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בן·עמיראובן
המדינהעובדיהסתדרותמזכ"ל

צריכהרפורמהכל
העובריםאתלשרת

משפחתיעםעברתיצעירבגילאולםאביב,תלילידאני
ושםפועלים,נעיראזידועהשחיתהבחולון,לגור

שנתעשיתי , 7-194בלימודיאתסיימתי .התחננתי
שלהקבעבמנגנוןלעבודועברתיב"הגנה"שירות

אתהשחרור.במלחמתהקרבותפרוץעדה"הגנה"
גבעתי,חטיבתבמסגרתעבדתיהשחרורמלחמת
שלה.הקרבותבכלולחמתי

תחילתעםוכבדב"תע"ש",לעבודהחילותיהשחרורעם
וראיתיהעובדים,ועדנחברמרבתישםפעילותי
מגילבישקיננוודחףצודךשלמילויהציבוריתבפעילות

לעבודועבדתיה"תע"ש"אתעזבתי-1953בצעיר.
השלמתיהלימודים.לספסלחזרתיובמקבילב"מלבן",
גםועברתיציבורי,ומנהלכלכלהשלבתחוםלימודים
 •-1957בללמודסיימתיהארץ.בידיעתקורסים
וכיהנתיאביב,בתל"מלבן"עובדיועדכמזכירתפקדתי
שלהקשישיםמוסדותשלבמנגנוןאדםנוחעלכמפקח
מןכמזכירלכהןליהציעו-1963באביב.בתל"מלבן"
ארגוןעדייןאז-המדינהעודביהסתדרותשלהמניין
אתקבלתיאביב.תלפועליבמועצת-המדינהעובדי

עובדיארגוןעםגודליאתקשרתיומאזההצעה,
המדינה.

לעמודנבחרתי-1969ובהמניין,מןכמזכירהתחלתי
חוגכמרכזכיהנתיבואביבי,התלהסניףבראש

 3-197ב . 197 3לשנתעדהמדינהעובדיהסתדרות
הסתדרותשלהפעילהבמזכירותחברלהיותנבחרתי
הדואר,עובדיתיקאתלידיוקיבלתיהמדינהעובדי

זאתעםיחדהתקשורת.משדדלהיותהפךמכןשלאחד
כיהנתיוגםהחקלאות,משדדעובדיבתיקעסקתי
כגוןהקימה,המדינהעודבישהסתדרותמפעליםבמספר
המרכזיתבוועדהחגרחייתיכלכלח.למפעליהחברה

כממלאלכחןהחילותי-1978בובעדךייצוד,למועצות
המדינה.עובדיהסתדרותשלהכלליהמזכירלסגןמקום
בראשלעמודנבחרתיהקודםהמזכירשלפרישתועם

ידיעלנבחרתי 19Sוב·סהמדינה,עובדיהסתדרות
לכחןהמדינהעודביהסתדרותשלהשלישיתהוועידה
הכללי.כמזכיר

האיגודשלבתחומיםשלנוהפעילותאתהעמקנומאז
כגוןמפעליםלנוישהכלכליים.בתחומיםרגםהמקצועי

שמפעילהכלכלה,למפעליוהחברהחדדי,ביטוחקרן
עובדילילדיקייטנותשלקיץמפעליסיוע,קרנות

בנקהמדינה,עובדישלוהבנקמלגות,קרןהמדינה,
בתחוםלפעילותינרחבנדמצאתיאני"יהב".

המצומצמת.בהנחלהוגם"יהב"בנקשלהדירקטוריון
חברים, 73,000מקיפחהמדינהעובדיהסתדרות

אנחנוגמלאים. 23סס, oו·פעיליםעובדים so,oooנש·
ממשירהגמלאילגמלאי.פעילעובדביןמפליםאיננו
המדינהעובדישהסתדרותהשירותיםכלאתלקבל

ופעילויותרווחהשירותיכגון-לחבריהמעניקה

בסיסעלשבנויההתקציבית,הפנסיהשיטתשונות.
להסכמיבטבורהקשורהלגמלאותהמדינהשירותחוק

עלגםמוחלהשכרלהסכמישנוגעמהוכלהשכר,
בשעתואבלמאליו,ומובןטבעיזהחירםהגמלאים.

הסכמיהחלתעלקשהמאבקלהיאבקצריכיםחיינו
גמלאים.עלהשכר
תנועתשלמעורערובלתיברוררובקייםומתמידמאז

הבחירותניאםהמדינה,עובדיבהסתדרותהעבודה

אחרות,מקצועיותלהסתדרויותמבחירותשונות
זהותתעודתבהצגתמותניתהבחירהזכותבחיות

כלומד,חבר.תעדותבהצגתולאהקלפיועדתוחותמת
עובדיבהסתדרותחברמדינהעובדשחראמיכל

נקבעזהנוחלבהסתדרות.חבראינואםגםהמדינה,
בג"ץ.ידיעלשאומצההמחוזיהדיןביתשלבפסיקה

ולכןהפסידה,ולצערי,כךעלערערהההסתדרות
הסתדרות.חברישאינםכאלהגםבוחרים

במשדדישלוהמאחזיםאתהליכודהעמיק 1977מאז
משדדישלמאסיביתלפוליטיזציהוגרםהממשלה
לשנות .באנשיוהמפתחתפקידיאיושידיעלהממשלה
אתשמנווטיםהםלמיניהםוהיועציםהשדים

המדיניות.

הליכודשלהמאחזיםוהעמקתהפוליטיזציהחרףאבל
שהתקיימובבחירותמכובדתמאדתוצאהעםיצאנו

מאזבהחברשאניהמפלגהלצעדי,דצמבר.בתחילת
וזהובמפק,דאידיאולוגיבוויכוחעסוקהחיתה 1948
לנעשהמספקתלבתשומתהפנייתולאילהזנחהגרם

המקצועייםמהאיגדויםשהוא-שלנוהמקצועיבאיגוד
חסדצעדזהולדעתי,הציבורי.בשירותהמובילים
המגמותאחתהיאעודביםשהזנחתחוששואניאחריות

בשער,מטיףלחיותרוצחלאאניהעבודה.מפלגתשל
ביוקד.כךעלתשלםשהמפלגהחוששאניאגל

תחומיםלשנימתחלקיםלפנידואהשאניהיעדים
המקצועיהאיגודיעדי-גזהזהושלוביםמקבילים

חםהמקצועיהאיגודיעדיהכללית.ההסתדרותויעדי
ולשמורולחמשירבאמונה,העודביםאתולייצגלחמשיר

הרפורמהאתלאמץישזהבענייןחדיאלי.השכרעל
השכרלמעדנתבנוגעזוסמןועדתידיעלשהוצעה
אכןההמלצותשיישוםלוודא,אבלהציבורי,בשירות

דילאהעודבים.שלוהעבודההשכרתנאילשיפוריביא
זוהעודבים.אתלשרתצריכההיארפורמה,שזוהיבנך

הנושאההמלצות.יישוםאתעיכבנועכשיושעדחסינה
חחילונוולמעשהבולפעולשחייביםנושאהואהשני
קבלניםבהכנסתמדוברהקבלנית.העבודהנושאבנך:

החוצה,עבודותהצאתאוהממשלה~שדדישללמסגרת
להםשמקניםאישייםחוזיםעלעובדיםוהחתמת
הביטחוןאתמחםנוטליםאגלמשופריםתנאים

המחלישהזו,בתופעהלהיאבקעומדיםאנוהתעסוקתי.
עקרונית.מתנגדיםאנוושלההמקצועייםהאיגודיםאת

• • • 



השלוםאתלחסוםבסילואןלחםלתתלא
11f'8 המשאאת ) 17.12.91 (אלהבימיםמלווהלחדשותיי:דם

כדיברוישיהיה?)שכךהאמין(מיהנמשךלשלום,~רמתן···· .~
ציפינושכהזהכיעלגאווהואףשמחהשלתחושהליצור •

שלרשמייםשליחיםומתגשם.באעבורועמלנורכהלו
בפררדזרר'בינתייםשידברר-ומדבריםיושביםוהפלסטיניםישראל

פיתררןעלאלאאחר'דברעללאמדברים-איכפתזהלמי
 •ושכולוצערודמע,דםדורישהוארביםדרדרתשללסכסוך
"הפתאים"היינושניםעשרותשבמשךמפנימה?שרםעלגאווה

ושישמהעלשיששאמרהאפשרית,בלתיתיזהעלשהגברהיחידים,
בזכריותהדדיתהכרהתהיהאםרקייפתררשהסכסרךלדבר'מיעם

נרגזים,-עלינואמררלאמההעמים.שנישלעצמיתלהגדרה
 1לא?רמהררפי·מרח,בייםתמהריפי·נפשערכרי·ישראל'

עשןרניחרחהשלוםרכבתאתוגרור nהשלום,קטר ,הקטרובינתיים
הארמוןבארלמרתשריחףהנאיבית,הזר'העתיקההשלוםמקטרת
הקטר •בררשינגםרןרפררזדררירהמר"מבחדריעתהמרחףבמדריד'

ראףעיכוביםתקרים,גםוייתכנווחרקהדעייןהסופיתהתחנהנרסע.

כבררזהמוגדר.הנירוןאבלאנושי.זהירתר.כבדהארקלהתארנה
הקרב.הניצחוןטעם

רמרשכתערלהמרירותאיזר •התסכולמןמשהרגםישכן'פיעלראף
כךכלסרקסטי'אירוני'חירךומעקמתמטה,כלפיהפהזררירתאת

תרומהתרמנוהתחומים,בכלואמניםאקדמאיםסרפדים,אבר'מרבד.
האררירה.ולהכנתהמסילהלבנייתהזה,למסעהקרקעלהכשרת
למעןהידברות,למעןמשמער'כפשרםרסינרן'תוךאףנאבקנו'

שלנציגיואשייף.עםשיחרתכן'-אשייףעםשיחרתלמעןמר"מ,
עםרמתןמשאומנהלניהלעצמושמיראשייף,עםמדבריםשמיר
אשייף.

כחייליםרצופים,בצדניצביםלארת,ללאזהלכירוןשדחפנוואגר'
תהילתראת-שםמדוכדכיםפה,פצועים-מהקרבשחזורותיקים

שהלכולאןשהלכולתהליך'שהתנגדואחרים,יקצורהניצחון
השוטרהסדרן'ידיעלנגרורבאזיקיםכבוליםשכמעםככפריי·שד'

לעשרתואיפרא,עלינו,מההאמריאקי.השריףאר

יהודיםהישראלים,והאמניםהאקדמאיםהסרפדים,קבוצתאגר'
שקדםהפעילותגלאתהתחלנומהשטחים,ופלסטיניםוערבים
ריחידיס,ברודיםממשהיינולאינתיפדה.מעטרתלאבשנים

אלה,שררותכרתב ,-1981בהעמים.ביןשלרםלדברשישכשהאמנו
ישראלישמאליפוליטיקאיובתיורךעבריסרפדערדעםיחד

פלסטינים.סרפדיםשניעםסודרתובסררילראשונהנפגשראדיקלי'
רליצררלנסותחיתהבירושליםשהתקיימההזו'הפגישהמטרת
זרהעמים.שניסרפדיםביןלהידברותירתרארפחרתקבועהמסגרת
שניים,שלבפרררמיםנרספרתפגישותבארכךאחרהראשית.חיתה

רתמיובשיררירןתמיד ,צדדידרתמיד-צדמכלארבעהשלרשה,
כשמרנה·שבעהגורלה,פגישההיתהכךאחרונרקב.כןריכרחתרך

חדוראביב.בתלב"צררתא"משלנרוכעשריםהשטחיםמןסרפדים
כךאחרהכל.אתמלהכילצרהיה"צררתא")<מנהלצירןשלהגורל

"הורעדהאישעםירושליםבמזרחמשתתפיםרבתפגישההתקיימה
שלהם.האמיתייםהמנהיגיםמןהפלסטינים,שלהמכררנת"הלאומית

שבחלקו ,אינטנסיבירפרליטיתוכרתיפעולהשיתוףעלדרברשם
נררה·צדק,בתיאטררןהמרבי'כשבכנס ,ירתרמארחוהתבצע

מישראלסרפדיםשלוכרתעשרותבהשתתפותבתל·אביב
בכנסהישראלי-פלסטיני.היוצריםרעדחרקםהכבושים,ומהשטחים

קנירק.ריררםחביביאמיל-פריטטייםראשיושבישניבכחדרזה
קשה.ביקרוביר·זית,בארניברסיטתשלנרביקרוקדםהזהלכנסאך

ססרדנטיםעםשלהם,האמיתיתהסירובחזיתעםפגישהשםחיתה
מערבכרחוקמהםוחרקהחיתהבסכסוךשהפשרהראקידליםומרצים

המשותפתהצהרייםאורחתרוקמייאשת,פגישהחיתהזרממזרח.

האררירהאתכמעםלאשיפרהבראמללההסרפדיםקבוצתרשלשלנר
בצאתנוארתנרשליורההמריר'הלרראיטעםאתוסילקה

ביר·זית.מאוניברסיטת

מתלסרפדיםקבוצתביקרנו'האינתיפדהשלהראשוניםבימיםרממש
העלוביםהפליטיםמחברתאתגםכללהביקוררבתי.בעזהאביב,

משהררקובאבשהנהואר'לזעהשיצאהבקבוצההסרפדיםרהאירמים.
אזרחילמריומתפתחשהולךרב,זמןשיימשךומסרכן'מחרידקשה,
ממהמזועזעיםרחזרנררראינריצאנו •מיידימשהריעשהלאאם

הפלסטיניתהמשלחתראשאלאאחרלאהיהשלנרהמארחשראינו.
הזהרהשקרלהשקטהנברן'הקשיש,רהררפאלשלום,רמתןלמשא
היומיתבעיתרנרתדר·חרפרסמנרחזרנואז.כברארתנרהרשים

דברכמותר'ידענושלאדברעלינוומתרגששהולךוהתרענו
שעהלאאישכרגיל' •שלנוהמקומיתההיסטוריהמהלךאתשישנה
התרגש.לאואיש

שכללבראמללהכנסהיההיוצריםועדפעילותשלהכותרתגולת
פלסטיניםועשרותמישראלוערביםיהודיםאינטלקטואליםעשרות

עםלשיחות mהמשלמחברישנייםגםהשתתפוזהבכנסמהשטחים.
הסמליהשלוםחרזהעלוחתומיםמתנוססיםרשמותיהםשמיר'שלרחי

אז.שחתמנו

רבתעיתונאיםבמסיבתמהזמןכעבוריפורסםההואהשלוםחרזה
בארץגםרבפרסוםקיבלהואשבירושלים.אגווןבביתמשתתפים

המנהיגותעלממתנתבהחלםהשפעהוהשפיעבחרייל'רגם
ישלומר'שנהרגכפיכך'רעל-באירופהרכןבשטחיםהפלסטינית

קבלות.גםלי

חרזהשלאחרלמודלגםשימשאזשנחתםהסמליהחוזהשלהמודל
פלסטיניםביןיותרמאוחרשניםהבריתבארצותשנחתםדרמה,

לישראלים.

ברבמישורמעםלאותרמהעצמהאתהצדיקההיוצריםרעדפעילות
רבמנסלירת.בחשיבהלשינוייםולגדרםלהשפיעיוצריםיכולים

םימפסרמםית.היאעכשיודררקאהרועדפעילותשלהזמניתהפסקתה
ביןלהידברותוכימיהקשרליצרובעיקרהיהתפקידו

מיעםשאיןהסיערןאתלסתורמנתעלהעמיםמשניאינטלקטואלים
בשניהקיימיםהפחדמוקשיאתלפרקולנסותלדבר'מהרעל

וכריששרנותברמותקיימתההידברותזאת,לערמתהיום,הצדדים.
היום.המתבקשתלפעילותמתאיםאינואופיר'פיעלהורדע' •גלי

-גישתולפיאישאיש-ואמוריםחייביםצריכים,איפוא, 'מה
ואמנים?אדקמאיםסופרים,היוםלשעות

לתתלאהסירוב.חזיתאתלחסוםהגנרל:צדיבשניאחדדבררק
הפצצה,אתולפוצץהפתילאתלהבעירהצדדיםמשנילמסררפים
אבלמהוסס,עדייןהראבחיתרליר.עדייןכשחראלניסיוןקץשתשים
ה"רעים"גםיודעיםזהשאתרנדמהממנו'חזרהאיןשכברנדמה

עלמעליםלאשאנואחד'דברעודיודעיםרחםהצדדים.משני
רקבמלחמה,רקבאלימות,רקלעצרוניתןהתהליךשאת-דעתנו
הערביםלביןבינינוהעדיניםהיחסיםאתפררברקטיביתבהצתה
בכלבסילראןלעשרתמנסיםהםזהאתבפרס.רהפלססיניםבכלל

גדרלאותם,ומדריךשמנהיגמיגםרישכרחם.בכלהאמצעים,
 •••הפררברקסררים

להם.לתתאסרוזהאת
 • •לעברולהםלתתאסרו
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השירים;כלווגים:ןד
 1991המאוח;דהקיבוץ

העיזבון.מןשיריו(כולל
 .הפרקבמיודחי:זוין
•אאנ•>שירית mבפרו

הד~אהם: pווניסוול
 ;המאוחדהקיבוץהזןמ;לע

חדששירים<ספר 1991

ומדייק>מענייןלמשורר

ליברביזי:יהר rיס
ספריתמידנה;עם,אזר

 1991כתר;שורשים,

היסטוריהביהדות,<עוסק

ואקטואליה>

זכדוןסרייבין:וכנו

 ,המאודחהקיבוץהמים;
לספרותת·אקרן

ריתמוס; ,ולאמנות
חשדשירים(ספר 1991

גםהשואמשוררשל
 )דמןע

הדהנדל:יהודית
הדחשה,הספדיההטועים;

ספרי ,המאודחהקיבוץ

 1991קריאה;סימן

הסוין;דעסםיו:םסה

ועדנ;עםלעם,הספדיה
1991 

גוםיהגכויול
במבו;ךגנרלם: pםוו

עודנ;עםלעפ,הספדיה,
1991 

המיליוןסבב:תרם
 1991כתר;השביעי;

 ;לומייחל:rרבי:סלרם
(שירים 1991עקד;

משוררלשחשדים
מיסטיקון>

נתןדרוםן:םנחם

פרקי ,מןאלתר
הקיבוץביוגרפיה;

 1991המאוחד;

דקלאזהסד: 11Cחגי
דביר;המלוח;החום
שלעיזבון(ספר 1991

עיתונאי

וחוקר.
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מפריםביקורת •

שחראשיד

סיפור

סיפוראו

שידשחרא
 :ברתנאאורציון
הקיבוץ ;חצרות

 ; 1991 ;המאוחד

עמ' 64

חצרותברתנא 11רצי 1א

הומלצת
~ןמי

קולז',בן-זרד:יורה
פועלים;ספריתשיר;ם;

1991 

בחמישהודיירי:בוים

ספריתשירים;מימדים,

 1991פועלים;

בר-כרכב:יסרוcל
תמונות;ששמדיום,

קרןהמאודח,הקיבוץ

ולאמנות,לספרותת"א
 1991ריתמוס;

 .כטוויםםרריל 1Cםיס
השירהרבזיי: pםרררת

 ;בתימןהעברית
 1991רשפים;

p אסירביםים:רבי

הרצאתשירים;אדמה,

 1991גולן;ירון

הישראלי·העםזית:וcרן
 1991 ;ראםהרצאת

6 

 ~;~~ ת~~~~:~::,~'~; iר
דולקולפניומוארים,חלונותיו

שבתמרנה,השמיםרחוב.פנס

והםתכלת,צבעםזאת,לערמת
יוםאור-צחוריםענניםמלאי
אךצוין'לאהציירשםמלא.
מאג-רנהשללהיותעשויההיא
ריאליסטייםאלמנטיםהמעמתריט,

בדייק-ומראהסרריאליסטי,באופן
שלהאחרהצדאתוביובשכרת

ממנו,מתעלמיםשאנוהאובייקט,
התמרנהשבהרגל.הסתכלותמתוך

הספר'עטיפתעלהסרריאליסטית
בלתיוקשריםזיקות"להאירבאה

ריאליסטית,מציאותביןשגרתיים
והחוויהההוויהלביןכביכול,

והעל-הפרדרכסשבההאנושית,
משמערתכעלמקרםתופסיםחרשי

כמרהבודד'הפרטבחיימרכזית

המובאהאתכולה".האנושותבחיי
מןבמלה,מלההעתקתי,הזאת
 .עצמוהספרעטיפתעלהכתוב
ליד"העץשבספר,האחרוןבשיר
פי-תמרנהיש ) 63(עמ'הבית"

עומדהביתליד :שלמהגררטיבית
בר,-העליםברור'"הפריעץ'
שמפרפר /הפרפרברור /וים,

כלבשלההשתנהסימןמעלבגזע
ועוצר.מטפטףהאורולמעלה /
 ;למטה"נקורההטובוהצל /

להתחפששמתעקששה"שלםאלא
שלביתאותרשבראשלחלק",
 :הגיגיםטעוןמשפטהואהשיר'
יישארלחלק,יתחפשאםגםאולי
שכלצבר'צמחלאותומשל ;שלם
דורותיבשכיאףממנו'זעירחלק
והואמיםמעטלותןדורות,על

רעליםגבעולמנביטשורש,מוציא
שלשירולם. Wעץרפידות,ופרחים
פסוקופוסקאינוברתנא,אררצירן

והשערותהנחרתמלאהוא ;ומפסיק
בתוכואוצרהפיגורטיבי ;ושאלות

 .האבסטרקטיאת
בספרמצאתילאהאלוהיםאת

השמיםרוחותארבעאךבמפורש,

באותהן"כיבר'וקיימותחיות

רבךביבאותשהןכשםבעץ'בר",

השדה".עץהאדם"כיאדם,ובכל

אתהקלידקצהעלרקהעליתי
השיראשראתבשיר'טמוןאשר

כיעדשואל'העץאשרואתטעון
סביבו",ונערמותהולכות"שאלות

לשמים.רמ~ברלקירותמ~~ר

אררצירןשללדעתוהמשורר'
תש-המקבלמדירםהואברתנא,

ארתהומעבירנעלםממקררדודת
כמהעדלסגור,כדיהקורא,אל

וחרץ'פניםביןהפעראתשניתן'

אתפותחזהרעיון .ונפשגרףבין

הארץ'כדררעלבסיפורהספר'
מבניאחדשלחלום"כרכבשהוא

מראותאינם"החלומותהאדם".
שכלעולמות,זכררןאלאשרא,
אחרת".מתקופהעמונושאאחד

שהםלכרכביםנמשכיםאדםבני
הופךברתנאאררצירןחלומותיהם.

נפשלמשאתהנעלםהעבראתבזה
אתמאתנוזג~לים"הפחד .לעתיד
לשם.אותנוק;שרחרטאבלהדרך,

אלאננעצת,חרבלאכבלים,לא
(תמציתיקרע"ולאנקרעשלאחרט
יחזירזה,מיסטיחרט .) 14מעמ'

 ,,"הביתה.אחדיוםאותנו
ושמרנה ,בספר"סיפורים" 41

הסיפורים.ביןמשובציםשירים

כנפיים,מצמיחההפרוזהכאשר

נוס-שבסיפורהכבדותהמחשבות

ניקודהופכותהנקודות .לשירקרת
המליםנקטעות.הארוכותוהשררות
ברתנא ;תפקידןאתגמרוהרבות

השחמט,לקופסתאותןמכניס
שלאמליםהבא.למשחקשמורות

אלבדרכןנשרפודיין'נרצצותהיו
שנשארו'המלים .ל~פרוהיוהשיר
אחתמלהלפעמים ;והתגבשוקרבו
"קראתיך". :שררהברנהבלבד
שתיארההקבלה,לתורתבדרמה

האלוהיםשלכאיבריםררת pהסאת
-גבורהימין'זרוע-(חסד
ברתנאאררצירןמקייםשמאל),זרוע
"הקול .בגרפוכמשורר'ישרתואת

 ; ) 28(עמ'יד"גםהצמיח ,שבישר

ידרואהאנישלי'ליד"מעבר
(עמ'כרתכת"היאגםאחרת,

לעצמימצמיחשאני"הנגפים ; ) 9
במציאותתצמחנהלאבמחשבה,
שכלמגלה"אני ; ) 31(עמ'לעולם"

 .) 38(עמ'גדול"אחדתמרורכולי

מתוארותהמשוררשלהספרות
ממניומייגעתאין-סופיתכ"ריצה

אליו"למקרםכהתעופפותראלי", .
לעולם".המחשבותתגענהלא

בעצםהרבהעוסקברתנאאררצירן

שאני"השירים :השירהתהליך
אחרת,משפהתרגוםהםכותב,

שפתוקצב.משקללהםהיושבה
השי-ומגומגמת.כבדההתרגום

לפירוש,זקוקים'המתורגמים'וים
איתורגמו'כברשהםמאחראך

מעמ'(תמציתלפרשם"ערדאפשר
האר-אתכאןמנצלברתנא .) 4 7

הוא"תרגום"משמערתשבהמית,

קצתהואלפעמים"פירוש".גם
לקרואהוא.זמן"בזבוז :מתנשא

זר"כתיבה ;כותב"שאנימהאת

אתלרתקשנועדההטעיההיא
 ;מסתלק"שאניבזמןהקוראים
משהרוערדידמאחורי"השארתי

שימשיכוהקוראיםאתלרתקכדי
 ,) 46מעמ'(תמציתאתכם"להעסיק

"הכול :ונסקישלאברהםוכדברי
בתרךברתנאמסתגרהרפככם",בי

מת-אצלישמש'"כשבחוץ :עצמו
רוחות,כשבחוץ ;השמיםקדרים

הניירותאתהמפוררשרבאצלי
ל~פר".

ברתנאשלבשירתוהאדםבנייחסי
היחידהשירוקרים.קשוחיםהם

"ררמנסה",ששמרלבינה,שבינו
שלבהתייחדות .רומנטיאנטיהוא

זהדבקיםכשהםוהמלכה,המלך
החלומותרקנפגשיםבחשכה,בזר

צ- nההםאלה,ואפילושלהם,
ניתקים"אז' :שלהםהדחוייםאים
אישאישומתכווציםהזריםשני

באצבעותזקנות,בידיים .בפינתו

עלמכיםהםמשיגרון'עקומות
(עמ'עליהם"שסגרהסיפורכותלי

(עמ'"אהבה"ששמרבסיפור .) 20

יותראינםהאהבה"רגעי ,) 30

ועדייןמקרוב,זהשמתמבשר

במצב 'י~שישבנועם ...נרקבלא
שה-האשליהאתמעניקהואזה,
יימשכושהחיים ...וקייםיציבכול

הנרקב,הקר,הבשרלנוכח ...לנצח
גםדבר".האוהביםלומדיםלא

הםלילדיהםהרריםביןהיחסים
"ההררים .מתמידמכניסטיתהליך
האחד"מצדואחד".גרףהםרהבן

מtזין.ישונוצרממשיךתמידהוא

הזמןכלמתפוררהואהשנימצדו
 .) 24(עמ'לעפר"

שייכיםהםאישיים.אינםהסיפורים

המשנה ,) 55(עמ'שיקרם"ל"מפעל
האנשיםמןונוטלהחברהפניאת
ותנאיאקליםתנאי .הזמןמושגאת

וטובוטיבועלמשפיעיםתאורה
אףאנשים,כאןאיןהאדם.של
מסהכאןיש ;ונשיםגבריםלא

עצובהפרוגנוזההיאזאתאנושית.

ביר-פיסי'בתחוםבידירנימדעשל

 .סטאטישזמנו

"לאור-שררות,שתיבןפרוזהקטע
אתמסייםהעתיד",שלתופרים
תרעלתיביאהזה"הספר :הספר

רקשכןהעתיד'שללאורתופדים
והקור-המבקריםעליויקפצואז

זרקביעהאםיודעאיניאים".

יכולהספררתאםיודעואינינכרנה,
אמר'אלירטט"סתרעלת.להביא

מבנהלמראהמתרגשיםכשאנוכי
מהשואלים,אנואיןארכיטקטוני

מקדשביתשראינובזההתועלת
ארמשוררמלכותית.פירמידהאר
נהנהאחר'אמןכלכמרפר' gמ

גםורוצהיצירתותהליךמעצם
וככללאחרים,הנאתואתלהנחיל
-מיצירתוהנהניםמספרשיגדל

שמחתו.תגדלכן
אררצירןאתמאכזבאניאולי

ישלספרותכיהמאמיןברתנא,
הבההדור.חינוךשלתפקידגם

טובהשיצירהבהנאה,נסתפק

ברתנאראררצירןלקוראיה,גורמת
 •קוראיו.עםישמח

נתנווןמלכה

תבכי?מהעל

א;סןנכ;ס;ת

jJ ;ז-רi ה

~זגריד~ליךה~רי~ליכין
~י~ה iJ~ב~ל;תר~ת.פ;

 יכ;:נ;:זpל~תה;מ;תמחאהלגב~ל;זן
• : : T T : • • 

ז:ו:;נ:;כיזגה~ל
 ?עבזתיילדא;יה~דיילדעל

-.""."" : • :•:• -T • 

~ן~ןל;ל:;ננ;ת ~~ fז5תת nסש;ל~ם~ל
מריבהנמ;לדת

: •.• :• : • T 

ס~ר~:;ניםנח.ריחלאחזכב~אתת nהש;לרן;
: ---•• ; T •:: ••• • T ; T • 

-מ;רשתשל .. . ... ... 
 !מיתהא;לח!(ים

: -• • T 

ז:ו:;נ:;כיזגה~ל
~ז;ר

 142-143ג'?יןן



רגולנטשמואל

גנזי

שירת

קדם
 •םפריםביקורת

.·' .. :.·. 1 העשר•םהפרקפנ•נו 11
שלבמחקריוושניים .~•"'-::•

רצהבי.יהודהפרופי ,
תשעיםקדם,בפיוסיעוסקזהמחקר

שלמחיבוןםמצקתם ,במספרואחד

שנודעופייסנים,וחמישהארבעים

הפיוסאתמשקףהלקםבשמותיהם.
הפיוסים,ולנואשיולדורותיוהעברי

ולפיהשנהמועדילפידורים 9
עלמחקריםובצדםעניינים:
ועלהספרדיוהפיוסהתפילה
ראוי •לתוכושחדרוזרות,השפעות

בקלסהלאהיפהשהספרותלציין
הדורותעדהמזרחבקהילות

שירתאתרקידעוהןהאחרונים.

והלכהשהשתלשלההקודש,

לימינו.סמוךודעהמקראמתקופת
הפיוסיםשלמוצאםארצותפיעל
שלתרומתןעללמדיםאנו

השירה.בשדההשונותהאסבכולות
צפון ,) 28 (ספרדצועדות~ראש

 ,) 8 (גבל ,) 13 (תימן ,) 19 (אפריקה

 ,) 2 (מצרים ,) 3 (איםליה ) 5 (א"י

השירהשקיעת .) 2 (ופרססוריה

ברחביבני·הגולהופיזורבספרד

הצמיחו ,ספרדגירושעםהמזרח

אתלשמששנועדהחדשה,שירה
·הבכנסתבביתהקהילותצרכי

שהשירה ,הדברומעניוובבית.

-נםתהבאירופההעברית
לנתיב-המערבספרותבהשפעת
המזרחשירתואילו ,החילוני
והתפרקהבגידרי·קדושהנתגדרה

שהצביוןמבכאן •מעדיי·המחקר

בשירתשבכןממנה,ניםלהאישי
שלשליחםהפייסןשימשהקודש

ואילוהמקום,לפניהמתפללים
הפרםחוויותעמדוהחולבשירת
השיר.במרבכז

יסודנוצקהשש·עשרההמאהמן

שירתרעננה.רוחבהשהפיחחדש,

לנ~שה.נתספרדשירתשלהחשק
אהבתשלמיסםי·אלגוריבלבוש
להניח,ישישראל.וכנסתהמקום

הקבלהבפריחתנעוציםששרשיה
נג'ארה.ישראלר'ובשירתבצפת
זיקתהמצדאפריקה,צפוןיהדות

עומדתולשירתה,ספרדלתרבות
כמהואכןהמזרח,קהילותבראש

שלמצאצאיהםהיומפייטניה
תכניהםמצדספר.דמגורשי

נושאיםאותםעלהפיוסיםמיוסדים
העולמות,שניביןההבחנה ,למשל

לדורותיו:העבריבפירםהמקובלים
לגאולהוהבכמיההמזההגלותבכרבד
סרוחיליוצרiיז,הנפשצמאוןמזה,

םאים nהיצרים,ותאוותהחיים

ותפארתהבוראגדולתותשובה,
מןהגא.ועולםהנשמה ,יצירתו

הספרדיתהחולששירתהמפורסמות
שלהמכרעתהשפעתהתחתעמדה
ובצורה,בתוכןהערבית:השירה

גםאך·הרעיונות.ובשאילתבמשקל
מןלגמרינוקהלאהספרדיהפיוס

באהזוהשפעההערבית.ההשפעה

המוסרבספרותגםכיסוילידי
לדיהלבבות·רחובותהביניימית

פקודהאגןיוסףבןבחיי

משליםאוסף-רמבחר·הפנינים·
מקורהזוהשפעהלרשב"ג).המיוחס
שלוהחסידותהמסתוריןבתורת

משמםופתגמים~מרותהמוסלמים,
הכיליפים ,וחבריומוחמדהנביאשל

המוסלמים.המוסרובעליהראשונים
האלהים,מפני~גרסשאיןהרעיון

לאגן-גכתר·מלכות·שהרגעכפי
בתהילים,תחילהמופיעגנ~יררל
הלקוניתבצורתואךקל"ם,מזמור

מקורראליך•,ממך"אברחוהשברנה
 ,רכןהביניימית.הערביתבספרות
סרבה,מרובהכועסיםעל ,למשל

וסייגשלבפיוסיםלבסרישאברכפי
מקנ~ילרתמוצאיםאנוררשב•ג,
<אוקררהג'אהיליתהערביתבשירה

שללמרטיביםובאשראלקייס).
תבלהמרות,לקראתכמסעהחיים

רעוע,בכגשרהעולםגניה,בכאוכלת
אלהלכל-ספרדבשירתהמצריים

נודעיםמשורריםאצלמקבילותיש
 •וערדאלמרתג:;גי ,אלמרע.rכזבכאגן
במחקרהמצרינוסף,מענייןגילוי

שלחילונייםמרםיביםהוא ,שלפנינו
כיאם ,הספרדיבפירםאהבה

מםשםרש ,כמרבן ,נזהרוהמשוררים

מהשפעתןגםלהתעלםאיןמחיצות.
הנזיריתהערביתהספרותשל

שלנרהפיוסיםעל )ד~~ז(והפרושית
גםראלתרחידי).אלעתאהיה(אגן

הזההעולם;נ~תשלהמרםיב
בספרותקדרםנושא-ותענרגיר

ולשגשוגלפריחהזכה-העולם
היאשאףהערביתהספרותבהשפעת

ופרס.הרזומספררתאותוינקה

הרמב•ע,בשיריהמצריזה,מרםיב

ניכרתכן :וזימנה·-בבכלילהמקורר
 ,אלגזאל~חאמדאגרשלהשפעתו

בפירםהמוסלמים,התיארלרגיםגדול

הספרדי.

מתייחסבמיוחדמרתקפרק

עלערביותלהשפעות
הכתובלרשנ~•ג,·כתר·מלכות·

פרוזהההם,בימיםמקובלבסגנון

עלמצביערצהנ~יוחרוזה.נמלצת
המגמהבכה:עדהודגששלארעיון

 •זרשביצירההכלליתהאנושית
בכאדם.ב~רדארלפנימתייצבהמשורר
אלהיולאגשרכלאלהיהואאלהיר

רשב"גשליצירתובלב.דישראל
והתקופה.המקוםבחותםםבועה

לגמול•,והשנילמעשים•הראשון

שלהערבייםבמקררותגםמצויה
אנ~~שלהמלכים·רבאמורדורובני

באתריהדיןוהואאלסרםרשי>,נ~בכד
נוכחבתוארובשימושהאלהים

שלהסליחהלמידתובאשריחיד.
הריהו ,בכוחרמעוצםודווקא ,האל

המתינותעםאחדנ~~נהערלה
<הו:וןם·הזולתבכלפיוה~ליכנרת
הואשהוכלים ,לצייןראויבערבית>.

שלהבכינרייםותשעהמתשעיםאחד
ה'בכנודשאין ,הרעיוןגם •ל )tה

אלילים,עבודתבגללבמאומהנפגם
י wפ nמהםאליליםעובדישכן

שא~ב-הדרךמןשתעראלהים
הםרהר·,•אנשיתנועתשלמתורתה

במאהובבגדדבבצרהשפרחה

העשירית.

אתההלרייהודהר'בשירתגם
שלהמוםיבשאולים.יסודותמוצא

אהבהבגללייסוריםלחיבובהנםייה
החשקבשירתשכיחגדולה

ריה•למביעובהשפעתההערבית,
אתלחגבשיש ,הרעיוןאת

סרגלשהעםרהפורענוירת,הייסורים
 ,משענ~דיואתרכןהשםקידושעל

המקום.שלרצונועושיםהשםמארח
ב·הפוזרי•גםמרגעזהרעיון

השימושגםהלבבות·.ובחובות
האשלמשל,מנרגזים,יסודותבשני

בתהיליםעודשמקורווהדמע,
שאתביתרמודגש ,)ר"ס(מזמור

(אגןהערביתהחשקשירתבהשפעת

הארבע·עשרה).המאהאלגיקאלה,

הנכנעהאוהב,שלזמרתואף
מופיע ,אהובתולפניומתרפס

הדיןוהואהערבית,בשירה

האדמהמרםיבהסבע.בהאנשת

המתגלמתוהמוריקה,הפורחת
בשירתומאדרווחחשוקה,בעלמה

המאהנרראס,אגרשלהאיררםית
השמינית.

מןגםהושפעהספרדיהפיוס

 ,למשלהניאופלםרנית:הפילוסופיה
ר·עין·הלב·."עין·השכל·רעיון

מצביעההניאר·אפלםוניתהאידיאה
להשגהניתןשלאשמה ,כךעל

המלא·(האלהים,המוחשיתבצורה
באמצעותלהשגהניתןהנפש),כים,

כאןהפנימית.העיןזו"עין·הלב·,
אחי·•איגרותהשפעתניבכרת

המוסלמים,המשבכיליםשלהסוהר·
לתאםלמסרהלהםהציבוהםשבכן
המסורתיאםסלהאיבין

והואהניארפלםונית:והפילוסופיה
והאדםבככלאהעולםבציורהדין

:p סירcרעיוןהואאף-ברז

נ~חזית'הרווחניאופלםרני,
לנביאנתייחסואףדאז,המוסלמי

מודמח.

למחקריובכליון·עינייםמחבכיםאבר
העתידזה,דגולחוקרשלהגאים
שלפירושושחזוראתבקרובלסיים
השחזורשאבד:ישעיהולספררס•ג

שנשתמרוקםעיםשרידיעפ"ינשעה

לרבכזב~זעתרבכןהקהירית.יזהבגב
הדניםומחקריומאמריואת

עלהערביתהשירהבהשפעות
שהללוספקואיןהספרדית,שירתנו

שירתלחקרנכבדהתרומהיהרו
 •ספרד.

רצחני:יהודה

שירתמגביו

פירט-הקדם

פירט;וחקיר

משגב

ירושלים.
לחקרהמכון
יהדותמורשת

והמזרח;ספרד

1991 ; 
עמ'. 403
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 ..רעות"

דרירשמחמוד •

וסמיה

אלקאסם:
שניכין

התפוז;חצאי

מפרשספרי

1991 ; 
חנהמערבית:

עמית-כוכבי

פןפניםשני·לנידות
רעיםושנינולחיפהאדח

וכליהא•.לגלות
ביריבותריעםושנינו

ובקידהב

דליכויאחיםושנינו
והכנהע•

 ) 9(עם'קאסםאלסמיח

כדוןנרקיס·קדאתין

ליני·סביב
ו>ועם' (דרווישםוד nם

דוברתענת ••

בן·עזרא;

איזכלהיאסז
שירים;

ספריהוצאת

 77עתון

1991 • 
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רמחונרדקאםםאלמ•חן;נ.·- .. ·-.· ... ~,.·· .. ·::· משורריםשניהםדרוויש ·•· .. ·· .· .. :

לרחמיעצמםהרואים
נרקמהערריהםבומשחרחירות,

כברתבמהלךנפש.ידידותביניהם
לכתובהחלומאזשעשרהדרך
מרכזינושאעלבעיקרכתבושירה,

שלוסבלםמצוקתם :משותף
האגרותחילופיבמהלךהפלססינים.

חוויותעלזכררנרתוערליםצפים
מעצר'דיברי'אהבה,משותפות:

וכתרךהרוח.והתרוממותנפשמפח

"להשבתהמאבקמשרקעאלהכל
שהפךהפלססיני"העםשלזכויותיו

האגרותבחליפתחיים.למסותלהם
שלהעזיםגעגועיוניסוילידיבאים

נרפיאלכפרו'אלהגרלהמחמוד
שבצילרהחרובעזאלילדותו'

כרתוסדםאםכשלומר"דרושחסה.
ונציל-החרובעזאותר'

אנימענפיוהענק,גבזעוהסתתרתי'

סרייםגרגריםעכשיואפילוקרסף
 .) 35<עמ'אוריד"של

בארץ nסמישלהפיסיתמציאותו
מחמודשללכיסופומימושמהורה

אתהנא"היה •ילדותומחוזרתאל
 .) 26<עוכ'שלי"השיבה
מההיא"הידידות , nסמילוומשיב
החיובוהרע,הסרבבינינו:שיש

ועזי·במקרםההישרדותוהשלילה,
בתר".

כי nסמיבפנימחמודקובלכאשר
לומשיבבגיהנרם,בגלותנמצאהוא
גיהנרם"וכאןגיהנרם"שם : nסמי

 , nסמיהוא,כימחמוד'לומשיב
מןקערולאשנאשרהאמיתיהגיבור
מזרע-המפתחושאלתהאדמה.

ללאנותרת-לעזובמחמודבחר
מענה.

האיגרותשלייעודןשכלספק,אין
אלוהאישימהפרסילהקישהוא

בינםבסרתבהתל •והציבוריהכללי
מזכרתהעלובתהייהעצמםלבין

האגרות,חליפתשלהאמיתית
כנרת.מתוךהמשורריםכרתכים

אתהצעקה"באיזוכותב: nסמי

השבוריםפגיונותשלבתקופהרוצה
סרסןבגללוהצנומיםהספשרתבידי

שהוא ,מחמודלומשיב .,האדישות.
אשליהמכללרזכין nלחףעצמו

רכילאבנים,ומסגידההזהבעולם
החדרתלרחםהמשוררשלתפקידו

השירהאבמצעותזקעהלהשמיעהוא
בערדרוצהאינושכן-לאותר

קרבבמהלךניכוריםובערדייסורים
 , 135<עמ'האנושיהמיןעלההגנה

להיותלנסותעומד"אני .) 138
אלמעצמההמגיעההרעםציפור

המקורה"האביבבראשיתעצמה

 .) 142<עמ'

הנחלנר"מניןכותב:מחמודואילו
שניםמאהולנגןלהמשיךהקסום
אויר •ערדללאמיתרעלנוספות
עלברגיםשהמשורריםאוירנוקשה
במציאותעמידהנוחרתגביר

אשלייהשלביסודותרקהנאחזת
הצורךבשלמחצבלחומרההופכת

בה",

חליפתאתממשיכיםהיינו"האם
אלמלאיקירישלנרהזאתהמכתבים

שלהקשרבתארםעצמנואתסידרנו
 ) 45<עמ'הדפוס".רביתהקורא

ידיעלהננגסיםהתפוחצידישני
זה.אתזהמשלימיםהמשוררים

חיצוניתבגלותנמצאהאחדהחצי
אלופנימית.בגלות-השניוהחצי

בחוויותגברתהמעראגרותהן

בהןישזאתעםויחדסרבייקסיבירת,

עלשקבלומישל ,כדררמגמתיפן
שלדברהברשאילהיותעצמם
סבלהעלהפלססיניתהישרת

השאלה:מתבקשתוכאןומצוקותיה.
איבריותלבחרןניתןכליםבאלו

רמהזה,מעיןבמסמךאמנותיות

מיקומןבקביעתהזמןימלאתפקיד
דא,מנרתית.בסקלהאלואגרותשל

ואנישנה,ושלרשעשריםלפני
חדורתלהחרידנאיביתנערה
אידיאליםשלבעולםעיוורתאמונה

ובלתיזעמרצוןהנובעתאמונה,-
ישבנו-במוסכמותלמרודמודע
עבאסברח'ישןלבניםבביתלנר

אל nסמיאחת:בחבורהבחיפה
המשוררדרוויש,מחמודקאסם,

 ,ואנרכילברכהזכררנרעבאסיעסאם
 WE SHALL OVER COMEאתושרנו

קינג.לרתךלמרזכיך
שבעשוראז,לשעריכולתילא

אגרותבחליפתאעייןלחייהרביעי
ומפוקחת,בוגרתראייהמזרויתזר

חודריםאזובקעושפרצווקולות
הלרב·הזוייםכחלומותומתגנבים,

שרנהמציאותתוךאלצררה,שים
 •ספרד ,שבמדרידהמלכותיבארמון

• 

הצורחים,הילדיםהאמבסירת,עם

התמרנהזרוהחביתות.הסלס

מגבעתאמא,האמיתית,המשוגעת

מסגנתאחתבידראשה,עלמצחיקה

שיעורימתקנתהשניהרבידחביתה

מזלהאיתרעראם •הילדשלבית

חמריאלהיהירמשוררת,גםלהיות

והאשמההפחדעםויחדשירתה,

שלמרכזייםלמרסיביםיהפכו

~וכנ:יי~ידזז:;~יןלא"ןע;ןםשירתה:

'לה iזו;נ~~יrנת j2ן /ל;,rנד ,~ /

בב 1 ~ 1~זסrנם;ל nב Iנ.:ורר.זןהננסתי 1987שלהי :: 1 ::ן: 1

עלוננקרת,ונתמדת, ~::: ~~:; :~~:~,~~פ~;~ם.~~~~~ .•
כךעלשירים,לכתובהצורךעצםספרראיתילפתעכאשרהשירה,

שמחיםלהיותיכוליםשאיננוחיצונית,מבחינהדופןיוצאשירה

ררלך"יונההזר:הנפלאהבאמהןתשלשלם"מעויןכרס:רעבמלבני

 י~~,:עד /~ןה )it:ונ;רלא ,~-ל~בן·עזרא.דוברתענתמאתשמש"
שירברקוראתעצמיאתמצאתי

עדלהפסיק,יכולתמבלישיראחר

החנות,אתלסגורשרצה ,שהוכרכר

הספראתייאושוברובליהציע

בן·עזראדוברתבענתבמתנה.

תמציתאתהשרהמשוררת,מצאתי

בסולתבלשוןהנשיתהמהות

לשרבייםבצירופיםקישרסים,

חושניותבתמונותמפתיעים,

מאותםהוכרכתבתמגורבת,רבוכרסיקה

כשקראתיאז,ותמונות.צירופים

סופיתליהובהרההוא,הקובץאת

חמריהםחביתותוריח nהמסבכי

דבריםשארכמרבדיוקשירה

עולם.שלברומוהנחשבים

עולםלביןהדמיוןעולםביןהבחירה

מתאפשרתאינההמציאות

ראםרעיהגםשהיאלמשוררת

שארמדתוכפיילדיה.אתהמגדלת

בן·עזראדוברתענת

 /iכע;לם'ל l י~; i'iJ'~ה iJ ~ 1•ן~ין
ל;א;ןהלי~נ:ייןה iJ /ת 1ט~~זרא;

ז;כי:;~ית r י~~;א~ו:זידה 1יו!שה i,ז 1

ב:עת 1לו;נ / ת;תי~;:ןr.ריזכבין /
 /.לי /ל~ז;ך~כ;לים /~דיןה

iJ רi ש/}',ז,הה / :p ;ל~,מ / 
f iJ ת;.,;, /ע;ת tiJ ז; /ו:זיר;ת

ב:עת 1ו;נ / , ,~;עוזtןם /ז;ןת;ן

 /ךס;.;ב;: / הס,י~;:ןr /ראש;:על
 /סזזלףב;,:עם~מ~בךת;ןמ;ו:וק

v, מ~ן~ת'לו:זנן~יךזכןסiJ ,~ש. ,. 
שמש"שלשלם"מעוין<מתוך:

 ).זרמינוהרצאת
המשוררשלהתמרנהבדיוקאינהזר

מכרסוהלוגם ,שפני nרההמיוסר

איךלאגם ,חשוךביססררבירכתי

אלזהאתלעצמנומדמייניםשאגר

בבגדיםהמתרוצצתלסקר·שילר

אתלאגםבירושלים,תמהרנוי-ם

סאנוג·ררג·אתארשזכייןגרסררד

לאאפילוהמחויטות,בחליפותיהן

התפנוקיםבתלתליסקססרןאןאת

בערבשששעההיאהמציאותשלה.

ורירס~ה~גת iJ /-ו;ננ;רב~,ת

rנת i2לדי p: /לrנ~ים:עד /לס~יע
רןן;רית /ע;~ךת,ב~~י /- ז.;ס,;א

 /vו~יכנ:יי:עלrנת-Pו;ננ;רמ ל~~ / ז.;;מ#
ו;ננ;ר~~לת /ס~נ;רר;~יםי j?.1 ש''

:p וקלב 1לK ל~לi ל~י;ת~ל 1,א
 /ןת. Q $~,~יכה~הןןיה
שרב,איזבלה··יאסוהנוכחיבקובץ

בנוסחשיריםלכאורה,נכללים,

אלאידעתי·:לספרעצמיעל"רק

שמדובר ,מלמדבקובץנוסףשעירן

הכאבמןהנובעתפרליסית,בשירה

שלהנגיעהמןכתוצאההנוצר

נכרןיהיהאוליבפרס.הפרליסי

מסה·במושגלהשתמשיותר

מדובראיןשכןפרליסיקה,

זרמפלגהשלנקודתיתבפרליסיקה
אר ,אחרארזהמחנה,שלאחרת,אר

כאןישאחרת.ארזראישיותשל

המהותעלתהייהשלנדירשילוב

ההרמוניהאלשלהוהקשרהנשית

העמים.רביןהמיניםבין

שלשלם•מעויןשהקובץבערד

מסמןמצב,תמונתשיקףהשמש•

לכדיהתפתחותהנוכחיהקובץ

שמנסרתמהכלאמירה.

הפמיניססירתהפרליסיקאירת
מילים,שלבתילי·תיליםלהסביר

בארבעיםלומרהמשוררתמצליחה

ללאחלקםקצרים,שיריםוארבעה

הואהדוברכאשראפילוכותרת.

תמידהיאהשיריםגיבורת ,גבר

עצמה,עםלהרמוניההכמהההאישה

גיבורההחברה.רעםהשניהמיןצם

רל.ךעןת,עצמיתלהגדרהכמההזר

ללקסיכרןמהמשרםהשמורמושג

אך.רעןת,רוצהאישהגם •הגברי

המתבססתלאישה,גברבין.רעןת

 ,נדירדברהינהשוויון'על
תמידהמשוררת,שלוכדבריה

 ij~בייו.r.ורם pלסנ;ררודו~ה"~יק;ןן

 ) 9<עמ'

נשים-העצמיתההגדרהובעניין

 142-143גליון
ודררסיםחםדר



בן-עזראדוברתענת

·uפס •·i ,הוןו~ . 

עליההמודבקיםםםריארםיפים
גדולה,בהצלחהתמידלא, •מנחרץ

האב:מהשירשערלהכפי

 /;אן~ר IJ ? /זt~זרזתנז p ד~"
 1ע iJ ~ Wןם p9iJנ;~ןת~נ;ו 1 ל;,;,

~ה /ןגןט7;ית /ייזרזןה~ז~ך

מה / , ר;~נכה,~זי /ע;קים.

כ~כפים iJ /7:נ,נ:יי י~?'כאןים ,vע;
t זלt~11<עמי "?א ( 

השירהראנושאאותרעלוריאציה

בשנתההוראהחרדיתבחררהעל

גרףגדולתרבנית ,אסתרלאיך

לrוזי~ה Qמ /'גז~rוא;,tוהןת ryיימ;
 וr~י~ / ,ב~ p:דiצ;~זןת /ב,זןמ;ת

 /ש;~הלה,ק;,ךאת /מר,ה,
 ) 43<עמיס;זןהיילהךק;ןאת

סרבהנערהשארתהמשרםזאתרכל

משרםלה,ששידכולמילהתארס

שרנה.שחיתהמשרם ,סגולשלבהש

שמרשעלזtיז~להיי,~יאסז,השיר
השירלאחרמידבאהקובץ,נקרא

אתומסבירהאירוסיןסרבניתעל

אלימותבנשים,האצורההאלימות

 .ביםרילמצואיכולהאינהשלררב

 /,מ~ליא /זtיז,לה~זקןה"tי7:ניד
 /~ןםל iו;ך,;ת iJשכ;ת Qה 7tכ

 / ;,נ:7ז;ש;נ;ת /ל~י;ת~כ;ל;ת
 ) 45<עמי

אחדירהבאשבביתמצפההקרוא

היארלאחשכות,מאותן Mאתודגם

איזבלהמתראותהשניבבית-

המנותצת,ברליןחומתעלעומדת

חופשגםערלהובדעתהבידהפםיש

ביןכאןמקבילההמשוררת •אחר

משרנה,הקבלה-לחרשךחופש

שלהאלימההתמרנהאךלכאורה.

ברליןחומתאתהמנתציםאנשים

מזכירה ,הכלללנחלתשהפכה

הצלחותניפרץםקסאתלמשוררת

לאנשיםלאפשרשמםרתר ,בירון

מתעלההמשוררתאלימות.לשחרר

הסרתעםששררההאופוריהעל

התופעהעלומסתכלתברליןחומת

שאם·נפש.כמעםראפילראבירוניה

יאסראזחופש,קרואיםלזהאם

שלךהכעסכלאתתוציאיאיזבלה,

רהמשרנרתהשרנרתהחשכותכלעל

בפםיש.שלך

לארחשנכתבהנפלאהפרליםיבשיר

השנהמקבוצתנשיםעשרהשתשע

נגדהפגנהבשעתנעצור-21ה

שניביןהמשוררתמנגידההכיבוש,

מעצרהואהאחדבחדשות.ברשאים

בלאקרנירת, nדררשעליוהנשים,

שחקןגינצבררג,ברניהראוהשני

שעליוירושליםמביתיירכדורגל

עברהכיונאמרבאמפאםיהדררח

זורעהשירקשה.שבתעליו

הןלמהבאשראירוניותבהערות

ברנילמשל,-חמרתחדשות

רלהחברהאשת ,למשלגינצבררג,

היו ,למשל ,לר •ררשדיבשםכלב

חרםקולעות-21ההשנהנשרת

ומשלשלותעוררתןמשעראדרך

אז ,המצערחדרלחלוןמבעדאותר

חמרת.חשדותאלההיר

ו$גי 1 "לציםרם:ואריהשירשלסופר

 1~י~זנזךגןנרגימו7$:ני~ה תי;7~,

t ל;ס~סהw ו$גיו$גיו 1 1~זה.~ת
זגים~ר p: •••זtנ;ו~ן~ת tל:;כנ:יי tלא

 /~ירזזל~ם,בל.יל;תה;ן~תו$גי
,נ;וו:ויל iו$הז~ים,,נ;וו:ויל iך!ת IJ?ק

 תזד?'~,נ:יי r ס,,ז 1י nן Iו$בלים 1
ןלא /טיכזץ;ם 11iJי tזק~ /זק,,ה

 /ו$גיע;לם. {iל iזל;ם ,;ע~א
.זהעלי י:נ?'~זדקה tנכועם~זדה
ליוג~ו$ךה~ילים iJלי,~זלר

iJ .מ 1זריכהt ב~ה~דירהזs9 רךם
11iJ ;39<עמי / .ם ( 

צהירוףעםהמשחק ,פליםישירערד

 הי;~~יל~~י~"מקומםכךהכל
 I , ,;ס~;,,~:גיז"~נכהזקק;7:ניתיי:

זריך /~זצה /זקק;7:ניזtי~~ילי~~ם
vנייכהת;ק.סהזא t:p 1וקא;,ר ntל~

:כ;להזא /!ך~ן iJעם /מ~:;כי~ה
הרא /,דר;ה /ל.ךןתזיק,~ייק
 /יק iJ ~ Q ? /לי p:9~דד; ז~·א,:כ;ל

 ) 14<עמיעם."ל~י;ת

שנולדפררפסררמבינים,אתם

לערמת , nרראישהראחנהבפרדס

בעגהשהואבזעה,שנולדפרופסור

מקרמית".אינטליגנציההמימסדית

הביקורתאףעלזאת,כלעםויחד

הבלתיהתקררה-והמחאהוהכאב

הניזונהרהארפםימירת,הזרמרננת

שמששלשלםממעריןרקרלר

 •במרפסת.

 •מפריסביקורת

שירה•

ערכיםמערכתעלמתחנכות

לכןהגברי.העולםידיעלשנקבעת

אתלעצמהלהגדירלאשהקשה

היתרביןהמתבטאיםצרכיה,

מכאןמאתים.בן·זרגלנחרדביכולת

האהובדמותביןהקרנפליקם

האהובדמותלביןהמוכתב

"אהוביבשירלמשלכמרהאמיתי.-

ים t~:ן~מ;גים /לבגדיי:שמעבר

זקם;ןף ה~~גז~עז /זt~ןתנ;זp~י

 /ז;ורזנ;וי:ןל~גימ;וריזים iJ ~כ?'ס /
? iJ יי~it ם~ rl .~גים ש,/ ••.•• 

 ה~ןt~ל i כז.?'ב~י;נו:;לא~~ע;לם
 /ר~יס~ת ו:?'זtזןזtינ:ייו$גי 1 " •••• /

~םןןזtינ:יי / ם~! IJ?iJל t /זק~~7;ית
 /;ר;ןים iJ~יל iןסל;וr:רי •••• יכ;:,

~גי i ,~~ל ר~.ע~ t iרr:יי wר
 ) 12<עמיזtנ;וך."ה;ן~ת

מתארת ,אירוני ,אחרבשיר

הסילביהאלהמדברגברהמשוררת

ןזtלז 1fס~ית"ז)וזשלכלשרןשלר

גידטיכריץדק ~וtז"ןתיי: ry ~ס~ית
ןגל.כנ:י,זרג~רי"אזלי " jזד~י

אברךזהאתתעשיראםלנכנjלויי

~יק 9מלרי"זt.ז:וז,~ראיי"~רזן
 ) 24<עמי •יכןש"

להשאמררמהשולה,עלהשיר.ויש

רבות:שניםלפנילושנישאההאיש

~ב.לים, P:ורידים~םזר;תל~ך 1דזp.ז:וי
~ג,ה Iז~ם~םלרך.~ש o ,~א / .rי wלסם 9ז I~ר ,;ג~;:ללי oךגוק~
 ) 41<עמי /~ו:ור:ן~ר

שבהםאחרים,בשיריםגםרכך

עללהשתלםמנסההגבריתהזהרת

באמצעותלפעמיםהנשית.הזהרת

האישה,אתלשגרתהמנסהגבר

העובריםהגגיםאבמצעותולפעמים

מסתםארמהדודהמהאמא,בירושה

 /~רינה,לרח j2לזמז"כ~ה :שכנה
i דt ;:ו~ PQ J;ן:ג יi?. ז~שt 7t אI ךשזת

 / ,7:ניזcת י;i J:דן~ין /'?סגב
 ) 10<עמי'?פגקיי~רי~ה,

משוררות,עלהרבהדוברכבר

כדידמיונייםשמרתלשאולהנוםרת

הפועליםשוניםנפשמצבילסמן

מנסהבן·עזראענתגם .בתוכן

האמיתיקולהאללהתחבר

אתלהגדיר~רינה,אותהאבמצעות

מתוךולאעצמהמתוךעצמה

שטרנפלדה i7צבי

דאליסלבדור

הפינה
r: 
-, ו<:
cו
i:: -i:: 

iJ ז;ואi נוi) ד~i ל
<קםע>

~ה V!QiJןם;ן ,vלוקר;ת

וקצם ,~ר.ם i2סנ:יסד.iב

.ךiן,ת iiJמ.ןךג;ת,ת~ל.י ת;,~על
 ;,,נק;ם 9

 ם;" iJ ,;א~ז~ף

ךזייכה iJ ז~~ן w,~וק
iJ א;גןpזiJ ד;ל;

ם j;ש J;ת iרזצלע~ן tצ~ם iט ; 9 ~
i ~ ti קג~ךיםס~דיריםייc

iJ 9~ירי~כ~ל~צחj? יםו;,יםtנ;ןז
נrומבע:ם.ע;תשנמליםהז.פפרםמתמהז.פרםהנפ~חרהפr~אר

- .... T 1-ז- 1 - T 1 1 • 1 ••• ••• ••• .--1 1-ז- •• 1 T 

 ~;ק

~ר·יוקזtיןה,ע;ן~הז; iJסד.iב~~צת ,~~קו

~ it ה, piJ ר~םiJ ירצלךגוק.ריוקכ,ה,
 ם!~ 7PiJס~דירסךנ;ל iJ'לל~ך:פ;,ה i2~נ:י

iJ ז~Rןןב~קגיצללאפ:p ~~,; 
ליל;תוחמשהימיםחמשהמזה

 •• T •-ך • T T •-ד ••• •

וגםקולנועאיש ,תאררםיקןצייר,- ) 1904-1989 (ראליסלבדור
משורר.

<אשתואלרארגאלהראתמירראתהכיר-1928בשבספרד.בפיגרארסנולד
רבות>,בתמונותותונצח ,ראלילאגלהשתהיה ,אלרארפרלהמשוררשל

והיהנפריסראליהשתקע-1929בהסרריאליזם.אתהכירובאמצעותם
בשגרתארדראתהבשירההסרריאליסםיתיצירתופעיל.לסרריאליסם

השנייה,העולםמלחמתלפנישהפגיןהפשיסטיותהנםירתבגללהשלושים.
משררותיהם.הסרריאליסםיםאותרסילקו
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רוזנפלדברכה
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מפריםביקורת •

מקהלת
השקט

•שירה

אלנו:רן
הערות

אחדות

השקט;על
פועלים;ספרית

עמ' 32 ; 1991

'' . 1 aבשקס"שירואומרדםנ
חלפיאברהםכתב ~
לצעמולומר:והתכוון ....

הקראתולשםדווקאלארבבדידות,
שאניייכלכתב:עמיחייהודהבקול.
אתלנחםהוא/ולרחשואומרצועק

אלנודןנוהגדרמהבדרךעצמי"
ליריתהגרתזוהיזה.שיריובקובץ
אתבהמבסאוהמשוררבררנה,

עלנפקחכייהרהררהפרסיתדומייתו
היא .) 9<עמיוהרע"הסרבסבע

כהערותבענווה,בשקס,נאמרת

בכותרתושנרמזכפיאחדות,

עלייכאן •הספרשלעתהמצסנ
שלזרבסיסיתעמדהכי ,מידלציין

לקוראאותרמקרבתאלנודן
אמינות.ויוצרת

 ,המשוררמדברעליוהזה,השקס
האכזיססנציאליתמבדידותונרבע
ארזןומהיעדר ,בכללהאדםשל

פונההמשוררבפרס.קשבת

שמתרחשמהואללעצמולהקשיב
היאאלנודןשלושירתו ,בנפשו

הנשענתאינסררברסית,שירהאכן

מותחתהיאמורכב.פנימיעולםעל
ביןוהכפירה,האמרנהביןגשר

עולםבתרךוהתקררה,הייאוש
<עמילהחסיא"נבראסבער"שמצעם

רבו ,>םש<ונאלח""נכרישהוא ) 22
שברהאלהיםאתמחפשהמשורר

"התפילה;כיבתפילתועצמוואת
ההדוקההנגיעההיאלינדמה
 .) 10<עמיבעצמנו"ביותר

מצריההשירירתההתרחשויותזירת

החוצהיוצארה"אני"הנפש,בתרך

המציאותחומריאיסוףלשםרק
הקרלסת.הנפשחיקאלוהחזרתם

החוצה"מבפניםמבקיעריגוש"רסס

הערלהעובש"אלוחוברחוזרואז
אחדזהרלדעתי .) 7<עמיבנפש

הקולעיםהמעניינים,הדימויים
מפליאוהוא ,שבספרוהמדויקים

ולהעבירשלםריגשיעולםלעצב
הדחיסותהסגירות,תחושתאת

איןלרוח"גםשבהמוצא,והאין
<עמיחפשי"לחוללמרחביםכבר

9 (. 

אינו ,אלנודןמדברעליוהשקס,

כימגע,ומהידערמבדידותרקנרבע

"המליםהמלים.שלמאפסותןגםאם
רייפרשס;ת ) 10<עמיקיצןייאלבאות
מליםהן ,) 16<עמיעררןייאת

<עמידברמחזיקותשאינןקרועות

רלשקס.לשתיקהדועךוהדיבור ) 9
מיכולתסרסאליתאכזבהזוהי

שלומכוחההמילוליתהתקשורת
בהמשכהאשרהמילוליתהאמנות
והרעש ,והחידלוןהאיןמצריים
המצריזההואהאפשריהיחידי

כןעל .) 17<עמיהימים""באחרית
השקס ,האיןנגדקנוניהלהקיםיש

רקהיאזרקנוניה-רגםרהחדלרן
 .) 15עמי<שם,מדרמה

לפנינונפרשתהדומםהמעסהמתוך
דיבריעלשקסשלאדירהמקהלה

לשםגווניה.ושפעקולותיה
מגייסלהעצימהמנתרעלהשמעתה

הנרדפות,המיליםכלאתאלנודן
מהןובוראהעברית,בשפההקיימות

נפתחותהדממה"מןדימויים:

המדויק"ייבשקס ) 6<עמיהמילים"
 ) 7<עמיקשהיי"דומיה ,)םש(

שקסיילערמותנצברות"הדממות
יימנועלשתיקה","נסרי ,) 11<עמי

יישקס ,דקים"רעדים ., , .,רוחות

וער.דמוצק"

אלגיהלנרמשמיעהזומקהלה
קהלת:אתהמזכירהחרישית
<עמיהנפש"מיחושיכליילשוא/

קרבןהואהנפששלסבלה .) 18
כברנמצאממילאהאדםכישרא,
בתהומותיו"מפולשהאבדוןבתרך

יאושכאןיש .) 23<עמיוחשכתו"

בהםשאיןחייםעלקינהמיןשקס,
משודרתזאתעםיחדשמחה.

-למגעכמיהה ,אנושילחרםכמיהה
למגעביותרהיסודית"הערגה

"ברדלס-לאהבה ,) 15<עמיהערר"
 ,) 31<עמילאהבה"משחרחופשי

כמיההזוהיהנפש.ולגאולת
המשורראךסנסימנסלית,ררמנסית

לגלושלאמנתעלהמשמרעלעומד
מפני"משהר/מתריעלנאיביות

 .) 15<עמימדי"גדולהאהבה

אוהלשוןבתחוםחדשנותכאןאין
שללשרנוזאת,עם •הפראסיבתחום
 •ומדויקתצלולהבהירה,היאאלנו

הריתמוסגםמורכב,איננוהתחביר

"מתנגנת"ושירתומאולץולאסבעי
ליכולתוגמאכדרוקולחת.

שלוהמתנגןרל7=כצלרלהמוזיקלית
שירומתוךשוררתכמהלסירםאביא
שבעמיהקמסים""מחשבוןהקצר

זוהרענןהגביהו/"חלומותיך : 20
הכחלחל/השקסמעל/שחלף
הסוףמשריקתושרנרעדשצף/

 •ברוח."

בן-דודיערה

• 
סזק,ם.~ו;כ;אן •ו;כ;אןר~ i?iא;ו;נזזגן ~ת~

וגנ;רr:זיןהו;כ;אן~זק;א.לאה tו;כם;בע.ת~י

t ~ל~גין.גע .ה
;ז~ךיםןי;~ןע.י ?T?i ~ ,בדת Q כ;~~~סזים ,;ע

ןלסד"ם.סז;ר;ןו;כיןת-ן;כי

t זילה:rצלכסה~~נכםסנ;רi ןף-ל,ה~
 •ןת~ר א;:~ן:ו;כיםל;~יי ij~לנ;ןו;כי:ד~צ /jV?ק iJiJן

 TOBLERONE·iJ~ס.ריש;ק;ןד~זק~ןיזiיר tד i 1Jג i2 נ;7

;ס~ף ר:~ע.ם~;כים~ןסםג;ת 9 ,~

 .>ת; n ~נ~ iJר iJ ~ ה~~<ןר~ונ

iJ נ~ןהiJ ן~ע.ל.יסם~ן~ק,תiJ :פ;;~ 
ר~.רונ~לזקק;מ;זקוגןי~ים

 .;אןלא~לזים. יר.~,נ~~ ;מ;ק~~

10 

• 
יםןוגג י~;;מ~~ס;ףל

ח;נ;ת jJ ת;,נ~;כ~ iJו;כגיז~ישס~יונ

;ך g ~ו;כימ~-סז Q ~ע.יג:םל~;גtס

i? ~לi .לע.צרסע;ןםצל~צןהא.~יה
להתחלה.~מתגל;גלע;צררה~א

; •• • 1 -: •• --; T T 

 ף~ג;כ;?ק,~תלי~ה ryוגiכע.צ~יםצ;ת ?jצל

~ליי~ו;כ~גיןג~ף,

ע.יג:םל~ r ~ן;
:p ל~סןש~ש~ר~iJ .ןדצת

t ךצ~ע;ת.ט 7 ~ 9 ~;וג~הזכ:ה~ןקם

יעקב•גד

ציונישיר

אתהכאשר•גם

אי·צקדגנדצועק

נצדר•-לבסוףקולך
רבכוכרז:חבדל

י:;ני~זקר~ה. Qל,ד"ר~ע.יר.~יש ,זל,~~ל ?iה tמ;י ה~~~יש
 ) (CENTRAL P ARK WESTס 9 ~~א ?jך i~זקןל 9ס;ב,בן.~ק;םנ;ןל

 >ן~~(ר;~הא.ינ;זגהן~םר;~הה~אזגה yי;ך

 .)ם~כנ~ין;:<בכל iJ:;כ~צס;ר p:~ם iבן.ו.זה

וקנ:כ;.~נכת,זג~ןה~לל.י.זר~~סה f ,\ד;ל iJע.ים 9נג; iJא~לם~תיכ~הה~א
כל. iJסס.זiי;ה~ל;:ויצו,יצלמ; p:זבן.ןקים iJ~ת Qזל r ~~ rl:: .ע~

iJ ~~~~נ~ iJ זלע 9ןזג~ז הכז.~ס.,ו:;~גת~ךjה;~ב~~רי. 
 ,ל~~,לז ?iה tמ;יד"ר , rjמריף Q1~;זר~יש
 .ש~.~ם ,'?דיגוו;ני~ת wי ,;r ~~;~נ~~רל~ר;סתבן.ש;~הרי~~ים~~יו
זלי ה~זr~כiע.ם ה~~לי~ינכם~ה~ןפ;~תש;~לה~א
 .לן;~א;;רים, 1-א;~זןיםא;;:ובה~א~ם ן~~ yי;ך~ינ;ןה~א

 .)ה~ i<ןע.ת ,ןג~ןפ;לא ל;~ן.ן;ןה,~ן ,שר.~י;נו:;

 142-143גליון

 •קיל;~\?רןגא;תזגש q1~ם i~ן ,ק; nן ~ב;
:p נן~;ב;אןסל·~:;גיב, ל;~ ,,.ע.רר ,ם;;מ~. 
" ij תלב~ ~כ,~~ם~ijJ כ~ז

 • ,,א;ליו;נ~ית ת~ריו:;~~~ר~זן~נ~
אנחנ~שסגל;להגיד jל
•• 1 1 -• .. :•-,-1 

ים Qןה;ך;טלי;ז:;~ים~יגנג~

~;נ:יים. ת;ש~~ים Qןה;ך~ב;גים

נ;יו;ני;הר;~הל~~,לז ?iמ;יזהך nך

 ; n ~~תקים f~ו;נגס~יו p:~תו;נסבן.קיםן~נ~
בכס.רר~ליכ;ם,;ח~רז:ר~סד~לל;ןא;ו;נךים

i רזע.ירגדרל,ה~~;, w זהלב~~ם •ר~
 .ג~רר ~נ.ל;ק,צרל~עקזכ~זןי:;ניםנ~ ryב~ג

נiא iJל\ול,פ;ןה flJJ;I~ל,~סה
 1991ניו·יורק, •~ו;נינ iע.םזגזה~~vןה



אהבות

ומועקות·

נפש

רוסיות

 •םפריםביקורת

~'~":':': t הזמנים,רקלאשתנים
• B הספ·והטעמיםהקוראים

• ii אנויחסנוגם-רותיים
שהיומהןספרותיות,יצירותאל

משכואשרסופריםואללקלאסיקה,
לתמו·נתוןבחבלי·קסם,לבנואת

אמותרקלא ,הזמןשעםדומה,רות.
שלאחרתאוזולהערכההמידה
 " TT "גםאלאמתחלפות,יצירה
רגיש,פנימימנגנוןבאותומשהו

דבריםקולסיםאנושבאמצעותו
בספרות.

חזרתיכאשראחתלאבזאתחשתי
הקלאסיקוןשלבסיפוריווקראתי
סורגנייב,סרגייביץ'איורןהרוסי

עתהמונחשלוסיפוריםשקובץ
היסבליזכורעברי.בתרגוםלפנינו
כאשרביעוררושהםס,·הרס

שנים.לפנילראשונה,קראתים
שלהרגשית·העדינהכתיבתוקסמי

כיעדאז,בישלסרכהסורגנייב
שלונימהפגמיםמעיניינעלמו
בקריאהכי ,מכךלהביןאיןפאתוס.
להתרחשויותאדישהייתיהחדשה

הספורים,בעלילתופרידהקשרשל
הרומאנסיות,האהבותלגלגולי

אופשוסיםאיכריםשללסבלותיהם
בעליאיסלקסואליםשלללבטיהם

בהם.המועליםשסועה,רוסיתנפש
נח·הקריאה,היתההפעםגםלא,
מרתקת, ,המסופרמןניכריםלקים

החןלהשפעתנתוןהייתיהפעםגם
הסיפוריתשבאמנותווהאלגנטיות

קלי·ואף·על·פי·כן,סורגנייב.של
השתנתה.וההתייחסותהדבריםסת

הניק·"העיןשלפעולתהנתרחבה
להב·שניתןנקודות,לגביודתית"

אוגבוהיםסוניםמעיןבהןחין

הע·"הדבק"לגבי ,·יתרהתלהבות
ברקמהניכריםשעקבותיו ,לילתי

הסיפורית.

אופיינייםואלמנטיםגיבוריםלצד
סורגנייבשלבכתיבתוהיתה

רבותשתרמהבשומה,אווירה

ואףברוסיהתהילתולהגברת
הכירלאשעדייןבמערב,באירופה.

ואתסולססויאתצורכודי
הסופרסורגנייבהיה ,דוססוייבסקי

ביותר.והמכובדהמפורסםהרוסי

בתיאורקוראיואתהרשיםהוא

רוסיהאתשהסעירוהמאבקים,

ביסודהקודמת,במאההתרבותית

חשובמקוםשתפס ,החברתי·רעיוני

 ,"רודין"כמושםבעליברומאנים

הואאבליד": J"' ,nובנים"אבות
שלוהאהבהבתיאוריגםהרשים
פחותובסיפוריםרומאניםבאותם

אהבהסיפוריבבחינתשהםידועים,

"צרופים".

בשנייםתוליםהמבקריםמןרבים
שלגדולתווהצלחתועיקראת

המצוינים,הנוףתיאוריסורגנייב:

הפנימיתלנשמתוחדרכמושבהם
דמויותועיצוב ,הרוסיהסבעשל

המחציתמאזביד·אמן.נשים

ועדהקודמתהמאהשלהשנייה
הקביעהעלעורריןאיןעכשיו

השנייה,בסוגיהואילוהראשונה.
כיהיאהמקובלתהדעהאם

ספרותיתמצבההקיםסורגנייב

אצילותהעלהרוסיתלאישה
השפיע(ואףסגולותיהועלהנפשית

העברית,הספרותחלוציעלבכך
נשיםבתארםממנושלמדו

עליההחולקיםשישהריבישראל>,
גםשלוהנשיםבדמויותומוצאים

מלאכותיות.שלמידה
היאעובדהזה,לוויכוחלהיכנסבלי
בסיפוריולעסוק;:~רבהסורגנייבכי

משנילהפיקוידעובאהבה,בנשים
חומר ,אחדאולישהםאלה,נושאים
עוצמהבעלמלבב,סיפורי

המו·בסיפוריםגםאמוציונאלית.
איאםאף ,"השעון"בקובץבאים

כלליבאורחלהגדירםאפשר
דמויותמעלההואאהבה,כסיפורי

 ,מאודצעירותבהןנשים,של
שהואאףוישלאהבה,כנושא
גיבורתהעלילה.במרכזמעמידן
מושכתצעירההיא"אסיה"הסיפור

כלשהישובבותהמפגינהומקסימה,
-נתונהגםאךבהתנהגותה,

לדחפים-לפחותעיןלמראית
הראשונה,אהבתהוהנהולגחמות:

כמווראשוניות,תוםהרבהבהשיש

מתאר,שסורגנייבהאהבותברוב

מביאהכמוהווייתה,כלאתמזעזעת
ושלהתבגרותשלמחלהעליה

 ,המספרה"אני"וכאשר-בשלות
משכילאינומתאהבת,היאשבו

מידולהשיבזואהבהלממש
ימיםלאורךהתקשרותשלבהבסחה

יכולהאינהוכאשר ,נשואיןאו
היארוחה,סערתעללהיתגבר
אותוומשאירהמפניונמלסת

בבדידותו.

רגשותומעוררתמושכתפחותלא
איששל"יומנומהסיפורליזההיא

שבע·עשרה,בתהיאאףמיוחד".

הנאצלאתהמבקשתסוביםבת
היאכאשראך-שבאהבה

המיותר",ב"אישזהאיןמתאהבת,

 ,זוהרבנסיךאלאאחריה,המחזר
מיותר","אישלבסוף.אותההזונח

רב·למושגהיומיותרים""אנשים
ורביםהרוסיתבספרותמשמעות

סורגנייב,ואחרילפניבוהשתמשו
מפורשאזכורתוךתמידלאאםגם
אתבהגדירםמלה,אותהשל

האדםשלהאישיותהתפוררות
לחיים,עודכשירשאינו ,הרוסי
למעןלעשותלהיאבק, ,לפעולחדל

שזוספקאיןאחרים.ולמעןעצמו
סורגנייב,שלכוונתוגםהיתה

עלהמספרוהחולה,הצעירוהאיש

עלבסיפורלדברמרבה ,עצמו
ובסביבתובחייםמיותרהיותו

איש ,מיותר ,"מיותרהאנושית:

ככלהמצאתי.מצוינתמלהמיותר.
 ,עצמילתוךלחדורמעמיקשאני
ביתרעבריאתסוקרשאניככל
שלאמיתותהעלעומדהריניעיון
זהמונחאיןמיותר.באמתזו.מלה

אנשים ...אחריםאדםלבנימתאים
לב,סובימרושעים,להיותעלולים
אבלנעימים:ולאנעימיםחכמים,
 ...אניואילו ...חלילה ..•מיותרים

מיותראחרת:מלהלומראיןלגבי
וזה-למסגרתמחוץאדםוחסל.
כנראההתייחסלאהסבעהכל.

ולכןהזהבעולםלהופעתיברצינות
אלאקיים,הייתילאכאילו ,בינהג

גיבורואךקרוא",לאפורחאורח
רקזאתמוכיחסורגנייבשל

 ,בחייואחדפרקהצגתבאמצעות
ליזה.עםביחסיוכשלובופרקוהוא

בעלשלבחייוהקשהההידרדרות
צ'רסופחנובהכפריוהאצילהאחוזה

ונידופיוס·"צ'רסופחנובבסיפורים

צ'רסופחנוב",שלו"קצוקין"
אותועוזבתכאשרמתחילה
אלאסףשהואהצעירה,הצוענייה

מאייםאחריה,רץהואביתו.

שתשובאפשריתדרךבכלומתחנן
חייאתמעדיפההיאאך ,אליו

החומריהביסחוןפניעלהדרור
יכול ,דרכופיעלשהוא,והאהבה,
גיבורשלבהווייתוגםלה.להעניק
בשםחירש·אילםאיכר"מומו",

שלמעשהישצמית,גיראסים,
כנועה,בכובסתמתאהבהואאהבה.

אךהארונית.בחצרהמשרתת

רקלאמרושעת,זקנההארונית,
אלא ,לאחרהאשהאתלהשיאמצווה

בצורהגיראסיםאלמתאכזרתגם
אותוומאלצת ,ביותרהגרסה

האהובכלבואתבנהרלהסביע
הקרובהיחידהחיהיצור ,מומו

"צ'רסופחנוב"מומו",ללבו.
 • nצ'רסופשלוייקצרונידופיוסקיןיי

הסיפוריםמקובץלקוחיםגוב"
מספרים ,"כתבי·ציד"הנודע

בכההשניאלכסנדרשהצאר
הדןזהסיפוריםקובץבקוראו

הצמיתים,שלהאומלליםבחייהם
משסראתלכסלבהשפעתםוהחליס

 ...הצמיתות
האישהאלביחסוכיהוא,המעניין
מגמרתשתיביןסורגנייבנקרע

הסופרקצוות.שניביןמנוגדות,

במעמדורקלאהאציל ,המעודן
 ,הפנימיבעולמוגםאלא ,ובמוצאו

ידידםהאירופית,התרבותאיש

 ,סאנוז'ורז' ,ברפלושלהקרוב
לא,וזודודהנסאלפו ,מופאסאן

שלהתגלמותבאישהלמצואביקש
כלמפנימקלסנעלים,מאוויים

המסתוריןשבחיים.והמאייםהעוין

משיכתה,כוחשלהסודהאישה,של
בלבועוררושבה,והעדנההרכות

בכמההביאוואלהוהתרגשות,עניין
שלאידיאליזציהלידימקריםוכמה
קסומותדמויותנולדוכךנשים.
ליזה ,"בטרם"מהרומאןאלבהכמו

ואחרות. ,אצילים"רבקוקלייסנה
תרמאודושבכלהוא,דווקאוהנה

נפלשבאשה,והיפההסובאחר

לרשעותןהפרסיים,בחייו ,קורכן
תפקידשמלאונשים,שתישל

לווהסבו ,הווייתובכלמכריע
היתההאחתומכאוב.צערהרבה

מרתלסבית,שתאחוזהבעלת ,אמו
קשהבידשרדתהקשוחה,נפש,

בבנה.וגםאותה,הסובביםבכל
לחייווירדהלהכותונהגהבילדותו

מנעהובצעירותובנעוריוהרף,בלי
עליווהביאהכספיתתמיכהממנו

להיתרחקכדיאוליוסבל:תלאות
 •לארץנחוץלשהותהירכהממנה

הזמרתהיתההשניהוהאשה

פוליןהצרפתיה·הספרדיה
היההרבהששניםויארדו·גארסיה,

בעקבותיההלךאחריה,כרוך
התייסרבאירופה,למקוםממקום
גרואףהשפלות,סבלבגללה,
בעלה.לצדבביתה,

נקודותאתתכופותחיפשסורגנייב

היההואאך ,האנושיבקיוםהאור

ואפלים.קשיםרוחלהלכיגםנתון
 ,במיוחדיומוובערוברבות,פעמים

ושובשובעיניולנגדקמו
הילדותמימיהצורביםהעלבונות
חייכשברוןהקשוריםוהנעורים,

המרירות ,הוריושלהנשואין
לביןבינוהיחסיםאתשהעכירה

לושגרמההנכזבתהאהבה ,אמו
אוגלויכיסוימצאוואלה-סבל

גברוהםשכתב.בדבריםמוסווה

חונקת,בבדידותשרויהיהכאשר

לרוב ,ומחשבותיוזכרונותיועם
 .מרצוןגולה ,ממולדתוהרחק
משוםגםבכךלמצואאפשרכמובן,

חוויותושלחייםבסיוןשלסיכומים
אשליות.עודבהםשאין

איששלכ"סיפורוהמוגדר"השעון"
 ,שלפנינוהקובץקרוישמוועלזקן"

מ.בידילעבריתבזמנוכברתורגם
בשנות ,יותרמאוחרבסקי:ולפר .ז

של ,אחרבתרגוםהופיעהוא , 6oה·
לבניהמיועדבקובץ ,הרוסיעמנואל

מאתסיפוריםשללצדםהנעורים,
תורגם"מומו"גםסולססוי.ל.ב.

אחת.מפעםיותרלעברית
אתהאלהבסיפוריםקריאהאחרי
שלכתיבתובסגולותשרבנוכח

נכבדמקוםלושהועידוסררגנייב,
הרוסיתהספרותאברתבקרב

והרמאנירתהגישהעדינותהגדולה:
רגישות ,תיאוריכולתמודעת,

הרוסיתבחברהלמתרחש
 .הרוסיהפרסשלהנפשולמורכבות

ואיננוסולססויאיננוהואאך
לאמקרהבשוםכי ,דרססוייבסקי

ולחריפותהשגתולרוחבהגיע
שלאובוודאי ,סולססוישלתפיסתו

האכזרי""הגאוןשללעמקותו
הנפש.אימיבחשיפתדוססוייבסקי

• 

ס.איורן

טורגנייב:

וסיפוריםהשעון

אחרים;

יוסףמרוסית:

סערוני;

דביר;הוצאת
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מפריםביקורת •

•שירה

חומריעל
הטקסט

והקונטקסט

חלפי:רחל
חמר;

הקיץוב

המאוחר;

1991 

שלקובץאלהתייחסות ::::~~=::~
יחידתכאליצירות-
הבעייתיות,מןישבחינה ......••.-

הדברנכוןוכמהכמהאחתועל

בשלהןשירים:בקובץכשמדובר

נדחסיםרביםששיריםהעובדה

גבולותיהבשלוהןאחתבכריכה

יחידתשלברוריםוהבלתיהנזילים

בסקירתהדילמהעצמה.היצירה

הקונסקססבהגדרתהיאשכזהקובץ

שירכללקרואישהאםהשיר:של

מכלוללבחוןראוישמאאולגופו?

"הקובץ•אוייהמשוררייהנקראשלם

ואחתמקשהכאלאליוולהתייחס

שלשירהספר-iומ"ר "כמוספר

הבעייתיותאתמחדד-חלפירחל

מקייםהספרנוסף:מימוומוסיף

בגללרקולאקיצונית,אי·אחידות

והז'אנרים.הסגנונותריבוי

בנקודתמתקיימתאי·האחידות

זוויתהן-השיריםשלהמוצא

הרואההעיןוהןמשתנה,הראייה

עצמוהשירישבייאנייינדמה,צעמה.

חריף.פיצולחל

תופעהלהסבירניתןהנראה,ככל

מתקופותסקססיםשלבצירוףזו

-60המשנותביכוריםשירישונות:

שהםשירים ,זמננובניושירים

ושיריםאופנות,שלפירותבמובהק

הכל-בולסתממקוריותהנובעים

שירשורותגמאלדו •אחדבקובץ

אינו /מוחיבתוךיש"תוכיכמו:

כיחושב /בכלובהואכייודע

פשוסשירזהו ,, /חופשהםצבעיו

העשוימהסוג ,ילדותיכמעס ,ונאיבי

אתהמגליםמתבגריםלהפעים

שיריםמופיעיםלצדועצמיותם,

הםגם ,יתרתחכוםבעלי

דוגמאבמהותם.לא·בוגרים

"הציורהשירהואלאלוקיצונית

היכולשבמציאותייאני-שבחלום

אפילואוכוסהכיומרהלהיתפס

"(מאההיא:אףכוסהכפרודיה,

צלוחיותבמגדליניסריניאדםובוא

שוסחתהמשוררתאסומיות>יי.תת

לועזייםכיסוייםשלרצףכאן

מדעכמוהמצלצליםועבריים

במצלולדישאיןאלא ,בדיוני

משתמשתכשהיא •האסוציאםיבי

פסבדו·מדעייםאומדעייםבכיסויים

לביקורתהמשוררתעצמהחושפת

וחוץ·ענייניתאלאלא·שירית

החירותשלהמגןםקססואלית.

צדיכלאתמכסהאינוהשירית

גםכיסויוכשאיןהביקורת,

המופיעיםנוספיםמדעייםלאזכורים

שלהכתיבה"שולחןכגון ,בשיר

כולוהםקסםייתפס-אדינגםוןיי

מהימן.ובלתיכבלתי·אחראי

האמוריםמהסוגיםשיריםשללצדם

פנימה,מתרחשתחלפישליצירתה

המשוכללת,זולאהתודעה.בתוך

אלא ,החוץעםונותנתהנושאת

לאשםהראשונית,יותר,העמוקה

אלאגרויים,העצביםקצות

אתלתפוסמנסהחלפישדשיהם.

אודא,ינסםינקם,שלהמשתנההקצב

הייגייזריםמתארתשהיאכמו

אופיושבפנימיות.הקםניםיי

יוצרההתרחשותתחוםשלהחמקמק

דברוזרימה,חיבורשלשונותרמות

הלשוניהשםףעלשמשפיע

בהםשמורגששיריםישנםועוצמתו.

ושימושיתרמילוליותמה,סרבולושלמיםבשליםאחרים,מופיעים

ישתמידשלאגבוהותבמליםמוגזםגיווןקייםבהםגםו ,יותרהרבה

מלא.כיסוילהןובמקצביםבסגנונותהן ,מאדרחב

המאפיינת ,הדופןיוצאתהרבגוניותוהןהאמירהבסיבהןהשונים,

הרגשיותהמוצאבנקודות

שיריםבספרישוהאמנותיות.

סודאתהחוגגים ,שירושורות

ידעתי",ייפעםהשירכמוהפשסות

וסלסולקישוסמכלנמנעאשר

ככלמדויקתלאמירהוחותרמיותר

לנושאהמתאיםיחס,-האפשר

ייפעםהשורותהתפילה. ,השיר

 /צליל /היאתפילה /ידעתי:
נמנעותבעולם."ההולך /מכוון

סובייקםיביתמאמירהכביכול

האמתבעובדותלדבוקושואפות

זהרקעעל •בשירבעתהמוהשירית

השירבסוףהפתאומיהדימוימהדהד

ומקבלאסרם"עזכשולחן"הריני

לפרופורציהמעברהעומדתעוצמה,

אינושכשלצעמו ,הלשוניהציורשל

גםישנם •במיוחדחזקאומקורי

אלהשובבנית.קריצהעםשירים

סריוויאליים,אוהומוריסםייםאינם

כללעוסקתאינהחלפישכן

היאהנכון:הואההיפךבםריוויה.

האפשר;ככלגבוהלירותמכוונת

מליפולאותהמונעתזושגישהאלא

בולםשירפאתוס.מלכודותלתוך

שכולודובים"יישירהואזומבחינה

אתבופורמתחלפי •ורוךאהבה

לשוןמיןויוצרתהלשוניהמרקם

נישןיידבקמתפנקת-ענוגה:עילגים

לילהיפהלילהסובההלילהבתוך

דווקאאהבהייאומריםיש /סובה

הדוביוהידמוימלושםתהלאהלשון

משקפים,אוהביםלילשלוהחניק

אפילוואוליחזקהאחיזהבזרכם,

הואחלפישלהחיוךנרגע.נואשת

לציורנסחפתאינהוהיאואנין,דק

ולהומורלשוניותקריקסורות

עללהעידיכולה ,הקובץאת

ועלהמחברשלצדדיתרבאישיות

עלגםאבלהיצירתית,גמישותו

וגישהמגובשתבלתיפרספקםיבה

יתכן ,שלפנינובמקרהמהוססת.

כמו •בהפסדושכרויוצאשהמגוון

מזיוססגוניגדושראווהשבחלון

גם ,המיקודחשבוןעלהשפעבא

לרוחבההתפרסותגורמתכאן

מתקופותיצירותשלוהצירוף

לאוגדןשוניםהתפתחותושלבי

מכאן •ומיקודריכוזשלמסויים

הקובץשלהכיסויבכוחהפסדנובע

בוזזיםשיריםשלוגםכיחידה,

באופןמושפעת,שקריאתם ,בתוכו

הםבומההקשרנמנע,בלתי

 •מופיעים.
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טנאישלמה

מפחדמי

מציונות?

שלהרבהמעורבותםהתפתחה

והתגבשההגרמנייםבחייםהיהודים

כןכמרהמודרני.היהודישלדמותו

תהליכיםשניזרבתקופהחלו

יהודיתלארמיותשלצמיחתה

למדינהלנאמנותבסתירהעומדת

העלייהשהריולתרבותה,הגרמנית

בתכניתחרבת·עשההיתהלאלארץ

משפחה"קשריהציונית.המיידית : nםררארוכתהששפעתם

תודעתעםמסועפיםבין-קהילתייםכדי<עדכבדההתבוללותא.

 ).ם.ש-<הדגשתיגרמניתמולדתשגרמהנישראיתערובת),שני·שליש

a a ,לנ,מביאאיל;נישלפר
תולדותעלמקיפהתמרנה ==· ...,

בגרמניההציוניתהתנועה "
הקרובותבשניםאשר , 1914עד

 ,בספרלייסודה.שניםמאהימלאו
לחקרהמכוןידיעלהמופיע

ייא,תבאוניברסיםתהציונות

אתהקדימההגרמניתושמהדורתו

מפורסתחדירהישהעברית,

אתשעיצבולמהלכיםומעמיקה

ניתוחידיעלוהמעשה,הרעיון

והאישיםהארגוניםשלעמדותיהם

לעמדותהרקעוהסברתהמובילים,

היסםורי,מחקרלפנינוכיראםאלו.

שוסף.כסיפורלנומגישואילרני

שלהגרמניבפרקישמיוחדעניין

שהואמפניהציונות,תולדות

הופעלושבהבמדינההתהווה

ובמסגרתםוההשמדה,הגזערעיונות

מןהיתהשמעלתםותרבות,עםשל

שבהבתקופהאךבעולם.הגבוהות

אתלחזרתהיהניתןםרם ,מדובר

איומה.תהיהכמהרעדהמפולת

התשע·המאהבסוףנוסדההציונות

אתעיצבהשגרמניהבשעהעשרה,

שלהנצחוןמלחמתאחריאחדותה

השנירילהלםבתקופת , 1870

זרתקופה . 1918עדששלם

המיליםריזםבקידוםהןהתאפיינה

הןניכרת,כלכליתוהתפתחות

זהעםיחדאךמסריים,בליברליזם

התחזקותהאנםישמיות.בהתחדדות

העולמיתבמדיניותגרמניה

המדינימשקלהאתכןאם"העלתה

במערךגרמניהציוניהתאחדותשל

 .) 153<עמיציונית"הכללהפעילות

גרמניהיהודילאנםישמירת,ואשר

מ~בםאתמחדש"לבחרןנקראו

שלהנצחרןמסעלנוכח, ,)-1906(ב

לפנישהחלבעולם,האנםישמירת

 .) 166<עמיבגרמניה"שנהשלרשים

יהודיםוהיהודי:הגרמני.הרקעזה

הרומית.בתקופהלגרמניהבאר

דעוהשפלות,פרעותרדיפות,עברו

במאההאמנציפציהלהתחלת

השיגוזכריותשוויוןהשמונה·עשרה.

רעד-1848משנמשךבתהליך

התקדמותחלהזובתקופה . 1918

בקהילהגדולהותרבותיתכלכלית

 ,ישראליי"חכמתבהנולדה ,זו

הגירתב.הקהילה.להתמעםו

 ,ומפרליןמרוסיהמהמזרח,יהודים
דמוגרפי.לאיזוןשגרמה

מתהווהשבארץ·ישראלבזמן

הראשונותהמושבותהחדש,היישוב

התנועהבתרךגםנג.ד-והרוב

נוסחאות,עלהוויכוחיםרבים

מתאראילוניודרכים.מגמרת

שארתןהיסב,מבוררתבעובדות

אתרבים,ממקורותליקם

תהליכיםהאלה:התהליכים

כשבוחניםתמוהיםנראיםשבחלקם

רקעעל ,היסםררינמנםאותם

אחדדורשבאההאיומההםרגדיה

מוזריםאינםאך-מכןלאחרבלבד

היהודיתבפרליםיקהכללוזרים

וזרהרחוקהעברשלזווהישראלית,

ימינו.של

המוקדמים,השלביםתיאורלאחר

מתרכז ,לסוגיהןהאגודותוהקמת

שנת , 1897שביןבתקופההספר

התאחדותשלהרשמייסודה

העולםמלחמתפרוץרעדהציונים,

שתילצייןבחרתיהראשונה.

זו.בתקופהבולסותתופעות

מןפחדוגרמניהיהודיהאחת:

לחמואףשוניםובשלביםהציונות

בגרמניההיושבה ,-1914בבה.

לעצמםרשמויהודים,אלף sooכ·

העובדהאתגדולכהישג.הציונים

אוחברים, 10,000מוניםשהם

מןקםןאחוזדהיינו-שקלשוקלי

 ,קםןגוףשהיואףעלאבלהקהילה.
רעלהקהילהעלהשפעתםהיתה

גדולה,בכללההציוניתהתנועה

מצייןאילונילמספרם.ביחסשלא

שחיתההמכרעתההשפעהייאת

שלהעצמיתתודעתםעללציונות

המאהבסוףגרמניהיהודי

המאהובראשיתהתשע·עשרה

"מתנגדיואילו ,) 7<עמיהעשרים"

האידיאהשהגשמת ,םענוהציונות

תחתחותרת·לאומיתהיהודית

בשלבההאמנציפציההגשמת

הנה,אחר:לשון .) 8<עמיהסופי"

ואבהשלמיםגרמניםכמעםאנוהנה

רובהכל.אתומשבשתהציונות

הגדירוגרמניהיהודישלרובם

ושאפומשהדתבניכגרמניםעצמם

הגרמנית.במדינת·הלאוםלהשתלב

שאיןלעומתם,םענוהציוניםואילו

דפוסיםיצרומקומיבהררימשולבת

יכלובנקלשלא ] •••מלוכדים[

שהתייחס ,רעיוןידיעללהיכבש

 ] •••ומורכבת[רחוקהלמציאות
אתמתאראילוני .) 106"(עמי

היהודיתהקהילהשלההתנגדותוהשנייההראשונהוהעלייהנוסדות

עדלשלביה,הציוניתלהתארגנותבגרמניההיהודיםדנים-מגיעות

כפי-ממשחררמהמלחמתלהכרזתבדעאחדיםהציונות.עלומתווכחים

שפורסמהבמודעהניסוילידישאבה

ידיעל"חתומה 1914בפברואר

 ] •••יהודיים[נכבדיםנ ooכ·
ציוניעלכוללחרםשהכריזו

שפחדמי .) 268<עמיגרמניה"

 ,כןאם ,היומהציונות,ביותר
צעמם.היהודים

שלוהשפעתהלמקומהבאשרזה

היהודית.הקהילהעלהציונות

תופעהוזר-עצמההתנועהבתוך

דיוניםנערכו-שנייהבולסת

מעשיתרגםאידיארלוגיתברמה

שלומםרותיהלתוכנהבאשר

שלגילוייםישכאןגםהציונות.

הגרמניתהציונותכיאםפרדוכס:

היאבמספרים,גדולההיתהלא

לקידוםביותרחשובהתרומהתרמה

ולהתיישבותהעולמיתהתנועה

תפקידיםמילאוואישיה ,בארץ

לדוגמא:היהודי.העםבחיימרכזיים

הציונותעלשהשפיעהגורמיםאחד

היהודיםהגירתהיההגרמנית

כתושביםחלקםאירופה,ממזרח

בדרכםוחלקםמגיהבגרחדשים

ראומסויםבמובןלאמריקה.

תפקידםאתהגרמניםהציונים

אלה.יהודיםלמעןכפעולההעיקרי

למעןנודעהשלהםהציונות ,כלומר

עצמם.למעןכךכללאאחרים,

הלא·יהודירגםרבים,זאתכיסאו

משהרשייווצרשיירצויםעןזומברם

בארץ·ישראליהודיתמדינהמעין

כןשעלאירופה",מזרחליהודי

נראתההמערביהודירוב"הגירת

 .) 208<עמיסבירה"בלתילו

שברחורוסיה,יהודי ,ואכן

רובםזרמוהפרעות,מןבהמוניהם

לארץ·ישראלמיעוםםלאמריקה,

שםויצרובגרמניהנשארווקצתם

כימתברר • nיהודי·המזרבעייתאת

כאןפעלההיהודיתשותפות-הגורל

בימינו:גםמכיריםשאנובמתכונת,

(אוכסףתורמיםאחתבארץיהודים

-שנייהבארץשיהודיםכדיעזרה>
היאשלישית,לארץ ,יעלואו ,יהגרו

ארץ·ישראל.

נושאים:ועודעודכמובן,בספריש

עמדתמעשית,מולמדיניתציונות

ותרבותהיהודיםהדתית,היהדות

הכפולה.הנאמנותשאלתגרמניה,

יהודיהתאחדו ,למשל ,זובנקודה

גרמניתבפםריוםירתגרמניה

העולםמלחמתפרוץעםנלהבת,

בין ,נאמרשפרסםבכרוזהראשונה.

זרבשעהגרמנים,"יהודיםהשאר:

שאגרמחדש,להראותלנוחשוב

שייכים ,בעדתנוהגאיםהיהודים,

המולותיישלביותרהסוביםןב~י~

 .) 289<עמי

גםיגיששאילוניולקוות,לשער,יש

קהילהתולדותשלהשניהחלקאת

זהבחלקקיצה.ועד-1914מזו,

שלהישגיהניסוילדייבוודאייבואר

בפוליםיקה,גרמניהיהודיקהילת

הםרגדיהובתרבות,בכלכלה

 ,כולוהעםמןכחלקשלה,הגדולה
והאיכותיהחשובחלקה-וגם

הראשוןבחלקכברהארץ.בכנין

הםרגית:·סימםריה ttהבולסת

להיותמבקשיםרובםהיהודים

דוחיםהגרמניםואילוגרמנים,

שבתקופהאלאוהלאה.מהםאותם

מןיירקייבזההיההמתוארת

·נפשותסכנתלארעודההשפלה

 •ממש.

q 
 Eו

 •מפריסביקורת

שירה•

אילוני:יהודה
בגרמניהציונות

מראשיתה

 ; 1914עד
אוניברסיטת

תל·אביב-
לחקרהמכון

מפעליםהציונות.
אוניברסיטאיים

לאור;להוצאה
עמ' 434 ; 1991

בר-אבלידיה

שתבוארק

 א;ב,~.זדק

נ~ז.פחשב;תלילצלצל
1 -1 •• • --1 T 

;ב nהראללה;ציאני ז: .... .. •. . :

ג~;כיז$תלזקחק~ז;כדע,ז:יי

~~רינצל ;ר~~
 א;ב,~.זדק

~ל~תג~~ילזת 1ז;כ rf;זליק iJן

QiJ יםtל~זi ןב;אנ:ריד:p ;מ

כ~ז;זס;רל.ינ~ i ~~כג,ל;ם iJי;גי

iJ ז;כיר~:p ;סר~מJJ 

ל ?;jך iJ;ת s,כ~נ;יכןתה i.ז;ונ~

;ר si~ןמ~ת

 א;ב,~.זדק

נכ~יצא~לי

נ:ר~ובתא~לי

דע.ז:ייז$לנכ~אא~לי

נ~ז.פחשב;ת.לילצלצל
1 -1 •• • --: T 

13 
 1991נובמבר-דצמבר



נמדרראובן

 ~, sוי~
~ 

ספריםביקורת •

•שידה

הסיפור

שרק

מתחיל

גרזון:פרייצבי

שלאהסיפור
נגמר;

המאוחרהקיבוץ

לחקרנץומכון
העבריJוהספרות

אוניברסיטת

 ; 1991אביב;תל·

עמ' 222

ברוחוהאמיןנאמןקומוניסט

קיימתעולמובהשקפתהמהפכה.
מאמיןהואמחדחריפה:דואליות
הסוציא·האוניברסלייםבערכים
מעברלהתעלותהשואפיםליסטיים,
נאמןהוא ,ומאידךולדת,ללאום

המסורתיתהעבריתלמורשת
העולםאתמבכההואולציונות.

געגועיםומביעשחרבהישןהיהודי

זושניותהרוחני.ועולמהלעיירה
-בשיריוובעיקרביומנובולטת
מהפכהשירימופיעיםבקובץ

("הנהמשהונדושיםקלאסיים,
שיריםלידהאיתנים")גלויפצפצכם

געגועיםבתוכםהמשלביםליריים,
גםתבא("אוליהעיירה:אלורוך
 /הכנסתבביתכמנוםגתתובלבך

 .)" •.•הצלליםביןהשבת,ככלות
שירים,הםאחריםמענייניםשירים

החלוםשלשברואתהמתעדים

בארץ:החלוציםאצלהציוני
שממותביןלבםהממוסים(לחלוצים
אלחלומםזנבאתהמעריםיהודה;
חשובזהובהקשרהמצוקות"),עביט

שנהבילהגרזוןפרייכי ,לציין
בבחרותוהיההדבר •ישראלבארץ

החלוצים:ימיוהימיםהמוקדמת,
דווקאבכתביומתבטאזהבסיון

מהוברורולאומלהיב,כחיובי
הסותרתלהתייחסותלושגרם

האמורים.שבשירים

המועצות.בבריתנפטרגרזוןפריי

מובאת"רופאים"שבסיפור ,יתכן

לארץמעולםעלהשלאלכךהסיבה
הדגשותועצמתהרבהענייןלמרות

-השלילייםוגםהחיובייםגם-
בועוררוישראלומדינתשהציונות
מספרתאותוהמאפיינתהשניות

לאכמעטכהשעד ,דורשלסיפור
ביטוי.כלאברץקיבל

• 

אל-חאג'א,נסי
מגדולי- ) 1939(נודל

 ,בימינולבנוןמשוררי
בדרכיהמורדיםומראשי

המסורתית.הכתיבה

תורגמומשיריוכמה

בקוץבונכללולעברית
משירתפרפר:"~הר

הצעירה"ולבנוןסוריה

סומך:ששוןותרגם:<ערך

פועלים:ספרית

1973 (. 

הםבאןהמובאיםהשירים

משיריחשדממברחחלק

לראותהעומדיםאל-אחג'

בקרוב.בקובץאור

14 
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המוצעותמבריתהעלייה 11 .. ·.· ... ··· ..... . 
העובדה,מאדבלטה

נחשףלאהעוליםמביןניכרשאחוז
אויהודייםולערכיםלתרבות
פריהיאהתופעהכלשהם.ציוניים

המשטרשלמתוכננתמדיניות
בתחילת .בראשיתויסטיבומהקו

היהודיתהאוכלוסיהחיתההמאה
פעילההרוסיתהקיסרותבתחומי
והתודעההתרבותמבחינתותוססת

והן·מסורתיתהדתיתהןהיהודית,

התנועותאפילו·לאומית:הציונית
קיימוהיהודיותהסוציאליסטיות

בולטים.לאומייםמאפיינים
המהפכהשנותאתשליווהמהומות,
הסו·השלטוןוהתבססותהרוסית

גרמושנים,מספרושנמשכו ,כייסי

ביהודים.איומותפרעותלגל
באותןנרצחויהודיםאלףכמאתיים

חלקם ,נפגעואלפיםומאותשנים
במשךכל.חסרילפליטיםהפכו
מהצעי·רביםהצטרפוהללוהשנים

המושב"ב"תחוםהיהודייםוים

בריאקציהשלחםהאדוםלצבא
-הסוציאליסטיתהתודעהובפורעים.
חיתהלכןקודםשגםמהפכנית,

 ,הצעירהיהודיהדורביןנפוצה
התחזקה.

השלטוןשלהראשונותבשנים
העבריתהתרבותפרחההסובייטי

פעלויהודייםארגוניםבכרה"מ,
עברייםעתוניםנדפסובחופשיות,

בסוףעבריים.ספרבתיונפתחו

מצדדיביןארוךמאבקאחרי , 1919

ומצדדימחדהעבריתהתרבות

בקומיסריוןנתקבלהמאידךהאידיש
בתר·להילחםההחלטהההשכלה

להלגרוםבמסרההעבריתכרת
שנתמכוהאידיש,מצדדילהיעלם.

לאחראיםבתמנוהשלסונות,ידיעל
השפהשליהשיסתהחיסולעל

בתיסגירתהעבריים,והתרבות

ותלמודיה"חדרים"העבריים,הספר
ובלאומיותבציונותומלחמההתורה

היהודית.

,,הסיפור ,פרייגרזוןצבישלהספר
התקופהאתמתעד ,נגמ,,,שלא

הואהספרעיקרההיא.הקשה

אוסוביוגראפירומןשלתחילתו
פסירתבשלהושלם(שלאלמחצה
פרייגרזון"רופאים",בשםהסופר)

הרוחוהלכיהמגמותאתמתאר
היהודייםהצעיריםביןיםהשוב

אודיסה,ובעירבעיירההמשכילים
החייםדרךביןהדילמהאת

החדשהעולםלביןהמסורתית
היהודים,בפניהמהפכהשפתחה

גבוהההשכלהלרכושלהםבהתירה
הפעילותתחומיבכלולהשתלב
לציונותהנטיותואתהחברתית,
ואימוץסוציאליזםלעומתולאומיות

ישאוניברסליים·מהפכנים.ערכים
תאר·עםמפורטים,תיאוריםבספר

המתעדיםרלוונטיים,ושמותינים
 ,המכווןהתהליךאתבפרוסרוט
נשמדהוכמעטנאסרהשבסופו

גווניהעלהעבריתהתרבות
שלקורותיהדרךזה,כלהשונים.

וקורותיהםבאוקראינהאחתעיירה

ספקשהםהורוביץ,משפחתבנישל
וספקפרייגרזוןשלמשפחתובני
 •כולולדורסמל
הדרמטיותהשיאמנקודותאחת

ראווהמשפטשלתיאורהיאבסיפור
המסורתיה"חדר"נגדשנערך

התובעזאתשאומרכפי ,ודרכו

היהודיתהדתנגדמפורשות,

העבריתהתרבות-וה"הבראיזם"

מוצגיםוהתובעיםהשופטיםכולה.
לשעברבונדיסטיםכקומוניסטים,

אלשהתברגומשומדיםוסתם
למעשהושימשוהסובייסיהממסד
ומדיניותו.השלסוןבידבובות
התרבויותנגדהכלליהמסעבראש

בדרכושהיהסטאליןעמדהלאומיות
מסויםזמןושימשהשלטוןצמרתאל

והמרי·הלאוםשאלתעלכממונה
הנרדףהייחוד"אתכלפיה.ביות

אורתודוקסיםבמשפטמייצגים

עלמוקעותהמגמותשתיוציוניים,
כריאקציהוהשופסיםהתביעהידי

ההגנהדברילמרותחשוכה.
הדיןגזר ,כמובן ,אוסרהמשכנעים

דיןגוזרובכךהעבריתהוראתעל
כולה.העבריתהתרבותעלמוות

האידיששפתכי ,לצייןמעניין
העמליםההמוניםכשפתאזהוכרה

אלאנאסרהשלארקולאהיהודיים,
ולשכתבליצורכדיסופחה,אפילו
חדשהיהודית·מהפכניתתרבות

שלהחשוכהמהשפעתםומשוחררת
והבורגנות.הקלריקליזם

שלסמליתבפרדהמסתייםהסיפור
אישאישיוצאיםהצעיריםהחבורה,

בעקבותלארץעוליםחלקם ,לדרכו
נשאריםוחלקםהציוניהחלום
אונוחותשיקוליבשלבברה"מ
ומשתלביםאידיאולוגיםמסעמים
רןגרזפרייהחדש.החייםבאורח

ויתרלאמהנשאריםחלקכימדגיש,
לשפהבסתרנאמןונשארשדשיועל

העבריים.ולתרבות
בספרכלולים"רופאים"עלבנוסף

שלביוגראפיההיסטוריות,סקירות
שיריםוכןמיומניוקסעים ,המחבר

שלהפנימיעולמועסו.מפרי
אתמשקפיםחייווקורותפרייגרזון

היהודיהגורלונפתוליהתקופהרוח
בכרה"מ.

אםכי ,סופררקלאהיהפרייגרזון
שהתמחהשם,בעלמדעןגם

ובילהנאסרהואמחצבים.בהשבחת
אבלבסיביר'מסוימתתקופה
מותויוםעדנשארזאתלמרות

אל-חאג'אונסי

סומךששוןמערבית:
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הראשוןהואישראליי • ' שיוצאושבתרניםבסירות • 1
בן·למדרשתהמרכזעל·ידילאדר
בןאוניברסיסתעםבשיתוףגוריון

שנתוניםשלמסרתםבנגב.·גוריון
הוותיקלכתב·העתבדומהאלה,

הציבורבפנילהציגהיא"הציונות",
המורכב"התהליךיינםשעבמחקרים

מדינתלתקומתשהביאורב·הפנים
המדינהשלהביטחוןבעיותישראל:

בשנותיהבעיקר ,עמהןוהתמודדות

וקלי·הראשונההעלייההראשונות:
שלוהפניםהחוץמדיניותסתה:

החברתייםהכלכליים,וחייהישראל
ביןההדריםוהיחסיםוהתרבותיים,

התפוצות".ליהודיהמדינה
הכרךכוללאלויעדיםשלברוםח

לבעיות"מאסףשלהראשון
ישראל"ומדינתהיישובהציונות,
חוקריםשלומחקריםתעודות
פנחס ,מינץכמתיתיהוותיקים,

צעיריםושל ,צחורוזאבגינוסר
אלהואחרים.קינןכעיריתיותר

בארץ·הציוניתבעשייהעוסקים

העשורשלהשניהממחציתוישראל
ועדהעשריםהמאהשלהשני

אתבוחנים ,השחרורמלחמת
 ,ישראלמדינתשלהחוץמדיניות

בשנותיההגדולותהעליותואת
ודרכיהמדינהשלהראשונות

זהבכרךמצוייםאלהלצדקליטתן.
צדהאתהבודקיםומסות,מחקרים

 .זאת,הציונית.העשייהשלהאידיאי
וניים nהבסמההיבטיםלהתעלםבלי

וממערכות ,בוהכרוכיםוהצבאיים

בתפוצותהיהודיהעםשביןהיחסים

אם ,בציוןהיושבהיהודיהעםלבין
אחריה.ואםהמדינהקרםלפני

מתיתיהושלמאמרו ,זובמסגרת
ההתנדבותורעיון"'השומר"מינץ

אתוםעלהשבהערת'מני"לצבא
העות'מניתהאוריינסאציהסוגיות

תוךזאת,הציונית.התנועהשל
הפוליטיותלשאיפותיהםהידרשות
דוד'השומר',חברישל·חברתיות
ישראלבן·צבי,יצחקבן·גוריון,

מל·שלבראשיתהואחרים,שדחס
למעשההראשונה.העולםחמת

שלכימיהימיהזואוריינסאציה
אולםלפחות,המדיניתהציונות,

הציונותשלהתקשרותהלאחר
קברתנע·ובעיקרלבנרת·הברית

התנועהנסתהכלפורהצהרת
ביןוכמרה,-להדחיקההצידנית
גםנהג ,ביודעיןשלארביןביודעין
הציר·התנועהשלההיסטוריהמחקר

לתשר·הראויותהמסקנותביןבית.
שלמסקנתואתלמגרתישלבמת
שמפלגתרקשלאהסועד,מינץ,מ'

לאו·התנגדהלאצירן""פועלי
גיםבחר(שבתגברהזוריינסאציה

המהפכהאחריבמיוחדרביםציוניים

 ,)-1908בהצעיריםהתורכיםשל

חבריאתוזירזהעודדהשאףאלא
חבריה,היושברובם"השומר",

שזר ,ברורמימושה.לשםלחתור
בשיקוליםובראשונהבראשנכרכה
ישראשיתםשאתגלובליים,ציוניים
סביבהרצלשלבשרססרירתיולראות
ורבלין,קרשסא
תוךמינץשמראהכפי ,זרמגמה

בזכררנרתיהםקפדניתהתברגנות

ונתבת·התקופהבנישלהאישים
מהנושאיםאחדהיתהשוברת,רבות

הצידניתההנהגהאתאףשהעסיקו

ויברחעוררהאףהיאהכללית.
מלחמתעם ,-1913בבעיקרסוער,
"בעייתסביבוהסכסוךהבלקן

להנוסףביסדי , 1911ב·טריפולי
"השומר"חברישלבשאיפתםנמצא
הצבאבמסגרתיהודיגדודלארגן

איפואישזהרקעעלהערת'מני.
בן·שלהתעמנרתםאתלראות
אתכמרושדחס,בן·צבי ,גוריון

עריכתמקצועאתלרכושרצונם
דוואק.בקרשסאהדין

קשורהנוספתחשובהמסקנה

לתרכ·ההתנגדותעלאדרבזריקת
רז'ברסינסקיררסנברגשלביותיהם
צבאיתיהודיתהתגייסותבדבר

היהכהעדהברית.בגרתבמסגרת

ההתנגדותאתלראותמקובל
הברית,בעלותלצדלהתייצבות

הע·באנשימדוברכאשרובמיוחד

ממקררותכיונקתהשניה,לייה
נתן ,רדוןגו(א"דפאצפיססיים,

עמדהמנקיטתאוואחרים>חופשי

מש·כחסרתשנראתהניסראלית,
לאדרברם,אידיארלוגית.מערת
הארריינסאציהשלערצמתהחשיפת

התנגדותלראותישהערת'מאנית,
כיונקת ,מינץשסרעןכפי ,זר

לאימ·פסריוסיתמעיןמלויאליות
הערת'מנית.פריה

זרבמסגרתתופשיםחשובמקרם

בעלייה,העוסקיםהמחקרים
שבפניהןהקליטהובבעירתבהעפלה

כךישראל.ומדינתהיישובניצבר
 • nהמבאקסראלירתענייןמעוררים

קינןע'שלמאמריהםשלהםודשת
בגורלהנוגעיםפרילינג,רס'

ההנהגהשלויחסההפלסהיי"שארית
אליה.הארץ·ישראליתהצידנית
גוריון"בןפרלינגשלמאמרו

עםהראשוןמפגשובבולגריה:
עםלהתמודדמנסההפלטה"שארית
מעצבשלהאמביררלנסיתעמדתו

והישראלית:הציוניתהמדיניות
הפלטה"שאריתקינןע'שלמאמרה

מתבונןמהגרים"אועולים-
יותרומופשטתרחבהמפרספקטיבה

רביםמפגשיםשלבתוצאותיהם
מאלפיםאלומאמריםאלה.מעין

מאסףשללעורכותודותבמיוחד
להציבםשדאג ,גינוסרפנחסזה,

במדיניותהעוסקיםמחקרים,לצד
מעיןממפגשיםהיונקותבמגמותאו

שיכולכפיומתוצאותיהם.אלה
הנ"לבמאמריםרציףעיוןלהמחיש
אתהברדק ,כוהן ,,שלובמחקרה
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הישירה",'הקליטהמדיניות
במסגרתישראלמדינתשאימצה

ההמוניתהעלייהעםהתמודדותה
מעלה,זהעירןהחמישים.בשנות

יונקתהישירה""הקליטהשמדיניות
וממגמותמססריאוסיפים,ממיתוסים,

"שאריתעםבמפגשיםשעוצבו

הפלטה",
הכרךשלוהסיוםהפתיחהמאמרי
מסגרתמעיןמהוויםשלפנינו
אחרים,ולמחקריםאלולמחקרים

נסקרולאהיריעהקוצרמפאתשרק
הזהותבשאלתפותחהכרך •כאן

ומסיים·ישראליתהיהודית
וחמוטלגינוסרפנחסשלבמחקריהם
שלהשתקפותהשעניינםבר·יוסף,
על-הציוניתוהמחשבההעשייה
התרבותימצעהועלהחברתירקעה

שלמחקרוהספרותית.ביצירה-
האמבי·יחסראחריעוקבגינרסרפ'

העלייהאלגרינברגא"צשלוולנסי
גרא·כעלייתהיזרעההרביעית,

באו·מצוקהעלייתשחיתה ,בסקי
בני·במונחיםלהשתמשאםפיה,

אתגינוסרמאירזרבמסגרתימינו.

שלבמאבקםאצ"גשלהשתלבותו
הישראליתהעבודהתנועתמנהיגי

השפעותיהנגדשהדפנהמאבק-

 ,זועלייהשלהאפשריותהבורגניות
ידשניסר ,הקיצוניהשמאלנגד

העבודה,בגדודהפילוגהיההחריף
הוותיקהממסדשלההגמוניהונגד
מציב ,לצדדהציונית.התנועהשל

אתבר·יוסףח'שלמאמרהבפנינו
הלאומיתהתנועהשלהתמודדותה

אווירתשלההשפעהעםהיהודית
-ה"דקאדנס"ותורתהמאהסוף

בעדשקפתבשהיאכפיזאת,

הברברית.הפריזמה

שאלת ,כאמורפותחת,הכרךאת
המהווה·ישראלית,היהודיתהזהרת
אליעזרביןדו·שיחשלמוקדואת

מחשבתוקדי nמבכירי ,שביד

זהדו·שיחפורת.ויהושע ,ישראל
זהותובעייתעםלהתמודדמבקש

ישראלבארץהחיכאדםהיהודישל
תוךזאת,המדינה.קוםשאחרי

העםשלהמיוחדלמצבולבשימת
קבוצהו/אועםשחלקוהיהודי

אקס·דתיתו/אואיתנית

אתמציירשבידא'סריסוריאלית.
ניצבבפניההזהותיתהדילמה

מסגרותיהמתוךהיהרדי·ישראלי
ישר·מדינתניות. nהתרברתיות·רו

היהודיבפנימציביםבהוהחייםאל
ביןלבחורההכרחאתהישראלי

דהיינו:"ישראלי",שלחדשהזהות
המו·בקריטריוניםהמעוגנתזהות,

ולאומייםפוליטייםשעיקרםדוביים

היסטורית,יהודיתזהותובין-

היסס·ישותעםהזדהותשבבסיסה

תרבותי ,אתניאופיהנושאתרדית

התבוננותתוך ,עצמושבידודתי.

ההוויתושלהשוניםבמרכיביה
אינו ,שלעילהאלסרנסיבותובחינת
הםובחירתושהעדפתוספקמותיר

עםיחדהיסטורית.היהודיתבזהות

לבעיותהיסבמודעהואזאת
עלומצביעבבחירההכרוכות

תרבותיותדרכיםבמציאתהצורך

לסייעכדיבהןשיהיהוחינוכיות
הכרוךעללהתגברליהודי·ישראלי

וההתחדשותהרציפותבבעיית

בפניו.העומדת

הזהותשאלתאתבוחןששבירבעוד
פורתי'דןתרבותית,מנסמנקודת

היהודי·ישראלישלהזהותבשאלת
יהודיביןהזיקהשללפריזמהמבעד

 .ארץ·ישראלליהודיהתפוצות
 ,חשבוןשלבסופוהינה,הציונות

היהודילעםשאיןההכרהשלפריה
ללאהמודרניבעידןלהישדדסיכוי

 ,כמובןוזאת, ,נורמלילעםהפיכתו
-הלאומיותתורתשלבמונחיה

שיבתדברשלפירושוהמודרנית.
מדינההקמתלארצם,היהודים
התרבותוחידושריבוניתיהודית

לרועברם,במסגרתה.היהודית
החלקדווקאולאוחלק,רקהמזל
בדרךבחר ,ישראלעםשלהגדול

להשארהעדיףהעםשלרובו •זו
כדיתוךבתפוצות,אובגולה,

בחייםשונותבדרגותהתבוללות
הכלכלייםהחברתיים,התרבותיים,
מולדתם.ארצותשלוהפוליטיים

זהותיתתהוםנפערהמכךכתוצאה

י'היהודית.בהוויהחדשהוקיומית

תוךזותהוםעלמצביעפורת
ממנה.העולההשאלההדגשת
היהודיםעלכיוםלדברניתןהאמנם
או ,אנוניצביםשמאאועםוכעל

ישראליםבפנילהתייצבעתידים
ובפניהסוג>,(במקרהדת·משהבני

גרמניםדת·משה,בניצרפתיים

וכדומה.דת·משה,בני

שלעילשהדבריםספק,ליאין
המחקרימהיבולמעסרקסוקרים
זה.כרסעבהכרךשממלאוההגותי

בהםישהםשאף ,לינראהברם,
לכלהן-תרומתועללהצביעכדי

כהיס·ההיסטוריהעםהמתמודד

בשאלותהמתמודדלכלוהןסוריה,
אתיקבעשפתרונןאקטואליות,

ומוסדותיה.המדינההחברה,דיוקן

הרבהלחשיבותבנוסף ,כמובןזאת,
לחקרנוספתבמהשללהקמתהשיש

ישראל.ומדינתהיישובהציונות,

• 

ג.ינוסרפנחס

(עורך):

כתקומתעיונים

ישראל;
לבעירתמאסף

הצירנרJר

היישוב

 ,ישראלומרינת
 ; 1כרך

למורשתהמרכז
וגירןו;בן

אוניברסיטת

בן-וגירון

שדהקריתבנגב;

ובקר;

 ;-1991תשנ"א
עמ' 580
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אלבזרך
החתולים;

עובד;עם
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<"אחרייצירתוראשית ;::::::::';::,,

 , 1964עובד,עםהחגים", .יי

מןהגדולה"האשה-
משתמש ) 1973 ,דבירהחלומות"

מתוךהלקוחיםבחומריםקנז

ומארגןומוכרת,אפשריתמציאות

שלאווירהבבנייתכמרכיביםאותם

סא nתחושתפטליזם, ,כישלון

סמיכותםבחירתם,לעונש.רנידרנרת

זברת,כגרןחומריםשלרהצסבררתם

שיגעוןסטייה,בגידה,סררף,

 ,פחדשלעולםמפיקיםוהתעללות,
ההונגרישואלכךעלומחנק.מורת

 :החלומות"מןהגדולה"האשהב
משרגעים,בית ,סוהרביתזה,"מה

ותשובת ) 75<עמי "?זונותבית

שלקיומוכיהיא,כךעלהרומן

 ,גיהנרמיקירםאמנםהואהאדם
גרועגיהנרםאלהואממגרשהמיפלס

המוקדמותהיצירותבשתיממנך.

הזמרת,למניעימרעסהסברניתן

שלה.ל"אכספרזיציה"לעברה,

דרמטיותבסצנותמברימותהדמויות

החגים")"'באחריהחתונה<למשל

מספרשלכלשרנוומתוארות

זרלשרן •ואחראידייקןכל·ירדע

האותנטיתהלשוןמןאגב,שרנה,

הסצנותהדמויות.בפישהרשמה

תפאורהבתרךצומחותהללו

נסרשפרדס ,מתפוררביתמכרובת:

בית ,ברדדתרתזע :החגים""באחרי

 ,הדרךבשוליומחניקצפוףמשותף
מןהגדולה"בהאישהדקים,קירות

החלומות".

נקישהבקולותמלווההתפאורה

פהבניבולישמעל>,בקומה(בדלת,

ומלכה,שמוליק ,השיכור(פרידמן

ומרירותןובכעסןהעיוורת>ורזה

מייצריםאלהכל-הדמויותשל

הואהגיהנרםאימה.שלסימפוניה

בראין .ועכשיוכאןשלהכלסך

בראין ,ידעתבראיןבעיקריעבר

אגולה.

הולךיצירתושלהשניהבחסינה

מתבגרכנערכילד,עצמואצלקנז

-היצירותבשתיבצבא.וכסיוון
 ,המאוחד<הקבוץמוסיאקלי"'"מומנט

<עםיחידים"ךהתגנבות ) 1980

בגוףהמספרמדבר- ) 1986 ,בדער

חופשתפרקיאת<להוציאראשון

שם ,יחידים""'בהתגנבותהשבת

אבנראלהמכסנקודתנודדת

בעלת"התרנגולתובסיפור ,ומיקי

ב"'מומנטהרגלים"'שלוש

נדחקהאלהביצירות .)מוסיקאלי"'

המרכזמןהקיומי""המצבתפאורת

העגולות,והדמויותהרקע,אל

עלבמרכזהתייצבוהמתלבטות,

התוםבדןאו ,התבגרותןנפתולי

הגירושוכאבהילדות,מןשבפרידה

מחלום,להתעוררראה: ,עדןמגן

 .) 1980קריאה,סימןשק,דגרשון

אל"לספסף"ממשיךהמוכרהרקע

 ,הממצמץהילד •הסיפורירקםהמי
"'במומנטבאססמההחולהאריק

אוושותבעליוסירובים ,מוסיקאלי"

עצבים"ו"סעיףאפילפסיהלב,

 •יחידים""בהתגנבות
ניתןקנזשלהאחרונהביצירתו

הצרופההתמזגותםאתלראות

אלו:ערוציםשנישלוהמרוכזת

 ,הקיומיהמצבהואשמרכזו ,הערוץ
השני,והערוץהמקום,למימדהנוגע

גענווהואהשינויהואשמרכזו

מוסיקאלי"'"'מומנט •הזמןלמימד

במעברעוסקיםיחידים"רהתגנבות

הראשוניםהספריםואילוובשינוי

הולךשבו ,קיומיבמצבעוסקים

האחרו~הביצירההכיליון.ומתעצם

המקום,מימואחתבכפיפהחיים

שלהסגורות"ב"דלתייםהכליאה

 ,בזמןההשתנותמימדעםהקיום,
הקשרעלהוויתורל"זקן",ההפיכה

יצליחלאכגן<לזרהאשליותועל

שלהמקושטתהמסכהאתלצייר

אתמתוכהיציירהואיולנדה.

מוסקוביץהגברתהסופית).המפולת

ממנה.שמצפיםכמולהתנהגנאלצת

ולתביעותיוםלסדרכבולההיא

גיבוריכמובדיוקנורמסיביות

עלמחאתהיחידים"."התגנבות

ניסוילידיבאההזאתהתביעה

מגןהגירושעלהחוזרתבסדרניה
הגןעיניה.אתפקחה"היאהעדן.

ספקהיהלא •••.מאדםריק .היה

כימרסקרביץהגברתשלבליבה

קררםארתהשדירדרההיאש~נה

ניצלהבנסשאךמרתהאללכן

היצירותשתי ) 12<עמיממגר."

נפתחותקנזשלהאחרונות

בהאינטימית,מהזיהבהתעוררות

חלוםשלסרבמעולםהגיבורמגורש

גירוש,זהראכזרית.מציאותאל

היצירותלאורךכךאחרשמתממש

וייסורים.עונששלארוךכמסע

 ,כןאםמשתמש,החדשהרומן
מעבה ,קודמיומתוךבסקיצות

לינראההואבעיקר .אותןומגוון

עלועמוקהמאוחרתכוראריאציה

 •החלומות"'מןהגדולה"'האשה

ואףאהבה,,,שלסוף,,איןא.
רחמים.שלרגע

מןהגדולה"ךא,שההרומנים,בשני

החתולים"אל"בדרךוהחלומות"'

הוויהבתוךהדמויותכלראות

מפלס,ממנהשאיןגיהנרמית

היאממנההיחידהוההיחלצות

כגןלזרהפחת.אלהפחמןבבחינת

מביתנחלץהחתולים")אל("'בדרך

שבר ,אחרחוליםביתאלגיחולים

עלמתהגרהאל •רגלואתקוטעים

אלחוזרתמרסקרביץהגברתמיסתה,

המשמש<ופיק>,רפיהבדדיות.עקת

חברתי ,אחרלגיהנרםתזכורת

אלהחוליםמביתנחלץ ,ופוליטי

n כך •זהותוסישסרשואליי·מסתרר

מןהגדולה"'האשהגיבוריגם

הביתמכלאהיחלצותם •החלומות"

בקסססררפה.בררנההמשותף

משרגע"ל"כלבנכנעשמוליק

ורזהאתורוצחמבפנים,ברהשרלס

שאשרלדעת,נוכחתורזההעיוורת.

הילד ,אלילה.בא ,מפניויגרה

שיהזרג ,העץמןנפלהחולה,

כמרשעסק,-וההונגרי ,מתאבד

 ,ביץמרסקוהגברתדמותובת
-הכלאמהרתאתלהביןבניסיון

ככפילתההחתולים,אלבדרךהלך

הגברתמרסקרביץ,הגברתשל

גםבהמשך>.ידוברכך<על •פרלדי

פחיםהאשפה.פחילצדםתהוא

שללביביםהדהמהוויםאלה,

בקס,שלמשחק""סוףולפחיזיאנה,

 ,שלוהסופיתהתחנההם
החתוליםאל"בזרדייוההימצאות

כמו ,ההונגריהבדידות.הרריתהיא

משפחה,ללאחי ,מרסקוביץהגברת

מלווהשניהםאתמוגפים.ברילרנות

הינסשרת.וחרדתבגידהפחד

בשרידיגםחושדיםשניהם

 ,לדיפרוהזרגשיהזרגאוהביהם,
בגיהנרםושוקעיםהולכיםושניהם

וההינתקות.השתיקה

הללוהגיבוריםשנישלבעולמם

קנדימשפחתשהוכתם.יופיהיה

חדרואל"נכנסה"והמהוללתהיפה

הספראך ,ההונגרישלהאפל

והושמדהוכתםנכנסהשדרכו

שלבתמונתוגםהיהיופיבכעס.

היהיפה"כמהאהב:אותר ,עופר

עדהיהיפהכמה ,עליוהסוכךהץע

<עימ ,, •אותרזיהםתהשלשכתם

שלהירוקההשמלהגםכך ) 172

התקררהשמלת ,מרסקרביץהגברת

בכתםהוכתמהאשרהאחרונה,

אתואיבדהבאלגרה,המקנןהמרות

לשעבר:הגן·דעניתהירוקה,החיות

השמנוניבכתםוהביסהנחרדה"היא

 ) 43<עמיהמבהיק."הירוק,שאנרג

השמיםמכסיםדברשלבסופר

שתישלעולמןאתהשחורים

הכלאיךחש"הואהללו:הדמויות

כאילו ,מעליוומסתובבמתנועע

שחררהכיפהמלמעלהאליונשקפת

אתיפקחאםהבדלואיןשמים,של

יראהלאוכהכהביןלא,אועיניו

אל"בדרךובסירם ) 174"<עמידבר.

ראתהעיניה"כשנשאה :החתולים"'

שמיםפיסתהבתיםלגגותמעל

זרועהשחררה,כזכוכיתצלולה

מתנוצצותעיניםכמר ] •••כרכבים[

עיניםכמרמעליה,זוהריםהם

הניבטותלנצח,וצעירותסהרררת

ואינןאהבה,שלסוףאביןעצמןאל

<עמי ,, •במכסןדברשרםחוננות

280 (. 

קשרכחולייתהחמר~ב.
עםהגיבורהשלאחרונה
עצמה.

אתמושכתהמראהמולהעמידה

שהיאזמןכלמרסקרביץהגברת

ולשגרתב~ראהלהתערביכולה

ההישרדותשכושרזמןכל ,אותר

עםמסכה.עליהלעסותמצליחשלה

ברחהופרחתהולךוהנסיגה,הוויתור

אתלהכירחדלהוהיאזה

בהדרגהיוצרתהמראההשתקפותה.

היאשאיןעד ,וגדלהולךניכור

הראיוסיבמאת •"ההיא"אתמכירה

במאמרושקדגרשוןהזכירכבר

הזקכחהליללקראתארעי"תחנת

אחרונות,<ידיעותהגדולה"

מוסיפההייתידבריורעל ,) 3.9.91

המשמ·ההשתקפות ,לדעתיכי

בזמרתההיאהגיבורהשלערתית

היימראה"זוהי •פרלדיהגברתשל

בנוכחותההגיבורה,שלהסופית

להביסמרסקוביץהגברתחדלה

בראי.

צובעתהחוליםמביתצאתהלפני

בגררןשערהאתמרסקרביץהגברת

בסגנוןעצמהאתומאפרתשחרר

בכלשכנתה.שלוהמטורףהמתריס

היאהמרפסת,אליוצאתשהיאפעם

הגרוטסקיתזמרתהאתלנגדהרואה

שממול.המרפסתעלמשתקפת

הגברת"משלימה":נשעיתהמראה
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והגברת-בביתהכלואהמרסקרביץ

ומבקשת ,כךעללרננתמתפרלדי

רלים. Mהאלללכתכנראה>(בשמה

המרותאתהחוקרהשוטראפילו

הגברתאיןאםאירוני,באופןתוהה

הגברתשל"מחליפתה"מרסקרביץ

שקוףהופךביניהןהקשרפרלדי.

נותנתמרסקרביזכשהגברתבמיוחד

הירוקה,השמלהאתפרלדילגברת

החוצה.לצאתשתרכלמגתעל

האחרוןהניסיוןאתסימלהזרשמלה

היימפרלת"מןלהיחלץהגיבורהשל

-כגןלזרעםקשרבאמצעות
-והשיכורהאלגנטיהאומן ,הצייר

האופציהאתמעבירהממנהוהפרדה

אלבשמלה,הטמונהלגאולה,

זרשהיחלצותאלא •פרלדיהגברת

אלהסוף,אלבדרךכברהיא

החתולים.

גםנגאלאשפהפחיאותםליד

 :ופחדיובדידותומעקתההונגרי
ואניכלרם,ליואיןבידיהכלייני

מןהגדולהיי<האשהמאדיימפחד

במפגשהשרבי .) 69עמי ,החלומות"

הוא,הללוהדמויותשתיעם

מרוחק ,תמהרגייצורהיהשההונגרי

 ,שמרמתבררמותראחרישרק ,וזר
שמהואילוזהרת:לושגתןהואמותר

"נשמע·מרסקרביזירלגדהשל

היאירלגדההיצירה.כללאורך

הכל.אלרו;נתקשרת~נכקשרתדמות

הקורא.אלגם

נוזליו.שלחותליוג.
 ,ברזליומשיריבחלקםהציטוטים,

ניחוחאתהגיהגרםתוךאלמביאים

ביתשתולדותכשם ,החיצוניהעולם

חוררלתוךפלשוההדורקנדי

הגדולהיבהאשהההונגרישלהאפל

האלגנטי,האמןהחלומות".מן

אותותיואתברגתןשהכיליון

אלמדבר ,ציפורניואתוהשחיר

התרבותבשפתמרסקרביזהגברת

בייחייהלימדהשארתהבשפהשלה,

ברזליושליחסרדרךהאמיתייםיי

אתקגזמבטאהחתוליםאל

לתאורתהמרותביןהדיכוטומיה

שלבאיגפרגרהמתקיימתהחיים,

מתייחסברזליוג.יחוליםבית

אמביוולנטי:באופןלחתולים

יקרי·מציארתנסיכיםהםהחתולים

והחורבן:הרשעמנצנציםשבעיניהם
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זנדבנק:שמעון

חושבאני

בהאשהבעיה

היא.הידיעה

שהביקורת

יותרנעשתה

פרודוקטויותר

"תבישל
אולפנה"
שבחם.לספרות.
בז'רגוןמתמחים

טהוריכביכול
 .טכניכביכול

בסר:יעקב

הביקורתעל
ליצירהלגשת
בדרך

האובייקטיבית

ביותר.והנקייה

ללארקלא
קדומות,דעות

בליגםאלא
מראש.כוונות

שלהפגישה
עםהמבקר

צריכההטקסט

פגישהלחיות
מתוךשנוצרת

חייתיסקרנו.ת

סקרנות-אומר

נערית.
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p כייירה=p וורn 
ברינקר.מנחםבהשתתפות:רב·שיח

בסר.ויעקבשביטעוזיזנדבנקישמעון

שביט.עוזיהנחה:

שבהביקורת""מצבשלהנושאשביט:עוזי
עדיםהיינולכותרות.האחרונהבשנהועלה

לתגובותמבקרים,ביןסועריםלוויכוחים
וגםוקוראים,מבקריםסופרים,שלחריפות

שלהמציאותמתוךנולדהזההסימפוזיון
הביקורת.עלויכוחים
באופןבביקורתעסקושבעבראנשים,כולכם

-פעיליםפחותאתםכיוםכיואם ,פעיל
עדייןשאתםמניחאני-כעורךיעקב,מלבד

אניזה.לנושאועריםהתחוםאתמלווים
ראשוניבניסיוןשנפתח ,כןאםמציע,

שלתפקידהלהערכתכם, ,מהולהגדיר
הביקורת.

ביקורתשלבמובןביקורתעלמדבראני
ברדיועת,בכתביבעיתונות,ספרים

ובטלוויזיה.

לנקודהלהתייחסרוצהאניזנדבנק:שמעון
ומההמסהשאלתזה,לענייןרלוונטיתאחת

עלהמסאיםעלחושבכשאנילה.שקרה
שסיינברג,ביאליק,הזאת,בארץספרות

פחדולאשהםרואהאני ,גרודזנסקי
בבחינתהיאשכיוםמלה-מאימפרסיוניזם

שלהםלאישיותנתנוהם •מלהזכירהס
חוליםהיולאוהםיצירה,עלבמלואהלהגיב
המקצוענות.במחלת

היא,הידיעהבהאשהבעיהחושבאני

שלפרודוקסויותריותרנעשתהשהביקורת
מתמחיםשבהם,לספרות,אולפנה""בתי

אניסכני.כביכול ,סהרוכביכולבז'רגון

שלתגובההואסובביקורתשמאמרחושב
דבריםגם'כוללוהואהשלם,האיש

מחמתמוקציםהםהפורמליסטיתשבביקורת
דמויות.רגש,משמעות, ,תוכןכגוןמיאוס:

ל"הסהפכואלושדבריםהעובדה ,לדעתי
אתהורגתהיאחולה.רעההיאמלהזכיר"

אתהןמשאירהוהיא ,בדברהאמיתיהעניין

רקומוגבלים.חצוייםהקוראאתוהןהמבקר
המגיבהחלק-ניסוילידיבאמהםקסןחלק
ירקותושארוססרוקסורותדימוייםעל

שלהמסאים,שלהדרךואילומשעממים.

רוחבלכלהתפרשהשסיינברג,אוביאליק

 ,לומרכוונתיואיןאישיותם.שלהיריעה
אלאמעניינת,יותרבהכרחחיתהשאישיותם

להואפשרובמלואהדרורלהנתנושהם

סקסס.מולכשעמדולהתבטא

ראיוןמתוךלצססנהגשגרודזנסקיזוכראני

אותונשאלשבו ,מסרפדינואחדעםרדיו
בספראיןאמר:והואבספר,הרעיוןמהסופר

הגישהפיעלחלילה.רעיונות,הזה
אתבחשבוןלהביאהיהאסורהפורמליסטית,

שביקורתלי,נדמההתימסי.התחוםכל
גם ,ה.סמסילנושאגםלהתייחסצרובה

שהיצירהלדרךהפסיכולוגיות,להשלכות

המלה.מובןבמלואאליךמתייחסת
אחתהיאהספרות","מדעשלהמקצוענות

אלאוכללית,עקרוניתלאהחולות,הרעות
החיה.לביקורתשנוגעבמה

 ,שמעוןשללדבריובהמשךבסר:יעקב
לפגושהרצנזנסשלתפקידוכך:זאתאומר
שיעורבמלואאליהלהתייחסהיצירה.את

במישורלהתמודד ,כלומר •מבקרשלקומתו

לאבחןלדעתעליוהיצירה.עםהאישיותי
ביןלעמתולנסות ,שהוזכרוהגורמיםכלאת

הקוראעלש"עובד"לשוניקסע
לשוניקסעלביןמשכנעת,באינטנסיביות

בצורההקוראעלפועלשאיננומקביל
ולדעת,"מדוע?",לשאולעליוכזאת.
להשיב. ,כמובן

בדרךליצירהלגשתהביקורתעל
ללארקלאביותר.והנקייההאובייקטיבית

מראש.כוונותבליגםאלאקדומות,דעות
צריכההסקססעםהמבקרשלהפגישה
הייתיסקרנות,מתוךשנוצרתפגישהלהיות
שללדבריובהמשךנערית.סקרנות-אומר

מןשנעלמהלמסהבאשרזנדבנק,שמעון
ואניהרצנזיה.באשמתהרבהזההשסח,

לפרס.אנסה
מחליף,שלאחרונה ,הספרותיהמחקר

פניםבשום ,איננוהביקורת,את ,לצערי

ישהספרותילמחקרספרותית.מסה ,ואופן
ובלעדיווחשובמכובדשהוא ,משלותפקיד

זהאיןמסה.איננוהואאבל ,אפשראי
עםמסאיתהתמרדותלהתמודדמתפקידו
במקוםהיצירהאתלמקםמתפקידוהיצירה.
שהמסאידברים,בהלמצואמסוים,

בהם.מעונייןאינוכללמהיצירההמתרשם

צבעיםוכךכךעלמסהקראתיפעם ,למשל
מעניין.שזהלהיותיכולפוגל.שלבשידתו

ענייןלואין ,פוגלעלשכותבהמסאיאבל
כמהאותומענייןלאזההצבעים.אתלספוד
וכמהשחודבמלהפוגלמשתמשפעמים
בשחורוגםבלבןגם(אגב,לבןבמלהפעמים

וצבעיםבצהובפחותהרבה.משתמשהוא

מענייןאותוהמסאי?אתמענייןמהאחרים).

במכונית,נוסעכשאתהכמו ,שבוהרגע,

מסוימת,בנקודהופתאום,ועולהיורדואתה

כאילואתהולרגעבנשימה,לךנעצרמשהו
לפעמים,קודההזההרגעלנשום.מפסיק
מרתקתבפרוזהמענייןקסעקוראכשאתה

אתמענייןזהבשיר.פתאומיתמסאפורהאו

עלדעתואתנותןוהוא ,האמיתיהמסאי
עצמואתשואלהמרגש,האמנותיהאירוע

 ,בכךמבחיןאינוהחוקרומשיב."מדוע?",
אותו.שמענייןמהזהולא
שאיננולחוקרהנוגעתנוספת,נקודהיש

 •סופדהוא ,אמןהוא ,יוצרהוא(מסאייוצר
בקהילהשהחוקריםבין ,אמנם

שהםחוקריםכמהיש·אקדמיתהספרותית

מדבראניאבלמעניינים,וסופריםמסאים
ישהזהלחוקר ,ובכןהמצוי).החוקרעל

אולמאמרליצירה,מעבדנוספיםחשבונות
בעתונותכותבשהואל"מסה"אולרצנזיה

מחשבותלוישהופיעה.עתהשזהיצירהעל
בעבודהמשתלבזהאיךלמשל:כמונוספות,

משתלבזהאיך ,שלוהכוללתהמחקרית
התוארלקראתאוהדוקסודסלקראתבמחקר
מתענייןלאבכללהחופשיהמסאיהשני.

ובשוםתוארבשוםתלויאינוהואכיבזה,
סופדכמו ,למעמדוזוכההוא •מחקר

היכולת ,הלשוניהכוחמתוקף ,ומשורד

נעלםהזההמסאיוההשכלה.האנליטית
היצירה ,דעתילעניות •שלנומהנוף

יוצרים,ישהזה.בהיעדרמדגישההספרותית

סיבותמתוךהביקורתידיעלשמכוסים
מכוסיםשאינםיוצרים,וישענייניות,בלתי
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העיקרית.הבעיהזוהסיבה.אותהבגלל

זה,אתמקבללאאניזנדבנק:שמעון
לךשמסמרלמשהוהיתפסותיששבביקורת

 •כךלאזהשבמחקרבעודהשיעראת
 ,גדולמבקרשהוא ,שפיצוהיאלכךגמאהדו

שלוהאינטואיטיביתהתגובהעםשמתחיל
ההרמנויסיהמעגלבקטסט.מוזרותאיזולגבי

קוראכשאתהאותךשמקפיץבמשהומתחיל
כפימונה,רקאתהשאםמשוםטקסט.

כלאתעושים,שהחוקריםטועןשיעקב
באמתאז-ונו'מסאפורותהאספקטים,

 ,לכןנורא.ומשעמםנסבלבלתימחקריוצא
יחודישהואבמשהונתפסהמחקרגם

לטקסט.

בתיזהמצטייניםמחקריםהרבהשביט:עוזי

ההבדלאינטואיציה.באיזואומעניבת
שהםהוא,מחקרשאינומהלביןביניהם

ולראותשלהםהתיזהאתלבדוקמחוייבים
יכוליםהםאםלראותבסיס:לההיהאם

אלאהיאאיןשמאאואותה,להוכיח
פעמית.חדאינטואיציה

עםמסכיםמאדאניברינקר:מנחם

לבדוקישאךזנדבנק,שמעוןשלהדברים
שללדבריומסכיםאינניקרה.זהלמה

פיה.עלהקערהאתהופךפשוטיעקביעקב.
אימפרסיוניסטיהואשהמבקרהיה,מקובל

 •אובייקטיביהואהחוקרואילווסובייקטיבי
הואהמסהשבעל ,וטועןבסריעקבבא

הפרופסורואילווחסר-פניותאובייקטיבי
יחשבוביימהומתענייןלצדדיםפוזל

אינינכון.לאפשוטזהלדעתי,הקולגות".
לצדדים.פוזליםלאשהפרופסורים ,אומר
פזלוספרותמבקרישגם ,אומראניאולם

ביותרהישריםהמבקריםגם-לצדדים
מבקריהעברית.בספרותביותרוהמחמירים

היתהשלהםשהעבודהבתקופהספרות,

סופריםשלדורעםאוזרםעםעלופוריה,
כנגדסופרים,למעןמלחמותונלחמו
נגדמסוימות,ומגמותערכיםבעדסופרים,

יחשבומהלהםחשובוהיהמסוימות,מגמות
עצמם.והסופריםאחריםמבקריםעליהם

צמודההביקורתשלה,הפוריותבתקופות
ברורסובבהישספרותיות.להתפתחויות

ונלחמתמישהובעדנלחמתהיא ,ברורורע
לבדוקכדילצדדיםפוזלתוהיא ,מישהונגד
הידידים.מגי~יםואיךהאויבמגיבאיך

שלתכונהבכללהיאלצדדיםהזוהפזילה
דגרליצור?לךלמהאחרת,שכותב.מיכל
פזילהפחותלהיותצריכהאםעצמךזאל

לאואני ,במחקרדוקאזההרילצדדים,
מקום,מכל ,אבלישנה.אכןשהיאבזהקובע

מאליומובןוהיההיתה,תמידהיאבביקורת
לחשובעלינומדועלהיות.צריךגםשכך

בדרךשיוחסודברים,אובייקטיבי?שהמסאי

 ,המחקרשלכיתרוןוהובלטו ,למחקרכלל
הביקורתוהרילביקורת.דווקאיעקבמייחס

אובייקטיבית.להיותמעולםחתרהלא
ניטשה:עלבפאראפרזהאולי ,אמרפרישמן

שיפוסלמדרגתעצמיאתאשפיללאאני

לשם ,אובייקטיביהייתיאילואובייקטיבית.
בעיניו,ספרות?עללכתובצריךהייתימה

איניהשפלה.היתהאובייקטיביתכתיבה
החוקראתלהאשיםשאפשראיפוא,חושב,
בעודעינייניות,הלאהפזילותבעלשהוא

חוקריםתמצאהענייני.הכותבהואשהמבקר

ואניענייניות,ופחותענייניותיותרבעלי
אובייקטיביות,ולאענייניותבכוונהאומר
מבקרים.אצלדברואותו

גםישאבלפרופסוריםשל"קליקות"יש
מבקרישלוייקליקות"מסאיםשל"קליקות"
סםמסויים,במובןהיא,והקליקהספרות.

לי"שמורעלרקעומדתשאינהבתנאיחיים,
ועלמשותףטעםעלגםאםכי ,לך"ואשמור
-60הבשנותעשהזךכשנתן •דרךפילוס

העברית,הקלסיקהשלהרה·קאנוניזציהאת
הוא ,אבירןאלפזלהוא ,עמיחיאלפזלהוא
מהואלעצמואלפזלהוא ,פוגלאלפזל

לפלסכדיבאזה •אלתרמןכחק~יראהשהוא
המלה.שלהחיוביבמובן"קליקה"זודרך.
ובביקורתציורבביקורתגםהדברכך

שלילית.תופעהזוואיןמוסיקה.
"הרהורים ,זךשלשהמסהחושבאני ,למשל

שלהמסהוכמוהאלתרמן"שירתעל
שלונסקי",שירתעל"הרהוריםגרודזנסקי
לאמאדמסותהן ,מודללהששימשה
לקעקעטיעוניםלהביאאפשרצודקות.

ואניהספרותיים,החייםהיואלהאבלאותן.
אניגםאליהם.שמתגעגעשמעוןאתמבין

החייםשלהגווןזההיהאליהם.מתגעגע
מלחמה:כאןשהיתהמפניהספרותיים,

מחסומיםעומדיםצעיריםיוצריםשלבדרכם
יותרטעםלהראותצריךצודק,לאטעםשל

זה.בעדלהילחםוצריךצודק,
העיקריתהבעיהאתלהעמידרוצהאני

העמידוויעקבששמעוןממהאחרתבצורה

איןמדועהיא,העיקריתהבעיהאותה.

במדינתלא·אקדמיתרציניתספרותביקורת
חברתיותתשובותלכךישישראל.

שלמעמדהעלתשובותוגםוכלכליות,
הדבריםמדועהיא,הבעיהבחברה.הספרות

עלנכתביםהרושם,מבחינתפה,הקובעים
צריךהיהלאשזהבשעה-פרופסוריםידי

המבקר ,גרודזנסקיאתהזכירו •כךלהיות

שאפשרהרמה,בעלהאחרוןהחוץ·אקדמי
להיותצריךהיהלאשזהברורעליו.לחשוב

להיותהיתהצריכההעבודהחלוקת .כך

לעשותצריךהאקדמיהחוקרלגמרי.אחרת
שיש,מהאתלמייןצריךעניינים,סיכומים

מסוים,במקוםנפסקטעמוהטבע,ובדרך

שמוטלמפנימסוים,במקוםחדלהרגישותו

והואמשעממים,דבריםהרבהלקרואעליו
המותרותאתלעצמולהרשותיכוללא

המבקר,אותו.שמענייןמהאתרקלקרוא
חדשות:לקבוצותדרךלפלסצריך ,לעומתו
אלטרנטיביות,לבשרמקובלות,עללערער
חדשים.ערכיםלהביא
צריכיםהאלההגורמיםשניהטבע,בדרך

צריכיםדברשלובסופובזה,זהלהילחם

צריכיםאינםהםזה.אתזה~שלימיםלהיות
צריךהחוקרפונקציה.אותהבתרבותלמלא
להרוסצריךוהמבקרהמקובלותאתלבנות
יותרליהנראיםיחסיםהםאלה •אותן

הספריםאתלחיותצריךהמבקרטבעיים.
זהומחיסרוןאצלנושחסרמהוזה-החדשים
מירוןדןשלמאמרכלסובלים.אנחנו
בהיררכיהלהשתלבצריךשקדוגרשון

וכלכחוקרים.עושיםשהםהספרותית
שלהםדה·קאנוניזציהאושלהםקאנוניזציה

הספרותשלהשלמהבמפהלהשתלבצריכה
צריךלאחוקרשאינומבקראולםהעברית.
לאתרצריךלאוהוא ,היסטוריוןלהיות
העברית.הספרותשלבמפהרכסאוגבעה

מפעיםזהלומר:מתפקידו •תפקידולאזה
זהסוב,זהלא.-וזה ,אותימרגשזה ,אותי

דלתותפותחאוליזהחדש,זה ,ישןזהרע,
לציירבאמתצריךהפרופסורואילוחדשות.

בעיתוניםשכותביםאלהובאמת,המפה.את
 ,ממחקרספק·פרקספק·מסותספק-ביקורות

בודניםזזןהםהסופראתמשבציםפשוט

אבלחובתם.אפילוזכותם,זומפה.לתוך
משהולהיותצריכהרגילהספרותביקורת

הערכה.פעולתובראשונהובראש ,אחר

במונחהשתמשתיאניבסר:יעקב

אמרתילאבמקרה.ולא"אובייקטיבי",
חשבונות,איןאקדמישאיננושלמבקר
מתוךוזאת,יש.האקדמיהשלאישאמרתי

לומרשרציתימההנושא.עםאישיתהכרות
איננולאדקמיהמחויבשאיננושהמבקרהוא,

אלניגשהואהאמפירי.למחקרמחויב
הואוהמסה.הואזהאישיותית.גישההיצירה

ולהגישכותבשהואמהאתלעבדצריךלא
פרופסוריםמעט-ועוד •ממחקרכחלקאותו

כותביםהםשוטפות.ביקורותכותבים

עלעבי·כרסספריםאוהשנהלסוףסיכומים
אלואבלמזמן.הובטחשמקומםסופרים

לאאפילוהם;נריאודיתכתיבהשכותבים
תלמידיםאודוקסורנסיםאלאדוקטורים

הםשני.תוארולקראתראשוןתוארבסוף
ועלשלהם,הבאהמחקרעלחושביםכבר

 •אחראוזהאישעלשבכתיבההכדאיות
זה ,והמשכילהיצירתיהצנוע,הרצנזנס

כךועל •איננו-המסאייהיהכךשאחר
הקורא,ושלהסופרשלהפסדםזהחבל.

האקדמיה.עלנופלתכולהוהאשמה

שמסדירהשהבעיהבסרח,אינישביט:עוזי

בסר:יעקב

המבקר

מחויבשאיננו

איננולאקדמיה
למחקרמחויב

הואהאמפירי.

אלניגש
גישההיצירה

זהאיישותית.

וחמסה.הוא

צריךלאהוא
מהאתלעבד
כותבשהוא

אותוולהגיש
ממחקר.כחלק

ברינקר:מנחם

 tחיאהבעיה

הדבריםמדוע

 tפחהקובעים

 tחרושםמבחינת

יריעלנכתבים
-פרופסורים

לאשזהבשעה
צריךחיה

כך.לחיות

שביט:עוזי

מהבעיהחלק
 tשאנשים tחוא

העוסקים

בתכיתב

שלהיסטוריה
הספרות

יצירותובשיבוץ

גם tרצףבתוך

עוסקים

בביקורות.
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ברינקר:מנחם

חיתההספרות

שלצרמת
התייחסיוות

חברתיו,ת

פוילטיו,ת
דתיותמוסריו,ת

אנטיאר-

אנטימוסריו,ת

אנטידתיו,ת

טיאבפוליטיו,ת
כיוםחברתיות.

ערדאינההיא

כזה.צרמת

שביט:עוזי

להוסיףצריך
שדורולומר,

שלהיוצרים
לא soה·שנות

מתוכוהעמיד

מלווהקבוצה
מבקרים.של
שלמשלכפי

שנותשלהדור
-60רה soה·

העמיד.

זנדבנק:שמערן

שאנירמה

מרגיש

שהתערער

ילחלוטיןאצלנו
נשארשלא
כלרםממנו
זהחירם,

משוררים,

שמגיבים

בצררה

אינטליגנטית
שירה;על
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היחסבעייתהיאהביקורת,מחקראתהיום

המבקר.עמיתולביןהאקדמיהחוקרבין
אתהטרידהבאמתזרשבעיהלי'נדמה

שנותראשית , 6oה·שנותבסוףהביקורת

תורתשלהאסכולהכשנכנסה ,ו oה·

שליומרההזרלאסכולהחיתההספרות.
במחקרגםסדר""תעשהשהיאטרטאלירת,

חדשניתגישהלהוחיתהבביקורת,רגם
"אימפריאליסטית",מאדגםאבלומפרה,
שהבעיהחושב,אנימסוימת.בעיהשיצרה

- 6oה·שנותבסוף ,אזשנוצרה ,הזר

רקנירם.מרכזיתאיננה ,-70השנותראשית

שלבעיתונותנתקלאנירחוקותלעתים
שלמהזוויתליצירותשניגשיםבכך'היום
משתמשיםלפעמיםנכון'הספרות.תורת

לאאבלהספרות","תורתשלבז'ארגון
הרבה.זהאתעושים

"החוקריםנירםלהםקוראיםשאנחנואלוגם
שאתה,כפיהספרותאלבכנסרהאקדמיים",

נכנסוהםכפרופסורים.לאתיארת:מנחם,
ספרותיתמחבורהחלקצעירים,כמבקרים

גםהיושבתוכהומשוררים,סופריםשל
שאינובמהאלאב:;~דיוןעסקושלאאנשים
דןרגםנכנסתם,ושמערןאתהככה:;~דירן.

עדיהרושרבסקי'בנימיןשקד'גרשוןמירון'

כפרופסורים,נכנסולאהם •השארוכלצמח,
נכנסוהםפרופסורים.שלהאוטרריטהעםלא

בתחוםהתפתחוגםהםבמקבילכמבקרים.
 •ומעמדגרתדרוצברוהמחקר

הוא,מהבעיהשחלקלכך'מסכיםאני
שלחיסוריהבכתיבתהעוסקיםשאנשים,
גםרצף,בתוךיצירותובשיבוץהספרות

מנתקיםאמנםהםלעתיםבביקורות.עוסקים
בכך.מצליחיםלאהםלעתיםמזה,עצמםאת
רזןשקדגרשוןכמרמבקריםעלמדבראני

שלבהיסטוריוגרפיהשעוסקיםמירון'
ישהיריעהרוחבבגללודווקאהספרות,

אלהביקורתיתבגישהבעיהלפעמים,להם,
פיעלמידהנבחןהחדש,-הבודדהספר
המערכתבמסגרתהספרות,שלברצףמקומו

הכוללת.
לנקודההשאלהאתלהפנותרוצהאניאבל

הצדביןהיחסבדיון:פעמיםכמהשעלתה
יותרשהואעליואומריםשאתםהמסאי'

שלו'האישיותאתמכניסהאדםושבוחופשי
לדברנוטיםאנחנונורמה.שהיאאיזולבין
אותועלהדופן;יוצאהגדול'המבקרעל

אלו-גרודזנסקיאותופרישמן'אותוברבר'
אבלהסטנדרט.בתוךנכלליםשאינם

מהמבקריםרקמורכבתאינההביקורת

השאלהאבלחריגים,מבקריםישהגדולים.
שלנורמהשהיאאיזוגםישהאםהיא,

עלרקלדבריכוליםאנחנוהאםביקורת.

גםא~מנרת,גםפהשישאוהביקורתאמנות

שלהיסודביןהיחסמהביקורת.שלמלאכה
אנחנוהאםההערכה.שלהיסודלביןהתאוו
אולחלוטין'חופשיענייןשזהלומר'יכולים
יחרגושממנהמסוימת,נורמהשתהיהשרצוי

ראותהוהמוכשרים,המבריקים ,הדופןיוצאי

יפרצו.הם

בלתינראיתהנורמהליזנדבנק:שמעון
משהולישיגידלמישהומחכהאנימעניינת.

הזכירוזךעלמנחםשלדבריומעניין.יותר
אוסופריםיוצרים,הםהמבקריםשמיטבלי'

אליוט,ט"סעללמשלחושבאנימשוררים.
מאדדרמהשלווהמקרה ,מבקר·משוררשהיה

שלררויזיהאיזועשהאליוט •זךשללמקרה
שלו'הצרכיםלאורהאנגליתהשירהקאנון
מהשירהלהיפטרשלוהרצוןלאור

המאהשלהישלהפוסט·רומנטית

שמילטרןלמשל'החליט,והואהתשע·עשרה
אמר:זךגםחשוב.דאןשג'וןאוחשוב,אינו

וכיוצאחשוב,פוגלחשוב,לאאלתרמן
הקאנרןעלערעורכאןהיהכלומר'באלה.
חדשה.הסתכלותאיזובשם ,המקובל

לאמשוחדת,היסטוריוגרפיהיצרזה
אתשביטלההיסטוירגרפיהאובייקיבית,

אלא ,לכךראוייםשהיומפנילאה"גדולים"
הצרכיםעםאחדגלעלהיושלאמפני

זהדבראבלהמשורר·המבקר.שלהעכשווים
מסוימים,מושגיםמאד.עדפורההיה

 ,שלוגרפיהולהיסטורייסהנבשאליוט
אותםכשברחביםצודקיםכבלתימתגלים
הרגישותשלההתפצלות ,למשלמקרוב.

מרגישותהמעברהשבע·עשרה:המאהאחרי

וחשבומחשבותכשהרגישואחדותית,

ומחשבות,רגשותביןלהתפצלותרגשות,
רגששלרומנטיתשירהאחדמצדשיצרמה

עקרהרציונלית,שירהשניומצד ,טהור

עומדיםאינםשכאמור ,אלודבריםאבלונו'.
שלדורותכךאחרפרנסוקפדנית,בבדיקה

עצומה,ברצינותאותםשלקחוחוקרים,
לתמרךכדישלהםהידעכלאתוגייסו

לערערכדיאוהמשורר·מבקר'שלבאבחנות
עליהן.

עלשלווההתקפהזךלגביגםנכרןזה
הראוכברואחריםגרלומבהארי .מןאלתר
מוטלזךשלהמטריהניתוחשכל ,בזמנו
בזהשהיהמשרםמשנה,לאזהאבלבספק.

אנילכןכמוהו.מאיןומרתקמפרהכוח
הספרות,ממעשהשיוצאתשהביקורת,חושב

הביקורתהיאוסופרים,ממשורריםכלומר
המבקריםעלחושבכשאני .ביותרהמעניינת

הואשאליוטרואהאניבאנגליה,החשובים
שניהם-אודןרכןביותרהמענייניםאחד

Jב... 

---------------~ 
מרגיששאניומהביקורת.שכתבומשוררים

ממנונשארשלאלחלוטין,אצלנושהתערער
בצררהשמגיביםמשוררים,זההיום,כלרם

באמתלהםשיששירה;עלאינטליגנטית
מהלהםושישהעברי'הקאנרןעלהרהורים

בשנותלומרמההיהשלזךכמר ,עליולומר
-ושםפהאותםלמצואאפשר • 6oה·

הכלבסךאבלמסוימים,דבריםאומרשבאתי
המשורריםבקרבהמשורר·המבקר.לנוחסר
שהואדברבכלפרגוןוחוסרענייןחוסריש
ביקורת.להםאיןולכן ,עצמךאתהלא

שהםמהולהגידלהתראייןאותםמעניין
אותם.מענייןלאפשוט-השארכלעושים.

להוסיףצריךשמערן' ,לדבריךשביט:עוזי
לא soה·שנותשלהיוצריםשדור ,ולומר
מבקרים,שלמלווהקבוצהמתוכוהעמיד

-60וה soה·שנותשלהדורשלמשלכפי

יוצרשהיהזךשלבמקרהכמר •העמיד
מבקריםשלשורהעודקמהושלצדוומבקר'
כמואוושק.דמירוןכמויוצרים,היושלא

מבקרפעלשלצדו ,-70הבשנותריזלםיר,
 •קלדרוןכנסים

הואאמרששמעוןמהלדעתיבריקר:מנחם
כלמרדאין •יותרכללילמשהוסימפטום
שהדורלהביןאפשרלכןשנה,עשרים
המספריםושלהמשורריםשלהנוכחי
ארהחומרבדלותאותםמאפיינים<שתמיד

לאיצירתם>שלהגולמיאוהמינוריבסון
שכללצפותאפשראיהקודם.כדררמורד

אולם •מרדיהיהשנהעשרים-חמש·עשרה

 •גדוליותרברי ,לדעתי ,מסתתרזהמאחורי
קצההואעליוהצביע.ששמעוןהדבר

ביםשקרעהקרחגרששלרובוואילו ,הקרחון
מיני·ים.עמוקוהוא

הכלליתהרלררנםירתירידתעלמדבראני
לספרות.שמסביבדבריםושלהספרותשל

היהחשובשלרנסקי'נגדנלחםכשגרודזנסקי
שלהפזמונאיתשהקלילותלהראות,לו

חברותשלעמדהעםמשתלבתשלרנסקי
כלללאבוותמיכההמהפכהבעולם

אואכזריאינםלקםללאתמיכההתחייבות;
כשזך •אכזריאינםלקםשללקורכןבנוברת
 ,מורלאותופיעלקצת ,אלתרמןנגדכתב
שלובאיבהקשוררבה,במידהזה,היה

<שאליהםהאינדבידראליסםירתוברגישויות
אולם ,כולנוכמרהיוםמתגעגעבוראיהוא

כשהואמכל).הגרועיםשהםחשבהואאז
דרךהתווכחגםהוא ,אלתרמןעםהתווכח
בםחרניאקטיביזםעם ,גוריוןבןעםאלתרמן
וכיו"ב.

התייחסויותשלצרמתחיתההספרות
אר-דתיותמוסריות,פוליטיות,חברתיות,

פוליטיות,אנסידתיות,אנסימוסריות,אנסי

צומתעודאינההיאכיוםחברתיות.אנסי

אחריםבמקומותולאבישראל'לאכזה.
הפסיקרסארםר ,ו 96oב·נדרסקאמיבעולם.
ועבר ,"המלים"עם , 1964ב·סופרלה;רת
היסבשהביןמשרםלפוליטיקה,כולו

ערדרלררנםיתאינהיפהספררתשכתיבת
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מההיתהשפוליטיקהומכיווןלפוליטיקה.
לפוליטיקה.הלךהוא ,אותושעניין
השיקוליםעולמי.בתהליך ,לדעתי ,מדובר
רנהבמידההםהמדינאיםאתכיוםהמנחים

לאהסופרשלודברוטכנוקראטיים,כךכל
כפיהפוליטיות,האליטותידיעלעודנקרא
בראשיתאוהתשע·עשרהבמאהשהיה

נושא ,כמונןזה,הבורגנית.הדמוקרטיה

 ,ישראללגני ,אבלשלנו:לשיחהמדירחב
שלודעתואלוףשלשדעתוברור ,אופןבכל

יותרחשובותדעתיעסקןשלודעתותעשיין
מדעתוהפוליטיתבמערכתיותרושוקלות

לאשזהאומרלאאפילו<ואניסופרשל
הסופריםשלהדעותאתדואהכשאתהצודק.
צודק>.גםזשהחושבקרונותלעתיםאתה
הרלוונטיותהדגשתנגמרהמקום,מכל

 ,ולדעתיהספרות,שלהחרץ·ספדרתית
נבלקודהזהאחדים,ארכאלובמקצבים
לאבחברותחשובהעדייןהספרותהעולם.

רלוונטיתעדייןגרדדימדנזיןדמוקרטיות.
סרלזניצ'יןהדררם·אפדיקאית.לפוליטיקה

לאוהואגרדנצירנלפנירלוונטיהיה
בלרהיינריךגדאסגינתו •אחדיררלוונטי

אתלהדיםצדיךהיהערדכלרלוונטייםהיו
ענדו.אתהגרמנימהנרעדשהסתירהלוט,
הנאציתגרמניהעלתוכניתשישנרגעאבל
וגינתובלהיינדיךהתיכוניים,הספדבבתי
צררךיותראיןרלוונטיים.לאכנדגדאס

רעלמוסכמותעלשמערערתכמינספרות
בחברותוטשטושים.הדחקותחסמי·מידע,

בעיתונותזורמתהאינפורמציההפתוחות,

נצדק,יש,כןעלמקרם.נבלונשמעת
 ,רכךלעשרת.יכולשהסופרמהלגניספקות

ויותריותרלחוגיםפונהעצמההספרות
וחוקרימובהקיםספרותאוהבישלמוגבלים
מוגבלים.יותרערדלחוגיםפוניםהספרות
נעוצהאיננהלדעתיהסינה,

מחקר·שלוכמידועבסטרוקטורליזם
שמערן •שמעוןזאתשהגדידכפיהספרות,

שלנחלקמגיביםשהסטרוקטורליסטים ,אמד
שהמנקדבערדהיצירה,שללחלקאישיותם

היצירה.לכלאישיותוכלעםמגיבהטוטאלי
חוץהגדולים,הסטרוקטורליסטיםכלאבל

במלואהגינובהןמסותכתנומל.וי·שטדאוס,

אתגםכתביעקונסוןלספרות.אישיותם
מסותוגםפסטרנק,אצלחלונותעלהמסה

תחתסופדיםשלגודלםעלזכדונותשל
"מיתולוגיות",אתכתבנאותידולןסטלין.
תמידלאאםגם ,פוליטיאלמנטבהןשיש
צודק.

עלזברתילאאניזנדבנק:שמעון
אלההמלאכה,נעליעלאלא ,"הגדולים"

אחריהם.שנאו

אךמסכים.אניכךאםברינקר:מנחם

יותרהרבהמתופעהניזוןזה ,דעתילפי
הספרותשלהרלוונטיותהצטמצמותכללית:
המליותהכלכליים,החברתייםלחייםעצמה

שלמצדםנספרות,העיסוקשלבהתמצקעות
שמשלימיםתהליכיםשניהםאלההמנקדים.

לנושאיןלכךהגודמיםניןוהםזה,אתזה
משמעותית.חוץ·אדקמיתביקורת

באופןקצתפועלהואוגם ,שליישגודםויש
פשוט.כלכליגודםהואהזההגודםעולמי.
אפשראימאדכסיסט:לרגעלהיותליתרשו

ביקורתמכתיבתישראלבמדינתלהתפרנס
מערכתחברהיהעודגרודזנסקיספרות.

שנישכתבעלמשכורתקיבלוהוא"דבריי
תמצאלאאתההיוםאבלבשבוע.מאמרים

משבודתלקבלהדזמנותלאדםשייתןעיתון
היאמהןשאחתבשבוע,רשימותשתיענוד

תמצאשהיוםחושבלאאנילספרות.במוסף
הדוגמאהואנדונרנסקיונאנותכזה.דבר

לענייןהדעתעללהעלותשאפשרהיחידה
ספרות,מנקדבדיוקלאשהואאלאזה,

עיתונאיאלאחדשות,יצירותשמעדיך
והתמצאותרחביםאופקיםעםספרותיומסאי

לשונות.נהרנה
תהליךזההזה.הכלכלינענייןנזלזלאל

האחרוןהמנקדהעשירה,באמריקה •עולמי
פרופסורלהיותבליספרותביקורתשכתב
הייניו·כימזרעווילסון.אזמרגדהוא

מסהכלעלדולר 7,500לושילםיורקד"
שאכןכפילכתוב,היהיכולהואאזשכתב.
ולחיותנשנה.ספרותיותמסותארבעעשה,
שנאכדררהמנקדיםכלהשנה.כלמזה

פרופסורים.להיותכנרנדרשואחריו
מספרהואהאוארוויןשלבאוטוביוגרפיה

 1952עד • soה·נשנותלושקרהמהעל

נייפרטיזןספרותכמנקרמעמדהחזיקהוא

שלהזההמיוחדהשילובאתושילבווויו"
בספרות ,לאוונגארדופתיחותטרוצקיזם
יכוללאווויו"ה"פרטיזןן-952נונאמנות.

ללכתנאלצווכולםלשלם,יותרהיה
לאוניברסיטאות.

למנקרים·הבריתבארצותקרהדבראותו
קרהדברואותוהשמרניים,הדרומיים

הצרפתיים.הספרותמנקרילכלבצדפת
ביקורתהשנייה,העולםמלחמתאחרי

נעשיתקיוםכמקורלא·אקדמיתספרות
הואהמדובראפשרית.בלתיויותריותר

איןקוראים,שלמליוניםלהןשישבארצות
בישראל.גםשקרהמהשזהפלא
בהכרחאינוהטבעישמקומםאנשים ,לכן

מנחם ,זךנתן ,מוקדגבריאלכמובאקדמיה,
מעריכה,לחיותשמחיםשהיו ,פרי

אינםספרותיים,מחייםמהגנות,מהתקפות,

האוניברסיטהלעצמם.זאתלהרשותיכולים
כלאתלתוכוששואבאבקשואבנהייתה

נעשיתהיאהספרותית.האינטליגנציה
ביקורתלנואיןהיא:והתוצאהפרופסורית

איןיותר:שחשובומהחוץ·אקדמית,ספרות

 •אנטי·אקדמית.ספרותביקורתלנו
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פלדעודדמאנגלית:

גבולותיהואלשלוהספרביתלחצראותנומזמיןאו'הארהפונק
קלהיהשאחריוהעץאתמחרשנוסעגםהוא'לבר.'המלהשלהפרוצים
המשחקובובותידידותיותלאכנפייםשםנופפוציפוריםלהתחבא.

רוצח,לצאתגםהיהאפשרכזאתמביוגרפיההשנאה.במגרתהוחבאו
כעס.האקדחאתהחליףפשוסואו'הארה

גםחזקיהרהרמסאפוריאקדחשלשקולוהקפידבתרגומופלועורר

בעברית.

בסריקעב
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שלראשיתה
בארץהספרות

ישראל
 .בזיקותיה
ספרד:לשידת
למודלהצעה

תרבותי

יהודי-ערבי

שניתנההרצאהפיעל

לחקרלאומיהביבבכינוס

והשפעותיה,ספרדשירת
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הילידיתכרתהתרתחילת
עלולעמודספרותלבדוקשבאים ; ;;::::::·:.
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אלועםהיתדביןבודקיםטיבה, • ...•גו=

הדיאלוגיםאתמנהלתהיאספרויות ... · .·:· ..

שלכספרותהראשונההעלייהספרותשלה.
השיבהחדוות<שעניינהלאומיתתחייה

לשוחחפתוחההגולה>,חייופסילתלמולדת
כללית,אויהודיתעברית,יצירהכלעם

מכאןזה.דוחלהלךביטוישנותנת
משלרלוונטייםלשיריםשלהההתייחסות

חסדהנודדאתהכואבים ,וביידוןהיינה

 ~כ~" ,"ל~~כ"<משלולפינהבכמיהתוהבית
שלההתרגומיםומכאןלהולך">,ה·;כ

עלילותהמשחזרותיהודיותליצירות

עמיםשלשחדורמלחמותרקעעללאומיות
מלחמתמימיסיפור-רחל(כמו:אחדים
זקנהביהודייהמעשהאוהגרמנית,החרות

גדיבלדי).שלמלחמותיורקעעל
שיגעמןמנהלתשהיאהספרויותששתיאלא
ציוןחיבתספרותהן ,ומתמשךקבועושיח

לגביבספר.דהבינייםבימיהעבריתוהשידה
מאליו.מתבקשהדיאלוג ,ציוןחיבתספרות
דקלאהיאהראשונההעלייהספרותשהדי
ההגשמהגםאלאציוןחיבתלספרותהמשך
חומדיםהעמידהציוןחיבתספרותואםשלה.

הארץעלהתדפקותבבחינתשהםפואטיים,

באהבה,העתידעלותהיותמשאלותאו
חומדיםוממשמעתהראשונההעלייהספרות
המתיישביםמחייקונקרטיותבתשובותאלה

העלייהספרותאחדות,במליםהחדשים.
 ,חמדתי"ציוןבבחינתעודלאהיאהראשונה

ששד(כפיהומייה"מדחוקנפשילך

אוהחדשה""ביהודהבבחינתאלאדוליצקי>,
ספריהשמותשמודיםכפיובעבודה""בכפר

למשל.פוחצ'בסקי,נחמהשל
היא,השאלה •ציוןחיבתשידתלגביזאת

עםגםדומהושיחשיגמתקבלמדוע ,כמובן
שהריבספרד.בימי-הבינייםהעבריתהשירה

המתחדשתהעבריתלספרותמה
התשע·עשרה,המאהסוףשלבאדץ·ישדאל

במאותספרדגלותשלהיהודיתהיצירהעם
והשתים·עשרהו·עשרההאחת

זו.לשאלהתשובותשתיכאןלתתאנסה
-הספרותיבמעשהנוגעתהאחתהתשובה
שלמיוצריהמסוימתקבוצהשבההדרך
בשידתמחפשתהראשונההעלייהספרות
יצירתעםבהתמודדותםפואטיסיועספרד

התשובההחדשה.בארץחדשהספרות

-הספרותיתהידיעההרחבתהיאהשנייה
תשתיתלמסדימים,אותםבתבהצעה,דיון

שלמורשתהעלארץ·ישדאליתתרבותית

שהתפתחהכפי·ערביתהעבריתהתרבות

דווקא.הבינייםימישלבספרד

א.

החלבספרדהעבריתהשידהעםהדיאלוג
בכדיולאציון:חיבתבשידתעודלמעשה
הלוייהודהמוטיבעלברזלהללמצביע
חיבתמשודדיכיצדמראהכשהוא ,זובשידה

והזדהותזהותמושאילהםמאמציםציון
 ,ספרדשידתשלומיצירותיהממשורריה

אותםושדים ,ויצירתוהלוימיהודהבעיקר
שהדיציון>.חיבתשירתספדו(דאהמחדש

שידתשלנכבדפרקמצויספרדבשידתגם
מצדףבכדיולא ,לאדץ·ישדאלכיסופים
בספרדהכיסופיםשידתאתהלקיןשמעון
אותומייחדכשהוא ,ציוןחיבתלשידת
וצורותזרמים(בספדועצמובפניכז'אנר

החדשה>.העבריתבספרות

שידתאלהזיקהציוןחיבתבשידתשאםאלא
והןשידהפסוקיבציטוטהןמתבטאתספרד

וביוגרפייםהיסטורייםחומדיםשלבהשאלה
עזראאבן ,גבידולאבןכמומשודדיםמחיי

אומנדלקודןשלמה(דאההלוייהודהוכמובן
העלייהשבספרותהדיאימנו>,הרץנפתלי

זאתוגם ,בלבדבציסוטהיאהזיקההראשונה
אוהאסוציאציהההקבלה,דדךעלרק

הרמיזה.

עלכאןגםומודהשבהזוזיקהדו"ך

העלייהשספרותהפואסיתהאמביוולנסיות
מעמידהלאמדועאליה:נקלעההראשונה

סיפורתאושידההראשונההעלייהספרות
אוהדמב"ם ,הלויביהודההיאגםהעוסקת
אלאלציוןנכספודקלאאלההלאהדמב"ן?

סופדיכמו<ממשלמעשההלכהאליהעלו
סופדיאיןמדוע ,כךאםהראשונה>:העלייה
משודדישהזדהוכפיאיתםמזדהיםהעלייה
ציוןוחיבת

ספרותשלהאידיאולוגיבטיבהנעוץהעניין
שהדיתחייה.שלכספרותהראשונההעלייה

 ,הלוייהודהשלהעלייהעללספרכדי
עלרקלאלספריש ,הרמב"ןאוהדמב"ם
כאבעלגםאלא ,לציוןוגעגועיםכמיהה

עםהמפגשהלםהדרכים,סבלהפרידה,

 •כאןהצפוייםוהייסודיםוהאכזבההאר·ן
אלה,בכלנתנסתהשלא ,ציוןחיבתשירת

העלייהספרותבחופשיות.כךעלכתבה
אתלספרדקלאהייתהשמגמתההראשונה,

ולהתיישבותלעלייהלהסיףגםאלא ,הארץ
אלהקשיםגילוייםלאפקמתאמצתבה,

המעודדיםההיבסיםאתיותרולהדגיש
שבה.והחיוביים

ישירהבזיקהלפגושניתןאחתביצירהדק
הכללמןיוצאתבבחינתוזוהי ,הלויליהודה
 ) 1893 (יהודה""קינתהכלל.עלהמעידה

ארץב"לוחשהתפרסמהשיריתיצירההיא

שהיהשפידא,נחאותהוכתבישראל",

למשודדיוראשוןאדץ·ישדאליעםמשודד
יהודה""קינתביהודהדמותכאן.העבודה

הקינהושיד ,הלוייהודהכנראההואשלו

תשאליהלא"ציוןעלאימפרוביזציההוא
למה ,כמובןהיא,השאלהאסיריך".לשלום

לקרוא ,אשכנזמנהגלפינהוג,אמנםקינה?
מהאבלבאב,לתשעהות-הקינביןזהשיד

עניינהכלבאב?ולתשעההראשונהלעלייה
משמחתלהשפיעהראשונההעלייהשל

זאתהחורבן.הואבאבתשעהואילוהתחייה,
כיסופיםכשידנכתבתשאלי""הלאועוד:
חייםלומעניקולפיכךקינה,כשידולא

את ,ספרדלשידתשלובאנתולוגיהשיומן
גםאגב,(דדךלציון""תשוקההכותרת
שלכותרתהיאהערביבדיואןהשירכותרת
סגולותאתלספרשבא"שידשבח

שפידאמגדידלמה ,כךאםאדץ·ישדאל">:
כקינה?זהשיד

משהולבסאזאתבכלמבקששפידא ,ובכן
אתהפוקדתהקשההאדץ·ישדאליתמהחוויה

אלא •לכאןבבואוהראשונההעלייהאיש
לעצמומדשההואאין ,העזתוכלשעם
העלייהראשיתלאחדשנה·עשרה(אחת

לגלגלארצה>לעלייתוושנתייםהראשונה,
מעדיףוהוא ,שלומפירזומיוסדתבחוויה

העלייהשלהפואסיתהמדיניותפי<על
מסווהבשיר •עדותואתלהדחיקהראשונה>

שלאדץ·ישראלאלארתהמדחיקהואזה
המיוסדהעולהאלהשתים·עשדה,המאה

-שלוהגעגועיםהשתפכותואל ,הלוייהודה
זאתעםאבללבאות,תקווהאומנםשהיא
בניםועלחרבהארץעלמרהקינהגםהיא

מרחיבשפידאכי ,לצייןלמותרבה.אובדים
דווקא.הקינהבקסעיזהשידומאלתר
לשידתשפידאשלהישירהזיקתו ,כאמוד

השימוששהדי ,דופןיוצאתהיאספרד

העשרהלצורךבעיקרהואבההמקובל
לשוני.וסיועתיאוריתקישוסירתספרותית,

זאבשלביצירתוהדברמתקבלכךואמנם,
בשםסיפוריעבץפרסם-1893ביעבץ.

סיפורמעיןשהואלאתים","חרבות
במקווה·ישדאל.נעריםשלמחייהםהתנגדות
 ,להוריוכותבשנערבמכתבמסתייםהסיפור

השדותאת ,הספדביתאתמתארהוארשם

ונוי.מספחשהואהגינהאתהמעובדים,

המחבר ,דהיינו ,~צ.:יין"תיאורהואהתיאור

~~ z ופרחיםעציםצמחים,ומפרסין

אבלהזה.הצבעוניהנוףאתהמארגנים
כפיבתמונהמסתפקאינושהמחברנדאה,

נובעתזרהסתפקותשאי ,ייתכןשהיא.

הצמחים:מונחידובאתשחסדהמהעברית,
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מעמדאתלהמחישמונעבדימוי ר;~שמאאו
כדי ,אופןבכלהמרנינה.הויזואליתהחוויה
פונההתיאורשלהאפקטיביותאתלהגביר
ש wהאדמה"ולבשהאלמאליוכמויעבץ

זה(גםופרדותייזהבמשבצותועשתהורקמה

למחברמפריעלאהלוי).יהודהמשלפסוק
הארץ-ישראליתהסביבהעללהרכיב

המראהלהיפך.מצריים,נופישלאנאלוגיה
מדויקבעיניונמצאהקונקרטיהארץ·ישראלי

עליומסעיןהואכאשריותרומומחשיותר
מענייןאחרים.שידייםממראותאסוציאציות

לקוחהזוגין·סקססואליתגה ?iitבכי ,לציין
הלוי.יהודהמשירתלרוב
אודמויותלגביגםכךאבלנופים,לגביכך

-1903ממסעבסיפוריליןדודמצבים.

באותהאותנולצמרררוצההירדןוו)(וולארץ

עלעוברכשהואבמטיילהאוחזת ,פחדאימת
מנס"אךכותב:והואההרים,ביןעץגשר

לרגלינומתחתאשרהנוראההתהוםאלאחד

ובין'ביני •••המפרידיםהדקיםהקרשיםואל
לוחות'"סג!בה~ב;יוניגיאבלכפשע,מוות
חגעלברשימהאוהלוי>:מהיודהשורה(שוב
מנסההואבה ,-1896מבירושליםהמים

חגיגית,תפאורהזההמונילמעמדלהעניק

הארץעליושבההמון"ורוברושם:הוא
מקופלותורגליוחופועלהנחלעברימשני

'~ו;כי;ה •••הנחלאלמשולחותאומתחתיו

~~דr:דיםב~ל 1ים wו;הברכה~ש~תעלנשב
אבן·עזרא).(משהןג~ל;תיי

ספרותשלהזיקותכילהוסיף,כדאיכאן
פעלולא ,ספרדלשירתהראשונההעלייה

גםאלא ,בין·סקססואליספרותיבהקשררק
לעילהזכרנואחרים.יצירתייםבהקשרים

לתרגםמדניםהראשונהבעלייהתרגום.
(יהודיותהיסטוריותספרותיצירות

ומרסירולוגיה.גבורהשעניינןוכלליות>,
תרגומיםהםאלהמסיפוריםנכבדחלק

בספרדהיהודיםמחייסיפוריםשלועיבודים
וירושליםווווספרד(כמוהבינייםימישל

פיליפסון>.ללודויג
בשירהגםניכרתספרדלשירתהזיקה

מספרותנפרדבלתיחלקכידוע,המושרת.
עממיתשידהחיבורהואהראשונההעלייה

מוראליעידודלצורךארץ-ישראלית
(ראהמצוקהאושמחהעתולכלבעבודה
שהמבמאתווציוןעם"לשיריהקדמה

בשירהשהעיסוקכך .) 1896 ,מאירוביץ

גםאלאשירים,בכתיבתרקלאמתבסא
שלבפירסומםוכמובןבעיבודםבאיסופם,
למצואניתןהאלההשירוניםביןשירונים.

אבןשלכמו ,ספרדמשירתמושריםבתים
יהודהוכמובןעזראאבןאברהם ,לגבירו
 ,ציוןווווכינורהשיריםאוסף(ראההלוי

1900 (. 

המחקרבתחוםקיימתנוספתהתייחסות

תשתיתנוצרהזובתקופההספרותי-אקדמי.

ורציניתמקיפהלעבודהחדשהמתודית

שהרקעספק,איןספרד.שירתבחקר

שלהספציפיהרקעהואזהמתודילפיתוח
ימי·שירתחוקרי ,דהיינוארץ·ישראל:

ואחרים>,יהודה ,(יליןבארץ·ישראלהביניים

באירופההיהודיםהחוקריםכמושלא
בשפהשלסרואחרים>,הנאכ ,(בראוי

מחקרככליאותהחייבוואףהערבית
נרחיב(להלןספרדשירתבהבנתראשוני
זו).בסוגיית

חשוב,ספרותי·תרבותימפעלולבסוף,

התחדשותשביןלזיקההואגםשמתקשר
היהודיתההיסטוריהלביןבארץהיישוב

בית-הספרים-בספרדבימי·הביניים

יליןדודשכתבבמכתב,בירושלים.הלאומי
האנציקלופדיהמערכתאל-1910ב

השאר:ביןשםמדווחהוא·רוסית,היהודית

שניםת'במלאות ,) 1892 (תרנייב"בשנת
בפניהצעתיספרד,לגירוששנה) 400 (

בירושליםלכונןברית''בני ] ••• [לשכת
 •ספרדגוליאחינולזכרכללי·ספריםבית

"מדרש·הספריםוביתנתקבלה,הצעתי
 ] ••• [אחדותשניםובמשך ,נוסדאברבנאליי

לשםראויהיותועדכוחיבכלעסקתי
שנה 400ציון ,כלומד·ספרים."בית

ניסויואתמוצאספרדלגירוש
ספרייהבהקמתבאדץ·ישראל·המתחדשת

נכסי·הרוחאתותרכזשתאסוףלאומית,
 ,ואכןולתפוצותיהם.לדורותיהםהספרותיים
לסוגריההציוניתהתחייהשלהתשובה
וראשונהבראשהיאספרדבגירושהלאומית
שרדהרקשלאיצירה,היהודית:היצירה
אתתמצאאלאגלות,שנותאלפייםבמשך
כאן.לצמוחהעתידהבספרותהמשכה

ב.

העלייהספרותשלזיקותיהכאןעד
במעשהאם-ספרדלשירתהראשונה
בדב·המערכתואםעצמו'הספרותי

מחקר·עם,שירת(תרגום,הספרותית

הולכתזושהתייחסותאלאוכדומה).
התרבותאתלהציגכבסיוןגםומתרחבת
כמודלימי-הביניים,שלבספרדהיהודית
כגילויכאןלהתפתחהאמורהלתרבות

דבריםבמהעצמו.בפנ~ייחודיארץ-ישראלי
אמורים?

הקודמתהמאהשל-90השנותבתחילת

ילידיצעיריםחבורתבירושליםפעלה
הספרדיתהאינטליגנציהמןרובםהמקום,
העמידהזוחבורהאשכנזים.וחלקם

יחדששילבהמשלה,לאומיתקונצפציה
פוליטיות.והשקפותתרבותיותהשקפות

העבריתווהעיתונותבספרה ,ירדניגליה

 ) 1904-1863 ,(בשניםישראל ·בארז
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ספרותית"תנועהכך:זוחבורהמתארת

יחסעלבתגובה ] ... [באה ] ••• [זורעיונית
צירןוחובביהחדשיםהעוליםמצדהזלזול
הערביםכלפיהציונים>גםכך(ואחר

עלבהוכתשר ,הישןהיהודיוהיישוב
האכזבהרעלהחדשההעלייהשלכשלרבותיה

הוותיקים.הארץלבנישהנחילההמרה
אתמעליהםלהשילהחדשיםשלסירובם

עלשמשכוררסירתם,ואתאיררפירתם
מצדהןעוינתתשומת-לבבאיייהיהודים

בניאתהביאהשלטונות,מצדוהןהערבים
אתושרבשרבלהדגישהזאתהחבורה

 .) 320עמ'(שם,ישראל."עםשלמזרחיותו

צעיריםשלזותנועהאחרות:במילים
העלייהאנשינגדכמחאהקמהירושלמים
הארץבידיעתשלהםהבוררתנגדהראשונה:

אתבלעדיתלהשליטהניסיוןנגדהזאת,
ההתחשבותחוסרונגדהאירופית,התרבות

ועלהמקומיהיהודיעלשלהםוההתנשאות
זו·נגדתנועתהמזרחית.המקומיתהתרבות

הראשונהלעלייהלתתדרךמחפשת
ושללארמיתזהרתשלאחרתאלסרנסיבה

השמיבמרחבכאן-מקוריתיהודיתתרבות

אתמעוררתזו·שמיתמזרחיתלארמיותהזה.
המזרח,תוכרתאתלחקרוהחבורהבני

השפהעלוהתחנכוגדלושררכםוכירון
ספרותית,בפעילותפותחיםהםהערבית,
התרבותשביןהזיקותעלללמדשבאה

פעילותלדורותיה.המזרחותרבותהיהודית
מהספרותתרגומיםשלבסימןעמדהזר

בהשפעותועירןמחקרשלובסימןהערבית,
 •ולהיפרהיהודית,עלהערביתהספרותשל

 ,יליןדודמתייצביםהזאתהפעילותבמרכז
בארניברסיסהספרדלשירתפרופילימים

יהודה,שלוםאברהםוהמזרחןהעברית,

ובאמריקה,באירופהבינלאומיחוקרלימים
מיוחס,יוסףכמוומתרגמיםחוקריםרכן

רפאלוביץהאחיםיהודה,יחזקאליצחק
ואחרים.

הזהותאחרשהחיפושנוסיף,כאן

להצעותרקלאהוביל·שמית,המזרחית
גםאלאהערבים,עםמשותפתלתרבות

צעיריםמשותפים.חברתיים·פוליסייםלחיים
ישוביתכמנהיגותעצמםאתהעמידואלה

שזההציוניםאלהלאכלומר:אלסרנסיבית.
אותו'ויפתחוהיישובאתינהלובאובמקרר
לדעת,המיטיבים ,הארץילידי ,חבראבאלא

ותרבותייםלאומייםחייםשפיתוח
הבנהמתוךגםלהתנהלחייבבארץ·ישראל

החבורה ,כאמורוערבים.יהודיםביןואחווה

הלכהפעלהגםאלאתיאוריותהציגהרקלא
בקירובבעיקרניכרהופעילותהלמעשה,

HJ 
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התרבותאלהראשונההעלייהאנשי
דגמיםבפניהםכשהציגההמזרחית,

יהודי·ערבי.תרבותישיתוףשלהיסטוריים
השירההיה ,לכךהמרכזייםהדגמיםאחד

אובימי-הביניים,ערבייםבמרכזיםהיהודית

עלישראל"שירתלזה:קראושהםכמו
בספרותישמעאלו"שירתישמעאלייאדמת

ישראליי.

של-90הבשנותכי ,להזכירכדאיכאן
היתהלאספרדשירתהקודמת,המאה
מאותבמשךהאשכנזי.היהודיבעולםמוכרת
למספר<פרסהגדולרובהנשכחשנים

המאהמאמצעורקהתפילה>,בספריפיוסים
שלהדיואניםנתגלוכאשרהתשע·עשרה,

כמוחוקריםהחלו ,גבירולואבןהלוייהודה
 ,בראויחייםמכןולאחר ,שדייל ,צונץ

מחדשולהביאםאותםלפרשאותם,להעתיק
עללעילדוברשאםכךהציבור.לידיעת
ציוןחיבתבשירתהלוייהודהמוטיב

העלייהבספרותהתכוף<ואיזכורו
להתענייןפנואלהספרויותהראשונה>,

ימוקיםבבשלבעיקרספרדבשירת
שירתעם<הזדהותםלאומיים·ציוניים

העולם ,ככללאבלכזכור).הכיסופים,

ועל ,מיוחדענייןכלבהגילהלאהיהודי
מזה(ויותרהחילוניהמשכילוכמהכמהאחת

אותהדחהשאפילוהסוציאליסטי>המשכיל
איןמדועהסיבהגםזאתדתית.כשירה

העלייהבספרותספרדלשירתהתייחסות
ספרותמוביליכיאםוהשלישית,השנייה

 ,ברברבגדולתה.הכירווברברביאליקכמו
אישש"ימשלמאמרקשותתקף ,למשל

החדש""העברי<בכתב·העתהורוויץ

הלוייהודהשליצירתואתשביטל ,)-1908מ

שירהזוהחייםשירתאינה"זובקבעו

רבותשפעלביאליק,ואילוגלותית":
לתודעתספרדמשוררישללהחדרתם

אנתולוגיהלאורהוציא-1906(בהציבור

פעםלאהתלונןהנעורים>,לבניזהבנושא
את<ראהזושירהדוחההצעירהדורכיעל

שפתל"חובביבוועידה 1917ב·הרצאתו
עבר").

הראשונההעלייהמבניאלהגםואמנם,
סופריםהיוספרדבשירתענייןשגילו

(כמוהמסורתיהסקטורעלשנימנווחוקרים
 ,<יליןהעדתיהסקטוראולונץ> ,יעבץ

שלשאי-התקבלותהאיפואיוצאיהודה).
האשכנזיהציבורעל·ידיספרדשירת

למעיןשניםבאותןאותההפכה ,החילוני
ורקאךלדובבשידעהסקסוראלית,שירה
מסוימים.יהודייםציבוריםשלריגושיהםאת
 ,יליןלערעריצאוזוחלקיתהתקבלותנגד
כשהםהירושלמית,והחבורהיהודהא"ש

 •היהודי·אירופאיבמחקרהסיבהאתתולים
היהודיםהחוקריםשלאי·בקיאותםלטענתם,

ובתרבותהערביתבשפה·האירופאים

ספרדשירתשלממהותה<שהיאהערבית
האשכנזיהיהודיאתמכשילההעברית),

איכויותיה ,זושירהיפיאתמלהביןהמשכיל

 •האסתטיוייחודההפואטיות

<עורךלבן·אביגדוריליןכותב 1895בסוף
לכונןתאמר"אםבוורשה>:"תושיה"הוצאת
הספרדים,למשוררימחלקהספריךבהוצאת

אלינובפנותךתצליחכיחושבהנני
אצלהאשרהערבית,השפהרוחאתהיודעים
לאוכהנאוריס •••ההםהמשורריםעלמרוחה

אתב'המליץ'לקרואודי ,וכללכללהצליחו
עלבאואשרהצודקותהנקורותכל

הזה,במקצועשדיילהיהאחדספריהם.
יהיהאשרחר•לבחכם•עודקםלאואחריו

 •כמוהו"השירהסעםסועםחיולו
 ,שדייללגביגםבקורתיהואיהודהאייש

לספסללחברו ) 1897 (כותבשהואובמכתב
 ,טשרניחובסקישאולמהיירלברג,הלימודים

אלהאשכנזיהמשורראתלקרבמנסההוא
בתרומתבפקפקוהספרדים,המשוררים

וכךשד"ל).<לרבותכהעדשנעשההמחקר
תשומתלעורראני"רוצהשם:כותבהוא
בספרד.הערביתמהתקופהלשירתנולבך

-<האשכנזיםשסרפדינואנייודען Y :דווקא
משוררינואלראשבקלותמתייחסיםי"ב)

האלה,י"ב)-<הספרדים'האוריינסאליים'
יכוליםואינםסעמםלפיאינהששירתםמפני
שבה,והנשגבהנהדרהיופיכלאתלהבין
של.בומובסחניבהתהגהשאתההייתירוצה

הפיוטיובחוש ,ידברמשוררןל.במשורר
אותהשלהשירהגאונישיריאתתביןשלך

אשרמהמפרשיםסוביותרהרבהתקופה,

השפהאתידיעתםהעדרמפניהרבה ,,ס

עלהרבהשהשפיעההערביתהשירהואת
לוצאסודודשמואלאפילוכי •שירתנו
מכלוהמומחההסובשהוא ,)ל"זש<

אתממסילתוהגותהשכיללאהמפרשים,

שבה".והמוזרהקשה

ג.

כאשרזה,מתנכרספרותיבאקליםוהנה

בשירתמתענייןאינובגולההמשכילהציבור
בארץ·ישראלהציוניתוהאידיאולוגיה ,ספרד
יהודי·ערבי:התרבותיהקשראתדוחה

עשייהעלהחבורהשוקדתזה,באקלים
עםשנאבקתאינטנסיביתמחקרית

מפרסם 90ה·בשנותכברהזאת.ההתנכרות

ערביתספרותעלמחקריםיהודהא"ש
משורריםועל ,הערביהאפוסעלעתיקה,
באותןערבית.הכותביםבספרדיהודים

ראשוניםפרסומיםיליןדודגםמפרסםשנים
דרךעלבספרדהעבריתהשירהבחקר

עלהעבריתהפואטיקה(בדיקתשלוהמתודה
שחיתהמתודההערבית>,הפואטיקהפי

ניזוניםאנחנוהיוםועדחדשנילסמן·דרך
"קוויםדורוןאביבהשלמאמרה(ראהממנה

הלוי).יהודה ,בקורת"שנות 150לתולדות
הקוראאתלקרבניסהרקלאיליןאבל

להעריץלוולגרוםספרדלשירתהעברי
להעמידניסהגםהואממנה;ולהתלהבאותה

 •בארץ·ישראלהעברילמשוררכמודלאותה
עלישראל"מליצתשלוהראשוןבמחקר
ילין:כותב ,) 1891 (ישמעאלייבניאדמת

המקוםי"ב>-ישראל(בארץפה"הנה

בשיריםכוחםלנסות ,זמננומשוררילאחינו
עלייהבניזכרוןלתחייהוהשיבוהאלה.

נשייה".ארץשוכני ,)ב"י-ספרד<משוררי

זמננו"ל"משוררימציעיליןאחרות,במילים
כדיהן-בספרדהעבריתהשירהמודלאת

יצירהשלנוהפואטיתלמודעותלהחזיר
באמצעותלתרוםכדיוהן ,זוונעלהשכוחה

חדש.ספרותילרנסנסהייחודיותאיכויותיה
הנוסחפיעלכקדם"ימינו"חדשבצדואכן

להתחדששההתכוון ,·ארופאי nהמזרהציוני
ארץ·ישראלשלתרבותהבתבניות

מציעה(וממילאיליןמציעהמקראית,
להתחדשכאן>המזרחיתהילידיתהציונות

·ערביות.יהודיותתרבותתבניותפיעל
החבורהפועלתשניםכעשורבמשך

יוצרתמתרגמת,חוקרת,היאהירושלמית.

לבאת ה~,~המוצעהמודלשאכןומקווה
מתחילים-1899שבאלאהמשוררים.

 ,כשיליןהראשוניםהאכזבהגילויילהסתמן
"מליצת<במאמרולכךנדרשרב,כיבכאבו

אשר"הערביםישראליי>:בספרותישמעאל
ורקאחרת,וארץאחרעםהשכלתסעמוסרס
ירגישופיהם,עלשג~ריםמשורריהםדברי
הרגישואשרהנועםרגשיאלהאתהיוםעד

אשרלכלזרביאמרוהיוםעודאבותיהם.
כאשר-ו;~ההראשונים,הדורותלחך~ב
כיום.אנחנוכןלא ••• ה~;להםקראו

העמיםומהשכלתגרנואחרותבארצות
לפעוםהשירהשבהאשרהיוםולמן ,טעמנו
היתהאחרתרוחהחדשה,בתקופתנובקרבנו

אחדשירתהמקבילוכל ] .•• [משוררנואת

הספרדיםמשוררינולשירתדורנומשוררי
גםאםכי ,נפרדובמשקלםרקלאכייראה

מראשהמהשוניםובסגנונםובטעמםברוחם

המשוררשלאי·יכולתו ,יליןלפיסוף".ועד
מהיצירהולהיזוןלהתקשרזמננובןהיהודי

חיישליוצאפועלהיאההיסטורית,היהודית
לארץמארץרקלאונדודיםעקירהגלות,

לתרבותמתרבותגםאלאללשוןומלשון
שלאהערביתלשירה ,כמובן ,<בניגוד

ממסורותיההתנערהולאממקומהנעקרה
שבדינמיקהתימהאין ,לפיכךהפואטיות>.

משתניםשלשניםמאותהמקיפה ,זו
המשוררשלהשיריתתפיסתותרבותיים,

התשע·המאהסוףבןהיהודי·האירופאי

שלהשיריתמתפיסתושונהרקלאעשרה
·עשרההאחתהמאותבןהיהודיהמשורר

לו.מובנתולאזרהגםאלאוהשתים·עשרה,
איןהתופעהאתמביןיליןאםגם ,מאידך

במעיןמהדהדיםוהסבריועימה,משליםהוא
הסוגיותעלהמצרה·ללב,נוגעתקינה

בגלויותיהשהשכיחההיהודית,ההיסטורית

משוררינו"שירישלנו:הרוחיצירותאת
זווית,בקרןבשניםמאותהונחוהספרדים

 ] .•. [לבעלמעליםואיןבשמםמזכיראין
אתלנפץוחבריושדיילקםאשרהיוםועד

לשפשפםעליהם,התגנבאשרהאבק
כברוזוהרם,יפעתםחמדתבכלולהראותם

המקוםשלחללוכלאתאחרתרוחמלאה
לאולמקומם.לזמנםכחוץהיווהמה ,הפנוי
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משרררינ~עלורחםלשפוךערדירכלו
רלאאחרת,מספררתהמושפעיםהחדשים,

העיתיםהשתברכי ,ערדירקחולמרפת
 •הסעמים"והשתבר
מסייםשיליןנראה ,אכזבתוכלשעםאלא
גם ,לדבריושהריארפסימית.בורחזאתבכל
ערדאפקסיביתאינהספרדשירתאם

היאתרבותיתמבחינהיצירתית,מבחינה

ראםרלחיקרי:להתקבלותפרסנציאל
זורתהשפעותמדעיפיםהעברייםהמשוררים

ישברפנים·תרברתיים,מקרוייםמודליםעל
ארתהרלחררתללמודשעשוי ,אחרקהל·יעד
להיותהספרדיםחדלואם"אבלמחדש:
רלאחדלולאחדלו ] ••• [למשורריםלמרפת
ביפעת ] ••• [קוראיהםאתלהפליאיחדלו

ירחבחירםערדרפידתם.רבמשבצרתרקמתם

ורוחנודבריהם,אתבקראנולבבנווירהב
עלינו •••הנעלותדעותיהםלמקראיורם

המה,שאפראשרהחראהארריראתלשאוף
השפיעהאשרמהרוחמושפעיםלהיות

במיליםלקויי.להםחיתהאשרעליהם,
ספרדשירתשלוצורותיהתכניהאחרות,

הקוראיםקהלולפיכךהיום,גםיפהכרחם
יקחאותה,שיאמץחראהואבארץהעבריים

תוכרתואתויחייהולמרפת,לדוגמהאותה
 ,דהיינווערכיה:הלכי·רוחהפיעלכאן

פתיחותבעלתעבריתתוכרתיעמיד
כאןהערביתהתרבותעםהדדיתוהשפעה

ועכשיו.

,. 
הולכתהזההתרבותיהניסיוןפרשת ,נאמרו
משנים . 90ה·שנותסוףלקראתודועכת

כללפעולהחבורהבניממשיכיםואילךאלה
ראותואני·מאמיןאותועם ,שלוכורכראחד
בלתיודיוניםרבצערעםאבללהס,

לפורץרההחברהצליחהלאמדוע :פוסקים
מדועהיישרביים:החייםלהנהגתדרך

אתהכירושלאהמתיישבים·החדשיםהערלים
למובילישהפכוהםהםשפתה,ואתהארץ

החבורהבנירובאמנםכאן.היישוב

ביישוב,נכבדיםתפקידיםמילאוהירושלמית
ענפה,ציבוריתבעסקנותמעורגיםהיו

בתרגום ,במחקרחידושיהםאתרהסביעו

חינוךלמוסדותתשתיתובייסודובספורת,
רעדממייסדיהיה ,למשל ,<יליןוחברה
בית ,בארץהמרדיםהסתדרות ,הלשון
ירושליםעירייתראשוסגןלמורים,המדרש
זרחיתהתמידאבלהעשרים>:נשברת
השנייה.השורהמןמנהיגות

 ,זופרשהשלבהעלאתהכינראהלסיכום,
שמוסכםמהלגביסערתלתיקוןמקוםיש

א.מקומית":ילידית"תוכרתומכ~~ה
ילידיתתרבותשלתחילתהעלכשמדברים

לקראתגישושיםעלאר ,בארץ·ישראל
תמידמתחיליםמקומית,ילידיתתרבות
שלהמקומיתהמחתרת<לאחר 20ה·משברת
-"הילידים"שלהתבגרותםועם ,נילייי
והשנייה).הראשונההעלייהבנישלבניהם

ארץ·ישראליתתרבותעלכשדניםב.
תרבותבבחינתתמידאותהמציגיםילידית,

בגולה:המסורתיתמהיהדותהמתנערת

המרחבאלשלהשהזיקותתוכרת, ,כלומר
עבריתתרבותבבחינתתמידהןהשמי

הואשלהמתקדםששלבחילונית,
הכנענית.הקונצפציה

המוסכמותאתשסותרתדוגמאלנוישוהנה,
ניסיונותכיא.מררה:זרדוגמאהללו.

נעשוילידיתארץ·ישראליתתרבותלמימוש
המאהשל-90השנותראשיתעםכבר

כן.לפנישנהשלושיםכלומרהתשע·עשרה,
הכרהבעלתשחיתה ,זוילידיתכרתתרב.

לא ,השמיבמרחבבהשתלבותלצורךעמוקה
אלאכנענית,ואיננהחילוניתשאיננהרק

מקומיתכרתלתרמודלמחפשתהיא ,להיפר
רדרוקאלה,בגרדווקא·ערבית>(יהודית

מסורתית.מוזערתבעלתיהודיתבשירה
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•מםה

נושאיםשלרשה
בספרעיקריים

זכרהקטןהנסיך

שללהתייחסות
משורריםחמישה

ישראליים.
אחרנושא

הקיומיות,חרא

חיימשמערת

שנינושא .האדם

התכחשותחרא

לגרעיןהאדם
ארשבר,האדם

ערכי·נושא

נושאחברתי.

חראשלישי
בין-היוצר

לביןחיים
אמנות.

לנסיכיאעשהמח
הקטןהנסיךבעקבותשירים

 ,,חמורת"קיר

.· ... :· 1 .:.::;-·;·:·:·r שקדהמעשה,עלמספראדטד
בחוד'אליובאפעם :אישיתלו ~ • w אמו :מוסדיתדילמהבפנישעמד

הואאולםבו.דקתלוייםוחייהחולה,
בצדפתהלוחמיםלצבאלהצטרףרוצה
עםלהילחםיילךאם .הגרמניהצבאכנגד

-אתהיישאראםתמות.אמו-חבריו
 ?יעשהמה .ובוגדלבמוגעצמוידגיש

 :סאדטדלוענה

שלךהכחידה .לבחוריכולעצמךאתהדק
ומכיוון .בחייךהעליוןהערךמהתקבע,
המהות,לפניבאהקיוםאלאמהות,שאין
תישאר-שלךחופשיתבחידהללאהדי
מהות.ללא

דילמה.אותהבפניעמדהקטןהנסיך
השושנהביןלכחודצדיךהיההוא
בחדהוא .ארץבכוכבספד ?7הלבין

לעבדלעצמומעבדבחריגהבשושנה,
ובכךעצמו'אתהגשיםוכךהזולת.

בתוךאולםהאנושית.מהותוהתגלתה
מספרלשבורעליוהיהעצמוגיבוש

הזולתעםאמיתיתהתמזגותמחיצות.
הפרטשלהפרטיהמרכזשבירתהיא

מעללקפיצההובילהזאתבחידה .עצמו
משמעותכינדאה,ההרוסה.האבןחומת

ומוות.סבלידיעלמושגתקיומית
לעצמךמעבדאלמהחריגהנותרמה

 ?המוות""קירסומקדונישלכשידו

סומקרוני

המוותקיר

יריםמניפותכתפיה .השניבחדרישנההיא

עללבנה .הקירממולהכרית.על
המתקשה,המלטמריחתלבנה,

 .הסדיןוסידהחדירה
אקזופריסנטרהאנטואןאותהלמד 16בגיל

השושנה.מגבעולהקוציםאתלהסיר
 ?הקטן""הנסיךאתקראתלאאתהבבוקר'אומרתהיאמה'

שטןהיהוהואג'ינוקראושלילנסיךאבלקראתי,
 .איטלקילאופנועןמחופש
המזרחמירידהכרוזהיההאגזוזאתלולהדליקבשביל

המוות.קירורהמליםאתמצמרר
לבטח"שהסכימהבטוחחברת"אףעלספרוכךאחר

ששמרנובכסףמתמלאתחיתההזירהורצפת
 .לטמפואולפופקורן

26 
קפץשממנהההרוסה",האבן"חומת

לשושנהלחזורכדימותואלהקטןהנסיך
דונישלבשירוהמוותקירהיאשלו'

חורגיםאינםסומקגיבוריממנואךסומק.

קירמולאללעצמם.מעבדאלעוד
כרית,עלשישנהבחודה,מתאבדתהמוות

חשופהגבעולה'מעלהקוציםאתבהסירה
אחד'מתאבדהואג'ינו .כולוהעולםבפני

אלהמזרחבידידעצמומסכן 'שבאופנועך
ילדים,כספילקבלכדיהמוותקירמול

לריגושים.הצמאים
ופוחת,שהולךעולם,עלעקיפהאמידה
עלקוצים,ללאחייםאיןלשושניםשבו
כלליתאמידהגםאך .לשטןשהפךנסיך'
לעולםבהמשךבעולםהאבסורדעל

החיים-הקטןהנסיךבספרהאבסורד

החומה.מעלמתמדתכקפיצה
 :חייםכנתחאותולקרואמעודדהשיר
 'סטיותדיאלוג.אירוע.שלמוחשיתיאור
עיצובשלו,השיריהרצףאולםלעבד.
והמצ-שלוהמיוחדתהמטפודיקההזמן'
הקוראאתומסיטיםהיטבמתוזמריםלול

נוספים.למישורים
תק-שלזיקהביניהןהמקיימותהתמונות,

ומהדהדתחוזרתתמונהכלכאשדכולת,
מכוונותברצף,להלקודמתומקבילה
המקשרהחוטהשיר.שלסמליתלהבנה

נדמה,אולםהמוות.קירהואהתמונותאת
הנערהבתמונתתפאורהדקאינוהקירכי

ג'ינו,שלהמירוץוזירתכריתעלהישנה
הדוברשלעולמומתמונתחלקהואאלא

שלו.הנסיךלהיותבג'ינושבחדבשיר,
עלעקיפהאמידהגםהשיראומדוכך

אותהעלזאתחזותיות .עצמוהדובר
כשידהשיראתלהביןמכוונתסיטואציה
 .קיומימצבהמבטא
נמסדהעבדבהווה.אירועמציגהשיר

הואבהווה.מובלעכולוכשהואבו,
ההווה .בונזכרעצמוהגיבורכאשדנמסד

הבחינהמןהעבדעלהמשתלטהוא
הזמןאתמעמידזהעיצובהחווייתית.

קיצורחלוף'התחושתאתומבליטמלכת
המוות.קירבצלהחייםאדם,חיי
 ,ומצמררתהשורותמןמנשבתקדהדוח

כרוזי :המצלולבאמצעותהקוראאתגם
 .קירמצמררהמזרחידיד
למטפודיקחישאלה,לכלמעבדאולם
מעלההקטןהנסיך .מרכזיתפקידכשיד
שלאסוציאציותהקוראאצלכללבדדך
הזולת,למעןכהקרבהחיובייםערכים

ביןחדשמפגשיוצרסומקאלטרואיזם.

הקטןהנסיךשלהתופעהלביןהקורא

"הנ- :הלשוניתהחזרהתחבולתבאמצעות
אתלבדוקאותנוומכריחשטן"היהסין

ולה-אחדיםמכיווניםהקטןהנסיךתופעת
המטפורהבאמצעותמחדש.אליותקרב

הנסיךש~חייהאבסורדדווקאמודגשים

 .אבסורדלחייהמדיחשטןהיותוועובדת

ביניהםהראשוניתהזרותוהטייס.הנסיך

ביניהם.נקשרתוידידותלאט,לאטנמוגה
הנסיך'אתלחפשהטייסממשיךמאז

לאחדלנסיךיקדהומה .לכוכבושנסק
הנחשאודותבסיפור ?לכוכבונסיקתו
משמעותאתלחפשימשיךשהנסיךנרמז'
להפוךעלולשלוהעדןגןוכיחייו'

הנסיךאתשמחזירמישהדילגהינום.
אותנוהוציאשגםיהנחשהואשלולכוכב

לחייםחזרההיאלכוכבהחזרה .העדןמגן
הצורךלפניוהרע,הטובידיעתשלפני
להשתחררסיכויישהאםאךלבחור.
סיפורהואהעדןגןסיפור ?זהמצודך

תגיע"במקדח"אם

זהעםזהנפגשיםערכיםשלרוחניבמדבר

עשיתיולא
לממשלכחוד'האדםשלטבעיצודךשל
הבנהאיעלהנחששלדבריו .חירותואת

כך'עלמרמזיםלאישהאדםביןבסיסית
שובהנסיךיהיהלכוכבועלייתושעם

תכתיבושובובממלכתה,חווהבשליטת
לכדוח.מוכרחיהיהושובחייו,אתזו

הכרחמתמיד'חיפושמסע,שלסיפור
 .לכחודתמידי
שלבשירוביטוילידיאלהבאיםכיצד
מסגרת)(דאה ?קטן""נסיךבחרבמוטי

שהנסיךהוא,בחרבמוטישלהתסריט
עללחשובשלאיוכללאהנסיך .יחזור
בארמונו'גם .הדוברשלהמולדתאדמת

גןזכדוןאתעמויישאהואבכוכבו'

 .ניחוחותיוואתארץמכוכבהוורדים
זה.בכוכביהיהלאכבדהדובראזאולם
מנוכרובעולםלשחקים,ימריאכבדהוא
מאודיזדקקהואשחקיםגורדישלזה

נפש.לידידהקטן'לנסיך
בעולם,הנסיךעםלמפגשתקווההישאך
וכלושפותכוכביםהרבהכךכלשבו
הפתרונים ?ושובהלוךטיסותהרבהכך

למקדה.
ניכור'שלבעולםהחייםעלנוספתאמידה
שלמבטומנקודתמתמידיםוחיפושמסע

 .עלאלהממריא
קטןל"נסיךהזמנהכמכתבכתובהשיר
לעולמותלהמריאהעומדמאתשלי"

 :מוכרהניסוחאחדים.
 .אחדעולם :הכתובת

אפשרוכי ...לארץתחזורודאיאתה
 ••• ?הפרוץבמדברשנפגשנוזוכר ... ?שלא

עכשיואני ... ?תזכורההוורדיםערוגתואת

לאעודאתה ...אחדותלארצותבדרכי
תגיעאם ...אז ...שחקיםגורדידאית

 ...במקדה
 .שנשארגמור'בלתיקטעשלהואהצביון

לעולםשנחטףהכותב,שלשולחנועל
אתמבליטההמוחשיתהסיטואציהאחד.

זועקת,שתיקהומשאידהגמורהלא
חייעלאומוותעלאמידהמכלהגדולה
חלוף.
לסייםהכותבממהרסופו,אתהחשכאדם
קולמוסבמשיכתכרתכוהוא .מכתבואת

פיסוק.סימניללאאחת,בנשימהאחת,
העיקריהגילוילפניהואהיחידיההפסק
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בהרבמוטי

קטןנסיך

אחרשפהצלילמדבראחרבעולםגרשליקטןנסיך
עליךלחשוביכולאניעשיתיולאלנסיכיאעשהמה
אדמתעלתחשובשלאאפשראיךשחזרהנסיךכעל

ורדיםגןדבררןנושאמוזרנסיךשליהמולדת
יחדכשנקלענואזלךחדשהיההיסמיןגםבארמונך
דבריםעושהאחרותלארצותממריאאני .פרוץבמדבר
במקומותאנילכןשחקיםגורדיראיתלאואתהאחרים
במקרהתגיעאםעליונים

רביקוביץ'דליה
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סנטדהאנטואןשללזכרו

אקזופרי

הכותבלוקחאזלשחקים.ההמראה-
שקשהאתואומר-ארוכהנשימה

מפורשת.באמירהברלהודות
הקיימתהמסע,שלהחוזרתהסיטואציה

בשירנתפסתבשיר'רגםהקטןהבבסיךגם

אנוש.בחייבסיסיתכסיטואציהזה

עלחתרםלהיותהיהיכולאדםכל
מספיק.היהאילוהמכתב.

 ,,שחיהמהאיננוכבר"העולם

להתבג-לייחסשניתןהמשמעויות,אחת
האדםהתכחשותהיאהקטן'הבבסיךרות

פעם.שהיהלמהשבר,האדםלגרעין
נעדרתכליתיעולםהואהמבוגריםעולם

פרטי'אושר .חפץהואהזולתשבררגשות,
אנך-מאחורהלעולם,מאחריותבריחה
מטבעריחוקקר'אינטלקטראליזםשית,

אתמאפייניםאלהכל-ומיצירה
שהעלו"בארותבבחינתשהםהמבוגרים,
חלודה".

דליהשלבשיריהםביטוילידיבאיםאלה
סנטרהאנטראןשל"לזכרורביקרביץ
מסגרת).(ראהאכזרפרי"

העולםשלבאבראתכואבתרביקרביץ
שלעולם .אכזרפריסנטרהאנטראןללא
שקיעתלאחרעצבשלשזרח",איום"ירח

רעותרוחותעצוב".ללב"היפההשמש
אנשים"חולפיםועמהןלנשב,ממשיכות

תחתיולקבורממשיךהחולהרוח".עם
הנצחיבמדברמתפרקותאדםעצמות

כאותםלאייםממשיכיםשוטיםועשבים
 .אכזרפריללאהעולםזהררבב.הבאעשבי
נשמרתכאזכרתאותרלקרואמעודדהשיר

אב-סנטרהאנטראןמרתעלכקינהאר
"אנטראן :המתשם~זכורהכותרת, :זרפרי

 :המדויקתהשנהואףאכזרפרי"סנטרה
 :והערנההחרדש·רשלרש",ארבעים"בשנת
"ים :נעלםשברוהמקוםאביב""מרץ'

מטוסו""נפל :ההעלמותאופןהתיכון",
"עכשיו :מרתומאזעברושניםכמהרכן

אלהכל-שנה"ואחתעשריםכבר
מצטר-שאליהחזרה,שלשרנותבתבניות

"רוח""חול" :אחרותרבותחזרותפרת
 ."יח""עולם"
נרגשריתמוסקובעותאלהרטוריותחזרות

אותרומכריחהקוראאתהמערבמתפרץ'

ביותר'הקטניםהפרטיםאתאףלזכור
סנטרהאנטראןשלבהעלמרהקשורים
חשובה,היאבדמותוההאחזרתאכזרפרי.

שישלזכור,פירושואותרלזכורשהרי
מבליטרתהחזרותאחרת.אפשרותגם
חשובה.היסטוריתכתופעהאכזרפריאת

שחי"מישהריהספירה.כהתחלתכמעט
וישהספירה""לפניישבלעדיו",חיכבר

תקופותלחלקניתןכךגם .מכןלאחר
 .האנושיהמיןשלבהיסטוריה
 .דיבוריבלתיגררםגםקייםבריתמוס
לקצריםארוכיםממשפטיםהמעברים

שלריתמוסהםגםיוצריםהשירלאורך
קינה.

הריתמוסכישטייגר'אמילאמרכבר
באמצעותלמציאותהתוודעותמאפשר
אתהמשחררתאמצעית,הבלתיהחוויה
השכלבעזרתידיעהשלממגבלותההורה
עםישירמגעמאפשרהריתמוס .בלבד

הדברים.

ידיעלגםנוצרתבשירהמוזיקליות
למשמעהקוראחשמה .עשירמצלול
לאורךרמתהדהדההולך ,"ח"הצליל
ברוחפורחותאחתזרחירח ?השירכל

אחתחיחיאחתאחתחולאחתהכחיל
אנחנוחייםחולרוחרוחחזקותרוחות
קשהמתחכך,ניחר,צלילצוחק.רוחזורח
בשיר,המנחותבמליםגםהמופיעזה,

תחושתבקוראיוצר-ר"ררח""חול"
ההולךשלתחושהצמא,ניחרות,יובש,
החומריםשלזהמוזיקליארגון .במדבר
 .השירשלהמשמעותלעיצובמכורן
ריקמדבר'הואאכזרפריסנטללאהעולם
לטבע,אדםביןניכורקייםשברקיומי'
שהזכירזההואשזרח"איום:"ירחלעולם
ארבעיםבשנתמתאיךבשירלדובר
היםאכזרפרי'סנטרהאנטראןושלרש
אף-על-פיאביב,בכללהכחילממשיך
שבאביבולמרותמטוסו'נפלגליושאל
"השמשבבחינתחייו'אתקיפדהוא

שחט",-והשוחטפרחה,השיטהזרחה,

נמחץוהישןמרקד",כברחדש"אביב

בחוץהמשתנה.המציאותרבידהזמןביד

בתרךמתחלפותערנותכרגיל'עניינים-
ערדאלהאולםחיים.שלגדולמחזור

מציאותלחרקיהכניעהאתממחישים
נמנע.הבלתיהכיליוןאתמשתנה,
"הוא :השירבסירםהפיגורטיביתהלשון

צוחקברוחשרשןזורחגרגראתנוהיה

מותרעםהגדוללהפסדמכוונתבעננים"
ניצל'אילו .אכזרפריסנטרהאנטראןשל

מנוכר'פחותהעולםהיההדובר'טוען
הלילהבשמיתסתכל"כי .אנושייותר

שזרחאיוםירח

הלילהבאמצעליהזכיר
ושלושארבעיםבשנתמתאיך

אנטואן

אקזופריסנטרה

שנהואחתעשריםעכשיו

ברוחפורחותנירופסות

שנהואחתעשריםוכבר

אביב,בכלמכחילהים

שנהואחתעשריםעכשיו

 .לחולהתפרקועצמותיווכל
ואחתעשרים

ואחת,עשרים

 .בלעדיוחיכברשחיומי
שנהואחתעשריםלפני
התיכוןהיםאלמטוסונפל

החזקותהאביברוחותביןמתנודד

שהיהמהאיננוכברהעולם
ורוח,עשב

וחול.רוח
העולםמראהבוראיזה

יותרבושאין

אקזופריסנט

לעולםחייםאינםאנשים
לעולםלאאנחנווגם
ניצלאילואבל

ההיא,בפעם

ושלוש,ארבעיםבשנתבמרס,
אתנוהיההוא

זורח,גרגר

ברוחשושן

בעננים.צוחק

q 
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ואשמיעהכוכביםאחדעלשאדורשעה
כיבנפשךתדמהדמהמשם,צחוקיאת

כולםכולם.הכוכביםמכלבאהצחוק
ואז " ...עליךהחביביםכידידיםלךיהיר
וניתןאיום,פחותיהיההירחאוליגם

ואתהסבלאתקלותביתרלשאתיהיה
המרות.

המציאותעקרון

מוסיףקריאה","צרריזלטיר,שלשירו
שהנסיךהגםשהשתנה.העולםלאפיוןפן

בעולם,נדדאכזרפרישלבספררהקטן
הואהריאישיותו'אתלבלועשאיים
שלבשירו .בגורלודברשלבסופרבחר

התסריטבעולם.הסלמהחלהריזלטיר
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ילארץהקטזהנסיךשלבואושעםהוא,
איקריאהצוועם .מידיגויסהוא

איןימינושלבעולםלהתווכח.אפשר
ולכבשים.הפנסיםלמדליקלפילים,מקום
שלובתהליךבמערכת,משתלביםאלה

המציאותלשיטה.מותאמיםמטמורפוזה
עצמהכופההמסגרתהפרט.אתבולעת
ייענש.-במסגרותהמורדכלעליו.

 .ממנולהימלטשאיןיכעיקרוןהמציאות
סצנה,שלדמיוניתדרמטיזציהבשיריש

הרשויותעםהקטןהנסיךנפגששבה

ייאמרמהלעצמומדמההדובר .בכוכבנו
ריתמוסהואהריתמוסהזדמנות.באותה

אתרקשומעיםשאנואלאהתנצחות,של
אתמדמיוננולהשליםועלינוהתשובות,
השאלות.

ויזלטירמאיר

קריאהצו

הקטןלנסיךיקראואז
 :לוויאמדומקלעתתבידרויתנו
אחדימכרכבאלינובאתאמנם
יכאןאתהעכשיואבל

המצרידלכרבעומתחת
טנק,אלאפיליצאלא

מחבליהואהפנסיםומדליק
האלה,הכבשיםאתתחסללאראם
 :תחתןראשךאתנתן
 .הקטןהנסיךזהככה

"אז :הסצנהשלבאמצעהנמצאיםאנו
יהנסיךטיעוניאתהקטן".לנסיךיקראו
זכותלואיןכישומעים,איננו .כאמור

החוזריםהפעליםהזה.בכוכבלהשמיעם
עלהמציאותשללחצהאתממחישים

"יתנו""יקראו" :האחרמהכוכבהפרט

 .צבאי .מהירהקצב"יאמרו"
בכלהדוברנוקטהנמעןאתלשכנעכדי

ובקצבבתוכןאפשריתרטוריתתבנית

אלינובאת"אמנם .עמדתואתהממחישה
כאן".אתהעכשיואבלאחר,מכוכב

משהוזה-וכאן .ראשוןדברזה

מנומקהסברלפחותניתןכאןעדאחר.
פנייהעודאיןמהרהעדהקריאה.לצו

שהולכותקביעותשלשורה .להיגיון
את.תופסתויותריותרמאיימותונעשות

לכובע"ומתחתהמנומקהטיעוןמקום
הואהפנסיםומדליק " ...פיליצאלא

שלחייועלהאיוםולבסוף " ...מחבל
תחתן".ראשךאת"ניתן-עצמוהנמען

וסופי,מסכםלשוניבניסוחוהסיכום,
"ככהלערעור.אפשרותכלאחריושאין
תנסהאל .נסיךלאכבראתהאצלנוזה".

להתווכח.
פיל :ניגודיםשלהיאהרטוריתהתבנית

כוכב ;מחבל-פנסיםמדליק ;טנק-
את(האוכלותכבשים ;כאן-אחר
תת-קטנים)כשהםעודהבאובבשיחי

מקלע.
קודם-בידו(ויתנומעשייההואהרצף

להבטחהועד(ויאמרו)אמירהדרךכל)
תחתן).ראשךאת(ניתןעשייהשל
וכבשיםפנסיםמדליקילחסלקריאהצו
העולם.שלרה-הומניזציהשלתהליך-

למלים"אשדלמלים"נתתי

אחרבחיפושיוהילד-האמן'יהקטןהנסיך
בשושנה,נאחזלחייומשמעותימוקד
חת-שממנוהקיים,לעולםחלופיכעולם
ילשושנהכמוהוידאגאחדכלאםאכזב.
מעיקרו".ישתנה"הכלהמספר,אומר
שלדבריואת •כאמורהמזכירות,מלים

קורהאיןסארטר'טועןבחיים' :סארטר

מצ-הימיםחדשות,התחלותאיןדבר.
אולםשולטת.חדגוניותלימים.טרפים

משתנה.הכלהחייםאודותכשמספרים
ביןחיבוריוצרתשהאמנותטוען'סארטר

להשליםהחופשיהקורא,לעולם.אדם
שהואהגםערך,ליוצרהופךהיצירה,את

כגאולה.מוצגתהאמנות .בלבדארעי
בעולםהשקיעהמשמעותמהאך
 ?באסתטיקה ?בידידןה

ניתוקגםהיאהיצירהבעולםהיבלעות
יחידהכמציאותבביזיוןחייםמעולם.

כאמורישנשארת,שאלה .היוצרשל
הואהסיפורהאם :היאביצירה,פתוחה

בעולםלהסתגרותכגורמתבדידותעל
וה-היצירהבעולםהשקיעהאו ?פנימי

הגורמותהןהפנימיבעולםהסתגרות
 ?מחברהניתוק

שלבשירוזהנושאביטוילידיבאכיצד
(ראה ?~זרקן"הקטן"הנסיךבסריעקב

מסגרת).

כמעט.והיפוכודבר !מזדקן-קטןנסיך

שללסמלכמעטהפךהקטןהנסיךשהרי
שנסקינלאההבלתיהמתמידהמחפש
שילדותיאלינולחזורעודועשוילכוכבו
כרוכהושזויבבגרותוגםבונשארה

אומרתכבר-בחיים .נועזבמעשה

באגדותרק !דווקאלאו-הכותרת
 ...ילדיםנסיכיםנשארים

חשבוןשלבשעההדובראתפוגשיםאנו
נקלענוכיעלמבוכה,חשיםכמעטנפש.

 .לעצמואדםביןביותראינטימילמפגש

 .זהדהראולי"
עשיתי .הרריהנקודתאלהגעתי
 .להמשיךחרכהעליחלהואיןעשיתיאשר
לאהבהלמלים,אשרלמליםנתתי
ולי?" .לאהבהאשר

הענקה ;כבדנטלכנושאמתגלההדובר
ואינההמעניקאתהבולעתמתמדת,
ברבות .לעצמומחיהמרחבלומותירה
"עייףהנסיךהיה .לנומתגלההזמן'

מלתת".
פניעלהמתמשכתבשאלה,הפתיחה
תחושתאתמעצימהשיר'טוריחמישה

החזרות, .הדובראתשתקפההעייפות

"זה-זהו" :באוזנינוומהדהדותההולכות
"אהבה-"מלים-מלים':,"עשיתי-עשיתי",

ההתמשכותתחושתאתמעצימותאהבה",

היצירהתכלית.ללאהליכהסוף'ללא
הפ-שלאלהבטוריםהופכותוהאהבה

כמעט.עצמאיותאנלוגיותלישויותתיחח
"לאהבה"למלים""נתתיההתבטאויות

בסריעקב

מזדקןהקטןהנסיך

זה.זהראולי
עשיתיהדריה.נקודתאלהגעתי
 .להמשיךחרבהעליחלהואיןעשיתיאשד
לאהבהלמלים,אשדלמליםנתתי
 ?ולילאהבה,אשד

הממלכהלמשודדהייתי
ביום.ואחדבלילהמולכיםשנייםבה

-ביום .ביהחולםאני-שנתיבעת
המלךערלהערבלעתלחלום.המשךאין

בפנסיםארדומעלה
האישכמרוהאש .נמרךענןעלהתלויים

מבודדת.בזכוכיתנעולה

לישויותאותןוהופכותאותןמאנישות
ותובעותמולוהעומדותימהדוברנפרדות
אישיותואתומקפחותכולואתממנו

בכללותה.
הרטוריותוהחזרותהרטוריתהשאלה
כיסודות .השירריתמוסאתקובעות

מעורבותמידבקוראיוצריםהםרטוריים

הדוברחריפה.רגשיתאיכות ;גדולה
לויהמאזיניםיאנואךינמעןגםהוא

הקוראבהפגשתהבחירהסמויים.נמענים

באוזנינוהמתוודהיעצמוהדוברעם

במחשבן-אותנוומשתףאינטימיוידוי

יוצרתישירה,בהצגהוברגשותיותיו

הקורא .בתיאורדרמטיותשלהרגשה
שלוהעכשיוהכאןעםלהזדהותנוטה

מגלההואאכזבתולמרבהאולםהיצירה.
עצמההיצירהגםהואשהנושאבמהירות,

עצמו,הואגםולמעשהותוצאותיה,
נהנההואובעוד .בענייןמעורבהקורא,

שהדוברלו'מתגלההכתוב,עםומזדהה
ובקשרב"מלים"עודמעונייןאינוכלל
הקורא.עם

הצגתלאכזבה.מתלווהנוספתתחושה
יוצרתככורח,רצוי,בלתיכמצבהאהבה
ביןמכוונתזאתהזרהמוזרות.תחושת

לעברמקובלותמנורמותלהסיטהיתר
דרךכברשהלךהדובר'שלמבטונקודת
רוויה"."לנקודתוהגיעארוכה
שטחיהתרחשותם,באמצעדבריםהצגת

סקרנותבקוראיוצריםרחבים,מוגדרותאי

 ?אלהלתחושותגרםמה-העברלגבי

יהיהניתןהאם-העתידלקראתומתח
 ?מהתהליךלהינתק

פעריםלמילוירמזיםניתניםהשירבהמשך
אלה.

שלהיטבמלוכדתמטפוריקהבאמצעות
מרכזיות.תחושותנחשפותה"אור"

המ-למשוררהזמןבמשךהיההדובר
בלילהמולכים"שנייםבממלכתומלכה.
היוצרעולם.יוצרשבראכפיביום",ואחד

עולהערב"ערב :משלועולםלובורא
עלהתלוייםבפנסיםאורומעלההמלך

נמוך".ענן

מדליקכאותולאמעשהוהאםאך
לעולםהמביאהקטן",ב"הנסיךפנסים
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שמלאכתו ?פרח"עודאואחד"כוכב
מדליק ?איום""מקצועגםאך"נאה"
ששכחופקודה,פיעלמדליקהפנסים
מותירהשאינהפקודהאותה,להחליף

כדיאפילוכוחולהחליףלהינפשפנאי
הפקתמשוםאיןזהבמקצועאחת.שנייה

שלבכוכבושאיןמשוםלעצמוטובה
לשניים"."מ:ווםהפנסיםמדליק
האשאתהמלךוסוגרנועלידיובעצם
 .בבדידותוונשארבזכוכיתהיקרה

בראשיתכברהקוראהוכןזהלאבסורד
כךהתרשמותנואתמכווןהטקסט .השיר

משהולחושניתןהשירבתחילתשכבר
מעשיולנוכחהדוברשלמבוכהמאותה
אותם.לפתורהאפשרותוחוסרולבטיו

מוצאותהדוברשלמעשיותוצאותגם
ברקעה"אור".שלבמטפודיקהביטוי
איוושתהקולותאתהקוראשומעכבד
אותהישלםשהדוברהגדולה,הבערהשל

בסיוםה"ש"בצלילי .ובדמובחלבו
האישכמו"והאש :השיר

מבודדת".בזכוכיתנעולה
~חומדילכחידהישבשירחשובתפקיד

המ-למשודרהדוברכשהופך .הלשון
במטפודיקההשירלשוןמתאפיינתמלכה,
המשודרשלהליכתואתהמבטאתדחוסה,

הדוברמטילכאשדהמלים.אחדשבי
יוםלפשוטה,הלשוןהופכתבמלים,ספק

יומית.

לתהליךעדותמשמשתעצמההלשון
 .הנסיךשלההזדקנות

מנקודתמוארהקטןהנסיךשלנוסףפן
 .מזדקןנסיךשלמבטו

המקשרהחוט

שנידונוהיצירותחמשלכלהמשותף
 .הספרותיההקשרהואזאת,ברשימה

היותולעצםמודעותמובלטתבאמצעותו
ספרותית.בדיהאמנות,מעשההטקסטשל

 :שוניםבאופניםמתבטאתזאתמודעות
אנלוגיות~זכורים,אילוזיות,ידיעל

דיוןידיעלאוניגודיותאופשוטות
אל--הטקסטבגוףעצמהבפואטיקה

טקסטזהוכילקורא,המזכיריםמבטים
חיים.נתחולאספרותי

מעיןמהווהפעולתובשיא"ההקשר
ההנחה,עצםעלתגוקריאתאוהתרסה

קשריםרצופהכשלעצמהשהמציאות
תיאורי"ולסימוןלהבנההניתניםסיבתיים

 .מירוןדןלפיכך-
הלנסיךוהאנלוגיותהאזכוריםהאילוזיות,

בה-משובציםבחלקם,אירונייםהקטן
והסטההגחכהכאמצעימנמיכים,קשרים

המ-הצגתלשםאומקובלותמנורמות
קייםכאלהבמקדיםכרבת-פנים.ציאות
הנסיךשלהגבוהההתבניתביןניגוד
והמוגבלתהעלובההמציאותלביןהקטן

 .לסיפורהמתייחסתשידית,הביצירה
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בקריאתהספרותיההקשרמימושידיעל
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דקםבימיכברנרעכו
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הוויכוחיםפרשתישיבות.
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 ,-19ההמאה

בדדבמקרהלא ,כןאם
כמקוםבםולדוהיינה
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חוויהלצופהמזמנתהתערוכהעליו.התקפה
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עבודותביניהם.הנשזריםוהחוסיםהשונים,
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משהקאליגאס,ל<יזיקליםבשינוייםאו
בפורמם,מזהזהנבדליםולעיתים )ניניו
<אנייהוהתצוגההמסגורובדרכי ,בגודל

קואן>.ג'ודיתהיימן,מיכלביין,
האוחזצילוםעלהשגורההמוסכמהלמרות
הנמנעצילוםגםכאןמופיע ,בדימוי

עשויהזוהימנעותדווקאמאובייקםים.

הצילום:שלהייחודייםמאפייניואתלהבלים
ההעתקהותהליךלאורשלוההכרחיהקשר

הדפסת ,דהיינוהתצלומים,שלוהשכפול
מענייןהנגםיב.מתוךפוזיםיבתמונת

כנשענות,הנראותעבודותעללהתעכב
שלאלומאפייניםעלומעשית,רעיונית
גופי·העבודותשלבתצוגההצפייההצילום.
הדקיםהחוסיםאתלהעלותעשויההשונים

בהכרחאינוזהשביניהם.והנסתרים-משהו

 ,וייתכןהעבודות,שלהמיידיהקריאהאופן
נפרדות,בתערוכותאלובעבודותשצפייה

שונה.קריאהמעלההיתה

האובייקטדחיית

שלבעבודותיומופיעמרכזיתכנוכחותהאור
מימדים,גדוליתצלומיםאלו •סקילוחיים

("לשכהאובסקורהיי"קמרהבמעיןשנוצרו
תיווךללאהדימוימתקבלבהאפלה",

מתוךכחבית.העשויהענקית,עדשות>

התקבלובשםחובולםגדולאובייקם
להתרחקכמבקשיםלתארםשניתןתצלומים,
בהבעולם).(אובייקםמזוההדימוימלכידת
מיצירהלהתרחקמבקשיםעצמםהםבמידה
אובייקם.שהיא

שלמרפשםכמעםכמערךנראיונהתצלומים
הנקלםים ,אורשלפסיםאוכתמיםנקודות,

על·פישאורגנונקבים,שלרבמספרדרך
מוסיקליות.יצירותשלפרטיטורהדפי

בנייניםברמזילפעמיםלהבחיןניתןבתוכם
לעמדההצעהסמרנהאלובעבודותעצים.או
בתהליךמלאהשליטהעלהמוותראמןשל

-המתווךדרךמתבונןאינוהואהיצירה:
"עיניים"שלמערכתיוצראלא-המצלמה
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הצילום.בעתהתנאיםלמקריותמקום
לעולמומתייחסתבייןאניהשלעבודתה

מיחידותמורכבתוהיאקאפקא,פרנץשל
מקומותוהווה,עברהקושרותשונות

גדול-ממדיםתצלוםנמצאאלוביןואנשים.
החושך;בתוךאורמקורותנראיםשבו

(אואורמקורותנראיםאחרבתצלום
בנייןחזיתרקעעלשלהם>השתקפויות

 ,הבנייןמחלונותהבוקע ,האורמקוטעת.
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בעבודות·זמןיי>;"רצועותהכותרת(תחת
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פרטיטורהלביןהתצלומיםביןוצורנית,

בגורםעוסקתהיאובאחרותמוסיקלית,
רין,רבקהשלהשחור-לבןבתצלומיהזמן.

רמת·גןבמוזיאוןעתההמוצגתשתערוכתה

בתוךאורמקורותנראיםישראלית,לאמנות
פנסישל"מרוחותיינקודותמנהרות,

והבהקי·אורמוארים,שלםיםהמכוניות,

נראהשאינותאורהמקורעלהמעידים
הצופהעצמומוצאכאןגם •בבירור

על·ידימועצמתזוותחושהבייכל·מקוםיי,

נסיעהכדיתוךנעשושהתצלומיםהידיעה,

ידוע,<זאינואחדממקוםברכבת,מהירה

אינוהוא(שגםאחרלמקוםמצולם>אינו
מזוהה>.

כיהביאנלה,בקטלוגכותבלוסקיחיים
אפשרייםאופניםעל"הצבעהישבעבודותיו

ערכיםהמבססת'נשית'פעילותשל
אינה'נשית'""פעילותאחוותיי.ומשמעויות

ראייהדרךאלאנשים,שלעשייהבהכרח
המקובלותהקביעותעלהמערערתאחרת,
הצילוםשלומקומולאמנותבאשר

התוצרעלראיה,דרכיעלבמסגרתה,

עלכלליובאופן-הצגתוואופןהאמנותי
כייגבריתיי.הנתפסתראייהשלמסורת
שמזמןהחוויהאתגםולראותלהרחיקאפשר

בתחילתשתוארהכפי-לצופההצילום
להיותהמבקשתחוויהכיינשיתיי:-הדברים

נמנעתלעתיםמתקיפה,לאאינםימית,
המורכבותהסביבות(למשל:יחידמאובייקם

<מכלול>בונההיימן>,ומיכלבייןאנייהשל
בודדים>.(תצלומיםומפרקת

שחור-לבן
 ,בשחור-לבןהםבתערוכההתצלומיםמרבית

אינוהתערוכה,אוצרסטאטאטוס,אםוגם

זועובדהביןלקשורמעניין ,לכךמתייחס
התצלוםהיותבדברהמרכזיתםענתולבין

שח,ר~לבןתצלומיהזיכרון.עלהרהור
ישנים,תצלומיםעםבתודעתנומתקשרים
התמונותרצועותשלפנימהימים

במעבדותמהמכונותהשופעותהצבעוניות,

סצינותבקולנוע,גםפיתוח·תוך·שעה.

סרסבמסגרתבשחור-לבןהמצולמות
נוסטלגיה,מיד:לנומבזיקותכמו ,צבעוני
פלש·בק. ,עברזכרונות
לקרואמאפשרותבתערוכהעבודותמספר
השחור·לבןשללמשמעותכנענותאותן

התקבלותלתהליך ,כלומרהצילום,שבבסיס
עיקרוןבפוזיטיב.והיפוכובנגםיבהדימוי

שלבעבודותיובולםהפוזיסיב·נגסיב
מניפולציותהעורך ,מולר·פוהלאנדריאס

·תיירות.גלויותלשונותצילומיות
נראההמושיע>,<ישורדנסורייבייכריסםוס

הקורקובדוהרהניצבועפתגסענק,פסל
בגלויותשמופיעכפי ,ז'נרוזהבריר

הפוזיטיבמצביאתמציעהתצלוםמצולמות.
זה.לצדזההמצולם,הפסלשלוהנגטיב
- ) 1988 (שוורים""לוחם-אחרבתצלום

יוצאבנגםיב>שנראה<כפילבןשורנראה
שנראה(כפישחורשורשלגופומתוך

ביחדהללוהניגודיםהעמדתבפוזיטיב).

 ,כשווי·ערךלראותםאפשרותלצופהמציעה
משלימים.כניגודיםביניהם,לפה nכברי·ה

של·מצלמהבחביתשהתקבלוהתצלומים,
פוזיסיב·נגםיב,שלבצמדיםמוצגיםלוסקי
כדיעדוהדמיוןהשווההערךכאשר

כאןמתחילהאגפיםשניביןכמעם·זהות
הנגםיבמקובעיםבהםהצילום,מניירות
הזהים-והפוזיטיבהנייר>עלישיר(בצילום
בגודלם.

 1988 ,םירוושםחולמולר-פוהל



הממוקמים ,פאלמררוג'רשלתצלומיו
נעניםהכניסה,באולםהקידותשנילאודך

סמויבאופןכיאם ,זוקריאהלאפשרות
סדרהלפנינוכינדמה,ראשוןבמכס •יותר
קומפוזיציהחוזרתשבכולם ,וץ nתצלומי·של

התצלומיםימין·שמאל).של(בהיפוכיםדומה

לזהזההיווכמוהקידות,שניעלמוצגים
שכןפיקטיבית,שהמראהאלאמראה,

אתלחלוטין>.שוניםבתוכההפרסים
שלתצלומיםשלושהמחזקיםהזוהקריאה

כשרשרתשנדמים ,לבןבחלקוהצבועגזע,
-להיפך>'<ופוזיסיב·נגסיב·פוזיסיבשל

כמובן.פיקטיבית,שרשרת

ושכניםהצילום
n כלמשדתהזה,הפלדססןהזה,הסתגלתן

שותףשלבבוגדנותופניםמשואבליאדון
בתחילתססאסאסוסכותב , nעביךהלדבר

ומתכוון-התערוכהבקטלוגמאמדו
היאהצילוםשלזוסתגלנותלצילום.
העשריםהמאהבמהלךלאמניםשאיפשדה

 ,בכךאחדים.אמנותתחומיעםאותולעמת
שאלהסימנילהציבלהםהתאפשרבעצם,

ועלתחומיםאותםשלההגדרהמוחלטותעל
 •עצמוהצילוםהגדרת
שהוצג-הצילוםאתמפגישהקואןג'ודית

תחוםעם-מאובייקטלהימנעכמנסהכאן
הפיסול.בואבייקט:בטבורוהקשורהאמנות
תצלוםנמצאקסבותזכוכיתקופסאותבתוך
בהם.האודוהשתקפויותגלי·מיםשל

מעליוהקופסה,קרקעיתעלמונחהתצלום
כקערות.העשוייםמטבעותועליהאבן

חומדהעשויותוהעדינות,הקסבותהתיבות

ועד~ת(מראה>משקףחומד(זכוכית>,שקוף

כדחוקותנתפסות(התצלום>,להשתקפות
שמולן:לעבודותבהשוואהמאובייקט,יותר

הממסגרותוכבדות,ולות iגמסגרות

מבחינתדקלא-המוזיאוןבשוליהוא
מקומומבחינתגםאלאהפיזימיקומו
שוליים •מוזיאוןשלהמקובלתבתפיסה
שלאלוהםמהמיצב,המשתמעיםאחדים,
המקובלותלאמנויותביחסעצמוהצילום
שוליים •ופיסולציוד-המוזיאוןבמרכז
באורחהנחשב-הרישוםשלהםנוספים
המרכזהיהאך-לציודכשולימסורתי
אודיאביבהעםאודי.אביבהשלביצירתה

באמצעות-אפשררחלהמשודדתועם
מחשבהחוסלמשוך-היימןשלההעמדה
לנשים ,בלתי·דלוונסילאאךלא·מיידי

כמיםספק-מזוההספק-מופשטתקומפוזיציה

בצבעוניותמכונית,שמשתעלזורמים

שלוהבהובים ,לבן ,שחודשלמינימלית
וכחול.אדום

שיפה nn(במסגרתמאוראלהשלעבודותיה
צעיריםישראליםאמניםתערוכת- nלאוך

בדברמרתקשאלהסימןמציבותבצילום>
 ,שכן-בצילוםמדוברהאםהמוצג:זהות
ניידעלמקובעואינולהדפסדומההוא

מקודשמאאו ,ציודזהוהאםצילום,

ואפשרהפיתוח?בתהליכיהואהציודי~ת
אלה.כלביןמשייטשהוא

שלקו-התיחוםניידותעלושאלותהצבעה
היימןמיכלשלהמיצבאתמרכיבותהצילום

_ n המוזיאוןבשוליn רחל(המשודדת

גודשתהיימן . 1991אודי>,אביבהוהאמנית

בתוךשונים,בתצלומיםקטןחדד
החדרמתוךובתיבות·פדספקס.תיבות·אוד

דדך-להשקיףהצופהיכולוהדחוסהקטן
אל-העבודהשםכתובעליוזכוכית,חלון
המליםצמד •המוזיאוןשלהי~דאיקהחדד

n המוזיאוןבשוליn משמעויותאליואוסף

בשולי ,קטןבחדדנמצאעצמוהמיצבשונות:
גםהנמצאיודאיקהלחדדבהמשך ,המוזיאון

יוצרות.

 ,כאןשנסקרוהעבודותשלהשכבתיהמבנה
לצילום,השלישיתהביאנלהמתוך

בו-זמניתאשד-כוללתלחוויהוהצטברותן
לסמןיכולים-הנפרדותהחוויותאתזוכרת

יותר:רחבהאמנותיתלהצעהאפשרות

לשאלהאפשריתתשובהבגדדשהיאהצעה,
מצביע-סמויאומקיף-בההעיסוקשעצם

 •קיומה.על
 •פלםטיחאמנות

ידועצלסלא
... '"8IiG8APtB ., 
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היימןכלנזי

 ,"המוזיאוןבשולי"

 1991אורי),אביבהוהאמניתרחל(המשוררת

חרודעיןלאמנותמשכן ,מעורבתטכניקה-צבמי
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l ייח-l נח-י-יך
דניאלהא.

שם."ונמסיםהיםתוךאלשנופליםהריםבנר ש.. ,,
זה ?דווקאכזהבמשפטלהתחילבוחרתאנילמה 11
מהזהלעשרת,מהכזה.גברהושחרק,מוכרמצלצל-

רוצהאינניהופיע.הזהוהמשפטפתאום,שראיתי

כמראלאנחל,כמרלאכך,דווקאעכשיו.זורםזהזה.עםלהפסיק
ישכזאת.בצררהשיזרוםאזהים.אלההרמראשמידרדרותאבנים
יידעשמישהומבלישם,ונסגריםהמגרהתוךאלשנופליםדברים
לאדרמטית.התחלהאיזו ...עליהםיתאבלאראתם,יחגוגעליהם,

המשפטשלה.המוצהרתהשאיפהזאתסופרת,להיותהתכוונתי
ואלהגיארגרפיה,שלמדתיהעובדהאתמסגירדווקאאוליהזה

להסבירשליהצורךמתוךכותבתהכלבסךאני .שליהאסוציאציות
וזהירהמחושבתדיאישהאני ?כאןקרהמה :בבהירותלעצמי
ארתהמעמידהאני .נסחפתיפשוט ?נסחפתילמהאזכלל'בדרך

מתוךשהואאיךזהמרגישה,ארערשה,שאנימהכלמעליי.
שאשתחררליברוראבלממנה.חופשיתאינניאליה.התייחסות

 .לכךדברשלבסופראותימובילשעשיתימהאוליבקרוב.ממנה
יכולהלאימים.כמהלפנישילדתיהזההתינוק .ישןהואעכשר
שלובשגרהבעייפותמעורבביםולילהיוםכמה.בדיוקלזכור
גודשבגללהשדייםעלקרחהנקה,החלפה,בר:בעצמי,טיפול
שעהכלנורא,ממשזההפטמות.בפצעיבתפרים,טיפולהחלב,

אליי,אותרלוקחתקמה,אניוצורח.מתעוררהואשעתייםאר
כלהואיונק,כשהואנרדמת.כמעטבציצי,הפהאתלוסותמת

 .בגרפיאותרלדרוספוחדתאניאבל .אותימרדיםשזהרגוע,כך
עליו.אתגלגלשלאעצמיאתמחזיקהאני
למימדיםהאפשרככלמהריחזרוגרפישמימדיכדימניקהאני

הרחם.שלההתכווצותלזררזגורמתההנקההרי .להריוןשקדמו
שלאמקורהאני .אותרתגדלרינה .כאןאותראשאירכך'אחר

רינה,שלהרעיוןבעצםהיהזה .כךאחרמדייותרבראתעניין
מזהייצאואולילי,לעזוריכולזההסיפור,אתלכתובשאנסה
 .עידודצריכהכךכלאני .משהר
היאלפחותכך .לכךהבשילהעכשר .ילדרוצהמארדרינה

אישההיאהרבה.לולתתיכולההיאאמצעים.בעלתהיאאומרת.
 .להרעיליכולרקזהפסיכולוגית,שהיאזהגדולה.נשמהמיוחדת,

ממנה.טובהאמאלולמצואיכולתילאנקי.שלישהמצפוןכך
החתונה,לפנישקצתמענייןלהרות.הצליחהלאנשואה,כשהייתה

תרופות.לקחההיאשם.נפגעמשהרבשחלות.דלקתלההייתה
ילדרצתהכךכללאאולי .אותןמאבדתאותן'שוכחתהייתה
כסףהרבהחיפשו.שלמהשנהאמריקה.לדרוםנסערהםמשלה.

חזרו,נשברו,הםכספים.מהםלסחוטניסראותם,רימולהם.הלך
שלי.הסיפורלאזהאבלהתגרשו.זמןכמהואחרי

גוחןהואומגרשם.גדוללאישקטנטןתינוקאותרהופךבלילות
ממני.דורשהואבדיוקמהברורלאלצרכיו.אותיומשעבדמעליי
רוצהנוחרת,באפיסתאני :לעצמומשעבדהואגרפיכלאתאבל

לוקחמצררה,הואדורש,הואנרגע.אינוהוא .לישרןרקבאמת
לפחותאחד,רגעלחכותיכולאינוממש.בתוקפנותבחוזקה,
כוח.איזהלו,ישתקיפותאיזוהחזייה.אתשאפתח

-לחלוםגםמאפשרהואלפעמים-חולמתכבראניראם
רוצהמארדשאניאנשים,פוגשתשאניושרבשרבחולמתאני

מטייליםלהנאתנו,בדרךהולכיםאנחנואתם,ולשוחחלפגוש
שיסלחומהםמבקשתשאניעייפה,כךכלאניאבלומשוחחים,

ממשיכיםהם .וישנהבדרך'שנקרהגדולסלעעלמשתרעתאני .לי
מספיקיםאינםהחלום,ואפילועצמה,השינהכאילובלעדיי.ללכת

שינה.בתרךשינהשתהיהצריךממש,שללמנוחה

מעט,ערדייגמרשזההיא,שליהיחידההנחמהעייפה.עדייןאני
אחזוראיךאבלשלו.הקודמיםלמימדיםשליהגרףיחזורכשרק

שניביןחיץמיןאיזהכמרהזאת,הלידה ?עכשיו ?חייאלאני

דבריםלעצמימבהירהנמצאת,אניהזההחיץעלחיים.חלקי
החייםזרםתוךאללשרבהלאה,לעבורלייעזורזהאוליוכרתכת.
אליהם,אצטרףאניבלעדיי.כרגעלזרוםהממשיכיםהרגילים

הפוגהרקזרשמוותרים.מאלהאינניאצטרף,בקרובדאגה,אל
גםרכךלעצמי,מבטיחהאניכךבתרכם.שרבאהיהבקרובקצרה.
אקיים.

הפעםאתה.להתמודדנוספתדרךהיאשהכתיבהמרדה,אני
לצאתהדרךגםזראוליאבלבכתיבה.עצמה,שלהבמגרש

מהבעיה.

עלייעכשיו'שבגללו'העירות,כלהתחילמאיןלזכורמנסהאני
כדיהאישיות.שלעדיןאיזוןעלשפירת.עללשמורכדילכתוב,
במשהו,נזכרתאניהאבודה.האישיותאתמחדשלעצמילכנרת
ובחומריבמיםספוגבסמרטוטקרצפועתהשזהנקייה,רצפהמעין

ואניאפורה,זכוכיתעשויהאחתמשבצתחריף.ריחמדיפיחיטוי

סביבמבריקעומקאיזה .במהופךבהנשקפתעליה,שפרפה
מזדקפת,אנימפחיד.רזהעכור,אפור,ריקשלעומקדמותי,
מגרבההמשבצתתוךאלומביטההרצפהמעלעצמימרימה
עשויהשזריודעתאניאבלתוכה,אללקפוץרוצהאניקרמתי.
אלפנימה,ואפולארתהשאנפץלוודאיקרובאקפוץ'ראםזכוכית,

העכור,הריקתוךאלליפולמארדמפחידההפרכה.הדמותתוך
הזה.בזיכרוןישפחדכמהמוחלטת.אפלהשםאולי,

משבצתעלכזאתקפיצהבדמיונילממשמנסהאניעכשיו,
הכל.רזהשברנסדקת,שדמותיהוא,רואהשאנימהרכלהזכוכית,

עצמי.לרמותכמרבזיכרון,זיכרוןלהחליףליטובנפילה.לא
זההריאבלנורא,דיזהשליבדמותסדקגםלעצמי,אומרתאני
וללכתהאלהמהשבריםעצמילהקיםמנסהאניהרילתיקון'ניתן

מופיעה,היאבחיי,וקשהנורארגעבכלהזאת,המשבצתהלאה.
ילדות,זיכרוןמבחיל'מפחיד'משפיל'בפנים.ואניאחדצעד

הייתהבאמתהאם ?קרהזהאיפהמקרם.לכלאתרהולךשאדם
אםחשוב,זהמהלהיזכר.סינריליאין ?במציאותכזאתמשבצת
מיםשלשלוליתרקזרהייתהאוליארתה.שהמצאתיארהייתה,
עםהדמותרקאולי .כךכלמסוכנתולאעמוקה,לאעכורים,
 .הפחדאתשעוררמהזההעכור'הלכלוך

תאומהאחרתאתה.נולדתיכאילו ?אתהשליהקשרהתחילמתי
לחת-במשהו,ארתהלהשיגלכוחותיימעבריותר.מוצלחתקצת
יותריכולתילאפשוטאניבמרמה.ארתהלהכשילאתה,מרדד

שאניאפשרהאפשר.ככלחזקבה,להכרתחייבתהייתילסבול,
נורא.לאנחבלתי'קצתאז .כךכדיתוךנחבלתיעצמי
עובראדם ?ישמה ?כךכלאליהלהתייחסחייבתהייתילמה
הרגישלאאפילווהואיבלת,עלבכרונה,שלאלך'דורך .לידך
יכולאינךממאיר,לגידולמתפתחזהבפנים,שאצלךאלאבכך.
הדברערלהלאאפילוזה,אתלעצורזה,עללהשתלטיותר

בדעתך.

המושלמת.הגרףצררתהנשיות,סמלכעלרוניתעלדיברנמרוד
הואברצינות.אליוהתייחסהלאהיאעליה.חלםהזמןכלהוא
אבלנער,היותרלכלילד,זהבר,רואהשהיאמהשכלידע
ומעליבה.עלובהבצררהנמרודאחריכרוכההייתיאניגבר.לא

לגרותדיבישישלהוכיחכדיאפשר,שרקרגעבכלאתרשכבתי
כךאחרמידקצר,לזמןתמידהייתההזאתהשליטהאבלאותר.
 :עליהלדברהפסיקלאהואמקרם.בכלרוניתשלנוכחותההייתה
לאולימשונים,מיוחדים,כינוייםלההדביקארתה,תיארהוא

היההואכיאחריו,כרוכההייתיאבלבצלה.להימחקאארנשאר
בדיבורים,רבה,יצריותהפגיןהואבחבורה.ביותרהגבריהחתיך

אתי.במעשיםעליה,במחשבותבאסוציאציות,

היאלכל.מחוץהייתהשרוניתזה,העסקבכלמרגיזשהכימה
מהבדיוקזה"מרחפת".אמררכולםלהרשים.ניסתהלאאפילו
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 .כולנועליה"יורדים"היינוהספדמביתחוזריםכשהיינושהייתה.
אותנוגידהזהלזה.התייחסהשלאהרגיזזההשיבה.לאהיא

לפעמים,חודשים.נמשךזהרכךבקצף.יותרהלאהלהמשיך
בחצילמישהואמדהאחתפעםדק .עניינימשהרארמדתהייתה
בשבילנוחדש.נושאלחפשאפשרבאופנה,לאכבדשזהחיוך,

 .להמשיךשכדאיסימןהיהזה
למדרשלאבתחומיםידעלההיהאחדים.בתחומיםהתעניינההיא

אגב,בדדךבשיעורים,מענייניםדבריםארמדתהייתההספד.בבית

רווחיםמזהערשההייתיכבדאני,גדולה.עצמיתבחשיבותלא
לאכולם,עלפסשמההיא,אבלגדולים.יותרהרבהמעמדיים

המזדנביםהקטניםנשארנואנחנועליה.חושביםמהלהאכפת
מאחוריה.

רונית,אתהערצתיבעצםלבי,בסתראבלבחברה,ככההתנהגתי
היולסקסית,נחשבתייפה,הייתיאניגםהיופי.עלהחרכמה,על
מגרשםנדאהשלי,הספורטיביהשחום,הגרףאבלמעריצים.לי

תנועותליסיגלתישלה.והעדינההדקההגבוהה,הקרמהליד
הטבעיתמהעדינותבזההיהלאועדייןשיכולתי'ככלמעודנות

אבלהתעמלות,בשיעוריהשתתפהתמידלאשלה.והמלכותית
ואנישלי,אלהעלשעלווגמישות,ביצועיםהראתהכשהתעמלה,

יותרהייתהלאשליהחרכמהרכל .גופניכושרלבעלתנחשבתי
אבלוריקנות.מברכהעללחפותשבאהומתגרה,שכרנהמשחצנות

מקרם.בכלבלטההיאשרנה.הייתההיא,בגילנו.כולםהיוכך
אותנוהרשיםשתמידיפה,אחדבחרדלחדדהזמנולארמי,בשידות
האוכל'חדרלידאותנופוגשהיהמרחוק.ברדדסרס,עלברכיבה
רקדנולחדרנו,כשבאמשרריצריה.צעירחדש,ערלהמשיב,שואל,
שכבהרוניתמדי.רציניהיההואכרגיל.קצת,השתחצנוסביבו,
כאילוהוא .משהראמרהפתאום .לכלמחוץככההחדר'בקצה

בינינו"ישואמר:חיבהמלאמבטבהנתןהואשתדבר.חיכהרק
למהבלב.משהרנצבטמאתנואחתלכלמעניינים."אנשיםכמה
היאאבלעליה,"לרדת"ניסינו ?ההצגהאתלנרגונבתתמידהיא
דדךמשהראמדהשרבהרי .במיוחדברשמעוניינתכמינראתהלא

להרשים.כדילאאגב,
אפילובכל,עלייעלתההיאלידה.להרגישיכולתיעלובהכמה
ואילולמרחרק,בולטממש,תכלתשהיהשלה,העינייםבצבע
כמרובולטחיצבעלאאפורה,בירקותעכורהתכלתמעיןשלי,
שחררבעיפרוןמדגישההייתיעיניי,צבעאתלהבליטכדישלה.
 .זולדרשםעשיתיתמיד .שעדיאתחמצנתיאפילומסגרתן'את
התייחסולאמבליט.מזמין,זול,משהרהיהשליבהתנהגותגם

בגלוי'זהעלודיברומינית,משיכהאובייקטהייתיברצינות.אליי
אצלרק .בכךהתגאיתיאפילודווקא,נעםזהליבוטה.בצררה
הזה.למעמדאפילוזכיתילאנמדוד

 ·.הגלילבהריעפרבדרכינסענוחבר.שלג'יפעלבטיוליחדהיינו
שאמדה,מלהכללדבר.יכלהלאהיאעליה."ירדתי"הדרךכל

בכללה.אכפתהיהשלאארהמרמה,הייתההיאבלעג.מחקתי
דרשםלעשרתמארדשרציתיהיא,האמת .כרגילהגיבהלאאופן'

הבחורים.אחדעל
אבק.ענניעלינושהרימהקופצנית,עפרדדךאחדילרגע,עצרנו

נעים.ברשםבריחלחותמטליותשלקטנהקופסהפתחתיאני

"תראוואמד:התפעלהבחורלאחרים.גםוהגשתיפניי,אתניקיתי
קצתהייתיסוףסוף .ההערהמןנהניתי ,, .במדבראישהזה'מה

בנשירת.רוניתמעל
נכנסתיבכנרת.רחצהלחרףהגענומרת-המרקדהצהריםאחדבשערת
לאהןאבלאתנו,בחודרתשתיערדהיוהגברים.כלעםלמים

התחרנרזה,עלזההשפרצנוקצת,השתרבבנולמתחרות.נחשבו
שלההחברים.בגדלהשאיןעליה,ריחמוכולםויצאנו.בשחייה
יצאה,היאהמלתחות.אלניגשנושלי.אתלהשאציעביקש,ממש

 ,,הגברת.בשינויהאדרת"ארתה :ואמדהשלי'היםבבגדלבושה
שלההציציםוהגמיש.העדיןהצד,הגברה,מהגרףשרבנדהמתי
שתכניסרמזתיאותם,שתחביארציתילמחשוף.מעברמעטבלטו
יושבלאזהיודעת,לא"אני :אמרתיפנימה.יותרקצתאותם
קצתהיא ,, .כאןקצתתסדריאחרת.יושבזהאצליטוב,אצלך

זהאצליגבוהה,יותרקצתאנילעשרת,"מה :ואמרההשתדלה
ככה."יושב

 :בחגיגיותהצהרתיכשהגענושם.שתיצררמהרושםמודאגתהייתי
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"ארתה :הבחוראמר ,,אכן'"אכן' ,,הגברת.בשינויהאדרת"ארתה

עליי'הביטהרונית .פיותיותלבכלגרפהאתבחןוהוא ,, ...האדרת
שלועדיניםגמישיםבצעדיםואזהחרכמה.אתלהגנבתיאיך

כשכלזקופה,זקופההשפהעלנעמדההמים.אלניגשהרקדנית
אתהרימהדרשם,קצתערדלעשרתכדיאחריה.עוקביםהמבטים
נפנתהכךאחרלאחור.עצמהומתחההזרועכלעםהארוךשערה
והציצילאחור,מתוחהעדייןכשזרועהמהיר,סיבובבחציאלינו
בצררהשאלה "?אתילשחותבא"מי :קצתערדהחוצההציץהזה

שליהבחורשלה.לחברמתכוונתשהיאברור,דיהיהמתגרה.
אלירדהאטייםבצעדים ,, .עכשיוישןהואיודע,לא"אני :אמר
שחייההפגינההיאבתרכם.עצמההשחילהובעדינותהמיםתוך
מים.שלעדיןשכשרךבתרךואצילית,נאה

כלרם.להגידיכולתילאהימה.מלאתפשוטחימה.מלאתהייתי
כברבתרמילים.סנדביצ'יםחיפשתיארכל,עללדברהתחלתי

נסחפתעצמיומצאתיהאוכל,עםקצתנרגעתיבלחמנייה.נגסתי
בגרףמעורבבתהייתיהשחייה.שלהעגולותההרמוניותבתנועות

יפותפניםמפנהלאחור'עצמהסובבהכךאחרבמים.וזרדםהנע
מאחודיבצדנעלמההיא .עדיןחזהדקרת,זרועותהשמים,אל
עלדיברתישרבקלה.מברכההייתהריק.נוףעםנשארנו .סבך

שאלפתאום,התעוררשלההחברלעסו.כברהאחריםגםהאוכל.
החבר .לכירוןוהצביעשם""שוחה :אמדשליהבחורהיא.איפה
גדולותובהתזותברעשחתרלמים,עצמוהטילבפראותרץ'

אליה.שהגיענדאה,שקט.היהכךאחדועצומות.
כמרהחרף,אלארתהגררהואהשני,הסנדביץ'אתכשגמרנו
הציצינחתלבסוף .ברץבכתמימלרכלןהיהשליהיםבגדסחבה.
שכרגעלמחשוף,העינייםנדבקושרבהאבנים.חלוקיעלשלה
לדניאלהלהחזירצריכהערדאתמהד,"נר,נדיב.יותראפילוהיה
מוותרתכבדהיא"אולי ,,בבוץ'מלרכלן"הוא ,,הים.בגדאת

באורךהתנהגתיאבלטובות,מכרתכמהבהלהרביץרציתי ,, .עליו
 .חייכתידקאצילי'רוח

מלהכללהתאפק,יכולתילאעליה."ירדתי"שרבחזרהבדדך
בדבריהייתהכשנפרדנו,שלי.קשההנחתהאחריהגדרהשאמרה
מעטהרגיעזההקשר.להמשךרצוןשלמספקתהבטחההבחור

פצעיי.את

באוניברסיטה.הפעםנמרוד,אתפגשתישרבבצבא,שירותנולאחד
להתקבלניסיתיאניקבע.בצבאכקציןעדייןמשהר,למדהוא

להוכיחרציתידקאותי'ענייןשזהלאלמשפטים.לפקולטה
בתיכון'כי .אחראחדמאףנופלתשאינני .שכללישישלעצמי
הייתיזולה.בצררההתנהגתיבי.זלזלובעצמי.זלזלתיבעצם,
קשורההייתיעדיין .העצמיהכבודאתלעצמילהשיבצריכה
שלושהיחסהרגשתיכברעכשיואבלשלו,בהערכהתלויהאליו.

 .ממנולהתרחקצריכהושאנימשפיל
התקבלתי.החמורה,הסלקציהלמרותהמבחנים.כלאתעברתי

ראש.לזקוףיכולתיאבלהשתעממתי,שנהביטחון.לינתןזה

סיפור•
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היההוא .מיכאלאתהכרתיאזגרפיה.גיאולמדתיכךאחר
 •רך •מעררןאלא •כמוהרזימהשטרףלא .מנמרודהגמורההיפך
למדהואיפות.פניםעםרזהנערשלגרף .אינטליגנטי •למדן

להעמיקיותר,מעודנת Iלהיותלמדתיאתרופילוסופיה.אמנות
מהלבדוק,בעצמי,להתבונןיכולתיפעםמדיעצמי.בניתוחיותר
משךמה ?שייצגהמיןבכל ?בנמרודכךכלאותימשךבעצם
עדיין ?החברהשלהמגרההבחורההחתיכה,כלהיותכךכלאותי
מזה.יותרלהיותיכולהשאניליהתברראבללפענח,הצלחתילא

הוראה.ותעודתראשוןתוארגמרתילמיכאל,הנישואיןאחריקצת
מיכאל,ילדים.לגידולובמיוחדבית,לעקרתנוחזהכמורה.ב;כדתי

אמביציותגםלוהיואבלילדים,הרבהעםמשפחהרצההואגם
צריך •מארדמצליחרגםכשרוניגםשהיהמכירון .יותרגבוהות

בערלנשאתישאני •מרבןשני.תוארגםלסייםלולאפשרהיה
הפרנסה.

-היהרזהמוצלח,בעלחם,מביתליותרשאפתילאמעולם
שנעלבושלי,הנעוריםמהזיכרוןנמחקוכאילוזר,בתקופהלי.

ובניתוקבריחוףכרגילהופיעה.רוניתאחד,שירםעדבגללה.
פעימותהתרגשתי, .בנוכחותיכללהבחינהלאמהסביבה,שלה
לה.קראתילהתאפק,יכולתילאהוחשו,הלב

מוגנתבעצמי,בטרחהחכמה,מעודנת,יותראנישהיוםחשבתי,

התפתחתיהריארתה,לענייןיכולהאניהיוםהמשפחתי,בחיק
היום,ליתראההיאאיך :סקרניתכךכלהייתי .מאזכךכל

התבגרתי.בה,אתחרהלאכבראתה.להתמודדאצליחודאיעכשר
התרגשותמלאההייתימרתק.להיותיכולזהחברות.להיותנרכל

כלשהו,במקרםידעתי,כבר?היאמיממנה,לאופחד,חגיגית
עםהזאתהתקופהאתלבדוקשעלייבכלום,אשמהלאשהיא
געגועיםכמהזאת.לעשרתארכלבקרבתהדווקאואוליעצמי'

השניםאותןכלנערכתיכאילו .לכךהאלוהשניםכלבעצםהיו
אתהמתוקנת,חדשה,התמודדותלקראתהזאת,הפגישהלקראת

 .שליהעבררעם
לאשניםכמה ?נשמעמה"דניאלה, :מארדלקראתישמחהרונית

החלפנו ,, .עכשיוממהרתאנילהיפגש.מוכרחותאנחנו ?התראינו
שהייתהארכשנפגשנו,שנים,כמהשלפניזכרתי,טלפון.מספרי

הגיעמכתבים.קשרעללשמורהחלטנוטלפון'שיחתרקזר
בלחץכזה,חפוזמכתבכתבההיאנעלבתי.ואניממנה,מכתב
הואבינינוהמכתביםענייןכאילואגב,דרךכאילובחינות,של

לאלבחינה.בחינהביןאותרלדחוףשאפשרכזה,שוליעניין
היאאםכך'זהאתמרגישהלאהיאשאם .חשבתי .בכללעניתי

טעםאיןאזמזה,להיעלבשאפשרבכלל,דעתהעלמעלהלא
להתכתבבכללכדאילאבעיניה,שזהמהכלזהאםלה.להסביר

זלזול,דחייה,הרגשתישן,כאבשרבהעלההזההזיכרוןאתה.
 .להראויהאינניכאילו

אמרתי,במילואים.היהכשמיכאלאחד,ערבלביתנוהגיעהרונית
ומפרנסת,ביתעקרתשלהצריםהחייםבתרךקצתנחנקתשאני
היאלה.כתבתילאמדועשאלההיאאתה.בקשרמעוניינתשאני

בהתכתבות.שהחלהבכךגדולהממשמחררהשעשתהחשבה,
במכתבזהאתלהבהיראפשר"איאז,הרגשתימהבגלויאמרתי

 ,, .כדאילאזהכלבעצמך'זהאתהבנתלאאםבטלפון'אר
נפגשנוכךאחרדבר.שר~שנה,עברהרב.זמןקשריצרהלאהיא

ליתחכהשלאלמהחשבתי,באתי.ולאמשהרקבענובמקרה.
בכעס,בדאגה,בגעגועים,קצתעלייתחשובשלאלמהקצת.

עבוריחשובהשאיננהלהרגיש,לישנתנהמהקצת,שתרגיש
באה.שאיננילהודיעאתקשראךלברא,שאזכורכך'כדיעד

הכינהשהתכוננה,אמרהנפגעה,היאפעמים.כמהזהאתעשיתי

לישרןשהלכהבפירוש,אמרהאחדרירםטובים.דבריםלכברדי
כברהיאלעזאזל,אברא.שלאצפרי,היהזההריחיכתה.ולא

פועל.לאכברזהזה.אתתפסה
מזמינהאניאליה.באתיכברפעםטובות.ידידותאנחנומזה,חרץ

אנחנושבת,כיבמונית,מרחוקמגיעהוכשהיאאלינו'ארתה
לבראלהרריוהבטיחפשוטמיכאלשעה.חציאחרילנרמסתלקים
מגיעהאצלנו,כשהיאאחרת,ובפעםידעתי.לאואניהשבת,
היאשלה.החדשהחבראתבפנינולהציגידידה,מפתיעבאופן
אניסוףסוףזה.אתלהרגישלהונותניםכאן'מיותרתפשוט

מזה.נהניתדיואנימתנקמת,

התקלותעלמדבררתפתוחות,אנחנוידידות.אנחנוזאתובכל
מייצגתשהיאהתקופהעםבעיהלישישמסבירהאניהאלה.
שקורהבמהארתהמשתפתאניממנה.לברוחמנסהשאניבחיי,
האמתקשים.נעשיםהיחסיםהאחרוןבזמן .מיכאללביןביני
 .בעיניונחרתשליהמקצוע .ליבזשהואהרגשתי'הזמןשכלהיא,

עידוןיותררגשי,כוחיותראינטלקט,יותרדורששלוהמקצוע
ניתוחיםלרוניתישבררה.פשוטה,בשבילו,מדיגסהאניתרבותי.

לומוצאהיהאינטלקטואלית,רוצההיהשאםאומרת,היאיפים.
להתנשא,מימעללושיהיהכדיאוליזהבי,בחרשהואזהכבר.
תרבותיאדםהואאבלקלה.אתיההתמודדותלהשפיל.מיאת

עלעצמועם"לעבוד"יכולהוא .כךעלאתרלדברואפשרונברן
בזהישלישגםייתכןכיזה".על"לעבודצריכיםשנינואוליזה.

היחסים.שלהזאתבצררהחלק,
נלהבת,אנימתפתח.חדשרומןחדש,גברעללימספרתהיא

קצתאפורים,בחייםפהתקועהואנידברים,קוריםאצלהמקנאה.
לא"זה :אותימרגיעההיאמיוחדות.התרגשויותללאמשפילים,

אכזבות.רקישנןרומנטיקה,הרבהכאןאיןחושבת,שאתמה

אין .ואחראירציניאדםהואהרי •לךשישבמההיטבהחזיקי
טובה.חברהרונית ,,כשרק.כאלההרבה
אותיאהבהואמגיע.הואפעםמדיעברו.מימיםידידהואעמוס

בחברה.מארדמקובלחכם, •מיוחדאבל •חתיךהיהלאהואפעם.
לוהייתההאחרות.מכלשרנהמיוחדת,אניהיוםעדבעיניו'
חבל"דניאלה, :ליאומרהוא .מאזשלוהידידיםכלשלפגישה
הןמהעלהאלה.הנפוחותהפרגיותכלאתלראותהייתשלא

בסךהן .בסלוןהריהוטרעלהשימושבביתהחרסינהעלמדבררת.
מרגישההייתשרנה.הייתתמידאתיותר.לאשמנות,נשיםהכל

תחכום,בליפשוטה,טבעית,אתהן.רמיאתמירואההייתבהבדל,
אפילושאתלינדמהאמיתית,בחברה,המקובלותהמסכותבלי

עדאצלך,שהואאיפהשם,רדוםזהבטוח,אניכן,כן,יצירתית.
מראהשאנישמהידעתיתמידנכרן •כן ,,זה.אתיעירשמשהר

הטיפוסבדיוקאיננימבפנים.לישישמהבדיוקלאזהמבחוץ
לאנשיםרגישותביישאבלדברים,לנסחשיודעהמחשבתי,
הםכאלה.אינטלקטואלייםלטיפוסיםמשיכהליוישולדברים.
 .אותימרתקיםעליהםמדבריםשהםהעניינים •אותימעניינים

כמהודאיליישבמקרה.לאבטחזהלזה.נמשכתבפירושאני

ימצאוהםפעםאוליאבלהחוצה.עדייןיצאושלאכשדונות
ביטוי.

עדייןהואממורמר.כזה,פגועהואאותר.אהבתילאפעםאף
עלואהובחביבמוכשר,יפה,יהיהלאלעולםבאחיו.מתחרה
להצלחהיגיעלאלעולםלכןמרדן'קצתהוא .אחיוכמראנשים

שרנהשאנילשמועכאלה.מחמאותלקבללינעיםאבלולהכרה.
כזה.אדםבעיניומיוחדת

הכלאתלעזובחשקליעושיםשלה,והסיפוריםאתר,המפגשים
שלישהחייםחושבת,אניהמגביל.הזה,החונקמהביתוללכת
ישספקללאשלו.והמשפחהמיכאלפיעלמתנהליםזאתבכל
לשבח.ומצייןמעריץשעמוסופראית,טבעיתמרדנותארתהבי

מיכאל,יפה.נראהאצלותרבות,כחוסרמיכאלאצלשנראהמה
אומר,עמוסגםבאמת.אותיאוהבאיננושלו,החביבותכלעם

שיאהבורוצהאני .ליותרמגיעההייתי •עידודלינותניםהיושאם
לי.מגיעזהאותי,שיעריכואותי,

עסוקהאניחברתי.משחקמנהלמיכאלשלי.ההולדתיוםבמסיבת
בחיבהקצתזהעלזהמביטיםשהםלב,שמהאנילפתעבכיבוד.
מוקדם.ויוצאתחשובהלפגישהממהרתרוניתכך'אחריתרה.
באריכותלרחצתהיאידואתאבלבבהילות,ממנינפרדתהיא

 .יקרמשהרממנילקחתמנסההיאשרבכועסת.אני .רךובחיוך
 .מיוחדדברהיהלאזהכלכאילומדברתמתקשרת.היאכךאחר
ממששהואאומרתהיאזוג.כבןכאדם,טובהואכמהמציינתהיא

עלעבורי,שהכיןהפרחים,זראתכשחבשבמיוחדבמסיבה.פרח

שלה.והאסוציאציותהיאדיוניסוס.כמרממשנ:ואההואראשו.

ככהנורא.נשמעזהרציתי'ואםרציתי'אם •למדיתמיםנשמע
כמוהורביםאיןהיטב,עליו"שמרימטוטלת.כמובתוכינעזה

שאני,כמובי,שישמהעלאותי,שיאהבורוצהאניאבלבשוק."
ולתרבת.ולעדןולשפץלשפרלנסותבלי

שכתבהמכתבלקרואלינותנתהיאטובות.חברותעדייןאנחנו
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שרוניתכדיחזרה,אותרושלחהממנונפגעההידידהשלה.לידידה
בר'קוראתאניפוגע.הואכמהעדבעצמהותראהשרבברתקרא

חיבה.ומלאמפייסכךכלמכתבקיבלתילאערדאנינצבט.ולבי
שאםלרוניתאמרתיכזה.מכתבממנהלקבלזוכההייתיהלוואי

וקשהמקנאה,אנינמסה.פשוטהייתיכזהמכתבמקבלתהייתיאני
למשהיאשמיועדהזה,המכתבמקנאה.שאניאותי,ומרגיזלי

לראותיכולהלאכבראניאותר.לקרואלינותנתהיארעודאחרת
אניאבלחזרה,מבקשתהיאאותר.משמידהואניהמכתב.את

אחפש.ערדאניאותר.מוצאתלאאנימצטערת,
מגע.מנתקתהיא .בכךמהשלענייןעלריב,בינינופורץכךאחר
ספריםרשימתעםשלה,החדשהחבראתשולחתהיאאחדיום

העמידההגבריות,התנועות :סקסמטפטףכולוממנה.ששאלתי
המשחקמשהר.לוערשהשאנינראה,זאתובכלאיחה,הואשלו.
מגיעהר"אינניהספדיהלמרומימטפסתאני .אותימלהיבהזה
גרפיאתמפנהאני "?להגיעיכולאתהאולי .העליוןהמדףאל

 "?רואהאתהשם,"זה :הסולםעלמקרםלומפנההצדה,קצת

אתקולטהוא .מזמינהובשנייההספרעלאחתבידמצביעהאני
 .אותרמענייןלאכברהספר .מחייךאליי'ערלההואהמחווה.

דברזה .בלביחוגגתאניחגיגהאיזו .אותיוממזמזמחבקהוא
שלה.הגבראתלפתותאצליחשאניעליו, "חלמתילאשמעולם

חרשים.שכרוןעדלומתמכרתאניניצחון.שיכורתממשאני
ההנאהשם.אותיומזייןלספהאותימביאהואונשיקותבגיפופים

הטובותבידיולגמרי.המרמהאותימשאירהטריפ,כמרהזאת,
ביותרלמגרותהפכווהפטמותשליהשדיים .ביותרליפההפכתי
בעולם.מתוקהכיהיהבר,חדרכשהואשלי,הנרתיקבעולם.
להיות.שרציתיכמרביותר,והמושכתהנפלאהסוףסוףהייתי
פעםבכלמושלם.יפה,עדין,שלה,כמרלהיותהפךשליהגרף

להתלבש,מיהרהואאבלביותר.הנכסףהדבראהיהאתרשאשכב
 .והלךהספריםאתלקחלחיי'אתליטףחייך'

בראשלהצהיררציתיכך.כלפעמיחדהיהזהלי.הספיקלאזה
יותרעלייתסתכלולאתדע,שהיארציתילי.קרהזהשהנהחוצות

פוגשתשאניחלמתילה.שררהאניסוףשסוףשתדעמלמעלה.

הייתהלאאבל .עליוליישכוחכמהמרגישהוהיאאתר'ארתה
כזאת.פגישה

אתלקחתפעמייםשכחתיחודשנאותרואיך'למהיודעתאינני
לספרמוכרחהשאניברור,היהעכשיובהריון.אניוהנההגלולה,

להם.

איזומעורבותרכלמכלהכחישבהול.משהרגמגםהחוויר.הוא
 .כביכולבהשתוממות,בזהזרהביטוהםמברכה,שלרגעשהיא.
 :לצאתועמדהצעיףואתשלוהמעילאתלבשהואכך'אחר
בשיחתנוכחלהיותליכדאישלאלינראהסידורים.כמהלי"יש

 ,,הזאת.הנשים
שלה,המביןהמבטנשמתי.עומקעדנעלבתילצפות,יכולתימה

ארכללאלעולםאנישלה,הזהוהסלחניהמביןהמבטלעזאזל,
הזה.המבטעללהלסלוח

גםניפרד"אנחנואמרה.דניאלה."כך,כללהתאמץצררך"אין
אתלמהממנו'זהאםגם ?לימספרתאתפתאוםמה .עזרתךבלי
מארדענייןזהעכשיושלי.הענייןבדיוקלאזה ?לומספרתלא

בתרכן."ממשזהשלך,
שלה'טובהידידהשלטלפוןמספרלימסרההיא .בבכיפרצתיאני

עםלעשרתמהעצמך'רעםאתהתברריאליה,"תפניפסיכולוגית.
למטה.למטהההרמראשאותי .לגלגלכמרממשהיהזהזה."

הטלפוןלמספרנזקקתיבאמתמדוכדכת.הייתיבאמתעכשיו
לאמארד.היססתיהיססתי,אבללתמיכה.לעידוד,הזה,המרשיע
ידעתילאפסיכולוג.עםשיחהלי,לתתיכולכברזהמהידעתי

אהבה,רציתירקהרישיעלה.מהעםלהתמודדכוחליישאם
באמת. ?הזההחסראתלתתיכוליםפסיכולוגיםרכייותר.לא

הצהובות.עיניומתוךמתבונןשרעלורואהבטלוויזיהצרפהאני
מש-כעיןהבהירה,והפרווההכהההפרווהטבעותעיניוסביב

בדמיוניערליםמידענק.למימדיעיניואתשמגדילותקפיים,
אתרוקדיםהםעיניהם.סביבממשטבעותראותןפראיים,שבטים

מחפשתהזאת,החיהבתרךאנירגעבאותושלהם.הצידריקוד
עדנורא,רעבשלפראיאינסטינקטאחרנגררתהטרף,אחר

בשרהסוחבתאניהנהפנימה.החזהובכלבבטןלישכואב
חשהבשיניי'היטבמהודקתארתהמובילהמרוסקת.נבלהשל

למקרםהלאה,הלאה,הולכתאניהקדמיות.רגלייביןנגררתארתה
מרסקתאניעמוקה,בהנאהבנחת,ארתהלאכולכדיבטוח,מחבוא
לתאר,אפשרשאיסיפוקזהרהעצמות.מעלהחיהבשראתוקורעת
חורקיםכשהגרמיםוללעוסבנבלהברגליילאחוזבכוח,לקרוע

בלשוניבולעת.אני .קרביאלונטחןנגרסהכלהחדרת.שינייבין
 .מיןבאיברכמרכמעטהנאההארוכה,

בגרפי,מתבוללובשרהקורעתאניגרפהשאתלי,ברורהיה
הזאת,באישההתמלאותחשהאניעררי.קצהעדבדמי,בעורקיי,
שלשקיתולוקחתהמטבחאלהוכלתאניבה.שקנאתיששנאתי,

מכלהואוכלת,אוכלתטעימים.ביסקוויטיםאותם"פרצרפרנים",
בערדלמלאשעלייחלל,בגרפיישועדייןכולה.השקיתתרנןאת

הקניבליתהתאורהאתתספקשקיתערדאוליכאלה."פרצרפרנים"
אולישלי.בגרףמשהרזההפסק,ללאלאכולשליהצורךהזאת.
אניבזה,מתביישתלאדווקאאנילהשמין.נטייהליישזהבגלל

אתמגעילהשאנירגע,שמגיעעדמשמניי'אתלפעמיםאוהבת
בדיאטהמתחילהאניאז .עצמיאתלהקיאשיכולתיהלוואי .עצמי

חמורה.

לשמוערוציםאתםחזק.לישנראההזה,הקטעאתלרוניתהראיתי
אניבבקשה. ?שלההסיכוםהיהמה ?זהאתניתחההיאכיצד

 :אתםותשפטוברור,לעגמתוךאותרמצטטת
לערבבוכדיאדםלהרוגאראדם,לאכולהזההקניבלי"הצורך
ה'טרטם'.לאכילתדרמהממהותו'משהרולקבלשלנרהגרףבתרך
שישנצחיות,איזוכוח,איזהלקבלכאילואפשרהאכילהידיעל

שניים.שלההתמזגותמעצםארבאדם,אדםשלבערבובבעצם
 ,, .כאןזהאתשלבימהילדות.משהרהעבר'מןזיכרוןלהעלותנסי
עלמרעישהקביעהאיזואבלכנראה.קבור,נשארזההצלחתי.לא

מצאהכברהיאמשהר.פרמיטיביתעתיקה,אנושית,חוריהאיזון

משאביםלהישדברים.כלהגדירטובההיאיפה.ביטוילזה
החוויהישליאבללזה.לקרואאיךיודעהשדידע,תרבותיים,
כך.ארתהלהשאירבוחרתאניהגסה.הפשוטה,

אומרהואישר.אתגםליהזכיר"זהאומרת,היארגע","חכי
שהםהייןהואודמואוכלים,שהםהלחםהואשבשרולתלמידיו,

נותןבעצםהואכךאתר.להזדהותקללהםשיהיהכדישרתים,
ונעלה.ערצמהרבתאינטימית,קרבהאתרליצורקלהדרךלהם
קניבליותהיאאדםבשראכילת .מתמידרצחבזהישזאתעםאבל

עםכאןהנמהליםביותר,הנחרתיםהיצריםהםאלהפרימיטיבית.
ביןלאדם,אדםביןהקרבהההזדהות,שלוהנעלההטמירהרגש
מבלילהרוג,מבלישתיווצר,קרבהעלחולמתאנילאלוהיו.אדם

לכבוש,מבלינקם,זעם,לחרשמבליאחר,שלקיומומרחבלחנוק
בבראשית,טבולשהבלאר ?כזהלדברקירםהישלשלוט.מבלי

היאהיאזר,טבילהואוליבנר.קיימיםשעדייןהבסיסיים,הרגשות
 ,, .שלנרלקירםרהערצמהמיתיתהאהריטאלירתאתשנותנת

לטעמי'לאזהמקשקשת.היאמה ?שמעתם ?מקשקשתהיאמה
 .כךכלהמעודןלטעמהלאכנראהואניזה.כל
למשהוארתההופכיםאיך ?ארתהמסרסיםאיך ?ארתההורגיםאיך

יידעושלאבכלל'עליויידעושלא ?בשטחיותריבלוטשלאעלוב,
טרטאלית.מחיקהארתהלמחוקרוצהאניפעם.איקייםשהיה

'מושלמת''יפה'פעםאישהייתהיידעושלאכך'ארתהלערותאר
אנישלי.הסיפורבתרךכאן,שלה,הקטעיםאתאביאאניכזאת.
וילעגועליההכליידעווממני .יותריאמינווליבלעג,ארתהאצטט

הבינכרכביבמסעמרחפתהיאיותר.מציאותיתאניכיכמרני.לה
נוחהממשית,גסה,בוטה,אניעדינים.מגעיםעלחולמתשלה,

תמות,היאשלה,כשלמרתלאיבוד,להתלךהיאהיא,להזדהות.
בסוף.תמותשהיאלכםמבטיחהאניתמות.היא

רוניתב.

לשבתתמידהקפדתימעשנים.ללאבקררןברכבתפגשתייגוןאת
מולהתאפרתיאנילנוע.הרכבתהחלהלקרוןכשנכנסכזה.בקררן
כךכדיתוךבמעשיי,והתבונןמוליהתיישבהואזעירה.מראה
הואבר.לעשןשאסורמיוחדקררןשזהרהבהרתיה..סיגריהוציא
התפעלותוהביעבאדיבותויתרכךאחרנוספות.הבהרותביקש

שיחה.התפתחהזזה.שהרכבתבזמןלהתאפרשלימהיכולת
כשירדנומידאלבינרני.שללאדג'ירמתאימהשאניהחליטהוא

סיפור•
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ליהגישהואהתקליט.אתוקנהתקליטיםלחנותהובילמהרכבת
נדהמתי.במתנה.אותר

ארוךשחררצמרמעילעםגשרםברחובשהולךאישהיהיגון
ופניושחוררת,ועינייםשחוריםותלתליםשחררוזקןשחררוצעיף

פז,כתם"ראשובהירים.שפניוכזהאישלראותנעים .בהירים
רך'מבטפניועלנושאוהואכעורב",שחוררתתלתליםקווצותיו
כלהשחורותקווצותיוהאם .קרדקרזרעדרגלמכףאישהשמרכך

אבליודע,מי ?המבטאתומרככותפניואתשמבהירותהןכך'
כאלה.גבריםנשיםאהבוהשיריםשירבימישגםעובדה,

לביכטובואז,נפש.מרומםהיהזהנלהב.כמעריץהתנהגהוא
הגזענפלאה.עציםלקבוצתבערבהובלתיהזאת,בהתלהבות

בהםלטפסנעיםעבים.גזעיםכחמישהצומחיםומתוכו:ררת 1
באותואותנו.מחבקותרבותזרועותכאילונדמהבתרכם.לשבתו~

משתרגותזרועותבעלנוסףלגזעוהייתייגוןמתוךצמחתילילה,
קרקעמתוךכמרגרפושלהשיערסבךמתוךצמחתי .ומחבקות

כאישה.נולדתישעהשבאותהלי,נדמהפורייה.
המפתותהנשיםשלבשרןדרךלדרכו.יגוןלויילךעכשיואבל
אני .סיפוקועלריבואכאבראתישבורשם .אושרראתלוימצא
שאברהםהחיותשלהכתריםבתרךמרחי,שלהשבריםבתרךאלך
האלוהים.לפניהסלעעלביתר
פה.נשפךאדוםדםשבעורקיי.הדםכמראדום,בדירכותבתאני

ויראהשירצהמיריבואנעדרת,כהוכחה,הטיוטהאתאשמור

חצויה.הלאהיונהאניהציפור,אניאדום.בדירכתבתישבאמת
שלמטורף,מוזר,שילובמיןהאחרות.החיותאתבדמימחברת

באהואנראה.הואכךשלי,המוותהאלוהים.לפניחתוכותחיות
אלו ?זהכלעםמזדההאנילמהלאחרים.קיוםהמשךלהבטיח
זומרות.שלזוועתיות,אלימות,תמונות ?במוחיהצצותהתמונות
 ?הזההעצמיההרסיצרמאיןאליה.מובליםשחייהיחידההנחמה

המיוחדתבדרךשמרתי,התחרשה,עם ?כזהחייםצימאוןעם

לאחרים.חייםמביאמרצון'ויתורשלהזאת,
תופסתלאיותר.לאברוח,נידף?עלהלהיותבאמתיכולהאנימה

יכולאחדכל .אותישמעיפיםמקרםלכלעפה .אחדאףשלמקרם
כדילמחוץ,אפילולגרש,להטריד,אותי,להרעידאותי,לזעזע
לאוויר.להפוךיכולהאניבעולם.מקרםיותרלושיהיה

שירצה,מקוםבכללהיותיכולאחדשכלאומרזה ?אומדזהמה
נעוהאווירעברתיאםסליחהאבקשכלום.ממנואגזוללאאני

וקיוםזכרתשוםליאיןמישהו.עלהצלתיבמשהואםזה,בגלל
עלבדיוקלאאנילממש.אחזוראז ?פיוטינשמעזהבממש.
תחליף'זההריכותבת,אניאם'מרחפת'.אמרוכברהריהארץ'
הזה,כלוםבלאלאחוזרוצהדווקאאני .לימותרשםאולי

הזההפסכמוקיימתאניאחיזה.איזוליתהיהשםשלפחות

איהרימפגש.שלאופטיתאשליהעין,למראיתרקשבאופק,
במציאותקיימתאניבכלל'אינניאולי .ביןבאמתלהיותאפשר

להיות.קטנהכשאיפהרק

אתם,רקואתם,שהייתי,סימןכשעברתי,האווירזעאםאבל
שקיעהשלענניםששערותייכתבתי,פעם .כךעללהעידיכולים
 ?זהמהמביניםאתםעליו.גריםשאנשיםבאופק,הדוגרפי

 ?אחדיםשלמקרםלהיותכזה,ייעודמיןעצמועללוקחכשאדם

מזהלהוציאלהיות,חמקנית,קצתאולימשרנה,דרךמיןזר
נסחפתקצתכבראני .הארץמןלחםלהוציא"כמרלעצמך'חיים

כאן'ישהרסנירועכמה ·.יפןלה ?מדימלאכינשמעזהלשטויות.
אלמנמנמת.היאעכשרעצמה.אתשטורפתשלי,במוחחיהיש

ארתה.תעידו

היהיגוןבממש.טעםשוםמוצאתשאיננילמרותלממש.נחזור
מקשרגרףלושימשתיעצמיכשאנישם,אותישהחזיקהאחרון

ביתיערד.זורמתאיננינעצרתי,עכשיותאורטי.אורוחניעולםעם
בינועצמו,לביןאדםביןלדבר,דברביןלרוח,רוחשביןבאוויר

פנימית,אחרת,ממשרתאלדרךלהראותמנסהאניהנצח.לבין
ויפיקובה,ויאחזרארתה,שיכירוכדיבה,שליטהלהםשאין
כוח.ממנה

בממש,לגעתבעצמךנסי .לעצמיאומדתאנירונית,זאתבכל
ביותר.הפרטייםשלך,בחייךמתווך.גרףללא

הזה,המשפטלקוחמאין ,,נגמר.שאניברגעמתחיל"הסיפור
כלבאמתלחיותשארכלכדי ?זמןהרבהכךכלבמוחליהמזמזם

לחיותלהולתתבבירורארתהלציירשארכלכדישארצה,דמות

בתוכימשהושבוהזה,המעברבשלבצררךישעצמה,משלחיים
הזה,ה"אני"אתלהרוגהנורא,המעשהאתולעשרתלקוםצריך

היא,האמתיפים.תירוציםאלהכלתירוצים.בתרני.המתנשא
להרוגפעםלארוצותשהיושהפנמתי,שפגשתי,דמויותבישיש
שזהכמהעדשנולדתי,מהרגעפראנויה.כמרנשמעזהאותי.

דרךמצאתילאחרים.הפריעפשוטשליהקיוםזאת,לומרמצחיק
משהולהיותלימותרקיומי'אתלהצדיקדרךמצאתיחן'למצוא
אחרים.בשבילאחר,

שבצדחיהגדרבתוךעצמיאתלהחביאאהבתיילדהכשהייתי
שםליויושבתהסבךבתוךלחוץכוךלימוצאתהייתי .הדרך

כלפניעלגדוליתרוןמרגישהעובר.כמוגמורה,בנוחיות
אינםוהםמעשיהם,ואתאותםרואהשאניוהשבים,העוברים

מקרוב-קרוב,בהם,צרפהשמישהויודעיםואינםאותי,רואים

תוכם.אתלחושמנתעלתנועותיהם,אתחוקר
אחיו'עשואתשפגשלפניהמלאךעםיעקבשלבמאבקנזכרתי

שמתנשאמהעםארהאל'עםנאבקיעקב .אתרההתמודדותלפני
ריכולעשר,לאחיושיששחששדמיוניכוחבאיזהארכאל,בתרנו

אחרנקראהעםכלישראל.-שמרמכאןבזה.נתברךלבסוףלו.
האל,עםמאבקכזה.שםלשאתמחייבזהכמההזה.בשםכך

דמיוקולאלוהים,אהבאותושגםוהבל'אוהבו'האלכךמשום
דמוקולרקבעולם,ממשאיןלהבלאבלהאדמה.מןצועקים
היוםעצםעדחיישראלעםבמאבק,ניצחיעקבואילונשמע.
אני .יעקבשלוזרהבלשלזרפתוחות,האפשרויותשתיהזה.

 .אחרמשהרלמעןהבל,כמרנסוגה,
אנידמי.קולזההנהשאול.מתחתיותמדברקולאלאאינני

כותבתרקאדם,בניעםקרובמגעמקיימתאיננילי,מסתגרת
 :בא'זההנהדמי'קול .אחרממקוםכמרדברים
הימים.במשךשהצטברהאבקאתמנקהאניכנראה. ,'ו"יום

החלון'מןנכנסותשהיוניםפלאלאהציפורים.מעוףבגרבההבית
עפרתהןאותן'מגרשתכשאני .שליהכתיבהשולחןעלויושבות

מטילותבזמן,רבוהספדיה,ממדפיאחדאלארהווילון,ראשאל
עצםעדנשארזההתריס,ארגזעלשלהן'העדינההלשלשתאת

הזה.היום

הגדליםחתלתולים,ארבעההחיצוניתהדלתלידהמליטההחתולה
שפותחיםפעםבכלהמסדרוןתוךאלפורציםהם .מסחררבקצב
בתרךמסתתריםהשטיח,אתמורטיםהםמים.פרץכמרהדלת,את

צואתם.אתמשאיריםהםהכביסה,ארגז

מקרםהמזוזה.מצדהדלת,משקוףעלקןשבנתהצרעה,הייתה
ציפורשלגווייההחתולההביאהאתמוללזכי;ת.מקרםל~ירת,

והותירוהפתוח,החזהמעלהדםאתליקקוהחתלתוליםשטרפה.
המדרס.עלשמש,כמרפרושותנרצות,דק
הטלפוןמספריעםהירוקהפנקסדברים.הרבהמאבדתאני

שולחןעלפרפרודפים .הטלפוןמספריליירעילוכבדמה .אבד
בחוץ'היוניםעםמעופפיםהםעכשיו,החלון'לידהכתיבה,
כדם.אדומהבדירחתומיםציפורים,בלשלשתמוכתמים

רואהעדייןאניהחתולים.בשינינטרפתאניאולי ?חיהאניהאם
והשנייההראש,שלזהמצדאחתעופרת.כשלעינייושומעת.

הצרעה'כשלעיניי ?האחרהצדמןרואיםמה .האחרהצדמן
פקוחות.השארכלישנה,מהןכשאחת

עצמםהפכוכברהקולות,לכאןשמגיעיםעדכאן'גבוהכךכל
נשמעכלב,שלבכיאחר.משהרכמרנשמעיםוהםפעמים,שבע

 jהמטבחמחלוןזהאתלראותגםאפשרכלב.שלבכיכמרבבידור'

בבירורנשמעהיוניםכנפימשקכלב.שםכלארממול'במרפסת
נוצרת.שלאורידעננים,שלצחוקכמר

לעולםשייכתשאניבברור'מעידיםוהמראותהמשתתקיםהקולות
ליוקשהמושגיםקטעילינשארו ?המעבררגעהיהמתי .האחר
לילה.רביןיוםביןלהבדילליקשהביניהם.ברורגבוללמתוח

אנימארד.מאיריםמחלוני,נשקפיםאורותכמעט.ישנהאינני
אינםוהםאימפרסיוניסטיות,בתמונותנסתריםצדיקיםמחפשת

בהם.נסתרצדיקמשהו ...אותילוקחיםהאורותלפ~יי.מתגלים
האחר.לעולםשייכתשאנימעידים,והאורותהמשתתקיםהקולות

ערדשזכררניטובבדורה.כךכלבצררהחשבתילאפעםאף
נחוץהואהיטב.אותיהמשמריםהדבריםאחדזהאבד.לא

האפשר,ככלרבותאנלוגיותלעשרתכדישלי,כמרבמקריםמארד
 .יותרערדלחקורולהעמיק
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עובר,כמרבתוכימגדלתשאנימרדתזהחיים.שלסימןלאזה
אדר"בליאישוןכמרוגדל"ההולךשאיננו,העובר,שלחללוזהר

מבפנים,במהופך,אחרים,דבריםורואהתוכי,אלנפקחהאישון
הפנים.לתוך
האחרים.כלפיאחריותמרגישהאנימשהר,לומררוצהאניאבל

רגע,באותוכבהלתי.מסרטן.אחתשככהמתהשבעבתכשהייתי
מכתעלהנושאאתלחקורשעלייהייתה,במרחישצצההנחמה
לגלותשקשהלישאמררכירדןלמחלה.פתרוןבעצמי,למצוא,

כלעלשיהיהמוקדמות,בריקדתעלחשבתימדקרם,המחלהאת
גדולהשכשאהיה •חשבתיכךאחרפעם.מדילעבורהאנשים

מדעיים,ניסוייםלעררךילדיםיכלושברשכרכה,בכלביתאקים
ואנשיםספריםברשיהיר •למעבדההדרושהציודכלברשיהיה

בספרים.לעייןכיצדבציוד,להשתמשכיצד :הילדיםאתהמנחים
לגלותיכוליםמשחקכדיתוךילדים,לפעמים,לדעת,אפשראי

לאנושות.ברכהשיביא •משהר
לו.שיזעקשלי,המרדתלדםמניחהשלי,האחריותתחושתכלעם
שלרגעישלפעמים ?זרלזעקהישטעםמהתוקף.שהפחדעד

הליצניםפכימתוךנשקפתאניהכה .לבדשאיננימבחינהאני .חסד
 .סרפיקשלוהאומלליםהשביריםהליצניםלא .רדארשלהקדושים

והגרוטסקייםהאבסטרקטייםהליצניםביןעצמיאתמוצאתאני
 .אתיוירקדוהתמרנהמתוךשייצאומהםמבקשתאני .מיררשל
אחתפשוטאנישלהם.התוססבמחדליפהלהשתלביכולהאני

וריקהאבודהעליזותארתהבייש .בחוץבמקרהשכשארהמהם,
להמשיךזאת,ובכלזה,בכללאיבודללכתאפשרבהם.שיש

להיות.

דניאלהג.

כפגשנו.כךאחרמעודד.היהכברבטלפוןשלההקוללרינה.פניתי
אנישגםלי,כדמהכפלאה.לינראתההיאיותר.ארשעהשוחחנו
השיחה.עבורתשלוםלקבלסירבההיאבעיניה.חןמצאתי
קטנה,שטותעשיתבעיה.ממשרואהלאאנידניאלה,"תראי

להחליטצריכהאת .אסרןלאזהזה,אתלפתוראפשרנורא,לא
 ".בשבילךלהחליטיכוללאאחדאף .בעצמך

ילדיםלהביאהכושראתלאבדעלולהאניצעירה.כךכללא"אני
חוששת."אנילעולם.

כמהלךקחילהחליט.זמןערדישאבלצעירה,דידווקא"את
נדבר."טלפון,תרימיצור.ךתרגישיאםתחשבי.ימים,

שקיבלתיהזה,הסימןעללשמורצררךליהיהלמה,יודעתלאאני
להנציחצררךליהיההיה.באמתשזהלהוכיח,צררךליהיהממכר.
הפלה.עללהחליטיכולתילאלמה,יודעתלאאניהמעשה.את

שהיהברורזההרילדבר.שלאיכולנולארונית.עלגםדיברנו
זה.לכלשגרםביארבהמשהר
יותרהרבההיאוכפלאה.גדולהכךכלרוניתאתתראי"אל

אלישירקשראיןפשוטהזאתלבחורה .ממךעצמהעםסברנה
מקסימותאינטלקטואליות,חוויותדרךעוברהכלשלה.הרגשות
יסודייםדבריםלהרגישלעצמךלתתלאנוראדיזהאבלאומכם,

זהראינטלקטואלי.עידוןעוברהכלושנאה.כעסכמרופשוטים
 .כךבשלרקעליונותשלהרגשהלךכרתכתהיאשלה.הקסםיסוד
לרגעאומרתלאהיאממישהו,נפגעתכשהיא :נפלאפטנטלהיש

היאהכעס.אתלהרגישלעצמהונותנתכועסת,בעצםאני :אחד
לוועושהואינטלקטואלית,מוסריתעליונותעליותופסתפשוט
בכישרוןצררךשישמרדהאניבתרח.חדרשלבאיזמלמעררןניתוח
מרשים.לאכברזהשלה,הפטנטשזהכשלומדיםאבלזה.בשביל
הזאתה"עלירנות"עצמה.בהדבר,שלבסופופוגע,שלההריחוף

היארקרמזהעצמה.שלההמסוכנת,התורפהנקודתהיאהיא
אתה."עימותיםבכמההתכסיתיכברלהיפגע.יכולה

בגילרוניתעםהתעמתהלארינהאותי.לנחםעזרכךכללאזה
לספררציתילא .אנישעברתיהשפלהארתהעברהולאהנעורים

 .לזוזרשלהןבמכתביםלהציץליכתנהשרוניתלרינה
שכללהיות,שיכולאמרה,היאשלה.הבעיותעלליסיפרהרינה
החלטהלהיותצריכהזראבלהפלות.כמהבגלללהבאבאמתזה

דיעבורולשלםמוכנההיאהתינוקאתלשמוראבחראם •שלי
כזאת,רדדהלהיותתוכליתרצי.אםיחד,אותרלגדל"נרכלהרבה.

מסרים,שלבעדלהתחרטגםתרכליהרשמית.האמאאהיהאני
שכלשתדעירוצהאני ?להציעאפשרעודמהחזרה.אותרולקבל

,,,.-•---·· - ·----~ .... ....,___ ~-
....,,,.- -,,,_ ·יי-- . ~- ~ ... 't'~---- ... -,,;J,'lא>.  ~'tו;..,

 ".בפנייךפתוחותהאפשרויות
זהפתוחות,האפשרויותשכלאלאכזאת,הזדמנותנפלא,כשמע

לידה.אחריאישההיאמובסתכמהלדעת,היהצריךכי .השטןמן
זהעובר.שזהעדוסבלכאבכמהלהתאושש,להלוקחזמןכמה
אחר.מישהולמעןאלאלמענך,זאתעושהכשאינךיותר,נורא
עלשעובריםרהבלאיהסבלעלשתחפהחגיגיות,שרםבזהאין

זהעלגםלבסוף •זמןקצתלוקחשזהאומריםשילדה.אישה
שלו.אתלעשרתלזמןאניחאזמתגברים.

והערכהחיבהכזאתלבינה,ביניידידותכזאתכברהייתהבאמת
 .מהרעידןלהתלהבשלאהיהאפשרשאיהדדית,
ידעתיבצפת.ששכרהלדירהרינהאותיהזמינההימים,באחד
לילהראותכדירקהיהלאזהלשם.אליהשאבוארצתהלמה
שחשתינוסף,משהוכאןהיהוכוכים,קימוריםעםיפה,ערביבית

קודם.ערדבאוויר

מתחתהשקעיםלי.יפההיהההדירןהשלישי.בחודשהייתי
נראהפנייערר •הצורךדיישנתילאאםגם .כעלמולעיניים
כקדרם.וחירורשקוףולאבריא,מבהיק,

שנשקףהמקומרלנוףמארדשהתאים •באךשלתקליטשמההיא
אלשפנההרחבהפתחדרךהחדרתוךאלחדרהנוףמהמרפסת.
הזה.הנוףכלבתרךממשהיינוכאילוהמעקה,עלנשענוהמרפסת.

אהבהרינהפעם.כאןשהיוהמקובליםעללדברלרינההתאים
לחורת •להביןמשלהדרךלהישהקבלה.עלהרצאותלשמוע
הפסיכולוגיה,לביןזהביןקשרמוצאתהיאהקבלה.דרךדברים
ביןבשעתלעומקה.ירדתיכךכללאשאנירציונלית,דרךבמין

שהמקובליםהצפתי,בנוףשישהמסתוריןעלתהינוזו,ערביים
מה.דברלארגןהבית,אלנכנסהרינהממנו.השתכרו

תרדיכמוכאן,הייתהכזאתרכותוהמקומרים,העגוליםוהנוףהבית
חיבוקחבוקה,הייתיהזההנוףובתוךהביתבתרךאישה.שלגרף

לרגע,בגרפיחדרשיכרוןאיזהויפה.גדולהאישהשלדרךעדין
מהמרסיקהאולירינה,לישמזגהמהמשקהואוליבזה,כשחשתי

רונית.שאומרתכמוהזה,העולםמןארתךשמעבירה •באךשל
פניי,אתההרים,עיקוליאתיותראפילועידןהירחשלהרךהאדר
עברההקרירההרוחיפיפיה.רחשתייחפההייתישלי.הגרףאת

התרוממה.החצאיתשדי.אתולטפההחולצהפתחימביןלפתע
השדיים .כדליאתשתלטףלרוחלהתמסר •מבגדיילהתפרקרציתי
מתחילותוכבריותרבולטותהפטמותיותר,מלאיםעכשיושלי

ההדירן.בגללממשחרםכךאחרשיהיההאפרסק,גרןאתלקבל
סוער,קצבי,יותרלמשהותקליטהחליפהרינהבעיניי.יפהזה

 .ברזילאימשהר
הנפתי .הקטןהשולחןעלהעגולההכרסאתהנחתיפנימה.נכנסתי
לרקוד",רוצה"אניהנמוכה.הספהעלונחתתיבסיבובעצמי

את ?פתאוםהזאתהבושה"מהמתביישת."אני"אבל •אמרתי
 .לידיכשעברהאליהידיאתשלחתי ".תרקדיאז •לרקודרוצה
תנוחה.באותהנשארתי "!תרקדי"נר,למעלה.אותימשכההיא
וסחררהבידיהחזיקההיאוחזקה.רעבהגדולהכזאתהייתההיא
היאמברישת.והצטנפתיהרצפהעלצנחתיאחת.בתנופהאותי

הנפתילהתנועע.התחלתיאניבבית.שלהבסידוריםהמשיכה
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ליוהיהמהריקודשיכורההייתיסיבוביות.בתנועותגוף,ידיים,
היאהחצאית.אתכךאחרגופי,מעלהחולצהאתסילקתיחם.

התיישבהעכשיובבית.מהלכתשהיאכדיתוךיבחיוךביהביטה
"זהאמרה,זה."אתגם"תורידיברצינות.והביטההספהעל

הדהדההמוסיקהיפה."יותריהיהזהמתאים.לאכברפשוט
חציצהכלבאמתהזאת,בשכרות .החדרשלהקימוריםכלמתוך

לגמרי.להתפרקליהפריעגופיעלשסגרמהכלמיותרת,
שלי.הציציעלידהאתשמתיהספה.עלצנחתיומזיעהעירומה

לבואיכולתילאאבלעצוםהיההגירויוליטפה.ליטפההיא
השדייםשלה.הפטמותאתליטפתיחבוקות,שכבנו .פורקןלידי

שדייםלעצמילתאריכולתילארכים,כךכלהיושלההגדולים
מלאיםקצתהםעכשיווקשים.קטניםתמידהיושלי .כךכלרכים
עלחשבתי .ורךרחבכךכלהיהשלההגוף .ההדירןבגללייותר
שלה,הגדוליםהברזל""שדיעלרונית,שלהדקהיפה,הגוף

כךהברזל""שדיבה.כשהתחככתיבמקרה,פעםבהםשחשתי
הייתיגבר,הייתישאילוחושבת,אנישלה.לשדייםנמרודקרא

אבלהמשגע.הגוףעלמתרפקתעליה.ומטפסתגחוניעלזוחלת
שלפחותומתפללתהעבה,רינהלידפהשוכבתואניאישה,אני

כך.כלמגורהאניכיגבר,שלמיןאיברלהיצמח
יכולהשרוניתמהעלמכעסמתפוצצתתמידאניאישה,שאניכיוון

ישתמידבה.לפגועמנסהעליה,"יורדת"אניאזלגברים,לעולל
הזה.המבטלעזאזל,כזה.וחונןרךמבטחיבה.שלחיוךבפניה
להגיליתיכאילוהחיצים.אתלישוברזה ?נפגעתלאהיאלמה

בשמץהמהולהזה,הנוראהסלחניהמבטאוי,בעקיצותי.אהבה
ממנה,תימלטילאחולשותייך,אתיודעתהיאורחמים.הבנהשל

תודילאאםגםייסוריךאתיודעתהיאברחמיה.אותךמזכהוהיא
 .עצמךבפניבהם
בחיקהבאים.ההדירןחודשיאתעברתישבצפת,הזההיפהבבית

הקטןהגוזללטיפוחבמיוחדשמתאיםומחבק,חםחיקהטבע,
במרפסתקינןאתבונותשהחלוהצופיות,זוגשגםנראהשבפנים.

 .כמוניחשביהרךההרריהנוףלנגד
עםונעימה,נוחהכורסהבתוךבמרפסת,ישבתירבותפעמים

בתההתפנקתיולידה.הריוןעלוספריםנשיםעיתונישלערמה
בבנייתוציפיתיומתוקחמצמץוניחוחטעםבעלימעודןלימונית

שבהםהדגירה,ימיעברוביצים,הטילההנקבהימים,עברוהקן.
המלבבים.הציוציםשבקעועדפיו,מתוךהנקבהאתהזכרהאכיל
התוססת.המשפחהשלהזעירהקןהיהוקומפקטיקטןכמה

שלווהשזורההמולהיהקןסביבמתחוללתרבההמולהעכשיו
נעים.וביטחון

כשהייתיבמרפסתבכלובלנושהיוהגמדייםהתוכיםאתזכרתי
מקוםלהיותהיהשאמורימעץקטןביתהצמידוהזהלכלובנערה.
ביציםשתיבוגילינואחדיום .בכללבוישתמשואםתהינו .לקן

מחוסר .עיתוןניירפירוריעלזולידזומונחותהיוהןזעירות.
אבלקן.ממנולעשותהכלובאתשריפדבחומרהשתמשובררה,
ולאכנראה,תפקידו,אתשכחהואבמיוחד.אדיבהיהלאהזכר

מדימגיחההייתההנקבההדגירה.בתקופתהנקבהאתהאכיל
אותהמניסשהזכרלבשמנומים.ולשתותאוכלמעטלקחתפעם

מהזמןלאחר .לאוכללהתקרבלהנותןולאיהקטןהעץביתאל
 ?ולמה ?קרהזהמתידלילה.נוצותבפלומתמתים,גוזליםמצאנו

אליהוהתייחסלה,עזר .לאשהזכרמשוםאולילנחש.רקיכולנו
לגדלהצליחולאביניהם,אהבהשמחוסרסיכמנוזר.פולשכאל

שבי,בתנאיציפוריםיודע,מי ?נזדווגואיךאבלגוזליהם.את
שכאלה.בתנאיםפורחתהאהבהאיןאולי
כמורינה,גםמהקן.פרחווהאפרוחיםחיל.עשההצופיותזוגאבל
להשמיןרקשאפשרופינוק,חיבהעליימרעיפההצופית,זוגבן

עבודהלהמצאהרינהומתפנקת.משמינהרקבאמתאנימהם.
יוצאתכותבת,קצתקוראת,קצתאנימתפרנסת.גםוהיאבאזור

הערבייםביןבשעותוחוזרתהצהריים,אחרקניותשללטיול
 .מבודדקצתאבליכאןיפהכךכלהנהדרות.

מרגישהאניבמיוחדבלילהשלה.הפרטיותאתאוהבתרינה
ולהירדםאותולחבקשאפשרלידי,גברהיהלוגדולה.בדידות

יכולהאיננהרינהמישהו.עםבמגעישרוגעכמהבזרועותיו.
לפעמיםבחייה.מרחבהרבהצריכההיאלידה.כשמישהולישון

מצפהאנימישהו.שלגוףמגעליטוף,לסתםמתגעגעתאני
עםאפילומיני,לסיפוקלהגיעבעיהלהישאבלממנה.ליוזמה

דברעשהכאילוכעסמלאתהיאמצליח,כברמישהואםגברים.
כאן.מבודדכךכלארתה.השפילכאילומחוצף,

רוניתד.

הגוףבראי.בעצמילהתבונןנהניתאנייפה.שאנייודעתאני
אישלבושה.כשאנירעננות.בוישגמיש,הואמושלם.כמעט
כאלה,ישאבליפההזההגוףכמהעדלעצמולתאריכולאינו

הבגדים.דרךגופיפרטיאתלנחששיכוליםחשה,אנילפעמים
ומתבוננים.בי,מתבונניםוהם

חשהאניבאוטובוס,צעירסתםאפילוגברילידעומדתכשאני
עזהמשיכהחשהאנימאוד,אותימעוררזהאליי.נמשךשהוא
 .עצמישללהדנעניתבעצםאניאבל .אליו
"אוי :ואמרואתמולאחרייהלכועשרה,חמשכבנינערים,שני

תמידאני .נדהמתי ,, .לפליי-ברילהצטלםיכולהזאתיתראה
בו.להכירלומדתאניעכשיורקיופיי.עלכשמעיריםנדהמת
בעיניגםיפהיבעיניישיפהמהשאומנםילעכלמתקשהעדיין

אתאוהבהואהרילעצמו.בקשרמשוחדאדםהריכיאחרים.
חשבתיילדהכשהייתייפה.לונראהאוהבשאדםומהעצמו.
שאניחלמתיבלילותיפה.שאניליאמרלאאישמכוערת.שאני

הזה.בסיוטצרחתיאפילומעצמי.ונבהלתימפלצת,נעשית
הקיר,אלנשענתהרצפה,עלומבוישתעצובהכשישבתילפעמים,
-דודאודודה-כורסהאותהעלישבומישהוכורסה,מאחורי

תינוקת.כשהייתייהייתייפהכמהמספריםאותםשומעתהייתי

ענקיים,תלתליםעםארוךבלונדיני:שיערנראיתיאיךמתאריםהיו
מסובביםהיואנשיםאדומות.לחייםכהה,טורקיזבצבעעיניים

לטפלאהבלאשכלליאבי .להתבונןלהמשיךכדיהראשאת
מבטים.למשוךנעיםלוהיהאתי.לטיילבמיוחדנהנהבילדיו,
נשארלאעכשיו ?פעםיפההייתיאיךלעצמייחשבתיזמןבאותו
לפעמים,וקצר.בהירחוםהואבלונדיני.לאכברהשיערכלום.

החוצה,בולטותהשינייםנורא.נראהוזהיבןכמואותימספרים
חיוורותוהלחייםתכלת,סתםהעינייםאצבע,שמצצתיכיוון

 .תיאבוןמחוסרמאודי
חליתי,ואניהדודים,אצלכשהיינושפעם,מספרים,היוכךאחר
 :אמרהוא .אופןבשוםלבוארצהלאהרופארופא.להזמיןניסו
יכולהלאהיאנסיכה,היאיש,מה ?אליהאבואשאניפתאום"מה
ותראהתבואנסיכה.באמתהיאי"כן :לואמרוואז "?אליילבוא

ואמר:מתפעלעמדואזבא,הוארבותהפצרותלאחרבעצמך."
הגזימו.הםאםיודעתלאאנינסיכה."באמתהיאצודקים,"אתם
רושם,עשיתישפעםלהאמיןקשההיהליסיפור.אותוחזרתמיד

גרמו·האלההסיפוריםיאופןבכל .אליילבשםלאאישועכשיו
עכשיורוחי.שנפלהעתבכללנחמהליוהיומרובה,רוחנחתלי

דברזהומין .במיןכרוךהיופיעכשיואבל .חוזרמזהמשהו
נאסרשתיים-עשרהבגילכברחדרים,בחדרילהסתירשצריך

טאבוהטילאבאארבע-עשרהבגילקצרים.מכנסייםללבושעליי
שהיאמשוםרקיליתפרהשאמאכתפיות,עםאחתשמלהעל

תאבון.מדייותרעוררזהלדבריוכנראה.מדי,יותרליהחמיאה
מסביבלהביטמספיקהלאאניבחור.בעצמילבחורמעזהלאאני

עצמו.אתביומקנחבי,שרוצהמישהוידיעלתפוסהאניוכבר
שאנילהדנעניתכמואליי,שנמשךמיאלאוטומטיתנמשכתאני

אניהזה.להדחשופהלהיותאוהבתלאאניבאחרים.מעוררת
מאפשרממושךקשר .רצינימישהועםקשריםלהעמיקרוצה

מעמיקאפילוזהזולתו.דרךעצמואתלהכירלומדאדםהעמקה.
מרתקלהיותצריךזה .לינדמהכךאמנות,יצירותעםהקשראת

בוחריםשהםמשוםאוליאבל .אחדעםולהתמידקשריםלהעמיק
נמשכיםאינםהאלההקשריםומוחצנים,כאלהחצופיםוהםבי
עצמי,עללגלותעודלישישהגילוייםלכללהגיעכדיהצורךדי
אדם.בניעלהעולם,על
לאמכולם.יממךלהיפרדליהנחאדם.בןילישוןואלךליהנח

בשינה.פנימה,בפנים,שליהמנוחהאלליללכתיותר,לכתוב
רוצהשאניספריש .אנושילמגעמתגעגעתכךכלעדייןאנילמה

אותוראיתיכך.שתכננתילמרותהיום.לקנותהלכתיולאלקרוא,
עבודה,בעניינימיהרתיאבלהאוניברסיטה,שלהראווהבחלון

עםמשוחחהאוטובוסבתחנתשראיתיצעיראישאחרעקבתיוגם

אחר .והקשבתילידםהתיישבתימפורסם.רוחאישיזקןפרופסור
לאוטובוס.ועלינונפרדוהםכך
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 .פניועלהייתהרוחקורת .צעיראותומולמה'במרחקישבתי'
חשתיעמוקים.רעיונותבוועלועצמו,אתלבטאשהצליחנראה
להתבונןנהניתיבמוחו.להםומשתרגיםפורחיםהרעיונותכיצד
לאחראבלאליי,לבשםשלאחשבתיזאת.שהביעובפניו

במבטו'אותילחפשחזרהואבמעבר'אנשיםאותושהסתירו
בו.מתבוננתעדייןאניאםשם,עודיאםלבדוקכדיכאילו
רוח.קורתליגרמהפניושהבעתלידי.שיישבלולהגידרציתי
לדברמסוגלתאינניאבלהמעניינים.בהרהוריואותיישתףאולי

 ?מתביישתאנימהמפניבאמת.בעינייחןשמוצאמיעםישירות

מסוגלתאיננילהתאהב.טעםואיןנשריבוודאיהוא :חושבתאני
שלליוזמהרגילהאניכאמת.חשובכשזהבמיוחד.'להתחיל',

אלייהנמשכיםהמעזים,האווילייםביןנזרקתאניוכךאחרים.
זה.ההדאתביומעורריםמינית

הגוף,בתוךחללכמווגדלהולךזהבאהבה.מחסורלייש
אתפוערתהאדמהגםלישון.מאפשרולאאור,בליאישוןכמו

 ?בעצמועצמואתלהרוותיכולמיוכילגשם.מצימאוןעצמה

שלאכזאתכמיההעםמאנשים,מנותקתכךכללהיותנוראכמה
כותבכשאדםהתחליף.זהכותבת.שאניהסיבהזאת .לישוןנותנת
אבלדוממים.עצמיםעםאפילוהכל'עםקשריוצרהוארעיון'

בעבודתלהמשיךכוחלישיהיהלישון'סתם .לישוןצריכהאני
הצימאוןאתממניהשכיחושינה.ליהבולקיום.בפרנסהחיי'

ישנה"אניהזה.הדבראתלהשכיחבכללניתןכאילוהנורא,
לילהלכולם.טובלילה .ישןלביכשגםלישוןליתנו ".ערולבי
הישנים,המתים,הדוממים,העצמיםוכלתבליושביאהובי,טוב
עוברת.העולםכלזרימתדרכי .ביהנחלםבחלומםמדובבתשאני

כלאתמפעמתמשגיחה,ערה,אניורקישניםכשהבלעכשיו,
דרכםאתשימצאובשינה,לאיבודילכושלאהדוממים,הנרדמים

אותי'הרדימוכמוהם.לישוןבמקוםוהולכת,מוליכהשאנידרכי'
שינה.חוסרמרובלאיבודאניאלךשלא

 :חייםשליסודייםמושגיםצציםאפורהאפלהבתרךאפורה.אפלה
מטפטף,גשםירוקה,צמחייהעצים,רחצה,צרכים,שינה,אכילה,
צהוב,ירוק,כתרם, :ראשונייםצבעים .מעץמגג,ממרזב,טיפות

מספרכלכי :ראשונייםמספריםהמון.ערדחסריםחום,תכלת,
באמצע,לחצותצריךראשונייםומספריםבשניים,מתחלקזוגי

מתחלק.בלתישלםמספררוצהאנייותר.קשהזהלשבור,
הוארגעבכלאבל .אחדרקהואאחדשלם.הואאחדמספר
נשבר'חציוגםחציועודחצי :להישברלחצי'להתחלקעלול
שבריםשש-עשרה.חלקיאחדשלם,שלשמיניתשלם,שלרבע

ייחצה.לאשלםמחדש.שלםאותוברנהאניאבלשברים,שברים
בעירחיהאנישלום.מהמלהזהשלםממלה.שלםברנהאני
בעירשלםנעשיםחצאיםשנירבעים.הרבהחצאיםשני :שלם

הכלמתפרקת.בלתינפרדתבלתינחצצתהבלתיהשלמההשלום
שלם,אני .נחצץאינומתחלק,אינושלם,המימןאטום :שלם
עיר-שלם :השלמההשלוםבעירבשלוםשלםאניחצאים.לא

אל-קורס.קדושהעיראור-כשדיםאור-שליםירו-שלם
אחדונדמזהאחדנד :הירדןנהרכמרמבוקעתעצמירואהאני

מקיצהאתשהוא.לאןאותימובילהאתבחרבה.עוברתאתמזה.
חלקםחיי.אתחציתאתבפחד.עמוקה,שינהבאמצעמתוכי
מזה,השניוחלקםיברך'אתרלושלקחחלקאותומזה,האחד
אףראיתשלאדבריםבךלראותעין'בךלפקוחבתוכך'אתך
מאהערדהאפלה.בתרךלראותעינייאתפוקחתאניבחייך.פעם

בשירה,לזהיקראועוועים""רוחרוקדים.כמרךיצוריםמאתים
יפה,כההצלילמשמערת.הרבהאיןכברלמליםעוועים","רוח
ותופסהצלילרקונשארמשמעותכלמעצמומשילשהואעד

להתמכראפשרבשיריםנשכח.שהפחדעדיפהכהנוכחות.
מוארלומזדנב Iמאחורנשכחהפחדכיופים.הסוחפיםלצלילים

האסוןשהוא Iהפחדשהואששוכחיםעדמטאור'שלזנבכמו

העילות,עילתשהואקיים,שהואששוכחיםעדתום.עדהשורף
כולו.לשירהסיבותסיבת
לסיוטהפכתכבר .כמוךמאתייםמאהועודסביבירוקדתאתאבל

וליפולבכלייך'רשתבתוךלבוארוצהאני .לישישביותרהמושך
אלתאיזיס,שלהמצעכמואוהב,שלהרךחיקובתוךכמובתוכה
אתמשכיבהשהיאלימדמיינתאניהעתיקה.מצריםשלהמתים
הכותרתעליאלףבעשריםעליווסוגרתלוטוספרחבתוךהמת

 .בחייופעםאףלונעםשלאכמולמת,שםונעיםיפהכמה ..שלו
להיותיכולהאניחרשייבדמדומי .בךפוגשתאניחושייבדמדומי

כפיהאמיתית,אתזוהרי Iכן ?מתוכיבאמת,אתזו ?איךאבלאת.
כךכליסודית,כךכלשלמה,כךכלפעםאףלהיותיכולתשלא
חולשותייך'ידיעלמובלתכךכלרגשותייך'סערתבתרךנתרנה

שנשארומהלהיות.יכולתלאשבחייםכמומושלמתכךכל
שחשתיעצומה,ממשותשלחיוורתתופעהרקזולהיות,ממך
בעוצמהכך'תרכךאתחשתלאאתאפילו .תוכךאתבתוכיאני

עצמה,אתמימשהשלאועלובה,קטנהתופעהנשארתהזאת.
הממשותאהיהאניאזלהיות.הייתהשיכולהמהכלהייתהשלא
הבאלקולךתקשיביואתמתוכי.אותךאממשאניעכשיו.שלך
כךכלאותר,תזהיאםספקזה.הואקולךכיתאמיניולאממני,
 .ממניבאכשהואהתעצםכךכל Iממךדחק
אתועוברתיוצאתשאניעדעצמי,גבולותאלהולכתתמידאני

השמשרוחכמרנושב,קץאיןחוםשםבחרבהעוברתאני Iהחיץ

נשארתאת .ביאתאבל Iלאיבודהולכתאני .גופיאתהעוטפתהיא
במקומך.זורמתאנירקעוד.זורםשאיננוקפוא,נדכמומרחוק,

ואחותךאתלשחק,שנהגתילדות,מעשהאחד,משחקהיזכרי,
והיאבו,מופיעותשאתןבסרטהמלךשאתשיחקתןהקטנה.
אתלהמגלהאחריה,מחזרתהנסיך,שהייתאת,הנאהבת.הנסיכה
בחיבוקייךמתפנקתהייתההיאאותה.ומנשקתמחבקתאהבתך,

אהבהשלוגילוישלךמתמידחיזורהיהזהלה.ומשתרבבת
לרגע,התפקידים,יתחלפוברלרגעחיכיתרקזה,בכלאבלמצדך.

גדולה.אהבהעלייךשירעיףהנסיךוהיאהנסיכה,אתתהייבר
באופןתפקידהאתשיחקהתמידהיאתפקידים,כשהחלפתןאבל

עשיתשאתכפירומנטית,ברצינות'ולאלךלעגמתוךכמומצחיק,
יכולהשאיננהטענה,כךעללהוכשהערתנעלבת,כךכלזאת.

זאתובכלנפגעת,מצחיק.להנראהזהכיאחרת,זהאתלעשרת
והיאהמחזרתאתהייתהזמן'רובהמשחק.אתלשחקהמשכת
אתה.הזדהותמתוךרקסיפוקךעללבואמוכנהוהייתהנאהבת.

וחיבוקיםמנשיקותלהכות,התחלתוצחוקמשחקתוךלאט,לאט,
ומבזיםמשפיליםדיבוריםחזקות,לחייםצביטותלסטירות,עברת
 .להתלונןלאמכןורצהממךלהשתחררשנאבקהעדגס.וצחוק
אתממך.יותרהרבהמקובלתכולם.עלאהובההייתהבאמתהיא
הלבתשומתבמלואזכתהתמידומפוחדת.ביישניתכךכלהיית
האורחיםמפנישלךוהפחדהבושהההורים.ושלהידידיםשל

אורחיםלהגיעצריכיםהיושכאשרעדקשים,כךכלנעשו
הייתבדלת,הדפיקהרעםקודם,שעהכברדרוכההייתהביתה,

היוההוריםלמיטה.מתחתאוהארון'מאחוריומתחבאתרצה
זהטענות.מיניובכלהבטחותמיניבכללצאתאותךלשדלמנסים

כשהתעייפוכך,אחרמשם.אותךלהוציאהיהאפשראיהרעיל,לא
נינוחים,בסלון'יושביםהםשעכשיוידעתלנפשך'אותךועזבו
הייתלאהחוצה.לחמוקדרךלךמוצאתהייתממך.שכחוכבר

שהאורחיםמוחלט,באופןשווידאתלאחראלאהביתה,חוזרת
בהשבחרהההורים,שלהחברהכנגדמחיתכךהלכו.באמתכבר
בך.ולא
עקרתלהישאררוצהקצת,מכחישהאתבזה,להיזכררוצהלאאת
שהייתימרדה,אנימוצלחת.מפרנסתמטופח,ביתנקייה,בית

--------------------------------- 5בעמ'המשך
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המשקיףהחלוןידעלהבקתה,שלהאבןקירבתוךימימהמימים
ידיוהיוועכשיוחזקה,עדייןאךחלודה,מכוסההיתההיאמזרחה.

יעקבחדלמכברזהאליה.מרותקותבאזיקים,הכבולותיעקב,של
ישבהואגבו'מאחוריבכוחהיושמעוקמותהנוקשות,בידיולחוש

שתק.עצם,לאעיןפשוטות,ברגלייםהרצפהעלהלילהכל
הםאתמול •מדיחזקלאאךקולו'אתקצתהגביר •••חייל •••הי-

אתקייםויעקבפיו'ייחסםלארעש,יקיםלאשאםביניהם,סיכמו
דברו.

עלאףמדים,שלבשמשום"חייל",בשםיעקבקראהזההצעירלאיש
אמשהסתם.מןהואנכריהיה,אכןואםחיילהיהלאשכללפי

מקוםלוחיפשכאילוהיה,משלנוכאילובסערהלחדרהתפרץ
בא.להסתתרהיה,נכרי-לאאולםלנוח.

שרווליעלהעגוליםבכתמיםיעקבהביסלקירמרותקכברבהיותו
ושאל:החייל

הרגת?מיאת-

לאזה •••ערביאולייהודי'זההיהאולי •צריךשהיהמיאת-
עניינךז

אותי?גםתהרוג-

 •צררךיהיהאםגאהדו-
מ;כתי?שאכלתלאחראותיתהרוג-

שתק.הוא

שהעירהואהמתכתצלילאלאיעקב,שלקולולאשעכשיוכנראה,
וכשלאמסביב,והתבונןראשוהריםממקומו'ניתרהואהחייל.את

מנומנם:בקולשאלהזקן'מלבדבדברהבחין
רצונך?מה-

יעקב.אמרעולה,השחר-
לגןאלךאנישבעודתשכחאלאךהכל.נסייםהערבאיפוא,סוב,-

בגיהנרם.תיצלהאתהעדן'
שחרית.לתפילתהעתהגיעהיעקב,חזרעולה,השחר-
החייל.סינןלך'מתחשקאםהתפלל-
מזרחה.התפילהבזמןפונהכמוך'אני'גם-

בחלוןהביסקמעה,הרהרהתיישב,משכבו'עלהחיילהתמתח
ומצאחישבהחלון'מולהיחידהבדלתחלוד'בסורגהמסווגהיחידי
הכבולות.ידיואתוהתירקםממנו'לברוחיוכללאשהזקן
שבדעוהחלוןאלמבסרוהיפנהיעקבקםהקיר'כנגדבהישענולאס'
 .האדמדםהשחראורזהר

ובמנוחה,בתפילהעולםאדוןאתלברךהזקןיעקבנהגשישיבימי
שהיושבהאמין'הואובעבודה.בתפילה-השבועימיששתובשאר

להמשיךהאדםעלציורהחי'וכלוארץשמיםשבראבמרומים,
 •כןעשהויעקבבה,שהתחילבעבודתו

היהזקוק •כוחועלשמרעדייןהדלשגופועללאלהודהבוקרמדי
מסובכתחיתהשלאפיעלאףהיומיומית,עבודתובשבילרבלכוח

עשבשלזרעבסלענקיקלתוךוהטילההרוחשנשבהבשעהביותר:
ולהדסינולפרוורפוריה,אדמהרגבלאתרהיהצריךעץ,שלאו

לאור.וידזקרישתרשייקלט,שהזרעכדיבמים
תפילתמתפללהקשה,ממשכבוהאבן'מרצפתשחרעםהיהקם

וחשלגיא,שמעברהעתיקההעירחומתלעברפונהכשהואשחרית
המערבי.הכותלידעלהואניצבכאילו
הזוהרבתוךותמידולבן'אדוםצהוב,בגונימתקשטיםהיוהשמים

שלמרובעמגדלמוזרות:דמויותאותןעלאלונישאונחרתוהזה
שקפאוגבוהים,ברושיםשלדמויותתמיר'צלבשבראשוכנסיה
 •אמרותפילההםגםכאילועומרם,עלעיןלהרף

הקודש,עירגבעותמעלחגיגיתדומייהשורהחיתהכאלהבבקרים
צלילימלבדאותה,הפריעהלאדברוהמקדשים.האבניםמעל

לתפילה,ממרחקיםהקוראהמואזיןשלהגרוניקולוהפעמונים,
היושעוליםלבן'עוטיאנשיםשלמורגשיםאךהחרישייםוצעדיהם
ההר.בשביליסוריםסוריםפוסעיםבכותל'לתפילה

בכותל'לתפילהפעםלעלותיעקבגםנהגאלומפותליםבשבילים
עוד.לאאך

שהתנופפוהקטניםוהפתקיםהניירקרעימאיוושותהיהמוסדר

שבכותל.העתיקותהאבניםשביןמהסדקים
וביקשולאלהיםהקטניםהפתקיםאתשכתבואלואתהאשיםלאהוא

גםגדולה.צרהאוסוברצוןהיהסמרןקסבהניירפיסתבכלעזרה.
אחריםלמעןביקשדבר'לעצמודרשלאמעולםשבהתפללויעקב,

להביןהשכיללאהואאךהתגשמו.אכןואוליבקשותיהם,שיתגשמו
ובמחשבהחרשפה,לפצותמבליאפילואםזה,בכלישצורךמה

ישמע.ואלהיםהכל'ולהגידלספראפשרבלבד'
משוחחהיהבלעדיהםנייר.ולאכתבלאהיהנחוץלאעצמוליעקב

לפניולבואתשפךולאהבורא,אתהסדירלאהואאלהים.עם
ירצהכרצונו'יהיההכלוהאמין:ידעכיודוחק,חשובבענייןאפילו

 •ידיושיטבצעמו-
לאזהידו.אתהושיטההוא,השומםבמקוםאז,כברהלאואכן,
ועדייןהקודש,לארץמתימןהקסמים,מרבדעלהגיעו'מכבר

הצטמקו'האמהותשדיומים,חסרהיהלחםבאוהלים.התגוררו
שלחייוהלכוכללעיניזקנים.כמומקומטיםנעשוגוועו'ותינוקות

למרומיםעיניונשאויעקבונמוגו'יעקב,שלנינוהנולד'הרך
מתינוקותשתבריחעשב,הזאתהקרקעשתצמיחהלוואיוהתפלל:

פרחושלידולמעיין'עדוהגיעלמדבר'הלךהואהמוותזאתאלו
הביאההזאת,הלבנהמהפריחהאסףהואמוכרים.לאלבניםפרחים
ללגוםלאמהותונתןרותחיםבמיםאותהחלטבשמש,וייבשה

 .חלבשפעוושדיהןמהמשקה,
בזהואלהיםידלאהאם
והילדיםנפטרו.בתימןעודלברכה,זכרונןיעקב,שלנשותיושתי

ומהשנייהשמונה,מאחת-שלמהערימהלאל'תודהשהיו'כולם,
תהאלעולמם.והלכוזהאחרזההזדקנובמהרה-עשרשלרשהאולי

לקח.הינתן'ה' •עדןמנוחתם
חרשרבותשניםרעודהזדקן'לאאולםהצטמק,יעקב,הוא,ואילו
כמספרשמספרםרביביו'בכדיר-בניוצאצאיעםיחדהאדמהאת

הקודש,ואדמתנסע.וכרסתניםכרמיםוזרע,חרשהיה.שנותיר

ובמקוםיבולה.נתנהארתה,המליחהרה.זיעההישקוהחרוצותשידיים
שפעהגוועו'ותינוקותאוהליםשםעמדובזמנואשרההוא,השומם
פרווצאצאיםהבשיל'עסיסיופריפרחו'וכרסתניםתבואה,עכשיו
ורבו.

אלחים.מידיהכל
הולךשהגוףחש,שפתאוםדערבות,שניםהרףללאיעקבעמלכך

התענגסביבו'הביסיעקבנמסים.והימיםאוזלים,והכוחותונחלש,
לאשכברהרבים,וניניונכדיוועלוהגניםהירוקיםהשדותעל

כאןמהםכמהידעלאזכר'לאשמותיהםאתוגםבפניהםהכירם
במלחמותמהםכמהאחרים,וכפריםעריםפניעלמפוזריםוכמה
לאל'ותודהאחד'לאףנחרץשאינווחשהלכו'לנכרכמהנפלו'
שירצה.כפיחייואתלסייםכעתהואיכול

למשיחשםלחכותהקודש,עירבאדמתלשכבליעקבלווהתחשק
המתים.ולתחיית
שמן'בקבוקוןבתרמיל'פיתותהעמיסהמודע'אתאיחרפןבחיפזון'
מלהלומרומבליכתפו'עלשםמיםנאדצימוקים,זיתים,שקית
לירושלים.שחרעםיצאלאיש
לאיטרהלךיתעייףשלאכדיבשדות.ובשבילים,בכבישיםהלך

מתיישבהיה ,במדרוןבירורווגםבהרבספסרגםמדודים,ובצעדים

הארץ.עלשנשרבפרינפשואתוהשיבלנוח,לעץמתחתשוכבאו
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הקודשעיראתודאההדעליעקבעלההמסעשלהשביעינירם
לעיניושניגלרעדמלכתעצרלאוכשעלה,הדים.שבעהעלניצבת

המקוםהיהחברישמאחוריהןהעתיקה,העידשלהחרמותחורבות
שהקיפההחרמהשדידי-המערביהכותלאבני-ביותרהמקודש

המקדש.ביתאת

לגבעהולטפםצדגיאלעבוד ,ההדבמדרוןלרדתדקהיהצדיך
ההיא.

בכיכרעצמומצאיגיע.שלאודאהיעקב,ברכיפקרמההדבידידה
רצההואמסותתות.לאמאבניםובקתהזיתעציארבעהשבהקטנה

אךבצילר'הארץעלולקדרםהזיתעץשלהמשרדגלגזעולהיצמד
גג.לקרדתמתחתלמרתיהיהיותרשיאהבלבו'אמדשנייהבמחשבה
האבןרצפתעלהשתטחוהדי-קה,המוזנחתהבקתהלתוךהזדחל
עמוקה.בתרדמהושקעהצוננת

הוא •משבתרקםהשביעיונירםיעקב,ישןלילותושישהימיםשישה
העידחרמות-ההדרעל •הד-העמקולאחדהעמק,אתודאההביט

מחומתחלקהכותל,ניצבלעין,נדאהבלתישמאחוריהן,העתיקה,
המקדש.בית

לעלותבידרשסייעלאלהיםהודהוהתפלל'כיורןלאותויעקבפנה
בליעדהתפלאתפילתואתוכשסייםכאן'למרתשיוכללירושלים,

יעקב,ידעולאמחדש.נולדכאילואדירכוחהדלבגרפובחרשודי
הגורעלגרפונכנסהאוליארהמתים,לתחייתרקםהיהמתכבדאם

בוחזראלחיםשמאאובמקרם,ועבדהשריחפהצעידהנשמה
יעקב.עבדושלימיראתלהאריךוהחליטמכוונתו
עצמותאותןעצמותיוכאילוהיהנדאה-גופראתיעקבמישש
בגדו'אתהדיםגדומות.ידייםאותן-השרווליםאתהפשיל •שהיו

הדרךבאבקמכרסותרזות,דגליםאותן-האדרנההכותונת
פיארתאותן-מבטאליהןליכםןדא,דוכות,בפיארתירמשךהאדרנה.

שיבה.בהןשזרקה

נוראי'ובצמאנרקבברעבחשהואהחדש.הכרחעללאליעקבהודה
שהיושבלבטח,בירדערמסביב,לתרדהקטנההאבןמבקתתויצא

לרוויה.ישקהררגםלשובעיאכילהרבמדומים
היה.כךואכן

תרמיליהתגלגלומקרםבכלפסולת.פזורהחיתהכולההחצרבכל
זרוע,אראצבעשלבאודךוקטנים,היוגדוליםמנחרשת.תחמושת
ודקים,עביםחבליםשםהיוירוקת.מכרסיםאחדיםמבריקים,אחדים

שעליהםירוקיםעץארגזישלערימהבצבצההחצרבפינתאופניים.
שמיכותצרודבלובנובלטהבקתהקירלידשחרד'בצבערישומים
קטןגרזןסיגריות,בדליחלודות,קסדותשתיבשמש.שדהראפודות

השחיר'שלהשהלהבכידוןדמרייתסכיןירוקה,סדוקהקתבעל
צבעונייםשימוריםפחיסמרטוטים,בצמחייה,מכרסהברזלחבית

כסאיבשים,ענפיםשלגדולהלאערימהידית,ללאדליוריקים,
אדרךמתכתסולםדוקרניים,תילחרטיגלילנעקדו'שדגליו
עיתוניםקרעישקיות,נייד'פיסותמרובעים,פחיםשרדתומעוקם,

מתפוררים.

יעקבדאההזבלאתולאהפסולתאתלאהחפצים,אתלאאולם
ושניצברומסוקסים,מגרידייםשגרפיהםהזיתעציאתאלאלראשונה,

שישה-דאההגפןשיחיאתעליהם.התלוייםכפירותיהםשם
לסלע,בסמרךמעלהמתנשאיםוהםזרועשלבערביגזעיהםבמספר'
פניעלמשתדגיםהפרי'מכובדומתכופפיםנוטיםהאדוניםבדיהם

הקרקע.

גדולאשכולליטףהגפנים,לכירוןיעקבצעדהפחיםעלמרעד
והחלבמקצת,והאדיםהמידהעליתדהבשילשכבדטלמכרסה
אתמעטוהידורהרעבונואתהשקיטרכךעינב,אחדעינבלקטוף
צמארנר.

ההרה,מפותלבשבילעלהמכןלאחדלגיא,יעקבירדלכששבע,
באבניםובהביטוהמערבי'לכותלשהגיעעדבמדרוןירדושוב

ליהודים.ביותרהמקודשבמקרםה'אתבדךהענקיות
אולםבמתנה.ה'לושהעניקולגןלביתהאבן,לבקתתיעקבשב
רצהלאכיראםהציק,הצמאקפחה,השמשהיום,אמצעזההיה

רענניםמיםקצתשהיו'הלוואייעקב:חשבהבורא,אתלהטריד
סנטרו'מברשה.עיניואתמשפילראשו'אתוהרכיןהדהד'לשתייה.

במתכווןשלאננץעומנטר ,זעופניוהרטיט,הדליל'התישזקנקןעם
אשדאפל'פתחיעקבדאהשםענבים.שיחלבלבשלידובסלע,
שלוכסוףדקיקזדםפכפךוממנודעתו'עליונתןלאלכןקררם
ידירכפרתהושיטהסלע,אליעקברץהארוךבבגדומסתבךמים.

הצלולים.המעייןבמיאותןומילאהקעורות
והחלהרטיבפניואתדקצמארנר'אתלהדרותמידהתנפללאיעקב

אלאבמיליםלא ,'האתלבדךעליוכיצדבחשבומסביב,להתבונן
 •הארגמןבצבעפורחבשיחהבחיןההד'ראשעלממרחק,במעשה.

כבדשפדיחתומהשיחאחדיםפרחיםקטףלפסגה,וזחלהלךהוא
ברדהקטןבגרזנוכדהחזרהובדדנוזדערנים,מלאיופרחיותמה

הגומה,אתריפדאדמה,בידיוהביאהואהמעיין.לידהסלעלדגלי
במים.שהרטיבהזרעיםאתבהוטמן

 •צעמוהואגםשתהאז
מכרסהקטןשיחזהבמקרםצמחכבדמכןלאחדהשנהשלבאביב
שלארעשבשלזרעשכלמשרםנותר'ברדדולאארגמנית.בפדיחה

שלמנטראתמרתקהיהלחצר'שהתעופףשיח,שלארעץשלפרח,
בקתתמים.ולגימתוצלושמש,מקרם,לומוצאהיהוהוא ,אליויקעב
אדמדמה,סגולה,שפדיחתםבמטפסיםהתכסתהפעם,שהוזנחההאבן

מכבדשלא ,ההדבמדרוןהקטנהוהכיכרולבנה,כחולהצהובה,
חדשים,פדיועצידשאכעתהצמיחהבפסולת,ומכרסהחיתהשוממה
פורחים.ושיחיםופרחים

רעודלשתייה",רענניםמיםשהיו"הלוואילעצמואמדשיעקבמאז
נזהרהוא-חייםמיםמעייןלעיניוניגלהכבדדבריואתסייםטרם

ידע,הוא •" •••שיהיה"הלוואיבלחשארדםבקוללחשוב,ארמלהגיד
אניכעת-לומדנהגלפיכךיתגשם.הדברזאת,שיבטאשברגע
להרבההזדקקשלאלמרותכידברים,ליעקבהיוחסדים •ליאדאג

 ,מדייותרלוהיואחדיםדבריםצרכים.לוהיוזאתבכל ,למחייתו
 •חסדו-אחדיםאך

אתלקטוףצררךהיה ,התכופפוהענפיםגדוש,היההזיתיםיבול
שרם·בדגםמההדים,והביאליקטכבדשרביםצמחים •ולשמרוהפרי
המתינוכבדהכליםגםבחצרו.שתלואחדיםייבש,אחדים-מצא

צדיך.היהמלחדקוניקה.קרצףהאלוהמרובעיםהפחיםכלאת-
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אנילאפו:מתחתיעקבמלמל ," •••שהיה"הלוואילבטאבחששו
בתוךענביםוהעמיסלהחלטההגיעפעם •ליאדאגאבי ,ליאדאג
בשבילטיפס ,כתפועלהניפוהיה,יותרוקלשדקירוק,עץארגז
רחב.לרחובויצא ,להר
קסבה.לחנותשהגיעעד ,והלךיעקבהלך

פנימה.מכסוהעיףעצרבהתקרבו

התביישהואאולםמלח,גםבוודאיהיה ,וכלמכלהכלשםהיה
לשאול.

אמר.שלום,-
לבן·הסבר.החנותבעלענהשלום,-

 ,כתפושעלהארגזמכובדמעוקם ,נסריוגופוהמפתןעליעקבניצב
 •ולומרלהוסיףמהידעולא

החנווני.שאלמה?לדברזקוקחינך-
מלח.-
כמה?-

הרבה.-

הלה.חייךשקו-
-קש.

וקח.שלם-
עיניו.והשפיליעקבהפסידכסף,ליאיןאךמשלם,הייתי-
מה?אורוצה,אתהחינם-

נדבה.מבקשאיננילא.-
איפוא? ,הכיצד-

מופלאים.בענביםאותךאכבד-
מופלאים?כההםבמה-
הארגזאתוהציגיעקבענהמרווים,וגםהרעב,אתהםמשקיטים-

במתנה.אותםליהעניקאלחיםהדוכן.על
קומהנמוךעור,כההאדםראההואיעקב.אתבמכסוסקרהחנווני

שחורותרציניות,ועיניים ,דלילתישוזקןלבנותפיארתעםומצומק
וטעם.אדמדם,עינגתלש ,חייךהואותמימות.

שמאחוריהקטןלשוקלשם,גש •אמר ,שלךהענביםטעימיםמאד-
מלח.לךותקנהכסףתקבלהענבים,אתמכורהפינה,

רקאפשראלחים.מתנתלמכוראסוריעקב.חרשאמר ,אסור-
לייש •••בעיניךמצאואםשתרצהכמהקחאחרים,עםבהלחלוק

הרבה.עוד

כאשרהחוצה,לצאתועמדלדלתבדרכוהיהוכברעורף,פנהיעקב
בעדו.עצרהחנווני

אומר?אתהשק,-

שק.-

מה?לשם-
זיתים.לשימור-
תמכור?הזיתיםואת-

אמכור.לא-
בהם?ותכבד-

 •לךשיתחשקככל-
לךוישוחמור-
לי.אין-
תתמוטט. ,שברתקבלמלח.שקעצמךבכוחותלשאתתוכללא-
לשאת.אוכל-
ובעצמוהאל.במתנתאנוכיגםעמךאחלוקהחנווני.אמרסוב,-
 •כךאמרמדועידעלא

להטילוהתכונןכברויעקב ,הדוכןעלהמלחשקאתהעלושניהם
שמע:כאשר ,גבועל
לחם?קונהאתהוהיכן-
קונה.אינני-

אוכלואתהמהאז-
היוםידחקלאהשם,בעזרתוכעת,גפן.ועליענביםהםמזונותי-

זיתים.גםואוכל
ללחם?התגעגעתלא-
יעקב.אישרהתגעגע,הגוף-

הבהירות.הפניםבעלשאללךואציעאםבפיתהתתכבד-
יעקב:אמרהרהורלאחר

גםאוכלתאכל,בעצמךהאחתהמחציתואתלשנייםתבצעאם-
השני.החציאתאני

ושוב ,שאלשובוהחנוונימלח,עליהשפיזרוטרייה,פיתהאכלוהם
זאת:עושההואמדועהביןלא

שבילייש •••אלהיםבמתנתעמךלחלוק •••קמחשקלךאציעאם-
התיקח?שקים.

יעקב.ענהאקח,-

ולאנשברלאויצא, ,גבועלהכבדהקמחשקאתהטילהוא
שובמהזמןוכעבור ,בהרוירדהלךמדודיםבצעדיםהתמוסס.

הםכחוליםעגולים.ענביםמלאיותרגדולארגזעםבחנותהופיע
 •גבועלהקמחוקש ,לביתויצאמכןלאחרהפעם.היו

מאבניםתנורלוהקיםדברראשיתוהותר.די ,הכללוהיהעכשיו
באיסוףוהתחילפיתותלואפההבקתה,שלבצדהשהיה ,כוךבתוך
עלוואפילוזיתים,ושימרסיווגמסק,ענבים,ייבשהרב.היבול
עללשיםשיוכל ,שמןלהפקתריחייםאבניעלמחשבותבראשו
חס ,אבל ,בכךהרהרהואהפיתה.אתלסבולוכןהכבושיםהזיתים
לי.אדאגאניאמר:ורק .....שהיה"הלוואיכיסאלאוחלילה,

מאותשבסביבה,ובשביליםבדרכיםעברחיפש,הואעשה.וכך
פעםאשרעדשתתאים.אחתאףמצאלאאולםמישש,אבנים

היתה,ועמוקהחשוכהסביבה,צמחושיחיםלמערה.רגליוהביאוהו
למרות ,מבוקשואתשמצאהביןויעקבהגיעה,ההראמצעעדאולי

בדבר.נגעולאוידיומאומהראהלאשדעיין
הוא •נראותאורהכליהיהלאוליעקבלהרמעברהיתהכברהשמש
בשבילירד ,השחרעלותלפניקםלמחרתאולם ,לביתושב

שיזדקקאחדיםחבליםמתניועלכרךההרים,כעזבדלגוהמתפתל
הקטןהגרזןאתעימוליטולהיהיכול ,כמובןלוודאי.קרובלהם

לחדוריוכלשהאורכדיהמערהסביבהשיחיםאתלבראובעזרתו
לפיכךהבורא.יצירנגדידואתלהריםרצהלאהואאך ,יותרסוב
קשרובלולאההחבל,אתבמתחואותםהידקהשיחים,אתבחבלחפן

השיחיםאתגםהצדההסיטמכןלאחרהסמוך.העץלגזעאותו
להמתיןצריךהיהכעתידיים.רחבתמערהונפערה ,השנישבצד
ותשלחהאדמהפנימעלאצבעשלבגובהברקיעשתתרומםלשמש

למערה.קרניהאת
המערה.לתוךהביסוכשסייםיעקב,התפללהאדוםהשחרהזדהואך

מדברלהתפעלמסוגליעקבהיהלוהיתה.בהיריוםכבאורמוארת
הואאולםפליאה.בומעוררלעיניושהתגלההמראההיה ,כלשהו
סוףאיןוכיאלחים,שלכוחומהידעכי ,מדברהתפעללאמעולם

 •נוצרוהאדםבידיאונבראובחסדואשר ,כפיוליציריגבולולא
 •רצונולפיהכל
אמר:רקהוא

עולםזבורא ,ברוךשמךיהי-
הצידה,חמקו ,הפתאומימהאורמסונוורים ,וילדיהןלטאותגדוד

דרכו ,הנצחיהאבקבשכבתשריטותהשאירוהקסבותוצפרניהן

זכוכיותשבריוירוק.אדום ,ולבןצהובבצבעימתכתיניצוץהבליח
מתכתכפתוריחופןבידוואסףיעקברכןצבעים.בשללהבריקו

ארצה,נפלוהםזה.היהקדוםכסףשונות.במידותמאובקים
היהשדבוקאחדחפץרקנותריעקבשלובידו ,קטןלתלנערמים
זהבשלדקיקיםמחוסיםקליעהמעשהאישה,תכשיט-לאצבעו
הן.היויקרותאבניםאפילואוליכחולות,באבניםמשובץ ,שהשחיר

הובאה.מתימןכאילוזואומנותיצירת
אלולמקומו.התכשיטאתבזהירותוהניחיעקב,אמראבותינו,-

בביתאפילוחזועיניהםאולי ,אבותינואבותקדם,מימיאבותינו
 •••המקדש

כדשלהחרסיםשבריביןהעתיקהכסףעלוהתמקמוהלטאות,שבו
לטאהיעקבליטף •היושומריםכאילו ,מתוכונשפךואוצרשנשבר
פרצופההפנתהוהיאהמנהיגה,היתהאוליוארוכה,גדולהאחת

ברחה.ולאנשכהלא-ונרגעהאבצבעונגחהקדימה,המחודד
אחרבחפשוקירותיהשללאורכםגםוהביסהמערהאתסקריעקב
מצא.לאאבל ,כאןלהיותהןשחייבותידע,הואריחיים.אבני

וקסבות,גדולותקערותהקירות:לידניצבוכליםשלשורות
עם ,ובלדעיהןידיותעםכדיםועמוקות,שטוחותומוארכות,עגולות

מוכרים,כליםזרבובית,כלנטוליאוקצרות,ארוכות,זרבוביות
אותוסובבהרים,כזהקטןכלימעולם.שזפתםלאאדםשעיןוכאלו
היאשמןשמנורת ,והביןהעבההאבקשכבתאתממנוהסיר ,בידיו

לכלאז ,חוללימילאאם-שמןבידויהיהכאשרלוותועילזאת,
בעודותצלח.ה'לכבודהתמידלנרגםואולישבת,לערביהפחות

להשקותהיההראוימןשאולי ,בראשומחשבהעלתהמסביבתר
אבותינו.שלהכדמתוךהרעננים,המעייןבמיצמאאורחעובר
הקסבה.השמןומנורתגדוללאחימרכדובידומהמערהיעקביצא
מצאחיפש,אשראתלמצואשבמקוםלמרות ,בקרבונפללאלבו
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המנודהבעדלאלהרזהמהמעדהובצאתו ,לונחרץהיהשלאארצד
אתמצאלאמזרעלהביןיכוללאגםאולםהתייאש,לאהואוהכ.ד
 •שימצאוידעמראשואשדחיפשאשד
אתוניסרששברהשיחים,אתושחרדהחבלשלאחדקצההתירהוא

אלבדגליובהישענוהשניהקצהאתמשךמכןלאחדהפתח.מחצית
אבןעלהואשניצבדאהארצה,עיניוהשפילבכרונהוכשלא ,אבן

ועגולה.גדולהלאדיחיים
החציאתוניסרשהשתחררוהמהודקיםהשיחיםאתידהתתחילה
האבן.עללהתענגהתיישבאזדקהמעדה.פתחשלהשני
שאתמשרםזקוק,יעקבהיהולהעליונהדיחייםאבןזרהיתה

היתהשסרחהכזראחתמאבןיותר •בעצמולסתתהיהיכולהתחתרנה
בקרקעכילהרימההיהוקשהתה,'היעגולהבדיוקלאכיאםבחצרו'
אבמצע,עגולחרדעם-לעליונהדקאיפההיהזקוקהיתה.תקועה

לידית.אחדחרדהפחותלכלבהושיהיההיסב,שתסתובב
אתוקשר ,חבלחסףהעגולה,האבןאתליסףהצדדים,מכלמישש
בכתפיים.בהלהירתםאדרבהלולאהמשאידכשהואהדיחייםאבן

ואפילוהגב,עלקמחשקכמרסתםתעמיסלאשכזאתאבןשהדי
נתן.הגבלהבלילאברח,נתןשה'
מהמקוםהחליקההאבןהצנום.גופרבכלרמשך ,עצמואתיקעבדתם

שיעקבולמרותזוויתיים,סלעיםשבדישניביןונתקעההמוגבה
ממקומה.זזהולאהדיחייםאבןנעהלאוגנחהתאמץ
והביסלארץב~דרנצמדמכןלאחד ,עומדובמקרםיעקבכרע

היהחלקלאעליו.התפתלוצדקסןששבילהתלולההדאללמעלה,
ובנוסףשיחים,רבנישיחיםמכרסהחדרת,סלעאבנימרוצף ,השביל

פניהםעלמשכהענקיתיד ·כאילופתאוםהתקדרוהשמיםגםלכך
סיפה.ערדואחריהגדולהסיפהלהנשרהובתיפוף ,אינסופיענן
שלאדירותכמרירתלעולם.ייפסקשלאהיהרדומהסוחף,מסדפרץ
שלהראשכיסויבקרקע.רחבסרבתלמים-תלמיםמההדזרמומים
הליפוף ,עיןכהרףנוסבמלופף,בדמפיסתהיהעשויאשד ,הזקן
לגרףנצמדמים,ספוג ,הארוךבגדרואילו ,לצווארונדבקהותר
באבניבצפדנירנאחזעצמווהוא ,מאבןבחבליםהיהקשורכאילו
לפיהיאעבודהכלשלא ,אזובקלסרלעמק,פ; nיסלאשהזרם ,ההד
חמוד.שהייתיהלוואיכלרנ:הדהדהאדם,נוחרתמידת

והפהמתרחבות,והנחירייםמתארכותאוזניוכיצדיעקבוהדגיש

לפרסות,והופכותמתאחדותודגליוידיוואצבעותקדימה,מתארך
לבגדומתחת ,חמודשללגרפוהיהמדיזעירונקרע,הולךובגדר

חמוד.שלבפרווההזקןשלהשערותובסולהאפרפרעודרהתכסה
ויעקב,הכתפיים,מאחודיתלויהכמקודםנשארההחבללולאת
היורדיםהמיםלמעיינותולאהעזלמסדלברשםלא ,לחמודשהפך

הואפרסותיו'ארבעבכלהחדיםהסלעיםבקצורתנאחזבחבסה.
 ,צעדאחדצעדארתהגדרהוארבעה.החליקההדיחייםואבן ,משך
צדיאתרשרדסהקוצנייםבשיחיםנתקעארמרעדפעםמחליק,פעם
והביאסחבהואאולםבדביר.אתדםזובדעופוצעארצהנופל ,גופר
החבל'מלולאתהשתחררזר'משימהביצעוכאשדלחצרו'האבןאת
גרפו'כלעלנותרושנפצעהפצעיםדק •הזקןליעקבהפךבושר

קרוע.נותרשנקרעוהבגדצווארו'עלנשדךשהותרהראשכיסוי
גברההשמשעלתהוכבדהתבהרו'היו'מערבביםכןשלפניהשמים,
מידאךליבשם.פניואתכלפיההיסהויעקבוחיממה,וקפחה
סחסמצווארו'הסמדסרסאתמשךלאלהים,הודהשסדםהתבייש
הידקהקרועהבגדאתראשו'עלוסרבוכרכומחדשאותרוליפף
אתתפסיעקבהמעדה.אלמסהבדיצהופתחבמתניים,בחבל
שסףארתה,ניקההביתה,והביאהלחזהוהצמידההשמןמברדת
שסרחה,אבןעלאותםפיזרזיתים,קוץמקסףמכןלאחדומירק.
קלות,לחברסאותם,למערךשנייה,אבןבזערת ,והחלבמסליתכיסה
עדסינןרסחס,אסףהזאתהעיסהואתולש,סחןגםכךואחד

שמנוניות.סיפרתכמהערדואחריההראשונה,השמןסיפתשהופיעה

לוחשות,גחליםהיושמרדותשברלכרךרץלמנודה,יצקכולןאת
בשמןרתר,אהסביע ,בדמפיסתפתילעשהקסבה,שלהבתבהןהפיח

 .'הלכברדקסבהלהבהכמברדההעלההדולקתהגחלתובעזרת
לבוראשגמליעקב, ,אדוניעבדשללבראתהציפהגדולהושמחה
צנועה.במתנהדקרלרעולם

דקמאלהים,דברלבקשמבליהזקןיעקבלוחיואילךזמןמאותר
יותריבקשלאשלעולםוחשברבמנרחה,בעמלבתפילה,אותרבדך
היכןה'יחליסובעצמובכברדוכיהמרות,בבראגםאפילודבר'
שיחיםבכל:היהמשופעיקעב?יבקשערדמהרכייעקב.עבדוישכון

במיםאותםפינקוהוא ,פדיונשארמסביבפרחוועציםופרחים

 ,שמןוהפיקושימר'וייבשאסףשהבשילוחפירותואתרבליסרף,
חפירות,ובמיץהצונניםהמעייןבמיצמארנראתוהידורהושבע

שמערן'עםחלקלואשדבכלכיפיתות,לוחסדולאולעולם
הפנים.בהירהחנווני

חסדק ,בחברתושיבקראחדכלבזיתיםשיכבדלשמעוןהציעהוא
הלךששמםהיוסעימיםכההללווהזיתיםכסף,ייקחשלאוחלילה,
שלחברתואתפקדואנשיםויותרויותרהעיד'כלפניעללפניהם
שלבזיתיםהאנשיםאתכיבדשמערן'היהשחנווניפיעלאףשמעון.
הוא.בדרךמהקדושבמתנותכולםעםלחלוקשיששכחולאיעקב,

שהרדידולמרותלחברתו'באראנשיםויותרהמחירים,אתהרדידהוא
לשבתנהגהואאמי.דאדםבמהרהשמערןנעשההמחיריםאתמאד
זית,ץעשלבצילרארגפנים,לשיחמתחתארשלו'בכרךיעקבליד

וכשתבלהפיתה,אתוכשבצעיעקב,כמרתחתיואסופותדגליו
ארעסיסיבעינבקינחמכןולאחדזית,וכשאכלובשמן'במלחארתה

לאערדשאישמוזרכדמתוךהצלוליםהמעייןממיוכששתהבצימוק,
כימה,לדברקזוקהואגםשמאיעקב,אתשואלהיה-כמוהרדאה
בעבודשמחחייךדקהזקןיעקבאולם •האלבחסדיכהרשזיהואהדי

למאומה.נזקקלאצעמוהואאךשמעון'
רמזיובמלחבקמחעמויחלוקושמערןשמערן'עםיחלוקכמקודם

מהשמש,התבלתהיעקבשלכותנתוהדיכיבבגד,גםבפעםפעם
דילוהיהכיזקוק,היהלאמכךליותרוהגשם.הדוחותהזיעה,
היהרעבראםמשקה,היהצמאאודחעובדאפילומהבל'והותר
מקוםמציעהיהלחסד·ביתאובדדךולתועהפינקו'ובפריהאכילו

השמיים,מעוףגםפדיחסךלאהואהקשה.משכברעל ,דיועללינה
נחילועבדעףבאביב,פעם,במרוצה.שעבדהמנמלהדבשוסיפת

ץע'בארגזוהתמקםיעקבשלבגבראחזרתפעמיםהסתובבדבורים,
היהפעםרמזיהמקננות,הצפריםבשבילהעץלראשהעלהשיעקב
אתלמשוחמתוקדבשיערתחתיכתותולשהעץאלסולםמשעין
קולרואכן-בזמירההיהמתפללכאשדהחגים,לפניבעיקר ,החיו
 •יותרועדיןעמוקעשהבהיהיקעבשל

שישבבעתלערוב,נסתהכבדוהשמשאחד'רביעינירםהיההדבר
דרמהכיביותר'עליוהיהחביבזהץעהזקן.הזיתלעיץמתחתיעקב
כבדהגיעהשמזמןונדאה,הגזע,היהומיובשיבשצעמו:לומדאהיה

עורקיםכעיןצעיריםחוסריםירוק,לוניצבהואאךלמות.שעתו
ומגריזמצומק-היהיעקבכמרמסביב,השתרגוומפותליםעבים
רחי.

הנוקדמאזכבדהחג.לערבלשקיעה,חיכהנח, ,בצליעקבישב
כדיאפהסדירתפיתותנתברר'אשהעלהבצק,לשעצמו'אתהכין

נחרשתעשויפגזשלובתרמילוכנאה,כיאההלחםעללבדךשירכל
רהבההארץ.פדיצהוב,דבשיערתוחתיכתענביםמיץיצקממורקת

 •לחצרמתפרץחיילדאה
כאשדעצמולודרמהשהלהלו'היהונדמהבחייליעקבהסתכל
באמצע,חצריהסנסדבמקצת,מעוקמיםהפנים-היהצעירעדיין

יעקב,שמחיותר.מחוברותוהגברתחדרתיותרהעינייםאולי
בןשכעיןלמישהואלאאודחעובדלסתםלאמקלסלתתשירכל
רעבשהחיילהבודקות,בעינייםכשהביסניחש,הואהוא.משפחה
לאשדעייןמשרםהיבשות,שפתיראתהדיסבלאכבדשמזמןושיתכן
 •אמדלאושלרםהגה,מפירהוציא
ובייןבפיתותעימולחלוקלכיתר'האורחאתלהזמיןיעקבקם

צעיר.

 •הקיראלאותררכבלשבע,שהלהעדוחלקו'
חרדאתרחשיעקבלפתעשמעהתפללת,כבדמספיקשתוקז-

 •לעודפונצמדהכידון
באמצע.תפילתואתהפסיק

פניו.אתהלוהטתאפרבנשימתהחיילצרבהחלון?!דדךארתתת-
כרפדו ,ארתךאפרק

 •ולחץהזקןשלהמצומקהערראתבכידוןחתך
חםוברזל ,בעודפוהיהנעוץמסמרכאילודקכאב,כליעקבחשלא
 •צווארועלזדם

מלבדר.אחדלאףלאלהים,דק •••לא-
צעדים?אתהשומע •••הואוחדשעירורשלךהאל •••לאלהים-
שומע.אנידשדוש-

מגורלוהנה,באאינושאישאמדת ,בגפךחינךשחיואמדת-
שמערן.דקלעיתיםאיש,אף-
זה?שמעוןהוארמי-

 •יהודידקיהודי'-

סיפור•
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עליו:וציווהלקיריעקבאתהחיילהצמיד
שומעו •••אותושתזמיןפנימה •••פנימה-

שיעבורברגעשמעוןאתיהרוגשהחיילידעכיהאזין,לאהזקןאולם
הבית.מפתןאת

עיניואתובראותוזאת,למנועכדילנהוגעליוכיצדידעלא
אמרובחופזהמנסואתאלובעינייםנעץהחייל,שלהדםמוצפות

עליךיתנפלוברוכלביוזאבים.,לתןשתהפוךהלוואיבמחשבתו:
שתהיינהנבלותורקהאדםמפנישתיראהלוואי ,ויכרסמוך
מזונותיךז

השתתק.ובהמתינו

 •לתןהפךלאהחיילאולם
והתפלל:רוחעוזללאפנהובבושתובושה,ונתקףיעקבהתפלא

 •••באלחיותושמעוז ,באתיהנהלמותהרייהרוג,שאותי ,אלי
צמודהכידוןאתהחזיקרק ,לתןהפךולאיעקב,אתרצחלאוהחייל
הזקן.לגרון

 •בבכייעקבפרץאז
מדוע ?ובהמותלחיותרוצחיםהופךאינךמדוע ,וארץשמייםבורא
ילמדואשרעדנרדפים,פצועים,רעבים,רוח,לכלמפיצםאינך

עודושעתידשרצחזהאתמענישאינךלמהלרעוסובביןלהבחין
בעולמךמהחייםלךייקרמהמרועויכולוכלמדוע,לרצוח?
שבראת?

כאשראך ,להאמיןלחכות,ממשיךכשהואהנואשיעקבשאלכך
 •ביותרהנוראהחטאאתבעצמולבצעהחליטקרה,לאדבר

הימניתידוהכניסזאת,אעשהבעצמיאניכןאםסוב,ובאומרו:

ומצאמישש ,הארוךבגדוקפליביןהיסבהיהשמוסתרהפנימילכיס
שיחיםלדילוליבשים,ענפיםלכריתתלוששימשה ,הסכיןאת

מעצםעשויהשחיתההכתאתבידוהידקשוטים,עשביםולעקירת
החייל.לבלכיווןלמעלההבגדדרךוהלם
גופוהתחיל ,ומייללמייבבארצה,החיילהתמוססכאשררק

לאחיהעודשלקולשמעויעקבחיה,לאותהבחופנולהצטמק
להקתראההחלוןודרךמאי·שם,מהדהדותזאבשאגות-נודעה
חיהעודיראהפזמחשש ,עיניואתעצםהואההרה.עולהברכלבי

כובדמיןהשמימה.הגיעשקולווהביןמופיעות,כלשהיבהמהאו
נעשותמתחברות,שאצבעותיוראהעיניוובפקחו ,ברגליוהתפשט
וקרא:לפרסות,והופכותגרומות

 !חכהאלי,-

לאשמעוז •סביבווהתבונן ,בקושירגליואתגוררהחוצההזקןיצא
שם,עמדהבבקרים,לבואחיתהשנוהגתלבנה,עזרקשם.היה

ולועסת.צעירמעץעליםתולשת
היהמבוסםהאווירענבים,אשכולותהבשילו ,פרחווצפוניםורדים
 ,הבשילוזיתיםהשחורים.רפידותיוהמבריקיםעליוהדפנה,מעץ

אדמדמים,בפרחיםהתהדרוירוקיםמטפסים ,לבנבןעסיסמלאים
ועלודבש,פרחיםאבקתעמוסותדבוריםזמזמווסגולים.כחולים
גזחלקתתפרחת.עליהשאיןירקפיסתחיתהלאהסלעיתהקרקע
התנשאולעמק,מעבר ,וממולהמסולע,במדרוןבהקההעדן

עבריומכלמוקףויעקב, ,הכותלהיהמוסתרשמאחוריהםהחומות,
שאל:לשמים,מושטותוידיוהחצרבאמצעעמדהקודש,בעיר

מה?עלאדוניו ,הענשתנילמה-
וגםהמרוחקות,מהגבעותכלשהוהדולאהגיע,לאמענהכלוכאשר

 ,עלאלמורמותעדייןידיויעקב,עמדעלה,לאנפשוממעמקי
האחרונה:בפעםוביקש

שאהפוךעשה ,ימייתמולאעדייןואפילויכולוכלאלחים ,קחני
הארץפריאתלהבשיל-יעסיקניאחדדברורקזית,לעץ ,לעץ

הירוק.

על.אלמורמותוידיועומדכךונותר
זקןשורשים.בושלחמופלאזיתועץהסלעית,באדמהנבקעסדק
שתיכמו •התפתלווצעיריםעביםעורקיםהיבשגזעווסביבהיה,
ללאעקריםענפיםשניממנוהזדקרולשמיםומושטותתומכותידיים
ודקיםירוקיםחוסריםעליהםננסוהיהסתיושכברולמרות ,פרי

ולרוחב,לאורךיגדלוהםהחורףבמשךארוכות.אצבעותדמויי
וצנועים,זעיריםלבניםבפרחיםיתכסוובאביב ,יסתעפוענפיהם

וירוקים.עסיסייםגדולים,פירותיבשילוהבאלסתיוועד
הפכושבזמנו ,אלוכלכיצד-רואהאינועץהלא-יעקבראהולא

ראה.שלאוסובאנוש,דמותוקבלושבוולבהמות,לחיות
 •כלפיואלחיםהיהרחום

 •כנראה. ,כלפינוגםו
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ליסיפרתאתשלך.לדםכמושלך.הכואבלסיפורלזה.צמאה
 :לבדוקרקנשארשכחת.אבלאחר.למשהובקשרפעם.אותו
 tבמישהולנקוםאזהחלטתלאהאם ?רועבךהשאירזהכלאיפה

השערה.מעלהאני ?אולי ?תענוגלשםסתםבאנשיםלפגוע
מוכנה.לאעדייןאתאםליתסלחי
אתלגלותכדיכאילו ?נראהזהככה ?אורבתאנילו tשלךהרוע

כאבשלמקורכאןשנתגלהברורלפגוע.רוצהאיננילא.גנותך.

הפתוחותהזרועותאלנמשכתזהבגללאוליבאהבה.ומחסור
רינה.שלוהחוסות

אתהלאהלהמשיךשתוכליכדי tכךזהכלאתלעבורצריכההיית
אשובאניהלאה.ללכתיכולהבאמתאתעכשיויותר.שלמהחייך
נחמהאמצאאולי .לתקןיוכללאאחדשאף tשליהשבריםאל

מהמגדלת.לזכוכיתמתחתמרכיביובבדיקתהרוע.אחרבחיפוש
או tביכשפוגעים"איי"לצרוחמאשר.יותרמעודןזההרי ?יש

בחזרה.לפגועלנסות

שנדמה.אחרילומרכזהמשפטעבדך."שומעכיאלוהים"דבר
לזהזהקוראיםאינםהאנשים .לידך tכאן tלךקוראאיששאיזה

קראואזעכשיו.מאשרפחותהרבהלזהזהשמעוקראו.אז.אז.
כאילואותו.שמעווהםאדמה.לבניקראואלוהיםלאלוהים.יותר
גםלהם.הקשיבלאהואאךלידם.אליהם.מדבראדםקול
שאלותיהםאתלפניושוטחיםהיואילוגםמשיב.היהלא tאז

נבואהכמומליםבראש.לימתקשקשיםשדבריםולי.ובקשותיהם.
אתשיעשהמבקשת.אניבאבנים".קוליאת"רפדנגמרת.בלתי
יכאבוראשםלישישמעוראשיהם.עלמידרדרותאבניםכמוקולי

 ?עשינו"מה :לעצמםויאמרובידיהםראשםאתשיחבשועליהם.

אליהםמדברתואינני ,,אנו.בגללנוהזאתהרעהכל ?עשינומה
לכןהזה.הראשכאבכללהםלמהכיאליו.פונהאלאישירות

מוזרה.עבודההזה.בעולםזרה.עבודהוזוהיאותו.עובדתאני
לדברצריך ?לאלמה .גיחוךכדיעדהדבריםאתמביאהואני

יישמעשזההזה.התסריטמכלקצתלהםשיצחקוכזאת.ברכות
אמורשזהאלאשונה.קצתקצת.שונה.קצתהטוןרקמוכר.להם

 .הדברכלאתלעשות
לאנשים.בשורהשלהאיצטלהעםהסופרת.הזאת.המחלהשוב
לאנשים.להגידכברלךישמה !סתומה !מבולבלתנבואה.עם

למפלצתהפכתכבר ?עשוכבררעהאיזו ?הראשלהםשיכאב
הדיוהפעםירוקה.אשיורה tדרקוןשלראשיםשלושהעםירוקה
אשראו.ראו. !הפסיקידי.הפסיקי. !ירוקהדיוראו.ראו.ירוק.

ל.ךאמרתימראש.הזהרתי !דילמזכרת.לעדות.אשמור !ירוקה
ההרמראשאבניםכמומידרדרמשהומסתתרזהכלשמאחורי

 ?שווהזהמה ?היםבתוךנמסזהאצלךהראש.על

דניאלהה.

בגופי.חדרהסלעקורבשנתי.הסלעאתמחבקתשאניחלמתי
כמ-צרחתיאיי"."איי .קרהיהבזרועותייהתינוק .התעוררתי

 ,, !התינוק !קחירינה !התינוק"אלוהים.אליי.קמהרינהשוגעת.

"אייבי.נבקעמשהונשם.לאהתינוקהאור.אתהדליקהרינה
"רינה.נעלמים.אינקוויזיטוריםאותימכיםכאילוצרחתיאיי".
להשיבמשהועשי tנמרץעיסויחלמתי.רינה.שוא.בהלתזואולי
נשימותיו".את

שפתהאתנושכתקדימה.שפופהלבנה.לילהבכתונתעמדהרינה
שלאפשרותכלחסרהכאילובהלה.אוכאבפניהעלהתחתונה.·

להתחנןניסיתיסיכוי.כללואיןכאילודינו.אתחרצהכךתנועה.
ידה.אתהושיטהאליי.קרבההיאדבר.שתעשהאותו.שתחון
 .ישןאותוראיתי .עכשיואותוראיתי .מהמיטהמעטאותימשכה

יבקשלאיותרבצרחות.יתעוררלאיותרבשינה.לוטובכךכל
 • ?עכשיולאן ?החלבכליזרוםלאן .משדיילינוק
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 ACUM~LTDבע"מאקויימ

הבינלאומיתבקונפדרציהמאוגדתבישראללמוסיקהומו"ליםמחבריםקומפוזיטוריםאנודת

SOCIETE D'AUTEURS/ COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE EN ISRAEL 
MEMBRE DE LA CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SOCIETES D'AUTEURS ET COMPOSITEURS 

תשנ''באקו"מפרסיתקנות

הוקרהותעודותאותותפרסים,השנהיחולקואקו"מפרסיבמסגרת

כדלהלן:

זנם.בעילוםחמןגז,ןתןספךןתירתמרסיקלירתליצירותמ nאקןפרסי

ןספךןתירת.מרסיקלירתיצירותפיךסןםלעידודמ nאקןפרסי

ולסרפדים.למלחיניםהשופטיםפרסי

מקרויות.ישראליותיצ?ררתוקידוםחפצהביצוע,בעדאותרת

הרקוח.תעודות

ספרותייםםרסים

בשיעורשיריםלקובץשיח 10,000בסךשםבעילוםתמרגשתליצירתפרסא.

קובץאררומן,-תסיפררתמתחרםליצירתארדפוסנלירנרת 2שלמינימלי

דפוס.נלירנרת 4שלמינימליבשיעורסיפורים

אחד.כלו,•ח 10,000ונללסךעדפרסים 3-תיצירתפירסרםלעידודפרסיםב.

ספרות:

פזמונים.אושיריםקובץ .ו

הומורסקות.קובץאוסיפורים,קובץ . 2

מעדכונים.אומחזותקובץמחזה, . 3

נובלה.אודומן . 4

עיונית:ספרות

ספרותית).מסהאו(מחקרהחדשה,העבריתהספרותחקרבתחוםעבודה

במשרדילקבלושניתןהמחייבהפרסיםבתקנוןמפורטיםהמלאיםההגשהתנאי

 03 5620115טל. 61140תל-אביב , 118רוטשילדדש'אקו"מ
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