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שטנצלראפי
המרכזתהוועדהבר tורגבעתייםפועלימועצתמזכיר

הםנכוןוניהולעצמיתבדיקה
להצלחההמפתח

ציבורי.מנהללמדהארץ.יליד , 41בן
ודוברהמנגנוןנובהלגבעתיים,העירכמזכירכיהןבעבר

ברית.בנילנוער,נוערשלהעליונהההנהגהיויירהעירייה.

התפקידהואגבערנייםפועלימועצתכמזכירתפקידי
חשבתי,הסתדרותית.במסגרתממלאשאניהראשון
ההסתדרותית,ברכת Jלמלהיכנסצעיריםאנשיםעלשחובה
בייחודלאזרח,שמסייעתחשובהכמסגרתליהנראית
שמחאניהכזהילתיים.והנושאיםההדדיתהעזרהבתחומי

הקדנציהתחילת 11984וב-הזוההחלטהאתשקיבלתי
דינמי,לגוףהפכהםירגבעתיפועליושמועצתשלי),הראשונה

הגי.לאים.בכל ,~גבעתייםמתושבילאלפיםשירותהנותן
עירשללצרכיםות r.:1המתאיפעילויותוסוגיתכניותפיתחנו

--55%בגדלהלות·רהפעואכן,תושביה.ולצוניכגבעתיים
מאותשלב:עזרתםאלאתקנים,הגדלתללאוזאת

ידיעללפעילותלמ~,וךהצלחנואלומתנדביםמתנדבים.
ופעילה,יוזמתדינמית,פועליםמועצתשלתדמיתיצירת
עצמו.אתהוכיחוהדבר

גמלאים.שלבארץביותרהגבוההמספרישנובגבעתיים
ברמהלגמלאיםמכללהפתחנועבורםבמיוחד

בביתהמכללהשל'שלוחהגםפתחנואוניברסיטאית.
טיוליםסדנאות,יtל Jנלוויתפעילותעם"משען",האבות

עלהמאוישתלאים, .rלגנמיוחדתייעוץלשכתגםפתחנוועוד.

מתנדבים.ידי

לעוליםמשפטיי•·עוץנותניםאנו.העלייהקלוטתבתחום

הצרכן.להגנת·ת 1והרשהמקצועיהאיגודבנושאיחדשים

ההסתדרות.\ל J!הראשונהלאמנותהגלריהאתהקמנו
חיונילנושנראהמחשב,ללימודיהציבוריהמרכזאתהקמנו
היחידההיאשלנוהפועליםמועצת .ימינושלבעולם

עוליםשלומקהלהתיאטרוןוזמר,מחוללהקותשהקימה
בהשתזמורת,שלקהילתיפרוייקטגםישמברהיימ.

 .שבעיםעדשתים-עשרהבנימשתתפים

מועצותושלספרבתישלהוריםועדיפורוםהקמנועוד

אנשיההסתדרותשלהפועלמהוועדוהישגנותלמידים,
בהנחיה.שיסייעומקצוע

ההסתדרותשמערכותלכ,ךלדאוגכתפקידיזאתרואהאני
השירותאתותיתנהביותר,הטובהבצורהתפעלנהביישוב
אתמתנדבים,קבוצתעםיחדיזמתי,לכן .ביותרהטוב

ביישוב.חוליםקופתבמרפאותהמתוכנן""הזמןשיטת
בארץקופ"חמרפאותידיעלמכןלאחראומצהזושיטה
בושגםתחום,-למרפאותהמחשובהכנסתגםכךכולה.

חלוצים.היינו

צריכהוהקהילתיתהחברתיתשהפעילותחושב,אני

דרךזוהסתדרות.חברשאינומיבפניגםפתוחהלהישאר
אתולהעלותלהסתדרות,הגילאיםמכלאנשיםבלקר

לחשיבותה.המודעות

ומעורבותפתוחה,דלתשלמדיניותהואשליהמוטו
ובראייתקשהבעבודהמאמיןאניתושבים.שלמקסימלית

נוצרהשההסתדרות ,לזכוריש .ראשוןעדיפותבסדרהאזרח

ביותר.הטובלשירותראוייםושהםחבריהעבור

ויששלה,הפועליםמועצותהואההסתדרותשלהחלוץחיל
לישמתיבתפקידי,כשהתחלתיואכן,חזק.דגשלהןלתת

מצטיינתלמועצהגבעתייםפועלימועצתאתלהפוךלמטרה
המצטיינתהפועליםמועצתבתוארזכינו .בכןוהצלחתי-

בארץ.

גם-בכללכלכליגוףכלוכמו-ציבוריגוףכלכמו
ניתןמהבהתמדה.עצמהאתלבדוקצריכהההסתדרות

העצמיתהבדיקהלוותר.אפשרמהעלולעשות,להוסיף
 •להצלחה.המפתחהםהנכוןוהניהול
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עלהעדותכמה
מו"ל-סופדיחסי

שלכחייולאקשים.תמידהיוהעבריהמר"ליי
יותרגדולהואהקוראיםמספרקשים.אבלהסופר'

מערכתלפרנסמכדיקטןעדייןהואאךמשהיה'--
ומגוונת.עשירהספרותית

היוםרעדהמודרניתהעבריתהספרותשלמראשיתהנכרןהדבר
לגבילארמי'-לומרכמעטאפשרקונצנזוס'היהתמידאולםהזה.

לאחשובהשהיאברורהיההעברית.הספרותשלחשיבותה
אוניברסיטאותחרבה,חינוךלארמית,רפואהימביטחוןפחות
כפיכסף,שאיןמשרםארתה"לסגור"הדעתעליעלהושלאוכר',
חולים.רבתיאוניברסיטאותלסגורהדעתעליעלהשלא
ומספרספריםהרצאותבמספרשנקבחרקנקבעלאמעולםינכרן

קיומםאתהמחייבחרקאיןשגםכפילאוכלוסיה,ביחסספריות
וכר".שחקניםפסלים,ציירים,סופרים,של
ידעלאמייהביןלאמי .צררךברשאיןשנדמהמשרםחרק,אין

במערכתהמעורביםשאררכלהמר"ליםהסופרים,שלשתרומתם
מתהשחיתהשפהשלהפיכתהבתהליךמכרעתהיאהספרותית

ושלהעבריתהלשוןשלתרומתהחיה.דיבורלשפתבפועל
שאיעדמכרעת,כההיאהמדינהשללהקמתההעבריתהספרות
בלישלנרלארמיתתקומההמחשבהבדלעלאףלהעלותאפשר

העברית.הספרות

ביןהיחסיםהעברית.המר"לרתמערכתגםהיאהעבריתהספרות
שניביןיחסיםאלאומעבידיעובדיחסיאינםהסופרלביןהמר"ל

גורמים.באותםתלוייםכאחדשניהםשותפים.
ביןהיחסיםמוסדריםוהנאורהמודרניהעולםבמדינותיכךמשרם

עלשומריםהשותפיםושניותקנותחרקיםבאמצעותהשניים
אותם.המחייבה"תקנרן"מסגרת

הממסדי-נוסףגררםמצטרףהשנייםביןהיחסיםלמערכת
הסופרהרחב.הציבוראתהדמוקרטית,בחברהכמקובלהמייצג,

ארתהברחןהמר"ל .למר"לארתהומגישיצירתואתכותב
אתמקבלהואהמלצתםלפיראםמרמחים,לקטרריםשלבעזרתם
אראלותנאיםלפיהסכםהסופרעםחרתםהואלפרסום,הספר

לשניהםהמאפשריםהתנאיםאתיוצרמצררהממסדאחרים.
חרבותיהם.אתלקיים

באשמתרקלאקרהוהשיבוששרכש,המצבשרנה.המצבבארץ
מיבאשמת-לדייקמוטבואולייהסופרבאשמתגםאלאיהמר"ל

 .כסופרשמתחזחרמילמר"לשמתחזה
מחיראתדורשיםשבהם,הגדוליםגםיבארץמהמר"ליםרבים
-וכר'משרדהרצאותרווח,חישובימע"מ,כולל-הספרהפקת
קרנותשלתרומותמינילהשיגממנומבקשיםאריהמחברמידי

לאספריםשלבמקרהבמיוחדנכרןהדברפרטיות.ארציבוריות
אתמשחררתזרשיטהסיפורים.וקבציעירןשירה,כמר"מכירים"

שטחיבטיפוללהסתפקיכולהוא .לספראמיתיתמדאגההמר"ל
הואהספרשיישארווחרכלהשקיע,לאברלהשקיעשכןבר,

כשחצינותרלערמתו,הסופר,במאמץ.לועלתהשלאברכה
אחרלחזרבנוחחששאינורמימתוסכל.ואףמברישבידר,תאורתו
כדיזאתרכל-ממליציםלחפשבקשות,לבקשילמיניהןקרנות
אלאברירהלואין-לאורספרראתלהוציאתשוקתואתלממש

המעטים.בחסכונותיואףלפעמיםשלו,בכספרלמר"ללשלם

בקלות,לובאכספרהמר"ל,למחבר.רקמזיקהאינההשיטהאבל
מדפיס.שהואהטקסטיםרמתעלמקפידאינוקרובותלעתים

גםטובוטעםאיכרתשלהקריטריוניםמשתבשיםימכךכתוצאה
טקסטים.שלבאינפלציההנתקלכולו,הקוראיםציבורבקרב

שניםלפנישעדספרים,שהרצאתרואההמתרחשאחרשעוקבמי
אותנוושברכההישראליתהמר"לרתפארחיתהרבותלא

בתחום-הפכהוהמתורגמת,המקוריתשבספרותמהמיטב

שעדייןהוקרא,בתשלום.ספריםומפיקלקבלן-לפחותהשירה
ריס-שלמבעיהסרבלההרצאה,שלהמוניטיןאתזוכר

למכבשמתחתהיוצאהחדשבחומרנתקלכשהואאוריינטציה
שיפוטר.ביכולתספקהטלתלכדימגיעשהואוסופרשלה,הדפוס

אולםאלו.בנושאיםזהבמדורדשנופעמייםולאפעםלאאמת,
אינועדייןאמנםהמצבומחמירה.הולכתוהבעיהלעשרת,מה

ביכולתושישמשרםימים,להאריךלולתתאסוראבלפטלי,
ומכברדההסופרשלמכברדוהטוב,מהטעםשנותראתלהרוס

העברית.המלהשל

הצעהולעוזריההאמנותלשרתכאןלהציעמתכבדהריניילכן
התיאטרארת,במצבשעסקהשלחרעדתשהרקמהכשם :מעשית

הממסד,ביןהיחסיםאתשתסדיררעדהולהקיםלמהרישכך
 .והסופרהמר"ל

שתבדוקנוספת,רעדהשלהקמתהעלגםאמליץזרובהזדמנות
אלועתמכתביאחדיםהספרותיים.העתכתבישלמצבםאת

מןכערלהזמןלכמהאחתומופיעהשבהחול,נערףחיים
ההואכמרטירחיים-בהתמדההמופיעים-האחרים ;המתים

התחזיותלכלבניגודלהתקייםוממשיךהעמודבראשהיושב
אבניםברמוטחותערדכשמלמטהאפשריים,בלתיובתנאים

 •בו.התומךהמשרדמידיביורוקרטיות

~ ril ~ __5. ... -u 

1 tנ: 

ר

 77ן 1גיתנ,ת ,8המ

עתליהמאנגלית:לזרוך,;גיבסרן:איאן
ספרייתערבו.עםהרצאתזילבר;

עמ.י 691 ; 1993אופקים;

וספרדי ,איריגרףניר ,ג•בסרןא•אן

בפרשתשנהעשריםמהזעוסקמבחירה,

גרס•הפדר•קרשלויצירתוםרתרחייו
חדשים,במקררותשימושתוךלרוקה.
קצרהחייםלמסכתרכיביםג•בסרןםרס•ף

וסוערת.

 ,רברנראלדאל•עםסבוכהיחסיםמערכת
ומסערתסלסלרתמיוסרת,מיניתזהרת

-הסוףעדלרוקה,שלליצירתובהשלכה
גברברה.התח

הקיבוץהרצאתעין:גלרמן:מרדכי
ספירלשירו"החרשההספדיההמאוחד,

עמ.י 111 ; 1993קריאה;סימן

הואלדמןגמדרכישלהשש•שיריוספר
מסדעות,פיצריות,קפה,בתיעירן:מנס,

 ...ומכתביםשיחרתקסע• ,פורנוסריס
גלדמןאצלהופכים•ום·•רם,חסרי

חיים ,לאוראפלהביןמשרססיםלחלום,
ויצירה.מיניותוסררת,

בעיקרוהביקורתהמחקרעסקוכהעד

•רבתןשל·הכנענית·באידיארלרגיה
 ,יצירתושלהפראסיצדהדווקארסרש.

שמיר.זירהשלמעניינההוא
פראסיקההכנעני·רסרש•,למיתוסבניגוד

מהחיצוניים,ממקררותמנותקתאינהזר

למקוריותבסתירהכללעומדשאינו
 .שבשירתוולחדשנות

הזהכישהעסקגאדא:אמילירבאולר
מיורןמאיטלקית:מרזלאבה;בזיה

הרצאתהחרשה,הספדיהרפרפררט;

קריאה;סימןספריהמאוחר,הקיבוץ

עמ.י 240 ; 1993

מתרחשיםאכזריורצחשרדפשעים,שני

ברומא.דירותבבית

 ,הבלשיהרומןננוסחמשסרת•תחקירה
ללאמוזרהעלילתיתלמערבולתמתפתחת
ממשית.הכרעה

גםניםרילידינאהאפשרויותדברי
מה ,והסגנוןהשפהשלהמשתניםברבדים
הרמות.בכללמתעתעהרומןאתשהופך

רטשז:שירתמאלף;להתחילשמיר:יזרה
הקיבוץהרצאתומקורותיה;מקוריות

עמ.י 238 , 1993 ,המאוחד
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לעולםהגובה
מובןדבראיננו

מאליו

 ;כתוכנוזמנים :קטןרינה
 1993 ;המאוחרהקיבוץהוצאת

י.ח /השטחפניעלעולהשאינו"מה
נשימה"לקחת /וגחצוללבמעמקים,

שיריהספראתקטןדינהפותחתכך

בתוכנו"."זמניםוהנפלאהחדש
"טיפול-הספראתהפותחהשיר

והאניהמבואהוא-משפחתי"

הספרשלוהאישיהפואטימאמין
מופיעיםזהפתיחהבשירכבר .כולו

אתזהלהבין ) ... ["להתחיותהצורך
לעשותלהידבר, ] ... [להסכיןזה.

וכן ,) 5עמ'(מתוךהסכמים."

הדבריםשלוההמשכיותהמחזוריות
 /החיאליגיב /ש"המתכךכדיעד

נושאים-(שם)ישמע."והחי

וברגישותבעדינותויורחבושיועמקו

כן'אםקטן'שלשיריה .בהמשךרבה
בחייזמניםאינספורבתוכםמקפלים
וההיסטוריהאגדיהאדם-האדם

"הגובהשבובעולםהעכשווי.והאדם
(עמ' ".מובן-מאליודבראיננולעולם

זורק·בהכרחהיאהזמןמשמעות ,) 10

מתוכנו.לוהניתנת
"זמן"במושגהכולל-קהלתכמו
אתוהןהעוברהזמןאתהן ,"תע"או

לאגם("כיהזהבזמןוהכלולהקורה
בנייוקשים]כהם ... [עתואתאדםידע

עליהםשתפולרעהלעתהאדם
כך- ) 11-12ט'קהלתפתאום,"

הםזמן)ולא(זמניםהזמניםקטןאצל
הזמןבעיקרם,אינם,והםבתוכנו.

- ) 7(עמ'ה"חבורים"אלאהעובר,

והשיריםהרגשותוהנופים,החוויות

אחדבכלובעצםבדוברתשהופנמו
לא / :ידעתיהלאלבי"בסתר :מאתנו

בשיראו ,) 9(עמ'הכרות"העץמת

אביהאתהמתארבתוכנו"'"זמנים

קרבלאעוד"מותו :הכותבתשל
 .) 21(עמ'אלי"

שלממדהנותנתזוהיאהסופיות
ש"שבריהעץכמולקורה.המשכיות

 /עתם,בבואמגופונפרדיםקליפתו
שדשיו"אתומזיניםבקרקענטמעים

מחזוריותהיאוההמשכיות .) 13(עמ'

לומדיםאנושמתוכםניגודים,עתירת
"אלמלא :האחריםהדבריםעל

מצוקת /נשילה,חנהתפילתנענתה
עליודעיםהיינומה ... [אמנורחל

אתששלחה /העקרהנפשאכזריות
גםוכך ) 15(עמ' ".במדברלמותהגר

האבן""אלמלאסיזיפוסעלבשיר
 . 18שבעמ'

אתמוסרתרקלאקטןשלשירתה
גםאלאוההמשכיות,המחזוריות

בניגודעצמה.מתוךאותןיוצרת

"מלתהנפלאשבשירל"סינדרלה",
ישמשוקםעצמי"בכבודמופיעהיחס"

היאקטןשלשירתה ,) 26(עמ'מאין"
סיפורימיש.יששלמודעתיצירה

דמויותקדומות,אגדותהמקרא,

שלםעולם-ועכשוויותהיסטוריות
תרבותשלמיידיים,נופיםשל

קטןשלבשירתהמוטמעוהיסטוריה

משילה,חנהלמשל,כך,אוחהי.ויוצר
מטרלינקשלהכחולהצפורוהסיזיפוס
עםההידברותואילונ:שם,מופיעים
רחל'ביאליק,(ונטה,ןנים ,u ,משוררים

נמסרתאחרים)ורביםגולדברגלאה

למשל). 15(עמ'נ:רוריםברמזים
העברעלנשעןהדוברתשילה"יש"

וסופיותו,היותואתכז.ניווההווה,

העת,כלעצמואתיוצרהואוככזה,

מתפרסמתואיןט:כמע

כשירתחשירחכיום

חכמחי-קטןשי~
רגישהמשכילחי

וישרה

המקרב-זמן ;בתוכוזמןכעוד

אלועודעודקוראיה,תנו,יואזאותה
 .) 42(עמ'הפנימית"ידיעה iד"מחוזות

דיאלוגיהשירהכן, tאכזוהי,
היאבמידהובהבמודע,ודיאלקטית
אישית,שירהלהישארמצליחה
לעומקרגישמסעכעין ;שית·ונאנושית

שנפשוהאדםלעומקהתרבות,
כרוכה /משלהבחושך"לכודה
לעומק ,) 30(עמ'אור"ל .u ,בחבלים
מחולאשה,מסעות"נפש--האשה

שלהמעבדהחלוקכנףאו /שחוזרה
ולעומק- ) 16(עמ'קירי"מדם

הדוברתשלבהרגשתההיאועהשירה,
ארורה.כמעטנבצרת,קודש"מלאכת

 "] ... [עצמיותשלעילאי ··ברח ] ... [
 .) 19(עמ'

נופיה,בתוךהדוברתל uזבמסעה
מתקייםחייה,בעצםשיריה,חוויותיה,

iהזמןכל i הרואההיאשבוחוזר,יזון
בעתובה ,) 10(עמ'"ו:ענית"ונפשה

אתלדבריםהמעניקהזוהיא
אני .בקירסדקרק"זה .משמעותו~

לאהקירבכוחלהכירעלי /לוחשת
בשפתלהתקייםאלא / :tלקרורק

/פרוצהצרהקרבהרצועתהסדק,

הניגודים .) 14(עמ'היזz;מים"לצבעי

דברשלובסופובעולם.טבועים
יודעיםאנומה /אמיתי iד"הדבר

הפתיחות,אבל .) 32(ונמ' "עליו
דבריםאותם(כלהנכונות , rההידברוו

היותרהדרךהןהפותח)שיריבשצוינו

הם, ;האמיתילדברזקרבות,להנכונה
~גכם w ג;:יחםש"זהברורה i :וההכרה

; n אנושי.";לנצחאפשרותהואל;ף
להכירחובהובינתיים .) 47(עמ'

 ) 20(עמ'היסודצבעיאתולאהוב
כנראה,ש"שרידיי,זאתאת iגכולקבל
חיי"שלהבדיהאני / .בונינייטובים
 .) 43(עמ'

עלקטןשלשירתהאתלמקםהניסיון
עתה,הנכתבתהעבריתהשירהמפת

החכמה,שירתהבעיניי.ו\מדיקלהוא
היא-והישרההרגישה , iהמשכילז

מתפרסמתואיןכמעטככזו.שירה

הבודדים(ויסלחוהיוםכזאתשירה
יותרקשהזו).באמירהשקופחו

כהשוואהשירתהאתלמקם
וםיכ.!\'לאלה,פעם","שללמשוררים

ומםמקעלמסכימיםכבררובנו
ופגיסגלבועכמו-וחשיבוה:ם

ריםרוהמשוורביקוביץדךיוועמיחי

משהוישלהם.שקדמוהגדולים
שלהבפואטיקהקטן'שלבשירתה
בןאברהםאתשמזכירובתכניה,
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 ""משוחחיםאחדיםשירים .יצחק

גולדברגלאהשיריאתומזכירים
פריילגבריאלאתאחריםורחל,
בעינייאיןזאת,כלועםריבנו,וטוביה
 .קטןשללשירתההדומהשירהשום
יקבעו,שירתנומפתעלמקומהאת

שהיואלושבתוכנו,הזמניםכנראה,
אלה-בעיקרואולי-וגםוישנם,

הרבהלנויש-שיבואוועדשיבואו.

~ M ~~ 8 

מתוקולאסיוטלא

מתוק;:סיוטזילברמןרווית
 1993 ;פועליםספרית

דוריתשלהחדשסיפוריהספר
מצליחאינומתוק","סיוטזילברמן,

מתוק.ולאסיוטלא-להיות
מיומנתבידהמתאריםהסיפורים,

אלגלישהבסיוןעםיומיומייםמצבים
לפעמים,ומענייניםקריאיםהפנטסטי'

"אבלים".מעטלאוישנם- ...אבל
מצליחיםהספרסיפורימי"חבודדיםרק

"איך"מולאזוגםכשלעצמם.לעמוד
 .לוראוי"מה"עומדלאלמדי'מיומן

בהחלט),מקרית(בחירהלמשלכך
מערבי"להתעלמות"ניסיוןבסיפור
משפץההרההביתבעלתשוכרתשבו
דברשלובסופוכמובן)(סקסי'ערבי
-מתאהבתכמובן)(שוב,היא

 ) ! (הערבישהאישכך ;אליונמשכת

אתמשליםלאנחלתהאתשבונה
"אתומפריעשבאבלונעלם,הנחלה

ואתמנוחתהואתדמיונותיה,

כלאין ?מהאזנו .) 79(עמ'נחלתה"
יהודיםביןהיחסיםבבעייתהעמקה

היחסיםבבעייתהעמקהאיןוערבים.

נשואה,ואשהגברשל )?("האסורים"
המשיכהעםהתמודדותאפילואין

הכלבסךהנחלה.והקמת )?(המינית
אולימשיכהעודאשה,עודמה?

 .החמצהעודאסורה,

(שובלארבע"שתיים"ביןהסיפור
הוא,רקולאמזכיר,מקרית)בחירה

שלכתיבתהאתובתוכנובסגנונו
של )?(הסטייהבלום.קסטלאורלי
שלכלבבישבנהשמגרהיעלה,

מעטה,לאדחייהמעוררתהשכנים,
המרנינההחוויהשלהשלכותיהואילו
מוסברותבאמתלאהדוברתעל

להשקורהמהעל-ידיומנומקות
לאמשמעותידברשוםבעצם .בהמשך

שתייםשביןהואוהרושםלה,קורה
התפתחות,איןהתחלהאיןלארבע,

"דיאלוגלסיפורפשר.ואיןסוףאין
שללסיפורההקבלהעלהבנויסמוי",

סוף-סוףישדווקאדולף,וירג'יניה
לאובעצםומתבקש,וצפויהכרחי
 •קהעומהפשר'שאלת .מענייןבאמת

בסיפורכמופתוחהנותרת •תרצואם

הקודם.

בגוףכתוביםהספרמסיפורירבים

נותרהמספרכאשרגםאבלראשון'
מההרגשהלהימלטקשהנסתר,

קטעיםהואכולושהספר
במעטהשהולבשואוטוביוגרפיים,

בעצםרעשאיןמובן' .ספרותי

בתנאיסיפור,שלה"אוטוביוגרפיות"
רק(ולאעלילהשיש-סיפורשיש

רעיוןשישעומק,שישמעשה),סיפור

 ;רגשיתהזדהותאומחשבהמעורר
 .מהגםה"איך"עלבנוסףשישבתנאי
בסיפורמופיעים"מה"שלניצנים
מהארוכיםשהואלרומן""הכנות

חיי .הספרשבסיפוריומהטובים

הבנליים-משהוהפשוטים,היומיום
ההכנות,עםכאןמעומתיםוהשוחקים

ממש","שללחייםהגיבורה,בנפש
הסיפוראתשמקרבמהאבל .לרומן
היומיום,ההכנות,דווקאהואלרומן

חייוגםמתגשם,לאהרומן .הבנליה
הרגשותיההגיבורה,שלהיומיום

 .לרומןהופכיםלאומחשבותיה,
שלההרומןמושאעםנפגשתכשהוא

חיתהלאאופןבשוםעצמה"על

מיומן"איך"מול
"מה"עומרלאלמריי

לוראוי

החמצההחמצה.שוב ."לדברמסוגלת
כפולה.

זילברמןשלספרהאתלקרואצירך
אתלספוגכדיסופו,עדמתחילתו

הסיוטאתלהביןכדיהכללית.הרוח
 ;המתיקותאתגםוכךהנכוניםבממדיו

אתלהביןכדי-מכךויותר
בסיפוריםשמסופרתזוההחמצה,

 .עצמושבספרוזאת
רעיותרלאבהחלטזילברמןשלספרה
שפורסמואחריםצעיריםמספיר

יומיומית,קריאה,ספרותלאחרונה.
מיומנתבכאילו'אובכוונהרדודה

הספרותאםהשאלהאבלבשטחה.
עצמה,אתומצדיקהמוצדקתהזאת

 •מדי.פתוחהפתוחה.נותרת

לארפררות
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הכאבפרחימעיין

השקד;פרחי:מעייןצודיגאל
 1993 ;לעםספריהעוב,רעם

-הסיפוראתמכיריםשהכולדומה
היומיומיתבמציאותעצמועלהחוזר

משאנופעמיםיותראוליחיינושל
המוסרהעורךעל-להודותמוכנים
שואלוהלהחדש,ספרשלולמבקר
רוצהאתהביקורתאיזו"נו,אותו

ברגע "?שליליתאוחיובית-הפעם
צוריגאלשלביכוריוכשרומןזה,

העורךאניהקריאה,לאחרלפניי,מונח
להחליטליוקשהיחדיו,והמבקר

שליליתאוחיובית-ביקורתלאיזו
רקעועלביכורים,כספרראוי.הוא-

שפורסמורביםביכוריםספרי

מחייבתשההגינותלינראהלאחרונה,
הוציאצוריגאלבהערכה.לפתוח
ורהוט,שלםספרידיומתחת

סיפוריכשרוןבוניכריםשבהחלט
בכתיבה.ומיומנות

בנישלסיפוריהםבעיקרוהואהספר
במובןהשניהדורהשני".הדור"

ניצולישלבניהםהיינו-השגור
הרחבבמובןהשניוהדורהשואה,

(שאכלולהוריהםהבניםדורשליותר
הספר,גיבור ,מיכהבוסר).אכלולאאו

הצועק .אושוויץניצוללאבבןהוא
אתבימיםומספרסיוטיו,אתבלילות
אףשואהניצולתהאם,שם.סבלותיו

משעותיההרבהמבלההיא,
הנתק .מוזרותובהיעדרויותבשירותים

גםהיאוכזומוחלט,הואההוריםבין
 .בנםלביןביניהםהיחסיםמערכת
בוחסרשלאבביתגדל •לפיכךמיכה,
לעולםשותפיו •חבריו .מביתחוץדבר

מידרדר,הואשאליווהסמיםהפשע
כלומר .דומיםמבתיםבאים

מיכה,שלהידרדרותם .מאין-בתים
 .לפיכךהיאוחבריואהובתוזכרוני
שלענייןנמנעת,בלתידצור,אליבא

איןעצמו.מיכהשאומרכמו"גורל",
מסריטילאותםאמפתיהכלבספר
הטלתכלאיןבמידהובהשואה,

בניהםעלאשמהאואחריות

 .שהידרדרולאןשהידרדרו
שלזוהיאבספרהשלטתהאווירה

התחלהכל .וייאושהתאכזרותניכור,
חיוביתלתוצאהלהובילחיתהשיכולה

 .רחמיםואיןחסדאין .באסוןמסתיימת

הכרמל'עלהשקדפרחימעייןאפילו
הואבורממעצרו,מיכהבורחשאליו
נאצישואה,ניצולבחברת-מנסה
-תמהוניובדוויבתשובהשחזר
טבעחייאחרים,בחייםלפתוח

שובולמיכה ;במהרהנשרף"נכונים",
להמשיךאלאברירהנותרתלא

 .בהידרדרותו
קשהבבעיהכולוהספרלוקה ,לדעתי

לדעתי,נובעת,זואמינות.של
נכשלשבהאחתעיקריתממכשלה

נסיובוחוסרבגללאפשר-הכותב
לכל .עומקהעדר-רומןבכתיבת

הדמויות.שלהעמקהאיןהספראורך
 ,המצופהלפיבדיוקפועלותהן

ןואינמתמודדותאינןולמעשה
רניכלחלקמזאת,יתרהמתעבות.
ניתנתלאבספרהמופיעותמהדמויות

וחלקןהופעתן'לעצם!:ור 1בסיהנמקה
דחוקהסברבעזרתבמהלכונעלמות

שמתהמיכהשלאמו(כמולמדי
בנהאתלבקרבבואההסיפורבתחילת
הסברללאאףאו ,בג'למי)העצור
מפתחדמותשהואאבי·,(כמו

מופיעאינוובהמשכוהסיפור,בתחילת

לוקהכולופד tהכ
שלקשהבנ:עיה

הנובעתינות, r.1א

עומקוז.:הערד

אתמסייםהספר,גיבורנה,ימיגםעוד).

 •סכיןבדקירתאילתליד tשכאיחייו
העלילהעל-ידידיהמנומקתשאינה

הקיימתהכלליתההנמקהלמעט-
היחידהאפשריהפתרון 1טבסיפור,

וכתוצאהשני""דורשנולדמיעבור
לאהמוות.הואכך'כלהידרז·רמכך
(בצדומתפלספתפשטניתהיכבלמעט

שתולהויפים)אותנטייםנוףתיאורי
דבר .הספרבמרחביאכז.ונהלאדיב

הנכבדהתרומתואתהואגםשתורם

עםהנוצרתהאמינותרווסרלתחושת
הקריאה.

יותר ,"דקהשפרחייןי''מע :לסיכום
סיפורמעשה.סיפורהוארוכז.ןמשהוא

הכולובסךלפעונים,:יין 1מעעצוב,
הבאים,שבספריולקוות,יש .קולח
כתיבתומיומנותאתלנצלצוריייטב

כדיזה)בספר-משהו rיוא(העיתונ

בהכרח,ועמו,עומק,יותרלהלהוסיף
 •אוז.יבות.יותרגם

אחרתשירה

אחרת;אפשרות :בן-:~דיהיגאל
 1993 ;המאוחרזקיבוץ 1ריתמוס,

החדשבספרובן-אריה•יגאלשלשיריו
תמרנה.שיריהםאחרת"אפשרות"

פילםהקוראלפניפורשך;ככהכותב
ממעבדתעתהזהחזר 1טצבעוני

הןבספרמהתמונותבות·והפיתוח.

מסעשלתמונותאחר".מקום"מ
לפרקיםבועוצרשהכותב ,)?(משאת

רותרכוכסוסים" ."הנתמו rלקחו"כדי
םנעימקרם /גרדןבקובנטדוהרים

יםעזרו /יועלכחולטזטיחבמרופד
הבמרכ" ,) 35עמ'( " ...זהוביםכוכבים

 /להיללעתבכיכרוסים tלורתומה
יםלידאוחזותכג'ינסנערותושלוש
התמונות, .) 42(עמ' 'י ...בידיהן

יכולותמסוימים,ממקומותהלקוחות
במקומותגםמצולמותותיילהבעצם
פראג,-הקונקרטיהז.:קום .אחרים

תחתהופך-נבונה!:יאצה 1אוטרכט,

מניאחתלאפשרותבן-אריהשלידיו
כך .מקוםלכלכמעטבעצםרבות,
הקונקרטיביןהקשרעלזכרוהמשומר

מעברהרבהשהואמכלול ;למכלול
הואהמוצגת. jהספציפיךלתמונה

שלהתבוננות,אפשרויותשלאוסף
וזכרונותרגשותשלת,ותפיס

גםבעתובהמהתמונותשנובעים

שלמשיריורבים .אותןיוצרים
מושגאתבמשהומזכיריםבן-אריה

 .אליוטשל "האובייקטיביה"קורלטיב
 ,תרצואםה"מציאות"התמונה,ישנה

הזיקהאושלה,הקורלציהשנהיו
כךאחרות.למציאויותשלהההדדית
 : 40 'משבעהקצרבשירלמשל

מבוטות,נקיהשידה

להמם,מרצון
מהתחכמות

הולךאני /אחרלמקוםאחדםוממק"
חיימשבר /התמונות ] ... (תהילתועם

 /פחגגעלמטפטףהגשם /הנישואין
"בגניםבשירגםכך ,, .אזכמו

הלחותבתוך" ,) 52(עמ'הבוטניים"
מתוך/וגעגועיםעייפותצומחתהזרה

בגניםבעגלה.תינוקאלהתבוננות
 /עליםוסחופישלכתטחוביהבוטניים
נספגאנידוממיםהרטוביםהספסלים

בלאאךאחרים.ובשירים ,"לתוכם
ביןנתקשנוצריששיריםמעט

(בשפתול"קורלטיבי"ה"אובייקטיבי"
עםהנשארוהקורא,אליוט)של

ככלודקת-הבחנהיפההתמונה,
אלזיקתהאתלמצואמתקשהשהיא,

אפשרהיותה.לעצםשמעברמה
מבחירתודווקאנובעתזושהרגשה

לאאחר,מקוםלתארהכותבשל
(בפראגשםהיהשלאומי .מכאן

לעתיםמתקשהעצמומוצאלמשל)

כלומר-המתוארעםלהזדהות
המציאותמןהכותבעםלעבור
אלשם,שלזוהמתוארת, ,האחרת
שיריםשמשאירמה .והעכשיוהכאן

בגדראלה
רחוקות,אפשרויותשלתמונות

הזדהותמאפשרותאינןשאיפושהו

יותר.אמפתיתאישית,

בחסרהלוקיםאלהשיריםלעומת
שלמיםשיריםבספרמופיעיםמשהו,
-הספראתשפותחהשירכמויותר

אומרשבו-שלך"הנדיר"היופי
בערפלנוגעתאת"במצוקתךהמשורר
 •אלייךמתוכיגעגועיבכמעט /זכרונות
נקיבאוויר,התלויהמבט /בכאב

אהבתיבאהבה,מסתפקכמו /מסייגים

משמר""מעלההשיריםאואהבה".
ערש"שיראלו"התבוננות ) 19(עמ'
האניחשיפתדווקאשבהם ,) 18(עמ'

מטיבה,הכלליתבתמונהומעורבותו
 .כולוהשירעם •לדעתי
המורכבת,האני"ל"שירתבניגוד

ואפשרוולךשיונהלעתים,והבוטה
להיחשביכוליםוהורביץאבירןגם

צעיריםומשורריםשלה,הדגלכמרימי
ואחריםרנו'בזכמאיהיותר

אריה-בןשלשירתו-כממשיכיה
יותרצנועהובמודע,רבהבמידההיא,

מבוטות,נקיהשירהזומינורית.כמעט

ה"אני"מהתחכמות.להמם,מרצון
וגםהמוצגת,בתמונהמובלעלרוב

במכווןנמנעהואמתגלה,כשהוא
ושםפהכיאםההצגה.כלאתמלגנוב
ומתגלהמהתמונהפורץשהואדומה
וגולשנכשלהואואזמדי,יותרקצת
למדישחוקיםו/אובנלייםביטוייםאל
(עמ'בשתיקתי"נוגעתבדידותה"כמו

כאשר./פעימה"החסרתיאו ,) 17

חוזר 19בעמ'וגם , 63(עמ'התחילו"
אלה"גלישות"ביטוי).אותו

האמירהאתמהבמידתמחלישות
מצליחבן-אריהזאת,ועםהשירית.
אחרנקיי •בשלספרלקוראלהביא

עומדאכןהואהרווחת.מהשירה

"אפשרותהספרשבשםבהבטחה

עודשהיוםבעינייוטובאחרת",

 •כזאת.שירהגםנכתבת

לארפררות

דותןראובן

• 
ל;ם nני;שבאתהבלילה
~יר Qל.;ם q ~כ Tי iע.יךכ~ז

f ת; ך;פ-~~ףf ת~~~גה 
 ·י~ /oג~ראש~ליםת w:ק~לי

• 
גליםך;אהאתהלילה

ק ry ך~-;כ~-גת 9ל~ז~לסז
נ.ג f;ף n7גק_ןהךכבוז
 .ב;;כ~א;ךכ;זןב~tיה
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יעוז·קסטאיתמר

הזמןתנועתעלשירים

• 
ה;~ה~ראש

 יי-r.~,;ז;ש

y סעירל·~גי
פנימ;עיד

לפנים,התג;ררנ~ ;; T;ב nלר
: T : • : -T : • 

~~ 
l גי~-

~ :p י.ךתtז:r~יי-ג~ב·כ-r.לע.יגיח~זגןlJ ל;ן
סןר iJ~זגע,~ה א~~לךא;ת

נ~ 1$ע;זקךיםדiע

 ,ת;ש~~ iJזtתה 9:ק~זר.זף ם~; iJז.tך

 :יד;ח~~זיצק;לזג~.r-יי wןדק
היהי;תרס;ב"האם

 " ••• ?~ןס,ק~:~ים~למס

ז.tר~ע.י-כ~וכד'~ל י:~~יחקיצ~ןא~לם
.סךגע~ת;ךן~ידיםע;ררמ~ K·:נ*יג:ם~נ;תכו

 ,ם~;ב 7 ~זtתוזידע~

בדמי;ניןש;בהנהרציםילדינ~נע;,
 T T"" T •: : • f • ••ז: :

~ה 1$ן~נ;וזגל.א~גי l ,ם~; iJ~ןך~~ים
חםז.tך-זה .. ~ בך.~~ ,ה~~;סםתאוכז ~
ןחנ;ו~.זר~ ה;ז:,·י:.:קנ~~יסל~
ת;ע;ת; iJזגr;ז~ב;זןי*ין

לסם:,נ~·סלפ~;ר p:~ים IJiJ~רב יי-r.~ד:ןז.tף·:קי
ס:ינ~, ר~~~עירים iJ הז~;~כ;;ר~ל~י~גי~א-Pז;כ~ם יי-r.~ד:לא

לאח;ר'פ;נהבע;די
.~r;ןג:ך 1$ ~~~סזקיוכלב;·א ז~זy נ~~צל·א;ך;ת~, 

:וה wד~ז:וה~;עים:נ~ס.ליף ם~;ב~
 .ת~ע~~~נ:·ל~~~-ש;גי 7זגע,גה·~ת;ךלייב w ~ש;גך 7זגע,גה·

• 
:P ~ P-, ז.חי:rח~ך' ,;ע~-ע.יגי
ןגי 1$ל~.סוכת:נ~נ;וצ~ם·ןה;ל.ך ,~,ה·ן;ע~~קס~קזגע wל
 ,ז.tח.ר~ב:ת~ה t~ ~ w.ז:;כיי י-r.~ד:-

ךי p:ת;ך~~ךךם~י p:א Q~ך iJ~ת;ךגךרז;כ.r-יין:;כי
 'ן;כ~·יי-r.ל~ ן~~כ;:~~t;כי:ןה

לכהכה~גיז
 ,ה~ t~~ w;כי:ןהטצם י~·ר:ולהןף

ערב,עדחיפה-התחתית,ברח;ב;ת,ת;עהכת"בתהמחפש.נערואני
 ......-\.ריק, ~, ry ;~ ··ס~ב;ס;א' .יי.ז~ר~~: ף~ט~~'ל~ילה-ליגת~ל~ם
~קן;יו'ז.t~ל~לית:ןס~ף

 ,ה~ w ~~.חי P-W-ס:י.ז:וי ף:ן:.~ז tן~י

~מתניעהנהגבאכיצדשים·לבבלי
~ךים p:-גי p:צל~ע,~ים iשנ~ 1$ךלי·סך~ב; p:~ת

 ;ת;סט~~ שt.ז~גזקן~ים iJק;~יםריס.זגרי~י
ל~לי·ס.ךק.ב ת~: ..ע;~ןה Qג:ןל~ ע~~·יר. t;;וים-

-אלמ;ניתתחנהאלאלמ;ניתמתחנההמtפלסל
ה, q ,ס~ י~~~~~-קזון~ ;~לזtל ~א;ןע;םךח.ך-ה·~רים

האח;ריהספסלצלהייתיש~;שבשה:ו
 •-: Tמ~ע,דרת,י ג~•ל~ז~ז.tדע~~לי

ה, ryזק_זt;כי~ן~ל yב;ל, iJכח;לד~לילכז:ות ךר.~~tזן~~א
 .ר iiבצד~ים, IJל~ח~ץךים p ;,נ~ 1$ן-

9 
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בלישיראין
אלוהים

קברייישארלו :סבובןעמנואל
גל·און'שבתאי ;לעדפתוח
 80 ; 1992 ;לאודוהוצאהעריכה
עמ'

סכוכןעמנואלשלהשישיספרוזהו
כןלספרות.ומורהמחנךמשורר,-
אפל"כמדרוןאלוהיואתמובילסבו

על-ידוומובל ,) 50(עמ'וצר"
האדם,נופישלהקסומות"לתהומות

אלוהיים",ייסוריםשלזיפיםעטורי
הכריכה.שלהאחוריהשערעלככתוב

עולם,סתרעדלהגיערצהסבובן
אתו"חיפשהעקדה,סודעללעמוד
 ; ) 26(עמ'המולך"אתבולעקודהסבך

הקבריםואתחיפש,החייםאת

שהגיעהאלוהים,ואתהעמוקים,
םיאחראלוהיםעל-ידילהיקברשעתו

בא,ושירהולךשיר .} 27(עמ'פניועל
עומדת.עמודבכלהאלוהיםועקת

גםהיה"יכולסבובןע'שלאלוהיו
משדההנקצרתלאמתלהקשיב
מסלעיהנחצב /ליושר /האמונה,

שירהמכלחזקהואאךהתמימות",
אחריקייםוהואכנגדומתריסה

ככוסנדאהשידכל
אתהשוברתבדולח,

לגווניחןהשמשקרני

שלהשחיטה""עלואחריהשואה
אם"שמים, :לשואהשקדמהביאליק

הוא ."?נתיבבכםולאלאלבכםשי
אותולשאולכדירקכביכול'קיים

 /עבדתם"האסארקאסטית,:רצינות
 /אדומהכשקסדה /האשבמכיב
אמנות ) 34(עמ' ?המקריח"לראשך
אתמשוררבונהשבאמצעותההמלה,
עולםאתעפרעדכאןהורסתעולמו,

בןשלכלברומפרפרהחיהאלוהים
 /שלירקהוא /שלי"האלוהים :סבר
 /בוכה /ילדותיבמחוזותחולף ...

יעשהמה .) 57(עמ'נעוריי"בדרכי

שאינואחרים,אליליםהעובדהקורא,
הריסתעלקודשבחרדתלהזדעקיכול

 ?המשודרשלאלוהיומקדש

 .השירצורתמאמנותיחנהזהקורא
השוברתבדולח,ככוסנדאהשירכל
לדוב .לגווניהןהשמשקרניאת

שודרתלאגםבתים,איןהשירים
ארשמלים"גזע",להםישאךקצובות,
עלשומרותומשמאלומימינוהברות
בנריזה"גזע" ;החזרתיהמישקלשיווי
ולפעמיםאחת,הברהבנותמלים

לאותיותיה,ארוכהמלהמתפורת
והשוררת"שורה",היאאותכשכל

נוףמעליהןזו'גביעלזרעומדות
אחת,מלהובראשוהסימטריהענפים
השירנדאהלפעמיםהפואדה.אמיד

הקוראודקדקרם,כ"שיוויתי"כקמיע,

"הרקפותאתמפענחאותיותיואת

לסלעימתחת /מתו /פרחושלא
 .) 56(עמ' "בזלת

שירים,כמהשלדעתםלסוףירדתילא
משיגאיניהמשיג"."מקוצרכנראה

(עמ'גי;ם"איששל /"הידיים~ת

 ,) 60(עמ'סדוק"גמרא"דףלא ,) 65

(עמ'הכלום"המייתלומי i"זלאאף
נשתדבבושלפעמים ,גם 1חבו .) 61

וה"כלום"זה,בספריקוד.בשגיאות
ל"כל;ם".הפך
-זאתברשימתיכתבילאאשדוכל
סבו'בןעמנואלועלהאלוהיםעל

 /התפוגגות"עולםועלדברו,נושא
 '(עמהמחר"וכאב /הז~תמולתקוות

על ,שחורה"בבזלת"יצוק·וההרי ,) 80
 •הזה.ההדורהכפרלוחות

שתלשמואל

הדרררתסרס

ספרית ;פגסוס ;רגן • 1אביגרו

 1992 ;פועלים
המכונף,המיתולוגיהסוספגסוס,
אתמפעילהיהפרסותיוז 1שבדקיע
המוזההואלשיר,האגדיותהמוזות
סוספג .דגןאביגדורשלהחדשלספרו
מסחרחרתעץסוסהואזה i :שבספר

המספרסכישמקבלפארק, :לרבדשל
כתשלוםשקיבלוהתמהוני,מחברו
 .בעליושלחייוהצלתעלוכתודה
דוגמתדגן'שלהקודמים ·כבספרי,
השנוי""בינתהחצר","ליצני
חייםפיסת"פגסוס"מתארואחדים,

היטבמוגדרתלכאורה,פשוטה
 .ובזמןבמקום

היהודי'המשודד-סופרדגן'אביגדור

הראשוניםספריוואתב,:'כיהנולד
יותרהמאוחדיםספריוזו.פהיכשכתב

גםתודגםזוומשפהב:אנגלית,נכתבו
למרביתבניגודאך .;ןנוכחיהספד

הוא"פגסוס"דגן'שלהקודמיםספריו
שמתרחשמאוד'ישראליסיפור

אמצעתחילתשלכנראה ,ם··בירושל
דגן'ליהזכירזומבחינהזאת.:רהמאה
לישראל,מחוץמשנותיורבה:דשעבר

לאחרונהשהלךהמשוררורו,ידבןאת
שפדייל'א.לא .פדיילגבריאל 1לעולמו
כתבבניו-יורק,חייומרביתאתשבילה

ישראליתועבריתבעברית,שנותיורוב
ויפה.עדכנית

שלבשידתולהופיעהמרבה , tירושליכ
ההתרחשותמקוםגםיאה ,פרייל
מקוםשאיןהעיר :גןדזLליכספרו
זהכמומשובח"בו"שהאווירבעולם
 .) 52(עמ'שלה

שלושהשלסיפוריהםהואהספד
בידיהמסופריםבמשפחה,דורות

בחיים,שנותרהיחידיהנכד,

שלסיפורואתעתהמשחזד 1--והמספ
הספרפרקימחמשתאחדכלסבו.

מהמשפחהאחתבדמותמתמקז·

מנסהודרכההחיים,בין~יננה:שכבד

אחתנקודהולהביןלהאירספדמה
כמוחיים.שנקראהזההגדולבסיפור
כאןגםדגן'שלהקודמיםבספריו
נרגעיםלכאורה,הפשוטיםיםיהסיפור
גםעצמה.הבנאליהאלגולשיםועתים
מנסההואהקודמים,בספריוכמוכאן'

שלה"פשוטה"השאלהעםלהתמודד
אפשרותושאלתועםך;אלוהיםקיום
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פשראתולהביןלדעתהאדםשל
העולם.
שלהתמהוניידידובכרך,פרופסור

לקראתלושמעבידוזהמיכאל'סבא
בתחילתכבדקובעפגסוס,אתמותו
האומרשלו","החוקאתהספד

בולהיתלותלמשהוזקוקש"האדם
חייוכלאתתולהשהואאובחייו.

עצמואתתולהשהואאובאלוהים,
בעניבתמניחוראשועץ'שלענףעל

העובדשהספר,).דומה 17(עמ'חנק"

ובלתיושונותרבותמיתותדדך
התאבדות,ידי,(תאונתמוצדקות

מחלות)מטוס,תאונתדרכים,תאונת
שלתקפותואתלבחוןהזמןכלמנסה
לחוקלהמציאלפחותאובכדך","חוק

הואמיכאלסבאאחרים.פתרונותזה
המשיבוהואהשואלהוא .הבוחן

חרארגןשלספדו
ולעתיםויפהפשוט
אלאחכם,אפילו
כפשטנותלוקחשחרא
שפוגעתנאיביתכמעט

באמינותו

אתואה iהזההואהמתלבט.והוא
בעודהמתהוהיפההצעירהאחותו

אתהקוברזההואמלוקמיה,באיבה
חסרותבתאונותהנספיםילדיושני

שהואנכדו'אתהמגדלזההואפשר'
זההואנאצי'שלנכדוגםבו-זמנית
והואהאהובהאשתותמראתשקובר

ב"ערפלנקבר-לא-נקברהזמןשכלזה
הופךהספרשלשבסופוסמיך"
מיכאל'סבאאתשמצילמהלאדמה.
היאסיפורו'אתהמספרנכדולדעת

 :ליופיהסבאשלהרבהפתיחותו
 ] ... [בחייושחוריםבימים"אפילו
שלבקיומולהאמיןשסדבבזמנים
יפיאתכשראהאז,אפילואלוהים,
הערבדמדומיאתאוהעולההשחר

נפלאמשהוכששמעבירושלים,
היהיכוללאסבא ] ... [הזמירכשידת
(עמ'אלה"כלעלתודהלהכירשלא
144 (. 

ולעתיםריפהפשוטהואדגןשלספדו
לוקהשהואאלאחכם,אפילו

שפוגעתנאיביתכמעטבפשטנות

מופיעמורתמדייותר .באמינותו

כךדע.מדיויותרטובמדייותרבספר,

תמרוסבתאמיכאלסבאשלאהבתם
אהבתםגםוכזוושלמה,נפלאההיא
גם,כך .ויעליגאלשלורות,עמרםשל

 )?(מדיהרבותהטרגדיותלהבדיל,

האחתהמשפחהעלכולןשנופלות
מקורביה.כלעלוכמעט
עםהמדברמיכאל'סבאשלמסקנתו
הסוס-המדיוםבאמצעותעצמו

ישאםלדעתשאיןהיא,-פגסוס
האהבהורקהאהבהאבלאלוהים,

"לאמיתוהחיים,אתשמחזיקהזוהיא
-לחיותיכולהייתילאכללדברשל

 " ...אהבהאותהבינינושרתהלולא
המאהבשלהיהיום,קשה ; ) 125(עמ'

שישיתכןזו.מסקנהלקבלהעשרים,
כלשאכןואפשרבכרך""בחוקקדצ
קטןאלוהיםלעצמומוצאמאתנואחד

כדיאהבה)עץ'סוסבגינה,(פרחים

הישאלדרכוולהיפתחאתרלדבר
מיכאל,סבאהסמיך.בערפלהמתחבא

הדתיבמובןבאלוהיםמאמיןשאינו
אלוהיםאתלמעשהמוצאהמלה,של
כידעןהוא,(האםבבריאהפינהבכל

אתלקרואהרבהלהיסטוריהוכמורה
בסיפור},נרמזלאכךעל ?שפינוזה

בפלאימודההואמרתולקראתאבל
"שהאדםבעובדהומכירהבריאה

ספוריםפלאיםאךבחייולראותזוכה
אלהרעלפלאים,אינספורמתוךבלבד
 .) 151(עמ'תודה"להכירעליו

לאותההואאףמגיענכדו-ממשיכו
נרכללאכילהבין"עלינו :מסקנה
רמהלנר,ידועשכבדממהיותרלדעת
לעשרתנוברדי-לנושידוע

 .) 151(עמ'מאושרים"

מהמשודדים,רביםאםבעינייהואספק

אנשים"ר"סתםפילוסופיםסופדים,
זומסקנהמקבליםהיוימינושל

בעיניי,ספק rשאכשםממשכפשוטה.

היהיכוללאהזההספרכמרשספר
הצעיריםמהסופריםמיעל-ידילהיכתב

אףוזריתרונו'זה .ימינושליותר
-מקרםמכלהספר.שלחולשתו
ואתהבןאתגברעלשהרכיבפגסרס,
החדש'הניןאתמעתהירכיבהנכד'

אתאליושימצאלמיימתיןהסתםומן
ולהמציאעצמועםלהידברכדידרכו

 •קטנה.אלוהיםפיסתלעצמו

לאופררות

• 
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לאםמחזוה
ר,גדזלה

הכניעהמעבר :ארםמיכל
 1993 ;גולןירון;הוצ'המצל

מקפלאזםמיכלשלביכוריהספר
עשוייםאלהרים. 1סיפשלרשהכתוב;
לאאולםאחת,סיפוריתיחידהלהרות
ישואזביניהם,אורגניקשרקייםתמיד

יחידהוסיפורסיפורבכללראות
עצמה.בזכותהקיימת

חלכאיםשלאכזרעולם 1לפנינ
בחיפהשכוחת-אלבשכונהנדכאים
שלם 1עגהררי :גברואליםכלשבה
ת 1לכמגלארץשעלוטורקיה,·וצאי
לשנייה.אחת
ערצמהרבבתיאוראזם,מיכל

אליורדת ,גבולללאובאמפתיה
שלערב-רבאל ,האנושיהביבר
וחלקןעליה,אהובותשחלקןדמויות,
פחות.

בתרןומסוגרתהסגורהלה, 1בחמ
אבמצריםללאשולט ,עצמה

 .בכולהרודה ,סאלרטררהמשפחה,
בצבעיםאותרמציירתהמחברת

תיאוריתוךמשחררישחרדים

בלי ,שלווהמשגליםהתבהמותו
יחדאנאליים.תיאוריםעלגםלוותר

התפעלותגםמורגשתזאת,עם
הנשמרתהאב,שלהפיזיתמהחיוניות

הקשה.מחלתובתקופתגם
 ;המרחביהתיאוראמניתהיאאזם

צבעמלאיובשרטוטיםזקרתבנגיעות
האדם.נפשולפניםלפניחוזרתהיא
מבקשתחולה,לרובהיאזרנפש

השמים.ללבוזועקתמרפא
מאפלוליתהמחברתחורגתלעתים

רגישיםלירייםובפרקיםתיאוריה,
שווקיהעלהשכרנה,נרפיאתחושפת

קסמיםכבמטההדלים.כיכרותיה
 :מרניןלמחזההעלובהשוקהופך

ערימותתנופה.מלאירענןבוקר"ה
עגלותעלנחרתצבעונייםירקותשל

 .מיוזעיםלסוסיםהרתומותשטרחות,
בידיהםמונפיםנוצציםאבטיחים

היו 1כאילהפועלים,שלהזריזות
שורהטובהרוח ] ... (מצויריםבלונים
עםמזמריםהבחורים .השוקעלהיום
בלזותמסלסליםכרלתרם,ארם

הגזולהבפיהמושרותארוכות,
זמרתההזורות.שבכלבזמרות
ולדם".ללבישרכוחמזרימה

נטייהאזםשלבסיפוריהאיןזאת,עם
נמנעתוהיאפולקלוריסטית,

לקורא.הקורץמאוריינטליזם
והטובהמגובשהואהראשוןהסיפור

פולה,שלעולמהנרקםבאןבכולם.
חי.כלאםהמיוסרת,הגזולה,האם
אזםמיכלמציגהרבהאמפתיהמתון
נשית,אומללותשלאתוס

 .לדורמזורהעובריםוייסורי-אשה
תמצותעדייןחסריםזהביכוריםבספר

דמויות .אחידעלילתיוריכוזאמנותי
הרףללאנערתנע,כבסרטימזירבות

לרצףומפריעותבמעגלים-מעגלים
זאת,למרותשלה.ולהיזרקהעלילה

מבשראותהואאזםמיכלשלספרה
 •יברא.שבראפורה,להמשך
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תרבותיתסכינהלתרגם
ליטויןרנה
 1993במאיאריאלהבבית,שנערךונוערילדיםלספרותהבינלאומיהכנסלרגלשנאמרורבדים

פולקלור,שלהבלוםהאוצרתוך .
ודמיוןאגדההיסטוריה,שירה,

חדר"חרוזיהמכונהלשעשוע,פרוע
שממנו ,) Nursery Rhymes (הילדים"
מפניניהכמההאנגליתהספרותדלתה

השורותארבעמצויותביותר'המושלמות
האלה:

Three wise men of Gotham 
, Went to sea in a bowl 

If the bowl had been stronger 
. My song had been longer 

כפר'אואזורקייםבעולםרבותבארצות
מןשונהחוכמהלומייחסתשהמסורת
מקומותכמהישבאנגליההמקובלת.

 , Essexשב- Coggeshallכגוןכאלה,
הרוחטחנותמשתיאחתעקרותושביואשר

הספיקהלאשהרוחמפנישבמקום,
שהכפרייםמרלבורו,גבעותאולשתיים,

מתוךהלבנהאתלשלותביקשושלהן
השורותמןגותאםאובמגרפה,האגם

מסביבגדרהקימויושביהאשרישציטטתי

השנה.כלקיץשיהיהלהבטיחכדילקוקיה,
יושבישלהמוזרהשהתנהגותםסברה,יש

לעיניפניםהעמדתאלאחיתהלאגרתאם
מסים,מהםלגבותשבאוהמלךשליחי

שוטיםעםלהםשענייןהגוביםומשראו
אחר,למקרםועברולהםהניחוגמורים,
שגרתיתשחוכמתםמיעלמסיםלהטיל

ומקובלת.
גרפייגיאומקוםלהיותעשויהגרתאם

חיתהלאאםגםאךאגדתי'אוהיסטורי'
והיאלמושג,שהפךהיאמשלנבראה,ולא
והסביבההלשוןמןנפרדבלתיחלק

אותההמתרגםאותה.שיצרההתרבותית

הקשורהסביבה,אפואמעבירללשוןמלשון
דמיוןפולקלור'הומור'שלשלמהבתרבות
פואטיקה.ואפילו
אתמתרגםזמננו,בןעברימתרגםוהנה,

 :כךהאלההשורות

מראש-הנקרהחכמיםשלושה
בקערה.להפליגהיםאליצאו

נשברתחיתהלאהקערהלו

 .אחרתמסתייםהשירהיה

במידה ?תרבותיתסביבהכאןתורגמההאם

הסיטואציהמןמשהוכאןנשמרמסוימת.

כיאםההומור'מןמשהוהבסיסית,

לאאךמשמעותיים,פואטייםבשינויים
שכן:גותאם.הענייןשללבולבכאןנשמר
לראש-המתרגםבעקבותמישהויבואאם

שהטיפשיםהמקוםזההאם :וישאלהנקרה
 :ובצדקלו'יענואםיתפלאאל ?ממנובאים
 .אליובאיםשהטיפשיםהמקוםזהלא,

דוגמהרקהיאשהבאתיהדוגמה

לתפיסהקיצוניתולאפרימיטיבית
ללשון'מלשוןכהרקהתרגוםשלמצומצמת
שלמניעיומה .תרבותימהקשרמעוקרת
להיותיכוליםהמניעים ?הזההעיקור
טרחולאידעלאשהמתרגםכגוןבררות,
"גותאם".המלהמאחוריעומדמהלדעת
שלמוגבלתתפיסהלהיותיכולהמניע

זה,במקרה(שהואהקוראפסיכולוגיית
עלשילד'המשונהההנחהכגוןילד)לרוב,
להפליגמסוגלאינונסיובו'מוגבלותשום

אתלהעבירישולכןלו'בלתי-מוכרלהורי
המצביעהתפיסה-לראש-הנקרהגותאם

פדריקו .הילדשלמוגבלותועלדווקאלאר
גדול'וילדגדולמשוררלרוקה,גרסיה
שבתוכו'הילדאצלקרובחייוכלשהיה
שלההפלגהליכולתגבולותשאיןידע,

גבולות,לושמיםאיןאם •הילריהדמיון
 :סבוריםשאנומהיותרהרבהמביןושהילד
שלמההיוצרת,האמרנהאתמשמר"הילד
ההיגיוןזרעבונזרעלאועדייןפגם,ללא

הואמיטיבידען,כןועלהואתםהמהרס.
לבטאושאיןהמפתח,אתמאתנולהבין

מניעעודהשירה".שללבהללבבמלים,
לאומיתאידיאולוגיהלהיותיכולהאחר

המתחייההעבריתהלשוןתולדותשלטת.
להציץודיכאלה,אידיאולוגיותידעו

אספר"מהבשם-50המשנותבמקראה

תרבויותנכסיכיצדלראותכדילילד",
הזרמייחודםמעוקריםשונותלאומיות
צרת-תפיסהאיזונשםכהלכה,ומגוירים

עולמושלהןלאומית,תרבותשלהןאופק
 •השארביןמתבטאת,זותפיסה .הילדשל

המנהגיםוייהודוהמקומותהשמותבעברות

אתלעקרכדיאחרים,שלוהאמונות
לעבריזרשהואהקשרמכלהמסופר
כזאתמצומצמתתפיסהלכאורה,וליהודי.
רקאבלדור'שנותזהאצלנונעלמה

איןעדייןלמשל'היום,גם ;לכאורה
חלקיםאפילואצלנוהספרבבתימלמדים
תשתיתחומרשהיאהחדשה,מהברית

אמוריםשאנוהמערביתהתרבותלהבנת
.שהואהקוראןאתלאוגםאליה,להשתייך
מיליונישלהעולםהשקפתבבסיס

ומסביבנו.שבתוכנואוכלוסים
 .לענייננונחזוראבל

בהכרחאינהכאמור'תרבותית,סביבה

כיקונקרטי-ריאלי'מקוםאווגרפיגיאמקום
הלשוןבתרבותשמקורומנטלי'מושגאם

להיותיכולהתרבותיתסביבהבה.שמדובר
שרהלמשל,כך,אופייני.מוסיקלימבנהגם

 :לרוקהשללילדיםבמחזההקטנההצוענית

עיניאתנשאתי

יפה-תואר,בןאל
גזרתו,דקה

וגבוה.שחרחר

אחת-תואר-גבוה-באסרנאנסוחורזת

לרומנסה,האופייניותהאסונאנסמצורות
תוצר :ספרדשלהעממיתהבלדהשהיא
מסורתושלהספרדיתהלשוןשלטבע

מצויהזוחריזהשלה.שבעל-פההספרות
הספרדיתוהשירההדרמהכלבתשתית
כמהבבסיסגםכמו ,-17הבמאההגדולה
שלוהנודעיםהגדוליםומחזותיומשיריו
עצמו.לרוקה
להיותיכולהתרבותיתשסביבהראינו'כבר
אומה,שלהיכרסימןשהואהומור,שלסוג

מצבתמונתגםלהיותכמובן'יכולה,והיא
נמסרתשלעתיםנתון'חברתיאופוליטי
העםשיריביןוכך' .יביןהמביןאךברמז'

מכירילדשכלידוע,שירישנוהספרדיים
הציפורעלהשירזה :חייומשחראותו

 :הלימוןעץעלהשרההמצויצת

המצויצתהציפורחיתה

הלימון'בירקרקישובה
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מקוששת,עלעליםבמקורה
 :אביביניצןבזנבה

 !אי-אי-אי

 ?אהובייבראכברמתי

מדיההארגנטינית,המשוררתבאהוהנה

ארגנטינהילדישלשדורותררלש,אלבה
שירוכרתכתוסיפוריה,שיריהברכיעלגדלו
יכולהשאינההמצויצתהציפורעלחדש
 :בעלהאתהמיתהציידכיערד'לשיר

הזמרהמיתברבתחילה
-זמרתוקסםרבוזמר

ברהמיתמעופראתבשנייה

-לכבראת-בשלישית

שברמשטרעלסיפורמספרתהיארכך
אומרתאינהראםהשיר'בעליאתממיתים
מדובר'משטרובאיזהארץבאיזובמפורש

ציפורבאיזויודעספרדיתדוברילדכלהרי
לאנורא,עווללגביראומרושיתוקהמדובר,
לקןזרפולשחדרלומאשרחמורפחות

אתגסהברגלרנפייץביאליק,שלהציפור
שבר.הביצים

לתיאורספורותדוגמאותרקהיואלו
יפה.בספרותתרבותית""סביבההמושג

והוא-השואלבינינויימצאודאיאבל
האם :מר"לארמררהארהורהלהיותיכול
בעלתסביבהעללדברמקרםבכללערדיש

ונעשההולךכשהעולםתרבותי'ייחרד
עולם ?כךכלקטןכך'כלנגישכך'כלאחיד
מומחישניבאוכמרגלובלי","כפרשהוא

ובלחיצתשבר,המאה,בתחילתהתקשורת
מאפריקהלנועהילדיכולכפתור'

עתידנית,לתמונהקדמוניומעברלאמריקה,
רביןהמיקרוסקופיהזרעבתאמסערתלעררך
המשפחהחייאחרילעקרבהיקום,כרכבי
כלשלהתפתחותוואחרהפינגוויניםשל
 ?ימינורעדקדומיםמימיםבתזמורת,כלי

תרבותיתסביבהלהעבירבכללולמה
המחשביזיה,תינוקותבעידןספרבאמצעות

איטיתקליטהעלואנרגיהזמןולבזבז
מופשט,מילוליטקסטשלומסובכת
וצבעצררהלחרותוקלמהרכשאפשר

ואווירה,וסיפורמידעוהררי,מנהגיםוצליל,
כוחהמה ?והמחשבהאקרןבאמצעות

תמונותשלירפיןלערמתהמלה,שלוייחודה
והביתהחרוזמנגינתמהי ?והמצלמההמסך

אתהמלווההרקעמרסיקתלערמתהשירי'
שרידבכללהספרהאין ?המרקעתמרנת
כלח,עליהשאבדתרבות-כתבשלמיושן

 ?כלילשתיעלםעדהיאזמןשלשאלהורק

לתרגםבכלללמה :השאלותושאלת
 ?תרבות

מעלההזמןשרוחשאלותכמרבן'הן'אלו
הןפשוטות.אינןעליהןוהתשובותאותן'

כמרשונים,עיסוקבתחומינרגעות

שלוהפסיכולוגיההלשוןשלהפילוסופיה

שפרתביןבהבדליםוהקורא,הצופה
בידורמידע,רביןשרנות,תקשורת

 .עליהןנמניתהיפהשהספרותוהאמנויות,
בכללגעתקצרההרצאהבמסגרתניתןלא

ראשיבכמהעליהןלהשיבאנסהאבלאלה'
התרגום :שליהעיסוקתחוםמתוךפרקים

הצורךאתלהסבירכדיזאת,האמנותי.
לילדים,ספררתבתרגוםבמעלההראשון
בספרות,מרכזייםסוגיםשברבעידןודווקא

ופחות,פחותנקראיםלילדים,שירהכמר
השוק.מןונעלמיםהולכיםוממילא

אחידונעשההולךשהעולםההנחהרבכן'
גם-בחלקהרקנכרנהלאחידות,שואףאר
להןעדיםשאנולעובדותנתייחסלאאם

שחיוולארמיםעמיםכיצדלבקרים,חדשות
קמיםאחת,גגקורתתחתלכאורה,שנים,

זכרתלעצמםותובעיםייחודםעלועומדים
בשפתםולהכרהעצמיתלהגדרה

למעמקישנוגעבמה
העולםתרבויות,שלנפשן

אלאכלל'אחידאינו
כריבויפניםמרובה

כדיולכן' .שבוהלשונות
תרבותית,סביבהלהבין
היצירותאתלתרגםצריך

לשונהשל

שאמצעינכוןהלאומית.ובתרבותם
הפינותעלמידעמספקיםהתקשורת
מביאיםובכךבעולם,ביותרהנידחות
תחומיבכלחיקוישלולתופעותלהשפעות

במנהגיםרכלהובידורמאופנההחלהחיים,
ההשתלהששיטותנכרןובמושגים.
מידמועתקותאחד'במקוםהמצליחות

הואיחיונצררך :כןעליתר .אחרלמקרם
בתחומיפעולהלשתףשרנותלמדינות
לקדםכדיוהכלכלה,הטכנולוגיההמדע,

מחקרתחומיוהרבהמשותפים,אינטרסים

הם-שבהםהחשוביםלמעשה,-
המתקשריםבינלאומים,צוותיםשלעבודות

כלאבלמשוכללים.מחשביםבאמצעות
שרםשלביטולהלידיהביאולאערדאלה

בכוחהאיןאספרנטושפתרשוםלשרן'
הבסיסייםלצרכיםמעברהרבהלתקשר

בתרגוםשעוסקמיכי .ביותרוהפשטניים

לרעותה,זההבאמתאחתשפהשאיןיודע,
נרדפות.מליםשלדבר'מיתרלאשאין'כשם

לייחודביטויהיאהייחודיתהשפהכי
אופןתרבות,שלנפשהראיהיא :מנטלי

ההיסטוריהתמציתנושאיה,שלהחשיבה
הםשברהאופןשלהם,הנרפיםשלהם,

עצמם,אתותופסיםוחולמיםמרגישים
השפעותקולטיםהםשברהאופןואפילו
שלנפשןלמעמקישנרגעבמהוכך'זרות.

אלאכלל'אחידאינוהעולםתרבויות,
ולכן' .שברהלשונותכריבויפניםמרובה

לתרגםצריךתרבותית,סביבהלהביןכדי

לשונה.שלהיצירותאת

להעבירבכלללמה-לשאלהאשר
לשוןבאמצעותולמהתרבותיתסביבה
גם-במסךשאיןבספרישמהכיהספר'

המזלג,קצהעלולולהשיב,אנסהכךעל
כךלשםכמתרגמת.שליהניסיוןמתחרם
עלשעוברהתהליךמןמשהואתאר

תרבותיתסביבההמעבירהמתרגם'

 .ללשונוהמקוריתמלשונה
טקסטלהעבירהמבקשהמתרגם,ובכן'
אתלהטילחייבשלו,ללשונוזרהמלשון

הסופרשלמרחולתוךשלועצמיותו
אתלהעבירעליוהלשוני'במישור .המקורי

צליליםשביןיחסיםמערכתלתוךעצמו
חישהואמזרלחלוטיןהשונהומשמעויות,

ביןשרוי-ערךליצורעליובזמןוברבה'
השנייה.לזראחתביותרמורכבתמערכת
זהות,באמתשהןלשונותשתישאיןומאחר
שללאהריביותר,הפשטנייםבמונחיםאלא

לאהואשלו'המודלעםמוחלטתהזדהות
עממיותבמלים .לכךלהתקרבאפילויוכל
שללנעליו"להיכנסלזהלקרואנרכל

במידהבמקומו,לזמן-מהלהיותהאחר",
-האחראת-אותרלהעבירשתאפשר

תרבותיתלסביבהוהדקויותהעומקבמירב
שונההמתרגםאיןזהבעניין .שלושאינה
באינטנסיביותבדרגה,אלאקורא,מכל

להביןהמבקשמבוגר,ארילדובמיומנות.
מנטלי'תרגוםשלפעולהערשהזר'טקסט
אתלשיםעליובהצלחה'תתבצעשזווכדי
פעולהזוהיהאחר.שלבנעליועצמו

הדורשתמודעת,לאברובהמסובכת,
כדיראשונה.ממדרגהויצירתינפשימאמץ

ולקרואלחזורלעתים,יש,בכךלהצליח
מגיעחוזרתבקריאהורקושוב,שרב

לעומקוהנקרא""הבנתשללמצבהתהליך
 :דו-סיטריתבפעולהכאןמדוברולייחודו.

אתלחוותמנתעלהאחרעםמזדההאתה
כדיעצמךאלחוזראתהואזשונותו,
המושגיםלשוןאלשונותואתלהעביר

 .מסובךתהליךאמנםזהר .שלךהתרבותיים
נפשיתומעורבותמרוכזקשבודורשאיטי

 :כפולהואזהתהליךשלשכרואבלמלאה,
במלואהאחראתלהכירלומדאתה

כול,קררםכדילה,מסוגלשאתההפתיחות
הרחבתלמקומר'הגעתראם .למקומרלהגיע
שהייתמפנישלך'האנימתחומימשהו
החדשהמקוםקודם.ברהייתשלאבמקום

ארץאולרבנגולושמויהיה-הזה
החיותאוהמראהארץארלאזרכרת
-דבריישבראשיתגרתאםארהמוזרות
והיאזולתך'שלנפשוהיאהזההמקום
הספרותמכוונתשאליוהאמיתיהיעד
אלימות,זרים,שנאתהאכולבעולםהיפה.

משימהמכירהאיני 'וסבלאכזריות
לדורותלהנחילהמזרגדולההומניסטית
העליונההחשיבותומכאןהצעירים.
 •תרבותית.סביבהשבתרגום
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המיתוסחסונים":נירוניהםשיברו"שם
בן·ציוןקטןרינה

טשרניחובסקישאולבתרגוםחסוני",האפוסמן"שיריםעל

החדשההמהדורהשלהחמישיכרך==
בסקיחוניסשרשאולכתבישל--

מופיעה ) 1992 ,עובדעם(בהוצאת

האיסלנדיתהארה ,הפיניהקלוולהלצד-
נכדסביסוסלבלבןאיגודמלחמתו"מאש
האפוסמשיריגדולהחסינהגם-אולג"
ענייןכיוםמעורריםאלהשיריםהסרבי.
מטעמיםדווקאלאוהצערולמרבה ,מיוחד

המאורעותשלבהקשראלאפואטיים,
איביוגוסלביה.אלהבימיםהמתרחשים

המסדירההשאלהמןלהימנעכנראה, ,אפשר
גםעם,של"רוחו"שביןהעמוקהקשרבדבר
שעיצבההפסיכו·היססוריתהווייתוכפרי

לבין-גורלובכוחהמעוצבתוזו ,גורלואת
הסרביבמקרהבעליל.המתרחשיםהמעשים

והחורבןהחורבןבאסוןבימינוגובליםהם
שלהאותנטיתהרוחניתהווייתה .העצמי
באההסרבית,הלאומיתהרוחושלהאומה
זהעםהמלווההאפוסבשיריגםניסוילידי
עלבהםשקובליםבימים ,וכךבשנים.מאות
לאמריה,אדישותועלהשירהרגלידחיקת

מאותששכןמיתוס,שללתחייתועדיםאנו
הסרביהעםשלהלאומיתבשירתובשנים
עינינולנגדולהפיכתו ,חזוןרוחבווהפיח

והאומההיחידיםנפשעלהמשתררלדיבוק
המחריב ,מבהילסחףובכוחבעוצמה
עולמות.

 ,לכךערהסרביהאפוסבשירישקוראמי
בטראומהגןמעראלהבשיריםהארישחלק

הסרביתהממלכהארנוןשללאומית
שלבחייהזוטראומהשלובמשקלההגדולה,

שבקלאהגדולה""סרביהשחלוםאומה,
חורבןשזכרכשםאולימעולם.בלבהחיים
בזיכרון·משמעותהרתנוכחותמקייםהבית

בתיבתמהדהדכן ,ישראלעםשלהלאומי
זכרהסרביהלאומיהזיכרוןשלהתהודה
התורכיםמידינחלושהסרביםהמפלה,
שבתודעהתבוסה, :-1389בקוסובובקרב

מכריעמשקללהנודעהסרביםשלהלאומית
עמם.שלההיסטוריגורלולגבי

בקוסובוהסרביםתבוסתהיסטורית,מבחינה

ולריבונותלעצמאותקץשמה-1389ב
במאההסרבית.הממלכהשלהמדינית

הארבע·עשרההמאהוראשיתהשלוש·עשרה

 ,ביזנטיוןחשבוןעלזוממלכההתפשטה
שגשגה.וכלכלתהמקדוניהצפוןאתסיפחה
וביזנטיוןבולגריהכוחותעלנצחונהלאחר

הגדולהלמעצמהסרביההפכהן-330ב
והשגשוגהעוצמהתקופתבבלקן.ביותר
שעומדתזווהיאשנה,כשישיםנמשכה

הגדולה","סרביהשלהמיתוסבבסיס
התורכיםשהנחילוהמדיניתבתבוסה
תקופתהחלהקוסובובקרבלסרבים
לשלטוןסרביהשלהממושךשעבודה
וחמישיםמאותכארבעשנמשכה ,התורכי

תחומיבכללנסיגההביאזהשעבודשנה.
הסרביתהאריססוקרסיהלחיסולהחיים,

לידיועברששקעהמסחרלדלדולהוותיקה,
שלעםבעיקרםנשארוהסרביםבעודזרים,

אחוזותלבעליהמשועבדיםצמיתיםאיכרים
שלהזושהטראומהאפואתימהאיןתורכים.
מאותבתנסיגהולאחריהמטאוריתעלייה

העמוקיםאותותיהאתנתנהיםשב

הסרבים.שלוהנפשיתתיהרוחנבביוגרפיה
ממלכתישגשוגשלרמהמאיגראנפלוהם
לכיראהיסטורית>מבחינהקצר·ימיםאם<גם

שלבהנחשלת,תורכיתפחווהשלעמיקתא
זהלחברתה.ממרידהבהפועםזב·הדם
האפוסשירתשלולסיפוחהלצמיחתההרקע
שלכוחולעוצמתכלומר ,זולעובדה .הסרבי

הכבירולמשקלוהזההקולקטיביהזיכרון
שלובמבואהתייחסהסרבית,האומהבחיי
מןכמהתרגםאשרליכסנבוים,י'גם

בספרייתשיצאבספרוןהסרביותהבלדות
לבואלדיברהשהיאכשם ,ן 944ב·פועלים

המרשים ,בתרגומוטשרניחובסקישאולשל
האפוסמשיריגדולהחטיבהשלכיום,גם

הזה.

ומהםלירייםמהם Iהסרביהאפוסשירי
מןשיריםנמניםהראשוןהסוגעלאפיים.

העמיםנדידותשלהקדומההתקופה
הביאו<שבחלקןלותודהגרותיוההג

ותהעובדמןכמהשללהיווצרותן
 ,~תפקכיוםהמשחקותותהאתנוגיאוגרפי

כלוליםעודהאלה).הימיםבמאורעותנכבד
הנוצריםמלחמתעלמזמוריםהסרביבאפוס

הממלכהארנוןעלוקינותוהמוסלמים

על ,בן·המלךמארקועלשיריםהסרבית,
מןחלקקאראג'ורג.ה'הוא ,השחורג'ורג'ה
שקדמהמתקופהמוצאםהאפייםהשירים

מאירופה,חלקיםעלהתורכיםלהשתלטות
חזיונותשלעקבותבהםלמצואוניתן

שתכונותקדום,חייםרחוואמיתולוגיים
בערבוביה.בהםמשמשותונוצריותאליליות
שלוהעיקריתהמרכזיתהתקופהואולם,
 ,התורכיהשעבודמימיהיאהסרבי.האפוס

בעוצמהחייםהזההאפוסששיריתימהואין

ממשהזה,היוםעצםעדהסרביםבלבות
העתיקההמקראיתהשירהמןשפסוקיםכשם

והם ,בלשוננוומתחייםבפינושגורים
הדינמיההווהבלשוןמשמעותמחדשים

והמשתנה.

גםלרובכוללתהשיריםשלהאפיתצורתם
אחדמצדעומדותבמרכזםדרמטית.עלילה
אנשימנהליםאשרהפשוטיםהחייםעוללות
עלילותשניומצדהסבע,בחיקאדמה

בתורכים.המלחמותגיבורישלגבורותיהם
מרכזיים,מוטיביםמשמשיםאלהסיפורים

ביןושונות.רבותבווריאציותחוזריםאשר

עלהפואמותאתמוצאיםאנוהאלההשירים
לאבירותסמלהמהווה ,בן·המלךמארקו

ואתהדרום·סלאביים,העמיםאצלולגבורה
המכוניםהגיבורים,אםאתהמתאריםאלה

כלכאשרלבהאתהמקשיחהיוגוביצ'ים,
גםשםנמצאיםבקרב.נופליםבניהתשעת
גיבורישמכוניםכפיה"הידוקים",שירי

התורכים.עםהאחרונותהמלחמות
בעל·פהשהועברהכמסורתנמסרהזושירה
שהיונודדים,משורריםבפילדורמדור
לצליליהסרביהעםבניבאוזנישרים
ומלהיביםיומין>עתיק<כלי-מיתרה 79הג~

העיקשתבמלחמתםמעמדלהחזיקאותם
בתורכים.

הכתיבמחדשקראדז'יץ',סטפנוביץ'ווק

אתליקטהסרבו·קרואטית,הספרותולשון
בראשיתכרכיםבכמהופרסמםהעםשירי

שימששלוהאיסוףמפעלשעברה.המאה
עמישלספרותםלהתפתחותיסוד

בפרט.וסרביה ,בכלליוגוסלביה
שלתפוצתםדרכיאתקרדז'יץ'תיארוכך

השירים:
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והדיבוקהחזון

בעיקרהעםנקרבמפיציםהגבורהשיריאת

נדרכיםהנוסעיםוכןהעיוורים,

לביתמניתעובריםהעיווריםוההידוקים.
שריםהםביתכלולפנינדבות,לקבץכדי
להםלתתמבקשיםכךואחראחד,שיר

להםיקיםומעבאותםמכנדיםוכאשר ,משהו
עודושריםמוסיפיםהםמה,דבר

עובריםהםהחגיםנימותואילומשיריהם:
בשווקיםובכנסיות,המנזריםבבתי

משמיעיםהםושםעממיים,ובירידים

וכאשר .כולוהיוםכלנמשךמשיריהם
ללינתהבתיםאחדאתאורחעוברפוקד
גוסלהנערבלומציעיםכללנדרךלילה,
בפונדקיםגםמזהוחוץ ,לשירכדי

הגוסלהכללנדרךמצוינמיסנאותו
קהלבאוזניהנוסעיםשריםהערבובשעות

המאזינים.

המשיכהוסודהשיריםשלקסמםסודמהו
אליהם?

לתרגומיושהקדיםבמבואליכטנבוים,יוסף
בהשפעתכיצד,תיארהסרביות,הבלדותמן

עצמית,שמירהשלהאתניהאיסטינקט
לפליטהשנשארההאיכריםשכבתהתחילה
התרבותהריסותעללהקיםהמפלהלאחר

חדשה,תרבותהעתיקההסרבו·ביזנטית

בשירה.ובראשונהבראשביטוילידישבאה
שאליההיחידההנחלה .•. "לדבריוזוחיתה
ולהחריבה,התורכיהלחץידלהגיעקצרה
העםיכולשבההיחידההתרבותצורת
עצמו"אתלבטאוהמעונההמדוכאהסרבי
חפשי.באופן

העםבחייזושירהשלמשמעותהעומקעל
עלבמיוחדואוליהזה,היוםעצםעדהסרבי

מןלמדיםאנוהאקטואליות,השלכותיה
הידועהסרביהמשוררשהקדיםהמבוא

גבורה"שירילמבחרנוגרפטרובואייקר
 : 1988בשנתאורשראהסרביים"

 :כמרבפסוקים •הנפשהמייתשלבמעמדים
תטשניאל 1בקררשבץפהאתי"הישאר

לשרןעםגםמתמזגהואחנני!".לבדי,
החברתי·מרסרילמסרהנדרשתהנבואה
את !"הרף :כמרמהם,ערלהכשהוא

המלךמכיםאתםאם !תיראוהאלוהים
לשונה;ארלנצח"בכםתרבץ/האלהנפש,
בדיווחהמאופיינתהאסוןבשררתשל

לסטותבליהדבריםפרטיעלהמקפיד
 :אכזריתבתמציתיותהמובאהעיקרמעצם

מתשםבמקרם /נשארוכולםשם"בקוסובו
 /כשתבררשםרביםכידונים / •לזרנגידנו

שלגם /תורכיםושלסרביםשלכשתברר
שברןשם /סרביםשלרובםאךתורכים,

 ltן
 'י'

רוחנו,בנוחיתהד.ק.נ]-המדיניהשגשוג

 .עבדותנונימישרדנונן·המלךמארקועם
מפלתליוםנודעתהאםלהווה,אשר

הלאלגנינו?כלשהימשמעותקוסובו
זהשאיןעצמנואתלשכנעכדיהכולעשינו
כמו ,ואז .שלנונהיססוריהתאריךסתם

שחזרהואקוסובו ,כךכלרנותפעמים
ששעלינומעיקוהוא .לקראתנוונאאלינו
קשהפרדיגמהשלנכוחהשנהמאות

אורשלזושגחלת ,ייתכןואכזרית.
לכנותעתידההמרסירולוגיתהמשימתיות

להחזירעתידהשהיאוייתכן .בקרננו
עםנעימותתמידכמו ,עצמנואלאותנו
עוקרהעםהיהוכאשר ] ... [הקשההחומר

עקרושלוהזמריםגםלמקום,ממקוםוגולה
כךהשירים.גיבוריבאוהזמריםועם ,עמו

במחוזותמתנחלהעתיקהזיכרוןהיה
המיתיוהמרחבהזמןבתוךרקחדשים.

שלאמהלהתרחשיכולהיהכךכלהממשי
כשהדעתהקשה.במציאותלקוםיכולהיה

ובאורח-קבעהעתכלנתונהוהמחשנה
אשרהואהזההאחדהדבררק ,האחדלדבר

הדחיסותהעירוב,אתהמכניםישמתרחש.

תודעהנשםוהחללהזמןשלזווהתמזגות
המכניםוישותרבותית,היססוריתעצמית

'דיבוק'.זאת

שאולשלתרגומיו
חםאתטשרניחובסקי

שללהיענותומדגשביטוי
ילשידהגדולמשודד
ומאווייועםשלשנשמתו
אצוריםביותרהעמוקים

בה

אלהקוסובו.עלהםשלנוהגבורהשיריכל
שנאואלה ,אותומנשריםלקוסובושקדמו
שנוכמקוםקוסובוזכראתמשמריםאחריו

המפלההחלהואילךשממנו ,הגורלהוכרע
ימיחשכתאלכמאנייהימימגדולת
שירנלחםגוסלההנגינהכליעםהעבדות.
חמשנמשךקוסובומלחמתאתהגבורה
הגוסלהנגןשלהגבורהחלוםשנה.מאות
בשמים,לאהואהשמים.מלכותהואהוא
[גיבורמילושהנסיךעםנשירה.אלא

הגלומותההשתמעויותמעגלעלכאןעד
קשובהשבקריאה ,הסרביהאפוסבשירי

על·שורשיםעמוקותהשלכותבהםנמצא
כיוםאותושהביאהזה,העםשלרוחוהלך

 .שבתולדותיוזוקשהשפללנקודת

תרגוםהואטשרניחובסקישאולשלתרגומו
לקצבקשובהשאוזנו ,גדולמשוררשל

לעולם ,לחרוז ,המקורשלהאותנטיולמקצב
הרוח,ולהלךלנימה ,אוצרותיועלהדימויים
האצוריםהנפשולמכמניהרעיונייםלמסרים
שפתשלהלשוניהעולם .המקורבשירי

הרבהשואבטשרניחובסקישלהתרגום
העתיקההמקר,;'רנהשירהמןהמקרא,מלשון

הסרבילמקורמעניקזוובדרךהנבואה,ומן
זאתהולם.ארכאיבגווןאותנטיעברינופך
בפרטים,מדייקהאפיתהשירהסגנון ,ועוד

לבנותשמיטיבהבחדווהעליהםמתעכב
שזכה-זהסגנון .המאזיןקשבאתולטפח
באידיליותואותנטימובהקלביטויכידוע

שלבתרגומומתמזג-טשרניחובסקישל
הכרוכההליריתהרגישותעםטשרניחובסקי

 .המלךנגידםעלבגוננם /הסרביםכידוניהם
 / .ברגדאןאתהיכרהקרבבתחילת /

הם /בני·ברגדאןשמרנה-בקרבבראשון

אחכלבגדלא /יחדגםמתראחיםשמרנה
אהבו."באח,

עםהמקצב,עםבשילובהבאההמקראלשון
עובדתישחלקו ,התוכןועםהאפיהרוחהלך

לבטאמיטיבה ,ומיתיאגדתיהאחרוחלקו
האפוסשלבמינוהמיוחדהרוחהלךאת

וענות,קדרותהמשלברוח,הלךזהוהסרבי.
בגידהושילם,נקם ,מרישלמוטיבים
הטובלתשבטיתאחווהשלבעולםונבגדות,
משיחייםגאולהכיסופיעםדמים,בברית
התרגוםלשוןהמשיח.כפעמירחוקים
ואתהליריתהרגישותאתלהעבירמיטיבה
עלשומרוירטואוזישבאופןהדימוייםעולם

גיסא,מחדהמקורלאותנטיותהנאמנות
עלהמקראיתהעבריתולאותנטיות
הגווןגיסא.מאידךועושרה,אפשרויותיה

אתתואםכיום,עבורנולהשישהארכאי
כיהעובדהאףעל ,ועולמוהמקורלשון

פהיעדיףהדברים,מטבע ,עכשוויבתרגום

חדישהלשוניתמטבעבן·זמננוקוראושם
איןאבל .בן-זמננולמתרגםהזמינה ,יותר
"דובריהסרביהאפוסששיריספק,

בהםישזה,בתרגוםשהםכמותהעברית",

הםרבותובש~רותלשונית,וחיוניותחן
מפעים~אופןהעבריהקוראאתמשכנעים

מיוםשניםעשרותשלממרחקכיום,גם
שללעבריתההרקהקשייחרף ,שתורגמו
מבחינותלההזרהולשוניתמנטליתמציאות
רבות.

מןקטעכדוגמהלהביארוצההייתילבסוף,
בכיתותכברהנלמדהידוע,השיר
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ו:וז
i 1 : 

כשם(ממשהספרביתשלהראשונות
עלדודקינתאתלמשל'אצלנו'שמלמדים

שירזהודבורה).שירתאתאוויהונתןשאול
היוגוביצ'ים,אםשלמותהעלבלדה,דמוי

בקרבשנופליםהחילבניהאחיםתשעת
השב.יוג-בוגדאןאביהםעםיחדקוסובו

להומעניקהאםלתחינותנעתראלוהים
קוסובושדהאלובמעופהצחור'ברבורכנפי
בניהתשעתכלאתהחלליםביןמוצאתהיא

<לשםהשב.יוג-בוגדאןאישה,גםועמם
מתחיהכשםוכמוהומשמעות,ישבוג-דאן

מתתפירושו:מילוליבתרגוםשכןבעברית,
מגלהואינהלבבהאתמקשיחההאםהאל>.
שלוהכאבהצערגילויינוכחגםכאבהאת

תשעהפתאום("שאגוהקרוביםהחייםבעלי
תשעהפתאוםוצרחו /ליש'בני

כלותיהאבלנוכחגםוכךבני-פרס"),
סוסופנימולואפילונכדיה,ודמעות
שניכאשרורקבניה.צעירשלהמיותם
שלהמתהידואתחיקהאלמטיליםעורבים

בהנשברלה,המוכרתהטבעתענודתבנה,
גוביצ'ים,היואםמגיבהכךהנהלבה.

טשרניחובסקי:שאולשלבתרגומו

בנה,ומיןדיאתהאםותקח

הפכה,אחרבכף,הסתכלה
בלחש:אזידיברהוליד
התפוח! ,ליאלליהיד! ,"הוי
קטפוך?ואיפהפרחתאי

פרחת,הלאשלילביעל
קוסובו."בשדהשםוקטפוך

ושברהשאתמדימלאהאז
מצערהזקנהשםותמות

צאצאיה,תשעהאחרי

בוגדאן.יוג-העשיריאחרי

אתטשרניחובסקישאולשלתרגומיו
גשמרביטויהםהלאומייםהאפוסים
שנשמתולשירה,גדולמשוררשללהיענותו

בה:אצוריםביותרהעמוקיםומאווייועםשל
הזיכרוןמרכיביאתהאוצרתשירה,

תפיסתגלומהושבההעם,שלהקולקטיבי
הנפשייחסושלו'העצמיהדימויעולמו'
ממרחקוכיום, .ולייעודוהמיוחדלגורלו
עמוקהמשמעותהזוההיענותמקבלתהשנים,

עםאותושלונשמתשנבכיככלשבעתיים,
ביצירתוטוייבילידבאיםשהםכפי-

בעליותחככובקרבופועלים-האותנטית
וכאשרלעינינו'המתרחשיםבאירועיםמשקל

השטניוהדיבוקהחזוןהמיתוס,ביןהגבולות
 • .הכרבלילעדמישטשטים

שאולעלןעיובערבהרצאה
דבפרסחלוקתבטקס ,טשרניחובסקי

 21 • 4.93תל·אביב,אוניברסיטת ,סדן

וצבישלום

המהפכהכלאי-השקט,כל

• 
נכרעד

לך"ק;_ךאי~ג
שף:;גי

 ם;~ה,למנףחיכי;
- : וי;,-;עך;
~ i ל:ך

ע.נניםחשדתףכמ;מעלי;וגם
 • T ;-:- ט.ק~~=~~~ל

 ה~~ qזג iJ~ל
בת;כהמתנשהשאני

••• :-• • : -:• : T 

~נ;וrכ*א~ע;ןי
 ך~~

הף w~יף~;רע.יג:ר:ז5ל
:p ;מT זר

~גקש
נפש;את

:· -: 

רי p:דק

ב;זtי :ך~לקר;א
בשמחה

ל~אזם w ~ל~ם,~~אז~רגע.לה:ע.~.רת
; n חלילה·;זר

*ןל w T~ג~ם ה~;,-
בת,שלפניםך;אה

•,.• T • ••• -

מתהפכים

;כים Q ~~~גי;לגין~ך i ~-~ין
~קףבל~ך;ך

• 
ל~~ש ,~;ע י~~ךגע.

 ש~כr~;ר p:ףד~זlf.~הף
האהבה,את

גחליםנמר Tאבל
 • T .._ ם~~ qל~

דק

iJ ר~עיםך*ה
W :ס,די~l גי~v;;n ב
שאמרמי

 ,צ;והי i ~-ל~ק.
~יהףא

1w ;~ה ה~
~רה iצל~ע;ןה
ן~~י
~ב;.ז:ןיגם ;מ~

בה;נ;ת,ל yה;לכי.סביבה:;בבים 6
~rכ i. ~ יה~~-זג~ליג ,~ '.ץ.ק : 
~~היא;~הי'~ל
~גי~ל

;ת"לרא
ם ryע,ל.י~ב;א ך~~

 ם;,נז:;

י;םךע;,י;ם

~יקים~דל~
פף 9 ~.:ובי~ם,ז5לם, ryי ,.r ;ב~ז5ת

• 
נשא.מצחשפתים.עינים.
 T."צ,רלרת ם:גז,~~•דק-- ל~~

 yלשמ;יכ;להףא
;ך nףמאמלפנים

 T •• •קרל

~ iJ ~ j .כר~ים
 .ק;ל
 .א;

ק;ל

~יפהך~ין ,ה;ל.ינ
 , ,~;עהףא r , ,~~צס~לים.ז5תלr.ית

י;ם יי.rא~~
לילהבפאתי.א;

 T :- ;מ~~ל;הףא

לצ~~ן' .~לים
האהבה

 :ק~;, ,;, ל;ק-?~
לי.~tיח
ע,.רל;ת~ז$ןג:םדק ל;~
 ,ק;ל iJז5תש;~עהףא
מפהמפליגנברןי;ם

 . •;- Tולילה

:ב;אלא T~-ףב
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• 
ס~חר

א 1ה

הד.

 ';כ;ת;~ד~י~כקק.~סה
זג;~יןא;

ת;כ;~ת;ך

y לים 1ל 9זג~יל
:ים 1מ 9

 ז:~~
 : yי;ך~סה
 17ק.~זנ:קים~ל.הלא
לןנ"ר~ין

לב;א~ין , IJ ·נ~ל·דגיך
ללדתדגיך
פיהםשעלאלהנאמתהם
 ·: .- ... ·: .. 'רב·,-. ,פ·~
y ל~ T ןT 

דבר

:פ"לל~
אלהמכל
שאזלנשמהשל~נ·רכןנ;

: :••• ••• : T T :• -ז

להיט wה; 7:כ;ל~סה
 ף~~~מ;דת

~ה 1~ין·~שק.ל
היאאבל

מכס;תשמליםנדרנ~
: -: T f ."' • • : -

לה
ס"ע,ךה ,ה:~,ע

 ם:?

~ז w:ב 1 נ~~
~ע.ט 7~דיב;~י'ז

~א;ךה

א 1?ה

זה

• 
~לים, ,ת;,~ךז;א

שאתם
~~ןה;ת;ך T ;כן•~
יםי;תרר;אהאתה

-T ••• • • T 

אשי;תרר;אהכמ;
 .. .. ת;, i :דת ryל;

א,חר;ת,

 .רסקים .. ~
Y :;ה ו~כtילין~ז~

מאהבה,

ש;ב qל~ןא 17T-ין iן
ז,נ~ז,נ~ם~יר

y ~מ; 

 ,ב; nנרבלכת;אדםמדת ;,כ
ז: :•:: TT ל~ד~•~

ש;ז.ןקא;

ים,זגל
~ה Qק.זt~תז,נכק.שא 1ה

ג~ש;
אשהת 1נדמ

• : • T 

·אבריםש;פעת
 ' Tל;ק.;ךסה

• 
זק~ס;ת~לים
שמיםכמ;

: :· -. 
ה;לכתוהיאים,ל t~~yקים

• T : • :• :• 

;חיןה

 'ו~ כ;: Yדק .ה~~רך
ש nל;אני
אחרינברכש.השעה '~ל

0 
: .' 

0 -T T T : -:-•• 

ס,צ;ת

חצי,סומקרוני

 :f rולויןפיליס

ושמיםתושבים
לע,~~ים,~ב:ןר ת~, i~נ:ירת.~ ..עעיר

ז;ך~ים,קיר;תגק;ת, t ~:;כית 1ןכלםב;ת
 . .ל;נ;ת nבליפלא·,.חסריבניניה

 .ת;ררn ;3ד iעל.ב ת;·מ-~ע~ .. ',ה~~ל--~ך

 ,ת;,נ,ז; n ת;ע~;~ז,נד~.רש:~א,ויר 1זגק.ה
ים. w ;,אק;~ר;תז,נד~ד;ת,

ע.~ים,;עיםלע,ך~ל~ב:ןרא,~ל
 .םי~סכ;:~ p:ע,~~ים~ץגק;ןםנ;~זtיםק.~ש;כי qןש

ר;עד' oמט;סרגל'ננר;תמעללפתע,
 .. ,נ;ערךח,.; g-סנה.א 1ההגה ,.פ-ל iנ

iק;_ךא,ק;לא. 1ה ה·~ך.. -.. 

iךד.דק-כס;ף 71

אורקובימאנגלית:
הבסוןמשמלתאותהמפשיטההיאהתקרה.אתלניו·יורקמרימהלויןפיליס

איןהזהלמכתבכמכתב",ענניםבמקורם"הנושאיםהשמשלשחפיעיניהאתומרימה
ורב·יופי.נדירכבולעליומודבקותלויןפיליסשלהמליםורקכתובת

יותראנושיעולםליצורהמאמץ"היאמורואה,אגרריהסופרפעםכתב"אמנות",
איהתיהממשהעירהעולמות.מתערבביםלויןשלבשירההממשי".העולםבצד

שירההופךוכךהד,רקנותרהצעקהמקולהעין.מןסמויההויההזוהעירעיוורת,
אח.דמיתרעלהמנוגןמרגשלקונצרט
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.ו,קנחום

בסריעקבמרוסית:

התרסקת

ה~דtגקג;ז~ג;זה

;כןההר~ע;ם fך y~חק.תןא,~ק
~א,דירןף

דס rw ן:~~לאןה
סביבמרחפיםשברים
 • Tפרים-צ-היףכאלף

: • T • :ז• 

דכ wסראש_זה.~ן
ס,ל.ךהה .9זק~
-:ד:םגם

וחשףכיםיבשיםנתכים
• T • : •• • -:-• 

-ך~ה
ח!!ףךה jךם y ~~דגההגה

זה:נללכףולמה
: T T T T ••• 

כךם?

השעוןמחוגי
~~וים~ז:רי-ע;ן t ז:; י~; nץק

;ר;ת nףש:נחףש;ת
: : 

גם ת;!!~ן~ך~ן ת;!!~ףמך;:ץקא;~ך
;:זמו;זרים:י QP,-זוגן~ע;תע;ת 7ב;

~ך~ה~:זי 7 ~~~סם
ה~זוקפףת:ץמ;

א;גכךץקל~ףא,~י
ת;~ךז5לך pג;ן

שתעלמי , nףפ;
 .·~ףב ~~ .א,;ל

n ;.ךת.ז
 ר~~נ;רף·גדרם~~זבתל w:ודיןו.ריזכ

p ,אn ;_ס.ריזכרי

לר w::ז~זני
w ולםא.~יגם:~

הסערהנוכחישעחוכ•ר
ח.ן~~גילךס~גקוני

ד~;ק?!כף vוחן
; w זק~נכ:ם ·קנ:ויw לר
:l :;ןן~יו כ;p ת;ת

המחרא;ך;תעלזברתיאתמ;וג
 ל;מ~~ ryא;ך;ת- ל;:-ר~ד~- ~~~;;ם'!! 6

במראהמביט

הזההאישאתמזד~הול~
: :•-••• ."" T • -:• 

ל;ם nףמחר
T T :-

ישאלףמישהף
עכשיו?הף.א, ~פ~~

• -: T 

ערהסהנ~חע wר.ר Qםא~י
ה~לוד~אתרא.ים:ג.ןאני

'סז i ~.-י ~,א:;:זמ~להלצ~ךך-
ה1יאנשלשברים ~יבשבר

: 
0 :•• : "T •: T " T : 

היפףטר

התנ;ססס~בףנ;:זעל
 .. : .';לי ·ם,~

הצילף!משףע:אני
לילע,ז;ך-~-~זזים

f רי~ים
אלימזז!!כיםהם .. : ··: . .. -
;כןהכתהף t;ןכדק

 Yזוג wלהה;לןא~י W;קב nא,~י
 . . .תולך;תמספראני

אחר:אדםשל:ח~ים
 ~:זזה iזז.חד~-~פז:;כל

בנל!!יםארףעיםשרשרית
-: :••,• •• ' T T • • 

W נף~ים.:נ~יםל

אלאניהיום
~לא~י ם;!!ז:;

;ל nי ~,א·ר ryף~
;ק n ~י ~,א ם;!!ז:;

~כף:;ניתי~,אר ryף~

תראהאלא;ראה
 ...שארנלאדבר

T T T ; • 

18 

גףףיא~;ם 11 ז:;

ם w ;ף~סי
א;רי~,א ם;!!ז:;

לילהףמחר·
~ל ~~,אם i ;ז:;
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ך y ~א,~י ם;!!ז:;

ךק .9ר ryף~

פהאני ם;!!ה

:חליל~מחר
T T T • 

 ק~~א,~י;ם!!ז:;

~ןקר ryף~

~ן 7~רףרולא,
~לם ~"זהל":נ

ראשךמחשבות

ץק_ל:;כלכ;תרא~כ~ב;ת ryוג
ל~את ת;צך~~~;ןן
f ;ךף.,?זזנ!!;תמ

:נלףביםפ;ער~תהכל:לה
• T T •• : • 

ן;~ר;תן;ןן

~ w י;היר. 9זנק;ף;ף~

;:זכ~גכה~ב;תג;ז~יד;ןן ,;כ;ן
ףת 11~גיהלש;ן

~ y :;כ y השמשמא;רפ;ת . . . .. -:· :· 

ף~ש;טש i;~חא;גכןץקל~ף~ג;זה
 . . .;:זזpטןף~י

 yי;ךי ~~י~ע,ד:ן

ז?,.ךףזנ:ת~יא ryוגמ.זה ד~;ז::
כע,דינףתא;~כגם:ךחף;:זח!!ףך

 ם;ה~ז:;ת;ךז5ל

;:זגףףע;ר p ת;ר;~ת:;כלכ;ל_ץקת;ב~ ryוג
ר;תףע.כתפ;~ ;~מ

ערגשם~ל
:• :• :• T 

-ב ;v;:זק
:ול.יכץקדס,מ;תשףב;ןן
f ז::א;גכןלא~ר w הףא-~יםf לא~י; n דזזישףץ

Q וגע, ,ן~<כגב:קיןw סן>י~רה
f ;ה;א;תמr ב~ןןה;, 
נ;פלאתהלמהאז
:נה?;באתהלטהזא

T T T T " :• 



מלוכלכיםשירים
ק w~לא 1~י~נסז5ןם

סא,ן~הת;ך~ל~~~לי:;כים
בהלי 1וא

: -T 

חפשייהיהא 1ה

ת 1וההעלמהרמה:נת.רלע~ין
T T "T :-••ז: 

ן,חזר.~ז~זכבא 1ה;כ;ן
ף 1זורצד~זכבף .9ןק.

וצברא;ת;גר lW':דל~ר;ת
• • • T T : -

ר~די;ןגי iג~~רא 1ה

 !;ת;א 1ב qז5~זכנל~יך
א;ת; 1אהבמאדבאמת

:• ::• :• : T :-

~ .p יםםtוםל-ר;זr.~1 זכלויחכת
 TT :אהבהשל;ר;ת nwיםפג
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 He,inrich Heine 5:ויו
~1 ~ Lorelei 

Ich weiB nicht, was soll e:s bedeuten, 
DaE ich סs traurig bin; 
Ein Marchen aus alten Zeitien, 
Das kommt mir nicht aus dlem Sinn. 

Die Luf t ist kiihl und es dunkelt, 
Und ruhig flieBt der Rheiדזt; 
Der Gipfel des Berges fun]Kelt 
lm Abendsonnenschein. 

Die schonste Jungf rau sit:zet 
Dort oben wunderbar, 
Ihr goldnes Geschmeide blit.zet, 
Sie kammt ihr goldnes Haar. 

Sie kamrnt es mit goldenern Kamme 
Und singt ein Lied dabei; 
Das hat eine wundersame, 
Gewaltige 11elodei. 

Den Schiff er im kleinen ~:chiff e 
Ergreif t es mit wildem Weh; 
Er schaut nicht die Felsenriff e, 
Er schaut nur l1inauf in die Hoh. 

Ich glaube, die W ellen verschlingen 
Am Ende Schiffer und Kah·n; 
Und das hat mit ihrem Sin,gen 
Die Lorelei getan. 
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~ w זrי;ם.רב.:כע,עםיך

ציוןבן .ש :מגרמנית

תרפ'דצלילים,
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 :~רם i~ל.ןסר ל!;
נשירהל;ע;ללהאזת
 T • ::~סרךילי_ל;

קצנלסוןיצחק :מגרמנית
 1924ורשה ,בלשסיהוצאת

• 
ר wזגה·~י;ר:ן י~~י~
~~~ i ך~-ל~~ב; . 

ךvןת_מ;קרם~י~יt;כפ:דר
 . ·.ח~~~לא.ל~י י~~

.רב~ fי;_ךדס~ויר'צ;~ן
 ,ה~~ד~ש;~ףסד;ן
דר.סדת,~ססר:ק~ת

 .ה~ [l~קי:ןת~זיו

:l י; ז:ן:·,י~תד~הw ת~
מרהיבה,מעלהשם

·שזלהבתמת~זפזעדיrז-
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 .זry ~rזp:ןר·ןז5ת;ך~ה oהיא

o זגהיא;ך~ה~Q זים,.רק~
 iיחרשיר:ןפיה

• T • -: -f 

ם, 9:כקב;דב:כל"סן
 . iןעע,צ:ןמ;ת ~~ם

הזרםעםבסירהשיט-
 ;,-פ:לב•עז T;:iמכנא';
.יראלא ת;!!הזliףנ -. .... ' 
:כזג~ט. ה~.~~דקלר;ם

 yל:כ~~י ;פ; o 'ל~כ:
נמצ:ןלהוי;שבהסירה

• T : T : : -T f 

פיהנזמרואלה
ה. 7 ~;ע ...ןל-~.ל;זר"

אלעדפנחס :מגרמנית

 1949ב,כ:ירעתידות,

פופולרי.מאודשהיהשלה,ללחןהודותבעיקרקדומה,כאגדהנחשבהךלי"_;ל"
כאילוחיתהכי Iהיטלרבימיגםבגרמניה, Iבפומבימושמעתלהיותיכלההיא'

בגרמניהשנואהיה ,היינההיינריךהודייהע,והידשמחברהלמרותשיר·עם,

םישירשל,שרשרתהאחרונההחוליההיאהיינהשל"לורליי"הפרוסית.
שלוהמחרוזתבבלדה ,) 1778-1842 ( ,וךנטאנ.בקלמנסבהשהתחילרומנטיים
הושלושבישוףהיבכשפלהונותל.ייל;ךההצליחהזובבלדה ."הדייןעל"באכראך
מןקפצהעצמההיאוף,בסלשם;םותאולהמיתםיהסלעביןאללמשכםאבירים,
שירכתבליינן'פרןוטואגראף Iאחרדועימשוררהגועש.הנהרלתוךהסלע
מזמרת.לסירנהשלול~רליאתוהפךדומה,

זהבשירביטאובעיקרלו'שקדמוהמשורריםבקסמישלוי""ל;רלאתחנןהיינה
הואזה"אינני":שבעצםב"אני",שלוהבלדהאתמתחילהואשי.יהאגורלואת

בזרםהטובעהשייטהספקות,ואכולהוודאותחסרושש,העשריםבןהאוהב Iעצמו
העשיר.דודובתאמליח,הטראגית,אהובתודביהגועשיםהחיים

בידילשיאווהגיערבים,משורריםעל·ידיעוצבשיר·עם","ספקשהואלורלי","
הפרטיים.חייולטלטלתביטוילתתכדיקודמיושיריאתשהתיךנה,היינריךייה

שתלשמואל
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~ז~רןה 7ע;ךזאת
 .ל;.ךלי iJכע,דת
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 2,3.73 ,המשמרעל
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ל"כ iJ;ןןtקנכה f~זאת
נשירה.רלי;הל

אוריאלגילח T :מגרמנ~ת-
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,רבד 23.10.92
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הבטחתהאתשהפרחהארץ
ויזלאלי

H 
שגב.לתוםוהשואההישראליםיהשביעיהמיליון :עלסקירה

 ,-1939בקיימתישראלחיתהילו

האם ?נמנעתהשואהחיתההאם

נולדתאונולדת,ישראלחיתה
אלוטעונותשאלות ?אושויץללאמחדש,
אניכשלעצמיושוב.שובועולותחוזרות
אלהארועיםלשנילהתייחסבוחר

שלבקשרלאכנתוניםהיהודיתבהיסטוריה
 .כרונולוגיבקשראלאותוצאהסיבה
בעיתוןהשפעהרבטורבעלשגב,תום

טיפולואופןעללברכהראוי"הארץ",
היטב,והמתועדתגוהקוראספרובנושא.

עםרבה.בחמלהכתובהשביעי","המיליון
האוהביםלאלובמיוחדמכאיב,הואזאת
ואידיאלירומנטיחזוןונושאיםישראלאת
ייעודה.של
שלמאשמתםלהפחיתהכוונהאין

לגרועיכולאינו;דברושותפיהםהרוצחים
כללאשונה,ברמהזאת,ובכלממנה.

מאשמה.נקייםהאחרים

יותרהרבההיאמאתנו,כמהלגביישראל,
היאפוליטית.אוגיאוגרפיתציוןמנקודת
אפילוהעם.שלומצפונולבובלבמצויה
עלשחלמוהיוהאופל","ממלכתבתוך

שבתל-אביב,משוכנעיםשהיוירושלים,
ועמנולנובוכיםוחולדה,בתרגבעת-חיפה,
בסולידריותאמונתנוואחיותינו.אחינו

מישהוהעלהאלומוחלטת.חיתההיהודית
החשוכותשבשעותהאפשרות,אתדעתועל

המנהיגיםשלנו,ההיסטוריהשלביותר
חמלהמלאיאינםפלשתינהשלוהתושבים

היינו-והמגורשיםהגוליםאחיהםכלפי
כבוגד.אותודוחים

אתשחושףהראשוןאינושגבכימובן,

הקהילהאזשכונוכפיה"יישוב",מחדלי
בפלשתינה.היושביםומנהיגיההיהודית
מעוררבמחזהוחנט,בןוהמחזאיהסופר

עוסק-"הבגידה-הקיצוניתהמחלוקת
המוקדמות.-60המשנותקסטנרבמשפט

הפחדניתהמדיניותאתחנטתוקףבמחזה

המלחמה,במשךהציוניהממסדשל
בשיתוףהאשמתוכדיעדלכתומרחיק
הגרמנים.עםפעולה

שלהרוחותמלבהמחזהואתלהשוותאין
שהואשגב,שלהמלומדלמחקרוחנט

 .יותרהרבהמטרידולפיכךיומאוזןמפוכח
עדבהדרגהכשנוכחסבלואתמתארשגב

אשרלדתאחיהםהקרבנותאתהכזיבוכמה
בפלשתינה.

שלהמשונההאפיזודהאתנבחןהבה
עלייתלאחר :"הטרנספר"אוה"העברה"

בעוד ,-30השנותבאמצעלשלטוןהיטלר
עלחרםהטלתלמעןנאבקתאמריקהיהדות
מנהיגיונותניםנושאיםהנאצית,גרמניה

בנוגעברליןעםבפלשתינההיישוב
-ורכושםגרמניםיהודיםשללטרנספר

לארץ-לירות-שטרלינגמיליון 30בערך
הקודש.

לאעדיין(אז-היהודיתפלשתינהיכמובן
לכסףנזקקהבסתירה),המליםשתיעמדו
פרגמטיזםאךהתפתחותה,אתלממןכדי
למשנתהבניגודעמדזהבושהחסר

התחושה ;העולםיהדותרובשלהפוליטית
שפלשתינהחיתה,בקרבהוגברהשהלכה
ולחזקבולתמוךבמקוםהחרםאתמפרה
אותו.

ענייהחיתההארץינכוןהצדקות.היו

פתחהזודרךונכון'כספית.להכנסהוזקוקה
אחרשבמקרהגרמנים,יהודיםלהצלתפתח
ובכךיהיה",מה"לראותמחכיםהיו

להיוושע.האחרונהההזדמנותאתמאבדים
עדויותעלנסמךומוכיח,שבשגבאך

כשגרמניהייותרמאוחרשאפילומזעזעות,
-הסופי""הפתרוןבביצועהחלהכבר

-קהילהאחריקהילהגטו,אחריגטוטיהור
הצלתאתהיישובמנהיגיראולאמעולם
לאומיתקדימותבעלכנושאאירופהיהודי

יצחקהציונישהמנהיגיודעים,אנומכרעת.

בן-גוריוןבממשלתהפניםשרגרינבאום,
להקיםיותרדחוףכיגרסלבוא,לעתיד

יהודיםלהצילמאשרחדשים,יישובים
 .ובירקנאולטרבלינקהמלהישלח

 :שגבשלהלבקורעתמסקנתואתקראו
ערבבאירופהיהודיםמיליון-9כ"היו

מיליוןשישה ;השנייההעולםמלחמת
בחיים.מיליוןשלושהשמותירמהינהרגו
במלחמה.גרמניהתבוסתעםנצלורובם
מממשלותשקבלולסיועהודותשרדוכמה

אנשיםומאלפיכ-ג'וינט,מארגוניםשונות,
שנמצאוהעולם',אומות'חסידילב,טובי
חילוץמבצעיהיוארץ".בכלכמעט

הפירינאיםמעלהטיסהכמודרמטיים,
שהפליגוהיהודיםושיירותלספרד,מצרפת

בלבדספוריםניצוליםלשבריה.מדנמרק
שלהצלהלכסירנותחייהםאתחייבים
 ,,הציונית.התנועה
נוגעהואשווה.במידהמדכאההמשך

תחילההניצולים,זכושלההפניםלקבלת
הם .בישראליותרומאוחרבפלשתינה

קרובותלעתיםאבלבחום,אמנםנתקבלו
בהםדחקוושובשוברגישות.בחוסר

 ...העבר"הוא"העברחוו:אשראתלשכוח
 ...היה"שהיהו-"מה
אתלספרצורךהיהלניצוליםאולם,

כלפיחובתםאתלמלאכדירקולוסיפורם,
לאאישאךעדות,לשאתרצוהםהמתים.

הסיפוריםכןאםאלאלהקשיב,רצה
אזרחיהופרטיזנים.יהודיםגיבוריםהאדירו

עללשמוערצולאישראלארץשלהגאים
שלוההשפלההיגוןיהדיכויעליהסבל
רקעמם.מבנימיליוניםשלאלפים,מאות
החליאייכמןאדולףשלמשפטולאחר
וכמוהובלתי-מספק,(מונחהשואהלימוד

ליחסלזכות )" HOLOCAUST "המונחגם
 .בישראלרציני
זהייחודיבספרעליומדווחששגבמהמכל

הפיצוייםהמוצלחות,הנקמהתכניות-
עםהמסובכתהיחסיםומערכתמגרמניה

הניצוליםאלהישראליםיחסעלהפרקנון,
 .ביותרהמכאיבהוא

אישורלהעניקמתפקידיזהאיןאמנם
להתייחסברצוניאךשגב,שללטענותיו
ביונילישראלכשהגעתישלילחוויותיי

על-ידינשלחתי .ראשוןלביקור , 1949
אתמאמרים,בסדרתלתאר,פריזאישבעוןו

מחנותניצוליעלהעוברתהמטמורפוזה
תגובותהחדשה.במולדתםהמוות

היום.עדהנמשךעצבאותימלאוהניצולים
התושביםשלההתנשאותעלדיברום'ה

לאמדוע-כמושאלותעלהוותיקים,
זה,-למה ...יותרמוקדםלישראלהיגרו
 ...ולמהולמהולמה,לטבח","כצאןהלכו
 .עוצראניכאן

 • . ..מדועותבינושגבשלספרואתקראו

 LOS ANGELES TIMESה-מתוך
23/5/93 

 :המערכתהערת
שגב,תרםשלספררעלנוסףכמבטניתןזהמאמר
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"לריחשלמעטוחרשהתפארותשיר
רצחנייהודה

משוררנו ,הלוייהודהר'צירות-
שפעיאלינוהגיעוהלאומי,
המיוחדיםיםואבמדיושפעים

ספרדיים.ופיוטשירהומקבצילשירתו
שירתואתהעשירההיאאףהקהיריתיזההגב

החדשיםהשיריםשלהמכריערובםמאוצרה.
עדותבהםויש ,קודששיריהםשנתגלו
בדתהדבקכמאמיןהמשוררשללדמותו
אינםשנתגלוהמעטיםהחולשיריובאל.

יוצאעתה.עדשידענומהעלהרבהמוסיפים
אורכאןהרואהההתפארותשירהואדופן

ראשונה.

בשירתנודעוספרדבתקופתמשורריםשני

שהרבה ,ולגבירבןשלהם:ההתפארות
 ,הנגידושמואלובחכמתו:בשירתולהתפאר
ועל ,לוישבטכבןיחוסונימיעלשפרט
בממלכתושרוכמצביאבעמוכפרנסמעמדו

מזגבעלשהיה ,הלוייהודהר'נאדה.גר
 ,ישראלבקהלחביברעיםואישונוחנעים
סוגות-ולעגהתפארותמשיריהיהרחוק

הערבית.השירהבתורתגםפסולותשנחשבו
שירימעטיםכהמהשוםעלאיפואמובן

לפי-המונה ,חלדיבשירתושנינהסאסירה
מאותכשמונה-פליישרפרופיאומדן
כהעדמצאנולאההתפארותגתנסושירים.

כשעשועלאאפילו ,המשוררמשלשיר
שיריבענףשליטתולהוכיחכדי ,ספרותי

ואם"נצדקהשירהואמפתיעזומבחינהזה.

הואבתים.ושמונהשלושיםהמונהאוחרת",
שתצלום ,ויחיילשירישלכ"יואןבדיוכלול
למכון·המועצותמבריתלאחרונההגיעממנו

הלאומיתשבספרייהכתבי·הידתצלומי
המשוערלפי .) 1331(סימנובירושלים

ריה"לבעלות .הט"זבמאהואןהדיוהועתק
ציינ;שדיילבספק:מוטלתאינההשירעל

(ליקשהוציאבדיוואןויחיילשידיברשימת
ב"אוצרדוידזוןגםובעקבותיו ,) 1864

 .) 575<נוהפיוט"השידה

"וקאלהכתובתקבועההשירבראש
משקלו:מתפאר].כשהוא[אמדדא' i:מפת
עלמעיבהבשירהמליצה •והסועדהשלם

אם .השירשלחיבורוברקעשעמדהאירוע,
היאאמורה ,חידישלהיאההתפארותכי

יריבים,חבורתכנגדומכוונתרבים,בלשון
אותםמכנההואבשמם.מפרשאינושדיה"ל

אתומציג ) 35 (מחבלים"קטנים"שועלים
כנגדלבינם:שבינוהחריפההניגודיות

הואעליולהטילמבקשיםשהםהאבנים
פוסליםשמלכים ,שלוהפארהריאתמעמיד
למעלותיווהכוונהיקרות, ..אבניםמהם

פוניםהם .) 6 , 4 (למלכיםמופתהמשמשות
-הואואילולחמדנות),(כינוי·תבל"ל"בית
 .) 8 , 5 (שלותבונה"ל"ביתםינוהרנשיאים

שרהמשורר .) 1 (םיובוערסכלים-ביניהם
ראש .) 35 (בשמיםעישבנילכוכביואדון

 _לותלויהשרציםשלקופה-מתנגדיו
מתקדשיםהםחבורתוובני ,מאחוריו

דווהאשהבדםלטובלהמשוליםומיטהרים,
) 26 (. 

שנפלהשהמחלוקת ,לומרישהשערהדדך
שירה ,לשוןבענייניהיאיריביולביןבינו

בלשוןדופילהטילמנסיםהםוהלכה.
תועלתמפיקיםהםכיטועןוהוא ,שירתו
ב~מינו'שמנובביתצפוןלכךרמזממנה.

בןשלהשירלביתהמקביל ,) 18 (באקדחם'
בקראי(נחרעליהם'ב~מי'~טףגבירול
הואשהמדוברמפורש,ושם ) 32גרוני

והלכהבדתהפלוגתאעל .ולשוןבשירה
לחכמיההכרעהאתלמסורמציעהואביניהם
 ,) 2 , 33 (התורה

מסייםשהואספרדבתקופתשירשלדרכו
באוזנילהדהדשצריכה ,·ביטויעזתימהבחת

ימיםהשירזכראתבלבוולשמורהקורא
גדולה ,במיוחדהתפארות,בשיררבים.

הדברכןלאמרשימה.לחתימההציפייה
בחסרלקהשהשירלהנחה,מקוםיש .בשירנו
מלא.אינווידינשבונוסחו
שףקערבומאמץבמקורמטושטשהשיר

טעויותשנפלוהנמנעמןלאבפענוחו.
ניקוד •הסופדבהעתקתגםואוליבפענוח
יואבלדיאמורהתודתיהוא.שליהשיר
והציעהשירנוסחאתשבדקהלויפנחס

אחדים.תיקונים

ארחותואםנצדק

מ'פתכראוקאל

 O;lהן /עקלףןה r,י~ךח;תן~ם~;ןק
סכלףכפתאיםבניהם

 /~זאת~ך~לילים T~פףק Tןלא ••~ק•~

.~ ry לף 9#ןם 9 כ;:;ה~הך~ם~ם
:} v/ זג ר~;~~יןטף~ry ךא;ךזגךם/ j( ך;ם

נפלףבפיהםףמשכנם
~ת /ז;ךקיםם ryי ג~:~ל •-.ל~מק T ם~~ר.

יפלףעליהםעלהאבנים
~יס / ת~~~~יןך~ם ל~~:ל~ית ף·ל~~ 5

 ףל~ג;:~~רים !Vךדכזי;;rז
משם /גבהףתלףליםפאירינףהרי
 • T T : ~לכ;t~ ת;ך~~:~ל:;כים•~

שףלי /בלע.דישמציםכנףתמצאףלא
 .. .. : : .לף i'גזר םד~;:~עיל.ינ~

ביתעד /נהדףנג~דיםח~ףתינףנסאל
 ••--: Tאחל~נ-תיבםתבףנה

 /לעת )?(אשאנחנף-,:~,אהאנזזJיםאם
 •• :אזל~ :אנזס;םנאפלינף T~זל

רנף. 1 •;א~העלים T.ז.בףל ;~ w:_על~ם~ם 10
 . .צהלףלאנע.ל~לאנשי"ם

#ל:;כים 1 · 7וק~ןיןנףזנק /o ~·גע,;יה.~ם
ללף rל~ד:םע.דגיסם

ח;ןים /~םז;תןא;ך;ר i]Qר Q ח:.~ם

 .~~לף~ג~ל~זנ~ר~ן
~~ךףא; /ז;ת q ~~ןע,רףא; ףד~ג;:~~ם
הףללףא;טפשףא;

 w I,0~ע.לה iJד~י ד~~_:יל Q:pם iהן

~ ;l לף 79~ך.ךךןיו
לףל.י /ן~םק~~ה~ס,וגתגא )jוק:מףת 1 5

זחלףוזחללנםחמת
ד;ןם /ךכף;נףן~~ה~הףן~תד~ל.י
~ע,לף~,;גיסע;ןך;ע;ך
 /~vןם~עי~ה )?(ןה ryגש;ן 7ח~נף
ןלף iJ:נ;ו~זירנף Eי,~קרה

w שף_ריךק~ריסם. ף~~~~~ינףוקנף
כללףתלאיםכתמינף
לב·;בינף.ואשפת;ןל~רננףחרבם

 •• T :כפזל;ברסנו~•[ל~פת;תם]

~ךזגס /ק;ל 7גכזל.ה T.ר.יס iV! Tל~ל •ם~ 20
צללףגשברפעמינף

 /ןליריקtי~סבףןי~ T ~ג.•י i ה~••~ד
תפלףנפחתעישבראשכב;,

לזנם /ף~י ך~די~;:~-~יי°ן i;ית'ד 1 ל~~
שללףלבב;תואבירי

w :;ר~ןן~ל ~ב.ג~T ע,ן;ם~~,;, / w י~ה
rכןלףרים l;ג, )?(ל~י;ך

ןר [i /לחנ;ות;ןהזבף fעיםף;דל.כף
;;לף~מ;ר;ת~ג~גי

26 
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 /ואםס;גרהיששצרנפתחהאם 25
 ·~לף w )?(~זpא;לה~ים i ~ ,.;ג 9 ~

הםך t5 /ןיו qt5~ד~יםקף~תמף q:נ;ו.ג
יט:פלףעתבכלדרה:פדם
צל / ל~~קךש:~יהדף•ים Tד~ V/ TTרי.~~

ז:זןלףזו~דנכםים rר ?i:ב
~יך /ז:יחזףן~לה;תלרים i ~ג;שף

דללף;רב n:פגהר;תיכם
ף~~ל /r:יןעףן'צדןןת ...ע~:ז ל~~גשף 3 0

שאלףלבבכםאמראשר
 /ברחכםעל-אמת ת;·ך~~:ים;,אצר
 ...-:ז-י~ע,לף:ךת'ף:גת;גף ם~~~ג.~ת

:P ~:ס~~ה /ן:גרת;ןה ת;, 9מ;ף;כנ;ים ז
תנע.לףהשעריםואתם
תלמףך /וכלףמשנת;•הלל Tבז;לף•~א
~ w יIJ ~~קנלף •~עףןה י: T -: 

 ם;;י~ס;קינף /ל~~דת~ע,נף ר;; p:~לם .
ג;ללףהררים

5 3 : n י'י~;~ש w 1 •לשףצ:שי~גגידי 
i ז:ז;לףא;ז-ייק,נףקזו~יםלים

ז-יי w iגאףםצל:ריעףןצם~ד;ל.י wף:;ג
 .קףןלף ]הל;ד~[א; i; ~~ד
ף;זיבל w iגע,ב;רל~ים P::בחז;א,מףלא
w יבr ג~~לף;~יזגת
ף;·;זף~זקןהמאסף[כי]ר; eyףב

~~ךלף.~,גי:ב~ןלים
פירוש

'ואן'כמשמעות ,אף·על·פי-ואם 1
הערבית.

ס.ג,מיכהעדה"כ-עקלוישרה
הישרה.הדרךאתמעוותיםעניינו:

לכל.צולהשיעשוראבייע:פירש
 •למשוררכינויהואאולי-לשחק

דימובהתפארותם, ,ספרדמשוררי

שעהבמרוםהסובבלגלגלעצמם
תבל.שוכניהםשאחרים

כשלו.סעו,-פקו 2
נסעהלא-פליליםנפרקולא

 ,) Tנח,ישעיה<עדה"כבמשפטנו

שמושהםאף·על·פי-ונויהםואם
בשסףתם.מנסחם

שבועתעלשמדוברדומה-ונו'פשטו 3
שלהםערךיקרבענייןשנשבעושקר

לירידתגרמווכךהכשילם.ופיהם
כבודם.והשפלתקרנם
עדה"כ'שבועה'.במשמעות'ימין'

לדודאגווןעייןח. ,קמרתהלים
 56עמיחייבסקוס,מהדורתאלפאסי

 • 35 • 30שר'

והו.דצייל:אולי-ואור
משליכיםהםלשווא-ונו'ריקם 4

עליפלושהאבניםסופםלמרום.אבנים
מבקשיםשהםלדופיציורפניהם.
הדופידברשלובסופובאחרים,להטיל
בהם.דבק

ליביתא.לף wשיעורו-ונוישאלו 5
אצלהלחפששאיןאף·על·פיתבלי,
ששקריהוכחו iתיואזהאמת.את

במחשבה.וגםבדיבורגםכפולים:

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

הספרדיתובשירההערביתבשירה

וכאויבתכבוגדניתתבלמיוצגת
האדם.שלמושבעת
<עדהייכונישאיםרמים-גבהותלולים
כב). ,יזיחזקאל
 1 7<עדה"כיקרותאבנים-היקרות

מעלותלוהכוונה .)ס ,זאמלכים

נעליםמשמשעורך ,ריביאישאתה,
עודבמקוםהאדונים,רגלילכפות
 1השפלההמציירערבימוטיבבהמה.

בהן.יניןימצוהמשוררשביתסוברת,

(שמותרעושםדיבה ,דופי-שמצים

כה),לב,

הואשבנוהיחידהפגם-ונו'בלעדי
 1 9 ,אויבינובדםמוכתמיםמעילינוששולי

המוטיב .הגנאידרךעלשבחזהוהרי
הערבית.השירהמןשאול

שלנוהחייםדגלאל-וכר'נסאל
לביתמגיעיםוכשהםנשיאים.נוהרים
שם.אחלםתוק~יםהםשלנותבונה

 .חנא,במדברעל·פי-חיותינונס
'גיר.יגםלקרואאפשר-נס

 20<חסידהלקויהמשקל-נתיבם

תנועה>.

לישעיההגאוןכתרגום ,כבשן-אור
האש.במקור:-אשס.לא,
דועכת,ףשזtשנשעה-ונו'תזללעת

להלך.יכוליםאנשיםבחשכתה
 21הראשון •לשוןמשחק-אזלו ,תזל

 ) Tס,אשמואל<על·פייחלףיבהוראת

(ח"אבאגרונואלפאסידודוכפירוש
 ,הלכו-והשני ) 32שר' 53עמ'

בארמית.כהוראתו

השמיםיסתירואם-וכר'יעליםאם
אתבארץמאורנויכסההשמשאת

קשה.-בעליל •יריבינו
י.א,חבקוקעדה"כ-ונוינעשהאם

 22וקלס,שחוקדרךנעשה,אםשיעורו

אתיבזזוהםמלכיםידידינואת
 •יריבינושלותכשיטיהםמעדניהם

לוקהכשהלבנה-ונו'יחסראם
 2 3אלאזהאין ,העיןמןנעלםואורה

זאת.שעשוהאצטגניניםמשעי

משהונגרעאםהכוונהבנבליהם.
תוצאהזההריהמשוררחבורתממעלת

בלב.דתחבולהשל
יח.כה,במדברעדה"כ-בכלובנבל
-ממחזות .ושפלוסנף 'R-צערו

 .גדולתנומךא;ת
יכולת.וחוסרידקוצרגילו-קצרו
ונשתסו.דעתםנשתבשה-הוללו
ספלו.במקור:-ספשו

 26ההולך ,אווילגם-וכריגםהן

המשוררבמעלתיודהבעקבותיהם,
-בדרךגב,במקור:-גםואנשיו.
תנועה.חסידה

לצאתסופומקנאכל-ונו'ימות
הםאךותחייה.מיתהבחינת ,מקנאתו

ארסםאתהמפרישיםלנחשיםמשולים
כד).לב,דברים<עדה"כוזוחלים

היהודיתהלשוןדגלי-ונו'דגלי
אבל •אותנודוממהיהודית>דת(ואולי

יתירה.

י.י,דזכריהעל·פי-ראמה
קשה.בית-וכר'הננו

'גדלה.'גםלקרואאפשר-נחלה
באפםנויבשמשמנו- 'ונושמנו

משכלליםשלנוהזהבטיווקיש ,חילר
שהיריבים ,לומררצהטים.יהתכשאת

 .המשוררמגדולתתועלתמפיקים
ההשלמה, .בחסרלקההסוגר

השערה.דרךהיא,שליבסוגריים,
ה.מא,איובעדה"כ-כפלוברסנה
כשהןשפתיובכפלרש"י:פירש

חוזרהכינוי-ברסנהפתוחות.

לשירישהכוונהכנראהליילשוננו'.'
ועניינםשלשונםכותבים,שהםסטירה
 .המשוררמןלקוחים
חוזרהכינויאולי-שעריה

דחוק.המשקל ,, .ליילשוננו
הולםהרגליםמדרךהד-ונו'לקול

ברעש.

שוקעיםהיריבים-צללוברגש
הצעדים.בהמולת

ג. ,דתהליםעדה"כ-ונו'מהעד
שמתםמתיעדעזרא:בןפירושהשווה

זהיעמודולאלכלימה.כבודי
כייהיה,ולאיקוםולאשאביתם,

כזב.תבקשובאמת

ונשגבנעלהכבודי-ונו'כבודולי
ואםבשמים.עישכוכבעדומגיע

בפחת.תיפלומשםלהורידותבקשו
ולכבו.דבמקור:-כבודולי

והחכמה.הבינהלהיכל-ביןלבית
אמורה"ומי"-שללולבבותואבירי

זה.דיבורעלגם
 .ו ,ערתהליםעדה"כהואהלשון
הכלימםלאכסילושוםלנסחשכבו
יכירםלאכךמשוםשנתם.הזידולא

והתורה.החכמהבשערימקומם

-לפיכךעצבים.במקור:-צעבם
כן.לפיבמקור:

כעוזביהנודעיםאתם,-וכר'לכו
כמושיםבציציםוהתקשטולכותורה,
 .גפןזמורותשל

על·פיהואהציור-ונו'נפתחהאם 2 5
משאולהיס.יג,ירמיהכב:כב,ישעיה

מחבא.במקור:-

אירוניה.לשון-יתנחמון
לחטאיםכינוי-אחריושרציםקופת

של"קופההמאמרעל·פיולפשעים.
כב(יומאמאחוריו"לותלויהשרצים

 • )ב
חבורתם.לראשהכוונה-אחריו

תקנחלהםאיןהכוונה-ונו'הםאך
הרעים.ממעשיהםיטהרוולא
"סובלהמאמרמעין-ונו'דרהבדם
ירושלמיא: ,סז<תעניתבידו"ושרץ
-- 45בעמ'המשך

18 

24 

27 
 ' 93יולי
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Cl8 -~1 ~ אבדו,חתחםמדוע? 
לבביתרות

סרפדיהסוביהתאבדו'הםרוע-

השואה?תקופתשלומשורריה
מדועלוי?פרימוהתאבדמדוע = ==
צלאן?פול
אךלעולם.נדעלאכךעלהתשובהאת

שהםבדבריםממנהמקצתלבקשאנוחייבים
כתבו.

הרואיםישרב-עוצמה.משוררהואצלאןפול
בשפהשכתבומשוררים"הגדולאתבו

אינםשיריומרבית .בתקופתנוהגרמנית

ורחוקיםשוניםאנשיםאולםלהבנה,קלים
יושבת .שירתוואלאליוקסםבחבלינמשכו
קמרון'אסתראחת,אשהבארץעמנו

עמו.פגישה 1האוסוביוגרפיבספרההמתארת
באמריקה,נוצריתלמשפחהבתעצמה,היא

ביתגרמלמדהויהבגרמלנסעה
דוקטורעבודתאתועשתהבאוניברסיסה,

אלנמשכההיא .צלאןפולשירתעלשלה
חייםבאורחבחרההתגיירה,היהדות,

אםיודעתאיניבירושלים.וכשתקעהמסורתי
שם.עודנה

בחינוכורומניה.בצ'רנוביץ'נולדצלאןפול
 .שיריואתכתבבהומביתהגרהלשוןנכללה

כמושלאעבודה.במחנהנכלאחיסלובימי
ההשמדה.למחנותהגיעלאהואלוי'פרימו

פולשר.דוהואבשואה,ניספרמשפחתובני
אתמאודהעריךהואבארץ.ביקרצלאן

שלאהרגישאבלהחלוצי'הציוניהמפעל
לאירופהחזרהוא .בתוכנומקומואתימצא

שלאמביתויצאאחדיוםבפאריס.והשתקע
בבגדיויצאהואהסיינה.מנהררחוקהיה

מותו.אתמצאובולנהר,וירדהתחתונים
באחדשהביא " 77ל"עתוןתודהאסיריאנו

את ) 1993אפריל , 159<מס'נותירמגליו
במקורהמוות","פוגתצלאןפולשלשירו

רב-אומןהואהמוות 2תרגומים.ובארבעה
פולכותבלו'כחולותועינייםיהמבמגר

ששורקגרמניעלבשירומספרהואצלאן.
על-מנתשלו'ליהודיםשורקשלו'לכלבים
ואםלמחול'וינגנובאדמהקברלהםשיכרו
לאשםכיבעננים,קברלהםיהיהנגןייטיבו

כותבהואערבייםובשעתבצפיפות.שוכבים

לאפרמרגריטה,שערךזהובלגרמניה,מכתב
שולמית.שערך'היה

ואפרמרגריטהשלשערהזהבשלהמוטיב
ואףהשיר'בכלברערשולמיתשלשערה
קצרותהןשבמקורשורותבשתיאותומסיים

אתלבטאקשהבעבריתואילווקצובות,
כלקצרה.הלמותבאותהמובנןמלוא

טוביםהתרגומיםוכל-המתרגמיםארבעת
האלו.השורותשתיעםשרו-ונאמניםהם

זך:נתןשלבנוסחאנחנונאנבחר
גרסהמרשערךזהב

שולמיתשלךהאפרשער
אתאךמרגרסה,שלשערההואזהובעדיין

להחיות.אישיוכללאשולמיתשלהשיער
שולמית.שלבעולמהבחרצלאןפול

הגיעהואבאושוויץ.היהאכןלויפרימו
בימירגע.שלבחירהמתוךלאושוויץ
איטליהעלהשתלטוכשהגרמניםהמלחמה,
 .במקצועוכימאיצעיר'אישהיהמולדתו'

הפרטיזניםאללהצטרףחובהחשהוא
הנאצים.נגדשפעלוהאיטלקים

 .שלוהחוליהנלכדה ,· 1מאקצרזמןכעבור
חייליםעל-ידיהוקףבושנמצאוהבית

 .בשבינפלההפרטיזניםוחולייתגרמנים
שהואלהצהירבפניו:עמדוברירותשתי

איטלקי'אמראילו .יהודישהואאואיטלקי'
בחרהוא .איטלקיכפרטיזןבמקוםנורההיה

למקוםנשלחשכך'וכיווןיהודי'שהואלומר
לאושוויץ.והגיעאליו'נשלחיםהיושיהודים

המלחמה.שנסתיימהלפניאחתשנההיהזה
בלבלמחנה,הרוסיהצבאלכניסתסמוך

מערבה.והוצעדוהאסיריםהוצאוהחורף,

אבד ',,המוות"מצעדלושקראוזה,במצעד
משוםניצלהוא-עצמואלברסו.הסוג,חברו
שלבמדורוהוחזקבסקרלסינהחולהשהיה

חולים.
הואלויפרימוכיגולדברג,לאהפעםאמרה
אינהשכתיבתוהשואהסופרימביןהאחד

במלואספרותזובלב.דמתעדתכתיבה
אמרההיאאותה.קוראיםאנווכךמובנה,

לפרסוםזכהלוישפרימולפנירבזמןזאת
לאחרמידספריואתכתבהואעולמי.

אותוהקורותעלאדם?""הזהוהמלחמה,
שלהמוזרהדרכםעלגה"'ו'ההפובאושוויץ'

תחילה-איטלקיםהפעם-שבויים

אלבדרך-לא-דרך'ואחר-כך'לביילורוסיה
עדשניםעשרותכמהעברומולדתם.איטליה
לתודעתונכנסוכתביוושאראלהשספריו

שנית,הודפסוהםהקוראים.קהלשל
שפות,להרבהותורגמוגדולות,במהדורות

גרמנית.לרבות
במקוםאחת.שנהבאושוויץשההלויפרימו
בתארכהשהותואילוכיכותב,הואכלשהו
ביעההסזואחתשנה .חייוצאהיהלאיותר'
לימים, .וכתיבתוחייוכלעלחותמהאת

הגדוליםהסופריםלאחדונחשבכשנתפרסם
אליו.לכתובגרמניםהתחילתקופתו'של

עמושעבדכיווןאותו'שזכראחדגםבתוכם

ההשמדה.מחנהשלהכימיתבמעבדה
אכן ' 3והניצולים""השוקעיםהאחרון'בספרו
הגרמניםעםזולהתכתבותאחדפרקמוקדש

אליהם.ותשובותיולוכתבושהםמכתבים-
שקיווהמכתביםכותביביןבוודאיהיו

בתוכם-יותרומפויסמתסלחניתלתשובה
ביקששאףמאושוויץגרמניכימאיאותוגם

לויומפרי •עמוולהיפגשלאיטליהלבוא
שעשואחריםגרמניםהיו .לומלהיעתרהיסס
הפגישהוכאשראיש.לאותוכתבממך'יותר

כילפועל'יצאהלאהיאסוףסוףנקבעה
מתועדזהסיפור .נפסדהגרמניהכימאי

לוי'פרימושלהאוטוביוגראפיבספרו
 .המחזורית""הטבלה

הואלוי.פרימומחמירהגרמניםעםרקלא
מכלויותרהקרבנות,עםפחותלאמחמיר

ביןעצמושהואהעובדהאתעצמו.םע

בספרו .לזכותוזוקףהואאיןהניצולים
ממנוגרמבוידידעלמספרהואהאחרון
שעובדת"אי-אפשרכיאותולשכנעשניסה

שלהצטברותאומקרית,היאהישרדותי
שטענתי(כפיהטובמזלילישזימןנסיבות
ההשגחהשידאמרהואטוען>;ועודני

שס~מןאדםשהנניבדבר'חיתההעליונה
ואמסורשאכתובכדינבחרתיואולילהיבדל'

-בכתיבה?עדות

"נראתה-לויפרימוממשיך- ,,זו'"דעה
בעצבנגיעהכמוליהכאיבההיאנתעבת.לי

עלשדיברתיהספקאתוהחייתהחשוף
שלבמקומוחישאניהייתכןקודם;אודותיו

שדחקתיהייתכןאחר;שלחשבונועלאחר'
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למעשה.הרגתיכלומר ,אחרשלרגליואת
הטוביםהיולאהריכוזממחנותה'ניצולים'

טובים,למעשיםמראששנועדואלה ,ביותר
ומהתנסויותייעינייממראהבשורה.נושאי

בעדיפותהנכון:הואהגמורשההפךנראה

האנוכיים, ,ביותרהגרועיםשרדוראשונה

הפעולהמשתפיהרגישות,חסריהאלימים,
זהאיןאמנםהמרגלים.האפור','האיזורשל
בענייניברזלכלליהיוולא(איןברזלכלל

נכוןכלל.זהגםואף·על·פי·כן,אנוש>
שמתגודדכמיאבלמפשע,.חףשחשתי
נמצאתיולפיכךהניצולים.ביןבאקראי
עצמיבעיניהצדקה,אחרמתמידבחיפוש

 ,ביותרהגרועיםשרדוהזולת.ובעיני
ביותרהטוביםביותר:המסתגלים ,כלומר

כולם."מתו
לפניכשנהלויפרימוכתבאלהדברים
שהותוימיאחרשניםוארבעארבעים ,מותו

באושוויץ.

אםצודקיםנהיהלאאוליאף·אל·פי·כן
ורקאךלויפרימושלההתאבדותאתנייחס
כדיתוךההשמדה. .במחנהההיאלשנה
קשורשאינובאחדנתקלתיבסיפוריוקריאה
"זמןהסיפורשםכאלה.ויש-בשואה
איטלקיבדיםסוחרעלבומסופר 4שאול".

שלושיםומזהחמישים,כבןהואג'וזפה.ושמו
 ,אחדערב .בחנותובדיםמוכרהואשנה

טרדניתקונהלוגזומנהיום,שלבסופו
לבחורהצליחהולאחנותחצילושהפכה
היה.עייף"וג'וזפהב.דשליריעהלעצמה

בדים,ממכירתעייף ,גברתיכןמלומרעייף
עייף."מלהיותעייף'וזפה,גמלהיותעייף
וביקשגברשלקולענה .הטלפוןצלצלוהנה

מןבאדיבותנפטרג'וזפהעמו.פגישהלקבוע
החנות.אתוסגרהלקוחה
בגילוהיהקרוב •לביתוהאישבאלמחרת

 ,מאודהרבהעליושידעונסתברלג'וזפה,
סבלנותופקעהלבסוףהיום.ועדמילדותו

למטרתהאלמוניאתשאלוהואג'וזפהשל
 .בואו

האיש.אמר ",אותךלהרוג"באתי
פעמיםמופיעמותורביןאדםביןהמפגש

הואבדים,"למכורהואשלךשהמקצוע
שאין ,אותומרגיעגםהואלג'וזפה.מסביר
"רק .ממשזובשעההדבראתלבצעבדעתו
וסוגריםהולכיםאנוהפקודה,מגיעהכאשר

עניין,"

ידעהוא-לתשלוםמקוםשישרמזהאורח

קיפל-ג'וזפהשלהכספימצבואתבדיוק
לכיס,אותהותחבבזהירותההמחאהאת

 .לושונותוצורותובאמנות,בספרותרבות
כהשליחנבחראי·פעםאםמסופקתאניאך

אישהמוות:למלאךנציגלשמשמוזר
כמושליהמקצוע"זה .פקידסתם ,אפרורי

"זמןהואזמנומעתהכילג'וזפהריהזכ
~לאב;לו:ההמרחקמהלדעתביקששאול",

ונסתלק.מוניתהזמיןרג'ה,.רה
שלמדוקדקתיאורביןהמופלאההמז;גה
למרחקים,הממריאהמחשבהוביןפרטים
צרמה .לויפרימושללכתיבתומיוחדת
אתתוםעדלמצותשלאהחליטעצמושהוא
 •השאול.הזמןמכסת

הקיבוץהרצאת j "גולםשלעצמיניתוח" •קמרוןאסתר . 1
 .המאוחד

הושב,בנימין ,שביטעוזי ,זךנתן :הםהמתרגמים . 2

רינקלר.רדמנפ
 . 1991עובד,עםהרצאת . 3

 . 1988קריאה",סימן"ספרי :שאול""זמן . 4

טנאישלמה

חנופה

(בלדה)

 f ל~~~ל~לה fזהיר Tלאזגל~ך

ל~.ךץ.~~זג:ם~~זגט
עי~:ם,ז5ל.ףע וr.~ב;ה~יטף
רת._. WiJז5תש w ~ iה:;בין

לזpר;~ים, י:~ז;ך qל~שק
הנכפים. ,;עא;ת;נשאףלא

 ,ר i ל;~-לע;מ;~זגר ,ר i~ם
 .ת;מ~~ [iמ;~יא-ז5ל;ף 1J ~5ז

ןחןי 9Qל~צ;אהזגן~ךה 9 ~
 .;לשאונףךנ;תנעינים

 YW !נ' W ?ה 9 .ג,וו~ך~ע, ר-~ך~
:p לי~ן, :p סדיוגלס;כי:ן 7לף~. 

ד 9qןחןאת wלןל~להי;ם~חלא
 .ה~~~ iJר Qq.ןת, WiJנ;~עיגי

 ,~ל~ר iJר~~ח ה;:~ ה~~ l wכ/'"
-נאוהמרת-אחר;ניםפרכףסים

• : • -:-• : -".' T T f 

- : ך~?~ iJז5ת~ליוף Qך~~א
נ;~ש [iי;נ; 9 ~נ;~עי~יוחן א~~

:גקש 7~יל, iJ ?~יף, QiJ ?ל,זח;ל,
 .כנפיול;כשאנךף ,נפש;על

 : T T T : "". :נ--
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=-= ~1 ~ 
היהודיםחממתאתי rיסדונוונציה

דוןזיוה

בביאנלה'הישראליהביתןעל
עפרתגדעוןהאוצר

גבע.אביטלוהאמן

האירועפתיחתלפנינכתבותאלהשורות
צאתלפנישבועותוכשישהבוונציה,
טבעזהוביולי-אוגוסט.אי-שםהעיתון'
בתקווהזאת,ובכלבירחון'הדברים
היאהדימתחרים,איןדעתישלעניות

לפניכם.

 .זולכתבההכותרתבבחירתהתלבטתי
"חקלאי-ובמאי""משודד-ואיכר" :רציתי
ועלהרצלעלחשבתיואזוכהנה,כהנהועוד

אתשמייצגתהחממהועלהציוניהחלום
שיצא.מהויצאישראל'

ישאבלשם.הייתילא-הוגנתלהיותאם
 :מקלותנסיבותכמהלי

כדילדאות"צדיךליאמדלאאחדאף . 1
להאמין".

עפרת.לגדעוןטובהמקשיבהאני . 2
 .בחייחממותכמהכבדדאיתי . 3
 ...מהעיתוןאותישלחולא . 4

עובדהכבדהןוהחממהכשהביאנלהעכשיו
עודהואלעשותשנשארמהוכלבשטח,
אוביקורתית,גחמהעודסובייקטיבי,ניתוח

יהדהדשהענייןבדוד'-יומרניתתזהעוד

שלאמהאךוייעלם.יפרפרמעט,עוד
הואהזההמפעל-וייכתבייאמד

והוגההיסטוריון-אמנותשלפדי-דוחו
כאקטדופןויוצאנועזמעשהשעשהדעות,

ופולמוסיםמחלוקותהמעודדגדול,אמנותי
לתקופה.נכונים

החממהמעשהאתמאפיינותגישותשלוש
 :עפרת-גבעשל

הכוללרנ-הפסיכולוגיסטיתהגישה . 1
 jהאמןואישיותהאוצראישיותאת

האינטלקטואליות'חרדותיהםעל
והעתידיות.החברתיות

שויההיסטורית-התפתחותיתהגישה . 2
 .בתקופתוהאמן

חיבור·שהיאהפילוסופית,הגישה . 3
והשנייה.הראשונהלגישהתזה

ידאלהכלעללענותמנסההיפההקטלוג
שכתבהטקסטגולשלעתיםבהצלחה.

אךקלה,ולמסיונדיותלאפולוגטיקהעפרת
מלחיצה.אליטיסטיתלפטרונותלא

סבירבמינוןלהשתמשמשכילעפרת
ובגילוי-לבו.שלוהביטחון"ב"חוסד
מאנשימבקששהואהחיזוקיםלמשל'
בדייטבדג,שדהברזל'אמנון :(כמומקצוע
מסוגהםהחממה,לרעיוןועוד)מסג,אחרון

כטיוטותמצניעהיהאוצרשכלהדברים
אותםשיטחעפרתהגדול.האתוסלקראת
המיקרוסקופ,תחתזכוכיתלוחעללפנינו
 .להציץלנוומדשה
שלבחיים"המעורה"האמנות-מסקנה
עפרתשלהתלבטויותיוגםהיאגבעאביטל
במעשהעצמוכורךהואוכךכאוצר,

 .פד-אקסלנסאנושיכגודם"הלא-אמנות"
דףמכלמקריןשעפרתהשליחות,תחושת

שמואללסיפורכמעטמקבילהבקטלוג,
למשוחאלוהמצוותעליושקיבלהנביא
אךהצאן".ש"מאחודיהנעראתלמלך
בקיבוצולואדונהשהיסטוריהגבע,אביטל

ושקטצנועטהור'אינוכחקלאי-אמן-מחנך'
צעדכללתעדדאגגבע .שלוכתדמית
בקיבוץשעשהוץ-אמנותי hואמנותי

כלאתבמוזיאוניםהציגכבד ;לוומחוצה
פסנתרכמוכויס)(בנוסחהטרגייםההיבטים

בפורמלין'פדהלשוןבסוכר'מכוסה
-ועודמשומדותשחורותמגבעות
הבורגנותעלהקיטש,עלמסיביתכמתקפה

עפרתכאשדהאמנות.שסביבהפטפטתועל
עליועובדיםהחלטתו,אתלגבעמעביד
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 .בנייןורשתבטוןשוכבת,אשהסדומי'-דודאילנה

נעתרשגבעעדעצביםומורטייגעיםימים

לקבלכיאותזה,"על"לחשובמסכיםלו,
מרוצהלאמההצעה,מרוצהזה,את

הואכאשרדבר,שלובסופרמההצעה.
 ...תנאיםואלותנאים.מעמידהואמסכים,
לענותמה"אר.קיי,לגבע:עפרתאומר

נעתרתאיך .אותישמתחקריםלעיתונאים
 "?אמנותיתבתצוגהלהציגפתאום
להם,"תגידגבע,ערכה "'כךלהם"תגיד
 • 11אמנות.זרשחקלאותחושבשאני

 '?חקלאותהיאאמנות'האם ?להפך"רגם
הטענהעםכשאבראאנשיםיתמהו

אלראחזירםאענה,בדיוק,לאהאביטלית.
למדנושבהםללוגיקה'המבראשיעורי
זההאיכהתחבורה'היא'טיסהשהטענה

כךטיסה.'היא'תחבורהההפרכהלטענה
עשייההיאמסוימתחקלאיתעשייה

יותרכוללתשאמנותהגםאמנותית,
קטלוג,גבע",("יומניחקלאית."מעשייה

 .) 28עמ'

 :ככתבהשלאלכותרתאותימחזירזהכל
האמתכלעםכי"חקלאי-ובמאי".

מלפפוניה,דרךנושאתשהחממהוהבשורה
העוסקמרתק,מחזהלפנינודברשלבסופר

במחזרתהאדמהופולחןהחלוץבמיתוס
דם"אדם,"אדמה,בספררההתיישבות.

אתעפרתברדק ) 1980צריקרבר(הרצאת

רעדהשכייההעלייהמאזהחלוציותגלגולי
למצואהיהאפשראיאלה,בכסיבות .זמננו
שלמהחממהלביאכלהיותרמתאיםמשהר
זוהיעפרתשלמבחינתו .שמרעיןקיבוץ

הפרטיתהמונודרמהגםוזר .חזרןהגשמת

 .שלווהציונית

לרגע.לזהנניחועכשיו,
לחוריהשליהרשימהאתמוליכהאני

התזמורת :התרבותבהיכלמרסיקלית
-מקהלותשלרשהצעירה,הפילהרמונית

מפרנקפורט,ססיליאןאגודתמקהלת
באךומקהלתמהיידלברגבאךמקהלת

רקוויאם :היצירהסולנים.שכימרררצבררג.
 :מכצחברהמס.ירהכסמאת 45ארפרסגרמני

שלהעיקריתמטרתה .קאביץכריסטיאן
כגנישלצעירדורלחכךהיאהתזמורת
לתזמורתעתודהולהכיןתזמורת

איזוקולות.אלו .הישראליתהפילהרמונית
מןזורםאדירמשהרצלילים.אלועבודה.
היאהעשייהעצםאם .אליךהבמה

לאלמהלעצמי'חושבתאניהאמנות,
מעטבתוספת ?ישראליתמקהלה

"דןהאופרה(אולילרקאל-פטרירטיזם
ביאכלה.יש- )?לברימרקמאתהשומר"

זהביאכלה ?מרסיקהרגע,-תגידואז
ככסלאגםזהאבללא. ?מקהלותפסטיבל
אביטלשלסירובוכאןחסרחממות.מנהלי

הפכהשכברבמהחלקלקחתלהמשיךגבע
כאמנותהאמנותית.דרכו-עורףלו

להיותיכולהחיתהשלוהגדול"ל"סיררב
 .מענייןפרסט-קרכספטראליאקט
-'שברלעידןמתקרביםשאנולהביןצריך
חשובפחותהאמן-ההגזמהדרךעל

והוא 'קרלרסאלייוצרהואהאוצר .מהאוצר
הזיתיםבשמןישלמשל, ,אםלהחליטיכול
בשבילמספיק "אמנותילא"אקטפולולש

עבר"גםצריךשמאאר .והיוםהאמנות

זההאם ?גבעאביטלשלזהכמראמנותי"
באמת?חשוב

אפילוג
המרןהאמניםהציגובקאסלבדקרמכטה
והומוסקסואליות.אלימותאיררטיקה,
שדמןסינריבכיר-יורק,רריטכיבמוזיאון

הגדילהתל-אביב)במוזיאוןעכשיו(המציגה
מפלצתיים,לממדיםתותביםמיןאיברי

גברי"עירוםמייפלתררפשלוהצילומים
אףמיניות.וסטירתגזענותעלרומזיםשחרר"
מביימיםמוסריות.בשאלותעוסקלאאחד

להסתובבלקהלוגורמיםרצחוסרטיהצגות
וכאן,הרוצח.אתולחפשהפשע"ב"זירת

לכרומביאשכזה,עפרתגדעוןפתאוםבא
כריכהודגיעסיסייםמלפפוניםירוקים,עלים

לחגשליהטנאזה :ואומרקלי-סנפיר
אותרשראיתיליכדמההביכורים.
סביבבייגלהעםישיר'בשידורבטלוויזיה,

 • ?דר.היהזהאוליארהראש,

LA UL TIMA VERA 

דוד·סדומיאילנה
 .יפויקונפורטי·פארןגלריה

ברעננההקטן""ביערפיסולבתערוכת
אתאילכה-ךןך-סדרמיהציגהכיפרובגלריה

בעקשנותהאחרונות.מהשכיםיצירותיה

דמויותאתדרד-סדרמייוצרתובהתמדה

מברזל'סוככותמיטותעלהנחרתהנשים
שסוערת, .בכייןומרשתמבטוןעשויותכשהן

מערכההבעהבעלותואגן'חזהקרועות
שהצטברוהעבודותכמרתכשק.ואפורות

השוכןבכמל-יפרהמחסניםאחדגגעל
"גןאתכברלאזההפכהביתה,למרגלות
פלצותמעוררחוליםלביתשלההפסלים"

מתוךהזועקיםומברזלמבטוןקרבייםשל
שלהכמר-איררטירתהתנוחותהמיטות.

עלאלילות"ספקגופרת,"ספקשהןהנשים
דמויותשלתנוחות"הןדרד-סדרמי'פי

שצוירוכפיהאמנות,שלההיסטוריהמתוך
להביעבאהזרהדגשהגברים'.'על-ידי
הגרףהתפוררותחרדתעלאילמתמחאה

עטופהאישית,מבטמנקודתוהכפש,

 .סמריבפמיניזם
דמויותשהןעבודות,מוצגותכיפרבגלריה
של"האביבבהשראתכשיםשלרש

להןגם .) 1478("הפרימרררה"ברטיצ'לי
במיטות,לשוכבותשקורהמהבעצםקררה
שלרש(עלעמידהשלבמצבשהןאלא

ברקעכאשרשדים,מחולמחוללותרגלים),
נוסףכאןהמפורסם.כבציורהתפוזיםעץ

עללמוצקההופךנוזלי'פוליאסטרלבטון
 .הזרועהאתומגבירהנשיםגופרת
בשותפותשלהן'במסההעבודותשלכוחן

אילמתבהפגנהלזרזרכותןיבהשתיהגורל'
למרותרב,כוחלהןיש .החידלוןכגד

שהןהקיטש'גבולעלהמר'הגיחוך
 •מקרינות.

31 
 ' 93יולי



אנדרדהדהדרומונדקארלוס
עקרוניאביב :מפורטוגזית

פואזיה
שירבהג;תישעהאבדתי
 f i בנ;.,~ 7-ץ-~ס Tס Tסע. • ןי:~~

 , י~;:ךק~~אןא 1הי 1~צזאתד~ל 1
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:--: T : •• -• 
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נלם.חנזיאתמציפה

: • T ••• --T ••• 

הקאדרילריקוד
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- T •: T •• •• •: -: T -: T :• • • : 
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ליליאתאהבאשר
ש..'איאהבהל~א~ר

 fלמנזרנכנסהתרזההברית,:לארצ;ת Tנסע ;א• 1ז;
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גייגרופנחסעקרוניאביב :מפורטוגזית

שלההידיים
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iןן.ש;נ;ת

ברחובעוברהכומר
 ,נ~ר iJק.ל ;,:~תק w~גא.גי
~לחיםי_ד~ת
זג:ם, WiJי_ד~ת

~זבי iJי-י~תק w~גא.גי
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 T •-ס'רת: 1~זש•~ליםiןן'זאת;?~מת

מ~ריר;ת

q ק.ללקיםiJ ל;ת 1~עע;ת, 1נ;ונף, 1ג
דצ;~ם,מר~ים:נץp_~;ריםק.ןקזב~ים iJק.ל
דין רז_~~;: 1מע,גנ 7 ת;נ;.?;?,וiןן
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כבלים
;ר iסל yצם tסש

 ,~ב~לא;ת;:נ~ס,זיק
:פבליםנשלם yזתש

T -•: : T: • 

~די~הא;ת;:נזפ;,:;כים
יד;מע.תוהע;שים

א.~להןר~~ה .ה;י~
w ז.ק~ז;ת.ןסהם

 ת~~ .. .Q ~ס~ים:נד~סת
סך1י;ת s;ת nצ;משזפזפנה

 • : • : ז•: ....

צהנ;תארס1י;ת,

גל~לים~זחלים
b ~~ :p ם~~צ~תלים. 

רמבישבסקיומריםעקרוניאביב :מפורטוגזית

השעהמחציתשחימי
י;ת nללא:פדילה~לד  , : . .. : ..·ז :

ש· sל.ז;ודי p:דק
~מצמצםמגנלתטש

 ם~;ן'ש~ iל ..;~מת
ד!דיקןn ,P ך;א~~

 •סק.פ;.ס~ן Q ~~ה;ל.יך
ם g ך~ו;ז.~~~.ז;ומל.רם wמגיד.ס:ם
~~ך:;כי~ים ,ה~ן,א;

;ן:ףא; ר,ד~~ j/~מ
y אחדשי;םד

שניםאלפישל Tסרילי;נים
 • Tסשר•~יסדיןירם ~~~ל

:פלשה~נאס;םישארל~
• •• T T : T : :• 

היס;דמהנחתדברש~ם
 :-- ז-: ··.ם~;קנ:~ל

 • 20ה·במאהברזילמשוררימבכירידדרןה: t!ןהןר,מ;ד,~אלך;ס

בעירברזילבמרכזנולד ,לאומיכאבלצוייןומותו ,ן 990ב·נפסד
משפחה.הקיםולאבבדידותחימאוחר.בגיללכתובהתחילאיסנירה.

נימהבולסתבכתיבתוחברתיים.נושאיםאותוועניינו ,.לשמאלנסה
ופוליטית.אירונית·סרקססית

מאירלסססיליה

עקרוניאביב :מפורטוגזית

הדיןקבלת
.: j2 ל? iJ ~ ים;ע,.ןגזז.אימ

 םי~~;פ:נ:ל;ף qבןלת~ש
גי w~ל:נלא.ד~הל:נ~~יןהזגא.~י

 .דיכ i ~דסש~ת
ונזקהע.יג:םtפ;ת iJןל j2 :. , ז~~
יםאלי

זtל.~ת vל.דזיז~תב~ע,וגקיםם, wד.ל·~פ;ת
w מל:l ~ת;ר, 

~:נ.ז;וו;.ז;וכת;~י:ן:;כילח.ז;ו~~;ת ר~,א~
~ןבד:דכת y ~נו;ז.~
ג~ז:זית.1ןה 7.ח 7א;ת
ב:פ;~~יםעד:זע;ד~~ןאלא
שנ1ים.~ר;ת l:נא;
-ז ... ·כ~לא~ף

~ W י~~;ת~דהי iJ ~~ן 
 .~ליי~יר.ח~ת

~מ~ת~נ~י~ףב~ךןרים, ה~~-P ~ז.זיגי
 .די,~

גייגרופנחסעקרוניאביב :מפורטוגזית

עמוקבקול
יא,ג~ה;ן~ת p:זי~יד

~אד.:ןד ה~~,ע ה~~ד~.זה~.די
-זהע;לםשלנדיד~ת;
 .ה~·ל y iא;זי ~-ג,א~~יןה

ס~ס-~.ךאג;ןל jJליךי_ז~ן:ז:יז~י
ב:ם,~י.ןה Qא;

-אדך;תרחשא;ס~סצהלת
 :--.;ג,.ל~~זגהן~ר

~ש~בש~בלא. ,~
 ,נלכדצעדיאתעזפיאנינ;סלת

- : •- T ::פלילאשד-א;בד• •:yך

 .לדע.תר~ז.זיז-,לז_ז~

Q9, גםכתבהברזיל.במשורריוהחשובותהבולסותמןז;נ~יןך.ס:ין~ה
גישתהאףעלהשבעים.בשנותונפסרה ,ברזילבמרכזפעלהפרוזה.

קיימתבסגנונהביצירתה.רומנטיקהשלרבהמידהניכרתהמודרנית,
חייהןעלהרבהכתבהחיים.פילוסופייתהמשקפתמלאנכולית,נימה
בעיותיהן.ועלנשיםשל
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איטלקיתקצפתעםוינאישטרודל 1:~ו
שןעמנואל

 ' 93ישראלכפסטיבלוהאופרהחתיאטרוןכתחומיהמרכזייםהאירועיםרתסקי

-

מולמצומקקסם""חליל :אופרח
קולוסאלית"אאירח"

 :מכובדותהפקותשתיעםאופרהחגיגת
ביתעםחצי-בימתיבביצועהקסם""חליל

תפאורהעםו"אאידה"מוינה,האופרה

וסוללתמשתתפיםמאותחמשקולוסאלית,
הפקותשתי .בודדנהמהארבהסולנים

מציאותעםברירהבליתהמתפשרות
אפורה.ישראלית

השנהעלינוגיחתאוסטרייםמופעיםשלים
סבסדהאשראוסטריה,ממשלתבאדיבות

אלףמאותבשמונההנוכחיהפסטיבלאת
רבותוהבטיחהקרצהבמיוחדדולר.

מלאההפקה-הקסם""חלילהאופרה
ביתשלותזמורתמקהלהזמרים,בביצוע
נתקלהההעתקהאולם .המהוללהאופרה
שלהצנועיםממדיו-צפויבלתיבקושי
חציהפקההכתיבואשרהתרבות,היכל

ב"חלילאמוריםהדבריםוכאשרבימתית.
השראהמקורשהיוותהיצירה-הקסם"

המשלבתוחוקני'ברגמןדוגמתלאמנים
עתיקיםבמקדשיםקסומיםעדיערות

מקוםמשוםהמגיחיםמסתורייםויצורים

 .ניכרחיסרוןזהו-שהואלהיכןונעלמים
האבודההאשליותלממלכתלצלולקשה

נוקשהמדרגותגרםעלמפזזיםכשהזמרים
השראה.וחסר

לשםמתחתשהסתתרההתזמורת,
נעדרכגוףהתגלתההאופרה","תזמורת
חדרשלאונחמד,קטןצלילבעלהשראה
התייחסהלאאגב,(התכניה,היצירהלעומק
שימראולףשלניצוחוגםלתזמורת).כלל
כלעלהיצירה.לפסגותהתנשאלא

רות :סולניםשלנהדרצוותחיפההחסרונות
אתחשפהשלההפעמוניםסופרנועםציזאק

שלהאלוהיותיזz.,באריותהמלודיהעומקכל
כפפגנוהתגלהשארינגראנטוןטאמינה.

בשירהקומימשחקכושרהמשלבקלסי'
להשכיחמכוליותרשסייעוהואנפלאה,

רידלקורטההפקה.מגבלותאתמהצופים
אמותאתהמזעזעהמונומנטלי,הבאסעם

טאמינו .סטרוזראבתפקידהפעיםהספים,

שלושדרמטי.כשרוןחסראךטובהיה
חן'עלמותמלהיותרחוקותהיוהעלמות

אךהעלילה,שלהקומילממדשהוסיףדבר

זכיםסופרנוקולותבשלושהבורכוהן
 .מכובדזמריםצוותשהשלימווצלולים,

הלןהלילה,מלכתדווקאבחולשתהבלטה
מרחקרחוקהאבלסופרנו'אולישהיאיקוון
בצורהולבצעקולורטורמלהיותרב

ביותרמהקשותאריות,שתימשכנעת

האופראי.ברפרטוארהקיימות

ההפקההיאבמהותהלחלוטיןשונה
באמפיתיאטרון"אאידה"שלהקולוסאלית

בודדנההאופרהביתשלהפקהקיסריה,
הפקהזוהישראלית.האופרהעםבשיתוף

אפילוהעזולאמעולםשבארץמידה,בקנה
שלמכובדתסוללהבהמככבתעליו.לחלום
הראשונה.מהשורהאיטלקיםזמרים

מהפקותהישרכלקוחהנראיתהתפאורה
 :מצרים""יציאתנוסחההוליוודיותהענק
מטייליםטבעיבגודלמצרייםמקדשיםחלקי
ברקע,הסצינות.ביןהבמהעלושובהלוך
וביניהםלשמיםמתנשאיםאובליסקיםשני
ניצבים,מאותחמשדקלים.עםמדברנווה

אתמשלימיםמקהלהוזמרירקדנים
מרהיבותתלבושותביםעדרייםהתמונה,

 .עין
ההפקהוביצוערע,בליטובאיןאולם

הראשונהפשרות.כמהחייבהזוהמורכבת

בודדנה'הארנהאינהקיסריה :שבהן

הרומנטיקה.מחיראתהיטבבהומשלמים
מלעשותרחוקהאקזוטיהאמפיתיאטרון

סולניםשלהנפלאיםהקולותעםגםחסד
בתפקיד(סופרן)כליוניברונה :דוגמת

אתהמגלם(טנור)ברטולדילנרואמנריס,
ופאטה(סופרן)בלוםומינהורמס

הכוהניםבתפקיד(באס)בורטשולאדזה
הגדולים.

ביצועלצורךשקובצההתזמורת,בנוסף,
ראשון'שלהסימפוניתמנגניהיצירה

שלהסימפוניתבחבריהמתוגברים
(בגנרלית)הוכיחהלאתל-אביב,

נקודת .סימפוניאנסמבלבתורשהתגבשה
שלהמורחבההרכבהיווהבולטתתורפה

הניצחון'מארשביצועלצורךהחצוצרנים,
פשרהאבל.למארשבנגינתםהפךשכמעט
מוצלחתמקודמותיהלהבדילאבלנוספת,
האופרהמקהלתשילובחיתהביותר,
בהפקה.הנהדרת

 :המציאותמחויבתאבלאחרונהפשרה
ישראלי'בקהלהארנהשלהקהלהחלפת
המסורתיתהנרותהדלקתשבמקום

להציתהעדיףורונה,שלבאמפיתיאטרון

באלרני,אמנריס.בררנה ,"אאידה"

לעצמוהרשהכןכמוומקטרות.סיגריות
ים'ציסנדווזלילתמשקה,םקבוקיפתיחת
רקהאופרה.במהלךחופשיותשיחותוניהול
במערכה .לפרמיירהמנגליביאושלא

האדירההניצביםתנועתעמדההאחרונה

היוצאים,זרםעםקשהבתחרותהבמהשעל
המכוניות.אלהחוצהבהמוניהםשנהרו
חשמלהפסקתחלההחזרהבמהלך

עיקשת,שמועההתגלגלהברקעממושכת.
ג'וןאלטוןשלהגנבתולצורךהיאשהעלטה

ורמס.בתפקידלבמה
לקולהיכלולאהחסרונותוכלהמגרעותכל

אאידה.בתפקידסוויטשרוןשלהנפלא
האקוסטיות,למגבלותלעגהפשוטסוויט
כלמההפרעות.והתעלמהלתקלותצחקה
לשמועכדירקולושווהחיתהההפקה
והגעגועיםהאהבהארייתאתשרהאותה

השלישית.מהמערכההמפורסמת

כהשראתסיוטחלומות :תיאטרון
השואה

סיוטחלומותשניכיכבוהפסטיבלבמרכז
לדיןשלחולם""הילד-השואהבהשראת
רקע-עלשולץברונושלהתנינים"ו"רחוב

בגרמנית,ומסורבלותכבדותהפקותשתי
ופנינתשייקספירחשבוןעלנפלאסטנד-אפ
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ביתתוצרתורוברבן

התנינים""רחובקומפליסיטה,תיאטרון

גרלדרני.שלוחביבהקטנהתיאטררן

הפסטיבלשלהאירועהתיאטררן'בתחום
בהפקתחולם""הילדונשארהיה

חנוךשלישראליתקלסיקה-"הבימה"
ומאחוריבדרכה,סטטיתההצגה .לדין

עלילה,ומתפתחתמפעמתהמונולוגים
עצמהעלהחוזרתלמציאותסמל.שהיא

לאטימות,ההופכתאכזריותבווריאציות.
רגשי,ובמורתבהתבהמותהגובלתהשפלה
ללאהקרבהלערדשמובילההקרבה
נואששבמחזההמשוררגםתמררה.

-שידיראתקורעוהואהאירםמהחידלון
אל-משמערתוחסראחרוןמחאההד

בערצמהבנרהולםלדיןחנוךהים.גליתוך
ללאכפפה,חסרבאגרוףבסנטר,הישר
פוגעהוא .שלוהסרקסטיההומורמסורה
נותרתהתקררההרכות.הנקודותבכלהיטב
 .מזמןאבדהכברהיאלחייםהמתים.בידי

האםקטן'שעוניםכגנבמתגלההמשיח
כלחולםוהילדבכפייה,כזונההמסורה

 .לוהמצפההאחיםקבראלהדרך
רדינההאם,בתפקידנפלאהמובטחג'יטה
שלחזקמשחק .הילדבתפקידנהדרתכליי

שילוחיוסףושלהמשיח,-ודלףשמואל
לליהוקהוכחההואאףמהורההחובל'כרב

לפחותהתפאורה,המחזה.שלהמצוין
רפאיםלחלוםמתעלההסלע,צוקבתמונת

המחזה.ברוחפירטי

"תיאטררןהעלהבמקבילממש
אחרסיוטחלוםהבריטיהקרמפליסיטה"

התנינים"."רחוב :השראהבהשראת

מינימלייםבאמצעיםמשחזרהמחזה
נהדר'שחקניםאנסמבלשלמושלםובביצוע

שראה.יוצאשלמתמשךכלהרתחלום
שלבקצבכמעטמתחלפותהתמונות

ומתחברותאמת,בזמןחזיונות-חלום
ישחלום.שלבדינמיקהכמראסוציאטיבית,

המרומזרתלזורעותחכמותסובלימציותגם
ברעד'תנורתוךאלמנוסרתעץברבת-

וכר'.מוארפתחבתרךנעלםדמויותבליל
האלתורכושרמלבדביותר,המדהים
בלתישינויהואהשחקנים,שלהמושלם

ספר'ביתכיתת :מרומזרתסביבותשלפוסק
חזיונותמשפחתית,ארוחהלאריגים,חנות

זאת .סיניהרמעמדואפילומאושוויץ'
ומספרמגוונתתאורהבדים,כמהבאמצעות

להיכנסשקשהחלוםוכיסאות.מכתבות
ממנו.לצאתפחותלאקשהאךאליו,
שנירקעעלבמיוחדבלטואלוהפקרתשתי

כבדים'שהיודוברי-גרמנית,מחזרת

ומתישים.מסורבלים
"הבררג-תיאטר"שלופרס"דנה"ריטר'

דכארניתסרקסטית,תמרנהנותןהאוסטרי

 .חולנייםמשפחהחיישלרקלסטררפרבית
ואחמזדקנותאחיותשתי-דמויותשלרש
 'בעצמןכבולותנותרות-מטורףחצי

מהעבר,פתורותבלתיבטראומות
המתים,הרריהםדמויותאלגםומרותקות
המחזה,דהויות.מתמרנותאליהםהמציצות
ארוכות,שערתשלרשיעל-פנהמתמשך

סיוט,כדיעדכמכורן'רעולהעצמועלחוזר
זאתהמירגע.הצופהשלהמרוטיםעצביועל

פרס,גרטשלהמשובחהמשחקלמרות
הםישמותשעלריטר'הזואילדנהקירסטן

המחזה.קררי

בהפקתמצפייהנדרשכבירפחותלאמאמץ
אתיז~העלההגרמני, "השארכינהןאטרוי"ת

ייר,מרלעל-פיקומדיה-אמפיטרירן""
לאמשמימיםדיאלוגיםשלליםההופכת

פרןךיהיינרשלבעיבודוהלילה,תוך
 .קלייסט
לאשתו,החוזרבאמפיטרירןעוסקהמחזה

ליהנותמנתעלבקרב,ניצחוןזריעטור
להדרתו,מגלההואשםמחסדיה.לראשונה

ירפיטר-ההצגהאתלושגנבמישהיה
 .ובעצמובכברדוהאליםאבי
בתפקידזמלאודוגונבבמחזהההצגהאת

אישאמפיטריון'שלמשרתוזרסיאס,
לטובתזהותועללוותרשנאלץהזההעולם
האליםלאביהעוזרהאלים,שליחמדקור
הואהזדמנותבאותהתרמיתו.אתלבצע
 :אדמותעליוהרועהפשיזםעלגםמרמז

בולטמרכיבמהורהמזהותואדםשלילת
המודרניות.הפשיסטיותהדיכויבטכניקות

שתיגםהועלוהכבדההאווירהלאיזון
שלהטובה""האם-האחתקומדיות.

החאןלתיאטררןמשותףבביצועגרלדרני'
היטב,ומלוטשתקטנהפנינה-לסיןרבית
ברמהומשחקמגובששחקניםצררתעם

שלזרימהמאפשרנכרןבימויאחידה.
איפוקעלושומרהתככים,רבתהעלילה

יפההתפאורההשחקנים.שלנכון
לפחותדמעות,עדצוחקיםומתומצתת.

כלבחברותאברכיםשבהאחת,בסצינה
המחזה.שחקני

האינסטנט-במופעפחותלאברכים
ה-"רדירסדשלישייתשלשייקספיר
שחוגגתהאמריקנית,קרמפני"שייקספיר

הקשיששייקספירחשבוןעלהקהלעם
הקהלעםתיאטררןמשחקיבשילובוהטוב,
קומדיותהופכיםהםסטנד-אפ.וקטעי

נמנעהבלתיוהשיאולהפך'לטרגדיות
קדימההמוצגרירליה,ררמיאר-כמובן

משתנות.במהירויותואחורה

המשלבתתיאטררן'שלזרמגמה :לסינרם
עלמעידהזר'לצדזרוזרותמקרמיותהפקרת

כמר .הפסטיבלהנהלתשלנברנהמדיניות
טעםשלהתבגרותעלמעידההיאכן'

בצררהלהעדיףחדלאשרהמקומי'הקהל
 .מחר"לשהןבגללרקזרותהפקרתעיוורת
תהליךעלזרמגמהמעידהלכלמעל

ההפקותשלוהולךגוברהשתפרות
ביבואבהצלחההמתחרותהמקומיות,

מפתחגררםחיתהתמידתחרות .מחר"ל
 •לאיכרת.בדרך
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לארבעהסצינה
יונסקויוז'ין
פינטומשח :מצרפתית

הדמויות

 .דודאכדכמונדאה ,דופון
 .דופוןכמונדאה ,דודאכד
 .דבראותונדאהימרטן

שכמיהארנק,בידהאוחזתכובע,עםהיפההגברת

ברגעלפחותוכר',שמלהנעליים,כפפות,מפרווה,
הופעתה.

תפאורה

יהשולחןעלהבמה.באמצעשולחןמשמאליככיסה
אוכורסהמהבמרחקעציצים.שלושהזה,מולזה

ספה.

לרצפה,עדהמגיעהגדולהבמפהמכוסההשולחן
תעלולים.לאפשרוכדי

ובלעדיתראשונהמערכה
הגב,מאחודיהידייםכסעדידופון :עולההמסך

למולו,דבר,אותודודאכ,דהשולחן,סביבמסתובב
מסתובביםהםומתנגשיםנפגשיםודודאכדכשדופון

 .מנוגדיםבכיווניםומקיפים

 ...לא ...דופון:
 ...כןדודאכד:
 ...לא ...דופון:

 . ..כןדודאכד:
 . ..:לאדופון

 ...כןדודאכד:
עלתיזהר ...שלאלךאומדאנידופון:

 ...העציצים
עלתיזהר ...שכןלךאומראנידודאכד:

 ...העציצים
 ...שלאלךאומדאניאבל :דופון

חוזרואני ...שכןלךאומדאניאבל :דודאכד
 ...שכןלךואומד
זה .שכןליולומדלחזוריכולאתה :דופון
לא.פעםושתייםשלרשיםולא,לאלא,

 . ..העציציםעלתיזהרי:דרפרןדודאכד
 . ..העציציםעלתיזהרידרדאנד :דופון

שאתהכמהמשגעזה .עקשןאתה :דודאכד

 ...עקשןלהיותיכול
יעקשןיהעקשןאתהזה .אנילאזה :דופון
 ...עקשן
למה .אומדשאתהמהיודעלאאתה :דודאכד
עלתיזהר ?עקשןשאניאומדאתה

עקשן.לאבכללאניהעציצים.
 ...עקשןאתהלמהשואלערדאתה :דופון
 !יודעאתהיאותימדהיםאתהאח,

אוארתךמדהיםאניאםיודעלאאני :דודאכד
מארדאניאבליאותךמדהיםאוליאנילא.

שקודםמפני .עקשןאנילמהלדעתרוצה
 ...עקשןלאאניכול
מסרב,כשאתה .עקשןלא ?עקשןלא :דופון

כשאתהמתנגדיכשאתהשולליכשאתה
ההוכחותכללמרותאחת,מלהעלמתעקש

 ...לךשסיפרתי
 ...דברשוםשוותלאשלךההוכחותדודאכד:

לאאנייאני .עקשןאתה .אותישכנעולאהן
עקשן.

 ...עקשןאתהיכן :דופון
לא.דודאכד:

 .כן :דופון
לא. :דודאכד
 .כן :דופון

שלא.לךאומדאני :דודאכד
 .שכןלךאומדאני :דופון

שלא.לךאומדאניאבל :דודאכד
 .שכןלךואומדחוזראניאבל :דופון

זהישכןליולומרלחזוריכולאתה :דודאכד
לא.לא.לא,
שאתהמביןבהחלטאתה .עקשןאתה :דופון

 ...עקשן
 ...ידידיהתפקידים,אתהופךאתהדודאכד:

אתהופךאתה ...העציציםאתתפילאל
לדעתנוכחהייתיכןהייתאםהתפקידים.

 .העקשןהואשאתה
עקשןלאאתה ?עקשןשאהיהלמה :דופון

להיווכח,צדיךשהייתוכמוצודקכשאתה
 . ..צודקמאודפשוטאנייכןצודק,אני

 . ..צודקאניכיצודקלאאתה :דודאכד
 .אניזהיסליחתךאתמבקשאני :דופון

 .אניזהלא. :דודאכד
 .אניזהלא, :דופון

אני.זהלא.דודאכד:
 .אניזהלא, :דופון

אני.זהלא,דודאכד:
לא.דופון:

לא.דודאכד:
לא.דופון:

דודאכד:לא.
:לא.דופון

דודאכד:לא.
:לא.דופון

העציצים.עלתיזהרלא. :לדופוןדודאכד
העציצים.עלתיזהר :דופון

שניכםכןאםילדים, :כככסמרטןמד
מסכימים.

מסכיםלאבכללאני ...לאלא,אח, :דופון
דודאכד)על(מצביע ...אתו

על(מצביעאתומסכיםלאבכללאני :דודאכד
דופון).

האמת.אתמכחישהוא :דופון

האמת.אתמכחישהוא :לדופוןדודאכד

הוא.זה :דופון

הוא.ה:זלדופוןדודאכד

 ...אידיוטיםכךכלתהיואל ...או :מרטן
תמידהכרחילאזההעציצים.עלותיזהרו

יותרעודיהיובתיאטדוןשהדמויות

מבמציאות.טיפשיות

יכולים.שאנחנומהעושיםאנחנו :דודאכד
יאותימעצבןאתהכוליקודם :למרטןדופון
 .שלךהגדולהסיגרעםאתה
לאשניכםשאתםחושביםאתם :מרטן

הידייםבמעגל,ככהמסתובביםמעצבנים,
לוויתוררצוןשוםבליהגב,מאחודי
ואתםראשלכאבליתגדמואתם ...מינימלי
 ...העציציםאתתפילו
עםלהקיאליתגדוםאתהיאני :דודאכד
לעשןרעיוןמיןאיזה ...שלךהמטונףהסיגר

ארובה.כמוהיוםכל
מעשנות.הארובותרקלא :מרטן
שלאאדרבהכמומעשןאתה :למרטןדופון
אותה.ניקו

לךאין ...בנליתהשוואהאיזו :לדופוןמרטן
דמיון.בכלל
אבל .דמיוןודאיאיןלדרפון :למרטןדודאכד
 ...איןלךגםאתה,
 .יקירידודאנדיאיןלךגם :לדודאכדדופון
 '.יקירידופוןיאיןלךוגם :לדופוןמרטן
 .יקירימרטןיאיןלאוגם :למרטןדופון

ואל .יקירידופוןיאיןלךוגם :לדופוןדודאכד
דודאנדלאאני .יקירידודאנדליתקרא
 .יקירך

יקירי.דודאנדלא,אתהגםלדודאכד:דופון
 .יקירידרפוןליתקראואל .דמיוןלךאין

מרטןליתקראואל :ולדודאכדלדופוןמרטן
שלכם.היקרמרטןלאאנישלכם,היקר
ליתקראאלדודאכד:עםבו-זמניתלמרטן,דופון
 .יקירךדופוןלאאנייקיריידופון
ליתקראאל :דופוןעםבו-זמניתילמרטןדודאכד
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 .יקירךדודאנדלאאנייקירי'דודאנד

אתכםלטנףיכוללאאניכול'קודם :מרטן
רבותי, ...סיגרליאיןכישליהסיגרעם

אתםמגזימים.שאתםלכםלומדליתרשו
לכןשלכם.בוויכוחמעורבלאאנימגזימים.

באובייקטיביות.לשפוטיכולאני
 ...תשפוט:טוב,נדדודא

תזדרז.תשפוט,לכן,דופון:
הכנות,במלואלכם,לומדלי:הרשומרטן

לתוצאהלהגיעתוכלולאזושבדדך
שיהיהנקודה,עלאפואהסכימומדויקת.

אפשרי.דיאלוגלוויכוח,בסיסלפחותלכם
האדוןעםאפשרידיאלוגאין :למרטןדוראנד
שהואהתנאיםאלו.ם_בתנאידופון)על(מצביע
נסבלים.בלתיהםמציע
דברלכללהגיעמערביךלאאני :למרטןדופון

האדוןשלהתנאיםשהוא.מחירבכלשהוא
 ...מכובדיםבלתיהםדוראנד)על(מצביע

להסביר.לו:תןלדופוןמרטן
 .עצמךאתתסביר :לדוראנדדופון
העציצים.עלתיזהרו :מרטן
אםיודעלאאני .עצמיאתמסביראני :דופון

אםיודעלאאניאותי.לשמועבאמתרוצים
אותיתבינואבל .אותילהביןבאמתרוצים
זהשישמעוצדיךזה,אתזהשנביןכדיטוב,

שאטימותודודאנד,שהאדוןמהזהזה.את

 .להביןמצליחלאידועה,
אטימותיעללדברמעזאתה :לדופוןדוראנד

שלךשהאטימותטוביודעאתה ...הידועה
להביןסירבתתמידשאתהזההידועה.היא

 .אותי
הכנרתחוסר .מדייותרזה:זה,לדוראנדדופון

שלושהבןילד .לעיןגלוישלךהמרושע
 .כןתינוקהואאםזה,אתידאהחודשים

אתה ...נכרןאותר'שמעתאתה :למרטןדופון

 ...אותושמעת
שלאאתהזה ...מדייותרזה :לדופוןדוראנד
להבין.רצית

 ?לטעוןמעזשהואמהשמעת:אתה(למרטן)
קודאתנאבדלאבוארחברים,רבותי,:מרטן
לומדבלימדבריםאתםבעצם,שלנו.הדוח
דבר.שרם

שרםלומדבלימדבראנימה, :למרטןדופון
דבר?

שאנילומדמעזאתהמה,למרטן:דוראנד
 ?דברשוםלומדבלימדבר
אתםבדיוקלומדרציתילאיליתסלחו :מרטן

זהלאלא,דבר.שוםלומדבלימדברים
זה.היהלאבכלל
שאנחנולומדיכולאתהאיך :למרטןדופון

עכשיוכשדקדבר'שרםלומדבלימדברים
בלימדבריםשאנחנואמדתבעצמךאתה
אפשריבלתישהואדברדבר,שוםלומד

אומדיםשאנחנופעםשבכלמפנילחלוטין
בכלהדדיובאופןמדברים,אנחנומשהו
אנחנומשהר,מדבריםשאנחנופעם

אומדים.

שאניאמדתישאולינסכים:לדופוןמרטן
דבר,שרםלומרבלימדבריםשאתםאומד

מדולבלימדבריםתמידשאתםאומדלאזה

שמדבריםזאתבכללפעמיםישדבר.שרם
שוםאומדיםושלאדברשרםלומדבלייותר
רזהבזמניםתלויזההרבה.ומדבריםדבר
אומריםאתםבעצםמהאבלבאנשים.תלוי

שוםלגמדידבר,שרםהאחרונות,םיבשעתי
זה.אתלאשדיכולאחדכלדבר.

בלישמדברדופוןזה :לדבריונסכנדוראנד
 .יאנלא ,דברשוםמדול

אתה.זה :לדוראנדדופון

אתה.זה :לדופרןדוראנד

אתם.זה :דוראנדולדופוןמרטן

אתה.:זהלמרטןודוראנדדופון

:לא.מרטן
 .כן :דופון

לומדבלימדבריםאתם :ומוטןלדופוןדוראנד
משהו.

משהו?לומדבלימדבראניאני, :דופון
מדבראתהבהחלט'יכן :לדופוןודוראנדמרטן
 ...משהולומדבלי
מדבראתהאתה,גם :למרטןודוראנדדופון

 ...משהולומדבלי
בלישמדבריםאתםזה :ודוראנדופוןדלמרטן
 ...משהולומד
בלישמדבריםאתםזה :ומוטןלדוראנדדופון
 ...משהולומד
אתה.זה :לדוראנדמרטן

אתה.:זהלמרטןדוראנד

אתה.זה :לדוראנדדופון

אתה.:זהלדופוןדוראנד

אתה.:זהלמרטןדופון

 :ודופוןלדוראנדמרטן

 ...אתם ...אתם ...אתם :ודופוןלמרטןדוראנד
 :ודוראנדלמרטןדופון

היפה.הגברתנכנסתזהברגעבדיוק

עלהיזהרו ...רבותיטובבוקר :הגברת
בפתאומיותעוצרים(השלושה ...העציצים

(היא ?רביםאתםלמהלעברה)ומסתובבים
 ...יקדיםחברים !אומצטעצעת)

אתפה,אתסוףסוףיקדה,חברהאו, :דופון

 ...הזומהתסבוכתאותנותשחררי
לאיזותדאיאתיקדה,חברהאו,דוראנד:
 ...המרושעהכנותחוסרדרגה
כדיבואייקדה,חברהאו,לדבריו:נכנסמרטן

 ...הענייניםמהלךאתלךשנסביר
אתלהאסביראני :הגבריםהאחריםלשנידופון
זרמקסימהשאישיותמפניהעניינים,מהלך
 ...ארוסתיהיא

חיוכים.נולהבמקומה,ארתשנהיפההגברת

מקסימהאישיות :האחריםהגבריםלשנידוראנד

ארוסתי.היאזו

תגידייקדה,חברההיפה:לגברתדופון

 .ארוסתישאתאלהלאדונים
 .ארוסתיהיאיטועהאתה :לדופוןמרטן

תגידייקדה,חברה :היפהלגברתדוראנד

 ...בהחלטשאתאלהלאדונים
היאטועה,אתהלדבריו:נכנסלדוראנד,דופון

שלי.
 ...לומדרוצהאתיקדה,חברהלגברת:מרטן

 .שליא·הי Iטועהאתה :מרטןלדוראנד
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ברחהחמלןמןהמלכהקרחיזה
ולילה)לילהמאלף(מעשיה

אייזנמןצבי
גרר-אריחיהודה :מיידיש

ברחה.המלךמןהמלכהקדה,ה
 !המלכהיאוחו

אינואישוכאשדגס-רוח,הואהיא,אומדתיהמלך
הריקיםכאחדגסות,מליםלהאומרהואשומע,-

הפרוורים.מסמטאות

 !המלכהיאבוי

והולכיםמתפשטיםכאוזzדיותר.עודגדועהשינה,בחדדבלילה,
עללכרועהתפוחה,הכ:דסעםעירום,כךלו,מתחשקאז-למיטה

כלב.כמרולנו:רחכלבכמוהמיטהסביבלזחולאדבעותיו,
 !המלכהיאוחו

לשמוע.לאאוזניהאוטמתלדאות.לאעיניהאתעוצמתהיא
 !למלכהאבוי

חותרהואלחות~צבעות tרבמיוזע,מתנשף,למיטהנדחףהואלבסוף
אליה.

כלב.עםמיטתהדזרלקתבאמתשהיאהדגשהלהישנגעלת.היא
עוזר.לאזהאךהשעיר.גופראתמעצמהומדחיקהדוחפתהיא

להיכנע.חייבתהיא .שלואתדורשהמלך
 !למלכהאבוי

המלך-שגדידיםשדיים,יועציו,אומדיםהעם,אומד-המלך
בימיהןהדין,במידת , jהצדובמידתבחוכמה,המדינהאתמנהיג

ימסכןלאיכרלהקשיבזמןמוצאאףהואמלחמה.בימיהןשלרם,
כבדתאלמחדשתועםפלשעוולילוגדםששכנולהתלונןשבא

 .שלוהדלההקרקע
המלךעםנמצאתהיאכאשו·שמתרחשמהעללמלכהיאמיןומי

 ?ביחידות

 !המלכהיארחו

 !חייכי !צחקי !צחקי !חייכי-
מתהפכים.מעיהאךצוחקת,היאמחייכת.היאאז

 !המלכהיאוחו

בבגדיהמלך-המלכותיבתאיושביםשהםשבשעהלה,יאמיןמי
עדייהתפארתבכל ,ה: 1המלוהיא,ראשו,עלכתרושלו,הפאר

לאומי,חגבעתחגיגה,בעת-ממנהונוהריםהנוצצים
רועמיםהתותחיםמדיובות,החצוצרותכאשדבהופעת-ראווה,

 ...לולייניםרקדנים,זמרים,מופיעיםכאשדהמלכותי,הזוגלכבוד
רחבתלשמלתהמתחתאירידואתלשלוחלומתחשקזהכלבתוך

השוכלים.
 !למלכהאבוי

מתחתיפתיע,לאשאיש .יבחיןלאשאיש .(בחשאימשתוללתידו
ישבנה,בשדאתותולשארתהצובטהוארבהובהנאהלשמלה,

 :עליהמצווההואותוך-כדי-כך

נושקכברד.להחולקהואהמלכה-האם.כלפיהמלךמתנהגאחרת
בהכנעהומחכהאפיים,ומשתחווהקדביראת-כברד.ידהאת

 .כתפרעלידהשתניח
 !המלכהאבריי

הבנהיותרהתחשבות,יותרהמלךמפגיןסרסרכלפייולהבדיל
כלפיה.מאשד
 !המלכהיאוחו

תחתוניאתתורידיהברוקרשמלתאתהמלכהתפשילאםאפילו
אתעובדים-ושביםלסתםיהחצרלאנשילמשרתים,ותדאההמשי

שבעלההחבורות,אתהאדומים,הכתמיםאתהכחולים,הסימנים
יסקלולה.יבוזובוזלה.יצחקוהדי-להגדםהמלך,החוקי,
-באבניםארתה

המל,ךמןהמלכהברחהיחפה,לעודה,כותנתהדקאחד,לילהלכן
המלוכה.מארמון
הסתירהבחיבה,אותהחיבקבזרועותיו,אותהאסףהרחוםהלילה

המלכה.נעלמהלאןהסודיאתלאישגילהולאשחודמסךמאחודי
 •הף,המלכה,המלכה!
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מונטיסקוסטאס

אמיראחרןעברית:

בניקוסיהולים nבית·המולוזקנהזקן
;לים 9 ~~סrךל.טרים r ~נ:
ן:נ~ףסר;:;כליםסמ;ן'א;ת;~לעם
r ןצ;זק~י~ים~י~םq זק 1קיםqw .קים

:כ~ק~ים,זקגיל yה rw:כא 1הגיז-:כ,~ש;תא;ר
סר;:;כלים, 1.זכדק 9ח rז;כ
ססמ;ן'ל.ק.זכ 9ןח

~~ r ג;ןס.ריק;ת~כ;ת 9:כ 1~זקלא:
ים, j;:כ~בס 1לי~ט >iכע,~י·ס~ 1~ק~צרי·:כל:לה.~~ן
~~ :Pr דם~~ o ;כ~רסק,ל; ג;מ~·ג

:p ~~,ןג~ךי~~ין 1~ם 1דך:גךם, םסy , 
 .זtר 1מל;ן J/זtלנ;חים

מימסאיימישלאנגלינוסחעל·פי

בפלישה"רגעים"
ה! rמם 1כ.זכ~לקים qצ; 1~נ~יור~ה

 . ן~;נ·ז~:ז:ידע,לא Q ';ני~א 1ןה

k' ~ ל:כא,ז;כין
r ם:כקי.ר~יררםt1~ל.ינ;ן~יז , 

k' ~ ל:כא,ז;כין
r ה:כקי.ר~ירךםtםב 1סזt1~ל.ינ;ן~יז • 

 ,יקי.ו~ל r ה~~א 1ה~ר
 1;נז;ר qל 1:זל.ינזtם

לר! 1ו:זכרנ rזים 1:כס.ר~א;-סם

ט, Q!!1 1לנ 1ס~כקי.ר~:הס.רי rס.ש;ב 1גא
נהם,מביטים 1אנשבאימהש;ב nוצא

•• -:·-:• : • • T T -0 • T :• 

נהם,;שדים n 1שאנש;ב nוצא
•• -:-••• T • : T :• 

א;-סם!ש;~זtים 1זtנ rס.ש;ב 1גא

 ר~~זק;ף,
וי' r o~~~דקז;ויל;~סם,ןחנ;רגער

 ר~~,זק;ף
ם. ry ~ערןחנ;רג

-~.חיםל rר;ת 1ש 1כרנ r , 1לנר rא.
ז;ברי'ד~ים
-ת 1אבל 1לבשנ , 1לנאשר
 ..-: :ז;כן;.ד~יםצל

קים? qצ; 1ס:ינם r ~ yזכ;ר,ח.~ ,~זזtזק~ם

הלוויה
עליו' 1התאנלשלאל;מרר;צהאיני
ןה. wל_קז~םי~-~,א·~~ז;כ~ןת;א ...סל wק.:נ
ר. 1~גר;ם ר~~ ם~;ג:ה, rז;כ.ץ 1חא. 1הפ;ך Qג

 .ש~~-כת Q ~ב 1ןזtה ,ת"י.ח·ד";י~ז:לי' ..
·:כק;ר;תגית rדק

~זדהגרה 7 כ;?~ר:,ה
~~ריל~זcזק~ער:יה:רקדה wר:כ

כזאתנשעהנערכהוההלויה
 ן~•יר.,ס~ 1 ר~~ר;נ~ T >אלי;~•( .._םי~~~~,~
 1נתמלאוכרי·היןשא

הביתהבלם 1חזרכברהעת,~נ·ת·אחרהודע
-: T T ••• .ש~~ן~רח.י•;ר;ת T~ל.א:ו~ריסם• -

מימסאיימישלאנגלינוסחעל·פי

נולדבימינו.קפריסיןשלהיווניתשירתהמגדולימרנטיס:קרסטאס
משפסיםשלמדלאחרהתורכית.בקפריסיןכיוםבפאמאגוססה, 1914ב"

מזכ"ל ,תיכון·הספרבביתמורה ,נאיעתוהיהאתונהשלברסיסהבאוני
הופקדהצעמאותבואועם ,שבקפריסין·המסחרתולשכמשתיאחתשל
לגימלאות.יצא 1976ב"התיירות.על

אסופותשלוששירה,שלואנתולוגיותקבציםוחמישהעשריםהוציא
 ,לתיאסרוןלכתובהירכהזהמלבדנובלות.ושתיאחדרומןסיפורת,

וגםבקפריסיןהמקצועיהתיאסרוןממייסדיהיהולסוויזיה,לרדיו
הראשוןבפרס·המדינהזכה 1968ב"וספרות.לתיאסרוןכתב·עתהוציא
תולספרתרומתוכללעלבפרס·המדינהן 973וב· ,בקפריסיןלשירה

לוהעניקההיווניםהסופריםשלהלאומיתהאגודההקפריסאית.
לרומן.הראשוןהפרסאתן 979וב·לשירההראשוןהפרסאת 1976ב"

בתואר 1980ב"אותוהכתירהולתרבותלאמנותהעולמיתהאקדמיה
החצר","משורר
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לחורגההוצאה
ג'ילאסמילוואן

גולןשמאי :מרוסית

~~~~§~ 

~~§~~ 

במטהביקורתלעררךעליהיהערבמדימעט
במרחקבהרים,במחפורתהנמצאהיחידה,

שלנר.העיירהמן iקילרמטריככשבעה-שמרנה
כמרבן,פרטכולו,העולםמןמנותקהיההמטה
מסאתודרשהבארץשהשתרלוןההמלחמה,לעצם

מכךפחותרעוד~קלים, tרלההריםליפילבלשיםבלישלה,הדמים
ביהם.ו vרתרהכפריםשלוהבדידותהנצחלשתיקת

הכיבושאזורלתוךלסגתהגרמנים,לחץתחתינאלץהמהפכהצבא
חיתהזרהנרכשים.שליחידההחוצהדחקכךוכתרךיהאיטלקי

הלחימהרוחלירידתגרםהעיקרימהכרחשבידודהקטנה,יחידה
בהרים,מאתנו,הרחקלאהחורףלמשךנשארה;רכךחייליהבקרב
המורדים.ביןסגורהפראית,בארץ

באביבלשרבכדיכוח,ר 1לאגרבעיירה,לחרוףהתכונןהמהפכהצבא
לאחרהגרמנית,שהמכ!קדהבערדאבלגורש.שממנולמקרם

הריפסוק,סוףב:נסיגתנרראתההשטח,אתלסרוקסיימושחייליה
 :כךחשבלאגרמנים, iזעל-ידישנתמךהאנטי-מהפכנים,שצבא
עבורםנסתיימה.לאהמלח(ז.הבשבילנו,גםכמרחייליהם,בשביל
האויב.שלארעצמםשל-ולמרותלחייםקרבהמלחמהחיתה

שצבאידיעותהיחידהלמטר:הגיעוהאחרוניםכשכרעיים-שלרשה
עצמו,הנהרהנהר.וז~להימניתבגדהמתרכזהאנטי-מהפכנים

הקרוביםהאנשיםואתהעמקאתחילקהנקיק,מתוךשהתפרץ
עוינים.עולמותלשנימשותפים,ומסורתלשרןובעליקרבת-דם

המקומרתאללעבורהאיטלקיםשלבסירנותעלשמוערתגםהגיעו
כאילוכאחת,ך;כפרייםהעידוניםהתושבים,אלינו.הסמוכים

בפחדשחיומשרםואוליעקשנית,בשתיקהלהסתגרביניהםנדברר
מתקפהשתיתכןחש,אחדכלאולםבטוח,היהלאאישמתמיד.
ממשל.וחילופיזר,צבאשלכיבושרעמהקרובה,

נאלץהמטה .הנהר,:דרתלאורךפרצוכברהראשונותההתנגשויות
רבני-אדםחפציםשלמערב-רבלהיפטררגםלעיירה,פצועיםלפנות

פיקודעמדותסביבלרובהמתאספיםמפקדים,ובהםמיותרים,
במילוימפריעיםואףבסבליו~:,בלתיהםנסיגהובזמןהפוגה,בימי

קרב,שבמהלךעניינים·הכלאתלסייםמיהרהמטההמשימה.
ונשקניירות :לבצעם ~·מדמאוחריהיהנסיגה,בשעתובמיוחד
הפוליטייםהאחראיםבאדמה.נקברותחמושתללאשנשאר

כיצדהחלטותנתקבלו ;האויבבעודףלפעולהתודרכווהסיידים
ובחשודים.בשבוייםלנהרג

לשעה.ומשעהליוםמיוםגברובמטהוהמתיחותההתרוצצות
-ליהיהנדמהכך , tפניככלעל-חיתהלכךהסיבותאחת

הערוץהבקיעשברהצוקבמרכזהשתכןהואהמטה.שלמיקומו
מרדהשלולבןגדולת 1בבייהנהראפיקאלההדיםכקיקמתוך

אשתוהמרדה,שלאמרלבז.קודםימיםכמהלהורגשהוצאמקרמי,
גםששימששבחצריהע,ןבמבנההצטופפוילדיהם,ושלרשת
גרברתנקםובתשוקתבזעםנגדנומתלחשיםהיורמשםימטבחון
והולכת.

קרובהנשמעההמקלעאש :הרגילההמתיחותחיתהערבבאותו

משכההרע,עיןמפניכיראההמרדה,שלאמרומאיימת,יותר
הדלת.אתוטרקההבקתה,אפלתלתוךהסקרןנכדהאתבמהירות

שלהם,ושהקשרשבריטרםהמטהשאנשייליאמדהתורןהקצין
להוציא-תפקידואתלמלאהביתלאחודיהלךסטדאחיכיה,

למורת.שנידוןאחדאדםלהורג
המטה,אנשישיחזרועדעצמיאתאעסיקבמהתמהשאניעם

המיוזעיםהסוסיםאתלהעמידשליהקשרעלציוויתילחצרייצאתי
כפישבר,במקרםהבית,מאחוריהשיחיםאתופניתיבאורווה,שלנר

להורג.ההרצאהאתלפועללהוציאסטדאחיניהעמדילישאמרר
ריכולהורגים,והןהדרגיםהךחלדי,בימידאיתיכבדרביםבני-אדם

תחושתמתוךכמרמסקרנות,כךכלשלאעצמי,עללהעידאני
רגםלעשרת,מהליהיהלארכהכהביןלשם.ללכתעליהיהחרבה,

עלולההגופותוקבורתלהורגההרצאותשיטתכיחשד,ביהתעורר
כחוץהיהכןעלתעמולה.לצוניהאויבאתכךאחרלשמש

כדרוש.ייעשהשהכוללהשגיח
עירומים,וערבהאלמ;ןעציביןלבית,סמרךכמעטהדחק,לא

במרחקעמדוהם .והאיכרסטראחיניהאלההיו :אנשיםשניראיתי
פניהםלמראה .לערוץמעלהבית,מןמטרכשלרשים-ארבעיםשל

לנידוןכללדמולאהםראשוןבמבט ;להםשהפרעתיליהיהנדמה
כאשדאולם,הבית.אלהקברמקרבתגםנדהמתי .ולתליינולמורת

ביןחנוקכההיההערוץשאפיקלדעת,נוכחתייסביביהתבוננתי
מתאיםמקרםנמצאלאדברשלשלאמיתרעדחלוליםאבןצוקי
לקבר.יותר
יגיעבקרשימדי,רדודלדעתי,הקבר,והעדתי:להתאפקיכולתילא

רוצהלא"אתה :מוסתרלאבכעסהשיבסטדאחיניהלברכיים.
עייפות,פניםמעמידהואאם 1קברואתלואחפורידיי,במרשאני,
מספיקישלילו.מתחשקכךאםרדוד,בקברלושישכברבכן,

לפניערדמעינוייהםאותםשאשחרראחריםשםלימחכיםעבודה.
הלילה".רדת

שלסיפורואתגםוידעתירב,זמןזהסטראחיניהאתהכרתי
היופניואבלשמרנה-עשרה,עתהזהמלארלסטראחיניההאיכר.

ארבע-עשרהבןבהיותוכבדאולםבכפר,נולדהואתינוק.פניעדיין
ממוצאהיוהמהפכהבצבאמעטיםשדקמכירוןלמכרה.התגלגל
אפילומלא,גרףבעלבלונדיני,מהדה.עדהתבלטהואפועלי,
חג,בימיהכנרתשללבןתשומתאתכמרבןמשךמעט,דכדוכי
הודרתכולם,עלאהודהיהשלובפלוגהגםבחררה.ארבכפר

לזולת.חולקשהיההכבודויחסהלב,רטובתהפשוטהלהתנהגותו
אותרועשרמיחידתומהדהעדהעבידרהרותעוזתולבראומץבזכות
כמראחרים,תפקידיםאףממלאהיהעתההמטה.לידקשר

התנדבעצמוהואדינם.אתגזרהמטהאשדאלהשללהורגהרצאה
 ,עיסוקועיקרלהורגההוצאותנעשוקצרזמןתוךזר.חרבהלמלא
יכולתובזכותגםאלאגדלילמרותהנידוניםשמספרמפנידקולא

שקיבלאומרהיההואאלה.דיןגזרילפועללהוציארגילההבלתי
האנטי-מןנקםלקחתכדיהתנדבות,מתוךהתפקידאתעצמועל

שחיתהייתכןהמדד.בראשיתערדבאכזריותשהיכרהרמהפכנים,
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אחרים,לקשריםבניגודהאמת.כלשלאברור,אבלאמת.בדבריו
כלומרבהרצאות,אובספריםענייןשוםסטראחיניההוכיחלא

שהוצאתםגילה,הואאבלאידיאולוגי"."חינוךשנקראבמה
החבריםבקרבלהתבלטלמדיטובהדרךהיאהנידוניםשללהורג

גםאלאלעצמו,רקלאהוכיחבכךלמהפכה.מסירותואתולהדגיש
לאותוהשתייךלאשהואספקאיןחשובה.אישיותשהואלאחרים,

היהתפקידואתזאת,ולמרותהנאה,לשםההורגיםאנשיםשלסוג
אכזרית.ובשנאהקרת-לבבדייקנותממלא
וסטראחיניהכאלה,תפקידיםגםלמלאצריךמישהומקום,מכל
שהיהלמרותהזויהמלאכהמיוחדים.היסוסיםללאאותםמילא
בעינידופןיוצאתבבחינתנשארהזאתבכלהמציאות,מכורחבה

זהות,חסריהעיןמןסמויבאויבלירותבה.הקשוריםהמטהאנשי
איןכאןמקרוב.לחיסולדומהאינוכפריעלפצצותלהטילואפילו
שלהתנהגותוואופןהופעתומסוימת.אנושיתמקרבהלהימנע
האנשיםהיולכן .שלךבגורלךגםלהרהראותךמכריחיםהנידון

בלתיתחושהמל~והכלשהי,בפליאהסטראחיניהעלמביטים
המועקהמןנהנהואףאדישות,פניםהעמידהואואילונעימה.
ממלאכתו.שנרתעואלועלמלגלגהיהאףמעורר.שהיה
לקווים,מעברשלנוסיורעל-ידינתפסהרילאיכר,שנוגעמה

שללכפרוהשכןהכפרמןשמוצאםהסיירים, .לכןקודםשבועיים
האנטי-מהפכנים,המפקדיםאחדשלגיסושהואטענויהאיכר
היהלאלהוכיחהאנטי-מהפכנים.צבאלמעןשמגייסכאחדוידוע

לעובדה,פרטאשמה,בשוםהודהלאעצמוהואואילואפשר,
שללאמיתוטבק.לקנותכדירקאולםהקווים,אתעברשאמנם

באשממנובמקוםמאשריותריקרבסביבתנוהטבקהיהדבר

אתלאנטי-מהפכניםיגלהשהואספקהיהלאוכהכהבין .האיכר
 .עצמוהוארקידעזאת-ושמעראהוכמהושמע,שראהמהכל

השארתושלהאחריותאתעצמועללוקחהיהלאמאתנואיש
להורג.להוציאצריךהאיכרשאתהיה,ברורבחיים.

זקןמגודלפרוע,שיערבעלחמישים,כבןוחזק,גדולאדםזההיה
בדומה-כיצדלראותהיהמוזר .בבוץשנתמרחשבועייםןב

בהכנותיועליו,ציווהשסטראחיניהכלמילאהוא-נרצעלעבד
אולייתנפלכפות,היהשלאהענק,שהאיכרחשבתי,מותו.לקראת

אמנםהירחלברוח.ניסהלאשאפילווהתפלאתי,סטראחיניה,על
למדי,עמוקהיההשלגקלוש.אורוהיההענניםבגללאבלהאיר,

נמוךהיהסטראחיניה :בשלגאחריולרדוףיקשהסטראחיניהועל
מקום,בקרבתזרםהנהרגםכבדים.צבאייםמגפייםולרגליוקומה,
התנהגהאיכראולםעצמם.החייםלאיכרחיכוהשניבצדואילו
הםמועטיםכללבדרךלמות.עליוגזרשהגורלהחליטכאילו

להתקומםהמסוגליםאלהאףמועטיםלברוח,המנסיםהאסירים
יותרזאתעושיםהםגםוהנמלטים, .מאורגןכוחונגדשלטוןנגד

הרצוןעליהםשגברמפניולאשבציפיה,הוודאותחוסרבגלל
לחיות.
האיכר:שללשיתוקושגרםיותר,עודחזקמשהושהיהוייתכן

השקטות,תנועותיוסטראחיניה,שלמדמותוששפעהביטחון
אלפנהשבההפשטות-מכךויותרהחזק,גופוהשקול,דיבורו
קרבנואלסטראחיניהאתשקשרמשהוזובפשטותהיה .הנידון

 .תפקידמילוישלמשותפתבפעילות
הופעתי.עםהאיכרבעיניכלשהיתקווהבהתעוררותהבחנתילא

אתלעכבשארצהידעתועלהעלהלאאףשסטראחיניהימובן
רדידותבדברהערתיעלהמתרעמתתשובתואחרי .הדיןגזרביצעו
 :האיכראלענייניבקולפנההואיהקבר
יכוליםלאאניוגםאתהגםלהזדרז.אנוצריכיםידידי,אתה,"יודע
לךיש .שצריךכמובבקשההתפשטלקרות.שחייבמהאתלשנות

חדשותכמעטשלךהנעלייםוגםומכנסיים,טובבמצבמקטורן
מתהלכיםאצלנובאדמה.תירקבנהשהןחבלטוב.מעורועשויות
יחפים".האנשים

אחר.לדברציפהלאכאילובהכנעה,עמוהסכיםהאיכר
למה-ובאמתאחי.אתפשט,סטראחיניה,אתפשט,"אני

שיירקבו?"

הניחוובזהירותקיפלו,מקטורנו,אתהסירלהתפשט.התחילהוא
לוהיההקבר.מןשהוצאטריבעפרהמלוכלכתהשלגערימתעל

ובולטות.רחבותוצלעותיבוזרקהששיבהשיערמכוסהענקייחזה
שריריובלטושחור'שיערהמכוסותהכהות,זרועותיועל

שהעציםלמרותמקור'רעדלאהתאונן'לאהואהמגוירים.
אתהסירהואמסירותבאותהכפור.שלפיצוחקולותהשמיעו
הקברקצהעלהתיישבואחר-כךמקטורנו,עלוהניחהחולצתו
סמוךוהניחןאותןקשרשהסידן'לאחר .נעליואתלהסירוהתחיל

אתגםהסירשתק,שסטראחיניהכיווןאולםעצר,לרגעלמקטורן.
שמאלוגרבימיןבנעלימיןגרבלנעליים,אותםותחבהגרביים
אתהסירהקבר'מתוךועלהטיפסהתיישר'אחר-כך .בשמאל

לנעליים.מעלוחניהםמכנסאלמכנסהצמידהמכנסיים,
העפרבעיסתיחףובעומרוהסיר'לאהואהצמרתחתוניאתרק

אתגםלפשוטאותיתכריחאלאחי,"סטראחיניה, :אמרוהשלג,
אדםלקבורנכוןשלאחושבואניבפניך'מתביישאניהתחתונים.

לגמרי".עירום
אותוכינהשהאיכרעלכעסכיאםבראשו'נענעסטראחיניה

עיניי.מול"אחי",
לאואפילואחת,משפחהבנילאאנחנו .אחיליתקרא"אל

אנחנו .לעצמךלהשאיררשאיאתההתחתוניםאתאבלחברים.
זאת".לעשותנכוןיהיהלאזההאדם.מןאותםפושטיםלא

שחיתהייתכןלנחש.היהקשהב"נכון",סטראחיניההתכווןלמה
ומשמעותההמהפכנים,שלבמילוןביותרהשימושיתהמלהזו

אולהסירשלהמסויםבמקרה-ואף-על-פי-כןפוליטית.בעיקר
הסתדרשלאמשהוזובמלההיה-האחרוןהבגדאתלהסירלא
ואוליובמטה,בצבאשפעלההנהוגה,אוהכתובההחוקה,עם

שלעקבותזובמלההיוסטראחיניה.שלבמלאכתובמיוחד
אדםלקבורחוקי"ו"לאיפה"כ"לאשהעריכההעממית,המסורת
עירום.

שמאלואתסטראחיניההניחימנרתיקוהאקדחאתשולףכשהוא
בקצהלעצמונוחהלעמידהדוחקוהתחילהאיכר'שלכתפועל

עמוד,שםכאן,לאשם,:"עמודנימהבאותהלדברוהמשיךהקבר
כך!" !שם

שלאורכואםסטראחיניהבדקהאיכר'שלמכתפולהרפותמבלי
יודע,"אתה :והסביר .האיכרשלקומתוגובהלבדיוקיתאיםהקבר
לאואנייהקברלמידתבדיוקקומתךתתאיםיכךתעמודאם

אותך".ולהעבירלהתעסקעודאצטרך
זועק,התחיללו,לקרותשעתידאתתפסעתהרקכאילוהאיכר,
אבוי !ולביתילי"א;י :עבהבשפםהמכוסההאפל'פיואתמעקם
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גבורה
(טשרנריביץ)בורגיוסף

יחלאנוחם :מיידיש

=~ ==--== 
 ?הזאתהזעקהחיתהה

לבלותשבאממולדביה,סטודנטשאלהשאלהאת
בהרים.חופשותיו

כאילו .כןלפניכזאתזעקהשמעלאמעולםהוא
שלהמנמנםאווירו :אחמילאועמומותאנחות

כוכבים.הזרועהדרומי'הלילה
ובבלילמתמתחת.תוגה,רוויתממושכות,הדהדההזעקה-צריחה

משונה.ליליתליבבהנמזגהאחדיםהדיםשל
 .בישאחזהבצמרמורתהבחיןהסטודנט

אניגםעשרים,כבןהייתיכאשרבגילך, !צעירידידתשתומם,אל
עכשיו,אבלהינשוף.לצריחתהמידהעליתרלבשםהייתילא

נושבחריףצערקינה.כמובכי-תמרורים,כמיןאלימגיעהזוצריחה
ממכה.נושביומין'עתיןקדום,צער .זומצריחה

 ?מדוע
משלהם.זיכרוןלחייםכי

היער.שומרעזריאל,סולסיפורואתלכםלספרהתחלתיעתהזה ...
פרחיםשלהזהבגןיושנ:ים,אנושבוהזהבמקוםכאן'ממשחיהוא

לאעירונייםלגן.רמזאפיי~וכאןהיהלאעזריאלשלבימיופורחים.
ההריםמורדותעלר:הסתעלאאישלנופש,לכאןלבואנהגו

היו.לאהםאףשנ:סביבה,הנופשובתיההבראהבתיוכלהשקטים,
ישנה,בקתונתאחת.מיותמרגבקתהביערכאןעמדההכלבסך

קירותיהאתאכלהעששלה.הקשגגגםוכךהשחירושקירותיה
ציפורים.קיננוובגגה

 .לעזריאלנשובאולם
ללא-חת,ועשויזריזמעבידי.ריאתבנאמנותעבדהואחייוימיכל

שלהסועריםבמורדותביערותשנכרתוהעציםדוברותאתהשיט
העבירהואחייוסיכוןבמחיר-כמותורביםהיולאהנהרות.

הואואילולמעבידיו. iעצוכעושרקורח,אוצרותהסועריםבמים
השחור.הלילהמו:כואביוןעניכול,חסרזקנתולעתנותרעצמו
השונההחופים,דממתלוקסמהלו.התאימההיערשומרמשרת

ולספר,לדברמסוגלת , 1מדובברהחופיםדממהשבהרים.מזרכךכל
בלילותשהתחממוה)גדםלבנינמשךהואלשונה.אתהביןוהוא
בשאוןהנארגותהלדוישותרחשיאליצאהנפשוהמדורות.ליד

הזמןבמשךושנה.דיברהלילה,דיברכמוהנהר,מימיזרימת
 .חייוימיכלאדותבכפיפהעמהחיכאילולבדידות,התרגל
טרף,חיותמפניעצמול:עלהגןאוגנביםלהניסירכלשבעזרתורובה,

הנשק !יהודי?שלבידיורובהיהיהזהכיצדכיבידו.היהלא
מאוד,ישןגרזןבירושה,שקיבלגרזןהיהברשותו,שהיההיחיד,
המציאות.יקרחפץכמיןלדורמדורשעבר
חיתהוקתשוחט,של\ת,כמאכוחדכחלחלה,פלדהעשויהיההגרזן

כמהיודעמיונדיר.קוזגהמעץקתאמן.ימימעשהמעוטרתלו,
דמויותהקתעלוחורטיושבכשהואשינה,ללאעליועברולילות
ואריות.צבאיםשל

דמויותנועדואולי)גיש.ידעלאוצבאיםאריותגורידווקאמדוע

שתי-והזריזותהגבורהאתהגרזןמחזיקילדורותלהזכיראלה
הדוברות.משיטשלהחשובותהתכונות
והולךנשמעהקולהיהבגרזן'העץגזעיאתבחוףמקציעיפכשהיו

שלכנגינתווארוכה,דקהברעדהההריםמןחוזרוהדולמרחקים,
 .נדירמוזיקלימכשיר

רואההייתיעזריאל,שלבקתתופניעלחולףכשהייתיפעם,מדי
הרזה,חזהואתוחושפתפרומהגס,בדבכותונתהסףעליושבאותו
הריםמוקףבבדידותו,שקועזנוח,יושבהיההואהגרזן.ולידו

נצחי.סודעוטירדומים,שותקים

רחוק.סודיעולםלאיזהשייךעצמוהואשאףהיהנדמה

 ?חשבהואמהעל
העברבמרחביוחיטטשרטטכךושסתםכלום,לאשעללוודאיקרוב

אפילואפשר .חייוקורותעלהצטערבנשמתושעמוקייתכןהעצוב.
זקנתוושלעתקשה,כהאותושהענישאלוהיםאלטענותלושהיו
אתכךואחרלפרקןשהגיעובנותשתיהשחורהבמגפהממנונטל

כנגדהתריסלאמעולםכן'פיעלאף .בצערעמדהשלאאשתו
 .גורלואתנשאשמיםיראחסידשלובאדיקותואלוהים,

יעזוב".לאהעליון'"הוא
אששלבחמימותהחשבאמונתוהדבקמאמיןשלובענוותנות

העצובים.חייואתוחיממהללבועמוקשחדרההביטחון'
צועדובחגים,בשבתותאותורואהאניאתמול'אךזההיהכאילו
האופייניהילוךבאותותמידמדוד,בצערהכבוש.היחיד,בשביל

טליתועטוףלבקעה,ירדדהואהארוכים,צעדיואתלפניומשלחלו,
ומבעדמזמןתמהשלההשירותשתקופתהשבתקפוטתומעליה
 .דלותוכלחיתהפורצתלטלאיה

שלו'הפינהלוחיתהטובשםהבעלשלשמרעלהקטןהכנסתבבית
באימהמסתכלהיהזהממקום .התמידנרותדולקיםשברבמקרם

 :הקודשלארוןמעלירחבחציהסדורותהגדולות,באותיות
 "!עומדאתהמילפני"דע

קדום,בכייני'בניגוןשקטה,בהתלהבותבדבקות,היהמתפלל
שעל-פיממש,אלוהיםאותולפניעצמו,האלוהיםלפניעמדכאילו
היהצריך-ולהפךשלו,השמיםממרומילרדתהיהחייביושר
מעזריאל.ממנו,מחילהלבקש

ונחלשהלךהוא .ויותריותרזקןעזריאלאחדות.שניםלהןחלפוכך
ויותר,יותרעמוקיםזקנהתלמינחרשוהקמטיםחרושיופניו

אפילודליל.לבן,צהבהב,אםכיאפור,לא-הזקןנצטמקו.
 .תמזערהכאילוהמחודדתלכיפהמתחתהראש
להיותהרגלייםהחלוחזרהובדרךופחות,פחותנראההואבעמק
גררעייףנחנקת.נשימהרתחהבחזהלציית.וחדלועץכבוליכבדות
 .ההרבמעלההעלוביםחייושאריתאתעזריאל

 " ...זונחאינו"העליון'
מןנירםבופגעאלמלאימיו'סוףעדחייואתגוררהיהודאיכך

המלחמה.מרסיסירסיסהימים
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שלאחיזתםאתלמחוקכדיהיודרושיםבלבדספרדיםמיםי
הדרךעזריאלעבדונחסמהאחתבבתזה.ארץבחבלהיהודים
 .לעמק

עצבותלהשתקףהחלהובמעמקיהןהמאורות.כברהזקנותניויעב
שקטה.

עמדואימה,אחוזותקפואות,ההרים.אתעטפהסמיכהחשיבה

 .פסגותיהן
התפוצצויות.שלנרגזיםהדיםלהםהתגלגלוחושךלהרימעבר
הכריזוהךאףוערבים,עירךזהנסתרותמדרגותחבויות,דרכים

מלחמה.

עכשיו ?אותהמאירהירחשנוגהזוההיא,הפסגהאתרואיםתםא

חוניםהיוהראותומאחורי .חשוךקצתכיבבירוראותהרואיםאל
שלי,התצפיתוממקומותסיור,יחידתעלנמניתיאנירטיזנים.פ

עינייבמובעמק.המתרחשאחרעקבתיבהירים,בימיםבמיוחד

עלמתנדנדיםתלוייםראיתיאדם.חייאחרהפראיהצידאתתיירא
 :כחולותורגליהםמזוגגותעיניהםבחוץ'לשונותיהםגרדומיהם,

 .לכבותןהכוחביהיהולאהשריפותאתראיתי
ומביטעזריאל'שלבקתתולעברמשקפתיאתמכווןהייתילעתים

שאפילועדמסביב,היהשקטכךכל .הידבטווחחיתהכאילובה
מגיעהיההזקן'מחזהומתפרץשהיהעזריאל'שלהיבששיעולו

הזה.בשקטאלי
בבדידותכך'כלנידחבמקוםעמדהבקתתוכילהאמיןקשההיום
בנפשכם,ושערואינסופיים.יערותשלבעומקםשזורהכזו,

עזריאל.שלהנידחתהבקתהאתגםדרכהמצאההמלחמה
מוקדםוצפהעלתההשמש .אחדענןללאקיצי'שבתבוקרהיהזה

הנצחיחוגהאתבשמיםלשרטטהחלההיאלהרים.מעברבבוקר
רדומיםמרחקיםנפרשוהעינייםמולמסנוורת.בבהירותוזהרה

חיה.לנפשסימןבלישקטים,
שלהמשוערנתיבןאחרעוקבשלי,המסתורבמקוםישבתי

בו.לחרוףרגועמקוםבעולםשםאיתמצאנההאםותוהההחסידות
הקורנתוהשמשילבנבןורדרדגרוןהשמיםקיבלולאטלאט

 .ההרריהירוקעלמאדיםבברקהתנפלה
מזקנה,שחוחבטליתו,עטוףשבתשלבוקרבאותועמדעזריאל
אתסגרמהצהוב-לבןזקנואפיים".ב"נפילתליפולהתכונן:אילו
אדםשםראולאכמרעיניי .החתרןהגבוהמצחועםהמחודדיםפניו
והתפלללמזרח,פניותנועה,ללאעמדהוארפאים.רוחאםכיחי,

 :בתשובהחוזרשלשקטבניגון
 ." ...וחנוןרחוםאלאדונוי"אדונוי

משונהוכהחושיו,בכלאבריו,בכללווקראהתייפחבכה,הוא
מכנהעדייןהואואילובדם,טובעעולםקריאתו.צלצלהומסולפת

בתמיהההסתכלוצער'מלאותעיניו' ".וחנוןרחום"אלהאלאת
מדרךהעולםירדזהמדועהביןלאאופןבשוםכמוילדותית, .

 ! ?הישר

שחורים,לבושיברנשיםשניצמחוהאדמה,מתוךכאילופתאום,
רגליהם.עלעמדואבלבגילופיןהיוהםשחורים.צלליםכשני

השרוולים,רעלהקצרים.השרווליםמתוךבצבצוהחזקותהידיים
מצולבות.עצמותמעלמתיםגולגלותרקומותהיוהמרפקים,מעל
 .משהוכנראהחיפשוהם

עשרה"ה"שמרנהתפילתאתמסייםעזריאלאתראוהברנשים
שלהם.המקלעוניםאתבפחדנותותפסואחורה,צעדיםבשלושה

פרטיזן?-

גזלניםבצחוקוצחקובסביבהאישאיןמלבדוכיהבחינומידאבל
 .קולני

 !מרקדהרביאה,-

הנהכיאוזנםעללחשמישהושמאארביער'כךכלעמוקתעואםה
 ?יידעמי-האחרוןיהודי'עודנותר

 ,הסועריםהמיםעלמיתותכמהיודעמישעברימים,שבעעזריאל,
 ,אילםמבטלעברםהריםרקהוא .עצותאובדכללנראהלא

 .לותקרעדהאשורלעההדהויהעטרהעםתיוהטל
מרכהס,פחוהטמווחעלוכףאכורכבפייםקשמשהאחד,
כעיניבלהרתסהמנוהמימיות,וניעיויאל'זרעלרבק ,בועותעהאב
 .תירובמההתרוצצוזאב,

 ! ?לא 'זןיפרטאתה-

עדוחבכרטהומזריאלעשלהלכןונקזאתתפסהיתהבשרנידו
 .תיהטללעשרונםדטיפות .ומדועעלכאבמדדוהתנהזקןשעזריאל

 !ונםמכידהוי 'פרי-

ךלישוהליאזרעשלפניוךולתקריאהווופרצפעלידהסלבהעווית
 .ךלב-צהובדביקרשיעמלאחופןזקנולתוך
 .חיהעםםאדשלאםיכ ,םאדעםאדםלשפגישהזרחיתהלא

אתסללחכוננתתמתגזרהנהחיהכיצדאיתיר .יתוננכתהלכבכאב
רואסותעזרלראבללםאו .בשןשןנוקשהמוותאתעתישמ .טרפה
לי.היה
לפניבוללהתעלרצוכנראהבנם.ררקאתלחסלנחפזולאעצמםהם
עצמו.בעיניהיהודיאתלהשפיל ,בולשחקכן,

ושוב !המפואר(היורן-טאנץ)היהודיםמחולאתלנוגםהראה
 .ופראיוטעקמצחוקירו
שללגתדהעהגרמניתאתלפתעשמעתי-רבבעונג ,בבקשה-

טובייןבכרסאותםלכברהאדוניםתחילהליירשואולם-עזריאל
ארקוד'ואנילהנאתכםתשתואתם ...הקיסרמיימעורועתיק,
 ...ארקוד
פשטהאפרורית .הביטחוןדלימירתהעבר 'ריאלזענשתנהכאילו
יצאוהמלים .ומדורמסריגדיבראוה .הנץכעינינראוועיניובפניו
בעוצמה.מפיו

לכלשלו,תנועהלכלארבוהםלו.האמינורילגמלאםיהברנששני
אולםשיכורים.מבטיביניהםהחליפואחדותפעמים .תפנית

אתהיסוסיהם,אתכנראהשברהטעיםייןכרסעלמחשבהה
 .שלהםהספקות

 !מהריותר 'מהראבלטוב,נר-

 ...חפתהמאתאקחרק ,שהקבב ,כן-
 .נערשלבצעדיםמהדיקצערוהוא
הכלתיהמרותשלפנירגעבאותוהחלש, ,הזקןריאלזעתחבלמה

 ?נמנע
בצעדיםרגליו'בהונותעלכמעטישעזריאלערחלףעיןבחרףרק

הואהבקתה.שללרווחההפעורבפתחשובנראהמאוד,םישקט
החיווריםפניוועלמורם,המרוטהזקןבטלית,הקבחוזעטוףהיה
 .יוקדיםזעםימבטירונייםהעירק .חיוך
הואהזקנה.משאאתעצמועלנשאלאכאילווקשה,נהזדקףהוא
הבריקהימניתוביררמגבו'גלשהשהטליתכךפווגתאקלותהסב
עלהחרוטיםוהצבאיםהאריותעםישןההגרזןשלדהפלהברק
משיטישלהרודותגבורתלפתערבההתעוררלויוכא .הקת
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למורת,ההולכיםוהמעוניםהנרדפיםזעקותכפולתהדוברות,
אליו.רגבםשעמדוהברנשיםשניעלהברקבמהירותעצמוהשליך

חיכהשלהם,המקווערניםאתלתפוסהללוהספיקובטרםוערר
עלחיכהידירבשתיפראית.זעםשאגתתוךפתע,ובסערתבזריזות
דיבוק.כאחוזבהםהיכiדהואהשיער.פרועיהבלרנרייםראשיהם
הצדדיםולכלנוי-זמניתכאילוהיהונרמהחנוקהזעקהבקעהמגדרנו

יכולאחתלשכיחמצטלצלים.אדומים,חישוקיםמגרזנומסתערים
עיניהםלרבןשיקףק:נוררגעאותם.שהציףברםלהבחיןעזריאלהיה

הםקדימה,כךאחרלאחור,התנדנדוהםהאימה.אתהמימיות
כאילוברכיהם, ת:יt:כופפוהממרגפרת,רגליהםעלהסתובבו
כריותרןשרים,מדורלמתנדנד,דיקורשהוא.מילפניהשתחרר

i לם.צאת'~תפוסניסרכאילופשוטות,בידייםקרסוהםריקרר
 .הכלשקטואחדיר ...אחררגע tבלבדאחררגע

בעלבצערינזדחלהקיהעלבזבובאפילונגעלאשמעולם tעזריאל
אלמצרהתנדנדרא iזהפתוחה.הדלתלעבררגליואתשכפתרחי
שנישמאחששכמר tביררדבקכאילוהימנית,ביררלפרתהגרזן .צר

אטהאדמה.מןפתע:ליתנתקולרגליו,מעוותיםהשרועיםהפגרים,
הצלחה,ללאערר,ניסההואבשמאלוהסף.עלצנחהואאט

בירר tהתאבןכאילולשבחננשארהוא .גברעלהטליתאתלהעלות
עלנשדרהןדמעות.זלגויעיניוהטלית.האחרתוביררהגרזןהאחת

סליחות,ניגוןתעההקיץסוףשלהזהובבוקר tהצהוב-לבןזקנו
מתייפח:

 !וחנוןרחוםאל tא-ררנריאררנרי'

חילל ,חייובימיבה 1הראשרבפעם ,רעזריאלשבתחיתהבעולם
 ...שבת

אותיתקף .הכולראיתירמשםשליההרלפסגתמתחתישבתיאני
השחוח,גרפולצרךיבדלכרוע tהזקןעזריאלאללדרתלרהטרחף

חסלאמר.בבכיערת.דלגגברעלהטליתאתבחזרהלהעלותהשבור,
לבכותלמדנוההןיםיבשנחרישי.בבכיאםכיבקול,לבכותושלרם
 .ליללסיב:רתדיהיואםגםפנימה,בתוכנולבכותבשקט.
אחראלשלטרב:עולםרחוקים,היוהםלשמים.עינייאתהרמתי
ביןעזריאלהבדיל א~,כברשבתמוצאיבאותונקמות.אל-ויחיד

שנראולאחרמידלגמרי.אותרעזבואזלו,כוחותיולחול.שבת
הבהבהנרדונג.נרשלוהקשמצעלידנדלקהראשוניםהכוכבים
ששררהבדממההבקתה.תחומיאתיפרוץלאשזוהרוכריבהסתר'
הנמס.הדונגבתרךוהלכהשדעכההלהברנת,שלנשימתהנשמעה
אמרהחוטאת,האדמהעלענייניוכלאתשסייםמיכמרעזריאל,

המתיןהואהמרות.מלאךעמדלמראשותיועמוקה.באנחהוירוי
רגוע.בעקשנות,בסבלנות,
אתנוטלובעצמובכבוררושאלוהיםזוכים,שצדיקיםאומרים
בהריםחייואתחירקלאעזריאלהריאמת,זראםבנשיקה.נשמתם

מאותםכאחרלעולמוהלךגםאםכיהקרוש,טובשםהבעלכמר
נסתרים.חברייםצדיקים ,,,,-רמל"

הואשבזכותםהנסתרים,הצדיקיםמןאחרבעררהתרוששוהעולם
קיים.

באותן tהזקןעזריאלאתלקבורההבאנושבהןשערתבאותןכמעט
ירדושלו,השבתבקפוטתמכרסהטליתו,עטוףאותרשנשאנושערת

נתנדנדלפתעגרמניים.במקלערניםחמושיםצלליםשניההריםמן
נשברו.השמיםכאילוהחשיכה,אתהבקיעוהתפוצצויותהלילה.

בלהבות.עלההמרצחיםקן
נקמות.אלשלטבעמק

ם.יתמרורבכיינשוףבכהעזריאל,שלהטריקברועלהלילה,רכל
השמיםעטוכמרומאירים,מזהיריםגדולים, .נשרוכרכבים

גדולות.זוהרותדמעותהשמיםשפכרכאילו .אבלהחשוכים

מולערלהינשוף,צריחתשומעשאניאימתכלהצעיר,ירידיכך.
 .הזקןעזריאלשלרמותועיניי

 ?והגרזן
ארוכה.רמיםדרךעמנוהלךהואעינינו.בבתכעלשמרנוהגרזןעל

המלחמה,בסוףלגבורה.שלנרההשראההואכילנר,נתבררלפתע
הגרזןכיאחריוםלנרנתבררהמשוחררים,לבתינושחזרנולאחר

בירושהשעברהגרזןהקת,עלהחרוטיםוהצבאיםהאריותעם
?מיקרהזהכיצרנעלם.אבר,לגבורה,ההשראהמקררלדור,מרור
כאילוהיהנראהלגלות.הצלחנולאזאת ?אותראיברוהיכן

היהודיםלאחרוניליורשיוחזרכאילואותר.בלעההאדמה
 •הדוברות..משיטי

מעמ'המשך.

 !ארתךמשאיראנילמי !שליאדמתי tליארי !ולילדיילאשתי

לי.אברי!"ארי
אתהאיכר,שלהמרגורלואתלתודעתיהחרידוזעקותיו

 .עליוריחמתיואני tואדמתומולדתולמעןהנצחיותמלחמותיו
ולדרושהדיןגזר·ע 1ביצאתלדחותסטראחיניהעללצרותיכולתי
שצץברגעבראולם:האיכר.שלמשפטראתמחרשלבחרןבמטה

 .אותרדחיתי tהרעיוןבי
להחלישהיהעלולאריב,היהשהאיכרספקואיןלאויב,ויתורכל
כךעלחושבהיהרמההמהפכה.גייסותשלהקרברוחאת

במרחו.להסתדר iהיזיכוללאפשוטכזהרעיוןסטראחיניה.
האקדחאתנשאהןיא tהאיכרשלבכתפרואוחזממשיךכשהוא

-האיכרעבוד ם:~ובוודאי tעבורי-ובפתאומיותראשואל
וחרחורהתפתל,גרכ!רבקבר,אורכומלואהשתרעהאיכרידה.

לנרתיק.האקדחאתתחבסטראחיניהמגדרנו.התמלטגסיסה
בעפר.לכסותרוהתכונןידירכפרתעלירקהאת,אתלקח

אתהפסיקיניה nא 1-סטהתאפקתי.לא- "!חיעדייןהוא"הרי
 :והסבירעבודתו

הישר :בהםלירותאיךלמרתיהריאני .חישהואמרבן .חי t"כן

למוחמתחתעוברשהכדורכךיותר'נמרךמעטאבלהעיניים,בין
בן tשלומותראתלהרגישחייבהואאותם.מהמםרקהורג,ולא

ואילובר.מרגישיםאיןאםבמורתישטעםמיןאיזההכלבה.
שהואזמןכלאותרקובר"אניהאת,אתנטלשרבהוא-כך"
'למרת"'.פירושומהשירגישחי.ערר
ילכרוןבליכמעטובזעם,אקדחיאתשלפתי ?לעשרתעליהיהמה

עדיריתי'כרודיםכמהכברזוכראינני .באיכרירדההתחלתי
"את :העירסטראחיניהפסקו.בקברוהנחירותשהרעידות

קילללאהואעתהער-זה,"שוררלשמור.היהצריךהכדורים
-ר"יקירי""ידידי"אותרמכנההיה tלהפךאםכיהאיכראת

לאאםלשורד,המרותמהלשםהמרות.אתלהרגיש"חייב
 ,, !מהלשםכןלאשאםלהדגיש,צריךאתה?לא,ברירגיש

והלכתיבנרתיק.אותרשמתימחרש,האקדחאתטענתיאני
האופפתהחנקתחושתאתהכרתימפי.הגהלהוציאבלילמטה,

מסביבשהכולהתחרשה,וההשמדה,המרותלנוכחהאדםאת
אבל .ברשקשורמהרכלהמרותרקונשארהקולות,כלנעלם,
אלהערוץמתוךשיצאתיערכך'הרגשתילאההואבערב

כשתחקה,הירייהשמכונתלבשמתיאזדקהבית.שלידהרחבה
תכלתשלונוגההקרח,תחתנחנקבשקט,לוקופאהיהשהנהר

1 
לצדהשביל'במרדדהשחת,ערימתלידהעומרהבית,אתמקיף
 •וצעירים.עירומיםעצים

L 
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 24מעמ'המשך

 .)אסהתענית

-הקדשיםשרצים.במקור:-שרפים 28
הקדושים.במקור:

 .)דב,<נחוםאשלפידי-לפלדות 30
אינואך"לבלהות",לקרואאפשר
 •המשקלעםעולה
 .)ויס,(ישעיהיבשו-דללו

 •למשוררהכוונה-ונו'אצר 3 1
צ"ל:ואוליהמשקל.מצדדחוק-כיין 32

יינם.

עצמכםעלאוסריםאתםהבית:שיעור
שלרפיתםכיינםוהחכמההתורהאת

 .ישראלעלהאסוריםגויים
 :במקור-אלקינותורה.-תעודה 3 3

 .אלפינו
לאיובהארמי<כתרגוםכגבור-כגבר 3 4

 .)גלח,

35 

מחשבתם.בנח-בחזיונם

אלהינו.צ"ל:אולי-אלפינו
 3 6משל .והפכוסלסלו-גוללוהררים

ונותניםהנושאיםחכמיםלתלמידי
מהמעיןוחריפות.בבקיאותבתורה

דישאת"הרואהלקיש:דישעלשאמרו
 3 7הריםעוקרכאילוהמדרשבביתלקיש

 .)א ,כד(סנהדריןבזה"זהחנןוסר

 .יחרדידאג,-יחוש
 .שאלהמשפט .המשוררהוא-גביר

בתעלושבמעלותיואדם,עניינו:
בניכוכביביןונגידשרוהואלשחקים

 38יחשוסכלוםלב>,לח,(איוביעש

קטנים?שועליםשלממעשיהם
השיריםשירעדה"כ-ונוילשועלים

סר.ב,

גבר.במקור:-גביר

והגהתי"תינקו"במקור:-תיקנו

 .הענייןעל·פי
בדוחק:שיעורו-ונויוכשגדולי

נאוםבשמחהיקדמועםראשיכאשר

שהואביןחשובשהואביןשחיברתי:

יקוללו.הםפחות·ערך,
(חוזרפהפצולא-נאמולא

"לשועלים"),
אכן.-הן

ח.נח,איובעדה"כ-שחץובן

אריות.בניתרגומו:
 .ינבחון-במקור
העלההאריותכשבן-ונויובעפרו
בפניניםמאסו ,בלכתועפרעמודי

לקוי.המשקל-מאסובעפרו.שנתגלו
נשתבשושמאסתוםהבית-ונויובזו

 •הנוסח.

 _ 3 7מעמ'המשך

 ...יקרהחברהלגברת:דרפרן
שלי.היאטועה,אתהלדרראכד:מרטן

 ...יקרה:חברההיפהלגברתדרראכד
שלי.היאטועה,אתהלמרטן:דרפרן
לומררוצהאתהיקרה,חברהלגברת:מרטן
 ...ש

 .שליהיאיטועהאתה :לדרפרןדרראכד
חברה :בזרועהבפראותמרשךהיפה,לגברתדרפרן'

כעלה).אתמאבדתהיפה(הגברת •••יקרה

ליהרשי :השכייהבזרועהבפראותמרשךדרראכד
חשביי~.כעלהאתמאבדת(הגברתאותךלחבק
דרפרן).שלבידרכשארתהכפפה

 :לעברוהגברתאתמסובבעצץי'לקחתשהלךמרטן'
בזרועותיה)העצץיאתמניח(הואזה.זרקבלי

תודה.או,הגברת:

בזרועותיהומניחלעברוהגברתאתמסובבדרפרן

(הגברת, •אלויפיםפרחיםקבלי :נוסףעציץ
כרבעה).אתמאבדתנדחפת,

 ...תודהיתודה :הגברת
הםאלופרחים :כדרפרןאופןבאותודרראכד
 ...עבורךהואשלביכמועבורך,
עמוסות(זרועותיה ...מוקסמתאני :הגברת

ליפול).לארנקהמניחההיאבעציצים,

חבקי :ובצעקותבכוחלעברוארתהמרשךמרטן

 ...אותיחבקייאותי
שלה.הפרווהשכמייתאתמאבדתהגברת

 .אותיחבקי :אופןבאותודרראכד
 .אותיחבקי :אופןבאותודרפרן
אתמפילההגברתרגעים.כמהכמשךהדבר

מתעלליםכופלת.חצאיתההעציצים,
ביןלסירוגיןהמובערתהגברתאתעוקריםבגבידה,

כדיתוךהאחרות,הדמויותשלרששלזרועותיהם
כדיתוךכן'גםממכה'מורידים ;השולחןסביב.סיבוב

אתארתה,ומכיפיםמזרועותיהאחתאתתנועה,

השכייה.אתרגל'מכןלאחרהאחרת,הזרוע
בשקט.אותיתעזבו ...חראאו,הגברת:

בשקט.אותהתעזוב :למרטןדרפרן

בשקט.אותהתעזוב :לדרראכדמרטן

בשקט.אותה:תעזובלדרפרןדרראכד

מבקשתהיאממך :לאחריםמהגברים,אחדכל

בשקט.אותהשתעזוב

כולכםאותיתעזבו :האחריםלשלושתהגברת
בשקט.

 ?אני ?אני ?אני :מופתעיםמרטןדרפרן'דרראכד'
חולצתהלולאותפרועה,הגברתהתנועה,הקפאת

מתקרבתלמחצה,חשופהכשימה,חסרתפתוחות,
אחת.רגלעלמקפצתזרועות,ללאהקהל'לעבר

בהחלטאניירבותיייגבירותיי :הגברת
אידיוטי.לגמריזהאתכם,מסכימה

מסך

צורןגבריאללד"רנתונההמתרגםתודת *
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העצוביםהתפוזיםארץ
כנפאניע'סאן

צמחיוסף :מערבית
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טרגדיה.שוםחיתהא:ללעכומיפויציאתנועצם---
החגימיאתלבלותשבזזמדישיוצאכמייצאנו
באופןעברובעכוויתנושהימי .עירושאיננהבעיר

שאףוייתכן ,הרגיל·ר rמגהיוצאדברללאנורמלי
הרךלגילישהודותםימשרהימים,מאותםנהניתי

הגדולהההתקפהליל:במקום,מכלספר.לביתללכתעליהיהלא
ביןומר'קשההיהל·~להאותו .יותרברורההתמונהנעשתהעכועל

האחריםגילנוובניוזוניאתההנשים.תפילותלביןהגבריםשתיקת
באותואך .סופוועדו~מתחילחהדבראתלהביןמכדיצעיריםהיינו
להתבהר.הענייניםהחלולילה

משאמכוניתעמדה , tומאיימינקוצפיםנסוגו,כשהיהודיםבבוקר,

ונמרצותמהירותועות 1בתנלתוכההושלכוומשםמכאןביתנו.ליד
כשדאיתיהישן'הביתיקיראלנשעןוגביעמדתימועטים.מיטהכלי
אחדהילדים.ואתדודיתךאתמכןולאחדלמשאיתעולהאמךאת
עלהמשאית,אלשלךהאחיםואתאותךזורקאביךאתדאיתיכך

לראשומעלוהדימניבפינדזממקומיאותיחטףהואואזהחפצים.
אחיאתמצאתישםהנהג,תאגגעלשהיהמברזלכסא-תינוקאל

יצאהמתאימהוזנוחהלעצמישמצאתילפניבשקט.ישובדיאד
הדרכיםבפיתולילאטלאטנעלמההחביבהעכולדרכה.המשאית
הנקרה.לראשהעולות

דיאדלהגדירה.ידעתישלאתחושהנתקפתיחלקית.מעונןהיה
התינוק,כיסאלקצהל:מעאלמורמותדגליומוחלטת,בשלווהישב
בשקט,ישבתיאניגםבשמים.נעוץומבטוהחפציםעלשעוןגבו

הפרדסים,הופיעובדדך .עליהןשלובותוזרועותייברכייעלסנטרי
טיפסההמשאיתבכו·לנו.כססהפחדתחושתזה.אתזהרודפים
נועדוכאילומרחוקנשמעוויריותהלחה,האדמהעלבכבדות
הכחול,באופקמו·חוק,הנקרהראשכשהופיעהפרידה.לברכת
ופנוהחפציםמבין·ו rידהנשיםהמשאית.עצרהבעננים,מכוסה

התפוזים.אתהרימוזדןתפוזים.סלולפניושפוףשםשישבלאיכר
חביב,דברהםפוזים 1שהואזלינתחוור .לאדנינוהגיעבכייןקול

תפוזיםקנוהנשים .ללנ:נויקדיםהללווהנקייםהגדוליםושהפירות
הנהג,שלידממקומוירדאביךלמשאית.אותםונשאואחדים
אחדבדממה,בוהביטהואהתפוזים.אחדאתולקחידואתהושיט

 !מסכןכתינוקבבכיפץרכך

החלוהגבריםרבות.מכוניותלידמשאיתנועצרההנקרהבראש
כשהגיעזו.למטרהם t י..:הניצביםהמשטרהלאנשינשקםאתלמסור
השולחן'עלושלכים;םהמקלעיםואתהדוביםאתודאיתיתורנו

אתגומאללבנון'נכנסהגדולותהמכוניותטוראתוכשדאיתי
גםהתחלתיהתפוזים,מארץהדחקפנימהוחודדהמפותלותדרכיה

בדממה.בתפוזתכל tלה(המשיכהאמךמד.בבכילהתייפחאני
עציכל-ליהודיםויד tשהשהתפוזיםעציכלהבהיקואביךבעיני

פניו,ארשתעליידו tהצכעץ'אחדעץשקנה,הנקייםהתפוזים
תחנתמפקדבפנילכ:בושהיהיכולשלאבדמעותיו'נוצציםהצטיידו
המשמר.

לפליטים.הפכנולצידון'הערבייםביןכשהגענו

יותרזקןנראהאביךהנקלטים.שאדבתוךאותנוקלטההדרך
המושלכים,החפציםלפניברחובעמדהוארב.זמןישןלאוכאילו
יתפרץהואכלשהי'במלהאליואפנהשאםבוודאות,וידעתי
בפניוהשתקפואלוקללותשתיאדור".אביך'"ארור :לעברי

ספקאזהטלתיחדדידתיבבית-ספרשהתחנכתיאני,גםבבידור.
ספקהטלתיהאדם.לבניאושרלגרוםרוצהבאמתשאללהבכך,
הצבעוניות,התמונות .דברכלודואהדברכלשומעשאללהבכך'

עלחס(ישו)האדוןאתושהציגובית-הספדבכנסייתלנושחילקו
אלאאינןהןגםכאילונראואלותמונותאליהם,ומחייךהילדים
במטרהשמרניים,ספרבתיהמקימיםאלהשלהשקריםאחד

שאללהבכך,ספקהטלתילאיותר.גבוהיםתשלומיםלגבות
שאיניבמקוםפליטושהואהוא,גםממנהיצאבפלסטינהשהכרנו

ואנו,שלו.בעיותיואתאפילולפתוריכולאיננוהואהוא.היכןיודע
גודללגזרתמחכיםהמדרכה,עלהיושביםהאדם,בניהפליטים,

לשהותגגקורתלמציאתאחראיםכלשהו,פתרוןשתביאחדשה
שלהתמימהבנפשושמותלעשותהחלוהייסוריםבלילה.תחתיה
 ..הילד
לאטלאטראשינועלהיורדתהחשכהנורא.דברהואהלילהאכן'

אתלבלותעתידשאניהמחשבה,עצםאימה.לביאתמילאה
אישויבש.אכזריפחדופחד,בלההעליהפילההמדרכהעלהלילה

מבטואליו.לפנותשיכולתיאישהיהלאעלי.לרחםנכוןהיהלא
אמךשלבידהוהתפוזמחודש,פחדביעורראביךשלהבוהה
האפלה,בדרךמבטיםנועציםדוממים,הכולבראשי.אשהבעיר
פתרונותלנולהציעהדרךעיקולמאחורייופיעשהגודלמקווים

דודךהגורל.הופיעוהנהכלשהו.למחסהאותנוויוביללבעיותינו,
לאבמוסרדודךשלאמונתוגורלנו.היהוהואלכפר,לפנינוהגיע
חדלהואכמונו,המדרכהעלעצמומצאוכאשדרבה,היתה

גרהיהודיתשמשפחהביתלכיווןפנההוא .בכללבמוסרלהאמין
בפניולהםסימןחפציו,אתלתוכוהשליךדלתו,אתפתחהואבו.

לאהםודאי' !לפלסטינה""לכו :צחהבלשוןואמרהערמומיים
לו'ואפשרוסמוךלחדדועבדוממנופחדוהםאךלפלסטינה,הלכו

אותנוודחסהזה,לחדדאותנוהובילדודךורצפה.מתקרהליהנות
הרצפהעלבלילהישנוהצעיריםאנוביתו.ובניחפציועםבתוכו,
אתהעבידוהגבריםהגברים.במעיליוהתכסינולזה,זהדחוקים
תאילכלדרכהאתסללההטרגדיההכיסאות.עלישוביםהלילה
 !גופנו

אףלהספיקיכוללאדודךשלחדדו'כיזמןהדנהבצידוןשהינולא
כךאחרלילות.לשלושהמחסהבומצאנוזאתעםלמחציתנו.

אביךלתפוזים.לשובאוכלשהי'עבודהלחפשמאביךאמךדרשה
המשפחתיותבעיותינושתקה.היאמזעם.מרטטבקולבהגער

אחרינוהשארנווהמלוכדתהמאושרתהמשפחהאתהתחילו.
והקרבנות.המגוריםהאדמה,עםביחד
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הזהב,אתמכרשהואליידועכסף.אביךהשיגמהיכןידעתילא
היותהעלוגאהמאושרתשתהיהרצהשברנירםלאמךשקנה
בעיותינו.אתלפתורכדיהיהלאתמורתושקיבלבכסףאךאשתו.

נוסףדברמכרהאםמשהר?לווההאםאחר.מקררשהיהספקאין
שעברנוזוכר'אניאךמושג.ליאין ?בכךשנבחיןמבליאתרשהוציא
מחייךגבוהה,סלעיתגבעהעלאביךישב.שםצידוןבסביבותלכפר
כדימאיבחודשהחמישה-עשרליוםומחכההראשונה,בפעם
המנצחים.הצבאותבעקבותלשרב

שחים-עשרהובשעהמרה,ציפייהאחריבמאי,בחמישה-עשר

שמהדהדתבקולאמרהוא .בשנתישקרעואניאביך'ביבעטבדיוק,
טינה!".לפלסערבצבאותכניסתאתראה !"קרם :עזהתקורהבר

הגבעות,דרךורצנויחפים,לילה,בחצותירדנוכמטורף.זינקתי
צעיריםכולנו' .מהכפרשלםקילומטרבמרחקשהיהלכביש

המכוניותאורותכמשוגעים.רציםבכבדות,נשמנוומבוגרים,

בקרר,חשנולכבישכשהגענומרחוק.נראוהנקרהלראשהערלות

אחרילרוץהחלהואהרריתנר.עלהשתלטואביךצעקותאך
הוא .צרודבקולצעקהואלחיילים.הריעהוא .קטןכילדהמכוניות

רצנוכתינוק.המכוניותטוראחרילרוץהמשיךאךבכבדות,נשם
מתחתבנרהסתכלוהטוביםהחייליםבצעקותינו.אותרמלוויםלידו,

שהיהשאביך'בשעהבכבדותנשמנוודוממים.קפואיםלקסדותיהם
סיגריות,צה,ירכדיתוךמכיסו'הוציאשלו'החמישיםבשנות
המשכנוואנולהם,להריעהמשיךהואלחיילים.אותןוהשליך

 .קטןעיזיםכעדרלידולרוץ
בצפצוףנושמיםמותשים,הביתאלחזרנופתאום.נעלמוהמכוניות

וכשהאירהפה.לפצותיכולנולאאנוגםדומם.היהאביךחלש.
מכןלאחרבדמעות.מוצפותלחייונראואביךפניעלחולפתמכונית
והמציאותאותנו,הרנוהדיווחיםרבה.באיטירתהדבריםהתנהלו

ושרבבשתיקה,הפניםהתעטפושרבאותנו.אכזבהמרירותהבכל
העברעלולספרפלסטינהעללשוחחאביךעבורמאדמעיקזההיה

העצומההטרגדיהמרכיביהיינואנחנוובבתיו.בפרדסיוהמאושר

גילואשרשדיםאותםגםהיינוואנחנוהחדשים,בחייוהשולטת
אביך,הוראתולפיבבוקרמוקדםההרעלהטיפוסשמטרתבקלות,

בוקר.ארוחתלבקשמאתנוולמנועדעתנואתלהסיחהיא
ביותרוהפעוטהקלהדברמוזר'באופן .להסתבךהחלוהעניינים

ממנודרששבוהיוםאתבדיוקזוכראני .אביךאתלהרגיזהיהיכול
ראשואתהריםהואמהו.זוכרושאיננייודעשאיננימשהומישהו

מבטיםהעיףהואחשמלי.זרםבושפגעכמילרעודוהחלבאחת
כמיונעמדהתנערהואבמוחו.נצנץשטנירעיוןבפנינו.משולהבים

שהואהחשאדםשלרגשותבסערת .רצוןמשביעפתרוןשמצא
חמור,בצעדשינקוטלפניאימהובתחושתלבעיותיו,קץלשיםיכול
דבר-כמחפשעצמוסביבלהסתובבהחלהואלהזות.התחילהוא
והחלמעכואתנושהוצאנולארגזניגשכךאחרנראה.בלתימה

הבינהרגעבןאימה.מעוררותעצבניותבתנועותתכולתואתלפזר
לסכנה,חשופיםבניהאתהרואהאםשלהנפשבסערתהכול.אמך

לברוחמאתנוולבקשלחדרמחוץאלבחוזקהאותנולדחוףהחלה
הקטנותאדנינואתהצמדנומהחלון.התרחקנולאאנואךההר.אל
להרוגרוצה"אני :אביךלדבריאימיםבפחדוהקשבנוהתריסאל

רוצהאני .להתאבדרוצהאני .עצמיאתלהרוגרוצהואניאותם'
 " ...ל

שבדלת,החוריםדרךלחדרשובהבטנווכאשרהשתתק,אביך
ובוכה.בשיניו,חורקבכבדות,נושםהרצפה,עלשרועאותומצאנו
בחרדה.בומביטהבצד,ישבהאמך

מרשלןשחוראקדחראיתישכאשרזוכר,אניאךהרבה.הבנולא
בתינוקהאוחזהמוותפחדומתוךהכול.הבנתילצדו,הרצפהעל

בורחההר'במעלהלרוץהתחלתיבמפלצת,במפתיעשנתקל
 .מהדירה

עודאינםשחיינוהרגשתי .מילדותיהתרחקתימהביתובהרגרחקי
כך'לכדיהגיעוהדבריםלחיותם.שקלושלוויםנעימיםחיים

מאתנו.אחדכלשלבראשוכדורהואשנותרהיחידישהפתרון
אוכללבקשלנואסוריפה.ולהתנהג'להקפידכןאםצריכים,אנחנו

ולהנהןבעיותיו'עלמספרכשהאבלשתוקעלינונרעב.אםגם
אלאתשובוואלההראל"עלולנוכשיאמרבחיוךבראשנו

בצהריים"!

ואמךחולהעדייןהיהאביךהביתה.שבתיהחשכה,ברדתבערב,
היושפתותיכםחתולים.כעיניהבריקוכולכםעינילידו.ישבה

פצעשלצלקתהיוכאילומעולם,נפתחולאכאילולזוזומהודקות
 .הצורךדיהגלידשלאישן'

מארץרחוקיםשהייתםכשםמילדותכם,רחוקיםלזה,זהנצמדתם
שהםאותם,ששתלהאיכרלנואמרשעליהםהתפוזיםהתפוזים,

מתחלפות.להשקותםהדואגותכשהידייםנובלים
שלדמעותמזילהואמךמיטתו,עלשרועחולה,עדייןהיהאביך

היום.עדמעיניהנמחושלאדמעות,-טרגדיה
אביךפניעלנפלשמבטןועיניי'כמנודה'בסתר'לחדרנכנסתי
השולחןעלהשחורהאקדחאתגםבו-בזמןראועצור,בזעםהרועד
 • !ויבשמצומקהיההתפוז .תפרזולידוהנמוך

 1933בשנתנולדפלסטיני,ועתונאיספרותיומבקרסופר ,כנפאניע'סאן
19בשנתותירבבונהרג כמורהועבדדמשקבאוניברסיטתלמדהוא . 72
פרסםכנפאנילבנון.בעתונותשוניםתפקידיםמילאםיהשישבשנות .תיונכו

ותיויריצהפליטים.נבעיתדןשבחלקםומחזות,קצריםסיפוריםרומנים,
ועברית.אנגליתביניהןרבות,לשפותתורגמו
בקובץלארדויצאבנוירת 1956בשנתנכתב "העצוביםהתפוזיםץרא"הסיפור
19ביררתשלישית,מהדורהכותרת.ארתהעםסיפורים -80 'עמ , 83 73 
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הנקמה
גוטאלקלעי·קרן
קרוגלנסקי:אוריתמאנגלית

---- -- -- -- -- -- ----------___ 
------ -

"אני .שניתקתילפניליישלסוכןאמרתיצטערת,"
לינגמרוכזה.תסריטעריךלכתוביכולהלאפשוט

איךיודעיםלא,ב;ךייזשליהילדיםהאקסים,
וחוץשלהם,לחבריםהזההסיפוראתלהסביר

מוטיבציה."ליאיןבכללמזה,

כלאתכשראיתירקהבנתישלי,המוטיבציהבאהבעצם,מאיפה,
בטוחההייתיהניירעלההקרנות.בחדרהראשונהבפעםהתכנית

הפכתיבעליאת .אפשרשרקכמהשלימהביוגרפיהשהתרחקתי
שליהדודהבתאתהעברתיאומרת),הייתיסימבולי,(קצתלשופט
גדולביתנתתי(לנו:יש 1לכמעברדירהולתוךשלנולבנייןמחץו

חוסראתוהדגשתיז.:עט tכשניםבעשרגילנואתהפחתתיועליז),
חשוב,הכי .יותרלמובנתהפכהשעזיבתוכךבנשים,שלוהניסיון
שרצתההשפלההתככנית-ביחסיםהמפתהלצדאותההפכתי
מבעלהלהימלטברתי' iהדהמעמדותבסולםלעלותמכוליותר

שלחייהעלולהשתלט .העובדים,מעמדשלומהבנליותהמכונאי
המצליחנית.הקרובה

כשצפיתיבטוחה,;ןייתיואניזהה,חיתהעצמההעלילהאבל
הנטישהשלהעצוםשהכאביחשוב,אותנושמכירמישכלבמסך'

הזה.והמעוותהקטןור t1הסיאתלספרלישגרםהואהזוהכפולה
הואאבלהעניין'כלאתלבטיררוצהשאנישלילסוכןאמרתי .פתטי

והתחייבויותהשקעותלחוזיים,בנוגעהמסורתיהבבל"תעםהתחיל
-ואזלבנק.הדרךכללהתביייזz;יכולהשאניליוהזכירמשפטיות,

שהםממההוןעשייתלהיותיכולהשליהאמיתיתהנקמה :הבנתי
אבלדיבה,תביעותלכז.נועבשבילשונהמספיקהסיפורלי.עשו

 .שלוהקליניקהכלבעינילמגוחךבעליאתלהפוךכדידומהמספיק
הודותתקועיםאנחנושבומהעונינצאוהילדיםאניחשוב,והכי

תהיההסדרהכמהעדמושגליהיהלאאבלשלו.היקרהדיןלעורך
לפנילטלוויזיה.שעשיתיהראשונההעבודהחיתהזאתפופולרית.

אגדותכמהיצרתיכפרילנסרית,תיעודייםסרטיםכמהערכתיכן
 .וזהו ,האוכלבזמןוחים rפושלהםהפיותאתלהשאירכדילילדים
אבלמהסוכן'חזרהאותוכשקיבלתימופתעתהייתילאבכלל

כמהואעשהכתיבטעויותשאתקןרוצהרקשהואכשהבנתי

יתייחסכמוהושמקצועןמאמיןהיהמיהמומה.הייתישיפוצים,

 ?שליהכאבאתלסכ!רהואשעשיתימהכשכלברצינות,אלי

התחילכשהדואראבלקצר,טלוויזיהמחזהרקהיהזהבהתחלה,
זהאתולהפוךזזשחקניםרמתאתלהעלותהחליטוהםלזרום,
וכשהוספתיהתסריט,הרחבתעללעבודצריכההייתיאנילסרט.

סצינותביןונעתילביני'הינינהאינטימיותהשיחותשלהפלפלאת
כסףעושהשאנימכךות:ליהנהתחלתי-ושלושלהושלי'שלו

שלי.מהחייםעשושהםמהטרגדיה

נוראשאניוהתוודיתי דח;\'יוםאליהבאתיבאמתאמת.היההרוב

לרגלממנהביקשתיאפילו .רומןמנהלשבעליליושנדמהפוחדת,
פשוטחיתההיאהאחרת.אשההזאתמילראותבשבילי'קצת

-מופלאהעידודשיחתאתיוניהלהאותיהרגיעההיאנפלאה,
מפחדתאניכילרגעאותישיעזבומפחדתאניפרנואידית,אני

בעלבליערךכלחסרתשאנילגלותמפחדתעצמי,אתלגלות
שיתךמשהוצריכה"אתלי,אמרההיאחזק,"בנאדם"אתמצליח.

מהרעיוןתשכחיאז .עצמךמשלקריירהעצמאות,שלהרגשהלך
 ".מתפרפרשבעלךהזההמשוגע

הכשרהשוםלי"איןלה.שעניתיזוכרתאניבית,"עקרתאני"אלה,
בתשהייתימאזכברבומטפלתאני .אחרדברבשוםניסיוןאו

ותשע,שלושיםבגיללחשוב,יכולהבכללאניאיךעשרה.שמונה
כלששמעתי"אחריהוספתי' "'מזהחוץ ?אחרתחייםדרךאיזועל
 "?בכלללילמהזאב',לאדםש'אדםכמהעלמרריהרבהכך

חברהשהיאכמהעללהבוכהכשאני-התסריטשלהזהבשלב
גםאלאבעלי'עםרומןמנהלתרקלאשהיאיודעהקהל-טובה

שםמשחקתאופרלג'נטלצמיתות.ממניאותולנתקבפועלמתכננת
הקהללכיווןזדונייםמבטיםבלי-כנהישרה,מאוד-נהדר

החברהשלי,טובההכיהיועצתבאמתשהיאכאילוגבי.מאחורי
שלי.קרובההכי

מיניכלשםהיו .כךכללהצליחלסרטשגרםהדבריםאחדהיהזה
שלהמהעברצדדיםכמההכירוהשוליותמהדמויותחלקרבדים.
כךאחרים.צדדיםהכירוואחרות-אחריםחלקיםלאאבלושלו,
שלי,אמאהסוף.עדאחרת,בצורהאותםהעריךאחדשכל

לאמעולםשהיאשליהדודהבתלגביסודותמיניכלידעהלדוגמה,
המשפחה.שלהטובשמהעללשמורכדי(במחזה),ליסיפרה

לאבכללהיאהגוססת,אחותהלצדישבהשהיאעדבמציאות,
אחרימידעשרה.ששבתחיתהכשהיאתינוקהיהשלאלהידעה

כשאמאעכשיו .אלילהתקשרביותרהקרובלטלפוןרצההיאזה
הזההסיפוראתהמציאהלאשהיאבטוחהלאכבראנימתה,

 .אמיתילהיותמכדידרמטינשמעהוא-התסריטאתכשכתבתי
המיןחיישלהנאמןהתיעודהיהלהצליחלתסריטשגרםדברעוד

עדמידרדרים,במיטהטוביםיחסיםאיךלהראותרציתי .שלנו
כךכלהזההמגעולשניבו,יגעשהשנילסבוליכוללאשהאחד
סצינותכלאתשילבנולכןלשנאה.מובילהשהדחייהעדחשוב

ועבודותהחברויותהקריירות,ענייניעםהאלוהקצרותהמיטה
הבית.

מלטפת,ידרואיםמיטה.סצינותממשלהןלקרואאפשראיכיאם
נענהכשהואיותר,חםיותר,רךנעשההעוראיךיודעיםנענה.עור

שרציתימהכלזה .ידאותהלעברנמתחהגוףכלאיךלמגע,
 .שלוהגבעלשליהיד .שלוהגבואז .שלנומההתעלסותלהראות

ההתקשחות.
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אבלשתיים,ארנשיקהאיזוישמתעלסים.הראיתילאבכללאותם
דריעם(ששיחקגריסטרןפוללביןארפרלג'נטביןהסצינרתרוב

מצב,ניתוחינצח,אהבתשלשבוערת-מארדמילוליותהןבסרט)
אוהב,האוהבהזרגאתרואיםלאפעםאף .לעתידמעשירתתכניות

 .להיפרדשעומדזהאתרק

משפט.בביתנמצאגריסטרןפולשבהזרהיאעליהחביבההסצינה
מתמקדתוהמצלמהלהגנתה,בפניומעידהקלפטומנית,הנאשמת,

אלאאשמהרקלאשהיאבהדרגהשמביןשלה,החברשלבפנים
לאשתואומרגריסטרןשברביוםקררהזהכפייתית.שקרניתגם

ובחברהעדיםדרכןעלבאשהמביטהואובערדארתה,עוזבשהוא
המסךרעלארפרל'על-ידיתומרןשהואמביןהואשבקהל'שלה

הלךשהואיודעהואאבלאשתו'עםבמיטהשלוהבזקיםרואים
מדי.מאוחרוכברמדי,רחוק

לאבעצםאחדואףהטלוויזיונית,הגירסהאתראהלאשליהאקס
תגובהשרםחיתהלאהוקרנה,שכשהתכניתכךלקרדיטים,לבשם

ב"טיימס",ביקורותלקבלהתחילכשהסרטרקשהכרנו.מאנשים
-הדיןמעררךטלפוןקיבלתיכול,קררםניצוצות.לעוףהתחילו

ידעתיאניאבל-מזוכרתמדמידריאתלפטורשהצליחהנבל
שהואאחרירקזהאתגילההוא :כלרםלעשרתיכוללאשהוא
אפשרילשימושלהקליטשהקפדתיהאיומיםכלאתביהטיח
אתילהחליףכדידרי'שלהחדשהאשתוהתקשרהכךאחר .בעתיד
להםשהיוהודתה,היאשלי.הנבזיתהנקמהצררתעלמליםכמה
זהאתגםהיצירתיים.מאמצייבליגםהאחרונהבשנהקשייםהמרן

הקלטתי.

הפתאומית,ההכרהלעצמכם.לתאריכוליםאתםגדול'רגעזה
יותר.לימזיזיםלאכבראותי,הרסושכמעטהאלה,שהאנשים

בדירהישלצהריים.אותרומזמינהשלי,לסרנןחזרהמתקשרתאני
וכברלנצל'הספקתילאשעדייןשמששטרפתנפלאהמרפסתשלי
לחגוג.היהצריךמזמן

לכתוב,"להפסיקמספקתסיבהלאזריותר,טובמדגישהשאת"זה
"למהמהבילה.תפוחיםעוגתמגישהשהעוזרתבזמןאומד,הוא
לוקחואזמהעוגהליפורסהוא "?דפלקטיביתיותרמדיהתנסישלא

 • "?קצרסיפוראזיה"אולי .לעצמופרוסה

חבוליםמלקק
כטסאלק
גור-אריחיהודה :מיידיש

י~ 1ן:ג
ערימתמעלהדוארבסניףעומדקירחראשעםהודי

כמרלפיר,מחוץלותלויההצהובהלשונומכתבים.
זאתעושההואבולים.מלקקוהואבחמסין'לכלב

מלקקשהואלחשובשאפשרכזאת,ובמהירותבתיאבון
 :לוואומראליואניפונהדבש.

באמתאתההאםהמוח,אתלךמבלבלשאניליסלחיהודי, 'ר"
 "?דבקאוהב

מסתובבהכרסתני,העגלגל,והגוףלכיווני,המבריקהראשמסתובב
 :אומרוהואמחייכות,והפקחיותהקטנותהעינייםעמו'
סובבוכברטיפשיות",שאלותאותישואליםלאכאשראוהב"אני

והיאלפה,מחוץלותלויהשובוהלשוןרההצהעירוםהראש
בולים.מלקקת

 :אומרואניבי'דוחקתהפתיהשלילשוניאך
שלועדהעםקבללשרןלהוציאבבקשה,ליאמרריהודי, 'ר"

 "?חרכמהאצלךנקראזהבולים,וללקקיהודים

 :שואלוהואהחומות,עיניושובמתחייבות
 "?בלשונילעשותלימייעץהייתלמשלמהצעיר'"איש

דברים".הרבהלעשרתאפשרבלשוןיהודי'ר'בריא,לי"שתהיה
החומות.העינייםמבריקות "'"למשל
האשה".את"לנשק

 :פניומתכרכמים
מר".זה"אוי,

עדיודעהייתלאלשון'לךחיתהלולאאתה,רואההנה"אחה'
מר".זהכמה

שותק.האיש

 "?אחרמישהושלאשהלנשקבקשר"ומה
 .אי-רצוןשלהעוויהעושההואיפה",לא"פרי'

 "?"אהובה

 :הקטנותהצחקניותהעינייםנדלקות
 "?אותהמשיגיםוכיצד"אחה,

ארתה".משכנעיםחלקלקות"כלשרן
 :עונהוהואפתאום,עצובותכעשרתהצחקנירתהעיניים
אבלבולים.ללקקאלאיותרמסוגלאינניהיקר'ידידישלי'"בלשון

 .מהלשוןיותרהרגלייםחשובותשבישראללך'להגידרוצהאני
מוצאים.ולא-הלוואהלחפששלמיםימיםמתרוצציםברגליים
מאבדיםהטוב,במקרהאר'ונהרגים.למלחמההולכיםברגליים

רגל.פושטיםמתמוטטים,העסקיםכאשרהרגליים.אתאותן'
ארתך.נושאותשהרגלייםלאןרציםהנשמה,עלרענעשהכאשר

רגליים.צריךלאכברהואחזרה .לחרפתוחתןמוביליםברגליים
להאריךפהישמהבקיצור,באדמה.אמותשבענמצאכברהוא

לשרםמגיעואיננוחייוכלהעולםבדרכימתהלךאדםבדיבורים.
לעבודה".לשרבצריךלפטפט,דינו, ...מקום

 •בולים.ומלקקתבחץו'שרבתליוהכברוהלשןו

עלה 1972ובשנתלדרום·אפריקההיגר 1925בשנתוילנה.העירילידהואגז;יסל.ק 15
 .משפחתועםלארץ
בדרום·אפריקה,נודעיםבכתבי·עת-וביידישבאנגלית-ספרותדבריפרסםבטס

ואףשוניםבכתבי·עתופורסמולעבריתתורגמומסיפוריורביםובישראל.באנגליה
ישראל".ב"קולששודרולתסכיתיםעובדו
<מאנגלית>,אלמוגרותשלבתרגומהאתמול·,שלים."יינבשםמילדותו,זכרונותדxכ

 , 1981בשנתהמאוחדהקיבוץבהוצאתהופיע

אור.ראהלאשעודסיפוריםקובץמתוךביידיש,מכתב·ידתורגםכאןהמובאהסיפור
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גולדוניקולומאת
דובוסרסקייונתןעברי:נוסח
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למשקיעיםענקהטבות
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