
.ש4/.



ינפ•
•עה

 283מס'הזה,הגיליון

הגדוליםהמשורריםאחד-עמיחייהודהלעולמוהלךשנים,שלושלפני
כעם,אפיונינו Iחיינוהווישלביותרהאותנטיהמבטאאולישהיה-שלנו

ביותרהקרובעמיחיהיהישראלמשורריכלביןפוסקות.הבלתימלחמותינו

להתנהגותאמצעית,הבלתילסיטואציההוא,באשרבארץשבאדםהאנושיאל
עליורד"גשםהשיר:כמילותכפשוטה.אלאקאנונית,הלאהרואית,הלא
פניועל /-בשמיכהראשיהםמכסיםאשר;החיים,רעיפניעל / 1רעיפני
הואקרב"בשדה"גשםהשירואכן,עו.ד"מכסים/אינםאשרהמתים,רעי

שבשדההחיילחווייתאתהמבטאים Iביותרהמדויקיםהמיוחדים,השיריםאחד

מיטתי",עללמותרוצה"אניכגוןנוספיםבשיריםוגםמכיר.שאניהקרב,
 1תמידאצלנוהאקטואליהחכם,הנפלא,השיר /אובאשדוד",בקרב"נפלתי

לאלאתים,החרבות;כיתףתאחרלהפסיק"לאהשלום":לחזון"תוספת
מלחמה;שובלעשותשירצהמי /נגינה.כלימהםולעשותלכתתלהפסיק!
המאהבתאוליהיאירושליםהעירועו.ד" ,,העבודה.כלידרךלחזוריצטרך

מלחמתלוחמישללצידם Iהשיריכשרונומיטבאתעמיחיהקדישלהאשר
מנבליההנזהר Iהישירהמשכנע, Iביותרהייחודימשוררהשהוא /השחרור

שלהאותנטיכמייצג Iעמיחימטיף.שלכביכול"הרואית"ומפוזהרגשנית,
יחדכמשוררש"נולד"וכמיהמדינה,לקראת 48בקרבותשנולדהתרבותנו

אתבפניההטיחמפעםיותרשלה.שוטה""חסידמעודוהיהלאאיתה,

לפרטיםנתונהלבותשומתחיתההיומיומיתבהתנהלותוהחריפה.ביקורתו

"אנשיםהעםבפיהמכוניםאנשיםשלשבשגרהלהתנהגויותהקטנים,
חיתהשלווהמטאפוריקהמהם,אחדוהיהבקרבםהתהלךהואפשוטים",
לפני"),אנשיםפהשהיומוכיח("זההקפהבביתמפהעלמכתמיםגםמורכבת

ומעוגנתכךכלאמינהשירתולכןבכותל).(כמומבחוץבדלת,קטןלפתקגם

כך.כלרביםאנשיםשלבנפשותיהם
המנוח,הפולניהמשוררהרברט,זביגנייבשלמשירוהופתעתילא Iלכןאולי

לעמיחישהוקדשהשנייה,העולםמלחמתשלאחרפוליןמשוררימגדולי
הספרותאוהבהטובלידידילהודותההזדמנותכאןובאהבה.רבהבהערכה

הרברטשלהספרוןאתאלילהעבירשטרח Iרפאליצבי Iיחדגםהאדםובני

לעמיחי.המוקדשהשירובו

עמיחיליהודה /הרברטזביגנייב

נסיךרקואנימלךהואאתהכי

בלילותותועהנעאניעלישסומך {01עםאדמהללא
שינהחסר

בידידותעליהמביטמלךהנךואתה
ולנועלנודיכולאניזמןכמה-ובחרדה

בעולם

הסוףעדיהודהזמןהרבה-

שונותשלנוההעוויותאפילו
בוזשלהעוויהחיבהשלהעוויה
הבנהשלהעוויה

ההבנהמלבדממךמבקשאינידבר-

לראשימתחתכשהאגרוףהמדורהלידנרדםאני

מהלכיםובהריםהכלביםמיילליםדועךכשהלילה
השומרים

הח"מ)(מפולנית:

כי Iהפולניהציבורשלהאינטלקטואליהחלקאת Iדעתילעניות /בעיקר
להיותהקוראאתשמאלצתמטאפוריקהעללרובנשענתהרברטשלשירתו

התרבות.שלהאליטיסטייםבחלקים Iבעיקרשונות,בתרבויותביתבן

מתוךהנובעתהמשוררדמותאבללא.המשורר Iעימנועמיחישלשירתו
חייהם.לאורךקוראיהאתותלווהמלווהשירתו

* 

הפקודהכןאםאלאלפקודה,מסרביםאיןבצבא-האדירחילמפקדצודק
טונהשלפצצותלהטילהפקודהלבצעה.איןואז Iבעלילחוקיתבלתיהיא
אינהלטרורקשרכללהםשאיןאנשיםוחייםגריםבהםמבניםעליותרוגם

נפגעיםבהםאינספורמקריםוישמלבצעה.מנועיםוהטייסיםבעלילחוקית
הטרוריסטדווקאפעםלאהשורה.מןואזרחיםזל~יםנשיםילדים,מפשע,חפים

שמפעיליםהבחנה,ללאשהטרורויכוחאיןפגע.ללאשיוצאזההואהמסוכן
הואהיהודית,האוכלוסייהנגדואחרים"חמס"כגוןהפלסטינייםהארגונים

הואומתנועעהנעכלהבחנה.כלחסרהואכי Iממנושפלאולישאין Iשפל

כןעלעונש.לכלראוייםוהמבצעיםהמשלחיםכןעלשלו.פוטנציאליקורכן
בעולםהמקובליםכלליםפיעלולהענישם,לשופטם Iלדיןלהעמידםיש

מונעאינוהממוקד""סיכולכי Iלומרישובנוסף,בג'ונגל.ולאהתרבותי
הם,-27האותו.מעודדהואכלומר,הנכון,הואההיפךכינדמה,טרור.

עלשנטלווהומנית,אנושיתועוצמהמצפוןבעליאמיצים,אנשים Iלדעתי
לאהואהמלךזה,במקרההעירום.המלךלכיווןלהצביעהאחריותאתעצמם

הנאורהציבורעלכמשמעו.פשוטורוצח,פעםולאאכזרגםאלאעירום,רק
בלתילהםשנראתהבדרךלהמשיךשסירבולטייסיםלהודותבישראל

והאזרחי.האנושיכבודםהצלתעללגיטימית,

פעםחושביםיעשובדבר"שה"נוגעיםהראוימןאוליל"שיטה",ובאשר
 ...נחלתםדווקאהיאשבעולםהחוכמהשכלייאמןולאייתכןלאהרינוספת,

* 
 1שלנוהקוראיםציבוראתלשתףלנכוןמוצאאניבאחרונהאלינו.ובאשר

להתגבר " 77ל"עתוןלסייעהתגייסוחלקםפעםשלאמאוד,מהשיבושאני
התשובהחיתהזאתמבחינתנובו.מוסריתתמיכהוהביעוכלכליים,קשייםעל

 1לאורוההוצאההכתיבהבמלאכתהעוסקיםשלהחרדה,המוכרת,לשאלה

 1אוקשוב?ציבורישנוהמערכת,לכותלימחוץ /לפרגודמעברשם,האם

ישנם Iלקירמעברששם,לדעת,נוכחנועמל?"אני"למיאחרות:במילים
חשובהשמלאכתנוסבוריםהםוכמונו " 77"עיתוןאתשקוראיםאנשים

אורחאתגםבמעט,ולוומעשירה, Iלספרותנומה,במידתולוותורמת,

 1יעשושלאמעשיםכנגדשנייםאואחדמתרסלפעמיםומעמידה /כאןחיינו

חובתאתגםמה,במידתעבודתנו,ממלאתובכךהכול,למרותשנעשיםאבל

כאח.דשלנווהלאומיהאנושיהמצפוןשלהשמירהכלב
הקיצוץשעומקוהתרבות,החינוךמשרדחשבמטעםשהתבשרנולמרות Iובכן

העיתוןמחיראתלהעלותנאלציםאנובמעט,הופחת " 77ל"עיתוןבהקצבה
הבודד:הגלידן(מחירבשנהגליונות 11עלחודשימנויתמורתשקלים-250ל

שלכם!ובתמיכהשלנובמאמץ-ממשיכיםאנחנו Iכאמורשקלים), 28
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העם:אתלבטאאמורהמלךכ"מלך",עמיחיאתב"הכתירו"הרברטצדק
מבטאהואהרברט,שלבמקרהכלל.בדרךכך Iממנוחלקרקהואהנסיך
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הוצאתהאלף-בית,ספרצלקה:רן
עמ' 178 , 2003חרגול
אישילכסיקוןאוטוביוגרפיה;מעין

בחייודמויותאירועיםהםשערכיו

~נקההאלף-בית:סדרפיעלהסופר,
עצמידיוקןגםו Iחלפיאברהםהיפה,
קלפים, Iסחרספרייה, , 27בגיל

ועוד.ועוד,וקונטרבאס,קתוליות

ורישומים,שיריםאשה, :נצררות

עמ' 111 , 2003כרמלהוצאתהכלא,אלבהריחהקינן:עמוס
שעניינם Iנצררותשלורישומיםשיריםעמ' 231 , 2003ביתןזמורההוצאת
ועברת"קמתוחוויותיה.נשיותאשה,סיפוריםהספרשלהראשוןבחלקו
רשמתיפני./אלנפתחהאווירלידי.;"מוקדמים".השניובחלקוחדשים,
ריסיביןעברחמקהצל;בקוויפניאתנודדיםהחדשיםהסיפוריםגיבורי

 .) 20עמ'רישום' ,תא'(הערב"משימהאומטעןבלאלמקוםממקום

אומוזרשלהםהמניעמוגדרת,

הג,במאחזריסיפוריםגרוס:אוריתהגיבורואבסורדי;מהפכני Iמופרך

עמ' 154 , 2003כרמלהוצאתכדברימדומיינת",למלחמה"יוצא
הקצריםבסיפוריהראשון.סיפוריםקובץ .לספרבמבואגוץנורית

והמוזרהיומיומיחובריםרגוסאוריתשל

הוצאתיותם,נקמתמגר:אחרן

עמ' 127 , 2003ביתןזמורה

 , 60כבןגברהואיותם, Iהספרגיבור

המעדיףעתיקה,מיווניתמתרגם

כאשראדם.בניחברתעלספרים
בספקמוטלותאשתוואהבת~~דתו
הואומתפרק,הולךהמוכרועולמו

נקמה.למסעיוצא

ליביהודה-הציונותמאבותחמישהוהוסיףתרגםאתיקה, :שפינוזהכרוך
 1בוודאומכס Iהרצלתיאודור Iנסקרפיבוץחקיהוצאתיוכל,ירמיהומבוא:

אשר-ז'בוטינסקיוזאבזנגווילישראלעמ' 458 , 2003המאוחר
"עמדו-נתניהופרופ'שלכהגדרתו-שלהיסודמיצירותלאחתחדשתרגום

]ראו ... [היהודיתהשאלהשלעיקרהעלהעיקריחיבורוהמודרנית.הפילוסופיה
בארץיהודיתמדינהבהקמתפתרונהאתנפרדאינוהאלפיועלשפינוזה,של

זהפתרוןלהשגתהדרךאתוציינו ] ... [אלאעולםבוראאינוההוויה,ממרחב
(מבוא). " ...בינלאומיתמדינתבפעילותשאנווהאינסופיהנצחי"הישאיתר:זהה

וכניסוחטבע",אואלוהיםבשםמכנים
שפינוזה.שלהמהפכני

הוצאתבתמזבזת,הרצפה :זרחינורית

 100 , 2003חמרספריאחרונותיריעות

עמ'

Zafrira Lidovsky Cohen; "Loosen 
the Fetters of Thy Tongue 
Woman ", Hebrew Union College 

. Press Cincinnati , 2003, 264 p 
מציגהכהןלידובסקיצפרירהפרופ'
סקירהוולך.יונהשירתשלנרחבניתוח

וביקורתית,פרשניתביוגרפית

מיתולוגיה, Iתנ"ךשונים:מאספקטים
פוסטסטרוקטורליותותיאוריותשפה,

ופוסטמודרניות.

מוחמצתאהבהשעניינםסיפוריםקובץ

חוזרותפרידותשלנשית"ביוגרפיה-

עללהמודיעשבעלהאשהונשנות":
מארגנתגרושהאחרת,אשהשלקיומה
שתי Iואשתולשעברלבעלהערבארוחת
בעת Iמדבריהרפסגתעלנשים

קשבהוצאתילללה,תפיחהלוין:מכשחהטיולנתיבאתלחפשיצאושהגברים
עמ' 110 , 2003לשירהההינומהאתמחזירהלעתידכלה Iשאבד

 • 1903 (לויןמנשהשלמעזבונויצירותועוד.בוטלה,שחתונתהלאחרששכרה

של-30הבשנותשנכתבושירים .) 1981

פיוטיתפרוזהיצירתשעברה,המאה

האילומינציותמןותרגומיםגמורהבלתי
דןדבר:פתחוהוסיףערךדמנו.של

מירון.

כחזהפרחיםצרורבוקיתון;"בחדרי

יוםשל;החיוךאותוזהו /אשה.
האצבעותאותןהןאלה /הדובדבנים,

עלהנערהאת/ליחשףהאביבפי.;על
שיריהיוניםבולעותבחוץ /הספה.
'משוגע-הכחול"("החייטאהבה"
 .) 41עמ'פרח'איזהמושיט

ונוריתנכוכרוך(עםאשכנזימוטי

תפרץוששכשעההערבאשכנזי):

המאוחרהקיבוץהוצאתמלחמה,
עמ' 222 , 2003

"בודפסט",מעוזשלעמידתוסיפורו
יוםבמלחמתהמחברלחםבו

מכןלאחרומלחמתוהכיפורים,

 1הפוליטיבממסד-האזרחי"ב"מעוז

עלאחריותלקחתאשכנזידרשממנו
 .ולהתפטרהמלחמהמחדל

קרלנר,ע ,גיתאיעמרםקליין:אידמה
הקיבוץהוצאתאסתטיקה,פוליטיקה,
אמנות-קו-אדוםסררתהמאוחר,

עמ' 381 , 2003

 1גיתאילעמוסקלייןאידמהביןשיחות

שלהקולנועמחשבתאתלנסחבניסיון
בקולנועהבולטיםהיוצריםאחד

עםביקורתידיאלוגהמנהל Iהישראלי
ות,יקולנועאסטרטגיותהישראליות.

ואמנותית,פוליטיתחשיבהשלשילוב

והעלילתי.התיעודיבתחום

ירכלולאלעולםהכלים :כזיזאורנא
שלויצירותחייוהשפ,עאתלהכיל

עמ' 272 , 2003כרמלהוצאת ,שחרזזר
כחמששלומחקרקריאהשלסיכום
 .שחרדודשלביצירתושנהעשרה

אידיאולוגיהודמויות,עלילות
והמרחב,הזמןתפיסת<הלוריאן),

שלהפואטיקההדמויות,שלטיפולוגיה
שחרשלרהיהיצבאחדותודיוןהסופר

התקבלותו)אי(אוהתקבלותוובשאלת
ובחו"ל.בארץ

המסיעמוניתנהגובאמינות:בטבעיות

הלומדתאםיקירם,תמונתעםאבלים
שגופהאשהבנה,שלידיעתובלי

ועוד.בכתמים,מתכסה
מאמריםמבחרלמיניות:מעבר

ותיאוריההרמז-לסבייםכלימודים
זיו,עמליה ,קרריאיר :ערכוקריריר,ת

המאוחר,הקיבוץהוצאתקנו,אורן

עמ' 368 , 2003מגדריםסררת

בתחום,מכונניםטקסטיםשלמקבץ
היסטוריהשלשונותתפיסותהמציגים

/פמיניסטית/הומר-לסביתופוליטיקה
מקינטוש,מרימשל:מאמריםקווירית.

 1בטלוג'ודית Iפוקרמישלריץ',אדריאן

ואחרים.בויאריןדניאל

הציונו,תאמתחמשת :נתניחוככציון

חמרספריאחרונותיריעותהוצאת

עמ' 292 , 2003

שלשמותיהםעלהנקראותמסותחמש

הוצאתהכל,ארתחלוי:חוחשולמית
 1עמ 80 , 2003כרמל

אתמצמררמתחולל;שפתיים"משק
 /עלי;עוברדודיקולחולף;שרעפי;

של('מטבעדי!"לאאלוהי;אליאל

 W] .) 72עמ'אש'
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המולדותשתישלהכאב

הוצאתמזרח,תל-אביבבלס:שמעון
 , 2003קריאהסימןספרי ,המאוחדהקיבוץ

עמ' 525

סופריםולשבץלשיירלקטלג,אצלנומקובלנוהג
מידהאמותפיעלאחרת,אוזוכותרתתחת

בעלייההעוסקתבפרוזהואחרות.סגנוניותתמטיות,
בעייתאתהמעוררקליטתה,ובתהליךהמזרחית
מיוחדתתופעההואבלסששמעוןדומההזהות,
מצמצמתאינהשכתיבתומשוםגםזאתבמינה;

למחאהאומתקתקהלנוסטלגיה Iלפולקלורעצמה
שלציפיותיהםעלעונהאינהולכןגרידא,

בגווניםמנומרתאלאהאלה,באלמנטיםהמתגדרים
הואשבלסמכךבעיקרנובעתומורכבותהשונים,
היהודית-ערבית.הזהותשלדגלהנושאבמוצהר
פוסקהבלתיהאינטלקטואלישהעיסוק Iמובןמאליו

הזהותבנושאהכרוכיםובקונפליקטיםבסתירות
תפיסתועלהדמויותשלמלאותןעללטובהמשפיע
ספריולמןאחת.מקשהעשויהשאינה Iעולמן

זה,לנושאבלסמרותקבעבריתהראשונים
מןגםשונים,מכיווניםאליונשאבותודמויותיו

נעולדחרהמוקדםבספרולמשל' Iכך .הערביהפן
צעירשלהקרועהחווייתילעולמונמשךהוא ) 1980 (

אתלעזובשנאלץהמשולש,מכפרימאחדערבי
שניםשלשהייהלאחרלביקוראליהומגיעהארץ

 1עברועםהמטלטלהמפגשמתוארכאןבאירופה;

 •אהבתוזכרעמוקנטועשבו
בטרילוגיהנפרשתדמויותשלשלמהגלריה

אירועיםשלמסכתמזרח.תל-אביבהריאליסטית
במישורכשהמתרחשבזה,זהושזוריםמשולבים

אשהולהיפך.האישי,המישורעלמקריןהקולקטיבי
שלסירובועקבתינוקהאתמאבדתללדתשכרעה
בכניסהשובתפועללמעברה;להיכנסהרופא
ומאבקו Iשפוטרלאחרמשפחתובניעםלמפעל

אספהמתכנסתהגורבתהתסיסהרקעעלהדים;מכה
תושבישלמאבקםאתשינהיגועד'בחירתלשם

והמשטרהקטטהפורצתהאספהבמהלךהמעברה.
תככיםוגלויה,סמויהאלימותמעצרים.מבצעת
דרמתפרידות,בגידות,בסתר'אהבותוהסתות,

משפחתיות,טרגדיותהתקווה,בשכונתהשיטפון

מפגשים Iבלשימתחסיפורשלסיטואציות
יצחקנרצחשבההעצרת-ובסיוםאינטלקטואליים,

בעטווקולחת,רהוטהבשפהמתנהלתהעלילהריבן.
ומעלהקיוםפיסתכלהמצלם Iעיןחדמספרשל

וחלומותחיבוטיםחיים,נתחימרתקתבצורה
החוויקיומםעלהנאבקיםאנשים,שלמרוסקים

אוריה,במעברתתחילה-בערפלהלוטעתידםועל
אחרלתקווה,רבמקוםמותיראינוהאירוניששמה

שנותשלבתל-אביבולבסוףהתקווהבשכונתכך
 • 9ה·ס

היא,הדעתאתעליהלתתשישמעניינתעובדה
חלקיהשניביןמפרידותשניםשכשלושים
 1השלישיחלקהלביןהטרילוגיהשלהראשונים

פרקאףשעלמתברראחדות.שניםלפנישנכתב

גיבוריואתלחיותבלסמוסיףהזה,הארוךהזמן
הבולטיםשלחייהםגלגוליאחרלהתחקותמבפנים,
באורךישורינה).אסתר Iסעידשאול'(יוסף,שבהם

ומושרשעמוקכמהעדללמדכדיהזההנשימה
בלס.שלבכתיבתולגווניוהדו-שורשיותנושא

ללאמזכיריםקשהקליטהשלכרונייםמכאובים
כגחליםלוחשעדייןהעברבהווה.נוכחותםאתהרף
 •והקולקטיביהאישיבזיכרוןכבושלא

עדשתמתעכבתבטרילוגיה,השניהחלקבסיום
שלבביתוה"שבעה"מבאיאחדכלעלהמצלמה

הממוקדהמבטאשתו.מותעלהא~לרשתי,שאול
חולפתמהוויהמתמשכתפרידהלהנציחמבקשכמו

הפרטיהאבל .מכאןלאששורשיהםומדיוקנאות
יותר'רחבהמשמעותפתאוםלובשסלימהעל

הקליטה:תלאותאתשעברשלםלציבורהנוגעת
אותה.והמוצאותמשפחהכל Iואורחותיופרטכל

כלולפניםלפניסוקרתהמספרשלהבוחנתעינו
טבועהשתישארקבוצתית"תמונהמהמנחמים.אחד

בזיכרון".

וכמוטיבהקבוצתיתהתמונהמןכחלקהקפה,בית
שיחות,מפגשים,שלצומתהוא Iברומןחשוב

"המעברה",הראשון'בחלקבעיות.וליבוןויכוחים
להאזיןלהתעדכן,אפשרשבומקוםהואהקפהבית

מטכסיםכאןלזיכרונות.ולהתחברערביתלמוסיקה
לשעהלברוחאפשרולכאןתוכניות,רוקמיםעצה,
היום.מטרדותקלה
השליךבטרילוגיה,המרכזית'הדמותשאבייוסףעל
משמשיוסף .עולמוומתפיסתמאישיותוהרבהבלס
ברדיועודבהתקווה,בשכונתספרבביתמנהלכסגן

מוקדשמפרקיהשאחד Iמחקרבעבודתועוסק

אתבשרועלחווההואהפלורליסטית.לתרבות
עצמואתומנתבבדרכולוהנקרותהמהמורות

עמדותיולמרותובתבונה.בזהירותביניהן
חדמלהיותרחוקאותולסובביחסוהמגובשות,

דעתוהשכונה,לתושביאהדתוכלעםמשמעי:
לערביות,וכמומחהכקומוניסטמסויגת.עליהם

בארץ.וההשתלבותהזהותשאלתעםיוסףמתמודד
קובץפרסוםלאופןביחסאפילוקשותמתלבטהוא

שאול' .שנפטרהטובחברושאול'שלרשימותיו
נחמהמצאלישראליות,הסתגללאשמעולם
הערבית,בשפההעברובהנצחתזיכרונותבהעלאת
חברו:דבריליוסףזכוריםזהותו.ביסודשהייתה
להתלבשאחרת,בשפהלדברלהתרגליכול"אדם
באהבה",אהבהלהחליףיכוללאהואאבלאחרת,

הקובץאתלהוציאאםלהחליטמתקשההואולכן
ובכךלעברית,לתרגמושמאאובערבית,כנתינתו
אפילונוגעיםלבטיורחב.קוראיםלקהללקרבו
בהקדמהלהסתפקהאםלספר:ההקדמהלעניין
גםלהוסיףשמאאוהגולה,הערביידידושכתב
מסכיםהואאמנםהתמונה.אתשתאזןמשלוהקדמה

זאתעםויחדזיכרונות,שומרשהגולהסמיח,עם
מאחרחוויות","זייפןהואשהגולהסבורהוא

הדבריםהרגשותוסערתהפיזיהניתוקש"בתוקף

זיכרונותיהםהםשוניםזאת,לעומתמתבלבלים".
אשתורינהממולדתם.עקרושלאאלהשל

מסעמתכננתולכןהוריה,שלבעברמתעניינת
סמיחכמוה.לאיאסיןסמיח"אבלבפולין.שורשים

וגלותו Iמולדתואדמתעלהגלותלתוךנולד
משוםבישראל.לגלותוהמשךאלאאינהבאירופה

גולים",שלמזיכרונותסלידהלוישכך
מסויםבשלביוסףמגלהעינייםפקוחכאינטלקטואל

אתמבקרהואהקומוניזם.שלחולשותיואת
שלהנושאאתלהביןניסושלאעלהקומוניסטים

שהם"מפניהמזרחמעדותהאינטליגנציהקליטת
נציגליטאי,עלחולקהואמוסכמות",עלאמונים

סוציאלי'במאבקהתומךהקומוניסטית,המפלגה
כמהעדומהרהרהמזרחים,רקלאחלקבושיטלו
ההגשמהלביןהיפיםהעקרונותביןהפערגדול

צריךכישלון'נחלההיתוךש"כורמאחרבמציאות.
בארץ",תרבותיפלורליזםשישבעובדהלהכיר
ואטוםהרודהוהמשחית,המושחתהממסדמייצגי

מוכןשאינויוסף,שללמאבקוהמניעהםהלב
ניתן Iבארץהתערותולמרותהמציאות.עםלהשלים

"הכאבאתמובהקבאופןבתוכונושאשהואלומר
שהעדרספק,איןהמולדות".שתישל

ערךבעלתהיאבדמותוהמזרחיתהסטריאוטיפיות
ולאאינטלקטואליבאורחמתנסחתמזרחיותומוסף:

כלועםוריחות),<טעמיםבלבדחושייםבאמצעים
ונחישות.פיכחוןבוישהנוסטלגיה,

הרףלאורוחשיםקיימיםהקונפליקטיםלמעשה,
השוניםהקיוםבסוגיהשטחלפניומתחתמעל

שלבקיומועירק,עולישלבקיומםברומן:
ואפילוהאשכנזיבקיום Iהערביהאינטלקטואל

ערבילעיתוןשנתןהראיוןעליוסףשלבהרהוריו
הדמויותמיטלטלותזהרקעעלרבין.רצחבעקבות

השגיותביןלפשרה,מאבקבין Iלמצוירצויבין
לביןהגלויביןבמקום,לדשדושעצמיומימוש
בעלהבפנילחשוףהצורךעםנאבקתסלימההכסוי.

אתלשלוחרצונהעםנאבקתאסתרמחלתה.את
רצונועללבסוףמשתלטויוסףליוסף,המכתב
המראתה.בבוקרהתעופהבשדהרינהאתלהפתיע
חנןדן Iהרומןאתהחותמתהעינייםמאירתבמסתו

שמעוןשלהיהודית-ערביתזהותובמורכבותחבר
כמיהעברית.בספרותהייחודיתובנוכחותהבלס

לספרותההתקבלותנורמותאתומכירשיודע
העמדותקוקטיילשרקמביןהואהערבית,הקאנונית

הואאיןשכן Iהתקבלותומחסוםאתפרץבלסשל
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ביןלגישורניתנתשאינההקוטביותאתלהציגבא
הדיכוטומיהקשראתדווקאאלאלמערב,מזרח

בההתרבותי.השונימעצםכוחואתהיונקביניהם,

ניתוק.בראינוגםהואאיחוי'ברהואשאיןבמידה

הפשוטה,העובדהלדעתי,כך,עלתעידלמשל,

נפשואהובתאסתר'עםלבסוףמתחתןאינושיוסף
והמכשוליםהעכבותבגללכךכל(ולאהראשונה

הקומוניסטיות).לדעותיושהתנגדדודה,ומצדמצדה
כערבי(המזוההיוסףמחפשהכרתיהתתברודב

לאחר'הקשראתרינה)שלהאשכנזיהדודתהבעיני
בעדינותהלומזכירהאשתורינהזאת,ועםלשונה.

מתחדשרבותשניםשכעבוראסתר'אתובהליכותיה
שורשכאמור' •ידידותיבסיסעלאתההקשר

עולמובתפיסתהואבלסאצלהדמותמורכבות
 .לכאןאולכאןמשמעיתחדמלהיותהרחוקה
הגולההעריבהאינטלקטואליאסין'סמיהשלדמותו

לנקיטהההוכחותאחתהיאבגרמניה,המתגורר
אתנטשיאסיןלמערב.מזרחשביןהבינייםבעמדת

חיפה.באוניברסיטתכשלמדבגלילהולדתוכפר
שעקרעדהיהודית,החברהבתוךבהתמערובת"בחר

עלשמראבלהתהליך.אתלהשליםלמערב
אותהורותםבהשולטשהואהשפהעלערכיותו'
העולמותשניביןהזהההכרעהחוסרלצרכיו",

המחאהאתרקלא'לבטאחברחנן'לדברימאפשר
מןהתחמקות<בתוךבמדינההמזדהיםקיפוחכנגד

גםאלאכקורבנות),הצגתםשלהצרההמשבצת
תוךהגולה,הערבישלזהותומורכבותאתלהראות
היהודי.המהרגלביןבינומקבילותמציאת
בלסשמעוןשלבכתיבתוההתפתחותאוהשוני
לעומתהטרילוגיה,שלהשלישיחלקהחוץ"'ב"ילדי

שלהשונהבארגוןמתבטאהקודמיםהחלקיםשני
המונולוגיםנשזריםהשלישיהרומןלאורךהעלילה.

נעוריואהבתחבויות.פינותומאיריםאסתרשל
ההתרחשויותלזירתעכשיושבהיוסףשלהאבודה
מתבהרתחייהמסכתומקשרת.אקטיביתכדמות

מנערוכמוהעברמןאותה"שולף"כשהמספרכעת,
לתחייהשבאיתהיחדהשכחה.אבקאתמעליה
בשניהדמויותאתומדרבןהשוניםלגווניוהעבר

ולהתערותלהתפשראחדמצדסותרים:כיוונים
ארץתרבותאתלשמרשניומצדבישראליות,

מקטרגיה.נגדולמחותהמוצא

פשוטהלאחיבורנקודתנוצרתהספרשלזהבחלק
שלעברולביןמעירקיהודימהגרשלעברובין

קונפליקטעםמתמודדיםשניהםהפלסטיני.המהרג
בניגודשהזמן,מתבררשונה.מחבטאחדכלהזהות,

וצלקות,זיכרונותמקבעאלאמרפא,אינולמצופה,
ואיההווהעלמקריןהעברועמדות.דעותמגבש
חייהןלגלגולימתוודעיםאנחנוכאןבלעדיו.אפשר
שלהשניבחלקהשהופיעוהמהגרים,דמויותשל

בעיניחוץכילדינתפסיםכולםלמעשה,הטרילוגיה.
במעברהשצמח Iסעידכךאחרים.ובעיניעצמם

גםכךשונה,נשארזאתובכל-באמריקהוהצליח
בעלכמעטישאהשכזמירי'אסתר .ואסתריוסף

כותבתממנו'ומתאלמנתמבוגרלגברכורחה
ועושהיצירתיתכתיבהעלחולמתאךנשים,בעיתון
למרותלשונותה,מודעתהיאעצמה.עםנפשחשבון

אתולהעליםהחיצוניתסביבתהאתלחקותניסיונה

אופורטוניסטית,באסתררואהיוסףשלה.זהותה
אתמימשהולאהמציאותעםשהתפשרה
כילדחשהואגםאבלשלה.האמיתיהפוטנציאל

פתחואלהגיעהואכראוי:עצמומימששלאחוץ
לתקןשאיפותלוהיוונסוג.האקדמיהעולםשל

ש"הסביבההרגישאבלהעדות,ביחסיעיוותים
שלא",ביןלהשנכנעביןזהותו'אתמכתיבה

ורינה,יוסףשלהמעורביםלנישואיםבןדורון,גם
הכפולההזהותשלהאצבעותמטביעתמשוחרראינו
שלדמותובןהואמסויםבמובןתוצרה.שהוא

המעברותתקופתאתומתעדהמצלם Iהמספר
עבודתומהמזרח.העוליםבחייהרחוקיםוספיחיה

מצבים,מולאותומעמידהכצלםדורוןשל
האםוברתיעה.במבוכהמהולהכלפיהםשהתחושה

שורשיועקבחוץילדשלבקטגוריהנכללהואגם
הצברשלבתודעתומחלחלהעברמןמההמזרחיים?

תל-אביבאתהןהמצלמהבעיןהקולטהנמרץ,

תאונתאתוהןאותההמנציחהתערוכהבאמצעות

זועםמכוניתוהתנגשהשבה<הסמלית),הדרכים
מביךילדותזיכרוןהגנובות?התמונותסוחרשל

הילדיםלהתלחשויותהחריגהתגובתואותו:מלווה

ספריםבביתושראו'מאחרערביהואשאביוכךעל
כן'אםקולטת,דורוןשלהמצלמהעיןבערבית.
אושנשכחמהאתהמודעותסףאלומעלהדברים
הודחק.

בשכונתנעלמתאינההמעברהשלקיומהתשתית
מרעבמזרחהטרילוגיה •מכןלאחרלאגםוהתקווה

ראשוןממקורומרגשאותנטיספרותיתיעודהיא

נעלמו.לאשהדיההעלייה,קליטתסיפורשל
ישברומן.נאמרבהמשכים",סיפורהיא"המעברה

הזהותבשאלתההתחבטותסוף.לוואיןהתחלהלו
מצפהואני Iוצאצאיוהגיבוראתתלווההסתםמן

 •יבוא".ל"המשך
כן-דודיערה

 (ו:

~ c:= 

~1 ~ 

 lrחציסומקרוני
 ~ואונגרטיג'וזפה
 :rארכיבוז'קענבלמאיטלקית:

קארסודלמוטיבוסאן

סלל~~ס~r:יים
 ~ד~;נ

 ה~~ןק

ק.יר~ףיל.י

ל f כ:7
האנשים

 • ז-:-

נ;,סדלא

u ך~ה

נגלבא~לם
T -•• 

ד Qסלא ד~~~ף.

ל~י~י
ה. fס~ס~ס~ךץה~א

ב-באלכסנדריה<נולדאונרגטיג'וזפה
במלחמתלחם )-1970בבמילנוומת 1888

האדומותהשורותמשםהראשונה.העולם
הנודדהקרבותיבתומשםהדםמשםהאלה.
מצלםהואתחילהמקום.לכללוקחשהוא
מוחקותעיניוכךאחרהבתים,הריסותאת

בקרביהםהמלאולבוהמתים,אתמהנוף
השסועה.לארץמטאפררההוא

קימנטיאנדראההלחיןלאחרונה
) ANDREA CHIMENTI ( לשורותמרסיקה

המנגינהשאתלהזכירכדיגםאוליהאלה,
להפסיקאפשראינוראהמלחמהארתהשל

לנגן.
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מתגלגלתהסאטירה
-ברחובות

 ,והפינגוויןהמוותקורקוב:אבודי
כנרתהוצאתמקרוב,פיודורמרוסית:

עמ' 224 , 2003

האבולוציהאתשתפסתמהונייצורהואהפינגווין
 .הגדרתועלהחליטהבטרםבשמירה,נרדמתכשהיא

ספקורע.אחכמדומהלהשאיןאמפיבית,חיהזוהי
קומתושזקיפותארקטוס,הומרספקדגספקציפור

לומשמשותשלוהציפורוכנפי Iכבודמעוררת
שמנמןעמוקים.במיםמשייטכשהואסנפירים,

כנזירה,ולבושכישישמהדס Iמוךבשמיכתעטוף
שרקוכנראה Iאנושיכמולבטובושופעחברותי
פינגוויניםלהקראיתילספר.יודעאיננובדיחות

ואגמיםקרחהררישנופו Iאנטארקטיחיותבגן

בואיןמשובבת.אטרקציהמהווהוהואקפואים,

יישובמתוךקהילתייםחייםחיהואאגרסיה,כל
להבחיןמסוגליםאינםשהחוקריםפיעלואףהדעת,
רעייתואתמזההעצמוהואלנקבה,זכרביןאצלו

ומנהלאמוניםלהשומררב,וממרחקבהתקהלות
שנים.רבמונוגמיחייםאורח

שלהמחניקהבדירתומתנחלהפינגוויןמישה
מתחסלבקייבהלאומיהחיותשגןלאחר Iויקטור
שלאומצותלומספקהלהתקציבים.מחוסרלאטו
מוציא Iהשכונתיבמרכולקונהשהואמוקפאיםדגים
בהיותחיבה,עליוומרעיףיומייםלטיוליםאותו

חיתהלפניםמודע.אוקרובבלאעריריאישויקטור
המרופדשמישהאלאאהובה.עלמהוגםאמאלו

-באוקראינההבריותכלכמו-דפרסיבייצורהוא
הדבריםאםמלידה.פנימימוםבומתגלהוכן

חבליאותםעלפנטסטיתסאטירהכמונשמעים
כינראההמועצות,בריתשליטתתחתשהיוארץ

ולהריםלהתכופףברחובות.שםמתגלגלתהסאטירה
רעארזמזןלבולגקובומרגריטהבהאמןלהיזכר(די

פלווין).ויקטורמאת

אולהקציןמציאות,לעוותצריכהאינההספרות
הסאטירה.הואשלהשהריאליזםמאחרבה,להפליג

תהלוגמיםהיוםשכלמאנשיםלצפותאפשרמה
פינלנדיה.וודקהוסובאיםדלוח

אתחיברשטרםסופרלהשכיר.עטמשמשויקטור
והואקצרים,סיפוריםלפרסםומתכוון Iחייורומן
הספדיםבחיבורבהלהתפרנסגומחהלומוצא

שזהבדולרים,ורקבכבודמפרנסמקצועלמתים.
מאותםאוקראינה,ברחבילסוחרהעוברהמטבע

הפוסט-סובייטיתשהחברהמופלאיםמקצועות
המצויןבספרוהמובטליםלצעיריםדבומהממציאה,

גול),חד(הוצאתבבזמרצדסהילהפאבלשל
נושאיםעלבאינטרנטדרשותמחיבורהמתעשרים
בכנסיות.כמריםלמעןמבוקשים

בעיתוניםהיומיומייםהפילוסופייםהספדיועל
 1עליוהמתאבלתאנונימיתחבריםקבוצתחתומה

המנוחיםכלכי Iלוויקטורלומתחוורמהרהועד
מבתיצונחיםאל-טבעיות,דברכיםלעולמםהולכים

דרכיםבתאונותנדרסיםבתהומות,צולליםקומות,
אחרמחלקותשיטתי.באופןבננותעלומחליקים
פרלמנטחברימקצועות,אחרמקצועותמחלקות,

הואכשוויקטורבדימוס,גנרליםמשרות,נושאי

הבאאתקובעהואידיעתובלאשלהם.המעך~ת
נשאבזודברךהמוות.סיבתואתהתאריךאת Iבתור

בכלכלה,השרוגיםפעיליםמאפיהלחייויקטורגם
כשהפיוניםובעיתונות,בתקשורתבממשל,
המערךעלדברלדעתמבליתפקידיהםאתממלאים
-הענייניםסבבמהויודעיםאינםעודכל .הכללי

מוגנים.הם

וזמם.רסןכלאידבההקומוניזםמןשהחלימההחברה
יסודותהבולשוויקיהחדשהאדםמןשחררההיא

תאוותשלסוחפיםנחשוליםחוק,פורעיחשוכים,
שכמותםמאורגנת,ואלימותפליליותנטיותבצע,
מטבעה.האנוכיתהקפיטליסטיתהתרבותהכירהלא

כמהשצמחהבתר-קומוניסטית,חילוניתחברהזוהי
שמים,מוראעליהשאיןואלוהות,דתבלידורות

בהאחיםדוסטויבסקיכמאמר-אלוהים"ו"כשאין
p מתפרקתשהיאברגעמותר","הכול-רמזזב

כברזהמפורקתכשהיאהאימפריה-ה~ם,מחוקי

המשמשיםמסורתייםהתרבותייםהאיסוריםמכל
האינטרסמגיחוהמזרח,המערבבמדינותבלמים

הסברזהוהאפלות.מתהומותיוגייזרכמוהיחידשל
שבנורמותהעכשווית,הרוסיתלקרימינליותחלקי
יותרבאכזריותהחוגגתוהיאמעצורים,איןשלה

שאסףכפיהמערב,בארצותהנוהגותהמאפיותמן

מאבחןכשהואמובינג,בספרומדגישלמשלגנדרן
הרוסיתהמאפיהשלהאכזריתהעבריינותאת

ארה"ב.ברחביהישראליתלמאפיהבהשוואה

המעלהומלנכולינוגהספרהואוהפינגוויןהמוות
ערהחשדןשהקוראהיותהפה,בזוויותחיוכים

שאיןיודעוהואעצמם,הגיבוריםלפנילמתרחש
לנובלהרומןבין-הספרהמדומה.בשלווהלבטוח

בלעדיתפרוזהשלמובחנתלסוגהבאופיושייך-
שלאחראירופהומרכזמזרחבמדינותהנוצרת

שנכתבמכלבמהותןהשונותיצירותהגלסנוסט,
הומורשביןבמנעדרוחשותוהןהמערב,בשפות

אדם,ואהבתאנושיתבחמלהרוויזהסאטירה.לבין
עצמה.עלומצליפהביקורתיתועוינת,לגלגניתוזו

היצירותמןאחתבאףהזוהייחודיותאתמצאתילא

ומהמזרחמאמריקהאירופה,ממערבאלינוהמגיעות
בסיפורתשכןעבריות,מקורביצירותלאגםהרחוק.
 .הומורבכללאיןשלנו

 1שלוהמוקדמותהארבעיםבשנותקורקוב,אגרריי

הכותבדיפלומטיתהכשרהובעלפוליגלוטהוא
מחוץמוכרואינומקרוב)פיודור(תרגםרוסית

כתיבתעלאמוןשהואעליוניכרלמולדתו.
 1מהירקוויבאופןמתקדםאתרים,מחליףתסריטים,

ומצמצםהדיאלוגיםעלמקפיד Iמינימליסטי
החשמלמצרים.חושךמטבח."ערב.בתיאורים.

כנרת,הוצאתבפתיחה.כךאור."ואיןנותקבבניין

לקוראלהביאלנחוץמצאהלאבעריכה,שהתרשלה
מן .הסופרשלמיהתועלדברחצישיאמרמידעכל

לנואפשרהזההחכםבספרהמובלעותהתובנות
שלא"נבקשוהוא:מאןקצבשלמפיואמירהלאמץ
(עמ'לנו"היהכברטוביותרגרוע.יותרלנויהיה

 8כן?לא ,להווייתנוגםמתאים .) 80

אורייןיהודית

אבודהביבשתלחפור

קוםעדנשיםסיפוריואדם,אדמהשאני

אחריתוהוסיפהההדירהבחרה,המדינה,

הספדיההוצאתברלוביץ,יפהדבר:
עמ' 360 , 2003"מגדרים"סדרתהחדשה,

לקוחסקרנותוהמעוררשגרתיהלאהספרשם
הפותחאשה','שירתדאבאסתרשלמשירה

ואדם,אדמהשאני-אשהשעשני"ברוךבשורות:

ומשוררת,סופרתהיאדאבאסתררכה".וצלע
איכריםלמשפחת-1894בתקווהבפתחשנולדה
הצברית"המשוררתהיאדאבהמושבה.ממייסדי

כמונבעהויצירתהלעבריתשנולדההראשונה

העבריהתרבותימהאקליםמאליהמובנתבטבעיות
מקומית",ישראליתארץכתרבותוהתגבששהלך

"בקתהסיפוריהבפתחההיכרותהקדמתמבהירה

 1והמיוחדהיפהבקובץירוקים",ו"ימיםביער"

סיפורים.ושבעהעשריםהכולל
דוגמהאךהיאדאב(אסתרהמספרותעםההיכרות

מספרותעשרהשמונהעםלהקדמת-ההיכרויות
ומאירההסיפוריםמןאחדכלמקדימהנוספות)

ופועלה.יצירתההמספרת,שלחייהתולדותאת
 1צוהרפותחתעצמה,בפניהמרתקת Iזוהקדמת

עללהשקיףניתןדרכועצמם,לסיפוריםבדומה
ועלמצוקותיהםעלאנשיה,עלהתקופה,אירועי
בעשוריםישראלבארץהיהודיהיישובמצוקת
הסופרותעלהרקעפרטיהמדינה.להקמתשקדמו

אתהמלוותהמאלפותההערות-חשובפחותולא
מבהירים-בסיומווהמופיעותהספרותיהטקסט

הלשונייםהמינוחיםואתההיסטוריהרקעאת
והמיוצגים"היישוב"ולתרבותלתקופההאופייניים

יידיש, Iהשארבין Iהכולל Iססגונילשוניבבליל
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וגרמנית.רוסית,טורקית,ערבית,עברית,

מבהירותהמעניינות,וההארותההערותההקדמות,

ביןוהמשפחתייםהחברתייםההקשריםאתגם

מוכריםולאישיםבסיפורמפתחלדמויותהמספרות
עתבאותהבארץהיישוביםאתממפותהיישוב,מן

הידעאת-ונפלאיםמדויקיםבהסברים-ומעשירות
היאמצוינתדוגמהחייה.סביבתועלהחברהעל

בצמחילזהותווהניסיון"וממיה"הפרחשםהבהרת
האדוניס,לזןהשייךוה"דמומית",המכבים""דם

נהדר?!)הסבראיזה . 50<עמ'אפרודיטהשלאהובה

לצדעסיסיתסיפורתהכוללהזה,המצויןהספר
שלייצוגי"מגווןמשקףמעמיק,אקדמימאמר

שלבפרוזההמופיעיםוצורותתכניםנושאים,
פרופ'שכותבתכפיבת-התקופה",האשה-היוצרת

 1השארבין Iנכתבוהסיפוריםבהקדמתה.ברלוביץ

שושנה Iכהןברנשטייןמרים Iיאןאירהידיעל
הנדלויהודיתגלדברגולאה Iבארוןדבורה Iשבבו

מספרותשלגםאךידועים),בשמותבחרתי I<כן
נחמהוהןכללמוכרותלאאומוכרות,פחות

פנינה Iתלמילדיןאמה Iהררייהודית Iפוחצ'בסקי

יהודית Iוזמןגלשרה Iבסקיניחראלישבע Iכספי
האחרונה,זואלפו.ורבקהקלוגאי,שלומיתמנש,

אחדאתכתבה ,'ראלההעטבשםהמופיעה
סרניהלי"פזריוהואבקובץהמענייניםהסיפורים

הראשוןהרומןמןשנלקחזה,סיפורשערותי",את
נוגע-11930באורוראהמהפכה""פרפורישלה

אלאבשלהמיניותתשוקותיושלהנפיץבנושא
בנושאהואגםנוגעשריראשושנהשלסיפורהבתו.
האלמנההאםקשריהתרופפותוהואוכואברגיש
כמושהוא(סיפורנישואיולאחריחידהבנהעם

סיפורוכאביו).קדרותוחרףאקוורלמכחולמשיחת
הנוגענחבאבתיהשלסיפורההואאחרמעניין
"גברתשלהמיניתובמתירנותעירוניתחייםבפיסת

עסקיםאישאלרשיד","הרוןאלהאירופיתשילובי"
עימהויוצאבקסמיואותההשובהמרשים,ערבי

ביןהמפגשסיפורלמעשהזהוהלבנון.בארץלמסע
שלישראליתהארץכשהמציאותלמערב,מזרח
צבעוניתתפאורה,להמשמשתהמדינהטרום

קדורניתואפורהמסוימיםבמקריםאורושופעת

אחרים.במקריםוכאבצלליםורווית
לחגיגתמצטרפים(ברובם>אלהמענייניםסיפורים
הקולעוצמתעלהמעידה Iדופןיוצאתסיפורים

שלהראשונההמחציתשלהחייםבמציאותהנשי
לשנותהעשריםשנותביןדיוק,וליתר-20ההמאה

מכנהשאותוזה,נשיקול .זומאהשלהארבעים
ישראלית",הארץ"האשהשלקולהברלוביץהפרופ'
מייצגותוהןיצירותשלממגווןלדבריה, Iנבחרו

הקיבוץ;ומןהמושבהמן Iהעירמןנשיתסיפורת

ומוצא;השכלהגילאים,מגווןשלנשיתסיפורת
הציוניהמפעלאתבעוצמההחווהנשיתסיפורת
וסיפורתלמולדת,מגולההמהפךואתישראליהארץ
הילדותבמחוזותבחוויותיהעדייןהנטועהנשית,

ממנוהמקום-אירופהמזרחבעיירותוהנערות

(ליטא,המספרותשלהמכריעהרובלארץהגיעו
המייצגמיפוי-ולכרבורשה Iאומאןוילנה,קישינב,

בייחודןבולטותתקופה).באותההעליותעיקראת
בפתחנולדה(שכאמורדאבאסתרהןזהרקעעל

ואדםאדמהשאני
המידנהקוםעדנשיםסיפורי

~ u 
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(זיכרוןשבבושושנההמושבה),למייסדיתקווה

"היישובמןצפתיתלמשפחה Iחמישידוריעקב,
(שנולדהחזנובורוחמהמרוקאיים>ששורשיההישן",

ושעלתהמרוסיהשהגיעוציוניםלהוריםבביירות
להיווכחמעניין ,)-1922בבגדרהוהתיישבהלארץ
באותםונוגעתהנשיתהחוויהדומהכמהעד

והתרבותיתהחברתיתבסביבתןהשוניחרףנושאים,

הגבריובעולםבמשפחתןבמעמדןהמספרות,של
חייהןבתנאיהאישיות,בשאיפותיהן Iאותןהסובב

ובמעורבותןעימםלהתמודדוביכולתןהכלכליים
המתרקמת.הלאומיתבחוויה
להומחוץבאקדמיההיטבהמוכרת Iברלוביץפרופ'

בספרותתרבותיותורב"הגירהעלבמחקריה
בתקופתהנשיהלאומיהנרטיבועלהישראלית"

הדבראחריתאתהכתירהזה,בכללהמדינהטרום

מ'יבשת"סיפורתבכותרתשכתבההמאלפת
לבלושישכימסבירה,ברלוביץפרופ' ,אבודה"'
אתו"כמוסיפורת,שלזואבודה"ב"יבשתולחפור

אלמחדשולהחזירהלהעלותה-האטלנטיס"
הקולקטיביהתרבותיהזיכרוןואלהציבוריתהתודעה

ממדלקובץמעניקהזודבראחרית ,) 346<עמ'
והלאהמיוחדתהיפה,הסיפורתביןהחיבוראקדמי.
הצדלבין Iהספרשללבולבשהיא Iהזומוכרת
הקובץ.ייחודיותאתמדגישה Iהמצויןהאקדמי

מסיפורהבקטעהספרסקירתאתלסייםבחרתי
לחשיפההזוכותיצירותיה,שאתדאב,אסתרשל

מאודאני Iעזרבןאהודשלהחשובלפועלוהודות
-1932בשנכתבבפרדס","בקתהבסיפורהאוהבת.

שלהחייםולמציאותההיסטורילהקשרושמתייחס
העולםבמלחמתתקווהפתחבמושבההיהודיהיישוב

הלשון:בזוהמצבאת"מציירת"היאהראשונה,
אתשדדהטורקיהצבאהארץ.עלירדכבד"רעב
רונניםהיואשרהאלוניםחורשותועדמחבלהכול.

כי Iאחריוהשאירמוץרקשנים.אלפיבןפארעל
בלהיטותבולעיםהצבאאנשיהיוהגרעיניםאת
אלההיוכאילואפייהוללאטחינהללאשהם,כמו

ארבהאחת:מכהעודהארץהוכתהוהנהענבים.

שטחים-שטחיםירק.כלבהוכיוסםעליהירדכבד
אפרוריתומעיןהמכורסמיםהפרדסיםהשתרעו

העליז.ירקובמקוםהנוףלתוךהשתפכהצהובה
 ," ...אלהמפרדסיםעלתהגדולהעצבות

-במלאכהעמהוהעושותברלוביץיפהתבורכנה
העטיפהמעצבתשוורץיעלגםביניהןנשים,כולן

הספראתמעטררב-העוצמהשציורה Iלויופמלה
 •הזה.המהנה

רונןיהודית

דרתןראובן

סיגריה
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תרבותמגדיריםכיצד

ישראלית

עלמסותההווה,עבודתאופיר:עדי
הוצאתהזאת,בעתישראליתתרבות
קריאה,סימןספריהמאוחד'הקיבוץ

עמ' 303 , 2001השחורההכבשה

העתכתבשלהראשוןועורכומייסדו ,אופירעדי
באניברסיטתלפילוסופיהמרצהויבקורת","תיאוריה
הוטמןשלוםבמכוןמחקרועמיתתל-אביב
בצורה ,שפורסמומסותזהבספרוקיבץבירושלים,

לכן.קודםאחרת,אוזו
ב"תרבותלעסוקהאמור ,הטרוגניבמאסףמדובר

אחת,פעםולומוגדרתאינהזואךהישראלית",
ביןאנלוגיתהשוואהשלהעדרהעללדברשלא

בסוגייתבפרט,והמערבהעולםמדינותלביןישראל
הלאומיות.

עדלעיתיםלהתפלמס,אופירשלנטייתובולטת
ומייגעת.ממוחזרתבצורהטיעוניוהצגתכדי

כאןמדוברשבוש"ההווההמחברמסבירבפתח-דבר

שישתקופהשלמה,עת]אלא ... [בן-רגעחולףאינו
להביןבניסיוןמדובר ] ... [ברורים,מאפייניםלה
להשישכתקופההזאת,העתשלמממדיהאחדאת

עלמשלהאילוציםמטילהוהיאמשלהמאפיינים
לדבראותם,ולעשותלחשובשאפשרהדברים
עלרפלקסיההיאההווה]עבודת ... [עליהםולחלום
אוהדאזכורומתוךהעכשווי,"שלנוכחותוצורת
אופירמעירקאנט,שלבנאורותהנתלה ,לפוקר

הוא,גםהמסמןהישן'הציוניהביטוי"אתשהעדיף

לכאןכאחתומעשיתרוחניתמחויבותכדרכו'
ולעכשיו",

לפחותאו Iפוסט-ציוני-אופירנתלההענייןלצורך
רגינבוים,אומוצקיןכצ'לנוב,ציוניםבהוגים-אוהד

ההווה','עבודתבזכותהמאהבראשית"שדיברו

כלפיספקנותבמפורש,אובמובלע ,הביעו
ביטאוהםאותו.לסייגוביקשוהציוניהאוטופיזם
לבלשים[ראויגלותייהודיעולםכלפימחויבות
לתקוףכדיציוניתבטרמינולוגיהשבשימושלמלכוד
בטווחלהיגאלהיהעתידולאנגאלשלא ].ב.יאותה;
במונחיםהזוהמחויבותאתביטאווהםלעין'הנראה

הציוניהפרטיקולריזםאתשעמעמואוניברסליים
ועםאחרותלאומיותקבוצותעםשותפותואפשרו
אירופהמזרחשלהמשתנהבמרחבשמאלתנועות
ההווהאתלהביןמאמץמתוךדיברוהםומרכזה.
האוטופיהשלהמבטמנקודתלאפעלושבתוכו
עצמו"הווהאותושלהמבטמנקודתאלאהציונית

 ,) 7<עמי

במרחבשמדוברלצייןשוכחאופירשעדירק,חבל
האורגניתהלאומיותבדפוסשעוצבפוליטי

שלאמילתוכהלקבלמוכנהחיתהשלאהסתגרנית,
שלה.האתניתהרובקבוצתעםנמנו
היהודיתהלאומיתהתנועהעוצבהזולאומיותבתוך

הלאומיותבדמותעוצבההצערשלמרבההציונות,-
הטיעוןנוכחמתחדדהדבראחר.למרחבאותהשדחקו

החילוניתשהציונותמדויק,הלאאךהמעניין'
מבנהאתירשהלהיסטוריה,היהודיםאת"החזירה

לוונתנהאותוהבליטההרבני'היהודיההיבדלות
מןהכלליתההסתלקותרקעעלמודגשביטוי

שחיתהמפנילונזקקההיאהרבנית.היהודיתהתרבות

הלאומיותאתלכונןצריכהשחיתהלאומיתתנועה
עללהתבססיכולהשחיתהמבלילייצגשביקשה
להעיר[ישהמוכריםהאירופאיתהלאומיותיסודות

להיזדקקאםלאחור'עצמהמדמיינתלאומיותכלכי
-רצףי.ב]אנדרסון:כבדיקטשללמונחיו

<עמ'משותפת"ושפההיסטורירצף ,טריטוריאלי
114 (. 

באירופההחילוניתהציונותשלההתבדלותאולם
בבחינתקונקרטיעתידלמעןההווהעבודתאתיצרה

הציוני)המונחפיעל<עלייהלהגירהחלוצים,הכשרת
הארץ).(גאולתוהתיישבות

להוציאהלאומית,גיהנסובספרוכללגענולאאופיר

להשתמשממעטשאינולמרותלישראל'ביחס
ואףישראלי""כיבוש"ישראלית",כמו:במילים

"מדינהכמומושגיםלצדהישראלית","המדינה
שלההמשטראפיוןמופיעאליושבצמודיהודית",

"משטר-בנוסחהגםהמופיעכיבוש",של"משטר-
הישראלי",הכיבוש

סוגיהמחסירנמצאהואהלאומיתבסוגיהטיפולובאי

בספרו'מטופלתלהיותאמורהשחיתהמרכזית,
בעתישראליתתרבותעלמסותכספרהגדרתומעצם
לאום,כמומושגיםלבררמקוםאכןהיההזאת.

במערבלמקובלולהשוותםואזרחות,לאומיות
העכשוויותלתיאוריותהתייחסותבתוךהדמוקרטי'

הלאומית.גיהנסו
בהקשרים"אומה"ואף"עם"במונחיםשימושותמוה

התיאוריותמבחינתתמיהותםיהמעלהיסטוריים,
כותבהואבימינוסדר-הפסחעללמשלהלאומיות.

אתחוגגתהזוהשיח"קהילת :הבאיםהדבריםאת
אתמחדשמייצרתנזכרת,היאמצרים'.יציאת'זכר

עושההיאהיהודי.העםשללידתורגעשלהזיכרון
ומפרש-המאשרהיבדלותשלפולחןבאמצעותזאת

בינהההבדלאתוגםהאומהשלזהותהאתגםמחדש
 .) 89<עמ'האומות"שארלבין

-האבל"עבודתהשואה:"אחרי-הראשוןהשער

אתמטשטששהוא"מפניהשואה:מיתוסאתמבקר

וקווידרגותמוחקשהואמפניהשואה,שלאנושיותה
מסוגזוועהביןאינסופימרחקבמקומםומציברצף

שהואמפניהאנושיים,הזוועותשארכלוביןאחד
מלכד-אחדריטואללעודכעילההזיכרוןאתמטפח

שהואמפניהיסטורית,להבנהכמכשירולאעם
אנושית,מערכתשלכתוצרהשואההבנתעלמקשה

כזאתאבלשיעור'לאיןמורכבתואידיאית,חומרית
באותהרקלאברור'לזיהויניתניםמרכיביהשאחדים
 ] ... [ועכשיוכאןאצלנו'גםאלאאחרת','פלנטה

מעוותלהנצחתלעבר'כולוכמעטמכווןשהואמפני
לעתיד'בעיקרולהתכונןבמקוםלתקרן'יוכלשלא

פחותהאחרת,אושחיתה,כמו-שואהלמניעת

יותרהיוםאפשריתשהיא-ממנהנוראהאוממנה

יוכלשעודמעוותבבחינתהיאעדייןאבלמאי-פעם
 ,) 18-17<עמ'לתקרן"

האחרונותבשניםעומדתאירופהיהודיהשמדת

אעסוקולא Iופילוסופיציוניהיסטורי'דיוןבמרכז
משהשלספרושגםלציין<מענייןזו.במסגרתבה

ואידיאולוגיהמיתוסיםהישראליות,רחושתצוקרמן
עוסקשנה,באותהלאורשיצאמםוכםכת,בחברה
משיקשהואשדומהפילוסופי'בדיוןהשניבחלקו

אופיר.)שללזה
השילוש"עבודתהאחר:"נוכחותהשלישיהשער
"יהודי-העימותשלפילוסופידביוןבעיקרועוסק
הפילוסופית-תיאולוגית,הראייהבובולטתגוי",

ישראלשלאלוכמוהיסטוריותתובנותעלהגוברת
והנוקבהמעמיקבספרולבטאןשהיטביובל'יעקב
יים mידמויים-ונוצרים,יהוידםבבטנךגוייםשני

לדוןלמטרהלושםיובל ,) 2000 ,עובד<עלמא-עם
האישמילאו"בתפקידובגלויברציונליות

והמיסאינטרפרטציההדיסאינפורמציהלירת,ברציו

בקרבה'אחר'והגדרתהעצמיתההגדרהבעיצוב

ומכאן ,) 16עמ'(שםהביניים"בימיונוצריםיהודים

ההדדיותההשפעותעלהעומדההיסטורידיונו
הנבחרים.בקונפליקטים

ועתיקהיסודיבניגודאופירעוסק"יהודי-גוי"בפרק

תפקידזהלניגודישלשיטתו' ,"יהודי-גוי"היומין
כמו-זהמאמרומתודתמכאןהרבני'בשיחמכונן

כיצדלהראותבאה-השניבשערהאחריםבמאמריו
השיחשלשוניםמבנייםהיבטיםמארגןניגודאותו
 ,) 53<עמ'

תיאולוגילדיוןבסיסזובתפיסהלמצואשניתןלמרות
שבעקבותלהעיר'ראויתת-הכרתי'פסיכולוגיאו

להצבעהמקוםישיובל'יעקבישראלשלמחקרו
ביןעיוות)ואףשינוי(תוךהדדיותהשפעותעל
השם""קידושבתת-הפרקלמשלכךהדתות.שתי
שלשיאה ] ... [הואהשם"קידושאופיר:קובע

החובהלתחומיהגוילפריצתהיהודיתההתנגדות
יובלואילו ,) 68<עמיההלכתי"השיחשלוהאיסור

עומדתאדםקורכןשלהמשיחית"המשמעותטוען:
בפסח"ישועצליבתאתהקובעותהמסורותביסודגם

מי"שלבכרוניקותגםעוסקיובל ,) 163עמ'(שם,
מביןהואאותןיקיריהם",אתאועצמםאתשהרגו

שתראהיהודיתקהלדעת"לעצבספרותיכניסיון
רצויהדרךאחריםבהקרבתאוהעצמיתבהקרבה

 ,) 169עמי(שם,לחיקוי"ראויומופת
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הכשלעלומצביעדרייפוסבפרשתמטפלאופיר
בפרשתהצרפתיתהחברההתפלגות"ביןבאנלוגיה
התפלגותלביןבה,שהתנהלהמאבקואופידרייפוס
'השטחים'עלהוויכוחבשאלתהישראליתהחברה
 ,) 179<עמ'בכלל"ומוסרביטחוןשלובשאלותבפרט

ש"בפרשתאופירגורסדרייפוס,פרשתאתבסכמו

הצרפתית,החברהאתפילגבאמתהוויכוחדרייפוס
ניצחוהדרייפוסריםפנים:שניהיולניצחוןואפילו

כמדינהעוצבהצרפת ,הפורמליבמישור
אולם ,) 199<עמ'אזרחיה"כלמדינתאינקלוסיבית,

כלמדינתסתםאיננהצרפתכימצייןאינואופיר

מהוויםאזרחיהשכללאום,מדינתאלאאזרחיה,
שלה.הלאוםאת

שהאנטי-וכותבממשיךהואהללולדבריםכהמשך
שנאתאתלהנציחשהצליחומפניניצחודרייפוסרים

צרפתי.ימיןשנותמאהולטפחהאנטישמיותואתהזר
ומצייןאופירממשיך ,זואחרונהמטענהכנרתעאך

בסופו"שהביאמתהליךחלקהיהעצמוהפילוגכי
הלאוםמדינת-הרפובליקהלחישוקדברשל

 ,) 199<עמ'הצרפתית"

ובסוגהזר"ב"שנאתמגזיםשאופירנראה

הצרפתי.לימיןגורףבאופןמייחסשהואהאנטישמיות
שאינםכמיצרפתיהודיאתראהלאזהימיןהרי
בשונהזאתהלאום,ומגוףמהרפובליקהחלק

עללדברשלאאירופה,במזרחשרווחהמהתפיסה
הנאצית.בתקופהובמיוחדמרכזה,

הרי ,זבדעלנסמךשאופירלמרות ,ועודזאת
בעקבותשנרגםהשסעאתשונהבאוררואהשהאחרון

האמת ,םואל pהאינםלבספרו ,למשלכךהפרשה.
הואהמפזרמלחמתודעדרייפוסמפרשתוהכוח,
ואנטי-דרייפוסריםדרייפוסריםביו"הפילוגמאבחן:
ביןולאעצמןהפוליטיותהמשפחותבתוךהתרחש
בניגודלהדגיש,וראוי ] ... [מסורתייםוימיןשמאל
שהתנגדהקיצוניהשמאלדווקאזההיהלאלאגדה,
זבד).שלבספרו 57<עמ'המשפט"לחידוש
ממוצאשהיומיאויהודיםמהשגימתעלםאופיר
כמובפוליטיקה,גםמפתח,לעמדותשהגיעו ,יהודי
ועמדצרפתממשלתכראששכיהןבלום,ליאוןלמשל
מלחמותשביןהקשהבתקופההלאומית,החזיתרבאש

דרייפוס,פרשתלמרותכי ,לזכורגםישהעולם.
מצרפת.להגרכללחשבולאומשפחתודרייפוס

אירופהשלבמערבההאנטישמיותאתלקבלאין
אירופה.שלמרכזהעללדברשלאמזרחה,בדפוסי
אופירשלבתפיסותיודיוןמאפשראינוהיריעהקוצר

"פוסטציונות",ממאמרוהעולותהלאומית,בסוגיה
מגדירשאינולמרות ,אופירמושגים.בבלבולהלוקה

ומכאן"ציונות",עםאותהמבלבל"ישראליות",
עם , 1982"בקיץהבא:המשפטשלהתמוההניסוח
ערביםאלפישהוסיפה ,ללבנוןהישראליתהפלישה
שגםרביםיהודים-ישראליםהיוהקורבנות,למניין

אוהמתפשט,הציוניהמפעלשלקורכןהפכוהם
 ,) 276<עמ'בשמו"המדברתהישראליתהמדינהשל

ישראלית?מדינהקיימתהאםלשאול:ישזאתלאור
קיימתהאם ?ישראליתזהותבישראלהמוכרת
בישראל?אינקלוסיביתלאומיות

אתבביקורתיותמברראופירהפילוסוףשאיןמאחר
כמו ,המוסרידיונובחסרלוקההלאומית,הסוגיה

וצאיאינואגב,זה,ליקוי .ההיסטורי-פוליטיגם
 •הרדיקלי.השמאלאנשיבקרבדופן

ברבעיוסף

מאודוטובאתמקיים

ישראלקרןהוצאת ,בן-יוסףראובןספר
יורק-ירושלים,ביו ,בצררןוספרימץ

עמ' 136תשס"ב

וסףיבן-ראובןשלהעיזבוןמןשיריםכוללהספר
רישוםהשערעל .ויצירתוחייועלשנכתבוומאמרים

בושפגש ,גוטמןנחוםמאתבן-יוסף,שלדיוקנו
הרישוםהמעניינים.בפניוענייןוגילה ,להכירובלי
קוויאתנאמנהמוסרהואאך , 1974משנתהוא

המשורר.שלוהלבביהנוקבמבטוואתפניו
שללתצלומובנוסףמביא,הספרשלהאחוריהשער

תולדותעיקריאתהאחרונות,חייומשנותיוסףבן
עתיבכתבשהתפרסםלאחר , 22לובמלאתחייו.

משוררהואכילהכרהבן-יוסףהגיעאמריקאים,
ושינתהשהתגיירה ,אשתועםארצהועלה ,עברי
 ,לחייומצבהשהואזה,ספרליהודית.שמהאת
בזכותה.מעטלאאורראה
ואלחנןמזרחיעודדהספר:עלהופקדועורכיםשני
לספרותבן-יוסףשלתלמידיובזמנוהיו,שניהםניר

ולשירה.
שונות,מתקופותשירים 51כוללהשיריםקובץ

ב-נכללולאואשר ,המשוררשלבעיזבונושנמצאו
אחידים:אינםשהם ,מכאןשלו:השירהספרי 18

'יומקעםקצנלסון''חנהלפנימוקםחוץ''ילד
"הרבעלבמוזרותומענייןשירואחריובנציק'

מולבצאר;ו"תמיכתוהתניא""בעלמליאדי",
מיוחדת,להוצאהמחכיםאלהשיריםנפוליאון",
עמידהוגםסגנוניניתוחשיר,כלעלדרביםשתכלול

השירים, •שבוהדופןויוצאהמיוחדהמוזרשלעל
נוצץקונגלומרטיוצרים ,כאןמופיעיםשהםכפי

שיפיח ,לפרשןהמחכה ,ובחרוזיובמוצקותו
החיים.דופקאתבאבניותם

חלקלקחוופרשניםסופריםמשוררים, 18 ,כאמור

בקובץוביקורת.הערכהאמריבמכתבים,זה,בספר

עליזהמרים,רבקה ,יונתןנתןמאתמכתבים
 ] ... [אמת"אישמגד:ואהרןלוינזוןרינהגרינברג,

שהגשים ] ... [הפיוטיולייחודועולמולהשקפתונאמן
אהרןואילויונתן:נתןכתבחייו",שלביומיוםעצמו
"חייבתבן-יוסףשכתבהחיילי'תפילתכיסבורמגד

שלנו":החילוניהתפילהסידורשלבקאנוןלהיכלל
בארץוגורלוהעםחיוב ] ... [בוהשוקקים"החיים

ולנופיולמשפחה,לאשהשיעורלהשאיןואהבההזו
ומרתקת",מלאהשממהשהיא-שלוולנשמתוהארץ

שלבשיריוההתבוננותמתוךויתקוןאסתרכותבת
בן-יוסף.

טברסקי-שירהמאתשיריםשניהספרכוללעוד
ודבריםבן-יוסף,משפחתאצלבת-ביתשחיתהקסל,

~ 
~ 
~ 

~1 ~ 

בן-יוסףראובן

מדבריכצמחמעוצב"אדםמותו:לאחרעליושאמרה
והעדין",הרךבתוכומחוספס,

ואףמשלושירמופיעעוזריוסףשלדבריוביןגם
שיריםהמענייניםבדבריהםמשבציםהספרעורכי

שכתבו.

אתתרגםשבן-יוסף ,מןסטנלידבריםהוסיפועוד
הפוליטיותשהשקפותיו ,ויצבירמילעברית,ספרו

והואבן-יוסףשללאלהקיצוני"באופן"הפוכות
השירהשלובכוח"בקסםבחריזתו:מתקנא

מעברהבסיסית,להבנהמעבר ] ... [שלוהמצלולית
ללוגיקה",

בן-יוסף,שלשירתומהותאתמנתחחקקכלפור
"נתיבואתנמשך"הנצחאתהרגע"דרךהרואה

איתמרהארצישראלי":הקיוםכנתיבמופיעהשואה

מיוחדותואתמצייןיעוזחנהעםבשיחהיעוז-קסט

עודשירים",רקולאשירה"שכתבבן-יוסף,של
ראובןעלגובריןנוריתפרופישלעבודהבקובץ,
יומן:לכעיןשירתואתמדמההיאושירתו.בן-יוסף
להשהיהכפילציונות,תזכורתה-יאנוכחותו"עצם
להיות",ראוי
נפשידידשהיה ,שמירמשהשלדברים ,בספרעוד

"בקבציםהציונית:לתפיסתוושותףבן-יוסףלראובן
מלחמה,שויריאהבה,שיריאמונה,שירי ,שלו

מחדשהמשוררהגישהאחרונה,חייובשנתשהופיעו

לוחםגברלמשפחה,אבאוהב,גברחייו:תמציתאת

מאמין".יהודיואיש ,עמובמלחמות
"מןברשימהזה,בקובץנכלליםהח"משלדבריוגם

בספרוהאחרונההשורהעלהקודש",אלהחול
מאודי"טובאתמקיים"ואניבן-יוסף,שלהאחרון
יחד ,כאחדשניהם ,שלווהנשמה"המשוררנכתב:

נמצאיםמאודי',טובאת'המקייםהבורא,עם

שלו",והייחודיתהעילאיתבקדושה

בראובןמצאבספרהמשתתפיםמןאחדשכלהעודבה
גוניותורבעלמעידהושונהמיוחדפןבן-יוסף
והייחודיהרבכוחוועל ,במצלולבצורה, ,בתוכן

ביצירה.

בעבריתיוסףבןשלספריוממנייןעולההכולבסף
זהבספרהאצורהשיריםספרספרים: 23כתבכי

לספרותהמשוררשמורישהספריםמספראתמשלים
הקודש".ל"ספרירמזבושישמספר ,-24להעברית

• 
שתלשמואל
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אחרכלאהואהשיגעון

טוב,משהולנויקרהמחרחיים:ג'אסתי
 , 2003חמדספריאחרונות,ידיעותהוצאת

עמ' 315

עוצמהרבסוחף,ספרהואםזבמשהולבזרה pימרת
הואהסיפורסובבסביבוהמרכזיהצירללב.ונוגע
מטיול,ההופךאוריובנהבתיהשלהמצווהברטיול
מחוזותולתוךהנפשנבכילתוךאימהלמסעתמים

מפניבתיהמתבצרתבגלילקטןבצימרהשיגעון.
אותהכשכללבינה,בנהביןלהפרידהמנסההעולם
כנגדמנהלתשהיאהחורמהמלחמתמשמשתשעה

המתנהלתהאמיתיתהמלחמהמפניהגנההמציאות

 .עצמוהחדרבתוךלבינו'בינה
פוסקתהבלתיבתנועהטמוןהזההספרשלכוחו
הקונקרטיזציהלביןהקונקרטישלהסימבוליזציהבין
בעלהואבספראלמנטכלזהבמובןהסימבולי.של

סותרות,משמעויותבעללעיתים Iכפולסטטוס
המתרחשתהחיצוניתהמלחמהכאח.דוחיצוניפנימי

ביןאוהעולם,לביןבתיהביןהמלחמההיאכאן
 1הסגור Iהסימביוטיהקשרשלהפנימיתהמציאות

שמציבוהדרישההפיתוילבין Iואוריבתיהבין
הזוהסימביוזהשעריאתלפתוחבפניהםהעולם
ככלזאת,עםיחדחדשים.אובייקטיםבפני

ההבנהבתוכוונבניתהולכת Iהסיפורשמתפתח
ואוריבתיהשללסימביוזהביותרהמסוכןשה"חוץ"

"העולם"או"המציאות",בשםמכניםשאנוזהאיננו
הפניםלמעשה,שהוא,"חוץ"אותוהואאלא 1

מעצםהממוקם,שלוהפניםאורי.שלהאוטונומי

שלהאומניפוטנטיתשליטתהלתחומימחוץ Iהיותו
אמו.

אותוחווהואףהזה,בפניםלהכירמסרבתבתיה
מתעבתהיאאהבתה.ועלעליהמתקפהשלכסוג
המחשבותאת Iשתקנותואתהסגורה,דלתואת

היאבהןהדרכיםאחתעימה.לחלוקמסרבשהוא
הפניםשלקיומועםלהתמודדכדינוקטת

אחרעורכתשהיאהמצודהיאהזההאוטונומי

הפתקים Iשולחנועל"משאיר"שהואהפתקים
שטחיאתמחדשלעצמהמפקיעההיאשבקריאתם

שהיאבכךבסגירותו.ממנהלגזולמעזשהואהפנים
"פנים"מעיןבתוךאוריואתעצמהאתכולאת
שצופןמהכלמבחוץהולםדלתותיושעלמדומה
היא Iולשינוילפרידההפוטנציאלאתבתוכו

שלהאמיתישהאויבמכךלמעשהמתעלמת
שלאביויוני,איננואורילביןבינההסימביוזה

הנערהאוהזועמת,הצימרבעלתלאואף ,אורי
חברתה,אלינועראובה,להתאהבהעזשאורי

כוחותאלאכאם,אותהלעצמולבקשאותושפיתתה
שמהםכוחותאותםהוא,בתוכוהרוחשיםהצמיחה

למלטיכולהאיננהואףלהימלטיכולההיאאין
עם Iכןאםבורחת,עצמהאתמוצאתהיא .אותו

 .נפשומפניאורישלגופועםאו Iאורימפניאורי
 ,לאוריאומרתהיאהבריחה",רקישנה"כשבורחים

השוטריםמעיניצפתברחובותחומקיםשהםשעה

הופכתמסויםבשלבואלינוער.יונישלומעיניהם

ביניים""מרחבמעיןעצמו:הדברלהיותהבריחה
אוויר""כיסכבתוךלרגע,לשהותאפשרשבתוכו

שהפרידהותופחתההולכתהידיעהבצד Iנפשי
נמנעת.ובלתיוכאובהקרובה
ומתערבבתהולכתהעלילה,שמתפתחתככל

מוצאיםכשאנוהפנימית,עםהחיצוניתהמציאות

שביןדמדומיםמרחבבתוךלכודיםעצמנואת

מקבליםהזההדמדומיםמרחבבתוךלסיוט.מציאות
 1לגמרימציאותיסטטוסמודעיםהלאהאלמנטים

הולכתעצמההמודעותבעוד Iובהירמדויק
הערפולשלשיאוומתערפלת.הולכתומתמסכת,

שבהןהמטרידותההנקהבסצנותביטוילידיבאהזה
ההנקהבתיה.שלשדיהמתוךהדםאתאורי"מוצץ"
מהותואתסימבוליבאופןמייצגתהמדממת,החולה,

אתיונקהואביניהם:הערפדי Iהטפיליהקשרשל
שהדםאלאנפשו.לשדאתיונקתוהיאגופהלשד
להזיןשיוכלמבליאותהמרוקןממנהיונקשהוא
יונקתשהיאהצמיחהלשדשבולאופןבדומה Iאותו
ליותראותהיספקאושיזיןמבלי Iאותומרוקןממנו
פעם,אחרפעםכזה,רגעכלשלבקצואחד.מרגע
מקוםישטרפז"עלהתהום.תחתיהםונפערתשבה
הביקוראחרי Iלאוריבתיהאומרתאחד",לאדםרק

הלולייניםאחדנשמטשבוהקרקסבמופעשלהם
ובזהלשניים",מקוםשם"איןהתלוי.הטרפזמן

מקוםאיןמאוד:לסימבוליהקונקרטיאתהופכתהיא
שלהלולייניהטרפזעלשנייםשללצורכיהם

שהאחרמנתעללמותצריךמהםאחדהאהבה.
חי.יישאר

שלהטרגיהפרדוקסגםביטוילידיבאזובאמירה
היאהאפשריתהיחידההפרידהאמנםהזאת:האהבה

ההופךזההואהמוותדווקאאךבמוות,המתרחשתזו

להימלטבתיהשלניסיונהלנצחית.הסימביוזהאת
לפתרוןהסיפוראתמובילהפרדוקסשלהטרגיותמן

לקונטקסטזרלהיראותעשויראשונהשבקריאה
בתיהנתקלתניריהיערבמעבההעלילה.שלהכללי

שלמקומהמהאותו.והורגתבמחבל-נער
 1סיפורשלבסופובמחבלהזאתהמשונהההיתקלות

הרגעעדעסקשלאכמעט"ישראליותו"שלמרות
בקריאהרקלחדר?שמחוץהריאליתבמציאותהזה

הפתרוןבעיניקיבלהספרשליותרועמוקהשנייה
ביןהסימביוזהשלהפנימיההיגיוןמשמעות.הזה

מקוםש"איןשמאחראותנומלמדואוריבתיה
יינצל.שהאחרכדילמותצריךהאחד-לשניים"

וכפי Iאוריאתלהרוגיכולהאיננהשבתיהאלא
להרוגעליהלכןעצמה.אתלאגםמביניםשאנו
הזה,הפסיכוטי Iהפנימיגירןהחימתוך .אחרמישהו

אמאשל"ילדאותו"המחבל",אתהורגתהיא
אחרמסיפורהזההרגעלתוךשנקלעאחרת",
שלכקורכןמותואתבומוצאולמעשהלגמרי,
 .דברעליהידעולאממנהחלקהיהשלאדרמה
ומאפשרהזוהדרמהאתמסייםאכןהמחבלמות

שלתוכופתירהבלתיהמצבמתוךלהיחלץלבתיה
העולם.עםיחסיהואתאוריעםיחסיהאתהכניסה
ומאחרל"גיבורה",מ"נמלטת"אותההופכתהריגתו

חיקה,אלאותהואוספתשבההחיצוניתשהמציאות
המציאותשלהפסיכוטימשלטונהמשתחררתהיא

מחוזותאלבחזרהאוריאתגםומשחררתהפנימית

טובמשהולבויקרהמחר

tנחד<ר DO • mאנחחוחת

השפיות.

"הואבתיה.אומרתפצ'ינו",אלבסוף,מת"הוא
שאלתיאכןמשחקת",אנימהאתהשוד.דאתשיחק
מיהוהזה,הספרקריאתבמהלךפעם,לאעצמיאת

אתמגלמתבתיההאםהערובה.בןומיהוהשודד
בתוךאוריאתכולאתכשהיאהשודדשלדמותו
השודדהואאורישמאאואקדח?באיומיאהבתה

הגדילהבכוחותחמושממנה,הגוזלזה Iהאמיתי

גבולללאטוטאליקשרעלחלומהאתוהנעורים,
והסי-טיהאולטרסאונדבדיקותשהריסוף?וללא
 1מנוזלשהואפעםבכלאותוומעבירהחוזרתשהיא

משהואחרשלה,הנואשפוסק,הבלתיהחיפוש
רקלאמבטאים Iבוהפגום Iאובייקטיבי Iחיצוני

הלאהסמויה,משאלתהאתגםאלאדאגתה,את

ובכךאובייקטיביאופןבאיזה"פגום"שיהיהמודעת,

ש"קלקלהכך(עלהאשמהמןאותהישחררגם
בה.ותלויאליהצמודיישארוגם-אותו")

כילנומתבררסופואלהזההסיפורשקרבככל
עללהגןמנסהשבתיהאלימים"חיידקים"אותם

מתקיפיםאינםמפניהםאורישלהחיסוניתהמערכת

שלה.אהבתהמתוךאלאהחיצוןהעולםמןאותו
לחוליהחוליםבביתבתיהכשמתאשפזתבמקרהלא

כאבגםמתחלף Iמאוריסוףסוףומופרדתנפש
הלידהפצעשלהקונקרטיייצוגו Iהכרוניהאולקוס
בכאבנפשה,בתוךמעולםנתפרולאשקצותיו
המסמלהצורב,הכיבבינה.שינישתישלצמיחתן

לסימביוזה,פתורה,הלאהרגרסיבית,המשאלהאת
הכרוךבכאבהזאתהנפשיתהדרמהבסוףמומר

בהתבגרות.

אינםמרכזיותם,למרות ,אוריעםבתיהשליחסיה
הדרמהאתחייםאסתירוקמתשסביבוהיחידהציר

הקשורהנפשלחשבוןמעברהזאת.המורכבת
נפשחשבוןבתיהלמעשהעורכתהאלהביחסים
לחדרשמחוץהמציאותועם Iבכללחייהעםמורכב

רביםבמובניםהמתגלהמציאותכלואה,היאשבו
 .עצמוהחדרמןשיעורלאיןומצומצםצרככלא

בצימרבתיהשלהתבצרותהכילנומתגלהלמעשה
עלהאחרונים,בכוחותיהאולי Iלהגןניסיוןהיא

קשה-העולםלה.שנותרהיחידהחופשיהמרחב
המציאותעליה.הסוגרהואהזהלחדרשמחוץהיום
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לקוותממנהומונעתכנפיהאתהמקצצתהיא
לתוךעצמהואתאוריאתממלטתבתיהולחלום.

שלבועהגםאלאכלארקאיננהשבעיניהבועה
המציאותאיננובהששולטשמהמשוםדווקאחופש,

המציאותאתלעוותהחירותאלאמגבלותיהעל
לכלואלמשאלהמעברכרצונה.אותהולעצבהזאת
ידיעלגםבתיהמונעתאהבתה,בתוךאוריאת

כלואהשבתוכההמציאותמןאותולשחררהרצון
סיכויוללאתקווהללאשנים,עלשניםעצמה,היא

הבוערותעיניואתשכיבתההמציאותזולחנינה.
קשהלקמצןחולםממוסיקאיאותווהפכהיונישל
עיניאתגםלהפוךהמאיימתמציאותאותהוזויום,
במובן"רגיל",ילדשללעיניואורישלהמלך""בן
העולםמןאוריאתלמלטבתיהשלניסיונהזה,
בולהשתמשהניסיוןגםאחתובעונהבעתהוא

"מלכה",באמצעותולהיותולהמשיךמילוטכפתח
להצילושלההניסיוןגםאךמלך","בןשלאמו

שלמהפיכתהלו:קורכןנפלוואביושהיאממה
מארנוןתחת",רהאוףל"מיליידיהזאתהמלכה
 ,להיפרד ,להתבגרהכורחמןהנסיכים.הילת

פניםחסר ,משפיל ,קטנוניקיוםלתוךלהישאב
בתיהמבינההזההתהליךשלבסופורקוייחוד.

איננוזאת,מנסחתעצמהשהיאכפי ,שהשיגעון

רבותדרכיםישנןכלא.שלאחרסרגאלאחופש
אולם ,אותנומלמדתהיאהזה,העצמיאתלכלוא

ממנו.להימלטאמיתיתדרךאין
שהאופטימיותספרהואםובמשהולנורה pימרח
המחראתלשנותהחופשמןלאיונקתשלו

באופןבאתמוללהתבונןהחופשמןאלא ,המציאותי

אור.הזההמחרעלשישפוך
לתוךהיישראותנומשליכהחייםאסתישלכתיבתה
מדוברלאמודע.הלאשלהחשופיםמחוזותיו
וסובלימטיבית,אינטלקטואליתמחושבת,בכתיבה

ועתירתמרגהצבעונית,רסן,משולחתבכתיבהאלא

שבתוךבכךהואהזההטקסטשלייחודואולםדמיון.
בכל ,והזמןהמשקלחסר ,הסמיך ,הפראיהריתמוס

מושלם,בתזמוןהסיפורשלחלקיומתלכדיםזאת
הזרימהומורכבת.עשירהתמונהיוצריםשהםתוך

והחוץהפניםבין ,לעברההווהביןפוסקתהבלתי
ביכולתהפוגמתאינה ,לסימבוליהקונקרטיובין

אחרהמעקבבצד ,לשמורחייםאסתישלהמרשימה
ומדויקתחכמהפרספקטיבהעלגםמודע,הלא

הזהמודעהלאמתגלםשבולאופןבאשרלהפליא

~ 
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אמירדנה

דוקטורנטיתומשוררת,קליניתפסיכולוגיתהיאאמירדנה

בירושלים.הפסיכואנליטיבמכוןקנדידטיתלפילוסופיה,

בואךע ,) 1993(פועליםהאזתות pבםתיעכשיו,ספריה:
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והפאלוסהעוולה
מאואסמרקו

 Internationalב-מצייןריצ'ירנק 0
26·7,2003) Herald Tribune (, 

שלה"דיגיטליזציה-החדשהשהתופעה
מצטטריצ'יוגוברת.הולכתהבריתבארצותהסקס"

 : Adult Video Newsה-מנהל ,פישבייןפולאת
עכשיומדוברגדול".ענייןאינהכבר"הפורנורגפיה

על"דילוג ," Eschewing of the plot "ב-
ביותרהחדשהגלאתמגדירהואכךהעלילה",
ישפורנוגרפיים.כלומרלמבוגרים",ב"סרטים
טעםפיעלופטישיזם,פטישיזםבכל"התמחות"

שונים.גוףחלקישלוהעדפהאישי
קשרלהישמעניינת.אטימולוגיה eschewלמילה

לדלג,שמשמעה , esquivarהספרדיתהמילהאל
 , scheuenעתיקהבגרמניתלמילהגםאבל

מהעלילה?מפחדתהפורנוגרפיהלפח.דשמשמעה
שיטה?כאןישהאםחידה.זוהי

Though this be madness, yet there is a " 
) 2.2 , method in it " (Hamlet 

שיטה"בזהישעדייןאך Iשיגעוןזהו"אמנם

היא?היכןאז ,)"טלמה"(

מנוכריםשהםפיעלאף Iאלוהתמחותבתחומי
הבדלה.שללוגיעיקרוןעדייןפועלמהעלילה,
"שתיהקבוצות:תורתשלהאקסיומהנשמרת
האלמנטים".אותםבהןישאם Iלזוזושוותקבוצות

הזדהות.שלעיקרוןזהו ,שייךהואלאןיודעאחדכל
המופיעיםהגוףחלקיכלעםלהזדהותאפשר

הפורנוגרפיים.בסרטים

למשלפוגשיםשאנוזאתכמועתיקה,אמנותמדוע
של"הווילהשבאיטליה,בפומפייבפרסקו

סוגכמוצבעוניותהאתשמרשהזמן-המסתורין"

ומרגהמעניינת-הבהירותהדמויותמעלרעלהשל
גרפיההפרדנומןיותרהרבהסקרנותנואת

אחר:לוגיעיקרוןעלמרמזתזושאלה ?המודרנית
שהוצאאחדתועלמתבססשאינואוניברסלי"אין

בקלאסיקה,משהוישאוניברסלי",מאותוהחוצה

אחרלהתחקותומאפשרהזה,העיקרוןעלששומר
<העלילה>, plotה-תפקידזהוחשובים.קווים
שומרתהקלאסיקה<מזימה>. complotב-למשל,

העלילההמסתורין",של"הווילהבציור . plotה-על

חניכה.טקסהיא

התקדמותשלמרות Iייתכן
הגיעסאדרההמרקיזהטכנולוגיה,

משהולנולגלותיותר.עודרחוק
חלקיכלעלדיברהואיודעים.שאיננומהעל-

אפילו Iבמינומיוחדמקוםלהםהקדישהואהגוף,
קראהואלזהוהרפובליקה.אדםזכויותשלבהקשר

מזאת,יתרההשינה).(חדרבבודואר""הפילוסופיה
מסתברהשתמש,בהןהמיליםאתבוחניםכאשר

לאופנה.רקולאלמבנהשמצייתתבכתיבהשמדובר
- autelושוב:שובחוזרתבכתביומסוימתמילה

הגוףשלוחלקחלקכלבצרפתית."מזבח"כלומר
"במהההגדרהעלעונהשהואמשוםמזבח,הוא

<zתילוןקטורת"הקטירואוקורבנותהקריבושעליה
הוצאת Iאבניאוןאיתןרא, pהםשללופרי pהאנצי

המסתורין"של"הווילהפומפיי:

 .) 2003איתאב

סאד:וכך

Raphal, voyant cela, dit que pour m'y 
apprivoiser il fallait que je servisse d'autel a 

me place au חס, mon tour. On me saisit 
... meme lieu que Florette et 

) Sade, Les infortunes de la vertu ( 
עצמיאתלאלףשכדיאמר Iרפאלזאתראה"כאשר

 1אותיתופסיםכמזבח.בתורילשמשגםעלי /לכך

(תרגם: " ...ופלורטכמומקוםבאותואותישמים
 .)מ"מ

המרחקשלידע-לקאןמלמד-סאדאצלקיים
העבריתבלשוןשנקראמהלזולת,ביחסהנכון

מתבטא Iהיתרביןכמוך".לרעך"ואהבת"רעיי:
אצלגםהאחר.שלהקפדניבמיקוםסאדשלהידע
עליהם:פוסחאינווהואעקרונות,ישסאד

Voluptueux de tous les ages et de tous les 
: sexes, c'est a vous seuls que j'offre cet ouvrage 

issez-vous de ses principes (Philosophie חnou 
.) dans le Boudoir, Aux Libertins 

 /לכםרקהמינים,ומכלהגיליםמכל"תאוותנים
בעקרונותעצמכםהזינוהזאת:היצירהאתמציעאני

הליברטינים","אלבבודואר",("פילוסופיה " ...שלה
 .)מ"מתרגם:

ספק.ארוטיקה?שלסוגהיאהפורנוגרפיההאם
ש"יהיהבכךדיאיןארוטיקה,עללדברשנוכלכדי
כךהלאאין".מעטגםש"יהיהצריךסקס",שם

מהאתלקבלתקווהלי"תןהתפילה?שיראומר
הואהזההפועל-"לקבל"התקווהזאתשאין".
לאהארוטיקהארוטיקה.מעט-הפרדוקסמןחלק

ישהשירים.בשירארוטיקהישהקדוש.אתסותרת

למשלעיינובתנייך:אחריםבמקומותגםארוטיקה
לאאשרמזבחיעלבמעלותתעלה"ולאבפסוק:

 .) 26כ'(שמותעליו"ערוותךנ:וגלה

ישישיר.אינוהאדםערוותלביןהמזבחביןהקשר
תגלה"ה"לאלביןהאדםערוותביןהקושרמונח
וגםבתנ"ך,מופיעאינוהואהפאלוס.השורה:של
אפשרלכןמרומז.הואאבלהחדשה,בבריתלא

 1 "בתגארוטיקהיש Iכןארוטיקה.שםשישלומר
יותרנוכחאינולעולםהפאלוסהחדשה.ובברית
אושנייה,בדרגהאומיוצג:מופיעכשהואמאשר

אתעובדיםהיועתיקיםבזמניםונעלם.מופיע
יצרהמדע Iבזמננופוריות.שלכמרכזהפאלוס
קיימתהאםאבלהפאלוס,לביןהפוריותביןהפרדה
האםהארוטיקה?לביןהפאלוסביןהפרדה

הארוטיקה?סוףחינההפורנוגרפיה

קשורהואארוטיקה.לכלקודםהתנאישלה"אין"
לארוטיקה.שקודםאודבןישלאיבוד.שהולךלמשהו
שצייןכפיהמתרס.שלהשניבצדנמצאתהעוולה
אין ,)-1986בשהעביר<בקורסמילדג'ק-אלן
הניתקהדברשלכלשהיאידיאליזציהביהדות
מןהנובעתאמנותאיןלאיבוד.והולךמהגוף,
הגוף.שלהזההחלקעםלהזדהותאפשראיהעוולה.

ביחסמקומהאתלקבועשיכולהגרפיהפורנואין
 •לערדלה.

ב-חברפסיכואנליטיקאי:רופאהואמאואסמרקו

GIEP האירופאיתהאסכולהשלישראלית(קבוצה

 .] NEW LACANIAN SCHOOL] NLSוב·בפסיכואנליזה)
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בהוצאתאלהבימיםאוררואה

:?~llilmוJJJ ''רi@[Q) 

שיריםקוראים

 " 77"עיתוןבבית

חורוביץ .רפלויד

שירי

ירושלים

ואחרים

איתןמריםמאנגתיל:

ופוליטיקהשירה

וישוחחו:שיריםיקראו

איתןמרים

בן-שאולמשה

לויתןעמוס

עצמוןצבי

שביטיעקב-שי

שתלשמואל

בסריעקבומנחה:עורך

--- r::r::ןן ilת UI!.~רו•י (Q)ב-אוריראהבקרוב

עשחאלאורחשלספרה

לדףמ!והמס~רת
• • •••• -• T 

באוקטובר 28ג'ביוםייערךהערב

פניםקבלת- 19:30

הערבתחילת- 20:00

 72בגיןדרךהמערכת,במשרדי

תל-אביב

ב'קומה

מעריבביתמול

ושתייהקלכיבודכולל

אורחינוביןלראותכםנשמח

ו:
~ 

c:::=: 
==== ~1 ~ 

טעותתקרן

בן-שאול.משהשלברשימתוטעותנפלההקודםבגליון

כתבהסוריאליסטית,התנועהמחשובידסנוס,רובד

שנכתב.כפיולא-20השנותבראשית
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פראיתמחשבה
ארןדור

עמיםחייםבומקוםבכלקיימות

"פרימיטיביים",

העמיםאצלכי ,היתרביןמוכיח,לוי-שטראוס

בנישלהפרטייםהשמותאין ,כאןמדוברבהם
הכללית,המיוןמערכתמגדריוצאיםהאדם

בתרבויותכמו ,בלבדמסויםלפרטכשייכים

כולה:המערכתמןחלקהםאדרבה,שלנו;

במערכתאיברהואנושאו><ועימדפרטישם

שזהמאדםעוברוהואהחברה,כללשלהמיון

האדםבנימאגרוכך ,הנולדלרךנפטרעתה

מלא.נשארוהשמות

ותכונותיהם,יחידיםשים:.אחר:תחוםוהנה

במקוםשלהם:ונו'הפעילויותהמצבים,
 ,ותכונותיום, wשמציינוהיש,ביןלהפריד
שונותמיליםשלהםבלשונותישונו,ימצביו
 .ומעשיומצביו ,תכונותיולפי ','שי"לאותו

שלבספרונדוןוספירה,מספריםאחרתחום

טבע""עמיישנםכידועלוי-בריהל:המורה,

מעללמספריםמיליםאיןשבלשונותיהםרבים,
אצלםשאיןדברשלפירושואיןלשלושה.

Eiשלשמוהואהפראיתהמחשבה נ
יהודיהצרפתיהאתנולוגמאתספר

מייסד ,וס-שטראוילרדקל

שלובמדעהסטרוקטוראליסטיתהאסכולה
במחשבה,כזרםהסטרוקטוראליזםומראשוני

בהגותאופנה-ובפילוסופיההאדםבמדעי

בשנותשהחליפה ,בכללוהמערביתהצרפתית
שלזואת-20ההמאהשל 60 •ה

האקזיסטנציאליזם.
בימיםחדשהשחיתהבשיטה,אפוא, ,מדובר

אנושיותחברותשלתרבויותלחקורההם,

ללאתרבותועלבידודןעלששמרומבודדות,

שלסיועבליאועם ,וצידלקטשלכתב
"פראית"תרבותפרימיטיבית:חקלאות

כביכול.
המבודדותהחברותשרוב ,לצייןאוליכדאי

פחתוואוכלוסיותיהן ,עודקיימותאינןהללו

שלושתהופעתמאזניכרת,במידהכנראה

אזכיראותםהאתנולוגיה,מתחוםהספרים

מאתהפרימיםיב"םהעמיםחשיבת :זובמסה

שיצאלוי-שטראוס),של(מורולוי-בריהל

צעובים,קרו,ים ;-20ההמאהבראשיתלאור

ספרותית,מבחינהגםהמקסיםהמסע,ספר

במרכזהאינדיאניםשבטיביןשטראוס,לוישל

והמחשבההשבייה;העולםמלחמתערב ,ברזיל
של-60הבשנותאורשראה ,שלוהפראית

הקודמת.המאה

הפראיתבהמחשבההמרכזיותהנקודותאחת

כישטעןהמורה,נגדהתלמידשלפולמוסהיא
דבר"לוגית','איננההפרימיטיביתהמחשבה

אינההיאכי ,לוי-בריהלשללדבריו ,שפירושו

אלא ,אריסטושלהסתירה""חוקעלמבוססת
חיברשייסודהאומרתזאת"פרה-לוגית";היא

על(ה"פארטיציפציה"),ההשתתפות""חוק
הכתובבשמוסכיןהנועץאדם, ,למשל ,פיו

אלשלופסלו ,בו-עצמופוגע ,זולתושל
 ,המתפללתחינתאתהשומע ,עצמוהאלהוא

העמים ;שטראוסלויטוען ,לא-כיוכדומה.

"לוגית"עבודהעושים"פרימיטיביים"הקרויים
לוגיתעבודהלוי-שטראוסשלבפיו.אךכמונו

מתייחסהואואיןמיוןעבודתכלקודםחינה

בסטרוקטוראליזם(אדרבא,הסתירהלחוקכלל

עלוהמיוןהלוגיקהיםמושתתזהמסוג
ה"פרימיטיבים"אצל ,ואכן ;"תנגודות"

כלעל-לחלוטיןממויןהעולם ,כביכול
טבעצמחים,חיים,בעליאדם,בני :ומרכיבי

אופןבאותומחולקיםאלהותחומיםותרבות.
אליה,שייכיםשהםהאנושיתהחברהכמו

וה"קלאנים"הכפרחצאישני<למשלושחלקיה

מכוחאיתם,"מזוהים"מורכבים>הםשמהם

צמחיםחיות,לדעתםשהםהקדומים,אבותיהם
חוקריםשלבפיהםשכונה(מהמסוימיםונו'

"טוטמיזם"),קודמים

החלוקהאתשגילהזההיהלאלוי-שטראוסאך

אינדיאניתחברה-הבורורולמשלהזאת.

צעובים,רטופיםהספרבמרכזהעומדת ,בברזיל

זה,באופןסביבתהואתעצמהאתשממיינת

 ,יותרהוותיקהחוקרשלבספרוגםמופיעים
אךלו;ידועהחיתהשלהםהסטרוקטורהוגם
דומותשסטרוקטורותמוכיחלוי-שטראוסרק

צעובים,ים tקרהספר:פתיעט

ערימות,שתיבראותםאדרבה:כמותית.חשיבה

בדיוקיודעיםהםמסוימים,פירותשללמשל

שגם ,מעירלוי-בריהלפירות.יותרישהיכן

המספריםשלושתאתלבטאשנועדוהמילים
כמומספריםממשמציינותאינןהראשונים

הספירה.בתהליךשלביםאלאבמתמטיקה,
התמצאותנוסף:לתחוםאותנומוליךזהתיאור

בכל ,דיברנועליהןהתרבויותבניהילידים,

הם ,למשל ,כךסביבתם.שלהפרטיםפרטי

בנישלרגליהםעקבותאתקושיללאמזהים
לוי-שללדבריו ,כך .ביערשלהםהשבט

אצלדומהיכולתמוכרתלנווהרישטראוס,

לוי-אךבמקומותינו.הבדואיםהגששים

החושית"ל"חשיבהתחוםעודמוסיףשטראוס
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השליטהימינו:בתלציוויליזציההשייכתהזאת,

המצוינוכחהמכוניתבהגההאינסטינקטיבית

פרטיםלהוסיף(ואפשרבכבישוהמתרחש

עידןמעידננו-שלנו,זהמסוגלאינספור
המחשב.)

חשיבההיא ,כביכולהפראית,החשיבהבאחת:

בהמעורביםכךבשלואולימעיקרה.חושית
בלכיאמוציונליים.אלמנטיםכזאתבמידה
התקשורתכלירקאינםהחושיםנשכח:

אלא ,לומחוצההעולםעםהחישלהישירים
מה ,גשוהרהערכיותיסודותנושאיגם

אוב"הנאה" ,דברשלבסופושמסתכם,

שלוה"טריסטיציה"(ה"לטיציה"ב"כאב"
שפינוזה).

שלהמיוןפעולתנעשיתלאכךבשלאולי
אלוכמומופשטותבקטגוריות"הפראי"

שלהטרנסצנדנטלית"<וב"לוגיקהשבפינו
הסמלים •שצוינו(סמלים>בקבוצותאלאקאנט>
חיות,(מינימקודשים"טוטמים"הםהללו

אתלפתורניתןכךאוליעצמים).ואףצמחים

שלההשתתפות""חוקאתשאופפתהחידה,

במהות"להשתתף"עשויהכולאםלוי-בריהל:
לפעולזומעיןבחשיבהניתןכיצד ,הכול

ממשי?בעולם

נוסף,אתנולוג ,לדעתי ,נתןהתשובהאת

באחדהחברהבתיאור ,בסקימאלינוברוניסלאב

אתהמוצאיםהתושבים,בוהפולינזיים,האיים

במיבדוגםפועלים,בדיג,מחייתםעיקר
הנובעיםשיקוליםמתוךורקאךכמעטהחופים,

שליטתםשםים,ללבבצאתםאךמניסיונם,

בהשבעתמרביםהם-בהרבהפחותהבדברים

הםבהםובקסמים,טבעייםהעלהכוחות
לוי-שללהנחתופולינזיה:אייאגבמאמינים.

חבורותשלסטרוקטורותשליטתדבברשטראוס

המתמטית)הקבוצותתורת(במונחיהמרה

פשוטהדוגמהקיימת"פרימיטיביות",בחברות

אייעלמידמרגרטשלבתיאוריהמאוד
שניישגרעיניתמשפחהבכלשם,טרובריאנד:

 ,אביוזכר:בןשלבחינוכוהמכריעיםגברים
בחברה(מדוברהאםמצדודודו

ומחמירסמכותיהואהאחדמאטריליניארית):

שונותבקבוצותאךואוהב.רךהשניואלו
החברותשלבחלקמתחלפת:הזאתהחלוקה

-האחרובחלקאוהבוהאבסמכותיהואהדוד
להיפך.
נוספת,שאלהכאןנשאלתכמדומניאולם

כיהילידיםתובנתגרידא:המיוןמןמהותית
 ,יחדגםואהבהאוטוריטהדרושותזכרלבן
ביותרהחשוביםהמבוגריםהגבריםשנימצד

במשפחתו.

חשובהלינראיתהפראיתהמחשבהלהבנת
נגדפונההואבהלוי-שטראוס,שלההערה

ביחסנאוריםחוגיםבקרבמוטעהשיפוט

אליל""רופאישלכביכולרמייה"ל"מעשי
חברתם)(ובניהםלטענתולמיניהם:ושמאניס
פולחןאמצעימכוחנשלםשלאשמהמאמינים

זו<הערהטבעית.בדרךלהשלימוישוכישוף
שלדעתולסוףלרדתאלושורותלכותבעזרה

שומריהודי-ישראל"ב"מחשבתלשעברמורו
שפנהטורקיה,ילידוישרמשכילחביב,מצוות

אדוקיםרפתניםנגדהרמאותהאשמתנגד

חולבים","אינםכביכול,שבשבתכמוהובדתם

שאחדאנשים,כמהביןהחליבהאתמחלקיםאך
מגיעוכךחברו:מעשיעליודעאינוכביכול
טעןהואהדלי.אל"במקרה",כאילוהחלב,
חלקהיאהזאתשה"מרמה"הרצינותבמלוא
הדת).מןגםחיים,מכלנמנעבלתי

עניינים,שניעודלצרףאפשרהזאתלטענה
בוודאיעברושאמנםהעמים,מןלעבורונוכל

ה"הומו-סאפיינס"נוצרמאזרביםשינויים

שלבשלבוהתקבעו ,)?ךכשלאייתכן(וכיצד

המערב,לעומתמכרעתאךיחסיתנחיתות
הטכנולוגית.ההתפתחותבסולם

החברותבנישלדעתהאמונה,הואאחדעניין

מעשיתמידמעורביםאדםשלבמותוהנ"ל,
חלחלההנוסכתאמונה ,אחראדםשלכשפים

פן-הקבורהבטקסהמשתתפיםכלשלבלבם

שלדינושהרימהם,אחדעלההאשמהתיפול

השניוהענייןלהורג.מיידיתהוצאהיהיהזה

אבותבאדמתהנ"להעמיםשלדבקותםהוא
הנוהג"הטריטוריה"עלההגנההמשך(אולי

שמונעמהאבות>ובמנהגיחיים,בעליאצל
אחרות,חברותעםמגעלחפש ,היתרביןמהם,

רמתאתלשפרדרכיםהניסיוןומןמהןוללמוד
שורותכותבשאניובשעה-וחייהםתרבותם

האפשרככל"ולהימנע-ומוסיף ,נזהראניאלו
עלביקורתלהשמיעהמקוםוכאןמטעויותיהם:

(דומניהצעירמארקסבכתביהמקומותאחד

הגרמנית"),"האידיאולוגיהבחיבורשמדובר

ההישגיםסךחינהההיסטוריהכי ,האומר

האנושיותהחברותבאחתאחדדורשמעביר

הבנים,לומדיםדברשללאמיתולמשנהו:

האמיתייםמהישגיהםרקלא ,הצערלמרבה

כאמיתותמקבליםלפעמיםאלאהאבות,של

אתחלילה, ,או ,הללושלטעויותיהםאתגם

ומוסיפיםנגדםמתקוממיםלהיפך:אושקריהם,

ביןזאת,עושים(והםמשלהםושקריםטעויות

ההיסטוריה).ספריבאמצעותגם ,היתר

התרבויותשלהאנדמיותהמחלותמןחלק
להתקייםממשיכות ,כביכולה"פרימיטיביות"

התפתחותלשלביעלושכביכולבאלוגם

מדעיתמבחינהלפחותיותר,גבוהים

המערב.תרבויותוטכנולוגית:
שבטיםעלהאתנולוגיםלנומספריםהנה

בחיפושאמריקהביבשתשנדדואינדיאניים,

וכשהופיעורעב,ובלימוותבליארץאחרי

הילידיםמןרביםחשבוהזאת,ביבשתהלבנים
מצרותיהם,להושיעםהיםמןבאוהאליםכי

 .דברשלבסופוהיהמהיודעיםואנו
שלזוהיאפחות>נרחב(בהקףדומהפרשה

פולינזיה:באיי(המטען>הקארגו""פולחן
האייםמןבחלקנחתוהשנייההעולםבמלחמת

המצבלחילותאספקהעמוסימטוסיםהללו
לידיגםהגיעהשבחלקהאספקההאמריקאיים,

ומעתהכנס,הדברנראהשבעיניהםהילידים,
ממש.דתיולפולחןלמטרהנהפךואילך

~ 
~ c:: 

~1 ~ 

-שטראוסוילדוקל

מחשבהזרמילנומזכירעתהזהשנאמרמה
ואוטופיזם.משיחיותהמערב:בתרבויות

האדםשלהרוחבחייהנ"להמגמותשתישהרי

"ארץאחריחיפושיובעקבותבעיקרמתפתחות

השבטיםשגרסוכפירעב",וללאמוותללא
למקורותהנדידהמערבה:שנדדוהאינדיאניים

רביםמיניםבלבד:אנושיתפעילותאיננהמזון

הואהרעבשהריבה.עוסקיםחייםבעלישל

החישלביותרהחשובההשליליתהתחושה

תחושה,כלנגמרתבמוותואילוהכאב,מלבד

מותעלתגובותקיימותאמנםהחיבעולםולכן
נחלתהיאשלך-עצמךהמוותתודעת,אךהאחר

בלבד.האדם

מכוחמובטחבשובעשמדוברבמידה ,אכן

השאיפהטבעיים,עלכוחותמידיולאהמציאות

חורגתאיננהודבש"חלבזבתל"ארץלהגיע
שייכתהשנייההשאיפהואילו ,האפשרמגבול

דברששוםמשום ,אפשריהכולבהלפנטזיה,

בפועל-ממש.אפשריאינו

לוי-שלבספרוהמיתיתהחשיבהזוהי(אולי

או-שלוההשתתפות"ו"חוק ,הלברי
כבלינגדהפרוידיאניה"איד"התקוממות

המציאותי).גירןהחי

לוי-שטראוספירש><ולאהעירבמקרהלא
זהחשיבהשאופןהפראיתהמחשבהבספרו

האמנותוהריהאמנותית.לחשיבהמאודקרוב

 ...גירסתו(ולפיבלבדהיופיעלמבוססתאינה
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נוספת>בעיהזואךהשגב,עלגם-קאנטשל
צרכיםלאדםשכן-הפרדוקסעלגםאלא

אותםלספקאפשראיולכןזה,אתזהסותרים

 .בדמיוןאלא ,יחד
הדתיתלחשיבהמאודקרובהגםהיאאבל

"מתקדמות",בחברותאפילו

לעובדהמספקתבמידההדעתניתנהלאאולי
מדעעלהמבוססת-המודרניתשהתרבות

בתחוםלראשונההתפתחה-מדעיתוטכנולוגיה

משהב"תורתשמקורןהדתותשלשליטתן
ביהדות.בסיני":

אףשכן"מונותאיסטיות",אמרתילאובכוונה

חיתה ,אכנאתוןהפרעהמצרים,מלךשלדתו

נראהרקשלאהשמש,אל ,אחדבאלאמונה

לראותחילכלממשבפועלמאפשראףאלא
אדםבניעשוהמכריעהצעדאתאךולחיות.

צלםכ"ללאהיחידהאלאתהגדירוכאשר
מודעואני-מופשטאלכלומר-ודמות"
אחדצדרקחינההפשטתוזה,שניסוחלעובדה,

אוהאוקסימורוןהואהשניהצדאפיונו;של
האיןעםהמוחלטהישמתמזגבוהפרדוקס,

החושים).(מצד

שלדרכוגםפרדוקסלי>באורח(שוב,זוהי

שבהתמרדותהסיפוקלהוציאהמודרני:המדע

ההפשטה.נגדהנ"להחושים
ההפשטהניצחוןעםמתחילההמודרניותשכן
בתורתשתחילתההחושית,ה"אינטואיציה"על

גילוי<עםלכןקודםואפילוקופרניקוס
עזרוזומבחינהאבלהארץ>.שלכדוריותה

והמיקרוסקופהמיקרוסקופהטלסקופ,
ותורתהיחסותתורתמולאבלהאלקטרוני.

שלהנוספותוהתפתחויותיההקוואנטים

חסריהחושיםעומדים ,-20הבמאההפיזיקה

ההפשטותשגםהמכרעתלעובדהפרטאונים,
לגורמיהם,החושיםנתוניפירוקידיעלנעשות
דהיינו:-בשבילםסמליםמערכותויצירת
-וכדומהוספרותמספריםמערכותהמשגה,
באופןרק"טוטמיות",מיוןמערכותבמקום

ארבעהבןכ"מרחבמושגיםלהביןניתןזה

 .הזמןהואמהםשאחדממדים"
המחשבהניסיוןשלהראשונההפריחהבתקופת

הפילוסופיה,כלומרעצמה,אתלהביןהאנושית

המופשטים,המושגיםאתאפלטוןהכתיר

האמיתית,ההוויהבכתרכערכיים,עיוניים

 ,אנחנוהנפלא:המערהמיתוסאתלנווהשאיר
האמתשמששאורבמערהחייםהאדם,בני

עלרואיםואנו ,צרסדקדרךאליהחודר
המודרניהמיתוסבלב.דהצלליםאתהקירות

בוחדיש,במטוסתא-הטייסשלזהאוליהוא

 ,בחוץהמתרחששלהדמיהרקהטייסרואה
אלמטוסואתלנווטמצליחהואובאמצעותה

הללוהמטוסיםמןמעטיםלאאגב: .שלוהמטרה
 ,ממשיךכולוהאנושיהמיןמטוסאךמתרסקים,

(התיאוריותההדמיהמערכותלטוס.שעה,לפי

הרחבתעםבפעםמפעםמשתנותהמדעיות>

בתחוםמועילפעםשהיהמהאךהמטרות,
בליגם-תחוםבאותותמידמועילמסוים,

מצווההואהספקואמנםהמוחלטת","האמת

מקוםאיןאךלביקורתיות,תנאישהואבמידה
שדורשתהפירונית,לזולאוגםלספקנות,

"תא-הטייס"הריכיבספק.גםספקלהטיל
-משותףיותראופחותהואהאדםבנישל

"הדמיה"אותה<בערך>חוויםהאדםבניכלומר

ובצדק.-ממשיחיצוניכעולם
שלהמדויקמקומואתלבררכאןתפקידנואין

אחריוהאנושית.המחשבהבהתפתחותאפלטון

ומיכפילוסוף,כמוהוהגדול ,אריסטוהיה

אחתיסודותעלנפלאספרכתבשאמנם
-העתיקהיווןשלהמרכזיותהאמנויות
כמואמןהיהלאעצמוהואאךהטרגדיה,

ואסכולותהסטואהובאואפיקורוסבאאפלטון:
לגביביותרהחשוביםהאירועיםאךאחרות,
במזרחהדתבתחוםהתרחשוהמערביתהתרבות

באמונההמופשטאלהמוחשמןהמעברהתיכון:
הדתי.ובממסדהדתית

מצאתיאבלהנושא,שגבאתהולםזהאיןאולי

שהתחוללההדתיתלמהפכהביותרהולםביטוי

התנ"כיהנרטיבשלפיהנוודים,שבטיבקרב
באופרה ,בכנעןלחירותבמצריםמעבדותיצאו
שבכדג,ארנולדבמוסיקה,ההפשטהאלוףשל

שאת-הזאתהאופרהואהרן","משההאופרה

ש"חזרלאחרעצמוהמלחיןכתבתמלילה
באה-לנצרותשלוה"שמד"מןבתשובה"

שאיןודמותצלם"ללאבאלהאמונהאתלפאר

שובבאופרהשחוזרת(הגדרהשמו"אתלבטא

ביצירותיוכנהוגבדיבור,מושרתושוב,

ביןהמחלוקתועיקרה-המלחין>שלהקוליות
סביב ,הכהןאהרן ,ואחיו ,'הנביא ,רבנומשה

הרעיוןאתלהביןגלמסוהעםהאםהשאלה,
מופשט.אלבדבר
נביאשאףבשעה ,מוחשילאלהעםדרישתאבל
באה ,העיןמן,נעלםרבנומשההמופשט,האל

ובאופרה,הזהב,עגלבפולחןסיפוקהאל

עגל.אותוסביבבבקכנליהבמרכזה:
בעיותכמהבפנישובעומדיםאנווכאן

אנובזהבומופשט.מוחשיביןבניגודשנוגעות

מוחשביןביותרהמוזרותהזיקותאחתפוגשים

אתהעגל>בסיפור<גםמתחילהזהבומופשט.
המתכתהאדם:בעיניביותרהיקרכדברדרכו

 ,ביותרהיפהשצבעההידועה,ביותרהנדירה
אדמותעליביותרליקרביטויוסמלוהמשמש

שלהזהבשיאדווקאולאהבה;למלכות-

הדבר ,חליפיןכאמצעימשמשהואמוחשיות

הכולהופךבוהשוק,שלהכללי-המוחשי
מופשט.נעשהדהיינולכמות:

כתבהזאתהאופרהשאתמקרה,כנראהזהואין

בנטייתביותרהעקביוהתיאורטיקןהמלחין

מיזהוהיה ,-20הבמאהלמופשטהמוסיקה

(ותמידגם-יחדובנצרותביהדותשהתנסה

לאמונותיו),כבודביראתהתייחס

די(לטעמי>איננהשלוהמוסיקהאבל

נוסכתמוסיקהבקכנליה.בשבילאורגיאסטית
אמנותיתבעוצמהכתבממשבקכנטיתשכרות

הרוסי-המלחין ,סטרווינסקיאיגודיותררבה

איננובמוסיקההעיקרכישאמר ,פראבוסלבי

היא"איךאלאכתובה,היאשיטהבאיזו

האביב""פולחןאתכתבוהוא ...נשמעת"
היצירותרובכמובמוות,נגמר(שאגב,

וגובר),הולךחושיםבשיכרוןהמתאפיינות

אתאהבלאסיניהרלרגליישראלעםרקלא

האלושלרבנומשהשלהפיזיתההיעדרות
היעדאוכלוסייתלאגםשלו;נראההבלתי

כשםלה,זקוקהחיתהשזוייחודלאמונת
בעלתאםרומית,לאימפריהזקוקהשחיתה

גרמנית.לאומיותבעלתאולטיניתלאומיות
(בדרךשהצליח ,התרסישאולהביאהפתרוןאת

חושניותאתלהחזירהפראית")"המחשבה

שלהפנתיאוןאתהמופשט:למונותאיזםעכו"ם
לוחותאתגודשיםששמותיהםהקדושים","כל

שלוהקדוש"ה"שילושואשרהנוצריים,השנה

לוי-שלהפרטיציפציה"ל"חוקבהתאם-גורס
אמרכךועלאח.דשוויםששלושה-בריהל
מופרךכימאמין"אניהכנסייהמאבותאחד

הוא",(אבסורדי>

חושנית-פגניותביןמיזוגהנצרותיצרהכך

משוםאולימופשטת;ייחודואמונתמוחשית

הממסדהתנגדותאףעלבתחומה,הבשילוכך
המדעיתהחשיבהלהתפתחותהתנאים ,הנוצרי

המעשה.בחייהקשורההביקורתית,

היהודיהגורםללאמתרחשהיהלאזהכלואולי
בעיקראך ,שלוגםו"שלהם"לטובתם--

לסדרחבטהושקלעזאזלשעירבהיותו ,לרעתו
ודתעולמיתאימפריהשלהחדשהעולמי
תמידידעהאך ,הסבלאתשקידשהעולמית,
אחרים.עלהאפשרככללהעמיסו

מסוים,תפקידהיהודיםמילאושלישיבשטחגם

אבל ,מאודעדבוהפריזושונאיהםשאמנם

כיצדבדיוקיודעאינניקיים:היהזאתבכל
נוודיםשלכעםבתנ"ךהמתוארעם,הפך

שללעםאיכרים,שלכךואחרחיותמגדלי
אבלעניים,רוכליםהיורובםשאמנםסוחרים,

תפוצתםובשלעשירים,היוזאתבכלמקצתם
 ,העולמיהסחרחלוציביןהיושונות,בגלויות
גוברתהפשטהשלביטויספקללאשהוא
הכלכלה.בתחום

 ,לשעברהפגני ,ההמוןשנאתשמלבדנשכח,בל
ההפשטה,סוכניכלפי ,החושניבמוחשהדבק

נוצריםביןכלכליתתחרותגםקיימתחיתה

קדםבימייווניותבעריםכבראולי-ויהודים
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בסוףהתיכוןביםהסחרהתפתחותעםובוודאי

נוצריםלוויםביןהיחסגםכךהביניים.ימי
שהזקוקיםנשכח(בליהודים:ומלווים

למצוקהשנקלעואנשיםתחילההיולהלוואות
תופעההןהשקעהלשםהלוואותצרכנים.בתור
ליהודיםוהשנאהמאוחרת>:יותרהרבה

אךהמוקדם.השלבפריהיאבריביתכמלווים
בריביתהמלווהבריבית:הלוויהודיםרקלא
באשריהודייה.חיתהלארסקולניקובשל

ספק.קייםהלווהואנטוניוהמלווהלשיילוק
השקעהלשםניתנהכאילולאנטוניוההלוואה
זהאךימי>סחרשלוארניות(מטעןמסחרית

עםוהיתקלותהאווירמזגעלהימורגםהיה
הנוצץהחייםאורחנוכחוזאתים,שודדי

ואולםהנוצרית.המסחריתהאצולהשלוהבזבזני
הןמידה.קנהבכליפההיההזההחייםאורח

ליהודיםכלומר-שקספירשללדידולשיילוק,
מוסיקה","אין-

הנצרותשלהקדומיםהמשפטיםאחדהיהזה

לוודאי,שקרובשקספירשלוגםהאנטישמית,
 .מימיויהודיראהלא

בחיבור<אוליהצעירמארקסאצלקראתי
באירופה,היחידשהעםהקדושה")"המשפחה

אבותישבובומקוםבאותוהיוםיושבשרובו

העםולכן ,הגרמניהעםהואהקדומים,אבותיו

 ,בלביחשבתיואניאופקים:צרכההואהזה
הם ,ביותרהניידהעםבתורהיהודים,שהרי

 ...הקבעיושביהרגמניםשלהנגדיהקוטבכאילו
הרצחנותעוצמתחלקיתאולימוסברתומכאן

שלהם,המזויפתהפגניתהנטייהעםהנאצית,

ה"קלאסיקנים"מןמחלקהגרמניםירשואותה
המיתולוגיהחשיבותשנוכחשלהם,הספרותיים

האירופיתהתרבותיתבמסורתהיוונית-רומית

לדעתםומצאום"משלהם",ערךשוויחיפשו

הקדום.הסקנדינביהפוליתאיזםבאלי

ב"סוחרהעשירהוונציאנישללהערהאשר
כדאיאולימוסיקה",אין"לשיילוקכיבוונציה"
גרמניתדובריהעמיםבתחוםדווקאכילהזכיר

ביותרה"מוזי"המלחיןאולישהינומיקם

פליקסמוצרט,מלבדהאירופית,במוסיקה

אךלנצרותנטבלשאמנם ,מנדלסון-ברטולדי

אחתכידוע, ,בזמנוהיה ,מנדלסוןמשה ,סבו

גרמניה:ביהדותביותרהבולטותהדמויות
היורשיםאחדגםקםגיאוגרפיתחוםובאותו

גוסטב-בטהובןשלהמעטיםהאמיתיים

 .יהודישנולד ,מאהלו
<אםלשאתאפוא,נאלצים,היהודים ,אנחנו

צלבאתנוצרית>בסימבוליקהדווקאלהשתמש
 ,מלידתוהאנושיבקיוםהטבועותהסתירות

שהאדםהנצרות,שסוברתכפי ,סבורואינני

המיןמלידת-בושדבקותאלאמלידה""רע
הודותקיומיות:סתירות-הומו-סאפיינס

מסוגליםרקלאאנו ,שלנוהמשוכלללזיכרון

אלאסביבה,לכלכמעטעצמנואתלהתאים
אותהשמציינתכישותעצמנואתחוויםאנו

ולכןראשיתה,אתזוכריםשאיננוהמשכיות,

ואנחנוסופה.עםלהשליםלנוקשהכךכל
לא ,עצמנואתחוויםסיבה>מאותהזאת(גם

למוות,עדהלידהמןאחדאורגניכגוףרק

"אני"-ורצופהאחידהמנטליתכישותגםאלא

הסותרים ,צרכינועםלהסתדרלנווקשה-

רקלאואוליאלה,שניזה.אתזהתכופות

המשרת ,הדמיוןשלחשיבותואתמעליםהם,
שדנובענייניםאךהמציאותית,החשיבהאתגם

שההבדלוהאמנות,האמונהאתהולידהואבהם

בדמיונותיהרואהשהראשונהזההואביניהן

מארקסקול

השבייהואלו ,יותרעלהבמציאותשלגילויים

אינהשלהןש"האמת"מכוונות,אשליות-

 ,""מסמלותשהןבמהאלאעצמןבהןטמונה

כ.

האינדיאניםביןשלוהמחקרמסעעלבדיווחו
השנייה,העולםמלחמתערב ,ברזילמרכזשל

משציבוריםשיותרלוי-שטראוס,קלודמעיר

בחרומנהיגים,לעצמםבחרוהללוהילידיםשל

אפשרדומההערהציבוריהם:אתהללווהרכיבו
האומהשלהמיתוס ,יותרחדשבספרלמצוא
הדן ,גירי ,גפטריקההיסטוריוןמאת

שקיעתבעתהאירופיותהאומותבהתגבשות

מה-הבינייםימיוראשיתהרומיתהאימפריה

האגדותעלמדווחהואהעמים","נדידתשנקרא

השונות,"העתיקות"האצולהלמשפחותמסביב

בידיאועצמםידיהם<עלשהומצאו ,כביכול

מדובר ,דברשלשלאמיתובעודכתבניהם>,
ערבסביבםשקיבצומוכשרים,צבאבאנשי

("עמים",צבאותעםשנלחמולוחמיםשלרב

הזכותעלאחריםהמקובלת>ההיסטוריהלדברי
(ואםהמקומייםהאדמהמעובדימיסיםלסחוט
ידיעלגםשננקטההמקובלת,בשפהלנקוט

היהזהשכן ,המיסים"אתגבות"ל :ההיסטוריון
ימימה),מימיםהמקובלה"לגיטימי",הנוהג

בטענותהמשותףבמכנהיבחיןבוודאיהקורא

ואפשר ,וההיסטוריוןהאתנולוגהמדענים,שני

חוקרביולוג ,שלישיבתחוםמדעןלדמיין
המקובלת,הטענהאתיעלהשאוליאבולוציה,

שללגניםהודותשרדההומו-סאפיינסשמין
הגפייםהפיכתמלבד ,<כמובןאינטליגנציה

בתנאילעמודלושאפשרו ,) ...לידייםהקדמיות

השערהויוסיף ,לנדודולכןמשתניםסביבה

כשרובותלעולםהביאפעםשמדי ,גנטישגיוון

אפשר"גאונים",שנקראמהואףדופןיוצאי

האדםשלו"ידיעותיו"ביכולותיוהתקדמותגם
ששירתותרבות,אוצרותוהיווצרות-

זה?)(מהל"נצח"לאאםאדם,בניומשרתים

דורות.כמהבמשךלפחותהרי
ויודעיםידעוהללוהמצטייניםמהאנשיםוחלק

מסלסחוט"כדיכשדונותיהםאתלנצלגם

 ,והנכון ,המקובלה"נרטיב"(ולפיושווה-מס"
בחייהםהיוממקצתםיותר ,בחלקולפחות

ברעב>.למוותקרובים
הזההחלקשלהנושאלעצםעובראניעתה

הואהזההרעיוןעצםהמשיח.רעיוןבמסתי:

 ,דודביתשלהאחרוניםהצאצאיםהגלייתפרי
דודמביתהמלך ,"'הב"משיחמדוברוהרי

יהודהמלכותאתמחדשויכונןשישוב

-מקדש>בההיהלאאוהיה(אםבירושלים
הרעאתש"יעשומלכיםעודיקומולאאזאבל

חורבןלפניקודמיהםרובשעשוכפי '"הבעיני

תנ"כי.נרטיבאותופיעל-ראשוןבית
חטאיםשלשרשרתעלמדווחהזהוהנרטיב
לאורבלתי-נמנעיםשהיושנים,מאותבמשך

הבחירה,עםבתור ,ישראלעםשעלהעובדה
שוםעלרבצושלאכפי<מצוות>חובותהועמסו

 ,יותרהמאוחרתההלכהלפילאגםאחר:עם
ב"מצוותהאחריםהעולםגויילגביהמסתפקת

בתואראשורמלךאתהנביאהכתירולכןנוח",

והמנהיגיםהמלכיםיתרבדבר<ומה '"ה"שבט
עמועלמנשואקשותגזירותנחתושמידיהם

 ,)?'השל

למיהמשיחהמלךהפךהדורות,במרוצת ,וכך

אלישראלעםאתהימיםבאחריתשישיב

הרעות,מכלכולההאנושותאתויגאל ,ארצו

הניגודמןההחיעולםאתגם-הנביאוכדברי
ונאכלאוכלביןההדדיתההשלמהומן

 ...המזון",ב"שרשרת

~ 
~ 
~ 

~1 ~ 
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אתהפילוסופיםהוסיפוהזאתהדתיתלאמונה

אוהאוטופיה,אתמשלהם:ההיסטוריה""קץ

שייעשהשכלזוהאידיאלית,(החברה>המדינה

הצדעלוייעשההבחינותמכלנכוןיהיהבה

ביותר.הטוב

ההולמתמדינהשתיארהראשוןאפלטון'אבל
שטבעמודוס,ותומסה"אידיאות",עולםאת

לאזה,בשםבחיבורו"אוטופיה"המושגאת
נסעלשהועלתהכפישוויונית,חברהציירו
-והפילוסופיםחברתיותתנועותידיעל

 •-19ההמאהבראשיתשלהןהאידיאולוגים

פרטיה,בכלמתוכננתרקחיתהשלהםהחברה

בידילהישלטחיתהאמורה-אפלטוןולפי

וחמשכאלפייםכעבורהיום,אךפילוסופים.

איננהשהפילוסופיהיודעיםאנושנים,מאות
תמידתוצאותיואךמשתנה,שאמנםמדע,

ואילומסוים,בתחוםהמציאותאתתואמות
זוסותרותהשוניםהפילוסופיםשלדעותיהם

איןההגותעלשגםאלאבלבד'זוולאזו:את
בירתבפריז'לא(במיוחדפוסחתופנההא

בירתגםוהיוםהזמנים,בכלהאופנה

הפילוסופיה).

החברהלתמונתהצטרפההשוויוניות

הצרפתיתשהמהפכהלאחררקהאידיאלית,

שוויוןחירות,הסיסמאותאתדגלהעלחרתה
קמהשלה,העממיהשמאלי'ובאגףואחווה,
כלכלי'לשוויוןתביעתהעםהשווים","ברית
הפוליטי.זהעלנוסף

גםכלאבקי>ידי<עלבצרפתהועלתהלימים
שאומצההפרולטריון",של"הדיקטטורהסיסמת
שלהידיעהבה"אהפילוסוףבידייותרמאוחר
הפועליםתנועתהעיקרית,החברתיתהתנועה

התנערוותומכיומארקסכיאףמארקס,קול-

מחתרתיצבאבהקמתשדגלכלאבקי'משיטת
המטרהאתלהגשיםהיהשאמורמיעוט,של

אלימה.בהפיכההזאת

אלהפוליטיקהחיבוראלאנומגיעיםוכאן
שלבנעוריוהאופנתיתזאת-הפילוסופיה

כיטועןמארקסהגל:תורתבגרמניה:מארקס
הרגליים:עלהראשמןהגלתורתאתהעמיד
את-הדיאלקטיקהאתממנהשנטלדהיינו:

שירתההגלשאצל-ניגודיםתוךההתפתחות

<הקטגוריותרוחניותמהויותשלאפלטוניעולם
הגלשלבפיתוחקאנט,שלמיסודוההיגיוןשל

התעלו'דיאלקטיעצמיגלגולשתוךעצמו>,
ויותר'יותרגבוהותרוחניותלדרגותכביכול'
-הרוחשלהעצמיכניכורו-הטבעאתהקיפו
אלוהיםהאבסולוטית:הרוחאלבסוףוהגיעו

שלהפנתאיסטיהאלכמופילוסופיםשל

רוחניות.כולורקשפינוזה,

בהתפתחותהרוחהתפתחותאתהמירמארקס

מכוחהיאאףהנשלטתממשי'בזמןהיסטורית
היסטוריתכחוקיותומוצגתהדיאלקטיקה,חוקי

ההיסטוריההמרתמראש:ידועלשלבהמוליכה

אנושיתבהיסטוריהיבורובדיכויניצול'של
בליחברהיותר:מוחשיובניסוחבאמת,
הייצור'באמצעיפרטיקנייןוללאמעמדות
משקבדברהרעיוןאליהשהתחברמטרה

מתוכנן.

תולדותאתבפרוטרוטלתארהמקוםזהלא
רק,כאןייאמרזה.ברעיוןשדגלוהתנועות

העולםמלחמתלפנימסחררותהצלחותשאחרי
וגםבבחירות,מרשימות<הצלחותהראשונה

יוםהשביתה,זכותהשגתמקצועיים,במאבקים

בכלל>,ההתארגנותוזכותמקוצר'עבודה
סתום,למבויהפועליםתנועתנקלעה

מהפכניזרםביןבמאבקהיתר'ביןשהתבטא,

עלערערמהרהשעד"רפורמיסטי",זרםלבין
("רוויזיוניזם").המארקסיסטיתהמשנהיסודות

יחדגםהמחנותששניבמהרה,התברראך

ברנשטיין'הרוויזיוניזם,ראשכאשר .נכשלו
הדרך-כלוםולאאיננה"המטרהכיהכריז
דוברלאכיטשטוש,זההיההכול",חינה

צייןשברנשטייןמהכיוב"מטרה",ב"דרך"

והפוליטיהמקצועיהמאבקכלומרכ"דרך",

מעמדאתשירתוזכויות,דמוקרטיהעל

 .שלוהאינטרסיםאתוביטאבהווה,הפועלים
מהידעלאאישהסופית",ל"מטרהואשר

וחברו-מארקסהריממש:בפועלפירושה

מוחשיתלתארבעקשנותסירבואנגלסשותפו
בניסיוןהייצור:באמצעיפרטיקנייןללאמצב
עלסמכוולדבריהםאוטופיזם,ראוכזה

הבעיותאתלפתורשיידעהמנצח,הפרולטריון
היוהמהפכניבמחנהגםכךבפניו.שיעמדו

לנין>-<לוקסמבורגחלוקותהדעות
לאופורטוניזם,מהרהחישנהפךוהרפורמיזם

האינטרסיםאתזנחבשלטוןובהיותו

ולטריים.הפר
הרבהטרגיהיההמהפכניהזרםכשלרןאבל

"הסוציאליזםרקלאכיהתבררשהרייותר:

גםאוטופיה:בבחינתהיההאוטופי"

כי .מכךיותרהיהלאהמדעי""הסוציאליזם
אתשללואמנםותלמידיו'שותפיומארקס,
שניתןאידיאלית","חברהבדברהתפיסות

שליט-באמצעותולהגשימהלפרטיהלתכננה

"להעמידכאמור'התיימרו'והםנאור'פילוסוף
עלהראשמןהגלשלהדיאלקטיקהאת

ההגליאניתבדרךהלכולמעשהאךהרגליים",
הניגודיםשלהחתחתיםשבדרךעולםתיאורשל

מוחלטת,להרמוניהחותרהדיאלקטיים

להיותחיתהאמורההמוחלטת""הרוחשבמקום

באמת".אנושית"היסטוריה

התגלוהקודמת,המאהשל-30הבשנות ,כאשר

פילוסופיםהעמידומארקס,שלהשחרותכתבי

המארקסיסטיתהתורהבמרכז-מארקסיסטים

אתגםהמעמדי'ה"ניצול"מושגבצד-

בפילוסופיהשמקורומושגה"ניכור",

גלגולאתכאמור'שם,שמצייןההגליאנית,
ה"לוגיקה",שלהאחרוןהשלבה"אידיאה",

הניכורמופיעמארקסשלpבפיםלבטבע.
העבודהלחלוקת"השותפים"בוהשוק,כאיפיון

אינטרסיםובעלילזהזהזריםהםוהתפקידים

מנוגדים.

מקרי:איננוהשחרותכתבישלהזהה"גילוי"
שהדרךהפרולטרים,גילו-19ההמאהבראשית

ההתארגנות.היאחולשתםעללהתגברהיחידה
תנועתשלוגוברותההולכותהצלחותיהעם

הקוץהתגלה ,-20ההמאהבראשיתהפועלים

ואותההביורוקרטיה:הזאת:באליה
הגיעהה"מהפכנית",בגירסתהביורוקרטיה,

בואושאתהטרוריסטי'בסטאליניזםלשיאה
הגדוליםהאמניםאחדיודעין>(בלאניבא
בצ'כיהשחיהיהודי ,-20ההמאהשלביותר

קפקא.פרנץגרמניתוכתב

שתי<לפחות>ל"ניכור"שישאפוא,מתברר'
-ביותחמדיואלו<השוק>הכלכליותאלו :פנים

<הביורוקרטיה).חברתיות

מהתארגנותשצמחוהביורוקרטיות'ביןכאמור

שאותןהללוביותרהגרועותהיוהחלשים,

הקומוניסטית","התנועהשנקראהמההולידה
של"הדיקטטורהשלבשמהכוננה,כאשר

לעריצויותשדמהפוליטימשטרהפרולטריון",
ושטופותמדםהעקובותהעתיקות,המזרחיות

לניןהתנועהשאבילאחרזאתובזימה:בבזבוז

<הביורוקרטיהגרמניהמלחמהבמשקמצא
שראוידגם,הראשונההעולםממלחמתלעילא>

כילהזכיר'ולמותר .לחקותול"סוציאליזם"
אףשהעזמיכלסטאלין'ממשיכו'שלבימיו
ובוגד'לסוטהנחשב-לשוויוןלתביעהלרמוז
להורג.להוציאושראוי

"האינטרנציונלאתלהזכירלמותרועוד

ושלבקמבודיהרוז'ה"חמרשלהחמישי"

רצחמעשישביצעוהפרואניהזוהר""השביל
שלהם.עמיהםבבניהמוניים

מספרמיליםלהקדישכדאיזהבהקשראולי

פרויקטשביצעהבישראל'הקיבוציתלתנועה
בקנהאנפיןבזעיר-אליםבלתיסוציאליסטי

ערכית,מבחינהחשיבותרבאך-עולמימידה

חברהשלבמסגרתקומונליסוציאליזםלהגשמת
כמקוםשנראה"עתיק-חדש",במקוםמתיישבת

-פתוחותעודןהחברתיותהאפשרויותכלבו
שלבשטחהכן'לפנישניםמאותכמהכמו

דתיתקומונלית,תנועהקמהבושגםארה"ב,

הקיבוצית,לתנועהבניגודאבלדתית.לאוגם
כלשהוקשרהזאתלתנועהואיןהיהלא

סוציאליסטיות.לתנועות

יסודלהניחהיהאמורהאירופיהסוציאליזם

סילוקידיעלהחברתיותהבעיותלפתרון
הייצור.אמצעיובעליהעובדיםביןהניגוד
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הסתירהגםתיפתרשכךבנפשודימהמארקס

לביןהאנושיהקיוםשלהאינדיווידואליותבין

אדם.בניציבוריעםפעולהבשיתוףהצורך
כתבקרופוטקיןהסוציאליסטי"ה"אנרכיסט

ובניהחייםבעליבעולםהדדית"עזרהעלספר
פעולהששיתוףלצייןשכחרקהואהאדם".

מישהונגדגםאלאלמשהורקלאמכווןלרוב
חיותאוטרףחיותנגדאויבים,נגדמשהו:או

הטבעכוחותנגדהסביבה,קשיינגדמאכל'
בכללה.החומר""התנגדותונגד

האדםבניבעולםרקלאקיימתהזאתהשניות

אפילוהביולוגית,האבולוציהאורךלכלאלא

ביןהפעולהשיתוףהיווצרותאחרי-כאשר
רב-תאיים,באורגניזמיםבודדיםתאים

אתכביכול'מסוימים,תאים"שוכחים"
סרטנייםוהופכים"הכלל"במסגרתתפקודם

אתואיתרהזהה"כלל"אתמשמידיםובכך-
הריהאוטו-אימוניות:המחלותוהנהעצמם.
 .מאיתנומעטיםלאקוטלותהללו
הנשמותאףהזאתהסתירהמכלליוצאותואינן

החי,מןמיניםלהצילשרוצותהטובות

יתררעייתבשלקיומםעצםאתשמסכנים
ב"צידמהםבחלקיוריםוהםבסביבתם,

מבוקר".

"הומנית"חינהכזואקולוגיהדעתי,לעניות
 ...מאודמוגבלבעירבוןרק

הניגוד"פתרון"אתגםלהזכירכדאיאולי
מסוים(ביולוגי>מסוגפרטיםשלקיומםבין

דבורים,כנחילחייםבעלישל"חברה"בקרב
אתמגרשות<העמלניות>העקרותשנקבותיה

לאחרברעב,למוותהכוורתמןהזכריםכל
הפורייההנקבהאתלהפרותהצליחמהםשאחד

לגזרים.להיקרעכךועקב(ה"מלכה")

אךמזה,שונההואהנבוןהאדםמיןשלמצבו
"כלל"לביןפרטביןהקיומישהניגודמפניורק

הרמוניסטיתתפיסהוכלאחרתצורהכאןלובש

אוטומטיתכערובההפרט""התפתחותכגון

אלאאינהלהיפר'ו/אוהכלל",ל"התפתחות
"אריהכמומשיחית,אואוטופיתאשליה,

יחדיוירבץכבשעם<שזאבתבן":יאכלככבש
מאולפיםחייםבעליביןהחיות,בגן-ייתכן
היטב).

אוטופייםופתרונותמשיחיותאמונות

מנסיםאיןעודכלמזיקיםאינםמדומיינים

משנכשלהמציאות.התנגדותעלבכוחלהתגבר

מתוכנןמשקבברה"מלכונןהניסיוןבמציאות

שלכלכלהביןתערובתשלבמסגרתומתקדם
והמשטרמעוות,שוקלביןפרימיטיביתחלוקה

ה"קומוניסטית"העיליתיצאהבסכנה,הועמד
משטרבכינוןחייה,עצםועלמעמדהעללהגן

פולחןטיפוחיחיד'שליטשלמטורףאימים
מדומהאואמיתימתנגדכלורצחאישיותו'

כ"דרך".הזההשליטבעינישנראהמהשל

אותםשלמזלםשהתמזללומר'אפשרולכן'
הזאתב"דרך"שהאמינוהמונים)(ואףאישים

והצדק,האנושיותשוחריממיטבבהיותםדווקא

 ...שלהממשיתלהגשמהלניסיוןנקלעולאאך
הקיבוציתהתנועהלגביהמצבהואמאודשונה

שקמהבעולםהיחידההקומונאליתהתנועה-

אתוראתהפועלים,תנועתשלבמסגרת
בניהפיכתפוליטי:היסטוריבהקשרתפקידה

במולדתו'עובדלעםהיהודיותהתפוצות
הזאתבמולדתסוציאליסטיעתידעלשייאבק

בארצותפועליםמעמדותשעשוכדרך-
 .אחרות

ןיסטאלוסףי

נוערשלהזהההמוןכלארגוןבדברהחלוםמן

ההםהימיםשלהמינוחלפישנהפךיהודי'
ושוויוניתשיתופיתבמסגרתל"פרולטריון",

וגםבמהרה,הללוהצעיריםהתעוררואחת,

אחת<ועלהיהודיםשל"הפרודוקטיוויזציה"
לחקלאים)ביניהםהאריחלקהפיכתוכמהכמה

ירידתעםוזאתזעירים,לממדיםהצטמקה

המערביות,החברותבכלהכפייםעובדישיעור
ערכיכחיפויבישראלמשמשתשגם

תיחלק(וחזרהאתמולשללערכיםלההתנכרות

מאמצישנכשלוכפי-השלשום>לערכי

בגרמניההיהודיםשלהפרודוקטיוויזציה

הפרוסית).הביורוקרטיהביוזמתדווקא(שנעשו

ללכתאםבשאלההקיבוציםחבריחלוקיםכיום

"נורמליזציה"שפירושהגורפת,ל"הפרטה"

זההמשךאואחרת,אוזובצורהקפיטליסטית

לעניות-'אשרושוויוןשיתוףחיישלאחראו
למעמדהקיבוציתהתנועהאתידון-דעתי
חסרתאךומעניינת,סימפטיתאוליכת,של

למעמדבדומהכולה,החברהלדמותחשיבות
בארה"ב.הקומונות

מידהבאמתהזעירהקיבוצי'הניסיוןאתהזכרתי

התפקידהמשךאולי'שהוא,משוםעולמית,
היהודיהעםעלכפתההאנושיתשההיסטוריה

הפחותאמנםשהיאהאירופית,לתרבותביחס

למושגאםאך-התרבויותמכל"פראית"

שהגיעההזאת,שבתרבותהרימובן'יש"רשע"

ביותרהנרחביםוהידעהיכולותללמידת
שיאאתהרשעגםהשיגהאנושית,בהיסטוריה

השאלהשלהסופי"הפתרוןבדמותשכלולו
עמםבניבידילפועלוהוצאשנהגההיהודית",

תעשייתי.רצחבצורתוגתה,בטהובןקאנט,של

במהדורתהחיתהישראל"ארץ"בנייתשכן
דווקאלאוהרצל'שלזוהראשונה,החשובה

אדםבניבידיהמשיחיהחזוןהגשמתשלניסיון
היחידההדרךשהתברר'כפיאלא,ודם,בשר

פריהאנטישמית,השואהמןיהודיםלהציל

הפשטה.שמצריכה-הקדמהנגדההתקוממות

הסיבה,והאוטופיה:המשיחיותלשברנחזוראך
נעשתהואשרלרוב,המובאתאמנם,הנכונה

הואהמושלםש"הטוב-היאטריוויאלית,כבר

לתתניתןאבלהטוב".שלביותרהמסוכןאויבו

זואתשכוללתטריוויאלית,בלתיתשובה

משתנהרגע>בכל(ואוליתקופהבכלהאחרונה:

שלאבאופןביותר'כטובשנראהמהשלאופיו
מראש.לחזותוניתן
הנאציהסופי""הפתרוןשלפירושובמקרהלא

המושג,עצםנלקחבמקרהלאוגםרצח.היה

מאוצרהריהמארקסיסטי'המילוןמתוךלאאם
שלהסוציאליותהתנועותעלהשגורהמילים
חינהסופיכפתרוןהמוותראיית .-19ההמאה

מוחקאךהואדבר.פותראינוהמוותשקר:

היתר.כלעם-כולןהשאלותאת-שאלות

הטובבמקרה-אינןאלימותמהפכותלכן
לפתרונותאפשרויותפתיחתאלא-ביותר

היותרלכלאלאל"גאולה",לאצנועים.

לשחרורואוליכמשמעו'פשוטולהצלה,
שקודםצנועים,לשיפוריםאומוגבלממשהו

גםאךהדעת;עללהעלותםהיהאפשראילכן
אסונות.למניעת

המהפכניםעםשיחדבסכנהכרוךזהכלאבל

והרצחנותהשנאההפשע,החברהעלישתלטו

זאתשעםהצרפתית,במהפכההיהכךלשמה.

מרכזואיחהכנה,עלהשוקכלכלתאתהשאירה

שחוללכוחהמהפכנית,האלימותעלנוסףכוח

ה"טרמידור".את

בעצםכללאוקטובר""מהפכתשנקראמה
בכךומנעהמשק,עלהשתלטותמהותו

שבעיםבמשךהטרמידור'כדוגמתנורמליזציה

המהפכהשלהספורותהשניםבמקוםשנים
לסטאליניזם,הפךוהלניניזםהצרפתית,

הרוסית,האימפריהשללתיעושהתרםשאמנם

גםהיתרביןשכללמאוד'עדכבדבמחיראך
שלהקומוניסטיםשביצעוהג'נוסייד'את

 ...במעמדותאוזריםבעמיםרווקלאו-קמבודיה

~ 
~ 
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מעגלנשלםבכךבעמם-שלהם.אלאמנצלים

מנוגדיםמשטרים,שנישלההדדי"הלימוד"

-נאציהפאשיסטי :קוטביתלכאורה

וה"קומוניסטי".

המקוריהמארקסיזםאתגםלפטוראיןאגב:
כךאחרשהולידורעיונותבהגייתהאשמהמן

המעשיבחלקההצעהלמשלהנהעיוועים:מצבי
של"חילותלהקיםהקומוניסטיהמניפסטשל

נעשה,הדברפיתוח:תוכניותלמימושעובדים"

בסיןביותררחבמידהבקנהכידוע,

הנהרותשנישלהצפותלמניעתהקומוניסטית

מתוכניותגםנדףדומהוריחסין.שלהמרכזיים

לאזמןצ'אושסקו'הרומניהרודןשלהטירוף
כפריםאיחודביניהןהפלתו-מותו'לפנירב

שלחייםסגנוןעםיחדזאת-חקלאיותלערים
בבזבוזומביישהיהשלאקומוניסטיות,הנהגות

ובימיקדםבימיהמזרחעריציאתובהוללותו
עריציבקרבלחיקויזכהשאגבסגנון'הביניים;
לאומניותה"סוציאליסטיות"הבעת'מפלגות

התיכון.במזרח

לכשלזןבאשררבחידושכאןאיןאבל

קץלשיםבניסיונותיהםוהנדכאיםהמנוצלים
הספרמחברגירי'ג'פטריקמבצליהם.לשלטון

הצבאותשביןמציין'האומהשלהמיתוס
לקראתהרומיתהאימפריהבמרחבישהוקמו
לזהבדומה-עבדיםשלצבאותגםהיוסופה,

אלפישלבצליבתםהיהשסופוספרטקוס,של

עבדים.

שחרורשלתקופהבאהספרטקוסאחריאמנם

החלוהאדוניםבאימפריה:עבדיםשלהמוני
לפח.ד
כידוע,ורצח,'שנאהפחדשלההיסטוריהאבל
האלימות"שלוב"מאהבכך.הסתיימהלא

בצמיחתרקלאהתחדשה,היא<הובסבאום>
אחריהקומוניזםמפניהפחדמןהסעדמדינת

גםצמחההזההפחדמןאוקטובר.מהפכת

שהמציאה-נאציתהפאשיסטיתהמהפכה-שכנגד

הרצח.תיעושאת

והתברר-הקומוניסטית""הסכנהוכשהתנפצה

ניירשלנמרחיתהארה"בולאברה"משבעצם
דמוקרטי-נצחבדברחדשהאשליהצמחה-

צמחהוהנהישקר;שלאמשעמםקפיטליסטי
ממנוזאתציפושלאמצדממשית-מדומהסכנה

מטובותמאוכזבהמוסלמי:המזרח-

אליםלפונדמנטליזםזהמזרחפנההקפיטליזם,

ולטרור.

חיובידברשוםליצוראמנםיכולאינוזהטרור

"השטןשלבנשקלא(אפילולנצחכל-שכןולא
לנחולאפשראידברשלבסופואך-הגדול")

 .סופייצהרןבעליו
השוקכלכלתפריבהיותולא-הקפיטליזם

הוא-ורעבעונישלמנציהםבהיותואלא

החטאמןהגרועהעונש,הואוהטרורהחטא,

עצמו.

קריסתשאחריהתקופהלדעתי'כן'על
זאת(אתההיסטוריה""סוףאיננההקומוניזם

האחרון>,בעשור-פלוסועודעודכברלמדנו
שחלמוכפי ',,מתמדת"מהפכהשלולא

שינוהלמתמידמאבקשלאלאהטרוצקיסטים,
"מצבםמבחינתה"נמוכים"המעמדותידיעל

והשפלהרעבמניעתעלהסוציו-אקונומי"
שיעזרוברית,בעליבעזרת-ומילדיהםמהם
בייבושמעונייניםשיהיומשוםהיתר'ביןלהם,

 .הטרורמקורות
שלהראשוניםהחיבוריםבאחדהרי

המעמדותשל"מצבם-המדעי""הסוציאליזם
אנגלספריזריךפנה-באנגליה"העובדים
זובארץהמשכיליםהמעמדותאלהצעיר

כדי-קומוניסטימשטרלכונןבדרישה-עצה

הטרורזכרהיההזאת(בתקופהמהפכהלמנוע

עדיין!)טריבצרפתהמפחידהמהפכני

אחדיםטרור'גליכמהעודהעולםעלעברומאז
הטרורמהר:שחלפוואחריםרבהחשיבותבעלי
ברוסיה,וצאצאיהודליה""נרודנאיהשל

בידיואמריקהבאירופהשליטיםרציחות
החיקוי ,-20ההמאהבראשית"אנרכיסטים"

אוקטובר",ב"מהפכתהיעקוביניהטרורשל

שלהנגד-מהפכניהטרור-מכולםהגרוע
כתבטרוצקי<ליאוןוהנאציםהפאשיסטים

לשלטון:היטלרעלהבטרםמחוברותיו'באחת
ביטויהיוברוסיה"ה"סוציאלרבולוציונרים"

חינםהנאציונלסוציאליסטיםהעם,לתקוות
הכלכלימשברבעקבות-העם"יאוששלביטוי
 .)-1929בשפרץהגדול

הימיןשלהטרוריסטיםמשיטותלמדוסטאלין

"לאהואשהפאשיזםהטענהלמרותהימין<כן'
שמאל'ועלימיןעלורצחימין")ולאשמאל
היטלרנגדלמלחמהמשהותרםזאתובכל

ישראל).מדינתשללכינונה<ואפילו

ה"בריגדותאתלהזכירשכחתיוכמעט
אתבאדר-מיינהוף","כנופייתאתהאדומות",

קצריצאצאיםוכיו"בהיפני"האדום"הצבא

הטרור-ועתההקומוניזם.שלחיים

בעולםשמעוררהמוסלמי'הפונדמנטליסטי
לניצולאותוומגרהצלבנייםחלומותהנוצרי

(מדעהלא-פראיתהמחשבהבתחוםעליונותו

פראיות.השמדמלחמותלניהולוטכנולוגיה>

בעולםהשפויההמחשבהעודשכללומר'אפשר
להשביעתשכיללאהקפיטליסטיהעולמיהשוק
מפגיעהולהימנעהחלשיםשלרעבונםאת

העולם:מןהטרוריסוףלאהאנושי'בכבודם
הואכילנצח,גלמסואינוהטרור :אמרנווכבר

איגםאךוהפרועה,הפראיתלתודעהסוגד
השורשכי-השורשמןאותולעקוראפשר

הקיימתהשפיותשלהאנושיותחוסרהואשלו

בדמים,החזקיםשלזו-כביכולוה"מנצחת"-

בדם.גםולכן

מלווההיאאםרקלנצחיכולההשפיות
ההומניות:שלוכלמכלמופשטתהלאבמחשבה

במידתלהתחזקלחלשיםאפשרותבמתן
המובנים>(בכלרעבבליולחיותהאפשרות,

השפלה.ובלי

התודעהשלבתא-הטייסליושבלואללכן'
ועלהמציאותאתהתואמתבהדמיהלהסתפק

חייבתההדמיהרצויות.לתוצאותמביאהכן

למיניהם:החושיםשלהשניהצדאתלספקגם
 .הערכיצדםאת
שכמו-השערהאלאזוואין-משעראני

בכךישהאורגניזם,חיישלאחריםלצדדים

מדועיודעיםהביולוגיםלאבולוציה.חלק
גםעימיםבשהםוריחותצבעיםישלפרחים

זעיריםחייםובעליחרקיםמושכיםהםלנו:

בריבוימתווכיםאגבבדרךשכאילו-אחרים

אוליהשערתי:והנההצמחים.שלהטבעי
גםתפקידממלאתהחיותמיניבהישרדות

שמאפשרממהליהנותמסוגליםשהםהעובדה,

יפהנראהסביבנוושהטבעלהישדד?להם

בין-זועובדהבשלשבדיוקמשוםבעינינו

הביולוגישהמיןכדיזמןדיחייםאנו-היתר
יישדד?שלנו

שנים,אלפיכמהשרדההתרבותיתושהאנושות

אתגםלהציגהשכילבתוכהשמישהומשום
אבל-וסרקכחלבליאמנם-שלנוהאסונות
 ?אמנותיתבצורה
ופולחניםדתיותאמונותעלכאןפסחתינכון:

חיתהכאן'רמזתישעליהשהטרגדיה,דתיים,

חלקלדעתי'הם,אלהכלמהם.אחדשלחלק
פרועה>בהכרחלא<אךהפראית"ה"חשיבהמן
מבניגדולשחלקלכךמודעאניהאנושות.של

דתית,אמונהבלילחיותמסוגליםאינםהאדם

למייסדיאלוהיתבהתגלותהאמונהלרבות
מדוברבעיניהגדולות.המונותאיסטיותהדתות

עם<בעיקרלחיותעוזרותשאוליבאשליות,
פחד<שלמסוימיםבתנאיםאךהמוות),תודעת

קנאיאצלכמוהאלנקמתמפניגבולללא

הקנאים>הדתשונאיאצלגםואולי-הדתות
ספק,ליאיןאךכמותן.מאיןהרסניותנעשות

להיותההמודעת-האמנותיתשה"אשליה"
"המחשבהשלחלקאותוהיא-אשליה

החושים-בטרם-עלבעיקרוהמבוססהפראית",

גלמסואינוהאנושיהמיןבלעדיואשרהפשטה,

והנאהאמנותיתהנאהנהנההקטן'ואני'לחיות.
ליהנותומסוגלהזולת,לרגשותשבאמפתיה

חושדשאניואחרים,תנ"כייםמנרטיביםגם

הדמיוןפריהםכייודע,שאניסבורואפילו
יציאתמסיפורגםנהנה'אנילמשלהנה,היוצר:
"המשיחשלהייסוריםדרךמסיפורוגםמצרים

עצמועללקחתבאאמונתםשלפישלהם",
 • .כולוהעולםחטאיאת
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והשכיחומחקוהנשיםספרות"אתנרלוניץ:יפה
הישראלית"הספרותשלמההיסטוריה

בסריעקב

שנאביהחרשבספרךלעסוקלךגרםמח
המרינהקרםערנישםםיפזריוארם:ארמה

מגדרים,סררתהמאוח,רהקיבוץהוצאת

במצבחיושחןמזחחוץנשים,בספרות ) 2003

הגברים?לעומתנחות
אותןוהשכיחומחקומחוק. ?נחותלמה-

הישראלית.הספרותשלמההיסטוריה

ה-שנותבסוףבהן:עסקתימדועולשאלתך
הימים .פרנציסקונסןחייתי 70 •התחילת , 60

החברתייםהמאבקיםוכלוייטנאם,מלחמתימי
אינדיאנים.מלחמה.סרבנילרחוב.יצאו

הראשונהבפעםשמעתיגםאזהומוסקסואלים.

לכתובהחלטתישנים,לאחרפמיניזם.על

מתיישביםספרותעלדוקטורטעבודת

עלי.צחקוהראשונה.העלייהכלומרראשונים,

עלהולכתואניקאנון'עלכותביםדוקטורט
ביוגרפי.ענייןגםנכנסוכאןנידחת.ספרות

בילדותי.ומתהראשונההעלייהבןהיהאבי
מעיןחיתההעבודהמסוימתמבחינהאולי

התקופהדרךאותולהכירניסיוןאב.חיפוש

העלייהבספרותכשעסקתיכיגדל.בה
שלה,בהיסטוריהכלקודםעסקתיהראשונה,

וכמובןהפוליטייםהחברתיים,בחיים
שהיומצאתיוהנההתרבותיים-הספרותיים.

נשיםשמונהשבעששכותבות.נשיםגם

פתאוםגדולה.הפתעהחיתהוזוכותבות,
בארץהיהודיתהתחייהשמעצםלדעת,למדתי

כותבותונשיםנשים.שלתחייהגםישישראל'
הלאוהכרה.זכויותתובעותונשיםעברית,

זכות.כלמשוללותהיוהראשונותהמתיישבות
התחייהשלוההצהרותהאספותבמסגרתאמנם

ופתיחות,ליברליזםעלכולםדיברוהציונית
אתאבלחדש,ויהודיחדשהוארץחדשועם

הנשים,בעזרתרחוקשםהשאירוהנשים

נתנולאהארץבנושאידעהלהביעואפילו

להן.

זכותלחןחיתהשלאבספרךמעירהאת
לבנותשבאוישראלבארץכלומר,-בחירה

קיבוציםנחוהקימוסוציאליסטיתמרינהנח
לנשים?בחירהזכותחיתהלא

ולאציוניתחיתההראשונההעלייה-
מהפכה.חיתההציונותגםאבלסוציאליסטית,

השלישית,כךואחרהשנייה,לעלייהבאשר
אבלוסוציאליסטיות,ציוניותעליותהיוהן

-שנייה(עלייהזכויותהיולאלנשיםאזגם
-1926ברק ,) 1918-שלישיתעלייה , 1904

כן'בחירה.זכותישראלבארץלנשיםניתנה
יצאולאהסוציאליסטיםוהחלוציםהפועליםכל

גםלשוויון.הנשיםשלמלחמתןאתללחום

הנשים-בהסתדרותשלהםההתארגנויותבכל

מועצתקמהלמהשוות.מלכתחילההיולא

עובדות?!אמהותארגוןקםלמההפועלות?!
חברותהיואמנםהןלנשים.דאגולאכי

השפעה,כללהןחיתהלאאבלבהסתדרות,

נכון'שלהן.הבעיותלקידוםבנוגעלאובעיקר
שהסוציאליזםהאמינווהחלוצותהפועלותגם

וגםלגבריםגםהאולטימטיבי'הפתרוןהוא
לבנותלארץעולותהןהנהאבללנשים,

ואלההחברים,הגבריםעםיחדולהיבנות

למטבחאותןושולחיםכאן'עד-להןאומרים
עלוהריהןאבללאשה.המסורתיהמקוםזהכי

ובכרם,בפרדסלעבודהמהפכה,אתלממשהנה

ולמההקולקטיב,בעניינידעתןאתלהביע
אותן?ומשתיקיםאותןדוחיםהזמןכלהגברים

הלבטיםכלועםגדול'היהההלםבקיצור'
להןעוזרלאאחדאףשאםהבינוהןוהספקות

 .לעצמןלעזורצריכותהן

הראשונה?העולםמלחמתאחריחיהזח
המאבקאבל ,-19ההמאהבסוףעודהתחילזה-

כלומרהראשונה.העולםמלחמתאחרי-ממש
הפועלימהגושונשיםהאזרחימהגושנשים

הסיפוריםעלגםהשלכותלזהוישיחד'הולכות
שכמההמאבק,כיזה.בקובץוהובאושנכתבו

גםמחלחלחלק,בולקחוהסופרותמן

ב-יהודה.בןחמדהאתלמשלקחלסיפורים.

בעלה,שלהמילוןאתלשווקנסעההיא 1903

באירופה,שחפת.חולהשהיהיהודה,בןאליעזר

שנאבקובסופרז'יסטיותפגשהמספרת,היא

ואחתשלהן'בממשליםבחירהלזכותאז
הציעהבגרמניההסופרז'יסטיותשלמהמנהיגות

יהודיות,נשיםשלסניףבארץ:סניףלפתוחלה

לזכויותשתאבקנהונו',דרוזיותערביות,
-1903ביהודהבןחמדהאבל ,משלהןויוןולשיו

היהודיותהנשיםאנחנולא.אמרה:היאסירבה.

שלנוהגבריםעםיחדלעבודכלקודםצריכות
בארץלאומיתאוטונומיתישותלהקיםכדי

שנה,עשרהארבעעברונראה.כךאחרישראל'
שלבזכותומכירשהעולםהכריזוכשכלפור

ישראל'בארץמשלולאומילביתהיהודיהעם
תחתנשיבמניפסטיהודהבןחמדהיצאה

בעיתון(התפרסםשעתנו""הגיעההכותרת
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כאןעד ,כלומר ,)-1919בהיום""דואר

הגיעה,עכשיושלנואתעשינוהנשיםאנחנו

בחברהגורלנווללעצמנולדאוגהשעה
מאבקהתחילשניםבאותן ,ואכןהזאת.

אושרו-1926בתאוצה.לתפוסהנשים

עודלקחזהמעשיבאופןאבלהזכויות,
ואפילו 30ה-בשנותגםשנים.הרבה

המקומיותהמועצותכללא ,-40הבשנות
למעשה.הלכהההחלטהאתמימשו

אלאכךעלנאבקוהגבריםלאחוזרת:ואני
-20הבשנותהאשהזומבחינההנשים.רק

משלה,ולהכרהלעמדהמודעותבעלתחיתה
בימינו.מהפמיניסטיותיותרואוליפחותלא

בעלייההכותבותהנשיםאתשגיליתיאחרי

ישהאםעצמי:אתשאלתיהראשונה,
לכתוב?המשיכונשיםהאמנםהמשך?

(הלקסיקוןקרסלשלהלקסיקוןאתפתחתי
 ,)-60השנותעדהעבריתהספרותשל

אתשם,שמצאתיכותבתאשהכלסימנתי

היוטרם(מחשביםלכרטסתהעברתיהשמות
אז),

בשםנשיםסיפורישלאנתולוגיהיצאה-1994ב

הדברבאחריתרתוק.ליליבעריכתהארחהקול
היאבארץהנשיםשלשההיסטוריהרתוקכתבה
הנשיםספרויותשלבהיסטוריהייחודיתמאוד

פעםפעמיים:שנולדהכיווןומדוע?בעולם,
אתפירסמההיא(אז 1903 •בבארוןדבורהעם

נחבאעמליהעםופעםשלה>הראשוןהסיפור
ובין ,) 1956 (מאוחריותרשניםחמישים ,כומרן

זאתפרוזאיקוניות.שלריקחללנוצרלבין
מסבירהגם<והיאשירהכתבונשיםאומרת,

לעצמי:אמרתיואזפרוזה.כתבולאאבללמה),

עםמלאהכרטסתליישהלאריק?חלללמה
באנתולוגיה ,כאןמתממשתוזוכותבות.נשים

פעמייםלידהלאההיסטוריה:אתלתקןשבאה
נשים.שלרצופהכתיבהאלא
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ברלוביץיפה

עםישראללארץהחגירהאתמשרוחאת
הפרוע?למערבהאמריקאיםשלהחגירה

התזההדוקטורט.בעבודתעסקתיבזה ,כן-

באמריקהראשוניםמתיישביםספרותחיתה:

שלארץהיאאמריקהישראל.ובארץהצפונית

שלמרותלראות,ריתקאותיאבלמהגרים.

הספרויות,שתישלהגדולהשונותן

שונות,תקופות-ישראליתוארץהאמריקאית

יש-אידיאולוגיהדת,שונות,טריטוריות

הקבלה.איזוביניהן

לארץבאויהודיםשונה.הואהגורלאבל
ושםבה,להיבנותרקלאבה,גאללחיכרי
ארמה.לתפוסבאו

שלמסוימתמאודבקהילהעסקתיאני-

גיתאידיאולוקהילה :יםבראשומתיישבים

שחיתהאירופה,אתשעזבה ,חזוןבעלת

רצווהםומושחתת,מסואבתזקנה,לתפיסתה

מדינהולבנותמוסרייםחייםלחיות ,להיטהר

להקראוהםשמים";"מלכותשלאוטופית
הגבעה?עלהעירומהיהגבעה",על"העיר

חדשהירושליםלבנותרצוהםירושלים.

ולכןלגויים.אורשתהיהמטאפורית,מבחינה
אדמהעלאותהלבנותהחליטומלכתחילה

היואלהונקי.חדשעולםטהורה,בתולית,

מבחינהלכןעסקתי.ובהםהפוריטנים,

הספרויות.שתיביןהקבלהישאידיאולוגית
 ."ךנתבמאודהרבהעוסקתגםשלהםהספרות

חקווייקרים.בעיקר

נמצאתישראלארץשלהמפהכלהלא .כן-
מבחינהגםאגב,דרךבאמריקה.אצלםשם
אדםכאשרכימדוע?הקבלה.ישז'אנריםשל

ללמודיוצאהואכלקודםחדשה,לארץבא
לכןהחדש.הביתעםהכרותלעשותאותה,
בספרותגםהמוןמופיעמסעסיפורישלהז'אנר

הראשונה.העלייהבספרותוגםהאמריקאית
 ,גןמאורממקוםהמעברנוספת:השוואה

פרועה.לציוויליזציה ,מכופתרמתורבת,

כלחסרפתוח,מקוםשלהזאתוההרגשה

אתגםמכתיבהומשפטים,חוקיםשלמגבלות
ישראלית.הארץאתגםוהאמריקאיתהספרות

אתהופתאוםחופש,,איזהשחרוראיזהכאןיש

בהלעסוקהעזתשלאכתיבהלעצמךמרשה
וגםשםגםהנשים.הןמזהוחלקמקודם.ככה
לכתוב.התחילונשיםפה

במאהשהגיעוהסופרותביןשונהחיהמה

במאהלכתובשהחלואלחלעומת-19ח
 ?-20ח

בעלייההנשיםדיוקןעלנדבראם-
לכאןשהגיעונשיםאלההראשונה,

נשים .ציוןחובבימשפחותשלבמסגרת
היולאשרובןילדים,עםנשואות

 .הבעלבעקבותלארץוהלכומשכילות
כללתפסולאציונות,זהמהידעולאהן

ובעיקר ,לארץמארץהזההמעברמהלשם '
למקוםלבואנפשות:בסכנתכרוךכשהוא
סניטריים,תנאיםחסרמחליא,שומם,

מבהילה,בצורהילדיםשהמיתמקום
האשימוגםולכןהתנגדות.בהןועורר
בעלייה"ירידה"חיתהאםכי .אותן

אבלהנשים.בגללחיתההיאהראשונה

הקנולאאותן'חינכולאשאמרתי:כמו
הלאציון.חיבתשלהאידיאולוגיהאתלהן

מעטאירופהבמזרח-19ההמאהבסוף

לאשהןכמובןאזלהשכלה,זכונשים
הבינוולאהלאומילרעיוןקנאיותהיו

ונוחיםמסודריםחייםלעזובלמה
רובןהיוהראשונהבעלייה(והמשפחות

פחותאמצעיםבעלותבורגניותזעירמשפחות
תנאים?!לאבתנאיםלחיותוללכתיותר>או

השבייהמהעלייהשיםחבזאת'לעומת
צעירותהיורובןאחר.מטיפוסהיווהשלישית

היוסטודנטיות,היולאאםוגםנשואות,לא

רעיונית,מודעותובעלותמשכילותיותרהרבה
עלוחלקןסוציאליסטית.גםוציוניתגם

בעלייהבעיקר ,נוערתנועותשלבמסגרות
תנועהשחיתה"החלוץ"תנועתכמוהשלישית,
הרעיוניהמימושכללכןומחנכת.מאורגנת

לגמרי.שונההיהבארץשלהן
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כותבתהיאאםנקבעלאהכתיבהטיבאבל
זיכרונותכותבתשהיאאוישראלארץעל

מוסקבה.מסביבות

היושכתבוהנשיםהראשונהבעלייה-

בןחמדהכמוהמשכילות.האינטליגנטיות,

 ,הררייהודית ,פוחצ'בסקינחמהיהודה,
הלאלנשיםפהשימשוהןשלהןובכתיבה
והןשליחות,שלהרגשהלהןחיתהמשכילות.

שלקולהאתהראשונהבפעםהשמיעובעצם
ואתהיישובאתלספררצוהןבארץ.האשה

 .האשהשלבעיניההיהודיתההתיישבות

הנשיםעלהרבהכתבהגםפוחצ'בסקי
בחייםהתעניינההיאלציון.בראשוןהתימניות

תחושהאיזומתוךאותםסיפרהגםאבלשלהן'
אכפתיותומתוךאשה,אלאשהאחווה,של

 .שלהןולבעיותשלהןלמצב
רצווהשלישיתהשנייהבעלייההנשיםגם

אבלבארץ'העבריתבספרותנוכחותלהפגין
 ....אחר.כברהואשלהןהספרותיהקונטקסט
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אוהלים.לתעשלהברומןלדיןתלמיאמהלמשל
בחוריםשלקבוצהעלשמספררומןזהו

כבישים,סולליםהםהעבודה.מגדודובחורות

חוליםורבים,אוהביםביצות,מייבשים

-האלההסיפוריםכלביןאבלומתייאשים,
האשהשלמקומהמהלבדוקבאהלדיןתלמי
בצדבאוהלחייםשניהםזוג,למשל,כאן.

והבחור ,אותוסוללים ,עליושעובדיםהכביש
היאלעולם.ילדלהביאמאהובתותובע

בתנאיםמשפחהלהקיםפתאוםמהמתנגדת:
אדוןהואמיכמושאלות,העלאתעצםכאלה.

נושאים ,ילדלהביאהאםאוהאשה,שלגופהל

בארץ.הגבריםשלבסיפורתמופיעיםלאכאלה
לדיןתלמיאצלואילושותקת,הגיבורהשם

במסגרתמקומןמהומבררותהןמדברות.הנשים

הפונקציהמהיהסוציאליסטי:היחדשלהזאת

מיניותמהיזוגיות,מהיהמשותף,הביגודשל

זורםהכולהלאהחדשה.המשפחהמהי ,וכמובן

עדייןאיןמבלבל.פעםולאמשתנה,אצלם,
ישראליים.אישיים,התנהגותכלליאיןקודים.

זח,כלאחריהבחירה.זכותאללחזוררציתי
פעילות,חיוחןהלאלארץ,שהגיעואחרי
מספרת.שאתכמו

היוהןבקבוצותפעילות,היוהןבעבודה-
ולאהציבוריים,בחייםלאאבלפעילות,

העשרהשנותעלמדברתואניבהחלטות.
והעשרים.

 .בחרוכברבצרפתהנשים-1910ב
בבזלהראשוןהציוניבקונגרסמזה:יותר-
הרצל,צירות.נשיםהשתתפו ) 1897 (

לקחתנשיםעודדוכולם-וולפסון ,אוסישקין

להקים-1903בלארץהגיעאוסישקיןחלק.
אתשתנהלנבחרת,אספהשלהתארגנותמעין

קשרכלבליעצמאיתבצורההיהודייםהעניינים

"כנסייה".כאןלזהקראוהטורקי.לממשל
יעקב,בזכרוןהתאספההראשונההכנסייה

בחירהזכותעלהשארביןשםדיברווכמובן

הסף.עלזאתדחו"הכנסייה"באיאבללנשים,
הצעהשפסלוהדתיים,היוהעיקרייםהמתנגדים

וכל.מכלזו

עקרוניות?מסיבותאוגברימצ'ואיזםבגלל
שמלמדומידעה,איןלאשההלאוגם.גם-

בקיצורתפלות.אותהלימדכאילותורהאשה
 .ישראלבארץהיהודיבממשללאשהמקוםאין

ובכלשנה,מדיונפגשהשבההזאתוהכנסייה

ושוב,ונדחה.הפרקעלעלההנושאפעם
היוסמילנסקימשהכמוהחילוניםהנציגים

המתוניםואפילוהדתיים,הנציגיםאבל ,בעד

להיכנסרצולאכי ,נגדהיו ,יליןדודכמו

כזה.שולינושאעלדווקאולריבלעימות

פרוזהכתבונשיםשכשישיםכותבתאת

היישוב.בתקופת

בעיקרחיתההכתיבהשלהגדולההפריחה-
 •-40וה-30הבשנות

מז'ורנליסטיקחמאוהמגוונתהיאוהפרוזה
יפה.ספרותוער

נשים.עיתונותגםחיתה-20הבשנותכבר-

בספרותביטויליריבאלאזחכלאבל
ולאהביקורתמבחינתלאהעברית,

בהתייחסות.

קבוצות:לשתימחלקתאניההתייחסותאת-
הגוששלהסופרות .הפועליוהגושהאזרחיהגוש

הפועלת","דברבעיתוןחלקלקחוהפועלי
נגישותכמובןחיתההפועלת"ומ"דבר

העורכת,הפועלים.ולקהלהפועליםלעיתונות
לכתוב.נשיםעודדהמאוד ,שזרכצנלסוןרחל
הספרות,שלדמוקרטיזציהעשתהאפילוהיא

גםאלאלסופרות,רקלאפנתהכאשר

תספרו ,עצמכןאתתביעו ,תכתבולקוראות:
ומתוךכחלוצות.כפועלות,שלכןהסיפוראת
גםועיתונאיותשלגםקבוצהקמהאכןאלה
לשנייה.אחתדאגוואלוסופרות,של

לנשים.פתוחחיההצעיר""הפועלגם
ועלביקורותעלבעיקרמדברתאניאבלכן.-

הפועלת""דברספרותיות.חגיגותועלפרסים
עצמואתייצררקשלאספרותינשילגוףהפך
כתבונשים ,כלומר .עצמואתושיווקדחףאלא

 ,לדיןתלמיאמהעלאלפורבקהנשים.על
חנםוברכה ,אלפורבקהעלינאיתורחל

מעטאדיב.ורחלבסביץוליליה ,דייןודבורה
עלאחתכתבוהןאז ,עליהןכתבוגברים

השנייה.

ב"חפועלספרותיתעורכתחיתהבארוןובורח
הצעיר".

בחייה,גםדופןיוצאתחיתהבארוןדבורה-

שבהםבתנאיםוגםשלה,בכתיבהבצורתגם

כתבה.היא

השפיע.זחגםכנראה.לבעלה,חורותגם
לשוםהשתייכהלאהיא ,דברשלבסופו-

אבלמהעולם.עצמהאתבודדההיאקבוצה.
 , ,,הפועלת"דברשללכותבותנחזוראם

דרךרבות.היוביניהןוהמעורבותההתייחסות

לנשיםהפועלי.מהגושהנשיםביןרקאגב,
התייחסו.לאכללהןהאזרחימהגושהסופרות

כתבו-ספרפרסמהמשלהןאחתאם ,כלומר
הצעיר",ב"הפועלב"משמר",ב"דבר",עליה

אבלאפשרית.במהובכלב"מבפנים"

ירק.-ספרפרסמההאזרחימהגושכשסופרת

המחנאותמעלהתרוממהלאהנשיתהפוליטיקה

במחנהחיהסופרתוכלהמפלגתית,

 ,פוחצ'בסקינחמהעלרקשלה.האידיאולוגי
 ."הפועלתב"דברכתבו ,לציוןמראשוןהאיכרה

מיודדתחיתההיאכימותה,עלהספדהיהזה
נגדעבריתלעבודהולחמה ,הפועליהמחנהעם

שלהסיפורמופיעבקובץבמושבה.האיכרים

זה.ייןבעבשעוסק

היההואהנשים:שלהאזרחילגושובאשר
שלשיתופןאתביקשודווקא ,יותרפמיניסטי

החזיקלאהוציאושהןהעיתוןאבלהפועלות,
עיתוןלאוריצא-20השנותבאמצעמעמד.

אותושערכה"האשה",בשםהאזרחיהגוששל
פוליטי ,רציניעיתוןהיהזה .טחוןחנהד"ר

שוויוןשלבנושאיםבעיקרשהתעסק ,נשי

וספרות.הגותפרסםוגםהאשה,מעמדזכויות,

שלושמעמדהחזיקהוא ,שאמרתיכמואבל
קבוצהכלהתפתחהלאוסביבושנים,ארבע

מפני,אולישנימצדוחבל.כותבות,נשיםשל
 ,משלהןעיתוןהאזרחיבגושלנשיםהיושלא

שלאפוטרופסותוהיאאחרת,תופעההתפתחה

שכתבתידבר"ב"אחריתגברים.סופרים

סופרהזאת:התופעהאתבודקתאני ,לקובץ
סופרתחסותותחתלוקחעמדהובעלמוכר

למו"לממליץאותה,לקדםומנסהצעירה
ביקורת.עליהכותבשלה,הספראתלהוציא

תשומתאתלעוררשלוהמאמץכלעםאבל
מצליח.לאהואהאחרים,הסופריםשלהלב
אליה.מתייחסיםלאהאחרים,הסופריםהם,

צעירהסופרתמעודדהמאיריאביגדור ,למשל

החייםמזייפיבשםרומןשכתבה ,טלמריםבשם
לספרמאודיפההקדמהכותבהמאירי .) 1938 (

שלה.הגילוימעצםונלהבנרגשכולושלה,
ורענןחדש~יםכמואותהמתאראפילוהוא

לעזורבמלחמה,ומותשתעייפהלעמדהשהגיע
נכתבשלאכמעטממנוחוץאבלאותה.ולחלץ
שעודדקלויזנרעםחוזרזהוככה ,דברעליה
שפרסמהשריראשושנהאונחבא,היבתאת

פרסמהשריראב"גליונות".למדןיצחקאצל
לכתובהתחילההיאב"גליונות".הרבה

אתמשםושלחה ,בלונדוןסטודנטיתכשחיתה

התייחסולאכאמוראבלהראשונים,סיפוריה

אליה.

התייחסו?לאלמה
הכתיבהאחרת.כותבותשנשיםספקאין-

שלהפואטיתהקונצפציהעלענתהלאשלהן
בהםעסקושהןהתמותאוהתכניםימים,אותם

אתלהזכירכדאיוכאןהגברים,אתעניינולא
בארץהספרותיתבקהילהשהתנהלהוויכוח

לדוןהרבואלהבשנים . 4oוה--30הבשנות

 ,כאןלהתפתחאמורהישראליתספרותאיזו
עלשדיברהזרםזרמים:שניביןהיהוהוויכוח
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ורקאךולתבועלהמשיך ,כלומרקאנוניזציה,

האחרוהזרםרמה.עלאסתטית,גבוהה,כתיבה

אתלנרמלכדילארץשהגענוכךעלדיבר
-בעבודהבמדינה,בכלכלה,-שלנוהחיים
שלנורמליזציהעלגםלדברשאפשרומכאן
הואבספרותוהנורמליתרבות.ושלספרות
שעונהבכתיבה,איכויותשלמגווןגםשיש

אמורהלכןשונים.ציבוריםשללצרכים

ספרותגםאלאגבוההספרותרקלאלהיכתב
כמו"זבל".ספרותואפילוונמוכה,בינונית,

 .בימינו

סופר.חיהלאבוודאיכך,עלשדיברמי
שמלכתחילהסופריםאיןבימינולמה?-

בינונית,ספרותכותביםשהםלכךמודעים

משיגיםשהםברייטינגבגאווהמנפנפיםואפילו
יותר:ענייניםלהיותאםאבלזה?!בגללדווקא
היאשעכשיויצירההסףעללדחותלמה

זאתותתעדן?תתפתחבהמשךואוליבינונית,

עורךשהיה ,ברשאשרשלהדעהחיתהגם
צעיריםאנשיםאליוכשבאו"מצפה".הוצאת

 ,יותראופחותבשלהחיתהשלהםשהספרות
חיתה"מצפה"והוצאתברצון;אותםפרסםהוא

אליובאוהיתרביןומקובלת.מכובדתהוצאה
ומהגושהפועלימהגושכותבות,נשיםגם

 ,שלהןהספריםאתהוציאוברש ,האזרחי
 ,שבבושושנהשלספרה-פריהגםוביניהם
-30הבשנותיעקב.מזכרוןספרדיתצעירה

המורהובראשונהובראשקשות,אותהביקרו

המונית,ספרותשכתבהעלבורלא,יהודהשלה

מחדשהוציאהקדם""בימתכשהוצאת ,ועכשיו

המופתפרסאתקיבלההיאשלה,הכתביםאת

גםלכאןנכנס ,כלומרהתרבות.משרדשל

מהמתחלפים,ספרותייםטעמיםשלעניין

מענה-או"התקבלות",הספרותבלשוןשנקרא
 .הזמןבןהקוראשלציפיותסףעל

הנושאבגללגםעכשיופופולריתשבבו
הערתי.

גורמיםעודשישעובדה ,פמיניסטי ,עדתי-

הספרותיתההערכהעלשמשפיעיםתרבותיים
הדור.של

עלשחיהמחעםשההתמודדותלומר,ניתן
התחילושאךנשים,שלהספרותיתחכמה
מלבראפשרית.בלתיכמעטחיתהלכתוב,
עםההתמודדותבארון,ובורחכמוסופרת

בכלל.אפשריתחיתהלאהספרותיחקאנון
אפילואואלתרמן,שלונסקי,ביאליק,

כולםספרות,איששחיהחמאיריגרוראבי
חחשכלח,במובןגםספראנשיחיו

והנשיםהכישרון,מלברחאוטוריטח,
מעצםכזאת,לרמהלהגיעיכלולאמסביב

גברית.בחברהשגדלונשיםחיותן
פוחצ'בסקינחמהמשכילות.נשיםגםהיו-

לקרוא,והרבתהורוסיתוצרפתיתגרמניתידעה
באוניברסיטהכימיהלמדהיהודהבןחמדה

בחינוךתוארסיימההרריויהודיתבמוסקבה,

ומרים ,בלונדוןאנגליתספרותושריראנשוויץ'
כספיופנינהרופאה,חיתהכהןברנשטיין

בסמינרים.למדוהזבובורוחמה

סופרות.חיולאחןאבלנכון,
רצולאהןהגברי.במובןסופרותהיולאהן-

פוחצ'בסקינחמה

הגברית.האוטוריטטיביתהפואטיקהלפילכתוב

מרכזי:ביקורתיפמיניסטיעיקרוןעלנדברבוא
נשיםההבדל.כלוזההתמודדות,עלמדבראתה
אתלספרבאואלהנשים .התמודדולאאלה

 .שלהןהסיפור

בזמןלא tבדיעבדהיאחחתמוררותאבל
עםשמתמודדתהיאהתוצאההכתיבה.

האחרות.היצירות

הרולדבשםאמריקאיחוקרשלתיאוריהישנה-
ושלהיוצרשלההתפתחותאתהמתארבלום,

ספרותשלגיניאולוגיתבמסגרת ,שלוהכתיבה

לאהואהספרותיהקאנוןלכןבלעדית.גברית
מתחילשסופר ,אמרקירקגור .גבריבמקרה
אב-לולהולידכלקודםצריךלכתוב,שרוצה
אדם ?אומרתזאתמה .איתרלהתמודדכדיסופר

שהיההעשירהספרותיהמרחבאתסוקרצעיר

ברכיים.פיקמקבלוהוא ,בזמנוגםואולי ,לפניו

כמוענקיםעםלהתמודד?צריךהואמיעם
כמויוצריםעםבארץאו ,דוסטויבסקי ,שקספיר

עודלךישמהאלה,כלאחריאז .ועגנוןברבר

עלמצביעבלוםהרולדוכאןולכתוב?להוסיף

מדעתמפעילצעירשאותוחשיבהטכניקת

מרחבלולפנותמנסההואמדעת.שלאאו
עםעליוולהיאבק ,שלוהיצירהבשבילמחיה
אומולידהואאותו ,אב-סופרהגדול;האב

-בהווהאובעברהקייםמהפנתיאוןבוחר
עלאדיפאליפסיכולוגימאבקאיתרונאבק
בלוםשמתארהתהליךהספרות.שהיאהאם,

האדיפאלייםהסממניםמגווןאתכולל
תחרות,עוינות,קנאה,שנאה,הידועים:

גדלותוואתהאבאתמפניםגםהואכךומתוך
 ,היתרביןכסופר.שלוהאישיותאתבונהוגם

לה:קוראשהואהתחבולהאתבלוםמזכיר
misreading . בכוונהקוראהמתחילהסופר

סיבהלוישואז ,נכוןלאניהקאנוהסופראת

כליש ,בקיצור .אותוולתקןשלואתלכתוב
מתמודדצעירסופרשבעזרתןטכניקותמיני

להיכנסהאשהיכולהאיפהאבלסופר-אב,עם
הואהזההאדיפאליהמנגנוןכלהלאלכאן?
גברי.

לאוזו-נשיםשללכתיבהבאשר ,לכן
 ,ממניגדולותחוקרותשל,אלאשליתיאוריה

אבלאליזבט ,בארוגוגילברט ,שוולטרכמו

חשיבה,שלאחרתבצורהמדובר-ואחרות

עצמי.ביטוישלפסיכולוגית,התמודדותשל
מסורתעלשמדברתפמיניסטיתתיאוריהיש
צעירהסופרתכאשרנשית,כתיבהשל

לסופרתלהתחברפונהעצמהאתשמחפשת
תיאוריהוישממנה;ולהינתקקודמת

והינתקותהתחברותעלשמדברתפמיניסטית
מאם.וגםמאבגםשווה,ספרותיתמהורות

הכותבתאצללישנראהמה ,אופןבכל

אתלכתובלהשבא-הואהיישובבתקופת
החידושוזהשלה,הנשיהלאומיהנרטיב

עםשלהההתמודדותוזווהמרגש,המפתיע
בעבריתפעםאיכתבונשיםהאםהסופר.הגבר

הזההמושגכלהלאמשלהן?לאומיסיפור

הגבריות.טהרתעלהואגם"לאום"שנקרא
שלכאחווה"לאום"מנסחאנדרסוןכבדיקט

נשיםעליה.ולההרגלהרוגשמוכניםגברים
עושותלאהןמה,אזנהרגות,ולאהורגותלא

הזה?הלאוםאתמולידאגבדרךומילאום?
לאומיסיפורייצרוביישובהנשים ,אופןבכל

אתבניתילכןאותו.וכתבומשלהן,
לאכרונולוגית:בצורההזאתהאנתולוגיה

העלייהאוהסופרתשלהלידהתאריךמבחינת
שלהתכניםמבחינתאלא ,לארץשלה

עוסקיםכמובןאלהסיפוריםהסיפורים.

אבל ,היחידשלאוהיחידהשלבפרובלמטיקה

אתגםהתקופה,אתגםמשקפיםהתכנים

הואהראשוןהסיפורהלאומית.הסיטואציה
והשנייה;הראשונההעלייההיישוב,מראשית

העולםמלחמתעלסיפוריםכךואחר
העולםמלחמתהיישוב,תקופתהראשונה,
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 •-48בהמדינהקוםערבעדהשנייה,

היאשלךהאחרונהשהסופרתאומרתזאת
כומרן?נחבאעמליה

טעותנפלהכאןוגםהנדל.יהודיתלא,-

כומרןנחבאאותה.לתקןשבאתיהיסטורית
הנדליהודיתאבל ,-56בלפרסםהתחילה

מצאתיב"מבפנים" .-1942בכברפירסמה

שלה.סיפור

היישובשלהסופרותביןגשרבהרואהגםאני
אותימענייןמאודהמדינה.שלהסופרותלבין

ב"ילקוטהופיעהלאהנדליהודיתלמהלמשל'
אצלם?לכתובאותההזמינולאלמההרעים".

כנראהשנים.באותןלכתובהתחילההיאהלא
ב"שומרוהםהעובד"ב"נוערשחיתהמפני

אתבנההרעים""ילקוטכיואוליהצעיר".
אשהאףשםחיתהלאגברים.אחוותעלעצמו

אותן.מחפשיםהיונשיםרוציםהיואםכותבת.

השני.אתאחדחיפשושהםכמו

לאהיאמלחמה.תקופתחיתהשזומשום
כמשמעו.פשוטובשטח,חיתה

בתקופתבתל-אביבשפעלוהחבורותבכלגם-
שלונסקישלבחבורהנשים.היולאהיישוב
תלמיאמהחיתהאיפהגולדברג.לאהרקחיתה

ובאותוהצעיר'בשומרחיתההיאהלאלדין?
שלאכנראהאבל .ונסקישלכמופוליטיראש
הזאת.ההתחברותצורתאתחיפשוהנשיםכל

טבעיכורחמראשחיהגברים-נשיםהעימות

הארצישראליתהחברהאז.המציאותשל
באינטליגנציה,בעדינות,מצ'ואיסטית:חיתה
שהנשיםלמרותגברית,חברהחיתהזואבל
דברים.באותםכמעטכמוחםעסקו

הואשמצ'ואיזםמסתברלמה?היאהשאלה-

באתםאידיאולוגית.מהפכהמכליותרעמוק

בצורהשוויונית,בצורהחדש,עםכאןלבנות

אתלרעהוהפליתםדחיתםלמהסוציאליסטית,
כביש,לסלוללהלתתלכםאכפתמההאשה?

לאשהיאתראההיאאםסוס?עםלחרוש

לעבודותלמטבח,תחזורהיאמצליחה,

אותה,לפסולמלכתחילהלמהאבל"נשיות".
לאאתםגםהלאמכשול?בהלראותלמה

בטורייה.לעבודידעתם

מופיעזהשבע.בתקבוצתעלהסיפוראתקח
שהתעקשובחורותשבעלדין.תלמישלברומן

שיתפולאשהגבריםוכיווןכבישים,לסלול
רקהןכיאותןודחושלהםבקבוצותאותן

קבוצההקימוהןההספק,אתומורידותמעכבות

היוהןעבודהלקבלשכדיוכמובןמשלהן'
מהגברים.טובותיותרשהןלהוכיחצריכות

בסלילתעבדוהןדברשלבסופוובאמת,

היהשלהןוההספקקבלנית,כקבוצהכבישים

מבוקשות.מאודהיווהןביותר'גבוה

מהגבריםמישהוהזה?הסיפוראתמכיראתה

שלברומןשלו?ברומניםאותוסיפרהסופרים
וחוסרהזאתהבורותאזמופיע.הואלדיןתלמי

מעידיםלנשיםביחסהענייןוחוסרהידע

דאבאסתר

שלבחייםמתענייניםלאבאמתשגברים

אתלחשוףצריכותכנשיםאנחנוולכןהנשים,
הלאהזאת.ההיסטוריהאתהאלה,הסיפורים

עלעצמומבססרומןמציאות.חושףרומן

אבלכמבדה.אותוובונהמציאותייםחומרים

נראההיישוב,בתקופתהסיפוראתנבדוקאם

דומיםהגברשלהמציאותייםהחומריםאםשגם
הםהתכניםהאשה,שלהמציאותייםלחומרים

אחרת.היאהמסירהדרךאחרים.

ביןמענייןהבדלעודוזהמצאתי'דברעוד
וכאןאז;שלהגבריתלכתיבההנשיתהכתיבה

מכתיבז'אנראותואיך-לז'אנרמתייחסתאני
ואני-הגברימהסיפוראחרנשיסיפור

ביןמצאתיחניכה:סיפורשללז'אנרמתכוונת

רומניםשלקורפוסהנשיםשלהרומניםכל

חייאתשפורשיםסיפוריםחניכה.של

כמואירופה.ממזרחנערותשלההתבגרות

אלפו'רבקהגורפיין'רבקהשלחניכהרומן
המודלועו.דנחבאבתיהכהן'ברנשטייןמרים
אותווזיהוגברי'מודלהואחניכהסיפורשל

זילהלם-גתהשלברומןהראשונהבפעם
התומךמהביתהיוצאבצעירמעשה :מייסםר

אומרהחיפוש .עצמואתלחפשכדיוהמגונן

שקיבלהערכיםאתמחדשלבדוקהחוצהיציאה

הואוהעימותהעולם,עםעימותתוךבבית,
עדסכנות,הרפתקאות,חוויות,התנסויות,

עצמואתלממשמצליחלאאומצליחשהוא

באוכאשרהגברי.המודלזהובוגר.כאדם

בדיוקמצאוהנשי'החניכהרומןאתלבדוק
אלאהתפתחותולאמימושלאמכך:ההיפך

ולאהגברי'המודלאתדווקאוהנהנסיגה.
בתקופתהנשיםשלברומניםמוצאת'אניהנשי

מחוץעצמןאתמחפשותצעירותנשיםהיישוב.

בעירתיכוןספרבביתנוער'בתנועותלבית:
העולםמלחמתגםמהבית.בבריחההשכנה,

מתמוטטהכולכאשרשלה,אתעושההראשונה

ומתפרק.

כתבהלאגורפייןרבקהיריעתי,למיטב
וביקורות.מסותיותרכתבההיאפרוזה.

גםכתבההיאאבלכמסאית,אותהמכירים-
שלההחניכהרומןילדים.סיפוריוגםסיפורת

החומריםעלפיקטיביזציההואהגןמלעכזבנים
אתיודעיםלאאנשיםאבלשלה,הביוגרפיים

נערהעלרומןחידוש.היהזהבשביליגםזה,
נוערלתנועתומתחברתדתימביתשיוצאת

הרעיוןעםמתמודדתהיאואיךהשמאלשל
אוהבתנוראהיאשנימצדהסוציאליסטי.הציוני

המורהאלשלהוהקשרפולנית,ספרות

התיכוןהספרוביתיהודייה,לאשהיאהפולנית,

אליה,הכיתהשלוהיחסיהודי'לאפולנישהוא
ביטוייםעםהמצטיינת,היהודייההתלמידהאל

אתהנערהמגלהאיךכךואחראנטישמיים.
איךוכמובןוהמיניות,והאהבהבחייה,הגברים

ממש .ישראללארץהעלייהשלהרעיוןמתגבש
התנסויותשעוברתאשהשלהתבגרותסיפור

וישגבר.שלחניכהמודלאותולפיוגיבושים

והתלבטויותומחשבותהרהוריםהרבהגם

לאומיות,עולם:שלברומובעניינים

רומןלאבקיצורהאנושי'הקיוםפוליטיקה,
יכולאתהוכאןלנשים.שמייחסיםכפירומנטי

לאזהבסדרגבוהה.ספרותלאזוולומר:לבוא

ומעניין.טובכתובזהאבלעגנון.

האלה,הנשיםשלהחניכהסיפוריאלנחזורואם

חיוניותהמוןעםאופטימייםכולםשהםנראה

ישאםגםווחזון'חייםומלאהצעירהאשהשל
היאנשברת,לאהיאבאמצעעולםמלחמת

וכאןבחייה.חדשדףלפתוחומשתוקקתשורדת
הגיבורההרומנים:לכלמשותףסוףמופיע

כלומר'ישראל.לארץונוסעתארנייהעלעולה
מצפיםוכולנועצמי'מימוששלסוףטוב,סוף

עצמהאתלממשתמשיךלארץתבואשכאשר

לארץ'באהכשהיאולא!שלה.החלומותואת
נפילהשהואמשהוגמרי'לאחרמשהוקורה
מתחילההיאשמעכשיווכמובןגדולה.אחת

ברקע.מהדהדתהזמןכלכשהנפילהלכתוב
סיפורי-האלההסיפוריםלכלקוראתאני

וחיוניתאופטימיתשחיתהככלכיקינה.

הרוחהלךפתאוםכאןבגולה,החניכהבסיפור

לארץבאההיאמלנכולי.עגום,עצוב,משתנה:
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מהחבריםהאכזבהבאכזבה:מלכתחילהונתקלת
שתכננוהחלומותמכלאותהשדוחיםהגברים

הקבוצהוכלממשפחה;עצומהבדידותיחד;שם

כיפנים.העמדתפעםלאהיאהזההיחדשל

ובייחודבודד'כךכלהואהיחידביחד'דווקא
רקלא.אבלאותהמשתפיםשכאילוהאשה,

החייםועלשלההמקוםעל-בשבילהמחליטים
בספרותמובילמוטיבהיאהאכזבהולכןשלה,

האכזבהאתמפגינהבארוןודבורההנשים.

עורףמפנהכשהיאחריפההכיבצורההזאת

כזה?דברייתכןאיךהגולה.עלוכותבתלארץ
סיפורתורובשלה,המחאהחיתהזאתאבל

זובצורההמחאהבסימןעומדתאזשלהנשים
אחרת.או

הז'אנריםשניביןלהשוותמענייןגםלכן
בחזוןשעוסקבגולה,החניכהז'אנרהאלה,

הנשיביהיישרהסיפורז'אנרלביןהנשי'הציוני
בז'אנרכאשרעצמה,ועלהארץעלהקינה-

העמדהעמדות:שתישובמתגלותהאכזבהשל
הסיפורמולהגדול'העצבשלגח,התושל

התוגהשלוהעמדההגבר;שלוהצולחההשגי
הלאומיהסיפורתחתחתרנימחאהכסיפור

ציוניותלאומיות,כיהגבר.שלההגמוני

בתיהואםשאמרנו.כמויח,דהולכותוגבריות

היהודיהציוני'גברכנגדלהתריסרוצהנחבא
גבר'שלאחראידיאלמולומעמידההיאהחדש,
הערבי-הנוצריואצלהדווקא.ערביגברשהוא
מאהבעלאשהכלשלחלומההואהזה,

הגדול.העולםואישגלנטיעשיר'אוריינטלי:

חבולשלהוכחהחםהאחרוניםהמשפטים
הגברית.הפרוזהלעומתוניגוד

הספרותתולדותאתתקראאםולא.כן-
מדברשהואת;מאשקד'גרשוןשלהעברית

אז.ביותרפופולרישהיהספרותיז'אנרעל
ספרות , Heimatsliteraturלוקוראהוא

ויעקבהגרמניתמהספרגתהלקוחמושגמולדת,
כמו'סופריםואכןבו.השתמשבזמנורבינוביץ

ספרותכתבווזרחייעריביסטריצקי'מלץ'
שביקשומהזהשנדרש.מהזהמולדת.

אבלמולדת,ספרותכתבוהנשיםגםהקוראים.

נשים.שלמולדתשאמרתי'כמו

 Heimatsliteraturשח-מכךלהסיקאפשרהאם

הגבריםשללספרותמקבילההיאהנשיםשל
שונותברמותכתיבהישהגבריםביןכאשר-

הבינוניים?עםחולבותוהנשים-
אותהעלכותביםששניהםנכוןולא.כן-

קולותבשניאותהכותביםהםאבלמציאות,

אילייךהאמריקאיתהחוקרתלפישונים.

לטקסטהגבריהטקסטביןההבדלשוולטר'
בקולמדברהגברישהטקסטבכךהואהנשי

אחדכפול:בקולהנשיוהטקסטדומיננטי'

 (ו:

~ 
c=: 

~1 ~ 

שבבושושנה

מובלע-ושניהגבר'אחרישמתחקהדומיננטי
לקרואכדילכן'האשה.אתשמבטאומושתק
ביןאחת,בעונהבעתלנוע,צריךנשיטקסט

מהגםוזהוהנשי'הגברי-האלההקולותשני
אתנתרגםאםומורכב.מרתקאותושעושה

ככה:נגידבארץ'הנשיםלספרותהזאתהנוסחה
לספרבעצםבאההיישובתקופתשלהפואטיקה

כמואז'שלהמתיישבים .עצמנועללנו
עצמםאתלמצוארצוהיום,שלהקוראים
סיפרהגבריהטקסטאזקוראים.שהםבספרות

הרבהעםאבלומאבקסבלשלכסיפורזאת
סיפרהואגםהנשיהטקסטהרואי.ומרץעזוז

גחתואותהמתוךאבלוהמאבק,הסבלעל
עליה.שדיברנו

בבקשה.תסכמי

הנשיםשלהגלכשהתחיל ,-90הבשנות-

נגדצעקהקמהושוטף,גואההסופרות

אםאומרת,זאתמההספרות.שלהפמיניזציה

וישהרמה,תרד-כזהבקצבתכתובנהנשים

נשיםלידישעברמגזרוכלתקדימים,כמובן
תנולהיפך.אומרתואניפיחות.בוחל

הקיטורכלאתלהוציאהזאתלהתפרצות

ואםשתקו'השניםכלנשיםבה.שהצטבר
תמידזהכומרן'נחבאשהעירהכמואזכתבו'

המדינהמראשית .כשוליכצדדי'התקבל
לספרהזיכיוןעלהגבריתהספרותהשתלטה

שהסיפורהחליטהוהיאהישראלי'הסיפוראת
שלפוליטיקהשכול'מלחמות,הואהמרכזי

וכדומה.ערבים-יהודים,דתיים-חילונים,

דווקאלעסוקרצתהלאהנשיםשספרותכנראה

לכתובאומץלההיהלאאבלהאלה,בתכנים

לאאבלסופריםאבותעםגדלההיאאחרת,

היולאאםלדעתי'לכן'סופרות.אמהותעם
היישוב,מתקופתהנשיםסיפורתאתמוחקים

נשים,תרבותאותהכלעלגדלותהיוונשים
סיפורתחיתה-נשימיתוסושלנשיאתוסשל

כולנומאוזנת.ויותרמגוונתיותרהיוםהנשים

שוחט,מניהכמומיתולוגיותגיבורותמכירים

כיהן?רקלמהסנש.חנהאהרונסון'שרה
שהעלתההיאהיאהגבריתהישראליתהתרבות

שלה,לצרכיםענושהןמשוםאותן'והנציחה
להעצמתשתרמוהןהראוי'הכבודכלועם

אהרונסוןהמדינה:טרםשלהצבאיהמיתוס

הצנחנים,עםסנשוחנהניל"י'שלהמחתרתעם
הונצחהלאלמה .השומרעםשוחטומניה
איטהשרהאוכבישים,שסללהשבעבתקבוצת
עשריםבסומייל'גדולפרדסשטיפחהפלמן
עםדתיתאשהתל-אביב?שנוסדהלפנישנה

וניהלהערבי'כפרידעלחיהילדים,חמישה
שמראשיתנכוןאזושקטה?!טובהשכנותיחסי

הציבורי.מהמרחבנסוגובאמתנשיםהמדינה

מנהיגות,להיותלהיאבק,פתאוםהתעייפו

עלשלהןהנשיהחותםאתלהטביעלהשפיע,

בצבא,משרתותהןשאםחשבוהחדשה.המדינה

אחדיוםאבלומשוחררות.עצמאיותהןכבראז

-שבויותהיושבהןוהמוסכמותהסדק,נפרץ
מתבטאהמפרקמהתהליךוחלקהתפרקו'
שגםמקווהאניהזאת.המשחררתבכתיבה

המודעותלהרחבתיתרוםהזההקובץ
וכלפיהנשים,כלפישלנוהקולקטיבית

למחוקלאשנלמדוהעיקרהנשים,שלהספרות
שלולאנשיםשללא-וספרויותהיסטוריות

 • .כלשהומיעוט
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אנתולוגיה-חדשהאיריתשירה
גשטוננוליאורגם:ותרבחר

-1967 1904~אגוא~ה~אטריק

שקיןיאינבכפרנולדייטס,שלאחרבדורהאיריםהמשורריםמחשובי
הגדולהבפואמההחברתי.אלהפסטורלימןנעהכתיבתומונאהאן.שבמחוז
האיכריםשלהעלוביםחייהםאתרבהבחיותתיארהגדול""הרעב

בסוףהקתולית.הדתשכופההמוסרניותולמגבלותלאדמתםהמשועבדים
 ,נולדהמרה,לטיפהוהתמכרותמחלותמשפטיים,מאבקיםלאחר ,חייו

שיריו •דבליןאתהחוצהקאנאלהגראנדגדותעלמחדש ,כהגדרתו
ואוהבתמפוכחתוראייההעולםאלחזרהשלבסימןעומדיםהאחרונים

הטבע.של

~רשלהחמור

קר~ל~ד;ל [iמ;ך [qi~תנ~ה 7iJ ~נף ryi2ל
:p ק 7?דדד;ה;~יל 7ריQ ~~ה, 

 ·ז- .. : • . ..... :ה~~:~~~אקר~לה i ; ,ה~רידלפנינ~ערבהנ~יתהא;ת;הנאכף

הדלת,לפניהעגלהאתהשארנף
• : -: :• T :-ז T • : •• -:• :• 

-הנ~יתאלהכנסנףהרתמהאת
 •-- •: :-:• T : •ד •:

ךר.~ iJר~~תש, [jPiא;ת 7 ~~סךצףע;ת~ת
i] ,בףךהfזiJ נכ:ל~חףט~~_ןקת, 

סךצף~ה,דטףל.יסע.י~:ם~י Q~ת
 .•.מ;~כ;ת [i~ת ,ק;לר [i~ת

סעיר~ל;דד;ן ,~ר;ןךי~~;לידג
השמ;תא;תם:פלעל;זר nאני

:-• •• -T T -•• 

גדתלספסלעלשנכתבושורות
בדבליןהגדולההתעלה

' 
או'בריאן'ורמוסגברתשללזכרההוקם

מים,לידא;תיהנציחף ,ה; -: . . : --. 
tקים .?j ~:פ"ה , ר~~~~ם~~לה~י

 • f:iPiJ~ל ;1נ 7 ~~:.ךקףסם
 ,א;תיהנצח:פזהב~יפי ,אחי

 •- :- •ד: • : •ד

 ל~~~~רעים~ר 9iJ ;~נ~ק;ם
ס~דיר~~קט םי~~;~ iJ ז~~ 7

 ל~~~ףסרףזדק .יףלי ע;~~~ל
~יר. [i~י-~~ל.ה~ל~קלע [i~ל;ד~ר . . . 

 ,די~לי ל~~~~ p:~ך~זראש;ח;ל.ף,~ךנ~ףך
-~~רים iJע.י~יןךר ט~~~~ידא;ך

~~ס'אי ת;ד~~את wנ;קר~ה,ןה 9 ~ףך~ה!

~רס~ים.~-יי iP ~ך;ת ry ~ן~רים
-גנ~;ריםנ~גל-עדתנציחףניאל ,ה; --: . . : -.. . . 

ושבים.הע;בךיםלרשףתז:ועלה~דת~ל~סל Q ~דק
• • T • TT . :• T :• :ד• 

 1960נוספים,ושיריםסםובלינגיםי pעםלרקודבואו

-~ה ryל~~ם~ע;לם~ד
 ,נ~;קר ,ת~~;ד~וה
ל.ר iJ ~ר~י;ך iJי ryבאל

 .~אקר~ל~ע,ן~ל

קאוואנה.שלהולדתובחבלםישוביישמותהם ,מאקרובדולק, . 1

 1960נוספים,ושיריםסםובלינגיים pעםלרקודבואו
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 1963-1907קניס pלואיס

מדויקתשירתוובאנגליה.באירלנדחיבלפסט.ילידומחזאימתרגם ,משורר
לירית,כתיבהביןנעיםכתיבתונושאיונוקשות.סדורותתבניותאל,נוטהמאוד

שעשהכפיאקטואליים,לאירועיםהמגיבהפוליטיתלכתיבהומקומיתאישית
העולםלמלחמתשקדמהמינכןפרשתלתקופתהגיבאשרסתיו"ב"יומןלמשל

תכופותאותוראו"האיריםהבאים:הדבריםאתעליוכותבלונגלימייקלהשנייה.
צדיומשנילמעשההובןלאהאנגלו·איריטבעוכזר.אותוראוהאנגליםכגולה,

בוהאופןאתלשנותסייעאירלנדמצפוןמשורריםשלחדשדורהאירי."היםשל
מקנים".נתפס

צוקעלבית

~חףץ .ס~~ן~נ;ןת~לססריףע,~ה t2 םי~~~
 •גבףלב~לישממהים~ל ב~~ס~ז\תףת
 : •רףס. ryT r~חף Tסוף/[.ק;ל' םי~~~

ס~עףל.סל.ב~בףך, JlJ/ ~~ םי~~~

 םי~~~ס~יר~ה.סריק,ס~י~ה,~חףץ

~סה ,~הף~ןס~ד'םךמ;~לס~~ר~זז\יש
ףץ n ~ • י~~ו:נ~ס:זביע;ן wס~ז:יקתףק

למרףתההסריםושפלגאףתפטפףטםרי~ית,לבנה
• TT • : • •• T •• :• -•ז: T t T 

~חףץ .ת;~~~;מן ?jף~ן~הקללה םי~~~

i? סע.דתw ~:סרי~ה.ס~צףלהסרי~ה, ם
והפףכ;זבושח.זככליתיז\יש םי~~~

 . , .~~ף, 9~ה w ·~ת;ך ;מ~~~ל

 1966זבצים pםשירים

~אוון

ף; g ~~;ר;ת n ~סיףן 9ס~ךזקי~רי
.נפש;אמר~הףאף, Q~ךזקי~ל i~מ
 'ר~~ף- , Tד wq ~;ןה n ~ס~~ח~ל
 ,ל;דד;ןךךרסל~נף .סז;ת 99סזp~מ;ס~~ה~ל
לא~רל;ן J/ס~ןים ~; iiס~תלךא;תנף 7:כ

לךא;תיכלנףשהפיצף,ממלחמה~מףע;ת~תש~:ןנף
 :• : T:ד~נףלא ר~, J/ ~;נסא;~ךב 7fמ~ת

 ,.זכר~ג;ל~קרי~תךה [lד~יסת;~י
תיהנהנ~בלהלאה,לנף t2~ל ryדק

• • T : T T : -:ז-

ry ריק;ת,~~יםקסל~ז:ייז
ס~~ח ,ה~ 7סנף 7t27t2ryך ,ת;~~~~ק;ת

ry מהבהבים,~א;ך;תנ:ון~ךב . . . : -: ... 
-התמזהאלהגענףואז

: T • -: :• -:• ד:

f ל~ w דיוq דסר~יםn ף;w זp~~י 
ז 9ס~רזקי~ת~דנ~ w ~ר f ,~ע.ד~ללףט
ס~:זנ~רת~תקחף : ו~~הףאלע,ש;ת.~ה

 . . .ב~פנסא;תתנףנ~ורה.ב~לית
: •• :•• T : -TT : 

:ק~י~ן~~ףקס~~נ~ךתז\יש~~ינף 7 ~י~;ה~ה ryך
~ ry הףאךדד~ה.יףס 7ריך~יל~~י~~להry יט~f קרירףתנף~

 ט;ש~~~יקף ry~ס:דיו ,ת;ת~סיףך:זי~יו

~ש;~יו ףל~~~ ryדפףחיםףוךיןים~א;ב;לים;ר;ת n ~סיף
~קרירףת:~ל.ינף ה~~ךהףא ,ש: w ך;ת~~

לשלם.עליכםלמףתנ~ךצ;נכםאם
• • : ; :• T :-•• :• : -•• 

 1966נציםמקושירים
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 19- 2 9גי~ pמונג'ון

גרהישהתיאירלמשפחהיורק,ויכ ,בברוקליןנולד
בצפוןביווקרתיבבכנערוגדלהבריתלארצות
סטוריהיבהביוגרפיעיסוקמשלבתכתיבתואירלנ.ד

במהלכיםוהתבוננותשלוהפרטיתהמשפחתית
"השדהוישירמחזורוהאקטואליים.סטורייםיהה

הקולותשלפסיפסמעיןליצורמנסההקשה"
שלהמורכבותאתבכךולבטאוהלאומייםהאישיים

בקורקעתהיח .ובהווהבעברהאיריתסטוריהיהה

אירלנד.שבדרום

טים

ס;לע,ןק;ת;ת n : 9סלא
 ת;ו!~~;ףד p:ךס;ל pע,דינ;ת

ס~~ןהןאךךפ;ת 7סח;

~ןס~ים~ס,ד:ם~ס,רידרו

;ל:ם~ד~ךםקיםע;ת 7נ;
ש;~פ;ת

חז;,ימךדג

קז:יי w ~ס;ןהעל~טףם
:די~תויק qןססףףי ,;ק

הזפיםאלאדוהללא
: -: T :• --• 

;:זןךם~מ;ןךןסט;סןן~ט
~לה, P:ל p ,ח;הףאב;ס~ק;ם~ל

 .יהחףשנהנ;זלי'נחל;מ;
-:--: • -T • 

 ,בי~~;רירלא~ם
ry ~ p סף~לףתQ א~~י 

כממףת;ת,עצףמיםהזפמתינים,
--: • • :-• : T 

 ,~ר w~רףע;תע,;קדנ;ת
ש!ופרחחסר-תאםלורד

::·:· :---:· . : -
יחםאזנמאח;רי

 ·: .. :ד ••-: ..

האגדיפגסףסלא
."' T T ז-• 

גףף,ר Qqנ;ךא,~ל

ry נכ~ry ינ:ריp ליול;ת~~
~ינףנ:ויעל ג~ע~~
התנףעהעםמתרחביםחףשי

-•:-:-• • -: T 

 :ם:~ wס~ל~ק tס~
ו~י~לנ;;~יםם ryדק

 ,ת;ל~~~ p:מף~קים ,ףח~~
ילדףתישלהעשבכריעל

-' ' T T •• :• :• -: • 

הצלףמיתהשלוחהאטית  . ·- ד:--' ··ד
פעלה.טרםהג;ברת

-:•:• :•:• : ••• T 

שביליםנמ;ךךהרעימףא; . : . : -: . . 
כבדה.לעגלהרתףמים

 : •• T T ד-:- • :

~פ;נכיקזפףר ,;ע

גףפ;'נכסת;ר

 .גלףינע"נגהרעיד'
• : • : ."' T 

 ,ע~~סךךר p:~לא 'ר~~למףך 9
עלעלכללמנ;תלתי"יכ

T • : : • T T : -

~ן~:;גז:ייסראש;ןססףסזקים,

 ;ב~על ,ם:-ה.ל;ח

דלח.ךסראש;ןס~ויוי:
 .:די ף~~לסם

אשרעדצל'להטילמבלי . : . : -. .. -:-:· 

ף. p:רךס;ף~תד~ינ:וי

~~קךת,ע.ידף ,~ן~~

ש;קףסםןהפ;ע.ל ,;ע~

ננ;זלהפגףעהארנתrזאת
:• :-,,• T T : -T : '' 

מחטא:

ר;ן f ~~לםםח.~ץ

ככלףבהכפ;תשתיהתלכדף . : -: : .. --. : 

ךכ;ת.הפ;עמיםהזימיםתחת ---· . -:-. -
ךמףנ:וית;ך~ל(ח;ןר~ז

הזפים>פניעלשדחפההזפגדלת,
 .--ל;;~,י-ע; ~ i ·ו!~·--ע,-.-~~~~~

• : - T --' T 

 .ידיעלאימת;אתם"לטע
• : :• •• T -ד-

ל"כ p:~הףב,

א;נ:ויס~לףים
:;גלנף~ף Qןה,_ז:;ס!ו;ם ם;~עד

מליצה,כלש;ללת
:• ."' T ' : T 

לשת;תעליכ;פה
T T -' : 

ס~~יאףת.~~בףס

 1995מקובציםשירים 196 7נברתאזר
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 19- 39היניז.יימ~ס

~ 
~ 
~ 

~ן
~ 

סרנדות

מותזהראשוןשיריוקובץאירלנ.דשבצפוןדרימחוזדילי
 ,-1966בלאוריצאטבער pתזשל

מושישועושהשפהשלובדיוקבחדותינתימצטרתויש
שירתונושאיוצורניים.םירטוריאמצעיםשלןבמגוו
תשומתתוךלפוליטי-חברתי'האישיביןונעיםםימגוונ

הואבההארץשלולהיסטוריהלנוףלטבע,מתמדתלב
התקבע , 1995בשנתלספרותנובלבפרסזכייתועם .חי

מרבההיניכיום.החייםאירלנדמשורריכבחירמעמדו
שונות.ספרותיותבבמותומאמריםמסותגםלפרסם

פרטיחליקון

~ר;ת f ~א;נ:,ילמרחיק 1י~לא"ל ,:פילד
~חרל:.י 1מנ;ףעם .ת;נ~~ ת;בא;;~

~ים 1ל p:מ ם:~ /oמכה; 1מס.ש;נפילהאת:י~~;א
 Tסלח.ב ry ~~~-,ת;~א~ ~~~

•• -T -: 

ב. 1רקע.ץה Q ~~עםבחצראחתחיתה

עלתה w.העש~רה חט;~~~ת _ירז~~;
 ~,:;~•:פה T~לל T~ל ryל-~ 1-~ש~~דלי

~, i יry וקפt~1 ;ה~~ך~לאת. 

 ,הש~: ן~~תעלתתחתדה 1רדואחת
:--: T --:ד•• • T 

ז:יית ry וt~~ס P ~ ww:ם. 1ךי 1~ק p:~ה wד
ע,~קיםד~ים /oסקש ע~~
מקך~נןית. י;~עללבנ;תפנים 1רחפ

• :-• T T : -• • 

דת;כ; 1ק;לף~ת 1השיב , 1הדהדאחר;ת

א;נ:וי~חיןה ryת 1Jiן~דגה.·ה, /oמד-. ה~י~·~;
ע;~נו;ת, fןס~;דר /oמ~יןם /o~י

 .י,:נ t~1וקפ ry י;~~לעכבר;שטפח
- T T : -• • 

 ,ה~~ז.~ש wד~ד~ים, /o~ין~ט 1Jלמנו;ם,
ר~ה fזו;ך~ל ,ם:~י.ע·ר 1~ע~רקיסלהביט~

חורז י~~ .ר;~~ל wל~בודושאינם~~.מעשים
 .ה~~ qס~תד ryלסן ;י~צ; ~~ל~~ות;די

: .. . : :· -: . . . 

 1966טבער pתזשלמותז

האיריהזמיר
 • • T •-ד

סבכי•הב~ה,א 1ה

 ,;ד;לק;ל ~~-ה~~ק .~פ;ר
הלילה.:פלמרעישה

-: • T T --:ד

ר:פהא;צרת ,אנה;ריש
TT • •: •: T -

:פר-הגאים,רים, 1ע~של
 . ד-:- . . ·:

;פ;ת 7ס:ה~~סן~הלא
~י~לית. 1ממה wס~~ן

-~יר t~~ז:יי /oלא~ף~ע;ןי
ף. 1 ש~:~קרה,בכל ';א

: T • • • 

 1הישליהסרנד;ת
-:•:• T • "." T 

ע;רב~לר 1מ~בק;ל;
חלום,א;פרציםח 1בר

;טלפיםשל ם~;;~נת~
 •••--: ·:ד :- : •

ק;ל;י ry ~~א;

 ..- . : ·:- ... ,,;בחהשנוישל

מס~ק.ר ח~~ fד 1ס~ב
 .םי~;~~;קן~י~י~לים~ין

 ,ה; 1~הקים, 1ס~קב~תמלאיאז
T -: • • • 

במטחם,א;תםהניחי
-• • T T ' : -

ט;ב,- 1א;~נ 1:נזיר~ם ן~~ן~ם

f ה~~מ~ד~י~ם ה~,ע:ר. 

מנ;רותשלאה 1בב
T T ."' : 

ס.~ר;תדרומתנדנך;ת . : -: : . . . 

f חךף.~ך~י
מריצ;ת 1דלייםעם

• : T • :• 

התלים,דריי;צאים
 ••- •·ד ••

 ,~ע.ר~לט;בל;תמתניהם
•: •• : T : T • • 

מכקסק,ןח~תל~בר
זבל.וערמ;ת ,rבבאר; . : .. -:-·· :· :· 

Wintering Out 1972 

קינוןאדמת

Wintering Out 1972 

אנח;ריש
TT • 

 ,~ליים" 71;ל ם:~ ם;ק~"
בעולםהראשונההגבעה

-• : T •דT T T 

פלגים 1שטפבrז
T : T T : ' 

יק ryמ~דסע.~בזורך~ל

לקים q 1יר ry ~ ryך

 .ס~~יל~ל~~~יקר

~~דת~ה wq~ל~רצות 1סימחול~ית 1נ 9ק~י
ךה /t~~; oיסלת,:דו~ת ן.:~דא 1ה .הנהר

 • • T-ד

 ם~~~ י~~~~רל~ר~ק,עד ,ל 1שרוית 1ועט
ן~ת~תמזהם"~דל i ;נך~~ךקיןת~תס;

דקמזעיר' ;ר;ק~שלהמפתיעהתו 1דחיס
: • --: • T •: T 

ry .יט~

~ס~יש י;~~~ר ה~י~~ק"~מץ 1~נו~ע /oא 1ה

ם /oע,ר~ה~ק~ה~~~רו~יםק.ן ם~~לוהראה
 םי~~-~~יךסנ:וסי 7ךק.ס~ירי~י ~~ 1ך~ק
חק~יב.דקמףררים,ול~בותארים 1ל~

 .•• : .-ז-

ב wס , ןיי-r.~~ ,טי~~ ,משמרתועלנ~ב
• T -• : -: • 

~ים 1ס~טסהרים~ןל~חדא_זנואתלהצמיד
 T • • .ז •: • :- :

ס~ן~ה.~tוםתלך~~הסק~יב 71

 1974תנחות
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 19- 39לדנגל.ימייקל

הטריניטיובוגרבלפסטילידהואלונגלימייקל
 No Continuingcityהראשוןספרובדבלין.קולג'
שירתוצברההשניםבמהלך . 1968בלאוריצא

של Iוהקלאסיהשקול /הייחודיהטוןבזכותמוניטין
אותומכנהאמנותיים,"נכסיםשל"אוצר .כתיבתו
ופלא",כאבשל"אפוטרופוס ..הינישיימוס

פליאנסן
: -: 

לפשתןהחרושתביתפועלות
".זרים"מתוך

 :ה~:~שסנןןפ;עלףישףשלשפיו
• T •: •• T T • 

נ;סיו q ;ט~ תם~~~חדדרר
ל~;ח~קךקהףאש;ךק,ת:הרףם

חך~~ים.לש~:םהח~ףפים;ניביו
 • Tז: •-:-ד•:

מןהסח!זףךבהקממסבוראבי

~ i ז~~ i ·ן: i י~~~ל~י·ו . 
בףע;ת~טףחן :סכ;ס~ת;ך;ת nסז;ך

ןגףפ;.~חףץנ;ן.א,ן~חףך

םפ;על;תר wבעכשטבחף

 ,ם:~~~~ל~ךןס~~יש:על;~•לזף
T : -• • 

ת;סב;ת: ם:~ ?V ,ת;ע~~~~ך;קים,

 .ס~:זמל.חם, ,א~לשאר!ז;תדם,
T : •• • • • • 

שףב י~~~תר"לקבשאף~ללפני

i ~זס~זר?מדויקלp~~~:ן~,ז;ם ,ם
ף 9 ~~יו 9~י~תל~ל.א ,אפ;על
~יו ?V~תליק qןסס~ת~יו-ת;ךן~ל

סת;סב;ת.

 1979ההדשער

~ידיל~ידז nא;נכנסתי

סtי~אףןה.~דיעל~די-~אי ~ל;~~
~ךים,ז i ~ ;;;~ל

::· -. 

-~י ?V~תהפ;שאאחדכדףר
-:• T -•• • • 

~~~ p ן;טך~~ ץ~~ע. 

~י ?V~יןא;ת;ללכדיכ;להייתי

~ :p·, i יסדלע,מד ,~~ז:וי·~קצ;~ן~
ספ;~זק~יםים nהר;צששנישעה

ס:~יםדדרי~ל~ללי~י ~~--~י-די~~;
~ר!זקים.פגי;נ;תבמטר

• : -• : • •• T 

:ם ~י~~~חז ל~~ם w ~~ר
 ,ה~ wםםק wאתלהתירמסגל
~~ T ףו;אזקים,הח~ל~םry7 ~~ת;ל, 

:• -:-• T •-: T : 0 
• • 

רףם,~דת;ר:ה~יז w~ע

~ ry י~~ע~ת י~~ 7 ת;~עלרק-ל~ז:וי. 

רז:וי rסם~י~ל
ס~~הtיםתס~~~קת ה:~~~ס~ת

~ל~~נכסת~לrזהשחרים~דלת.
 •רא~י Tמ~ל jזז~~~ה~•;ל

T :• • : -•• •• -

:p ך_~~ןה 9א;חדי-ק;ל;ת ry .קת

ךי~י q~נכ ryסריק~אףןם

~סד~סףקדדז Pל~~י
~סרז:וי ,הזtפףראתלהסירףמבלי

• : • : • T •: T • 

 ;ק~~~ז:וין ryשםהחפיר;תאלחזרה
 •• • T •-:- '".וז:

 .~ראש;פעףרוחדמאחרעד
-: ••• T : T • 

שקספיר:שלב"מקבת"פליאנס . 1
בנקו.שלבנו

הנולדראיית

 .ספ;ןד~תר;אההיתהאביאם
-סזpזק~ח~םל;ן;חל~~ל~דרס ~ i~דמ -: : -: ... : .. .. . . 

~'אז ,סח~ק,רבש~חהחלידההמעגילה
 .. ·:: ד·:·: ז•-:--

פה Qסציפ;תאתהצהיב
• : • ."" • T 

סרףם.עםס~צףךים~ן ;ב~~~

ס~~סה~ס~יע; ,ם:~ Pעלחבףש,
T • 

מ;~אא~יהיה ,מכתביולפני
~~~ןךךת. ;ת~~~ת;עףלה,לא T;~זית ~לד••~~

:• :• ."' -:-• : T • 

 .ה; 9ס~~תע;~ר י~~את"ראיתי
T • • :• • • 

חעשן."מת;ךפרחיםנשאהףא
TT :ד• • , TT 

 ,ל;ד,;ן 7ס~יס~ןריר~תעזpיח~א~י
- ת~-ת~ס.rיחז:וית,הרכבתמפת

 • . . • .....ד---

 ,ב;ןגףר~ק;םס~ם~שב ryא;
ןד;ך;תד;ןים~לך~~ים;ת nרף.~יןרףם
דך~י.~ת ז~.~ 7~י~י 9~צף ק~~

 ?י~~חי~ן , י~~~יתחי~ן

 י~~ 9~תל~קריכ;להייתיאם
• • T • T • • 

ס~ר;,זד;רדרר ,דר~יישרמביטההיתה

~ירלד.דעד ם:~•~ןע,;~ים~לם Tןק~ל;~~רי
א;נ:יי".ל~קר~דיה!זםאת;'חצית

• T T :• ד-, • 

 1979ההדשער 1975חומהלעשרועאיש
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 s o 19-או zאק 1 ~בוכיי

 (ו:

~ 
Cll8 -= 
ן~
~ 

ובעלתהעכשוויתהאיריתבשירההבולטותהנשיםמןבלפסט,ילידת Iמגאקיאןמייב
בשזירהומתאפייניםוסגנוןטוןשלאישיתחותמתנושאיםשיריהומרתק.ייחודיסגנון
בכתיבתההשפה.שלהקסםאלמתמדתובחתירהאסוציאציותתמונות,שלפוסקתבלתי

ולאומיים.פוליטייםנושאיםאלגםפנייהניכרתיותרהמאוחרת

המלחמהמידתמכולןביותרמיליהא

:p סה~~n 7 י~~ע.ץ;ל,ם;n ם:~~ת. 
:p סה~~n ן;ר~א;קן~ים;ל,ם' 

הע;להעםא;גשם,אגם;למת nאני
:-• :• :• :--:• :• -T :• 

 "ת:~''~ליק;ךא~סה~םס:ם,~ן
ליע;נהאתה"ספר!זה",ע;נהואני

-:-• T •:•זד-:• • 

f ~;ף~ל~~ י~~~ ם, 
:p ~~~סדק ט~pי;~ךסו

 .מף~ןל;~ין wהי;ת

ס~ח;ןהה fסךצף~עליר ryס; ף,ע~;פ:
o/ מ;~סהףמ;~יע:בw א;ת;ר

ע;ת f ~~~תף~ךיץרא~ףעל
 ,ה~~~~להק;ב, f;~ידף

 ע~~~ת. 7סן [lלףעל
גףןה 9ס י~~ת;ך~ל#רת 9 ~~~ס

~ים IJסו pב 9~י~דtיך~יש

ססףג~ןד~דף~ים fע,ק,ב;על
ה!זרח.על;תטרםהנראה

- ••ד--: ... ... ... : •-

לךמ;נט;בשלמשירשףרה
T • • :• :• : : 

Q ןשףבשףב~ה

תלפףימיםעשרה .בראשי
: • :-T • T T T : 

מכתבאתהתחלתימאז
•• T • : -: • :• • : -

~~נכ:םדת 91J ,~די "י~ wryא;ס"ל.ר
ההףא,בלילהה!זרח:פמ;וי;תר'י;תר

- T ;--- ••ד- : •• : ••

לא-כלףם,עשףימהדהדפה
:• : -: •• T : 

Qq זנףש.ר~

ל;~ף q-~לא?,ת~ת 1Jל. ryל 7דקליס~ח
ryf ~ס21י ;יry סב,~לת;ן~pסו
 .ך~;י ~;ב~#חל:~יבףחףם•~פךןן f ד~~ע.י~י ר~~עד

ה;נ;ת, [f l~יח;~יי~ים ך"~ 121 יר~~~~י p:,ז~ן~זיף~סה

:p י~~ p7ry ע;ןה~ן~הת.;IJ7 ים~f ךח.י~
~ ry ז~ןלא-ג;~י,~ Q לר~f אןח~ o/ לל~

~יס;ן!זףת),ר fל f~ים IJ ?ע~~ף~תפ;~ע<~סה
ןש, Qס;דןש, Q~ב p:ז~ן',ל~וpחףץ,ז~ן~לא

~ל fשףבב ry7 ~~ ry~~ןסה י~~~#ר
~ל~לז:יי, ב~~ס~ת;~ף ףו:נ~~~ . . . . .. . . 

הלש;נ;ת,:פלאתמניעהשהאמנהשעההלילה,
--: T T T T T -: - •: • : T •: T -: 

 ,ף~~סל;לה~תה;~יא 7ך;~ה י~~
 r1א;3כס~תף~ה,ס~יריתסןש;ן~ת

האשר:ו:פתבהמותדבר
• •• -"."T - T ; T :• 

סדף~ה Q ?~ י~;~ל ב.ל-םי12~~3כיו 9
ךח;ב;תס~ןר;ת:ת;ך~ל~~ןאףת םי~~?~דרי
החדש;ת.בהעדרעלמףנ-עציםמףעמי

 ד-:- .. : ·: : : ... ... • •• ••-:

מזר;עעירףי:פמ;
: .. . : -

ה;נןיללא 7ן;~לן;~~ריםק;ךא;ת,זר;ע,~ל

יח;חםנ .מצי-חףהתתהחופי'נה;ה
 T • •:-- •:ד- •:-

 ,ם~~ע~תס~~ריםע,~~ים~לס~מףץ
n ;~ה 9ס~בף~ת ק~~~ ry ע,נ:וידיבf ר~;י. 

~רי 9 ~ןלא י~~.ןהףעסה,
ר;~העל~סן?,ת י~~~ה /fo~יבףת, qל;~~ין

q לב;~ק;םה, 9רףq יןל;מ;ת~p7 .ח

ל;לה.פ;~של;ןהיא ryת 7ת-סן pד~י 1

~לישיהשלהקפהבית

נשעהמחטיאההחשכה
 TT :ד•:- ז••-:-

םןה: f:iPסב;ת fע~ת

ר pס [lזקי wסרק

~דח,~ע.ין ;ל~

ן:ם!ה IJל f~~ין
השנה.חדרשללב;סביב

: • • ."' ;---•• T 

p 1995לזובורפיןם 
חףמהשלמףתשלי;ם:פל

T '." •• : T 

יו: f ~~~לךב;ךים~יק 9 ~
7ry ~ r1 זסב,~~י~נףע.י~י~ל,~

ך;אה.

 1984והגשםונוס 1991וני pםרשלהצריף

35 
 2003ספטמבר



 1951-מלד~ןפול
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איתןמדיםמאנגלית:
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מקומטיםסיפורים
רזרבקה

לצאתכזאתבדחיפותאותךששלחהטלפוןצלצולאם ~ w כיווןמעורפלת,הבטחהאיזובעקבותומעירךמביתך
לאשכנראהבנוסעיםגדושהרכבתעלעלישתלכך

כזה,מטורףלרעיוןנסחפתהייתלאידעת,לומגיעה?ולאעוצרת

לאודאימציאותי'בדיוקלאקפקאי'אפילומסקרן'בהחלטשהוא
מצטמצםהפעולהשטחאםמאידך' .סיפוריבהחלטאבלמעשי'
האינסופילמרחבבמקוםרכבתשלמאודוהמתוחםגבלהמולמגרש

הקיימיםבמרחביםלהתרכזעלייךיהיההעולם,שלמוגבלהלא

מושבים,שירותים,קפטריה,מעברים,קרונות,לזה:זהוביחסם

עיניהם,מבטהנוסעים,פניבפרטים:הלבתשומתאתלמקדחלונות:

בישיבה,זהעםזהנוהגםבקרונות,מיקומםגופם,שפתלבושם,

ידיעהמתוךבשירותים,בקפטריה,לקרון'מקרוןבמעבריםבעמידה,

אתלהביןכדילפענחשעלייךמהצופןחלקהםכולםשהפרטים

בתוכה.מיקומךואתלתוכהשנקלעתהחדשההמציאות

יותר'מוכריםנעשיםויושביהםשהקרונותככלמתקדמת,שאתככל

אחרייך'עוקבבוודאיכאן'נמצאבלילהשצלצלשמילךברורכך
יכולתאתבודקמיהו'שתדעימעונייןלאמזדהה,אינובכוונה

ההישרדות.חושאתבוחןשלך'התושייה
הסובבאתמרביתלבבשימתבוחנתבאיטיות,מתקדמתאת

מבטפניהם,לבושם,אתבודקתאחד'אחדהנוסעים,אתוהסובבים,

להביטשנמנעיםאלהואתמאתגרמבטשמחזיריםאלהאתעיניהם,

לרחשים.למלמולים,לדיבורים,רבבריכוזמאזינהבעיניים,ישר

עומדיםבנוסעיםבמזוודות,בחבילות,בתיקים,חסומיםהמעברים

במארגפרטשכלהתחושהלקרון.מקרוןדרכםמפלסיםובנוסעים

שחיילךמבהירהשובחייךלצופןמפתחלשמשעשויהזההמורכב

בידיעתו-אותוהמקשריםאינסופייםבנימיםמרושתיםהבנאדם

מתערבביםשהסיפוריםאנשים,שלמאודרבלמספר-בידיעתוושלא

מעצמם,חלקמגליםולעיתיםמזהזהמסתתריםבזה,זהומסתבכים

קדימה,שועטאחדלמקוםשמתנקזיםסיפוריםמלאההזאתשהרכבת

שלךהסיפורחוטאתמחפשתבמעברים,בקרונות,תועהושאת

אחרים.בסיפוריםנטווהשהואלהביןומתחילה

עימה.יושביהאתסוחפתקדימה,באובססיביותשועטתהרכבת

יותר'מוכריםנעשיםויושביהםשהקרונותככלמתקדמת,שאתככל

מחודשיםאוחדישיםבתחילהשנראוהקרונותפניה:אתמגלההרכבת

האוראחרים,בקוויםמשימושיצאובוודאימיושנים,למעשההם

שונות.בזוויותמתעקליםוהמעבריםעמום,

להסתגלבהתאם,החייםאתלארגןיששיש.מהזההזאתהרכבתאבל

עםלבררלרגליים,מקוםלפחותאומחיהמרחבלהבטיחלסביבה,

לניצוץולחכותבעינייםישרלהביטקשר'יוצרתאתמהנוסעיםמי

הלו?ולומר'סימן'אות,לאיזההיכרות,של

אתעליולהשעיןמושבשלמשענתקצהלךמוצאת .פנוימושבאין

בתיקמפשפשתהמסע.מתלאותדעתךאתלהסיחיוכלספרהגב.

סיומושלקראתהספראתלקחתשכחתחיפזוןמרוב-אוי!הגדול.

קרנינה""אנהאתשקראתלמרותאחדים.שבועותזהמתקדמתאת

החדששבתרגוםייתכןאםתוההאתלסוף,מודעתואתשניםלפני

דמויותעלעובדשהזמןלא,ולמהייתכן'כיעצמו'אתחידשהסוף

אלה,אתוגםאלהאתומשנהאנשיםעלעובדשהואמידהבאותה

בפניהםפותחותואלהחדשותתובנותלאנשים,כמולדמויות,ומעניק

הספרלסוףמלהגיעמנועהאתעכשיואחרים.לסיומיםאפשרויות

העניין.אתולבדוק

מספיקהשאתולפניקדימה,אותךמעיפהבפתאומיות,מאטההרכבת

לבששמתמהזמןזהבמהירות.לנועחוזרת'היאעמידתךאתלייצב
אתמפניםלאיורדים,לאאנשיםעוצרת,אינההזאתשהרכבת

עולההגוף.כובדאתלשאתמסרבותוהרגלייםצורחהגבמושבם.

לךמפלסתדקות.כמהולנוחלשבתתוכלישבשירותיםבדעתך

תפוס.היחידהשירותיםתאהקרון.קצהאלותיקיםאנשיםביןדרך

ההתאפקותברגליה,מהדסתסבלנות,חסרתממתינה,אחתאשה

כברמבפניםנעולההיאאבלהדלת,אתלפתוחמנסההיאלה.קשה

האינטימית,חברתההייתיכאילובחיוך'אליפונההיא .זמןהמון

מחייכתאתזמן?הרבהכךכלבשירותיםלעשותאפשרכברמה

מצאולבד.קצתולהיותלנוחאוליאומרת,אתלנוח,בהבנה.אליה

לבדוקכדאיאוליבציניות.קוראתהיאלדב!ולהיותלנוחמקוםלהם
לחזוראומרזהאבלמציעה.אתהסמוך?בקרוןהשירותיםתאאת

עללדלגעומדים,נוסעיםביןלהידחקחסומים,במעבריםולעבור
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והגבאותךלשאתמסרבותכשהרגלייםזה,וברגעותיקים,חבילות

מוצאתאתשואלת.היאתור?איןושםלמשימה.מוכנהאינךצורח,

מתעצבנת,נרגנת,האשהוממתינה.הגבאתעליולהשעיןקירפיסת

עודישבכעס:הידיתאתמטלטלתהדלת,אתלפתוחמנסהשוב

מאחורימישהוישהאםדממה.הזה!החשובהמקוםאתשצריךמישהו

הדלתהצלחה.ביתרהפעםהידית,אתמטלטלתשובהיא ?הדלת

שחורים,ג'ינסומכנסישחורהגולףבחולצתבחורמגיחלאטה.נפתחת

הכועסת,האשהלעברמתנצלמבטזורקפרוע.שערוורזה,ארוך

מאחוריה.הדלתאתולנעולפנימהלהיכנסשממהרת

מקומהאתלךמפנהוהאשהנפתחתהדלתדקות.כמהחולפות

הזדמנותאחרייך.לשירותיםממתיןלאאחדאףרווחה.שלבחיוך

נעולה.אכןשהיאמוודאתהדלת,אתנועלתנכנסת,אתלנוח.פז

יחסי.באופןנקימזהחוץטואלט.בניירהאסלהמושבאתמנגבת

השאגותרק ,בחוץרצההדרךאתרואיםולאאטוםהיחידהחלון

הולמותהגוף,אלחודרותהתא,אתממלאותהרכבתשלהריתמיות

מהטרטורחופשימקוםאיןהלב.פעימותאתמכתיבותמבפנים,

הזה.הרכבתי

הגב.שריריאתמותחתלפנים,מתכופפתהאסלה,עליושבתאת

מקומטיםניירכדוריבמספרמבחינהאתפנייךאתמרימהכשאת

מכתבים.מבלוקשנתלשצהבהבשורותניירבפינה.האשפהבפח

סופרישהאםמקומטות.ואותיותמיליםקטעיחושפיםהניירקמטי

האשפהמפחשולפת ,בפיתויעומדתלאאתמשורר?אולי ?ברכבת

הידכתבאתלפענחומנסההמקומטהנייראתמחליקה ,ניירכדור

המבולבל:

רץ.אנילקבלובכוחךישואםשליההסבראתתקבליאםיודעלא

הלכת.שכברלינאמרמגיעשאני.לאןאותךלאתר,מנסהאחרייך

שעהחציריק.בחללמצלצלשלךהטלפון .אותךלהשיגמצליחלא

כלעוררושלאלצלצולי-הטלפוןוהקשבתיהשפופרתאתהחזקתי

אתשהנהתקווה,שישחשבתילהםשהקשבתיזמןכלאבלתגובה.

הצלצוליםהתחלפולבסוף •תעניאת ,סבלניאהיהרקאםעונה,

 ...זהלא.זהלומרמנסהשאנימהזהלא.אבלמוזרבטרטור

לאידבכתבהכתובותהבודדותשהשורותלבשמהאתעכשיורק

 ,שניכדורנוטלתאלכסוניים.קוויםשניידיעלמבוטלותיציב
שנימבטליםשכאןהספורותהשורותאתגםהנייר.אתמחליקה

אלכסוניים:קווים

הסרטאת,לגלגלהנאמראתלמחוקהנעשה,אתלהשיביכולתילו

אולי ,להסבירהזדמנותלינותנתהייתאםשוב.ולהתחיללאחור

עשויאדםאיךלחשובדעתיאתמטריף,להבין.לדבריכוליםהיינו

בנשמתושאוחזיםממנוחזקיםכוחותבידימשחקכדורלהיות

 ,להסבירמנסה,רקמתנצללא.אנילרצונובניגודאותהומטלטלים
אפשראיךאומרת:אותךשומעאניבמילים.לנסח ,בעצמילהבין

שליטה?עליהםלושאיןכוחותבשירותהנמצאאדםעםיחסיםלפתח

כךכלעמוקעצבידעתילאשמעודיהואלומרמסוגלשאנימהכל
קולוסאליתהחמצהתחושתחשתילאמעודיעתה.חששאניכמו

לקפוץ,לאואםלהיות?לאלקפוץזתהום:פיעלעומדאניכזאת.
האומץזאתלוקחיםמאיןלחיותואם ?לחיותמהולשםלהיותאיך

אתהשאירההרכבת?לרגלימתחתכשקפצהקרנינהאנהפתרהמה

הסופראםגםנגמרלאהסיפורמתוסכלים.פה,פעוריהקוראים

לאכשהיאכאן:בדיוקלהתחילצריךהיההסיפור.אוליאותוסיים

החייםהלםעםלהתמודדומתגייסתהרכבתלגלגלימתחתקופצת
בתוכם.לכודהשהיאאפשרייםהבלתי

<ולמות>לחיותשבהקרנינהשאנההעובדהאתלעצמךמציינתאת

השלישי:הכדוראתומחליקהבהווה,

טריוויאלייםאובייקטיםשמקבליםהמשמעויותכובדאתלתארקשה

שימושית,כדקורציהרקע,כתפאורתרקלישימשוכהשעד

הבחנתילאובעצםמאליוכמובןלקחתיקיומםשאתאובייקטים

עינימעלהמסך,הורםשטולטלתיהגדולההטלטלהכדיתוךבהם.

צורה,נפח,איפיון,קווינוכחות:קיום,קיבלטריויאלישהיהומה

 (ו:

~ 
~ 

ן~
~ 

טקסטורה.צבע, ,משקל

 ,ביתךפתחאלשמובילהשבילאתשמרצפיםהסדוקיםהבטוןאריחי
 •צעדיפעימותאתאליהמחזירים

תזוזה.כלעםהחורקהחלודהשער
מטלטלותארוכותתמנוןזרועותבפראותהמשלחתההיביסקוסגדר

 •עברלכלברוח
לאאיך .לינדמהפקאנים,לאזאגוז,עזזה •שבחצרהאגוזעז

 ,לראותומבליושובשובפניועלעברתיאיךלבדוק,פעםאףעצרתי
להזדהות.לזהות,מבלילהתוודע,מבלי

העוליםנעליאיךלבשמתהאםמדרגות.ושבעחמישיםוהמדרגות.
מדרגה?כלשלבשוליהחותמןאתהשניםבמשךהשאירוויורדים

בהןזנגסהזמןאיךהבחנתהאםבמדרגותוירדתשעליתפעםכל

האילמת.החתומה,דלתך

לאחררבזמןנוכחותמקבע ,האוויראתהמרעידהפעמוןטרטור

 ...לצלצל.שחדל
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לפעולתלבסוףנכנע,אךתוכואללקבלמסרבשהמנעולהמפתח
צורמת.בחריקההאינוס

המשליכהסדוקה,גדולה,מר~החושפתמהססת,שנפערת,הדלת

המרוסקת.בבואתואתמולההבאאל

הקירעלמונהשלדהויהברפרודוקציההמאובקותהמיםשושני

בסלון.

במרכזכחולהחברוןזכוכיתבאגרטלראשמרכיניםיבשיםורדיםשני

 .הגדולתורהויאתמקבעים ,השולחן
נשלח.שלאמכתבשלטיוטה

אותו:ומחליקההרביעיהכדוראתנוטלתאת

אטלנטה.שמהאשה?היההקדמוןבעולםביותרהמהירשהרץהידעת

דחתהלכןכליה.עליהיביאונישואיםכיאותההזהירהאליםאחד

מהםלהיפטרניסתה .ובאושבוהםאךהמחזרים.כלאתמעליה

שירוץמילהם:אמרהבעורמה.

אקחאותיוישיגממנימהר

,אתשיפסידמילאיש.ליאותו

היתה.אטלנטהמפסידהואחייו

בגווהאיברכלוגאה.אצילית

עלוהילךחייםהקריןהשרירי

קסםבההמביטגברכל

במקום ,וכך .דעתואתשהטריף

אתתרתיעהמוותשסכנת

אתבהםהציתההיאהאוהבים,

בזה ,רצוהםלנצח.התאווה

חייהם.ועלאהבתםעלזה,אחר

יכולמאשריותרמהררצוהם

עדרצווהם ,לרוץגופםהיה

ריחמהאטלנטהנשמתם.שנפחו

להתחיללהםוהניחהעליהם

לרסןיכלהלאאךלפניה,לרוץ

ומהירותארוכותרגליה.את

כסערהחלפומרחקים,גמאו

 .מאחוראוהביהאתוהותירו
עדוגדלהלךביניהםוהמרחקאחריה,לפגרהמשיכומתנשפים

כמרוץ.וזכתהבכתההיאנשמתם.ונפחושקרסו

אליך-להתקשרחשבתיבדיוקמקרים,צירוףאיזהאתה!זהבצהלה:

מחליקהאתלפענחן.ניתןשלאמחוקותבמיליםמסתייםהמכתב

השישי:הניירכדוראת

מאחוראותואקשוריצמחראשיוכששערזקן.שפם,מגדלאני

אחליףדירה,.אחליףאותיתכירי.לאבימינוהנעריםכדרךבסרט

 ,בארוןהבגדיםכלאתגםאחליףמקצוע.גםאוליעבודה,מקום
מראהועםשנתיים,אולישנה,תחלוףבספרייה.הספריםכלאת

נהגתשבוהפינתיהקפהבביתאותךלפגושאצאחדשהורוחרענן

ממול.בשולחן,אשבאחרמישהואהיהחמש.בשעהאספרסולשתות

עלמסתלסלוהואצמחהקצרשערךאחרת.מישהיתהייאתגם

 ....נעריתבשובבותכתפייך

החמישי:הניירכדוראתמחליקהאת

שאניהזיכרון,אתאיבדתישלאבטוחלהיותאנייכול,איךיקירתי

מהיודעלאאחר?מישהושלזיכרוןבושדבקמישהוולאאניהוא

אוהוזהאניהאםנוסעת.היאלאןנוסע,אנילאןברכבת,עושהאני

אניברכבת?ניפגשסע,קום,לי:ואמרתבחלומיהופעתבאמת

אתאוליהנוסעים.ביןאותךומחפשבמעבריםושובהלוךהולך

הזאתשהרכבתלינראהמחבואים?משחקתמחופשת,מסתתרת,

התחנותכלואולידומות,התחנותכלואולימסוים,ליעדנוסעתלא

במעגלים.נוסעתהרכבת,ואוליאחדהםהיעדיםוכלתחנהאותההן

לאןיודעיםהםאולי .מכךמודאגברכבתשמישהולינראהלאאבל

בפנימתבונןאנינוסעת.הרכבתלאןיודעיםהםאולינוסעים,הם

ויאמרבישיביט,מישהומוכראחדפרצוףאףברכבתאיןהנוסעים:

המהודקשערךאתתשחרריואם

האםגדולה,ראשבסיכתלראשך

בבותבשוכתפייךעליסתלסל

נערית?

אתלהעבירכדינותןהייתילאמה

לתלתלייך,להניחבשערךאצבעותי

עינינו .אצבעותיסביבלהסתלסל

שלמבעיתפרשפנייךעל .ייפגשו

כןהוא?זהאותו?מכירהתמיהה:

בך.אביטבעינייךמתגוששיםולא

לאנע,תולאבמבטלמחצה,מחייך

לומדאנימקבל.מעט,עצובדורש,

אפילואנילקבל.לומדאנילחכות.

לומדאבלמאמיןממשלאסקרן.

לקבל.
האופציותאתבראשימגלגל

לפנינו:זהברגעשעומדות

האספרסותמורתמשלמתאתו.

לא.אולילעברימביטהלאויוצאת,

ומתבונןמולךשיושבבזההבחנת

 .מעינינעלמתשאתעדאחרייךמביטלשבת,נשאר.אניבך
 .אספרסולשתייתהדרושלזמןמעברהרבהלשבתנשארת תא,//

,בכיווןכלומרלפנים,מבט,מעיפהעינייךאתמרימהאתפעםמדי

מבטך .מפנייךלהסירמסוגלאיננישאותובמבטינתפסת ,שלי

 .לראשימעלהלאה,ברעד ,משתחרר
קוראתאתמהלדעתמת.אנישלפנייךבספרנתונותעינייך ,///

 ,מבטךאתנושאתאתפעםמדיהכותרת.אתלראותמצליחולא
בך?מביטאותירואהמהרהרת.בתקרה,נקודהלאיזואותומצמידה

ברכותאותךלעטוףמנסהאנילכאן.אולכאןסימןנותנתאינך

מילים.ללאמסרלך,להעבירשבעיני

v .מחזירהמבטךאתמנתקתאתנפגשות.,עינינובימביטהאתו,

צריךאנינפגשות.עינינו .עינייךאתנושאתושוב ,לספראותו
כשאחזוראמצאךלאפןמקומיאתלעזובחוששאבללשירותיםלצאת

מבטיאתלנתקמצליחלאאניהלכת.כיווןלאיזהאפילואדעולא

מוכנה ,במושבךמתבצרת ,כחתולמסתמררתאותךורואהממך
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מהופנטתוהה,למחצה,מחייךמתקיף.לאאניאבלהתקפה.כללהדוף

מכוח,להתגלגלגורלי/גורלנואתמשאירהזה,הרגעכובדידיעל
עצמו.

v . הלאה,חולףתוהה,לשנייה,מתעכב ,מבטיעםמצטלבמבטך

חוזרתאת .מאחורירחוקבמשהוננעץ ,מעברוהלאה, ,לראשימעל

לאכשאתהכותרת.אתלקרואמנסהעדייןאני •בספרךלעיין
 .לבךתשומתאתמשךמהלדעתכדילאחורמביטאנימסתכלת

נועצים ,בפרופילקלוז-אפדיוקנאותשניובוענקפוסטררואה

אניאשה''."איש,שחורות:,אותיותהפוסטרמעלבזה.זהעיניים

לימביאה.היאוניירעטממנהומבקשלמלצריתקוראאומץ,תופס

כותב:ואני

התסכימיאשה"."איש,ממול.בקולנועמענייןסרטשישנראה

באנונימיות.אפילובחופש,בפתוח,התחייבות.ללאאלי?להצטרף

לאאםשמיאתלךאומרלא ,ליתאמרילאאםלשמךאשאללא

"איש,-מוגדרלאוביחדלחודאחדכלבסרטנתבונן .תשאלי

לא .וממשיךמתחילשלהםהסיפוראיךלדעתמעניין •וזהו ,אשה"

שהיאלפנילצאתרוצהמסתיים.הואאיךלדעתמעונייןשאניבטוח

לושישכזה ,פרוץסוףרוצההרכבת.פסיעלעצמהאתזורקת

הסרט?סוףלפנישנצאתסכימיאוליאופציות.

--מסמןאני

אתלעזובעלייךיהיהלשירותים.הדלתאתלפתוחמנסהמישהו

רגע.עודרקרגע,עודהמבטחים.מקום

הפתק.אתלךלהעבירממנהמבקשלגשת,למלצריתמסמןאני--

כדור:עודמחליקהאתהעמוד.אתמסיימותעצבניבעטמחיקות

ויחד ,סבאלד .ג' .וושל"המהגרים"הספראתכשהבאתזוכרת

לפילאשלימד ,פאולבשםאחדמורהעלסיפורמתוכוקראנו

 •במיוחדשאהבהחומרואתדרכופיעלאלאנתונהלימודיםתוכנית
אותושהקסיםמהרכבות.אהבמילדותורכבות,אהבהזההמורה

המדויקים,הזמניםמושלם,כמעטבדיוקהמתפקדתהמערכתהיה

בכללדעתאפשרשבאמתהאמיןלאכמומראש,הידועיםהכיוונים

תגיע,ומתיולאןיצאהמאיןמסוימת,רכבתנמצאתאיפהרגע

הרכבותשלהלוגיסטיקהוהמקומות.הזמניםאתבודקהיהובאובססיה

כשהיההתחילזההשנייה.עדומאורגןמסודר.עולםאותוהיפנטה

 •הברזלממסילתרחוקלא ,דודואצלביקראחתקיץבחופשת .ילד
והיאבואה.אתלנחשהיהיכולהואבדיוק,שעה,כלעברההרכבת

למראיה,מרותקהיההואאיכזבה.לאהיאאחתפעםאףבאה.תמיד

כאילו ,אותוהכירוכאלובידיהםלוהמנופפיםהנוסעיםלמראה

השעוןעםהרכבותזמניכלאתבדקהואלהם.מחכהשהואידעו

שתמידעדולשעוןלרכבותמרותקהיהכךוכלמדודומתנהשקיבל

הרכבותבכעס,דודוהעיראחדשיוםעדהצהריים,לארוחתמאחרהיה

ועברלגימלאותשיצאלאחר'שניםאחד.יוםשלךהסוףיהיהזה-
 .חזרולאהרכבתלתחנתהלך ,לכפרחזר ,אחרלמקום
הרכבתאתרואהלאבאמתאנילא,זה?אתלךכותבאנילמה

שלאיודעאניכיזהכלאתלךלכתובמסוגלאניאוליכמוצא.
זוועובדהאלו'מליםלאהזה,המכתבאתלאהמכתב,אתאשלח

חופש.שלמסויםסוגלימעניקה

כדור:ועוד

שגופההיפה,המיםנימפתבסאלאמקיס,נזכראנימדועיודעלא
שבלבהברכהבמיכדרכהכשטבלהאחדיוםהגלים.עםמסתולל

ראתהגופה,מקימוריקימורכלעללהחליקלאדוות,מניחההיער

הבבואההמים.מעלמתכופףכשהואתואריפהנערשלבבואה

אךנועם.דבריעליההרעיפהוגעגועיה.דמיונהאתהציתההמימית

לשדלוניסתההצעיראלפנתהסאלאמקיסהגיבה.לאהבבואה

לה.נענהלאהצעיר .בבואתועםולהתאחדלמיםלהיכנסאותו

והתבוננהבשפעשםשגדלוהזהוביםהמיםשושניביןהסתתרה

עירום,מתפשטאותוראתהמהזמןכעבור •ובבבואתובובערגה

קצותעלעומד ,וגבריותוצעירותואתמפגין ,איבריואתמותח

בבואתולעבררחבהבקשתומזנקזרועותיואתמניף ,אצבעותיו

המים.חלקתאתכנחשמפלחבשמשהבוהקגופובמים:אשר

.זרועותיהגדולנחשולבעקבותיה,מעלהאחריומזנקתסאלאמקיס

הואנשימהחסר .מותניואתעוקפותוירכיההצעיראתמחבקות

 ,להשתחרר,מנסהכוחובכלבועטהואהמים.נחשוללבאלנשאב
ופניהשדיהאך ,באווירריאותיוולמלאהמיםפניאללעלות

ששניהם,,עדאותועוטפיםהעזיםוגעגועיהחזהוכנגדמתנשפים

המים.תוךאלכאחד,נמוגיםובבואתוהצעירהיפה,סאלאמקיס

המערבולת,לבאלאותישואביםסאלאמקיסשלהעצומיםהגעגועים

 ..••יכולולאטובעאניממני,ועצוםגדולטבעכוחעםאחדלהיות

~ 
~ 

c=: 

~1 ~ 

לוחצים.צרכיובעצבנות,הדלתידיתאתמנסהושובשובמישהו

אתפותחתלכיסך.ומכניסהלכדוריםהדפיםאתלקמטממהרתאת

פרועשיערעטוריםבראשיתייםובזקןבשפםחתומיםפניםהדלת.

זההואהאם .עליובדיםערמעיומעיוננעלת.הדלתפנימה.נדחפים

לדרושבאהאםהמקומטים?הניירכדוריאתלפחוהשליךשכתב

שראיתנזכרתאתזהברגעלעצמך?ניכסתשאותושלוהסיפוראת

לך.מציקההסקרנותמקומטים.ניירכדורישניעודהאשפהבפח

השירותים.דבלתדפיקותמכמהלהיבהלולאאותםלקחתצריכההיית

המשפטיםאתיקמטושובלהתבטאעליושלוחציםרגשותיואלהאולי

ותבדקי.תיכנסיכשייצא,לפח.חייוקטעיאתוישליךוהפיסקאות,

ביטחוןליתרשהשליך.הניירפיסותאתלחפשבאשלאמקווהאת

שוניםמכיווניםמתקדמיםואשהאישרואהקמעה,מתרחקתאת

לחכות.תצטרכישובלחכות, .תורמתהווההשירותים.לעבר

הומים.רגשותייך

התנגדות.כלמאפסתבעוצמההמקומטיםהסיפוריםלתוךנשאבתאת

זו-תהיישלאולמה ?ונחשקתאהובה ?אתשזולו?תגידימהאז

שהיאלפנירגעקרנינהאנהאת,זושאוליהיא?להיותשיכולה

 ?לרכבתהועליתכךלשםהאם ?הרכבתפסיעלעצמהמשליכה
בחיים?תבחריכיהביטחוןומאיןההחלטה?רגעאתבשרךעללחוות

אשהאותהאותי?מכיר ?אתלאאת,זו .בחייךמשחקכאןמישהו

לאןמעזה,אתאיךיצעקבפנים,לךיצחקילעג,ואםחדש?בלבוש

להשאיןהתגמדותבאחת,תתגמדיהןהגדולה?הדחייהאתתשאי

קולות,בקולילצעוק ,האומץההעזה,הכוח,לךיימצאוולאתחייה,

כדיהגדולההצעקהאתלצעוק ,מדימאוחרשיהיהלפנילצעוק

אניזו ,אני ,אני ,אניזווידעו:ישמעוהזאתהרכבתנוסעישכל

לא ,ביאותהמזהההאינךהחושקת,הנחשקתהאוהבת,האהובה

 • ?האחרתאתבתוכימזהה
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מפשעבחפיםלפגועלסרבהזכותעל-סופריםעצומת

תמיכתנואתבזאתמגיעיםבישראל,ומשורריםסופריםהח"מ,אנו

ובפצצותבטיליםלתקוףלסרבתאוירחילטייסישלהמוסריתבזכותם

בטרור.הלחימהבמסגרתגםולואזרחית,אוכלוסיהשלריכוזים

כלפיומפעילהומתן,למשאסיכויכלהמכשילהסרבנית,ממשלה

והמפקדיםהחייליםלקוללהקשיבחייבתצבאי,כוחורקאןהפלסטינים

רבים.מפשעחפיםגםנפגעיםשבהןלמשימותשולחתהיאשאותם

היאפוליטיות,בסוגיותהצבאעירובשללשאלההציבוריהדיוןהסטת

שעליההכיבוש,שלוהבוערתהאr.ניתיתבבעיהמדיוןפחדניתהתחמקות

במחאתם.הטייסיםהצביעו

הפלסטינים,עםלהידרבותדרכיםהרףבלילחפשחייבתישראלממשלת

העמים.שניעלמביאשהואהאסוןואתהכיבושאתלסיים?די

 •אלמוגרות •אלדןאבזז •איתןמרים •אתוניאריה
 •גורבתיה •משהרביצחק •בסריעקב •בלסשמעון
 •גרוסמןזריז •גלדמןמרדכי •גורמזאנו-גורןיצחק
 •הירשפלדאריאל •'הגני(הניג)עמירה •גוץנורית
 •כפרייהודית •זןנתן •הסאמירה •תמומןאילנה
 •נגיד.חייםמירסקי,.נילימיכאל.סמילויתןעמוס
סמילנסקייזהר •סרבול.יהושענצר.אלינירגדליה

רביקוביץ.דליהקינן.עמוסעצמון.צביסמיט.שהם

שחם.דודשביטשי,.יעקב-וצבי.שלוםרמות.רות,

שמר.עדית
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Jתו~§רגוןז
מירוןכרמית

חרשהופתיחהעונהסיום

מחזהבאד-שבע;ותיאטדוןהבימהבתיאטדוןשחודה""קופסה

קיש;כנדתתפאורה:עוז;עמוסשלספדופיעלשניד,חנןובימוי:
בן-נוןיוסימוסיקח:חקר;נטעתלבושות:

כלבפיהקרויההקיץבעונתשמדיועלקפאלאהלאומיהתיאטדון
שונותהצגותבימותיועללהעלותהמשיךהואהמלפפונים","עונת

העונהאתשסיימה ,מהןאחתואליולי-אוגוסט,חוםשלבעיצומו
ברשימהאתייחסהחדשה,העונהאתשפתחהרעותה,ואלהקודמת,

שחזרה.זפסה pעוזעמוסשלספרופיעלשעובדהבהצגהאתחיל .זו
שלהתקיןניהולהעללהצביעתפקידובמטוסים,המצויזה,מכשיר
הוא ,כןכמוכאלה.היואםופגמיה,סודותיהאתולחשוףהטיסה

הטייס.בתאהקברניטשלהתמודדותוכושראתמגלה
באמצעותלגלותמנסה ,פיועלשעובדהמחזהכןוכמו ,עוזשלספרו

אילנהנפשות:שלוששלסודותיהןאתוירטואלית,שחורה""קופסה
 ,אחדבןלהם(ישגדעוןאלכסנדרלפרופ'נשואהשחיתה ,ברנדשטטר

 ,גדעוןאלכסיפעת).אחת,בתיש(להםסומרמישל ,השניובעלהבועז>
וחוזרהסרטןבמחלתחולה ,רב-מוניטיןכמדעןבשיקגוחילהעושה
 ,איתרגורלמסכיםבועזבנויעקב.רןבזכרבביתובה,למותארצה

מתכתבתארצה,הגיעובטרםעוד .בולטפלשבהגרושתוואילנה
לטפלמנתעלהכספיתעזרתואתומבקשתהראשוןבעלהעםאילנה
בהשקפותיווימנידתיאדםהשני,הבעלסומר,מישלהמרדן.בנםבבועז,

בכסףמשתמשאלכס),הראשוןהבעלשללדעותיו(בניגודהפוליטיות
בשטחים.נכסיםלרכושמנתעל ,גדעוןמפרופ'סוחטשהוא

מאיןומסובךקשההבמהעלויזואלילמחזההכתובהרומןמןהמעבר
 ,והבמאיהמעבד ,שנירחנןבמכתבים.ברומןכשמדוברוחומר.קלכמוהו
אףהואואמין.דינמיבאורחהחיהבעלילההדמויותאתלשלבהשכיל
נשארלאשנירהכתובים.המכתביםמןלפעמיםלקרואלגיבוריואפשר
מןזזותהתמונותוהמקום.הזמןאחדותבדברהאריסטו~לילחוקצמוד
חוטאתלנתקכדיזובעובדהאיןאךחלילה,וחוזרההווהאלהעבר

והדרמטית.האורגניתמשלמותההעלילה
מעוליםשחקניםנכנסוהבימתיבלבושההשחורה""הקופסהלתוך

כשחקניתמתגלההיפהפישמןאסנתזהב:לקופסתאותהההופכים
לשניהאשהאילנה,שלהמורכבבתפקידראשונהממדרגהדרמטית
הבעלאלכס,שלדמותובגילוםמצויןהויברגררמיבעלים.

מאודואנושימקסיםתפקיד .הסרטןממחלתהגוסס ,האינטלקטואלי
הגמורהיפוכושהוא ,סומרמישל ,השניהבעלבדמות ,כהןיעקבמגלם
בשאיפותיווהן ,בחינוכוהן ,בהשכלתוהן ,הראשוןהבעלשל

הפוליטיות.

עמיתיעלהממולח,הדיןעורךמוסקונה,אריהעוד:משתתפים

~ 
~ -== 
~ן
~ 

שחורה""קופסהפישמן'אסנת

 ,המתמרדהנערבתפקידקורניקואבימשמעותיים,אךקטניםבתפקידים
החברתי-החוויבדברנוגיםהרהוריםהמעוררתמעניינת,הצגההסוער.

רמזיםהאישיהעלילתיבמארגלערבוהמשכילה ,בארצנואנושי
הרומןכתיבת(שנת 1987משנתרלוונטייםלצערנושנשארופוליטיים,

p אלה.ימינוועדשחזרה>זפסה

אילןמאתיירישפיל;ותיאטדוןהבימהבתיאטדון"הקומיקאים"
אלרודאודןמוסיקלית:עריכהפס;אפרתותלבושות:תפאורהדונן;

בקומדיהתשס"דעונתאתלפתוחהחליטההבימהתיאטרוןהנהלת
הקומיקאיםשצמדגם,מהשכך.וטובבה,שזורעצבשלשחוטקלילה,
לסוףשהגיעו-השונאים-אוהביםהשחקניםזוגאתלגלםשנבחרו
לשחקניםאבותבביתבילויהואלעיןהנראהועתידםהאמנותיתדרכם

משחקם.אתלשבחמיליםדישאיןמושונוב,ומוניבר-אבאשלמההם-
לכתוביודעהואאבלהאמריקאית,הדרמטורגיהפאראיננוסיימוןניל

שניידיעלמבוצעיםהדיאלוגיםוכאשרמרגש,ולעיתיםשנוןטקסט
בהנאהלצחוקמפסיקאינוהקהלומושונוב,בר-אבאכמווירטואוזים

לביןאמריקאיםזקניםבדרניםצמדביןמחודשלמפגשהעילהרבה.
האחייןשלרצונוהיאיוקרתיתטלוויזיהבתוכניתחד-פעמימופע
והחולה.המובטללדודומחווהלעשותקלארקוילישלהצעיר
נפרדוכאשרשנים,-11מלמעלההתראושלאהקומיקאיםביןהמפגש
ידיעלהןהיטבשנוצלומשעשעות,לסיטואציותגורם ,גדולבכעס
מחזהזהאין ,כאמורהמעולים.שחקניוידיעלוהןרונןאילןהבמאי
צחוק,שלשעתייםבמשךנקודתית""חוויהמאפשרהואאבלגדול,
 •העולם.מצערמעטלשכוחניתןבהן
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1 

אקויים
היוצריםזכויותעלשומרים

J'· 

Acum lו·. -

זכויותיששלךליצירה
~ 

 .הקהלמצדעבודחושלובהכרהבפרסוםמכליוחרמעונייןהיוצר ,הדבריםמטבע
שבהעבודהבכלכמואך ,החדשבספרךהדפוסלריחאו ,הספרוחיבמוסףהראשוןהפרסוםשללהחרגשוחחחליףאין

 .עבורהחשלוםלקבלהיאהבסיסיחזכוחך ,רביםמאמציםהושקעו

 .לרצונךבניגודשימושבהיעשהושלאביצירחךשימושכלעבורהכספיחהחמורהמלואאחשחקבלדואגיםאנו

בהומיוצגים ,למוסיקהלים"ומומשוררים ,םיסופר ,מעבדים ,פזמונאים ,מלחינים :ישראליםיוצרים-4000כחבריםבאקום
קידוםאחלהדיגעל 0 "אקוחרטה ,החמלוגיםוחלוקחהזכויוחלשמירחבנוסף .העולםמרחבייוצריםוחציממליוןלמעלה

 .הישראליחהיצירה

 .שנים 43מזההמחקיימחהזהב),(נוצח O "אקופרסיחחרוחהנוהיצירהועידודלקידוםשלנוהעיקריהכלי

 .שנהמדיהמקוריחהיצירהלעידודכספייםפרסיםמחולקיםבו ,ליוצריםבישראלביוחרוהחשובהגדולהפרסיםמפעלזהו
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