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אחריותשתי(כרללעמי 295 ; 1993
פרי).ומנחםאמריאל'זילמאתדרב,

ב-אורשראההרומןשלמחדשפרסום
שברח,עבריסופרשלפרי-עםר , 1951
·רומןהעםיפה:מןלתחייה.כאןהכוש

מיתוסיםשררתעל ,סרקסםי ,אירוני
העברי'האדםשגם ] ... [רראמנייםם

אחדהואהציוניתוהתקומההשדח'

מהם·.

צדסדרתהפרפר;ירקודתב-שחר:חנה

עמ.' 176 ; 1993תכר;הרצאתהתפר,

מקובצותבת-שחרשלהחמישיהרפםנ
עומדותכולןשנמרכזנובלות,ראעב
והעמידההעקרהקיוםההחמצה,ניש.ם

המתארקרריהםאחרים,שלחייהםלנב
 •הללוהנובלותגיבורותשלהקיעריים

הרצאת :חשמלהפסקתרררן:מייר
עמ'. 128 ; 1993המאוחד;הקיבץו

הכתוביםעדינים,סיפוריםהרשע

השניסיפוריהנקובץוברגישות,אביפקו

סיפוריהםמהםשלרשה •ורוןמירילש
שנותבאמצעהמתרחשיםכפר,

ונקלעיםבאחריםכמרונהם,החמישים,
 ,פנימימשנרשלרגעאלהגיבורים

ובעולמם.בצעמםמתבונניםהםמתוכו

חצרמרפסת,חלונות,פלד:דדוע
סדרתמטאפררה,שירים;-אחוירת

 . 1993אופיר;הרצאתלישרה,דנה
קונץהמשורר.שלחדששיריםרפ

לאישי-ניםרילתתהמצליחאיניטמי,
קמרמייםנרפיםוצלינורי-כללי.קונרקיט

אמין.שיריםקוץנראיררפאיים.

מצרפתית:מאמרים;ררסר:זיאקיזאן

יעקבמברא:רהרםיףערךבסרק;עיור

 235 ; 1993מאגנם;הרצאת-גרלרמב;
עמי

המדעיםעל·מאמרמאמרים,נשי
המקררעלר·מאמרוהאמנויות·

בני-האדם•,ניןלאי-השוויוןוהיסודות
שלהחשוביםמהרגה-הדעותאחדשל

תרגומםשזהרהמאמרים, ,-18הוהאמ.

שלכדבריורלררנםים,לעברית,הרשאון
העמדהשעדייןמייילבל ,העורך

וההשכלה ,נרלליקרהההרמניסםית
לרוחו·.

א; (!r]זדמדרשספרשרמל:הדלח
עמ.' 136 ; 1993ערבו;עםהצראת

שלהמקורייםהעמודיםמאותמתוך
דעאמלףבערכיםשיריםהכוללים ,הספר
כף,האותיותשלפלחכאןמצרי ,תיר

את·המסיגהשירה,זוהימם.לדמ,
נין ,לצינוריהאישיניןהגבולות
המעודןנין ,ההיסטורילניןהמיידי

מחדשאותםוקובעתהוולגרי,לנין
מלאברתי·.אלפא-ביתי,מיוןאבצמעות

העםיפה)(מתוך

יהודית-ישראלית;זהרתארררן:אוי
עמ.' 204 ; 1993פועלים;סתיירפ
·מחקרתת-הכותרתאתהנושא-נרפס

זרמימכלהוראהפרחישליחסםלע
-ולציונות·בת-זמננוליהדותהחינוך
העוסקקמיף,אמפירימחקרהמחבריצמג

היהודית-ישראלית.הזהרתתלאשב
ובמכללותבסמינריםנערךרך:זווב

החינוךזרמיכלשלמוריםהלכרשת
מציגהואוככזה ,בישראלהקייימם
היחסנשאלותמחשבהמעוררתתמרנה

והיחסהיהודית,והלאומיותהדתנין
והישראליות.היהדותבין

וסוכןהכחולההשמלהנזירנו:מאיה
הרצאתכתר-עכשיו,סדרת ;ר,ביטזח

עמ.' 193 ; 1993כתר;

-משוררתשלומחזהסיפוריםלשהשר
כתיבהבארץ.והנבירותמהבלוסות
תפניותעםועשירה,תוססתחושנית,

 .הסרריאליסםיגנרללעש

המשך-ופסיכולוגיהספרות

"ספרותהמדורבמסגרתנוספיםמאמריםשניזה:בגיליון
מאמרוכן , 1993ינוארבגיליוןשראשיתוופסיכולוגיה",

זה.מדורבעקבותסמילנסקייזהרשלתגובה

הקרויהנוראהדברגרלדברג:רבהרב
דרומשהמאנגלית:שירים;אהבה,
כרמל.הרצאתלשם;רגיררא
כרתכתעכשווית,אמריקאיתשמוררת

ספררתלימדהקצרים,סיפוריםםג
לקםהזרבאוניברסיאטות.יוצרתוכתיהב
משירתהבעברית, ,ראשוןרמוכז

אורראושלהנודדיםשיריםהלירית.
·עתרןניניהםספרותיים,נכתבי-עת
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מיותרמסלסולנקי

אזזיזינגאיךשרה;פנחס

 ; 1993שוקן;הוצאתפייגאלע;
עמ' 45

קסנסנה,קופסהזאתהיתהכאילו
שלקסזעיסרד ,צחרדבניידעסופה
הםכך-השיריםובתוכהעליה,פרח

שזה.פנחסשלשיריולקורא,מרגשים
מנסההעסיפהשעלהיחידהפרחאבל

לושנקבעההמסגרתאתלפרוז
אפרד.כתםבתוךנעוציםוגבעוליו
רמעסממסאפורות,נקיותבמלים
פנחסמתארלא-מורכבים,דימויים

ואירועיםמחשבותבמדויקשזה

שימוש ,התיאורפשסותיומיומיים.

בפיהשגורותומליםידועותבמלים
שלרליגיוזיותחוויותלתארכזיכל

ממרקדתוהדגשה ,אחזמצדהכותב,

 ,האחרהצדמזהסוף,תחושתשלמאז
המיוחדהו;כדקםאתהיוצריםהם

"שמשבספר:השיריםשלוהאמיתי
אומדהייתי ,ברוךמאירהצהריםאחר

ועולה ] ... [הארץאתברחמים,כמעס
עתהיכולשהייתימשיםבליבדעתי
ואני /.העפרתחת •בחושךלהיות
 ,,הי.את ,נפשי ,ברכיבל~י:אומר
התהוםשפת"עלובשיר: ,) 11(עמי
אלהמצביםשנימצטלביםקיומך"של

שפת"עלביניהם:הפרזהעוזואיז
 ] ... [עומד.אתהקיומךשלהתהום

בתרך ] ... [נידףעלההיותךאתיוזע
ולבסוף ] ... [וחולםהווהאתהכך

 ,) 35(עמיהסוף."היאההתחלה

בתחושהנעשיתהכתיבה

מעשהוכלהסוף,יריעתשל
יקרלחיותחופךיומיומי
בתחושתונמחלומיוחדי

הקץ.

בערצמ;ומתגלהגיוזיתהדליההכרה
ההוויה,אתהעוסףהאורבכסות

הדרנו:שלהוריתןגםברונעספת
 ,הזוהשעה •האוויר •האור ,האוד"אבל

 ,) 37(עמיאלה"מליםאנידושםבה

ומצבהזמןעל-פימשתניםהגוונים
שקסאודנסרךהשיריםבדובהנפש.

שלהרריהבחיקי.שכבה"היאובהיר:
יתראולאאשרלבז,ירפיאור.

 ,) 6(עמיבמלים"

תחושהישנה •מאזאישייםהשירים

והשירים ,עצמועםמשיחשהכותב

נרסף.להדהודהמרגילכהרהורנכתבים
מחנהבשוק"בעבדי •זכרמזכירזכר

 ] ... [משיצעיפיראיתי /יהודה,
 ] ... [קניתיעברובימיםכינזכרתי
 ,) 33(עמילאמי"כזהצעיף

מדאותלתעדוהניסיוןהחוויהתיאור
השיריםמןברביםנקסעיםומחשבות

למסורהמבקשאזםמהסס,אזםכזרך
אינואךאישימיזעמירכיתבדייקנות

זאת:לומאפשרהנוכחישמצבובסרח
מעס,והתהלכנוקמנוכך"אחד

 "] ... [אזכיחושבאניכמזומני.
ההםהרגעיםבאחז"ואז,ובהמשך:

 ,) 6(עמי "] ... [מהרזוכראינישכבד

אריאלכמזומניזה"היהאו:
פניהאתזוכראינני ] ... [ /·בדלבסקי

היועלרלרתלכאודה, ,) 9(עמיכלל"
השיררצףאתלשבשאלהקסיערת
כיהזכרכךלאאך •באחזרתרולפגום

אמינותמוסיפותהזלהיפך:אם
שלהגבוהההדיוקלרמתותורמות

הצטעצעותמכלנקיזירק-השיר
 ,שמרעבומההמלה.שלמיותרוסלסול

הפנימית.האמתהראובעוצמה,

היאאבלמתרחשת.בשיריםהזרמה
משמשותכאילוואלרהמלים,מאחורי

שאינוכאבזהרהגרדא.הכאבבפנימגז

בזוכרקולני.וברעשבצווחותנצעק
תוךאלעמוקהמחברחוזרהשקסה

בוחרוכשהואהקורא.שלתחושותיו
"שוכבשגוריםמליםבצירופידווקא
פשרסודימוימיסה",קצהמכרוץ,

לגרוםמצליחהואקסבה"חיה"כמו
רגשותיועםמוחלסתכמעסלהזדהות

מרעבותהסדגיתוהערצמה ,הזוכרשל
"אניהקורא:אלהמליםמזבמזריק
חיהכמוהמסהבקצהמכווץשוכב

לכתובירתדיכרלאינניקסבה/
 ,) 44(עמישירים",

מקרבשבהבזרךנוצרנרסף~פירז

עולמואלהמחבראותנוומייזע
הקוראגשפרהשירבקריאת •האישי

היינו"נוסעיםלו:גםהמרבדבעולם
מזירתךשלך;הבהירבפרלקסררגזאז

לסדה-סמוך /העיר.מרכזאלבקסמוז
אנסהאנימה:בדאגתאמדתסנסה

חנות /אריאל.לידחניהמקוםלמצוא
הקולנוע"מולאגדיפס,ברחובספרים
להיותשיכולהזה,הסיפור .) 19(עמי
להיותהופך ,שלךגםושליגם

"ואניויותר.יותראישיבהדרגה

 ,נרואמדתי:כתפךאתקלותחיבקתי
בישעיהו:בפרושכתובהלא /באמת.

זרזחנהקרייתאריאלאריאל"הוי
הארוךהרגזשעדממש.התגלגלת ] ... [

כקמהנע/התגלגל,הואגםשלך
בהדרגהשנסחףוהקורא .)םש( ,,בדוח.

ולחושלהיסיביכולהאירועתוךאל
את"ועכשיוהפורצת:הכאבבעוצמת

שנים.עשר ,כמזומני ,עברוומאזמתה.

 ,) 19(עמישלך"המרותשנות

ידיעתשלבתחושהנעשיתהכתיבה
הופךקסזיומיומימעשהכלהסוף.
בתחושתונמהלומיוחדיקדלהיות
מקרםיהודה,מחנהשוקאפילו ,הקץ

"קילולקנותשםבסירלראזם:שרקק
הואאחזרת"פיתותגםאוליתפוזים.
בורחמרפרףמודעהב"בדלגםנתקל
(עמיבצער" ...אמתזייזבררךהקדה

15 (, 

ברביםמצייזהואלבזיאול .) 11(עמי
 ,שואלתני"היאהזמן:אתמשיריו
כשערנימביסאניהשעה.מהחרש,

הרביעיהיום"זה ,) 14(עמילה"ואומר
 ) 16(עמיגזול"גשםהעידעלירדד
ניירפיסתעלאלהמליםרושם"אני

בהירחורףיוםשבת,ערבעכשיו ] ... [
 ,) 33(עמיחמים"כמעס ,ורך

מוקדשיםלמי-השאלהונותרת
מתנה.בעסיפתנארזושכאילוהשירים

הפותחהואעליהשהשיר ,לאמוהאם
הזה,השיריםספדאתומסיים

קרבהחשהואחייושלזרושבתקופה
ארהנפש.שלבתחושותדקולאאליה,
ש"חלפומפניפרידה,ספרזהאולי
החיים.שברתדוברבות,כהשנים

 •ואבוז" ,מאוחדכבדכנראהעכשיו
 • ,) 9(עמי

בהלזל-דימנדאריאלה

 :Eו~י

המחברחוררהשקטהברוכו

שלתחושותיותוךאלעמוק
חטראגיתוהעוצמתהקורא,

במדויק.עוברת

הזכרים"בסבע-התרסהבשיריםאין

סדרשלמתכונתועל-פיהוא.
 ,גזולעצבדק • ) 23(עמיהעולם."

יתכןרכובה".חייובסתיו"איש

שהזיכרוןמהעללשמורהרצוןומכאן
אהבתי,"זכדרני,עליו:להגןירכללא

 ,) 9(עמיבי,"מתעתעיםאוליחיי,/

עודעלרמוזהדושםהואלעצמואולי
עליושבש"אנייוםעוזשעה,

לידי"שנזדמנהמסהקוראמרפסתי.

תורןאילן

לזכרויישורוןלאברת •

א;ת 9:ק ,ספ~ד ה~~~;ית
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 •ההםחדחחשלולחיםךח aלחרהמרכז ••ע שגמו•••••••••••••••••••••••••••,

גזיתעמית
לסיןביתתיאטרוןשלהאמנותיהמנהל

לתמוךצריכההמדינה
בתרבותיותר

מנהלהיהבלונדון,בימוילמדעין-דור.קיבוץךבבמקורו
-שוניםבתיאטראותמביים .החאךבתיאטרוךאמנותי
חיפה.תיאטרוךשבע,בארתיאטרוךהקאמרי,הבימה,

הואלסיןביתתיאטרוךשלאמנותיכמנהלבתפקידו
השלישית.השנהזומכהך

על-ידינשאלתילתפקידמועמדותיאתכשהיצגתי
ההסתדרות.שלהמסראתלהעביראדאגהאםההנהלה,

ישבכללוהאם-מהוליברורשלא Iאזעניתי
לתרומתהקשרללא(וזאת,מסויםמסרלהסתדרות

הואההסתדרותשלשהמסרלינראהרבת.:.המשקל).
השתנותשלבתהליךונמצאכללימאדמוגדר,לאמאד

מובך,ישראל.מדינתשלהמסרכמו-מחודשתובחינה
אני-שעליהםהעבודה,תנועתשלערכיםאותםשישנם
גםאלווהדמוקטיים.ההומנייםהערכים-גדלתיעצמי

הפתיחותהדמוקרטיות,-ביותרליהחשוביםהדברים
הליברליות.השני,לעם

הצדקהיש-לסיןביתלתיאטרוךגםלתיאטרוך-לדעתי,
שליותרהתרבותימהצדחלקהיותווהיאלקיומו,אחת

עלמדבריםאנוישראל,עלמדבריםוכשאנוהחברה.
אלימה,חברהפנימית,התמוטטותבפנישעומדתחברה

תהליךעוברתוהשפהפרימיטיוויתשלההדיבורשתרבות
והתיאטרוךהאמנות,תפקידוהתלכלכות.הורדהשל

צריכיםאנוהתרבות.ערכיעללהילחםהואזה,בכלל
כאך.שלנוהקיוםתמציתומהאנומי-בשאלהלעסוק
למדינה?ודמוקרטיתרבותיצביוןעלנאבקיםאנוהאם
שלונ?התרבותייםהערכיםמהשלנו?השפהמה

בעיותלדיוןהמעלהזהבעיניי,הוא,טובתיאטרוך
אוךת.מטייחואיונוחריפותמידייות

הוא,הרפאטואראתמכיוכשאניאותישמדריךמה

צעקה .בושתהיהאמירה,איזובושתהיהכל,קודם
הציבור.לכללהנוגעתאמיתית
היאהאחרונותבשנתייםלסיןבביתשהתפתחההמגמה
של-50%מלמעלהמוזמן.מקורימחזהעלבנייה

מקוריים.,מחזותהםהבאהלשנההמתוכןנהרפרטואר
למחזאותוציפייהמלאהלגיטימציההקהלאצלישנה

מקורית.

 70%עלבנויח) 11שמיליון-10(כלסיןביתשלהתקציב
מההסתדרותמקבליםשאנוהתמיכהעצמית.הכנסהשל

התיאטרוךלכך .-10%כהחינוןוממשרד-20%כשלהיא
שלדעתיציפייה,-עצמואתולהחזיקרווחילהיותחייב

פועליםאנואבלתיאטרוך,כללגבישגויההיא
גםישהתקציבאתלאזןשלצורןספק,איובמסגרתה.

הרפרטואריות~הבחירותעלהשפעה
 .התיאטרוךאתשיסכנולהרפתקאותלצאתיכוללאאני

למכורחייבאנישלובקהלכןכלהתלויכתיאטרוך
מתאימיםשלאחמריםשישיודע,אני .מאוזןתפריט

קונצנזוס,עליהםשאיוחמרים-שלנולבמהלחלוטין
שמחפשטעם,אביומאדלקהלהמתאימיםחמרים

בפרובוקציה.לטפלכליםלושישאופרובוקציות

ופעילותבארץ,ביותרהניידהתיאטרוךהואלסיןבית
מקוםישלזהגםאביב.לתלמחוץמתרחשתמאדרבה

אניברור:באוךפאומרהרפרטואר.בחירתשלבשיקולים
להתעסקוצריךעצמולטובתקייםשתיאטרוךמאמיןלא

לגעתחייבהואהקהל,בשבילנעשהתיאטרוךבעצמו.
עלמתנשאלאשאניכןאותו.ולענייולרגשבקהל,
קנייניםעםקשריםלישיששוכחלאאניאבלהקהל,
יותרדבריםמחפשיםושהםההצגות,אתשקונים

קונסרווטיביים.

למשל,כמומהתקציב:שנובעותנוספותמגבלותיש
ועומקשגודלוהעובדהבית,להקתלנושאיוהעובדה
קלאסיים.מחזותהעלאתעלמאדמקשיםשלנוהבמה
 .יותרלסיןבביתלהציגאפשרותשתהיהרוצההייתי
ביטוישלנובתיאטרוךשיהיהוגםקלאסיים,מחזות

להרפתקאותיי,"היציאהשללצדהנסיוני,לצדיותרגדול
שנעשים,דברים-בתיאטרוךחדשהשפהשללחיפוש
רוצים.שהיינומכפיפחותאבלאמנם,

לטובה.התממשומהםשחרדונדבריםשהרבהשמח,אני
ההצגהעלהקהליגידמההואבטוחפחותהכיהדבר
משתנההקהלעטםאותך'לצפותשקשהמסיבותהבאה.

עבודתנואתעושיםשאנולהאמין'רוצההייתי .הזמךכל
מאדגבוהמוסר-עבודהבית-לסיןבתיאטרוךישבכנות.
התלהבות.והרבה

שלה,האמנותאתשיוצרתבחברהלחיותמעדיףאני
יותרובוודאיאותה,צורכתשרקבחברהמאשריותר

ובאמנות.בתרבותמתעניינתלאשכללבחברהמאשר
הרבהתמיכהלהיותשצריכהחושב, bגאניזה,ובהקשר

בכלל.ובתרבותבתיאטרוךהמדינהשלגדולהיותר
לרצותלאנשיםלגרוםהאמיתיתהדרןזו Iלדעתי

בארץ.כךא,להישאר

• • 



 .טובהמקלחת
מזיקצרהאכל

היא,,העבריתזילבומן:רווית
יווןהוצאת ;מתרחצת,,אשה

 . 1993גולן;
ספרהבתוכוכוללומבראפרקיםשישה
אשההיא·העבריתזילברמןדוריתשל

יונהשירתעלפרקים-מתרחצת
ב-לארדהספריצאלראשונה ••וולך
עבודתעלמרשתתכשהוא , 1990

רקע"עלרעתה,החוקרתשל M.A-ה
ררלךביונההגוברתהתעניינות
שנייהבמהדורהיוצאהואובשירתה",

החסרעללעברתכדיאוליומורחבת;
רציניתבהתמודדותוהמורגשהקיים

מוכשרתמשוררתשלשירתהעם
כירוןפרצהספקשללאלעתים,ומוזרה
השירהשלבעולמהמשלהרדדך

הישראלית.
רבת-פנים.משוררתהיאררלךירבה

פרועהרכהמתוחכמתכהשירתה

לכןאחריה.לעקרבשקשהדעלעתים,
בפנילפתוחזילברמןשלבסירנהחשוב

חלונותוהממוצע,המצריהקורא
בהמצרישאיברמיאשרהזאת,לשירה
להיתקלעשוילקבלה,דירפתוחראינו

להבינה.בקשיים
אתזילברמןמנתחתלספרהבמברא

 ,ררלךשלשירתהשבהבנתהבעייתיות
להדגיםמנסההיאמהפרקיםאחדרכבל

שלה.אחרפן
רומנטיים"יסודות-הראשוןהפרק

באחתמםפל-ראנםי-ררמנםיים"
ררלך;שלבשירתההמרכזיותהנקודות
שירהביןהבלתי-נמנעהניגוד

אינםלקםראלית-לשירהררמנםית
"הגבישהשיריםניתוחדרךאירונית.

"תמימות ,שמיים"ים,"הר ,היפה"

"ההכרה ,סמיכה""תכלת ,אבודה"לא
החוקרתמגיעהואחרים,נמוגה"שלי

לא-מעםיםררמנםיםשיסודותלמסקנה,
בעיקר ,ררלךשלבשירתהמשרקעים

ראנםי-ררמנםית,אירוניתבצררה

היסודותואתאותםהסותרת

למשל,כך,בכלל.שבשירההרומנטיים
הופךנמוגה"שלי"ההכרהבשיר

שלכדבריה(ארהמתוק""הזיכרון
עלוההתרפקות"הגעגועיםזלברמן:
ש"דרכההמציאות"ל•עצםהעבר")

מכורחשבאהזה,והקיוםלהתקיים".
אנםי-ררמנםיקירםהואההישרדות,

ומתאמצתברכה"אני-מובהק

שעליו- ) 20<עמ'וברכה"ומתאמצת
"אזבספרהאבבשירהמשוררתשואלת
אתמצייןהלהםשהריהלהם•;איפה

כאןנאחזתררלךואילוהרומנטיקה,
בהמשך •לעיקרשהופכתבסקרנות,

להדגיםזילברמןממשיכההפרק
הצרופה,הרומנטיקהאיךולהדגיש
מרה,לעתיםלאירוניה,הופכת

האינטלקטואלית,למסקנההמובילה
קודמתשהמודעותהאנםי-ררמנטית,

ררלךירבהשלכדבריהאררגשה,לכל
 ) 27<עמ'בלבושן",אבדה"הנהרה

זילברמןמנתחתהספרשלהשניבפרק
רגשי",כיווניםארנוןשל"מצבים

החידתיותעללעמודמנסההיאכאן

הסבריםלההמציארך ,,שבשירי
מעצםואפשרהזה,הפרקומפתחות.

 ,מתמודדהואעמםהשיריםשלטיבם
אינהזילברמןרבה.במרהסתרםנשאר
לפתרוןבכרונה>אר<בשגגהמגיעה

כך,אלו.שבשיריםהמוזרההחידתיות
היותרמשיריהאחדבניתוחלדוגמה,
מעלה"יונתן",ררלך,שלידועים
אתלראותאפשרויותשתיזילברמן

האפשרותהשירי":"האבסורד

 ,כביכולהאפשריתהגרוטסקית,
אףהאפשריתהמרוחקת,והאפשרות

שגורם ,יותרמרוחקבמקרםאבלהיא
הרגשייםהכיווניםאתל"אבדלקורא

ליואילו ,) 44<עמ'החד-משמעיים"
ררלךמגיעההזהבשירשדווקאנראה
 ,והאפשריהאבסורדשלהאיחודאל

אתלאבדלא-הנקראזההואוהקורא
אחדלכירוןלאחדםאלאהכיוונים,

האפשרי-אחתבכפיפהשרלםיםשבר
שלוההקצנהלנער>(ההצקההיומיומי

ראשובכריתתהמתבטאתאפשריאותר

כאןואוליגלדיולה.בענףהנערשל
שלהיפהפהשידראתלהזכירהמקום
הדוברמדברשבר"שאול",גלבוע,
 ,המלךשלהגרף""נםרלמהראשהנחרד

בפתחהספרשליתרונו
פותחשהואוהמענייןהרחב

הלא-קלה,שירתה,להבנת
וולך.של

לוקוראוהואשלם,מלךעודרכאילו
בנישאןבביתברא!שאול"שאול
 ,אבסורדכעיןשרב,יושבים."ישראל

לחברתטעםויש ,חיעדייןהמתשבר
 •לו

ב"שיריםדןבספרהשלישיהפרק
במבראהמוגדריםשירים,קינםייםיי.

ביןתנועהנוצרתשבהםכשיריםלספר
 ,זרתנועההמגובש.לזההמקריהחלק

הפירוש,אפשרויותמדיבריהנובעת

 ,) 9<עמ'הקינטית""התנוהעהיא

שיצירתהמחברת,םרענתעצמובפרק

מידעמסירתעל-ידיה"קינטיקהיי
אמנותיאמצעיהואחסרארעודף

המשמעותגבולותאתלהרחיב
האמנותלקורא>(ארלצרפהשמעניקה
טוענתעצמה,ררלךאצלהנידונה.
שררותמעםלאמופיעותהמחברת,
היאמםרתןשכל ,כביכול"~קרירת"

מיניאחת,בדוגמההשיר.

שירהאתזילברמןמנתחת ,מספר
 ,שעיקרו ,"קסירס"ררלךשלהנפלא
<קסירסהאדםשלממאבקורבה,במידה
מדגישה,היא .שפיותועלזה>במקרה
קסירס, ,לנמעןפרגהכולושהשיר

םר~פת"ילדההשוררתעלומתעכבת
הביתה",ארתי:ןלקחתבאתיה/ fד

הילדה"כניסתלטענתה ,) 51<עמ'
אחיזהלהואיןמפתיעה,מוזרההיא

מספרמציעהזילברמן ) 53<עמ'בשיר"
אתהןומדגישה ,זרלכניסהפירושים
בההדרךאתוהןהנמוכהסבירותם

נוצרתשבר ,קינםילשירהשירהופך
בעלותהפירושאפשרויותביןתנועה

בשירקיומהלבין-הגבוהההסבירות
פירושאפשרותבעלתשררהשל

"משהרהשירבניתוחבמרבה.בסבירות

המחברתמתעכבתמסודרת"בצררהמת

איברעצמושהשיר ,"פארק"המלהעל
שהאפקטשרב,ומוכיחהדיה,מסבירה

במרכיבהבחירהעל-ידינרצדהקינםי
אינפורמציהעודףש"ישדווקא,זה

מה ,) 57<עמ'לניצולייניתןשאיבר
השימושאת ,ברמןזילדעתשמאמת,
לקרואהמאפשרהקינםיקה,באפקם
שרנות.בדרכיםהשיראתולפרש
בשיריהאשהדמות"עלהרביעיהפרק
בספר.מהמענייניםהואררלך",ירבה
רלר ,ררלךשלבשירתההמצריכל

המינים""ערובאתמכירבמעס,

בשירהופךשהדוברכךבשיריה,

לאהיא(המשוררת>והדוברתלדוברת,
זילברמןמנתחתזהבפרקגבר.אחת
בשיריההנשי"ה"אניההתפתחותאת

ומענייןיפהזאתערשהוהיא •ררלךשל
איךהמשוררתשירידרךבהדגימה

 ,כילדיהאבקירםתודעתהופכת
"הדבר-נקבי>אר(זכריחיכיצור

כוונתיחייבימישראיתי;הראשון

ארכלאיךאניהיה /זוכרשאני
קירםלתודעת- . ) 68<עמ·לשכוח"

(מההררים,מאחריםנפרדכאניהאני

האניקירםלתודעתומכאןמהחברים),
לכנרת"ניתןזילברמןעל-פיכאשה.

אצלהמיניתהתודעהראשיתאת
 • ,,ההתבגרותכאסרןהררלכיתהאשה
בניתוחזרמסקנהמוכיחהאכןוהיא

המשוררת,שליפהפייםשיריםמספר
ואחרים."קררנליה""תרזה",כמר

סומנתררלךאצללנשירתהמודעות

עםהשלמהרגםגדולה,אכזבהבחרבה
ממשהתודעה,·שלמוגבלותה

 ,זילברמןהאהבה.שלגבלרתהכמר
לניגודמשלהפיתררןמציעהמצדה,
הנשיתהאהבהביןהזההררלכי
לטענתה,ממנה.להתפקחרתהתמימה

(ביןהפיצולבמנגנוןבוחרתררלך
רבו ,מפניועליההמגןשרבים)"אני"
שאניבםרחהאינניארתה.הורסבזמן

זילברמןשלמסקנתהעםמסכימה
השיריםאת(ראהזר.בנקודה

"תתמתוך • ...אתילשכב"כשתברא
ספקאיןאךכמניפה"נפתחתהכרה

מחשבה,ומעוררתמעניינתשהיא

-במבראזילברמןשלכדבריהוממש
במרבה)אר<גבוההמסוימתסבירות

בה.ישאכן

הספראתהחותמיםהפרקיםשני

ררלךייירבהבשיריומשמערת"צליל
ירבהובעקבותעלעברייםו"משוררים

שלכוללתהערכהלכסיון
הדואיןכמעטוולך,שיות
ספק,איןאולםהזה.בספר
-וזילבומןהיוםידחקשלא
החללאתימלאו-אחואו

הזה.

q 
 :Eו

הפשטנייםהפרקיםלדעתיהםררלך",
 •בספריותרהחלשיםאףואולי

הערהכלמצאתילאמביניהםבראשון
ולמדברלבולםמעברהחורגתהארהאר

לחשוביכולמירכיעצמו.בעד
פרפורים,רשרושים,ש"מסתלסלים,

אינםהלאה,רכןמייבבים"רסיסים,
לבי"שאהבל"קולותארנרמטרפיאה

המליםרשקםיעת ,) 115<עמ'
זילברמן>שלכלשרבה(ה"צנזורה"

צררההענקתאינהקדמשנתי"ב"שיר

ולקצבבכלללסקסלמדיכדררה
שזילברמןאגב, ,וחבלבפרם?המשגל
הפחותבשיריהלהשתמשכאןבוחרת
להדגיםכדי ,ררלךשל ,לדעתיטובים,

ישנםלמשמעות.הצרדהביןהקשראת
בהרבה,טוביםשיריםררלךאצל

התופעותאתטובפחותלאהמדגימים
זילברמןמבקשתשעליהןהלשוניות
להצביע.

שלרם"שאלו ,הספראתהחותםהפרק
ולו •ושסחיקצרבהכרחהוא ,ירבה"

מציינתשזילברמןהפשוטה,מהסיבה
להעריךדעיין"שקשהוהיאבפתיחה,

המפהעלררלךירבהשלמקרמהאת
אין ,יכמדרמנ ,כךעל • ,,הספרותית

 ,כךעלחולקשאיןכשםחולק,
ולרע,לטובמהורה,ררלךשלששירתה

-מפנהנקודתלאאם-נקודת-צירן
לנקודהבארץ.השירהשלבהתפתחותה

שלכוללתהערכהלנסירןגםכמר ,זר
בספרהדואיןכמעם ,ררלךשלשירתה

שכןיהיה,שכךםבעיואוליהזה.
 ,כאמורנכתב,במקוררשהספר
פרקיםל"שישהשהפכה , M.A .כעבודת

והמענייןהרחבבפתחיתרונו ," •••על
הלא-קלה,שירתה,להבנתפותחשהוא
בצמצומו.כאמור,רחסררנר,ררלך.של
 ,רזילברמןהיוםידחקשלאספק,אין
 •ההז.החללאתלמלאימהר ,אחראר

לאזפררזת
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ארסיעלילות
הגזולהכעיר
 ;באוסימעשהצוקרמן:אמיר
תל-הלבנה;הסדרהעובהעם

הגשש"זהר-זה", • 1992אביב;

"עלילותמצריירים,סוסיםהחירור'
מקצתאלההגדולה",בעירמשה

בסיסהמשמשותהבידור'תרכנירת

גםבאוסי·.·מעשהלספרתרבותי
שלמילדותואולימהעבר'לקומדיות

עלהשפעהנודעהבחרותו'ארהמספר
"שניראש","ביקריכתיבתו:

כמרסלרריזיהוסדרותילמל"'קרב
מהזוויתר"סמנתה"וסרסר"'"סמי

אתעל-פיהןלאתראפשרהבלשית
השלושים-שלרשיםבאיזררהמחברגיל

וחמש.

בציסרסיםנזכרלאקנירקיורםרקנירק.
ארסיפעםכלאבלפראפרזרתאר

תשפוךשלא"תיזהר ·לשבב:ארמדת
כלומר' •שייך"ירקהקבעלהקפהאת
רקדבר'לשרםנכנסיםממשלא

הלאה.וממשיכיםאותרמסמנים
הדרךאתהקומיקאיםסללובאמריקה
היהודית-האמריקנית,לספרות
משברתהמובילהלספרותשנהייתה
הזהבספרישהומרדהרבההששים.

מפתיעים.ניסוחיםוהרבה

"רומןהואצרקרמןאמירשלהרומן
שהחיבורחלקיםעשויהואהסררגני",
הואבכלל'מוצדקהואאםביניהם,
התכה,שלולאריתוךשלחיבור
רגיליםשאנחנומהחיבוריםהשרנה
עלהסררגני""רומןארמדתאנילהם.
הקשרבר:העיקריהחידוששרם

רביןהחלקיםבין"החמיצרי"
איןהמלים.ביןולפעמיםהמשפטים

נסיובי","רומןלולקרואהריסעם
"הסגנוןאן nמחתרת"מןסיקת

חמש-עשרהעשר,בערדכיהחדש",

 .אנכררניססייהיההואשנה
מחשב-רסרעה-כשהחנוונילמשל,
הגיבור i:מגיכריך'שלמחירוומחשב
עליכם,"סלאםבמשפס:מולוהעומד
בסוףנקודהבליבדידים"שגב.חשב

אחריהצחיק.זהאותי •אפילוהמשפס
בעל-חישוביםשלשניםהרבהכךכל
להיעזרצריךערדהחנווניפה

עםהגיבורשלהחיבורבבדידים.
במלעיל>-בי<כתההבדידיםתקופת

צמחיק.הואגם

גןלפרצריךאוליכאןהצרדה.עלוערד
עריכהמחש·בתעלהסדרה.לעורכי
בשוררתהמשפטיםאתלרווחמוצלחת
דרךזרמהשירה.רשותלקחתקצרצרת.
 .שנימצדוחופשיתאחד'מצדפירטית
האלה.הרווחיםמולהקלהחשהקורא

הולךלא .שהואמיד'מביןהוא
אלאגון"'ב"שועכשיולהשקיע
שעהשעה,שלקצרת-סורחבקריאה

והומרד'פרודייםניסוחיםשלרחצי'
עלחדשהזרויתיקבלהואושבמהלכה,

לצלםאפשרכברכמהכישקיעה.

דרךכלעלללכתצריךשקיעה.
אחרת:זרויתשרנה,ארדחדשה,

הולכתשארסיכדררשלנרלגיבור
שיתוקבמיןחיוהואלעזוב.

שאיןההידרדרותאתשלומיאלי

הקטניםהשגרהפרסיאתלעצרה,
שלה.לזעיבההמובילים

סומךשהמחברבהחלס,נעיםליהיה
דברמתוךדברלהביןלירנותןעלי
מהאתבכפיתאותילהאכילבלי

רקשברתהליך' •בשבילילעסשכבר
כמההאורכתפרן'סלשיחתשלבסופה

עםמתקיימתשהיאמתבררעמודים,

אתמסירכזהתהליך-הביתבעל
להכתיררגיליםשאנחנוהכותרות

"איזהאתה?"מזל("איזהאחדכלבהם
הכרחיותכותרותרעדגמרת"מחזור

כך,הבית"),"בעלכמרלפעמים
עמודחצישאורכוהשני'הפרקלמשל'
השכנהאיךמתארקצרצרת,בשררות

איזהעללשבבמזורחתהמאוסה
היה.לאכשהואפהשעבראופנוע.

ובפרקסימן.להשאירבלינעלמהארסי
עלאופנוען-ארסאיזהמזורחהבא

עלשהתלבשהכלשהיססרדנסית
שייקחודרשהמאחורשלוהאופנוע

להסיקאוליאפשרמזהמשם.ארתה
אולי'היתה,שזאת •בארסישמדובר
חמדה.בלילהציפהששבבהפרידה

שלקצרת-טווחקריאה
שלוחציישעהשעה,
והומורפרודייםניסוחים

היאמסרפלת.לא-הזמרתארסי
שלתודעתםדרךבהתפעלות,מתוארת

לשםהאגדהלשרןמכאןגברים.שני
שם-ארסי •סי·באו·מעשההספר

המשפסאתבית.מיתרלרלנסיכהמצחיק
בשנילפרשאפשרבארסי""מעשה
סיפורארסי'עלסיפורהנהאופנים:

שעשרמעשהארילדים.סיפוראראגדה
ארסילא.אבלאונס.אפילו •לארסי
היוםשעדבדרךהגבריםאתמנהלת

דרךשהיאעליהלחשובמקובלהיה
בצבא.קצינהשחיתהגםנרמזגברית.

בסלנגהמליםאתומקצרתמקללתהיא
נאמרגםאבלהבלתי-מחרבנים,של
לאהיאמבחינתיסטרדנסית.שהיאלנר

גםלהיותיכלהכססרדנסית.כנריה
פהנבנית-שנטרחמהבפאב.מוזגת

כמרנערצתחדשה:נשיתזמרת

רדתוייסורישלהנשגבתהאהובה
קדימהושוחהקשוחהאבלהצעיר'
הצעירשגבאתדקכשובלומותירה

הצעיר.ססהאתגם 1אר 1ר

השפיעוהצעיררדתושלייסוריו
בגללשהתייסרוצעירים,עלבזמנו
התלבשוגםהםמושגות.לאנשים

בחולצהיותר'ולאפחותלאכמוהר'
אבלכחול!ובמעילצהוביםומכנסיים

וסרטים"זהר-זה"שרואהשגבאפילו
לאחשיש,ומעשןעובדולאמצריירים

להתלבשכדימספיקזרוקלינראה
בשרםהםהאופנוען.ולאהואלאככה.
אחרישיתאכזרכמילינראיםלאאופן

הזהבספרהשקיהעלהם.נעלמהשארסי
 •משהרקלושאבל-חדשבארדצולמה

• 
זילברמןדורית

J נאמנה"'קריה

לטמטוםקודשביןאופן:יהודה
 ; 1992מעריב;ספריתשירים;-

עמ' 56

הספראתפותחתמריבה""אדמת

חינם/כמהשנאת"כמהבמלים:
מזהלעשרת//איךשררא, 1קרבנרת

שרשרתבזהערשהאופןיהודהשיר".

חברתיותבעירתומכסהשירים

חייםשלבמליםעכשוויתרפרליסיקה
-ממשאדמהשלושררותקמאיים

"אדמתרועדת"אדמהרועד,"בית

יחרד//",לאמי-רועדתמריבה
אדמתץע'ולאבהירקלאזאתאדמה
עליהגדלואםנרדד.וחולהיאאבנים
ורועיאדמה<עובדיוהבלקיןפעם
קיןגםיממנהצועקיםהבלדמיצאן>,
הבלי'"הכלשרד.ההבלרקבה,נקבר
אדמה/לאארמדתהבלהחכם/הכלאמר

אכפת"לאמסרמסמת".חכמה;אפילר
לאבה,שרלסהסלנגמאלוהים",לה

דק.דקדוקולאועתידעברזמני
בתוהומחשבתיסדרלהכניסמנסהאני
אתוכרכשהנמשךבראשית,של

שיריםלהסבירמנסהאניההורה.
תהפוכות-לשרןמלאיסבוכים,
בעיקרשצריךקדומים,ושרשים

עצמואופןיהודהאותם.להרגיש
גימגרםשיר/לפעמים"מהראומר:
גםהוא ,) 25<עמיזיכרון"הברות

רוצהחיים/לאברשיש"גרף"קובע":
קדושה/מריבה"אדמתאדמה",להיות
אדמה ;) 16<עמיסמאה"מריבהאדמת

כולל<מושגחלל"פיהאת"ממלאת
מים"פיהאת"ממלאתרבים>,לחללים

כלרם.לאכאילושותקת ,) 17<עמי
כשברעתננעלמריבה""אדמתפרק

פלשתים/אםעםנפשי"תמותקדומים:
קיומי:מסרלוישעבר":תהיילא
<עמייישדד"מכאן/הואזזשלא"מי
מנשק"ואניציוני:מסרואפילו ,) 19

נשרףסבי'לימונימריבה/כךאדמת
עליונשרףכאילו ,) 20<עמ'אלי;:ו"

הבדל.בהםאיןר"אליה"
"יומןהואהספרשלהשניהפרק

שירים,וחמישהעשריםרבוירושלים"
כלעלירושליםמתגליתשבהם
אלבוםלהיותהופךזהויומןצבעיה,
ברף-ובעיקרהסבענ;ףשלציורים
שאבניה ,עיראינהזאתשבה.האדם

עירזאתנחרשת.תחצובומהרריהברזל
-צפופהויוקרתועברת"בדרששל

ירושלמיאורןשלירוק",רוגעשופע
~~מים"ביתי/לביתיביןגשרשהוא
"קרנדיסרריהשלעירזאת ;) 50<עמי

מאדיבשה"רוח-הקודשבהצרפתית",

אף ,) 28<עמינ;י~ל"הטבילהורוטב-
בכוח/נאןרימשה"ימיןשלהעברית
שפהסופגת ,) 48<עמ'נברח"נ~ןרי

בהוקייםעכשררית-מדרברת,

ו"קרמפלאסטיק""שוקר"ימק"יא"'
"סרבהזאתשפהלהר-הצופים":תשע
 ,) 50<עמיאב"כ"ערכותמכליותר

בכפל-משפסיםבונהאופןיהודה
של/תלוייאחרונות"מליםלשרן:

"משפסהםהרוסים,במגרשגרדום"

/ביןאחרת"רוח ,) 25<עמיבאזיקים"

לאיןאחרת"רוחהיאלשיעור"שיעור
ידעו"בקרוב ) 27<עמ'שיעור"

:: ~::~א~ה~ד:ר ! 
,:•::::::·~ 
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הזמןקשראת ) 28<עמ'מקרוב"

למקרם.
סובומה "הומור:הרבההזהבפרקיש

ישראל"קאראווניךיעקב,צריפיך
לשמיניתיזכו"לאואלה ;) 27<עמ'
חתוכהשביעית,תלמידתשל-מנס

הזקנה"איך ;) 34<עמילתלפיות"
מדברת"היאואיךזמנהלפניקופצת

 ,) 40<עמ'

מלאיסבוכים,שירים
ושרשיםתהפוכות-לשון

בעיקרשצריךקדומים,
אותם.להרגיש

בקלילותוהכבדירושלים""יומן
אינםוקללה,הבלשלמריבה"ו"אדמת

מתגלגלאחד,מסבעשלצדיושניאלא
 • •לסמסום"קודש"ביןוחוזר

שתלשמואל

הנוצראתלנצרר
לנינגרדכותבאפשטיין:אלכס

 24 ; 1992עקהאחרים;ושירים
עמ'

עלומעניין'ייחודיקסן'ספרבידי
לבן-על-גבי-כתובהנוצצתעטיפתו
בבריתנולדאפשטייזאלכסכישחור'

-1980בארצהעלה ,-1971בהמועצות
שלצורתו •בראשוןשיריוספרזהוכי

רוחבלכלפרוזאית,היאהפותחהשיר
הסקסטשלהמלאהניקודרקהעמוד.
השירית.האפשרותאלאותומקרב
ושמר~ניהלסבתאהוקדשהשיר

היהלום". ."אסטרונומיתהנוצץ:
סביברבצולאיהלום"סבעות

הסבתא"שלאצבעותיה
בגללכנראה,היאו"האססרונומיה"

אתבזנבוהקושרשביט,"כוכבאותו

 •מאחור"אותםגוררורוסיהשמי
המסבירסיפור'אינהזאת"פרוזה"

עללעברתיודעתאינהסבתאלמה
תופשזהשירארד?"זה"מההשאלה:

סוריאליססייםהיוכאילוהחייםאת
סרבה"השמשכיומנחוץ'מבפנים

הסבתאשלי"~לההסבתא"אתללסף
הולךלגמרי'שרנהלכיורןצעד

היהל~מסאפררי'צלומתקצר".
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 ,ומתארךדררקאהולךהיה ,פרוזאי
סבתא.שלירמה~רב iJב

"שירהוא ,שבספרהשניהשיר

השירים,ורבנצררת ,רצררתרמא~~ק"

וקצורת,אורכותשררותיו,"שירית":

סימני-עם ,לזרמתחתזרממוקמות
קובעהפיסוקאתמועטים.פיסוק

המשוררוקרוא.חרזוכשהואהקרוא

יבגרולב"כתב ,מלאכתואתגמר
ואנחנואחרים",ושירים

 ,בניירהטבועותהאותיותאתקרואים
לאלבנים,בקוריםאותןמחברים
כמראחרים,לקרואיםבהכרחנראים

לשלג/לכתובפשרס"כמהשכתוב:
אחרלנינגרד./שלמגדליהאתציירת

נמסרהלבניםוהלילותהאביבכך
הנקודהבעשן."

ומעניין.ייחודיקטןיספר
נושמותהאימאז'יםמאחורי
והקוראים.הכותבנפשות

אחריאךהשיר:סוףכאילוהיא
תיארווכתרכםסוגרייםישהנקודה

 ,לענייןשייךאיברשכאילומפרדס,
ההמתנהבאולםהסיגריות,"עשןשל
גוריון"בןדרוע"שהתעופהנמלשל

כףנצררתהחבריאחר"עשןרארתר

בתרךשהופעת ,תt;זזאתמי ."~ןי

ורצהאיניהיסגרם?ולפניהסוגריים
"בשעהכישלי,פירושיאתלהעמיס
להפוךעשוי;הוא ,בראיברשףשאתה

אתברוראהראתה ,) 12<עמ'לשקוף"
אי-הזהבראישהסתכלואלה,כלפני
צעמך.אתרגםפעם

אימאז'יםסייםשיריםגםבספריש

שיער;שחררתנערה"ראיתיטהורים:

צלולה./ממסרהמולגרפה;מרטיבה
הןלהירטב./~שה;באהאחריה
הקריר."האפל;חלונילידעובדות

נרשמותהזה,האימאז'מאחורי ) 10<עמ'

והקרואים.הכותבבפשרת

הרכמראפלצוק"עלנכתבוהשירים
"בצבע ,> 1ז<עמ'אילת"לידשח;רת

שלוהיורקהנתרםשהואהעיניים
לידהרריתעיירה ,בחלחולהתאנים
הבתיםביןאר ) 20<עמ'חברון"

רמלה"שלבבית-הקברותכאןהלבנים
 ,) 6<עמ'

כךכל"למהשירים.עשריםבספר
"עקד"עררךאתשאלתימעט?"
שאלכם"מפניהספר.שלרהמר"ל

רצהולאוקפדןבררןהואאפשסיין
פקפוקיםלרשיש ,שידלהכניס
וחשבקםס,יערזאיתמרענהלגביר",
~ספקת.תשרנהשזאת

מהבכנסר?שלאלשיריםיקרהמהאבל
אלכם ?ברנכתלאשערדלשיריםיקרה

מרדה,"אניעליהם:אומראפשסייז
הבנתיולאהדברים/בהווייתצפיתי

"הסוסאכן, .) 21<עמ'בלא-ברוע"
לרבנים,/מתאינםבים,עצרוהירח
הסוסגם .) 19<עמ'רך"בעיניהםהצער

 ,בעינייבבלי-דעתמשתקפיםהירחגם
שלהמסננתהפריזמהאתשעבוראחדי

אפשסייןאלכםצעוב.אניגםהמשודר.
ברצדוואניזההואמפראו"רגעאומד:

"רגעקרוא:אני :> 6<עמ'בעיניי"

בעיניי",נרצדרהראזההואמפראו

• 
שתלשמואל

שליאבאאתה

 ף~~?ד~ר~קז:יי 9ry ~ל~גיע;ן יt~~~לי א~~~סה
~סיקףן~ןל~נ;לד י;~~

 ;ך~~~~ל~פ;ת~ןף ת;ע~~~
מביטהאני

-:• -• T 

 .דנרן.ןםמהעל

~ר~סר ף~;-אי י:ז~~~
f ן~~~~~~דןז:יי i] ם~
 ט~~~ז:יףי;ת ryל

?דן iJ~ס;ן iJ~~דיד~ת·
~~גיא;נ;רףז:ייךה 9 ~~

~~ךףה~א

~ז:יר י;~
 ט,ק~~~ליף~אגרי
~ן ת;~~~י ש.: וי;;~~
ןף~~רז:יי
יראהאיניוש~ב

: •• • :•• T 

~'יק;תיר;ת 9ן ס.?~ר;נ~ח;ל fiJ ~ ן~;~
~ןפ;ב~;י י;~ה~א

י;~~ים
ים ?:f י~~~

א;ת;י;ן~תב~;י

~ף ת~~;נ ט~~~

• 
ry ?.ל:ר~ב;א ה~

ך~~ים~ב;א
דמעה

• : T 

~דר ף~~

~~~נריס~הנ~מד\ף
ק~לים~יןנ;ר~ס?ז:יי ryןל;לה.

סביבשנכרכהנדבמעטפת
ז· ז::··:- ·:·::--:

~~סזז:ייע;ן
נקר iJנ;רRירב ryן

!i ל:ר~ב;א~;יו~
~~ 
~ז:י~ם

~גר~ל ;ת~~ד~· '!!~י:ז

בהלול-דימנדאריאלה

בכתבהסכם

ואז

הנסיס~~יםרכים t!:הלמ~ yב
סנקר י~~ ~נן~'ר~א~~ם
 •י;תרמאשריםלהי;ת

• : : .•" T • •• 

iJ ~~ם ry ~ל~לזקנry םי!!~~י;ת 
 .~ני~~

ין;הנידהאישפעםמדי
 Tזכרשל iנס;פהך,

-:•• : :• T T 

י.גמרהניר

לביב; riבi;נ~הה
T T T •• : •• 

האשה.גם

לון.ןר;כלהלא
 ס~~~ח iר~ל

לכשי"מהאויר
יסה Q ~ל i ה~,ק~ך~נ;ר

מש~רה

לש~ןה

~יק. 9 ~~סד?נ~ ry~לא ר~~ ~ה~י~
~רי~הס;סהנ;רRירב~ת ryiJ~דת
ןp~~זקים [iבכל~יןן~~ס

ים 9י 9ך ~צי~~~
g ;~!{םי 

 ע~~ iJ~ת r~ר ר~~ס~יש
רבכה.חיתה

שנזרעד;ל iההצעב
•: •: T T -•: 

0 
:-

~ j:! סע;ר ת;~~~תע
~ד;ןה ה~~~~ ר~~;ן
 ~ב~~~~~ןה"לים, 7PiJ ט~~
~~ Q ~ק

 ~ני~;לא~רן~ם~ר~ם
י;ז.ןר

9 
- ' 93מרץ



ןז
1 ~ ~ 

הטיחובזכותהמבוכהבגנות

יצחקיידידיה

כלי-ירוקמקוםשמיר:משח
משח ; 1991 ,ילךלאזהציונות
מפניניםרחוקשמיר:

זרה,מחצריונהא.גיה:טוילו
ג. ; 1984כלה,הינומתב. ; 1975
לעם,ספריה ; 1991סוף,ער

תל-אביב.עם-עוב,דהרצאת

 ,שמירמשהשללשבחולומרפשר ~ =
 .בידיורפיםולאוהןהיולאשמימיו

בתוקף,בההחזיקעמדה,=משתפס-
הספק",בונגעלאשמימיואדםשלבביטחון

 ,המדבר""דור(בספרושחםנתןכותבכך
כשראההיהכזהשמיר:עמיתועל ) 41עמ'

חזוןאתהמועצותובבריתבסוציאליזם
וכזה ,ישראלולעםלעולםהשלמההגאולה

השלמהישראלארץבחזוןרואהכשהואהוא
"מקוםהספרהכל.חזותאתאמוניםובגוש
ומאמריםרשימותאוסףשהוא ,ירוק"

הציונות,שלמענייניהאקטואלייםבנושאים
שנה,כחמישיםבמשךשמירמשהשכתב

 .זוהנחהיאשש
לא<אויפיםהיושבעיקרםהרבים,המאמרים

לאשהמחברלהוכיחבאיםלשעתם,יפים>
ציונותבעדהיהתמיד •טעמואתשינה

שלהחלוציהמחנהזההיהבנעוריוחלוצית.
אמוניםגושהיום,דגלה:אתשנשא ,השמאל
דגלאותו ,לדעתוברמה,הנושאהואהימני
אבלקנאה.אותההיאכןאםהקנאות .עצמו
שכתבמאמרגםרביםברחמיםכונסלספר
אל"מכתבשש-עשרה,בןנערכשהיהשמיר
וכלמכלודוחהבעוזהתוקףכצנלסון",בדל
"בזכותכצנלסוןבדלשלהנודעתמסתואת

הצעירשמירמשההסיח".ובגנותהמבוכה

 .במקומותינולמבוכהמקוםשישסבוראיננו
חד-וחתוכים,ברוריםלהיותחייביםהדברים

כפי-לאוהואולאו ,הןהואהן-משמעיים
שש-בזנלהבצעירלחשובאולישעשוי
בשנותאדםעשויכיצדמעםתמוהעשרה.

 ,זובהכרהעדייןלהחזיקשלוהשבעים
זה,שבספרומאמריורשימותיובכלהניכרת

 ,בדלשמראהכפימובילה,המבוכהגנותשכן
הסיח.לזכותבהכרח,לעתים
 ,זכאישמירמשהסחרן?קמחלטחוןלמהאבל
הבנתןכמיטבלחשובספק,שלשמץללא

לומרישלזכותולדעותיו.פומביולעשות
וכתיבתו ,דבריואתלנסחמיטיבשהוא ,עוד

מסכיםאינניאםגםבחינות,מהרבהמרתקת

וכמהלכמה ,יתר-על-כן •דעותיולרוב
אובהחלם,מסכיםאניוטענותיומדבריו
לדבריםשנכתבו.בעתלהםמסכיםשהייתי
אתלהבנתוהנוגעבכלבמיוחדאחרים,
ארץעלולהשקפתוהציונותשלמהותה
מסכים:אינניהכבוד'כלעםהשלמה,ישראל
להתווכחהמקוםשכאןסבוראניאיןאבל
 .דעותיועיקריעלאתו
מגמה,עללהתריעשישנראה ,כךגםאבל

ומקבלתשונים,במקומותבספרהמופיעה
המשנה:בכותרתומתומצתמרוכזניסוי

משפםזהוילך".לאזהציונות"בלי
קרוב ,מכוון"זה"שכןמובהק,טאוטולוגי

עלייה,-הציוניהחזוןשללהגשמתולוודאי'
כאןשטמונהנראה;אבלביטחון:התיישבות,

רקישש"ציונות"למחצה,סמויהכוונה
זוציונותובליבה,מחזיקששמירזואחת,
גםבספרנאמריםאכןהדברים .ילךלא"זה"

למשלכמושונים,במקומותבמפורש
ליבוביץ',לישעיהושמירשלבתשובתו
"ארץאליאבליונהשלספרועלובביקורתו

שאיןהאחתשמיר'שלציונותו •הצבי"
העםכל-םוםאליתציונותהיאבלתה,
או ?המערבית<רקישראלארץכל ,היהודי
שסבורמי .)?'וגולירדןגדותשתישמא

מימזה,בפחותשמסתפקמיאואחרת,

אלהשלתנועתםהיאשציונותשמניח
ומוכניםיהודיים,לאומייםבחייםשרוצים
הכרוכיםהסיכוניםכלאתעצמםעלליטול
רוציםשאינםשליהודיםמסכימיםאבל ,בכך
במקומותיהםחייהםאתלחיותזכותישבכך

כלאתעצמםעלליטולאףכרצונם,
~בורמיאובכך:הכרוכיםהסיכונים

פשרהלמצואוכדאיאפשרהנסיבותשבתוקף
פשרהעודאפילואוליםריםוריאלית,
בחלקהציוניתהלכהולקייםםריםוריאלית,

וכופרכבוגדכמוהו-ישראלארץשל
ההולכתהעם,אחדבנוסחהציונות .בעיקר

השניםבחמישיםלמעשההלכהומתגשמת
שמיר'שללדידואיננה,כללהאחרונות,

מרםיזשלוהציונותהיפוכה.אלאציונות,
בוגדניתהתייפייפותאלאבעיניואינהנובר
הציונותלעשות,מהתלושים.אקדמאיםשל

ולגלותפלוראליסםית,להיותמתעקשת
"הזמןגםשונות.ודרכיםרבותפנים

להשיבשמירמבקשירוק"ש"ב'מקוםהצהרב",
לאאמיתיתלציונותניסויהואתשובה,לו

כפיירוק",ו"מקום ,שמירשלמזופחות
הציונית,ההגשמהאתלתארשמירשמבקש

לפיגםליגיםימית,דעהלפי-להיותעשוי
עודכלאפשרי'בלתי-אדוקהציוניתדעה

לקחכברלמדנולאהאםצהוב"."זמןנמשך
והםוםאליםאריזםשהפאנאםיזםהיסטורי'
רעיוןכלשלהגדוליםאויביוהםהרעיוני
גדול?הומאני

הנוסחהמתנשא,שהנוסחלהעיר'ראוי
משתנהאיננו ,שבידיוהמוחלטתבאמת
מישמיר.שלכתיבתושנותחמישיםבמשך

מאומה.מביןאיננו-כמותוסבורשאיננו

כזההארבעים,בשנותכצנלסוןבדלהיהכזה
איןהשבעים.בשנותליבוביץ'ישעיהוהוא
בהיששאוליאחרתדעהכללפניורואההוא

אוליעמה,להתדייןשראויםעם,שלגרעין
שלהפנאםיכמאמרובה,להרהראף

שישכשםשתיים,ולאאחת"אמתהמשורר:
זהפאנאםיזםירושלים".שתיואיןאחתשמש
שקלםמהמלבדשמיר'היהעשוי

הישראלי'הימיןשל"המשיחי"מהפאנאםיזם

העם,אחדבנוסחהציונות

חלבהומתגשמתהחולבת
חשביםבחמישיםלמעשה

לדידואיננה,כללהאחרונות,
היפוכה.אלאציונות,שמיר,של

הבולשביקים,שלמדרשםמביתעמולהביא
בהכרחהריהואתםשאיננומישלדעתם

"סוכן •להכחידושישאויבנגדם,
הבולשביסםישבז'ארגוןהאימפריאליזם"

בלשונואואש"ף",ל"סוכןנקלהעלהופך
שלהמתקפה"סוכני-שמירמשהשל

בותוארהפלשתינאית'",'הישותג'יהאד
 •הישראליהשמאלאתמכבדהוא

דעותיועםכאןלהתווכחבדעתיאין ,כאמור
בזכותוספקמטילואיננישמיר'משהשל

כאוותלהןולטעוןבהןלהחזיקהמוחלטת
להסתהנגררהואאיןעודכל-נפשו

כמותו:סבורשאיננומיכנגדפאראנויית

שמקבלותהניסויהואלגמריאחרעניין
הספרותית.ביצירתודעותיו

ופרסםשכתבמפנינים"'"רתוקהטרילוגיה
היאשנים,כחמש-עשרהבמשךשמירמשה

היסטוריתסאגהזוהיחשוב.ספרותימפעל
ההגשמהדרךאתהמאירהרושם,רבת

שנים.שלרבותעשרותבמשךהציונית
ההירואיתדמותה-גיההםרילובמרכז
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 ,ברמןלאהשלכביכול>עכשיו:כבר<ונוסיף
הציונילמפעלחייהאתהנותנת

בארץחדשהיהודיתחברהשלולבניינה
חוקריםכמהלדעת ,זרזמרת •ישראל

היאשכןמשכנעת,ולאשסרחהומבקרים,
אכןכךעצמם.ומהחייםמהמציאותגדולה

לפחותהרומנים,שלמעלילתםמשתמע
מחברםטועןגםרכךשלהם,הסיפוריבמישור
רקמנסהאני nהטרילוגיה:ספרישלהבדוי
ברמתרוצציםורעסרבשלאאדםעללספר
וסרבסרבאלא ,]י"י-רזםבשרבכל[כמר
-מיתולוגייםביצוריםשנמצא[כמרממנו
יודעאיני .) 5עמיהכלה","<הינומת "]י"י
שלהממשיהמחברכוונתגםחיתהזרהאם

כרונהלוחיתהאמנםאםהטרילוגיה.
מ~עצםכסמלזרהירראיתענקזמרתלהעלות

 ,שמירשמשההריהציונית,העשייהשל
שהואאיךניצלהיסב,ומיומןמחונןסופר

 •במכווןארבאקראי ,לצעמושסמןמהמלכודת
נראההטרילוגיה,שלראשונהבקריאה
ראשיתהשנת- 1882ילידת ,ברמןשלאה
הציונותאתמייצגת-הראשונההעלייהשל

גיבורי-רלשכמרתה,לההמגשימה.המעשית,
ונקיי-טהוריםחת,ללאעשוייםגיבורים
כמרתם,מאיןוברי-לבבמנסבהיריכפיים,

למרבה •חרותנוואתחיינואתחביםאנו
ובמקומם ,לוהלךחלףהגבורהתור ,הצער
שלדרדרתבארוהמעשהרוח ,החזרןענקישל

 ,מסחרואנשיחשבונותמחשבי ,ארץקטני
והמפעלתם,לאשהמעשהאף-על-פיוזאת,
זועקדרכובראשיתעדייןהנמצאהגדול
בדרכואותרויובילושיבוארענקיםלאותם
קריאההיאזרלגאולה.קדימה,האחת

מהבחינהרקולא ,כמרבן ,מאדמאכזבת
מותירההספרותיתמהבחינההפוליטית.

נוסחורדרדה,דלההטרילוגיהאתזרקריאה
ציוניתוריאציהמין ,הסוציאליסטיהריאליזם
שמלמד ,כייסיהסרהפלדה"נתחשלהרכיצד
הפוליטייםוהאמרנההרצוןגובריםכיצד

הקשייםכלעל ,האידיארלרגיבחזרןוהדבקות
שלורבת-התהילההקשהבדרכםהעומדים

הגיבורים.

שליותרמעמיקהשנייה,קריאהאבל
לגמרי,אחרותפניםבהתגלההטרילוגיה,

המחבראתלהפתיעכדיגם ,אולי ,בהןשיש
חידתה,אתלסופרחדהצעמההיצירה •צעמו

 •קררצררילבררךשלכמאמרו
מספריאחדהואמפנינים""שרחוק ,לינראה

עםהארץילידידרדרתשמתחשבניםהחשבון
המייסדים","האבותהמכוניםאבותיהם,

חשבוןגםריס,הללכטענת ,כאןשישואפשר
איננוזהספררתימהלךעצמה.הציונותעם

הופעתועםהארבעים,בשנותהחלהואחדש,
עבריתדוברי ,הארץילידיסופריםדורשל

הלך"בהואזאתעשהשמירמשהאם.כשפת
משיאיראחדצקלג"."בימייזהרסיבשדות·,

 ,מגדאהרןשל •המתעליבהחיהיה
כמובוסים,ניסוייםכמהקיבלולאחרונה

ריםש

"רומן ,עוזעמוסשלנכונה""במנוחהלמשל
שלמורטם""פוסט ,שלומאירשלרוסי"
רעו.דקנירק,יורם

הירראיתזמרתהיאברמןלאה ,אמרנוכבר
באמצעותאלינומועברסיפורה •כביכול
הנאמןדוברה ,גבריאלייעקב-בדרימחבר
עלברמןלאהאתמתארהואהטרילוגיה.של

אחריםבדיונייםומקוררתרשימותיהיסוד

ברישאבלבאהבה,גםאולירבה,בהערצה
והתקוממות,התנגדותאפילורבה,מרירות

לאותהשנאהשלמעסהלאמידהבהןשיש
ככלהם,אלהאהבה-שנאהיחסיאשה.

הטרילוגיה.שלעניינהתמציתהנראה,
הצדקנותאתהיסבמזההגבריאלייעקב

שלעצמהאתהכופההכפייתית,המתנשאת,
המציגהמתייפייפת,צדקנותזוהיברמן.לאה
-וקטניםפשוטיםאדםבנישלמאווייהםאת
מבישכמעשהלפחותנורא,כפשעלאאם

מביאההיאדברשלבסופר •קלוןעמושיש
 .ברגעתנרשהיאמהכלעלוחורבןהרס

ובמיוחדואחיותיה,אחיהמשפחתה,ביתה,

המחברשלורעייתואהובתואחיה,בתזירה,
נמחצים-ובתםעצמוהואגםוכן ,הבדוי

מרפתזמרתלאה,שלאישיותהמעוצם
ונגדנגדהלעמודשירכלכוחשאין ,כביכול

להאיןצעמההיאשלה.המוחלטותהאמיתות
איזהרכי ,זו/ממכשלהפטורהוהיאמשפחה,

כזו?מופתלדמותדיוסובלהיותיוכלגבר
בדמותוזומגעייהמאדנוחמוצאמוצאשמיר

אלאלאה,שלחייהאהבת ,ברודסקיהרגושל
לאהבתהראוישאיננואופורטוניסטהואשזה

לאהבה.זוכהאינוגםולפיכךהגדולה,
כמובן.שלה,בפאנאסיזםיחידהאינהברמן

בגללביתםאתההורסיםהקיבוצניקיםגם
שלממינההםאידיאולוגייםדעותחילוקי
וכמהכמהועודאחרת,אוזובמידהלאה,

הטרילוגיה.אתהמאכלסותדמויות
ספקהטילומבקריםשכמהלאה,שלדמותה

שסרחהאכןהיאוכמלאותה,באמינותה
כךאבלחיונית.ממשותנעדרתומנופחת,

המחברשללתיאוריומבעדרקנראיתהיא
לעומקה.אות;ןלהביןיכולשאינו ,הבדוי
גםלאהעולההלבטיםמלאותשורותיומבין

כפייתיתנוקשה,-פניםרבתאחרת,כדמות

כיופיהמקסימהגםזאתועםודורסנית,

מקומותבכלזרהבהיותהובתבונתה.
התנגדותהרבהמעוררתהיאהימצאה,

וגוררתמושכתהיאמקוםבכלכיאםואיבה,
דמותהיאמעסים.לאמעריציםגםאחריה
ומנסהומפוחדת,עצובה ,מאודבודדת

הדומיננטיותנכחעצמהעללהתגבר
שלה.הכפייתית

שלכלנסיוהואהטרילוגיהשלכוחהעיקר
ממשבפועלהנקרעיעקב, ,הבדויהמחבר
הואולזיוה.ללאהשלוהאהבה-שנאהביחסי
הואולכןזיוה,·אתואוהבלאהאתמעריץ
הכוחותביןנמחץכשהואעצמואתמוצא

אפשראלה.חזקותנשיםשתישלהנוגדים
עלויתרשסדםביניים,לדורשייךשהוא
דורשלוהנוקשיםהנשגביםערכיו

האחרמהצדללאה.הערצתומכאןהמייסדים,
שלההרסניתבכפייתיותהיסבמבחיןהוא
בהווהלחיותדרךמחפשאכןוהואזה,דור

אהבתומכאן •והאפשריהאנושיאךהפגום,

Q 
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H מפניניםרחזקH מספריאחדהוא

דורותשמתחשבניםהחשבון

אבותיהם.עםהארץילידי
המייסדים""האבותהמכונים

מתייצבתלאה,שלחניכתהזיוה,לזיוה.
אחרת,דרךישאםהשואל ,הנגדיבבקרס
להבוררתואףאחרת,דרךאפשריתאם
לאה.שללהיפוכהנעשיתהיאאחרת.דרך
בכךמופחתתכנראה, ,המחברבכוונתשלא

אלהובאי·לאה,שלהמועצמתדמותה
לקריקטורההופכתגםהיאמקומות

זיוה,שלדמותהואילומפלצתית,
שלהרעההאשהוהבוגדנית,המבולבלת

הכניםבמאמציהמאדמשכנעת ,הסיפור

דודתהשלהחונקתמחביקתהלהשתחרר
אחרת,אמתאחרבחיפושיההגדולה,
גםאולי ,ברמןלאהשלמזויותראנושית

 .שמירמשהשלמזו

בכךהיאהטרילוגיהשלבעייתיותה
לאגם ,שאיןסבור ,שמירמשהשמחברה,

הציונותתורתאחרת.דרךחיתה,

האחת ,שרוןאברהםשלכניסוחוהאכזרית,
 ,מאדרביםדפיםממלאתבלתה,ואין

החיהאפיבמהלךומשעממים,ארוכים
מניחאינוגםשמירהסיפור.שלוהתוסס
אתלהגידרבבכישרוןפורששהואלסיפור
גםאוליאו ,שלוהמסראתלהביא ,דברו

מתיבתלהישמעשעשוייםאחריםדברים
סורחהואשלה.הספרותיתהתהודה
שלהאחרוןבחלקהבמיוחדזאת,להסביר

מסהבקטעיהסוף","עדהטרילוגיה,
בסיפורי ,הרומןגיבורישלבפיהםהמושמים

רופףבקשרכללבדרךהיסטוריים,משנה
העלילה.שלהעיקרימהלכהעםמאד
 > 45בעמ'המשך
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יעדיםלהשתגכיל-בכוחהישמוש
וצבישלום

ה,וייוותהיונה,חרבשפירא:אניטח

אפיקים/ספרית ; 1948-1881והכוח

עמ' 583 ; 1992עובר;עםהוצאת

שפידאאניטהשלהחדשפדה
עיוניהבמסכתנוסףנדבךהיגר

הפוליטייםובאתוסיםבתרבות-
הביתבימיהיישובושלבכללהציונותשל

כדוגמת-מאמריםלוקדמובפרט.הלאומי
ומציאות",אתוס-והכוח"הציונות

באלימות,השימושעלמפא"יבתוך"הוויכוח
צחור,שלג-שחוד"ערב ," 1935-1932

ומהפכתהארצישראליתהפועליםתנועת
של"מאפייניםהעשרים",בשנותאוקטובר
בפולמוסהזמןו"תפישתהשמאלה"תהליכי

קועלההליכה nלספרהשכובסן •החלוקה"
מבחינותכשנתיים.לפניאודשדאה nהאופק
והעמקההמשךמהווהשלפנינוהחיבורדנות

"הציונותלמאמרובמיוחד ,הנ"ללמאמרים
אתההבעיה ,שכןומציאות'.'אתוס-והכוח

שליחסהשאלתהיאשפידאמתמודדת
 ,זובבעיהעיוןהכוח.אלהציוניתהתנועה

מלמד , nהיונה'ב'חרבמשורטטתשהיאכפי
השאלהשלמגבולותיהחורגתשהיא

בכוח,לשימושהזכותעלהשגורההמוסדית
היאשמשמעותהמשוםזאתוכיצ.דמתיאם,

הציונותהתמודדהכיצדוראשונה:בראש

ממנהההימנעותאשדבתכונה,השימושעם

יהודית,לאומיתתכונהשלמימדיםקיבלה
היהודיאתהמייחדיםהאופימקוויאחד

 .) 10<עמ'הגוייםמשכניו

המציאותשביןהיחסיםמערכתמשמע:

המחקרשלהכובדנקודתהיאלתודעה
לזכורשחשובנקודהזו .בפנינוהמונח

מתעסקאינוהיונה"רב nnהספדבמיוחד.

הקולקטיביתהתודעהשלבתכניה
במציאותדןשאינוכשםכשלעצמם,
שליחודואתאפוא,לחפש,איןכשלעצמה.

מיוחדתבהארהשפידאשלהחדשמחקרה
הספרותיות,אוהלאומיות,תודותיהםשל
בדדיצ'בסקי.יוסףמיכהושלאחד-העםשל

וניתוחתיאורלתתמבקשתאינהגםשפידא
המציאותשלחדשנייםאודייקנים

גםאולם ,יותרצנועהמטרתהההיסטורית.
מציאותשביןהיחסיםבדיקתיותר:מקיפה

תכניםשלגלגוליהםבחינתתוךלתודעה,
ערכים,ביןוהקשריםזיקותתודעתיים,

למסכתהמתורגמיםואידיאלים,נודמות

אףמכאןהמציאות.לבין-אידיאולוגית
ואלמזה,היפההספרותאלהידרשותה

מזה.הנועדתנועתספרות

אקדמיתשאלהאינהלכוחהיחסשאלת
קרובההתבוננותמתוךנשאלתהיאגרידא.

שלמבוכיובכלהמצוי ,היסטוריוןשל
מתמשךסכסוךבדם,היהודי-עדני.הסכסוך

כבדהחדשהיישובאתהמלווהזה,
לאומימאבקשלצודהקיבל ,מראשיתו

חומרהשלושיםשנותבמחצית
באתוסחרפנסיביהאתוס

ראייתשעיקרויחאופנסיבי

לשמירתככלילאבכוחהשימוש
היצירה,פריעלולחגבההקיים
היעדיםלהשגתככליאלא

והסוציאליסטייםהלאומיים
העתידיים.

הראשוןבעשורדקגולמית>בצודה<אם-כי
השנייה.העלייהשלבימיהקדי:המאה,של
אתלבדוקשעל-מנתהוא,טבעידקלכן

זאת,לעשותישהכוחאלהציונותשליחסה
ואוליהשנייה,העלייהשלמימיהלפחות,

דפוסיעוצבושבהםלימיםלחזוראף
אישיה.שלמחשבתם
אתלחפשיששפידא,שללטענתהואמנם,
העלייהאנשישלהנפשייחסםשורשי
עםב~פגשדקלאהערביםכלפיהשנייה
-בעיקרואולי-גםאלאנתונה,מציאות

אפריורית,דנהבמידהשהואבהכרעה,

אנשי ,שכןמסוים.התיישבותימודללטובת
מהמציאותלברוחשאפוהעלייה

ובעיקרבמושבות,שמצאוהקולוניאלית
היהודי-בגולהשהכירוהיחסיםמ"דפוסי

שלעבודתםעלהשגיחאלאעבדלאשוב
אותםהביאזהדבר .) 98<עמ'אחרים."

יימסרוהעבודהמקומותשכללתבוע,
"קדההמחברת,מסכמת ,"ךכ"ליהודים.
תיקוןהמבקשיםשהסוציאליסטים,הפרדוקס,

העימותבקו ] ... [עצמםשמצאוהם ...עולם
 .) 99<עמיהערבים"עםהלאומי

וקיווהלארץשעלה ,היהודישלבאכזבה
מצאובמקומםאהובהואםמולדתלמצוא
נוסף.דיאלקטיהיבטמצוימתנכרת,אהובה

המידלאארצה,בבואו ,שהיהודיהעובדה
סכנהאלאבטוח,בקיוםבלימהעל"קיום

הביאה ) 118<עמיבאחרת"אחתקיומית

 .שלוהעצמיבדימויביותרקשהלפגיעה
ואי-הצלחתוחקלאיכפועלנחיתותו
אלהצטרפוהערביהפועלעםבתחרות
תחושתואתוערערוהערבימולחולשתו

הםמזה,יותרביתו.היאשארץ-ישראל
זה.ביתעלשלוהבעלותתחושתאתערערו
אתלמלאיכלולאגבורהעלדיבורים"שום

האינסטינקטיבית,הקיוםביטחוןתחושת

 .)םש(ארצה"בבואולחושהיהודישציפה

אתשפידאבוחנתזומציאותרקעעל
לביןהמציאותשביןהיחסיםמערכת
שהדבריםככל<לפחותכךלשםהתודעה.
ולאו- ,אליווהיחסהכוחבשאלתאמורים
בבחינתנעזרתהיאבו>השימושאלדווקא
אלשונהיחסעוצבשבהםאתוסיםשני

אשד ,הדפנסיביהאתוסהואהאחדהכוח:

השימושאתומצדיק ,הכרחידעבכוחדואה

הואהשניהאתוסהגנה.לצונידקבו
היגרכשלעצמולכוחהיחסשבו ,האופנסיבי

עדךאינוהכוחזהבאתוס .בעיקרוחיובי

 .לעצמונדוןכשהואלאאף ,שלילי
העלייהאישישעיצבוהאתוסלטענתה,
ממעצביהיודנותשמבחינותהשנייה,

הדפנסיבי.האתוסהיההיישובית,החברה

בסופולהםעזראףשפידא,גורסתזה,אתוס
והלהטהאידיאולוגיהאתלמתןדברשל

שאפשרזההיהגםהואשלהם.הלאומיים
ללאלאומיםיעדיםבעדלהילחםלהם

חברההקמתעלולחלוםמזה,פשרות
מזה.וצודקתשוויונית

שנותבראשיתעודזהאתוסעוצבלמעשה
היהודיםכיההנחה,עמדהביסודוהעשרים.

 ,ארץ-ישראלעללהשתלטשואפיםאינם
טענו ,כךמשוםשממותיה.אתלהפריחאלא
היישובמנהיגישהיו-השנייההעלייהאנשי

שלהיועדהעשריםמשנותדמותוומעצבי
-הבאבעשוראףואוליהארבעיםשנות

ניגודהיהלערביםהיהודיםביןהניגוד
תגובותיהםמתוךשניכרכפי ,ואכןמדומה.

גםכמו , 1921ו- 1920למאורעות
 ,-1929בהכותללמאורעותמתגובותיהם

מעטים,ואישיםחוגים<להוציאסידנוהם
הרביזיוניסטים,"בדית-שלום",כדוגמת

היהודי-עדניבסכסוךלדאותואדלוזדוב>
שלום.בדרכימוצאממנושאיןלאומיסכסוך

פדילמעשהחיברהלאומיהניגודלדעתם,
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 ,הערביבעםדיאקצירנדיםיסודותשלהסתה
שההתיישבותהק.דמהמבשררתהחוששים

"אלבירןושלעמה,מביאההציונית
אתמשדתהסיכסרךשליבריהנרגזת",
 · .) 178<עמישלההאינטרס

"האבותזרדאתאפוא, ,שאפייןמה

המצבשלמרותהאמרנה,היההמייסדים"
יהודים-ליחסיהקשורבכלבהורההקודר
יבינוהערביםשבעתידסיכויקייםערבים,

מהתפתחותנשכריםלצאתעשוייםהםכי
לא ,כךמשרם •עמוולהשלים ,הציוניהמפעל
לנושאתשהפכההיאהלוחםשלזמרתו
גיבורישלדמויותיהםולאזה,באתוסהדגל
הוא:נהפוךומרפת.כדוגמההרצנומצדה

תל-מיתוסהיהזהאתוסשלהמובהקהסמל
 ·איןהבנויש"עלברעיוןבעיקרשהתמקד ,חי

המקוםמורשתאתוהציגמוותרים",

והתיישבות.העלייההמשךאתכמחייבת
שפידא,כרתכת"תל-חי",שכן,
סיפורהיתההיאורה,.גבסיפוררקהיתהלא

אומץ-לבשמשלבתגבורההנכון":מהייסוגגבורה
התיישבותהליכות,צניעותעםהחלםהונחישות

היתהסוציאליזם.עםלאומיותכפיים,עבודתעם
יומרות,ללאגינונים,ללא ] ••• [אזרחיתגבורהזו

הוכחהצבאיות.ללאומשמעת,דרגותללא
עלמנגדנפשוהמשליךהחלוץשלהערךליתרון
 •סדירצבאשלה"ממושםרת"הגבורה

 ) 154<עמי

התפישהשלמבשדהבשדהיהזהאתוס
לאחדהעשרים,שבשנותהאבולוציונית,

אתכיוונה ,כלפרדהצהרתשלהאופוריה
מרכז-להעתקתוהביאהבארץ,הבנייןקצב

לפעולהמדיניתמפעילותהכובד
זאתתפישההתיישבותית.

לסוכתפועלשהזמןההכרהעלבנויההיתה ] ... [
להיותצריכההציוניתוהמדיניות ,הציוניהמפעל
התשתיתבנייןלשםזמן,להרוויחמכוונת
היההדפנסיביהאתוסבארץ-ישראל.היהודית

הואהאבולוציונית:התפיסהשלבלתי-נפרדחלק
לגביהציונילמפעלהנחוץהנשימהמרחבאתנתן

הערבית.הלאומיותעםובהקשרהערביתהבעיה
מושגיםעל-ידיהערביתהבעיהשלהסברתה
במזרח-וגוייםיהודיםיחסימתחוםהלקוחים
שניביןמאבקשלמבעיהאותההפךאירופה
החברה,שלהנחשלותמןחלקשהיאלבעיהעמים
ההתקדמותעםהעולםמןלחלוףעתידההיאולכן

הכללית.
 ) 172-171<עמי

 1917 •מהמשיחיותקורתהת ,דברשלכללו

ליהודים,נתנהכלפרדהצהרת ,ונתבדרהלכו
לארץ-ישראללעלותאפשרותהטוב,במקדה

ניצולמזה.יותרלאאךבה,ולהתיישב
שלרצונםבנחישותתלויהיהההזדמנות
מוותרים"איןהבנוי"עלסמה (;tבהיהודים.
ארץ-ישראלשבנייןההכרה,חיתהסמרנה

התיישבות,שלומייגעמתמשךתהליךהוא
נקודתבכלעקשניתהיאחזות-והעיקר

ב"קפיצתהמשיחיתהאמרנההתיישבות.

 •היומיומילמאבקעצמהפינתההדרך"
לטענתה ,דד,םיפר 1921ו- 1920מאורעות

בשניהזה.הלאומיהאתוסאתהמחברת,של

li .. -~1 

שפיראאניהםפרופי

היווהיהודיםהתוקפיםהיוהערביםהמקדים,

ביןמיידיתאנלוגיהנוצרהרכךהמתגוננים,
באוקראינהעתבאותהשנערכוהפוגרומים

 •כיפריותרומאוחרבירושליםהמתרחשרבין
כקרבנותנתפשרשם,רגםפהגםהיהודים,

המלווה ,הדפנסיביהאתוסאונים.חסרי
ארמהשללאוז.בילאתוסהיה ,זרבאנלוגיה

בליחייהאתלשקםהמבקשתשלרם,שוחרת
אתלקפחרכליבאחריםלרעהלפגוע

עצמהמצאהכורחהשבעלארמה,זכויותיהם.
שלואיבתםתוקפנותםמוללעמודנאלצת

והןבארץהןהעצמית,ההתגוננותהאחרים.

חיתההצעמית","ההגנהשלבזמרתהבגולה,
תוקפנית.מגמהולאקיומיכורח
נרקמההזרהאבולוציוניתהתפישהבסיסעל

תנועתלביןרייצמןחייםביןהיחסיםמערכת
אמררזרבמסגרתהארצישראלית.הפועלים

מקשרתחוליהלהורתהדפנסיביהאתוסהיה
המציאות,שלמסריםפשרלביןהתנועהבין

במידתתקףהיהערדהעשריםבשנותאשר

תמרנה,ביצירתלסייעעליוהיהכןכמרמה:
להשגתכליאינובכוחהשימוששבמסגרתה

אלאלארמיים,ארים.פוליטיויעדיםמסרות
עליתירהבלבד.הגנהלצונימוגבלכלי

הברוטליותאתריכךזהאתוסזאת,
וסכסוךקרלוניזאציהתהליכישלהאופיינית
תושבילביןהחדשיםהמתיישביםביןמתמשך
הוותיקים.המקום

זהאתוסהומרהשלושיםשנותבמחצית
השימושראייתשעיקרו ,הארפנסיביבאתוס

עלולהגנההקייםלשמירתככלילאנברח
היעדיםלהשגתככליאלאהיצירה,פדי

העתידיים.והסוציאליסטייםהלאומיים
החלשפירא,טוענת ,דברשללאמיתר
פיעלכברתלהופיעאהופנםיביאהתרם

 • 1917בשניםכברהארצישראליתבמציאות

תקרותלהמראות"עדרתשהיושנים : 1921
<עמי·המציאות"אלוהתנפצותןמשיחיות

סביבבפולמוסניסויואתמצאהוא .) 125
שלבסופראולם,העברי.לגדודההתנדבות

היההדפניסביוהאתוסזהאתוסננטש ,דבר

העשריםשנותבמרביתהדומיננטילאתוס
טעמיםלכךישהשלושים.משנותגדולוחלק

 ] ... ["סימלשהואהעובדהלמשלשונים,
עלמקובלותהיושלאמילםריסםירת,מגמות
תנועתעללאובמיוחדביישוב,הרוב

שפירא,מסבירה ,שכןהפועלים".

שלקיומועלכוח,שלהחיצונייםהאםריבוםים
בריםית,זרה,מרותעםהשלמהועלמקצועיצבא
ולמנםליותלאידאולוגיהזרההיתהזה,כוחעל
זו.אקםיביסםיתבהרפתקההתומכיםרובשל

 ,) 141<עמי

חוגיםשללהתנגדותםמעברוזאת
חופשינתן ,גררדרןשא"דפאציפיסםים

היושלאהשנייההעלייהמאנשיואחרים
פה.להםנתנונטרלי-השפעה

המיתוסשלהראשוניםוגיבושיוסמליו
הלאומיתבמשנתוכברמצרייםהארפנסיבי
שהעלהערכיך"ל"שינריובדרישה

במסגרתהמאה,בראשיתבדדיצ'בסקי

השרידים, ,לגרסתואחד-העם.עםפולמוסיו
מהסימניםהםההגנהויכולתהספורט

"היהודיביןלהבדילשאמוריםהבולסים,
היהודילביןהקרמהוזקוףהגאההחדש",
אחד-העםשללקביעתובניגודזאתהגלותי.

הלאומיהמוסראתהמאפיינת"שהתכונה
והערצתהאגרוףלכוחהברזהיא ,.היהודי
יהודישלעיצובולשם ) 45<עמיהרוח"יתרון
ברדיצ'בסקיהעלהזה,ולא-גלותיחדש

ששינואר ,ונשכחושנזנחולארמייםסמלים
זאתעשההואהרבנית.במסורתאופייםאת

הזטסיהריהולשילתגהלותילשלתלע-ידי
יצירתהשלילתלצדזאת,בגולה.היהודית
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שלהקדוםהעבריהעבדאלושיבהוערכיה,
שלאדמתה,רערבדייושביהשל ,כנעןנרכשי

גיבוריושלהרומיתבאימפריההמרדדים
וכדרמה.מצדה

שולליהעלואלוומושגיםדימוייםלערמת
 ,האופנסיביהאתוסשולליאובכוח,השימוש

הנבואה,שלהאוניברסלייםערכיהאת
כנגדויבנהבן-זכאייוחנןאתהעמידו

להעידהראוימןוכדרמה. ,והמדדניםהנדיר
האתוסשלששורשיהםשכשםזה,בהקשר

אףכךבגולה,נערציםוהדפנסיביהארפנסיבי
בגולה,חיתהיהודיכוחשלהפעלתותחילת

העצמית".ה"הגנהשלפעולותיהבמסגרת
חלקשבסללדודנדנדשכתבבמניפסט,

ההיסטוריהמתוארתהעצמית,בהגנה

שפיכותשלכהיסטוריהברוסיההיהודית
בשניהדגשהביתדאךומעולם,מאזדמים

מולזהבומעמידנדנדהאחרונים.הדודות
בעודהבנים.דודמולהאבותדודאתזה

וממתיניםלהתגונןמנסיםאינם 9הדאשוני
מסורתשנטשוהבנים,הדישמיים,לרחמי
כגזרחדפהמיתתלקבלמרכביםאינםאבות,

דאהותולדותיההעצמיתההגנה<עלדין.
 .) 67-58עמי

האתוס ,לעילשנאמדכפימקום,מכל
מאורעותבעקבותמקומואתתפסהאופנסיבי

הבריטית,במדיניותוהשינויתדצ"ו-תדצ"ם

שלכוחוונשחקהלךהדרגתי,בתהליךומאז,
שפידאשמראהכפיאולם,הדפניסבי.האתוס

מזהספרותייםבמקורותשימושתוך-

-מזהוחברתיפוליטיגורןבעליומסמכים
יותר:כללירקעעלגםהדברקדה

הנאציםעלייתבאירופה,המצבהידרדרות
ב-בגרמניההסוציאל-דמוקדםיהוקריסת

שנהבווינההישוצבונדיכשלרן , 1933
 ,בספרדכליקביםהדיפוומפלתיותרמאוחד
ליצירתההביאואלהכל •העשורסוףלקראת

ורדיקליתפסימיתחדשה,עולםתמונתשל
האתוסביסודשעמדהמהתמונהיותר

והןבעולםשהןהיה,עיקרה .הדפנסיבי
והמוסדהצדקכוחות ,גברואליםכלבארץ

והאלימות,הסדורלנוכחאוניםחסדיעומדים
עלהחזקים.בידילמשיסהניתנווהחלשים

בכוחמשימושההימנעותדווקאזה,רקע

ו"העמידה ,מוסדיולאפסוללדברהפכה
בכוחהמשתמשיםהתוקפים,מולאלהאיתנה
מעתההיושעדה,מלחמהוהשבת ,הסדור

חדשיםערכים .) 319<עמימרכזיים"לערכים
 ,הארץילידישלכתפיהםעלנישאואלו
החדש,היהודישלמימושוכביכולשהיו
מהיהיודע ,הספונטניהשרידים","איש

אלההיו-כןעליתדמולדת.אהבת
המולדתחיתהשלהםצעיריםישראלים

צריכהשאינהוראשונית,פשוטהעובדה

עלאו ,וידיעתוהיסטוריעבדעללהתבסס
אבות.מורשת

ההתנגדותהיוזהאתוסשלהמעשייםניסויו
שאימצוהחדשותהפעולהושיטותלהבלגה

מהחצר"."היציאהכדוגמתההגנה,אנשי

שעיקרן ,אלובשיטותשהשימוש ,בדוד
על·מיושביםשהיובשטחיםיזומותפעולות

פסיכולוגית.תמורההצריךערבים,ידי
אתהעלתה,ואףדרשה,זואקטיביתפעילות
"הצעירים •הארץעלהאדנות""תחושת

ערביים,שטחיםבלבמזוינים,בלילהשנעו
לאשאבותיהםתחושה,-הארץ"כאדוניחשו
תפישותיהםבגללאםמעולם,לחושיכלו

שראשיתןיות-סוציאליסםיות,החכרת
למדינהולאו-דווקאחדשה,לחברהבחתירה

העובדהבגללואםלאומית,ולסוברניות
נתקבלולא ,לעילכאמוד ,לארץשבבואם

אותםקיבלהלאהארץואף ,מאליוכמובן
<עלהאובדיםבניהאתהמקבלתכאם

היישובחוגישלותגובותיהםההבלגה
לשיטותיוהמעשיהמעבדעלגםכמוהשונים,

 .) 351-319עמידאההאופנסיביהאתוסשל

האופניסביהאתוסהיהאלוצעיריםלגבי
נזנחלאהדפניסיביהאתוסכיאם ,דרמיננםי
ה"פודשים"נגדבתעמולהלמשל,לחלוטין.

של"הפדימאםבהדגשתשימוששובבונעשה
מולוההתיישבות,העלייהשלהבונההמעשה
זאת.עליתירה .) 473<עמיבכוח"השימוש
אלא ,רדיקליהיהלאלאתוסמאתוסהמעבד

 ,ההמשךביסודנמהלהשינוייסודהדרגתי:
אותו.שריכך

שלהקמתהפרשתחיתהכזהלמעבדדוגמה
שלהתאמתו"סמלבהדואהששפידאחניתה,
 .) 345<עמיהחדש"לעידןהדפנסיביהאתוס

שלישומרהמשךהיההקמתהצעם ,אחדמצד
ובבנייןבהתיישבותשדאה ,המקובלהרעיון

לתוקפנותהראויההתגובהדדךאת
 .הסיטההקמתה ,האחדהצדמןאךהערבית.

במיתוסהמרכיביםשניב;ןהמשקלשיוויאת
 •האחרוןבתלסר ,וההגנההעבודה ,תל-חי
הדפנסיביהאתוסשלסופו ,לעילכאמוד

זהשפידא,טוענת ,דברשלבעיקרושנשחק.
שלפוליטייםצרכיםכיסאשהואמשוםקדה

ערכיםעלאחרת,במציאותשחונכואנשים
שבבסיסומוסדיותתרבותיותונודמות

שלהתפתחותםהמזרח-אירופאית.היהדות
יכולההודיםדודאםשונה.חיתההארץבני
חיברהערביהיחרדישהסכסוך ,להאמיןהיה

בארץיתדיתקעשהיהודיושמרגע ,אידעי

ילידיהבנים,דודשבשבילהדייחלוף,הוא
עלהוסףמאבק.שלמציאותקבעחרא ,הארץ

 ,הלאומיבמישורהאידיארלוגיהעידוןאתכך
דודשללאומיותםיותר:מדויקותבמליםאו

שוביניסטית,ללאומנותהפכהלאהאבות
בגלל ,בוומהשימושמהכוחחוששתשאינה
באידיאולוגיהשמקודםיסודותאותם

ממזרח-אירופהאתםשנשאוהחברתית

והסוציאליסטיות.היהודיותומסודותיה
אישית,הכרעהפדיחיתההציוניתתפישתם

רחבה,עולםבתפישתכרוכהוחיתה
תיקוןשמטרתהוסוציאליסטית,הומניסטית

שלבמעקשיהמשנתנגשרעם.ותיקוןעולם
כמונתעוררה,הערביתובבעיההמציאות

תפישתםשביןהסתירהמאליה,

שאיפותיהםלביןההומניסםית-סוציאליסםית
תפישתםבגיןדווקאאולם-הלאומיות

במסגרתלישנה.הצליחוהסוציאליסטית
אמצעיעלהבעלותחיתהלאזותפישה
דווקאאלא ,בל-יעבודכחוקמקובלתהייצור
שישמיביןהעול~עושרשלמחדשהחלוקה

לקדמהחיוניתנחשבהלהםשאיןלמילהם
זה.במהלךיפהנתיישבההציונותהאנושית.

שטח,הרבהישערבשלעמי ,טענוהם
כלוםלהםשאיןהיהודיםניצביםולעומתם

מעיןתביעהבעולם.קסבהפינהמבקשיםוהם
המידהקנהעל-פיכצודקתנחשבהזו

האתוסגלי-פורמליסטי.הלילאאם ,המוסדי
זו.עולםבתפישתהיסבהשתלבהדפנסיבי

עקרונותיהעלשגדלוהבנים,בדוד
החדש",ל"יהודיהציונותשלושאיפותיה
להצלחתסמלעל-כןהיודנותושמבחינות

"יהדותלבנייתהדרישהשלמימושה
שלהאידיאולוגיהעידוןפינההשרידים",

מפוכח.לדיאליזםמקומואתהאבותדוד
גםכמו ,בכללהיהודיהעםשלבמצבוהעיון
הנחוציםובתנאיםבסוציאליזםהעיון

בהתעניינותהבניםאצלנתחלפו ,להגשמתו
בארץ-בנעשהכמשמעהפשוטהפטריוטית

בניגודזאת:עלהוסףבלבד.ישראל
אבותנחלתבארץדאולאהםלאבותיהם,

מולדתם.זוחיתהאליה.ששבודחוקה
מצדים,יציאתכדוגמתוהסמלים,המיתוסים

מצדה,ולוחמיהמכבים ,עזכבכיבוש
במסגרתברכיהםעלאותםחינכושאבותיהם

עםובעיקרהגולהמורשתעםמאבקם
בנוףהשתלבוהגולה,שלתרבותה

להםנלוותהשבגולהבעודהקונקרטי.
הםשבארץהדיפיוםית-אידיאית,משמעות

מצווה.וכמעםקונקרטית,משמעותלבשו
היהלאהדפנסיבישהמיתוס ,מאליובדוד
צדכיהם.אתלספקעשוי

ביודעיםשהציונות,שמרגעאפוא,נדמה,

המדינהרעיוןלקראתהלכהיודעים,ובלא
עדזמןשלענייןדקזההיההלאומית,
לגיטימיככליבכוחהשימושאתאףשתאמץ
ולאו-דווקא-מסרותוהשגתידעיםלהגשמת
שפידאשציינהכפי ,שכןהקיים;לשמירת
"אלף"שאמדתמרגעמראיונותיה,באחת
אלה,דברים"בית".לומדשלאיכולאינך

מדינה,כללגבימאליהניכרתשאמיתם
בתנועהאמוריםכשהםוחומדבקלנכונים

וגםעםלבנותגםעליהשהיהלאומית,
עםכמעםצמודמירוץתוךמולדת,לבנות

הפלשתינאית.הלאומיתהתנועה
שלדעיכתושלזהמאלףיארדתרקעעל

האתוסשלועלייתוהדפנסיביהמיתוס
האםהשאלה,כמאליהעולההאופנסיבי

 ,הציוניהמעשהאתשידתודקאלהאתוסים
בלתי-התמודדותמתוךונקבעשנגזר

הארצישראלית,המציאותעםאמצעית
אףשמאאו-ומוטיבציהצידוקלובהעניקם

ומשמעותיפעילחלקלפעמיםבסלוגופםהם
 ••האופרטיביתהמדיניותובקביעתבעיצוב
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בקהירחנוכה

שגיבדוד

כלבמצרים.ביקרתירבותעמים
ואףעצמה,בפניחוויההיהביקור

ישבמצריםזרות.חשתילאפעם-
אניפעםכלמרתק.לב,שובה ,מצודדמשהו

בלימהרכהמסתייםשהביקורעלמצטער
ההיסטורייםהאתריםבכללבקרשהספקתי

בכללהסתובבוהאיסלמיים,הפרעוניים
הספריםאתלקנותכדיהספריםחנויות
המצריםהחבריםבכלולפגוש ,שרציתי
קודמותבפעמיםלראות.שרציתיהנעימים

אנימתהלךהאםמהמפגש.המוםהייתיעדיין
המוניבין ,עצמיאתשאלתיבאמת,

עלמדבריםהפנים?מסביריהמליונים
אינהוהאוכלוסיה ,אוכלוסיןהתפוצצות
ואףתנועה,צפיפותעלמדבריםמתפוצצת.

מיוחדתמוסיקהלתאונה.עדהייתילאפעם
דרכןאתהמפלסותמכוניות,צפצופישל
תנועהבתקנותלהתחשבבליעברמכל

אתמארגןכתובבלתיקודורמזורים.
הכלתאונה. jואיתאונה,כמעט-התנועה
קללותבליטובה,במלה ,בחיוךעובר

וכשאניאתה?""מניןשואלהנהגוגידופים.
וביה:מניהמשיבהוא"מישראל",עונה

עלשאלותלשאולצורךואיןוסהלן"."אחלן
שתיביןמתח ,פושרשלום ,קרשלום

ולאהיום-יוםלחיינוגעותאינןהןהמדינות:
וישראלים.מצריםביןאנושליחסי

עלה ) 1992(דצמברחנוכהבחופשתהביקור
שישיםבוהשתתפו .העברחוויותכלעל

הלומדיםהארץ,רחבימכלי"בתלמידי
מיטבמזרחנות.במגמתאינטנסיביתערבית

 ,חינוךמפקחיעםמוריהם,עםהנוער
ובסך-וישראלייםמצרייםמעוליםמדריכים

נסיםאוטובוסים.בשניאנשיםשמוניםהכל
לקידום(היחידהשיפע"תראש ,עצנזון
ושלמהותרבותה>הערביתהשפההוראת

השפהלהוראתמרכז<מפקחמפמ"ר ,אלון
מופתיתבדקדקנותוארגנוהכינוהערבית>

עםיחדחודשים,במשךהזההביקוראת

 jגרשווטחןברוךהישראליםהמדריכים
האקדמיהמרכזשלוהזנדריכים ,במןשיי

 ,חוסניואשרףמחמורמרבידבקהירהישראלי
אשרכלאתומעמיקרבידעמתוךשהסבירו

 .הביקורימישמונתבמשךעינינוראו
בקהיר.הקבוצהשהתההראשוניםביומיים

שגרתייםתיירותביקוריכללההסיורתכנית
פרעונים,בספינתסיורבפירמידות,בגיזה,

מאלפיםהסבריםבליוויכממפיס,בסקארה,
הביקורהיההמרגשהשיאהמדריכים.מפי

ערליברחיהשמיים""שערהכנסתבנית
הכנסתביתזהו .קהירשללבהשבלב
בתחילתשנבנה ,בקהירהמרכזיהיהודי
שתיבנוירחב-מימדים,הואהזאת.המאה

עםלמתפללים,האחת,חי"ת:בצורתקומות
מעשהבפרוכתמכוסהמפוארקודשארון

עזרתמשמשתוהשנייהאמנותית,רקמה

מעורב,בסגנוןבנויהכנסתביתנשים.

ספרד-איטליה,יהדותשל ,מזרחי-אירופאי
מפוארותנברשות ,מאדגבוההתקרהעם

דקליםועיטוריכסף,כשלשלותמקושטות
אתשימשהואשניםעשרותבמשךוכיפות.

ובחגים.בשבתות ,חולבימיקהירקהילת
שנינרהיההכנס~בביתהביקוריום·

מנחהותפילתהנרותהדלקתעללחנוכה.
כךאחרומ:ד ,אלוןשלמהניצחוערבית

ישועתי".צור"מעוזבשירהנוכחיםפצחו

אנשישלהופעתםחיתהצפויהבלתיהפתעה
באותהשנהכבכליום,באותושסיימוחכייך
אנשילרמב"ם.תורה""משנהקריאתעונה,
חסידים,וריקודיהילולהערכוחב"ד

ואנשיחילונייםלרבות-הקהלאתשהלהיבו
בתוךהקבוצהעלששמרומצרייםביטחון

הזדמנותחיתהזאת .לוומחוצההכנסתבית
המונים ,קהירקהילתבניבשבילנדירה
לבנישרידיםזקנים,שלספורותעשרות
גדולהכהבקבוצהלפגושמפוארת,קהילה

הכתבמןקראהקהילהראשישראלים.של
חוסנילנשיאהודהגםשבומרגש,נאום

בגולהיהודיותקהילותשלכדרכןמובארכ,
עלהביטחוןולאנשיבשנים,מאותבמשך
 •בקהירעמנושרידישלנםכסחושמירת
דוד ,בקהךךשגרירנוונאמוהשתתפובחגיגה

פרופי ,בקהירהאקדמיהמרכזמנהל ,סולטן
המדיניהצירהשתתףכןכמומרקס.עמנואל
וקבוצתהשגרירותסגל ,גיליעקב

הראשוןביקורםלהםשזהוהתלמידים,
באופןסימלהכנסתבביתהמפגשבמצרים.
ומכאןהתרבויות,שתיביןמפגשעזמוחשי

שלגבולידעושלאוהתפעלותםהשתאותם
שלדמותועלדיברוחב"דאנשיהנועד.בני

עלגםנערץאגב,שהוא,הדמב·ים,

ומוקיריםבמיוחדהמצריםועלהמוסלמים
בתולדותחשובהפילוסופיתבאישיותאותו

מצדים.

בביתםפניםלקבלתהמשכנוהביקורבתום
גםהוזמןלפגישהורעייתו.השגרירשל

 ,המצריהחוץבמשרדישראלמחלקתמנהל
אלשדינרעבדאללה,פוארהשגריר

ביןהשלוםבחיזוקהצורךעלהתלמידים

אותולהשליםההכרחועללמצריםישראל
ועםושכנותיהישראלביןשלוםעל-ידי

יוזמתואתנסעלהעלההואהפלשתינאים.
מהשלוםחזרהשאיןהדגישסאדאת,של

בואהצדדיםיתדעםשהשלוםאמונתווהביע
המצריהדיפלומטאתשאלוהנוכחיםיבוא.

עלתרבות,יחסיעלתיירות,עלשאלות
הנשאלותאחרות,ושאלותהפונדמנסליזם

תוכןיציקתלגבירביםישראליםעל-ידי
לשלום.מהותי

לביקורהוקדשוהבאיםהיומיים
הנילוס,דלתתדרךנסענובאלכסנדריה.

כפרשלהשקיהבמערכתלביקורועצרנו
שניכוללותההשקיהמערכותטיפוסי.מצרי
עשויפשוטמנוף ,האחדמתקנים:שלסוגים
בצדו ,ארוךמוטמורכבשעליו ,עץעמוד

העליוןבצדוואילוכבדהמשקולתהתחתון
השוקעדלימחוברשבקצהוחזקחבלקשור
ומורידמיםשופעתבאראומיםאמתתוךאל
המקצועיתבספרותשוקת.לתוךהמיםאת

היגרהשניהסוגקילון.בשםהזההמתקןידוע
הידועה"שאדוף"הוא ,יותרמשוכלל
המסתובבגלגלהכוללמתקןזהוכאנטליה.
 ,תאואושודכללבדרךבהמה,על-ידי
אמתלתוךהיורדיםדלייםשלשלשלתומניע
המיםאתומורידים ,באדאוהנילוס><עלמים

מאלףהיהשוקת.אומיםתעלתלתוך
שיטותעלטחןברוךהמדריךמפילשמוע

התלמידיםוכלהשקיהשלואחרותאלה
להגיעכדיבבוץבוססוהסיורומשתתפי
מקרוב.בהםולהביטאלה,למתקנים
הבוציתבדרך •ומנהורלעיירההמשכנו
לעברדרכם,אתהאוטובוסיםשניפילסו
ונטמןשמתאבו-חצירה,הרבשלקברומקום
אבו-ישראל.לארץממרוקובדרכו.שם,

על-ידינשמרוקברולקדושהפךחצירה
קהילתועל-ידיהמקוםבניהמוסלמים

נרותלנוהגישוהמקוםשומריאלכסנדריה.
חיתהוזוהרב,שלנשמתולעילוינשמה

אפריקהצפוןליוצאימיוחדתהתרגשות
יועץ ,מרציאנואלברטוביניהםשבקרבנו'

תרבותלענייניוהתרבותהחינוךשרת
הראשוןביקורולוהיהשזהבשכונות,

אלכסנדריה,קהילתעורכתשנהכלבמקום.
ומרוקומישראלמרוקויהדותבהשתתפות

במקוםמסורתיתתהלוכה ,ועודמצרפת
זכהולאשרצהאבו-חצירה,הרבשללזכרו
 •ישראללארץלעלות
לרוץהחלווילדיםנשיםגברים, ,הכפראנשי
בידיהםנופפו ,שלנוהאוטובוסיםלעבר
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הביטחוןאנשיובשמחה.בחיבהובמספחות,

הנשיםאך ,אלינומלהתקרבמהםמנעו
-בתיהםמחלונותלנופףהמשיכווהילדים

שהריישראלים,שאנוידעושהםלהניחויש
אבו-שלקבורתובמקוםלבקרבאמי

חצירה?

היישרוהגענודרכהאתהמשיכההשיירה

באלכסנדריה.הממלוכיתקאית-באילמצודת
במשךובסוריהבמצריםשלסקאית-באי
מצודותוהקים ) 1496-1468 (שנהכשלושים

שבההמצודה .ממלכתוברחביפארובנייני
רחב- ,מאדחשובאיסלמיאתרהיאניקרנו
הנמלמולאלהבנויענקית,חצרעםידיים,
עללהגןכדילאלכסנדריהדרומיתהעתיק
היסב.שמורתיירותאתרמשמשוביוםהעיר

"אליהוהכנסתבביתביקורנערךבערב
שמוניםלפנישנבנה ,דניאלברח'הנביא"
בתוךאלכסנדריה,בלבוהממוקםשנה,וחמש
לבניםספרבתיהכולל ,יהודיקהילתימרכז

מצריםתלמידיםבהםלומדיםשכיוםולבנות,
הוא ,בקהירהכנסתלביתבדומההמקום.בני
גדוליםשעריםשניולוובהדרבפארבנוי

לביתוממנהגדולה,חצראלהמובילים
היתהאלכסנדריהיהודיקהילתהכנסת.
המפוארים.בנייניהגםומכאןעשירהקהילה

שלשמותיהםחקוקיםהזההיוםעד
עלהקבועיםנחושת,כשלסיהמתפללים
סקסאתאלוןשלמהערךכאןגםכסאותיהם.

מנחהותפילתחנוכהשלשלישינרהדלקת
מקוצרת.וערבית

היווני-במוזיאוןביקוריםנערכולמחרת
בארמוןפומפאוסעמודבקסקומבה, ,רומי

ביןפארוק. ,האחרוןמצריםמלךשלזהמונת
קבוצתעםואניאלוןשלמהנפגשנולבין

מחמודתכלא,נעיםכמוצעיריםסופרים
ערהשיחהניהלנושעותובמשך ,ועודחנפי
באלכסנדריההמקומיתהמצריתהספרותעל
גילוהם .בת-ימינוהמצריתהספרותועל

אתוהביעובישראלבנעשהרבעניין
ספרותלתרגםונשניתהחוזרתמשאלתם

אופןעלמקרובלעמודכדילערבית,עברית
התלוננוהם •סרפדינושלגנונם (;fוחשיבתם

הזה,הנושאאתמזניחיםשבישראלעל
העמים.שניביןתרבותילניתוקגורםוהדבר
עצמועלוהתרבותהחינוךמשרדיקבלהאם
מהםאחדלכלהיגשתיכפיצויהאתגר?את

שלהנפלאהלנובלהתרגומישלעותק
הנסים","שונאהר-אבןשולמיתהסופרת

"דאובהוצאתמכברלאלאוריצאאשר
דרישלבהנהלתובשפרעם,אלמשרק"

 •עבאסימחמוד
הזקנההיווניהקריססינה,עםנפגשנוכןכמו

אתשהכירה"עלית",הקפהביתבעלת
אלכסנדריה,ילידהמפורסם,היווניהמשורר

וסיפרה ,) 1933-1863 (קוואפיסקונססנסין

היתההיאאזימיו.בערובלראותוהרבתהכי
כבודיראתעליהחסילתמידוהואצעירה,
המשודד •ובמשקפיוהעבותותבגבותיוואימה

למרותהולדתועיראתלעזובאבהלא
להשתקעבוהפצירוביווןשאנשי-דוח

משמשביתובאלכסנדדיה.מתוהואבארצם,
המשוררשלחייולמפעלצנועכמוזיאון

היהדותאתבמיוחדשהעריץהזה,הגדול
שבהםתהילהשידיכתבואףהקדומה,

הופתעתיהקדושים"."היהודיםעםהזדהה

תדגום,לערבית,שידיושלתדגוםלמצוא
מיווניתישירותעסיהנעיםד"רבידישנעשה

הספד.אתקניתיוכמובן-

בכביש ,לקהירמאלכסנדדיהחזרהבדדך
שבו ,הקופטיבסדרןלראוינכנסנו ,המדבר
הואביניהםשהקדוםמנזרים,שלושהמצויים
ממוקםהראוילספירה.הרביעיתמהמאה
מרוחקהואוכיום ,המדברבתוךעמוק

ק"מ-12-10כיחסית><החדשמהכביש

פודה,ואדידדךנכנסיםהמנזריםאלבלבד.
גניהמספחיםהנזידיםעל-ידיכולוהמעובד

חייםשביניהם,ממשהפורשיםפרי.וצעיירק

"קלאלי"הנקראיםהתבודדותתאיבתוך
מידימזונםאתומקבלים"קלאיה"),<ביחיד:
הנזידים .קסןצוהרדרךאחריםנזירים

הכפריםתושביעלמתוצרתםמרעיפים
הכפרקירותעלזאת,למרותאבלהסמוכים,

שלתמונותיואתמתנוססותראינוהסמוך
המנוחהנשיאשלרוצחו ,איססאנבוליחיאלד

הפיתרון".הוא"האיסלםהססמהעםסאדאת,
הקבוצהאתליווההמנזרמראשיאחד

התפילה,לאולמותהכניסנובסיוריה,
שלושתעלהמקוםשלתולדותיואתוהסביר
 .מנזריו

בקהירהקבוצהבילתההימיםשאדאת
היסטורייםבאתריםבסיודיהוהמשיכה

 ,סולוןאבןמסגדכגוןואחרים,איסלמיים
מוזיאון ,אל-דיןצלאחמצודתסאדאת,קבר

כלשלמיוחדביקודגםהיהועו.דאנדדסון
 .בקהירהישראליהאקדמיבמרכזהקבוצה
דנים,מצדיםססורנסיםהגיעולאירוע
אתלהעשירהמרכזאתכללברדךהפוקדים

ובתרבותה.העבריתבשפהשלהםהידע
פעילותעלמאלפתסקירהמסרמחמודמרביד
ביןחופשימפגשנערךכךואחד ,המרכז

הססורנסיםלביןי"בכיתותתלמידי
המצרים.

המחיצות.הוסרוקסםבמסהכאילו
עםערביתלדברהחלוהישראליםהתלמידים

אתםדברווהמצריםהמצרים,הססורנסים

מפגשיחד.וערביתעבריתשלבלילעברית.

נפלאה.היכרותמקסים.
התלמידיםשארגנומאולתרת,סיוםבמסיבת

הצידשלובנוכחותו ,לארץשובנוערב
התלמידיםנציגינתנו ,גיליעקבהמדיני

ושלמהעצמוןנסיםלמארגנים " 10 "ציון
וערמאל"ףהארגוןעולנפלשעליהם ,אלון
מפגשלהיותצריךשכךספק,אין .ת"ו

מסעותולארגןלשובוישאנושיתרבותי
ילמדושלנוהאוניבדסיסאותגםואוליכאלה,
דקרומים.מסעותשלהןלססודנסיםלארגן

החושים,בכלהשלוםאתלמששאפשרכך
ערכועלולעמודובלב,באוזניםבעיניים,
 •האמיתי.
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ר; 9~י ijלס,~ר-~~יזריםס:ה
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רדדז~ה,~דל
ה~א ,;ע~~ק~rזתסןש~ת ה~;~

~לר f ~זר ijן; .7ךה; ר,~ר;נ~
ישב~ברזלמלחמשי
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:דעךלא ד~-ל~iבךr.זק
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:• • • •• :• :._• T • 

 תך~~~דק ,זrן~~~רrוימ;zכם; p:~~ין
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~דדי p:~יס;ת re ~~~דס~יס
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לןכ;ר~ל.ינ~~אן
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מ~די~ה.~ת ,;ע~,רנ:יים~י~ם f~ף
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והרבזלהמלחמונופולאתשהנהיג ,מוכשראמרכלהיהה;נגיאנגסאנג *
 .האןשושלתבימי

בניהאתעוזבתאם

בניה,אתע;זבתאם
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ימיםאמם;אתע;זביםבנים
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 ,י-f ~ P ~ב;דה;חיא:~ים~ל
חדקי~ ,ל~~דר~~ד~ית
סא;:,בבי-P~תמ~;~יא

כב;ד;רבונחל
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 ז~ך~~~יןי;~יםז~י~נכת
ר: 9י jr.ij~י י~-ל~ק~ל
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~ןח; p: ה~~~זה
 ,;ערצהלא ,עמ;לג~רמשבאה
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ס~דהמחד,המק;ן~ת; ;,-ז t fז~
סק;ן~ת , ;,:~~יץ-ל;ס~ס

 ,~ן~י~ל~ף ;;ני~~ק;ץ
ק;ן~zכrז~תליד f~ןמחד,הה fזrtזת-Pן

~כלי;נכרלא-~~ןץ; ה~~~ךה~ין

 לז.r~~דס~סימק;ן~ת;~~דה
ס~ן; ב~: ה~~~דמ,~יןן~ת,לןמ;,
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:•• :• T : : • : T •: •• 
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יחדו;נשאריםהם~לע;לם
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ק Q ך~~~יל iד~~ףtין
סר~ח;ת~ג,ב ;ן;;, O !~ך

מ~רי~ן~ים, ר;ש~~~

מד,ה, ה~tז" ;ף~~ס~לן~ק ;,;ע
ק;ךאת,חיאמןזה!"זtזהלי,,~וזי
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 ,~סי;ן n ,~ ,;ע~~סל אי~~~ ijfה r ~ י~~
ךנ:יין~ך!"מד,הסב;א~ז~י
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נשיםשלביש-מזלן

 ,ןמל.ל~סןקז?זו
 ,נמשח~שעr-וה-זה ,rגב;
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 םי~~~ ה~~א~ןם
~גי~ת~~וי~רrוי

ה;~אzכלא ףי~~~ ,;~לי,נבק,ס,
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שנה;לפניהמריר~תהחלהאצלי
 T T ••: • •:-ז •• •• • : •:

~י ס~~ , t:ד;ם~ד~ז:יי~נ;רף i ~~ת
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•• T •:- • T ·יז-T -
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כ~נהב;ן.ןהיהשאמרמהאבל
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ןף~ר Q ? י~~ב;סךתה; re ~.ע
ס~דר;~ן ה~~
בני-ז~געלהברנז;תשנזאמר~יכ;ל
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, r. ר;~יםry ןז;ךה ר~-ל~ם
אחד;לבשרשהי~דע
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מ~ןת~ךד ij ~ ,~ן~י~ל~ף
~rז~יםולנ;zכר~ןק~ה ry :~~יגיסם,

~הה fזt ,ת~מ:~י זrן~;
~ f ז,~סrק,גה-סןןןן;ך
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r, :ה~א,ן~ת ש~:גם~םוגח

 :ן~ iל;ךא;תע;ןן ;תסי~~-ת;ע~~
ן~ע ן~~ ,~נ~~ ;ן.ן~~ח j2~ן ,~~יש
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נ;זןתחיא ן~~ר~ת; 9י;קת-ק.י'ל
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ל;ר eתסאל ,לשל;מי . : . -: --

געגועים
~~ןב iJ-ת; nר~ ,ז;ו,יןי iJ~חןש
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•TT -- • T ,••• 
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החורששיחתבסר;יעקב

 ~,ןז
~ 

טנאי:שלמה
הספרביאליק"ב"מוסרהופיעלאחרונה
המקוריים,הטקסטיםשבוהרעים","ילקוט

עלהתקופה,עלנוספיםחמריםעםיחד
מעיןזהוהמשתתפים.ועלהעריכהדרך

מעיןגםוהעבריתבספרותפרקסיכום

העורכים.כאחרשלך,אישיפרקסיכום
 .לכךשתתייחסרוצההייתי

הגישהאת ,כלקודםמבטא,הרעים""ילקוט
הקובץאתשעשוהאחריםהחבריםושלשלי
"ילקוטהקובץנקראהואבמקרהלאהזה.

רעות,שלאלמנטגםבוהיהשכןהרעים",
מדגיש,תמידאניהספרותי.לקשרמחוץ

בשרשרת.אחתחוליההואהרעים"ש"ילקוס
התחלות,שישנןהתפישהאתמקבללאאני

חידושיםגםדבר.קייםהיהלאשלפניהן
המשךהןהתחלותהתחלות.אינם

גםרואהאניוכך ,להןשקדמוההתפתחויות
הרעים"."ילקוטאת

האםלשאלהמודעהייתילאכלל ,בשעתו
זהכלמרד.אומהפיכה,אוהתחלה,כאןיש
מהשלא.בוודאי-אותי .אותנוהעסיקלא

לתתלנושהיהמהאתלתתזהחשובשהיה
היתהלאגםלכן .שלנוהיצירהאת-

רק-פובליציסטיקההיתהלאביקורת,
נסו.היצירה

מישהו"מרר"?במלההשתמשתלמה
ברעתו?זאתהעלה
מסביבובדיוןבביקורתהועלההנושא

אלמנטאיזהבושראוהיוהרעים".ל"ילקוס
לאאניבספרות.לנוהקודםבדורמרדשל

חושבלאבוודאיאניוהיום ,אזזאתראיתי
כך.

חדשים-דבריםהרעים"ב"ילקוסהיו ,נכון
וכךואחרזהלדורטיפוסייםשהיויחסית,
אנחנוהשפה.ענייןלמשלבארץ.לדור
הפכההיאשבובשלבהעבריתלשפההגענו

בניגוד-ואנו ,ללשון-דיבורמלשון-ספר
 •הזולשון-הדיבורעלהתחנכנו-לקודמינו

 ,בארץרווחתהיתהכברהדיבורלשוןאבל
לאוהם ,שכתבואחריםסופריםגםוהיו
בר-יהושעלמשלבירכתיים.המצוייםמאלו
ההוריאתששיקפוובורלא,יוסף

דיברולאעדייןהםכיאם ,הארצישראלי
 •הספרמביתעברית

משוםנוספים,שמותלמצואמתקשהאני
לאמאדמאדהםהזהבענייןשהגבולות

הגדרותכאןולמצואלדייקקשהברורים.
הגיעהזהבדור ,דברשלביסודוותוויות.
ולשון-לשון-הספרשלהשילובלגיבושו

 .בוריהד
דורכךואחרהרעים"ש"ילקוסטוענים
נקודותביניהםשהיותש"ח,דור ,בארץ

במלחמה,בהתיישבות,הרבהעוסקיםמפגש,

כלשלועיוותסילוףזהוובפרס.ב"אני"ולא
הטקסטיםאתלקרואפשוטוצריךהזה,הדור

שירהשםישבכך:להבחיןכדיבקובץ
בכל ,כמואישיסיפורשםוישלירית

שירהשםישבכך:להבחיןכדיספרות.
בכל ,כמואישיסיפורשםוישלירית
צריךולאאפשראיזאת,עםיחדספרות.

הארבעים,שנות ,ההןשבשניםלהכחיש,
לנקודתלבשלות,הגיעהבארץההתיישבות

כסופרים ,ואנחנו/במינה,מיוחדתהישג

היינורובנוהזה.הדבראתחשנוצעירים,

אחרים ,בקיבוץכחבריםבהתיישבותקשורים

להרבהשהרקעהוא,מקרהלאבצבא.היו
ישראלארץהיאתקופהאותהשליצירות

מעצבגורםשחיתה ,הנוערתנועתהעובדת,

קרובים.מאד

שוחחתם?מהעל
שיחהאישהיהלאשאלתרמן ,להביןצריך
שירים,עלשוחחנוכששוחחנואבלנוח,מאד
לאהואשיריועלספרות.עלחברים,על

עלאתולדברניסהמישהוכאשראיתי.דיבר
הואזיקים.ויורהכועסממשהיההואשיריו

הזה.למבצרלהיכנסלאישנתןלא
הואשאתםאנשיםהיואםגם ,אופןבכל
עליהם.דיברלאהואאתי ,שיריועלדיבר
לפעמים ,העירגם •דיברכןהואשירייעל

אנידיברנו.תרגומייעלגםשיבח,אותיקן,
שלשירלוהראתיאחדשיום ,זוכר

 ,"נגמרליאמרוהוא ,שתרגמתיהופמנססל

חורף'אגדת-'גרמניה
תקופה.באותהחשוב

תוכלהאלההאלמנטיםאתרקתיקחאם
הדוראצלהיולאשהםמפניחידוש,לראות
-ידענושאנחנומבליייחודנתןוזההקודם,

היהלאעגנוןהריהעבר.אתלבטלבלי
 •••ענקסופרוהוא ,נוערבתנועת

לזהנתתעליך.נערצתרמותהואאלתרמן
בעיקרבשיריך,וגםובכתבבעל-פהביטוי

עקבותושםפהמוצאאניבמוקרמים,

הזוהרמותמחוברתאיךאלתרמניים.
לחייך?

יש •מאיןישאין-שאמרתיכפי ,כלקודם
זהאתשיכחישמשורר ,דעתילפימיש.יש

לאמת.יתכחש
לאאבל ,מאלתרמןשלמדתיבזהגאהאני
למדתישלום,מ-ש.גםלמדתיממנו.רק

כלאתעכשיופהאמנהלאאנימאחרים,
וקלסית-עבריתבשירהשעברתיהספרבית

סופר-יותרשאניחושב,אניאירופאית.

ידעתיזהואתסופר-מורה,מאשרתלמיד
שאינודברבזהוראיתיזהאתוזכרתי ,תמיד

בעבודתי.פוגם

אישעלרקשהשפיעהדמותהיהלאאלתרמן
 ,הדורכלעלחותמואתהטביעהואאח.ד

השירשלתוקפומפניובפרוזה,בשירה
וללא-היצירהשלתוקפה ,יהאלתרמנ

הואידועים.הדבריםכי ,כאןאותוננתח

אניעלי.גםזהובתוךהדורכלעלהשפיע
ממנו.ויצאתיאותושעברתישמח

מאדקרובים,מאדיחסיםהיובינינו

לאחרמעסאותוהיכרתיאניידידותיים.
 •-1938בב"דבר"שליהראשוןהשירפרסום

חברייםיחסיםבינינוהיומותויוםועדומאז

ביתאתגמרתלתרגם,יודעכבראתה
יודעואתהבבית.הרבהאצלוהייתיהספר".

עצםהעיקר.הםבלבדהדיבוריםתמידלא-
בצעםהםוהלבביותוהיחסוהקרבה,הפגישה,
לפעמים.החשובים

שלוהמקצבאתהריבשירתו?לךקסםמה
החריזהדרךאתוגםלשיריך,העברתלא
שלו?השיריםאתהבנתאתהלא.
שחשובמההריאותם,מביןשאניחושבאני

שכתוב,ממהמביןשאתהמהלאזהבשירה
זה •צריךשאתהממהמביןשאתהמהאלא
מגרדהואאז ,סידלושחסרלתינוקמשול
מאלתרמןלקחתיאניסי.דואוכלהקירותאת
 •ממנולידרוששהיהמה

ראייהמאדבולסבאופןישאלתרמןאצל
שלראייהגורליות,שלראייה.היסטורית,

עצבכברישנושבתוכההחייםשמחת

 ,אלתרמןכלאתחוצהבעצםזההפרידה.
שלדוגמאאקחאני ·של,.דברבכלקיים
 ,בפזמוןלזלזלשנהוגיודעואבי-פזמון

שלהשביעיובסורבורואהושהביקורת
דווקאזהלדעתיעודף.סרחאיזהאלתרמן

פחותלא ,ביצירתוהמרכזייםהחלקיםאחד
-פשוטפזמוןתיקח ,אופןבכל •שלומהשירה

סנטימנטליידוע,.כךכלשיר"כלניות".
שישנההגורליותעלמדברוהוא •מאד

האדם"אשריעלהכלנית,פריחתשלבעיתוי
אלודבריםכלנית".לופרחהבחייושפעם

כולה.אלתרמןשירתשלממהותההם
הגורליות.ההמשכיות,ההיסטורית,הראייה

שמשךהואהאלתרמניהתוכן tכלומר
 .שלוהמתכונתלא .אותך
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שזה ,להביןצריךהמוזיקה.גםהמתכונת,גם
כמושלו.במוסיקהכותבלאשאנימשנהלא

להםהוויטמיניםאתלוקחאתה-שאמרתי
משוררלפעמים,נקודה:עודוישזקוק.אתה

פתחבתוכךלךפורץ ,לךדומהלאשאפילו
אםגםאליהם,ללכתצריךשאתהלדברים

 •משלולחלוטיןשונהבדרךהולךאתה

בעלתחיתהאלוןיגאלשלרמותוגם
ואפילועליוכתבתבחייך.משמעות
 .שירלוהקרשת

שוניםמקומותתופסיםהאלההאנשיםשני
ואילוהשירה.בתחום ,כמובן ,אלתרמן •אצלי
חייםואנולהגזים,מבלי-ראיתיאלוןאצל

-הגזמהשלאינפלציהבהשישבתקופה
החשיבהבדרךגאוניותגאוניות.שלניצוץ
החוכמהבדרך ,שלוהעשייהבדרך ,שלו
שלו.
והואמלחמה.ניהלאלוןשיגאלנשכח,אל

אבל ,ממנומפלסשאיןרעכאלאליהניגש
גם-מאדאנושיתראייהעםתמיד

רגםשלנולחייליםובדאגהדת.בהסתכל
לאהיריבעלחשבתמידהיריב.עלבמחשבה

 ,בעתידשהואכפיאלאהיוםשהואכפי
זאתלקחתמידהואמבצעתכנןוכאשר

בחשבון.

בפוליטיקה?חוכמתוחיתהאיפה
שלשלםניתוחלעשותכרגערוצהלאאני

תוכניתאתשטבעזההואאבל ,אלוןיגאל
לאאניואםפוליטית,תוכניתשהיא ,אלון
התכניתעדייןהיאזהברגעגם-טועה

<עםלשלוםכבסיסביותרהרלוונטיתהיחידה
מתוךעשההואזהאתגםכמובן>.שינויים,

נכרן,שלו.רגילהבלתיהמחשבהכושר
לאטוב.היהלאהואמפלגתיתשבפוליטיקה

שפלות.ולאגסות-רוחולאעור-פיללוהיה

שלכם?המפגשנקורותהיומה
קודםמא.דאישייםבקשריםאתוהייתיאני

במלחמת"הארץ"שלצבאיכתבהייתי ,כל
במהלךימיםהרבהאתוועשיתי ,השחרור
 •בגדלותוהזההאישליהתגלהאזהמלחמה.

הואשבהם,מהקשיםבנגב,המבצעיםבאחד

כדיפרוצהשלמהגיזרהלהשאירהודאהנתן
עלחשבהואלהימלט.המצרילצבאלאפשר
חשבוהוא ,למגראיךשחושביםישהעתי.ד

השנים.כלבמשךכן,אחריגםלפתור.איך

רמותיעבורךאברמותמעיןהיההוא

אותו?תגדיראיךמנהיג.

גםשלום,ש.גם ,אלתרמןשגםחושבאני
אב.דמותשלמשקללגבילהםהיה ,אלון
(הואצעיריחסיתבגילאביאתאיבדתיאני

ולאבשואה>נספה

 ,אופןבכללמשפחה.קשוראניבכלל-כן
ששיערתימכפיגדולהיהאבאשלחסרונו
מהאישיםאחדשכלמשערואני ,בעצמי
מעבראב,כדמותגםלגבישימשהאלה

 ~שהזכרתיהאחריםלדברים

תגדיראיךאחר:לנושאלעבוררוצהאני
כתיבתך.דרךאתשלך.הארס-פואטיקהאת
מה .שלךהיצירתימאמין"ה"אניאת

שהושפעתהמשוררים""האבותמקום

מהם?

להשתחררמאמציםעושהבןשכליודע,אתה
ישאצלי.גםהיהכך ,טבעיובאופןמהאב,

לרצוןלהשתייךרצוןביןמאבקמןפה
אתעושההטבעדברשלבסופו •להיפרד

האנשיםכל-פיזיבאופןגםההפרדה.
באופןגםו-אתנואינם ,לצעריהאלה,
מתקדם,אתההשניםבמשךכימהותי.

מוכרח,שאתהדבריםוחרכהמתפתח ,ממשיך

המטבעותאתלהםלמצוא ,מסוגלאתהאם
 •שלךוהייחודיםהמיוחדים
יש-אבחנהלעשותרוצהאניראשית,
עדמהתחלהשליהכתיבהבדרךרציפות

בדרכימאדחדותתפניותעשיתילאהיום.
בהתחלהקצרהשבתקופה ,נכוןהשירית.

מושפע.יותר ,תלמידיותר ,נאמר ,הייתי
ניסיתילאמזה,שיצאתימרגע ,כךאחראבל

שמנסההמשוררשלבמובןהזמןעםללכת
בתמונה,להיותכדילאופנותעצמולהתאים

שליהשיראםבשאלהפעםאףהתחשבתילא
שליהעבודהאתעשיתילא.אוהתקבל

ולקץהאלהלימיםלגורלה,אותהוהעמדתי
הימים.

כנראהשמיזגתיחושבאנישנייה,נקודה

מהמשורריםאחדמכלשוניםאלמנטים
צורהלאיזו ,האלוהדרכיםמכלאוהאלה,
באופןכמשתייךאותילהגדיראפשרהשלא

שזהלאמסויימים.גישהאולזרםמובהק
מאיןחד-פעמיתהיאשדרכיקובעבהכרח

לשירהיכרסימניכמהנתהוואבלכמוה,
ישפואנטה,להםיששתמידלמשל:שלי.
משורראינניוסיום.התחלהעםתוכןלהם
גםאניאווירה.ויצירתאימפרסיותשל

נוצרתלאוכךבכיסויבהירדישאניחושב,
מאלתרמןשונהמאדאניבזהאגב-דרמה
יוצראניאבל-דרמטייסודלושהיה

מנסהשאניענייןיש ,תוכןישפואנטה.

השיר.בתוךפיתרוןלוולמצואאותולהציג
על-ידילהרשיםחיפשתילא ,ללשוןבאשר
הדבריםאתאמרתי .די-נורוזיקוקיחזיזים

תמציתית,אותהמגדירהייתישאניבלשון
לתמציתיות.השנים,כלשואף,באמתואני

דברים,הפרחתהםדי-נורזיקוקי

התמציתיותהחוצה.פונהשלהםכשהתנועה
ואגב,העיקר.אל-פנימההליכההיא

ששיריי ,שיפדווגםשינויחלאוליזומבחינה
שינוילאזהקצרדם.יותרהשניםעםנעשו
שיריםכתבתילאפעםשאףמשום ,תהומי

קיצורישזאתבכלאבלופואמות,ארוכים
כתיבתי.שלהשלישיבשליש

אקספרסיוניסטולאאימאגייניסס.לאאני
בדיוקזו •נאיבימשוררולא _סימבוליססולא

ומיוחדיחידכךכלשאנילאשלי.הבעיה
אתאומראניאבל ,אותילהגדיראפשרשאי

אוליוגלויה,ישירהדיבצורההדברים
ישירה.מדייותרמהאנשיםחלקבשביל

אותולראותאפשרשאולי ,משהובשיריםיש
אירופאית,ספרותיתמסורתאיזושלכהמשך
השנים.כללאודךהעבריתבספרותהקיימת

מהספרותינקוהמשורריםשכלנשכחאל
 ,ראשוןממקורגםממנהינקתיאני •הזו

עלישישלהיות,יכולהגרמנית.בשפה
ישבהשגםהקלסית,התקופהשלהשפעה
רעיון.והבעתיותרפשוטביטוישלאלמנט
משיכתיאתלהסביראפשרגםכךאולי

היחידההסיבהלאזוכיאםלחייבה,
שילד,ואתאותומתרגםאניאליו.למשיכתי

הקלסיקהאתכמובןקוראואחרים,גיתהאת
שכנראהמשהוישאחרת.וקלסיקההגרמנית
אותםשלהזהוהמיזוגמהם,קיבלתי

כורהמודרניים,האלמנטיםעםאלמנטים
הזההצירוףאתאצלייצרהזה,ההיתוך
מומחהאולי-אותולהגדירמתקשהשאני

 •••ממניסובאותולהגדיריצליחלשירה

לרגלעכשיומשוחחיםבאמתאנחנו
היינה.שלחורף"אגרת-"גרמניההופעת
שמתוראישאתהלהעיר.רציתיזהובעניין

הרביםבתרגומיךגרמתשלמעשהלכך.לב
זה.במשוררמחורשתלהתעניינותלחייבה

חרשה.לפריחהאףאולי
לדעתיכולתילאאבלכך.יהיהשזהקיוויתי

"היםבתרגוםהתחלתיהתחלתי.כאשרזאת

ן:ו-
~ -J::1 

אניכמהעדידעתי

 ,כמובן •אליוקשור
 ,באמיגםקשורהייתי
גרמניהשל-חפסיכואנליזחדחאישניםהרבהשתיה
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אלפים.ומאותרבבותערכוכךשאחדמוצר,במבחרהמשכתיכךאחד ,-1986בהצפוני·
עדךעםשנוצרבארץמוצרשוםאיןלדעתי,את •-1990בשהופיעומכתבים,שירים
שמהבחינהאומדת,זאתכזה.מוסףחשבתי,לנועד.מבםעםעשיתיהזההמבחר
נעלתהיאהספרותיתהיצירההכלכלית,היינהכלאתיקראשלאלאדם,לתתצשריך

שזהבחשבוןניקחאםמא.דגדולממשיערךהואשנרקונץ ,לכולוגישהלותהיהולא
כל-לייצואוגםהישראלילשרקהמכווןענףהיינה.שלהכתיבהסוגיכלעלמושגיקבל
ספריםמאהעדכששיםמתורגמיםשנההליריים,השיריםגםישנםהזהבמבחרלכן,
אליולהתייחםצריךהיה-אחרותללשונותמהשיריםמשהוגםפואמה,גםהחברתיים,גם

 ,לצערנו ,הסופררציני.כלכליענףכאלתרגמתיכךאחרביוגרפיה.וגםהיהודיים,
התהליךמכלדיםפרופורציונאליבאופןנהנהאתועכשיו ..עבריות",•מנגינותאתמחדש
מערכתבתוךשלוהבעיהבעצםוזוהזה,חורף".אגדת-"גרמניההמופתציירת

הסביבה.עםהכלכליתהיחסיםנעצםהיאחורף"אגדת-·גרמניה
כביד.תרבותיערךהיאהספרותנוסף,דברפסיכואנליזהגרמניה,שלפסיכואנליזה

למוזיקה,בדומהלאומית,תרבותיוצרתהיאזההיום.ועד-1844בנכתבהמאזשתקפה
משום ,מהןויותר-אחדותלאמנויות ,לציוריציבים,אלמנםיםבעםשישנםמראה,

מלידתם,אוניברסלייםערכיםיששלאלוצורהלובשיםמעם,רקמשתניםשכנראה
הגדוליםהמקומייםהסימניםישנםבהואילווחמישיםמאהכמעםכנד-צררהופושםים

עצומיםתרבותייםערכיםלהישביותר.אתלראותמופתעראתהקורא,אתהשנה.
מפניאותה,לםפחצריכההיתהוהמדינהנפםרהוא(כיידעלאשחיינההדברים,כל
האחרות,מהאמנויותיותרתורמת,שהיאאותם,ראינולאסוננוואנחנו )-1856בכבר
הישראליתהלאומיתהזהותלהיווצרותהיינהבפעולה.הגרמניהמיליםריזםכלאת
 •בארץ ,כךנאמר ,בהתגבשותואותודאה

שהחברהמדגישלאאתהקורה.לאזהאבללדייך,נעשוהמדינותוששכששלושים
החלקאתלסופדלתתצריכהשהיאמנינההבכורהאתלהלרכושהתחילהופרוסיה
לאגםאבלמדייותרלא-הפרופורציונאלייותרמאוחרמכניםשאנחנומהאתולהשלים

 ,לדעתי •הללוהתחומיםנשבי-מדיפחותעל ,הפרוסיהמיליםדיזםאת , ,,·הפרוסיות
גדולכלכליענףבארץמגלגלתהספרותשלמותואחדיקצרזמןהזה.הרייךכל

מקבלולאספרכותבשכשמישהומשום ,מאד .נפעםלפעולההזההמיליםריזםגבנםהיינה
משלםעוד ,להיפר(אלאתמורהבשבילוצדפת.עם 1870שלבמלחמההראשונה,

 •כלכליענףמגלגלהזההדברהוצאתו>עבוריודעיםאנחנו •המשיךהוא , 1945דע ,ומאז
שלותפקידההממשלהשלתפקידהכאןידעכבדהיינהאבלידע,לאשחיינהמה

צריכההסופריםאגודתהסופדים.אגודתדרךעלולאזאת,לעשותהולכיםשהם
ולשכנעהמו"ליםעםתקיניםיחסיםליצורהגרמניתהנפשאתוהכירידעהואהנבואה.
נאותחלקלסופרלתתמחויביםשהםאותםארתהולהגדירלאבחןוידע ,חיהואשבתוכה

הסופריםאגודתשני,מצדזו.בערגהוהוגןלו.האופייניתהםאםיריתבאכזריות
אינהשהיאהמדינה,אתלשכנעחייבתגדולהואהיינההיינה:בענייןנוספתנקודה

 ,זובצורההספרותענףעללהסתכליכולה ,אני •עכשיועדלכזהונחשבהליריקנים
ולאהספרותמענףלהתעלםיכולהאינהמענודתולהנאהלשיריושלילאהבהמחוץ

ענפים.מינילכלנותנתשהיאמהלולתתהיינהאתלהחזירגםרציתיהתרגום,
כמעשהקםנםניםפירוריםזורקיםלספרותיעסוקהעולםשכלאפשראיהביתה.
נסבל.בלתימצבזהולדעתי ,חסדאבלבלשונוגרמניאמנםשהואנליריקן

תפקידלמלאהסופריםאגודתחייבתכאןכמעם ,יתעלמואצלנוורק-במוצאויהודי
ועיקרלקיומההחשיבותגםוזו ,מרכזיבאמתאנימוחלםת.התעלמותממנויתעלמו
תפקידה.והיינההזהנענייןהתעוררותשיששמח

הביתה.לחזורמתחיל

בדוחנכתבותיצירותמקדיםנהרנה

ותקווה.אמונהשליסודללאניהיליםםית
על-ידינכתבוגדוליםספרים ,בעיניי

זהבמונןאלא ,הדתיבמובןלאמאמינים.
להאמיןצריך .הואלכתוביושבכשהאדם
והרבהםועהשאנילהיותיכול •במשהו
 •גמורייאושמתוךלכתובישבואנשים
שהיאהעברית,בספרותבעיהישלדעתי
 •לרפא.מנסהמאשרחושפתיותר

האומריםוישתרמת.אתהאחר:בעניין

שליהשאלה .הספרשבועאתשהמצאת
עלדעתךמהזה.לענייןבעקיפיןנוגעת
שבההמציאו.תעלבארץ.מו"ל-סופריחסי

שלעצמיבמימוןיוצאיםרביםספרים
הסופר?

שחשוב ,משהולהבהיררוצהאניכלקודם
אשתמשאנילו.מודעיםנהיהצעמנושאנו

הספרותיתהיצירההכלכלה:מעולםבמונחים
הגדולהמוסףהערךנעלתהיצירההיא

כמהעםלמעשה, ,מאיןישיוצראתה •ביותר
לךשעולותמחברות,כמה ,ניירשלבלוקים
יוצראתהשקלים,שלרשיםשערים,עשרה,

היום?הספרותעלחושבאתהמה
אבליש,בארםרברםבספרות.צפיפותאין

היקוםכמרמקום.אינסוףישנספרות

התרחבותכושרישלהגםלאינסוףשמתרחב
 ,שלנובספרותםרב.דברלכלאינסופית
דבררואהאתההאחרונות,השניםבעשרות

קודם,היהשלאמאדרבגיוון-חיובימאד
כבושים.מאדבמסלוליםהלכהכשהספרות

 ,ספציפיפסיכולוגירומןגםבהישעכשיו
וכר'. ,בלשירומןמתח,רומן
עםרבת-עוצמההתמודדותיששני,דבר

לדעתי.חיוביתמאדתופעהוזוהמציאות,
וצריךבורחת,איננההעבריתהספרות

 ,כיאםהזה.הדבראתלהעריךלדעת

דרוישמחמוד
רגרלנטשמואלמערבית:

לאמי

זtוpידלסםף 9 ~~
זtוpי ה~~ן~
 •••אופי~למגע
ה"לד~ת ~iנוr-וש-גה -. : -: . --: 

י;ם~סיקי;ם
ס~י~תןא~נ
אמ~תאשם

 T •ד

אופי!מזמע;תאנ;ש -. . : . . 

r-וניני ,אחדי;םאש~נואם
~ש~ל~ו •ס;iר QTדללו ,;,~~ה ryך~

נשעבצעמ;תיאתנאנכשי
-• T :• -: -ז--: 

,~r.י P-דש~ i דבת~ j?. ;~ו 
 .. : . :וכפז-ויני

~ i? זזוו~זת
 ...ו fןנ~~ש~ל,~ר~ים~ח~ם
אלאהיהא~לי
 " •••אה~האל-
 ! lfג~ ,; s ~~ד~~עלא~ם

אש~נלאאם ,נשםיני
 ... ,,tז.~יק;ד~ם iל

~ינכו~גל iה 9~י PiJ:וס;ל
הלבנינתליאנדהנכי

 "- ~~ iי~~לזר~לא
iב~דד~תנכ;~~י~ת,י~י rדז:יי;-Pז

 ם}!?סלק ל~~~
~נ;ת ,r ~ס,~רים
 ...ןה m~זדו
 ! l יJJ~,~ו-P~ל

רדרסיחםםדר

סגרתתבחתלי tול"lר'וtתוזב ,-1942בוtל·רברהבכסרנרדל
חףי,בםרגoתברתתי oרהיתתוסתלסיולרתרהורשףסהמים

כהסםח-ס,רסרםטדבררנר.בריתוהבלרסדס.ליםoנילדינובווmנ
הרסרסםי mוtגררבחורדםדר,וtכדיםסריה.ובpיורבםרים, 110

בסרוי.תםבררר•דכ,רלם•,תכב·תורוררךהסססליניםרהתוריוtנם
ליםoן•. 11•וtרהבהרpזבתםרךלרן:יחיוtםי•ריסה
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אלבזפורמןרחל

 1משוררים
ז-ו;ן~ל~ךזלים tiJז~ד;.ים .?iJ 'i,זנזר~ד~ריםסם

האר~רההופבחנהופגות

נ~ג;תמחשב;תלעבכמ;נדבניםאפלחדדשל;באתנחז-רא'
- n 'T :• 1 -T 1"רי~םד~ז~ wi ~~ז;יל

מהםנשפכיםדנגים~מים

נגהמיתםמתיםולא'לד~חזרים'לאהם
לנסנג;תונכניעםפניהםמאפ~ר~ם"ה'םמ~דעצוות-הכרחמן.ן;ך

• :•:••---T .. --:•• :"ז•:•: ד-:• 

עיניםוס~מתשמיהעבכבותנגהי;תי
מלים ,,,;שו ת;·,.~שמבריחישלזולןשתנ~ל~י

סר~ס.ןד~זת iד ii~ןז:וילז;-6ו;כז~זרמ~ ii ,;ת 3 ך~~

• 
ךוב;ת 1,ים rמ;זר~!]ת~~:ו;כיזן~r:זי ר,~ס~דזוס~נכה

:p דםזקמ~~ים ר,~ים '1ל ~, ת~~ר,~י~הס~~ת,~
נגבםניאשרהאס~רההוואנהמפרינגסז-וימאדמתrז

~ i לi תhiJ ו 9 ~;·ר·!די~תi·~ס~~ה ל~,,~iו ~~ j ת~~ r1 ר,~סד~~יתס~ה 
;ב 3 ~,יס~זו;כים,יו nדר r1ז;וש~~תןת 9מ;

,ה;נ;נכיסל iז-ו;סה~ןז
לדודאשרמרהע~פר;תזעיםחלב
 • T :ד S-ד : • T • •ר"

 .ךב;ןיס,;זןנ:וזר~ז p:ך~rז
 •דז~ע;~יו וי~;,;~רד PiJ:•סי 9 ~~תןר~~יל~ולריר~תס~ף~ה r ,ת;ו~ר~דז~ן~ה
זנ~ז;ז:ויצ~ף~ת~ןגם~ד .?i ~~ ה;~~ס~ןז

,רא;נכי ר,~ץ'ז~ק iJו;כ~יו;כנ:,ופר;תדח~ךנג;ת
ן;~הל~ל;ת p:ז~לתו;,י ת~~~~ iJ ה~ל~~ iJת fןiןזנך~ל;ת ר,~ ה~:~ח
אזבכמ;צמפ~נילערצבי

,:ןד~נ:ןי.ן~~ך~לז~ת iJךiז iJ'לל;ז '"~ת ii~ךה 9 ~~ק~

• 
~יךה p:~ףז:וי r:ג ' 7P ~ו;כי';י

מליםירית"נגדל~תהופ;ם;ת~באלה
 • •-•בכבתה' Tשלאה~תהאש

 TITד- " '1'

 '~ ה~~ Jti? ~~ rl ם~;~

ההריםעבראלr-והית'
 •ס~ר~תע;גת,ב;א~ז;ב~~ןה iJ ת~ר~~iו·דלי~אזiדין~ל

פתיתיםשאריתדליתיאופימנג;רבכי
~ iJ ףם~~יל~wi -~~~ת · · · 

,ויר;~ז;ת tJtז iJז,א
ד jJר;ךקי~ס;ן 1 ,,;ךה '~~זנ~זב;נכיבכ~דן~ת
 .אבימיתריעל

-" 1 " T • 

~~נ:יי~ת ה~,~~ '~~ר;ן q ~ ם;ד1~
~ת;תרים tזזןדים iiJ ש~~,ק;ל;ת~ם t3ז ם]!~ןס~יס

iJ ~~,יםן~;ת ת;נ~i'ןןi לסזןו$ל;~, • 
ל;ו;כי q ~,ד~ינ:יי ת;;~~;ע;~ים i;iJ~ת~ד

~זr:זהזילף fלא~;ל
נ;~ךיםז:רים'לק;ל;ת ת:~ף,רק;י
~ Q ס~~לל;ם~ת ם]!~ירiJ סן ה,;~~~ד,ילj?. ס~םת'?' . 

באו"מסנאי
יעקב•גד

ד;ת nהופאהאזפ;תלידשה iנגחהשנאי
 T •,ית: f!~ז ה:ל~~:ג~י ןי~~~• ;ב~~

 ה:~ 9נג;א;ס;~ן:ה iז~?
מרל~גיוחדלאינ;אפל~השנאי

~~ ri ~~ק jJ זפ~ש:יי~• • T 

א;רבת,סבנהמפנימתריע ; nרחר~
 •: •: Tת iל•בננמשכ;iר;רים nש

 1ז T ~פ~ יד~:~ םי~;~~

n ו;כ,וי ;,~ן;ן~ים? iJ זיז:rד
 .;רז~ת j2 ן~~ר~ל;~ו;כןרד

וירק~ר~ים iJ~ד .?i ~פ?זt ;מ~
~ i ![ל~ ד!f בחךףיל:iJ ~~י . 

השחפיםהתרסת

rו~יףל i~ף וiJ !;~r~ם Jtלזc ת~~ן~ iJז;ו~ןת iJ;ין
iJ צ;ך,:זים,זס~יםi ת,~ל iJ ח;לiJ ,זןה· 

צב~עים ,ת; 1tהאזלפרחימ~לחדשהשמחהנגב~שהצמיחה~א
 . :ל.בסת J:9מ~ל ·,~ז iלזנת i ~ ,~~ה 9~ך j;~ל~דע.ד.ה.

בכבדה.נגצעל~תלים nז;נגימיםהה~א,פי 1tהמן
 T ": :-:ך• •ז:- •- •

ואצנגע;תיריםשלבב~ואב~
 ,סן~ן;ל nמן:ד'~זס~ים תזr~נ~-ת~~~רי~ים'
ימינ~בכל;תדע;ת 1tהאזלצבעישr-וופר~ 1tשמתפללים

 .ה~~ר q,~סה i ה~~~ס~תרש i ~,-י~ i~כ ·~לצ;-ע.ק·ס~ינ:ידי'~~סף
 .ם~;ר~~~לא~~ק;ו;כי~ךח~ל iם ryןהודינ:יי
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ו~
ספרותיטקסטעםגריאלו

צורןרחל

ולהדגיםלהבהירברצוניזהמאמר-==
דיאלוגיקשרלקייםהאפשרותאת כזהדיאלוגספרותי.טקסטעם ===

(ספונטניתהקריאהבפעולתלהתקייםיכול
תרפויטיותלתכליותותיעולומתווכת),או

שלהמרכזיותמאפשרויותיהאחתהוא
ותרפיה.בליהבי

בתחוםנפשיטיפולשיטתהיאביבליותרפיה
בתהליכישימושהעושהבאמנויות,הטיפול
נפשולרווחתאותםומתעלתוכתיבהקריאה

הקורא-המטופל.של
הרבותההתערבותאסטרטגיותבין

כאןשלא ,ותרפיבליביבטיפולהאפשריות
בתהליךלהתערבותיש ,לפרטןהמקום

היסודהנחת •מרכזימקוםהקריאה

תפישתהיאכזוהתערבותשללאפשרותה
אוטונומי""קולכבעלהספרותיהטקסט
לולהיענותואףלולהקשיבשניתן

לנהל-כלומרהקריאה,פעולתבאמצעות
דיאלוג.אתו

הקשוריםזה,פוטנציאלשלאחריםמרכיבים
יוארו ,המיוחדואופיוהטקסטיצירתלתהליך
הדברים.בהמשך

תהליךשלהמשוערהתרפויטיהאפקט
דו-נוצרכזהשבתהליך ,לכךקשורהקריאה

מושתתזהדו-שיחלטקסט,הקוראביןשיח
הקוראשלהפנימילעולמובו-זמניקשבעל

הכותבשלהפנימיולעולמו(המטופל>
להיווצרעשויההדיאלוגיתהזיקה(הטקסט).

מקצוע,איששלבתיווכואו ,ספונטניבאופן
כאחדהמקריםבשניאךביבליותרפיסט,

תרפויטית.משמעותלהלהיותיכולה
בשניםישהספרותתורתבתחוםגם

תפקידשלוהולכתגוברתהדגשההאחרונות
ה-מגמתהטקסט.משמעותבבנייתהקורא

" Reader-Response Criticism " רואה

שלמקולואימננטיחלקהקוראבתגובות
משמעות ,זוגישהלפי •וממשמעותוהטקסט
שלתוצאההיאהספרותיהטקסט

ביןהקריאה,בזמןהמתרחשתהאינטראקציה,

אחדלטקסט ,לפיכךלטקסט.הקורא
ריבוימתוךהעולותרבות,משמעויות
שונים,יחידיםקוראיםעםהמפגשים

הוא,זהיחודימפגשדיאלוג.עמוהמנהלים
הביבליותרפיהשמתעלתמהאפוא,

תרפויטיות.לתכליות

אניספרותיטקסטעםהדיאלוגנושאאת
התייחסותבאמצעותכאןלהבהירמבקשת

שיששירים,קטעיולשלושהשיריםלשני
 •הדיוןלנושאנגיעהלהם
ניסיוןלשיריםבהתייחסותלראותאין

ביטויאלאשלהם,מלאהלאינטרפרטציה
שעולהבמהשימושלעשותמובחןלרצון
שלכזהחילוץהדיון.לנושאומתקשרמהם

 ,נתוןספרותיטקסטמתוךרלוונטי""נושא
הטיפולמאסטרטגיותאחתעצמוהוא

נקשרששםאלא ,הביבליותרפויטיבתהליך
המטופלשלהספציפייםלצרכיוהנושא

 ,הטיפולילנושא ,כלומר ,הפנימיולעולמו
לימודית,לתכליתהנושאנקשרכאןואילו

לימודי"."נושאאותולכנותשניתןכך

אנוהטקסטשלהיחידילקול
בקולנוועוניםנעניםמקשיבים,

עםהדיאלוגמשמערתזר .היחידי
אחדשלדיבורספררתי:טקסט

לאחד.

נוספיםומימדיםנושאיםאלהתקשרות
אתוהדיאלוגוהרחבתבטקסט,המוכלים

מתוךהעולהאפשרותהיאבאמצעותם,
ריבויעל ,הספרותיהטקסטבמכלולהקריאה

לדיאלוגזהריבוישלקישורווגווניו.פניו
אבל ,בתהליךשנישלבתמידהואהטיפולי

זהבהקשר .אליולהתייחסאוכללאכאן
הטקסטיםשלב"קולם"הסתייעלאנסה

השאלותעלבקצרהלענותכדיהספרותיים
הבאות:

טקסטשלגיהדיאלוהפוטנציאלמהו
זהפוטנציאלמתממשכיצדספרותי?
שלהקשרומהוהקריאה?הכתיבהבתהליך

לביבליותרפיה?זהכל

א.
אומראשרהפהאתהאבל

ס,~האתהנשמע,למעןאותנו'

הנשים"שירוילקה: .מ.רשלשירו(מתוך
זיגגו>משהתרגום:למשורר",

 ,ה~.לנשא,מנסועדחלף,
הר;םנכלא,שבספרווכל

ליסולבמקוםהנותנותבעינים
-מלאעולםפניעלנפלובעת
ששיחקושקסיםילדיםכמו

בקיים.חשוופתעלבד'
לאלעדיישארוסדוריםשהיופניותוויאבל

במקומם.

תרגום:"הקורא",וילקה:ו.מ.שלשירו(מתוך
זיגגו>משה

הנשיםבפיהראשוןבשירשהושמוהדברים

האפשרי>הקוראיםקהלבפי-(ובהכללה
במשוררלראותהאפשרותעלמצביעים

 ,אותנואומראשר"הפהאתבשירהדובר
עלאפוא,מצביע,זהמשפטנשמע".למען
"קולהספרותיבטקסטלראותשניתן ,כך

הקשבההקריאהובפעולתאוטונומי"אנושי
הפנימיולקולהטקסטשללקולובו-זמנית

פעולתכי ,לומרניתןבהרחבה •שלנו
ומענההקשבהכפעולתכאןנתפסתהקריאה
באמצעותממומשאשרהזולת,שללקולו

הטקסט.

מתוארת"הקורא",כאן,שהובאהשניבשיר

ואילונתינה,שלכפעולההקריאהפעולת
ששיחקו;שקטיםל"ילדיםמדומההקורא

כולוהקריאהתהליךבקיים".חשוופתעלבד
שהיופניותרי"אבלדרמטי:לשינוימוביל

במקומם."לאלעדיישארוסדורים;
-אינטראקציהשלזואינטנסיביתפעולה

ה"מציאות"עםהמפגשבטקסט,הקריאה

 ,לבלבולזה(במקרהלשינויהמביא(הטקסט>
הקוראשלהמפגשתוצאתהיא-סדר>לאי
בתהליךוילקה.שלשירולפיהטקסטעם

בתהליךלהתערבניסיוןישהביבליותרפויטי
באמצעות ,ולאפשרזה,ואינטימיחבוי

חדש","סדריצירת ,שמתחוללהשינוי
 .המטופללקוראיותרה"נכון"

ב.

בעולם,אי-שםעכשיושבוכהמי
בעולם,בוכהסיבהבלא
עלי.בוכה

בלילה,אי-שםעכשיושצוחקמי
בלילה,צוחקסיבהבלא
עלי.צוחק

בעולם,אי-שםעכשיושהולךמי
בעולם,הולךסיבהבלא
אלי.הולך

בעולם,אי-שםעכשיושמתמי
-בעולםמתסיבהבלא
אלי.מביס

זיגגו>משהתרגום:חמורה","שעהוילקה:מ. .ר(

השימושלאפשרותבנוגענוספתהנחה
 ,לכךקשורהטיפוליבהקשרספרותיבטקסט
לפעולתובמקביל(בהמשךהקריאהשפעולת
עםמגעומעוררתמאפשרתהכתיבה>

שאינםנפשורבדיתובנותרגשות,תחושות,
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 ,היומיומיהישירבדיבורכללנדרךנגישים
אתםאותנולחבריכולהספרותיוהםקסם
שנכתבםקסם,אחר:לשוןלפה.להםולהיות
הפנימילעולמוהכותבניןדיאלוגמתוך

לפעולהכתונתלהוותיכול ,נחוץולעולם
 •נוהקריאהבאמצעותדומהאיכותנעלת
היווצרותממחישחמורה""שעההשיר

ניןכזהדיאלוגיתהליךשלאפשרות
"סתמיים"אירועיםלעולם.המשורר

משמעותםאתמקבליםבעולםהמתרחשים
נשירהדוברשיוצרהזיקהמכוח("סיבתם")

"מינשירהחוזרתיתהתננאלה.אירועיםאל
תהליךממחישהעלי/אלי" ••סיבהנלא ••ש

סדרתניןזיקהאפוא,נוצרת,נשירזה.

והללוה'אניילניןסיבה""בלאאירועים
זיהוימכוחמשמעותםאתמקבלים

לא"אלי"."עלי",הדובר:אלהתייחסותם
שלהפשוטבמונןסיבתינקשרכאןמדובר
בזיקהאלאומסובב>סיבה(יחסיהמלה

ובהדדיות,בקשבשמקורהדיאלוגית,
זיקהלעולם.הדוברניןגומליןיחסיהיוצרים

 ,נשירהדוברשלהקשבתוצאתהיאזו
האירועאתהתבוננותונכוחההופך

וקרוב.אישילאירועהאנונימי
האירועאלהכותבשלההתחייבות

באמצעותאליוהזיקהיצירת _ה"אובייקםיבי",
ניןדיאלוגוניהול ,הפרסיה'אני'אלייחוסו
ונו-מקבילקשבדרךהעולםלביןה'אני'
בכל-נחוץולעולםהפנימילעולםזמני
שלמאפייניםלראות ,להערכתי ,ניתןאלה

ספרותי.םקסםכתיבתתהליך
שלהכתיבהתהליךשלבכוחוישזה,במונן
'אני-ביחסישינוילחוללספרותיםקסם
בזיקהמוחלףהסתמיכשהיחסעולם',

לתארניתןנוברשלבלשונומשמעותית.
ליאני-אתה.ימ'אני-לזיהיחסכשינויזאת

בתהליךהמתממשזה,דיאלוגיפוטנציאל
היווצרותואתלהערכתימאפשרהכתיבה,

עם ,באיכותולודומה ,מקבילדיאלוגשל
יכולהלפיכךספרותי.םקסםהקוראהאדם
עולמוביןהמגעאתלאפשרהקריאהפעולת
שלהפנימיעולמולביןהקוראשלהפנימי
הניסויאתהמהווההםקסם,בטקסם:הדובר

להוותיכ;ל ,הפנימיהדיבורשלהחיצוני
העולמות.שניניןמפגשנקודת

 .'י
להסמיקבלי

שיר-שחלמתי-על-פראג.מזמרשליהרדיו
אומראני ,רדיו ,רדיו

לזמרמתבישלאאתהאיך
פראג.עלעכשיולי

 •אחרדברלשירתואילאולי

אומרהואאוגוסט,עכשיו

החרותלאבדןיום-השנהאתלצייןמקפידואני
הקלגסים,פלישתבצ'כרסלרבקיה;

זוכר?לאאתה-ברחובותהטנקים

מאשראניארגרסס,עכשיו

במינו.יחידאוגוסט '. 82אוגוסט

לימי-זיכרוןחודשזהאין

חרותאבדןעללסנטימנסיםאר
 .אחרבזמןאחרת,
ביררתעל-ידילדהיאפראג
כלשרנו>שליהרדיואללדברמנסה(אני
מזמר;כשאתהמחנטרשאתה

 .משקראתה ,מדברכשאתה

אומרהוא ,רדיורקאני

מדבר.לאמדוברר,אני
פריסות-שלרם,למסוריודעאני

קשבנו;את ,חברינואתלצטט
לחגים,וזמרמלל

וימי-זיכרוןמרעדים

-חוזרבשידורמשדראני

ממני?רוצהאתהמה

 ,שקרלהזקוראאתהאם
אותי.מביכהלאמתהדרישה
שוללתלךאלבכלל,
האלקטרוני:התחברםאחרי
פלשתינאיתמזקנהיותרפרימיסיביאני

וחסרת-שיניים),(אנאלפביתית

להסכים.אלאלינותרלאלכך
להסמיק.הצריךזההואאני
בשיחהלהיכנסליאמרמי
כלרםמאחוריהשאיןאלקטרונית,מערכתעם
רצודקומר~מהלהיות nהר;רהרצוןמןחרץ

רדיו")עם"שיחהויזלטיר:(מאיר

מכוונתחביבליותרפיסטפעולת
שלהיווצרותואתלאפשר

ישכחבחםבמקריםגםגאלוחדי
אתהמונעתחסימה,הקוראאצל

הספונטנית.היווצרותו

אלקטרונית":"מערכתבאמצעותהמשודר
לא ,מדוברראניאומר;הוא ,רדיורק"אני

אתו"מתפייס"כשהדוברגם ,הרדיו ,,מדבר.

הרווח"הרצוןאתמייצג ,השירסוףלקראת
הואמואנשכשהואגםוצודק".מרומהלהיות
גם ,הדוברואילוהרבים,שלקולםנשאר
הכללנחלתשהםלאירועיםמתייחסכשהוא
נשמעעדייןבירות")על-ידילדהיא("פראג
יכולאמיתידיאלוגיחי.דאחדקולבדבריו

הוא(ה"לזיייחידיםשניניןרקלהתרחש
היחיד).הואה"אתה"הרבים,

היחידשלקולותמידהואהספרותיהדיבור
כשהואגם ,הכללאלפונהכשהואגם-

קולתמידהואבדיונית,דמותלתוךמ~רק
אתודיאלוגשלקיוםמאפשרהואולכן ,יחיד

לקוליחידים.קוראיםשלפעולתםבאמצעות
נעניםמקשיבים,אנוהםקסםשלהיחידי
הדיאלוגמשמעותזוהיחידי.בקולנוועונים

לאח.דאחדשלדיבורספרותי:סקססעם
פעולתמתווכתהביבליותרפויסיבתהליך
 ,שלישיאדםידיעל-הקריאה

המקצועיתופעולתוהנינליותרפיסס,
הדיאלוגשלהיווצרותואתלאפשרמכוונת

הקורא>,<אצלחסימהישנהבהםבמקריםגם
בקריאההספונטנית,היווצרותואתהמונעת

באכיפתהמדוברשאין ,מונןבלתי-אמצעית.
הכוונהה"סרבן".הקוראעלהסקססשלקולו

ממצבנובעתהסירוב""עמדתבהםלמקרים
ממצבאףלפעמיםממצוקה,מסוים,נפשי

באמצעותמעסלרכךניתןאותם ,פתולוגי
הדיאלוגיה"אנושי"אופיו •התיווךפעולת

לקולוהקשבעוררות ,הספרותיהםקססשל
גורמיםהםאלהכלהגוונים,מרובההיחידי

-החסימהשחרורבתהליךחשוביםמסייעים
תכניהדיאלוג.היווצרותשמאפשר ·,תהליך
הפנימייםבתכניו ,כמובןקשורים,הטיפול

הסקססנבחררבהובמידה ,המטופלשל
התהליךאך ,הללובתכניםהתחשבותמתוך

אופיומכוחאפשריכולוהביבליותרפויסי
הספרותי.המבעשלהמיוחדהדיאלוגי

אירועכלחמורה","שעהוילקה,שלבשירו
אםלדיאלוג,מושאלהפוךיכולחיצוני

זיקה.אתוויוצרלומתחייבהמתבונן-הכותב
סיטואציה,מצויהרדיו"עם"שיחהבשיר

שלסירוב""עמדתהיאשלההמוצאשנקודת
מתוארתבשירכזה.דיאלוגלאפשרהדובר

אדם,לביןרדיוביןשיחהשלסיטואציה
שמשדרהסקססאתלקבלומסרב ,לוהמאזין
יתר- .לגביורלוונטיותכבעלהרדיואליו
כךבשלבטענותהרדיואלבאהוא ,כןעל-

יותררלוונסי ,חילופיםקסםלשדרלוומציע
לטעמו.

 .יליישותאנושייצורביןשיחהשלזהמצב
מלההתחבושתהיא"מלהרקדיאלוגית,לזיקהלהפוךיכולמיכניססית

היאמלההפצע,היאמתוךלחלץהמאזיןשלנכונותומכוח
המלח" ,לוהרלוונטיהקולאתהמיכניססיהדיבור
שלבהיעדרה .האישילקולולחברוובכך

מפריע,לגורםהמיכניהקולהופךכזונכונות
בשירכמו-לקונפליקטלמושאאוליירעש",
 •שלפנינו

הרבים,שלקולםציבורי","קולהואהרדיו

 mו~י

זר")במלון"לילהמתוך:לאור,<יצחק

הבאהולכוחה,למלההסוסאליתההתחייבות
גםנשמרת ,שלפנינובמובאהכיסוילידי

אולי,הוא,ההבדלכאן.שתוארבתהליך
היאמלההמלים:סדראת"לשנות"בניסיון
התחבושת.היאמלההמלח,היאמלההפצע,
שלה"התרחשות"שלפנינובסקסס

ואילובו-זמנית,היאהמלהאפשרויות
שלאמובן •לינאריהואהסדר ,בדבריי
יהיהאכןשזהב"הבסחה"כאןמדובר

המליםאתלהעמידבניסיוןאלא ,התהליך
המלהאפשרותמוצבתשבסיומו ,בסדר

מהכרחיותלהתעלםבליזאת,כתחבושת.
ה'פצע'אפשרויותעםהבו-זמניהמגע

 .בשירהמתקיימותו'המלחי
היהשמוכןמיבעזרתמתאפשרהתהליךכל

מנהלשהואהמתמשךהדיאלוגבאמצעות-

 d: 45בעמ'המשך

 ' 93מרץ
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כבןאלתדמןנתןהמשודדשהיה
מלךעלכלארחכתבארבע-עשרה,

יפיפיהבתןלןגדול n"שךשהוא-

"דמעתוהיא:מכל'יותראוהבהואשאותה
החיים",לתוךשנפלה .••סחורהפנינהמלאך'
נפשהכלתהכאילו"דומם"מתהלכתתמיד
שחשאביה,מחצבתה.צודאללשוב

להבונהאל-על'נפשהובכלירןבעצבונה
בבקשוגבוה,הדפסגתעלפלאיארמון
נשמתאךלשחקים.געגועיהאתלהפיג
בגבורופעם,מרגוע,להמוצאתאינההנערה
לדאותבלילההבתיוצאתנפשה,כליוןעליה
אז"השחקים".את

נפלהוהיארגלהמדעה
ענקייםעוזמסלעי

התרוממהנשמתהאז

לשמייםמעלה
שאפהכהנפהשלמקרם
החיים.מזוהמתלנוס

ביוגרפיה>פרקיאלתרמז,נתזדרומן:<מנחם

שכדההואבתו'נפשאתלמלםשביקשהאב,
התהום.על-פישבנהבארמוןקברלה
נפלהושש,שלושיםבתבהיותה ,-1977ב

מחלוןאלתדמן'נתןשליחידתובתותרצה,
ומתה.החצר'אלהששיתשבקומהחדדה
עלחרסית,מתנודדת,"אניכתבה:כןלפני
ערב:של(אפרוריתדעות".מבשדאוויר
הירח")."עיר

כנראה,סמרנה,הללוהאירועיםשניבין
האבביןהיחסיםשבמערכתהטרגדיה

זויחסיםבמערכתהתבוננותלבתו.המשודד
דדךהשניים,שלהשיריםבאמצעות-

להםקרוביםאנשיםשלשונותהתבטאויות
עובדותמספרוכןבעיתונים>(שהתפרסמו

פינהכמעםלהאירמאפשרת-גרפיותביו
בשאלהשמתבטאתבפסיכואנליזה,אפלה

או'האשה?"רוצה"מהפרויד:שלהמסכמת
ואיךהאדיפלילתסביךהבתנכנסתכיצד
 ?ממנויוצאתהיא
שלזהלמקדהשליההתייחסותכילציין'עלי
בלבד'הכתוביםעלמבוססתובתאביחסי
הסםודיתאמתמחפשתשאינימאחדאולם

בהםהסובייקטיםשלהאמתאתאלאדווקא,
מספרלשערבאפשרותיישמתבוננת,אני

השערות.

והחד-משמעיימ,הבולסיםהמאפייניםאחד

אתשהכירואלהכלמדגישיםשאותו
 •פרטיותועלהקנאיתהשמידההואמן'אלתר

בלתיסגוד'מדוחק,היותואתמצייניםהם
פרסיםמחשיפתונמנעמקרובלהכרהניתן

ומןבעיתונותהמרואייניםמדבריביוגרפיים.

ניתן ) t (לאחרונהעליושנכתבההביוגרפיה
קשראותועללהגןמתגייסיםשכולםלחוש,
היום,אפילומחשיפה.והימנעותשתיקהשל

הזו'הדרמהגיבורישלמותםלאחדשנים
פרסיםמלמסורהמרואייניםנזהרים

האםאלתרמן.שלבחווייתו
האבחאידיאל:הואוהאבחסרה

חשפה.שלהאבהרוחני.

אואלתדמן'למשפחתבקשראינטימיים
לכךלהתייחסישלדעתי'מוגבלת.שידיעתם

אלאולמשפחתו'לאישנאמנותכאלדקלא
היחסיםמערכתממבנההכרחיחלקכאל

בהמשךותתבהרתלךזונקודהזו.במשפחה
המאמר.

הגדול""האחר-תיאורטירקע
כפיהפסיכואנליםית,התיאודיהעל-פי
לתוךנולדהאדםלאקאן'ז'אקאותהשמנסח
לפניועודסמלית.תרבותית,מערכת
שלמהפנטזיהחלקמהווהכבדהואשנולד'
הכרהולקבלעצמואתלזהותכדי •הוריו

באחד.תלויהוא-נפרדהיותובעובדת
צרכיואתשיספקלזולתזקוקהילד

משהולסמןעליולכך'בנוסףאבלהגופניים,
(כלומד'הסימבוליבעולםמישהועבוד
שהאחדמשהושלבמובן-השפה>שלבעולם
בו.רוצה

הזדהותשלמכאניזםהואהראשוןהמכאניזם
שםבעממושגחלקשהואאידיאלי","אניעם

אינוהגדול""האחדגדול"."אחד-לאקאן
פונקציהאומקוםאלאקונקדםית,דמות

אתאוהמסמניםאוצראתלמשל'שמייצגת,
המופיעיםאחדיםגיםיצרכךואחדהחוק,

בדדךהואהראשוןהייצוגשונים.בזמנים

 .האמהיהאחדכלל
המבנהתחתנתוןהיותומעצםסובייקט,כל

היאהאםגם •חסדסובייקטהואהסימבולי'
בתחילתהילד'זהובמובןחסד","סוביקם

אובייקטכאותוהאםעבודמשמשדרכו'

שלה.החסדאתהמשלים
צודךישמספיק.אינוהזההזוגיהמבנה

-האבהית""המםאפודהשהואשלישי'בגודם
עולםאתכמייצגהאבשלתפקידוכלומד'
התרבות.חוקאתוהסימבוליקה,השפה
אתמציינתהאדיפלילתסביךיסההנב

האם,אתבאמתמספקאינושהילדהעובדה,
~פנההיאהאב.אלמכסהאת~פנהוהיא
האוסראוניברסלי'חוקאותומקום.לאב
לבנה>,האםביןזה:<בהקשרעריות,גילוי
(ומכאןהמיניהסיפוקאתמאפשרשאינוהוא

הזה>החוקשלהמוסדי'דקולאהמבני'הערך
השלישיהגודםשלכניסתואתמאפשרהוא-

שלכניסתהאתכלומד:המערכת,לתוך
התרבות>.

לעבודהסובייקטעלאדיפוס,תסביךדדך
אתולגלותופרידה,ניכורשלתהליכים

שיאפשרחסד'-גדול""אחדבאותוהחסד
וזאתהווייתו'שבגרעיןהחסדמוללעמודלו

 .ייחודי-פרטיקולרילסובייקטלהפוךכדי
עומדהסמליהיצוגהחסד:עלבנויהסמלי
הואוהחסדעדר'שבלמשהוביחסתמיד
 •הסמליבסדרבייקםהסולרישוםהתנאי
דוחהמתרחש,אינוזהשמעבדבמקום

במבנהונשארהחסד'רישוםאתהסובייקט

במקדההאידיאלית.הראשונית,ההזדהותשל
שבופסיכוטי'מבנההואשנוצרהמבנהזה,

שלהמסמןהאבהית,המםאפודהנרשמתלא
נשארובמקומו .) FORCLOSED (נדחההאבשם

כמין .דברלוחסדשלאכמיכאידיאל'האב
הסובייקטעלהמתענגכל-יכול'גדול""אחד
 •ממנולהימלםדדךכלואין

אלתרמןנתן-הראשוניםהמסמנים
חוריוןיב

כדמותמתואראלתדמן'יצחקנתן'שלאביו
רומנטיקןחברה,אישוכריזמטית.דומיננםית

במקצועו •בעצמו"מרוכז"גםוכנראה

העבריהגןאתהקיםהוא .מחנךהיהובייעודו

אחדגננות.לסמינרגםויסדבגולה,הראשון
ועם •החינוךעלומפקחמחנךהיהבארץ'כך'

-שתייןשהיהמסופדאגב,כבדדךזאת,
באותםהיהודיםבקרבנפוצהלאתופעה
מתוךשמלות.כרודףגםידועהיהוכןימים,
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אי-שלקוכאןשמצטיירלומר'ניתןכך
שלגרעיןכלומר:האב,שלבדמותועקביות

 •שלואידיאליתתמונהמתוךהמבצבץשקר
האסוןהיהאלתרמןשלשאביוטוען'מירוןדן

 .תן.בשלבחייוהגדולוהכוחהגדול
היצריותרושםאתהדחיקאתו'"כשהזדהה

גננותחומדפדגוגשלוהמבוסמתהגסה
ילדכשהיהבעיניו'שהשתקפהכפיצעירות,
 ) 2 (בכתיבה."והתקשהמגמגםורשאי

ללאשגדלהידועבלה,אלתרמן'שלאמועל
ונפטררבותבשניםמאמהזקןהיהאביהאב.

עלקרוינתןצעירה.ילדהחיתהכשהאםעוד
סגורהכאשהמתוארתהאםהסב.שלשמו

ענייןגילתהשלאאינטליגנטית,ושתקנית,
במקצועהחיתההיאבבית.בטיפולרב

שלבגןכגננתעבדהאולםשיניים,רופאת
התיאורבמשפחה.הדומיננטיתהדמותבעלה,
העוסקיםאנשיםזוגשלאפוא,הוא

הסבתאהאם,שלאמהבענייניהם.
כךואחרהראשוןמבעלה(שהתגרשה
 ,היאצעיר),בגילהשנימבעלההתאלמנה

ולאה.נתןהילדים",את"גידלהאשר
 •בוטיפלהסבתווכאמור'וארשהבונולדנתן

הבנהכיחסימתואריםביניהםהיחסים

היאשתיקה".של"קשרלמלים,שמעבר
להכשהסתברהופתעה,שלאהיחידהחיתה
משורר.שהוא

התקשהימיווכלמגמגם,נתןהיהבילדותו
עדארבעמגילכתיבה.שלהפיזיתבפעולה

עםונדדפליטות,חייחיארבע-עשרהגיל
לארץ.ומארץלעירמעירשגורשהמשפחתו
בכפייהלעקורנאלציםהיופעמיםארבע
אליושהגיעומקוםובכלמגוריהם,ממקום
החינוךמוסדותאתמחדשההוריםהקימו

שלהם.
מחנךגםמסוימת,תקופהשימש,המחנךהאב

(זהברבקההיהחינוכושיטתלפי •בנושל
ולרקוד'לשירצריךאלתרמן>שלכינויוהיה
בביתםלארחחיתהצריכהשאמוכשם

שמטבעהלמרותחברתיות,במסיבותקרואים
בביתבלםלאנתן •כלללכךנטתהלא

מאימתסבלמופלג,ביישןהיההואהספר.
ציור'למשחק,כישרוןכלונעדרקהל'

כבןמתוארהואזאתועם •ריקודאודקלום
שמעולםכמימתוארתהאםגם •לאביוצייתן

ובצדלילדיה,אולבעלהבטענותבאהלא
הביתלענייניהקשורבכלשגילתההאדישות

ביחסאשיותהאתמחקהכאילוהיהנראה
שכלהאתגםמחקהיותרמאוחרלבעלה.

מסקלרוזהסבלהרבותשניםוזכורנה.
עדונמחקהלךוזכורנהוהחריפה,שהלכה

לאנתןבנהאתואפילולגמרי'ש"נעלמה"
שלה.השקטהמרדאוליזההיה •עודזיהתה

 •לאמודומהנתןהיהובשתיקותיובסגירותו
מסירותומתוארת ) 1 (חייועלגרפיהבניו
רבותשניםלאמו:אלתרמןנתןשלהרבה
כך'ואחרורחל'נתןשלבביתםהאםחיה

מקפידהיההמנםאלית,התדרדרותהלאחר
מספרשםושוההיוםיוםבמוסדאצלהלבקר

הוא •אותוזיהתהלאכשכבראפילושעות,
גםאבלבשבוע,שבועמידילהכותבהיה

 ••.אישיתהתבטאותכל"איןאליהבמכתביו
וכמעםבחדראצלהיושבבצהריים,באהיה
נוסףביטויאפוא,זהו' • )(ןמדבר"אינו

היוששניהםיתכן'שתיקה.שללקשר
הדעתשבהיסחאבהי'מיתוסבאותוכבולים
ישולפיכךבאב,לפגועעלולותהמלים
 :לאמוכתבהמכתביםבאחד •בןלהיזהר
ושקטהוטובהיפהשמצאתיךממך"נהניתי

 .) 25 • 11.58 (ואוהבת"ואצילית

אותםבתחומיםבולםכישרוןהיעדרלעומת
החינוכית,תפישתועל-פיהאבוטיפחהעריך
את •מילדותועודכתיבהכשרוןנתןגילה
ביתבעתרן.פרסםהראשוניםומאמריושיריו

שמואתשינהתקופהבאותה •הספר

כותבבאידיש).זקן'(איש •לאלםמןמאלתרמן
rזיץלקבועיסהב"הילד :גרףהנירמן'דור
אזכתבנתןהמפורסם".אביושםלביןבינו
בסירהששטהענייה,דייגמשפחתעלבלדה

עםהאבנלחםבבלדההסוער.היםעל-פני
העריץ.הים

מסרהת .v:ברגעבואך

לאביובנהאתהאם
היא.:.זןןה

סערהותיד;ם

מסביב.הכלב~דום

אינוהאבשבההראשונה,לבלדהבניגוד
הגורםאףוהואבתו'אתלהצילמצליח

בכךהבןאתהאםמצילהזהבשירלאבדנה,
עצמההיאואילולאביו'אותומוסרתשהיא

בחייה.כךעלמשלמת
במערכתיירשםהאבששםשכדיציינתי'

מקום.לולפנותהאםצריכההסימבולית,
היהזהמעבראלתרמן'שלחוויותיובמערכת
שהוקצןקורכן'מהאםתבעהואםראגי:

חיים.קורכןכדיעד-האמנותיבביטוי

חיוואלתרמןשלבחייוהנשים
דפוסשלישירהמשך

ביטאשאותההאידיאליזציח,
חםהגברים .בשיריוגםאולי
האידיאל,אתהמגלמיםאלה
עליהםשומרותשהנשיםבעוד

מלואאתכךעלמושלמות
המחיר.

מרידה,שלניצןאצלומגליםאנוכילד
אביובשםחותםולאשמואתמשנהכשהוא

כשאביויותר'מאוחראולםיצירותיו.על
שפגש(לפנילאהובתולהינשאעליואוסר
 .לומצייתהוא-מרכוס>רחלרעייתואת

לאחרובמיוחדהתבגרותו'עםמורד.ואינו
שלהזדהותוהופכת ,-1939בהאבשלמותו
לשלמה.אביועםנתן
שלוהאידיאליזציהההערצהממושאיאחד
מתוךמצטטדרומןביאליק.ח.נ.היההאב

מסתפקהאבאיןשבוהאב,שכתבמאמר

אותוהופךאלאכמשורר'ביאליקבתיאור
למיתוס:

וזוהי-חייםיוצרהואספריםיוצרמשהואיותר

שםישנה,קסבהפינהנפשנובמסתרי .גדולתו
לסףמחוץהפועלתביאליקשלישותוסמרנה
ומפרההמחייה ,אותנוומעודדתהמחזקתההכרה,

דעתנואתמסיחיםשאנובשעהאפילורוחנואת
 ,שמתינובשורש ,עתידנוחלומותומספריו.ממנו

 ,וחלומותינוחיינוהזה.המקורמןיונקים
מאלהבבואהרקהםדלתתאועבודותינותקוותינו
כי ,בקרבושיחייה""הואישאאשרולעילא
 •נמסרלידוהתחייהמפתח

 ו.:
~ -~, 
~ 

ai. לתרםןy1945נקלה,(ואיפררחלאשתותרזה,תבום ( 

ביאליקאתמעלהבהשקפתו'החילוניהאב,
"האנילדרגתאואל'למדרגתכמעם

מןעלינושמשפיעהישותאותה-העליון"
פעולתהעללשלוםבכוחנושאיןהלא-מודע,

רבמרחקשאיןנדמה,ממנה.מנוסלנוואין
לביןהמשוררשלהמיתולוגיתדמותובין

"אבבשירומכנהשאלתרמןעליון'אבאותו
אימהשלתחושותבנוהמעוררקץ"'ללא

שאותההזוהדמות-להדגישוישורדיפה.
משורר'שלדמותהיאיצחקהאבמעמיד
היאשבאמצעותוהכליהןהמליםכלומר:
סמליתכמערכתכםוםאליות,המליםפועלת.
בלתי-הלאהואזהודברחסר'בהשאין

אפשרי.

יצחקשלהרוחניתמורשתואפואזוהי
עלמאמרפרסםשנתןלאחרלבנו.אלתרמן
לוכותבשלונסקי>,עם<בוויכוחביאליק

מושבו:מקוםלצרפת,האב
אתשגילהבזה[המאמר]עליעשהכביררושם

וביניכם,בינינו ,יותרנכון ,ובינךשביניהמרחק

האמנם ...האבסולוסיתלאי-ההבנההמקורשהוא
נרתעתידכםאיןהאמנםמרגישים,אתםאין

רקאפילואובגנותולספרבאיםכשאתםמצעמה,
פעםדעתיעלהיעלהאבל ...חולקולעשותו
סשרניחובסקיאתאפילואואותךלהשוות
וסתםרבניםתמידהיוביאליק?אלושניאור
היעלהאבלה'רבי',עלעלושבלמדנותםיהודים

 ...והשוואותלעשותהחסידיםמןמישהודעתעל
כיביאליקשלספרותדבריקיימיםאיןבשבילנו

ביאליקעללדבריכוליםואתם ...רוחופריאם
רבו.'כהןיעקבעלשסיינברג,יעקבעלכדבר
אתלאהדבקות,אתלאבדבריכםמרגישיםואין
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מןהיציאהאתולאהיש'ביטולהביטול'
הכלים.<ו>

בכליםלשפוטאפוא, ,איןביאליקאת
גדול"כ"אחדכמיתוס,מתפקדהואאנושיים,

חסד.שוםללא
שלשידועלהאבכותבהזההאידיאלומול
 ,האחרוןשידךאתקראתידב"בעונגהבן:
חסרונות".בלילאכיאףהוא,נחמד

משפחתשלהאחרונההעקירהסףעל
הואובושידנתןכותב ,א"ילכיווןאלתדמן
חסרוהמרחבהבדידותחווייתאתמתאר

הגבולות:
~ןב~לאםמולדת,~לי ...
במרחבהואמחפשמה

 >י< 1הגבולבליזה, rסבלי

חסדההאם ,אלתדמןשלבחווייתו ,כןאם
שלהאב ,הרוחניהאבהאידיאל:הואוהאב

להזדהותדקואפשרמסורסאינוהואהשפה.
אפילו .לומעבדאלללכתלאאך ,עמו

לצדפתבמכתבלחיות.ממשיךהואבמוות
לא"מעולםלבנו:אלתדמןיצחקכותב

אתהשפלתילאמעולם ,רצונךאתדיכאתי
האבקטן".ילדבהיותךאפילו ,אישיותך

בולאופןבדומהכאידיאלעצמועלשומר
משמיעהואלבסוףביאליק.אתמתארהוא
שניםיכתוב(שכדוגמתהלבנואזהרהמעין
שישמורמשמד")ב"שידלבתונתןכךאחד
הביקורת,חשובההשידה,"חשובהנפשו:על

אתתלמדלאאםמכולן.חשוביםועצביך
העצביםבזבוזיביאהלא .••השלווהתודת

הסגולותאחתשהואהמשקלשיווילאיבוד
 ) 1 (הסופד".שלביותרהיקרות

שתפקידוטוען ,פרוידבעקבות ,לאקאן
לקשור ,כמתווךלשמשהואהאבשלהאמיתי

בתורהתשוקהלביןהאידיאלאוהחוקבין
לחשוףהאבעלמוטלכךלשםהמניע.הכוח
חסדעלהמצביעחתךאותואתהסירוס,את

אתלהציגהאבעלהתשוקה.ביסודהמונח
ביןמלים(משחק ,שלו PERE VERSIONה-

לקחת ,היינוהאב>שללוודסיהפרוורסיה,
חטאיאתבמיוחד ,חטאיואתעצמועל

התענגותואתלהכחישלאכלומד:אהבתו.
תשוקתו.סיבתהיאשהאשהבמידההמינית,

ולאכאידיאלהאבנשאר ,לכךמתכחשיםאם
סובייקטהיוצרהכרחיחתךאותומתרחש

נפרד.

אביודמותעללשמורכדי ,שאלתדמןנדאה
ניתןאוניבדסאלי.לאבאותוהפך ,כאידיאל
 ,סגירותוכייתכןהאםאפוא, ,לשאול

אוטוביוגרפיים,פרטיםמחשיפתהימנעותו

כדיעד-פמיליאדיות"מכלו"התדחקותו
שלמהשנהבמשךלישוןהיהשיכול ,כך

שהלהמבליללימודיםחברעםאחתבמיסה
אלושכליתכןהאם-חברלולקרואיוכל
שלהנפשיתלהתגייסותוביטוייםהם

שלהאידיאלעללשמורבמטרהאלתרמן
אתובראיוןשבידה?מפניעליולהגןאביו?
לולקרואאפשר"אידרומן:מנחםאומד

אתילא-עבדלאשאותוקואיזההיהידי.ד
 ".אחראיששוםעםולא

כמעיןנתןשלהגמגוםמתוארחייובהמשך
אשדאתלבטאהיכולתשלפתאומיתהפסקה
הפהשדידיחדלוכאילו ,לומדביקש

מהודקות.לכמהלפעולופסקולולהיענות
לפליטותמתייחספרוידלו?שהפריעהדבר
חומדשלכעלייהזהמסוגולמעצוריםפה

ליעקבהמודחק.הרובדמןקונפליקטואלי
"נולדכי:אלתדמןאמראורלנד

מירון:דןכותב ) 3תאומים".(
שלוהפנימיהעולםכיחייו'עלכתבשלאכנראה

בולגעתשאי-אפשרעדכךכלושסועכאובהיה
תדוןפימצאלאשהסופדנדאה, •במישרין

נטוילהםניתןאבל ,ילדותושללקונפליקטים
 2 <.ובחייוביצירתופוסקבלתיעקיף

ההזדהות.דווקאמתעצמתהחתךבמקום

מצטטהואאלתדמןשלראשוןמאמרבאותו
עצמו:כלפיהמופנהביאליקשלמשפט

הוא ,זואנוכי".עציםוחוטבונביא"משודד

 .ויוצרסופדלכלאופייניתשודה ,אומד
 ,שלוהסבלאלפניםכלפי"פונההמשורר:
<שנישבו."הסיטדא-אחראשבו,אלחים
כלפי"פונההנביא:האידיאל).שלהפנים

חוטבהיודע>.(המחנךדדך".ומודהחוץ

זעזועמתוךהמגיבההמון"אישהעצים:

ההזדהות).(מתוךהדמ"ח."

הואאלתדמןשלמשידיובבירורשעולהמה
לדרגתהאבדמותאתלהעלותשלוהצורך
לידיהמיתוסאתהביאאכןואלתדמןמיתוס.

אימהשללמקורהאבהפךשבהקיצוניות,
שעולהג'ובאני",ב"דוןלאבבדומהומוות.

גםכךהפושע,אתלהענישכדיהשאולמן
אבהואאחדמצד .אלתדמןאלבשיריוהאב

עשתונותיואתמאבדאינו"הואאידיאלי:
חוקישלמציאותםאתלךמזכירהואלעולם.
נכנעיםשהבלעולם,מימותהקיימיםהברזל
אומדעתולפיהם,בזכותםאשרחוקיםלהם,
 ) 4 (בעולם".החייםמתנהליםמדעת,שלא

מימואתלעולםשמביאהאב',ב'שםמדובר
המונעתהיאבחייםנוכחותווהתרבות.החוק

לכלמעלהואהאבהעולם.התמוטטותאת
עלשומרגםהואאבלבעולם,שאנושימה

אתהמכניסהואשבמהותומפני ,האנושי

המלה.אתומאשררהדיבר
ממשילאבהופךהסימבוליהאב ,שנימצד

חוסרעצםואימה.מוותאתושמביא

אתההופךהואכזה,מאבלהיפרדהאפשרות
המתענג.הגדול"ל"אחדהאב

ימותלאהאבכי ] ... [
 .קץ?~יןאבהואכי
 ] ... [חייםירדשא;להכי
געותאינןהאבשפתי'] ... [

 ...ישמעעודהאבקולאך
האב")"קץעניים.(שמחת

קולואבלנדם,אמנםהמציאותיהאב
האבהואכאידיאלהאבמתים.אינםומצוותו
דקמתפקדהואאין .שמועםהמזדהה

החוק.עצמוהואהחוק.אתמייצגבבחינת

הגבולהאבהית","המסאפודהגבולזהו
האבממשיךשבו ,הממשיבתחוםהנוגע

עלולהתענגמותולאחדגםהבןאתלרדוף
אליולרדתאלאמוצא,להםשאיןעדהחיים,
המתהאבאומדעניים"ב"שמחתלשאול.
לבתו:
 .~~םלךלא .בךאביטעוד .בך טי~;:~
 •ייקודבשחורדג~נ:י~ךא;ת?~יןדג~נ:י
 'ן:י.לכ:~על~ך.וגעוד;ם;א;שד

 .עודתוסיפי.לא:;כיאותםתדעילא:;כי
"הברק")עניים.<שמחת

שאתלהיווכח,ניתןמאוחדתבבדיקה
מיחסיואלתדמןהעבידהזוהבסיסיתהחווייה

תרצה.בתועםיחסיומערכתאלאביועם

"חמטאפורח-תיאורטירקע

חפאלית"
בלא-מודע, ,איןהפסיכואנליטיתבתיאוריה

אחדמסמןישלמיניותהמינים.ביןהבדל
כבעלמזוהההגברהפאלוס.הוא ,בלבד

זההבדלפאלוס.כחסרתוהאשההפאלוס
האשהאיןהממשישכמימומפני ,דמיוניהוא

החסדאתמסמןהפאלוסואילו ,דברחסדה
הפאלוסהאשה.שלוהןהגברשלהן •הסמלי

שלבמקומושמופיעלמההמוענקהערךהוא
היעדראתמסמןהואכשלעצמואך ,החסד
בעודאולםהמיניות.אתשיגדירהמסמן

 ,אוניבדסאליגברימסמןהואשהפאלוס
השפעתתחתכולהנתונהאינההאשה

האשהמהווהזומסיבההפאלית.הפונקציה
 .הדדיקאליהגדול""האחראתהגברעבוד

עבודגםוכךאניגמה.חידה,עבורובהיותה

 ,לגברכמואוניברסאלימסמןלהאיןעצמה
מקבילכמושגשהאשה ,לאקאןיאמרכךועל

אלאקיימת,אינה-האוניבדסאלילגבר
בנפר.ד ·ואחתאחתכלנשים.שקיימות
עלנוספתהתענגותדדךישלאשה

לבטאניתן·לאאותההפאלית,ההתענגות
שאריתמעיןעודפת.התענגותזוהיבמלים.

אותהמקרבתשלההזוה"אחרות"אניגמטית.
ולאלוהים.למיסטיקההתרבותיתבתפישה

הגברעבודמהווהגםהיאשני,מצד

אתבתוכהשימצאמדמההואשכןאובייקט,

שיכולמהאת ,שלוהאבודהתשוקהאובייקט
מדמההאשהואילו .שלוהחסראתלהשלים

הפאליהחסדאתלמלאשיכולכמיהגבראת
שלה.

אשהאוגברעלכשמדוברכי ,לזכוריש
פונקציות.עללמעשהמדוברבפסיכואנליזה

הפונקציהבתוךנכללתהיאגםהאשה
שאלתהאתשואלתהיאכךומתוךהפאלית,

עצמהעלמביסההיאכאילוהמיניות.על
 .הגברעםההזדהותדרך
זוהינשית.עמדהבתוכולגלותיכולהגבר

הפאלית,להתענגותמעברשהיאההתענגות
משודרים,למספראותהמייחסולאקאן
לחוותיכוליםהיושהםהעובדהעלומצביע
אלתדמןבנתןכשמדובראולםאותה.

נשארושניהםכינראה ,בתוובתרצה
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הפאלית.המסאפורהשלבשלב"תקועים"

ויצר-הרע"הרעיוןהרעיה,"הרעות,

אלתרמן"אצלחאשחשלהמיתוס-
ועודבידנו'המצויותהחלקיותהעדויותלפי
כינראה,אלתרמן'שלשיריולפייותר

r:דייבפעילותואתשהכתיבהסימבוליהמבנה
בה'האשהכמיתוס,האשהאחרחיפוש

שניות,אותהמצויהזהבחיפושהידיעה.

כמצוילאבהתייחסותולאופןהמקבילה
השטני.אוהאלוהיכמימו
הקדושההאםאוהיאבשיריוהאשהלפיכך'

כאחת.שתיהן-דיוקוליתרהזונה,או
גבולהלקצהעדאחתתפישהעםהליכה
עלמדברפרוידלהיפוכה.למעשהמובילה

המוות,בדחףהליבידוכעירובההתענגות
מעברעדההנאהעיקרוןעםכהליכה

דןטוען ) 5 (במאמרולכאב.עד-לגבולותיו
כי:מירון

למיתוסיםצמודההמוקדמת,בעיקרשידתו'
והסוגיות.הפאסאליותבסימןהעומדיםאידוסיים,

אוומובסמושפלתמידלדרמההשותפיםאחד
כנועהאשההמנצלגברישבשיריםוחנוק.דקור

ונוטשמינית,מבחינהלמחצהמתהונאמנה,
צוחקתלב,ונצורתיפהבוגדנית,אשהאואותה.
הכרוךהאוהבבגברחמתהומכלהזדיםעםבלילה
המוות.היאביניהםהחיבורחולייתכצל.אחריה

האהבהגםכךקץ"לאין"אבהואשהאבכפי
אינהשלעולםקץ",לאין"פגישההיא

המתחבכבלישבויההיאולעולםמתממשת,
לעמודשאיןודחייה,תשוקהשביןהנורא
 .בפניהן

אותר,מגדלתהאלמנההסבתא
אותרמצילהשבבלדההאם
משלמתרחלאשתוחייה,במחיר

צילחאהובתונשירתה,קררכןאת
העקרותקררכןאתמשלמת
קררכןאת-תרצחובתרוהברירו,ת

השפיות.

אלתרמןנתןשלשיריושמרביתלמרות
מתייחסאינוהשירנשית,לנמענתפונים
מייצגת,לדמותאלאמסוימת,לאשהדווקא
גילומועלמדברהואזהבאופןאשה. jJשהיא
זהעיקרוןבעולם.השוררה~קביהעיקרוןשל
הגדולה","האם-ומוותחייםדואלי:הוא

פורהעיקרוןזהוחיים.ונוטלתהנותנת
הואיימסר'בהדרךשבכלכאחד'ומקפיא
שלניצניואתמיתוס.בבחינתיישאר

הזכרתיאלתרמןשלבשירתוהמיתוס
מקריבהבההילדות,מימיהבלדהבתיאור

האםאבלבנה.אתבהצילהחייהאתהאם
הקורעתאםאותהגםהיאחייהאתהמקריבה

בשיראותווממיתהצווארהמעלהתינוקאת
"האסופי".

 ,יכולכללעיניצ~אדהמ~לי
 ] ... [ ה~~ל~כמו י;~ iקך ·ה;א·

;נ:ומולאליהושבתילילהבשוב ] ... [
 ·ךןעול.ל~מ~לכון~תלילהוהיא

השני")"כחוסמתוך .•היונה<עיר

האהבההתממשותכרוכהאלתרמןלגבי
אליונושאתהאשה-מזאתויתרהלרגע,
שאינובו'שלההצורךמתוךוידייםעיניים

 .-.י= ~

~ 

היאהאהבהפרדוקסליבאורחאולםבמוות,
והופכתהמוות,אתמאפשרתשאינהזוגם

לקיוםהמחדירההיאלמת-חי.המתאת
בתנאירקאולםהנצח,גורםאתהנפשי
יתר-על-כןמהקיום.חלקאמנםהואשהמוות

האהבה .הממשיהקיוםהואהוא-

בתוךעמוקאפוא,נעוצה,"האמיתית"

המוות.

בשירת"האשהבמאמרה 6אופזאביבה

שללתהליךמתייחסת ) ( ',,תרמןאל
שלשירתובמכלולהאשהדמותהתפתחות
הןהנשיםמצריים"מכותב"שיריאלתרמן.

אשהכלכןועלאחת,ממהותחלקכולן
האשהבחוץ"ב"כוכבים .כולןאתמייצגת

ובלתי-מושגת.בכלנוכחתודאית.היא
ודוחה.מושכתומרוממת,משפילההאשה
ומרכזיחשובלפןמתייחסתאינהאופזאבל

שלהיותהעובדתוהואאלתרמן'שלבשירתו
כתיבתאתהמאפשרתהמוזה,האשה

קץ":לאין"בפגישהכגוןהשירים,
 ן:י~~~~ל~~ח ,עלי~ךת 9כי

 ) ... (דלנכ~יםאציבשווא ,לךזזצ~דחומהשווא
והשופטתהחסאאתדקל~~רים ) ... (

 ...~ל~מותי:ו i~י~יל~ד!~נ;ואומית
בחוץ".)("כוכבים

האשהאופז'כותבתעניים",ב"שמחת

קשורהוהאהבהכאינדיבידום,יותרמוגדרת

הופכתהמתאהבתואימה.מתחשלבחוויה
הרעיה.שלחייהעלעצמואתהכופהלכוח
יובסאזשכןהשמחה,יוםגםהואהמוותיום

בנצח.ההידבקותותוגשםהסופי

אתמבטאהאשהבלבהמתהאיששלזכרונו
ממנהמרפהאינוהואעליה:שלסובועוצמת

המתאלנמלטתהיאאליה.מהזדקקותופח~ת
נמשךזהבאופןוחיים.כוחממנולשאובכדי

שלהתחזקותלשםלמתהפנייההפרדוקס:
הואוהמוותהמוות,אתהמביאההיאחיים

אומרהאהבה.שללנצחיותהערובה
דן

 ) 5 (מירון:

האלתדמניהאהבהבשירחבויהקרובותלעתים
שפעתמתוךהמנצנצתרצחנית,אלימה,פראות
בשידתהחיהמת ,והנודדהגדוהצלילים.הצבעים
היאהכלה,הרעיה,גםדמים.חתןהואאלתדמז
דומה","כלת

הרעיהביןקבועדימוייקשרמוצאמירון

דבריולהדגמתקטילה.שלמכשירלבין
ההולךהאהובמייצגות:דוגמאותשלושאביא
"אחריההולךכצווארכמוהוהרעיהאחר

כולהוהיאנעורים"),לאשת("שירהחבל"
("ערבקיץ"שלאושר'של ,יופישל"מפלצת
בתי"יפההנושן").השיריםבפונדק

אור").של("שירבסכיניה"
נראהלאהספרות,חוקרישללטענתםבבגוד

שלאמביוולנטיביחסכאןשמדוברלי
דווקאאלאהאשה,כלפיאלתרמן

עיבויעלשמצביעותבמסאפורות
שמייצגאחדרעיוןכלומר'-<קונדנסציה>
בדומהסותרות,לעתיםשונות,משמעויות

מסויםבמובןהחלום.בעבודתשקורהלמה
זוכפולההתייחסותביןדמיוןלמצואניתן

בהםהלא-מודעחוקילביןולאשה,לאהבה
קשורותבלא-מודעניגודים.ביןסתירהאין

ניסוירוחןבזוזווהשנאההאהבה

הגדולהבאגרסיההשלובהלאידיאליזציה
 .ביותר
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"טוסם-פרוידהשתמששבוהבסיסיבמיתוס

על-הקדמוןהאבשלרצחמתרחש-וסאבו"
התרבות.תחילתאתמצייןזהרצח .בניוידי

לאחרמידמופיעהעריותגילויעלהאיסור
כלעםהתענגאשרזהשהיההאב,רצח

הנשים.

והןהאבהןתופסיםאלתרמןשלבשירתו
איןואםהזה.המיתולוגיהמקוםאתהרעיה
התייחסותגםאיןבהכרחבלא-מודע,סתירה
מכירלאשהלא-מודע ,טעןפרוידלמוות.
שיירהמוותהסובייקט.שלהמוותבעובדת
סובייקטיבית.נגיעהלוואיןהממשילתחום

נשאלתהסירוס.תסביךתופסמקומואת
הסירוסמולשבעמידההאימההאםהשאלה,

אתביצירתולבטלאלתרמןאתשהביאההיא
האםהחיים?לביןהמוותביןהמפרידהקו

צמודימיוכלכשנשארלהימלטניסהמזאת
שלו?הדו-ראשייםלמיתוסים

חינה ,לאקאןשאומרכפיהאשה,אם
שלבחייושהנשיםהרי ,הגברשלסימפטום
דפוסשלישירהמשךהיוואלתרמן

גםאוליביטאשאותההאידיאליזציה,
נמשכתהגברישמהצדבעוד •בשיריו

שלהמתמסבועודהאידיאליתהשרשרת
הרי ,אביודרך ,קרויהואשמושעל ,נתן

שימורשלהואבשרשרתהנשיםשתפקיד
עלעמדתיוכברהקרבה.מתוךהאידיאל
המגדלתהיאהאלמנהשהסבתאהעובדה

אותומצילהשבבלדהוהאםבמציאות,אותו
חייה.במחירומשלמתלאביואותובמסרה
נשיותה,קורכןאתמשלמתרחלאשתו

העקרותקוונןאתמשלמתצילהאהובתו
השפיות.קוונןאת-תרצהובתווהבדידות,

אתהמגלמיםאלהאפוא,הם,הגברים
עליהםשומרותשהנשיםבעוד ,האידיאל
 .המחירמלואאתכךעלומשלמות

נוצרהשבתוכההסמליתהמערכת
והמועקההחזרה-תרצח

נז-רי'הלכתי'~דrז~י:ןרק ] ... [
 ] ... [החבלאחרינצףאר

בתי'שמחה,ם-,~ב,א·יערד ]:~.[
 ,וחבלידברלנרגםערד

~תי·~·,נאדמתעלרצנחז-ר
 . ל~ז.r~יררידרך'ואל~
בתי'.הבלים,הכללא
 .והבלהבליםהכללא

בעררים")לאשתר;ש;,עניים.<שמחת

העולםמלחמתשלבעיצומהנולדהתרצה
מותלאחרשנתיים , 1941בשנתהשנייה,

בדיוקשנהבאותה .נתןשלאביוסבה,
זוהיעניים"."שמחתהקובץהתפרסם

שלבתונולדהשלתוכההסמליתהמורשת
גית-אידיאליתלוהמיתוהמערכת ,המשורר
אתלהביןכדיחייה.כלנאבקהשאתה
נפרדת,להכרהתרצהשלהנואשמאבקה

אתולנתקלחתוךיכולתהחוסרואת
ולהתייחסלבדוקישאביה,עםההזדהות
במערכתמרכוס,רחלהאם,שללמקומה

אתמייצגת ,כאמורשהיא,האם,זו;סמלית
והןהבןעבורהןהראשוניהגדול""האחר
הבת.עבור

תרצהאצלהאםשלמקומהבדברהשאלה
מולתרצהעמדהכיצדבשאלה,קשורה

עבורהבושהיולעולםנולדההיאנשיותה.
סבתה,נשים.שלמשמעותיותדמויותשלוש
השחקנית,~מהאותה,שגידלהאביה,~ם

האבשלאהובתו"הסודית",האחרת,והאשה
נולדהבטרםעודהחלהעמהיחסיושפרשת
תרצה.

הסבתא

אתהסבתאגידלהחוזרדפוסמתוךכמו
 .אותוגידלהנתןשלשסבתוכפיתרצה
שתקניתמוזרה,אםאותההיאזווסבתא

הלכההשניםשעםאשה,נתן.שלומסוגרת
ונעדרתנוכחתשחיתהלסקלרוסית,והפכה

תרצהשלהנפשיתבחוויהבו-זמנית.
העולםאתלחיותזוסבתאהמשיכה
חיתההיאדוו;;,אזאת,למרות .האירופאי

כילדהנשאלתכשחיתהבחייה.היציבהגורם
משחקת"אמאעונה:חיתהמשפחתהעל

סבתאאבלשירים,כותבואבאבתיאטרון
המליםנשמעוסבתהמפי ) 7 (שיניים"רופאת
שמריאךמשונה,ילדה"אתלנבואה:שהפכו

רק ,בגורלךיהיהמהיגידוימיםבסו.דזאת
"מסדירת 76 / 7(שיריםזאת".יגידוהימים

עצמהאתתרצהמתארתבשיריהבשמש").

סבתאבידהאוחזתומבוהלתקטנהכ"ילדה
מעורפלות,התרחשויותבעולםותועה

שלעולם-סבתאשללעולמההשייכות
ומאבקונשמטיםאובדיםדבריםשלגים,
 • ) 8 (ממנה"גדוליםבכוחות

נפשותיהקץאיןביןלשלגים.יוצאתשוב ] ... [
 ] ... [ממרסקווההבדשטיחאתלחפשלתעות.

אשכח,לאפעםאף ] ... [
 ] ... [הכלפתאוםשכחהאיך

לברא:בלי~כנסמי ] ... [

החושחש.~ע,לידנ:וי 9
הנשיה")("ארצות

הרילרן'~ק~ל.ידנ:וי Qע,צובה ] ... [
בהאוניםאין

יגוני.ב"~ר
הנשית")("ארצות

הפחדהצע,דק~ןהטיולמף~קת ] ... [
רח~דר'סיבה.ל;שאין
קולעת.בי,~ידהסבתא
 ] ... [לאחרכדאילאהיטב.

הנשיה")("ארצות

האם

עםלהתחתןמרכוסרחלכשעמדה ,-1935ב
 ,למשוררתינשאי"אלאמה:להאמרה ,נתן
יהיוחייך .טולסטויאשתשלחייהאתזכרי

 ) 9 (סבל".רצופי

עלפרסיםבידנואיןזוקודרתנבואהמלבד
שהגיעהשמרגענדמה,רחל.שלילדותה
חייה-מוקדיםשניבחייההיוארצה

שפגשתי"מהרגעאלתרמן.ונתן ,בתיאסרון

ימיכלאחד,אףראיתילאכבראותו
התייחסותהאתמשקףזהמשפס ) 9 (חיי."
התייחסותהאתוגםנתןאלמרכוסרחלשל

כמעיןכנראהראתהאותהתרצה,לבתה
לאזהבמובן •שלוהשתקפותאושלוחה
-לאםהאבשלמתנתובבחינתתרצהחיתה
אלא,-אותהשמשליםמה ,הסמליבמובן
אלתרמןכתבאותהלבלדהבדומהאולי

זהבאופןלאב.האםשלמתנתה ,בילדותו
"מסונימיהבבחינתאמהעבורתרצההיוותה

במקוםבעלה,עםהמזוההאהבה".של
אהבה".של"מסאפורה

אשהשליחסאינולנתןרחלשליחסה
כהתכוונותהמאופייןיחסאלא ,לגבר

שלאמוליחסבדומה-אידיאלעללשמירה
 •יותרעודקיצוניבאורחוכנראה ,לאביונתן

ביתר-שאתנתןשלרעייתוחיזקהזהבאופן
"מהרגערחל:אומרתוכךהקיים.הדפוסאת

אלתרמןשל(תרגומוהתרגוםאתשקראתי
שישתי yיד ] ••• [לשחק>רצתהשבולמחזה

רחל ) 9ראש".והרכנתיענקעילויפה
אבלהאידיאל,בפניראשהאתאמנםהרכינה

היאהישרדות.שללצורךגםניסויבכךהיה
גםשבחדהמידהבאותהלדאות,לאבחרה

יושבים"היינונעדרת.להיותאולהיות,לא
אנשיםשלשלמהקבוצההיינוקפה.בבית

אתמתאדתהיאכךלנתן".נלוויתשחיתה
על-גםנישואיהם.אחריכברביניהםהקשר

מקבוצהחלקדקמהווההיאשלההגדרתהפי
היאזהובניסוחהמשורר.אתשסבבהגדולה
כאנונימית.כמעטנתפשת

לתחוםלהיכנסהגורלאותיזימן"פתאום
השניבחדרלהיותהיוצר.שלהמופלא,המטאפיזי,

שלללידתהלהאזיןהמכונה,תקתוקאתולשמוע
 ,,חדשה.יצירה

להיותאולהיות,לאאוהוא:רחלשלגורלה
מהותעלשלההתיאוריםבכלהשני"."בחדד
 ,לרוךלקרבה,רמזכלאיןביניהםהקשר

פעם"אףלמיניות.אופיזילמגעזכרואין
שלבמחיצתולחיותוארייהשאניחשבתילא
זקוקכאילומ~זה".שלדמותלאאני .נתן

הואואין ,לידומוזהשללהתגלמותהמשורר
הואכלפיושחשההרגשבת-זוג.הצריךגבר

יראה.כדיעדופחדהערצהשלרגשבעיקרו
לאאניפעמים.הרבהממנופחדתי"אני
היהמה ,לעצמיאפילו ,להסביריכולהתמיד
 ) 2 (פחד?"הערצה?אהבה?אליו:שליהרגש

חד-משמעימפרידקועלששמר ,אלתרמן
עללגונןכנראה, ,הקפידהאחרים,לביןבינו
חיתהוהיא •ברעייתוהיהכשמדוברגםזהקו

עלבשמירהפעילהשותפהבבחינתכנראה
זה.יחסיםסגנון

נוקטתשהיאתוךאלתרמןאתמתארתרחל
אנושיים:לאבסופרלטיבים

הרלמרגלותלחיותכמוהיהבמחיצתולחיות
לבואיכולהלבהשלשהתפרצותיודעיםגעש.

שלמוחלטת,שתיקהשלשבועותבמפתיע.
חשההייתיואניחדשה,ביצירהשוקעהתנתקות,

אתלקבלמוכנהלשתיקה.מוכנההייתיזה,את
 ) 9 (הזה.המוחלטהניתוק
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גדולההכחשהמעין ,צעמישקראיזהכאןיש
אומרת:כשהיא

 •נתןשלהשקיסעללשמור-מלחמההיוחייכל
ההערצהזאתאפשרההכל.לבלועהכל,לספוג

שאניוההרגשהלכשר;נ,,לישחיתההענקית
רבנולאמימינוהיסענרת.בחוסר ,לולסייעיכולה
שזהידעתיבטענות.אליובאתילאומימיי
 .> 9 (פעםאףכעסתי,לאגורלי

היוההערצהומחירהראשהרכנתמחיר

כפישלה,לסבלהפיצויגםוהריחוק.הניתוק
 .רוחניפיצויהיהאותומתארתשהיא

קוראכשהיהנפלאותשערתהיה"הפיצוי
אליהםלשחקיםאותימעלה .] ••• [חדששיר
רוחנית.התעלות •בלעדיולהגיעיכולתילא

בחרהבהםהאלההשמיים ,, •הכלעלפיצוי
מאדקריםלהיותיכוליםלהישאררחל

חייהאתמסכמתהיאלחינםלאובודדים.
<הראיוןלעיתוןשנתנההזה,האחרוןבראיון

גםהיהפורסםשברוהיום ,-1985בהתפרסם

לעצמייצרתי"אנירחל.)שלפטירתהיום
 ) 9 (אמרה,מוחלטת".בדידותשלפלאנטה

ששילמה.המחירזהוהיה

שליחסאינולנתןרחלשליחסה
התכוונותאלאלגבר.אשה

ברומח-איריאלעללשמירה
וכנראהלאביו.נתןשלאמוליחס

 .יותרעורקיצוניבאורח

גםלדעתיזרחיתהפסיכואנליטיבמרבן
לאשהיאמפניתרצה,בבתה,שלההבגידה

להיות,חיתהצריכהשברבמקרםהתייצבה
בחירתהעל-פיהאב.שלכאשתוכלומר:
 .פנויזהמקרםנשאר
חיתה ,לשרודוכדיזרבפלאנטהלהחזיקכדי
מןלהימלטכדילתיאטררן"רתוקהרחל

ארתה,הצילהתיאטררן ) 9 ( ,,שבחייה.הדרמה
עללשמורגםכנראהלהעזרמידהובאותה

הכישרוןלערמתאנירמהאני"מיהפנטזיה.
הייתיאולי ,התיאטררזלאאםשלו.הענק

בחירתהאת 9') (מתה".הייתיאוליעוזבת,
מעגנתהיא ,אידיאלכעלבעלהעללשמור
הרוחות"."פונדקאלתרמן:שכתבבמחזה
מצטטת:היאוממנו

חיסאיאשםואתנעמי.חייך,היואשםקררכן

שילמת
האיןולכךרשותליאין ,שילמתיראםנעמי:
בדע ,כן •זולתונפשבעדנפשרלתתלאישרשות
חינם.לתתמלא.עולםבדעחלום.בדענפש,

הזדהותלדרגתשלההוויתוראתמעלהרחל
הראיוןשבתחילתשוכחתוהיא ,בןהקורעם

"פונדקאתכתב"אלתרמןכי:סיפרה
מה ) 2 (בשבילי".תפקידשרםבלי·הרוחות"
העונג,ערךאתהואלראותמסרבתשרחל
שלרעייתוהיותהשלה.הסבלמןחלקשהיה

ירדהשלאבהצגהחייה,תפקידהיהאלתרמן
הגיבורים":"מרתלאחראפילוהבמהמקרשי
 ••.שלוהמידותבטוהרלולהידמות"ניסיתי

[~ 
~ו

 )-60ה<שרבתתרצהבתרעםאלרתןם

אנימי .להשרותבכלליכולהשאנילא
עדייןאלתרמןעםשליהקשר ...לערמתו?
עומדתזראידיאליתהתייחסות ) 9 (נמשך".
זכאילדבריולאקאן:שניסחלמהבסתירה

סיבתהיאהאשהאםרקולאהבהלכברדהאב
ששמרה ,אלתרמןשלאשתו •שלוהתשוקה

על-מפניונשמרהעצמהעתובאותהאותו
אותרלהשאירגםבחרההאידיאליזציה,ידי

בכךולמחוקהמת-החי,בבחינתמותרלאחר
המרות.לביןהחייםשביןהמחיצהאת

אלתרמן:כותב
ראשיבהירת ,מאדברדדחגשלבאדיםפעם,לא

הזווית.מןיוצאתאת-ראיתי ,השלחןעלגרסם
בידיךלהקפיאניבחשכהנותרתואתהלכוכולם

 ) 5 (הקרות.

סותריםרגשותמשניהמורכבזה,מעיןקשר

מקפיאכקשרכאןהוארוניתוקהערצהשל
אהבה.וללא

הדברלבתה,שלההקשראתמתארתכשרחל
אותרהעתקתהואמדבריההעולההמרכזי
נתןמבחינתהלבתה.מבעלהקשרשלדפוס

 .בחוץנותרתהיאבעוד ,צמדמהוויםותרצה
עצמהאתשלאבחריפותלומראוליניתן

באמצעותבתה,אתאלארחלהקריבה
היעדרות.בצדאידיאליתהערצהשלהשילוב
צריכהשהייתיבתלי"חיתהרחל:אומרת
מושגהואהשמירהמושג ) 9 (עליה".לשמור
משפחתשלהפנטזירניתבתפיסהמרכזי

רחללתרצה,הקשורבכלאבל ,תרמןאל
נתןאתתפסההיאנעדרת.בעיקרחיתה

"הבתאחת:אידיאליתכמקשהותרצה
לבתה,רחלקוראתהנפלאה",
אתממניירשהולאברשהיההנעלהאתשירשה
חרגביניהםהקשרבי.שהיוהגדוליםהנוחרת
קשרהיהזהלבת.אבביןהמקובלמהתחום
האמא,הייתיאניעליון.קשר-במינומיוחד

העמוק, ,האמיתיהקשראבלהמבשלת.הקרנה,
 ) 9 (ביניהם.היה

נוגעשהוא ,מיתולוגיהואהקשרעד-כדי-כך
אומרתשהיאכפי ,מטאפיזי""קשרשלברמה
יכולתהחוסראתומבטאת ) 10 (אחרבמקום

 :אותולתארכדיבמליםלהשתמש
שחייתיאחרידבריםרלביסאלנסותיכולהאניאיך

אניאיךתרצה?כמררבתנתןכמרבעלבמחיצת
 ) 9 (ביניהם?הקשראתלהביןאפילויכולה

 •בחוץנותרהרחל
אמה,עםלהזדהותניסיוןעשתהתרצה
היארכךבתיאטררן.לשחקשניסתהבשעה

אניכיאימפולסיבית,כותבת"אניאומרת:
בחרתיכמקצועאבללכתוב,מוכרחה
להביאיסתהבשרחלאלא ) 10 ( ,,במשחק.

זוקפתאףוהיאכוחה,בכלמכךאותה
מקרשיהבתשלהרחקתההישגאתלזכותה
לאנשיםנועד"התיאטרוןהבמה:

שכרחםלמופנמיםלא-אקסטרוורטים
שלו.הפחדרגעאתישמקצועלכלבכתיבה.

להמשיךיכולאינולהדבירויכולשאינומי
] ••• [ ) 10 ( 

גתהבנסישלה.הטריטוריהעלשמרהרחל
הפנטזיהכבליאתחיזקההבתעםמהקשר
תרצהאתשקשר ,העליוןהקשרבדבר
הינתקות.שליכולתללאלאביה
בנוסףשניהם.אתהערצתיב~לם,מאושרתהייתי

הכלים,נושאכמרלכל.מרננההייתילאהבה,
אנשיאחרילזחולמאושרשהיה ,פגשוםנשר

 .> 9 (הגדוליםהחלומות

דוןאבל ,האבירשלמשרתוהיהפגשוסנשו
נעדרמדומה,אבירכידוע,היה,קישוט

הטראגיהאלמנטחיתהואבירותוממשרת,
 .לכישלוןמראששנועדהמפנישלו

מלחמתו •סיכויכללההיהלאמלכתחילה
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אפוא,היא,הדוחבסחבותקישוטדוןשל
מלחמהבהיותהמראש,אבודהמלחמה

שלב~לםהסתפקהרחלפנסזיוגית.
ולאכצלליםאותםהותירהוהיא"אביריה"

וחולשות.תשוקותצרכים,בעליאדםכבני
שלאמפנילאלתדמן'התאיםזהמבנהואם

בנהשאותוהמיתולוגיבעולםהתנגש
כלבמשךנגדונאבקהתרצההדיבשיריו'

שלה,בסימפטומיםהתבטאוהמאבקחייה,
הסדאגי.ובסופהבשיריה,

האהובה-הצל
הקשרבצלכבדעמדהתרצהשללידתה
מרכוס,רחללאשתו'אלתדמןשלהכפול

"האשהשחיתהניגרר'צילהולאהובתו'
דילאתרצה.שלחייהימיכלהאחדת"

אשתועםלחיותנשארשאלתדמןלומד'
מןאחדיםלטעוןשמנסיםכפיבתו'בגלל

יותרהרבהסביר .זובשאלההעוסקים
כפילוהכרחיתחיתההזושהכפילותלהניח,

היה<והלאשידתוואתחייוכלאתשאפיינה
כיאודלנדבפניעצמועלשהעידאלתדמןזה

האשהחיתהצילהתאומים")."נולדתי
אבלקיומהעלשיודעיםזוהזרה,האחדת,

יודעים.לאוכביכולעליה,לדבראסור
גםגדולה,אהבהכנראה,שם,חיתהכיאם

מנחם .ובקודכןביראהלוותהזואהבה
"צילה :אומדאלתדמןשלגדףהכירמן'דוד
יראתלהחיתה .בנוכחותולזכרהעזהלא

הואאלתדמן.מפניכפשוטהידאהוגםכבוד
וצילה ) 11 (קדוש"דברכעלכבודהעלהגן

מפנימותה,יוםעדבערירותה,נשארה

היאלאלתדמן"."שייכתבתוויתשסומנה
היהקודבנהאבלאובייקט.למעיןהפכה
מלבדדברלינחוץ"לאאהבה:קודכן

דרומןמנחםואומד .לוכותבתהיאאהבתך"
אתלמענוכביכול'הקריבה,"צילהביומניו:

קודכן.שוםהקריבהלאהיאלא,חייה.
ממנוהסתלקהאילוחיתהמקריבה

 ) 1 ( " •••מזמן

אפילואותהוהכניסהצילה,אתקיבלהרחל
שתוארההיחסיםמערכתלאודביתה.לתוך
היאמפתיע.אינוכללהדברלכן'קודםכאן
היינו'כאשה.לצדוהתייצבהלאמעולםהדי

מתוארתתרצהואילושלו.התשוקהכסיבת
 •אשתוחיתהכאילולאביהשקינאהכמי

אתתרצהתפסהמאמה,פנויהמקוםבהיות

רמזמצאתימשידיהבאחדהזה.המקום

שפהשלרמזבחייו'האחדת""האשהלמקום
הבגידה:עלהמעיד
שלה,נ~לףאתה
שמעתיבמקרהאני

 :, iבנארתךצלצלהאיך
עברתי.במקרהכך,ואני

עגולהיההכל
 ,דברהיהלאוהכל

פשוטחלוםהיהזה
קצר.חלום

העגול"),בירחנרגעתאני"חלום:<צפנת.

צילהשללשמההלשוניהרמזעלהדגשה

כולושייךהשירפונהאליוהאיש .שליהיא
במקדה,באהכךעלוהידיעההאחדת,לאשה
מסתתרתהחלוםבתוךודאית.היאולכן

השיר'מןשנרמזכפי-ה"בגידה"האמת.

עםאחדקללרגעתרצהמעומתתשבו
גםשהיאתשוקתהשלהממשיהמימד
למעשהשהואלמשהו(תשוקהשלותשוקתו

אשהחיתהשלאביהבכךחיתהלא-אבוד>
באהבתו'הכירשלאבכךאוליאלאאחרת,

וההכחשה.האידיאלבכבליכוסתההיאוגם
דברכעלצילהשלכבודהעלהגן("הוא

ה"חסא"הפסיכואנליזה,מבחינתקדוש").
האהבה.אחדהולכיםכשלאדווקאהוא

בפניהשאירוהאבשלוההכחשההכיסוי
שאלתמוללעמודחיתהשצריכהתרצה,

אידאליים""יחסיםשלמאובןדפוסנשיותה,
על-ידישאופיינויחסיםלאמה,אביהבין

קרבהעלולאמדחקעלוהצביעוהיעדרותם,
כמוהאידיאל.שלבשקדשכוסויחסים-

 PERE--הלגבילכןקודםכבדשנאמד

VERSION , עצמועללקחתהאבעלחובה
אתלגלותתוכלשבתוכדיאהבתוחסאיאת

שלהתשוקהסיבת<שהואכאובייקטמקומה
הסובייקסיביותאתלעצבכךומתוךהגבר>

עלשמדשאלתדמןדקלאשלה.הנפרדת
נצחית,להשאירהכדיכלא-מוגשמת,אהבתו
"הכללאילוזיה.האהבהאתהפךגםאלא
העגול'דבר".היהלאעגול/והכלהיה

שאינומפנילא-כלום,בבחינתהואהשלם,
עלדווקאשבנויהלתשוקה,מקוםמותיר
שבהווייה.החסדעל"לא-הכל".שלמבנה

תרצה

מכלהריקותידיי
עדיך'מגיעותמגיעות,

 ..פח.דשלירוקהרעידההריקמלוא

ההיסטריהמבנהתיאורטי:רקע

שלבאלהבתשלכניסתה ,פרוידלפי
שבומקוםמאותונובעתהאדיפליהתסביך

מגילוי :היינו •תסביךמאותוהבןיוצא
במליםאוגברי'מיןאיבדלהשאיןהעובדה
מסילההבתהדמיוני"."הסירוסמןאחדות,

כךובשלהאם,עלזהלהיעדרהאחריותאת
עוינותשלמקודהעוינות.דגשיאליהמפנה

שלהראשוניבשלבנעוצהפרויד'לדעתזו'
האם.עםיחסים

פרוידמתארהנשית""המיניותעלבמאמרו
גבולות,כחסרתהילדותית""האהבהאת

ואינהאקסקלוסיביתבעלותדורשת
להאיןזאת,ועםמהבל.בפחותמסתפקת

להשיגבאפשרותהואיןגרדתמרמסדה
נועדההיאלכן'שלם.סיפוקלידיולהגיע

עמדהלידיהמביאהבאכזבהלהסתיים
טענותיהשכלואומד'מוסיףפרוידעוינת.

אותההאכילהשלא-אמהכלפיהילדהשל
באהבתהלהתחלקאותהשהכריחהמספיק,

המיניתהפעילותאתשעודדהאחדים,עם
כדיבהןאיןאלהכל-אותהאסדהכךואחד

אפוא,יתכן'עוינות.אותהאתלהסביר
דווקאלהיעלם,הואלאםהקשרשלשייעודו

המתאפייןהראשוני'הקשרשהואמפני

אפשריבלתיוהדירבה.כהבאינסנסיביות
בלילאדם,גדולהאהבהלהדגישכלל

ולהיפך.גדולה,שנאהגםלכךשתתלווה
האמביוולנטיותעלפרוידמדברהזהבהקשר

המעבדעלמדברלאקאןהראשוני".ש"בקשד
הכבולקשרשהואשניים,שלמקשר

אלבמראה,ההשתקפותבבחינתבדמיוני'
זומערכתלתוךשמכניס-שלושהשלקשר
המוות,ואתהשפהאתהסימבולי:המימדאת

היותביןהמעבדאתמאפשרכךותוך

סובייקט.להיותאובייקט
עללענותאשהכלצריכהלבינהבינה

להיותלגביההדברפירושמההשאלה:
הא-סימטריהאתהדגישפרוידאשה?

לאשה:גברביןאדיפוס"ב"תסביךהקיימת
מושגתאינההאשהשלמיניותההגשמת

שללזוסימטריתבדדךאדיפוס"ב"תסביך
הןהראשוניהאהבהמושאהיאהאםהגבר.

אףושניהםהילדה,בשבילוהןהילדבשביל
לעבודצריכההילדההאב.עםמזדהים
אהבתה.כמושאלבחירתוהאבעםמהזדהות
נאהבתובהיותהלאב,אהבתהבאמצעות
כפי-הנשיתזהותהאתבונההיאעל-ידו'

האב.שלבעיניומשתקפתשהיא

חיתהתרצחשלהקיומיתהחוויה
היאובציפייה.בברירותגבתמער

אפשריאניחעםשהקשרלמרה,
ואתאתו,מלאחהזרחותדרךרק

 .זומהזרחותלחלקחפנהשיריח

בעיקרזוא-סימסדיותממוקמתלאקאןלדעת
הואשהפאלוסבגללהסימבולית,בדמה
שכבד(כפיהמיניותשלהבלעדיהמסמן
הפאלוסהנשית).למיניותמסמןאיןציינתי'

אותואתכלומדהתשוקה,אתהמסמןהוא
 •הסמלילמבנהאינהרנטישהואבהווייהחסד

בתרבותנבחרשהפאלוססוען'לאקאן
ביותרהמוחשיהמרכיבשהואמפניכמסמן'

ויחדהמינית,ההזדווגותשלהממשיכמימו
דדךהיעדרותואתגםמסמלהואזהעם

החסדאתהמסתירועומדזקוףפניסההיפוך:

אתלמלאיכולהפאלוסלאקאן:כדברי<או
מכך'נובעמכוסה).שהואבשעהדקתפקידו

דדךמושגתהאשהשלהדמיוניתשההזדהות
בגללהאב,עםהזדהותהשלהמעקף

<עדיפותהפאלילמסמןהדמיונית""העדיפות
הממשיהמימדשמבחינתמפנידמיונית,

בדמהואילודבר'חסדהאינההאשה
כמוה>.בדיוקחסדהגברהסימבולית

הילד>בשביל(כמוהילדהשבשבילמהקביעה
בתסביךעדךובעלמרכזיגודםהואהסירוס

מהפונקציהתוצאהשזוהייוצאאדיפוס,

נדרשהמיניםשאחדיוצא,ועודהאבהית.

כבסיסהאחדהמיןשלהדימויאתלשאת
לעבודהבתעלכךאחד .שלולהזדהות
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הסירוסלשלבלהגיעכדינוסףתהליך
אחרת.כזהותהנשיתולזהותהסמלי
ההזדהות,בשלבנעצרותרבותנשים

ההיסטרי.המבנההםשתוצאותיו

ההזדהות.מושגעלמליםבכמהצררךישכאן
של"פסיכולוגיהפרויד:שלמאמרומתוך
היאהזדהותהאני",שלואנליזהההמון
לאדםרגשיתהתייחסותשלהמוקדםהגילוי
דר-ערכית.מראשיתההיאההזדהותאחד.

כלפיחיבה ·שללניסוילהפוךיכולההיא
אתלהביעגםיכולהמידהובאותה ,מישהו

הבדלקיים •במקומולבוא ,לסילוקוהמשאלה
האבבחידתלביןהאבעםהזדהותבין

הואהאב ,הראשוןבמקדההאהבה.כמושא

השניבמקדה ,כמוהולהיותשרצונךהאדם
 •לךשייךשיהיהורצההיית

משניאחדלבםאיכולההיסטריהסמפםום
שלבהקשר ,כללבדדךאלה.רצוןמצבי

הואההזדהותשלמשמעההאדיפליהתסביך
האם,מקוםאתלתפוסהילדהשלערייךרצון

אהבתאתאזמבםאההיסטרירהסימפםרם

האשמהדגשיבהשפעתכאשדלאב,המושא
לתפוסהסמויההמשאלהבסימפטוםמתגשמת

כמרה.להיותהיינו:האם,מקוםאת
אותוגםלהיותיכולההיסטריהסימפטום
אפשרואזהאהובה.הנפשאצלכמרסימפטום

בחידתבמקרםבאהההזדהותכילומד
תכונותאתעצמועלנוםלהאניהמושא.
המושא.

לובשתנשירתהלגביהאשהשלכששאלתה
כךעלהדברמצביעהיסטריה,שלצררה
בירתו:הקצרבשביללבחוריותרלהשקל

תומכתזוהזדהותהאב.עםההזדהות

הלאהמשאלהשל(במרבןהאבשלבתשוקה
במקרהתשוקתו.עלשומרתשלו).מודעת

תשוקתועלשמרההיאותרצה,אלתדמןשל
כשלםהסימבוליהמבנהאתלשמורהאבשל

 •חסרללא-אידיאלי

מכל"חריקות"ידיי
אלתדמןכתבשנתייםבתתרצהכשחיתה

-העשירי"האפרוחשנקרא:ילדיםשיד
ב~יצתר".כלואשנשארבאפרוחמעשה

ופלאהפלאהעולם
 ,גדולכך-כלהעולם

הכלאבביתאנירק
יכולאיניולצאת
אמאאת, ה~~אמא'לי

פנימה?שכחתיניזהלמה
אתזעבאביגםלמה
 ?~ל~וותבכ;,זקוניובן

מקשרזה,לכאודהתמיםילדיםבשיראפילו
חווייתלביןנולדשדקהאפרוחביןאלתרמן
חיהאבתרצה,שלבעולמהוהמוות.הנטישה
כותב,שכשהיה ,כךכדי<עדי'ימהפגבעולמו

שהיהאוכצללים", Qמדל.כיהביתבני"היו
רחלוהאםב"בסיז,ו".)לילותיואתמבלה
תרצהשלהקיומיתהחוויהבתיאםדון.היתה
ובציפייה.בבדידותמעוגנתאפוא,היתה,

שעהעדהמדפסתעלמחכההיתההיא
נושאתארהתיאםדרןמןאמהלשרבמאוחרת

הקפה.מביתהביתההשיכוראביהאת

יביןלא"אישתרצה:תכתוביותרמאוחר
אחד"יוםבויקיץאשדהאישזולתילדללב

עםשהקשרלמדה,היאהנשיה").(אוצרת
 ,אתומלאההזדהותדדךדקאפשריאביה
 .זרמהזדהותלחלקהפכהשידיהואת
אביהשירים.תרצהכתבהמילדותהערד
ואיזהמתיהחליםרהראשיריה,כלאתראה
השיריםאת"הדפסתילהדפיס.וארימהם

מעריצהשאנייודעאבא •לרשנואר
תרצהשמדדההיחידההמדידה ) 10 (אותר".
נתןשניסה<כפימשפחתהשםבשיבריהיתה

שמהאתשינתההיאבילדותו).לעשות
(גבר),המןואתהל'אתבהורידהל"אתד"

המקום ,ואכן<אתר).המקוםאתובהשאירה

הרגישהשממגרהמקוםהואברשבחרה

אביה.עםוייחודימיוחדקשרנאותרנאהבת,

האםהאב,על-ידיונתמךשנבנהקשר
 .מהצדבההמתבוננתוהסביבה

צבאיתללהקהתרצההתקבלהאביהנזכרת
אלתרמןכותבפזמוניםלמענהחיבראףרהרא
החיילת:לבתר

ממלאאנישגםמהרהראניפעמיםשלי,תיצקין
אימוניםאימונים,חובתכמוךאלהבימים

מחוץכשאתאלייךגעגועיםנשיאתשלותרגילים
לאזהבענייןכיהיטבאנייודעזאתעםלבית.
אשאראלייךהגעגועיםולגביכלום,לייועיל
הכשרהעודלושאין ,גמורטירוןבבחינתלעולם

 10כלשהו.<ציודולא

הגעגועים"ב"אימרנימצליחאינואלתרמן

פרידהכללמתחוללתלאבעצםכילתרצה,
לבינה.בינו

ביןהאשהחצויההפסיכואנליטיתבתיאוריה
עצמהבפניסובייקטלהיותהאובייקטהיותה

לאם,הופכתכשהיא .הגברעבורואובייקט
היאבעצמה,רגם,ביצירהמשתתפתגםהיא

הואהגברגםדרכה.ערברהחצייהקו .יצור

ערבראיברהחצייהקראולם ,וייצררירצד
קובעולכןהאשה.לביןביבראלא ,דרכו

החלום><ארהסימפטוםהיאהאשהכי ,לאקאן
שלבמקומרממוקמתנהירתה ,הגברשל

אבר.ראובייקטשהוא ,שלוהתשוקהאובייקט
האמתאתכמכילההאשהאתחוקרהגבר
לאידיאלהגבראתמעלההיאואילו ,שלו

-לאשהיאמההואזהאידיאלהאחדות.
היאהרי ,לאחדהופכתאמנםהיאראם .אחד

הגדול""האחרלהיותזמניתברהופכת
עצמה.ובשבילבשבילו
כלקררםהגבריהמיןבאיבררואההאשה
שלהוכחהכךאחרורק ,הבדלשלסימן
האבו.דהראשוניהאובייקטאתהמייצג ,חסר

תרכליותרשמאוחדכדיהאבעלשומרתהיא
כלל<בדרךהגבריהמיןאיבראתלקבל
כתינוק>.-תחליפיתבצררה
היאתרצה,שחיתהכמומועדפת,כבת

בפרידההצורךמפנימרבםחתכביכול
אתמוצאתהיאבאבהסירוס.עםרהתמרדדרת

לה.שחסרההאחדותאתשלה,האידיאל
רואהשהיאכפינשירתה,אתמפתחתתרצה

להיותשהופךהאב,שלבעיניוארתה
לאעודכלהגדול""האחרבבחינתבעבורה
שבויההיאעצמהשלההתשוקהאתגילתה

הגדול"."האחרשלבתשוקהלחלוטין
קררםתיארתישאותרהמבנהבגלל ,לטענתי

בבחירהחייה.כלשבריהתרצהנשארה ,לכן
לא"אםלביןאמות",-אותיתעזוב"אםבין:

כיווןעצמי.אתאאבדאני-אותיתעזוב

שלבארנוןבחרההיאאתה",אהיהשאז
בסופואותהמובילשבהכרח ,דבר-עצמה
עזיבהשלהראשונהלאפשרותגםדברשל

מרות.בעקבותיההגוררת

מולהעמידהלשלבמגיעהאינהתרצה
הואלכךשהתנאיכירון ,הסמליהסירוס
חסרשישבכךאביה,שלבסירוסהכרה
בלתידברזהרעבורההזה.הגדול"ב"אחר
עבורו.אפשריבלתישהואכיוון-אפשרי

ידעבהקייםמרומה.אינהתרצהזאת,ועם

הגדול"."האחרשלבאהבההמצריהעונג,על
דיוק,ליתרארזאת,יודעתהיאחייהכל

המובהקשהסימןהלא-מודע,הידעבהקיים
שליוותהחרדהאותהזוהיהחרדה.הואלו
ההתבגרותגילמשלבלפחותתרצהאת

כן.לפנישגםוייתכןשלה,
מחכההיתהכיצדתיארהמשיריהבאחד

ידביהיתה"לאחזר:ולפתעשיחזורלאביה
אלפתעעסווידידים;אבירקאיש.

<שירים ." ••..מגודליםפרועים, ,המסדרון
תנ"כיתאסוציאציהכאןמהדהדת ) 76 / 77

מתייחסתבתנ"ךבר" .."י.דהניסויכאשר
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1 
גםהיתהה'"יד :אלימותשללאקסתמיד

 ,יתר-על-כן .) 15ב'פרק(שופטיםלרעה"
אלידךתשלח"אלכתוב:יצחקבעקדת
ואילו ,כקורכןהמועלההואהבןשם ,, .הנער

והאסוציאציהבנערה,מדוברשלנובמקרה
בשיראומרתתרצהמינית.גםבהכרחהיא

משוםאוליבכךוישבתומתה.שנשארה
עצמה.שלהלפנטזיותתשובה
היחידיהרגשהוא ,לאקאןאומרהחרדה,
עלהידיעהאתהדחיקהתרצה •משקרשאינו
שובחזרזהוידעהוריה,שלבחייהםהשקר
בחרדהוהתבטאהמודחקמןעלהושוב,

לאשתרצהאמת,זוהיתהובסימפטומים.
 ,לומרניתן ,לכןבה.להכירמסוגלתהיתה
היאשמרה ,בתועלשמרמשאלתרמןשיותר
המבנהפיצוץמפניעליושמרההיאעליו.

הסדקאתשהסתיר ,האידיאלי-מיתולוגי
תרצהשילמהזושמירהעל .בונחושאשב

"שירבחייה.גםולבסוףהנפשיתבבריאותה
לבתוקוראהואשבו ,אלתרמןשלמשמר"
לשמורבקשהבעצםהואעצמה,עללשמור

שהואהמיתולוגיהמפניבעיקרעצמהעל
וכמועפרכמו''הסמוךמפני-יצרעצמו

"מןהממית.הואביותרהקרובשמיים":

בארכמיוהמושך/והממיתהמחכהמןהדומם,

משמר")."שירקיץ.<חגיגתנירים".ואש

רעייתואחריהרודף ,המת-החיהעינייםאיש

הרעיה.שלאהובההריהואלמוות,מעבראל
מןאפוא,אורבת,ביותרהגדולההסכנה
הלא-מודע:עלאומרלאקאן .ביותרהפנימי
מודע,הלאלאדם,ביותרהאינטימיהדבר
וגם ) UNHEIMLICH (המאוייםהזר,הוא

"הסכנותהאחר:שלתשוקתוהיאהתשוקה
במעגלאולירובצותמאה/והןומספרןרבות

 /יראה,אתאותןלאאך ,אותןלאאורב/אך
("שיר ,, ...והמלאההמאוהבהנפשךאתרק

משמר").

הבתאתמזהירשאלתרמן ,לומרכמעטניתן
האהובהאבקץ,לאיןאבאותואביה,מפני
"אחראותו .מותולאחרגםמתשאינוביותר
המלא"אלוהיםוהמתענג:הרודףגדול"
 /העולם,סוףעדבקיץמלאנוועדנה,רחמים
 ,אבינושל~בקולוהארץמעפראלינודבר
"קיץבשירתרצהכותבת ,,קם.לאאשר

תרצה:שלבנהאומראחרבשיררחום".
בצורהכךאחרשמתים/חוזרים"סנאים

/יושבתושומעת,יושבת"./אניאחרת

בשמש")"מטריות 76 / 77(שיריםונזהרת."

 .אחדממקוראפואבאותוהאימההאהבה

כעת,קרבתואתשניתעליחלדוהוא
עיגימתוך יד~~~ירוק

הכבדמסהראתכ~לאיעליויהלך
יי. riאליוויבהירו
לספר")ספרבין"שיר 76/77(שירים

חשפהתפקיר

תרצה:כותבת

סוערתאינןלעולםהמלים
סליחה""סערת,בעצמן:אומרותהן

איל.מת""אניצועקים:בהןרק
בוכה!"לא"אנימתייפחים:בהןרק

וזמן",)"דם , 76/77(שירים

אתאלתרמןנתןשלאביוהעמיד ,כזכור
דמותזווחיתה-האידיאליתכדמותביאליק

שלדמותועמדהתרצהבפנימשורר.של
אלהדרךלהיותהפכווהמליםאביה,

ביניהם.המלאהההזדהות
עלבנויהסימבולישהמבנה ,לזכורחשוב
מצליחהאינהשהשפהמהעלגםאבלהשפה,
ביןשנמצאחסראותועלכלומר:לבטא,
העשויהנוכחותהיאהמלהשהריהמלים.

הדבר"שלהמוותהיא"המלהמהיעדרות.
המליםבין-היידגרבעקבותלאקאןאומר

נראה,האבודים.האובייקטיםנושרים

 •עצמוהדברהיוהמליםתרצהשבשביל
ונגעקצהועדכאןהובלהסימבוליהמבנה
עדייןכשהיאלהכותבאביה •בממשי
מתחילה:משוררת
הנהדרהשירעלדעתימהילךכתבתיאתמול
לךאינםשהשיריםאנייודע •אלינוששלחת
שלצידוקוכל •הפנאילשעתתרותמרבבחינת
באשהוא ,בכךדברשלבסופוהריהו ...הזההעמל
אתולחיותשיריםלכתוביהיהשאפשרכדי

 ) 10נכתבים.(השיריםשעליהםהדברים

בשירההן-המליםהםחייהשלהחומרים
(גםשלההנצחיהריחוףזהו .בתיאטרוןוהן

העלמהשלדמותהאתבגלמה ,בתיאסרון

נתר,עלשמרמשאלתרמןיותר
פיצוץמפניעליוהיאשמרח
גי'חאיריאלי-מיתרלרהמבנה
נחרנו.שנשאהסרקאתשהסתיר

תרצחשילמהזרשמירחעל
גםולבסוףהנפשיתבבריאותה

נחייה.

שגם ,הסיפורומענייןבסוף.מתההיאיוליה,
עלשכבהעדייןהיאהתרוקןכברכשהאולם

בעלהאתהאחרונה.המוותבתנוחתהבמה
הואבהצגה.הכירה ,קוטלרעודד ,הראשון

בתיאטרון>.-ערבכלידהאתמבקשהיה
גםהיאבזמןובועצמוהדברהיאהמלה
קירקגורהסדק.אתמאחוריוידשמסתהמסך

המשורר:אלמתייחסכשהוא ,ביומנוכותב
שהחייםפורשומשורר?להיותהדברפירושמה

שונותבקטגוריותמצרייםהמציאות,האישיים,

קשורזההפואטית.היצירהשלמאלהלחלוטין
האישישהקיום ,בכךרקבדמיוןהנמצאלרעיון

 .עצמךרעלהפואטיעלסאסירהיותרארפחותהוא

לביןהעושההגיבורביןמפרידקירקגור
 .עליוהכותבהמשורר

קנאיתבעיןשומרהואאבלכלום,משלולראין
 .בידרשהופקדהפיקדוןעל

ניסו ,בעקבותיושהלכהותרצה ,אלתרמן
הפכוהמליםלגיבור.המשורראתלהפוך
לחומריות,הפכו ,מטריאליאלמנטלהיות

האות .כמסמןולאעצמו"כ"הדברונתפסו
המלה,שלהמטריאליתהמשענתאמנםהיא
ולכן ,בממשינקודהמשענת,רקזואך

 .צעמובדברולאבמשמעותהיאההתענגות
אותהקיימתהפרק,בראשיתהמצוטט ,בשיר

האמתאתכמייצגותהמליםשלדואליות
 .השקראתבחובןוכנושאותהבלעדית

אתאתרתרצהמדגישההלולין"מותב"שירי
"במליםהמלים:שלהחומריתהממשות
"אניאו:אלי".תזהבנההןעופרתיצוקות
אלוהים/עלשמספרותמליםאותן:רואה
(שיריבאבן".גיציםגרזיניות,נפחיות,מלים
ממשאפשרמלים")"זכר .הלולייןמות

 .אותןולחושלראות
היולאהמליםתרצה,שלשמבחינתהאלא
כמואותןלומדתהיאאביה.שלאלאשלה

בפחד:;שיננתימלידאת"ואניתינוק.
 •הלולייןמותדי.(שי ,, •חבל •אחרי •צוואר
כמומלהוכלמלה.מלה,הולך")אשר"הזה

היאבשיריהזאת,ועםבבשרה.נחקקת

ביןפערשקייםמודע,שאינוביידעיודעת,

אביהשלמרתולאחרהאמת.לביןהמלים
משמר":"שירשלבמליםאליוכרתכתהיא

מאד.אותךשומעתאני

הערבשאמרת:מהאתמלספתאני
לרחמים,באחראלחסד.בא
 •להבהילכדיבאאינודברשרם
מלים.מלאהאנייודעת.אני

לדקה"),הימים"אחריתשומעת.(תמונתך

היאאיןזאתובכלמלים,מלאהתרצה
 .הממשישלהחוראתידהסתלמצליחה
מועקהארתההואלכךהמובהקהסימן

ודווקאחייה.כללאורךכמעטאותהשמלווה
שהןבכךזומועקהשבונותהןהמלים
שמישהו/מלחשוב,"קטרגתיאותה.בולעות

הופכותהמליםמלים".שהפכתיבאימהיקרא
צעמה.להווייההחוראתהסרתםמאובייקט

והמועקההמאבק

אירעהתרצהשלהראשונהההתמוססות
מאביה.שלההראשונההמציאותיתבפרידה

משחק,ללמודלניר-יורקאותהשלח(הוא
חקלאות>.ללמודלצרפתשלחושאביוכפי

צריךהאב ,הפסיכואנליטיההינםמבחינת
הסירוסעובדתאת ,לבתווגם ,לבנולמסור

כדי ,אי-הווייתושלהסודאתלמסור ,שלו
 .סימלילאב-האב"ל"שםליהפךשיוכל
שלאמאחר ,ונתןתרצהשלבמקרהואילו
הריביניהם.זוסימבוליתפרידהחלה

הואבתוכה,האב"ל"שםנזקקהבושברגע
כזהמשברמובילכללבדרךנמצא.לא

לפסיכוזה.
ידוע ?פסיכוטיתתרצההיתההאם

שאלתרמןידועאושפזה.ואףשהתמוטטה
ארצה,להחזירהכדילארה"בלנסועמיהר
זונסיעהסביבמיתוסמעיןאפילוונוצר
היחידהנסיעתוזושחיתה ,נאמר •שלו

(היונכונה.אינהזושעובדהלמרות ,לחו"ל
רקששהה ,נאמרקודמות).נסיעותשתילו

אינוהואאףזהודברבניו-יורק,אחדלילה
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מעידהרקשהדרמטיצזיהאפואיתכןמדויק.

 •המשברעוצמתעל
(שהיהקוםלרעודדנמנע ,לעתוןבראיון
פרסיםרקומסרמלפרם,בניר-ירוק>אזאתה

אלהזהיריםדבריםדווקאאבלמעסים.
אומרזה.במאמרנאמראשראתמאשרים

קולםר:
שלבכוחהתשתנהשהמציאותהאמיןאלתרמן
העצומהאהבתוובכוחהחזקרצונובכוחהמלה,

 .מתחתשהתרחשמהאתראהלאהואלתרצה.
 ) 3לאפר.(

עצמושהואהאידיאלעםהזדההאלתרמן
להכירסירבחראאסונו.נערץובכךבנה,
חראכלומר:לדעת.התעקששאדיפוסבמה
שלהידיעהמחירהאב.אתלהורגסירב

שלאי-הידיעהומחירהעיוורון.היהאדיפוס
 •בתרשלגערנהשהיהאלתרמן
לרחל:אלתרמןכותבבניו-יורקבהיותו

ריפהובריאשקסהכללאדגה,מקרםאיןכעת •••
לאלכאןנסיעתיכן'אמנם •••ואהבהשמחהומלא
נסיעההיתהזרקל-ערך.ענייןלשםנסיעההיתה
שלולנסיהגעגועיההכרחית.אפילומא.דנחרצה
רבנפשימתחלידיארתההביאושלנרתרצה
עמדההיאזה,כלנגדנלחמהשלנרתרצה •••ביותר

אלהבכלנלחמההיא •••וממושכתכבדהבמערכה
השמחה •••בבדידותרגםלרוברבארמזבכוח

ארתהממלאיםוהעבודההחייםוכוחותוהתשוקות
ערךהיהלכאןשלנסיעתיספקאין •••שרב

 ...מכריע
) 10/1/62 ( 

בבית-כמצליחהלמשל,אותה,תיארהוא
ביקרהלאכמעםכשבעצםלמשחק,הספר
הסתגרהזאתותחתבבית-הספר,כלל

יוםהרגעה.לגלולותוהשתעבדהבביתה
ברוהסיחהתרצהעליוהתפרצהאחד

האמתהתמוססה.ואזנוראות,האשמות

אמרה:צעמהתרצההשיגעון.דרךרקיוצאת

 ) 10 (כוחותיי."ואזלומגעגועים"גררעתי

עולהאלתרמןשלהמכחישיםמכתביומתוך
כלעלינושמרה"היאאמת:שלנצנוץגם

עלושמרההוריהעלשמרהתרצההזמן"
והיאמהמסרסכשירדאביה.עםהמאגיהקשר

זה ,בגללי"זהאמרה:הלביןששערוהבחינה
הרגשאפוא,זהו,אותי."להרגישנקרא
פגשאורלנדיעקבלמלים.שמעברהמאגי

נסיעה:מאותהכשחזרמיידאלתרמןאת
ומגמגםרודע ,צעמולתוךמתייפחנתן"החל
שאלתרמןאלא ) 10 ( " •••למותקשהכך"כל

מרגיש.שהואמהאתנכוחהלראותמסרב
דימוישמתארכמיתרצהאתמתארחרא

משיריו:אחדהיאכאילושלו.פנימי
חיוורוןזהאיןאךחיוורת,היאונראיתתרצהאיך

לשלמותהמתמזגומאיר'עמרםלרבןר mחולהש.של
המתוחהזמרתהכלעםהתמירה,קומתהעםנפלאה

רעםואוורירית,חלומיתהיא<כן'רהמוצקתהררססת
מאד'יפההיאחקזה>.מחוסנת,ציוהק,מוצקת,אזת

 ...סביבארתהאופפיםודריכותקשבאיזהוכאילו
) 1/62 / 10 .( 

לאותומתפרשיםוהדברים ,מספרהוארעוד
רעדרגלמכףממשאותה"הלבשנוכירון:

תענוגלהפליא,אותההולםדברוכלראש,
הואאכן .) 12 / 1 / 62 ( " •••בהלהסתכל
והיא ,שלוהאידיאלבתמונתאותההלביש
דעזואידיאלבתמונתצעמהלהלבישניסתה

וכשלא •בכךלהאמיןוביקשהשיכלה,כמה
משמע.תרתינפלה. ,יותריכלה
היהואווריריתכחלומיתמתארשאלתרמןמה

הקיצוניהרזוןוגםשלה,הממשותחוסר
גםאנורקסית.כנראהחיתהתרצהשלה.

לאכולהסירובק"ג. 38רקשקלהכשמתה
אתלשמורכדישניהלההמאבקעלמצביע
פתוחה.התשוקהשאלת
שכשמתעוררת ,אומר ,-11הבסמינר ,לאקאן
כלומר:-האחרשלתשוקתובדברהשאלה

השאלה ,שלפנינו(ובמקרהרוצההאחרמה
ומועלית-האב>שלהלא-מודעהרצוןעל

אזמה,דברחסרזהשאחרהאפשרות

החסרשלהתשובהאתלכךמביאהסובייקט
 •אותזחסרהיהכשהאחריותר:הקדום
בבחינתעצמואתמעמידהוא ,כלומר

על-ידיהאחרשלהתשוקהאובייקט
 •שלרהיעלמותו
לדיאלקטיקהמביאשהואהראשוןהארבייקם

הא-םבכך:ברדקוהוא ,מותועלהפנזטיההוא
עלשואלהסובייקטאותי?לאבדהאחריכול

הדברכי ,האחרבשבילמותראפשרות
נפרדכסובייקטקיומואפשרותעלמצביע

מןנפרדבלתיחלקהואהסובייקטאם<כי
אותו>.לאבדגםיכולהואאיןהרי ,האחר
סימןחיתהתרצהשלשהאנורקסיה ,יתכן
שלההכושלהניסיוןזהשהיה-אוזה,שאלה

אביה.שללאידיאלבאמתעצמהלהתאים
מודעת,לאבדרךרקלהישאליכלההשאלה
חיתהשתרצהכיווןסימפטום,שלבדרך
והואאביה,עםהםוםאליתבהזדהותשבריה
 •ממנושעתהשהיאהאידיאללאורהתחמם
אלתרמן:כותבלתרצהבמכתב
ממעגליומיוםלעסקיצעמיאתניתקתיבקרשי
האחרוןבזמן •••הנפלאיםדבריךשלהכובשהקסם
ארערשה,שאנידבריםכיויותריותרחשאני

"בשבילך·שלחזקיסודבהםישלעשרת,משתדל
 •••קצתלךראוילהיותכדי

 ,) 61(קיז

"שיערמשמר":ב"שירלהכותבהואואם
ב"שירלועונההיא " •••שמריראשך

כלומר, " .••שלךראשי"שיערהנשמרת":
עד-כדי-כך ,שליהכוחמקררהואאתה

אח.דגוףהואשגרפנו

המעגל-כאםתרצה
כנראהייצבוסלודלכבצירןהשנייםנישואיה

דע-כדי-הנפשימצבהאתושיפרותרצהאת

האמהותשחווייתנראהללדת.שיכלהכך
בעלה •החסרהאבלשםתחליףמעיןהיוותה
בתה:לידתעםבהשחלהמהפךאתמתאר
ובלגן,סערות , 1967עד-תוצרתשתי"יש

מתארותחברותיה ) 10 ( " •••משתוללתחגיגה
היאשלה.ההצלהכקרשבתהלידתאת

יכלהוכךהאמהות.-חדשאידיאלמצאה
"היאהנשיות.משאלתמהלזמןלהתעלם
משמעותמסרה,זאתאמאשלהיותהחליטה
חייםיום,סדרסתםלאמחייב.דברהחיים,

חייהאתלהעבירהחליטה •••ממושםרים
חיתהלאהאמהות ) 10 (פנימה."מנחרץ
תחליפיתמסגרתאלא ,תפקידעבורה

במקום •אחדשלםעודאותה.שמחזיקה
בתינוק:התמלאהבמלים,

אם.קוראיםהזהלאינסוף
השלם,החזק,העיגולאני'אזתאני'אזת

הזורחת,הזאת,הנוהרתלמלאות
ופחדרדעכלמגרשתאשר

אם.קוראים

"לידה•> , 76/77(שירים

11 

היאלראשונההאב.שםבמקוםהאם""שם
אמה:עםלהדזהותיכולה
שלי,אמא
אלים.בכיגרשן'אור

לךהיהמהאנייודעתעכשיו
ימים.אותםכל

("לידה·>

ולהיותאמהרתה,עללהיאבקמחליטהוהיא
אבודשהקרביודעתשהיאלמרותדאריה,

רקהיאהאמהותזמנית.היאושההפוגה

רעוע:תחליף
ומנופצתאמיצהחיי'כלאזנק

חול.אלהענקמשבריכנפול
<·לידה·>

הדמיוניהאובייקטהואהאשהעברוהתינוק

מתפקדהואישנה.תשוקהלהגשיםשבא
המתנהחראחרדה.ומכסלחסרשסותםכפקק

שלנסרגכאןמצריההאשהמאביה.שקיבלה
ויכולשלה,אמהעםמתאחדתהיאבהחזרה

הראשוניהאובייקטשליצוגעתהלהלהיות
עםהראשוניהקשרשחזוררגםאיבדה,אותו

האם.

 •פיתררןללאגםלהיותיכולההחזרהאבל
שמכיריםבתנאירקמצליחהלממשיהכ,ניםה
במקום-האשהאםרקכלומר:בילד.

על-פעורהשנשארההתהוםלתוךלהיבלע
על-ועכשיואמה,שלהראשוניהאוגדןידי
הולדתעל-ידישנרצדמגרפהחלקארנוןידי

ומתענגתשלההארבדןאתמקבלת-הילד
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 ~ ~ 1וי

זה.ארנוןבעקבותלהשישהחדשהיצודעל
בלידה.שישבארנוןהבחינהלאכללתרצה
בשיראחת.כיחידהנשאריםוהתינוקהיא

אומדת:היאאחד

לאמו:ביהחרלשהחלש,ילדי .••
ראפררהנבעתכיגונךאת,-אני

אבי ,בירכרחך

בפררזדררהניצב

"לידה") . 76/77(שירים

 ,ממשיךהמוחלטתההזדהותשלהמבנה
תרצההם.חד-והאםהתינוקהלאה.אפוא,
והכוחממהותה.חלקשהואליגוןאותומשווה

האב.מןנובעשלה,כוחהכמוהתינוק,של

כסימפטוםוהמוותכממשיהמועקה

יופיעמהסמלישנדחה"מהכיאומדלאקאן
או ,האחדשלהחסדאםזה,ובאופןבממשי".
בסדרתרצהאצלנרשמולא ,שלוהתשוקה
ממשיות:צורותבשתייופיעוהם ,הסמלי

העינייםדדךבשיריםשמתבטאתבמועקה

אותםהמושכיםובחלונותאותה,הרודפות
שדואותעינייםכמוהםוהחלונותאליה.
המת-החיממשיךזהבאופןמקום.בכלאותה

שב"שמחתהמת-החיכמואותהלרדוף
דאיתבליעינייםנשאת"אליעניים":

<שמחתכחלונך".וצחהשקוף,/אתאותי
"הבכי")עניים.

אביארבות.הןתרצהשלבשיריההדוגמאות
לטרף".משחדים"חלונותמהן:כמה

סכין;למגע"כמונשמט"עיניי"בחלונות
עצמתי"כי ,,גבוהה,אינהבחלונוןודמותי
 ,, ,שחוד ,שחודמסביבבחלון/כשהכלמאד

"חלונותחיי".יגוןאתבעיניך"דאיתי
כלואלעבדכלאלרפאיםנשיקותמשמיעים

דוח".

הדואותגםהן ,היגוןאתהמשקפותהעיניים,

בחלום,גםמתחלףוהחלוןהפח.דעוצמתאת
שלהחלוםתרצה.שבויהבוהביעותיםחלום
האב:שהואהחלוםהאב.
חלרםלהירתרתחדללחלרם,תחדלאם
בךאאמיןאם

ארתיחרלםשאינך
מניחוחןמלאושאינך

בברירת,ידייםשתישל
ררחרקאירםליתהיהאזכי

ומתקרב

מארד.רנפלא
ואשרנה")"שברעה<צפנת.

כיקובע ,פרוידאתשלובקריאה ,לאקאן
שלהממשיעםהפגישההואשבחלוםהסיוט

אלבורחיםאנחנווממנו-התשוקה
כדיוזאתהמציאות.אלההתעודדות,

הממשיאבללדאות,לאכדי •ולישוןלהמשיך
הקרובושוב.שובלחזורמתעקשהטראומטי

"אמדיהמבעית.הואוהסמוך ,הזדאפואהוא

אתמדועפחד;אמדיכמוצוחקתאתמדוע

פהאיןמשמד")("שידשמחה'.'כמוקופאת

בו-שהואדגשאלאאמביוולנטיים,רגשות
מטושטשיםוהגבולות .היפוכוגםבזמן

לחלוטין.

אביהפיאתלהמרותתרצהשלרצונהגם
הוא ,יותרלהישמדלא ,כלומד ,מותולאחד
שנשמדתמעידזהניסיון .כושלניסיון

כותבת:היאלגביו.האידיאליתהפנטזמה
מפניכיסיתאשרהאוצרתכלאל
 ,יחידתךאניכיהולכת,כעתאני
 ,רהנרשךהמרמןהוזהרתיאשראני

מצורתך.אתלהמרותשמה.הולכת
הרלך">אשרסתיר."הזהלביןסוף(בין

הןהאלהשהארצותמבינהאינההיא
בעצםהואשהחלוםמשמדת.שהיאהפנטזמה

הנשקפתשלחבבואתההואהאבשלה.חלום
ריקות.עינייםהןוהעיניים ,בחלון

בעתחיתהתרצחשלנפילתה
חלוןקריעתגםאחתובעונה
השמיים .בתוךממש,בגופה

עםלאין-קץפגישהוגםוהארץ,
אניח.

מחלתויתוחים.חבשולחןעלנפטראלתדמן
תרצהיצאהאחדיוםממאירה.חיתהלא

מכוניתהגן.מןנתן>(ששמובנהאתלקחת
כדורלקחההיאקלה.פגיעהבהפגעה

מחלוןנפלהבבוקר-6בלמחרתהרגעה.
לאהרווחת,לסברהבניגוד ,לדעתיחדרה.
חיתהנפילתההתאבדות.זוחיתה

פחדההיאכשל.למעשהבדומהסימפטומטית
~משיפיסתהואהסימפטוםנופלים.מדברים

אפוא,נפלה,היאהמלים.לונמצאושלא
ובכךהממשי.האובייקטעםהזדהותמתוך

לגביאובייקטהיותהשלהאמתאתביטאה
לתביעהגםנאמנהנשארהבזמןובו ,האחר

אביה.שלהסמויה
מכאובייהרבהוברלעשפתותיוהחלרןומרחיב
 ,השעוןספררתמולעיניימאורורועד

מתי.עדוזמן,מפחדאשתגעמתיעד

קסמים")"רבוע , 76/77<שירים

אביה,פיאתבהמרותה ,פרדוקסליבאופן
ממנהשלולתביעהנאמנהתרצהשארהב

בגדהובכךאידיאל.כעלעליולשמור
האדםסודאתלחשוףיכלהלאהיאבעצמה.

 ,הביישןהאיש-תרמן""אלשמאחודי
ללאלברוחניסהחייושכלמעט,המגמגם
המבנהשמירתגבילאביושלמהצוהצלחה

שנשאר ,אהבתואחדיהלךשלא ,האידיאלי
היא .שלוהפרטייםבשדיםורדוףעקור

שלהשפניהבעודיצוקיםפניואתהשאירה
הבבואהעםהזדהתההיאטבועים.היו

"בלילהכתבה:שעליההמראה-שבמראה
מבקשתחיתהכמו ,במצחיחתכועיניה

"המראה") . 76 / 7 7<שירים ".נפשי

"חבלהיא.אףנמוגהנמוגה,וכשהמראה
יודעת./אינניאוויררקבמקומהשנשאר

(המראה") ,,רב.זמןלדחף
הגידהרא ת~~שמים~רז,

ונצחיתיחידהארוכהבנשימה

לבינםידיוביןהפרידלאמערלם
בחזקההחזיקרק

ונשם.רגשם,

הלוליין">"מרתהלוליין.מות<שירי

תרצהשלשנפילתההדיהדברכךאמנםואם
חלוןקריעתגםאחתובעונהבעתחיתה
גםו ,והארץהשמייםבתוךממשבגופה

אביה.עםלאין-קץפגישה
האחרוניםמשידיהבאחדדווקאכי ,מעניין

למצואתרצהשללרצונהרמזיםלמצואניתן
ביןמתלבטתהיאכאשה.הנפרדתזהותהאת

שלההנואשלחיפושקץשישיםהטובהסוף
אתלהשייאפשרהשקטלביןתשובות,אחרי

הפרידה:

באישוניי.נקרושקטותשעות

העת.שהגיעהלומריש .הלכוכעת
 ,שבתוכיהאשהאתלמצואעכשיואתחיל

באמת.היא,אניאשרזו

"המראה") , 76 / 77(שירים

 ,הזוההתלבטותהתחלתדווקאכיויתכן
קרבתואתלהשהזכירההתאונהעםבצירוף

הריחוףאלאותההביאואשרהםהמוות,של
 •האחרון.
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מסויםביוםשעותמחזורמתון:
DIES NATURALIS OR DIES ARTIFICIALIS 
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ןז
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הפסיכולוגיםאתלגרש
סמילנסקייזהר

-- איזו-גיה"רפסיכרלרפרות ··--------
להביאיפההבסחהאיזוכותרת,

זהאתזהשיאירושנייםיחד

זה,רעםהדעת.להרחבתכנראהויתרמו
להביאחרשיםקהותואיזודעתקוצראיזה

ממשרתהואהספרות,מהם,שאחדשניים

מבולבלות,ספקולציותסדרתרקהואוהשני
תמידאלאעמידהלהןאיןבמציאותשאם

איןשבספרותהרימוכרעים,לאבוויכוחים
להןמרשיםלמהתמיההרקאלאויברח

לקחולאולמה ,הזרהחצראללהיכנס
הדרךאתגיםלפסיכרלרוהראוהעורכים
לאודברים,דיןכללפניולמה,החוצה,
האמנות>,<ומןהספרותמןאותםגירשו

הספרותומפרשנותהספרות,ומביקורת

מעבראלוהרחקגרשהספרות,ומידענות
רבאהליםבשלגשםלהםושיתגוררולגנרל

לבנילהםלהניחשבמקרםהאלהכלפרוצים,
סוחביםהםושירים,סיפוריםלקרואהאדם
להגי-הקלישאותערימותדרךאותם

עללכפרתבניסיוןשלהם,הממררססרת
הנפש~מרחיאתהקוראיםרעלהכותבים
לצעמה.לספרותלהלהניחבמקרםשלהם,

יצירתכי ,ולהזכירלחזורצריךהאם
שאיןכשםפסיכולוגיהשרםבהאיןהספרות

היצירותלמחבריאוליסוציולוגיה,שרםבה
אבלהפירושים,למחבריארמאלה,משהריש

רגםלהםאיןלכושלות,מחוץ ,צעמןליצירות
מיניכלעלבברירתואינןפנויותאינן

המתיימרותהתורותבעלישלהחרכמרת
זרמהמושגלהםושאיןאדםבניעללדעת
עשויהממהלאבה,ישמהלאאמנות,יצירת
כלהאדם.בנילפנילהביאבאההיאמהולא

שהיאכפיהיצירהמראייתהססההםהדברים

הכרהמתוךשלהם,העכבישרשתראייתאל
משתאיםלהסתכלבוסיםאדםשבני

להיחשףמאשריותרמוסברות,במלכרדרת
מלאה.נוכחותהתובעיםמסרבניםליישים
המאהתורתאתשהעמידמימכולם,החכם

 'יצירותלפניכשעמדהאדם,נפשנבכיעל
וחיפשכשהלךאותןוהשחיתלקחאמנות

ואפילו ,שלולתורותהוכחותבעיוורוןבהן
ולאיולפגישזהמהלראותהתחיללא

שתסביךמפני ,לפניושראהממההתרגש
המבורכיםהתסביכיםשאררכלהאדיפרס

וצריךמראות,עיניואתלוסתמולושהיו
לשוברתלכלהמתורגמים ,בכתביולקרוארק

קלקלואיךפרוידעשהמהולמצואהעולם,
לארנרדרושלמיכלאנג'לושליצירותבידיו

 ,אותןראהלאכללואיך ,למשל ,רינצ'יזה-
וסתם ,שלוהקלישאותאתבהןהשחילורק

ראייתאתרבותולעינייםשלמיםלדורות
לססרתהתפתווכולםלפניהם,עומדזהמה

הפאתסיים,התסביכיםאותםכלאלולהביס
הצביעשעליהם ,והשערורייתיים-כאילו

לראותשהתחילבליההוא,האדםמכלהחכם
לפניו.פהישמה

השומעאלהיצירהשלפנייתה
מבחוץ'כלרםצריכהאיננה
מכלמתעוותתרקאלאואיננה
המתנשאיםשלהאונסטיפולי
גליהרדידיחהקושריםעליה,

בהתעמרות.נחובאים

גיםהפסיכרלרשחרתםהמאהסוףכברכעת
בדעתה,עמוקסברעהיההסוציולוגיםוחרתם
כבסירנותכמהפיומכאיביותרערדועמוק

שנישלהתיזרתואתהדעותאתלממש
סףעלשכעת,עד .ופרוידמאונסהגאונים
למראההמרמיםכולםכשערדהבאה,המאה

הרעיונותשלוהמדהימההכלליתהקריסה
תהליךונפתחכשהולךההם,הצולחים

ומצנתרתההןהאמונותמשתיההשתחררות

הספרותבביקורתשבספרות,הרי-ישרמיהן

לאערד(והאמנות>הספרותובתורות
אתגירשולארעודלהשתחררהתחילו
מיניכלעםהגאונים,שלהתלמידיםתלמידי
כעלוקותההדוקיםשלהם,חכמיםהבלתי

יהיריםכולםועדייןשלהם,בקלישאות
קתדראותומעמידיםחופשיומתהלכים
איךומפרסמיםוכרתכיםומרציםומדברים

נאותר(ואמנות>,ספררתיצירותלקרוא
ליצירה,סתימותובאותהלאמנותעיוורון

מדעיפנסהקוראיםלפניכביכולומעמידים
בלתי-מסבעאיזולחפשאפשרשמתחתיו
נחרצה.

שלהספותשרכביממלירניכמה
באמתהזאתהמאהבמשךהאנאליסיקאים

מצצוכספםכלשאתלאחר ,ונרפאונושעו
כמהאבל •לכאןלאשאלהזר-בתאורהמהם

על-ידיסרמסמרתלמידיםוכמהיצירות
הדרמותאלהיצירהמןהדעתהסחת

חכמיתלמידילהםשהראוהמפוברקות
השאלהזרהשרסים,וחסידיהםוהחברההנפש

ובידענקרםכברמתי ,ובעיקרכאן.העומדת

ומניתוחיהםמהםסוףסוףלהתנער
שלהםהקבועיםהדגמיםומןומאגדותיהם

היצירהמןמסיחיםשהםהדעתהסחתומכל
ואלפלפוליהםואלוהלאהממנהחוצהאל

אתשמכסיםעדחכמותיהם,ואלדרשותיהם
דרושבהבליארתהומעוותיםהיצירהפני

מהשלהם.ההזיותסמליופספוסיופלפול
עושיםהםמה ,לכאןהפסיכולוגיםשייכים

שומעיםעדייןלמההאמנות,יצירותבין
ספררת,שלבעתרןלדברלהםוקוראיםלהם
מןאותםמנפנפיםולאמהםנפסדיםלאלמה

והלאה?הספרות
פשרס""סיפורעללדברהדברלאחרונהרק
היהאםהירשלרעל ,למשל ,עגנוןשל

היהבאמתרמהמדרמה,רקארבאמתמשרגע

הזההשיגעוןסיברתהיומה ,שלוהשיגעון
שעשרכשםממש-ממגרנרפאבדיוקואיך

ברצינותודשושקספירשללהמלסקררם
גםבחשואיךמשרגעהמלסהיהאםבשאלה

לבלשיםבלי ,בקדרתואדיפוסהנוכללו
הגדירעצמוהמלסשאותרמהאל

סיעותשכלזרהפתאים",כ"מלכרדת
ומהםבתמימותמהםבה,נכנסוהחכמים

שאיננומשהולהסבירכדיבהתנשאות,
לשרםשייךולאארתהמענייןואיננוביצירה
הרבהשםנתלקסווכך-ספרותישיקול
שומעיםלהרבהומסביריםמזמזמיםזבובים
 ,צורךשרםבושאיןמשהרלהביןאיךפתאים

זהמכלנהנההיה ,במיוחדהוא ,ושעגנון
מצחוק,לוומתפקעויושבבממזריות,

כאן ,שלולמלכודתהנכנסיםכללמראה
הכלבאצלשםאושהשתגע,הירשלאצל
ועיןגימלהאותיותביןאושהשתגע,בלק
שלהתחכמויותיומיניושארעולם",ב"עד

בקוראיוכששיסהשנהנההגדולהמהתל
לרשוםושבמקוםהאקדמיה,מןהמומחים

אר"סקרצר"מעיןמשהרהקסעבראשלהם
להםוהניחכלוםרשםלא"הרמרסקה",

לעכבריםעכבריםמלכרזתבקרס,פיתיון
שלמדותלמידיהםולכלכקסניםגדולים
רקאלאהסיפורמןליהנותלאאיךאצלם

כאילושלהם,המפענחיםחכמתמעובש
מפצחאתתמידשצריכהחידהכולוהסיפור

מידיתמידמוכןשנלקחהמפענחים,
מןאוהסוציולוגיםמידיארהפסיכולוגים

ובלבדלא,וממיהמיסטיקה,מןארהקבלה
שלפניהאללהביסולאלראותשלא

בהנוכחלהיותשלאובלבדעצמה,היצירה
שלאובלבד ,עצמוהדברמןליהנותולא

אל ,אליוהיצירהשלפנייתהאתלפגוש
כלוםצריכהשאיננהפנייההזה,השומע
מכלמתעוותתרקאלאואיננה ,מנחרץ
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עליה,המתנשאיםשלהאונססיפולי
בהובאיםורגליהידיההקושרים

בהתעמרות.

ששםלאחרגםהירשל'שלהשיגעוןפרק
געגעמיניכלהמשתגעבפיהמגחךהמחבר

הואקריקטורה,יותרהואוקוקריקו'גע

שלסאסיריתזמוריותרהואגרוטסקה,יותר
עלקלינידיווחשוםמאשרמתחים,

דיכאוןאושיגעוןשלמדאיגיםסימפטומים
אויותרמוזריםטירוףאירועימינישאראו

רא.הלגיבורחרדהמלאמשהואויותרפחות,
הנפששידעניציפייהוגםאירוניה,מלא

מרשימהדיאגנוזהלעשותמהרוירוצוישמעו
עללעולםלהודיעכדיתלמודם,כמיטב
אתלפרסםוכדיהירשלשלהשיגעוןסימון

שלהם.טפשותם
נכנסלפסיכולוגגםעשהשבחכםאישואם

עמושהביאהמודליםסינוורלמלכודת
הרביםהתלמידיםאותםכליעשומהמביתו'
ולאמדופלמיםפסיכולוגיםרקאלאשאינם

שטופי-תלמידיהםמהםוגרועיםמדופלמים,
בדיוקכעתשהנהלהםושנדמההמוח,
המפורשהמרשםאתלכתובשעתםהגיעה

להיותכדילדעתספרותקוראכלצריךמה
כלקודםעליומוטלואיךספרות,מבין
ולהחליפהאליוהיצירהפנייתאתלבטל
לושמושיטיםמוסמכתקלישאהבאיזו

שהואמהאתלקרואינסהושלאמבחוץ'
להצטיידאלאאליו'ופונהלפניורואה

העינוייםכשקאתושהביאמהאתולקחת
היצירהשלצורתהעלולהלבישולכפות

חקירתבאמצעיסוורותהאתלחקורכדי
הספרותייםכתבי-העתאת~תחוהשב"כ.

ליצירותשםעושיםמהלראותותיווכחו
סחבולאולאןסחבוולאןלמשל'עגנון'
"תיקאיזהבלישאדםהוכיחוואיךאותן'
להביןלהתחילגםיוכללאמכובדכלים"
מוסמכתביבליוגרפיהאיזוושבליכלום,

עליושהיהושופעתעשירההכרחית,
עגנון'אללהתקרביוכללאלתוכו'להפנים
יצירהמולעומדעצמוימצאשלאובלבד
משתאהוקוראעומדכנפשו'בהוקורא

ואליו.בושהביטממהשהוא,כפיומתרגש
מלאוהעולםקרובה.דוגמהרקהואעגנון
האחתשידםהאקדמיותגריןכבוחכמיםהיום

וידםמארכסיסטיתסוציולוגיהלהמלאה
פרוידיאנית,פסיכולוגיהלהמלאההאחת
כתביםומוציאיםידאלידמגישיםוהם

בהתחכמויותהשתיים,מןמלאיםמעורפלים
ובחידושתלמודיות,ובחריפויותסכולסטיות

למגדלי-העוזגםנעשיםומידימי-הביניים,
הדרךכמוריונחשביםהתרבות,של

רלפוסט-פרסט-רלפרסט-מרדרנילמודרני
ולבתר-לרה-סטרוקטורליסטי ,מודרני

לצורך'ושלאלצורך ,השיח-הההרמרנריסי
בלימאמרלכתובהיוםשאי-אפשרעד

להתפאררכלימשמםבמובאותלפארו
נגררתלהוכיחכדישירכלו'רכליבהזכרתם,

שמותכמהלהזכירשלארארפנתירת,וקדמה

האקדמיהמןשמרתכמהאוהצרפתים,מן

אלאשאינםלחושולאהאמריקאית,
חרשיםכעירוריםעצמםאתמפרסמים

ומתפאריםהיצירהמןשבורחיםושוטים,

שאיןהסכרלסטיותהדקויותמןבזcבחרנים
אלהמכסאתמטמטמותרקושהןבהןצררך

שלעביסלאיזהארתהוזורקותהיצירה
כךכלשישמכלוהנוראעקרה.חכמרלוגיה

שמאמיניםצעיריםכךכלולאצעיריםהרבה
לעשותמהושאיןהיום,האופנההיאשזר

הזה,התפלהגיבובבליושאי-אפשר
הסיפוראתומכפישהתמרנהאתשמעכיר

עזובחתלתולהיהכאילובשירומתעלל
חיים.בעלילצערמחכה

ממגאהלהיבהלבמקרםהיום,הפסיכולוגים
מגבעתםאתלהורידובמקרםש~כמש,פניהם

הרחובשלהצלבצדוללכתעיניהםעל
לוקרהמהוראהעיניושנפקחולמיכראוי
אדמהערדלוואיןהרגלאתפשטואיך
התלייןעלהסיפורכבאותורגליו'מתחת
עדאחת,חרבבאבחתראשלכרותשידע

וצריךנכרת,כברשראשוחשלאשהנדון
ואנה,אנהלהביסלנסותממנולבקשהיה
עדייןכנראההם-נוכחפתאוםשאז

עצמםלסגורלפחות,או'להיווכח,מסרבים
לשבתורקהאמנות,מןמהזמןולהחריש

בביתם.צעמםלבדוק
לאלהם.צריכיםאינםוהאמנותהספרות
לסמליהם,ולאלדגמיהםולאלחכמתם
מהעלונדוניםנקראיםוהאמנותהספרות

בהםשישמהרעלשהם,כ~יעלצעמם,שהם
שהםבכפיעשויים,שהםבכפיומתוכם,

וביתרונותשלהם,באכפתיםנראים,
לאאדםשלובקריאהלהם,המיוחדים
ואינם .בתיאוריות,משובשולאמקולקל
הרועשתההמולהמטענילכלצריכים

ושלהחיצוניותהתיזרתבעלישלהמיובאת
"הכלים"בעליושלהמוכניםהדגמיםבעלי

פלסתר'האמנותאתשעושיםהמנוסחים,
הסיפורמןארהשירמןהמבטאתשסוחבים

תיזרתמיניכלשלסדקהוכחותמיניכלאל
נכונות,ובלתינכונותלהם,שישמיובשות

המבטאתמסיטיםורקטובות,ולאטובות
הקרההחכמהחזיזיאלהיצירהשלמהיותה
שלהםשהעולםעדייןלתפושבלישלהם,
שעדייןהדעתבעולםהאחרוניםושהםקרס,

ומדמיםאחרוניםשבתאיםכמיןממשיכים

יצירתעללאמורמהלהםשישעדיין
איננושמאונסמכךומתעלמיםהאמנות,
מההצמיחולאושתורותיהםאיננוופרויד
מדפיסיםכשעדייןגםמהם,קיווכךשכל
שלהם,הנובלותהקלישאותאתערדלהם

נאשיניחוהזמןהגיעמקרם,ושמכל
כדיהאמנות,וליצירותולשיריםלסיפורים

שיוכלווכדיהןואיךהןמההרואיםשיראו
כלשלהאמיתיתלפנייתהלהיענותהרואים
בצמותיהןאותןעודלסחובולאאמת,יצירת

שםלהוכיחכדיהאקדמיהלפנסמתחתאל
כמה.רעדשכמשה,הידעניםחריפותכלאת

שבכלובמפורשידעושתלמידיםמאדוצריך
ומןהפסיכולוגיהמןלהםשמביאיםפעם

הפתוחותהיצירותלתוךהסוציולוגיה
אתוהמחפשותבהםהמביטותלפניהם,
החוצה,וההטיההשקר'מתחיל-מבטם

במקרםביאוריםמיניכלאלוהסחיבה
כאןהעומדעצמוהדבראלההתבוננות

צריכהאינהאמתושיצירתגלוי'בהםומביס
לדאותהאפשרככלהיפתחותאלאביאורים

ונוכחותלהקשיבהניתןככלוהתקרבות
היצירהשלבפניההמתרחשככלמררנה
לאותולהביאכדישעשויהשלפניהם,הזאת
שביןמיוחדת,נוכחותולאותהמיוחדקשב
אדםזה:פנימולזההעומדיםהנוכחיםשני
 •אחראדםיצירתמולאלאחד

גיבורילכלהעתוניםעורכיערדיניחוואל
לומרמהלהםשאיןאלהולכלהאתמול
אתלהםולמלאלבראובאמנות,בספרות

נחרצהבלתירקלאמרכולתםגלירנרתיהם.
הראייה,וקלקולהקשבשיבושהיאאלא

החכמהאתמחדשללמודהשעהוהגיעה
ולקרואפתוחלהיותהבסיסיתהאנושית

באדם.המרכןככלפוריהנוכחות-יחדמתוך

• 
יזהראורי

יצטברמותילאחר

 .ת;נ~ ?i;~ךמ;תק;ריל r~ז iJ ד;~~~מ;נ:ייל~rזד
 .א;נ:ןיי~ Q ~~~,ר~ים~תק j, ,~ן~סן~ס

r לv ~;ז ~ v סרים~Q קסך~;~~י~י. 
~מתחתההתל~ליתאתאליהםיסגל~השטחפני

~rא·, ~ר~ז;r:ו~ tיל~י~~-°b ~;ע f י 9 'ם~i וי:rה~;'ר,קס. 
גה;פעתינחמהלצמאא~כלולאאהיהלא

ij ~ת~~ן ~ f ר~~לים b .לאי'םT ~~~ה~י~~~ת ע 
עםינ~עה:פלע;לם.~בסדריגאללהאחזהזפנשה
~;קש י-~~ Tס~ן. ת;ל~~~••ל iן,;ת T ד~.iזjי" ,rס~נ~ן;
~בזכד;נם.האנשיםגלבא;תיtס"שאידמשה~לעש;ת
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חקוומצבחצבעל
רוןזיוה

הדופקעלהידעם
ולמהגרשוב.בובגלריהתערוכותעל
-90הבשנותמקום""מראההיא

ריב,זרדצייג,אוריתערוכותבעקבות

קמרהבשיתוףשלישי""גרףוקבוצתית
מחשבות:ערלותארבסקררה,
רקלאמזדקנות,הגלריותשגםמסתבר'
אנשים.

כמרארטיפקט,לגלריהמבםגלריהדרמהלא
פארזי'מריברגרשרב,גלריותתידמנהשלא
גררדרן'גלריותלארבסקררה,קמרהאר

דוגמאות.המרןערדרישאמן'בליאראפרת,
השליליבמרבן"זקנות"אינןהאחרונותאלה

כאלהלהיותבחדרכיחביבות,הןחלילה.
בסירן.וצבירתדרךחיפוששלשניםלאחר
אתמבטגלריההציגה-70הנשברתראם

מיכאלאתמ.רגירלירנרס"עלערלה +10 "
רהיר-גרשרניאתגבערןונעמידררקס

כבשעםזאביגרורהיוםהריגורל'אררנגרד
כדיההדפסים,במגירתקדישמן>(של

גלריסטיתאישיותרעיצרבפרנסהלהבטיח
בסירנותיהירהגלריהובחלללבעלים,
-חדשיםלגלותארישניםמיתוסיםלהחיות

 ...יתרהבהצלחהתמידלא
שברת<סרףהדחויים""שיירתליזכורהערד
שלאאמניםמסוימות.מגלריות )-60ה

משמע:- "רק"(הגלריהשללייקר"התאימו
אביבהאדרך'אריהלירי'מרפשםסימני
וערד).ברזגרלביא,רפיתרמרקין'אורי'
רה--30השברתילידיופסליםצייריםמאות

תל-אביבברחרברתתרעיםנואר 40
אלאותםשינחהשלהם,ה"קר"אתומחפשים
מןכיהמוזיאון","שלרחרתשנקראוהגלריות

יגלה Xבגלריהתציגשאםהיה,המפורסמות
הראה-בקיצור • vמוזיאוןארצדענייןבך

אתה.מילךרארמרתציגגלריהבאיזולי
בדבר.הנרגעיםביןאזנשפךקפהוהרבה

המרןישעצמה.עלחוזרתההיסםרריה
היוםשעובדיםיצירתייםצעיריםאנשים

רישפלגיאםים,המרןגםישאחרים.בכלים
החלוקהתי;רצרלאטלאםגלריות.יותר

תחבנההקשישותהגלריותהטבעית.
בנתח.לזברתבסבלנות
למראהעיכולמיצילעררוברעדהזרהקדמה

הצעירותבגלריותלנרהמרגשהאפריטיף
לאשאוליהגדולה,לאורחהתיאבוןולעררו
גםמתאבניםשלרדדכםמאחרכלל.תברא

 ...מהתיאבוןחלקלסתרם
שגדלולאלהבעיקר

~מחרבותעללתלפיות
רהרטם.רהבו'המכחול'
שנולדהדרומזה.תשכחו
מדבר-10רה-60הנשברת

הרא •אחרתפריטעל
אתעדייןמעריץ

המרדיםבגללשטרייכמן
מתוךפועלאבלשלר'

חדשים,צבירה""מצבי

"מטעןהראשלררהמםען
חשדשיעוררככלחריג".

ייסב.כן-

הבנההצעירהבאמנותיש

ישלארמי.כאבעםיחדהפלסטינית,ת-ליישר
בצילוםריאליסטיתיעודישרדימרי'חפץ

ומחשברידאר'טלביזיה,מיצב,ישרקרלנרע,
שאלהסימניהמרן-והעיקררטלפרן

ילדות.רזכררנרתופוליטייםתרבותיים
יומן-צייגאורישלריפהנזירית<תערוכה

ציורים ·ריברדריד • " 1992תל-אביבי
משגעהכיאבלחזק>.אימפקםבעליחדשים
ארתךמהעבודות.חלקהמלררההטקסטאותי:
קמרהבוגרפרפרשליצירההמפושרתמלים,

קלישו:ארצרפתויצרבצלאל'בסקורה,אר
למשלעצמו.בפנילמחקרנושאשהואטקסט,

גרףהמתארתעבודהמציגה"האמנית-

בסירןפנימית.במעבדההמתקייםמרפשם

ההתרחשותערטילאיותאתללכוד
הזמןשינוייאת .הזמןשלרהתפרקרתר

מרכילרציף,מרנרליטי'נדיפים.במצבים
ממנונמלטבעודרלשיבריעצמואתהגרף
מדריך<מתוךהמחשבות"בתנועתונגרז

שלישי""גרףתערוכתעלחמש"על"ארבע
שאחראימיאמנים).כעשריםמשתתפיםבה

ארעצמההאמניתשזרביןהזה,הטקסטעל
יכולזהשהסברהביברלאארליהארצר'
כלללאחללסתםארלבןקירגםללררת

ל"כזה-כאילר"?אנטי-תזהזררארליאובייקט.
מקרם?""מראהברגרשרבלמהאז

באמרו'מציגה,האחרונהשהתערוכהמפני

קמרהבצלאל'גריברשלרחבהקשת
לקרלנרעבית-הספרקלישו'בסקורה,או

ישהשנהכלשבמשךמפניוערד:בירושלים
מהוריםוהאירועיםמגורבת,פעילותבגלריה

שמצאנוומפנירב:לקהלמשיכהגורם
על-ידישנכתבהתערוכהשלבקרמרניקם

פסקההימן'ומיכלאזרלאיאריאלההאוצרות

שלישי""גרףברזילי,סירנית

• 

שאיבראמנים,שלראשוןדרו"זהרהאומרת:
האמנותעםהמשכיותשלגדיאלראחרמחפש

 ,, ••ארתהמכיראיבראףהרארבררברהמקומית
ממדרגהישר'כן'קריאטיבי.רידריזהר

גםוכנראהלעצמו'אלאמתחנףלאואשרנה,
 •נכרן
 •צריךלאגםילעשרת.מהאין

הצב"של"המצב
פסלים-גרשוניאשלביאנקה
ת"אלוי.שרהגלריה

ארצבים,פסלימציגהגרשרניאשלביאנקה
לנשיותכאנדרםארת"צבות",נכרןיותר

בכאב.ל~טןהמתכלותולאמהות
בפיסול'גרשרניאשלשלהקודמותהעבודות

עתהמצטרפותרתכשיטארת,צירו

האלמנטיםכלאתהמשלבתלאינםרפרטציה,
אמירהלכדיהשניםלארוךבהםשעסקה

היזרעההנראםיבירתבהאמירהחדשה.חזקה

גםנתרבהמכילההיפה""המרותעלשלה
דחיקתאתלפחותארלחיים,הסיכויאת
הקץ.פחד

יכולהאמניתבסגנוןלחיים""הסיכויאת
ההרמררעלהסומךארפםימי'פרשןרקלפרש

החייםאל<אוהקבראלשמחאותרשיוביל
לזה,דואגתגרשרניאשלביאנקהשאחרי),
סקס-עלפסלבונהלמשל'היא,כאשר
נוקשהחרמה-אדומהחימרעיסתכולוברדד'

ובשרירןמלחמה,כטנקצבנצררתומבהיקה
צלובים,פגאסרסים,חורזים,נערציםהצב
אבללרחם,צבלא.רמהצדפיםברברת,ראשי
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 ,בסלוןאצלךכזהצבנינג'ה.לאבהחלט
שאתהבתנאימעינא-בישא,מוגןואתה

ליצורהאמנותשלבכוחהשישמאמין
 .מועילקתרזיס
מופנמתאמניתהיאגרשוניאשלביאנקה

הגדרהזוהיראשוןבמכסואכססרוורסית.

אותהלתארקשהשניבמכסאפשרית,בלתי
אחרת.

במלאכה,עוסקתהיארבותשניםכבר
שוניםבגלגוליםובנאלייםאציליםבחומרים

במחזותעינייםמרהיבהומשונים,

מוצגותמשלה<עבודותסוריאליססיים
"פיסולבתערוכהבת-יםבמוזיאון

בתיאסרון").

הגדולההאמא("אניבצביםעוסקתהיאהיום
סיבהעודאלאאינםאלהאבלהצבים"),של

אוהבת.שהיאמהאתולעשותלחזורסובה
כתכשיטהבנויהאובאליתאועגולהצורה
תרצה ) •••כבד<קצתתתקשט-תרצהענק.

התבונן ,סביבוהסתובב ,כןעלאותוהצב-
לפונדקאיכטפיליםהדבוקיםהפרסיםבפרסי

 ••הכאוסתוךאלפנימהוצלול-
אחתעל ,תבליטעבודות-הקירעל

עומדיםלא"צביםהמיליםחרותותהעבודות
צבלוחמת,בצבהתקועמתכתדגלבקצב",

צבועכקבר ,סיכויחסרשריונועלהפוך
מציציםובוסים,אנושייםמיןאיברי ,ורוד

שהיאארוטיתאנדרלמוסיההפסלים,מתוך
האלימה.מהעלילהנפרדבלתיחלק
להשוות,להסמיך,"לקטלג",חשקשוםאין
היאגרשוני.אשלביאנקהאתלבקראו

הזאתהמאגיתהאווירהכלבתוךאותנטית.
צבהפעם("ראיתוהאםהאשה,מבצבצת

כוחבעלתביציה?"),עלומגוננתהמסתירה

יותרהפעםהלוחמתנדלה,בלתי .כיסוי
קורהוזהמתמיד.יותרללבונוגעתמתמיד
התקשורת,ומהפכתהסבניהשיעתוקבעידן

פרסומתכעפיפוןעובדיםאלהכלכאשר
ביתהמעלבשמים,מסוסשלמזנבוהנשרך

;ו •לשם.להסתכלזמןלהאיןשברעננה.
ו~

שרגרנישאלבcaינן:יה-בנה

רובוטריקמולאנונימוס
ת"אאנרנימרס,גלריה

המאפשרתקבע,תערוכתובהגלריהיש
מקוריתישראליתאמנותרכישת

שמטרתהחתומים>בלתי<אורגינאלים
וסוביםמוכריםבלתילאמניםלאפשר
ביצירהלהתבשםתרבותולצרכני ,להימכר

שםמאחוריהמסתתרשאולייקרה,לא
 .ידוע
סדם,מיכההגלריה,לבעלישזאתמלבד

כפיחוצות,ציורביניהם-מקורייםרעיונות

אתושימחהגלריה,לידבפוריםשערך
והמתקלף.הישןהרחוב

בגלריה ,לציורהאמונהאתמחזיראנונימוס
-התרחקולאשעודלאלה ,רש"יברחוב
להםאורביםכברשבשטחלמרות

הממוחשבים.הרובוסריקים

שלארצויאבל ,פרצולאעודרחובקרבות
משועתקרובוסריקרגיש,אנונימוסיפגוש

 •חשוכה.בפינה
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הזכוכיתחתולו~וי
דייךאשר

פחיעלאדנרתיתבתנוחהחתוללריושבכשעהזה
שפניו ,דשןכהה,חתוללמרחרק.ובוהההאשפה =י=

סרגמקרינהחזרתובהירות.בחברברררתמעוטרות

לטשטש.הצליחלאהאכזרשהוחרבאצילותשל
האמבטיהלחלוןמבדעכמחרפנםברמתבונןזרננפלד ==י
 ,החתולפניעלנשקפיםשנחרץהארדשינוייהערב.בנוגהשהראו
והכלהחלוןבזגוגיתהולםהשמשארדמזכוכית.הןעשויותכאילו
ונבלע.נשטףהכלמהירותובאותהקיצייוםכבארדלרגעמראו
אתה"מההשינה:מחדראליומגיעחומרה,אחוזבנימינה,שלקולה
והחתולהחוצהחדשמבטבאמבטיה?"זמןהרבהכךכלשםערשה

היה.כלאעלםב

עמומיםקרלרתבאוזנייערליםהחמים,דא,מבטבמימיהשתכשכותאגב
ללכתנהגתיקודש.שבתערבשלהמקורהילדותי:שלהמרחץמבית
להיותאותגרשהכשירהמצררהטבילתלשםשברעמדיאבאעםלשם
הזוהמהספוגיכתליוביןמלכתא.שבתפנילקבלתרררחבשרנקיי

עטוריאברכיםרותחים.מיםשללבניםאדיםענניתמידריחפו
 ,העדןבגןוחרהכאדםראשוגלוייעירומיםלהםסרבנווזקןפיארת
מתנודדיםהםהמהבילבאולםהדעת.ץעמפרילטעוםהתפתובטרם

האשכיםשקרעםלמעלההאורכותהפיארתעםסהרוריותכדמויות
נואראחריםבכך.מהשלבענייניםזהעםזהמשוחחיםלמטה,

נאנחיםממנה,ובצאתםהמקורהבריבתלעברבלכתםכשיכורים,
שניקורמיםבשלוליותמשנשכרתהרגלייםעלומה.התייגערתכמתוך

באיברזהחטופההצצהאגבנוהרתוהעינייםהאבניםרצפתגביעל
במקורהלהשוואה.הנדרשמתמיהבכליבזקכמבחן-זהשלמיגר

בן ,זלץלייבליהשלהענקברראיאתלבחרןמתעכבתמידהייתי
שלגרפומשקלכי-שכחתיכברסיפרמי-ליסרפדפעםגילי.

שבתא,ימישבעתכנגדקילולשבעההגיעההלידהבעתלייבליה
גרת,כגררמצומק ,השביעיבחודשהעולםלאוויריצאתיאניבערד
מרחםהוצאלייבליהימים.בחודשנדחתהוהבריתרחציקילושוקל
היולדת.למרתשגדםקיסריבניתוחירחים,תשעהבתרםאמר

עלרקקהנבעתואביר ,אמרמירכייותרגדולהיההילודכימספרים
אתותבלעפיהתפתחשהאדמהלברואוהתחנןפעמיםגימלהארץ

שדקלייבליה,אבלהאהובה.אשתומרתבאסרןשנולדהמזיקבנר
שמותירורבומנהאלוהיםאתרבידךפיראתפתחכבדמהרחם,הגיח

החוליםבביתוהאחיותהרופאיםעולזת.בחגיגיותוהגנוזיםהגלויים
הצדיק.נברחממש ,נימולנולדשהואלגלותנדהמולרך""משגב

ארבעבןהמפורשהשםאתהדךהפהליהגבוגדשלבצלילות
אותיות,ים-עשרהושתושבעוששחמשבני ,האלושמותאותיות
לוחולסודרקיעסדרילצפונותהבריאה,לרזיקשורותשבחלקן
עליסטורשמלאךבלאהעולםלאריו .יצאכיטענוהמקובליםהשנים.

ואדוםמשלגלבןגופוהיהבלידתוהעולמות.כלאתוישכיחפיו
זהרוופניוהאםברחםעודגולגלתןעלצמחוצחורצחשיער ,מרודד
לילה.שלבעיצומוהאפלהחדרהוארעיניים,כשפקחלבנבן.כצמר
הילודמדמותנרעשוהיולדות,לביתשהוזעקוהחרדיתהעדהרבני
הזדרזוהםוהולכים.הקרביםהמשיחלימיומופתאותבכךוראו

לייב.אריההעולם,באווירהראשוןביומוכברבישראלשמרלקורא
יפלוטאםלשמועהעריסהלידהמקובליםאחדבילהשלמהיממה

לאלהכעיס,כמו ,הנולדהרךאךוהנגלה,הנסתרמתורתפסוקים

שוםהשמיעולאהמהםולאייללולאבכהלאאף •פיואתעודפצה
אחרמשתאהבגיחוךעקבוהלבנבנותהגדולותעיניומיוחל.צליל

עדהילודמתברברתהתלהבכךכלהמקובלדבר.לאעלהמהומה
שעיניוהדוראשרינברא!שבההשעה"אשריבהתרגשות:שקרא

הלבקניתחזותובו!"וזכרלושחיכוהעינייםואשריאותויראו
ומקורב.חביבהיההמקובליםעלובוגריf.yכקנשיםילדים,הרתיעה

אפהעל ,והיחידהאחדידידוהייתיאניורקמקרבתוהתרחקוהכל
מותאתל~כותוהירכההבדידותאתאהבלייבליה •אמישלוחמתה

בחייזרלימודיםספסלאותוחבשנו •נשרועיניוריסישרובעדאמו
גופרהיהכבר ,עשרמבניפחותכשהיינותורה.בתלמודמכןולאחר
מקומתי.כפלייםכמעטהיתהוקומתועשריםכבןבחוסנומתנשא

מדמיוננומכרשפים ,תודעתנובחציכבוליםנעריםשניאזהיינו
התברךלייבליה •מאתנובמופלאלחקורבתשוקהזמננואתורוקמים
רמאכילםהחצרמרתףאלחתוליםמקבץהיהמוזרים:בים'בתחבי
לאחרשיהפוךסופובהם,שמתעמרמיכיבעקביותוטועןלשובע
והופתעתימטורפתבשקדנותזכוכיתשבריאוסףהיהלחתול.מרתו

בסימטאותשמצאזכוכיתחתיכתבכלמופרזבכבודנוהגלראותו
השרתשמלאכילך"דעמסתורי:בקול ,באוזנילחשפעםהשכונה.
רכוןבראשהולךהיהשבורה!"זכוכיתשלחודהעללעמודאוהבים
בעינימבחיןכשהיההארץ.עלזכוכיתאיןאםלבדוקכדיברחוב
פצועה,כתינוקתוהרימההתכופףמידזעירה,בפיסהשלוהצייד
שהבריקה.עדחולצתובשוליאותהומנקהפיובהבלחוםעליהנושף
מלאיםכיסיםעםהולךלייבליההיההיום,דמדומילעתערב,מדי

השכונה,בקצהשהשתרעהגדוללשדהזכוכיתבשבריותפוחים
מכיןהיהמודע,מבעודאונגרין.בתישלהצפוני-מזרחילשערמעבר
אתומייעדגומותגומותחופרארתה,מסמןבשדה,מיוחדתחלקה
לעברולהביטשםלטיילאהבתיזכוכית.לשבריקברותלביתהמקום

להרבלביאותודימיתילפעמיםבאופק.הרחקשהתנשאהצופיםהד
החודשאירעוזה-אחתפעםרקלמשה.התורהניתנהשבו ,סיני
על-פילייבל'ה,אללהתלוותזכיתי-הלבנהברכתשלביום

בין-בשעתזההיהזכוכית.ערימותשלהקבורהלטקס ,הזמנתו
חיזיוןכבתוךעלינויורדיםהצלליםמתקרבת.השקיעהערביים.
היהזכוכית,משברימכנסיוכיסיהורקתכדיתוךללב.ונוגעמרגש
אתממייןהיהכךאחרגואל".לציון"ובאאתבדבקותאומד

המתאימהבגומהיחדיואותםטומןוגוליהם,סוגיהםעל-פיהשברים
נעץ ,הגוללאתעליהםלסתוםסייםכאשר •בעפראותםומכסה
בפעםשאלתיוהטקסבתוםמגולף.דקמקלשהכין:מצבהמיןבגרמה

לקבורישומדועזכוכיתשבריבאיסוףטורחכההואלמההראשונה
אפילתלאיטההגיחהשעהארתהלאשפה.להשליכםולאאותם
שדעמבטביתלהלייבליהבשדה.והתפשטההרקיעממעורתהשדים

הםהאלהמהזכוכיותחלק"שייעל'ה,ואמר:בעיניוראיתילאאז
שמזדמנתזכוכיתחתיכתבכלכבודאנינוהגכןעלאיברים.
איבריהןזכוכיתכרת.שחתייודעאתה"איךאותו:שאלתיבדרכי".
"אניחרישית:ואמרלעברינרכןרגעוכעבורוהביטביהביטאדם?"
ישלחתולכישתדעראוירגםמזכוכית!עשויגרפיכיזה,אתיודע
מלפרוץלהתאפקיכולתילאזכוכית!"שעויותמהןוששנשמותשבע

הואכלימה.נתמלארהלבקןשפניחשתיבחשיבהאפילובצחוק.
בלחישה:כמעטנוגה,שמעתיקולראתורקכמברישמנטראתהשפיל
שלאנזכרתיבינינו.השתררהשתיקה " •••ליתאמיןשלא"ידעתי
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לראותהצלחתילאפעםואףכמוניעירוםבמקווהאותוראיתיאחת
המעייםהקיבה,הלב,את ,כביכול ,שלוהשקופיםוהבשרהעורדרך
לראותהצלחתישלוה"פה-צדיק·אתרקאחר.פנימיאיברכלאו

עכשיוהבנתי •משליכפלייםגדוללתדהמתיישהיה ,הטבעיבגודלו
כלפיוחשתיבחלונות.אבניםלהשליךשנהגובילדיםגוערהיהלמה

גבההבחשיבהאמרתי.לייבליה•,לך,מאמין"אנינוקבת.חמלה
ליו•מאמיןבאמת·אתההר.כמואפלנראהוהואיותרעודקומתו
בכךובסרחאתה"לייבל'ה,מרגשה.ברדעושלוהדםואישונישאל
יהודים,כדרךוהשיב,אליחייךהוא "?מזכוכיתבנויגופךבאמת

ידעתישלאודאיזכוכיתו·עשויהממהבכלליודע"אתהבשאלה:
-שברעומניןוכילדעת.היהיכוללא ,ידיעתילמיטבלייבליה,וגם

בספריםלמדנושלאבלבדזולאהריבתלמוד-תורה?מלימודינו
ייראהבלבבחינתהיוהםקיומם.עלידענולאגםאלאחיצוניים,

שלהאםוםבמרחבהקודשספריבחנויותאובביתיימצאובל
דבורה.אויתושבעקיצתחשלאמעולםכיעתה,נזכרתימחייתנו.

ונמנםומעטלפיםמנחשיםחששלא
 •בוהבסתיחתולים.מוקףבמרתפו

פניועלאורשופךהחיוךהיהעדיין
הרגשהליחיתהמזמן"כברכשאמר:
רגיליםהבלתילמימדיוגדלשגופי
העשויושבירמוצקלחומרהודות
ובסודה,בסידמעורבואפרמחול

שהולהטואחריםובחמריםבאשלגן
ומצאתיחקרתיגבוה.בחוםוהתמזגו

לאחרהזכוכית!".יסודותהםשאלה
כי ,לך"דעהצהיר:כדי-רגעשתיקה

ודורדורובכלבהחלםכמוססודזה
העשוייםאנשיםל"ובעולםהיו

אלאיהודים,רקלאהיווהםזכוכית.
נקודותשלסמיכהרשתגויים.גם

פניעלאלהאנשיםפרשוזכות
מאזוקיים.עומדהואובזכותםהעולם
שעוישגופוהראשוןשהיה ,רבנומשה

בשל ,ולכןהאלאתראהכיזכוכית
דודשלכוחו •פניוקרנוהזכוכית,

מגופונבעהפלשתיבלייתכנגד
לאשמשוןשלגבורתווגםהזכוכיתי

מגופואלאמשערותיו,באה
היובן-נוןליהושעהזכוכיתי.

·אישהיהולכןמזכוכיתשרירים
שמעוןרבימהולל.וכובשמלחמה

הרמב"ם,הקדוש,האר•י ,בר-יוחאי

ישראל ,,הנשיא,יהודהרבי
הגנביםנסיךלקיש,דישנגיארה,

ועודאבן-גבירולשלמהאובתורה,וגדולרבונעשהבתשובהשחזר
שמות?""איזהבתדהמה.בוהבסתימאומה".לךיאמרושלאשמות

ועלשמעתזלא-שמעתוסוספאראצל"עלבסקרנות.שאלתי
בזמןובפורםוגל,בספרדאסםרונוםשהיהזכותא,שמואלבןאברהם

הגרמניהנזיראו ,המוזרהמקובל-נג'ארהישראלהאינקוויזיציה,
יודעאינךעליהםגם ,אבבודהאםםריאו ,-12ההמאהבןתיאופילוס

ומיהרתילהתאפקיכולתילאבעיניו.זהרמנצחשלמבםכלום·.
לךנודעומתיכיצדזהוכלאתיודעאתהאיך"אבללשאול:
שאנומהמשניותאוהנביאיםמסיפורימהתורה,שלאודאי •••שאתה

אחריוהלכתיואניהשכונהשערלעברללכתהחלהוא •לומדים"
שבוביתם,מאחוריונםושקםנםןמרתףהיהללייבליהונלהב.עיוור
ישנהשעשיתומצאנרשהדליקדעבחוץחיכיתי ,חתוליואתאנסן
והוקפתילמרתףירדתיקלוש.אורנמלאוהמקוםמהביתשסחב

ושמןגדולחתולישבהחלוןעל •סביבישהתרוצצוחתוליםבתריסר
-לייבליהאמר-שליהזכוכיתחתול"זהזועפת.בעיןביוהנים
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כלעלוכועסדומםיושבהואומאזזכוכיתרסיסיעםחלבשתהפעם
ליהיהנדמהעכביש.בקורימוכתמיםהיווהתקרההקירות •העולם·
עיניוואישוניצחקלייבליהבמרתף.מעופףעםלףפתאוםששמעתי

שישמאמי,שמעתיכיעטלפים,חרדתנתמלאתינרות.כזוגנראו
בית-שלתינוקותשיערהחומדיםמעטלפיםבלילהבעיקרלהישמר

ואמרההוסיפהמעולם,דבריםהיוכברהעולם.מןלהדיחםכדירבן
אתהוציאלאוהאומללילדשלבשערותיוהסתבךשעםלףאמא,
יודעאתהבדיוקכויד ,שלךהכמוסהסודאתליתספר"אם •שנתו

תחילה •פסקתיבמרתף"להישאראסכיםמזכוכית,עשוישגופך
נמוךעתההיהקולוהתרצה.קצרהשתיקהלאחרורקכדרכוהיסס

אתכוללתמשפחתישלהיוחסיןשמגילתיודע•אתהועמוק:
שלשמראתפיוסם•ומהלשלילה.בראשיבדתימפראנו•.המהר•ל
ואז,בחייזר.מלמדשלבנוסחשאלהערלםו•ברחביהמהר•ל
מפראג!הגולםמפראג!·הגולםבצריחהפלםתימפתיעה,כבהארה

אצקע,לבלאותילהסרתמיהררלייבליההגילוימחדוותצוהלקולי
•אוזנייםשלהסכנהמחמת

נשעןראיתיולאמעולםלכותל".
חרדהרעתהמעקה,ארגדר ,זעעל

חששלכך:הסיבהלתודעתי
מה•אבלתישבר.גופרשזכוכית

 •תמהתיו·ולחתוליםזהלכל
בהיותופעם,כיליסיפרולייבליה
חתולחדר ,שלובמרתףבלילה
אליולדברוהחללחלוןמבעד
ואתנדהםהואהקודש.כלשרן

זקןמקובלבפניהביאתדהמתו
לי.לגלותסירבשמואשתבשכונה,
שלשנשמתו ,לוגילההמקובל

שלוםר,מרםיןבשםגרמניכומר
שהזילהעולם,אומותמחסידיאחד

הנאציתבתקופהרביםיהודים

תעתה ,בברליןשברעלפניונפסד
כפילירושליםשהגיעהעדבעולם
שללגופונכנסהאךהמת,שחפץ
החתולאחרחיפשלייבליה •חתול
יוםמאותואבל •מצארלאאך

 ,לדעתובידידות.לחתוליםהתייחס
שעויהיהזהקדושגרמנישלגופו

קים\צדשלנשמותיהםגםזכוכית.
שלבגופותיקםנבלעושםוידועי

נאותרהדורות.לאורךחתולים
פרסיםלייבליהבפניגולללילה

זכרכירתרלהוכחתמוזרים,סודיים,
לגלותםרשאיאנישאיןהגופנית,

בלילותהמנוח.אביבנשמתאותישהשביעמאחרהיום,אפילו
וממורההזוהרמןשלמיםקטעיםבעל-פהיודעשהואפתאוםהרגיש

קראשלאאף-הקדושהאר·יומספריהסוריבררךמחזרןנבוכים,
דברלהביןומתחילומשתומםתוהההיה •הרעישווהגילוי-בהם
פעםאישקראמשמעהקבלה,ברזיפרקיודעהואאם •דברמתוך
קודם.בגלגולדהיינו: ,בעבר
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לורבוץבעררו ,לזיכרוןשיכחרןבין ,זוננפלדשלרוחוגוליגל
מיהרבמיסה.לומצפהכשבנימינה ,בברליןבדירהבאמבטיה,
 ,·גרפךאותה.ומחבקחרםאליהשרקקהשינה,לחדרובאלהתנגב
ספותיהעלהניםאחת•.בידאותרמקיףאשנידעדק,כהיקירתי,

בוהקת. .זכוכיתמה,משרם ,לוהזכירההזרהששקיפותדעהבולסות,
שהחלפת ,זרננפלדשכחת,מריורזהשאניחושבבאמת•אתה
אלא ,אותנומלכדבלבדהבשרלא•בנימינה,לה:אמראשהז·
יסודביניהםהזה-נרקםהכםלולבתוךמלוכדים·.אנוהבשרלמרות
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חדשהודאותבושהפיחהזהמתוךהוארהפנימיותםההשתייכות.

שפתיוהכירה.שלאחייםחדוותשלפןחשףובתוכהעצמוכלפי
כינהשלה,הפהאתחדשה.רוחבהןומרעידותשפתיהאתלופתות
פרץאתבאוזנהללחושתאבהואעכשיוהחיים"."פהזוננפלד
אךלה,לומרבלבוהרבהכהלה,ולומרלהוסיףרוצה ,רגשותיו

יאההדממהשרקומפותלתארוכהכל-כךלפהועדהלבמןהדרך
מתלבשת.שהיאבשעהאחריהעוקבוהואמהמיטהקמהבנימינהלה.

והרכוסההארוכההשחורה,בשמלתהלבושהלפניועומדתוכשהיא
היאפתאוםמונק.שלמציוריולאחדבעיניוהיאדומה ,צווארעד

הבוהקהשחורהגווןעםמנצנץמוזרודכדוךורחוקהמנוכרתנראית

"לאהפתעה:בומרעידהעמוקקולהמופגנת,שתיקהלאחרבעיניה.
בנפשושכןעודגרושתוזכראשתך!".בשםליקראתאבללב,שמת
שלמהתמונהלכלליותרהצטרפושלאמהוהים,כהים,כתמיםכמין

אתשנה!"מעשריםלמעלהאתהחייתיהריהפלא,"מהואחידה.
המשבצותכלאתמילאהכברבחייהשהיא:כפיקיבלבנימינה
ואלמנה.גרושהפעמיים,נשואהרווקה,היתההרשמיים:בטפסים

לההיהחיים.שמחתשלבעוצמהניחנההיאאלה.בכלעמדלבה
בחייה.לעשותרוצההיאמהבדיוקתמידוידעהברזלשלאופי

המתאיםאנושימחומרשקורץבטוחהוחיתה ,מידהוקסמהמזוננפלד
הולכיםוהםבנימינהמציעהבחוץ?"קצתלהתאווררנצא"אולילה.

שבאיזורהקטניםהפאביםבאחדכוסיתלשתות
zדWINTERFELDPLA . ונטלימתיאוסנראיםהפאבלחלוןמבעד

ריססופיהנטליצילצלההערבממהרים?הםלאןבמהירות.חולפים
 ,בחלוןבעמדו ,"הבוקררצוצה.דאגנותלשפופרת,מבעד ,אוזניואל
לזהותרגעלולקחבשמים!"מעופפותמדוזותפתאוםמתיאוסראה
לא."לא,בזהירות.שאלשתוי?"היהשלאבטוחה"אתקולה.את
"אזלכשרות.מוסמךשלבביטחוןענתהשותה'.'לאהואיומייםכבר
אשרילצעמו:חשבמדוזות".עלשירבכתיבהעכשיועסוקהואאולי
מעופפותמדוזותראהולאשתייניםבדרךהלךלאאשרהאיש

המסתובבתהזכוכיתבדלתמכן,לאחרשעהבוקר.עםכברבשמיים
המסחררתהצנטריפוגהבתוךזוננפלדרואהצנטרום","אירופהשל
הסובבותהדלתותלזכוכיתמבעדהנשקפיםלייבליהשלפניואת

נתרסקהזכוכיתכאילומחרידה.וזעקתו ,פעורפיו •עיניולנגד
לשתות"נלךמכאב.ומתעוותיםמאדימיםהלבקנייםפניובראשו.
מחשבותיומשיב.אינוהואבנימינה.שואלתמקום?"באיזהמשהו

 •אחרמקוםאללהןמרחפות

ושערוגבומקשיתבזרועותיווהחתול ,במרתפויושבלייבליה
מגלהלייבל'הוזועף.חרישיתסיסהקוללעברימשלחוהואמסתמר

אלנפשולזגוגיתמבעדלהתבונןהואיכולבהיריםבלילותכילי
המלאךהואומגינוששומרוומרגישיודעכברהואעולמות.ש"יתוך

מגיעהוא ,משפחתושלהיוחסיןאילןאתבודקכשלייבליהזכוכיאל.
אחדותדקותבמשךביהתבונן •דבריומלסייםועצר .•.למסקנה
יהיהזהשתדע,שייעל'ה,"אסור,סודו.אתבאוזנימלצקתכנפחד
הניחושכשרוחפתאום,התעשתתיואזתדע!"אםבשבילךנורא

שיעורוכןולבקנותך ,גופך"מידתלליבל'ה,ואמרתי ,עליצולחת
לייבל'ההגולם!"שלגלגולואלאשאינךעדיםכמאהמעידיםכוחך
עדאותוסיבךההסברטועה.שאניליכשהסבירכמצטדק,נשמע
שלגלגולשאנישייעל'ה, ,לך"דעהאמת.אתלי.לגלותשנאלץ
הסורישבחזוןלהדגישונזכרזכוכית!"עשוי ,במינומיוחדמלאך

מרומזושםקשיחה.זכוכיתעשוישגופומלאךמתוארהמוקדם
סביבוהחתוליםהגאולה!דוריהיהזכוכית,ילדישיתרבושבדור

לייבליהמתדהמה.פהפעורנותרתיואנימרעב,אולי ,ויללויללו
-משפחתי?שםזלץ,שלהתיבותרשאיהםמהיודע"אתהאמר:

מזכוכיתבנויגופואםאותולשאולרציתיוצדיק!"לבקןזכוכית,
ושאלתימגדלתזכוכיתעקרוןעל-פיפועלותעיניוואםמשוריינת

קנטורשלאותבכךראההואזכוכית.עשוילילדישנשמותכמה
לפלוטשאתפתהלפניהביתהללכתאפוא,העדפתי,מצידי.ולגלוג
עייפותעטוףמאוחרת.כברהיתההשעהעוקצנית.הערהעודבפניו

באפילהמשכבי.עללעלותמיהרתיהערב,מאירועיותימהון
למוליזוהריםצהוביםואישוניםעינייםפוקחאניהחדרשלהמעובה

בלחייכאבחשתימעלי.עוברממשנשמעחתולשליחמתווקול
האלמונימהדושליהפניםעלידייבשתילגונןמנסהצעקה,ופלטתי
שלאבאורהחדרפתאוםהתמלאאזבלתי-נראה.יצורשלהזועף
חתולראיתיועלומה.גדולהלוקסממנורתכמוובוהקלבנבן ,מכאן
הנראה,ככללייבליהשלהזכוכיתחתול ,ממידותיווגדולשחור
אניזועפים.כירח,הצהובים ,ואישוניוביומתבונןבתקרהמטייל
עטלףזהואוליהייתכן?בלב.דרגלייםשלושלושישמבחין

להיותהתגלגל ,אלמוניקדום,שמלאךכשם ,לחתולשהתגלגל
לעבריונופלמועדמהתקרה,החתולמחליקלפתעלייבל'ה?

בחדריוניעורצעקהפולטואניומתרחביםהול:כיםכשאישוניו
אתמדליקאניכואבת.ולחייקרהזיעהנוטפות 'כשפניי ,החשוך
בראילהביטהארוןאלופוסעמיטתילידהניצבתהנפטעששית
בידינשרטתיאולייודע,מיבלחי.עמוקהשריטהלראותונדהם
עלדעתיאתעתבאותהשנתתימבלילייבל'ה,שלבמרתףחתול
ליסיפרלייבליההרידמוניות.תכונותבחתוליםישואוליכך.

להםוהקריבוחתוליםכמקרשיהםהחזיקוהקדמוניםשהמצרים
נחנטווהםאבלעוטהכולההעירהיתהמהםאחדובמותקרבנות
כמוני.לילדמרעישותחדשותאלההיוזכוכית.בארונותכמלכים,

החדשותעיתון.זוננפלדרוכשבית-הקפהלידעיתוניםבקיוסק
עםדפוק,עםאנחנוכישובומוכיחותמעודדותאינןמהארץהטריות

לחייולמכים,גוו"הנותןתנ"כית:ציטטהמוסיףוזוננפלדשגולה,
עדייןהרי-בנימינהקובלת-הפלא?מהלבוזזים".וכיסיולמורטים
מבוייתות!גיסוחיותשלהגנטיבכבללפותיםבארצנונותרנו

שחוריםוענניםעליהםזירזףדקגשםלגיתה-שטראסה,כשהגיעו
יודעת,"אתהרחוב.אורותאתוכיסובטירוףנעוכמפלצות
וקרא,ברקיעהביטכוכבים!" ?בלילותכאןליחסרמהבנימינה,

עלשיוותרהלוואיהרהרה:בנימינהברלין?" ,שלךהכוכבים"היכן
קשהדיבימים"גםהוסיפה:ובקולארצה.אתיוישובהזההמקום
שמש!"קרןלתפוסקשה ,האווירממזגליהנות

עסיסוכוסיתדבשצלוחיתובידהלחדרנכנסהואמיהשמשיצאהרק
עליציוותהואזאני""מודהובירכתיידייםנטלתימתאנים.שנסחט
"אלדבורים.דבשמלאהכףללשוןמתחתליודחפהפיאתשאפתח
לי:גילתהאמאללשון".מתחתמצעמושיימסחכההדבש.אתתבלע

לחיזוקטובהסגולההיא ,בוקרמדיריקה,קיבהעלדבש"לאכול
כנגדטובעסיס-תאניםואילותלמודך!אתתשכחשלאכדי ,הזיכרון
"אתאמרתי: ,החדרמןלצאתממניכשפנתהבהקיץ!".חלומות
הצטיירזעוםחיוךיותר!"ומוצלחותבדוקותסגולותישאמא.טועה,
אתבינועצתכשהיאמלמלה,-לביתי"הגיעוטובים"ימיםבפניה:
מנוסהתרנגולתמלמדתשליהטריחהביצה"ממתי-הדוקרמבטה
אותיהכריחולגלולגיהלזיכרון?"יותרטובותסגולותאיזהכמוני
לחיזוקסגולותמיניכל"ישלרפואה.אחתסגולהמכיסילשלוף
 ,ביותר"הגרועההיא-ריקהקיבהעלבבוקרדבשואכילתהזיכרון
השבתי,"לייבל'ה!"אמא.התרעמהזאת?"לךאמר"מיאמרתי.
הנקראעשבלקחת"עדיףבעוז.וממשיךריאותייאלאווירשואף
מתוקים.במיםולשרותוארץ-ישראלחלקיבכלוהגדלהשורלשון

במשךהמיץאתולשתותבוקרמדיממנולאכולישיוםכעבור
ביתבחצראוזניה.למשמעהאמינהולאהמומהנותרהאמישבוע".
מחרישבזאטוטים,ומוקףנועבלאעומדלייבליהאתראיתיהכנסת
עדאירע,מההבנתילאהראשוןברגעליזום.בעיניוליורומז

אחדוזבובקלשיעולפלטתיפניו.עלשטיילוזבוביםבזוגשהבחנתי
עלעברוחלפוילדיםמצחו.עללטיילעברוהשניממנוהתעופף

מאימתמלהפריענמנעובדרכם,המשיכוודבריםאומרובלאפנינו
עודרוחבאורךלייבליה.אתשכינוכפיהמסוכן","הלבקןשלידו
שלחעין,כהרףואז,אפו,עלהזבובהתיישבשלפתעעדוחיכהעמד
לפיולהכניסוומיהרהזבובאתוצדתיאמןשלאבזריזותידואת
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בגרוני.זבוביםזמזמוכאילווחשתיהקבסאותיאחזאותו.ולבלוע
אוהבים"הזבוביםמהרחבה.אותוגרדתיואניכפייםמחאוהזאסוסים

לייבליההסביר-צדכיהם"אתעליהולעשותזכוכיתעללהשתעשע
וגםובחלונותבדלתותזכוכיתעלבצהלהמזמזמיםאותם"תמצא-

הניחלאההסברבתאווה".וזוללםאותםצדאנילכןוידיי.פנייעל
מכיסובשולפוחייך,הואהזבובים?אתאוכלאתה"למהדעתי.את

לאס,במיומנות,ה~כסהאתפתחבזבובים,מלאהקסנסנהצנצנת
שנימשםושלףהצנצנתלתוךאצבעותשתיוהחדיר ,חרךכדי

אותם",לאכוללהפסיקתרצהלאמהם,אחדתסעם"אםזבובים.
הזבוב.שלהמעודןסעמואתולטעוםלנסותביודחקליהבטיח
בגרוני.שהצטברההליחהכלאתהמרצפתעלוירקתיהצידהפניתי

החצראללמעלהעליתיהזבובים.אתלבלועומיהרצחקלייבליה
התלמוד-חדדינמצאוובעומקהמהרחובמוגבהתשחיתההמדווחת,

ברזלמחוסיהקלועהכפולהבדשתשהוקףקופיףזההיהתודה.

השחורותבשלוליותלמסהוהשקפתיהגדרלידלפושעמדתיעבים.
שהיוותהאףהסגורה,הגדרגדולים.כחדקיםהלילימהגשםשנותרו

זובחצרכלא.ביתשלמרהתחושההעניקהלילדים,בטיחותימגן
שיעודביןספורותדקותכמהלהסתובבוהנעריםהילדיםנהגו

ילדים,ספדיללאילדותבתוךגדלנוכולנוהלאיום.מדילשיעור
ללאוהצומח,החיעולםהכרתללאאמא-אבא,מפיערששידיללא

"שייעליה,ומעבדות.התעמלותושיעודיספורטומשחקיסבעטיולי
 .מאחודילייבליהשלקולואתפתאוםשמעתיחושב?"אתהמהעל

ולהציץשובללכת"נוכלנשמות.וגלגוליאדםזכוכית ••.עלחשבתי
לזה.קראהכבודנקבהנשים".שלהמרחץביתשבקירהכבודבנקב
בידודימוקדהיההמרחץבית .אותיהזהירפה"תפתחאל"אבל

אתוחתונה.בד-מצווהבדית-מילה,שלמשמחותפחותלאלנשים,
נשאבוהמים .וצלולמלאכשהירחבלילה,דקבמיקווההחליפוהמים

תודהלמודבתלמדנוהיוםבשיעורי .חצרבכלכמעטשהיומבאדות
בסוגיהשקעראשיאבלסוב",ביוםשנולדה"ביצהשלהסוגיהאת

הילדהשושנה,אתלדאותכוליייחלתיכבדשהסדידתני.אחרת
אותהדואהפלא,מדאותלעצמירקמתיהמרחץ.בביתהבלונדינית,

כזוגעיניההאדים,תמררתמתוךכיוצאתבמקווההרחצהמןעולה
הנהעופרים.זוגושדיהעזיםכחלבפניההשני'כחוסושפתיהיונים
דעתבליהחוחים.ביןכשושנההבנותביןשםלהמהלכתהיא

חדשבדףלבנהקידושבאותיות-שושנה-שמהאתרשמתי
מלמדיהגיחומאחורייהדףעלנחתהגדולהידלפתעבמחברת.

לגזרים.הדףאתוקורעומדימובדףהקוראמאיד-פישל'דיהחדש,
מידלקוםעליציו;האזאותה!"סימאתכילנפשךואוילך"אוי

רצופותפעמיםשלושהמזוזהאתולנשקהדלתאלולגשתממקומי
למקומישבתיסימאתיה!"כילנפשיואוילי"אויבקול:ולומד

את"סילפתיהמשפט:אתפעמיםכ'בביתלכתובעליחסילוהמלמד
הקודשבלשוןהמליםאתלישינןהואהרע!".לייצדיושמעתידרכי

מייגעקדומספארהאב"איךהאירית:ובשפהאשכנזיתבהברה

הרע".יצררעםפרןקולזעםאיןגעהעדסהאבאוןוועגען

המכרבואוחזעדייןהחילונית,בתל-אביבמכן'לאחדשנים
עלמהלךכחלוםהרע.הייצד-נלאהוהבלתינדאההבלתיהוותיק,
ודחוקלשאוניוכלילאסרםדיזנגוף,ברחובזוננפלדפוסעשתיים
דקותעשרכלדוחבקוצרמציץהואהביתהבדדך •מהמולתוומובדל
אהובתואתלפגושהואעתידבבית-הקפה,הערב,בשעותבשעונו.
 •בנימינה.אתהחדשה,

"
J ~, 
~ 

בקרובלהופיעהעומררומןשכחה",חולהשל"זכרונותיומתוך:
מעריב.בספריית
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דיההיססופרקיאומסותמקטעיעלםבתאם
מעסיםמשנהמסיפוריגםוכןבדויים,

ונתבונןבסוכתו'שלאבסקססהמשובצים
הטרילוגיה,שלהעיקריהעלילתיברצף
מאד.נאהספרותיבנייןבנוישהואנמצא

גםאםלשנייה,אחתמוקדמנקודתהולךהוא
ברצףואחודהקדימהמענייניםבדילוגים

כוליותשלמרתקתאפיתפרישהתוך ,הזמן
חייעלחזקבדגשאותו'המעסיקההתקופה
גםמהוויםהעלילהמוקדיבה.היהודים
הספרותית,מהבחינהתימסייםמרכזים

גיההסדילולאודךריתמיתחזרהוחוזרים
הפוגרומיםהםאלהתימסייםמרכזיםכולה.

שלהאוהדתבחסותםהנערכיםביהודים,

 .ישראלבארץוברוסיההשלטונות,
ראויהאפיתבעוצמההמתואריםהפוגרומים,

שלאישיותהאתהמעצבהגודםהםלשבח,
נקודותומהוויםעולמה,השקפתאתלאה,

בדיוניים,אחדים,גודמיםגםבחייה.תפנית

ריתמית,חזרהתוךהסקססברצףמתוארים

שלפמשפחתוהנשיםשלגודלןלמשלכמו
אחותוערבי'עםשכבהאמוהבדוי:המחבר

כושי.עםשוכבתבתואנגלי,עםשכבה
שלדושםלעודדעשויההריתמיתהחזרה
הנמנעשמן ,אישיאודיהיססוגודל'פעמי

 .ממנולהיחלץ
אתשמידאמנםמעלהרעיונית,מבחינה
שלתיאורםפרסים:באי-אלהעולמוהשקפת

שהעולם ,הרעיוןאתאולימעלההפוגרומים
המשודדכמאמרוערלים,לנימוליםנחלק
ערלים>:הםמוסלמיםהעניין'<לצורךהגדול
רעיוןאתשמידדוחההטרויאניהסוסבמשל

האפיבעומקהגדול'בהיקפואבלהשלום.
רבים.ספקותהדומןמלאשלו'
כטענתועמוק,לייאושניסויבכךשישאפשר
עתידאין .)"עלילה"(בספדוריסהללשל

אלהשלקטנםעקבהציוני'לרעיוןהיסטורי
ענקיםיותרשאיןכיווןבידם,הופקדשהחזון

בשודהגםכאןש~שאפשראך .בימינו

הציונותעשויהלפיהאחרת,חדשה,
ידיעלקסבות,ימיעל-ידידווקאלהתגשם

 • .שיהיוככלפגומיםיום,יוםשלחיים
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עצמועללקבל-(הכותב>המליםעולםעם
גםוהתחבושתהמלחהפצע,אפשרותאת
זול"התחייבות"קשבלהם.ולהתחייביחד

יכולההקריאה,פעולתדדךשלה,וקבלה
אצלמקבילתהליךשללהתרחשותולהביא
 •לגדול.לולסייעובכךהקורא,

כליוגרפיה"כי
הקוראשלותגובתומוגדרות"איוולפגאנג.אוזי

 ,)'ו<כרך , 1975נובמבר , 21בסיפורת"."הספרות"

 ,השירה"ע"ל ,השירה"שלהקולות"שלושתס.ת~אליוס
תשל"ו.תל-אביב,מוזן,ביתןזמורההוצאת
נקודתאחרבחיפושוספרות:"פסיכואנליזהעמנואל.ברמן

 , 1987יוני , 3מס'חוברת 1כרךמפגש","שיחות",

ירושלים,ביאליק,מוסדהוצאת ,שיח""בסודמ.מ.נובר
תשכ"ד,

עובד,עםאחרים",ושירים"מכתביםמאיר.ויזלסיר
1986 • 

פשוס'ב'ספורלנגזםד"רשלהריפוי'"'שיסתרחל.צורן

ה'כרך ,"שיחות"ביבליותרפיה?"האמנםעגנון.לש"י
 , 1991יוני , 3מס'חוברת

זמורה .רבים"מלאכיםחיפשוך"באורמריה.ריינרוילקה
 , 1987ביתן,

נגתבכסקססהפסיכואנליטי"הדו-שיחרות.שסייד
 • 1988יוני , 3מס'חוברת 2כרך"שיחות",ונקרא".

Tompkins Jane P. (ed.). Reader-Response 
Criticism. John Hopkins U.P. Baltimore and 

. 1980 , London 

לביבליותרפיההמסלולמרכזתהיאצורןרחל •
חיפה.באוניברסיסת
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אברמדוןמכבית

בשעתהבוקראתקיבלהשםמהקלחת,יצאהות--
הפגמיםאתבמראהסקרהשלאורכההתמרחות

צבעבשכבותעליהםלחפותוניסתההגילבהשחסיל
בחורהניצבהחם,גוףריחשהתמלא ,בסלוןעבות. =

הערכהבמכס .ומעילצמרבגדיפהעסוגבוהה,
קרםאףכירותידע ,האיפורחסריהבהיריםבפניהשזרקה ,מהיר

"סביה."מנג.דהאדומותהלחייםשלהרעננותאתלעורהיחזירלא
אותהמחליפהאניססלה.שלחברהאני"כן.חיוכה.למראהקבעה
זהאתעשיתיודעת.אניכן."כן,להגיע."יכלהלאהיאהיום,
לחייהאתשהאירבחיוךהגיבה " •.•לצעריפעמים,הרבה ,"הרפעם?"
לךואראהבואיאז"סוב.הריסים.בצלשקועותעיניהאתוהותיר
לרחםמתכוונתלאהיאביובש.רותקבעה ,,הסמרסוסים.איפה
מהזהרצפות.לנקותמהאולימפוסשירדוהאלההרוסיותעלעכשיו
סובזהאתשתעשהאזכסף,מקבלתהיאזהועללעשותבאהשהיא
פסנתרניתאומהנדסתשהיאבגללמיוחדותלזכויותלצפותמבלי

מה.יודעהשדאו

מגפיבמקוםשלההעבודהנעליאתנעלההיאבשקס.התפשטהסביה
משם.עמהשהביאההעור

שלוהאפוריםהילדיםשלהוורודיםהשירותיםאתלההראתהרות
היקריםהשטיחיםאתשיש,המרוצףהאמבטיהחדראתההורים,

הראויה,בעדינותלנגבשישהתמונותאתולהרים,לגלגלשצריך
להדגיש,שדאגהכפיגם,בהןלאבקשצריךהעתיקותהכונניותאת
השחורהמודרניהמסבחאת ,וסולססוידוססויבסקישלספריהםאת

קנתה.שרק

הקסןבבנהגערהלגן!"מאחריםאנחנו ,כברלהתלבש"לך
ממנושברחהאחותואחרירודף ,רגליהןביןבפיג'מהשהתרוצץ

אתתכירי"בואיהילדונת.אתתפסה ,,הנה."בואיוצוחקת.צורחת
אני"שלום.פנים.במאוראליהוחייכההקסבהאלרכנהסביהסביה."
מתוקה.""היאבגאווה.רותאותההציגה"זוסלי."ואת?"סביה.
הילדהשלהבהיריםתלתליהאתמלספתבעצב,סביהאמרה

את ,סלי ,בואי ,"בואיהאדומה.הידממגענרתעהלאשבמפתיע
אתשסףשכמעסבחיוךמוצפיםופניהשאלה,לסביה?"לבוארוצה

"וזהלבה.אלאותהואימצהחיבקהלתשובהלצפותמבליעיניה.
בנה.אתקדימהדוחפתרות,ביביהןנכנסה ,, •ידב ,הקסןהגבר

 ,"נו ...להתחשובשלא ,להצהירמיהרה ,, .ספרבביתכבר"הגדולה
לאחרהמרדנים.בגופיהםמטפלותכשידיהבהם,האיצה " .••כברנו

מוכניםהדלת,לידבמגפייםהקטניםעמדומאומצתהתעסקות
בחוסראחריהלמשוךרותמיהרה ,,סביה."להתראותליציאה.
לפניהשניים,אתוילדים,מעיליםתיקים,מרובמסורבלתסבלנות,
לריב.שובשיתחילו

במוסך>חיתה<המכוניתבאוסובוסנסעהבגנים,אותםשפרקהלאחר
אפילו .אליושהתאוותהמהכללקנותיכלהבוהמרכזילסופר
מחומצנותצהובות,נשיםמיד.בהןהבחינהמושבהמאחורישעמדו

זהבעגיליוורודות,חולצותפודרה.מעודףחומיםפניםעם
נראוהןמפיהן.מתגלגלתורוסיתמרוחאדוםשפתוןמבריקים,

סיגריה ,מלוכסןחיוךעםכבובה,יפההאחתנשיות.אךזולות
קצר.ושערהמחוססת,מובערת,השנייהמרמזות.חומותועיניים

צפוהרענןומראהסביהמבוגרת.זונהחברתה,שלחיוורת~רסה

נ~געשלאוהבשרניהבלונדיניליופיההתגעגעהמולן.ונעמדו
היומהיודעמיעורה.סמר ,למצבןלהגיעתצסרךשלארק •עדיין
במנסההבחינוהן .אחרמשהופעםשהיונראהלאכיאףקודם,
שיאשימולפניעיניהאתרצוןבחוסרהסבהרותוהשתתקו.החוקר
רוסיות.שהןבגללרקבהןמביסההיאכאילואותה

מנקיוהלחוצה,המאופרתהקופאיתמנוחה.להנתנולאבסופרגם
הוותיקות:הקופאיותשלוהצרחותרוסים.כולםהסבלים, ,הזבל

זזיםשהםעדת'ארגזים!להורידצריך ,כברהנהבוא"אלכס,
בחיוךמגיעואלכסמנהלים!"להיותרוציםכולםהאלה,הרוסים

אינוכאילוהארגזים.אתומורידכסופיםתלתליםועסרתנבוך
עולמוכאילו ,נגדווברטינותהקופאיתשלהנרגזבפרצוףמבחין
השני.בצדמהקופהלוצורחיםוכבר ,עליומגןהאחר
לביתהכששבהשהתבהרובפניםרותהכריזהמהם."נפטרנו"זהו.

"רוצהטעויות.למנועכדיהדגישה"מהילדים",מצרכים.עמוסה
תרצי.אםלךתקחיאז"סוב,עובדת."אנילא. .אל;,הציעה.קפה?"
והקפה.העיתוןעםבחדרהוהסתגרהאותהעודדהחופשי."תרגישי

בגרונה,המוזרהחנקאתלרגעהרגיעווהמתוקותהחמותהלגימות
"בתי"שרנסקי""אבסלה" .אותווצרבושבוהעיתוןכותרותאך

נחישלמיאומללויות,התאבדויות,בכרמיאל"לעוליםתמחוי
הכתומיםבפרפרים ,בחלוןובהתההעיתוןאתסגרההזה.לשיטפון
התות.עליעלשריחפו

הוציאהסביההעבודה.מתקדמתאיךלבדוקכדייצאהשעהלאחר
מקוםאפסעדשמילאוהווהשטיחיםהצעצועיםאתהילדיםמחדר
אתלבצעבדרכןידיה,הפינות.אתלנגבכדיברכיהעלוירדה

ונחתומקומהאתלשרססכמנסותבחללנעועודביעילות,עבודתן
הזדקפהבמבוכה,חייכהרות,שלבמנסהכשנתקלההרצפה.על

הגבוההקומתה .לחדרהמעבראתשחסמהעללהתנצלומיהרה
דרכושכמעטרותשללרגליהדרךלפלסכשהתכופפהשובנעלמה

ידיה.על

נוספת,שעהשעברהלאחראליה,יצאהכשרותסביה,שאלה "?המ"
והראתהחייכהרותלהנמיך?"זה"מה .הרדיואתשתנמיךוביקשה

בשאלתהנזכרהשבשמיים?"זהעם, ...רזהמהיודעתלא"אתלה.
שלהשחרחורתוחברתהשלההקבועההעוזרתססלה,שלהלעגנית

 .בגןלילדיםלהעבירשניסתהמוסיקהשיעורתיארהכאשרסביה,
 ,שמסובשפתיהאולםרות.שלבזרועהמרפקהכניסהחבר~תדרך

והיאקרבהשלהאשליהרגעכשנמוגעצמםבתוךנבלעוופניה
באוויר.תלויהידהעםל~דהונותרה

לאפשוטלרעם.מתכוונתאת .•."האברצינות.רותענתה ,,"לא.
עיניההאדים.ססלהשלהכההלחייהעורנכון."זהאתביטאת

הציתהרועדותבידייםהמושפלים.הריסיםתחתהתלקחוהשחורות
מתעלמת ,החדרלחללהעשןאתנושפתבמהירות,ועישנהסיגריה

מקפיאיםדמותה,אתעטפוהאפוריםהסליליםרות.שלמנוכחותה
 ,לנקותוסיימהעתהשזi:זהסלוןבמרכזהבודדהעמידתהאת

הזר.מההורהלרגעאותהומנתקים
לעגארבוחריצותהעדינותהמעסהתחתכילהודותנאלצהרות
לחברותיה,אותהתיארה ,, ...נפץחומרכמו ..•"סערנהמר.
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הקפה.בביתיחדשישבובשעהשלה,הרוסיהבעוזרתשהתעניינו
גוערתהיתהמבינה."לאאניאותךרקברורולדבריכולהלא"את
"אנימבליגההיתהוזובינונית.תלמידההיתהכאילוברות

"אתסטלה.שלחוצפתהעלכשהתפלאולפניהן,התגאתהסבלנית",
יוםממנהביקשהכשרותנפגעהטלי?"אתמכירהלאשאניחושבת

שלאהילדהתגובתלגביבקולהיססהאךמהגן~תהאתלהביאאחד
שהנהנולחברותרותדיווחה ,, •••האלה"הרוסיותסטלה.אתהכירה
 ,אופןבכל •ייעלבו-תעשישלא"מה •דברכיודעותבראשן

יותרלשלםמתכוונתלא"אניהמחייכים,פרצופיהןכנגד"התריסה
 ,,תחת!אצלישתתפוסית.לישראל

מטניהמתעלמתעבודתה,לחדרעכשיוגםנכנסהנחישותאותהעם
תחתיו.לנקותכדיהכבדהסלוןשולחןאתלהזיזבניסיוןהמתנשמת

שאלה ,אותושנתנהלפניאךהציק.אתלהרשמהיותרמאוחר
אחריי."בןילדים?"לך"ישבסקרנות.

האישוניםאתהציתואורטניהענתה

התינוקת ,לטליחייכהקודם,הכהים.
"הוא •••עקרהאשההיתהכאילושלה,
לקרוא •הכליודע •ישראליממשכבר

מאדאותואוהבתשלוהמורהולכתוב.
 ,, •גמורבסדרהואחברים.המוןלוויש

כךעלמצביעהבגאווה,טניההדגישה
כללכםיש"למהבה.נעוצהשהבעיה

לההניחהלאברוסיה?"ילדיםמעםכך
הזהוב.שערהרוךעלתהועיניהרות.

היא •••חופפתהיאמהעםמעניין

אחת,שיבהשערתבעצבנותהסתירה

מצחה,עלנשמטהכיבטוחהשהיתה
כשיערלגעתפתאומיחשקמחניקה
 •אמיתיזהבהיהכאילומולההנוצץ

להםניתן"מהבכיסה.התכווצהידה
טניה.עליההתפרצהלחם?!"לאכול?

בקולוהמשיכההתעשתהמידאך
שיבהירומליםלחפשמתאמצת ,מרוסן
רצוהיהודים"ברוסיהכוונתה.את

הכללונתנואז •משהויהיהילדשכל
ילדגםברוסיהילדים.לעודנשארולא
 ,יותרישלמישהוואםהרבה,זהאחד

קולה ,, •••זהאתצריךהואלמהשואלים
 L\השתייםביןשנפלהבדומיההתפוגג

'~ 

.·; 

 .-G~cו
(~''\ · . 

l - ~ך
ו

--

ידיההסמרטוט.אתלסחוטכדימתכופפתטניה,השיבההכל."
העגולותכתפיהעלרבץכובדמהוססות.רכות,בתנועותליפפוהו

במילויעבודהשמצאהסטלהעלחשבהרותלהתרומם.להןנתןולא
איךאותה.שתחליףמטניהוביקשהברמלה,בבית-ספרכמורהמקום

רצפות.שטפושלההפסנתרניתשידיבגללנרמסשכבודההרגישה
שהזדקפהטניה,הוסיפהיוםיי.כלחודשים,חמישהוילה"ניקיתי

ידייםבתנועותדבריהאתמדגישהמקומה,עללרגעוהסתחררה
איזהעשירים."הםמשקלה.שיוויאתלמצואלהשעזרורטובות,

קשה"קשה.כסף.לאאבל,הרבה.הרבהעבודה.הרבהגדולה.וילה
בהליכהלעווית.רותשלבעיניהשדמההצוהלבחיוכההמשיכה
"בבוקרמתניה.התפתלותאתלהסתירניסתההמטבחלכיווןמהירה
רות,.תמהההילד?"עםומהלכלום."זמןאיןלומדת.בערבמנקה.
יודעמפונק.לא"הואהיינות.עמוסהבארעלחדשמשעןשמצאה
בהניכרהבנהעלשדיברהפעםבכלממני."טוביותרלב.דלהיות

לעומתהמהירהלהסתגלותוהערצה
שלה.קשייה
הכללאטובים,דבריםגם"יש

פטריוטישזיקרות,מחתה ,, •שחור

השדרהבעמודנשכחתחוליההצית
מעסיקים ,למשל ,הסמוך"בגןשלה.
אבל •••להשקשהנכוןרוסיה.גננת

ילדינוחינוךאתאפילועובדה,
הירוקבידיכם!"מפקידיםאנחנו

וכבה.הבהבטניהשלבעיניה
צריכההיאמהפעםאותה"שאלת
אצלכם?מעמדלהחזיקכדילעבור

לאשהיאלהוכיחלהיאבק,הזמןכל
 ,, .••טובהלהעושיםעודואתםשונה,
בבוזהאחרונותהמליםאתירקההיא

שבה ,לאחורממנונרתעהשרות
"יתוש!"בגבה.הלחץאתלהרגיש
עלהמטופחתידהאתוהטיחהנבהלה
עלנמרחהקטןהפגר •החלוןשמשת
שחורכתםעליהוצבעהשמשה
עודפרפרוהקטנותרגליואדום.
מהןלהמישיכלהלאורותבאוויר

אתלנקותמיהרהטליהעיניה.את
שבוהואבידהשהיהבסמרטוטהחלון
רותקודם.כמוומבריקשקוףלהיות
הקפוצותידהאצבעותאתפתחה

 ,מהןפגלאעדייןהמכהשכאב
החיווריםהכתמיםאחרעוקבת

הכהיםוהקוויםהכףעלשניקור
שעדייןהאצבעות,עלשהסתמנו

ועייפים.חווריםהיוופניה

 _ ____ ::::::כרואהבוחןבמבטבההביטהרות
--~:;;:::-=~,,,,;;==-----באת?""למההראשונה.בפעםאותה
אתיהודיה?"אתבמפגיע.שאלה
הודתהורותחייבתנשארהלאטניהאת!""גםגויה!"כמונראית

נשארהאמא •••הביתאתמזמןזעבואבאיהודיהשלי"אמאבצדקתה.
מהנדסתאנימשוגע.חציכברשהואשלההאבא"עםסיפרה.שם."

המטאטא.אלהשופעגופהמלואנשענתמידע,עודנידבהבניין."
יישבר.רגעעודכישחששהרות,הרהרההיחיד,משענההיהכאילו
אני •••חדשותעולותועוד ,בנייןמהנדסותרוציםלא ,בארץייפה

בחיוךנזכרת ,, ,אחד •רצוולאראיונותהמוןהיורוצים,ולאמחפשת
רוצה'אניכשנכנסתי:מיד"אמרלפניה,האודםאתשהחזיר
"'חבל ,לתכנןיודעתולאלשרטטרוצהשהיאגילהבסוףאותך!'"

בתנועתדבריהאתליוותההיאהטלפון."אתולקחיהיה',ואםחבל
 •דבריציאלאמזהשגםכיודעתניטול
שנשענההזכוכיתמשולחןוניתקהרותאותהעודדהתתייאשי."ייאל

החדר.אתגדשטניהשלזיעתהריחהשיחה.סיוםעלכרומזתעליו,
כדי ,בחושךלנדהלשכברצתהוהיאכמתניהחתךמרגיזכאב

יודעתאניכן."כן,סבלנות."בארץ.וחדשהצעירה"אתשייפוג.

{ /~~-- . ,J 
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מהלחץ.רטטו
שלהבוטהבקולהנזכרתהזה!"מהגןשליהנןאתמוציאה"אני

בעינייחןמוצאתלאהזאתהרוסיה"הגננתהגיינגיית.שכנתה
הילד"איךבגן!"עבריתלדעתחשובכךכלהרי-שלהוהעברית
אתאוהבאבל"טוב.רוסיה.אחרת,אמאאותהשאלהנגן?"מרגיש

אוהבהוא •ייאמן"לא ,,שמה.ימחהרוסיהנגללשעזבההישראלית
אגב,דרךהוגנת?תחרותלךנראיתוזוהישראלית?אתיותר

לא"אניחמה?"לאשהיאיודעתאתאיךהרוסיהועםפעםדיברת
ומחיצהאשהוצתונמשיההג'ינג'ית.כעסהאתה!"לדבריכולה
אפשרותכלחוסמתהגילירטינה,כלהבבטריקה,עיניהעלירדה

לחנינה.
עםלדברלךקל"יותרהרוסיה.האםלהויתרהלא"למהו"

טנפתשלכם?"המפורסמתהחמימותאיפהאתכם,מה ?הישראלית
ממיסההיתה ,סוכרכפיתכמובדממה,אזשהאזינהרותידעהחום,

לאאחדאףאבלהרוסיה.הגננתפניעלחיוךוממתיקההכפוראת
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 ••.פחדניםמסרגל.
זהשחשובמה"אבלבסביה.הסיחההרע."אתדקוראה"את

שלאבעלהעםלהשהיההמאבקעלליסיפרהאחותיגםהתוצאה.
היאבסוףאבלביצים,שלובלולתאסוףממוסקבהשגברתהסכים
חרא"למה ,, •••אחדיםישראליםגםישמורצים.כולםועכשיוניצחה

יודעיםכולםאיתר?להיאבקצריכהחיתההיאלמההסכים?לא
אתםמהעלאגואיסטים?כךכלאתםלמהלחם,עלכאןשמדרכו

 .מתוכוביצבץשהבכילמלמולוהפךסביהשלקולהנשברשומרים?"
נדאה ,ברעננותוקינאהשקרוםעררה,שותקת.בפניההתברגנהדרת

כיסהעליוהE;כניםנחשףכאילורוסס. ,מדיורגישעדיןעכשיולה
ובודדחדדכךכל'משהרהיההוורוד.בציפוישחרדיםחודיםופרץ

בפניםבהביסהגדרנהאתשחנקהדגשאםידעהלאדרתבהבעתה.
ללכתמתביישיםלאהםאיךחמלה.אובחילההיההללוהערומים

סבסדה.אתמבליסהחשבה,אסור.זהבארץנחרץ?והכלברחובכך
כאןיגיעולאהםכךביטחון.צדיךלהידחף.צדיךלחייך.צדיך
מקום.לשום
היבשותעיניהומישירהגבהזוקפתסביה,אמדההכל."ליהיה"שם
אחדהכואב.לגבהמנוחהנותנת ,לאחודשנשענהדרת,שללאלו
באורןלמקומרהמסאסאאתוהחזירהגאותבפסיעותפניהעלחלפה

 ...משחקחדשים.לערליםבלהבהרעובדבעלי ,"כאן .שכמסודרן
אתהציגה ,, •..ככהשנוסעקסןאוטולוישומחכה.הטלפוןלידיושב

ילדה,שלמתגלגלובצחוקגמלוניותבתנועותהאוסרצליעת
"חראמי.דהסבירה ,, .חברעםיחד"שקנהממקומה,רותאתשהקפיץ

שפתיה.עלקפאוצחוקהמאליוהמובןאתציינה ,,מברברת.מהנדס
המרןונצבעופניההשתבר ,אכזריבמאישללצרצייתוכאילופתאום,
הזונהכמרשנראתהעדהתוויםאתשסישסשווורודיםצבעים

קירכצירועתהנוארפניהזול.בחןהמעפעפתהמחומצנת,הצעידה,
בחריצינקוויםנוזלים,רחםאדירבשיטפוןבשספוצבעיואשדעתיק,
דאתההנדודיםהתוריםבמקוםעכרו.לבוץומתערבביםהדקיםהעוד
ירוקות,עינייםאיןבשרניות,שפתייםערדאיןמעוותת.מסכהרות

 •אליוחודדלארדבדממנויוצאלאשדבר ,ומחלחלאסרםמשסהדק
אחדהאדומה.הלקהבקבוקאתמשידתהוהספהלחדדהנמלטהדרת
ידה.בכףאותרמסתירה ,לסלוןחזרהכך

רדות,בעדינות,סביהשאלהקפה?"עכשיולשתותגברת, ,"אפשר
דאתהק, iהבקבעלכצבתנסגרותאצבעותיהאשמה,בהשהציצה

השטיחיםאתבחזרהלפורשכבדשגמדהעלבפניהההקלהאת
מה.דברממנהשביקשהעלהמבוכהואתעליהםמלדרוךשנזהרה

הבעהבאותהססלהשלהכהיםפניהעםהתמזגוהבהיריםפניה
רותחשבה ,בוודאידק,חוסשלנוברתכמרתלות.שלאומללה

אתעליהןשנעדיףבוודאי ,'יא'האתוהדגישוהתערותוופניה
עמוק.בעצבוהתחלףהתפוגגשבתוכההציניהריחוקאולםהצבר.
אתסרדפתמהזיותיה,התנערהותאכלי."תשתינסח,"נסח,

שנבלעהשיחהחוסאתמחדשלסרותומנסהרועדותבידייםתלתליה
כשנעמדההשאלה,בהניקדהאתה?מסתבכתאתמהבראשה.
ייצאלאוכהכהביןהדילפנות.לאןידעהלאכאילוהסלוןבאמצע

נרגע.גרפהמכאן.אותהותשלחיהכסףאתלהתניכלרם.מזה
 ,הזוהרבלקצרפודניהאתמשחהעומדת,עדייןארוכות,בתנועות
 •לייבשןכדימולהאותןמנפנפת

קפדניתלבבתשומתידיהאתבוחנת ,בעידודאמדה ,, .תוותרי"אל
ישלבעלהססלה.אתתדאיהתחלה."זוהמבריק.הנאדלערמת
 .תסתדריאתגם .משהומצאהגםועכשיוכאןלמדהוהיאעבודה
משתוקקתבדגליה,מדשדשתפתאום,נזכרהמכיורת?"אתןמאיפה
סביהשמחה ,,מרוסיה.ערדחבורת"אנחנולנוח.לחדדה,לחזורכבד

במלחמהאביב.לתלואנילירושליםהיאלארץ.יחד'~עלינולהיזכר.
להישאריכוליםאתםזמןכמה ,כבדבראיסביה'נואלי:סילפנה
לאסוב,כאןהאווירמזגסוב.שעשינוחושבתואניבאנואז '!?םש
ברשהיוהקרוםחיוכהאתחייכועיניהסוב."אבלברוסיהכמו

לאפיהלידהחדשיםהקמטיםצלליאולםואהבה.חייםשמחת
עודפרצה ,, .••"והד.יהתלוננה.קשה"כךכל"והעברית, .התבהרו

מבסא"םאתם"איךהישראלית,הדיאתבהגזמהמחקהבצחוק,פעם
ניחמהמבטא."בכלללךאיןכבד"שטויות, " .•.שתתגלגלבליאותה
שתלךורצתהלההפריעריחההציק.אתלהמושיטהרות,אותה
אתגדשוהעצובהצהוברירפיההחייםמלאתהעצומהנוכחותהכבד.

לפרטיותה.וחדדוביתהקיררת

מוכרזנןבידה.עדייןוהציקלפתוח,מיהרהרותבדלת.דפיקה
בובההמעוקמתבידוהרקידהואבפתח.עמדכמוהוישנותבובות

בפההמחייךהחרוש,הכהה,פרצופומולשקיפצהשק,מטלאידהויה
משובצתכסףטבעתהתנוצצההשחורהאצבעועלשיניים.חסד
 •העבדלהודשרידירוקה,באבן
הדלתאתוסגדהבזוועהשלוהמלוכלךהצמדבכרבעהציצהרות

רוסיתבעבריתאחריהקרא ,, .••גינות .•."גינות •בפרצופו

היאהפלדה.דלתמאחודינמוגקולו " ...בבקשה"לילדים,מרוסקת.
בעליבותם,נמצאים,הםמקרםבכלמבועתת.הכורסה,עלקרסה

להדריךבארמהבשבילממנה.רוציםהםמההמוזרות.בהמצאותיהם
דאוגומנסעליהרכנהלמחזה,עדהשחיתהסביה,מנוחתה.את

אותהדחתהאחד.""אףאותו?"מכידהאתהיה?זה"מיבעיניה.

כתפיהאתהגדולותבידיהסילסלהסביההציק.אתבידהותחבה
הדהדומלותיה ,, •..מכאןמכאןז"אתוצעקה:דרתשלהנפולות
הבולסיםהאדומיםבגידיםהבחינהדרתבהם.ונבלעומהקידות

בעיניהלרגעשעלהתקווהשלירוקובנצנוץכךכלהקרוביםבפניה
היאתגובה.בהןמצאהולאשלהבאלולהתבונןכשהעמיקהרכבה

לדלת,מעבדהחוצה,ממנה,להעיפהבסביה,לכעוסעזדחףהחניקה
לכיסההציקאתידכלאחדהכניסהנרתעה,סביההזקן.הקבצןאל

האשפהבשקיתאחזההדלתלידמגפיה.אתלנעולבדממהופנתה
ענתה ,,ביציאה. ,מולך"בדיוקהזבל?"כאן"איפהושאלה:המלאה
 ,מאוחדנזכרה ,, •לך"תרדהניידותיה.בסידורשקועהרות,

הכורסה.עלכוחותבאפיסתוהשתרעה
השקאלהצדהנוסהגרפהאתרותדאתהבדמיונההלכה.סביה

תלויותסביהשלעיניהאפודים.והשמייםמספסףבחוץשסחבה.
המוזרחיוכהנותרפניהעלריק.מנסןאךשאלהבכעיןבחלל

מדמעות.תיסדקרגעשעודאטומהכמסיכה

המראהאתממנהזרחהנחפזה,רותמהכורסה.אותההקיםעזדחף

שלאלב,שמהמהירהבבדיקהסביה.שלמלאכתהאתלבחרןהמעיק,
לפנייותראתההקפידהשלאוהצטערההאמבטיה,אתניקתה

מפונקותשהןחדשותעולותעלשאומדיםבמהנזכרתהיאששילמה.
אמנםהןקודה.היהלאזהססלהאצלאבלעבודה.מוסדלהןואין

עלשנותרוהכתמיםאתבוחנתבעודההשתיים,ביןהשוותהחברות,
כדרר.ביניהןההבדלאךהפנלים,

והמבוגרתומפונקת,ילדותיתהיאוהמוכשרתהצהובההיפה,
פשרות.ללאלקידוםוחותרתעקשניתהיאהמופנמת,השחרחורת

חשה •••להיעמודיופיהאולי .•.סביהאך •בדודזה ,כאןתסתדרהיא
המפזזת.דמותהאתמהןלסלקמנסהעיניה,אתועצמהבחזהדקירה
שהיאמספיקדבר.לעשותיכולהאינהברואות,ידעהזאתהיא,

עבודה.להןנותנת
וצמרמורתבבואתהאתלההחזירשתמידהזכוכיתבשולחןהתבוננה

חרצוצפדניהגם.ממנוניכסווסביהססלהשלפניהןבגבה.חלפה
רותלמחיצה.מעבדנותרוהפניםאולםצורמת,בחריקההשולחןאת

אתגדפוידיהדקחסומה.אונים.בחוסרבהןברחההשטיח,עלקרסה
קול.בליהזכוכית

לאסביהשלעזיבתהמה,משוםקלות.צולעתבאנחה,קמההיא
אצבעהיותר.מציקשהפךאפילודומהבגבה.הכאבאתהפיגה
שלידיהתחתבמטבחבהקשהו ,השחורהגרניטשישפניעלחלפה
נעהכהלכה,נוקהאםובודקתחוזרתהבית,בכלסיידהאחדסביה.

נשכחיםופירודיםעכבישלקרויעדריותכשמצאהלרחמים,כעסבין
אתשפתיה,אתקלותנשכהרוצה,אתמהלהם.שציפתהבמקומות

 • • ••טוביותרזהאתעושההייתלא
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בו-זמנית
כחןברוריה

 IEו~י

לעצרוכמו-רגלייךשתינעלתהדם.שלבחומושנ;י
ירקות.ולקלףבמטבחהשישלידלעמודוהמשכת-

משסחעלאחריםוכליםהכוסותשלהעגוליםהעקבות
צקצקתמחדש.פעםכלאותךהרגיזוהחדשהשיש

הזה.השישעםאותנוסידרולעזאזל,-גידפתבפיך. =-
לספללחדר-האמבסיהוללכתהירקותקילוףאתלסייםחשבת
זאתלעשותונאלצתולחלחהתפשטהדםשלשהחוםאלא ,בצעמך

למטבח.ושבתידייךרחצתכךאחרמיד.
השיש.שמעלהגדולהחלוןאלקדווהסגולותהלבנותהבוגונוויליות

לפנילאס,מתנועעהסבעשבההשנה,שלהזוהתקופהאתאהבת
עלהקבועמקומהאתתפסההחתולהפרזיגםבינתייםחורף.סופות

עצמךאלאמרתקומפלט,אנחנועכשיו ,נומבחוץ. ,אדן-החלון
חשביהאלאותההצמדתהאחת,רגלךאתהרמתפתאוםבקול.

אםעצמךאתשאלתעוויתות.לךהיוובסבך.גווךאתוכיווצת
והתחלתהירקותאתלקלףסיימתאבלכאבים,נגדכדורלקחת
תמידצהוב.במכסבךהביסהפרזי •במקומוהאוכלסרוויסאתלסדר
-זנוחחייצור-החלוןלזכוכיתמעבריושבתלראותהלבךכאב
הביתה.אותהלקחתמוכנההייתלאאחרת.לנהוגיכולתלאאך

שיצאמיבכם.ודבקההופיעהפשרםהיא .כללבהרציתלאבעצם
וככלבלשונהאותוליקקהברגליה,בונדבקהלגןאולחצר

סיבוביותבהליכותמהלכתאליכם,והתחברהשבה-אותהשהנסתם
-שאומרתכמינצחוןשל~קשותמןומפגינההבית,וסביבסביבכם

נוכחותה,עםהשלמתםאכןלבסוףאלך.לאומפה ,אניהנה
לבת-חיתהפרזילבית.מחוץרקאבלאותה,והשקיתםהאכלתם
חצרכם.

דנתלאיש.לספרהעזתלאבפרזיהקשורותהאחרותמחשבותיךאת
הפרימיטיביותמןלמשהואותןייחסתלפעמים •לבינךבינךרקבהן

שבו ,וסבתךסבךשלההואבכפרשם, ,אזעודבךשנדבקהשחשבת
כעלעל-כךחשבתלרובחופשות-הקיץ.אתמשפחתךעםבילית
ממגענמלטתותמידפחדת,לפעמים ,בתוך-תוכךאבלבדיחה,
רגילהחתולהלכאורה-פרזיפרוותה.ומליטוףהחתולהשללשונה
כיצדוכי-רגיללאמנסהרקצהובות-זהב.ועינייםלבןבשחור

עיני-אדם.ועיניה-רגיללהיותיכול
להריםהתכופפתמידהלבנה.הרצפהעלנפלוירקותשלקליפות

אתלרצףבחרתבהןהלבנותהמרצפותהמקום.אתורחצתאותן
כתם.לכלהיורגישות-הבית

מעשה-ארוגותמחצלותשכיסוחוהיוסיס.-הרצפהשם,בבקתות
ביותרהיפותהמחצלותפסים.פסים-אותןארגוצבעוניותידיהם.

חיתהסופיהשבתו-~יי~ iJהאדון-הז'נדרמריהראששלבביתוהיו
גילית ,בואךעם ,תמידרבות.פעמיםביקרתובביתםהסוכהחברתך

מלסףהיההז'נדרמריהראשהאדוןהחמה.בבקתהצבעיםועודעוד
 ,היירוהגברת ,ואשתו-המכובדפולקאדוןשלהנכדה-ראשךאת

עללחברותיהסיפרהחברתךתותי-בר.גדושהסלסלהלךהגישה
הגבוהההמיטהעליושבתהייתהגדולה.העירמןהיהודיהחברתה
מעלהתנדנדולרצפה,עדהגיעושלארגלייך,לבן.אריגהמכוסה

שנןהצבעיםשמותאתשיננו ,בפסיהןהכבושות ,ועינייךהמחצלות
 •וחזור

חיתהזאתואוליעמדת.אבלבפיתוי","אעמודלאמוכבאליכמה

חוויהלחוותאבישי.שללבקשותיולהיעתרהייתוצריכהשסות
-בדברסכנהכללהיותחיתהיכולהלאלא.ותוחולפתחדשה,

דעותאותןלכםויש ,לךוהואלודומהאת •מיקיאתאוהבתאתהרי
דלשכנועפוסקהבלתיהמאמץאתהחוסך ,דבר-רביםכשסחי-חיים

חד-גוניים.אינםאדםשלצרכיו
המושך.כיעורושלו.החספוסאבישי.שוגה,כל-כך
תמידפניועלמרושל.לבושומשהו.מגושמתקומהבעל .היהאבישי

מכינוסיובאחדאותוהיכרתישיר.ודיבורושחצני,חיוךשלרמזמן
עודעםיחד ,אותואירחתכךאחרמספרופעמיםמיקישלהעסקיים

באחדכאשרמופתעתהייתולאכמעםבביתכם.מעמיתיהם,כמה
איששאיןראהוכאשרלמטבח,בעקבותייךבאהואאלהמאירועים
ועוד-ורה ,בךמאוהבאני-ויציבשקםבקולאלייךאמרבסביבה

יקרה.שזהידעתכמוואת,פיך.עלנשקלולענותשהספקתלפני
הואמאזהראשונה.מפגישתכםכמעם ,כולועל ,פניועלהיהזה

רצית,כןרצית.לא ,אתאךלפוגשו.ולבקשךאלייךלצלצלהתחיל
רקלחוות.לא ,בפיתוילעמודהעדפתהכלאףעלכיהלכת.לאאך

משחקיםלעצמךוביימתושם,פהמקוםלושמרתבמחשבותייך
כךכללתוכםנכנסתולפעמים ,אותךוהפליאואותךששיעשעו

תמידשונה,תמידהיההמשחקממש.שהםהאמנתשכמעםעדעמוק,

הביעהוארצונותיואתהשתנתה.לאשלוהזאתהישירותורקחדש,
 ,ירדולאעלהשלאבקולאותםאמרפשרםהואשאלה,סימןללא
קרה ,בךהביסוהחזקותעיניוכאשרלשמוע,שיכולתבקול

ואת ,לעצמךאותךהחזירוגופךרעידות .בךאחזהשצמרמורת
הזההשקסאלאזאתאין-לעצמךאמרתאזוצחקת.התפקחת
עדייןהילדיםכאשרשפעם,שקםהבית,שלפינהכלעלהמולבש

 •לוהשתוקקתכךכלבבית,רחשו
-מייללת-בפרזיהבסתכאבים.נגדכדורלקחתזאתבכלהחלטת

אז;ו.האםמיוחמת.היאהאם

עינייך.לנגדמרצדיםהמחצלותוצבעיחברתךמביתהולכתהיית
כחולשחוראדום-צבעי-הפסיםאתעצמךאלמדברתגםלפעמים

בלי-מגיעהשהייתעדומדלגתומדברתהולכת-כחולשחוראדום
יוליש,שלהגדולגופומונחהיהעליההגדולההאבןאל-משים?
מלבצוקכמושהזדקפההמשולשתהמעמסהאבןאתיותרעודמגביה

האדמה.

גדולה,ילדהומסקרןהמושךוהמפחידהמוזרהענק,הבחור-יוליש
נערה.כמעם

שם ,האבןמקוםאלאחריהיולישאתמוליכהאמוחיתהבוקרמדי
היום.שקיעתעדאותומושיבהחיתה

קורא,בקולוהקסבותהגדולותחלוקי-אבניוביןשזרם ,הנחלאף
צעי-הצפופיםהמוריקים,ההריםשלרגליהקבועבאפיקודרכועשה
 .לוז

גווניועלהירוקבתוךכךכלחריגהי~,צבעאפור-ככפרמפגר
נסתיימוהענקיותופניובקרחתוהבריקראשווהבהירים.הכהים

אפורהכותונת-לבושומסה.מסנסורשנפלופימהבשתי-קומות
האבןראשעלהיהיושב •לברכיומעברעדלושירדהגס,בדעשויה
התחתונה,פימתועדומגיעותכפופותברכיותנוחה:באותהתמיד

הבולסת-המימדיםגדולתוזכרותו ,האבןבמורדותתופסותידיושתי
אךהתמימות. ,שלךבעיני-הילדהגדלהעוד ,כותנתומבין

יכולתואפילוהסודית,סקרנותךאתלנצחבההיהלאתמימותך
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~ו 11

הולכתצעמךמצאת-סבתךביתאליותרקצרהנדרךלנחרד
האםתלמקרםהתקרבתכאשרירליש.שעליההגדולההאבןבכירון
המושפלותועינייךבאלואלומשחקרתידייךאצבעות ,צעדייך
משםירליש.שלמםתרי-כרתנתרניןאללהרף-עיןםף nנמרומות

ידעתולאנר-זמנית,ארתךוצמררודחהשמשךהגדול,הנעלםהציץ
רמה.איך

האחתבידך •הקרשלהשנימעבורהיהשלךמיקי-אני,,זה ,ייהלר
היקר.הארבלםררריםשלגדולהצלחתנפלההשנייהמידךהםלפרן,
עלשנהומידהאחוריותרגליהשתיעלנעמדהפרזילחלוןמנעד
אדן-שלנמרזאיקהשנגעעדאדרךאדרךגרפהאתומתחהארבע
כזאת.צעבניתהיאמהלה,קרהמה-בךחלפהצמרמורת •החלון

V,j? מעברארתךשומעתלאשהיאידעתברגלך.רוקעתצעקת-םז
זעה.לאפרזיברגלך.רוקעתשנתזאתרכבלהחלון,לזגוגית

מיקי.שלקולראתשמעתקררה?"מהרדה, ,ייהלר
ערדאניעכשיורדע ,כךכלצעבנית ,פרזיהזאת,החתולה ,"מיקי
-גדולהצלחת-הארבלםררריםשלצלחתלינשברהרגםנמםנח
לאאני ,יקרכזהםררריםשלנודדתצלחתאשיגאיפהאיפה,

רהנםןקיבלתי.םרנ.כךכלמרגישהלאאניוהאמת,מאמינה.
זעה,לאפרזיברגלך.רוקעתשרבצעקת-ם ?v,jוהראש.ליכואבת

תנועותייך.אתליררועיניה 'ביללותנפערפיהרק
-מידמיד,עיזניעכשיו,אותיתשמעילדבר.ליגםתנירגע,ייררה,
למיסהותיכנסיהכלאתתעזבי !לכהאת ,הכל·את ?שומעתאת

כדרררקחי ,לךיחבר ,הכלהענודה, , nהמםנקצת.לישרןותשתדלי
חשבת.ממני,ורצההואמהלקחת."רגילהשאתמאלה
ארתך:קםעהוא " •••שאנייודעאתהיכולה,לא"אני
אבל ,נרלךוקרהזהאיך ,חבלנאמתלצלחת,ונקשריכולה."את
שתים-שלרשרת nל~נוברשואפילושנשיג,מאמיןאנינורא,לא

 ,, •••ששרבלמקרה
כךכלאתהופתאוםליקרהזהראיוחבלאומראתהקודם ,"ארי

בלתיהיית ,,נסיים.ברא ,מיקינאמת,שנשיג,רארמרארפםימי
כך.כלסבלנית

ישנתכשערדבכרקדרררשקה,ככה,אזנסיים.פתאוםמהלא,"לא
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