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מזוויותהעוסקיםסיפוריםשישה

נפשיתבזהותובזרות,בקרבהשונות

ופוליטית. המחסוותסמונת

פורררוזלירז

אפריםשלהםיפרראבישר:יוסי
עמ' 308 , 2003שוקןהוצאתזמרים,

ומריםלמריםאירוסיואתמבטלאפרים

רקעעלרומןאליה.להשיבומנסה
הקודמתהמאהשל-20השנות

מאבקיםהמנדטורית.בירושלים
ועדתיים.לאומייםאידיאולוגיים,

מאיטלקית: ,י?' J~ומורנטח:אלזח
הוצאתשוסטרמן-פרובאנו,מרים

עמ' 336 , 2003החרשההספדיה

מורנטה.אלזהשלהאחרוןהרומן
שלחוקיהבלתי,בנםהמספרמנואלה,

כפריתונערהאיטלקיציקצין
 .בילדותואמוידיעלננטשספרדייה,
שיגעוןלכדיהאםמידרדרתבהמשך
לכפריוצאהוא 43בגיל .מופקר
ועםעימהחשבוןובא ,אמושלהולדתה

חייו.

רםמיםשטנהאהבהבן-דור:אניח

 64 , 2003סיטרא-אחראהוצאתקילם,

עמ'

דמיאתאקיזאישן;לאהזה"הלילה
הכאבעלאתענג iמווריךיאשתה
לאבבשרי;אקרעלאאםכיהצפוי;
אזהן iבגךיאתאכתיםלאאכאב
(עמ'לאוי~י"לזריםלביאתאשפוך

32 (, 

גווניםהוצאתנלש,גונצ'רובסקי:רנה
עמ' 39 , 2003

פנסיםאורחרס;עציבין"ברחוב,

כעת/לקפליכולאתהבי/בוההצהובהוצאתסילברמן:שרדבתקדח,אורנה
אניהנהסביבי;שקבעתהחומהאתעמ' 64 , 2003כרמל
שינייםבמחרוזתמחייכת/שובכותבהזה/"האישראשון.ספר

 .) 19עמ'('צלקת'אדומות"החרוזיםבמיתותיו;שוכבבתלתליו;

מתיםוגופו/ראשוביןהפזורים;

/הבושה,//המחשבה,אליך.להתחבר
('להתחבר',והסיכות" iהסקוטשטיפ

 .) 24עמ'

קטנרת,ברשרתקרנזיס:פאנוס

כנרתהוצאתצוקרמן,אמירמאנגלית:
עמ' 272 , 2003ביתןזמורה

היווניהסופרמאתסיפוריםקובץ

תושביהםהגיבוריםאנגלית:הכותב
וכךמצטלביםשחייהם ,קטןיווניכפר
סודותיהם.גם

הגדול.//הגויאתחיפשתיגדול'
הגדולהגויהלך /לך''לךאמרכשהוא
זבח /לה','מזבחאמרכשהוא /הליכה.

לה'"עצמואתוהסגולההגדולהגוי
 .) 42עמ'אמר',('כשהוא

רוrשמםררשחרור:בן-יאירציפי

 70 , 2003ביתןהוצאתהבית,לקיררת

עמ'

הרגל/לה"ישתשיעי.שיריםקובץ
 /לציפורים.פתוחחלוןמשאירההיא
והיאצוואר;ארוךברבוריבואאולי

חולמת /,ברבורביצתלזרועותיותטיל
ארוכילבניםחלומותלילה;מדיל.זה

 .) 62עמ'לבנים'('חלומותצוואר"

ירושליםשיריחורוביץ: .רפלויר
איתן,מריםמאנגלית:,אחרים,
עבריתעמ', 32 , 2003 ' 77'עתרןהוצאת

ואנגלית
לאיבוד;כאןהולכותההתחלות"כל
הנפששלהערמומייםהצעדיםכל

מןהעייפותהאבניםאתהמעירים/

מתבוננותערניותועיניים/השינה

ישו/כמויורדאניכאשראגב/כדברך

טועם,שמש,במשקפיומרגיע;מיוסר

קמצוץ;כלמוזרבאורחמעריץמריח,
'היכן (הכופרים"שלהעיקשיםבחייהם
הוצאתמהתחלה,תמחיליברקן:גרי ,) 16עמ'בקלאווה'קונים

עמ' 63 , 2003חלונות
הקיבוץהוצאתלרשיח,תאופיר:עמיתעלייתמסעעל .ראשוןשיריםספר

 134 , 2003הזמןאותסררתהמאוח,רהתערותם.וסיפוראתיופיהיהודי

עמ' .הספרשעריאתאייריוסףטגיסט

פיזימסעאהבה:וסיפורמסעיומןאתחיפשתיסגולה'/'עםאמר"כשהוא
שנהשלבטיולהמחברשעברונפשיזבת'ארץאמרכשהוא /שבעם.הסגולה

המחבר.בידימאויראמריקה.בדרוםזבתהארץאתחיפשתיודבש'/חלב
'לגויאמרכשהוא /והדבש.החלב

ש
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האקדחאםגם ,המםאפרריהשרפהבאבקיתעתעסימיקהזה.הנפלאבשיר
צצעוע.אקדחהואשלו
תרגם,דורמשהבקרוב.שיופיענגמר"אינו"העולםמתוךלקרחהשיר
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לדיבור'מתחת"ו,צת
השו,ט"מעלטיפה

 ,עובדעםהוצאתיום,יוםגורביץ':זלי
עמ' 210 , 2002שירה

פיעלחייואתלחיותגורביץ'זליהיהיכוללו
החדששיריובספרביטוילהנותןשהואהזמןתפיסת

זמןממש;הזמןבקצבמדויקת;"בתנודהולהתנהל
אחר",זמןאותוקורעשלאכלום/בוקורהשלא
חיתהבטהרתה,האידיאלית,השירהאתתפיסתוולו

זקוקות"שלאמוזותשלמכוחןלהתקייםיכולה
לתוךגרתנמוהןשירהשירעצמן"שהן ,למשורר"

הצורךכללבומתעוררהיהשלאאפשר-עצמן"
לכתוב.

להשיבהעזרצונואתבכתיבתומבטאגורביץ'זלי
אלא,הזה.האבודהעדןגןשלמטעמומשהולעצמו
מתרחקהואכך ,יותרלכךנתונהשדעתושככל

להיות ,שכן .כמיהתומושאאתלהגשיםמהאפשרות
שהייהלמעשהמשמעו ,חסדשלכזהבמצבשרוי

עצמית.מודעותונטולתזמןתחושתמשוללתבהוויה
בהיסח ,בדרכונקרהכאשרגם ,המשוררואילו
לחדוליכולאינוהוא-שכזהחסדרגעהדעת,
-לחלוףזהרגעעומדרגע,עודהנה,כימחשוב

 .עיןכהרףלוחולףאכןוהוא
זליבחרבהכתיבהיומןשלהמתכונתכידומה

תואמת ,במספרהשישיזה,ספרואתלפרסםגוריבץ'
החדורמשוררלגבימתבקשת,כמעטלהפליא,
בחמקמקותולאחוזהרוצהדוחקת,כהזמןבתחושת

הגווניםגווניאתלתעדעזבצורךהחשהרגע,של
אופןעלהמחשבהואשרהמשתניםרוחוהלכישל

 .אותומעסיקיםכךכלהנכוןהשירשלהיווצרותו
צרכיואתגםהיטבמשרתתהיומניתהמתכונת

בשפתנכתבשהואיומןשלמסיבו ,שכןהפואטיים.
שלתפיסתואתמשרתהואובכךהיומיומיהדיבור
להיכתבלשירה,לה,שראוילשפהבאשרהמשורר

מתארמסיבואשריומןשלהאינטימיאופיובה.
הואגם-יוםהיוםמחייותחושותקטניםפכים

לנושאיםבאשרהמשוררשלהשקפתואתתואם
בהם.תעסוקשהשירההראוישמן

בוכותבהמשוררהוא.כןכשמויום,יום ,הספר

פעמיםמספראףלעיתים ,ביומויוםמדיכמעט
-לעיתיםתאריךשלמדוקדקציוןתוךיום,באותו

תקופהפניעלמתפרשהואהכתיבה.ודקתשעתאף
דפיותשעהתשעיםמאהומכילשניםכשלוששל

הספרכריכתעלהמופיעותהאותיותגםשיר.
אםגםביתי.במחשבהדפסהשלאותיותמזכירות

ייתכןאשרשירים,ספרלפנינוכילכךמודעיםאנו
השיריםמרביתשכן-לפרסוםמראשנועדכי

ומנוקדותקצרותבשורותוכתוביםכותרותנושאים

ואמינה.אותנטיתהיאממנוהעולהשהתחושההרי-
הכותבשלהנוקבת,העזה,למודעותושנוגעבמה
ביומנומשתמששהמשוררדומההחולף,הזמןאל

מצילומשהולהצילמנתעלבונאחזשהואכבעוגן
"הדףלפחות: ,שכןהרגע,שלוחמקמקותויוםשל

(מתוך:ההעלמות"אתמחזיק;פירוש/מהמחזיק
 ,) 128עמ' 2000ספטמבר , 22 • 24עמ'חדש","דף

חסדרגעיאותםלתעדלפחותיכולהואכך
זכרם.אתולשמרולנסותבאקראילוהמזדמנים

להיכתבהראויהשורהלפתעמוצאהואכאשרגםכך
בטרםביומנואותהולרשוםלחושיכולהוא ,בשיר

עם/שטהאצבעותביןבורח"הזמןשכןתימוג.

מהרהידייםרקלהרגיש;בליכמעטהזרם;

הפרא",ואוקיינוסהקטן"המעיין(מתוך: " ...כותבות

העלאתעצםשגםאלא .) 51עמ' , 1999בספטמרב 15
"המילהשכן ,זמןתלויתהיאהכתבעלהדברים

גורכיזזלי

. . 
יוםיום

00 
•רחש tדבעוםע

נשמטותמעטעוד /מפגרותקודם;האצבעותבאה

הרצוןנגדעצמן;נגדמקישותהןועכשיולגמרי;
 3 ,שלישישירהלכה","הלכה(מתוךלהישמט"

עצמההשירה ,) 198עמ' , 20:34שעה , 2001ביוני

השכחתשלתרפויטיתמאיכותקורצה
מאיכותשירה;נשימת ... "הזמן:שלהפרגמנסריות

המסוקסותאתלשיכחהבאחתכמעטהזורהגהזילו
 , 2001בינואר 16שביעי","טיול(מתוךהזמן"של

אל"הבריחהגםכיחשהמשוררכאשר .) 163עמ'
"נופלת"השירהשכןמפלט,לותשמשלאהשירה"

יודעאחדכליודעאניתיפולהיאלעולם"כי-
לולשמשיומנויכול-ביטחון"רשתלהשאין
לתעדלפחותיוכלבהנוספת,ביטחוןרשתמעין
לשיראפשראיהשירה;"הלכה"הליכתה":עצםאת
איןזה;עלשירלאזהכלומרשלה;ההליכהאת
 , 2001במאי 23הלכה",("הלכהשלה"ההליכהבו

 ,) 197עמ'

ובמצביםשחלםחלומותבתיאורימרבההמשורר
ועימה"ישנה"התודעה ,אכןבהםהירדמות,של
פיזיים,בתיאוריםמרבהגםהואלזמן.המודעותגם

שולחנואליושבהואבוהאופןשלמדוקדקים,
תהליךאתויזואליתוממחישכותבשהואשעה

תיאוריםשללהיותםבנוסףכידומה .עצמוהכתיבה
השירה,עלהמשוררשלהשקפתואתמבטאיםאלה
המוחשיבתחומישתישארלהמוטבאשר

אתללכודרצוןאיזשהוגםבהםיש ,והקונקרטי
עלשיקשומשקולותאליוולקשורהרגע

 .התעופפותו

ממהותהשהם ,והממשיהמוחשיבתחומיההישארות

גםגלומה ,המשוררשליונעיבהשירהשל
לספרו.שנתןהכותרתשלהראשוניתבמשמעותה

גבוה;התרוממתי"לאמצהיר:הואבראשיתומיד
התיאורבלשוןנשארתיאלאהשירה;לשפת

אףהוא ,) 9עמ'יפה?",שיר"לא(מתוך:השטוחה"
שלהמדויק"מיקומו"אתהממחישה,בדרכו ,מציין
מעלטיפהלדיבור;מתחת;"קצתהנכון:השיר

עמ'אפילו",,פחותמילימטר"חצי(מתוך:השקט"
אתגםרבה,במידה ,לאפייןהיכולתיאור · ) 20

שיריואת .יומנומולאדםשלהאינטימיותתחושת
גדולות","דרמותשלמחומריםלאלטוותרוצההוא
אתקרובות".קטנות;"תנועותשלמאלהאלא
הואאליוכמהכךכלשהואגן-העדןשלטעמו
כמויום,היוםחיישלהמתנגנתבפוליפוניהמוצא

ספר;מביתלחזור,,,,צריךשל:ביתיתסיטואציה

לאדברמוסיקה;אחרמחדר /בינתייםכותבאני
(מתוךלדבר"מדברקופץכתפר;אלאנפסק

 ,) 30עמ'יום",היוםשל"המיסטיקה

המשוררמנסהבהםהשירים,מןשרביםבעוד

הלוך-ומהובעיניוהנכוןהשירמהולנולהסביר
כלשהימארכנותסובלים ,להיווצרוהמתאיםהרוח

בפכים"רבגיל",העוסקיםהשיריםהרי-מהוסרבול
אתמממשהואבהם-יוםהיוםחיישלהקטנים
 .שבספרהיפיםמןהם-למעשההלכהתפיסתו

פתוחמחלוםיעםpםהראשון:שיריומקובץהחלעוד
שכוחוכמשוררגורביץ'זליהתגלה ) 1980(משנת

מחייומשובבותקטנותתמונותשלבהעלאתןרב
בעיןניחןהוארב.ובדיוקבתמציתיותיוםהיום

במשיכותמשרטט,הואבאמצעותםלפרטיםחדה
מעמדיםמשובבת,דיבורבשפתומהירות,קלותעט

הדק.מןדקיםותחושות

היכולתאתגורביץ'לזלישמקנהשמהדומה
לפרטים,החדההעיןואתהזוהפלסטיתהתיאורית

 ,בתוכולשמרשהצליחהמתבונןהילדתכונתהיא
בשפתו.גםמתבטאהדברואותנטי.טבעיבאופן

בובערב,רחובשלמראה ,למשל ,מתארכשהוא
"בצד ,אבל-עדייןומוארותפתוחותחנויותכמה
 ,) 116עמ'רפאים'('עמקאומרהוא ·חושך"יש

בילדותהיזכרותשלשיריםהרבהבספרישנםאכן
שלהרעננההמכסנקודתנשמרתבהםגםאשר
מהמארגכחלקבקלות,בועוליםהזיכרונותילד.
מתארכשהוא ,למשל ,כך .שלויוםהיוםחיישל

סורגיביןאלידואתשולחהואבהילדותחווית
מצייןהוא ,ישןמפתחסחיבתלצורךהביתמחסן
אמיתית.בהשתאות-לי"חיתהקטנהיד"איזו

קורצובספרהפזוריםוהיקיצהההירדמותתיאורי

,,כדילדוגמה:כךילד.שלהעולםמראייתהםגם
סיבובשדרה;איזובקצהעשההחלום;אותילהעיר

אבלהחול;עלממכוניתועפתיבמקום;פתאומי
כךאחרמידאבלהתעוררתיולאזהאתתפשתי

החלום".שלהזההזנבלינדבקאלאהתעוררתי;
שפתאתגםשמכירמישלכותרתלשירנותןהוא

 ,) 125(עמ'רעיוני""הקיצוניהמבוגרים

ילדיתמבטמנקודתכתיבההפואטית,הבחינהמן

הפרגמנטריהכתיבהלאופיגםמתאימהזוראשונית
מסויםביוםרושםכשהוא ,למשלכך •יומןהמאפיין
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מסתכםומתחתיהלבכות""הרצוןהכותרת:את
סבלנותלי"לפתע/(איןבמילים:כולוהשיר

ילדיתמבטנקודתמאפשרתעתבאותהלדווח)",
אלה,ספורותמיליםשלהאבוקטיביכוחןבשלזו'

אותןולהפוךשלמהתמונהלכללאותןלהשלים
אינהרגשותיוסערתאשרנסער'ילדעללשיר

נקודתסיובתיה.אתרגעבאותולפרט,לומאפשרת
היומןעלשורההכובשת,שפתהעלזו'ילדיתמבט
אלהצצהשלההזדמנותעםיחדומשמשת,כולו
אתומלכדהשוזרכחוט-המשוררשלעולמותוך

שיריקורפוסלכללהכתיבהיומןשלהפזורהאופי

 .אווריריאךמלוכד
לעיתים,נוצרת,בספרהקריאהבמהלךנוסף.דבר

כשהכותבלמשל,כךהכפלה.שלמתעתעתתחושה
(עמ'שירים'לשלוח'צריךשכותרתובשירכותב,

הממתיניםשירים,לפרסוםלשלוחצריךשהוא ,) 101
ביומנומספרהואכאשראו .שולחנועלמנוקדים

אשרבצעירותו'שכתבביומןהקשורהחוויהעל
עשהבושהמרובוהוארשותללאבוקראוחברים
ובחלומוישןאכןכימתברר'בהמשך .ישןעצמו
ואטלולא""חוכאממנועושיםהפולשיםאתראה

מסויםיבוםכותבהואכאשרוכן, ,) 85עמ'("היומן",

שיר;לכתובלי"מתחשקכימשועמם,חשבו
כתב?לאאוכתבהאם-משהו"לעשות
כתיבה,יומןשלהזווהכפילותההכפלהתחושת
היאשירים,ספרגםאחתובעונהבעתשהוא

אתבאמצעותהלבטאמצליחהמשוררייחודית.
להחילניתןושפתה.נושאיההשירה,אלגישתו

גדולהוא"היומיוםמשיריו:מאחדמשפטהספרעל
כדליותשלתחושהיוצרשזהכשםהכול",אתומכיל

 •זה.כך-פרטיהמגווןעל

קני-פזמירה
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וטענותלשינהסיבות
ליקיצה

לילךמיפנית:ישבה,יושימוטו:בננה
עמ' 134 , 2003כתרהוצאתוייס,

ישנהבקובץהכלולותהנובלותבשלושהקריאה
הממהואףאותיריגשההיפניתיושימוטובננהשל

ניחניםהכתיבהוצורתהסיפוריםשלהחומריםאותי.
הספרסוףלקראתזאת,עםעזה.רגשיתבעוצמה
המקלקלת Iשלוהחייםבתחושתתפניתמתרחשת

עללהצביעאפואברצוניזוברשימההשורה.את
לתארבזמןובו Iכזוהתרגשותלישרגמוהתכנים

יושימוטושללחייםהנאיוויתהאופטימיתהגישהאת
בהיות ,-1989בביפןאורראההספר •הצעירה

בעדטענותיהאתהיינו ·שנה 25בתיושימוטו

כההיאשאותןהברורותבסיבותהפוגמותהיקיצה,

ועמוקה,מתמשכתלשינהלתאר'מיטיבה
לפחות.כמטאפורה

שלמצבאיננההספרבשםמדוברשבההשינה
שבאי-התמודדותדרךאלאוהתרגעות,מנוחה

שמכנהכפיהחיים"של"הזוהמהעםהתמודדות
והמשוטטים"לילההראשוןבסיפורהבכורהאחזאת

מלאיםזהבסיפורהמתואריםהנוערבניבלילה",
גוער Iשמויושיהירוזה,ואחעתידם,עלבחלומות

של"הזוהמהאתלהכירלמדושטרםעלבהם
החיים'.'

שהאהבההיאהחיים"שלל"זוהמהאחתסיבה
משולששלבצורה Iיושימוטובננהלפימופיעה,
כואביםרגשותנובעיםשממנהבצורההיינו Iרומנטי

שלאהבתםמתוארתהראשוןבסיפורבהכרח.

 1יפןלתרבותאמריקאיתסטודנטיתושרה,יושיהירו

מבוסטון'אמריקאילסטודנטשרהשלהקשרבצד
השניבסיפוראהובות.שתיישמצדוליושיהירווגם

שתישלאהבתןמתוארתשהיה","מעשהשבקובץ,
לאלימותאותןשמביאמהאחד,מושךלגברנשים

ובנובלההאחרת.שלמותהולשאיפתהדדית
גברביןרומןסיפורמתואר"ישנה",השלישית,

לביןחולים,בביתבתרדמתשקועהשאשתו Iנשוי
במרתהאחראימצב Iהסיפורגיבורתצעירה,בחורה

שלה.המתמשכתלשינהמה
שלמשבריריותםגםנובעתהחייםשלה"זוהמה"

אדםשלמותומתוארהנובלותבשלושהאדם.בני
מותואתהמספרתמתארתבראשוןוקרוב.אהוב

מותהמתוארהשנייהבנובלההבכור.אחיהשל
הרומנטיבמשולשאחתצלעשלמאלכוהוליזם

התאבדותהמתוארתהאחרונהובנובלהשבמרכזו;
מוותהגיבורה,שלוהקרובההטובהחברתהשל

החייםשמחת Iכךקרובה.נפשללאאותההמשאיר
בהמשךנעכרתהראשוןמהסיפורהנעוריםבנישל

המוות.שלנוכחותובגללכולו'ובספרזה,סיפור
אגדתיאופיהנושא Iשלפנינובספרהמוותזאת,עם

שמתוארכפיהחיים,סוףאיננו Iבחלקוופנטסטי
המתארשהיה","מעשה 1האמצעיבסיפורבעיקר

הסיפורגיבורתעינילנגדמתהאשהשלהופעתהאת
חדשדףלפתוחלגיבורההמאפשרתהופעההחיה,

סיפורמכלולהשתחרר Iהעכשוויאהובהעםבחיים
אפואיכולהמוות .העברשלהרומנטיהמשולש

אםאלה, .יושימוטולפי Iמשחררגורםגםלהיות
אתמעכירהואהספר:לפיהמוותשלפניושני Iכן

בתנאיםגם,בוישאךאותם,ו"מזהם"החיים

ולהפנותהעברמכבליאותנולשחררכדימסוימים,
יותר.טובלעתידמבטנו

היסודיתבדבידותוגםמקורההחייםשלה"זוהמה"
השלישיתבנובלהבעיקרשמתוארכפיאדם,כלשל

גיבורתלשיאו.אותוהמביאההספר,שלוהמסיימת
בגללומתמשכותרבותבשיבותשוקעתזהסיפור

בעבודתעובדתביותרהטובהחברתהבדידותה.

ממשלישוןבלילישוןתפקידהמיוחדת:"שירות"
חלקאיננומיןהלילה.במשךישניםגבריםליד

אלה,גבריםלגאולהיאהעבודהמטרתזו.מעסקה
ובדידותם.מתשישותםהגבוה,המעמדבניברובם

תקינה,לשינהבת-לוויהנחוצהלגבריםרקולא
זוטובהחברהמציעההלצה,בספקזה.סיפורלפי
אירונית,לצדה.לישוןהמותשתהסיפורלגיבורתגם

דרישותבגללהשארביןלבסוף,מתאבדתזוחברה
ממנה.גובהשהואהפסיכולוגיוהמחיר Iהתפקיד

שניזויסודיתלבדידותגםלמוות,כמוזאת,עם
וקשרמגעשלהבזקיםמופיעיםרקעהעלרקפנים:

הטעםמנותנישהםרגעיםאדם,בניביןאמיתיים

לחיים.
רוע-לב Iיושימוטולבננהומיוחדמפתיעבאופן
גיבורירובאוכלהחיים",של"הזוהמהמגורמיאיננו

טובי-אדםבניהםכאחד'וגבריםנשיםהנובלות,
מנעוריו.רעאיננוהאדםלביצרוהגונים.לב

הגיבוריםשלהלבטובשדווקאלהיווכחומעניין
אחדעוזריםגםאנשיםרעה.עליהםמביאהשונים
אם Iיושימוטושלבסיפוריהרבהבנדיבותלשני
בהתגלויותואםבחלום,אםהממשיים,בחיים
המוות.שלאחר

הידועותהסיבותהבהרתבצדשציינתיכפי Iכך

בננהמציגהומתמשכת,עמוקהבשינהלשקיעה
בזכותמיוחדותטענותשלפנינובקובץיושימוטו
הכואבוהסיפורכמכלול'ישנההספרוכךהיקיצה,

שלהקיטשיתבתמונהמסתיים Iשבסופומאוד

זיקוקים,בהפגנתשבמרכזוהנאהיבםזוגשלהצפייה
הסיום:לשוןוזואמנם.מיניאטוריים

אלמבטנושאים Iבמקומנונטועיםנותרנו"ואנו
שהבליחוהללוהקטניםהזיקוקיםהלילה.שמי

ידייםשילבנורוחנו.אתרוממוהבנייןבצללפרקים
מצפיםעמדנומהתרגשות,רועדיםלנצח.בחוזקה,
הבא'.'לזיקוק

כמפתיעהקריאהבעתמוחשהספרשלזהסיום
משאלתשלהגשמהאיזוהנראהככלוהוא Iומאולץ

היאשכן Iדאזהצעירהיושימוטוהסופרתשללב
"הסיבותאתדווקאובעוצמה, Iבולתארמיטיבה
עדמרגשגםשלפנינוהקובץזהכלבגלללשינה'.'

דבר,שלבסופוומאכזב,לרעהמפתיעוגםמאוד
גםולוהקוראבלבחותםלהשאירכדיבוישכיאם

 • .בדבלמהלזמן
שקלובסקירחל

מרצוןגולה-"היתום"

בן-אהרוןיצחקרצוי:לאילדגבירץ:יעל
אחרונותידיעותאינטימית,ביוגרפיה-

עמ' 284 , 2003חמדספרי-

והמכוננתהמעצבתהחוייההיאאני"יתום"אשרי

בןוישעיהוהבכוריריבובניובן-אהווןיצחקשל
אלא Iוהבכייניהשליליבמובןלאזאתהזקונים;
מעתשכןמהפכניים-חדשים,לחייםקפיצהכקרש

להתחילהיהאפשרוהרוחניתהפיזיתיתמותם

בעיצובצומת-דרכיםהיתהיתמותםמבראשית.

המהפכנית.דרכםובבחירתאישיותם

מראיונותהבנויתיעודיספרמציגהגבירץיעל
ולבניולרעיותיומכתביו Iהספרנשואעםאישיים
וכנים.חושפנייםאישייםויומנים

ניגודים,רבתדמותמגלההאינטימיתהביוגרפיה
צבאוהתכנסות,פעלתנותורכות,כנוקשות

בזה.זההמתערבביםוספרות,פוליטיקהואזרחות,
ואישיותודמותועםדרכיהצטלבומספרפעמים

גמרלטקסהוזמן-10הבשנותבן-אהוון.יצחקשל
הואהקיבוצים'.'"סמינרשלידבתיכוןהלימודים

בחלוקתהשתתףואףסוחףנאוםנשאמיד,נענה
מקיףמחקרערכתי-90הבשנותלבוגרים.ספרים

ולבקשתילקרקעעלותםטרםוקומונותקיבוציםעל
 1קיבוצואודותעלממושךלראיוןבן-אהווןבלניקי

הפילוגיםאחדאתוחווהבבת-גליםששהה
התפלגה-1930בעתהקיבוצית,בתנועההראשונים

לימיםויצרהל"ימין""שמאל"ביןהחלוציםקבוצת
של<קיבוצומאוחדגבעת-חייםקיבוצים:שלושה

ג'<קיבוץומעברותאיחוד·חייםגבעתבן-אהוון>,

 • 143<עמ'בספרמתואראףזהפילוגהשוה"צ).

150 (, 

מרשימהכדמותבן-אהווןהצטיירהמפגשיםבכל
זאתעםויחדוסמכותימרעיםקולזקופת-קומה,

נכונותובעיקרואמפתיהרוךשלדוקגילההוא
הלב.תשומתבמלואבקשהלכללהקשיב

מוצאהואעדיין 97ובגיללגבורותהגיעבן-אהוון
וכןוהמתרפאהכואבהאישיסיפורואתלספרכוח

מאהבניופוליטייםהיסטורייםבחומריםלעסוק
שנה.
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למשימותמגויסהיהחייושנותשמרבית ,בן-אחרון
עצמומגדירוהמדינה,הקיבוץהתנועה,המפלגה,
בעקבותעצמו"אתשהפריטהראשוןהקיבוץכ"חבר

הואוהמדינה.הקיבוץעלשעברוההפרטהתהליכי
מהפכהוכיוצרמשקובחצרחוץ"כ"ילדעצמורואה
כולנועלעתההעובריםהתהליכיםלפניו.שמתה
והאידיאיהרוחניעולמו ,עליומקובליםאינם

בהם.חפץאיןלרובנואךאחרים,
משפחתוביורגפיות:מספרלמלאיכולהחייומסכת

 ,לארץעלייתוהקשות,ילדותוחוויותהענפה,
יריבמבניופיזינתקהפוליטית,פעלתנותו

בלהה.עםוהתקשרותומריםרעייתומות ,וישעיהו
מתוךובחלקםוסרקכחלללאמתואריםאלהכל

וכואבת.כנהעצמיתביקורת

ובמרכזםבניועםיחסיוהואהספרשלעיקרו
יריב,עםוההתכתבויותהשיחותהניתוקים,מערכת

ספרובקיבוץ."יתמותו"עלאביועםחשבוןשבא
ביבטאוןוהמאשימההסוערתורשימתופלגיריבשל

ובקיבוץ.במשפחהזוטאסערהחוללו"הקיבוץ"
רביםשלחלקםמנתהיוהםשכןמרגשים,הדברים
ל"דיןאולבריגדההתגייסושהוריהםמהבנים
יערי),וחייםגלילי(יונתןהתנועה"

"אבאאיבו:עלכותבסבא,בעצמוכברשהיהיריב,
כלאתלבנותשרוציםמהפכניםשללדורשייך

יל.ד"בוולגדלאחדביתלבנותיודעיםולאהעולם
כלאתלתלושרוצהאנישלי.הלביןהיהאבא

 ,) 30<עמי ", ..האנדרטאותמעלמנופיםעםהלנינים

דפיםבספרולבנועונהופצועכואבבן-אחרוןיצחק
אך ,) 1994המאוחד,<הקיבוץ 1993-1906הלוח,םן

מהפכה"מייצר"יריבמלהגליד.רחוקהפתוחהפצע
עלובהכריזוהקיבוץבוועידתלבמהבעלותוזוטא

אךלמרד!"לקונפליקט,הזמנהדורות,"מלחמת
ישראל ,טבנקין(יצחקהנפילים""דורבידינדחה
ונוצרתהדורותשרשרתניתקתובכךוחזן)גלילי

שפירא).(יונתןממשיכים"ללא"עילית
עזיבת ,משלומהפכהלו"מייצר"הזקוניםבןישעיהו
וחיפושלהזיותבריחהכבגידה,שנתפסתהקיבוץ
שטייבותורתאימוץהסמים,דרךאחריםעולמות
אלומהפכותעלבהרדוף.הייחודיהקיבוץוהקמת
'רב'האחדבנים,שנילי"ישבן-אחרון:מתבטא
'כומר'",והשני

עםבראיונותיונרחבפרקמקדישאחרוןבן

שחיהבלהה,עםלפגישותיו ,גבירץיעלהמחברת,
לכביש,שמעברהקיבוץשלהחצויבפלג

מריםרעייתואתשמבכה ,בן-אחרוןולהתאהבותם.

לבלההלהתחברנפשכוחותמוצאעליה,ומתאבל
של(כינויוכרסיושנים.בעשרותממנוהצעירה
ואוהב.מתפייס ,רךלבו ,נוקשותוכלעליצחק),
לבטיםחושפתמריםלביןבינוהמכתביםחליפת
כיאםלמשפחה,דאגהובעיקררבהאהבהריבם,

בשירותו , 1945 • 1940בשניםיבותר;רבממרחק

בן-אחרוןכותב ,שביווממחנהכקציןהצבאי

נעניםתמידשלאוגעגועים,אהבהרווימכתבים
ולהט.אהבהשלעוצמהבאותה
רבותמשפחותקרעווהניתוקהמלחמהתקופת
מחסכיםסבלוילדיהןעםשנותרוהנשיםבארץ.
כאןשנחשףמריםשלגורלהגםהיהוכזהריבם

 .אכזריותובמלוא
ומטלטלולמשפחתולילדותובן-אחרוןחוזרושוב
מעידהואואחורה.קדימההזמנים,ביןהקוראאת

היאהמשפחה,ולאהמלחמהשדווקא ,עצמועל
וכאופוזיציונר.כמנהיגהעתידיתדמותואתשעיצבה

<עמימילדותי"אותיגאלההעולם"מלחמתכדרביו:
131 (, 

במלחמות,ונוצקונצרבווזך~תוברגותוכמוילדותו
האימהאתשאיבד ,חיילשלתודעהעםעזוב,ילד

האדוםלדגל"היתום"מתוודעשםהמלחמה.מפני
 ,לחניךמהרהעדוהופךהכחול-לבןהדגללצד

ברומניה,הצעיר""השומרתנועתומנהיגמדריך

 ,החדש""האדםשלבדמותו
נשיאויצמן,חייםעםבן-אחרוןנפגש-1927ב

הקריירהממריאהומכאןהציונית,ההסתדרות

ממקימיהואמכןלאחרמספרשניםשלו.הפוליטית
בספרהשמתואר<כפיממפרקיואחדוגםהקיבוץ

הפנים-קיובציבמאבקנחה)לדיםםעגיאכרמיתשל
בקיבוציםמכלויותרלמפ"םמפא"יתומכיבין

קומוניסטים.שלמחתרתיים""תאיםבהםשהתגלו
לא ,מאדמתוייתןלאהמאוחד"הקיבוץכדבריו:

לציונות"ולהתכחשותלבגידהקדושיושםאתייתן
 ,) 156<עמ'

בימיםשרווחווהטרמינולוגיההשפהאתיביןלאזר
היוופילוגיםעזיבות"בגידות"למעשה,אךההם,
העת.כלובמדינהבארץהחברהנחלת
כמזכירבן-אחרוןשללפעילותומוקדשנכדבפרק

כמנהיגמתגלההואכאןגםהפועלים.מועצת
אתמתארהוארבהברגשנותומעלה.משכמו
כחומרהצטופפושם ,בבית-נדנדהבכי""מרתף

מיואשיםהעבודה,מחוסריההמונים,דליק

מובטליםהיותל-אביבמפועלימחציתומושפלים.
שבעהעירהשתרעהומולם ,חסרי-כלוכמעט
מלחמתאת"מגלה"הסוציאליסטבן-אחרוןוהוללת.

 ,) 162<עמ'בארץ-ישראלהמעמדות

הפילוגאתגםחיעקדות,כמהשעברזה,יצחק
אחרירקלוונודע-1943בשהתרחשבמפא"י
חבריעםיחדצלקות.בוחרטזהפילוגגםשנתיים;
והוא"הכלניות"מצוראתבן-אחרוןחווהקיבוצו
ואתהמנדטשלטונותאתרבהבחריפותתוקף

הטרגיות.ולתוצאותיולמצוריבחסגירסתם

בן-אחרוןמתגלההלאומיותגירתנסוגם

עםמזדהההואוכ"אאוט-סיידר",כאופוזיציונר

הפלסטיניהעםועםמשועדביםעמיםשלמאבקם
כותבהוא 1946בספטמברכברלעצמאות.השואף
הפלסטיניםלמעןגםלמאבקלהירתםישכי ,לחרביו
וסוערתיצריתולמחלוקתעמוקלזעזועגורםובכך
רגיש ,בן-אחרוןהעבודה","אחדותחבריבקרב

מאוחרשנהכשישיםגםאותנושילווהזה,לנושא
יותר.

מלחמותושתייבהודיםפרעות,שמאחוריובן-אחרון
תמידישראל.במלחמותפעילחלקלקחלאעולם,
אתונלחםוהלאוםהתנועהבשליחויותהיה

תפקידיונטישתכדיעדרב,בלהט"מלחמותיו"
זובתקופהבממשלה.חברותואתואףהציבוריים

בטרםלתמורה"עוזהמפורסמת:המסהאתכתב
וסיסמהמהפכנימנשרלהיותשהפכהפורענות",

-1963בפורסםהמאמר ,) 187<עמ'משברעתלכל

ומרכזיהתקשורתאמצעיבכלנסערים,להדיםוזכה
המפלגות.
ובדמותובחייובן-אחרוןמגלםהנפילים"כ"אחרון

הארצישראליתהציונית,היהודית,ההיסטוריהאת

הנערצותהדמויותמדינת-ישראל.שלוהפוליטית
ארלוזורוב,וחייםגוריוןבןדודהןביותרעליו

 ,מפלגתועםנמנושלאאףאל ,כמנהיגי-על
כ"אביומגדירהואאותו ,טבנקיןכיצחקודמויות

מאחוריבחוטים"המושךגליליישראלהרוחני":
הגיעובטרםשנפטר"הנסיך"אלוןויגאלהקלעים"

לבדלגםבקצרהמתייחסבן-אחרוןל"מלוכה",
ומאירחזןגתאות,פלומעטלאלוישעימד ,כצנלסון

אותםשגםובמפ"ם,הצעיר"ב"שומרמנהיגיויערי

אחת.לאמבקרהוא
בתנועההאחרונהבהתפתחותרואהבן-אחרון

אינואךקטסטרופה,הארציתובמדיניותהקיבוצית

אלאהמהפכה,באששנשרףכמהפכןעצמותופס
בהגינותהנוכחיותההתפתחויותאתמנתח

בוישזהירה.באופטימיותואפילואינטלקטואלית
"היינווכדבריו:מפותחתעצמיתביקורתחוש

עצמנועללקחנופרספקטיבה,חסרילחלוטין
חיינואתנתנולחלוטין.בהמרוכזיםוהיינומשימה
והמפעלהחברתיהמפעל ,הציוניהמפעללהקמת

 ,) 243<עמ'האנושי"

השתתףואףבפוליטיקהחייוכלשעסק ,בן-אחרון
עצמורואהאינוהפוליטית,המפלגתיתבעשייה
ואיש-מהפכן ,חברתימנהיגהואפוליטי",כ"איש

ואףסטודנטיםעיתונאים,אקדמאים,רבים,רוח.

שיבארכדי ,לפתחומשחריםעדייןפוליטיקאים,
בשניםומפלגתיות.היסטוריותסוגיותלהםויפרש

בלההרעייתושלנוכחותהבשלבעיקרהאחרונות,
בניועם ,עצמועם ,יותרמפויסנעשהובסיועה,

שואגכארימצטיירתדמותועדייןאך ,סביבתוועם

בסורגו.

חובבשאינומיוגםהכירושלאמיגםכינראה
רבענייןימצאופוליטיים,מפלגתייםחומרים
דופןיוצאתמוסריתדמותחושףהואשכן ,בספר

 •והמסואב.המנוכרבעולמנו
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שלהיהדותלעגלתמה
ולמדינהאי"שהחזון

דמוקרטית?

ב•זבע•םרחa:ירלסהדד•פחד ' ' לער DO Kל m .לרוחםחל'ת•ס
םררחה. nרmעלרפס m .חחחוה

לa:ירהרחרחהחבהרלa:יחהוחמתהברםרגחש

באמת?אנחנומיהחרדים:גרילק:משה
 , 2002כתרהוצאתהישראלים,סדרת

עמ' 215

הציב"המשפחה"החרדיהשבועוןשלהראשיהעורך
כנגדספרו'בכותרת"באמת"המילהאתאת

מולהחרדים.אתהחילוניםשלהשגויותהתפיסות
הקוראאמורהרווחים,והמיתוסיםהקדומותהדעות

כפיהחרדיםאתלגלותל"אחר",הפתוח Iהחילוני
"באמת",שהם

נכשלשהמחברהרי Iהספרמטרתאכןזואם
בהשגתה.

מבחינהלוקהגרילקשלשספרומשוםוזאת,
ציטטותמעטלאהמכיל Iהספר Iלכלקודםמתודית.

עומדאינו Iטיעוניולהוכחתאמפיריתיומרהמתוך
המקורות.והמצאתשקיפותשלהמדעיבמבחן

(ביחסהמחברמעירספרובתחילתכבר Iכעיקרון
הציטוטשלהמלאים"הפרטיםכיהציטוטים)לאחד
אצלשמוריםבספרהמובאיםהציטוטיםכלושל

ב"סודותמדוברהאם Iברורלא ,) 14(עמ'המחבר"
האםאסון?הרתחינהשחשיפתםהמדינה"ביטחון

אשר Iפולמוסניבספרכזוהערהלקבלניתןכלל
אסמכתאותלהביאאמורכזה,היותומעצם

לגישתו?!
שהינהביבליוגרפית,רשימהנעדרהספרועוד.

גרילקמצטטבתחילתוכברכזה.בספרהכרחית
 1ראשוןבמבט Iמבחוץבהם"המתבונןאחר:מספר

ביןהבדלחשלאהואבעיניים.שחוררקרואה
אולםמשחור":שחורים-כולםלרעהו.אחדחרדי
הקריאספרואתלויאמנוןכתבזוסיבהבשלדביוק

ראייתםעםהמתמודדהחרדים,-והמבהיר

רגילק.אצלמוזכראינוכללזהספרהסטריאוטיפית.
עובדים,אינהשהחרדיםהחילוניתהטענהכנגד
לעבוד",לכו"פרזיטים,המשנהלכותרתהזוכה
עובדים,החרדיםמהגברים 42% "המחבר:מגיב

עלגם Iכלקודם Iובכןהציבור.מכלל 90%לעומת
עובדים.הגבריםמןמחציתכמעטאלונתוניםפי

חרדייםשבבתיםהעודבהמןמתעלמיםוהנתונים
שברובלהניח,שישכךהמפרנסות.הןהנשיםרבים

הזוגמבניאחדהחרדייםהביתמשקישלהמוחלט
שנה,ללאנתוןכאןמביאגרילק ,) 133(עמ'עובד"
כאשרחרדים,גבריםשלהתעסוקהלשיעורהנוגע
מחצית"כמעטמשמעואחוזים 42שלהנתון Iלדידו

לוגית,הטעיהמבצעהואבהמשךהגברים",מן
להוכיחבליהנשים,לתעסוקתביחסהשערהבשערו

הביתמשקישלברובםכימסיקומכךהקפהאת
כותב:הואועודעודב.הזוגמבניאחדהחרדיים

בארץהחרדיתהגבריתהאוכלוסיהמחצית"כמעט
שאחוזהיאתחושתיכפיה.מיגיעומתפרנסתעובדת

 ,) 135(עמ'יותר"גבוהלפרנסתםהעובדים

בםא?תאנחנו .פיהםידרח:

(j 

בספרלקבלניתןהאם-השאלהכאןנשאלת
תחושתיאגב,"תחושה"?עלהנסבטיעוןפולמסני

מלהטטשהמחברהיא,זוביקורתבכותבי Iאני
זאת,עםהחרדים.עלביקורתלהפריךכדיבמילים

אמפירית.להוכיחאנסהזותחושתיאת
שמשלמיםהגבוההמסשיעוראתמסבירהמחבר

חילוניםשמשלמיםהמשוערזהלעומתהחרדים,
קובעיםשהחוקריםמהנתוןיוצאהואלחרדים.יבחס
 4,000עדבממוצעמשתכריםמהחרדים 43% "כי:

משלמיםשהחרדיםהסיקוכןעלחדשים,שקלים
להפריךמנסההוא ,) 133(עמ'מהחילונים"מסשליש
רקשמדוברמסבירהואראשיתכך:זוטענה

איןהמיסיםש"בשארבעודההכנסהמסבשיעור

עליוומשלםבחנותלחםהקונהחרדיביןהבדלכל
הוא Iמחדהישראלים",שארלבין 18%שלמע"מ
החרדיהציבורשלהממוצעהקניותסלכימודה
בידורכוללשאינומשום Iהחילונישלמזהצנוע

שצורכתהמזוןשכמותמסבירהוא Iמאידךומותרות.

שצורכתמזוגדולהילדיםברוכתחרדיתמשפחה
ועוד:חרדית.הלאבחברהילדיםמעוטתמשפחה
החילונימןדירותיותרקונההממוצע"החרדי

הואדירהבקנייתהמיסיםאחוזוכידועהממוצע,

 ,) 134(עמ'מאוד"גבוה

המדינהלאוצרההכנסות"עיקרהאחרון:והטיעון

העליוןהעשירוןמןבא ).ב.יההכנסה,(מסזהממס
ההכנסהממס 90%כלומר, ,) 15% (ומהתשיעי ) 75% (

ובשתיהעשירות,השכבותמןנגביםהכולל
חלקםאתתואםהחרדיםשלחלקםאלו-עלקבוצות

 ,) 134(עמ'באוכלוסיה"

הנמוךהמסשיעוראתמפריכיםאינםהמחרבטיעוני

טענותיולפיראשית,החרדים.שמשלמיםיחסית
משמעותיתנמוךהחרדיםמן 43%שלשכרם
המזוןסלעלההוצאהשנית,במשק.הממוצעמהשכר

שללזודומהאינהילדיםמרובותמשפחותשל
ברימוצריםמבחינתהבינונימהמעמדמשפחות

שיעורואשרהכלליתבחברההמקובליםקיימא
המוטלמזהמשמעותיתגבוהעליהםהריאליהמם
נכונהאםגםשלישית,הבסיסיים.המזוןמוצריעל

לעומתהחרדיםבקרבדירותקנייתיתרעלהטענה
מתוךזהבתחוםהמיסויאתלבחוןישהחילונים,
שיעורמהולדבוקישכלומרהציבורים.ביןהשוואה

המיועדותדירותהקוניםחרדיםעלהמוטלהמס
ניווכחכייתכןאחרים.מגזריםלעומתלחרדים
אוביישוביםלחיותהחרדיםשלשהצורךלדעת

מיוחדות.בהקלותאותםמזכהייחודיותבשכונות
מימצאיםלהביאטרחלאכללהמחבראולם

בסוגיותגםעשהשלאכפי Iזוטענהלהפריכת
הנוגעותסטטיסטיקותהביאלאגםהואאחרות.
גובהן.ועלהחרדים,בקרבהקצבאותמקבלילשיעור
את Iלמשל .תוקפיואתתוקףהואזאתבמקום
התצקיבים,נעים,רחדיםהספרמחבר Iאילןשחר

ספרגם ;) 2000 1(כתר pהחוורמיסתההשתםםות

למאמריםרקהמתייחסגרילק,אצלמוזכראינוזה
שחרשטען"כפילספר:הבסיסשהםב'הארץ'

זוכהאברךכלב'הארץ',מאמריםבסדרתאילן
ואז ,) 156(עמ'לחודש"שקל 17,000שללהכנסה
הם"מההבאה:העוקצניתהשאלהאתהואמעלה
שברשותם?"הרבבכסףעושים

מהמעשהההתנצלותחמורהלעיתיםכיאומרים
טענתמה"הפרכת"להתרשםניתןכך .עצמו

ערכים.כחסריאותםרואיםשהחרדיםהחילונים
באוזניאי"שהחזוןשהמשילהעגלה""משלידוע

עגלתלעומתהחילוניתהריקההעגלהגוריון:בן
המחברנזקקהמשללהסברתהמלאה.היהדות
כלהלן:ויינרוטיעקבהדיןעורךשללהסברו

כמעט Iמאודצעירההיאהציונית"המהפכה

למשההלכהשלשנהאלפייםלעומתאקספרימנט
גוריוןבןעםבדברואי"שהחזוןכיווןלכךמסיני.

בטעותמזה.ריקהעגלהלעומתמזהטעונהעגלהעל
וממילאלערכים,כמתייחסיםהדבריםאתמפרשים
התנשאותשלתיאוריותזוטעותבסיסעלפותחו

משךעלדיבראי"שהחזוןהיא.ולא Iכביכול
לעומתהיהודיהקיוםלגורלההלכהשלהאחריות

שלהעגלהזה.לגורלהציונותשלהאחריותמשך
היסטוריה"שנותאלפיםגבהעלסחבהאי"שהחזון
 1כן"אםהסוגיה?אתגרילקמסכםואיך .) 68(עמ'

באםאולםעובדות",קביעתאםכיהתנשאות,לא
לצייןישהיסטוריות,עובדותעלהואדיוננו

חיתהשב"גולה"בקהילותשהתפתחהשהיהדות
למדינאות,הרלוונטייםוידעניסיוןכלחסרת

לאוםשלולאזרחותדמוקרטיתפוליטיתלתרבות
ה"~נים-יהודיות"האבחנותמעצםטריטוריאלי.

ישראלבין Iישראללביןכהןביןלאשה,גברשבין
לבססאכןניתןהאם-תהיותעולות Iממזרלבין

אינהשביסודהדת,עלדמוקרטיתעולםתפיסת
למרותהכפופיםכללשלהשוויוןערךאתמקבלת
אי"שהחזוןשלהיהדותלעגלתמה Iכךאםהמדינה?
המודרנית?!הדמוקרטיתולמדינה

מחלקכנגדם,המושמעותהטענותעםבהתמודדותו
החלקמהותיות:קבוצותלשלושהחרדיםאתרגילק
כלומרהטכניים","החרדיםהמצוות;שומרהמוביל
בלאאךהמצוות,אתמקיימיםשאמנם"יהודים

השלישיתוהקבוצההלב";אתהממלאוהריגושהחזון
במעטהרקחרדיםיהודיםכוללת"השולית,
לעשייהפנימיקשרכלחשיםש"אינםהחיצוני"
למראיתרקאותהומקיימיםבהשהורגלוהדתית

זוטיפולוגיהנועדהלמעשה ,) 24,25(עמ'עין"
צביעות,עלהמצביעהחילוניתביקורתלסתור
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אולםההלכה.אתהנוגדותועבריינות,בורות
עלהחילוניםאתגםלחלקניתן ,דרבשללאמיתו

והם ,כיפורביוםשצמיםאלודומות:מזהאמותפי
אידיאולוגיה,מתוקףחילוניםדתיים,אינם

הטיפולוגיהכלומרוכיו"ב.מוצהריםאתאיסטים
היאשניומצד ,אחדמצדבנליתהיאהמחברשיצר
חרדי ,ידעןירוןשלזוכמוביקורתלחסוםנועדה
ומצביעהחרדיתהיהדותעלביקורתהמותח ,בעברו

לדעתהנראה,ככלאולםשבה.פנימיותסתירותעל
קשרכלחשיםש"אינםמיעםידעןנמנה ,המחבר
להגדירניתןלא ,לדידוהדתית".לעשייהפנימי
ומבקרמבפניםהיהדותאתשהכירמיאחרבאופן

מבחוץ.אותה

אתעליולתתשישחשובמידעגםכוללהספר
ואחד"שבעיםכירגילקמצייןלמשלכךהדעת.
בשניםנרשמוהחרדיםנגדפיזיתאלימותשלמקרים

אוסכסוךלהןקדםשלאסכיןדקירות , 1998-1997
תלישותחרדים,בנעריםכליבםשיסוי ,מילוליויכוח

גזיזתקודש,ספריחילולכנסת,בתישויפתמזוזות,

לראשהמעלבוכריתפאהתלישתלילדים,פאות
רחביבכלשהוכונמרצותמכותחרדית,אשהשל

חרדית"חזותבעליונשיםרבנים,אפילוהארץ,
מביאהמחבראיןכאןגםאולם .) 165 • 164<עמ'

חובתוידיויוצאזהלמידעממששלאסמכתאות
תאריךציוןללאמנוף,דבו"חמתועדשהכולבציינו

דו"ח.מספראו

עלבספרלהצביעניתןאמפיריתמבחינהגם
ילדיםלגןבהתייחסלמשלמעטים.לאשיבושים

מיכאלשלחריפהלתגובהשהביא ,לכוללאוחרדי
תל-עירייתראשוסגןמר"צסיעתיו"ר<אזרועה

ליזכורים"לאבהערה:הכותבמסתפקאביב),
 .) 161<עמ'המלאים"הפרטים

הואהחילונית-אזרחיתהקבורהמצבאתבתארו
ניתןיהודית.בקבורהלקבורחובהכל"איןכותב:
אוהצעירהשומרמקיבוציבאחדלהיקברבנקל

ולאחרונה •כלשהותשלוםתמורתאוחינםהתק"ם
<עמ'הגדולות"בעריםחילונייםקרבותבתיגםקמו

גרילקמתעלםאמיתות,חצאישלזהבסגנונו ,) 79

וכירבכסףעולהבקיבוציםשהקבורהמהעובדה
אזרחי-קברותביתופועלקייםשבעבבאררק

חילוני.

שהואהבא,הטיעוןמענייןאידיאולוגית,מבחינה
רוצים"אםבצבא:חרדיםלשירותבאשרמעלה
אתלשפוטצריךהרי ,חברתנואתאואותנולבקר

הלעגפיעלולא ,אמונתנופיעלוהגינותנויושרנו
הליברלאםהרילהן.ובזאלובאמיתותכופרשל

ויפסיקויתגייסוהתורהשלומדימאיתנודורשהנאור
ממניותובעהדתבחופשפוגעהואתורה,ללמוד
לאאנחנולהתאב.ד ,אמונתיאתלנטושלמעשה

דמגוגיהיכרזהטיעונו .) 144<עמ'שיעים"מתאדבים

לאצבאיהשירותשמעצםמשוםראשית, •בעליל
לימודהיותרלכלאלאתורהלימודהפסקתעולה

חובהשירותשנית,מסוימת.תקופהלמשךמופחת
הדוחהרפובליקניערךהיכרהאזרחיםעלהחל

שונות,מקבוצותאינדווידואליםשליתרזכויות
החרדיםשלישית,חירום.בשעתמדובראםבמיוחד
ההתייצבותלאחרזוכים,בצבאמשרתיםשאינם

"יוצאישללמעמדמשירות,אותםהפוטרתבבקו"ם
הנלוות.הזכויותכלעלצבא"
הראויזה,ספרשלמעטיםהלאליקוייולמרות
בסיומוומעניין.קריאספרזהוביקורתית,לקריאה
מעמדהשגםקטלני","משולשעלהמחברמצביע
מצלעותיו:בשתייםלפחותממשישחרדית,בלתי
הנטועהחילוניתהוויההיהדות,עלמעוות"ידע

השונה ,החרדישלעולמווהווייתהמערבבתרבות
מתכוןלכםהריובשפתה.שלהבמושגיםכךכל

 • .) 201<עמ'נסבל"בלתילמצב

ברבעיוסף

שיריתהתנשמות

ירושליםכרמלהוצאתנשימה,קטן:דינה
עמ' 74 , 2003

מענייןוהואקטןדינהשלהחמישישיריהספרזה
תהייה:מעוררעצמוהספרשםהקודמים.כספריה

 ,ישותנושלהקייםחלקאותו"נשמה",אינוהוא
לאגםהמונותיאיסטיות;האמונותלפי ,חיינויבמי
שלהאליליבעולם ,מותנואחרהבלתי-כל.ההחלק

שלנשימתופעולתאלאאינוהספרשםהיוונים.
כשאלה ,שלוההתנשמותשלהתוצאהאוהאדם
התנשמותאםכייומיומית,פעולהסתםאינן

להראותכדינאמרזהכלשירית.התנשמותמיוחדת,
הכתובהבנתהיאורבת-אפשרויותרב-גוניתכמה

מעלהשהשירה ,כביכולפרוזאיותמיליםהזה,בספר
העליונות.הספירותאלאותן

 ,) 15<עמ''משבצת'השירשםנוספת:דוגמה

מופיעהמשבצתהמילהירקי":"לנשמתהמוקדש
"משבצתהשיר:שלסופואלהמתקרבתבשורה
בשורותמתפרשתזאתשורהמשותף":בפאזל
השותפות",מןחלקחידה;בכתב"אותהבאות:
מלאכת"בתעלומתמסתיימותהשורותכשכל

האורב;ב"שםהמתחיל ,השירשלכוחוזההחיים".
--בשמולקרואיודעתאינההחייםששפת

לייאוש": /לאימה,לזעם,ל~פותהיהכשאפשר
הוויהההעלמות /היותבזכרימעוברים"החיים
הזהלאוק,סימורוןלב[שימוזת Tנגנשנגוזה

אנוהמוותועל~נו;הבאה]בשורהולאוקסימורון
הרבהכךכל-שהותיר"החייםסימנילפילמדים
איןוהיפוכו.דבראחת,בנשימההשירבתוכואוצר

נוףשלמליצותולארמותבמיליםהתחפשותכאן
המערטלותמיליםכהווייתם,הםהדבריםמרהיב.

ועצמאי.ממשיהיש,אתלהציגכדיהמכוסהאת
מעולםיונקתידע,רבתהיאבטבעההסתכלות

לעצמו"ביקשהדרדרהאםפילוסופית.וגםהיומיום
"שזורים ,נוצרנוכךאו ,) 30<עמ'הקוץ"הווייתאת

המושגיםיחד?גם ) 34<עמ'והיופי"האכזריףתמן

באמצעותהמשוררתאצלנתפסיםשלנוהעילאיים
"אהבתי;היומיום:לאפרוריתמפתיעותהשוואות

לפניבחלבוןחלמוןכמוהאיבה;בסבלמעורבלת
 .) 34<עמ'מזינה"חביתהטיגון

להלבישוהיכולתוהפיסולהציורבאמנותהידיעות

ג'קומטי"פסליהמקובל.עלעולותבמיליםאותן
על;כשחושביםצרופה,כאהבהלהצטייריכולים

צנומה,דבקותעל Iובעיקר--אפקטייבמינימליזם
"חפציםטמירים":למרומיםחותרת;און,שופעת

"חיףתמקדימיםברגנו",יוסלשלרוטטים;
גלעדישלעירוני"אנושינוףשל /צבעונית
דלוקת-נוסעת,מציאותעם /אגדיתו"ריאליה
 .) 46<עמ'גוטמןשלצבעים"

לשעבר,ביוגוסלוויהמתחיה"פיקאסו)<של"~ניקה
<עמ'ירויים"שסועים,דקורים,"גופותעלבשיר

לתאריבכולתומפליאה ,) 55
עלבשורותאנוש,ייסורי
חלוםמולידנרצח;"חלום

כדוגמה .) 53<עמ'רוצח"

גםלשמשיכולהלכך
יעלשעיצבה ,הספרעטיפת

פסלזהבעצם,דיין.בר
תירושמריםשלידיהמעשה

העטיפהעל(ככתוב
אשההמתארהאחורית),

כנגדמטפחות,עטופה

הקדים,רוחה"שרקייה",

מתחתהעטיפה,עלהיושבת
שלחלקיםאך •הספרלשם

מובאיםהזההפסלתצלום

הקדמיתהעטיפהעל
 ,חיוורבאורוהאחורית,
הקטעיותבגלל"המקור",מןשונהובמשמעות

הייחודית.האפרוריתוגונישבהם

האוקסימורוניםאתהזכרתיעשירה.הספרשלהשפה
אתאוסיףחיים":השוקקתיתמותה"מוקדואת

אתגנוזים,מאוצרותשהועלומיליםשלה"ש;פי"
כלכיואעירוכפ~יה""גלביהשלהאקזוטיות
הזאתשבפיסקההכפולותבמדכאותהמובאות

מעבר ,) 19<עמ'אחדמעמודבזה-אחר-זה,נלקחו

כמולה w ~"פורתא"הארמיתתורמתזה,לעמוד
 ,השירילסגנון 73שבעמ'מיתותא"או"חברותא

"לרפואהכאשרסוף-שורות,בחרוזיצורךגםאין
ו"שיר ) 20<עמ'ונףרית"רוניתיושבות /גרעינית

התופסהסבל",ב·"עלנחרזשורה,שבתחילת~בל"
 ,) 53<עמ'שלמהשורה

שורותשתימקוריים:לשון""תעתועיגםבספרויש
 ,) 64<עמ'די" ,קין ,דיקין. ,"דישיר:פותחות

שורותיומחצית ,) 73<עמ'נפש''הלךששמוושיר
היוצרמדורג,באופןלשנייהמתחתהאחתנדפסו

הלךמתוארכך ,כמקובלמאונךולאאלכסוניקו
המציג'הגיג',בשירמסתייםהספררגפית.גםהרוח

כתשובותל"נשמה",פתורותבלתיהגדרות
זהשירהלב".ול"רגשתל"מחשבה"ל"התבוננות",

האמנותיהספרכלאתלרכז ,כאילורוצה,
בלדב.שורותעשרהאחתבןבהגיגהזה,והמתוחכם

"במסע ,ומסקרןמלאספר-שירהמסתייםכך
יבדיעתנו.אינו"שטיבוהמכושף;בנתיבהקיקיוני;

הרחוקאתמלבישההספרשלהטובההשירה

 •וממשיות.קרובותבמיליםוהבלתי-נתפס
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בקווינזגדלאילן

מריםמאנגלית:לא,מעולםחבצלת:אהוד
עמ' 302 , 2002כנרתהוצאתשפס,

כוכבהוא Iהישראלישמואףעלחבצלת,אהוד
הארץילידבאמריקה.היהודיתהספרותבשמיעולה
חבצלתשנתיים,בגיללארה"בהוריועםשהיגר

ברכיעלבילדותווהתחנךבברוקליןדתיבביתגדל
ומצוותתורהעולפרקאךהאורתודוקסית,היהדות

מעולםספרו ,-60השנותבשלהילפרקוהגיעועם
 Like Never 1998 (באנגליתלראשונהשפורסםאל

<Before , ביורגפיים:יסודותעלספקבלימבוסס
המוצאגברשלהחייםמשבריאתנאמנהמתארהוא

שורשיוביןמוצאללאלכודחייובאמצעעצמו
במערבעתידלבין Iובקווינזבברוקליןהדתיים
ודאות.אישכולומתבוללבעולםארה"ב,
דברשללאמיתוהתחנכות;רומןהואלאמעולם

שונים,סיפוריםעשרהשלקובץאלארומןזהאין
ומאיריםאחתיהודיתמשפחהסביבכולםהסובבים

לומדיםאנושונות.מבטמנקודותתולדותיהאת
הסב,בירנבאום:משפחתשלדורותשלושהלהכיר
בשיבהשנפטרעדברבוקליןומכודבחשוברבשהיה
מקם Iבנוויקר;כבודברובלקבורהוהובאטובה

תיכוןספרבביתשקדןומורהספראישבירנבאום,

ילדיהם,שניובעיקר:רותי;הנאמנהואשתויהודי
טיפוסיםורחל.דיוריועינם,ובבתנפשםמחמדי
אלאחרתאוזודברךקשוריםאשראחרים,רבים
וגורלם,חייהםמהלךעלומשפיעיםהמשפחהבני

מכריםובני-דודים,דודיםהספר:אתמאכלסים
בחמלההמתואריםומאהבים,חבריםומודעים,
הסיפוריםביןהעוברהשניחוטואולםוברגישות.

המרכזיותהדמויותשתישביןהדוריהמתחהוא

מקם.ואביודיוריושבספר:

ממאורעותשנמלט Iמפוליןיהודימהרגהואמקם
הדורולחינוךלמשפחתוכולוכלוהתמסרהשואה
בדתודבקותואדיקותולמרותהבא.היהודי

שלאמותיהבד'מתבצראיננומקםובמסורת,
לשבטיהם,ברוקליןחסידיכדרךהיהודית,הקהילה

הרהוריםלאחרוהדת.הרביסביבסובביםאינםוחייו
המרכזמןמשפחתואתהעביררבים,והיסוסים

אמריקאיתשכונה Iלקווינזבברוקליןהגדולהיהודי
התפילהסיוםלאחרשבת,ו"בלילותיותר:מעורבת

המשפטלנומוסרהשבת,"וסעודתהכנסתבבית
לטיולובנובירנבאום"יצאו 1הספראתהפותח
העיר"מרכזל"כיווןנערךהשבועיהטיולברגל",

השנייםנחשפושםקווינז",שכונת"לבאלאו
העושרולשפעהגדולהעולםלמראותשבועמדי

אלולבנו,האבאומרואולם,שבו.והתענוגות
מהם,חלקלפחותשלהם,להיותשאמורים"דברים

שלעיוותעודהיהזהבהם.יזכולאלעולםהםאך
העניינים,במצבמהותיהגינותחוסרהזה,העולם

 ,) 15<עמ'לעולם"יהיהוכך

שלהאינסוףאלוהזורםהפתוחהעולםלעומת
בילוהשבועימותאתהנרחבת,קווינזשכונת
לילדשנראה Iיהודיספרביתשלכתליוביןהשניים
הסיפורמןכבר .) 25<עמ'וטחובהמבוצרתכטירה

דיוריוכילקוראמתגלהימים")("שישההראשון
סביבוורבנותלמדנותשלהקודרהעולםמןסולד

עברייםבטקסטיםאביושלנלאההבלתיומעיסוקו
בניאתעיקש""בלהטשונאהואיומין.עתיקי

המהוללים"הידעניםהגדולים,"האנשיםמשפחתו
של"אורו(ראההרכרוכייםהיהודיםהילדיםואת

איננודיוריוורב-תעלולים,שובבילדהזה"),העולם
הכיפוריםביוםהכנסתביתבחצרלשחקמהסס

הואקודשבחרדתנפשונמשכתשאליווהמקום
לוקחאליו"הינקיס",שלהעצוםהיביסבולאיצטדיון

אחרים,יהודיםאבותהרבהכמו Iאביואותו

הפסח.בחופשות

 1ובחרותונערותו Iבילדותווידדיושלמרדנותו

וכלמכללהינתקעמוקפנימינפשימיצרנובעת
מנסההיהודיתהחינוךשמערכתהעצמיתהזהותמן

אתלהמשיךהמוסריתהמחויבותומןעליולכפות
ואילוהמקודשים;ערכיהבצלולחיותהמשפחהנצר
זואםגם Iמשלועולםבתהילת"לזכותשואףהוא
הדרך ,) 43<עמילו"הועידושהםהתהילהתהיהלא

כרוכהוהיאהאמצעיםכלאתמקדשתזולמטרה
דיוריובסמכות.ובוטהגלויבמרדובראשונהבראש
בשיטהלהתגרותכדיבושישמעשהכליעשה

לצאתרקאינהנפשומשאתהנוקשים.ובחוקיה
לחיותפשוטאועליוהשנואההדתיתהחייםממסרגת
אותהלשלולאלא Iהחופשיהאמריקאיבעולם
המחנכיםאלטינהמלאהואבאושיותיה.ולפגוע

"תוכניותבחשאיורוקםתכופותאותוהמענישים

בכךאםכגמולם,להםישיבשבוסוערלעתיד
אפילואושיתנצרבכךואםלקומוניסט,שיהפוך

 .)םש(יתאסלם"

הופךאיננואמנםוידדיו Iלפרקובהגיעו
עוזבאבלמתאסלם,אומתנצראיננולקומוניסט,

 1הוריו .אבותיושלהחייםדרךאתהיסוסללא

ללמודאותושולחיםובנאורות,בהשכלההמאמינים
אדריכלותלומדהואשם.בעלאמריקאיבקולג'
עישוןבשתייה, Iגילובניככל Iזמנואתומבלה
בצעירהמתאהבהואמרוסן.בלתיובסקססמים
והואנישאיםוכשהם Iכמובןיהודייה,לאהיפית
אמריקאיבעסקומכניסהמכובדתבמשרהזוכה

לקראתבביטחוןצועדשהואלונראהמשגשג,
בית,במלואו:האמריקאי""החלוםשלהגשמתו

המקצועיתהצלחתו ...ילדיםמכוניות,גינה, Iחצר
עלופיקחותשעעשריםבןהיה("הואויורידשל

 ) 161עמ'דולר"מיליוןחמישיםשלבשוויהשקעה

עםהקשראתלאבדממהרוהואראשואתמסחררת
בשלאותועוזבתאשתוהחיים.וערכיהזההעולם
שלהכלכליתומפלתווניאופיםבגידותשלסדרה

שאותולשפל,אותומדרדרתניהלשאותוהמפעל
תקופהלאחרתהילתו.ממרוםלצפותהיהיכוללא
במדינתמתיישבהואהיבשת,פניעלנדודיםשל

<עמ'גויה"ל"עודמחדש,נישאהנידחת,אורגון
אפוריםחייםחיוהואובת,בןלונולדים ,) 235

וצנועים.

מוחלטתובהשלמהמנוחותמיעלמתנהליםחייו
ומעינומחצבתומכוררחוקהואעודכל Iגורלועם

 .אביושלהבוחנת
הנוגעיםהסיפוריםרובשלהחיצוניהמספרכיאם

גיבורלנולתארמיטיבדיוריושללחייוישירות
שיפוטיתמערכתכימסתרבאכזבות,ואכולנפשמר
אחרת,עיןאלא Iעצמוויורידשלזובהכרחאיננהזו

 ,)"אל"מעולם(ראהאביושלזובעיקרחיצונית,
השנים,ברבותומחמירהולךלבןהאבשביןהניכור

מהבשלאלא Iהבןשלהחילוןמשוםדווקאלאו
אי-אואי-רצון Iויתורכאפתיות,לאבשנראה
מצביםעםלהתמודדבנושלאי-כוחאולייכולת,
עצמולהגשיםקדימה,לצעודלהילחם,קשים,
אחרות,במיליםבחייו.ונכבדחשובלמקוםולהגיע
לאוגםומתוסכל,שעצובזהאינועצמודיוריו
בוהמייםחייםהמנהלתכשרונית,אמנית Iאחותו

האב ,)"האל"(ראהיורקנירשלבווילג'וחופשיים
שנבצרמשום Iילדיושלחייהםמדרךהמאוכזבהוא

הואמבקשיםכאחדששניהםמהכילהביןממנו
דעותללאותכתיבים,ציפיותללאחייהםאתלחיות

ללאחברתיים-תרבותיים,ואיסוריםקדומות
מוסרהטפותוללאולדת,למשפחהמחויבות
חבצלתבידיהמתואר Iהמשפחתיהמשברוביקורת.

שהאבמשוםלגישורניתןאיננורבה,ברגישות
לעתידשרקםשהתוכניותמשוםפשרות;חסרהוא

להםלשמועמוכןשאיננומפנינתגשמו;לאילדיו
שלהאובססביתדבקותושהם.כפיאותםלקבלאו

במחירלועלתהמקובעותבאידיאותבירנבאוםמקם
העולםאתעוזבוהואמשפחתושלמוחלטפירוק

יקיריו.שלקולםאתשובלשמועבליהזה
למרותומושך.מחשבהמעוררספרהואלאמעולם
שלנוסטלגיהאלהבסיפוריםאין Iהרומנטיאופיים
מלודרמטיתתחושהאוהישןלעולםמתבולליהודי
תרגומהדרךהחדש.בעולםותבוסהניכורשל

אתבעבריתשומעיםאנושפסמריםשלהמעולה
סיפוריואתהמספרחבצלתאהודשלהרענןקולו

שומעיםאנולהצטעטע.מבלימרשימה,בפשטות
כדיתוךבהם.ההתרחשותאתוחשיםהסיפוריםאת

מסכתלפנינונפרשתלמשנהואחדמסיפורהמערב
חוסרלמרותשלמה,חייםיצירתמשופעת,חיים

 •עצמם.שבחייםהשלמות

לידוכסקיצפרירה

בקולג'עבריתללימודיפרופסורהיאכהןלידובסקיצפרירה
 Loosenהספרמחברתיוניברסיטי'.'ב"ישיבהלנשיםסטרן

thy Tongue, Woman , דולך.יונהשירתעל
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ועינם"נ"עיווההתרחשותזמןעלאחוהיבט
עגנוןלש"י
חברגדליה

גבימעלהתנהלשנהעשריםפני ~
ביןמענייןדיון"הספרות"עתכתב

צמחעדילפרופ'רחמיםיצחקמר
ההתרחשותזמןמהוהשאלהסביב

כיבמאמרומוכיחרחמיםמרועינם".ב"עידו

 ,) 1939 (תרצ"טשנתהואההתרחשותמועד

לפנירבוזמןהשנייה,העולםמלחמתערב
אבחנתואתמעמתהוא 1 •ישראלמדינתהקמת

כיההנחהעלהנשעןצמחפרופ'שלדיונועם
 ,-1948בהואועינם""עירושלההתרחשותזמן

למרבתגובתו 2ישראל.מדינתהקמתערב
המוקדםלנ:וארוכוצמחפרופ'מודהרחמים,

 3רחמים.שליותר

האישיםשנישלהנחותיהםעללחלוקברצוני
"עירושלההתרחשותזמןכי ,ולטעוןהנזכרים
המדינה.לקוםהראשונותבשניםהואועינם"

צמחשטועןכפיהמדינה,הקמתערבלא
מרשטועניםכפיהשואה,ערבולאהמוקדם,
מציעשאניהזיהוי .המאוחרוצמחרחמים

הטקסטשלאחרתהבנהעלמתבססלתקופה
כתיבתולזמןהקשורחוץ-ספרותימידעועל
הסיפור.של

מנהליםהסיפורבתחילת .עצמובטקסטנפתח
חייהםעלהמספרעםערדו-שיחהגרייפנבכים

משוטטיםהמלחמהחוזריהמלחמה.שלאחר
הדירותחטפנימפנייראיםוגרייפנבךבעיר,

שהותםבזמןדירתםאתלחמוסשעלולים
באיזוהיא,לעיןהמזדקרתהשאלהבחו"ל.
במלחמהשמדוברבהנחהמדובר?מלחמה

מלחמתהןהקבילותהאפשרויותקונקרטית,
מדוברהעצמאות.מלחמתאוהשנייה,העולם
האלה,המלחמותמאחתבחוזריםאפוא

והםשכורותבדירותחמורבמחסורשנתקלים
 .גרייפנבךשללדירתםעיןללטושעלולים
ורחמים(המאוחר>צמחסוטיםזאתלמרות

אתומקדימיםהמלחמהחוזרישלמההקשר

העולםמלחמתלערבבסיפורההתרחשות
בהענקתלעשותמגדילאףצמחפרופ'השנייה.
הבתים,גזלנילתופעתהיסטורירקע

המאהשלהשלושיםבשנותלטענתושהתרחשה
החוזריםעלמדבריםגרייפנבךברם,-4.20ה

מהמלחמהלחזוראפשראיוהרימהמלחמה,
שהתחילה.לפני
ההתרחשותכיהגורסהמוקדם,לצמחנחזור
אחרות:ובמיליםהמדינה,הכרזתבערבהיא

אזהאםהשנייה.העולםמלחמתבמוצאי
צמחפרופ'שהןמשוםלא,קושייתי?מסתלקת

אתלהסבירמצליחיםאינםרחמיםמרוהן
המספרשלהרטרוספקטיביתהסתכלותם

ממשלתשלהקשיםהימיםעלגרייפנבךו
חיתההעוצרסכנתשבהםימיםאותםהמנדט,

שללשיחתםשובנחזורהכול.עלמוטלת
הזוגבנינזכריםלביןביןהגרייפנבכים:

יוצאשאדםהרעיםהימיםב"אותם ,והמספר

ממשלתשחיתה ,לביתולחזוריכולואינולעיר
גזירות ...עוצרגזירתפתאוםגוזרתהמנדט

איכאילולנונדמושבשעתןוקשות,רעות
ההדגשה sשנא,[עמ'הן"בלאלארץאפשר
שלי].

מדיעוצרמטיליםהיוהבריטיםכילהדגישיש
העולםמלחמתשלסיומהלאחרגםפעם

ב-ישראלמדינתשללהקמתהעדהשנייה,
המספרשלוההקלההרווחהכשאנחות 6.1948

אתלמקםהגיוניהאםברקע,וגרייפנבך
הקמתשלפניבימיםהעלילההתרחשות
אימתמורגשתחיתהעדייןשבהםהמדינה,

העלילהשמיקוםמכאןברורהבריטי?הכובש
צמחשלכטענתו ,ישראלמדינתהקמתלפני

הקלהבאהשלאכיווןמוטעה,הואהמוקדם,
המדינה,הקמתלפניהיהודיליישובממששל

היישובעלעדייןהכבידהבריטיםשלועףןם
בחוזרישמדוברהסברה,אתלדחותישהיהודי.

שמדוברולפרש,והשנייה,העולםמלחמת
 sהעצמאות.ממלחמתבחוזרים

כתיבתזמןהואשלילתארוךהנוסףהחיזוק
"עירואתעגנוןכתב ,לאורדןלפי .הסיפור
שלום,גרשםשלבביתושהותולאחרועינם"
בשנת ,בחו"לאשתועםהלהשההכאשר
1949 • 

הרטרוספקטיבישהסגנוןומכאן 9

וסביר ,מקריאינוגרייפנבךוהמספרשנוקטים

אתכתבשעגנוןמכךנובעשהואלהניח
לגמרישונההיסטוריתמבטמנקודתהדברים

עיניומולחווההוא-ורחמיםצמחשסברוממה
ישראלעםשלההיסטוריתתקומתואתממש

המונומנטלי.בסיפורוהדלכךונתן ,בארצו
לאורטקסטואליות,בעיותמספרנותרו

נשואיםשגרייפנבךטועןהמספראםפירושי.

שלהםהאורחיםהכנסתאתומזכירשנים,עשר
ייתכןכיצד ,) 1929 (תרפ"טבשנתלכןקודם
 ,יותרחמור ? 1939אחריהואההתרחשותשזמן
המדינהשלהראשוניםימיהעלכותבעגנוןאם
ביטחוניתבמצוקההנמצאתירושליםועל

העובדהאתלהסביראפשרכיצדופיזית,
בהרנערכתוגינתגמולהשלשהלווייתם

הירדניהלגיוןשליטתתחתשהיההזיתים,
ביטוינותןאינועגנוןמדועתקופה?באותה

העיר?שללשיסועה
ניתנתועינם""עירושלהתארוךשאלת

שיששקבע ,קורצוויילשלבדרכולהיפתר
סוריאליסטי-סימבוליסטי-"ערפוללפנינו

בפרספקטיבההסיפוראתנקראואם tקפקאי";ס

עללהקשותאפשרשאיבכךנכירנכונה,
 , 1939היאהשנה ,עגנוןשלברצונוסוריאליזם.

העולםמלחמתבמוצאימדוברוברצותו
העצמאות.מלחמתמוצאי ,תרצוואםהשנייה,

במדויקלעגןלנסותומדועידו?עלמעכבמי
היסטורית?בתקופההמפותלהטקסטאת
הסתירותלמרותאחרת.טועןאני
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העלילהאתעגנוןממקםגירת,הכרונולו

ישולדעתיהמדינה,שלהראשונותבשנותיה
גם .מכווןכוונתעגנוןשלהזמניםלערפול

יתרמקבלתהיאגלויה,כוונתואיןפהאם
שנכתבהחומה",מן"לפניםבסיפורוביאור

בסיפורשנחשפוהשלמהוחוסרכאבאותם

ב"עידומרומזלביטויזוכיםהחומה"מן"לפנים
של'ירושליםאתהמספרמתארשבוועינם",
שלבדמותהוהנכספת,השלמהמעלה',

עלואהב,שהכירכפימטה,שלירושלים
ומגרעותיה.מעלותיה

העברועינם"ב"עידו

משמשיםהקרובוההווה

ורוקמיםבערבוביהבעיר

אורבני,נוףעבורנו

נראיתשבושההזיה

כמוכמעטמציאותית

זאתהיסטורית.כרוניקה

הסובלתלמים,הצמאהעיר
עיררעוע,אישימביטחון

שבהגלויות,קיבוץשל
אתההיומיוםחייבמרוצת

הזיתיםבהרללוויהנקלע
באוטובוס,לביתךוחוזר
שלטוןמאימתחופשיאך
בהלשוטטרשאיאתהזר'

כסהרוריהגבלהללא
שלירושליםזאתבלילות.
לפיהמדינה,ראשית

חבריםישראלשיכלעגנון'
ידעתהמקדשביתובה

"עד(ע"פבהילהיבנות
שסא).עמ'הנה"'

ידיעלמותולאחררקוהופיע ,-60הבשנות
החומה"מן"לפניםבסיפור 11ירון.אמונהבתו,

העתיקההעירבתוךנערהעםהמספרמטייל
בתיאורמדוברכיונדמה,ירושלים,של

בסוףרקמבפנים.העתיקההעירשלתיעודי-חי
מסמלתשהנערהלקוראהמספרמגלההסיפור

האויב,ידיעלחצויהוהעירוהואילנשמתו'את
שפרטיווירטואלי'בטיולבעצםברמדו

מענייןעגנון.שלמזכרונושאוביםהמדוקדקים
חוסרלשאלתעגנוןשלהסברואתלקרוא

כדברתחילההעיר'בתיאורהעקביות
אם"שהריהזוי:כדברולבסוףשבמציאות

שעדייןמשמעהחומהמןלפניםבעירהלכנו
ולאחיתהשלמההארץועדייןכתיקונןהשנים
כאן'היהתחומיםערבובהרי ...ירושליםנחלקה
חולםשהואבזמןעצמואתרואהשאדםכדרך
מגלהכאן .) 49עמ'החומה,מן<לפניםחלום"
תיאורההפואטיים:משיקוליוטפחהמספר

 1967שלפניבתקופהירושליםשלהאחדותי

 .וחלומותיוכמיהותיושלפרויקציההוא
השליםלאמעולםשעגנוןהואמכאןהעולה

בתוםחלוקתהירושלים.שלחלוקתהעם
נפשיתמכהכנראההיוותההשחרורמלחמת
בשיטוטיםעצמואתגילשהראדםעבורקשה

 12החומה.מןשלפניםבעירובמיוחדבירושלים,

הערות

הסיפורשלהתרחשותומועדעל"הערהרחמים,י. . 1

 , 159 • 158עמ' ,) 1983 ( 32הספרותועינם".''עירו

ההיסטוריוסופית"התפיסה(המוקדם>,צמחע. . 2

א,הספרותעולם'",וב'עדועינם'ב'עידועגנוןשל

 , 378עמ' ,) 1968 ( 2

יצחקשללהערתו"תשובה(המאוחר),צמחע. . 3

הספרות ,גלעד"עמיהודשלקודמתולהערהרחמים
'מע 159. ,(1983) 32 

 , 159עמ' ,) 1983 (צמח,ע. , 4

 1עגנוןש"ימתוך:הןהעמודיםלמספריההפניות . 5

עמ' Iתש"ךות"אירושלים Iשוקןהוצאתהבה.דע
שמג-שצח.

שבילהותיק,ישראליאזרחעםבשיחהביררתיכך . 6

 1בביתוספוןכשהואבריטיעוצרלילותוכמהכמה

מדינתלהקמתעדהעוצרהטלותנמשכוולדבריו
ישראל.

8 1998 , 

ות"אירושלים Iשוקןהוצאתהבה,דע •ש"י Iעגנון

תש"ך.

ירושלים Iשוקןהוצאתהחומה,מןלפנים--
תשל"ה.ות"א

והדמויותהמרחבבעיצוב"מקורותשלמה. Iצוקו

ירושליםרי pמחעגנון",לש"יועינם"ב"עידו
 • 66-28עמ' ,) 1983 (געברית,בספרות

עגנוןשלההיסטוריוסופית"התפיסה .עדיצמח,

 ,) 1968 ( 2א,הספרותעולם",וב"עדועינם"ב"עידו

 • 385-378עמ'

רחמיםיצחקשללהערתו"תשובה

 32הספרותגלעד".עמיהודשלקודמתולהערה

 , 160-159עמ' ,) 1983 (

הוצאת Iנגעוןשייסיפורילע•מסותברוך Iקורצווייל
עלהמאמרשלצילוםתשכ"ג:ות"אירושליםשוקן,
 , 67-57עמ' , 1981וים,ה.בתוךמופיעועינםעירו

 .ציטטתיוממנו
שלהתרחשותומועדעל"הערהיצחק.רחמים,

 • 158עמ' ,) 1983 ( 32הפסרותועינם","עירוהסיפור

159 • 
המרחבבעיצוב"מקורות 1צוקוש.גורסכך . 7

ירולשיםמרpחיעגנון".לש"יועינם'ב'עידווהדמויות
 , 29עמ' ,) 1983 (געברית,בספרות

ענגון:שיי Iלאור .דשלמדבריועולהגםכך . 8

 11995ת"אפועלים,ספריתהוצאתחשדים,היבטים

תש"ח,בשנתמתרחששהסיפורגורסלאור . 56עמ'

שלהמצוקהאתמסמלתגמולההסיפורגיבורתו
והקמתהמלחמהבעקבותישראלורוחהשכינה
אותישהפנתהאלבגרוחמהלד"רתודתיהמדינה.

זה.למקור

ירושליםשוקן,הוצאתעגנון.חיי,.לאור,ראה . 9

המידעלפי , 431-429 ; 423-420עמ' , 1998ות"א

לכתיבתויםה.פרופ'שלהנ:יארוך Iלאורשבידי
"עגנון:וים,ה.ראהמוטעה,הוא-1948בהסיפור

מקורות-מבנים-משמעויות,ועינם'ו'עידו'עגונות'

האוניברסיטההוצאתתהיה".בקורת : 2יחידה

שלהתיארוךכמו"כה.עמ' , 1981ת"אהפתוחה,

"מידהסיפורלכתיבת ) 8הערה(ראההמוקדםלאור

לכתיבתהרקעהוא.אףמוטעההמדינה"קוםלאחר

מפורטנראההמאוחרלאוראצלהמופיעהסיפור

לאחרהסיפוראתעגנוןכתבולפיו Iיותרומהימן

 , 1949בשנתשלוםבביתשהותו

עגנון.שייסיפוריעלמסותקורצווייל,ב. , 10
 , 142עמ'תשכ"ג,ות"אירושליםשוקן,הוצאת

 1שוקןהוצאתהחומה,מןלפנים Iעגנוןש"י . 11

שלהערתהוראה . 50 • 5עמ'תשל"ה,ות"אירושלים

הספר.בסוףהסיפורכתיבתזמןעלירון

העמוקלקשרמובהקכביטוי"תחלה"הסיפור , 12
ד"רכךעלהעמידתניהעתיקה.לעירעגנוןשל

 1173עמ' ,) 1998 (לאור .,והשווהאלבג.רוחמה

176 , 

~ 
~ 
~ 

=== ~1 ~ 

ביבליוגרפיה
מקורות-ועינם'ו'עידו'עגונות'עגנון:הלל.וים,

הוצאתתהיה,בקורת : 2יחידהמבנים-משמעויות,

 , 1981ת"אהפתוחה,האוניברסיטה

ספריתהוצאתשדחים,היביטםעגנון:ש"י .דן Iלאור

 , 1995ת"אפועלים,

ות"אירושליםשוקן,הוצאתעגנון,חיי ___

סמינריונית,עבודהמתוךפרקעלמבוססזהמאמר
ועירו"עגונותבקורסויםהלללפרופ'שהוגשה

באוניברסיטהראשוןלתוארלימודיםבמסרגתועינם"

משיעוריהקיבלתילרעיונותיוהשראהחיזוקהפתוחה.
שלשום,תמולהספרעלאלבגרוחמהד"רשל

לווינסקי.במכללת
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חטחווחלשיוחחכמיחח
נחמניעירית

צלאןפולשל"שיבולת"שלאחרתלקריאההצעה

בקובץשנכללהמוות",וגת ~
פ<רגצלאןפולשלהראשוןשיריו

שהפךהשיר ,) 1952 ,וזיכרון

מסוים,עוולגםלועשה ,שלוההיכרלסימן

אפיקיםלשניבשירתוהדיוןאתבנתבו
מבקריםשואה.ניצולוהיותויהדותועיקריים:

בארץעבריתלספרותגיםהחדמןשירהוחוקרי
הביוגרפיהלאורצלאןשירתאתבחנוובחו"ל

ויהדותוהשואהחוויותעמדוהדיוןובמרכזשלו

עולםמבחינתהן ,שירתוכמעצביהמשוררשל
לשפה.המחויבותמבחינתוהןהדימויים

מעטלאתרמהצלאןבשירתזהאופיינילדיון
מורכבתמסובכת,היאשירתוכיהעובדה

ניתןלאהמוות","פוגתלמעטנגישה.ואיננה
שיענהקוהרנטיניתוחצלאןשיריאתלנתח
המילוןעללעמודאפשראולםהשאלות,כלעל

 .יומשמעויותועלשלוהלשוני
"שיבולת"השירשלאחרתקריאהמציעהאני

השיראתהמנתקתכזו ,) 1955סין,אל<םסין
בוורואההמשוררשלגרפיחניומההקשר

לכמיהתוביטוי ,צלאןשלאמנותימניפסט
 .ביותרוהמזוקקתהטהורהבצורתהלאמנות

הןהמניפסט,לעקרונותמצייתהשירככזה,
הלשונייםבחומריווהןהחיצונייםבמאפייניו

תבניותאוחריזהממשקלים,משוחררוהוא

שוויםשאינםבתיםשישהכוללהואמארגנות.

 ,חופשיריתמוסבויששלהם,השורותבמספר
ביניהם.וגםהבתיםבתוךגםוגלישותפריצות

מובהקיםחומריםשלמענייןעירובמציעהשיר
ולילהמיםאבנים,-צלאןשלהשירימהמילון

ותרבותיהיסטוריאינטרטקסטחומריעם-

האירועיםאזכור .לצלאןאופיינייםשאינם
בני(מלחמתהקדומההעבריתמההיסטוריה

אירועיםשלאזכורםעםיחדאפרים>בבניגלעד

בספרדהאזרחים(מלחמתימינובניהיסטוריים

 )-30הבשנותבווינה,הפועליםוהתקוממות

 ,תרבותיאייקוןשהואבחוקרןוהשימוש
לפענח.מוזמןשהקוראכצופןבשירמשמשים

אבניעםיחד

מדמעותשצמחו

סורגים,מאחורי

אותיגררו

השוק,לככר

למקום

שאנימונף,הדגלשם

אמונים.כלללונשבעתילא

נרגראסירתמונתמתאריםוהשניהראשוןהבית

מונףבההשוק,כיכראלדמעותיו-אבניםעם
ההקשרלפיאמונים.לונשבעאינושהואדגל

חוסרבשלנאסרהדוברהראשוניההגיוני
יוצאשםהשוק,כיכראלמובלוהואנאמנות

להורג.

כלל.חומריעםפרטחומרימנגידיםהבתיםשני

ולידתםהפרטשלחומריוהןוהדמעותהאבנים
בכלא.שזלגומדמעותנוצקוהאבניםביצירה:

הםוהשבועה,הדגלהשוק,כיכרהסורגים,

הפרטאתלהכפיףשנועדושלטונייםסמלים
ושבועתהלאומיות,אתמסמלהדגללמדינה.

נאמנותרגששללשונימבעהיאהאמונים
פירושההנאמנותהפרט.מחויבאליהלמדינה

הםהסורגיםהמדינה.למעןלמותנכונותגם
הפרטיםעלהמדינהמפעילהאותההסנקציה
וכיכר ,הריבוןמרותאתלקבלמוכניםשאינם
גםומסורתיהיסטוריבאופןאירחההשוק

היולהורגהוצאותלהורג.הוצאותוגםירידים

עםהצייתןההמוןאתשהפגישפומביאירוע

אמצעיהמדינהבידיושימשוהמרדןהפרט

השוקכיכרהפכהוכךצייתנות,להשלטת

ובעונהבעתומוותשעשועיםשללסימבול
אחת.

חליל,

הלילה:שלכפולחליל

אדמומית-תאומיםזכור

חשוכה

ומדריד.וינהשל

מביאהבאים,הבתיםגםכמו ,השלישיהבית

הוצאתולפניהדוברשלהאחרוניםדבריואת
לזכורבבקשההחלילאלפונההואלהורג.
אירוע,אותו .ובמדרידבווינהשהתרחשאירוע

ביןגורלשותפותעלמרמזשעה,לפיסתום
המיליםצירופיבעזרתהנוצרתהערים,שתי

הואהחלילתאומים",ו"אדמומיתכפול""חליל

שקטשלזמןהואוהלילהצלילעדיןנגינהכלי

שדותמחברהלילה"של"חלילהצירוףבעולם.
רוגעת,תמונהויוצרוזמןצלילשלסמנטיים

הנשמעתענוגהרכה;נגינהשללכאורה,

מנגן:אינוב"שיבולת"שהחלילאלאבבהירות.
שלהתאומיםאדמומיתאתלזכורמצווההוא

חלילצלילכתכונתשתכונתהווינה,מדריד

הלילהבבהירות.ונשמעיחידבלילה:

חשוכה.למציאותלמטאפורההופךהליטראלי
ולכןבחשכהנבלעההיאגםהתאומיםאדמומית

לזכרה.החלילעל

 1התורןלחציהדגלאתהורד

הזיכרון,

התורןלחצי
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ולעולם.היום

הזיכרוןאלהדוברשלפנייהזוהי

הזיכרוןהדגל.אתלהורידוציווי

 ,האנושישללמסמןהופך
לאדםציוויהיאהדוברופניית

ואתמותואתלזכורהוא,באשר

ובמדרי.דבווינהשהתרחשמה

האדםמותעלהואהאבללכן
המונף ,הדגל .הזיכרוןמותועל

חוזר ,שלטוניכסמלהשניבבית

 •אבלשלכסמלהרביעיבבית
שכן ,אותנטיאיננושהאבלאלא

היאהתורןלחציהדגלהורדת
שמקורהבלבד,טקסיתפעולה

גשברולאהריבוןבהחלטת
לזיכרוןהדוברציווי ,לכן .אמיתי
שלהפרההואהדגלאתלהוריד

צלאןפולהמעצימההפרה ,הנכוןהסדר

כאינדיווידואליסט.הדובראת

 ,לדגלאמוניםנשבעשלא ,הריבוןשאיננוהוא,
 .התורןלחצילהורידומצווה

הלב:

 ,כאןגםהנןכיהודע
 .השוקבכיכרכאן
חוצותאלהשיבולת,אתאותה,צעק

המולדת:נכר

 . No Pasaranפברואר.

הלבאלהדוברפונה ,הזיכרוןאלהפנייהלאחר
בכיכרגםנמצאהואכילהודיעממנוומבקש

 ,אבלהמייצגתהטקסיתלפעולהמעברהשוק.
והפנייהאותנטירגשבגילויצורךלדובריש
 .עליולענותאמורההלבאל

אותה","צעקהציוויבא"הודע",הציוויאחרי

ל"שיבולת",מתייחסתהאנושיהקולהעצמת
נכר"חוצותאללצעוקישאותהלסיסמה,

משמשהמולדת""נכרהאוקסימורוןהמולדת".
שלכמבליטהדוברדמותעיצובבמישור

להיותשעומד ,הדובר .שלוהאינדיווידואליזם
בגיןהאסוריםבביתשישבלאחרלהורגמוצא

 .כבוכריבמולדתוחש ,נוןלדינאמנותאי
המילה ,השיראתשתרגםזנדבנק,שמעוןלפי

המקובלתבהוראתהכאןמשמשת"שיבולת"
ה"שיבולת"מבחןעלהמבוססתבלועזית,

י"ב,(שופטיםהאפרתיםאתהגלעדיםשבחנו
אמתביןהמפרידהיכרכסימןכלומר ,)ו-ד

ונו'.מעמדיתלאומית,סיסמהאו ,ושקר
המבחןכמילתשימשה"שיבולת"המילה

וחרצהאפריםאנשיאתסימנההשגויהשהגייתה

בחרושהגלעדיםמקרהזהאיןלמוות.גורלם
"זרםהואמפירושיהשאחד"שיבולת",במילה

מסוים,במקוםהמתהווה ,נהרמישלחזק,מים

התקיים"המבחן"שכןמים",שטףמערבולת,
הירדן.ליד

לדמעותמתקשרתמיםכשטףהשיבולת
המופיעיםולמיםהשירבתחילתהמופיעות

מלחמתמתאר"כיהתגהסיפור .האחרוןבבית

שתיממלאתבשירה"שיבולת"ולכןאחים,
ומסמנת ,הליטראליבמישורסיסמהפונקציות:

האינטר-במישוראזרחיםמלחמתשל

לצעוקהלבמצווהאותההסיסמהטקסטואלי.
 . N o Pasaran .פברואר :היא

בשנתבווינה,התרחשהבוהחודשהואפברואר

 ,הרפובליקה"להגנת"הבריתהתקוממות , 1934
הדיקטטורהשלטוןנגדוינה,פועלישלארגון
שעוצבדולפוסאנגלברטהממשלהראששל

קרבותלאחרהאיטלקי.הפאשיזםבמתכונת
המעוזונפלהמרדדוכאימים,שלושהשנמשכו
שברחביבעתדמוקרטיםהסוציאלשלהאחרון

שלסוציאליזםהנאציונלהתפשטאוסטריה
שטבעהסמההסיהיא N o Pasaran .היטלר

איברורידולורסהקומוניסטיתהמנהיגה
> lbarruri < פסיונריה""להבכינויההידועה

הפאשיזםנגדהמאבקאתשהובילה("הלוהטת")

 .)-1939 1936 (בספרדהאזרחיםבמלחמת

אירופהארצותבכלעצוםהדעוררהזומלחמה

אירופיותכלמשמעויותבהונתלוואמריקה
שלכמאבקנצטיירההיאמפליגות.ועולמיות

-הקדמהכוחותחושך:בנינגדאורבני
(כאשרוקומוניסטיםסוציאליסטיםדמוקרטים,

חשכתנגדאור>לבנינחשבועודהאחרונים
ספרדחיתהעתשבאותהכיווןהפאשיזם.

רווחהכזה,מאבקהתנהלשבוהיחידהמקום
חיתהמדרידגורלו.ייחרץשםכאילוההרגשה

הגנרלשללכוחותיושנכנעההאחרונההעיר

פונקו.

הספרדיתהסיסמהלבין"פברואר"ביןהסמיכות

שותפותיוצרתבפאשיזםהמאבקלסמלשהפכה
חידתפתרוןוהיאלמדרידוינהביןגורל

 .השלישיבביתהמופיעההתאומים""אדמומית
אתהפכובפאשיזםוהמאבקהאחיםמלחמת

האדוםוהצבעתאומותלעריםהעריםשתי
ואת(מדריד>הקומוניסטיםאתמסמן

להתנגדהניסיון(וינה).הסוציאליסטים

 ,בומתפשטשהפאשיזםבעולםלפאשיזם,
התבוסהבלילה.בודדחליללצלילמדומה

הערים,שתיביןהגורלשותפותאתמעצימה
היאהתאומיםאדמומיתמדועגםומסבירה

הדגלאתלהורידהדוברקוראלכן"חשוכה".
הואהפאשיזםשניצחוןכיוון ,התורןלחצי

הנחשבהחזקלפיההדוקטרינהשליצחונהב
התקיףוהרע,החלשאתבצדקידבירלטוב
צורותהםוהמלחמהוהמאבקההססןעליגבר

לשלוםבניגודהיחידותהאמיתיותהקיום

וסירוסה.המציאותסילוףשהםולהרמוניה

 (ן:
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קרן:חד

האבנים,אתיודעאתה

המים,אתיודעאתה

בוא,

מכאןאותןאקח

הקולותאל

אסטרמדורה.של

 ,ציוויאינההחמישיבביתהחדקרןאלהפנייה
הקולותאלאותולקחתהדוברשלהזמנהאלא
התחוללובו ,ספרדיארץחבלאסטרמדורה,של

כאשרהאזרחים,מלחמתבזמןמריםקרבות

קסטיליה.לעברהתקדמופונקושלכוחותיו
שלגוףבעל ,מיתולוגיחייםבעלהואהחדקרן

המשמשתאחתקרןיוצאתשממצחו ,עזאוסוס

מיםוטיהוראויבים,מפניהגנהמטרות:לשתי

גםלחוקרןישהמערביבעולם .מרעל
הואחילוניות.גםודתיות-נוצריותמשמעויות

שלתכונותלומיוחסותוהתום,הטוהרסמל
שימשהואבספרותהחופש,ואהבתאומץ

 .אומץושלאהבהשלכסימבול
מהטריטוריהמעבריוצרתהחדקרןאלהפנייה

המייצגתהמיתית,הטריטוריהאלהאנושית

עלמעידההיאהחשכה.שלפני ,קדמוניעולם
החדקרןשכןההוא,לעולםהדוברשלכמיהתו

הוא .האנושיבעולםשחסרהידיעהבעלהוא
היצירה.חומריאתוהאבנים,המיםאתיודע

יכולתאלמרמזתהמים"אתיודע"אתההשורה
השירתחילתשלהמובלהדוברשלו.הטיהור
מקוםאלמסעזהאיןלמוביל.בסיומוהופך

 ...מאבקהמסמןצליליחומראלאלא ,קונקרטי
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היצירהחומריאתהחדקרןשלידיעתוותבוסה.
קולותאתביצירהלהנציחהזמנההיא

הדוברשללכמיהתוביטויזהואסטרמדורה.
וקדמונית,ראשוניתתמימה,טהורה,ליצירה

האנושית.היצירהבכישלוןהודאתועםיחד

גםהשיר'אתשפתחווהאבן(הדמעות>המים

קונקרטיבמקוםשנפתחהשיראותו;מסיימים

שלבאל-מקוםמסתייםאנושיתבמציאות
אחרת.במציאותקולות

(וינהההיסטוריבאינטר-טקסטמשתמשצלאן

משהולומרכדי(חוקרן>והתרבותיומדריד>
הואלדגלנשבעשלאהדוברהאמנות.על

בתבניותשיריואתלכתובשמסרבהמשורר

אוזואמנותיתלאסכולהבהתאםקבועות,

בדרךאמנותייםבאמצעיםולהשתמשאחרת,
חופשית,שירהמבקשצלאןהמקובלת.

מושכלים,אמנותייםמאמצעיםמשוחררת

המרידיאןבנאוםמשנתופרושהזהובעניין

הואזהרצונובעבור .) 127עמ'שפה,<סורג

מטאפוריתסיטואציההשוק,לכיכרמובל

והלאהסתוםאופייהעלהמקובלתלביקורת
אתהבינושלאאלה .צלאןשירתשלנגיש

להורג.אותההוציאושירתו'
מטאפורותהןבפאשיזםומאבקןומדרידוינה

בדוקטרינותהיצירהחירותשללמאבקים
בלאוםראהשהפאשיזםכשםאותה.המגבילות

גםכךהפרט,קייםשמכוחומקודשערך

שמכוחומקודשערךבאסכולהרואההאמנות
תמציתאללהגיערצהצלאן .הבודדהיוצרקיים

הופכתסתימותהבגללשדווקאזוהשירה,

עםפגישהמאפשרתובכךעצמההיאלהיות
שיכולזההואצלאןשלהנכסףהנמען .נמען

-השירהאתזהובמקרה-האמנותאתלקלוט
ניתוחללאואותנטי,יצריראשוני,באופן
שלה.האמנותייםהאמצעיםשלמושכל

שלהמקובלתבהוראתה"שיבולת",השיר,שם
ביןזמןשלרצףיוצרכסיסמה,המילה

האירופיתלהיסטוריהעדהיהודיתההיסטוריה

שלשעולםאומרצלאןהאם .זמננובת
השפהאתמזהםמודרני'אוקדוםמלחמות,

זאתעםייתכן'פסולים?לצרכיםאותהבגייסו
ומסמלתכמייצגתהמילהעלאמירהכאןישכי
אירועמייצגתש"שיבולת"כשםמציאות.של

 " No Pasaranו""פברואר"כךקדום,
שלושאולם .זמננובניאירועיםמייצגים

עצמו'האירועאתלייצגיכולותאינןהמילים
שנוכלקולותבלבד'"קולותיו"אתאםכי

 •האמנות.בעזרתרקבזיכרוננולנצור

יגלידעפרהלד"רשהוגשהעבודהעלמבוססהמאמר
עבריתלספרותבחוגשניתוארלימודיבמסגרת

תל-אביב.באוניברסיטת

קולפ.

פורח?הרימוןנחחארץאתהידעת

" q פ;ךסךמ;ן~הס~ךץ~ת:ד~נכl] ? 

q פ;ךמלימ;ן~הס~ךץ~ת:ד~נכl] ?" 

מזרחי-מערבי")"דיוואן~נ;וה: ,ן,י(

q :ד~tס~ךץ~ת י~rפ;ךסךזפ;ן ז/J 
~ע~עףםלא~לים,~יןלאע.~י-ם~רי'עללא

הפ;רענרעםאםבכי-יםהנסתנא;רצל
: •• -••• : T • • • -ד--•• 

סזפאףםהאשששבוריג;רל;תוח!זים
-• : T ••:: - •: T •• • : 

םק;ךעל~~ץ~נ;וא"ם ר~; nםק ij~נ

~~אףם?ס~אף~לאק~~ים;דדים~ל~~ןם

q :ד~tס~ךץ~ת י~rע~י~םם~ר;ר;ת ז;, 

ם~~ק~הי ~~~~ר;ר;ת~ם~י~דחים~ר;ר;ת

~~יל-םז;לקליעיםף~ר;ר

 ,;ע~ח~םף~ןת

ס~י~ה?~ןלא~ר ם~~~ח.יקל~~~לים

q :ד~tס~ךץ~ת י~rם~:ן~קנףקי ז

ךה ,Y~~קנףקי·םtי~~ךם 9 ~~~חףנ:וים

 ן:~הףאף~חיר·~ןם תן,r.;ש~~ליז-ןם!ז;~י;ם

ם~~~יןה?ד~ה V1םת Qףבףךםןם~~דק

q :ד~tס~ךץ~ת י~rסע~יסך~ב, ז
ןם~ליtקיםסע,זף~הנ;ת q ~ ן~-,~

~מ;~ים w ~ ,שיך~;'ג~ר f ~;ת n ~ןלא

 ?םיו:נ~·י.ח~~ןע;,~ךעב-ס~ן~הק~~ים

q :ד~tס~ךץ~ת י~rם זJJ ס:~~ם~ים 

ל·ע;ת~ע.ר ry ~ןס~!זףם,םק!זףם~ין

מףר•םtי:ל 9ם~~ר~ועל~ך!ז;תז;ל.ל ר~~
ל.ז;וה;ם,ם~נ;וא"ם~ין

לא ,;ע ry~ין

 .,;עןםלא
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ע.יג:ם,לףי 11נ~לף, 7ל.ר-:ד~סלא~ם

מ~~ימףת~לדל.י-מ,ן 1 ~ ה~~~נ'~ל

 ת:~~ין זr;~ךץ~ל-ז!~ה,עדע.יג:םי 1ל 11
למףת.ףת ,J ~~מעלה iwל fב;ר t1 ~~לא

ס;~ס;ף ר~~~~~ י.;~ל
העברים.ינזןjמ
" : •• T -: T " 

שהבטיחסניליאלשלשכףחת-האלארצ;
-: : -T •• :• •• :• • • :• • : • -

~ע;לם,זאת~ם,קךלא ;נ~~tיםת~ישז!ל;ם

~ים p:מנ;ז!ר;תם"-מכלי;ת !V ~~ל~ך~ן

ק;לם. םל~~~מח;י;ן~ריריך~ל

ר~ריסגען p: ת;ך~~~סף~י~~בףר~י

ע:פף"ם,מ~ל.י~ת !Vרסמ;'חיל:ה י~;
~~~ריס~תמ~קרי;המ~ע,רףת י~;

ם! 1 ק:~-~ליל.י-מ~~ח~לז~סם.~על

ן~אר;ן'לזפדר'דסגאט;ס,ע;~ןיםלנף f~ירך:ך~ה~:קףם
פ;ת 9נ;ע;ת w!ל;לה,י;ם ,ל~ע;ן~יב 9נף, ryב~גסם

ה w ~~בףלי~:הה n;7דר.ומזפ
 ,;עך~סר~~א·ןםךסגאט;ס

~ףפ;ת.~ל י~ל~~פ;ךט 9~דד ,;עס p:~י 9מעל~~יט ,בקרל f ,ך~אר;ן

 ן:~ זr; ר~~~ן;מזאת,~ל-~ךדס~ן~ה,

~זפ;תר'פ ryל ם;ק~~~י;דר;~ה~חיו'ן~י~ת

ךכזנ:תמת~רמ~~דה,ן:חףךי
ל;מ;ת. qב~ד~יםךף ry~לי~נףק;~ךים

ש;~םתסrז,"כ םי~;~ lj פ:~ךמ~~לףת,

ק;רים, ת;ב~~א;סן:זףי' י.;~~~א;סן~י

ךמ;פםדלקת qמ~ע.י 7Qח;מ;תא;סן

ך~על fל~נ;ת~,סן
ח;מ;תלא

ם.יר w ;~ם~י

 ה~;ה~;ת nצ;ד~מז:יקו;ת~ל p:ך~י

ךןחףי'~רףע~ר !Vיא ryךמ~בףדה

f ךמ~ןכ;~הסריש~~לם~~ן~יםר
בתי-תמחףי. ,;עאצלנףונפתחים

:" : • T •• : •: T •• -: 

ב;נ;~ר~יןךק ryךמךק ryמעל ע~~~ך

זל ryלף~לימ'ל ryל~ליךג, ryמ;לידךג ryך

ב;ע;~רך~ין~םל;~ים ס~~~ף~.רת

 .ל;,;~סי~ין 7~ית-ע 7 ה~~ס~~~ךץ

חז:יישף~מ~דא;ת ,ה~י~ד~ 9רמ

מ;;יר~ל ;נן~~מףל זrד;ח~~~ת

~ליס~~ז:ין V! ~ i ~~ת~ן~הלא ,;ע
אר". 9ך"~ידז:יי "ן;ח~~"מ; p::פ;ןב;ת~וים

ךס~!לת,מם;לה י.;,ע~~~~ךץ
 'ר~~ןםךך;חסםך~~קראש~~ךץ

ם 7ry7~ש~יןמש;~קיםמ~חידים~~ךץ
 .ר~~ל~ים p:מ;ת-~ן·ע.ךן,ךשףם~תףל;תשףם~לי

נכ~~דהלאל~;ח~ליו 'ן;ח~~מ
ס~יי;סא ,ר w ~~מ rסדל.י 1ד

מ;ך;אדה~א~ה~ס~ים,ע.י;.ית t~חידק

f ףןס~ית.למףתי;ם-י;םנ;~יף ,;על

ף~~יחףי;ת-מ~ק,ר'ןי;נ;ת-מ~ךא ry~~ךץ

ק;רים,~ליעל w~ין ri ;על wס~ף~~רז
 ט,ק~~:ה ry ~סםךלא~נףלא זr;~~ךץ

~י;.ינףי;.ח,ריף ry :לאב;;ם ,J ~ןןק

~רףףא;ת;ף~ג~חים,~~~חים

~ע.י;.ינףלנף f~ך~ה~ראש,~~דר
מ~רףף.עלמ~בףדה~ל ri;;n ~~~ת
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ומהלזעקהכואבתמלחישה
רפאליצבי

וציוריומכתביובשולי-שולץברונו

-לשיבהעדיםאנוהאחרונהעת ~
אל-אומרהייתיאובססיבית,כמעט
שבים .ולץשברונושליצירתוכלל

קפקא,שליצירותיהםאלששביםכפיאליו
הפך ,מולדתובפולין .ודוסטויבסקיסטפרו

יצירתוופענוחאגדית,מיתית,לדמותשולץ

חידושכלפוסק.אינוובציורבפרוזההביזארית
קבועטקסבחזקתהואיצירתוסביבביקורתי

קץ.לאיןהתפעלותשל
גרפיהבאפסיטולוגענובועיסוקיהפעם

המשמשות ,שלוהגרפיקהבמלאכתו

אמנותהסיפורית.יצירתולכללקליידוסקופ
ליחידהמצטרפותספריוואמנותמכתביו

 •ביניהןלהפרידואיןאחתאורגנית
המשוררתעםשלוהמכתביםמחליפתכידוע,

ספרונולד ,גלפרדבורהההשראהרבתהיידית

 .ינםון pהבחויותהראשון
ומשאראליהמכתביוממורשתמוצל(אוד

הסיזיפיתלעבודתוהודותנמצאיצירותיו

פיצובסקי.)יז'יהמשוררשלובמחקרבחיפוש
כתבםכמולעיתיםכינדמההמכתבים,למקרא

לדידוהיוהנמענתאווהנמעןעצמואלשולץ
 .אלטר-אגובחזקת

אנו"טריסטן",מאןתומסשלהמרהיבבסיפורו
לזולת,מכתביםשכותבלפסנתרןמתוודעים
ברונושלו.במגרהנשאריםהםאךכביכול,
אךליעדם,מכתביואתאמנםשלחשולץ

בלב.דהאישיוידויוזההיהלעיתים
בלחשהרשום ,האישיהמונולוג ,כךואםכךאם

כמובן,להשראתו.פנימידחףשימשכואב,

העסקייםהמכתביםמןלידידותיומכתביושונים
ולעמיתיוהחינוךבמשרדעליולממוניםשכתב

הקרובים.

יוליסס.אניהמיתולוגית,קירקהחינךאתהאישי,לווידויומזבחמעיןראההואבאחרונים
לחסרתיהפכךשבקסמיועלהמצויברשותי"השולציזם"זאת,ובכלורע.אחאחרבתףרו
לידידותיובמכתביושאתביתרמובעהפיוטי
הרבות.

המוזכרתפוגל,דבורהאליהן:נתוודעהבה
יז'יבידינחשפואליהשמכתביו ,לכןקודם
כתבאליה ,פלוצקראנההציירתבסקי;פיצו

 ,הלפרןרומנהביותר;היפיםמכתביואתשולץ
צייריםשלידידתםהספרותיים,הסלוניםאשת

והאחרונה,לה;ומחוצההפולניתבבירה

נלקופסקה,זופיה ,שלוהרוחניתהאפוטרופסית
היאפולין;סופרישלהראשונההשורהמן

דרוהוביץ'בעירוהשואהמאימילהצילוביקשה
לעירההפולניתהמחתרתבעזרתולהעבירו
אך ,ביותרהדוקיםהיואיתהקשריווארשה.

דרוהוביץ',שלבגטואבדואליהמכתביו

שלבפוליןביותרהאכזריתאולי , 1941בשנת

מלנכולימכתבשולץכתב ,הנאציהכיבושימי

פלוצקר.אנהאל

היקרה!אנה"גברת

סבורשלך.הנאותמהמטאמורפוזותמוקסםאני

 ,האישיברצונךתלויותאינןשיצירותייךאני
בכל.מודעותתתהןאלא

מעברמצויותהציוריותיצירותייךכל
הגות.מנתיבייותרקצרבנתיבלאינטלקט,
שכמעטרב,כהחושיאושראנימוצאלראשונה

אחת.ברוחמצויואינו

 ,,הפרטית.רוחךאחרתראניזה,באורח
הקדושה""הדילטנטיותעלשולץכותבבהמשך

פעורה","תהומיותב-משחקיהעלהציירת,של
ללאלךיישמרביטחונך ,אלי"בואיולבסוף:

שלך.המטאמורפוזותבכלאיתרהנניסייג.כל

אונים".

אנה .לחייךכמעטניתןאלה,שורותלמקרא
אלמורמתאנונימית,כמעטציירת ,פלוצקר

אולייאיםאליהשולץשלודבריועל
כתבכמושולץשהרילבוטיצ'לי.אולרמברנדט

והואבלבד,האובייקטהיאאנהעצמו.אל
הגיגיובין ,בהזיותיופעםשכתבהסובייקט,

עודחיתהלאאמי ,נולדתי"כאשרהרבים:
בחיים",

הרמזיםאך ,יותרפרוזאינוסף,מכתבלהלן
בעליל:בובולטיםהרומנטים

23,10,1941 

לבואך.בציפייהקרובותלעיתיםבךהוגה"אני
בשלרב,זמןאיתרלשהותאוכללאלצערי
מקומותאללשובהאורחיםאתהמאלץהעוצר

מגוריהם",

לשלוחשניסתהאנה,לושלחההימיםבאחד

שכתבה.סיפורבעט,גםידהאת

שולץמעטחומקאליה,תודהבמכתב
האמיתיתדעתואתמלבטאונמנע ,בתשובתו

שללסיוטםהפך"הריאליזםהכתוב:על
הריאליסטיםשלהמגמהריאליסטים.האנטי-
פיקציה".אלאאיננההמציאותשלבחיקוי

תומסשליצירתוהיאלכך"הוכחהובהמשך:
הגהינום,תהומיכלאתבחובההטומנת ,מאן

שלכלשהיקונוונציהכהוא-זה,לשבורמבלי

הריאליזם".

היווילקהמריחודיינומאןתומסכיידוע
 .בימיוהגדוליםהיוצריםשולץבעיני
מכתבהואהלפרןרומנהאלשולץשלמכתבו
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מנימהיותרלחושניתןבוגםאך ,ענייני

דאגתואתבומביעהואחברות.שלשגרתית
העיתים,בצוקלמעשיהבריאותה,למצב

פולין.אמניעםולקשריה
לעומתוהרחוקים,הקרוביםמכריואלמכתביו

ללאלרוב,ישירים,יותרקונקרטייםהםזאת,

אךהנשים;אלבמכתביוהמצויהפיוט,ספח

פעםמדיהופכתהרוגעת,המעודנת,הלחישה

מתוודהנפש,ידידשולץמחפשלעיתיםלזעקה.
האוטוביורגפיההיבטרוחני.סעדומבקשלפניו

 .יותריואמיתכאןברור

בדידותועלכותבהואברזהתדאושהסופראל
נפש,לידידזקוק"אניומתחנן:התהומית

נאמןלשותףנכסףאני .אליורוחניתלקרבה
תגליותי",אלשליבמסע

ואתהפסיכוטיים,פחדיואתחושףהואפעמים

שחיתהההוראה,בעבודתלעסוקרצונואי
 .ביותרעליומאוסה
הוא ,-30הבשנותשנכתבוהמכתביםבמספר

כדיביותרבינונייםיוצריםעלשבחיםמעתיר
הפסיכולוגאלכותבהואוכךלבם.אתלקנות

רגפומןמשוררגםשהיה ,שומןסטפןהפרופסור

הללו"השיריםשומן:שלשיריועל ,וחובבני

לרוחי".הקרובהרעננהחוויהבחזקתחינם
האהובהמשורראלשולץ,עוברדבריובהמשך

שיריואתכיורומזוילקה,מדיהדיינו ,עליו

שללמוזהלדמותניתןשומןהפרופסורשל
בןכמוהיאהפרוזאיתהאמת .הגרמניהמשורר

בדחיפותנזדקקשולץברונווכואבת:אחרת
לאורלהוציאכדישומןפרופ'שללהמלצתו

שנתקלהינםון, pהנחויותהראשוןספרואת
אלבמכתבומגיעהואוכאןמסוימים.בקשיים
הכואבת,המחרידה,הבוטה,השיא,נקודת

ביער.אני"לילה.שחלם:חלוםשלבחשיפתו
גומחהחופר ,הפיןאתבסכיןחותךאניחשכה.

בתוכה",אותווטומן

שלדחופהלעזרהזקוקפין"ללא"האיש
שומן!הפסיכולוג

זיגמונדמטעםלאנליזהכאןלהידרשומבלי
תעתועיםוחזיונותפחדיםכיברור ,פרויד

ויתגברויילכדאלובאכזריות.אותותוקפים
 .בציוריו ,בהמשך
גדולטובים,יוליאןאלמכתבוזאת,לעומת

 1934בשנתהערכה:ומלארגוע ,פוליןמשוררי

עירבדרוהוביץ',משיריווקראטוביםהרצה

נכחשולץכמובןשולץ.ברונושלמגוריו
 .שהוקראולשיריםבהערצהוהקשיבבהרצאה

לטובים:שולץמכןלאחרכתבוכך

בתוכנוהנפשתהליכישכללימוני"אדוני
רוחךבעמקימטאפיזי.ללילההפכופנימה
היוכךהשטן.עםבריתכנראהאדוניקשרת

הללשירזהוהרילטרנסצנדנטליים".שיריך

כילשכוחאין ,כמובן .למשורר

אתטוביםיוליאןהיללבשעתו
יצירהבספרוראהיבםון pהנחויות

גאונית.

 'ולחיפושיםלחלוםפרט ,הכולבסך
המכתביםכילומרניתן ,ידידאחר

תפרוץהזעקהבלחישה.עדייןנכתבו
שלהפלסטיתביצירתועזבכוח

הסופר.

* 
שולץכתבכך-הגאוני""בעידן

 ,ילדבעודוציוריוביכוריעל
הזאת,הניירתבתוך"ישבתי

מלאותעיני ,מהזוהרמסונוור
בחופזה,ציירתיהתפרצויות,

בשוליים, ,באלכסוןבפאניקה,

 ; ,, ...המודפסיםהכתוביםבתוך
האלילים"עודבי"מגילתמתוךשולץ,ברונו ,ציוריוהגאוני.העידןתםבבגרותו

פורציםכמו ,רישומיו ,תחריטיו

ארוטית.מורבידית,בזעקה

ביעקבהשולטתאדלההמשרתתשלמגלגולן
המסתוריתביאנקהשלהבדים,סוחרהאב

יםלעית .ברוטליעריותגילויעולההמקסימה,
לרגלי-שולץברונופניופניו-הגברמתפלש
השולטתמיתית,קירקהמעיןהגדולה,האשה

 ,מכווץכתולעת,לידהזוחלהואמצרים.ללאבו
האילמת.בזעקתומפלצתיאףלעיתים ,מפוחד

שלהסקסית,הערומה,רגלהתחתנשלטהוא

 ,הגבר .לדרדסוואףבולבעוטהמוכנההצעירה,
ועבדמאזוכיסטהוא ,הציירשלאלטר-אגו

הנשי.הארוטילסאדיזםנרצע
האופייני ,מזוכיסטיתעתועיםחזיוןלפנינו

ראשיתושל-19ההמאהשללדמונולוגים
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קובין ,הנורווגימונקובראשם ,-20ההמאה

הבלגי.רופסובעיקרהאוסטרי
נרשם ,ולץשברונושלבדידותובשנות

 ,אורגיאסטישמרקמו ,ואכזרימאגיריאליזם
האדם .שלוהאישיתלמיתולוגיהיאהוהוא

-נשכבאו-ניצביפנה,באשרהזועקהנדרס,
לפניאוהמיתית,היווניתפרספונהלפניכמו

והמוות.החייםאלילתמעיןקשישה,נימפה

ולרחמים.לחסדמקוםאין ,זובשאול

כולושקועשולץברונוהיהבאמתהאם
המקבריותהסצנותנוסחבמאזוכיזם,

חיתהלאשמאאוז'נה,ז'אןשלמ"המרפסת"
 ,שלוהציוריתבליצנציהפניםהעמדתאלאזו

 ?האמנותיתבח.ירותו

אמיתי.המאזוכיזםשולץ,שלחוקריופיעל

אינןהבועטת,לרגללהשפלה,הסגידה

עםמיוסרתהזדהותאלאפלסטית,מטאפורה

הדפרסיותוהרשומות.החרוטותהדמויות

באמנות.פורקןחיפשושלוהמיניות
 ,למשל ,בספריוכברמופיעההמפתההאשה

גםשימשורביםרישומיםהמסתורית.ביאנקה

 .סיפוריולאיורי
בעלצייראינושולץברונו ,דעתילעניות
המרהיביםסיפוריואילמלאהקומה.שיעור

לוחולקיםהיינולאהכמוסים,בסודותיהם
כאןשהוזכרוהדמונולגיםרבים.כהשבחים

למעשהקומתם.בשיעורעליועוליםלכןקודם
מהאוטודידקט,כמעטהיההציירשולץברונו

ידמלאכתהוראתלצורךבהחלטדיבושהיה
ליסיפרותלמידיו .עירושלבגימנסיהוציור
ואגדותמעשיותלהםבספרואותםהקסיםשהוא

,לרובבשיעוריולהשתיקםביקשובכךשהמציא
יתרה.בהצלחה

ברישומיולזעוקהמשיךהביתה,בשובו

עוד.לוחיתהלאהלחישהובתחריטיו.
אישבידינרצח , 1892יליד ,שולץברונו

דרוהוביץ.בעירו-1942בהאם.אס.

ראהביצירהורק"אךפעם:כתבפיצובסקייז'י

חיתהלאשורההמציאות .אותוהסובבאתברונו

תהפוכותכלמפניברחהואוהלאה.ממנו

קנההואהפילוסופיתתורתואתהעולם.
חיתההיאבאשרהמציאותומיונג.מהוסרל

לרוחוביותרהקרובהבלבד.מטאפיזיתבעיניו
ברגסון",שלהרוחניתהאינטואיציהחיתה

גיזציהמיתולוביצירתוראהעצמושולץברונו
המציאות.של

ביןוהמדומה,המוחשיביןנעהיצירתו ,בעיני

 •והזעקה.הלחישה
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זהמצד

-~לויתןעמוס
אירועיםספרים,מוספים,

הטייסיםלמכתבנספח

לתכניםמעברהטייסים,מכתבשלהחשיבות

היום,שלהעדריתשבישראל'היאבוהכתובים
דווקאלאואחרת,חשיבהדרךמציעהוא

הביטחוניותבעיותינולפתרוןכוחנית,

שרוןעלהמאזהתרגלנו'כךכלוהמדיניות.
שאיננובכוח,רקמגיביםכוחשעללשלטון'
למרותוזאתאחרתדרךשוםלשקולמוכנים

הסלמהתמידהיאכוחניתתגובהשלשהתוצאה

כיצדמענייןוהתגובה.הפעולהשלאלימה
שלהברוכותהתוצאותאתשכחנולגמרי

לגבולצה"לנסוגמאזמלבנון.הנסיגה

בליאףיחסית,שקטההואהגבולהבינלאומי'
שאםספקאיןמצרים).גבול(כמושלוםהסכם

יוצאיםהיינולאבשלטון'ברק,ולאשרון'היה
היסודיתהשקפתושלפימכיווןהיום,עדמשם

האמנם?דבר.משיגיםלאויתור'אונסיגה,

הסיניהעם ם!!מכליותרהמזוהיםהספריםאחד

הואישראל'מעםפחותלאוהעתיק,החכם
(נולדהקדוםהחכםרזה,לאומאתהאםזספר

 2700בןשספרוהספירה>לפנילערך 750בשנת

ספרשלנו.התנ"ךמןיותראפילועתיקהשנים
אתאותנומלמדהדרך")"ספר(הואחטאו

אתהנכונה:החייםדרךשלהפילוסופיה

שבחולשה,העוצמהאתשבכישלון'ההצלחה
שבשאיפהההבלאתשבוויתור'היתרוןאת

סינית,היסטוריהשנותאלפיםשלושתלכוח.

מעידותכיום,עולמיתכמעצמהשגשוגהכולל
בטלים.דבריםאלהאיןכי

כיאומרזמננו'בןסינימלומדיוטאנג,לין
(תרופת-הנגד>האנטי-דוטהואחטאוספר

המערביתלחשיבהמכיר'שהואביותרהטובה

חטאוספרשל"בכוחושלו:במילותיוהכוחנית.
אחריםולשליטיםהיטלרכמולרודניםלגרום

מטופשים"טיפשיםלהיראותשררה,רודפי

 ,) 1963,לונדון Wisdom of China<מתוך

ספרמתוךרזהלאושלמאמרותיועשרהנה
מאנגלית):(בתרגומיהאםז

ואקחטוב,היהשסופואליםאישליהראה . 1

למורה.ליאותו

סוסיםמאלפים-חסרשטאובמקום , 2

אותםמאלפים-שוררשטאובמקוםלמלחמה:

מחרשה.למשוך

קלףעלהחכםמוותרשלום,להשיגכדי . 3
מנצח.

אתלפצועסופועצים,לחוטבגרזןהמושיט , 4

אצבעותיו.

קשיח-במותוגמיש:ורךהאדם-בהיוולדו . 5

ונוקשה.

החזק;עלגוברהחלשסלע:שוחקיםמיםכמו . 6
הקשוח.עלגוברהעדין

להקהותה.סופוהמידה,עליתרחרבהמשייף , 7

שבמרכזו.החללגל'גלשלכוחו . 8

 .שבוהחלוןקיר'שלחשיבותו . 9

ודרדריםקוציםחונים,שצבאותהיכן , 10

צומחים.

הולמתפולמוסיתתשובה

גםנגזרתממנוהפוסט-מודרניזם,שללידתו
העולםמלחמתלאחרהיאהפוסט-ציונות,

שלהגדוליםהנרטיביםמןכאכזבההשנייה,

שהנרטיביםבעודאלאוהקדמה.הנאורות

עסקוהמארקסיזם,למשל'כמו'הללו'הגדולים
התופעותשלובהסברבהבנהובראשונהבראש

לדיסציפלינהוכיאותוהחברתיות,ההיסטוריות

האמתלחקרלהגיעגםשאפומדעית
הפוסט-הרישניתן'ככלהאובייקטיבית

פוסט-סטרוקטורליזם>גם<הקרוימודרניזם

24 
 284גליון



ובשיפוטבביקורתובראשונהבראשעוסק

היהיכולההיסטוריהמטריאליזםאםשלהן.
באימפריאליזם,בפיאודליזם,בעבדות,לראות

הכרחייםשלביםאחרות,היסטוריותובתקופות

לאאם ,ולהבינןהאנושות,שלהקדמהבדרך
 ,ונגזרותיוהפוסט-מודרניזםהרי ,להצדיקן

אמתאו ,הסבראחרמבקשיםמשהםיותר

הםעוד,מאמיניםאינםשבהאובייקטיבית,

לכללפהולהיותולהוקיע,לקעקעמבקשים
היסטורייםתהליכיםשלקורכןעצמושרואהמי

שלהכוללותהאידיאולוגיות,במקוםוכךאלה.
נרטיביםלריבויעדיםאנו ,המודרניהעידן

 ,הפוסט-מודרניהעידןשליחסיותואמיתות
כתבילביןבינןחוצץדקגבולאךשלעיתים

גרידא.תעמולהוסיפוריאשמה

הפוסט-מודרניזםשלאלהכללייםהיבטיםעל
(המביעליסקמשהעומדיםוהפוסט-ציונות,

גלבויואבהסוציולוגי),במחקרלפגיעהחשש
אביבסנטורה"),"הטבחבפרשתזאת(המדגים

הפוסט-שלהידקוצראת(המציגבראלי

ומשתתפיםהציונות)בהבנתקולוניאליזם

פוסם-ציונילעמיתתשובהבקובץנוספים
 587אחרונות,ידיעותפרילינג,טוביה<עורך:

המבקש ,מסוגוראשוןקובץ ,) 2003עמ',

עלמסודרתתגובהרב,באיחוראמנםלהגיב,
החדשים""ההיסטוריוניםהאשמות

המפעלנגדהביקורתיים"ו"הסוציולוגיים
 .הציוני

שפיאאניטהגםמנהליםמענייניםפולמוסים

אופירעדינגדקלדרוןנסים ,נהלשטרזאבנגד
בעלפלורליסטיםספרובצאתהתייחסנו(אליו

(המייצגחזונייורםנגדבוטלישראלכורחם>,

אתהמתארטאובוגדיימנית>פוסט-ציונות

הרעיוןשלהצרפתי-אמריקאי-ישראליהגלגול
הפוסט-מודרני.

והממוקדהשיטתיהשלם,המאמר ,לדעתיאולם
"פוסט-גוטווייןדניאלשלמאמרוהוא ,ביותר

החברתי"והשמאלההפרטהמהפכתציונות,

הפוסט-ציונותאתהמכה ) 274 • 243<עמ'

בעיקרובו ,עצמוהפוסט-מודרניזםשלבנשקו
אתרכז.

הפכהכיצדמעניינת:שאלהשואלגוטוויין

לכאורה,שוליתוביקורתית,רדיקליתאסכולה
היודברהשנושאיהפוסט-ציונות,כמו

גייםו"הסוציולוהחדשים""ההיסטוריונים
אתהציוניבקולקטיבשראוהביקורתיים",

ופלסטיניםיהודיםשפקדוהאסונותלכלהמקור
 ,ישראלבארץהאחרונותהשניםבמאה

בישראל?הציבוריבשיחהגמוניתלאסכולה
בתהליכיהתבוננותעלהמתבססת ,תשובתו

קובעת:הישראלית,בחברהפנימייםתמורה
המעמדשלהאידיאולוגיההיאהפוסט-ציונות

תחרותעלהמבוססהמעמד ,בישראלהחדש

להסדרההמתנגד ,חופשיושוקכלכלית
היאהפוסט-ציונותהרווחה.מדינתשלחברתית

מהפכהזוההפרטה.מהפכתשלגיההאידיאולו

"פוסט-ויצרהלימיןשמאלביןגבולותשחצתה

"פוסט-ציונותשללצדהימנית"ציונות
 .זואתזומחזקותוהן , ,,שמאלית
הפוסט-ציוניתהאידיאולוגיהאתמנתחגוטוויין

הפוסט-מודרניתהמתודהשלבכליה
למושגמארקסשהקנה(במשמעות

שבאהרעיוניתכמסכתכלומר"אידיאולוגיה"),
 ,לדבריואנוכיים.אינטרסיםלהסוותאולייפות
מאבקהתנהלהפוסט-ציונותשלעלייתהבשלב

החדש";ה"מעמדלביןהוותיק""המעמדבין
במנגנוניםפגעההפרטהמהפכתשלהניצחון

שלהכוחבסיסשהיווהציבוריים,הממלכתיים
עםכללבדרך(המזוהההוותיק""המעמד
השוקשלכוחםאתוחיזקהעבודה)תנועת

שאבמהםהמקצועייםוהממסדיםהחופשי

במדינתהפגיעה .כוחואתהחדש""המעמד

בהמשךהביאוהחברתיהביטחוןוערעורהרווחה

שהתפלג ,הבינוניהמעמדשלמחדשלריבוד

אינטרסיםבעלייריביםמעמדותלשני
הנשחק"ו"המעמדהעולה""המעמדמנוגדים:

הפוטנציאליהבריתבןאתגוטווייןרואה(שבו

בעתיד).החברתיהשמאלשל

וימנית,שמאליתפוסט-ציונותביןהחיבוראת

ששירתשלביםשניבןבתהליךגוטווייןמסביר
התמקדהעלייתהבעתהמגמות:שתיאת

עלבהתקפה(השמאלית>הפוסט-ציונות
לפרקם;במטרהוממסדיוהציוניהקולקטיביזם

קידמה ,נתערערואלהשממסדיםלאחר
כמוערכים(הימנית)הפוסט-ציונות

כליםשהפכוותחרות,אינדיווידואליזם

טמונהמקום,מכלבתוצאה,ההפרטה.בתהליך

מהפכת"ניצחוןנפתרה:שטרםמבניתסתירה

מגורםהפוסט-ציונותאתהפךההפרטה

אתשמאשררלגורם ,ביקורתיאופוזיציוני

תקפהמראשיתהההגמוני.הניאו-ליברליהסדר

ואתהציוניהקולקטיביזםאתהפוסט-ציונות

כמוידיועלשנדחוקבוצותבשםממסדיו
אלה,קבוצותשלמעמדןאךוחרדים;מזדהים

בעקבותהוחמררקהנשחק","המעמדשלכמו
סייעהשהפוסט-ציונותההפרטהמהפכת

 ,) 247<עמ'לקדם"

הפוסט-אתבנפרדגוטווייןמנתחבהמשך

רקלאזאתועושהוהימנית,השמאליתציונות
אלאדובריה,שלטקסטואליניתוחבאמצעות

מפורטסוציולוגיניתוחבאמצעותפחותלא
הפוסט-מודרניזם)עלבמיוחדאהובה(מתודה

כיאומרגוטווייןשלה.הכוחעמדותשל

תוךהציבורימעמדהאתרכשההפוסט-ציונות

בלבשמצוייםגורמיםעםפעולהשיתוףכדי
כאלה:ארבעהמונהוהוא ,הישראליבממסד

'הארץ',עיתון ,המאוחדהקיבוץ ,לידרןמוסד
מכוןהואלידרןמוסדוהאוניברסיטאות.

לזרימתצינורהמשמשלמחצה,ממלכתי

סוףמאזהרחב.לציבורהאקדמיהמןרעיונות

פוסט-רעיונותלהפצתבמהשימש soה-שנות

כיישומםהוצגהשהפוסט-ציונותמודרניים,

הוצאתעםבשיתוףהישראלית;למציאות
החינוךמשרדובתמיכת ,המאוחדהקיבוץ

העתכתבאתלידרןמוסדמוציאוהתרבות

מרכזילכלישהפךוביקורת','תיאוריה
הפוסט-האידיאולוגיהשלולהפצתהלגיבושה

 (ו:
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הבלתיהבמהשהוא'הארץ'עיתוןציונית.
הפוליטית,העסקית,העיליתשלרשמית

תפקידמילא ,בישראלוהמקצועיתהאקדמית
הפוסט-הרעיונותשלהמהירהבהפצתםמוביל

תקשורתכליעלגםבכךוהשפיעציוניים

העיקריתהזירההיוהאוניברסיטאותאחרים.

לדימויבניגודהפוסט-ציונית.בביקורתלדיון
עלוכנרדפיםהאקדמילממסדאופוזיציהשל
פוסט-ציוניותהשקפותבעליחוקרים ,ידיו

מרכזימקוםהאחרוניםבעשוריםתופסים

חדשה.אורתודוקסיהומגדיריםהאקדמיבממסד

קיבלהישראליהממסדשבה"הקלותלדבריו:
להובילעשויהורעיונותיהםהפוסט-ציוניםאת

היאמשהפוסט-ציונותיותרכילמסקנה,
מבקשתשהיאכפי ,לממסדאופוזיציה
מטרותיולקידוםמסייעתהיא ,להצטייר
 ,) 250(עמ'אותן"ומשרתת

המהפךעםמיוחדתתנופהקיבלהשינויתהליך
הפוסט-ציונותהן ,מכךכתוצאה , 1977של

ראוהליברלית,הפוסט-ציונותוהןהרדיקלית

העבודהתנועתשלמדרשהמביתבציונות
מהפכתשלדרכהעלאידיאולוגימכשול

התמקדההרדיקליתהפוסט-ציונותההפרטה.
אתהציגהכאשרהאשמה""שיחבטיפוח

עוולמעשירצוףעברהשכלכתנועההציונות

+-
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 1:~ו
וערביםיהודיםכלפיופוליטיחברתיודיכוי

טיפחההליברליתהפוסט-ציונותואילוכאחד;

וטענההכלכליתהיעילות""שיחאת
מהווההקולקטיביים,יסודותיהעלשהציונות,

ישראלהשתלבותעלהמקשהארכאישריד
שלומסקנתו .-21ההמאהשלהגלובליבשוק

 ,פעלוהפוסט-ציוניהשיחסוגי"שניגוטוויין:
יסודותאתלערערכדישונותבדרכיםאפוא,

כדרך ,הציוניהקולקטיביסטיהאתוס

 .) 254<עמיהחברה"שללהפרטתהללגיטימציה

העמדותאתגוטווייןשמנתחהניתוחגםמעניין

"מרכזמטעם<היוצא'תכלתיהעתכתבשמבטא
האידיאולוגיהאתוהמבטאבירושלים>שלם"
יהודיםבהוגיםשמקורההחדשה,השמרנותשל

הימנית.הפוסט-ציונותושלבארצות-הברית,

הציונותכיהיא'תכלתישלהמרכזיתהטענה

הצליחהלאהעבודה,תנועתעםהמזוהההישנה,
יהודית"ל"מדינהממששלמסגרתלבנות

אומרגוטווייןהיהודים").מ"מדינת(להבדיל
אהדהמגלה'תכלתי,מעורכי ,חזונייורםכי

הציונותשלכשלילהלפוסט-ציונות
ובמפגשהבן-גוריוניסטית,המטריאליסטית

דוברימאמצים ,לשמאלימיןביןמענייןקצוות
~לוןאמונהכמוהימנית,הפוסט-ציונות

~לון>בני"מולדת"ממפלגתהשרשל<רעייתו
כדיהחדשים""ההיסטוריוניםממצאיאתאפילו
(בינינומלחמהכאןיש ,כן"אכןלומר:

ברירהלנואיןהארץלנוואםלפלסטינים>,
שצריך.מיאתממנהולגרשעליהלהילחםאלא

אבללאחרים,שגרמנובטרגדיהלהכירעלינו

 ,בצדקתנו"אמונתנואתלערערכדיבכךאין
כותבת.היא

השמאליתהפוסט-ציונותשניתוח ,כמובן

אינן ,פניהןעלשכוונותיה,משום ,יותרמעניין
הפוסט-הציונותשלאלהכמוגלויותכה

הפוסט-שלאופייהכיאומרגוטווייןהימנית.

הפרטהשלגיהכאידיאולוהשמאליתציונות

כדוגמה .בהמשךרקוהתבהרבתחילהעמוםהיה

כאשרשגב,תוםשלספריואתמביאהוא

הקולקטיבבפירוקהתמקדהראשוניםבספריו
השדחים,צהיוניםהאחרוןבספרוורקהישראלי

באישושמתמקדהוא ,-2001בשיצא

"הציוניםבספר:(כנאמרהאינדיווידואליזם

 ...עצמםלמעןהחייםישראליםהםהחדשים
לעידןנכנסתישראלהזההחלוםהגשמתעם

לפיהחדש,הישראליהאתוסהפוסט-ציוני").
הואשסמלו ,ביאר-ליברליאתוסהואשגב,

שגב,שלהאמריקניזציהמושגהאמריקניזציה.
המרכיביםאותםכלאתכולל ,גוטווייןמעיר

הפוסט-שמציעים"השמרנות-החדשה",של
 .מימיןציונים

יוסיעםמתפשרבלתיויכוחגםמנהלגוטוויין
יהודהד"רועםבן-גוריון>(מאוניברסיטתיונה

אנשישניהםתל-אביב>,(מאוניברסיטתשנהב

שהפןוטועןהמזרחית",הדמוקרטית"הקשת

גםדבקהפוסט-ציונותשלהניאו-ליברלי

פעולתעלמברכיםהםכאשרבטיעוניהם,
הקצאתשלבסוגיההשוקכוחותשלהפירוק
מהומזדהים;ערביםלאזרחיםהמדינהקרקעות
המדינהכיהאחרתלתביעתםבסתירהשעומד

צדקשלבהשלטתויותרמעורבתתהיהעצמה
ש"באמצעותסבורהואלפיכך .חלוקתי

האזרחית,והחברההשוקשלהאידיאליזציה

יונההמדינה,שלהדיכוימןמשחרריםכגורמים
הניאו-השיטהאתמאשרריםרקלאושנהב

הניצולאתמטשטשיםגםאלאליברלית,
כלפי .) 267<עמיהחברתית"והאפליההכלכלי

הניאו-ליברלישהאופי ,טועןהואאופירעדי
לביטויבאהשקפתולפיהפוסט-ציונותשל

כיקובעהואשבו ,שערךאמתומןבקובץ

 ,אחרחברתימאבקכלדוחהבכיבושהמאבק
בכךראהגוטווייןלהפרטה.התנגדותכולל

הישראליהשמאלשלהיוםלסדר"היצמדות
 ,).ל.ע-דוגלהואשבוהחברתילשמאל(בניגוד

היהאזרחולזכויותלשלוםהמאבקשבחסות

פעילשותףהאחרוניםהעשוריםבשלושת
והפרטתה"הרווחהמדינתריסוקבמדיניות

 .) 269<עמי

שלעלייתהכיהיאחיבורובסיוםמסקנתו

משקפתהאחריםהעשוריםבשניהפוסט-ציונות

הבינוניהמעמדעלשעברוהתמורותאת
כאידיאולוגיההחלההפוסט-ציונותבישראל.

בביקורתשהשתמש ,החדש""המעמדשל

הישראליתהחברהלהפרטתכמנוףהציונות
ניצחוןעםהוותיק";ב"מעמדמאבקובמסגרת

ההגמוניהמןלחלקהפכההיאההפרטהמהפכת

הבינייםמעמדאתשפילגההניאו-ליברלית,
נשחק",ול"מעמדעולה"ל"מעמדנוספת,פעם

ידיעללהומחוצהמתוכהמאותגרתוהיא

המעמדבעקבותשנוצר ,החברתיהשמאל
יחסיהשלמחודשתלבחינההמובילהנשחק,

יצירתהאפשרותעלשמרמזמהלךהציונות,עם

 .) 273<עמיחדשהסינתזהשל

להתנגדואפשרגוטווייןעםלהסכיםאפשר

סדורהמשנהמגיששהואספקאיןאבל ,לו

העיתים.למבחןלעמודעודשתצטרך

לעיקר>(מסביבסחור ,סחור

רסלינג,(הוצאתרדידהז'אקמאתבבלנפתולי
וביאור:מבואמצרפתית,תרגםליבידו'סדרת
יותרלפניכברשיצא ,) 2002בן-נפתלי,מיכל

עליולכתובהגעתיעכשיורקאבלמשנה,
המדור),בסוףממליצים""דרושיםלהלן<וראה

מצליחשבולאופן ,לדעתימעניינת,דוגמההוא

המסקרניםהסיפוריםאחדאתליטולרדידה

הדקונסטרוקציה,בשיטתולפרקו'שבמקרא
כשלשזהודומהמשמימה.פרשניתלסוגיה
 ,סחור ,סחורההולכתלכתיבתותמידהאורב

שלהמתורגםהשםכמוונפתלת,מתפתלת
המתרגמת,של<ששמהבבל""נפתוליספרו

כך>.כלאותוהולם ,בן-נפתלי

מההמעניינת,השאלהאתלשאולבמקום
באבבלמגדלעלי-יא,בבראשיתזהסיפור

<ולדעתימטרתוומהכוונתומה ,לנולומר

רדידהמתמסרהיום>,עדמאודגדולהחשיבותו

כלומר ,האמצעישלהמשניתלשאלהורקאך
קרי:ממנה,שנובעובמההלשונות,בלילת

המסהבעקבותעוסקהואשבההתרגום,סוגיית

המתרגם"של"משימתובנימיןולסרשל
בספר).היאאף(המובאת

אכזבהשלאלהעמומותשתחושותמודהאני

לאחררקיותרלינתבהרו 'בבלנפתולילמקרא
לויזאבשלהמאלףהמאמראתשקראתי

השפעות-רדידהוז'אקלדינם"עמנואל
רים pמת-לשרהמנתה(בתוך:ותגובות"

 , 1994מאגנםהוצאתיהודית,בפילוסופיה

רחבהפרספקטיבההמעניק ,) 292-258עמודים

שהמתרגמת,דבר ,המתענייןלקוראיותר
והמושפעתרדידהשלבהגותוכךכלהמעורבת

שלה.דבר"ב"פתחדיעושהלאמלשונו'לגמרי
עלתחילהכאןלהתעכבראוילינראהלפיכך
מושג ,לוישלבמאמרואחדיסודמושג

דבר-אחריושמשאירסימן- trace <ה"עק;ה"

לריבם,שלמהגותורדידהשנטלשהיה>,מה

האתיקהאללוינסאתמובילהואכיצדולראות
אלרדידהואתהחשובות,ושאלותיה

כלאתשעושהמהודקדוקיה,ההרמנויטיקה

ביניהם.ההבדל
בהגותומבחין ,לויזאבמסבירלדינם,

ל"אי-הוויה","הוויה"ביןרקלאהאונטולוגית
עקבה",בתור"הוויהשלישיבמושגגםאלא

להוויה'.'ש"מעברמהעלמרמזתהעקנהכאשר
כךכלהמרכזיה"סימן",מושגשלתפקידואם

הקייםמשהולסמן ,הלשוןשלבפילוסופיה

היאה"עקבה"הריבפועל,הנעדראךבעולם,
אומשהומסמנתהיאה"סימן",שלהיפוכו
ההווה.בעולםמופיעואינוקייםשאינומישהו'
נראית,בלתיאששל"מסמן"הואהעשןלמשל:

בעודאש";בליעשן"איןבמשפטנמצאת,אך

ואיננה.שחיתהאששל"עקבה"הואשהאפר
יששלישותאופןהיאה"עקבה"לריבםלפי

משמעה"עקבה"השארתנוכח.שאיננו

איננועקבהשהשאירמיזאתעםהיעלמות.
לדיונוהמוצאנקודתגםזוהי .איןבבחינת

האלשלהטרנסצנדנטיותהאלוהים.בשאלת
היהדותשלפיאףנוכח,אי-היותואתמבטאת

כלומר'הנברא.לעולםכבוראאלוהיםקדם
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בעולם:אלוהים"עקבות"אתרקפוגשיםאנו

בטקסטיםובעיקרסיני'הרעלהבוער'בסנה
בתנ"ך.הכתובים

דו-חןלריבם,שלבמשנתואלח,"עקבות"
לשמשיכולותואינןטבען'מעצםמשמעיות

בנו'תלויהדבר •ביהמודרלאדםחותכותראיות
האלוהי,העניין"עקבות"בתורבחןלהכיראם
כ"עקבות"אותןשמקבלמיגםאולםלא.או

בעיניתמידהואשחותירןאלוהיםחריכאלח,

שלל"אתח"<בניגוד"הוא"בחזקתלריבם
"אל"מעבר",לעולםשנשאראלוהיםנובר),

אלגםאלאלחושים,רקלאבלתי-נראה",

זוהילמחשבה".נושאלעשותו"שאי-אפשר
האלשלגיזציחחדמיתולובדברההשקפה
התלמודיות.בהרצאותיודיברשעליה

אושוויץ'לאחרבמיוחדמבוגר'אדםלהשקפתו'
שלהמיתולוגייםהספיחיםכלעללוותרצריך

ועונש,שכרכגוןחמונותיאיסטית,אמונתו

הפנמהלבואצריכהבמקומםוכדומה.השגחה

בתוראלוהיםאתהתופסתהיחיד'שלדתית
לריבםמפרשלכךבהתאםגמורה"."אחרות

שלבמשמעותאלוהים""בצלםהביטויאת
עלכאןנשעןהואהאל".בעקבות"ללכת
ייראו"לאופניאחוריאת"וראיתהפסוק
מתגלחשאלוהיםלנולומרכדיכג),לג,<שמות

ללכתעלינווששומה"עקבותיו",ידיעללנו
הליכהזושאיןאלאאלח;"עקבות"בעקבות

כלומר'ח"אחר",לקראתאלאלקראתו'
הולכיםאמנם"אנואחרים:אדםבנילקראת

לנומתגליםהאלפניאולםאלוהים,בעקבות
זאתמתמצתאותם",נראהלאשלעולםבכך
לוי.

היאחתיאולוגיח"מסקנתלריבםאצלכלומר'
אהבתבתורהיחידבנפששמופיעמההומניזם".

בתורהחברתיבמישורמתגלחמופנמת,אלוהים

אפשראיבימינולאדם.אדםביןמודרנייחס

רחוקותבארצותשקורחמהכילטעוןעוד
וראה-בבראשיתלסיפורקשרדווקאיש(ולכך

התחתונההשורהלפיכך' .לנוגענואינולהלן>
"המטרההיא:לריבםבעקבותאליהמגיעשלוי

היאאליה,מוליכההאלעקבתאשרחאמיתית
היאבעקבה,מהדיוןהמשתמעתהמסקנההאדם.

האתיקה".

בעקבותלומר'נוכללרדידה,עתהנשובאם
ח"עקבח"מושגאתנוטלרדידהכילוי'זאב

מחיל"רדידהשונה:פניושמגמתאלאמלדינם,

חחרמנויטיקח,עלוראשונהבראשזהמושג
של(בשיטותהטקסטים"פרשנותעלדהיינו

מיועדרדידהשלפירוש"כלהלשון>.מדע
זאתעושהאבלבטקסט,הנאמראתלהבהיר
בטקסט".נאמרלאאשראתבאומרו
טקסטיםעלבעיקרח"עקבח"אתמחילרדידה

מכיווןאךהקודש>,כתבי(למשלכתובים

במלואולשחזריכולהאינהמעולםש"חעקבח"

כתובשטקסטחרי"עקבתן",שהיאמהאת

ה-ומכאןחופפים,אינםלעולםומשמעותו
differance ,בתורתונוסףיסודמושגהידוע, 

הטקסטביןוההשהיה""הפערכלומר
אתלגשר).הפרשןמנסח<עליולמשמעותו

באומרו:לוימסכםהשנייםבגישותהשוני

ביחסלרדידהלריבםביןהעיקריההבדל
במובןבהדןשהראשוןבכךמתבטאל"עקבח"

האינסופי;שלהאחר'של"העקנה"מטאפיזי'
בטקסטהמופיעהב"עקבח"מתמקדהשניבעוד

הכתוב.

מדועיותרטובחננתיזה,ענייןלימשנתברר
ליהסבבבלמגדלבסיפוררדידהשלהדיון

שיעורלאיןמענייןשאותימשוםוזאתאכזבה.
ולאוהפילוסופי'חמטאפיזיהאתי'הענייןיותר

שכזה.בתורוהסמנטיחחרמנויטי

פיסקאותשתיהנחאפשר.אידוגמהבלאפטור
רדידה:שלחמסהמפתיחת

אבל .כךיהיה .פרטיעצםשםבתחילהבבל:

מהבשםאנויודעיםכלום"בבל"היוםבאומרנו

בהישרדותובעזוןהבהמי?בשםנוקבים?אנו

מגדלשלבמיתוסאובסיפור Iשירשנוטקסטשל

אחרים,ביןבלבדאחדדימוימכונןאינוהואבבל:

לשוןביןאי-ההלימהעללמצערלספרבבואו

הלשוןבין Iלאחראחדמקוםביןלאחרת,אחת

הכורחעלגםמספרהואולמובן.לעצמה

בעיצובבטירופים,במיתוס,בפיגורציה,

שריבוימהתחתהולם,בלתיבתרגוםמשפטים,

 ] ... [.מאיתנומונעהלשונות

הלשונותריבויאתרקמזזצגאינובבל""מגדל

אפשרותאי Iליקוימפגיןהואצמצום:ברשאינו

השזזךמשהולסזזםלהשביע,לסכםלהשלים,

למערכת Iהאדריכלילמבנההבנזזה,למערך

מגבילרקאינוהניביםריבויולארכיטקטוניקה.

גםאלאוהולם,שקוף,בין-מבע"אמיתי"תרגום

 .) 45<עמ'שיטתיסדר

~ 
~ 
~ 

~1 ~ 
יות,לשובכולןרדידהשמציגהשאלות

שאלחולוכאןאיןוכדומה.צורניותפורמליות,
בסיפור?מדוברבכללמהעלאחת,אתית

אחרימתרחשבבלמגדלסיפוראזכירכם:ובכן
העולםכלאתהשמידשאלוהיםלאחרהמבול'

צריךוחיהוהצומח,החיכלאתהמיושב,

שלושתעלמוטלתזומשימהמחדש.לאכלסו
וצאצאיהם:נוחבני

וחםשםהתיבהמןהיוצאיםנוחבני"ויחיו

כלנפוצחומאלחנוחבניאלחשלושה ...ויפת
גםמודגשזהענייןיח).ט(בראשית,הארץ"

חםשםנוחבניתולדות"ואלחהבא:בפרק
ולאחר " ...המבולאחריבניםלחםוייוולדוויפת

שנולדוהבניםכלאתמפרטשהכתוב

"מאלחאחד:כלבסוףאומרהואלשלושתם,
ללשונואישבארצותיהםהגוייםאיינפרדו

"ומאלחחותם:ולבסוףבגוייהם".למשפחותם
י<בראשיתהמבול"אחרבארץהגוייםנפרדו

לב).א,פסוקים

פשוט.כהחיהלאשהתהליךמתברראולם
לחיותוסירבונגדוהתמרדוהאדםבני

שראשומגדלבנוחםרוח.לכל"נפוצים"
על .ובהוראתובאלוהיםלמרודכאילובשמים,

סיפורשהואבבראשיתי"אפרקמספרכך

בשוםעומד'שאינואבללנו'המוכרבבלמגדל
עצמו:בפניואופן'פנים

ויהיאחדים:ודבריםאחתשפההארץכלויהי

וזזשבושנערבארץבקעהוימצאומקדםבנוסעם

עירלנונבנההבה ...רעהואלאישויאמרושם:

נפוץפןשםלנוונעשהבשמיםוראשוומגדל

העיראתלראותיהוהוירדהארץ;כלפניעל

הןיהוהויאמרהאדם;בניבנואשרהמגדלואת

לעשותהחילםוזהלכולם,אחתושפהאחדעם

הבהלעשות;יזמואשרכלמהםזזבצרלאועתה

אישישמעולאאשרשפתםשםונבלהנרדה

כלפניעלמשםאותםיהוהויפץרעהו;שפת

 Iבבלשמהקראכןעלהעיר;לבנותויחדלוהארץ

הפיצםומשםהארץכלשפתיהוהבללשםכי

 .)ט-איא(בראשיתהארץכלפניעליהוה

מבחינהממנהשמשתמעומההחפצה,שאלת
ברוראבלרדידה,אתכללמעסיקהלאאתית,

איךהיא:בסיפורוהמעניינתהחשובהשהשאלה
הנכונהחדרךמההעולם?אתמחדשליישב
אוניברסליתשפחעדיפההאם ?זאתלעשות

שרצוכפיאחדים")ודבריםאחת("שפחאחת

תרבותיריבוישונות,שפותאוהאדם,בני

 ~~ 41בעמ'~~המשך
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ויסמןדורית

מקררתכולת
 14בקובפיגועשנהרגהפסחוביץ',ציפילזכר

 11,6,03 •בבירושלים,

 םי~~~ ח~? 7P ~ ך.ל;~~~אם
ה /oל~חי~ף~י~ים, Q~לים,~ם~~ים

~~ r ת;נ;ר~~ ,רי, ry י~ן

;ד;ל~יד ש.: iiן~יפסאןז

 ה~~ rםם~סא~;אנףםנכ~לי~ים~ת
רי r ~~~נכא;ל;ן~ג;ןק;ת

ל~ן~יק 9~ל ד~,ע~~ן~ם

 ,םי~~~·י.ל,ע~~ן~הגכפףח.י
ל~חנף rר tב;ת r~ר ת;ט~~

 ,ה~ wם ,ם~~ים~לח,י~ן ryל;~ד;תנף ry~ג
רי~ה, qיא ry ~:ד~ז:יילא ,~~ינ:ייה r יר~~~

w לי~דיםך~ה~נ:יי;~
בףןה 1 ~א;ת;~~לף ל~~

 ם:~~~~יךה ryסע;פ;ת,~תסה r ~רחל
ם'ל?ע~לי ,ןר ry ~ע;ף~רק~י~ה ryן

 ,הל~~~לרן~~א
ה ry ~~~ין;

o/ ח ?~~ ר.ל;~~לים~~נף~
~ w ד~ע;תד~~~נףד~~~נףןנף
:דtקג ry ~~דיך;ן /oטף~ל,ט, י:~ליל 1 ~

 ,~ז:יי wס ,םל~~~דם
~ח ? 7Pס ;ל;~ א.ל~~~ף~:ד

~נכ~לא~ע;ןם ,~כנ~לא תt:ז~ ,ע;ד~ה
ן ry~ןגע,רך ,~נכר:.םדתך ryג ,~~ע,זר

עזאיזהעבדאללה

נגמרשאינוהקיצוץ

:p םד~~ןריr סזע;ד~ת~~
:p קיף~נף~תדס~~יםרי

 ה~~~ס~ל
ף~ךםי /o ~~~ץ pן;ריר
סך~ה:ש.ךם

~ין.~זי ל~~

השכלאילנה

חשבוןשיעור

 ?י;ן~ת ~t:זס~~לןלףם
~נכל·~~יב?ל;~ןיםנכן~ידים ה~~
ךע.ב,~נכל·~~יב י~י~~סן~יד~ל~ם

-ךע.~ים~נכל·~~יבסן~ידים 8000
בתל-אביבמהתלמידיםאחףזחמשה-עשרוהם

•• TT Tז•-: ••: : -- •• ••: T ' 

~נכל·~~יב?סחנףך ת,?ך,ע~~ל;~ןיםנכן~ידים ה~~

• 

 ,נכןר 9 ~ ,נכךר 9 ~ י~~ ~ך~~נכ~יד
מף~ן.מכל י:~tי~בף,tז~םך~ר,שףםןה,

נתניהומיכל
חיפהי"ב,כיתה

פרידה
השנהבמרץ 37בקובפיגועשנרצחהקצמן(ליז)לאליזבתמוקדש

איתם.להסכיםנטתהכעתאך ,בכךהרהרהמהזמןכרבפתאום.חשבהככה,עדיףבאמתואולי

באמת.כדאיואוליולהיפרד.לנתקבהמחישים ,הצעדאתלעשותאותהמעודדיםשהםחודשים
הזמןכלבכלל.יכאבלאוהניתוחהרדמהשתהיהוהבטיחואותה,הרגיעואבלשיכאב,פחדהבהתחלה

הידאתאוהבתהיאצודקים.כנראהשהםמיבנההיאעכשיואבלוהתחמקה.הסכימהלאוהיאבהדחקו
 ,מוזרממשזההכול.אחריאותהלתלוששתאלץכנראהמספיק.לאזהאהבהלפעמיםאלבשלה,
רואהשהיאיפהאשהעלתצביעאיךתכתוב,ואיךשלך?מהידלהתנתקזה.עללחשוב ,מפחידאפילו

בלתיוכמעטקצראוליהניתוחנשמע.שזהכמופשוטלאזהשלה?החרביםאתתחבקאיךברחוב,
בכלזושכזו.מפרידהלהתאוששקשהאודבן.כזהעללהתגברקשהארוך.הואהתהליךאבלמורגש,

הנכוןהדברשזהאומריםהזמן.כלבהמאיציםהםאבלזמן.הרבהדיאיתהיבלתההיאשלה.הידזאת
בתבניתנגעתכשבטעותשלשום,למשללה.אמרו ,לךוגרמתהיאנזקכמהתחשבילעשות.ביותר
עדיףבלעדיה.לךטוביותרהרבהאומרים,הם ,לנותאמיני ,לךכאבכמהזוכרת ,יבדונכוויתחמה

הרסני.וזהרוע,המוןבתוכהמאכלסתהיאלך,נותנתאולישהיאהטובכלעםכיתיפרדו.שפשוט
היאככהלפחותשלה,הידאתאהבההיאזה.אתלעשותרצתהלאהיאמהר.ממנהשתיפטריעדיף

למעשה,איתם.להסכיםנטתהבאמתוהיאבחיים.הכוללאבאמתזהשאהבהכנראהאלבחשבה,
זהעלחושבתהייתיבטחזה,אתלימציעיםהיולאהםאםיד,קטועתהניתוחמחדרכשפסעהחשבה

בבכי.פרצהולפתעבאיטיות,משםלפסועהמשיכההיאככה.עדיףאוליובאמתיד.רקזובעצמי.
מעצורים.ללאמעיניהשפרצוהדמעותאתלנגבבמהלההיהלאאלב

 03 • 6241005פקס , 03 • 6241001טלפון , 61571אביבתל i. 57250ת.למתנ"סים,החברהלנוער,ואמנותתרבותמפעל-מתא"ן •
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אנגלשטייוגיל
םירושלי ,ב"יתהיכ

• 
ryry ן;סי'~ ,ף~~~תל~ס. 
 .;~ןה ק~~ ry7ה;נכךסמ~זל~ת

אנף;ש!!חדחשבנףאףלי
 .--·:ז-:ז-

ע,;ךף,~ם קר~~:

: q דדזז,פך
~מל.ב,מךח.ק ב;~~

 .ןש oם wדף ה~י~~ ryמ~י;נףת
You are no longer a Jewish American Prince , 

~ילך,~סה
~~ w ל~ז:ויז ת~ד~~~זרזיוש~, 

ל.יס~רזקנכנ;ת, ryןנ;~זתז:וד~הר'~נףו:קמ;
? t :תY ,א; ,ק;~~~רוז:ויק

 .סי~~-~~דת ה~~~

f ךקים,_מ;;~זים~מדסא;~ףך;~הז~~י

מ~זק~ת~~ר~ךנףתש w ~~~סה
 ר~;~~ר y:קג~ך~שןף,ז~נכך

 .יו 9 ~~~~מף~ה 9מה oמ~~י~תלראש;~המ~~לה
הזית,בענפיהרףחלהמיתחרש

הנףאנה, ל-~ממת i-הדלתבףנת~
•: TT -:•:• :• -:••ז

לבר;שיםמצדיעאנףה
 . :--·:-ז-

ואמנותתרבותמפעל-ן"מתא
אתלקדםבמטרהפועל ,לנוער

סיםייבמתנלאמנויותהחינון
פורמליהבלתיהחינוןובמסגרות

.גנl"מראל w.גים 11ל.ח 1ן'המרכזיםים oי·למ.תנהתגרה
 ~ j\\J\אYננורנ.\Jומפעל

1\ - 1" H .n ')~ היצירהאתולעודדבקהילה
 MATA ~ · ~~מכלכשרוןבעלינוערבניבקרבהעכשוויתהאמנותית

 Arts & Ct,lture ProJec.,t forץ o .(\ .סיםיילמתנהחרבהבמסגרתפועלןיימתא .הארץרחבי
עשרו.~ומטפחיםמאתריםןייבמתאהכתיבהתחוםבמסגרת

מתקיימותכןכמו .האמנותיתיכולתםלפיתוחמקצועיתמסגרתלהםומעניקיםבכתיבהכשרוןבעלינוערבני
וכןהרביעיתהשנהזובהצלחההמתקיים ,כתיבהלסדנאותמנחיםלהכשרתקורס :למבוגריםתכניות
לעם.אמנותבשיתוףבארץשוניםביישוביםהמתקייםכתיבהחממותפרויקט

י
נוערלבניתכניותן:יימתאשלהכתיבהתכניותמשתתפיידיעלנכתבוזהבמדורהמפורסמיםהטקסטים

 .שוניםבישוביםכתיבהחממותומשתתפי ,כתיבהלסדנאותמנחיםלהכשרתקורסים ,כישרוןבעלי

~שףך;תטףעים 4מ

 , י~;;מ;ר;ת rמ~~ית
~אף. wז:ק;ע,ק;תרים nזק

 'ן;סי'~~'יס;ן~'יס;ן

w מ;תry רקם

~ Q ח;ל~ת.~ה

א;סנף~~סהזקנ:וי~~נף
רים. t םי~~~זק~י
ע;ד~י~ע.לה ,~יטףף oס ף~~~רק
ךמ~הףלי rממחךף ע~~~ת
האינתיפדה,ראשיתשל

."' '' • • : • T T T 

כחשףפית,מפתיאלל nז;הייתעת
 .-:- ·ז• .....ז•ז ..

 ,ע~~~:קריןר;ע,דךטכ,

 .ת~~ךד;~ך

;י~ינף,ך~~סחים~ים 7ה;זקנ:וי~החףקי
י;ם.כלי;תךאוניםנעשים
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טונאוסטומיגנות 1:~ו

יגילרן

i] היום,שלישיתפעםאיכילוב,במסדרונותכמטורףץ
הילדהעםיהיהמהסוף.לזהלשיםצריךעניין.ובאותו
טיפול-נמרץ-אתשקיבלמאזמאוד.כבדהיההואהזאת.

לסרבצריךהיהאולילילה.לוואיןיוםלואיןילדים
הניילוןנעליאתלהורידהספיקלארחבים.כאלהחלליםהזה.לקידום

החלוקהגומי.עםהאמבטיהכובעואתהניתוחחדרישלהמוקיוניות
בתלא"היאהתנשף.והואעברלכלהתנופפווהסטטוסקופהכחול
הגיע .מלמלהראש."עלחוליםילדיםעשרותלייש ,אצלייחידה

אתכופףעניינים.יזרזשזהכאילוהכפתורעלבכוחולחץלמעליות

בפארק.ג'וגינגעשההאחרוןבחודשלנשום.ניסהוהתרומם,הראש

כזהוהואויפים,רזיםכאלהכולםהמסלולים,ביןלשייטהתביישדי

דווקאחשב, ,לעזאזלהגיעה.לאהמעליתבטרינינג.טנק-כבד
רץהואהחליט.לפתעהכפתור.עלשובולחץאותה,כשצריך

הרביעית.לקומהבמדרגות

לצלצלצריךתקועה.שובאחתשמעליתבחטףהבחיןהשנייהבקומה
 .שליהראשעלהכולזה.אתושיסדרואותםשיזמיןמהמשקלאברם

מכיראני .עינועלורטייהילדעםאםיצאההשנייהמהמעלית

הואבשמות.רעהיההמקרה.אתבדיוקזכרלאאבלחשב,אותם,

לדלפקשהגיעעדבמסדרוןרץכולו.מתנשףהרביעיתלקומההגיע
האבשלושתם.שם,היוהםהמשחקים.לפינתסמוךההתאשפזות,

הגרוןעלידייםשמההסרבניתהילדהבתחינה.הרצפהעלכרעכבר

לחשוב-לחשוב.חזק.חרחרההיאאותן.להורידמוכנהחיתהולא
החלהכברהילדהבידה.הידניהסקשןומכשירדומעתעמדההאם
אתלטשטשאפשראיאפורים.סימניםנראועיניהתחתצבע.לאבד
שהיאהיוםשלישיתפעםזאתחשב.שעות,שלוש-ארבעכלהילדה

הייאושעליו.התנפלוההוריםכזאת.עקשניתלהסתקשן.מסרבת
יש .שלוהכחולהכליםגזארעםאברםפניועלחלףבדיוקיחם.נעיב

 .יותרלאדקות,עשרחשב.זה,אתלפתורבדיוקדקותעשרלי

לעשותכדיהילדהעםשנהחצילפניהראשונהבפעםאליוכשבאו *
בעיות.תהיינהשאיתםידעהואהניתוח,את

היאפיםההוריםהילד.אתלהצמידצריךהשמצף,עקרוןהרצףעקרון

עללוטיפסחרדיהורהאיזהפעםגרוע.הכיזהוהחרדים, ,אסוןזה
רופא"אנישלו:האלמותיהמשפטאתלוזרקהואאזהעצבים,

לזקנו:מבעדולחשבעיניורשףוהחרדיהורים",רופאלאילדים,
ומאזלאחוריונרתעהואלגהינום",שברופאיםטובבגמרא:"כתוב

התגנבאמונהמשמץמשהוהזה.המשפטאתיותראמרלאמהמשום

נזכרהיההגדולות,בעיניובומביטהיהחולהשילדפעםבכלללבו.

שלאף-אוזן-גרוןרופאבמקורבכללאניהזה.המפחידבמשפט
קרייריסטלהיותהתחלתילעזאזלמתיחשב.בוס,ביגאיזהולאילדים

כזה?

לחמודה?"קוראים"איך
הבצקתלדבר.יכלהלאהיאקשה.נשמההילדההאב.אמר"עדן",

הקול.מיתריסביבנלפתהאותה,חנקהממשהמוקשה

האם.שאלהדוקטור?"יהיה"מה

ללכתלאמוטבמבט.והישירהרופאאמרברירה."איןלנתח."צריך
האם.רגליסביבנלפתההארבעבתהקטנהסחור-סחור.

בידוהוציאההאםאמרההזו,"החוברתאתלנונתנההאחות"נורית

ילדהמצוירתעליהכתב,עצמושהואמוכרת,חוברתמהתיקרועדת

-פתוחקנהעם"ילדוכותרתה: ,פפיוןצווארושעלבילדהמביטה
האם.אמרהמפחידה,"זהמה"החוברתטרכאוסטומיה",

הסבריםהמום.הייתי"אניהאב,אמרידידותי,"לאממשזה ,"כן

 " ...מנוכרותותמונותקרים
"סחוסהאב,לדבריהאםהתפרצהכלום."להביןאפשר"ואי

הנשימה,בקנהפתח ,המגןבלוטת ,הקריקואידסחוס ,התיירואיד

זה?"מהזה,מה
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עליוחשב, ,לכןקודםאבללכם."אסביראנילאט.לאט"טוב,

בלון.והוציאלכיסהידאתהושיטהואהילדה.לבאתלשבות

אפילוהוא .שחקןלהיותחשבפעםרפואית.ליצנותאהבכךכל
לאאבלאחת.שנהשםולמדבאוניברסיטהלויתוםשללחוגהלך
אחרים,כשרובותשםהיוזאת,מלדבהכול.גזלההרפואהזמן.לוהיה
שנהבאותהמשם.לונשארמשהואבלאנרגיה.פצצתאחדכל

למשחקבחוגבאוניברסיטה

בחו"לשלמדהמישהיפגש

חיות,מבלוניםליצוראיך

דנהלהקראוודמויות.חפצים

הואזה.אתאותולימדהוהיא

וכלבפודלכלבלעשותלמד

קוףולב,פרחיםזרנקניק,

 ,שלוהזריזותהידייםואריה.
תנתחנהרחוקהלאשבעתיד

בבלוניםפיסלוגרונות,

הילדהוהתנפח.צץוהזנבהבלוןבקצהשניהםנשפוהם "-וארבע

וצייר.השחורהלורדאתהשנימהכיסהוציאהואאילם.בצחוקפרצה

מאוזןחייכהוהילדההמומים,היוההוריםפודל,"כלב-"בבקשה

אתלווהושיטהבזהירותהפודל-בלוןאתלקחה ,אליוניגשה ,לאוזן
עדן?"לבובה,קוראים"איךהבובה.

קראהוא"רוני,"שפתיים,הניעהילדההשם.אתשזכרשמחהוא

אותן.

 (ו:

~ c::: 
=== ~1 ~ 

במיומנות.

ויחדאיתהאותולקחההיא

הולדתבימיהופיעוהם

היולעיתיםובקייטנות,

בסוףחולים.בבתימתנדבים

הםהיוםעד .התחתנוהם

ימיעושהעודהיאנשואים.

ומסיבות,קייטנותהולדת,

מהמשחקפרשהואאבל

הרפואה.לטובתוהליצנות

l- -ב ,

~ 

אימץאחדדברזאת,עם

הואבכיסמשם,לעצמו

שולףהוא .בלוןתמידמחזיק

המתאים,ברגעאותו

אותוהמאפיינתובמיומנות

בבלוןנושףהואכמנתח,

כשהוא ,בידיונפלאותועושה

עדושלבשלבכלמסביר

לורדשולףהואהשנימהכיסכךאחרפודל.כלבלמשל,שמתקבל,

קונההואוכךלילדה,אולילדאותוומגישפרצוףלומצייר ,שחור

 .כאחדהילדיםואתההוריםאת

~ 

~ 

והביטאמריפה,"שםרוני."אח,

בבובה.

"שהיאהנרגש,האבאמר"תדע,"

זהאחד.לאףרוניאתנותנתלא

אומרזההבובה,אתלךנתנהשהיא

לאותהנהנההאםאותה."שקנית

ודיברבבובהאחזהרופאהסכמה.

להורים.

פתחהיאטרכאוסטומיה ,"תראו

פתחפותחיםהנשימה.לקנהבצוואר

אווירשלזרימהלאפשרכדיכירורגי

הטבעית,הדרךבמקוםלריאות

עלהתיישבהואוהפה,"האףכלומר

בפינתהצבעונייםהכיסאותאחד

רפויבבובהאוחזכשהואהמשחקים,

פתחשיוצרים"לאחראברים.

-צינוריתדרכומוחדרת ,בצוואר
מאפשרתזו-קנולהלהקוראים

האבההפרשות."וסילוקאווירמעבר

האםאבל ,משהולשאולרצה

וחשב,בבלוןריאותיומלואונשףלילדהאמרהואעדן,""תראי,

 .אווירליאין ,כושרלעשותצריךאבי
עודנשףדנה.שלהג'וגינגלריצותלהצטרףלהתחילכדאיאולי

 .ומדברבידיומפסלוהתחילבבלוןנשיפה
שנוצרותעד ,אותוומצמידהבלוןאתמקפלאניעושה.אנימה"תראי

עכשיומתפוצץ.לאזה ,תפחדיאללבועה.בועהמצמידאניבועות.

כלב.שלראש"הנהואמר,פאוזהעשההואסיבוב,"עודמסובבאני

לרגלבועהועודהרגלולכףלרגלבועהעודעושהאניעכשיו

שלוש-בזנב,פףנעשהבואיעכשיוהשנייה.הרגלולכףהשנייה

בידה.אותוהיסתההצעירה

הוא ",פרפרדמויתהיא"הקנולה

אתלקחאחרבה.הבואתוליטףאמר

היא .ברכיועלוהושיבההילדה

"הקנולהבהערצה.עליוהביטה

רצועהבאמצעותלצווארמוצמדת

לשאובאתכםנלמדאנחנודקה.

להחליףמהקנולה,ליחתיותהפרשות

מבוגריםאנשיםישלהיבהל.לאהצורך.למקרההחייאהוקורס,~ולה

,-< 

~ 

 " ...טרכאוסטומיהעםשניםעשרותשחיים

 ,לדעתיככה.להקראהבגן"הגננתהאב.אמרטרכאוסטומי","גברת *
הבעיות."התחילומאז

האם.אמרה ".קשורזהמה ,מדבראתהשטויות"איזה

נוהיום.השלישיתבפעם .קשןלחסתמסרבתטרכאוסטומיגברת

קלילהכזאתהיאג'וגינג.לעשותכוחלייהיהלאכברבערבטוב,

ולאכירורגיהלמדתי .מביךזהמאחוריה,משתרךואניתמיד

שתפסההקטנההבלון.אתושלףלכיסידהכניסחשב.פסיכולגיה,

משולשמאחורילהתחבאבמהירותורצהבבכיפרצההטריק,את

 ...מאחורינסבלבלתינשמעשלההחרחורהמשחקים.בפינתג'ימבורי
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מהמשקאברםליבב.החלהאבעכשיוהענקית.הגיאומטריתהצורה

נראההמעליות,לידהמסדרון'בקצההיהכברהכליםגזארעם

שם.והתעכבמקולקלתשהמעליתבזהשהבחין

הבלוןאתוהחזירהתחרטשנייה."בוא"בוא,אליו'קרא"אברם!"
קראהוא "'"עדן .בידווהארגזבמהירותאליוקרבאברםלכיס.

ניסההמשולש.מאחוריצץהראשהשם.אתשזכרשמחלילדה,

 .זיכרונואתאימץאוף,לבובה.קוראיםאיךלהיזכר
אברם.שאליש?""מה

לו.וקרץאמראותך"צריךאנירגע.כאן''חכה

מסכותשלושותביאירגע,"בואילאחות,קראהוא"נורית!"

אתעקפהואחרהמגירהאתגררההאחות ".גומיוכפפותסטריליות

אליו.וקרבההקבלהדלפק

לרובי."יתוחבלעשותצריכים"אנחנועכשיו'תקיףהיההוא "'"עדן
אנילנשום.לה"קשהחשב.הבובה,שלבשםנזכרתילאל'תודה

יותר.קללהויהיהבצווארחורלהנעשהמכאן.אפילוזהאתשומע

הילדהאךלהגיב,מכדיהמומיםהיוההוריםרוני."אתותביאיבואי

הבובה.ובידההמשולשמאוחריצצההסקרנית

אתהרכיבהואלרופא.הבובהאתקשהחרחורתוךהושיטההיא

הבובה.חזהאלוהקרהדיסקיהחלקאתולחץאוזניועלהסטטוסקופ

לעשות,מהאיןחזק.מאוד"מחרחרתלעדן'אמרהוא"מחרחרת,"

קרץהואהצבעוני"והכיסאהמשולשאתתביאאברם,לנתח.צריך

אתהניחהרופאהמשולש.ואתהכיסאאתוהביארץואברםלו'

בואי"עדן'הבובה.אתהשכיבהמשולשועלהכיסאעלהמשולש

עכשיורקמסכות."ללבושכולקודםהניתוח.בזמןלידיתעמדי

אתהניתוח,חדרשלהמוקיוניותהניילוןנעליאתהורידשלאנזכר

הואללבוש.""ללבוש,הגומי.עםהמצחיקוהכובעהכחולהחלוק

 .כמצוותועשוואלהמדגים,כשהואואברםנוריתאתבידיוזירז
והםהגומי'כפפותאתלשלושתםחילקהנוריתכפפות"."עכשיו

לבושיםמבורגיםשלושהלגמרי.מגוחךנראהזהבמהירות.אותןלבשו

בידואחזההילדההמחלקה.שלהמשחקיםבפינתכרופאים-מנתחים

מאושרת.אךמאוד'אפורהשחיתהעליהניכרהרופא.של

איךנזכרהוא .כמצוותועשה"אברםכלים.הארגזאתפתח"אברם,

שמחכךכלהואהחולים,לביתובאלארץהגיעאדאמסכשפאטץ'

עםמשובצתתחפושתלבשהואבמחלקה.לסיבובאליולהצטרף

והםפאטץ',עםלמיטהממיטהועברהליצןפינקישלכתוםכובע

מתחתמשוחקתברצינותדיברהוא "'כול"קודםחוכמעס.עשו

אתושלףהתכופףאברםהדק."הטסטראתהרדמה."זריקתלמסכה.

ועדןלעדןאותומסרההאחותלאחות,אותומסרהואהדק.הטסטר

במזרק,נוזליםכמותכבודקהטסטראתהריםזהלרופא.אותומסרה

ישנה.""רונילילדה,אמר,"הוא"זהובזרועה.הבובהאתדקרואחר

ושלףהתכופףאברםבבקשה."המקדחה,"אתאברם,אלפנהומיד

לעדן'מסרהונוריתהאחותלנוריתאותהמסרהכלים.מארגזמקדחה

הרופאתחתיה.כרעהוכמעטכבדההמקדחהכמהעדשיערהשלא

שהיאעליההיהיכוב •אליוחייכההילדה"תודה."ואמר'להעזר
מההצגה.מרוצה

ויאפיחרדפניעלחלףבמסדרונות,שעברפעםאיךנזכרהוא

הלבנים,הגרבייםעםהחרד'החסידההורים.בפינתמתוחיםשישבו

הרופא"לאאוזנועלולחשהצועניהעגילעםהיאפיאלעצמוכפף

הזהשהמשפטחשבועודנכון.זהכמהלפתע,חשב,והואמרפא".

 ".קטןהכיקטן'מקדח"ראשבמקרה.סתם,ככהלונאמרלא
לאחותמעבירהואהקבוע,הריטואלושובבמהירות,אותושלףאברם

הרכיבהרופאמשתאים.עמדוההוריםלרופא.והילדהלילדהוהאחות

עםרצההאחותונוריתפקד,"לחשמל!"המקדחה.עלהראשאת

השמיעוזוהמקדחה,עללחץהרופאבתקע.השקעאתותקעההכבל

הילדה.אתקצתוהבהילבמהירותהסתובבוהראשצורמנירעש

אמרלעבודה.""עכשיואילם.בצחוקפרצהמידאךמצמצה,היא

הפלסטיקבצווארחורונקבהמקדחהעםהבובהמעלגחןהרופא,

והקשיח.הוורוד

לדלפק,מעבראלרצההאחותוקטטרים."סרטקנולה,"נורית.

הרופאפקדוהסרט."הקנולה"את .הציודכלעםוחזרהשםפשפשה

ואזהקנולה.בצדיהסרטאתבמיומנותהשחילהוהאחותבחמידות,

הקבוע:הריטואל

כנגדהזעירההקנולהאתבחןהואלרופא.ומהילדהלילדהמהאחות

החוראלאותהוהשחילהבובהעלגחןואחריתר'בדרמטיותהשמש

וקשר.הבובהשלצווארהסביבהסרטאתמתחהרופאהגומי.בגרון

מספריים.""אברם,

כדיאלכסוניתהסרטאתחותך"אניידיים.החליפווהמספריים

לילדה.ברצינותאמר ".אותולשלוףכךאחרקלשיהיה

ומסרההניילוןאתפתחהוזוהאחות,עלפקדהוא "'כחול"קטטר
להורים,אמרבבקשה."הידניהסקשןמכשיר"אתלילדה.הקטטראת

לקחהרופאלרופא.המכשיראתומסרהלגמריהלומהניגשהוהאם

"אברם,הסקשן.שלהפינגרעלאותווהרכיבהילדהמידיהקטטראת

לבובה."סקשןתעשהועדןהמפוח,עללדרוךתתחיל

לפמפםהחלאברםבקטטר.ואחזההקטנותזרועותיהאתשלחההילדה

הקטטראת'החדירהאמיתיניסיוןבעלתשלבמיומנותוהיאבמפוח,

בידיו'הבובהאתהריםהרופאהבובה.אתוסיקשנההקנולהתוךאל

נושמתהיאאבלטרכאוסטומי'גברתהיאגםרוני"הנהואמר'

נהדר."

אמר "'לעדןאבי"עכשיובהצגה,הקשהלקטעאוויראסףהרופא

"קטטרהמשולש.עלאותהוהשכיבהל~ולהעםהבובהאתלעדןונתן

הקטטראתלהרכיבמיהרההאחותהאחות.עלציווהחדש."כחול

עלמעלה-מטהרגלואתהניעאברםלפמפם.""אברם,הפינגר.על

לצינורהחדיראחתובשאיבההמיומנותידיואתשלחוהרופאהמפוח

חייכה.והיאהילדה,פניאלהצבעחזראט-אטהליחתי.הנוזלאת

הרצפה.עלהילדהאתהורידואחרפעםעודהפעולהעלחזרהוא

לרוני'סקשןשעון'כמושעותשלוש-ארבע"כלאמר' "'"עכשיו
הספיקהוורדרדשהצבעהילדה,ברור?"לעדן.סקשןכךואחרחובה.

בקולואמרהשלההקנולהעלאצבעשמהחייכה,ללחייה,לחזור

צלול:אךנמוך'
 •ברור."זה"כן,
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מרטינוביץ'מירש
כן-ציוןקטןרינהמסרבית:

יכולהואהיכןעדשיערתיומיד.תיכףהסיפוראתלעצוריקשתי
יהיהולהשתיקם, ,מפיציואחריבמרדףלפתוחמידציוויתילהגיע. ~
מהוכלפקודתיחרףאךהסיפור.אתלהרוגפשוט,יהיה.אשרהמחיר ~

 .ועוצמתיפקודותיאףעלוהתפשט.הסיפורהלך ,פקודיבידישננקט
עולהושםפה .פקודיאמרו ,העכבישכקוריהמתפשט ,העיןמןסמוימארגזהו

שםשהיוכסימן ,אחרבמקוםהופיעכילנונודעזמןכעבוראך ,להפסיקודינויב

רם.בקולשביניהםהנועזיםאמרובהם,להילחםאפשראיכמעטעקבות.והותירו

דעתוחולשתספקותהחדירובהתנהגותםשכןלהורג,הוצאתםעללצוותמיהרתי

הסוף.עדללכתמוכניםשהיואלהשלללבותיהם

וייראו.יראולמעןפומבית,חיתהלהורגההוצאה

מכווןהיהוהכולחדשיםפרטיםלונוספווגדל,הלךהסיפורלעצור.שאיןאמרתי

הזה.העםלטובתפעלתירבותהלאולמה?מדועשאלתי:נגדי.

וארמונות,צריחיםעםפהפייה,יעירבעולם.יצאששמעההעירדוקליה,אתהקמתי

וגםתמידהיהכךטובה,כפויהעםכן?אםלמהציבוריים.מרחצאותמקדשים,

ובמיוחדהעובדות,הידייםכלאתהעסקתיזובעבודהאמת,כך.עדייןזההיום

עברמכלהוקם,הכולממלכתי.כלאתלהקיףאמורהשחיתההטירה,כשהוקמה

ובהמות.אדםבניידיעלאבניםהובלו

גדשתיהטירהשבענייןייתכן •נגדנוערוכיםהיורביםאויביםטובות.היוורנותיכ

העם.שלכוחותיוכלאתאליהשאבההיאהסאה.את

 ,לגמריבטוחהייתישלאאףהתקוממות.מכיניםושאפילו ,אותישמקלליםשמעתי
שלדעתםאנשיםבכמהלבחורלפקודיאמרתיהתקוממות,תפרוץאכןפןחששמתוך

ובליתחושתםלפיכמצוותי.עשווהם ,ולעודדוהמרדנסאתלהריםעשויים

העם.אתשמסיתיםכמישוניםבגיליםגבריםעשרהעלהצביעוהתערבותי

בוצעהלהורגההוצאהוהוכחות,עדיםלהמציאודרישותיהםהכחשותיהםאףעל

 •קצרהליךכעבור
היובעבודה,שקועיםבהיותםלדבר.הוסיפולאמרדועלנמשכה,המבצרבניית

ההרוגים.עשרתשללגורלםדומהלגורלצפוימהםאחדשכלביודעם ,יותרכנועים

האופקאתשיחסוםכךעלדיבוריםנשמעיםבחשאיכישמעתיוהלך.גדלהמבצר
האנשיםלזהותלבלשיםציוויתיממילא.הקטנההמלכותשלשטחהאתויצמצם

להורג.להוציאאותםוגםכךשמדברים

שלאוכמעטלצייתניםהפכוהנותריםראשים.הרבהעודנערפוהבנייהבמהלך

רבות ) DUKLJAN (דוקליאןהמלךעלהאגדות

הן .ענקמרחבמהווההיווצרןתחוםגם .מספור

המטיבדל Iקוטרובמפרץבמונטנגרו,נרשמו

במונטנגרומקובל "דוקליאן"המושג .ובבוסניה

אלוהיםנגדשפונהמיעלמוסבהוא .מהימימיםימ

מאפייניםלצד ,זהכל .לאשהאחותואתנושאאו

כפי ,הזהלמלךגדולהרשעהיחסיםיהמאחרים

לצדשבו ,שלוהידוע "מילון"ב 'יץ'קרדזווקשכתב

ובסביבתהבמונטנגרו"נרשם: "ךןקליאן,,המילה

המעייןבקרבתנכבלדוקליאןהמלךיכמספרים

כלמכרסםשהואבשלשלתהווזירלגשרשמתחת

השליםכיכשנדמה ,המולדחגובערב ,העת

בסדןבקורנסואישומכיםהצועניםבאים ,לכרסמה

 ".אותהומחשליםחוזריםשהםעד

בחבל .מאודרביםרשעותומעשיעלהסיפורים

 :הבאיםהפרטיםגםנרשמוימינושלפודגוריצה

כדיהנוצרים.אתלרדוףהרבהדוקליאןהמלך"

שליחיובאמצעותאלוהיםאותוהשליך Iבולנקום

ה'במורצשטהואה.'המורצנהראלאדמותעלי

אן.ידוקלארמונות ,לארמונותיועד ,ריהווזלגשרעד

תחתשסבלהעםובני ,הסלעיםידיעלנעצרכאן

עומדהואהיוםעד .בשלשלאותאותוכבלוידיו

במשךהשלשלתאתמכרסם Iבייסוריומתענהשם

ולשובהמולדחגבערבלנתקהכדי ,השנהימותכל

ממנונמנעשהדבראלא .כל-יכולכרודןלמעמדו

לפנימגיעיםהמולדחגשבערב ,הנפחיםדייעל

עלפעמיםשלושבקורנסיהםומכיםהשחרעלות

דקהשנעשתה ,המכורסמתשהשלשלתעדהסדן

הצליחאילו .הראשונילערביהחוזרת ,השערהכחוט

מנתשהיההסבלאתלחוותשבהעםהיה ,לנתקה

 11 •עברוםימיבחלקו

קשורותהללוהאגדותיכהכולעלמוסכםבמדע

מןכמה ] ... [דיוקלטיאנוס.הקיסרשלבדמותו
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עוד.נשמעולאלחשושיםאפילודום.שנאלםכמעטכולושהעם'עדלדברהוסיפו

להיותעשויהידברותשלזהסוגשגםכיווןידיים.בתנועותביניהםנדברוהבנאים

צפוי'הבלתיאתלקדםוכדיהתנועות.עלגםלפקחציוויתיהקנוניה,לשםמנוצל

החש.דאתעליהםומעליםבידייםביניהםהנדבריםשנייםלהורגלהוציאציוויתי

בוצע.הזההדברגם

להתפשט.האגדהחדלה'לאבגינושנערפוהראשים'חרףהמבצרשלבנייתובמהלך
ההר.במורדלהתגלגלמתחילשהואמרגעהשלגככדורהתפשטההיא

הציגוהםלחובתי.לזקוףרוציםהםקודמישלאשמתםכלשאתחיתההרגשתי

עםשלקבורתוביתלהיותשעתידהענק,המבצרבבניית'שהחלארורכמלךאותי

ראשים.אלףבעלתהידרהכמיןשהתפשטההאגדה,משלוחותכמההגיעואלישלם.

העם,עלהעוליכבדעודהמבצרבנייתבתוםוכיאחותיעםשכבתיכיסיפרו

קשה.יותרהרבהעודיהיההכולהנוכחילעולובהשוואהייבשו'הנהרות

לטובתם.היושמעשיבעוד .עליטפלוכולןשאתרבותהאשמותוהמציאומצאוהם

'שבעתידהמבצרלכךובדומהלטובתם?זה'האיןעירבניתיאםעצמי:אתשאלתי
טוב?הזההדבראיןהאםאויבים.בפנייינגפושלאכדילהגנתם,ישמש

תחתרעהמחזירעם,ככלהזה,העםאבלפקודי.אותיניחמומלכנו'הדבר'טוב

 ?זאתהאיןאינספור'פעמיםהודגםכברזהדברטובה.
אנולסיום.הגענוטרםלעצורמאשריותררעאיןאמרתי:ועודלהם.עניתיכן!

רואים.מעיןהסמוייםאפילוהחיישנים,כלאתלהשמידהסוף.עדללכתחייבים

אך .קלהדברהיהלעין'גלויהיההאויבאילומלכנו!רואים,מעיןסמוייםכולם

להילחםהנמנעומןהעין'מןוסמויותהןחשאיותהזובממלכהשחורשיםהמזימות

שכזה.אויבנגד

מיכולתי.שנבצרדברשקייםמודהאינילחסדי,ראוייםאינכםהספקות!'אכוליהר

המרגליםשורותאתממוטטתהיאהספק,גדלהאגדהעםהרוג.הרגו-אותםגם

בדוגמהדילאלעיתיםכן'כיהנההחיילים.ואתדבריעושיאתשלי'החשאיים

האיבראתלכרותישלשרוד'לגוףלאפשרכדיועו.דעודצריךויחידה.אחת

בגללמהםומיהפחדבגללמהםמיהמרדף,כוחאתבנותריםשהפיחמהזההחולה.

להבהעניקםהאגדה,מרחבאתשפתחואלהאתרודפיםהחלווהםמאוחר'שכנוע

להתקדם.להוסיףכוח

פקודי.אתשואלהייתיעכשיו?מדבריםהםמהעל

לך.לעוץשהיטיבוהיועציםאתבממלכה.האנשיםטוביאתלהרוגשציוויתכךעל

לעפרותהיהתחובשבניתהעירכיאומריםהםועודעמך.שלראשואתושערפת
וצפוימדי'רביםחטאיך .בפועליקרהאכןשזהעדרביםימיםיעברוושלא .ואפר

 .מפניויחמוקלאשאישבמרומים,יושבמידישיבואמכל'הנוראהעונששיחול
הםכיעלאותםתגמלתיואנידברי.עושיאמרו-מלכנואומרים,שהםמהזה

החשדביעלהמסויםשברגעאףאוזניהם.אלשמגיעמהכלבנאמנותלימוסרים

ומתפשטת.ההולכתהאגדהבכסותהגדולה,הקנוניהמןחלקהםגםשמא

המחשבהביעלתהשכזה,מידהבקנההאפשריתהל~וניהמפנימבוהלהרגעים,באחד

לבדי?כשאנילעשותאוכלמהבלעדיהם,השאלה:ביצצהאזאךכולם.אתלהרוג

זו.מכוונתינסוגותילפיכךכך.כלמשולהבדמיונו .חייםאותייבלעהעם

הממלכהכלעלתשתררהאגדהאםומה .בקרבילחלחלשקטאיהתחיללאטאט

כעבוראפשרי,בלתיהדברלינראהבתחילהכיאםבמקומי.לשלוטותתחילכולה

היאשמהםהחוטיםסבירה.ויותריותרלהיראותכזאתאפשרותהחלהמהזמן

ועודרבה.במיומנותאותםשוזריםאותההמפיציםואלההעין'מןסמוייםנטווית

ומיחיים.מאשרמתיםיותריהיובעונשים?אמשיךאםומהעצמי:אתשאלתי
התפשטותה.אתאזימנע

שכךתקווהשלבשמץזאתאחרת.ענישהוכללהורגמהוצאותמידלחדולהחלטתי

אחד'לילהאותה.מכחידיםאינםהערופיםהראשיםשאפילותפסתיאותה.אבלום
להורג.המוצאיםבראשימלבלבתשהאגדהראיתיביעותים,מחלוםמשהקצתי

בסיפוריגםמצוייםבדמותוהנקשריםהמוטיבים

מאייזנר) '(יהחוקריםאחדאחרים.סלבייםעמים

הקשוריםמוטיביםשלהגדולמספרםאתמדגיש

שנפוצים ,הרשעהברוחדיוקליתראו ,באלוהות

 .ואסיהאירופהעמיבקרב

יכהיאהכולעלמקובלתהיסטוריתעובדה

מדוקליהאומסוליןאיליריהיהדיוקלטיאנוס

החוקריםממצאיפיעל ] ... [רומאיזציה.שעבר

 ,הנוצריםשלהגדוליםרודפיהםלאחרוןנחשבהוא

ואחותואשתואתלהורגלהוציאשציווהוהוא

נוצריות.היובאשר

קיימתדוקליאןהמלךעלמספורהרטתהאגדותבין

עלביניהםמתחריםהאחיםהבאה:האגדהגם

יישאלאהואכי ,לצעירעוזרתהאחות .האחות

בעודלתהוםמיםמזריםדוקליאןאך ,לאשהאותה

ממהראינו ,ראשוןשיגיעהואכיהחושב ,הצעיר

אחריהזורקודוקליאןנמלטתהאחות .נחאלא

נופלתמהןאחת .האחשלמעירואבניםשלוש

בווקסאןהשנייה ,) Gudi Dukljanit (טוזהבשדה

 .לאיטדהולכתוהשלישית ) VUKSANLEKAJ (לקאיי

 ,אבןלנציבהאחותנהפכת ) RAPSA (ואפשהליד

קללהבוומטילדוקליאןאתמקללואלוהים

 .האדמהעלמעיקהשעודנה

"ארץ ,מונטנגרומאדמתאלהמסורותעלנוסף

גםקיימים ,הימיםמשכבר "המקוללתדוקליאן

 ] ... [ .בדוקליאןהקשוריםאחדיםטופונימים

העירהקמתאתגםמייחסיםדוקליאןלמלך

הגשר .בימיו)קיימתהיתהאכן(שלמעשהדוקליאה

 .דוקליאןבשםנקרא 'ניקשיץלידזטההנהרעל

הזההמלךמופיעהלא-מעטותהאגדותבכלכמעט

וםיהעדחיהוא ,כשטןוכמוהו ,הרשעכהתגלמות

 .ומקוללתארורהכדמותבאגדות

ביניהן ,אגדותהרבהנרקמוהמקוללתדמותוסביב

 ,לנתקהמצליחואינומכרסםשהואהשלשלתסיפור

ברגעהמתרחשתכלשהימאגיתלפעולההודות

מחדשלהתחילפעםבכלנאלץשהואכך ,האחרון

שביהירותומכיוון ,נכבלהואהכרסום.במלאכת

העליוןהאלשלבענייניולהתערבהעזכוחוובעוצם

יימצאדוקליאןשלדמותובן .אליולהשתוותוביקש

בראש ,הדואליותהמזרחיותבדתותנקלהעל

גםונקלטוהוערבוואלהבבל,במסורותוראשונה

הגיעוהן .פורהקרקעלהםנמצאשבהםבאזורים

שבאהמספרותותורגמו ,יותרמאוחרלאזורנו

 .אלהממקורות

ונתעכבפרומתאוסלמקרהלהתייחסשלאנבחראם

 ,במסעודהיינו ,מוקדוןאלכסנדרשלהמקרהעלרק

 ,אדמותעליעדןכגןמקרוניאייאתביקשכאשר

שאנקותיהםהכבולים,ובאשהבאישונתקל

הפרטאו .הליכהימיארבעהשללמרחקעדנשמעות

נכנסלאשאישמערהתוךאלהנכנסאלכסנדרעל

מןמכך.להניאוהרביםהניסיונותחרףשוב,אליה
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נראוהםלחדול.להםואמרתיומרגליפקודיאתאליזימנתי

האחתבמטרהשמרוצעדיושאתהעםכמוויגעים,עייפים

אינספורהפעלתתוךמראשיהם,האגדהאתלסלקוהיחידה,

להשיגה.כדיאמצעים

יותרשהטרידומקריםעלליסיפרוצעדיהם.אתהאטוהם

הואאינסופיכמהעדלשעריכולתילאמנוחתי.אתויותר

להמציאעשוייםהאגדהשממציאיומההעםשלדמיונוכוח
להצית.עשוייםומציתיה

ודממה ,אינסופיחושךהיהבחלומיחלום.חלמתימכןלאחר
ענקקבורהלביתנדמתההאדמהקברות.ביתדממתבו.שררה

חיתהשמחתיאךשמחה.ליהיסבהדברהאגדה.נקברהשבו

מאורותהמוןהעבריםמכלהופיעוכךאחרקצתמוע.דקצרת

ומתקרביםהולכיםוהיוומקרבה,הארץחלקימכלנעווהם

מישלנשמותיהםהיואלהאור.הפיצו ,שהתקרבווככל
המאורות.המוןמתוךמישהואמר-להורגהוצאושבפקודתך

כופלות ,הארץבדרכינוסעותהןלהורג,הוצאתםחרףועתה,

פניה.אתומרבותהאגדהאת

עוצמתשכלפקודיבפניהודיתיהחלום.מןהקצתיבזעקה

כוחונוכחאוניםוחדליקטניםשליהדיכויאמצעיוכלכוחי

כולם,אתהרגתיאילוגםבמשדריו.העםדמיוןשלהתושיהרב

שבחלום,כאלה ,יופיעוהמאורותמאום.אשיגשלאהבנתי

ניתןלאהזההאורברקאתהאגדה.שלאורהברקאתויפיצו

להכחיד.

מקומץלהושיוועתיעזרהחיפשתיסביבי.ונסגרהלךהמעגל

הרעשאףעלעלי.להיסגרלויניחולבלהנותרים,נאמני

הבנתירחם.בלאונסגרהלך'המעגלשוועדתיוחרףשהקימותי

נוספת.מערכהכלתהיהלשוואכי

ואפסימיותר ,ואניכולה.ממלכתיבכלהאגדה.שלטהבמקומי
 •בה.הייתי

שנחלץכפינחלץהזההמקום

אחרים,רביםממקומות

שםשלתמידיבאיזכור

בידומשעלהרקאך ,אלוהים

אישראהשלאמהלראות

נפשותהיובמערה .לפניו

רוחותבדמות ,כבולות

 ,יווןאליכלשלהרפאים

 ) Darijeva (דאורוחועימן

רוחות .הודומלךורוח

אומרותהכבולותהרפאים

מעליתנשאשלאלאלכסנדר

יראהולאהארציתלתהילתו

הסיבהזוכיכאל,עצמו

 .ונענשונכבלוהןשבגללה

הכיצדהשאלה,עולהמאליה

שבידיוכרשעדוקליאןמופיע

שהואעדשכזהאדירכוח

 .לאלוהיםכמעטמשתווה

כיהיאאפשריתתשובה

שעודבכךנעוצההסיבה

כרודףכאל.הוכרזבחייו

ונושלשנוצחואלהנוצרים

זוהההנוצריבעידן ,מארצו

 ,השטןעםאןלידוק

המסורתפיעלשבדמותו,

תורותהתמזגוהעממית,

תפיסותעםבשטןהקשורות

לרבותאליו,ביחסעממיות

קשוריםשהיוזיכרונות

 .קדומהפגניתאלוהותבאיזו

 (ו:

~ 
~ ~, 
~ 

 MIRAS (מרטינךביץ'מירש ,ממךנטנגרךסופרשלעטךפרי , ) PUTEVI PREVALISE (,רפרבליםהךרכישבספרהסיפוריםאחדהוא"האגדה"

MARTINOVIC (, בעקבותשנכתביםהמספרשלטקסטיםבספרהתיכון,היםשלמךנטנגרוחבלשלהעתיקהרומישמךהואפרבליסה

מוקטנת,באותבשוליים,כתיב:סוגישנימכילעמודכלזה.ארץבחבלהמקומותבאחדהקשורותאגדותאוארכאולוגייםגילויים

 ,המחברשלהסופרובראותברוחו ,בדמיונוהתפרשותםרגילה,באות ,ובמרכזבאירוע,אובמקוםהקשוריםהעובדתייםהפרטים
נראיםעקבותהותירהציוויליזציהשלזהבמרחבשהתרחשמהכלומקומו.זמנוכבןשלוהמודעותבמונחיעבראותואלהמתחבר

ממכתבתוכעין ,בצ'ןולואורייןישאיםחגההריםמצוקיבתוךבחצו ,האדריאטישביםהדרומיהואקוטרומפרץ .המחבראומר-לעין

המשכיותשלמהותהאתלהשיגובאמצעותםהעברמסראתמהםלדלות ,ותבונתוהאדםרוחלמעןשרדושעקבותיומופלא,סתרים

שדווקאאפשר .התיכוןהיםבלבהנטועההנורדיתבתצורתוואבן'יםשלזהבל-יאמןבתואםשניכריםעקבותוהרוח,הציוויליזציה

ותוכנו'צורתוביןמתמדתפנימיתלהתנגשותנתוןהיההואלים,יבשהשביןזהבמינויחידבמחברהמובניתהמורכבותבשל ,כךבשל
והבלקנים.התיכוןהיםשביןהעירובשלוהפוליטיותהרוחניותהציוויליזציוניות,להשתברויות

Miras Martinovic, Putevi Prevalise, Podgorica, 1999, p. 101- 107 
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הצוואה
וקוברש.סם

בלשיסיפור

א.

עלינושנים.ושתייםתשעיםוקובר,אסתרלאמי,מלאובשבת
האבות.שבביתהקטנהלדירתה,ובאנוואניאביבהאשתילירושלים,

והצטלמנו ,אכלנו ,פטפטנוובשכלה,ברוחהצעירהאותהמצאנו

ואנחנולחדרהפרשהכשמריאמא.שלהפיליפיניתהעוזרת ,מריעם

 ,"סמי ,רשמיכמעט ,רציניבטוןאמא,לפתעאמרה ,להיפרדעמדנו
התיקאתליתןאביבה.לךוגםלךלהגידמאודחשובדברלייש

הושטתיהטלוויזיה."לצד ,הארוןעלשםשנמצאהחום,הזה,הקטן

אותופתחההיאבשתיקה.אותוומסרתיהתיקאתלקחתיידי'את
הפרקים,ממחלתהנוקשותהאצבעותאתלהפעילמתקשהבאטיות,

ואמרהבאנגלית,טקסטמודפסהיהשעליונייר'דףמתוכושלפה
המסמךאתמצאתיושםשליבניירותסדרעשיתיהאחרונים"בימים

לפנישליהדוארבתיבתאותושמצאתינזכרתיאותוכשראיתיהזה.

רבות."שנים

אביבה.שאלהשם?"אותושםמייודעת"את

 ".אל"
שאלתי.המעטפה?"אתלך"יש

מעטפה."בלילשניים,מקופלהדףאתשמו"לא.

לשאול.המשכתישלנו?"הקודםשבביתאוכאןאותו"מצאת

השיבהפה."לגורשעברתיאחרינפטר,שאבא"אחריאמרה,"כאן,"

הראייהרם,בקולזהמסמךשתקרארוצהאני"סמי'הוסיפהומיד

 11 •מאודחלשהכברשלי

<מובאלקרואוהתחלתילפניאותופרשתימידיה,המסמךאתלקחתי
בעברית).כאן

כצדיקים,ונכד'כיוגורחסוךמטרנופוכ,רקוברדודבוווסכ,אני,

שורות'כותבומווזכסרקוברממשפחותוקדושיםחכמיםתכמוךו

נמצאאנושבווהביתבכהכות,עוליםוארשהגטוכשבתואכה

תותחיםשאשאחדותשעות.זהנצתושטרםהאחרוניםאחדהוא

ומתפורריםמתנפציםשסבונו'והקירותאלינומכוונתבמיוחדעזה

שבוהזההביתוהפוךקטמעטעודהפגזים.ברדתחתבמהירות

 .ומכיניוכיושביוקברבורכמעט,הגטובתוכככמונמצא,אנו

פניעלורוחיובעינידמעות,עלובעיניהמום.לקרוא,הפסקתי
המת,אביפניוהםוארשה,בגטושםהזההמכתבאתכותביוסל,

ולכןלקרואלהמשיךיכולתילא .יולפגדומיםשפגיבר'וקומייטק

שלמשפחהקרוביהיוודודיוסלאםיודעת"אתאמאאתשאלתי
אבא?"

יודעת."לאאני"לא,

גור?"לחסידיקשרהיהאבאשל"למשפחה
שאלה.אביבההוסיפהטרנופול?"זה"ואיפה

אניהאלה,לחסידיםקשרמייטקשללמשפחהשהיהלהיות"יכול
בפולניההיוהםשלו.המשפחהאתהכרתילאבוודאות.יודעתלא

מייטק,של,האבאאביךמצדשלךהסבאישראל.'בארץכאןואנחנו

הואברבנות,עסקלאהואאולםרב,היהוקובר'שלמהלושקראו
 " ...וארשהלמחוץעורות,לעיבודגדולחרושתביתבעלהיה

''בטרנופול?"לשאולאביבהמיהרה"איפה?"

שמייטקמהכלאתבדיוקזוכרתלא"אביאמא'אמרה "'"אולי
אנילהיות,יכולוארשה.לידקטנהעיירההיאטרנופוללי.סיפר
עורותלממכרגדולהחנותחיתהשלךלסבאמקום,מכוליודעת.לא

מתקדמת."ומאודעשירהמשפחההיוהםעצמה.בוארשה

חשמל."מהנדסהיה"אבאאמרתי.יודע,""אני

הפולניהפוליטכניוםאתגמר"מייטקאמא,אמרה "'"נכון

 .דיןעורךהיההואאקדמית,השכלהבעלהיהאחיוגםבהצטיינות.
היהודיהגימנזיוםאתוניהלהלפיזיקה,דוקטורחיתההצעירהאחותו

זוכרת,אינישמהאתשגםאחת,אחותעודלוחיתהוארשה.של
שאוליבלבו'קיווהחשב,תמידמייטקונשואה.מבוגרתחיתההיא

שחיתהומשוםלרוסיהברחהשהיאבחיים,נשארההצעירהאחותו

חייה."עלחסואוליפיזיקאית

והחלהמידיאותולקחההיאיוסל.שלהמסמךאתלאביבההושטתי
הבא.הקטעאתלקרוא

מבעדחודרותכחרב,חדותשמש,שככוהנותאדומותקרניים

יוריםאנחנוודרכובכבניםנאטםשחציושבחדרי,הקט[כחכוך

מעטעודקרוב,שהערבמביואנוומהווכילות,ומוםזהבאויב
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עלצערומועטכמהמושגשוםהסתםמואוןלשמש .שקועה

תפוסותונוכל :לנוקרהמוזרדבר .עודאראנהלאשלעולם

 ,מושועלנוהוא ,בחתףשבאמהוןמוות ,.המוותהשתנוותחושותונו

 .כבלונואתהמנתץגואל

 .אומרבלייוסלשלהמסמךאתליוהחזירהלקרואחדלהאביבה
לפניאמא, ,שלךהדוארבתיבתהזההדףאתמצאתבדיוק"מתי

שנים?"כמה

עשריםעשרה,"חמשבכתפה,משכההיאבדיוק,"זוכרתלא"אני

שנה."

אותו?"כשמצאתאז,כךעלליסיפרתלאמדוע"אז

באמריקה." ,בשבתוןשהייתםחושבת"אני

שלהם."אתעושיםהחיים ...נשתכחהדבר ,שחזרנו"ועד

כמולאפעילה,מאודהייתישאזלהביןצריךאתה"נכון.

עלכשעברתי ,עכשיואבללעשות.רביםדבריםליוהיוהיום,

ועשיתי ,נזכרתי ,וקוברשלהמסמךאתמצאתיהניירות,

לך."אחדהעתק

ההעתק,אתמידהלקחתילאמא,המקוריהדףאתהחזרתי

לקרוא.והמשכתי

כווןלווקרוםוהם 'עודלונשארובנזוןבקבוקושלושה

 'עצמועלמהםאחדשארוקןאחרו ,מהזמןבעוד .תווןלש

האלההשורותאתכותבאנו oשעלוההנוודדפואתאשום

הלבנוםבוו'בחדרכאואותוואסתור ,הרוקהבקבוקבתוך

הכוורותאתמושהוומצאאםהאשנב.שלחצוואתהאוטמות

והודו'שלהרגשתואתאולוובוןפעם,אובהםווקראהאלה

הואשבו oהאלוהובודונטוש ,עזובשמת ,ממולוונוםאחד

עלאפוצץהאחרוםהבקבוקוםשנואת .ונפשבלבמאמון

 .לחווהאחרוןהרגעכשוגוע , oהשונאוראשו

כלביןמצאתיאותוגםבמתנה.לךלתתרוצהשאניספרמונח

תמצאהזהבספר .מריעםיחדסדרכשעשיתיוהמסמכים,הניירות

שלמה."סבאלךשכתבבעבריתהקדשה

יוסףשלבדפוסשהודפסחוםבצבעעבהכריכהבעלספרזההיה

חובביהוצאתשירים.ביאליק.ח"נתרס"ח.בשנתבקראקא,פישר

אתמצאתיהראשוןובעמודהספראתפתחתיהעברית.השירה

הולדתיליוםכמתנהאלינשלחהספרי.דבכתבכתובהההקדשה,

עמודבו,לדפדףהחלההיאלאביבה.הספראתהעברתיהראשון.

עמו.דאחר

הראשון."בעמודנמצאת"ההקדשה ,אמרתי"אביבה,"

~ 
~ 
~ 
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לאאישלפני.הפרושבניירבוההונשארתילקרואהפסקתי
העץחיתוכי Iפלגואסיאנדר Iהגטומןתמונות • ""עיניים

שניםשלפני ,סמייודע,"אתהאמרהאמאואזהגה.הוציא

שלמה ,שלךמהסבאמכתבקיבלנותינוק,עדייןהייתכשאתהרבות,

הארבעים,בשנתישהומתהיהשזהחושבתאניוארשה.,מגטווקובר

שורותשתיבןהיההמכתבמשם.מכתביםלשלוחהיהניתןכשעדיין

מתי'."עדיודעאיניוחיים.בגטונמצאיםכולנו'אנובלבד

 .מפיהגהלהוציאיכולתילא

הזה?"המכתבאתלךיש"סטלה,שאלהאביבה

מתל-דירות,כשעברנו ,לצערי ,אותו"איבדתיאמא.השיבה ".אל"

דבריםאורזיםפעםכל .לכאןובסוףלירושליםיצחק,לרמתאביב

שלמה."סבאשלהמכתבגםאבד ,הזוהמהומהבכל ...דבריםושוכחים

 11 ?שורותשתירק"מדוע ,שאלתי ?הכולזה ?שורות"שתי

המכתבאתשתיים.אואחתשורהלכתוב,להםשהרשומהכלזה"כי

הצלבשלהחותמתאתבבירורזוכרתאניהאדום.הצלבדרךקבלנו

האדום."

ושתקו."ידעובתמונה.הזמןכלהיו"הםקבעתי.ידעו."הם"אז

המכתבאתכתבשלך"סבאלספרוהמשיכהראשההנידהאמא

משפחההיוהם ...יפהפייהעבריתנהדרת,עבריתכתבהואבעברית.

משכילה."מאוד

קודם,לישנתת ,הקטןהחוםלתיק"מתחתואמרהאליפנתההיא

סבאשלהמכתבאתשמהסטלהשאוליחשבתיאבליודעת,"אני

 11 •הספרדפיביןשלך

מצאתי."ולאחיפשתיאני"גםאמא,אמרהשם."לא"הוא

יפה,"ממשנהדרת,באמתשלו"העבריתאמרהלקרואכשסיימה

ותפרחשתגדלאותךהמברךל~ך T "המסייםהמשפטאתהקריאהוהיא

בהקיץולחזותלראותךוהמתגעגע ,להוריךולתהילהלשםותהיה

שלמה." .בתמונתך

רם.בקולוקראתיוקובריוסלשללמסמךחזרתי

השנוםעללאחורמבוטוכשאנו'שנותומנווןהואושלושארבעום

בטוחלהוותאדםוכולשבמודה'טחוןבבולקבועוכולאנו'שחלפו

לא .'הבאהבתמלאחוהלבו .וושרשל oחווושחוות ,בעצמו

 .עלושעברמהכלאחרוהשתנהלאלאלוהוםוחסושלומראוכל
נתערערהלאבושאמונתו ,מוחלטבבוטחון 'כומרוכולאנואבל

 .הנומהכמלוא

שלהאנגליתגםיודעות,"אתןואמרתימהכתובראשיאתהרמתי

ויפה."טובהממשיוסל

באנגלית."שםזהאתכתבשהואלהאמיןקשהתרגום.בטח"זה
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כתב?"הואשפהבאיזה"מענייןאביבה.אמרה

 ,,בפולנית.אוביידיש"אואמרהאמא
בעברית.זהאתכתבהואאולי ?בעבריתלא"למההוספתיואני

עברית.שירהחובביהיווקוברמשפחתעברית.ידעשלמהסבא

ולאביידישלאבעברית,האחרוןהמכתבאתלנוכתבשלמהסבא

 ,שלוהאחרוןהמכתבאתכתב ,וקובריוסלהוא,גםאוליבפולנית.
כמובעברית,בחיים,שנשארוהרקובריםאלהפליטה,שאריאל

מעברית.לאנגליתתרגוםהואכאןלפנינושישומהשלמה:סבא

הדוארבתאזהאתשםוהואמישהולידיהתגלגלזהשתרגוםכנראה

אמא."שלך,

לושהיה ,שלנוהאבותמביתשמישהו"כנראהאמא.אמרה ,, ."אולי

משום ,שליהדוארבתיבתהזההדףאתשםושם',ל'ידקשראיזשהו

וקובר."כתובשליהתיבהשעל

לקרוא.והמשכתיוקובריוסלשלהמסמךאתבשניתפרשתי
 .והודולהוותקשה .אמנותזאתוהודולהוות'כובוהדותוגאהאנו

קללואו .אמנותשוםאוןבזהו'צרפתאואמרוקאו 'אכגלולהוות

כן'.וותרמכובדלאאופןבשוםאבלמהם,אחדלהוותוותרוכוח

שהואפועלאף ,ושראובאלוהומאמוןאנווהודו!להוותכבוד

פועלאףבחוקוומאמוןאנו.בואאמוןשלאכדוהכולעשהעצמו

עבדשלוחסאונושובאלוו.וחסומעשוואתלהצדוקוכולשאונו

 .גדולתומולראשומרכון.אנורבוכלפותלמודשל'אלאאדונוכלפו
לאאלהמכלדברהזועם:אלוהו'אלוךהאחרונותמולותוואלה

אאמוןשלא'כדוממךשאתאכזבכדוהכולעשות ! Dבמאולךוועול

שאוןבאמונהבךמאמון 'שחוותוכפובדווקמתאנואבל .בך

וערערה.

האמתאלוהוהנקמות,אלוהוהמתום,אלוהולעדשמךושתבח

אתשובווךעודלעולם,פכוואתווגלהושובשבמהרהוהדון,

 .האדוןבקולואושוותוו
 "·רוחואפקודנודך .אחד 'האלוהוכו 'האל!ושרשמע"

 ,שליהחולצהבכיסאותושמתי ,וקובריוסלשלהדףאתקיפלתי
 ,, .נגמר ."זהוואמרתי
ממשזאתכתבשהואלחשובמחרידנורא.מסמך"זהאמרהאביבה

האלהוהבזוייםהמנווליםשהנאציםבביטחוןביודעו ,מותולפני

 ,, .אותולרצוחעומדים
היוסלוגםזכרמהרקובריםנשאר"לאאמרהואמאשתיקהנפלה

שניצלמיזכר.נשארלאשלימהמשפחהגםכולם.כמוהלךהזה

 ,שליהאחיםושניאמי ,מאביחוץהמלחמה.לפניעודלארץעלה
 ,,נרצח.היההואגם ,לארץעולההיהלאמייטקאם .הושמדוכולם
 ,וקובריוסלחיישלהאחרוניםברגעיםשם,אביפניאתראיתישוב

הבקבוקתוךאתומייבשמנקה ,הבנזיןבקבוקאתעצמועלשופך

ומחביאהיטב,אותופוקקהזה,המסמךאתלתוכודוחףבסמרטוט,

 ,מכןלאחרהרחוב.אלהפונהשבחלוןהאבניםלשברימתחתאותו
ומחכה. ,ידבכלמולוטובבקבוקאוחזאבנים,גלעלמתיישב

ותשע,שלושיםשנת"באמצעהדממה,אתאמא,,שברהיודע,"אתה

בנוסףלפולנית.לחזורשהחלטנוקשה,כךכלהיהבארץהמצב

אחותואתבמיוחד ,משפחתואתשאכיררצהתמידמייטק ,לכך

קנינוכבראותה.והעריךאהבמאודהואהפיזיקאית.הצעירה,

ממש ,אחדכשבערב ,קטןתינוקעדייןהייתאתהלאוניה,כרטיסים

עומדתשגרמניהברדיואבאשמעההפלגה,לפנישלשהאויומיים

פולין,"אתלהתקיף

הזוועה.לביןבינינפסעבי.עברהצמרמורת

 ,'אבכיתהכשהייתיפעם,יודע."אני ,אמרתי ,,קשה,לכם"היה

ואני ,כחשמלאישלומהעבודהקצרהלחופשההמלחמיםחזראבא

אניהיכןלךאגיד'אניענהוהואשם.ישןהואהיכןאותושאלתי

הבריטיםהולכיםהערב,ארוחתאתלאכולגומריםשאנחנואחריישן.

לאוהליםחוזריםהברורים .ולהשתכרבירהלשתותשלהםלקנטינה

חדראתמנקה ,שלךואבאנרגילה,ולעשןקפהלשתותשלהם,

מתחתשלוהתיקאתשם ,האוכלשולחןעלשמיכהפורש ,האוכל

ישן,'"אנישםלישון.והולךבסדין,מתכסהלראש,

ב.

יוסלפניאתלראותהפסקתילאלחיפה,מירושליםבחזרההדרךכל

בהרהורים,שקועהנהגה,אביבה .שלוהמסמךעלולחשובוקובר

ישבתימנהיגה,סלידהאצליהתפתחההאחרונותשבשנים ,ואני

חלפוהמחשבותלהתנמנם.הצלחהללאוניסיתיהאחוריבמושב

בתזזית.בראשי

הזה,מהמסמךמבולבלתכךכל"אניאביבה,אמרההדרךבאמצע

בדרך."שניתקעחוששתואנידלק,למלאששכחתי

דלקמספיק"ישואמרתיהדלקבמדהתבוננתיכתפה,מעלרכנתי

להיכנסתשכחיאלרק .תדאגיאלהבאה.הדלקלתחנתלהגיעכדי

שבדרך."הראשונההדלקלתחנת

 ,וקובריוסלשלהזההמסמך"בכלואמרתיבמושבוהתרווחתיחזרתי
איתרשלחמואלה ,שלוהחבריםאחת,במילהאפילומוזכרים,לא

יוריםהיינושמשםהחלוןרבים,בלשוןמשתמשרקהואבנאצים.

מוזר?"שזהחושבתלאאתבגרמנים.באויב,

האחרון,"נשארוקובר,יוסלוהוא,נהרגו,שכולםהבנתיאני"לא.

משפחה,"קרובילאתריכוליםהיינואולישמות,מזכירהיה"אם

בניעלמילהאומראינוגם"הואואמרתיהוספתימכןולאחר

ארבעיםבן ,כמהואישילדים.לוהיוהאם ,נשויהיה.האםמשפחתו

לאאתמשפחה.לושתיתהבוודאי ,וקוברלמשפחתבןושלוש,
 ,,מילה.אףמוזר?שזהחושבת

לושהלךמהלהביןקשהזה.עללחשובקשהיודעת.לאבאמת"אני

לאגםהואהמוות.לפניקצרכהזמן ,מצויהיהשבובמצבבראש

פצוע?"היהאוליהגופני.מצבועלדבראמר

לגלגלימתחתהבורחהכבישרחשרקונשמעמפימילההוצאתילא

המכונית.

עללאמילה,אמרלאהואהזה.במסמךמוזרכךשכלמה"הנה

לא ,הגופנימצבועללאוגם ,משפחתועללאהלוחמים,חבריו

מהזהאלוהים.עםלוויכוחשלומהמכתבחציהקדישאבלכלום,

אתלהביןיכולאניאלוהים.עםהזוההתנצחות ,כךכלשמוזר

השם,לקידושהמקובלתקריאהשזומשוםישראל','שמעהקריאה

 ,, .מותולפנימספרדקות ...אלוהיםעםהוויכוחאתלאאבל
 .לחלוטיןחילוניאדםאתהכי ,סמיזה,אתלהביןיכוללא"אתה
ואל-לצדיקיםונכדנין ,חסידהיההוא ,דתיהיהוקובריוסל

הדיבורבעבורו-רבהיההוא ,מאודדתיהיהשלךהסבאשגםתשכח

עםאכזריתמלחמהתוך ,מותולפניהזה,הנוראבמצבאלוהיםעם

לדיבור ,בעבורובלהבות,עולהוארשהכשכלהמתועבים,הנאצים
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 ,,עליונה.חשיבותישאלוהיםעם
נגמר;הכולזהו'בחייו'האחרונותהשורותהןאלוזאת,בכל"אבל

למרותהכול'למרותבאלוהיםלהאמיןממשיךשהואאומר'הואומה

יאמיןלאוקובר'יוסלשהוא,כדיהכולועשהאותונטששאלוהיו

אמונתואתמעמידשאלוהיםהזה,ברדקרסלהיולו'חשבהואמה .בו
עמו!בניכלשלאלאמשפחתובנישלרקלאחיסולידיעלבמבחן

 ...שכזהאיובמיןבחזקתשהואחשב,הואמה
 •מאמיןלאאני .במקומועצמילשיםיכוללאאניצודקת,אתנכון'
המוסלמים,הנוצרים,באלוהילאהיהודים,באלוהילאמאמיןלאאני

כזועליונהישותמיןשישיוסל'כמומאמין'לאגםואביוההודים.
ומופיעהאותנו'נוטשתנוקמת,אותנו'מענישהבנו'שמטפלת

מאמין."לאפשוטאנימחדש.

אתה?"יהודימיןאיזה"אז

שבההמכוניתשלהאחוריבמושבשיושבכזהיהודי"מין

מאמין'שאינואףשעלשכזו'ברייהמיןנוהגת.את
חשעדייןמצוות,מקייםואינוהכנסת,לביתהולךואינו

עמובניעםוהזדהותהשתייכותשלעמוקהתחושה

מלחמתאתבישראלפהונלחםחישלהם,וההיסטוריה

 ,,שכזה.יהודי-ישראלייצורמין .עמובנישלההישרדות
רבותהגדרותשישנןמשוםעשתה,וטובענתהלאאביבה

יהודי'למושגמסורותורוויותויצריםרגשותעמוסות

וההחלטהוהארצות,הסוגיםמכליהודיםשישנםומשום

אנושבניבידיאלאהאל'בידימצויהאינהיהודימיהו

עליתריודעים.שכולנוכפיהרף,בלימשתנהשדעתם

באלוהים,אמונתםאתריסקהשהשואהאנשיםישכן'

אמונתם,אתבהםחיזקהדווקאשהשואהאנשיםויש

וקובר.יוסלמשפחתי,לבןבדומה

חילוניהנני.אנימאמיןאבלבהתנהגותוחילוניהיהאבי

בדיוקהאמונה.חוסראתביחיזקההשואה .מאמיןולא

ביחיסלההשואהאבל .והאמיןייסרשחתמיוסל'ההיפך
מעשהאינההשואהאםכיאדם.בבניהאמונהאתגם

שהתלקחהועמודהסדוםמהפיכתאומודרנימבולמיןאינהאלוהים,

אלאאינוכזהואדםאדם,מעשהשהיאהריכולה,אירופהפניעל

 .מהותומעצםרוצח
וקובר.יוסלשלבמסמךמוזרדברעוד"הנהאמרתי ,,יודעת,"את

אינואולםהכול'אףעלבאלוהיםמאמיןנשארשהואכותבהוא
 ,,באדם.מאמיןהואהאםמילהאףכותב
בצדאותהוהחנתההמכוניתאתעצרהלפתעאךענתה,לאאביבה

למלאבליהביתההגענונס,לנונעשהשקרה,מה"תראההכביש.

דרך?"קפיצתלנונעשתהשאוליאוחנוכה'נסאומראתהמהדלק.

וחיניצלוהואנסלוקרהשאוליעצמו'וקובריוסלעלאוהמסמך'
שואה.ניצולבישראל,כאןוקיים

קבלתישנייהכחציותוךוקובר""יוסלהמיליםאתב'גוגל'הקלדתי

'צוואתוהיהעינימולשהופיעהראשוןהערךהפניות.עשרהשש

הראשוןהמשפטוכבראותוקראתיבעברית.כתובוקובר'.יוסלשל

בןיוסלתהייה.ביעורר , ...מטרנופול'וקובריוסלבןיוסל'אני'

בעבריתשהצוואהמשוםמתמיה,פחותהיהלאההמשךוקובר?יוסל

בתיבתשנמצאבאנגליתבמסמךהופיעושלאשלמיםמשפטיםכללה

צריךהייתילאנוספות.הפניותלקרואהמשכתיאמא.שלהדואר

הסיפוראתלגלותכדיהגטאות',ל'לוחמיאוושם'ל'ידלפנות

וקובר.יוסלעלהאמיתי

קטעיםאלאאינםבעבריתוהצוואהבאנגליתשהמסמךמסתבר'
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שבאוניברסיטתלפסיכולוגיהבמחלקהלמשרדינכנסתיראשוןביום
עצםוקובר.יוסלשלעקבותיואחריבחיפושהתחלתיומידחיפה

שהמסמךכךעלמעידהאמא,שלהדוארבתאהמסמךשלהימצאותו
החורבותבאחתבנזיןבבקבוקבתוךנמצאוקובריוסלשלהאורגינלי

 .'הגטאותב'לוחמיאוושם'ב'ידכנראה,שמור'והואוארשה,גטושל
חשבתי'לכן'קודםאולםאלו'למוסדותלפנותאפוא,החלטתי'
עלאינפורמציהשםאמצאאוליבאינטרנט,המסמךאתשאחפש

יורק,בניושחיישראלי'יהודיקוליץ'צבישכתבמסיפורשנלקחו
שהסתובבחשאי'סוכןעסקים,אישקולנוען'דעות,הוגהעיתונאי'
מדינתלמעןומתריםוהשואההיהדותעלהרצאותנושאבעולם

קצרסיפורקוליץפרסם , 1946בספטמברוחמישהבעשריםישראל.

ופורסםביידישנכתבהסיפוראלוהים".אלמדברוקובר"יוסלבשם

כתבקוליץבארגנטינה.שהופיעכתב-עתצייטונג',יידישעב'די

איידס.בבואנוסחול''סיטישבמלוןבחדרואחדבערבהסיפוראת

ידיעללעבריתהסיפורתורגםמכןלאחרשניםוארבעחמישים

משרדבהוצאתאדומהבכריכהקטןכספרלאורויצאפלדורעדה

שלגרמיםתרגםכוללהספר . 2000בשנת ,לאורההוצאה-הביטחון

עלפרשנויותושלושבאד'פולבידישנכתבקוליץ'צביעלפרק
וברומןויזלטיר'ליאוןלריבם,עמנואלבידישנכתבווקובריוסל

לם.

הספראתשאלתיחיפה,אוניברסיטתשללספרייהרצתייוםבאותו

תרגוםלביןבאנגליתהמסמךביןהשוויתיבכשעתיים.אותוובלעתי

שבמסמך.הקטעיםכלאתבוומצאתילעברית,קוליץשלהסיפור

הראשוןבחלקשציטטתיבמסמך'הקטעיםשסדרליהתברראולם
בסיפורהדבריםסדראתבמדויקתואםאינוהנוכחי'הסיפורשל
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להציגכוונהאיזושהיכאןהיתהקוליץ.שלהשלם

שהצליחהכוונהאותנטית,כצוואההמסמךאת

תשובותהשלםהסיפורליסיפקזאת,עםמאוד.

שלהקריאהבעקבותשהתעוררומהשאלותלחלק

בעלהיהוקובר'יוסלהוא,באנגלית.המסמך

בשואה.ילדיווחמשתאשתואתואיבדמשפחה

עםיחדכאשרנקמהשלאדירסיפוקחשהוא

ושישהבלהבותגרמניטנקלהציתהצליחחבריו

שניםאימים.בזעקותמתוכונמלטובועריםנאצים

וכולםהמרדכשהתחילבחדרעימדלחמואישעשר

עםלדברשנשארוקובר'מיוסלחוץנפלו'
אלוהים.

שהביאההאירועיםשרשרתאתגילהבאדפול

יוסלשלבצוואהבאנגלית,בדףלראותאנשים

האינטרנטבאתרגם(המופיעהבעבריתוקובר

שנכתבאמיתי'אותנטי'מסמךוארשה"),"גטו

מהזמןוקובר'יוסלהלוחם,הזה,האישבידי

<עמודבאדפולכותבוכךהוודאי.מותולפני

50 (: 

גאכדעכעדי 1היידיהעתככתבאיירסמבואכסאכמוכישכח-1953ב

היההטקסטוארשה".בגטושככתבה"צוואהאביבבתכקייט'

שכמראה-המקוםאתכמונוהכיכוכאכתיבה,במכונתמודפס

המבואשורותאתכאכראשונה,התפרסםשבוהארגנטיניהעיתון

תת-אתוכאהמחברשםאתכא 1בשעתואכיושכתכווהקצרות

מוכררבעוןקייט',גאכדעכע'יי("דערצעהכוכג")."סיפור"הכותרת

מסמך 11כ , 1954באביבאותופרסםבישראכ,היידישכקוראיהיטב

ועורךויכנהגטושכהנודעהמשורר 1סוצקובראברהםאותנטי"·

נראההוא 1אותנוזעזעכה"הדבריותר:מאוחריודה 1הביטאון

שכהתיקוןואימותים."בדיקותשוםעכחשבנושכאאותנטי,כה

כמטרד;בתכ-אביבהעיתוןכאנשיונראהמדי,מאוחרהגיעקוכיז

 .שימוששוםבועשוכאהם

שלמהסיפורשנלקחוקטעיםהזה,הקצרהמסמךהפךרגעמאותו

שקרםאישבידישנכתבאותנטי'למסמךמשלו'חייםלבעלקוליץ'
אלאהואאיןשאכןלהאמיןרצהלאאישוקובר.יוסלוגידים,עור

 .קוליץצבישלהדמיוןפרי

יוסלעלאינפורמציהלייש"אמא,ואמרתילאמאטלפוןהרמתי

שלך,הדוארבתיבתשמצאתבאנגלית,הזההמסמך,הדף,וקובר.

כתבהוא .קוליץצביבשםאחדשכתבמסיפורקצרקטעאלאאינו

אתפרסםמישהושנים.הרבהלפניאותוופרסםביידישהסיפוראת

 11 •אותנטישהמסמךלהאמיןהתחילוואנשיםהמחברשםבליהמסמך

סיפור'באמתשזהלהיות"יכולאמרהואמאבטלפוןשתיקההשתררה

לו?"קוראיםאיךשלו'המחבראוליאבל

קוליץ."צבי"קוליץ'
שהגיעמסמךסמךעלשלוהסיפוראתכתבהזהקוליץהצבי"אולי

מהוקובר?יוסלאחרת,אוזובצורהשכתב,אחרמסמךאליו'

בגטוודווקאוקובר'יוסלוקובר'בשםדווקאבחרהואפתאום

איזושהיסמךעלהזההסיפוראתכתבשהואלהיותיכולוארשה?

בגטושלחםוקוברממשפחתמישהועלאליו'שהגיעאינפורמציה

וארשה?"

וניתקתי.עניתיאמא."אברר,"אני

הוא 52בעמודקוליץ.צביעלבאדפולשכתבבפרקלעייןחזרתי

כותב:

בתרגוםמאמיו','אניבביטאוןבירושכים,שובהסיפור yצ-1965ב

הפשוטההכותרתאתנושאהואהפעםגםכעברית.ראשון

בנימוסמכוסח 1תיקוושוכח fשכועכעומד 1קוכיזצבי"צוואה".

כיועתבכתבהטקסטמופיעכךאחרשכיםשכושובפרוטרוט.

שאיןפיעכאף : Dשוכ'יהערתבתוספתאךבחתימתו'יורקי,

רקובר'יוסכככתב,כךבוארשה,'אכן'היהאותנטיבמסמךמדובר

כאכחכוטיוקביעה .כסופרנודעוגורכובכחבות',שכספהאחד

מדויקת.

הספריםבארוןובהיתישבמשרדיהאדומההכורסהעלהתרווחתי

עלוהעצבהצערביומתגבריםעוליםמזדקןשאניככלשמולי.

שלמהסבאאתלהכירגעגועיםאבי.משפחתאתהכרתילאשמעולם

בתמונתובהקיץולחזותלראותושלו'היפההעבריתאתולשמוע

היתה?היאפיזיקאיתמיןאיזהאבא.שלהצעירהואחותו .הזקןשל
נוקלאריתבפיזיקההתמחתההיאהאםגבוה,מתחשלחשמללמדאבי

ובעיניואינשטייןשלתמונתואלינשקפתממול ?היחסותבתורתאו

רעשכמונוראה,נהמהביועולהמתגלגלתולפתעעצוב.מבט

עליךתשפוךאלוקובר'יוסלאלצעקהממעמקים,הבוקעאדמה

מולוטובבקבוקישלושהזרוקהבנזין'אתתבזםאלוקובר'הבנזיןאת
הבוער'הבנזיןבלהבותיעלהשבשרםהאלה,הנאלחיםהנאציםעל
הצרחהאתלשמועאוכל , 2003ביוניבעשריםבחיפה,כאןשאניכדי

עליךתשפוךאלבאש,הנשרףהבשרשלהכאבצווחותאתשלהם,

 •וקובר!יוסלהבנזיןאת
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זהמצד

לויתןעמוס
 ~~ 27מעמ'~~המשך
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מעצבותשתוצאותיהבחירהאלוהים,שבחרכפיואתני

ושהפוסט-מודרניזםהאנושית,התרבותאתהיוםעד

בה.לעסוקחדללא
אבולוציונימיתוסחבויבבלמגדלשבסיפורליברור

כללמקום,מכלרדידה,פוענח.שטרם ,משמעותי

 disregardingשלבכשללקההאם .לועראינו
of the obvious אתוהחמיץמהגלוי><התעלמות

העיקר?

ממליציםדרושים

הספריםבחרושתקורההמעטה,בלשוןרע,משהו
הרואההספריםכמותכי ,לכלברורהריהישראלית.

יותרהיא ,בלבדאחדבשבוע ,מקורבספרותאור
(אםשלמהבשנהלקרואגלמסו ,סביר"ש"אדםממה

אנוועודמעט>.לאשזהבשבוע,ספרקוראכזהאדם
חדשותהוצאותהקמתעללבקרים,חדשותמתבשרים,
לעשותמרבותשכולןקיימות,הוצאותוהתפצלות

ספרים.

בשפע ,רבי-המכרטבלתעלהתחרותגםטבעיבאופן
הולכתמבקרים,שליחסיומיעוטספריםשלכזה

כפי ,בצדו"רב-מכר"חותמתללאספרומחריפה.
הרבהלואיןבעיתונים,ממודעותלראותשאפשר

לשם.להגיעיתקשהטובותהמלצותוללאסיכויים,
פרוע,קרבלשדהלאחרונההפךזהענייןגם ,לכן
מתחילה,אביהבהשלמהמקרהללמודשניתןכפי

הספיקותי"("שטרםקציריהודיתשל"רב-המכר"
 ) 17 , 09,03 ('ספרים'במוסףהופיעהתחילהלקרוא).

אביעד<כמובחלקםידועיםלאממליציםעםמודעה
המלצותאאוט">;מ"טייםמרקיויערהמ"וואלה"קיסוס
בראשמעמדואתלבססכדיהספיקולאכנראה,אלה,

להתפרסםהחלוושםשפהגםמה ,רבי-המכרטבלת

מןמונעת,כתרופת ,לפיכךשליליות.ביקורותעליו
מוסף,באותו ) 24.09.03 (שבועכעבורפורסמההסתם,

דליההבאים:הממליציםאתהכוללתנוספתמודעה
באר,חייםשחם,נתןעוז,עמוסיזהר,ס.וניקוביה

מיכאלד"ר ,בדיןגונוריתפרופ' ,לפידשולמית

 •מלצריורם ,נגידחיים ,הופמןחיה ,וזמןגל
כאלה,מודעותעלכןגםלעיתיםמופיעששמוכמי

שהמצב ,לומררקאלאהזאת,לבארלירוקרוצהאינני

שללספרהביחסדווקאלאו-ביותרנואשכנראה

לשורהנזקקיםלאורמוציאיםאם-בכללאלאקציר
כדיהראשונה,מהשורהממליציםשלכזאתארוכה

מתסכלמצבשזהוספקאיןמטביעה.ספרלהציל
 •רב.זמןעודלהימשךיוכלשלאומייאש,

שיריםקוראים

 ilfi!UJןן,,בבית

וישוחחו:יקראו

בן-משחציוןבן

חסאמירה

פוצ'ו

מדגוליםאסיח
בן-ציוןקטןרינה

בן-משחיקיר

איתןמרים

וייכרטרפי

בסריעקבומנחה:עורך

בנובמבר 26 ,,ביוםייערךהערב

פניםקבלת- 19 : 30
הערבתחילת- 20:00

תל-אביב 72בגיןדרךהמערכת,במשרדי

מעריב)בית(מול

ב'קומח

ושתייהקלביכורכולל
אורחינוביןלראותכםנשמח

חופשיתהכניסה
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הנתוניםמהיכןראשונותזכות

-תשס"ד(תשרי 283גליון ' 77ב'עתוןשערכתהראיוןאתבענייןקראתי
אשניבעריכתה:הספרהופעתעםברלוביץיפהפרופ'עם ) 2003אוקטובר

להגיבמבקשתואני ,עליורונןיהודיתשלהביקורתרשימתואתואדם,דאמה
עליהם:

בשםדברהאומר"כלבמחקר:ואמתבכתיבההגינותשלהיסודיהכללא.
פרופ'שלובדבריהבכתיבתהמתקייםאיננולעולם"גאולהמביא-אומרו

ברלוביץ.
למחוקלאשנלמדש"העיקרבדרישהעימההראיוןאתשמסיימתמיב.

נאהאיננה-כלשהו"מיעוטשלולאנשיםשללא-וספרויותהיסטוריות
מקיימת.

בעיסוקראשונות""זכותלפניוובאחריםזהבראיוןלעצמהלוקחתהעורכתג.
מבקשתאניההיסטוריהדיוקלמען ,ובכןעבריות.נשיםבספרותהמחקרי

סופרותנשיםעלשכתבונשיםגםוגבריםמעטלאבעברהיוכי ,לציין
(תשי"ט).בישראלואםאשהבספרההררייהודיתבמרוכז, ,ביניהןעבריות,

מהםשאבהלה,שקדמווחוקרותחוקריםעלהסתמכהברלוביץפרופ' .,
בוודאיאבלכמקובל.אותםלהזכירטרחהרחוקותלעיתיםורקחופניים,מלוא
מוסיףחוקרת)(לרבותחוקרכלראשון.וגילויראשונים","זכותכאןשאין
 .משלונופךותורם ,קודמיושבנובבנייןנדבך

ולהזכירלחזורצורךשישדומהמודרנית,מחקריתבגישהמדובראםה.
מסוףהקודמים,ספריבכלנדונוזובאנתולוגיהשנכללוהסופרותשמרבית

שהיהמהכלכונסו.שטרםובמחקריואילךהעשריםהמאהשל-60השנות
שצורפוהשמות"מ"מפתחותהנשיםשמותאתלהוציאהוא,לעשות,צריך

נעשה,אכןוכךבהם.שנזכרוחניו-ביבליוגרפייםבפרטיםולהעזרלספרי
בעקביות.לעולם"גאולה"להביאמבלי

בעבודתאותה,לראייןהספקתישעודהררי,יהודיתעלכתבתילמשל,כך,ו.
היא , 1980בשנתכספרשהופיע ) 1973 ('העומר'העתכתבעלשליהד"ר
האחרים.בספריגםנזכרה

שכונס ) 1976 (העברית"הספרותבראיאוקטובר"מהפכתעלבמחקריז.
מירה'להאלישבע, ,אלפורבקהשל:יצירותיהןנדונו ) 1978 (מפתחותבספרי
פרטיםנמסרוכןכמומנש.יהודית ,גלוזמןשרה ,ברנשטייז-כהןמריםבלנק,

קיימתיבחיים,אזשהיואלהשעםכיווןלראשונה,חלקם ,עליהןביורגפיים
מכתבים.וחליפתראיונות

ובגוףהשמות"ב"מפתחרבותנשיםנזכרו ) 1981 (וצמרותשורשיםבספריח.

רותעינת,עמלהבושם,הדהחזנוב,רוחמהשל:יצירותיהןנדונוהספר

 .כרמוזהנאכעמליהאלמוג,
מיוחדמקוםלהןשהקדשתינשיםשלהארוכההרשימהמןחלקרקזוט.

שולמיתעמיר'אנדה ,מישקובסקיגיטלדאב,אסתרבז-יהודה,(חמדהבמחקרי
 ,אופנתילאמאודהיהשזהבימיםהנדל>,יהודית ,יאןאירהכהנא,בתיהלפיד'
כאילוספר'בכללרשוםשהקפדתיהראשוןהפרסוםתאריכישיעידוכפי

קרה!ואכןלקרות,שעתידמהאתמראשידעתי
לכתובשהתחלתיבארון'דבורהעלוספרימחקריתופסיםמיוחדמקוםי.

מעגליםבספריפורסמועליההראשוניםומחקרי , 1968בשנתעודעליה
 ,) 1988 (הראשונההמצחיתעליה:הגדוללספרישגובשועד ,) 1975 (

 1983בשנתפורסםפוחצ'בסקינחמהעלהמקיףמחקרישלראשוןנוסחיא.

 ,) 1990 (מסלעדבשבספריוכונס-בתהאתלראייןזכיתיעודאז-

נ.ב.

אירהשלמרוסיתהמתורגםבספרה"הדממיה"בפרחהקשורהדוגמהאגב,
לעורכת,אותה'שייחסהרונןיהודיתהמבקרתבעיניחןמצאהכךשכל ,יאן

הפעםשנרשם,כפיזה,סיפורעל ,) 1983(משנתמחקריעלמבוססת

מסלע,דבשגובריזגם,"וראובניסוח , 50עמ' 1מס'בהערהבאנתולוגיה,
 ).ג.נשלי:(ההדגשה ," 270עמ'

ככרכה,

גוכריןנוריתפרופ'

רבשלום

רקלצערילידיהגיע 2003מאימחודש ' 77'עתרןגליון

מופיעפז'מיריחתומהשעליהברשימה ,שלו 9בעמ'עתה.
בן-שלהביקורתרשימותזהמכלל"יוצאותהבא:המשפט

בארץ'יאטרוןהתומבקריחוקרימבכיריפיינגולד'עמי
דלעיתוןב"הצופה",-האירוניהלמרבה-המתפרסמות

באיקהלעםנמנהבתוכםזעירמיעוטשרקקוראים,
התיאטרון",

ציטוט.סוף

לתפוצתובהשוואהנכתבקוראים""דלשהביטויליברור

שהייתימהכך.עלמתלונןואיני ' 77'עתרןשלהעצומה

הדברים,אתמלבהדבתהלאשהכותבתבהנחהלדעת,רוצה

'הצופה'קוראיאחוזעלהנתוניםאתנטלההיאמהיכן

במהרההתשובהאתשאקבלבטוחאניבתיאטרון.המבקרים

רב,בכבור

גינתגונן

ראשיעורך

עומדתבעינההשאלה

הנשיםהשכחתעלשליהוויכוחגוברין.פרופ'נזדעקהמהעליודעתאינני
שבנווהאנתולוגיותההיסטוריוגרפיותעםהואהיישוב,מתקופתהסופרות

במסגרתכלומר'כאן.שלנווהתרבותיהספרותי ,הקולקטיביהזיכרוןאת
וארייהנוכחותהשנים,כלבמשךניתנה,לאהעבריתהספרותשלהייצוגית

שקדגרשוןשהציגהספרותיותבמפותלאאלה:לנשים-סופרות
במפותלא ,) 1983 , 1980-1880העבריתה<ספרותשלובהיסטוריוגרפיה

ולא ,) 1994 ,הארחול pהשלהבאנתולוגיהרתוקליליבהןשדנההנעדרות
וצביפטאירפאלכמו:בולטים,עורכיםשערכופורמטיבייםבקבצי-סיפורים

ליכטנבאוםיוסף ,) 1950 11946 11938 1'שראליהאזרהסיפור<מברחוולמט
ואחרים. ,) 1955ברחתי,אשרא<תטברסקייוחנן ,) 1955העברי,<הסיפור

באופןרקהתייחסושאלהכיווןביקורת:ומאמרימחקריםלמאמרים,באשר
תרומתםומבוזרת,מועטהבצורהזאתוגםאחרת,אוזולסופרתנקודתי

שהשאלהאלאאפסית.חיתההציבוריתלמודעותאלהסופרותשללהעלאתן
לעיל:לספריהדבר"ב"אחריתושואלתשבהאכןאניוזאתעומדת,בעינה
ושםפהשנכתבוהמאמריםוחרףאלה,נשיםשלכתביהןפירסוםחרףמדוע
ונמחקו?הושכחוהן Iאדוותןעל

דקדקניתבצורהשיעסוקואדם,אדמהאשנילאנתולוגיההשנישבכרךכמובן
 1אדוותןעלשנכתבוהמאמריםבקורפוסאדוןאלה,סופרותשלבכתביהןיותר

עבודותי.בכלנוהגתשאניכפי Iגובריזפרופ'שלבאלהגםוכמובן

בנדון.יומרהכלליואיןלכךטענתילא-הראשוניותזכותבנושאנ.ב.

"אחריתאתהמלווההארוכה,הביביליורגפיתהרשימהלמקורותי:ובאשר
השתמשתי.בהםהמקורותאתובקפדנותבעקביותמפרטתבספרי,דבר"

 rברלוביפהפרופ'
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Jn ד~דז§~
מירוןכרמית

בדרךהיההמשחק .ואהבותיותקוותיוכשדונותיו'כלאתבושמשקיע
בתפקידהמצויןדמידובישראלמרשימים:השגיםכמה'עםמענייןכלל
האיכרהשלבדמותההנפלאהוודינהבגניהויהיהודי'העבדיעקב

עזיבתכדיעדהיהודי'לבהבחיראחריההולכתהבוערת,הפולנייה
דתה.המרתוגםהמוכרתוהסביבההמשפחה

כדאי'כולם.אתלמנותוקשהזה,מרשיםבספקטקלהמשתתפיםרבים
 .עצמובמחזהלצפותכן'על

:וו
~ .=:: 

~1 ~ 

אריח,יבגניעיבור:גשר;תיאטרוןבשביס-זינגר:מאת"שושה",

בר-שביטבןעברית:אריח;יבגניבימוי:לסקינח;ילבה

לנצחי"היהודיהעולםאת"להפוך

ועיצוב:בימויעיבו,רגשר;תיאטרוןבשביס-זינגר:מאת"העבר"

בר-שביטבןעברית:אריח;יבגני

 • 1904 (בשביס-זינגריצחק

לספרותנובלפרסזוכה ,) 1991
 ,רדזימין ,בפוליןנולד ,) 1978 (

הגיעהוארבנים.שללמשפחה
בעקבות 1935בשנתלאמריקה

כדי .נגרזייהושעישראלאחיו'
אח,אותולביןבינולהבדיל
הוסיףידוע,יידיסופרשהיה

 :אמושלהפרטישמהאתלשמו
ביידיש).(בשביסבת-שבע

מותלאחרשניםשבעבמשך
משואתמיואשבהיותווכןאחיו'

העולםומאובדןאירופהיהודי
לאהואעליו'והאהובהמוכר
תקופהלאחראולם .דברכתב
לאחדזינגרבשביסהפךזאת

בעתביותרהפורייםהסופרים

לוקראוהמבקריםהחדשה.

• 

"העדב"

היהודית"."השחרזדה

שבועמדי"הקידמה"בעיתוןפיוסםהואשנהמארבעיםיותרבמהלך
שלכרכים 45פיוסםהואמספריו.חדשיםפרקיםאוסיפוריםשני

שאבדהיהודילעולםאנדרטהיצרשהואלומרנכוןקצרים.סיפורים
ביהדות.מרדגםהואאךכיהודי'וחונךלמדבשביס-זינגרבשואה.
העבדיעקב,ביןאפשריתבלתיאהבהמתארת"העבד"במחזההעלילה
אנטישמיפולניאיכרהעבד'בעלשלהיפהבתוואנדה,לביןהיהודי'

נגדהקוזאקיםממרדלהימלטמצליחחכם,תלמידיעקב,רוח.וגס
בידינתפסהואאולם ' 1ה-והמאהשלהראשונהבמחציתהשלטון'
 .מקומילאיכרלעבדונמכרהפולנים
אתמשקפתהפולניהאיכרבתלביןהיהודיהעבדביןהאהביםעלילת

והשמרנית.האנטישמיתהפולניתהחברהכנגדהסופרשלהביקורת
כאשרטפלות.ואמונותפגמיםחסרהאינההיהודיתהקהילהגםאולם
אשתועםעמובניאלנמלטוהואיעקבאתפודיםהשכןהכפריהודי

רחמים,וחסרתקשוחהכשמרנית,היהודיתהחברהמתגלההנוצרייה,

נמנע.בלתיגיהטווהסוף
אריה,יבגניבידילמחזה,העבדהרומןשלובימויועיצובועיבודו'
למילהעניקמסוגלהתיאטרונישהקסםהשבחמילותלכלראויים

יורדים>(אועוליםאנו"העבד",בהצגההמפגרת 1ה-והמאהמערפילי
שבמהלכההמודרנית-המתקדמת,הציוויליזציהאל ,-20ההמאהאל

עמנו.מבנימיליוניםשישהביניהםמפשע,חפיםרביםמיליוניםנרצחו
בשביס-שלהרומןאתלהפוךהמעבד'אריה,יבגנימשכילכאןגם

לפניושעמדההבעיהומרתק.מענייןמפתיע,דרמטי'למחזהזיגגו
האינטלקטואלית-הוורשאיתהמציאותאתלהעביר'כיצדכמובןחיתה,

למציאותהאימתני'הנולדאתלראותהשכילהשלאהיהודית,
בזכותשבינינו.לצעיריםובעיקרלדורנוקרובהשתהיהבימתית
זהתיאטרוןאוהבבמאיהשכילשבידיו'הספרותילחומראהבתו
מןשנולדותום,אמונהשלעולםשאבד'קסוםעולםלהחיות
עו.דואיננהשחרבהיהדותשלוהנוףהרקע

המפורסם,הסופריםמועדוןאתבשביס-זינגרמתארזוביצירה

הפוליטיים-הוויכוחיםואתהאמנותי-תרבותיהרקעאת
שלהאווירהאתלתארמצליחהוא .גיבוריושלגייםאידיאולו

אווירהגםאבלוחששות,פחדיםספוגתאווירההימים,אותם

רקעעלמראש.וצפויידועגורלבפנימעשחוסרשלמנוונת
אהבהסיפור"שושה",המחזהעלילתמתרחשתתקופה,אותה
הגיבורשלהילדותחברתשושה, .וירטואליוכמעטתפורהזוי'

מציאותית,בלתי"מפגרת"נערההיאזינגר,אהרןהסופרהראשי,
כלח.עליושאבדתוםהמסמלת
המאורעותאחריקצרהתקופהמתרחשתפוליןיהדותהשמדת

גביעלהנישאעולם,שלהמורבידיהתיאורבמחזה.המתוארים

"שושה"

קהלבקרבצמרמורתמעורראותו'להטביעהעומדיםסועריםגלים
השחקנים:מןאחדיםואצייןהמשתתפים,רביםזהבמחזהגםהצופים.

והתמימה,הטהורהכשרשהגרבי'שיריהסופראהרןבתפקידפרידמןאלון
ואחרים.קייבסקיליאונידהאמריקאית,האהובהכבטיוודינהיבגניה

ואמינה,טבעיתנשמעתהשפהבר-שביט.בןתרגםהמחזותשניאת

 •ופיוטיים.רומנטייםמביטוייםחוששתואינהזורמת
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אקויים
היוצריםזכויותעלשומרים

Acum J •.-,: 

זכויוחיששלךליצירה
הקהל.מצדעבודתושלובהכרהבפרסוםמכליותרמעונייןהיוצרהדברים,מטבע

שבהעבודהבכלכמואךהחדש,בספרךהדפוסלריחאוהספרותי,במוסףהראשוןהפרסוםשללהתרגשותתחליףאין

עבורה.תשלוםלקבלהיאהבסיסיתזכותךרבים,מאמציםהושקעו

לרצונך.בניגודשימושבהיעשהושלאביצירתךשימושכלעבורהכספיתהתמורהמלואאתשתקבלדואגיםאנו

בהומיוצגיםיקה, oלמוומו"ליםמשורריםסופרים,מעבדים,פזמונאים,מלחינים,ישראלים:יוצרים-4000כחבריםבאקום
קידוםאתלהדיגעל 0 "אקוחרטההתמלוגים,וחלוקתהזכויותלשמירתבנוסףהעולם.מרחבייוצריםוחציממליוןלמעלה

הישראלית.היצירה

שנים. 43מזההמתקיימתהזהב),(נוצתאקו"םפרסיתחרותהנוהיצירהועידודלקידוםשלנוהעיקריהכלי

שנה.מדיהמקוריתהיצירהלעידודכספייםפרסיםמחולקיםבוליוצרים,בישראלביותרוהחשובהגדולהפרסיםמפעלזהו

ומעודדתהמקוריתהיצירהאתהמקדמיםשבידך,המגזיןכגוןנוספיםמסחרייםולאתרבותייםבפרוייקטיםגםתומכת Oאקו"

בהם.להשתתףאקו"םחבריאת

וקבל:לאקו"םעכשיוהצטרף

זכויוחךעל~הגנה

יוצריםזכויוחבנושאיחשלום,ללאמשפטי,~טיפול

ביצירוחיך.שימושעבורחמלוגיםשלומדוייקחמהירה~חלוקה

ליוצרים!יוצריםשלביח ~

-1נוספים:ופרטיםלהרשמה
i 

03-6113475 ·: 
03-6113428 
03-6113412 

www.acum.org.il 
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