
בחלולאריאלהאסתר,חיהרמות,רותורבין,ריבהבלאט,נטעשירה:
שוורץהווארדפז,יהודיתגולדברג,ברברהבר·אב,לידיהוימנו,

עקביאמריםנירהוד,רותאל·עמי,גליללילךסיפורת:

. ,11111111111 
::: s :=:·:· 1:ו 1 1:1 1 75,-10~: 

JSI 4.00 



ליבוביץ'ישעיהו
ישראלפרםשלפסיםהשרועדתהמלצתעלשנודע ·.ן·.·.
לתארניסיתיליבוביהלישעיהוהפרםאתלהעניק ... :

שולחןאלהבמהלרוחבפוסעהאישאתלעצמי
שרהממשלה,ראשהמדינה,נשיאיושביםשמאחוריוהמכובדים,

שכחתי?)מי(את ,ישראלפרסיעלהאחראיהכנסת,יו"ר ,החינוך
וליסולהידאתלהושיסלשםהולךאותוראיתילא •••יכולתילא
ובעקבותיההתניםיללתכשנשמעההוא.לאהמכוב.דהגלילאת

לו.יאהכךלרווחה,נשמתיהפרם,אתלקבלליבוביץ'שלסירובו
ישעיהואוירמיהואושעמוםבדעתיעלהשלאכפי .לומתאיםכך

לאגםכךהפרם.אתונוסליםהבמהרחבתאתעובריםהיוהתנכ"י
ליבוביץ'.

לידאו ,מוללהעמידושניתןבתקופתוהיחידהיהודיהיההוא
שישהיחידיםהמיתוסיםהנביאים,הםאלהשלנו.המיתיותהדמויות

ליבוביץ'.כמומוסרית,עוצמהבעלתדמותעמם,להשוותלעם
הימים,ששתמלחמתשלבנושא·לאומית·פוליסיתהמוסריתעמדתו

נבעה ,השלמה"ישראלו"ארץהקודש""עיר ,הקדושים""המקומות
מעמדתו ,אוליובעיקראלא,מוסריים,פוליטייםממניעיםרקלא

לבוראוהאדםביןהיחסיםאתפירשהואבוהאופןהתיאולוגית,
פיעלהנביאים>.לפירושביותרהקרובלינראהאגב, ,<פירושו

הקודשלהוציאהאדמהפניעלמקודשדברשוםאיןליבוביץ',
צעמו.

המוסרישנוכאןאחרים.בעולמותאלא ,כאןלאמצויצעמוהקודש
 .אותנושפסהואכךזה,מוסרפיעל ,התנהגותנוולפי •האנושי
הימים,ששתמלחמתחיתההמדינהשלהגדולהאסון ,מכאן

איהוא ,ליבוביזסולםפיעל ,השניהמשחיתהכיבוש.בעקבותיה
קיום ,לפיוהרשויות.שתיביןקשראיןלמדינה.דתביןההפרדה
לרבנות.האדםביןולא ,לאלוהיודאםביןהואהמצוות
שיעורבעלמדעאיששל ,אפשריבלתיהכמעס ,המוזרהצירוף
משנהבעלפילוסוף ,ומקורימובהקתיאולוגכליבוביהקומה

שלולמצפ~נ;למצ~נ;אותועשהזהכלמוםרית·חילונית·דתית,
שניםעשרותשבמשךההומניהציבורבעיקר ,מאודגדולציבור

עצמןבערמדברותחן

כי"נשים",או"אשה"הנושאסביבהסובבגיליוןבאנוה
להודות,ישזאתועםסעם.בכךיש ,דעיין ,שתמידחשבנו  ,מיןשלנסיםעללהבחנהכשמתנגדיםלנסים.מעוררשזה 1

דווקאונו'גיליוןגלריה, ,ספרתערוכה,לייחדישהצדקהאיזו
ובכלאולי.תקין?לאמצבשללהנצחהבכךמסייעיםהאיןלנשים.

לאנשית,ראיהזוויתכיהעובדהעםלהתווכחאין ,לדעתיזאת,
זוויותכמהוכשמצרפיםשונה,היאההכרח,מןובהחלסהסתםמן

מרתקת.ולעתיםייחודיתתמונהמתקבלתשכאלה,
יצירותמציגיםתערוכות:באצירתחדשניתהנחשבתגישהשי

-נושא>דווקא<לאומם~יםקודלפי-שגרתייםלאבקונסקםסים
-היא-המוצגיםביןשנוצרתהזרימההאוצר.ידיעלשנקבע

 ,זומעיןלאינסראקציהומוסף.נוסףערךמעניקהעצמה,בפני
-היהכשהקוד-ראיהזוויותכמהלצרףכשהחלסנו ,כיוונו
נשים.-וסעוןכל·כךמורכבאבל ,היומיומיהרחב,הנושא

מסוים.לנושאדווקאמתכוונניםאינם ,בגיליוןהמובאיםהדברים

ישראללמעןהזה,המאבקשלהראשונהבשורהוליבוביץ'נאבק,
 •יותרונכונהיפהיותרשוויונית,יותרמוסרית,יותרשונה,
מאיתנונפרד ,פרילשאתמתחילהזההמאבקכאשר ,עכשיוודווקא
הואמאליו.כמובןאותווראינו ,בינינושחיביותרהגדולהיהודי
כאןעד ,לומרשבאכמי ,ביותרהמתאים ,הנכוןברגעהלך

נשאוקיבלתםשהבנתםמהשהצבעתי,מהעלהצבעתיהובלתי,
להמשיךועלינובלעדי.תמשיכומכאןבכם,תלויהיתרכלפרי,

נסער,תמידאותוונראהזאת,נשעהאבלקשה.יותריהיהבלדעיו.
הרגישה,הארוכה,הרזה,המראה,אצבעואתמרים ,מוביל

 ,על·יד ,כאןנעלם,כיווןלאיזהספקמעלה,כלפיספקהצמביעה
 •בצעם?ההדבלומהסמוך.ממשממש
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שלהרריהעמםמביאיםשבמעס>,מעס<וזהוברובם,הם,אבל
נשירת.

האשהתפיסת ,וולךיונהבשירתנשייםקודיםבאיםלאם,האשה
נשיםשפרה,ש'שלבספרההנשיהו;ב~תיrנ ,אלתרמןנתןבשירת

מיוצגותאוהבות,ציניות,מדוכאות,נשיםחזקות,נשיםבורחות,

שצקרהאםפקסיםעוזמהכתובעוליםוכןובסיפורים,בשירים
צעמן.בדעזמברותהןכולם.עלמלעמודהיריעה
 ,מוריםוןסוני<שחורה>,אשהזכתההשנה,נוהג.כמנהגוועולם
 ,נאםריןתםלימהשלהשנהזוהיתה ,כןכמולספרות.נובלבפרם

בוביס.לרונה ,להבדיל ,או
אקסואלייהיהדעייןיום,בעוד-כמוחודש,בעודכמוהבאה,בשנה
המעסמןכאןהבאנו ,שנאמרוכפיכזה.גיליוןעםלצאתוחשוב

 •שבמעס.

גלעדישראלי·עמית
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נסע;כשיאשגלאטשטיין:יעקב
אחריתוהוסיףמיידישתרגם

החדשה;הספדיהמירון;דןדבר:

ספרי /המאוחדהקיבוץהוצאת

עמ' 221 ; 1994קריאה;סימן

היירי·המשוררשלרומן
יעקבבאמריקה,שחי ,מודרניססי

ראשוןספרזהוגלאשסיסין.
שנכתבהמתוכננתגיהמסרילו
גלאסשסייןשלביקורובקעבות
פרידהלצורך- 1934-בפולין
בןמסעמתעדהספרהגוססת.אממו

מניו·יורקבספינהאחדיםימים

הוא .לפוליןוברכבותלצרפת
מעמדההיסחפותמהלךמתאר

מהותאלאינסלקסואליתאירונית
כתיבת .יותרושייכתרכה

המלמחהבקעבותנפסקההסרילוגיה
החלקיםשנירקקיימים<לפיכך

הראשונים).

 77ן lעתהמרו~ת

נגרמקרגזלוג'יהלוין:חנוך
הספדיהאחרים;וטיפוסים

המאוחדהקיבץוהוצאתהחדשה;

 332 ; 1994קריאה;סימןספרי /
עמ'

מערכונים,פזמונים,סיפורים,

מקונגו","הג'יגולותסריסים:
דוגל", ?iמרגזילהיותסוב"האם

צחקנו",,;איודמכלכותא",ד"הקזנה
"סורקי,ערב",לפנות"תשוקה
 :הלילה"אותךחלםמי ,סורקי

 .ופארודימצחיק ,גרוססקי
משלכתיבהכישורימגוון·מפגן

לוין.חנוך

 ;והצלהלץבלום:קרטוןרות
הוצאתעברית;לספרותעמודים
עמ' 134 ; 1994ביתן;זמורה

המניפאיתהפואמהקיץ","חגיגת

יצירתוהיאאלתרמןנתןשל
נחקרתהפחותמוכרתהפחות

הביקורת.ידיעלנחשבתוהפחות
זואיןכיסוענתבלוםקרסוןרות

כלל;ומתפוררת""פרועהיצירה
לפואמה,עלמבנהמאתרתהיא

דרכה"להשקיףמאפשרתשדלעתה
לקרואגםוהקודמותהיצירותעל

ושונהחדשהקריאהעצמהאותה

התרבותייםההקשריםבתוך

בעשוריםבאמנותשהתפתחו

(מהמבוא> ,,האחרונים.

 o-:גוב- rו-'טרק n .-ד

רצ.הן·ןדה

1 
ספרית ;אחדמסעאופן:יהודה

עמ' 119 ; 1994מעריב;

דרכים"יומן-וממנה"לגרמניה
חסינותמארבעהמורכבספר-

מחוזלגרמניה,מסעהמתדעשירים
שלשניםעשרותלאחרהילדות,
לסלסלהגורםהביקורהעזרות.

עברוכילמחבר·הנוסע,ומגהל
להשליכו:שאיןכמסעןעליומוטל
רואיםבאיןסמרנההזמןפצצת"אך

יוםזכר /י .?f ~ jבבחובישםאי /

 ,, •קודמיווימיאתמול

חירותעלמסרתבילצקי:אליהו
 ; 1994"אלף·בית";הוצאת ;האדם

עמ' 406

להןהמשותףשהמכנהמסות,ארבע
חירות-אהאדם:חירותהוא

-בשבהיססוריה:הנעלה-דאהם
תקופות,בשברואידיאותערכים

הקומוניזם-גמשתנות:בנסיבות

-דועונשו:החטא-הסובייסי
חברתיחזוןבליהעבודהתנועת
לדורות.נכיה-האדםשלועילויו

הוצאתאמת;זמןחזק:יחיאל
עמ' 62 ; 1994המאוחד;הקיבץו

"פסנתרשירים:חסינותשלוש

"עונות"(המשך>",הפרא

 . ,,ו"וריאציות
כאילונובעיםחזקיחיאלשלשיריו

והשפלהגאותעםנעיםהאדמה,מן
המכסנקודתהסבע.מחזוריותועם

והדזהותזהותמתוךבאההפואסית

שחימהועםהקשההארץנוףעם

ואינסנסיבית:סוגסטיביתשירהבו.

המתחילהזהליופיבזבוז"איזה
עומדאניולמהבשוליו /ל.דאכל
~זיםומפריח /בבקעהיחידי

העוראל /השרוףהלבמןנמוגים
 /רב fהדעונשרףשהלךובתוליו

 .חשדניי:קולותבושעלוההוא

 ;כאלכסוןנביחותאלי:יזרעבועז
עמ' 126 ; 1994כתר;הוצאת

ניעםשגיבוריהםסיפורים,שמונה

להעבירישהחיים:שלבשוליים
להתקיים ,הזמןאת"איכשהו"
עולהזומסיטואציה ."איכשהו"

לפעולותהמובילהריקשלתחושה
ואבסורדיות.אלימותסתמיות

ארצכלכ;ויסבורט:דניאל
סיון.דאדיהדור,משחמאנגלית:

הוצאתויין;אשרלשם,גיורא
עמ' 70 ; 1994כרמל-ירושלים;

דניאלשלמשיריותרגומיםקובץ
ועורךמתרגם ,משורר-ויסבורס

-(ויהודי>אמריקאיאנגלי
אישייםשיריםבעברית.לראשונה
וזהותהיהודיתשהתודעההגותיים

תשתיתויוצרתבהםשזורההמהגר

נוספת:עומק

למזמוריםברוחימאזין"אני
חושביםאוליאחדים /העתיקים.

ז~~ים /נדבות.מקבץשאני
מה /להכנס.לימסמניםזועפים
 /מלשבתחוץלעשותאנייכול
בראשיולנוד

 ;כעירנומהנעשהמוהר:עלי
עמ' 252 ; 1994עובד;עםהוצאת

·מהנשעההסורשלממכלולמבחר
 1984מאזהמופיע ,בעירנו"
"נעשהבוסור"העיר".בעיתון

לדבוקעיקשמאמץבדרך·כלל
אחרים,שבמקומותזוסותבאותן

אתמרכיבותהןאצלנו>גם<פעם
 •'החיים:הדעתבהסחשמכונה iמו
בידרמן.עמוסשלבציוריו iiו' iמל

כעירנועשהמחב
מוהרעלי
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אחרון

ההומניסטים

"אדום"קילשובסקי:קיששטוף
משלוברהקולנוע,שלהזהבתור

סודאללדחורשניקשרבאמים,בכיפה
היה.כלאחלף ,האנושיהקיום

 ,הקולנועיהנוףבשממתערדנותרמי
לביןספררתיסקססביןלקשרהמשקב
מסרלביןחזותיתצררהביןתמרנה,
חכותיו

והיגיון,השראהללאנפל,סרסכל
עלהמשמש-פרסס·מרדרניהמתקרא

אפ'"ססנדמעין-בדותהלכלאתנה
הכול.לשערתמותרבהקומיד'",

בקולנועלראותהמבקשיםאלהאת
אצבעותעללמנותניתןשליחות,

הגחלת,עלהשומריםאחת.כף·יד
תיארסקולה,אסורההם ,לדעתי

 ,אלסמןורוברסאלןוודיאנגלופולוס,
פניעלאדםשלרוחואתהמידעפים

חלל.אנשיואימימכוניותמרדפי
אחלהאיןשאוליייחודית,כקסגוהיר

אתלראותישהקולנוע,באמנותורע
קשישסוףשלכל·כךהאנושיתציירתו

אתבצידם,עתה,התופס ,קישלובסקי
גםאם ,ופליניברגמןשלמקומם
שונים.ניסויבאמציע

-הצביעםשלושתכי ,בעלילנדמה
המשךבחזקתחינםכחול·לבן·אדום,

כאן ...הדברות'"עשרתשלאידיאי
הנרסיביהשלדמושתתשם,כמו

האדם:הזו ,הומר'"'"אקסהשלוהצורני
להשתחרררצונו ,ייסוריו ,לנסיו
אלשובולהגיעוהחברהצעמומכבלי

ביצירתמשהו .האבודהעדןגן

שלפרשנותואתמזכיר ,קישלובסקי
יש .הסיזיפילמיתוסקאמיאלבר

אדום-ז'אקובאידן

אף ,ההרלראשהאבןאתלגלגל
מהס.בחזרהתתגלגלשהיאביודךע
בצבעלשיאםמגייעםצהבעים,שלרשת
אדום.האחרון:

השוויוןפן ,"כחול•שלהחירותפן
מקוםיפנו·לבן'"שלהלאקוני
בעייתיתאחווהזומאוחרת.לאחווה

ביןשונותברמותאחווהומורכבת:

שופסלביןופורחת,צעירהאשה
 ,וצינייעיףנפש,מרזקן-בדימוס
המצותת-נכזבתמאהבהפגוע

סלפון.לשיחות
כשלחינםוהתנהגותוחייואורח
עלהשחקניםאתלצעבהמבקשביאמ
הואהסלפוניםציתותהחיים.בימת

גורלות,לקבוע ,האחרוןנסיובו
ונקמתו.

בשופסישלקאמי:ניןדשושוב,
-'"בהנפילה"מהשופסמשהו ,הקזן
סובעתאשהשללקריאתהנענהשלא
לשאריתאותושרודףצעד-נסן
בביבים ,לכפרמנסההואועליו ,חייו
 ,מספרהואשםצמחינות,מסבאותלש

סיפורו.אתושוב,ושוב

יותרסובעבייאדום'",השופסאולם,
עדנסבלת,בלתיבציניותויותר

ואז,הצעירה.האשהעםפגישתו

כוסיתבשתייתמרגשת,בתמונה

גורלשותפותאיזונרקמתאחווה,
מסייעהשופסשניהם.ביןסמויה

 •לומסייעתוהיאלצעירה
אינסרוספקציהמעיןאפוא# ,לפנינו

אלרוחניתחדירהדאם,שלרוחואל
 •ותיקונוההרוסעולמו
רקממוות,תצילאחווהרקופםע,

התייחסותחינההזולתאלהתייחסות
נפשך.לתיקוןאף

רקמהכאןבונהאינוקישלובסקי
כוחותאםכיכב'"כחוליי,פסיכולוגית

גורלות.קהוביעםהםנסתירם,

הקודמים,כבסוסיוזה,בסרסגם

באזוריםהעלילהמתרחשתברובם,
הנופים<גיבורה).העירשלעשירים
לתהליכיםדיכוסומיהמהוויםהיפים

הגיבורים.שעובריםהנפשיים

לעתיםרואההסוס,גיבורת ,ואלנסין
 ,על·כן ,לחלוןבבעדהמתרחשאת

שהםכפיבדיוקאינםהדברים

קישלובסקימשיג ,כךבמציאות.
התערבותואתמהצופהותרבעניכור

פתרונות.מציעאינוהואהפעילה.
לעתיםשאלות,שואלמצב,מציגאלא

הנאמראתהופךאינואךוסוריות,

וקדש.יראהליבן
שלהקולנועיבספקסרוםאחרפן

בעבודתוניסוילידיבאקישלובסקי
הניהיליזםאתהשחקנים.עםהמופלאה

אמנותיתלרמההעלההשופס,של
סרינסינאןלראיז'אןביותר:גבוהה
קמריזרגמהרריםאקובזיואידן

מולזיקנה-פניהםתקריביקולנויע:
-חייםשמחתמולאדישותנעורים,

האמתאתושוב,שובמדגישים

ייחודוכיגריפית',סרסימאזהידועה

מתבסאהמושלםהמוצרשלהקולנויע
השניים,שלפניהםדרךהאדם.בפני
נפשם:נימיאלקישלובסקיחודרכמו

הפאוזותהתנועות,הפנים,תקריבי

מחזיריםהעיניים,תנועותהקצרות,

שהיאקולנועית,תרבותאלאותנו
הווידיאוהקליפים,ביעדןאבודהכה

לעיניים",("מססיקוהסלוויזיה
ורלס).אורסרןשלכניסויו
ניסוילידיבא ,קישלובסקיבעבודת
אולאידיאהבזשאינו ,לשמוקולנוע
השחקנים,הדרכתהמדוברת.למלה

 ,כל·כךנעיהסהמכסיםדיאלוג
השחקניםדואסאת ,בדיעבדמזכירים,

הנישואים"מחייב'"תמונותהמרתק

ברגןמ.לאינגמר

הואבסרס,ליהפריעזאתשבכלמה
מיעןזוהי .בסופוהמלודרמסיפתרונו

מאנינה"אקסל'"דיאוספארפרזה
כיהיאמשמעותוהיוונית:שבסוגריה

משחק,זירת ,תיאסרוןרקהואהסרגי

לא.ותו
האופסימיסרסוהוא"דאום"כינדמה

האחווהקישלובסקי.שלביותר
השראהרבתחליףהיאהאמיתית

קהודמים.הצבעיםשבשנילאהבה
אוניברסלי.הואה"סריקולוריידגל

ואלנסיןשלבידהעלהב"אדום·
בעולמוהמגולםהניהיליזםעללגבור
אתיותרסובולנתבהשופסשל

דרכה.

קישלובסקינאלץתקציבמחוסר
ונשוויץבצרפתסוסיואתלעשות

הפוסס·קומוניססית,בפוליןולא
והשסועה.העניה

שרקבמהקישלובסקיצהליחבייאדוםיי
הבסלהעלות-עשולפניויסעמם

בהווה.השמוחזר ,רסרוספקיסבי

אחרוןללאהאחרון:סרסוזה ,לדבריו
עולםיהיהבקולנוע,ההומניססים

 .יותרעודדלהסוסים
עלדעתומהקישלובסקינשאלכאשר

הואכיהשיב ,ימינובןהקולנוע
לושבסמוך ,עלמיןביתלומזכיר

עוברלידםקשישים,שניניצבים
עשרותחולפותעליו ,מהירכביש

כשתילזוזודומותוהןמכוניות,
ללאההרמניססכינראהמים.סיפות
בביתלשרודיכולאינותקנה,
הקולנוע.גרואסותשלהעלמין
ירופייב,ונדיקסמשלבמובאהואסיים
בה· p"םוסהמצויןספרומתוך

חסרהואהומניזםיכל :י" pפטוש
חסרההומניזםיחי •מסבעואונים

 •האונים!'
רפאליצבי
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כשראהמכחן

מבחןעמיאל:עירית
"סער";הוצאת ;בשואה

עמ' 32 , 1994

 ,בשואה""מבחןספרה,פרסוםםע
נשים,לקבוצתעמיאליעריתמצסרפת
בירנבאום,והאלינהשליסיעלדוגמת

עםאישיחשבון·נפשהיאששירתן

שיריההשואה.בימיעברןועםצעןמ

צנוע,חייםמאזןהםעמיאלעיריתשל
מצסייניםהםובוגר.מפוכחאבל

במספוריקהוהמופנם,החרישיקבולם
מנופחיםמסמליםובהתנזרותמינורית

לעתיםנזקקתהיאכיאםופתסיים.
כגוןהמסורתיות,השיריותלצורות
עמיאלעיריתנמנעתוהבלדה,הםונהס

לעומתומחריזה.מודגשמריתמוס
מידהבשיריהבולסתוהאיפוק,האיזון

צעמית.אירוניהשלמבוסלתלא
הןהקובץבשיריהמפתחמלות

חיההמחברת .וה"אשמה·ה"זיכרון·

 •הירוק•הקואוהדק""התפרעל
להווה,העברשביןהמאספייז
אליד·מושיסההיאובלילות
 ,שנכדחהעברעולם ,) 5(עמיהזיכרון"

שללמסווהמתחתבתוכהומפעפעחי
נוסעתרכבתוכל ,הנוכחיקיומה
ההימצאותתחושתלסרבלינקה.תמיד
אחתובעונהבעתו•שם"·כאן·

מפניבפחדעמיאלעיריתאצלמל~וה
תהליךעםיחדהמתיםזכראוברז

להחלץכדי .הצפויומותההזדקנותה
החולף,הזמןעמושמביאהשכחה,מן

ה"גלגול",במוסיבלהעזרמנסההיא
 .פגיםדןשלמשירתואותוששאבה
נושאתעצמהשהיאבזמןבראולם

משפחתהבנימשאאתבהכנעה

להנדמהכתפיה,עלהמומתים
ל"צררילהישמעמסרביםשילדיה

עצמםמעללפרוקומנסיםהגנסיקה·
יוצאתהמשוררתההז.הכבדהנסלאת

היאכאשרוהאיפוק,הצניעותמגדר

שבההקסבה,הדםשלוליתאתמשררה
ונולדוסבעושבר /ל"יםבנה,נולד

נכדתהעבוראבל .) 12(עמיכולם·
נושארקהואהםירסיםרדוףעהבר

 .) 7(עמיבשואה·ל·מבחן

כאבהאתמשליכהעמיאלעירית
המופיעותנוספות,דמויותעלהאישי

בנירוחותהןאלהבדרבןבשיריה.
אותההפוקדותהמומתים,משפחתה

משפחתיתגלריהויוצרותהרףללא
רוצההיאשארתהדיוקנאות,של

אחרותדמויותקוראיה.לפנילהציג
מבשרםחזרהםשגםלצרה,אחיההם
מגיבמהםאחדוכלהשואהאימיאת

הניצוליםלכלהמשותףאחרת.בצורה
אצלשמתחלקהאשמה,רגשהוא
עצמההיאים.לש~עמיאלריתיע

בזמןברבחיים,שנותרהבכךאשמה

·ואנינספו:קרוביהושארשהוריה

אותיהםהאם /-צעמיאתשואלת
 • 26(עמ'החיים·עצםעל /דנים

גםקייימתאבל .) 21עמ'גם:השווה
אתשהפקירו ,אלהשלאשמתם
אמואתהבןהסכנה:בשעתאהוביהם

חלהאחרוןבמקרהבנה.אתוהאם
ואילונספתה,האםאירוני:היפוך

בחייםבחרה"היאבחיים:נותרהבן

 /לחדוליכוללאוהוא /ונרצחה /
נדמה, .) 25(עמיאותה"מלשפוס

אלאמעולם,שופסתאינהשהמשוררת
שלההאשמות,כלעלנשפסתהיא
אחרים.ושל

עמיאלעיריתשלבשיריההאיזון
שכחהשביןהמתחבאמצעותנוצר

נאמנותוניתוק,מורשה ,וזיכרון

לתוךנקלעתהמחברת .והתכחשות
על·מנתהחיים,חיובשביןהדילמה
זכראתולנצורעדותלתתלהמשיך
בגידתמפניהפחדלביןהמתים,
מתריסיםהצעירהדורבני •הזיכרון

"הםהניצולים:שארוכלפיכלפיה

לתתאפשרכיצד /סבילים,כבר
 .) 7(עמיבזכרונםו·בעדותם,אמון
אשה,שלאותהנדמהלפעמים ,לכן
שעמדההמחברת,של·דמותהבת

כסותדיאיןב·םלקציה·,עירומה
יכולההאדמהרק·ואוליאדמות:עלי

 .) 18(עמיעריתהו·אתלכסות /

עמומביאהמוות ,ליעלצשוססבשיר
הסינתזה,היאזאתלאאבלשכהת,
בראשעמיאל.עיריתמחפשתשאותה
הציבההיאהקובץאתהחותםהשיר

חייםשלהאחרוןספרומתוךשורה
איתנו·שיהיו :אחךי""הבא ,גורי

מנסהוהיאמתים",פחותקצת

המשורר.שלמשאלתועםלהתמודד

לתוךעמהלקחתרוצהעמיאליערית
כלואתזכרונותיהכלאתקברה
מתים,יותרהרבה /"ונהיהמתיה:

נכונה·מנוחהנמצא /סוףסוףואולי
שנערךהחשבוןסיכום .) 32(עמי

בעולםפסימי.הואבשואה·במ"בחן
הםהנרצחים:לזכרתוחלתאיןהזה

יבשים.לתאריכיםיהפכואויישכחו
ביןלנצחתיכרתהאמיתיתהברית

גםכאשרהניצולים,לביןהקורבנות
אהוביהםאליצסרפוהאחרוניםאלה
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 5~ו
~1 ~ 

עלהחוזר"הירוק
עצמו"

 ;טורקיזבנאי:פרץ-דרור
שירים;מבחר ;) 1993-1973 (

 115 ; 1994פועלים;ספרית
עמ'

אומרמימתה?שהרומנסיקהאומרמי

 ,כהןויעקבושניאורשסשרניחובסקי
באהנההרומנסיקאיםזאחרוניהיו

והוא 21ה·המאהסףעל ,צעירמשורר
התור"קולעלציפורים,עלשר

משחיז"הזמיר,יפיעלשיפ;ר·אביב",
"העגלועלניגונים",אלףופורםקולו
חייםיינקהעשב,במסתוראשר

"ישכנגד .) 41<עמיאמו"מעיסני

תשאג",תשאגוהיא /אין·גגאימת

שרנסקי>שלושלב"ה~- ,<אב;
 /:ישקלגגגג"כאןבנאי:פץר·דרור

 ;) 43<עמייעדוד"ישאב~נ;וריסותריס

שובב~תואיזהאופסימיות!איזו

כולה"השכונהבריאה:וכפרי~ת
אשרכוכבלשלום---נחדרת
אנסנותביןהגגבעלייתהסתבך

"קלשוןאםגם ;) 50<עמיודוודים"
ומרכיב ) 44<עמי~~כשיו"הופךהזמן

(של"בסתיוהגגות,עלאנסנות
סודי ...מתנההואכוכבכלימינו),

 ;). 101<עמי Tר; ijזו ·•·ובקסמיוכבעלמיו

תמימותשלשירהזאתאכן
עלהפגום"הירחוכנגדפססורלית,

הלבנהממשיכה ,) 99<עמיהר"שלגב;
שחיללולפניאז,כמולהאיר

"לבנה,תומתה:אתהאסרסואנויסם
--ביהמביסהועגולה,מאודלבנה
 .) 35<עמיהקסם"כלילתוכולה
ככלוקח"בואקולחת:הספרשפת

והיאופזמים ,) 94<עמישתרצה"

--הביתבקירות"געדיבורית:
או: ,) 100<עמינושכת"אינהקשיותם

על /דלאראסוהר~הא~ז;קצת"עם
פעמים ;) 37<עמייבלאסיי~סס~לה~אר

שלקלה,חריזהמחורזותוהשורות
-דוכיפת-או ..מ, nו-נ ..אב,

~~ידיי.ל-ץעעו~הו-שיר-,:.אכפתיי
שלאסוננסיתהיאוהחריזהפעמים
הןוהשורותופעמיםו-ענן""זמן-

בתוךממושקלותלאאפילו"לבנות-,
השורהכיאומרמיצבי. ?jשיר

חידתגבישית,להיותחייבתהשירית
המרובה?אתהמחזיקמועסחידודים,

משעריםבפחותמסתפקיםשהיירםרוב

המהפך-מפלאיגםישאךשורות.
שורותלמאההמתקרבהדמוקרסי-,

שלסיילתעםאורבנית,פולייסקהשל
ו-וידיולוגיהומשקאותמים Qוז;נרת
תוויוידיולוגיהורק

ושב"עובר-- ..הווידיולוגיה"!
<עמיומתרוקן-המתמלאכחשבון
אתמשביתזהארוךשיר .) 84-87

שלהו:וןמלאהקובץפססורליות
 3בןשיראותוכמומרוממת,פשסות

הןהערבמיתרי-עלהשורות:
 /שמחהשלתןיםבאלף /מתנגנות

יש .) 29<עמי-ל~:היאמהןאחתוכל
-תכלתכמומחלחלותשורותגם

או-) 36<עמיחולות-ולהסמחלים
מר;:ןלתקולה~עדב~ת-"סלילית-

לשוןצירופיגםוישצללים-
נוצרשר~ס,מפועלייחודיים:
מריסוקק" Q~ךו"חלום"משוס",

אברים.

הץע:עםהנוף,עםהזדהותשיריהלא
--ימים"עין-ץע·השדה""דדא,ם

<עמיוהזמן"הגילבמעבריה~ש.rיליב
פוריהאדמהב.rיבת~ח"ואתה ) 107

נדירים"צמחיםזניהמצמיחה /ויקרה

 .) 103<עמי

לאאם ,הוא"חדדארעא"סדנא
לוניתן"אדםבזמן:ודאיבמקום,
הזמןבמרכבות /לזמןמזמן /לעבור
יחדיוחברוהנה ,) 105<עמיצעמו"

אלשחזרוהעשרים,המאהיהודי
פרדסיםולנסועלעבדהאדמת·אבות
המולדתשירי·העם,אלבכפר-סבא,

הרוסיהאיכריםעםבסגנוןוהנוף

לוהיה~קראסובניקולאי(שהמשורר
הזמןגםתבכה,אל"לא, .)ה~ל

למצואנוף,כלעל"ומתעכבעו"בריי;
 ,) 101 , 100<עמיברכה"

 ) 14<עמיחצר-ילדותתמונות ,וכן

וכרכוריוניםהמייתכבש;ם,"פ:ע.ית

תרנגולותיהם;סביב " Tתרנגולים
כלי"העמוסיםאבא,שלהחברים

המלים"ולוהמנגינותלהם / /נגינה
ימיאוהבו.לבנושהוריש ,) 17<עמי

אבד·.חיישעוןם f "המעברה

של~שתיליםהפזורה"התקווה
אצלהמשתהההנערנובלת".עגבניה

הרך",רד 1וההציפורןהגלאדיולה,
אותו·ללעוסביסקוויסהמ~לחהנער

אצילו"סוס ) 21 (ו~;הלה·סתר ijב
אתהערצה"נבדקהכובש ..ומאוכף,

"אדומות ,) 22<עמיהנערות-עיני

שלא /השפתים ל~~~ומתוקות
עסףהחצאיתארגמן /סע~ןידעתי

הסריקוושחור /הסנדלדעהמותןמן
;י:די /מדה ryהכלאתבתוכומכיל
"הנערות ;) 51<עמי~נגוע"~וןה

 ;) 54<עמין" ijבודעמקדקודנש~ק;ת

 ,שניאורזלמןמשיריהנערהלעומת
-זוגלו-,מסרהלבהכלש-את

לנשיקותרק ;ני·ובן r-שפ}ייה
פרץ·דרורשלהנערההן",נוצר~
אושרלהיותלנגיעות,-נוצרהבנאי
ידי-וחי ) 34<עמ' ..ואח,זהאליש

 ;) 37-<עמיממ~ק.יה"-ביןשסייל~

ב~חולהנערהעםבשבתות"הפגישות
אותיRיספ~ושתיקותיהנשיקותיה /

ריחעולהמאליו .) 46<עמילתמיד"
- /שקסמחבו~יעם /"פרדס

הארץחמדתהתפוחעו~דל iמס~
 .) 41<עמיבדמו"מתעגלתהפורחת

8 

כי /בגניםפורחתחשאית"אהבה

ואתהבשילהלימוןבפדרסים
מבוזקתלח~ת~ל iJכיסהtויו i"~יסמ

יפגיןצהוב-עץ .) 50<עמ'אביב" /

שליהרחובושם--איןמתידידות
 nפ;רהספרהכתום-.הפריכשם

וצערולפרדסיהלכפר-סבאבשירים
ה~כ~אשרהקומה,י ijגבו"אורניםעל

 .) 46<עמיובדחפור"במשרד
אל-לאוענווה:מוסרש;ריגם~ש

אללאאף /:ן i~שאתיהריב~ןובי
"תהילת ;) 39<עמישבהשג"הכזבים

מלבדואני /לעפר'מ"שולההמשורירם
אפשרדבר-:~יבלתילאשיקוציה
בחבליהניגודיםאת"להחיות
מולככרבולתדורוח"חומרויכוח",

"PבN; ךכמוותהי.ל-הביזיוןn1 
 .> 40<עמיוהפסד"

ח xבנואמ~נהסחורהליריקהזאת ,אכן
פרץ·דרוראל ,אליואוליהיופי:
כשאמר ,סשרניחובסקיהתכוון ,בניא

ישירחדששיר-אזשנה:מאהלפני
לו /ער:לבוונשגבליופי /משורר
ילקסופרחים /קברימעללצעיר

ה-אנישלהאחרון(הביתריי 1ל
ופרץ·דרורלסשרניחובסקי).מאמין"
אזקיןיום"יום"משיניי:בנאי

אמות---הנעוריםעודביוילבלבו
-בבוא ;) 108<עמ'ליופי-אכמהועוד

הבדידותמארץ /מכאן'נפליגשעתנו
בדומיההאםרחםאל /והכאבהגדולה
דומה'·יורדי<אלה,נשוב

החולברחמיעסופיםשבייתהילים"),
--נשכבול~זלתלגירשדים---

עוףלויפרח /דנ~ p ~ועמל
דזונם-בגללהאמונה!תחיהתהילה".

אחדים,שלרשעותםומשוםלף Qהמ
ונדהםצעירדוררב ?jבנסתתמוחיינו .

והואנכונה",אותנוידעשלא /
שלומאמין"הייאנישיראתמסיים
לאשהמקור<חבלבמובאה ) 112<עמי

ל~~חן;דנואזאיך ;ה-צוין>:
בשפההכותבמשורררקירעש".

לראותמסוגלחמה,אנושית,פשוסה,
אשרקרוב-,עז~~מרת"סנונית
ולמיגורהדעתלפיוס"תנחת
 .כאב-שלהתולעת

ממרחבהייסורקיזהגיעסוףסוף

בושנוגהיםהחללהואיפהע,המרוקע
הסורקיז .) 52עמי(מתוךהזהב"סרסי

העוספתהספרכריכתמעלגםמנצנץ
 •.ומבושם-צבעוניביי~דהזהבשירי

שתלשומאל

רמותרות
אינהאהבתי

אינ;:ןאהבתי

ס~ד;ל;תת i בס-~ס:-ז~
אה~בי

א;סב ·;ני~
 .ת;ל;,~~סב;ת

ליד

 ז~~ליכ;ת fס~~~ים
ר:פבתגליגלז-וחת ---:-·· -:•:• 
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 .י~~ה~~ל ;ת~~~
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 • :- ·-:די :-

 .,;ע:ע~ף
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רע.משפס
ס;ב;ת ;,נvהופליםכל -.. -: 

:פמעס.

ל i:זרלינ;~תה~'א
ה"דים

מ;ישסהאשני
 ר~~לא~לזע~ף
:פתעלישפשמס

 ..ז .- : • :-

כךד~ם~~ין
 ד~1נ~ 7ךה;לף

~~ !l .ס

ס. f! ~ ,;ע

זף fנ:יי~ה p:סז JJ?f י~?
ר~ף fס~~ינ;רף

? /J יף~,
~י rס~ס~ןר~י
f זף

ןי;~נ;ר~י
t רים
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 • : ••די

 י~~~
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 T T :יי:
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הסופרים.
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שלהמיתוס
הפליט

הוצאתליש;אפלפלד:אחרן
עמ' t 1994; 192כתר

יהודינערבמרכזומציב '"שיל'"הדומן
שלשיידהעםהנעההתבגרות,בגיל

נמלעיראלאירופה,בדחניפלייסם
אלבספינהיעלוממנה ,גלץםשב

בצעירותםמתוהוריואדץ·ישדאל.
חסותםלבןהופךוהואקשה,במגפה
שיירתזוהיבשיירה.העגלוניםשל

השיירותאתלקוראהמזכירהפליסים
באירופהשנדדוהמחנות,פליסישל

ממחנהוהשחרורהיסלדנפילתאחדי
בספרהמתוארתהמציאותהריכוז.

אוסוביוגדפייםיסודותעלנעשתנ
נדדבהלתקופההשייכיםמסוימים,
בגילנערבהיותואפלפדל,

אירופה,מזרחבדחניההתבגרות,

נערהשביח.מלחמת·העולםבשליה
נעמשפחה,וללאהודיםללאבודד

היםחופיעדפליסיםשלבשיירות
לאדץ·ישדאל.באביהומשםהתיכון,
בראיונותקיימותכךעלעדויות
לכךישוכןהסופד,עםשנערכו
שלקודמותביצירותסימוכין
הראשוניםהפרקיםכדוגמתאפלפל,ד

 • 1980 ,האור··מכוותהספדשל

יכלההמתוארתהשיירהזאת,עםיחד
בימיגםאירופהבדחנילנוע

השיירהן, 9ה·במאהאוהביניים,

שונותמדמויות ,כביכולמורכבת,
סוחרים,עגלונים,גלותי:יהודישל

ומסורתמצוותשומריישישיםוקומץ

אחדגיבוריי·אנסימהוותשכולן
כי ,לאמוניתןמסוימתמבחינהגדול.

לסיפוסיםמקבילההדמויותגלריית
בנושאאפלפלדסיפוריאתהמאכלסים
היתום,הנערוהמרדף.הפליסות
עללשמורנבחר·לישו•,המכונה
הישידה·העם.שלהסודייםהמסדים

רישוםהנערשלבידומופקדפעם
<עמיהמתיםשמותרישוםהגורלות,

בידומפקידהישישהמודהופעם ) 9

כדיתוךמתבגרהנער·הצוואה·.את

לומד ,לשדודכיצדלומדהואהמסע:
חדשיםפרסיםלרמז ,מהויהודי

שהיו<נאמדהוריועלוסודיים
גופניקשרמהוולומדקומוניססים>

ספקבאדים,זונת(מאיה,אשהעם

"סיפורמעיןזהו ,כלומדיהודיה>:
חונכות·.

בשיירה,נשיםשלנוספותדמויות
נערהכדוגמתובזויות,עלובותכולן

מובלתוהיאדעתה,שבסופהיהודיה
וסופהנאנסתנעלמת,בורחת,בכלוב,

בדונצה,בשםאחרתצעידהאשהמד.

מנסה,אותה,שאנסלגוישהרתה
בתרךהילדאתלחנך ,מכןאלרד

דמותאףבספראיןבעצם,השיירה.

בתנערהאףאיןדומנסית,נשית

נערהשלדמות<להוציאגילו
הנשיתהדמותבחלום).המופיהע
היאואהבההגנההמבסיחההיחידה,

המתה,האםשלההזויהזמרתה
לבדומתנגדהנערישועה.המבסיחה

 •לשדודעצמוהמלמדוהוא

מאבקבעיקרוהואהקיוםעלדאובקב
אנשיםמוקףלישגברים.שלבעולם
גברתןיהודי"פלוש"יום:קשי

 ,נאסר ,אחדיהודיהדגרוצח, ,עגלון
נהרגשהואוסופומבית-הסוהרברח

חיות,אוהביהודי ,"סדולייבקססה.
 ,אותוומלווהעמוהחיבזלושיש
"אפרים"שונים.מסוגיםכלביםוכן

בידיהוכהבהלשנה,החשודיהודי
מדממיםופצעיובחגורה,למסעחבריו

הםהיהודיםהעגלוניםהדרך.כל
אפילולהכותהמצליחיםגברתנים,

הדרכים.בשודדי

הססדיאוסיפעלהאמוןלקורא,קשה
לפנינוכילהאמין"היהודי"של

העולם ..."יהודים"שלדמויות
דוח,נמיכותשלעולםהואהמתואר
בליכמעסהסומאה,גבולעלחולשה

 ,אודחסד ,דקדנסיעולםרוחניות.
הקשראףנעורים.חסדשמחה,חסד

אשהעםהואעדהנשלהגופני
וההתפוררות.הזקנהסףעלמבוגדת,

גילשל"הורמונים·בספראין
סובלעולםתקווהאיןההתבגרות,

הואהחפץמחוזיותר.צודק ,יותר

שספקומעורפל,נעלהמושגירושלים,
שעוזרתסיסמהמעיןיוגשם:אם

שלבפיהםקסםמלת ,לשדוד
הצדיקכאחת.והגברתניםהישישים

שניהם ,והפחדהדאגהעלמדבר
השיירה,שלעולמהבמרכזמוצבים
בתקווהאירופהמזרחבדחניהנעה

מסוימתמבחינההקודש.לארץלהגיע
חלכאיםשלצלביי·מסעמעיןלפנינו

בנוסחשיידהאיזוונדכאים,

אבודות,דמויותשלימי-הביניים,
כדיהקודשארץאלפניהןהשמות
 ...יהלאגל

מופיעיםואינםכמעסיהודייםחגים

<עמיהשנהשלאיזכודאיזהדק ,בספר
לשדוד,הקושיעלהואשהדג ,) 131
 ,עבדמכלהאורבותהסכנותעל

בניבקרבאףליחידהאורבתוהסכנה
האווירמזגעםמאבקהםהחייםעמו.

לאדםאדםוהפגעים.המחלותועם
האמצעיםהיהודים.בקרבאפילוזאב,

הכדיססיםאפילוהמסדה,אתמקדשים
השודדיםאתתביאאשדלאביה

פגיע ,הדרךשלהתלאותמןהמעיסם
חפצם,מחוזאלוהמחלותהסבע

גםולפיכך .ושודגזלידיעלמושגים
האניהעלסוףסוףלעלותהאפשרות

עלובהנדל"הפי·אנד•.בבחינתאיננה
אתמאפיינתזועליבות ...כךכל

נכאים,שלאווירהעליוומשדההפסד

התפיסהעםאחדבקנההעולים
·גלות",המושגיםשלהמקובלת

החידוש"שואה",·יהודי·גלותי",
הגלותיהודישלשהדמויותבכךהוא

הפןהדגשתמתוךמעוצביםאינם

שלהפןדווקאאלא ,הדוחני·יהדותי
שלקומץאותרואילו·עמי·האדצותיי:

בלים,כישישיםמתואר"קזני·הדעהיי
שימשיכוצעיריםתלמידיםלהםשאין
ליש,הנער,המסורת.עולםואתאותם
אתממשיךלאאבלאליהם,נמשך
תחתנמצאהואלמעשה,דדכם.

"בעלי·הגוף·,שלהמצעבתההשפעה
לסוחריםלעגלונים,והכוונה

שאינםיהודיםולבעלי·המלאכה,
הסובביםהגוייםמןבהרבהשונים

גברתניםיהודיםשמייחדמהאותם.

למחוזהכמיהההיא ,אלוסבלוידועי
אחת,מלה·ירושלים·.עלום:חפץ
היהדותתמציתהכול.תמציתשהיא
להםאיןימותו.הזקניםכולה.

אבלהמסורת,בדוחממשיכים
ארץהחלומות,ארץירושלים,
ושלהפרסשלהגאולהסמלהתקווה,
תמידנותרתירושלים ,כולוהציבור
מסתייםהספדואמנם,הגאולה.ככוכב
הפרקיםשכןהאניה,עלבעליה

הפליסיםשלבקליסתםהעוסקים
אחדלמעגלכבדשייכיםבאץר·ישדאל

אנואולם,אפלפל.דסיפורישל
מכלולאתהיסבהמכיריםהקוראים,

שלאיכוליםאיננו ,הסופדיצירות
המתאר ,האור"'מכוותבספדולהיזכר
פליסיםנעריםשלקליסהתהליכי
העולםמלחמתשלאחד ,ישראלבאץר

שמעודדלציפיותבניגודחשביה.
יודעיםהדי"ליש",החדשהספד
המתואר-הקליסהתהליךכיאנחנו

אתהדעתעלהמעלהבמסגרת
-·הנועד··עלייתשלהמוסדות

הצדדים,לכלגדולהכאכזבהמתואר
חקל.בוהנוסלים
פורקיכצעיריםמתואריםהנערים

ומשמעת,סדרהרגליללא ,עול
קסנים,פראיםמנוח,חסדיערמומיים,

בתאניםלשדודשלמדו ,למדיאכזריים
הםומרדף.נוודותשלהקשים

והםשלהם,המדריכיםאתמאכזבים
שכפומהמוסדמרוציםאינםעצמם

 ,האישיהחופשבדןמאועליהם,
 ,האירופיהנוףשלהמדחניםבדןמאו

אינםהם •ועודבאקליםמהשינוי
הצהוב,לחולללחות,לחום,מסתגלים
 .ציפולזאתלאהחדשים.לנופים
ילדיםאלואיןאכזבה.היאהקליסה
עלתודהאסירימסכנים,יתומים
החינוכיות.המסגרותועלהדחשהבית
סרבניםהםגילם.מכפימבוגדיםהם

אחרתשפהלהםיש .עודףוקשי
ולשותפיהםלהםדקהידויעםוסודות,
·ירושליםבמקוםהפליסות.במצבי

חוםצהובים,חולותקיבלוחלום·לש
שלועולםזדים,ופיםנש,מתי
עלשעבדמהאתמביןאינושריםגומב

המלחמהבשנותהפליסיםהנעירם
המובסחת.האץראלהנדידהובתקופת

לנודילא .התרעמו·השומרים
נהרגוהסובים .הללוועתהבערבים,

ובלירעיםאלינושהגיעוואלה
 ,) 85עמיהאור"'דמכוות .,אידיאלים.

הספדמוסיףמההשאלה,נשאלת

המצודסיפורתלקודפוס"ליש"החדש
כי ,דומניאפלפלדושלוהמרדף
פליסותמצבישלמיתיזציהלפנינו

לעלותהמתמדתהכמיההוכל
איןאולם,הקודש.ולארץלירושלים

אפילוארהמשיחיבכיורןמיתיצזיהזו
כמיההמעיןאלאהחילונית,הציונות
היהודישלהדוחנמיכותלתיקון
שייכות,מדגיששאינו ,הגלותי
בנוףזדנסעהואוהגנה.ביסחון

התיאוריםלרובבניגודובאוכלוסיה.
אינואפלפלדאירופה,יהדותשל

הערכיםאת ,הרוחניהצדאתדמגיש

ששקע,היהודיהעולםאתשייחודו
היהודישלהדמיוןאתדווקאאלא

המלחמה,מןשניצלהמתבוללהפשוס,
הנחלהואלהמנוחהאלבאלאאבל

דווקאאוליאירופה.גוייבקרב
פליסות ,בספרהמתוארתזועליבות
מצביעהמנוח,חסרתשורשים,חסרת

כהשאנו ,החדש··היהודיכיכךעל
למרותהואהיום,אותולבקרמדנים
להתגאותשניתןהצלחהבגדד ,הכול
הפליסיםאולי ,כןעליתדבה.

עלספחהוהמציאותלארץ,שהגיעו
וחוסרה·צבדים·(התנשאותפניהם

הבוערות>,למצוקותיהםלבתשומת
השניםמרחקמתוךהםאףאולי

ועדההמוניתהעליהמשנותשעבדו
הקבלהתהליכיאתדואיםהיום,

ייחודובמקצת.שונהבאודוהקליסה
ומחייהחוזרשהוא ,בכךאפלפלדשל

בהשנתברךהסיפוראמנותבאמצעות

הגלותית,הפליסותאווירתאת
הקורא.עלודכדוךדיכאוןהמשרה
היאאירופהכאשרהיום,שכן,

עבורלחו·ל··נסיעהבבחינת
היססוריצדקיש ,המצויהישראלי
שלואווירהמצביםבהנצחתופואסי
וזאת ,לדודותיוהיהודי··הפליס

יודעאינושאוליקוראים,שללדוד
פלאאתמספקתבמידהלהעריךכיום

יהודית·.·מדינהשלהקיום
המתבגר ,היהודיהנערשלהדמות
עלמופיעההפליסים,שיירתבתוך

שמודליאניולמרות-הספרעיספת
העולםמלחמתבשלהיאותהצייר

צורתהפנים,הבעתהדי-הראשונה

אףואולי ,והמעילהקסקסהישיבה,
מיסיביםהריקות·נעולות,העיניים
כדמותהמופיעהנעראתלנולהמשיח

ישזאת,לעומת •בספרהמרכזית
המשמש ,הסקססכיבפליאה,לציין
בהוויהעוסקכולה,לעסיפהרקע

עובדהשבעים.שנותשלהישראלית
כיהקורא,קולסאשרדעמהזןמ

הקסססוכיעוז,עמוסשלקסססלפניו
תגידיייאללרומןמוקדצקרעששימש
סכניתסערתבשלומופיעחוזרלילה·
העיספה,דהפסתשלשהואכלבשלב

וכך •אפלפדלשלהרוןמעיספתעלגם
כךכלהתואםציור ,הנערשלהציור
עלמודפס•ליש•הספראווירתאת
הקוסבבבחינתשהואסקסס,גבי

משמעות,המפחשקוראלגביהמנוגד.
·הילידי•,הישראלילומד:ניתן

וזאת"הגלותי•,היהודיעלמשתלס
השמורההלגיסימית,בסדיסודיה )?
 •עצמו.לו
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מיתוסמקום,אשה,
ברלוביץיפה

לטיב-

סיפורים; ;החולרחובשפרח:'ש
יריעות /המאוחרהקיבוץהוצאת

תל·אביבחמר;ספרי /אחרונות
עמ' 192 ; 1994

~,;~: 1-,i ;;;;,ש'שלהחדשבספרההקוראכל

ia ..... ,לשמועמופתע ,החול""רחובשפרה
הסיפורתבמקהלתשונהצליל . ··.· ...

גורפת,קלילה,לכתיבהבניגודהעכשווית.
 ,רבי·מכרשלסולמותבסיפוסיהמתחרה
סערנה,כתיבההיאשפרהש'שלכתיבתה
בניגודוקשובה:איסיתקריאההתובעת

בההנשים,בסיפורתהאגרסיבילפמיניזם
ש'שלהנשים ,מגברגבריותרהיאהאשה
הפמיניססית,מודעותןכלעםשפרה,

ליצירהובניגודנשים:להישארמתעקשות
המקוםבסימניהמשחקתהפוסס·מודרניססית

מחזירהומשעשעת,צבעוניתכבתפאורה

הארכיסיפייםהנופיםאלשפרהש'אותנו
מחדשאותנובשותלההזה,המקוםשל

פאונהואקלימים,עונותשלבמחזוריות
ופלורה.
נובלות,מהםשנייםסיפורים,שישהבספר
כמוכולםכיונראהצקרים,סיפוריםהשאר
אםגם ,כלומראח.דפב~לסיביממאגרלעו
 ,עצמובפניכיצירהעומדמהםאחדכל

סיפוריים,פרגמנסיםהםאלהלמעשה
אתזהמשלימיםזה,עםזהדיאלוגהמנהלים

תמונהלכדיהאינפורמציהאתומרחיביםזה,
אותםכלעלאותנוהמפצההיסב,מרובדת
היאאלהסיפוריםומנהלתהמובילהפערים.
חוגומדובבתהשבהאני·מספרת,שלדמות
זאתוכלויוצאות,נכנסותדמויותשלחוזר

בסיפורלהווה.עברשביןזמניםבמתח
האני-המספרתמעלה ,החול""רחובהראשון
שבמרכזה ,-30המשנותמושבתיתהוויה

ומשפחתשלה(משפחתהמשפחותשתי
וחמששלושיםכאשרנוביק·בלום>,העולים

גורלואחרמתחקההיא ,יותרמאוחרשנה
ונהרגלסייסשהיה ,ריקי ,השכןהנערשל

 ,בהמשךהתאבד>.אולי<אואוויריתבתאונה
הסיפוריםאלזיקותזהסיפור~~rווב

אלהגםמפתחים-נשרש~רוכמוהאחרים,
כאןאחריהם.לעוקביםאולקודמיהםזיקה
כך ,ליניאריאינוהשרשורכי ,לצייןכדאי

חוליהשלסדרתיתעלילהפהנוצרתלשא
 ,חופשישרשורזהו ,להפךחוליה.אחר

הסיפוריםבין~ך;ת ?i יr~שחוליותיו
 ,למשלצפויים.ובלתישוני'םבכיוונים

-"בית"הסיפורעםמתקשרהחול""רחוב
נעראחר ,מאוחרלחיפושנוספתכווריאציה

"רחובאותומוחמצת:נעוריםואהבתאהוב

עם"חפרפרת"הסיפוראלמתגלגלהחול"
בתפקידכאןהמתעצםאב,דמותאותה

זיקתוואילובנותיו.חייאתהמכתיבהגורל,
מתגלההגדי","לילאלהחול""רחובשל

הכובסתלביןהאני-המספרתשביןבאנלוגיה
המקום.בנותשתיהןעפיפה,הערביה,

בסיפוריםהגבריםדמויות ,להביןשניתןכפי
הןאםביןוסמכותיות,דומיננסיותהןאלה

נערצותהשומר),שמגר<החתנים,דחויות

<קלאוסחידתיותאובלום>,הסב<האבות,
שבעצםמיאבלהארמון>:בעלהנכה,

הנשים.הןהעלילותאתכאןמנהלות
הזירה,במרכזמתפקדות ,כאמורהנשים,

אינהפעלתנותה,כלעלזושזירהאלא
שאומרתכמואלא, ,שלהןכזירתןמתקבלת
היא"האשה-בקלפיםהמנחשתהכורדיה

כךגברים".שללמפגשזירהרק
עםלעימותהאבמתייצבבוב"חפרפרת",

ב"ילדהכךבנותיו:שלבעליהןשלוש
שלהקודחבמוחהמתרועעים,שםסובה",

לדורותיוהישראליהביסחוןנציגיהגיבורה,
 ,הביסחוןאיש-בעלה ,השומר(שמגר
"רחובוכךהצפון>:גבולעלהצעירוהקצין
מקביללעימותהזירהנפתחתכאשר ,החול"

לאילדות<אהבתריקיהמתהנערבין
המת,האבלביןהמספרת>,האנישלמודעת
הגבריותהפונקציותכלאתעבורההממלא

 .••בוכהאבאלפתע("ואזובןואהובאבלש
האשאתמלנ;תויפחותיולהבהפרצהמפיו

מנחמת,בקת, nמ'להתקרב,מזעהאניוהבכי.
 .)] 72[עמ'ילדי ,תינוקי

זירהרקהיא"אשההמשפסאגב,דרך

שאתביתרוחושףשב ,גברים"שללמפגש
כאן.הגבריבהקשרהאשהשלנחיתותהאת

אינהלעולםהאשה ,זוהצהרהלפישהרי
אואמצעירקהיאהאשה, •הגברעבורידע

לשירותיהנזקקאליהובחולנו-עבורוכלי
 ,עניינומושאהיהלא-כבת>כאשה,(כאם,

 ,לפיכךסביבה.ממקדתשהיאהגבריםאלא
אשההיא ,זובמערכתהאשהכיתימהאין

אתלהאשיםרקהיודעתמתנצלת,מחוקה,
למערכת(מחוץלעצמהכשהיאכןלאעצמה.

מהפךחלכמו ,כאןגבר/אשה>:
כבעלתמתגלהוהיאבניסויה,בהתנהגותה,

שובבה-משלהוייחודיתמרתקתאישיות
האחות(ראה,גלויהאומסתוריתסרגית,או

ואחרות>רחלהדודהעפיפה,הכובסת ,נעמי
דיכוסומיהלאותההמודעתאישיות-

מערכותשתיביןאותההמסלסלתמקוללת
אלה.סותרות

מדוע ,להסבירכדיגםבהיש ,זודיכוסומיה
פואסיתעשיהבאותהשפרהש'נוקסת

הדמויותאתמשרססתכשהיאמפתיעה,

כללמעשה, .בזוזואותןבהסעינההנשיות,
בדיוקנהפעמיתחדאשההיאדמות

כןפיעלואף ,הפנימיבעולמה ,הביוגרפי
לחזורמבקשתכמו ,הקבלתןאוהשתלבותן

"ילדהבסיפורהשביח.אתהאחתולאשש
תחושתאתהאני-המספרתמקצינהסובה",

אולגה, ,העברמןאשהבאמצעותבבגרותה
הסיולכללאורךהרהוריהשסףאלהחודרת

שדעתהיפהפיהשכנהאולגה,בעלה.עם
ממחישהבעלה,בוגדנותבשלעליהבסופה

מבעלההאני·המספרתשסופגתהעלבוןאת
ומסעימהעליה>,המכוניתסובתאת<מעדיף

בסיפורכמוה.נחשבת,בלתיהיותהאתבה
(סחורהעפיפההכובסתנסענתהגדי","ליל

רחלהדודהשלהזכהבדמותהבערבית>,
היאזווגםזוגםכאשרהזרועות,לבנת

עללדברשלאילד".בליבודדה"נשמה
 ,<נעמיהמשפחהבנותביןגורלשיתוף

כובסת,אותהעםוהאני·המספרת>,מתוקה,

להיגררשלאנאבקות-כמוהשכמוהן
הבורחת(אשה"חרדה"שללססיגמה
אתלשאתכושלותכמוהוכמוהן-מבעלה>
מדעת ,כלומרהוריהן.לביתונסותהשפלתן

זיקהשפרהש'כאןיוצרתמדעת,שלאאו
שלספציפילאפיוןמעברשהיאבין·נשית,

לאבחנותומעבראחרת,אוזואשה
תקופה,(כמוביניהןהמפרידותקולקטיביות

בין·נשיתזיקהלאומית>:תרבותאוחברה,
-·עלכתבניתדברשלבסופוהמתגלה
(במינוניםהמנתבתארכיסיפיתתבנית
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חמפת~ח
• • • -

שפרהנןן

יחסיהבמערכת-גיבורהכלשונים>
מהלכיה.והכוונות

ב

לנונרמז ,זותבנית-עלשללקיומהאישוש
ארבעבהציגו ,הספדאתהפותחבמוסרגם

שזועתיק,ש~~דיאפוסמתוךשידשורות

 / ה.ל~~השאולמןאשךהאישמי nלשונן:
f ה;~י~.~זד~י;ם /יעלה?השאולמןל.ם 
ראש,תחתראשלי~סrז, q1 ה,ל~וr.השאולןמ

 , n.חי~ן;ת;ן

שפדהשי •מקדיאינוכמובןזהציסוס

האפוסשלהעבריבתרגומושניםזהעוסקת
קליין>,יעקבפרופיעם(יחדהשומרי
הובלעוכבדוהפואסייםהתוכנייםורישומיו

;ך;ת nחצבים,הקובץ(ךאהבשיריהפעםלא

~ 7tf הn (, תכניםומובלעיםחוזריםכאןגם
שלאביהשמספרשונותבמעשיותאםאלה,

ילדותה>:כסיפוריהמוצגות<מעשיותעפיפה
גםהמספודי.הלשוניהמרקםבריבודאום

אינו ,לעילהמצוססאיננהשלסיפורה
כסקססאבל ,הגלויהסיפוריבסקססמופיע
מובילמפתוחלשמשכדיבויש ,נרמז

לגבישפדהשי'שלהאיגסדפדסציהבהבנת
על·פילאשמתגבשת,אינסדפדצסיההאשה,

אשהשלמוכרותפמיניססיותתפיסות
אותהעל·פיאלאמשתחררת,אומודדת,
מקום,אשה,המאחדתמיתולוגיתתפיסה

אחת.למשמעותמקומיתומחזוריות
סיפורהמיושםוכיצדאיננה,היאמי

רחובסיפורישלהסקססואלית.בהבנייתם
 ,הפדיוןאלתהיאאיננה ,ובכןהחול?

בסקסלהשתתףכדיהשאולאלהיורדת
אדשכיגל,אחותה<אחיהמתלגיסההאשכבה

דבבסיכוןכרוכהזוידידההשאול).אלת
היאאיןכןפיעלואףחזרה,ממנושאין

היאלשםידידתה .זוהתנסותעלמוותרת
לאשמ'אומהנדאהאבלומפוארת,מלכותית

נדרשתשהיאולאחד ,שאולהואשאול :עוזר
השמיימיים,זהותהסמליאתממנהלהסיר

וו.עלנתלהופגדrזלהורגמוצאתהיא
ממלכתמועדת ,ה'פדיוןאלתשלמותהעם

המודאגיםומקורביה ,לכיליוןהחיים
למהרכדיקשריהםמיסבאתמפעילים
 ,פדימעליםאכןהמאמציםמחדש.ולהחיותה

להמתיריםשאיןאלאלחיים,חוזרת ה;~י~
מחליף.להשיימצאבלי ,השאולמןלעלות
המקורביםכלאתלפניהמעלה ה~~י~
מוכנהאינהואופןפניםובשוםללבה,
הנאמנה,ניתrזאשתאתלאלשאול:לשלחם

מגינהאתלא ..ובוודאיחצרה,מש;ךךאתלא
·ה;אדבר-שלבסופוךב. pלעיסההיוצא

ורמוזי.אהובהעלמצביעה
איוםשובהואהאהוב,הגברעלהוויתור
איןורמוזישללאכיווןהעולם,בהכחדת

בבריאה.תפקידהאתלממשיכולהה 1, ~י~
 ,גוניקוסמוסידורלידילהגיעמנסיםלפיכך
ובחצישנה,חציבשאולישההורמוזי ,לפיו
סידור .אחותואותותחליףהנותרת,השנה

פולחןשלבסקסיולימיםהתמסדזה
בתרבותכפולחן-נשיםשהתייחד ,פופולרי
בביתהיהודיתהחברה<לדנותהשמיהמרחב
זה,בפולחןחי>:פרקיחזקאלדאה ,ראשון
התמוז)<הואורמוזימותאתהנשים~~נכ;ת

החורף>,<סוףמכןלאחדשנהוחצי ,בקיץ
תחייתו.אתחוגגות

יישומואתמוצאזהאדכיסיפ ,כאמוד

ומנתבשבהואכאשד ,החולרחובבסיפורי
מהדמויותאחתכלשלהתנסויותיהןאת

התנסותהעלבאינסדפדסציהאובאילתוד
וב nך n •הראשוןהסיפורמןאיננה,של

יךיךהשלמודעאקסלמעשההוא nהחןל

לשקיעהכאןגמתמיתדזוכאשד ,לשאול
הלאהאפליםובמסעניובזיכרוןאובססיבית

מתעקשת ,זובשקיעהמובנים.

אותןכלהאם ,לבדדהאני-המספרת
המת>הסייסשל<במשפחתומוזרויות
פיקציההןילדותה,עלאימיםשהילכו

נשותשליונן.ומאתשהעסיקהרכילותית
(מודקהיאעובדתיתאמתשמא,אוהרחוב,

-זיקישלהדופןיוצאתאמוהיאהתהיה
מלחמתערבשהגיעהיהודיהלאגרמניה
הנכהאביועםלמקום,השגיחהעולם
אתמשחזרתאכןהאני-המספרתוסבתו>.

<ביןזיקישלמותוואתחייואתהמשפחה,
משדדשבתיקידוקומנסציהסמךעלהיתד

לסיבןלרדתמצליחהשאינהאלאהביסחון>,
המסתוריןאתלפענחהנפשות,שלהחידתי

התעלמותעללדברשלא ,שבהתנהגותן
במדליותבסקסים, ,הבןשלמזכרוהמשפחה
מצסיידבכדילא ,לפיכך •הקברובסיפוח
אתהמבכותהגשיםכמעמד ,האחרוןהמעמד

האני-המספרתניצבתזובסצנההתמוז.

 ,זיקישלהמוזנחקברולידשדניקיץביום
מןאותולגאוליכולתהאיעלומתנצלת
בו ,המחזוריהריתמוספישעלאלאהשכחה.
האביב,אתהקיץהלידה,אתמנסיההמוות

אותה-יותהיצידתאתוהזיכרון

 ,השאולאלזיקיאתהמחזירהאני·מספדת,
הסיפוריבמעשה-אותוותחייהתשוב

שלה.האסתסי
 ,השאולהואהזיכרוןהחול"ב"דחובאם

שבינוהיחסיםאלו-"חפרפרת"בסיפור
המשפחהבנותאתהמורידיםלבינה,
אתהאבמשדך ,לעילשצויןכפישאולה.
הופךובכךמוצלחים,לאלחתניםבנותיו
בנישואיהן.וסומותתועותלחפרפרותאותן
מוכנהשאינההאני·המספדת,גםזאת,עם

להינצלמצליחהאינה ,המוכןמןחתןלקבל
לפרוץנועזותהאףועלהחפרפרת,מגודל

שבינוהיחסיםמאהבה,ולהינשאהכלליםאת
אחיותיה,כמואותה.גםמכריעיםלבינה

אובדיחהושםנישואיה,בשאולנעההיא
כדיכתחליףמשמשיםלא ,גירושין
משם.להעלותה

שלהתנסותההיאשאולשלהתנסותועוד
אתמרתיעה ,זכרלבןשבערגתהעפיפה,
תמוזכמעיןכאןמצסיידהבעלממנה.בעלה
פעילותכלומתמרן ,לושצפויאתשיודע

תהומותיה:אלליפולשלאסקסואלית
n ~;)בחךךלבואאותוהמפתותשפתיה קש

 ...בחורףהמשכב,על ,ועכשיוהנשים.
היאבוא.אישבואמתחננת,כבדה,נשימתה

אנשיכל ...תהום-רחם ...אותיתבלע
שגםאלא .) 150<עמיבנסבה"שוחיםהכפר

ונסיגתו ,מהשאולניצלהבעלאיןכך
בצורתשלבשניםלועולהמלהפרותה,

עפיפה:עללדברשלאפגום.ילדובהולדת
תמידהיאובלידתה,בהריונהבעקדותה,

אללילהלילהעימויורדתמסה,נסחפת
אני ••• fונמדמהידעליהבאוהוא n :~י,ל;אpז
חשיבהאלנוסקתניגדת, ...א;סךארצע

עיןיורדת,אנילזקא;לדביקה,סמיכה,
עליתלהבשדיאת . ,בימביסההמוות
שלבחלונועודפשוסתכבשה ,אונקל
 ,) 167(עמי nהצקב

מצליחה , nהביתבעל n _האחרוןבסיפןךךק

ה 1, ~י~האלהוכמו ,השאולמןלעלותהאשה
האני-המספרתבמקומו.הגבראתמעמידה

 fהאשה•המחכה•תמיךהיא , nהביתבייבעל

<בשידותהחשאייםבעיסוקיו ,הבעלבעוד
כלללאוללכת,לבואחופשיבסחוני>,

המתמשכתההמתנהכלפיה.התחייבות
בעיקרוההוזה,הבודדההאשהאתמשפילה
הבלתיבגיחותיואותהמפתיעהואכאשד

כךשהבסיח.במועדיםבואובאיאוצפויות,

בסקסבושעדמושפלתמצאת'גהיא
ובמעבדיםמשפחהחייבבנייתנישואיהם,

 , nךיךןתמלון n ,nמבצך n (לביתמבית

n ספיגהn (, ביתשלזןאחרונהבסיסואציה/ 
סקסחגיגי:אירועהסיפוןעלגערךספיגה,
כמוהאני-המספרת, .החןמלכתבחידת
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 1:~ו
בעלבעלה,ללאנעזבתמסתובבת ,תמיד

וכלהבית"),"בעלעובדיו<בפיהספינה
בצלילה,-נוכחותהאתלהדגישבסירנותיה

 ,בהמשךרק .בתוהועולים-בבישולבדייג,
 ,עצמישחרורשלתהליךמסתמן ,כאמור

מןהעליהא.שלבים:בשלושההמתפתח
ההתמקדותג.החלון:פתיחתב.המים:

המלכה.בהכתרת
המחקרשלבלשונוהמים,מןעליה

ערותהתגמשמעותה ,יססיהפמינ

זוסיטואציה : ,,יתהאוי:קיא~מ"הסיסואציה

שבחוסר-וכאוניבמצבאשהעלמורה
היאהגברית,הסביבהעםלהתמודדאדנותה
מיניותהאלנאספתעצמה,אלצוללת
 .עצמיהרסשמשמעותההאספות-(הרחם>

הסיפורבתחילתנמצאתהאני·המספרת,גם
צווארעד("שקועהדומהבסיטואציה

היא ,שמכאןאלאהספינה"),בירכתי
ולפתיחותלהתנערותרצוןלאותתמתחילה
אמנםלעלות").לילעזורמוכרחים("אתם

לקחתמואיללאוגםלהנענהאינואחדאף
אותההמושךהכבדהדגיםסלאתמידה
מתנערתמטפסת,היאכןפיעלואףמסה,

נוכחותה.עלומודיעההמיםמן
בובמקוםדירות,במלוןמתבצעהשניהשלב
ומכינההחגיגית,שמלתהאתלובשתהיא

ממשיכההיאכאןגםאמנם,לסקס.עצמה
בבעלתלותהואתהבדידותהאתלכאוב

זאת,עם ,אבל ,שלוהסמכותיותובהוראות
החלוןאתלראשונהלפתוחמעזההיא

בקירחלון"אקרעהמפורש>:איסורו(למרות
לאבוישזהאקסאפחד'.'לאאניהאטום.

והאחריותההחלטהמןאלאהמחאה,מןרק
~לי.רהזהכאשרבידיה,גורלהאתלקחת

"מות"עלהרוחה:את_ןק Jjלהאמורבמלמול
"על ,<דהיינובחלוננו"מות"עלהבחלוננו",

 .)"המוותועלהחיים
עלניצבתהיאבו ,השלישיבשלבואכן,
למעמדהסוףסוףמודעת ,הכבודבימת

השפלתללאהשומריםפניעל<"עוברת
נהדרת,("שמלהלהופעתהעיניים"),
ולתפקידהקברניט"),אשתלימחמיאה

המלכה>,<הכתרתהערבממלאתהיאאותו
האלהכמולבעלה.עודמחכההיאאין

דמעוללא ,חברתועלמוותרתהיאאינגנה,
 ,כחליפתועצמהאתמעמידההיאקינה,:או

את"מניחההיא:בכוחההסקסעלמנצחת
אלעינייאתמרימהאינניראשה,עלהכתר
הבעל>.לבואאמור(משםהמעלותכבש

שלהדומעותמעיניההזורחתהתמימות
ואולי ,פנייעלחיוךמעלה ,היופימלכת
 .) 192<עמיחירות"שלבדלעלהשמחה

ג

אתמנתבדקלא ,הן.~י~שלהאדכיסיפ
עלשפדה,ש'שלבסיפוריההאשהדיוקן

ממנה;המשתמעותהפמיניסטיותהאמידות

"המקום"אתבונהגםאיננהשלהאדכיסיפ
במההתמוז.לגלגוליבהתאם ,הסיפורי

ש'שלהעלילות ,ובכןאמורים?דברים
קיץהמקיפותמחזוריות,עלילותהןשפרה
נוצרסיפורשבכלאלאואביב,סתיוחורף
האירועיםאתהמגבש ,עונתימוקד

סימניפיעלאותםוממשמעהמובילים,
הןהקיץעלילותכילצייןלמותרהעונה.
בממשןהטרגדיה,בסימןהעומדותעלילות

פרידהשלבסיטואציותהתמוזמותאת
הוא"חפרפרת"בכדילא ,מכאןומוות;
ומסייםהאבבמותהמתחילקיץסיפור

שהואהגדי","לילבעוד ,הבעלמןבפרידה
הוא-לפדיוןהכמיההאופריוןשלסיפור
עלילההמתווה , ,,הבית"בעלחורף.סיפור
עםמתקשרמחדש,ותחיהעצמיפיוסשל

גשםשלראשוןניחוחועםסתיושלזיכרון
ביןהאופקקונתחדד ...ההוא("בלילה
גינהליכשחיתה ...אלולבימיויםשמים

אתכמותםיודעתנרקיסים, י.ל;~גידלתי
[עמיהגשם"עםלתחיהלשובהקסםסוד
האביבשםסובה",ב"ילדהואילו ,)] 189

הוא ,המהירקצולקראתונמרץעזמתפרץ
הנבנהגבוהים,רגשייםמתחיםשלסיפור

דרכים,תאונותשלעלילתיותבהקבלות
הפגזתמכונית,שמשתעלמתאבדתיונה

מת.ילדוהולדתהגבולעלתותחים
במרקםגםניכרתעונות,שלזומחזוריות
<אקלימיה,עונהכלבסימניהעמוסהלשוני
משתמעיםאלהסימניםחייה>:בעליצמחיה,

גםאלא ,דימויאותיאורשלדרךעלרקלא
שלתרבותהניסוייתרבות:שלדרךעל

מית, wההפלסטינית,היהודית,ארץ·ישראל
אחת:מקומיתלתפיסהבדיעבדהמתחברת

:וiןןו,tוםשניחוחתאנהצעיהגבעות,"במורד
תמידונקשרהקיץאתמבשרהפסחאחדי

עץלאהחם.והתירסהצהובל.ף wהבריח
תאנהעצילרוב.עצים ...אחדתאנה

שכה ,ידככףעליםאבא,אומרכאנשים,
מניירהגזוריםהס~~הבקישוטילחקותםאהב

צבעונימניידעלים,שרשראותמבריק,
שזוריםדבק,מגעללאוגפןתאנהמבריק,

;i אלמתגנבת"היא ,או ;) 40<עמיבעלה"ןה
 •••הפרדסבפאתיאשר ...החרוכיםהשדות

ככהסרפדים.ללקט ...ללכתהרחיקההיום
f :;סד~י:ןגופהאבלידיה,בכפותהלהבה ה~כ• 

בימיםאשר ,ך;ל fiJגידימקלעתכמו
אתלף~דבידיה זr~~אותומקפיצההסובים
בסנהמתכווצתהמוץ,מןהחיטהגרגירי

החוצה.מבפניםלהתפשטמבקשועוןrזבחום
אתהמשיתולעיזחלימשיליםפעמיםארבע
יתכסהכהלכתה,עונהלווהנחש.עודם.
אתידליקוהחצבירוקהפלומהלימינהההד
 ה~~החצב,~דחוחגיגי.ודודהרקיעקו

 .) 147<עמ'אות"אביה.ן.rיןלגשם,

המקוםשללתפיסתונתייחסאם ,מאידך
המחברתשלמילונהעל·פיהישראלי
אותונמצאהאדץ·ישדאלי>,למקום<בניגוד

האמיתי"המקום"שהדיומסוכסך.פרובלמטי
אדץ·ישדאלהוא ,החול""רחובהואעבודה,

ואילוממנה,הנישאהאבקעלפעם,של

שורשים,אינובית,אינו"המקום"לאחריה,
באמצעותאליומתחברתוהאני·המספדת

רקרקהואש"הבית"מדומות,נוכחויות

~ Q בו"בית",בסיפורכךבהן.אירוני~ן

פיעלחבד·נעודיםהאני·המספרתמחפשת
אמודהואבובנייןואותומתעתעת,כתובת

משוגעיםכביתיותרמשתמעלהימצא,
הבית","בעלבסיפוראומגורים:ביתמאשד

ממקוםובעלההאני·המספדתנודדיםבו
שהוא,איפואכשמתבייתיםולבסוףלמקום,
מכאןבנמל.נעהספינהשזוהימסתבר
תחושתמדועהשאלה:מתבקשתכמובן
דומיננטיתכההיאבבית",-הבית"חוסר

זוהיהאםאלה?סיפוריםשלהישראליבהווה
היאשמאאושפרה,ש'שלפרסיתתחושה
שלאהמספרתהישראלית:למספרתייצוגית
שלובהגנתובבנייתושווהשותפהחיתה
חלקלקחהשלאהמספרתהזה?המקום

אחוותיודעתואינה ,ישראלבמלחמות
מהי?לוחמים
ש'כותבת ,כעדה""הסופרתבשםבמאמר

אשה•יוצדת Tכ;לי"נדמהשפדה:
כפולהדבשתגבהעלנושאת ,במקומותינו
שלהמיתוסיםכלחרף-אשהומכופלת:

וכןההתיישבות,בראשיתהןומאבק,שוויון

אינה-עלינוובאושתכפובמלחמות
לדבריםלקרואוכדאיופעילה.שווהשותפה
ולהיהרגלהרוגחשופההיאאיןשבמם:
אברהםבבחינתתמידהיאאמת,בקרב.

איננהלעולםאבללעקדה,בנואתהמוליך
אשמהכןועל ,הנעקדיצחקבבחינת

שכןלעדות,ופסולהלמציאות,שבעתיים
נמצאוהכואביםהמרכזייםחיינומצידיאחד

נוסף,ובמאמרהתנסותה".לתחומימחוץ
אתבהעמידה ,זושוליותשפדהש'מחדדת
אתהזמנתיאחד"יוםלהשוואה:עצמה

תלמידייעםלמפגשגוריחייםהמשורר
גוריקנאה.התמלאתיהתיכון.הספרבבית
סיפורזהוהיה ,חייוסיפוראתסיפרפשוט

אנימספרתמהישראל.מדינתשלקורותיה
מהן ,במקומומולםעומדתכשאבילהם

להם?"לספריכולהשאניהיחידחוויות
ש'סוףסוףמתייצבת ,החולרחובבסיפורי
ארץסיפוריובפיההכיתה,מולשפדה
כה,עדשמענושלאסיפוריםשלה.ישראל
שחוותההיאהיאהנשיתשההתנסותכיוון

וערבשתיאותםושזדהאותם,חוללהאותם,
מן ,האישיהביוגרפין 1הומןהמיתיה'ןמן

הבדיוניה~ןומן ,הקולקטיביהעוותיה~ן
(שהיאזומקומיתהתנסות ,ואכן •יהיצידת

לכלאולערביות,אולישראליותמעבד
יודעתלאפוליטית>,אוחברתיתנוכחות
התנסותולוחמים:בוניםשלגבורהסיפורי

המעורבתמופלאה,"מקום"חווייתיודעתזו
שנתנוצעיריםקודבנותעלנוקבתבביקורת

חורבןועלהחול"),("רחובעליהחייהםאת
עדלבנותה,התאמצוכךשכלהזאתהאדמה

("לילושדותיהפרדסיהאתחיסלוכי
הות ,tדכיולהזכירלחזורישכאןהגדי").
-= 43בעמ'המשך
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 ~ 1~-=- ~:ו(ו
הנרצעותחמלךבנות

רתוקלילי
אלתרמןבשירתחאשחדמות

מבוא

i D ~~ר~~;:.~:~~~מ f, י~~~:·~ s 
היאבהן'הראשונההישראלית.הספרות
במסורתשידתושתופסתהמרכזיהמקום

לדודותיה.העבריתהשידהשלהגדולה
שלהגדולההשפעתוהיאנוספתסיבה

באמצעותבארץהרחבהציבורעלאלתדמן
בעיתונותשנתפרסמההאקטואליתשירתו

ושידי·הזמדהפזמוניםמןהתוצאהוכן

 , 1970בשנת ,מותועםכבדשכתב.הרבים

הלאומיהמשודדבתוארהכתידוהו
מצסס ) 9:1983 (לאודדןאשדבהספדים,
שכן'-פוליטי")כמשודר"אלתדמןבמאמרו

אהובמשורדעודהיהלאביאליק"מאז
אלתדמן'.'כנתןומקובל

דמותלהשפעתביותרהמהותיתהסיבהאך
מקודההישראלית,השידהעלשיצרהאשה
מקוםבשידתו;תופסתשהיאהמרכזיבמקום

(תשמ"ג:ערפליבועזלדעתלה,ישזה
אוכאדכיסיפוהןודםבשדכיצורהן ,) 138

"'בכוכביםהאשהמגלמתלדבריו'כסמל.
ו"במגעההוויה,שלתמציתהאתבחוץ"
עצמה",הממשותעםהמגעמקופלעימה
האשהממלאהעניים""שמחתבקובץואילו
הביתעקדתוהאם,הרעיהתפקידאת

האלתדמניהמגעדגםשלהשפעתוהנאמנה.
הסיפורתעלוהמציאותהאשהעם

זךנתןשלבספרומתוארתהישראלית
מגעשזהו ,סועןזך •אוויר""קווי ) 49 : 1983 (

רומנטיקןשלבלתי·מתחייבאוהרסני
ממש.שלקשרלקייםמסוגלשאינונאיבי'
המאוחדתביצירתוגםחשובתפקידלאשה
"פונדקהפיוטיבמחזהובמיוחדאלתדמן'של

השידיתיצירתו-קיץ"ויייבחגיגתהרוחות"'

הראשוניםהקבציםשניבעודאךהאחרונה.

מהם,אחדבכלמנוגדתאשהדמותמעמידים
שתיבתוךהנשיתהדמותכפלמצוי

מוצגתהנאמנההרעיההאחרונות:היצירות

המכשפה.אוהפונדקיתדמותלעומתבהן
אלתדמןעיצבהשביעי"·הטורבשיריואילו
עםהחולקתהגיבורה,הלוחמתדמותאת

כיאףקודבנה,עלהאומהתודתאתהלוחם
אחרתבצורתהאשהמתוארתבפזמונים

הססדיאוסיפיםבמרביתשימושתוךלחלוטין
ששידתבעודכלומד'השליליים.הנשיים

ביחסמוסכמותשבדהשלווהעיתוןהעת
הקאנוניתשידתוסייעוהאשה,לדמות

היחסלהעמקתפזמוניוובמיוחד
האשה.אלהססדיאוסיפי

לביןוהעיתוןהעתשיריביןההבדלמקוד
ברצוןנעוץאלתדמןביצירתאחדותחסינות
באמצעותהציבורעללהשפיעהמשודד
לאודדןשקובעכפי ;השביעי"''הטור

השידהשלהחברתיתמסותה ,) 71:1983 (
בשורות"להשמיעחיתההאקטואלית

חיתההאשהגבורתוחברתיות'.'פוליטיות
עלהמשודרהעלהלכןהללו'הבשורותאחת
שנהרגה 1פולד","ברכהשלקודבנהאתנס

הורדתעלכשחיפתההבריטיםעל·ידי
שמהעלהקרויבשירהחוף,אלמעפילים
בשםבלדהוהקדיש : 2השביעי""בהטור

אלשהגיעהאלמונית,לנערה 3בים""דדך
היםעםנאבקתכשהיאכשחיה,המולדתחוף

מפחדהספינהמןשקפצהלאחדהאכזר'
הרודף.

שלתרומתהבהדגשתהסתפקלאאלתדמן
המפורסםבשירוהלאומי'למאמץהלוחמת
הנערה-גיבוריוששני ' 4הכסף""מגש
האחרון:הקרבחווייתאתחולקים-והנער
האשהדמותשלאפותיאוזהיצראלא

המוסר: . 5החודבות""ביןבשיר-שבעודף
תולותעודהלוחמתססלינגרדחורבות"בין

לקריאתקודםהכביסה"אתהנשים
עוקרכילחיים,קץאין"כיההתפעלות:

כיסה.לאואותםויפולכרעהר /אין.להם
הם /הכיריים,בזמזוםמתוכועוליםהם /

 .הכביסה"לבניאתמעליותולים
העםלבאתלחזקהצורךחלףכאשדאולם

למאמץוהגבריםהנשיםגיוסבאמצעות
לאההרואיתהלוחמתודמות , 6הלאומי

המוחלטת,להתגייסותחיוניסמלעודחיתה
הבלדיססיהגודםהמשודדעלומשפיעחוזר

שציינוכפיהמוקדמת,בשירתוהניכר

מירוןדן ,) 1959 (מגדמתיכמומבקדים

הרושובסקיובנימין ) 36-31 : 1962 (

יסודותאמנם .) 114 • 112:1965 (

"הטורשיריאתגםמאפייניםבלדיססיים
ישאךבים",ויידרךפולו""ברכההשביעי"

זו'שיריתממסורתחריפותסטיותגםבהם

אמנם .) 74 • 51:1983 (לאורדןשהוכיחכפי
גםקייםאךהאשה,לדמותהתייחסלאהוא

תפיסתהביןניכרהבדלזהבתחום
החדשניעיצובולביןהבלדהשלהמסורתית

אחדיםבתחומיםגםכמואלתרמן'של
שידישלהחברתיתממגמתםשהושפעו

 .השביעי""הטור

לאשהביחסהאמביוולנטיות
בסימןעומדתאלתדמןשלהמוקדמתשידתו
הנשית,הדמותכלפיהאמביוולנטיהיחס
הבלדיססייםהיסודותמןהמושפעיחס

במאמרו •עניים·.ב"שמחתבמיוחדהבולסים
 ) 36-31:1962 (מירוןדןעמדוהרעיה""המת

בייחודהאותהונימקזואמביוולנטיותעל
של"אהבתםלדבריו' •זובשידההאהבהשל

לפינצחית,היאהאלתדמנייםהאוהבים
התגשמותלכלללעולםמגיעהשאינה
היאעשויהבמוותשדקוכיווןמלאה",

"הימשכותאותהמאפייניםלהתממש,
בכוחהנתקלתמגנטית,עצומה,ארוטית

פחות'.'לאצעוםרחיה
השליחותמיתוסהאלתדמני'המיתוס

"כוכביםהקובץבמרכזהעומדהשידית,

לאשהמתקשרשאינוגיבורמציגבחוץ"'
על·פיההלך","המשוררשהואכיווןולבית,
בשיר .) 83-69 : 1962 (מירוןשלהגדרתו
אלתדמןקובעבחוץ""כוכביםשלהפתיחה

האשה:כלפיהגיבורשלהיחסאת ) 7 : 1938 (
ירוקהלחודשה /אפייםסגדתפעם"ולא
אפואנובעתלאשההסגידהבצחוקה'.'ואשה

קוסמיתמהותהיאשהנשיותהתחושה,ןמ

מבלימעריץשההלך·המשודרלסבע,הדומה
 •לצעמולשיירלנסותומבלילהבין
ומפורשיםקיצונייםנוספים,הערצהניסויי

שבוהרומיות","בהדבשירמופיעיםיותר

מכנהוהדוברהפולחןמושאהיאהנמענת
<תשמ"ג:בלבןאברהם"הנצחית".אותה:
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שלעולמוכ"צידהאשהאתמתאר ) 69
גםמצייןאךכולה",תבלשלוצירה ,הדובר

אםלוהצפוילאסוןהדוברמודעותאת
יובילהתשוקהמימוששכןאותה,יפגוש

במרחקהאשהמצויהלכןהאהבה.לחורבן
"בהדובשיר ,בלבדקוםב·כיסופיםומהווה

שמזכירהדעלהדובראותהמשכןהרומיות"
משכן-האולימפוסאתאסוציאטיבית

האלים.
אלאהערצהדקמעודדתאינההאשהאולם

לשמורהאוהבממנהמבקשלכן~ימה,גם
קראתילא"הנצחית!ביניהם:המרחקעל

תדדיאלההדמןימיאל /המקפיא.בשמך
ממותך / ,פיעלמשפתיך ,הזוהרמאבלך /

היפההגבירהשלזודמותיראתי".בעיני
וקשריהאכזריותהשעלהרחמים,וחסרת

פדאזמאדיועומדהמוותעםהאפלים
"המכאובבספדו ) 286-187 : 1951 (

"ערבהשירגיבורתגםהיא ,הרומנטי"

לחייוזמרהנושןהשיריםבפונדק
"אשדיםוען:הדובראמנםהפונדקית'.'

אתמבהירגםהואאך-וארה!"העיניים

"מולברואים:מעודדתשהיאהחרדהסיבת
של ,יופישלכמפלצתשגבתיומנובצורת
 "! rקשל ,אושר

אתמאפייןיופי"של"מפלצתהאוקסימורון
כלפיהגברביחסהדואליסטיהיסוד

שהכרזתוכפיממשהפונדקית,

"בהדבשירהדוברשלהאוקסימודונית
-אליך!"המתיםחייבעומק J:I ~"הרומיות":
שלוהאמביוולנםיותאתלהגדירמיםיבה

אפואיוצרתזואמביוולנםיותלאשה.ביחס
גםהיאהנשית:לדמותביחסכפולקיםוב
גםאךיחד,גםופחדכמיהההמעודדת~ןה

ולרתיעהלחמדההגודמתחושניתפונדקית
 ,יותראפילועשירהנשיוהמסתוריןכאחת:
מהותוגםודםבשדיצודגםהיאאשהשכן

התשוקהמושאהיא·קוסמית.מיתולוגית
חודלותשנותי"בתי,הערב":"תצמיתבשיר
ברכךבהתגלות /המוותלקראתלרוץ
-ללבנהדומהגםהיאאבללשמלה":מבדע
הלכת,כוכבימסתכלים"בך"לבדך":בשיר

הציד".דובינוהמיםלך /
תמציתוהואהאשהעם"המגע ,כןעליתד
ערפלילדבריהתבל",עםהמגעלש

דו·עדכיתחוויהזוהיאך ,) 128<תשמ"ג:

המופלאאתהמצרפתודו·משמעית,
מעמידהזוחוויהשלעוצמתהוהמאיים:

והקדיםדיוניםהערכיםכלאתבספק
לכןהמקובלים.בורגנייםהאזרחיים-זעיר·

לילותיכלה, ,"למדאיךהגבר:מתוודה
הקן":מןשהומםהנבעת,לבםאת /מפילים
מודהלאין·קץ""פגישההשירוגיבור

דמותהלמראהאותוהתוקפתבסחרחורת
האשה.של

אמהיתכדמותהאהובה

הגיבוריחסמבחינתהאלתדמניהמיתוס
למלאהעולםאלהיוצאהגיבורואהובתו.

נוסחבבית,האהובהאתועוזבשליחותואת
כיווןאליהלחזורחובהחשגינם","פר

כייודעאךחייה,אתלמענושהקריבה
אליהחוזרהואלכן .חייויסתיימובמחיצתה

המעניקהמתהאשהופוגש ,הדרךבסוףדק

פת ,לכלהשילוםאת ,מכלהיקר"אתלו
-ניצב ,ראשוןחיוךואוד /חרבהעצה

ומתמוסס".

האשהבדמותדומיננטיאימהייסודשי

כלאתומבלהלדדךאהובהאתהמשלחת
באחריתכשדקובבדידות,בגעגועיםחייה

ונוצרשבמותהלאחדאפילואוימיה
קשר.ביניהם

המחזהשלגרעינוהואראשון""חיוךהשיר
אתהמעצים , 7הרוחות""פונדקהפיוםי
לאנעמי.-הגיבורהבדמותהאימהיהיסוד

 ,חננאלשלצרכיואתמבינהשהיא ,בלבדזו
אתלהגשיםכדיהגדוללעולםלצאתבעלה,
עצמהמוכרתשהיאאלא ,האמנותיייעודו

הדרך.צורכיאתלולספקכדילעבדות,
ברזלאזיקיהייתיאשד /"אנילדבריה:

 /זהב.שלכנפייםלךאהיהאני / ,עליך
זהבשכר 8הדרך!קפיצתלךאהיהאני

לאחדישובכי ,חננאללהמביםח
הואהזמןבחלוףאךשנה,שתים·עשרה

אלאלמעשה,אליה,שבואינוממנהמתרחק
מותה.לאחר
לצדחננאלחי ,מנעמיהריחוקשנותבמשך

"כשאיןכיחשהאשדהיפה,הפונדקית

אינהכאילו /עצמההיאבה,מביסים
אתמייצגתהפונדקית 9 "קיימת

האהבהסמל-נעמימולאהבת·הרגע,
אומרחננאלהחיים.גבוללשמעברהנצחית

דמותבכל ,אותךלשעראני"יכוללה:
דקושה,קליפה,מכשפה,"מלכה,-שבעולם
 ,כלומדזקנה:רעיהדמותלאאך , 10לילית"

הרחוקהכינויה,כמוסםריאוםיפיתאשההיא

אך ,נעמיממנהממשיתלכאורההממש.ןמ
חייואיןממנה,חננאלשלהתרחקותובגלל

במחיצתה.גםעליועוברים
דמויותשתיהמחזהמעמידלמעשה,

 ,אוהמנקדים,כדבריארכיםיפיות,
היאהסוכההאשהלדעתי.סםריאוםיפיות,

 11וזמן",גבולותללא"אהבההאוהבתנעמי,

הוארצונהוכלדברלעצמהמבקשתאינה
לחזורכדיעצמהאתולהקריבלחזוררק

האשהואילוהעזה:אהבתהאתולהוכיח
הנהנתנית,החושנית,הפונדקית,היאהרעה

היחידהחייםתוכןהיאהאהבההצעמאית.

ממלאתההנאהבעודהסוכה,האשהשל
שהגשמתכיווןהרעה.האשהבחייזהתפקיד

כפיממש ,הנשיהייעודהואהאהבה

-הגברשלהייעודהגשמתהיאשהיצירה
נעמיביןהקבלהבמחזהקיימת ,חננאל

אפיזודהנותרתשהפונדקיתבעוד ,לחננאל
בלב.דחולפת

 ,בןהקור-האידיאליהנשיהתפקידמהו
שחריהזונח;-השליליהנשיהתפקידומחו

דברשלבסופוזוכהנעמישלאהבתה
"איןבלעדיהכימביןוחננאללתהילה;
 ,והפסדדווחשל /חשבוןאםכיהעולם
 ,אחד"יוםאפילו /קיוםלואיןעליואשר
חננאלעלשעברוהשלמיםלחייםואילו

קשה ,לכן .זכראיןהפונדקיתבמחיצת
 ) 201:1987 (ברזלהללשלםענתואתלקבל

הבנת.בהביוגרפיהגודםלחשיבותביחס
אכןשהפונדקיתלהניחקשהכיהמחזה:
היאנעמיבעודאהובתואתבפשםותמייצגת

כיאףמרכוס.רחל ,אשתושלדמותהבת
ביןקשרשלקיומודבראתלהניחניתן

לביןאלתדמןביצירתהאשהבדמותהקיםוב
נישואיןקשרשלהביוגרפיתהסיטואציה
הזוכהאחדמשמעותיקשרלצדהמתקיים

המציאותביןהקבלותלמתוחאיןלפומביות,
בפשםות.לספרות

הכפולהמוסר
קודמתקייםבחיים,גםכמואוליביצירה,
נתבעתהאשהולגבר:לאשהשונהמוסרי

לקייםמותרלגברואילומוחלםת,לנאמנות
בצודהשהמחישהביצירה,נוסף.קשרגם

לנאמנותהתביעהאתביותרהמרשימה
היאבה,עומדתשהאשההחייםלגבולמעבר

 ) 34 : 1962 (מירוןדןאמנם .עניים""שמחת

הואהפואמהשלהמרכזיהסמלכיםוןע,
עינוייאתולגלותלהסתירשנועד"סמל

זדיםהאוספתלאשהשבקנאהההנאה,
הפואמהשגיבורתלזכורישאךלמיסתה",

מותרואדםאלוהיםחוקיולפיאלמנה,היא
לאחראחריםגבריםעםקשרלקייםלהם
בעלה.מות

למוםיב ) 41 • 34<תשמ"ג:ערפלישלהסברו
שדמותהנחתועלהמבוססבפואמה,הקנאה
זהותשלהעמוקהגרעיןהיא·החיי'המת

לחןהמקנא"הזרהשיראתמציג ,רעייתו
הנאמנותקולביןפנימיכדיאלוגרעייתו"

אפוא,היאלבעלהנאמנותהחיים.לקול
מקיפה,ערכיתלמערכתנאמנות ,לדבריו
פירושההשנילקולש"ההישמעותבעוד
 ,לפיתוילחנופה,היכנעותבצעמיות,בגידה
שלבזרםהיבלעותולתועלת,להנאה

 ,כלומרבו".שוויםהדבריםשכלהלא·כלום
פירושההראשוןלקולההישמעותכיאף

חייםעלעדיפההיאהמוות,למלאךכניעה
 12·משמעות.חסרי

ביןהמתלבטתהיאהאשהערפלידברילפי
ניסוילידיבאותאשרהאפשרויות,שתי

שמלתאתתלבשי"אלהמת:בעלהבדברי
ייחנףמסביבך /לעולם.תצr.וקיאל /החג

עג,לךעולמיםמעגלואני /וילוהג,ויפותה
ממלםך /חג,עיםכמוקוועלואני /

תדאילבל /מקהלם,ונוצרךמבני·חם
תצחקילבל /חג,תדעילבלשמש,

אתלראותניתןשוב ,כלומרלעולם".

ו~~י

הדעההאשהכאשר ,הסםריאוםיפיהקיםובדמויותיובאמצעותמבהירהמחזה ,כלומרתמציתאתמתארראשון"ייחיוךהשיר
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בעודזרים,לחנופתהמתפתההזונההיא
יותרלחייךשלאמוכנההסרנהשהאשה
להיקברכדיהשמשאורעלולוותרלעולם
המת.בעלהעםחיים

לביןרעייתו"לחןהמקנא"הזרביןהקבלה
"עירהקובץמתוךעתיק","ניגוןהבלדה
בשירתהכפולהמוסראתתדגיש 13 ,היונה"

לאשההגברקנאתאתהמצדיק ,אלתרמן
לושייחסהערכילגיבוילהזדקקמבלי

מדגיש ) 33 : 1962 (מירון .בפירושוערפלי
בבלדה,ואלימותאהבהשלהדואליותאת

אךקיצונית,מסירותבגילויינפתחתאשר
והרסנית.נוראהבהתפרצותמסתיימת

לאכילאהובתותחילהמבסיחבשירהדובר
בלילתרדנה"אם :לאהבתוגבוליהיה

תבן.כצרוראבעירלך/שמחתידמעותיך,
אנסך / ,עצמותיךמקורתרחפנהאם /

 14תבן".עלואשכב

התאכזרותשלניסוייםהכוללת ,מסירותו
אלתאמרי"אםומתעצמת:הולכתעצמית,
 / .לךאנגןמיתריאחרוןעל /לרדת,מחול
חייאת /·הולדת,מתנתלךתחסראם

רקמתחוללתהתפנית 15לך".אתןומותי
צוחקתתהייפעםאם"אךהשיר:שלבסופו

קנאתיתעבור / ,מרעיךבמסיבתבלעדי /
עליך".ביתךאתותשרוף /שותקת

פשראתמבהירות 16המקראיותהאלוזיות
שלמוחלסתלבלעדיותהקיצוניתהתביעה
לקוחותשהןכיווןהאהובה,עםהקשר

הרסוריקה .לעמוהאלביןהיחסיםמתיאורי
הצדקהמעיןאפואמהווההמקראית

מהעקבלנקוסהדוברשמתכווןלאלימות
 .אהובתוכבגידתלושנראה
 17 ,שמשוןשלסיפורוגםעולההשירברקע

האשהשללכאורההתמיםלצחוקהמעניק
חמורהבגידהשלגווןמרעיה,במסיבת.

אתעליושהביאהדלילהשלכבגידתה
 ,כןאםמצדיקה,במעניושמשוןנקמת .מותו

הבוגדנית,האהובהעלהביתשויפתאתגם
אחריותעצמועלנוסלאינושהדוברגםמה

מתוארתשהיאכיווןלשריפה,מלאה
שהפכההשותקת,הקנאהשלכפרי·מעשיה

כינוי .גורליבכוחופעלהעצמאילכוח
המקראיתהלשוןעתיק","ניגוןהבלדה

להלשוותנועדו- 18הארכאיוהדקורום
נצחית.אמתשלתוקף

קנאתועוצמתעלהאוהבשלהצהרתו
הססריאוסיפיתההנחהאתגםבתוכהכוללת
אלא ,כמובן<שאינה,הנשיתלבוגדנותביחס

ססריאוסיפאתהמשליםהקוסביהאלמנס
להזהירהגוןאדםהמחייבתהנאמנה>,האשה
שלהחמורההתוצאהמפנימראשאותה

צעמוהוא •הישרמדרךביותרהקלהססייתה
להקריבנכונותוביןסתירהכלדואהאיננו

לבין ,חייואתואףעיניושתיאתלמענה
פעםתצחקאםחייםאותהלשדוףכוונתו
 • 19בלעדיןאחת

 20אחדי",תלכי"אםבפזמוןזאת,לעומת

"ניגוןלבלדהגבריתכמקבילההבנוי

עלאהובתובאוזניהדוברמצהירעתיק",
אםיהיה,"מהתוהה:הואבה:לבגודכוונתו
בלילות /מיותרתאעזובואותך /אבגוד
מזרועותשוביעד /לחכותארוכים

צדיך"אםמשיבה:והנמענתהאחרת?"

 /באוד.ופניהאמדהכך /אחכה.לחכות,
 ,העיקר /אבכה.לאלבכות,לאתאמראם

מסכימיםשניהם ,כלומדתחזור".כישדאע
לגברכי ,כפולבמוסדהמקובלעל·פי-

להשתדלצריכההאשהואילולבגודמותר
בנכיה.עליולהעיקשלא

האשהכימבהירה,הפזמוןשלהפואנסה
גםאלאלבגידהדקלאלצפותצריכה
 /אגידאםיהיה,מהאמד:"אזמזה:לגדוע
ושניתאותיולשכוח /וללכתלקוםשעליך

היא / / ?מושלכתאתלרחובכילאהוב, /
ופניהודיברה /ותחייךשתקהרגערק

אם ,אלךללכת,ליתאמראם /ככפור:
דקדבראך / /אחזור.לא ,לחזורלאתאמר
אותךליתאמראל /תשאל:אלאחד

 / ,אוכללא ,אהוביזאת,אתכי /לשכוח.
היחידההפעם .כוח"לייהיהלאזהבשביל
והפעםאהובה,פיאתממדהשהאשהאפוא

בעוד-כוחלהאיןכיסוענתשהיאהאחת
היאלמופת,סבלבכוחהצסיינהלכןשקודם
אותו.תשכחכימבקשהואכאשר

התגלמות ,כןאםהיא,הפזמוןגיבורת
כללמרותהאוהבתהנשית,הנאמנות
אהובהכיוהסיכויהבגידהכוללהשקיים,
אפילולאוהבוחדלהואינהאותה,ינסוש
האשהשלכוחהב.דחולאותהשזרקלאחד
שלאחדותביצירותגםכמו ,בפזמוןמוגדר
ככוח-ססדיאוסיפיתהגדרה ,מןאלתר
"פונדקגיבורתנעמילסבול.כוחפסיבי:

יוצא·דופןסבלבכוחמצסיינתהרוחות"
גיבורתשלחלקהמנתגםהםוייסודים
במצוקותהעומדת ,עניים""שמחתהפואמה

כשהיא ,ליפולהעומדתנצורה,בעירהחיים
 .בבןומסופלתבודדה
למלאהאשהיכולהשלההסבלכוחבזכות
אתהחותם"האשה",בשירכפול:תפקיד
היא 21 ,היונה""עירבקובץהנוכחים""שידי

עתקדמתמאזשמתני / ,"אלוהימצהירה:
ניצבהולהיות /החילדגלינופלהלהיות /

האשהשלהכפולתפקידההמת".למראשות
הלידה,למסתוריןקשורהחייםעולבקבלת
בדודאך ,הצקרבשירגםוסתוםסודיונותר

זהמיתיבשירמעמדהאתדואהשהאשה

האל.כגזרת

הרעהוהאםחטובההאם

האופייניתתכונתההואהאדירהסבלכוח
קרביוםתמובה"הבבלדההאם,לש

האם 22 •היונה""עירהקובץמתוךוערבו",
איננהנחרץ",הקרב"כיהרץמפיהשומעת

 /דוםלדגליהש"בנופלו ,לכךמתייחסת
מצהירהאלאדמו",כיסהדגליהאת

 /יכס,אמהותדגליאת /"דםבאוזניו:
אדמתועליאם /העם,יקוםשבעאבל

יורשאך /הדין.פקדהמלךאת / /יובס.
 /השעיןאדמתועליכי /עת,עדיקוםלו
וקולהדיברהכה / /מת.שעליהחרבואת

דוד'.'וישמע •כןויהי / .הרעיד

 ,הרץשלאמו ,המלךאםזוהיאםלדעתאין
בדוראךהאומה,אתהמייצגתסמליתאםאו

אלאכאבה,אלמתייחסתאיננהשהיא
לדבריה, .בצדקתוונוסחתהעםאתמנחמת

יהיהלא ,שלואדמתועלנלחםשהעםכיוון
כולה,במערכהלכישלוןבקרבהכישלון

חייעללהעיבעתידאינוהמלךומות
אתלמלאמוכןכבדיורשוכיהאומה,
למילוידודאתהמעודדיםהםדבריה •מקומו

ניתןכי.אםמתחזק.הואומכוחהתפקידו

 ,מנוכריסודהמסיפההאםבדמותלדאות
בהערכהאליהמתייחסתהבלדההדי

ובחיוב.

מציגה ,זובבלדההסוכההאםלעומת
הקובץמןהיאאף , 23"האסופי"הבלדה
האםהדעה,האםדמותאתהיונה""עיר

שללכאודההסבעיהעונשבנה.אתהנוסשת
גזראתלפועלוהמוציאמוות,הואכזאתאם

אמי"הניחתניהבן.הוא-האכזריהדין

גב.עלושוקס.פניםקמוס / ,הגדרלדגלי
 /- ,הבארמןכמומלמסה,בהואביס /
הילדהפקדתהקרב".מןכהנסנוסהעד

אמואתממיתהואכאשדדקמסתיימת

היאבואשד ,צעמומקוםבאותואותהומניח

מןכמושוחקת,בי"ותביסאותו:זנחה

הקרב".סיימנוכיונדע / ,הבאר

שונותסיבותלאםשהיולהניח,ניתןכיםא
 ,אליואביוהתנכרותכגון: ,הילדלהפקדת

כפימאונס,כתוצאהשנולדהעובדהאו
"דיגהאונדסססיגריושלבדומןשמסופד

אין-זובלדהעלשהשפיע ,זזיגדיס"ליזט
גםהוא .הבןבעינילמע~סמקילוחנסיבות

לתפיסהובהתאם ,.לאביוכללנוסדאינו
היחידהכאחראיתהאםשלהססדיאסיפית

בהונוקםבסדרניהאליהבא-ילדיהלגודל
נוראה.באכזריות

הסרנההאםדמותשלהאחרוןהגלגול
הוא 24 ,קיץ""בחגיגת ,אלתדמןבשידת
שבחייההמנוחה,סימן·סובמדתשלתיאורה
ולאחדבנים,שנים·עשדלגדלהצליחה

"אשהפתאומית.סופהבדמותחזרהמותה

בעלה,אתחוב"כייבושהרודפתזואדירה"
יופיהלאמשכונאית;אלמנהאחדיהמחזר
צימחהכחולזקןשווא.בהבליאותושמך
הורידה / /וחמישהכארבעהובעלים /היא
גם /מפלצת,חיתההיאשחת.נודאל

כיסו /העכבישקודיעשתה.בכשפים

משכונותשל /וכסףזהבכליעלבדירתה
הואוהממון /מוצצת>הייתהלוויםדמי(כי

האיש".אתאליהשמשך
הזהבעולםסימן·סובמדתשלהתערבותה

כישוףהכינהאשדהמכשפה,כנגדמכוונת

 /פרוץלביצרכלל"עודדכדיאהבה
הליליתשל /הכתובתלפיהישרלחתור
אתלפתותרצתהובמיוחדהתופת",קרוצת

16 
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 ."~תאכ; fשדה"אותהכישחשסימן·סוב

הקיסובאפואחודדקיץ""בחגיגת

הדמויות,מעדךתוךאלהססדיאוסיפי
האשהכנגדמוצגתהזקןכחולתוהמכשפה

מידמדים·הלןאתמצילהגםאשדחסונה,
הנפש,"עזותלנשיםההללשידדודפיה.

וריבאבקשמלות /לובשהרבכוחןאשר
בידמביאותהן /והאשהמיםואת /ופרך'

הללשיד-כובש"כמוומדבירות /וחבל
מסירותןאתמדגישסימן·סובלמדתזה

הןשבאמצעותוהסבלכוחואתלמשפחה
האשהסבע:איתניאתאפילומדבירות

והמים.

מלאךלאהיאחאשח
במיוחדבולסיםהססריאוסיפייםהאלמנטים

הואשבוהפזמון'בתחוםמןאלתרביצירת
ההיתולממסרותלאחתהאשהאתעוהש

 , 25מלאך"לאהיא"האשהבפזמוןהקליל.

שימושמלעשותנרתעהואאיןלמשל'
הקומיתהנימהכיאםנפוצים,גנאיבכינויי

דוקטורים,"רופאים,קמעא:אותםמאפקת

 /ובתיאסדיםבספריות /פסיכיאטרים,
שלמהותהאת /גישהמיניבכלחוקרים
אחד:משחת!שדלה:קוראאחד / /האשה.
זהאוליכך'זהאולי /.ספחת!אחד:לילית!

מלאך!"לאהיאעל·כל·פנים: /-כך
שוניםתיאוריםמוצעיםהחוזרבפזמון

שלהמסורתיתלתפיסהבהתאםלאשה,
אפשרותכללשאיןהנשי'המסתורין

כל"היאבמלים:מסתייםוהפזמוןלהגדיר'
 /מובסח:אחדדבראבל /שבעולם,דבר
השוואתמלאך!"לאהיאמלאך!לאהיא

הבולסהאלמנסהיאשוניםלמאכליםהאשה
אובייקסלרמתאותההמורידבפזמון'
שמןהיא /פפריקה,"היאחושנית:להנאה

היא--חםייןהיאקד'ייןהיאזך'

אינוהדוברכלומד'מרמלד".היא /מרציפן
אף<הססדיאוסיפותההנחהבערעורמסתפק

רומזאלאהאשה,שלמלאכיותהאודותהיא>
לה"ישכיסימפסי"'"יצודשהיאלכך

עדמכף·דגלכי / .דיפלומטי •••קודפוס
ההפכפכותבבת·אחת":ולאכןהיא /מנס

"היא-לנשיםהמיוחסתוהקולניותהנשית
שלהקומימהעיצובחלקהן-סדרם"
דמותה.

סינדרלההישן'הדודבתלאשהאהדה
אתמאפיינתשלה,לנסיךהמחכההתלותית

תקופהאותההמתארישן","מחולהפזמון
דברעל /העזהלחלום"האשהשבה

 /הפסיכואנליזהעודכי / •.וסנדלבן·מלך
ססדיאוסיפמלבדסקנדל".בזהדאתהלא

שלזהגםבפזמוןמופיעהחמודה,סינדרלה
·היא,זאתאוזאתהיאהאופנה"אםהקליפה:

אתמחליפהרק /מיפה.היאהאשהאת /
 / ...הקליפהאתהמקשסות /היאהקליפות

זאתמעצם /מצלע,נבראההיא-אשה /
-להיאהשכךלפי-לכן /זאת.צעםאו
היאזהאת / /לעצמות.היאנכנסת / /

 /חליל'עם /כינור'עם--משניםעושה
קליל".כזהסמסוםעם

דיקנית,דמותאפואמופיעהרביםבפזמונים

האופנה,לתהפוכותדקהנתונהסיפשה,
שלדמותאוקליפה,-מרשעתשלדמות
בובות,ישנן'"בחורותשהרימתוקה:בובה

גבותבליבעיניים /חסדיה.לפיעשויות /
יופייןאת / /כא"רסילדיה.יורותהן /

כי /סקסור'בכלהןמבליסות /וגבורתן
הןמחפשות /חתן,חתן,חתן,

נושאהואהחתןאחדהחיפושבפדוז'קסוד".

הבחור:שמתוודהכפימובהק,קומי

אנימחופותאך /כדונגנמסאני"מבחודה

שלהססדיאוסיפיוהתפקידכממפציץ":ירא
גברכללרתוםהואבמסגרתוהבחורה
 )"אומרת"זאתהפזמוןלפיפרד'<שהוא
 •הנישואים.בעול

הערות

·כלממהדורתלקוחותזהבפרקהציסטותכל . 1
 .המאודחהקיבוץהוצאת ,אלתרמן·נתןכתבי

המוסר .) 106 " 105(תשלייג:אהשביעי""הסור . 2
מכדורינפלהפולדברכה"הנערהלבהדל:
בתל·אביב,הצבא",שלמשוריינתמכונית
הורדתעללחפותהמשמרעלבעומרה

אביהמאיטליה."וינגייס"האניהמןהמעפילים
עברהארץ.לחופיסמוךלילהאותונתפסהוז

החוף,אלוהובאהנלכדהלארץובדרךזןמ
הבלדהפולו.ברכהשםעלמעפיליםספינת
שלבסיפורההאמיצההנערהסיפוראתמקרשת

שלגבורתהאתנסעלומעלהאניית-המעפילים,
אםלראותבאהרק"היאבקרב:פולוברכה
היא /האובדת.בחצרנשכחלא /שניתזדהמ
שקראהעםאם /לעדה,ולהיותלראותבאהקר
בדעהלתתהואויכולרוצהאם / ,מרדאלהל
גןהנדן·עת /ידהלושנתנהמזהחלק·האלף /

שהקריבההלוחמתשלבשמהעופרת".בהירק
מחיפה"אךהאדיש:לעםהדוברמסיףחייה,תא
ששקלהעםגם /ואבק,סדרותרבברונקס,דע
בקולם ,קירעלפלקטיםרק /השקל.תא

אשר /מאבקבאותולהמשיךקראולההמובהק,
 • ., ...מרוסקתנפלההיאבו

 ,) 101 " 100(תשלייג:א'השביעי··הסור . 3

בנצחונההפעםמסתייםליםהנערהביןהמאבק
 /ים~ ,ליגשרתןבאין·כוח:"ותקראההרואי:

בההסיחאז /מושיע!ליאיןכי ,גשרליבנה
-צוקיועלויורם /דם,דעבהוימרוטים,

בסערה~מבקיעהוהיא--בהויכה / /ויריע~

לה:קראהוא /ככנף·נשרהחוףעלובצנחה-
אתבניתהלילהזtז-י /נערה! ,בנוידג,רש

אתהופךזההרואישמאבקספקאיןדג.רש".

אלהגשרלבנייתלסמלהמעפילההנהרע
והנכונותהנחושהרצוןבכוחארץ·ישראל

הלרקהב.
השיר, .) 155 " 154(תשלייג:א'השביעי""הסור . 4

אתכמוסרמביאלאומי",לייסמלכבררשפ.ך
עללעםניתנתמדינה"איןוייצמן:חייםדרבי
המתים·חיים,הלוחמיםתמונתכסף".שלגמש

 /הכסףמגש"אנחנוהאומה:באוזניהמצהירים
אפואהיא ,·היהודים·מדינתניתנהלךשעליו
לכןהישראלית.בתודעההמרכזייםהסמליםאדח
ביןהבדלשוםשאיןלעובדה,רבהחשיבותיש

שמילאויהקרבהתפקידמבחינתלנערהנהרע
העם.קומתתרעבובחייהםששילמווהמחיר
 /נעליים,וכבדי ,וחגורחול·לובשישנהים
החליפולא /והחרש.הלוך /הםיעלובנתיב
עקבותאת /נוביםעודוכחולאגבדם,

בליעדעייפים / /קו·האש.וליליום·הפרך
ערריםבסלליונוספים /גרע,ממרנזירים ,קץ

ועמדו /יגשרהשנייםדום /--עבריים

אםאוהםחייםאםאותואין /לבלי·נוע,
לתפקידזההתפקידלאשה ,כלומרירויים".

העם.בתקופתורבג.

הקשר ,) 41 " 40(תשל"ג:א'השביעי""הסור , 5
מענייןעניים""שמחתהפואמהלביןהשירבין

במרכזאשהלהעמידהאפשרותמבחינתבמיודח
היצירה.

השירראההחמישים:בשנותגםנמשךאשר . 6

ב'השביעי"·הסורמתוךהאביב","בשדוח

ורדההנערהעלהמספר ,) 46-44(תשלייג:
פטישבמושבשנפלה ,ויתקיןמכפרפרידמן

מחבלים.ידיעלשהוטלדיוברןשלבהתפוצצות
העוליםמושבילעזרתשנחלצהלנערההההצרע
אותהגםהופכתחתונהמסיבתבזמןונהרגה

אורישאנוכיבורא:אלאמר"כילאומי:לסמל
זכרךאת /לשנס,שעשיתיאותותבין /

פטישיי.ממושברדמיכה

להצגת-עמיקםהוצאת ,הרוחות··פונדק . 7
 • 1963הקאמרי,בתיאסרוןההזחמ

 • 11עמ'כבייל, 8.

 26עמ'כבייל, . 9

 • 58עמ'.כנ"ל, 10

 • 87עמ'.כנ"ל, 11

תתקשרשהערכיותהססריאוסיפיליסודאופייני . 12
או ,הנשיהחייםשכוחבעודגברית,דוברתלא

-שבתוכההפנימילקולהאשהשלנאמנותה
לערכיםבניגודשעומדמהלכלכזההיוצג

להאשיםשאיןייתכןזה,במקרהאךהגבוהים.
-מפרשואתאלאהמשורראתזובתפיסה
רעפלי.

 • 230תשכייז: , 13

מבשרתהבלדהשבפתיחתלהבעירהנכונות , 14
כפיוכמששבסופה,הנוראההשריפהאתעידבדב

אלימותעלמעידההעצמיתהשהתאכזרות
האשה.כלפידרבשלבסופוהמתגלה

 ,כךכלרבהבקלותחייואתלתתהנכונות . 15
חייה.את Mלקלנכונותלהפוךעתידה

"ואין ; 8מייןישעיה-מבלעדי"אלוה"השי . 16
"באש . 21מ"הישעיה-מבלעדי"אלוהיםעוד

 : 18א , 8גצפניה-הארץ"כלתאכלקנאתי

ע"סתהלים-קנאתך"אשכמו"תרעב
-ויומם"לילהדמעהעיני"תרדנהגםרק

ירמיהו-עצמותיכלרחפו : 17 , .. ,ירמיהו
 , 29כ"ג

שופטים-לפניהם"ויצחק ...לשמשון"ויקראו , 17
 , 25ס"ז

-וכרעים"שלושיםויקהו ...משתהשם"ושעי
 • 11י"דשופטים

לחםביותר:הבסיסיהתחוםמןלקוחיםהחומרים . 18
ואבן.תבן ,ויין

או ,לוכלעגגםהצחוקאתלהביןאמנםניתן . 19
"ויצחקהמקראית:האלוזיהפיעל-מיניכמגע
 8.לייןבראשית-אשתו"רבקהאת

(תשל"ס"ב'ושירי·זמרי·פזמוניםמתוך . 20
393 " 394 (. 

 , 283תשכייז: • 21

 • 184תשכייז: . 22

 , 225 " 224תשכייז: , 23

המהדורההמאוחד:הקיבוץבמהדורתת"לשג , 24
 , 1965בשנתהופיהעהספרשלר.דאושנה

 ,) 46(תשלייס:ב'זמר·ושירי·פזמוניםמתוך . 25

H .. 
;:i 

ביקורת
 , • rבחושנשארו·הכוכביםתשמ"ב,אברהם, , pבל

תל·אביב.פפירוס,
תל·איבב. ,יחידו ,וחיזיון··חזון , 1987 ,הלל ,ברזל

שלקצרות(אינסרפרסאציות , 1965 ,בנימין ,הרושובסקי
"האסופי"."החולד",ההז","הלילהקיץ",·לילהישרים>

 Burnshaw, Carmiw Spicehandlerבתוך
eds.) The Modern Hebrew Poem /tself, ( 

, Holt, Reinhart and Winston, New-Y ork 
. 106-115 . pp 

ירושלים. ,כתר ,אוויר•·קווי , 1983 ,נתן ,ךז
המאוחד,הקיבוץוהחרב",·השופר , 1983דן,לאור,

תל·אביב.
משא .הבלדה•ועולםמןאלתר•שירת , 1959 ,מתי ,מגד

 ,) 21,8 ((למרחב>,

בתהעבריתבספרותפנים·ארבע , 1962 ,דן ,מירון

וירושלים.תל·אביבשוקן, ,ימינו·
הקיבוץחושך·,של·עבותותתשמ"ג,בועז,רעפלי,
תל·אביב. ,המאוחד
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בהלול·ד•מנדאריאלה

ארוע

~מ~ש iJ~יתלת 9 ~~ל~סהז iJד
i] ;:ב~ת~ה 1כ~יד .יך~ב. 

~סה?;ךיא~ייד

~יק, 9~ל iJ~ן~ל~לr.י~יס p:זp~י~ת ה~~;נ;ךיא
הזה~י'בע l':הכתמיעלשדיהאתלחצה

T ךT •: T "." T -• :•• -:•-ז-

סספ~יד~י iJ~ן ל~~ןה 9ס~ ל~ן~~ןת_ ryא;
 .םי~~~ה 9;ך~י

יסה. ~ך;לאrז wיאו~ת

~יד ~-ר~ל~רי~ה~היסהןrזה 1כ~ה
~לא;סןה 9q~ן p: סי~ך~;:~זרס~ףןר iJר:ב~ע.י
ס~~הןה 9ס~ ך;ג;~
מחמתזעהפצע;ניהעלהירכיה,ע;ך

ci ~~~ r .... לi ~.,ד~· ..ד iJ ה·ס~,ז~ i; ~ 9 יתלת~iJ מ~ש~
~סה.;ךיארי Qקר wן~ס~ר ל~~ך.ז.ףי~ iJן~ל~ל
;:ב~רי [i,מ~ש iJ~ית~לת 9 ~~~ס~סהלא~סרת

 .ם:~ר~~ק;תל~~ידקז 1Jלז,נק;ם,י~rיזיס p,; rז~ה 1רז 9 ~~

~ w סהה~
ש 1Jל ת~~;ש
,מ~ש iJ~ית ת~; n~לז~ית T~נ;וז,נ~~ס /~~זכ~נ,ז
אזניחכתפי~פ;גע

ןה ry ~ Q.ז_ףה;ם~ת;יד~ים i ~~:~עכ~ר~·ם .ם:~
 . .~לר;~ים. q ~ה 9י Q ~~רי·~~ךפ
 ף~~ ,;ע

 ם:~ iJ~דת Q ~~נ;ו~ך~לים
התענ,פהעכשו

~זבתזר;:ן,:ןלך;~ס.~הרא
 ן~;א~פ;ת fנכ~ fז;נ:ןה~ף ת;ע~~ 'tר
Q ~ 9 ןה~ Q עiJ ~ .. ות:Z7?:P ס

בא

ס~ל~בס i?WiJ~לזpכ!}ר iJסד~~ל

ז iJךד

ם. wלמ~ת~ת r ~ו;נ~ה, wס~

השכנוע

נ;r.ין~סהדעדק :הן~~ .הן~~ iJת;ר~לןב;אלrז, ר~~הזז~נ~תלר זי:f ~rנא~רר~זכ. ry ל~~לר ryךכ(ם תד~~~ך~ה ם:~ל f~סי;~יף
~סה fא~ל ryא;ך;תא;נ:ויןפ~ iJך~ך~נ;ו~ן~ל~נ;ו~ן~ל fד;לי,~ק,צ;תב; ע~~~זר fח iJא;נ:וייק Q ~~ר• fח iJ הן~~~ם fך~סה:~אס~וילי,

ד~ה.ןך~הז;נת;רכ(ם~ל.י~לדזכשi:ז~יןה ה;~,קס~:הב. v;;n .ראש;יז i:P:זך;זקיף.המהם ...הממם. fן סי~כ;:~
 .ל~ iJ ח;~~]'ך~עית~אד;ק nן~מק, .ה~;ס~נ;ולה, ר~~ס;~ה~נ;ו

~אןד~~לה,~סר~,יסה~מק. ס~~ז:iן .ס~~ז:iן~ךאש;נ;ת ry~ב;ת fiJ~ת iל~בדק~ריר~לןrז. ר~~ ,~ז • 1 :~ר t~ח ,ל;~~ןה ?~]'ך~עית
 .~ליב;~י .ז;נךיים f ~,ןזז;נים iJן~~לה,

יכלה.ולא
להא;~ךי;י fק, iJש;ב. qלת~~לך~יר רi~ן:~י;הע~ה, ד:;י~זי~סrזה f~ר~ייא ry .י~~,ק;ע ף~~ס;ך~יםר~סrז,~ת ם:~ iJ~ןו;תת;ן~~ם

iJ ,ל~תר~י;זקיף~ry א;ך~ f .ל:כ;ל~ל~יןקיףry ןלאי;תry .כ;לךלאא;ר:ry ז;נ~ליא;רiJ ~ל. 
יא ry~~סןת.יא ryך ...ןית tנ;ו~דלה. l• ~~ 9ני~ר~דi:זי~סrז.~ת רi~יס Q ~ •••שששז;נ~;יב. ם:~ל f~לליםע;~ף ן;~~~~~ת;~יף iJז[ .?jל;יו f כ;:lנ
ר~זכ. ry~ת Z:?ס~י:כ;ללאדה. n ~ fQ; •מ~ע;~ןת ,זr;י~~ד:ז;:זיא~~ליסה.לא t~ןיר ryס;ה~ת~דינlזה T~ןי
 .ל~ iJךב~ע;ת.~ת;רךר;ת ryנכ 9ז;נק~פ;ת f~ךכ;תא;ר. ryךדרם fז~ס~מק,ת. l: ~;שלא~נ;ולrו, ר~~~ל.ר~ר~ם
 .;ללחשהא;תיתעזבאל
ר~זכ. ry~נ;וזאת:ית ryםויא;ס;ך.~ע fךלאח. ,r ~לר~זכ ת~ל:- ,rק;ל;ר~iריי:ם

ry זךיז;ני:lול;זכשנrםל~iJ ין .ץ';ל~t ה:p ת.ר;~הכ(םיlלרנ~ ry .נהl:;כ f ז;ננ;ו~ה~איוry ליםה;~~f קלi תי;~ךים~ry ןיןה~i] ב~ry .ןת
יו. f כ;: l:;ןןה f 1::lry~יש;ן. ק~~ .ר; nfז;ננ;ו~ןא;ת ry~י~י . ryד;ןיך~לי l ~ Kנ~;בכ(ם~ף

ית. nפ;היאהפח.דה;
ע;יצריכה.זאתבכלהיאא~לילתח!להא;ת;ךמע;רר;תל;ת nהנועיניובrוע;נהחלשההיאחלשההיאחלשה.עכשיואנילחשהת_כ_עסאל
~ i •עסi דא;לי-,ם:~~ל ;ס~קזפ~סי~t ה-~ ii ~א~ל; •הT ~ :lT ל~~ס~ T שסך~דק~.: ••• : : T • : ז•-• : :• T 

~כ;ןה.~ויסר~זכים f~ד~םים. f~ד~וי~ל~םן~ל.:בי~ב.ג~ר 9~וי ,ם;ק~ iJזנםזנם. .ס~~~א~לי .ך;~~?ת. fqל; ס~~~
ןrו. 1ךה ry ף~כ;:~ i ~;נ~ר p:א 1ה f ,:lןי;ן~סי~ר~ע;זקיף iJלrזא;~רב;~י
ה f~ך~י;ר p:יא ry ';בי~ i9f:זןה iJ .ת~ fנ; .ת~:ן~נ;זס i ~ז;ננ;ו~ך~ת.~ליו'ת fqל;יא ry 0:l ~י:J~ל~~י~יונ;~ףהרא .רך:;~י:נ~לף. 7ר~ע

,~ןה iJ~ף p:~ת~ריםא;~ךתיא ryזכ~ה~ליס ס;כ;:~א 1ה~ס 7~ס 7 .ת~~;שןא;~ךת ס~~ P:יא ry~ר;ן f .וr~~~ת;רא 1ןה~~לח;ל n~ה t~ריזכ
f יצ;צ;תנ:ונ;וד~בלא;~iJ ~:זכדי~סהש~ב ל~~ ...קןף ם~iJ ~~י~י~~ ,םי iJ ~:צ;ך;ים:בם ם
:ם~ף ע;~~ליו'ז;ננ;וזכ~;תיא ryס iנ:י:;כ~ל
לאס
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~ 
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בר·אבלידיה

 :ו.H tד•ן iקל

~ 
א

~לילק,ל;ןיןו~~ינ:ויל Q ~ 9~ל י~ד~:
ן~י;rז~י~י~~ד~לת י~~ךדק~י~ינ~ססדזל~תי;ן!זיםסכל

ד!זיםן~~ד;ןמ; p:לק,ל;ןיןו~~ינ:וי י~ד~:
ואתהאישאתודאיתי

: • T • •: T • : "": 

עיניומנ~ס

ק,ל;ןין~ת~סבךה~א-~סב~ה~-דבגםת~~ים
~משז-ןאה rlנlמנ~יסהיה

ש;~לת י~~ןיןז iק,לןי:ן;ר~ה~ה
~ r לנ:ויק;ןובתל;דיז~,~

נ~ת;כירצה

~~ r ת,~~°! Y 

ב

i ת;,~;ן ת;,,~;כ~~ז-ן;י:ןד~ים~ים 

~ש~ק;ת~לד~ז;ךים
:רק:רקיו f~ד
~ fry יק~
ל;ןיןז ,P ,,;נ:וי fה 9
i וי:ן~תל~~יr~תלא~י:ן~רי~~~rן:יו 
ןי:ן~וב~ה~י

ור;אהא;ת;,;אה

וה~אפניועלמצבמיםזהעאגלי ii ל~~רi~~-: 1 • -TT 1 

סריף
מגיעואינ;

: --. -

ג

f זןב~תf סןיזדא,יתל
~ד<םריק ~~~;ף nס

עפיםחשפים

לי fוק,ל;ןין~דירה i ~ק~,י~~
נ~חשנה

ק,ל;ןין , י~;,~;:~~תנן~י i ם~~
לי ה!' fס~נ:יא~יסך;ר~ה

י

~ל~ןה ה~~ס~לי tfיל;ןין
נ~חרדינפרשת

i סליל;ת·ס;~יםדי~~ם 9סו
ו~יאל;ךין pל fסךם י~~א;7:ירל;ךין ,Pל fסןם

צ;וב~ת
השמיםידיעתנמ;אנ~הלה i.שנמ·;

; TT T 8: : ז• --T -• 

א;נ:וי~י rא;ןת 9א; י~~!ז~י~ראfי
יחזירשז-וינ~ונבלה
~ייב fס~ת ה~; n ז~~~~זמ~י 9ci~ים- ciס~~ןב

נ~זחרשמ;ססעיר;ם -: --...... 

שחוריםוגרבייםדאומהבשמלהאשהשילה:אגרן

ה

~ק;ןrזך~ךג;נ;ת~ה iז;~י
ס~ל.י:ן י~;,~ס~ל.י:ן י~;,~ןא;~ןתנ;~ל.ת

 . . .מגשםוסנגה ;;;ליב~שמלת
~ b ט~יל~~ _ח_ת~ o . ,. ,. 

ך:;כיםנ;~~יםסר~~ים~ת זr;~~אב fל IJ ~~ ri ~ י~~
:p ;י;םךע;,י;ם~~ירים~ןקים~~יסזיןימl ~~י 

~~ןת 9 ~ס,;~ים~ין

ו

שלrזה"לזהושמלתויפתהרזתהשהיא,;אהואני
- :T • •: T : T T : T •ר- : • : T : --T "": 

~די~ה~נ:י~ן;ת
נ~צזפיא~תלאחזנמ;

: :· :-: -: . 
 JJסר~:זם;עדק ב·~~ JJס,ת~נןזה

ב~לילהמתחנ~איםהנ~ר;שים s 1•חל~דים-חים • --: T 

-. ... . 
ריחם

צל;לם
~~ ~ i א;זיי:ןלם, p ע~,לא ,ל;ןין ~~~rן:יו 
P, ת ה~~~~ליל;ךין~~ Q ~יע;~י
אתלרא;תעכשיויכ;לשר;צהמינל

 ·: : . ~ך~~-ל~ ם;~~ P,iJס~י~ךים

מכאיבהר~חלהי;תר;צההיא
אלינצמדשליהמחמז~ם;כלבמח~האני
-י~ ה:~ל~ א;~,ן~ת i~י-י i ~ 'י~ Tל iד~ף
 .נגה.מפצירהאניזאתנבל
i ל~ W א;נ:ו; ...~י,· p !ל;ןין
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שםתמצאולאשלגיחאת
מזוריאיר

 1וולךיונחשירתעל

ההצגהחיתהוולךשיונהתקופותיו wך::ז,~ . .. · 1 liil חמה.הכילאאם .בעירסובההכי
בסרחהחיתהלאנכון'עצמה,היא •

לאשהיאלאהסוף.עדלאלפחותבכך.
כל·כךבכך.רצתהשהיאודאיבכך.רצתה
חשובהיהלאדברשוםכי .בכךרצתה
הכיההצגהלהיותכמווולךיונהעבור
חמ~מה.הכיוגםחמה.הכי .בעירסובה

בגרון.להםשייתקעוייחנק~..~דעו.ושכולם
אבלבגרון.להםתיתקעשהיאסוב:יותראו

בכך'רצתהזהמה .בכךרצתהשהיאכמה

אף·פעםלכך'השתוקקהלכך'התאוותה
עדלאלפחות .בכךבסרחהחיתהלאהיא

הכיההצגהלהיותבכך.בסרחהחיתההסוף
ושום .בעירחמומהוהכיחמהוהכיסובה

ואי·אפשרבחשבון.באלאמזהפחותדבר
יגאלבאשלאחרונהעדעליו.להתפשר

יונהשלה:הביוגרפיהאתופרסםסרנה
איחרהכבראגב,עצמהולך'ויונה 2 •ולךו

ממששבוודאי'דברהזאת,התזכורתאת

עכשיו'נמצאתלאשהיאהיכןאותה,הורג
מותה.אחרירעות,וגםסוברת,שניםכמה

אלאותנוהחזיררקלאסרנהיגאלאבל
 .בעירסובההכיההצגהתקןעלולךויונה

גדולהגדולה.אותהעשההואמובחן'במובן
קיוותהוולךשיונהמובןמהחיים.יותר
רקלאשהיאכך.חשבהאפילואולכך.

גםשהיאאבל .בעירסובההכיההצגה
קשהכאמור'אבל'מהחיים.יותרגדולה
לאאוחשבה,וולךיונהמהלדעתעכשיו
קיוותה.לאאוקיוותה,היא~ה 7חשבה,
כל·כךהמתועדמותהלפניכן'לפניואפילו
מהלדעתבדיוקהיהקשה ,) 1985 (במודעו

וולך'יונהקיוותה.היאון~החשבההיא
בדיוקחיתהלאכאן'זהאתנכתובאיך

אתלנחשאולשער'היהשקלבן·אדם
היושלה,והתנסחויותיהמחשבותיו.

לפניעודלסתירה,אחתלאנקלעות
לשער'אפשרמקום,מכל .לסיומןשהגיעו
שלהספרכילמדי'סבירביטחוןבמפלס
כיהיום.אתלהעושהבוודאיהיהסרנה
לאחררעות,וגםסוברתכאמור'שנים,כמה

אוהצהיבה,וולךיונהשלהפסידהשתעודת
שלההביוגרפיהזינקהאבדה,אפילואולי
והפכההספרים,מדףחזיתאלסרנהושל
אוקפה,ספלעלסלון'בשיחותחםנושא

מעבראפילו .וויסקיכוסיתסוב,יותר
פינתאושינקין'שללסריסוריה

לצפוןמחוץואפילוגורדון·דיזנגוף.
תל-אביב.

חיתהוולךיונהאיךלדעתשקשהנכון
מיקרופוןמולבפומבי'לפחותמגיבה,
שעשהסרנה,יגאלשלוולךיונהעלמזדמן'

אלאבעיר'סובההכיההצגהרקלאאותה·
הכניסועודמהחיים.גדולהכאמור'גם,

עשרהמכללשניים-שלושהלפחותאותה
עלאותההעלהואפילוישראלים.סלונים
שבחייםאנשיםבקרבגםסלבריסישלמפלס
ובחייםלכןקודםעליהשמעולאשלהם
לאגםוכנראהמשיריה.שירקראולאשלהם
יונהמהלשערכאמור'קשה,ובכן' .יקראו
יגאלשלוולךיונהעלאומרתחיתהוולך
שניםלעשרקרובאותה,ה" f ~"שסרנה
היאאיךלשערקשהפחותולאמותה.לאחר
אולי'אבל' •כךעללוגומלתחיתה

היאכילשער.קשהכל·כךלאבכל·זאת,
חיתהבלנהכדרכה:נוהגתחיתהנסח

ומ~לההדרגותבסולםאותומקדמתבוודאי
היאחוץכלפיאבלנביא.שללתקןאותו
תחתמתראיינתמשתוללת,קצתנסחחיתה
כדרכה,~סמ~רהנסערתרענן'עץכל

עווללהעשהשהואהשמיםלבעדצועקת
לאבפירוששהואלשירתהובעיקרמשווע.

לא.מהאותה.הכפישושהואהבין'
עםמתה.הלכה.איננה.כברוולךיונהאבל

וכמוהשאר.וכלומצבה,פסידה,תעודת
בעדךלפחות;ביקוביז'דליה-פעםשכתבה

שקס.קצתישל~נ;ר, ryשאחדיעכשיו'כך:
יכולאחדמישהוכבדעכשיוסוף·סוף.
את.דקלאמהפה.מלהלהוציא

מאיד'גולדהפעםהתנסחהאיךוולך'יונה
לפחותנחמ.דבן·אדםבדיוקתמידהיתהלא
ולךויונהביןהבדלישאבל •במיוחדלא

אותושלפעיליםאותםלביןמדה nהלא·נ
("הפנתריםהישראליתבחברהמקופחפלח

אמדהשגולדהשכח>שכבדלמיהשחורים"'
הפנתריםכינחמדים.אינםשהםעליהם

נחמדים,להיותהתכוונולאבכללהשחורים
לשוםדלתשוםפתחהלאעדייןנחמדותכי

כלתפרחנהשםאבות,חמדתבארץאדם
נכתובעודאיךישראל'במדינתהתקוות.

יעילהאנושיתתחמושתאינהנחמדותכאן'

משרדיתשדדהשלמנעוליםפיצוסלצורך
כלישנההתפרעותאטומה.וביודוקדסיה
לעזרהבמדודשולחןהפיכתאולתעסוקה,
סוביותרהרבהבישראלעובדיםסוציאלית,
אמריקאית:כמעסובסדמינולוגיהמנחמד~ת.

קילומסדאז'הרבהלעשותקשה~ד~ת ry ~עם
השחוריםהפנתריםשלסוכתם,כךבארץ.

המלהאתלאייתאיךלשכוחחייביםהיו
מספיקלהםהיהשלאדקחבל"נחמד".

נשימה.אודך

היהזהלי'נדמהכךולך'ויונהאצלאבל
אחרת.

תקןעלדקאצלההיהלאהנחמדותהעדר
שנונה,תחבולהאוממזרי'תכסיסשל

ולהישארהקהלתודעת'אלולפלושלחדור
 •זמןשיותרכמהשם
היההנמחדותדעד jJכנראה,וולך'יונהאצל

המגרששלה,האישי;תיהטבעיהאלמנט
וקולהדם. tבדמהדמהכישלה.הביתי
לנסותאפילואולהתיימר'מבליךן.בקולה

אומדהייתיפסיכולוגי'במפלסכאןלהתנסח
ת;ןדהיהוולךיונהאצלהנחמדותסעדוכי

שצהטלבובולסיםאלמנטיםכמהשלותוצאה
תסכולוגםמצטברכעסאחד:בצו~ת
חייםמתקופותאיתה"סחבה"היאאשותם

שניתדגמוותסכולכעסמוקדמות,
כאחת,ועצמהסביבתהכלפילאגרסיביות

בעיקראנשים,כלפידוחקוצרכך'ומתוך
לייצריםשותפיםהיושלאאנשיםאותם

להיותנכונותהעדרועוד:שלה.היצירתיים
אותםשללרגישויותאולרגשותקש~בה
תמידלהפגיןתבעההיאשמהםאנשים

לרגשותהבנה,וגםב,-wPורגישות,
להיותתבעההיאעצמה.שלהולרגישויות

אבלמ~בנת,היתהלאהיאכאשדגםמובנת
יכולההיתהולאלהבין.התאמצהפחות

שביןמקוממתהכמעסבסתירהלהבחין
סביבתה,כלפימתנן,א~ססוגם:השניים.
והחסוייםהכמוסיםבמעמקים ,אולי ,המעוגן

עצמיבביסחון·המנוח,חסרתנפשהשל
התובעממעט,יותרואולימעס,מעורער

מספיקיםאינםפעםשאףחיזוקיםהדףללא
תהוםמעין ,נפשיאי·שקסים. ?Q ~ j ~ואינם

התייחסותהתובעתלעד'פעורהפנימית;
המשיקקשהעלבוןמסביבתה,הפסקהללא

לאהסביבהכאשדקיפוחשללהדגשה
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יוצחקרחלהלריר.
זלכרם

בראימסתכלת·כשאני
זהכאבשלהלוצינציה

רואה·שאנילינדמהמה

שירה)רלרך.ירכהכותרת;(ללא

הגיבהלא ,כלומדהסחורה,אתסיפקה
יכולהחיתהולאהבינהשלאמהעלבחיוב
עודמאבחןבוודאיהיהופסיכולוגלהבין.
לאכאןאנחנוכיחשוב.לאמכך.יותר
יונהשלהאישיותיהפודסדסשלקבעט

הדפוסיםשלבסיפורולא ,ולךו
כאדם,בדיוקנהשהסתמנוהפסיכולוגיים

וולךביונהלעסוקכוונהכלכאןאיןוממילא
ואםשידתה.שלהפואטיתלסדיסודיהמעבד
שהיאמשוםבחייהד~שהמוןעשתההיא

;ךים nכמהיחשפושתיהק,אוששקט,חששה
השיפוטלשטחמחוץזהבאישיותה,שחודים

המחקרכאשדלפחותשידתה.מחקרלש
מנסהואינו ,לבדוהאסתטילמפלסןת~ק

יחידים,בהתגנבותלאאפילו ,להסתנן
חומדיםשסיפקהפסיכולוגילמפלס

לרגעכאןנגעתיואםשלה.לקססיסם
הפואטיהשיפוטלשטחמחוץשהואבמשהו

שקשהמשוםדקזאתעשיתישידתה,של
שביןההדדיבדיאלוגלפעמיםלהבחיןשלא

משקעיםשלבהגידהשידתה,לביןאישיותה
שלה.השידהלגבולותואישיותייםאישיים
אצלאחדים.אצלגםבעצם, ,כךכמובן:
כולן.אצלכולם.
שביןשד j?.iJוולךיונהאצלבכל·זאת:אבל

זריו ,יותרשקוףנדאהלשידהאישיות
שלאחדיםבגושיםמאשד ,יותר~שדידי
כיאחדים.משודדיםעל·ידישנכתבוש~רה.
אבלכמשודדתכתבהדקלאוולךיונה

אלהתייחסהוולךיונהכאדם.כאשה,חייתה
דמותכאלשלה,היום·יוםבחייעצמה

שהיגדהשידתה,מגבולותשהגיחהספרותית
לאעצמאיים.חייםוחיהשידתה,מגבולות

במקוםכמעטהאדם:וולךיונהעםיחדדק
עלכתבהדקלאוולךיונההאדם.וולךיונה

עלאוה, tזורעלאוקוד~ליה,עלאו ,יונתן
וגםחיהגםוולךיונהלי,ז~ה.ועל ~;ל

וכמוקודנליה,וכמו ,יונתןכמוהדגישה
לאוולךיונה .ה~ tליוכמול;~הוכמותרזה
האוכלוסיהשלהאסתטיתהמפיקהדקהיתה

במקוםחיהכאילוהיאשלה:הספרותית
סי~כאילווהןשלה,הבדויותהדמויות
קוסמת,כמונשפה,שהיאכאילובמקומה.

הבדויותוהדמויותשלה,הספדיםדפילע
מהןאחתוכלוחיים.נ~חפתאוםקיבלושלה
דקלאלחיותוהתחילהוולךליונההפכה

 •וולךיונהבמקוםאפילואלאוולךיונהכמו
 .כאןבכךנעסוקלאאנחנו ,כאמוד ,אבל
שדיוקנהכמהכי .אחדמקוםבשוםולא

לךז.ןקיכולוולךיונהשלהאישיותי
פסיכולוגים,שלגדודיםאוליפסיכולוגים,

לבדם,לסקססיםפ~ת fהספרותמחקר
שלהאסתטיהמפלסמעללנסוקלוואסור
עוסקהספרותמחקרכיסקססים.אותם

אתוסי;כקשהפיקבאדםולאבסקסס
מבחינתורלוונטישחשובמהכלהסקסס.

מחוץולאבסקססנמצאהספרות,חוקר
ידועים.והדבריםלסקסס.

לשוב ,הכרחיואפילוחשוב,בכל·זאת,אבל
ובמיוחדידועים.דבריםאותםאתולשנן
שבהוולךיונהשלבשידהמדוברכאשד

ביןההדדיוהדיאלוגההשקהנקודות
גבוהה,תפוצהמפגינותשידהלביןאישיות

צבירהמצבאחרת,להתנסחגםאפשראו
התכוונותכלכאןאיןובכן:מועצם.

האופיביןהקשראחד ,למשללהתחקות,
המשודדת,שלאישיותהשלהדד~ף

שלקיצונייםמצביםביןתמידשהתח~ס
המופגןהרטוריהשטףלבין ,ושפלגאות

מעבדיםלאבחןאפשרבושגםבשידתה,
לביןוסוחפתאגרסיביתגאותביןחדים
כימובלג.ו;נינ~ןלכשתרצה,מופנם,איפוק

ח Qהמתנהרטוריבמפלסכאןנעסוקםא
 ."נס;ייהרטוריבמפלסנעסוקבשידתה,

נקודה.

בכמהלפתוחמבקשאני ,וכאןכעת,
התקפותול~הכללות,נכון:הכללות.

לאלפרסיםלחטואאחתלאיכולות ,ביותר
הקביעהעםקומיישריםאינםאשדיסעמם,

 :זאתבכלאבלבהכללה.המתנסחת
שיריםמצייתיםכאןהמוצעותלהכללות

אוכלוסייתעםהנמנים ,מאודרביםרבים,
 .ובכן .וולךיונהשלשידיה

משחדריםוולךיונהשלהשיריםמןמעסלא
כמואחת,עסבאבחתנכתבושהםתחושה

 •במ;ךן·~ליםומדרדרהגורףגדולשיטפון
 ,וולךיונהמשידימעסלאשלואודכם
משידיוכמה ,חלקיבאורחדקול~ ,מזכיר

דודאצלאבל •אבירןדודשלהארוכים
מגמהפעמיים,ולאפעם,לאמופגנתאבירן

יותרהדגש,עלהיגיוןל~פ;תהמבקשת
המציאותפלחאתולתעד;ת sד~ ,לחקור

ולשגרלשחררלולאפשרופחות ,הנתון
וולךיונהשלששידתהלארגשיים.גדויים

התובע ,זךנתןשלהשירילמרשםמתכחשת
מאפשרד·כך nאודקלדעוךקודםמהדגשות

בכל·זאתאך .לדברהנכוןלשירומדשה
 ,אבירןדודשלהארוכיםלשיריובהשוואה

בשיריוכאןמדובר<ובעיקרלאחדיםוגם
בספריםשכונסו ,אבירןשלהמוקדמים

 >מישהובשבילומשהושפתייםערופיברזים
שידיהובעיקר ,וולךיונהשלשידיה

גבוהבמינוןרגשותמשחדריםהארוכים,

לאכיעד .יותרמצטברתבתאוצה ,יותר
שבהם,הארוכיםובעיקרמשידיה,מעס

החומדכיתחושהומשדיםומקניםמפיקים

מוקפדניפוישלתהליךעבדלאהשירי
כאילוולשירים.לשורותשניתדגםלפני

היווניתבאסתטיקהמקובלתשחיתההסענה
ה tמ~על·ידימופעלשהמשודדהעתיקה,
מוזהואותה ,כתיבתולביןבינוהמתווכת
אותווהופכתהמשודדאתסוחפת

תמידשלאורגשותמבעיםשללכן·שיג~ד
סענהאותהכאילו-עליהםשליטהלויש

נוספות.שעותוולךיונהאצלעבדה
יונהשלבשירתהלאבחןשאי·אפשדלא

וממושמעים,מבוקריםכתיבהתהליכיוולך
אתממושסדתבשיטתיותועיצב~לש~אשר

ושיון""קיבלושהםלפניהשידייםהחומדים
אבלהסקסס.שלהסופיהנוסחאתלאכלס

יונהשלבשידתהומוכחנוכחההפךגם
שלהתוקפניאופייםמחמתאחת,ולאוולך.

שהםמשוםגםובשידתה,כאלהקססיסם
כמכונתהשירדיוקןשלרושםמשגרים

~דורות,שלרצףהמשחררתמילוליתירייה
שיש-והתבטאויותרטוריקהמחמתגםו

בהןומשחזריםשמזהיםאנשים

אלהכלמשום-לשמהפדובוקסיבי~ת
הפחותשהכתיבההרושםלפעמיםמתגבש

כתיבתהעלמעיבהוולךשלממושטות
ורהוטה.שיטתיתהיותר

אינואחדאףלהעיב,שלבקטעכבדואם
עללהעיב ,אחדמקוםבאףולא ,כאןמתכוון

להמעיטולא •ולךויונהשלשידתהמקוריות
אחדאףלכוחה.להתנכללאוגםמערכה.

וולךיונהשלמשידתה"לדשוד"יכולאינו
תהיה ,מכךפחותלאאךבה.שישמהאת

בשידתהלהצביעאי·אפשדכילטעוןסערת
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פואטיותאצבעותז;ו~י~תעלדולךיונהשל
צריךוכאןלשירתה.שקדמושירהגושילש

אמןכל(אומשורר .ולשנןלשובונחוץ
בהכרחאינואחר)במדיוםופועלהמתפקד

להביאכדיאחריםשללשירתםפולש
באופןמשירתושנעדרמהאתממנהולייבא
פולש ,איכותיערךבעלמשוררטבעי.

אתבהלגייסכדילאאחריםשללשירתם
משורר .להפך .שלומשירתושנחסךמה

באותןדווקאאחריםשלמשירתםמושפע
השירהלביןשירתושביןהשקהנקודות

אחריםשללשירתםהפלישההמשפיעה.
אשרפואטייםנתוניםממנהלייבאמבקשת
המשוררשלהפואטיהמשטראתתואמים

לדפוסיםבטבעיותוקולעיםהמושפע,
רקכי .שלובשירתוהמתנסחיםהאסתסים

עםקומיישר"המארח"הטקסטכאשר

ה"מגויס"הטקסטשלהפואטייםהנתונים
השפעה>המאפשרותהשקהנקודות(באותן

והיטמעותבהסרהתאזרחותמתאפשרות

הטקסטברקמתהמשפיעהחומרשלטבעית
בערךלהתנסחמותרזאת,מבחינההמושפע.

בשדותרועהאינוהמושפעהמשוררכך:

בחומריםלהתחמשכדיזריםאסתטיים
 ,להפךאלא ,שירתושללאופיההמתכחשים

כנקודתהמשפיעהטקסטאתמנצלהוא
יומקורותלריענוןארכימדיתמוצא

 .לושייךשכברמהלהעשרתהטבעיים,
דיוקןלא: ,ובכל·אופן ,כאןפרדוקסכמעם

ומחדשמחודשכמפגשהספרותיתההשפעה

בתהליךזאת.ואףהמוכרת.המקוריותעם
אינוהמושפעהסקססמשובח,השפעה

המשפיעהחומראתמכניבאורחמעתיק

מעצב ,מחדשאותומענגואלא ,והמאומץ
לנתוניםלהתאימוכדיאותוומקציע
 3החדש.הקשרושלהספציפייםהפואםים

ששירתהפואטיתלהתכתבותביחסגםכך
רביקוביץ.דליהשירתעםמנהלתוולךיונה
וולךיונהכיולהרחיב,להתעכבחשובוכאן

שאפשרממהיותררביקוביץמדליהאימצה
עם ,שניאפילואו ,ראשוןבמפגשלהתרשם

וולך.יונהשירת
אפשרמשם,רואיםשלאדבריםמקום,מכל

קריאהלאחרכיוהיסב.מכאן.לראות
ודליהוולךיונהשלבשירתןומשווהקרובה

השפעתכימתחוור ,וההפך ,רביקוביז

מתנסחתבהכרחאינהוולךעלרביקוביז
אףהיאאלאהםקסם,שלהכמוסבמפלסרק

הםקסםבשכבתנוכחותמפגינה

הםקסם.שלהעליוןבמעסההאפידרמית,
וכאןבה.וגעידךהושםכתבנו:כמםע

דוגמאותכמהשל ,ומאודחלקית,רשימה
יותר.מכלילותאבחנותכמהוגםבודדות.
עלהתלויההמריונטההממוכנת,הבובה
בשירתשגורהתושבתרקלאהיאחום,
שלתקןעלכמעםהיארביקוביץ.דליה

בדמותמופיעההיאאיןכאשרוגםשגרירה.

אחרת,בתחפושתאלאהממוכנת,הבובה
ובליקשהעבודה"הרבהשסופןהנמליםכמו

אוהשלישי>,הספר("ענקים":ימים"אריכות
·קונגהונג("איך·קונגבהונגהדוברת

צהובה"שושנה),אוהשלישיהספרנהרסה":
אוהשלישי>,הספר("הקרפודים":נסתרת"
הלילהבאמצע"ממסרסשנופלזהאפילו
ושלא .)השלישיהספרהנפילה":("סוף
ובהחלםנטרפה,שלבסוףהיונהעללדבר
הדוברת,שלתחינתהלהעזרהלא

אהבת("היונה":היונה"זאתאת"אהבו·נא

ועודאחרים,ועודכולם, ,כולן .)ב 1הזדתפוח
 ת;, 9 ~שאינןמשתנותכ;ת Q ~הםאחרות,

מאחוריהן:המסתתרתהאחתהדמותאת

"בחברתאותהשהניחוהממוכנתהבובה

אהבתממוכנת";("בובהוכלבים"חתולים
הספר("המריונטה":והמריונטה )הזהבתפוח

הםאסורההיאבהםהמשישחוסי )השלישי
פחות. Tלאמייסריםחוסיםדברשלבסופו

בהבבולראותמותרשבהחלט ,כך
בשירתימניסמןאחיותיה,ובכלהממוכנת,

נשיתבדוברתהכרוךבכלרביקוביץ'דליה
בחברהעלבוןומוכתכנועהמקופחת,החשה
גבריים>נתוניםבעלתכלל(בדרך

אותה,מוקיעהאחתולאבה,המתעמרת
תארמשורותיה.אותהמקיאהאףלפעמים
וכאשראותה.ליווההאבקרקלצעמך:
האורחים"ראשו~ימגיעיםדמדומים"בשעת

בבוקרהמתייפחותקסבות,זונותאותןאל

בדזרק;ץ"כמוהםמו~.זכ~ים",זקי ?7"ב~~די
l]i] "הספרנהרסה";קונגהונג("איךי

הדוברתדיוקןכך:גםאפשראו .)השלישי
הנידונהכנוסעתרביקוביץדליהבשירת
לידלאאפילוהאחורי.במושבלשבתתמיד
בקרבתלאשלעולםובוודאיהנהג.מושב
"המריונטה"שבשירנכון ,ובכןההגה.

לכנותושנהוגפסיכולוגידפוסמסתמן
לפייסמבקשהשבוישטוקהולם":"סינדרום

אפילואולי ,פניואתל;ת J/ל ,שוניואת
מצוקתו.עללהקלכדי.השביאתלהצדיק
כילהיות,צריךאולישכךלאשליהלסגת
מאפשרתשאינהבמצוקהלחיותקשהאחרת

,:דילוץ.
כך:מתנסחתחיתהלאהמריונטהאחרת
כמה /ן:~ראפורבשחרהעשרים,"במאה

אבל("המריונטה").מריונטה"להיותסוב
~לי.רהוח 1ךלשאובהמבקשתמריונטה,אותה
כלואה,היאשבווהמצורהשבימצמב

היתרוןעלונמוכהכנועהברוחומודיעה
מריונטהאותהמאחריות,בחופשהכרוך

הניחוכאשרהרגישההיאאיךשכחהכבר

"בחברתוכואבת,לובה i;מוכה,אותה,
שומרממוכנת").("בובהוכלבים,;חתולים
השם.שכחניםושומראלוהים.פתאים
ר wא;מסתתרלאזהכלמאחורימקום,מכל

הממוכנתהבובהשלהמחאהותלונתגדול.
שלאחריםלשיריםגם ,כאמורמחלחלת,

אינהלכאורההיאשבהם ,רביקוביזדליה
גםכיבלבד.וכביכוללכאורה.נוכחת.
נוכחת,אינההממוכנתהבובהכאשר

ותחפושות,מסכותעוטותאחיותיה,נוכחות

ואינהנשמעתכולןשלהקובלתוקינתן
התלויאדכמוונותרתמהדהדתנמוגה,

וכאשר 4מרפהואינופג,ואינומלמעלה,
וולךיונהשל"בובות"כמובשירקוראים
לאותןומתוודעים ,) 101-99עמ'צ<ורות,
והןאחריםאחתובעונהבעתאשרבובות

המופקהלקחכימתחוור ,בחרסיהןמושכים
שלהממוכנתבובתהשלהמיוסרמנסיובה

ולאנשכחלאלקחאותו ,רביקוביץדליה
המסרברמתכיעקבות.להותירבלאאבד

רקאינווולךיונהשל"בובות"המתנסח,
מעידעודאלאהמריונםה,מצוקתעלמצביע

השליםהתעמרותרקלאהעיקרי:מקורהעל
אזהנשלם.שלהכנועדיוקנועודאלא ,כאן
אותהגידלהגריזליתשדובהלהיותיכול
אבל .העיקרימזונההיהכוכביםחלבואולי
שלהמתוקקולואתתשמעלאאף·פעםהיא

מהקיפוחמעםלאכילא.פעם.אףהאלוהים.
דליהבשירתומשוחזריםהמזוהיםומהעלבון
ומחלחליםמגיחיםחוזרים, ,רביקוביץ
לאוכאןוולך.יונהשלהשיריותלשורותיה

לאמפגינים ,שרירעושיםששיריהלהיעזור
והתנסחויותמילוליתאלימותאחת

הזההגדולהרעשמאחוריכיאגרסיביות.
וכמווקיפוח,עלבוןמעםלאמסתתרים
מוחיםביאליק,של"בלבדי"השכינה
דמעה.אחרדמעהבמסתרים

וולךיונהששירתוההתכתבותהדיאלוג
מסתמניםרביקוביץדליהשירתעםמנהלת

ההתנסחות.בתבניות ,הסגנוןבמפלסגם
דליהמאתהגדול"והעולם"ז-ןרצהבשיר

שבההדוברת 5קשה><חורף Tרביקוביץ
אותי"קחכדרכה:וכנועהפסיביתומשננת,

האוקינוסאלאותיקח /צפוןירכr.ייאל
 •..אחריםאנשיםביןאותיה~ח /האטלנטי

אותיה~א /השקטהאוקינוסאלאותיקח
וכןהלאה.וכן ...הבוכים"הנהרותאל

המשננתמתפנקתילדהכמוהלאה.
המיועדתסודיתשבועהמעיןבעקשנות

מכשולכלולסלקכולןבעיותיהאתלפתור
הבאאותי.הנחאותי.קחבעדה.החוסם

החסון,הואאתהאני.לאתעשה.אתהאותי.
 ,אנילאהיודע.הואאתה ,המסוגלהואאתה
ולכןמובסתואניכנועהואניקסבהאני

כניעהלאאםכאןומהיכולה.אינני
הנרתעתעצמה,בכוחותלהחלץהממאנת
אתמנציחההיאכךומתוךומיוזמה,ממאמץ

מתכנסתידה,אוזלתאתהנחות,מצבה
מליםצעמה.אתברצוןמסגירהבפסיביות,

נחושים,כוחותיוזמה,אקטיביות,כמו

שלה.האישיותיהמילוןמןכלילנמחקו
שלה.הימניהסמןהופכתנר~~תופסיביות

 ,כאןעדאותי.הנחאותי.הבאאותי.קח
לזה.מעברולא

בשכבתואפילוהסגנוןבמפלסדומה,תופעה
שיריותלשורותמפעפעתכמוהתמםיקה,

למצואליייתןלמשל:כמווולך.יונהשל
למצואליתן ••.כיווןלמצואליתן •••אותך
אותךלראותליתן ...נמצאאתההיכן
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צ(ורות, nשאני•••כפיאותיקבל ...באמת
ליויביאויבואושהם nאן: .)ן 71- 167עמ'

ויביאו /יבואושהםאבלשאמות /מאכלים
אותין~עז;כפ~ ~ס~~~שהם /מגדנותלי

1יבןאןשהם n) •••nבעסיפןת n ,עמישירה

דמיוןרקשלאנכוןלהמשיך?צריך .) 129
הסקססיםביןמתנסחיםהבדליםגםאבל

להתכחש.קשההדמיוןלקוויאבלהמושווים.
כדאי.לאוגם
אחתלאמתגבש ,ביץניקורדליהאצל

תינוקיתמתפנקת,רסוריקהביןקישור

וגםשניהם,או ,אוכלאומחלה,וביןכסעמ,
 /ממשלהקרלה,קרורף nב nמיני:ריגוש

מתלבשתהיאלאחרים.מאשריותרלהקר
 .••ונילרוצההיא /לה.קרועדייןהיסב
 /ונילרוצההיאתשכח,אלאגב,ודרך
 nןניללהתן /בוכה.אפילוהיאעכישו

) n פורםןסn ; יונהואצלהשלישי).הספר

שהםמאכלים•••ליויביאויבואושהם nוולך:
משהווישימו /בעסיפותאותיויעספויכנסו

שירה). ; nיבןאןשהם n) nשלי•••השןעלחם
המלאהפואסי·פסיכולוגיהמתכוןכאןהנה:

ילדותיסרןרביקוביץ:דליהמשירתהמוכר
בשבילה,דבריםשיעשותביעהמתפנק,

נגרעולאהכואבת>,<השןמחלהוגםחולה
לאקסשקישורו ,המיניהריגושגםכאן

1יבןאןשהם n (ומובןסבעיהאכילה n שהם"
התנסחויותלאאםכאןמה- nיכנסן

רביקוביץ:אצלכמו ,ועודוגם,סקסואליות).
 ,גברילנמעןבהתפנקותהמתחננתהפניה
שאינהסמכותבעלאבלעלוםאמנםשהוא
בסקסס.הסויה

במחלההמפורשהשימושכתבנו:וכבר
וקשהסקסואליים.כמסמניםובאכילה
השקהנקודותמצסלבותבולצומתלהתכחש

שירתלביןרביקוביזשירתביןרבותכה
 •הכולמלהיותרחוקוזה •ולךו

ובעיקרעבותה,צמחיהביןהשקרעודלמלש
דליהבשירתמיניתהתרגשותלביןעצים,
 /ולשהע ,שקשקוהצעיםזרעוני n :rרביקוב

לילותהרוח.עםביחידותלשכוןנתאוויתי
אחדים,בתיםעל /הוזההייתירבים

חורף ; nחמיםזכרןנןת n (מאהבה"•••וסובים

לגבוההתאמצוהצעיםענפי"וכלאו:קשה>.
 • nכמ;סהיתהשלאחמדהידעתיןאז /

"ודוקאוגם:הזהב>.תפוחאהבת("חמדה";

כאילושיבוליםועשהס;וח /פתאוםדהשא
הספר<"ענקים";שעורה"שדההוא

בצמיחה"מקשה"והדשאועוד:השלישי>.
באמתוכאן .)השלישיהספר("אוססרליהיי;

לסמליםנבוכיםמררהנחוץלאכבר
דליהאצלואם •בעיקרפאלייםסקסואליים,
להיותיכולמהמיניים,הצעיםרביקוביז

ורלךיונהאצלשגומריםמהצעיםו;כי~ייותר
יונהכאשראוצורות>.גומרים":("הצעים

בעליעומדתסמיכה"תכלתעלכותבתוולך
סמוכותעלנחגדולואור /הצפצפה
מסובכיםפלפלעצישני /שהשונים,

עמ'כותרת,בלא :ש<ירה •••בזה"זהוענפים

אתבלחש,לפחות ,למלמלשלאקשה- ) 63
עלרביקוביזדליהשלהשירירתשורותיה

בןי nועללנבוע",כנהרשןסף nשהיההאןך

החמדהועללגבוה",מתעצמיםשהיואילנות
 ; n("חמדהכמרההיתהשלאאז,שידעה

'תמסידמיוןרקולאהזהב>.תפוחאהבת
הרטוריקה,ברמתגםומסאפורי.כאן.

ההתנסחות.במפלס
במפלסהרווחהשיחתיהדפוסגםוכך

מודל n fרביקוביזדליהשירתשלהסגנון
 ה:~~ iJשלהרטוריקה ,הרסוריהווידוי"

 ,) J/ ~;נאחתלא<אך~~ןםלנמעןהאינטימית
 ,לךאומרתאני ,לעצמךתארלמשל: ,כמו
חושבאתהמה ,איסדיהיהמהיודעת,את

שגריריםשהםאלה,כל .ועוד .לעצמך
מהגרים ,רביקוביזדליהשירתשלשגורים

למשל: ,כמווולך.יונהלשירתגםפעםלא
n תסתכלf מהיאומןבלזההרי /תסתכל

 ;) 8עמ'שירה,כותרת,(בלא nלךשקרה
n לןאומרתאנישעתייםנעודn) n ;"קנןן

בדיןק n (nלהןדןתמוכרחאניעכשין nשירה)
 nשןלמיתתראי, nשירה);גי; , nנמרץ

) n שולמית 1תךאיn ; בה.הרעוד •ועוד ; )שירה
והעלים .•• "וולך:יונהכותבתכךוגם

היווהקולות /וזהבב jJ ~זהוכלוהפרחים
ואת /דה fידקבזהבזהבכנקישות

הלךהדוקכיפרשתילאמעשיהם
שירה).בשריי;ןקןלזהב("קול ••• nןהתרבה

 ••• "רביקוביץ:דליהלפניהכתבהוכך
חורגיםוהצבעים /משתולליםוהאורות

 n •••ממקומםצונחיםכוכביםממסגרות.

) n תמיםזיכרןןn ; ןגם: .)השלישיהספר
n ידעלאןהאןךהשיחיםראשיהזהיךן

הזהב>.תפוחאהבת ; nמדה nn> .•• nyשב;

להשפעה.להתכחשכברקשהבאמת ~וכאן
כךועוד.השפעה.מודעת:לאאומודעת
עלנחגדולןאןר ••• nןןלך:יונהכותבת
פיל;כל י~~ש~י /השושניםסמוכות

זהבשם •.• " " •.•בזהזה~~פים 1מסובכים

(בלא n •••בחליפיןמר~ד ,כבדדבורים
רביקוביץ:ודליה .) 45עמ'דברים,כותרת;

n נחבאהוהברכהמלבםהאדימןהשיחים••• n 

) nn וגם:קשה>.חורףקשה";ורףn שןש~י

 n •••לבלועפיהןאתפערוצהובותנהר

אינהכאןהמופגנתוההשפעה .) n("חמדה

התמסיים·מספורייםבמשקעיםרקמתנסחת

) iJ אףאלאהצמחיה>שלהארוסית~.ןזסה
כמעסהב;~הבנקיסה<כמוהסגנוןבמפלס

הצעל ,האיסיהמשךותחושתהחיבורו'של
וולךיונהוכאשרממנה).המ~פקמעס,

ראובינתיים nכמו:שיריותשורותרושמת

נתגלוממחסות /.הרבהבוכהשהיא-
 n •••קלם fבו J(ןיןל~~י;ת /יעיל;תכבלתי

שלאקשהדברים>,בלונדון";("מישהי
אתשורותיה,ביןלנשום,כמעסלחוש,

iJ י~JJ;n בחורףרביקוביץ:דליהשלהרםורי"
ודעייןמתלבשתהיא •••ממשלהקרלה,קר
 ,, •••ברכהאפילוהיאעכשיו •••להקר

 .)השלישיהספר : n("פורסךס

ניסיוןכלאין ,כאמור ,ועודזאתובכל
המקוריותלכוחמתחתשאלהסימןלמתוח
כך.לאנהחלסוולך.יונהנשירתהניכר
,א~ליםחומריםאיךלהראות ,להפך

רביקוביץדליהמשירתומשפיעים
החומריםבקהילתוהיסב,משתלבים,
החומרואיך .ולךויונהשירתשלהמקומיים
שלתקןעלמתפקדוהמשפיעהשא~ל

הייחודיתהמקוריותאתבןהמדדקסליזסור
התפתחותה,מהלךאתמאיץ ,וולךיונהשל

ומתחדשיםמוכריםבצבעיםאותהוצובע

גיוסאו ,אוסומסיאימוץכאןאיןכאחת.

המיובאהחומרכימיובא.חומרשלסתמי

י" 1

;:i 

תרמרקיןיגאלרישום:

והקצעהועיצובעיבודשלתהליךעובר
החדש.בהקשרונסמעשהואלפני
השפעתאתלהמשיל ,אולי ,כאןאפשר
 ,וולךיונהשירתעלרביקוניזדליהשירת

וזרדיםאחדממקוםשנלקחמלחשללקמצוץ
מעיבאינווהואחדש.בתבשילאותוןב;זקים

אלאהחדש,התבשילשלהמקוריסעמולע
אתומדגישאותוומשביחמעשיר ,להפך
ולךויונהכאשר ,למשל ,כך •ייחודו

בכמהרביקוביזמדליהכנראההושפעה
ושלמיניתנשיותשלגינונים,אוליגילויים,
הנשיתהמיניותקישורכמונשית.מיניות

שיחיםכמראחרתלצמחיהאולצעים,
אתומימשההגשימההיאוכאןסבוכים.

לצופןוציותהענותמתוךהשפעהאותה
דליהשלולאעצמה,שלההפואסי

עברהמשפיעהחומרושוב:רביקוביץ.

מנקודתליסוששלמחדש,עיבודשלתהליך
שהואלפניהקצעה,שלשונה,תצפית
החדשה.הסקססואליתבסביבההתאזרח
רביקרביץדליהבשירתהמופגנתהמיניות
ארוסיניסויבעלתשהיאבשעהגם ,לשמל
איפוקמובלג,מינוןמפגינההיאנוסה,
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התבסאותעלעקיףקישורהמעדיףמופנם,
דליהבשידתהמיניותכאשדוגםמעודסלת.
הםבוסים,יותרגילוייםמפגינהדביקוביז

פחותיחסית,כנועיםלהיותבוסיםעדיין
הפןעםקומיישריםהםובכךתובעניים.

דביקוביץ,בשידתבדוברתהסבועהכנוע

עםהמייסדבמפגשההכרוךבכלבעיקר
גברית.אגרסיביות

הארוסיםוהניסוייםההתבסאותזאת,לעומת
בוסיםגילוייםמפגיניםוולךיונהבשידת

כנועיםלאבהחלס ,יותרתובעניים ,יותר
גבוה,אגרסיביותבמפלסדוח,נמוכילא

מעסקשהוכאןיחסית.לאגםויחסית
לביןהשירביןקישורלעשותולאלהתאפק
אוששמע,מיכיהמשודדת:שלהאישיות

ועםמזה,וולךיונהעםראיוןפעם,קרא
מקודאתבקלותמביןמזה,דביקוביץדליה
לביןמרוסנתמיניותביןבשידתןהפער
אגרסיבית.מיניות

ריסון ,מינוריומינוןאיפוק ,כאמור ,ובכלל
הדגשאתלהבליגמגמהאוהאגרסיביהיסוד
הפיגומילמישורהדגשאתלהגדילהגואה,
כוסאינם ,ועודאלהכלהסקסס,שלוהכמוס

אינם ,ולךויונהשירתשלהאסתסיתהתה
כמובן:שלה.הפואסיהשיפוסבשסחמוכרים

לחסואיכולה ,כאמודוהכללה,הכללה.כאן
זאת.ובכלמעסים.לאלפרסים

בפואסיקההסבעיהאלמנסואף·על·פי·כן.
התקפה ,בכדורסלכמוהואוולךיונהשל

 ,הנדודשלאגרסיביותמסירותמתפרצת,
עלחמ~מת·מוובהסתערותסיכונים,לקיחת
שידהאלימה.אולימסויםבמובן ,הסל

עושהואינההשרוולמןנשפכתשכביכול
.ד nלאף·אחשבון
אתלכסלכדיאלהבכלאיןזאת,ובכל

בשידתהפוכיםומגמותגילוייםשלנוכחותם
מתנסחים ,כתבנוכבר ,כאןאךוולך.יונה

שלמרתונייםהפחותבשיריהכיבהכללות.
דיצהיותרהמזכיריםאלה ,ולךויונה

חיסכוןיותרנמצאקצרים,למרחקים
יותר ,סקססואליריסוןיותר ,סקססואלי

איפוקיותרלפרסים,אסתסיתלבתשומת
ולשחזרלזהותאפשרשבהםשיריםמוקפד.
ממושסרתשיסתיות ,יותרממושמעכתב·יד

תחילה.מחשבהשמאחוריווהרסמבנה ,יותר
נכתבואחרים,אואלה,שיריםאםחשובולא

חסרתבהסתערותכמואחת,עסבאבחת

סיגריותקופסתעל ,אולי ,אפילונשימה,
חשוב.לאמלאה.אוריקה.

אתומשחרריםמפיקיםשהםחשובשכןמה

ומשחרדים.מפיקיםשהםהרושם

הואהכתיבהתהליךלאכתבנו:כברכי
הנתוןהסקססאלאהספרותיהמחקרמושא
מהכלאת ,מסגיראינואו ,מסגירשאר

מהמשוררהלבתשומתאת"להסב •לושקדם
 ,כךנשאפת",משימההיאזאת ,לשירו
 6אליוס.ס.ס.התנסח ,כךבערךלפחות

אתלהדגישמבקשכאןהמובאהדיוןובכן,
אשרוממושסרותממושמעותאיכויותאותן

יונהבשירתנוכחותןאתלאבחןאפשר
וולך.

"קוד~ליה" ,לדיוןכאןעומדיםשיריםשני
בדבריםקודםאורראואשרו"יונתן",

נבחרותחילהובכוונהבשירה.גםד·כך nוא
בתהליך ,לכןקודםנבחנושכברשיריםכאן
בהםאבחנהאשדקרובה""קריאהשל

אותהובכל·זאת,ממושסרת.שיסתיות
וערכה,יעילותהלמרותקרובה","קריאה

רבדיםמעסלאהשיריםבשניהותירהעדיין
אפשררבדיםבאותםודווקאמאובחנים.לא

מורכבותםמלואאתולשחזרלזהות
שירים.אותםשלומשמעותםהממושמעת

מוקדהםמורכבויות,ואותןרבדים,ואותם

והלאה.מכאןהדיון

קורנליה
~ t( ע~iJ ל;ןה"!WiJ 

ןק;ך~ן:הך~~ר !!'~;ה

ן:הךק;ך~~ז iJ ה~.,
~~~ןסה ה~~:ןת 90;י

סןכ~ ,, iJךק;ך~ן:ה

דים iר Q םr 1iללJi;ןה ע~~
iJ ,, ;:דש ף!!-"~ו~~

ךק.זק~הדים iך Q~רייבתןק;ך~ן:ה

t( ~ f לזךש:;כהר:i ~~ש 
 ה~~ןה f;ך~ן:ה 'ii;י

ןה ~~ ם~~~ס ר~נ:~
~, i] ס;וב~םji'f ה~~~ה;ך~ן:ה 

:רזהלאךק;ך~ן:ה
ןה;יע;~יםס,;ה;:ויאס~יד

ן:ה,ק;ך~;:ויא ,~

מגמהמפגינה"קודנליה", ,השירכותרת
גםוולךויונהבשידתמעסלאהמוכרת
אוליאגב, ,<וכאןהודביץיאירבשירת
משיריהכמהכי ,להעידהמקום

מעידיםוולךיונהשל"האימפרסיוניססיים"
הודביזיאירלביןבינההאישיתהקידבהכי

מאופקתכיאםפואסית,קירבהאףהניבה

לדמויותלהקנותהנסיה ,כלומר 7למדי).
שגוריםשאינםשמותשבשירהבדיוניות

היסבשמתכתביםשמותהעברית,בלשון
ים·תיכונית,שאינהאווירהעםדווקא

 .העזה"התכלת"אודעםמסתדרתשאינה
סתווית,אווירהיותרשתואמיםשמות

לה, Tא lקורהייתייי~•כו:;~ית"סחרנה
צפוןשלוארצותנופיםעם .המתכתבת

כךחרישי.ושלגעבותיםירעותעםאירופה,
 ,ה~ tליקורנליה,וולך:יונהאצללמשל

9j2 ,זירי~סt ,כריססינה,ן~ה,,~יפרדריק,ה

ססיליה,ה, tזירדונה ,סבאססיאן ,ה~;ל
ואירופאיםזדיםושמותזיוליאן.אנסוניה,

יאירבשירתואחרים ,סהאלי ,ביוןסלכמו
השמותשפתגםכימעידיםהורביץ

לפעמים,משותפת,היתה"הקיספתיים"
 •ולוולךלהורביץ
ודווקא"קורנליהיי,בשירהvןדשלהופעתו

לסיפוריהמתקשרת<שעההלילה""באמצע
החורפיתבאירופהשמוצאםונסיכים~י;ת

מגמה.אותהומאששתמאשרתוהסחובה>

הלילהבחצי ,ד wההופעתגליה,קורהשם
לאגדתרזיההאלניווכח,כך ,יותר<ומאוחד

השיראתמעגניםכולםאדומה>,כיפה
ונוףופיותשדיםשלהקשר ,אגדיבהקשר
אירופה ,בקיצור ,יעדבקתתעםחורפי

ודמדומיםכנסיותצריחיעםסגרירית

לכךקוראהיהאוליעוזעמוסארוכים.
מאורהרחקהרחקאירופית","איכות

באמצעמירושלים,חוץאוליהעזה,התכלת
סהרורית ,ינוארסוףעדמקסימום ,דצמבר

פחותלחנה,מתאימהבהחלסאךומסויסת,
שלה.למיכאל

בעולםהמעוגנתאגדה,שלהקשראותו
פיותשדים,על-ידיהמאוכלסבדיוני

ותוםתמימותשלדושםאףמפיקונסיכות,
שרית,רשעותלהתנכלמבקשתלהם ,בת~לי

אתממלאתגליה,קור ,וכאןמכשפתית.
ותמה,תמימהנערהאותהשלהתקן

ד wהשלהמרתיעהמהופעתוהמופתעת
ומרושעערמומי ,י wואותוהלילה.בחצי

חלקותבדבריאותהמפתהלהשחית,
זאתהמינית.ולתומתהלתמימותהומתנ;.נל

אינהפריםהסירקסיפתסיסואציית .ועוד

האלוזיהאתלהחמיץלקוראלאפשריכולה
הפכהקודנליה<גםאדומהכיפהלאגדת

פרחיםבתמימותהשקספה"אדומה")

עדהחולה>לסבתה(בדרכההיעדבמשעולי
מתגבש .ושדימרושעזאבבאותושפגשה

אגדה:שלובדוקשגורמתכוןבשיראפוא
השםבעלתהתמההנערהקודנליה,
שלהופעתוהאגדות>,(מולדתהאירופאי

שלמקומו(ודיהלילהבחציודווקאהשד
פיתויסינדרלה>,באגדתהלילהבחצי

ספק-פרחיםשלוקסיפתםהתמימההנערה
כיפהלאגדתהאלוזיהוזיהוי(סידפדים>

גיוסהמנסחשהשירהרושםאתמחזקאדומה

אלאמפורסמת.אגדהלאותהמשלו
חשיפתובמהלךהפרשניתהקריאהשבהמשך
להתחוורעתידהכמוסה,התמסיתהשכבה

נוכחתקורנליהשלשתמימותהלמרותכי
שלה,האישיותממישוריבאחדומוכחת
אלאאינןות~מתהתמימותההמיניבמישור
מרוסנת:התנסחותוכאןאשליה.
לפניהלילהבחצימופיעד wהכאשר

הזמן"."שזהלהאומרהואקורנליה
האפשרותאתמסלקתכזאתהתנסחות
הראשוןהמפגשהיההאמורשהמפגש

אתמסבההזמן""שזהההתנסחותביניהם.

השדכיהסבירהלאפשרותהלבתשומת
ואוליפעםלא ,בעברנפגשוכברוקורנליה

מפגשמתרחשועכשיופעמיים,לאאפילו
צעמואתמציגאינוד wהכיביניהם.נוסף

פליאה.כל~פגינהאינהעצמהוקורנליה
 ,הזמן"וייזה •בעברנפגשוכברהםללמדך:

אוהקודמת,בפעםהזמן""זהשהיהכמו

הקודמות.בפעמיםאפילו
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מפגשהואמדוברבוהמפגשכיהעובדה

עלבעיקרונשענתמיוסדתסקסואלי
הסירפדים.קסיפתשלהסמליתהפרשנות

קשרנרקםאדומהכיפהעלבאגדהגם
ביערפרחיםקסיפתביןעקיף>הוא<אפילו
לביןתמימהנערהביןמינימפגשלבין
ידועשירבאותולכךובדומהדית. wדמות

אינההגבריתהדמותכאןכי<אםביידיש

w שבנוסחומלבבת>מושכת ,להפךאלאדית
רקפותהקוטפתבנערהמדוברשלוהעברי
עםסקסואליבמפגשמתנסהדברשלובסופו
בדרכה.הנקרהנעיםעלם
קורנליה , snלהוכיהיטיבהרנןשיעלכפי

במצב·צבירהמופלגת,מיניתיכולתמפגינה
אתלעייףמצליחהשהיארקלאמוצעם.
באמצעותו~רש")התעייף W, ה"(צעמו ,,ה

לאעצמהשהיאאלאהמיניים,ביצועיה
שקיבלהעדלקסוףוהמשיכה fכלל Tעייפה

דמתהובעקבותיהסירפדים""~רייבת

?'; w כאןהמצסרףהאדום,הצבעאדומה".ןה
משמעותבמפורשמסמלשזיתלאיכות

והעובדה .שיאיובמפלססקסואלית,
פניעלמועדפיםהםירפדיםהנתוןשבסקםס
הסועראופיהעלמעידההשגורים,הפרחים

פראיקורנליה,שלהסקסואליותשל
קורנליהשאיפהכךצריבה.כדידעומתפרץ
הסקסואליניסיונהמינית.תמימותואיפה
מסתמןקורנליהשלכאחתוהממושךהסוער

 .שבשירנוספותהתנסחויותבשתיעוד
כילהעושיםכיחשבההיא"תמידראשית:

בעבר'להשעשומהכלומר' .גליה"קורהיא
עקיפה,(התנסחותלהעושיםועדיין

סקסואלית>לפעילותביחסמעס,ילדותית
סקסואליותהתנסויותשלשרשרתאלאאינו

שרשרתאותהוכך •מצסברזמןרצףלאורך
כברסקסואליות,התנסויותשלנמשכת
בעבורשגרתיתחייםעובדתמכברזההפכה

"מוכרחה"התיבהאףוכךקורנליה.
ומוכרחה").יוזמהשחסרת /("וקורנליה

חשיפתלאחרכלומר'מתחוור'כברעכישו
לאקורנליה:שלהסוערתהסקסואליות

וכפהאותההכריחד wשהמשום"מוכרחה"

 .להפךת. Qג )t ~סקסואליתהתנסותעליה
מתחוורבמהלכוהשיר'שלהשלםההקשר

נסיובההיהוסוערממושךעשיר'כמהעד

אתמערסלקורנליה,שלהסקסואלי
התיבהשליותרוהתקפההעמוקההמשמעות

רקאינהסקסואליתהתנסות"מוכרחהיי:
הכרח.אפילואלאבעבורהנחירהבבחינת

;כולהבעבורההכרחהואשהמיןאשהרקכי
המיניים,בביצועיהעצמוד wהאתלעייף
םירפדיםבקטיפתר·כך nאלהמשיךועוד

עללהעלותמעייפ~ת>,פורשד wה<בעוד
רווישדי'רושםהמפיקהדאומהפריחהפניה

כילשעראפשראוליזהרקעעלתאווה.
אירוני'הואידעה"לאוייקורנליההניסוי
גםפירושושלדעתמשום •בעקיפיןלפחות
חוהאתידעשאדם(כמומיניתידיעהלדעת
והבל>קיןנולדוזאתידיעהומחמתאשתו

צבי)עזה(צילום:

ה i; ~ד;מאוד'רחוקההיתהגליהקודוהדי
במפלםואולי'(מינית).ידיעהמהעדרמאוד'
התבטאותכאןמתנסחתהסקםס'שלמסוים

ניתןכאןכיאירונית.רקלאאבלאירונית.
ובוחוציםאותוסקםסואליצומתעללהצביע

כךומתוךסותרים,יסודותמצטלבים
אובחנהשלאעומקמשמעותכאןמתעדסלת

מלהיותרחוקהגליהשקודנכון .עכשיועד
במשמעותתמה,לאבוודאיתמימה,

במובןאבלהמושג.שלהרווחתהסקסואלית
האישיותי'דיוקנהשלאחרברובדואףאחד'
 .מאודעדותמהתמימהבאמתגליהקור

וסוריותתבניותבשירישראשית,

ולמפלםחשיבתהלדפוסיהמתקשרות
עלהמעידיםקורנליה,שלהתנסחותה

היאוכךכמעס.מפתיעילדותיות""~יגון
שעושים"חשבהאו:לה"."עש~מתנסחת:

מתבסאתכךובכן,קודנליה".היא/-כילה
נערהלאאפילובשלה.אשהלאתינוקת.
ישירהאמירהכאןשאיןולמרותצעידה.

ומבעדיבורבמפורשכאןישומפורשת,

שבשירהחיצוןהמספרבמהלכםמשולבים,
וחודרפולשולעום>אנונימיהיא,או<שהוא,

תבניותאתמשחזרקורנליה,שללתודעתה
וכךהתנסחותה.סגנוןאתומחקהחשיבתה

ומאודקסבה,ילדהרקכאמוד'מתבטאת,
שכזהומגושםעקיףסגנוןהנוקסתילדותית,

להתנסותביחסלה")"עושיםלה"'("שעו
הילדותיתהתמימותוחומרקלסקסואלית.
הערמומיותלעעומדתשאינהכאן'המופגנת
תמימותהשכן'המבוגרים.בעולםהמעוגנת
מתערטלותקודנליהשלהילדותיתותומתה

ולאבrבןלהבחיןכשלרנהמשוםבמלואן'כאן
האנשיםשלוהערומההרשעותאתנכונה

המיניים:דחפיהאתבציניותהמנצלים
חשבההיאתמיד /ידעהלא"וקודנליה

חשבההיאקודנליה."היאכי /להשעושים
ז;כב~שהאנשיםמחטא,החפהבתמימותה

פעם,אחדפעםאחרפעםאיתה,ושוכבים

ולאאותה.ואוהביםמחבביםשהםמשום
ובאדישותבציניותמנצליםדקשהםהבינה

דברושוםהמיניים.יצריהאתמר~~~ת

נתחרקהיאמבחינתםכלום. .לכךמעבד
ולאיצריהם.סיפוקלצורךוזמיןנווכבשר
עו.ד

אך 9 •"מתהפך"אינואכן'כאן'השיר
טקסטואליתשכבהכאןנחשפתבכל·זאת,

כיהמעידהעכשיו'עדהסויהחסויה,

תמימותחשוכתאמנםשקורנליההעובדה
סוערים,מינייםדחפיםובעלתסקסואלית

תמימותהאתמכחישהואינהסותרתאינה

"השדה .האישיותיבמישורותומתה

מלאךמכךפחותלאהיאבמיסה,האדומה"
למיסה.מחוץמאוד'עדוילדותיצחור

זו'כמוסהסקםסואליתשכבהשלוחשיפתה
מחדש.וגםחדשאודהשירעלוזורעתזורה

~לרזיהמזהיםבוהעליון'למעסהמתחת
ד fjJאתמ~יםהסובשסיומהילדיםלאגדת
"כיפהבתוםהזאבמות<כמוהמד~שע

חלקי nבא;דלוזיוניםטית )tהאדומה",
םמנסימפלםמסתתרקורנליה>,לסיפור

המוחלט:ההפךעלהמדווחסמוי'
וכלואה"תקועה"נותרתקורנליה

אותה,הממעידההילדותית,באי·ידיעתה
יצריהאתבציניונ:יל~~לימשיךד wה

מבחינההאנשים.שאראףוכךהמיניים,

אחותמאשדפחותאינהקורנליהזאת,
דליהשלהממוכנתלבובהתאומה

היווקיפוח:פלימהעלבון'שרקרביקוביץ'
rו~רוהלילות.הימים.כלחלקהמנת

 .ד~ iJגםאותה.לי~וההאבקרקלאלעצמך:
חמושיםהאנשים,שארמחדיםואחריו

ברשע~תם.

חוזר"יונתן"השירהזה,המשמעותובמישור

איךממש.מסראותוומשגדמנסחומשחזר'

השמימה".סם i;ן W"וrו~לבמקרא?כתוב
נשארה.גםהיאשםאבלאולי.עלתה,

ונשכחה.

IJ 
~י

יונתן

 ר,~ iJל i זר,~~
די q ~~ןןים iJך

י;גזיז
ק;ךזtיםם r:;י;ןזיז

w תום

ך~ש iJןקנ~ובךםת wדק

גח'ל;ר nן םי,;: 9 ~ י~~
ר;~ים~ןןים iJ ל;~

~לזיםם iJך
l ~~י;ןזיז י

;:r גףרא~י~תנכ;ך~יםם~~

רא~י~ת~ים 9ךא;;לןי;ןה

~ f גיi ~!ךא;ךךם;ןלי;ןה 'כ

דש 7f:בד ר:~~רא~י~ת
י;גזיז
,;~tזי DiJ א;7:בךים

ןנ~לח 9נ:ו ת~~
 ·tה~,~זוה ~נ~~ן ~נך~~לא

בעולםמעוגן"יונתן"גם"קודנליה"כמו
פנטסטייםיסודותומג~ים~ץ 5{7קאשדבדיוני

המוכרת.המציאותמחוקיאותוהמדחיקים

דחוק"קודנליה",כמו"יונתן",זאת,םע
עקרונותמכמה ,~~ד~אומנותק,מלהיות

אתהמכתיביםאנושייםורשעותכיעודשל
אםגםלומר:רוצההמוכרת.המציאותחוקי
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אתמאמץבדיוקאינובשירהבדיוןעולם
אתהכורתים(ילדיםהמוכרתהמציאותחוקי
גלדיולה,שלענףעםאחרילדשלראשו
מבסאאינושהשיראומרתזאתאיןוגו'),

לעולםנוגעותרקשאינןאמיתותכמה
מעוגנותבאמתאלאהמוכרת,המציאות

מאפשרהפנססיהיסודותשגיוסכךבלבו.
·תצפיתמנקודתהמציאותעללהצביעלשיר

 , nקורנליה nכמו ,והשירמציאותית.שאינה

אותהעלשנייםאודברלאמואמנםרוצה
ניד;ן ,עצמואתמוצאהאדםבהמציאות
מוכרתמאודמציאותוזאתכאחת.ואבוד

בוקררודת,.ומתחהשבהבכאובה,מאודוגם

העיניים.פקיחתמרגע ,בוקר

הכואבת,הדמותכאןקורנליה" nלבניגון
אותהודוחקיםלהמתנכליםאשרת, [lהמק~:(

היא ,האנושיהקיוםשלהספיחייםלשוליים
מקנהראשוןבגוףוהדיו~/[ .המספרדמות

עוצמה ,בשירהמתועדיםולזוועהלעוול
כמוקורנליה,כמו ,המספרשיאי.במפלס
שייך ,רביקוביץדליהשלהממוכנתהבובה
 ,חיינושבמציאותחלשיםעדתלאותה

i] והציניתהעריצהלמרותםלצייתחייבים
אובעוורונם,והםהזרוע.בעלינציגישל

נרתעיםאינםבאדישותם, ,מכךגרוע

רץ ,יונתןוכךבחלש.להתעמרוממשיכים
שמשיגהעד ,נפשועל~סנרדף, ,הגשרלע

ילדים;עדתאותהשלהמרושעתידםאותו
אתהמזכירהבאכזריותראשואתהעורפת

זבוב,בעלהנודעברומןהילדיםאכזריות
שלבענףראשואתכורתיםוהםלגולדינג.
ךב ljכלסינית:השם(ומשמעותגלדיולה
בניירהכרותהראשאתואורזים 10קסנה>

(והשווהמקנדיתמנחהאו ,שיכמומרשרש,

כמוהבודדהילדעםהנשאריםהאם,לדברי
n בשירמךשךש"בנייךפךוסותn בהיותי

 .)]-1962 1948[שיריםעמיחיליהודה nילך

בציניות ,להתנצלשוכחיםאינםאףולבסוף
מעושה.ובנימוסצוננת

אולי ,סיבופיעלצרשהואהגשרעלהריצה
לעצמהדיצהאותהתהום,מעלנמתחאפילו

עולהעודכאןואוליקשה.מצוקהמשדרת
הנודעתהאקספרסיביתתמונתוהדעתעל
 , nהצעקה nמונקאךואךךהנורבגיהציידשל

עלהניצבאדםשלפניועלבעתההמתדעת
מתנקזתכמועולמנואכזריותכלצר.גשר

יונהשליונתןוכאשרשתוקה.זעקהלאותה
דולקתאויביוולהקתהגשרעלרץוולך

שתוקהמונק,שלזעקהאותה ,מאחוריו
כאןעדאותו.אףרודפתכאחת,ונשמעת

שלו.האפידרמיברובך , nפניועל nהשיר
יכולהבשירובוחנתקרובהשקריאהאלא

וכמוסיםחסוייםנוספים,רבדיםבולאבחן
גיבורשלשמועומק.מלפניםעומק •יותר
יונתןאלאותנושולחרקאינו ,יונתן ,השיר

כך<ועלשאולהמלךשלבנו ,המקראי
שאהב ,בריתוובןדעואלאףאלאבהמשך>

מאהבתלונעמהשאהבתו ,כנפשואותר
לאשאולידיעלנרדףדודכידו.דנשים.

עדידיעלנרדףשבשיריונתןמאשדפחות
ברמהמנ~,;תךוךויבךח nהךמונים:הילדים

מה Tעשיתי •מהיהונתןלפניויאמרויבוא
אתמבקשכיאביךלפניחסאתיומה י~ו;~
שאולויסל nרגם: .) 1 ,'כ ,'א(שמואלנפשי"

כייהונתןוידעלהכותועליוהחניתאת
(שם, nךוךאתלהמיתאביו~עםהיא~לה

מכיווןכיאם ,שבשירכיונתן ,זרדוגם .) 33

Q ראשבעריפתנכרך ,מאודעדפ~ך

אלויעמודדוד~רז 1 "כתשורה:ובהגשתו
אתבהויכרות •••חרבואתויקחהפלישתי

הפלישתיוראששאוללפניויביאהו ...ראשו
ובצדק:תאמך, .) 56 , 51י"ז,(שם, n •••ביךו

ראשואתכרתולאהיוצרות.התהפכוכאן
אלא .נכון .אחרשלראשונכרתהואאלא

אחרומצד ,אחדמצדנרדףשדודהעובדה

ראשעריפתשלבסיטואציהנכרךהואאף
אתומאששתמאשרת ,כשיוהגשתו

שבשיר.ליונתןהאלוזיוניססיתהתקשרותו
שלושהאותםאתממלאשבשיריונתןגםכי

ראשנרדף,היותו{$לוזיוניססיים:תנאים
לסיטואציההערוףהראשוהתקשרותער~ף,

אתכאןנשכחושלא .זיהגשתשל~~~רית
שללענףבשירההופכתדודשלחרבו

קסבה./[ךב ,כתבנוכברשהיא,גלדיולה,
פיצוי"נמצאיוצרותהיפוךאותוועל

ומבצבצתהצפהנוספת nמ"קךאיתב~לוזיה
יוחנןשלהכרותלראשוהאלוזיהוהיא ,כאן

ספרופי<עלכשיהואאףהמוגשהמטביל
האוונגליוניםפיעלוגםפלבי~סיוסףשל

המטביליוחנןשגםוהעובדההנוצריים).
עריץעל·ידינרדףשם>קירבתגם(וכאן
אתרוצץדברשלשבסופוהורדוס)(המלך
האלוזיוניססימעמדואתמבצדת ,ראשו
ביחסאף(ובעקיפ~ןשבשירליונתןביחס
אשתו ,סיפוראותופיעלהמקראי).לדוד
עלהמטבילליוחנןנסרההורדוסהמלךלש

בעלה.סללקוהטמאיםנישואיהאתשהוקיע
שלהולדתווביוםהמטביל.יוחנןנכלאוכך

אשתושלבתהשלומית,הורדוס,המלך
חןנשאכהוהמחוללפניו.חוללההחדשה,
משאלה.כללמלאלההבסיחכידעבעיניו
אתיערפ~כיביקשה ,ה~~שלהרעהבצעתה
סם,עללהשיוגשהמטביליוחנןשלראשו
ועודנרדףועודנרדףובכן:היה.וכךכשי.

וביןהראש.אתערפ~מהםולשנייםנרדף.
לאאםוביןהשמיימה,עלתהשוועתםםא

ביןומהדהדתשבההיאהשמיימה,עלתה
 ,יונתןשלהרדופהבדמותו ,השירשורות

המטביל.ליוחנןהאלוזיוניססיתוברמיזה
ןדוףתרצה,ואםהנכרות.ראשםובחבטת

נוסף,אלוזיוניססירדוף ,כאןמצטרףנוסף
דודשלבריתובן ,המקראייהונתןהוא

כתבנו:וכברהשם.ראשית:הוא.אףשנרדף

לביןשבשיריונתןביןהשםבמישורהקישור
כברבולסשבמקרא,שאולבןיהונתן

הדבש.ושנית:הכותרת.בסריסוריית

ךק nשניהם.ביןהמקשרתלנרדפ~תוקישורו
הילדיםדורשיםהדבש"לקינוחדםצקת

הנוגעתבתמימות<והוא,שבשירמיונתן

לג;נןמבקשעדייןקורנליה,כמוללב,
נראיתוהשורה .) ...ילדים""והםעליהם:
מפוענחתשמשמעותהעדומוקשית,תמוהה

מעוגנת.היאבוהאלוזיוניססיהרקעלאור
נקשרהמקראייהונתןשלבמקרהגםכי

בגללבןמ;משלםכמעסיהונתןלדבש:הדם
דבש.שלסיפרתכמה

ישראלביןמרבות>(אחתהמלחמהבמהלך
שאול:קוראי"ד) ,'א(שמואללפלישתים

n העךבעדלחםיאכלאשךהאישאר~רn 

 ]!י~~ [iבשמעלא"ויהונתןוהנה, .) 24(שם,
אשר ~ה~~~ה ?iאתוישלחהעםאתאביו
אלידוו~vןםהדבשב~~ןתאותויסבולבידו
עלמששמע .) 27(שם, ·עיניו,,ותא;,נהפיו
 fבנואתלהמיתביקש fאביו Tשאולכך

בשבועתולעמודכדי ,דמואתלשפוך
היתההמקראיליפתחוגם ; 44(שם,שנשבע
עמדאחר·כךורקנשבעקודםדומה:rי~ןה

התרעםשהעםאלאשבועתו).מחירלע
שאול:של.הדמיםתביעתעםלהשליםומיאן

n מתולאיונתןאתהעםויפדוn ,45(שם (. 

הפרסיםמסתןר:הכולעכשיו ,ובכן
לדבשדםביןהקישורלזה,זהמצטרפים
רהאלוזיהמ~קשה,אינושובשבשיר

המסמן ,מחדבמלואה.ערסלתמתהמקראית
יונתן :" 1J~ך i]n?7שבסקססהאלוזיוניססי

להקיזנתבעכןולפנילמוותנרדףשבשיר
המס~מן fומאידךהדבש".לקינוח nמדמו

יהונתןהמג~יס:שבסקססהאלוזיוניססי
אתהמבקש ,אביוידיעלנרדףהמקראי

שהדבשכךהדבש.מיערתשסעםמשוםדמו,

אלאאינם ,ההדדיוקישורם ,שבשירוהדם
איחויח~ליותאינסגרסיביים,קרסים

השיריהמסמןביןהמקשריםאלוזיוניססיות,
מדרבניםכךומתוך ,המקראיהמס~מןלבין
יונתןביןהאלוזיהאתלזהותהקוראאת

לנרדף.נרדףבין ,ליונתן
תחבולהכאןלאתרניתןואולי

וניפוצן.ציפיותהפרכתשלערמומית·מעס
לשורה,מגיעבשירשהקוראבשעה ,שכן

n הךבשלקינוחדםקצתךקn , אתבידויש

לזיהויהנתבעיםהתמסייםהנתוניםכל
הדבשוליערתהמקראיליהונתןהאלוזיה

שילםוכמעסנרדףומחמתהסעםממנה
צומחתבההנקודהכאןכמעס.בדמו.

הפרכתשלהוסוויתהתבניתומס~פחת
עדיין ,שבשירזאתבנקודהכיציפיות.

מבחינתיומת.יונתןכייודעאינוהקורא

חידעייןשבשירזאתבנקודהיונתןהקורא,

לספחלהתפתותעלולשהקוראכךוקיים.
האלוזיהזיהוילאחראופטימיותציפיותכאן

שבשיריונתןביןהדמיוןמשוםהמקראית:

לשעראפשראולי ,המקראיליהונתן
לץ JJ ~שבשירויונתןויושלם,ימשיךשהדמיון

ל,rוא;מ;ש~דעכפי ,ויינצלממצוקתו
אתמזיםהאכזרשההמשךאלא .המקראי
לאחת.אחתומפריכןהאופטימיותהציפיות

מתעתעתרטוריקהשלערמומיתעלולואותו
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ציפיותלאמץהקוראאת(המדרבנת
בשליחותעושהלהתנפץ>ירותהעת

הכרוכותוהאכזבהההפתעהאסתטית:

מטעימותהאופטימיות,הציפיותבניפוץ

אתשהתנפץ'הצדקאתומבליסות
יונתןנחלץלאממנההמרושעתהאכזריות

השירי.

לנרדף,מצטרףלנרדףמצטרףשנרדףכך
המשקףהשניהנרדףאתמשקףאחדונרדף

נרדף,שבשיריונתןהשלישי.הנרןףאת
נרדףוכמוהוהמקראי'דודנרדףוכמוהו

 .המקראידודנרדףוכמוהוהמטביל'יונתן
עלילתירובדרבדים,רבדיםהשירנבנהכך

אלוזיוניססיים,רבדיםנערמיםותחתיועליון
וכךעומק.מלפניםעומקשכבה,אחרשכבה

במעסההמסתמנתהפנטסטיתהעלילה
משמעותהאתמע:בההסקסס,שלהעליון
שלהשפוךדמםא~ניברסלי:למפלסונוסקת

היהכךהדורות,בחתךמהדהדהנרדפים

עולם,ועדמעתהיהיהכךומעולם,מאז
ונרדף.נרדףוהנרדףורודףדדףהרודף

קולחשסףרקלאדולך:יונהכותבתוכך
אגרסיבי'ף lJQרקולאגואים,רגשותשל
תוקפנותהמפגינותהתבטאויותרקולא

מורכבותרהוטה,שיטתיותגםאלאמתגרה,
רבדיםשלזהירותזמורמהוקצעת,
שלגיהאתנכון:אזזה.אתזההמהדהדים

וביןבשיריהדולך'יונהאצלשם,תמצאולא
הקטן.הנסיךאתלאוגםשורותיה.
חיתהלאמעולםמתפנקתהתרפקות
השורותמאחוריאךשלה.הטבעיהאלמנט

המאוגרפות,השורותומאחוריהשריריות,

שכביכולהסואנתהאגרסיביותומאחורי
שלה,מהמילוןריסוןהמלהאתמחקה

כוסס,כאבגםאלאכעס,רקלאמסתתר
ללב.נוגעתורגישותמתקוממת,ותלונה

קולעתמוקפדת,פואטיקהמכך:פחותולא
 •מחטיאה.ואינהמדייקתבתבונה,

הערות

הכנה:בתהליכיהנתוןבספרמפרקחלק . 1
: Yair Mazor: Pain, Pining and Pine Trees 

. Contemporary Hebrew Poetry 
כתר,ביוגרפיה.דולך:יונהסרנה:יגאל . 2

 , 1993תל·אביב,
לביןשבינההקשרועלהספרותיתההשפהעעל . 3

 Yairהבא:בספרעמדתיספרותיתמקוריות
, Mazor: The Triple Cord: Agnon, Hamsun 

Strindberg; Where Hebrew and Scandinavian 
, Literatures Meet. Papyrus, Tel-Aviv University 

. 33-62 . Tel-Aviv, 1987, pp 

השאר:ביןראהרביקוביץדליהשירתעל , 4
רביקוביץ.דליהבשירתעיוניםברוך:מירי-

 • 1973תל·אביב,דקע,

עלפוליסיקה:וגםשירה"עשהמזור:יאיר-
רביקוביץ".לדליהפעמיים'הורגיםלא'תינוק
 , 19-18עמי ,) 1986 ( 83-82חובי , 77עיתון

36 • 
: Yair Mazor: "Besieged Feminism 

Contradictory Rhetorical Trends in Dalia 
, Rabikovitz's Poetry". World Literature Today 

. 354-359 . vol. 58, No 4 (1985) pp 
יאירהבא:בספריעודכלוליםמאמרישני

מחקריםהמבנה;תבונתהצעירה:שירתםמזור:

ובספרותחדשהעבריתובסיפורתבשירה

תל·אביב,אוניברסיטאיים,מפעליםהמקרא,
 • 43-36 , 25-17עמי , 1987

וולךויונהרביקוביץדליהמשיריהמובאות . 5
הבאות:הספריםממהדורותלקוחות

לוין·אפשסיין' .השלישיהספררביקוביץ:דליה
קשה.חורףרביקוביץ:דליה ; 1970תל·אביב,

רביקוביץ:דליהתאריך:ללאתל·אביב,דביר'
תל·אביב,הפועלים,ספריתהזהב.תפוחאהבת
1967 ; 
תל·אביב,קריאה,סימןצורות.וולך:יונה

קריאה,סימןשירה.וולך:יונה ; 1985
 • 1976תל·אביב,

6 • T. S. Eliot: "Tradition and the lndividual 
, Talent". in: Selected Essays, Faber and Faber 

. 1932 , London 
יונהשירתשלהפואסיהדיוקןביןדמיוןקווי . 7

למשל'ניכרים,הורביץיאירשלזהלביןולךו
 ,"י~ ירי~~,,וולך:יונהמשלהבאיםבשירים
יונה :'ר( "ואחרים " 1:ץ ?:j " ,"הכ;:ב:":[גביש

 , 1976תל·אביב,קריאה,סימן ,·שירה ,ולךו
 ). 71 , 70 , 69 , 68עמי

זעירים ת;ני~;:tזדירמסתלסלים ... "למשל:הנה,

i וסופחיםi? ברשרול;תw זהביםיi נפשיים
רסיסיםמפרפרים /ועשיריםמבריקיםכמר'

tזןםומזדעזעיםצפופים /שקופיםלעולם
המסאפררית,השפעה .)" 1("קיץ ... "םינ~~~
הציורית,הצבעוניות ,האמפרסיוניססיהעמעום

רגשיותתגובותבמליםףדק wלהשאיפה
התחביר,ורת, nמלאלחוויהוחושניות
יופי ,מילוליבאופןלמפ;תהניסיוןהקמועס,
התפתחותהעדרמושג,ובלתימעורפל

משורותיההעוליםאלהכל-ועודעלילתית,
עללהעלותשלאיכוליםאינם-וולךיונהשל

היותרהאסתסייםוהדפוסיםהמפלסיםאתהדעת
הורביץ.יאירלשירתסיפוסיים

רגשות:שלאפשרויות"בנייןרנן:יעל . 8
וולךיי.יונהשלהמוקדמיםבשיריהאספקיסם
 . 54-46עמי ,) 1976 ( 22כרךהספרות,

והארתהגדרתו ,המתהפך""השיראבחון . 9

שלבמחקריולראשונההועלופעולתו'מנגנוני
המבנהפרי:מנחםבעיקר:וראהפרי.מםחנ

לתיאוריהתרומהביאליק.שירישלהסמאנטי
 .הספרותיהסקססברצףמשמעויותפיתוחלש

 , 1976תל·אביב,קריאה,סימןפרדסו,מכון
שם.שם, ,רנןיעל . 10

q 
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המתנה
--TT 

גולדברגברברה
דורמשחמאנגלית:

• 1 .2 

אמרג;מרתאשההארבעיםהלדת;לי;ם
אונכrזלקשר:כ;ל·ה~א :~,ל~~?י p; ~י~ס~

פיהאתיסתםאם .כחפצ;נrזולעש;ת

i ~רצ:Z ריג:ת~b ~~~ל ת~q ~לr סדמ·i הt ;ל, 
ה;לכתהיא .ת; nלמת~כללא

מס~ג ,~ל ry ...לקנ;זi~ז:י~ת d-~.ל~ _לםנ~ת
ר~~המק qל~;כיר;ת ד~~ i!ל~נ ·ש~ wס~

 ת~: .. ~ד~~יאסי;ם~ל . ז;;~~~
ל Z:סר 9 :א~לי-ןrז fס~~נכזל Z:ס~ה r ~:~ה

:Z ,זrדק~ךכו;ז~~ n ;1:נ;ר~ז:י~ם~ה .קJ 
pזpסזQ ם~ה ,י;ז.ןרך~י~י ן~~~~ק~
ד l:א;סrז ה~~ר;ב, l ~ל;דנכה f ~ r ה~~~~~~לץ

ננ;צה?ידגזגפrזא;הכרתrזשתאבד
 T t ן;'פ,ל~~:~ד~ןה~ם T ת~~ר;נ~-היא

יהיהה~אצעה,הידידהמש;אהזאת,עש;

 ... , · :זrיt~ד i ·ת~~; nה' w ~ס· . n ~~ל~~דר
~י~יס• fסזא wנ;סןש~ך~;כי~ך~ד
~נ;ר~ן~ל;ת~י;יו ,~ליו~tיה~ב fלי~~לה~א

f ו~הrרנ;ז.ןי~~ry .נסא 1הן~:
סע;רת K7ry ~ ם:~~ י~~יכ;~י;נ:ייר~ןיס,~ת

ראשrזתסלסלהיאצ~ארrז.שלהחש'~פה
 T "ת~~~~ nר~ pל Tה Q-~י:1 ••~ל~ד ד~~

~~ :l 'ב 1ס~חס~דד~;רד. 
באביהנזכרתהיאזאתנךזפ;תהבפיה.
 ,:פנגן;כשהתריסר~המגלהנ;שבנrזשחבט

:• - T T'I' : -: •: •••: -•: • •: : T ::• : 

צ;ןקת. ה~~ ,~זך~י~ה ry~ה;ןהן;~ה

 l: ;~~י;ם רJו~?ס~~נכה;_ןר n ר~;
~;יו~תן~ת K ~ת; r ~~זpזקןד.
 ."ה~~ nךו~ל.י w~ם iןר~סל~ק

ל;מגישהא;מרת,היא ,שמח"הלדת"י;ם
~ :lR ת•' ici -~קשלים;i ,א;נ:ייl ·~י-ה~T 

:p סע;ל,ה~ל:l ר~לq .ר ב~~ףf ;n1 ס;~רל
:ד~י;הלא fכ(הןג~ז~י~ף~זנכ~ר
~ח~רה~א~ךת·ס~ךב. [l ~ר~~תקךם·כל'
ך~~יס· l ~ Kf P: ר;נ~~ ה~ל~~

 ח~~~ן f ,~סךiברה~א ,ה~ R~ב;ןהז;
נ"צ;פים".למדאשרכלאת

~ר{הסזp~הי iד~רי=:דיכ~ rר iק~ידת
א: 1הר;~ן~;ןןהד l: .ר 1סמי;ז.ןר~נ;ר;ר

 ת;פ~~ס~~נכה~דב;א; ,~~רופ; ryע;;דס";ם~ל
 ,ח~~לןה f~ק f?~מרךריש;ת.ע;דל;
:דיו.~ב;ןת~תקר 9לןי p: ה~~ ?i;ס;גא 1ה

 ם:~ד~~ ,זr;~~ל lf: ה~~ש~ין ry~דה~א
ןrז. 1~נ fךק ijר tסvז ס~~ריך'י;ת, fס
ים n;7·ס~יתן_הןס~ל,פ;ן ל~?~~ז

מתלבשא 1הבתרדמת.יה 1שרשאןפ;הזפ;דיע
~ ry ~-ת ף~·;" ,ז;ז~~~~ in תי~;כ~ת; ,,. i לדור~א. 

ל~מר
נעב;ת;תיההמסננתאשן-ן;אלה~א;זר nשע;ת

T -:• •: -:.,ז•: :-- דד 

 , " 1ח'יינר 1"ספנחדר·השנה.

 .~כ;ןה" ij-ת 1זכ~~יד ף~~?" ,ף~ז-~;א ry-:ך~ת iנ
חיש·מהרמפיחהזפסנח,אלפניושםה~א
~ r ע~ל~יזהi ף~~~ r ר;;ל~ ~~ ci -·· 

~מ~יקים. ז~~ל; f~ים .rזס ם~;ן-ן~~~ףןס;ב·ל.ב

תברגוםהופיעלאחרונהניו·יורק.שבעירהילזבפורססוגודלהשבארה"בולארורבמדינתנולדהגולדברגרבהרב
שונותאבוניברסיסאותהרצתההיאירושלים). ,כרמל(הוצאתאהבה·רוי pההנורא·הדברבשםמשיריהמבחרלערבית
בארה"ב.אורשראתהחדשה,עברית·ישראליתשירהזוכרות",·האבניםהאנתולוגיהעורכיעםונמניתבספרות
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 :ב,י:ג

ו~
חייו*יידעמיערכיהאשה

גלזמזלאח
חאיסלאםשלטוןתחתהניז.ק;ותלדותבהקו Qאחייזהבטים~ל

שניתאותןונשקואותןשקו , ,,

 .יותרמועילזהבבית·רחונן.
לשעתעדלהןדת.נכוואחר·כך

 .הבאה"העונג
נואשתסרקסםיתקאדודיההמהווה ,זושורה

שלמספרונטולה ,הקוראןפסוקיסגנוןעל
 Le <"העבר" , יג;:~ך' Jךךיסהמרוקאיהסופר

1954 .:, passe simple (.· ליצירותבדומה
אפריקאיתהצפוןהסיפורתמןאחרותרבות

וליצירותבצרפת,שנכת:;התקופתושל
המצריתהספרותמןיותרמאוחרות

הואסעדאוי>נוואלשלספריה(כדוגמת
בחברהכאחתונשיםגבריםבחריפותמוקיע

המ~·רבארצותמרביתשלהמוסלמית
מאשיםהואאחרות.איסלאמיותוארצות
מוסכמות,אחריעיוורתבהיגררותאותם

שונות,טפלותואמונותקדומותדעות
נשלטתלשפחההאשההופכתשמתוקפן
ול"ביתסורגים,מאחוריהחיהוכנועה,
ביצים",ל"הטלתאולהריונות"קיבול
חייםותוכןמולדייעודבבחינת ,כדבריו
בלעדי.
ובהתבטאויותיהםבכתביהםהמעיין

דעות,והוגיסופריםשלהאחרותהפומביות
לזכויותשלוחמיםכאחת,ונשיםגברים
עשוישונות,איסלאמיותבחברותהנשים

הישירהמקורהואשהאיסלאםלהתרשם,
נשיםשלוהמושפלהנחותלמעמדןוהעיקרי

הואוכיוכיום,בעבראלה,בחברותרבות
 •תרבותיותלתופעותבלעדיתהאחראי
בנחשלותןמזעזעותוכלכליותחברתיות

המינידיכוייךובראשונהבראשובעוול,תן:
האישותחוקיבתחוםוקיפוחןוהחברתי

בנותמילתהשונים:גילוייהםלעוהמשפחה,
ההנאהיכולתאתמהןליטול(אשמורה
עריותגילוילגירויים>:וההחשטותהמינית

מראשמוסדריםכפהינישואיהמשפחה:בחוג

קידושמאוד:זעירבגילההוריםעל·ידי
סרסילו EJאילדיםלידתהבתולין:שלפניס

יי:גוי·גשיס:גירתה:ומיניתפיזיתהבשלה
ה~וות,עונשוה!;(ילגשות;השפחותמוסד
מהעלרזחגיוcרף:עלבסקילה,לרוב

מנהגיםהשמפחה:כגורכהכתמתשמוגדר

אופניס,וי Q י~(וו.לעוזכלבישתמסורתיים
נשים:;ילתי q-הי,רבידרלןמלא>גוףכיסוי
נשיםהסליית : oה~יניניזההפרדהככלל:
להחזיקובזכותהירושהבזכויותלרעה
השכלהכרכישתהעדות:בדינירכוש:
הציבורובמערכותהעבודהבשוק ,וחינוך

עדהצפון·אפריקאית,בסיפורתוהשלסון:
תפיסתבמיוחדמודגשת ,בעיקר-70השנות

גרידא,מיני·כלכליכחוזההנישואיןמוסד
(=מחיר),המוהרבתשלוםהמותניתכעיסקה

הולדתהיאשלההבלעדיתשהפונקציה
לבנים·זכרים>,מוחלסתהעדפה<עםצאצאים

הכרוכיםוהרגשייםהאנושייםהתכניםללא
המערבית.התרבותמושגילפיבזוגיות
בספרותהיסבהמתועדותאלה,תופעות

ובמחקרבפובליציסטיקהבעיתונות,היפה,
סבעיבאופןעוברותהאחרונה,המאהשל

גםלעתים(המלוויםהשתנות,שלתהליכים
וצמצוםהחריפותהקהייתושלבנסיגות>
חברתיותתמורותאולםהממדים;

מצבבתחוםומהותיותכוללותותחיקתיות
התחוללוסדםהאיסלאמיותבחברותהנשים

התיכוןבמזרחומעמדןהנשיםשלצמבןבהן.
המעוררנושאהואהאיסלאםארצותובשאר
בקרבהאחרונים,בעשוריםבעיקררב,עניין

היססוריונים,-וחוקרותחוקרים

שעהלפיאבל-וסוציולוגיםאנתרופולוגים
בהשוואהאפילובממדיו'למדימוגבלהוא

חקרשליחסית,המוזנחהכללי'לתחום
מעיב,עליוגםבעולם:הנשיםתולדות
הנעוץהמתודיהקושיבעיקרכמובן'

מחוקריבשונהשהיססוריונים,בעובדה,

אתלבססמסוגליםאינםהחברה,מדעי
עלאדם,בבניישירותתצפיותעלעבודתם
מתוכננים.לשאלוניםתשובותועלראיונות
נהגזהבתחוםהמסורתיההיסטוריהמחקר

כתוביםמקורותעלבעיקרלהסתמךכהדע
ולעיתיםמובהקת,גבריתאוריינצטיהמונחי

סערןהיהבנושאעיסוקוקרובות

ומושפעמגמתיותחדוראידיאולוגית,
נגדלפניות Qומנסיותקדומותמריעות

שבמחקריםהעדכנייםובעדו.האיסלאם
מסיבישימושעושיםכיוםההיסטוריים

מיסיביםוהםהחברה,מדעישלבמתודות
ומאפיינים,הנסיםוכמהכמהלהדגיש
ולציוראמינךותלהבהרתלתרוםהעשויים
תולדותשליותרומדויקתמאוזנתתמונה
מצבןושלהאיסלאמיותבחברותהנשים
ומוסכמותלדעותבהשוואהזאתכיום;

ולהתרשמויותמעוותותלהכללותמקובלות,
אשרזה,בתחוםהדיוסותשלשסחירת
אותו'חושפיםלמיניהםהתקשורתאמצעי

 .לכללכאורה,
ולארקלאמתייחסים,העיקרייםמצמאיהם
ביחסוהעקיפיםהישיריםלמסריםבעיקר'

הנורמסיביברובדהמצוייםהמינים,למעמד
המסורת ,הקוראןקרי:האיסלאם,של

הדתיתוההלכה(החזית')המוסלמית
(השריעה>.שלוהמגובשת

ואתהאחידותהעדראתמאתריםגםהם

גורמיםתלוייוהתפיסות,ם.ההדגשישונות
שבוסיםהזה,ברובדאפילוהקיימיםשונים,

מהאחת;מיקשהבולראותבדרך·כלל
האחרוניםהמחקריםפחות,לאשחשוב

השורשיםעלובשיטתיותבהרחבהמצביעים
והפוסס·איסלאמיים,הסדרם,החוץ'

עיצובעלשוניםובאופניםבמידותשהשפיעו
המתחיםועלבאיסלאם,המיניםמעמד
אוכלוסיהובשכבותבחברותפוסקיםהבלתי

הדתיותהנורמותביןשונותאיסלאמיות
שלממכלולהמושפעתהמציא~ת,לבין

חברתייםבעיקרםנוספים,גורמים

וכלכליים.
מאפשרתזוסקירהשלהמצומצמתמסגרתה
בכמהבלבדוחפוזהמרפרפתנגיעה

 .זמננובןהמחקרשלוהבסיומממצאיו
יחסיבתחוםההבדליםאתרואההואככלל'
המזרחשלהאיסלאמיתהתרבותביןהמינים
כגדוליםאחרותתרבויותלביןהתיכון

 ·המובנים,ברובבתקופתנו'יותרועמוקים

כיוםהאיסלאםהתנגדות .בעברהיומאשר
מוסברתהמערב,ברוחזהבתחוםלשינויים
המסורתיותובעויינותבאיבהכקשורה

האיסלאמיהתיכוןהמזרחביןוהממושכות
מצקינהההולכתאיבההמערבי'העולםלבין

האיסלאםחוגיבקרבבעיקרכיום,ומתחדדת
 .הקנאיהרדיקלי
עלמערביותוהשקפותמערבייםמנהגים
כחלקאלהחוגיםבעינינתפסיםנשים

·נוצריתמערביתתרבותיתממתקפה

שללווייתןבתשהיא·ישראלית,ויהודית
והכלכלית.הפוליטיתהמתקפות

ההגנהקובעיניהםהואשהביתומכיוון

הםמערב,שלוחדירתושררתונגדהאחרון
המסורתייםבדפוסיםבקשיח~תדבקים

בלעדית.תרבותיתאלסרנסיבהבבחינת
מןשנייםכיומודגש,מובהר ,למשל ,כך

אורחאתהמאפייניםהנפוציםהדפוסים

כגוןמסורתיות,איסלאמיותבחברותהחיים
שלהחברתיההסגר>(אווהבידולהרעלה
הדתיבחוקמעיקרומקורםאין-האשה

 .עצמובקוראןלאובוודאיהאיסלאמי'
התיכוןבמזרחהתפתחואלהדפוסים

לוהסמוכיםובאזוריםהסרום·איסלאמי
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ציוררבן:פתחי

שציינומאפייניםבתורוביזנץ><ססאן

 ,והבינוניהעליוןהנשיםמעמדאתבמקודם
נזקקולאאלהשנשיםהעובדהאתשבקפם
מבחינתהיהוצדיך ,לבתיהןמחוץלעבוד

זדים:היספלותמפניעליהןלשמורהסססוס
בעיקר ,מעמדנחותותמנשיםבשונהזאת

שונים,שירותיםשסיפקוזונות,אושפחות,

והןביתעבודותהןוביצעו ,מיןשירותיבהם

לבית.מחוץעבודות
שלהראשוןההיססודיהשלבמןהחל

והיווצרותמעמדותהבדליהתפתחות
חברתיות,והיררכיותשליסותשכבות
הנשיםהפכוהעבדות,תופעתובתוכן

 ,יותרלמשועבדותהקדומותבחברותבכללן
סביבןופותחוכרכוש,להחשבהחלו

וכשורשהרעכמקודאותןהצמיגיםמיתוסים

לפיקוח.וזקוקמסוכןשהינו ,המיניהפיתוי
והגבלתצעדיהןשמידתיוצא,כפועל
כבדמקובלתהיתהנשיםשלחירותן
מאוד:קדומותמזרח-תיכוניותבחברות

לנשיםמלאוכיסוי-פניםחברתיבידול
ועירוניתמעמדיתתופעההיוומכובדות

האשוריתהתרבותמןכבדהמוכרתכאחת,

 ,ההלניססיבעולםלפה"ס),-13ה(המאה
המוסלמיםובביזנץ.הסדום·איסלאמיתבפרס

מהעמיםאלהמנהגיםאפוא, ,איצמוהדקומים
עדיבדובכמו .כבשואותםוהתרבויות

גם ,הזוהמאהלראשיתעדהערביהמזרח
בחברהשחיומוסלמיותלאנשים

בחברותמזרח-תיכוניותונשיםהאיסלאמית
שניםמאותבמשךנתונותהיונוצריות,

מחברתוהפרדהפיקוחשלדומותלצורות
זדים.גברים

 ,הגברשלכבודומרכזיותבדברהתפיסה
ןת~~זיבשמירתבעיקרוהמעוגןכבוד

משפחתושבמסגרתהנשיםשלוצניעותן
היססודימשלבהיא,גםאפיינההסבעית,
וים-תיכוניותמזרחחברותמוקדם,

השתלבה,והיאכאחת,ונוצריותאיסלאמיות
עלהמבוססותהשבסיותבקבוצותבמיוחד

שלבהעדפתםמשותף,מוצאשלהדםקשר
או~נים-שבסיים :םי:~~-;,~~נישואים

ומאוחדפנים-כפריים,פנים-משפחתיים,

עקרוןרקעעלפנים-מעמדיים,אףיותר
בעלביןהחברתיבמעמד )ה~א~~(השוויון
הראשונותבמאותשהתגבש ,לאשתו

לאיסלאם.
אחדורכושקרקעיותנחלותלשימורהרצון

גםהואהמשפחה,אוהשבסבמסגרת

ערביותבחברותהרחיבואףמדוע ,המסביר

נישואימנהגאתשונותואיסלאמיות
מדרגההאבמצדדודים<בניהקרובים

הגנסיותהשלכותיהםעלושניה>,ראשונה
לעתיםהמעודסלתוכנםועלהחמודות
ובחידהמשיכהדגש,שלמערכיםקרובות
תבעשהקוראןלאחדדווקאזאתמאהבה:
אתלכאודהושיפדלאשהירושהזכויות
במפורש,קבעהקוראןזה.בתחוםמצבה

שלחלקומחציתלדשתזכאיתשהאשה
המורישאלקירבהדרגתשבאותההגבר

שלהירושהזכויותאגב,השיעית,(בהלכה
ואולם,יותר).גדולותאףהןהאשה

בחברותלמעשה, ,נהגושונותבתקופות
להתעלםשונותאיסלאמיותובארצות
 ,לעוקפןאו ,הקוראןשלהירושהמתקנות
נכסיהןשעיקראוכלוסיות,בקרבבעיקר

הדיןוהוא(קרקעות>,לחלוקהניתןאינו
ונכסיםעדריםבעלותשהןבדואיותבחברות
אחדים.ניידים

האשהשלחלקהקיפוחשלזובעיהעל
רכושהוצאתמחירבכללמנועכדיבירושה,

היחידהאוהמשפחהלתחוםמחוץאל
 ,שלמותועלבקנאותולשמורהשבסית
המצויההסופדתכלהסבשעתוהצביעה
(ב"אלאהדאם",אלשאסיבבתהידועה,

המוסלמיתהתחיקה"לאמרה:.באו ) 1960
מחציתדקלנושקבעהבכךאותנועשקה

הגבריםהםאותנושעשקמי ..•הירושה

 •••הזכריםאתומדעיפיםהחוקעלהמערימים
תיקחלאשהבתכדישונות,בתחבולות

הםוכך ,זדלבעלהודיהירושתאתעימה
לאהאםהמקודש.הקוראןדבראתמפירים

זכויותעללהגןשנדרושיותרנכוןיהיה
על·ידיהדתיהחוקלפילירושההאשה
תחבולותמפניאותןשיבסיחוסייגיםקביעת

העושקים?"

על·דייכיורשתהאשהקיפוחאחדות,במלים
בעיקרהתבצעהקודאניהחוקשלעיוותו
החברתילמבנהמנוגדזהחוקהיותבשל

המורחבתהמשפחהעלהמתבססהדומיננסי
הפסדיליניאליתהפסדיאדכלית,

משקכלומד: ,ןאד 'לה~(והפסדילוקלית
רכושכיחידתמאוחדיםבומשותף,בית

המשפחה,אביאחתוכלכליתחברתית
נשואות,הלאבנותיונשותיו'אואשתו'

נשיהםעלהנשואיםובניונשואיםהלאבניו
וילדיהם).

חברתיקונסקססבתוךבשעתונוצרהקוראן

בקרבהןשונות,בדמותמיניאי-שוויוןשל
הסמוכותבאימפריותהןהערביםהשבסים

האיסלאמיתההשקפהלפיוביזנץ>.(פרס
הסדום·איסלאמייםהערביםחיוהמסורתית
ש"ירד"עד(ג'הל>"ברבריות"אוב"בעדות,

בכלופגמיםמעוותיםותיקןמשמייםהקוראן
שונים,ממקורותואולםתחומים:מיני

אנוהקדומה,הערביתהשידהמןובעיקר

שלתופעותעלדווקאיודעים
חופשעלומסדילוקאליות,מסדיליניאליות

נשים,שלפעילההשתתפותועלגדולניסוי
גירושיןמנהגיעלבשדה-הקרב:אפילו

שרידיעלואפילומבחינתןיותרחופשיים
מצוייםשהיו(דיבוי·בעלים>,פוליאנדריה

לאיסלאם,שקדמההערביתהשבסיתבחברה
היואלהדפוסיםכמהעדברורלאכיאם

אחדיםתיקוניםוהכניסהקוראןבאכלליים.
למשל' ,אסרהואהנשים:שלבמצבן

לרובשנעשהרנ~ד·אל~~את>,רצח-תינוקות
אתחייבהואכלכלית.מצ;קהשלבנסיבות

לכלהבמישריןהמוהראתלשלםהגבר
שישתקנה,<אגב:לאפוסרופסהבמקום

 ,הסדירהואהיום>:עדאותההעוקפים
לירושהנשיםשלזכותןאתכאמור,

לאכיאם ,משמעותירכוש.עלולבעלות
בשלכיייתכןקבע,גםשהקוראןמפתיע,
רקולאפרגמסיים·מיסיונדייםשיקולים

האשהשוויוןאתעקרונית,חשיבהמתוך

שוויונםאתכלומראללה,בפניוהגבר
הבדליאתומאשרחוזרהואכיאםהדתי'

"הדרגות"להבדליבדומהביניהם,הסססוס
כחלקאחרות,קסגוריותשביןכלשונו'

ובניעבדיםקבעו:שהאלהעולםמסדר
השוויוןמשמעותונוי.וענייםשעיריםחורין'

לקייםמוסלהאשהשעלבהכרח,היא,הדתי
עלכמובדיוקהשונותהדתמצוותאת

לזכויותגםהאשהזכאיתכךומשוםהגבר'
בגן·העדן.שוות

 ,בקוראןהנשיםדינימצוייםככלל'ואולם,
קועלבמלואם,כאןלפרסם;יזיןלשא
והתבסאויותהכרזותקביע;ת,שביןהמתח
פניםכלועלסותרות,לעתים ,מזוזושונות
קוראים:אנואחדמצדעקביות.בלתי

איק> P-W <~וסםכאחיותבצעםהן"הנשים

בין.המבחינההפניהאת-וכןלגברים",
כאחת:ביניהםומשווהלגברים,נשים

המאמיניםוהמוסלמיות,"המוסלמים
והכנועות,(לאללה>הכנועיםוהמאמינות,

הסוגדיםהאמת,ודוברותהאמתדוברי

בעליוהצמות,הצמיםוהסוגדות,(לאללה>
השומריםהרוח,אורךובעלותהרוחאורך
עלוהשומרותערוותם>(מילולית:כבודםעל

והמרבותלאללהלהתפללהמרבים ,כבודן
וגמולםאללה,מחילתנתונהלהם-בכך

 , 35(פרקצעום"הבא>ובעולםהזה(בעולם

 .) 35פסוק

תקנות,גםבוכלולותזאתכנגד
רבהבמידההזינהוניסוחן·תוכנןשב;ס~ת

;ו
 Eו

29 
 ' 94ספטמבר-אוגוסט



 :םrוי:ו(
CIIIII 

=== 
ן~
~ 

הנשיםנחיתותשלוקיבועהעיצובהאת
והשתלבה,(השריעה>המגובשתבהלכה
בהפלייתןאלוהית,לגיסימציהלהבספקה
חברתייםאחרים,ממקורותשנבעה

בדת.כללקשוריםשאינםוכלכליים,
יש"לגבריםהיא:שבתקנותהמפורסמת

"שכן ,) 34פסוק , 4(פרקהנשים:עלשליסה
אנשיםשלמסוימותקסגוריותהעדיףאללה
הקוראני'הציוויגםכךאחרות".פניעל

בנושאהשריעהממקורותלאחדהנחשב
הגברשלזוכלפיזהוזכויותיהםחובותיהם

לגברהשארביןוהממליץהנשואים,והאשה
בכךזאתמנמקאשתו'אליפהלהתייחס

ליישרה,שאיןעקומה,מצלענולדהשהיא
שהיא,כמותתישארואםתישבר'שאמ

הפרשנותעל·פיבעקמימותה;תישאר
מצידה.שכליתמודעותלחוסרהיאהכוונה
האמירההיאפחותלאומשמעותיתכוסה

אתמאודשמסדירההמפורסמת,הקוראנית

באיסלאם:האשהלזכויותהלוחמים
בואו'לגביכם:זזותכמוהן"נשותיכם

שתרצואימתכלשדותיכםאלאפוא,
 , 233פס' , 2פרק ,למשל ,<עיין " ...בכך
228 (. 

אתהגברבידיבסיסיבאופןנתןאףהקוראן

בקלותגירושיןליזוםד·צדדי nההכוח
לצמצמו.ניסההואכיאףכרצונו'ולכסלם
שונות,בדרכיםמשתדלת,המאוחרתההלכה
והתנועותהמגורשת,האשהעללהגן

להשוואתחותרותבאיסלאםהמודרניססיות
הנישואיםבתחוםכמוזהבתחוםזכויותיה

ד·צדדיים, nההגירושיןקלותבכללותו;
הנושאאךמאוד'גבלההרמכך'כתוצאה

וסבלעוולשלמקורומהווהפרוץ'עדיין
מזרחאוכלוסיהבחתכירבותלנשים

כיום.גםרביםתיכוניים

אובערבית,<ו:ז;יאבהרעלהבנושאגם
הריוהפרדת·נשים,בפרסית>צא'דור

המוסלמיתבמסורתוהחלתןהגדרתןהרחבת
מאוחרתבפרשנותמקורההנשים,כללעל

בדיעבדמאשרתזופרשנותומגמתית.

קוראני'לפסוקקיימים,חברתייםמנהגים
ולהסתירחזותיהןאתלכסותנשיםשמצווה

לכיסויהכתובנתכווןכאילותכשיסיהן'את
ולרגליים.לידייםפרסכולו'הגוף

פסוקשלמשמעותוגםהורחבהדומהבאופן
לכרוךנשיםשעלהקובעאחר'קוראני
כדיגופן'סביבגלימותיהןאתבמהודק
להסדירן.מבלילזהותןשיוכלו

אלספציפיתהמתייחסיםנוספים,פסוקיםגם
שכוונומחמירותהגבלותואלהנביאנשות

בעדהנשיםשלמסוימתלעיליתבמקורן
שגשוגשלכסימפסומיםצהעירה,המוסלמית

עבדיםהמחזיקההשלסתהשכבהבקרב
מכלילה,בדדךפורשווזנסרתים,
שנתקיימומנהגים,עם ,כאמורששהתלבה,

הגבוההעירוניהמעמדבקרבמקורםכבד

המוסלמי.הכיבושבזאוריוהבינוני
מספרלשאתלמוסלמיםההיתרצמויקבוראן

מספרןאתמגבילהואכיאם ,במקבילנשים
יותרשלהחזקתהומתנהבלבד'לארבע
החומריתהפיזית,ביכולתואחתמאשה

שווהלהן'להעניקהבעלשלוהפסיכולוגית
ברו~ציהומיןהולםמחיהמרחבבשווה,

ריבוי-הנשים .) 3פסוק 4פרק ,למשל ,<עיין

בעיקרהאיסלאמית,בחברהכיוםגםהנפוץ
כפיעונה,ובדואיות,כפריותבאוכלוסיות

כלכלייםצרכיםעלבעבר'גםכנראהשהיה
הקשוריםחברתית,יוקרהשלמניעיםועל

הואזאתעםהפסריארכלי.החברתיבמבנה
חברתיואיוםאישיביזוישלמקורמהווה

אתהואגםומשקףנשים,עלוכלכלי
המיניתחירותןהגבלתואתנחיתותן
לגבר.בהשוואה
עלהגברזכויותסובבותהמוסלמיתבשריעה
האשהחובותשלהמהופךהפןשהןהאשה,
המתמדתזכאותועלבעיקרהגבר'כלפי
המיניים,צרכיומסיפוקבאמצעותהלהגות
שללדמוניזציהניסוייםהדברשיסתורבלא
שלכמקורמיניותהוראייתהאשהדמות
כמוהחברתי'הסדרמוסכמותעלאיום

שסנית,דמותהיא"אשהבמסורת:למשל,
חיזרושפגשתם,אשהבעיניכםחןמצאהואם

 ,מכאןנשותיכם".עםוהזדווגובתיכםאל
לשמורהאשהשלההילכתיתחובתהלמשל'

 ,ולהתגנדרלהתייפותלהתבשם,נקיונה,על
לעוררוכדיהבעל'למעןורקאךאולם

רשאיגםלכןאחרות.אלמלפזולולמובער
מלצאתבעדהלמנוע ,למשלהבעל'

באופןלצוםאומכובדת,אפילולעבודה,
לשמשומזומנהמוכנהשתהיהכדיבסבי'ספו
עת.בכלמיניאובייקסלו

כדיעדבנשותיהםגבריםשלשליסתם
<על·פיסרבניותנשיםלהכותהזכות

דרכימיצוילאחראי·ציות,עלהקוראן>
הגברעלהאוסרההלכתיהסיוגעםנועם,

אובפניה,לאולעולםבחומרהלהכותה
בשריעהנתפסתגופה,עלסימניםלהשאיר
 .הגירושיןעונשעלהעדיפהחינוך""כשיסת
לבעל'והנאמנותהמסירותלחובתמעבר

האשהלנאמנותההלכה,על·פיהקודמת
כיבמסורתנקבעולקרוביה,למשפחה
מיסודותהיא(סאעה>לבעל"הציות

של"'בנפילתוזהבהקשר<עייןהאיסלאם"
גםסעדאוי).לנוואלאם"מהא

 ,<עייןהקוראןשלהשוניםאיסורי·העריות
לאיס~די ה~;,ב ) 23פסוק , 4פרק ,למשל

מבניםבהשפעתמקורםשבתורה,ה )tה~י

דקומים.פסדיארכלייםחברתיים
תקנותאתהדואההמקובלתהדעהזאת,עם

כלאפריוריתכדוחיםוציווייוהקוראן
האל""דברבהיותם ,שינוישלפוסנציאל

בחלקהנכונה,החוקרים,דובלדעתהיא,
בלבד.
עלידועהאיסלאםשלההיססודיהממהלך
בהתאםאלהתקנותשלכיפופןאוהפרתן
מתןועלהמקומיולנוהגהמציאותלצורכי

פשוסוכנגדהקודאנילסקסספירושים

 ,לומראוליניתןהמילולית.ומשמעותו
בעיקר ,הקודאניהסקססלפינהגושככלל
אוהגברים,שלהאינסרסיםאתתאםכאשר

במקרהממנורססוהפסריארכלית,המשפחה
היססודייםמחקריםמקום,מכלההפוך.

הבדליכי ,בבירורמוכיחיםואנתרופולוגיים
 ,לכךגרמווהתקופההמקום ,המעמד

אחתמיקשהנתקיימהלאמעולםשלמעשה
ר.חביבכלהכפופותמוסלמיותנשיםשל

נורמותשלאחידהלחסינההמוסלמיהעולם
מתמשכיםפונצקיונלייםמהבדליםוחוקים.

 ,בתקופתנוההבדליםכנראהנעוציםאלה
וביןולכפרלשנסהעירביןהחייםבסגנון
בתוכם.שוניםמעמדות

צעמהבשריעהאפילולהצביעניתןלמשעה,
שעבודומאפייניהגבלותדינים,עלרקלא

הנובעיםסייגיםעלגםאלאשונים,ודיכוי
כיאףלמשל'כך'האשה.ברצוןמהתחשבות

 ,כאמורהואהנישואיםשלהבלעדיייעודם
ורבו"ל"פרו<במקבילצאצאיםהולדת

ההלכהחכמירובהתירוביהדות>
בשיסתהילודההגבלתאתוהתיאולוגים

לאה;ל,הלמנועכדי(אוליהנסוג,המשגל
אךופילגשים>,מש~חותלגבריםרצויה
האשה,בהסכמתבמפורשזאתi:ןתנהחלקם

להגבלתלהתנגדאובילד'לרצותהעשויה
הכבודקודמרכזיותעלחולקיםאיןהנאתה.
כאמור'המבוסס,המוסלמית,בחברהוהקלון

זושלמשמעותהוהנשים:הבנותתו~תלע
והשאתןהנערותבתולישמירתרקלאהיא
קודםאףאומינית,לבגרותהגיעןעםמיד
עלהשמירהלבעליהן.הנשיםונאמנותלכן,
מראשמניעהמשמעהוהמשפחההבעלכבוד
העלולהכזואפילושהיא,סיסואציהכללש
רכילותאושבמחשבה,ספקותלעודרדק

האיסלאמית(האידיאולוגיהלתומתןבאשר
בחוסרהנוהגתשאשהמניחה,המסורתית

דחפיםגבריםאצלבהכרחמעוררתצניעות
לשליסה>.ניתניםשאינם

מאודרבותנשיםנוהגותמכךכתוצאה

שרקבבתים,חייהןאתלהעבירזובחברה
אתלראווהולהציגללבושיכולותהןבהם

זהאיןגםולכןותכשיסיהן'היפיםבגדיהן
לובשות,ואיראניותערביותשנשים ,מוזר

מתחתמיניוחצאיותג'ינסמכנסיכמדווח,

חדישותאופנותלצעמןומאמצותלכיסוייהן
מתאמץהמחקרמשגת.שידןכפישונות,

הרשמיתהגבריתהשדרהשלמרותלהוכיח,
להשתמשמוסלמיותנשיםלמדו

כוחןתחומילהרחבתשונותבאססדסגיות
שהגבריםלמרותלמשל'וחירויותיהן:

המיןיחסיבכמותזכותםפיעלשולסים
באיכותםהשליסהלנשיםהדיותכיפותם,

גםהןמהם.מפיקשהגברההנאה,ובמידת

ביותרחשובשהוא ,הבישולבנושאשולסות
אם ,כמובןהקובעות,והןהגברים,בעיני

אורעשני"מבולגן",או ,מסודריהיההבית
שלאורחיולגבידוחהאו ,מושךרגוע,
הבעל.
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כיצדזואתזוללמדונוהגותנהגונשים
חוקיוגםפורמליים,קיפוחיםעללהתגבר
לא ,והכבודהקלוןקודואפילוהשריעה,

קצרהבמציאות.במילוליותםהופעלותמיד
נשיםדמויותזהבהקשרמלסקורהיריעה
בתקופותלמדיוחופשיותפעלתניותחזקות,
שתיבהןהאיסלאם,תולדותשלשונות
הןהלאהנביא,שלהמפורסמותנשותיו
אךמקוריתלהנצחהשזכוה, fו~אייבירי;יה
שלהמפורסםהספרותיבעיבודומסוכנת

g באיסלאםמפורסמותנשיםרושדי.ן~אן
שליםיםכנשותכשליםות,רמה:בידתפקדו

מסור,ת,כמוסרותשליםים,וכאמהות
בתנועתנשיםוכמנהיגותכמיסםיקאיות

במסגרתוכן(הצ~~יות>והמיסםיקההחסידות

בעיקר).<כשיעה·דתיותהפוליםיותהכיתות
אתגםרבהבמידהמנפץהמודרניהמחקר

ההרמוןעלוהאגדיהאקזוםיהמערביהדימוי
<הזברים).המזרחי

מינית,קונוםציהבעלביסודואינוזהמונח
שלביותרהפנימיהחלקהואמשמעואלא

גבריםעלאסורהלתוכושהכניסההבית,
אתומבצעיםמתכנניםהיובוואשרזרים,

יותרנחותות(בשכבותהביתמשקעבודת

פעילויותופרנסה>.מכירהלצורכיגם
ביתבמשקיותרמורכבותהיוה"זברים"

אךושפחות,משרתיםגםשכללפוליגמי
שללמאורהנרדףשםהיהלאמקרהבכל

"אלףבנוסחלעינוגיםוהתמכרותעצלות
ולילה".לילה

וחברתיות,כלכליותמדיניות,תמורות
השונותהאיסלאמיותבחברותשו nשנתר
בצירוףהאחרונות,השניםמאתייםבמהלך
תרבותהשפעותשלוגוברמסיביחלחול

ותנועותמגמותכידוע, ,בהןיצרוהמערב,

זהתהליךהנשים.במצבגםשינוייםשתבעו
החינוךבתחוםבעיקרתחילההתממש

כרוךשיהיהבלאלנשים,וההשכלה
הםבעמדרךאשרתחיקתיים,בשינויים

החוגיםמצדעזהבהתנגדותנתקלו
בסירתוהשריעה.הקוראןבשםהשמרניים,

בדרך·כללהיוומודרניסםיותליברליות
חוגיםבעודהגבוהים,המעמדותנחלת

המסורתייםהדפוסיםעלשהגנוליברליים,
הזעיר·בורגניהמעמדאתאחריהםמשכו

המערביהמסחרעםהתחרותבשלהמסורתי.
ושמרניותמסורתיותבעמדותזהמעמדדבק

הוא.מעמדועללהגןכדילנשים,ביחס
משמשותאיסלאמיותבחברותשנשים ,מכאן

שבמרכזובמשחק,כלימעיןרבים,במובנים
ולאפוליםיים·אידיאולוגיים,נושאיםעומדים
שנשיםגם,מתבררכשלצעמו.האשהמעמד
הבורגניהמעמדומןהנמוךהמעמדמןרבות

הדפוסיםאתבעצמןמעדיפותהמסורתי

לעסוקהאילוץעלהישניםהמסורתיים
זעום.שכרותמורתנחותותבעבודות

מאבקיםנסתיימוהאחרונההמאהבמהלך
כאחת,ונשיםגבריםעל·ידישהובלושונים,
 ,המוסלמיבע~לםנשיםזכויותהשוואתלמןע

בתחוםאלהזכויותשלהכלליתבהרחבתן
בתחומיכמו ,והמשפחה,הגירושיןהנישואים,

הציבורייםוהתפקידיםהכלכלייםהעיסוקים
השינוייםפעלולעתיםאולםוהפוליםיים:
נשיםלרעתגםאלהבתחומיםהמורכבים
עונימשכבותנשיםלרובשונים,ממעמדות
כפריים.ובאזורים

אתלעגןוהדחףהאיסלאםבמקורותהדבקות
חזקיםהםאלהבמקורותהשוניםהתיקונים

ברפורמותהדוגליםהמודרניסםיםבקרבגם
חילוניםעצמםהםאםאףהאשה,במעמד
האישיים.בחייהם

נתפסיםאלהשמקורותמשום ,בעיקרזאת
תרבותיתזהותכמצייניבעיניהםגם

דוחיםרובםהמערב.כנגדוצעמיתייחודית

לקוראןהמאוחרותהפרשנויותמרביתאת
אתכלומר<החזית'),שבעל·פהולמסורת
הרבהשהיאהמאוחרת,המוסלמיתההלכה
לתפיסתם .הקוראןמןפםריארכליתיותר
להתפרשהקוראניהםקסםדווקאעשוי
לעיצובלתרוםובכךאחדיםבכיווניםמחשד
עשויותזהמסוגמגמותההלכה.שלמחשד

חביבשעשהכפילפוליגמיה,קץלשיםהיו
במדיהלשנותואףבםוניס, ,למשלגיבה,בור

המיניתההפרדהחוקיאתמסוימת

מנשים.גבריםשלהחברתיתוההתבדלות
 י'?:חלולאהאחרוןבתחוםבעיקראולם
אפילולכתמרחיקותתמורותהיום

שלמאמציהםוגםהעירוניות:באוכלוסיות
חוקיאתבהדרגהלהכניסהמודרניסםים

המדינהפיקוחתחתאלוהמשפחההאישות
השרעיים,הדיןבתישלכוחםאתולצמצם

וכלליים.ממשייםפירותדע·נההצמיחולא
לאחרובייחודהשגיח,העולםמלחמתמאז

ועליית ' 67שנתשלהערביתהתבוסה
יום·הכיפוריםמלחמתבנסיבותהנפםמחירי

עקבהתיקוניםתנועתםורפדה ,ן 973ב·

עודדואשרוגורמים,תהליכיםמספר
הדתיתהתחיהצמיחתאתבמקביל

לכנותהשמקובלהאיסלאמית,
האיסלאמי.הפונדמנםליזם

ביןוגדלההולךהתרבותיהפערבהם:
שכבותרובלביןהממ~ערבתהעילית

ומדינתהמערבכוחהתחזקותהאוכלוסיה,
מסגרותהתפרקותישראל,

המשפחהיחידתכמוסוציו·אקונומיות,

הנשענתהמודרניזציההכפריים,והדפוסים

הפעריםהעמקתוכןהנפם,רווחיעל
ההתפכחותעםבמשולבההכנסות,בחלוקת

שלכשלרבותיהםלאורמאשליות
ושלחילוניותלאומיותאידיאולוגיות

מונחיפוסם·קולוניאלייםושליםיםמשסרים
האיראני(השאהמערבית.אוריינםציה

הדוגמאותשתיהםבמצריםוסאדאת

הבולסות).
ומספחותשמעודדותהאיסלאמיות,התנועות

כולל ,אידיאלי""עברעלההתרפקותאת
מספקותשבו,המיניםביןהתפקידיםחלוקת

ברתי nרוחני·דבקהמתפוררותלמסגרות
הן .פמיליאריזאתועםישן·חדש

הןשכן ,תעמולתןבדרכיפופוליסםיות
אמיתילהםשלבתערובתלהדגישמקפידות
תפיסתואתהמקופחיםזכויותאתודמגוגיה

הקוראן:שללכאורה, ,החברתיהשוויון
מאודרחוקותהןלנשים,הנוגעבכלאולם

מהאתתופסותוהןממשית,משוויוניות

תפקידשלכ"איסלאמיצזיה"בעיניהןשנראה
כיום.האיסלאםשלהבוחןאןבבתורהנשים

בנושאיהקוראןציוויאלהשיבה ,בעיניהן
כהוכחהמשמשתונו',נשיםריבוילבוש,
"מוסלםהיותךשללעיןביותרהגלויה
תנועותעםהנמנותהנשיםלבושסוב".
מחדש,מעוצבהואלעתיםאםגםאלה,
המבםא ,סמליאידיאולוגיהכרכסימןנתפס

ובידול:מכובדותרצינות,צניעות,ומאפשר
מבודדות,אינןאלהשנשיםלמרותזאת

למכבירמצויותאלאלמעשה,
מעורבות>אונשים,<שלבאוניברסיםאות

צעירות.עובדותנשיםובקרב

פוליםית.בפעילותלמדימעורבותגםהן
האיסלאמיותהתנועותשלהאידיאולוגיה

לנשיםגבריםביןההבדליםאתמ~מקת
םבעם,במבנהשביניהםהשונימןכנובעים

עלהדגשתןמכאןובכישוריהם.בצורכיהם
ילדיםוגידולהביתמשקניהולחשיבות

הזנותעלהנשיםריבויאתוהעדפתן
המודקמיםהנישואיןואתהחופשית,והאהבה

מעיןזוהיהמערב.בנוסחהמתירנותעל
הפרדהתוך"שוויוניותשלאידיאולוגיה

ובידול".
שבתופעה,לכאורההפרדוקסלמרות

רבותנשיםהאיסלאמיותהתנועותמושכות
גםאלאהמסורתיות,השכבותבקרברקלא

בנלהבותהמשתתפותמשכילותנשיםבקרב
כאלהבהןהתעמולתית:בפעילותןמופגנת
של"המושחת"מחיקומאוכזבותשחזרו
 43בעמ'המשך
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עובראםכידגאיננובהפתעהכבסנישמפרפרדג

שינהאיננהפתאוםעלישנופלתהשינה .מוכרלא
לידישישןהגברוהבטוח.החםאליקיצהאםכי

לילהכלעליעולההוא .עודלינעיםאינועכשיו
מדברלאהוארב.מאמץתוךבאוזנייומתנשףשני

"כשהבטןלי:ואומרבגבואליפונההואבי.מביסואיננוכללאלי
לתארמנסהאנימעצבנת".דיתהיההיאאזגדולהתהיהשלך

אנילפני.הולכתומצעבנתגדולהונסןברחובהולכתאנילעצמי:
שחורלחםקונותחביב,שללמכולתהולכותומצעבנתגדולהונסן
ופתאוםלבנקבתורעומדותומעצבנתגדולהונסןאניאחוז.ותשע
אנילשבת.ליומציעשבצדהאלהמהכורסאותקםורזהצעירמישהו
 ,התוראתלנושיקחואומרות ,מאודנבוכותומצעבנתגדולהונסן

לאאחדשאףואומרעלינומסתכלצוחק,האישאבלמסמיקות.
כלכינוחלאמרגישותיושבות,גדולהונסןאנילנו.יתפוס

ישהכול.יודעיםבבית,גברלישישיודעיםמסתכלים,האנשים
אידברים.וזורקעליצועקבלילהאותושומעיםשאפילוכאלה
קראוהםאחתפעםלפעמים.עושהשהואכזהמרעשלהתעלםאפשר

שהכול ,שילכולשוטריםאמדתינורא.התביישתיואנילמשטרה
הדגאתשיבדקושיחבשו,לבית-חוליםאותילקחוהםאבל/בסדד,
 ,,בנסןלישיש
להיותמנסותוהבטןואניעלימסתכלהזמןכלהאישבבנקאז

חושבותאנחנו ,ומסתכלשמסתכלזהאישמןאיזהקסבות.קסבות
שומעתשאניליונדמהלפרפרמתחילהדגשובפתאום •לעצמנו

הכורסאותעלעכשיולונוחאולי .אפילובהנאהגדמגדאותו
אםעליהן.לשבתלייצאלאהזההבנקסניףאתשפתחומאזהאלה.
קצת.לישוןה P,?יהייתינסחעלימסתכלהיהלאהזההרזההאיש
 \צאטרךאךשיו.הגבריבואבשלושואוליעשרהשתייםכבדהשעה

-'שלאחדשמשהולהכיןגםואולימאתמולהאוכלאתלחמםלהספיק
שהואלפניעודלישוןחייבתאניאבלדבר.אותוישיוםשכליגיד
אביאשאניורוצהמשהוצדיךהואפעםכלאפשר.איאחד·כךיבוא.

לו.
לפספסרוצהלאאת ,שלךהתור ,"הילי:קוראהרזההאישפתאום
עםנוחלאמדגישהממשואניאליצוחקהואפעםעודנכון?" ,אותו
מהמכולת,מחביבמאשדחוץאחדמאףקיבלתילאחיוךכזהזה.

ברגעזהאםוגםהבוקרעלזהאםגםלכולם,מחייךהואשככה
הדגמצליחה.לאופתאוםלקוםמנסהאניסוגד.שהואלפניהאחרון
אותישמשתקכאבמשחרדפתאוםואחד·כך ,מפרפר ,מפרפר

 ,מהדאליניגשתאחתואשההכודסאעלחזרהנופלתאנילגמדי.
משהו?".לך"קדהאותישואלתי
אתדואהאניאנשים.מיניכלעודואחריוניגשכןגםהרזההאיש

אתלילתפוסחושבלאבכללאחדואףמעלישלהםהפרצופיםכל
ואניויותריותרסחרחורתליוישושואלים,אליבאיםכולם .התור

בזמן.לחזורלהספיקחייבתואניעשרהשתייםאחדיכבדכיפוחדת
הידכףאתשמההאשהוסוברת.שלישהפניםמדגישהאניפתאום

קדההיאלאמבולנס."תקראלמישהו:ואומדתשליהלחיעלשלה
תבכי"אללי:ואומדתאלישלההפניםאתמקרבתהיאואזקדה",
אניאיךמבינהלאאניאמבולנס",יבואתכףבסדר.יהיה ,ממי
יכולזהאיךאבא.שלההלוויהמאזבכיתילאהדיפתאום.בוכה

 .לישוןהולכתזהבמקוםאניבוכה,לאמזמןכבדאנילהיות.
זהכל ,יוחושבת:ואניאמבולנסשלצפידותשומעיםפתאום

אניהפעםבתוכי.נשמעלאשליוהדגלקוםמנסהאניבשבילי.
בחודיםשנימגיעיםלי.ועוזרותתומכותידייםמלאכימצליחה
והםכסאכזהלהםיש ,מהדאליוניגשיםלבניםבחלוקיםצעירים

הפרצופיםמכלהרזה,מהאישמהאשה,אותימנתקים ,אותימושיבים
שובאותי.יקהושהםרוצהלאאניזמן.הרבהכל·כךעלישהסתכלו

 ,תדאגי"אלליואומדתאחדיקצתהולכתהאשהבפנים.רטובהאני
לא ,בסדריהיהלאמשם.ללכתרוצהלאאניאבלבסדר",יהיה
מתרחקהצעיריםהבחוריםעםוהכיסאעכשיוממשבוכהאנייהיה.

לאתרמנסה ,בכלללזוזיכולהולא ,עליויושבתואניהאנשים,מכל
ההמולה.כלבתוךהדגאת

הפניםאתלימנגבהצעירים,אחדאיתייושבהאמבולנסובתוך
נוסעוהאוסרדברים,מיניכללנהגאומדהחוצה,מהחלוןומסתכל

כל ,ממניאוזלהכולאיךמדגישהאנינורא.חזקוצופרמהדמהד
בכללבימפרפרלאכבדהדגאיךמתרוקנת,אניאיךמהפנים,הדם
איךבדם,שםמתמלאהכולאיךהרגליים,ביןליוסובאיך ,יותר
וכבדלישוןרוצהאניואיךהזה,הבכיכלעםלאס·לאסנגמרתאני
 •;ותר.אפשראי

שנחארבעים
,~:~!I::»~ 11 

N ' , 

, 

וכלשנה,ארבעים .קוס·אממו ,עבדושנהרבעים
דיוק,ליתדולקלל.לקללזהעכשיולישבאמה

למהתדאי ,ליאומדהואושתיים.ארבעיםכמעט
כןלך.שישמהאתתעריכי ,ליאומדהואהגענו.

ערבארוחתלוומגישההראשעםעושהאני ,כן
מהעלהטלוויזיהלידד·כך nאהראשעםעושהאניכן,כןלשולחן.

לאהואכרגיל,אבל, .קטןחראחתיכתיאכן,כןלהגיד.לושיש
אותי.שומע

אמנםאםתוההאניוהיוםופחות,פחותאותישמעהואלשנהמשנה
שהגיע.לאןאותוכלקדםהתעסקתיהשניםכלחזק.מספיקדיברתי

לאהםגםהילדים,שמע.לאוהואדיברתי.לאהסתכלתי.לא
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קמה.לאאניאלי.חוזרוהכולצעמיאלחוזרתאניארתה.חרסםשלי
אנילנר.תפתחיקרהמהאמא,שומעתאנימרים.מריםשומעת,אני

אנימשהו.לעצמהעשתההיאאולישלהם,בקולבהלהשומתע
אלידשולחתאניהאידיוסים.אתלהפחידהצלחתי ,לצעמימחייכת
צועקתהיאשם,עושהאתמהאמאאותה.ונועלתהדלת

עכשיואניכלום.ליאיןחמלה,שוםאיןוליהזאת,המפונדדקת
קמהאניבכוח.מתמלאתאני .משהואעשהאניעכשיוכועסת.
הםהדלת,אתלפתוחוכנסיםהםהאמבסיה.שלהמראהמולונעמדת
ובלוןשלהליפססיקאתלוקחתאנילמשסרה.לקרואהולכים
הראיעלכותבתאני •לעצמימחייכתאני .אותוופותחת

כותבתאניזונות.ובנידפוקיםהראיעלכותבתאניכוססס·אממו.
שנה.ארבעיםכברשמעתישלאקללותמאניאקים,יאתזדיינולכו

לי.ש;בות nשהיוקללותאליהן.מתגעגעתשאניקללות
אללאסלאסניגשתאנינגמרת.כמעסאנימתעייפת,אניואז

רואהאנייוצאת.אניממנו.נסוגיםהםאותה.ופותחתהדלת
הםבוכה.והבתiיוושתםשםעומדיםהםהגיע.הבןגםשבינתיים

כל·כך.ממניפחדולאשנהארבעיםמפוחדים.מאודכולםנראים
 .בחייך ,לךרקהמהמרים ,להגידמנסהוהואבלאותמחייכתאני
חזקה.אניחזקהנאיבעיניים.הפחדאתורואהאליומתקרבתאני

אתרואהאני .אליוד,דנעומדתאנישוב.מנסההואמרים,מרים
שלי.קסןחרא ,אותוה itרואנישנה.ארבעיםאחריהאלההפנים

לואומרתאחרוניםת~ובכרורר ,שליהפניםתאאליומקרבתאני
 •בתחת.זtיין bיא ,לעיךאזבמוכוסשישעזנ:ככהאבלבשקס,

H-~1 
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מההיהלורקדיבר.הואדקזה,עלחושבתכשאניעכשיודיברו.
כולנואתשהביאזההואכילו.חשוביםחשובים.דבריםלהגיד.
מסעדותיקדים,דחיסיםפיתוח,בהרצליהוילההיום.שאנחנולמה
באהואניכוס·אממו.כוס·אממו,אומרתאניעכשיואזמשהו.משהר

אתהשליהזיןעלחרא,חתיכתיאבארזן:לוולוחשתבלילהאליו
אבלהעזתי.לאשבחייםכמומקללתאניהזאת.המסריחהוהווילה

דע ,מחדמגיעיםאורחיםכמהאומדת,אניזהבמקרםשומע.לאהוא
הראש.עםכןכןואני ,מדברוהואהעוזרת.אתכאןלהשאירמתי

עכשיוכוס·כוס·אמממו.אומדתאביעכשיודי.אומדתאניעכשיו

קפה.ליעושהסרנינג,לובשת ,בבוקרתשעמהמיסה,קמהאני
מצלצלתתברא,שלאלבתמצלצלתתבוא,שלאלעוזרתמצלצלת

שזו ,שלוהמפגרתהמזכירהעללצרוחרוצהאניבישיבה.והואאליו
תודה,סובלה:אומדתאביהישיבה.עלוזיןמדברתמד:םאני

אני .הסלפוןאתסוגרתאניהביתה.שיתקשרבבקשהלותמסרי
אספללאאניהפעםולעלות.לעלותמתחילהכעסלגינה.יוצאת

לאאניהפעםהנחושת.מעקהאתאמרקלאאניהפעםבצמחים.
הפעםאחד.משהואעשהאניהפעםמשהו.לילקנותלמרכזצאא
הגינהכלעלאשתיןאניהפעםוצאעק.זזקללאניהפעםאכעס.אני

דברים.אשבוראניהפעםהזאת,המזוינת

ואניקרהמהשואלבהפסקה.הואהוא.וזהמצלצלהסלפוןעכשיו
אנילישיבה.לחזורצדיךאניתכף ,ם:ר~ ,ליאומרהואשותקת.
אומדהואמדים,מדים •ויותריותרמלביןמוליוהקירשותקת
נושמתאני .שליבידעודהסלפרן •לדבריכולהלאואניבסלפון

בחילה.בימעלהשלווהקולמריםמריםשומעתאניעכשיו.כבד
מקיאהשאניכמהלשירותים.ורצההשפופרתאתזורקתאני

בכלל.ליכואבלאוזהומקיאה,
כימקום,הרבהישהשירותים.שלהרצפהעלמתיישבתאניואז
שליהסרנינגעלכתמיםרואהאנימרווחים.כאלהאותםרצההוא

שנהארבעיםמחייכת.אניכתמים, \לישבהנאה.אותםומלספת
די.עכשיודי.עכשיודי.ועכשיוהבגדים,עלאחדכתםבליעברו

הגוףאבלהדלת,אתלפתוחמנסהומישהואותימעירותדפיקות

אכוניגרסיסהופילוסופיהלפםרותגים' mהבורגתהרשון,ברובתגרהאל·עמי,גלילליךל
הערבית.

 rחצי ,סומקרוני
cו ,,ן' 1

 :r-עמיחייהודהמאנגלית: ;;שוורץןהווארד

חוה

 .י~ ry;ffר r :~~בגללא ח~;;:זיא
ישנהדמ~תה

ב~חדר,י'שנהבiת;כי
 .'לת;כ;~ננס-לאשאיש

~•~ i ה?~ f ~ ciT ר~יםד~ים~
אתלהעירבגלי

הלבנהזמ~ת
לכת T ;,:ןהנמסר~

 ד:- :די .. :-

 ~;ת;
עיניה.

•• :• T 

צמח·דעשהיאיודעשוורץוהווארדהבריאה,שלהראשונההגברתהיאתרה
אתלרגעהשוכחשיר·ערשלהושרבזכרונואותהמרדיםהואהשכחה.בירע
והתפוח.הנחש

·רנסנס·.ב:יiראצתהשופיעשיריוקוץב ,-מכלים·לקוחהשיר
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אחרתקטנהאחנה
נירחוררותי

 ,החדראתיעלסקרהובחופזה,האחרונה,פעם , .. ~
אורלועמדמשלא ,עכשיוהמנורה.אתוכיבתה
 ,לחלוןמבעדהחיוורהבוקרפרץ ,למכשולהחשמל
סרם·יום.שלשקטהבאפלוליתהקיטוןאתומילא
אתהטמינהלמחצה,הריקהארוןאתסגרהיעל

אלתחזוראחתפעםעודרקויצאה.למיסה,מתחתהארוזהמזוודתה
היהאשרהבית,מןותימלטהמעט,רכושהאתתיטולהזה,החדר

אליולשובשלאמנתעלכמעט,שניםשלוש·עשרהבמשךלכלאלה
שלפני·כן.כהכנותיהממשבקפידה,תוכננוהבאיםצעדיהעו.ד

ושלווהחיתה,בדעתהנחושההיססה,לא ,עודחששהלאעכשיו
אותה.מילאה
אתארזהכדרכה,·הבוקרארוחתאתהכינההילדים,אתהעירה

אצבעותיהותנועתקרות,שידיהכךאגבוהרגישההכריכים,

תגלהשלאנשמרת,בילדים,האיצההארוחהבעתוכבדה.מגושמת
 ,·הספרלביתסוף·סוףוכשיצאוהנסתרות,כוונותיהאתהתנהגותה

לאלהתחרט,רצתהלוגםכל·כך!מהרעברהכוללרווחה.נשמה
ממחבואההמזוודהאתשלפהאחתבמשיכה ...הזמןכברלהנותר

כשהיאמהשכניםאישפגשהלאלרווחתההבית.אתועזבה
התענייןלאובתחנת-ההסעההמדרגות,במורדבכבדותמתנהלת'

שבידה.במזוודהלאוטובוסהממתיניםמןד nאף·א
גגוןתחתלהצטופףהממתיניםאתאילץלרדתשהחלהגשם

ההפכפך.האווירממזגרוחםמורתאתמביעיםשהםתוךהאסבסט,

שלמקרבתםסלדההיאלגגון:מתחתהאחריםביןהצטופפהלאיעל
עלובמסריה.ראשהעללסוכךוהעדיפהומריחותיהם,האנשים

זהאחרבזההאוטובוסמןוירדובגשם,נסעושהגיע,לאוטובוס
הנמוכיםהמבניםאללהיכנסממהריםהמפעל,שלפניברחבה

ראשה,מעלכנסמטרייתהאתהניפהיעלבשטח.המפוזרים
מגרשאל-ההפוךלכיווןיצאהכמעט,בריצהמהירים,ובצעדים
החונותהרבההמכוניותביןסאלישלמכוניתהאתמצאההחניה.

המזוודהלתוכו.המזוודהאתוחסילהתא·המסען,אתפתחהשם,
מהעדותמשנפטרההאילמת.לבריחתהעדההיאכאילושקשקה

המבניםלאחדמיהרההיאוגםמעס,לההוקלשבידה,המרשיעה
 .בתוכוונבלעה
הקטניםהקלידיםעלאצבעותיהנעותיוםבכלשעותשמונה

עוזבתלפעםמפעםאותם.מקשטותשחורותשאותיותוהלבנים,
ולהפוךבלשונהאחתבאצבעלנגועכדירקהמקלדת,אתיד·ימינה

נשמע.שאינוה,rרקת~קואלהקלידיםאלהיאשבהוכבר ,ורודדף
אתקוראתאינהשכןמדפיסה,שהיאמהאתיודעתשאינהכטעמ

כך-במועדוישולםושכרההיא,ועינייםאצבעותעבודתהכתוב:
יושבתבחדראיתהכאן.לעבודכשהתחילההאנשיםלההבטיחו
צעירות,שתיועודבדיוק,העבודהאותההעושהאחת,נערה

הדפיםעלעובדותהןבמצקת:שונההזההגדולבמנגנוןשתפקידן
חשביה,ושליעלשלשולחנותיהןאלמגיעיםשהללולפניהוורודים
 ...גדולותבטבלאותדבריםרושמותמגיהות,ממיינות,קוראות,
אךעבודתה,אתשונאתיעליחד:גםותקווהסירסשלשעותשמונה
מזהאליהמשתוקקתשיעללעצמאות,היחידההדרךזוהילדידה
להשתתףממעסתיעלהעבודה,בעתביניהןמשוחחותהבנותשנים.

מעזהאינה-בעיקראבלאותה,מושכיםאינםענייניהן ,בשיחתן

עודעבודתה,ממקוםמסולקשמאמפחדהלבניםהקלידיםאתלזעוב
עליהמסותהאתלהגשיםכדיהראשונה.משכורתהאתקיבלהנסרם
לגלותבעבודתה,להתקדםגםאוליליאות,ללאלעבוד ,לעבוד
יכולתה.כמיטבעושהיעלומסירות.וחריצותיוזמה
אללביתה,ושבהלהסעהיעלעולההמייגעותהשעותשמונהבתום
החניה,למגרשיעלחזרההזההעבודהיוםמקץעוד.לאאךכלאה.

אתפגשהלאהיאבגשם.לצידהוהמתינה ,סאלישלמכוניתהאל
הקצרהבהפסקה.לאגם·הצהריים,בארוחתלאהיום,באותוסאלי

דאייהמכוניתההמפעל.בחנותלביקוראולשתיהשנועדה
לבסוף,הגיעסאליומחכה.בסבלנותעומדתהיאלנוכחותה.
הם,זרקהששיבהותלתליה,חשוף,בראשאךאמנם,במעיל-גשם

ממהרת,עורפה.ועלפניהעלהמטפטפותגדולותבסיפותעטורים
בכבדותהתיישבההמכונית,דלתותאתפתחהבגשם,כולםכמו

ישבנהאתהכניסהיעלהנכנסת.ביעלהסתכלההרב,משקלהמפאת
כשהיאבפניםאותןוהציבהדגליהאתהרימההמכונית,לתוך

ומשחיתהרגליה,שתיאתמידהבאותהשתכסהחצאיתה,אתמושכת
עכשיוהדלת.אתוסרקההמסריחאתסגדההגשם,בפנימוגנת

שפתיה,עלחיוךהעלתהיעלוממתינה.בהמביסהשסאליהבחינה
מתוק.חיוךמנומס,חיוך

קסבההדגישהיעלהמחוספס.בקולהסאלישאלהבסדר?""הכול
סאלי .הבשרועבתהחכמה ,גדתהמכר ,זוחברתה·ידעלוחלשה
ומיןקצרים,במשפסיםהשתמשה ,בכללבשאלותיה,תמידקיצרה
לכלתשובהכמדומה,גם, ,ביטחוןגםקולה,בצלילחיתהיעילות
עשתהאשראתלעשותהאומץאתיעלשאבהממנהלה.חיתהשאלה
סיועתקבלגםוממנהלפדסי·תוכניתה,באשדנועצהבההיום,
עדולהבא,מכאןיעלשלמקלטהיהיהסאלישלביתהמשמי:

נוסעותהיוהןשתקה,יעלהנסיעהבעתעצמה.בכוחותשתסתדר
סיפרהסאליבציפיה.החדשבמעונההדהדהויעל ,סאלישללביתה
וביןהטכנאיםביןהמתוחיםהעבודהיחסיעל ,כבדאמריקאיבמבסא

העבודהאותהעושים"הםכלהס,קראהסיפשים!""כאלההמהנדסים.
המשכורתזהבגללעליה.לחתוםצריכיםאנחנואבלעושים,שאנחנו
המגדילדברנוספות,שעותמקבליםוהם .משלנונמוכהיותרשלהם
הצרה?מהיודעתאתהיא,הצרהאבלהסכנאי.שלהמשכורתאת

שצריך!"כמוהעבודהאתלעשותמסוגליםאינםשהםהיא,הצרה
 ,ולחוץהשפהמןחייכהיעללתגובתה.וציפתהיעלאלהביסהסאלי
המצפיםהילדיםעלחושבתוחיתה ,עכשיושלםהיהלאלבה-שכן
מאוחריחזורואולימהמילואים,כברחזרשאוליבעלה,ועל ,כבדלה

אתושמעה ,לסאלילהקשיבוהעדיפה ••.חשבהכעסוועל ,יותר
למשל. ,אצלישעובדזהאת"תראילבה,רוחבמבדעהמפעפעהכעס

אומרהוא ,מביןהואאםאותושואלתואני ,לומסבירהשאניפעםכל
בכלל!להקשיבמוכןואינו ,הכולמביןהואכי ,לולהסבירשמיותר

אתשמעהכבדיעל " •••שטויותכאלוועושההולךהואואחד·כך
בהפסקתסאליעםכשנפגשהופעמיים,פעםעצמםדבריםאותם

ישותהאתהעבה,קולהאתספגהבדריכות,לההאזינהאזהצהריים.
חשבהויעלצעמה,עלחוזרתחיתהסאליהגלוי.חיוכהואתהרחבה
בחייםשהתנסתה ,יעלהיא,ואילובגפה,חיהשסאלימפניזהשאולי

בקפדנות,עצמהדבריאתלנקדלמדהבעלה,עםמשותפים
דבריםכמעסנאמריםהיולאבביתההרבה.לשתוקולשתוק.
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עירוםררזנסליס:מ.

הםאחרת:הילדיvםהעםכך.היההוריהבביתוגםמיותרים,
בקולותיהםהביתאתממלאיםוהםחוויות,להםישותמידפטפטנים,

לאלפימאזינהוהיאמצלצליםשקולותיהםלהנדמהלפעמים-
שלהאמאאלבעיקרהרבה,דיברהילדהכשחיתההיאגם ...צלילים
אבללו.שיפריעואהבלאואבאאח,אואחותלההיולאכידיברה,
וגםאיתה,ומדברתלהמספרתיעלחיתהאמהשנפטרהעד ...אמא

יחסועלאפילוהילדים.וחינוךהביתבענייניעצתהאתמבקשת
אתזוכרתעודנה-אחתפעםלה.סיפרהאברםשלהמשפיל
לאשקרהכפיבמרירות,דיברההיה,אתמולאךכאילוהמעמד
 ,שלושפחהשאניוכאילוהטלוויזיה,מולבכורסאיושב"הואאחת,
רוצה:שהואדברכלבשבילאותימריץהואעייפה!לאשאניכאילו

היודמעותמה".חשובלא ,עיתוןסיגריות, ,משהולזלוללשתות,
לה,אמרהאמהמלבכות.עצמהאתעצרהבקושיבעיניה,אז

ותפקידך •אשתוואת ,בעלך~'הואפצעיה,עלכמלחהיווהדברים
-אשהשלנפשהמשאתוזואשה,נושאגברכךלשם .אותולשרת
לך:ואזכירבואישכרך?מהיודעתלאאתשלה.הגבראתלשרת

שאתהמהכללהםלתתיכולהאת ?נהניתאתשלךמהילדים
והוא ,לךהיוהםואילו ,לךהיולאהםבלעדיו .בזכותוזהרוצה?

להם."ולדאוגאותםלגדליכולההייתלאוחלילה,חסהיה,לא
 ,איתרלךישכןגםבצדקטןתענוג"עודהאם,המשיכה ,,מזה,וחוץ
צופןבחיוךהאםרמזה ,, ...יודעתאת ,איתרנהניתאתהריכך?לא
איתרנהנתהלאלא. .מלובןכברזלהחיבבשרההיכרוהדברים .סוד
לאאפילוצעקה,לאלצעוק.חשקלההיה .שנישאומאזפעםאף

הלכוהמיןחיימזה,גרועלאמה.אפילוסיפרהלאכךעלאמרה.
ומתפתחיםלומדיםאחריםשזוגותובמקוםהשנים,במשךוהתדרדרו
ואברםהיאהיואחרים,כבתחומיםהמיןבתחוםחייהםאתומעשירים

אברםחובה.ידילצאתוכדירחוקותלעיתיםיחסי·מיןמקיימים
דברללאאחרים,בענייניםכמושלאזה,יחידבענייןלרצונהנכנע
התנהגותוחיתהואוליעליה.כעסואתגילהמכסוורק ,דבר

עלשתשמחבמקוםיעל,ואילו ...הענייןבאותוקשורההרודנית
עללההיהוצרנוקפה,לבההיה ,מפירותיוותהנההקטןנצחונה
חיתהאלאאליה,יפנהשהואמחכהחיתהולאהוא,שמתענהאברם,
 pלהענייכולהשאינהצעמהעלוכועסתפעם,מדיגופהאתמציעה

צרכיולסיפוקגופהאתמנצלשהואעל ,עליווכועסת ,יותרלו
חייכה,ורק ,הגדולסודהאתאמהעםחילקהלא ...ביותרהנמוכים

לאגם ,אחדאףשערותיה.לשורשיעדמסמיקהשהיאלהונדמה
מחברותיהלמדהשידעה,מהאתמין.עלאיתהדיברלאאמה,
מסולףכולו ,לפחדיהןניסויהיהמהןששמעהומה ,·הספרבבית

בנוגעאמהאתושאלהיעלשהעזההמעסיםהמקריםבאותםומעוות.
מהלך"איןואמרה:אמהאותהדחתהמחברותיה,שמעהלאשר
הכול,אתתדעמניןהכול."אתתדעיכברכשתגדליעכשיו,לדאוג
עלהיאשמהלכתהרגישהויעלהאם,פירטהלאזאת-תלמדמנין
לזמןוציפתהלה,נעםשלאבמהאמהאתהטרידהולאדק,קרח

 •דברעשהלאשהזמןאלא ...נחוילמדשיעבור
וכלקרות,וידיהנוקשהגופההיהכלולותיה,למיסתיעלכשהגיעה
שעםלוהבטיחהלהפשירה.הועילולאאברםשלוגיפופיונשיקותיו

נוקשה,עודהיהלאוגופה ,יעלהתרגלההזמןעם ..תלמ.דהזמן
וריחלה,נעםלאאברםשלריחואבלקרות,עודהיולאוידיה

אבל ,שיכולככלומיעטוקיצרידע,ואברם ,גועללהגרםמבושיו
עלדיברהולאמפניוהתביישהוהיאמעולם,כךעלאיתהדיברלא
איש.עםכך

אתסאלימשהוציאה .חפצןלמחוזויעלסאליהגיעווכהכהבין
שללבהשובנחמץהמכונית,שבאחוריתא·המסעןמתוךהמזוודה

מןלדירה.ונכנסוהמזוודה,אתנושאתוסאליבמדרגותעלויעל.
הציעהעליזובקולחברתה,שלהעגוםהרוחבמצבסאליחשההסתם

יעלאתוהובילה ,, ,שלךהחדראתנסדר"אחר·כךקפה,כוסלה
והסקרנותמהרהוריה,יעלאתעוררההביתאלהכניסהלמטבח.
גדושהשהדירהראתהס·וף nבמכסלפינה.מפינהעיניהאתהובילה
קשהגמור;באי·סדרושםפההמוטליםמשוניםובאבזריםבחפצים

יעלראתהלאשכזהגןמבולמטבחוהמטבח!בפרסים.להבחיןהיה
והארונותהמודרניים,הבישולאבזריבכלמצוידהיההואמעולם:

מכוסיםוהםהשיש,עלבשורהכולםעמדוכןעלמהכילם,צריםהיו
צבועים,מיםמלאותכוסותעמדובכיורענקיות.ניילוןביריעות

הפנאיבעיתותמציירתשסאלינזכרהויעל ,בהןתקועיםומכחולים
משיומספחתמוכתםעבודהחלוקקישטוהמגבותקולבאתשלה.
עמדומתחתמכנסי·גיינס.וזוגמגבותכמהומלוכלכת,גדולה
לנעלי·הבית,ונכנסהנעליהאתחלצהסאליונעלי·בית.נעליים
שעמדהאחדהכיסאמןממנו.ונוחטבעיאיןבמטבח,שהבלגןכאילו

לשבת,יעלאתוהזמינהגרביים,זוגבזריזותסאליסילקהבמטבח,
לאכולגםרוצהאתלחדר.נעבוראחר·כךמוכן.יהיהשהקפה"עד

הביאהסאליקר.לההיהפתאוםיעל,השיבהתודה,""לא,משהו?"
קופסתהוציאההעליוןהארוןומן ,עליוטיפסהמאי·שם,שרפרף
ואני ,תרציבכל·זאת"אוליצלחת.עלמהןאחדותוהניחהעוגיות
בידיהועשתהרואה,"את ...אוכלשלאסובשיותראף·על·פיאוכל,
שלה,הסוודראתמשכהיעלירכיה.רוחבאתלהדגישתנועה

עסוקהתמידהיא ,סאליהתפלאהלך?""קר .אותווכפתרה
שלהסרמוסססאת"אריםקצת." ,"כןלה.קרולאובתנועה,

 n •קךלךיהיהולא ,התנוך

ספרים,ניירות,העמוסהשולחןעלהקפהלספלימקוםמצאהסאלי
השוררתהמהומהעליעלבאוזניוהתנצלהומאפרות,קלטות
אתתיקנתיכי ,אתמולכאןלסדרהספקתי"לאבמקום.
תמידכנראהחיתהסאלי ,, ,אחדציורבאמצעואני·הכביסה,מכונת
 ,עדייןמחשהחיתהיעלהבית.ממראהלשפוטאם ,משהובאמצע

שלה,הקפהמןוגמעה ,העדיןחיוכהאתשפתיהעלהעלתהורק
אותושעזבה ,האחרהביתאלהזהמהביתנודדותמחשבותיה

וחששהפתאום,הילדיםלשלוםחרדה ...שםאשרהחייםואל ,בבוקר
 .•.החובהעליהמוטלתחזרלאהואאםשב,ולאאברםהתעכבשאמ
ואיןמראש,לושנקבעבמועדמהמילואיםחוזרהואתמידלא,אך
לאמישהי?לומצאואוליאחרת.יהיהשהפעםלחשובסיבהכל

חיילעלמסופרובואותה,שהסדירסיפורבעיתוןקראהמכבר
במקוםואוליכמדומה,בסכריהאחת,נערהאצלשהתעכבמילואים

אם ,בכללהלא·ענייניתהשאלהמוחהאתהעסיקהמהמשום •אחר
דיוק,ביתדשקראהבמהלהיזכרוניסתה ,הסיפוראירעבסכריה
התרחשותלמקוםמפורשציוןלאאם ,רמזבדבריםולמצוא
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אתסאלישלקולההעיד " A penny for your thoughts " •••האירוע
שאלתה,עלסאליחזרהחושבת"?אתמה"על"מה"מהדהודיה.יעל

תצלצלישאוליוחשבתי ,שקראתיבסיפור"נזכרתידאוג.ומנסה
 ,, ,חזראבדםאםלדאותדקהתקדרו>סאלישל<פניה ,שלילבית

 ,לדברצריכהלאאתלצלצל.מפחדתאנייודעת,"אתיעלהתחננה
הואאבדם.אתלבקשהילדים,אחדזהואם ,לךיענהמילשמועדק

הביתה,"באהואאםלדעתרוצהדקאניתסגדי.אזלסלפון,ייגש
סאליבתחינתה.בדךכרעועיניהדאוג,וכהחיוורכההיהמנהס
 .חזראכןאבדםסלפנה.אבלצקת,היססה

שאלותמנוחתהאתסוררותמדוע ,כןאם •בסדרהכולהיהלכאודה
למסבחהספליםאתנשאהוקמה,התנערהיעללמכביד?מביכות
החזירהבצלחתשנותרוהעוגיותאתבשקידה.אותםורחצה

לסדרכשהחלהגםבידהמיחתהלאסאלי .שבאדון·הפחלקופסת
 .אליושייךכלאלהשנדאהמהכלאתממנוולסלקהמסבח,את

·ביתעקדתשלובזריזות ,ואיךמהלהחליםהחופשאתלצעמהבסלה
הסיחהובעבודתה ,לכיודשולחןבין ,לאדוןשישביןנעהמיומנת

קיבלהזומיסיבתה.מסאליואפילוהילדיםמןמאבדם,דעתהאת
המספחתוהנעליים,החלוקוהגרביים,הג'ינסאתכנזופהלידיה

כשגמדהלאי·שם.הכולעםוהסתלקההמכחולים,עםהמיםוכוסות
כןבמספחת,ועסויהבחלוקלבושהסאליאתמצאהבמסבח,יעל

צבעבכתמיומלאהגדולהבדידיעתועליובפניה,ניצבהציוד
ידיהאתפעםמדיסאליניגבהבולסמדסוסבדומה ,מובןחסדי

מןבחברתה.משהבחינהבעליזותסאלישאלה"גמדת?"ומכחוליה.
בביתה,החדשההנוכחותאתבברכהואפילובנקלקיבלההסתם

בושהשליטהוהניקיוןהסדרלסוכתבמטבחשלההחזרהעלוויתרה
באמבטיה.מעתההשאירהצהנצנותואתהמכחוליםאתיעל.

החלוקאתפשטה ,,ערב,לארוחתלנונמצאמהונדאה"בואי
שכבד ,יעלאותההקדימהנח,המסאלפונההיאובעודהמוכתם,

ובמעשיותהחיים,ושלהביתשלהזהבחלקמלאהשליסהלהקנתה
ישבהסאליהכיריים.אצלבדבד·מהוהתעסקההשולחןאתערכה

עיניה.לנגדהמתחוללתהנשיתהמהפכהמןנהגיתבינתיים,
שימלאובבית,וילדיםבעלבלילבד?ככהלחיותיכולהאת"איך
אינניאני ,מוזרכזה,שקסזהככה,צחוק?בקולותהביתאתלך

"מההיא.גםוישבהלשתיים,ארוחההשולחןעלהעמידהרגילה."
לחיותרוצהאתגםכיהביתאתעזבתהדי ?שואלתאתפתאום
היא .באבסורדפתאוםגישההדויעל ,סאליחייכה ,, ,לבדככה,
לעמודמוכנהחיתהלאאבלבחופש,לזכותכדימביתהברחה
להיותמשמעוהחופש-שכןהזה,מהחופשוליהנותצעמה,בדשות
איךדקחשבתיככה.זהעלחשבתי"לאבה,עבדהחלחלהלב.ד
סובכמהחשבתידקאני ,וכוליפרנסהעלכשדיברנומשם,לצאת
רוצה,שאנימהלעשותאוכלשאניהראש,עלאבדםבלילייהיה
לאאיך .לצעמיזמןלישיהיה ,הזמןכלאותולשרתאצסדךשלא

 ,בונלחמתיהשניםכלצעמי?עםלעשותמהיודעתלאשאנידאיתי
 •אמדשהואואיךרצהשהואאיךבסוףיצאתמיד .נכשלתיותמיד

פשוט,כל·כך"הואוהוסיפה:רגע,שתקהאופן."בכלבדדך·כלל,
לאשאניאותומסדירולא ,ממנילואכפתולאהבנה,חסדכל·כך

בפיה.המליםגוועו ,, ...מאושרת

וזהממנה,ונהניתאותהאוהבתשאני ,שליהעבודהלייש ,"תדאי
כדיליהנחוץהכסףאתמרוויחהדקלאאניכיסיפוק,הרבהנותן

ניסתהסאלימועיל."משהועושהשאנימדגישהאניאלאלחיות,
אותהלפצותמליםלהבאין ,יעלשלהראשונהשאלתהעללהשיב

אנימזה,"חוץ .בהמשךשכיסאההפתאומיתהריקנותעלולנחמה,
סוב,לאשזהחשובלא ,הזמןאתליממלאזה ,הציודמןנהנית
לעוףיכולהאנירוצה,שאנימהלעשותחופשהמוןלינותןהציוד

נדאהלאוהביתהתלהבה,לי!"שמתחשקמהלעשותהצבעים,עם
זה-תלוילא·דיקאוריקזהאםלבד.בושאניאף·על·פיריק,לי

הואאצלי,שדאיתהאי·סדדלתוכו.מכניסהשאניבתוכןתלוי
נוצרהואאבל ,אי·סדדאוהבתכל·כךשאנילא-מזהחלקכנראה

ממנידורשלאד nואף·אדברים,מיניכלעושהשאנימפניהזמןכל

במבוכה,סאליחייכה ,,פה,מסודרלפעמים .צעמיאניאלא ,לסדר
יותרהרבהנדאהשהמטבחאף·על·פי ,שליבבלגןנוחמדגישה"אני
אחדימשהוללמודיכולהאתיודעת,את ...אותושסידרתאחדייפה

או ,בעתידמהעבודהסיפוקיותרלךשיהיהמקצוע,אוליהעבודה,
לךיראהתמידאחרת ,במשהוהזמןאתלמלאמוכרחהאתהוני.
ברובלבהלוחעלנכפהחיכתהוסאליפה!"ריקובעצםפה,שריק

תוךאללאסהנוצקכוחכעין ,כסם·משכדהיוסאלידברימשמעות.
אתשתתהיעלמרפיונם.מברוניםשריריםומעודדמפלסוהואהדם,

נזכרה,ממושך.מעילפוןנתעוררהכאילוומחשבתהנצמא,הדברים
לשםרוקמתחיתהאיךלסאליוסיפרהלרקום.אהבהנישואיהשסדם
ואהבהומסובכות,מורכנותדוגמאותרקמהשבעשיה.ההנאה

גדולה;אחתליצירההנדעלמצטרפיםהקסגיםהתפריםאיךלדאות
ולובשהולךוגדולה,לבנהמפהעלכחולבצנעהמודפסהציוראיך
מקנההחוסיםוברקזה,בצדזההרקומיםצבעיםשללבעסותוחיים

ולאחרהמחס,במלאכתזריזותהיואצבעותיהוחיוניות.זוהרלו
בגדיואתשמלותיהאתתפרהלתפירה.מרקמהעברהנישואיה
מיוכלסרגה,ולעצמהלילדיהגםסוודרים,סרגהולאברהםילדיה,
גאהוחיתהעמלהמפרינהגתהוהיאידיה,ממעשההתפעלשדאה

אתשאהבהכפיהתפירהאתאהבהלאמעולםאךבתוצרתה.
וסריגהמתפירהנפשהומשנקעהבהבדל,חשהלאתחילההרקמה.

 ,עכשיונרקמה.לההשמורההרבהההנאהאתכברזכרהלא
לרקום,משהותקנהמחרכילסאליוהבטיחהחייכה, ,בכלמשנזכרה
אתומחממתבתוכהמתפשטתהעשיההנאתחיתהוכבר ...וחוסים

ליבה.
נח,המסאתוסידרההכליםאתיעלהדיחה ,ארוחתןאתמשסיימו

המשותפים,לחייהןדפוסנקבעכברנעצםמעס.להעזרהוסאלי
בדיוקציפתהשסאלינראה ,בפועלאותויוצרתחיתהיעלכיואף

באלם.יעלאתוהגחתה ,ביניהןשתיווצרזולמערכת
מחדמישורים:בשנילהתארגנותיעלהקדישההבאיםהימיםאת

שכןקלה,חיתהלאזאתומלאכה ,סאלישלדירתהבסידורעסקה
ומפריעים,מיותריםליעלשנראודבריםלהשליךסירבהסאלי

מקרםלמצואיעלנאלצהלפיכך .וחיוגינחרץשהכולכךעלועמדה
פקקיםבאוסףוכלהישניםבבגדיםהחל ,ודברדברלכלמתאים
מעטלהכניסיעלגיסתהמאידךוקפיצים.ושבוריםחלודיםוברגים

להחיתההבית,כבסידורשלא ,ובכךהמבולבלת,בנפשהסדר
רב.לעזרסאלי

עשיתשאתבמהתתרכזיועושה.עשהשאברםמהאת"תעזבי

ערבסאליאמרה ,, ,לךקורהמהסוביותרתביניאזאוליוהדגשת!
"הרייעל.הופתעה"אני?"לפגיה.לבהמריאתשפכהכשיעל ,אחד

העירה ,, ,איתרמתחתנתהייתלאאחרתפעם,בוודאיאותואהבת
אברם.אתאהבהאיךזכרהלאיעלמאליו.שמובןמהאתסאלי
לשווא.אךאהבתה,אתלזכורוגיסתהובמרחה,בנפשההפכהעכשיו
מספרתוהחלה ..•נישאונסרםאולימעולם.אותואהבהשלאדומה
בערב,אותילקחתבאהיה"הואאז,לבהאתאברםהקסיםאיך

-אמיבשלוםמתענייןהביתה,נכנסתמיד ,ונקימצוחצחותמיד
היא .יחסואתהגדירהאמאככה ,הידאתלהמנשקשהואכאילו
 ,ליהסבירההיא •מצויןבעלשיהיהחשבה ,אותוהעריכהמאוד

מתייחסשהואאיךלפייהיה,הבחורבעלמיןאיזהלדעתשאפשר
עדאיתםושוחח ••.בכבודהתייחסואברםשלו.החברהשללהורים
להוריסיפרהואשוקול.דאופרחיםהביאולפעמיםמוכנה,שהייתי

ואמרו ,מתפרפרלאכזה,סולידיסיפוסשהואראווהם ,עבודתולע
ידאגתמידהוא ,עליולסמוךאפשרכיחשובה,מאודתכונהשזאת

ר·כך nארחוק.מגיעיםכאלהאנשיםכיבחיים,ויתקדםולילדים,לי
ברחובות.לסייל-סתםאולריקודים,אולקולנועיוצאים,היינו
דברים,מיניכלליסיפרהואאבל ,אזדיברנומהעלזוכרתאינני
וחשהד·גוני, nבקולדיברהמעניין."בחורשהואגםאמדווהורי
ממהשוכנעהלאצעמההיאשלמה,איננההתמונה ,חסרמהשדבר

ליעלחשובהיהמהמשוםסאלי?אתתשכנעוכיצדכעת,שאמרה
עלולדבר ,הפחדעלהבושה,עללהתגברקרה.מהלסאלילהסביר
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עליו.לחשובהעזהשבקושימה
"ואמאהמשיכה, ,,נישואים,עלדבריםהרבהלילהסבירסרחו"הורי
שעושיםמהאתלעשות-בקיצורלכבס,לנקות,לבשל,לימדה
מהלי:הסבירהלאאמאאחדדבררקויפה.חםשיהיהכדיבבית
בשםקראהלאעדייןלזוג."אותםשהופךואשה,גברעושים

אמרה,ר·כך nאשתקה,מהזמןבלחש.וגמרה ,הענייןשלהמפורש
כמויודעת,אתברחוב.מחובקיםהולכיםהיינושהתחתנו"לפני

לינותןהיהוהואשלי.החברשזהגאההייתיהולכים.שצעירים
לוהרשיתילאמזהויותר ,שנפרדנופעםבכללילה·סובנשיקת
אתעושיםשלאוידעתיסוב,מביתהגונה,נערההייתיכילעשות

פחדתיוגםמאו.דפחדתיגם-באמתאבלשמתחתנים.לפניזה
אותילמזמזלוואתןהמדרגותבחדראעמודאםאותישיתפסו
לעשותרציתילאלהגיד.מהלשכניםשיהיהרציתילאבחושך.
ליהסבירולאחתונה,עלדיברנוכשכברוגםשלי.לאמא'בושות'

אף·על·פי ,אותילהרגיעניסתהלאואמאלהתרחש.עתידמהבבית
שליהספריתאפילוהייתי.ומבוהלתנרגשתכמהראתהשוודאי
כלההייתיאני ..•מדייותרלהתרגשלאליואמרהזה,אתראתה
היאזהאתנהדרת.כלהאהיהשאניאמרההזמןכלאמייפה.מאוד
אמה.עלכעסה ,,מראש,זמןהרבהלהגידידעה

ונישקהאותיחיבקהשאמאזוכרתאנילמלון.נסענוהחתונה"אחרי
להגיד.שידעהמהכלוזה'בהצלחה',ליואמרהכזה,בכוחאותי
התביישתי.ונוראלבד,כשהיינועצמיעםלעשותמהידעתילאאני

והייתיזמן.הרבהלזהחיכהוהואמצוין.ידעדווקאהוא-ואברם
עדיןנוראהיההואיכולתי.לאפשוט,יכולתי.ולא ,לוחייבת

אותי.להפשיטהתחילבידייםאבלבפנים,אותיונישקבהתחלה,
וככה ,בסדרשזה ,שידעתיאף·על·פישיבוא,ממהפחדתיואני
ואכזבתהועלבונה ,יעלמעיניפרצוחמותודמעות ,, ...להיותצריך

תוךלהוסיףהצליחהועוד ,התעוותוופניהגופה,כלאתהרסיסו
נורא!" ...היה ...תמיד ...מזהלהבותלמדתילאפעם"אףנורא,בכי

 ,המתפרץנכיהבעדלעצוריכלהולאידיה,בשתיפניהאתוכיסתה
וליטפההרוססות,יעלכתפיאתוחיבקהממקומה,קמהסאליהזועק.

כתפהאליעלשלראשהאתוהצמידהלבה,עלודיברהשיערה,את
הפניםאללחיהאתוקירבהוגבה,עורפהאתוליטפההרחבה,
דקותחלפווכךהחמות.בדמעותבעורהשנגעהעדמדמע,הרטובות
אותההעוטפתחברתהבחמימותוחשהמעס,נרגעהויעלאחדות,
בצראותהומנחמתאותההמחבקתהיאאמהכאילו ,רךכבמעסה

בחום,ללטפהוהמשיכה ,סאליאותהעזבהלאהבכיכשפסקלה.
עורפהאתהמלטפתלידונענתהבתודההזההמגעאתקיבלהויעל
לסאליוהניחההמגע,להשהקנהלשלווהוהתמסרהגבה,ואת

ממנהמשהרפתהעוז.ביתרלבהאלולאמצהלאוזנהמתחתלנשקה
מעס,אדומיםפניההיו ,יעלשלכסאהאצלמכריעתהוקמהסאלי
לה.לקההסתוהיא

מאוננת?"אתנהנית?"אתלחדר,בשובהסאלישאלה"ובעצמך?"
לאפעם"אףמבינה.כאינהעצמהאתוהשימהיעל,הופתעה "?המ"

הסבירהלך?"נעיםשזהבמקומותעצמךאתליטפתלאאוננת"?
ראשהאתוהניעהוהסמיקה, ,מאודנבוכהחיתהויעלסאלי

סאלי.עםלאאפילו ,לדברמוכנהחיתהלאעל·כךלשלילה.
באיסורזהמגעאמהעליהאסרהמאזבגופהלנגועהזעהלאובצעם,

קרוםאתלקרועעלולהושהיאלבריאות,מזיקשזהובנימוק ,חמור
לא,משמר!מכללשמוררוצההיאהריזהואתמשחק,אגבהבתולים

סאלי •מכךלהבותשאפשרשיערהלאואפילואוננה,לאיעל
לה.והניחהברתיעתה,הרגישה
בחשכה,ערהשכבהארוכהרשעה ,יעלשנתנדדהלילהבאותו
פורצתששויפהלעצמהדימתההבוגרת.חברתהאליוצאולבה
חדרהאלבאומץפורצת ,יעלוהיא,בלהבות,נלכדתרסאליבבית,
בבית·חולים,שוכבתסאליר·כך: nואהאש.מןאותהומצילההבוער

 ••.נפשהאתומשיבהארתהסועדתוהיאודואב,כוריגרפהכל
וסאלי ,סאליאתשהצילהבעתקשהכהנכוותהעצמההיאולהפך:
מצדמשהולאבמסירות,אותהסועדתוהיאפגע,ללאבזכותהיצאה

וו::-1

עירוםררזנסליס:מ.

לבה,חדריאתמילאהגדולהואהבה ...ארוכותשעותמיסתה
ישותה.אתוהציפה

 ,סאליאלנמשכהיעלהנשים.שתיביןהיחסיםהשתברואילךמכאן
תודהאסירתוחיתהנערצתמושיעהבהראתהמפניה.נבוכהגםאך

והואבה,היהאשרסתוםמהדברמפניחששהגםאךלה,
אך ,לגלותוהיאשמבקשתגדולסודכעיןומרתק,רב·עוצמה

אשהכלכאילוהאלה,בימיםלשוחחמיעסוחשיפתו.מפניפוחדת
דיומאבעניינידיברו ,שוחחואםרעותה.מצד7=יגחהלצעדמחכה
גם ,ביעלדחקהלאסאלירגשות.סערתלעוררכדיבהםאיןאשר
ויעל ,וליבוןבירורדורשיםעדייןמאודחשוביםשדבריםחשבהאם

עתערב,כללפניהשנגלוהחדשיםבעולמותבינתייםהסתפקה
וקוראתבמיסתה,ערהשוכבתחיתהלילהמדייצועה.עלעלתה
לבדן.ולהלסאליהשייכיםלעולמותומפליגהלדמיונה,דרור

בהוטיפלהומשונים,כבדיםמאסונותסאליאתהצילהפעמים
חדשים,למקומותסאליעםיצאהפעמיםנפש.ובמסירותבאהבה
הפורה,בדמיונהסאליאתלהפתיעוהשכילההכירה,סדםאשר

שלהמשרדאלנכנסה ,למשלפעם,וביכולתה.בכוחותיהולשמחה
בהאשרקשה,לסוגיהפתרוןבחיפושעסוקהחיתהשזובשעה ,סאלי

וסאליבצג,הביסהיעלויותר.שבועייםכברהמחלקהכלהתעמקה
ככהפשוסלעשותלא"ולמהאמרהויעלהבעיה,מהלההסבירה
םאליהצג.עלאצבעבתנועותכוונתהאתהראתהככה?"במקום
 ,,צודקת,שהיאלי"נדמהמשמעות,רבבמכסחבריהאלהביסה
 .יעללהםשצהיעההחדשהכיווןעלכולםלעבודהחלוומידאמרה,
בפתחבכותנתהעומדתוהיאאחדלילהסאלישאלה ,,ישנה?"אינך
ידובמחיהזדקפה, ,יעלהשיבה ,, ,נרדמתי"לאיעל.שלחדרה
החשיכהיח.דגםחלומהואתאותהשכיסהשיערהאתמפניהסילקה
לאאני"גםכך.עללהתודההכירהויעלסודה,עללסוכךהיםיבה
תוךאלונכנסהסאליאמרה ,, ,בחוץהגשםאתשמעתי ,נרדמתי
קצהעלוהתיישבהצחקה,מיד,"נרדמתאניכלל"בדרךהחדר.
אתלהרגישיכלהממקומה,זזהולאגופה,בכובדחשהויעלהמיהס,
 "?קצתפהשאשבלךאכפת"לאהשמיכה.דרךישבנהואתברכה
ותמכהצידה,עלהסתובבהויעלהיסוס,שלרגעאחרישאלהסאלי
בברכיהופגעהבסנה,אלרגליהאתוכיווצהאחת,בידראשהאת

פלסהשיעללאחרהיאאמרה ,, ,בסדר"זההיושבת.שלבאחוריה
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הצורבנקורחשהויעל ,שניניהןבאווירהיהמתחמין"סליחה".
לךקר"לאהזדקפה.עתמכתפהמעסהשמיכההחליקהנובמקום
דקה.בכותונתרקהעסוףחברתהגוףאלסבסדההניעהככה?"
ומיד ,סאליהציעה ,, ,שלךבשמיכהקצתאותילעסוףיכולה"את

אלופניהצידה,אלושכנהלשמיכה,מתחתאלרגליהאתהכניסה
עכשיוברעדה.יעלכתפה.עלאותהוחסילהזרועהאתוהרימה ,יעל
ציפיהנגללאם ,הרעידיעלשלוגופה ,ניניהןמפרידדברהיהלא

לשמיכהמתחתאלשסיפסההצינהמחמתאואותה,שאפפהמוזרה
משכהובזרועהסאלי,לחשהלך!""קרשוליה.אתסאליכשהרימה

 .אורכולכלאליה,גופהאתוהצמידהיעלאת
הנחתהקץאיןובסבלנותלאסלילה.מדייחדהשתייםישנוזאמ

היתהויעלהגוף,בתענוגותודלת·הניסיוןהחרדהחברתהאתסאלי
יעלמעודה.ידעהלאאשרתענוגלילות,באותםכאבעדמתענגת
מעשיה,עלנוקפההיהומצפונהנאור·היום,בהנאתההתביישה
כלהופכתחיתהפניהאתואפילו ,סאליעםנדבריםלבואומיעהס
הדבריםהיואילולרגשותיה.כלשהורמזלמצואניסתהשזואימת

כזולתלותבוודאימגיעהיעלהיתהלאונהחלסתה,בהתלויים
וחיתה ,ואסוררעענייןלהנראתהשזומשוםהמינית,בהנאתה
להשמוסבלמסקנה,שובומגיעההיום,כלבדעתהנוהופכת

יכולתהכלאתמיצתהכנריעלאבלממעשיה.סאליאתלהפסיק
שהסתלקהנועזתהסתלקותנאותהמעשה,ולעשותהחלסהלהחליס
לזכותה,לגמרילזקוףיכלהלאהזאתההסתלקותאתוגםמביתה,

שללרצונהכפופהעכשיוהיתההיאלהבין.בינתייםשהשכילהכפי
מרותה.אתלקבלאלאאחרת,דרךכללפניהראתהולא ,סאלי

 ,יחדגםורעיםסוניםמעשיםעלבכנפיווסוכך ,יורדהלילהכשהיה
כבסערה,יעלאתכובשיםעמההשמוריםוהתענוגותסאליהיו

מתמכרתחיתהוהיאישותה,כלאתמרתקוהאסורהסודיוקמסם
להפסיקם.בהאיןרצוןוכל ,נכוןוגופהקלולנהלהם

שבועאחריסאליהתריסהלקניות?"לרדתפעםתואילי"אולי
"שמעי " ...אותייראהשמישהופוחדתאני"אני?!שתיקה.שלכמעס
הואמזמן.אותךמוצאהיהאותך,חיפש"אילוסאלי,התעקשהנא,"
נסחושםבהסעה,נסעתהריאבלעונדת,אתאיפהיודעלאאולי
נסרחהואכלל,אותךמחפשלאשהואחושבתאניאותך.שדאו

אינךאחרת,נעיראת ,אופןבכל .ממךלהיפסרששמחאו ,שתחזרי
יעלשלעיניהלרחוב."שתצאיהזמןוהגיענפש·חיה,כאןמכידה
לדמעות,לבלשיםבליסאליהמשיכהלי""נדמהבדמעות,מלאו

מעוצבנת,היתהסאלילא?" ,משהואורקמהלקנותגם"שרצית
היאאותה,הפתיעהמשהרגיזה,ויותר ,יעלאתהרגיזהופנייתה
יותרועודמסנעה,היתהצייתניתיעלדמעותיה.אתבלעה

אתבסלה ,ונכןעצמה.עללהגןאיךידעהכשלאחיתהצייתנית
מודאגיםבמנסיםהרחובאתוסקרהלאיסה,במדרגותוידדה ,הסל

הסמוכה.המכולתלחנותהלכהונחופזה ,בודגללהציבהזעהנסרם
אלשנהוהיאלנה,אומץלהעמדלאבמכולתחסוףמניקורליותר

דגליה.שנשארהככלמהרמקלסה,
הופיעדמעותושתי ,סאלילהלעגהבדרך?"אותךבלעמישהו ,יינו

שקערוריותאתמרסיבותוהןבריסיה,תלויותונשארו ,יעלבעיני
סאליאמיתי.וכאבוכנותבדמעות,בהן,ישילדותתוםעיניה.

מבתחילה,יותררךבקולאמדה ,,"ובכל·זאת,גסותה.עלהתנצלה
אתלקדםכדיכלוםעושהואינךשבועיים,כברצאלייושבת"את

רציתהלכת.ולאלבנק,שתלכילךאמדתימשכורת,קיבלתצעמך.
כאןלנקותזהעושה,שאתמהוכל ,הפנאיבשעותמשהולשעות
רציתילי.מוצאתהייתימשרתתרציתילולי,תאמיניולסדר.
בכלל.רוצהשאינךרואהאניוהנההרגליים,עללעמודלךלזעור
הרכינהיעלאחד."מישהושלהרגלייםעללעמודלךנוחיותר

לךתהיהיילאלמלקות.היאנכונהכאילומעס,גווהאתוכופפה
בלשונה.להצליףסאליהוסיפה ,, ,לבדלהסתדראלאבדידה

חוסלהאז?"תעשיומהלאדצות·הבדית,נוסעתאניהבא"בשבוע
הנסיעהדברמשנתגלהלסיומוהגיעסאלישלכעסהופרץהפצצה!
ובאההממשמשתהנסיעהעלידעהסאליהאמיתית.דאגתהצהפויה,

שכן ,דופןיוצאדברזובנסיעההיהלאונצעםאחדים,ימיםכנר
ונחפץהמפעל,בעניינינשנהפעמיים-שלושלארצות·הנריתנסעה
שוניםעכשיולמקומה.אותהיקשוראשרדברהיהולאנסעה,לב
איךלנדה?תסתדראיך ,ליעלסאליחרדהבתחילההדברים.פני

נוהגתאינהשהרי ,ממנותשובואיךלמפעלנוקרבכלתגיע
שמאחששהר·כך nאמדירתה.רחוקהההסעהותחנתבמכונית,

שיעל ,הפחדהציקהולבסוף ...בהעדרהיעלאתאברםימצאנאמת
היולאהשחיםשליחסיהןשהופיעה.כשםככה,לה,ותלךתקום
לרדתעלולאחדיםשבועותשלובניתוקדיים,מבוססיםעדיין

לה.יקרשהיההמעסרב,כהבעמלסאלישבנתההמעסלסמיון
 .הועילללאאךאחדים,בשבועותנסיעתהאתלדחותניסתהסאלי

יוצאותלבקשותיהמשכנענימוקלהמציאלהעמדהלאתושייתה
חפצהאינהשנגללוהדברמהולמנהללהסביריכלהלאהרי ,הדופן
אתומילאהיודעים,שאינםאוכולם,יודעיםאםתהתה ...לנסוע

נמים.פיה

ולאאסתדר"."אניממושכת,מחשבהאחרייעלענתה ,,נורא,"לא
ידעתמהלהלרמוזאוסאלישלחרדתהאתלשכךכדינדבריםהיה

 ,דבראמרהולאבלנהסאליחשבההבעיה','זובהעדרה.לקרות
אותךימצאאחרשמישהופוחדתואנילהשפעה,קלהכל·כך'את
אבל ,איתיאותךלקחת"חשבתיאמרה,ובקולממני',אותךויקח
אחדים,ימיםעודלנסועצריכהואני ,זמןלוקחוזה ,דרכוןלךאין
הארץ?מןיציאהעיכובצואברםלךהוציאאולייודעת,אינניוגם
ונפעם ,שאוכלככלמהראחזורואניפה,שתישאריניותרבהסו

אתלשמורכדיפתיוןהשליכהאיתי."תבואינאמתאוליהנאה
"אניבהיסוס,יעלאמרהיודעת,""אתלעצמה.נת·חסותה
לעצמיחשבתי ...נוסעתשאתשאמרת ,עכשיולילדים.מתגעגעת
 .•.מלהאףלהגידבלילחוץ·לארץ.שנסעתיכאילואותםשעזבתי

אומר~נדםמהמעניין ...אליומתגעגעים ,עלישואליםנסחהם
מאחוריה,שהשאירהמהלכלהראשונהההתייחסותזוחיתה ,,להם.
וחסרתשבריריתכמהלחושיכלהסאליסאלי.אצללגורנאהאמז

 ,,הביתה,עכשיוחוזרתהייתי"אילושניניהן.היחסיםמערכתבסיס
שללנהלמגינתבקולבמחשבותיהלהשתעשעיעלהמשיכה
אברםעלחשבהובלנה ,,נסח,אותיהורגהיה"אברםחברתה,
עונג.להגרמהוהמחשנה ,כלללהכותהנהגשלאאףאותה,המכה
אתומציידת ,כךאגבסודהאתמסגירהבתמימות,חייכההיא

שערה.מלחמהולהשיבנולהאחזוס nנצקה·חברתה
בךמעונייןלאשהואמוכיח ,עכשיועדאותךמצאלאשהוא"זה

 .תסבלידקואתמקודם,יותרעודלחייךירדאליותחזריאם .יותר
 ,ממנוותתגרשילךלעזוראוכל ,שאחזורתחכיאםזאת,לעומת
והוא ,איתןשיגורואפילואו ,שלךהילדיםלגניזכויותותשיגי

סובהרילא?נעצם,רוצהשאת.מהזההרילפרנסתם.אחראייהיה
 ,, ...הבחינותמכל ,איתרלךמשהיהיותראיתילך

שתוכלמכדיהיומעסיםסאלישללנסיעתהעדשנותרוהימים
יעלשללנהעלדיברהאליה.יעלאתשיכבולממשימשהולעשות
נאחזתוהיאהיא,לשונהההמתנהובזכותאברםאלהשינהבגנות
יעללהשמסדהמידעבכלומשתמשתבדעתה,שעלהנימוקבכל

הרגישהונכל·זאת ,יעללעברהשליכהספוראיןפתיונותאי·פעם.
נסעה ,במועדעימה.בלולבהדגליה,מתחתשמסתבהקרקעאיך
בפיה.מריעלשלסעמהומתק ,כנדבלב

מעספשפשהמעשה.נאפסיעלהתהלכההריקה,בדירהלבדה
 •עדייןידעהלאאשרדברבהםמצאהלאאך ,סאלישלבחפציה
היהלא •במקומודברכלוסידרההמיותמיםהמכחוליםאתרחצה
 ,והחםהרחבבגופה ,אלינסהדהרה •הסדראתשיקלקלמישהו
במוחהאודותיוסאליששתלההרעותוהמחשבותבאברם,ונזכרה
חבקיהנדירההסתתרהאחדיםימיםהציקוה.נסיעתה,שסדםבימים

מסתתרתהעודנהלהסתתר:עליהמהמפניידעהולאוהמסודרת,
הביתה.בשונהתדהמתואתלדאותיכלהנעיני·רוחהמאברם?
משתוקקתוהיאלקראתורצהעכשיואותה,שיכהחשבהלאעכשיו

שלידואתמוליכהחיתהבדמיונההזה!החיבוקסובמהלחיבוקו.
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לבהנמלא ,יעלבהשהציצהפעםובכל ,הקירלידעמדההמזוודה
 •הביתה.השיבהשמחתשמחה:,
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והובלנומהאניהירדנו .-1946בלארץובאתי
-ישרשובואחר·כךושמאלהימינה ,ישר

צעדלפנילפני.שהלךמיאחריהלכתיוקדימה.
 ,לכאןבדרכנוהאניה,על .שלנוהמדריךיצחק,
 ,איתנודיברוסמכות.כוחיצחקהקריןעדיין

למות.הייתיוכשקרובהרעליכשהיה ,תמךביגםלכולם,עזר
 .מכאןאחדקיבוצניקבעקבותיצחקצדע ,אומרבליעתה,
היתר.כלובעקבותיהןוחיהשלומיתצעדואחרי

ובצעקות.בקריאותהתערבבמנועיםסרסורסביב.חיתההמולה
שניים .נעצרנומהםאחדיםלפנימחסומים.כמהעברנוחם.היה

תעודות.הציגאחרמישהועלי.הצביעמהםואחדביניהםשוחחו
יצאנו'מרילקה'.הייתיקודם·מלכה'.יהיהשמישמעכשיו ,לינודע
 .הנמל.את

היההנהגמלוכלך.ולאנקילאהיההוכנסנושאליוהאוסובוס
ובחשאיפתוח,חלוןלידישבתיזזנו.ובהיר·עיניים.שחור·שיער

השנימצידוהגדול.היםהשתרעמאחורינואחורה.הסוףמנסזרקתי
הקודם.עולמינשאר
לחסההשמשערביים.ביןשעתחיתהבקיבוץ.לחדר·אוכלהגענו
בחדרהשולחנותעלהירח.עלהכברההריםומצדלאגם,מעלעוד

הקומקומיםמאחדנוזלמזגמישהואלומיניום.קומקומיעמדוהאוכל
לי.והגישפשוס,לספל

האיש.אמר ,,תה,צקת"תשתי

מישהוכולו.אתולגמתיצמאההייתיומתוק.חיוור ,פושרהיההתה
אמר:

 ,,וריבה.לחםיביאו"מיד
('ריבה'דגיםמגישיםלערב,צהרייםביןכזאת,שבשעה ,השתוממתי
לחםעםסלסילותהשולחנותעלהופיעובמהרה .)'גד'זהבפולנית

דגיםעל'מכריזיםהשתוממתי:שובריבה.עםוצלוחיותפרוס
מרמלדה?'ומביאים

רבווחיהשלומיתתה.ושתובריבהלחםאכלושלנומהקבוצהכולם
ישן.חשבוןאיזהלסגורניסוכנראה ,ביניהן

כאןלארץ·ישראל."הגעתן ,המדריךיצחקבהןנזף ,,"תפסקנה,
 ,,חדש.דףפותחים

גסים,עבודהבבגדיהיורובםבאנשים.נתמלאחדר·האוכל
ספוגותאפורות,גופיותלעורםכבדות,בנעלייםמשונים,בכובעים

השמיעוולעתיםבקולשוחחותה,שתובריבה,לחםאכלוהםזיעה.
קריאות.

שאלה.שמעתי-אלה?""מי
הנשאל.ענה- ,,חשדים,"עולים
נפסקוהשיחותלמרפסת.ומיהרוממקומותיהםכולםניתרולפתע

אתשמעתי .והאזינורדיומקלססביבהחבריםעמדוובמרפסת
מובנות.ובלתיצפופותמליםשסףכךואחר-ישראל""קולהמלים
מאיתנואחדיםלינה.למקומותוהופנינוהארבע''ארוחתאתסיימנו
תחתשעמדהבודדת,מיסהקיבלו ,כמרניאחרים,למשפחות.צורפו
השמים.כיפת

עליהישבתינקיים.מיסהבכלימוצעתחיתהשמיסתיעלשמחתי
בחיוךניגשה,מקומיתאשה .הקסןצרוריאתידיעלוהנחתי
נחוצהשהרשת ,הבנתילבנה.רשתמיסתימעלופרשהשפתיה,
מעשיה,אתסיימההאשהפעם.מדינשמעה'הגנה'המלהלהגנה.

בדעלשמןבקרוב, 1950בקיבוץ,סימון,יוחנן

שכבתיוהתרחקה.פז""חלומותאומתוקה""שינהכמומשהואמרה
כחולים-כהיםשמייםנראוהרשתדרךפקוחות.בעינייםבמיסתי

הרהרתי. ,' ...השמיים'אותםכוכבים.זרועי

עבריתשידע ,שלנוהמדריךיצחק,ויכוח.התנהלממיסתיהרחקלא
מאודו:בכלביקשמהגימנסיה,עוד

משפחהלידלא ,לעצמירקאבל ,קסןהכימקוםאיזהלי"תנו
 " ...צעמיעםלהיותמוכרחאניותיקה.
אותו:לשכנעניסוהקיבוצניקים, ,שיחואנשי
יהיהאתכם.לקלוסרוצים .לעזוררוציםהוותיקיםלך?אכפת"מה
נוח."לך
שלו.עליצחקעמדמבקש!"אנייכול."לא
 .הציעו ,, ,בחוץמיסה"אז
יצחק.התחנן ,,בלילות,לקרוארוצה"אני
כברהאוכלבחדרעצמי.אתשאלתיבעיות?להםגורםיצחקמדוע

מנסיםוראיתיחשבוננועלעוקצניותהערותלשמועהספקתי
לתת ,שלוהבעיותבגלליצחק,עלולועכשיוומתנשאים.חשדניים

 ?דרישותוכבר-באנועתהזה .לנולבוזסובהסיבהלהם
חיתהשמיועדתוהמיסה,קסבהפינהפונתהבלולמקום.קיבליצחק

מנורהועליושרפרףהועמדהמיסהלידלשם.הוכנסהליצחק,
האפשרותועלפרסיתפינהעל-יצחקשלחלומותיוחשמלית.

 .התממשו-בלילותלקרוא
השמייםכיפתתחתבשסחהפזורותבמיסותהקיבוץ.עלירדלילה
אובמקומי.קפאתיממושכות.יללותנמשכומרחוקהעייפים.נרדמו

בדרך:אותנולימדשיצחק ,בשירנזכרתיאז
 " .••אראהאראהאראה-נוגהתנים"יללת
בכיליהזכירוזהתניםיללותשמעתיבחייהראשונהבפעם

והלאה.ממניחיתההשינה ...יהודיםתינוקות
הירחאורלחפש.התחלתיהשירותים?כאןהיכןממיסתי.קמתי
קולואתשמעתיהלול,ידעלכשעברתיגיששתי.דרכי.אתהאיר
 ?כזאתמאוחרתבשעהמשוחחהואמיעםיצחק.של

נשארתי"לובהתעוררות,אמרהיקרות?",תרנגולותירואות,"אתן
משרהאמרתי?מוסד''מנהלמוסד.מנהלהיוםהייתיבגולה,שם,
אינכןכן.כןלי.הציעובג'וינסהחינוךמחלקתמנהלשלרמה

תרנגולותצודקות,אתןבעיניכן?אניוחלשעלובמאמינות?
ולבואשם,אהובהאשהלעזוביכולתיאיך ..•באמתאניכזהיקרות,
השואה,סופותאחריבדרכישנזדמנהנפלאהאשהבלעדיה?לכאן
עזבתיהסיפשואניבחיים.אחתפעםרקפוגשכמונישגבראהש,
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יקרות?תרנגולותלי,לועגותאתןהציוני.האידיאלבשבילאותה
 ,, ...בהחלטצודקותאתן

אלמדבריצחקאתשומעתאנישרקסובמהלול.התרחקתי
שיצאחושב,בוודאיהיה ,אחראדםאותושמעאילוהתרנגולות.

מדעתו.

בשלפוחיתחזקלחץהרגשתילעזאזל?האלה,השירותיםהיכן
מעמד.להחזיקליהיהקשההשתן.
עלנסוךהיהחיוךנקיה.בחולצההאוכלבחדריצחקהופיעלמחרת

ניסהואפילועודד,לשלומו,שאלמאיתנו,אחדלכלניגשהואפניו.
שלמיקומםאתידעומשפחות,אצלשישנואלהלהתבדח.
שימוש',לביתאדזקקשובהבאבלילה'אםסובים.היותרהשירותים

הבורותרחוק.ללכתאצטרךאםגם ,ביותרלנקי'אגש ,חשבתי
כמו ,כמוהםביקורת.לכלמתחתהםהלוללידהאלההמסריחים

רנות.הזכרצפושובכורחיבעל ' .•.ב

הולכיםכבר!"בואישלנו.מהקבוצהמישהוקרא-מלכה!""מלכה,
עבודה."בגדישםמקבלים .למחסן
אני.זאתש'מלכה'שעיכלתי,עדזמן,עבר
במהירותעבריתלמדנושבת.בגדיוגםעבודהבגד'כברליהיו

צריך ,בארץ·ישראל ,שכאןיצחקשליוהספותלמרותמדהימה.
ביניהן.לריבושלומיתחיההמשיכוחדש,דףלפתוח

בנפר.דמהןאחתכלאתשאלתירבות?"אתןמה"על
למדנית,בחורהחיתהחיההמריבות.סיבתמהלהסבירידעולאהן

עודידעהועבריתבינינוהמבוגרתחיתההיאכם. nתלמיד·טיפוס
וזריזהחרוצהמעשית.יותרחיתהלעומתהשלומיתמחוץ·לארץ.

בהעדרוגםלעבודידעההיאמאו.דמפותחאסתטיבחושומחוננת
עוררהאמת,אתלומראםזה,כלנשיותה.אתלספחידעהבית,
שלומית,התקשתהבלימודיםרקוקינאה.התפעלותאחריםאצל

אפשרויותינוגםאךלה,לעזורניסינורע.בכיהיהבאולפן'ומצבה
יסודותהיינוחסריםכיעד ,בחיינולמדנומעסכה .היומצוצממות

קלתהיתההיאבלימודים.קשייםהיולאלחיהרקלמידה.והרגלי
תיקנהואפילוהמוריםעםהתפלספהבקלות,התבטאהתפיסה,
חיהאבלבלימודים,לעזרתהזקוקהחיתהשלומיתפעם.לאאותם
עלהיתהמישלידהיודעמי .לעזורידעהלאאורצתה,לא
בקיבוץ.לחברותמועמדותןאתהשתייםהגישולועליונה,ה

אתשאפילוייתכןנוקשים.היובקיבוץכחברלהתקבלהתנאים
 .כחברמקבליםהיולאהמדריךיצחק

'כובעשנקראמשונה,וכובעעבודהבגדייצחקגםקיבלבינתיים
בעבודה.השתלבנוטמבל.'

בדיקותלעבורחייבמאיתנואחדשכל ,לנוהודיעומהזמןכעבור
היהלאלבסוףאך ,שיכולתיככלמהבדיקההתחמקתירפואיות.

שם.להתייצבעליוהיההקיבוציתלמרפאהתורקיבלתימנוס,
 ,סיפרולפניכאןשהיוהחבריםהחובשת.פנינהליחיכתהבמרפאה

בידשםשולטתהחובשתפנינהרקרופא,דואיםלאשבמרפאה
שדהלעבודתמיחולה,ומיבריאמי ,ולחסדלשנסמחליטהדמה,
·הבראה.לביתומי·חוליםלביתמישירותים,לעבודתומי

לאחוד.אסופותהבהירותשעדותיהגוף,מלאתאשהחיתהפנינה
רציני.פניםובסברלבןבחלוקאותיקיבלה
"שבי".

ישבתי.

 •הלידה"ותאריךמקום"שם,
לכךראיה ,בגיליוןסימנההיאאך ,לדברליהיהקשהאמנם

לשאלותיה.שעניתי
פנינה.שאלהבמשפחה?","מחלות

עניתי.לא
הורייך?"מתו"ממההחובשת,אותיעודדה ,"נו"

שתקתי.

בילדותשעבדתיהמחלותעלשאלותהציגההיאאחר·כך

זהלהיזכר.יכולתילאהאחרון.המחזורליהיהמתיוהתעניינה,
והתבלבלתי.-ארוכותהפסקותהיוכי ,מסובךהיה

חשדני.מנסאליוהפנתהפנינהשאלהרועדת?",את"מדוע
הכניסההיאלה.לענותמהידעתיולארועדת,שאניידעתילא

לדבר.מהצורךאותישחדרוזהלפי,מד·חום
רוצהאני"אבלדקות,מספרכעבודפנינהקבעה ,, ,לךאין"חום

שבוע."בעודשוב,אותךלדאות
האוכלבחדדאליניגשההיאשבועכעבודאבלשתשכח,קיוויתי
ואמדה:

בבוקר."מחדתיכנסילמרפאה.אלילסוד"עלייך
מהכורח.להתחמקבתקווהמלמלתיעובדת,""אני
שלך."העבודהלמנהלפתקלך"אתןבתוקף.אמרה ",דבר"אין
בסקרנות.אוזןהיסולשולחןחברי
למרפאה?"אותךמזמינההיא"למה

ויצחקהאוכל,מחדרבדיצהוהסתלקתיקמתיבכתפיי.משכתי
 .בעקבותיהמדריך

בפאתיעמדנוזומולזהמהריצה.מתנשףשאללך?"קרה"מה
פרדס.

לבדיקות."אותילשלוחרוצההיאיודעת.לא"אני
בהיסוס:שאלכךאחרשתק,ציחק
לפרדס?"להכנסרוצה"את
רוצה."אינני"לא.

החובשת:פנינהליגילתהשבועותחמישהכעבור
זה?"אתיודעת"אתוהוסיפה:בהריון","את

לאמרחלם.שיתוקהשתלםהמכווץגרוניעלמלכת.עמדלבי
רפה."לאיימלמלתיבשלילה.ראשיהנעתיהגה.להוציאיכולתי
חייכה:פנינה

 11 •לךשקשהמבינה"אני

היאלדבר.יכולתילאאבללהסבר,חיכתההיאהלם.מוכתעמדתי
ואמרה:מעסהתרככה

בשעהבואיאליו.בתוראותךארשוםרופא.כאןיהיהחמישי"ביום
עשר."

ייתכן!לאזהמיסתי.עלוהשתרעתיהלכתי
שעהמדילהתרכז.יכולתילאללימודים.הלכתילאיוםבאותו
שוםהגאולה.באהאםלדאותהזה,המבחילהשימושלביתרצתי
אותיואילצהתחתוניאתלכלכהרגילההפרשהרקקדה.לאדבר

שהרופאבתקווה,נתליתילשווא.אךלדם,ציפיתייום.מדילכבסם
החמישי.ליוםדעימיםספדתיהחובשת.פנינהשלבסערתהיבחין

בחמלה.הרופאביהביסבמרפאה,חמישיביוםכשהופעתי
 •אמד ,, ,מאודצעירה"את

נעתקוהמליםאבלצעידה,שאניהדברסובלאאם ,לשאולרציתי
אודותי.פרסיםהוסיפהפנינהבכרסיס.משהודשםהואמפי.

לאותהנהנהופנינההרופא,אמד ,, ,בקיבוץשאת ,מזללך"שי
די.כלאחד,,אמדהקלה,לאבכללהזאת"העלייההסכמה.

הרופא.הוסיףאידיאליססים,"לא"הם
בראשוכיסאלהסיחחשקביהתעודדדבריהםעלורוגזכעסמדוב
ודיברוהסתודדוהםהחובשת.עםחשבוןלסגודכךואחדהרופאשל

לשעותדמישמאוחדהרופא,קבעואחר·כךאשמע,שלאכדיבלחש
דבר.לשעותכבדיהיהאפשראיהכיבלאוכיגינקולוגית,בדיקה

בכרסיס.הכולדשםהוא
החובשת.אמדה ,,לביקורת,בואיחודש"בעוד
הדישונות.ובהשערותבמחשבותהתייסרתיקשה.חודשעליעבד
תוצאהזוהאםהדבר?קרהזאתבכלאיךאזהדקושה,מדיהלאאני
שניסיתיאומללה,תקריתבאותהבאגיה, ,אזההוא,המגעשל

בשפלהייתינורא.דערע,אזהדגשתילמחוק?להדחיק,להשכיח,
ונצמדאותיליםף ,זרגבראליניגשאזונפשית.גופניתהמדרגה,

'זהויתר:לאהואאךרציתי,לאאמד.לזעור,רוצההואבגופו.אלי
סמרסוס.כמוהתנגדות,כוחחסרתחלשה,הייתיאמר.מרגיע',
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הפשחלכ .לשכוחורציתימעורפלתמסושסשת,הייתיאחר·כך
י.תלמשח ,יעצמאתלשכנעניסיתי ,סבלתישממנההיםמחלת
 ,רקובבלילה.באותו·יםממחלתסבלנובאביהשרבים ,הסתבר
ליהיהרעכך'כלשלומית:אמרה ,הסיפוןאלויצאנולנוכשהוסב
 ,ותיאקביחש ...מישהועםמגערציתיכךוכלמקוררעדתיבלילה.
גנב,מוכיהרגשתכראוי?שמעתיהאם ' ...לבואלאותישייאמץ

דברילעהבימגחיהאתשמעתילהפתעתיהכובע.בוערראשושלע
ופניתמהצהיעק'שזאת ,עצורבכעסאמרהמבינה','אנישלומית:

טוןותובאנאמרודבריהממך:מבוגרתשאניתשכחי,אלאלי.
ה:פוהוסית,ישלומאלכללבדרךפונהחיתהשבוומתנשא,תוקפני

הןית,מלושענתהמהזוכרתאינניאותי.'תרגיזיואלתתערבי'אל
הייתיאלושובכדגשתקתיביניהן.דבריםחילופיהיותמיד

שלהעתיקבלאחר ,עכשיולילה.באותוקרהבאמתמהבטוחה,
שתוהחובהרופאושמאכמהשברתי.הכולשחזרתיהחובשת,פנינה

הטועים?הם

יה",ח" ?עץיילהתמיעםלספר?למילשאול?מיאתלדבר?מיםע
עלתבודאיבואיה ,בקבוצתנוהמבוגרתהיאחיה.זאתבכלחשבתי.
ממני.יותרניסיון

דוחפתילה,בחאורזתמצאתיהחיה.עםלדברוהלכתיאומץאזרתי
 .ישןתיקלאיזהמקומטיםדברים

יפתחתבטרםעודחיהאמרהללמוד,"הולכתמכאן.הולכת'אני
סתםינאןכארושלים.יבבאוניברסיטהממש,"ללמודפי.אתאני

 ,,הזה.בקיבוץמתבזבזת,
ממהיטה,סרבילאונתתקבלאיךשלה;בענייניםהיהמלאראשה
לענייןולכיאיךוכי .ושתקתימולהעמדתי .תגוראיפואתחיה,
לארוזסיימההיאבינתייםלשתוק.מוסבשלי?המצבעכשיואותה
העלוב.תיקהאת

ייןמענאלהיתרוכל-ללמודרוצה"אנימתנשפת,אמרה ,, ,"זהו
אותי."

תמיד ,ןאתכמכירהישאנ"מאז ,שאלתישלומית?"עםיהיה"ומה
 nניח.ןהייתן

 "ד.בלרלהסתדעליהיהיהממנה.גם ...משתחררתאניסוף"סוף
 ,חייהןסיפוראתידעתילאבאביה.הכרתישלומיתואתחיהאת
תיבהאאל ,לדעתיבלגםאךביניהן'היחסיםסיבליהיהברורולא
לאודיסאתידעתי:אחדדברדבריה.אתחיהאמרהשבוהטוןאת

הצלחהלהאיחלתילשלום,ממנהנפרדתימה.ויהי-אצלהאפקיד
 .מועקותיאתעימינושאתלי'והלכתי-

 ,'ונכנמש'וןלכיופניתישלבסוףעדהמשק,בשביליסובבתיזמן·מה
 ,תוסמיהאחתלידכשעברתיבשטח.הפזורותהמיסותלכיוון
היאגםעצמה.בתוךמכורבלתלבדה,שישבהבשלומית,הבחנתי
להשאוליחשבתי,לרגעלקראתי.ובאהקמההתיישרה,בי,הבחינה
יהנישעראיתי,לזו,זוכשהתקרבנואולם,סודי.אתלספראוכל

ישועה.ליתצמחלאמכאןשגםידעתי'שובואז •מבכיאדומות
לךרלספמוכרחה"אני 1אותילעכבשלומיתניסתה nרגע,"חכי
ד"ללמומוכרחההיא .דברשוםלהאכפתלא ...נוסעתחיה ...משהו

ה,למלחממתכונניםשכאןלה,אכפת"לאובלעג,בכאבהוסיפה
המלבכללהאכפתלאחייהם.אתלהקריבעומדיםצעיריםשאנשים

 " .••איתיקורהמהלאחרים,קורה
ודדעייהשווידובתקווה,חרש,שאלתישלומית?"איתן'קורה"מה
אמרה:ואזארוךרגעשתקההיאבפניה.להתוודותאותי

שישו'ראמאליהם.אותילקחתרוציםמתל·אביברחוקים"קרובים
אהי " ...הציעולכןיודעת,אתילדים,להםאיןבשבילי.מקוםאצלם

לעניין:מענייןקופצתבשסף,לדברהתחילה
היפההבחוריודעת,אתגיורא,במשק,וכאן ..ואחותאחהיו"ולי
םולכ ,למלחמהילךמהאימוניםלאימונים,הולךהוא ,הצברהזה,
דייןעהגיעושלאאף .שלנומהקבוצההבחוריםגם ...למלחמהילכו
ללכתעכשיויכולהלאאנילכןהבחורות.וגםשמונה·עשרה.לגיל

אלדברשוםלהכייכולה,חיהרקמתל·אביב.האלהלקרובים
זהגם ,'סבונים'שאנחנועלינואומדיםבמשק, ,כאןאםגםאכפת!

לה."אכפתלא
 .תועצואםהסברילקבלסירבההיאשלומית.אתעילהרגניסיתי
היהההזארויגלולעשות.מהיודעתלאוהיאלהסובשלאאמרה,
הואלאב .זרעוהיהזהמלים,כמהאיתהמדברהיהעליה","םש

 ...נשארתחיהחיתהלוגםלכיוונה.מנסמעיףאינואפילו
ותהאתיבזעעמוקות,נאנחתיעצמה.בתוךהתכרבלהשובשלומית

סודי.אתלהגיליתיולאהקשיםלבטיהעם
ת,קשויכהלעבודותהתנדבתיקרה.לאדברושוםחלפוהימים
בחדד·האוכלהדהעבוסידוראתעורכיםשהיוהעבודה,סדרניאבל

רילהסתשתדלתממולםכשעמדתיביניהםמתלחשיםהיובערבים,
 :םיאומריווהלחם>הרבהאכלתיתקופה(באותההגדולהבטניאת
 ,,קלה.עבודהצריכה"את

או ,הקיבוציטבחבמענקייםסיריםרחיצתחיתההקלה''העבודה
 ,שעותשמונהגיהוץ:אוהמסונפיםהציבורייםבתי·השימושניקוי

יתינעשוהפעייהייתילשעה.מעומלנותחולצותשתים·עשרה
יאצלונשארתנאמרוהלאהמליםכלעצבים.פקעתכמומתוחה
וגדלה.הלכהותפחה,הלכהוהנסךבנסן'
איתי.קורהרעשמשהוהרגישיצחק

במשהו?"לעזוריכול"אני
ירציתאחד.דםאמכליותרהואחשבתי.כן,אולינפגשו.עינינו
לאהמליםאך ,הפפתחתיבמרפאה.ליאמרומהקורה,מהלולספר
הןושוב " ...בכן"ואמדתי:מתוכי,אותןלדלותניסיתיממנו.יצאו

לעבורהצליחואללגרון'כברשעלואלווגםכבסניעמוקנתקעו
וברקותלחסרילחיוהבושה.המצוקהבמחסומינסגרגרוניהחוצה.

בשמיכתמכוסהההמיסהעלישבנופטישים.מכותכמוהדםהלם
גם .פיסגוראתשאפתחחיכהבסבלנותבי'האיץלאהואסוכנות.

מאמץמרובבר.לדעליוןמאמץעשיתישובושתק.נבוךהיההוא
 .אוצילאהמליםאבללראשי'עולהשדמיגשתיהר
המשיךהואחק.יצשלפניוהבעתהשתנתההארוכההציפייהעם

גהונחיוךעצמולחייךהואעו.דלראותנימבלי ,מולילשבת
בו.אחזהתרגשותוההחומותבעיניוריצדווצלליםאודותומבויש.

עונההייתי 'ילותבתכחיתהלותבוא?שלישגניהחושבת"את
אותה?להביאאוכלןלאאבלשתבוא.השעה.הגיעהשכברלה,

אשרעדן,יותמתצרפתבעודשתשבתזוז,שלאלא,ללול?
בפרחים,אותהאקבלזואלעצמי.חדרלייהיהאשרעדאסתדר'

 " ...נפלאלהסתדרנוכלוד'נעבשנינו
הואסודי.אתלואספראשלידעתי'כבדמאובנת.מולוישבתי
שאל:בחדדהועתלפברשנקולולמרחקים,דרכיהביס
 n •••אחראישהיאללייטפלאשרקלי?תחכהשהיאת,בחוש"את

בלבלמציאות.אותנוהוהחזירהפרדסמןבאהחמהרוחזהברגע
שאריותאתמחסלתותשמייבהדוחאיך ,ראיתידואב

יושתלתמאירופהיהבאתםיהעזרתאשהעדינים,ביבי·האנועמפ
מהפרדס,חוחינדי~לנחירייהביאהרוחהתאויסתי.מלידאותם
פורחות.תוידושקריםדצעי·הריח

םיהמלאלהוהיוליצחק,אמרתי nתבוא,והיאלךכהתחסחנא"הי
פג-ביולאבודוברשכיווןזו.ישתנוגבפמפיאוצשיתהראשונו

ללולחזרהואם.ידידכינפרדנולדבר.יכולתיושובהמתחאצלי
אחרות,קשובותיםינאוזלושבאיןייתכן,לתרנגולותיו.שלו,

העומדתילמיסתיתזרח ,ניםפכלעל ,אניאליהן.לדברהמשיך
האהוביםהאביבי·נמועפקמלונבלוידהעלהשמיים.כיפתתחת
עלי.
 .שלולילהירדהקיבוץעלסביב.היהשקס

מסחררתבעוצמהורבהבצפיפותהאירועיםהתרחשואחר·כך

אוכללאתיהם.ולומערבבבשספנובודדיםוכאנשיםכעםונואנח
לסוף:עיגואאדלגכןעלזה.קצרבסיפורהכוללפרס
כהיחהואבגולה.שארהנהיאן.אלכהגיעהלאיצחקשלותאהוב
שתמימותוזקןשיאאכשהו-היוםגםלמעשהרבות.ניםשלח
ממשיךהוא-סבאוםלבניאבוהואובספקנותיניותבצלהגלגתה
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עםזהות(שהיאהמקוםלביןהמספרתבין
היא·מרחב>תרבותעם ,ארץעםאדמה,

לאהיא ,כאןהנשיתהחוויה ,לפיכךאחת,
אלא ,בדיוניסיפורימרכיבבבחינתרק

גורישאםכךעדותי.פונקציונלימרכיב
ליניאריהיסטוריכתיעודעצמואתמספר
אתשפרהשימספרתהזאת,המדינהשל

תחייתשלמחזוריריתמיכתיעודעצמה

במליםאוחלילה;וחוזרומותוהקמום
הקונספציהאתתוקפתשפרה,שיאחרות,

ועשתהבית,לבנותשהתיימרההגברית
ספינהדירות,<מלון ,,ביתליילאאותו

 ,"המקום"תמידהיאהאשהבעודוכדומה>,
פוליטייםממשליים,שינוייםשלהתניהללא

לאומיים.ואפילו
 ,זואחרונהבהבחנהכך:אומרולסיום

גבר·מספרביןתפקידיםחלוקתמשתמעת
האפופיאהשלבהצגתהאשה-מספרת,לבין

שאשה-מספרתנראה,ואכןהישראלית.
להתחרותמעניינהזהאיןלעצמה,עת.המרד
בספרותקבעשהואהמרכזעלהגברעם

עלבוןאתכומרןכהנאעמליהשתבעה<כפי
כ"עזרתאותהבתארההסופרת,ממעד

שלעניינההישראלית>:הספרותשלהנשים"
משלה,עמדהלהציבהואאשה-מספרת

משלה.מרכזיותוממילאמשלה,פואטיקה
הצליחואכןשפרהשישלהחולרחובסיפורי
 •זו.מרכזיותלבנות

 ..... 31מעמ·סוף

האיסלאם.רחםאלהמרעב
בחוגיםבמפגשי-מסגדים,השתתפותן '·•·

בהשראתשקמורבים,נשיםובארגוני

לדוןלהןמאפשרתהאיסלאמיות,התנועות
לנשיםספציפיתהנוגעיםבנושאיםביניהן

בהםשאין ,כמובן ,בתנאי ,בסביבתן

אףבהןיש •וערעורייהתגרות"שלמנסיםאל
שאינןלגבריםלהינשאהמסרבותכאלה

דיים.סוביםייכיימוסלמיםבסביבתםמוחזקים
עםנמנותשאינןהנשיםמןרבותלגבי

ייסובותפעםלאמקהותהעילית,שכבות
שלעוצקהאתהאיסלאמישבפתרוןההנאה"

בסבלהמשופעתהיום·יומיתהמציאות
רשמיתהנשלטותבארצותבייחוד ,ובדיכוי
איראןובראשןהאיסלאם,חוקתעל·ידי

בגילוייהושונהפחותהובמידההשיעית,
הסעודיתבערב ,בסודאןגםומגמותיה

הסופרתובפקיססאן.בלובוגרורותיה,
במחתרתשחייתהבסדיןתסלימהמבנגלדש,

עליהשגזרוהמוות,דיןגזרמפחד
מחאותיהבעווןהקיצוניםהמוסלמים

מהווההליברליים,ורעיונותיההפמיניסטיות
מורכבותבשלזו.למציאותמובהקתדוגמה
החוגיםבקרבגםלמצואניתןהרקע

האיסלאםבארצותעצמםהפמיניסטיים
דא,יסלמית.לתנועהביחסמקוטבותעמדות

האםבשאלה,קשורההעיקריתהמחלוקת
מחדשפירושמתןלמעןלפעולעליהם

רפורמותבאמצעותהאיסלאםלמקורות
עלגםשתענינהוהדרגתיות,מתונות
ושלפשוטותנשיםשלהתרבותייםצורכיהן
 ,ופיןלחילהאיסלאמיות;התנועותחסידות

תביעתם-עלבתוקףלעמודעליהםהאם
שללענייןהאיסלאםיהפוךלפיה ,לחילון
יותראו<פחותבלבדופולחןאישיתאמונה

ביןבשעתו).אתא·תורקשלהדגםלפי
שהתנועותהמעריכים,ישהחוקרים

בהכרחלאהרדיקליותדא,יסלאמיות
משיכתןכוחאתבעתידגםמרנה wת

בבחירותכיוםהצלחתןהעכשווי:
ביןמוסברת,שונות,בארצותדמוקרטיות

פוליטיתמחאהשלבמניעים ,השאר
אוכושלים,משסריםנגדוחברתית
החדשות,הכלכליותהמציאויותמושחתים.

במספריםהתיכוןבמזרחנשיםנכנסותבהן

ואלהעבודהמעגלאלגדליםוהולכים
יוצרותהןאףהציבורית,הפעילותתחומי
שלכוחןאתולצמצםלנטרלהעשויתהליך
וקידמהכלכליתצעמאותשכןאלה,תנועות
 ,בפועל •מרכזיתפקידבכךממלאותלנשים
הפמיניסטייםהחוגיםשלהחקיקהמאבקי
האיסלאמייםהמתקניםושלהחילוןתובעי
בעיקרםהם ,יחדגםהאשהמעמדבנושא

בניסיוןבינתייםומתרכזיםדפנסיביים

בהסיטואציה,ליצירתהדרךאתלהכשיר
כוללהשכבות,מכלנשיםזכויותתקודמנה
הנמוכות.

משהואיותר~תחום,ההיסטורילמחקררשא

חותרהואפרגמסייי,ייתרגיללהיותמנסה
שללמצבןהגורמיםשלולהבנתםלאיתורם

אמונהמתוךוהקרוב,הרחוקבעברנשים

הנוסחהלמציאתלסייעכדיזובהבנהשיש
יצויןבהווה.ומעמדןחייהןתנאילשיפור
שלומתרחבתההולכתשהשתתפותןלבסוף,
אתשעשתההספרותית,בכתיבהנשים

החלבעיקרשלההראשונההדרךפריצת
במצרים,ובייחודהקודמת,המאהמסוף

שלעצומהחשיבותבעלגילוימהווה
 fחברתיים·מכשוליםעלברות Tהתג

פריצתבכיווןואידיאולוגיים,פסיכולוגיים
התעוררותתופעתוחיזוקהבידודמעגל
בחברהאלנסאאיה>(אלנהציההנשים

 • • T •בכללותה.המוסלמית

מקובלעממיכתחליףכאןמשמש•ערביה·המונח *
·~סלמית·.למונח

ביבליוגרפית:המלצה
הוצאתהתיכון:המזרחערבייבר:גבריאל , 1

 1960המאוחד:הקיבוץ
מאמריםקובץהתיכון:המזרחבתולדותנשים , 2

הוצאת<אנגלית>:בארוןובתיקדיניקיבעריכת
 1992ייל:

הערבי:בעולםהאשהמעמדסרו~יי:מגדהד•ך , 3
ביתיהיהודי·ערביהמכוןהוצאתי 21-מידעדפי

<פופוליר>בדל
שלבאנציקלופדיה<אשה> MAR'Aהערך , 4

(אנגלית>א,דיסאלם
s • במצרייםהנשיםהתעוררותבארון:בתי-

 1994ייליהוצאת<אנגלית>ועתונותחברהתרבות,
<אנגלית>באיסלאם;וחברהמיןןם: Qמ~ב. , 6

 1993קמברידגיהוצאת
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עלהעיבה ,הדרךכללאורךאותותסכלההזאתצהיפייהלחכות.
-ולבסוףקיצוני ,מוזרנהיההוא •זימנושהחייםוההשגיםהשמחות

בתשובה.חזר

עומדתמהודרתומכוניתהארץבמרכזיפהבדירהליגרהאניואני,
היהלאוכלוםחסדת·כלכשהייתיבאלה,רציתיכךכלביתי.ליד
הבלהאושר.שלחיווריםתחליפיםדקשאלההבנתי,עתהאולםלי.

הבלים.
היאעכשיויפה,מדזקנתהיאחיה.אתפוגשתאנילפעםמפעם
קריירהחייה,כלשלמדהלמרותבנעוריה.מאשדמסודרתיותר

עםשלמהשהיאנראה,אבלמוזרה,דיהיאעשתה.לאאדקמאית
ליונדמהרקאוליאומתייסרת.ואינהצעמה

אתבהלהכיראפשראיפעם.מדיפוגשתאנישלומיתאתגם
ובלהשמנההיאלפנים.שחיתהוהחרוצה,הזריזההחיננית,הנערה

ותפלותקסבותדאגותקלפים.במשחקמבלההיאזמנהרובואת

חייה.אתממררות

אחריאותי.אכזבהחולמנייצחקגםעימן.בידידותענייןליאין
כציפייהלתרץהתחילהמתמדתציפייתואתבתשובה,שחזר

הציונות,מזבחעלאהבתואתהקריבבנעוריומוזר:מהלמשיח.
למשיח.הציפייהלמעןהציונותאתהקריבובבגרותו
גםהאםתמהה,אניובכמיהות,בגעגועיםשרויהשינה,ללאבלילות
המשיכולולמוזרים,הופכיםהיומתגעגעת,אנישאליהםאלה,

לחיות?
מרעותה,שונהמהןאחתכלולתפארת,·יפות ,ילדתיבנותלשוש
איננההבכורהמזה.זההיושוניםאמיילדהאשדשהילדיםכפי

תועותשאוליוהיקרות,הרבותהנפשותלכלהצטרפההיא •עימנו
 •היקום.בדרכיהן

אוריראהושם,ידהוצאתבשלכ,תנעזריםעקביהמריםשלהראשוןפסהר
 :באנגליהקברוב,

) An End To Chidhood; (Vallentin Mitchel - London 

43 
 ' 94ספטמבר-אוגוסט



f J 11 • 1 ! ו l, CE; 11J I 1ו :i 1 &1 · i f :6 f , f :1 · f :1 

 •אמנות •ת·אטרון •ביקורת •חכרה •

שקוראמה-עבריתספרות •

העולמיתהספרות.מיטב

האיזורספרויותעםהכרות ~

חברתיתמעורבות ~

ביותרהיפההמתנה

השנה.לראש


	txu-oclc-4202480-175-176-001_am
	txu-oclc-4202480-175-176-002_am
	txu-oclc-4202480-175-176-003_am
	txu-oclc-4202480-175-176-004_am
	txu-oclc-4202480-175-176-005_am
	txu-oclc-4202480-175-176-006_am
	txu-oclc-4202480-175-176-007_am
	txu-oclc-4202480-175-176-008_am
	txu-oclc-4202480-175-176-009_am
	txu-oclc-4202480-175-176-010_am
	txu-oclc-4202480-175-176-011_am
	txu-oclc-4202480-175-176-012_am
	txu-oclc-4202480-175-176-013_am
	txu-oclc-4202480-175-176-014_am
	txu-oclc-4202480-175-176-015_am
	txu-oclc-4202480-175-176-016_am
	txu-oclc-4202480-175-176-017_am
	txu-oclc-4202480-175-176-018_am
	txu-oclc-4202480-175-176-019_am
	txu-oclc-4202480-175-176-020_am
	txu-oclc-4202480-175-176-021_am
	txu-oclc-4202480-175-176-022_am
	txu-oclc-4202480-175-176-023_am
	txu-oclc-4202480-175-176-024_am
	txu-oclc-4202480-175-176-025_am
	txu-oclc-4202480-175-176-026_am
	txu-oclc-4202480-175-176-027_am
	txu-oclc-4202480-175-176-028_am
	txu-oclc-4202480-175-176-029_am
	txu-oclc-4202480-175-176-030_am
	txu-oclc-4202480-175-176-031_am
	txu-oclc-4202480-175-176-032_am
	txu-oclc-4202480-175-176-033_am
	txu-oclc-4202480-175-176-034_am
	txu-oclc-4202480-175-176-035_am
	txu-oclc-4202480-175-176-036_am
	txu-oclc-4202480-175-176-037_am
	txu-oclc-4202480-175-176-038_am
	txu-oclc-4202480-175-176-039_am
	txu-oclc-4202480-175-176-040_am
	txu-oclc-4202480-175-176-041_am
	txu-oclc-4202480-175-176-042_am
	txu-oclc-4202480-175-176-043_am
	txu-oclc-4202480-175-176-044_am

