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לקצבערהובהווהשבעברזאתהיאשהשירהכן'אםברור'
אפשראילהתוודותשכן-הוידוייהברומטרהיאהלשון.השתנות
אתההולםהמיוחדהתחביראתיוצרהאמיןהווידוישאולה.בלשון
הנפשחיישלהתת-קרקעיתהזרימהבקצבמוכתבזהוכלתכנו'
הכותב.שלוהגוף

,יר iJהףןןת
-!ש~ס ה:~:~
אתהנוגדלנחהאזiב
~~ 7?Q וl~~ןןגשף~גא:.נע ץ

7i תן~~??~ןכףת~סרל. 

פןאלכסנדר

והפרוזההשירהשיחסימהטיעון'גדולהסערתלךאיןכן'על
למעלההשירהכשפעםנדנדה,לתנועתדומיםהעבריתבספרות

נכון,והגיוני.עובדתיבסיסבסולהואזהטיעוןהפרוזה.ופעם
סובלתהשירהחלש,הספריםשוקאחרותאואלהמסיבותשכאשר

אחרת.בעיהכברזואבל"מכירה".פחותהיאכימהפרוזה,יותר
הקבועה,המקצביתהמתכונתאתזנחההשירהלרע,אולסוב

אינההיאיתר.מרגשנותנזהרתגםהיאהמאגית.המכניססית,

מעצםפופוליסטיים.לשוניים,גימיקיםלעצמהלהרשותיכולה
ואיןבלשון'בשימושכמעטנזירייםכלליםעלמקפידההיאמהותה

עלחזרה .ר i:כזהשנוסושחוקותבמטבעותלהשתמשיכולההיא
הנחרץ'לכשלובהתיחשבקוראיהבפיהשגורותלשוןמטבעות

לשירהקורא.בעיניתמידחדשההשיריתהשפהבמיטבה,ולכן'
המפגשבזמןאמת.בזמןהקוראעםלהתמודדאלאברירהאיןחדש
לבינו.בינו

תמידנכון,לאאליהם.ישירערוץעלקוראיה,עלנאבקתהשירה
תמידעושיםשאינםמבקריםגםלכךאחראיםהיתרביןבהצלחה.

ספריפרסוםאתשהפכומסוימים,ומדייליםנאמנה,מלאכתםאת
לרובמהמחבר'ההפקהעלותגבייתעל-ידימסחרי'לעסקהשירה
הטקסט.לסיבלבשימתוללאבקרהללא

השירה.שללקיומהסכנהכלאין
פוסקבלתידו-שיחהמנהלהאיששלבנפשום-יומדינוצרהשיר
שלאיכולהכןהאדםשבוהיחידהמקום •עצמולביןבינוונוקב
ממנומצפיםאיןשםכותב.שהואהשירהואולזולתו'לעצמולשקר
הדםהלמותאתההולםהאמיתי'הלשונילצירוףרקדבר'לשום
 •שלהם.החד-פעמיתבסינתזההמחשבהוהלך

 n ~ 771המלני

טעותתיקון

שלספררעלגלזמןלאהשלבמאמר
נפלה, ) 159<גיליוןשתלשמואל
טעות.לצעדנו'
כי"דרמה,נדפס:השלישיתבפסקה
באמצעותלהמחישלמחברחשוב

אפלטונית",גישהבמעיןסיפוריו,
גישה"במעיןלהיות:וצדיך
 ,.,גטיתאפולו

מרוסית: ;אזיוטדוסטוייבסקי: "ד.פ

החדשה,הספריהמירסקי;נילי
סימןספריהמאוחד,הקיבוץהוצאת

כרךעמ.י 302א:כרך ; 1993קריאה;

עמ.י 274בי:

שלהגדוליםהרומניםלאחדחדשתרגום
העולמיתהספרותושלדוססוייבסקי

האמונה,בשאלותעמוקדיוןבכלל.
הנצחייםהנושאים--האנושיותהמוות,

דמותוסביבהסובב-דוססוייבסקילש
שלוהמורכבתהחידתית ,הדופןיוצאת
הילתהאפוף"האדיוס" ,מישקיןהנסיך
מרתקתנפלאה,קלאסיקהדקוהש.

מחשבה.ומעוררת

- 12בעמ'המשך
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שלהצנוער,פלא
גרר,סי

מהודקיםדפיםצלקה:רן
מסות;מאמריםקטעיםי-באטב

עיוןי-עבריתלספרותעמודים
עמ'. 180ביתן;זמורההוצאת

מןספראורכאןראהלאמזמןכבר
הזה.הזא'נרמןחשובספרהזה,הז'אנר

חיבפוסט-מודרניזםעסוקיםכשהכול
המאבקמןהרחקצלקה,יושבמת,או

ה-המאהמןאמןכמווכמעטהסוער,

מחשבות,-רשימותכותב , 18

אתהמלוויםהרהוריםהתבוננויות,
ממשלאבה.נכלליםאינםאך ,יצירתו

שיחותממשלאוילקה:נוסח ,יומן
 .ואקרמןגיתהנוסחפילוסופיות,

התרבותיתהמורשתמןשמשהולמרות
האינטלקטואליהצורךמןשלהם,

מןפורץוהציוריהשירי ,והפילוסופי
הזה.הספר

עשרכל .עשורשלסופרהואצלקה
לאוריצאמאזרומן.מפרסםהואשנים

 '-67במיכאל"ובנובדקל"דוקטור
בהם,שהאחרוןספרים,ארבעהפרסם

ב-יצאכרכים,בשנילבבות","אלף
גםכמומחמאות,להרבהוזכה ' 91

שמות,הכברתעלוביקורתלהערות
ליחידיהמובניםופרטים,ומושגים

מלומדים.סגולה
עכשיוכדאי ,הללוהטענותבעלילכל
מהודקים"דפיםאתולקרואלרוץ

אינהזוצלקהשאצל ,ולהביןבאטב"
חיים.דרךאלאספרותית,התייפיפות

שלדמותעולההללוהרשימותמתוך
 ,סופרגםשהואאדם,אשכולות.איש
בהיסטוריהגדולבקיאגם ,ציירגם
ובפילוסופיהבמוסיקהגדולבקיאוגם

היאשהסקרנותאדם,ובארכיטקטורה.

אופילוסוףכלוכמולרגליו,אבן
היאשהסקרנות ,ילדאוממציא,
לאיכולושאינואותוהמנחההתכונה
בחוטידרכהנקשרהוא-להלהיכנע
על-ידיהומובלובהסתכלות,הקריאה
שקורא"אדםוחדשים:ישניםלמחוזות
אומלל",אינולעולם

להיותצריךכזה,ספרלכתובכדי
הקדמה",ב"במקוםגדול.אופטימיסט

"כשעולהצלקה:כותב ,לספרהפתיחה
'סיגרפרויד:שלאמרתובזכרוננו

לבנונמלאמידסיגר',אלאאינו
העידן ·בשלהיהיום,גםותודה.פליאה

שסיגרשאומרמי. ] ... [הפרוידיאני

שהאדםכאומרכמוהו ,סיגראלאאינו
האמת ,כמובןוזאתאדם.אלאאינו

מהאתהאמת".כללאאךלאמיתה,
להחזיקצלקהמנסההאמת,שארשהוא

ברשימותיו.

ספרותיות,רשימותרקאינןאלה
ספרותיות,גםהן ,גרז'נסקינוסח

שישמפניהיטב,כתובותשהןמפני

שהןמפני ,ספרותימוסףערךלהן
ספרותי.שהואמהבכלגםעוסקות

וביוסיעם;ן_יוםלהתווכחצלקהיכול
וביוסי:כתבקרוש'"ב'מסיהבנוסח:

באך'.אתששורקאיששמעתילא'עוד
נהנההייתלאאולי ,וביוסימסיהאח,
באךאתשורקאניאבלהביצוע,מן

הואהוויכוחקרובות".לעתים
הפיסקהנכתבהואילוספרות,
זההיהלאהאםמקוטעות,בשורות
שיר?

עםלהסכיםצלקהיכולאו
שלשאלתו"כבוד? :דוסטוייבסקי
בעלאדםיכול'האםדוסטוייבסקי:

אופטימימשחויש

מפניחזחיבספר

אתמחזירשחרא

חיריעחיערך

הקריאהחלמרנותי
למקוםוהסקרנות

באמצעטוב

אתרדפהעצמו?'אתלכבדתודעה
שלמלהכך?עללומראפשרמהקאמי.
השאלותלא. ?משמעותאין'כבוד'

הןשעברההמאהשלהגדולות
אףואולי ,שהיוכמואקטואליות

ספרותי?לאוזהיו"ו.ר",
רשימותאחרות:רשימותגםויש

לפרים,לרומא, ,להודוז.נמסעות
ועניינירשימותהמלח.לים ,ללונדון

אינומדועהצטדקותאפילואקטואליה.
כמעטלשמאל.נפשותבעשייתעוסק

למערכתתשובהוישפוליטיקה.
הקריאהעלמודאגיםולהוריםהחינוך

הדבריםאתמעמידצלקההנוער.של
הטוענים,אותםלכלדיוקם,על

קראו".פעםש"אה,

הילדיםשניהיואומרהוא ,תמיד
בהפסקהשנשארוהמשקפופים,האלה,

רצושהשארבזמן ,בידספרעם

 ,ז·אשקראוהאחוזיםאלהלכדורגל.
היום,שקוראיםהאחוזיםואלה

איןהמתוחכמתולתקשורתולטלוויזיה
ואיכותכמותעלוהשפעהורגליד

הבא.הדורשלהקריאה
מפניהזה,בספראופטימימשהויש

הידיעה,ערךאתמחזירשהוא

למקוםוהסקרנותהקריאההלמדנות,
לומרבאכמושהואמפניבאמצע.טוב

טרםהרוחומקוםרוח,וישחומריש-

טובה,שירהכמושהוא,מפנינעלם.
שבגנים,לפסליםהלבתשומתאתמסב

מ"מובי-דיק",אלהלקווייקרים,
באחת,אותםומאחדולהווה,לעבר
בזכותהרוח.מורשתבזכות

 ,הציורהמוסיקה,הפילוסופיה,
הספרות.

הזה.בספרגעגועיםמעוררמשהויש

ידידותואתמתארצלקהרומנטי.
בימיםתמוז.בנימיןעםהמוקדמת

 ,ושוחחוברחובותלטיילהלכושבהם
אופןועל ,שוחחוהזיתעציעלאפילו

מןמשהוישהאדמה.וטיבגידולם
סתםשלאונראההזה,בספרההליכה
ואתריצותיואתצלקהמתאר

מטיילעדייןצלקה •הליכותיו
כמו ,פיזיטיולתל-אביב,ברחובות

הטיוללא-פיזיים.במחוזותטיוליו
כפי ,הרוחנילטיולאחהואהפיזי
ברחובותשטייל ,עגנוןגםשידע

למרכזהישנהמתלפיותירושלים
אותןכלדרךבלקאתוהוביל ,העיר

ומבניםיפהפיותסימטאות

גםוכמוהומרשימים.ארכיטקטוניים

דיקנסוןואמיליעמיחייהודה
וולף.ווירג'יניה

רוחני.לטיולקוראיואתמובילצלקה
 ,אזשלתמוזכמו ,אתושמטיילמי

האסתטיקהאת ,טעמואתלחוותיכול
אולהתווכח ,אבחנותיואת ,שלו

לשנוא ,אותולאהוב ,אתולהסכים
אותו.

ספרעםתרמילבימינונוטליםמעטים
נזירותלימיויורדיםבודדלאיאחד

בים-המלח.
הזמנההואבאטב"מהודקים"דפים

חוויהלאיזולחזורזאת.לעשות
הצרכיםמןמופרדתכאילורוחנית,

הרהורים .בלבדמחשבההחומריים.
בלב.דלסופרלאבלבד.
לשיםהרעיוןאתהגהמייודעתאיני
ולא ,מצוירפורטרטהספרעטיפתעל

ג'ורג'שלממכחולוצלקה,שלמצולם,
נכונההחלטהזומקום,מכלניק.

הספראתשקוראשמימפנימאוד,

רקלא .ציירגםהואשצלקהמבחין'
מכחולשלקווים .סופררקלא .משורר

אתההבעה,אתלהבליטיכוליםשמן
לעשות-בעינייםוהספקנותהסקרנות

תוכללאעדשהשאףמהאתלפניו
 •לעשות.

דנה-פררכטררחל

אמיתיבזמןמרחק

החלום;קודקוד :אליאסאבי
המאוחר;הקיבוץהוצאת

עמ' 48 ; 1993

בחזנולהשתילכשניתן ,בימינו
רגש"לב"רחשימשאבה-דוחסת-דם,

א-ל;אסאביאנכרוניסטית.תופעההם
ב"מלים ,השנישיריוספראתפותח
ונימימחשבהכשתאילמוח,פונות
הואעצבים":בינותשזוריםש.כל
המחשבהמ"מרתפיחדשביתחונך

ההיגיון"חוטיעדהמעשה"וקומת

(עמ'הבינה"גגעלרפויים;התלויים
מהירבהילוךהזמן,"בגלגלי ,) 11

מצטמצמיםמסוכנים,בנתיביםחולף
המוח",לקצהעדמגנטייםפסיםלכדי
"לשוןאותהלארכאיתהופךהוא

 ,רוחולבחיריהאליתוודעבהחשאים
הגוי",לאלחלוםפתרוןהלוחשת

ביאליק>.של("הברכה"
מאזאמנם,נכתבושירי-הגות

מגוףבמטפורותונעזרו ,ומתמיד

וב"נצנוץהנטויה""בזרועוהאדם,

אתמפסלאליאסאביאךבבת-עינו":
כקליפתה"קשהממוחוהחלהאדםגוף

זרועבהררימתקמר"שרירועדאגוז"

שן"ביןחוצבתשירתוולשוןיד",
חותכתלשןעליונה,בשפהחותכת

 ,) 40<עמ'הפה"חךבשורשתחתונה;

לעצמיםהופכותשמטפורותעד
שלאנטומיה""פרקמתוארים.

חוברושם"מקום ,טשרניחובסקי

 ) ... (הנתפרתשתיוקצותעצם-החזה
החוליות",ורמזיהשכמותביןאל
"זבתארוטיקהולוחשומעודןדרהוא
הנוקשה.בעולמנוודבש"חלב

"בצלשיניוסימנימשאירניוטון
נפילתנו"כוחבנשיכתנגוס;תפוח
בשמולאכיאף ,ואיינשטיין ) 15<עמ'

מרחקמודדתב"עיןמופיעהמפורש,

 ,) 24(עמ'אמיתי"בזמן

-מצלמותבהבזקימופיעהנוףגם
לנקודתהעיןרשתית"ביןמחשבה,
ב~רעהכבשים;ענניב"מסעהמוח"

~רקיעתכולוב"פס ) 27<עמ'שמים"
"ברווז ,) 25(עמ'הפוך"שאלהכסימן
רגלעלכנף,בלשוןהברותמל;ךג
העיגולי;בחיזורוו"בולבולאחת"
 ,) 38<עמ'צנובר"גלעינימנקר

מספרוה"אצטרובלים"שהניבו
האשהאףאליאס.אבישלהראשון
ברית"ערבתנוחה"מכונסת ,שבספר

כנוסה"ציפיההיא ,) 35<עמ'

התפוח,"בשלותעםבקליפתה"
 ,) 34(עמ'פרי"כקליפתמנוקדת

ירח"בשלותלמנייןהממתינה
תשיעי",

אליאסאבישלהשיריהמחשבה""כוח
המכניסטיתלפעילותביטויהוא

את"המרסקבדיסקט-מחשב,המכווצת

שניותלחלקיקיהזמןאבני
השירשלפיתוחזה ,"מתפוררות

תמונותשללקולאז'האימאז'יסטי
כמו ,זועלזומודבקותשקופות,
סביב ,מעגליבאופןמסודרות"אבנים

 ,) 46<עמ'לשון"שמוטתביתנעל

בית"נעלהתחתונה,התמונהבמרכז
עלנטושכפריטלשון",שמוטת
לשון-הנעלמבולגן.חדרשלרצפתו
הפה ,בפינואשרהלשוןז.כראתמעןה
טוחנותשינייםביןבוסר"פריהלועס
נעל-הביתתמונתמעלהבנה",לשיני

מועליתהלא-אכפתית,הרפויה,
בr;כפרותיוהעתיק,השעוןתמונת

באופןמסודרות"כאבניםהכבדות

כיקשותשעותהמונותמעגלי",
מתפתחותאלהתמונותכבד",ה"זמן

שורותשבעמתוךהקוראשלבדמיונו
<עמ'כבד""הזמןקטן:שירשלבלבד

עליענהאחרקוראשלדמיונו ,) 46
דיגיטליאינוהשעוןמדועהשאלה
פעילבן-זוגהואהקוראומרובע.
מסתייםהספראלה.שיריםבקריאת

ששורותיושורות,ארבעבןבשיר

סכיןגםבחדר;"כאן'האחרונות:
ערלה.תכרותגם ,אולימלה":תחתוך

התבלין ,ההומורמרחףהשיריםעל
עולםהמכניסטי'לעולםטעםהנותן

מצמצםצדק,"כוכבשבוסרקסטי

(עמ'שמימית"נקודהלכדיאמונתו
מתנשקות,"בובותאפילו ,) 28

שוקולדו"קובייתבשפת-מגנט"
עוד"שלבטעםבלשון;מתגלגלת

 ,) 29<עמ'

"קודקודלספרוקוראאליאסאבי
בחדריהנחלםחלוםזההחלום",
פינות ל~~מ"המשוררשבהםחדרים,
והולך".צר ?jהמהזמןבטווחישרות,

הממדאתהמכניסטילעולםנותןהוא
מפותלות;קשר"תעלותהאנושי:
הצלילשלקשבבנקודתנוגעות

מראות"ורסיסי ,) 26<עמ'העכשווי"

אתבוניםבראשית"שלמשתברים
בזמן ,עכשיו ,שלנוהחלומיהעולם
 •הזה.

שתלשמואל
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אורראוהמקוריובנוסחבשלמותםכאןהמובאיםהשייםנשי

באחרונהשיצאמיין:סימורשלהדממה"·ארבהבפסר-השירים
נפללצערנו,דור.משהשלבתרגומו " 77עיתון"ספיבהוצאת

trלתקנו:ואבהבאהשיבוש ם
שייכותאינן , 44בעמוד"הבור•,בשירהאחרונותהשורות 14

אחרונה""הזדמנותהשיראתלחתוםאמורותהןזה.רישל

 , 34עבמוד

הסליחה.הספרוקוראיהמתרגםהמחבר,עם
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שלסיבתיות
מקריזת

כיןהסכיןזמיר:שלמה
ספרייתשירים;השיניים,

עמ'. 72 ; 1993פועלים;
השידהבשמיכשביסהופיעזמירש'

וכהסגולים"שמיםלרהיו ;-1960ב
בהונותעלהעולהשילדנמוכים,
מענןלתלוש/ממחטתיכולדגליו'
 ,) 46עמ' ,לענף"מבעד<'הקולסגול"

חינני'כברנסנסקוראכלעםולחייך
לא-עלנופלשני'"לא-כלוםכאשד
הוא ,) 44עמ'(שם,ראשון"כלום

לענף",מבעד"קולואתהשמיע
כשביסחלףומשובבת,טהורהליריקה
אלהשניםבמשךשנה.שלושיםונאלם,

אמיליכמולמגידה,ודאיכתבהוא
ארבעהבחייהשפרסמהאולי'דיקנסון'
שהשאירהמאלףלמעלהמתוךשירים

אולאמנותשעבדייתכןאחריה.
דמנואדתודכמואחרת,לאומנות

שבגילהחדשה,השידהמבשדהצרפתי'
כדיהשירמלתאתנטשואחתעשרים

ידעולאהרפתקנותלחיילהתמכר
שנהשלושים .שידתוהצלחתעלכמעט
פתאוםהופיעזמירוש'חלפו'

ספד ,) 1991 (וקוביות""כדוריםב

לאחריו'ומידניכר'היהלאשרישומו
צנחבחלל-נעלם,מעגלשהשליםכמי

"סכיןעם ,החיצוןהעולםמןכסופרמן
 .השיניים"בין
"מחד :כתבהואהראשוןבספדוכבד

<עמ'שורותינו"עלהשידהתכתוב
כתבהואהשיניים"ביןב"סכין ;) 54

נטייהשלו.שורותיועלשידה-אחרת,
האחרוןבחלקגםאמנםישלסיפוריות

הספדאך ,לענף"מבעד"הקולשל
 ,הטרגיהסיפורספדהואשלפנינו
מפלס:ללאוהאיוםהממשיהנונסנס
לחוצותבאפרדתועלרכוב"כרוז,

מכלהדרוםומןהצפוןמןהעיירה,
קרןשולףכרוזאחת,בבתהכיוונים
הפצענמחה,הדמעעודו!'עודווקורא:

עלהגיבולאהבתיםמןאך ] ... [בגלד'
-חיהקולולאאדםקולהבשרדה;לא

זמירפותחכךהעיירה!"ברטשהכבד

 ,אפוקליפטיבשירוממשיךספרראת
אנידואה"סבא,קורא:ילדשבר

 /שתיים,עלעומדיםמבוהלים,סוסים
עללעמודחדליםרבים,והדרגים
אדם!"בדםנ~זגסרסדם ] ... [שתיים

הנוראאתפותרתהאחרונהוהשררה

ויורדלהוסיףמתידא"אנימכול:
נאנק"איששבהםשיריםוכן'מסה",

כל'האמנתיבצחוק:גרעהוחבול
עםנדיבשדרישהייתיהימים!

בריבשדריבעצם,הייתי'/אךהעולם,
צעמי".עם

 ,כללבדדךארוכותהשיריםשררות
שידרכבלקצב,וללאחרוזללא

שנשימתושידבתים.כשלושה-ארבעה
 ,ויותרשודרתעשרותכדיעדאדרבה
השידית""התמציתיותטעםאתמדלל
גםבפרוזה","פואמהלהיותוהופך
ויש"פרוזאית"אינה"הפרוזה"כאן

רגם"להיותוהמיוחד:האגדימןבה
זאתאחת,רבעונהבעתלהיות,לא

"שיחקתיאר :> 11<עמ'השאלה"
היוהקרביותופני ] ... [בקרביות

ה"תדתי ,) 22<עמ'מסימנים"ריקים

רגםהתאיזם ,,יחד:באיםוסתרי"

 ,) 18<עמ'נברנים"לאהאתאיזם

סתירהשלמשפסיםמלאיםהשירים
יבשה:משפטיתבשפהפנימית,

תוקפו"פגשברשותם,"ושיון-הגניבה

פרדוקסליים,ניסוייםאו ,) 20<עמ'
אך ,הכללמןהיוצאיםאת"מביןכמו
מרביעזמיר ,) 23<עמ'הכלל"אתלא
חמישה"הלכתיכמו ,מינונשאינומין

 ,,) 24<עמ'מסד"חציועודקילומטרים

אךתחבירית,המשפטנכוןופעמים

הנחה"תקבלכמו ,בחשבונואבסורדי
שבעיםומאהשלבשיעורמיוחדת
 .) 39<עמ'אחוזים"
 nהמ;אתמדגדגותכאלהשודרת
שללשיאמגיעזמירש'החושב.

שלרשבןבשירמחשבתית,תמציתיות
שחובר"שידשכותרתושודרת,

כאןשאביאר ,) 25<עמ'בחלום"
חלומותדק-"העבדכשלמרת:

מתקמטיםמדועכן,/אםשבגוזר

ש'זאת",יודעאיבר;הגרףהפנים?

היודעהקוראשאפילוחושש,זמיר
השיראתיביןלא ,מצחואתלקמט
הבהרה":"העדותמוסיףוהואהזה,

מורכבהשיר ,לקרניהואהסגנון
הגרתיוהואקצריםרעיונותמשלרשה
אתזרכנגדזרמעמיד ,פולמוסי
העבודהואתהתיארדסיתהקביעה

שלרש-עשרהבןשידרכךהאמפירית.
שלהבהרהמלותלמאהזקוקמלים

ואתהשיראתוהקורא ,המשורר

פיצוחיםהדנהלערדזקוקהבהרתו
המנערתשירהזאתאכן,דיאלקטיים.

חזזיותממנוומגרדתהישר''השכלאת
מחלידות.

מתוךהראשוןבחלקנגעתיכאןעד
נרעדהשניהחלקהספר.חלקיארבעת
לתוךשלומהמעידותשנהנהלקורא

צרפה,הואהראשון.החלקמהמודרת
הפועלות:בנפשותבמחזה,כמר

"שחקן"וריחות,צלליםבין"ברנש"
 ,ואומרגוססכשהואגםלשחקהמוסיף

"האםהחיים!",היומארד"משעממים

נגרים"קבוצתבנה",שלהקברנוכח
רקדניםו"קברצתפיגומים)"<על

מסתייםה"מחזה"בנגררת>".<עוסקת

המחזירדייגמזונות,ללאב"סערדה"
שאבדה"אחריכיהמיימה,ביצוריואת

דר-היקוםהפך-במסאפיסיהאמרנה

 ,) 33<עמ'ממדי"

המרשלשולטהספרשלהשלישיבחלק
הבלתי-מבוססתשלהשערתי ,ראספנטי

שכלתנותשאוהבמי
עקרונותלשמח,

מינימליסטיים,
שלתרבותית"מחתרת

אבסורדיסטים,

ומיסטיקנים",ספקנים

לא-רגילבספריעלעל
זה

עומדזהמרשל .פנסיאס-קלפיםהוא
סדרלעשרתהרוצה ,ממשלבראש
ניסרתקלדלקול ,האינסופיביקרם
"העיקרפילים:ותהלוכותותופים

בנוקשותולדעת ,זמןלאבדולאלנוע
בלילתפקדאדםירכלשלארצינית,

 ,) 55<עמ'הומרד"חרש
שנותר ,פירטיחומדהואהרביעיהחלק
 ,זמירש'שלהשנישספרראחדי

לדפוס.נמסרוקוביות","כדורים
לאקרמיתשירה-ל"קומיקנים"

התווספוההוא,הספדשל-סטירית
שלשידררגםולהטוטניםמוקיונים
ורקברבגדרשרעיוהישישהחצוצרן

 ,) 70<עמ'נאמנתלונשארהחצוצרתו

הפוליטיים,השיריםכלבין
באי-ההגיונייםהשיריםהחברתיים,

גםהשתרבבבכול'השולטההיגיון
ה"קולשלפליטיתרם, ,לירישיר

 :הואהאחרוןשביתרלענן"'מבעד
העומדשחף,החרף;שעלבקתה"הייתי

המשרטטתועה,רעב 1רצררחבקתהעל
 .) 15 '<עמלשחף"מעל

עקרונותלשמה,שכלתגרתשאוהבמי
שלתרבותית"מחתרתמינימליסטיים,
ומיסטיקנים",ספקניםאבסררדיססים,

"לנסותכדיזה,לא-רגילבספריעלעל
עלרקהמרשתתהיקוםמןלהיחלץ
עמ'(מתוךמקרירת"רעלסיבתיות

54 (. 

שידיבכלחיפשתישכחתי:עיקר
השיניים"בין"הסכיןשררתאתהספר

עטיפתעללבסוףארתהומצאתי
אפגזרהעללכנרתבאותיות ,הספר
 •מתערבל.אדרסחותכתרדה,

שתלשמואל

נפשהמקייםכל
 ...אחת

המקייםכלפלדיאל:מרדכי
אומותחסידי-אחתנפש

ושם;ידוייחודם;העולם
1993 . 
השתמשוהעולם"אומרת"חסידבמונח

דיו.הוגדרלאהואאךז"ל,חכמינו
אותרלזהותהיהנהרגהזמןבמרוצת

שלפיברח",בנישלמצרות"שבעעם
שלאיסורהואעיקרןרמב"םהגדרת

והצדק.החרקושמידתדמיםשפיכות

והכניסואותוהרחיבוהבאיםהדורות

סרב,רצוןאנשיגםההגדרהלתוך
והמתייחסיםהמוסרחרקיעלהשומרים
ארכורשכמר-ישראללעםבידידות
 .מוקדוןאלכסנדר
המונחאתנטלוהישראליםהמחוקקים

עלליישמוכדיהזהעתיק-היומין
השראה,בתקופתשהצילוהגויים,
עםהנאצים.הפושעיםמידייהודים

ציורה ) 1953 (יד-רשםחרקחקיקת

אומרת"חסידבשםלכבדהמחוקק
נפששבחירוףמיכלאתהעולם"
הנרדפים.היהודיםלעזרתידהושיט
התחילהעולםאומרתלחסידיהמדור
 , 1962מאזלזכאיםזהתוארלחלק

מרדכיד"רעומדהמדורכשבראש

נפשהמקיים"כלהספרמחברפלדיאל
בהוצאתלאוריצאעתהשזה , ,,אחת

יד-רשם.

במבצעעמוק""התקוע ,פלדיאלד"ר
בקפדנותעברהעולם,אומרתחסידי

נקשרתשלתיקיםאלפיכמהעל
יפהומכירהמכרכרהתוארלהענקת

לבחורהיהיכולכך .החומראת
נפשמסירותשלגמארתדרממארת
 ,ביותרהמעניינותאתרתרשיה
לאזאתעםמדהימות.ממשלפעמים

הכרטסתשכןקלה,בחידהזרחיתה
שלשמרתאלפיםמעשרתיותרמכילה
אך-הרבהזההעולם.אומרתחסידי

נמצאתהראשוןבמקרםמעט.גםזה

אחריהמידחסידים, 3555עםפולין
שנוברר 3489עםהקטנההולנד-

במקרםמאחודהדחקזה,בתואר

שמרת, 842עםצדפת-השלישי
 . 508-הקטנהבלגיהשרבואחריה
תופסתהחמישיהמקוםשאת ,מעניין

באיםואחריה ) 265 (גרמניה

 ,) 217 (רהבלרררסיםיםהארקראינ

דבראומרתאינההזאתהסטטיסטיקה

שלהאמיתימספרםעלדברוחצי
עללאהעולם,אומותביןהחסידים

הניצוליםמספרעללאהפררפררצירת,
הפוטנציאליותהאפשרויותעלולא

מספרפשוטזהריהודים.להצלת
על-ידיואושררשהוגשוהנקשרת,
עםכאןמופיעהדנמרקהורעדה.

אבל · 11-ביותרהצנועהמספר
כאןהוענקהעולםאומרתחסידיתואר
כמעטשלהצלתהעלהדניהעםלכל
יוצאבמבצעהיהודיתהארכלרסיהכל

הועברואחדלילהתוךכאשר ,דופן
בסירות,בפשרתאלףמשבעיםיותר

לחופילמיניהןובספינותברפסודות
נורווגיהגםהחופשית.שוודיה

זעוםמספרעםבסטטיסטיקהמופיעה

חבריאךאצילים,ארבעהשללכאורה
נובררבמצורהשעסקוהמחתרת

לפי-קולקטיביבאופןבתואר
שמות.פירוטבליהם,בקשתם

לאנשיםגםמתייחסתהסטטיסטיקה
מחוץחופשיותממדינותבודדים

 ,גלפרדסוכמוהכבושים,לשטחים
כאןברמדרטורקיה.או ,ברזיל ,יפן
בפקידיבדיפלומטים,השארבין

אשרוכר',קונסוליותשגרירויות,
שלהמדיניותנגדמעמדם,בסיכון

ויזותליהודיםסיפקוממשלותיהם,
כמואנשיםהחופש;לארצותודרכונים
הקונסולמנוס,סאוסהרהאריססידס

10 
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סמפואו ,בבורדופורטוגלשלהכללי
בקוננהששירתהיפני,סוגיהארא

מסירותםעלביוקרשילמוהליטאית,
וולנברגוראולהיהודים.להצלת
בחייו.שילם
פלדיאלמשתדלהלא-גדולבספרו
סוגישלביותררחבהמניפהלפרוס
אנשיעמדושמולםסיכוניםההצלה,
בין .שהוצלווהיהודיםהטובהרצון

האנשיםהאינטלקטואלים,כל
הפשוטיםאוהתרבותיים

בשני ,המחברמבליטוהאנאלפביתים
ואתהכמריםאתנפרדים,פרקים

בייחוד ,למיניהןהדתיותהקהילות
הואיפהכדוגמההמערבית.באירופה

אשר ,באסיזיהקהילהרועיאתמציין
 ,אחרבמקרהיהודים.מאותהצילו
מבצעגרםבצרפת,שאמנוןבמחוז

הכנסיהאבותשלעקיבהסברה
שהאוכלוסיה ,לכךהפרוטסטנטית

 5 ,-000מיותרהצילהזהבמחוז

יהודים.

צורותעלמתעכבאינופלדיאל
אדרבא,יהודים;הצלתשל 'נפוצות

מסובכיםמצביםלהבליטמשתדלהוא
אמיצים,-הכללמןיוצאיםואנשים

הפועליםנפש,אציליתושיה,בעלי
משתדלהואטהור.הומנידחףמתוך
מדינהאועםשוםעללפסוחלא

הגרמנים:על-ידיהכבושותמהארצות
שמקובלאלהאפילו-כולםואצל

אכוליאנטישמים,כעלעליהםלחשוב
הציבור(כמומיסודםישראלשנאת

מוצאהוא-הליטאי>אוהאוקראיני
עדשבהתמסרותםאצילים,אנשים
משפחותיהםוחייחייהםסיכון

אתשולליםהאנושית,ובהתנהגותם
בכלעמיהם:עלהמכלילותההערכות

וישאדםבניישמקוםובכלעם
בצדקשמצייןכפי ,והרי ...-אדםחיות

היהודיםאתהמצילים ,פלדיאלד"ר
עמדובליטאאובאוקראינה ,בפולין
מאלוגדולותיותרהרבהבסכנות
המערב.במדינותשפעלו
"כלבספראנופוגשיםהמציאותמכוח

כמורבים,פולניםאחת"נפשהמקיים
 ,ז'אבינסקייאןהידועהזואולוג
חיות-בכלובירביםיהודיםשהסתיר

בחווילה(וגםבוורשההחיותבגןבר
ביתשומראושם>,הנמצאתשלו

שקברבבוצ'אף,הקתוליהקברות
שעליהלמצבהמתחתיהודיםחמישה

הקדושה.מריחשלפסלעמד
סיפורהאתפלדיאלמספראחרבפרק
בסביבתהבנדיקטיניהמנזראםשל

קובנולאבאהמציאהאשרוילנה,
כמרכז ,במנזרמרתףולחבריו
הכרוזהודפסשםהמחתרתי.הפעולה

וילנהליהודיהקוראהמפורסם
להצטרףביקשהאנההנזירהלהתקומם.

בפעילותהסתפקהאךלפרטיזנים
ביושנהוכר'נשקבהברחתמחתרתית,

במנזר.

חייועלנרדףיהודישהיהמי"רק
כלעלאורבתהסכנהכאשרכחיה,
נפתחתאינהדלתושוםושעלצעד

הוארק ,העוצררדתעםלילהללינת
שלהמשמעותאתנכונהלהעריךיודע

בדירבמרתף,פינהלהקצותנכונות
תהוכוסמרקכףגםולהגישבגורןאו

בהקדמהכותב- ,,מוותעדלמורעב

משההשופטפלדיאלשללספרו
לציוןהוועדהראשיושב ,בייסקי
מקווההואהעולם.אומותחסידי

יד-ושםתכניתאתבקרובלהגשים
העולםאומותחסידילקסיקוןולפרסם

הצלתעלהסיפוריםכלתקצירעם

בפרסומיםלהסתפקישאזעדיהודים.
לאוריצאווהרי-כאןהנסקרזהכמו
ספריםמדי>יותרלא(אךמעטלא

העולם"אומות'ח'סידיכמוכאלה,
מעטים"היו"הם ,באומינגראריהשל
"עצים ,בסקיברונואלכסנדרשל

"הצדיקים ,הלמןפיטרלבשדרה"
לא •ועוד-סילוורלאריקבסתר"
"הוא,הפולניהעבההכרךאתגםנשכח
לוולדיסלבמולדתי"מארזהוא

כמהועוד-לויןוזופיהברטושבסקי
 •בפולין.לאורשיצאוספרים

גרוס.בתן

ב
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הרמזביןמדרש

והסוד

 5מעמ'המשך

מדרשספרשימל:ר,רולד
עובד;עםהוצאתתדשא;

עמ' 140 ; 1993

השיריםרקלאמנוקד.שכולוספר
ההקדמהגםבניקודם,תלוישמובנם
וגםמלים")"בראשית ,הספר(בלשון

אינוהמשוררמנוקדים;"התוכן",

יטעה.ולאשיקראהקוראעלסומך
כללא ,בספרמהמורותהרבה ,אכן

מןהנקוריםוטוביםבוירוץקורא

 ...והכרוזיםהעקודים
אלוברודים"בקודיםה"עקודים,

מדרש"ספרהואהספר .בכדינאמרו

ארעא"של"פתיחתאלווישתושא"
יצחקיהפרשןאולישהמציאר"זררית
לאוכן, :> 10(עמ'העולם''שרבכתבו
ושיקוציםגילולים"תופים,מעט

תגבכללהיתלותהקוראאתהמזמינים
עללסמוךשכןכללאאות,של

 ,וכןהאותיות.אתהמגיעותהנקודות,
להברותהלועזיותהמליםמחולקות

כמובמקףמתחברותעבריותומלים
כדי"אותי-אובדים",או"הד-אתם"

בשירלמשלכמו ,מספרןאתלצמצם
כדיצומצםמלדתיישמספרהפותח,

מלים,ושתייםעשריםעל.להעמידו
וישפשטישכיאותיות,כ"בכנגד

כוונות.למכוונירמזוישדרש
יכולו"מבין"עולם,חובקספרזה

אורךאתוגטהשלב"קאגטולזהות
האורהאורךואתהקלאסיתהקאצידה

השיריםשלהאריחלק ,"הפיגדארית
שימלהרולדאךזרה",ל"עבודהנתון

למסורתמסור"בןהוא ,לעצמו
ב"'אתהגרפיהקוסמורואה , ,,הדתות

גםחושבופעמיםמקדם"עולמךיצרת
 ,) 13(עמ'אדם"כבני"אנחנו,על

ואחרונים,ראשוניםמלאהספר
ורמשא""צפראוסלגגים,עגתיקות

חכמה"פרפראותבוויש ,) 111(עמ'

ועדהמבולשלפגיגילגמש"מימי
געשההחםלזמן"מעבר ,הימיןאחרית
לרתוח";מתחילשקרחומהקריר

כותרוהואהאלהבמירכאותהמובא
כותרתגםלושיש ) 109(עמ'שירשל

השני"שלפגיהראשון"הגיבורמשגה:
בסוגריים.

שאגולמנייןהשניהאלףבסוףישבתי
בלשונומדברשלי(הכתובפהמוגים
לספרל;טובואמרתי:הספר>,של

עולם,אורוראהגבראמשלאשגברא
מןשאינואדםידועללהכתירוראוי

ולשכיותלמדעיםחכםבתוארהיישוב
תכלה.להןשאיןלמוזרויותחמדה,
לטובה,עלינוהבא ,השלישיבאלף
בשפתיתקשרוקריב,ובזמןבעגלא

תושא"מדרש"ספריפענחוהמחשבים,

תיאוראותוכלרכהתוכנהידיעל
רקישאלףכישידערב,ביברלכל
שלמשגה(כותרתטבת",בחודשאחת
יגועהטוב"ו"קורא ,) 33בעמ'שיר

ברורהלאנמשכתקבועהב"תגועה
(עמ'הפוגה"שמץללארצופהתמידית

34 (, 

לענייןכדימילי","אקזמותכאןעד

ממשיבמשהוגםרשימתיקוראאת

ששמהקאצידה,אביא ,הספרמתוך

 45(עמ'לבי"אתישאלך;הולך"לאן

ובכללקאצידהפרקיםשמוגה .) 52 •
שמחביתובכלבתיםארבעהפרק

ונכתבהמליםחמששורהובכלשורות
מתרגםשלהאנגלית"בעקבות
(מלשוןמעורבותהשורותהקוראן".
שורקב"דםוטבולותערבי>

"בלהבמדבריתוגבורהמצלעותיו"
כדימזהירה",פלדהשלהודי

לקלעידבהישג(תהיה>ש"האיילה
והמסולסלהנמלץהאפוסכל ,"מצטיין

ידיעלקלותביתרנתפסהיההזה,
לו ,חקרעדלהגיעהתמדהחסרקורא
לפגימסופרהיההמעשהסיפור

פרוזאיותבמליםעצמה,הקאצידה

הרולדשלשירתו
משוקעתשימל

לוחותבתפארת
בכתבעתיקים,

פענוח,טעוןיתדות

האגדיוהיופי

שמורמזרחי

טמיריןלמגלח

שימלהרולדשלשירתופשוטות.
עתיקים,לוחותבתפארתמשוקעת

והיופיפענוח,טעוןיתדותבכתב

 .טמיריןלמגלהשמורמזרחיהאגדי
ב"מפתתיורשיריהםיותרמובנים

לשגרפיהוהגיאמתוךיכון'חתהים
שיריםהספר.עטוףשבהסטראבו",

"טרי ,איטלקיבלזעמשובציםכאלה
עםפרמאטה",להזהקילומטרי

תאומי"שגיפורטה",להזההמזוגה
כגף,אלכגףצדיה,משגימלאכים

ה"ב"מ" ,) 44,43(עמ'רו"פישלבב"מ
ראשיכנראההואשימל'הרולדשל

שבעבריתמלאכה","ביתשלתיבות
"אטליה".לוקוראיםפשוטה

(עמ'ג'אר"מבילדוכס"אודהוכן
מול ...האלוהימעלתך"הודשבה ,) 53

לאגוגו"גושידשא"גאותעתרת
רקיע""מפחידיתאריםושארגביש"

מזל",גלגל"רדוףשימל,שהרולד
הרולדהטוב.מאוצרועלינומשפיע
מיהויודעהקוראאניכיבטוח,שימל
להבל"זיקזכהומדועדוכס,אותו

מעלמחזהאפילומברקת":החנית
קוראכשהצופהיותר'מובןהבמה

ההצגה.לפגיתוכגיה
שכאלה,וכבדותארוכותשורותאחרי
ביןלתייר,שירהואמתוקכמה

חמישהבןשירלבולוגיה,קסטיליה
מלדתייםבית,בכלשורותייםבתים,
מביאאניקיצורושמפאתשורה,בכל
אומר /מתוק'"'מתוקבשלמות:אותו

 /מכל;טועםשמו)/(יובל /הילד;
מוכר /שהוא;לפגילבדוק;תאנה
קיץקיץ /תוהים;לתיירים /אותן

 .) 95-91(עמ'וכהגה".כהגה /

בפ-רא-רא/לסב"מחווהשירקראתי
כןוכמומשוררגגן'אדריכל' ,(צייר
 ) 95-91(עמ'לאו-רא>שלקברהמגלה

עשרהבתיצירהשלהכותרתזו
ובכלשורותעשרשירובכלשירים
מןיוצאים(מלבדמליםארבעשורה

"דבשכגוןשם,יששירלכלהכלל>.

תושא","מדרשאוקשה"כאבןבריא

אהבה"התחדשותבשורות:המתחיל
פרחיםרגשית/התחדשותהתחדשות

"וכלרה.בשווגומרהמחודש",בעשב
קראתימקשבי",יותרעודרקעינוי

שםכי ,להבינוכדישגיתזהשיר
חשוב.לינראהוהואשמועלהסיפור

אתקראתישאחריו'לשירמשהגעתי
שהואהבנתיכלום":של"ממש ,שמו
כיהנכון'הואושמוהחשובהשיר

ראיתי"כשאותךבמלים:מתחילהוא
נעלמת".באפסשכלי/מצדימראה
בןשירגםמצאתיעמודיםכמהבעוד

טוב;אךאוויר"מלישורות:שתי
 .) 103(עמ'לשמוע"

ושלושהשלושיםביןשירהבא,ובדף
 /במינהמיוחדתזוגה"עלבתים

 /המופרזהסכוםאתמראש''הזמנה
 / /עםדחויבצ'קשלחתיאכן

"היאסיפור'שיראותוובהמשך

שכבתיעירוםואניעירומה /שכבה;

ציציות"טפח;ליכי ,"לידה;
אותהשלובהמשכההארב'כגפות",

ושמהישגהקטנה"מצווהתנוחה,

ועלעיריעלשאלההיאציצית";
ומחליטהלישיבהתורמת ...מורי

שיר,אותושלסופו ." ...להתגייר
אגלה"לאהמשכו"אתומנוקד:גלוי
 .) 108(עמ'

וקראתיהעזתיזה,קצרשיראחרי

(שורהלערךבתיםמאתייםשלשיר
מיתולוגיתיאורובובית>נוגהאחת

גערהעל"אגקידו",אוגילגמששל-
שייאחזחזהאת"חושפתקדשה

שישהוהואבושהבלי /בבשלותך
עםמזדווגלילותושבעהימים

השירים,שיראותושלסופוהגערה'.'
ישן"ההמשך :)!(מנוקדולאכתוב
בבל".לוחותבגירסאותגושן

מלים",ב"ראשיתוקראתיחזרתיאז

כברלהגיד.ישזה"את : 9דף
היהנוטהבשירהטעמימבחרותי

המובנים:בשני'קשה'ולקשה.לדחוס
דהיינולפענוח,וקשהחסין'שבחומר

 ,, .מיידילפענוחלא
בעמ'קראתיוביפה,בטובלגמורוכדי

בתיםחמישה ,בראשושכוכבשיר 29

וכלאחת,שורהבןביתוכלבגופו'
מלהובכלאחת,מלהבתשורה
אותומביאואניאותיות,חמשארבע-

 / /"מקיץהאות:ואותבמלהמלה
 / /קצים / /אחוזי / /לקיץ

כלקץושלם,יפהשירזהכלהגה'.'
מדיפהשב"כלהגה"וה"הא"הקצים

קדומה.קדושהשלריח
זו.רשימתיאתלסייםאיךיודעא,יני

הספריםארבעתאתלקרואאייעץ
 , nתדשאמדרשספר Hלשקדמו

הופיע"השירים",בהםשהראשון

והרביעישניםוחמשעשריםלפגי
תשמ"ה.כשגת"לואל"שבהם,

• 
שתלשמואל

תוןוו u nי,צ nה

השירים;כל :קוואפיסקונסטנרינוס
יורםוהערות:מבואוהוסיףתרגם

המפעלירושלים.כרמלברונובסקי;
עמ'. 200 ; 1993מופת;ספרילתרגום

יווןמשורריגדולשלהשיריםכל
שלהמשורריםומגדוליהמודרנית

אירוטיקהשלשילוב .התיכוןהמרוח
היווניהעולםשלושילובוהיסטוריה,

ממאפייניוהםהמודרניזהעםהקלאסי
שספרהמתרגם,מציידבמבואהבולטים.

הקודםהתרגומיםמספרמאודשונההז

פועלים,(ספרייתקוואפיסלשירילשו
כפולכמעטהואהנוכחיהספר :) 1978

רביםשינוייםבוצעוכןוכמו ,בהיקפו

בתרגום.

 ;האחרוןהחמסין :הנדליהודית
 •המאוחרהקיבוץהחרשה,הספדיה

 .עמ' 220 ; 1993קריאה;סימןספיר

מומושלל"החצרחדשהגיוסה
 •-60השנותבסוףשיצאהגדולה"

מבטיחהאחוריתהכריכהעלהכיתוב
יותר",ופתוחמאופקשרירי,"רומן

הסיפור .פנטסטיבריאליזםהכתוב
הים,לידהתחתית,בחיפהמחרתש
דמויות.שלרחבהגלריהומפגיש

פורענויות;ושאראהבהדור;משח

הקיבוץלשירה,סררהריתמוס,
ולאמנות;לספרותת"אקרןהמאוח.רו

עמ.' 79 ; 1993

יסודותשנידורשלהחדששיריובספר
מיוסרתמאוחרת,אהבהמרכז;ים:

תבניותביןוהיטלטלותומפוכחת,
 .והנכרהמולדתשלהנוף
לאשלנוהמסעותלומר;אפשר"עתה

הלבמשאלתזאתובכלאלא/דמיון.היו
ממשיציאהמאשר/יותרמוחשיתהיתה

 ,,לחומות.אל/מחוץ

כסיפוריונשירתנשיםולו:שולמית
 143 ; 1993המאוחר;הקיבוץ ;התלמוד

עמ'.

השקפותיהםאתלגלותמענייןניסיון
המשנהחכמישלהבלתי-מוצהרות

תוךזאת,ונשיות.נשיםעלוהתלמוד
נשים,עלסיפוריםקובציבחמישהעיון

טענת ~כמולשאלותשמתייחסים
הביתעזיבתובנים,אמהות ,בחולין
ועוד.תורהלימודלצורך

 ;מאנגליהידידהברוקנו;אניטח
הספדיהחרציג;ליאורהמאנגלית:
סימןספריהמאוח.רהקיבוץהחרשה,

עמ'. 169 ; 1993קריאה;

המתורגםברוקנושלהשלישיפסהר
החיים"אל"לצאת(אחרילעברית
ספריה,רובכמועוסק,האגם")ו"מלון

ומעוכבים.מהוססיםשחייהןבגיבורות

ברוקנופורשתוקולעתעדינהבכתיבה
נשים,שתיביןמורכבתיחסיםרעמכת

מהן.אחתשלהראותמנקודתהמתוארת

אחרת;אפשרותבן-אריח:יגאל
הקיבוץלשירה,סררהריתמוס,
ולאמנות;לספרותת"אוקרןהמאוחר

עמ.' 64 ; 1993

ישבן-אריהשלהרביעישיריובפסר
ובאפשרותבאינטימיותעיסוק

נפשית,פיזית,אינטימיותהתממשותה:

שלמחודשתובנייהאינטימיותהדער
ולזמן.למקוםאינטימיות
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הספרותכעקבות

הפולנית-יהודית
הנשכחת

-Eugenia Prokop 
: J a n i ec 

MiE)dzywojenna 
-literatura polsko 

ako נzyndowska 
awisko נz 

... kulturowe 
; artystyczne 

יי Uח iversitas;יי
. 1992 krakow 

מוגדרתהלאומיתהספרותהאם
 ?הלאומיתהשפהידיעלגבלתומר

נכתבההיהודיתהספרותדווקא.לאו
הגרמניתהיידיש,הערבית,בלשון

הכתובהכזאת,ספרותהאםהפולנית.
שלהספרותלחוגשייכתזרה,בשפה
ספרותהאםובפירוט:שפה?אותה

יהודיים>נושאיםעל ,<כלומריהודית
מהספרותחלקמהווההפולנית,בשפה

לאומיותהאם ?היהודיתאוהפולנית
השתייכותואתמגדירההסופר

להתחשבבליהלאום,אותולספרות
כתיבתו?בתוכן

כדיתוךהעולותהשאלותהןאלו
פרוקופ-אוגניהשלבספרההקריאה

ביןהפולנית-יהודית"הספרותיאניץ
לאחרונהשיצאהמלחמות",שתי

סופריםששאלושאלותבקרקוב:
להגדרתנדרשואשרויהודים,פולנים

תהוושנלהספרותיתהתופעה
שלההיסטוריתלהתפתחות

-19ההמאהבסוףהיהודיתהחברה

בפולין.-20ההמאהומחצית
פרוקופ-יאניץאוגניהשלספרה
הספרות:בתולדותמרתקפרקמהווה

הסופר-חוקילאילדשלקורותיו
שהוריו-פולניתאמוששפתהיהודי

לדעתבליזהאלזהאותומעבירים
 ,גדלוהילד ...אתועושיםמה

אתלחלקבסוףכדי ,מתבגרמתפתח,
בטרגדייתישראלילדיכלשלגורלם

חסרותלאכןלפניגםאבלהשואה.
טרגדיות.היו

בתקופתתמיםמפלירטהתחילזה
סימפסיהיחסיהתרקמואזההשכלה.

היהודיתהאינטליגנציהחוגיבין
 ,ציפוהצדדיםשנילפולנית.
תשתלבהדדיפעולהשבשילוב

התרבותבזרםהיהודיתהאינטליגנציה
ידיעלבברכהותתקבלהפולנית,

הספרותייםהחוגיםהפולנית.החברה
הרעיוןאתסיפחוהפרזיסיביסטיים

בסירןאךבכתרנים.בררתמנו

ואכזבהצליחלאהזההנועזההתערות
לאהפולניתהחברההצדדים.שניאת

היהודיםהמתבולליםאתקיבלה
והחוגיםפתוחות,בזרועות

לסרפדכדיהכולעשוהאנטישמיים
שצמחוהתרבותייםההישגיםכלאת

הזאת.הבריתמתוך

לתרבותהשאיפהזאת:ולמרות
שהשתחררוהיוצריםאצלולאמנות

פירותנתנההיהודיתהמסורתמכבלי
הפולנית.התרבותשסחיבכל

מוסיקאים,ציירים,סופרים,

מקרםמצאו ,'יהודיממוצאמשוררים
שלוהתרבותיתהאמנותיתבצמרת
שכבותאחריהםמשכווהם ,פולין

היהודיתהאינטליגנציהשלנרחבות
נדבקואלושכברתוהולכת.הגדלה

והגדירוואירופה,פוליןשלבתרבותה
חוגיאךכפולנית.שלהןהאםשפתאת

הפעולהששיתוףלכךדאגוהריאקציה
יהיההאלההיהודייםהזרמיםעם

רגלדריסתמהםומנעוביותרמוגבל
והתרבותהפוליטיקהבתחומי
נוצרוברירה?)(באין ,רכךהפולנית.

תרבות,חוגיהפולניתהתרבותבשולי
וחברהאמנותעיתונות,אינפורמציה,

היהותוכנםפולניתחיתהששפתם-
שלהחשוביםהעיתונים .יהודי

"נאשהיוהפולניתבשפההיהודים
דז'נניק""נובי ,ורשאיהרפשגלונד"

פרס .באיהלכוו"כרוילה" ,ביהקרקר
עיתוןגדולהעיירהלכלהיהלאלה
בריכוזיהופיעוובנוסףמשלה

עתכתביהיהודיתהאינטליגנציה
ובראשםספרותיים,חברתיים

"אופיניה".

בשוליוהלכההתפתחהכאלהבתנאים
הפולנית-הספרותהפולניתהספרות
לתשומתזכתהתמידלאהיאיהודית.
הספרותהיסטוריונישללבם

ארצ'אכובסקיקזימייז'אולםהפולנית,
הספרותחוקרימבכיריפיק,איגנצי

ורשמולקיומה,לבשמו ,בפולין
החשוביםהיוצריםאתלפניהם
בתחומה.הפועלים
כיווניםשניהתפתחהזוספרות

היוהבולטיםשנציגיהםעיקריים,
מזהברנדשטטררומןהמשוררים

מזה.שימל(משה>ומאוריצי

ה"משכיל"שאביו ,ברנדשסטררומן
בשלביתמךיזרע,עבריסופרהיה

גם-בפולניזציההראשוניםיצירתו
זההיההתוכן.שלרגםלשרןשל

לזלזלהיהאפשרשאיברמהמשורר
לספרותפרוגרמותשהכתיבסופרבה,

ירדלאחראכך,משוםהפולנית.
הריאקציוניתהעיתונותשלמהכוונת

שאינויהודי,זר",כ"גוףהספרותית

הפולנית.הספרותבשדותרצויאורח
כיסוילידיבאוהדבר-ברנדשססר

-כאחתוהספרותייםהפרטייםבחייו
מעמדהלעבורתמידמוכןהיה

הפוכה:לקיצוניותאחתאידיארלרגית
פרלניזציהשלמהמסלולמהרסטההוא

כתבהציונית:למסילההישר-
אתתרגםציוניים,ושיריםמאמרים

איןרבהתלהברתלפולנית,ביאליק
אתשלוב"ארפיניה"ליווהגנרל

הנושנה.היהודיתהמולדתהתחדשות
השפהואתבינייםתחנתראהבפולין

שביוםוהאמין ,הזמןבכורחהפולנית
וכלהעברית,בלשוןתוחלףהימיםמן

בפולניתשנכתבההיהודיתהספרות
היסטורית.כאפיזודהבמקורותתירשם

רגישמשורר ,שימלמאוריצי
בהיותוציוני.היהלאוסנטימנטלי,

אתהיונק ,פולניפטריוטספקללא
הרומנטית,הפולניתמהספרותחיותו
ליהדות,חזקקשורבזמןבוהיה

שאותההיהודית,העיירהלמסורת
ענניאולם, .בשיריוופיארתיאר

אחריבפוליןוהלכושנקבצוהפשיזם

האפילו ,פילסודסקיהמרשלשלמרתו
 ,כרתיהתרהפעולהשיתוףאופקעל

שיריוקובץואתשלו,הפולני-יהודי
בשפהלאורהוציאחראהאחרון
האירית.

ה"נייסרליים"הספרותייםהחוגים
התהוותאתיפהבעיןראובפולין
מעין-הפולנית-יהודיתהספרות

עלאתםהחיהעםלתרבותחלון
גםאוליבהראוהםהפולנית.,האדמה
"ייהוד"שלהרגישלמצבפתרון

"אלמנטיםידיעלהפולניתהספרות
הפולנית".לתרבותהזרים
עצמהמצאהבמיוחדנוחלאבמצב
סביבהמרוכזיםהסרפדיםקבוצת

"ויאדרמרשצ'יהספרותיהשבועון

רביםעמדושבצמרתהליטרצקיה",
 ,סלרנימסקיטובים,כמויהודיממוצא
 ,העורך-גרידזבסקי ,המארויסלין

השבועוןשלהליברליהקוואחרים.
הציונותכלפילסובלנותנסה

אלאהפולנית-יהודית.והספרות
בניגודפעםלאעמדהזושנטייה
הסופרים,שלהאישיתעולמםלהשקפת

ולאיהדותםלביןבינםהיהשלא
מותקפיםשהיומהעובדהחרץכלרם,
גיסהחרידיעלקצףבשצף

יכלולאהרישעמם-האנטישמיים
זעים.תמימילהיות
לאוגניהייחשבוגדולהנזכרת

והציטוטהאיסוףפרוקופ-יאניץ

שכתבויהודים,מחבריםשלהרחבים
שביןבתקופהבפולניתיצירותיהםאת
שפרסמחברים,העולם;מלחמותשתי
נשכחים,היולשניים-שלושה,אולי

סקירתהנשייה.לתחוםנופלים
אולישאפשרשלהם,והפרוזההשירים
ובספירותבארכיוניםרקלמצאם

אוצרממשהיאאוניברסיטאיות,

בנושא.למתעניין
ביןהיהודית-פולניתהספרותמחקר
תרבותיתכתופעההמלחמותשתי

שנותשבעשלתוצאההיגרוספרותית
תחתהמחברת,שלהדרקסורסעבודת

מרקיביץ'הנדירפרופ'שלהשגחתו
אוניברסיטהשלפולניתלפילולוגיה

סוקרהראשוןחלקובקרקוב.היגלונית
הפולנית-היצירהשלהתפתחותהאת

הפולני-ההיבטיםמתוךיהודית
ויכוחים,סכסוכים,-והיהודי

והגטוהאנטישמיותאנסגוניזים,

הגבולעל-היצירהבכלל ,התרבותי
התרבותי.

עצמי"יהודי"דיוקן-השניהחלק
הפולנית-היצירותשלפיתוחכולל

מנקודת-והפרוזההשירה-יהודיות

(לילדות,הביתה""חזרהשלמכס
מזה,ולחגים>לשבתותלעיירה,
החדשים""החייםראותומנקודת

לדתהמרבניית ,ישראל(בארץ
השתקפותירושלים,הערצתהיהודית,

מזה.ונו')האוריינטליהנוף
הספרותשלההיסטוריהשספריוכפי

ביוגרפיים,מילונים-הפולנית
לבשמיםאינם-ונו'אנציקלופדיות

הפולנית-יהודיתהספרותלתופעת
שלההיסטוריהגםכךומחבריה,
עליהעוברתהיהודיתהספרות
שימלשלכמובמקרים<אלאבשתיקה

והריביידיש).גםשכתבו ,פנססראו

שלבזכרונועדייןחייםאלהסופרים

שביןבפרליןעברושנעוריוהקורא,
אתבוודאיקראהואהמלחמות.שתי

שהיהצימרמן,ברנרדשל"תרצה"
א"'"עקיבתנועתחניכיביןחובהספר

גםוכךאחרים.ובמקומותבקרקרב

ו"נשמותישראליים"ארז"לילות
"אריאלפלדשו;ורביןשלאדומות"
"יהושעאואזלולהבריקויהודית"

הארסנל.ליוסף
הרומניםהיורביםלאאמנםבפולין
גםאךהאותנטיים,ישראלייםהארץ
לו ,ולכן .רבולאעצמהישראלבארץ

בספרותמקוםלהםמגיע ,זומסיבהרק
שמותכי ,יחרשבנישראלית.הארץ
רילהלםאפנשלק,יעקבשלכמוכאלה

עורכים-השלםהבריק ,ברקלהמר
פולניים-יהודייםיומוניםשלראשיים

באנציקלופדיותמקוםמצאר-
 ,עקרלאגדהבאשרמהאךיהודיות.
רביםורביםפרמוסספן ,איחרדניאל
בקודרתמקומםאיפה-אחרים

אותםשאספהסובהיהודית?התרבות

הגיעהאגבהיאפרוקופ-יאניץ.אוגניה

שלכגימלאיתלארץהשנה
להמשיךכדיהעברית,האוניברסיטה

מקומייםבארכיוניםעבודתהאת

היידישלשוןאתיותרסובולהכיר
והעברית.

שאתהסרפדים,ארבעיםמתוך

המחברתמפרסמתשלהםגומותהכיר
שלוהאינפורמטיביהשלישיבחלק
אלהאתבחשבוןלהביא<בליספרה

גרפי>הכירהפולניבמילוןהמופיעים
שניים-שלושה.אוליבחייםנשארו

אפואהיאהפולנית-עבריתהספרות
האםלגמרי:לאואוליהעבר.נחלת

בפולניתהכותביםהמחבריםאיגודאין
יודע,אניזו?לתופעההמשךבישראל
מיקומואתכברמצאמהםשחלק

בנכר".הפולניםהסרפדיםב"מילון

מלחמתאחרינגעוהיהודיבנושא
ממדרגהרביםסופריםהשנייההעולם

 . ,רודניצקי ,ססריקובסקיכמוראשונה
ממוצאסופרים- ,ריגודזקיגרינברג,

במיוחדיהודים,לאגם(אבליהודי
כמוהמלחמה,גמראחרימיד

היוואחרים).נאלקובסקה ,אנדז'ייבסקי
היושאוליצעירים,סופריםאלה

גבולית,ספרותבאותהנאחזים
התנאיםאלמלאהפולנית-יהודית,

לספרותשערלהםשפתחוהחדשים
העממיתבפוליןהרשמיתהפולנית

הספרותשלהנושאאתלחקורכדאי
-גנרליתלאכבר-הפולנית-יהודית

בליפרליןהמלחמה,שלאחרבפרלין
הופעתםאתלחקורגםכדאייהודים.

בתקופההאלההצעיריםהסרפדיםשל
בפוליןדרכיהםתא-iזבדגנדשלפני

שאיפותיהם,סיכוייהם, .הפשיסטית,

חיפושיהםאפשרויותיהם,

היהכזהמחקרכיייתכןואשליותיהם.
אתמדרבןוהיהמכסנקודתנותן

תמשיךאוליבתחום.המחקרהמשך
פרוקרפ-יאניץאוגניהבדברלעסוק

לשורשיעמוקכךכלכברשנכנסה
 •הבעיה.
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רביןעוזר

יעודחנה

ורוחנשמחנפש,-

רבין,עוזרשירתלוז:צבי
 ; 1992המאוחד;הקיבוץמונוגרפיה;

עמ' 160

 .ייחודבעלמשוררהוארביןוזר
ב"ליקוטקשורההופעתוראשית

אולם ,)-40ה(בשנותהרעים"-
חלקשהקדישוהקבוצה,חברילרובבניגוד
והמדינההארץלבעיותמיצירתםנכבד
עוזרהלך-בארץ")"דורהפלמח",("דור
ליצורוהצליחהתימסי'בעולמווהסתגררבין
אינםשיריו .לוהמיוחדעצמי"'"ז'אנרמעין

שלכ"משוררנתפסהואאבלפופולריים,
והמשורריםהסופריםוקהילתמשוררים"
המורכבים.לשיריובהערכהמתייחסת

זכהרביןעוזרכיהוא,מקרהלאלפיכך'
 .) 1983 (ביאליק"ב"פרס

עוזרשליצירתולהבנתמשמעותיתתרומה
"שירתבמונוגרפיהלוזצבילנומגישרבין
ועלהמשוררעלשנכתבהרבין"'עוזר

לאחרונה.אורוראתהיצירתו
שלהמפתחמלותלוז'שלתפיסתולפי

לפיורוח'.'נשמה"נפש,הן:רביןעוזרשירת
באיםונפתוליההנפששלקשייהזו'גישה
ההבעה;שלהפואטייםבקשייםניסוייםעל

ב"חספוסמקבילהישהלשוןשלל"חספוס"
וסרק"השירשלוהדגםהנשמה",של

היישותשלההשתברותפריהואהאיברים",
הוארביןע'שלשירתומקורשכןהפנימית,

שמולידותהןחיצוניותנסיבותולאפנימי'
אותה.

מרוכזתרביןעוזרשלששירתוטוען'לוז
שיריםמפתעלנפרשתאיננההיאמאוד.
אחדשיריםמקובץעולהוהריכוזכמות,רבת

השיריםשקובץכך'עלמצביעהוא .למשנהו
 ) 1953 (עפר""עדהמשורר:שלהראשון

אסכולתשלההשפעהבסימןעדייןעומד
"שובהשבי:בקובץשלונסקי-אלתרמן.

הפואטיקהשלסימניהמתגלים ) 1967 (ושוב"
ואלוההפנמה,תהליךוגוברהייחודית
"בטרםהשלישי:בספרלבהירותמגיעים
"הולךהרביעי:הקובץ .) 1975 (תעבור"

-כינוסספרבגדרהוא ) 1982 (הולך"בכסו
לפישונות.מתקופותשידייםחמריםובו

המרכזיים,המושגיםלוז'שלפרשנותו
רביןשלהשוניםשיריוספרי 'אתהמלכדים

עליתרישירה.לתפיסהניתניםבלתיהם
כחלליםנחוויםהםהעצמיתבתחושהכן'

תוכי".הממלאהחללים"ריקפנימיים:

החללשלתכניומהםהיא:הנשאלתהשאלה
להמבקשתשהנפשברור'הזה?הפנימי
אתרקשהשיגהכיווןאךויסליות,חיים,
איבדה",עולמהואתחייה"את-עצמה

עמ'(שם,החיים.החמצתשלהרגשהונוצרת
1 3 ( • 

קשוררביןעוזרשלבשירתוכי ,לצייןיש

רבין'עוזראצל
ישהלשוןשלל"חספוס"
שלב"חספוסמקבילה

שלוהדגםהנשמה",
האיברים",רסוק"השיר

שלההשתברותפריהוא
הפנימיתהיישות

לעולם"נפש"במושגהמרובההשימוש
שלהחומריםהביניים.בימיהעבריתהשירה
במעגלחוויתיתלתשתיתהופכיםזושירה
 '.'תעבור"בטרםבספרבמיוחדשלו'השירה

המעלהלשונית,בתשתיתלשימושעדיםאנו
ורשב"ג,ריה"למשללשונייםחומרים
הגישהעםאחדבקנהעולהזוותפיסה

רביןע'שלשירתואתהמאפיינתהווידויית,
המאפיינתהאימג'יסטית,לתפיסהבניגוד-

<בעיקרהמדינה""דורממשורריניכרחלק
שניאורראושבהם ,-10וה-60הבשנות

ושוב""שוברבין:ע'שלהשירהקובצי
 .)תעבור"ו"בטרם
עוזרעלהבינייםימישירתשלהשפעתה

מדגישוהואלוז'צ'שלבספרונידונהרבין
בעיקרומתייחסההבעה,באופניניסוייהאת

לביןהנשמהביןהקשרהמבריח".ל"חרוז
בצורהמועלההמורכביםהשיראופני

 .) 61-60<עמ'ומפורסתמעניינת

לוזשלבמונוגרפיהחשיבותובעלנפרדפרק
עמ'(שם,השיר"ולשוןב"פואטיקהמספל
שחלוהתמורות,אתבודקזהפרק .) 71-49

שלוהראשוןמהקובץרביןע'שלבפואטיקה
לוהאופייניותהשירצורותלהתגבשותועד

בספר ,שכן .יותרהמאוחריםשיריובספרי

החמישים,שנותבראשיתשיצאהראשון'

וחרוזים,שקוליםמדודים,ברובםהשירים
ה-שנותשלהכתיבהמנוסחמושפעיםוהם

אלרביןשלהמעבראתלוזבוחןמכאן . 40
וסרק"שירידו:עלהמכונההחדש","השיר

איברים".

שאינהממוקדת,לאפואטיקה"זוהי ,לדבריו

פעמיותחדסיטואציותעיצובעלמיוסדת
אלא ,ומובחןנתון'עולם'עלולא_וייחודיות,

הבעתהאלהמכווןורגשיהגותיגישושעל
האדםבקיוםמוכללתעקרוניתתפיסהשל

שלעיקרה ,לוזשלהסברולפיובהוויותיו'.'
הזורעותמילוליותב"הבלחותזוכתיבהדרך

מופשטתהגותגרעיניעלאוראלומות
ההגיגיםשלמכלולםחוויות.וגרעיני
יסוד-רעיוןאונפשהליךיוצרוהחוויות
כללבדרךרצוף.סמנטימבנהולא ,אופייני

אלאומפורטת,בנויהדימוייםמערכתאיןגם
אלאהשטח,פניעלממוקדיםלאשברירים
 .) 51עמי<שםומראות"דימוייםשלבעומק

שלהפרוזודית"ה"עצמאותאתמדגישלוז
אתמדגישהוא .) 54עמ'(שם,רביןעוזר

הסמנטית.התמורהואתהריתמיתהתמורה

השירשלהפואטיקהסימני ,הסברולפי
ברמתהשיר:רמותבכלניכריםהקשה
הריתמית,ברמהובתשתית,בתחביר ,הלשון
המבניםברמתהפיגורטיבית,ברמה

הכוללות.ההשתמעויותברמתהסמנטיים,
עםומתקשרתגבוהה,היאהלשוןמת_ר

אינםהמשפטיםהמסורת.יםמתוךתשתיות

אלאהלוגית,אוהמימטיתברמהמתקשרים
הצירופיםולכןהיוצרת,האינטואיציהברמת

שקופים,בלתיקרובותלעתיםהםהשיריים
להסברת .) 55<עמ'הנסתרביניהםורב

"השירשללמבנההנפשי.המבנהביןהקשר

רביןעוזרשלשירתו
איננההיאמאוד.מרוכזת

שיריםמפתעלנפרשת
עולהוהריכוזכמות,רבת

אחדשיריםמקובץ

למשנהו

אללהגיע"קשההבא:השירמצוטטהקשה"
 ,אותךהרוצע/ ,אליונרצעשהנקלמה

 .) 66עמ'<שם,מדעת"להתגשםבך,הרוצה;

הקשה"השירשל"הפואטיקה ,כןעליתר
בכיווןכיוונים:בשניקשייםיוצרת

והואלעצמו'הדוברשבין ,הרגילהתקשורתי
המיוחדובכיוון ,ונמעןמועןשלמתח

בקושיביטויועלובארבין'עוזרלמשורר
נוסףמתח .) 67עמ'(שם,לשירוהמשוררבין

שביןהמתחהואהמונוגרפיהמצביעהשעליו
רבין:עוזרשלבלשונואוודמויות,קולות

גרפיההמונומלים'.'איןבאומרדעת"להביע
ביןהדיאלקטיהמתחהופעתעלמצביעה
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 ,רביןשלהראשוניםבשיריולדממההקול
של"ההשלכהשלהניסיוןעלדגשומושם
החיצוני".העולםעלהפנימיתהדממה
שביןלמתחמכאן .)עפר""עדבשירי<בעיקר
שלהמרכזיהנושאאשרעדלדממה,הזעקה
אתמעלהיותרהמאוחריםהשיריםמןחלק

מחוזהיאהדממההפנים.אתלבטאהקושי
עצמהלדממהלחרדה.גורםגםאבל ,החפץ

אתמזהה"האני"לעתיםכיעד"קול",יש
אל"תהוםשכן: ,) 78עמי(שם,בדממהעצמו
נשמעבליבאישואישבדממה.קוראתהום

הכיסויביןהמתחבשלמזאת,יתרהקולם".
ענייןיש ,רביןלעוזרהאופיינילשתיקה,

ואלהמליםאלהמתפתחיחסובבדיקתמיוחד
הואהמרכזיהדימוי ) 80<עמיהשיריתהלשון

באבקהימיםכל"להתאבקאו"חציבה"
המלים".
השר"ה"אניאני-את.ביחסיגםקייםמאבק

 ,השירבלשוןבמלים, ,השירבחומרינאבק
דמותעםמתחיםמערכתגםמקייםוחרא

היפהכ"גברתמצטיירתזודמותהאהובה.

רביןע'שלהנעוריםבשיריהרחמים"וחסרת
האירוםיהיחסמכןולאחר ) 98עמי(שם,

לפנינואדם-עולם.יחסישללממדיםמתרחב
קשייאתהיסבהמכיר ,מפוכךרומנטייסוד

עמי(שם,האהבה.קשייואתהשיריהניסוי

כאשרושוב","שוב ,השניבספראולם .) 100
הפנימיים""החלליםאלמופניתההתבוננות

נפשית".כ"דרמהמוצגהארוסגםהנפש,של
היאהאירוסית""האמפםיהבכוחהגאולה
"נסרםהשלישיבקובץ ,לפיכךבלב.דרגעית

הארוס.שלהקשההאופימודגש-תעבור"
גוףלשמהחבאהבתגםהיאהאהבהיםלעת
האהבהמסתפקתלעתיםאירוםית,אהבהוגם

מןומתרחקתמרפשם,"חלום"באיזה
על-יתרהאנושי.הזוגבןשלהחיההנוכחות

האהבהאתלפרשניתןלעתיםכידומני ,כן
מלא"פיעצמה:לשירהכאהבהאףלאשה
ואףמימיו",יחמדונהר/האהבה-שירה

ללאמופשטתמערכתנוצרתכאן
רק-הגוףדמותוללאגוף

אתהממלאההאקסטטיתהתחושה
השר"."האנישליישותו
מובילההמופשטאלהפנייה
מעין ,המסאפיסילעברלעתים
בחללהשוכןמיסטי","מוקד
כותבכךועלהפנימי.העולם

 ,הדתי"המוחלט"זהאיןכי ,לוז
יישרתעלמדוברשלאכיוון

המצויהאובייקטיביתעצמאית

יסודישאולםהשר".ל"אנימחוץ
השירמזאת:יתרהחזק.רלגיוזי
אתמוצאהאיברים","וסרק

שהואהקדושהביסודתיקונו

אוריםכהונה,לבגדאינםגרסיבי:
 /הזאתהנשמהאתותומים/
קרעים /תפרהעליחייקריעת

עמי(שם,חיברה"ולאחדקרעים 14 , 118 m (. מסאפיסיקהעלמדובר
שבחללליישותהקשורה ,מאודפרסית
פניםגילוישלרמזכדיעד ,הפנימיהעולם

<עמיהפנימי.העולםחללמתוךהאלשל
122 (. 

הגבוהה,-הרב"ניתלשון-השירהרקמת
אזכוריםהרוויהלעתים,החידתית

הדוקותהתקשרויותיוצרת-ואסוסיאציות

אלגםאלאהעבריים,המקורותאלרקלא
<שם,הקדושה"רוחשהיאהמקורותשלרוחם

ל"מאמץהמובהקתהמגמהמכאן .) 127עמי
"כדיגבוהה,לשוןלרמת ,מתמידלשוני"
שמעברמהאתהלשוןבאמצעותלהשיג

"השירשלחפואטיקח
בידפוענחההקשח",

אלחדירהתוךמיומנת,
שלהמורכביםחוברים
רביןעוזרשירת

האחרונהבשורהלוזשכותבכפי-ללשון"
המונוגרפיה.של

שלוהמקפתהיסודיתהמחקרעבודתואכן
הפואטיקההצגתאתבמרכזמעמידה ,לוז

פואטיקה,רבין:עוזרשלהמיוחדתהשירית
והמשמעויותמחדהשיריתהצורהשבה

שבהאחת,כמסכתמוצגותמאידךהנרמזות

בסיועמפוענחותהשיריתההבעהיאופג

 .ולהפךהמסרים
הקשה","השירשלפואטיקהלפנינו

אלחדירהתוךמיומנת,בידשפוענחה
זו .רביןעוזרשירתשלהמורכביםהרבדים

 ,מאודומיוחדתמבעעשירתשירההיא
מפתחותשמצריךעצמי","ז'אנרהמציגה

גרפיההמונו .סגורואתלפתוחכדימיוחדים
אלאשאינםמפתחותצרורמציעהשלפנינו
היפהשירתולהבנתמרכזיאחדמפתח
החייםהמשורריםמסוביאחדשלוהקשה
 •היום.עמנו

HJ 
 ~ו

ספרותיתבכתיבהמ.א

עבריתלספרותבמחלקה
באר-שבעבן-גוריון'אוניברסיטת

לספרותבמחלקהיתקיימו<תשנ"ד)הבאההלימודיםמשנתהחל
בספרות )א.מ(שנילתוארלימודיםבן-גוריוןבאוניברסיטתעברית

עברית.

כשם ,מחקרימסלולמסלולים:בשנייתקיימושנילתוארהלימודים
יהיהאפשרשבוכלליומסלולהאוניברסיטאות,בשארשנהוג

הספרותתורתסיפורת,שירה,המדורים:מארבעתבאחדלהתמחות

ספרותית.וכתיבה

מספרבאותויחויבשנילתוארספרותיתכתיבהשילמדסטודנט
שלוהראשיהמדוראךזה,לתוארהאחריםםיהסטודנטכמוקורסים

הכתיבה.מדוריהיה

ועמוסאפלפלדאהווןהסופרים:ילמדוספרותיתלכתיבהבמדור
מוק,דוג~ריאלזנדבנקשמעוןוהמבקריםעמיחייהודההמשוררעוז,

ותרגום.ביקורתבהוראתשיעקסו

השלמהבקורסייחויבואחריםבחוגיםב.א.בעליתלמידיםיתקבלו
עברית.בספרות

אוניברסיטתעברית,ולספרותללשוןהמחלקההרשמה:אופרטים
 • 057-461131טליבאר-שבע 653ת.ד.בן-גוריון,

! 
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פרודיה?אומלודרמה
יצחקיירידיה

עובר;עםויקטוריה;מיכאל:סמי
עמ'. 304 ; 1993

והתקבלותוהרחבהצלחתו
סמישלהחדשהרומןשלהנלהבת

ככלמעידות"ויקטוריה"'מיכאל--
הספרותיתהקהילהשלמוכנותהעלהנראה

לחזורומבקרים,חוקריםוסופרים,קוראים-
 'הריאליסטיהיריעה,רחבהגדולהרומןאל

 .ולכביביסטי"ב"קדם-מודרבנוסח
מעיןציפיותאחריממלאאכן"ויקטוריה''

עלילתו .שלוהסיפוריתברמהלפחותאלה,
עשרותשלארוכהתקופהפניעלמתפרסת

דמותבמרכזושלמה.מאהכמעטשנים,
לחייבבואהמעיןהםחייהשפרשתמייצגת,
הראשונהבמחציתבבגדדהיהודיתהקהילה

ערהכבהמתוארתויקסוריה,המאה.של
מוקפתבמשפחתה,דחויההשכלה,כלחסרת

עזורי'אביה,מאוד.רבותמייצגותדמויות

חליפות,וכושלמצליחעסקיםאישהוא
כולההחמולהשלהעיקריהמפרנסובהיותו
מדודיה,אחדהמשפחה.כראשמוחזקהריהו

מהוויותרחוקחולני'אישלמדן'הואיהודה,
עלמשפחתוופרנסתפרנסתוועולהעולם
דעתקלאישהואאליהו'האחר'דודה .אחיו

תמידמצוייםומשפחתושהואומושחת,

אםמייצגיםהאחיםשלושתהחמולה.בשולי
שלחייהבאורחאספקטיםשלושהכן

המשפחה,בנייתרנוספיםלאלההקהילה.
שכניםובנותיהם,הדודים,בניהדודות,

שלרחבהפנורמהרחוקים,היוצריםוקרובים
בהרחבהלתאראמורהזופנורמהדמויות.

האחרונההתקופהשלמה,תקופהובהעמקה
הקהילה.שלבחייהוהתפוררותירידהשל

הקהילהבאהאמנםהדבריםשלבסופם
עםלקצה,בגדדשלהעתיקההיהודית
בראשיתלישראלעיראקיהודישלעלייתם
החמישים.שנות

שלהספרותילסוגכןאםשייך"ויקטוריה"
אובעשריםשנפוץשורשים","חיפוש

בספרותנוהאחרונותהשניםשלושים
ועיקרואחרות,הגירהארצותשלובספרותן
התרבותיעושרןאתכללעיןלחשוףבמאמץ
עדותשלההיסטוריתתרומתןואתבמקורו

ברובלהיטמעשנאלצואתניות,וקבוצות
שלהן.ההגירהבארצותוהתרבותיהחברתי

נוסטלגיהרוויהרובעליהיהזהספרותיסוג
כמפואר'וזכורהמתוארעברעלוהתרפקות

אחרת.אוזובצורה

כלחסרלשבחו'ייאמר"ויקטוריה"'אבל
גלוריפקיציהשמץבואיןנוסטלגית,מגמה
קשהחשיפהבוישאדרבא,העבר.של

בכבליאחוזהנחשלת,חברהשלואכזרית
בהשישחשוכה,תרבותיתמסורת

לרוחפתוחהשאינהבסיסיתפרימיטיביות
זולהלבנטיניותהיאלהוהאלטרנטיבההזמן'

משישאליליםניתוץיותרכאןישושטחית.
ואפשרשורשים","חיפושאונוסטלגיהכאן
בספרותההשכלהמרוחגםכאןשיש

יודעמיעבריה"אשהשלבנוסחהעברית,
ומחציתמאהשלבאיחורגםאםחייך"'
המשכילית.האלטרנטיבהוללאהמאה,

שלוהמפוארתהעתיקההיהודיתהקהילה

כמירחגרושהרומן

חומריםשלמביכה
סנסציוניים

המקרביםומלודרמטיים,
הספרותאלאותו

טיתמבחרוטורליסטית,חב
הקורמתחמאהשל

שלבתהליךנתונהכשהיאמתוארתבגדד
ביתמאוד.עמוקיםוהתפוררותריקבון

מסונימיהמשמשיםשבתוכווהחצרהמשפחה

בצפיפותחייםשיושביוהיהודי'לגטוברורה
פרסיותכלמהםהמונעתאפשרית,בלתי

היאנמנעתהבלתיהתוצאהאלמנטרית.
בדעותהמתגליתומוסרית,תרבותיתירידה

שנאותבהרבהתפלות,ובאמונותקדומות
ובאינוסעריותבגילויבניאוף,וקנאות,
הונאה,ובמעשיבגבינותבלכלוך'קטינות,

דווקאולאוחיים,אורחבבחינתכולםשהם
יסודאבןהצדקה,אפילו .דופןיוצאימקרים
איננהיהודית,קהילהכלשלחייהבאורח

אליהושלמשפחתובניכאן.מקובלת
משאריותוניזוניםרעב,חרפתסובלים
ומגניבותהאחריםהחצריושבישלשולחנם
להאכיללנכוןרואהשמישהובליקסבות,
שלהרעההעיןמפנימחששוזאתאותם,
בתוארםגםניכרזהחייםאורח .העוני

יופילצדהיהודים:רחוביושביל.שהחיצוני
עריות,וגילויניאוףזימה,שמולידנדיר'
המולידמומים,בעלישלמנוולכיעורנמצא

שלרקעעלעין'וצרותושנאהפחדים

הדעתטירוףקדומות.ודעותתפלותאמונות
כאן.נעדריםאינםהםגםמכוערתוזקנה

הגטושבחייזהלמחנקהאלטרנטיבהכאמור'
שעיקרהתרבותית,בלבנטיניותהואהיהודי

ונאהבהירהאירופיתבחליפהאלאאינו
ארץלילה.ומועדוניזונותלבתיובהליכה
רקאלאכאלטרנטיבה,מוצעתאיננהישראל
נשיםנשלחותשאליהגזירה,כארץ

הן .בעללמצואהסיכוילהןואבדשהסתבכו
למעןהחרפה,אתלהסתירכדילשםנשלחות

הדבריםשלבסופםאכן'המשפחה.כבוד
עלבישראל'עצמהאתתמצאכולההעדה

כורחה.

ברומן'כמעטנזכרתאינהיהודיתהלאבגדד
שללתודעתהבוצמודהנעלםהמספרשכן

העיראליוצאתאיננהכאשה,וזו'הגיבורה,
הולכתכשהיארקהיהודים.לרחובשמחוץ

היאבטביעהלהתאבדכדיהנהרגשראל
העיר'שלהמוסלמייםהרבעיםדרךעוברת
הגברים,עירשלהאירוסיתבזוהמהוחשה
בלאלבדהללכתיכולהאשהאיןשבה

בבשרה.אצבעותשינעצו

שלדמותלהיותאמורהויקטוריה,הגיבורה,
הפלאהספר.בשוליככתובמופלאה","אשה
הנפשובכוחותבגבורהבעיקרבהניכר

בתלאותבעמידהבעצמהמוצאתשהיא
החייםלהשמזמניםגבולותללאובסבל
גםכךואחרהיהודים,וברחובבחצר

היחסיתלרווחהעד ,בישראלבמעברה
בעמדהמצויההיא .גןברמתהקטנהשבדירה

אהובהרפאל,המשנה,לגיבורניגודית
שקראנומהאתכאןהמייצגובעלה,

הלבנטיניותאתלאמוראלטרנטיבה,
ביןהמסורת,ערכיבמקוםשבאההתרבותית

זו'דמותגםכתוספת.אםוביןכתחליףאם
יששכןבחיוב,מתוארת ,אף-על-פי-כן

ליטוללוהמאפשריםרבים,כוחותברפאל
משפחתולגורלרבהאחריותעצמועל

והדמויותשבמרכז'הדמויותשתי •ולעצמו
ספרותיתבאמינותמתוארותאותן'הסובבות

אלהדמויותרב.בכוחומעוצבותעתמשכב
הנעהסיפור'שלמהלכואתשקובעותגםהן
במקומה,והקבועההיציבהויקטוריה,בין

לביןבה,ולבטוחעליהלהישעןשאפשר
נעלםרוח,לכלונדנעהתנועה,קלרפאל
הסיפורשוב.וייעלםשישובמנתעלוחוזר
הארוכיםחייהפרשתהיטב.ומסופרבנויאכן
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כאירועיםמסופרתויקטוריהשלוהרעים
אותמונות,שלאלבוםמעיןקצרים,

משתילאחורכמבטועוליםשצפיםכזכרונות
שעת-האחתהגיבורה:בחיימפתחנקודות

הגשראלהולכתכשהיאהגדול'המשבר
הגדלבטנהפריעםעצמהאתלהשליך
ימיהבערוב-והאחרתלנהר'בתוכה

הישנותהבעיותשכללאחרברמת-גן'
צצותחדשותובעיותנעלמואונפתרו

אתבתיאורוהרומןמצליחבמיוחדועולות.
שנותשלשבישראלהקשההמציאות
ומרצדותקצרותבתמונותהחמישים,

 .כולוהרומןשללאורכוהמפוזרות

שלמביכהבמידההרומןגדושזאתעם
המקרביםמלודרמטיים,סנסציוניים,חומרים

הרומנטיתהנטורליסטית,הספרותאלאותו
אתהזכרנוכברהקודמת.המאהשל

הדברים,שלברקעהרומן'התקדמות
החברהשבחייוהזוהמההריקבוןבמשקעי

שלבמסלולנעההעליל.הגםוהמשפחה.
שובהגיבורהעלהנערמיםרביםייסורים

ובשרה,עצמהאמה,לה.קורהלאמהושוב.
ויורדתבהמקנאהבגלוי'אותהשונאת
שבחירתלאחראותהנושאאהובהלחייה.

גילוייאףועללאחר'נישאתשלולבו
אםביןבה,לבגודמרבההואאליה,אהבתו
באהבהאםוביןזונותלבתיתכופהבהליכה
גםשהואוסופוגיסתו'אתאוהבשהואגדולה
הראשונותבנותיה .ידיואתעליהמרים

בעלהומחסור.עוניבגלללעולמןהולכות
עצמהוהיאלמות,ונוטהבשחפתחולה

למקוםנוסעכשהוארבזמןעגונהנשארת
בעוניעליהעובריםחייהמרביתמרפא.
אמידה,ממשפחהשמוצאהפיעלאףמנוול'
מרווחהנהניתהיאשבהןבתקופותגםאבל

אמהשלמידהסובלתהיאכלכלית,
ונעוריה,ילדותהבימיהמטורפת,
אשהכברבהיותהבעלהשלומבוגדנותו

לשלוחמנסהאףהיאהרומןבאמצענשואה.
הכולמנושליםשבהלמעברה,בנפשה.יד

ויקטוריהמגיעהשלהם,ומהפרטיותמכבודם
זכתהשכברלאחרדווקאביתהבניעם

עלחלומההתגשמותלאחראושרה,במנת
עלוזאתבגדד'עשירישלברובעמשלהבית

הגדולההנפילהאתולהטעיםלהדגישמנת
 .לישראלהעלייהעםויקטוריהבחיישחלה
הרומןשאיןעלבטענותבאאנישאיןודאי
אתשואלאניאבלאור'נקודתשוםמראה
אתעושההמלודרמטיהגודשאיןאםעצמי
כאןאיןאםפוסט-מודרנית,לפרודיההרומן
שליוד''של"קוצולעברשובבהקריצהמעין
לעבראפילואוליאוהזכרתי'שכבריל"ג,

שלהיפים"החייםאועגנוןשל"תהילה"
לינראהאכןקניוק.שלשיאטו"קלארה

הרומן,שלאחרתקריאה
לחזותמעבר

שלו,המלודרמטית
גורמיםבותבליט

אתשיצבעוגרוטסקיים

בהומורהעלילהכל
פרודישחור,

לחזותמעברהרומן'שלאחרתשקריאה
גורמיםבותבליטשלו'המלודרמטית

בהומורהעלילהכלאתשיצבעוגרוטסקיים
תיאורילמשלהםכאלה .פרודישחור'

זקנתן'לעתבמיוחדועזיזה,בג'יהאמהות,
נג'יהשטומנתהזהבפרשתהיאגרוטסקית

דמותסלמאן'בידיומפקידההקירות,בסדקי
הואוגרוטסקימוזרעצמה:בזכותגרוטסקית

משפחתבניגםהםוכאלהותריח,דהורהזוג
מצוילעגהרבהלגדר:שמעברהשכניםגונו'

בלילותהגגותעלהאורגיותשלבתיאורן
כביכולהחיוביותבדמויותגםהחמים.הקיץ
למשלכןגרוטסקה.שלרבהמידהיש

בלעגיהודהשלהיתרהצדקנותומתוארת

 .עזורישלהעצומהתאוותוגםוכךרב,
הפתטייםהגיבוריםורפאל'ויקטוריהאפילו
מוסתר'לאבלעגמתואריםהרומן'של

שלהםלמריבותשנוגעבמהבמיוחד
צדגםוישהארוס,שלבכוחווההתפייסויות

כאשהויקטוריהשלבתיאורהגרוטסקי
בתיאורגלוילעגכמובןישמופלאה.
ושלמראו'שלוהאדוקההבתוליתתמימותו
נדרשמהיודעשאיננוהחמישיםבןאליאס
וכהנה,כהנהועודהכלולות,בלילממנו

הקטעוגרוטסקים.קומייםותיאוריםסיפורים

גםאםנאה,דוגמהלשמשאוליעשויהבא
הרומן:שלהגרוטסקילנוסחאקראית,

ובמקלבחליפההגלימהואתהתרבושאתהמירעדורי
בשובולבית.מחוץהלילהחייקסמיאתוגילההליכה,
ב.הקלואלויוצאואוכל'מתרחץהיההמלאכהמבית
בשיחותהשתתףכמוהו'העמידהבגילגבריםפגשםש

לשאוגחדלכברבש.ששבמשחקהצדמןוצפהנינוחות
הריונה .משכבועלכשעלהמיוחםכחתול'נג'יה'
שהיתהעזיזה,גם .תאוותושרידיאתהדבירהאחרון

דמיונו.אתהלהיבהלאהדרגש,עלכסחבהמולטת
שיעי.מולאשלפרצוףלההיההצעירה,כלתוקלריס,

כשהואובנשיכותבשריטותהמסתכןמדאזעלתמהךאו,
 .) 197<עמ'שכהז.בצינוראשלהציתמנסה

H .,.. 
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שלהפרודיאופיובדברזוהנחהנקבלאם
שהפתוסבכךגםלהבחיןנצטרךהרומן'

מאוד'רחבהכסותלומשמשהמלודרמטי
מכוונתבקריאהאושנייהבקריאהרקשכן

הפרודיבממדלהבחיןנוכלמראש
משובצתאיננההגרוטסקהשלו.והגרוטסקי

הריאליסטיהטקסטבתוךאוהרומןפרקיבין
פרודיההואכולוהרומןכביכול.שלו'

ממקםאומר'הייתיבכך'גרוטסקית.

הסיפורתשלבמרכזהעצמואת"ויקטוריה"
 •החדשה.העבריתהפוסט-מודרנית
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מתורגמיםשירים

בן-דוריערה

הקרויהנוראהזכרג:גולדברברברה
דורמשחמאנגלית:שירים;אהבה,
 ; 1993"כרמל"הוצאתלשם;וגיורא

עמ'. 75

הדממה,ארכהמיין:סימור

דד;עיתוןספרידור;משחמאנגלית:
עמ'. 56 ; 1993

שירהקבצישנילפנייונחים
מאנגלית,מתורגמיםשונים

השפה,מלבדביניהם,שהמשותף--
אמריקה.צפוןשלהתרבותייםהנופיםהוא

הבולטיםמן ,קנדימשוררמיין'סיפור
נופיםשלקונטרסטיםמציגקנדה,בשירת

שלוהשיריהאניוהווה.עברשלודמויות,
מהשירדווקאולאוכולומהמארגעולה

לנתיבעצמהמצמצמתאינהשירתוהבוד.ד
לעומתהאני.בתיעודעוסקתואינההאישי

לזולתוביחסהאנישלמקומובולטמיין
ברברההאמריקאיתהמשוררתבשירי

אישיתחוויהעולההקבציםמשניגולדברג.
גלדברגושבשיריבעודאךאינטימית,
המציאותמןברורהתנועהמסתמנת

סיימוראצלהריהנפש,פניםאלהחיצונית
 ,החוץאלהפניםמןהפוכה:התנועהמיין

הסובב.עלוהנפשהלברחשישלהשלכה
השניים,שלמשיריהםקטעיםשנישלהעמדה

קטעהנההיטב.זאתממחישהזה,מולזה
וזרועוחלון/נפתח"ישגולדברג:שלמשיר

בתחינה.כאילואל-עלהכף/פרושהמושטה,
כותבזהכנגדהרקיע?"מןהיוםיפולמה;

יגיח;שמסתתר/בתוכי;"מימיין:סימור

לשונו/יהיהשמש;החוףמוארבבוקר
לדברו".הנעניםידידיוהחלקה/המים;

"הדברגולדברג,ברברהשלהקובץעל
 ,נשיחותםטבועאהבה",הקרויהנורא

 .הדומיננטיבנושא ,השארבין ,המתבטא
במפגשמצויה.אמתמפריכהכמוהכותרת

תחושתממךמרפהלאהשיריםעם
מעצםואי-הנחתהמתמדתההתחבטות

דומה,הזולת.עםלהתחכךהמתמידהצורך
בשירים.העיקריהמניעהכוחזהוכי

הואטובהשירהלבחינתהקריטריוניםאחד
נקודתבעיצובלשוניתעקביות ,לטעמי
והפנימית.החיצוניתהמציאותעלהתצפית

ביכולתהגםהואכזושירהשלכוחה
מהאחרהמתמידהחיפושהאינטגרטיבית;

הנבוכהלנפש-רגעיתולא-שלווהשיעניק

אצל .השירלליבויהכרחיהואוהתוהה,
אלה.כלאתמוצאתאניגולדברג

ביחסהאבאוהאהובשלבדמותוהתבוננותה
עתירתאינטימיתהתבוננותהיאלעצמה
 /לנוסאמאאת"אילצת :דקויות

צללי/כילדעתיכולתכיצדמצ'כוסלובקיה.
נעלםאתלשרוךבלילה/כדיקמוהמתים
לדעתיכולתיכיצד ,/ואניהבודדה?הכהה
שומעהנךעדייןכימשחקי;לרגליך,בשעת

שולטתהמשוררת .) 15<עמ'מגפיים?"
עדהחשופההאמירהבכוחגםבהתבוננותה

נושאמצוימהשיריםברביםבוטות.כדי

הטירוףעיצובממנה;מרפהשאינו"טורדני",

עולההדברחייה.עלאטאטהמשתלט
קשרעלוידוי ,כאןהבולטהווידויימהיסוד
עלהשלכהלושישוכואב,קשהמשפחתי

התמודדותמציגהגולדברגקיומיות..בעיות
שהזיקהפשרות,וחסרסמכותיאבדמותעם

(בשיריםסותריםברגשותמאופינתאליו
ובדו-שיחלמשל),ו"התבגרות","אבינו"

קריאתבחללנותרתלזולתוהאנישבין
החיהנכנסתלמשמר""נפשהבשירגעגוע.
הילדותהזמנתלפי ,בסיפורכמו(הזאב),
מתנהלהכולשבולביתוחודרתהקטנות,

"החלומות ,ואזתמימה:ביתיתבמונוטוניות
אלאזואין-הזאב"לרווחה/מכובדנפרמים
ההרמוניהשללאשלייתיותהוכחה

בהשאיןמדומה,הרמוניההמשפחתית,

השתלטן.האבעםוהשלמההתפייסות
הקרבההואכוחםאתלשיריםשמשווהמה

והבדידותהאירוטיתהחושניותמצויותשבה

תחושותיהאתחושפתהמשוררתהקיומית.

והןכאחת,המתמשךובקבעונןהחומקברגע

האסוסיאציותעולםעל-ידימועשרות
חומרישלרחבמטווחהלקוחוהדימויים,
הקרויהנורא"הדברמהשירמציאות.

הפערעולה ,הקובץנקראשמושעלאהבה",
לוותרהסירובביןמימושה,לביןהציפיהבין
הכניעהלבין ,הפנימילרצוןהנאמנותעל

ביןהשיריםנעיםוכךהזוגיות.שמכתיבה

מולידהזווטלטלהלהתמרדות,כניעה
האדםעללחשובשלאייתכן,"איךמחאה:

מבוילפרוץשלאייתכןאיךאויב,הזה;כעל
שקוראיםנוראדברזה,קדושסתום/בלתי

 .) 39<עמ'אהבה"לו

כלפיבעמדתהמהרהרתבשירהדוברת
שלעמדהזוהירובפיעלבחוץ.המתרחש

אתלפענחלנסותהואשלהשהאתגרספק,
האירוטיהקשרעלההתבוננות ,כךהעולם.

מעורבותחסרתהתבוננותלעתיםהיא
התרחשותלסכםבאהשכאילולכאורה,

 /שמלתה,רוכסת"אשהבהרהור-חטף:
<עמ'המיטה"על/השרועההדמותאתבוחנת

ועודטפחוחושפיםהולכיםהשירים .) 52
תאווההמתאווה ,אינטימימעולםטפח

המוות"שלאחר"לבדיקותכמעטחולנית
כסימורשלאגולדברג,ברברה .) 50<עמ'
באהבהכךכללאדקבאיזמלנוברת ,מיין
ש"חזקהידיעהמתוךממנה,ששרדבמהכמו

עצמות,מוחהמיטב,שיגלה/אתהכאבעל
תערבמההה,./אךויותירך;בדלדולך

נעדרישאינםבגינונים .) 48<עמ'שנתך"

האהובהגבראתהופכתהיאוהומוראירוניה

אצלהקצובשזמנושרמנטיכליםלנושא

הדלתאתסוגרתכשהיאידה.עלונקצב
מלבה"נפרדת"היאהתייחדותם,בשעת

<עמ'נאמנה"מטופשתמשאבה"לב/מתוק
התפרצויותממנהמתמלטותאחתלא .) 44

נעשיתוהנימהמבוקרות,בלתילארגשיות
עשרשנים"באוזניומתמרדת:החלטית

התנועותאתנשבעת/לנטושעדים/אני
להישארכולם,הגברים/שלהאינטימיות

היאיותרמאוחרחולבת".בלתיחפה/כעז
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טעמה.אתותשנהכמובןתיסוג

הטלטלהאתהספרבתחילתכברשמבשרמה
עלתמימהילדיםאגדתהואהזאתהפנימית
בתה",בולמוס;ללב"שנתקפההמלכה,
ידיהעלשהוזמןהגבר],[דמותהעציםוחוטב
לפקודותכנזיר/וממתין"חיזממהאתלבצע

לוויתן""כמובשיר ,) 6<עמיהנוראות"
"מערתהסוריאליססיתהמטפורהמכילה
ששיעולהמשפחה,בניכלאת ) 8<עמי:קרc;כי"
 .הגרוןצינורדרךהחוצהלפלסםעלולפנימי
להיטמעהמשוררתמוכנהאחרובשיר

בחוטבהפוגשתאדומהכיפהשלבדמותה
הקיסרי;הניתוחאתלעצמך"דמההעצים:
 /הלהב ,הטריהחתךואתהגרזןאת ,הפראי
לרקודהחוצה;המזנקתואנילעומק.החודר

האיום ,) 10<עמיסבתא"עםהרעפיםגגעל
בשיריםלובשהתמימההילדותעלהמרחף
הכיפה .רסןמשולח ,מר ,פראיממדהבאים

כוחעל-ידינטרפתבתוכהשקיננההאדומה.
בנפשה.תאוצהעכשיוהתופסההרס

לחושניתןהמקורהכרתללאגם
עשויחד>גםהקבצים(בשנישהמתרגמים

אבניללאנקראיםהשיריםנאמנה.מלאכתם
שלוהייחודיותבתרגום,שמקורןנגף

תחבירייםצירופיםהשוברתגולדברג,
נשמרת.מהקשרם,אותםומפקיעהמפוצלים
בה,ישהדממה""ארבההמטפוריתהכותרת

דומיננטיכיווןעללהעידכדיכמדומה,
רוחשתדממהמיין:סימורשל ,בשיריו
לסירוגיןומגלהמכסהקדחתנית,תנועה
ספרוודמויות.מראותעתיראמוציונליעולם

 ,דורמשהשללעבריתבתרגום ,השלישי
עםהיכרותלערוךהקוראאתמזמין

נופיתמציאותשלמעניינתמורכבות
הואמולדתונוףכתבניתהאדםותרבותית.

השירים.שלהכובדבמרכז
עיסתועלמעידהקובץנקראשמושעלהשיר
בדממה 1ומתעסף 1"מדברהואהנחתום.של

מלח 1בסעם 1לשונואת/מכתירגשמית
"מפרץשללציורמרותקמייןסימורועפר",

עננים; ,אפוררקיעאוויר 1דמדומיםעם

ויחדנוזלית",באופק/ללשוןומים/מתמזגים
הקשוראחרנוףגםבתודעתומוטבעזאתעם

ה"נפתחזהעתיקים,תרבותייםלשורשים
שנימפללות",לשמש/וללשונותבקולניות
חוזריםוהתרבותייםהנופייםהקטבים

זה.בצדזהקרובותלעתיםבשיריוומופיעים
הטליתאתהמתבונןהאניהופךוכך

המושלג:הנוףרקעעללמספררותוהתפילין
אל/נצמדיםהמעשנותראשיעל"התפילין

/מנעימה"חזניתהיאוהרוחהבתים",מצחי

ינואר"של"טליתבצירוףברכות",
הנוףהופכיםאחריםרווחיםכבצירופים

אינטגרטיביתליישותמהמקורותוהקונוטציה
בנפשעמוקיםמרבדיםועולהצומחתשכמו

והשלגהאדמההמים,כן,עליתרהמשורר.
"חלומותישלמשוררכסמלים.גםנתפסים

כעץהחוצהיפרוץבתוכושמסתתרומי ,ים"

ירוקה",לחותאופרי;צל"המציע

מייןסימורמהטבע.חלקהיאהאהבהגם
האהובה,לדמותתמידייםגעגועיםמתגעגע

"בדמותארצהויורדתמגשמיותההמתפשטת

 .בהרהוריואותהמקבעהואוכך ,מסר"
גבולותאתיודעתאינההיחידחוויית ,בכלל

קץבלילאהובתומחכההמשוררהמקום:
הרוכלים, 1דוכניקבורה,ארונותסורי"בין

ובשירומרחצאותיהם",/הצעיריםמיסות

בשמעךש"אםהמשאלהאתמביעהואהפותח
קבליתפילה/כתפילהשזואותי/תחשבי

הרצוןעולה-הבקשההכמיההמתוךאותה",

המקורחכרתללאגם
מתרגמיםשחלחושניתן
נאמנה,מלאכתםעשו

ללאנקראיםוהשירים
נגףאבני

באמצעותה, ,קיומואת ,נוכחותואתלאשש
אללהעמיקלהזמינהגםמזהפחותלאאך

מקסימליתשמעשבדרגת ,עולמומרתפי
קשותמליםהעמוקותבדומיותיונשמעות
המוני",ו"סבח"שוחט"כגוןוטעונות

גםבולסתהאהובהשלהחזקהנוכחותה
כנגדולעתיד.לעברופולשתבהעדרה
שלנהרהמתוכופורצתהטעונותורמיותיו
המשורר-הץעבאופטימיות:שמקורהויסליות
השמש/"המr.ופשקים;אלעליואתמציע

כגודל ,"דוממות/אוהביםככפותחקוקים
כןהאשהשלבתודעתהלהיקלטמשאלתו

די.בליעדולהעניקלתתרצונוגודל
תמסיתרבגוניות ,כןאםישנה,בשירים

מתקווהמתחלפותהנימותוגםמרשימה
שאינןולאירוניה,לעצבותואופטימיות

בחדרבאמסטרדם,בלב.דלהווהמוגבלות
 /"שלהבתמולישישמסתגר ,וצרנידח

כאנטיתזהוהואוחזון"תואםשלנוסחות
המבזבזיםהמשגשגים/ולצעירים"לסוחרים

בנימיפניהם",ואתבשרםאתנפשבשוויון

הגדולהכנסתביתשקועהמשוררשלנפשו
האינקוויזיציה.בימילכנסיהשהפך ,בסולדו

הואלירושלים,מגוריומקוםביןלהבחיןכדי
לבםנהיותבאמצעותהמבדילאתמתאר

ביתובפתחהאחד-קבצניםשנישלהשונות
בירושלים.ציוןבכיכרוהאחרבקנדה,
היהודים;אינוכלקבצןאיתן;"עומדהאחרון
אוחמלה/חייםמעוררבקולמאישמבקש

מסבעותיך;בלאאתיקח;הואאיברים;
לפתע/כמוכיזמר/אףצקוןלקטוע

חריפה/בדמותקללהישליך;להכשילך;
הביתבפתחהקבצןמבקשלעומתוברכה",
לבסוףהנודדים.ילדיוועבורעבורונעליים
הסמויהלבקשתוהבית-המשוררבעלנעתר

האירוניהמבצבציםכאןוגםלכסף,
לקיבוץהנלוותהאסוסיאציותעלוהביקורת
הנדבות.

הזיקותמבחינתיהודימשוררהואמייןסימור

שמייצגמהלכלקשורוהואהתרבותיות,

אלקשרעקבות,ומחפשתרהואשורשים.
הנהייהמובנתמכאןוהיסטורי.משפחתיעבר

הפנים"הנני"זיידע":בשירהסבדמותאחר

המזדקןחיוכך/שלהאחרותהדוברות
מנסואתמפנההואהעברומןלנצח",
"מחכהחלום:להגשיםרצוןמתוךלעתיד
פלגלגיכאן/אתשתמחקירושלים;לשמש

אצלונוצרזולנטייהבהתאםהאפלים",פני
 ,סוצקובראברהםשלדמותועםגםושיגשיח

איזהשלמוגדר;לאעתיד"עלושרהמדבר
אותה;אלאיהיה/ההווהולאשאיננועבר;
עקורים/מיליוניםשם/רוחותקפואהשממה

השלג",לתוךמסתחררים
אכזבלאמקורהם"בייםתגואירועים
למשל,אחר","בןהשירמיין.שללהשראתו

יצחקביןהקונפליקטיסודעלנבנה
אינטרפרטציהלורוקםוהמשורר ,לישמעאל

בכובדספק ,רצויהלאהבןנושאסביבמשלו
יצחקאומרוכך .אירוניבהיתולספקראש
ומי 1יקראניזהבשם ,"ישמעאלאביו:על

שנינואתישליךהזיקנה;אותובתוקףיודע,
בןעלעצמואלמדברבעודו 1המדברה

לחלומותיו",כפוףמושלםיצחק /,אחר
מפנימיותוהמשוררמדובב"הבור"בשירי

ובהתייחסו .אחיוידיעלר:בגדיוסףאת
ידהאוזלתאתלבטאמבקשהואמשהלשירת

המופלאים.האירועיםלנוכחהלשוןשל
משיריגםעולההשיריםשלרבגוניותם
בעיקרדמויותמשורטטותשבהםהפורטרט,

להווההמתייחסים ,הדיוקןבשירי .מהעבר
צעוב.הומורישלוי>,למרהשיריםשני(כגון

שלהתמוהיםמעשיופשרעלתוהההמשורר
השבילעללהשקותמפסיקשאינו ,לויהשכן

האבנים;שהשקיית"סבורנישלו:המרוצף
היא 1והתנמנמות 1להתנמנם,בעדומונעת
רוצההואשמפניההעצלה;האחות

/;חוץשלו.הגימלאותלהתחמק/בשנות
שבזרימתועפר; ,חישרטוב/הואמהמזה,

כמו 1דביק);או ... [לשוב/לעפרממנונבצר
התמקדותידיעל- ,וכך . ,,חיותמלאבוץ

נגיעת ,המשוררנוגעושוליפעוטבעניין
המוות.בנושאחטף,

שבונו'"הגנבים,ראשעל"מאדהבשיר
שלכוחןסודאתלקוראלהזכירמייןסימור
זאתעושההואהפעםוגםהכתובות,המלים

הגנבבעניין"משאלות"רצוףהשירבהומור.
שתהיה"הלוואיכגון:שגנב,והספההאלמוני

ורגליים/כאילוידייםבפישוטעליהמוטל
שתיקברמוחך/הלוואימיסתעלשרועהיית
כדי /-עליךהכחולהכשהספה-אתה;

החוצה/ולגנובלזחולתוכללאשלעולם
ההערההיאהשירשלהפואנטה ,,נוסף.אוצר

כההיהזהשירשלהמיידי"רישומו :בשוליו
נקישהנשמעהמכןלאחרימיםששלושהעז,

אתהחזירמרה,חרסהתפוסוהגנב,בדלת
מחבואה",.ממקוםהספה

מהספרהנאהצפויההאניןשלקוראספק,אין
המתרגם,לעבודתהודותגםהשארבין-

 •לעברית.התרגוםאתלהתאיםשהקפיד
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כמרפאהחכם""המספר

אינטואיטיבי
גלזמןלאח

שרייבוים:דבורה

החלומותפשר
עגנון;ש"ישלביצירותיו
פפירוס,הוצאת

עמ' 386תל-אביב;אוניברסיטת

= 'E:. שלראייתהבעצםחידושמשוםין
מועצמתכבבואההיפההספרות ושלהאנושיהמצבשלומחודדת-=-

ספרה ,כןפיעלאףהגדולות:הקיוםשאלות
בתרומתומחזקשרייבויםדבורהשל

כי ,תחושתנואתהמיוחדתהפרשנית

 ,לתפקדעשויה\:מיטבההגדולה""הפרוזה
ושליטתההאינטואיטיביתתובנתהבכוח

ותרפויסי:אבחוניכמכשירבמלה,העילאתי
בחודרנותולעלותעשויזהמכשיר

ידעכלעלוהתיאורייםהאמפסייםובכישוריו
מקצועני.תיאורסי

עוסקהספראיןמכותרתולמשתמעבניגוד
המשוקעיםהרבים,החלומותבפשררק

אמצעימהםברביםוהמהווים ,עגנוןבסיפורי

אתמרחיבגםהואמרכזי:אמנותיעיצוב

ההרמנויסיקהבעקרונותש.השימו

הספרותיהסקססעלהפסיכואנליטית
שלחלומותיהןהצגתתוך ,בכללותו
 ,סטרוקטורליכדגםהספרותיותהדמויות

 .המספריצירתמכלולאתמייצגאשר
שיטתיתהתבססותמתבססתשרייבוים

אנליטיותטכניקותועלתורותעלומלומדת
זושונותגישותואסכולותשלותרפויסיות

קלאסיותפרוידיאניות(תיאוריותמזו
אנסיותיאוריותמזה,ופוסס-פרוידיאניות

אתמצרפתהיאלכךמזה).פרוידיאניות
"רוחשלהישירהההשפעהעלההנחה

כפרוידמפתחדמויותושלהתקופה"
תוכןעלוחסידי-תורתויונגאו ,ואסכולתו

כלבסיסעלעיצובה.ודרךעגנוןיצירת
ההארהדרךאתמציעההיאאלה

שלאחתאפשרית"גישהבתורהפסיכולוגית
לשאתמסוגלאשר ,הספרותיהסקססבחינת

פתוחיםאותםלהשאירואףשוניםפירושים
 .) 14<עמיהכרעה"ללא

הקשרשללאמביוולנטיותמודעתשרייבוים
הספרותביןהממושךהמסורתי

העיסוקמןהנובע ,קשר-לפסיכואנליזה

 ,לשתיהןהמשותףפוסקהבלתיוהרצון
ההתנהגותסודותאתולהביןלחדור

מתעלמתאינההיא ,בזמןבוהאנושית.

בספרהמרכזיהמסר

הקביעה,הוא

בסיפורישהעיקר

האירועיםאינועגנון

אלאהחיצוניים,
הגיבורשליכולתו
עצמומולהעומר

ולהתחרשלהשתנות

שללעתיםוהדוחהאוהדתהבלתימעמדתם
אינטרפרטציהכלפיספרותומבקריקוראים

ובדפוסיבכליםהמשתמשתספרותית,
בחשבוןהיאמביאהכןפסיכולוגיים.אנליזה

אךלמעשהמהווהשהספרותהעובדה,את
רנטגןתצלוםולאיהמציאותשלעקום""ראי
שהינו ,הספרותיבמרקםשלה:ומדויקנאמן

 ) 38-<עמיוחד-פעמית"ייחודית"בריאה

 (חלקותשלאיכויותאימננטיבאופןטבועות
smoothness < מכווןוגודשמלאכותית

שאינןאיכויות,-חומריםשלוסינתטי
במציאות.הדבריםמטבעמצויות

לחוקיותיששרייבוים,שללדעתהואולם,
הסקססשלהבדיוניתהמציאותאתהמפעילה
נופליםשאינםוסבירות,תוקףהספרותי

המציאותאיןכןיעל"המציאות:שלמאלה
האחרת.מןיותראמיתיתהאחת

אתמחדשבוראתהיצירתיתהקריאה

לקוראומאפשרתהבדיוניתהמציאות
באמצעותהנתוןהסקססאת"לשכתב"

האינסרפרססיביים,וההמרההפענוחמנגנון

ותודעתו:דמיונושלהאישיתהפריזמהדרך
אתלפרשלגיטימיותמעניקהזוקריאה

ואףהספרותיים,הגיבוריםשלחלומותיהם
הקורא.שלהאישי"האני"אתבתוכםלמצוא
שלפענוחואת"מצדיקה"היאדומהבדרך

רבדיועל ,בכללותוהספרותיהסקסס
הגומליןיחסיכאח.דוהסמוייםהגלויים
הקובעיםהםאלהרבדיםסוגישביןוהמזיגה

ואתהסקססשלוהאיכותהעומקממדיאת
 .היוצרשלהאישיסגנונו

שלחמריולשארבדומה ,הספרותיהחלום
מתוכנןאמנםהוא ,> Fiction <המבדה

לדרכיםמשועבדהואשכזהבתורבמודע.
עלומוכתבהספרותיהעיצובשלולצרכים
לוגיתמבחינהלוקה ,כךומשוםידיהם,
דרךאולם,המבוקש"."הנחתשלבכשל
גילוייושארחלומותיהןעלהדמויותניתוח

לזיהויאולסימוןהחוקרתמגיעההתבטאותן
 ,ביותרהמובהקהתכני-סגנוניהאפיוןשל

ישדרכה, •עגנוןיצירתשללתפיסתה,
עםרביםבמקריםמשתלבת ,לומר

אחרים.עגנוןחוקרישלמסקנותיהם
החלום""מלאכתביןהמהותיהקשרהנחת

ביסודאפואעומדתהאמנות"ל"מלאכת
דמויות,לשורתוהאמינההמרתקתפרשנותה

בלומהובהן: ,עגנוןביצירותהמרכזיותמן
אחרות",מ"פניםהרסמןפשוט",מ"סיפור

"הרופאהסיפורמןמילד>קובה(ד"רהרופא
שלחלומוגםמ"תהילהיי.ותהילהוגרושתו"

באותםנבדקשלשום"מ"תמולבלקהכלב
כלים.

מועמדת,עגנוןיצירתשלהקבועהמהותה
על ,כאןלההמוענקלפשרבהתאם

הדינמיתהמהותשהוא ,הפנימי"הקונפליקט
בשאיפהמאופייניםגיבוריו .) 36(עמישלה"
שללאינטגרציה"לשובמציאותיתהבלתי
לשחזרובכמיהה ) 31<עמיהשבר"היותסדם
האבודיםוהשלמותהיופישלהמציאותאת

 .)םש<

השלמותאלוהשיבהלעברהחזרהמשאלת
אתשרייבוים,שללדעתהמהווה,

שלביותרהפנימיתהיסודסטרוקטורת
הלשוניתהסינתזהעל ,העגנוניהסקסס
סוגיבכלמתבטאתהיאשלו.הרחבה

התבניותהמשמעות,ורבדיהחומרים

והחברתייםהאישייםהסיפוריים,והמוטיבים

שלוגורלותיהםחייהםבסיפורהמעוצבים
 •גיבוריו

הפענוחמסגרתאתמציעההחוקרת

בצורתשלהוה"אובייקסיבית"המובנית
המעוגןומלא,מדוקדקפרסיםניתוח

בפרקיםזאתעושההיאנרחבים.בציטוטים

עומדשבמרכזםתיאורסיים-הכללתיים,
"אופייםבדברסעיפיםמארבעההבנויהפרק

שלהספרותייםהחלומותשלהארגוני
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הישג(המהווההמבואפרקלצדעגנון",
בשארתלויובלתיעצמובפנימחקרי

המרצה ,הספרשבסיוםהנספחוכןהפרקים>

 .פרוידשלהחלוםתורתעיקריאת
השיטתית,הבחנתהאתמעליםאלהפרקים

חלומותטיפוסיביןוהמגובשתהמעובדת
"החלוםהיצירה:בארגוןותפקידיהםשונים

מזה.ה"לייט-מוטיבי"והחלוםמזההאקורדי"
עלהערותיההןבמיוחדומעניינותמעשירות
אתהמטריםההתחלתי"ה"חלוםשלמיקומו
הואאםאף ,יותרמאוחרלהתרחשהעתיד
במרקםודיסוננסשינוישלגורםמהווה

אףהקורא.תודעתאתמעצבוכךהסיפורי

החוקרתשלהתיאורטיותאבחנותיהכי
המחשותבאינספורמעוגנותאלהבפרקים

ועיבוילגיבויזוכותהןטקסטואליות,
פרטנילניתוחהמוקדשיםהאחרים,בפרקים
סוגיותאושונות,דמויותשלונפרדמרוכז

 .בהןהקשורות
להגיעמאבקןהואהדמויותלכלהמשותף
עםוהשתוות"האחדהשלמידה"למציאת

המשתקףזה,מאבק .עולמןועםעצמן
ובמציאותהמוחצנתחריאליתבמציאות
מתקיים ,חייהןסיפורשלכאחתהמופנמת
והחיצויהשברבתוךדוקאאולמרות,

> split < ממהותם.חלקשהם
שלהעיקריהפנומנולוגיהישגהברם,

הקוראאתלהוליךבהצלחתההואהחוקרת
הייחודייםהאישיותדפוסיהבחנתאל

הגיבוריםשלחלקםדמות:שבכלוהשונים
מודעותמתוךוהתעייה""החיפושאתחיים

ידיעה"ואי"עיוורוןמתוךוחלקםלכמיהתם,
 .) 32<עמי

גילויישלמזהזההנבדליםהניואנסים
ולהיותלאהובוהיסודיהראשוני"הצורך
בןעםבאהבההזההצורךאתולממשנאהב",

מעיןעגנוןבסיפורימהווים ,נבחרזוג

מודרניבעולםוביטחוןאחדותשלתחליף
ותום.אמונהנטול

"היכולתהפרוידיאנית,בטרמינולוגיה
גם ,מצויפחותכיאםדומה,ובאופןלאהוב"
עגנון""פשרעל-פי ,הןליצור""היכולת
המאפשרותהיחידותהיכולות ,שלפנינו

ואתלשבר""החיבוראתהמודרנילאדם
ממושךתהליךבעזרתזאת,"האני":גאולת

<עמיאשליות"וחסרתכואבת"התפכחותשל
המטרהכיההכרה,ניצבתשבסופו ,) 32

מימוש.בתאינההנכספת

הסיום"ו"נקודתהזההתהליךגילוייואולם,
לצדלגיבור:מגיבורשונים ,כאמורהם,שלו

למעשיםהמסוגליםונדירים,בודדיםגיבורים
בטרגיותהעומדתחולמים,שלגדולים
 , ,,רהמ"שיסטהרבמנפרדשלדמותו

הכותרתגולתאת ,לטעמימהווה,שפענוחה
שלבמחקרהההרמנויסיהמאמץשל

זכותועלמוותראינוהרבססשרייבוים.
הכמיהה,החיפוש,להמשךהגיונית""הלא

לזכותכדי ,) 33<עמיוהחלום""הגעגועים
הקשורההחד-פעמיתהשלמותבחוויית

הנפשחייאת"מכלההואאולםבאהבה:
אתמשקיעכשהוא ,) 311<עמישלו"והגוף
כךובתוך ,שלוהפגועב"אני"כוחותיועיקר
שמסביבו.הקרוביםבאנשיםגםפוגעהוא

שחיהומפוצלת,שבורהדמותהיאדמותו
שאינםמקבילים"במסלוליםחייהאת

צפייהשלעמדהמתוך ) 315<עמינפגשים"

לחוויהזובחהקורא
הנאהשללמריברירה

אינטלקטואלית
בלתיוחושנית

שקורחבררךאמצעית,

כלעםבמפגשנולנו
גדולהספרות

 .סוסליבאופןאותהלחיותבליבמציאות,
כוחותשלחדשיםמקורותאלההגעה ,לגביו
כמשאלהמתרחשתעצמושלווהרוחהנפש
וללא ,הסמוי ,הפנימי"האני"בתוךבלבד
בחיפושוהשתנותותהליךלמציאות.קשר

עםההתחברותהאישית,הגאולהאחרהנואש
מןההשתחררות ,שלוהאחר""האני

לחירותוהשאיפההפסיכולוגי"ה"עיוורון
פנטזיה,בגדרנשאריםאלהכל-פנימית
להיותהופךהחיפושצעםואולםלב:משאלת

יכולהוא"שאין ,נומיארסוערךמבחינתו
יכולהואשאיןמכיווןדווקא ,עליולוותר

 .) 322<עמילהשיגו"

הפרדוקסעלהחוקרתשלהצבעתהביסוד
מנפרדשלבדמותו ,במהותוהטרגיהזה,

שלההנחהיותר.רחבהתזהמונחתהרבסס,
המחירהיאשהפורענותהיא,שרייבוים

העצמיתהידיעההעדרשלההכרחי
להכרעה,ההתכוונותהעדרשלהאמיתית,

"האני"לגאולתהכרחיתנאימהוותאשר
הזולת.עםאהבהקשרמימושבאמצעות

הענייןמוגדרהפסיכואנליטיתבטרמינולוגיה
חלקיעםההאחדה"למציאתהכרחיכ"תנאי
המשאלותועםוהנשכחיםהדחוייםהאישיות
הסמויות.

בתוך"החיהרבסטשלהאישיותתבניתלצד
הספרותילפתרונובהתאםאךההשתנות",

עמההולךאינו ,"שירה"בסיוםעגנוןשל
בעלותנפשיותתבניותמצויותהסוף","עד
שונה:אופי

תהילהשלדמותהניצבותהקשתבקצות
מזה.גרושתו"ומ"הרופאהרופאושלמזה,

במנוגדנתפס,תהילהשלסיפורה
 ,למשל ,עוזעמוסשללאינטרפרטציה

בחירהשללכוחהמופלאספרותיכ"הימנון
חייהאתלקבלאשה"שלמודעתוהכרעה
<עמיהמציאותהכרתשלמכאיבבתהליך
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עלפשרות,על"ויתורמשוםישבהכרעתה
פסיכולוגייםוהסוואההגנהמנגנוני

נפשלכוחותוהתחברות(שם>למיניהם"
בצלילותהחיים"את"קוראתהיאפנימיים.

רבתפנימיתחירותומתוךמלאהובשפיות
גםלחלומות.נזקקתהיאאיןלכןעוצמה:
להמאפשרתזוכה,היאשלההימים,אריכות

אותהוהופכתהתבוננותשלפרספקטיבה
שעתהשבבואומתונה,חכמהל"פילוסופית"

מודעות,מתוךמותהלקראתעצמהמתקינה
"מידתמתוךובעיקרמרירותללא

ההארהבמצביהקשורה ,"ההשתוות

הכול.חובקתהאולטימטיבית,
"הרופא"-שלדמותוממוקמתהאחרבקצה

נוטה'ב'אורחהמזוהההואהלאהחולה,
שלבניתוח .מילךקובהכד"רללון"

מופרזתגלישהמשוםלעתיםיששרייבוים
בהנחההקשורהפסיכולוגיססית,פרטנותאל

דינמיקתשלההומוסקסואליהמקורבדבר
בתקפותפוגעאינוהדבראולםהפרנויה:
שלבמונחיםדמותופענוחשלהכללית
פרנואידית-אובססיביתהתנהגותתבנית

בית.-קבעווכפייתית

"פוטנציאלאתלממשיכולאינוהרופא
בלשוןאו ,שלווההשתנות"הצמיחה
בפרסים"המדייקתמדרכו"לשנותהמחברת:
את"מעוותתאך ,הפנימיההרמטיבהגיונה

היאזואי-יכולת :> 210<עמיהמציאות"
דברשלבסופומעליולפטוראותושמאלצת

נעשההזההאקסדינה.האחות ,אשתואת

 ,מתמשךפתולוגיאבלשלראשיתולגביו
"ניתוקוומחירעיבוד",עובר"שאינו

האמיתיים"הפנימייםממקורותיוהקבעוני

בתוךהטרגיאובדנו ,כצפוי ,היגר ) 201<עמי

לצמיתותהאהבההחמצתשלהעמוק""העצב
 .) 211<עמי

המרכזיוהתרפויסיהאנליטישהמסרדומה,
עגנוןבסיפורישהעיקרהקביעה,הואבספר

שליכולתואלאהחיצוניים,האירועיםאינו
להשתנותעצמומולהעומדהגיבור

את"לנצלמוקצב","בזמןולהתחדש
כפי-להחמיצהבליהשנייה"ההזדמנות

אחרות""פניםבסיפורלהרסמןקרהשאכן
 .) 207<עמי

שתודעתוהקורא,עלגםמוחלתזוקביעה
שללתודעתםבמקביללהתפתחאמורה

-אווהעשרה,צמיחהשלבכיווןהגיבורים
הגיבורים,לתודעתבניגוד-לחלופין
 ,הראשוניבמצבםמקובעיםהנשארים

אתגםבהכרחמקיפההקוראשלכשמודעותו
 .) 200<עמיהמספר"שלהמודעות.אי"ידיעת

:ג
t.C .... -11::1 

מתפקדתאינהעגנוןביצירותהקריאה

והתבוננותהצצהשלכפעילותרקאפוא
גםאלאשתהיה,ככלמהנהפסיבית,
והשתנות.הזדהותשלכתהליך

ופסיכותרפי-אמנותי-ספרותימסרזהו

אותווקולטהחושףוהקורא,כאח.דדידקטי
זוכהשרייבויים,דבורהשלממחקרה
הנאהשללמדינדירהלחוויה

אמצעית,בלתיוחושניתאינטלקטואלית
ספרותכלעםבמפגשנולנושקורהכדרך

 •גדולה.
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בן-צדוקבנימין

קורצויילשלאכזבתו
החמצהחיתהמנובר

ניכרותשעקבותיהגדולה
ישראלמדינתבתרבות

לביןמלדבליןהחוזהביןהאיתניםמאבק
מפשיסחה "הקדושהיהודי "הנבחרתלמידו
דרכיעלושמיעה>,ראייהעדמפי(כביכול
למאורעותלתתשישהפירושועלהגאולה

בימיהם.שהתרחשוהדרמטייםההיסטוריים

להשתחרריכולתי"לאמודה:קורצויילגם
לתתהמחברשלבדעתוכאילוהרושםמן

ללבושקרובלמהזהבספרדווקאביטוי
(ברוך ,, .תורתוסיכוםמעין ,ביותר

שלהרוחניתהמבוכה"לנוכחקורצוייל:
עמ' , 1976 ,אילןבראוניברסיטתדורנו";

עלאינטימייםגילוייםבספרישואכן .) 71
אפשראישכדוגמתםומנהיגיה,החסידות

האישיתהנימהגםאחרים.בספריםלמצוא
ללאלכךתורמתראשוןבגוףהדיווחשל

ומנהיגהנסתרותחוזה ,נליןמלוהחוזהספק.
מופיעבתחילהרוחני.יורשלומחפש ,הדור
לרביומציקהשקרתלמידהרביבחצר

נאלץשהדניעד ,ובהתנהגותובשאלותיו
מופיעאזרק .פניומעללגרשולבסוף

הימיםברבותיזכהאשר ,האמיתיהתלמיד
הודותוגם,החסידית,השושלתאתלהמשיך

החסידותעלחותמואתלהטביע ,לאישיותו
 .ושינוימפנהשלברוח

כדיקורצויילעםהפולמוסכמואיןאולםסוגיותזו:לשעהתקרוהנובר:מרטין
נוברשלהוויתובשורשיהנוגעפרקללמדנועובד;עםוהמציאות;הרוחמענייני

הרוחניים.ובמאבקיו . 1992

בהוצאת(תחילהנוברפרסם 1944בשנתבאוניברסיטההראשונהלימודיי==שנת
אתעובד>,עםבהוצאתכךואחרתרשיש,חודשבתחילתבירושלים,העברית
במכלולחריגשהואספר-ג"מגווג"גומרנינהלחוויהזכיתי , 1958פברואר

התכוון(למעשהסיפוריתבדרך .יצירתויוםחגיגתזוחיתה .ממניתישכחשלא
כאןמתועדהיסטורית>לכרוניקהנוברשלבאודיטוריום ,נוברשל-80ההולדתו
מפההמלאלאולםנכנסנובררם.גבעת
ניגשוראשית ,ומעריציםתלמידיםקהללפה
גב'ידעלבאולםישבשכבר ,גוריוןלבן

המצלמות.הבהובלברק ,ידואתולחץ ,נובר
נתןפרופ'שלהפתיחהדברילאחר
שלהגדוליםהתלמידיםקמו ,שטרייךרוטב
נאומילשאת ,סימוןוע"אברגמןש"ה ,נובר

לפתוחהוטלשלוםגרשוםשעלבעודברכה,
לאולם.בכניסהנוברספריתערוכתאת

כלקם ,למבוכיולענותנוברקםכאשר
המבריק,נאומולו.והריערגליועלהקהל
גוריוןבןאתהניעסימוןפרופ'של ,כרגיל
ללחוץמנתעלהבימהאלהטקסבתוםלגשת

פיוסשלכמחווהגםאולי ,ידואתארוכות
לראשונהראיתיהאולםמןביציאהפוליטי.

נוברעלביקורתלמתוחשהעזהאישאת
ישכיאם ,הדורכמורהסמכותועלולערער

רגילה,בלתיכבודביראתזאתשעשהלציין
פניוכשעלקורצוייל,ברוךפרופ'הואהלא
מפויס.חיוךנסוך

שלאכזבתוכי ,לינראהלאחורבמבט
גדולההחמצהחיתהמנוברקורצוייל
ישראלמדינתבתרבותניכרותשעקבותיה

אתלחשוףשידע ,קורצויילהיום.עד
אתלפקוחוסופרים,משורריםשלגדולתם
וכךשיערנום,שלאיצירהלרכזיעינינו
העברית,התרבותחניכילכלאותםלהנחיל

בלאגרם,הואבכךנובר.לגביכןעשהלא
שלרוחבית"מבוכהאותהלחיזוק ,יודעין

בספרו.מעידהואשעליהדורנו",
אברהםבעריכת ,נוברשלהמאמריםאוסף

הסיפור-הכרוניקה,לפרטיקשוביםנהיהאםברוכותיוזמותגםלוחביםשאנושפירא,
לתולדותארכיטיפיותשהןעובדותנגלהבידינולסייעיכול ,נוברבנושאאחרות
משכנעותגםכןועל ,בכללהדתועלנוברשלקומתושיעורעלשובלעמוד
תלמידיואתהדריךשבהםהתחומיםהיקף
כאןלנומתגלהנובר •לקחודורשיואת

ללבו:הקרוביםבתחומיםסמכאברכמורה

הערכתואמנות,ספרותדת,פוליטיקה,
פסיכיאטריהואפילודגולים,אישים

ועיתונות.

הרוחניתהסמכותהעברת .במהימנותן

לבישתבאמצעות ,סמליבטקסנעשית
לתלמידמוקניםובכךהמורה,שלכותנתו

אדרת(גםהמורהשלהרוחנייםכישוריוגם
המורהביןתלמידו).לאלישעעברהאליהו

למעשהתלות,שלקשרקייםלתלמיד

כךמשוםחייו:ימיכלהתלמידמשועבד
"היהודישלגזיההטואותנומזעזעת
לצייתדברשלבסופוהנאלץהקדוש",

ל"עולםאותוהשולח ,נליןמלולחוזה
סופיתלהכריעמנתעלממש,למוותהאמת",

שביניהם.במחלוקת
משמעותועלרקאינההמחלוקת

דרכהעלגםאלא ,נפוליוןשלהאסכטלוגית
להתגלותהחותרתכתנועההחסידותשל

 .מאידךהחברהפגיולחידוש ,מחדנבואית
אלהחסידיםשהציתוהזרההאשאולם
וכולם,עצמם,אותםדברשלבסופוכילתה
שנה,באותההעולםמןנפטרוהמחנות,בשני
משמים.עונשכעין

מסמךאינוהזהשהסיפור ,טעןקורצוייל
שלעטופריספרותיזיוףאםכי ,אותנטי

שלבמסווהתורתואתורות."להשרצה ,נובר
שלאידיאליזציהכאןיצרוכיסיפור",
קווילושהקנהכךידיעלהקדוש""היהודי

אפשראי ,טעןבסיכום,נוצריים.אופי

ישןבנוסחוחסידמודרניפילוסוףלהיות
מתלמידיו"אלה ,כןועלאחת.ובעונהבעת

ממנוונתאכזב ,דרךמורהבולראותשביקשו
(שם,המזהירים""כשדונותיולמרותקשות",

 .) 76עמ'

מיוםב"הארץ"שהתפרסמהנוברשלתגובתו
עמ' ,לפנינוהמונחבספר(הובאה 8 • 12.44

הרוח,איששלתפקידו
נוברלפי

פרצופןאתלחשוףהוא
חשקותורותשלחאמיתי

המודרנייםומשיחיהן

חדרךאתולחורות
חאמיתיתלמציאות

וידוישלפנינותחושתנו,אתמאמתת ) 136
הרתבשעהשנכתבורוחניתוצוואהאינטימי

נוברהשנייה.העולםמלחמתבתקופתגורל,
חיההחסידיתהמורשתכי ,עצמועלמעיד

דהיינוגרפית,ביובדרךרקלא ,בנפשו
חסידותעם<מפגשילדותחוויותבאמצעות
"חוטיםבאמצעותאלאוטשורקוב>,סדיגורה
אני"שכןלתפיסה".פחותהניתניםאחרים
שאניאנשים,אותםעםחיהבאחדותנמצא

בכלעומד"איניכיואףעליהם".מורה
באותושרוייסודיאבל-עולםבאותוישותי
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לדחיפותיו".קרובותודחיפותייעולם

להעיר'רקברצוניבדבריו'לפקפקלנוטים
החסידותמורשתשלהברוריםעקבותיהכי

שלבנפשםחרותיםהיהודיתוהמיסטיקה
צביאוריכמורבים,מרודניםעבריםיוצרים

שלונסקיאברהםואפילושלוםשיגרינברג,
אל"דרכיהפרק:גם(ראה("התגלות").

שלפנינו).בספר 101עמיהחסידות",
נוברמעידכךהספר'לכתיבתהדחיפהאת

חזיוניתהתגלותבעקבותקיבלבהמשך'
המלחמה,בשנותהזמן'באותולושחיתה
השקר'שליחשלדמותולי"נראתהכאשר
בחינתבספרי'הראשוןהפרקמספרשעליו
נוברכימיוהד".גבלםשלבפרצופושד'

בתקופתשהתחוללהנוראשהמאבקמשוכנע,
מחנותשניביןהיהודיהעולםבתוךנפוליון

ודתותעמיםגבולותהיוםחוצהבחסידות,
במלחמתבלבדחיצוניביטוילומוצאוהוא

עלהגדולההמהומהמאחוריואילוהעולם.
היוםנערכתההיסטוריה,בימת

אלוהיתדמותשללחידושן ..."ההיאבקות
מאחורימתרחשתשכמוהחיים",ודמות

העולמיהמשברכיהאירועים: ·שלהקלעים
וערכירוחנימשברכולקודםהוא

כללשלהעתידיתדמותהעלוהתמודדות
נובר'לפיהרוח,איששלתפקידוהאנושות.

תורותשלהאמיתיפרצופןאתלחשוףהוא
אתולהורותהמודרניים,ומשיחיהןהשקר
בפנינושתפתחהאמיתית,למציאותהדרך

ותיראההשחרשיפציע"עדחרשים:אופקים

איש".אותהשיערשלאבמקוםדרך

ביןמהותיהבדלאפואאין
לביןמייצג>שהוא(ומהגבלם

החוזהשלתלמיד-השקר
לשולייתשבדומהונלין'מל

אתבמרמהגנבהקוסם

אתממנונטלכלומרכותנתו'
לרעה.שימושבהועשהתורתו

שאיןהדמונייםהכוחותכי

אתמחפשיםדרכון'להם
בעולם.מקוםבכלשותפיהם

שנוברלכך'הסיבהגםזו
גםבריתובעליאתמוצא
כמויהודי'הלאהעולםבקרב

ראגאץליאונרדשלבמקרה
בריתנו""לאישהפרק:(ראה
שוייצרואלברט .) 217עמי
מיודדיםשהיו ,) 140<עמי

ואשרנובר'עםאישית

היולאהאמיצותתפיסותיהם
הנוצריםידידיומפיממסדיות.

בשעתשומעיםאנונוברשל
ביקורתית,נימהגםהצורך

רודולףהפילוסוףשלזוכמו
מוצאקורצווילאםפנוויץ.
שתוארכפיהקדוש"'ב"יהודי

נוצריים,קוויםנובר'על-ידי
רואהפנוויץרודולףהרי

בנצרותפגיעהנוברבדברי

לישו'ביחסוביוהרהנובראתמאשיםוהוא
 .חסידיאדמו"רבתואראותוהכתירשכאילו

עמיגנוסיס",חסידות,"ישו'הפרק:(ראה

114 (. 

קורצוייל'בטענותבמקצתאפואמודהנובר
תוךאלומאבקיועצמואתשרבבשכאילו
זאתשעשהטועןהואאבלהיסטורי:סיפור
ההיא,התקופהאתבנפשושחיכאדםבזכות,

זאת,עםזמננו.למאבקיגםדגםהמשמשת
מעוגנתנוברשלמשנתושכלספקאין

כדיתוךוצמחההמודרניהתרבותיבעולם
שלהרוחנייםהזרמיםעםמתמידושיחשיג

האחרוןיומועדהמאהמתחילתהחלזמננו'
) 1965 (. 

יכוליםאנונובר'שלאגרותיופרסוםעם
אתובעיקרהרוחנית,התפתחותואתלשחזר

זעזועיםתוךשעבר'הגדולההטרנספורמציה
השלבאלהמיסטיהשלבמןגדולים,
הבשלה.תורתוגיבושאתהמהווהגי'הדיאלו
להביןרקלאלנומסייעתגיתהדיאלוהתורה

אםכיימינו'שלהרוחניהמשברפשראת
הבעיותעםלהתמודדותדרכיםעלמצביעה
והןהאישיבמישורהןממנו'הנובעות

שהראה(כפיוהתרבותיהחברתיבמישור

"הפילוסופיהבספרו:ברגמןש"הפרופי
מוסד : nבובךעדמקירקגורהדיאלוגית

 .) 1974ביאליק:

שביןהשווההצדאתלהדגישישלענייננו
הדיאלוגיתהפילוסופיהלביןהחסידותהצגת
שליחסידעההקדומההאנושותנובר.של

לאל,אדם,לבנילטבע,אמצעיתבלתיקרבה

דמואדםבנימולדת.תכונהמכוחוזאת
לביןבינםמחיצהמקימיםשאינםלילדים

מיישותם.כחלקאותהחוווהםסביבתם,
המחקריםבכלכאןנעזר(נובר

ידועיםשהיווההיסטורייםהאנתרופולוגיים
רקכיוםפיאזיהשלמחקריו :-20הבשנות
זושקרבהעקא,רא ).תיאוריואתמחזקים

מןלהתרחקלאדםנתנהולאכפויהחיתה
 .בולהשתמשאובולהתבונןמנתעלהטבע
השבטי'הקשרבתוךלכודהאדםהיהכןכמו
אלאידידותי'היהלאאל-אדםהמפגשואף

שווים.בלתיצדדיםביןמהמםכמשהונתפס
האדםמתרחקמתקדמת,שההיסטוריהככל
טבע,המישורים:בשלושתמחצבתומצור
הריחוק.אוהניכורשלבומתחילאל'אדם,

מנתעלהכרחירחינוהיהזהריחוק
הקדומות,ההתייחסותמצורותלהשתחרר

הסכנהעלהצביענובר
לפתחהאורבתהגדולה

אםזה.בעידןהאנושות

לא
לזיקהחדרךתימצא
יבןאני-אתהשלחדשה
תלךלסביבתו,האדם
והאטימותהניכורמגמת

שהאנושותעדותגבר'

האנושצלםאתכלילתאבד

שלהילדותלתקופתרקהמתאימות
שליליים.צדדיםגםנעדרותואינןהאנושות

נוברמבשרשאותושלישי'היסטוריבשלב
זיקהשובמתאפשרתהדיאלוגית,בתורתו
והיאולאל'לאדםלטבע,ובוגרתחדשה

חברתיותמסגרותלקיוםערובהגםמשמשת
ליחסיםעדהמשפחתימהתאהחלתקינות,

ומדינות.דתותלאומים,בין
האורבתהגדולההסכנהעלכאןהצביענובר
תימצאלאאםזה.בעידןהאנושותלפתח
האדםביןאני-אתהשלחדשהלזיקההדרך

והאטימותהניכורמגמתתלךלסביבתו'
צלםאתכלילתאבדשהאנושותעדותגבר'
תקבלהחברתיתוהברוטליזציההאנוש
שלהשניבקוטבמאידך'ענקיים.ממדים
תורות,בימינוצצותההיסטורי'האופק

קדומותמיסטיקותהארכאי'בשלבשמקורן
אתלהחזירהשואפותהכלח,עליהןשאבד
בשלים,אדם-אלליחסיאחורניתהגלגל

הנחותעלדברשלבסופוהמבוססים
החוזהשלנפילתומודרניות.קדםתרבותיות

שייחסכדיעדנפוליון'הערצתבפחנליןמלו
לדרמהדגםהיאמשיחיות,תכונותלו

"היהודי .ודורדורבכללחזורהעשויה
זאתממלכודתלהיחלץהצליחהקדוש"
בלתייותר'רוחניתגאולהלתפיסתהודות

לתכונותיוהודותכמובןוגםנטורליסטית,
דרךלמורההפךובכךהטהורות,האישיות
 •הבאיםלדורות

1 .,.. 
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שגבולאתוםלא
םרילינגרטרביהבאראריהרדה

השביעי".ו"חמיליוןברבריואלשליחות

תוםשלהשביעי"ש"המיליוןף--
לטובתמקומואתכברפינהשגב

לחזורראויאחרים.רבי-מכר ==-
ביסודהמחברשהניחהתפיסהאתולבחון
כאןנבחןמקוםמחוסרזה.השפעהרבחיבור

ביותרהמורכבותמןאחת,פרשיהרק

ישראל:ומדינתהיישובהשואה,בתולדות
דם",תחת"סחורהנדנד,יואלשלשליחותו
לקושטא,נדנדיואלשלבואועםשהחלה
 • 1944במאי

כינסוהקולח,הרהוטעב-הכרס,בספרו
השייכים,נושאיםשלרבמגווןהמחבר
הישראליםיחסהמרכזי:לעניין ,לדעתו
הרוחלפי-אוולעצמם.לישראללשואה,
עללדעתשרציתמה"כל ,בספרהשורה

לשאול".העזתולאוהשואההישראלים
עלהמתנהלבמסעקוראיואתמובילשגב
מעלותו ,לערךשנהשישיםשלתקופהפני
הישראליםלישיבתועדלשלטוןהיטלרשל

הוא .המפרץמלחמתבעתהאטומיםבחדרים
ואחריבתוך ,לפני"טוב"כלמשביענו
הצלה,תכניותיקים,לא?מההשואה.
כלכלה, ,ביטחון ,קסטנרהעצמאות,מלחמת

ובזול.מרתקת,סקירהוכיו"ב.איסטרטגיה,
סיפורים ,תיעודשלשפעבלווייתבאוהכול

רבה.ופירוטכניקהללב,נוגעיםאישיים
אתלהביןהמבקשלקוראמוצעאחדמפתח

המקרה,יד-הצלחותהציוני:המפעל
שניזדון.ו/אואווילות-כשלובות

והרבה ,ובגיןבן-גוריון-מניפולטורים
"פוליטיקה"הרבהוהרבהקטנים","אנשים

המחבר.שלגםדומההגיבורים,של
עצמואתרואהששגבהוא,מרכזיעניין

הואזר"."כתב ,אנטי-ממסדידופןכיוצא

שלהציוניות,ה"ישנות",ההנהגותאתתוקף
כאןהיש :לשאולנצטרך .הימיןושלהשמאל
בקוקושיללאשגבמשתלבשמאאוחידוש?
על-אםההיסטוריה,בשכתובכיוםהמקובל

אתהתוקפתהחרדית,האורתודוכסיהידי

כדיהשואהבעתמדיניותהעלהציונות
אנטי-ציונייםפוליטייםרווחיםלעשות
והיסטוריוניםעיתונאיםעל-ידיואםבהווה,

קובאותובדיוקהנוקטיםוליברלים,חילונים
"רוויזיוניזםבשםרקלכנותושניתןמהשל

יהודי"?היסטורי

א.

המתארהפרקהרי ,הספרפרקייתרלעומת

התרחשותהבעתלשואההיישובתגובתאת
קצרבפרקאולםעמודים,מאודמעטמחזיק

תזהלפיהיסודית.לתזההתשתיתמצויהזה
עמדהולא ,והנהגתוהיישובעמדולאזו

בפניהםשהציבהבאתגר ,בכללהציונות
שינויכלמעשית.ולאעקרוניתלא-השואה

במשנההגולהשלילתשלבמקומהאזחללא
אבן-יסודנותרהוהיאהציונית,

לסלידהיתר-על-כך,אידיאולוגית.
מ"הטיפוסהארץילידישלה"טבעית"

כצאןשהלכואלהכלפיבוזנוסףהגלותי"
שלבקדימויותיושינויחללאלטבח.

הכספייםהמשאביםהקצאתהיישוב:

ניכרהלאובעיקרשונתה,לאוהאנושיים
החלטיתפעולהלפעולממששלנכונות
לארץ-שלאהצלהולמען ,בכללהצלהלמען

הרגיליםחייואתחיהיישובבפרט.ישראל
 ,דמיוןדליקטנים,כ"אנשיםהתגלוומנהיגיו

אתבלםעםכמנהיגיהעצמישדימויים
ומחתרת"רמייהבדרכיללכתנכונותם

 ,ממליץשעליהן ,) 83עמישם,(שגב,
שגב.תוםרטרואקטיבית,

מעשיביטוילידיאפואבאההגולהשלילת
שלילהשחיתהאף-על-פיאולם,בהפקרתה.

שלחמורהבעיהבהחלטוחיתההגולה,של
מחקריםלנומראיםשואה,ליוצאייחס

שהתחוללהבשעהשדווקאמעודכנים,
בקרבזהבענייןמשמעותישינויחלהשואה,
התעורראזוכבר ,הנוערשלחשוביםחלקים
לטבח".כצאןה"הליכהשלבנושאויכוח
כדיומפשט,הנוקבמהוויכוחמתעלםשגב

עלחוזרגםהואפשטניות.למסקנותלהגיע
תמירשמואלעל-ידישהושמעההטענה,
קיים,שהיהקשרבדבר ,קסטנרבמשפט

הבריטים:לביןהיישובהנהגתבין ,כביכול
עלמהכבדהביישובהימנעותתמורת

בנושאמיותררעשומהקמתהמעצמות

וכתום ,מדיניבגמוליזכההואהפליטים,
יהודית.במדינהשיתמכומייתמכוהמלחמה

צורבת,אשםתחושתעלמדברשגב
הישראליתבזהותבהדרגהשכרסמה

דבר.שלבסופורגלהפושטתהמפוקפקת,
ברירה,שבליתודומה ,מצדדעצמוהוא

ההכרחיתלשיבהעדהעברעםבהתפייסות
חלקהןוהשואהשהגולהיהודית,לזהות
אתשאיבדההדת,במקוםממנה.נפרדבלתי

ברורולאהשואה.זכרוןבאתוקפה,
באמת,שחיתההשואהזכרוןאם ,מכתיבתו

האםשגב.ד"ראותושהמציאתחליףאו

קיטש?אוזיכרון

ניסיוןבאמתכאןישהאםהשאלה:נשאלת
המביכיםהחלקיםאלמבטלהישיראמיץ

אמיצההשתחררותתוך ,בהווייתנווהכואבים

לאומיתאומוסדיתרעיונית,אדיקותמכל
אתיורהשגב ?)"רז"כתבשל(השתחררות

כאלה?),(הישמדינאיםעבר:לכלחציו
שופטים,ויש!),(ישפוליטיקאים

אפילופרופסורים,אינטלקטואלים,
שגבד"רמתגדרשמהאועיתונאים?

העיליתשללמדיהמצומצמיםבגבולות
ניהיליזםאלויותריותרהפונההישראלית,
שמאההווה?אתגםוהעבראתבתפיסתה

לצרכיםשימושבשואהשלנוהמחברעושה
אלה?ימינושלכהווייההנטועיםפוליטיים

הכישלוןעלבנויותשגבשלהתזותכל
אירופה;יהודיאתהשואה,בעת ,להציל
טיפשות,אוכשלומיאליותמוסברזהכישלון
אתמופרכת.ציוניתבאידיאולוגיהו/או

כהעדשנתפרסםביותרהמקיףהמחקר

דינהד"ר ,שלוהמחברתואתזובסוגיה
כלא-שגברואהבמלכוד">,'<'הנהגהפורת

להזדקקבלי ,ר"לסלחנייםאובייקטיווים,
המידה.עליתרענייניתלבדיקה

אלהמצרףהואשגב?שלשיטתוהיאמה
מהם,ורוקםאישייםוסיפוריםנתוניםלאלה
הפרשיותברזימתמצאשאינוקוראעבור

מובאותעדויותומשמעות.פשרהמתוארות,

מןמפלגותפעילימהימנותן:בחינתללא
מצוטטיםוהאחרונותהראשונותהשורות

-כביכולתמימיםאזכוריםבערבוביה.
שכתוב"כפיאוהתזכירים",באחד"כתוב

אתלבארבלימובאיםהפרוטוקולים"באחד
מאודהרבהישהקשרם.אתאומשקלם

שערוריות,עלרמיזותהרבהחריצות-משפט,
אוהיריעהמלואאתלפרושבליאולם

עובדתיותאבחנותמאחורילהתייצב
דווקאשגב •לשופטןיוכלשהקוראברורות,
בענייןדןהואפורת.דינהעלהרבהמסתמך
אצלהמתאיםהעמודמופיעובהערהמסוים,
מוצאלספרה,ללכתשטורחמיפורת.
עלהמבוססותשמסקנותיה,קרובותלעתים
שגב.שלממסקנותיולגמריאחרותמחקר,

 .נכוןהעמודשמספרהעיקר ,הסבראין
כאשרשגב:עלאהובהבייחודאחתשיטה
בבירורעולהשממנהפרשיהמביאהוא

אוכשורהנהגו"הציונות"אושההנהגה,

סימןאחריהןמציבהוא-הגיוניבאורח

 ?אחרת ,יותרטובלעשותיכלוושמאשאלה:
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היא,הבעיהכביכול.מאוד,לגיטימיתשאלה
-תשובהאותהתמידהיאשהתשובה
קטנים,היוההנהגהשאנשיהנחרצתהמסקנה

זוהימזה.גרועאושלומיאלים,עלובים,
מיעל-ידיהיסטוריסילוףשלקלאסיתשיטה
ההיסטוריה,כתיבתשלהמלאכהאתשיודע
העובדותואת ,היסטוריוןהואשגבד"רוהרי

קצת,אותןלקמטשהחליטאלאיודע,הוא
שלושעלגםכותבהואכךהעניין.לטובת
יהודיםלהצלתהכופרתכניותארבעמתוך
פעמים"שלושההיא:בתקופהשעלורבים,
עלהרביעית,הפעם[עלהמלחמהבמהלך
לאכנראההואילדים,להצלתהתכנית
אפשרותנפתחההנהכיהיהנדמהשמע.]

פרשתכסף.תמורתיהודים,להצלת
וההצעהאירופה''תכניתטראנסניסטריה,

שובנחקרודם'תחת'סחורהבכינויהידועה

נבחןעדותשלשביבכל ,לפרטיהןושוב
הזולקביעה[איןמגדלת.בזכוכיתצדמכל
חוקריםעסוקיםאלהבימיםממששכן ,שחר

כה]עדידועהיהלאשקיומוחומרבבדיקת
איןלב:"צורבתשגב,ממשיךוהתוצאה,

ודאותאיןגםאך ,שהוחמצובוודאותלקבוע
אפשרזאתשרקדומה .סיכויבהןהיהשלא

האלההפשרותשלושכלספק:ללאלהגיד
מנהיגישלמידותיהםעלגדולותהיו

נבחרוכולםבן-גוריון.דודובהםהיישוב,
<שם,השואה"לפנירבותשניםלתפקידיהם

 .) 78עמ'

כן-אמנותי.ממשהואכאןההיסטוריהסילוף
שאיןלמסקנהמגיעשהיה ,רגילתמותה

לאשגבשלהתזהלפי
והנהגתו,היישובעמדו

הציונותעמדהולא
שחציבהבאתגרבכלל,

השואהבפניהם

היהלא,אוהזדמנותהוחמצהאםלקבוע
אפשרותשאיןהאומרבמשפטאולימסיים
לאחובה.אוזכותלכףהמנהיגיםאתלשפוט

מסקנה,ספק""ללאקובע:הואשגב.תוםכן
בן-גוריוןהוא:בדבריועיגוןכללהשאין

אםכן:עליתרקטנים.אנשיםהיווהשאר
להגשיםבסירנותוהיובתכניות,סיכויהיה

שמאדאז,המנהיגיםבידיעלהולאזה,סיכוי
משוםאלאניסושלאמשוםלאהדברהיה

אתשהכריעואובייקטיווייםקשיםשנערמו

ומה"קטנים"?זאתבכלהםאזוהאםהכף?
לביןהשואהלפניהרבההיבחרםביןהקשר

שרהיהצ'רצ'ילהאסון?בעתתפקודם
פסלזה-העשריםשנותבראשיתהמושבות

תום ?-1940בממשלהראשמלהיותאותו
לונעלמהלהיכן-פילוסופיהלמדשגב
ההיגיון?תורת

ב.

כפי ,זופרשהשהרי ,בנדנדאפואנעסוק
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 1970 ,שואהנוגן,א.

הפוליטיקהאתרדפהבצדק,מצייןששגב
ורודפתרבות",שנים"במשךהישראלית

שגב:כותבעמודבאותוהזה.היוםעדאותה

מזרועותכאחתעצמהראתה"הסוכנות

אתלהצילהסיכויגם[הבריטי]:הממשל
מדינילמהלךאותההביאלאהונגריהיהודי

שללרישאפיקטיבי".אפילומשלה,עצמאי
אתראתההסוכנות .שחראיןזוקביעה

הממשלעםפוליטימאבקשלבמצבעצמה
היישובשלקיומועצםעלהמאיים,הבריטי
היה ,ופוליטיצבאיכוחמחוסרבארץ.היהודי
שהבריטיםומאחרוקשה:מפותלהזההמאבק
גבולותהיו ,הנאציבצוררעתהנלחמו
בסירנותוהיוהמאבק,ליכולתברורים

ממצבשנגזרופעולהולשיתוףלהסכמים
לעצמאותהשאיפהומןבנאציםהמלחמה
מןחלקהיואלהבסירנותוגםיהודית,
סילוףומכאןזה,מכלמתעלםשגבהמאבק.
את"ראתההסוכנות-מדהיםהיסטורי

הצעתומגיעהואז .הממשלמןכחלקעצמה"
שלשליחותובעייתלפתרוןעצמושגבשל

אישלשלוחצריכההיתההסוכנותנדנד:
מו"משםשינהלהנאציתלאירופהמאנשיה
נודעהשההצעהשלאחראלא ,פיקטיבי
והמעצמותלאמריקנים>,גם(אגב,לבריטים
נסע"לאו"האישהסוכנותנכנעהפסלוה,
לאשגב,מודההסוכנות, .) 83עמ'(שם,
אפשראבלמשאיות,לנאציםלהציעיכלה
היהאפשרגדולה"."הונאהלעשותהיה

"הםכך:עליתר .)!!(בחשאימו"מלנהל
מארץמישהולבודפשטלשלוחיכלו

כסףלגרמניםלהציעיכלוהםנייטרלית.

כדיכמקדמה,לפחותמשאיות,במקום
רחוקיםהיו.לאהרוסיםזמן:להרוויח

עלחשבומסויםבשלבכינראהמהונגריה.
שם).(שם,דבר"עשולאאך ,כך

למסקנתוהמחברמגיעזומקוריתמהצעה
הוחמצהשאםאומרהואוהרי-הנחרצת

מצטיירים[ההנהגה]"הם-לאאוהזדמנות
 •דמיוןדליקטנים,כאנשיםזובפרשה

אתבלםכמנהיגי-עםהעצמישדימויים
ומחתרת".רמייהבדרכיללכתנכונותם
יהודיםמיליוןתשעהשמתוךהיתה,והתוצאה

שלושהבאירופהבחייםנותרוהשואהערב
הגרמנים,לתבוסתהודותניצלוואלה ,בלבד
וארגוניםמממשלותשקיבלולסיועהודות

ובהםכזאת>,רשימהלקבלהיה<מעניין
היוהעולם.אומותומחסידי ,היהודיהג'וינט
 ,לספרדמצרפתבריחהמבצעיזהבתוך

יחסיתקטןחלק"רקועו.דלשוודיהמדנמרק
למאמציחייהםאתחבוהניצוליםמבין

 83-עמ'(שם,הציונית"התנועהשלההצלה

עומדותאלהשונותשפרשיותכאילו .) 84
מצרפת,שהבריחהכאילו ,אחרבמישור
אנושיתמבחינהמעשית,נתמכהלא ,למשל

על-והןהג'וינטעל-ידיהןכאחת,וכספית
יכלה"הציונות"כאילוהציונית,התנועהידי

היסטוריה .-1943בלמשל,לדנמרק,להגיע
בגרוש.

הצעתנדנד:בפרשתקרהשבאמתמההנה

-ה-ס.סראש ,הימלרלמעשה-אייכמן
שליחיבפניהוצגהביהודים,משאיותלהמיר
עם , 1944 ,במאי 19 •בבקושטאבהיישר

דגיההשליחים,אחדלשם.נדנדשלהגיעו
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נשלחהדרי>זאבפרופ'(כיוםפומרנץ
אתלשלוחדרךהיתהלאארצה.בבהילות
לכךחסרוכי ,חשאיבאורחארצההמידע
מהירהנסיעהביותר.המינימלייםהתנאים
מוסדותבסיוערקלהתממשהיתהיכולה
כברממילאאלהוארה"ב.אנגליהשלהביון
השניהשליחמןההצעהעלהמידעאתקיבלו
אנטלוהמבריחהמרגלברבד:עםשבא

למוסדותהןהשליחיםפנולכןגרוס.<בנדי>
שלשגרירהשסיינהרדס,ללורנסוהןהביון

אנסי-ציוני>יהודי(שהיהבטורקיהארה"ב

לאפשרבקשהועםברבדשלהמידעעם
יהיהאםממילא,במהירות.לנסועלפומרנץ

יהיוצריכותיהודים,יציאתעלמו"מ
מעורבות.להיותהמערבממשלות
בישיבתבמאי.-24בארצההגיעפומרנץ

-25ב(הנה"ס)הסוכנותהנהלתשלחירום

פנטסטי",שה"ענייןבן-גוריוןאמרבחודש

תקווהישאם ...מרצינותולהפחית"איןאבל
הואבה".להיאחזעלינו-למיליוןאחדשל

(שרת>שרתוקמשהאתלשלוחהציע
המערביותהבריתלבעלותלהודיעלטורקיה,

ולערבאותה,לממשולבקשןהתכניתעל
בלונדוןהציוניותההנהלותאתזהבמאמץ

ביןבהנהלהסוערויכוחהתעוררובארה"ב.
שאסורשסעןגרינבוים,ליצחקבן-גוריון

התכניתאתלהגשיםשכדילכריסיםלהודיע
שלדעתוהמעצמות.בעזרתצורךיהיה

הבריטיםכלפישהחשדאףנדחתה,גרינבוים
מתיצבשגברקהמתווכחים.כלנחלתהיה

הקורטרואקטיבית.גרינבוים,שללימינו
לעוררשישהיה,בהנהלהשסוכםהכללי
בעלותשתשובתרושם,הגרמניםאצל

מתגלגלתושההצעהחיוביתתהיההברית
להצילאוליהיהאפשרשירוויחובזמןהלאה.

הקטניםהאנשיםאחרות:במליםיהודים.
כבקשתוועשוגדולים,לדעתכיוונוהאלה
זמן.להרוויחניסוהםשגב.ד"רשל
אתושרתוקבן-גוריוןפרסובמאי-26ב

הםהעליון.הנציבלפניהתכניתפרסי
תמורתלקבלמוכניםיהיושהנאציםהעריכו
ושובנשוויץ.למשלשיופקדכסף,גםיהודים
הלא-יוצלחיםהאנשיםאיךהדברמפתיע
ביקשוהםשגב:שללדעתוכיוונוהאלה
נשוויץ.כסףלגרמניםלהציע
שרתוקדיווחמכןלאחרימיםשלושה

הוויזהבהשגתקשייםשישלהנהלה,
חששושהסורקים ,לנוידועכיוםלטורקיה.

הגרמניםביןריגולבעניינימהסתבכות
ראווגרוסברנדס<את-הבריתלבעלות
אשרהלתתסירבוולכן )גרמניםכמרגלים
האפשרותנשקלהבהנהלהלשרתוק.
תמךמסויםובשלבאשרה,בלייסעששרתוק

שאי ,התברראולם •העליוןהנציבגםבכך
והאפשרותאשרה,ללאלטורקיהלסוסאפשר

באותהאמרבן-גוריוןמהפרק.ירדההזו

וייצמןד"ראתלשאולגםש"עלינוהזדמנות
כןדווקאשהםאיפואמתבררלתגובתו".

-עצמאיתלפעולההאפשרותאתשקלו

שרתוקאולםאשרה.ללאשרתוקשליציאתו
מלחמהבעתטיסהוכל ,אלמוניאישהיהלא

בריטיים,רשיונותלמתןכפופההיתה
"לחבבקשתואתדחוהבריטייםהשלטונות

היחסיםמערכתגם .לא"יהעליוןהנציבשל
הפריעהלאלבן-גוריוןוייצמןביןהעכורה

שלעצתואתביקשעצמובן-גוריון-כאן
שענייןלכולברורשהיהמשום ,וייצמן
בניגודוזאת-אחרדברלכלקודםההצלה
שגב.שללרמזיו
הציעמתעכבת,שהאשרהשרתוקראהכאשר

לבודפשטישובשברבדבקושסאלשליחים
הרמיםלדרגיםנמסרהשההצעהשם,וימסור
סירבברבדבקרוב.תגיעושהתשובהביותר

הבדיות,לסיפורי ,למשל ,(בניגודלחזור
ברומןאילוןעמוסהסופרזהבנושאשהמציא

כמיברבדמוצגשבהם ,האפס""שעתשלו
לנסועעליולחצווהשליחיםלחזורשרצה
חזרהכמובן: ,ברבדעםהיההצדקלא"י).

גרוס,בנדיוללאהסכםללאלהונגריה
פירושה ,לחזורמוחלטבאופןשסירב

אפילוכיטעם,ללאוהתאבדות-התאבדות
לאהסורקיםאולם .בכךיציללאאחדיהודי
לאוהבריטיםבארצם,להישארלנדנדהרשו

שבן-גוריוןלומר,צריך
למהמורעיםחיווחבריו

באירופה,שנעשה

מאמציםוהקרישו

לכסירנותביותרניכרים
הצלח

אובא"יגרוסואתאותולקבלהסכימו
מנחםניסהלכןשליטתם.תחתאחרבמקום
ערלשכבהשליחים,מביןגרהמכר ,בדר

בשיחהברירה.מחוסרזאת,בכלשיחזור
 ,במאי-29ל-28השביןבלילהדרמטית,

והסכיםהדיןאתדברשלבסופוברבדקיבל
שלניסוחלוהציעבדרלהונגריה.לחזור
"מולדת",להגרמניםביןביניים""הסכם
הציונות,אוהבינלאומית","היהדותכלומר

עלדיברההסכםהנאצים.אמונתפיעל
תמורתלאושוויץהגירוששלמיידיתהפסקה
חודשמדישישולמושוויצריםפרנקיםמיליון

במספריהודיםשללא"יעלייה :בחודשו
אלף ,כלעבור $400.000תמורתמסוים

שלהנייסרליתלספרדיציאהיהודים:
מיליוןתמורתנפשות 10.000בנימשלוחים

ותרופותמזוןאספקתמשלוח:כלדולר
גם,נאמרועוד.והמחנות,הגטאותליושבי
וזאת-הזההמו"מאתלנהלימשיךשברבד

שה-ס.סהסכנהמפניעליולהגןכדי
 .שובועםמידלהורגיוציאוהו

הזההמסמךנשלחמתיכךכלברורלא
מחקרהתפרסםהאחרונהבעתלהונגריה.

קססנרלידיהגיעלאהמסמךכי ,האומר
היהעתהעדביולי.-10הלפניבבודפשט

שיצאלבלדרנמסרשהמסמך ,לחשובמקובל

הטיעוניםששניוייתכןבמאי:-29בעוד

אחרהיהשהמסמךמקום,מכלברור .נכונים
בבודפשט.קססנרשניהלבמגעיםלעזרכך

עמדולאזהשבמסמךלעובדהלבלשיםראוי
כיעדארצישראליתבלעדיותעלהשליחים
עלוהסענהמהונגריה,האפשרייםליוצאים

מופרכת.ציונית"פלסתינוצנסריות"
במזרחהבריטיםהביוןאנשישינובינתיים

להוראותגמור(בניגודדעתםאתהתיכון
עתהלקבלמוכניםהםמלונדון>:להםשהיו
שליטתם.לאזורגרוס)את(וגםברבדאת

-ילכולאןלבחורלשנייםנתנוהסורקים
אובריטית,שליטהתחתשנמצאתלסוריה

נציגינאצית.לשליטההנתונהלבולגריה
 ,ולכרבדלשליחיםהבטיחוהבריטיהביון

גמרעםלהונגריהלשובלושיורשה
השליחים,בסוריה.הצפויותהפגישות
ביוני),-4בהנה"ס(בישיבתשרתוקובעיקר

אבלבדיבורם,יעמדולאשהבריטיםחששו
להונגריה,ברבדשלחזרתוהאלטרנטיבה,

ברבדבעיניבעיקריותר'עודחמורהחיתה

הגרמנים,על-ידיייעצרהואעצמו:
הציעוהשליחים .ינשלתוהשליחות
בחאלבשרתוקעםייפגששברבדלבריטים,
עללחץהעתשכל-ושרתוקשבסוריה,

חוזראינואםבטורקיהשיישארברבד

אחרי .דברשלבסופונעתר-להונגריה
עצירתוואחרירבים,מכשוליםעלהתגברות

הפגישההתקיימההבריטים,בידיברבדשל
ביוני.-11ב ,בריסיקציןבנוכחותבחאלב,

שגב:שלטענותיואתהסיפורמזיםכהעד
במהירותנוהגתהיתהלאהסוכנות

את"למרוח"רצתהלוכזאתובהחלטיות
עםמתלבטתחיתהלאהיאההצלה:נושא
בינהקשרקייםהיהלאהבריטיםעםיחסיה
החומררובעלעברשגבשד"רמאחרלבינם.
כאןאיןהאםהשאלה,מתעוררתכאן'המובא
מכוונת.הטעיה

בנדישלשליחותועלשרתוקלמדבחאלב
גרוסעלהטילוהנאציםכיהוברר'גרוס.
גרמנייםביוןמוסדותביןקשרלהקים

אפשרותלבררבמגמהנשוויץ,לאמריקניים
הסכםלמערב,גרמניהביןנפרדשלוםשל

היהודיהענייןבריה"מ.נגדשיופנה

הגיעעצמוברבד-ברבדשלושליחותו
לשליחותומסווהאלאהיולא-זולמסקנה

לפתיחתשתביא'חלופהו;אוגרוסשל
 .ייכשלשגרוסבמקרההמערבעםמגעים

במפורש:שרתוקכךעלדיברבהנה"ס
חבלקצהאלאאינוהיהודים"שחרור
להםשתוסדרכדיהגססאפואנשישהשליכו

על ...לדיוןוהאמריקניםהבריטיםעםפגישה
ספקאין .•נפר.דשלוםלהסכםלהגיעניסיון

אתלאנגליםמסר[גרוס]לנדנדשהנלווה
שרתוקשלמסקנתוהשליחות",פרשתכל

לוועדהולפנותלנסותשישחיתה,
סירולראשה,לפליטיםהבינממשלתית

(בסופונייסרליאיששימנה ,אמרסוןהרברס
קולמן'גוססבהשווייצריזההיהדברשל
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אשרשרתוק!)על-ידישהוצע ,הוועדאיש
להםויציעהגרמניםעםהמו"מאתינהל
למשוךלהיותחיתהאמורההמגמהכסף.
ולהתנות ,האפשרככלרבזמןכזהמו"מ
יסתייעלאאםההשמדה.בהפסקתאותו

אוהאדוםלצלבלפנותיש ,קולמןשלמינויו
שהוקמהמלחמהלפליטיהאמריקניתלוועדה
זהוראה . 1944בראשיתרוזוולסעל-ידי
השלומיאליותאתהתוקףשגב,תוםפלא:

שהיהטוען ,דאזהסוכנותאנשישלהמזעזעת
שינהלולבקשנייטרלילגוףלפנותעליהם
איךזמן!להרוויחויציעהגרמניםעםמו"מ
שלומיאליותואתלכווןשרתוקמשהידע

מאה?חציכעבורמציעששגבלדבריםבדיוק
חלילה, ,לחטואלאשרתוקידעואיך

א"יעלרקלעמודולאמופרזתבציוניות
היושאמוריםגופיםהציעכאשרכמקלס,
מקוםלכל ,אפשראםהיהודים,אתלהוציא
אתלספקכדיכמוושרתוק,אפשר?שרק

האלההדבריםאתהציעשגב,שלדרישותיו
לושחיתהכפגישההעליוןהנציבבפניהן

ג'ורג'הבריטיםלשריםוהןחאלב,לאחרעמו
ללונדוןהגיעולאחר ,אידןניואנסוחול

יוני.בסוף

הוועדהבלונדוןהתכנסהבינתיים
במאי>-31(בלפליטיםהבריטיתהממשלתית

כלכליתלמלחמהוהשרהחוץשרבנוכחות
הביוןממערכתלחלקאחראי<שהיה

ברבדשהביאשההצעהסוכם,הבריטית).

תחבולההיאידעו>טרםגרוספרשת<על
ושהיענותפסיכולוגיתללוחמהגרמנית
יהודיםמספריהבבריסעל"תעמיסלהצעה

שלגדולמספרלפנותאיןיותר".עודגדול
שיגיעוהסכנהבגללטורקיהדרךיהודים
מתוךובעיקרזאת,עםיחדאך ,לא"י

תהיהבוודאישםארה"ב,בדעתהתחשבות

אתלסגורצריךלארבה,השפעהליהודים
למחרתאפשריות.הצלההצעותמפניהדלת
בישיבתהאלההמסקנותאתצ'רצ'ילאישר
תעשהשבריטניהוהוסיףהמלחמה,קבינט
שלקטנות"קבוצותלהצילהאפשרככל

 ,לשחררנכונהתהיהגרמניהאשריהודים
ודאהצבאיות".בהכנותיפגעלאהדבראם

חמישהשהתכנסהבישיבההיהמדוברעקא:

והממשלהלנורמנדיה,הפלישהלפניימים
הצעותעל-ידישגרמניה,לאפשרותחששה

מפנימכשולתשיםמתוחכמות,פוליטיות
מיליוןלפנותיוסכםאםהמתוכננת:הפלישה
אמרוהגרמנים<והריספרדדרךיהודים

בגלללארץ-ישראל,שלאבמפורש
תצטרךהירושלמי>,המופתישלהתערבותו
יעברואיךוכילהיפסק:למעשההמלחמה

דרכיכשכלצרפת,דרךפליטיםהמוני
הברית?בעלותעל-ידימופצצותהתחבורה
המלחמה.לפליטיהוועדהאזפעלהבארה"ב

הנשיאמןהשיגפהלה,ג'ון ,בפועלהיו"ר
כלאחרברבדהצעתאתלדחותשלאהסכמה

משאיותלספקכמובןאפשראיכיאם ,יד
נחוםשלבדמותוהסוכנות,לגרמנים.

כיווןבאותוהממשלאצלהתערבה ,גולדמן
בלונדון.שרתוקשהציעההצעותשםוהוצעו

שתמךיהודי ,הירשמןאיירה ,הוועדנציג

נשלח ,לאצ"להקרובהברגסוןבקבוצת
שעשה ,ברבדעםונפגשולמצריםלטורקיה

הודיעוזאתעםיחדמאו.דחיובירושםעליו
על ,ביוני-19בלסובייטים,האמריקנים

ברורלהיותצריךהיהוהריברבד:הצעת
הרעיוןעצםאתידחושהסובייטיםלארה"ב,

כללהםהיהשלאמפנירקולאהסף,על
בעיקראלאהיהודים,שלבגורלםעניין
נפרדמו"משינהלבמערבשחשדומשום
הבריטיםדווקאכאןהנאצים.עםלשלום
אתיסתוםשהדברחששמתוך ,התנגדו

האמריקניםאולםברב.דהצעתעלהגולל
לנהלשאיןכמובןענווהסובייטיםבשלהם,

ניסיוןהואשגבשלספרו
שכתובשלברור

ברוחהיסטוריה

ההיסטוריהרוויזיוניזם

מטעםכזאתהוראהיצאהואכןמו"מ,כל
סבוראוליית.יקבהאמרהמדינהמחלקת

 ?הסוכנותאשמהבזהשגםשגב,
שליחשליחתבדברשגבשללהצעתוועתה

שםשינהלכדיהנאציתלאירופהסוכנותי
אתבכךויעצור ,עצמאי ,חשאימו"מ

כזאת,הצעהשחיתהרומזהואההשמדה.

קרהמהנראהאותה.דחתהושהסוכנות

באמת.

להונגריה,חזרלאברבדכאשר ,ביוני-10ב
<למעשה:"פערי"בשםהונגריביוןסוכןבא

והציע ) ferenc bagiony (-בגיירניפרנץ

שלבמקומולהונגריהשיסעבדרלמנחם
מברקבדרקיבלבחודש-23בברבד.

והובטחלשם,לבואהוזמןשבומהונגריה,
אתלאפשרכדינוספיםפרטיםיוברקושעוד

פעריעל-ידינמסרההזוהידיעההנסיעה.
חשוףהיההענייןשכלכך ,הבריטילביון

זהוהיהמלכתחילה,הבריתבעלותלידיעת
הזאתהידיעהאתשהעבירהבריטיהביוןאיש

ביולי.-2בלהנה"סאותהשמסר ,לבן-גוריון
להיפגש,בדרהוזמןמכןלאחרימיםכמה

לטוסלוהציעוזה ,גרמנינציגעםבקושטא
 ,עליוהממוניםלדעתשאלבדרלברלין!
ושרתוק.בן-גוריוןכלומר

וסוכםזהבענייןחלקידיוןהתקייםבהנה"ס
ששליחותמשוםוזאת ,בדרשלשליחתונגד

שלאפשרותכלמסיימתממילאחיתהכזאת
היוהןהמערב:מעצמותבאמצעותמו"מ

שלבגידהמעשהבזהלראותחייבות
היהמדוברשהריהברית,בבעלותהיהודים
הפלישהכדיתוךהנאציםעםבמו"מ

הסובייטיתהמתקפהכדיותוךלנורמנדיה
שהמערבסיכויהיהעודכל •פוליןלעבר
אישיותעל-ידיבפועלשינוהללמו"מ,יסכים

שלכזהבצעדטעםהיהלאייטרלית,ב
לממשלההסוכנותפנתהלכןייאוש.

נסיעתאתתאשרשהיאבבקשה,הבריטית

דבריםמאחורי .סירבוהבריטיםאולם ,בדר
עלידעהמערבישהביוןהעובדה,עמדהאלה

אפשרואילצאתהיהאפשראילכןההזמנה:
ינקוטהמערבישהביוןבלי ,לחזורהיה

להצילהאפשרותעצםאתשיסכלוצעדים
 •אחרמקוםמכלואםמהונגריהאםיהודים,
גםצריך ,אחרישנהחמישיםכיום,אולם

כמוהומישהואובדרהיהואם-לשאול
(שהיובקושטאהביוןאנשימפניובורחנוסע,

מה-בו>לעצורכדיהכולעושיםבוודאי
שהוצעכפיכסף,יציעאםלהציע?צריךהיה

הרי-יסכימווהגרמנים"מולדת",בהסכם
זההאםמשאיות,לאוגםהיה,לאהכסף
בדרהיהמיובשםהונגריה?ליהודייעזור
להופיעהיהיכוללאהרילהופיע?צריך
להלכה, ,יכלוהןשרקהברית,בעלותבשם
היהניסה,שלומפניהנאצים,רצוןאתלספק
שעות!וארבעעשריםתוךמתבררהבלוף
בעצםרצושהנאציםלנוידועהרי-והעיקר

בדרשום-זהואתהמערב,עםהמו"מאת

בן-זאת:ובכללהם.לספקהיהיכוללא

בריקהשגבאצלאין
גישהאצלוישעניינית.

ומלגלג,תמתנשאת
על-פיעוברותהבוחרת

המחברנוחיות

קפלןאליעזראתלקוטשאאזשלחגוריון
כדי ,זלסניראובןההגנה,שלהביוןאישואת

 ,בדראתלשלוחאפשרזאתבכלהאםלבדוק
אלאההגיוניים.השיקוליםלכלבניגוד

מעשי.אינושהדברלמסקנההגיעושהשניים
 ,(ר"להציוניקסטנרשכןרב,ספקהחמצה?

לאדםבסוףהגיעבהונגריהציוני>שוב
המו"מ,לנהלמתאיםשלבבאותולושנראה
יהודיכאן:שהובאוהשיקוליםכללמרות
כסףלוהיהשלאשווייצרית,אזרחותבעל

לעצםהתנגדוהבריטיםסחורה.לאגםו
זאתבכלוהואהנאצים,עםהמו"מניהול
והסוכנות ,מאיירסאליהיההאיש •נוהל
לאכימרחוק,-הזההמו"מעלידיהסמכה
-21בהחלהמו"מעליו.להשפיעיכלה

שהואאלאעליו.יודעכמובןושגבבאוגוסט,
לאידיאו-מתאיםלאזהכי ,ממנומתעלם
לדגיה.
נסתיימה ,יוליבראשיתכלומרעת,באותה
מההבריטים.בידיגרוסבנדישלחקירתו
עתהפורטבחאלב,עודלשרתוקשהתברר
ללונדון:נשלחהחקירהודו"חוהובהר,
שלהניסיוןעמדברבדשלשליחותומאחורי
אנטי-שלוםעלנפרדלמו"מלהגיעהימלר

לישיבתהגיעההידיעההמערב.עםסרבייטי
-13בהבריטיתהממשלתיתהפליטיםועדת

שלשולחנועלנחתהיוםבאותוועוד ,ביולי
האחרוןהסיכוינגמררגעמאותוצ'רצ'יל.
היה,לאהמערבכי ,ברבדלשליחותבקשר
כאשרהסובייטיםעםלהסתכסךמוכן ,כמובן
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לאבאופק.נראהכברהיטלרעלהניצחון
שלכלשהיפעולהלביןזהביןדברהיה

 .אחרמישהושלאוהסוכנותשלהיהודים,
כאןהיתהשעודלשעריכולפרועדמיוןרק

ריאלית.אפשרותהחמצת
קבוצותלשחררמוכניםהגרמניםהיוהאמנם
מאודקשהיהודים?שלגדולותאוקסבות

כלרבשתיעודלאחרגםזה,בענייןלפסוק.
היושאכןזאת,בכלדומה,בידינו.נמצאכך

כלשהו'במספריהודיםלשחררמוכנים
ערובהכבבניביהודיםלהשתמשובעיקר

שלהאחרון'ההוא,בשלבלמטרותיהם,
שלהצלתםכינסען'ואכן .הנוראההמלחמה

יהודים,שלקבוצותעודושלבודפשט,יהודי
במו"מראושהנאציםלסיכוייםקשורה
מלכודת,היתהשאכןאלאנפרד.לשלום

יכלוהםלא-בהנתוניםהיושהיהודים
רצולאואלוהמעצמות:רקכזה,מו"מלנהל
אלהשיקוליםעל .בכךלרצותיכלולאבכך'
קשה .יהודיגורםשוםלהשפיעהיהיכוללא

זאת.מביןאינוששגבלהניח,
כילהסיק,אוליניתןלעילהאמורמכל

מלאכיםהיועתבאותההציונותמנהיגי
דינההיא.ולא-רבבבהםשאיןצחורים
כמהעלבדין'הצביעה,בספרהפורת

אפשר .שנעשוברורותוטעויותמחדלים
כסףאספולא :להוסיףועודאלהאתלמנות
להשליטהצליחהלאההנהגהמספקת:במידה
כלל-יהודיחירוםמצבשלהרגשהביישוב
לאהיישובבתוךומתנגדיהההנהגהלאומי:
שלפוליטיותממריבותלהתעלםהצליחו
בן-וכיו"ב>:מפא"י,של(פילוגהיום-יום
נחמד'אישמלהיותרחוקהיהגוריון

ושיטותיוושרתוקוייצמןעםומריבותיו

בהחלטהןהציבורענייניבניהולהסמכותיות
בראשיתפתחמצדו'האצ"ל'לוויכוח:עניין
שלחמוהבריטיםנגדמלחמהבמסע 1944
לטעמנו'בזה,והיההנאצים,נגדעתאותה
ועו.דהנאצי:לצוררעקרוניסיועמשום
היווחבריושבן-גוריוןלומר,צריךאולם

והקדישובאירופה,שנעשהלמהמודעים
הצלה.לנסיונותביותרניכריםמאמצים
נדנ.דשליחותבענייןובעיקר
למקהלתקושיכלללאמצטרףשגב

שזוהידומה,ההיא.ההנהגהאתהתוקפים

הישראלי'בציבורהרווחתהדעהכיום
האינטלקטואליהממסדמתבטאושבכך
ומנהיגיה.הציונותעל"עליהום"החדש:
נעלםהזההעםמןשלישמובנת:דיהסיבה
האמתאתלקבלמסרביםואנונוראה,בתהום

עושיםהיישובמנהיגיהיולושגםהפשוטה,
מעשה,לאחרהחכמיםשאנחנו'מהכל

העםאתלהצילבכוחםהיהלאלהם,מציעים
חוסרשלמצבהיההמצבבאירופה.היהודי
השפעהכלהיתהלאמוחלט,כמעטאונים
לאלהלאבא"י'ליהודיםלאממששל

דווקאהאנטישמיותגאתהשםשבארה"ב,

ולאהשנייה,העולםמלחמתסוףלקראת
בעובדותלהודותרוציםאיןכאשרבאנגליה.

רצחו'הנאציםהאשם.אתלחפשצריךאלה,

אשם?באמתמיובכן'יודעים:הריזאת

בן-גוריון.התשובה:

ההיאההנהגהנקטהההואהזמןבתנאי

אתלשכנעניסתההמתבקשים:בצעדים
עםישירבלתילמו"מלהיכנסהמעצמות
לאסחורות:במקוםכסףהציעההנאצים:

אלאיחידכפתרוןלא"יעלייהעלעמדה
מקוםלכלהיהודיםאתלהצילביקשה
משליחתבהימנעותרבהיגיוןהיהשניתן.

היאגמרילאחרתשאלההנאצים.אלבדר
לא-הנאציתלאירופהלשלוחניסולאמדוע
ולואלמוני'עצמאי'שליח-טורקיהדרך
לאאירופה,מזרחו/אולמרכזשיגיעאחד'
כאותאלאמו"מ,לנהלאולהצילכדי

בכך'נכשליםשהיומאודייתכןהזדהות.
מאו.דחשובהיהעצמוהניסיוןאולם

שכתובשלברורניסיוןהואשגבשלספרו
אצל .ההיסטורייזםהרוויזיונברוחהיסטוריה
הכחשתשלצורהמקבלהדבראנטישמים

נגדמופנההדבראצלנוסילופה.אוהשואה,

קהיבדשגבאצלאיןימים.אותםשלההנהגה
ומלגלגת,מתנשאתגישהאצלוישעניינית.
המחבר.נוחיותעל-פיעובדותהבוחרת

מדעלאובוודאימדע,אינההריההיסטוריה
מדויק.

שלו.רקכאמור'אינה,פוסלשהואהפסילה
מדינהבחיימעצמוהבניםדוראכזבת

הנהגהכלפימוחצנתומתייסרתשסועה
דומה,אולםבחיים.אינםכברשחבריה
באמתהםכמוהו'הכותביםואחריםששגב

לבן-גוריוניםמשיוכלומדיקטניםאנשים
ולווייצמנים.

דרכיאתלהראותכדיאחתפרשהרקבדקנו
אסכולהשלאלאשגב,שלרקלאהסילוף,
פרשותועלעליהכיבהבחרנושלמה.
עם .הספרכלבנויהאחרותההצלה

השאלהתישאל ',הבסיסיהטיעוןהתמוססות
 .ממנונותרעודמה
ותריהרבהשמעידמסלף,מרתק,ספרזהו
 .דןהואשבהםהענייניםעלמאשרמחברועל
 •שגב.בושאיןודאיתום.בואין

חצי,סומקרוני

ו~ בוקובסקיצ'רלס
אה

T :פלועוררמאנגלית

תהיהלאלעולם,יגמרלאזה
 fחי;ברשףםם, Tחמי:רל~;שףעה,.

i ה:~~~ f ,ל~ןאT T -

זהישנים;והרגליםכזבים
 ·:טףל'~גףף. י~.&' '~~~~
מבצעישנ;ת,פסיעותפוסעראש,

 ,םי~~~ riלומו Q Tם:חול.~ים, i ~••טף~ים qל
ר' jJ~מו"~דידףתז:יהי:ה

 ת;~~:.·~יליוגי "ף~.קרב
.חח:.הסת,·~.~שףת ה.:ח~ "לא

:P ל:ה; ryi ךדקית. . 
-צלףלותמזנש~ית,ז-והיינה ת;~ nה
i ו~f ל.אות~ryT ן,-T • : 

הט~רות, iרו Qttי~ה: ryז:יחז
הנףנההגחלת,הפשףט,

~ב i-ל ה.:ח: ;·~~קוךית;-ל.
 . . . רJ,ז~ J!לראות

והמערכהלנשר'ועינים
יושבאחד Tא;ש 'תהיה•:האחרונה

 •• T •:~כלק ry •צ; , Tה 9 ר?~

זה.

במשךנחשב ) 1920(ילידבוקובסקיצ'רלס
השירהשלמלוכלך"ל"פהשנים

הזבלבפחיחיטטושיריוהאמריקאית.
מעונבים.הפחותבבריםמוויסקיוהשתכרו

בורחים"הימיםקראהואמספריולאחד
 ,בוקובסקיוהוא,בגבעות",פראסוסיכמו
ודהרסוסיםאותםעלמספוריאוכףהניח
לאשרה.אמריקהשבהםלמקומותאתם

בצרחה.אלאבהרמוניה,
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 , 2004בשנתהוקםהאנטי-חומרמוזיאון

במימוןהענק,למפץשניםשבעבמלאות
צרפת. ,מרסיי ,רייכסמןהאחיםקרן

מתעדבת-ים,במדברהממוקםהמוזיאון

לפניהענקהמפץמרחביעדריותומשמר
ולאחריה.הפצצה
כלאתשהשמידהאירוע-הענקהמפץ

ראשל"צבת-יםמגנרלהמשתרעהאיזרר
 ,'גאביברמתרעד
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בהוצאתאורלראותהעומד ,האסור"
אופיר
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הסוחרבתיספרות

פלרמתתיהו

המוקדמות-7.0המשנותחל ~
הערבית,הספרותאתמעסיק

שליחסםוהולכת,גדלהבמידה
פוליטיותננסיותהחשודיםאלהשלטונות
הגלאתמכתיראנישעהלפיביקורתיות.

 ,הסוהר"בתי"ספרותבכינויהזההספרותי
אינההיאקולעת.כותרתזואיןכיאף

במערכתשמדוברהעובדה,אתמבסאה

למסגרתמחוץ-ועינוייםחקירותשלשלמה
המופעלת-הגלויההפורמלית,המשפטית

אפשראבל .בדיןהורשעושלאחשודיםנגד
אתהמבטאתזמנית,ככותרתלקבלה

מתנהלתהזאתהפעילותשמרביתהעובדה,
הסוהר.בבתי

מקוםהסוהרביתתפסלכןקודםכבר
ההתייתסותאךהחדשה.הערביתבספרות

פוליטית,אינההסוהרביתלתופעתהקודמת
לדוגמהניקחאםבמפורש.פוליטיתאינהאו
מחפוז,נג'יבמאתוהכלבים""הגנבאת

שהיהפושעשלבקורותיוהמדוברכינמצא
אמנם,הפשע.בדרךוהמשיךשוחרר ,אסור

ברורות,פוליטיותרמיזותישזוביצירהגם
בביתשהתרחשלמהנוגעותאינןאלהאבל

איננילו.מחוצהשהתרחשבמהאלאהסוהר
 ,יותרמאוחרותליצירותגםמתכוון
 ,כמו-בלבדכרקעהסוהרביתאתהמביאות
אבראהים.צנעאללהמאת.זה""ניחוחלמשל,
אמנםהואפוליטימאסרשלהרקעשם,

מבוכתו-הואהספרעיקראך ,מאדמוחשי

הגל .ששוחררלאחרהאסירשלותהיותיו
במפורשעוסקאליומתכווןשאניהחדש

אנשיםעםהשלטונותשלבהתנהגותם
ללאשנאסרו ,למשטרבהתנגדותהחשודים
נתבעיםואשר ,גילהרהמשפטיההליך
המעניםחוקריםבפניבאשמתםלהודות
עינויי-תופת.אותם

אלהביצירותשמועלותהטענותעיקראת
המשוררתרבהבתמציתיותמבסאת

בשיר ,אל-כרסאויסמירההתוניסאית,
התוניסאית.השירהשלבאנתולוגיהשהופיע

התרבותשרשלבחסותויצאההאנתולוגיה
אותהלרכושוניתן , 1990בשנתהתוניסאי
מדובראין ,כלומר-הספריםבחנויות
המצוי ,גלויבפרסוםאלאמחתרתיבפרסום
היא:השירשלכותרתוהרבים.ברשות
הערבית",במולדתהסודייםהתיקים"ייפתחו
שלאהוא,המשוררתשלטיעונהועיקר
הערביהאזרחשלבמצוקתואשמהישראל

תיקיהעלהחשאיתהמשטרהאלאבמולדתו
ולדכאלרדוףלשלטוןהמאפשריםהחשאיים,

התיקיםמ~רתואמנם, .הערביהאזרחאת

מנתעלנכתבהזוספרות
וכוונתהולהרתיע,לתעד
המשקפתמראהלחוות

קשהמציאות

התיאוריםביסודהנמצאתהיאהסודיים

התייחסותבהםאין .הסוהרבתיבספרות

כלפימופנההחשדותועיקר ,לישראלישירה
מעצמהסוכניאלולאהמשטרנגדהחותרים

ישראלאלהקשרמרומזמחפוזאצלרקזרה.
קשרללאכאילושם,"אל-כרנכ",ביצירתו
בביתסתםשלדיוןמתפתח ,ברורעלילתי
-ישראלעםהשלמהשלהאפשרותעלהקפה
התמורהאתכמבשרנראהשבשעתוקטע,

סיפוראלמתקשראךזה,בענייןהמצרית
אסוציאטיבי,באופןרקהעלילה

בספרותזהגלעלהנמניםהרומניםהםואלה
הופיע"אל-כרנכ"זמננו:בתהערבית
שלאל-מתוסס"ש-"שרק,למרותראשון,

לפניו.כנראהנכתבמניףאל-רחמןעבד
יצאה"אל-כרנכ"שלהראשונההמהדורה

על-ידיעוכבשפרסומהלאחר , 1974בשנת
הרומןכתיבתואילוכשנה,המצריתהצנזורה
בשנתהסתיימההתיכון"לים"מזרחית

בשנתיצאההראשונההמהדורהאך , 1972

יצאע'אנםפ'תחימאתתו"של"סודו , 1977
 , 1987בשנת"אל-הלאל"בהוצאתלאור

"מגוריסעיד,רפעתשלסיפוריוושני
בכרךיצאוו"היריקה"העליונותהקומות

הראשון-נכתבואך , 1987בשנתאחד

הרומן , 1980בשנתוהשני 1978בשנת

היםמזרחאו ...ועכשיו"פהמניף,שלהשני
 , 1991בשנתלאוריצאנוספת"פעםהתיכון

למותרובהיקף.בכמותמכולםהגדולוהוא
אישיותםבגללהן-אלהיצירותכילציין
אתהעסיקו-תוכנןבגללוהןהמחבריםשל

ישהתעניינות.שללמוקדוהיוהביקורת
סעידרפעתרקהמחבריםמכלכי ,עודלציין
המתואראתמסוימתבמידהבשרועלחווה

חומרהשלמידהבאותהלאכיאףברומנים,
כי ,לצייןראויכןזאת.חווהרומניםשגיבורי

אתופרסמוכתבוהמצריםהסופרים

ללאחייםהםושםבמצרים,יצירותיהם

 ,עיראקישהואמניף,אל-רחמןעבדהפרעה.
היהיכוללאכילהניחויש ,בארצוחיאינו

ראשוןרומןפרסוםלאחרבנסחהבהלחיות
ממקמיםשהמצריםהוא,נוסףהבדלזה.מסוג
סוהרבתיומצייניםבמצריםסיפוריהםאת

מניףואילוהזוועות,בוצעושבהםידועים
מתרחשיםבהןהארצותמציוןנמנע

מזכירשהואהסוהרבתיושמותהאירועים

לזהותקושיאיןזאתלמרותברובם.בדויים
 .הסוהרבתיואתהארצותאת

המשטרההתעללותעלמספר"אל-כרנכ"
סטודנטים.בקבוצתהמצריתהחשאית

-המהפכה""ילדיבעצםהםאלהסטודנטים
ורכשוענייםכבניממעמדםנחלצובזכותה
במהפכהלבםבכלהאמינוהםהשכלה.

נחשדושוניםמטעמיםאךובשליחותה,
הקומוניסטיתלתנועהבהשתייכותלסירוגין
פעםבכלהמוסלמים.האחיםולתנועת
קשות,עונוהחשדותאתוהכחישושנחקרו

האשמה.אתעצמםעללקבלשנאלצועד
הודאההעינויים,לאחרבאה,המקריםבכל
מבוססים.היולאהחשדותבכךהמשטרהשל
עצמועללקבלחלקנאלץכךכדיתוךאך

המשטרהשלנסתריםמודיעיםשלתפקיד
הנערהנאלצתהאירוניהלמרבההחשאית.
קשותעונתהאסירהשבהיותה-שבחבורה

להסגיר-רוחהאתלשבורמנתעלונאנסה
עצמהעלקיבלהשהיאידעשלאאהובה,את

גםהמשטרה.בשירותמודיעהשלתפקיד
הםאךזה,תפקידעצמועללקבלנאלץהוא
נמנעכשהוא .לרעותואישזאתגילולא

זוחיתההקומוניסט,חברועלמלהלשין
יסודקייםברומן .אותושהסגירהאהובתו

עלהתצפיתנקודתשכןמובהק,סימבולי
ביתבעלתקרנפולה,שלהיאהמתרחש

אתהמסמלתאשה"אל-כרבב",הקפה
יפהעדייןאךצעירהאינההיאמצרים:

בקומוניסטמאוהבתהיאלאהבה.וצמאה
במהלךנרצחשגםהיחידהסטודנטים,שבין

מתאבלתוהיאקשותבהפגעמותוהעינויים.
כיתקוותהמתעוררתאס-אסאולם ,מותועל
אתאליהשישיבצעיראהובלהיימצאעוד
החיים.טעם

המופיעה ,השעוןבאפיזודתפותחתהעלילה
מלכתעומדהשעוןהחדשה:בספרותתכופות

עםמתקשרזהעניין .תיקוןטעוןוהוא

 ,הרומןבמהלךונשניתהחוזרתההערכה
במהלכהשחלקלקולבעצםהואשהמתואר
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חוזרמוטיבביסודה.חיוביתהתפתחותשל
הסטודנטים,שלמבוכתםאתמבטאזה

שדבריםלעובדה,הסברלמצואהמבקשים
ההפיכהמשטרבחסותמתרחשיםנוראים

מתןשלהתופעהבו.מאמיניםכךכלשהם
מתרחשותשבחסותוהנערץ,למשטרחפות

המשטרמתולדותמוכרתזוועות,
עשירה,ספרותקיימתכידוע,הקומוניסטי.

המשטרהקורבנותמנסיםכיצדהמתארת

עצמםשהם ,המשטרעללחפותהחשאית
בהסבריםמשתמשיםהם :להקמתוסייעו

השתלטוזריםכוחותכאילופאראנואידים,
מנתעלהמהפכנימהמנגנוןחלקעלבערומה
להצילוכדישנדרשוכלמבפנים,בולחבל
ההנהגהשללבהתשומתאתלהסבהוא

להניח,סבירהחתרנית.למזימההנערצת
המשטרהקורבנותגםניסוזהשבאופן

שללגיבוריובדומהבמצרים,החשאית
שנפלוהזוועהאתלעצמםלתרץ ,מחפוז

האמתאתוהבינושהתפכחועדבחלקם,
לאשורה.

מעלה ,"אל-כרנכ"כמו ,אל-מתוסט"'ש'רק
 .פוליטיאסירשסובלהעינוייםזוועותאת

למסורלאלצוהעינוייםמטרתאיןהפעם
בולחזורלחייבואלאמידע,אועדות

 ,בפומביכךעלולהצהירהמדיניתמהשקפתו
אלה-החבריםידיאתלרפותעל-מנת
 .נתפסולאשעדייןואלההסוהרשבבית
עינוייםשלשניםלאחרנשברהסיפורגיבור
עלוחותםאנוש,חולהכשהואקשים,

חייוזאתלאחראךהמבוקשת.ההצהרה
אינווהוא ,אותומייסרמצפונוחיים.אינם

הבגידה.במחירשהושגהבחירותמנוחמוצא

מנסההואריפוילצורךבחו"לשהייתובעת
הואוכאשרהאדום,לצלבהזוועותעללדווח
האיוםאתלהסיר(כדילארצולשובנאלץ
הוא-ערובה)כבןשנאסרמשפחהקרובמעל
הארץשםעינויים.מרובמתולבסוף ,נאסר
עיראק.עםלזהותהמקובלאך ,מוזכראינו

שתכליתהעובדה,מודגשתהרומניםבשני
אלאבכוחעדותהוצאתאינההעינויים
ישולכך-האסיריםשלרוחםשבירת

העינויים,תולדותמיוחדת.משמעות
משקפיםקדומים,מימיםעודהמוכרים

המופעלכאמצעיהעינוישלשונותתפיסות
דבר,שלביסודוהשלטון.רשויותעל-ידי
למסורהעדאתלחייבמנתעלבאהעינוי
והדבר ,מרצוןלמסרהמוכןהואשאיןעדות
החוקלשמירתהכרחיכאמצעינתפס

 ,יותרמאוחרותבתקופותבמדינה.
אתביטלוהמשפטמערכותעלכשהנורמות

נותרועדות,לקבלתכאמצעיהעינוי
-השליטעללהגןשבאכאמצעיהעינויים

תפיסהמתנכלים.מפני-הריבוןעלכלומר
 , lese majesteהצרפתיבמונחהתבטאהזו

היהלאזהותחום ,הריבוןנגדפשע-כלומר
השופטת.הרשותבידינתון

בעינוייםהכירהלאהמשפטיתהמערכת

 ,למשלבאנגליה,החוק.לשמירתכאמצעי
 ,-18ההמאהבןהאנגליהמשפטןהסביר

הםהעינויאמצעיכי ,בלאקסטוןויליאם
המערכתשלולאהמדינה,שלמכשיר

 an engine of state not ofהמשפטית:
aw .מסורזהאמצעיהיהבאנגליהואמנם,ו

שלסונימוסד , Privy Councilה-בידי

כדיקריבעהוא,לצרכיושימושבושעשה
השליטנגדמזימותלסכלאולחשוף

נגדלקושרשנחשבמיאתולהעניש
כיהאירופים,סברו-19הבמאההמלכות.
שהכריזכפיהעולם,מןחלפוהעינויים

 , 1874בשנתהוגרויקטור

המשמשכאמצעיהעינוייםשתפיסת ,מעניין

שלאינטגראליחלקמהווהואינוהמדינהאת
גםמקובלתחיתההמשפטית,המערכת
בספרו ,הדפרופסורהעותמאנית.באימפריה

Studies in Old Ottoman Criminal " 
" Law ,מכירהאינההשריעהכימסביר

עינויים.על-ידישהושגההודאהשלבתוקפה
המשפטיתלמערכתמחוץנהוגיםהיועינויים

המשפטעל-פיהנהוגהליךכלומר , orf-כ
הותרוזהנוהלעל-פיגםאךהחילוני.
הצביעונסיבתיותעדויותכאשררקעינויים

בעבירהאשםאמנםשהנאשם ,כךעל
היהאזבכך:להודותומסרבלוהמיוחסת
הנאשםמסירתאתלאשרצריךהקאדי
ולא-שהם , ehl-i orfהחילוניהחוקלאנשי

העינוייםאתביצעו-השרעיהמשפטבית

 ,ככלל • kanOnה- ,הקיסרילחוקבהתאם
בהםראוולאלעינוייםהתנגדוהמופתים

שהמעניםלמרות •המשפטימהתהליךחלק
מתשהנאשםבמקרהתביעהמפניחסיניםהיו

עונשםלהטילנוהגיםהקאדיםהיוידם,תחת
שלאנאשםשללמותושגרמומעניםעל

 •אשמתוהוכחה
שלהאטיולוגיההבנתלצורךחשובזהרקע

הסופריםמוקיעיםשאותההתופעה,

עינוייםמתאריםהםדנים.אנושביצירותיהם

המדינההופעתעם-עשוובששבו

לגיטימיאמצעי-באירופההטוטאליסארית
שאיןחשודיםחקירתלצורךהמדינה,בידי

ללאהענשתםלצורךאולאשמתם,הוכחות
 leseהמושגהפךכזובמדינהמשפט.

majeste ל-והיהese nation ,כלומרו-
להילחםישכזהפשעוכנגדהעם:נגדפשע
לכן,הסתייגות.ללאהאמצעים,בכל

למערכתשמחוץאמצעיעודאינםהעינויים
מבחינהשלה.אינסגראליחלקאלאהמשפט,
על--אלא ,דופיבהםשאיןרקלאמוסרית

הם-הסוסאליסאריהמשטרשלהתפיסהפי
מכליותרגבוההמוסריתברמהמצויים
נגדמכווניםשהםמשום ,אחרמשפסיאמצעי

המענים ,כןעליתרהנסתרים.העםאויבי
אתהמשרתיםמובחרים,כאנשיםנתפשים

ואףהמדינה,שלביותרהחיוניהאינטרס
מסורהלכן •כךעלנאותהתמורהמקבלים

לחשודיםמוותדיןלפסוקהרשותבידם
לתביעותיהם.נעניםשאינם

כאמצעיעינוייםהצרפתיםהנהיגובאלג'יר
ובעקבותשלהם,הלאומיהאינטרסלהגנת

ממשלתעלשנמתחההחריפההביקורת
אזאחראישהיה ,מאסוהגנראליצאצרפת,

השיטה.להגנת ,באלג'ירהצבאלפעולות
מסרתםואתהעינוייםכלליאתהגדירהוא

"מאסויזם",המושגנטבעומאזהנעלה,
שלהלגיטימיותתפיסתאתשמעביר
על-פיהדמוקראסי.העולםאלגםהעינויים
כלליםעללהקפידחייבהמענה ,זותפיסה

העינוימסדיזם.הימנעותכגון"אנושיים",

מהאולי-הצורךבמידתרקלהיעשותצריך
ויש-לבראובדו"חמתון""לחזשקרוי

למעשה,מודה.שהנחקרברגעאותולהפסיק
 •ביותרהבוטהבאורחמופריםאלהכללים

ברומןמחפוזמדגיםזותפיסהשלמהותהאת
לאחרהמענה.שלדמותובאמצעותשלו

ח'אלדהמענה,פוטרהימיםששתמלחמת
מסוימתתקופהבמאסרהושם ,צפ'ואן

עםנפגשלימיםחולה.כשהואוהשתחרר
שבו"אל-כרבב",הקפהבביתקרבנותיו

הסבירחרסההבעתכלוללאלהתאסף,נהגו
המתנגדכאדםמתגלההוא .עקרונותיואת
מתנגדוהדיקטטורה,השיעבודצורותלכל

ובחירותבקדמהורואהבאלימותלשימוש
הואכןכמולקיימם.שישעליםבערכים
הציוויליזציהעקרונותבקבלתנלהבתומך

ההסתייגויותלזניחתוקוראהמערבית
מחפוזשלהמסר .העברבמורשתשמקורן
הגנתם,ולמעןכאלהערכיםבשםברור:
הפשעיםאתבהםהמאמיניםמבצעים ,כביכול

ממשזוהיהאנושות.נגדביותרהחמורים

המאסויזם.עקרונותשלהדגמה
כלאתמאדמעסיקההמענהשלדמותו

 ,למשלע'אנם,פ'תחישהזכרתי.הסופרים
להתבוננותשלוהרומןכלאתהקדיש
שללסרקזםנוסהאינוע'נאם .זובדמות
המענהשלאכזריותואתהמייחס ,מחפוז
הואנעלים.עקרונותשלמעוותתלהבנה
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לאותםשנאההחדורכאדםהמענהאתמתאר
האריסטוקרטיהבנילרובאינטלקטואלים,

אימצואשראמידיםאנשיםכללובדרך
פסולות,מדיניותתיאוריותלעצמם

סוכותאתממנולשלולעלולהשהגשמתן
הואאותומהמשטרמקבלשהואההנאה
הסוהרלביתמגיעיםהםכאשרמשרת.

חיוניצורךרואההואפוליטיים,כאסירים
אותםלאנוסרוצההוא .עפרעדבהשפלתם

מהןהפריווילגיותמכלבתודעתם, ,להיפרד
על-ידיעושההואזאתנאסרו.בסדםנהנו

-והשפלהמכות-רצחשכולהפניםקבלת
המתואריםהסוהרבתיבכלהמקובלנוהג

מסתייעהואזהלצורך •הללוברומנים
קציןשלבפיקודוהפועלתמאומנת,ביחידה
מהכאתעצומהפיזיתהנאההמפיק ,מיןסוסה

ומהשפלתםהיוולדםכביוםעירומיםאנשים
שמוצאהצידוקמהולראותמענייןהמוחלטת.

ממניעיםהפועל ,סוהרביתמפקדאותולו
שסירבאסירידיובמווהורגשנאה,של

דווקאמסתמךהואההשפלה:לסקסילהיכנע
באנגליההיוקרתייםבבתי-הספרהנעשהעל

חדשיםתלמידיםמתקבליםשבהםובארה"ב,
והשפלות,במכותמהםהבוגריםעל-ידי
איןשלהם.הבכורהמעמדאתלבססשנועדו

אתשהנחוהסוגמןמערבייםרעיונותאלו
זאת,בכלאך ,המחפוזיהמענהשלמחשבתו

המענהשלהדמוייםעולםלקוחהפעםגם
בשלבאסיררציחתאגב,המערב.מהווי

 .שהוזכרויםמבהרובכלמתוארתהעינויים
שלהחרטהדברשלבסופובאהגםבכולם
אשרהיחידהופסימיתהאהנימה-המענה

אלה.יםמבברומצויה
גםמתוארתלמענההנגרמתמיניתהנאה
בולסתהיאאבלהאחרים,הסופריםאצל

"היריקה".סעידרפעתשלבסיפורבמיוחד
מחייהמתוסכל ,קציןהואזהבסיפורהמענה
נישואי-נישאלה ,אשתועםשלוהמין

הואעבודתובמסגרתאהבה.ללאתועלת
הנראהככליפה,פלסטיניתנערהחוקר

שאף ,פוליטיאסיר ,צעירסופרשלמאהבת
חוקרהקציןאהבה.לסיפורכנושאבהבחר
ארגוןעלפרסיםמפיהלחלץכדיהנערהאת

 ,אליובהשתייכותחשודהשהיא ,פלסטיני
בתמיכההחשוד ,הצעירהסופרעלוכן

עדהנערהאתומענהחוקרהקציןבארגון.

אשתועםיחסיומגיעיםובמקבילמתה,שהיא
ביתםאתלעזובנאלץוהוא ,למשבר

המשותף.

חזקהמיניהדחףהיהלאמלכתחילהאםגם
הרימענים,להיותהנבחריםאצלבמיוחד
שמעשהעדהזמןעםומתפתחהולךשהוא

ישלכךעדותסיפוק;להםגורםהעינוי
שלהבחירהאופןאתשבדקובמחקרים

למענים.היומאזהתפתחותםואתמענים
והןבכמותההן ,ביותרהגדולההיצירה

העינויים,תופעתסביבהסובבתבעמקותה,

לנושא>:שהקדיש(השנייהמניףשלזוהיא
מניףפתחהראשוןספרואת .ועכשיו""פה

ומסרתהאדם,זכויותממגילתבמובאה
מופרותאיךלעולםלהודיעהיאהסיפור
לזוועותהאחראיםעל-ידיאלהזכויות

זואמונההתיכון",לים"ממזרחהנעשות
למלחמהחיוניכאמצעיהמידעבהפצת
ספראבלהשני.בספרוגםמודגשתבתופעה

הרבההזוועותותיאורינרגשיותרהרבהזה

החקיקהמןלמובאותבניגודמפורסים.יותר
יצירתואתהפותחותהבינלאומית,

מניףשלהשנייהיצירתופותחתהראשונה,
אשרהמוסלמית,המסורתמןבמובאות
למשטרה.עמוקהשנאהמבטאות
קרבנות,שנישלמסיפוריהםמורכבהספר

ונפגשומאסרשלשניםלאחרשהשתחררו
טיפולקיבלושבובפראג,החוליםבבית

אסירשלסיפורוהואהראשוןהסיפוררפואי.
בשםבספרהמכונהמסעודיה,פוליטי
שלמה"קווינסס"לנוהמוכר(שם,"מוראן"

מובאהשניבחלק .)המלח""ערימניף
עםהמזוההמ"עמוריה"אסירשלסיפורו
מהםאחדכלשלהמאסרתקופותעיראק.

שהתופעהכשם

בעיקרההיאהמתוארת

גםכךהמערב,מןיבוא

שאין-נגדההמחאה

מערכהלהמעיט
ביטויהיא-וחשיבותה

המערבמןלהשפעה

המאסרתקופתראשית,לשתיים:מתחלקות
במסרההאסירמוחזקשאזמשפס,ללא

שתישברעדאו ,באשמתושיודהעדלענותו
 .בפיומעניושישימומידעכלויאשו"'רוחו

לאחרה"רגיל",המאסרהיאהשנייההתקופה
נמשךזהמאסרהעינויים.תקופתשתמה

משפס,ביתשלדיןפסקבתוקףשנים,מספר
הודולאשהנאשמיםעברותעלחוסלוהוא

מהזולת ,לכךהוכחהנמצאהלאוגם ,שעברו
האסירשלסיפורוהסודיים.בתיקיםשנמצא
מאסרושלהראשוןהפרקאתמתארהסעודי

הואזותקופהשלאחרבמידע,ומסתיים
הסוהרבביתנוספותשניםחמשהוחזק

מספרהואאיןאלהשניםעלאולםהרגיל.
אתמתארהעיראקיהאסירשלסיפורו .דבר

 ,דיןפסקבתוקףמאסרושנותאחת-עשרה
שעליההעינויים,תקופתשתמהלאחרשניתן

באופןיודעים.איננומשכהושאתמסופראין

המאסרסוגישניעלמידעמקבליםאנוזה
על-נגזריםשניהם-ארצותבאותןהנהוגים

שנירבה.בהבלטהשמודגשכפיחוק,פי
בביתשהותםפמשךשהתיידדוהאסירים,

במגמהקורותיהםאתכותביםהחולים,
לידיעתסיפוריהםאתלהביאמפורשת

הרפואיהטיפולשגםמעניין,החופשי.העולם
מקורבמערב,נעשיםהזוועותחשיפתוגם

-יחדגםהתופעותשתישלההשראה
שניביןההבדלנגדם.והמאבקהעינויים,

על-ידישנגזרזה ,שבשניהואהמאסרסוגי
שגרהעל-פיהאסיריםחייםמשפט,בית

גםאמנםחייהם.אורחאתהמסדירהמסוימת,

אףפעםומדיהשפלה,חייחייםהםשם
התנהגותבגללעינוייםעליהםנגזרים
אך .הסוהרביתלהנהלתנראיתשאינה

האסיריםעםמתרועעיםהפוליטייםהאסירים
מהווהיחםביבהיחסיםומערכתהפליליים

היצירהשלזהחלק .כשלעצמומענייןנושא
דוסטוייבסקישלליצירתורבהבמידהדומה

משובץהואהמוות".מבית"רשימות

האימיםמשטראתרקלאהמתאריםאירועים,
 .גםאלא ,במאסרהכרוכההאנושיתוההשפלה

שלשניםבמשךהנחשפיםהאנושיחסיאת
זאת,לעומתהסוהר.בביתמשותפתישיבה
לשםהמאסרתקופתאתהמתארהחלק

כדיעדהמפורטיםבתיאוריומחרידעינויים,

האסירשלסיפורובסוף .לקראושקשהכך
 ,מענהועםמניףאותומפגישהעיראקי

רפואילטיפולונשלחאנושהמחלהשחלה
בשונה-זהמענהנפגשים.הםשם ,בפריז

ערכיםבשוםנאחזאינו-מחפוזשלמהמענה
מבקשפשוטאלא ,מעשיולהסברתנעלים
 .חטאיועלומאלוהיםמקורבנומחילה
הואהמענהאלמניףעליחסוזומבחינה

ללאפושעהואהאישביותר:הבלתי-סלחני
פשוטהואמותוערשועלוסרקכחלכל

 .חטאיועלמחילהמבקש

מנתעלנכתבהזושספרות ,בכךספקאין
מראהלהוותוכוונתהולהרתיע,לתעד

דה-סטאלמראםקשה.מציאותהמשקפת
הארץהיאמאושרתכי , 1800בשנתכתבה

מרוצים,הסוחריםעגומים,הסופריםשבה

קשה .רצוןשבעוההמוןמלנכולייםהעשירים
עלמעידהפההנדונההספרותאםלדעת

הוכחטרםאךההמונים,שלהרצוןשביעות
יםנהגאינםהמתואריםשהמשטרים

מודגשתשהזכרתיהיצירותבכלמתמיכתם.
מהאסיריםהעםפשוטישלההסתייגות
אליהם,היחסמייצגים.שהםוממההפוליטיים

מצדוהןהכלאבתישלטונותמצדהן
מהולהשנאהעלמעידהפליליים,האסירים
מעמד ,המשטרמןהנהנההמעמדבקנאה.

מסתייגהזכירה,שדה-סטאלהסוחרים
מביאמניףהחתרנית.הפוליטיתמהפעילות

אבבתארוקיצוניכיסוילכללהדבראת
שלהנוקשהביחסהתומך ,ומכובדעשיר
אסירשהיהבנוכלפיהסוהרביתהנהלת
חסרזהאין(ואוליהמשפחהלחרפת ,פוליטי

קיצונישהיהזה,בןשדווקאמשמעות

שללמודיעוהפךלבסוףנשבר ,בעמדותיו
החשאית).המשטרה

כיוםהמקובלתההסתייגותשלמרות ,דומני
כיהגורסת ,טאןהיפוליטשלמתפיסתו
נתוניאתהמשקףמסמךהיאהספרות

שספרותלעובדה,להתכחשאיןהתקופה,
אומצבלתעדבעיקרבאההסוהרבתי

רקלהוסיףהיהיכולהיוצרהדמיוןתופעה.

 40בעמ'המשך
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וסילביחסקסטוןאןשלבת-דורןריץ',אדריאן
בתודעההנקלטחעולוכשלמשוררתהיאפלאת',
נולדה.שלחופשריבונית,נשית,

יהודיתלמשפחהבבולטימור-1929בנולדהריץ'
"עולםהראשוןספרהרדקליף.במנבלתולמזח

המשורריםבסדרת-1951באורראהמשתנה"

הבאיםספריהשניייל.אוניברסיטתשלהצעירים
כלה"של"ותצלומים ) 1955 (היהלומים""מנסרי

שניחנהכמשוררתשלחהמוניטיןאתחיזקו ) 1963 (
 .והומורצלילותמדויק.בביטוי
סקסטוןאןעםהתיידדההחמישיםשנותבסוף

ניכריםזוידידותשלאותותיהפלאת.וסילביח
בשירתןרשמוהחןשבשניםהשלוש,בשירת

משורריםעםפנימישיחמעיןחווידויית,האישית,

 .אחרים

אלחשתרגומים ,) 1975 (שיריחלמבחרבהקדמה
אלומלים"בהדפיסיריץ':כתבה ,ממנולקוחים

שלעירומםמולניצביםאנובמכונת-חכתיבח
וחציוויליזציחחפאטריארכליתבפוליטיקהחכשלונות

פירושובתקופתנואשהלחיותחפאטריארכלית.
קוצרשמחה,כעס,שלרגילותבלתיצורותלדעת
היא ,ניירגביעלמליםשירח,ותקווה.אחנה,רוח,

די",נחאיןאךהכרחית

ביותרהחשוביםהמשורריםעםכיוםנמניתריץ'

שירתחבשלבעיקרנודעשמעהבארח"ב.
כלסביתהארון"מן"יציאתהובשלח"פמיניסטית"

הענייןמןבהרבהחורגתחשיבותהזאת,עםמוצהרת.

להביעמיכולתההתרשםהציבורשכןחייה,בקורות
שהגדירהאשהשלשלםחייםבסיוןובעוצמבחוכמה

ריבונותה.מונחיאתשירתהבמו

אורראהאשה""ילודריץ'שלהפולמוסיספרה
גיאכרמיתשלבתרגומהשניםכארבעלפניבעברית
ב-בישראלוביקורהעובד>,עםאפקים,(ספרית

אתבעוצמחהמבטאנפלאשירהניבאף 1966
ירושלים.שלבאווירתההשורההלאומיתהמתיחות
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החורשתערוכות

רוןזיוה

סטמצקיאביגדור

1989-1908 
רטרוספקטיבה

תל-אביבמוזיאון
ואיריתפישריונחאוצרים:

חרד

כתוב: 1975משנתהעממיתבאנציקלופדיה
נולד .ישראליצייר ,מצקיסטגדור"אבי

מ-בארץהלירי.המופשטממבשריברוסיה.
הושפעונפריס.בבצלאללמד , 1922

בציוריויישמוהצרפתימהאקספרסיוניזם

'אופקיםמייסדיביןהיה .מהארץאווירה

קייםטהור.במופשטוהתמקדחדשים',

רבות,"תערוכות

אנציקלופדימוצרהואזהאכזריתקציר
יצירהלהיקףסדוםמיסת •והכרחימוכר
מישכזה,בתור •היסטוריותזכירענק,

גםהנכונה,ברגללהיסטוריהנכנסבושזוכה
מזלוהתמזלואם .מותולאחרקורהזהאם

הריהו , " ...שלהתווךמעמודי"אחדוהוא
למדףומצטרףכרסעבלספרגםזוכה

קשה.בכריכההספרים

 .ביושרזהאתהרוויחססמצקי
עודואתם ,וססמצקישסרייכמן ,זריצקי

ממזרחארצהשעלואמניםשלגדולהקבוצה
עובדהקבעו ,-20הבשנותוממערבהאירופה

טהורותצורניותבבעיותבהתמקדםבשטח

שלהאידיאליססייםמהניסוייםובשחרורם
 ,-1918דודמגדל ,-1906(בצלאלהתקופה

וכל ,אגד ,מסד ,תומרהרעיוניותהקבוצות
דוראחריהםמשכוהםלמיניהן>.הססודיות

כלהמופשט.אל ,"המודרנה"אלצעיריםשל
גליקסברג,כמוהאחרים,פויס""חניכי
סלונים ,ליסוינובסקי ,אתר ,מוקדי ,אבני
רבותשניםעודהמשיכווסוביםרביםועוד

 ,ופיקסודואר ,סוסיך ,סזאןבהשראתלצייר
קשהלכןנשכרת.יצאההישראליתוהאמנות

(שסרייכמןהסגריריבססמצקילהסתכלהיום
לחושבליואביב>קיץהםלטעמיוזריצקי

שנותציירישלהטרגדיהאתקלהבעצבנות
"אותושציירו ,בכללועד-50העד-20ה

נושאים,אותם-ססמצקי>(כוללדבר"
אםבין-צבעיםאותםאפילונופים,אותם

אפלפסטל.אושמן ,אקוורלאוגואשזה

בדעל,שמן 1947אשהשלפרוסומהססמצקי:אביגדור

 ,יותרובהירפחותבהיר ,יותרואפלפחות
נכונה,ציורית,מקצועית,צבעהנחתלכולם

ודמות,נוףמשעממת.כמעטאידיאולוגית,
דייגים, ,יפו ,עכוצפת,כנרת,בנוף,דמות

ותל-ירושליםומנדולינה,אשה ,עצמידיוקן
האוהביםישראלארץצייריאביב.

שרותהקירשעלהתמונותוהמסוכסכים.
מאמיניםמזמןכברואנחנו ,באנו""אנובעוז

 .להן
אתאצרתיכאשראישי.וידויחייבתאניכאן

לפני ) 1951-1906 (אבניאהווןתערוכת
אמןגיליתיהמחודש,אבניבמכוןכשנה
אתהואגםשציירכמוהומאיןורגישנפלא

פויסאתבמטבח,הסבתאאתהחלוצים,
פעם .שינקיןברח'והמשתלהואיטליה

תמידאך ,אקספרסיביופעםאימפרסיוניסטי

אבנישלחייומופשט.לאאםגם ,וליריחם
כאבאתעמולקחוהואבאינם,נקטעו

שסריכמןבושבגדוהגדולה,הבגידה

ב-שלוהסטודיואתעזבוכאשרוסטימצקי
רבים.תלמידיםואתם , 1945
לאודאיוזובתערוכה,היותמונותכמאה
הושאלושלאהתמונות .הכולהקיפה

פרטיים.לאספניםבעיקרשייכותלתערוכה
מסרבים.היולא-למוזיאון

"אבניכתוב:העממיתבאנציקלופדיה
לארץעלהרוסיה.ילידישראליצייר .אחרון

הושפע ,בצלאלהספרבביתלמד , 5-192ב
בטכניקהוצייר ,האימפרסיוניסטיהציורמן

בתל-יסד-1936ב ,משפחתומבנירביםזו
הנקרא ,ולפיסוללציורהאולפןאתאביב
שמו",עלעתה
ההבדלים.אתמצא

אמנוןמאליהם.מתבקשיםוספרתערוכה
בתערוכהוביקרמאיטליהשקפץ ,ברזל
הספרעלבהתרגשותדיבראבני,במכון

 •נכתב.לאשעודהאמיתי
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ת"אמוזיאון

גינתוןאלןאוצרת:

הברותלשרתמנתעלבמיוחדשנוצקו
בסיסיות.תינוקיות

אתבתוכוהמכילנשי'הפמניסטי'האספקט
בסכימהלהסתייםיכולאינו"בית"המושג

לאגםוהקיר'עלביצבעוביתשל
הצלחהללאלהעלותהמנסיםבמאווררים,

אנכרוניסטית.דוגמהבעלכבדוילון
כפיסיבי'דומישלהמוקדמותבעבודותיה

רוטטרישוםכמוהיוהמכופפיםהדקיםהעץ

,החסריםותנועהאצילותבהםחיתהומרק.ד
הקונספט,שלהמגושמתהשכלתנותפה.

מחיר'בכלמרדיאלילהיותרצוןמתוך
 •המטרה.אתמחטיאה

ראפס-קרמרשושי

אסמבלאד'ים
אומן,שרהגלריה

תל-אביב

היא .הקירעלקולאז'יםעושהואפסשושי
פיסולצילום,כמושונותטכניקותמשלבת

 1993אנדרסהעםבית ,דרמינידרורה

כוטוןו

פרנסהרקלאזחבמוזיאוןסררן

רוחנייםאבותישדומינידרורהשללפסלים
רבים.

עםאחדפהבהבלאותהלהזכיראוהבים
ועוד'קארוניאנתרקינג,פיליפברנקוזי'

עושהלאזההבריטי.הפיסולאסכולתחניכי
זובתערוכהמוכיחההיארע.שירותלה

משלי"וטיפההכלליהים"מןכמושמשפט
ברכהלגשםלהפוךיכולרייכמן>(חנניה
ידיה.תחת

הרהיטיםדמוייוהחלל'הקירהרצפה,פסלי
כולםהכחולות,הגיגיותובעיקרוהבתים,
-מרמזיםנוספים,וחומריםצבועץעעשויים
סימנים-המודלשללפנורמהמעבר

מינימליסטית.באסתטיקהפמיניסטיים,
אתאהבתילאאישיתשאנילמרות

לגימורלביצוע,מפרגנתאניהתערוכה,
הופךעבודתה,חומרהעץ'ולצבעוניות.

לפלסטלינה,דומינישלהאמונותידיהתחת
 ~-------------~מאירידליהכמולפחותאליומחוברתוהיא

לעשות,מהאבלהבזלת;לסלעי
יציקותעםליהסתדרהלאשהקונספציה
לאמבטיותשהוכנסוהקרות,האלומיניום

סימניםאונעל.מוקשיכמוונראולתינוק
ונו')קמץחיריק,סגול'(צירה,בניקוד

במוזיאוןסדרןאליניגששניםכמהלפני
עליוהיהניכר •לדברוהתחילתל-אביב
האמנותשביןהדמדומיםבאזורששהותו

שלהקבועיםלאוספיםהעכשווית
וכאוס.שיממוןעליומשרההקלאסיקה

ה"סופרלטיבים"כלאתזוכרתאינני
נחוםשללעבודהמלבדליצירות,שהעניק

 ע~~;ך~י~~,,ידועלשכונתההקירעלטבת
t;ימיהיוהימיםשבורה).(סוכה "ה~ינ

 •שלובדרךשמחוהואלשמחה,מועדים
לראייןלהזדמנותוחיכיתיאתו'שמחתי

חושביםאדםבניכידועשהםסדרנים,כמה

דבר.לכל
התריסשוב.קרהזהגרוסמיכאלבתערוכת

בצבעיהיוקדוהמינימליזםהקירעלהנשען
שהיהאחר'לסדרןהלוצינציותגרמוצהוב
שלושהאתי.כשדיברשיגעוןסףעל

אותוהפכוחושיםטשטוששלחודשים
היהיכוללאאופןבשום •מהלךל"צהובון"

 Qניחומיוחיפשהשמחה,מהעללהבין

הצופים.אצלוהסברים
עלהרוחות.קצתנרגעוסטמצקי'כשהגיע

העמדתיזאתבכלפה?להתלונןישמה
נפלולאהםלהפתעתיבמבחן.סדרניםכמה
במדיישבוהישנהרוסיהשגריריבפח.

הסתכלוק.ג.ב,חקירתבפניכמוהשמירה
"~סורכבדבמבטאופלטובפחדלצדדים

 ."ר~ן~
שעמום.איזה

- ready-וציור mades אמירהלכלל
היותהמכוחסובלתשאינהדקורטיבית,

המדרשהשלהקולאז'יסטיתהתפיסהכזאת.
שלהכוהנתהגדולהוין'ליהודיתבנוסח

אתהוכיחהוהסובלים,הקרועיםהדיקטים
-השנותשלבמערכתנכונהכתפיסהעצמה

עביה"."אמנותהשםאתהנושאת , 70

צבועלקירהמודבקהזולהחומרביןהשילוב
אתהמלווההיומרניהשםלביןושםפה

העבירואיקרוס")"דדלוס(למשל:היצירה
הדימוישבהאחרת,לספרההצופהאת

לוואומרהחומרי'עלעולההמטפוריהרוחני
בגדיעכשיועליךמלבישאני"היכנע,
אתליותביאזהבכוחךלךואתהמלכות
 " •••הכסףאתגםואוליהכבוד'
למופשטעביהמאמנותלדיןעברהבינתיים

שםגםוכנראהיקרות,מסגרותעםעשיר

ואפסבשושיעוסקיםאנואבלטוב;תרגיש
אינההפרשיותוסמיכותוין'לביהודיתולא

צעירתוצרשהיאמשוםאיש,להביךצריכה
התקופה,מרעננותבהשישהמדרשה,של

מעניינים.וצירופיה

ומשמשותמאוד'ציוריותהקירעלהעבודות
צורותצבעים,בעלותקטנותכחידות

 •נעימות.ויזואליותואסוסיאציות

קירעל-עבודהואפסשושי

 ' 93יוני-ימא
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המסורתשלהמודרניות
זריצקיחזלטח

ליודעי-ח"ן?אמנותקיימתאם
שמחזיקלמירקהמובנתאמנות,

התרבותשלבמפתח-הצפנים--
נוצרה?היאשבה

בג'ונגלאובורנאובאיכזונשמרהאולי
ציוויליזציהבעלתבארץאולם ,האפריקאי

-עתיקת-יומין>היסטוריהגםלהישכי(אם
עדייןהאם-ככזוישראלאתמחשיבהואני

מדועלא?מדועובעצם,כזו?אמנותקיימת
מנטליותשלפרטייהודיקודיהיהשלא

הסופר-ביפןגםהרימודרנית?יהודית

 .הנותיאטרוןמתלא ,ימינושלטכנולוגית
עולמוהיאהזולאפשרותמובהקתדוגמה

 .זיואלדדהבמאישליצירתיה
כולןמהוותעל-ידיושנוצרוההצגותחמש
סופושאת ,ואחידאחדספרשלדפיםיחד

זאתלהביןכדיאולםעצמם.החייםרושמים
וברב-השכבותבריבוילהכירעלינו

ציטוטיםהמלאהשפה,שבשפתו:המשמעויות
חברתנושלהיומיומיתמהמיתולוגיה

הדינמית.

הואזיושאלדד ,ברורעתהכברמקום,מכל
תוך ,משלוייחודיתבדרךההולךיוצר

ואתמולדתואת ,דורואתלפרשניסיון
לתיאטרוןהגיעהואהרוחניים.שורשיה
אתשסייםלאחרומהמוסיקה,מהציור

סמליםליצורבשללאמנויות,האקדמיה
וקצביים.חזותייםמוחשיים,

הראשונההצגתופרזי",ב"ינתיכבר

זיואלדדהפריך ,) 1988"החאן"(תיאטרון
אפשרויותעלהצופיםמוסכמותאת

שעהשלזמןבפרקדחס,הואבימתיות.
-שבהןמיני-תמונותארבעיםוחצי,

כמעטובמוחשיותקליפוידיאושלבמהירות
שלמתחלפיםדימוייםהופיעו-פיסית
והועברושנשברודימוייםוארה"ב:ישראל

 ,עצמוהמחבר-קטןילדשלהפריזמהדרך
הקטנה).למולדתוהגדולהבארץהמתגעגע

לירושלים,טיולעלבסרטנפתחתההצגה
לארצות-הברית.למסעכסמלשמשמש

להקתמופיעההבמהועל ,נגמרהטיול
לארה"ב.לנסיעהתהילהשיריהשרהזמרים,

(תחושהמטוסיםהתרסקותשבוסרס,שוב

ולאחרהאשליה?),התרסקותלגבימוקדמת
שנערכתפניםלקבלת-הבמהעל ,מכן

אתמתארזיובניו-יורק.התעופהבשדה

 ,ופורמליסופר-מאורגןכעולםארה"ב
כאחת.ואנושיסכני ,פנימיבכאוסהמלא

נטורליסטיבאופןעובדיםהשחקנים

-ומשחזריםאמצעים,שלובמינימום
את-משתנותובפניםשונהבטונליות

ברצףהאמריקאי.החוליןשלהפוליפוניה
מתגליםמניר-יורקחזותיותתמונות
 ,לנוןג'וןמונית,נהגבתורהרצלתיאודור

איןלשחקניםשבו ,בברוקליןקברותבית
האם-ובישראליהודי","מוחרקאלאפנים

פשוטהבתמונהבנה,עםיחדמדליקה
חנוכה.נרותילדות,כזכרוןוברורה

זיושלזוראשונהמקצועיתבהצגהכבר
אתשרענןמשמעות,הלםהצופהאצלנוצר

מצוירבסרטכמוהתיאטרלית.הקליטה
האישיותבאסוסיאציותנאיבילילדים,

שיצרההצגותחמש

יחדכולןמחוותזיו
אחרספרשלרפים

סופושאתואחי,ד

עצמםהחייםרושמים

 ,הנצחיעלזיומספר ,שלוגילדתרהכלתי
לך.מחכיםתמידשבולביתהכיסופיםעל

אתרקלאהזכירה"ינתי-פרזי"ההצגה
(רובוטהמולטי-מדיהבאמנותזיושלמוריו

שלהמודרניהבלטבאוש,פינה ,וילסון
הצגתהראשונה,הצגתואתגםאלאפוסט>,
בקיץהועלתהההצגהזו".בןזו"איןהרחוב

מקוםוקיבלהירושלים,בפסטיבל . 1987
שםהיוהרחוב.תיאטרוןבמסגרתראשון

לב,וגלויתחגיגיתרוחוגסותמוגזםסגנון
-זיושלהמרכזיהנושאשלקולאז'שיצרו
הסיפורב"ינתי-פרזי":גםשנשמרנושא

זאתבכלשנותר ,האובדהבןעלהמוכר
גןאתושקיבלהישראליים,למקורותיונאמן
חגישלהמנסרהדרךהאמריקאיהעדן

הביתיים.הילדות
בצורהפרזי"ל"ינתיהתייחסההביקורת

"הצגהכתב:הנדלזלץמיכאלאמביוולנטית.
"איןשלדעתוכיווןשבה",ביומרנותמרגיזה
("הארץ",מסר"כלההמוניתהמדיהבאמצעי
מהאתהעריךלארוןאליקים .) 4.11.88
תמונות"ישנןאמנותית:כתופעהשראה

אינןהןאולם ,יותראופחותטובותחזותיות
כאןליצוררצומאוד ] .•. [מחוברות
("מעריב"הצליח"לאזהאבל ,תיאטרון

התבטאויותגםהיואולם, ,) 10.11.88
ההצגהאתכינההופמןיוסףאחרות.

הישראליתהחוויהעלחופשית"סאטירה
 .) 29.10.88פוסט","(ג'רוזלםבארה"ב",

כותבתדודאיעמיב ,עיתוןבאותו

שלקומדיההיא"ההצגה :) 10.11.88 (
המלךפסטיבלועדמרקסמהאחיםטכניקה

התיאטרון".בשיקוםקשורהוהיא ] ..• [וואקו
סרטגביעלההצגהאתראיתימזמןלא

אליעברזובדרך-לא-דרךוגם ,וידיאו
יצירתיתאנרגיהשלהתפוצצות-העיקר
תבנית-העללמרות-הנובעתחדשה,
זיואלדדמהבית. ,מישראל ,מכאן-האחרת

 ,בשבילי ,הפכוהמופנמיםהלירייםוגיבוריו
זה.לביתסמל

חלם?הואמהעלזיו?שלהדורחימהעל
הדףמוקדשלכךהעריץ?מיאתאהב?מה

מראה"לס-זיושלבספרוהבאהתיאטרלי
סמה".

בצורהומאורגנתבזמןנפרשת"הקומפוזיציה

המחברהגדירכך-במוסיקה"כמודינמית

בראיון ,) 1991במאי(בכורהההצגהאת

לדבריו,היא,מהותה .-24.1.93בשנתן
הנוערשלהדינמיתהרוחניתההיסטוריה
ה-שנותאל-70המשנותהנעההישראלי,

האגדה-נובטמייקשלשיריולצלילי 80
אולנוןלהנדריקס,בדומה ,הדורשלהחיה

 .וריסוןמ'יםג
ארבעתלגבינובטשלהמשיכהכוחהיהמה

ואיריסנץ(אורנההניצותשתי-הגיבורים

הצלם ,שיריואתכךכלשאהבובורר),
הוןועשהדמותואתשמכרנץ>,(מוטי

שלמדצ'רנר),(אריהוהמלומד ,מזכרו
נובטמייקשלו?הביוגרפיהאתבדקדקנות

למוניות.האמתוךהשישיםשנותבסוףיצא
 ,דרךלולפלסהצליחלאשבההישראלית,

הבריטוןכולו.העולםאלודרכה-צרפתאל
מותווגם ,שלווהנפלאהגבולותחסר

החירות,אתמגלמים ,והטרגיהפתאומי
דורשלהפשרות,וחוסרלשלמותהחתירה

השישים.שנות

עלזיו?שלהמציאותייםגיבוריוחייםמהעל
בליורוח.כלכלהאהבה,שלזעירותבעיות
פיצוחתוך ,רעהואתאישבאמתלראות

הזמן.אתהורגיםהםומהיר,רעשניגרעינים

מאיר ,יחדיואותםקושרנובטמייקרק

משמעותםעלחייהם,אתהגבוהבקולו
אשרהריקנית,אךהחמימההאנושית

הקיום.שלסבוןכבועתהבמהעלמתפוצצת
אמרנובט",מייקעלאיננההזו"הצגה
החברההואהעיקרהנושא.רק"הוא ,הבמאי

וארנוןמבוכהשלשנים-השבעיםשנותשל
אף ,דברשלשבמהותובגללאוליעצות,
השישים."שנותאצלנוהיולאפעם
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 .) 19.7.91("העיר",

רצינית.כקומדיהמתקבלתסמה"מראה"לס
פתוחהעלילהכאןישוידיאו-קליפ,במקום

אתלזהותניתןהגלויובנושאומתפתחת,
כלעםהישראלים.החייםשלהצפנים

הרבהגםבוישהנושא,שלהארציות
והנפלא.הנשגבאלגעגועים

הצגהזו .גרלשלהפכהסמה"מראה"לס
הרמוניבאופןהקושרנוסטלגי'חלוםשהיא
והמוסיקה,המליםאתוהשירה,הפרוזהאת
היוצאעםהרגילאתהנעלה,עםהשפלאת
הבמאיהתחילזוהצגהאחריהכלל.מן

בתהומותבשקיעה,ויותריותרלהתעניין
הארץ'יושבישלהיומיוםבחייהמולדת,

הגדולה.ממשפחתוחלקיקשהם

היומיומיהקיוםהחולין'יכולהאםאולם,
זה ?האמנותשללמושאהלהפוךלבדו'
התיאורובאופןהמבטבנקודתכמובן'תלוי'

מציאותאתפורשיםוסטרינדברגצ'כוב-

תת-טקסטעםרבת-שכבות,פרישההחולין
מחזותיהםמסעיריםעכשיוועדכלל-אנושי'

העולם.את
זיושביים ,) 1991(נובמברהפחדן"ב"לוקס
זיוהצליחלאאלוני'נסיםשלהמחזהעל-פי

חד-ערכיתהיאההצגהלחולין.מעללהמריא
הפכההגיבוריםשמוגבלותונראה,ושטוחה,

מהתמקדותשסבלהבימתית,למוגבלותגם
-יתרהעצמיתומהתפעלותב"פופיק",צרה
 •הזוהפופיק""מחלהשלהסממניםאחד
ולאהריקוד'קטעיגםהצילולאההצגהאת

הכבדות,כומרן'דנישלהתפאורות
מצוירים,סרטיםכמוהישירותהבוטות,

שלרומנטיזציהמיןשעשותפאורות
הפוליטיהדמגוגדמותגםפרימיטיביזם.

לתרוםללוקסשקראנץ>,מוטישל<בגילומו
ההצגה.אתהצילהלאהכלל'למטרותדם
אינםשלדעתויודעי-ח"ן'שללקהלפנהזיו

מירקלהביןיכולזה("אתלהסבריםזקוקים
להסבירצריךלאחריםואילוכאן'שגדל

אתהצילהלאזופנייהוגם-הרבה")
הפרספקטיבהממנהנעדרתההצגה.

הדרושהיותר'הרחבהוהיצירתיתהאנושית

הנושאצרכמהעדמשנהולא-אמנותלכל
עוסקת.היאשבו

גפןיהונתןשכתבעמק","נומהההצגה

בספטמברלסיןבביתלראשונה(הועלתה
של ,האורגניאךהקשה,הניצחוןהיא ,)' 91

התגלמוזוזוהי .החוליןעלזיואלדד
מדינתשלוהמורכבותהפשטותשלבימתית
מוסיקליתפואמהשהיאהתגלמות-היהודים
המצחיקההמולדת,עלועצובהבהירה

כךכלוהנפלאהלעתים,והטפשית
ממרחקים.

אתשקיבלההפתוחה,הבמהעלכשהבטתי
שלה,הנוצציםהביתייםבאורותהצופיםפני
הכחולים-ירקרקים,במרחביםאבדואשר

(מנהלהעמקשלשוניםזאתובכלהמוכרים

בוררואיריסנץאורנהסמה;מראהלס"החאן";

שלבקולונזכרתי-סחבי>אביתפאורה:
של'מידהאותהישהתיכוןהמזרח"בכלזיו:

הואהעיקרעושה,שאנימהבכלחשיבות'.
ועבורעבורי'-שחשובמהעלהאינפורמציה

התפיסהאתמסמןהבמהעלדברכלכולם.
דברכל ) ... (חשיבותנטולאינודבר .הזו

 .משהובתוךלמשהו'בהקשרלהיתפסצריך
'מההבנתתהליךהואההצגההבנתותהליך
אתבונהאני ) ...התיכון'.(במזרחחשוב

השפהבאמצעותורק-בנייןכמוההצגה

 .)-24.1.93מ(ראיוןשלי".החזותית

ביותר'ה"ישראלית"הצגתועמק",ב"נומה
ההרמוניבאופןמימושלידיזואמירהבאה

 .ביותר
פניואתהמשנהבאולם,מתחילההעלילה
הביתה.המובילהסמליתכדרךומתפקד

והחוזרהאובדהבןאברהמי),<אורי-דניאל
זיו),שלהנצחי(הנושאהביתהסוףסוף

בתחוםיצירתייםלשיאיםבארה"בשהגיע
ותוךהאולםמתוךמתבונן-הכוריאוגרפיה

כאלהבמה,אלהצופים,עםחופשידיאלוג
דברמהו •כולנואתהמאחדכללימהדבר
וחי?ערך'בעליקר'משהושלהזיכרוןזה?

אתדניאלעוקףלבמה,עולהשהואלפני
קבוצת-הקברות"ל"ביתומתקרבהקהל

כמיןהראשונותבשורותהיושבתשחקנים,

המתיםשלקריאותומשמיעהיוונית,מקהלה
יקיריהםאתמגלמתהיאהחיים.לעבר

אתנראה,הבלתיהקהלדעתאתשאבדו'
שלהשקטההצנזורהאתהרכילות,
הטבעקולאתהכפר'נשמתאתהקולקטיב,

א'אפשטיין'ל'שלנהדרתקולית<עבודה
ליין'א'פונקו'א'בלי'ארט'מיכאילובסקי'

אתמרחיבהבמאירביד).ר'שילח,א'
הואמהתחלה.כברהנםהעמקשלגבולותיו

תחושתאךוקולית,פיסיתהקהל'אתמחבר
אתבהדרגהוממקדהמשותפת,המולדת
הרוחני.המרכזכעלהבמה,עלהלבתשומת

ישראלית-דירהשלסממנים-הבמהועל
קרוביםשלתצלומיםטיפוסית.יהודית

ושולחןישנות,"פנטופלך"ואהובים,
אחדלכלולמוות.לאהבהלאכילה,שמשמש

יוצרהואזיואלדד
ייחודיתבררךההולך
לפרשניסיוןתוךמשלו,

ואתמולדתואתדורו,את
הרוחנייםשורשיה

ע'מורה:קירר' ,,(סבתא:הביתמדיירי

חלוןורד)מ'אלמנה:אדר'ש'אם:כפרי'
אולם •משלוחפציםמשלו'עולםמשלו'
שממנהאחת,לתרכובתאותםמתיךהבמאי
הבית.שלדמותועשויה
עםלאיחודחדשים,לחייםתקווהמלאלכאן'
נכנסעצמו'עםולהרמוניהלוהיקרכל

אתמעצבאברהמיאוריהשחקןדניאל.
שהתהילהאדם,-שלוהגיבורשלדמותו
יצירתית,כאישיות-ראשואתמעטסחררה

שנכסףאדם,הואדניאלמאלתרת.פתוחה,
הקביעות,אלהבית,אלנפשונימיבכל

המשפחתית.והחמימותהאהבהאלאפילו
מתפוצץ'שאףנפץ'חומרטעוןהמפגשאולם
הקלקלותבגללשבבית,הדיסהרמוניהבגלל

הדדית,הבנהוהעדרהאנושייםשבקשרים

שלאלמההמחניקיםהגעגועיםבגלל
אחדכלהשפע,למסכתמתחתכאן'התממש.

בעיותיו'אתשלו'עולמואתעמונושא
 •האחרחשבוןעלבסחרנואתמבססולפעמים
הזהותהביתנעליהמשותף,השולחןלמרות

מכיווןאידיליה,אין-המשותפותהוארוחות
לנשימה.אווירשאין

שלהחורגאביוכפרי),<עזראיהושעהמורה
מאוהבהצביעות.התגלמותהואדניאל'
"מנהיגשלעוצמהובעלמוגבל'בעצמו'
ומהקלסיקונים,מהתנ"ךלצטטיודע-כפרי"
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 1:~ו
התםאתמחללהשעשוע","לשםמפתה

שלאמואתאונס(תלמידותיו),והטהור
מוסרית.מבחינהאותהוהורסיאלדב
היאאדר),(שולמיתנעמידניאל,שלאמו

בדברתלויהשאינהאימהותשלהתגלמות
משתקעתהיא .גבולבלימסירותושל

וכדיעצמה ת~~לשכוחכדיבאחריםבטיפול
-לבןאהבתהורקשלווה,שלאשליהלהשיג
-עצמהאתשמימשהאמיתיתאישיותשהוא

הכושרואתהתקווהאתאליהמחזירה
אותי"קחעצמה:למעןולהיאבקלחשוב
היאוזו-לדניאלנעמיצועקתמכאן!"

כנגדעמידתהשלאחרונההתעוררות
 .הגורל
אודליה,אתמבריקבאופןמגלמתורדמיכל

היאשהתאבד. ,דניאלשלאחיואלמנת
עלומתעקשתלהיכנע,ומסרבתמרדנית
להתגברכדרךדניאלעםהאושראפשרות

בהצגה,הנפלאיםהרגעיםאחדהגורל.על
 ,שבוהרגעהואשלה,הכותרתגולתאולי
 ,יאלדבשלמזרועותיוששבהלאחר

עליכולםעלמפזרתהיאכמעט,מעורטלת
עיווריםהקרוביםאולםלבנים.כותרת
עצמיתכאשליהאותוורואיםשלה,לאושר
טרגית.

הגעגועיםהואהדמויותשלהפנימיהנושא
-דמותכל .ליופי ,לאידיאלהנוסטלגיים

-מתמזגיםשאינםקולותשלבמקהלהכמו
האחרים,אתלשמועבליתפקידהאתשרה
הללומתמזגיםהלאהקולותגםאולם

המשפחהשלדמותה-לשלםמתמזגים
והמולדת.
התפקידהבית,שלזורוחניתבתפיסה
קירר).(דבורהטוניהלסבתאשייךהמוביל

שלהרומנטייםהריחופיםאת"מקרקעת"היא
עםהמתמשךדו-השיחבאמצעותקרוביה

פונההיאשאליולגביה),(החיהמתהסב
הבלתיבשאלתהגםכמו ,עליוןשופטכאל

שהקיםבמבנהאתה?"מי"שלצפויה,
להתפרצותעמוקהמשמעותיש ,הבמאי

מתגליתהסבתאשלושאלתה ,הזוהסנילית
שמאחדמהעלמתמקדתהיאמכול:כחשובה

רוחנית,כקרקעהמשפחהערכי-כולנואת
ממרחק.אפילובניהאתהמזינה
תרבותשלכצפנים ,לתוכוסופגדניאל

הואזיושלחתיאטרון
ורבאבסורדימוזר,

שנמצאהבמאי,שכבתי.

עורמתמיריבחיפוש

בתגליותאותנוירחים
חושותבימתיות

הרוחניותהתקווה,האסונות,אתהשבט,

המוגבלות,אתגםובו-בזמןוהחמימות,
 .ביתושלהמשיכהוכוחהמוזרות ,גורחפי

הואחדשה,בלטהצגתעלחושבהואכאשר
שלהפרטיתהדיסהרמוניהאתלתוכהיוצק
אתמעבירהואשלוהבלטבהצגתביתו.בני
 ,ליופיטרנספורמציההאלההחמריםכל

רגליחבטותאתמשנההואהצופיםולעיני
אמנות,ליצירתשלההביתבנעליהסבתא
באמריקה, ,כךאחר .יהודיודוויברריקוד

 .שלהמודרניבקצבישמעאחדכללא
 .המקוראתהריקוד
להיווכחזיואלדדלנומרשהעמק"ב"נומה

הטבעיים,הביתייםבקשריםעינינובמו

הדיאלוגיתהתרבותאריגאתהיוצרים
תפיסתלפימתפתחת,זותרבות .לנו.ש

מולציוויליזציהניגודים:מתוך ,הבמאי
מולמוחלטתחירות ,הראשוניהטבע

עושרהאדם,שלהקטנותהתחייבויותיו
המסורתיים.היומיוםחייושגרתהדמיון

לךאנו-תפארתארץעמק"נומההשיר
כמלהההצגהאתשחותםהואמשמרת"
נעההעברית"המהפכההבמאי.שלהאחרונה

שהקדישלמאמראורייןאמירקראקדימה",
אתלעצוריכולתי"לאזיו:שללעבודתו

שלדעתםלפיכותב.הואהדמעות",
"הבימויההצגההצלחתאתקבעהמבקרים
מחזהואתשפרש ,זיושלהמסובך"המוזיקלי

ביתית"בלדהשביןהגבולעלגפןשל
שהםאנשיםעלהיסטורית",ודוקו-דרמה
להיותשבחרואנשיםסמליים:גרים-מרצון

 ,"] ... [מוכרתתרבותצפנישל"נביאים
מעשה-פולחניב"טקסחלקהלוקחים

יכפרועזראקירררהודבעמק;נומהלסין";"בית

שכחוכמעטשכבראלהלגביוכפייתיעקשני
ישראליזעזוע ] .. [הכולהתחילכיצד

האמריקאיתל"דרמההדומה-מבריק"
הקולנועיתלדמותאו ] ... [הקלסית

שלשלנו""העירשלהנהדרתהאמריקאית
 ,) 2,10,92("העיר",ווילדר"ת'ורנטון

תוכןשלהרמוניההואעמק""נומה ,עבורי
הכרתעלהמבוססתמודרניסטית,וצורה

 •כולוהעולםושלשלנוהאמנותיתהמסורת
הפסגהזוהי ,זיושליצירותיושלבקונטקסט

התפאורה .התיכוןבמזרחהתעסקותושל
מרכזמעלממטוסצולמהשכמוהרחבה,
מחברזיו .זיושללמבטמטפורההיא ,הארץ
תנועתייםצליליים,פואטיים,צפנים

הגבוהה"ה"אמנותומעמדתופסיכולוגיים,
את-ובחמלהבציניות ,בהומור-מבטאהוא

עברה, ,ישראלשלמהותהלגביהערכתו
ועתידה.שלהההווה
אתמאחוריוזיוהשאירעמק""נומהאחרי

חיפוששלדרךעלועלההמולדת,נושא
החיים.עלהראשוניותלשאלותתשובות

ענת(מחזה:מוות""אהבתהבאהבהצגתו

 )' 93ינואר"החאן",בתיאטרוןבכורהגוב,

אינוכברהואכרקע.רקהמולדתנושאנוכח
גורלןאתלתארכדיאמצעיאלאהמטרה,

המדינה.גבולותלמחוץהמצויותדמויותשל
 .אזרישולמית ,כפריעזרה ,קיררדבורה ;עמקנומהלסין";תי"ב
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"משתהשלפילוסופיתגיוסה-הבמהעל
ישראלית,באריזהפושקין,שלדבר"לעת

פתרוןזהוהסף".שעלאפל"שכר;ן-התהום
הנצחיהפולקלוריסטילמוטיבועכשווימקורי

המוות.לביןהחייםביןהוויכוח-
כמפלצתהמוותמופיעהעממיתבאמנות
הקולקטיביתשבמנטליותמשוםזאתעליזה.

מקורמהחיים,נפרדבלתיחלקמהווההוא
ואילושמחה.מלווה\וקבלתוחדשות,ללידות
ישירות,זהרעיוןמנוצלוגובזיושלבהצגה
פירושמקבלורק-אד-אבסורדוםמובל
הפוכה.במשמעותחדש,

הוא .נהדרדייל'אורישלבביצועוהמוות,
לבושומתוחכם,צעירעסקיםכאישמופיע
תמידהמוכןפרח,כשבדשאופנתית,חליפה

על-רב,בדיוקעובדהואהבא.ל"קליינט"
העולםסמל-מחשבכמושמית,רשימהפי

חייוהטכני.הקרירהמאורגן,המודרני,

המתחעלבישראל),(הממוקמיםהיומיום
והבעיותהאנושיים,הקשריםשלהם,העצום

עומדיםענק,למחסומיהגדלותהזעירות
ומולוכך'כלהמבריקלמוותמובהקבניגוד

בזבל".כ"חייםנראיםהם
זילברשץ>(אורלימירהרואהאכןזהבאופן
ילדים,בעל'עםהמסודר'קיומהאת

מולהחייםלאפסיותכסמלובית.משכורת
פחמשמשבשלמותו'כךכלהמושךהמוות

להתמודד.הגיבורהמתקשהשעמוענק,זבל
כשהמנקהבפרולוג,כברמופיעהזבלפח

על-כמעטהפגנתיתבצורה-אותומרוקן
הצופים.

בהצגותיוכמוהיא,סחביאבישלהתפאורה

אגמוןוגוריזיברשץאורלימוותאהבת"החאן";

ורב-משמעית.תמציתיתזיו'שלהקודמות
שלייאושהאתפיזיבאופןמגלמתהיא

ההצלחהבפסגתלכאורההמצויההגיבורה,
השלובמוותשהתאהבההציבורית,
והמכובד.

אתדוחההקטלני'היפהפההמוות,אולם,
צריךאחדכללדעתו'שלה.מרצוןהקרבן
שנועדההחייםקובעתאתתוםעדלשתות

ככלומרהייסוריםמלאתזוותהיה-לו
להיפגשזכותהעלהמאבקבמהלךשתהיה.

אינטימיתשמחהשלבמפגשהמוותעם
הנידוניםאלדרךהגיבורהפורצתנשגבת,
בביתסופנייםחוליםשלמחלקה-למוות
חולים.

כמקוםהחייםשלזואחרונהתחנהמעצבזיו
החוליםביתהחיים.אתהמקבעבמובהק,חי

הצופים,אלחזיתיתהדחוקהחלל'נטול

שלמה,אתהמגלםזאב,בןערןהשחקן
ליצורבימתיקיוםשלקצרבזמןמצליח
אהובתואתשרוצחרוחני'אדםשלדמות
אתלהגשיםלהבעוזרונעלים,מניעיםמתוך

שלשדרכהאלא .ביותרהעמוקהמשאלתה
לפתעמתגליתהנכסףהמוותאלהגיבורה

הנעלותהכוונותכלהגיהנום.אלכדרך
כחסרותמתגלותלשםאותהשהובילו
ומסכהלמות,רוצהלאהיאפתאוםמשמעות:

ווילואוריזילברשץאורלימוות,,אהבת"החאן"

במה,שלמטריםוחצישנייםבתוךדחוס
כחללוהןלשאול'ככניסההןמתפקדוהוא
הצהובהצבעשוקקים.חייםמתנהליםשבו
האחותשלומדיההלילהמנורותשלהמת
המאירהבוגדנית,כשמשגםבזמןבוזורח

קירותאתמכסיםהפרחיםענקיים.פרחים

-הניצניםעםויחדכמנצחים,בית-המוות
מהוויםהם-ביותרהבוטהבצורהמיניים

מאוד.חיליופיסמל
הרתיחרחל-למוותהנידוניםהביתדיירי

בן(ערןהדעתקלשלמהאריאל),(ג'וליה
-אדביר)(ג'ובייוסוףוהערביזאב)

ביותר'הרציניתבצורהלחייםמתייחסים
הקבורהלאחרהשבתתמונתפולחן.כאל

כטקסהבמאי'הנחייתלפיידם,עלמבוצעת
בצורההחייםאתהמלווהמוסיקלי-פלסטי'

כאן'דווקאהזה.מהעולםשלאכמעטחגיגית
אתלהעריךמירהלומדתהמוות,סףעל

באחדשלההבזקהתאהבותבאמת.החיים
הקוסמיתהשמשקרניתחתהחולים,

שלמדויקיםגרפייםבסיבובים(שמסומלות
שניות),בשלושתנועותשלוש-השחקנים
שנכבששלמה,משמע:תרתיכרעל'מתגלית
בקוקהרעלמוסךשלה,הייאושעל-ידי
המטפורהאתמממשובכךשלה,קולה

אבדון".-"אהבההנצחית

שלפניהאתמכסהייאוששלטרגית
לידימאוחרכההגיעהשאישיותההגיבורה,
מימוש.

על-ידיהממוקמתשלה,המוותתמונת
-נשמעתהשני'"השמיימי"בממדהבמאי

שלכדואט-ודיילזילברשץשלבביצועם
האדומות-לבנות,תלבושותיהםנאהבים.
שלנופךלומוסיפותהעיניים,מסמאות
החגב"אורותהמודגשלחיים,הימנון

הגיבורה.שלבתודעתההאחרונים"הזוהרים
זיועל-ידימשוחזרהמוותעםהנצחיהמאבק

זהובכללהמסורתית,באמנותכמו-
רב-משמעיתסמליתבצורה-היהודית
-העממיתבפילוסופיהשמקובלכפיונפתר
לחיים.תהילהבשיר

שכבתיהרבהאבסורדי'המוזר'התיאטרון

ומסובךמרגיזכתאטרוןלרביםנראהזיושל
שכדאילי'נראהאבלבספק.מוטלשעתידו
הבמאי'עמוקים.שורשיופעמיים:להרהר
אותנוידהיםעודמתמיד'בחיפוששנמצא

באלומשנהולאחדשות,בימתיותבתגליות
מלווה.התהליךהיהיצירתייםכשלובות

הללו'הכשלונותאתולהביןלקבלצריך
ושעליהזיו'אתשמזינההקרקעאתכמו

 •חיים.כולנו
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- 32מעמ'המשךהסוהרבתיספרות

המחברשלותרומתוהיסוד'לנתונימעס
אתולחשוףלתארביכולתובעיקרמתגלית
זואיןאנוש.יחסישלבמונחיםהמציאות
שליצירתוכמואפוקליפטית,ספרות

הנוהגתדיאליססית,ספרותאלאול'אודו
דוססוייבסקי.שלהדוגמהעל-פירבהבמידה

שלהאמנותיעדכןלגבישהועלוהספקות
בהןשדאואלהמצדהמוות"מבית"רשימות

גבילגםיפיםמרשימה,דוקומנטציהבעיקר
יצירתובעיקרזו'ספרותשלניכרחלק

לדאותישזאתבכלאםאךמניף.שלהשניה
שליכולתםבגללזההדיאמנות,בה

בתופעהיצירותיהםאתלמקדהסופדים
וקולעתמדויקתבחידהידיעל-אותהולתאר

בסגנוןוהצגתםהמציאותייםהפרסיםשל

אנושיותאפיזודותשלשילובןתוךמרוסן'

גבוההבדמהאמנותיתרגישותהמחייבות

 .ביותר
החלהזוספרותהדיון'בתחילתשצויןכפי

ההסברהמוקדמות.-70הבשנותלהופיע
אלהשבשניםבעובדה,בעיקרנעוץלכך

נגדהבין-לאומיתהפעילותלשיאההגיעה
העינויים.תופעת

מלחמתשלאחדהגילוייםהיולכךהגודמים
העינוייםתופעתהיקףבדברהשנייההעולם
הגנתלמעןהסוסאליסאדיותבארצותשנעשו

הצרפתיםמעשיגםאך-כביכולהמדינה,
שיסרחעלכדושציובשלגילוייובאלג'יר'
הקולונליםממשלתומעשיבבדיה"מהעינויים

בשנתהידועיםיווןבמשפטישנחשפוביוון'

הבין-הקהילהאתעודדואלהכל . 1975
הןהתבטאהזורבה.לפעילותלאומית

העינויים,נגדבאו"םבין-לאומיתבחקיקה
כמורשמיים,לאגופיםשלבפעילותוהן

רמתאתשהעלוואחדים,"אמנסטי"
להניח,ישהשאר'ביןבנושא.ההתעניינות

סופדיםשללהחלטתםזופעילותגדמה
מהאתולחשוףעודלהחשותשלאערבים
מתוךהועלהלאאזעדאךלכל'ידועשהיה
שפתיים.דלעלפחד

שהתופעהכשםכילומד'ניתןלסיכום
כךהמערב,מןיבואבעיקרההיאהמתוארת

מערכהלהמעיטשאין-נגדההמחאהגם
המערב.מןלהשפעהכיסויהיא-וחשיבותה

• 
עיוןביוםשניתנההרצאהפיעל

חיפהבאוניברסיטת

 77ןן 0עת
ואמנותתרבותלספרותהירחון

בלבדשייחוססתמורתלשנהחוברותוו

הניחהמשלוחכולל

 IBJ!I! 1 &5 03בטלפוןגסתייא.ו & lt52ת.ד
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מדבליןתמונה
צבינחום

1 ~ 

;כ

מההיהלאכברבדבליןהביקורשלהאחרוןערב=
עממי'לילהלמועדוןאותנולקחוהמארחיםלעשות.

אתחגגאשרקנרס",אידישה"זוריספולקלוריסטי,
הצלחות.שלשניםוחמשעשריםשלו'הכסףיובל
המקוםאיריות,בדיחותסיפרמקומיבדרןהבמה,על

אמריקאים,תייריםהרבהושותה.צוחקבקהללגמרימלאהיה
כמובן.ויפניםגרמנים,בעיקרבאירופים,גםלהבחיןהיהאפשר

לבושעםיותר'אושמוניםבתאוליקסבה,זקנהקרוב,בשולחן
חייםעשתהוצחקה.צחקהאמריקאית,כנראהצעקניים,ואיפור

אחת,חבורהכנראהלה.דומותזקנותשתיועודהיאמשוגעים,
מאוד.פתטיתמאוד'רעשנית

עלרומנטישירשרומגונדרצעירזוגבמקומולנוח.יצאהבדרן
שרוהזקנות .ועודעודודרשמאוד'אותםאהבהקהלואהבה.גבורה

בעליזות.פרועה,בצורהכףלהםמחאורב.בחשקהזמריםעםיחד
הסתכלוהשכנים,בשולחנותכמובשולחני'לב.תשומתמשכוהן

והתלחשו:חייכועליהן'
האלה!"הזקנותתראו'"תראו'-
כאן?"עושותהןמהזקנות,כך"כל-
 ,,אמריקאיות.תיירותהןבאמת,"נו'-
שמחות."אלהעצובות,לזקנותרגיל"אתה-
לך?"אכפת"מה-

בקולדיברושתו.בעיקרלאכול.התחילווגםשתוכולםבינתיים
חגיגה!צחקו'שרו'רם,

מהריותרעודזרמווהצחוקוהבדיחותהבדרן'חזרמהזמןאחרי

 .והתחממוהלכווהאווירההאווירוהבירה.הייןהוויסקי'עםוחזק
מיאמריקאית,חיתהלאבעצםשאולי-הזקנההאמריקאיתפתאום,

שתי .יותרגרועאוההכרה,אתאיבדהכנאהונפלה.השתקקהיודע,
דיברוהןלה.לעזורומיהרולצחוק,הפסיקולשולחןחברותיה
פתאום.מבוישותמעטבלחש,

ניסוהקרוביםמהאנשיםחלקהשכנים.בשולחנותגדולההתרגשות
זה:אתזהשאלולברר.לסייע,לבדוק,לגשת

קרה?""מהקרה?""מה-

נפלה.""זקנהסוב",מרגישהלאמישהי-
 ,,לנשום.לה"תנולה" '"תעזרו-
 ,,רופא."צריכים-

הזקנה,שללשולחןאחתעיןסקרנות.-יותרהרחוקיםבשולחנות
דאגהמשדריםהאחרים.עםבקשרשנייהעיןהתעניינות;מגלים

ושםפהצוחקיםבפה,צערשלמליםביד'הייןכוסוסולידריות.
בדיחות.לבהבתגו

ההצגהכיהמשיךלא,אםוביןקרהמהוהביןראהאםביןהבדרן'
כרגיל.המשיכההחגיגהיותרהרחוקיםבמעגליםלהימשך.חייבת
רם,בקולשוחחווזיעה,התלהבותויין'בירהמלאיונשים,גברים
 •••שמחוהשתעשעו'זה,אתזהבירכוכוסות,הרימו
דרשהבדרןרעש.והתקהלות.התרגשותהמסכנהלזקנהמסביב
להצחיק.והמשיךשקט'
להשםאחרקרח,והביאהצפוףהקהלביןדרךפילסמישהו

מסאזי.להשעתהאחתאשההראש,עלקריםקומפרסים
אתהרימובאו-המועדוןעובדיכנראה-גברתניםשניסוף,סוף

שתיתבועה.בלישקטה,שכבההיאהחוצה.אותהולקחוהזקנה,
אחריהם.בקושינדחפוהמבוהלות,הבוכות,חברותיה

השכנים.מבסישאלוחיה?""היא-
לענות.אחריםהתנדבו"כן"-
אחרים.אמרומתה""היא-

אצלהזקנה.עלדיברועדייןהקרוביםהקהל.התאוששמאודמהר
ונהנוהדרמה,עלידעולאקרה,לאדברשוםכרגיל'הכולהרחוקים

מהקומדיה.

לזה.זההקרובים,השכניםאמרומאוד",זקנה"היא-
לא?""למהחיים","עשתהכאן?",לעשותבאההיא"מה-
היא?""מי-

"מספלים".אמבולנס"."הגיע-
 .המשיכווהחייםהמשיכה,וההצגה
רצתההיאונבהלה,התרגשהמאודשלישבקבוצההצרפתיתהחברה
זקוקההזקנהללכת.לאאותהשכנעתיאנילעזור.וללכתלקום

עדייןבכללהיאאםאתה.אנשיםמדייותרכברוישלאוויר'
 ...בחיים

לאמקרי'צופהאונים.וחסרנבוך-אנילדאוג.המשיכההצרפתיה
משתתף.

 •ידיעלאחדאמרכאלה"'לזקנותמקוםלא"זה-
השולחןלעברוהסתכלההצרפתיה,ענתה ," ••מאו.דצעובעצוב,"זה

מחדש.השולחןאתהמלצריםארגנומאודמהרהריק.הקרוב,
במסיבה.ולהשתלבהמקוםאתלתפוסהזדרזוחדשיםאורחים

וסגרשלנוהמארחחייךמצחוק",מתההיאההיא,צעובה!"הזיקנה-
 .הענייןאת

השתייההצחוק,הבדיחות,מאו.דחםוחם,כבדעשןמלאהיההאוויר
 • .•והלכוהתגברו
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לכרמלעולההרופארוליטל
 ~ ~ dשטיינחרטדבורה

\ 

אלינונכנסהד'בכיתההלימודיםסוףלפניכרעיים =-=
ובידההספרנית,שלכעוזרתגםשעבדהרותהאחות לספריה.ספריםהחזירולאשעודהילדיםרשימת ======

שאניאמרהאליוכשהגיעהשמות,כמההקריאההיא
דוליסלשל"הרפתקאותיוהספראתחייבתעוד--

שלו".החיותוביברהרופא
בשבועעודליבחרתיהזההספראתאכזבה.שלצביטההרגשתי
בתוךאותומצאתיפתוחה.ממשחיתהלאעודכשהספדיההראשון,
עלערמההספרנית,אביב,שגברתפגומיםספריםשלערימה
<כךבספקחיתההיא •אותולילתתהסכימהבקושיוהיאהדלפק,
בידיהולכאןלכאןבפקפוקאותווהפכהבספק","אניאמרה,

היה.הואממרוססכךכלמחדש,שובלהיכרךראויהואאםהזקנות>
עדזמן'הרבהכךכלבביתבשקטאצליישבהואכןואחרי

הכבדההקרטוןכריכתבעלות.שלרגשכנראהאליושפיתחתי
ומבריק,חלקמשונה,מניירעצמם,והדפיםבשוליה,מפוררתחיתה

אתאהבתיאבלבנייר-דבק.מתוקניםחלקםקרועים,חלקםהיו
עםוגוצה,עגלגלתכדמותבהםנראהשהדוקטורהמוזרים,האיורים

באלכסוןשהידלדלוקסבותונעלי-שפיץכפתורי'אףראש-ביצה,
 .באורירהדוקטורריחףכאילוהרצפה,לכיוון
תמימותהדוקטורשלעיניונראוהעגולותלמשקפייםמבעד

אישהיההואשלובתחוםמוטעה.רושםהיהזהאבלוחסרות-ישע,
בידעהשתמשאלאהחיות,כלשלבלשוןשדיבררקלארב-תושיה.

הסתגלותיכולתגםלב,אומץגםשדרשונעלותמסרותלהשגתהזה
חסר-היהשהואנכוןאמנם,ממש.קדושאיששלחוסר-אנוכיותוגם
אפילוהצליחלאהואלדוגמה,רקהאנושי.העולםשלבמושגיםישע

החיותחוותאתלושהשכירלאיכרדירהשכרלשלםכסףלמצוא
גשרלמענויצרוהקופיםבאפריקה, .לועזרוהחיותאבלבאנגליה.

דקים-בחוסיםהסנוניותמשכוובאוקינוסהתהום,פיעלמתוחחי
וכשבאומאוד'מהרשסהכלומרכפחז'שחשהעדספינתואתמאוד

עשוהןשכר-דירהלשלםכסףהיהלאועדייןלאנגליההביתה
התמלאהכאלה>(ביסקוויטיםהכעכים,וקופסתהופעות-קרקס,

תחתמוצקהקרקעצריךמיכזאת,בינלאומיתתמיכהעםבמטבעות.
הרגליים?

לרצפה,מעלהמרחפותהנעלייםענייןאתפירשתיאופןבכלכך
שכחתיואנילחודשים,השבועותהצטרפולפירושומפירוש

פלאיתהשמטהאיזואירעהכאילומהספדיה,שאולשהדוקטור
בחייםאצלילהתחיללוו~פשרההציבוריתמהזירהאותושהפקיעה
חדשים.פרסיים

שלהפחוסוהקףקףהמרשרש-מעמילןהלבןהחלוק-עכשיוופתאום
רות.האחות

בליהראש.מאחוריאללהנעלםוהקוקועיניהאתאליהרימההיא
החזרתי."כבראניהזההספר"אתאמרתי:הרבהלחשוב
"מתי?"חש.דשוםבקולההיה?"לא"באמת
כבר.""מזמן

בסרחה?""את

 11הדבורים.חייעםיחד"כן'

הבינה.לאהיא
 11הןבורים,שלהחייםעלהציוריםעםהגדולהאדום"הספר

הסברתי.

יכולתיאיךסמית'פילד,שלהדבורים''אימפריית"אח,צחקה.היא
כשבאתזוכרתואניהשנה,כלזהאתשהוציאההיחידהאתלשכוח.
והקףק~כרסיסיה,העלמשהולרשוםברכנההיא 11סוב, .אותולהחזיר

"נבדוק."צץ.שוב

ויצאה.

לבואעלוליםשהםדעתיעלפתאוםעלהבמיטה,לילה,באותורק
בסרעפת.שקיעה-פנימיתמיןליגרמההמחשבהבבית.אצלילבדוק

הספר,אחריוגיששתיקמתיבשקט,בחושך,שיבואו.ספקאין

 .הארוןשלהתחתונהבמגירהעמוקוהסמנתיו
כשחזרתיומידעמוק,מספיקהזההמחבואנראהלאשובהיוםלאור

-הנעלייםערימתמאחוריהספראתשלפתימהלימודיםהביתה
בית-תיקבתוךומוסתר-שםעדייןאותולמצואהתפלאתיכעמט
הבית.מולהגבעהראשאלאותונשאתיהספר
הכרמלהרשלרכההשתפלותמיןגבעה,חיתהשלנוהבלוקמול

השכונהאתבהשחצבולפניכלומר'הימים,שבאותםהגבוה,
וירקרקת.עגולהכולהחיתהעודסלינ,ואדישללמפונים"החדשה
דרכםאתעושיםהכרמלשלמהיערות Tוצבועיםתניםהיובלילות
חיתההיאובחורףלילל'אליהובאיםההרשלהסושיבמורד

ידידותית.גבעהחיתהזוורקפות.כלניותבני-חצב,מתמלאת
אלמגיעהייתגללי-העזיםבעקבותקלטיפוסשלדקותבחמש
מסודריםמכורסמים,בלוסעצישלדלילבנזרעטורשהיהראשה,
ידועהשחיתהרך,בעשבמרופדתשסרחה"קרחת"סביבבעיגול
 11כ"הקרחת.פשוטאצלנו

מתחתשסמנתיוולפניהרופא.דוליסלאתנשאתיהזההמקוםאל
אתמתוכולתלושכדיהפנימיתבכריכהאותופתחתיהגדול'לסלע
הזעיריםהקרעיםאתסערת.חיתהזולאחורבראייההספדיה.תווית
באיורלרגע,רקשוב,הצצתיהמאהובפעםהתיק.לתוךמהרדחקתי
פסאותוחצההפרק.כלאתובישרהראשונההפיסקהאחרישהופיע

אתלראותכללהפריעושלאבזמנו'שהדבקתישקוף,דבקניירשל
הגבוהיםהצוקיםעלעומדהרופאנראהבציור .שמצוירמה

לשלוםהשמנמנהבידוומנופףהצפוניהיםשלחוףוהקודרים
הסועריםהגליםמביןהציץעודהמחודדחרטומהשרקלכלבת-הים,

פרסאות"קתבכרכרהוהסיעההחיותמגןאותהגנב(הואוהקרים

משרםשנצים,עםסקוטית-צמרבשמיכתמוסתרתהחוף,אלבלילה
ואתתשוקתהאתלהביןהיהיכולהוארקלמשפחתה.שהתגעגעה
שלאנשיםהחוק,עלמיוחדתנקודת-השקפהלונתןוזהגעגועיה,
להרבהלוגרםהזההמעשהובאמת,אותה.להביןקשההיהרגילים
מהמיםהשמיכהאת~שראחריושדלקושהשוטריםמשוםצרות,
השמיכההפרק,בסוףנוסףאיורהיהגופה. .ליםשחסילבווחשדו

המנוף>.בקצהמתנדנדתומאיימת,עצובהבאמתנראתההרטובה

ואניבית-הספר,שלהגדולההחותמתהופיעהשובהדףבתחתית
מדי.מאוחרהיהכבראבלהתווית,אתלתלושטעםהיהשלאהבנתי

שלהמטרידהמנוכחותוחוץריקה,חיתההגבעהסביב.הסתכלתי
דרךמדידותוערךגדולדיבמרחקשעמדחאקיבגדילבושאיש

הסדקלתוךהספראתמהרתחבתיחצובה.עלמורכבשהיהמכשיר
הביתה.וחזרתיאדמה,שלגושעליופוררתיהגדול,לסלעשמתחת

המורהמורתי'ליאמרהעשר'בהפסקתזה,אחרישיומייםאלא
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למה.שאלתילאאפילו .אליושאגשביקשורידשהמודהכרמלה,
שמלפניהמעשהאלהזאתהבקשהאתקשרנחרצתסיבתי~תשלחום

ורידהמודהבאמצע.יומיומייםדבריםהמוןקדולאכאילויומיים,
בעלהוגםהספד,ביתסגן-מנהלגם ,'חכיתהשלהמחנךגםהיה
רות.האחותשל

ורמזעיניואתורידהמודההדים ,'חכיתהשלבפתחכשהתייצבתי
שלקסבותבאדוותניכריםהיועודההפסקהעקבותלהיכנס.לי

שורתעל-פניוכשעבדתיהשולחנות,ביןשריחפווצחוקמהומה
המודהליהודהשעליוהריקהכיסאאלבדדךהראשונה,השולחנות

התנועהאדוותאיך-היהנדמהדקואולי-הדגשתי ,באצבעווריד
בדממהדקה.דממהגמורה,דממהלכדיגוועותהללווהצחוק
הצונןהחדרשונהכמהלהדגיששהותליחיתההזאתהחשופה
שלפינה-לשעבדאלאחיתהלאשלנושלנו.מהכיתההזהוהאטום

עדייןוחיתהדלת-הזזהעםזכוכיתשלבמחיצהשנחסמההמסדרון,
 .המסדרוןשאדכמו ,ירוק-בהירמבריק,זp~ןצבעבאותוצבועה

במדפסתכמווחוםואודהגבעה,אלשפנוקיענחלונותשםהיו
סגדושלאכבדהכךכלשחיתהההזזה,דלתודדךבבית,הסגורה
המסדרוןשלהחייםהמולתכללכיתהחדדהפעם,אףכמעםאותה
הבניין.שלהראשילשערמחוץעדהמרחב,כלעלחלשהוהעין
במודהמהופנטתשפנפנהכמווהסתכלתיהצונןבאולםבשקםישבתי
ופדחתגמישודקגוףבעל ,צעירולאזקןלאאיששהיה ,וריד

שזופת-שמש.נוצצת,

 "? 2 ,,מכיתה"אתשולחנו.מאצלאמדבבקשה"."תקוr.ני,
הנהנתי.

בח~מדה.ביוהסתכלאמד ,, ,הגעתאתדקלמהמביןלא"אני
שלהמהכיתההילדיםאתאלילהכניסזהבימגברתהיום"ביקשתי

גםשאנילכםאמדואםיודעלאאנילספריה.ספריםהחזירושלא
 "?לאאובאיםהםאםיודעתאתהספדיה.עלעכ~יוממונה

בראשיהנעתי .זהביגברתזאתמיידעתילא •נצצומשקפיו
לשלילה.

בדשדושלונענתהוהכיתה ,שאל "?יודעתלאשאתאובאים,"לא
צחוק.של

יודעתלא"אניממושכת.שתיקהאחדיכמוסדוקיצאהקול " ..•"אני
 ,,לא.אובאיםהםאם

 "?חייבתאתספד"איזה
 ,,אומדת,זאת .אתמולאותוהחזרתיכי ,ספדשוםחייבתלא"אני

לאחותאתמולאמדתי"אני •בזוזונתקלותבמהירות,נשפכוהמלים
מזמן."כבדאותושהחזרתיחושבתשאנירות

 ,, •שלישיבימיעובדתלא"רות
שותקת.נשארתיבלבולמדוב
ושאל.המשיךמזמן?"זה"ומה
 11 •מזמןבדיוק.יודעת"לא

 "?אותושהחזרתבסרחהלאאת ?חושבתאתאומדת,זאת"ומה
עניתי.לא

שמך?"מהבבקשה.לקום,ממך"ביקשתי
 "."קןרי .שלילשםחזקהגיבותמידאנשים .היססתי
בגרמיהכרוכותכרטיסיותשלחבילהלוחיתהחזר."קןךי."
קראקלפ-ולד,""קלדי-סהאותי.שמצאעדבהןעלעלוהואלבנה,

הרופאדוליםלשל"הרפתקאותיוצחקקה.והכיתההברה-הברה,
זוויות-פיוקם,הואכיאותו,נידחכנראההשםשלו."החיותוביבר

והתיישב ,שולחנושלהקדמילצדועבד ,פנימיבשעשועמרצדות
קצרים.מכנסייםלבשהוא .דגלעלדגלמרכיבכשהואעליו

תענוגבמיןהסנדליםבתוךמעלה-מסהזעוהשעירותבהונותיו
ושובשובבהיסח-הדעתצובטותידיואצבעותהיובמקבילעצבני.
 !צליףויבשים.דקיםצליפהקולותממנהומפיקותהלבנה,בגרמיה

שאל. "?יודעתכןאתביברזה"רמה
שקשההסיפור,שלמהאווירהחלקחיתההמוזרההמלהעניתי.לא

דחקתםאילו •אחדמעולםומיושןעדיןמשהו-במליםאותהלתאר
חיתה-בדבוראוליחיה,למיןשהכוונהאומדתהייתילענותבי

עכשיוהתכלסהזההפירושאבלקוד-קוד.מדברת,אווזהבסיפור
הקורמלבאפילוהתאים.לאגםזהדקדוקיתמבחינהאחראי.כבלתי
כךעלואכזבה-עצמיתהפתעהשלזיעהדגשתיבישחלחלהמשתק
מטופשכזהפירושעםזמןהרבהכךכללחיותמסוגלתשהייתי
 .בסיפורמרכזיתכךכללמלה
לכיתההסבירורידהמודהאבלחיה.מיןבונה,שזהאמדמישהו
עםהלוח,עלהמליםשתיאתודשםקםואףחיות,גןהואשביבר
עדייןלכיתהשובכשפנהאבל .אותישכחוכאילוהשונה,הניקוד
מהידעבדיוקלאשהואחושבתאניהאף.מולגולםכמולועמדתי
בי.לעשות

שובהסתכלשמיאתשאמדלפני- ,,קל-די-סה, ...מה"אז
בסרחהלא"את-מודגשתאיםיותבאותההשםאתוהגהבכרסיסיה,
 "?הספדאתשהחזרת

 ".אותואיבדתי"אולי .השתעלתיגווע.קולי " ...בסרחהלא"אני
הפסיקההכיתהוגםבנצנוץ-משקפיים,עליעםהואאותו?""איבדת

 "?אותולאבדיכולת"איפהלדשדש.אחתבבת
המעשהאימת .יותרשםלהיותולאהסודמןלהתפרקדקרציתי
 .אותוסימאהוכאילו ,הספדשליוקרתועלהאפילהוכךכךביןכבד

שהיאשידעתיהגבעה,שלהכלליבכיווןוהצבעתיהידאתהרמתי
שלמבהיק-הפדחתראשושמאחודיהקירמאחודישם,נמצאתעדיין
 .אמדתי ,,הקדחת,"עלורי.דהמודה
הכלליתהצחוקהתפרקותאבלהפתעה,שלמאודקצרהשהותחיתה
אללאחודשנהדפתיאדירה,כךכלחיתהבעקבותיהמידשבאה
החדרנעלמה.לאהחשיפותשתחושתאלאממש.בכוחכאילוהכיסא

קד.ממשהיה

שובובידיהכללית,בהמולהשםבעמהוססבקולחזרתי"הקדחת",
שםקוטפים"אנחנווהמעורפלת.הרחבהההסברתנועתאתהחוויתי
 ,,רקפות.תמיד
כךואחדשככה,שהמהומהעדמאובנותבפניםחיכהורידהמודה

לחכותבלי .ציבורירכושלהשחיתזהמהיודעתאניאםאותישאל
למדהלאשעודשילדהמתפלאלאשהואואמדהמשיךלתשובה
מסוגלתגםהםבעהגנתחוקלושקוראיםחוקקייםהזאתשבארץ
קלטתי.שלאדבריםעודהתיזהואבית-ספד.שלרכושלהשחית
הקשהבניסוידווקאהשתמשלמהתהיתיהמשתקתהצינהמעומק

זאתלאהדיפעמים.כמהחזרשעליו ,,רכוש,"להשחיתוהלא-הולם,
זעקועודהלוהטיםשקרעיההתווית,עםמהאבלכוונתי.חיתה

השחתי?לאאוהשחתיהתוויתאתהתיק?ממעמקי
באמדו ,מכיתתואותישילחוריד(המודההצהרייםאחדיהיוםבאותו
מיהרתיהמנהל>עםלהתייעץיצטרךוהואחמודמקדהבעיניושזהו
הידאתודחקתיהברכייםעלירדתיהסלעאצלהגבעה.אלשוב

<ולמעןבונגעתימידשם,היהעודהספדלא,הסדק.לתוךבזהירות
התכוונתימהלינתחוורשבבת-אחתחשוף,כךכלהיההואהאמת

 ,ההדעללבדושבילההלילותשני .לוקדהשמשהואלא-לעשות>
ללא-שלי.אותועשולפנות-בוקר,הכבדוהסלוהצבועיםהתניםעם

זהאלזהודבקוכהיםכתמיםספגוהלחותמןשהתנפחוהדפיםשולי
הרכרוכית,הכריכהעםוהמגעמהמים,משוישיעדכמובקווצות,

מסליו.היהלחולצה,מתחתהספדאתכשדחקתי
לבית-מדיקרובהשהגבעהבדודהיההסביבה.אתוסקרתיקמתי
ובדיוקרצה.אילו ,לכאןלבואהיהיכולבעצמוורידהמודה ,הספד
התריסיםביהציצוהעיניים,בגובהממש ,הצדלוואדימעבד ,מולי

הבלוק.שלהשלישיתבקומה ,שלנוהדידהמדפסתשלהסגורים
 .הפולניבעיתוןוקוראסודהכוסעםעכשיושםיושב ,ידעתיאבא,
והתחלתילאחודפניתיהרבהלחשובבלילאוסף.בולשתעיןעוד

 .ההדלעבדללכת
הספדאתבוימצאלאמשלחתעםורידהמודהאפילוהזה,ההד

שלפניובדממה,נשסהלהםמתפרשיםאותםלידמיינתי(לרגע
חתומות).וריד

ומדרדרתבוגדניותבציצות-שיחיםנאחזתכשאניבייאוש,טיפסתי

בצדשאי-שםלהאמיןקשהממשהיהפסיעה.כלעםקסבותאבנים

 ב:==rו- ~ 1
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החנויותעםאחוזה,משתרעתהזהוהפרועהטרשיההרשלהשני
עללטפסצריכהשהייתימקומותהיומרכז-הכרמל.שלוהמסעדות

למרותאבלפעמים,כמהלינפלוהספרנשרטוהברכייםארבע,
סוף-נעצרתיארוכהשעהוכשאחריויתרתי.לאבכיסףעלשהייתי

מפניאלאמסוים,למקוםשהגעתימשוםהיהלאזהוהזדקפתי'סוף
שיחיםשלשממהמוקפתההר,באמצעהייתילרדת.התחילשהחושך
תלילותו'בכלהרכסעדייןהתנשאעיניימולוסלעים.קוצניים
אתוראיתילאחורכשהסתכלתירק .אפילוהמסעהתחיללאכאילו

לבןבטורלחםמזדקריםשלנוחצעצועייםהבלוקיםשלושת
שלהםהתחוחות-עדייןהעפרמחפורותמתוךומשורטט-להפתיע

אתושםפההכתימוחנוקיםפטל-ברשי-חישלכהות<ציצות
לטפס.באמתהרחקתיכמהעדהבנתיהשפוך>,העפרשללבנוניתו

חדירות.אחתבחלוןנדלקואורמסתכלתעודני
בביתוהחלוןאדןעללעמודנהגערבשלפנותהתוכי'אתהזכירזה
בחוץ'הנופליםפתיתי-השלגלפטפוטולהקשיבבכפרהדוקטורשל

ישבוחזקן,והסוסהלבניםוהעכבריםוקור-קורהדוקטורוכשכולם,
ישבוהםהכול.לחםתרגםהואתה,ושתודמקהושיחקוהאחמול

זהש"ביבר"לחיותיכולזהואיך .קיטוןלחיות,יכולזהמה .בקיטון
המבשל'הקוףבפסנתר'הלבניםהעכבריםשם,שחלךמה ,,חיות."גן

ואניכרמלה
ואניכרמלהרקונשארנוחביתה,הלכוהילדיםל

אותי'ליוותההיאקודםהשנייה.אתאחתללוות
המדרגותשלושאתלדלגכברכשהתכוונתיאבל
נדףחםקקאושלמזמיןשריחהמטבח,מרפסתשל

שאניכרמלהביקשהשלה,לדלת-הרשתמבעד
שאחרילפנסעדחצי-הדרך'עלהסכמנובחזרה.אותהאלווה

היה 11ה"ג'ג'א,שלח,שסבאהרומנייה,טובהשלחביתשלהסיבוב
לעומתנו Tלשקשקכדישלחם,חדר•המדרגותבפתחלנואורבתמיד

והמקומטותהעבותהשפתייםאתדוחקהיההואהתותבות.בשיניו

חצי-נשמטיםהיווכשהםהוורודים,חניכי-הפלסטיקמאחורישלו

הלסתות,עם ",'~-'~-'~"בהם,משקשקהיההואמהפחהחוצה
השינייםשלו'פורהחכיהזמןערב,לפנותילדים.להפחידבמטרה

עצמאיבאופןאחתכלומנצנצותכמשקשקותממשנראוהסוסיות
המדרגות.חדרשלהמכופלהאופלמתוך

עלנאספוכברשלוהקטןושרפרף-הסוכנותהג'ג'אאפילובסיבוב,
אלומההשבילעלהטילכברוהפנסטובח,שלאמאשלהמטבח
אותיללוותהצייתניתכרמלההסכימהכאןאור.שלוחיוורתרחבה
לחשושימיקוחלהתמקח,והתחלנוהבית,עדלאאבלבחזרה,שוב
חביתביןחצי-חדרךבדיוקאיפההשאלה,עלתהשובנמרץ.אבל
כפות-שלמדוקדקותמדידותכל-מיניערכנוושובלשלי,שלח

אט-אטנדחקנומשים,מבלישלבסוף,עדהכיוונים,לשנירגליים
למיןעברנוושםהאור'מעגלאמצעאלוחקורהחושךידיעל

לפנס.מתחתפניםמולפניםארעית,כריעת-שפיפח
iJ בונשארלאזכרכקמח.וצונןקלילהאצבעותביןנשפךךס

למיןונהפךנפוגהוויכוחלהטגםהצהריים.שלהלוהטמהחום
לוואשרבאמת,נחשבלחיותשהתחילהדברמדומה.תקיפות
בערימותונערםשחלךהחושךחיהללחישות,מתחתאוזןהיטיבו
חאקליפטוסיםצמרותשלחרךהרשרושעםיחדואשרבעורף,כהות
המצטמרר.חגבאלונחבטשנלבטוקר,מכחילגדול,מפרשיצר

לכםנראהזהשבעולם,השפותכלאתהדוקטוראתשלימדהתוכי
 ?חיותגן

 .עכשיומשנהזהמה
אתוהוצאתיהאדמהעלהספראתהנחתישיח,מאחוריגחנתי

חנוקובגרוןהתלקחה,לאלחשציפיתיהשלהבתאבלהגפרורים.
אתבחולשהמלחכיםגפרוראחרגפרוראיךראיתיומאכזבהמרוגז
חדפיםמפויחי-שוליים.קטנים,מפרציםבחםומכרסמיםחדפיםקצות

וידעתינשרפו'לאאבלקצת,הסריחוגםוהצהיבו'קצתהתעקלו
ולחרוךחלילהכלאידיוטיתכמושםלשבתגפרוריםמספיקלישאין
והחושךומבחיל'מפלצתיעכשיונראההמבצעכלדף.אחרידף

ומשכתידפיםשלאגודהתפסתיאימה.עליהפילפתאוםשנתעבה
חתיכהנחשפהנפרדה.הכריכהבבת-אחת.אותםלתלושכדיבכוח,
דברים-חלודיםעוקצי-ברזלובצבצווקשיח,מדובללאריגשל

שחשבתישלי'הספרבתוךשמסתתריםידעתישלאוקשיםזרים
באפלוליתהשיחמאחוריחבויהוציורים.ממליםעשוישהוא

להתייפחלעצמיהרשיתיבידי'והמפויחהמפורקהספרהמתגברת,
חדףשלהשרידיםאתתלשתיועיוורותפצועותבידייםרם.בקול

גיששתיכךואחרזעירות,לפיסותבאיטיותאותםוקרעתיהראשון
 •הבא.חדףאחרי

כדור'כמועצמהלתוךאסופחחיתההיאכרמלה.עלהסתכלתי
לאעודהצלליםהיחפות.רגליהכפותעלולאחורלפניםמתנדנדת

חומה,כקטיפההרכותעיניה,אתלראותויכולתיחריפים,היו
הסוערותהמחשבותשלשלווההשתקפותתמיד'כמובחן'ולקרוא

תחטוףכרמלה .שלנוהאיחוריםעםהגזמנובאמתהפעם .שלי
התפקידהיהזהמתתיהו.אתלהשכיבבזמןבאהשלאזהעלצעקות
עתידהחייתיולאתפקידיםחיולאלימרובה-הנפשות.בביתםשלח

יוצאת-הליברליותדווקאאבלאולי,מהתקררותחוץכלום,לחטוף
למהמרגיזה.איכותאיזועכשיוקיבלהשליהחוריםשלהזאתהדופן
כך-הפרימיטיביותהאמהותכמוקצתלהיותיכולהלאשליאמא
פעםעשריםשיוצאותהשכונה,של-פרימיטיביםאבא,לחםקרא
שכלשבזמןהיא,התוצאהחביתה.לבואשלחןלילדיםלצרוחביום
ושותהחביתהואוכלומקולחמפרזיםיושבכבראחרנורמליילד

זקוקההשכונה,מכלואחרונהיחידהכאן'זרוקה,עדייןאניקקאו'
ל:פרמלהבוגדני>גווןהמחשבותלבשו(כאןומזווגתלסוודר
שלהושאמאקסבה,ערביהכמושנראיתהזאת,וחמעופרתהמוזנחת

בשבילאותהצריכהלאשהיאעדבהלהיזכראפילותחלוםלא
לילדהקשהדברוזהשלח,למדרגהירדתיכאילוחיהזה .משהו

 .כמונימוצלחתכל-כך
חבית.עדהקצרהמרחקאתולרוץלקוםמניעהשוםחיתהלאאמנם
משחרהפנס,שלחישוק-האורכרמלה,עלרחמיםמשהו'אבל

עיכב.בלתי-גמורארבלתי-ברור

הבינוניאחיהממתתיהו'להיפטרואניכרמלהניסינובוקרבאותו
ומנוזלמעצבןילדחיההואשלחם.הביתשלידבשדהכרמלה,של
כדיעלינו'נכפההגדולהחופשתקופתשכלוחצי'שנתייםבן

בלימהחצרמסרחצילזוזיכולנולאעליו","נשמורשכביכול
-את-"~לההמטבח:מפתחתבקע~מהשלההיסטריתשנביחתה
היאקול'השמענולאואם "?-ך-של-האח-על--שומרת
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המותן.עללהרוכבערוםתינוקעםלבדוק,יוצאתחיתהתיכף
ולא-מסורקתעסוקהרקנחמדה,אשהדווקאחיתהכרמלהשלאאמ
שלעצומהכמותופיצחנו _אצלםישבתיבערבפעם .הזמןכל

מהאבלבעצמה.קלתהשהיא ,הכרתישלאמסוגמלוחיםגרעינים
האחיםעלכךאחראותםולזרוקלעולםילדיםלהביאהוגןזה

הגיתיאניאומרת,זאת ,הסכמנוואניכרמלההמסכנים?והאחיות
בלתיממשהיהמתתיהועםשהענייןהתנגדה,לאוהיאהרעיוןאת

כלפיה.הוגן
והתחלנוירגיש,שמתתיהובלימהחצרלצאתהצלחנובוקרבאותו

סרחנוולאחרציות-ענק,שלשדההשדה,אמצעלעברלהתקדם
הרבהשמשחיליםחרציות,שלנזרלעשותרצינו .לוולחכותלעצור
זאתארוכה.חרציתשלגבעולגביעלבעיגולקצרותחרציות
בגבעולים,חריץהציפורןבעזרתלעשותצריךכיעדינה,עבודה

אותילימדהכרמלהבקלות.ונקרעיםוחלוליםדקיקיםוהגבעולים
כאלה,בדבריםאשפיתממשוחיתהבארץנולדההיאזה.כלאת
הלכנו .שליהיההזאתהמסוימתבפעםלשדהלצאתהרעיוןאבל
עםשללכתרק ,לוברחנואושרצנווחלילהחסתחשבושלא ,רגיל

גבוהשיחלידנעמדנורגעיםכמהאחריזחילה.ממשזאתמתתיהו
סרסורקולגרםואזהזרים,אתלעשותוהתחלנו ,במיוחדופורח

לאלגמריובפינההראש,אתשאפנההגבעהאתהעולההאוטובוס
פתאוםראיתישלהם,הביתשלבכיווןלאובכללהשדה,שלצפויה
עדלדדותהספיק ,שלוהקצרותהרגלייםעםהוא,איך .מתתיהואת

היהלא ,הראשילכבישהחשופההשדה,שלההיאהרחוקהלפינה
לשיחים,מעלבצדודיתהציץמדובלל-השיערראשובכלל.ברור
השבריריהצווארמעלל~ניםהקטןהסנטרהזדקרשבומהאופן··ורק_

נפל-נעלםוהואמתבוננתעודני .שלוהבהלהאתהרגשתי
פסיעותכמהעודוהתקדםשמרס-ראש,הופיע,שובמידכיכנראה,

הכביש.לכיווןמהוססותפסיעות

מהרהחזרתיהשיחים.ביןקסןעיוורכמו ,לגמריאבודנראההוא
שיערהעלמסנוורבבוהקנצצההשמש .אחותולכיווןהראשאת

ויפהארוךכברשהיהשלה,הנזרעםעסוקהחיתההיא .השחור
בהרמת-עינייםונענתנהשליבמכסהרגישהכרגילאבלמא,ד

מסך-השיעראתסילקהשבהוהמהירההחיננית<תנועת-האצבעות
כזהשיערהיהלאליקינאה.ביעוררהלאחורי-האוזןהגמיש
אתראתההיאשגםוהבנתי ,גבימאחורילנקודהנדדועיניהארוך>.

עיניהאתכשהחזירהומנסה,השתנה,לאמבע-פניהאבלמתתיהו.
מנסינוצמרמורת.מיןביהעבירזה .בשאננותומסתוריהיה ,אלי

 .שתיקהוחיתהנתלכדו
אתומילאהפתאוםנדחקההשאלהרגעזבאותוחשבההיאמה

השביל.עלזומולזוהכורעות ,שתינושביןהצרהרווח
אתלאסוףחזרנומידזהאחריכי ,בוקראותושקרהמהכלממשזה

ניגבהוכרמלהמדמעות,ורטובואדוםמעופרכולושהיה ,מתתיהו
לוובתנהשלוהמסונפתהגופיהבקצהשלוה~י~t;כיתהנזלתאתלו

הגדרלידנעמדנוושלושתנונרגע,מאודמהרוהואחרצית,להחזיק
 ,עוברהאוטובוסאתלראות-גדרשםחיתהשבכללהתברר-

המ~תחלים,הנזריםאתלונתנושלהםהביתשללחצרוכשחזרנו
מזה, Tמבסוסכךכלהיהוהואאותם,לשמורשווההיהשלא

בלישלמהשעהכמעטהמדרגותעלחמש-אבניםלשחקשהצלחנו
אחת-אחתהחרציותאתקרעהואהמוח.אתלנויבלבלשהוא

כרמלהשלואמאשטיח,כמוסביבואותןופיזרעצומהבהתרכזות
מיץ.חילקה

עפרשלקומץלעודנתתי ?זאתבכלשנשארהמסדירהדברמהאז
שלחופןכמוחמקמקנדיף, ,קלילהיהוהואהאצבעות;ביןלילזרום
וכדישלה,האיחורעלתחטוףשכרמלההצעקותעלחשבתי .אוויר
עלמבדחבסיפוראותהלשעשעהתחלתיהפרידהרגעאתלדחות

הקודם.בערב ,שמוקלדגינות ,שלנוהביתבעלתעםלישקרהמה
איךלראותשלהלמרפסתליקראהשמוקלדשגינותזהשקרהמה
היאאותי.לחנךאהבהנוראהיאמשום-מהעקרב.הורגתהיא

בחוץליישבתיהשכנים.אצלהיוכשההוריםבערבאותיתפסה
הספריםכלאתשהכילהגדולארגז-הנסיעותעלבמרפסת-המסבה

היאכשפתאו~מפולניה,עודסחבשהואאבא,שלהמתפוררים
לאהיאאחריה.לבואליורמזה ,גדולצלכמוהפתחאתמילאה
שהיאמשוםחשוךשהיה ,החולאתחצינוגדולה.דברניתחיתה

אתליטפוהרצפהשלהצוננותוה~לסות ,בחשמלגםקימצה
שללעומקולראשונהלהיכנסמוזרממשהיהקטיפה.כמוהרגליים

אזשעד ,שמוקלדהגינותשלאפוף-הדמדומיםחדר-הזקנים
מצוירתשעליופתוחהדלתשלכההכמלבןרקאותוהיכרתי
זכיתיעכשיוהחול.שלמהתפאורהחלקמיטה,שלאפורהצללית
משובץ.כיסויעםגמלוניכדברשהתבררההזאת,המיסהלידלעבור
הבית,בעלתשלוהמוכרותהישנותהפנס~;כל.סהציצוהשבציםמבין
בחשאילהןנענעתיהבוהן.עצמותבאזורהמעוקמיםהגבנוניםעם

כמוזוכלפיזוחטוטרותיהןאתלהרכיןהמשיכורקהןאבללשלום,
הגדרלידבחוץנעמדכשהואהג'ג'א,כמו-מרכלותזקנותשתי
בשקט.וצחקתינזכרתיביידיש,מתלחשיםוהםשמוקלדהגינותעם

שאיטיבכדיהל~קסאתשמוקלדגינותהרימהלמרפסת~שיצאנו
הרצפה,עלתנועהבליששכבוהנפוח,הצהובהעקרבאתלראות
שכבפשוטהואמלס.שללשקיםערימת·~לסותשביןברווח
הרצפהעללפניםלומוטלותשהיוענקיותמלקחייםזוגעםשם,

דקיקה-להפתיע.גזרהלוחיתהלגוף.כבדות-מדיהיוכאילו
חלושה,מחאהבמיןכאילוהמלקחייםהזדקרומעליוכשנעמדנו

הזההנקישהצלילבגלליבשה.בנקישהלארץנשמטוכךואחר
לשם,הגיעהואאיךלגוף.כבדות-מדישהמלקחייםהרושםלינשאר
ברור.היהלאהחלקה,הרצפהעלכךכלוחtס~ףמהגינה,רחוק
אבלמוגלה.מלאהיהכאילוונפוח,צהבהבגופונראההל~קסלאור

אותוחתכהשמוקלדכשגינותלחלוחימיץקצתממנויצאבקושי
האחרוןלרגעעדבלסה.שלדופןשלמדויקתבהורדהלשניים
אתשתחשוףמסוכנתתנועהלאיזומעשה,לאיזהממנוציפיתי
לאשזהלראותמדהיםממשוהיה ,שלוהאי~םשלהאמיתייםהממדים

כאילו ,כזאתבפסיביותלשנייםלהיחתךלעצמומניחשהואקורה,
 r1 47 'בעמהמשך
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 5וי~
I "יי"יי

ברחובותנמר

פינטומשח

ארייןמידטרויעריקאיך"קוק

אריגן:מאמעסרעדאין

געלאזטניטשליבשאפטאידסהאט
פויגל"אמיןוועדן

בוים"אשטייסוועג("אויפן

מאנגער>איציק .אחרוןבית

~~§~~ 

להיסטריה.אמינכנסהלנועשהתחלתי
בשלבכברהתחלתיהחוצהלפרוץבנסיונותיי

במסעפתחתיארבעעלכשזחלתיעודמוקדם.
דלתלעברהשטיח.עלהונחתישם ,מהסלוןהארוך

שללאורכו ,יד ,רגל ,יד ,צעדאחרצעדהכניסה,
מדיגבוההחיתההידיתאיךהרחוקה.התקרהעםהלבןהפרוזדור
הוסר.שהמכשולידעתירגליי,עלכשעמדתייותר,מאוחרבשבילי.

במטבחשם-הכניסהדלתאלבבטחהלהגיעליניתןלאשובאבל
כעיןהתקרה,מנורתעםמתמזגת ,ביוצופהעומדת~מיחיתה

לרגע.נחשאינומגדלור
פניה.עלעוברכשאנישואלתהיאהולך?"אתהלאן"מוישי

לאפניימועדותלאןכשהבינהעזר.לאדברשוםשמה.בה, ,ה~
אותימניפהבשמים.ואניושתייםאחתלשאלות.כברנזקקה

ללכת?רוצההואלאןללכת?רוצההוא"לאןושואלת,בזרועותיה
"פיפיצעקותי: ,מאחורייכשהגיחהפעם,האמבטיה.באהלעזרתי
ביותרהסמוךשהיההאמבטיהלחדרעמיניגשהוהיאפיפי"אמא!
הניחהוהיאלבד""לעשותלדרושהתחלתיבהמשךהכניסה.לדלת

לאעדייןחיתההמשימהאךמהעבודה.כשחזרלאבאוסיפרהלי
האחרון.ברגעכיווןלשנותמתוחכם,בתמרוןעלי,יהיהפשוטה:
החוצה.ולפרוץהידיתעללהתנפל
לאן?""מוישי
לבד"פיפי"אמא
לדלתפונהאניהאחרוןברגעהאמבטיה.דלתלעברנעאני

לאעודהרי ?יודעתהיאאיךבריצתם.~מיצעדיקולהכניסה.
דלתשלהחריקהאתשמעהלאכנראההכניסה.בדלתנגעתי

הכניסה.דלתלעברמזנקאניתספיק.לאהיאנורא.לאהאמבטיה.
מתגלגלעצמיאתמוצאאניצפויה.בלתיבקלותנפתחתהיא

במדרגות.

יצאתירקהזה.האדוםכלבאמאיפהמאושר.אנידם.מכוסהכולי
שליופיואתממנילהסתיראמאתוכללאשובהפתעה.וכבר

לעיניימבעדעמוקה.שינהלתוךשוקעבאושר.מחייךאניהעולם.
למהנוראיות.בצעקותלקראתייורדתאמאאתרואהאניהנסגרות

רעש?הרבהכךכללעשותצריכההיא
מצייןכשהואברוריהלגןאותיהובילאבאשוחררתי.חובהבגןרק

"זהבבכי:ממררתכשהיאאמאנגררהמאחורינוסימני-דרך.בפניי

"מוישיואמר:אבאנעצרהגןשערלידמדי".מוקדםזהמדי.מוקדם
לכיווןהולךמשה>(בנישלנוהרחובסוףעדיורדאתהפשוט.זה

 ,, ! ?הבנת .הגןאתורואהישרממשיך ,אותוחוצה ,נזרןהרשי
אמא?"נכון ,מיקישלהרחובזה"הרשינזון

 ,, ...ואיפהמיקיאיפההמוח.אתמבלבלאתה"מה
אמא.אמרהוויי a raison, lsaacיי

מיקי".שלהרחובזה ,כן ...רחוקכךכלגרמיקיבאמת,"נו
מעכבתחיתהבוקרבכללגן.לבדהליכתיעםהשלימהלאאמא
נלךשלאלמה"אזלמכולת.הולכתממילאשהיאבתירוץאותי

חששותיהשמחציתכך ,שלנוהרחובבסוףחיתההמכולתביחד".
לקנותהפסיקהלמכולתלהליכהיומיומיתסיבהלמצואכדינמוגו.
בוטלהלאעדייןאךיום.מידישתייםאוביצהוקנתהביציםתבניות
 .הרשינזוןרחובהעיקרית:הסכנה
יהודהשלהראשיהתפקידאתברוריהעליהטילהחנוכהלקראת

פגושמולעצמיאתשמצאתיעדהביתהליהלכתישמחכוליהמכבי.
לקחתהתעקשהנהגהרשינזון.רחובבאמצעצעקניונהגמכוניתשל

והמתינהקפהבכוסאמאאותוכיבדהרועדותבידייםהביתה.אותי

מאחוריהדלתשנטרקהברגעבצניעות.מחייכתכשהיאשיסתלק
אימים.בצעקותאמאפתחההאורח

מאותואוליעשרות .מעצבן ,חד ,צלול ,מיוחדקול ,לאמיהיהקול
לימיםהזה.הקוללצליליגדלואחרותובשכונותבשכונתיילדים
חשבואבל ,הקולאתשמעואצלםשגםממרמורקגרסיירוןליסיפר
אמאחיתהוהארוכההראשוניתהצריחהלאחרמידהרכבת.שזו

שאלותלעצמהמציגהכשהיאהביתחדריביןלהתנונעמתחילה
 ,ה?."מו~דקריאותומשלבתככה?להמשיךאפשראיךיהיה?מהכמו:

;תיי i:.נסי,שלי".כ"אלוהים ,בחיייותרמאוחר ,שהתגלומרבדיה",
 .לאבילטלפןירדהוהיא ,נכשלוהמכבייהודהשאנילהלהבהיר
ומדיהכורסאמסעדעלבידהלתופףוהחלהבסלוןהתישבהכשחזרה

לאחור.שערהאתהחליקהפעם
אבא.שלבואולקראתאמאעצמההכינהדיקנםשלג'וכמרת

בקצהוונעמדהלפרוזדורניגשההתרוממה,כוחמספיקכשאגרה
כלום.אמרתיולאלקרותעומדמהידעתיהיום".ב"צהריקופדכגרי
עליוהתנפלהרגעלאבדבלינכנס.אביבמנעול.המפתחקולנשמע
ובידהאחתפעםאמאהשתמשההימניתבידהסטירות.בשלושאמא

אמא .השתחררמוחלטשקטהגה.הוציאלאאבאפעמיים.השמאלית
כולואבאירדמכןלאחרושניותלחצרנמלטתיאניאבא.מולקפאה
נסער.

חופש,לי.ואבאלאבאאנילו.שציפיתיבלישכזה,ניצחוןניצחון!
נכנסאניאחריי.ואבאמובילאנינלך?לאןבו.לטיילשליוהעולם
נלךאזככה.ליהרשהלאפעםאףאחריי.אבאגלז.שללחצר
אניתעז.לאאותי.לגרשתעזלאהיאעכשיושסירב.שללחצר
בקצהוושוב.הלוךבמגרשפוסעיםואבאאניזה.מהלהאראה

שלתחושהמתמלאאנייוצאת.אינההיאשסירב.שלהביתהמרוחק,
רואההשכונהכלגיבורה.שתהיהעכשיואותה.נראהשתצא,כוח.

עכשיו?עושיםמהיוצאת.לאשסירבאחריי.אבאאותי.
מלואתותים.קוטףאנימרים.והואאותי"תרים"אבאהתות.עץ

בחששמסתכלאנימתלכלכת.חולצתיובולע.בולעהידייםכפות
הגב'שלדלתהתותים.עודתותים,עודמגיב.לאהואאבא.על

נשארתמהססת.היאבשבילה.מדייותרכברזהנפתחת.שסירב
אבאלהיות?!"צריךזה"מהצועקתהיאפינטו!""מרבפתח.לעמוד

לאשמשהומרגישההיאבמקום.תקועהנשארתשסירבעונה.לא
פוסעתילדותישליוםאותובצהרישסירבהגב'בעוד ,ואזבסדר.
הנמר.אתהרגשתיביתה,מפתןעלואנהאנה
לקוביבה.זרנוגהביןהרכבתמפסיהנמרעלבגןמדבריםחודשכבר
המסתנניםשםרצחומזמןלאלשם.מגיעלאאחד<אףאותוראושם

אתרואהעודאני .אותוהכיראבא .ושחטולפרדסגררו .מישהו
עללאמאכשסיפרוחדה,מהירהתנועה ,גרונועלידותנועת
זההנמר.ושםלה).אמראדם".בןכברואיןושתיים"אחתהמקרה.
שמענוכךאחר .אותנווהפחידובאומ"בן-צבי"כשילדיםהתחיל

לקחתשבאהחגישלאמאעםמדברתהגננתאתחיותיךוחגיאני
מגיעמי ,נובה,בקוביאח,ברחובות,כאן ,"נמרהביתה.אותנו

עוברכברמיאותו?ראהומיקרוב.באמתזהצודקתאת ,כןלשם?
נמר.יש-ידעתיוככהלכאן".סחבאחרוניזהלך,אומרתאנישם?
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רחוק,נלך .נלךואבאאניאותו'לראותאלךאני-ידעתיועכשיו
הילדיםכלומחרנלךעכשיוהנמר.אתלראותנלך .הרכבת,פסיעד
 ...בגן

שלידו .ידואתלוקחאנילטייל".נלך"בואלו'אמרתי"אבא",
רפויה.נשארתאבא

י-לנתנהולאהרביצה,היאלי"גםלו'אומראניאבא","תראה
ממניצוחקיםשליוהחבריםצועקתהיאהזמןוכללשחק.לצאת

לאאנחנונחזור.לאואנחנולהברחנועכשיונורא,לאאבלבגללה.
אותה".צריכים
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אבלהנמר.אתשראהמילהתלהבשצריךכמומתלהבהואסיכוי.לו
 .תאמיןלאממילאהיאלאמא?זהאתלספרצריךהואלמה

אמא.אותושואלת"איפה?"
 .יודעתהיאלעזאזלמאיפהבחדות.ראשיאתאליהמפנהאבי

לה.תגלהאלאבא.תגלהאלאבא.אומרזרנוגה""אחרי
והקרקעשםלהקיםאפשרשלםתעשיהאזורענקיים."שטחים

זולה".בטח
רוצההואמתלהב.אבאמזה ...התעשיה?לאזורהנמרקשורמה

אתראהלאבכללהואעליו.חולםשהואהמפעלאתלהקים
באכזבה.בומביטאניהנמר.

" Mais lsaac אומריםרחוק.כךכלזהלשם?בכללהגעתםאיך
 11 •••נמראפילושםשראו

אחריואלי,מבטואתמפנהאבאלשם?"הגעתיאיך ...כן"אח,
משחזר.הואמחשבתו.מהלךאתאבאשלפניועלרואהאניאמא.
 ...אמאעללושאמרתיהדבריםשסירב,התות,עץגלז,שלהחצר

אמא.עללושאמרתיהדברים
 .ליאומרהואשלך"לחדרמיד"תלך

בעיניי.דמעותבדרמטיות,גביאתלומפנהאני
למה?"עשה?הואמהקרה?מה"איזאקאמא:אתשומעאנימאחור
 •ממשיך.ואינואבא,אומריפה"לאדיבר"הוא

ידיכףאתתופסהואאבלאבאאתעודדודברייאםיודעאינני
הולכיםאנחנוהגבעה.אתעובריםאנחנובמרץ.פוסעיםואנחנו

המתחלפיםסלעשיכוןשלהרכבתבתיפניעלחולפיםוהולכים.
יותרלנומתגליםלאטלאטהפרדסים.אתמריחיםבודדים.בבתים
סביונים,חרציות,שונים.בצבעיםמכוסיםריקיםשטחיםויותר

ומרחוקאשלעץלובולטושםפהממלא.הריחערבי.לחםפרגים,
הרוחהרחובות.אתהמקיפיםבפרדסיםלהבחיןיכוליםאנחנו

מתכופפים,והעציםהשיחיםכאן.להשיפריעמהאיןהולמת.
להגיד.להםאומרתשהיאמהאתומעביריםמתיישריםלה,שומעים

לאהואאבא.עלמסתכלאניכאןזשאנחנולנמרמספריםאולי
 ,מרץלונתןכאילוהטיול •אחרמשהועלחושבהוא .הנמרעלחושב
אתלאאבלהסביבה,אתבורקותבעינייםסוקרהואחדש.כוח

 .נמרמחפשיםככהלאמחפש.הואהנמר
עיניו .בנווצופהקטנהתלוליתעלנעמדהוא .אותורואהאניואז

אבללהיות.צריךשנמרכמוחברבורות,מכוסהכולווהואירוקות
אבללאבאלקרוארוצהאניצעוב.אפילומבטוקול.משמיעלאהוא

אבאאומר.הואאותי",תראהאתה"רקלהימלט.מאייםהנמר
מסתכלאניידי.מכףידואתומשחררבמקוםתקועשאנימרגיש
אתיעשהלאהואלא,אותי?ויטרוףיזנקהואאוליבנמר'מוקסם

רוצהאניכאןאשאר.אניכאןטרזן.כמוחברים,נהיהוהואאניזה.

להישאר.
בתמחרן.בומביטאניאבא.ליאומרלאמא"לספרנלך"בוא
הנמר'אתראהלאהואעליו?קפץמהמרגיז. .אושרמלאפרצופו

לה?לספרישכברמהלאמא?פתאוםומה
 .לואומראביאיתה"גמרנו"די'

סטירה.

פה",נשאר"אניסטירה?לינותןהואפתאוםמהלי.סוטרהוא
אומר.אני

תדאגואמאחושךיהיהמעטעודהמוח,אתלבלבלתתחיל"אל
לנו".
ביתופסהואמתרגז,אבאאומר.אנישלה",מהדאגותלינמאס
בכוח.

מכוניות.ויותריותרהרכבת.לפסיהדרךכמולאהיאחזרההדרך
יותרצועקים,ילדיםויותריותראנשים,שלקולותויותריותר
אמהות.ויותר

אותןודאגה,שמחה-משלחמיוחדעירובבמיןאותנומקבלתאמא
קרח".לאדבר"שוםשלבפרצוףלהסתירמנסחהיא

ישעליו.מסתכלשובאנימצאתי!""מצאתי!אבאלחאומר"לולה"
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בא.זהלזק,ם
בגניחהוהתכופפההל~קסאתלהחזיקלינתנהשמוקלדגינות
כךאחרעיתון.חתיכתלתוךהעקרבשלהחלקיםשניאתלאסוף
ממנו'שנשארהרטובהכתםאתבווניגבההעיתוןאתקמצה

חיקיתיהחינוכיים.מנאומיהאחדאתלינאמההזדמנותובאותה
בשקרנותמערבבתכשאניכרמלה,שללהנאתהשלההאנפוףאת

שונות:הזדמנויותבכמההגברתלישאמרהדבריםמקצועית
הר-שםהורגאנחנומהקיפוץ.זהיוטעתאנימזונן.חכיזה"זהוף,

בלףהורג.ונחשבלףחיתהפקיפוץשליפעלמאוס.הרפההר'
כלביזראללמהקשה.מאוסלקחשליפעלמלחמה.מלפניגרמני'

עלפליטיוטעת.לאאני-ז'וקות,ו--בחשותו-עקרפותהרפהכך
לעזות".זריךמהזהיזראל'מטינתכל

זהאםעקרב.לחיותיכוללא"זהאמרה,כךואחרצחקהכרמלה
 ,,עוצב.היהזהאזצהוב
הכללי'הרעיוןהיהלהעבירשרציתימהבכלל?קשורזהמה

אפילו"היאשלנו.בעלת-הביתשלהזאתקרת-הרוחהביצועי~ת
מזוגלת?"היית"אתאמרתי.נגעלה,"לא

הרצינהמידאבלהומור'חושדווקאלההיהצחקה,שובכרמלה
בעלי-חיים.""צערואמרה,

"ישהתרתחתי.אתה,שהסכמתימשוםדווקאמצחיקה".ממש"את

מהמיטהרחוקלאממשהיהגםהואארסי?עקרבזהמהמושגלך
לאשאניחושבתאתאצלידברכזהמוצאתהייתיאניאםשלה.
המקום?"עלאותוהורגתהייתי

בכובד-ראשאמרה ,,שמצחיקה,את"זאתעלי.הסתכלהכרמלה
חצישלבגודלה Rז'ושגםמאודיפהיודעת"אתבלתי-צפוי.
-הומורחושלהשהיהבחיי ,,ה, R"ז'ואמרההיא-מילימטר"

שאתהעיקר .עולמיגודלבסדרמצפוןבעיותלךגורמת"חיתה
מי-יודע-מה."איזהכמומדברתתמיד

כברכשהיאלדבר'יודעתכרמלה .עולמיגודלבסדרמצפוןבעיות
התנדבתיחטובמרצוניואניללכתקמנוהפח.אתלפתוחטורחת
היהאפשרכברשמשםהסיבוב,שלהשנילצדעדאותהללוות
עודבדרךשלהם.המטבחדלתשלהמוארהמלבןאתלראות
אתהשולחן'לידוראינו'הרומנייה,טובהשלהמטבחבחלוןחצצנו
 •בכפית.לבןחג'ג'אאתמאכילהטובחשלחשמנחחאמא

שטיינהרטדבורה
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צלקות
שפרתמיר

~ 
~ 

כמולתסוסמתחילבפניםזמןמדייותרשרובץה
כמואליושנלווההכעוסבטוןהזה,המשפטענבים.
לך.לכתובכשהחלטתיבראשליהסתובבמיגרנה,
בראש.לימסתובביםמוזריםדבריםהרבהכל-כך

כותבשאניהמכתב,אתכשראיתבוודאיהופתעת, == "י-==

כאילושלך'הדוארבתיבתכזוטבעיותבמיןנעוץאלה,ברגעים
אותוהופכתאותךרואהאנילך.לכתובהפסקתילאעתהועדשמאז
שקפצהחמהלחםבפרוסתשמטפליםכמוליד'מידלצד'מצד

בדבראותךתפסמישהואםלראותלצדדיםפוזלתמהטוסטר'
המכתבהשינה,לחדרבמדרגותועולהלביתנכנסתאתעבירה.

מהממני'פתאוםרוצההואמהלאצבע.האגודלביןבהיסוסאחוז
בכללמשותףנושאאיזהלכתוב,שצריךחשובכל-כךלהיותיכול
אתלקרועעוזאוזרתשאתלפניעצמךאתשואלתאתלנו'יש

הזאת:האכזריותעלבעצמךונוזפתמתחרטתאתמידאבלהמעטפה.
סובלבמצבואדםלא,אםוגםסיבה.לושישסימןכתב,הואאם

לראותרוצההייתיבהבנה.אותםלקבלוישהגיונייםלאמדחפים
מצוינתהייתתמידהעצמית.הנזיפהרגעהרגע,באותודווקאאותך

היאהיטב,זוכראניהמיטה,הגדולה.המיטהעליושבתאתבזה.
שבוהביתאתמכיראינילא,עליך.החביבהמכתביםפתיחתאזור
הכתובת.בבירורמאמץלהשקיעאפילועליהיההיום.גרהאת

מסתכליםשהיואנשים,לכמהמלהתקשרנמנעתימובנותמסיבות
אחריהקשר.לחידושהזההמאוחרהניסיוןעלמוסתרלאבחשש
אחדמהיודעומיוילדים,ובעלשלך'החייםאתכברלךישהכל'
נוטהאניבוודאי:שמעתקבוע.חייםלמסלוללחוללעלולכמוני
בעייתי.להיות
ממולה .עלייךאהובההיתהתמידהשינהבחדרהמיטהאופן'בכל
ניזכרועלנכון'זוכראניאם .מעליומגוללנצריםווילוןפתוחחלון
כן'גםפתוחהנגדייםהחלונותאחדלסמוך'יכולאינואישהרי

הצמחיםעליאתבעדינותומנענעבמסדרונותחולףקלילרוחומשב
והטעמיםהריחותכלאתומפוגגתשדוחפתהרוחשבעציצים.
אבלחלפו'כברשניםועשרממשילדיםהיינובפנים.שהשארנו

שאנחנוכאלהקטניםמנהגיםישוהשתנית,שהתבגרתלמרות
ילדותימנהגאחרימשכתילמשל'אבי'בשלשלאות.אחרינוגוררים
פעםולאהמיטה,עלגופיבכלמזנקהייתיאותך:הכעיסשתמיד
תירוציםלחפשצריךוהיההמזרון'אתשתומךהדיקטתחתינשבר
בקיבוץכיוהתביישת,שכעסתזוכראנילהחליפו.כדימספיקטובים

להתפקעותהאמיתיתהסיבהעלרכילויותלהסתובבהתחילו
הזההמשונההמנהגעםהתחלתיאניאבלהעץ.שלכל-כךהתדירה

ערךאזהייתההצהרייםמנוחתאותך.שפגשתילפנירבותשנים
למשבמייחליםזיעה,ונוטפימותשיםבמיטותרבצווהחבריםמקודש,

בריחמהולקריראווירעימווישאהטפטפותדרךשיחלוףתועה,רוח
ההורים·לחדרלהתגנבנהגתיהחשוכים.החדריםלתוךקלושעובש

קרבבשאגותואז,-כךעללךשסיפרתיחושבלאאני-
פנייאתוטמנתיבקול,שנחראבא,עלגופיבכלזינקתיאינדיאניות

נותרוהואמההלםתמידמתקשחהיהגופושבחזהו.הזיעהבאגמי
שהאשימהלאמא,הנזיפהמלאכתאתמשאירנשימה,וחסראילם
מוצלחזינוקבעקבותאחד,שיוםעדשלו.העתידיהלבבהתקףאותי

לזהנקראבואירם.נפץבקולהדיקטתחתינונשברבמיוחד'

בשעתמבפניםהדלתננעלהכברלמחרתאחת".מספר"שבירה
שואללשווא,הידיתעלפעמיםכמהשלחצתיואני'הצהריים,מנוחת

יותר'מאוחררבותשניםאבא,שלהלבהתקףאםהיוםעדעצמיאת
שרביםכפיאו'שליהאינדיאנייםהקרבמזינוקיכתוצאהנגרם

כמובןאישהאחרונות.השניםבעשרהמבישהמהתנהגותיסבורים,

להפנותמעיזיםבודדיםשהריבפניי'ישירותהאשמהאתהטיללא
במצבי.לומר'צריךאולישכמוני.לאדםמדינחרצותמלים

מבולבלתהייתהשתנה.כשהכולאחרתאלילדברהתחלתאתגם
אתלכןנסעת.כברלרחמיםהפךשהבלבוללפניועודומרוחקת,

השמאליתידךבראשך'קלותומנענעתבעצמךעכשיונוזפתבוודאי
עדייןלובשתאת .לגרונךהחולצהצווארוןאתבכוחמהדקת
הריאותו?קיצרתאכןהאםוהשיער' ?דקיקותלבנותחולצות
מהבדיוקשזהלהניחסבירולכןזאת,תעשילאשלעולםנשבעת
אתולהפרלשובכךאחרשנוכלכדינשבעיםכולנושעשית.
השגתישלךוהכתובתהטלפוןאתהנה,בהחלט.אני'גםהשבועה.

ארוכותהבטחותלאחררקזה,וגםגלעד'מזאבדברשלבסופו
מצדי?מרושעהמידע.מקוראתאחשוףולאיפהשאדברומייגעות

ומרושעתאנוכיתולאאדיבהלהיותאתתנסיאבללהיות,יכול
הזה.המכתבהקלדתאפלושלם.למבצעהופכתקטנהמשימהכשכל
אמריקה",ציוניב"ביתלהקלדהקורסלקחתיחודשיםכמהלפני
אחרמקש .ביותרעליקשהעדייןהזאתהפשוטההפעולהזאתובכל
מתעייפותהידייםרועדות.אצבעותבשתימקש.אחרמקשמקש.

שריריולזרום,לשובלדםלהניחכדילהשמיטןוצריךבמהירות
גםביותר.מייגעתהליךזהותפוס.הצווארצורבים,הכתפיים
אתלעצורמצליחיםלאהרופאיםקטנה.לאבעיהמהוותהעיניים
במצב.מדאיגהנסיגהחלהאפילוהאחרון'בזמןולמעשה,הפזילה,

ארוכות,שניםמשךבישטיפלהנהדרהעינייםרופאטננבאום,ד"ר
בידיעלהלאשעדייןמצער'אירועבעקבותיותר'אותילקבלמסרב

כעיקרוןלשליטתי.מחוץבחלקו,לפחותהיה,כיאותולשכנע
ישירקשרישטננבאוםלד"ראחר.עינייםלרופאללכתלאהחלטתי
עדאלי.להחזירובדעתינחושואניהזה,המכתבכתיבתלעצם

הפזילהנגדפוסקהבלתיבמאבקלהמשיךעלייהיהבכךשאצליח
משרדמטעםכמלווהאליההצמודיםהצורבים,הראשוכאבי

לאאבלהמצב.אתהחמירהרקלציין'מיותרההקלדה, .הביטחון
עליהיהלךלכתובשהתחלתילפניעודאחרת.ברירהכלליהיתה

שנמצאותקלטותבשתיהנאמרתיעוד-דפיםגביעלדפיםלהקליד
 .קשורהכול .קשורהכול •בידי
היתהתמידזוכרת,עודאתאםהזה?הסבלכלאתלעבורעלימדוע

כמובן'לזה,היומבחינתךהקשה.בדרךהכולאתלעשותנטייהלי
אללא,אותך.פינקתיבשבילך,להזיעאהבתייתרונות.מעטלא

רוצהאתיודע,אנירגשות.שוםבךלעוררמנסחאיניבבוז,תנשפי
לא"אנילי'אמרת ,,אדע,לאלעולםלי'תגידלא"אםדוגמאות.

מהלנחשיכולהלאאניעלימסתכלשאתהומאיךמחשבותקוראת
הגדולבחופשהראשוןחלילהדוגמה:לךהנחאזחושב."אתה

ששכחתנזכרתובעשרבצריףאצלילישוןכשבאתשלנו'האחרון
יכולהחייתלמחרת.ביוםעובדתאתהיכןהמודעותלוחעללבדוק
יכולתיואניהעבודה,לסדרניתהציבורימהטלפוןלהתקשרעדיין
לרוץהתעקשתיאנילא,אבלחלילה.משומרהקפצהלבקש
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קילומטריםוחצישנייםהייתי.כזהאישי.באופןלבדוקכדילקיבוצך
ומזומן'מוכןשעמד'רעלאאופנייםזוגדווקאליוהיה .כיווןבכל
אתמעולה.בכושראזהייתילרוץ.החלטתיאניאבלהדשא.על

מעמיסיםהיינואביהו:עםשליהמטופשיםהאימוניםאתזוכרתודאי
לפרדס,עדהגבעותדרךורציםכבדותבאבניםמלאיםגבתרמילי

ואחרועסיסיות,חמותאשכוליותומצצנולעציםמתחתשכבנושם
הצהריים.אחרשלקפהאתךושתינושלך'לקיבוץעדהמשכנוכך
למשחקהמבצעהפךהמעיק,היוםוחוםהכבדהגבתרמילבלי

ענקצעדיופותחזטופקאמילכמונושםהפסקה,ללארצתיילדים.
קצהעדהירכייםשרירימתיחתעלמתענגחואנטורנה,אלברטושל

כולימזיעעלייך'קפצתיכברעשרהאחתלפניועודהיכולת,גבול
בגןלעבודהשובצתזוכר:עודאניילדותי.מאודבסיפוקמלאאך

בקפיצהאותךהפחדתיכיהרגע,באותועליכעסתאתאבלרינה.
שתיים".מספר"שבירהלזהנקראבואיהדיקט.אתושברתישלי

יכולהייתינכון'הקשה.בדרךבכוונהבחרתילא ,אופןבכלהפעם,
 ,ארוךלמכתבקצרהטלפוןשיחתלהשוותאפשראיךאבללהתקשר'
גםומהסופו.אתרואהאיניועדייןימיםכמהכברנמשךשחיבורו

לארקהוזמנתי.לאלחתונהשנים.לעשרקרובכברדיברנושלא
מסוימת,חובהחשתכנראה ,אותילהזמיןרציתשדווקאשמעתימזמן
למנוערצתההבנתי'כךשלך'אמא .בחו"לשאבילךסיפרואבל

לאחרארוכהתקופהבמשךשכמוה.רגישותחסרתפולנייהבושות.
פעמייםאותילבקרנהגההיאהחולים,מביתלקיבוץששבתי
כמואליומדברתמטופשבחיוךהמיטהלידמתישבתחיתהבשבוע.

פעמיים,מליםעלחוזרתבאיטיות,הברהכלמבטאתמפגר.ילדאל
א-פי-ש-לרם.ד-רי-שתל-ךמו-ס-רת"מי-כלשטות.כלמסבירה

חיתהע-סו-קה."נו-ראנו-ראהיאכיכו-ת-בתלאהיאל-נולו
הבנתי.אםאותוושואלתאבאלכיווןמסתובבתכךואחראומרת
בשבילמאודטובלדבריודעהואברק,אתתשאלישלא"למה

עצמו."

ח-שב-תילאל-ר-געא-נייודע,שהואבטחיודע,שהואבטח"אוי
"רו-צהעלי.מסתכלתכשהיאמוסיפהחיתה ,,יו-ד-ע.לאש-הוא

פיטמהשלךהאמאקבוע.נוסחהיהזהגםב-ר-קי?"שר-קו-לד'
שלך.הדודשלמהמפעלמחורבנותבונבוניירותשלבערימותאותי
אדםדווקאבפתח-תקוה.סופשבועפעםאצלושבילינוחושבאני

הבולמוסאתניצלהשלךואמאמחורבן.שלוהשוקולדאבלנחמד,
כדיביבינו'להפרידכדיתאונה,אחריידועסימפטום ,לשוקולדשלי

השםיופיעשליהמעוותבמוחהשמותבקטלוג"גפן"השםשליד
אתשיצרוהידייםשאותןלחשוב,ורק"מיכלי'.'ויימחק"לאה"

נסיעתאתלממןכדיהכסףאתלהשנתנואלוהיוהשוקולד
אחתכאןעלישנוחתזאב,לארה"ב.שלךהפתאומיתהלימודים

 .שלךאמאשלהזההמבצעעלליסיפרויצרית,שרבדייקנותלשבוע
באמת.נובארה"ב,לימודיםלשכנע.מאודקלהיהלי'נראהואותך'

עללדברשלאתקופה,באותהשלךבראששהיההאחרוןהדברזה
אתבהבנהלקבללךיעזורהתוארלפחותאוליבפסיכולוגיה.תואר
חודשיםלאחרלגמרילינמאסשממנהשלך'לאמאהתאכזרותיסיבת

צלופןבחיוכיעטופהדו-שבועית,בונבוניירותדיאטתשלאחדים
ליהשאירהלאפשוטהיאומייגעים.ארוכיםוהסבריםמפוחלצים

ברירה.

בחדרשישייוםערבלארוחתהראשונהבפעםאותילקחאבא
שניצלחתיכותמסביביפיזרתיורועדותמגושמותבידייםהאוכל.
הסנטרדרךנזלבכף,לפידחףשאבאהדליל'העוףמרקואורז.

מרחמיםמבטיםלעבריהגניבוחבריםהלבנה.החולצהאתוהכתים
לתוךשלךאמאצעדהואזעצמי.אתלקבורהיכןידעתילאואני
הגדול","היוםעלכנראהלהדווחומודיעינייםמקורותהאוכל.חדר
נושאכמובבונבוניירה.מצוידתשלכם,מהקיבוץבמיוחדבאהוהיא
פניהעלנוקשים,ובצעדיםלאחורמתוחבגב ,צבאיבמצעדהדגל
שבוהפינתיהשולחןלעברישירותהתקדמההיא ,ניצחוןחיוך

צעקה ,,היום,טובכל-כךנראההואאברהמל'ה,"מזלטובישבנו.
מדעתיאותימוציאהזאתהרגישותחוסרהאוכל.חדרמחציכבר

כמומאחרינעמדהכשאמךבי'נעוצותהיוכברכולםעיניהיום.עוד
 .ראשיאתוליטפהמנצחכלבשלפטרון

שכלרםמספיקבקולאמרהב-נון?"או-כל,ש-הוא"כ-מהי-פה
ימימאזחזירים.דירכמונראהשלנוהשולחןישמע.האוכלחדר

השירותיםדלתאתלרווחהפתחהעדנהכשהמטפלת ,הפעוטון
בחרבוןהגדולכשרוניאתמ"אורנים"מוריםלמשלחתוהציגה

זהמ-ת-נה.ל-ך"ה-בא-תימושפל.כל-כךחשתילאתרבותי,
בפעולהמבינה,אתלראות.היהאפשרשאיכאילושר-קו-ל.ד"

שלההאשםרגשותכלאתלחסלשלךאמאביקשהאחתראוותנית
לאוהיאשלחתשאוליהמועטיםהמכתביםכלהשקרים,כלכלפיי'
כךאחרלאבא.אותהשלחתממך.קיבלתיאחתגלויהרקלי.מסרה
הכולאתולצרףהבוליםעלבכסףלחסוךאמךהציעהכנראה

שליטהלעצמההעניקההיאשבכךהבנתלאואתאחת,למעטפה
בשעתמאחורשהשארתהאנשיםעםקשרייךכלעלמוחלטת
 .ברכייעל ,גןכהומקומטתלריח,חגאתמצאתימזמןלא .מנוסתך

עלי .בהמשךזאתאעשהאבליודע,אניכך'עלהסברחייבאני
אתמנערהלחץ-עצמיאתלהלחיץרוצהואינילכךמוכןלהיות
הגלויהבחזיתומעייפות.ארוכותספאזםבהתקפותהרדומיםשריריי

שעוןמגדללמדת.שבהבדקלי'אוניברסיטתשלנוףצילוםישנו
למרגלותיוחמש.השעהאתמראהבמרכז,מתנשאאפורהמאבן
מפותליםהעירומיםשענפיהםשחוחים,אפורים,עציםשורת

אכזרית.סמליותבמיןכאבעדומעוותים
אתמקבעתהייתהשתיקהברירה.כלליהשאירהלאשלךאמא

שללמבוללגיטימציהנותןהיהנימוסהקיבוצי:כמפגרמעמדי
רחמים.לאואופןפניםבשוםאךמיגרנות,לסבולמוכןאנירחמים.

המשפטכיכך'עלשמעתבוודאי-שאמרתימהאתלהאמרתיאז
הדודשללשוקולדובינינו'הקיבוץ.שללהיסטוריהכברנכנסהזה
יוצאוכשהואלגוףנכנסכשהואהטעםאותוהיהב-א-מתשלך

ממנו.

בנפשומעורערקריזיונרשלידוע,בושותגורםשלשםלייצאמאז
אףשבהתנהגותיאלאבתדמית,מלהילחםשנמנעתירקלאואני'

עדיפהמגרעותיהכלאףעלהזאת,התוויתכיאותה,לעודדטרחתי
להפוךעמדואחריהואחריםאמךהקיבוצי.המסכןשלזועלבעיניי
בהתבודדותי'באכזריותי'ואני'הקיבוציתהרחמיםלקופתאותי

החטוטרתאתמעליילקרועהצלחתיהעצמית,בהשפלתיאפילו
מנקודתלפרשםניסיתובטחממעללייחלקעלבוודאישמעתהזאת.
הצלחתאםמסופקאנישלך.ההתנהגותיתהפסיכולוגיהשלהראות
לקבלשיששהחלטתמשוכנעאניכפסיכולוגית,כי'אםאותי'להבין
המלווהכיוסקה,אנשיםדווקאכישטות,כמובןוזוהתנהגותי.את

העינייםרופאטננבאום,וד"רהביטחון'משרדמטעםשליהנוכחי
אתלסבולסירובםבעצםלהשתפרהרצוןאתביעוררושלי'

עלמלאבאופןכשולטעצמיאתאציגאםלאמתאחטאשגעונותיי.
שבהםמהמקריםשבכמהלהודות,עליזאתעםיחדאךהתנהגותי'

מצטעראנישהיוםאכזריות-יתרהפגנתימלאהבשליטההייתי
כלאתזוכרתאתכך.כלטובשהכרתדבורה,עםהיהכךעליה.

שקספיר'שלהמחזותואתלצבא?לישלחהשהיאהחבילות
דברשוםלי"איןלי?שנתנהבלווסולדוסטוייבסקישלוהרומנים

בכרטיסייתשהציצהאחריפעםאמרה ,,מקלין'אליסטרנגדאישי
עצמואתלהביאיכולשליטובהכיהתלמיד"אבלשלי'הספדיה
כמולהזקוקההנפשטובה,לספרותזקוקיםאנחנוהרימזה.ליותר
 ,,עצמאית.להיותותחדלתתנווןאחרתפיזית,לפעילותזקוקשהגוף
דתימטיףשלבהתלהבותדיברהדימויים.שופעתחיתהתמיד

אומהמצחזיעהגדולהבדבמטפחתמוחההאמריקאית,מהטלוויזיה
ליהגישההולדתיוםבכלשלה.העורבאףמתחתיתלחלוחית

החופששלהראשוןביוםנוסףואחדספרים,שנירבהבהתרגשות
מפטירתהשנים,חמשמשךכךהזמן."אתתבזבזשלא"כדיהגדול,

הספריםכריכותעלשרשמהוההקדשותלפציעה.ועדאמאשל
הכרךברחובותהכתובההמלהלצדפוסעיםרבים"כותבים
במשעוליםאותהדוחפיםבהם,בלוסולמעטים,רקאךהסואנים,
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מיסטרשלהלכת"כוכבבתוךכתבה ,,מוכרים,ובלתימסולעים
זוכרת,אתאוליביו-יורק.ברחובותברובושמתרחשרומן ,, ,סאמלר

האחרונה.הבגרותבחינתאתכשסיימתיהספראתלינתנההיא
אתושברתיעלייךקפצתיוכששבתילקיבוצךרצתילילהבאותו
 ,,ילדים,בליזקנהרווקהרקמסוגלתכזו"למסירותהמיטה.קרש
שהיאחשבתידווקאואנילכעוס.שהפסקתאחרילילה,באותואמרת
אבא.עםדרכילהתחילמנסה
רופאים,ביןהתרוצצה ,מרץמלאת.חיתהדבורההפציעהאחרי

שיריםליהקריאהתל-השומר,לידזמניתדירהלאבאארגנה
עישון.שלארוכותמשניםהשחוקבקולהלספרותמהמוספים
 ,עיוורוהוא ,מכולנוטוביותררואה ,ביטוןהזה,הצעיר"המשורר

הסופראתגם"ויש .משיריואחדאתלישהקריאהלאחראמרה
רגשיותרישהשמאליתרגלושבכף ,בדאוןכריסטיההוא,האנגלי
בעינייםאחדיוםכששכבתימרביתנו."אצלמאשראנושוהבנת

לאכאןהפיזיותרפיסטית"אברהם,אבא:אלדיברההיאעצומות
צריךהרגלייםעללעמודיחזורשהוארוציםאנחנואםמספיק.עושה
 ,,מזה.יותרהרבה
להיותוצריךדבורה.מקצועית,מאודלינראיתדווקא"היא

אבא.אמר ,,ברק,בשבילובמיוחדכולנובשבילחשובזהריאליים,
הילדהעלקראנואתמולרקהריאברהם. ,הכוללאזה"ריאליזם

שלמה."שנהאחריהרגלייםעלשקמההזאת
בו.להאמיןלאואופןפניםבשוםאבלדבורה,לנס,לקוותמוכן"אני
את.ישגעזהלהפסיק.נוכללאב~סיםלהאמיןשנתחילברגע
 ,, .כולנו
הזהבשלבאבל " ...מדברתאניאברהם.~סים,עלמדברתלא"אני
לבקשצריךפעמיםכמהדבורה,"גברתהאחיות:אחתאותהקטעה

 ,,החולים.לידלעשןלא
בנסיעהאבאואלאליהצטרפההיאלפציעההראשוןהשנהביום

בביתבהיתקלות.שנהרגהחייל ,נפתלישללקברולעלייהלחיפה,
"כלהגדוד.מטעםשנשלחהשלישותקציןאליניגשהקברות
שאתהמרגישיםכולנוד"ש.לךלמסורממניביקשובגדודהחיילים
 ,לךלמסורמבקשוהגדודכולם,בשבילהמחיראתשילמתםונפתלי
באביזהאתלכםשעשולאלהלהחזירכדיהתחתאתקורעיםשהם

אביהם."

אחדשאף"ולא ,אמרתי ,, ,בצערהשתתפותולאטובותצריך"לא
אח.ד"אףשלאביולאביבשבילייחזיר

בשמךאמסורשאנירוצהאתהמהאבלמצטער.אני"סליחה,
אבא.עלמנוחהבחוסרמביט ,שאללחיילים"
למסורממךביקשתילאלחיילים.תמסורמהשליהתחתאת"מעניין
שלוםדרישותלקבללי"נמאס .התפרצתי ,, ,אחדלאףבשמימשהו

מלים."משתייותראתםהחלפתילאשלישבחייםמאנשיםמודאגות
 ,ניצבושמאחריההלבנה,האבןמולאלדבריםנשאואנשיםכמה

החלכשגשםגםנעולאהםנפתלי.שלהוריוומכונסים,נוקשים
אתפילסהשדבורהועדצבעוניות,מטריותנפתחושלנוובצדלרדת
פניהדהויה,במטריחעליהםוסוככההאבליםשורותביןדרכה

היא ,, ,"הויבמים.ספוגיםבגדיהםכברהיומהתרגשות,אדומים

"כמהאפרים,להריהצרבכבישכשטיפסנוחזרה,בדרךנאנחה
בומטפלתעדייןשלנוהמדינהאכזריות.כמה ,בשכולישבדידות

וכשהוא ,יןלחשתכדילעצורמאבאביקשתי ,,מידבקת.במחלהכמו
ונעמדהמהמכוניתדבורהיצאההפלסטיק,בקבוקעםאליניגש
גשםבענניעטורשהיה ,התבורעבראלמשקיפה ,אליבגבה

בזמזוםהתערבבהצרודשיעולהוקולסיגריההדליקההיאאפורים.
הפלסטיק.בבקבוקהשתןסילון
גופהלחשה. ,,הכוח,אתליהיהרקאם ,לעזוריכולההייתי"אם

הסלעלכיווןמהראששנשלחובגלים,לרעודלפתעהחלהזעיר
איזהאלפונהשהיאהרגהשליהיתהקצרולרגעניצבה,שעליו
מנהלמרכסשקארלבטוחיםהיינוואנישאתהיא,נעלם.אלוהים

הכילילדיםעושההמלחמהמה"תראה .מקברוחשאימאןרועמה
הנוראיותהצלקותעםלחיותצריכיםשהםאיךתראה .שלנוטובים

תראהאדום.סימןאפילוהשאירולאהןהזההמנוולשלשרון ,האלו
 ,,ברק.אתתראה ,לינפתאת

אותה,קיללתיאמרתי.בדיוקמהזוכרלאכבראניהתפרצתי.
ניסהאבאלעצמה.שלהוהדמעותהרחמיםאתשתשמוראמרתי

ואתאותה,לראותסירבתייוםמאותוויתרתי.לאאניאבללהרגיע,
פרנקלשלמשמעות"מחפש"האדםשנה:באותהלישקנתההספרים

אבא,שלמידיולקחתי ,בדאוןכריסטישלכולם"הימיםו"כל
בבוקרקטנות.לחתיכותרבבמאמץדפיהםאתקרעתיובלילה
ולהכניסשקיתלתוךהניירפיסותאתלאסוףשלילמלווההוריתי
דבורה.שלהדוארלתאאותה
נורא.מעשהשעשיתילהודותאומץאזרתיאחדיםחודשיםלפנירק

בדירהלתלותהציע ,הסיפורלשמעמזעםהתפוצץשכמעטיוסקה,
צילוםמצאתיבשמחה.ההצעהעלקפצתיואנישלה,תמונהשלנו
ולבקשתירבבכשרוןאותומסגרויוסקה ,הזיכרוןבחוברתרעלא

להיותצריכותמסגרותכישטעןלמרותבאדום,המסגרתאתצבע
ובסלוןהשינה,בחדראמיעיניבימביטותעכשיוחומות.אושחורות

אתבוחנותוהדוסטוייבסקים,השקספיריםביןהספריםכונניתעל
דבורה.שלהעיוניותעיניהתנועותיי

בכללעצמילרכושישנה:מסורתלהמשיךאותישכנעועינייםאותן
שאלךלינראההשנהדבורה.שלבשמהספריםשניהולדתיום

יותרלהרבהזקוקאיניויהושע.עוזאולימקומית.תוצרתלכיוון
כברשעליההקשה,הפזילהבשלביותרעליקשההקריאהמזה.

אךתורמיםליהתקיןטננבאוםשד"רהקריאהמשקפילך.סיפרתי
התקפיהריכוז.ביכולתופוגעמאודמעייףהקשהוהמאמץבמעט,
האלוהקשייםקבועים.נספחיםהםמעיקותומיגרנותטשטוש

במרץלקרואששבתילאחר ,האחרוןבזמןבעיקראותימטרידים
במיגרנותלהילחםניסיתיקצרהתקופהבמשךלכתוב.והתחלתי
שעליוחדשמחקרבעקבותמכן,ולאחרורוגען,אספיריןבאמצעות

שהיו ,שוקולדקוביותאחדיםשבועותמשךמצצתי ,בעיתוןקראתי
הכאב.עלהאחראיםמוחלתאיחיוניתגלוקוזהלספקאמורות
-מדאיגבקצבהשמנתימצבי.אתהרערקאופן,בכלהזה,הפתרון
תכופותלעתיםנזכרתימזה:וגרוע-אבאשללמשקלוהגעתיכמעט
 .שלךבאמאמדי

אדםהואנכשל.זהניסיוןגםאךמהספרים,לילהקריאניסהיוסקה
לוקשהספריםעםאבלאדם,בבנינפלאההבנהבעלנהדר

הצליחהואל"המלט"כרמיט.שלהנפלאהתרגוםאתלהסתדר.
פטירתה.לפניאחדיםחודשיםאותולישלחה(דבורהלגמרילהרוס
ממלאכתלחדוללהתגרוםקשראתהשניתקתישהעובדהחשבת
האדם,בנישאמונתםאלוואפילודתיים,אנשיםהזאת?הקודש
שלידיהןאתמהם).אמונתםמושאיהתעלמותאתבאהבהמקבלים
אחתלהתחרזלאלצןבניסיוןגבןמאחרייוסקהעיקםהשורות
אתגלגלשבאמצעותו ,המוזרהניגוןעללדברשלאלשנייה,
בקלטות,אומרשאניהדבריםבתיעודלעזורניסהכךאחרהעלילה.
שגם ,הבנומאודמהראךהקלדה.שיעורילכמהאליהצטרףואפילו
רסקהוי ,למדיירודהההקלטהאיכותלכישלון;נועדזהפתרון

 ,למדימחרידבאופןמעוותשליההיגוי .דברייאתלהביןקשהחת
אניכיוםמשמעותי.שיפורכלבוחללאשנסעת,מאזולמעשה
במהירותשמופעלהשלושים,משנותסרטשלקולפסכמונשמע
שמאלההפהאתשדוחףפניי,שלהימניבחלקהשיתוקמדי.נמוכה
סבוריםגםהרופאיםלכך.חלקיתסיבההואמגוחכת,עוויתויוצר

בוהפגיעהכיואםהשמאלית,באונהברוקהבאזורפגעשהכדור
כךשגםהפסיכולוגיהמשיעורילךידועמינימלית,הנראהככל

ביהיהבשלמותיגם ,לכךבנוסף .הדיבוריכולתלהיפגעעלולה
נפלאיםמשפטיםלדבר.היטבתילאוהפה.המחשבהביןנתק

אותםתיבלתי ,ולכאןלכאןבהםהפכתיואניבראשליהסתובבו
מליםהחלפתישם,ופסיקכאןמלהשיניתירבה,בהנאה

 ,מוזרדיבאופןהחוצה,בדרךאבל .טעמןעלהתענגתי ,בנרדפותיהן
מכתביכמהלךכתבתילפה.במקוםלידהמחשבהחוטבטעותחובר
סיפק.לאזהאותךאבלעדינים.היטב,מנומקיםיפהפיים,אהבה
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לספקבידישעלהוכלהשמיעה,אישהייתאת .אותילשמוערצית
שרובץ"מהאמיצים.וחיבוקיםמחוספסיםאהבהמשפסיכמההיו

בכעס.פעםאמרת ,,ענבים,כמולתסוסמתחילבפניםזמןמדייותר
שהתבגרתלאחרהזה,במשפטמשתמשתהייתהיוםגםאםמעניין
השתנה.ודאיבייןוטעמך

עצמה.אתשהגשימהנבואהכאןשחיתהלומראפשר ,הדיבורבעניין
גופי.בכלהיוםמתבטאחוץכלפיהשפהלביןהמוחביןהנתק

המוח.פקודותאחרכמעטממלאתאינהומעוותת,דפוקהחיצוניותי
בעתרצוניותבלתימרעדותלבדלנוע,ומסרבותרופסותרגליי

ההשכמה.מקולותמתעלמיםנמים,הבטןשריריהספאזם.התקפות
פלסטיקשקיתלתוךמאברייהשתןאתמנקזתפלסטיקצינורית
כמומקריחואניאפורכברשערירופפים.הצווארשרירישקופה.

הידייםתנועותשחור.כשיערהמשותקגבימתכסהבשעהובהאבא,

אבלהתחת.אתלעצמילנגבאפילומסוגלאיניומסורבלות,כבדות
מקשלכתוב.מסגולואניהקריאה,עללהתענגמצליחעדייןאני
שלאהמחשבה,חוסעללשמורוצריךאות.אחראותמקש.אחר

הזה.המפרךבתהליךייקטע
שלהקרועיםספריה ,,כולם,הימיםו"כלמשמעות"מחפש"האדםאת

בדאוןכריססיבדירתי.חדשיםכמהלפניאחדבוקרמצאתידבורה,
משמעות"מחפשוב"האדםדבורה,שלהאדומההמסגרת·עלנשען
שלבשירהפנימיהקירכמוהואזאבטרוטות.בעינייםזאבעיין

אותוגםידהרתשנה,לפנידרכיםבתאונתבנו'מות .עמיחייהודה
רעמתמאז.ודוהההולךוהואהחיצוניים,הקירותשלמההגנהעירום
כחולה,לפעמיםנראתהשבשמששלו'והמבריקההשחורההשיער
להתרחקצורךלוישבחדרה.הכוחתחנתלידלפרדסיםהיוםדומה

כשהואאצלנושיישןהסכמתיבכבישים.לנועלי'אמרמהבית,
זהאתהפךוהואקניות,כרכזתפקידובתוקףבתל-אביב,נשאר

ומתיישבהצהרייםאחרמגיעהואשלישייוםמדישבועית.לשיגרה
מקפידיוסקההערב.כלמשךלמקומונסועונותרבסלון'הספהעל

האחרוניםבשבועותמים.רקמבקשזאבאבלערב,ארוחתלולהציע
איךיודעאניזה.אתרואהאנימההלם.להיפתחעיניומתחילות
עיניואתעכשיונושאהואעמיחישלהקירכמוזה.אתלראות
אתמרגישאניויגדל.כאבוילךהזמןשעםומביןהרחוקים,להרים

קמטשוםמחמיץלאאחרי'ועוקבעיניואתממקדהואפעםמדיזה.
ניתקהשתןכשצינורפעם,אפורה.שערהשוםהעיניים,סביבחדש

רגליילעברוזינקיוסקה,ולפנילפנייעודבכךהבחיןהואמהשקית,
כמו:משהואומרהואלפעמיםבאצבעו.הפתחאתלסתוםכדי

כלאתעכשיושמיםהחינוכיבמוסדהרגל.אתפושטשלנו"החינוך
לערכים?קרהמהחשובה.הבגרותרקפתאוםלימודים.עלהדגש

משתמששהואיודעאניאבללעבודה?"החינוךעםהתנועה,עםמה
הפרעהללאעיניואתלשאתלהמשיךשיוכלכדיהזההשחוקבטקסט
שריריועלירוקותגבעותעלחושבאניגםיודע,אניההרים.לעבר

הריצה.ממאמץכואביםרגליים
בתל-להישארחייבלאהואלהתנחם.כדיאליבאשהואחושבאני

לאזאבאבלמהצד.מישהילוישאםאותישאלכבראבאאביב.
לפעמיםעלי.ומסתכליושבהואמהצ.דמישהילחפשבשבילנשאר
אנחנובבכי?לחייךהזה:המושגאתמכירהאתבבכי.לעברימחייך
מתילדאולישעדיףוחושב,לעבריפוזלוהואבסלויזיהיחדצופים
החריפותמחאותיולמרותבשר.גושכן,כמוני.מעוותבשרמגוש
כללבצעבתוקףמסרבאניאותי>ישכנעעודהוא(בסוףיוסקהשל

וחמישהשמוניםעלהיוםעומדומשקלישהם,ספורטתרגילי
המיגרנהנגדהשוקולדשלמהתוספתגלגלים.כיסאבליקילוגרמים.

 .ביןסרבדיאטתעליאייםכבררסקהוילהיפטר'הצלחתילאעדיין
דבורה,ואתשלךאמאאתשזרקתיכמומהדירהזאבאתזורקהייתי
סננבאום,ד"רשלוהכעסיוסקהשלהאיוםמעליעומדיםעכשיואבל
כוסותהשינה,בחדראמאועיניבסלוןדבורהשלהמוכיחהאף

במקוםשבאוהשלמים,החימרפסליאתשהחליפואבא,שלהחימר
 .אלייךוהמכתבהקלטותשלוהפרוטוקוליםהמודבקים,החימרפסלי
מחפשב"האדםשעייןזאב,אתשאלתי ,,הספרים,עלידעת"איך

משמעות."

רבין'יצחקכמוקצתמדברזאבהספרים?"עלמה ...ידעתי"איך
עםנרדםהואמלה.בכלהראשונההאותעלדגששלערימותמעמיס
ושפם-הרס"ריםהתכולההחולצההיוובבוקרהספהעלהבגדים
כאילומצומצמות,בעינייםבספרעייןוהואכהוגן'מקומטיםהשחור
צורבת.השמשאותושגם

הבאתאתהלאהמדף.עלבדאוןכריססישלוזהקוראשאתה"הספר

אותם?"

עודאתמולנרדמתיכלום.הבאתילאלא, ...מאיפה"הבאתי
יוסקהאבל ,, .יותרמאוחראותםהביאיוסקהאוליבערבית.בחדשות

כדילמטבחבכבדותפסעזאב .חזרלאועדייןהוריואצללישוןהלך
לאאםהספרים.למדףניגשתיואניוחביתה,שחורקפהלנולהכין
אחת.אפשרותרקשנותרההריהספרים,אתהביאויוסקהולאזאב

אפשריותר.מאוחרעליהםאספרמוכרים,היוהמקדימיםהסימנים
בדאוןכריססימאחורימחפש.אנימהיותר'אופחותשידעתי'לומר

לרוחי.בהחלטאךחד,הומורדבק.בקבוקניצבהשלם,החדש,
להיפרדעומדשאניכשהבנתילאחרונה,רקלאהובשלמדתיהומור
לתמיד.ממנו

לעשןשהתחלתשמעתי-סיגריהלעצמךהדלקתבוודאיעכשיו
אנימהמשוםקפה.כוסלךגםלהכיןכדילמטבחוירדת-בארה"ב

לגורחלמתשתמידבגללאולידו-קומתי'בקוסג'גרהאותךרואה
החולצותכמובלבן'צבועהשנייהכשקומההשינהחדרכזה.בקוסג'

בצבעהקומקוםבהיר.באפורהמדרגותלידוהקירשלך'הדקיקות
מתחתיו.מרצדתכשהאשלידוניצבתואתבמיםאותומילאתכסף.
 .קצהואתבעדינותללעוסשאהבתימושלםלאאףלךהיהפעם
צחקתגםאבלהיד'בגבאותוומנגבת"איכסה"ליאומרתהיית

בארה"בפלסטיתשבמרפאהשמעתיכךאחרבאושר.נצצוועינייך
עלי.האהובההחתיכההזאת,מהחתיכהדווקאלהיפטרביקשת
כדיחראנסעםבשוקולדפיהםאתמילאואנשיםכמהלדעתמעניין
הזה.המבצעאתלממן
ישירותשקשורלעניין'ניגשאנירוח.בקוצרתנשפיאלרגע,רגע,

 .ואלייךהדבקולבקבוקלספרים
אדםבתוכימסתובבחלק,ביישהאחרונותבשניםכילךכותבאני

ורוצהממנולהיפרדעומדאניפעם.כמוטירוף,כדיעדבךשמאוהב
למענו.הזההמכתבאתכותבאניאחת.פעםרקולואותולרצות

הדרךלי,שעשיתמהאחריבי.מדוברהיהאםלךכותבהייתילא
לכתובעליאבל .הקשראתאתךלחדשרצוןכלביאיןעזבת,שבה
לפחותתוכליאזלא,אםוגםלמה,תביניודאיבהמשךהמכתב.את

לא?פסיכולוגית,הריאתהסיבה.אתלקבל
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 ,שלירחוקהכל-כךמהעברספיחהזה,המאוהבהתאוםשללהופעתו
אניהריאצלי.רפואיות.בבעיותמדוברלפציעה.ישירקשריש

על .איורפחוקרכלשלחלומוגדולה.אחתרפואיתבעיהכולי
לצחצחסירבתישניםמשךלך?סיפרתיכברהשינייםבעיות

"אלרקוב?בגוףמבריקותשינייםצריךמי ,הכלאחרישיניים.
סוסשלהשינייםאתתבדוקלאסוחרת"אףלאבא,אמרתי ,,דאגה,
מברשתאתלדחוףשניסוהמלוויםשלידיהםאתנושךהייתיפיסח."
בהשוואההחווירוהאלוהסצינותלזה.רגיליםהיוהם .לפיייםהשיב

ראשפגועיבוודאי:יודעתאתשלי.נשלטותהבלתיהזעםלהתקפות
התופעהפשראתהסברתאפילואולי .כאלומהתקפותסובלים
אתמנצלשאניהצגות,שהכולוטענהבביטולהחוותהוהיא ,לאמך
בטענהאמתשלמשמץיותרבהחלטישבאנשים.לרדותכדינכותי
צריךאינובמצביאדםכך:עללהתנצלכוונהכלליאיןהזאת.

משרדמטעםאלישנשלחורביםלמלוויםהתאכזרתילהתנצל.
אלואת .התפטרורובםמיותרים. ,כמדומניהפרטים, .הביטחון

אשם,ורגשותרחמיםשטופיחלקםכוחם,בכלבילהיאחזשניסו
נבזיותבדרכיםמעלינפנפתילמשכורת,זקוקיםהיושפשוטאחרים
להבחיןהיטבשידעאבא,הזה.בתחוםמומחיותכברליישלמדי.

שבמשרדסיפרשאירגע.התחנןומלאכותיות,אמיתיותהתקפותבין
"אלבי.בטיפוללהסתכןמוכניםשיהיוצעיריםלמצואמתקשיםכבר

והםזהבשבילמאודטובלהם"משלמים ,לואמרתי ,,אבא,תדאג
מהםשמגרשיםכאלהישהתחת.אתלילנגברקשצריךתודהאסירי

 ,,הזבובים.אתגם
שהואחושבאבי .אותו"ייאשתי ,בהתפרצויותייאבאאתעייפתי

כמהעודהוסיףשערות,קצתעודאיבדהואלנסים.לקוותהתחיל
בתחומיםשלו.הכולסטרולבעייתעללפקחוהפסיקקילוגרמים

מתגלגל.לומר:עלישמאאובנאמנות.בעקבותיופוסעאניהללו
כבקירןעוזרת ,אותומבקרתדבורהחיתהבתל-אביבכשהייתי

שייריאתרקראיתיעבודתו.שולחןלידספרקוראתסתםאוהדירה
בדלאפורה,אףמטפחתקריאה,משקפישלאדוםנרתיקנוכחותה:

"אלימותאו ,,אחרים,וכופרים"שפינוזהכמוספרים ,קצרצרסיגריה
השיחהנושאיהלכושליבביקוריםמוצרט.שלקלטת ,,וסובלנות,

ביקוריםמכווןוהיה ,דברלייחסרשלאדאגאבא .והצטמצמושלנו
צפויפחותהייתישבהןלשעותקיבוץוחבריקרוביםשלנדירים

דבורהבדלת.נמרצתדפיקהנשמעתחיתהבערבבשבעלהתפרץ.
במרפסתשישייוםשלהערבארוחתעםהקערותאתמניחהחיתה

שהעמידהכבדהעבודהשולחןעלאבארכןהזמןבשאריתוהולכת.
צעירים:מנהיגיםיצרבעיקרבחימר.דמויותופיסלהכניסה,בחדר
כלעלהקפידיוסף. ,המכבייהודה ,דייןמשה ,אלוןיגאל ,המלךדוד

קטנות,למשבצותחילקשאותםתצלומיםאוציוריםלוהיופרט.
מקובייתעוצבהדמותכלמגדלת.וזכוכיתקטןסרגלהניחלידם
המלאכה .בעצמושהכיןזעיריםעבודהכליבאמצעותזההחימר

בסמרטוטהפסליםאתעוטףהיהבלילותימים.גביעלימיםנמשכה
הצביעהמלאכתהחלהרצונואתהשביעכשהדיוקניילון.ושקיתלח

השלמתעםשבבית-הספר.בתנורהשריפהמכןולאחרהעדינה,
אתמציבהיהאבאמתחילה:העיקריתהעבודהחיתההשריפה
רבבעיוןאותובוחןהאורחים,שבחדרהכונניתעלהצעירהמנהיג
לי.קורהמהיודעלא"אנילרצפה.מפילוואזאחדות,דקותמשך

 ,, ,בייבגדושככההאמיןמי ,האלוהידייםוהגיל.העייפותכבראה-
יציבותעדייןאבאשלידיואבל .סוף-שבועלביקוריכשבאתיאמר

השבריםאתואוסףהרצפהעלזוחלהיההואברזל.כעמודי
הקטנות,החתיכותאתלחה,מטליתבעזרת ,כךואחרהגדולים,

הצבעים,לפיבעיקר ,קפדנימיוןלאחר .ביותרהמיניאטוריותכולל
שבועותפניעלשנמתחההמתישה,ההדבקהמלאכתמתחילהחיתה

ואבאהשלם,למצבןהדמויותכלחזרוהתהליךשלבסופוארוכים.
בצער.ראשואתומנענעמולןיושבהיה
 ,שליהאקראייםהזיכרוןאיבודהתקפיעלשעמדהראשוןהיההוא

שלשעתייםאחרי ,אותולבקרבאתישבהםהשבועמסופיכשבאחד
חושיםבלבולשלבמצבאותימצאומיוזעים,קדחתנייםחיפושים

המוליכההעפרבדרךהחשמליהגלגליםבכיסאיושבמוחלט,
שנדבקוהאבק,בשתןספוגיםהיומכנסייאביהו.ושלשלילגבעות

ההתקפותלאזה"ברק,בוצית.לעיסהפנייאתהפךולליחה,לריר
מאוחרלי,,אמרלהיבדק,ללכתוצריךבמצבהחמרהישמכיר.שאני
הכחשתי.בעקשנות,סירבתיאניאבלבדאגה.יותר
כלשלך.בראשרקהיאבמצבההחמרהאבא.לטייל,יצאתי"סתם

להפתעות".מקוםיותראיןנדפק.כברלהידפקיכולשהיהמה
אבאגדולים,דברניםשלמשפחהלאאנחנואונים.בחוסרנאנחאבא
היורהאיךראיתיעיניובמעלהשטיפסההאדמומיותדרךאבל ,ואני

אולםאבא,שלמעיניומאודרחבמידעלקבלאפשררותחת.בבטנו
לאכברדבורהלגוף.להקשיבלדעתיש ,כךלשםשתקןלהיותיש

התסכולעיסתכלאתלעצמולשמורנאלץואבאבחיים,אזחיתה
 .ולהדביקןשלוהחימרדמויותאתלנפץחדליוםבאותושהרתיח.

היסטוריותדמויות-ליצורשהחלהחדשההדמויותt;כדרתאת
הסוף,עדיסודיפסלים.כונניתעלבשלמותןהניח-שהתאבדו
כרךאת ,מהיכןיודעאינילהשיג,הצליחהוא ,כהרגלו

בלבדהתאבדויות"ששבאנגלית.ההתאבדות"של"האנציקלופדיה
לםו"כאחיתופל.עלכשעבדליאמר ,, ,שלנוחתנ"ךבכלמופיעות
לנחש?"רוצהאתהאוליגברים.
למוסדאותיושלחתהצעירהשומרשלבקיבוץאותיגידלת"אבא,

 ,, ?שכחת ,הצעירהשומרשל
שלמאפוקטנותחימרפיסותלגרדוהמשיךנאנחהוא ,, ,כן ,"כן

 ,אחיתופל ,"אבימלךזעירה.נחושתמגרפתבאמצעותאחיתופל
שולחןלידהזדקףהואזאת,"ובכלושמשון.כליו,ונושאשאולזמרי,

לא'התאבדות'"המלהבגבו,כואבתלנקודהידושלחהעבודה
כזה.אקטעלמפורשאיסורשוםגםאיןאחת.פעםאפילומופיעה
אחיתופל."אתתראהלדוגמה,חנהעצמם.אתחורגיםפשוטכולם
ספרעלחוםחימרהמכוסחאצבעואתוהניחשניתהתכופףהוא

אתויחבושעצתונעשתהלאכיראה'"ואחיתופלפתוח.תנ"ך
וייקברוימתויחבקביתואלויצרעירואלביתואלוילךריקםהחמור
נפלא.מקריאאבאפשוט."כל-כךפשוט.כל-כךאביו.'בקבר
בשבילילהקריאממנולבקשהרעיוןביצץזהברגערק ,מעניין

מהספרים.

שאולעמודים,שניביןשמשוןהכוננית,עלהוצבואחיתופלליד
כתובשעליהואוזןאחתבידמכחולמחזיקואן-גרךחרבו,עלהשוכב
נחלחלוקיהניחשאבאוולף,וירג'יניחהסופרתבשנייה,'גוגן'

בדרךנוראיתסמליות"ישחמינגויי.וארנססמעילה,בכיסיאמיתיים
"הואדבורה.פעםליאמרח ,, ,מותואתבגוויחמיארנססמצאשבה
אתחרגהשוביניזם .יותרגדולשוביניסטאבל ,גדולסופרהיה

דבורהאבל ,, •מהןלהימנעבשבילנומספקתסיבה ,שלוהיצירות
בפיואותוונעץהחימררובהאתאבאהשליםרבלאזמןולפנימתה
 .המינגווישל
עצמיאתמצאתיבקיבוץהזיכרוןאיבודהתקףאחריחודשיםכמה

עלשמרסוגופייחףהייתי ."ןח"קולנועשלפניברחבהאחדערב
בממחטתפנייאתניגבהנשיתידלהתיישר.הצלחתילאברכיי.

מלבדךאישדקי.הזה:השםדקי?"גר,אתהאיפה"אזושאלה:נייר
עשר .דקיחייתילךברקי'אוברקחייתילכולם .כךליקראלא

הפעםאתזוכרעדייןאניאךהזח,השםאתשמעתילאשנים
נרדמתיללבנון.העלייהלפניחביתהלסופשבועיצאתיהאחרונה:

האבקאתוניגבתנכנסתכשאתוהתעוררתיחמיסהעלהמדיםעם
אצבעותייךאתולהעבירעינייםלעצוםאזאהבתלחח.במגבתמפני
העינייםאתפקחתיאמרת. ,,אותך'לפסלרוצח"אניפניי.תוויעל

 •מהחלוןשחדרהדמדומיםבאורשחורשיערשלנוצץמפלוראיתי
קנחהמפורסםשהדודשחורה,מסגרתעםחדשותמשקפייםהרכבת

הבהיקושליהג'ינסבמעילהנחושתוכפתוריהעשרים,חולדתךליום
צווארךבשיפוליהחןמנקודתעינייאתמוליכיםזעירים,כסמני-אש

ניחשתי.אמרת.מתחת,"ליישמה"תנחשרגלייך.לביןועד
המיסהעלשכבתאתמהמקלחת.ערוםויצאתיבמהירותהתרחצתי

בכללעברימזדקריםהמוצלחיםהניחושים ,שליהג'ינסמעילללא
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מספרשבירהקרב.בזעקתעלייךקפצתיואנילבנוניותם,גאון
אוהבת"אנילחשת:ובסוףלנוהפריעלאהשבורהדיקטשלוש.
אותי."תעזובשלאתבטיחדקי.אותך,
 ,, .תבטיחיאתגםאם"רק
אותי."תעזובאםאמות"אני

אותי."תעזביאתאםאמותאני"גם

גולגולתארבע.מספרשבירהעליקפצהמכןשלאחרבשבוע
ועצביםבאחרתלהחליףכדילנגרייהלקחתניתןלאמרוטשת
בביתמלא.לאיחויניתניםלא ,שבורדיקטסיביכמוקרועים,
הערפלמהתפוגגויותבאחתהשתנה.כברהכול ,אופןבכלהחולים,
אני"או,הנגדי.הקירעלנשענותאמך,ואתאותךראיתיהנדירות
אמך.אמרהאברהמל'ה,"התעורר,שהואחושבת
החדש.בקולילחשתי ,, ,מיכלי"שלום
 ,, .אלינודיברשהואחושבתאניאברהמל'ה, ,אמרהוא"מה
למיכלי."שלוםאמרברקלשמוע.תוכלוקצתתתקרבו"אם
אתאחזתמיסתי.אלעימהוניגשתאמך,עלבשאלההסתכלתאת
מרגיש?"אתהאיךברק,"שלוםהקרה.בידךידי

"נפלא."
 ,,אברהמל'ה. ,אמרהוא"מה
בעינייך.דמעותשראיתיחושבאניאמא."'נפלא',אמר"הוא
אבאאמר ,, ,לבדקצתהילדיםאתונשאירנצאשאנחנוכדאי"אולי
לאמך.

ישולמיכלעריהיהשהואידענולאללכת.חייבותאנחנואבל ,"אוי
חשובה."נו-ראפגישה

נוסף.נוצץמכסלעברילהפנותהספקתעודשיצאתןלפני
סוב."תרגישברק."להתראות

לךלהביאיכולהאנירעב?אתהלמשטרה?שנקראאולירוצה"אתה
יישרידייםזוג ."ןח"קולנועלידהבחורהאמרה ',כאןמהדוכןפיצה
בימביסים ,אותיהקיפהזריםאנשיםשלגדולהקבוצהבכיסא.אותי

ברחמים.מלמעלה
כמהאיזהלהזורקכברואנישלההכתובתאתליתן ,דקי"שמע
כללי,"תאמיןמאוחרי.מישהואמרלגמרי,"אותהשיאפסומלים

הדבר."אותובדיוקהאלההנקבות
למלווהויודיענושיתקשרוביקשתימלמלתי.מי?"שלהכתובת"את

בישעיהומהדירה ,הדרךכלאתמפוח.דהייתיאותי.לאסוףשיבוא
וחצידברלזכורבלישליהחשמליבכיסאעשיתי ,"ןח"לקולנועועד
מהדירה?ולצאתמהמלווהלחמוקהצלחתיואיךדבר.
לנתקהתורןלמלווההוריתיבלילותברקי.למלחמהיצאתיבבית
המפתחאתמהמיסה,ולהרחיקוהגלגליםכיסאשלהנטויהאת

נעילה,שרשרתהוספנוהמנעולמעל ,אחרבמקוםיוםכלהחבאתי
השינהחדרובפתחוהלילה,היוםשעותבכללהתקיןהקפדתיאותה

ווים.שניביןבקצהולולאותעםעבהחבלמתחתי
כלללאהמכשוליםכלעלהתגברהופיע,הואשנהחציאחרי

בדירה,התעוררתיבבוקרהעיר.ברחובותלילילסיורויצאבעיות,
הסריחוהפיג'מהומכנסיצרבושפתייהגלגלים.בכיסאמקופל
שלישנינו:שלתמונהירכיי.עלמונחיםהיוותמונהווקמןמשתן.
מאחורייךניצבאניודקי.אניאת,שלושתינו:אולילומרעליושלך.

מתנייך.אתמחבקותידייכתפך,עלמונחסנטריצהובים,בתלתלים
אסוףשערךהחומה,השןאתיראושלאכדי ,סגורבפהמחייכתאת

הזאתבאחיזהראיתיאזידי.בכפותאוחזותידייךבגרמיה,לאחור
אחריוהירוק,העמקוברקעתמרעץמאחורינודחייה.היוםהזמנה,

ידינולכפותמתחתנחתכתהתמונהכחולים.ושמיםהתבורהר
אתוכיוונתיהסלעעלהמצלמהאתהנחתיהיסב:זוכראניהאחוזות.
 ,,ולבנות,שמנות"הןהרגליים:אתגםשיראוסירבתאתהפוקוס.
פרנקליןתמונה."שאיןאוהרגליים,אתמוציאשאתה"אואמרת.
 •כךלאייםנוהגהיהרוזוולםדלגו

הרגליים?"אתגםאצלםאםליתעשי"ומהצחקתי"
לחצתי ,לךהנהאזאמרת. ",וזהויותראתךאדברלאפשרם"אני
העגלגליםאחורייךאלולהיצמדלרוץוהספקתיההשהיהמנגנוןעל

הרגליים.אתחתכתיואפילולמתגייך.סביבידייאתולשלוח
איתי.מדברתלאאתזאתובכללתמי.ד

הקליטדקיבווקמן.לקלטתלהקשיבאומץשאזרתיעדזמןלילקח
להיסדק.החלהעצמיאתעטפתישבהוהבועה ,הממזר ,עצמואת

הגלגליםכיסאמנוערחשאתשומעיםכךואחרשקטישבהתחלה
שקשוקנשמעאחדותדקותמשךהשטיח.עלהגלגליםולחישת
גםרוק.מלאקפוץמפהחנוקיםוהמהומים ,המנעולחורבתוךמפתח

נועץואזלדלתבמקבילעצמיאתמסיעהמנעול:אתכךפותחאני
באיםיות,ונסגרתנפתחתהדלתשיניי.ביןהאחוזהמפתחאתלתוכו
נפתחותהמעליתדלתותהגלגלים.כיסארחשנשמעפעםושוב

המעליתדלתותהים.פנילגובהאותנומורידדקיונסגרות.

הרחובונסגרת.נפתחתהכניסהדלתהגלגלים,כיסארחשנפתחות,
פרץואז,דקי.שלהכבדותנשימותיורקנשמעותבקלטתשקם,
כשהיינו .לוקוראאבי ",ציקלופי"צחוקהמעוות.צחוקי ,קצרצחוק
וחבורתדוליםלד"רעלמצוירתסדרהבטלוויזיהשידרוילדים

השודדציקלופ,שלכצחוקונשמעצחוקי .בושנלחמתהשודדים
דני"כאןנוסף.ציקלופיצחוקופרץשקםשלנוספתדקההמגושם.
קולוהקוללחיים.הווקמןלפתעמתעורר ,, ,בבלומפילדדבורין
תל-הפועלאצל"הכדורדקי.מלותהמליםאבלברק,שלהמעוות

גלגליםכיסאשלדקהצמיגיםחריקת(נשמעתהמגרשבחציאביב
אקהויזהכדור.עםאקהויזהמהירות).בשיאקדימהמוזנקחשמלי
 ,הימניבאגףללנדאוארוךכדורהראש,אתמריםאקהויזמתקדם,
בחזההכדוראתעוצרשייע ...ולרחבההכדוראתגחנולבראו
 ,אחדמגןעוברשייענוספת>.צמיגים(חריקתלקרקעאותוומוריד
יכולשייע ,שנימגןמעלהכדוראתמקפיץשייעמתקדם,שייע

בסקינוסוהחמש,עלשייע ,מהשעריוצאבסקינוסוזה,אתלעשות
מוללבדשייע ,בסקינוסואתעוברשייעצמיגים>,(חריקתמזנק
-נוספת(חריקהלהאמיןלאלא,אולא, ..•ונועםשייע ,השער
הקהלהמום,שייעאכזבה.איזוהמשקוף.מעלהכדורנעצר>,הכיסא
לכפר-אפסאחתעדייןהראש.אתתופסשייעהמום.אניהמום,
סבא."

מתקרבים.צדעיםנשמעיםכךואחרשקם

 .דקיש;אלבאה?"את"מיכלי
לעזור?"אוליאפשרבחור? ,בסדר"הכוללו:עונהזרגברקול
זאתהנה,המעוות,"בקולידקילואומר ",מיכליאתמחפש"אני

הזאת."שבתמונה

ראיתילאאופן,בכללראות.קשהחושך,יש"תשמע,קצר.המהום
כדאיאזבלילהבשתייםלבדמסתובבתהיאואםברחובאחדאף

בשבילך?"שאתקשררוצהאתהלמשטרה.לקרואאולי
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נוספת>.צמיגים(חריקתלבד."לחפשצריךאניתודה. •..לא"לא,
שלחלושהנהימהפעםמדילשמועאפשרברקעשקט.הרחוב
קמן_הוולבכות.מתחילדקיבאבן-גבירול.אוליחולפת,מכונית
ומאבדהולךאתהלעצמי.אמרתיבנאדם,אתךבסדרלאמשהוקולט
בזעםהתמלאתיעדיין.דפוקשלאהמעטאתודופקהולךעצמך,את

איניכברשאליהםלמחוזותאותילגרורמנסההזההדקיעצום.
השריריםאלהירוקות,הגבעותאלאותילהחזירמנסההואשייך.

אותולסלקמצליחלאואניכואב,הואבוכה,הואאלייך.המתוחים,
 ?לעזרהלפנות .ואותךדבורהואתאמךאתשסילקתיכפימחיי
יעשו'מהעלי?לרחםכדינוספתרשמיתסיבהשתהיהכדילמה,

הם,שיזדיינוהחשמלי?לכיסאמנועעודמלווה,עודלייוסיפו
אתמחדשכינסתיהזה.המזויןהעולםכלשיזדייןדקי'שיזדיין
והוחבאורקמןמהוהוצאוהבטריות .ברקילמלחמההמיוחדתהיחידה
הדוססוייבסקים,השקספירים,שורתמאחריהוטמןהווקמןבמטבח,

הכיסאלפח,והושלכהנקרעהשלנוהתמונהדבורה,שלוהבלויים
שינהכדוריערבכלבלעתיואנילמיסה,בשרשרתננעלהחשמלי
נתקלכמסומם,נעתיבביתפיל.להרדיםיכולהשחיתהבכמות

אתודיללותכפושליהזעםהתפרצויותכוסות.שוברבקירות,
"שאניהתפרצתי:התקשרוכשאבאלקיבוץ,לנסועסירבתיכוחותיי.

למהמונגולואיד?כמוומדברעקוםשאניבגלללמה,לבדיקה?אלך
אתלוטרקתישלך."ההתאבדותאנציקלופדייתעםאתהתלךשלא

בפרצוף.הטלפון
ונטשטננבאוםד"רשללמרפאהאותיגררהפעםכמובן.חזר'דקי
שלךוהגלויהברכייעלהווקמןומפוחד'מסומם,מבולבל'שם,אותי
עלישבוזקנותנשיםתחתיו.בדקלימאוניברסיטתהשעוןמגדלעם

רחמים.נוספימנסיםלעבריושלחוהקטןההמתנהבחדרהעץספסלי
אוזנייאתוהחרישופלסטיקבצעצועיילדיםשיחקוהרצפהעל

בערו.עינייובריר.בנזלתכוסתהוהיאפנייעלידהעברתיבבכיים.
ורזה,מאודגבוההואבדאגה.בימביסמחדרו'יצאסננבאוםד"ר

ברק?"בסדר'"הכולשלג.בשדהמוקפתאדמדמהקרחתלוויש
המצחאתולקמטמשקפיואתלהסירנוהגוהואואיסי'עמוקקולו
לינראה"אתהלקוחות.עםמדברכשהואאישייותרלהיראותכדי

מריקינבקשבוארגע,חכהאוזימנדיאס.כמוכמעטמעייפותמפורק

 ,,להיום.פגישהשקבענובכללליזכורלאלשתות.משהולךשתביא
ההתפרצותאםלקבועיכולואיניהתפוצצתי'מדועליברורלא

שלשילובזההיהאולינשלט.הבלתיאוהנשלטלסוגשייכת
טננבאום,ד"רשלהמנומסוקולווהפחד'הבלבולעםיחדשניהם,

הבושה.זוחיתהאוליוהתסכול.והעייפותהילדים,וצעקותוהמבטים
שהיהסננבאום,ד"ראתשקיללתימטורף,כמושצרחתיליסיפרו
ודרסתיההמתנהבחדרהשתןשקיתאתששפכתיאליי'טובכל-כך
והדהמתימוותעדהילדיםאתשהפחדתילהניחסבירעציצים.כמה
קשות.נפגעםננבאוםד"רהנשים.את

בינזףהוא ,,ממושקף,באחדדווקאבחרתהעינייםרופאי"מכל
צדימשניישבנואצלו.שליהראשוניםהביקוריםבאחדבחיבה

מחפשגםאנילגמרי.מכוון"זהאמרתי:ואנישלו,המסובךהמכשיר
משותק."ומנתחתותבותעםשינייםרופא

בצרותאנשיםשיותרכמהלהאשיםשתוכלכדי"כן'צחק.הוא
שלך."
המכשיר.בעיניותנעוצותעינייהמעוות,בקוליהשבתי ,,"לא,

הואשבובתחוםלשלמותלהגיעמעונייןמאיתנואחדכל"פשרם
מקולקל."כלהיותמתמחהאנימתמחה.

שש-שש.מוחרפואיות:"מסקנות •וחייךמשקפיואתהסירהוא

התקיןלישהכיןהקריאהמשקפיזוגאתשם."וששפהששעיניים
מהיודע"אתהכמעם.אךעזרוהמשקפייםמנוסות.בידייםעינייעל

שאל.שלך?"העינייםשלביותרהגדולההחולשה
בחברתונוחכל-כךשהרגשתיחושבאניעניתי, ,,פוזלות,"שהן
בבדיקותמאשראתיבשיחותיותרמעונייןשהד"רברורשהיהבגלל

לתקן.אפשראיבמילאהפזילהושאתעיניים,
הגוףמגבלותאתועכשיו',ה'כאןאתרקרואות"שהןפסק, ,,"לא,

החיים,מהותעלכךלהתפלסףאהבהואהנפש,"חופשפניעל
טרחשאותהעובדהשקרא,מספריםשאולותפילוסופיותבעיקר
כשהיהברצינות.מדייותראותואקחשלאכדיפעם,מדילהזכיר
כוחמעודףסבלהזההארוךהגוף"אבלמשורר'להיותרצהצעיר
השירה.אתניצחההעינייםשרפואתכךאותו'להשביעצריךוהיה

 ,,משעממת.קצתסיבהזואבלמספיק,מוכשרהייתילאגםבינינו'
אתקצתלעצמילנקות''כדיבמרפאה,תורליקובעהיהפעםמדי

הזהבמסגרתעםהמשקפייםאתלהורידנהגבפגישותהראש",
קרחתואתולכסותשחורות,קרןמשקפיבמקומםולהרכיבהעדינה

לועוזריםאמר'והמשקפיים,הכובע .דהויקסקסבכובעהאדמדמה
אותו.שאלתיועכשיו",מה"כאןההתעלמותעםומהאווירה.לשנות
פיעלאחוזבמאהשחיהזה,העולםבכלאחדאדםליתמצא"אם

אח.ד"ברגעהפזילהאתלךמסדר"אניאמר' ,,שלו'הפילוסופיות
ופעםואלתרמן'עמיחישלהשיריםעםהכרהליערךסננבאוםד"ר

עליו'האהובהשיראתליומקריאחוזרהיהפגישותבכמה
האלוןעץשולחןלידהאנגלית,בגירסתותלוי'שהיה"אוזימנדיאס",

שולחןלימזכירהוא"כיביפו'עתיקותבחנותרכששאותוהכבד'
 ,,שבו'האחרוןהחולגרגרל"עדהשיראתשאביןכדי ,, .משוררשל
אתפניועלעוסההיהההקראהובשעתלמעני'אותולתרגםטרח

העמוקוהקולהמצחקימוטיכלעםשלו'ההמתנהחדרהופעת
 .והאיטי
עתיקהמארץמטיילפגשתי
גוףוחסרותענקיותאבןרגלישתישאמר:
למחצהשקועלהן'בסמוך ....במדברניצבות
הזעףעוויתאשרמנופץ'אבןפרצוףמונחבחול'

המלגלגתפקודתווקורהקפוצות,בשפתיו
התאוות,אותןאתלראותהיטיבשהפסלמספרים
הדוממיםבאיבריםחותמווהטביעשרד'ועדיין

ששבע:והלבלהם,שלעגהידבאותה
 :הופיעואלומליםהבסיסועל

המלכים:מלךאוזימנדיאס,"שמי
ותתייאשו!"באדר'כהפעלי'עלהביטו
להריסותסביבנותר.לאדברמזהלבד

גבולותוחסריחשופיםהמתפוררת,הגרוטאה
למרחקים.נמתחיםוהשטוחיםהבודדיםהחולות
מתפוררת,אבן"קצתטננבאום.ד"ראמר ,,בסוף,נשארמה"תראה

אותואתשפיסלהאמן'שללבוואומץוגאוניותוחול'הרבה
 ",-1818בשנכתבהזה,והשיראוזימנדיאס.

אתלעצמךלנגבתוכלכשלא"רקלו'עניתי ,,סננבאום,"ד"ר
בריא,"אדםבידינכתבהזהשהשירתביןהתחת,

עוברתשדרכםחורים,הכולבסךהןשלנו"העינייםויתר:לאהוא
מהזההמוחלתמונות.במוחשמעובדתאלקסרו-מגנסיתקרינה

שחשוב,"

הואחשיבות.חסרמידעלימעבדשהואנדפק,כל-כךשלי"המוח
'חולצות'כךאחרורקחגורות','אבזמיכולקודםליאומר

שיפועיםאיןבתל-אביב'במדרכותלי:אומרהואו'פרצופים'.
כולקודםרואהאניהכנסתחברילכל'גםאו:גלגלים',לכיסאות

 ,,וזקן',כרסיותרמאוחרורקחגורה
פתחתיהראשונהובפעםהקריאה,אהבתאתביחידשהואזאתבכל
לעשותהצליחהלאדבורהלמה .ליקנתהשדבורההספריםאת
האלההסופריםעלדיברהבהוהדרךצעירשהייתיבגללאולי ?זאת

עלנהגוואחריםשקספירדוסםוייבסקי,שלשמותיהםאותי.הפחידה
עדקדושה,שלסמיכהכהבמעטפתנעטפוכבוד'ביראתידה

שאהיהלפניבהםלקרואאנסהאםהספריםאתשאחללשחששתי
אינההיאוהלאה,ממניהקדושהאותי.הכינההפציעהמוכן.ממש

לשלמים.שייךעדייןהעולםמעוותים.בגופותנמצאת
ליחסרותעמווהשיחותאותי'לראותמסרבעדייןםננבאוםד"ר

המשוררשלי,פרסישלשיריםספרבשבילוקניתיבארה"במאוד.
שבומכתב,גםלספרלצרףשוקלואני"אוזימנדיאס",אתשכתב
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יהיההזההשילובגלע.דלזאבעמיחישלהבודדהקיראתאשווה
נשרנוצתנוסף:שוחדשםלוקניתיביטחוןליתראותו.לרכךחייב
שנכתבהמפורסם,"פרנקשטיין"שלומשומשמצהיבוכרך ,דיווקסת
 .שליפרסישלאשתו ,מריבידי
מזופתבמצבהייתישלומהמרפאהאותיסילקטננבאוםשד"רלאחר
 ,לכןקודםיומייםעזבהקודםהמלווהריקה:לדירהחזרתי .ביותר

כדיערבלפנותיגיעשמישהוהבטיחואחר.מצאולאעודובמשרד
הווקמןאתהנחתיהשינה.לפניביולטפלערבארוחתלהכין

 ,דברשוםלהחביאטעםאיןהספרים.כונניתעלשלךוהגלויה
היהשמאחוריו"מקבת",עלהכול.אתימצאממילאדקיהחלטתי,
הממזר.הידיים.סבוןבקבוקאתדקיהניח ,הווקמןלכןקודםמוחבא
ידעתילאחשבתי.טננבאום,ד"רבעינייחןמוצאהיהדווקאההומור

שניתוהבסתילידייהספראתלקחתילבכות.אולצחוקאם
הכתובה"המלהלכן:קודםרבותשניםליכתבהשדבורהבהקדשה,

מלחמתמנהיגיאתלדגללקרואבכוחההנביאה;דבורהכמוהיא
 ,,למערכה.בלעדיהיצאולאאלהאולם ,השחרור
בינתייםואנידבורה, ,שחרורמלחמותעללימדברתאתנאנחתי:

שיצרתי.הזבלבתוךעמוקעמוקשקוע
יוסקה.בלעדיהיוםהייתיהיכןיודעאיניהאמת,למען
יודעאינילבדיקה?ללכתכדישלולאיוםלחכותצריךהייתימדוע

שתרמהעובדהכפרד,עקשןלהיותהפכתיהשניםבמהלךבוודאות.
באמתשאנישימצאופחדתיגםאוליבעצמי.לטפללסירובירבות
ויוסקהוהעקשנות,החששותעלשיעלהלמשהונזקקתינורמלי.לא
לאאםאותייעזובשהואאמריוסקההמשהו.אותואתשסיפקזההיה
אניאותו.לאבדלאכדילכלמוכןשאהיההבנתיואנילהיבדק,אלך

בשלבנישואין:לחיימאודדומיםצמודיםמלוויםעםשהחיים ,משער
להישארכדיפעםמדילוותרמוכניםשלוהאדםאתפוגשיםמסוים
ביחד.

ד"רשלמהרפאהשנזרקתילאחראחדיוםאלינשלחיוסקה
שכףברגעשאלהוא ,, ,עליךשמספריםכמואתהמה,"אזטננבאום.

הדירה.בפתחדרכהרגלו
הלימודית.הטלוויזיהבשידוריובהיתיבסלוןהגלגליםבכיסאישבתי
הראשוניהרושםחוקאתשכחתילאזאתובכלומיואש,תשושהייתי
דישעםלאנשיםבמיוחדגרוע,יותרהרבהאניכללי"באופןשלי:

מתגלגלות."
הולךלאאניסוףשסוףלי"נראהיוסקה.ענה ,,נפלא,"נפלא,

דף,ממנוושלףעמושהביאהגדולהתיקאתשמטהואלהשתעמם."
"יוסקה".ובשני"ברק"רשםאחדבחצילשניים.בקוחילקשאותו

הולך"והדף ,לפנייהדףאתכשהציגאמר ,, ,מאודעיםב ,אבי"זה
כבראפשר .הסלוןדלתעל"כאן ,סיבוהביסהוא ,, , ...תלוילהיות
והשמיעהחדרבמרכזנעמדהוא ,,נפלא.לברק.אפסאחדלרשום
מצאתי.אחה, ....כאןלימפריע"משהורעשניים.רחרוחקולותכמה

החלוןאתלרווחהופתחלידיחלףמהירבזינוק ,,קברות.ביתסרחון
אדיר."נוףפשוטממול.השכניםשל"המרפסתוהתריס.
לאראשלכאבליתגרוםשפןכמוכאןלהתרוצץתמשיךאם"שמע,
 .אמרתי ,, ,נורמלי
רושםכבראנירגע,רע.לאלגמרירע.לאאה? ,שפן"כמו

מוחצת."פתיחהלברק.אפסשתיים ...
ג'ינג'ים,עלששמעתמה"כלבמדבר.כספיתכמובביתנעיוסקה

פחותהםאםבשלושזהאתלהכפיל"וצריךפעם.ליאמר ,, ,נכוןזה
גניםבדםלהםישאםשתים-עשרהולהוסיףושבעיםממסר

ממולאיםוקישואים ,דיאטתיקוסקוסלנומבשלהוא ,,עיראקיים.
פעם.אותושאלתידיאטתי?איךדיאטתי.עצםומרקדיאסתים,

אניוגינה."מסבתאחדיאסתיציונה,מסבתאהטעםסמוך.על"סמוך
חובלתיזה.עםזהמצויןשהסתדרנועדמאודקצרזמןשעברחושב

הפרששזהלמסקנהוהגעתיעשרים-אפס,האסטרונומיתבתוצאהאז
כלראשיתברקי.להילחםהפסקתיתקופחבאותהמספק.בהחלט
והשליךפעולהלשתףסירבמצדוויוסקח ,סיכויכללישאיןהבנתי

יותראופחותבטלפוןליסיפרשלך"הזקןלפח.השינהכדוריאת

אלאבל ,שלךבראשמהלעשותיכולאתהמצדיפה.קורהמה
גררהואהאלו."המטופשיםהמשחקיםאתלשחקהולךשאניתחשוב
"יומןלאחרברנדי.בקבוקלאבאוהביאלקיבוץ,כוחכמעטאותי

אנייוסקה.עםבשיחהושקעלכוסותברנדיאבאמזגהשבוע"
לראות,כדיתורניתעיןפקחתיפעםמדיורקבכיסאנמנמתי

בסמרטוטמכוסהעדייןחמינגוויארנססשלשהפסל ,להפתעתי
קצתלו"גםלמחרת.יוסקחליאמר ,, ,בסדרשלך"חזקן .ובניילון

פוטנציאל."ישבהחלטאבלהאחרונות,בשניםהשכלנדפק
קנחאפילוואבא ,בקיבוץלבקרמרביםאנחנוהאחרוניםבחודשים

אניהשבוע.בסופיגםלכתובלהמשיךשאוכלכדי ,ניידמחשבלי
המגושמים,ההקלדהבסירנותאתועורךשלוהשינהבחדרמסתגר

סתםאובדירה,העכבישוקוריהאבקעלמתנפליםויוסקחוהוא
השינהלחדריוסקהנכנספעםמדיפוליטיקה.עלומדבריםיושבים
אוחזאבא,מצטרףמכןלאחרודקההצורבות,כתפייאתומעסה

יוצאים"יאללה,עוגיות.וצלחתתהכוסות ,שלושעםמגשבידיו
כשאנחנויוסקה,לפעמיםמציע ,, ,קטןולוןטילאיזההחוצהקצת

להיותתחפנואחרתשמש,קצתתזיקלא"לשניכםהתה.אתלוגמים
לגמרי."שקופים
בשלג.ירושליםאתלראותשצריךהחליטהואהגדולהבסופה
אומר?"אתהמה ,שלךחזקןאתגםונעמיסקטןעיקוףאיזה"נעשה
 ,,יוסקח.יבוא,לא"הוא
 11 •סמוךעלסמוךענק.כמויבוא"הוא

סיפרבדרךובמשקפת.סנדביצ'יםבשקיתמצוידענק,כמובאאבא

הדגיםולנדיבותוהמנגוהאבוקדולמטעישנגרמוהנזקיםעל
נכחדומים.נזקיםנגרמושלךשלקיבוץמשעראנימחקרה.כתוצאה

וכשהואלגשם,חיכינוכל-כךרע.ללאוסובטוב,כלירעאיןזה,
ד"רליסיפרבשעתו .אליולהתלוותחייבתהקרהאזמגיעכבר

וביקשוירושליםאתלבנותשחזרובבליהודיעלסיפורסננבאום
התרנגולותחדלולמחרתהרע.היצראתמחייהםלהוציאמאלוהים
הכפרנשיואפילולהמליט,הפרות ,פרילתתהעציםביצים,להטיל

"רציתםלאלוהים.בצעקהפנוהתושבים .עברלחתהצליחולא
אלוהים.לחםאמר ,, ,אותוהוצאתיואניהרעאתמקרבכםלהוציא

 ,,ההפריה.מלאכתלכלהאחראישהואידעתם"חרי
עלשרבץ ,בתולילובןשלובוהקכבדבמעטהמכוסחחיתהירושלים

ענפיאתושברהחדשות,והמכוניותהישניםהאבןבתיגגות

צהרייםארוחתואחריברחובות,מטרהללאהסתובבנום..חאורני
נוקדבהשהלובן ,המערביהכותללרחבתירדנו"סימה"אצל

מלביששהטבעאיך"תראוהמתפללים.שלהשחורותבחליפותיהם
אבא.אמר ,, ,חיליצורממשאותהוחופךלבנהבתלבושתהעיראת
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לראותכדיחייהםאתלתתמוכניםשהיואנשיםשהיולכם,"תדעו
 ,, .עכשיורואיםשאנחנוהמראהאת

אבא,שלשכמועלוספחיוסקהאמר ,,אברהמל'ה,חי'יצור"אפרופו
הכונניתעלשםלךשישהמתותהדמויותכלבמקוםדעתך'"מה

לפחותאולמשל.בשלג,ירושליםחיים.יותרקצתדבריםלפסל
 ,, .בסגנוןמשהו
גומיכדוריכשניבמבוכהנעוואישוניוקלות,והסמיקצחקאבא

אתמשליםשאניאחרימידיוסקה.שתבקש,"מההים.גליעלחומים
 ,, .בןכמונגררי'המי

ליאמרבקיבוץ'אבאאתשהורדנואחרילתל-אביב,חזרהבדרך
 .שלךלאבאביחסלפיצוחקלהמסרההייתשאתהלך"שתדעיוסקה:

אמיתי."פרדהואהזקן

אחריכחודשהיהזההאיום.עלינחתכיצדלךסיפרתילאעדיין
אתפגשנוולארה"ב.לירושליםהנסיעותלפניהרבההגיע,שיוסקה

בדירהשישייוםלמסיבתאותנוהזמיןוהואבדיזנגוףבירנבאוםאבי
בלונדישיערעםבלגיתחברהלוחיתהאבי?אתזוכרתאתשלו.
ש"איןכבד,צרפתיבמבטארבה,בהתלהבותלספרחדלהשלאקצר,
ודאיאתזדונית,שמועהאזהפיץבקיבוץמישהובירנבאום."כמו

בכלהבלגיההימנוןשלהראשוןהביתאתמזמרתשהנ"לזוכרת,
שהיאמסתברהעולם.בכללושנישאיןמחדשלהמוכיחשאביפעם

שחזרואבי'בירנבאום,כמואחדעודשישדברשלבסופוגילתה
לאהחליטבלגיה,עדאחריהשרדףאחריראשוחפויאבללארץ
אביחה.חה,ברמת-אביב.בתיםמנקההואהיוםלקיבוץ.לחזור
בקיבוץ'בחדראצלופעםהמליסהשלוהכלבההריבתים.מנקה
ערימותביןהגוריםכלאתלמצואהצליחשהואעדיומייםועברו

הקיבוץשבספרייתהספרים,פירמידותהמסונפים,והמצעיםהבגדים

שלהשאריותעםהאוכלומגשישחור'קושמםעלמתחוכבר
אבי""שיטתלסובהגםוזכורההאחרונים.מהחודשיםהערבארוחות
לוותןהרצפהעלהבגדאתזרוקמלוכלכים:בגדיםלכיבוס

 .חוזרלשימושמוכןוהריהושבוע-שבועיים,למשךלהתאוורר
לבוא,לכםכדאיסרטים.להפקותבחברהבמהפועלשליחבר"הי'
לקולנוע."מהחוגחתיכותיגיעו
הזה."שישיביוםבדיוקיכוללאאני"אבללו'אמרתי ,,אבי'"תודה
ומהמתי'לאן'תגידרקענקים,כמונגיע .שלךסבתאיכולה"לא

מספיק"בנאדם,שכמי:עליוסקהספחהתרחק,כשאבי ,,להביא.
הואטרמפ."עליהםלתפוסהזמןהגיעלידך.לעבורלחייםלתת

מהאחי,יאלי,"תגידאבי.שלהמתרחקתדמותועלוהביסהסתובב
הקטנותההפתעהחבילותעלודורךבדיזנגוףיחףשהולךאדםעושה

 "?המדרכותעללנומשאיריםשהכלבים
 ,,חולה.אדםאתה"יוסקה,
בירותכמהלקנותנלךבוא,מודה.גם"מודהבצחוק.פרץיוסקה

 ,,למסיבה.
יששינקין.לידישןבביתקרקע,בדירתשותפיםשניעםגראבי
רשתבגדרשתחומהובגרוטאות,בעשביםמלאהגדולהחצרלהם

יכלולאפשוט"החבר'הקטן.בית-מדרשניצבומאחוריהחלודה,
בערב,שישיביוםאבילנואמר ,, ,להתפלליותרסובמקוםלמצוא
שגידלהמריחואנהשיחיעלוהצביעלמרפסתאותנוכשלקח

המדרשבביתהחבר'השלהתפילותכלחם"ביוםבעציצים.
שלי.מהעציציםשעוליםהאדיםעםלמעלהבדרךמתערבבות

קצרזמןכעבור ,, .גמרילמסטוללהיותכברצריךאלוהיםלדעתי'
נמלטויוסקהלקולנוע,מהחוגהתלמידותלטובתאביאותינטש

 .הספרבביתאתושלמדהבחורהעםיחדהקטנהבדירהמהצפיפות
עםשםלעשותבכללליישמהיוסקה.שלבקולוששמעתיהצטערתי

שוםלהםאיןמרחמיםמנסיםמשליחתשחוץהאלו'היצוריםכל
ריקהיההשינהמחדריאחדכמוני.יצורעםלהתמודדאיךמושג

החוגתלמידותאתשהבריחאי-הסדרעללאביבלבי(הודיתי
ממנהואספתיהגדולההמיסהעבראלעצמיאתגלגלתילקולנוע>.

מתייבש.סקטיקוזההמחבתעלזהאתזורקים"רקסופשבוע.מוסף
'הייהמרפסת.מכיווןאביאתשמעתי ,,לבד'יודעיםאתםהיתראת

שחורשיערעםבחורה .לולצעוקרציתי ,לאספסת,תחזוראבי'
לידי.המיטהעלוהתיישבהלחדרנכנסהפרחוניתמיניושמלתקצוץ
עגיללההיהבמרפסת."הזאתמהשטותאארסאתהשגםמבינה"אני

שנותשלמחודדתמסגרתעםשחורותומשקפייםבנחירקטןיהלום
החמישים.

שסות?"מאיזואבלבטוח,זהאארס"אני
אותך."הבנתילא"סליחה

המעוות.בקולילהעניתי ,,"כן'
ראיתישםביפן.הסמינרעדזה,בתוךעמוקפעםהייתיאני"גם

המיטה,עלבגבהנשכבההיאבקונטרול".להיותלארעשזהכמה
ידיהאתומתחהאבי'שלהמלוכלכיםהבגדיםמערימותמתעלמת

אםהיירילילהרגיששאפשרלמדתיביפן"בסמינרראשה.מעל
בקונטרוללהיותלומדאתההחוצה.השיטכלאתלהוציאיודעים
מלא."
יופי."לי"נשמע

והואאמיתיגאוןהואירשה.שיגייקישפיתחמיוחדתשיטהזו"כן'

אתועושהביחדיושבתהקבוצהכל .בעצמוהסמינריםאתמעביר
 ,, .ביחדהשיטאתעושיםכולם ...יודעאתהזה,

הזה."הסיפוראתלשמוערוצהשאניבטוחלא"אני
הואהרעיוןברצינות.זהאתלוקחיםאםמגעיל'לאבכלל"זה

באמת,זהמבפנים.נרקביםאחרתהחוצה,הכולאתלהוציא
וקרובים."קליםיותרוהרבהכךאחרכזהנפלאומרגישים

פלא"."לא
אלפיםישביפן .שלוהשתןאתלשתותצריךאחדכלבוקר"וכל

שותההואגאון.הואירשה.משיגייקישלמדואחריזהאתשעושים
שנים."חמישיםכברשתן

לראש."לועלהלאשזהמקווה"אני
משתנהשהשתןגילההוא .נהדרהואכזה,לאהואלא.אה,"מה?
כךאחריסבולנכוןלאשאוכלמיאוכלים.שאנחנומהלפי

כלאתלהוציאהרעיון'כלזהטעים.לאשתןלשתותכשיצטרך
לקחתפנימה.שמכניסיםמהכלעלבקונטרולולהיותהחוצההשיט

 ,,אישית.אחריות
 ,,זה.עלחשבתילאשאני"מוזר
ונדבי.אנילשם,במיוחדנסענוזה.בשבילאמיתיגאוןלהיות"צריך

מדייותרבנסןעליושומרתשאניהבנתיושםשלי.הבעלהיההוא
צריכהשאניהבנתיבהתחלה.שהיהממההשתנהכזהשהואדברים,
להיפר.ד"החלטנואזמבפנים.ארקיבאחרתאישיתאחריותלקחת

 ,,החוצה.אותולחרבןהחלטת ,"בקיצור
מבטלעבריושלחההתיישבההיאאמרת?"מהמצטערת,"סליחה?
להשתחררצריךבבטןשיושבמשהויששאםאמר"שיגייקימשועמם.

בטןצרותנשמוראםאחרים.מפרשרזולהתעלםהמקוםעלממנו
 ryעשגםנדביברירה.ליחיתהלאאז .כךאחראותןלשתותנצטרך
ומתחהנעמדההיאאותו."קלטישרושיגייקיהזההסמינרמכלצחוק
הולכת,אני"טוב,השחורים.הגרביוניםואתהמינישמלתאת

נורא'.'משעממיםכאןהאנשים

הזדקרלפניוריק.חשוךברחובמוחיעלהשליטהאתליהחזירדקי
בכי .לעברימסוכנתבזוויתנוסה~לוומאיים,אפלשלום,מגדל

נעולה.נעלייםחנותבפתחריקיםקרטוניםמערימתבקעתינוקי
בחלוןמקומטשלסאמרג'ורדן',מייקלכמותרגישופארינעלי'עם

לרדוףכדיהקרטוניםמערימתבריצהיצאחתולחה.הראווה.חה,
"ללכתמהבהב:לשלטמתחתלפינה,מעברכברשנעלם ,בכיואחר
דקינייר.במספחתוצוואריפנייאתניגבתיבלי."להרגישעם,

פרוידאלוהים, .שלוהקבועיםההיכרסימניאתהפעםגםהשאיר
אמיתית.חגיגהממנולעשותיכולהיהשלך

מאחוריך."כאן,אני"ברק,

המלוכלכת.המדרכהעלהלבניםבמכנסיוישביוסקההסתובבתי.
שגורמותהסיבותעלפסיכולוגימחקרלערוךפעםצריךמישהו

רטובליהיהירוקות.וחולצותלבניםמכנסייםלאהובלג'ינג'ים
לסבוליכוללאאניארוכה.ספאזםבהתקפתקיפצוורגליי ,וקר
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יהיה?"מהיוסקה.אתיקורה"מהיכול.לאחשבתי.יותר,
מנצנציםזקנוזיפיבדאגה,ביהביטהוא ,,יודע.שהייתי"הלוואי

הקלוש.באור
אותי?"מצאת"איך

ממנימתעלםברחוב,לידיחלפתפשוטאתהאותך"מצאתי"איך
כךאחר .כלימיאתראתהאםחביאתשאלתורק ,מקירכמוגמריל

אותךדרסוכמעט .שלךהחשמליבכיסאמטורףכמולדהורהתחלת
 ,, .לעצורבליאלבניאתכשחצית
 ".הא"

זאת"מיהמכנסיים.בכיסיידיוכפותאתונעץהתרומםיוסקה

דקי?"זהמיברק,הזאת,המיכלי
חשוב?"זה"למה
שלךהזקןבשכל.דפוקפשוטאתהבנאדם,אלוהים,חשוב?זה"למה
האחרונה,השעהבחצישקרהממהכלוםזוכרלאאתהלגמרי.צודק

נכון?"

שתקתי.

שלושהלבבנאדםאחרירצתיהאחרונההשעהשבחציזהשקרה"מה
ל"גשללמדורהאותושזורקיםלפנידיקטכמולגמרימרוסק
בעומר.

עלדיברתאתהמה.יודעלאאניכמו .•.כמושבורבנאדםראיתי
ברורים,לאקולותהרבהמהפהוהוצאתוצחקת,שבוריםדיקטים
לאשלישבחייםכמוובכיתמיכלי,אתוחיפשתדקי,לצעמךוקראת
למעלהלךעלההבכיבנאדם,אלוהים,בוכה.אחדאףראיתי

 ,מיכלי ,מיכליסוף.בליאליהודיברתהרגליים.שלמהציפורניים
בנאדם?"הזאתהמיכליזאתמימיכלי.

הזאת","המיכליזאתמילוסיפרתיליוסקה.לסרביכולתיאיך
זהאתגיליתיעליה.יודעאנימעטכל-כךעליה.יודעשאניהמעט
אםלולומרידעתילאבגדים.שהחלפתיאחריהלכנושאליובפאב,

אחרי ,עכשיושלההאףנראהאיך ,קצראוארוךשיערלהיש
לא,""בטחעכשיו.שזופההיאהאםעלי,האהובהקצהאתשחתכו
ומהסדין."כמולבניםמכירשאניהפסיכולוגים"כליוסקה,ניחש
אתשכיסו ,שלךהאווריריותהלבנותוהחולצותהמשקפיים,עם

ממשהגב,בשיפוליהרכהוהגבנוניתלנדנים,עדהג'ינסמכנסי
ליכשקילפתאפילולפעמיםשנשברווהציפורנייםהטוסיק,במבואות

למעילמתחתהחשוףוהחזהקלציום,מספיקלךהיהלאכי ,תפוז
עלקופץכשהייתיעליוהכעסהעצמיות,והנזיפות ,שליהג'ינס
שאוליהחומה,והשן ,אותיהצחיקושכל-כךודיבורי-התינוקהמיטה,

הקטנותוהאצבעותבונבוניירות,כמהבמחירלבןבכתרכוסתהכבר
וחיכוך ,, ,דקיכפית,לי"תעשהוההתפנקות:ולגעת, ,לפסלשאהבו
 ,, ,חתול"אנינכון?"),פצעים,ליאין ,דקי("תראהידיבכףלחייך
וההבטחה. ,, ,גרר ,"גררועשיתאמרת

כאן."קורהמהבכללליברורלאיוסקה.לגמרי,ממנה"שכחתי
הבא?"בשבועבענייןלבדיקההולכיםאזבטח. ,"כן

מקולקלמכשיראנייוסקה."עזובהבירה.אתבאיטיותלגמתי
וסגרופתחופעמיםמדייותרחילוף.חלקייצרולאעודובמפעל

יודעלאואניוקשרוצילמופעמיםמדייותרהאחרונות.בשניםאותי
מזה."לינשברמה.
ותודיעראשוןיוםעדזהעלתחשובבנאדם. ,שלךהחלטה ..קי"או
מכשירלילחפשלמשרדחוזראנילהיבדקהולךלאאתהאםלי.

אחר."

ב"תל-פסיכיאטרעםנפגשתי ,מכןלאחרשבוע ,חמישיביום
ב"הדסה"גלעדד"רליערךכבריותרמאוחרימיםוכמההשומר",

פעםאיאםספק ,לגמריסופייםלאעדייןהממצאיםראש.צילום
והפסיכיאטרגלעדד"ראבלראש,בפגיעתמדוברהכלאחרי ,יהיו

טיפולבעזרתהזיכרוןאיבודהתקפיעללהתגברשניתןסבורים
בארה"ב,נוסףצילוםעלגלעדד"רהמליץביטחוןליתרמשולב.

שייריםחוקתית,באונהצלקותבדברהבחנתואתלאשרכדי
לינקבע ,אישרהביטחוןשמשרדלאחרהפציעה.לאחרמהניתוח

 .בסן-פרנסיסקו ,יותרמאוחרלחודשייםתור

עםהקלטותשתיאתלשמועהחלטתיב"הדסה"הבדיקהלאחרמיד
הזמןאתוננצלהמכוניתשלבטייפאותןשנשמעהציעהואיוסקה.
וסטהלהתרכזלושקשהאמרחדרהלפניאךלחיפה,לילילטיול
ומהקצת.בכהשהואחושבאניתפוזים.פרדסלידבוציעפרבשביל
לאותסס.רטטבתוכיהכולאבל ,שתקתיאבא,כמו ,אניאתי?
מליםוהרבהפעם,לךשכתבתידבריםדקיאומרבקלטותמזעם.

עכשיו.עליהםלךלכתובקצתמאוחרפחדתי.אבללכתובשרציתי
אחריך.כשרצתיששמעתיממהיותראפילוזהבנאדם,"אלוהים,

כזה.משהואוזהאתלכתובאולי ,משהוזהעםלעשותצריךאתה
 ,,רע.לאכותבשאתהסיפרהזקן

למחרתלשכוח.כדילכתוב .שצריךמהזהאולי ,חשבתי ,כן
היונשיםעשריםאמריקה".ציוניב"ביתההקלדהלקורסנרשמתי

מעוותויצורמעבידים,שלפקודותלתעדכדילהקלידשלמדושם,
הידייםמקש.אחרמקשמקש.אחרמקשאהבה.לתעדשרצהאחד,

לזרום.לדםלתתכדיאותןלשמוטוצריךמהרכל-כךמתעייפות

שלצמודמלווהכמוהמיגרנותאתעמהוגוררתמקשההפזילה
 ,השוקולדעללדברשלא ,עזרולאהכדוריםאפילו .הביטחוןמשרד

לעצמי,אמרתיאיינה,"טננבאום"ד"רשלך.אמאאתלישהזכיר
רוצהרקאנילי.חשובהאינהנצחותהילתאוזימנדיאסלא"אני

התקשהאבללעזור,ניסהיוסקהעכשיו."המיגרנותאתממנישיקהו
היאהתיעודשמשימתהחלטתיובמילאושם,פהמליםכמהלהבין
ההקלדהמלאכתאתמהלזמןמפסיקאנימגיעכשזאבבלבד.שלי

לעבריפוזלהואפעםמדיבטלוויזיה.דוממתלצפייהאליוומצטרף
שכמוני.בשרמגושמתילדאולישעדיף ,עצמואתלשכנעומנסה
הסבוכות,גבותיו ,בבכיאלימחייךהואאליומבטיאתמפנהכשאני

מתנפחותעיניומתחתהשחורותוהשקיותמתכווצותהדהויות,

אותיטועןהזהוהמבטזה.אתמכיראניזה.אתרואהאניומכהות.

 ,למקומינטועיותרארוךזמןשאשבככליודע:אנימחודש.במרץ
יקשהכן ,יותרמוקדמתמוצאמנקודתבבכידימה Rשאסתכלככל
כיהמחשב,לחדרבחזרהבשקטמתגלגלאניואזוללכת.לחזורעלי
הכתיבה,בלעדירואההיהלאביסדןארזהמשוררשגםמביןאני

כףאתעוטפיםהיואםמתייבשהיהבדאוןכרטיסישלהרגשומעיין
כותבאניהאלומההפסקותלבדעבה.צמרבגרבהשמאליתרגלו
"אלשכמי:עלפעםמדיטופחיוסקהבטוח.אבללאטהפסקה.ללא

כשהיינוהעדר."כלאתנדפוקבסוףפרה,פרהברק.ייאוש,
מחשבאבא,בקשתלפיבהיחבא,קנההואהבדיקהבשבילבארה"ב

להמשיךשאוכלכדי ,כשחזרנובמתנהאותולינתןאבא .קטןנייד
הגשם"מלך"הנדרסוןאתעליווהניח ,בקיבוץבביקוריםגםלכתוב

'אמ- '11' 93' ~
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דבורה:שלידהבכתבהקדשהרשומהחיתהבתוכובלו.סולשל
להרגשהשותףהייתי'אםבלו:סולאמרעמוהראיונות"באחד
 "'לכתוב.יכולהייתילא ,קיומנואתלהצדיקיכוליםלאשאנחנו

לךשאתןוביקשהפטירתהלפנירבזמןהספראתלינתנה"היא
 11 •עכשיואותו

יוסקה.שאלהתכוונה,"היאלמה ,עכשיונקראזה~ימה
כך.חושבאניגםאבא.אמרמבינים,"שכולנוחושב"אני

 ,הראשוןהמועמדשהיהאבא,לארה"ב.לנסיעהאליהצטרףיוסקה
תטיילויוסקה,אתקחלך.אקלקלרק"אניהזכות:עללוותרמיהר
לכם."יזיקלאחיים.ותעשוקצת

נסן-האוניברסיטהשל"מרפים"החוליםבביתנערכההבדיקה
שקרובההזאת,העיראתהיטבמכירהשאתמשעראניפרנסיסקו.

אתשערךוחביבצעיריהודי ,וינינגרדיירשלך.לכדקליכל-כך
ניכרחלקלפתוראמורתרופתיטיפולהממצאים.אתאישרהבדיקה,
יוסקהיומיים.לפניבמשלוחקיבלתיאגב,הכדורים,אתמהבעיה.

"לחייהמאורע.לרגלכוסיתביחדוהרמנוברנדיבקבוקפתח
חנוקבקול"אמרתי ",שליהחצרוליצןהקשהאויבי ,מרקיהפרידה

 11 •בעצמאותואקנאשתמידחושב"אבי .מיין

לאכאןאחדאףאחא.מיותרת,לרגשנותפתאוםליתיתפס"אל
יוסקה.אמרלחיים," .מרקינפרד

הואואלי",ל"נפהטיולעלוינינגרדיירלנוהמליץבסן-פרנסיסקו
אמרבחינם,"ייןביקביםלטעום"אפשרקליפורניה.שלהייןעמק
צפונה,ונסענורכבשכרנויותר.טובהלסיבהנזקקלאיוסקהלנו.

 ,שלנויזרעאלעמקכמונראההעמק •מהעירנסיעהכשעהשלמרחק
מעוגלות,גבעותמוריקים.גפניםשלשורותשורותבתוספת
זכר ,הצרהכבישבצדיהתרוממו ,בהירירוקבצבערךעשבמכוסות

ושםפהכאלה.גבעותאוהבשאניכמהענפה.וולקניתלפעילות
נפלא.צבעיםניגודיוצרכהה,ירוקבכתםבודדשיחאותןניקד

יוסקה."נפלאות,גבעותאיזה"תראה
שיהיה."נפלאות,אומראתהאםרואה.אני"גבעות

ביותרהנפלאהדברהןהאלו"הגבעות .צחקתישיהיה," ,"כן
יכולאבניםמלאגבתרמילעםאליהןשרץמיורקיוסקה,בעולם,
 ".להבין
במחסנימודרךבסיורחלקולקחנוחיליי"רתיפורדליקביבננסנו

מיםההר.בבטןהחצובותמקומרותמערותבתוךהנמצאיםהאבסנה,

 ,ביותרגבוההלחותרמתעלושומריםהאבןמתקרתמטפטפים
מדגדגעובשקורטובבתוספתחמוץוריחומחניקהחמההמטפרטורה

מזיעהנוצץשלוהמוסקטעור ,המדריךאמרחשוב,""הכיבנחיריים.
"זהמצרפת,במיוחדשיובאוהאלוןעץחביותביןמתפוגגוקולו

לאהיין-זמןמדיפחותבחביות.רובץשהייןהזמןמשךעללהקפיד
-הדופקעלידיתקלקל.הוא-זמןמדייותרהצורך.דיעשיריהיה
ייןגביעיעםשלנוהמומחיםעובריםבחודשפעםההצלחה.סודזהו
אחתבכלהייןאתוטועמים ,כאןמהןאלפיםכמהשישהחביות,בין

אדמהברעידותגםעמידהאמנםהמערהטוב,שאלות?ישמהן.
שלטונותפניעלכחוליםשמיםמעדיףאנינצא,בואואבלחזקות,
הראש."מעלסלע

חד-מטוס .בדקלילכיווןדרומהלחזורוהתחלנוההרמבטןיצאנו
"וואלה,הגפנים.שורותעלרחבריסוספסופיזרמעלינוצללמנועי
שאנחנובטעותחשבתיקצר"לרגעיוסקה,אמר ",לארץחזרנו

בארה"ב."

"אמרתי.מכתב,להלכתובהחלטתי"יוסקה,
לבד."לזהתגיעלאשכברחשבתיסוף."סוף,

משונה."/זובהמןאיזומרגישאנידקי.בשבילזהבשבילי,לא"זה
אבלכותב.שאתההעיקראומר.שאתהמהאחי.אומרשאתה"מה
לשאול?"מותראםבתחת,הפלפלאתלךדחףבדיוקמה

פעם,ליאמרהשמיכלבמשפטשנזכרתיחושבאנילומר.לי"קשה
ענבים."כמולתסוסמתחילזמןמדייותרשרובץשמה
טוב?"אורע"וזה

צחקתי.יודע,"שאניבטוחלא"אני

להחליט?"לךשגרםמהכלזההכול."וזה
אוליפעםלהסביר.בשבילימדימסובךזהקטן.חלקרקזה"לא,

בהיריםמשפטיםבכמהלאחדבכללאפשר"איךזה.עללךאכתוב
בחביותהייןשלהחמצמץלריחקטנות.סיבותשבריהרבהכל-כך
ולניגודהירוקות,ולגבעותבזה,חלקהיה ,בושהתערבבוהעובש
ולאשכוליותבאופק,ולהריםהבודדים,השיחיםשלהצבעים

 ,אותןשמכרההצעירהולאשה ,קטןדרכיםבדוכןשקנינוהחמימות,
השקט,אתלשמועשאפשרהפתוחים,בחלונותהאיטיתולנסיעה
אתלראותכדימעלהכלפיסנטרואתיוסקהמתחשבהולצורה
מיושנים,ולטרקטורים ,שחיומביתהזיעהשלהחמוץולריחהכביש,
הכבישבצדישרצונעריםולשניקטנים,עץבתיבחצרותשניצבו

כולן?אתלמנותאפשרבכללאיךסיבות.הרבהכךכלעוד ...ו
מיכלי."שלהאוניברסיטההואהבאהכיבוששיעדמבין"אני
 .חולצתיבכיסשלךהגלויהאתהחזקתי .אמרתי ","כן

בסיפורים.יותרזוהרותתמידעריםרעננה.כמולינראתהבדקלי
שיחיםקבוצתמתקלף,צבעמלוכלכים,רחובותלקלוטנוטההעין

במרכזשהתנשא ,שלךהמגדללכיווןהראשיברחובנסענונבולים.
הרבהללמו.דלךמצאתנפלאמקוםהרחוב.שלבסופוהאוניברסיטה

מציצות.ציפוריםאפילושמענוחורשה,חוצהקטןפלגוירק,דשא
העלתהנחושתפיתוחיעםמעליתאפורה.מאבןמרשימיםמבנים
יוסקהאותינשאוומשם ,המגדלשלהעליונהלקומהאותנו

עלהצופהלמרפסת,עדבמדרגותהמעליתאתשמפעילוהסטודנט
השמיעומאחורינוהפעמונים .סן-פרנסיסקושלהמפרץזור'אכל

הבטתיבאוזניי.רוטטיםשעדייןאוזנייםמחרישיצלצוליםחמישה
המעוותים,ענפיהםאתלכסותהחלהמבהיקה,ירוקה,שלווהלמטה.

הבעירהבמערבהמגדל..למרגלותהאפוריםהעציםשלהמפותלים,
מעלשריצדהכתומה,בשלהבתהזהבשערגשראתהשוקעתהשמש

סן-שללאלומאריךשלהשחורותהגבעותביןהאוקיינוסמי
מנענעתהרוחואני,יוסקהויוסהק,אנישנינו,שםעמדנופרנסיסקו.

הדליל.שעריאתפורעת ,המקורזלשערואתקלות
אמרתי.יוסקה,"אותי,תעזוב"אל
 .כתפיעלידוכףאתבעדינותהניחאחר ,ארוךלרגעשתקהוא

 • 11 •סמוךעלסמוך .בסדריהיה ,דקי ,בסדר"יהיה

מתוךדפיםארבעה 1991מוחי,אירועגרשוני,משחהאיורים:

הסדרה

דףכל 70 / 50 ,ניירעלמעורבתטכניקה
אביבתל ,גבעוןגלריהבאדיבות
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