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אחותו,בידיהיטבנבחרוהשיריםשחיבר.תל-אביבבשיריהיפים
מאושרהיהאדיהביצירתו.עסקהשלההמ.א.שעבודתדודנו,תמר

השידית,ביצירתוהאורבנילצדהזרקוראתשוביפנההזהשהספד
החליטהארדדאהשהספדאחדישנהואכן,הצורך.דיהודגששלא
 . 2010לשנתישראלפרסאתשידתועללולהעניקהשופטיםועדת
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פיינגדשעודדאיוד: 2015-1929סיון:אדיה

בבניינישנערךבטקסהעצמאותביוםומוקידיו,משפחתואז,אותוליווינו
עמוקהשמחהבוחיתההרופףבריאותוומצבהמתקדםגילולמרותהאומה.
אדמתכלפילבטאהיטיבשאותההאהבהמןשמץהמדינהמןבחזרהלקבל
הזאת.השסועההארץ

הבאים:הדבריםאת-11ההולדתוביוםכתבערבןולמבחרהדברבאחרית
אנשיםלימתגליםבארץ,שוניםבמקומותשידה,קריאתשל"במופעים

אדיהעלשומעיםלאכמעטמדועקשה:בטרוניהעליהמתגולליםונשים
ובתים.שררותמהםומצטטיםשיכי,אתאהבתםעללימספריםהםסיןר.

אתקוראתחיתהלילהשמדיאחת,יקדהאשהמתגודדתלמשל,בחיפה,
ולשכמותםלהםלשידה.זיקהלהםשחיתהממרעדיהלאלהבטלפןושיכי

הזה".הספדמוקדש

מבניאחדיםזכושלהלתפוצהזכתהלאששידתולוכאבכמהיודעאני
איכותביןיחסשוםאיןדנותשפעמיםכךעלריכוכישכלגםליבדודדודו.

בעתידגםתישארששידתונדמהאותו.שכנעולאהקוראיםלמספרהיצירה
פדפדאזהלימותרתאםשידה,לדברלצמאיםדנהלמביניהשמוריקדאוצר
אפשרכךגם'אוליהמוקדםמשידולקחתישאותהשבכותרת,השורהעל

יצרשבהםהעשוריםבכלהיוכאלהקשוביםקוראיםנחמיה'.אתלדאות
מתתסיוןאדיהשלשידתותהאלהםהבאים.בעשוריםגםהסתם,מןויהיו,
 •אמיתו.השירמיטבשבה
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1 
בפניהתרסה

הישראליתהסוציולוגיה

לדמוגרפיהמבראיוזגוף-אודב,ךניקולא
עמ' 95 , 2015גווניםישראלי,ת

לששידתואתמנידיםשאינכםהסיכוייםדוב
אחדהואזאתולמרותיחגוף-אודבך.ניקלוא

בישארל,הפועליםהטוביםהצעיריםהמשודדים
(לוא,לספרמספרהמשתפדאומיץחתרניבקלו

אותו).פגשתילאמעלום
הזהויותפלויטיקתבעיןד
אתלבעההסצוילווגיהשבו

ששמשודנvרוכלהשיהד,
מוצאואתנסעללהעלות
הכלכלימצבואrןוהעדתי
זו,מקופחתמהותלונופף

ניקלוא ) 1984(ילידהמשודד
אתמערפליחגוף-אודבך

לאודךהביוגרפיתזהותו
הקודם,ספחשידיו.ספדי

תצלוםהציגערכי'יהדוי
העטיפה,עלבכאפייהשלו
שידיוספדעטיפתלעוגם

בכאפייה,מופיעהאוכמספ;והחמישיהנוכחי,

מאחודמחובקתאשהלשהריוניתבטןמנשק
נכתבבמשרתת .ותפיליןטליתעוטהגברבידי
התפיליןמצפת.חדריתמשפחהילידשהאו

כאןהתגלגלדלוךיונהבסגנוןהפחבוקטיבי
גםבספרוישנםוחתרני,מורכבזהויותלמשחק

למשודדת.מחווהשידי
מורכבבאופןעוסקתיחגוף-אודבךלשו mשי

שליחד,גםוהתרסהזיקהמתוךהיהודית,בזהות
אינוזהכלנוצרי-ערבי.שםהנשואחילוני,אדם

שידתו,איננההמשודדלשהביוגרפיהכימשנה,
האנישלהפורנוגרפיבעיןדלחשובלנהוגבניגדו

חיקות.קשריםתמידישנםשכמובןאףהמתודוה,

ובספרשידיו,בספדיאורנךיחגוףשיצורהאני

וקיבעוהגדהרלכלבזשאת,ביתדהחמישישידיו
מחאהבשיריחאתחברתי,כסובייקטהאדםלש

הפעםמרחיבהמחאה,שידילצדביות:ומקוריים
לידי-אישי-לכיוןוהשירימנעדואתהמשודד

קינתי.

הסטטיסטי'השנתןומןלקוחיםהספדשעדישמות
הפיקוחעלאירונימשחקומציגיםלישארל',

ומגדריהמגזריהעלבישארל,החברהעלההדוק
האוהדמוגרפיהמאבקשבהבמדינההשונים,

בחברה.לערביםיהודיםביןהמלחמהמוקדכיום
וגםיהדוית",לדמוגרפיה"מבאו-הספדשםכך

שעדיו:שמותגםכמוזה,לנשואחמזיםעטיפתו,
הושלכה","חינוךבישארל",ופלויטיקה"ממלש
כסובייקטהאדםונו'.תחלאוה"תמותה,"ילוהד,
הושידהחברתית,מתובנתיצודפיקוח,תחת

עביןדחופשילהיותבו,למדדוהמקוםהיא
משפחתיי;םקונפורמיסטיי;םמשודדיםשבו

מובהק.בורגניבאופןנרקיסיסטיים
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מציגכלוו,פלויטישעדהספ;דלשהארשןועשדו
אמיצותפרובוקציותהמשודד:שבידת mחחבעיה

לשונית:מורכבתמספיקלאחתרנותשטחיות,אך
תמצוץגםומ~די,הר;בביגערבתחת;לי"ש"ס

ישרננץעהתהדודגלאתהוסי;ףהמזחה,אתלי
הסמו;יהלאומיהטחרוה;או"הכותלאולבבך.""
שפיכות ; mעבתילשחיםלשממעיההבקוע
שכאלהשביריםוף mההצךרולמחתחאתדמים",
אךובסמליה.עבצמההמאהובתהישארליתבחבהר
בהםשהטוביות;רמרוכביםשיריםגםכלולהעשר
היירי-למשודדהמוקשדפלסטין', mגל'משדהאו

הציונותלעביקרותומציגנפלה mמרויסאמריקני
ומציגהגלות,שפתיידיש,לשמבריקשילובתךו
לעבמשודדלששידלספקשיכלוהאיכותאתגם

אופקים.וחחבאינטלקט
ומורכבותוהפלסטינית,המבטמנקודתנכתבהשיר
קינהשמתוךממחאהפחבוקציות,מהעדרנובעת

לנוהענקתםאצר;ה"בעל;ת~םהנכבה:נפגעיעל
הקללה;.והעבדתםנדדוי°כםשרביטחסדכ;םבדוב
פר;טקצותיהבכלתבל;קצותבכלנפוצנואז,~ני

וי;יוייוייאימעדגי;יגייגייאימעדלמלודתכ;ן
בלבנ;ןוהפחוניםמן .11טערטטדעטטערטאימעד

חייםאאןבידרן."הישישיםהקבעאוהלידדך
באצרותצ;ללבאמתהלכיםלאנ;ךאאןאוכר
כבדונושהקמת;םגבולמעבדיבינות;זרות.ציה
וכחלוות;,כתומותלתעודותנחל;קונקער.נזמ

השילובאללואערבי."";לוסתםפועללמחלב,
יצירנדדוכיהדויהפלסטיניוהצגתהיידיש,לש

צלוח,השירהיהלאהחשד,הישארלישלכפיו
אתבמשהוהמזכירהייחדוי,הלשוניהמרקםאבל

מצליחישורון,אברתשבידתהמשלובתהיידיש
המחאה.אתלשאת
מחאהלשיריכיוםהיחידההאפשחתלדעתי

הפלויטיהשיחשבובעיןדפלויטיים,שיריםאו
שלבזערתםמילותיומיטבאתהזנההישארלי

ליחס,שנספשרניםוקציני;םגסיםטוקבקיסטים
הקיבתיבשירכךלליריות.התרסהביןשילובהוא
בבהלההמובילות;פחד"חצרותאדע"ש':'ימת
גופרתמהלכותשםוגועשי;םשחודיםימי;םאל

אלומנפצותעלולי;םאוחזותבידיהןמתות;
נחלעלאקלווגיקינהשבירגםכךהגלים."";
-1אצריבבואתנחשפתבiזן"בהביטיהקישןו:

 .1קלוחיןבמילמחצ;המונשמתענוד;המניבת;

כיעלקיש;ןולי;,מחלבפניך".זרמתםירקוהכל
ביב".צינוחתבתרי-עשרוקדרך

גלושיםהספדמשידימעטלאנאמר;ו
כמואותי"בצעכמושטחית,לפחבוקטיביות

קלל;וא;זובד;ךכזית,אכלוהרבנית;יבבהחל;ה
כמואב;יבביתכמושאדגיש."התעל/לחל;ל
כמובןישההלכה".שדורשתכפיאיש;יבבית

השוביניזםכנגדמחאהבשיריגדלוהחשיבות
הכשרהבעלאכןהמשודדאםאבלהאורתדווקסי,

לשוניתלמורכבותמצפיםהיינובעבדו,ישיבתית
הדך'לילדדידקטי'שידגםכךיותר.גדלוה
מחשיכהמדינהכנגדאתיאיסטיתהתרסההנושא

"ילדי,מספיק:מורכבאינוהדתית,לבאומנותה
איןלעדת,/העזבגדת,התמים;,ילדיקט;,ילד

אךלימי;ןהתפקדלשמאל,התפקדאלוהים!"

ז'ברטינסקיבנתיבילךתאמין!/אלאנאבן,אנא
בלבאףאובגלוןבגליל,התיישבגלאון;בדדךאו

תם-בגדתכייעןלהאמי,ןביהוהחלדהשומרו;ן
באותושידשלהמורכבותזאת,לועומתהגנון".
את"חיפשתיה;,לידיות:בוכשישממש,נושא

החסידים;.ובחצרותעיר;יt;כמטאותביןיהדות;י

חיפשתי;הבכל ./'הובעבדותהקלרינ;טבנגינת
פגשתי;הלתהדמתיאש;דעד .1מצאתיהלוא

ונאבקת;עריריתנתמכת,לאומ;ילביטוחבתרד
בחדוש". fill 2800על
חזקים:לידייםשיריםגםבספרנאמר;ואכן

לקונן/./וחלדצחו;רצחוראל;יחייךשבי"הטרגי
מחייעשוריםהוגיענ;יבהםאבלותומבטיעל

ביןהיט;בוהתמזגולפת;ע;נתחלפולשגרה;,הויו
מחווהשידאואמי";שלבלוויההמיוסדות;הפנים
תותי;םקבר;ךבערוגת"שתלתידלוך:ליונהאלגי
המרקיבות."בעצמותועדרת;יסיקלתיחלוץוכמו

היהמרקיבתות."וכלפ;ארגלדווהתותים
גופתך.""ריחאתהפיץסרוחתותוכלבדמוס;ך

"בואלדלוהבספ;ונוסףהומאז'לשירבניגדו(חאת
הנחתנוספות;עשותאותילמדמודה;.כמואלי
מוד;הכמואליבאושויעודים."עבדוותעלי

למדי.חלששהאובשוט."",הענישני
הקונקרטיהתיאורעלגםשוהדיפהלידיות

אואלגוריהבמעיןאוניברסיטאית,ספרייהשל
בימינו:באקדמיההדוחלשלמצבהמטונימיה
באוניברסיטתהיתומי;םבביתאוחזת;"דממ;ה

קצרושהניקודיםשני;םכבדזהחיפה;.

דוחותגעושותלחלןו;,מבעדבחוץ,הותמעטו/.."
בפנים,ובחיותן./בנעוריהןמתהרדותבפארות;

קלוהמייתבוקעתשקופי;םפלסטי;קבכלובי
זעובההמדורניזציה".קרבנותמיליוניש;לחנוק

'מסללוהמתריסשבירגםמופיעהאקדמית
לשעריונותשהדדמצרהכיצדהמתארעקומי',
למעדיהפקלוטהלשהיזע"בסדנאותסטדונט,
מצבאתמבפניםשמכידמיוכלהחברה".

והפלויטיקה,והמינוף,השקדים,אתהאקדמיה,
עחותעלהמכסותהאינטלקטואליותהוהצגות

והזחוחים,העקריםהכנסיםאתהמחשבה,העדר

השירים.עםיזדהה

שידאירופה,עלנאהמחאהשידבציטוטאסיים
שמןמחאהבשיריכללבדדךיכידהולאשמקומו

קונפורמיסטייםכללבדדךשהםהשמאלי,הצד
ארור;הישבתירו;ק"לשבישלהם:בליבלריות

הנפלוים;.שדיךבינותשפשפיהועדות;ךבוכסי
כבדבךהז1.וזערוספגיומאחו1.ומלפניםהיפתח;י

זיכרונותדק .1תקחכנותרהלאבךאון;,נותרלא
לשמא/להמצביעותחרמניות;וישישותעמומי;ם
לטעמי,חכמה,בוטותזוהימוסלמי".לזיןבתקהו
שמציגכפיצודקנית,דועכתאירופההמציגה

בספריו.ולובקמילשאותה
שידיוספדהמסוימים,פגמיולומרותלסיכום,
התקדמותמציגיחגוף-אודבךניקלואשלהחמישי
אתלעצמוהלוקחלידי,מחאהמשודדשלבדרכו
שדובחופשלאמנים,בחברתנוהשמורהחופש
 •לקחת.מזעיםלאכבדהאמנים

גלעדיזבל



מדביקמכושףדג

לשוניעלקשקש

הוצאתשקופים,צליליםשושני:אידית
עמ' 85 , 2015 77עתרןספדי

ומסקרןששוני,איריתשלהראשוןשירהספרזהר
מחשבותיהאתהשירי,עולמהאתדרכולהכיר

והקריאה.הכתיבהתהליךרעלשירהעל
מניאחת(והיאכךאםמציעה,שאניהקריאה

ארס-פואטית,קריאההיאהאפשריות)רבות

שללפריזמהמבעדהשיריםשלקריאהכלומר
אתשירה.עלבהםוהמוצפנותהגלריותהאמירות

מפניללקט,ישלשירההכותבתשלהתייחסותה
ישירותהמוקדשיםרביםשיריםבספרשאין

בכריכתומתבוננתאניכל,ובטרםשיר.לכתיבת
הספר.שלהצנועה
ככרשקופים""צלילים-שנבחרהככותרת
שהשיריםתקורהארהבטחההצהרה,מרומזת

יתוודעשהקוראתחושותרגשות,אמירות,יעבירו

כציוריו,להעכירקנדינסקישביקשכמראליהם,
צליליםהכריכה.כמרכזמובאמהםשאחד
לשנינוסףאחדגרןשבהםאווריריים,מיםבצבעי
כמשךבר.משתקףאלאמסתירשאינובאופן

איננהשקיפותמאליו,המרכןיתכדרהקריאה
שאינםרדודיםבשיריםמדוברולאפשטנות
ואפשרויותחיונייםפעריםכטקסטמותירים

שושניחותרתשאליההשקיפותשרנות.פענוח
וטשטושקישוטיותמפיתרלירת,הימנעותמוכנה

אתהחותםגםהואהשקיפותמרטיבמיותרים.

מיוחסתהפעםהכריכה.שלהשנימ~דההספר
זוהיכשירים.לדוברתישירבאופןהשקיפות
נתרנהשהיאמפניממנה,מובהקתשאיןשקיפות

גםהופכתכידוע,והרטיבות,מיםשלכמרחב
מרטיב(ערדלמשלכדים,כמראטומיםחומרים
יותר.ערדלשקופיםבשירים)ויופיעשיחזור

אירועיםעלריםהזאתהשקופהההוויהמן
שנחתמוכפיהכותבתשלבחייהותהפוכות
המזלג",שחרש"חריציםהנפשי:כעולמה
סכין""נעיצתלערמתכפית"שלקלה"וטפיחה

כאופייני:שיתבררנוסףדברדבש"."פנכתרגם

נקודה,ללאמסתיימיםהשיריםכלשניים,מלכד
השתהות.ארעצירהשמכתיבפיסוקסימןכלללא

פתוח.הכלנחתם.אינודברזורמים,השירים
ארהיווצרותתהליךעלמרמז'חיוכי'השיר
אתלוהעלותזרבלידהלהאיץאיןשיר.הולדת
בקשבלהמתיןישזמנו.טרםהכתבעלהשיר
לאבלעדיהןכישתיקות",של;"חודשיםעמוק

תגיעלאהשי;רכלשרןאר,המילים,תעלינה
(עמ'לאט"ב;י"תחלחלהבשורה"הבשורה".

הואפשוט.אינווההקשבהההמתנהזמן .) 17

שמתומצתיםלידהכחבלילהתייסרבאומץכרוך
"עיניהמים':פניעלסרפדים'אשלחבשיר

לתחקיריעד;יאלוהיםנפ;שמחיכרטיטרוטות;
בשירהדוברת .) 19(עמ'שלי"ומעללילכ;י
אתלהכחישארלדחותמנסהשאינהרקלא

אלאהמטפוריים,הסרפדיםאתהנפש,חיכרטי
ואוספתלשיריה,כחומריםלהרקידםיודעת
עללשלוחנרצצות"שיבלוים;"כאלומותאותם

מעבהא)י'א,(פרקמקהלתהאלחיההמים.פני
שנארהמהשלפעמיםהעריוןאתומבהירה

טובהושירהרווח,גםלהביאיכולוהפסדככאב
למיאלאניתןשלאאדיררווחבוודאיהיא

יצירתה.כתהליךלהתייסרואףלהתייגעשמרכן
ברירותשתימותיריםהמייסריםהנפשחומרי

מעשהמהםלטוותארלהן:מודעתשהדוברת
בספרלהציף.לכאבולתתלהיכרותאראמנות

לאסוףבוחרתהיאשלפנינו
שיהיה"לפניהקצרותאת

האר;דשיצרובלפנימאוח;ר
כהאםלשירה,בעיני".

תרפריטיתאיכרתגםיש

במקרםהחייםאתשמזככת

כמיוחד.שברירייםהםשכר

שקופיםצלילים

מצדמזדההוהקוראזרה"שפהכמרהמילי;ם
כן-אךהאוריינטציה,חוסרתחושתעםאחד

ארתהלתארשמיטיבמהשירמתפעםזמנית
אורבעבעשריםכהזרה"."שפהשלתחושה
יחדהשיר.היווצרותתהליךלפנינונפרשמילים

שלל"היכלרדלתבפנינונפתחתהדוברתעם
שאניכפיהשירה,היכלשהוא ,) 31(עמ'אלוהים"
סריגה,אר-זהאריגהלמעשהאכן,אותר.מבינה

חסכוניתשירהשל-המחברתשלבמילותיה
רגםתרכנה","איןבקפידהנבחרתמילהכלשבה
בכלבקרב;ינכתבים"שירילהיות:יכולהלא

בלידמע;הבכלשעל;בכלרגע;
תרכנה"ליאיןחי;יכלניקו;ר
לשקיפות .) 34עמ'('שירי',
גםהמשוררתשלבסגנונהמלווה

לשירתהמתייחסתהיאפשטות.
ארתהסריגה,מלאכתכאל

נשיתשקדנית,ביתית,ידמלאכת
כיתה.לכנימלכושיםשמייצרת

כפיהשירים,לתבניבאשר
'שקופה'בשירשנאמר

נושאיםאיןנתרנה","הרשות

מןחוויותמתאימים.שאינם

התהום"עלבהורהותהיותהעבר
(עמ'לשאינם"החייםכיןהרך;

"אמתיבטאשהשירובלבד ) 40
יעלוהשירים .)םש(ונצחי"חלוףלרגעצרופה

רגםוסיכות""סרפדיםשלוטעמיםניחוחות
 " Rס me Fiumicinoמ-מתוק;ישן"זיכרון
התעופהשדהקונקרטי,כמקרםהןבשירשמופיע

ענקמטפוריכמרחבוהןברומאהבינלאומי
"מזוודתאללהצטרףמחמןהקוראופתוח.

עפהוכיונהחגבערבכהומלסלפגושמסערת",
ובזיכרונותשלה"הג'י-פי-אסהיא;ש"הררח
אבא,שהביאהפרגערגתשלטעמהכמרילדות

וכאובייקטיםהדוברתשלמולןעוגייתמין
נכתבלמשל, ) 68(עמ''לידה'השיר .יומיומיים

עמדה"היאישנה:ילדיםלעגלתכאסוציאציה
שיר".ב;הנולדהס;ק;ךביתלידהמדרכה;על
אצלשנרשםמטעןנושאתבעולםהתכוננותכל

אוקסימורון ,) 65(עמ'מיופי"ה"פצרעההדוברת

כאמור,השיר.אמנותאתמכליותרשמבטא
הכריכהגבעל-הספראתהחותםהביטוי

אלאנשארלאנתרנה"."הרשותהוא-האחורית
סוף".האין"אלהסריגהמעשהלהמשךלחכות

ששוניאירית

• 
אלכסנדראליה

פסיכותרפיסטית-דינמית.היאאלכסנדראליה
שימושעשוהומשפחתי.קבוצתיבטיפלוגםעסקה

טיפלוי.ככליבביבליותרפיה

 2015יוני-יולי
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פנימ;י"ציוץמהורההיא

במעב;הדרכיאתשיתווה

גשרלישיפלחהנסת;ר
 .) 58(עמ'יומי"כבראמוא;ר

אתמרככתהשירהכלומר,
הקייםהוודאיהמרותעובדת

כתודעתנו.

שפתי'על'פלדהבשיר
שלרהמא~ץהמייגעהתהליךמתואר ) 29(עמ'

והמעיקיםהראשונייםהחומריםמןהמעבר

הנכדה",הפלדה"ארנייתבמטפורהשמתוארים
שהואיופיכאש".בוערתנחשרת-"ירפיהאשר

התגבשולאשעדייןמילים,כמעטמדובר,כמעט
עלניתזים"רסיסיהברורה.פואטיתלאמירה
הזמןעםלשוני."בקצהטעמם-מתכתשפנכ;י
יקר,למחצבהגולמייםהחומריםהופכים

הפלדהשחרראתשמתרגמיםמילולייםלחומרים
שלשפתיהאותלשונהאתהמקיפיםלשחפים
התפתחהבשירהדוברתלבנה.כהילההדוברת

מיליםלתתומכקשתדחףשמרגישהממיכךאם
אתלובטאלמצאואמנות:כמעשהלחוויותיה

המדויק",הגנרלעדבהדחוסותהקול"כנרת
עלעמדתי"אiזהזאת:היכולתאתשפיתחהלמי

לתהליךהשחפים".עםעפהאניהיו;םהרציף;
מבהירהאך"כישוף",הבאבשירהקוארתהיאזה

רגעזהרהארד.אתהמביאקסםאיננושכישוף

קשיים,יעלושרבשלאחריוומכורךנדירזמני
אתשילדהכישוףעדוהתחבטויות,מחסומים

קשקשמדביקמכרשף;דג"פתאוםהבא:השיר

 .) 30(עמ'כעצמי"כלואה;שרבאנילשונ;יעל

הכתיבה:מלאכתשלנוסףמאפייןנרמזזהבשיר
רעדבהומרוסהחללפניה,רביםכמשוררים

שולטתמשהיאיותרכיהדוברתמעידהלימינו,
אלאאינהוהיאהיצירהבהשלוטתביצירתה,
ערדמורכבזהנושאהכתב.עלארתההמעלה

לשונה,עלקשקשהמדביקהמכשוףהדגיותר:
פדרוקס.טמוןכאןאךדיבור.מאפשרלאלמשל,

מתוארתבעצמה,שכלואהמישלהמצוקה
הדג.עלמערימהכלומר,ובהיר,תמציתיבשיר
משמערת ;את"מאבדתהיאאיךמתארתהיא
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רבות"תפילותומשא

שבררות,תיכרתשתיתרד:צביאודי

עמ' 47 , 2014המאוחדהקיבוץ

דנהבזהיחת

ח~יםפשות .;לשחיטהכשדהעצבח~ת"אני
 .1 ע~~ ~~;ש ~~ל : ,/י~~ T "~~כ~כותעוסות- 7

 ,;כנות~~כךם ד~~?? "/~וגעודצרעוותרצועות
סת"םסופדי .1דנהבזהירותגללוי;םנפשגרילי

 ~ Tתות 9~קף;;ברצאו/ם ryמוקי 7ק: ת~·;טו~ים
ל~זנ)~iדלקב~ק~נותז;י~לות "/~כונ;ו:;גים ,;ך~ע

 ) 25 '(עמ ".rכ~י~ל'ךתות
שלפנינוהחפןיוצאבשיר
כחייתהמשודדעצמומציג

אוףלשחיטהכשהדעצב
פיזילווגיתיאורלשזורמפליא

בנימוקיםהעצבנסיבותלש
העלאת-ההלכתיתלכשדרתו

בהמשך .שסעשוסיעתגהד

וחלקיוגופו,מבותרהשיר
משמשיםעבצבותוהספוגים

 .קדושהתשמישילהכנת .
לעומקו,זהשידלהביןבניסיןו

לשהאדכיטיפיבמוטיבאתמקד-,, ••••••••
בבסיסו.העומדהביתור

שוניםמיתולוגייםסיפוריםשלבלבםעומדהביתור
חלקיאומלאביתורעובדהגיבורשלגופושבהם
ניתן ,הפסיכלווגיבמובןוהתפתחות.לשינויבדדנו
מנגנוניםהחלפתתהליךכמייצגהביתוראתלהבין
שיקוםתהליך ;יותרםימפותחבמנגנוניםישנים

לליהדהקרבהביןלאינטימיותמובילמביתור
ביתורזו,מסיבהלטתספודמציה.סבלביןמחשד,
ימירשונים:בריאהסיפורילשבבסיסםעומד

הישבה,נצורה(שמכשחהאיסלנדיתבמיתלווגיה
הוגברהאשהמזיעתוהאוקיינוס,נצרדמדמו

היווניתבמיתלווגיהאואדנוסהלאה),וכןהארשונים
מתהליךכחלקכחנוסבנושלבחרמשו(שבותר
הבלביתבמיתלווגיהתיאמתהעלום),בריאת
המבותרתמגופתהאשדהאליםאוםהים(אלת
וקיימותהאץר>אותהשמיםאתבנה,מרוחהיצר

 ) Ronnberg and Martin (נוספותדוגמאות
מכלוםהמפורסםהביתורשסיפורדומה . 2010
המצרית:המיתולוגיהמןאחידיסהאלשלזההאו
גופתואתופיזראחידיסאתביתדסתהאל

אחותואיזיס,האלהמצדים.פניעלהמבותרת
אותם,וחיברההחלקיםאתליקטהאחידיס,לש
באיברהחליפהבנילוסשאבדמינואיבדאות
המחושדוחיבורוביתורויונגיאנית,באריה .מעץ

התפתחותיתטרנספורמציהמייצגיםאחידיסלש
שלטרנספורמציהובמרכזהדמותו,עשובדת
הקונקרטיהמימןמןהפדיוןותהליכיהמיניות

ישנןהיהדוייםבטקסטיםגם .הסימבלויאל
חזןואתאזכיר-הביתורלאדכיטיפעדריות

העוסקיחזקאל,הנביאשלהיבשותהעצמות

סד
 383גליוך

ואתפיחק,מתוךובהתחשדותבתחייההואאף

אדם,בהמבותרלאכישאףהכתרים,ביןבדית
והתחשדות.לתחייהמפירוקבמעבדעוסקתהיא

ואולשאתאציין-היבשותהעצמותלחזוןבהקשר
) 1997 Walsh ( הביתורלמוטיבהתייחסאשד

שונותבתרבויותשמאניסהכשרתבתהליכי
מרכזימוטיבהיאהמוותעםההתמדדוותבעלום;

אתומאפשרמייצגהפיזילווגיהמוות .זובהכשרה
שלם mיצילשםהישנים,המבניםמותהאגו,מות

דנותפעמיםזו,מסיבה .חדשיםנפשייםמבנים

מאמץלשמרכיביםהשמאןהכשרתתהליךיכללו
וחשיפהשינה,מניעתהרעבה,לצדחריגגופני
דוגמאותשתימביאואולש .קיצונייםחוםאולקוד

תרבויותמשתיהביתו;רבמוטיבהממוקדות

האיגלואיקבתרבות :מזוזוודחוקותשונות
עליו ,לרפאהשמאןיוכלבטרםהאסקימאוית,

יכולת .ועצמותמעודשקלוףכשלדעצמולדאות
ודיכח,דמיוןתרגיליבאמצעותהןמתפתחתזו

ידיעלביתורהמדמיםטקסיםבאמצעותהון
בדרוםאינדיאנישבטהזינאקאנטקו,אצלהדוחות.
שדיםבידימבותרשהואהשמאןמאמיןמקסיקו,

עצמותיו-הקדומיםהאבותלשדוחותיהםאו
ועיניומשולכיםהגוףנחלימקלוף,שבחמנוקות,
ובמקדיםחדשבבשרהעצמותמכוסותאזנעקרות.

 .חשדבדםהישןהדםאףמוחלףמסוימים
התהליךלטענתי, .רבה''בזהירותהשיראלנחזור

ביתורתהליךשלמדויקביטויהנובוהמתאור
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קרועה,לשןו-רבה''בזהירותשבירהמופיעים
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בארשיתהניצברגישעצירלששיירםאהבה,שירי
אצרהלעשהזהרסקח,קטןילדלששיירםחייו,

לשבבבאוהשברדנהנפגשהנאצית,מגרמניה
ר. mמיוםעדכילדתמיםנושארהמלותד,

כתמים(מספריו:רביםשיהרספרישהצויאאף

וילדה,נהרשירי , 1967אל"ף,הרצאתבכחול
י 1972אל"ףהצראתוחר,בנןדי 1968אל"ףהרצאת
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הצל,קר , 1973עק;דהרצאתעיני,ךשפתינוכח
 ) 2000(גווניםהחחערםאתךי 1976עקדהצראת

צביזכהלא ) 2009(גווניםיהכרחיךבטרםבשנים
זאתואנתלווגיהראויהיהשלולפרסוםאביאל
האיששלהספורתילפועלופרספקטיבהמציבה
הזה.הצנעו

לשיריהםאביאלצבישלשיריאתלהשרותאפשר
לורילוטההצרפתיםז'לרדיופלופרוורז'אקלש

והשופעשאהבמשורריםהצ'ילאנית,פארה
קליטים,ישירים,פשוטים,שיריםמשידתם.
שהמלדויהמשרםהלוחנו,אףמהםשרבים

שירהגםזאתאךלכך.קוארתהמתנגנתהפנימית
שנוטיםבתחומיםלגעתמהססתשאינהאמיצה,
מסתתרהשיריתלפשטותומעברעליהם,לפסוח
ויעד.עמקותבעלמשודר

שירים,שללבוםאצרדאחריוהשאיראביאלצבי
דליה-שאשתוחשדים,שירים 150לרבות
לארדלארשונההוציאה-אבלועפיהלביתאביאל

כתב:משידירבאחדזר.באנתלווגיה
מקרםאלעדראשובלאללכת;,מנתעלבא"אני
אלייך-בלכתיכייעדתי;,אחתרקזרחת;-בר
ברכותעלינ;ווהשומרים-היוםובבאר ;.;בשאני
כי /-נאמראזרבהבענווה /-יטילוהאבןכהכל

כאשרחייכהאשרלאהובתיאהבנו;.-צדקואכן,
אהבתיך".-אמרתיגססתי;,;

עדיכאילוומצמררים,נבאוייםהאלההשירים
האושרב.לאלללכתבקורבעומדשהאוב mהכ

תישארנפשראלבחלוהאלויגופרכילאהובהכותב
חיתהערייתויי mחייושלכהאמיןצביתמיד.אתה
היום;,ליחשדה"אתלאהוב:אחתתלכיתלהם
להיותמש:קי;םאנילופתחךשמ;שלעיךה mזש

 ".ן~ Qלעהחךרארש;ןו

גילאתועברובימיםבאיםשניהםכאשרגם
צעירהאהובתואתהמשודדראוההשמרנים

שלההתחשדותיכלותאתמעריךהאווחדשה.
לאהיאהיוםשלשהשמשכפייום,מדיאהובתו

לפתחההמשכיםהארשןווהאוהאתמלו.יוםשלזר
לבקרים.חשדותלהתחשדיעדוספה,עלדוורך

לשני,מאחדשוניםבאהבה,העוסקיםשידיר,גם
מסקרנים.תמידדומים,לאמעלום

מרבדרביןמורים;,הביתהבירוק,"רמזורים

ממתינות."ביתנעלי .1לזנטה
-• T J 

והשררותבפשטותה,הואהשירהשלירפיה
פורורז'אקשלשררותיואתמזכירותאכןלעיל

עלשמלתךהשלוח;ןעל"תפחקודם:שהזכרתי
ההור;השלמתוקהמתנהבמיטת;יואתהשטי;ח
חיי".חרםהליל;הקרירות
 GRACIASהיעחשביהרפאהר,רילוטהאוילו

A LA VIDA אהבההמנןושהר-לחיים)(תהדר
שביהרביתרלכהווייתהמקרדשהאולאהוב
ת tt "כותב:ז'ארלדיפלואליו.בהקשרמסתיים

יהיהשמשא;ךצורהאניבמסע;יעמינאשושאני

התענוגכגיל;ךקלילבלצמ;ךנפלאקוליל;.נפלא
במסעי".

שבספר:המרגשיםמהשיריםשבנייםונסיים

כאזפני;ךם mרבינועבר;בשבתיא;רולש"צרעוות
אורה".אני /-

-נסלהמייחסהומשדדופלאיםמחלולתהאהבה
מסרגלהאוכיאףעיניו,מאוראתלוהחזיהרהאי

אולויאהובתו.פניאת-אחדדברקרלארות
פניזה,עבלומנוצפייההשהררהיחידיהדברזה

להישמע.ארויהאהובהקלושקרכפיהאהובה,
לכתובמקהרועדייןהמשדדוהאחןור.שהויר

אךשכי,להלוהבאיושביריו,הטובאתאלהובתו



לעמניחשהאונשמתואלאאינושביריוהטוב
הנשמרתשתיאתלמזגקרחפצורלכדייר, mכפ

קרהםשבהםהוטוביםשיריולככיאחת. mליש
למתרו:מעברגםלנשמהמגיעיםשכרדולכי

 'ך'm 1בכפאכתבנ;,רהיו;םבבאוששביכ;י"בי~ה

 •אניח."נשמתי

קררייעקב

חסינתחרסינהבובת

שברים

הוצאת ,שביראיזןודוד:בןיעדה

עמ' 112 , 2015המאוחדהקיבוץ

כאן,להשיגשנרלכמהלכהאושביראזיןואולוי
לעלוהתחתיההמעבעבתשהלבההאדמה,פנילע
שבינינוהקדהקחםאתלובקעולהתפץררגעלכ

ששמנומהלכאתלהפךו , rעכהףרלעלוהלבינה;
היןש''הביתשביהרלזהדשלממה.מבטחנובר

הביתאויןמתנת!,וק mשההבית"אויןכותבת:

לעשפרכ;הסתמיותלשאשרתשיכi.רר /-המשונה
<שיריביטחןו"כעמטזההורי ;- mהכהאבניופני

עלרהביטחןו""כמעטלשאזתנימה .) 9עמ'דלזה,
נעיםששיריה m;בןעיהרלששיירהבקראיתגם
ונאחזיםחיינו, mמצאילביןהמעבעבתלהבהבין

בניהן.החץצוהקדבקחם

מופיעהזההקדהקחםביקרו'כטריס'לבישביר
בת: mכהאירכךמלשטות",אלאפלהכ"זכרכית

עבבריתצדדי,חביק;רוכטריסלבימשתררו"אני
נשרמת,אניזהלבישגםעובהדזהר;.ושבפה
סובבת,קמהנפרמת, , mנשקמתנתקת;,חשוקת,

זכוכיתאניבישי;ן rמערכגנדלבין rרבכלשות;,
לי.""ידשהי;רובהמשךלמשטות",אלאפלה

להיותלטוב;הזרגם m',1עבקבאינםצשיידים
 .) 20(עמ'ביטחןו"מקדמילביגףרחובקתמשתררו

ומסתייםצדדי"חביקרוכטריס"לביהמתחילשיר
הוהערדהחסראתהמבססביטחןו",מקדמי"לבי

בספר.נוספיםמשיירםגםהעלרהעלוםכתפיסת
התשקוה"מתעצמתבחמטרי':'שעקשבירלחגמה

הואשירלהאה,ומהםדדכ;םעברשהמגעבחפצי;ם
"גדראר ,) 104(עמ'ההערד"מןהבאאשוראחרי;ו

ענפיםשמצמחתמילהלעכמרלעי;השנעשנים
 .) 14(עמ'האין"אלהישמןסדדרי;ם

החתחתהלבהביןהחץצוהקדהקחםלפעמים
שכרתכתכפיארלאבן,מתעבהחיינומצאיותלבין

התחחת",היהרובאווירהפרכהאבן"קמתידח:בן

ההערדמופיעיםבראשףשירהפרכה';'אבןשביר

מ;השהרתנים mנעדרהשינהבחדד"גבידםהוחס;ד

באלבום,הריקי;ם mהמקרמכמרלריחו,הגרף,לחרם
 .) 68<עמ'מערד"מעבדרשהצואו mתמנר

העיסקוחר mשבהקדומים,בספירהכמרזה,בספר

דחשבן mהאמנרישתיביןההשקהכבקחרת

היטבהמדגיםשירהוקאלרז'.הכתיבהבהן,עוסקת
'זיגגוהארס-פאוטיהשירהאוכקאלרז'הכתיבה

מסרלבתדודההכותבת mנזכשברקאלרז",-

הצרפתיתהפיגה-שטרגפלדצביקה

שררנה

* 

~קרגן!עלים !ק~ח~ ו~~~היד

 .ת;ר,?~~ 1עי~יךוs,ךן;ה, 1ך~י 1r~לזק.ת ,tpמוךם [1$i ת~ק~.fז~

בהמשדראשיה.עםומיודדהסרריאליסטיתבתנעוהבצעיחתרפעילהיה , 1901-1988ה wר~ה
הכתיבה.מסגנןווהןמפעילותהןהתרחק

נופךבהוישהרמטיתנחשבתשירתוהצרפתית.במחתרתפיקדהשנייההעלוםבמלחמת
קמיאלכדמצהיר ,) 1959 (שרשלשירתוהספ;רלשהגרמניתלהצראהבמבאומסתורין.לש

הזאת'.'בעתהחייםהצרפתיםהמשורריםגדלוהאור wשבעיניי

'זיגגו'. mמתצובמכונה mהתרפ

לאניםסמויה,נוסעתיהדלאנישלמיכה"תחת
מחטהזיגנ1,ולשהמדריםשבקשקומתעסרלתני;ם
הגבדשלוילערכבתבתפרבמסילתה;, mהח
 .11לצעתייםבריקדוהבדבקצה mעצות;,ןלעתך

 .1הג'תראלמןלאבארש,אלצהסגרוכברהמלדו
מןהמי;זזחאת mגחהאיחשדלש mבחגיגי
 mבסיכאחחומאח!,רומלפניםלעיהמשרשרהנייר

 .) 76<עמ'שמתקקשים" mקחנכחיברוי

אניקלראז'",-"זיגגו mהכרתלשנוספתבקיראה
 mתפיכךאוחרהנייר mפיס mהצמאשכןמצואת
הקאלרז'. mליצימקבילהלשםלגבדהבדפיסות
גבשרהפסלאתחחרעביני mלארהיכלופסלכמר

סגרוכברש"המלדרמרסלתדודהגםהאבן-כ,
הג'תראל".מןלאבארש,אלצה
שגזהר"מהדח:בןבת mכשירבאותואחןחבבית

ם mאבדי;םלסיפרויהיהבא;ןחהוניחהתדודי
עלום."מהםובארותומדביקה;,עשכיו mגחאני

הדחשתפהרגבדלכשמאחרויכן,אםמסחבה
שבירהמתפקדביטיובדים","סיפרוניצבמרסל

סיפ:ורבדייתהוןעצמוהבדהן , mבח-משעמ

 mפיסשעויההתפיהר,כמר m;בןפילעהכתיבה,
בדים mפיסבתפיהרלזר;זרהמחרבתחפיסות

יציהרלכדייחדציחפןחיים.פיסותובכתיבה
שוכיחעדיןבאזיןותלויעצמהבפני mהערמ

זרויתאחרהחיפשוהאוהספרשביריבלוטעיקןח
'פלרדוים'שבירדונ:וענייןלכלעחשדהארייה
איששקה."קקרעבקפל"נחבטתדח:בןכותבת

לביתהנטשו;.ממןהמיעודבמקרםליציפהלא
אששימנק;הדוגב;הרבמתחמmדשאניבירהר

להביטהאפשחת .) 16(עמ'היותה"אתשעירלא
חשדהמבטמנקתדושרירת mההתלערהעלוםלע

לעטמי,זר ,"ה mהיאתשיעראל"אשיששונרה,
אלומעציםלמטאפmררדלימויים,למלצלו,מעבד

שהדיבמיטבה; mהאמנמהרתאחרים,ספתחיים

ארממנה,שחרישכברמנקהדודדשלעטםאין
 . mרמרכעודיהמבטמנקתדודבירםלומד , rלחילרפ
אלולענוספיםבנאשויםעוסקיםהספרשירי
שהנאשויםנארהשארןובמבטאוםי, mשהזכ

בקיראהזלה,זהזרים
הזיקותעלרותנוספת
לפנישביניהם mהעמקו
נעיםהנשואיםהשטח.

ךרדידקון",מ"שירי

 mר"קלרמקרם","שירי
לעשיריםערדהבית",מן
ומתיםחייםמשפחהבני

שועמת"אוניעשבר

בקרבה".קת mצה mא

הנאשויםשפעמלבד
גםשביירםשופעים

"אני",שבירהדימויים.

ארעבהמופיעיםלחגמה,
קופת"אני"אני":ר mלאזהאחרזהדימיוים
הרגשותלשהבויעדםמןנלשפ;תלעומהשצרים

שמביטיםפלאמהפיל;."אני ;"".טחוביםהכי
ברבת"אניבחלומם."";אני mפלאמשאתים;.בי

ללויין"אנישברים."";חסינתנח(ווםדעםחסרינה
עטוהבאלם;.השבי;רהאזיןולע mשרמחלב;,לע

 .) 17(עמ'נמר"עבררמילים

קרלשאלומרניתןהזה,השפעעלב mבמבט
אףאלאקלראז' mיציכתהליךהכתיבהתהליך
היגיןולעמבוססיםהספראורגןוהשיריםמבנה
לשמרתאיננוהקלראז'מבנהקלראז'. mיצילש

 , mמרגמכיציהרהוןר mיציבתהליךהןהרמטית
אתחלקיו,שביןהחיברויםאת mלארניתןתמיד

אינושהיצורהחוחים,את , mההדבקאתהקערים,

אלצשהיריםבניתתהליךגםכךלהסתיםר.מנסה
המנוחות mמצאיכפיסותהספרארגןורכךדח,בן

משפעיותמתחככות,לפעמים , mנפגשזר,בצדזר
מכךיותראולוישבי;ואזיןויחדריצוחתזרלעזר

דחןבלשישוהרמגתלהכאןלקבש.אי-אפשר
 , mגחמאלבישהםכפיבדבריםלהביטככותבת

האזיןושבהלנקהדועדהסתתח,לביים, mטילבי
 : 102שעבמ'~לסףו'ב'שירכמרנשבראכןהשביר

 +משחק". mכקרביפנימה mמתמטרט"ומילים

 mרוrימןב·

שב•ןאיוזן
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1 
ושמשותגבהים

הרצאת ,אמישלהאבןכריזתגרל:מידי
עמ' 101 , 2014פרדס

התרחשהגולמידישלהיפיםשידיהעםההיכרות
ומשעממתארוכההמתנהכדיתוךבפתאומיות:

צנוםבספרהבחנתישיניים,רופאשלבקליניקה
וחשתיעלעלתיפתחתי,עיתונים.ביןטובעוצנוע
והמבעהאמתבחותםשטבועיםשיריםשלפ~י
העמוק.

ההבעה.בדרכיוגםבנושאיומגווןהשיריםספד

שורשיעלוהשיר;המשודדעלכותבתגולמידי
תרבותיים;ומעבדיםהחייםתמורותעלהמשפחה;

רחביםובחלקםומרוכזיםקצריםבחלקםשידיה
בתבניתכתוביםמשידהאחדיםאפי;ממדובעלי

הסונטה.

בולטהעיצובדרכימבחינת
שיחדושלהייסודמאוד
מהאחדות,יצירותעם

קרויהאקדמיתשבעגה

שיח'אינטדטקסטואליות'.
ברמזיםהמתבטאיצירות

בציטוטיםואףוקונוטציות

בשיר.המשולביםממששל
לחלקהספרותהופכתכך

זרמישלענקמפסיפס
וממכלולהשונים,התרבות

עלשהוקרנוההשפעות
השיריעולמההמשודד.

מגווןתרבותי-חווייתישיחמשקףגולמידישל
הופכיםוהםושונים;דניםלמקורותוהיחשפות

שהופכתעצמה,האישיתמהחוויהחלקלהיות
שלכוללאחדות,חוויותעםדינאמיתלהזדהות
הצלוב.כמואדכיטיפליותדמויות

כעיןשמתפקדהספדאתהפותחהשירכך

מוצגזהבשיר .משקל''שיוויוכותרתומוטו
באשדמשודדעלאינוהדגשאבלשכותב","מי
ש"תלויהאורבניהמודרניהמשודדעלאלאהוא,
ביןבאווי;רצלבעלידייםשתיפוערחו;טעל

תמונהלפנינועיר".באמצעגבוהים;בניינים
שלהקיומימצבואתהמביעהמורכבתמוחשית
להיותסבל.דבובעיקרושבידכרופףהמשודד

העזההדוחגםהיאשכאןהדוחחוטעלתלוי
זאתאךגבוהים,בתיםלידשנושבתוהממשית

עלשתלויהעדינהרוחניותבבחינתהדוחגם
שייכותהואידפיפותהרגישות.שלדקחוט

עללישובדומהקודבנותשלמצביוצרתלבתים
מטונימיתהמייצגיםהגבוהיםהבניינים .הצלב
אתהודפיםכמווהמנוכרת,הגדולההעידאת

ואין-ביטחון;אין-בסיסשלמצבאלהמשודד
למעמדהקשורהרומנטיתנחמהנשללתאף

הנחמהאוהרוחנית,ההשראהכאישהמשודד

בתהליךכביכולהמובנההאסתטיהעונגשבעצם
גורסתלרוחב"נפתחתאינה"הדרךהיצירה:

חוזרב'עודהנפקחתלדדךתזהכאנטיהמחברת,
ההתלהבותבאווירתששרויהאלתדמןשלהניגון'
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אבלהניגון.אלשחזרמישלהחושיםושכדון
מלאכתשללמהמורותיהמודעתבשירהדוברת
זבלכדודעלמתייגעות"והמיליםהכתיבה:

חומריהאתשנוטלתמלאכההיאהכתיבהגדול".
ממשיעולםשלהרומנטיקה,נטולתמהמציאות

העומדתסמויהכסונטהבנויהשירגסות.כדיעד

הנוצרתלסינתזהוחותרתתזהוהאנטיהתזהעל
לעומתהמסיימת.ובשודההשלישיבבית

הראשוןהביתשלבגבהיםההרואיתהקודבנות
הביתשלהיצירהבחייהמובניתהגסהוהנמיכות

משודהצנועסיפוקעלהמשודדתמצביעההשני,
הסבלאתהמשודדבעינישמצדיקהאחתיפה

שודהשלימשי;ך-מסנוורהבזק"בשבילשחווה
 .) 5(עמ'בחיקו"נופלת

של'היסעור'עםמתכתבאחדאדספואטישיד
שלבסונטהענק".אלבטדוסכמו"המראנובודלו:
הגדולותשכנפיוכעוףהאלבטדוסמתוארבודלו
הכובדזהבשירמדודפיו.להינצלממנומונעות
עומדהשירכלהרבים.החפציםידיעלמיוצג

מזהיבהשמשביןוהכובד,הזוהרביןהניגודעל
ו"גשםשבידה,בסכנתנפש"כליה"מעמידה

הקטסטרופליכשהסוףאכיל",בלתיביופיסגול
נמנע.בלתי
המראהשלתמונותלשרטטמרבהגדלמידי

אתהמציינתפעירהוכןוהפלגה,יםוגבהים,
במלואם,הדבריםאללהיפתחהנפשיתהיכולת

בלתיחלקשהואסכנות,הדהמצבהחציצה,ללא
לעומק.החווההאדםשלמהמהותנפרד
ארץצמחי'מגדידהרמיזותודבהמענייןבשיר

מורשתהעםלהזדהותהדוברתנקראתישראל'
עלמדוקו",מארץיוצאתאתיוםכל"כאילו
כאילויוםיוםעצמוידאהשאדםהדרישהמשקל

שכחתיכצמח;פשוטה"אניממצרים.יצאהוא

המצליבים".במשפחתודבקתיואמ/'אביבית
ד"דעםראיוןליסיפקלכותרתמענייןהסבר
 ) 22.5.2015ראשון''מקוד(דיוקן,נתגלומאיד

מאירופההגיעו"אנשיםאומד:המרואייןשבו

בזמןזהויות,מבחינתוהתובעניתקלההלא
ומהזהותתעודותזהמהידעולאשבמרוקו

לפהמגיעיםמדוקויוצאיואזפוליטיקה.זה
התרשמתימגדירות".ידייםשלמבלוופוגשים
משמעית.חדאינהגולמידישלשעמדתה

מודעת,כבחידההמערביתבתרבותנטועההיא

שלהנפשלמחוזותאותהמנחיםרגשותיהאך
בשיריםשניכרכפיבמשפחתה,הקודמיםהדודות

בספר.שונים

עםמתעמתפרחי""הסברהשיריםמחזור

בעלתדמותכלפיההבנהוחוסרהסטדיאוטיפים
שםהואש'פדחה'לצייןראויהפרחה.-דעשם

מנמי,ךמטונימילייצוגשהפךמכובדפרטי
בוטהמראהבעלתהשכלהחסרתנערהומתאר
מתייחסהשיר .פוגענישהביטויספקאיןוהמוני.

הפעראתלעצבמעניינתבדדךומנסהלדימוי
מוצגתגולשלהפרחהוהמהות.הפרסונהשבין

והמראההדימויפיעלהשיריהמחזורבראשית
האםפתוח".חזהעלגסלב"עונדתהחיצוני:
אווהמונית,שטחיתדמותאכןהיאהפרחה

לעין?לנגלהשמעבדוערכיםתכניםבהישאולי

 .אדכיטיפליתמהותלהמעניקההמשודדת
הנשית.כנותהאתהעולםכנגדמתריסההפרחה

יש .תחכוםללא .אותומחצינהוהיאגוףלהיש
היאבהםובולטים,מלאיםנשייםאיבריםלה

שללסמלאותההופכתהמשודדתמתגאה.
החייםאתמסמלתה'פדחה'קוסמית.ויטאליות

השכלה,נטולתאמנםהיאהנשיות.ואתהעזים
והונית.ממשית.היארחוב.חוכמתבהישאך

אתלוקחאותהמלתרבתשנואשהעולםסועדת.
החינו,ךשלהייצורלפסאותןומכניסבנותיה

אלמתגלגלתמנוצחתהבלתיהוויטאליותאך
פרחהלאמן.להידמותהמתעקשותהילדות
 ,לילדיםלאםמנעדהבשיר.צודהגלגוליעובדת
החולים,בביתהשוכבתזקנהלאשהצעידהומאם

בנותיהשלהנפשלמסירותזוכהימיהובאחרית
ה'פדחיות'.

המשקףבשלספדהואאמישלהזמןכריות
 • .ומרתקתמקרדיתומשכילה,חכמהדוברת

אירופהספרותעלמסות

ומשברשברבמראה,שבריםאוןר:גל
הרצאתהמדורנית,האירופיתבספרות

עמ' 160 , 2014ד mהמאהקיבץו

לספרעמוקקשרליישהכרחי:נאותבגילויאפתח
הזההקשרולשבאוןד,גלשכתבבמארהשברים
אדריהלישנאריתאישית,כתיבהבדדךבחרתי
רגיל,ספדזהאיןהמקולב.מהסוגמביקורתיותר
הדבריםשמאחודיוהסיפוררגיל,מחברזהאוין
ומופלא.חידתיהיוםאףלינאדה

בחוויההדחוקים,בנערכיהסיפורשלארשיתו
מאן,לתומאסבדובברוקביתקריאתשלעזה

מורתיכאשדי;דובכיתההמשכוהישן;בתרגומו

הרומןמסכתאלאותיהפנתהקמריפההמחוננת
הדומןל/ומסכתשונההספד(שםקודצוויילשל

שהשפיעעת,באותהמהפכניספדהאירופי//),

השארביןעיינתיהביקורת.עלוםעלדנות
קוארתאניהיוםעודומאזמאן,תומאסעלבפרק
שליפהפייהמסהאותהשלבעינייםמאןאת

בקבוצההיציהראתלימדתילימיםקוצדווייל.
שניםחלפוספרות.לימודיבמסגרתאיכותית

בעצמההפכהלדברחניתההמצטיינתוהתלמידה
ובמסגרתמודים,לומדריכתלספרותלמודה
הדתי,במגזרהנהוגיםפה,בעלהנגדותמבחני

תיכוניתמישיבהמחונןנערלבחןונתבקשה
הסתפקלאאוןד,גלנער,אותובירולשים.מדעית

עצמובכוחותלומדהבסיסייםהספרותבלימדוי
חיתהשבחדהיצירותאחתמורחב.בגדותלמבחן
כמההנערעםבדבריםבאההיאבודבבחק.בית

כיאלי,אותוהופנתההמבחן,לפנישבועות
ביתאתשלימדהבמגזרהיחידההמודההייתי

ליחיתהלכךהמעניינתהסיבה(עלבדובברוק.
ארשןו').'מקודשלבמוסףפעםלכתובהזדמנות

בושהיהמדגשבמכתבעצמואתהציגאוןדגל
לשעצמיביטחןועם'שמיניסט',לשנעוריםתום



שהאוב'ריקיפדיה',ספרותייםערכיםשכתבמי

אתלהפנותשמחתימעורכיה.אחדאזכברהיה
בקשראךלואחרים,הכירשטרםלקרצררריילגל

ממנומבוגרתאנרכי,חחני.שויוןוהיהלשנר
ומכללה,תיכןולשגמלאיתשנים,יולבבכמעט

בגילשכתבתיאילן,מברטרידוקטורטעם
הנדירהוהבקיאותהבוגר,הטעםבעלרגל,מבוגר.
יכלוותאףברהתגלוהקלאסית.בספרותשלו
פרסאתקילבהשאררביןלספרות,מעבררבות
ידר.בכיתהשכתבבהיסטוריהעבוהדעלשז"ר
ישיבתיבתיכןוהמחשבמדעיבמגמתלמדהאו

ותוךארשןו,לתאורתלמידיואתשהכיןיוקרתי,
מעדית,המצאהפיתוחעלגםשקדעיסוקיוכדי

בפרסיםלעבדוהשותפואותאותרזשיכתה
אמנהלואכלוו.ועבלוםבאירופהבאץר,ארשיים

הבאות.בשניםשקיבלפרסיושאראת
שישההבנהלוא"ריקיפדיה"לואהפרסיםלאאבל

רגילים,לבתיכישרונותעבלאדםעםשויחשיגלי
אמרהכאשרמכהויותררוחי.אתכבשראלהלא
קצתב"גאןר"שמדוברחניתהלי

אנילוגאונים?לימהכינבהלתי.
השכללוהשקפתי,רגיל,אדם

משמיםמתנההאוכלשעצמו
 'וקרמישהו,להרקידסיבהאוינו

הדברהיאשבאדםהאנשויות

שקטצנעו,היהגלאלבהחשוב.
אלישדיבררמהנער.כלווורגיש.

האהבהלשו:ני mהרהצדהיה
העמוקהוההבנההגדלוה
יחדעומקתכונתאיזובספרות,

לישהזניחאינטנסיביות,עם
קרצרררייל.הנערץמרריאת

ביישובנלודשגלעדראוסיף
m נחשףלואהנגב,באזורחשדים""עלריםלשי

ללמודכשעברארבע-עשהר,בגילאלאלספרות
לששר-במשךצברהקריאהשערתאתבירשולים.

שנתוביןנכתבשלפנינוהוספרשנים,ארעב
העשרים.לשנתוהשמונה-עשרה

צררךלוהיהספר.לכתובהתיימרלאארחגל
הואושקאר;הספריםעלהגיגיואתלהביענפשי
ביקורתלצורךלישולחמאמררעדומאמרכתב

מאמריואתליכששלחהזה,שבלבכברעוריכה.
החלרגללי,המוכרותלנמרתאותרהפניתימאן,לע

ב'עתרןארשןו''מקררלשהספחתיבמוסףלפרסם
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כתבשמרנה-עשהרבןשצעיריערולאמאמריו
אותם.

והגיעואחרים,בסופריםעסקוהבאיםהמאמרים

הייתיאוניובתלויים,יפיםשח;ועםתמידאלי
אניאבללשי,אינוהתינוקליהד:תומכתכמר

זקוקהצעירשהנערהתמיכהמעטאתנותנת

למדתימאמרומלכלמאמ;רהצטרףמאמרלה.
לופרסםמאמריואתלכנסלגלהעצתיאוזרבות,
לח,צביפרופסורלתמונהנכנסהזהבלשבספר.

אוףהועידוד,הגשרפנקאאתונתןהתפלעשקאר,
עדשניםלששרחלפוהמעשי.במישוררבותסייע

הקיבוץ-מכובדתבהצראהלארדיצאשהספר
ד. mהמא

אלונייוסיצילםיאורןגל

עצמוהספרערל
משלהיאיחפהספחתבנשואמאמריםאוסףזהר

העשרים.המאהמחציתעדהתעש-עשרההמאה

העחתבראויןאקדמית,נרת mמטרחוקהספר

אנקדוטות,ציטוטים,הרבהברישאלבשלויים,
גישהובעיקראחחת,גישרתעםהתנצחויות

בסופרדיןרבכללדברים.עמוקה
ארייהזרויתארחגלמעלהוביצירתו
אתמרכיבארומקרדית,מיוחדת

עלבמסהכמרמיוחדת,בדךרהידעו
רביש"ממנימאדרניכרדרסטריבסקי.

העריונותשמקרר-(ביאליק)האו"
ארנזכרותאםגםהכותב,שלבנפשו
בספרילשושרנותקריאותנרמזות

קלאסייםספררתחוקרילשעיןר
ולאהקרצררריילובלרין,אאורבךכמר

יצוריםבספרהציטוטיםגלרדברג.
הכותבבהירתמשרך.רוחניב mמ

בפורמליזםנ~געלאאוטדוידקט,
לשאחריםבנגעיםארתוקפושפג

האלההנגעים(עלבימינו.ההומניסטיהלימדו
אחרים).וכתבוחשובה,במסהשמירזיהרכתבה

לשבותבצדעציהר,נפששלערננותבמסותיויש
"משורר"ביןהבחנהאלצואיןלמלשכךובגרות.
מכרתנו.בנפדרל"טקסט"התייחסותארל"דרבר"
פשטני.באופןלאאךיחדיר,משלוביםהדברים
שכאשרבאוניברסיטהממכויאחדאמר(בזמנו

מדיריםאפילוארמיצירתו,סרפדמפרידים
לשהוומניזציהבכךישמחבהמהירתאותר

ייחדרובמלאוהסופראתמציגארחגלהסופר.)
רוחניתמתופעהכחלקרגםהרספחתי,האישיותי

האדםלשהומשברהשברהיאזהשבספררחבה,
גםיששרנות.ספחתביצירותוביטויוהמדורני,

שונים.יצוריםביןהבלדיםעלמעניינותהבחנות
יכלוותיואתלהפליאהלומתשבחרהמסהסרגת
ספונטניביטוי mמאפשרגםהגרתו,טיבאות

ללאותמציתי,לצלוסגנונוהדברים.שלאוסתטי
המחנה.אתהמכילמעטזררת. mמיליםעומסי
ליריתבמסהומסתייםכוונותבהצהרתפותחהספר

מסרתהספרבגרףברריימאר.ניקדחעלמופלאה
פחסט,רפרנטנה,המסךורדרסטריבסקי,טלוסטויעל

אלירט.ת"סרלרף,רירג'יניהקפקא,מאן,תרמאס
ערותעםמהתנצחותחששואינוהעצירהמחבר

להשקפהומתנגדהספרות,בחקרסמכארבילש
שהיאלוהשואוהטלוסטויעלגלרדברגלאהלש
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tד~? ד:~~~י 
הברה.ע;ךותלבשעצמ:ותכסהלאאם

' : -:• -: T - : ' : T T - : 

ל.ת, 9 ?~??זt~ךי,רהיא
ז;רשו~ה,זקרבוט

כדר, ל~~י;.חדל;:ךב

 .ה~זt~ג'ו~;ל

זה,לצורךמגייסהאולטלוסטוי.מאןביןעורכת
אתזשיההעצמו,מאןמתרמאסציטוטהשא;רבין

כותברכךטלוסטוי".שלהפניםכפלות"מהותו
המתעתעתלחזותמעברמהדברחזה"מאןאוח:
טלוסטוישלידובעדרוהאלהוים.האדםאוהבשל

אתהארהפתלווגימבטעבהלכלשלרםמנופפת
כנגדיצואאףהאו .) 33-4(עמ'המדממים"קרביו

רגםיעש,נביאבקפקאלארותהתמהוההארפנה
עםמאבקקפקאביצירותהראוהלגישהמתנגד

במסהלהפליא.מוסבריםוהדבריםהטרנסצנדנטי.
שלתפיסתומשלובתהמסךוקברטעלמצוינת
במאהבגרמניהשחיהתורה(פשרןחישרהשר"ר

היסרחתעםבארשית,ספראתהתעש-עשהר)

האדמהברכתנחמןבארשיתמספרהלקוחים
נולב.בפרסאותרזשיכההמסךו,לש
אנירככי,שבארשיתהנאותהגילוירקעערל

הויפהפההחחניהספרלעלבבחרםממליצה
 •הזה.

צביבןשאולרבקה
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אלוןאנזר

 >ף~!??מד:ז~(

* 

ותתהמשרתתהשידהרשעעשירת
:-• -:• --' T T : -:• :• :• :• 

זץ.~~ז?זץ.תת aW ר??רזץ.ת ?i ??רזקים tpרזץ.ת

ש;ךז?תנ;זץ.??ת~ה wע. ה~~ ה~~זץ.נ;~~ה

~ק.זץ.תr.וץ 7ה fזץ. ה????רג; ה??;ךרמו??הרם~ר~ת

ררה Pדורת pרירה pל~~ירה iJ~חירה iJ ן;~
ם"לךד ף~!??מד"~זהד iה 7 עג;~~~זץ.ק.טא fזץ.~י

ידדהעזהמזהמתא"להזהבגזתלגניזהלנרמז
• : T T ' : -- ' : T T -'." •; - : T -T : T 

ם"ל~דמר~י~ 7~ריד iJ7תו~tור ת~~ ;ת~~ר
ר??ע;ת iJ~ת ת~~;ךרמות ב;א~~ iJדרולרעד
העצבבעדנתלדע;תנ;הדתלדעותתעתועיםדעתעת

• • - T : -• '' : '." •; : ' - : - : T ;· :• 

 ת;ע??~~ב; ן~~~יןמ~tקיר 7מחרדיםיס a~יש;מנ;ז?זץ.ת
??ש;ךךת iJ ב~~הנ;ו~לות~~יל~דרהמ;ל.~ת 1fלילןצולי 7 ~

מתחפרשספדפהפדישפרחתפוחשפלח
:• • • • ---:• T -: • :· :· • .• • : -• • 

התגלותגלוי;תגלול~לדיםוגולהגדלהבאגדה
-: ' T ' 'ז:- T : T '':-זזז

מתפדפדמח;לעליל;תבכלוביממלכ;תללנ;דהלכו
: T : ' T : -: ' ' ' ' -: T ' : -: ' ' 

נכ~לות 9הת;דו:~סדזץ.~;tוד~י~~ריםזץ.~;ך;תtקידשוד;ת~ין

הלחשעלהח;לשיםהחלשיםלהכשיללי.החימחלול;
. : :--• : -: • --T • -: ' ----

~ w ז~; ף.קז~~;ףpסזקים~ין ף.ל~~r.ס שוw זץ.רשד
W??iJ זק~ד;ןרריםiJ קק.דtiJ ??וכש~דו~ים~ין ה~ר~

iJ קרש ל~~~ ב;א~~ י~~~~ י~~~;זץ.םזץ.נ;זץ.ךתזז?ירה~

אנושייםסיפורים

הרצאתהקונספציו,תבמשעולבהט:דב
עמ' 202 , 2015טוטם

המתרחשתלרדמהעדהאוהישישהחחבעץ
האוהעץ .עדנילכפרהנושקיישובשלבשדותיו

יהדויליישובשנמחק,לעבדסמלגסאלבעד
בארבעיםשננטשערביכפרחורבותעלשהוקם
אבלגושרו,תשוביושמאאוננטש,הכפר .שומונה

 .פארותומצמיחיםהעץבלצרובציםהעבדשדי
אתהממחישהדרמהנרקחתהעץובצל

הישארליתבחבהרהרווחיםהסטדיאוטיפיס
הארץבאדמתנטועיםששורשיוהערבי,כלפי
לעלוםשהואכפי ,זדנטעבוידאולעלוםאבל
מספרהזאתהדרמהאת .ככאלהביהודיםידאה

שחושףמתוחכם,באופןבהטדבוהסופדהגיאלווג
הטרגי-קומיתהאמתאתגיאולוגיותבשכבותכמו
ערבי.היהדויהסכסוךעלגסואלויהגיבורים,על

עקדומזמןכבד ".עדניבוסתןכאןהיה"פעם

נעקד"שלאאחדחרובעץשםהיהאבלאותו.
 .ספייס""טיטאניוםבסיפורובהטכותב ,) 91 '(עמ

לכאודהמתרחשהארץ,אדמתעלהעץ,בצל
צעיהדאונסיםערביםצעיריםשלושהאונס.
לגרונה.סכיןמצמידיםשהסתוךהיישוב,בת

מתחילומכאןאחותה,אתלעזרהמזעיקמישהו
שלקריאה .המפתיעסיומואלהסיפורלהתגלגל
הנרמזותתהיותכמהמעלההשורותביןהסיפור
נוקמיםהערביםשלושתהאםבטקסט:בעדינות

צעידהשלהאונסבאמצעותמאדמתםנישלוםאת
מי?אתאנסבעצםומייהודי?ביישוביהודייה

היישובבניאוהיהודייה,אתהערביםשלשות
מהוכלמאדמתם,שגורשוהערביםאתהיהודי

עתיק?חרובעץהואלמזכרתאחריהםשהותירו
הסיפו;רבהמשךמתהפכותהללוהשאלותכל

16 
 383וךיגל

 'כללהתרחששלאכשמתבדר
שיתפהבעצםוהצעידהאונס,

 .מהמיןנהנתהאופילופעולה
האפטשדייבלהזכורבמיוחד

כשםששמוהגברים,אחדשל
ספייס"."טיטאניוסהסיפו;ר

נאנסהלאשהצעידההעובדה
מרצונהערביםעםשכבהאלא
זעזועגודמתהוחופשיהטוב

והיאהגדולה,לאחותהעמוק
שלזונהכצפוי,אותה,מכנה

גדועאיןקטןביישובערבים.

עימותמתלקחקלחישמזה.
ישנותטינותועלוותצפותשבוהאחיות,בין
שהלכוההודים,ביןגסשהיההעימותרקעעל

אחריהםהשאירואבלהאמתלעולםבינתיים
לגביהםשלהבאמתמחזיקהאחתשכלבנות
עצמה.לוגבי

מהסיפוריםאחדהואספייס"טיטאניום"

החשדהבאסופההנכלליםהמחשבהמעודדי
סיפורים.וארבעהעשריםהכלולתבהט,דבשל

ובתכניובסגנונומעטלאשונההנוכחיהקובץ
שטררךמשפחתבהט,שלהקדומיםמהרומנים
ה"אנחנו"בסיפוריותרשעסקונשיקה,ויקיצת

שלוהשידהמספריוגסה"אני",בסיפורמאשד
מןבחלק .אובניהישארלארץבנופייותרשעסקו
להיותמתיימריםשלאבסיפוריםמדוברהאסופה

דגשהמעניקדיאליסטיסיפורשהם:ממהיותר
אתתמצאולאכאןלסמליות.מאשדיותרלנרטיב
הראשוןבדומןכמוכמשלהסודי-אפריקאיהשבר
משפחתיתסאגהלאוגסנשיקה,יקיצתבהטשל

כמוהישראליתהמציאותעםשמתעמתתמקיפה
 .שטררךבמשפחת

סיפוריםלספרכדיהסמלנותאתנוטשבהט
מצליח.בהחלטהאומהמקדיםובחלקאנשויים,

עלכותבכשהואבמיטבוהוא
?'>. : c:; ב"טיטאניום .נשיםשלדמויות

 ,נאנסתעלכותבהואספייס"
עלכותבהואכואב"ב"פעמיים

ועובדתשדבסרטןשחולהאשה
מתארבהט .שדכריתתשלניתוח
אתהפנימי,עלומהאתיפה

תקווהביןהנפשייםהמהפכים

מןשלהההשלמהואתלייאוש
בלתיהואשהגולדהארשוןהרגע
היאמזל,"לישיהיה"לבקשנמנע.
לעודדהמבקשיםלמקורביהאומדת
לישיהיולבקשכמו"זהאותה,

 .) 77(עמ'זהובים"ותלתליםכחולותעיניים

ישארליתבצעידהעוסק"אולדי"הסיפור
הזדהותדמותומוצאעצמהאתהמחפשת

ומןהעיןמןהדחקהמאושפזת ,הנשכחתבדדותה

"אלווידה"הסיפורפסיכיאטרי.חוליםבביתהלב
צעידהבחוקרתהמאוהבמבוגדבמרצהעוסק

לקוחהכמולוהנראיתבדבורי,צווארבעלת
 .מודיליאנישלמציוד
חוקרתעלמספר-הערבייה"האישה"אביב
שאי-אפשרהצעהשמקבלתמוכשרתערבייה
והחוקריםהמרציםלצוותלהצטרף :להלסרב

היאאךיוקרתית,אמריקניתבאוניברסיטה

עריציםשבהבארצה,להישארומעדיפהמסדנת
גדועיםוהסהישניםהעריציםאתהחליפוחדשים
 .מהס

בסדרתנכללאינוגמוץ","שושו ,אחדסיפור
הסיפוראשה.בגיבורההעוסקיםהזאתהסיפורים

ללבומביןלאשאיששושו,שלעולמואתמתאר
הז'אנרים,מכלספריםבקריאתנחמהמוצאוהאו

רוציםלאלצבאגספרחה.עודהיסטוריהמספרי
ארבע,לכלאנזרקהואטעותובגללאותולגייס
צ'ימדוסה,ד"דהכלא,רופאעםנפגשהואשם



מאיההמשודדתשלהראשןוהשיריםספדמתוך mלקחיים''קודרתהשיר
ספדיהוצאת , 201s (פתוחיםשטחיםאביב),תל , m 1976<יליויינבדג
שניתנתהכותרתעלמתבססהאו .) 10עמ'פז,יולבעודך: , 77עיתןו

 mהדובלשוהביחקדטימהמבנהאבלעבהדו,לצורכיהממלואלמסמך
 mהמשודבאמצעותממריאהשביר
חוויותהילחת;שלאחריםמחתרתאל

מניהאבהדוהאמתאוהבתהלימדוים
השירלשהארשוניםבטוריםאםאז.
שביןהזההתפרקועלנשעןהוא

לביןהחייםלשהארשונייםהחלומות
שבחלקוהדילעומתם,שהוגשםמה

לולקבעושאפשרהשי;רשלהשני
החמסטייםמהטוריםהחלמסמרות

~כל mהמשודשכתבהלהפליאדומהשידעםאותולעמתכאדיבשיר 1ברקוביץיאילן /ישראלשירת
לשה,הארשןוהשיריםבספרשופרדסםהשחר)כרכב , m 1983<יליקלרווי.tי

 .) 92עמ'חשר,ןאבןהצואת , 2013 (הלילהבחיקב~ת

לתההדושוזכה'ביוגרפיה',שנקראשביהרסלואוי
דבר .1מיחדיםדבריםאערו"לאגדלוה:
 ם;;~~ק ם~~ ,Yו~ ·ת;;לד~: "רט;lו q~ד~ד
ס:ינו /:הל~ז:;~~סר~~ים~י [Iק;הת

להבתימד;יאומלליםמארמאשרים
זלבים.שטפתיאכלת~לשכתי .~ע;ר

 ... ·:ז- '·:ז- '·:-·--

;:זס~~יס;ת iJ~תךפ;ו ?iחךנ;ר~?פו~כי
 .1 ה~~~ז?~ה iJז?לאדה~ך;:זן:קיד:

ר~~הע,קק;ת ת;ב~~~ ה~~;;גיסיו
tפו"::זנ:יע~?יםל~ר1י ת;~;;ז~ק~;~~~iי 
ה;יתי .11המטנחצרפתעלמJו;תצפרים

ך~;ד Tגב ו;~~ •~ל?וית ~ם~ ~ה~t_יולו~יד;· qל
וי_t~א ,ה~;טוי,t~א :ה~~ר;נ iJ ~( ר.1~ר~~

~ררר~בוהך.)/ז?ש;ךךת, ,ת~ס~?זמה,
אוחריתהתה;םשארשיתההאינס;פית

אםערשן-;.פרא1י ;פ;:לשרגעיםעפ;,
פ~~ת ~~~ ,;~~~~~ד ·שדרrכת·~ר7ר
 .)םש( ו:~tיrכתtז:דלקא:יס1ה~~ארי

בכלכותבתרכך

נשואיארשיריםכמהעםיפהמתכתב

בלוטיםעציריםמשורריםאלצספרים
עםלמשלכמרריינברגשלחהרמבני
המשוררתשלהארשןוהשיריםספר
העצוביםהזמניםמלכתנ;י,שהר

 ,)ד mהמאהקיבוץהרצאת , 2014 (

הביתלערמתהנפשהאושלהשהבית
"מלכתלשפנינו, mהמשררשלהפיזי

הפתוחיםהשטחיםאללהיחלץמבקשתהיאמהםהקטנים",הפרטים
מפורטתבינריתוכניתעבורםשאיןואלהמבוניםהלבתיהשטחים("כל

ריינבדגמאיהלשהחיים""קוררתשירהספר).בגבככתוב ," mרמאשר
אשכנז','מדינתחס,ןרעויהמשודדשלהלבמרטיטשירועםגםמתכתב
חסומיהיובילדותנושנבחרהכלביםהראשןושידירספרבתרךהמופיע

שלקח .) 48-46עמ'חתוכה,שלרמיערךר:טנג'י;והצואת , 2014 (פה
היאומנגדריינברגלשהשכוהר"מטרשמרנים"מדינתעלמשרךעצבות
רוצהאלויהיהשחסךכפי-בהכרחית mעזהרתחסרתכמדינה mמרגד

שהיאהיומיומיותהפונקציותפילעיותראלא-שלוהמדינהאתלראות
הללוהה.מרתעםמאשדיותרכינדמהאולום,בשי:ו mהחבאתמשמשת

בזרכביס;המכונותמעמיהדאני"מאז

לסופו,עודבסלןו"ומקפלתזראחר
"מדינתלעהתקבעותכברישנה

חייעלכלומרהשכוהר",שמרנים-מטר
החלומותנטלויהעזיר-בורגניים,ההוהר
יפהשמוגדריםאלוהמטלות,עומוסי

"האדםלשכחייםריינברגידיעל
המערנןבספרהעוקבשבירהסביר"

 .) 11(עמ'שלה

נחמהמוצאתסלואויגםכךריינברגכמרשלפנינוהשירבמעדושלאארבמעדו
ביןהבית.מקיחתהחופשיבביתדווקא

(אלצים mהפתבשטחיםהמדובראם

הלילהבחיקהמחבראםרביןריינברג)
בביתשמדוברהריסלואוי),(אלצ

אלצערב''כלבשירהנשמה.שלהפארי
אותהעםברהרוהתלכדותישריינברג
סלואוישלספהראתשמובילההתמה

"~~חנוהפרעוים:הנפשמחתרתאל
ע~ה.זק~~י םי~~~?;:זקי1.ו~ל~חדז;קרים ;מ~;ן 9 ~מלוז?ר~רים
ךק~תז?וי.tי~הה 9 י~~ iJז?כ;~ת ~ג~~~וכ~~רtקים;:זקיך;ת י;זfrנ~ ~

 "ו:r.מנ~לד~לי~תרר wוז?סשו;ףמ;חרימל;לה~לי~את י~~ז;יה;ם;.
ובכלריינברגמאיהשלקים mהמהאוטוביוגרפייםמשיריהן .) 30<עמ'

בנות-ימינוכמשודדתוהשתייםשלייעןדועלגםלהשליךאפשרסלואוי
החבהרשאלויזההסבי;רהאדםלשחייואתחיותשהןהמרגישותבארץ,
ההוויהלש mאחבס~הרלהימצארצוותשהיואלבלחיתוו,מהןמצפה

בהכרחולאהסעודה mכנשרת-הרהמשרררי,זהבעלומןכלומרהאנשוית,

ריינבדגמאיהחיי;םקתחר

ר~מ~ה~tקים~ת
 ם:~~ p:ליסיו~~ח?זוי

 ח~~א; ח~~~רtזrכד

כ~לךם. v~~חוז'דז
סע~רית~או~י~רt;כיז;הל~ז:ורי
 ,תכr~;ש י~~י~~ז

עהרש;~rכתי;ם ~

נ;סששברהאישעםהתחתנתי
• : --: " • • T T •: -

לב iJ~ת ו~~ס~ישעםלךא
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 •הסדור.המעשהכנשות

אמפתיה.כלפיושמגלההראשןוהאדםשהוא
לנתבומנסהששוושלהידעמהיקףנדהםהרופא
הרופא,עםהמפגשבהשארתלכתיבה.אותו
וכותבלחייווטעםייעודהדיכאונישושומוצא
לחזורממהרשושולשו.הראשוןהסיפוראת

הרופא.בפנישכתבמהאתלהציגמנתעללכלא
התחבאהלאכברששוושלהכתיבה"יכלות
ערנן"כירקבקעההיאוספקות."שאלותמאחורי

 .) 147(עמ'

שלהכתיבהיכלותגםבוקעתגמוץ"ב"שושר
-שוניםמעלומותסיפוריםערנן.כירקבהט

זוגות,ביןיחסיםעלסיפוריםאנשויים,סיפורים
המשפחה,בתרךיחסיםמערכותעלסיפורים
מלחמה,רקעעלסיפוריםאידיאיים,סיפורים
-ועודאבלוצויהסיפורימהדרום,סיפורים

ומגוןוטבעימספרעלהמעידהלאסופהמתלכדים
לרקוחיכולחאראחד.מיתרעלרקמנגןשאינו

לחלוטין,שוניםמעלומותנושאיםעלסיפורים

בימינו,ובדמויות.בנרטיבשליטהלהפגיןוברובם
עללולסלוחאולישאפשרכךמעט,לאזה

הסובליםטובים,הפחותבסיפוריםמעידותכמה
לאשלחםשהתוכןאובסיומם,פאונטהמבעיית
לכפרתםחיהמוטבאולילטעמי,להתרומם.מצליח

שיפורים.מקצחאחרירקלפרסמםאומהקובץ
 •זהעלאומרחיהגומץששווהקוראמהמעניין

אביטובירןו
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1 
ד iבקשכתובמהעושים

נערה,כצורתאווירבדגמן:חדוהר

עמ' 224 , 2015זמוהר-ביתןהצואת

צעידהלהחיהומנותקתסמיכהערפלבכרעת
מצטיינתעובדתרחצי,אורבעעשריםבתחרדית

הבדויכשמהבדגמן,חדורהשמההיי-טק.בחברת

המחברת.לש
אללומחשדובחייה,אחתלשנהנשאבהקורא

החושדיםפיעלחלוקוהספדפרקיאב,חדושעד
עשריםלהימלאושבההשנהזריומן.כפרקי
היאשברמצבברווקותה,עדייןוהיאשנים,וחמש

הגדלו.אסונהאתאודה

מהאתדואההקואראבל
לאדות,מסוגלתאינהשהחחו

וידויהספד:שלנוחראלוירכזה
נת mשבדוברתלשחשוףפנימי
חייה,אותעלומהאתשורבשרב

 'רבה,בפרטנותאותםפושרת
לגמדי.להם mערירר

כמעטמצבים,מתארהווידוי

גםרגשות.לשתיאוראוין
מהאתמתאדתכשהכותבת

 'זאתעשרההיאמדגישה,שהיא

 'ששררתבאמצעותביושבנות
להתחתןחייבת"אניפרטים:

ממששלומדחכם.מישהועם
עם mמאשרשאהיהחושבתלאאניכיטוב.
שיהיהחשובתלאאניאיתר,אתחתןשאנימי
אזאותי,יביןשהואאראיתרלדברמהעללי

אלאהבא".בעלוםאותייזכהשהאולפחות
כבדלההיופשוטה,אינההשידוכיםשמשימת
ומתייגתסופדת(היאפגישותשותייםשלשרים

הםשבההישיבהשמס,אותיותלפיהבחוריםאת
אחדיאותי"הרריהכלוםוכמעטגובהם),לומדים,
שאלשפתאוםבחרדאיזההיה---אחתפגישה
לואעליוהסתכלתילעשרת.אוהבתאנימהאותי
שחשבתיאחדיגםאלבלענות,מהמשוגליהיה
תשובה".למצאוהצלחתילאשבער,במשךזהעל
לאאלויהזה,בכילשןועצמהאתמאשימההיא

הער.לבשןוחטאהאלוימספיק,התפללה
שלה,הנפשיתההידרדרותאתמתארהספד

זהותה.לאכינבלמהשלאהרדגתיתהתמוטטות
מסתגרתהיאמהעבוהדשברבהישנם:הסימניםכל

חלשהאוכלת,אינהכמעטבמיטתה,בחדדה,
חרבהכךכלבי("ישלבכותמרבהתמי;דעוייפה

להיבדקהלוכתכשהיאלהיבנות"),שצדיךבכי
בסדרשהבדיקותלח,אומדחארחחפאאצל
סיעוהכל.זהעייפה".שתחייסיבהר"איןגמור
במשפחתה,לאבמחשבה,אפילועלרהלאנפשי
המילהאלצח.לואנשאוה,אוחרתחרדיםלחיש

לארגםהמילים,באצורקיימתאינהדיכאןו
שםלחםשישאחדים,נפשייםוקשייםתסמינים

באילמותללבשנרגעוידויזהרשלח.לעלוםמחץו
לגיבורהותמימות.דב,תרםברישלשו,הרגשית

והעדרמצבה,אתלתארמיללויתיכלותישחזר

מרתק.הזההפעראותר.להביןיכלות
שאמורתמיכהמחברתבחרדלמשדרמגיעאחדיום

החכמהבתוכנהבעירתלפתורלחדורהלזעור
שאולבטבעיות,אליהמתייחסהואפיתחה.שהיא
אליהפונהשחראחמומההיאחדורה",עדתך"מה

"עבדוהבחוברתלכתוב(בניגדוהפרטישבמח
כעשיניהקדחמהארתחשואלהואההלכה"),לפי

שואולשבכתה,לבששםהיחידוהאואדומות,
בכללמבינהלאהיאזה.עללדברחצההיאאם
עליה:עובדמהלאובעיקרלה,אומדהואמה

חםמשחרמדגישהאוניהחדרבפתחעומד"חאר

אתליומבעירהגרוןבמעלהמטפסמתוכי,ערלה
היאמסמיקה".שאניאומדזהכנראההלחיים,

הפשוטההידידותלהצעתלהיענותמסוגלתאינה
בשפהאליהמופניתשהיאמפניחזר,
יותר"הרבהלה.זשדהמוכרתלא
מההדדת,היאמחשבים",להביןקל

להםשכתובמהעשויםתמיד"הם
בקדו".

ראיחעיםרגעיםמתאדתהמספרת

לופניובחררה,בעבדבחייה,
שלתמרנת-פניםנפשרתהקורא
שמעגלגולדו,היאשחברתואדם

שלאהדבריםכלסביבו,השתיקה
ומנורןמשתיקעליהם,מדברים
אחד .בתוכומשהרגםומשבש

העלוםשלהבדדויםהערוצים
אליו,נפתחתשחדורההחיצוני

כלהיאהספדים.קריאתהוא
מהספריותשאלויםספריםדקלאקוראת,הזמן

ביהד"אחז"חארכמרמשפטשבהןהמקובלות,
ספריםומצטטתמזכיהרהיאשחר:ולבודרמחרק
עלוביאתקארההיאהנוי,אר.הדיוט,ג'יימסלש

העלילותרבים.ערו;דבתי,בלילאואתהחיים
לעתיםהםאנשיםביןיחסיםאלבלה,בדודות
מספרהדיוט"ג'יימספתורה:לאחידהקרובות
הביאההיאאשתו.אתהכיראיךהספדיםבאחד

הווטרינריתבמרפאהלטיפלולשההכלבאת
ההמתנהמחדדהדךרכלאחריההלךהואולשו,
ככההנאים.לקרסלויהמרותקהטיפלויםחדדעד

בקרסלויים,נאהכךכללהיותיכלומהשם.כתוב
למדה,חדורהשברבסמינרהמרדהמשוג".ליאין

ספדכשד?ספד"איזהולתלמידותיה:אמדה
לברמהדהודימדברספדכלכיכשהשמחברו

בןשללברשהדהודילהיותיכלולואהסופהלש
החמןאםספקכשדים".יהירמלשנרלשאאדם
המרהד.בעיניכשדייחשבנערהבצורתאווירחזה

תשליכני"אללכותל,הלוכתהיאה mהלרביום
עריון:בדעתהעלרהאוזמתפללת,היאזקנה"לעת
לולחיותיכלויםלשאכזהאדםבןפשוט"אני

שלי.חבריהיהה'שאלויחשבתיאזחברים,
ה'עללחשובאסורהדיככה,לחשובאסוראלוי

חשובת,ערדהיאאולוי,ארס".בןשלבמונחים
כדינענה,אינולוכןתפילותיה,אתאוהבאלוהים

ייסודיםכיידועשחדיבדבקות,להתפללשתמשיך
 .לצדיקיםבאים

ומתהדקומסמיךהלוךשדריההיאשברהערפל
היאשבהחתוכנהחברתהתפרקותעםסביבה
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אחדותעבדוהלהצערתנעניתאינההיאעובדת.
כפיחיים,קודרתשולחתלארגםאליה,שמופנות
מןיצואתהיאהאחרןוביומהעמיתיה.שעשוים

רכיבתההקבציםכלאתשמחקהלאחדהמשדר,
השמש"בשמיםהספד:מסתייםכךהמחשב.את

אלי.עדמגיעהלאהיאאבלחזקהשמשזורחת,
המכוניותערלהושביםהעובדיםאלמסתכלתאני

יכלולאדברשרםדחוקים.כךכלהםהחלופות,
עדר".בילגעת

עשר("גגחילוניתעבריתביןמנווטתהכותבת
שיעוד"),("למסורחדריתלעבריתרחצי")

אתבזיכרוןמעלהשלההתמידיתהומלנכלויה
בשני .שליבמיכאלעחעמוסשלהגיבוהר

העבודהאלבהםנוסעתשהיאהאוטובוסים
בדריוישארלייםלשיריםמאזינההיאוממנה,
בטקסטאותםומצטטתמתוכםשוחתעםומזדהה

ספדזהרהשירים),לכרתכיקדריטאין(משרם-מה
אצלומותירבכישרןו,מעובדיומרני,לואקטן

איתרשנותרותפתוחותשאלותמעטלאהקואר
 •הקריאה.סירםלאחדגם

זולמןהדסה

הפסיכואנליסטספתעל

הואאיךהישראלי:הראשגדטש:אלןו
דביראותנו'מעצבהואוכיצדעובד

ומפתחמקוםמאריכלולעמ', 252 , 2015
שמות

דיוקנםעללולמדולקראוזכינושנהכעשריםלפני
האופקיםב mבספדוהצברים""דודלשאוופיים

(עם-עובדדיוקן-הצבראלמוג:עחפדרפ'של
באץרדודלשמעמיקניתוחשהביא ,) 1997

ספד-מחקרלפנינועתהסצוילווגית.מבטמנקודת
הישארלישלומנהגיואופירדמותו,עלמקיף
הישארלי.בלאוםכחבר

ההיסטוריהאתומקיפהדב-תחומיתהיאהכתיבה

מספתמשתקפתשהיאכפיהישארליתהלאומית
פסיכאונליטייםטיפלויםהפרטית.הטיפלוים
התנעוהשולמנהיגיםלשורידטארליםממשיים
חיובייםסממניםמעליםבכללותה,הציונית

רגםתקופנותפאאדנרירת,נרקיסיזם,שלשוליליים
עצמית.הקרבהכדיעדגבוהר

הנובעתבמאניה-דפדסיההעתכלמצריההחברה
הטארומתייםמהאיעחיםפוסקות,לבתיממלחמות

תדצ"ר)תדפ"ט,(תדפ"ר,המדינהקרםשלפני
הזה.היוםעצםערדהמדינהלהקמתומלחמות

המטפלקליני,פסיכלווגהאוגדטשאלןוד"ד
הואוככזהיורק,בנירהחייםדניס,בישארלים

כלעלהישארליתבהרריהלופניםלפנימעדו
רמעקשיח.נפתלויה

ה"דררקאירתאתגדטשמזההבתחילהכבד
הציוניתמההיסטוריההנועבתהישארלית",
ר"אץדכ"מדבד"לפלשתינה,בהגיהדהמאופיינת



למשפחהעודףהפנייתתךוזאתזעורה".לא
ה"פידמיהדיצירתתוך"בגלוה",שנשאהר
לחקלאותומסח;רעזירהממלאכהההפוכה",
מהפכהחשד","יהדויליצורבמטהרחלצוית
 .) 16(עמ'ותרבותיתלשונית

הארשוניםשהחלצויםגדטשמצואכפסיכלווג
טוטאליתמהפכהביצעולאהמעצבות"ב"עליות

כשפתגלותםסממניאתהדחיקולמעשהאלא
כמרהגרמנית,החסית,התימנית,חלדינו,היידיש,

האופייניים.לובשוםמאכליהםאת
(בעקבותגדטשמגדידהישארליהלאומיהאופיאת

מחדזקן":"תינוקבדמן>עמנאולהפסיכאונליטיקן
הכמיההאת"ישארל-סבא",אתמגליםמאפייניו

ומאיךדומושרת,תנ"ךלאתרילציןו,
ההשלכה,מהפכתהתחלולו-

והציונות.המרדוניתהלאומיות
עונהישארלי,מיהוהשאלהעל

שניטשוהמלחמותבסדרתהמחבר
העשרים,המאהתחילתמאז

שניםשלצפוייםכמעטכמחוחים
אחדאליםסכסוךפחץביןאחדות

האודומיננטישנינשואלמשנהו.
הלבתיההמוניתההגיהרתנעות
ה"שישית"עוד("ארשונה"פוסקת

ביןפוסקבלתימאבקאוילך),
משובהמשוב,(קיבץו,הכפריות

הועירוניות.העיידתיותלביןונו')
מנהגיםשפות,לשגלויותשבעים

שונות.ותרבויות

הגלויותבקיבוץדניםיתרונותמצואגדטש
לאחסרונותגםאךהבן-גודיוני,ההיתךו"וב"כוד
בקשייכלליות,התנהגותבנודמותכלזזלומעטים,

אוי-יציבותומנטליתית mחבפיזית,הסתגלות
 .) 31(עמ'וקוגניטיביתרגשית

במעדנתחזינוהישארליתבחבהרהרבהפיצלואת
מלוחילוניםשומאל,ימיןהאחחנה:הבחיחת

מלושמתיםערבים,כנגדיהדויםדדים, mדתיים
הזאתהרבגוניותעודו.ענייםמלועשיריםמהפכנים,

השונים,לגווניההציוניתהמהפכהלשתלוהדהיא
מדמוקרטיםלחויזיוניסטים,מסצויאליסטים

התפלגותהיאהקלאסיתהדוגמהוכר'."למלוכנים
כארבעיםקדשמנו ,) 1882 (הביל"וייםלעייתחברי

עדותשלגווניםעשרותהוציגובחת, mחברים
היסטוריניתוחמתוךפלויטיות.עלוםוהשקפות

באופןכנזילההישארליתהזהותאתגדטשמצוא
עמדוחסדי- mלומחמהפכנים-אחדיוםקיצוני,
 .) 4ד<עמ'ונפשיחברתיאיזןוסדי mשדהד

שלשבפעניחכרי mהזהוגםהחילוניהשבטגם
בתחומילוקיםאלהגםאלהאךונוקשות,להט

נדירלערהו.אדםשביןוהאי-יציבותההסגתלות
יסתגרלדובותיו, mאוועדותיואתישנהשאדם
לאינטגרציהסיכויכמעטאיןיותר.נוקשהוייעשה

שמאליים-ימנייםדתיים-חילוניים,-הקטביםבין
לומוצאלהשכלהבמתאםזהרכל-עושירים-עניים

העדתי").("השדלמערבייםים mמזביןי mהע
מחזקיםבבחירותהקשוריםהאחרוניםהאירעוים

אפשרי.לבתיכמעטבעםשהאיחויההעשהראת
ב"שלום"צרונועלמכריזהימניהממלשהארש

חבריבעדועמים,לשנימדינותשתיוביצירת
ויותריותרפוניםמעדיתווצאןשדיומפלגתו,
ימינה.

לששכבותהישארלי"ב"ארשמצואגדטש
נבחר",ו"עםסגלוה""עםמחדנרקיסיזם:
כלולההיסטרויה,לשביבכלאותנושמלוהו
מאזההתנחלותית"אמנה"לתנעותהבסיס

"נסשלהחשדההציוניתהתפיסהומנגד ' 1970
ההישגיםהטכנלווגיים,החידשויםדהיינובמדבר",
רקחזהי mחבעשטנזהמתפתח.הומשקהמעדיים

חלצויתיתמההוזיות,נבאוהלשאוטופיתשביל
אדם.חייסיכןותךווהרפתקנות,

אולבמדינההערביהמיעוטאלישארלשליחסה
פןמגלהשבטחיםהפלסטיניהדוב
הישארלי:הנרקיסיזםלשנוסף

אואמפתיהלגלותאי-יכלות
בעיותיהםאתלפתורצרןו

מוחלטתכמעטהותעלמות
שלורצונותיהםמתשוקותיהם

לריבונותהפלסטיניםהערבים
אלהותרבותית.לאומיתפיזית,

ההתקוממויותעבתדקמתגלות
בעתאו("האינתיפאדות"),

 .המשותפת")("השרימהבחיחת

מביאהזההאמפתיהחוסר

המציאותלוהכחשתלהתעלמות
פינות,לעגלהנטייה mגובוכך
איגםכמובחוק,לולזלזלהונות

עליונה.סמכותקבלת
"אניהיאאופייניתנוספתנרקיסיסטיתתכונה

בבחינתנגדנו"העלום"כלתחשותעדו",אופסי
נצחים.לנצחהנדרף"ה"עם

מאזבמקומותינוחוחובוכים""יוריםסימפטום

ביטוילידישבא(כפיהימיםששתמלחמת
בניאתאפייןהאולוחמים).שיחבספרבארשונה

מלוהוזואךהשאוה,ליצואיוהשלישיהשניהדוד
מעטלואהיום,עדהתפלצתייםבמוארותיהאותנו

הפלויטייםלצורכיהםבהמשתמשיםפלויטיקאים
היום-יומיים.

לוותהעזהבצרועתהאחחנההמלחמהגם
מח"טלשהרדךובברכתשאותית,בטארומה

הישארלי"ה"ארשאתלאפייןניתןגעבתי
ביותרמתדויתלוחמהבטכנלווגייתהמשתמש

ב"צבאכחיילעצמוודאוהשבבטיותמאמיןאך
השם".

למתבגרהישארליתהחבהראתמשוהוהמחבר
מאפייניואשדזהות,לגיבשובמסעותמידי

עצמיעךדמלומופחעצמיביטחןו-סותרים
ממחקחאמפתיה.חוסרמלוההתנשאותנמךו,
ישנןאלהאישיותלתכונותכיעלוהגדטשלש

החבהרלשעתיהדלגביעמוקותהלשכות
כחגמת ) 204(עמ'ישארלמדינתשולהישארלית
איארן,בטארומתלפה mשההשאוהטארומת
בחבהרהמתמש,ךהישארלי-פלסטיניבסכסךו

והמסוכסכת.המפלצות

הוwא
ואייהיש
עובדאהואיך

אותנומעצבהואןנ•צד

נרטשאלון

אתומחזקיםמעשיריםמארי-מקומותכמאתיים

גדטש,אלןוד"דלשקות mהמאובחנותיוטענותיו
 •עצמנו.אתהבנתנואתיבות mהמ

יהבדן

צלגובערן

לארנבוןפרחים

סל;לה,~ת;ןל;ם qס~ת~ן g7~ין

 ם:כ~~ר~ב;ן tt ;מ~ר;ע.ד

qtt ע,להרף"~ט~רךףרי~~
לרסהד~~רירית;ר~ה ה~~~
?זדנ:י~רץ~ם tt ~רסלב~ין

ר~ב;ן ttא;ת; ;מ~סחו~ה

 ~~~ ס~~~~ ;ןר~~ע;~ך
~ן~ל~~ידל;ם qסך
 ?ה~Pז;ע;ךןז;י ttר

~נ:יכס~ת~ר;לה [i ה~~ [i~ין
ס~רידות ,י~ IJ ~רס~רידות,

יםכמ;אלוברגעים
' : 'T •• : T 

ע7י;ים;זP~יםט;ךף

רי;ררים?

ל;לה יר~'-?זח;ת tt ?ךךן~יד~ין
~~לי?חסtון~~ליל;ם qא;ת; 7

 ?ה~;ך י~~א;נ;:ןן

נו. a~יר~ב;ן ttרס;ר~הרס~~~ה

הדניתום

קומקבואט

~י~~ים.זכפךויםן.wק.ת

 .~סע.ץ י:ה~~

 .סכ~~ם"~ת ~
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תולדותיואלה 11

שיריםמתוךלקוחיםהקישורקטעי

'ואלה-קמחיאביחישלחדשים

 'בדצמבר 21 '-ותולדותי',

דגןניליוערכה:ליקטה

\{ :;t סקי~?i? ז?חי~ i? ז,כ~דו~i ~~ס;כ~ית ה? \f לi י~i? ךיQ ר~י?יא /ו~ו;ז?~ה? \f ב:רי~
ח~ה oם w ~לו~ר~ה~מו w~סז?~ה י~;:~~תרהולידף 1~ז,כל oנקיו~לירת~ידה
~נת. o ~~ליו ד~~ wי=י~יםם wo~תמו P'להויtויפףסלה wף~ 1~ינו.

אליהואלי

האדמהלפנימתחת

ז;-י~~לילע,ש;תו~ה

iJ ו~~רדח~ליז:ו~תוז:ו
נ;z;ררהלךא .~סה

 י~~זP.ס~המוt;ני~ה iJ~לא
בו~ה, iJנ;ת q~נכש;~ע

rכת-~ר~עי, iJ~ז:ו~יה~ז;-'ח~ז:ריז

ס~ם א~~~לא;היל~ז:ות
לע,ב;ךה.~ררב;

ע~ם 7 ח~~~ךלא
~~זpזק.ת iJ ;ך~ ב~~~ת

~הד,~ליף iJ ?סע~רית,~ז:וד
ךע?;ים םי~~;~.קזל~גי

ס~ר~ה.~גי~על

 ) 3שירה(סופ"ש 2011עובדעםהוצאתובהלו,תעירמתוך

פודגסדן :צילם

המשוררתבעריכתשירהסופ"שמדור

עדומארח, 2012במאינפתחדגןנילי

היוצריםמשוררים-300מלמעלהכה,

שירהשלומגוונתמקוונתאנתולוגיה

קהלביןמופציםהשיריםישראלית.

 .האינטרנטברחבישירהשוחר

20 
 383גליוך

מתוךשיריםמבחר

סרפ"ש

שירה
דגןניליבעריכת

ר~ם 1סז:נ~ךט?טוד wנכו:ותל,\קנ:וי~ה W ~ Qל?ם wליוףסם P'ל P'ף~אף
:;i\f וי~י?~הי=י~יםיtליוף~~וףז~ה~א ~ד~~צוכףיw ר~י?יאל?ם? \f ב:רי~
כדים 9(י;כס"ט vי wר Pw'ג.ו:ז:וי~ה v~נקיו;הףדי oוכע v~לירתז?זל
v (הוריםi} ר~~\קסר~ף w ו?ר~לית~ז:ני~תךהולידףסףרייםים? :J ית

ז?~דטורית. vל?ם w~יוףיtוי~י?~ה

מוסטיונה

שורשיםמסע

 ם:כנ~~~~ז;רקו~ה~רבו

~~גי-~כקכח~י~סרי~רבו!הל~גי
 ;פ~~~~ז.וז:ו~ר~י!הל~גי

~ריt;נין ?i ~ח~~נו~ם 7
 .םfז~ח~~נו~ם 7

~נו ?iח~rכ~ס;ף

~ם ת~~

ז:רקכה~~נכחא;

~ראשן;א;

~לרא;

ז;-'לגו. אס~~~~ל~ק;םזP.ס~ה~יפ"ה

 ) 58שיהר(סופ"ש 2014עמדההוצאתיפה,מצטלקתמתךו



? w לאו:ו:רילקד"א י~~~ק~הנולדנ:וי~w ף~ו.יוז 1דכ:יםץן:;~ים?w ~ :;i י
~לא"לקדגף q ~א.לרדים 9ךסז;ו 1דכ~יו~לז.יגז Wדכ:יםם wסהףך;וףסו?~ה 1

w םQ ורהדכי:;~עודו~בr~~~ס? י~r.סנrו Q ס~תלי?סע,~יקב~הw ם
~:;~ידכי

בהראלמוג

אבי

שלחנ;תהודנהידיו.יצרושלחנ;תהדנה
ז:· .. ··:-: TTד:ד:· .. ··:-

סכנ;ת~לים iJל~ד;ת~ריtיו:זת~רסולא

~ריר.י .tP ,ע~ס?~םם, ryע,ליז:וי vW ~~ 9 ת;ז~ך~~רז:;
 ,ן~~ל W ;ד~ a ה~~ל W ;נ~~לי:א~דו·י

~הדךהוא ,םיז:rי~~~זכקןל W~ינ;
 ,ן~~ ijא;ד;ת ,ד~~ ijאך;;ת~ד ij ~ g!הכק

ף 9נ;ר~ד-~הב;~ין ij ?םיז:rי~~ ij~זכקןא;ד;ת

רז~ד;נ;סיו?ם try;כפורי~ד 7 ~~ב;סיו?~ד 7 ~
~דוד~רסק א~~~~ח;ךיהו;ןסה t5 ,ך~;ז י~~

~~ח;ךי~ם ה~ר~~ י~~ ,ה~~כז~ל W~~ררח;ב
ה;לן י~~ ,ד~;ז י~~רח;ק.לא~ס~יד~ם ijך

ם"ו~נ;יא ,יך;ח~~~ן~םסךת, t5עירל W~רח;ב

 י~~~מ;~א י~~סכ~הגל;נ;ת r:r ~~ח~tיקפוהי
~~ a ד~;ז י~~ .~י, t5 ו:זק.הסה~pt5 ת-ח;ליםכי~~~
ס~הל W ;תי~?~חוץ תי~;כ~~א;לחוג~חוץא;

 ,ה~ס~ iJר~החיאה;דות:קיו:זד-~ן t5לי~ד gו~

ו~~ז?~אהי.ח~tי~סח;לים ij-תי~~~ז ו~~
א;ט;נוס, 7~ז:וין, iJ ?ךי~ pt5ל~רז:יי י~~~ם
ח~tי~ז:ייז;~ךלאע,ר:ן~רי~ה,ת;~א;ת 7

הדאש;נהמלת;הא;מךילדהייתיאנילכנינתי.
' : ' ' ' :-' ' ' T •: •: T '' T ' ' T T 

דאש;נה?מלהאמדתשפהנאיז;ואתהאנא,בארמית:
-:-' T T -T - : ' ' : T T T : - T T ' ' T 

~וס:יסגכה t5 ?א~~א;~א t5 ?תי~~ר~א;ר~ית

 ,י~~ ij ת~ו;t~ה;ריו 7ד;נ;ת pt5ס~ל;סיו~תסא;~ך

~ t;' דול~ת~ij ,שובל~ןק"ךםךעך;ךי~ים~t;ת~ו ijij ~ה~ס. 

ע~ם~יזקי~נ;י~;לרים, iJ~תה;רים ijחליפו v~זק~סם
~רךג;ת iJל~~י ~ר~~זpת ij ~ס~ח;ת,ת t5קרי~ד םי;?ח-ת~~~

ק~ר;ת, ij-תי~~ ה~י~;~ו~ס;ףלה,~~נו w~ד
לשובם.הבלתי-נגמרתההמתנהעם

' --: T T ' : ' -•: '." : ' : T 

עובדעםהוצאת , 2008-1996שיריםהלשןו,מןמושךחוטהספרמתוך

 ) 46שיהר(סופ"ש

ז i'?ימך;וזזי 1 ~ת w~ר~ת:;כץ:קסה w הל~~~~ז~רנ:וי ה~~~~י ?i:;כי q~~רם
W י:ו:ריס~ךרגות~ת~מרק:;גרי~תץלי:ו:ריך~יר 1~רנ:וינו~ז 1 ~~~?לה~?
? iJ תזן~יק~Q אi סדדi בנ~~ים ו~~ /.ק.לi התi י~םבי~Jd וי~ים:f?בו?i ~1 .י 

משערלאגי

שיבה

יתחהרלאמאהבשום
: '' T T : ' ;• 

זק.לי~ךידות ij ו~~לW~תו~ה ij~נוגות

~ w ~~לי ה~~ י~
-ע iJ ~ 9~ןס;ףס;ף

בולה pכק~ת~רהר
ומנדתחמולהזאתעם

• :-T ••• .'' :• 

ךד;ע;זכי~ל~ת a ~ 9ר
iJ ל;לה

 .ה~י~~ו

שחלחגיתצילמה:

 ) 4שיהר(סופ"ש 2009המאוחדהקיבוץהוצאתבית,ביקורהספרמתךו

~ת~ה iמת i~~זב Q~לוf(ב iחלי/ iי?ל~כ י~~~ה iל~rךדך~ת iי~נ;ו
'P:;>iJ לi נi מת?i ל?לב?'P דi ךף:;t ץ~לdוריוr~Q כאדסקשףךהךצףץה~?i 
ז.יםי:יזור:ים, d{~י~םסדכ:יםה iא Qךר wסח.ת iע P' כ;:ל·א w 1ר. w .סח~לךנו~דכ

מונ::ינף~ירק~י:ייףלנף W~דונות·סז~ם 1~רים. ?iף~נ;יהו?:;כיםבק

מיהאלנתן

חרטה
 T ז-:

ס;~ים r:;~ל~ל~סךשחחד י~~
מח;גיםלי.להי;תהיוש~כל;ים

.'' : ' T • : • : • 

לר~ת~~ליסיו w~ק;ם 7חזירים
חה t5ך~ן~ל~~~יעיםר~י~ד~ם

גן~;תכמ;הנהרנא;ת;ומסתנניםצפים
T ' •:-:· : דד-: :• 

נהםלהסתכלשלאיכל;אינני
•• :•• T •: •• - : • : T .'' 

ןת ry ·קל W~~יומ; fלנ;יה;ת

ij ר~~סב~~סקנל
ר~~סק.

 ) 58שיהר(סופ"ש
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11 
גרמניתשירהשלקטנהאנתולוגיה

תרגומיםארבעה-דייךאשד

צאןפאולהיינההיינריך

המנדהסוס ) 1797בדצמבר 13להולדתו,שנה 218 (

ססרים,~יןך;~ב~רש

 :ל~;שרר~יו, ל~~ ה~~~
~~:קים~הו~.ז:רי~חיק

 ?ל~~ !l ~ק.~ד י~?א;
 :ל~?~רנ~הדמצוקים~ין

 !ל~~;נ~ק.~ד י~?

~ח;ך;ת ה.?~:tץ.נ"הל;להס~הלאעך;
האפל.בפירהעודהסוסשח;דה,גדרעל

-" T : T -' ' 'T · -TT '' 

 ,ה~ר~ 1f ,ם~קp~tזס~חו:ק~רידות!הל;
נשרה.שחתערמתבכלע;ךיהיהלא

' : .'' : T - '' - : - -T -:· 

סשהואס~~~יםזpלזfח;ךמ ו~~;
הזפת;תבעיניואליוומסתכלנמות

-',' T ' ' - : ' T '' T ' ' : -'' , 

מותשהלילה,כלעמ;לבך;נ;תךוהוא
: T -: ' T --:ז T 

ל~ק;מ;ת.~בל~ךת,רף ;t ~~רצן;ו~~י

מ~רש,ל;:ר~בס?~ה
אנחה:יפלטוגך;נ;

 T-ז: : • :

-קצ;ישכן,~רד"לק.~ד
~נוסה!" א~~~ ד~.ק;

רש:·פ~(\:הtקיבמקל;

~נוסה!"ז:י~~א ד~.ק;"

ה fכ ו~~ב;~ל t2 ~ ת;דס~~;ממ;ליכ;מ~~ד

ל~הל~כ;ל~ינ;~ריי f9ר~לסםאזpדו~~יא
~ך;לר~ב;ןנ;סר~ע.י~יו~חרים,ים (;tסו ;מ~

א. f'J~ימלילי,;לב 1fל fמ~~רקם
 ה.?;נ~רשך;~ה ד:~

מ~ג;ן:רטנהלחי;
."' : :,•' T T' 

 ה~~לי ד~.ק;כק ם~"
 "!;ןש~לי ה~~ק.~ד~ז

 :ה~~ממהדל;הtקיב

 "!;ןש~לי ה~~ק.~ר ז~"

ע.ץק;ך;ת~יח;חינ~רים רpז~~?עז:יים,כק

 ק~~~~~אש"ומסוס~רים~ז-כע,~~ים

~ץ ?i ~א;ת;ו~tק~יומ~~ד ו~~(\:ס .Pךת;

 .ק~~ס~ל~יו~~יל;~ס~לזק~ות

אהבהעל

ל .Pךנ;~מ;קד~דמסוס~ח;ך~ב;ןרררר

?~ t; ס~~סללז;ילול;תלעים 9;~רךג;תהP. ,ל
 ,ת;~~~~יןtקםמ;ר~ה,;ע,ר~ה~סלהצ;~ףר~סה

נ·ח;ת.?כ~יה;~~ים~.ז:ריםים (;tסוב;מ~ק;ם~ם~י
ל .P ;נ~לראש;~ה,זp~נ;~הב~י
 .ל~הוא~די~ךל,ד 9ח"ת;ן 7

~למט,:נ;~הבזpשוב~י~ר
דעת!חסדנברהוא-לשוא

-: T T : :----

מהזרםבמשיררוםק mהומ rהמעניהאו Zech) 1946-1881 (צאןפאלר
חורשת.בתיהוררימפעליםפועליעלשיריםשכתבוהסוציאליסטי,

שהיהרלשאנתלווגיה-העלוםבסףונלכלומשידיר(כמה
דייך).אשרובעריכתבתרגוםהאקספרסיוניסטית

דיבליעדכסילאנישובאב;י
:-' :-. : . -: . -

מ~ג.ראש~יזfךאל~נ;~הב
~לי,ל;ע,~יםה"במד Qךזp~ש

~~r:ג~?~ר~מות~סם קז. 

שכתב.הפרחהשלהצולפתהשנינותמןפחותלאשלההעוקצניבהומורדופןיוצאתחיתהדיסלדודף,יליד ) 1856-1797 (היינההיינדיךשלשירתו
יהודיליותרמח;ומההפ,ךשהתנצר,מאזאבלהבורגנית;ובחברההאקדמיתבקהילהלהתקבלרצןופריהתנצרותוחיתה-ואחריולפניויהדויםכמו

 .למחוקהצליחולאהנאציםשאפילוהגרמנית,בתרבותיימחהבלחרתםהשאירהיינהיהודיים.נושאיםעללכתובהוחל
מתשוםבפאריזחימחייומחציתאחר.אדםחבוישכבהלכלמתחתבצל,כמרלקלפושניתןעליואמרפריכטררנגרליארןפנים.רבתחיתהומרתו

הגרמנית.בשירה"המקוללים"המשורריםאחדמכנהשאנילמהבעיניאותוהפכהחייופרשתקשה.ממחלה-1856ב
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 1שלנואשפהתחתיתרכבת
גראסגינטרבןגוטפריד

 ;מ~~קךם,ל~לובלילה, ?i~~רמ"ךת
~עיר.~ע;ךב;ק~ ,ו~~~עד.;ה

סכם.ךם iJ~~ריא ,ה~ר~גאות

ומצאתיאבניםחפtסתי
 • TT ·ז-: • :-·

ררה P. wז ה~~~ iJ~ת
הסינתטית.בערמה

-:-·· T -• :•• • 

~צרד;קקת,!כה ה~~ס~~יבךךן

 ד~~~רר~לה, ?i~ללבוש~ךב
iJ י~~ .י~~~רחק a ~~ל ח~iJ ~~זס: 

זדה.לחותחמים,לבלוב
• : " T -TT 

f ר~כה ע~~~ל
השטותספורילאלא , . .. -: 

י;דדי-יםשל
;· :•• T , 

 :ד~~~ w~ה~לא

~ריר! ו~~~~יס~יןהר,

אלים.דמדוםדםיםח-רדח"מ
-;·;· , T T , " : -" 

כ~ל.יסהך;מ;ת~ין ו;~~-שר~
~רי~ה.י~ה iJ ~ Qקריכהכהה. f~כר

זP.לנו ה~~ 2$
ח;~ים [iךן"א 7

~בוד 7~ים 7ה;~נו~עך;
~יש. 7פ.הד a ~ Qלא

ו:זי,חtק.ן [iל~~ריס~נכו:זת
~לס.רריו:ז~ח;כהו:ז~ה

~לעםל;זp~זpה ,ן~ 9 ~ו:ז"~ל.ב-מ
עלינמאסמצחימדללד.

: •• • : T • : • - : • T -

ליליאיצטדיון

בצניםבסיסתחתיויהילוא
: " -: T : " T 0 • ' 

~ךד. tp ~~וךנ:חל IJ ~;ת
אנשיםדחוסתרננת

 . ז-:- : ·: ·:-

 .ל~"א 7~ל.~אךת ;ryד

~~tצרע;~ף תו~ק~i] ל~דוד~iJ ~~:ם. 

 .ם;ק~ ס~~~ד~ל~ים;~יעים iJ~ר~ים~זכק
~ה w ~ש;ךד f iJ?ע;~ד~זחיכה:;נ~רידות

 !ךל~~ש;ךק:ש;~ט [i ל~~

לנרדךצ;ניתשושה"בתלושכה
T , T , : • " : 

-2015 (וגרפיקאימשודדמסאי,מחזאי,סרפד,-גדאסגינטד

כשנתפלרין).(גדנסק,גרמניהונציג,כעירנלוד .) 1927

השנייההעלוםמלחמתאחדילספרות.נרכלכפרסזכה 1999
ואנשייוצריםשלביקורתיתקבצוה ," 47"קבצותעםנמנה

 1959כשנתהגרמנית.התרבותאתלשקםשניקשר mד

הפחתוףהנעוזהביכוריםספדעםהציבורלתודעתפרץ
פאנרדמיסאטידיכאופןשהציגונציג),כטרילוגיית(הראשןו

המאהשלהראשןוכחציההגרמניתהמציאותאתוקרקסי
העשרים.

מרכזיתלודמותהשמאלכחוגיפלויטילפעילשהיהכמי
אתרכיםכעיניגדאססימל-כגרמניההציבוריכשיח

 , 2006כשנתהנאצי.העכרעםחשבןוהכאההאחדת,גרמניה

הפתיע-הבצלקילוףשלו,האוטוביוגרפיהפרסוםלקראת
כןאזהיההואאס-אס.כרואפןשידתכיהוהדכאשדגדאס

אחתירייהלוולידותהספיקלאעדותו,פיועלשבע-עשהר,
פלויטיותהותבטאויותזרחשיפה . 1945כאפרילפציעתועד

עלחלוקאיןאךכמחלוקת,אישיותואתהעמידושרנות
 .כיוצרחשיבותו

גבים.פדישידדם.חסך;תוהדרכים
 ·- •: • T :- •ז:-:

 ~~לכח;ק:אזpדו~בלו.~ללים
 .הל~~:;נ~צולהג~ל, [i~ם [i~ת;ן

והמרתקותהמורכבותמהדמויות ,) 1956-1886 (כןגוטפדיד

הגדלויםממשורריהואחדהעשרים,המאהשלהגרמניתכשיהד
וכמשוררכרופא"הכפולים"חייוהעשרים.כמאהגרמניהשל

כתיבתואתלהכיןקשהחייו.ות mאועולשירתועלהשפיעו
כנפשו.שהתגלםכךכלהוקשההנדירהצירוףאתלהביןמכלי

הגדמאניתהמורשתברכיעלשגלדאחד,מצדכרמהשלבנו
חלקיתוידיעההתנ"ךאהבתשני,ומצדהגרמניות,ומהרת

היהודימוצאואפשרויותעלמתמדתתהייהתוךהעבריתשל
 .בןאביר,משפחתרכשם(יעקב)אמרמשפחתבשםהרמחות

חדביטוינותניםהוםדנותפניםנשואיםהמגווניםשיריו

המיוסרת.בנפשוששררהלשניות
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1 
צלאןפאול
מורלאהמגרמנית:

במדברזמרשיד

שחרחרהמעלוהנשזרזר
 זז:-: ז:-··-:· ..

~קרה::;ניב;ת 9 ~

חרביוהנפתיהשח;רהסוסאתהטיתישם
T '' ' ' •: -T -: "' -: " -: • 

ס~ךת,על
-ר~ fלזp~~רד~תע.ץע,ר~;ת iP ~~היהי~ף

~קהר;ת

חרב;תעבראלכרותהבסבורתופניתי
' 'T •:•:: - : : T ."' ' ' :• ,•' : 

 .ם:~~ס

ס~ל ה~~~רע~ר םי~~?~ס~תו:קי
~קרה,:;ניב;ת 9 ~

~אןס#חיםעלליר'מ /P.~ oז~יר~יד

~ o/ .סם~
זpל~ריד ryס~כח , [lס~ך~ה ry~ל;ת~ד

~קרה::;ניב;ת 9

זf~ע;תק;~ים 7סזpךמ;ת~רי~~ריח;תה'ךכ
q .לוד;ת

~זpחםרן;, q ~ל~tקי~ה ~ר~ 7 ה~ר~~~~רח י~~ךכ'ה
~קרה." fים 77 ~י:נ~

~ז:ז?חלסךםסל;לה,tקריהס~ה~גוםה;
f סקר~דQ ים! 

ס;גר!ל~רובס~ז:ז~ך,ם ryל~r:זיס:יהיךכ'ה

 ·~~קהר
עלהנערהאתחשוע;דגיהשם,אתמבטאע;דגיה'וכ

: .'' ' : -'' ."' -'' : .'' ' T '.' T '' : --

ס~י. 7

העשרים,המאהשלהשנייהבמחציתהגרמניםהמשודדיםמגדוליצלאן,פאול
למשפחהאנצ'ל,פאלובשםבצ'דנוביץ-1920בנולדאירופה.משודדיומגדולי
מהןטדוצקיסטיות,לדעותהתבגרכיהדוי,גדלצלאןאורתדווקסית.יהודית
חברהיה ,-1947בלרינהעבדבבוקשרט,התגודדהמלחמהלאחדבהמשך.התפכח
היאהמלחמהסוףלפנישכתבהמוות""פוגת .לפריזעקד-1948באך 47בקבוצת
דבר<מבחד>, rהאשושנתלעברית:שתודגמוספריוביותר.המפורסמתיצירתו

חסן.בנהרגופתונמצאה-1970בנשימה.ותפניתשפהסורג(מבחד),יהיהמה
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האםפטר
מילידפסחמגרמנית:

לדבררציתיכולםלמען

סבק.ר~להזpשובים Q ~;תלא

 ~ר;ז~?ר~ר
לדברמהאבל

:-T -: -•• 

 יה~~?~צ;נ;רהיםה~י;ןרי 91Jקי~ים

~עים w ~סר~ים

ק;ךא י~~ ה~;ת~~~הי
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' T ' ' : '' :ז' T 
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הנ;רמ;זקטות~גי 7::זר~~ים~ח;ק
דבורמחסרה'כדבורמחסר
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: T : • : -•• --: • 
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?כ~ר ~ר;ז~

לכ~ר~ה ל~~
מטתימעלמרחפיםרח;ב;ת
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 יכ~?~~היד
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דבורמחסרכהדבורמחסר
: .. · -. : .·· -. 

?כ~ר ~ר;ז~
דר~ר~ה ל~~

סבק.ר~להזpשובים Q ~;תלא

במינכןנולדכיום,הגרמניםהמשודדיםמחשוביהאם,פטרהגרמניהמשודד
החלמוסיקלייםניסיונותלאחדהודים.ללאשונות,בפנימיותגדל .-1937ב

ופרוות,עורותועיבודחקלאותכמושוניםבעיסוקיםהתנסהספרותיים.בניסיונות
בקבוצתחברהיהועוד.הדפוסלמקצועותגבהוספדביתספרים,בהוצאותלקטורת

בסרטשמשתקףכפיאקדמית,בלתיהיאוגישתובאדם,בעיקרמתענייןהאם . 47
בכמן.אינגבורגהמשודרתעלשיצר



אאוסלנדרורזה
שוורצהפרןדינהמגרמנית:

ודדיםעללאשתיקה
-: T • 

 1ירושלים
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•• :-•• T -• • 

מדברת.אני
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אלפיםחמשתבתצעידה
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תמורה
~זpי ת~~~רץ

וזק~~ךתח;~את~רץ

~ר~rכרז:רי
שליכוירה

-• T :· • 

זדהמ;לדת
:· :• TT 

הדדים.נניח;ח
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T 'T •: T 

 .לע;לםע;דתהיהלא
• :."' : T 

זק~ ?iך gryaלאר~י
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לגילשתפ;ת
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ה~ה
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~רם.

 י~~pזהי~ז
~ת ryא;

q כ~ים~רים

!ריס.

משחק;תאנו
T : -:-

~~ריר.

בוקובינה

 ) 1988-1901צ'רנוביץ , Rose Auslander (אאוסלנדרדחה

צלאן,פאולשלדורםבתיהודייה",כ"משוררתבגרמניהידועה
פרסמההיאמאדו,ומוכרתמעורכתשירתהואחרים.ש"זקבלי

חשובותבאנתלווגיותמופיעותויצירותיהרביםשיהרספרי
 .דועותיו

הבריתלארצותוממנהעצמהבאירופהבהגיהרשזוריםיהיח
ימיהבערוב .מלודתאורכוןמלחמותשואה, ,נדודיםובחזהר,

זאת,ולמרות ,ובדידותממושכתמחלהכאב,עםהתמודדה
מתארתהיא .לחייםגדלוהאוהבהתקוהו,מבטאיםשיריה
תוךלהגיעחלמהאליהםומקומותחיתהבהםמקומות ,נופים
פעםבכלשבההיאדרכהמעגליתתנועהשלתמידיתחוויה
מקורותיה.אלמחדש

ביוגרפיתהערה

א;נ:ןי.זץ.חזק~יאנ;ף

זקר~רת י~~

הנ;עדהלילהעל
 ..-ז:---

rז~דוט~מד

יו~ליםש;~ע;ת

 ת;ד~;כע,~וכז
האכמנ!ו;תגבע;ת

• : T : ' •, T ' 

דבשי.נשח;ך
: T • : • 

אתשכנה
:· • T :· 

נ;כ!ו;תעדב;תעל
 .-ז:-

האשורעצי
:-·· T -

שנאלמההזמירשידת
• --• T T : ·: :·: •: 

שפ;תבארבעשירים
• • : -: -T 

ב"צהטלאיעל
-: -T 

מתנועליו
T T -: 

הם~חים~רית

ך. 9זק~~~ד~ד

i? ריw ה~
~רד;ם.~ז~ז

מו~ש;ת

השניםז;ךמ;ת
: -T • 

העבר.גך;תאל
:• : ;• T T 
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11 
פלגדורית

החופשרוח

 freedס m's nothingג'ופלין,ג'ניסשלמשירשוהרעלוההעדתעל
left to lose . ,שלוהואכלווהעלוםזאתעשםחסר-הכל,הנודוהנהו-

לוהתמלאלשובכדיקרעבדםתלחהמחוררים,בכיסיושרויכלווהעלום
החבהשלו,היאהשמיםכיפתהבא.בעצד

אליומדבריםהכוכביםפונדקו,היאהגלחה
העלוםלעצמו?לבקשאדםיכלועדומה-

לואיןשהלאאליו!מדברכלווהעלוםעצמו,
לנושישככללהיצמ:דלמהלהיאחז,במה
היכלותאתמפחיתיםאנוכךמהללו,יותר
דיאלוג:איתרלנהללעלום,להקשיבלשנו
מהמכלחופשילהיתומשמע-חופשילהיות

בןרומנו,העלום.אתלשמעולנושמפריע
ובריא,עצירגוףלש mהכעםשבע-עשהר,

לאומאדוצעיראדםשלגוףלהוסיף:ויש
שאיןומבו,-קשיםלתנאיםשרגילמפונק,

צרפתאתלמדiיצואהתחת,לעגרושלו
הולוכתו,מתחוררתהן(שאףנלעיובסלויות
אתפנימהעמקולשאוףככיסיו),כמעילו,

 .הטלאת-המכוננים,הלילותאתהךרד,
אלוהנלעיים,סוגייתלערגעלהשתהותוכאדי

אדםהאחרונתו.בשרוותלפנינוהמופיעות
אהובתהיאהאםכגןושבאלותעסוקשאינו
 mמשמלודפקושובלמהאולא,אואותו
לאקטרבהלבתשומתלהקדישיכלולילה,

שרוכי mהתלשזהכאן,מכלום:הפשוט
הזהבמקוםלשיםזהל,בשליםהנלעיים.

להרגיש:לארתו,פירושולב,שליםהלב.את
ללב.קרובהעשכיוהרגלפצעותו.הנלעיים

הזאת.בחגיגהיחדמשתתפיםהונפשהגוף

אלה,כלאתלהרגישהאפשרותעצםזה,גם
שומנומהסוגשכבדחיםמהאשורחלקהאו

כלווהשירבשורותבעיקהאלבמתא:ו
אלעמוקהחברשאוףשאתוההרוחנשובת
רוחהלא-צפוי;אתבחובהתצפןושתמידה, mהפתהדרךרוח-קרבו

משאירשאתהמהכאשרוכמהכמהאחת<לעלדברהלא-להיות-קשור
החופש.רוח-ומבו)לשבמקהרכמולעיהמאוסכההואמאחרו
האותמיהלאאםלרוב, .לנונדמהשלעתיםכפיאוקום,איננוחופש
אךסוגים,מאינספרולהיותהשעויותמעבותתוחופשהאומ-משהו.חופש
הביתומבו,לשבמקהראותנו.הקשורותעבותות,-אחדדברהןביסןדו
שאי-מיביתהיהלאשש-עשהר,כבןהזאת,לךרדכשיצאמאחריועשזב
התשתיתאתלושהעניקהאףהחינהומערכתאליו;קשורלהיתויצרה

השיהרעםהיכרותשהאו:מינהיההיהלאשלבעדיה-העךד mיק
זומערכת-הצרפתיתלקלאסיקהעודורומימיוןוהקלאסיים,הוספרות

בתוךשלוהשיהראתחיפשעותהלהציע,להשהיהמהכללבעמזמןכבר
בלכליםמאובנתשאינההנשומת,ירתההחופשיתזמנו,ל)חור(ומעבר

שממנההשהדעירהישנים;

ה, mר-שאלרויללדהריצא
קטנה,עירלשהקונוונציהחח
לשחההיאאףהבורגנות,חור

הסכיםלשאזרעוות-עבותתו
בהן.להיכלב

 mעומאלהמלכההשתחררתו
נשובתהשיהשרותומאחרי

מאחדהשהשאירמהכלבהן.
עליו,מאוסכהשהיהמהלכ

מההוואינושביר,מופיעאינו

ומבראותרו

קדועים; iJ~י~ים iJ~ע~קי י~;ר~~לי,סל~ז:יי
כ~י;ן;ר~ע,~הסלדהואף tt~עילי
 ;ןד~~רס:י~ימו!ה!זf~ךם, iJנכוכתסל~ז:יי

סל~ז:יי!~רד;ת aב;ת qtt~ילולה!להא;ה

~~~ g יiJ ל;ד~~ח;ךחנ;ר~רכו;חירים. 
חרוזי-שירמ;ללתיח;לםאצנע;ני- ". : : . .. ' -: . :-.. . 

~ד;לה. [iך~ה iJ קך~~~ל~ז:יי .יס;ע~~~~ין
כן.רוש /oרק;ל~יעו /oח ,םך~fז~ ,י~~;כ-

iבררר ד~~~שובם, ryל~ז:יי wרחק
כשטפ;תאלהט;ביםנערני-ספטמבר

: -: .. ". : ". : :· . .. :· ' : :· . 
tgi] חי~לל~~:p ~:ז~ ן; 

תעתועי-צלליםנינ;תח;דזאז,
T : • • - : - • • '' T • ' 

:p -ינ;ררי~a ל~~ w י~;ד~~ת~ז:יי 
מלני!כמטחוי-דגלהפצוע;תנעלי

-:---: ' . : -:-·· :·:· . . . 

פלגדוריתמצרפתית:
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מהםאךשם.נשובהחופשקרממנו;גלויחלק
ל'אידיאה',שהפךהמעילהמחוררים,הכיסים

ההפךלאאםאלהלכמהם-הכוכביםמלןו
הבית,לשושאלרויללשהצפהדומהבורגנתו

בתוךהבחחתאתלצמצם-בכפייהמהניסיןו
שכהאוגםהקתוונציה?לשהנוקשיםהכבלים

הזההקונטרפונקטכאןמתקייםהעין,מןסמוי

שהאולכפייה,חופשביןלסלב,אשורשבין
האשורהחופש,האנשוי.ממהותכנארה

 .מהיפוכושבשחרורהאשורהאושבחופש,

הלבנחמץהזה,השיראתקוראיםכאשר
בקשרומבוזשעשההחיתוךלעלחשוב
המקורי,לעלומואתוושקשרהאחרון
לההדים,עצירבגילהואאףשנעשהחיתוך

עצמה.לשיהרלשוהקשר-תעש-עשהר
סחוהרבלכלסחורנסעעוףר,הפנהלהגם

השחוהר,באפריקהלמכוריהיהשאפשר
כגרסהלארותוניתןשלואחדשבפןמהאימץ

ובמובןזמנו,לשההלצחהערכילשמקוצנת
ההשתחררותכהגשמתלארותואפשראחר

 mאומכלרקלאהנוארה:האלוטימטיבית,
כמעטאלאמלודתו,אירופהשלהחיים

מאנשויותו-לשו.

-לגמרילהשתחרראי-אפשראלויאלב
שהותירהאיוםלביתממכתביושרואיםכפי

שיש;היחידיםהשייכתומקשרי-מאחור

משוםקרלוובו,שגלונוהביתכמוללב,קרובפעםאישהיהמהמלכ
שאול),(הלבכןאםאולוי,בחותמו.שהוטבענומשוםפיזית,בושההשהלב

באביסיניהמכוכבים,לילתו,היואלוימהשיהר?גםלגמרי'השתחרר'לא
לכתובשהלציחשכפיחמהאזת.לארותאי-אפשרהביתהבמכתביו ?-

לשעתוהלציחולאעדואחריםשאנשיםבגילבהשתאותהמכהשיהר
למצבעצמואתלהביאומבוהלציחגםכךארשונים,מגושמיםעצדים
שהבהדויזםזהלאלחלוטין(אמנםהכמעט-טוטאלילשחרורביותרהקרוב
בנבכישםהעדת,עללהלעתושאפשרביותרהמפחידזהאליו),מתכוןו
המילהאםכןלעוספקלאוקום;ביותרהקרובזההנפש;ובנבכיאפריקה

שארית-הצרןוהחשבןו,התקוהו,פרפורילו.יאהעדייןחופש,אושחררה
ההתמסרותמןההאו,הנודומןהםקוים mמההמכתבים,מןעשלוים

 •-לעלום.החופשית-לשו



אורןגל

החיים*אוהחובה

ה~ה~~חזpתס:ינ:וי~ח~ה~יזףין~;בד~~ים 7ו~~~tקים~בחר ם~"
אלהשאדתה mבאיגהנצתרר,מייסדפאלווס,ב mכז;ו:rידה" ~~ fאו

תהיהאוםהעדתולכהסתnrלכאועדנב~הליתהיה"אוםהקרוינתים.
 .';ןך~ f י~~:סס~ח~ה-~י r ~~~קו~ם,סלים 'קי~~?ז[; ·~ד ·כ~ה~מו~הי 7

בהםישהקתלוי,ההקשריםעלוםמתךוהשאוביםלאו,פסקויםכינדמה
 ,) 1819-1898 (פונטאנהתאיודודלשו mיצי mמהאתבחתודאלפייןכדי

הפסוריים,החייםשבהרוישהויתקוהקיפאןוכגנדהתירסהשקטהשבדדנו

- rלחלטוהפוכהלומדאפשראפילואולוי-מאדושתהבךדדכיאם
בדרבהם rשאלשו,האהבהסיפרויתקופתו.בניאחדיםיצוריםלשמדדכם

עלומואתהמלהווהטרגדיהאתמלכד mיממחישיםעצמה,האהבהמן
 . rלאהאהבהאתהפכוהלצלצ'עודת mהנחשות'המייתשבופתטאנהלש

בחייתהאדםאתמשכילמהובללכ,צונן. mלהיחייבבמעמחאדם"אמנם,
מסתבאר,איפכאכלעבבריסט,אפינחמןכתבלנח."הדגשחוםקדהלא
ו. mמלפניספורותשנים

כינדמהזאתעוםהעלומית,הספתורבתלוחתנדיהדתופעההנופתטאנה
הסופדיםאחןחאדז.פחסהילשיה mלגבלומחץולעוםד mתכמעטשמו

מיאחדים;לעדתהמתדויזםומייסדאחדים,לעדתהגרמניםהמסתרויים
הגרמניתהידלאיסטיתהפהדחבנוףלחלטויןמבתדדובפסגהבגאןועשמד

היצוריםטוביעםאחתשבהדונמנהאושדשעהרים(!),המאהתחילתעד
 ,לבאזק(פלוב;והצרפתיםטרוגנייב)חסטויבסקי,(טלוסטוי,החסים

 )!(שע mחמישיםבןהיהההיא,העתלשג'יימס)(יוי;דלהואגנליםסטנלאד>
לכעבחעצהרלאומאזהעסרה,לפנילשוהארשןוהחמןאתשכפרסם
הפיקהתעש-שעהרהמאהלשהאחנחיםשעהרויםשניבמשךמהלשכ.
יולכודדנו),(ממשיךומאן(קדומו)גתהלשכתביהםשקדיציהרמלכלו
 . mהגלדוי mהתמחובקתהגרמניתבספתחהללשתוו

הקיוםשלפניושני
אתבונת mנהחהלכבדהשיבהכשאדכאמן,פתטאנהלשהתהתוווימי
לנערויםאינלטקטאוליתחזהרבבחינתעבורוהיוהמכרעיים,יה mmא

לקארתקוחאהחפןיצואטעבופילעלחתווהיהיכלום mשאהחחניים,
ב mכ "ו; mוייותרעצירנשעהאני , mחלופששהנים"כלכובא.הקרבהסוף

שהיאהחיים,"שומחתשנים.שומתהשעריםבןקדהואולדיידפונטאנה
-חיי mשנשחטוכלכקבבריוגלדהכהלוכתנדמתהלעומים,ישחתלמשעה

ומתקצ:ר"הלוך
תלמיחלעיוכתבחייו."נעוחלאזתהקזן','פונטאנה mהליכדינלוד"האו
 Der "(מכתביוכרכילשו, mמלאחדלא;רוצאתםעםמאןתומאסהדגלו

1910 ,"alte Fontane (. כמעט-היוחייולשהאדשתיםהעשרוים"ששת

חייוכינדמה ]". Jהאחתדיםהשערויםשנילקארתהכנהקד-במעדו
;ו mיחופשיהחיים.בפני mלשבהאיהמתוובפני mלשבשקדמארים
התשובהקלבתלקארתהשבילהוחביבהנדירהמזגלעבמתמיהד mיחכם

היו;ו mמאכהבגילליצרושהתחילפתטאנה,אתהאלוטימטיבית."
אךשאחרי'.ו'החייםהמתוו mשלאקוחא-כמשתמע-להעסיקאמורות

מירסקינילישלבתרגומהבריסטאפימתוךאחרת,צויןאםאלאהציטוטים,כל •

 . ) 1981לעםספריה ,עובד(עם

מעבתדוו-בחבהרחייוימילכמעהדושהיהפתטאנה,פקודרסלי,באופן
-שתיםעביתתיםשפסרםהמיליטנטיתהפולבצייסטיקהעודכקורח
אנושאדאתמחליטיםאנומעודויחיהד:אחתשבאלהימיועבחבהתעמק

 mהנעבחיתודינו,לעמלכד mימשפעימהאחתוד,ובמיליםמחליטים?
עםהללכי.הצרןוהגנידקוצהוהעצמיהצרןוהאחדשקצהוצידגבילע

הכערהלכדילהבאיהאושלאלהעמנהלספקהיכלותאימעצםקוחאאזת,
 mעהקנחולעבעבלוםד mביהטוב"הבחרוהגהלח.ו mאמננצוהרשלכהי
פתטאנה,שאולהללת"לובאו .rמ~בר;ולשבסופואלבמנלו.הנאים
מיהדאללובללכ,קהל.עדתושיתח,שכתפיומי"מ~גמת-הנפש.ושמיב:

אבק-שריפה."לשקומץאפילושירםהחיים rאקלות-עדתלש
שהניםעםפתטאנהאתהוביהלהקיוםלשפניושניאתעהמקוההבנתו

האדייההואיבנמצא,אויננהשכמעטאמנותיתלעמהלשמעתותלכרישה
תופעהללכבשאדמאידיאה-מנחה mהומנעולטת mהמהאמבילוונטית

הקטכזיםבסגנןומשפטיםהמכערת.עודד mבישהלויתמן , mאחאוכזו
פשיטת-אאלזו r"אכמוהחמןבמלהךאחדואאגבשנאמדיםידאני mלה
שאינומהמלכלשהתמטתקיפות,לשמאחזיהתמידלהי??נעגמהרו."דגל

כתעתעוי-חהלועדהלך r"א ;"ה mנאינהלעלוםשהחובהלאא . mנ
כדיקדעבלוםחייםאנו"איןוכןשעבלום";דברמלכהםעריםהדמיןו.

מתגנשיםומוסד",חקופערומהשעללכ mלסלוכדיאוהוביםדנים mהלי
אגבכבךדדהןאף-שנצותח mמחשבעםנארוהקטסטחפהלכדיחזיתית

תופסאינושהמספרמכך mהנצו mהתגנשדגש;תטלוקפאוחייםמלהך-
כצקדוים.שבניהםאודהאלאהעלבדי,האמתכחברהצדדיםמןאחדבאף
תחתהנקבריםאנשיםתמונתכאזת,תמונהנדמיתיריחפהומעלום"מאז
 ". mס mהגנהשכלווחזיןונעים,חזיןועביניהיהחהלשג;לש mעדימ
הלבתיהמצבאת mמתאועבצםעלתיהלמאהבה , mבעטכמואפי, mאומ

שיצהרהקיצתייםהקצתוושני rשבהתהומיהניגדונקלעה.שלאיואפשיר
סד- mהעמנהבמשפטומחכזצמצוםלידיאחתלאבאהפסוריתההוויה
ששעיהלאדםארוימה-מאדועדקשהשאלה"זופתטאנה:לשהמענה

ביכלותושישהזגםהואו ".ב mשהדזהגם .שעיהלשאלוארויומה
ולכמלכדים mהסמחשבהלהכי , mהדמוילכמפימופיעים,מעודלהסביר

"אחה,עשה.ובלכעתבלכהלפגיןנלאציםשהםהרגשית mהנקושאת
לכעםהלעומים,לעהומים.בגנותדברתאמראל-נאהכבהדו,י mג~

הריהי , mהתחמימיתודיהלכעםהוזיקנה,ביבים, mהםיפיםהים, mשגית
י mשוכמאנימעדוי.עצירהייתילאדברלשלאמיתו ]".[בו.חפץ rאכלכי
לךאיןהדילומ;רליישרוהאוםלעומים.לשטעמםלטעוםמאתנונבצר
מזעאינךיה mmבכבוטחאינךמהו,אומץ-חחיעדואינךמהז.צעובדבר

הוזיקנההשניםלהן mחלופוכך-להבאיהלשאכדילריק;דואישהלהזמין
רויקים."עגומיםהיוחייוולכלעיהקופצת

מורתשלכחניקה
ההגלבהאתמשקףפתטאנה,לשו mיציפסגת ,) 1895 (בריסטאפיהחמן
בללכ.העלוםובספתחבפטרהגרמניתבספחתד mביהחמהדוית mהחב

קד-עיצובלעבתה mבפאלאכפשטוו,י mחביארים'ב'סיפודמחבר rא
 mש mההתהמאופק,התיארוהח-משמעי,הדיברו , mהדמיזשבהמן-הקד,

הופכים mהעודמ mהושתיקהעדינים-לכאהדוהדיאלוגיםהאטמוספרית,

הלעיהל.תבניתאתלט mמכעמטבאופןומזיניםעצמו,הסיפרולמכרז
משנתואתפונטאנהתיאר ,"'המ'הלשמקומואתלתפוסחייב"ה'איך'
אינהשהספתורכמובן . 1בספכי 1מהזד mיי mאשמעגנדבר r"אהאפית.

מאדוקזןקזן,ג'נלטמןלשעטמולעוקדאך mבפשטהלסתמךיכהלו
 ". mלהשעיחייבזהצדדיכנשואאך!כמתי!;
יציאתהאתלשוהמופת mביציפתטאנהמתאר mחמנטילכמשללו

בחחון-הידוהאחחתמביתבדיסט~פיהימיםעלותהאציליםבתלש
פןרהבןחהכפרלאןחהכפוייםאיחסיהעקבבהדשהוכנת rלקסקדמן

לשהגתשהאיפהלע .בההוומאובןמדינהאוישבדימוסקציןאינשטטן,

 2015יוני-יולי

1 

27 



1 
"אדוייה. mדגש mלהפשבמקבילאפי, mמתפשהאלוטימטיבי''הגבר
יה m'דגשאתאפימביעהחטרה"מבינהאינךזאתהנכןו.האיששהאו

שיהיהבתנאיכמובן,הנכןו.האישהאואחד"לכה. mחבבפניהחשדים'
ה mאמבדיחהעמומהתחשוהויפה-תאר:ו"ובלע-מעמדבן-אצלוה
לסרדכמעצרלשהשהידםבפחדהמשתמשהמחשוב,להב,קדמאינשטטן
עדהעקשןהאומלל,במקצת,הציניקארמפאס,המאידוחיקאלבנישאוים,

קצתאפילוחה . mעקנורלעבאםדגםהאו"אינשטטןשחהדו.מהרלידי
ליאיןאניאני."אוילואחה,חשובת.אניה mי

שמעדדומשהובזהישאמא,תביני, . mעקנור

טובוכהחביב,כההאוי. mאומ~נהאימהבי

מפניו." mמפחאניאלב."סלחני."כהאלי,
זה,כהאוחוד mקוהלגדומיםאינםאהבהביה

אוהבתתשקוהנטלותנשעתהעצמההיאשכן
החיים.

המעתיהר,לבלריןעובדהזוגשהנים,עובmד
עהב:ד mמאעדואתיק mהלמנסהאופי
אינההפנימיתהשאמהאךאשמה,חשההיא

השאמהה mאמחצהלאעדולכלעיהמכביהד
חרטהיעדותהיאאיןהחבהר.מצדהחצינוית,

פחדפחהקדאמתית,בשוהלאאמתית,

"הוחהדר-הזימהמשעייגתלופןמתוו
נפתחתאחדיוםהדנ:ו"ייעדועדוהנצחית:

פונטאנהתיאורור
המאהב,מכתביאתאינשטטןמצואובהמגיהד

מכאן , mהמאעדושקוט.קוודאאפילשהקיומיפחהדהמבוכהאףלעו
מכןוובכוונתנופלקארמפאסהואכזרי:הקדבמלהכםמגתלגליםאוילה

משעיאותלהיפהדכדיאפילונפגשלאהזוגאינשטטן,וביןבינונח-קבר
מגתmדוגלמהדולתעב.עצמםההדויםים mמוכהימיםמשכבדהאהבה

את mלוארלסבלולעיהנגזרכאשדחלוניתתשקוהכלעבת rבבלדאפי
"עלוםיה. mהליכבלכחוטלעכבובהלנהוגבתהאתמחנךאינשטטן
פילעאלאלשנו,צרוננולע-פימתגלגליםאינםהומשעיםנהוגכמנהגו
ובמליצהבמלשלוהמטיפיםשישהאלהוים''שמפטאחידם.לשצרונם
מדדהאולשנופלוחן-הכבדוארדבא,- mפעודבאגמרההלבאלאאינו

 ".ו mכממנוסדלאעדולכללאיללוסגדולהוסיףלעוינועבתדו-אלליים,
מתחילגופהבחייה,דברעדוד mנלואשוככתאינשטטןלכפיששכנאתה

 mלמכדיהודהילאחחתשלובאפי mmמהאחנוריםבימיהקמל.האואף
אמה,תמההאלשיה?"זואין"האםלחלוטין"."לשהרהשניהי,מיתתהאת

אךאפי."שתתרגשי,צחהאנישכן."לכלאהועציריםבחיים,בדקים"הכלו
גוססת.עבהדומתהכבדהאחנורה

יווניתבטרגדיהפרלווג
אנהלשכמקומןהאוהגרמניתבספmדבדיסטאפילששמקומהאףלע

פנוטאנההצרפתית,בספmדבובאדיאמהלשוהחסיתבספmדקאתינה
 ) 1856 (ברבאריבמאאדםפלובדלשעניינועיקרעבדואח:וסיפרומספר

טלוסטוילשעניינועיקרועבדו~מה;לשהפסיכלווגי-אסתטיהצדהאו
מציבאינופנוטאנהאנה,לשי-מוסדי mההצדהאו ) 1877 (קאתיבהבאנה
אחת,המפלצתי,החבהרמשפטאתלאאלבהדאפיאתסיפחובמדמ

שיעבצם,ם, mשואכלוו,החמןאתשמרכיביםהדיקוים mבאמעצכאמהר
ו. mיציאmדולעהדיןובמדמלהציב

משחזרענייןשלככךצתוית mבפתטימתאפיינתפנוטאנהלשכתיבתו
אתפשרותכחגמה,החמן,פתיחתהמחשוב.המבנהבתךו mלשבמ

עבדויוונית:בטרגדיהלפלורוגבחמהעלתיהכרמזהנפשייםהנתנוים
לשלשהםהמחזוראת"לבעצאפילפתעקמהלסחג mישובובתההאם

נויתרויהם."יהם mכפיפלכלעלאחהאחדהביתית',הרפאוית m'ההתעמל
 , mהחומומעיניהן, mמחצופת mלעיציחידוחבחיה mתנעותנעוהבלכ
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טווב-לב"שמחת-חייםלששופעדנהטעביתתבונהנשקפו , mק mהצ
אפישכסיימההפחסי.המשקלשיוויאתלעעררן mבכשישתכנוות-

וקארההקרמהמלאכתמלעעיניההורימהאמה"חזהרתרגיליה,את
תמידקקרסים.לשללוייניתלהיvtעחiהייתצריכהעבצם'אפי,לעבהד:

לךמבקשתשאתמאמינה,הייתיכמעטבאווי:רפת mמתמידהטד~ז,לע
- mבעסה mאיבקה mאמה"אלמכןלאחדאפיושכאצהשכאלה."'חיים
בתשקוהלאאפי,שמאת, mבפאר'"לאהאם,מזעדקתלה"נושקהנפש

ודומהככה."'ך mאאחהשאניפעםבלכ mחששכלוינמלאתאנישכאזת.
האם,mדדיה."" mאדגתהאתלוהקשיחלהוסיףהאםלשלנהעםשהיה
ישרתיממיהאשמה?תהיה("במיחמהמזגבלעתעבבדחיתההיאשאף
לשלכיקהרמצפהלעטנותיה),במענהאפילה mאומממך."קדהלאאזת?

חוםאתעלצמםהשרועדושכהשניים-הימיםמשכבדידיהדאינשטטן,
גיברוובו"סיפרו-אהבהכקצין.אזמעמחלשבלהתאסרסירבהלו-הדם

"שעמהבחצ:ולחבmדיהאפי mמספבסופו"וויתרוקולבת-הדיןוגיבהרו
האגם.לעלסיהדכניסהאגבממשיכההאינואר"אינולעלוםויתרושסופו
נשיםגםסיהדמתךוככהלהלשיךנהגומספרים,כךלשפנים, , mנזכ"אני
כאלהדבריםכמובן."בגיהד,לשב-במצלוהלוהטביען mארומלל mמסכנ

 ". mזוכאני
המסללוסטייתאתמעצבהלצלששת mמהלבתיו mהתקדמתיארו

נטויםלשמיםחייםעבקבותיהשאדהקלייחסקופית-מיקחסקופית,

שהיאובאכזבהבהחטאהומסתיימיםממחוגם,משיםומלביעבלצתיים
הנעהראפי,התקופה.בקוmדמארשיעודמתוולשכנוריקהאלאאינה
הישבהחקויםספדמתךולצאתבחלדהקצריםימיהלכשניסתההרכה

לעטוםמלבי mבטעביומדגישהחשהשאדלואשהדוםשבדלאדםהלופךו
 mהפוערנזעריאתבחובההטומנתזוגםהיא , mמוסדי mעכבלש mשאדי

הכילשןולש-דיקוליתדאוובא,הממשמשהכילשןולשהדין!)(הוצקדת
לעשוכבתעבהדו . mלבהכחזןולהתממשהחבהר,משפטעקבשחייב,
הוייתי"כן.אלמה:אפי mמספימיה,בדמימותהלפנירגעיםוודי,עשר
האלה,בימיםבחיי,היפיםהימיםכמעטשהיומחלתי,בימיכיש~עדצחה
כן,-המסכןבקארמפאסהמשעהמשעיו.בלכשצדקי mהבינבביתכם,פה
מנלi,ד mיבישפגעהושעמההנלm ?iכלכ , mשעלההייכלועדומה

שהאוכמהלכעףדו,לי mלפנה mאלוימדלשיי mילאתשחינךהחינךו
אוניעמו.הצקדהיהבהזגםהדילי,מכאיבשהאוכמהולכלעיקשה
היה,נואלצטובאםדכיהעלום.מןי mנפטהאזתשבאמנוהש~עד,צחה
בחייו."אהבת-אמתיעדלאאםונאלצ,טוב mהליאדםשעשויכמהלכ

אתהמצדיקהאפי,לשבדריהמאחודיהכמו-מתגנבת mהאמבילוונטי
ו mאמיהיא-היאו, mובאי-משמעערכו mבפחיתגםמבחינהאךהצקד

פנוטאנה.לשהשממעותית

חשדהארכימדסנקדות

מבחינהדים: mסתהליכיםשנישים mמתהתעש-שעהרהמאהלשבאיחפה
כמוממסדייםמסתרוייםהיסטרויים mmכלש mשאדיבהשדדויםאחת

ומבחינהבזה;וכיצוא mהאחחלעביהצבא,יים, mהחבהמעמתחהכנסייה,
זכותואותהפטרלשחיmדואתנסלעהצרפתיתהמהפכההלעתה mאח
לנקהדואט-אטנהיהה'אני'עצמי.לוביטוילחיmדלחופש,האדםלש

אתשלפטוהירדשהומתחקזתהלוכתד mויד mויהחשדה,האדכימדית
השלויים.אלהחגמטזיםיקת mתךושלכי-צרינולאי,באופןהדברים
 mושבפיכ mלאימ mבמהומלווהמהפכהבמלהךלשהטןושינוייכיעוד,
אלההמןולשו mובנהיהישניםהצנעיות mגבלובפריצתעצומה,דמים
 . mהקתלוימוסmדלשהרדגתיתנטישהתךוהוממןוהשהרד , mהכעבד
אידאיליסטיתתפיסהמתךותיאחבשארם,ולבזאקדנים,אמניםעבדו
לנקוטהביניים,בךדדללכתפנוטאנהעהדיףהחשדה, mהמציאאתבהדוד
הנפשלהכיאתנכנוהלתארכדיהממעצות,במיהדלתפוסהזיmד,אמעצי

קחנההאזתהבחינהשמןנודמהודוד,בנילשהועמומיםהמסוכסכים



במצאיתוהחיהמנרדויעביחהקארולשלרגישתוומפתיעבאופןר mיצי
מלעיה.ף mמשאלהשסימן

הפטרלשבחיחתיראתמקשדתית mהחב mהמסגשברעביחהיום,
כפרנטאנהסרפדההייכלולאהציבורית','האמתמשפטביטלוכדיעד

-ההםבימיםוכמקולבכרגיל-השותתולשושהחמניםקדלאלהתהותו.
היווקרעאתורלשהעמקויםשששרויואלאהתקופה,לשי mהחבהקרעלע

תשובילשאפשרייםהלבתיחייהםאתתיארפנוטאנהר. mיציללכבסיס
הומנהגים,המסתרופילעהמנהולתאדםבנילשמארוגנתקהיהלפחסיה:

אתוםלסיפקומוגלביםמשתופיםהודגליםמסוימיםמשתופיםצרכיםעם
שחבריהםמהפילענקעבתושתגובותיהםנושיםגבריםלשקלהצרכים;
אמונתולשסטטיגרףאומתאליבאשהאוציברואוסרים;ארמקרידיםלחוג

לששאיפתויואתקחבתולעתיםהמסלכמנקרתח,לבתיקנונררצינוליתו
 mביקרפנוטאנהמתוחהללוהחייםתנאילעהללכ.טובתלמעןהפרט

כילשונתויהאתאמנםהמציגהוספציפית,קדהמאדרבךדדכיאםצת mמ
m קיומה.אתמצדיקהבבדבדאךחבהר,אתוהלשסנורתויה

לותומיולאדויוהוסרדהחקרנשעובכדילאכיהיטבהביןפנוטאנה
מפאתההיסטרויה,לאוךדשנטרהגרמניים,השבטיםהגרמני.העםלש

אלהגםהםביתוההמסוכניםהתהומתואללהימשךהברברים,שושריהם
מתחהרשאיןתרבתויצחמצלותולאתוןהקלוקטיביתההתנגתח mשבכ
הגרמניתביציהרביטוילידיבאזהחקזוהעריוני.חקזוהמבחינתלה

פרנטאנה,מאי:ךדמתפצרתאומנתומחהנקושהפילוסופיההח-קטרבית:
יסדויתהבנהמתךואלהקטביםשנישביןבתךרובדיקועמדפלא,באחרו

לאפיאומדיםבביתנו"מקלטלךלהציעיכלוים"איננותקופתו.תחאת
נמצאביתנוהיהשעינוכךאילו"שכןה. mבגישנחשפתלאחדהדויה
שלכ-מפנילאפנים.שברםצחיםאנואיןאזותהעלום,מןומובלדפשח

לנרנארית'חבהר'שקחיממהשהפריהדמפנילואעבלום,אנודבקיםכך
לנקטובעדתנושישמפניפשוטאלאזה,מפנילאלא,לשאתו. rשאכאסןר
לעמנךלכדחיכלוהאיני-הדיןחומדבלכלןחבעדתנוישבהדח,עמהד
לעינוהאהובההיחיהד,בתנולשמעשיהאתמשעיהאת-מזרדנהמהל
ערהד.""עםקלבמשפטנואתלעיךלוחץחכהלכ

הטבעייםבממדיוהאדם

תיגרקראיתחיתהגריאדהחייםבהצגתפנוטאנהלשהקנאיתדבקתוו
לדאיליזםעוףדפנהשמלכתחילההמסתרוי,הגמרניהחמןלעעצומה
עבצמםמכנוסיםאזטוריים,פנימייםעלומותעביצובעצמושויקע

 deutsche "-כהספתחבתלותחשנעדו(מהממשימהקשרומנתוקים
nerlichkeit חl " -לחמןמובהקבניגדוחאתגרמנית"),"מופנמתו

גיברויםלועצביים mחבתהליכיםלהאירובארשונהבשארששאףהאיחפי,
טיפוסי mבארלייצגכדיגםבהםישלשהםהאינדירריאחליהפןמןלשבד
זקב~!!~תטמונהו mמיצילכךהקלאסיתהחגמהאחד.ארמהי mחבמעמד

המשטוטתהרפמןא.ת.אסיפרוינוסחפנטזמהמעין-הסיני"לש"תחרפני
צניעתולחגתרואינשטןטלשבידיושהופכת-החטואיםאתועמנישהבבית

אופילומה,ויהימהלע-מלעהללעתו mבערתשקוהאתוה"למבדמעביתה.
עדראינשטטןאתמפעמתלמיניהן,תחתר-רפאיםכךשלםלולנתחיצטךר
ומבטן."מליהדהאופדגוגהחינךו.לשםעשרהמשעירלכאתאחת:תאה:ג
הברהנועסהאומתחי.יעוץהאומתחיויעוץעציהד,אשההאיעציהדאשה

הריהישמאתתח-רפאיםהונה,איש.בו rארריקלועומדהוביתברדכים,

המתהפכת.""החרבלוהטכחביםבבחינת

הגרמניתהספתחלעומתחשדהגבישהדקלאפונטאנהיצאלשוגחמנים
לגבלותומחץושהגתשבהדאיליסטיהחמןלעומתאףאלאהחמנטית

אית. mהפכתיבתולתחילתשקדמוהשניםמאהבמהלךהגרמניתשהפה
חסנורתויולעהטעביים,בממדיוהאדםאתלהציגקדמבקשאינוהאו

באי-יכלותהלהבחיןמהאנשותושדחהאוללכמלעאלאויתנורתויו,

הלםומחצוהבתךרארלהם,מחצוהגבלותויה,בתךרלשםבאופןלהתקיים
כפיטוביםאנואיןתמיחי mאמכךהלאוהאילמתו."הבדיתויחחגם

לשהום.לעיהבבתובהזיבחאפילשאביהאומדבנפשנו"מדמיםשאנו
ממנו";טובאיןדברלשבסופרהדיב'אינסטינקט'.כביכלומחבר"רפה

המאערותו,לכלאחדאינשטטןמתוהדומלכ"ליהטובאתומצאתי"יגעתי
הבידתוביןאלק, mק-ה mהמכאן,אולך"אקוםלעיו.גובריםשכרגשתויו
שאריהםמעלום.אליהםגנובלאתרבותלשששמעהכפחם,השחרוים

מתךובכלו.השאמיםהם-הםאלהנאוליםפתפתוי-ביציםשהדיהלם!טרוב
איהזלפחתובהןישהללו--הנפש mועסתשקוה
שכהז;משעהעושויםקמיםשוכמתונואנואין-טעם

נוופלכערוהואחדעקןור!עקןור."לששלמראלא
כועראוחדירהח-קדב],לאחדהמאהב,[קאדמפאס,

יתרח"קשהנפליתוששהניאלאערהו.גםנוופל
'האפטרחפוסהחקר,לשהמובהקנציגואינשטטן,
לופיכך-שהנהיגהסיסטמהלקדוכןהופךעלידרת',
אתווהופכתר'הנכןר''הצקדו'לשהןשממגלדנפילתו
מלשימהאפילואולוימאפי,חשובהפחתולאלדמתו

שבכניעההסלבאתלחתרוקדלאנאלץאינשטטןהל.
אודהאינוהאלמשפטרבין(שבינוהציבורילחקר
האבןתו mללשקנקנםלעלתהתואףאלאונח,

תופסהאואתוםמאבותיו,במסוהרשקילבהמנופצים
ישב(האו"ברכבתהפחרללאובאפסתוםבגלחתם

הפשרה.בלכהוגהחזר aלביתרבדדכר Jבתאלנח
היועששכיואלאידמים,לפנישההדדעצמםההדדויםאתוםהיוההדדויו

ובחרבהבצקדתולשמהבאמנוהארשיתםלהתחלה,הסףומןמגתלגלים
האו,חטאאם'חטא,ובפקפקוים.בספקתואוחריתםלמלאה,לעיושהיה
וישכפהר.צדיךחטאלפתע-פתאום.נמחהארינוובזמןבמקרםתלויאינו
לער-לכ-פניםחלרשה,מידפשהר, rכמהאוההתיישנותחקרלדבחעטם
שוינןשבהואותחראתעהדדוהזאתהמחשבהבתלכית.'אי mפעניך

האמיןשכבדבר-ברגעאולום,לקתח.היהשחייבכפיקהדשהנלiלעצמו
 mהכגבדדהאוההתיישנתו'חקררכלi.מנלiבוכפרשובלשמה,באמנוה

איןפאmירת,משרםבוישגםארםהתבונה.צרהאוההתיישנתוחקרגמרה

לעמפזירהאומידההד'את rהד ב;ק:'אדםשכטעוןלוא-לכום."אומדזה
ההתחלה?היכןאלבספק.אין ]".[~לטלוא.לחוכאעצמואתעושרההמיהד

עניךפהישעדייןלח-קרב,לצאתישעדייןשניםשעראחדיהגבלו?היכן
נהפךצי, mשניםשעראחדיכבדאולוישנה,אחת-שעהראוחדיכבהרלש

י mעבלכרםאליתהגעתילכרםהאו?היכןהגבלו.הגבלו,לאילךת.העביד
לעיוהמצדיקקאדמפאס],לש Jהאחןורמבטואתמלויאודהשכאניאתוו?
אינשטטן,'עקנורתו,אמד:ההזהמבט-ענ~תרמתךוהמחייךהדין,את

כךעמו.הצקדהיהאולויעצמו.'לערגםלעילחרסהיהיכלועקנורתו."
שכאלi,קשהשנאהביבעהדאילוכן,פנימה.בנפשיקלואזיהליאומד
דגשבהישאךיופי,בהאיןהנקמהחזי."עבמקינקםתשקותיקהדאילו

קעןהלמעןמשעהעשיתיאניאוילוהאדם.לשהטעביתזכתווזראנשוי.
היהאסורקומדיה-למחצה."מלומהד,אנשיםמצתבשכלוומשעהאל,תור

עיניואתמלויאודההייתילאאךגנח,היהשאדילאיש."ייעדושהבדר
אילמת."רבה,בתוכחהבתהייה,אלילטשרתו

שאיןהאדם,לשלשבמתוושהברלעפונטאנהלשהמעזעזתשבתררו
גלחימשאדמאדרבמאדוו mיציאתהבדילהאוילהמעתהאיחוילו

נמץרבדיקומיעודשהיהסרפדהאופנוטאנהתקופתו.לשהנולביסטים
בדחהזמןשחלוףוכלכחח,אתבהרבההקדיםבבדובדקואריולקהל
בספתח,המחשדיםשאריביןהר-פקטר,ערמההאוכמהעדויתוריתור

 •בשארם.אפילואולוי
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1 
גלעדיובל

לישראלאירופהביןהמערב,שקיעת

 , 2015בבלהוצאתדרטבדד,עמיתתדגום:כניעה,ררלבק:מישל
עמ' 279

איסלאמיתמפלגהשלללשטןולעייתהאתרלרבקמילשמתארבכניעה
המתוארהאיסלאם,מפניבחהדראיננוהאמיתיעניינואלבבצדפת,
הריקבחשיפתהאועניינושאפתן;אםגםלמדיחביבשליטלשבדמותו
חאתדמוגרפית,המתאבדתההומניסטיתהחילוניתאירופהלבבהמצוי
הענייןמוקדכךכבואר.אמונהשלאפשרותלכדוקאמיתיניסיןותוך

חיפשואלאכר,קיימתשאינההאיסלאמופוביה,איננוולוכקשלבספרו
מה"תפקיד"חומקהאווככךלכומיים,חייםמתוךאומונהניות mראחר

מייחסיםשלוהציבוריהודימוישהתקשורתהחברתי
 "כעברהפרובוקטיביותאמירותיוכעקבותאםגםלו,

מתארכאמתהואמשחק,אינוולוכקהאיסלאם.כנגד
שפירשוההדת-לאיסלאםהמערביתאיחפהשלכניעה

עלמשתלטלאהאיסלאםלאל.כניעההאוהמיללוי
ארשיתמאז-לחיותעדורוצהלאאירופהאירופה,
הפסקתעודהעלוםמלחמותשותיהעשריםהמאה
 .כפורנוהבהוההחילוני-צרכניהעלוםבימינו.הילודה

 ;הרומןוגיבורשולוכקנואר,כהבידוריותציניותוכחשדות
כדישלהםהאתיאיזםאתלאשפהלהשליךאפילומוכנים
לשואו.להינצל,

עדשהיהסופרשלאמיתיתאינטלקטואליתנועזותזאת
עםמסויםפלרטוטאחריוכיום,משובע,אתאיסטכה

יעדושאינוספק,ן-כאגנוסטיקןעצמומגדירהנצרות,

לא.אוקייםהבוראאם
ציני.כעולםלמדירגשניסופרהואלשו,הציבורילדימויבניגודולוכק,כי

שלמיניתלאהבההזוכיםגיבוריםאונטיליחריםהזהדות,מעורריגיבוריו
אהבהחסרעלוםמתארולובקהפוכים.סינלרדהסיפוריבמעיןנשים,
התקוהוכיןמתחנוצרוכךהחיפשו,שלהדרמהעלמוותרלאאכלעוומק,
הואולוכקוככךלט. mמקיומיייאשולכיןגיבוריו,כקרבנותהרשעדיין
סוצילווגיהנטולריסטיהקוממשיךלהיותובנוסףהמורדניזם,שלתלמיד

וציניות,אירוניהרווייםספריואמנםובלזק.כזלואצרפתיםסופריםלש
מציאת,ןאףלועתיםאמונה,אואהבהאחריחיפשוגםישנותמידאלב
כלכ:דקצרלזמןאםגם
הסנסציה(ומוקדכרומןהמתוארתצרפתעלהאיסלאמיתההשתלטותכך

המעסיקהאמיתילנשואנוספתמטאפוהררקהיאשעורר)התקשורתית
הדמוגרפיתהתאבדותהההומניסטית,אירופהשקיעת-ולובקאת
היבשתשלהוילוהדהרצןו mכלדולודארכןוהחילונית,אירופהשל

אירופההיאהעלוםמלחמותשתישאחריאירופהלעשנ:והמפאורת
כניוןושקעההיאעתיד.אוהוהולביתיירותיאתררוחנית,מפוחלצת
כעזרתהתעדוהלשמרצןו mשויטאמריקניתתרבותהערצתשלמטמטם
למקדונלד'ס,כנוסףאנינותמסעחתכמהאלוינותרוהצריכה.תרבות
גדלוילשמקומםאתהואמנות,התרבותפסגתאינהכבראירופהאבל

המקריניםקלונעורביהחליפווכרגמ,ןפאסכינרדכבוסןר,הקלונעואמנות
בלריןחמא,בוונציה,המטיילמתענייןתיירכלאמריקניים.קופותשוברי

בפוחלץגםאבלהמערב,שלהשיאבמוקדימטיילשהואיביןלונןוד,או
אחרת.אונית mאמנותית-ר mרעודבושאיןנשמה,חסרתרבותי

אםכיןקלאסי;ריאליסטיסופראיננות, mהרומהסבהרכשונהולוכק,
סוצילווגיבניתוחאוואישלאפשרותשלהעתידניותכהפלגותמדובר

הגותביןהסופרמשלכלמעשהשבוהאלמנטריים,כהחלקיקים
גיבוריםאנטיכאמור,ולובק,שלגיבוריוחמן;לביןסוצילווגית-מעדית

עדסינדלרה,סיפורכסגנןוטרנספורמציהמעיןעובריםלמדי,עלובים
להםונותנתאותםשגואלתמיניתאשהמוצאיםהםנמנע.הלבתילכישלןו
הסופריםממרביתולוכקשונהבכךכלכד.זמניבאופןאךלחיים,משמעות

אתצויני,אירוניגוונים,חסרבשחורשצובעיםזמננו,בנייים mהביקו

תמיד.מתנפצתהיאאםגםתקוהו,ישולוכקאלצהמציאות.
הפנטזיה-אימהסופרעלמכריקהמסהשפרסם,הארשןוה mהפכדבר

המפנהסופרלשמלדומצטיירלאכקארפט,ה"פהאמריקניקיומית
ולוכקשלשהבסיסמובןדמיוניים.לעלומותה~ראהשכםלחייםעורף

מקוםאתאכלכצרפת,בחירותשלהמחקדקהתיאורכמוירתהריאליסטי
מחליפההקודמיםבספריוגואלתבאשההתאהבותעלהמיניתהפנטזיה
כאמתכקיצור,הדת.לחיקלעבורגמוראתיאיסטשלאפשרותעלפנטזיה
זהלככעלוייאשונואשת,הציניתהפחיציהלמרותמהחיים,לואכפת
במתח.בדרמה,שלוהרומניםאתטעון

בסורכןופרופסור-פרנסואהכביעה:שלהנרטיבתמצית
המוסלמים,עלויםשבהגעושתכחירותכמערכתחחה-

לשלטןו,הסוציאליסטי,השמאלעםפעלוהשיתוףתוך
נפדרהואלה-פן.מאריהימיןמעומדתשללנהלמגינת
עמםלעלותאותהמאלציםשהוריההיהודייה,.מחברתו
היסוסים,אחריבסיום,כצרפת.המוסלמיםמחששלישראל
מכניסהאקדמיתבמשהרלזכותכדיגיבורנומתאסלם
סעודי.מימןוכחסותהחשד,כסורבןו

שלהתמחותותחוםהאוהרומןלשהאמיתיהמפתח
התשע-המאהבןהצרפתיהסופרעלמחקריופרנסואה:

כסופרדרכואתשהחלהויסמנס,ז'וריס-קלרעשהר
שכםדקתטיברומןלשיאוהגיעבלזק,כסגנןונטולריסטי

ברומניםהנצרותחייאתותיעדהתנצרכךאוחרולהיפך
פרנסואהשלמשהוהבלשיתההתחקות-כלומרנוספים.

בעצםהיא-היחידהאקדמיהישגושהאומחקר-מחקרומשואאחרי

מסופרלהפךו-הויסמנסעששהאתלעשותכניסיןוית, mהתחקות
לקתלויהחילוניים,החייםשלהדקדנסאתוכיופיכאכזריותהמתעד
מאמין.

הרוחמעדילשקיעתשמועדכמיכזמןובוהמערב,פארהסורכןו,כאיש
להשיגכדיאינטלקטואליםפנישמעמידיםגבריםכיןכוחוכמאבקיכריק

-ואינטלקטואליתמינית-שמיטבולכךמעדופרנסאוהסטודנטיות,
נקלע,שאליוהונפשיהרגשימהמוותמוצאמחפשהואלכןמאחוריו.

כלוה.אירופהכמו
חילוניאדםעמדתמתוךבצרינות,הדתאתלוקחולוכקככניעהכלרמה
האםתההעצמוולוכקלמעשהסתום.למבויהגיעהשהחילוניותשמכין

כריאיןושסיפרכפיהוריו,מותכעקבותכנארהמאמי,ןלאדםלהפוךיוכל
הפרופסור,לגיכוחבדומהכיהוהדאףהאובאחרונה.אחרונות'ל'ידיעות

מנסהכאמתשולובקכךלאל.להתקרבבניסיןובמנזריםביקרהואגם
הדתית.הס~הראלקירקגוהזאתשכינהכפיהאסתטית,מהס~רהלעבור
הופחכוקטיכיתהציניתלביקורתכךכלרגיליםומארייניוקואריוקהל
האמונהלספר:בהתייחסויותמהבמידתמץ mההזהשהענייןשלו,

כאמתהוהומניזם,הרנסנסלטרוםחזהרמבטאתהיאאםגםהדתית,
ליברטיניצרפתיסופרמטעםחאתהחילוניות;לכלומיותכפתרןונשקלת

בוטה.אנרכיזםדגלועל mשח
הצליחלאמחקחשמשואלמסקנהפרנסאוהמגיעהרומןשלבסופו
הויסמנס,הסופרשלהמאוחרתהתנצרותומחילוניותו.לחרוגבאמת
לחייםמכמיהתונחלץלאשמעלוםנואש,אסתטיקןולשמפלטוחיתה
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עשלוהכפיאסתטית,דקחיתההותנצרותובורגניים,
וקתדלרות.נוצריתאמנותהמתעדיםשלוהרומניםמן

אמןשלהתנצרותודדךכאמודבנצררת,עיסוקדדך
מסתפקלאהואהדת.אתלהנידרלובקמנסהחילוני,
הקייםית, mההאדיקותמפניהחדרהשטחי,בנח

מפחידבאמתלאהאיסלאםהחילונית.בישראלגם
איחפהלשריקנותהאותרשמפחיהדכפיאותר

הנארחתמרקדשנהמאהלפניעדשחיתההעכשווית,
הצדהמפסיהבצדשהואמבידהאוהאמנות.ופסגות

לאבחןמנסההאוכךומתוךהליבלרי-חילוני-נאו;ר
בעלום.הדת mלחזהסיבותאת

הכורסהצרפהחיישלתיעדוחנוהחמןבמקביל,
שאיןכמעטלאזרחשבההדמוקרטיהלשהטיפוסי,
 mבעזהמתנהלותהשלטוניותהמעדנותעלהשפעה
ררלבקמישלבצדפתהבחירותמעדנתמקרע.ומצגיספינים

בימינו,המסכיםצרפהשלהפסיביות mמעמפרטים,בפרטי mמתרא
כוחמאבקימתאדיםצינייםשרתיםשבהןציניות,חשדותמהדודותמלו

הבחירותמתאורותכךבידוד.ארספורטתרכניתהיוכאילופלויטיים
 .במהותןשרנותאינןבישארלשרת mשמתואלהבצדפת,

בסיומו:מגיעהסופ;רלשהיציהרמפסגותאיננושחרקאהדומן,שלשיאו
בראשעומדהאווכעתשהתאסלם,מצליחפחפסרדשלמונלווג-וידויזהר

טעוןכאןבעקבותיו.ללכתפתסאוהאתלשכנעומנסההמוסלמיהסרדבךר
הדבריםעםרלובקשלהזהדותואתלחשרוניתז-המתאסלםהפחפסרד

בלאנצרחכרכביםמיליאדריהמכילותגלקסיותשמיליאדריייתכןשלא-
כתוצאהנרצדהזההנוארהיופישכלשהמחשבהכלשהי.אלהויתהשגחה
איולות,היאלהאמין,מאיתנומבקשתהמעד mשכפיגלוד,מפץמאיזה
הכל,דאוההלכ,בארתערםגלודאבשאיזהשהאמונהמיהדבאותהאלוי

באמת,שרלובקמכךנובעתכביעהשמורכבותכךלהענישנו.מונףשורטו
אתלבחךרמבקשבעקבותיה,שנפערהוריקהחילוניתבראשותומתוך

ונכלש.להאמי,ןהאפשרות
הפונדמנטליזםלבביהדויחילוניכמקלטבדומן,פעמיםכמה mנזכישארל

יחדהגיבורלשהעציהדהיהדוייהזוגתובורחתשאליומקלטהמוסלמי,
חילוניתשפירתלשכאי mהמתאואביב,לתלעובדיםהםהרריה.עם

לעדתיאלבשנים,כמהלפניבישארלביקראמנםרלובקהתיכןו.במזרח
 mלהחזהרתהליךאתאדהלאהאובחסד.לרקהישארלאתתפיסתו
הגילודבצדחאתהישראלי,החילוניבציבורניכריםחלקיםעלשעובד

למעשה,עדני-ישראלי.המוסלמיהוציבורהחדריהציבורשלהדמוגרפי
שללישראלגםביותרלרוונטיתבספריוהאירופאיהמערבשקיעתתיאור
ימינו.

 mבטאינניהחילונית,לסביבתי<ובניגדווניגפתהלוכתהחילוניותכאןגם
עשרלקדמותו,המקום mהחזבחזקתבכךיהיה , mבהכשלילישהדבר

מבחינתלישארל,גםלרוונטיכביעה-לכומד .) mהמרנרתיאיסטירת mה
נלודיםעדייןבישארלנכךר,אופשחירתיה.החילוניתהאופציהלדדלו
ס'לשהתרבותית-רוחניתישארלאלבלאירופה.בניגדוהורבה,ילדים,
לאאיינשטיין,אוריקדייןאסיזהו;ואודיקנירק,יורםשח;ודדויזה;ו

מתהוהו,י mדובעלעדייןהשלוטחילוני,ני mדריקהיאעדר.קיימת
שהדדעמודלבאאלבשרנות,וגלריותעליותשלאמנםק mמהיתרךנרד

בגללנופלותותרבויותהעסק.כלאתשיחזיקי mני-תדב mחילרני-ד
תבוסהבגללחרקאלארהחומ;רעוייפותבעצמ,ךאומונהחחחלושת
לדלוד.אותרשליצואפעולכללבךדדשהיאצבאית,
המצואבארצותלשוואנאחזבעדורטובע,הישראליהחילוניהציבור

היהדויתהממלכהלווושרה,לבלריןשיבהלשתרבותארתההאירופיות,
במיהדשהאועקד,געגעואותרהאבוהד.התרבותיתביבשתהאבהדו,

משתקפתשהיאכפיהישראלית,האינטליגנציהלשהעיקריהמאפיין

'הארץ'.לשוספחת'לתרבותב'מרסףשבערמדי
שללעניינוגםלרוונטיציפו,בניהמוסף,שלעורכו
הדומןילהיפךשללעבריתמתרגמוהואציפורלובק.
מבריק,וספדמצרי,ך(תדגוםשהחנוהריסמנסשל
ציפוסיפרמטרדיובאחדקבס).עדדקדנטיאםגם

בעתי-1999בלירשוליםרלובקעםעשדךטילועל
שםהבית,בהדניקחהםבישארל.הסרפדלשניקדח
ערמאד.למסגדלהכניסםהררקףשלבסירובנתקלו
עיסוקואתשםביקורםלוזכותלזכותוזוקףציפו
שיבחהישארליהעודךכןכמרבאיסלאם.רלובקשל

הריסמנסשללהיפךאתהצרפתיהסרפדבאתני
שלהמסויגתמתגובתוהספד;אתלקחאברהואיץ
ציפוהציגכךהספד.אתקארשלאציפוהסיקרלובק
ניכוס-נרקיסיסטיתפרובינציאליותבמין-בטרדו
הסרפדהתועדושבזכותואמונהמתוךרלובקשל

עלוץירטירבריאיןוהערלהבנוסף, .האיסלאםאוללהיפךאלהצרפתי
באותומקודםבאיסלאםעויסוקושרלובקומסבירשבהואשברציפ;ועם

הבית.בהדביקוד

בגללדקלארלובקאתמעסיקבצדפתהגאוההאיסלאםשנשואמרבןאלב
שבריאיןוהדילהריסמנס,להתועדוותובאשדהבית,בהדביקודאותר

גיללפניהריסמנסאתשקארהסרפדציידחריר'ל'פדיזבאחחנהשהעניק
היהבארץוניקדחשישים,לגילמתקרבשרלובקמאחדוחמש.שלשרים

לפישלפחותהדילחייו,הארבעיםבשנותעמוקנהירתולכומדי-1999ב
רלובקשלעיסוקושלהמחלולהואשציפוייתכןלאהסופ;רשלעחתר

אותר.המאפיינתעייפהציניותמאותהנבעהתגובתואלאבהריסמנס,
מדיהמייצגהישארלי,העוךדלשלפדנקרפיליהבעיקרלרוונטיזהכל

תרבותיתלאיחפהכמיההאיזו'הארץ'שלוספחת''תרבותבמוסףשבער
במאהמיליוניםעשרותלהרגשהביאהאירופהארתהקיימת,אינהשכבד
וספררת''תרבותבדפיהכמיההעמנו.מבנימליךרשישהכלולאחת,
 , mבמזהאירופיהאימפריאליזםשדידישלהלוונטינייםלייצוגיםהיא

לתשוקתםביטוידקהיאלאירופהזרכמיההאלבערדו.במצריםבטורקיה,
התרבותיתלאירופהלכל,בדדךסטנדוטיםצעירים,ישארליםלש

חאתללמדו.'החדים'הםשאליהןוכר',ושדהארבלריןהוקוסמופלויטית,
תהיהתמידהקרובההאירופיתשההיסטוריהמהעובהדהתעלמותתךו

חלפוהאירופיתהתרבותופסגותופלאיתיכונית, mהמזמזריותרצרחנית
לאבמיהדגעזניתעודייןחומרניתחללוה,איחפהמותיריםשרב,ללא

זדים.כלפימבולטת
לשלםתקציבבלאמאסףקרבהמנהלוספררת','תרבותמקהדובלכ

בעדר . mהנכחהישארלית-אירופיתהחילוניותאתלייצגמיטיבלכותביו,
'שבת'מוסףהדתי,בציבורשמקבילוהדיופוחתים,הלוכיםשקואריו

רצינידיךרדפיומעלומקיים , mכפרעלוה-אושךר''מקודהעיתןולש
ובחשיבותסרפדיםשלבנחיצותםמאמיןשעדייןציבורבקרבבספרים
עצמם.לחייםהכתובההמילה

פלולריסטיתתל-אביבלשמעדניאידיאלאיזהרלובקמציגבכניעה
כפיישארלאתאחהאינואלבבה,קיימיםשעדייןמאפייניםלויבלרית,

חילונית-אוכלוסייהבמהירות:ונהייתהלוכתשהיאכפיבאמת,שהיא
שמורכבתבמדינהלמיעוטבהדרגהשהופכתרמתית, mצקדנית-יהיהר

י mיהדויציבורחדרים,נוצרים,ערביםמוסלמים,ישארליםמעדנים

זשהותורחבי mמסרציבור , mמתגבפלויטיתהשפעהבעללארמי
הנמלטים , mלומתקרביםבתשובההחדיםשלוציבוריהחתר,היא

הקורסת.הישארליתמהחילוניות
כי : 2015לישארלביותרלרוונטירלובקלשהחשדהדומןנמצארכך
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1 
שיחוררחל

-הכפרמןשבאהאיש
קפקאעלמחשבותעוד

ק'רקהכפר.מןהאישהגיעלאעדייןטעות.עלשםמדבריםתחילה
זהדבריםמעליםקפקאשל"המשפט"מתוךהקתדלרהבפרקוהכומר

מןשבאהאישאודותעלהסיפורלפרישתמלויכהשיחתםזה.כנגד
למרות ,'קאלורקק'אלהכומרידיעלהמופנהמשלהיהכאילוהכפר

האדםבניכלאלוגםאחראדםכלאללפנותהיהיכולמידהשבאותה
נאמריםוכךבחייהם.הנוגעתטעותאיזועללהעמידםכדיעדיין,החיים

"בקתדלרה":בפרקהדברים

טועה,'אתההמשפטלבית'בנוגע .'קשאללטעות?'עשויאני'"במה
נפתחוכךהזאת'":הטעותאודותלחוקבהקדמותנאמר'וכךהכומר,אמר
בתולדותביותרהמצוטטגםואוליהידועהספק-משלאוהמשלגם

נאמרונפרש,נפתחשהואלפניעודבראשיתו,והנההאירופית.הספרות
היאהאםטיבה?מהאךטעות.כלולשהואטעות,בושישאודותיועל

הדברים?לסיפורהמאזיןאוהשומעק'נמצאשבהלסיטואציהמתקשרת
אתהקוראיםאנחנו,גםאותה?לתקןרצוי,אףאובכלל,ניתןוהאם

אךשהריזו.ברוחשאלותעצמנואתשואליםקפקא,של"המשפט"
ידינועלשמובןמהבכללתמוךחישההשכלבמונחיטבעיהדבר,טבעי
שתלאותיולק'בלבנומאחליםגםאנורוחובאותהטעויות,לתקןכרצון
גםשתהיההבנתועםהכומר,מפיהמעשהסיפורשמיעתעםלקצןיגיעו
תיקונה.גםיהיהואוליהטעותהבנת

החוק,פתחאללהתגלגל:מתחילההמסופרשלעלילתוכהאוכך
רשותומבקשהכפרמןאישמגיעסף,שומרניצבכראוי,שלצדו,

עלשהמחשבהמפנימיחמתוזהאדםהגיעאוליהחוק".אל"להיכנס
ארוכהחיתהשאולילדרךלצאתאותווהמריצהמנוחתואתטדרההחוק

עלאוחמורעלרכבאוהלךברגלואלוימכשלוים,דוהר mופתלתלה
לושגרמולמחשבותמענהאחרבמקוםלמצואכדיאחרתמשאבהמת
שאינולמקוםמטאפוריביטויכאןהואשהכפרונראהכפרו.אתלעזוב
ליצורבוהמתגורריםאתלדרבןבכוחושאיןלהשראה,מרכזלשמשיכול
מןלצאתשההחלטהגםנראהמידהבאותהחשדה.מחשבהלחשובאו

שניהלומתניםומשאיםמגעיםפריהיאואיןעצמומהאישנבעההכפר
להיזכרואפשרהקרובה.בסביבתואחריםכפריםבניעםאוכפרובניעם
שלהמערהבמשלכן.קפקא.שלמזהפחותלאמפורסםבמשלכאן

סדירההתנהלותבגדרשהיהמהכלכנגדאחדאדםקםבושגםאפלטןו
השולטיםהקריטריוניםכנגדהמערה,שוכניוקהילתוחברתובנישל

שביןהמצטייניםכנגדוממילאשיפוטם,דורךמעשיהםאתומכוונים
בפרסיםזוכיםכךובשלאלוקריטריוניםעלבאדיקותלשמורהמקפידים
מעשהעושההמערהמןהאיששופטים.מטעםלהםהמוענקיםוכיבודים

שתקוםהתרבותמהלךעלרישומואתמטביעובכךהמערהמןויצוא
התקיימותהאפשרותאתנוסף,הסברללאביסודה,שותניחיווןאחרי
דברעודכאןלומרטעםוישהאדם.בניבשבילחופשיתבחירהשל

מקוםאותואלמידהגיעאכןהמערהמןשיצאהאישאלו:בהקשרים
ומאמציםזמןכיאףמראהמקוםאוהשמשתחתמקוםשהואאחר

מןשבאהאישואילובכהלהיווכחכדילהשקיעעודעליויהיהרבים
האםשלו.האחרלמקוםלהגיעכדידרךכברתלעבורהיהחייבהכפר
שלידועבפרגמנטקצרה?דרךממושכת?מפרכת?ארוכה?דרכוחיתה
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צעיראדם"איךלתפוסהסבמתקשההסמוך","הכפרשכותרתוקפקא
להתחשבבליוזאת-לחשושבליהסמוךלכפרלרכובלהחליטיכלו

רחוקיםבשלום,עליוהעובריםרגילים,אדםחיישאפילו-אסוןבמקרי
במרחקאפואמצויקפקאאצלהסמוךהכפרכזאת".לרכיבהמלהספיק

"לאשהואבמרחקמצויהואאחהיישובמקוםמכלשיעורלושאין
אדםשחייכפיהאדם,בידילמדידהניתןשאינומרחקשהואאומרחק",
הםעודכלידועללמדידהניתניםאינםבשלוםעליוהעובריםרגילים

ידועלאעלום,המוות,שכןבמוות.מסתיימיםהםזאתועםמתקיימים,
המסע,בראשיתכברמגלוםוהואבהםנמצאתמידלבריות,נדועולא

אותהנעמידאם"כפר"במילהכבראפילואוהכפרמןהיציאהבראשית

נחשבלארגלעלוהמעין-האדםאתמלווהוהואעצמה,בפנילרגע
הסףשומרעםלבסוף,כמעטלהיפגש,כדיהכפרמןהיוצא-במיוחד

העתבבואהעתידהחוקאללהיכנסרשותממנומבקשוהואמותושל
כלום.אתתוכואללקבל

נותן"השומרשרפרף.עללשבתהזההאישעתידהבאיםחייוימיכל
שונים."ימיםישובהואשםהפתח.בצדלהתיישבלוומשרהשרפרףלו
להביןמתחיליםואנו ,'קבפניהנפרשהדתכוהןשלבסיפורונאמרכך

בהםלצפותלנושמותרחיים-לפתחובסמוךהשרפרףעלאלו,שחיים
יעלההאישהשומהעםמפגשובראשיתעודאכ,ןמעש.נעדרייהיולא-

יותךשמבוקשולקוותואפילומלשאלובעדוימנעלאוהלהמשלובקשות
אחרואילוהחוקאלהפתוחהשערבעדלהיכנסיכולהואאיןעכשיולו.
עםלהזכירשוכחאינואבלהאיש,להפצרותמגיבהואכךייתכן,-כך
בפתחםזהאחרבזההניצביםהאימתנייםהסףשומרישרשרתאתזאת

משלגדלוכוחומהם,אחדוכלהבאים,והאלומותהנוספיםהשעריםשל
מנדבוהואלשאת."יכולאינניאניאפילוהשלישישלמראהו"אתחברו,
אליו,המופניתהאישלבקשתלהיענותסירובועלכמתנצלזהמיעד
להתממשלאגםאךלגווע,הזההאיששללתקוותומניחאינוכךותוך

האיששלחייוכללאורךכ,ןאםתישמר,התקווהלהיעלם.ובכךבפועל
לאאםלנסבל,לועשותוהחדשלמצבולהסתגללוותאפשרהכפר.מן

לכך.מעבר

ותחילה,בציפייה,הנותריםימיואתהכפרמןהאישיבלהלהתייאשמבלי
תיענהמהןאחתשמאהחוק,פתחאללהיכנסונשנותחוזרותבהפצרות

איזונצורתוכךמעלום.דבריםהיושהריתינתן,והרשותבחיובלפתע
בפעריהאיש.בשבילעצמועלוהחדושבמתמשךיוםסדרשלמסגרת
שבהןהשומהלביןבינושיחותמעיןמתקיימותההפצרותשביןהזמן

שאלותועודמלודתועלאותושואלקצרות,אותולתחקרמרבה"השומר
עמושהביאחפציםבעזרתהשומראתלשחדמנסההאישואילוכאלה",
בלבושולהסתכלמתפנההואובינתייםערהיקריחפציםביניהםמהבית,

בפערושיםהמחודד,ובאפובזקנושלו,הפרווהבמעילהסף,שומרשל
פתחמתוךהבוקעבזוהרגםלובסוףהפרווה,מעילצווארוןעלהמלדגים

לחיותאפואלומדהאישהשרפרף,שלהראותמנקודתדועך.ואינוהחוק
סוקרטספעםאמראדוותםשעללעיון,מקוםגםבהםשישמלאיםחיים
האדם.בשביללחיותםהראוייםחייםשהם

לאישנעשהשעכשיוהנפהמןהאיששלשחייוכן,אםלרמהאפשר
אתבמדויקלובחוןלהסתכללמדבתוכםלריק.עברולאהשרפרף,מן

וממשהגדלוים,המאמיניםכדרךותחינותבהפצרותעסקגםהואסביבתו,
התקווהאתעשהוכךדבר,שלבסופוייענושהפצרותיוחיכהכמותם

הנראה,ככלגעגועיםמתוךנזכהלעתיםהנאמנה.האחת,לידידתו
דווקאפיתחאחריםבימיםאדוותם,לספרכשנתבקשובמלודתובכפרו

שישלמעשיםואמצעיםדרכיםומצאאישיותושלהתגרנייםהצדדיםאת
עללמעשיותאוזןהטהולעתיםקורכ,ןהקרבתספקה mשמתןספקבהם

המצוייםמיתייםיצוריםספקרפאים,רוחותספק-אימתנייםסףשומרי

הסףשומרישאראתלשכוחהרבהלרובאך-תפיסותינולתחוםמעבר



ישועתותבואשממנושלפניו,בזהדקמרוכזוהיה
מאודהזקנים,כדדךנחלשימיובסוףודקהקרובה.

העשורכלאבלילדותי.נעשהוהואכבהכמעטעיניו
היהשיכלוהלימודכלחייו,אתשליוווהרבגוניות

פתחאלזהכהואאותוקירבולאמתוכם,ללמדו
גחןכאשדבואו,עםאחת,לפעםופרטהחוק,שעד
לוגדםלאדבר-פנימההשערדדךלהציץכדי

הזה.השערמןלהתרחקאולהתקרב

שהקדיםהמפגשאלזובנקדוהלחזורשלאקשה
שוומרהכפרמןהאיששלמפגשםאתבישרואלוי
הדתכהוןעםק'יחףשללפגישתווכוונתיהסף,
ככלמקריתשחיתהפגישהבקתדלרה,הפרקמן

נפתחתוהיאבקפיהד.ומתוכננתמכוונתשחיתה

אתהמשמיעזההואהכהון .'קשלשמובקריאת
מוסבר,לאבאורח-ק'יחף-המלאהשםקריאת
אבלהקתדלרה.אלק'אתהוליךמקהדדקשהדי
החושבהאישקפקא,פרנץ :איורסימןמשמשתוהיאההתחלהדקהיאהשםקריאת
אתמבשרתוגםמקבילהגםשהיאלמציאותפתיחה

אתקלוטק'בהמשכההכפר,מןהאישבסיפוראחריהמידשתבואזו
כמעטאינטימיתקריאהאותהלאחדאליוהמופניםהכהוןשלדבריו

מפתחהוואשלו,לגולדודופןיוצאתודאגההתעניינותקרבה,שלכביטוי
שהואלאחדגםבכוהן,ביניהם,השיחשמתמשךככלהגוברתתלות,
ועםהמשפט.ביתשלנציגמשמע,אסירים,שלכוהןשהנומפיושומע
עמדהמתוךלנפשוק'אתהכוהןמשלחבקתדלרההפרקבסיוםזאת,
"אבלהמצמרריםהמשפטיםאתמשמיעק'בעודמופגנת,אדישותשל
כךכלהיית"קודםכך:ואחדבחשוך"לבדדרכיאתלמצאואוכללא

לךאיןכאילואותימשלחאתהעכשיוואילוהכלו,ליוהסברתאליחביב
למההמשפט""לביתשייואני"ובכןבמילים:נענהוהואבי."ענייןכל

מקבלהואדבר.ממךרוצהאינוהמשפטביתממך.משהוארצהאפוא
בקתדרלהק'שההעודכלאבלבצאתך."אותךומשלחבבואךאותך
בלבו.גםהתקווהשלטה

לאהשרפרףעלשההעודשכלזההכפ;רמןהאישאלנחזורעכשיו
הפתח,לפניישובהואעודייןפעילותו,לתוצאותלוצפותלפעלוחלד

אוסיבהמוצאהואאיןשלו.ההמתנהעמדתאתבומחזקדקוהשרפרף
ידיעלנשאלוכאשדכה,עדמהןהדפהשלאההפצרותמןלחדלוטעם
המנומסתבאדישותחשהואאיןגם-באשממנוהמקוםעלהסףשומר
מקבלוהלההשומראתמשחדהואוכאשדהאלה.השאלותמןהעולה

אין-מקהדבכללשיחודניתןהואשאיןלומבהירכךותוךמתנותיואת
אותוהמלוהוישנהתקוהואותהמתוךאותולושחדמלהוסיףחלדהוא
האימהדמויות-מתערפלתוהכרתומזדקןהאישכאשדהאירעו.בכל
כאשדעליו.לאייםוחלדותהןאףמתערפלותהאחדיםהסףשומרישל

החוקמפתחהבוקעהזהוראתהחושךבתוךמזהההואעיניומאודנחלש
למדשכבדזוחייו,שלהשנייהבמציאותאמונואתמגבירהנראהוככל

המוחלטהחושךבתרךדקוהדיבמעט,זוההרהעוםואלויעמהלהסכין
מתאבןגופווכאשדדחוקים.כוכביםשלאודםאתגםהיטבלזהותניתן

לעלהשיבכדיעמוקותאליוגוחןהושומר-להזדקףעודמסוגלואינו
גחינה,מתוךהתקרבותשלתנועהאותהידועלתובן-האחרונהשאלתו

המלוותהמיליםאםגםוחמלה,פנימיתקירבהשלכמחוהוהנראה,ככל
"אינךלגלוג.בהשישכנזיפהנשמעותהמיליםכך.עליעידולאאותה
סוףלשיםניסיוןכמתוךבוהמוטחותהמיליםאומדותשובעה,"יועד
ההלוךלאישעכשיושנעשההכפרמןשבאהאיששללכמיהתוקץסוף

זהאדםוהנהאחדלאדםדקשנעודהפתחייסגרלאחריהן,ואכןלמרת.
הפתחשלהסגיהדבמעשהטעותכלאיןכךראםחייו,אתומכלההולך

צודך.ערדברשאין

שכהוןהטעותכךאםנמצאתהיכן

בסיפורקיומהאתצפהבקתדרלההדת
נרכלכמעטלהעלות?שעמדהמעשה
שואםשם,חיתהלאטעותשכללהניח
טעותוזותהיה-טעותעללדברניתן
שםחיתהשאכןשהניחהדתכוהןשל

מדיפשוטההנהזרתשובהאבלטעות.
שנשמעתהמלגלגתהנזיפהודווקא

שלמדידותכמיליםהסףשומרמפי
שרבעה,"ידוע"אינך-עגומהפרידה

אםשכן,ארתה.לקבלמאיתנומונעת
המעשה,בסיפורכלומדשם,חיתהלא

טעות,הםעצמםהחייםאזכי-טעות

בימישלמדלמרותהכפ;רמןוהאיש
אתדאהלא-להסתכלהארוכיםחייו

בהיעדרחשלואבלגלוג,חשלאהזיוף,
אבלהארס,בנישביןהוחמלההקרבה

בדדךרבכ,ןהחייםשללטעותמעבדשהנרבמהחשבכךדווקאאלוי
אללהפנותרצהשארתןק'יחףשלשאלותיועלמענהנמצאעקיפה,

אפשראיךהמשפט,מתוךלפרוץאפשר"איך-בידרעלהלואהדתכוהן
הכפרמןהאיששלעלילותיולו?"מחוצהלחיותאפשראיךאותר,לעקוף

טעות.כלחיתהלאולכןאפשר.כךהנה,אלה:שאלותעלשיענוהן

מקבילמוותשלבתמונהקפקאשל"המשפט"מסתייםמקדילאבאורח
טקסית-ק'שללהורגהוצאתותמונתהכפ;רמןשבאהאיששללזה

סמוךביתשלעליונהבקומהנכנסת.נוסףאדםדמותואזכאחת.ונלעגת
 .'קלעומתזרועותיואתהפשוטאדםשלרופפתדמותבחלוןמופיעה

עלתשובהניתנתלאלעזור?שביקשלו?שאכפתאדםזההיההאם
אודותעלאחרתשאלהכלעלתשובהניתנתלואשאיןכשםזושאלה
אלויזרועותיופשוטנוסףאדםדמותאבלשלו.והשופטהגבוההדיןבית

מותולפניאותהדאהק'ויחףטעות.זוחיתהלואשם,חיתהחמלהמתוך
החוק.אתועקףהמשפטמןפרץובכך

אלהגיעהכפרמןהאיששם.נותרהזאתבכלאחתטעותאלויזאת,עום
אךבברכהפניואתמקדםאינושעדאותושלהסףשוומרהחוקשעד
מכשירבעזרתאוגופובעזרתהשעראלהכניסהאתבעדוחוסםאינוגם

פנימה,השערדדךלהציץלאישומניחהצידה""סדאפילוהואכלשהו.
לומעשהמאפשרות,אינןבאוזניוכךתוךמשמיעשהואהמיליםודק

בצדהמוצעהשרפרףבעודהשער,בעדהאיששלכניסתואתמונעות
חייו.כללהמתיןישב,באשדלהמתיןהאישבחידתאתמחזקדקהפתח

האישהעתיד:שלטעותשהיאהטעות,להיחשףמתחילהזוובנקוהד
כמוהחוקידיעללהתקבלואףלחצותלהיכנס,מותולקראתעתידאכן
שהואכשםאישיהריהוכזה,היותובעצםהחוק,שהדיאחד,אדםכל

לו,דקנועדישב)שעליושהשרפרף(כפיישבשלצדוהפתחאבלכללי,
כמוהכפר.מןיצאושלקראתולבואביקששאליוהשערפתחהיהלוא

שיחלוושינוייםשללביסוסםאישיעזראמצעידקהואהיההשרפרף,
מוות",לקראת"חייםמעכשיולגביושיהיוחייםהאיש,שלחייובהמשך
מותועםונסגרנוספיםאנשיםלשדותהזההפתחעמדלאכךומשום

הכפרמןשבאהאישואילוצודך.עודבוהיהשלאמפניאישאותולש
כלוםלואלוהיהשלאאחדבפתחהחוקידיעלוהתקבלהחוקאלנכנס
לשיעורניתןלאשומקומומכאניים,עזראמצעיעוםעינייםמראהעם

 •הטעות.כללוהחיתהוכאןלומדידה.

המערב;בתרבותעיוניםניטשההספרים:מחברתלפילוסופיה.פחפסור-שיחוררחל

התלהגדולה;הקיסרותהמשודרת);(האוניברסיטההדתשלבפילוסופיהפרקים

(כרמל).אביבים
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זך,מצד 1
~~~~~~~~~ 

לריחןעמרם

בוהתאהבהערב

ומשודדמחונןציידדיי,ך(צחי)יצחקלחייוקץשם 2012שנתבאוגוסט
ושלושארבעיםבןוהואתהפוכות,דניוחייםקשהמחלהלאחדמוכשר,
שידה,'ספדא'בהוצאתאודדאהמותולאחדומחצהכשנהבלבד.שנים
כשלושהלהוצאהששלחיצחק,יוסףהעטשםתחתפראי'שושןהספד

כותב:לספר,מבואהקדיםשגםנגיד,חייםהעוד,ךמותו.לפניחודשים
שלפניולגילויחותראךשופע,יצירתימארוסניזוןפראי"שושן
הסתירהמתבטלתוכךהמוות,תשוקתהיאהעיקריתתשוקתו .ן:~ה

ז"אתמשידיו:באחדהמשודדשכותבכפילתנאטוס,ארוסביןהמסורתית

i] ל~:ןז;רשו~הw די??a אוגר;יהi] ילה~~i] ז;רהרמרת~ל~נןי~ה
הספד.משידיבהרבהוכן .)' 2002('ישראלהנש~ה"
שושןהופעתלאחדוכשנהבנומותלאחדשניםכשלוש
אשדההישגיםודבהוותיקהמשודדאביו,מפרסםפראי'

 ) 2015לשידה,קשב(הוצאתלפארקחלונותהספדאתדיי,ך

מתגברשידיבכוחשאבד.הבןעלעוצמהדבשידהספד
לאבלו.ורעננהמקוריתמטאפודהלמצואדיירמצליח

העציםהירקון,לפאדקהצופיםחלונותהםלפאדק""חלונות
בית-עלמיןאתגםבשמםמהדהדיםהםכאשדוהנהר,
הואהספדבפתחהקיץ''שורשיבשירהבן.נטמןשםירקון,

עלעגלה,/בתוךהקטנט,ןבניעםיושב;אניהידקןרעצי"ביןכותב:
 .) 8(עמ'המתקצר"עתידיעלוחושב /-קיץ י~~~~דבידילעוסספסל

גםבעתבההואהקט,ןבנועםבילהשבוהמקוםכנראהשהיההידקןר,
המים,העפר,השורשים,העצים,האב.שלהמתקצריםלימיותזכורת

"מתחתמותו:לאחדהאדםשבאליוהאפלהטבעלעולםדימוייםהם
על1יסוככיםוהענפים-ועודניס:יגרי w ד;~~סן w ~העציםלתרדמת

והבןהאב .) 10עמ'ידקונים',('קלוות "ן~אות;ן,שומעתהחורשהוכל
הירקון,שלהטבעילנוףבניגודאולםיחדיו.שאולההזהבמסעכרוכים
ארת;ר~~נו ד;.ק~"לאלגמדי:אחרתהיאירקו,ןבבית-עלמיןהקבורה

~~ים~ין-1--ומו!iדסש:rערלם~~ית ,1מר~י 7 ~~קיר~גו??סה,~לא
מזמורים('שישה "י~ iד~דו~ללירת~קירגו??סהכק~ין;ךדוr:ז~רחיםךלא

בגו??סה;,קבור י~~-- _"נוסף:בשירוכן .) 17עמ''אלגיה',לצחי',
בקיר',('גומחהמצבה"??גררתעםקוסמ;יארכיוןשהואמוזרקירבתוך

 .) 21עמ'

'לכתובבשירהבן.שלספדועםהאבשלספדומתכתבממנובחלקים
אלוהים;אתלנגןזהשידה"לכתוב(צחי):יצחקיוסףהבן,כותבשידה'
עלי./נפלה"שכינהאחד:ובמקום .) 36(עמ'שנלוד"ילדהואש~תאדם
בחיי"המאושריהיהאמות,שבו"היוםוכן: ,) 58(עמ'למות"הלוךיופי
לידהמיתה,ביןמשולשחוטמעיןטווההואאלהבשלושה .) 57(עמ'

עולה י~~"קול :' 2'טופוגרפיותבשירכותבהאבשכינה).(אוושידה
-1--בנפשiימהבהבהאינטימיקולולמעני.חיי;ואתושדממדומי

נביאיהואהלא /.ה"פאחכההשנייהלביאתול;ןמחכהעדייןלו,אחכה
שטווהמשולשחוטמאותוהאבכאןמושךכאילו ;) 59(עמ'האמיתי"

כלומד ,"יר:ז~~ [i י~ינ;:~"בעיניווהואהשנייה"ל"ביאתוממתיןהואהבן.
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שלו.שידתוקול
עםהמת"הילדכותב:הבןהספדים:בשניהמופיענוסףדימויויש

הציפורעם-/הילד-- .1לוחיכינוזמןהרבהכךכלהכתף./עלהציפור
עלהציפורעםהמתהילד /--- .1לנויביא~ר~אדובהכתף;על

עמ'הכתף',עלהציפורעםהמת('הילדבאוד"י;מויבואמתיהכתף.
14 (. 

בנו:שלהשירעלמשיבכמובספדו,היפיםהשיריםבאחדהאב,

לזכורשידערד

 י~~ס~ה~~ד~פרד
~ריר.~t;כיערתזp;ע~ף~זpד

בלילהמחשיכותהצפרדיםנוצרת
 T :כרן, aלא 6 ~~ק, f •??ער~ף ו~~

l]tq לדpי~סר~ירת~~~דוירתז~

לדדרr:זזק~שחדרי~לא
דייךצחי~z;רנוערסיו.~מון [i ·ירtכ [i י~~~ל

ברהתאהבממערבהערב

 ,ה~ר~לאשוב•י~ה ?T ~ iאר~ה ז~·~;

והאבהציפור)?עםהנער(שלבאוד"יומויבוא"מתיבשירו:שואלהבן

 ".ה~ר~לאשובשקיעהאותהומאזבו,התאהב"הערבמשיב:

אחריםולפניעצמו""לפני

נוימןבועזד"רשללזכרו

גרמניתלהיסטוריהמרצהנוימן,בועזד"דאתאישיתהנדתילא
בגילשעבדבחודשעתבטרםלעולמושהלךתל-אביב,באוניברסיטת

ספדואתקראתיבטרםעודאבלהסרטן.ממחלתוארבעארבעים
('הארץ'הישראלי?"קאמי"היכןממאמרוהתרשמתילהלן),(הנסקר

סאדטדהחלהשנייההעלוםמלחמת"בתוםכתב:שבו ) 26.10.2012
האנושי.המצבלפתרוןהדרךטמונהשבהוסברבהיסטוריהלהאמין
שמשמעותולהנחהההיסטוריההאלהתשלזולתפיסההתנגדקאמי
ילידצדפתיקאמי,אמדזועמדהמתוךממנה."נגזרתהאנושיהקיום
"אניהמפורסם:משפטואתלספרות,נובלפרסקבלתלאחדאלג'יר,
בעתזההיההצדק."עלשאגןלפניאמיעלאגןאבלבצדק,מאמין

לאומי)לשחרור(החזית FLNה-כאשדאלג'יריהלשחרורהמלחמה
במדינה.טרודזרעה

אינטלקטואליםשלמאמריםקוראאני"כאשדנוימן:עודכותבבמאמרו
שרביםחוששאניפלסטיני,הישראלילסכסוךהמתייחסיםישראלים

מוחלטתכמעטהתעלמותכדיתוךההיסטוריה,מתוךכותביםמהם
באנובדוד.כביכלוהכלההיסטוריה,מתוךלפעולהבקריאהמהעולם.
ההיסטורי.לציווינצייתכןאםאלאלקטסטרופה,הולכיםואנומהכיבוש

תחושתלחלוטין.מוארלהיותיכולואינומורכב,מסוב,ךהעולםאולם
ערכיםאותםבשםישראליםאינטלקטואליםאותםשרוחשיםהבוז

מסורתיתלאומית,פרטיקולריתעמדהלכלנשגבים,אוניברסליים
עודף."להםלהפנותדניםלישראליםהגודמתהיאדתית,ובוודאי

* 
במפנהגרמנייםעולמות-בעולםלהיותנוימןבועזשלהעיוניספדו
דלעיל,המאמרשלהרחבהמעיןהוא ) 2014עובד(עםהעשריםהמאה



העלום.מתוךאלאההיסטוריה,מתוךשלאהיסטוריהלכתובוניסיון
היידגרמרטיןהגרמניהדעותהוגהשלהפילוסופיהעלמבוססהספר

אתגרוזמןהיותבספרומציע-נוימןלדבריאש;ר- ) 1889-1976 (
בניהיידגרשללשיטתואדם-עלום.יחסישלבמשוואהלהיסטוריונים

בעולםכברהםהיותםבעצםאלאלעולם,ב"יחס"נמצאיםאינםאדם
אחרות,מדיסציפלינותהיידגרשונהבכךומלואו.עלוםומגלמים
רואההניגודיביחסל"עלום"."אדם"ביןניגודשליחסהמניחות
בתוךסגורהדמותבתורהאנושיתהמהותשלמראשקביעההיידגר
"הפועל"הואלמשל,כזאת,דמותלעולם.מחוץכאילווקיימתעצמה

המגדרית,בהיסטוריוגרפיה"האשה"המעמדית,בהיסטוריוגרפיה

דרךלמצואמבקשהיידגרהקולוניאלית.בהיסטוריוגרפיה"הצבעוני"
הגרמניהמונחבאמצעותעושההואוזאתהאדםאתלתפוסאחרת

Dasein , במילה"אדםעולם"בתורלעבריתמתרגמונוימןשבועז)
לאנגליתמתורגםהיידגר,שלבהגותופינהאבן , Daseinה-אחת).

תרגוםזהשאיןסבורנוימןחי;ת-~ם.ובעברית being thereבתור

כאן,אושםמוגד;רמקוםמצייןאיננובגרמנית Daשה-מכיווןמוצלח,
פתוח-(היכנשהו)נמצאמהיותו- Daseinבתורהאדםהיכנשהו.אלא

האדםמגלםהיידגר,אומר , Daseinבתורמקום.בכללהיותלאפשרות
בתורנוימןמפרשהאדםשלזהמעמדואתאפשרויות".של"מרחב

"היות-מעורב"."חי;ת-נןם",כלומ;רשלו.ספרוכשם"להיות-בעלום"
אינושולחןבעולמו".לעצמומחוץנמצאכבראדםהיות-בעלום,"בתור
אתמגלםהאדםרקבכלביותו.כלבגםוכךשולחן,אלאלהיותיכול

ההיותאפשרויותאתהיינומי-שהוא-עדיין-אינו,אומי-שהוא-אינו,

בספרויכריזסארטרהאקזיסטנציאליסטי.הזרםאביהוא(היידגרשלו.
וח~השח~ה,מהשאינההוויההוא"האדםכיוהאיןהישרתהפילוסופי

שאיננה".)מה

(הפועלפעולה.אלאמצב,תיאוראינובעולם"ש"היותמדגישנוימן
 toה-הגרמני, seinה-כמוהיטבזאתמבטאאינובעברית"היות"

be ,ה-אוהאנגליetre .(בחשיפתהואהיידגרשלעניינוהצרפתי
שלולמשימתונוימןמגיעמכאןההיות.שלוההתרחשותההתארעות

במקורותתריםשהיסטוריונים"כשם :)ל"עשלי,(ההדגשהבספרו
שאוכלים,מין,יחסישמקיימיםאדםבנישלעדויותאחרהיסטוריים
שלההיסטוריהאתלכתובכדישנלחמים,בפלויטיקה,שעוסקים
אחראניתרתיכךהמלחמה,ושלהפלויטיקהשלהאוכל,שלהמיניות,

ההיות-שלההיסטוריהאתלכתובכדיההורים-בעלומםאדםבני
 .) 21(עמ'בעלום

"להיותכבר","להיותהיבטים:שלושהל"היות-בעלום"היידגרלפי
היידגרשלהמפורסמתהדוגמההדברים".בקרבת"להיותעצמך",לפני
אינוהיידגרבידו.ופטישבסדנתוהנגרהיאספרו)אתפותחהוא(שבה

ומשםבעלומו,כברנמצאאדםכלהסדנה,אלהנגראתהביאמהמסביר
"הנמצאהנגרשלו.ההיסטוריהמסתיימתשםלאאלוםלהתחיל.ראוי
בהגדרהסגוראינועדייןכלומרעצמו",לפני"עדייןהואבסדנתוכבר"

נשללובכךכישיצר,בכיסאאובשולחןמסתייםלאתיאורובמהות.או
פתוחותהאפשרויותשכלכמיאלאאחר,משהולייצראפשרותממנו
"להיותשלהמשמעותזואחר.מישהולהיותהאפשרותכולללפניו,
ומשוקעמעורבלהיותמשמעותוהדברים"בקרבת"להיותעצמו".לפני

שלההיסטוריותבידו.הפטישעםהנגר,שלובמקרהסביבו,בדברים
כברהנמצאהאדםעםהמשתהותהיסטוריותאפוא,הן,ההיות-בעלום

נוימןשעושהמה .) 23(עמ'הדבריםובקרבתעצמו,לפניעדייןבעולמו,
הזמןהשהייתכדיתוךהיסטוריהלכתוב"ניסיוןכןאםהואבספרו

גוני,רבזמןרציף,לאזמן-זמןשלאחרממדלחשוףכדיהכרונלווגי,
גםנרימןלדעת .) 23(עמ'לפיהן"ומשתנהבהתרחשויותשמעורבזמן

שמתכווץזמןאלאמטרונום,שלאחידזמןזהאיןהיסטוריה.ישלזמן
במפנהגרמניים(עולמותהזההזמןאתלהתרחשויות.בהתאםומתרחב

שהםכפיהיומיוםתיאורידרךללכודמנסההואהעשרים)המאה
אחרות.ועדריותפריטים,צילומים,עיתונים,מכתבים,ביומנים,מופיעים

כמיעצמואתהאדםמוצאהרגילה,היומיומיתבהתנהלותכיטועןנרימן
הנעדרתהפרגמנטרית,היומנית,הכתיבהבר.ומעורבהעולםאלשפתוח

של , Daseinה-מצבאתבעיקרשהולמתהיאוסוף,התחלהשלרצף
ארקידמהשלהיסטורינרטיבנעדרתכתיבהזושם.נמצאשכברמי

לשהותמאפשרתוהיאהידרדרות,
בעולמם.התקופהבניעם

הבוחניםשעריםשלרשהבספר
השערה"הירת-בעלום".את

עוסקבעלום""בביתהראשון
בר"מרגיששאדםכמקוםבבית

עדריותשללמביאנרימןבבית".
שלמדבריולמשל,זר.לתחושה
שכתבלאנדאור,גרסטבהמהפכן

היהערב"בכלכי 1905בינואר
כדירקלאביתרעבראלרץ

אלאוילדיו,אשתואללחזור

(נוימןעצמו".אללשובכדיגם
אתלאנדאורחשבביתוכימעיר
שהוא,מילהיותחופשיעצמו
וגםעירום").ברלהסתובב"ונהג
בזימןבועזגבלס,ירזףהנאצישלעדותואת

ומצאלפלויטיקהשנכנסלאחר
('חירותפרייהייט''פלוקישההשבועוןלעורךמונהכאשרבבית.עצמו
"שובכתב: 1925באוגוסטאלברפלד.בעיירהלהתגוררעברהעם')

זראלברפלדחדהרכךכדיעדבבית.-לומרצריךכבראניבאלברפלד.
בעלישללעדויותיהםנרימןמקדיששערבאותואחרפרקלבי".תוךאל

שלושהלביתכיכתבהפרוסטלאורההסופרתהבית.עלשוניםמקצעוות
הארכיטקט .) 1917 (יחסית"ופשטותהרמוניה"ניקיון,מכוננים:עקרונות

(כלולמרכיביו"כלאחדותעלמתבסס"ביתכיכתבקרןאלכסנדר
אתקובע"ביתכיפוסקפונק,ריליאחר,ארכיטקטהדייר).שלאישיותו
שורשיאחרמתחקהגםהואוהמשפחה".החברהשלהקמאיתהצורה
המילההיאמהןשאחתונגזרותיה,- Heim-ביתהגרמניתהמילה
ומקדישארכיטקטיםתריסרכחצימצטטנרימן . Heimat-מולדת
הארכיטקטורהמחלוציאחד ,) 1933-1870 (לרסלאדרלףמיוחדפרק

פשוטיםבבתיםשרקקובעלרסביתך").בנהשל("האדריכלהמודרנית
אתהעדיףלוסאינטימיות.למצואאפשראורגנית,צמיחהשצמחו
שלמדבנאיאלאאינו"ארכיטקטכיוקבעהגרמניתהבנייהמסורת

חורבןלוידה;כרחםהביתנוספים:מהיבטיםערדנידוןהביתלטינית".
הביתרגםחיילים);מובטלים,(פליטים,הביתחסרישלועלומםהבית
ביערבטרדטנארברגשלוהכפריתהבקתהעצמו,היידגרמרטיןשל

השחור.

כאמור,ההיות-בעולם.שלהזמןבממדעוסקזמן""לכלהשניהשער
היידגרשלהמושגאתהמסבירה"ההשתהות",היאזרבתפיסהיסודמושג
מתרחש.אינודברלכאורהההשתהות"בזמןעצמו":לפניהאדם"היות
הזמןהכרונולוגי,הזמןהואמלכתהעומדהזמןאולםמלכת.עומדהזמן
בזמןמלכת,עומדהכרונולוגיהזמןכאשרובדיוקהמתקתק.השעוןשל

זו .) 87(עמ'להתרחש"עתידמשהראזארמתרחש,אינודברששרם
הכרונולוגיהזמןכאשרנרימן:מסבירמובנת.לגמרילאמורכבת,תפיסה
(להבדילעתידי""עתידשאכנההעתידמופיעאזארמלכת,עומד
הזמןבעתידירתר.להיוותרהמתעקשעתידהעתיד),שלהמקובלמהזמן

זמןאולםכסיפו;רלנרהמסופרההיסטוריהנרטיבזמןהואהכרונלווגי
בכלל,אםמופיע,הסיפורסיפור.איננווהואהחייםזמןהואההשתהות
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1 
ההיסטוריוןהואהלאיודע-כל,מספר-עלשלבתיורנובדיעבהבסוף,דק

אלהתכוונותללא ה~ס~ז::"הואלחשוףהיידגדשביקשהזמן .) 88(עמ'
מההכרונולוגי,הזמןתחתחותרתזרהמתנהלו".שממתיניםמשהר
ההיות-בעולם.תשתיתאתמהורהוהיאאחדי,שיקדהרמהלפני,שהיה

אדנדט):חנהלאהובתו(במכתבלעתידביחסהיידגדשמבקשמהזה
מחדהמתנה:באותהקררהמהמבדדנרימןלהי;ת".להי;ת"להניח
כימתח,שלתחושהמאידךקררה.לאדברשרםכישעמרם,שלתחושה
גיארדגהסרפדשרנות.עדריותנרימןמצטטכאןגםלקדרת.צדיךמשהר
לפחותלוקררה."אינודברכ,ךכל"משעמם : 1920בילויכותבחיים
שנה .) 93(עמ'ולידות"עליהןלטפסהיהשאפשרבריקדותשרבהיו
לרקאץ'.גארדגהצעידהמרקסיסטיהדעותהרגהעל-1910בעבדהקשה
חייבשמשהרהתעקשזאתבכלאולםלו,שציפהמהמכלקדהלאדבר

זהמחכה,שאנימכיורןאלוםלו,מחכהשאנימהיברא"לאלקדרת:
חפירותמלחמתחיתההראשונההעולםמלחמתהוא".יהיהיבראאשד
ששהוהחייליםחרוהגדלוהההמתנהאתהזמן.דובהמתינובהשגם

דניםשלהכלאבביתהישיבהביטאההמתנהשלאחדסרגבחפירות.
הנסליבקנכט,קוללוקסמבורג,ורזהסולד,אדנסטכמרהתקופהמאישי

זרחוריהדרמות.תחושותעלהמדווחיםהיטלהאולדףואפילופאלאדה,
לטובה.היאעכבהכלהיות-בעולםשל"בהיסטוריהכך:נרימןמסכם

פיעלשההתעכבותמכיוןראלאלקדרת,עתידטובשמשרמשרםלא
עתידאחריה,שיבראחדשמשהרשללהופעתופתחפותחתהגדרתה
חדש,דברשרםהשוטף,האירועיםזרםבתרךהתעכבותללאעתידי.
 .) 99(עמ'להופיע"יכולאינועתידי,

"להיות-בעולם"עלנוספותעדריותאינספורנרימןמביאהבאיםבפרקים
היבטיםשניעלכאןלהתעכברוצהאניאבלכולן,אתלסקורארכלולא

ועיקרנרימןבועזשלמקרריחידושהםלדעתיאשרבלבדנוספים
"לפתע(בפרקהעתידותיאורהיה")"היה(בפרקהעברתיאורשיטתו:

כיצדושואלההיסטוריתהכתיבהלסוגייתנרימןחוזרבראשוןפתאום").
כאןשגםהיאהתשובההיות-אדם-בעולם?שלעברואתלתארניתן

"משתההכןלפניאותרשתיארנוכפיבעברו""משתההלתארועלינו
בעבר).(גםלפניועתידוכלאתלהשאירמנתעלוזאתשלו",בהורה

היה".ב"היההשימושהואלתיאורוהלשוניוהכלימושהה""עברזהר
המקובלתהכתיבהההיסטורי:הנרטיבבכתיבתגםשינוימחייבהדבר

האדםאתעוקרכזהנרטיבהעתיד.אלכמרכילהעבראתלתארמחייבת
נלוד"פלוניבמשפט(למשל,עתיד.זמןאל"לנוע"עליווכרפהמעברו

בהיסטוריההגדולה").במלחמהלהילחםיצא 24לגילוכשהגיע-1890ב
"מוסרתשאינהבצררההאדםאתלתארעלינוהיות-אדם-בעולםשל

מתוךרקלהיכתביכולהיות-אדם-בעלוםשלהעברהעתיד".אלאותר
שיאפשר"שברלעתיד,העברביןרדיקלישברשללקיומומודעות
הרגילה,ההיסטוריתהכתיבהבמקרם .) 117(עמ'בעברו"לשהותלעבד
כפיהמצטטת",הפרגמנטרית,האנקדרטלית,"הכתיבהאתנרימןמציע
שלהלשוניהמקרראתמנתחנרימןזה.בספררארתהמיישםשהוא

היא"האנקדוטהכיומסביר,(לטינית)הפרגמנטושל(יוונית)האנקדוטה
לפרשנות,עצמהנותנתאינהכלומרהחוצה",עצמהנותנתשאינהזר

 .) 118(עמ'בעברהלהישארמתעקשתהיארככךלעתיהארלמשמעות,

הוא"הפרגמנטשברר.זמןארזמן,שלשברהמגלםהפרגמנטגםכך
לפניו"ערדעתידוכלוככזהערד,ואיננושהיהלמהשרידארשבר
ההיסטוריהאביזרכתיבהבדרךנקטרכיצדמראהנרימן .) 121(עמ'

מאןהיינריךוההיסטוריוןוהסרפדררלטרהירקליטרס,רכןהררדרטרס,
בניגודההיסטורי""האירועחשיבותעלהמדברמאן),תומסשל(אחיו

וערד.ההיסטורי"ל"תהליך
בדרמההעתידאתנתארכיצדשואלהואפתאום""לפתעבפרק

היאמושהה"ל"עברהמקבילההיה"."היהבפרקהעבראתלתיאורנו
ב"עתידלהתרחשהעתידעתידכלומרעתידי","עתידמכנהשהואמה
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כלהיות-בעולם"בתרדכותב:הואהעבד).מןנגזר(שאיננועתידי"
אתעליולכפרתלואזאתלכבדרעלינולפניו,עדייןהאדםשלעתידו
אחתרבעונהובעתהיהשכברמההואהאדםהיות-בעלוםבתורסופר."

מהבאמתיעדאיננואחדשאףמסבירנרימן .) 126(עמ'יהיה"שערדמה

שכבדהזמניםשלעתידםעלגםליישםישזרידיעהאיולפיכךיהיה,
מעשה),בטרם(ערדמעשהלאחרחכםלהיותלאשלי,כמילדתיעברו.
עתידוהיות-בעולםבתרדסופר.אתלדעתמבליהעברעללכתובאלא
נרטיבבתרךשיופיעהעתידמןלהבדילפתאום,לפתעיופיעהאדםשל

המרקסיסטי).ההיסטוריבמטריאליזם(כמרמהעברהגזורהיסטורי
העתידהופעתאתמתארפתאום""לפתעהביטויאתשטבעניטשה
שיכרו,ןהתפרצות,חרדה,הבנה,איקריעה,"זעזוע,בתורהעתידי

בשפעדבריואתנרימןמגבהכאןגם .) 128(עמ'וכדרמהראשוניות",

שהביטוירקאצייןמהן.שאמנעמלחמה,מאירועיחלקןדוגמאות,
יום-הכיפוריםמלחמתאירועיבתיאורגםהרבהרווחפתאום""לפתע
שאומדמההיאמעניינתנקודה .) 1999 (אליהוגילוייזהרשלס'בספרר
דברעמולהביאיכולאינוהלינאריהכרונולוגיהזמןכיבהמש,ךנרימן
ייעצרהכרונולוגיהזמןכאשררקלפתעיופיעהעתידי"העתידרכיחדש

דיברעליההזמןשל"השתהות"ארתהמתוךכלומר ,) 133(עמ'מלכת"
האמנותמתחרםבעיקרהןמביאשהואהדוגמאותקודמים.בפרקים

הסה,חרמןכגרןשמרת"השראה")."ההשתהות"מכרנה(שםוהמדע

אולםוערד.עצמוהיידגרמיזם,פארלקידשנ;ולרדרריגנובט,ברתרלד
פתאום""לפתעשלהיסטוריותדוגמאותכמהבדעתיעלוכאןדווקא

"לפתעשחלההמועצותבדיתקריסתלמשל,מזכיר):אינו(שנרימן
התאומיםמגדליאסרןלמשל,מראש;ארתהצפהשאישמבליפתאום"

והופעתהערביהאביבלמשל,פתאום";"לפתעשהתרחשיורקבניר
פתאום"."לפתעעינינולנגדעתההמתרחשתדאעש
ביןנרימןמבחיןהיידגרבעקבותיפה"."מורתקרריהשניבשערח'פרק

פוליטי,בילווגי,מורתהואמכרעדמורתיפה".ל"מררתמכוער""מורת
"מורתשהואקיומימורתכלרם.אחדירשאיןסוףזהרכלכלי.ארחברתי
הואהקיומי"המרותעצמו:לפניעדייןהנמצאהאדםשלמורתזהיפה",
במרבןמתאדםכאשרהתחלה.דווקאשהואמשרםבדיוקיפהמורת

הרישהוא,מיאיננועדייןעצמו,לפניעדייןהואערדכלכלומרהקיומי,
לומרמתבקשכמה .) 142(עמ'לפניו"ערדעתידוכללפניו,פתוחשהבל
צעיר.כהשמתנרימןבועזעלזאת

והסלולדהפילוסוף

השמאלשלההוגיםמחשוביהואאגמכןג'ררג'ירכיידעתיאלמלא
מהרקטןבספררןשיצאההרצאתוכיסבורהייתיהעלומי,הרדיקלי
הוא ,)'מע 48 , 2015רסלינגקציר,מאיה(מאיטלקית:אפרטזס?
הואלא.אבלבסלרלד".ומלחמתו"הפילוסוףעלמבדיקההומורסקה

אומר.שהואמילהלכלברצינותמתנורן
של(במשמעות"הדיספרזיטיב"מושגאתלבררבהרצאתויוצאאגמכן

אצל(כמרפרקואצלפוקר.מישלשלבמשנתובאנגלית)"~~כטוס"
בני"שלטוןאר"ממשלירת"מכנהשהואבמההמושגקשורפוקר)
מתוךאגמכןמצטטהדיספרזיטיב,שלהגדרהמביאשאינואףאדם".
שיח,מינישלמכלולוראשונהבראשהיאזר"מילהפוקר:עםריאיון

מדעיים,היגדיםאדמיניסטרציות,חרקים,רגרלצירת,מבנים,מוסדרת,
מהנאמרהרבהובקיצור:רפילנטררפיים.מוסרייםפילוסופיים,טיעונים

פוסחאניהדיספרזיטיב".שלמרכיביוהםאלהמהלא-נאמהכמר
(הגורםהגלשל"הפוזיטיביות"מושגשלהגנארלרגי""התקצירעל

הקדושהשילוששלרה"אריקרנרמיה"האדם);בניעלהנכפהההיסטורי
ומלדג- ) 28-11עמ'הכלכלה",שלהתיארלרגית"הגנארלרגיהמן(כחלק



אגמכןררג'יר'ג

חדש".בהקשרהדיספרזטיביםאת"למקםאגמכןשלהמלצתואלהישר
ברמציעאגמכןקונקרטי.ויותרמופשטפחותהואהזההחדשההקשר

החיים,היצוריםאחדמצדקבוצות:לשתיהקייםשלגסהכלליתחלוקה
הדף.ללאהללוהיצוריםנלכדיםשבהםהדיספרזיטיבים,השניהצדומן

לשיםלהחליט,לכוןר,ללכו,דשביכולתודברכלהוא"דיספחטיבכלומ;ר
היצוריםשלהשיחומיניהנוהגיםהדעות,עללשלוטלעצב,מכשלו,
נטייה,כלומדהאנגלי, dispositionה-הוא(הדיספרזיטיבהחיים."
שינוישהואשלו dis-positionה-מןשנגזרכמהסטייה,פנייה,

המשוגעים,בתיהכלא,בתידקלאבר).הנתקלהסובייקטשלהמערך
שלבמשנתוהתפילה,בתיהחרושת,בתיהספד,בתיהחלוים,בתי

גםרכן."המחשבים,הסיגריה,הספרות,הכתיבה,העט,גםאלאפוקר,
עצמה"השפהוכמרבןאגמכן.מדבר(!)שעליהםהסללורייםהטלפונים

 ) 29(עמ'פדימאט"מודעות,חוסרמתוךשניםאלפילפנינלכדשבה

לדעיל.החיים""היצוריםמןאדם,קוףכלומד
השלבעלאגמכן.שלקצפויוצאשעליוהסללו;ראלהגענורבכן,

טעותזרתהיהלא"אוליכותב:הואהאנושיתבהתפתחותהנוכחי
אנושברהקפיטליסטיתבהתפתחותהקיצוניהשלבאתלהגדיר

קדי: ,) 31(עמ'דיספרזיטיבים"שלעצומהוהתרבותכצבירהחיים
היודיספרזיטיביםלמיניהן.והמצאות~~שודיםמכשירים,גאדג'טים,

אחדרגעקייםלאכיוםאגמכןלדעתאךהאדם,הופעתמאזכמרבן
ארכזהדיספחיטיבידיעלונשלטנגרעמעוצב,שאיננוהפרטבחיי
מצבעםלהתמודדנרכל"כיצדשואל:והואמכךנוחהאינהדעתואחד.
שלנרהיומיומיהמגעקרבבמסגרתלאמץעלינואסטרטגיהאיזוזה?

הטלפוןכלפיתיעובשלדגששפיתחמרהדאגמכןבדיספרזיטיבים?"
"טלפר~ינר"מיוחדתחיבהמתוךקדריהואאיטליה,שבארצו,הסלולרי,
כלפייוקדתשנאה"פיתחתיכותב:הוא .) Telefonino-קטן(טלפון
לחבלארלהרוסכיצדבמחשבהעצמיאתמפתיעאנילעתיםזה.אביזר
המשתמשיםאתובריחסורגמאחודיולשיםסלולרייםטלפוניםבאותם
כך!כדיעד .) 32(עמ'בהם"

ר"ימין""שמאל"מושגימזמןאיבדוהזהההגותישבזדםלציידראוי
ארמעמדותבמלחמתערדמדוברלאמשמערתם.אתהמסורתיים
הכרח."בניהולבזהזהמתחלפיםושמאל"ימיןאגמכן(לדבריבמהפכות

לפיכך ,) 44עמ'שלטון",מכונתארתהשלקטביהלשנישמרתדקוהם
כיכותבאגמכן(הצרכנית).התרבותבביקורתככלוודוברמתרכזהוא

רהררידיאר,האבטחהמצלמותשמפתחים,הביומטריים"הדיזפחיטיבים
עצרםכלאשללמרחביםהעדיםבתרךהציבורייםהמרחביםאתהופכים
מיבמיוחדזאת,לדאותאפשרכךשגםספקאין .) 45(עמ'ממדים"
ראותןשלה,השליליותהלוואיתופעותאתתופעהבכללהדגיששנוטה
בלבד.

תשובהלושאיןהיאהאמתבתופעה?נלחמיםכיצדשואלאגמכן
"חילולשעיקרהמורכבתפילוסופיתתשובה(מלבדזרלשאלהמעשית
נעשיםשהדיספרזיטיביםככלבפועלהדיספרזיטיבים").שלהקודש

ניתןבלתיאלמנטמולאלהשלטוןעצמומוצאויותר,יותרחודרניים
(מייצגה"הקטסטרופלית"ההשקפהאלכאןמצטרףאגמכןלבלימה.
אלימותספדועלאשדאופי;רעדיהפילוסוףתלמידוהואבישראל
שתביאהידרדרותחרזהוהואגיליונות)שנילפניכאןכתבתיאלוהית

המכונהשלהשוואלפעלותלמעשהעדים"אנוסופר.אלהעולםאת
העלום;עלהעליונהההשגחהשלטוןאתלדשתעצמהעלנטלהאשד
 .) 45(עמ'הקטסטרופה"לעבדאותרמובילההיאלהשריעובמקרםאך

שעצםלינדמהאלאאותי,מענייניםאגמכןשלהפתרונותלאבאמת,
הבעיה.היאוחוגיה,הרדיקליתההתפלספותאתכיוםהמעסיקההבעיה
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עלעולים

פשוטויפים.טוביםמהםרביםהעת.כלארדדואיםרביםשידהספדי
לעת,מעתמהם,אדלהלכןבהם.לעלעלדקכלום,אתלהקיףאי-אפשר

לארדזוכיםשאינםמאלהודווקאטובותאבניםכמה
הזרקורים.

* 
בספררנפרדיעח-קסטאיתמרהוותיקהמשודד

 ) 2015גוונים(עק;ךהשמיםבשערלרעיהשירים

יעח-קסטחנההפרופסורשניםבמשךמרעייתו

מרתה.שלאחדבשנהשנכתבובשירים ,) 2014-1935 (
לדייקהיודעאמת,משודדשהואותיק,כמשודדאין
הדברים.בהבעתככה

הואהידקרן'עלמיןבביתראשון'גשםבשםבשיר
 ו~~~~חילותזער~בגושהראשון:בביתכותב
ךע.ת ,;תpז ryדות l] ~ iת- )iלך~~~כרת~ידר~~לםךtקיט;

סזpןד,ראשוחדים יt:\ ~i ד~~-ן~,ע~כד ןי~?~~ית~ל
השלד,ראשו"הדים .) 15(עמ'~ר iJהנ;ר 7~לכ ך;~~ו ;,וד~~ט i~ש 7חחל
(ואלויוייסודיםניסיוןשבעמשודדשדקמשפטזהבשדר"לפשוטהחל
לכתוב.יכולכמוהר),שראה,ניצלוגם

הביתרעלבעבדהמשותףחייהםזיכרוןעלקירם'ראי'קירםאחדבשיר
כותב:הואבהורההריק

לו~;שסריק~ע.ת .;ם~וברסק ד~~סר~~נו:~סע,לו~ים~תוםז.י~ל,~קצות
~ינכס~אן ".~ן~ך~ןזpהוקלטקול / [l י~~~ל.פרן iJו~ןר~ליל~ר~ה

v; 17(עמ'~שנרע.רת~חוץ ./"ל (. 

ביותר'הטובבשירברקד,לעתשלהםהיומיוםמחיידת 1 .נהתמרנהואיזה
היה':

נקדנןם ה~~~~ד [i ,;י;ז~- י~~הרהורינןם~זרת,ת iס~ר~לי
~t;-לזדינרי~ה~~ךה /"?.הפ י;ז~" רי.ז~י~יpזדי~תז

 ) 21(עמ'"נכ~יד!" /:טקpז~ ן~כ;t~יד~ר ,;םונ~~
גדול.משודדשלכוחויפה.כמהפשוט,כמה

* 
ספדהוא ) 2014עכשיו(הרצאתמציאויות

ולאילנה(וריאציות)מרקדלגבריאלמשותף
זכרוחדשות,ישנותהווריאציות,(שירים).י.פה

שידיהכמדומני,כן,לאולפירוש.לביקורותכבד
מורכבת,משוכללת,שידתהיפה.אילנהשל
אניכךטמון,יופיהרבהלהבנה.קלהתמידלא
רעלדעתם,לסוףירדתישלאבשיריםגםחש,
לינגלתהשמשמערתםבשיריםוכמהכמהאחת
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1 
'צורות':השירהואכזהמופתישידעיני.לנגדנחשףויופיים

יפהאילנהצורות;

סרנו~, ש~~~ת~י~ן
נח!ליפנותמלעגלשבעתי

 'ז-: . ··-:· ·:ז-

~חיקות,אוסן~ל?!רא?יסיר
נפשיהלכירגישותירעותי,~נונ,:וי,זק!לוקי ו . :- .. : .ו- : .- :

p לומונ.:וי--
הוד. [t;iסרנו~ ש~~~ת~י~ן

~י~יא w ~~ע.דוזבלון?יסרני~;הא
 . .השלם.העגולאל

:• ' T T -•· 

"נפשאתמבקשתבשירהדוברתא.מהלכים:ארבעהבןוחכםיפהפהשיד
וכדומה.רגשותהקצעתעדות,שיוףפינות,מעיגלונפשונקעההריבעו".

הריבעו""נפשאתלקבלבתביעהלשמעושלאאי-אפשרזאתבכלב.
שגו;ולמשהוכביטויהמרובע","נפשהוואהריבו;דבלשוןתאומואתגם

אלאהריבוע","נפשאתסתםלאמבקשתהיאלכן,ג.מקודי.ולבתיסתמי
"העיגלואתמבעדולדאותכאמצעיזאת,ו.הטהור".הריבעו"נפשאת

פשחתשל(במשמעותפינות""עיגלויית mממעגל:השלמנוכךהשלם".
אנושבוהטהור)ני mהד(במשמעותהשלם""העיגלועודמכובדות)לא

ומולשם.לשםשידהיומיומי.שלהרבעו""החלןומבעדצופים

* 
שיריםומכחדחדשיםשיריםהגשםאחריבדתנאאותיןושלספדו

הוותיק,המשודדשלנכבדמבחדהאו ) 2015לשיהד(קשב 2014-1964
 .וייכרטרפיהעודךעםהמשודדשיחתמעניינת,דבראחריתגםהכלול
השיראתמצאתיהגבהוים,הסטנרדטיםבעלזה,צריניבספרחקוא

לצמחיאהבהספדומתוך mלק(השירהשיהד.עלהזהלמחשבההמעודד
 ).-2001באודשארהמרפסת

ברתנאאתריןושי!הד

~ינו~י~שורר
~ינו~יtקירנו.חב

ט [i~ל
~לל. ןי~;:~~יכוזp~יש
ן~ן iJ ךpז~~

:צ;י~ן

נו.:קרא~ינו~יזpקוךא

:צ;י~ן

בעיניותעמודנהשדמעות
- T :י; : -T : T ' ' : 

 ו~~~

~לל.!ה [iסעולם~ןזק~י~נו

;:ד~זקם~סרי

ברנתאןויצרוא

גסלעקיבאעמיר /יכולהשירה

הקיבצויתהתנעוהלונפילתפלוטו"ל"איהמה

 1957שבנתאלדושיצאהספדלעי.החביבהילדיםספדהאופלוטואיה

אתקדלאהמציידיםעמידוםבאחד-שערשיד-סיפר;ובתיאחד-עשרמכיל
ליגםרשתמידוגילויחיפשולשסיפרוגםאלאהלכב,פלטוולשהדמתו
ממש.הזהמהספרנהניתבתיהיוםגםהנאה.

מקיבץוןודרנהכתבההמקרויהסיפוראתמעניין.הספדמאחודיהסיפרו

המשפחתי,הלכבאתציידשכאדינלודהסיפרוןוד.אדיזוגהבןאויידמגיח,
הוסיפהשלאיהםנוספיםצידויםצויידהמשיךהואובתואתשימחוהציודים

לשמחכדיהקיבץו,לשהאולכבחדדתלולאואתקצרים.ה mפקעטידינה
מגיח.קיבץוידליאת

אישורואתביקשוזאת,גילתההאצריהקיבץולשהחינךומחלקתכאשד
האצרי).הקיבוץ(לשפלעויםבספריתפרדסםהוספדלפרסוםןודאדילש

החליטהגלודבדגגלודבדג.לאהאזחיתהההצואהלשהילדיםספדיעדונת
נכתבהספדכריכתלעלוכןןוד,דינהלשהפהmלקעטיחרהזילהוסיף

גלודבדג".לאהים: m"ח
מייצגתובכךהשלכ,מוסדלהעבידמנסהלאהספדלעשילתלחשובמקולב
דיקדטי,לא-החמישיםשבנתומקולבשהיהילדיםמסיפורישתהסגנןו
מחיילהלאאךתמיםבסיפרוגבהוה,אךמובנתשבפההילדאלפתהאלא
אידיאלווגיהלמצאואפשראלבאי,ןשהלכמוסדאלויכילהציעצורהאני

מפתיעה.תבאוהאידאילווגיההספ;דדפיביןחתתית
אופשרהקיבצוית,התנעוהלשה mכשביאשיצאספדהאופלוטואיההספד
התנעוהלשהיחשלתוהאתמנבאשהאולכךסימניםמעטלאבולמצאו
כהחיתההקיבצוית-סצואיליסטיתהאידאילווגיהשבההתקופהסיוםאות

בהרבהומשפעייםחקזיםהיושהקיבצויםעבת-הישארליתבהוויהמרכזית
סצואיליסטי.מופתהקיבצויםהיושבהתקופההיום.משהם
נללבב"פלוטוההז:המסדללכאתמתמצתבספרהארשןוהמשפטכבד

-תנךוהאמית~,מגיחבקיבץושנהגהבספרשמחברנכןו ."ור~~~קנוץ
גםנכןואלבדיסני.לשמצוידיםמסטרים mמו~דמתוהאוהצהובשפלטוו
הלטינישמוגםהאופלטווקוחאפלקו, mספק-כוכב-לכתהאושפלוטו

תמיםאיננופלטוושבםהשימשולכומ;דהינווי.שהאלואלהארס,לש
פלוטו.שמנבאגלחהאפלהאלמצביעאלאלבבהומתיידל

לוויהבןהאוהשארים,לששותלעבצרבחס,-הארסלשלכבוכן,לעיתד
אללרמתזההדי"לכלבב"לפלוטולקאחלופיכךהשאלו,אללשמוכר

הםאתום,ושינוהקיבצויםאתשינשטומיובאמת,הואפהל.השאלו mלי
למבוגריםהיוכךאחרשניםולשכשוים 1957שבנתילדיםשהיואלואתום
ומרמזתסלמיתהיאבמגחיהבחיהרגםהקיבצוי.המפלעאתלעדששינו

חזןולפיהאדמגןודלששתוו mהתמקוםמגיח,הדהאוהלאמגיח,תלאל
~קאר [i~קום [i-~אסםף·ס~~ב" :) 16פס'ט",ז(פקרהחשדהבבירתנן mי

 . ."הן~~ד ij~:;גרית
לפשרםשניתן-הספדלשהשארונתוהמיליםבארעבכבדהסמליםאוסף
ומאיימיםכברםאפלים,אומחהופופלורייםתמימים-כיווניםלכמה
הזה.ק mהמהספדאליולהלויךשיכלועהומקממדלעמצביעמאי;ןד

 ,ל~~ .ה~~רטוב!ה ./ם~~כ~רקנל: ijלו ש:"עמניין:הביתהמשךגם
כמענהפלטוולשצרכיומילויאתמציג "ור~?~רלזק;תלו ס~~~ ,;ם~~~
ובאמת,צ:ךדולכלעעוניםעוצם""מקדכאילולבבהחומיריםלצרכים
בתךוהעצידברתוד-לעיושהעיקההבדיחתתחשותלשב mבופלוטו

הישארלית.החבהרבתךוהקיבצויםעציריבדיחתגםאלבהקיבץו,
שפלוטוכךלעגםשמעידמהאתוו.שקשורהחלבאתקוערומודדפלוטו
היהש"עבצם",כךלעגםאךבחלב,קשור-לכאושהיהוגםבמצבו,מאס

אמיתי?דגשמלויהדאשדלבינוניותעדךהישמעניינת:בסוגיהןדהשיר
שהוקאייתכןאותה.מאמץאופילוהזאת,האפשרותאתפוסלאינוהשיר
שידמאשדיותר(בינוני),קארועליפעלבינונימשודדשלבינונישיד

אפילומסוימים,ששיריםהתופעהאתמכיריםכלונואמנותי).(אוגאוני
ומסמליםבזיכרןונחרתיםמלוחנים),הםכאשדד m(במי"שמאלציים"

גרדי.של'העדות'אפילואולנןו,לש imagineלמשל,בחיים.תקופה
הגבוהה.באמנותברצינותנידונהאיננהלכלבדדךהזאת"הבינוניות"

 • . mאחעליהנסתלככי(בצדק?!)מבקשנוחבאשלשיח
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העלום.אללצאתלוכחוד,החלבאתלקעורתמידיכלו
דלברמנסהושכהאולמ~ה,ומשתהיקחההיאהצפעדר .צפעדרעםהאופלוטולשהשארןוהמפגש
מהתואתהכסף,אתמייצגתהצפעדרכילוומרלנסתואפשרמוכן.לא"קהר-קהר"עתההאיאיתה

קקררושפלטהלאחרהסצוילאיסט.הקיבצוניקלשעכיניולמדימנעודנארהאשריצרו-הקפילטזים
(העלוםהמיםאללצאתאחריה,ף mלמחליטופלוטוהכרנה,כמיצולולתהצפעדרנמלטתמוכן,לא

(הכסף).הצפעדראחריף mלכדיהחיצוני)
הדג,לחףו!"היקרידידיצאטוב!!לאזהלא,כמים!"לכביםאוומראליופתהדוגכמיםטועבפלוטו
הטעבי.למקומואתוושולוחלוהזריםהמיםאלפלטוולשההתאמהאיאתמזהההתוויק,המיםשוכן
הנקריסיפה.היוםשמח;.האוהחוף.אליצא"ופלוטוהדגשתו: mמשתפמהמים,יצואשכפלטוואוכן

הקפילטיסטית,כבציהפחרוהנקריספרפר!"היצרושםכילינדמהנה;.זןיצרו mהפלעישוב , mפו
הפכואוחרעהמק,כביצתוהקיבצויםלשחלקםגםצמחוכךעכצמו.מחם-היעודהכאגהדוכמו
התהליך .ויהיריםעכצמםלמחמיםשהפכועדקפילטיסטית,תהייתההלוכתכישארלנדיריםים mלפ

עכצמםמחמיםיהירים,ההופכיםהומתנחליםההתנחלויתוכיישוביאלהכימיםש mהמתאתגםמזכיר
צותחיה.הישארליתמהחכהר-מהביצהומתלעמים

חכרהסתםמןשתההכפיעלוף,האוגםיולכלאמעחשתהוהמהלכלבב,כחרו mהפלעהישובהפרפר
עדו"האוטחלכיטעיקבלששיח(כמאמרעכלוםלוהסתרדזעלובשמלציחיםאלהלאתוםכשארקיבץו

החומרי-קפילטיסטישהעלום-הקיבצויתלפנזטיהכהתאםזאתהפרפ;רלשחייוקצריםאך ;)"""בושי
עטתו.חיתהכמוכןאזתהיציבים.הקיבצוייםהאידלאייםמלולאחלףוכדהאולויבלרי

בא?שםזהמיאךאוץח!/אקפץועפתי,לאאםטוב,"טוב,הבא:כףדלהכיןמתחיליםהטעתואת
לסוסהארותומחלקהאולכומדמהד!"יתוריגיעמינארההח1.והוסוסדיו!דיו!קארוקיבץו!!חכר

 mהפיתעייתחתשובילשלמעסיקיםמפלעויםהקיבץוחכריהזמןעםשהפכוכפיהעבהדו,אתעששוה
לנלצנים.אףעלותיםלעמסיקיםהפכוהמעמתח,למחמתמחסיידזירם.עובדיםלשכךאוחדכתחילה

הלכתיכבחיהר,-הקיבצויתהחודתךולאשחהדרחשדהמהתומייצגת~ריצהלהתחתחהכחיהדגם
כתחתח.לiו nלקחתאלוי,נמנעת
כאילוהלכלבב,שלאוקצפת?"עשוהאתפהר.לך"לשוםכפהר.ופוגשהרפתלאפלטוומגעימשם
המייצגתהפהרשמעמתוי.הלכתיהארווירי,המתקו,אחרידריפהלשהקפילטיסטיהאידאילאתה~~ים
תשובתהלגבינה!"חלב mמייצ ינא;---קטן!"טיפשמשיכה:היצתיים-ארכאיים,האידילאיםאת

ממנו.להימנעצרושהקיבצויםמהאתכדיקושמחפשכפלטוו,שחלהקלקלולעמצביעה
אומרכךכקיבץו.להישארד mכהאואתוו,מצואדייחושכגידהחיצוני,לעלוםמוכןלאעדייןפלוטואך
לשכסופואכןוכמצאיתוהזכסיפרו(אונויוםלששכסופומשוםשמחה!"אזיוהכיתה, m"חזגדילו

השממעותי.הענייןהאיהקהילתיתשהייכתועצםיום)
וגדיופלטוומגעילהילהי;חרהחשוך-האחןורעכמדוהאחןור,כבית-האחתדהנתמתחאזת,וכלכ
הונהלישןו!"לושכבלאכלוזמןככדארש?ןו/יגיעמימהר!בץחכהד1.וצריםוגדי"ופלטוומהד:צרים
אתמשכר-נכנסהתחתחלאמנטכשארהחומ;ראולהאחורהאל-ההתחלהאלהחריםכאילואנחנו

היו:דרהליהלאותהחשכה
החייםאופן .הקפילטיסטיהליבלרי,עהלוםאלנפתחההמידנההקיבץו.לעלתדרהחלהלהליאוכן,

עצירי .גריאדלחומתתוממקומהעמטלאפינתההאדייאלווגיהלרנווטי,ופחתופחתוהפךהקיבצוי
לזעוב,בחחצבעויםאפילואומספקיםלאהפכושהקיבצויםמהבנהאולהתפתחמצרןו-הקיבצוים

הקיבץו.אתלשנתואולמרח
בדיעבדשניתנונבאויותשממעויתואלוי.הללתהמשמעויתואתאליולהחדירהסיפרוהוגיהתנותוהאם

לאגדלוברגלכאהגלחהחודאושתגלחהשמשmרולהניחסיבהאיןלכלונו.מוכתחספתחליציתח
ספחתיתיציהרלכאךשהאו,כמתומבירקהאופלטוו""איההסיפרואמנם,אזת.בדיקושעלתויהלכ
 •לה.הנוספיםומשעמתופשרנתוברבדי mמשעו
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לנגראורנה-ישראלפסטיבל 1

היכולתבגולקצהעד

לוומבער

שלהחפציםתיאטררןביןרמהלמיקרופונים,שקספירביןמה
הטבעיותהזורמת,הרכותעלאלתרמן.לשלעומקגרלדברגשיר

בגולקצהעדגבולותידבקתעלבדאון,טרישהלשוההומור
המרזותלפסגתוהעפלהצלילאפסירעלקנדהנוסחהיכולת
 2015ישראלמפסטילברשמיםסין.נוסח

הקלונעויוצרשהאיילמונהבראשוהפסטיבל:הנהלתהתחלפההשנה
הירשולמי.הקלונעופסטיבלאתהופיקבישורליםהסינמטקכמנהלשכיהן
חיתהמטרתםהחשד.האמנותילמנהלנבחרג'לויאיציקהויוצרהבמאי
ואיךהוחשדני,האוונגדרלמחתרתללכתלאמנות,חשדיםגבלוותלתחום
המופעים-כלללפחדמהשאיןהבטיחג'לוי"רב-תחומיזם"?בליאפשר

עוד.שלטעםבוירתיחאלאהקהלאתירתיעולא
שלטעמועםמחירבלכלחשדהרצןואחתבכפיפהדרותמידלאאבל

"ילויוסהאיטלקיהאוונגדרתיאטןורשלהמופעלמלשהיהכזההקהל.
דרמטית"התערבותלבשונו:אוקסטלוצ'י.רומיאושלבבימויוקיסר"
הדמגוגיהאתקסטלוצ'יתוקףבמופעהשקספירית"!ביציהרמקוםותלוית

הדיבוראתעליהםהמקשיםמכשלויםהשחקניםעלומעריםוהפלויטיקה
מלוןדשלהרדמטילשכרונוגעגעויםזהמופעעוררמכליותרהוהבעה.
ההחאיתמדמותוהנבגד.קיסרצרחאתהמבכהאנטוניבתפקידנתח

נארתהמלכותיתמשחיתהשיותרלבנהגלימהרקנותהרקיסרשל
ובהדרגהומיקרופןועזירהמלצמההשותלובגרונוישיש.שעטהכסמרטוט

בשקגופתו mובגריקלוובמיתריצופההקהלבעודסטאטילפסלהפך
מסיני)דאלמציו(השחקןאנטוניוסהיהלחלוטיןאילםמשרשר.ניילןו
לקהלובאשרנאומו.אחרלאאךקלוומיתריאחררקלעקובהיהשניתן

הקהרהצרפהעלישבלקו mבעמיהדלהתייסרנאלץשברובוהפלבאים,
האוונגדר".מ"פעללוינהנהאםספקימק"א,של

המחלולהקתשלהמופעהיהטהורויופיקסםומלאבטבעיותזורם
האחרונהההזדמנותחיתהזובדאןו.טדישההאגדיתהכודיאוגדפיתשל

לגבורותשבהתקרבההפוסט-מדודניזםכהונתשללהקתהלעלהתענג
 mלמסגמחוץאלהמחלואתהוציאההיאפריהד.סיודלהקתהעםעדנה

בדאןואלצתנעוהכלוכיכרות.פאדקיםמחיאונים,לשלסביבותהאלומות
שלאקראיסיבובלכאוהרתחילה":במחשבהמעשה"סוףבבחינתהיא
הזרימהמורכב.מתמטיחישובפריהיאהתנעוהכשלמעשההיד,פרק
חיתה-ערהואתמשליםהאחדכאשד-הרקדניםביןהתנעוהשל

אםגםמדויקתבסימטריהנעוהזרימהלשהמנוגדיםהכיווניםמשולמת.
להפיקעצמוהרקןדשלהחופשמכל,ויותרומאלותרים.אקראייםנארו
מדיטציהכמתוךפנימי,שחדורתהליךלששיאוחיתהכאילותנועהכל

ההרמוניהזאתעוםלוחללהמשיכהלכוחאחדיחסרקןדלכלחחנית.
המופעמופלאות.גופולשמהתנועתיותאחדלכששאובהוהנאהביניהם
 Son of Gone Fishi'ח 1981משנתבדאןושלידועבריקדונפתח
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רובוטלשהמקוריתהמחיקהללצילירקדנים,לשישהמורכבתיציהר-
קשתבתנעוותמדחפיםכמונארושקופיםזהבבבגדיחדקתיםאשלי.

משולם.בתיאוםהשני,אלמהאחדורגליים,ידייםשלעוגלוותארוכות
שיצהרדקתיותלשתידאוט- Roguesחיהרכותומלאבמיוחדענוג

אומגעביניהםחיהשלאאףגברים.שניבביצועהפעם--2011בבדאןו
אחהבראשחשבוכאילונדמהחיהעין,קשר

מאקספרסיוניזםהמעבראתהמסמל-ארשונבדגרובוטהאמריקניהאמן
הותלבושותהתאוהרחתפאוחת,הבמה,אתעיצב-אדטלפופמופשט
 You can see usהמחלועבודהייחדויתהמקוריתהמחיקהאתהולחין

לקהלחגבעםהאחתסקוט,וג'יימיקמפבלססיליהרקתיםבביצעו ) 1995 (
ההדדיתהזרימהשלההכרחיתהנביעהשבלנגטיב.בתנעות-הושני

אחודילצדשהתפלצאחדגוףהםהרקדניםשניכאילונדמהההרמונית,
משולם.חיהזהכךכדיעד-וקדמי

שהפכה-1983מביציהרהסתיימהבאדןוטדישחלשלגדלותהההתוועדות
פירמידותמשלושימע.רךרקעעלשלה.ההינדלסימןהשניםברבות
בשחור-לבןשהקריןמלבניו~רקעארשונברגשיצרמהתקהרתלויות

האוורירייםהבגדיםגםחיובאפוד-שחוד-לבןלכדך.הגענוהחשדות,יומני
-הומחלואל-לע,רקדניתנשאורקדניםשלשוההרקדנים.שלבשו
המחיקהדורמטי.לסעודבהרדגהחפןחוגותיחידיםשלחלינהממעין

מתעושתעירשלתחשוהיצהראנרדסןולווישהלחינההמינימליסטית
מנוקדיםמקצביםלדרמהתרםשוניםבכליםקצבישימשווחורקת.רועשת

אונומתופיאח-כךואחד " Lס ng Time No See "הלשןו:עםתחילה-
פעמוניה,עלהוקשח " lס ng long ;no see "ההנדות:פירוקשל

דיבורשלשווריאציותמיתרים,לעזעופיםדןרוצלילישל"מריטה"
אינסופיתדדינהשלתחשוהשהעניקהומחיקהמעליהם,מסתלסתות

עזירים.תנעוהמגערינירדמהמפתחיםהבמהעלהרקדניםבעדו~מקום,
מעצםנהניםשחםבדקתיהשניכרבדאןו,טדישהשלהעילאיתהפשטות
מכל.יותרהשרימההתנועה,

שלמחמתנ"סערביותנשיםשלשוחתשלשובאלוםלארותהיהמדגש
ללמךדבערבית.גםפורסמהחתוכנייהד, mבמיחתמנולאחןאבו-גשו.

לח-קיום.עתידשיש

לשמנובנראההקנדיהכוריאוגדףהפגיןקץלושאיןגבלוותחיפשו
) Benoit Lachammbre (. חכמהממרכזנמתחהחבליםמערכת

מסכהעוטהלושמנו,-שמשקרנישרתכמוונארתההלעיןולחלקה
פתעבתנעוותהדקים.המיתריםביןנכדךמסוכן,"שודד"לשגוףובגד

אתשף mומגננותיועוחאתמעליוהשילהקורים,ביןנשזרהואתחיתיות
עלאותוליוהומופלאה.חיתהלשמנושלהווידטואחיותזהותו.שכבות
ניגודמעיןשהיהאלבנזחדניאלהרקןדומסתוריתשקטהבנוכחותהבמה
הליוויגםלשמבחשלהורדמטייםהמהריביםלפעללויםאירוניהומורמלא
הלציחחשמליתגיטהרלשו"שדיטח"שמקומקוםדו~ח,האןשלהחי

קסםמלאתברדמה.אירוניהקורטעודמסך"אוונגרדיים",צליליםלהפיק
לענניםהוופכיםמסתלסליםהמיתריםשבוחאנטי-קליימקססיומתחיתה
רוויהמעגל mבסגימסתייםהמופעשלג.לפתיתימתפרקיםלובסוףגליים
מגיעההאמןלשהקטנהובתוכליהםאתאוספיםהרקדנים-אנשויהומרד
אניח.עםלפטפטלבמה

מופעיםלכלהוואויצטום,עמנואלניהלהמחיקהמופעיתחוםאת
הסימפוניתהתזמורתנגניעםאופהראפילוואוונגרדיים,"בינתחומיים"

בהבעתהפעםנפתחהפסטילבהירשולמית.חתיאטןורוקבוצתבלריןלש
הפיניהכנרהגיעוימק"אלאלוםצעירים:לכישחנותעוידודאמןו
בצלילרגברןושלהקשובבליוויוניגןהואליבונן;פטריהפרסיםעטור



החאןתיאטררןכינרת","כינרת,

בןפאלושלסונטהשכללהתובעניתתרכניתעגלוה,וקשתרחםאינטנסיבי
בררירטראחירתוניגןהים-תיכוניהסלסלואתלהבליטהשכילליבונןחיים.

הבליטהשניבפרקהגשר.שלעהגבהויםהצליליםאתובניקיןומשרימה
באוויר.ש"עמד"בלצילוסייםהגשרשעלהכררמטייםהתחנוניםאת

הקדנצהאתאפיינהמחלושלונעימהאינטנסיבית"צפופה"כדרמטיות
בלטוכיסישלהסונטהבנגינת .אליכןאלויססהפיניהמלחיןלשלכינור
דווקאומרחף.שקטרתמי,היהרגבשלהליוויהסלונים.שניביןהתיאום

ניגןפררקרפייבשלמינורבהרהארשונההסונטהאתקמעא."מרח"הכנר
עלהלציל"התאהד"שברהאופןהיהנפלאהבעה.מלאבפיציקטרהכנר

לפרקיםונשמעהצעוניות",ה"נעימרתבנגינתליבונןהיהבמיטבוהפסנתר.
סוחפת.תשוקהמלאכליזמרכמר

לא ) 25 (קרפצ'בסקיפיליפהופסנתןר ) 27 (ריטלויהריטליהסקסופןונגן
הפגיןזאתובכלמדי.נמרךניגןהוסקסופןוהלצילבגרבהמתאומיםהיו

שלהקפריצ'ירבביצעומשרימהרירטאוחירת-מחונןג'זנגן-ריטלויה
שהלמהיציהרחיתהצ'ייקרבסקימאת )'ב 37(ארפ'השנה""ערנותפגניני.

 10ארפ'מז'ררבמלובהר 13(מס'שרפןשלהרלוסיםאתגםר. mראת

בררירטראחירתניגןמינור),במי 14מס'ראולסמינורלבה 19מס'לוסמס',
זההיהככלל .) 53(אפ'מז'ררבמלובלהבפלורנזהיהובמיטבוסוחפת
נעורים.התלהבותמלאלפסטילב,מעדנןפתיח

איכותיותבפניניםהקהלאתלענגכדימגדהריצאההפסטילבהנהלת
 Yun Tianהסיניתהלהקהשלהמופעהיהבקסמונדירואכןוייחדויות,
Yun He . המופעהחלטיי-צ'י,בסגנןומחלובצעדילאלום,מחוץ
פדישהאועילאי,בדיכחהסיני.הוזמריםהנגניםאנסמבלשלהמהריב
מכליהקהל.לבאת ) Guqin (הגצר'יןנגניכשברפנימית,חחניתעבוהד

להעלותבתרחנגןכלהלציחמיתרים,השבעהבןהקדום,הסיניהפריטה
הרעלהקדומים.הסיניםהוארמונותהכפרייםמחייסיפוריםלצילבציורי
אווירשאופיםרקאלאשורתיםאוכליםשאינםאלמוות,בניחייםנישא

השלווים.מהאגמיםהרדקוניםאתלוסלק mהראתלאמץכדיטלשורתים
ביתרהלביטהזמרתשלהקסומהלשיהדהקחםהפריטהכליביןהשיחח

הגצר'ין.לשהמעדונת"ה"חרכמהאתשאת
אםבין-העיקריםעויקרהוגיטהר,הצ'לועםהשיחדרהיהמעןדו mפח
כללאורך-פריהדשירארהקיסרבחיימתנקשלשדרמהתיאורזההיה

היאהמיתריםביןההחלקה-ההודיהסיטארעלהלכי.נשמתבלטההערב
לכלהמערביתשהאתןעזירים,טוניםחלקיקילעהאלתורהנגינה.נשמת

מים".ללא"נהרארריח"ללא mכ"פהיאהמנגינהבלעדיהשומעת,לא
המסוגלהנגןלשהמהדימההווירטאווזיותעלמחברהסיניתבתרבות
במיומנותולוהפיקהגצר'יןמיתריעללפחטהשוניםאצבעותיובפרקי

אותנוהחזיהרהסלוניםשלהאפיתהשיהרעלומות.מגרןוהמשוכללת
משמערתאיןשברלעלוםמלכת,שעמדלזמןאחוהר,שניםמאותק mמ

להתמקדכדיהותחרותית,ההישגיתמהריצהחיחתברוישלהספקים
העילאיתהתבונהאורגווניה.ריבאוותלעהדממהשולהרגעשלכיופים
הערבומנחתהזמרתלשהתמימותגםרכךהנגנים.אתבקסםעטף

מחורתמטהשללירשוליםלהעניקכדימעלהשללירשוליםשהגיעה
מ"כלטהוריופישלאתנחתאזרחיתהקדומה.סיניתמתרבותידידות
היום".חשדות

 mל"כינהחאןתיאטןררלשהחשדהעיבדואתאפיינוהוומרדקסם
שלמצוקתםאתאלתדמןתיארשברהשישיםמשנותהמחזה ," mכינ

בדודהיההארשןוהרגעלמןהמאה.בראשיתבדגניהלקרקעהעלוים
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1 
הטובים"הימיםשלהאידיאליםבהצגתאלתדמןשלהמעדונתשהאירוניה

למחזה.פנקסשחדשלהתמציתיבעיבודנאמנהבדיתלבתזכתהההם"
ריקכיסאהכבסים,מאחודי"מסתתרים"כשהשחקניםההצגה,בראשית

בפשרנותההאלתדמניההומורהתחדדבעיקרשנהרג.החבראתמסמל
מעצביצוותעםאחתידשעשתהגלודבדג,שיד mהמוכשהבמאיתשל

עצמהלעהתעלתההבמאיתהומסכות.התאוהרהתפאוהר,התלבשוות,
אתשהלביטחפציםשלתיאטדוניובשימשוהמבריקיםעריונותיהבשלל
דלוףאדיהכאשדהלוקומוביל,תיקןוסצנתחיתהמשעשעתהעלילה.תוכן
המפוחקלוותאת"שהד"השחקניםוקבוצתהתיקןועלים mטושודאויתי

הוגלגלים.
שלאדומהכרבלותעוטה"המספר",בתפקידןודנידפתחההצגהאת

תלוייםסחבותבלויי-ש~אז?.עסהקבוצה.הקמתעלשהכריזתרנגלו,
חומותמגיחתמעדךבעצםשחיתהמשופעתובמה- mבדומתבדרים

התפאוהר mמסגהיו-מהןצצוססגונייםאדמהו"נחשי"ששיבלוים
לגיאהקבוצה,מנהיגיהוהד,בתפקידהיימןיאובביןהעקרונילוויכוח
לשנוררו"העז"הקבוצהכספיאתשאיבדעצירמרדכי,בתפקידגודביץ'
שלהקטנוניותהמשותפת.לקופהלהשיבםכדיבדדנו"הנקהרמ"כלאותם

מהכאבפחותלאוכנהאמיתיתחיתה-המחזהבלבהעומדהמדהוויכוח
ביתאלהמעבדבעתהקבוצהשלהארשןומהתינוקלהיפרד mהוהכ

שמכריחההאםתפקידאתלשחקהיטיבהמסילתי-קפלןכרמיתהילדים.
עשויהיההכל .הילדיםבביתתינוקהאתלונטשולעבדוהללכתעצמהאת

מעדתהשיוצאתטניהשלדמותהלמשלהאחןור.הפרטעדומדויקכהלכה
שלההתאמהאותה.רדופתשנהרגהחברשלשדוחולהונדמהלבסוף,
העשויהתסרוקתהשלה,הפדופילמשרימה.חיתהלתפקידאליעזדובנטלי

שלקבוצתימתלצוםנגזרוכאילונארולדגליההבדנעליואפילובקפיהד
עלבהקפהדגאוניהיהקרנפינועפהרשלהתלבשוותעיצובדגניה.חלוצי
המחיקהחיתהצרופהלהנאהההצגהאתשהפךמהאךהפרטים.פרטי

שלבגוןותוססתקצביותלמחזהשהעניקהסלומןותיאלשלהזורמת
החכם,התזמורהגיבורים.שלהמניעהכוחבעצםחויתהעליזנובטיקברט
נופךלמחזההעניק"החלוצים",שלהלכי-אקודריןועלמנוגןהדובכאשד
אותנטיות.של

בקנאותהטמןוהאבסודרהוצגשבו-הומפלופלהחריףהאלתדמניההומור
בעיקרמופלאלגילוםזכה-הראשונההקבוצהמייסדישלית mההכ

המפוכחתדמותואתלשחקשהיטיבפדילדנדדיהויכיןלשהנגטיבבדמות
אתישנהלא"האדםהוקבוצה,השוויןולערכיהכבדוכלעםפייטלזןו:לש

 .הארשןוהלוקומובילאתלקבצוהתורםהאוזאתובכלטעון.האוטבעו",

החברליונה,לשהוריואצרהמגיעיםכאשדהמחזה,שלהשניבחלקודק
מוהד-אולדיהגילמהאמואתהעין.בזוויתעצבשלדמעהעלוהשנהרג,
הואהכאב.עומקחסד-האבבתפקידשפריולאחדב.בכישחןמטלןו
הרחמן.הקפהביתבעלבדרהחייםלשהקומילתפקידיותרתפודהיה

שטניהאחדיגםהמחזה.שללעליזותבאחתאותנוהחזיהרהסיומת
נהוגכמנהגועלום-לכאוהדומחלימהמכאבעדתהשפיותאתמאבדת

המשובח,הליהוק . mזבהרמתבנימוסתהספללוגםהשחקניםצוותוכל
מעשהבגדדשחיתההצוות mעובוהועיבדוהבימוישלהעריונותעשור

פעמיוחדלמבריקהחשדהביצעואתהפכוהמבצעים,לכלשלמרכבה
בחיותו.

* 
כשהסתפק .לאעדייןהקהל?אתלוענגלאתגרמכוחוהפסטיבלאיבדהאם

לפעללויגלשלואבדאןוטרישהלשזוכמויומרותנטלוותבלהקות
ניתןהיוםשגםהפסטילבהוכיח-קיסר""ילויוסנוסחמתחכמיםאוונגדר
כוחותלנוגםגםוישמסיןהנפלאגצו'יןאנסמלבנוסחהרכביםלמצוא
 •החאן.תיאטרןוכמומשלנו,טובים
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1 
גבתוןג.נטע

אמריקהבילוי

לשחרהר.רחקאנטפלתי
בכפתוריואוחהה mמתהכבדים,ג.יפער~יבתרךמצרדתאותהקלטתי
שלה.החזהשעלהמתכת

סביבישריחףהרההניגןובשובלנאחזתיעדיין.ענניםאפופתהייתי
ממחלקתהפרקדןעונגאתלהשילסירבתיהאטלנטי.האוקיינוסמעל

הקשיש,הירךמפרקאתלצכרתכדילעצמישהשריתיהיחידיהעסקים,
הכל.כברארהשלדעתונרגן,בישהדר
עיוורת.לא-קרואה.המתנהמאליו.מתנפחשכזה,רוגזמיןוכאן,
להמגהץמיקפל.בכלהשחוהראלצשםחיתהמטופשתגאוהואיזו

כושיתכ,ןהכשוית.המאמאשלה.השחוהרהאמאבטחבלכל?אותם
השמנההכושיתהמאמאאפרו-אמריקאית.לאלחשוב.התעקשתי

קורקט.בפלויטיקלילהתגנדראופןבשוםאזליבאלואלשה.
לאדיחו~רחם,עמוק,קלוהספיריטאולז.שהרשלההכושיתהמאמא
מגן:כאפדומתקשחתהכחלוההוכותנההקיטור

Swing low, sweet chariot / Coming for to carry me 
home / Sometimes l'm up, and sometimes l'm down 

." 1 Coming for to carry me home 
גשוכלונו,אתתזpטרשבשתיקהלשה,הזוהבתבינתיים,עשוהומה

כבריכלוהלשאחשוב,כךכלעשוההיאמהלאים?גופותלשאחיד
המראה,מלואותהדמיינתישעהר,אתמכניעהדואילעצמה?לגהץ

תמלוך,כיהעבדיםצאצאיתלאבותיה.מתכחשתקחלוה,אתמחליקה
שניים.אודברבגילי,כב;וראיתיבה.השתלחתי

עלהתנפלתיהכחלוים,המדיםבצואורןותפסתיבתוכי.עליהגרגרתי
משלושתאצבעזקרתיהמעוטרים.הסמליםערלהממורקיםהכפתורים

ובינינו.בינהשהפריהדהתחפשותשלה,ה~עטהעל
היאלובן.שחורההגיהר.לדפקיוביןביניחיתה,היאשוחורדמוםחיץ

המפותל.החבליםומבךר
קבצותכזpיערמקולחת,לבנהמכותנהחשבתי,חבלים,סתםאלה

 .הלבןבשהדהקוטפתהשחורים
שיש.פשוטיםהכיפשוטים.במספרייםאותם.גחרתהייתיבמספריים

סלסלויםעםאותימסבכיםהיואלהלציפורניים.הקטניםאלהאפילו
חדנקי.זהאתעשוההיהיפניסכיןמאוכזבת.נמלכתיהחלב,של
m .לדעתיעכשיומצואתהייתיאויפהנו.יפני,קרטה.מכתכמולק

מחו ,במזוהדותחוביםאיתי.היולאהמספרייםגםאבל,יפני?סכין
חדדברשוםהחשד.בעיחמסעותינולשהטיחףעריצותלעלשואו

יבש.היהשליהפהנלחים.לאגםלשא.כמובןהי:דבתיקהיהלא
לנושהתייצבההעמידה,בשלעצמיאתסכסכתיכקבצנים,מתקבצים

מתמשכת,המתנה-לא-מתונה,לשי.היךרבמפרקמתגהרפתאום,שם
לאהשתדלתי . mהמאתקצתבינתייםליפלפלתימשביתה,משבשת,
להתעלף.

הצבעים,הצורות,הגילאים,המינים,כלהיינו,אמריקהלשמפתנהעל
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החירויות.אץרבפתחהאנושותמןאקאריאוסףהאופיים.האישי;ת,

 .זמןמזהרגלינועלעמדנו
זמן?כמה

תחשותו.אתאיבדתיהשניםק mממ

איבדתי?אכן

להירמזהיהיכלוזמןהיו,אםשכןשם,היואםזכרתילוחלונות!
בעדם.

הקשיתי.זכרתי?לאבאמתהאם
בנתיביםהסיפוראתהלוכתימגויסת,שמא,אולהיזכ;רניסיתיכלום

לי?שהלמו
אתשסחפתיזושאניייתכןבי.חדשתשובמוכ;ולאקלוטדראלוי,
הענקי.הכלאביתלתוךעצמי

לי,לוהניחלהתגנבההוא,באלוםהז;ולשאלתאפשרתיקוהר?""מה
עתה.לעת
שמאחוכי.האדםנחשמתוךאותושמעתימתקדמים?"לא"למה

להם."נפלו"המחשביםקבע:אחרגברממני,ספוריםפיתלוים
הגבלו,צדימשניהוטלד mמפהסהקלוות.אתמידמלקומדיםלובשי
לחומה.נערם

מראות,י mבמשתלושתלטן,תקיףמוצא.לוהיהלאבתוכי,תססזעם
סיסמאותיו:אתבוהחדירשו, mהתשכבר

הוספנועליהשצבענו,כותנהמדים!תפרנומפחדגדרות!הקמנומפחד
 !וסמליםאותות

בהמונים!שלוטיםמעטיםבתוכי:תי mצוהתעמלוה,בגלינשטפתי
העיק.הריחחם.נהיהפנימה.ערדועדוהוכנסונוספיםאנשיםנחילי

ש~ל!ש~ל!באוויר:עמהדהצלפה
גביהעלנישאתיכנפיים.ופרשהפלומהצימחהמפרפרתתקוהר

ביןהייתיהמהגרים.עםהייתיהפליטים.עםהייתיחומים.בצבעים
החדש.העלוםשעריעלהתדפקנואיילנו.ב~ליסהייתיהראשונים.

נשאלנומיןו.סירוק,בדיקה,פשפשו,עברנוכךאחרהסף.לעחיכינו
נשטפנוקרובים.לנוישהאםלנו.ישכסףכמהנחקתושמנו.לע

בריסוסים.

כישן.היההחדשהעלוםהיא.אףנשטפהנכלמה,התקוהר

לישהיוכפיוילדותיות,חלומניותההיא,מהאץרליהיוציפיות
לנוהדותהלאיפה,יוםלנואיחלהלאהיאאךומעצמי.עצמםמהחיים

 mהכמאימתמההמןו.מבעותתחיתההיאבעשריה.לבאושבחרנולע
הוחופשהתנועההתגלמותשהיה~מקוםאותנוכלאהבנו,שראתה
שלה.האדירהתעופהבשהדוס mעדרלהיותהסכמנוואנחנו
לתדועתי,ויכאיבל~טויזחלהלצלוהפיכחןוטרםבערתי,יקדתי.
תמשכנהפליטיםעמוסותסירותבפשטותה.התמונהתיפשרבטרם

עללעדיגןהעלוםהאוקיינוסים.לחסדינתונותהגלים,ביןלהיטלטל
שלו.הטריטוריות
למשהואותיפיתתההרפתה,לואבידבקהוטיפסה,עלתההתעקשות

במלאוו.ליהתבהרלאעשדו
מלוה.אותןלהניעחייבתהייתיאיתי.בעחלשיהרגלייםכפות
אומר-קטןבורגהשחוהר,הצעיהרבה,בחרתיהשוטריםקומץמתוך

אפדומתוךה mראתלחלץבחרתישמע.לאראה,לאיעד,לשאהן,
המגן.

רגלי.כפותאתניערתיאחת,בבתאוז'
לאדמתלפלשועמדתיכאילונדרכההיאאותה.הזקיףלשיהזיע



שלה.היבשת
למפרקגםהראיתיושרב.נרעהמשכתי,

זה.מהשליהירך
לשמאלה.צעהדהיאימינה.פסעתי
ניעכללעבדי.צעהדהיאקדימה,פסעתי
לשי.עםרקדשלה

מוקסמתהזוגי.למחלוהתמסדתי
תנועהבעינינדמתהלחלול,מהצלחתי

במיןאםאדע,לאלעלוםכמהפכה.קטנה
מעטעדרכילהאמיןכשופתינסתרטקס
 mלפתאותנו,לבדךלחבריהתאותתהיא

תהיה~מןרה. mלדרהשעריםאתבפנינו
בלשונותינודםבקלושתיאמדהמילה
הלאה.בדרכנואותנוותלוהוהדברת

שניים?ארדברבגילי,ידעתי,האומנם
תוכי.אלשהיגדהקלו,טדר

עללעתיםלבינחמץקדימה,בהביטי
אךחלק.בהםאקחלאשכבדאירועים

גמלוניותלהמירשהרתעדייןליחיתה
אליהם.נקריתיאשדקטניםרגעיםמלופניםמאירתבתבונהנברנה
היוחייהדגליה.כפרתאלמבטיצנחיותרלואשנייהשבדידלמשך
ה mמאמאלשוטרים.האקדמיהסירםטקסההתמהד.מאמץשם.

נלעיה.מתךוגלשוהןלהחריד,רת mנפדמעה.
אחרתאותישדאועלהכאבנפלטו.סלב,חלקיקיילדותי,פיסותהבזקי
ל~צחבפניהם,עודיאתלהפשיטלשיהמתמשךהעמלשאני.מכפי
התיוג.את

המחשבהעצלניהיסוס,ללאבפ~י,דינםאתחרצובזה",תעמדילא"את
עצמם.פטרושוברירית",עדינה"היאפעם.אחדפעםהמתחלפים,

העיניים,ובהירתהחיוורתבילהדטעוהשחור-לובן,בנוחרתים mמתדר
מענהעלנסמךתמיד,עזתוני,מדאות.עיניהםטחונחישותהשאת
לקח.הנרפיםהפרסקיםאתלימדלעתים,לשוני

עצמיתלוההייתיכסרפד.צרבהבתוכי,נמזגהמפוענחתלאתחשוה
בלעדי.ממניחמקהואאךשנייה,שבדידאותרבזנב
לצדי.עמדאשדביהיחידאזהיהשליהיךרמפרק

עצמו.אתהואטסביביחגהריקדו

כחלוההאחתמחוברות, Aארתירתהשתימלוי,הדרלבןמשטח
עיני.לנגדונפדרועליוהחליקואדומה,הואחדת
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גלעדיובל
לישראלאירופהביןהמערב,שקיעת

הרבצאצאישלהקיצוניתהויהדותישארל,אתהמקיףהקיצוניהאיסלאם
נלד"ןמעח-העכשוויתאביבתלעלסוגדיםאמונים,רגשוה~ןקקר

רכךשרב.ללאשחלפוהישגיםשלתרבותיפוחלץזמניתרבולמשקיעים,
להבאיןשרקעת,היא-מאירופהבהרבהשרנהאינההחילוניתישראל
הדת,שמציעההורוחניתית mהחבלמלאותעושכוויאותנטיחריף,מענה

מנהיגיםאחדיההלוךעדראלאאינםהדתייםהמאמיניםמרביתאםגם
שחר.חסרבעלוםסרדעלהשומרותמקובעות,ואמונות

ארתההחילוני,הישראליהחילדןואתסרקבלאשיתאררלובקאיןלנראך
לזה.זההמחניפיםאוקדמאיםסופריםשלעצמיתצרןושביערת

יורקנירמבהטן'גרפיטי'

בכנפיו.יםחובקלעבדי,מתוכוהתקרבכחלונשרהתפשט.ערפל
היוהןלמילים.ליהתחבחלאהןהים.אתהקיפובכחלואותיות
רקומות.

שחרד.תנוךעלנצנץקטנטןזהבעגיל
לשתות.אתההאםשאלהבדנותהתנגנהמלעי
פליאה.הלביחהנחתנו,כבדאבל
לזכוכיתמבעדצוננים.היוהמיםלשפתרתי.נשקהכרסשלקהדשפה
נתמךלאחו;רשעןרהיהגבילזר.זרשוברהאותיותהתכווצוהקהד

כיסא.במסעד

התבה:רהלככמעטמזמן,נחתנובטח!
זהבטבעתכתפי.עלהשחורותהארוכותאצבעותיהאתהניחההיא

מצחי.אתללטףבדרכהעינימלובהקהנארית,בקשרידקיקה,
הזרחתיבעלה,אלוילעצמי.גיליתיאותם,להמגהץהואבלעה!
גילויאתמשהההמשכתי,לבן,הואאולוילהם.יפהזוגיותאלוילסייג,

 •אדררתי.עלהאחד,בגילוילעמדומתקשהאמריקה,

לתיאטרון,בחוגהעיצובמגמתבוגרתלתיאטרון.תאוהרמעצבת-גבתוןגלפמןנטע
ועיצובתאוהרמוסיקה,המחברתבינתחומיתייחדויתעבדוהפיתחהאביב.תלאוניברסיטת

לנוערלילדים,מחזותכתבה . 1984ישראל,בפסטיבלהוצגהבאור""פעמיםיצירתהבימתי.
קצרים.סיפוריםכותבתהאחרונותבשניםלומבוגרים.

פרופסוריםביןהסרדברניתהמאבקלזירתהבזהפחפסרדפדנסאוה,
האינטלקטאוליתהמסורתשאריתשליחסיתחיוביייצוגהנרמרח,ריקי

האנטיבששררתגיבוראנטיערדהואקצה.שלהגןרמייצגהאיחפית,
המעבר,שקעיתלשהניהלייסטי,הלכםולשמתעדאתורלררבק,שלגיבורים

אחחתהמהירים,בכבשייםשחהררבאאדריהטסההחרמתיתאיחפהלש

 . mהמפניאימה
שהתויהרהירקאתמאלמתההידוית mלהחזהרברהלשבסופרכי

החלינויהחללאתממלאתהמוסלמית mהשכפיהשיארלית,החלינויתו
 •איחפה.השתויהר
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סערירמימהונגרית:

להניחארלקפל

נמוכהאשהשינייםחסדפהאליהעוותהמניחה?ארמקפלתאת
הנהנתי,דקואניהמכונה,לצדכחלועבודהבחלוקרגלייםועקומת

ארתהלשאולהעזתילאכיהשאלה,למשמעהופתעתיכךכדיעד
שאנילפנידעתהמהלדעתרציתירציתי,דווקאכיאםפתאום,

מחפשתולאקבע,דדךכאןמועסקתהיאדברשלבסופרמחליטה,
שלרשיםלפחותשהיאעליהאמדרשמעתי,כךכמרני,לקיץעבודה
ביהביטהנר?פה.ביותרהוותיקההאורזתהזאת,בחברהשנה

משנה,לאממשלי,אכפתמהבכתפי,משכתידקואניבתהייה,
שערתשמרנהבמשךכמעטניערתי,תמימיםשיומייםאחדיחשבתי

היהזהחולים.ביתחותמתרעליהםמוכתמיםישניםסדיניםרצופות,
העצומותהכביסהמכונותבאינספורהאינסופיתהכביסהכימצבם,

עםוהצהיבובשימושעליהםשהתייבשוכתמיםמהםסילקהלא
ויהימעמדאחזיקלי,אכפתלאבלבי,אמדתיהשלישיביום .הזמן
המפלצתיים,לחלליםראשיאתלדחוףאצטרךשלאהעיקרמה,
אחרוניאתמתוכםולשלוףמעוקבים,מטריםשישהמהםאחדכל

הפריטים.

הענקארגזילידלהיעמדאוליעדיף,מהלהחליטיכולתילאבהתחלה
בסרבלכובסתהנענועים.בסדרתמתחיליםשהםלפניערדהמלאים

בליפתחההמכונה,שמאחודיהמהבילהמהמכבסהאזצצהגננים
פריטשבפניםהערמהמןשלפההכביסה,מכונתדלתאתחרכמרת
בחיוךהפריטאתהשליכההמיחע,מצחהאתברמחתהכלשהו,
האורזתנזיפות,בליהעידה:שהתכרכמופניולמראהלערמה,בחזרה
זרקההמכונה,אתמילאהושרבלמקומהחזרהתכףכךאחדתגהץ!
מלוכלך.לבןשצבעםמצחיניםחוליםביתסדיניאבחנהללאלתוכה
אחד,אחדאותםולפלוטהסדיניםאתלטלטלהיההנענועמטרת

אותםשתניחמישלהידלידממשיהיהשלהםשהקצהכךפרושים
להרשותיכולתילאהאורזת.לטיפולהעובדשדרךעלשנייםשניים
אמרותהתחילומידבקצב,עמדתיכשלאכילהתמהמה,לעצמי
השמשזזה,שאתעדלישרן!איפהלךמצאתיהיה?מהנרהשפר:
וכהנה.כהנהרעדושרקעת.כבד

הראשון,ביוםהשיניים.חסרתהצוענייהעםלעבדואהבתימכליותר
לאאםארתהשאלתיכמעטהצהריים,הפסקתשלהדקותבעשרים

ובחייםשנה,שלרשיםהןשנהשלרשיםהכלככלותאחדילה,נמאס
תכףאבלבמכבסה,דווקאלהיתקעלמהלעשרת,מההרבהכךכליש

התקשיתיהענקי,במדחוםמבטכשהעפתיכיהשאלה,אתהחנקתי
אתלטשתיהייתכן?מעלות.וחמשחמישיםעיני:למראהלהאמין

ועיניהשיניים,חסרתבהעוויההשיבההאשההמדחום.אלעיני
 .ראשוןממבטלביאתשברלבטובשאמדר

טרםהקודמתהמשמרתנשרתמוקדם,לעבודההגעתיהראשוןביום
לאודךבמהירותהצוענייהאותיהובילהבגדים,שהחלפנוואחדיעזבו,
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רצתידקאנינמצא.דברכלאיפהכללייםבקוריםליהוראתההמקום
לגמדבניסיוןראשיאתמנענעתתרנגולת,אחדיאפרוחכמראחריה

ארלרהט,שהבלדאיתיכיבכלום,לגעתלאוחלילהוחסעצמיאת
לגיהוץ.שימשלכןשקודםמפניאראדים,ממנושערליםמפני
בעבודההיחידההבעיהכביסה.לסמןבעיניחןמצאמכליותר
מהצרודותצרודכלולפזרלפתוחנאלצושהמסמנותחיתההזאת

בנפרד,לכביסהנשלחוהפריטיםכאשדואפילומלרכלנים,שהגיעו
ריחהסימוןחדדשלבאווירעמדזאתלמרותהסריחו.תמידהם

חמישיםחיתהלאברהטמפרטורהמכל,וחשובאצטון,שלנעים
כךהמיוחסות.עובדותששםומידתכףהסקתילכןמעלות.וחמש

דקהיאאולםהצהריים,בארוחתהשינייםחסרתלצוענייהאמדתיגם
שבעולםהרןשרםשתמררתכארמדתבראשהוהנידהפניהאתהעוותה

המסמנות.אחתעםלהתחלףמוכנהחיתהלא
רעדאליה,נשלחתישלישיביוםביותר.הישנהבמכונהעבדההיא
שקודםלההיהמזל,ממשמזל,איזהמושגליהיהלאבכללאז
בעבודה,להתחלףהנשיםנהגרכללבדדךסדינים.ניערתידקלכן

אמדרבפעםפעםומדינשים,שלעבודהחיתהשהאריזהמשרם
אחראיתכשבאההמכל.לידולעמודהמכונהאתלעזובלצוענייה
בדיוקמהלחשוב,מהידעתילאאליהשביחסהבש;רעבתהמשמרת
ראותהמחלקה,מנהלרגםעבודהמנהלגםשםהיושהדיתפקידה,

לפנינעמדתהגברתחיתהומתווכחת,הפהאתפותחתבעיקרדאיתי
הסדיןאתחוטפתמותניה,עלידיהצבעוני,עבודהבחלוקהמכל
שנדמהכוח,ובכזהעצבניותבתנועותאותרלנערומתחילהמידי
המדידותכלאתמעליהלנערמנסההיאהזדמנותבאותהכאילוהיה

חד,בקלועליצרחהדואה?!אתזה!אתעושיםככהשבחייה.
צוננים.שלמקלחתהרגועהלצוענייהלתתומיההרעודףליהפנתה

כארמדת:לבטובבחיוךהשינייםחסדפיהאתאזהעוותההצוענייה
ממני.יותרטובזהאתערשהלאפהאחדאףנפש,ךכאורתגערי
לילהראותממנהוביקשתיצרודפתחתילידה,עמדתיצדקה.היא
עלזהלאבזוגות,אותםשהניחהמרבן .הסדיניםאתלהניחאיך
השרוךעלהתקדםהאחדשהסדיןכךאלאזה,לצדזהלארגםזה

היההזמןרכלהאח;והסדיןבאאחדירותכףסנטימטריםשניבקרשי
לסליל,מתחתיתקמטלאשהשרוךכךולייש;רלהחליקלמשו,ךצדיך

קדימההדףבלימעבידההבזק,במהירותעבדההיאאחדות,ובמילים
שמרנהבמשךעצמהתנועהארתהידיה.עלהמושחליםהסדיניםאת

פעםמדיהפוגה.בליונסגרותנפרשותשכנפיהציפורכמרשערת,
חששוהחדשותלמכונותהישנה,המכונהלידלעבודאותישלחו

מתלמדתאףלומה,מהעלמושגליאיןזמניות.עובדותלהפנות
כימבטוח,יותרבטוחהיההמצבנזק,שרםלגדרםיכלהלאממילא

במקדההתקרבהכלשהיכשידמידלעבודהפסיקוהחדשותהמכונות
שלהן.לסליל
רגםניערהגםלבטובאמדשחיוכההצוענייהבא,לאאישכאשד
המכונה,מאחודיעובדתאחותהבערדבמקומי.הסדיניםאתהניחה

האחד.מהצדמגהוציםשהגיעוהסדיניםאתמקפלתלדובהיאחיתה
לאדםשישהתחרשהאתהיוםגםמדגישהעדויאצבערתיבקצרת

למעטמגהוצים,חמים,סדיניםמקפלביוםשערתשמרנהשבמשך
ליהזדמןכיהערב,ארהצהרייםהבוק;רארוחתשלהדקותעשרים
משרםגםדיוקליתדארלהתנסות,כדידקלילה,במשמרתגםלעבוד
אתמשכתירכךשנייה,במשמרתרצופיםיומייםלעבודרציתישלא

הלילה.סוףעדהשנייההמשמרת

שאניהצטערתיהאחרוןביוםהישנה.במכונהעבדתיחודשבמשך

המעלות,וחמשבחמישיםשעמדתיבעצמיגאהכההייתיעחבת,



הדברמיאוס.עדונשנותהחוזרותבתנועותהלוהטים,הסדינים
עכשיו,אפילוכשלעצמה.השגרההיהמכליותראותישהתיש

אותובדיוקלעשותיכולההייתישנה,ארבעיםמאזשעבדואחדי
האריזהמכונותואילומקום,באותואותיהעמידודקאילודבר,

פסושהןלהניחסביריסודליישכיקיימות,עדייןהיוהישנות
שהפעילהשהחברהייתכןהרבדיםמטבעולתמיד.אחתהעולםמן

שאניאימתשכליודעתאניאבלעוד,קיימתאינההיאאףאותן,
יבשיםסדיניםמורידהאוהכביסה,ממכונתכבסיםמוציאה

שאנילהישבעמוכנהאניכילאחו;רמביטהאניתמידמהחבל,
בפהאליהמחייכתהצוענייהשלקולהאתמדחוקאזשומעת

השלישי,ביוםפעם,ששאלכפיושואלשבוקולהשיניים,חסד
אולקפליותר?אהבתמהנו,ההלבשה:בחדדהמשמרתבסוף

ואחדבצחוקאזפרצהוהיאוביה,מניהלההשבתילנער,להניח?
ואחדצחקתי,אליה,שהצטרפתיעדהמעשנים,כדדךבשיעולכך
והשתעלנוצחקנואדונהשעהבמשךלשיעולה.הצטרפתיכך

 •האחרון.ביום
 ) 2011וספרות','חייםהעתכתב(מתוך

גרהוהיאהונגריהמערבשבדרום רא;~;פ~בעיר 1960בשנתנלוהד~tןק~רננה

שניםובמשךובלשנות,ספררתלשרן,למדה~tןקלבודפשט.שמצפרן i ל~~ 5!לבכפר

בעשור .ומיווניתמאיטלקיתמספרדית,בעיקרלהונגרית,ספררתבתרגוםעסקהרבות

מר"לית.ובפעילותסיפורתבכתיבת~tןקעוסקתהתרגומילמפעלהובמקבילהאחרון

) 2011 ," Marta Patak: Turni vagy rakni ("Elet es irodalom 

יעקביצחקבןאלברט

בתבניתשלאמי

(במאי:איתמריואבמאתצדק?""נחבאהמחזהעלהרהורים
לוי)שלוםאברהםשחקן:שרעבי,אלעד

דיאלוגיםהכוללמונולוגעלמבוססתצדק?""נחבאהמחזהעלילת
בןדברשלבסופרהואגם-שלילי"ש"אדםותרבנהוגלויים,סמויים
פשוטהעל""מטרתעםטרגיקרמדיהבנהאיתמריואבהמחזאיאדם.

עםהמזדההאדם-המחזהגיבורצודק.להיותיכוללאנחבאוברורה:
ההצגהכלבמשךמכין-הכריזמטיתמדמותולהתנתקומתקשההרב

מחשבותיו.אתלהסבירומנסהפשטידה
לרעיונותומקבילותסמויותהשלכותהמחזאישזרהגיבורשלבדיבורו

במושגמרכזבחטיךמיכאלשהפילולוגומרטיביםטולסטוי,לבשל
עלמדרסטריבסקי,שנייםארדברגםבמונולוגיש"הפוליפוניה".

ולשחקן,לבמאילמחשבהחומרמספקהטקסטשלו."הפסיכרלרגיזמים"
לקומוניסטלפאשיסט,לליברל,לאינטלקטואל,בקהל:אחדלכלגםכמו
"הקטן".האדםהרגיל,לאישרגם

פולניםפרשיםשללגדודבאלוםהקהלעבוריהפךכלשהובשלב
אתמכיןלוי)שלוםאברהם(השחקןשנחבאבזמןושלרם":מ"מלחמה
אהבתםאתלהוכיחהמבקשיםבפרשיםהמתבונןנפוליאוןהואהפשטידה

וחלקםהנהראתסוסיהםגביעללחצותהפרשיםכשניסרנאמנותם.ואת
אותם.עצרולאשמתרחשתבטרגדיההגדולנפרליארןצפה-טבעו
"הרב-לוישלרםמיסטי:משהרהמחזאיהכניסשבטקסטפאוזהבכל

אתהמכיןוהוא .סטלין ,היטלר ,נפרליארןמלכרתוהודהיהנחבא"
הפשטידה.

להנהיג.שיחזורממנו? ...אחממני,רוציםאתםבכלל"מההמחזה:מתוך
שאלהזאתישראלית?בעיהרקמציגהמחזאיהאם ;" ...מנהיגצריך ...כן

בשאלות,הטקסטאתהמחזאיגדשכךבאולם.ליושביםפתוחהשנותרת
חשש.בלאהכיווניםלכלהנושאאתמסלסלוהוא
המחזה:מתוךערד

צדק!"נחבא-נחבאצדק.בן-גוריוןלאצדק,רביןלאצדק."נחבא
העולםבמלחמתנפלוגרמניםמיליוןתשעהאסרן:מביאים"נאצים
ערך."לושאיןמחירשילמומיליוניםיהודים.מיליוןשישההשנייה.
דוד:מאירטועןהבמהעלבעומרו

ציקררלטל :צילםצדק?""נחבא

שלאמיבתבנית."שלאומיאחת,תבניתמכולנועשהאלוהים ... "
ימות".-בתבנית

העולם,אתלתקןיכולהיהאוליעצמי,מתיקוןמתחילהיהאדם"לו
עצמי,תיקוןשמתוךהגדולים,המנהיגיםשלהמבחןבאמתזהואולי

העולם."אתלשנותהצליחו
מיליון 1.5האםאסרן?להביאיכולשפשיזםלהביןכדיצריךעודמה

מטעםבהתנצלותשזכובלאכהעדששרדווהדורותשנרצחוארמנים
כמרעמיםדיקטטורים,שלבתבניות !מוצדק?זההאם-הטורקיהממשל
מפחידה.מטפורהרזו-פשטידה

לאמאיתנואחדבכלהאם-שבראששאלותומעלהלקהלפונההמחזאי
קטן?נחבאמסתתר

לחזור,מנסהוהייתינחבאהייתיבאמתאם"מצחיק.נוסף:ציטוט
סבאביו-טיוב.ומעלהחדשתדמיתסרטעצמיעלמכיןבהתחלההייתי
אצייץכךאחרגרנג.בפאלוןתרמךקנאביס,בעדשמאלנים,אוהבטוב,

אציעברבפייסברקעמודאפתחמתמיד'.צודקוהואחזר,'נחבאבטוויטר:

ללייק".בתמורההבא,העולםוחייגאולה,לכולם
אתםהאםלדיאלוג.יותרפתוחאחר,כביכולהואהמודרניהעולם
ברורהסופי?לפתרוןפתרוןהואדו-שיחהאםושוויון?צדקרוצים

חשקישכאןשלמישהוהיאהבעיהומבריא,מועילדברהואשדיאלוג
 .בחולהראשאתלטמון
ברכבתואםדמוקרטית.ולמזלנוומודרנית,קטנהמדינההיאישראל

אניאז,האם-צדק?""נחבא-השאילתהתעלהומרכזדרוםשמחברת
רע?משהויקרהאזהאםתוהה,
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1 
מ'רנומאיה

בתחנה?מחכהבאמתמיאוהשטן,

מאיהמאתבתחנה"מחכה"אלוהיםהמחזהעלהעדות
הבימהבתיאטדוןערד

גלשרוןתנועה:שוורץ,אלברטומוזיקה:פיטובסקי,שיבימוי:

הטרורעלהתיעודי,הז'אנרמןמחזההואבתחנה"מחכה"אלוהים
מעשהובהשראתבעקבות-ומטלטלתבוערתישראליתבמציאות

הרהלאשהשהתחפשהערבייה,שאהידיתשלההתאבדות
הכרמל.בחרףבמסעדהלמרותוהתפוצצה

גיבורתלאביהאומרתגדול",כברדלכםאעשהערדאני"אבא
הכבודבזיכרוני;חרותשנשארמשפטזהחררריש.אמלהמחזה
שלהמובילהנושאבעצםהואהפלשתיניםשלהרמוסהפצוע

המשפחה:אבישלהאכזבה-ברקעהמחזה.התרחשויות
המבטאחקלאידימויבהציגואומרהואריקה",חיטה"גידלנו
והשפלה.חילדוןשלמציאותבפניתסכלו
לארדומראירונישםבעברית,תקורההיא(אמלחרררישאמל

ומכובדת,ידועהלמשפחהבתהיאהאירועים)השתלשלות
חתונתו:ביוםלמרותנרדההשב"כבידיהמבוקשאחיהשבה
הרגהאויבסדוק,מקנקןהיביסקרסמיץכמרנשפךשלו"הדם
אחותו.שלבזרועותיהמרתומתוארכךאותר",

הסרטן.ממחלתהגוססואבאםערדכוללתהמשפחה
נעשיתוהיאמתרסקיםחייהאבלאחרתלהיותחלומתאמל

הקררבן.שלרקאינובמלחמההאנושצלםשארנוןלכן,וידועברור
עובריםהשלטון,ונציגיהיהודיםהישראליםזהבמקרההשליט,גם

ההשפלהמעשיהקשוח;השב"כוחוקרהחיילתהםאלהוכאןרדוקציה,
שלנוראיםייאושלמעשיאכןלהובילובכרחםבירת;והפוגעיםהם

זאת.יועדיםהשראהניצלוייהודיםכמונורמיעצמי.והרסאלימות
כלעםמספיק,אינורגילתיעודימחזהכיסבורהאניכךמשרם

כאלה.וטעוניםמורכביםעימותמצבילבטאכדישבר,האפקטיביות
אתשמקריבהערביהפלשתינילגברכללבדרךמיוחס'שאחיד'המונח

שרקיודעתראמללו,ניתןכברדשלשיאאחרו,ןנקמהכמעשהחייו
כאשה.גםלפועלהוזכרמשמערתותיתןכברדהאתתשיגכזהבמעשה

העימותבחשבון.מבחינתהבאהלאאחרתאנושיתמתונהאופציהשרם
המר.הסוףעדוהרסניטרגיהוא

ונוכחותדיבורליהיהחסר-ובהצגהבמחזההחלשההנקודהזרלטעמי
להעמידהיהוצריךאפשראמל.שלאישילשונימבעבעלתפנימית
שררה.ברמההוצגהכלאךונרקבת,חזקהמרשימהיותרהרבהנוכחות

 .חלשהובעצםמדי,מאופקתחיוורתסטריארטיפיתפיגורהנשארתאמל
שמכשירהומחונכתטובהמבתעליהשעוברהקיצוניהדתיהמהפך
כקהל,אליעברלארוצחתשאהידיתלטרוריסטיתאחרתלהיותעצמה

בפניהאינגדשט,אושרתידיעלובעדינותיפהמגולמתהדמותכיאף
בטןשלהוויזואליוהדימויהשחקנים.מיתרבשונותםהבלוטיםהנוגים
יפהאכןכדםהפורציםשחרדיםפרחיםכותרותבצורתמרוטשתהרה

בפיה.הכבודהבטחתמכאןשאהידית.

הבימהתיאטרןר ,"בתחנהמחכה"אלהויםומוכרעותנובעותוההתרחשויותהפעולותרובכאמור

ומכאןהפלשתינאיםשלהאנושייםבצורכיהםבוטהמפגיעה
מעמדהגםהואכאןמה'כברד'המשתמעמהותיענייןהנגזל.כברדםגם

מנועההיותה-הפלשתיניתובחברהבמשפחההאשהשלומקרמה
ומאידךמחד,גבריםחברתבידינשלטתהיותהועמדה,קולמלהשמיע
ידיה,ביןשמתפארסלאחיהביחסבהשמתעורריםהכאוביםהרגשות

במעברשהחייליםלאחרלהרשיע,מצליחהאינהאותרשגםהחלוהאביה
אותר'תסריח',ללאכיהפורמליבנימוקושרבשרבאותםדוחיםהגבול
טיפלולקבלכדיהישראלילצדלעבוריכוליםהםאיןמעבר,אישור
לאכללמוניתבאשרהדר,ךאםעלהאבמתדברשלבסופרדחוף.רפואי
לקחתו.כדילוחיכתה

היארכךוהתאבדות,אלימותשלקיצונילמעשהארתהמובילזהכל
כנגדקוללווישאמירהלושישכאינדררידראלעצמהאתמציבה

היהודיהאויבכנגדרגםשלהמשפחתהבקרבגםהמחיקה,אופציית
בעתשבהנהליםלונהלים.לפקודותבעיוורוןשמצייתהקשוח,האטום

טרוריסטיםמפניהישראליהצדשלומובנתנמנעתבלתיהגנההם
נקם.ותאבירצחנים
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נקי.אסתטידימויברמתנשארתאבל
 .מרדדהראלהשחקןהואהאחשלרמרביץ,יובלבידימשוחקהגוססהאב

(לאהמוסריתבדילמההיאגםונתרנהאמלמולהעומדתהחיילת
מרתקת,דרמטיתלערצמהבלבדספרדיםברגעיםמגיעהגלפנשטיין>

מקרדיתשפהבאמצעותלהתבטאיכולהיהאשרייחרדחסרההיאאבל
בפחדיומרגשהיהאהלריך>(עודדהפלשתיניהמוניתנהגדווקאיותר.

וקיומו.לפרנסתושלובהצטדקותהשב"כ,סוכןמולבחולשתו
ממצביםנמנעהאפי,למחזהברוחושקרובהתיעודי,המחזהז'אנר

כלל.בדרךדרמטיים
הםכאחד.וחתונהתכריכיםשלצבע-לבןכלוםלבושיםהשחקנים

הקהלבתרךבכיסאותיושביםחלקםהבמה,שלשוניםמצדדיםנכנסים
ביניהםמחברתלקהל,הבמהביןמטשטשתזרפעלוההראשונה.בשררה

מופעזהרמחזה,כאןאיןלמעשההתיאטררן.אשלייתאתומשבשת
לאחד.אחדמארד,מוכרתמציאותדימויישלמסוגנן
צעירהשללמרותההתפוצצותמעשה-המופעשלהריאליהרקע



למסעדתשבתבצהרישנכנסהפלשתינית,
האכזרילמותםוגרמההכרמלבחוף'מקסים'

נשארוערבים,יהודיםרבים,סועדיםשל
פשוטההיאהשפההמדווח.הסיפורברמת

ביטוייםאלואילהוציאותקשורתית-עיתונאית,
ערבייםופתגמיםקודם,שצוטטויפיםפיוטיים

תיאטרליתהתרחשותחיתהלאככלל,מסורתיים.
לטעמי.ממשית,

צבעילבןבאורמוארהרקעשקועה,הבמה
אתמסביבהמקיףהקהלהרצפה,עלארגמן
משפט.מעיןמאבק,זירתשלתחושהיוצרהבמה
מנקיטתנמנעהבמכוון,כנראההמחזאית,אבל

חףחלקית,מסוגננתלתנועהנוטההמופעעמדה.
כוריאוגרפיהכאןחיתהאילואגבשיפוט;מכל

היהיכולזההשחקנים,כלשלוטוטאליתמקיפה
ביותר.אפקטיבילהיות

כמעט;נייטרלימרוחק,רגשיבמצבנשארתי
המצבשלהדיאלקטיתהמבטנקודתליחסרה

הדבריםמוסריתתוכניתשמבחינהודאיהאנושי.

האדםואתהחברהאתמציבוהמחזהקשים

מגיעלאהמופעאבלבעייתי,במקוםהישראלי
מספיק.מעוררולאכךלידי
כמהשל'מקהלה'חיתהשאםחשבתילרגע

המתרחשכלאתשמעלהשניים,אפילושחקנים,
אפשר-אחרתבשפהיותרמרוחקמיתילמימן

חזקהחווייתיתלתוצאהמגיעהיהשהמחזה
יותר.

התיעודי.המחזהשלגדולהחסידהאיניאישית
נולהשלכמובןהמבורכתעבודתםעליודעתאני

תרומהבעבודתםשישסרבול,ויהושעצ'לטון
הםולתרבות.התיאטרוןלאמנותמבוטלתלא

אבלבעיקר,המציאותעובדותשלבכוחןהאמינו
עובד.זהתמידלא

במחזהוה'חאן'בתיאטרוןצפיתישנתייםלפני
תיעודימחזההקץ"."דוחקילונומוטישלהנודע

וראיונות,מסמכיםעלשמסתמךמובהק,

בעקבותוצילומים,ותעודותעיתונותמאמרי
בידיבחברוןהמכפלהבמערתהמתפלליםרצח
כלעלושליחותנקםכמעשהגולדשטייןברוך

ועוררניניורוניבידיבויםהמחזהמכך.המשתמע

מורכבותבוחיתהבקהל.סוערוויכוחרעשהרבה
גםכאחד,ואישיתפוליטיתרעיוניתפסיכולוגית

לבנו.האבביןהכאובהעימותבגלל
שחצהתיעודילמחזהמובהקתדוגמהזולדעתי

באופןהז'אנראתוניצלהתיאטרוןגבולותאת

פומבידיוןנערךהבחינות.מכלביותרהטוב

ואתציבוראנשיהמחזאיהבמאיאתששיתף

בימתביןשזרםהפתוחהשיחכאחד.הקהל
מימוהוסיףשנכחהרבלציבורהתיאטרון
בו.עסקשהואולנושאלמחזהעניינימשמעותי

ההצגהעלזאתבכללברךישמקום,מכל
בכךשעוסקיםאלומיעוטבגללגםוהמחזה
לאילןלהבימה',תודהכךועלהעניין.וחשיבות

 •ערד.מאיהולמחזאיתהאמנותיהמנהלרונן

אדםגביאביטלגילה

~קךר.;:זכל

:;גין, 77P ז::ה aז~~תפ;רו:זתה a י:ו~ז::
~זק~רת;.ל t:!קוף~ב ryry~ם

ry היב,חוםנגכ~יע.יר;~יםסרים~~

ררררר;;נעע.ריך~שךלק;צים

סע;ר. ענ;;~

~לה םי~;~ t:~ר~י!ה
מהמזרחא~ומיםשל

:· • • •• -• : T י

צרחהונל

וןןן lעiדו
הוצאתלילה,קרגלדמן:מרדכי
עמ' 140 , 2015לשידהקשב
ייפ;ן ttזזכםייב;רג Q /-ים tt7 כ;:"א,ני

/ ~ Q במוחי;:בייקו!:\יםשירים;;~ס

דיג"."~ים 7ח;~אוק~נ;ס;:;כךגיגים

 .) 131עמ'יום',('יום

'אל 113<עמ'סעין"צורתהיאהדברים

תשאל'),

 *קלטואדיגבעות

נכריו, ת~~;כז:;~ז.יפי

;:ז??~סדיםנעוריךקץ;:ז]יךץקץ

ח;ת.·כת Q יכ;!~~חים a ~~ל;מ;ת qכ

סר;תע.י;י ה~יכ;t~נ;

מע;ךךים.סיזt~ים~ו:זר

בצורההשיריםשניהופיעוהקודםבגליון

בנוסחכאןנדפסיםהשיריםמשובשת.

 .הנכון

נכ~לה /ioרס~ו:זת
;:זכארי~ל

;:זש;צ!;כים~יזtיוי;~קת

ורסה i7Pר1רשנ:ה
 ש~pזז:;מול

סצופיםעגולים~לה

;:ז~רחיםס~ו:זת

רס~ש.ב

~ר~ילה~דגו
~טורקס.ם

o/ ~:זו:ז~ה ה:;:t כ~יסל~
~ה~ר~ה

כ~;בו:זד~אוש

 ת~~??~תמס~ו:זת

-.וכrדרהנ~ל
ם'נכתענגהפריחה

.. T :-.-·ז: T 

~~מיםנ;זק~תהיא

:;גס;רם;:זנ;?לים

ע;ל.הכזp;:זנקר

 .~רךםר;:זלךלה
o/ ~:קמל;מלוח;ת~קרה הtry יס

~~ליסנ;זקר::זדרעים~נכת
ח;ךץ~זpם ח~~

~~יסל t:tק:;גילים
יס ryתפל;וק;ל;ת

ש;ו:יקים.

ריתמוס,הוצאתכנפיים,אוד:אמיד

עמ' 93 , 2015המאוחדהקיבוץ

שולחן./קראלדףשמתחתח tp''למש

לכאן./הגיעואיך~ליםתשאלאל

עץ.~לוקרא:זלים: v~ע;לם:ב~ט
מתנוצץ./טל ל~~הבוקרtקכףעל

צורת ;:ן:ג~~אל~יך,תשאלאל

הוצאתמעבר,איזקסון,ח.מירון

עמ' 93 , 2015המאוחדהקיבוץ

~ה ש~~איש;~י IJרואים"לראשונה

עיןולאנוספים;~ניםלא:זרפ;;על

~בן;~ת~לחהקךמיה~הבודקת./
לומר"~ה~יגיעעדמאחור;לשתוק

 .) 47עמ'נוסף',פה'(

שלרפאיםממדבן-עבדי,דיןיעל
עמדההוצאתבית,פעםשהיהמה

עמ' 58 , 2015

עליהם ;.אל~?~איןח;דים"יש

כךו~ח;דים,;ריקיםלהישאר

 /.ם ?j ~/:~ל;א:ככעלאע;לם 7ש
~ןלתנעלםמפז.יובח;רכמו י~\:!דמות

 /~חושך,נבלעתהיא~לילההארון./

העץרקעעלכוויהכמוהיא~יום

 .) 33עמ'('מפתח',הבהיר"

~ ~ ~ 



סיפורהכתובה,בלאאףשחר:יגאל
מרבקה,גרלדפינגר-שןלדשיהשל

עמ' 208 , 2015רשםידהרצאת

כפייהעובדתחיתהגולדפינגר.לדשיה

ומשפחותיהםהס"סקצינישלהקבעבמגורי

שלרגלירבקהוהמרפאהסקיבעיירת

נשזריםשבובריחתה,סיפורהקופטים.

ומכריםהמורחבתמשפחתהסיפוריגם

נוספים.

 75 (מיםלבלועבמקוםרדדי:חגית

פואמהמום,בההיהולא ,)'מע
 ,)'מע 53 (מדברתולמקהלהלקריינית

 2015פרדסבהרצאתהספריםשני

ולשעותלחרחר;מים;לבלוע"במקום

פשוטאםאולי;בועטת//שלתנועות

הין;אתתראיפתאוםטובעת;שאתבגידי

 .) 18עמ'מים',לבלוע<'במקוםמושטת"

נפוחה//כואבתבוכה;לאהיא ; ;,אל"

שבריבין ;יחפה;משוטטתירח;בלי~לילה

 .) 47עמ'בוכה',לאהיא('לאההבטחה"

אח,תפחותמיליוןמנדה-לוי:עודד
עמ' 39 , 2015חרשןאבןהרצאת

בזהזהנשזריםהתבגרותסיפורישני

הגדולההשביתהברקעקצרות;בשורות

רר"א?"השבעים:שנותשלאביבבתל

 /;:זל:קהי'ע;ן;זtי~~ה:ק~~יאדכה tf ז:;
?~רי 1זגרז:וי 't / ,עי~;ת~:;גק~הי
עיגים / ,ת;ע~ז:;קף q ??~:ק~ר /.:;מד.ז:וי

תרים 9:;~שפתלגז,ברי; וצ??~~זרות

~?? Qt' "24<עמ'ה (. 

 f •.ח ]" f ' '!ו

 r ~·-. ~ .,.-:- ~· ~ _ . ~·ד·
~" . ..• 

מעדן,יוצאאינוונהרגל:אשר
עמ' 93 , 2015פרדסהרצאת

 /ה??שלחת ת~,זג~ע??ציפוראתה"לעתים
אפרוח;אתהלעתיםהקן./~ן ז:;י~~

אתהלעתים:;ג:קנפיו.;מרפרףמזן!לח

 .) 44עמ' ,'ןק'<עת"בטרםלאדמהנופל

רוח,מצבישלרוחותקודרי:מאיר
עמ' 3 5 , 2015עמדההרצאת

אףמהספינה./נפלתיהסערה;"בזמן

 1ש;סהואנישמע./לאראה,/לאאחד;

כאן"עוד;אני;וצועק;הספינה;אחרי

 .) 35<עמ'

כרמלהרצאתלונדוניו,תנחבא:נורית
עמ' 60 , 2015

עם; ה~~ 9 ז:;~ יי~~ז:; ;י~ם Q"בהתפשטות

~ת ;ת~;להלב, J/ יt~גi 1~יב 9לט ry ~!י
~זtין;ח~ה 't~ס}.ות /-הנשימהיר~י

 .) 45עמ'('אהבה',חשףף.""~:קנת-:;ג?נ:יה

שפיר,תמשמרותשטרנפלד:מעין
עמ' 44 , 2015פרדסהרצאת

אותוסובביםכוכבים;עשרה"והנה;

ג"ל?עך;:ק~ים /.'ם.ל"גלנו'ישר~רים;

? j( ;;קנףתt1ר;רש 71 ~~זגעלעת/J "שותקים
 .) 29עמ'יוסף'>,('ויחלום

הבאה,הנשימהעדחיים:מררעדינה

עמ' 62 , 2015לעטחברהרצאת
זtשהפסקותבין:;גקטנ;ת;משתעל"לילה

המתותהנשים;גשר לי~~ג;:פוסעקרות./

ישן'('חובהבית"עלגקכבל~ן;אהובעם

 .) 14עמ'

חייםמרוערגיה

-" . -

 :tי- .
~~ ; f . 

הבאההנשימהער

עמדההרצאתמכל,יותרזרארץ:רותי
עמ' 89 , 2015

~עיראותי;ך;ןפתהגז,ךב"ארוחת

ל??צא°מצליחהלא /;:ז:;גירה,?עיר;:ו~רכרים
 1 ןס?~ז:;עלאותהשעזבז:וי ם;יז:;~אותי;

חסכת ;ה;:;תאניכ:;גיםימיםכך./תם 9

~~ j? 50<עמ'ףרע~ה"~בףךה 1ל (. 

חולשלשארןצדרברים:נורית
 , 2015חדריםהרצאתבשקט,מתקתק

עמ' 122

ולתפורעצמישלבשמיכה"להתכס;ת

לל~ף~ה ryבלהתעטףסוד;בתוךסוד

להתכס;תלהתעייף.""//."מחשבה,חו~י

בה / ת.ל~?ג?ולתפורעצמישלבשמיכה

לישון"אותילהשכיבזוק.רת ת.ל~ק??חידתי
 .) 61עמ'סוד',בתוךסוד(ך'תופרת

המלקותמאותארבעדלינה:ירון
הקיבוץהרצאתאחרים,וסרטים

עמ' 136 , 2015המאוחד

מכונניםקולנועסרטישלוניתוחסקירה

השביעי""החותםהיצ'קוק,של("ורטיגו"

שלבהקשראחרים>ורביםברגמןשל

נקודותשונות;ודיסיפלינותאמנויות

תפקידההצופה,שלאחריותו-הןהמוצא

סולידרותמשבר'בעתותאמנותשל

ועוד.ואנושיתחברתית

צ'לו,ליהיהלויצחק:בןליאורה
עמ' 113 , 2015פרדסהוצאת

להתכווןומבלי ;ה~ ?jקי 9לריד~גן";:וזגר~ה
~ר~הסבתאהנוראים:;ל:~יםאותיזורק
חסרילאנשים / J/ךלף~כקיוצקת~לי

י;תר"קצתיום ל~~המצטמקים;זהות

 .) 12עמ'לוינסקי',('גן

התהוו,תזמןגינזבורג-כרמי:אירית

עמ' 46 , 2015פרדסהרצאת

 /?ם.ל"גז:;~תלע,ז"ב ;ה~;ךלא י~ר~ז:;"ר~ם

אליו./ו~תגעגעג~ר~ר;א;ח.זל.ם";:זג

:ק.ז:וקף~ם"~לא;:זך~גניםש;תקים;;:ז~ןגים

 .) 25עמ' , 3הפרפר'('שירי

תראונילאמדועעוז:דניאל
עמ' 95 , 2015כתרהוצאתבדרכים,

מלוויםקצרצרים,סיפוריםושישהשמונים

הסיפורים .ויכנסקינועהשלבאיורים

ככתובאו 1זמניאגדי-עלבנוסחכתובים

שהעדרפתוחים,משלים-הספרבגב

זמן"כמההיחיד:הקבועבהםהואהפתרון

השען.אתשאלתי-שעוני?תיקוןייקח

 .) 33עמ'('השען',תדע"לאלעולםענה:

עםהרצאתבנדיט,אררלב:איתמר
עמ' 424 , 2015עובד

השנויאביואתלחפשלפוליןשבטאדק

הכפראליחדיוצאיםהשנייםבמחלוקת.

דמותנבחניםשבמהלכובמסע 1באושממנו

אוורוצח,אליםאבהחיהוהעבר:האב

כריזמטי?מלחמהגיבור

לאהבה,טובזמןלאיונה:יוסי
 321 , 2015המאוחדהקיבוץהוצאת

עמ'

מסופריונהיוסישלהביכוריםרומן

פלסטיניםזוגצירים:ובשניקולותבארבעה

נישואיהםקשייעםהמתמודדברמאללה

המתכונניםאביבבתלסטודנטיםוזוג

הברית.בארצותהדוקטורטללימודי

כחומריהחייםלויפרימרלאנג:בדל
כרמלהוצאתקרפ,עליתתרגום:

עמ' 199 , 2015

בולשכתבלויפרימושלהביוגרפיה

בניתוחהמוביליםהפילוסופיםמן-לאנג

בידיהיהודיהעםרצחשלפילוסופי

הביוגרפיהאתמתחיללאנגהנאצים.

שלומותוחייופשראחרומתחקהמהסוף,

באושוויץ.בשהותודווקאנעוץשאינולוי'

חדשו,תמחשבותליפסקר:אבידב
 , 2015אילןבראוניברסיטתהוצאת

עמ' 281

שלהספרותיהיקוםעלמחשבהמקטעי

שבראהמיתולוגיתהכרוניקה-עגנון

היהודיתלקהילהזיכרוןככתבעגנון

שלה.הנעלמיםלטקסטיםובעיקר

הפרא,סרסיסוליפוקובר:ש.סם
עמ' 348 , 2015כרמלהוצאת

מחשבותיוסוליפ,שבמרכזוהגותירומן

בדמדומיםהשרויההכרתוורגשותיו.

סיפורים,המספרותשונותדמויותכוללת

לעוררה.ומנסותביניהןמתווכחות

עלאנגליטייסגביש:חיהגביש,דב
העולםבמלחמתעוולהברבריכנפי

 108 , 2015כרמלהרצאתהראשונה,

עמ'

"עוולה",הסיפוראתכרנוכתב-1920ב

בידיבריטישבוישלהסגרתופרשתעל

פרסם 1921ב·לטורקים.עבריםפועלים

ספרואתאוונסג'וןאלפרדהאנגליהטייס

במלחמהקורותיועל-הכריחהמועדון

שניביןקושריםהמח~ריםמהשבי.ובריחתו

הסיפורים.
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