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האחרון:בזמןהשופיעוהחזקיםהספרים

:;כרויב~ןו,כ~רךא iק /!:)לים:זלים ryל i"ק
 /וע.לזק~ליבןשש [lלח.ש iל /רהז

דש Iהמדרשבביתזה iינ eשבשעורי
 T T ' '- ,, .. :• / ם;ל~~ 'יו,;ס•~שו,

-ראובביאהרןסרן·לרבנשטיין:נליי
פועלים;ספריתהרצאת ;ומנוגרפיה

עמ' 300 ; 1994

עוסקהמונוגרפיהשלהראשוןחהקל
ואונני,שלהתרבותיתבביוגרפיה

העוסקהשני'לחלקעומקוממדכרקע
שעסקה ,סדןניליעצמה.בי:זירה
בספרותהדקדנסיותבי:זירותבמיוחד

ירושלים·"בעדמתמקדתהעברית,
נקסעההמונוגרפיהכתיבת .וב·עצבון"

סדן·לובנשסייןנילישלמותהעם
 ,לאוריצאהכעתורק , 1985 •ב

 .ליפסקראבידב-פתח·דברהוסיף

גולן;ירוןהרצאת ;הד :אלימלךדרור
עמ' 106 ; 1994

קצריםברובםאלימלךדרורשלשיריו
ותמ:זיתיים.אימאז'יססייםמאוד,

מתוךיומיוםבחומריעוסקאלימלך
מעולםמושפעשבסיסהמנסנקודת

אירונית,לעיתיםוהיאהאמנות,
 /המנצנציםת iר i"האהגותית.לעיתים
i:נ~י וס~~ז· n . / ך;ר' ~~~~~לא• I 

 ,, /ןלו iJךים i~ז /ל:;כ~י iJהz;ו

שלום;בחבליהגררכי·גרין:אבהרם
רכס;הרצאתוהשלם;הלשוםעלמסות
עמ' 177 ; 1994

השלוםכאספו,קדהנותוריזווכותמסות
בי:זירותוכן,שונים,מכיווניםוהשלם
כוללת>;תזהתחת(לאלגופןדשנות,
וההיפך'היהודיבעיניהערביתפיסת

לנופליהיחסעצמית,הזותאחרחיפוש
הילדיםבספרותהמתרחשהמלחמות,

אינסגר:זיהלבי:זוערעיונות ,והנוער
בחינוך.

מאסף ;) 4 (ישראלבתקומתעיונים
והמדינה;היישובהציונותלחקר

בנגב;בן·גררירןאוניברסיטתהרצאת

 622 ; 1994גינרסר;פנחסר"רער:ךו
עדב

בתהליכיםהעוסקיםודיוניםמחקרים
בעיותישראל'מדינתלהקמתiדשבאיו
חוץמדיניותוקליסה,עליהביסחון'
וחברה,תרבותכלכלהחייופנים,
עםיחסיםבמדינה,הערביהציבור

התפוצות.יהדות

 ;) 16 (במעברכרית-המועצותיהודי
עמ' 230 ; 1993פריטל;דוררעךר:

שםהמועצותבריתיהדותעלפרסומים
 1976ב"הופיעהראשון(הקובץוכאן.

בברה"מ).היהודית"האינסליגנציהבםש

כירושלים;קפקארגן:אביגדור
עמ' 93 ; 1994פועלים;ספריתהרצאת
סיפורים"ירושלמיים",סיפוריםקוץב

הפנססיהמתערבתבהםקצרים,

קפקאוסבעי:זורםבאופןבמציאות

ביןונעלםלירושליםברכבתמגיע
אוליעוברסובדיבוקהכותל,אבני

אחת,ירושלמיתבמשפחהבירושה
 ,דייריוגורלעלמשפיעיםהביתקירות
אךוהונוזכרונואתאשיבדוינאיחייס

ועו.ד-מנוחהאצמ

לרריא.שלרםעורכים; ;) 2 (חוליות
אוניברסיטתהרצאתיצחק;ברחיה

תל·אביב;ואוניברסיטתחיפה
 283 ; 1994הרוח;למרעיהפקלוטה

עדב

וזיקותיהיידישבספרותלמחקרדפים
העברית.לספרות

-חלפיאברהםשירתלרז:ציב
המאוחד;הקיבוץהוצאת ;מונורגפיה

עמ' 224 ; 1994

-המודרניססיםדוררקעלע
חלפי,ארבהםנחשבשלונסקי·אלתרמן,

עלשבאמהבמיוחד'בולסלאמשורר
במונוגרפיה,המדינה.בדורתיקונו

היהלאחלפיכילוזצבימראה
תוסיבםע"מודרניסס

תסיפכת , .,אקזיססנציאליססיות

מיססיקןאםכיהמקובלת,הביקורת
שלתוצאההואהעני'"'העולםמודרני.

שיריתהבעהגםנבעהומכךעני'·אל
וגינוניצורניברקללא'עביה',

הפתעות·.

לישועה;חורבןכיןשביר;אילעזר
הקיבוץחיים";בןחילל"ספריית
עמ' 264 ; 1994המאוחר;

בזמנה:לשואהחרדיתהגותשלתגובות
היהדותידיעלהשואהבהבנתהידלמה
הגותי,מגווןלי:זירתהביאההחרדית

אליעזרעליה.שבאבשברלעמודכיד
הבולסותהדוגמאותמןמביאשביד

החרדית.הדתיתשבחמשהב

החכרהעתכתבהחדש:המזרח

מ.יעקבעורך:הישראלית.המזרחית
מאנגס;הרצאתלח•;כרךלבראו;

עמ' 210 ; 1994

הערביםשלבספרותםעוסקהגיליון
שמואלאלעד'עמיכתבו:בישראל.

 ,כוכביעמיתחנהגנאים,מחמודמורה,
מתתיהו ,חברחנןנויורס,אנג'ליקה

אל·אקסם,אפנאןשניר,ראובןפדל,
כוללג'ובראן.סולימןקנאזע,ורג''ג

עמיאורח:עורךבאנגלית.תמצית
אלע.ד
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גדולהבעירקטןרחוב
בר·חייםיעקב

אםגםגדולה.בע•רקטןברחובגרת•שנ•םלוש-
א•נןזרה,ע•ראותהאלאות•שהב•אוהנס•בות •.·::''; .... ' .... :· ... : ~-".
לחסוךלנכוןאנימוצא ,כשלעצמןענייןמחוסרות ... , . . ,

בהןשמעורביםמשוםזאת,הקורא.מןסיפורןאת

עלאסוןלהמיטהעלוליםומסובכיםעדיניםעניינים
לישימשורחובואותועירשאותהאצייןאםאפוא,דירבים.אנשים
סביביהנעשהעלעיןלפקוחאלא ,ממנידרשוולאזמנימקלס
הבריות.כלפיחשדןולהיות

אפורבסוןשלמוצקהמקשהחלקםוצפופים.גבוהיםהיוהרחובבתי
באזור.הנפוצותהאדמהרעידותמפניחוסןלהםלהקנותשנועד
ומילהריסהמינחרץ:כברדינם ,יותרהעתייקםהאחרים,הבתים

הנעולים,תריסיהםמאחוריאטומה.ארשתלבשובינתייםלשימור.
הקירותשלבדמותםאולימשתנה:בלבושהמוותששכןאפשר
 ,והבשרהסמיםסוחרישללחשושיהםאוהעבשוריחםהעבים

שם.נמצאיםשהםידעוהכולאבל ,בעיןעיןיםראיתלאשמעולם
תנועתהתנהלהלאעצמובואבלסואנים,רחובותשניחיברהרחוב

היהלאובעצםמאודקצרשהיהמשוםאולירבה.ואנשיםמכוניות
מצופותהיוהגדוליםהבתיםחזיתות .דרךקיצורשליתרוןשוםבו

הרף.ללאהגדולההעירפלסהאשרמזוהםאבקבושדבקבשיש
סוביםזמניםראושהדייריםבהןוניכרעמוקותהיוהבתיםכניסות

 ,אני .שוערשלשירותלעצמםלהרשותיכלובהם ,יותר
הדיירים,אתולאהשועריםאתלא ,מעודיראיתילאעל·כל·פנים

היהלאהרחוב ,אבלמהרחוב.נוכחותםנעלמה ,כלשהישבדרך
העליונותהקומותשלבמרפסותמתיאורי.שמשתמעכפישומם
קומבניזוןלבושהבאשהואפילוגגות,בצמחייתלהבחיןהיהאפשר
ארוטיתחוויהקט,לרגעולו ,לרחובנושהעניק ,רךמשיעשוישחור

עציציה.אתשהשקתהשעהחריפה,

ומכוניותבמשאיותמתמלאהרחובהיההחולימישלבבקרים
והקומותהבתיםממרתפישאחדיםמתגלההיהואזמסחריות,
חבילותגדולות,סחורותשלגדוליםמחסניםבעצםהיוהראשונות

למטבחיםבישולמתקנידפוס,לבתיהמיועדניירשלענק
לתעשיותנירוסטהמחבצותתעשייתיות,כביסהמכונותציבוריים,

פוסקתחיתהבצהרייםהגדלים.מכלמכוניותוצמיגיהביתיהחלב
ננעלות,היוהגדולותהדלתותוהפריקה.ההעמסה ,המסחרהמולת

השקטחוזריםהיוהרחובואלהמדרכותאתמפנותהיוהמשאיות
והשיממון.

שחלונותלמחשבים,מסחרביתהיההרחובשלהצפוניבקצהו
רחבמגווןלהציגנהגושםהסואנת.השדרהכלפיפנושלוהראווה

כביסהמכונותאלאהיולאכאילולהם,עזרוt;כפרותמחשביםשל
חשמליים.כליםומדיחיאוטומטיות

מחשב,שלאחדצגהוצגהרחוב,אלכשפניו ,הצרהראווהבחלון
רבותשעותלעמודנוהגהייתישםמתמדת.בפעולהנתוןשהיה

דמיונילעסקדינמיתחשבונותהנהלתשלמחזוריבתכנוןלהתבונן
 ,המסךעלהמתחלפותוהתמונותהתוכניותהיוחכמותכה .כלשהו

שדימועדאדם,ידמגעללאוהקפדניות,המדויקותההוראותםע
מראש,ומובנתמוכנהאפשריתלתוכניתכולםהחייםאתבעיני
 .דמיוןבעלכלשהומתכנתותכנןשהגה

הכרחיותהבלתיוהתוצאותהחייםאתהמאפייןהסדרשאיאומרים,
החייםאתעושים-הטבעכוחותבתוספת-האדםמעשישל

החלוןמולאבלמופקרת.בצורהתוכניתומחוסרפעמיחדלמשהו
שלכמעטהמטומטמתבמחזוריותלמחשבים,המסחרביתשלהקטן

 ,והפסדרווחשלוהוצאותהכנסותחשבונותמסובכים,מאזןחישובי
איננושהעולםהרגשתימס,לצורכיוהפחתותסחורותשלמלאי
שהלכההרגשה ,האחרוןהבורגעדומתוקנתמשוכללתמכונהאלא

גרפיתבתוכניתהחשבונותהנהלתתוכניתכשהוחלפה ,·והתחזקה
לגביספקכלהשאירשלאבאופןהעירמתאראתשהציגהצבעונית,
לעירשיהיהשנחוץמהכלאת ,המתכנןשלהמוחלטתידיעתו
אתבלביחיזקהשרקונחרצת,משכנעתכהבבהירותזאתבעתיד:
מחייבתוקף ,אזלחיילהקנותשנועדהבחוקיות,הנחוצההאמונה
ויציבות.

עסוקהיהשתמידמשוםאוליבי.להתבונןהתפנהלאהחנותבעל
לאזוומעמדהלחנות,מחוץהייתיממילאואניהלקוחות,עם

צעירההפקידה,אבלאחת.שחוקהאגורהשלולעסקלתרוםיכולתי
נעמדכשהייתימידביהבחינהשקיפות,כדיעדוחיוורתכחושה

מתבוננתחיתההחנות,בתוךעיסוקהלהשהרשהוככל ,החלוןמול
ידעהכאילוחמלה,מלאכמנסוהגדולותהשחורותבעיניהבי

יכולתיהזאתבשעה .ואופניוגלגוליוכלעלמצביאתלאשורו
גבותיהבהתלכדות ,בינינוהמפרידהזכוכיתלקירמבעד ,להבחין

רועדות ,ארגמניבאודםהמשוכותהעבותובשפתיההשחורות

באוזניי.להשמיעשרצתהדבריםבחזרהמושכתחיתהכאילוקמעה,
חיתההסדקניתהסדקית.חנותעמדהלמחשביםהמסחרלביתסמוך
קיבלהשתמידומוצק,קטןגוףבעלתזקנה,ולאצעירהלאאשה
צרכיחברה.המבקשותבודדותלנשיםהשמורפניםבמאוראותי

אשהחברתעצמה:הסיבהמאותההזאתלחנותהביאוניהמועטים
פניעלהזאתהאשהשלהחנותאתהעדפתי ,הכולאחריזרה.בעיר

משחתשםלהשיגהייתייכולאםגם ,הראשישברחובהסואןהכלבו
אלאפחות.אחוזיםארבעיםעדבשלושיםטואלטוניירסבוןשיניים,
שרדבבגדיהלבושות-המוכרותמןמישהיחיתהלאשבכלבו
אותהומשההזרועיעלהחמהידהאתמניחה-כחוליםאואדומים

הנאותהלאינטימיותביחסספקכלהשאירהשלאבחמימות,
פריצותשלכוונותמתוךולאלעיתים,בינינו.שהתפתחהוהעדינה
מלפניםאורכולכלבגופיומתחככתבמותניאוחזתחיתה ,כלשהן
אללהגיעכדיהצרהבחנותפניעללעבורשרצתהשעה ,ומאחור
ובכסנהבברכיהלחושיכולתי ,אזבק~יה.שנמצאההסחורה
כמסמריבשריאתשסרקוהמחודדיםהקטניםובשדיההמוצקות

פלדה.
ראיתיהבכירהאתבנות.שתיהסדקית,חנותלבעלתלה,היו

חיתההיאהשולחן.מאחוריתלויהשחיתהתמונהמתוךאלינשקפת
אולחיילותמעוצבתנשיתמגבעתחבושה ,שרדבמדילבושהנאה,

הרחבבחיוכהמסבירההאשההיתההאוויר"בחיל"משרתתצקינות.
היהוניכררבבענייןשבתצלוםבבתהמתבונןשאניהבחינהכאשר
ארבע·עשרה.כבתעלמהחיתהחשביההבתבבתה.גאהשהיא
הבשילוכברוישבנהירכיהאגןמאמה.הגמורההפךורזה,ארוכה
לחנותנכנסתהיתהעדיין.בוששושדיהואילוהג'ינסמכנסיבתוך

- 42 'בעמהמשך
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אירופאימקבץ

 :;.rו:וי

ri 
פריחה

"העליזה"
לספרות

לדברידענה,הביאוהאחרונותהשנים
לספרותהלונדוני,הייסיימס"
מעמדהשינתהאשר"העליזה"
בסתרהנקראתשולייםמספרות
אצללאורהיוצאת"תקנית"לספרות
 ,הבינואלההמובילים.המול"ים
להומוסקסואליםהמיועדתשלכתיבה

 ,וגדלהולךפוסנציאליקוראיםמספר
עיוןסדרותעבורההוציאוכןועל

ניכרת.להצלחההזוכותוספרות
קסבותהוצאותממשיכות ,במקביל
העוסקיםרומניםלהוציא

ובסיפוריםמאושריםבהומוסקסואלים
לספקהבאים ,צפויהפי·אנדבעלי

היע.דקהלשלבסיסיותפנסזיות
ספרותמתפרסמתהגדולותבהוצאות

מתחומיהמכברזהשחרגהסובה,

ספרותשלוהבעייתייםהצרים
הוציאהפנגוויןהוצאת •"עליזה"

קצריםסיפוריםשלאנתולוגיה
התיחוםאתשאלהבסימןהמעמידה
עורך .זוספרותשלוהמינוח

ספקותבהקדמתומעלההאנתולוגיה
"ספרותלמונחבנוגעמסוימים,
כוללתהיאכיכלקודםעליזה":
עלהמבוססתצרהספרותיתקסגוריה
הכותב,שלאוהקורא,שלמיניותו
צרהמיניתבקסגוריהמדוברושנית,

ספרותית.בצורההגדרתהאתשמצאה

מוצלחיםסיפוריםכוללתהאנתולוגיה
שאינםסופרים,מגווןידיעלשנכתבו
ביניהם"העליז".לתוויתמתאימים

 ,נגרזיבשביסיצחקאתנמצא
כאלההומוסקסואליותאלשהתייחס

"שניים"המצויןסיפורוואשרמחלה,
חסדסובלנות,שלמסרנושא

ואנושיות.

נוגעתהנשאלת,הבסיסיתהשאלה
ההומוסקסואליםשלרצונםלעצם

לושישרצוןמתבדלת,בתרבות
 .משלוהיססוריותוסיבותצידוק
היאבדלנות ,המבקראומרזאת,ובכל
שאיןוכפיסובלנות.חוסרשלצורה
כך"ססרייסית",לספרותנפרדמדף
לספרותנפרדלמדףמקוםאין

אולם,וההומוסקסואלית.הלסבית
תתקייםשבוהיום ,המבקרמסכם

עדייןהזאתהספרותיתההרמוניה

רחוק.

מטופחבזז
האוכלוסיהמכלל 99.5%"בסביבות

מסיפשותסובליםהארץכדורפניעל
נגדןלעשותניתןשלאומבורותיי

הנותרים 0.5%ללהבסיחאלאדבר
הסופרדברכך .השאר"בכל"לשלוס
מאהיחגגושהשנה ,הקסליאלדוס

שוניםאירועיםעל·ידילהולדתו
בהוצאתכתביושלמחודשתוהדפסה

הבריסית."פלמינגו"
החלקאתהמהווההנוכחיתבביוגרפיה

שלהשלושיםשנותסוף(עדהראשון
בהוצאתכוללת,בביוגרפיההמאה)

למתןברדשאווידדיירמנסה ,"פאבריי
שוכןשלהשחצניתהתדמיתאת

הספרבסופר.שדבקההאולימפוס,

שלהעיתונאיים~:מאמריומתרכז
על ,המחברלדברימעידים,;, ,הקסלי
אחרת,חברתיתגישה

מבוססיםהמאמריםאנית",:"אורוולי
 ,הקסלישלהחברתייםמחקו·יועל

בשנות ,דרכועושההיה•אשר

מביתוהמוקדמות,השלושים
לאנגליההצרפתיתהיבריווייר
במכרותביקוריםלשםית.התעשייח

הוסדראכןהוארושת. nד;ובבתי

שהמסקנהחשבאולםז, iמהאבסל
 .ולהתחבא""לברוחהיאהמתבקשת

 ,אשראדםמפינאמרואלהדברים
 ,בל.ס.דבחר ,בחייוחר J )בשלב

קליפורנייםובפולחניםבמיססיקה
מלחמתמפניברחכאשראחרים,
יה.הזזzנהעולם

שלעיקורםבחובתלדגוליךיהמשהוא
גםבשכלם,שלוקיםומימוםבעלי
הרתיעוהנאצייםהעיקורוקי 1שרלאחר
יתרהבאנגליה.הגישהמחסידירבים
מאמר , 1934בשנתפרסם,הוא ,מזו

לאורלדמוקרסיה,סכנה iצפזשבו
השכבותשלהמהירה iהתרבותכ
בשוליים.החייםואלההחלשות
לסלקציהותוכניותיוךיחלומותי
תומכיםלמצואבהחלסיכלוחברתית
זוכמוכלכליתפניקהשלבתקופה

אלההמוקדמות.השלושיםשנוונשל
אחרמקובללרעיוןילים·מובגם

השולסתעולמיתממשלהבתקופתו·:
 . ,,אכזרית"דיקססורהבאמצעורנ
לדורהתאיםהקסלישמייצג 1האליסיזכ
הראשונה,העולםמלחמתשלאחר
הרגשבידיהנשלס:עולם 1שמאס
וגםונוקשה,קרלעולםערגהוסיפח
מתרבותחששואשראי~הלכל

אמריקהנוסחומהוולגריותההמונים
אצלוהעיתונות.הרדיוהיוישסמליהז

קשובותאוזנייםהקסלימצאאלהכל
שליתרונותיהעללדעותיו

גםהואאינסלקסואלית.אריססוקרסיה
ומנעמיההאנושיתסזהתרבותהאמין

ואמורההעבדות,שלגבהעלקמה
בכך .זובדרךולהתקייםלהמשיך

הרואהניסשהשלגישתו rאזאיץמ
עבדיםהאנושותשלהמכריע"ב"רוב

שוכנישלמועס"מספרהמשרתים
אמנות.ליצורהמסוגליי cאולימפו,

לרעיונותהקסלישלכז.שיכתואףעל
נשארושדעותיוהריחדשים,

באנאלית.בשאננותודגלונשמרניוח
 ,לושהיההאחרוןהמיססיבהתקף
הצהיר:והסמים,התרופותבשהפעת

הזוועה,אףעלהמוות,אןנייעל
בסדר".איכשהוהואהעולם
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שלבארץמזתו~זת
זר jמחכ

הרוסית,המהפכהשלורה:סיפזהו
הססליניססיתהאימפריהשלעלייתה
דרךהמובאהמבישה, iוונפילת
היהלומים,התחתוניות,שלהפריזמה
שלהאהביםופרשיותריכוז iומחנות
והמתנהלהרוסים,המנהיגיםנשות

 .הקרמליןשלהקודרתהחזיתמאחורי
אחריעוקבהקרמלין"נשות··הספר

רבכסרבסודל

מתחילתההרוסיתהמהפכה
אינסלקסואליתהקוסמופוליסית

דרךהעשרים,בשנותאותהשאיפיינה

ססאליןשלשלסרנובשנותהדיכוי
גורבציובראיסהשלעלייתהועד

השמונים.בשנות

המהפכהשלהראשוןהנשיםדור
יהודיות,בנשיםמצסיין

ועצמאיותמשכילותאינסליגנסיות,
אידיאליססים.מהפכניםעםשהתחתנו

לאימפריהנגףאבןהיוואלו
שססאליןוהאנסישמיתהשוביניסטית

נאלצוהמנהיגיםנשותבראשה.עמד
נתונותוהיוהקלעיםמאחורילחיות

המכונהשללחסדיהלחלוסין
שזולמותרותבתמורההמפלגתית

אתמדגישהספרעליהן.הרעיפה
לשתיקה,כתמורהאלהשלחשיבותם

הפאוססיתהבריתשלאופיהואת
ששאפוהנשיםהמשסר.וביןביניהן

בדרךנענשועצמןבזכותלהישגים
 .שאפתנותןעלכלל

בעלותנשיםשלחייהןלסיפורימעבר
התאבדותהסיפוראוקומה,שיעור

נדחפה(שכנראהססאליןאשתשל
שהספרהריבעלה>,ידיעללמעשה
חצרשלסראגיתכרוניקהמהווה

עומדבראשהאשרמשונהביזאנסית

הקשיםהתיאוריםאולםהגדוליי."האח
הק.ג.ב.לתיקישמוריםביותר

ראשינשותשלעדויותיהןהמכילים
כאשרלמחנותהנשלחותהקרמלין
בשתיקהדהיןגזראתמקבליםבעליהן

ססאליןלצדויושביםובהכנעה,
ססואית.בשלווהבפוליסבורו
המאורעותאתמביאההזוהכרוניקה

והפחדהכוחסיפוריאתוהשחיתויות,

אולם,וזכרונות.אנקדוסותבצורת

 ,הלונדוניה"סיימס"מבקרלדברי
עשוייםוהגבריםהנשיםשלוירקניהם
מלאהוהכתיבהסלאים,סלאים

בחומריםגםהפוגמותבקלישיאות

רציניהיססורירקענדרשהסובים.

חייהןסיפוריאתלהביןבכדייותר
המגרעותאףעלאולםהדמויות.לש
חשובהתרומהבוישהספרלש

מעיןוהואברה"משללהיסטוריה
 .סראגיבנוסחסבוןאופרת

LARISSA V ASILIEV A 
KREMLIN WIVES"; Weidenfeld " 

Nicolson 

הסכינאיברכט

ונערותיו
ברכסהפעםמקבלהסכינאיתואראת

 ,הלונדוניה"סיימסייממבקרת ,בצעמו
החדשהמהביוגרפיההמתבקשתואר

אגללאחרונהשיצאהשלו
למסעיוצאהמחברהרפר·קולינס.
אשרהנודע,המחזאיש.לדמיתיפיקציה

סופחאשרמיוחדממעמדנהנהכהדע

מזרחושלסוגותהמשפחהידיעלהיסב
היוברכסשלהביוגרפיםגרמניה.
הקודשלחרדתכה,עדשותפים
 ,וביצירתובחייונגיעהכלשליוותה

שחוקיםתירוציםלתתנסתהואשר
הגאון,שלמגרעותיולכל

הביוגרפיהוילדותיות.כגון·תמימות
המקובלתהגישהאתמנפצתהנוכחית

שלהשניהצדאתומציגהכה,דע
 ,והחברהשותףהמאהב,האיש,

חיתהשלאמחמירהבדקדקנות
ג'ובני.דוןשלהדיןיוםאתמביישת

מהססאינוהביוגרף, ,פואגיגירן

האדםשלשפלותומלואאתלהוקיע
חיזוריועלפרסיםפרסיכולל

הרגשיתאכזריותועלהכפייתיים,
שאיפיינההפרזיסיותשתלטנותו.ועל
 ,ממנועשוהמניפולסיביומוחואותו

- 39בעמ'סוף
שפירקוריןורה
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השירהגבולות

 ;החולגבולותסיון:אריח
הוצאתלשירה.סררהריתמוס.
 1994המאוחר;הקיבוץ
התשיעישיריוספרהחול"'"גבולות

הערכותמעוררסיון'אריהשל
כיוונים.מנוגדות

ולקוראיה,שירתולאוהבימביאסיון
מספריוהיסבהמוכרסיגנונואת

ומגבלותיהיתרונותיהעלהקודמים,
גבולותיהאתולהרחיבלפרוץומבלי
הקודמים,כבספריוהזאת.השירהשל
הניסיוןעלסיוןחוזרזהבספרגם

העכשיו""הכאןההיססוריביןלגשר
אלהלכללהעניקהניסיוןתוךולאני'

ועל-מקומיות.על-זמניותמשמעויות
ואחרים). 45 , 12(ראה

סיון'שלהקודםספרוהקלע"'"כף
הואשנים,כחמשלפנילאורשיצא

לספרספריו'מכלביותרהדומה
גםובעצםהספרים,בשניהחדש.

אותהעצמהעלחוזרתלהם,בקודמים
אירועביןלגשרהמנסההפואסיקה

להכנסלך"כדאי-ביותרקונקריס
(כףהכבד"הלחץלפניאביבלתל
משמעותולבין- ) 9עמ'לקהע

המשוררמפיהנמסרת ,יותרהרחבה

נראה,כךשנועד'וסורי'בנאום

בשירכךהזה.הגשראתלבנות
ספק:ב"איןהמסתייםעתהבושדובר

חלליתסוסאלית,כללית, /הבנהאי
אתמחתלעודנוהצלכאשראבל /-

עודתוכלאוליבעדינות, /הרחובות
החוץ·זמניתהשעהמן /להגות
הפותחבשירגםוכך .)םש(הזאת."

"בוגנוילאות-החול""גבולותאת
(אוהקונקרסיהאירועבברצלונה",

פרחים"המוניקונקרסי):הכביכול
 " ..הלילהשעותבמשךנשרוסגולים

פילוסופי /היססורי ?והמשמעות
קודמואתמשקיע"דורשמסקנתו

חמרימעלים /ממנוהאדמה,במעהב
עוליםהעצים /ואילולכנינים,בניה

לגזעיהם /מוסיפיםאף ...ומתמרים
 /בערתהסהזמן'ערתסבאת

בלתיבזמניםמקלעת,שההיססוריה
בנישללראשיהם /מראש,צפויים
 ,) 7עמ'(מתוךאנוש."

ביןלסינתזההניסיוןשלהפואסיקה
ביןלנצחי'געיהרבין ,לכלליהפריס
מופיעההלאה,וכןלמציאותיהאגדי
ולמעשה,סיוןשלבשירתורבות
עתיםאותה.מאפיינת ,לומראפשר

היאועיתיםלשכנעמצליחההיא
דמגוגית.כמעסכפויה,נראית

משוררשלחדשספרלבודדהשק
אנסהזאתובכלשירתו.ממכלולותיק
הדיוןאתלהגבילוהלאהמכאן

החול""לגבולותהחול""בגבולות
צעמו.

היא,הרלוונסיתשהשאלהלינראה
בספרוסיוןמתמודדבעצםמהעם

מיאוהואמהלחילופיך'אוהנוכחי'
מציב.הואשאותוה"שירי"האניהוא

להתמודדמנסהשכאןשהמשוררדומה
בהוראתוהחולהחול.גבולותעם

ואחדהיםשפתעלשהואזההפשוהס,
שלכניגודווהחולהבניין.מחומרי

שניהםשביןכסינתזהואוליהמועד
המודע.בחול

הסיווניהחולשלהוראותיותהיינה
ניתןהואשאיןברורתהיינה,אשר

ימו"ולאירמיההנביאכדברילמניה,
לכךובאנלוגיה ,) 22(לג·הים"חול
לאאםקשים,החולשלגבולותיוםג

מכךהיוצאלקביעה.ניתניםבלתי
רךהחול"ש"בגבולותהואהמתבקש
ההוויה,בגבולותהמשוררלהשעמ
על·ידינקבעיםבהכרחאשר

הס~בייקס.

הנחהמאשרהספרשלהתמיסהמגוון
הוזכרשכברבשירכך ,זו

מופיעהבברצלונה""בוגנוילאות
עםועמהההיססוריהעםההתמודדות

אתמשקיע"דורוחומריוהזמןממד

מעלים /ממנוהאדמה,במעבהקודמו
וכך ,) 7(עמ' " ...לכניניםבניןחמרי

"ביןגרגרה","גינוניבשיריםגם

ואחרים."ונציה" ,,לרומא,סורנסו
"סתיו-הספרבשירימהיפיםאחד

ההיססוריאתמגשרארץ·ישראלי",
"אניהעכשווי:הכאןועםהמחזוריםע

 /לים.מעלהכורכררכסעלעודמ
והדממההמנוחהעכשיו.הסתראמצע

 /ובתוכה.האדמה /פניעל
 .) 14(עמיאוקסובר"

השפעת-הספרשלהשניבחלקו
מופיע-האסתסיקהעלההיסטוריה

(שובההיסטוריביןלגשרהניסיון
שיריהשירי.לעכשוויהזמן>ממד
עםארס·פואיסיםבמודעהםהזהחהקל

לכאןההיססורי.אלמכוונתהרחבה
הפוליסיהעכשיובמודע,משתרבבגם

עמיללשון""בגרותהשיראת(ראה
ואחרים). 34

"נתלההספרשלהשלישיחלקו
במידההואאף-גדולים"באילנות

אותומופיעבוואףארס·פואסירבה

הואהגישורשכאןאלאהגישור.בסיון
שללספרותההיססוריתהספרותבין

"אילנות .יהאגשלוזוהעכשיו
אםזהבחלקמאוזכריםרביםגדולים"
כורחם>ברזליו'(ביאליק,במפושר

דרך(קפקאמובלעביותרואם
לסעמי,זהו, ,) 43 • 4עמי"המשפט"

בספר.דברנייםהיותרהחלקיםאחד
חשובים:דבריםשניבוישנםאלב

והחכםהרגישהשירהואהאחד

שלזהחלקהמסיים ) 50(עמי"ספיח"
האמירההואוהשני .הספר

האירוניהמלאתהארס·פואסית,
"בבואנוסבשירהמופיעההעצמית,

אדם,בןבמח,מ:.זןאתה"מהאיידס":
ומתחבא /גדוליםבאילנותנתלה
פרץ"איזהכמומליםלשמיכותמתחת
 .) 45(עמי

את"שלחהספרשלהאחרוןחלקו
והאישיהמענייןהמגוון'הואחומך"

בומופיעיםהספר.חלקימכלביותר
"הספר , 68עמי("ההעדר"המוות

האהבה,לדות,יה ,) 53יעמלידידיי
כלכמעס ...וההיססוריוהאניההורות

כךהמשורר,שלהחוליי"גבולות
סיכוםמעיןהזהבחלקלראותאשפרש

 .כולוהספרשל
שלהרגשההספריוצרבכללו

שאינהממוקדת,כל·כךלאהתפזרות
אחידה.אמירהלכלללהגיעמצליחה

"אדמתהארץ""מלחהשיריהאני

(מתוךעפר"אניהיםחול"אניחמריי
ממחישוכאילומתפזר > 22 • 23עמי

"עודבשירהמתוארתתמונה

ביאליק":עלמקומיותואריאציות
שבוהעולםשל /תאומוהוא ... "

כמו /מתרוצציםקיימים,אנחנו

מרובלראותיכוליםשאיננוביער
אמצעיםמספר ,) 46(עמיעצים"

אתלאבדלקוראיםעוזרים(פואסיים?)
הואמאלהאחדעצים.מרובהיער
שנועד'והמושגים,השמותריבוי

בקרסיהקוהרושםאתלהגביראולי'
אתלהרחיבבעתובההדבריםשל

עםההידברותדרךהמשמעותגבולות
המשוררכדבריוהכללי'ההיססורי

·אניאיידס•:"בבואנוסבשיר'עצמו

וגםבמקוםגםעדותיאתמרחיק

 .) 45(עמיבזמן"

שמותאיזכורים,שלהזההעושראבל
 , 11 , 10 , 8 , 7עמודים(ראהומושגים

והלאה>,והלאה 33 • 31 , 27 , 17 , 12
ויתרההקורא.עלמכבידשהואסופו

למצואקשהמקריםבהרבהמזאת,
שנשעהלשימושמספקתהצדקהבשיר

במקרהלמיניהם(המושגיםאבצמםיע
עתהשזהבשיר'לדוגמה'כך'זה).

העתיראיידס•,·בבואנוסהוזכר'

ולוגי·אונס·תוקףכמובניסויים
·קורנסים·בינגלקסי""יקום

הלאה.וכן·נוסרונים"
בכללסעמי'המופרז'השימוש
אחרים,וברביםשנזכרוהניסויים

השירים,תוקףאתלדעתי'מקהה,
הואהשיריםאתמשרתמשהואויותר

כאישהקוראבעיניהמשורראתמציג

אונסולוגי··תוקףבעלאולימשכיל'
ניסוייםאותםכלועוד'זאתמיוחד.

משתלביםאינם"גבוהים·ואיזכורים
לאבספר.המופיעהסלנגריבויםע

משוררמוכרחמדועליברורממש
הישראליתהשירהמפתעלשמקומו

הרבהכךלכללהדזקקומובסח,מוכר
·הגברכמו ,בשירתו"שינקינאית·

בעמישמשוןעלבשירהזה"המדליק
והלאה ) 45(עמיבמוח·"מזייןאו , 13

הואמדועליברורלאועודוהלאה.
להכריזשבתאי?!)(בעקבותמוכרח

הואעדייןשלווהוותקגילושלמרות
שלההאורגזמהאלאשהלהביאמסוגל
 ,) 63(עמי

לסעמי'הוא,גםהמופרזהשימוש
בשדהאש·כמושחוקיםבדימויים

(עמינס"·כבדרך ,) 56(עמיקוצים·

רבותתורםאינורבים,ועוד ) 23

השירהשלוהאמינותהייחודלהגברת
ניסוייםשלהופעתםגםכמואזהת.

איכשהו(מופנמים?)השאולים
נחל"כמוכמואחרים.ממשוררים

נתןאתמאדשמזכיר ) 13(עמישיבש·

כשם ) 55(עמיהנכון"·בחםאו ,יונתן

·הואאובלבן'אברהםשלספרו
תזכורת ) 61(עמי • ..שפתייםמדובב

שבוגלבעשלהנפלאלשירודעינהלא
עודלדובב·ואיןהשורהמופיעה
שפתילכתב("רציתיישנים·שפתי

ההידברותצעםכאן,גםועוד.ישנים·

בעיניחיוביאחריםמשורריםעם

אליוס(בעקבותלדעתיומהווה
אחדאחרים>גדוליםואילנות

שירהשלוממהויותיהמתפקידיה
ושלהמינון'שלהיאהשאלהסובה.
פחות.לאהאופן
ושובשובוקראתיחזרתיזאת,ובכל

לאומצאתי •החול··גבולותבשירי
יפיםשורות,אושירים,מעס

הגרניוםריחעלהשירכמולהפליא,
עלהוזכרשכברהשיר' ,) 12(עמי

השיר ) 14<עמיארץ·ישראלי··סתיו
•והנחלואחרים: ) 50<עמי·ספיח·
המראות,מןהקולותאת /מפקר
נקבוביותמתוךמבצבץ /האימהוריח

(עמיבמים·הגרניוםריחכמו /הגוף

 •גרגרה").·גינונימתוך 9

לארפררזת
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הצליליםמאחורי

חולשתה;לוחשת :,אלוןאברר
 1994המאוחר;הקיבוץ

אקראידידות(מתוךאנזרשלשיריו
מחייביםהפרסי>בשמוולהלןכאןלו

וזאת ,מאודוקשובהמשתההקריאה

שלו.המיוחדתהפואיסקהקעב
שלהרביםהעיצובאמצעימתוך
 ,דימוילסוגיה,(תמונתיותהשירה

ריתמיקה, ,הרמזציסוס,הסמלה,
בשיריואגרדמייחדונו')מצלול
 ,העיצוריהמצלולאחד:אמציעבעיקר

אחתלאהופכתהצליליתוהחוויה
בשירים.ואוסונומימשנינושאלכעין

הואשלובצליליותהמרכזיהעיקרון
עיצוריםעלצליליתחזרה

הואשונות.מווריאציותבווריאציות

ישבהםמליםמשחקילשחקמרבה
ארבעהאושלושהעלמלאהחזרה

זוהצבהעל·ידיבדרך·כללעיצורים,
צלילדומותמליםשל ,זובצד

הספרשםכגוןמשמעות,ושונות

אוחולשתה","לוחשתשלפנינו
 ,הצליל-הצלול·מקלע,מקלעת

 .הרבהועודבקיר·ברק

המרכזיהצליליהאמצעיואולם
הדומיננסי:הצלילשלהזהואבשיריו
מןאחתבכלעיצוראותועלחזרה

במספראובשורההמופיעותהמלים
<בנוסףכולובשיראףאושורות
 .אחרות)חלקיותצליליותלחזרות

בכלכמעסלמצואאפשרלכךדוגמאות
שבו 20בעמ'מהשירהחלהשירים,
שורה,בכלהדומיננסיהעיצורמתחלף
מופיעשבהםאחדיםבשיריםוכלה
מלותבכלדומיננסיעיצוראותו
השיר.

עצמהעלמסילהשהשירההתופעה
-חמורותצורניותמגבלותלעתים

כוחביתרלפעמיםאומרתובאמצעותן
תופעההיא-להגידלהשישאת

והמקצביתהחרוזההשירהכלידועה.
לינראהואולםלכך.דוגמהבצעםהיא
אחר.דברקורהאנזרשלבשירתוכי

לסערתאוליאפשרשסחיתבקריאה
להשתמשמנסהשהואולחשוב

כדיבורא,שהואהמיוחדתבצליליות
החוויהאתבאמצעותהלהעביר
כדבריו:או ,השיראתשהולידה

שוויוןשלגשרעלעוברת"המשמעות
כילינראהאך :> s<עמ'הצליל"
ישזומוצהרתלמסרהבנוסף

אחרות,מסרותגםשלולפואסיקה
שאנסהכפימנוגדות,אףאולי

 .בהמךשלהראות
העיצוריםכישגורסמיאמנםיש

 ,ל'האות-מסר""נושאיהםצעמם
ק'האותרכות,מבסאתלמשל,
כילינדמהאבלונו',קשיותמבסאת

במלהזאת.להוכיחאפשרותכלאין
"הקשה"הצלילקייםעצמה"רנות"

"תליין"ובמלהדווקא: )ב(הק'של
עיצוריםה"רנה",הל'מופיעה
לחזקלעתיםיכוליםחוזריםותנועות

קונוססיביתמשמעותלהעניקואף
אכןשלפנינומהשיריםובחלק ,בשיר
היפהבשירלמשלכמוהדבר:קורה
שבו ,) 47<עמ'נפש"קשת"שאה

כאילו ,יומלותבכלהחוזרתש'האות

הקשההחוויהעלומנחמתמרגיעה
מספר. ~ tהושעליה

נפשקשתאשהנפש/קשתאשה

שיושיעמשוועתשרה;ושברירית

בשסחים,דשאשוב / 1שי; 1החהגשם

משתעלים,שמיםבשערי /בשלוליות
רשעות/ורוחשיםחרשיםואנשים;

נושרוהקשלראשה;נוזזzקיםבשקס
משכמה./

נוצרתאחריםשיריםלזז.קראואולם,
"הפואסיקהתכליתכיגשהיהרלעתים

בראש ,ואוליהיא,אגדרוזzלהאחרת"
צליליים,מרקמיםליצורוראשונה,

קדומותלהשבעותהד tבהנשיש
המוכריםעתיקיםשידייםולקססיסם

הפסוקיםלדוגמה,מחתנייך.למשללנו
תינוק"חיבוקכדי:ישעיהמתוך

נבלהאבלה ...תיגוזיבוזיוההארץ
"פחתאו.r.יבליינבלהללה,:אוםהארץ
הרבה.ועודעליך"ופחופחת
שלאמפורסת,להשוואהלהיכ:נסמבלי
אנזרשלשיריוביןז.ה, 1מקוכאן

כירקאוליאצייןר:תנ"כית,והשירה
 ,התנ"כיהמשוררמןיותרעודאגרד
בחוזקההלבשימתאתמושך

ומפר ,צליליהןאלהמלים ,ממשמעוח
(ואולי ,במכווןכנראה ,כךעל·ידי

והכיסויהגילויביןהאיזוןאתלא>
בשיר.

בצליליות,ההתמקדות ,אכןכי
לקבועלהלהניחוהנכונותהבלסתה
 ,בשירהמליםמבחראתרג:הבמידה
דרך"השבעה",אמציערקאןומשמשת
אףואולי ,ייחודיעולםלבניית

שהיאנראהאלאנוספים, tלתפקודינ
שלגמלותיואוהסוואה:י:אמצ1זגם

אתלשאת"האנוסע:נמו:אנזר
 ,) 40<עמ'הסוואות"שבע ...סיוסיו

הסוואהאכןפועלתהשיריםמןבחלק
קשובהבקריאהרק ,וכאמורחזקה,

לומראפשרמתפענחים. 1הםמאוד
לשיריםהמיוחדתהעזהשהצליליוית

שמבעדהחומההשארביןמשמשת

ונעלמת.מ:ביצההחוויה
החוויה-אלהשניכין,המשקח
השיריםבמיסביוצר-והצליל
המוכןוהקוראמרתקים,סקססים

מציבים,'שהםהאתגרעםלהתמודד
עולםעםמהמפגשמאודנשכ:ריוצא

חליפותאלינוומציץהנעלםזהמיוחד
השירים.מתוך

הרבהזה:בעולםאנושיחוםהרבהיש
שאפשרכפיואהבה,שורשיות ,קשר

<עמ'סובב""הואבשירלמשללראות
51 (: 

 /עיףיזתכעץסבלהסביבסובב:הוא
גבותיוהמתעקלות,כליה;רסביב

בסיקוסיוגבהעלמשעיןשהכסיפו;
בחריציווחששנפגמו/פניהנושא

 /כהתרככותהעמוקיםקמסיה
המכאוביםסךאתשנים.ששחררה

מלהבליבכהסוסבלה /,לוישסחה
תחתשצמקוןשפתיובשמןסךהוא

שריריופושסךtיהרבזמן i_הןרהזית

לשניהםללחוששביםעכשו i,לשמש.
ושמרידהאתלקחשב ; n :נשכשיר
סבלהסבב/שנית ,גופוחוםלה

שעברלזרהדבריםיתרת;):מסביר

 .השערמפתחהחזיר

אופייניזה,בשירהשליסהזית,דימוי
הלקוח ,אנזרשלהמספורילחומר
הקיבוציתחייומסביבתרבהבמידה

התרבותממקורות(וכןכפרית

רקאינוכאןהזיתעץהיהודית).

זהבשירישבעצםלאדם:מספורה
זית.וץעאשהאיש,גיבורים:שלושה
אהבהבקשרקשוריםוהאשההאיש

זהבהקשרנזכרתאניסוסלית.גדולה,
שלפשוט""חשבוןמהספרבמשפס
שבולאחרונה,שקראתיולנזםדורית
הגברים,מןגברעלאומרתהיא

קומיסמנסעושההיהלאהזה"האיש
אגרדשלבשירוהאיש .לכלב"אפילו

לאשהשלמההתחייבותמתחייב
ושלהגוףחוםשלהתחייבותהאהובה.

לסבלהרבקשרשלהנפש,חום
של ,עליולהקלגדוליםומאמצים
ושלשתיקהשלחברות,ושלמשיכה

והואלהםמחסההואהזיתעץ .דיבור
חייםמעניקיסודהואמקו~ם;

ממעמקים,הניזוניםבשורשיו

בשמן ,בפריו ,בהתחדשותו ,בצמיחתו

 ,המגונןבצלהמכאובים,אתהמרכך
מספורהגםהואזאתכלאחריורק

יעיףהוא-ולאשהלאישרב·צדדית
האיששלהכסופותהגבותהאיש,כמו

ספקהםהסיקוסים ,הץעכעליכסופות
והחריציםהקמסיםספק ,הץעסיקוסי

שפתיוהאשה,האישבפניהזמןשחץר

שצמקהזיתכפריצמוקותהאיש

גדולה,זהותבוראהשירבשמש.
האשההאיש,ביןחיים,מעניקת

הם.-והואמקומםשהואוהזית

בשירי(ובעצםבשיראורגהמשורר

הראשונייםהיסודותאתכולו>הספר
חיובשלאחדגדוללמארגהחייםשל

 •שלם.אבלפשוס,לאחיים,

כפרייהודית

שמשאליהו
דרךאין

ן:ב~י . ז:~ה, Qןךך·~טף~ין

 ל;~ • 1 :~ה, Qןךר·~טף~ין ,ה~;עק Q ך~~
~אן י~~:בק;ל?~יפהק;ל. ש:.~י ש:.~ם
ת oנ:י~ד .ליך~ה Rחיארת, .. ~ב:-ת oנ:י~ד~יז
r הר~~חיא ,~ז ?~.דתל, 
 ,אתמ;לתפרחת.ישלזבותגם

הפעלים,-מצחצח.אתראיתיאמרר~~-·
j?.TT ן:T ט~T ם~ד;~ '~ןב~של~פול -:-· 

חדריקם, r ;~ יי~;מ~~דרw ~דרסב~לף:ים
·המות,תפרחתאת;ר nשנסמרטףט
אני fרזוי Tאמ fאבל ..ואדםנצהבשנצנצה

 •ך • :- T Tלאזההףאהףא: Tלא •ה•ז

. ti ,נכהRQi .רידיל,ה ש:.ןף ;ה~ה~
מזוחתמשחףל;נתתמאל;הים?

לא, ?ף~;אא;~ב~ה~א~ב·; nנכה iאףל~ז? Qל,ד
ב, wןךך.:ש.ןדדל ryז~ש o~טף י~~"זה,לא

הזומףנהאתך;אהאזוחאמרה,

 ק~~ד~ו.זאת;ר·ד~ז ni ~ז~ת 5
 ,הר~~ ,~~ין~נכה~~דעים.:ב~מף;ה ך;~;א
ל~;עים.;ר·ן;ז nw ~ ר~~סע;ןםך~ה,ח~ה,

;ךים nrןבףשזקן Tר~י~י f~~ךנ:יי f ל;מ~~
ח~~ן ז~.ב:vןנלל;ת, Q ?כQ l ~ף~א;ת
ענה..והףאאסל;ת ;ת;א·ששאל~נאלף

~א;ך ם~~ך;ק: וי;~~~יר'ד~י~י~שףב;iו:
לא"ןה~נכה ,הר~~ !ןי~~לא~נכה .:בןןר ת~י~~

ם oכגיהןגף~יר;ב r:בגף~:רהףא.
~~~רסףןת~תלדןקןן~י~י~סד~יל,

ר~י~י .הר~~ , ייr;מ~~~לד::ה:דףד:ם. w:ב
האחתאזניאתושמתיההדאתלשמע

:לפתעדבר Tשמעזויולאאחתפטמהעל
ry גף~י ·חל~ ry ~ o ,~ם. i;i ; ~~הן, P-·ח-

ם. o~נכה~ם ,ה~;ר~נכהןף, f י~~ ,א;~י
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המתרחבהביתמן

אושראל
ההתממשות

בדיוניות;עובדותדייך:אשר

קרןהמאוחד;הקיבוץהוצאת

ולאמנות;לספרותתל·אביב
עמ' 80 ; 1993

הביתאדריכלהואדייךאשר
ישראלבארץהסיפוסיהביתהמתרחב.

חדרים,שניבןהיה , 30ה·שנותלש
ויילכשירחיבייחדרלתוספתתכנוןעם

דייךאשרנוסף.חדרעודלבניית
שלאאוליהזאת,השיסהאתמדגים
בו·זמנית:בתי·השירבהגדלתמדעת,
שורהבןהואבשירהראשוןהבית

שורהבןהבאהביתשחים;או Mא

מקודמו'גדולביתכלוכןנוספת
הצדקהישאםיודעאיניבשורה.

אשדכזה:למבנהקצביתאופנימית
ש~תיובשירבסוביי"מרגישדייך

לצייןיש .האישיחותמווזהגדלים
מלים·סתםשלתוספתבשיריושאין

הואופעמיםהעיקרוןשמירתלצורך
משורהקצרותשורותשתיעושה

שלבמשימהלעמודכדיאחת,ארוכה
אשרשללזכותוהשורות.מספרגדיול
בספרשיריםהרבהכיאו~ר'גםדייך

גדלים.שאינםבתיםכמקובל'בנויים,
ובמספרבצורהלזלזלשאיןודאי

שיריושיר:אוביתהבוניםהשורות

סונסותהןשייקספירשלהיפים
·כליליושניקשייבמבנהבעלות

שמבנםסשרניחובסקי,שלהסונסותיי
 .שירתוסבממיהםיותר'קשיח

בדיוניות","עובדותלדעתי,
אינןשמו'אתלספרהנותנות

באחדשקראתיכפיאוקסימורון'

שם·התוארהיאהבדיוניותהפירושים.

לעובדותבניגודהעובדות,של
אתל!יארהאמורותהאמיתיות,

נותןהדמיון'אחיהבדיון'האמת.

אשדסעמן.ואתצבעןאתלעובדות
כיוקובעבעצמוכךעלמעידדייך

<עמ'בדיוניות"עובדותהיא"שירה

54 (. 

<לספרהספרשלא'בפרקהשירהאת
לעצמו:המשוררכתבפרקים),שני
ואינולקרואפרזלאינודייךאשר

עםויזדההיביןזולתושהאיברמשתדל
עקוד·ילדשלהיאילדותוהכתוב.
אתלשמוע"נרדם ,)ן 9<עמ'בן"כקור
ארוןדמויבית-נפתחתהביתדלת

הוא ;) 33<עמ'אותר"לבלוענפער-
עקבותראיתי--אבק"בכלנזכר:
·כלהשסן",שלהתרנגוליותרגליו
כובעבתוך--התרוצצתיהימים

<עמ'בכלובייכחיה /ושחרדגדול
בנסן /החייםמן"הסתגרתי ,) 22

 ) 23<עמ'שביעהיי [iלשאיןהתורה

--נשמתוצרורלייילחשוהאב
לנשמה•:ארוכהקידההםשהחיים

כניעה /אותילשחוסביקש"אבי
סראומהלויש ,) 24<עמ'לאלוהיו"

·המילה,בריתושל"העקדה"של
ביקר--ייהשוחסהואוהמוהל
קולח·המתייהד'רךמי--שבא;ןי

<כפרות)"תרנגולאותרשלכמר
-מרבניםלאזרים,הדימוייםשנשחסיי:

בילדותותורהקצתשלמדלמיאפילו
שלכ"פירכאאותםלהביןומשתדל
 /גדלחדש"ירחמסתברא":יאפכא
<עמ'סובייביוםשנולדהביצהבתרך

הנסית,"אצבע·אלוהים"או ) 26
למשפסדייךאשראצלההופכת
האצבע?"הואאלוהים"אםש~לה:
אףהלשוןלעיתים, ;) 29<עמ'

לפניךאני"מודהאקסהיביציוניססית:
<עמ'ע" ?jלקישדמהשלי:ז·סן~ד tש

יישבו ,שירבכתיבתהואהמפלס ,) 27
;ק nרואור--ידי ביr.פ:~נולדידלי
אבא"מביתעמוםכזכרון /ביב [iמ~ב

 ,) 36<עמ'

רחוקעולםעםלהדזהותלקוראהשק
ייעולם •ברלבחולכדימתפיסתו'

ו"ענניםמליצירתייממפלצותמזוהם
<עמ'השמים"בחרפיכ.rיניניםרובצים

הדימוייםאתמעורריםאינם ,) 12

אפילו .בנפשנוהאצוריםוהדמיונות
שלהדשן",בערמתלוחשת"גחלת

אצלמעלהאינהלביאליק,ייהמתמידיי
הזדהות.שליבםרגשבן·ימינו'קהורא

הקוסמיםוהמסתורין'האגדהעולםדק
אצלנולעורריכולוהמכשפות,

הריאלי.עולמנועלולגבורתהודה,
שלכותרגםהואבדיוניות""עובדות

אתהתופסותששררותיוארוךשיר

מופסקות ,העמודרוחבכל
היכן"יהודיםבכרתרי·משנה:

 ."חצ~האתלסי"המרותאראנחנו?"
שלשבאשמתהבילד~ת,מתחילהשיר
אשליההיאאני'"ילדות;אמא,

מלאשעיר'לב--ביולוגיה
-רפאים"יהודימוקדחים":חלומות

--החראכזוהרמזהירים-
מלכתהיא TTסרקזם!)<איזהואלמנתי

החורמתוךבינז;כרת ,האלכוהול
לאעובדות"אלהןיי:.הזמשלהשחור

מל Qהואהמזוהםהאניבדיוניות"!
מלחמרת,ייחומהכולה:המדינה
סעויותשלבמדליותמקשותס

שגיאות--לבושהמכופתרות,
ארץרבנים,"מדינתמשגשגות";

אשרים·ושםיי.הכותל,ים·המוות,
 ,"?ת~איפה"מדינה,מקונן:דייך

 ,הנודדהיהודישלהארץפעימת"זר
אתמכבההלילה,אלהזמןמןה~ס

(תמציתלישון"והולךההיססוריה
-מהלבלצאתהואהאידיאל .) 5 7עמ'

שלהמופלאהךיקות ryבתוךלסייל-
בארכיוןאותו"קברואבלהחיים:

גודלושלדאתבבזליסדרהציונות,
עתיקותיי:היססוריותצוואות--

בעידן ,החושךבצחצוח"שקועיםאנו

פ~תחהוהארץהמזויפתהתהילה
בחוץזמנמניתיי.כפילגשונעזבה
"שיכורלהיותאפשרבברלין'לארץ'
בנעוריםמהוליםמבירהאומגשם

"מתוכאןגםאך ,) 46<עמ'נצחיים"

הזמןשלגמוריםהבלתיהצלילים
סמיך". oא; i;ויירוחשהאילם"

הייאנונימיתיי,הרחוקה,באיווה·סיסי

שדותפניעלז~ב·קיץאותנולופת
אירוניתו"שמשהנצחייםהתירס

מבריקהבנחושת--רקיעצובעת

הארץ,מןרחוקשם,עתידיי;לש

הלילהלאור"להמתיןלהתגעגעאפשר
היודעתלרוחהממתיןכנהגהעדין'

 .) 50<עמ'גשם"לד:;ר

<עמ'"נוף"הנהאחדים:שירים~םיש

מזהירות /כנפייםלנרה"מצמיח ,) 64
כוכבפניעל--רקיעכחיות
תמיד"באור--באותיותשנברא

אותיותוהקבלה.סידור·התפילרתשל
שלעדכניתבסכניקהמורכבותאלה

והולוגרמות--רחללית·אם"לוויך
דייךואשרישעלומים".שלגשל

צח /מחדשהעולםאלכתינוק"נפרש
<עמ'זיכרון"כלובלא /כדרכיולבן

 ,ציפורלהיות"הכושרברויש ,) 66
ולהתרסקצל·ציפרריםאחרלדרוףלא
אלאהסוערים,שיריהםתוךאל

 .) 72<עמ'החיים"מעלבנועםלחלוף

 ,דייךאשרשלמשירתוהמובאות
הואכימעידותלעיל'שהבאתי
היאדולךיונהשבת·המלים: nשר:!·מ
"ציפורה ,"ן;~;אבקר~ית~ךה"יונה

 " JJ;nשלודויברקיעעקורתפראית
עלשנולדומליםגםיש ,) 73<עמ'

וחסס~יהתקוותןקי W "כמו ,שפתיר

מצלצליםרייצללים ) 71<עמ'המזלות"
 ,) 75<עמ'להזכיר"

שיריגםבספריששכחתי.עיקר

חרשת""אהבההיאפעמים,אהבה.

רחוק '"כגעגועהאורשלהחשו-;ךסקשב
בהעדךי;ןייו~רח /דרכואתשאיבד

לשירמתכנסתהיאפעמים, ;) 75<עמ'
קייםבושורות,שלרשבן

לעצמנובציפיה"אושר·ההתממשות
 ,) 76<עמ'מנוליייותרשידההיא

עלפעםשכתבתי"השיר
יםשלכמזמורוהיה /·האהבהתולעת

"הספינהשלהפחד"משבריעל--
המיםבתוךבתוכיהמשוססת

 ,"המחבר"שלשירהוא ,האינסופיים"
"המליםלמרותהספר:אתהמסיים

החדשותוהנסיבותבראשו"הקודחות

"כלכייודעהוא ,חייואתשז-יינו
<עמ'פגום"לב /סביבינועימיו

מתוךהמתפלץהפחדזהואולי .) 38
הדאדאיססארנססמאקסשלתמונתו
יוצאתזהשערמתוךהספר.שבשער

הפנים,שחורתררר~דה,ענוגהאחת

קוריםומאחוריהוהנעליים,הערווה
המריםגבר·שדירים,שלב;יסם

-ללא ,וראשוידיים,בליזרועות
ו j;zברקנרמזעיניים,ללאפנים,
הסנרס.

אשרשלהקודמיםספרי·השירהתשעה
החושניהרומן ,ובעיקרדייך

חולהשל"זכרונות ,שלווהחושפני
שיריאתומסביריםמקרבים ,שכחה"

להערכהראוידייךאשרהזה.הספר
לעין·שיעררהחורגת~קפת,ספרותית
המצסמצמתהזאת,הרשימהממסגרת

 •בלב.ד ,הנדוןלספר

שתלשמואל

זהראלישבע

הל,מות

:בןמ;~ן;כיא w:בנ;~~ללןלא
 םי~;:~שז:r~:זס~קרא~י

~ךים 9 ~~~ס~ןא;ת
זקי~ה 9~זקי 9ס rj~כ;ם
האיבריםכלמספרלרשםנ~כללא

 • T T •• Tק;ת iס,ז ם~~.ל iסז.ז~ר;

 .~ס ?1 ~~, ת;,ז~~ס;ק nס~~נ;ת

דוהרות

רנב;תי:ןי;הר;ת

 לל~~~~י~ין
ז:.;ניץ~י~ין

 • ר~~ןס~ל;תק;ת 7יז;~ש~א;ת

בשנת ,עקרבהוצאתיצאהלאונרדו"·ציפורספרהמשפחתית.מספלת ,הזראלישבע
1992 , 
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והספרותהעליוןהמשפטבית
אלמגוררן

בעתוזשנתפרסמוהידיעותן ·.. ' '
~ E J! '26.6.94ו 14.6.94ביום'הארץ-

העליוזהמשפטביתכי ,למדנו ••
 : 7<שתבמבאד·שבע,דבשלערעורואתקיבל

(שנסגר ,ראשית'כותרתהשבועוןאתלדין
דיבה.הוצאתעל ,מכותביוושלושהמזמן>

 ·בשעת,קיבלהמחוזי·המשפטשביתמסתבר
 iוהכותביבהעיתוןאתוקנסהרב,טענתאת

 ;קיבלשנים,כעבודעתה,שקלים. s,oooב·
 lעלהרבשלעךעןךןאתהעליון•המשפטבית

 1הקנכאתחמישהפיוהכפילהעונש,הקלת

 : zs,oooל·לשלם,הכותביםשנדרשים
שקלים.

 l 'עוהמשפט?בתישנישלזעמםיצאמהעל
יתוארהואמבאד·שבעהרבעלשבכתבה ,כך

 ,,פניםאדוםזקן,שחוד"גוץ,הבאות:במלים
שחודה".משיכיפתחובש

 'שעליו ,פסק·הדיןאתשכתבההשופטת
להחמיר'שישציינהחבריה,שניחתמו

שבוישהתיאורמשוםהכותבים,שלבעונשם
מוכרח:תיאור""מסורתמזכירהתובעתואר

שבויבחודש<אגב,לדוארןהזכורהסוגמן
 ··"גוץ·בתוארהדואהגזד·הדיןנתפרסם

נהתקשודחכליהרבוקנס,המחייבעלבון
יישנו"ננס""גוץ"בכינוייםלכנותבישראל
 lהכךןךגומלך-מןכךיםמלכים

וישהכדי ,ירדןומלךמדאדונה,הארגנטינאי'
ישראל),עם·שלוםבדיתלכרותנכונותועל

 'ןאדבשלתיאורוהשופטים:צדקו
 ,.זקןשחודכ"גוץ,אחדיהודי"כלי·קודש"

שחודה"משיכפתוחובשאדומיםפניםבעל
 ~·זרהאולםארוכה;מסורתממשיךאכן

 tלתיאודיכשניםבהרבהשקדמהמסורת
התכוונדזשאליו ,הגרמניה'שסידמד'בנוסח
 ~,שיאודיהםבתלעייןדיפסת.השרכנראה
גדולישלבכתביהםופדנסי·דתרבנים

ההשכלדזבתקופתדקלאהעבריתהספרות
 ,במתכווןמגמתיהתיאורהיהאכן<שבה

חושך">,בבניאודבני"מלחמתבמסגרת
עז· ,יותרהרבהמאוחדותבתקופותגםאלא

הרבנים,בתיאוריהסופההצצהגםלימינו.
 ~,שבחיבוריהםו"כלי·הקודש"ה"מלמדים"
בעדישמםעלקרוייםשרחובותקלאסיקונים

 ,פדישמןשלום·עליכם, ,כמנדלי ,ישראל
 ,ברבד ,בדדיצ'בסקי ,בן·ציוןש'ביאליק,

וכןאז"ד ,שופמן ,יארדשב ,אש ,ביץבדקו

או ,הזזכחייםלספרותישראל""פרסחתן

י'אועגנוןכש"ילספרות"נובל"פרסחתני
תיאוריםשפעתגלה ,בשביס·זינגד

כמה.פי"חמודים"

השמיעכבדבישראלהעליון·המשפטבית

חשופטיםיבהחלטתיש
תיגרקריאתמשוםרקלא

הביטויחופשעל
עלגםאלאוחעיתונותי

אתלתארסופרשלזכותו
שלהפיסיהמראה

רואהשחראכפידמויותיוי

אותזוחש

לספרותהקשוריםבענייניםדעתואתפעם
שאותווהמביש,הקשהפסק·הדיןהעברית.

 ,עסומפרידומןועלעומדדןעלבשעתוגזר
תועבה"כ"פדסוםהשופטיםבעינישנחשב

ישראליצעירביןביחסיםשעסקמפני<האם
כבודהוסיףלאודאיגרמניה?)לצעידה
אולישהפעם,דומהאךהזה.המדומםלמוסד

השופסים·דלמעלהבהחלטתישבבלי·דעת,
הניסויחופשעלרקלאתיגרקריאתשמום

סופדשלזכותועלגםאלאוהעיתונות,
כפי ,דמויותיושלהפיסיהמראהאתלתאר
באמצעיםדקלאאותן.וחשדואהשהוא

אפילואלאפאדודיססיים·קדיקסודליים,
נאמן"."בחרס

הסיפוראמנותבחקרמעסלאשעסקתיכיוון
כידוע,(שהיה,בדדיצ'בסקימיכה·יוסףשל
רבניםלשושלתובןדבשלבנודקלא

תוארשאףנמוך·קומה,אישגםאלאארוכה,
קומתםעללכתובוהרבהשכזהבתור

דוגמאותבכמהאפתחגיבוריו>:שלהנמוכה
שלו.מסיפוריו

מי"ב,שלהראשוןהארוךהסיפוראו ,הדומן
"העברי"בעיתוןשנתפרסם"גרשיים",

במליםפותחשנים, 104לפני ,תד"ןבשנת
הבאות:

הוא ,קדריושבישלרבם ,הגיבןהדןרבי
לאזקנודקוחסידות,בתודהורגילזקן

גבותאמה,הואנאה.אינוופרקו ,מגודל
העגולהומצנפתואמה,ואננסואמה,עיניו
 •חןלווייתלוומוסיפהמכשיעוריותרגדולה
ולאבלבושיהיתהדרלא ...רעועישןקנקן

ואומד:כמאןופוסקאנקותיה,יקפוד

בגדיועלדבבשימצאמצווהחכם,שתלמיד
(ריב>

שלהראשונותבשורותכבד :לכםהדי
מופיעהראשוןהכמו·אוסוביוגדפיה"דומן"

אינוופרק,·מגודללאש"זקנו"גיבן",דב
תאמדו:מזוהמים.ובגדיואמה",ו"הואנאה",

השתחררלאעדיין ...המוקדם"בדדיצ'בסקי
האישיהעוולומןההשכלהתקופתמסגנון
 ,הדישכתב"?מהכתבוכעסיו ,לושנגדם
מי"בשלבסיפורדבשלרותיאאפוא,
שניםעשרומחוז""מביתבקובץשנכתב

הלימודיםאתכותבושסייםאחדי ,אחד·כך
מכובדתבאוניברסיטההשלישילתואר
שלהדיפלומהקבלתלשם<חיבורונשוויץ
הגומליןביחסיעסקלפילוסופיה''דוקטור

מתארוכךהאסתטיקה>.לביןהאתיקהבין
"אישהרב:אתבסיפורובדדיצ'בסקיד"ד

כזקןקסןזקןולוהמראהודעהבשרדלקסן
<ונס).והשעיר"הציפור

הקרוב""מהעברובספר ,כעשורחלףושוב
שלנוסףתיאורמי"באצלמופיע(תרסס>

בית":"שלוםבסיפורדב,
ודלקומהקסןאדם ,אדוןהואהזקןהרב
בזקנומעסותושעדותצנומיםשפניו ,בשד

בריאאדםלהיפך:הואיהונתןוהשו"ב-
ושפמועגולזקנומלאות,לחייוכמעט,ושמן
קצב). ,סיפוריו<כדךעב

מסיפוריובאחדדבמי"במתארואיך

 ,ביותרוהחשוביםהאחרוניםהארוכים
לפנידבלאזמןתד"ף,בשנתשהופיעו
פטירתו?

כמעסאדרבה,כלל.בעל·קומההיהלאהרב
דבקהמגולחלראשו- •דק·בשדואישגמד

ונדאההיורד ,שניעודכמושחודמכסה

לשלדומותקסבות,אוזנייםלמצנפת.מבעד
אדם- Jפניעבדילשניאיש,משלאשה

דסא>עמ'כ"סרחוב",("גדיבמראהומשונה

קסבות,"אוזנייםבעלגמד","כמעטדב
"כיפהובמקוםאשה"לשליותרהדומות
במעיןראשוקרקפתמכוסהשחודה"

ודביקה.שחודהיבלתדוחה,גידול·עוד
העליון·המשפסביתשופטיהיוקנסאיזה

אתפרסםאילומי"ב,עלמטיליםהישראלי
כיום?הזההתיאור

שקיבלשכד-הסופריםהאםועוד:
הגיעכתיבתושנותבכלבדדיצ'בסקי

·המשפטביתשופטיפסקושאותולסכום,
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העברית

מבאר·שבע?הרבלזכותהעליון

זוכיםנמוכי·קומהגיבוריםרקלאאגב,
 ,למשלהנה,מי"ב.שלכעסופרטנילתיאור
גיבורשלהלא·כל·כך·מחניףתיאורו

אתהנושאהסיפורגיבורדן:גבה·קומה,

 :הקטנה""מעיריבקוץבשמו
ארוכותרגלייםבעל ,מאודארוךאדם

טרוטות,ועיניוקצרראשוארוכות.וידיים

בכלואומרבזקנומניעהואמדברוכשהוא
 . .) 65<עמ'איך""איךפעם:

 ,אחרגדל·קומהאדםמתוארקובץבאותו
שוב>:כונס(שלא"ברק"הסיפורגיבור
פרוע,זקנובהרות,בפניומאו.דמכועראדם

 .) 62<עמ'בריאגוףובעלהקומהגדלוהוא

"שמעיה": ,קובץבאותואחרובסיפור

זקנוהארוכים,פניולגביקטןחוסמושמעיה
עלשקועות,עיניוצבע,כלמחוסרהעב
בטבעוקטנית.כמיןיבלתהשמאליתלחיו

מהעודלוושאין ,ציפורניואתתמידלנשוך
אותןוגורדהשעירותידיומגלההואלנשוך
 .בשיניו
בסיפוריםגםמכועריםגבריםתיאוריוראה

(רצה).וב"מרים"<קכב>"שותפים"

אתקנסבירושליםהעליון·המשפטבית
כתבתםנשואאתשתיארועלהכותבים
במדינה(וזאת nאדומותפניםכ"בעל
צבעםעלמתלוצץראש-ממשלתהשאפילו
ירדןמלךעםפגישתואחריפניושלהאדום

-"אדומים"גיבוריםהרבהנמוך·הקומה).
כידוע,מופיעים,-זרועותעבישעירים,

גם ,אחדתיאוררקכאןנביאמי"ב.אצל
 ,למךשלתיאורוזהו .מ"גרשיים"הוא

בעל-העגלה:
ומעלהמשכמו ,וגיבורגדולאולם,בריא
האדוםוזקנו ,אורכואמתייםהעם,מכלגבוה
וגםאדוםוזקנואדוםהוא .בסבועליורד
אשרגדולקולמשמיעובדברואדומותעיניו
<רעב>.אוזניושתיתצילנהשומעוכל

שלתיאוריםגםמוצאיםאנומי"בבסיפורי
"שפרהוביניהםומכוערות,גוצותנשים

מאודמכוערתכ"אשההמצוירתהגנאית",

ישניםומלבושיהטרוטותעיניהבשר.ודלת
אחרת,גנאית .) 80עמ'(שם,מאוד"

כ"אשה"צוררים"בסיפורמתוארתחיהילה,
שלאשתו(רסז>.פנים"וכעורתקסבה
ובודקשוחט ,קודש""כליהואגם-יהונתן

פה,הוזכרשכברבית""שלוםבסיפור-
גםטעם.וסרתרעה"אשהכך:מתוארת

בעינהמוםובעלתחיתהמאודמנוערה
ביתממש.השטןכבתומראיההאחת

וכלאי·ניקיוןמלאהיהשלההמבשלות
שלאשתוגםתמיד'.'תהפוכותמלאהבית
וצמוק·פנים"),דל·בשר ,קסן("יהודיבדיל
מכוערת,"אשההיא"השאלה",גיבור
 ,סיפוריו(כרך ,,שממית ,השטןכבתמפלצת

קפו).קפ,

אתהעלה"גוץ"התוארכישנראהכיוון
הבה ,העליון·המשפסביתשופסישלחמתם
ברומןהמספרשמתארלתיאורלרגענציץ

בן ,אחרגדולסופרשלהכמו·אוסוביוגרפי
כך •ברברהואהלאמי"ב,שלתקופתו
 .שלואמואת"בבחורף"המספרמתאר
ומתקצריםהולכיםפניהגוצה.היא

עקבותקסבות,גומותומלאיםבתחתיהם
לאעיניהנופל.חזההאבעבועות.מלחמת
שלהרטובהוכשחדירותרכות,גדולות,
לבאוכלתיגוןהגדתאיזונוצצתאישוניהן

 ) 8עמי ,סיפוריו(כרך

שם,מתואראינוהגיבורשלאביוגם
 .יותרמלבביםבצבעים ,.כ"בחורף"
מראםשלציורייםבתיאוריםכשמדובר
מןגדולאמןלךאיןבני·אדם,שלהחיצוני
מתאר ,למשל ,כך .מנדליהואהלא ,ה"סבא"
 :והבנים"ב"האבות ,החתןאתמנדלי
שעירות:גדולות,כלביבותואוזניוצרמצחו
עםלבןפניועורהפשתים:עיןרךשערו

ומזוהמותמעוקלותשיניוצהובות:נקודות
ראשנשקףמשםהדקומות,השנייםביןופרץ

כס). ,סיפוריו(כרךבדברורירוויז .לשונו
הקומה,ושחהבשרדק ,חסידאיש"מראהאו

 ,הזקןוקצרהגרוןארךחוסם,ובעלאדמוני
בראשו"קסןוכובעלבושהואארוךומעיל
סמולנסקין:צאלהליטאיתיאוראולח>(שם,
כפוף ,בשרודלקומהקטןשנה, 35כבן

פאתמשתומם.כעיניהביסוועיניוכאגמון

מסרקכי ,משסרבליהיוהצהובוזקנוראשו
 .עליהןעלהלא

"תולדותשלהחמישיבכרך ,קלוזנריוסף
התיאוראתמצסס ,שלוהעברית"הספרות

 ,ריאליססןצייר ,אמןצייר"רקוקובע:הזה
מצססהואכן .) 187<עמ'כך"לתארמוכשר

האלמנה,שרהאשה,תיאורלשבחשם
לסמולנסקין:החיים"בדרכיב"התועה
ירקרקות,עיניה ,בשרובריאתקומה"שפלת
יאודהת ,למשלוראה,וכד.י ,רך"ארחוסמה

ברשדסקי:אצלחיה·דינהשלאמאשל
זרועותבעלת ,בשרובריאתקומה"גבוהת
אמוצותועבות,גסותידייםחזקות,

קולהעבות.ושפתייםרחבחוסםובולסות,
 .) 5עמי ,אחרונים"("כתביםומדעיםדםהיה

השישי"יוםבסיפורוהמשמיעביאליק,
הם"כךכמו"אנטישמית"הערההקצר"

בחוסם",תלויהכלישראל.שלחוסמיהם
ליפא,הרבאתהסיפורבפתיחתכברמתאר

ומצייןמטבעו",ופחדןחלוש"יהודי ,גיבורו
 ,גציר'שלוהשמנים"השעירים"פניואת
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ביינחשלהקריקטורותספרמתוךחשיןז.נ

שופמןקיח). ,קטן ,סיפוריו(כרךשנתלהסו
בתיאורהיום""כחוםסיפורואתפותח

בעלארבעים,כבן"אישהרב:בןנתניה,
 .וישר"גדולחוסםוקודרים,נובליםפנים
יקום·פורקןגרונםר'אתעגנוןמתארואיך

 ?שלשום""בתמול

שומרי·מסורתשלדמויותרקלא
כזה.אכזריביושרמתוארות·אירופה nממזר

מריאתהזזחייםמתאראיך ,למשל ,ראו
כבר ,בגנים""היושבתגיבור ,סעיד

הרומן:בפתיחת

מןאחדקיסם ,השארככלכמוהו ,סעידמרי
לאכיפה,ההיאמןאחדוצרורקורהההיא
קסןאיששבכבשים,קטןולאשבעזיםגדול

ומצומצםמצומתהאיכות,ורבהכמות

ושתימחורכתכפתילהוגופוומצומק,
גבוונכפף- ,הגמלכזנבזרועותיו

ולאזקנוונתמוססקברשלכגבשושית
שהןשערותושמונהשבעאלאבונשתיירו

להיותונשתנופניוונתמעטומכסיפות,
ונתרפסובשנסלהיותשחלבאבכתשעה
 .קדוש'.'ב"ואתהתקועוחוסמו- ,שפתיו
לציון""ובאמגלגלתגרוגרתושלופיקה
 ) 6<עמייורדת.היאובכךעולההיאובכך

בסיפורו ,סלימאןמריאתהזזמתארואיך
תריסים"?"בעלי

גמורהכנסת.בביתהיהיושבהימיםכל
פניו .לומצומצמיםואבריוושהרק

שוקע,פיו .ושופךמשוךוחסמומסושסשים

קרסוליוושניודולפות,קסבותועיניו
חדירתכשתיזרועותיוושתיהחגב,כקרסולי

 ...היישובמןאינודומההואוכולו ,דקלשל
וכחסידההפח,לתוךשנפלשנתובןכשועל
נוצתהוקרחהכנפיהשנתמרססוזקנה

 ,רותחות""<אבניםלמותשעתהוהגיעה
76 (. 

מצוותושומריכמות""קסניגיבוריםהזכרנו

נתןהיססלאמהםאחדבתיאורמבני·תימןז
בפזמונו ."גוץ"בתוארלהשתמשמןאלתר
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עםשנכתב ,) 1950 (מספיק"זה"בשבילי
המשורר:כתבהקסמים","מרבדעוליבוא
 /שלום-רחמים,על /תמיםזמר"זהו

מתאראלתרמןפלו".ציפורכנףעלשהגיע
"זקנוכצימוק",גופו"כלהחדש:העולהאת

עצמו?עלשלום-רחמיםשרומה ...הדקיק"
קט.אניגוץ.אנימספיק.זהבשבילי

במועט.מסתפקאני

עמ'ב,כרךושירי·זמר"'"<פזמונים

154-156 (. 

ראשיתשלההםהתמימיםבימיםהיהכך
משוררסופר'אישתבעלאשבהםהמדינה,

בכינויאותושכינהעלעברי'עיתונאיאו
"גוץ".

פניובשר'ודלקומהקטןאישלפניך
אישפרועות.ושערותיוככושישחורים

ושחוח".נדנה

מאשראחרלאכתבהזההנוסחהתיאוראת
לפנילידיד'במכתבעצמו'עלעצמו'מי"ב
הגדוליםשסרפדינושמוכיחמהשנים.כמאה
בזולתם,רקלאבוחנתבעיןלהתבונןידעו
בצעמם.גםאלא

 iבלשוהתיאורמסורתעלכשמדוברועוד:
אתנשכחאלהאחרונים,בדורותהעברית

שהתפרסמוהרבות,המודעותנוסח

בסוףהעבריתוהשבועיתהיומיתבעיתונות

הכותרותתחתהזאת,ובמאההקודמתהמאה

מחפשת".אניבעלי"אתאועגונה","התרת
שנטשובעליהןאתמחפשותעגונותנשים
הללוהמודעותשרובבלבדזולאאותן.

גםהןאלאשומרי·מצוות,בגבריםעוסקות
לסייעשבאורבנים,בידיכללבדרךנכתבו
איתורםעללהקלכדיהאומללות.לנשים

המודעותמנסחיהזכירוהללו'הגבריםשל
כתם,כלצלקת,כלחטוטרת,כלמום,כל
שעירה.ושומהויבלתגבחתכל

אדוםגוץכללעצוראזניסואילושהרי
שחורה,משיוכיפתשחורזקןבעלפנים,
ובכלל'הרחוב?אתלחצותהיהאפשראיך
שלנוהעליוןהמשפטביתחוקיהיואילו

"מבוקש"כליכולהיהאז'כברקיימים
ואתהמודעהאתשניסחהרבאתלתבוע

שלבדיונייםתיאוריםאלהכלתאמרו:
אתלתבועיכולותשאינןבדיוניות,דמויות

דיבה.הוצאתעלהמחברים
"בדיוניות"דמויותמכיריםכולנוכל'קודם
שרביםאחר'אוזהמפתח"ב"רומאןרבות

אתלמשל'(זוכרים,מרמזותהןלמייודעים
"סיפורסביבבשעתושקמההשערוריה

האםעלבר·יוסף,יהושעשלהארבעה"
הסופריםגםוהרימבניה?).שנייםששיכלה
סורחיםולעתיםמעלימים,אינםעצמם

חיותבדמויותשמדוברלנולרמזבמתכוון
מי"בשרשםבמהלמשל'הציצו'ומוכרות.
איך .מולדתובעירביקוראחריביומניו'
שונותאותנטיותדמויותשםאיזנו

כמהלעצמוושירססברמז>,(אובשמותיהן
צורתןעל-מחניפיםתמידלא-קווים

אופיין.עלאוהחיצונית
 •סופריםתיאורושבהםהתיאורים,עםומה

במכתביםאוביומנים-זהאתזהעבריים

 ?ברשימותואפילויותר),מאוחר<שנדפסו
 1907בשנתמי"ב?אתרבותכההזכרנו

את(שנתפרסם>ביומנוברייניןראובןתיאר

"יהודיבברסלוי:פגישתםלאחרצעמו'מי"ב
ראשושערותגלוח,צנום,רזה, ,דל ,קטן

קצר·רואיבהן.זרקהושיבהקצרות

צרודקולוחירש,חציכמעטוכבד·השמע,
חצישלמבטומתונות,תנועותיוודק,

כרךכתביו"'"כלהרוח"איששלאומשוגע
שנהביומנותיארעצמוומי"ב .) 132עמיג,

"מראהופגישתם:לאחרברבר'אתכךאחר
פניםומסורבל'חסוןגוףלמאוד:עדמוזר

מסולסלות,פרעמגודלותשערותמלאים,
שלסימןאיןאףעלוב:לבושוגם

כתונתזהבמקוםמגוהצים:לבני·גברק
שלמיםלאמעילושרווליבלויה,די'יעגער'

אתלקבועשאי·אפשרכובעראשוועל
עתהזההנה,תחשוב:אותומשתראה .צבעו

מכתבים<"חליפתהסוהר:מביתברח
ברדיצ'בסקי? .) 137עמ' ,מי'ב-ברנר"

מבית"ברח ...משוגע"חצישל"מבטברבר?
סופריםשלבתיאורמדוברוכאן ...הסוהר"

בדיוניות!דמויותולאחיים,
שליף·מחבלאיארדתעודוהנה

"ציירברדיצ'בסקי:הוא"בר·בי·רב",

פיגדולסכוםעלאותהשהדפיסהעיתון
שקלים! ooo,25מ·כמה
התיאוריםכללנוכחלעיתים,האמת:למען

תמיההמתמלאאתההללו'הריאליססיים
כךכלמעוניינתהעגונההיתהבכללמדוע

וכיוןהביתה.ה"מציאה"אתלהשישיבו
הריאליהאלהבדיוניתהספרותמןשחרגנו

יהודישכןשלנוסףתיאורהנההיומיומית,
מפיהושמע<ואףבדפוסשהופיעבן·תימן'

שנותבאמצעהאתר)גלימעלמחברו
לביןבגנים""היושבתהופעתביןהארבעים,
זה"בשביליהאלתרמניהפזמוןהשמעת
מספיק":

מאחינונמוך·קומה,דל·בשר'יהודיהשכן'
ניסוייםמתובלתעבריתמדברתימן'בני

דברו.מדימרתתהמדובללוזקנוערביים,
זקנו ...נמוך·קומה ...בשרדל·"יהודי

שלכזהתיאורהאם ...מרתת"המדובלל
·המשפטבביתעוברהיהשומר·אמוניםיהודי

יואשםשכותבומבליישראלשלהעליון
גבוה?בסכוםוייקנסבאנטישמיות

האחרון'זה,תיאורשכן'מעניינת.שאלה
הדין"'בביתודמע"שחוקבספרמופיע

האתר)גלימעלבהמשכים<והוקראשנכתב
כשופטשכיהןמיחשין'שניאור-זלמןידיעל

שבנו'ומיבישראל'העליוןהמשפטבבית
המפואר,בבנייןעתה,שםמכהןמישאל,
 •הברון.בתרומתשנבנה

כהןנעמה

ענפיםן.ןצמיחאל
 ע~~~םרט-~ל
~~ר~יףדר qגכ~ל
~ן~ה~ל.י
סר~זב~ם~א א~~

ס~~רית
ס~ןRה
:בזב~ה.

• 

• 
משופרגענא;ת;
גך;לשלס~לית
 i T' '," ',"ל~כ

:p ;מw ~ ry ב~זבי~הס:

~ןה~ןר;ם ל;,;;סר
נכ"חזרם

;ב nנרלא~ה'אחתאשה
• T --T•: T : 

~~רס ,;ע "ל; n ף,ל~"
~ק,ס 9 ~~סך~על~~י

 ש~~:ןלל~ל;ת
 ף;~א; o ;ט~

ססר;:ןש~זבר·~י;ן
רךם~לן~טךךeב

 .~ר f ~ךסע.~ק
 .מעלכגפיםפר~שתןכזה

 ז•• ·-ז:- :-ז

כשמחשב;תרגע,נא;ת;
: :• -: :• --: T 

 .~סר ם;ק~~ ~,~~

 .ה~ q ~ סן:~~ 'ן;ר~~ ,תי~;כ~

אחד,~מנס
-T T •: 

שוא,והבטחת

 tד~;זע.ץ~ל~ה T י~~~

שרש.~ל
;ל;ת n~ןף ';ה

 .ר~ן~~

מירושלים , 19בתכהן,נעמה
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בעולםה.
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,זג:י:ג

~ 
ארס*שמםאתויקרא

גלזמןלאח

ולילית;חוהאברבנאל:ניצח
 240בר·אילן;אוניברסיטתהוצאת
עמודים

ייםאמיתקשריםלקייםהיחידסיכוי ' . ···~
אתבכךולשמרלאשההגברבין 1 ·· =
המשפחתישהתאהאנושית,התרבות •
בהצעדתםהואהבסיסית,יחידתהחיבר

בחברההניגודים""אחדותלקראת
פוסס·פסריארכלית.

רבהתיאורסימחקרהאתהמסכםהממצאזהו

שורשיאברבנאל;ניצהשלהעניין
בעבודתהעוציםבזהמחקרשלהיווצרותו

ובמיוחדקלינית,כפסיכולוגית
מצוקותעםהטיפוליתבהתמודדותה

במאמץואחריתוהנישואים,בחייומשברים

תיקוןשללמנוףמחקרהאתלהפוךמודע
כולל.חברתיותיקוןאישי

הפסיכולוגיתהדיסציפלינות,עירוב
בשניםבמחקרומתאזרחההולךוהספרותית,
מאפשרכאחת,שתיהןירות wבהאחרונות

נושאשלהופעתוגלגוליאחרלעקובלה
כפיהאשה,בדמותהפיצולאוהכפילות,

 ,מגווןהיסטוריספרותיבחתךמשתקףשהוא
ייצוגיתמשמעותבעלבהכרחלאכיאם

במיתולוגיותבריאהבסיפוריהחלכוללת:
במסורתלאגדותעבורהקדומות,האליליות
חוה,בריאתבנושאהקשורותהיהודית,

הביניים,בימיעברייםעממייםולסיפורים
בסיבםמזהזהשוניםבטקסטיםוכלה

במאההיפההעבריתהספרותמתוךובערכם

וגבסיך>ברשדסקי(מאפו,התשע·עשרה

אורפזיצחקשלמיצירתםמודרניובמבחר
 .כהנא·כרמוןועמליה
בחלומותשרואההיונגיאנית,התפיסה

התרבותשלהמצטבריםובארכיסיפים
שלסימליותהתגלמויותהאנושית
וכן ,והקולקטיביהאובייקטיביהלא·מודע

הרואההפרוידיאנית,האסכולהשלגישתה
האישיללא·מודעניסויהחלוםבסמלי

(בדומההמחברתאתמנחות ,הסובייקטיבי

בחקרהמתמקדיםאחריםספרותלפרשני
אללהתייחסספרותיות>ביצירותחלומות
לאמורחלום";כ"פרשניותאלהיצירות

להבהירהמיועדותאמנותיות,כתבניות
תכניםפנימיות,ודמויותעמדותולהעביר
המאכלסיםסמליםשלומשמעויותקמאיים

האדם.שלהפנימיעולמואת

במידהונתמכת ,במחקרהמוצעתהתזה

ארכיאולוגייםבממצאיםגםמסוימת
חזרות(תוךמוגדרתואנתרופולוגיים,

ושיטתית,בהירהבדרךמרובות>דידקטיות

בתבנוסחה ,מדיופשטניתחד·ממדיתכיאם

 :עיקרייםמרכיביםשלושה
בצביונההאנושית""התרבותא.

שלמהוויהאדםשלמעברואו ,הפטריארכלי
החלו ,תרבותיחישלהוויהאלביולוגיחי

לאשהנאמנותואתלעצמוקבעשהואמרגע
אתממנהומנעלקניינואותההפךאחת,
בניהועםאחריםגבריםעםהמיניהקשר

לבעליובניגודהשונים>,העריות(איסורי
ולבנותעליהלשמורהוסיףאחריםחיים
"שגדלולאחרגםהמשפחה,אתעימה

הגורים".

וה"אשההראשוןהאדםביןזהגורליקשרב.
והחברההתרבותמאושיותשהואהנבחרת",

בפיצולוביה,מיניה ,כרוךהאנושית,
הרגשיעולמוביןנמנעהבלתיהפנימי
נובעממנוהאדם.שלהמיניועולמו

ונאמנותוזיקתוביןהטרגיהקונפליקט
למסורתהקבועה,המשפחתיתלמסגרתו
הרוחניתולשייכותו·תרבותיתהאנושית
השלמותשלהוודאותעל(הדתית>,
באהבה,שלוהצורךלביןשבה,והביטחון
 ,ארוסיבריגושאובחושניות,במיניות,
טעםעלכוויתורכמוהועליהםשהוויתור

החיים.

הגברהמרכזית:הr.ומהתבניתבמונחיג.

התלותיתומשיכתובזיקתושסועבתרבותנו
ביןמנוגדים:מודליםשניביןהאשהאל

מודלשהיא"הלבנה",המשפחהאם"חוה",
נאמנות,שלומופתמסורתירגשי

אימתמבסליוהמשכיות,ביטחוןמשפחתיות,
האשה"לילית"לבין ,האישיהחידלון

הנחשקתהיצריתהשרית,"השחורה",

המאיימתהעצמאית,המיניותובעלת
והמהווההמשפחתיהתאעלשלהבדמוניות

חוה(במקוםסנאסוס"אלהמוליך"ארוס
סול.רויגאתלהציב ,כמובן ,יtיז ~ולילית

וכיו"ב),וקיךקייפנלופיאתאו~יסרה, t5ו
נבדליםנשייםארכיסיפים"שנישלקיומם
ונתקבעושנוצרואלה,למיזוגניתניםובלתי

·מודע.יםהתתהשונים,אישיותוברובדי

אתבתרבותנוקובע ,הגברשלוהמודעים
ואףמחבלהואלאשה.התייחסותודפוסי
הקיומיתהזדקקותוביןמלפשרבעדומונע

מאידך.האימהית"ול"אהבהמחדל"ארוס"

גילוייםזהדטרמיניסטילקונפליקט
אתהתואמיםשונים,ספרותייםופתרונות

 ,והתרבותי·ספרותיההיססורי·חברתיהשלב
גיהם.לסרהטקסטיםנוצרובו

מציעהבינייםמימיהעממיהסיפור

צנורתפנסנססי·ספרותי'פתרוןלקונפליקט
במציאותל"חוה"-כפולים""נישואים
פתרוןכלומרבדמיון'אובחלום,ול"לילית"

~~ריאלי.אודיכוסומי·סוריאליססי'
התשע·עשרה,המאהשלהעבריתהספרות
"הסתבכותלתהליךניסויכברשהיא

וגדלההולכתממורכבותכתוצאהוהסלמה",
התחזקותאתמשקפתהחיים,במסגרות

תפקידערותערחתעם"לילית"מעמד
היצירות<על·פיבהמצויים"חוה";

בעייתיים"פתרונות"במחקר>המטופלות
שניביןהמלאכותיתהאינטגרציהמסוג

ניתןה"בלתיהאחדתתוךהמודלים,
הטבעי'עםהרוחנילילית,עם(חוהלאיחוד"
מאפושלביצירתוהמיני>עםהתרבותי
לבליבכריכתםוכן ;>שומרון""<א?מת

בדמויותו"סנאסוס""ארוס"שלהפרו
הקדיםאשרזרם·התודעה,סופרשלהנשים

 .)ראצל"סיןגבכמו ,זמנואת
אשההנשיםבכלש"ראה ,גבסיךשליצירתו

הטוטלי:הארוסמשברבסימןעומדת ,"ת 11א
ביןהטרגיתההיקלעותאתמבסאתהיא

אפשרותאתבארוסלמצואהגדולההציפיה
גואללרגעולוהמוות,מןהיחידההחילוץ

בתור ,ממנוהתהומיתהאכזבהלביןאחד,
וגםהגברגםומאשיר.משחררחייםערך

גבסיךבסיפוריומעוצביםנתפסיםהאשה

ומןממפגש·האהבהנוראיאושכמבטאים

 •הרמונילדו·קיוםהאפשרות
האשהשבדמותוהשניותשבארוסהפרדוקס

היצריתזולביןהאהובהוהאםהרעיה<בין
כמסרוניתאהמוקצןבגילומהוהנחשקת

עגנון>אצלל"אדונית"בדומההגויה,
הנישואים,במוסדעוצמתםאובמלמתגלים

בלשוןלהבטיחהאמורתרבותי""מוסדאותו
שלהמשכיותהסופיותאיןאתהביולוגיה
המין.וקיום D.N.Aה·שרשרת
האלהוהקונפליקסהפיצולגנסיןבסיפורי

בדבש(דינהלנשיםאסוןוהריסרגייםהם
בהתאבדות>מפלסמוצאתביניים"כ"אשת

אחדבתורהגברים.לגבימאשרפחותלא
שלהמוקצניםועיצובולתפיסתוהמקורות

תחושתו·ידיעתוכאןמוצגתכסנאסיהארוס

כשכתבקציואלקרובכבר<שהיהגנסיןשל
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האנושית,התרבותמסגרתאלהסבע
צרה""מדרגהליסאנדה","מותבסיפורים
ו"נמלים'.'

אגרסיה"ארוס,ביןנמנעהבלתיהקשר
התלותהדגשתתוךבהםמעוצבומוות"
ובפרדוקסבאשההגברשלוגוברתההולכת

איתהלאלהתקייםיכולים"שאינם ,חייולש
שניהםאתהמנתבתתלותבלעדיה",ולא

מוצא.ללאדרךאלכאחד
חוקריבעקבות ,כאןמועמדתאורפזיצירת

הניסיוןעלקודמים,נוספיםספרות
מתכניםסמלניתבדרךלגמרילהשתחרר
ואינדיבידואליים,קונקרטייםגשמיים
האוניברסלילעברוריגוש,הזדהותמעוררי

לעברכלומרהגבישיים,והעל·אישי
 .הארכיסיפלי

האנרגיהאתביצירתומייצגת"לילית"
פעולותכלאתהמניעהסופיתהאיןהמינית
 = IDה·זהופרודיאניים<במושגיםהאדם

המייצגתחוהלעומתהיצרי), ,הסתמי
 ; EGOה·עקרוןאתזהפנימיבקונפליקט

שהואהמינים,ביןהעימותואולם
שאיכר ,הארכיסיפימןמועבר ,השתקפותו

זירתאלמוגדרים,וזמןמקוםתלוי
שלאחרישראל :ומקוםזמןת [iמזוהתרחשות
הכיפורים.יוםמלחמת
חווייתאתלשיאהמעצימהזוהעברה

שביןבהיקלעותוהחייםהעולםהשתבשות
עוצמתשלכבבואהודחייתם,להםהכמיהה
וסלידתולאשההגבריהגיבורשלאהבתו
והפיצולהניגודמןהנובעיםכאחת,ממנה

 •בדמותה.

 46בעמ'המשך

המוחלטת"הוודאותכי ,)"לצא"את
ניסוייםאשרהחיים,ארעיותמולהיחידה"

חסרתהמכרעתודאותוהיאהארוס,הוא

המוות.שלהאשליותובסולתהפשרות
ה"תלוש"הגברלגביאםאולם,

אלאאינוהארוסגנסיןאצלונעדר·האמונה
המובטח,הכליוןמפניוכוזבחד·פעמימפלס
שליכולתביצירתומיוחסתלאשההרי

הארוס.בכוחוהמשכיות""הישרדות

ואיכותיתכמותית-והחשובהמרכזיחלקו
שלבדואליותלעיסוקמוקדש ,הספרשל-

המעוצבת ,אורפזיצחקביצירתהאשהדמות

פוסס·שואתיתישראליתמציאותבתוך
וניגודים.סתירותומלאתמורכבת
מסתוובכללןהעיקריות,יצירותיוניתוח

צרוילש "יבוחילה"הצליין
אתמאתרזה,חשוב"אקזיססנציאליסס"

חילוניבעולםההעדר""נוכחותמוטיב
רובנו,לגבימתפקד,אלוהיםבוכשלנו,

בלבד.כ"מספורה"
חיהחילוני")("הצליין ,המודרניהאדם

ביןוהסתירהההיטלטלותאתביצירתו
הכופרנית,השכליתמודעותו-חווייתו

 ,,מספיסיתישותכלשלקיומה"השוללת
רליגיוזיתכמיההשלנצחירגשלבין

רגעשלהמיסטיתבחוויהלזניה ,לעל·סבעי
הנכסף.ההארה

היצירה,כמקורנתפסאורפזבסיפוריהארוס

ולאהבההחייםלכוחוכניסויכמבוע
גםלביטולםאולעברלכיסופיםהעילאית,

למעלתביצירתומועלההואכלומר:יח.ד
מעוצבגםהואגיסא,מאידךדתית.חוויה

 ,הכיעורותודעתההתפכחותכמקוד
ביןבמפגשהכרוכיםוההדס,החידלון
ביניהם,המתחוללהקרבובזירתהמינים
כאןהמנותח ,חצביה""צידבטבע.כלקודם

מוביל ,מאודמפורסיםובידענותבהרחבה
מןהפקעתהלאחדהזאת,התמהעיצובאל

חצי,סומקרוני
-----------------------r-ןc

 ~וגינזברגאלן
 EJזךנתןמאנגלית:

אלהשגיס

 ו~${ה~א [iסזע.
הןפכ;ניתאתא;הבלאאני

 . : ~מת'חתיהזאת"הלבנה
-: TT -• -: -

~~~ןיןריסה Q ~;ךיא
א~ר ;;:ז~ס~rכרסזע.
 ן~;וי:z~נכ~יר~נכהה;

~יך;~י~נכה
 ·כP:l ~J ~ך;~~~ןה iJן~יד;~ים

נראהזההקרקפת.עלמקועקעתוצלקתמגולחראשהיהאליושניגשהלבחורה
"אתהוהיא:המשומשות.המליםבמחסןקצרדפדוףאחרילה,אומרהוא ,דיאליססי

זול".שזהכמהתתפלאזה,אתשעשההבחורשלהשםאתלךלתתיכולהאנירוצה,
זיפיחשמלית.גילוחמכונתעלמנוגןניו·גידזישלההימנוןאתלוהזכירשלההקול
מקינוני.ג'יישלספדו ,גדולה"עירבוהקים,"אורותגיבורוהואניו·יודקיים,שלוהזקן

אלבמאדשוצועדגבוהות,נעלייםנועלהואהקרקפתימהקעקועלהיפטרבשביל
אםמישהישואלשהואלפנילאבוליביאנית",מצעדים"אבקתלהריחכדיהשירותים

עיוור.וונדרססיבי

כאלה,שינייםמשחתחלומותאפילולווישבקולגייס,להימרחהחייםיכלואחרבתסריט
מוגן.פרחהיההואפעםמהשמש.צחוקשעושהפרוזיקסורעליוזורחבוקרבוקראבל
יצאהאשתואבלהמגידה.מןלאודיצאשכמעטסופרלהיותחלוםעבודה,שאה,

המלהאת-הכתיבה"מפוטר",המלהאתאותולימדההעבודהאחרת,אופנהלתצוגת
הסוציאלית.שבלשכהההמתנהספסלאתלכבודוריפדהלאעודוניו·יורק"קשקוש",

שתלגינזברגשאלןהצעיםשניאתולדאותלרחובלרדתאומהחלוןלקפוץיכולהוא
וחוס ,מבנזיןהמסריחהבנההלביתהמכראתיאהבלאהואגם .אלה"ים"שבבשירו

קלה.התעקמותיציירשלוהנירוטיהשידדה
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לנתחמתכווןאיננישלהלןדברים .. '
קליעוז·קסס.איתמרשלשיריואת--~.

מורכבותוכלעללעמודשלאוחומד. .
 ,אלושיריםמתמודדיםאיתרהעולםשל

עללהצביעהיאמסרתימעצבים.הםואותו
חלק ,לדעתיהמהווים,מנחיםקוויםכמה

דבריעוז·קסס.איתמרשלהשירמתודת
שלוייחודושכוחוהוא,הוכחהצריךשאינו
לושישמשורדבהיותוהםיעוז·קססאיתמר
במכווןבין ,תמידסופוהבודדוהשירשירה,

בתוךמקומואתלקבל ,במכווןשלאובין
בעשרלפחות ,זושירה .שידתומכלול
שלתיאורהגםהיאהאחרונות,השנים
שלמימושהאלפוסקתבלתיתנועה

שיעוז·קססמהאלדיוק,ליתד ,אוהאמונה,
"יהדותאל-הקודמיםמספריובאחדמכנה

לצירוףבהקשרגופו.המסעוגם-~מונית"
המסעשליעדואתהמהווה ,אלומלים

העדותכמהלהעיררוצההייתי ,השירי
מקדימות.

 ,היהודיהמונותיאיזםעללדבררגיליםא.
בניגודלמעשה, .משמעותומהיושוכחים
שהןפוליתיאיססיות,לדתות

שהאלים(מאחרבתפיסתןמונותיאיססיות
אם·כיעולם;באותוחלקנוסליםובני·האדם

הם ,כןעלויתרשונות,ובעוצמותבדרכים
היא,שהיהדותהריזהות>תכונותבעלי

הסופית,חווייתומבחינת ,דברשללאמיתו
דתהאדם,של ,מאוד"וה"אנושיתהאנושית
"בראשיתשלהשניותדווקאבהששליסה

איןהארץ",ואתהשמיםאתאלוהיםברא
האלשלמהדיכוסומיהלהימלסיכולההיא

והעולם,האלהשלכותיה.כלעלוהעולם
זיקהביחסילבוארקיכוליםוהאדםהאל

עליהםלהכילאיןלעולםאולםביניהם,
המיוחדאופיהמכאןמשותפים.קני·מידה

מתמציתשאינההיהודית,האמונהשל
האדםרוחביןפעילהבאהבהאלאבך;גמה,

דחףדקאיננההאהבהוכאןהעולם.לדוח
האמונה,שלהמהותעצםאלאבמסתרים

לעולם,מעברשהואאלעריגהדהיינו:
בעולם.להמלכתוושאיפה

ציראותועלנמצאתאיננההאמונהב.
איננהכךומשוםהספק,האחדקשרסנו

היאהוא.נהפוךולתמיד.אחתביסולו
 ·שהיאכדיתוךהספקאתבתוכהנושאת

 ·שהיאלומראףמעזוהייתי ,עליומתגברת
 iהאלוהיםקבלתועיקרההואילהספק,ילידת

 ;הוכחהבאין ,ובעיקראף ,והמלכתו
 'לנוכחותןלאוחומרקל ,למציאותו
 "האנושיתובהיססודיההאנושיתבמציאות

 :היתדהאלוהים,למציאותהוכחהחיתהלו
הדב:רעםבבדבדמאליהמתבסלתהאמונה
משוכומציאות.אותהשלותפארתהמכוחה

שמקוב;,יכפי ,איננוהאמונהשלהאויבכך
 ; nיונקדברשלשלאמיתוהכפירה,להניח,

רווק~~אלאהאמונה,שלממקורותיההיאאף
וחוק:רהאמונה ,אומרהווההרציונליזציה.

 1פיוכיציבות,הנפש,שלוותמהיות

נושאתהאמונה
וצבישלום

אותםמכל ,כלומרניגודים;עלוהתגברות
שלאושרואתברגילהמגדיריםמאפיינים

 ,סססימצבאינההאמונהלמעשההאדם.
 .תמידמאבקשלפעילות,שלמצבאלא

מפעיללהסתלקהמסרבהספק ,כביכול
האמונה,מצדותקיפהעיקשת·נגדתגובת

ושיאוקיומיאלאמושגיאינושניסויה
המרסירולוגית.בנכונות
יעוז·קסס,איתמרשלבשירתולדוןכשבאים

לאמעולםביותר.חשוביםאלויסודותשני
המיססיתלחוויההחתירהאתבהנמצא

שמסרתהחוויהדהיינו:בה,לדברשרגילים
אני·אתהאני·אלוהים,הניגודיםביסול
נמצאזאתבמקוםהקדוש',ה'איחודוהשגת

שלגבולותיועלתמידשומרתששירתו
רקעעלאולילזיקה.חתירתהומכאןה'אני',

איתמרשלנסייתואתלהסבירישזה
התפילה.בסידורלהתבוננותיעוז·קסס

לשמשיכולמתפילהיותרמהשהרי
כנמצאתבאלוהותוהכרהזיקה,שלכמבסאה
יחסולהבנתפתחגםכאןוהלאה;מה'אני'

ולמקומותמזה,לאבותיויעוז·קססשל
בשיר ,למשל ,כךמזה.קדושיםוחפצים
בקובץהקודש",חיותשלהמתים"תחיית

שילובםאתנמצאאש"מוליכים"צינורות
בתחילה,והאבות.חפצי·קודשהתפילה,של

במדרגתהעצמיםכל"עמדומצסס,ואני
ובערבוביהזהגביעלזה ,/הנחותקיומם
שלהתבוננותובמרוצתאולםהכר",ללא

חיותלמעיןהופכיםהחפציםהדובר'ה'אני
לחגאשרהשמחהשלרכב"לכליואףקודש,

קיומםשכלהרי ,בכךדילאואםולמועד",
מצסס:ואניבבקשה;ומתמצהמתרכזהופך

נחדלאשרעד /למעננותפילה"אשו
שובונהיה /דממה,שלעצמיםלהיות

 ,"!שאמוליכילצבורות

תנועתאתשמנעואלוהםכך.האבותואף
ה'אני',שללתפילההספונסניתהסירוב
ל"קהלפנימי","מנייןלמעןוהפכו

זהשהוא ,העין"מןנעלמיםמתפללים
אותואלזיקהלכונןל'אני'המאפשר
כביכול .הפרסילקיומושמעברמסתורין
לשמוריעוז·קססיכולשלישיגוףבאמצעות

אףוזאתהקונקרסי;ה'אני'שלגבולותיועל
ה~מונית.החוויהשלבעיצומהובעיקר
לעילבנאמר ..היאאףהכרוכהשניהותכונה

המושגתוהאמונההנשאפתהאמונההיא:

יכולהאינהיעוז·קססאיתמרשלבשיריו
שהיאכיווןהצהרתיים,במושגיםלהתנסח

שללמענהומבעדיוק,ליתראו ,ניסוי
למושאיםקדי:לחוויה,אולמציאות,ה'אני'

השירדברים:שלמשמעםבשיר.המעוצבים
אולחוויה,הפשוסבמובןניסויאינו

 •מאמיןאדםשלחימענהאלאתובנה,
שלתגובתהשעיקרומעשה,לכןהואהשיר
אםאוחווה,היאאותההמציאותאלהנפש
במליםעיצובה.על·ידיחווהתרצה,
אוקודש,עבודתמעיןהואהשיראחרות:

שנמצאהאמונההתפילה.שלהמשכה
בגדדתמידהיאיעוז·קססבשירי

שענייןומאחרהמציאות,עםהתמודדות

מניהשהיאהרי ,ובמשוררבשירהלנו
שייתןמבעשלעיצובועלמאבקגםובניה

מענה.לה
איתמרשלשירתואתהמאפייןנוסףקו

משנייוצאכפועלכמעסוהנובעיעוז·קסס,
היהדותיותהוא ,לעילשהוזכרואלו

אינההאמונה ,בשיריושבה.המובהקת

אלוהיהואהאלוהיםדהיינו-סתםאמונה
-משהתודתאלוהיויעקב,יצחקאברהם
אינהשבהרליגיוזיותגםכךמשום

השירה ,הכולככלותמופשסת.רליגיוזיות
יהדותאל ,לעילכאמורחותרת,שלפנינו
מודעקססיעוזדבר:שלפירושו~מונית.

"היותחווייתשלהשוניםלצדדיההיסב
תפיסתהשלהמגוונותולאפשרויותיהודי"

נתפסתהיאפעמיםהריכיוהגדרתה.

ופעמיםכאתנית,פעמיםלאומית,כחוויה
שאינו ,המשורריעוז·קסס,אולםכדתית.
לנוסחאותלהיצמדמנסהאינוואףתיאולוג

שלהחוויהאתמביןאו ,מגדירמושגיות,
המונחבאמצעותדווקאיהודי""להיות
אקס,היא ,לעילכאמור ,זוואמונהאמונה.
עיקרושכלמתמידמאבקשלפעילות
עםזהה .•.בלהאמיןשהריבה'.ביסחון
אמונהשלשניסויהברורדק ...בלכסרח
בדמהלהתממשיכולשאינומאחד ,זומעין

שיהיהמבעהוא ,בלבד·מושגיתההצהרתית
האמונהשללמימושהבקשהמשוםבו

במעשים,חותמהלסביעתהחיים,בחומרי
כדתהיהודית,הדתשלאופיהגםומכאן
ומעשים.הלכהשל
ביומיום,המתממשת ,זויהודיתאמונהםע

 .כיהודילהזדהותיעוז·קססאיתמרמבקש
הקונקדסימשקלםאתיקבלוזהרקעעל

כמו:שורותוהמדויק
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לשובלפנותואולם / ?בתשובהלחזורהספקאתבתוכה
לאשבקרבתךואנישדחק,מי /דקיכול

 /לעולםעמדתי

ומה / .•.לבבךבכלאלוהיךה'אתואהבת
יכולאיננילאהובאםומה /יכולאינניאם

להיותבלי /האהבהבדמותלגעתבלי /
 /הגוףדמותמשיגיבין

אדמות>עליייחודייםבספראהבה(שיר
 ,זואמונהשלכוחהעללעמודמנתעל

נצססאםדייומיום,מימושהעםהנאבקת

במצוותהןאףהעוסקותשורותמספר

 •אש"מוליכים"צינורותמהספרהמעשיות
הכותרתאתהנושא"עולמות",בשיר

בעל-התשובה"בנואלמדבר"אבהמשנית
קוראים:אנו

א;תומשחילמוסיףעודאניכןעל·פיואף
בלאתפילותיךעלחוזר /מאמץ,תוך~א;ת
לשון·אשבזריזותוקושרמשחיל / ,ניגון
מחזיקכיומדמה /דקהאשלשוןאלדקה
להקרעעלולאשדפתלתולחוסבידיאני
עליכרוךהאחרקצהוהגם /רגע,כל

 /משחילואני ,עליךכרוךהאחדוקצהו
 /רשתשסורהכמי /לולאותומוסיף

 ) 69עמ' ,אשמוליכיצוינורות

השונההדתיתהעמדהחרףהשירים,בשני

 ,בשירהדוברהוא,אין ,בשירהדוברלש
המופשסת,האמונהחווייתמתוךיוצא

חווייתונוסחכשלעצמה,האמונהדהיינו:
"אלוהיבפניבהתייצבותופאסקלשל

אלוהיולאויעקביצחקאברהם,
אליוצאיעוז·קססאיתמר •הפילוסופים"

במקשההכול ,ויהודיכאב ,כבןכאדם,דרכו
גםלגביוהםומימושהכשהאמונהאחת,
איןאםאף ,אומרהווהמשימה;וגםנחלה
נוכחתשהיאהדיבמציאותנוכחתהיא

בכללפניוניצבתולכןנכספת,כאידיאה
כיווןהאמונה.שלמימושהבעייתכובדה
בתחוםלהישאריכולאינוהמענה ,שכך

כפי ,שכןהצרופה.גיתהתיאולוההגות
והיחידהאחדרצונו ,שלעילמהשירשעולה

 ,איתמרקרי:הוא,גםכיהוא,הדוברשל
 ,עליונושאשהואהאישיתגרפיההנירכלעל

ברוררקהאהבה.מצוותאתכיהודייקיים

אישיתהיאזובעיהעםשההתמודדות

האישיתההיססוריההםחומריה ,וסיןלחל
והתרחשויותהיומיום,חומרה'אני',של

שלהזדקקותהגםמכאן .שלוהיומיום

שלהיומיומיההוריאלשלפנינוהשירה
שלפניההתייחדותההשכמה,התפילה,
בקנדיהביקור ,הבןאצלהביקורהשינה,
וכהנה.כהנהועודהאבות

אתהדואהזוהסתכלותדדךלהביןמנתעל
סובאיןמוצא,כנקודתהאישיתהביוגרפיה

כמו:בשורותמלהתבונן

הרצועותמפני /להתידא ,ידלךמה
הבשרעל /סוףסוףתונחנהאשדהשחורות

 /השגרוןומוכההדך
שלמהותהבשאלתלנסיםפהנצמאלאשוב

נהפוךתיאולוגיים.הדהודיםאוהאמונה,
חובתלפניושניצבתהיסביודעה'אני'הוא.

כךמשוםהאמונה.אקסשלמימושוהפעולה,
וד~י~תהבשרעל ,נכ~תועלשהוא,לובדי
בדומה .לאוואםתפיליןיניחאםיקבע ,שלו
 ,יותראףומגובשתבדורהובצודה ,לכך

שלהחדשספדואתהפותחבשירנמצא
האמונה,מימוששעיקריעוז·קססאיתמר

מזה,החשוףבשדועלה'אני'עםמאבקוהוא
שלו.הביוגרפיהועל

עלה'אני'שלמקומובדברזומ~ב·תפיסה
הדתיותההכרותאחתנובעתכנותו

איןיעוז·קסס.איתמרשלביותרהעמוקות
ההיססוריתבמסורתלהאחזיכולהוא

יהדותמבחינתוכשלעצמה.·דתיתהיהודית
יכולהואאולם .יעדהיאמגבשיהכלעלזו

 ,בעיקרואוליואף, ,שלובביוגרפיהלהאחז
שלגילויה ,הכולככלותשהדישבה;ב"אין"

אדם·אלוהים,בזיקהקוסבבחינתהאלוהות,
שיודעתכפי ,ובאיןבהעדרדווקאהיא

היהודיתהמיססיקהעל·כךלהצביע
קססיעוזאיתמריכתוב ,וכךלשלוחותיה.

הסידור":"בשולימשיריובאחד

שאיןאו-להיותיכולהזומתחיההמסקנה
שאיןלהיפראובתשובה,לחזוריכולה'אני'
שעליוכל-בתשובהלחזורצריךה'אני'
 ,מאיןישבחינתמחדש,לברואהואלעשות

שלאקסמתוך ,כמובןוזאת,הקרבה,את
באיןבאין·קדבה,מלחמהמתוךאמונה,
בעולםהאלוהיםשלחותמושהוא

בהיססודיה.ו

גםאחדבהנףנגזרתזותפיסהמתוך

איתמרשלהקודשעבודתוגםהשירמלאכת
כיבוש ,כאמודהם,שניסוייהיעוז·קסס,

זוותהא ,הדתיהמעשהשלבאקסהיומיום
באחד ,למשל ,כך •שידעשייתאותפילה,
בקובץ ,דעתילעניות ,ביותרהיפיםהשירים
נקרא:אדמות"על"יהודיים

בלבדעצמימתוךהעליתיך /-בראשונה
העמומיםוהחושיםוהמחשבותהדציהנכח /

כןעל /וארץ /שמיםבוראלילהיות
המברךהאישבעיניהייתי /ברכהבאמרי

גםמוראךעלישהיהעד /-עצמואת
הפנימיעולמיבהפתח /העצמיםכלמתוך

 /שמסביב;בחפציםוהשתקפותו

שללאודהנקראותכשהן ,אלובשורות
עצמי",מתוךהעליתיך"בראשונההשורה

פעילויותשתישלתיאורלמעשהניתן
אותפילה,שלתיאורהדקולאסימולסניות,

עשייתהפשוס:במובןפולחניתקודשעבודת
ה'אני'וכיבושמזה,היצירהמעשה ,השיר

שלקדי:אמונה,שלבאקסמרכיביוכלעל
למרבהשעיקרה,שמים,מלכותקבלת
-מצססואני-האלוהיםהמלכתהפלא,
 ,כביכוללי".מחוצהוגםמתוכיההווה"על
אתבונהה'אני'והמחשבההדציהבכוח

אתומעצבבונהשהואכשםוזאת ,אלוהיו
המעוצבתהחוויהאולם .מושאיוואתהשיר

הקריאהאףשמגלהכפי ,אלובשורות
נתפסתאונעשית,אינה ,ביותרהשסחית

שכןהספרות.שמסגרתהספרותכיצירת

דיוק,ליתד ,אוהאלוהים,בבריאתעיקרה
וזאתה'אני',שלמחומריוהאלוהים,דימוי
שלוהעצמתוהאדרתולשםלאוכללכלל

הוא.נהפוךהיאגר.ישלבמובןה'אני',
דרכושעדפתיחתהיאזובריאהשלמסותה

אתולקייםמתחומיולחרוגה'אני'יוכל
 ,ואכןשמים.מלכותעולקבלתמצוות

אלאהואשאיןל'אני'לונדמהבתחילה
עםהמשחק ,כיוצרהסוגבמקרהאוכאדם,

מגלההואעשיהאגבברם, •דימויוועםצעמו
וזאתלאמת,והיה:בזp;יח.קעלקםשהמשחק

שלומוראוהנפתחהפנימיעולמוכאשר
כלמתוךליאני', ,לולהתגלותהחלאלוהים

הצעמים.
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 ,עצמואתלקבליכולה'אני'ואילךמכאן
 /משמע-בשלמותועולמךאת"לקבלשכן

שלובהמשכוסייג."ללאעצמיאתלקבל
בכבדותהנושמיםהקודש"ספריזהתהליך

מ~כףתםמתערסליםהםאףהמדפים"על
-"וכמוהםמעלה"שלל"גופיםוהופכים

גליוןשעלהשיר-וכמוהם /הנירגליון
אלהמסעאו ,המעגל ,אומרהווה .הניר"
האמונה,שלמימושהשלהגואלהאקס

·ידיעלדווקאעצמוקיבלי'ה'אנהושלם.
שלהיומיומיתבמצווההאלוהיםהמלכת
עלהאלוהיםשלהמלכתוושלהברכה,
לאואם ,שבתוכוהעולםועלשמחוץהעולם

 ,אמנותיכמעשהשהחלהשיראףבכךדי

ה'אני'שלהיומיוםבחומריכמשחקכספרות,
כדוגמתשכןאחר.למשהועצמוהואנעשה
המדף"עלבכבדותהנושמיםהקודש"ספרי

"ממדרגתמעלהשללגוףהפךהואאף
לזהבדומההאוכלה".האשבניהמשלהבים

ספרואתהפותחהשעראתהמסייםהשיר

נעה"שיעוז·קססאיתמרשלהחדש
 .סימני·קשירה"

פעםמדי /תתלקחאשר /אחתמלהרקלו
שפתיםעל /הלהבותבהתחלפות / /

איןשהרי /בקשה,לשם /לאסהנפערות
 / /לבדי /שלמהתפילהלשלהבבכוחי
זודומיהופעםזודומיהפעם / /כןעלהנה

שפתיעלחריכהסימניבהותירה / /

 ) 16עמ'סימני·קשירה,ש<בעה

אוהשירבעשייתמדובראםיודעאינך

הדוברשמבחינתהוא,ברוראולםבתפילה.
מעשהולקראתאחד.שהםשנייםאלו ,בשיר

גבוההלמציאותהמציאותהתכתשלזהרב
שלקולובהשנשמעלמציאות-יותר

שלממעשההשירוהפיכתהסראנסצנדנסלי
מאבקשלקרי:אמונה,שללאקסאמנות
חותרת-ביומיומינוכחותהעלמתמיד
הבוד.דהשיראתלתוכההמבריחה ,זושירה

• 

רות'קהתיאודור
יעקביצביקהמאנגלית:

החורפיותחלזון
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 ,~ח~ךל;ת )jךיק q ~י ~~ ר~~~
ןסב,לה iןה._,~ין י~~י;ן~
 ,םי~~~ [i~ים JJiJ 1 נ:7דר ~ף~~~נכה,~ןא

ij יס~pi] רf ה, 7ף~ג;ו;ב
-~ידצ' ה,~ q ,ה;?זד~~י;}יךת

סןסב,סע.~ב~ת;ךן~סת 7ז;ף
 ·יר:נ~~'לל~iדלב~תת 77ז;

- !ך~סם 9ןמףתרב Qז;נן~נכה
Of? ןךךן~~ןהQ 1 ~ ?7:קי~י]Q תiJ לין~א~
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ך~ל; ry~ף 1קמףך~ל~ן~קים:ב~נ:וים~~ים p:ב:רים f:ב
 ·לי~;:~ןאךךריר~לדד;ה~ת )j ~ג;ךך ,ל i~ר ,א;

-~ית 9 ~:קע.יזג;וף, ?tד~י ה~:
~חףת,ן~,הף~נכה rר.~ר;ג~

 .ם,~ךוףי,זבףבא; שי;~~

~חד.א;.זה~~ןזך~ןה, K~ס:ינ:וי~י o~סף
ה. ry ~~~קך~ת י~~ ג~; nת;ן~ים-ים, r ~;נ ,םי~ל~~~ם

השרצים.שארואתלאה;ב,מסגלאניהזחלאתאפלף
~~ ~~• i םן~;•ז:ב•;ףה ,ף~ר::•_ : :• : --: T • 

~ד;שזא;ג;וף ה~~~ר(ה~ל.ייק:ב~ם

ףזק:;~יןה,:קףףןנףי rת;ך~דל~תה ?i:בדס
 ,זבל;נ;rןי~ל ה~~ת 77צ;
למעלה,הישרכמעסמתע;פפתואז i.i ב:~א;ר ם~~ל~~ •יז~ i ;ם: -:-T 

~ןל;iוו~ןל~;ת
~יך: Q:ב:בד,א~לר;ת q~ג;ו

 :םי~ףצ~~~ ,~~דיר די.r.:~ים .Fת;ים r~רף [iו,
 ,ןדך~זז;נד~ךפ;ת~זקןפ;ת iJק~נ;ת iJ ת;!!~ך; nן:ב

 ;ת;נ,~יח;ת Qף~~~ים p~ןלף~ים~~ריא;ת
 ,~רי ry ·ן~'ל~~י~ים~;ע;ליםל iןן:;כים~~דיי;זב;תז iJ , ";א

ס~ן~ה;~לא;סם~ך:קינ;ת
ר;ת, p ~~ף ךו.r,;יים 7 ;ד!:קג;וךי·~ןr:זים~ין~לך;ת ?i ~א;

 ,ה:~ f:ב~ל~זבתז~יק;ת,:~
 ד}!ך~~נכ~ידר;ן ry ~ q!}זףב ry ה~']ב:~ת
י_~רףת;;~ל,ו~ב

~ים,זע.י,~ ד~~- f ז~~~ז;ךק;תא;
~ 7.r,9 ירים,;~ים 9:קמ; ה~~~~ףלק;ת~~

:קןב;רים.ק;~פ;ת~~רים

ד! [lי_?ןז;ע;תז iJ~נכה
 f~דיריזג T;i ~;ת n ~;פ [i~לף

K ן~ך~~מף!}ףזדע.?ל;ת! 
לפנים,נ;סהכמדמהואני

 • T : •:ת;יףל•~• ~~י.ע~~

 .~א;ך:במף~~ת~ק;~~נףת

במישיגן.נולד ) 1908-1963 (וותיקהתיאודור

ממהיי n"שירי·הוידועיםהסבע,חיילאהבתנכבשאביושלהפרחיםבחממות
בשנותבמיוחדאהובהשחיתה ,שירתואתהגדירהמבקריםאחדשלו.המוקדמים
השירשורותביןשמרן.גםהואוותיקהאך ••.צמחי"יירדיקליזםבמונחהשישים,
ניכרת).כמובןויסמן(השפעתפסיחותכמעסתמצאלאשלוהארוכות
עצמ~תךכשכלבתמימות,ילד,כמוהללוהשיריםאל"בואכתב:וותיקה

 ., .••ונדרכיםנפקחיםחושיךמתעוררת,
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לשםגיוראמאנגלית:

בוושינגטוןיולי
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 s~ו
שלעל-תקןיופירבתציפור ~ 1~

מזוריאיר

א'חלק

אשר ,משוררהואהורביץאיד-

מאשרלאהובאוהביםיותרכנראה =
שאופילוודאיוקרובעליו.לכתוב

ממעטאחדכלזאת.ףמתנהמכתיבשירתו
יאירשירתעלנכתבואשרהמחקרים
היופישלמרותבאבחנה,פותח ,הורביץ
ולמרותהכובשת,הרגישותולמרותהמפעים
ללבהנוגעתהמעודנת,הדקה,שהנגיעה
בשירתומשורריםשוריםאשראותוומרתקת

המקשה,.שירההיאשירתו ,הורביץיאיר

חמקנית,איכותבהישהקורא:על ,ומאוד
דיה,מעורטלתלאמובנת,לאברורה,לא
ועודמסךכמוצעיף,עלצעיףעלצעיףכמו

שירה~חסום.עודובסוף ,מסךועודמסך.

תקןעלכמעט ,ססגוניקסםהמסננת
אךלב-הקוראאתהשובהשירה ,סהרורי

כמעט.אותהממעידה ,בדעתומתעתעתכמו

 ,כולןוברורות ,כולןמובנותהשירמלות
משחררותוהןמשגרות,והןמשדרות,והן

יפהמצועף,יופיבעליוחיווייםתדרים
תחושותשלואשכולותלהפליא,
המגריםרגישיםמשושיםכמו ,-רגשגדושות

במינוןרגששלתגובותהקורא,אצל
מובנותשהמליםשלמרותאלא"גבה-גלי",
חיףוייםלכללמצטרפותאינןהןוברורות,

המליםמשמעותם.אתולנסחלשחזרשניתן
כמוהשלםהשיראבלורוננות,מדברות

מובן:לאדבראומראו ,דבראומראינו
ובעונהבעתמוליך-שוללאךמושך-לב

אינו"יופיהזך:נתןאצלשכתובכמואחת.
אכןוהואנוכח,אכןהיופי ,כלומרידוע",

יופיגםהואאבל ,מאודעדמפעיםיופי
מובן.לאיופישהואבמובןידוע,לאמאוד

צועקיםשהיוכמולצעוקרוצהאוליוהקורא
או ,הישןבית-העםבאולםלנואם,פעם

ברמלה,אובטבריההקולנועבאולם
נראה:שהואכמונשמעהשלושהאקוסטיקה

מיליוןלפנישפעם,כמואושומעים!","לא
הארץבחוצותשלטיםהכריזו ,יותראושנים
ובהתנסחותעברית!"דבר ,"עבריהזאת:

האופייניבשירהסיטואציהיותר:מקצועית

מרציפות,מסולקתכמו ,הורביץיאירשל
שלומביךבוטההעדרמפגיןכמוהשיר

 ,בלתי-אפשריואוליקשה,אינטגרציה:
השוניםהאבריםביןמכנה-משותףלשחזר

למרות ,ובכןהטקסט.רצףאתהמאכלסים
 ,השירשלנוכחתהמאודהאסתטיתהאיכות
המשורר?"התכוון"למהברורלאבהחלט

 ,עדייןואוליפעם,לשאולשנהגוכמו
אוהתיכון.הספרבביתלספרותבשיעורים

 ,מרביץאמרצילההיטבשמתנסחתכמו
"חוסרהורביץ:יאירעלבספרה

ליתראו ,השירחומרישלהאינטגרציה
מונע ,כחוסרתחילהשנראהמהדיוק,

 1שיר,"משמעותשלמושגיניסוחמהקורא

אתמטעימיםקלדרוןונסיםפרימנחם
בשירוהסיטואציהברציפותהחסךכיהטענה

ומתנהמכתיב ,ביץהודיאירשלהאופייני
אתלשחזרהמתבקש-כמעט,הקושי,את

אותהולהמחישלממש ,בשירהסיטואציה
כךומתוךהתנסחותה,אתהמאפשרבאורח

כלאתולארגןלמפותנוסףקושימופק
ללמדך: 2אחת,במסגרת-הקשרהשירחומרי
ורוח,נשיאיםאך ,אכןמפעים,יופי

בדיוק.לא ,ובכן .אין-ואינטרפרטציה
ככלותלאחר ,אכןתהיהאינטרפרטציה

הפנימיהקודערטולכאןשנתבעאלאהכול.
שלפיצוחונחוץ ,הורביץיאירשירתשל

החשיפהלצורךשלה,פיגומיהיותרהצופן
אשרהעקרונות,מערכתשלוהאבחון
מתחבריםמתכתבים-הדדית,על-פיה

שהםהשונים,השירחומריומתקשרים

ומהדק.הדדיקשרמשולליכביכול
אשרפרשנית,נצרהכאןנחוצהלכשתרצה:

 ,הדק-מחלץכאןנחוץאו ,לשחררחייבים
 ,ודרכו ,הנכוןבכיווןעליוללחוץצריךאשר
לקראתולחתורלחדורדקה,במקדחהכמו

הטקסטשלבסיסיתהיותרהנוסחהאיתור
יאירשירתשל D.N.Aה-הורביץ,יאירשל

ומבארמנמקמדריך,מכתיב,אשרהורביץ,

ואורחהתמטייםחומריואיכלוסמדיניותאת
התחברותם.

לשירתבשעתםנדרשואשרחוקריםאותם
נסים ,פרימנחם(ונינחםהורביץיאיר

וגם ,ערפליובעזאברמוביץצילה ,קלדרון
מנחם ,קלדרוןנסיםובעיקר ) 4ויזלטירמאיר
 ,בדרכואחדכל ,ניסו ,אברמוביץוצילהפרי

שירתשלהממאן"ה"דימויעםלהתמודד
הואשכביכולבמובןממאן""דימויהורביץ:
 ,החוקרשלהפיצוחכליכלפיסרבנותמפגין
 ,אכן ,המשחררטקסט,שלדימויומטפח

נענהאינואךחושניות,איכויות

קודםובמאמררציונלית.לאינטרפרטציה
הצעתי 5הורביץיאירשירתעלמשלי
פיצוחלקראתנוסףאינטרפרטציהמסלול

הורביץ.יאירשירתשלהסרבן""הטקסט

בחזקתאינואכן ,כאןהמתנסחהמחקרכיוון

גםכנראהאךהקודם,למאמריישירהמשך
אניידועהבמידהמהפכה.בבחינתאינו

החשיבה-הפרשניתכיווןאתכאןממשיך

ידועה,פחותלאבמידהאךנקטתי:שכבר

יאירשירתשלהפואטיקה
אונסוגה,כביכולהורביץ'

סמורה,ונעשיתמתקפדת

למסגרשמנסיםבשעה
אותה

פרשנימסלולאותואתכאןמגייסאני
ארכימדיתהחלצותנקודתשלעל-תקן

ומרחביתחדשההתמודדתלקראתנוחה,
 ,הורביץיאירשירתשלהפואטיקהעםיותר
ונעשיתמתקפדתאונסוגה,כביכולאשר

אואותהלמסגרשמנסיםבשעהסמורה,
עקרונותמערכתעל-פיאותהלהסביר
סדורה.

יאירשלבשיריווקוראשבאניכאשר
שורותניבזכרוומשוחזרותשבות ,הורביץ

שלמשירתודווקאמאדגישותרדמאודיפות
ציפור"ראיתילמשל:כמוזך:נתן

הרועד,"לסגוללב"שימואו:רבת-יופי",
החושניהרושםאתלתרגםניתןובאמת,
 ,הורביץשירתומשחררתמשגרתאשר

לתחוםהמתחברתחזותית,לטרמינולוגיה
(האבסטרקט>המופשטאז ,ציורואם .הציור

צבעיםשלכמעטמהוססתמסקאלההלירי.
מאודבמגע ,חלבי ,מרוכךבמצב-צבירה

"מהוסס",המלהכאןלידרושהשובמעודן,
 ,שחרשלבשעההחורשתבתיאוראוליכמו
מתוקות,קטנות,רוח,"לשונותעם

ביאליק.מאת"הברכה"בפואמהפושרות",
ייתכן ,זריצקישלהליריבאבסטרקטכמואו
ובטח ,ארוךאריהאפילואולי ,סטימצקיגם
דוקדקמפויס,סגולמהוסס,סגוללביא:רפי

בטוחלאכמו ,אפרורילבן ,ומהורהרבהיר
צהבהב ,השחרעלותשלפניבשעה ,בצעמו
לביןחלבישביןציפהבמצב ,פלומתי ,חיוור

לביןותרניורודביןומפגשחלבוני.
הסגולסגול:ושובלטיפת-אפור-קטיפתי.

 ,"ורוד" ,"חיוור" ,"מוותר" .קופפרמןשל
 ,"מפויס" ,"מהוסס" ,"סתווי" ,"סגול"
"נכלם","מכונס","נסיגה",וגם"ניסיון"

ועודכזה-"מתנצל""מופנם","פלומתי",
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כצורח,ציפור

ולחיפך
עםהיסבמתכתבאשרהמילוליהמילוןהוא
ומשודדותהמשוגרותהתחושותקשת

ושבותהנוגעותהורביץ,יאירשירתעל·ידי
ברגישותועידוןעדנהומשדרותונוגעות,

ציפור"ראיתיולכן .ואחדמשושיםאלףשל
הרועד".לסגוללב"שימוולכןיופי'.'רבת
זהכל"מאחורי ,עמיחישאצלשכמואלא

הסתוויהיופימאחורי ,גדול"אושרמסתתר
הנרתעים-למגעהרגשומשושי ,והמהורהר

סדרמסתתר ,ביץהודיאירשירתלש
משמעותמסתתרות ,ושיטתיממושמע

תחילה.ומחשבה
אותואחרילחקוראחתכדאיתדרךואולי
היאשיטתית,משמעותואיתהממושמעסדר

יאירשירתעומדתהיכןלשאולרקלא
מאיןגם:אלאהולכת,היאלאןאו ,הורביץ

 ,לערסללחשוף,ניסיוןכלומר:באה.היא
בשירתאשרוהמשמעותהמשמעתאת

לעצמה,חקירתהמתוךרקלאאך ,הורביץ
כמהאחרהתחקותמתוךאףאלא

שהיאלדיאלוגוקשבהאזנהממקורותיה,
סקססיםאותה.שהדקימוסקססיםעםמנהלת

רביקוביץ,דליהאופוגל,דודלמשל,של,
 .אלתרמןנתןאפילוואולי

לטריטוריהמחוץההחלצותמכאן:
ובחינתה ,הורביץשירתשלהאוטונומית

קודמיה,שלשירתםעםהתכתבותהמתוך
כן·שיגורשלעל-תקןלתפקדבהחלטיכולה
לאבליססיקה·אסתסית:מסלולישנילקראת

העומקמבנהאיבחוןלקראתהתקדמותרק
משמעותהשל ,הורביץיאירשירתשל

בירורלקראתהתקדמותאףאלאהעלומה,
פניעלהורביץיאירשירתשלמיפוייה
העבריתהשירהשלהאבולוציוניהרצף

 ,כמובןאומרת,זאתאיןהחדשה.
הורביץשירתשל"מפצחת"שאינטרפרצטיה

ובאהדהבזיקהבלעדיתבמידהמותנית
אשרסקססיםכלפימפגינהשהיאהפואטית

ודאישלה.הטריטוריאלילסורחמחוץהם
בתחילתובאמת, ,הכולככלותלאחרשלא.
מתוךבעיקרהסקססעלללמודניתן ,הכול

שלמובהקהיותרהדובר .עצמוהסקסס
 ,השארבין ,ולכךהסקסס.תמידהואהסקסס
אתשפתחבשעה ,אריסטועודהתכוון

הקלסיבתרגומוהבאה,בקביעההפואטיקה
 propose to treat of Poetry 1בוסשר:של

in itself, and of its various kinds, not 
"; the essential quality of each6 

 ,הספרותילסקססזאתאוטונומיתוגישה
אתבווממקדתגופולסקססכבודהמפגינה

לאחרושוננהשבה ,המחקריהענייןיעקר
הרוסים,הפורמליסטיםעל·ידישנהאלפיים
הססרוקסורליססים,על·ידימכןולאחר
ה·כחסידימייסדיעל·ידימוקצןובמינון

New Criticism . כן.·על·פי.ואףזאת,ובכל
הסקססשלנטייתואחרמופקדמקעב
אחרים,ולאדווקא,כאלהסקססיםלהדהד

עלשנייםאודברוללמדלהעידיכול
פואסיקתשלמוקדמתהכרהמתוךהקססס,
מפגיןהואכלפיהםאשרסקססים,אותם

"סימפסיהלומראפשרקירבה,שלגילויים
ההכרעותמערכת ,שכןאסתטית".

שהוא,סקססשלהפואטיותוההעדפות
סקססיםכלפימפגיןשהואבזיקההמתגשמת

 ,עצמוהסקססעלמעסלאמעידהאחרים,
אותםעםמפורסתהכרות ,כמובן ,לאור

 ,אצלנונכתבכברוהרימועדפים.סקסיסם
בסוללאבהחלטאך ,אחרבענייןאמנם

מילךואומרחברךמיליאמוררלוונטיות:
מיליאמורלהוסיף:ניתןאףואוליאתה.

סיבתואתה.מילךואומרעליךהשנוא
מעידה ,למשל ,לאלתרמןזךשלהפואטית

הכרותמתוך ,זךשלהפואטיקהעלמעסלא
 .אלתרמןשלהפואטיקהעםאינטימית

הקרוביםהטקסטיםהםמהליאמורובכן:
היאסקססיםמאיזהאוהורביץ,שירתאצל

שירתעלדברועודדברלךואומרמתנזרת,
הורביץ.

אותםאחרבוחנתהתחקותאפוא, ,כך

טביעתאתולאבחןלאתרניתןאשרסקססים
 ,הורביץבשירתשלהםהפואטיתהאצבעות

 :"פ'זמ"שלתקןעללתפקדבהחלטיכולה
 ,מדור·לזיהוי·פלילי ,משסרתילמז"פבדומה
 ,כךומתוךמדור·לזיהוי·פואסי.פואטי:מז"פ
עלאףלתפקדבוחנתהתחקותאותהיכולה
היאמרככת":"ארסיליריהשלנוסףתקן

ובזיהויבסימוןולסייעלהועיליכולה
בשירתפואטיותורוחבאורךקורדינאסות

אותןשלסובההכרהלאורהורביץ,
אתלזהותניתןאשרזרותפואסיקות

לאחרכמובן:אךההורביצי.לסקסספלישתן
אותהשלהתותחים""שאוןוישכךשיידום

שיבהמתבקשתמרככת","ארטילריה
כברשיבהאותהאךצעמה.הורביץלשירת
"שיבהלאובהחלטאחרת,שיבהתהיה

נוחה,שיבהתהיההיאובעיקרמאוחרת",

בהכרות"חמושה"כברתהיהשהיאלפי
הפואטיותמההעדפותכמהעםמוודעתמאוד

הכרותאותהאוליההורביצי.הסקססשל
אושלמה,פגישהבחזקתאינהעדייןמפלסת
הפואטיקהעםפגישה,חציאפילו

ערוךיי:"שולחןשלאובוודאיההורביצית,
תקןעללפחותשימושיתבהחלטהיאאבל
דרךמורהאו ,פואטיצמחים""מגדירשל

יהודהרביכמואשרמוכרת,לאבטריטוריה
סימנים"."נותןפסח,שלבהגדה

יאירשירתבהקשרשנזכרוהשמותבין

ההורביצילשירמשיקיםאשרשמות ,הורביץ
בשירתמשוחזרמשירתםשמשהולפי

נתןהשםאףנתוןשמותאותםבין ,הורביץ

אלתרמןפואסיקתהשפעתאמת,אלתרמן.
שאינההשפעההיא ,ביציההודהשירלע

שלהפואטיקההרכים.השולייםמחוגחורגת
והאסתטיהאידיאולוגיבמובניםאלתרמן,

לטריטוריהמלהגררחוקההמושג,של
הורביץ.שירתשלהפואטית

השירשלהלשוניבגודשמשהוישזאת,םע
ובמרחביהמילוליתבלוליינות ,ביציההוד

בשירתהמופגניםהמטפורייםהתמרון

משכבת ,משהוולומשחזרים,אשרהורביץ,
הורביץשירת .מןאלתרשלהעשירההלשון
הברוקיתהארכיסוקסורהאתבהחלטדוחה
"הפדנטיותאת ,האלתרמניהמבנהשל

המקצבבהקשותאלתרמןשלהפרוסית"
בסיום ,המוקפדהביתבמבנה ,השקול

גםמחטיא.אינושלעולםהחרוזשלהסימטרי
"החגתנופת ,"המכופתר" ,מסיהדרהסרן

הרגשנסיקתשלהשיאי""המפלסהממריא",
התזמורגדותיו,מעלוגולשהגואה

וצחצוחמצילתייםצלצולהמזכירהוורבאלי
תקןעלהמתפקדים ,ועודאלהכל-חרבות
האלתרמנית,הפואטיקהשלהימני""הסמן
עםמתחבריםואינםמתכתביםאינםבהחלט

אינםבאמתהםההורביצית,הפואטיקה

הפואטיקהאםשלה.הטבעיהאלמנט
מחויטתחליפההיאהאלתרמנית
היאהורביץשלהפואטיקהאזוסרקלינית,

היאאבלבברכיים,קרעעםג'ינסאינהאולי
ביןבתמרון·משייסאוציפה,במצבמשהו

כמו"ספורס·אלגנס"אוליהקצוות:שני
 ,ובכןהיום.עדייןואולי ,לומרנהגושפעם

לאבהחלטאך ,מאלתרמןמעסאימץהורביץ
אבל·האלתרמנית.הפואסיתלתמציתציית
מןהאלתרמנית,הלשוןמחושניותמשהו

זאתבכל ,שלוהמרתקתהמטפוריתהיכולת
במחוזוהתאזרחהורביץ,לשירתוהיגרפלש
הסלקציהדווקאואולישלה.שנייםאו

שאימץבשעההפגיןשהורביץהמקמצת

שירתעלמעסלאמעידה ,תרמןמאלמשהו
דחהשהורביץהעובדה ,שכןעצמה.הורביץ

שלוהברוקיתהדרמטיתהתיאסרליותאת
והאידיאה,התמסיקהבתחוםאלתרמן
אלתרמןשל"הפרוסי"הסגנוןאתו"סינן"

<כוללהסטרוקטורהתחומימרווחבכל
מעסלאמעידהעובדהאותההמצלולית>,
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וממילא ,הורביץשלהפואטיותההעדפותעל
שלו.הפואטיקהעל

אתלאייתהעתהגיעהבאמתכברועתה
אחת,הערהכן,לפניאךפוגל.דודהשם

להמשכם:ובמיוחדכולם,לדבריםהמשיקה
ממידתרחוקיםכולם,והדיוןהאבחנות
בבחינתהםהיותרולכלהנתבעת,הפירוט

מפורסלמחקרפרקיםוראשיהכללותכמה
יהודהאצלשכתובכמובמועדו.שיועמד
שללתותחניםסובהציון"נקודת ,עמיחי
הואשבווהמקוםפוגל.דודובכן, 7עתיד".
 ,נכוןיותר ,או ,הורביץליאירמתחבר
וזהלפוגל.מתחברהורביץשבוהמקום
קטן.לאמקוםבהחלט

אתממנובסלהואמפוגל?הורביץבסלמה
הרטוריתהנימהאתהאינטימית,הרטוריקה

התחביראתממנובסלהואהמינורית.
בפשטות.לאלעולםאךבפשטות,הקולח

ברמתחרישיתחושניותממנולקחהוא
שליסודותממנוגייסוהואהתמסיקה,

תוגהשלדקאדשלכוססת,עצבות
ואינוהסקסס,פנימעלהעתכלהמיתמר
הלחישהאתמפוגללקחהורביץמרפה.

וההוויההאווירהאתהמלנכולית,
למרותהקטיפתית,האימפרסיוניסטית,

כהיםכהאינםהורביץשלשהצבעים
הםזאת,בכלאבל ,פוגלשלכמווקודרים
לאותוצבעונית,משבצתלאותהשייכים

הצטעפותתמידגוונים:של"סולם·ריכטר"
צעקנית.צבעוניותלאלעולם ,פסטלבצבעי

בצבעישלוהשיריםאתצייראלתרמןאם
שלוהשיריםאתציירפוגלמשולהבים,שמן
פססלבצבעיאומרפרפיםפחםרישומיכמו

 ,לסגולשחורשביןסקלהעלהמשייטים
כמונרתעשלארק ,אחריוהחדהוהורביץ

בהםנסךולעולםבהירים,מצבעיםפוגל
נמוכה.מאודאשעלתמידמהוסס,יסוד

לצופףהצורךאתמפוגללקחעודהורביץ
שלמקבץאוצרורהסקסס,רצףפניעל

הסקסס,אתלנווטהיכולתואתאימג'ים,
מאימג'מאופקות,ומאודאיסיותבתנועות

אימץגםהורביץלתמונה.מתמונהלאימג',
במינוןכיאם ,פוגלשלהדקדנטיהצביוןאת

והורביץיותר.הרבהאחתלא ,יותרמתון
להקיףהמופלאהכושראתמפוגלירשעוד

התנסח,פעםעוזשעמוסכמובמלים,שתיקה
באזהמכלמעסלאאולי .כדרכווקולעדק

רקולאמאחרים,או ,מעצמולהורביץ
מפוגלשהרבההיאעובדהאךאולי.מפוגל.
שגםלשעראפשרולכן ,הורביץאצלמופגן
אלאדווקא,לפוגלפנהלאשהורביץבשעה

היהיכולהואתמידאחרים,אלאו ,עצמואל
הפואטיותלהעדפותואישושאישורלקבל
פוגל.שלפייסניתהכל·כךבפואטיקה ,שלו

עלהורביץיאיראתשאלתילאמעולם
אניכאשראךאחר.אחדאףאתולאפוגל,
נפוגל,קוראאניוכאשרבהורביץ,קורא
הואפוגלכמהעדויותריותרמתרשםאני

הורביץכמהעד ,הורביץשלנשמתומשורש

כמהעדפוגל,עםמתכתבפוגל,עםמתחבר
 ,הורביץשלנעיהסהאלמנטהואפוגל

היהגםפוגל ,נכון .הכפרמאותושניהם
שנתןלמרותאך .זךנתןבשבילמאודהרבה

להגיעכדיושלונסקיאלתרמןמעלדילגזך
דילגהורביץיאיראיתר.ולהתחברלפוגל
לאהורביץלפוגל.להגיעכדיזךנתןמעל
תקןעלאופואטיכמתווךזךאתצריךהיה
סרסור·לדבר·אסתסיקה.של

אתמפוגללקחחורביץ
אתהמלנכולית,הלחישה

והחוויההאווירה

האימפרסיוניסטי,ת

הקטיפתית

 ,זךשלוהמרירההאירוניתדא,ינסלקסואליות
בשעהגםשלומהפואטיקההקורנתהקרירות

ועודאלהכלרומנטיים,פניםמעמידהשהיא
מרלארומנטיקןמרתיעיםזךנתןבשירת

מןלחסרכדייששבכךלאהורביץ.כמו
לאבכללוהורביץ ,זךשלהמרתקתהאיכות

שלמרותאלאאליה.להתכחשצריךהיה
העדיףהורביץ ,זךעלפוגלשלההשפעה

שמעולםזךמעלדילגולכן ,נסופוגלאת
שלו.האסתטיתכוס·התההיהלא

דליהעםהורביץשלהפואטיהקסעאבל
הואכאןבתכלית:הפוךהוארביקוביץ

מאודהרגישהואכאןדילג,לאלגמרי
למחוזותחזרוכאשר ,לבקרונשארבבית,
ויותר ,משהואיתרלקחתשכחלא ,שירתו
רביקוביץ.דליהמשירת ,ממשהו
 ,שכןבמקומה.אינהכאןהפתעהכלובאמת,

בהחלטהיארביקוביץדליהשלהפואטיקה
אםפוגל.שלבפואטיקהמקובלת·ביתבת

להשפעהחשופהחיתהרביקוביץאמנם
הןאלוכלובמה,איךאמנםואםפוגלית,
לכאןשייכותלאאךחשובותשאלות
שלשהפניההואלכאןששיירמהבהכרח.
רקעעלמפתיעהאינהלרביקוביץהורביץ
קשרילפוגל.שלויותרמוקדמתפניה

הרבההםשלושתםביןהפואטייםהמשפחה
אושניהממדרגהבני·דודיםשלמאשריותר

שלישית.
כדיאיןזהבכלנתבעת.הערהוכאן

שלהפואטימקדם-המקוריותאתלהקליש
במחקרהתנסחשכברכפי .הורביץיאיר

אינואחר)יוצרכל(אומשורר , Bקודם
חסרהואאשראתאחרמשוררמאצלמגייס

הדברים.פניהםהפוכים .שלובשירתו
משוררשללשירתופולשערךשלמשורר

אשראתממנהולשאוללשאובכדי ,אחר
אשראת ,שלושירתושורשאתוהולםתואם
שפלישתואלא .שלובשירתומושרשכבר

במפגשאותומחמשתהאחרהמשוררלשירת
 .שלוחומרי,·שלאחרתובראיהמחודש
אחדמשוררשמושפעההשפעהומכאן:

מחסרתאוסודקתאינה ,מאחר

להפך:אולי •שלוממפלס-המקוריות

שיבהמאפשרתאחרשללשירתוהפלישה
ההשפעהכךומתוך ,שלולשירתומחודשת

כן·שיגורשללטרמינולוגיהמיתרגמת
כאלההמקוריות.מאגרהתחדשותלקראת

 ,ערךשלמשורראצלהדבריםפניהם
הציץאשרהורביץיאיראצלהםוכאלה

נפגע,ולא ,ורביקוביץפוגלשללשירתם
שלו.שירתואתהשביחלהפך.אלא
אצלמצאהורביץומהחיפשהורביץומה

רביקוביץז

השר""האנישלהנשיהמימושאמנם,
מסבעמיתוגם,רביקוביץדליהבשירת

יאירבשירתגברייםלגילוייםהדברים,
הפלומתיתמהנשיותמשהוזאת,עםהורביץ.
ושוררתשרירהכהאשר ,אומרהייתיכמעס

נוכחותואתממשיךרביקוביץ,דליהבשירת
בהתגנבותלאובהחלט ,הורביץיאירבשירת
אחד"אחדשלעל·תקןשלאובוודאייחידים,
רואה".ובאין

רטוריקהרביקוביץאצלהורביץמצאועוד
שמיניתאףואולימעס,מתלונןסרןקובלת,
אצלאשרוסורית,קרתהתפנשלמטעמה

לתלונהאחתלאמתחברתרביקוביץדליה
שלתלונתומשעבד.קיפוחעלללבנוגעת
כאןלנקוסאם ,האחוריבספסלהנוסע

דליהשלאחתשיריתשורהעלפרפרזה
 9רביקוביץ.

עםהמתכתבתהכובשת,האישיתהנימהאף

חושפתוידויית,שיחהכמוכמעסהקורא

מופגניםמאודגילוייהאשרכאחת,וחרישית
ידועהבמידהמהגרת ,רביקוביץבשירת

במאמרהטעמתישכברכפי ,הורביץלשירת
תחושות , O 1רביקוביץשירתעלקודם

אתהלופתותהדוחק,והקיפוחהשיעבוד
מלבות ,רביקוביץדליהבשירתהדוברת

 ,להחלץלצאת,רצוןאצלהומדרבנות
למצואנחלת·מעס,אללהגיחלברוח,
מעסהעיקרנכונה,פחותאונכונהמנוחה,

לאיזכורההנמקהוכאןהטעםוכאןמנוחה.
רחוקים,חפץמקומותשלבשירתההנפוץ

 ,צפוןירכתי ,הכחולהמערבכמונחלמים,
סקנדינביה, ,האטלנטיהאוקיינוס

נורבגיה,חופיסחב·היער,

מבגיוריה, ,מדגסקר ,סיןמידבר·אוססרליה,
ועודועו.דאפריקה, ,קמרון ,זנזיבר ,צ'אד

הורביץיאירשבשירתלמרותוהנה,הרבה."
שלכזאתאוכלוסיןצפיפותנמצאלא

ההזדקקותקונקרטיים,רחוקיםמקומות

טרמינולוגיהכאןלנקוט<אםאחר"ל"מקום
 •לשידתוזרהמלהיותרחוקהעוזית>עמוס
המדרגה,סתרמדמנה,מלכות ,למשל ,כמו

וההדיםהיםצפונותהמערב,דניים,תהומות

בחידה,ארץההדים,צלעותמוראם,המפלים
חגוריהבא,עולםזרה,העיד ,האירופיהגשם
עללמסע,לצאתכךחשכה,מישכןחשכה,

מלאכיםהרוח,ביתלהפליג,כךהמסע,סף
ומאודאחתרשימהדקוזאתאיים.לע

הודביץשאצלהעובדהללמדך:חלקית.
בעלילמקומותמתחבראינוהאחר""המקום
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מחסרתאינהמדוקדקת,גיאוגרפיתהגדרה

יותרהואבשירתו:האחריי"המקוםמנוכחות

לאאבלרביקוביץ,אצלמאשדמספורי
 ,והורביץרביקוביץאצל ,כךנוכח.פחות
מחוזהאחר","המקוםאחרוהחתירההנהיה

בסיוןבבחינתהיא ,כאחדונחלםרחוקחפץ
אותהאלהקיים,המקוםממצוקותההלצות

ארץאינההיאאוליאשדדחוקהארץ
נחשקת.כל·כךהיאזאתבכלאךמובטחת,

שלה?למיכאלגונן·עוזחנהאומדתאיך
כבדאנימיכאל.סעסע. ,מיכאל"סע

ואיך .)שלי""מיכאלעוז<עמוסמוכנה".
אשתולדימ;נהליפשיץ·עוזיהונתןאומד

והולך"."קםליפשיץזליהונתןובעיקר
<עמוסוהולך""קםפעם:ועודושוב,ושוב,
יהונתן ,ויהונתןחנה .)נכונה",,מנוחהעוז.

"האנישלקרובים-ספרותייםדקאינםוחנה,
הדוברודמותהדוברתדמותאוהשר",

יאירובשידתרביקוביץדליהבשידת
כמעס.תאומיםאחיםהםהודביץ.

לכת,להרחיקהניסיוןהנסיעה,המסע,
לגעתהדחוקה,הגדהאללהגיעלהחלץ,
אחד'תמידשהםאלהכל ,האחדבמקום

בשיריוהדוברהדוברתאתתמידמדרבנים

בהם,ודוחקיםמדרבניםוהודביץ,רביקוביץ

לצאת,בהםמאיציםדמיונם,אתמלבים
או .לאחודלהציץולאוללכתלקום ,להחלץ

לעמליה"ברחוב"בסיפורשכתובכמו
שם,ובכן'האחד".בחוץ"שם,כהנא·כדמון:

כברוהידייםלהם.מחכיםכבדהאחד'בחוף
סע.יהונתן'סעסע,ההגהעלדרוכות
מוכנים'.'כבדאנחנו

נתבע,כמעסאוליסבעי'כךכל ,ולכן
היותרנוכחים,היותרהמוטיביםשאחד

הורביץובשידתדביקוביץבשידתנפוצים,

מוטיבשהואהציפור'מוטיבהואכאחר'

אצלוגרורותיו.שלוחותיוכלעלהמעוף,
עוף·כנף,תוכילמשל: ,דביקוביץדליה

ינשוף,עופות,יונה,עורב,זרזיר' ,עפרוני

מצייצות,ציפורים ,)הזהב"תפוח("אהבת

שכווי'ציפורים,כנפיופורחות,תלויות
ציפורעורב,ופורח,כציפורמצייץתוכי'

סורס,פורחת,צדעהזמזוםכמשוגעת,צייצה

וכךקשה")."(חורףשלדגניצוד,שאינועוף
הציפורמוטיבשלהמסונימיותהגדורותעוד

בשיריהדווקאמתנקזות,אגב,<שכולן
,,הספר ,דביקוביץשלמאוחדים-היחסית

עוףמעופף.אתהפורח,גרגירהשלישי,,>:
פורחותניירפיסותדבודי·בר'פורח,שאינו

אדםכנפיים,המצמחאישמצנח,בדוח,

אוכלוסיית 12הלילה.באמצעממסרסהנופל
שלוחותיועלהציפורמוטיברכיבי

אצלספציפיתפחותאוליוגרורותיו'
הרחוקים>המקומותבאיזכוד<כמוהודביץ

 .יותרהרבהוכנראהנפוצה,פחותלאאך
אחתאפשריתרשימהמקדי'מדגםרקוכאן

הציפורים",לידהמיםביב Q "רבות:מתוך
בכצלילים"'"ציפורים"מחב;אי·ציפודים"'

n ן;ג~,,• ;,:םיכ;~ק:"ר;~ןת ,"ה~~ח ..~~ןה 

 םי~:;~~א wמת~ ,7=בנ:וזבל.לכנף"קולכנפיו",
ד~ת wס;ןה", ,;פי~ י~~נ=7 ה~" ,"ף J/~ר

בכגפים"ישתבר~ציפ;דים","האדמהציפור",
 , i:זזב~: ,"ר ;v°-"ציפור ,"תס~;ה i י~; :"ה~ן~אל

 , IJד~מאודהרבה ,ת; nד~ , IJד~ ,ם:~·ת;פ;ע
"העליםכגפים", n"פ;ר ,ת; nד~מאודהרבה

ת, iנ;~בציפורים-,ה~;נ 'ד~~והציפורים",
" j? והמים","הנוצההציפורים",צ;ת

השני","נישרהציפ;ר",נשמת"צבעונית
נגפים~ציפור-צמח':,בכלה"-,"ציפ;ר

-"נחה ;"ת;פ nמר ...לשםאי-"ציפוריםבכל~א;ת",
זימילציפור,:מציפוראנחה::'וכולהכאברה
ימים;,בכבד~נשריועל Tחש~כה-;:מג~לה

עלציפור~ם"שלושאהבה"~·בטעם,;ציפורים
אדם ה~ן:" ."הל~צ~ T-~-יפוך; ."ת~תע.ץ

הדנה.ועוד '.'ת;ג~;ש"ציפוריםלציפור",
עודללקסבקלותניתז"הרבה.עודכךכל

פיארוכות ,זוכמורשימותשתיים-שלוש
נימיההמטרהיאהציפור ,וכאמודכמה.

למעוףנתבעת,הכמעסטבעית,היותר
לצאת,להחלץ,לרצוןלנסיעה,למסע,
איזכוריכמולצאת.פעםועודלצאת

הנחלמים,החפץמקומותהדחוקים.המקומות
 ,ומכאןכאחת.והודביץדביקוביץבשירות
הנמקה,אותהומחמתהסעם,ומאותו

איזכודישלכמעטהאינפלציוניתהתפוצה
הודביץ.בשידתודוחמיםים,שמים,שמש,

דחוק,למקוםמסונימייםניסוייםהםאף
לצאת,הנואשתלשאיפהואחר'רחוקלמקום
לגעתכאן.לגעתלאלגעת.להגיע,להחלץ,

וכי .האחרבמקוםלגעתמכאן'הרחקשם,
הורביץיאירמאכלסהסעםאותומחמתלא
זדים,בשמותשורותיוואתשידיואת

דחוקיםמקומותשלוצלצולצלילהנושאים
והמצלול ,סהליסלויון'לואיס,ואחדים:
שלקסםעודמצדףהס'שלהשדיקתי
המשדריםשמותלאותםחושנימסתורין
ם,וקירחמקומותשלנשאפיםניחוחות
הקופחמהאורהרחקמכאן'הדחקאחדים.

החמסיניםומחנקהעזההתכלתשל
בוהמקוםהאחד'במקוםשם,המיוזעים.

ומהורהר'אפודונינוח,רךהואהאור

שכתובכמואלא,וסהרורי.סתוויוהאוויר
געגוע"רקהמההדרכים"סופיאלתדמןאצל

לאורך".נפקחתעודנה>(ולאאיננהו"הדרך
מחוזותציפור ,יופירבתציפוראותהשכן'

סופונדירה.ציפורגםהיאהנחלמים,החפץ
מכאיבבקרקועאחתלאהואהמעוףשל

מסתיימתהשיאיתוהנסיקהומאכזב

אותהמתנסחתתמידלא ,אכןבהתרסקות.
שכמעטאלאמפורשת.בלשוןהתרסקות

המרחקאלשהמעוףהעובדהודאיתתמיד
לךכאחת.ומפולתנפילהסופוהמופלא
ממסרסשנפלאדםשיריםאלוהיםעלתסמוך
שפגעהוהיונה(רביקוביץ>.הלילהבאמצע
חיתההיא"צחורההעורבים",במלך"בדרך

לדליה("היונה"היטרפה"ליוםעד
סובהמצבהורביץאצלוכירביקוביץ>.

חשוכהמגילהימיולציפורמציפורהןיותר?
הענבים")("תנועתימיםכבדונשריוועל
כיזבתםמדועהפלא,חופילהםקראתםלמה
אותם,דימוהכוכביםרחוקים?אודותלהם
רימוצעמםהםכיהכוכבים,דקלאאך ,אכן
לופתתאשרהפוגליתהתוגהצעמם:אתעוד

והם,אחרת,להניחחיתהיכולהלא ,תמיד
היסבזאתידעואלתרמנית,בפרפרזה

Eו ~-

 •מאיתנו.
הערות

בענף;הרוחכיווןאתלמצואאברמוביץ:צילה . 1
 .ישלשירורגוןבאיהאלוזיהבתפקידעיון

העברית:הספרותלחקרנץמכון : rהורבי
 • 1עמ'תשמ"ה:תל·אביב;אוניברסיסת

התמאסיהמז\לךעלהגן:"גורלפרי:מנחם . 2
סימןוקודמיו":הורביץיאירבשירתהדחש

 • 470 " 469 ; 377 " 367עמ' ;) 1977 ( 7קריאה;

סימןכואבים":עדנה"מחוזותקלדרון:נסים
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עמ' ,) 1972 ( 1קריאה,סימןהורביץ:"ליאיר

263 " 268 • 

עכשיו;ירוקה";"שקיפותויזלסיר:מאיר . 4
 • 142 " 141עמ' ;) 1967 ( 20 " 19

מדויק:הוארגיששאיננו:"הניגודמזור:יאיר . 5

הורביץ"ליאירהענביםתנועתבשירעיון
 • 109 " 107עמ' ;) 1982 ( 7/62הדואר;

שירתםמזור:יאירהבא:בספרכונסהמאמר

בשירהמחקריםהמבנה;תבונתהצעירה:

המקרא;ובספרותחדשהעבריתובסיפורת

 • 1987תל·אביב:אוניברסיסאיים:מפעלים

6 . S. H. Buther, trans: "Aristotle's 
. Poetics"; in Walter Jackson Bate; ed 

he Major 7י: arcurt Brace Criticism ~ Texts; 
. ch; N.Y.; 1970 [1952 ]; p וJovanov 

19 
בתוך:במלחמה",המתיםעל"קינותמתוך: . 7

<שוקן'גדולאושרמסתתרזהכלמאחורי
 • 88עמ' ) 1974ותל·אביב,ירושלים

8 . , Yair Mazor: The Triple Cord: Agnon 
Homsun, Strindberg; Where Hebrew and 

, Scandinavian Literature Meet: Papyrus 
12 . Tel-Aviv University; 1987, p 

 .קנא:מאמריזהלענייןרד' • 9
 Yair Mazor: "Besו egeo Femו nו n s'ו:

Contradictory Rhetorical Trends in the 
Poetry of Daliah Rabikowitz". World 

 Literature Todayי vol. 58, No 3 ) 1984י(
. 354-359 . pp 

שירתםבספרי:וכונסבעבריתאורראההמאמר

בשירהמחקריםהמבנה;תבונתהצעירה:

 'ר(המקראובספרותחדשהעבריתובסיפורת

 , 25 • 17עמ' ,) 5מס'ההרע

שם.שם, . 10

 • 19-18עמ'שם, . 11
 • 20-19עמ'שם' . 12
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כרורבנותומליםנוקבמוח
ביירסריאר
חכםמשחמערבית:

-22.4.93בשנערךיביץ'" 1ליבלישעיהוכיף"יוםבעקבותנכתב

הראשונהבפעםשמעתיואשר-~

s מדעעלמרצהחיפהבאוניברסיטת
רקלאשאניהשתכנעתי~וערכים,

לאדםגםאלארוח,ולאישלמדעןמאזין
אותימענייןשהמדעבמידהובהנפש.אציל

אותימעניינתוהפילוסופיהכמדע,
לנבכילחדורנסיהביישכפילוסופיה,

דיאיןכיזה,מדעןאוזהסופרשלאישיותו
מהגדול;פילוסוףאודגולמדעןשיהיהבכך

אתלקרואאולהםלהאזיןאותישדוחף
זומחשבתם.ואצילותאצילותםהואדבריהם

 ,מחשבתובעומקמתמקדתליבוביץ'של
היוקדת,בתקיפותו ,הנדירלבובאומץ

כלאתלנפץובדרכוהכעוסהבהתגרותו
שומראניבכך.צורךישאם-האלילים
כלאתרבהובהערכהרבבכבודבתוכי

בלהיטותםהקרוביםהליבוביצ'ייםהאזורים
שלמחשבתוואצילותללהיטותובאצילותם
פראנז ,המרסיניקיהאלימות"משורר"

המדעניםלגדולילהאזיןיכולאינניפאנון.
להתייחסמסוגליםאינםהםאםהרוחואנשי

הםאםאוולמחשבתם,למדעםבביקורתיות
כלולנפץהמהותאללהגיעמסוגליםאינם
ליבוביץ'שלעמדותיונחרצותזיוף.

גדולההארהחדוריםדעותיוונאורות
דבר-מולדתלשוןבצחותונתמכים
 ,יופיוכתביוופעולותיודבריועלהמעסה

שאינםהרוחואנשיהסופריםוקסם.הדר

בנושאיהםהתעניינותללבותמסוגלים
הליבוביצ'יהוויכוחבאמנותשימושעל-ידי
בגללאוליוזאת ,אותימשעממים-החריף
האצוריםוהאלימותהנקמההכעס,רגשות
הצלחהבלילרסנםמנסהשאניבתוכי,
לספרות,הגותקרובה ,דעתילפייתרה.
להצטייןצריכההאחרונהזאתבאשר

המחשבה.ובדקותבבהירותבמקוריות,

הדבריםהופכיםאלה,תכונותובהעדר
הואאםגם ,שגרתידברוכלשגרה,לדברי
בגלוירצחמשוםבויששלום,להשכיןמכוון
חזון.לכלחדש,דברלכלובסתר
משמעותשאיןשאמרטולסטויהיהזהאולי

לחייםמשמעותאחרהחיפושלחיים.
משתדלאניכןועלמוות,עדמפחידני
קיימים,החייםעודכלזומשאלהלהתרחק

ליבוביץ',שישעיהולהודות,חייבאניאך
המשמעותאתליהשיב ,אחראדםמכליותר

שדחףמהזה .לישאבדהמשמעותלחיים,

בספריוהזההאצילהאדםאתלחפשאותי
הגנתעלנסבודבריוכלכי ,ובהרצאותיו

אםגםהמשמעות,חוסרדחייתועלהחיים,
הגואההיםזה,אישעקיפה.בצורההיהזה

ואי·משואאמתתרבות,מחשבה,מדע,של
בענייניםאיתרמסכיtכאינךאםגם-פנים

אניעבורי.לחייםמשמעותהעניק-רבים
ארץשלעולמהאתלהרחיביכולתבורואה

תמידאניותרבות.שטחוקסבתמחניקה

לבריחה,נסיהאובריחה,בליבוביץ'מצאתי
ושאיפההזה,המחניקהמקוםשלמקפאונו
בעמידהבהתמדה, .שבוהשרירותלניפוץ

בנקיטת ,להתפשרבסירובהזכויות,על
אתמזעזעהואורדיקליותמהפכניותעמדות
החייםעלההגנהלמעןכולוהמימסדיסודות

אלהכוללהאדם,בניכלחייועלחייעל-
מדברנאתהואליבוביץ' .עליוהחולקים
ככלבצילואחסההזה,המחניקבמקום

עםלשבתהתאוויתירבותלי.שמתאפשר
מהמקרוב:סברועלולעמודהזההאדם
אתאיסט)?אניאם<גםאלוהיםעלדעתו
דעתומהבאלוהים?מאמיןהואבכללמדוע
עלדעתומהבכלל?החייםעלאוהמוותעל

דעותיואתלשמוערוצההייתילאהעולם?
עמדותיוחשיבותאףעלהפוליטיות

אותולשמוערוצההייתי .וצדקתןוחריפותן
מהשלו.האנושייםבניגודיםבהתלבטותו

והואניגודים,מלאהזההאדםאותו?מעסיק
לאחדותולהפכםבהםלשלוטמסוגל

להיותיכולמדהימה.מקוריתמחשבתית
 ,בומאמיןשאתהמהכלאתיסלסלשהוא
 ,להיפרכאב;אואכזבהלךיגרוםלאזהאך
אמתתופסאתהכינחת,לךיסבזה

מצדניגודים.כן,ניגודים?חייך.מאמיתות

באמונתו ,בדתואדוקאותומוצאאתה ,אחד

 ,ומאידךהדתיות,המצוותובקיוםבתנ"ך
אתהשביחבידונושאאותורואהאתה

הגותשונים,מדעיםהגמור:הניגוד

עלמגןהואכיצדרואהאתהופילוסופיה.
אופלסטינישאףבצורההפלסטיניהעניין
יכולהואהיום.עדזאתעשהלאערבי

לקנאותוניסוילתתאובשתיקה,להתעטף
אלהומעמיקות.חדותבהגדרותלזיעותיו
אח.רבאדםהנפגשיםהסכמותאוניגודים

זהשאדםרוצההייתימכם,אסתירולא
היואוליאזכיספרותיות,יצירותיכתוב

סופרמולידיםשלוהעצומיםהניגודים

ישעיהושלברמתואו-גתהשלברמתו
ששמעתיהרצאהכל ,ליאשרליבוביץ.י

בבחינתהיושקראתישלומאמרוכלמפיו
אפילואומחשבתית,אומדעיתחוויה

הזה,האדםכיראשונה.ממדרגהספרותית

הניסוחאמןהואיודעים,שהכולכפי
יורעיונותוחדותניסוחיודקותמולהמדויק.

הוויכוח,מאוהביאתהואםדהרם.עומדאתה

אותולשמועאלאלעשותצריךאתהאין
לזכותכדי ,ספריו·מעטאללפנותאומרצה

במינה.מיוחדתבחוויה

החייםאתעושהשהאמנותכבראמרו

אינוהענייןהיסב.זאתיודעאניאפשריים.

אפשרייםנעשיםהחייםאבל ,ממנירחוק
כליבוביץ.יאנשיםעםיותרויפיםומעשיים

בחצאיהמתבטאיםבאנשיםקץוהנניהייתי

העזהנעדריאומתלעלעים,אומשפסים,
מוכתובארץ .השקרמסכותאתלקרוע

ליבוביץ'בולסהזאתוהסגירותהקדרות
שוניםוטעםגווןהנותנתגדולה,כאישיות
בגלוי:זאתאומרהבההכללית.לאווירה

ישעיהובליזאתארץנראיתחיתהכיצד
אך ,ארץאמנםתהיההיאאמת,ליבוביץ'?
הגדולים,הסופריםבלהטוטיליבוביץ',

שהחלההזאת,למדינהמיוחדצביוןמעניק
 , 1967מאזשלההדמוקרטיהערכיאתלאבד

בשלוזאתהיווסדה,מאז ,כערביולגבי
ושלילתהפלסטיניהלאומיהמיעוטקיפוח

היומיומיותוזכויותיוהלאומיותזכויותיו
הפשוטות.

כאשרנרעשתי,מזה,תרוויהופתעתי,

אתלקבלהסכיםליבוביץ'שישעיהושמעתי
נגדאיננינכון.לאאובןושלאישראל.פרס

כלנגדשאניאלאדווקא,הזההפרס
לקבלתשלושהמניעמניח,אניהפרסים.

המביכה.הצניעותכן,צניעותו.חיתההפרס

ללאלקבלושיסרבייחלתיתוכיבתוךאך
בעתידהפלסטינילעםיזדמןואםהיסוס.
ליבוביץ'כמולאנשיםהערכתואתלהביע
הםשגםמאחלאני ,פלסטיןפרסבמתן
חשאנימדועיודעאיננילקבלו.יסרבו

מקבליםגדוליםאנשיםלמראהבסלידה
ממשלות.ראשיאומצביאיםמידיפרסים
ביותרליבוביץ'אתההולםהפרס ,לדעתי

לפיאינוהואוגםלשלום,נובלפרסהוא
ישעיהואומר:אניזאת,ובכל .מידתו

וכפישבעולם.הפרסיםמכלגדולליבוביץ'
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גובלפרסאתכיבדמארקסגרסיהשגבריאל
כלליבוביץיישעיהויכבדכך ,אותובקבלו
שהפרסיםחשאנילקבלו.שיאותפרס

קטנים.אגשיםבשבילהומצאו
למעגנועושהליבוביץישאתהבמהלגודי

אתהיום.מדיומתבהמתההולכתבחברה
בחברהגרמתאתזאת.שחזהראשוןהיית

להחזירהכדיעזיםלזעזועיםהלא·דמוקרסית
ההגות,שלתפקידהכי ,הישרדרךאל

לזעזועיםלגרוםהואהספרות,שלכתפקידה
חדש.זהאיןמידרדרות.אנושבחברותעזים

אתמסלסלפעםאחרפעםאותךראיתי
מתוכנהאותהומנערהחברה,אושיות

אניולאחרונהועוד.ועודכמעט.הלא·אגושי
שאוזניירבתימהומההמחוללפרסעלשומע

מודהאנימסדיר?זההאיןלשמעה.תצילגה
שונאשאגי ,סחור·סחורללכתבליואומר

אותךלראותלבימעומקוייחלתיפרסים,
שאבוכמובדיוקהזה,הפרסאתדוחה

היהאילואותודוחההיהאלמעריאלעלאי
טבע ,הגדולמשוררנו ,אלמותגבי .בימינוחי

הלב."לאומץקודמת"הדעהנפלאה:אמירה
יותרליבוביץיאתההולמתאמירהואין

היהודיליבוביץי,ישעיהוזאת.מאמירה
למדעים,המורה ,הפלסטיניהערבי ,הציוני
תמידהנחרצות,העמדותבעל ,בדתוהאדוק

מתנגדאני<והרישפהמעלשפהיצר
החורגתשפה-גזענית>כתנועהלציונות
שלהגזעניומאופיההציונותמגבולות
אתלסלקהצליחהואהזאת.המזיגה

השמצותהסרת·ידיעל"הייחודיות"
לייחודיותתחליףיצירתועל·ידיוהכתמים,

 ,אנושאחוותשלבייחודיות ,זושגואה
הסופרים.וגדליהרוחאנשילהשהטיפו
לביאתלשבותהצליחהליבוביץישלשפתו

ההשוואהעלליויסלח ,מעמדותיובהרבה
שלהשביעיהיוםביןהזאת,הספרותית
השביעיהיוםלביןהמנוחה,יוםהאלוהים,

בעקבותהבאהיגיעהיוםליבוביץי,של
זה,כןאדםביוני.החמישהשלהתוקפנות

בעלהמקרים,ברובההוגןהאמת,אחריהתר
מאחריםנבדלזהאדם-מאודהסוערהמזג

הבלתיהאירועיםעלמיידיתלהגיבביכולתו
ולחזותממדיהםאתלראותלנתחם,צפויים,

אתעשהזהכלהתפתחותם.דרךאת
כלעל .המתעלהלאישיותליבוביץי

אנושית.ייחודיותויוצרתהייחודיות

הפלסטיניםבשפתליבוביץימדברלפעמים
באותיותעולמםעלהגנהכדיתוךומשתשמ
בהן.השתמשלאעודפלסטינישאףובמלים

יכולזהאיךאלוהים,ופלסטיני?ציוני
ביןהמרחקאתמבסלליבוביץי !?להיות
אתומרכיבשבואחר ,לישראלפלסטין
אינוהקוסםהמדעןליבוביץי •הניגוד
אותנולימדהוא .שלוהשןבמגדלמסתתר
המדעיותהתופעותאתלפשטשניתן

אגשיםשגםבמידהביותרהמסובכות

הדברלהבינן.מסוגליםיהיוממדעהרחוקים
אלהבחייםלעשותושאפשרביותרהיפה

נביאשלבעידנוחייתי
ישעיהוושמוזעם

והיכרתיוליבוביץ'
היטב

אפילוהחיים,עללהגןהואהזהובעולם
עליגןאדםשכל ,דהיינוהפשוט:במישור
המוסרערכיחיזוקעל·ידיהחייםמשמעות
מבניפלסטיניכערביהעצמי.והכבוד

הסירובגבול ,הגבולעלחיאניהמיעוטים,
רואהאני ,זווסבוכהמוזרהבבעיהוהקבלה.

במזיגתכבודכאזרחבעתידליבוביץיאת
ישראליכערביהזכותליישאם ,פלסטין
אני .בגרוןדעהלהביעההעולם,וכאזרח

ליבוביץישלקביעותיואתהיסבמכיר
עליוחולקאניאבלהעולם,אזרחבעניין
אזרחלהיותמלאהבצורהראויאותוומוצא

כלאתעוברתשלשונונזכוראםדיהעולם.
הגבולותהאישיים,הגבולותהגבולות,
וכופההבינלאומיים,והגבולותהמקובלים

כשלעצמוזהאנושית.כלשוןייחודיותהאת
אנימאוד,היוםמאושראניגדול.הישג

כלאלמלהלהפגותיכולשאגימאושר
בהפלסטיניהואליבוביץי ,לגביהישראלים:

לגביאומכם,חלקשלדידםשלגביבמידה
רוצההייתי .ישראליהואכולכם,דידכם
שלוהרחבההארוכהמדרכודוגמהשתקהו
עלבדיוקשתעמדוובכדיהזה.האיש
ביחדלחיותיכוליםאנחנואומר: ,כוונתי

ליבוביץי.כמואנושייםאדםבניישעודכל
כי ,בדרכוההולכיםהאנשיםשירבווהלוואי

בארץויותריותראפשרייםחיינויהיואז

זאת.מטורפת

שלה.הסגולהיחידיתקופהשלכלאנייודע
אגשיםדרךההיסטוריהלנושהוכיחהמהזה

בנימיןוולסר ,סולססויגתה, ,כאריסטו
אלהסגולהליחידיקרובליבוביץיואחרים.

סגולה,יחידתשאינהבתקופהחיהואאםגם
 ,היהודי·הפלססיגיהסכסוךבתקופתאלא

התיכוןבמזרחבכלל.והישראלי-ערבי
יותראו ,לגויהיהכבדים,אסונותהמוכה

אניבעתי.דלבתילספרמהלייהיה ,נכון
זעםנביאשלבעידנוחייתילבתי:אומר
היוהיסב.והיכרתיוליבוביץיישעיהוושמו
והיו ,סולססוישלבתקופתושחיוכאלה
-ואחריםגתה,שלבתקופתושחיוכאלה

להיותיכולאניאבל ,סארסרשלבתקופתו
ישעיהושלבעידןשחייתיבזהגאה

ממנוולמדתיאותוושמעתיליבוביץי,
הבהרליהבהירהוא ,כןעליתררבות.
ומתפרציםנרגזיםחריפים,שאנשיםהיסב,

עליהםלהטילשישמוזריםאגשיםאיגם
אויקרהאבןלהוציאמסוגליםהםכיחרם,

אוהמרוסקתעצבנותםמתוךפנינה

אואנשיםחצאילסבוליכולאינניהמדממת.
המלהאוהמשפטומלים.משפסיםחצאי

איןאחרתכפצצה,טעוניםלהיותצריכים
ליבוביץי,לגושעשהמהוזהבאמירתם.טעם

בתקופתו.לחיותהטובמזלגולגושזימן
בהשתתפותמתבטאאינוהלבאומץ ,לדידי

 ,מתוכןריקיםמילוליים·רסורייםבקרבות
 ,האומץבמלחמה.בהשתתפותלאוכן

להיותהוא ,ביותרהגדולוהאומץ
היאהיאהאובייקטיביותאובייקטיבי.

הגדולהסמלהואליבוביץיוישעיהוהאומץ.
הזאתבארץהאובייקטיביותלאומץביותר
האפליהבמדיניותצעדינואתהמצרה
והכיבוש.הדיכוי

זהמיבתיאותיתשאלכאשרשנים,בעוד
שלסיפורואתלהלספראתחילליבוביץי,

לאבאומרי:הנושאכלאתואפתחגדולאדם
לך.שגדמהכפיגרועהכהתקופתנוחיתה

מישםהיהאךומכשוליםמשבריםשםהיו
שםהיהההם.מהמשבריםרביםעלשהתגבר

ליבוביץי,ישעיהוושמוחילוגי·דתיאדם
לדעתבתיוכשתבקשהדרך.אתלגושהאיר
תחיואםיודעאיננילה:אומר ,יותר

ישכיכליבוביץי,אדםבהשיהיהבתקופה
למיבתי:אותיוכשתשאלבעולם.אחדרק

המשורריםאומהסופריםאוהרוחמאנשי

והערכההידידותאתרוחשאתההפלסטינים
בסוןלהאומראנילליבוביץי,רוחששאתה

אחרואשתוקליבוביץי.לישעיהוהחלטי:
והתחשבותבזיכרוןהתחשבותמתוך ,כך

כיוהמעורבים,המנוגדיםבתיברגשות

גדולקומהשיעורבעלאדםהואליבוביץי
צעמה.עלתחזורשלאותופעה

בה:השימושמרובנדושהברכהובפי

הייתיועשרים!מאהעדליבוביץי,ישעיהו
מאחלהייתיארוכים,ארוכיםחייםלךמאחל

איןאםמתושלח,שללגילושתגיעלך
 ,לךתודה .כלשהוסבלזוימיםבאריכות
חיינואתעשיתאתהליבוביץי.ישעיהו

 •ויפים.אפשריים

ערבי·ישראליסופרבידיס,ריאד
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רובנובנועהוערגונןמחנה
זילברמןדורית

מסטריאוטיפיםחאשחשחרורא.

נישים

דמותעבדהארוכהדדךכידאה .....

עוזעמוסשלביצירותיוהאשה §
אומורכבתדמותאלמהססדיאוסיפ "

להתחילבכוונתילמורכבות.השואפת
סומכי", Hבספרהילדהבדמותדווקא
הגבריתהמיניתהזהותבראשיתשמספל
היאאוהב,שסומכי ,אסתיהילדהוהנשית.

נדמהלסומכיויפה.חייםמלאתבלונדינית,
שלההחדראל .אליוייחסתמתלאשהיא
הכחולהווילוןדדך ,מבחוץמסתכלהוא

לאוהואשלההסודותמפניאותוהחוסם
לראותויוכלשאי·פעםדעתועלמעלה

מפניאליומתנכרתהיאבכיתהמבפנים.
כעסואתאליושמושך ,דופןיוצאילדשהוא
אותהמכההואהבנים.כלושלהמודהשל

במססיקהלבןהסוודראתלהומדביק
מדווח:הואהאהבה",נמשכה"וכךלכיסא.
בכיתיואניבימיםבגלליבכתה"אסתי
מזלומתמזלאחת,פעםבלילות".בגללה

יוצאתהיאבביתה.לישוןזוכהוהוא
ומהבילפזורכששיערהמהאמבסיה
ילדותיתפיליםפיג'מתלבושהמהחפיפה,

החםעדהשיאימה.שלהעקבבנעליו
הנשיותסימניהםהעקב,ונעליוהריחני

עםהפיג'מהשבדדך.האשהשלהראשונים
אסתישחיתה.הילדהאתמדגישההפילים
ותובעתאותומלספתאביה,עלמתדפקת

חופשיההיאסומכיעםגםמתנות.ממנו

כשהואבחדדה.לישוןאותוומזמינהלמדי
הפרס.אתמנסלחהיאמבושה,מהסס

אותוומזמינהמתרצההיאאביהשלבתיווכו
מודללסומכימשמשהאבזאת.בכל

ומעניקושוויוניתסבלניתלגבריות
 ,בכך .בתועםהילדשללחיבורגיסימציהל
הנסיכהעלבאגדותהטובלמלךדמיוןשי

לעמודהנסיכהאתהמאלץוהצפרדע,
הנשיקה,אתמאפשר ,ובכךבהבסחתה

<תרחיש .לנסיךהצפרדעאתשהופכת
תהליךאתמבסאבסלהייםבדונושלע·פי

ונחותמכוערשהוא ,הנערשלההתבגרות
צעמואתלממשזוכהשהואעד ,צעמובעיני

שלו).הצעמיהדימויאתומשנהבאהבה,
לה:מגיעהכולכינסיכההיאאסתי

אתיוםבאותונתןאיךלהמספרכשסומכי

ובמקומםבמתנה,הדודלושקנההאופניים
למסורנאלץשאותהחשמלית,רכבתקיבל
ובמקומובכוח,עליושאייםמהכיתהלילד
הכולואחדי ,ממנושברחזאבכלבקיבל
שבסופוכךמוכסף,מתכתמחדדלפתעמצא
אומדתזאת,בכלמשהולוישדברשל

מגיעככה.למה?המחוז.יאתלי'תןאסתי:
שיחהשיוזמתאסתיזאתלה.נותןוהואלה
אתלהלספרמסומכיותובעתאהבה,לע

בכיתה.האחדותלבנותשסיפרהסיפורים
סומכימגיב ,לשמוע,רציתלאאזיאבל

אסתיעונהאזי,לאזה'עכשיובפליאה
היאהדמיונילסיפורנסיכות.שלבקפריזיות

שידועשלמרות ,לוואומדתברכותמגיבה
שהואבעיניהיפהקיים,לאשהמקוםלה

מאותולשניהם.דקמיוחדמקוםהמציא
וכלה""חתןמוכרזיםוסומכיאסתילילה
אבלאותואוהבתשהיאיודעסומכי .כלבפי
אחרתארץזובתשלשחדרגם,יודעהוא
מבקדוכשהואפעם,אףאותהישיגלאשבן
הפלאות.לארץשהתגלגלליכלוכיהואשם

ולאהכיסופיםמחוזהיאנסיכה;היאאסתי
שהיאמהכלממנותשיגשהיאובדודהוא,

עדמתמסדתאיננהשהיאמפניאולירוצה.

הסוף.

הואראשונה,אהובה ,אסתישלהתיאור
כתבעםמסודרתילדהססדיאוסיפי:תיאור

אסתסי'מאורגן'אצלההכולובדוד'נקייד
מחובריםוביתההיאעליצות.מלא

ולמאכליהאותנסיתלאדץ·ישדאל
ביתהואסומכישלשביתובעודהמזרחיים,

גלות.שלשאריותבושישאירופייהודי
אלהאשהשלהקשראתבכךמבסאתאסתי

שאסתיהעובדההחיים.ליבתואלהאדמה
להתמסדותהכוונה<ואיןממש,מתמסדתלא

אלא ,מאודצעירבגילמדוברשכןהמינית,
לקלישאהקשרתמתגשית>הדלהתמסדות

הנובלהבתחילתכבדמאהלו:אלמהעל
מאהלו:אלמהמוזכרתלילה"תגידי*אל
עלתוכניתהיתהלחדשותחדשות"בין

 .מאהלואלמהשלואהבותיהחייהאודות
היהלאהגבריםשעולםאמדה,הקריינית

שונהדמותבהודאהללבהלהביןמסוגל
להגדירהחלהובכךבאמת,שחיתהמכפי
באמצעבאמת.מאהלואלמההיתהאיך

הזאת,הקרייניתאתהשתקתיהמשפס

השתנהלאהגבריםשעולםלהלהוכיח

המקררעללפשרםיחףוהלכתילסובה,
כתובההמקררעל("הפשיסה"במסבה."

כשבסךמובהק,גבריקרבתיאורבנוסח

וסידרקדמשהולשתותיאותהלךהכול
המקרר).אתמעם

נזכרתשהיאכפי ,מאהלואלמהכינדאה
לבחון ,אולי ,הראוימןקלישאה.היא ,כאן

שלהביוגרפייםהפרסיםאתהדחנהביתד
 .זומסקרנתדמות
גבריםלשלושהנשואהחיתהמאהלואלמה
המאה.שלהבולסיםהכשדונותמןשהיו

האדכיסקס ,מאהלוגוססבוהמנצחהמלחין
פדאנץהסופדה"באוהאוס",מייסדגדופיוס

מאהבה.היהקוקושקההציידואילו ,וודפל
שלההגבראתאופפתשהיאעליהאמדו

ומלבהעלאלכישוריואתמדוממתבאודrז,
היאאלמה .יצירתוכוחאתבהתלהבותה

הנפילהכןעללאל.מאהבכלההופכתאלה
מהממנו.נפסדתכשהיאכל·כךקשה

בלעדיה!הגבריםעלובים
מאהלואלמהשלהמיוחדהכישרוןהיהמה

הגבריםשלמכתביהםלפיאהובה?להיות
להיכנסזכושלאגבריםעודושלבחייה
תחנתשלהם,האנרגיהמקודהיאלחייה,
על·פייצירתם.אתחשמלהמסעינההכוח

להםהתמסדהלאמעולםשלההביוגרפיה
כמוהתנהגההיאכולה.וכלהסוףעד

ענייןוכשאיבדהלה.מגיעשהכולהנסיכה
לחפשהלאה,המשיכהאחדאוזהבגבר

חדשות.התרגשויות

אומדלילה"תגידי"באלפרקאותובהמשך
נאלמהבסערתהגבריםדאו"מהתיאר:

תשובהתיתכןאםבאמת?חיתהומהמאהלו
קרובאותה.החמצתיאניהזאת,השאלהעל

מוצגתסעם,חסרתהיאשהשאלהלוודאי
שקיימתעקרוניתאפשרותואיןנבוב,באופן

עוזשלמלחמתוזאתתשובה."עליה
בהכללה,אוהמאהלדית,בקלישאה

מהלאלנחזורעוד •הנשיבססדיאוסיפ
חייה.ולתולדותמאהלו
נתפסתב"כסומכי*,הרעה",העצה"בהר

מזוויתמושגת,בלתיכדמותהנשיתהדמות
יפהאשההיארות,האם,יל.דשלדאייתו

מחייהמסופקתאינההיאועצובה.

שלה.האהבהומחייהתרבותיים,החברתיים,
יפההפולניבנערנזכרתהיאפעםמדי

היהשיכולמי-אחריהשחיזרהתואר
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מאהלואלמהעלוהקלישאה

אתלה,שאבדהעדןגןאתלהלהציע
שהציעומי-והתרבותיתהידוקהפולניה

 ,בכפרדודתובביתעימולישוןלה
אותהכינהכעס, ,קילל ,לווכשסירבה

נישאתהיאכתחליף,אותה.וזרקייהודיה'
 ,בסדריהיה'הכוללה:שאומדנלהבלציוני
אםגםאבלמדינה',פהתקוםשעודותדאי
בסדריהיהלאזהמדינה,פהתקום

לעולםלהיהיולאבישראלכימבחינתה,
.מקבליםחייהואצילים.וארמונותיערות
בעלה,בחברתמוזמנת,כשהיאחדשנופך

זאתואצילים,ארמונותהנציב.לארמון
מעודדוזהמסוגה,לאשההראויההסביבה
שם'יהיולבעלה:אומרתהיאאותה.

ותסתכלי,תשבואתהארקודאניריקודים.
מגיעיםכשהם •איתרלרקודבכוונתהאין

עםהאםרוקדת ,המיוחלבערב ,לארמון
ואצילים,אדמירליםושארהעליוןהנציב

מעלה,דםאדמירלעםבוואלסמסתחררת
היאמקוםמכל .כביכול ,איתרונעלמת
שנותןהפירושוזהלביתה,חוזרתאיננה
מציידהואבוהאופןלפילהיעלמותה:הילד

רוצהשחיתהמהזהדמותה,אתבדמיונו

באמת.

הכמיהה·בדיחהעקרון(למרותמרותשונה
הדמותומונה,היארחוקים>לעולמות

נתפסתהיא .נכונה""מנוחהבדומןהנשית

בחודבעלה,יונתןשלדאייתוזוויתדדך
וקשורהלדאמהקרובהנמוכה,ומונהצעיר:

שהיאהפסליםדדךהאפריקאייםלפולחנים
דמותהיאשומעת.שהיאוהמוסיקהמפסלת
וכלאינסלקסואליתמבחינהמפגרתכמעס

פעםשלה.לאימהותקשורההנשיתהווייתה
מלאכותיבאופןלהפיליונתןאותהמאלץ
מתה,והתינוקתללדתמנסההיאופעם
ומונהוהלאה.מכאןבחייהקדיסיתעובדה

איננהאבלונותנתורכהוחלומיתיפה
שלהנסתרותכמיהותיואתלהביןיכולה
וויית·הדיוק,ליתדאולמשמעות,יונתן
לרדתיכולאיננוויונתןמיססיתשלהקיומה
בה,ודמורות ,אסתיהסוף.עדלחקרה
שסוחרתדמויותהןכה,עדהנשיותהדמויות

בתפיסתמשהוססדיאוסיפיותכןועל
שלהן.הנשיות
עוזשלניסיוןמייצגתגונןחנהלעומתן
מבפניםהאשהדמותאתולהביןלהעמיק
חנהגםשלה.מהססדיאוסיפיותאותהולנער

יכולשלההיומיוםקלישאות.עלחיהגונן
מסדרתכשהיאוהדמוני.מספקלהיותהיה
שודדתבעלה, ,מיכאלעםיחדהביתאת

ניעורסצינתמוחלסת.התאמהביניהם
הםבההסימטריהאתהמתארתהמרבד

השיתוףעלמעידה ,זומולזהעומדים
בחומדיםשמדוברככלהקייםביניהם,
הספדיםהיאהבעיההחיים.שלהאפודים
בקולנועהקלישאות.כלומדוהסוסים,

בתחילתחנהדאתהבירושליםאדיסון
גאונו.גרסהבהשתתפותסרסנישואיה

נפשהואתגופהאתהקריבההסוסגיבורת

והגסותשהסבלזוכרתיייאנגס.גברלמןע
במשוואהמתמסייםסמליםכשנילינראו

מאהלואלמהגםחנה.חושבת ,,פשוסה,

ניסיוןמייצגתגונןחנה

ולהביןלהעמיקעוזשל
מבפניםחאשחדמותאת

אותהולנער
שלחמחסטריאוטיפיות

 ,הראשוןבעלהעל·ידיכךלעשותהתבקשה
אלאלךאיןואילך"מכאןמאהלו:המלחין

גם •מאושרייאותילעשות-אחדמשלח·יד
אמד:לאודוהתפתחהשאלמהניסשה,
שלאושרהה. Jדואני-הגברשל"אושרו
לרצותמנסהאלמה •רוצה"הוא-האשה

"ייאניביומנה:כותבתהיאאבלבעלה,את
ורצוןקנאהאכולת ,הפסנתרלידמתיישבת

עיניהמוזיקה.אלהדרךליאבדהאבל ,לנגן
אותיוגדרובזרועיאחזועדינותבלישכחו.
המקוםאללחזורכמההואנימעצמי.הדחק

ידידלמעןידידיכלאתלאבד •בושהייתי
אינהגונןחנהאותי!"מכידשאינואחד

המשעבדתהרומנטיתלקלישאיותמודעת
לבודדומנסהלהמודעעוזעמוסאבלאותה,
היום.מקסבותאותה

מייצגתבססדיאוסיפיות,מאבקשלאחדסוג\
·המצבבדומןפימה,שלגרושתו ,יעל

ייתניכגוןקלישאותמצססתהיא .השלישי"
תניהיד.כלאתירצוהםאצבעלגברים

 •אצבעייאפילוירצולאהםהידכלאתלהם
הנאומיםאתלשאתהתפקידניתןליעל

ולהילחםבדומןהנשייםהאידיאולוגים
עליהםגדלושנשיםובפתגמיםהשפרבאמדי

המאמץאתמייצגתהיאשנים.מאותכמה

מהססדיאוסיפיםהאשהלשחרורהגדול
בסוףההגונה><האשהבהםשבויהשחיתה

 ,למשלהזאת.המאהוראשיתהקודמתהמאה
גוףלהשישגילתהאםגוף.בסולתהיותה

לה,סבעישהיהמהוכלמיניותותאוות
לדקושה.ולאלקדשהשסנית,לאשהנחשבה

אתמדחיקההתאווהאכולתהאשהשכן
 ,לושנועדהתחוםהדוח,מענייניהגבר

היאנעלות.מסרותלהגשיםממנוומונעת
התבונהשל ,המוסדשלהסבעיתאויבתם

מנסההשלישי·ייבהמצבפימההיצירה.ושל
הנשיתההוויהאתלהשיגאולהבין

גינקולוגית.במרפאהעובדהואהאינטימית:
גרעיןואתהנשיותגרעיןאתמגלההוא

אדם,בכלהמצויהדו·מיני ,הכפולהמרכיב
ביןלהפרידמוכרחיםשלאאומדכשהוא
שלהמיוחדהכוחלאשהוהנשים.הגברים
תכונותמהגבר.חזקהוהיאהנסתרדאיית

 ,שבחלומותיוהאשהאצלמיוצגותאלה
אלאותולהעבידהרוצה ,אמואולישהיא
אולינכוןתפס,שפימהמה •האריהצד

מגושםכל·כךהואאבלפילוסופית,מבחינה
אתגםלתריכולהואשאין ,ושלומיאל

המעשה.לחיישלוההבנה
באמתשיודעתהראשונהייהאשהייתקןעל
מאיןומגלהצעמהאתמבינהלה,קורהמה

מתפק.ד"עוזעמוסאצלישועתה,תבוא
הדומןגיבוררביד,ליואלכוונתיגבר.

רבידיואלהדומןבתחילת •אשה"·לדעת
מיהישראליים,הביוןשירותיאישהוא

חברתית,בשליחותומרוכזבעולםשנוסע
הואמתהכשאשתו •שלוהאישיתובקדי~דה

עבודתוממקוםפורשלנעליה,נכנסכאילו
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גםמטפלהואובבתו.בביתפולילטמתמסרו
האמריקאיתוידידתושכנתוובחמותו.באמו

אשהזהמהאתהחושבת,"אנילו:אומרת
מאמץעושהרבידיואלידעת",לאפעםאף

שבתוכו.האשהאת ,אשהלדעתאמיתי
ואופי""מיןבספרו ,ויינינגראוטוזההיה

הםהאדםבניכלכישהניח ) 1903 (
ונשיגברי ,כפולמרכיבונושאיםךו·מיניים

שהעלההראשוןהיההואמקוםמכל .כאחד
אמרה,ודלףוירג'יניהואילוהכתב:עלזאת

הנפשהיאהיאהאנדרוגיניתשהנפש

הפמיניסטיותזהובמובן ,ביותרהמפותחת

המיןעלאסוןוהביאומפותחותפחותהן
מרכיברקלראותלכלשגרמושעה ,הנשי
האשה.באישיותאחד

שבאדםהכפולהמרכיבאתמגלהרבידיואל
מבחינהגם .יותר"נשי"הופךחייוואורח

הנשיותכיאשה"ב"לדעתנראהפילוסופית
אמושל<ההתנדבותהנשיתוהנדיבות

ההתנדבותשונות:צדקהבפעילויותוחמותו
אחותשלבתפקידהחוליםבביתשלו

מכלאוהגאולה.אליותרמקרבותרחמניה>
מקרבהכפולהמרכיבכלפיההיפתחותמקום
הנפש.גאולתאלהאדםאת

לידיבאוהתפקידיםוהיפוךהחסדמוטיב
 .לילה"תגידי'ב'אלגםביטוי
(כמווחושנית,בלונדיניתדובנוב,נועה
אצלקרובהלהיותמנסהמאהלו)אלמה
גבר.עםמשותפיםחייםלחיותוגםעצמה
חייהאתהקריבהאמנם"הראשונים"בחייה

בדרכיממנהשדרשאביה, ,גברלמען
בשלבולטפלחימהובהתקפירודנות
ובעצםהוראה,ללמודיצאהיא .נכותו

לאאויכלה,ולאשמת,לאחררקלעצמאות
להתחתן.אוגבראללהתקשררצתה,

היאתיארעםהמשותפיםחייהבתחילת
לגורעובריםכשהםהכללים.אתמכתיבה

פתאוםמחליטההיאאמריקה,בדרום ,יחד
להצטרף,לתיאומציעההיאארצה.לחזור

הזאת.השותפותיכולתאתבוחנתאוליאו
לפסוקבניגוד ,למדבראחריההולךותיאר

במדבראחריוהולכת-היא-בוהתנ"כי
מקוםעוזבהואתלך",ילך"ובאשרולפסוק
היהשזהאלא ,שהצטייןרקלאשם,עבודה,
נועה .לונותרשעודהיחידקוהסיפמקור
כלשהורווחועלצעמאותהעללשמורמנסה
על·אף ,בתוכולהיטמעלא .תיארלביןבינה

חדרשבכל ,דומיננטיכגברמתוארשתיאר
מקוםיותרתופסשהואהיהנדמהשההבו

כדימרחקשומרתהיאבאמת.משתפס

הזוגיות.עללשמורוכדילהישדד
ובלאהארהבלאבהתנהגותה,מגשימהנועה

אתרוחניות,הארותאומיסטיותהתגלויות
לתתשהתנדבשעהגילהרבידשיואלמה

מנסההיאהחולים.בביתולסייעמעצמו
הקטנה,בעיירהמסמיםלגמילהמוסדלהקים
היא .יתרממנתשמתתלמידrז,שללזכרו

לעשותמנסההיאאבלבמשימה.נכשלת
"אללפיכי ,חסדמעטולהעניקסובקצת

ימצאחסדמעטלושישמי ,לילה"תגידי
מקום.בכלחסד
ממשיךהואאלמהעלחושבשתיארמהאחרי

בחושךהריקותהגבעות"נוכחותוחושב:

אפשרות ,לוודאיקרובכמומליםמבטלת
מצאתימההשאלהאתומרוקנתעקרונית,

נניחאחדל.בי.מוצאתאתמהאונועהבך
מוצאמצידישאבימהבימוצאתשאת

נגיד:בך?ואניבמדבר.בהסתכלותלפעמים
ולהשניםבחמש·עשרהממניצעירהאשה

היחידהסטריאוטיפ

איננועוזשעמוס

גבולהואממנומשתחרר
האשהשלהמוסריות

פעימה ,החייםבתלשלפעימה
מליםהיותמלפניריתמית,פרוטופלסמית,

שבלילפעמיםישזאת,מלבדבעולם.וספק
הלב.אלפתאוםנוגעתהיאלכךשתתכוון

אחריובעצם,גוזל,"כמוגור.כמונוגעת
מוצאשתיארמהמסטריאוטיפים,ניעור

למהמאודקרוב-החייםלבת-בנועה
נועהאבל .נכונה"ב"מנוחהומונהשמגלמת

גםנכשלת,וגםמנסהגםמורכבת,יותר
עללשמורמנסהגםמתפשרת.וגםעוזרת

הגברעםיחסיהעללשמורגםועצמאותה
אבודהאםגםקשה.וגםרכהגםהיאשלה.
התפקידיםכלאתתיארעבורמגלמתוגם

שלדמותהאלנחזורלמלא.יכולהשאשה
בהמשך.דובנוב,נועה

איננועוזשעמוסהיחידהסטריאוטיפ

שלהמוסריותגבולהואממנומשתחרר
לעתיםגברים.שניישלרמונהאמנםהאשה.

אחדכלעםולעתיםיחדשניהםעםחיההיה
כבלתישנתפסמצבלאזהאבללחו.דמהם

שלהדכאונותלאורמובןאםכי ,מוסרי
מכיןכאילוהוא .שלוהנדידהותאוותיונתן

לעזוב.בעצמושיוכלכדיאחרגברלאשתו
עלפרועותמיניותהזיותישגונןלחנה

שלהזיותישולנועההערביםהתאומים
העיירהשלהמגוחךג'ואןהרוןעםבגידה
טרמפלוקחתשהיאת;~ם·ישוהנערועם

אפילושאוליבלשירמזאיזהוישבגליל.
רבידיואלשלאשתו .משהוביניהםקרה

ביתיתבתאונהמותהאת ,אולימצאה,
העצהב"הרהאםהמאהב.עםכשחיתה

האדמירל.לסוכתבעלהאתעזבההרעה"
במפורש.בפועל,בוגדותלאהנשיםאבל,
יעל,זאתלעומתוכאילו.אולימרומז,הכול
("הד"געגועים"הנובלהגיבורתמינהוגם

המודקמתהוורסיהאולישהיא )הרעה"העצה
 .במוסריותןנחרצותדמויותהן ,יעלשל

הןעוזבות,וכשהןאוהבותהןאוהבות,כשהן

למישהוויולדתנישאתוכשיעלעוזבות,
אילנהגםגםלפימה.אבודההיאאחר

אלתשוקהמלאההיא :שחורה"מ"קופסה
בשנית,נשואהכשהיאאבל ,לשעברבעלה

באההיאהראשון:עםמיניקשרעודלהאין

כמירותמלאההיאיעקב.בזכרוןבולטפל
הנוכחיבעלהאתמזמינההיאאך ,אליוהלב

עודמה ,מוסרישהכוללאותאיתם,להיות
ממארת,ממחלהלמותנוטההראשוןשבעלה

בבדידותועליולרחםמוסרילגמריוזה
אואשמהרגשילהשאיןהיחידהובמחלתו.
שלהבלקחנותמוסרילאמשהווישמעצורים

 ,סומכישלאסתיהיאשלהההתמסרותובאי
ילדה.עדייןהיאאך

האשהודרךבעלמהגברדרךב.
באהבה

אתמקדישותאינןעוזעמוסביצירותהנשים

מתמסרותהןאין .שלהןגברלעצמן
שםהן .למענוגופןואתנפשןאתומקריבות

משיגואינואותןמביןאינווהואהגברליד
שלהן.מהאהבהמרוצותלאהנשיםאותן.
האבודה,גונןחנהביןתהומיהבדלישאבל
המגששתדובנובנועהוביןהקשה,מינהבין

ממולכדתגונןחנההקושי.למרותדרכהאת
והיאמוצאאיןעדשלההקטנותביום

שהיאעד ,הזמןכלמעשנתמינהמשתגעת.
דובנובנועהכבוי.געשהרכמומצטיירת

חייהשלהטוטליותמעטהתחתמתענה
וממשיכהמתפשרתאבלתיארעםהמשותפים

מקומוואתמקומהאתולחפשאיתרלחיות
בית.אותובתוך

בירושלים,צעירזוג ,גונןומיכאלחנה
שלהםהנישואים '. 59עד ' 49משנת

שעוברססודנס ,מיכאללגמרי:סטנדרטיים
ועדראשוןמתוארהמסלולכלאת

מהתמידעושהבגיאולוגיה.הדוקטורט
חסרהבית.בעבודותלחנהעוזר .שצריך
ההדירןאתבשמחהמקבללאחיים.שמחת
חסרתחנהגםים.,הנישואלאחרמידשהחל
מיכאלהניצוץ.אתמחפשתהיאאבלשמחה,
רגישותחסראטום, ,אפורלחנהנראה

מסרטיםניזונה ,כאמורחנה,לחיים.
נראההכוללעומתםמקלישאות.ומספרים.

ואניהימיםודומים"דומיםומשעמם.אפור

אנשיםכשניואניבעלידומה.לעצמי
משרהמוצאתוהיאגדלהילד '.' ...זרים

חלקיתבמשרדהרישוםכפקידתחלקית
מתחילההיאוהתעשיה.המסחרבמשרה
מאבדתהיאהיסטריה.שלתופעותלפתח
להישאחדות.שעותלמשךקולהאת

והיארעיםקולותשומעתהיאסיוטים,
למות.פוחדת
מיוםלהתנהלחדלהימים,כללשתוק"חדל
תוציאואל ,מעוררשעוןהייתכאילוליום
"כדרךלמיכאל.אומרתהיאמדעתי,"אותי

ההווהאלמיכאלהתייחסאופטימיים,אנשים
ללושחייביםממנואשרורךבסולחומרכאל
ואחראית.חרוצהעבודהידיעלהעתידאת

חנהחשוד".ממדבעיניוהיההעבר

חיהואמהבשבילאותושואלתהמיואשת
"לשאלתךהבריאה:התשובהאתעונהוהוא
חייםאינםהאנשיםרוב .מובןשוםאין
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עונהזהועלנקודה."חיים.הםבשביל.
בצורתתמותגםואתהנולדת"אתהחנה:
בספר ,,נקודה.גאנץ.מיכהעלוב.אפס

שהיאהאהבהמתוארתגוף"סטרו"מיכאל
נלכדכאשרבלבי:"חשבתי :ה~_רוהיתה

עמדוהערמומיים,הטטריםבידיססדוגוף

ברזלבעזרתעיניושתיאתבאכזריותלנקד
אבלמאוד,קשהגברהיהססדוגוףמלובן.
מלאואהבהמדובאהבה.הדנהבוהיתה
אתהצילוהאהבהדמעותדמעות.עיניו
אתציננושהןמפניססדוגוףשלעיניומאוד
עזרצוןוכוחשנינותהמלובן.הברזללהס
תוםעדעיוורפנילהעמידלססדוגוףסייעו

הרוסיהצארעליושהטילהקשהשליחותו
ניצלוהשליחותוגםהשליחגםבפסדבודג."

אמולהיותרוצהלאחנהוכוח.אהבהבזכות
היא •מיכאלשלאחותולהיותרוצהולא

בספריםכמוונאהבתאוהבתלהיותרוצה
מיכאלאיפהואוהב.קשהגברידילע

שואלמיכאלשלה.מיכאלואיפהססדוגוף
שלכהמשךמדגישהאת"האםחנה:את

שהםמדגישהחנהגופי?"שלאונפשי
בגילרוצה.שחיתהכפי ,אחדולאשניים

היאואזלהריוןשובנכנסתחנהשלושים
היאהמציאות.על·ידיסופית,ממולכדת

שלעולםשלה.הפנטזיהעולםאלבורחת
ויצרים.בדק

דווח.עללשמורדווקאמנסיםותיארנועה
גםנפרדים.שינהבחדדיישנים ,למשלהם,

שינהבחדדיחיומאהלווגוססבאלמה
 .כךעלשעמדזההיהמאהלונפרדים.

הכפרלביתמעבדעלביומנהמספרתאלמה
לחדדמחדדעבדוואמהוהיאמאהלו .שבנו
הנוחהחדראתלמאהלולבחורכדי

ביןהתרוצצו ,משבחדביותר.והמדווח

הגדולההמיסהאתלולבחורהחדרים
שכןבעיניה,קומיתסצנההיתהזוביותר.

זאתובכלממנווגדולהגבוהההיתההיא
כותבתהיאהגדולה.המיסהאתקיבלהוא

ואםאותהשיעשעהשלוהתמימהשהאנוכיות
מאו.דמתביישהיהלמעשיולבשםהיה

מרוכזשהיהמפנידווחעלשמדמאהלו
 .דודןוהיהבעצמו
הולך ,המקררעלש"פשט"לאחר ,תיאר

שלחדדהסביבבכלובוכאדיומסתובב
התקדמתיאצבעותיקצות"ועלנועה:
קוראיםאםחדדה:דלתעדהמסדרוןלאודך

לפחותאנסהלא,אםכאן.כבדאנילי,
יוקדנזאוליתרדמה,ריחשלמשבלקלוט

יחסיה.כ nשלה.השפעמתוךשינהעודפיאלי
היפוךמתהפכיםמאהלווגוססבאלמהשל

מהכל •בובגדהכילושגודעלאחדגמור
לאהואנואשתבצודהעכשיומבקששהוא

שיעוד.לאיןמתגברתאליהאהבתולהיעזב.
שלההלילהשולחןעלמוצאתהיתהבבקרים
נשיקותאלףאפי!"נשמתכמו:פתקים

שלךהקסבותהביתנעליעלהרעפתי
הדלתלידבוערת,תשוקהמלא ,ועמדתי
הדלתמןלהינתקיכול"אינניאן: nשלך.

רב,זמןכאןלהישאררוצהוהייתישלך
המתוקהצלילאתשאשמעעדכאןלעמוד

הצדקהיש ,, .חייךושלנשימתךשל
מזכירשעוזמשוםדקלאהזאתלהשוואה
הגבריםעולםואתמאהלואלמהאתבפירוש

תגידי"אלשלהרבהקשרמשוםגםאלא
שלהפרטיטורהעללמוסיקה.ה"ליל

מאהלו:דשםשלוהעשיריתהסימפוניה
אלמשי!".למות,למענךלחיות!"למענך

עומדהואהבגידהדברעללושנודעמרגע
תשאדחדריהםשניביןשהדלתכךעל

נשימותיה.אתלשמוערוצההואפתוחה.
עומדאותוודואהמתעודדתהיאלפעמים
מתעלףאותומצאהאחדלילהלפניה.

ישגשיהדעולמושלזובקריסה .בפרוזדור
אלמה.אתלאבד-בלבואחדפחדדק

תיארשלהפחדגםזהואותו.תנטוששהיא
היא .מלבדו ..במשה,מתעניינתכשגועה

המוות,נמצאבחוץ .יומואתלכבותיכולה

דרךמתמודדעוזעמוס

גיבוריושליחסיהםפרשת
קלישאותשתיעודעם
היאאו"הואיחסים:של
אואותי"מבין/בהלא
אוהב;תלאהואאו"היא

אותי"

להגידבידיהבלילה.יהיההואבלעדיה
ולא ,יותרהמשכנעהפירוש(וזהלילה.

שהחבר'ההמובלע,המחברשמציעהפירוש
אבלהבדואי'הגששאתכךמכניםמהצבא
הואלילהכיבפניוזהאתלומרלאנזהרים

הזהבפירושישכיגםוייתכןאשה.שלשם
בתוךגבד·אשהשלזהותכפולמרכיבאותו
אחד).אדם

שהלחיןהילדים"מותעל"שיריםהיצירה
"לילהשירגםוכןבנובלהנזכרתמאהלו
"אלשלהאחרוןבפרקהמצוטטלבנה"
"הלידהספדמתוךלקוחלילה"תגידי
אפוא,יוצא .מאהלר"עדממוצרטהגרמני
לאלמההנובלהכללאודךמתייחסשעוז

מופיעהאיננהמאהלואלמהאולי .ולמאהלו
אלאבלבד'כקלישאההכולככלותכאן

אתמתארהשירושליטה:אוהבתכאשה
ביתאלכעוףבדממהבלילההעפההנשמה
והחידלוןהמוותבתיאורינגמדוהפרקאמה.

תיארואיךהמדברשלהדעותוהסופות
זהכלמפניהתריסיםאתמגיפיםוגועה

מוגנים.בפגים.ונסגרים

שליחסיהםפרשתדדךמתמודדעוזעמוס
יחסים:שלקלישאותשתיעודעםגיבוריו

או"היאאואותי"גה 1מביןלאהיאאו"הוא
אחתקלישאהאותי".ת 1אוהבלאהוא

הגההדגש.אלוהשגיחהשכלאלמתייחסת
כןאוהבים,וכןמביניםכןותיארגועה

לי"היישלמגוונתמעדנתלזוזהמשמשים
לה,הואוגםומאהבתותינוקתואחות"אם

שלה.rיזמורזאתובכלוילד,ואבחבר
תיאום.מתוךנעשהתמידלאהכלים

להומגישאב,להיותרוצהכשהואלפעמים
מהולהכשהיאלקחת,שסירבהתרופה,

לעזובומאיימתבכעסמתפרצתגועהבתה,
הילדהלהיותלהמתאיםלאכי ,אותו

פעםלאהזוגיתהמניפולציההקסבה.
יחסיהם.שלהטוטליותובעיקרבעוכריהם,

נגזרכברואםלילה,תגידיאלזאת,ובכל
אחדאזמחדש,לילהכללמותעלינו

שישב"מיםימסתיהסיפורהשני.בזרועות

אולימקום.בכלחסדימצאחסדקצתלו
כיתה.מחנכתלהיותעצמיעלאקבלהשגה

לונדוןעללוותרלואגדוםהלילהבינתיים
בחושך."אליוובאהלהתקלחננגסתאניכי

ואימוץאימהותג.

בסיפוריהמופיעותהגשיםקשתכינראה

ישלסכמה.ואיןמגוונתהיאעוזעמוס
להתחברהנסתר'אתלדאותכוחשלאשה

עולנבהחיים,לנתלהיותהקיום,גרעיןאל
אתבקלותלהשיגכוחשלאשהישמהאדמה,

אהבתאתמחמיצותאחדותשרצתה.הגבר

ערתמשתגחלקןועוזבות.קמותחלקן .חייהן
גםהדברכךמתאבדות).(אונעלמותאו

נקלעוחלקן .בנשיותןהאימהיהפןלגבי
אתמבססותוחלקןנסובתןשלאלאימהות
יביסומכי"האםהאימהות.עלקיומןמשמעות
תפקידלהאיןברקע.מאודאבלקיימת,

העצהיביהדהאםסומכי.בחיימשמעותי

כזאתשלה.בילדמתעניינתממשלאהרעה"
הילדאתמפקידהיעלגונן.חנהגםהיא

למשמרמאודקרובותםילעתזימי'שלה,
בעבודהעסוקהכשהיאלשעבד'בעלהאצל

אתלעומקחיהומוגהאחרים.ובעניינים
היתהנועה.גםוכךשלה.האימהותהיעדר

עםבהפלהשהסתיימהאחתיחסיםפרשתלה
ללדתיכלהלאשאולישרומזמהסיבוכים,

אבלילדים,להלאמץמנסההיאמאזעוד.
הגמילהבמוסדמהטיפולהחלגדולים.ילדים
שלה,התלמידשלבדיעבדאימוץמיןשהוא
לכך'לבשמהלאאפילווהיאאותהשאהב
סל'דרךבגליל'שאספההאיריהנערדרך

וחתוליםכלביםדרךואפילותלמידתה,
להבדילאבלביתה.אללהכניסשחשבה

בחייה.חולפותהרפתקותאלומאימהות,
לפיאימהיתהיתהרבידיואלשלאשתו
"קופסאגיבורתואילנה,בעלהשלזכרוגו

אולי'היחידה,הממשיתהאםהיא ,שחורה"
לחיותאפשראיתההזאת.הקשתבתוך

קשייהסדרותיה,עלהאימהותאתולגשום
עםמתמודדת(אילנהשלה.היומיוםושמחות

ילדהועםעודף,וקשהמדדןמתנגד'גער
קסבה).

בתיאוריבמיוחד'דופןיוצאתעובדה

בכךקשורהעוזעמוסבסיפוריהילדים
הודיםידיעלמאומציםאיכשהושכולם
אחדים.הודיםלהםמאמציםאואחדים
ששושלאאבותויונתן'מיכאללעומת
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הסערהועיןהשלום

שגיבדור

ק~ל'יז;יןרןחמשכחראר:מישל
 rחתרבורביתהוצאת ;הסערה
 rוחתרבורהחינוךמשרדהערבי;
 rבמועצרהערביתחמה'בישותף
והאמנות;חתרנות

עמ' 126 ; 1994נצרת;

l j ! ,שילעש,השנ•םהש•,•םק,בץה
שיצ:~ ,חזאומישליהנצותהמשודד . .

כתיבוזלפניספוריםימיםלאוד
הרצי:~מאז ,חזאושלכדרכואלה.שורות

"המדדגווזהראשוןשידיוקובץאת

אינוהוא ,) 1969 (מעמקינו"אלהמוליכות
ש'להמסורתיבנוסחשידיואתכותב

השידשלבנוסחאםכיהערבית,הקצירה
חדיזד:.ובלימשקלבלילעיתיםבפרוזה,

לכתוב,בחדהואשלפנינובקובץאולם,
הר:~בהלבנה,שידהשלבנוסח ,כללבדדך
לחוצי:~חריזה,ללאמשתנהמשקלעלשמד
 :המסורתיתהערביתהצקירהשלבנוסחשיד

י.ושנ ) 116-115<עמי(שמחות>"אפדאח"

מקרסי""משוחאנדלוסי:בנוסחאזורשידי
אל·ענאיייזולו"מתאירושלמי>אזור(שיד
י,(שנ .) 108-107<עמיהסבל>יסוד<מתי
הולחנו).אףהאזורשידי
 • 1 ~מדודים:לארבעההקובץאתחילקחזאו

י;<עכשירים 19כולל , ,,סועדות"אנחות
ל 1כולשלנו",בהומניות"בסרחיםב. ) 63-9

 :t"והגעגרעיוג. ) 83-67<עמישירים 8
י;<עכשירים 4כוללאותנו",לופתים
 :tושידי 3כוללהאודות","האירו ., ) 94-89

 .) 101-98<עמי
הדנה ,בשעתו ,נכתבוושידתוהמשודדלע

י:המסודחהנוסחאתשנסשעלביקורתדברי
בכךשהאשימוהוכאלההיוואףהקצירהשל

המסורת'.'הזינועםלהתמודדיכולשאינו
א:לבפרוזהשהשידהמאחדעלתההביקורת

פהלהוציא ,הערביבעולםנפוצהדיחיתה
בגולהובעיקרמצדיםבלבנון'ושם

הדדומיוזבאמריקה·לבנוניתהסודית
ם 1המבקדיהחלואסאםאולםוהצפונית.
בהשפעוזגםשידה,שלזהלסגנוןלהתרגל
לאחדחדאדנחשבכיוםהתפוצות.משודדי

ו iככ .נדבזיוהידועיםהמוביליםהמשודדים
משורריםבקרבחיקוילמקורחזאוהפךכן

צעירים>.לא(וגםצעיריםישראליםערבים
והמאמריםחדאד'שלשירתושפעאףעל

 rומשמעו-ונשארהחיתהעליה,שנכתבו

חזאוכותבאחד'מצדחידתית:-שירתו

עתירתכמעם,נאיביתפשוסה,בלשון
ילדותנאמנות,זכות,סוהר'שלניסויים
גםבהימצאהיסבהמעייןברם,ואהבה.

וקםעישיריםחיים:מבסיוןהשאובעומק

הארץמנוףמהחיים,חצוביםרביםשירים

והומנייםאנושייםמערכיםומהסבע,

לביןהמשוררביןאמיץקשרומכסאים
שחזאוהעובדהאףעלעמו.ובניאדמתו
קסעיםישהדי<פצחא>,תקניתבשפהכותב

הדיבורלשוןרובדעלעוליםשאינם
שירה,לשוןהולםאינושכביכול'היומיומי

במכלולהיסבנשזרתזולשון·דיבוראך
ביןישירקשרויוצרתהשלם,השירים
בשירעייןבגמא'לדו •לקוראיוהמשורר

 : 10-9עמיוהסמלים","החזון

ן-:ו~א ?x7 , ן:-~;אא;כב.

ךזי 15 115}:;כי
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ןןה ).l ~ו: 115} ,הsו~ו: י;J 15~די

נז~ת, rjJי:;~לית ,ה~ jJןזtנ;ר

 ,ת~נר;ז~~ך::;נלילת ,ה;ר;ז~~ך: 1151}

 ב;,~,:ר 9:ךמ~~ר~ם י;J 15ן

:ך~~הן ן:-~נז:rך: ם~~

רי.ו:יי Q15 115} ,ןא~י.ו:יי 115}:;כי

15 J;כ;ן.ו:יי. 115}ךזי, 15 י~

~ :;i ~,tשי~ :;i • ך~ע~דן:;ית:

 ת;,~;נך:נ;ר:ון:ון;ה

 ו:-:ל 15 םיז::~נ;:ך:ן~ים ~

תא:;~י ר~~ ת${rי~רי

 ז:r' ?7-~~ידת )tן

 ה;ר;ז~~ך: 115}:ך~~יןה, 115}:;כי

ךqית 15ף ן:-~ףןא~ית, ~

:ךמ;ןןת.ןזאת:ך~ז;רלים ~

אתהקוראיחושהקובץ,אתהפותחזהבשיר

נצרתלעירוהמשוררשלאהבתו
ערכועליעמודבעתבה .·מולדתוולאדמת

הפואםי·ספרותי.

זורמותומלותיופשוסחזאושלסגנונו
כמוכמוהוהזה,הקובץהיומיום.חיימתוך

תהילהכתריקושראינוהקבצים,יתר
לאהבההארץ'לנופיהזית,לעץלסבע,

אלאבלבד'אוניברסלייםאנושייםולערכים

למולדתחדאדשלאהבתואתגםמבםאהוא
אותה.ומפרשאותהמביןשהואכפי

שוביניססיתאינהמביעשהואהלאומיות
אואליםלסגנוןגולשתואינהומוגזמת
אנושיתלאומיותו •מדיגבוההללשון
לחבוקיכולהשלוהמולדתאדמתושקסה.

למרותחזאו:שלייחודובכאןכולם.את
שידתוניתנתכביכול'הנאיביותהפשסות,
אשהאהבתכמורב·משמעי.באופןלהתפרש
הפלירסהארץ.אהבתאתגםלסמלשיכולה

אךובעדינותברוךמובעהדו·משמעי

ותקיףבתקיפותודעיןהואדיגשית.בעוצמה

בעדינותו.

 ) 1983 , 4(גליון"אל·כרמלייהעתבכתב

סומך:ששוןעליוכתב
חזאושלשירתואתביותרהמאפיין"הדבר

פשסותביןהזההמענייןהשילובהוא
דברלמסובכות.נאיביותביןאולמורכבות

למציאותוגםלתכניםביחסגםיפהכוחוזה
אוליידעיונותייוגםשידיומתוךהמשתקפת
זוולא •שידתובתוךהצפוניםליידגשות"

ולעיצובהפואסילמבנהביחסגםאלאבלבד
ברמתראשוןבמכסנמצאלאלדובהסגנוני.
פילוסופיהשלתופעותחדאדאצלהתכנים

"הסיפור"אוהנושאדיאלקסית.מחשבהאו
מתמשך'ישירמסלולמקבליםחזאובשירי

אתאוסבתאסיפוריאתלעתים,המזכירים,
נראההמתוארהעולם •העממיהמספרסגנון
אולם .ישרבכיווןלרובההולךפשוסלנו
השירסיוםואחריהשיסין'ביןנבחיןאנו

אתלפרשהעשריםברוריםלאדבריםהאחד
אותנומעורריםוהםה"נאיביות"אווירת

היאזונאיביותהאםולשאול:להתבונן
מעוררתזושאלהאירונית.אואמיתית
השיריםבמבנהולהתבונןלשוב

לנויתבדרמהרחישהסקסס.ובהשתלשלות
לגמריפשוסאינוחזאושלעולמוכי

מישלשסרח.מלהיותרחוקהפואסיועיצובו
ה"סוגיםייביןוגבולותמחיצותמסירחזאו
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"האחר"לבין"האני"ביןה"פרקים".לבין
מאוד".ניכרתבצורה

המוטיבעולהבקובץהשיריםבמרבית
הטבע:בתיאוריהיסבשזורכשהואהלאומי
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אורתודוכסי'נוצרינצרת,ילידחזאומישל
ירושליםבנושאכללבדרךעוסקאינו

המוסלמיםהמשודריםמעמיתיו<בשונה
מאבקםלסמלירושליםענייןאתשהפכו

כ"שירשידשכתבלפיכך'תמוההלאומי).
האזורשידז'נר .) 107<עמ'ירושלמי"אזור

הערביםהמשודדיםידיעלהומצא
בשעתומקובלהיהולא(ספרד)באנדלוסיה

באשכאןייתכןהקלסיים.ערבמשורריבין
לאנדלוסיה:ירושליםשביןקשרניסוילידי

סופריםמבכיםהזההיוםעצםעד<למעשה,
ואינםאנדלוסיהאוגדןאתערביםומשודדים
לחיקלהחזרתהמשאיפתםחדלים

הללשירלשירחזאומצאמההאיסלאם>.
זוהאםזה?מיוחדבז'נרשלגו"ל"ידושלים
המשודריםעמיתיועםקוליישרהשאיפה
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סבוראינילנוצרים.גםאלאולמוסלמים,
המערבולתבתוךלהידחקמבקששהמשודד

כאןמצייראלאירושלים,עלהוויכוחשל
אלים.ולאשקטלאומילמאבקסמל

בעמ'"נוכחות",הצקרהשירבמיוחדמרסיס
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מבקשוהואוחולפותהולכותחייושנותכי
כשעדייןבחיים,בעודומידידיולהיפרד

כימוקדםצעמיהספדזהאין .במותניוכוחו

בדרכוגםאותושיאפפולמשאלהניסויאם
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וממולכדקיומיקולקטיביייוצר
זוהראוריאל

 lפרנקפורינלילותמוכרי:יוסף
שוקן;הוצאת(מחזות);העליזים

 tע"טואמנותלספרותת"אקרןבסיוע
עמ' 182 ; 1988רבינוביץ; .י

~ i ~~-מחזות,שלושהכוללמוגדישלפרו
e a מאודורענניםאקטואלייםלכאורה• 
~ 

בעיניונחשבבארץידועהיהמוגדי-

שילהשולייםלאישובטעות,מהמשוםרבים,
 1אוקוראיםכאשראךהישראלי.התיאסרון
 1אוהמבטאיוצרמתגלה ,מחזותיושלושת
 tכאדנהיהודישלהאדירהמאבקסמליות

ספק,ללאהוא,הנאבקהאדםוכקבוצה.
 tהענהיאהקבוצהואילו ,עצמומוגדי
הגולה.ובתפוצותכאן ,ישראלעם ,היהודי

 rהתמודדוובפנינונחשפתהמחזותבשלושת
בעיותיודם.זובעדומכאיבהישירהחריפה,

שילמאלהשונותהישראלישלהקיומיות
בסיוןמעצם ,מרבדילדעתונובעות, ,היהודי

 rהעימורמןשלנוהמכווןההתעלמות
 rהעימורומן ,הישראלי·יהודיהמתמיד
 ; 1לאיןזוהתעלמותושם.כאןביןהמתמיד

י- 1מאשאחרתדרךלהואיןאחרפתרון
 rהמלכודוראלהיישראותנולהוביל

שבהו~:בורותמצביאלבעולמנו:הקיומיות
מדילתמימיםהופכיםהצברים, ,אנו

 ::rלגאוותניואוהעליזים")פרנקפורט<"לילות

ה,סטרי מ"(שפלותנובשיאמדי
 rלחיוותקווהללאלאנשיםאואמריקאית">,

("אנדרטהבארצנוושקטיםנורמלייםחיים
כ.סבימתאחדיםהמחזותשלושתהפוכה").

אזהרהבהשישברורה,נוסה,אחתאמירה

 :כולוהיהודי·ישראלילקולקטיבחמורה
 ! iממולכדיככולנואנחנו ,רבותילבשימו
וכואבמסובךחריף,היהודיהמלכודאבל
האחרים.העמיםשלמזהיותר

"אנדרטהנקראבספרהראשוןהמחזה

היוצרוח,,אתההופך ,סאסירימחזה ,הפוכה"

ורעיונותיו:בדמויותיווכלהבשמוהחל
קםעתהשזה"הרוג"הראשית:הדמות

מדליקהתיאסרונית<סיטואציהלתחייה
 rוממלחמובאחתשנפללאחרכשלעצמה>,

 , 1מקוכללאשם,בליבחורהכואבות.ישראל

עברי,ללא ,כיווןללאהורים,ללאבית,ללא
 rבעקבוובמסעותיו ...הרוגעתיד:ללא

מחפי~הואמראש,האבודהוזהותוזכרונו

הואבדרך .לושאבדההצבאיתיחידתואת
ז 1נוצרבזכותםאשרטיפוסים,שללפוגש

הואשהרי ,שלושאיננהדמותוסביבוממנו
שהיאאפשראךשלושאיננהדמותהרוג.
 .כולנושלשלכם, ,שלך ,שלוחיתהאו ,שלו

 ,שבתוכנוההרוגיםלדבריםסמלהואההרוג
בעיההואמראש."הרוגה"לבעיהסמלהוא

דמותעל·ידיהומצאהעתהשזהודמות
אתשהמציאמיכיונראהבמחזה,המספר

אלאלעסוקיכוללאההרוגשלדמותו
הואהרוגהואהרוגכיהרוגות,בבעיות

 ...הרוג
המספרשדמות ,אולילצפות,היהניתן

את ,דברשלבסופוהמייצגת,במחזה,
שונהתהיההיצירה,ואתכולההאמנות
שתהיהשהמציאה.ההרוגשלמדמותו
להמציאמסוגלתתהיה ,יותראמנותית
 ,קטנטןסיכוילהרוגלהעניקכדיתחבולות

מוכריהואהנאבקהאדם

היאהקבוצהואילועצמו.
היחרדיהעם

מובילמוגדיאך .לעתידקטנטונתתקווה
"הרוגים"מצביםאלאלהדמויותיושתיאת

מעמידהואעתי.דללאממולכדים,מראש,
סוףלהםשאיןבמצביםעימויחדאותנו
זה,במחזהמוגדישלכתיבתוהמוות.מלבד

מספלשלדיןבעודאך .ויןלחנוךאתמזכירה
מוגדימספלשבאדם,הנחותבאישיבעיקר

הקולקטיבי.הנחותשלבסמליותו
ומעצם ) 24<עמ'מקוםבכלקייםההרוג
מקום,בשוםקייםאיננוהריכהרוג,קיומו

 ,מזכיר ,אחראוזההרוגשלשקיומוכך
רביםשלוהאכזרהמרכאבםאת ,לצערי
המתהפכתהמשמעותוכאן ,בעמנווסובים

אמנםאנחנו :הפוכה""אנדרטההמחזהשל
 ,שלנוהרוגאתההכולאחרי ,אותךזוכרים

בלישאתהמאחראבלאנדרטה.הקמנולכן
סיפורבליאישיות,בליזהות,בלישם,
אבלאתה,אתהמקוםבכלסתם,הרוג ,אישי
לידיבאזהדבר ...אתהאיננוהזההאתה
 ) 50 • 48<עמ'הביטחוןשרעםבמפגשניסוי

קיום.בליזהות,בלישם,בליאדםהואשגם
שר-מרבדישלהפוליטיתכוונתוואולי
אתלספרבכוונתי(איןקיום?זכותבלי

סקרנותלעורראלאהמחזה,שלתוכנו
החריפיםניסוייובכלאעסוקולא ,בלבד

ומאוננים"יוריםכמו: ,המחזאישלוהבוסים
ודאיישכיאם , 33עמ'נשים",בהיעדר

מאחוריהפיכהבלתיומציאותאמתשלשמץ
ודימוייו).סמליו
הצבאי.הדתסמלאתההרוגפוגשבמסעו

הדתיבמשלמבטאמוגדיספק,ללא ,כאן
הוא,שגםוכנראההדתכלפישנאתואת
למעןולמותלהרוגמוכןהיהההרוג,כמו

רווישכה ,שלנוהעולםמןהדתחיסולרעיון
·דתומלחמותמחלוקותדתית,שנאה
אליושישוב<ממדוטעם·תכליתחסרות
 .)אמריקאית""מיסטריה ,השביבמחזהו

התזהאתהמחזקותההפוכותהדמויות

 ,כראוימפקדשאיננומפקדןההמרכזית
הכלהשלחברתה ,כלתושאיננהכלה

 ,המספרדמותואפילוהכנהחברתהשאיננה
בידיבובהאלא ,אמיתימספרשאיננו
שהתזהחשאתהזאת,בכל .ונדימהמחזאי
 ,דמויותיואתכובלתמרבדישלהזאת

 ,באפשרותוואיןכל·יכולאיננוהמספר
ודמותלשתהוהמלמרות

אתהיש·מאין.ליצורהיצירתית·אמנותית,
אותנולהכניסמנסהשמרבדישהמלכודתחש

כולןדמויותיוכיכנגדו:התהפכהאליה
להיותמהןשמונעעליוןכוחלאיזהכבולות

הפוכות.לא
הכוחכנגדכוונההפוליטיתביקורתווהרי

הכוחוהנה,הכול·יכול!הדתיהעליון
המציאאשר ,בעצמוהמחזאיהואהזההעליון

ואליההתזה,אתההפוכה,האנדרטהאת
יותיו.ודמאתכבל

הקשה:הקיומיבמצבנעוצההאשמה

בלתי·נמנעים.בצידה,והאסוןהמלחמה
להפעילמסוגלאינו ,האמן ,המספראפילו

"החייםההרוג:אתלהצילכדידמיונואת
זה ...אשליהרקהםלךלהעניקיכולשאני
חייםלאהם ...ספרותיתהמצאהזו ...שקר
היהלאהאמנםהאמנם? .) 52<עמ'ממש"של

יותרעשירלם-עולנולהעניקמוגדיבידי
כינראהקטסטרופה? ,אסוןמלחמה,משאר
הוא ,עליוןכוחבידיכבולהיהבצעמומרבדי
יצאהספרהבלתי·נסבל.הפוליטיהמצב
בחיתוליהחיתהיפדהבתשהאישעהלאור
חסרמצבשלעזההרגשהממנוועולה
בצלהחייםוכיקרבשהאסוןתחושה ,פתרון

חייםבאמתהםהמתמשכתהמלחמהשל·
עלחזר ,דרכוכללאורך ,ומרבדיהפוכים.
מהוהשאלה:העתכלנשאלתאךזו.אמירה
עםבהתמודדותווהמחזאיהמספרשליתרונו

האםחיינו?שלוהקיומיתהעלובההמציאות
מסוגלאיננוהוא ,בתיאסרוןהבמה,על
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יפהשקרולהמציאאחרתמציאותליצור
מזה?!

בתוךשבוי ,ויןלכמומוגדיזה,במחזהו
שאיןסגורהתיאסרונית·ספרותית_.מסגרת

נעלותאלדרךולאתקווהלאמוצא,לה
שבההרףללאאךהאמנותית.הרוח

הכותביםהמחזאיםעלהשאלהונשאלת
שוםמציעיםלאהםלנו .ויןלשלבסגנונו
שמחזותיהםתקווההםכן.להםאבלתקווה,
לקוותמותרלהםמדוע .בימותינועליועלו
לתקווה?זכותאיןבמחזותיהםהצופיםולנו
עליועלושמחזותיורצהשמוגדיספקאין

שלושתשלפחותהיותהגדולות,הבמות
 20מ·למעלהכוללים ,שלעילהמחזות

שלכבודווזהוזכותוזו .אחדבכלדמויות
הישראליםהמחזאיםאיןמדועאך ,מחזאי
הסוףעדהלךכברלויןהרימלויןזלומדים

 ,ביותרהמכועראתהראההואבכיווניו:
ואיןידםקצרההאמנם ?לחקותומדוע

יותרפורהדמיוןבארץהיצירתייםלאמנים
במאמרי:הרחבה(ראהלוין?שלמזה

מס' " 77"עיתוןמיתוס",מגלם"תיאסרון
170 (. 

 ,אמריקאית""מיססריהבספר: ,השניהמחזה
ככל ,הראשוןאתכרונולוגיתמקדים
מעיןהמחזאיכותבלמחזהבהקדמההנראה.
בפנינושוסחהואובו ) 55-65<עמ'פרולוג

בשורותהעלילה.לסיפורהרקעמרכיביאת
הואמאו.דרבהלפתיחותמוגדיהגיעאלה

נושאיםומעלהחייםמסלולמעיןמשרסס
היאמוגדישלגדולתוללבו.קרוביםשהיו

עמדנו<שכברכתיבתושלבדו·משמעות
האם .)הפוכה""אנדרטהבמחזהקודםעליה

הנושאלניו·יורק,שירדבישראלימדובר
בישראלנאמרהמשפסאוליאושם?דברו
שתשובאומר"אתהעזיבתה:לפניקסרגע

תוכללאתיסע,שאםיודעאניאבל ,בינואר
מבסאהוא .) 65<עמ' ...בקלות"הנהלחזור
שלבאישיותההאדירהפיצולאת

יודעאינךבההישראלית,הקולקסיביות
חיאתהכאשרעוזב,אתהמהואתאתההיכן

לבין ,ישראלבמדינתהזה,העולםבין
 ,אליומשתוקק·כךכלשאתה ,הבאהעולם

כואבתבנקודהנוגעכנראהמוגדיבארה"ב.

מהמרפה.ואינופעורבפצעמחסס ,שלנו
 ,"שם"שניםאחרילישראללשוב ,יותרקשה

אתשםלמצואבתקווהישראלאתלעזובאו
לשםולהתגעגע ...פהמצאתשלאמה

שלקולקסיביאישיותפיצולזהו ...ולפה
 .בתוכנורבים
השולייםלחייבמההואהמחזהאחרת,אוכך
ושיגוריה.סמיהעלניו·יורק,העירשל

זסלקיומיותשאלותעםהמתמודדמוגדי
הוא(ה"הרוג"בההחיוהקולקסיבהמדינה

אתהשניבמחזהולהשיגמצליח )?מתאוחי
מצליחהוא-החשובותממסרותיואחת

בכךהזו.העירמןרבנפשגועלבנולעורר
שביכולתווייתכןהספרשלחשיבותו
הלאומיתבמלחמההכףאתלהכריע

הירידהנגדשלנוהקשההקולקטיבית
הדמותהשלישי).<במחזהולגרמניהלארה"ב
בליהיא(גםלמוות""הנידוןהראשית,

ומעוררתמגעילהה"הרוג"),כמו ,סיכוי
אסתסי).אלא ,ברכסיאני<לאוניכורמרחק
מובילהמחזותשנישלהמשותףהמכנה
המפגשיםדומה,הסיפור •לאסוןבהכרח
אחר.המקוםשוני.קייםזאתובכלדומים,

הדמותפרסים,יותרמקבליםאנובניו·יורק
נשארתואיננהעומקשלממדמקבלת
פרסיאתלהכירלומדיםאנובלב.דכמסיכה
בעצםשהיאדירתו,אתלמוות","הנידון

עודפוגשיםאנו ,במסעוהעירוני.בגןהבית

 ,ממנומגעילותשולייםדמויותכמה
 :כמוהוואנוכיותאכזריותמבחילות,

מוגדיסאדו·מזוכיססים. ,סוסי·מיןרוצחים,

אתבפגינולהעמיד ,אמןבידמצליח,
ארץשלוהעלובההאמיתיתתמונתה

<בניגודהבלתי·מוגבלותהאפשרויות
כיעורה,בשיאיורד)ישראליכלשללחלומו

שלה.והנפשיהפיזיבליכלוךבהפרשותיה,
האמריקאיהמיתוסאתלחסלמצליחמוגדי

כפי ,סיכויללא ,סוסליחיסול ,י·יד nבמ
לתחייהלקוםההרוגתקוותאתשחיסל

בארצנו.

הנידוןשלבפיו ) 71<עמ'היורדמונולוג
ומאפשרדמותואלהצופהאתמקרבלמוות,

אחדזההיהכאילו ,יותראנושיתהיכרותלו
לרדתהמקוויםאלה ,מאיתנואחד ,משלנו
במחזה .האמריקאיהחלוםאתולממש
שהקמנואנוהמותקפים,אנוהיינוהראשון

ההיפךאתבהןראהשמוגדיאנדרסאות,

אתחשנו .בארצנולהקיםשצריךממה
ואילו .בחידודיובשרנועלהישירההתקפתו

אנחנוהיורדים,אתתוקףהואכאשרעתה,

עושהשהואושוכחיםהנכוןבמחנהנצמאים

שכה ,הראשוןבמחזהלנושעשהמהלהם
-ששמומתברר .מנוחתנואתהסדיר
המגיעהבזכותלוניתן-למוות""הנידון

כעתחייואתחישהואמשוםגםלו:
משוםוגם ,בלבדהזההשםבמשמעות
יוליוסשלדמותואתאחרתבהצגהששיחק

בכפועווללאעללמוותשנידוןרוזנברג,
יקשהלאובמציאות.בהצגהלהורגוהוצא

החלום,להגשמתהמקווהאומתחיליורדעל
משלחשהמחזאיהדקברמזמידלהבחין
בארץיקריםיורדיםלכם,דעוכנגדו:
בתוכנולהתרחשיכולההירידה<כיובחו"ל

שם,סיכויכללכםאיןבחו"ל)דווקאולאו
עללשמורוכדילמוות".כ"נידוןתהיואתם

אין ,המשמעותי·הקולקסיבי·לאומיהמרחב
למוותהנידוןנולדהיכןלנומגלההמחזאי

שבקיבוץמשוםאוליבקיבוץזאולי ..•שלו
מונעמוגדיהםזחדוהעזיבה,הירידה

לנומאפשריםשהיונוספיםפרסיםמאיתנו
אתלהשאירכדי·פרסית,אישיתהזדהות

עםהזדהותשלרמהבאותהדמויותיו
<בעמ'המונולוגההפוך.הדגלעםהסמליות,

הואאךלמוות,הנידוןמפינאמר ) 71

-אמןהואוהשחקן-שחקןבידימשוחק
אלאאמיתות,יוצרלאמוגדישלהאמןאבל
לומדיםאנובכל·זאתואשליות.שקריםיוצר
כאןשחיקיבוצניק,אכן ,אחדיורדעל

שוליאדםשהופךהחברה,בשוליבארץ
שוליאדםונעשההחלומית,לארה"בבדרכו
לעיתיםומתגלה ,וסיכויזהותחסר

אתםאםלפיכך,ומל~ו.מלברכחיית-פרא
תבואואלהזאתבדרךללכתמתכוונים
הנידוןאתכם!הזהירכברמוגדיבסענות,

גםאבלבן·אדם,אמנםהוא ,אחרהואלמוות
בכושייאבקכאשרכרוצח,יתגלההוא

במסלולוהדל.ממעונואותולנשלשמנסה
הצברשלדמותו ,הכישלוןאלההרסמןזה

הגיהנום,מדוריבכלעוברתהישראלי
ארנוןשלברירה"ה"איןאלהיישרכמעס,

"איןהוא ,כאןשלנוהברירה""איןהשפיות.
בגולהשם,לגמריאחרמסוגברירה"

 .והסיכויהישעחסרתהעלובה,המכוערת,
הכול:לאבדמוכןשלנוהצבראחדמצד

למעןאידיאל?איזהלמעןוכסף,בריאות
יכתובפעםכיהאמונהלמעןחלום?איזה
בכתיבתאותויממשפעם ,שלוהחלוםאת

דולאר 50מקבלהואהזההחלוםלמען •רומן
אותםומפסיד ) 77<עמ'שהתעשרמיורד

נידוןשלנוהצברפח.לושסמנהזונהבידי
הםשגםשם,שפגשישראליםבידיגםלמוות
כמואכזריםיורדיםאנוש,צלםאיבדו

 ) 84-81<עמ'ולילי ) 78<עמ'פרוםהמיליונר

מתוך ,סאדו·מזוכיססיבעירוםהמצסלמת
תהיההיהשכךשלה,בחלוםעיוורתאמונה

מיליונרית.אחדיום
שנופלזוהיאביותרהרציניתהמלכודתאך
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המבקריםהקוראים,הצופים,קהללתו:ה
 ,הכולאחרייוצרהואמוגדי.שלוהמנתחים
במשחקזוכמו ,סוtודמחוז:~תמערכת

זהותםמהישואלה nאכאז,והשחמט.
יכולשאינוה•הדוג"ד~ריןויר'שלהיהודית

ידון"חב .•.לספר Jיtו' ,«ו5זג, ,והמסגפלמות
למיניהם,היורדים q ~והיזז.אללמוות"

עםיחדלמעשה,לאסול'אותךמכווןמוגדי
שלך?!היהודיתך nזהוםהיסביבך'הקהל
השחמטבמשחקשמפסידהיהודיהרב

ללא ,ואיןהידבחבילתלמוותלנידוןומשלם
היהודיתתדמיתואתלמלכדמצליחפסק
שלתדמיתבלבושמרשעודלמיהרב,של

ילךהיהודיהמילכודכלשהי.רוחניות
הנידון ,היורדשלבסירנותיועםויגבר

מןלצאתבדרכוכשלרבותיוועםלמוות,
אתלשחקהקיומיהצורךכגללהמלכודת,

בוויכוחיומגזיםהואלחייס.הנידוןדמות
כאנטי·גיבודעינינולנגדווגופיעהחריפים
אתעליומשניאהואעלוב.מפסןדימושלם,
המטיףעםומתעמת ) 91<עמ'הבמאי

שיורדלרגעחשבכי '!!ייהפודטודיקאי
ומגלה-מכולםסובלהסיףיודעישראלי

 .) 96<עמ'צופיוונכלאiזולסמתרוקןאיך

שהרוויחההירואיןח:נילתאתמפסידהוא
התדמיתסיפתעםיחדכשחמס

שעודהרבשלאחרונה·חיוביתהיהודית
אתיפסיד'למייפסיד?למיבקרבו.נותרה

בעבודשלנו?הלאומית-דתיתהתדמית
לושהעניקהליטוףרבעחצי·ליטוף,ליטוף,

אתממנווגונבתתמימותואתשמגלהמי
 .) 89<עמ'לעדשאבדווזהותותדמיתו

למוותהנידון ,הכולולמרותואף·על·פי·כן
הצבריתבאופטימיות-להאמיןממשיך

ביהודיהפרעותימימאזבתוכוהמושרשת

עודהואכי-באמריקהימינוועדרוסיה

הזאת.הצרודההצדהמןלצאתיצליח
ומסונףמלוכלךלהיותשלוביכולתאממין
ייצאשהואדקולאבגולה.העמיםכלכמו
הדיהואמזה.ייצאגדולבכבודאלאמזה,
שיקבלארה"בנשיאכבודעל·ידייוזמן
יותר!ולאפחותלאמכובדת,לשיחהאותו
הקולקטיביהסמלשלהגדלותשגעוןזהו

ביותרוהמעיקיםהקשיםברגעיםגםשלנו.
יבואובעצמובכבודואשלוהיםמאמיניםאנו
לאלנו.לנו.המגיעהכבודאתלנולתת

הכבודאתלהשיגכדימיוחדמשהושעשינו
אנחנוכילנומניעהואאכללא.הזה,

לא?!מה,אלאצברים,ישראלים,יהודים,
כמועלובי·נפש,מערותשוכניאיננוהדי

חיהזההקיומיבמילכודוכךלמוות.הנידון
העלובהבגולהסליחה, •.•בציוןהעםלו

באמריקה.

עודדהעליזים"פרנקפורט"לילותהמחזה
ומןהעיתונותמןלמדיםאנו<כךסעדה

בתיאסדוןהוצגכאשדהספד>שלהעטיפה
וולף,ויליחייעלביקורתימחזהזהוחיפה.

רכושוכלאתהלפסידהעודמיהודי·גדמני'
מחלתבעקבותשלו'הלילהומועדוני

הצופיםבקהלפוגעתזומחלההאיידס.
במחזותיו·הצגותיוצופיםלמיעוטוגורמת

למיליוןזקוקויליהסדר-מזוכיסטיים.
ידידהישהיהודילוילי •צלתוהלמארקים
לומציעההילדההילדה.ושמהגרמניה
ויעבידעימהשיתחתןבתנאיסמים,עסקת

בשעהבדיוק •רכושומכלמחציתאליה
הצברמגיעמתבצעתהזושהעסקה

הראששומרמשדתאתשקיבלהישראלי'
באחדמוגדינוגעזהבמחזהלוילי.

הקולקטיבשלדקלאהאפלים,המיתוסים
האנושי.הקולקטיבשלאלאבציון'היהודי

הואבגרמניה,היהודיםשלהמילכוד
איןועליוידוע,היסטורימילכודקודם·כל

עלהמאפילהרקעזהואך ,לחזורסעם
שחווהאחדילשוב,יהודימסוגללאןהמחזה.

במחזותיומתארמוכרי

אנשים.שלמילכוד
תפיסה.שלמילכוד
מילכודעם.שלמילכוד

שלמילכודסמליוJושל
התפדסה

הקולקטיבית-לאומית

שלביקורתוגיהנום?מדודיכלאתכעם
צבר' ,צעירבחודאפילווצורבת.עזהמוגדי

העלילותעתירתמטכ"לביחידתששירת
וילי.שלהאפלהבמלכודתנופלוהגבורות,

ניסתהשהציונותהמיתוסאתמייצגוילי
הגלותילסוחרהלעגהקמתה:מאזלהדחיק
בתיאורהצברים,בעינילהמאיסווהניסיון
חלקנומנתחיתה ,מקיומווהתעלמותכיעורו

בפנינופותחמרבדיואילוכאן.שנולדוכמי
ללא ,פחדללאאותולחשוףכדיהדלתאת

אתהופךויליהשפעתו.ומפנימפניומורא
ולא"הרוג"לא(שאיננוהתמיםהחייל
כסףמעסעםהפעם>למוות","נידון

לשחקןיהודית,וסנסימנסליות
שכוחוהחזק,הצבר .גרפי-מזוכיסטיפורנו

המדרגהלשפלנופלבשריריו'רבכה
אחדותשביותתוך ,והאנושיהאמנותי

הצליחמרבדישאםהרגשהלךוישבלבד.
החייםשלמציאותיתתמונהבפנינולהעמיד

יכולתוחסדתמיםכההזההצבראכןואם
לושמגיעספקאיןלכסף,כסףביןלהבחין
לחטוף!!
במחזהארה"בכמוכאן'מתגלהגרמניה
ניוונהשפלותה,אכזריותה,בשיאהקודם,
איןבה.השולטיםוהחוליהחייתי'האנוכי'

הדנההסעדהעללהתפלאמהאפוא
ואחר·כךהשחקניםבקרבעודדהשההצגה

חיפהתיאסדוןאמנם,הצופים.בקרבגם

רמתמבחינתלילהלמועדוןכיוםנחשב
לאעדייןאךבו'המועלהוהחומרהתוכניות

דוגמתהלילהמועדונילמדרגתהגיע
חוכמתבעזרתמוגדי'בפאדיז."פיגאל"

חיפהלתיאטדוןלהשיבניסה ,שלו·מס nהש

וסרבול'בסדתוקפתמאזשאבדהיוקרתואת
האמיןהואבינלאומית.לרמהאותושהעלו

אלהקהלאתלהשיבביותרהטובההדרךכי
לילהלמודעוןאותולהפוךהיאהתיאטדון

וכישהצליח,הטועניםכאלהוישזול'
הנוכחית.ההנהלהלתודעתחלחלהרעיון

קהלמגיעהלילהשלמועדוניידועכי(אם
מלאיםבפאדיזהלילהמועדונייותר).דב

הכלכלית.התהוםבפניעומדיםואינםתמיד
המרכיביםאלהקהלאתלמשוךמסרתם

ועדבלבד.הגופנייםשבאדם,הנחותים
אתלהעלותשישיביןלאחיפהשתיאטדון

יותררוחנייםבאמצעיםקהלולמשוךהרמה
צעמי.במילכודחיוהואסיכוילואיןמאלה,
אנשים,שלמילכודבמחזותיומתארמרבדי

מילכודעם,שלמילכודתפיסה,שלמילכוד
התפיסהשלמילכודסמליות,של

כל·כךאנוואם •שלנו·לאומיתהקולקטיבית
"מגיע ,מטכ"למסיידתהחיילכמותמימים,

שלהקיומיתהמלכודתלתוךשנפלנולנו"
גםו"מגיע"חיפה,לתיאסדון"מגיע"מרבדי'
תל·אביב,עירייתשלואמנותלספרותלקרן

פחלתוךונפלה ,ספדהוצאתשמימנה
כמהעדהמוכיחהספרותשללאודהוצאה
בתוךלכודיםכיהודים-ישראליםאנחנו
מוצא.וחסדאפלמיתוס
באמריקה,לחפשמהואיןמוצאאיןליהודי

אולמוותנידוןאתהשםכי •..בגרמניה
יהודישללידיוהנופלעלוב,פורנושחקן

אושאולה.ביגוןאותךהמורידמושחת,
זוועותעלבגרמניםהנוקםוילישאתה
ועורךמהםשגזלתכסףבאמצעותהשואה
ועלבשבילםמגעילותזוועההצגות

הזאתבארץכאן'שאתהאותולדותיהם.
לקבלאלאסיכוילושאין"הרוג"ואתה

שלווהחייאינםשחייוהפוכה"'"אנדרטה
מוגדי'אצלואכזבה.מוותחייאלא,ושלום,
צעדכלעלודוקרת;קיומיתהיאהאמנות
הקדושות,הפדותבכלפוגעתהיאושעל
ואיןתקווהשאין ,ולומדולחזורלומד'כדי

משתמשהואאיןבכל.מחלחלוהמוותסיכוי
כדיוהאמנותהספרותשלבאסתטיקה

במחלה,אלאשלו'התזהאתלהוכיח
בכיעורןדמויותיו'שלבעליבותןבתועבה,

חלוםאואידיאללמעןובעיוותיהן
הסיכויבהאשדישראל'בארץהישארותנו

סופדלהיותמאשדיותרהדנהלאהואשלנו
תולדותאתלעצמומוגדייצרוכךהרוג.
שלההרוגלסופדהפךהואדרכו.ואתחייו

שלהקולקסיבי·שוליהסמלושלעצמו
המאובנת.התל·אביביתהתרבות

לאנטישמיותהפוכה""אנדרטההקיםמוגדי
מיבכלהפוגעתפיפיותכחרבחיתהוהיא

לנומקנדי'הואהלעגלתקוף.שמנסה
מאשיםביןהגבולבדןלאועדולשונאינו'
לצעדנוואכן'ונלכד.לוכדביןלמואשם,

מןלצאתהצליחלאבעצמומוגדיהרב,
ובעצמוהאכזרהיהודי·ישראליהמילכוד

 •מס!שח!מוצא.בלילתוכו'נלכד
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חיאטרון

שמאחזריהאדם

המסיכה
לתיאטרוניהשמיניהפסטיבל

 Mעמווניהול:ארגוןבובות.
והמרכזהקרוןתיאטרון

בשיתוףירושלים;לאירועים
לתרבותהאגףלירושלים,הקרן

בסיועירושלים,בעיריית
החינוךהתרבות-משרדמינהל

ומשרדהחוץמשרדוהתרבות,

מריואמנותי:מנהלהתיירות.
קוטליאר.

למגווןהבירהדונההשמינית,בפעם
תיאסרוני·בובותמופעישלססגוני
כללהשנה,תבל.קצוותמכל

מופעיםשלשפעגםהפםסיבל
 ,) 24מתוךן 3 ·כ<ישראלים

רקאינו ,לפםסיבלהמגיעהקהל
ילדיהןבשעשועהסדורותאמהות

ציבורדווקאאלא ,הקיץבחופשת
מדהקויותלהשתשעעהבאסעםאניני

המדיוםלהעבירשיכולוהאירוניה
הבובות.תיאסרוןשלהמיוחד
הבובותתיאסרוניהקלסית,במסורת

היהכזההילדים.שללתענוגםנודעו
ממוםקווה,הרוסיהבובותתיאסרון

מסורתבעלמוסדייאלדיןיי:בהצגה
מופעהעלהשנים,ושלוששישיםשל

שימושתוך ,ואיסיכבדקלאםי
ומרהיבות.גדולותזעבבובות

אשרמרוסיה,החדשיםהעוליםילדי
תיאסרוןשבאולמותהגדולאתגדשו

שליופייןעלהתענגוירושלים
התרגוםהפריעלאלאישהבובות.
שחקניתעל·ידישהוגשהיעלגהעברי
הסקםסאתכללהבינהשלארוסיה,

מושלםהיהופרספרסכלהמתורגם.
בכךהיהודי ,האמנותיבעיצובו

 .הקסמים"ומנורתלייאלדין
קלסיתיאסרוןאותוהפלא,למרבה

 ,וסיןלחלצביונואתשינה ,כבד
דוןשלעלילותיוסיפוראתבהעלותו

לפרודיהקץהיהלאכאןז'ואן.
אתללעגששמההעסיסית,הםאסירית
מוםיקלייםלמחזותהעיוורתההעתה

מהרומניסהחלוהגוונים,הסוגיםמכל
 ,ולמערבונילבלשיועדוהארוסי
קשהבאמנות.ה"םגנון"עלםאסירה

שליהגובובותשאותןלהאמיןהיה
עסיסיתהשסויות)(שפתבג'יבריש

הן ,ז'ואןדוןעלילותאתומתובלת
בכבדותשחוקודםספורותששעות

 •·אלדיןייבעלילותמסורבלת
מופעהיהאחרקלסימסורתיתיאסרון
חיתהזוהסיני:הקיסריהבובות

המסורתמתוךומחולותקסיעםמסכת
ממחולהחל-העתיקההסינית
השרווליםבריקודוכלההאריות
בובותעל·ידימוצגת-הארוכים
עלהעזים,צבעיהןביפימרהיבות

צורמתסיניתסקסיתמוסיקהרקע

בגבהיה.

המופלאהבסכניקההתפעמות,מעורר
יאנגהסיניהבובותמפעילהיה ,שלו
בובותלמפעיליחמישידורפנג,

אמנותבהצגתהתמחואשרכפפה,

לילדיםהראהההצגה,לאחרהלחימה.

בחמשאחתידכףעל-ניתןכיצד
נשימהעוצריקרבותלנהל-אצבעות

מיתולוגיות.דמויותלארבענמרבין
לשתףהיאכיוםהרווחתהמגמה
הבובותמפעיליאתהאפשרבמידת

ישבותיאסרוןעודלאבהתרחשות.
-למפיעליהןהבובותביןקסוםנתק
הילדיםציבורעלחביבכהשהואנתק

קסםסודעלהתוהיםהמהופנסים,
בתיאסרוןהסמוןה"מחבואים"

המפעיליםמערסליםהפעםהבובות.
הפעלתשלהסכניקהאתבמכוון
השתתפותיותרלאפשרכדיהבובות

הילידם.של
הבובותבתיאסרון ,למשל ,כך

אתשהעלה-ודאגו"יידלדיא.לסקי
גדולותהיוהענקבובות·פינוקיו":

אשרהבובנאים,מדמויותכמהפי

המפוחדיםהילדיםבקהלשוססו
לסיפוריהיתרההפיםיתקהמרהב

ג'פסו.

לתיאסרוןחיתהמרשימהסכנהקי
·אמורוםהצרפתיהצלליות

םאסירההעלהאשרואוגאםסן",
שבמדיוםהבנליותעלמשעשעת
דמויותושובשובהמעלההסלוויזיה

הגיבורבהןמערבונים,גיבורי

אתמצילאגדית,פרשדמותהייסוב•,
הבימהצידימשנימה·רשע",ההמון

עלוהאחראיםהבובנאיםישבו
והמחישוהמוםיקליים,האפקסים
היאבמזלגכףהקשתכיצד·בעליל"

מיםנוםאו ,סוערחרבותקרב

ועודסואןנהרהםלאיסםהנשפכים
בדיחותשלרצףכהנה

אתלהקהותשנודעו"אנסי·קליימקם·
ה"מאיימת·.העלילהשלעוקצהכל

מרהיבותגזורות,עבריותאותיות

גרם",כייתר ,צבעוניותןבססגוניות

לעגניהומורנופךעודהוסיפו
הגיבוריםשבדמותלהפרזה

מסכיםעשרשישההיימיתולוגיתיי.
שבחזיתהשקוףהמסךמאחורישעמדו

צלליותדמויותעשרותושללהבימה
אםתסיתלחוויהזרדו""אותאתהפכו

כיופיה.מהממת

ושונהמשעשעםוריאליססימשחק
העלתה"גיבוריו•,דמויות.בבחירת
האיסלקיתפיפורסהאלקבוצת

בובותתיאסרוןזהוכיסיי.ב·משחקי

קרבורודנוחכיסאניהלבוכפפה
ועוד ,כחולשולחןעםסוערעגמ

מלאתוהדרמההשעירהדמיוןממיסב
האיסלקיהסעםוסובהאניןההומור
השמובח.

בסיפורהמפעילדמותשלהשיתוף
התיאסרוןבהצגותגםבלסהעלילה,
העלתהאור·ביינקודתהישראלי.
אתאודונובןפסריםיההבובנאית

 ,הבריילכתבממציאשלחייוסיפור
בתיאסרון ,ברייללראיהצרפתיהילד
הפרופורציה .סרגיועומקהומורמלא
לביןהאנושיתדמותהגודלבין

אתהמחישההזעירותהבובותדמויות

שאףבובותמשחקשדהוהעובדה

חלק.בוליסוליכוליםהילדים
מלספתוחמימותמעודןבריסיהומור
הבובנאישלבקירקםניסוילידיבאו

שניםהמעלים ,ורעייתוםסנליהקשיש
היתולי:בדיוניקירקםרבות

אופןבשוםפרפריי.של"המריונסות

סיבינגןתיאסרוןלילה,חזיונות

-לקפוץהץעלאריהםסנליהרשהלא
סדםבאנגליה:כלובואתששכחשמום
בד><השעויהסבעותנחשאתפתותו

דאגהדאגהקסמים,מתיבתלצאת
הילדיםאתלהרחיקיתירהאבהית
קסםהיימםרכנת".החיהמסורח

הילדים,אתהיפנסהחמהאנושיותו
שהמדוברבידיעהמלא,בפהשצחקו
בלב.דבנוברת

"קירקםאתהסףאהבמכליותר
תיאסררןשהעלה ,הישראליבדאבם"
חבלעללולייניתהידסהפההקרון.

חיבקפיל ,כמרבןלתפה,שהונמךקד
רבידוהתפרק ,הראשיבנאיהבראת

מצהלותלקול ,בלבדהחדקנשאר
מכךבעיקרהעונג,מדרשניהילדים
רכלה.נעלםשהפדח

הפנסםיהחיתהבאמתיי·מפחידה

"חזיונותםרריאליםסיתהגרוסםקית
הנוברתתיאסררןשהעלהלילה·,
המשוררשללזכרו ,מסיבינגןהגרמני
ז'רקרבמקםיהודיהצרפתיוהצייר

הנאצים.על·ידיונרצחעונהשנרדף,
העלהזולהפונקרהברבנאיהשחקן
ויוצאתהנכנסתדמותשלחיזיון

הכפל/אתבכךוממיחשההירקממעילה
 ,החיהמשוררשלשבהווייתו
הכיעורזמנית.בוובזמירןבמציאות

הנוברתשבדמותהמנוון,

אתמארדהבליסהגררסםקירת,
דמות,ללאהאיששלגורלואכזריות

הריק.מיעלובתרךשישבהצל
הבדיהעולםביןאחרמסאפיזישגפמ

החלוםעלבפרודיההיהלמציאות
םנדגלאםתיאסררןשהעלה ,האמריקאי
 A i r "הכפר'.'"ילד :האמריקאי

lcarus גבעלבאםאריקהדפיםיי
לשוואמנסהבעודר ,הכחולסרבלו
הגיבורדמותאתהשמיימהלחסים

 ,כמוהרהמנסהשהמציא,המיתולוגי
כנפייםלולבנות ,האגדיכאיקררם

לשוואמנסהההיתוליאיקררםולעוף.
אך ,נמרךמדרגותקירמעל"לסוס"
לנפילתו.גורמתדהקלבאספקתתקלה
הקסומיםהחולארמונותיציריכלאת

לשירהמעזילד-הכפרילדשברנה
אריקהורם-סכנרלוגיהשלבעידן
זהמשהיהיותר .באסימרתרבאם

מונולוגכאןהיהבובות,תיאסרון
המכונותאיששלסרגי·קומי
ה"מודרני".

בו-סואסלילתיאסרוןלהגיעהרצון
הבובנאים,דמויותביןהפרדהאין

להפקתוהביא-והזמריםהשחקנים
בבציוע ,המוצאריסהקסם·"חלילשל

מווינםבאך(לשעבר)הנעריםהקמלת
בוכיכבההדברים,מסבעשבגרמניה.

הססגוניפפגנושלההיתוליתדמותו
ולייחתיכה·,לפלאפלתשוקתושכל
היההעלילה.מרכזאתמהווהוהיא
ועליזמשעשעדשיםמחוליותרכאן
מאשר ,הילדמוצארסשלרוחולפי

לאאםאפילווהאור·.הצדק·נצחון
ברמתהאחידההשירהחיתהתמיד

חדחוויהזושחיתההריהמוםיקלית,
כאחת.ולמבוגריםלידליםפעמית

במגווןומרתקעשירפםיסבלזההיה
מופעיושהציג.והתרבויותהשפות

ביעקרהותירוהואסעםבסובנבחרו

 •עו.דשלסעם

לנגראורנה
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במקומחלא
בלסשמעון

מרומןפרק

שעוןעוזי.שלקולות 1 ~נעמישמעההפרוזדורצקה f:::tי~ ':,· ,-:,,
וכשנפנה ,ציבוריב:ון 1בסלומדברהקיראלהיה ב:::ר-~ בבגדיוהחיוורים.פניועלעגוםחיוךריחףלאחוד = =

II r6' ובסיימוכבויות,ועיניומקומסתחולצתוהיה,מאמש
בינהמנסווהעבידםי·לצדדידיושמסהשיחהאת

 • tמחדישינשלושתםעמדוקסלרגעדינה.לבין
 .אמדהניתוח,"מחדדהוצאשעהלפני"דק

נעמי.שאלהקשה?"'נפצע~
בסון."מערבלע;,ינפלהגוף.ובכלבגולגולתשבדיםלו"יש

בו?"פגעמישהולא"נפל?
קססהכנראהחיתהת. 1חוקדהמשסדהבינתיים.לדעת"אי·אפשד

נעקד."המדפסתומעקהבדיסקו

ידוןשלפציעתועללהוזייעמ"איכילוב"עוזיצלצלבבוקרבשמונה
להואמדהאותהעידה iובעשרדקאותה.תעידשלאמדינהוביקש
בו.פגעומינפצעיךיאאותושאלהשלאמבולבלתכל·כךשחיתה
ומסושסש.עגוםחיוךבאותופניונערוושובאמד ",שבאתן"יפה

דינה.אמדה ,, ,משהונחוץאם"תגיד

דבר."שום"תודה.

קפה?"כוס ?לשתותמשהו"אולי
דינה.שלנוכחותה:בגללאוליקצד·דוח,נדאהבראשו.נדהוא

אמדה. ,, ,כאן"נחכה

שבאתן."למידה"אגיד
םיהספסלאחדעלכת.לשבידהמשכהדינהולמחלקהחזרהוא

דלתאלפנתהאחד·כךעומדה.עלקפואהנשארההיאאךהפנויים,
לכירורגית,תגשרנדאה.לאעוזיהשמשה.מבעדוהסתכלההמחלקה

אםאותושאלהלאשם.·להיותצריכיםההודים ,במודיעיןלהןנאמד
הועבדלאעודאםבהתאושןזz:ות.עדייןאולמחלקההועבדכבדידון
למידה.הודיעואיךשאלהלאגםכאן?להיותצריכיםהםלמה
אליה.כשחזרהדינהלהאמדה ,, ,אלינושצלצללפנילההודיע"עוזי
 ,, .ליסיפרת"לא
שחיכהלהאומדהיה ,אורנושאלהשאילוחשבהוהיאענתהלאדינה
הבהלהאתאותה,ל.הבחילרצהלאודאי .לאשתולהודיעהבוקרעד

מלאבמסעדה,אמשהיהאופסימיותשופע •לעצמושמדהגדולה
המחרידהההודעה ת~:מצאהביתהובשובו ,לעתידתוכניות

אמדה ,, ,עצמועלהכוללוקח"הוא .המשיבוןעל·החוליםמבית
סיגריה.והציתה

אשם?"הואמהצעמו?על"למה
מדייותר ,רךמדיד,יוח .יותרעודלחייותרדעכשיו"מידה

סלחני."
 ·"?בביתאותולסגוד ?לעשותיכולהיה"ומה

להאשיםאחדותסיבותיהיולמידהעוד.חשבה ,סלחנותודקלא
הואבעיניה .במחיצתולהיותוהעדיףממנהברחשידוןעלאותו
אמדה. ,, ,אותו iלהאשיםלהיהיה"קלבה.למדודאותועודד

אנחה.דינההפדיחהלצעמם,"מעולליםשהםמההאלה,"הילדים
פסקנית.השיבהההודים,"גםהילדים,דק"לא
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דבריה,אתלפרשאבתהלאהיאאךגבה,בהרמתבההביסהדינה

היאעוזי.עלמאשדיותרמידהעלרובצתשהאשמהחיתהמשוכנעת
עליה.רובץהמשפחהפירוק .שמריחולכפרוהלכההביתאתשעזבה

האופיעםועוזיאצלה.ידוןאתלהחזיקמאמציםעשתהלאגםהיא
וחיכהישבבנו.עםהןאשתו,עםהןמהתמודדות,הבדיחהעםשלו,

וקמהקשהשיעולנתקפההיאאסון.דווקאקדהלנס.חיכהלגיוס.
 .בקירהקבועההפחבמאפרתהסיגריהאתלכבות
דינה.אמדה ,, ,מדייותרמעשגת"את

הקפהמספלעמוקות.נשימותלנשוםוהשתדלהבראשההנהנההיא
שבניוהדגישהבלבדאחתגמיעהגמעה ,צאתןלפנידינהלהשמזגה
עיניהאתשפקחהמרגעעליהשנחתההבהלהמתהפכים.מעיה

לאמה,דבד·מהקדהששובחשבהתחילהגופה.כלאתהרעידה
סחרחורתלאמבסיה.ואצהממשכבהקפצההבשורהאתומששמעה

אתשרחצהאחדיגםפגהשלאהחפוזההיקיצהמפאתבראשהאחזה
ואךמעס,ושתויהעייפהחצות,אחדיחזרהאמשצוננים.במיםפניה

עדאיתהעלהעוזיעמוקה.תרדמהעליהידדהושכבהבגדיהפשסה
איזה·החולים.מביתהקריאהאתמצאהביתהוכשחזרהדידהפתח
אתלציידהנסיונותכלהתוכניות,כלבאחת.מתמוססהכולגודל!
קליהיהשיותר.כמהבאמריקהלהישאראשתדלבוורוד.העתיד
היוםלגשתלו"הבסחתי •נחזוראחד·כךלמידה.גם .לכולנו
בהמשךאמדההסיסה,"כרסיסאתלהחליףכדיהנסיעותלחברת

להדהודיה.
תוכניתעללעוזיסיפרהודאישנעמי ,הבוקרגרשוןשאמדמה"זה

צלצל."עוזישהלךאחדיוקצתהבניה,
התוכנית,עלעוזישלדעתואתלשמועה'דינחיתהשסקרניתידעה
 .דברבשוםלדבררצוןלההיהלאבזה.לדבררצוןלההיהלאאך

לעזובהחובלשהותה.להארכתסיבהעודשנתווספהחשבהעתה
אתלמייןהיוםלבואהתכווןהואכזאת?בצדהכשהואעוזיאת

תצסדךהשתבש.הכולדינה.אלהמבחנהתועבדבסדםהניידות
מספראתתבקש ,מחדעדיתקשרלאאםפנחס.עלדקלסמוך
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מספראתלפולהנתנהשלאנזכרהלפתעמפולה.שלוהטלפון
לצלצלשהבטיחהלפולהודווקאנתנהלפנחסדינה.שלהטלפון
לקום.כמבקשתהזדקפההיאלתת.שכחהבערב
דינה.שאלהמשהו?"לקנותלרדתרוצה"את

אמדה.המצב?"איךלדאותניגש"אולי
רגע."כללהגיעצריך"גרשון
החליטה. ,, ,בצעמי"אגש
המחלקהדלתאלפנתהאליה,להילוותיכולהלאשדינהמרוצה

מציצהכשהיאהפרוזדורלאודךעבדהאיסייםבצעדיםונכנסה.
בדלפקלשאולניגשהבפנים,אותםמצאהומשלאהחדרים,לתוך

ואשהבגבסנתונהשדגלוחולהלפניה,שםהמתינושנייםהאחיות.
בסלפון.המדברתבאחותבדאגהשהתבוננההעמידהבגיל

שרגילתרופהקיבלשלאהדגלחבושהתלונןהאחות,כשהתפנתה
אתלבדוקהתלוייםהתיקיםחצובתאלקמהוהאחותלקבלהיה

דבד·מהומסבירהבתיקמעיינתהאחותעודשלו.בתיקההודאות
מהיריםבצעדיםיצאלבןבחלוקורופאסמוכהדלתנפתחהלחולה,

היאלפתח.וגבםבפניםהיוומידהעוזיפתוחה.הדלתאתבהשאירו
קםעוזילאחוד.נפנושניהםבדלת.להקישוניגשההתמהמההלא

ונעמילה,היותפוחותעינייםמידה.אלידהוהושיסהנכנסהוהיא
ככהזה,"ככה .לומדמהידעהולאכושלותבברכייםעליהרכנה
משךעוזיאבלאותה,לחבקרצתהפניה.ובתערומידהמלמלהזה,"

החוצה.אותהבהוליכואמד ,, ,יחזורתיכף"הרופאבזרועה.
שאלה.משהו?"לכם"אמד

סוב."לא"המצב
ידון?""ואיפה

ד·כך nאשאלתה.אתהביןלאכמומזוגגותבעינייםבההביסעוזי
הרופא.שלשולחנואלכפופהשישבהאשתולעבדפניוהסב

לעשות."יכולהאנימהליתגיד ,"עוזי
לעזור."יכוללאאחדאףדבר."שום

חמוד?""כל·כך
 ,,ניתוח.עודלעשותכדאיאםשוקליםוהםמגיבלא"הוא
כהיםצלליםבהלם?שרויהאםבקולו.שמעהלאקוניתנימהאיזו

הכריעוהדמעותבאשתו.תומךמתאפק.בוכה.לאעיניו.מתחת
כמובשקס,בההביסעוזימהארנק.ממחסהלהוציאונחפזהאותה

באדישות.

"הואאחות.עםומדברהחדריםמאחדיוצאהרופאנדאהכךבתוך

שאלה.המנתח?"
שזדיםאוהביםלא .עכשיו"תלכיהשיב.המחלקה,"ראש"הוא
 ,, .כאןבכיםמסתו

 ".בחוץ"אחכה
מה?""בשביל
שאשאר?"רוצהלא"אתה
אצלצלהיום.לעשותמהלך"יש •מנסואתאליההיישידהוא

 .אשתואלחזרהממנהונפנהזרועהעלברכותלחץ ,,בערב.
לידה.ומתיישבמידהשלשכמהעלידוכורךאותודאתההיא

זדיםכאן.מקוםאיןולהשניתביניהםחיברידוןבאסונם.חבוקים
משתומםמנסהאחות.עםדבריובינתייםסייםהרופארצויים.אינם

הדלת.אתויסגודלחדדייכנסבסדםבהשלח
לידהיהכבדגרשוןליציאה.פניהושמהבמקומהעודנשתהתהלא

אמד?""מהלקראתה.וקםדינה
והתיישבה.אמדה ",שחשבנוממהגדוע"יותר

דינה.שאלהבפנים?""מידה
ניתוח."עודלויעשואוליהרופא.צאליושבים"שניהם

אמדאחד·כךמגיב.לאוהלהעומדשנשארבבעלההביסהדינה
היומכווניםדבריובדידה.שנשארוהחפציםלהובלתסגדושלקח
שאיןכמודהוחיתה ,נישארשלאמעדיףשעוזיאמדהוהיאאליה

 •כאן.מקומה

זמורה·ביתןבהוצאתלאורלצאתהעומדבמקומה·'·לאהרומןמתוךפרק
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 ,·אווירמיזוגהערוצים,כלטלוויזיהכוכבים,
בן·דודתי-המיסה"עדהגשהשירותסוב,אוכל
בצעדיםנכנסההחדראלבעליצות.דיבר

אליהפנההואבו.ופסאות.עמוסהאשהמהירים
בסרחאניזוגי,חדר~ן tכלקבלאפשרהבאת?מה"אשתי!-

באהכשהיא .במינותד·מיונשכח,בלתייהיההזהשהוויקאנד
חידוש,עושיםבינתייםמתעלפת,כמעטגבוה,לחץ·דםמקבלת
איזהלהחליףצריך~ולי tהפומפה,אתמנקיםרץ',ריץ'פותחים
 .חומרלייביאולנפוש.מספיק .לעבודמתחילאנימחר .צינור
בבית,"כמומשהו.נאכלקודםעובד.הזמןכלשליהשכן
עתהשזהשלהםידידאצללאכולחבריםזוגעםהערבמוזמנתאני

שבתבערבלהיותלומשונהשכנראהאמרהחברתימאשתו.נפרד
הםאםאותושתשאלוהצעתיהיססתיאותם.הזמיןולכןלבדו

חברתימוזמנת.לאפת tנו(אורחתאיתםלהביאיכוליםכאורחים
אמרתיזאתבכלמוזמנת.שאנישכמובןואמרהשאלתיעלהתפלאה

ערבלהעבירמהרגליות.ולשנלצאתרוצהאניאםבטוחהלאשאני
סענהחברתיעלי.האהובותטלוויזיהבתוכניותבצפיהשקטשבת

שאבוא.העיקרלוויזיה, tכלראותארצהאםשםגםשאוכלבתוקף
קצתאניאשתו.עםזיהי·בסלוולצפותרגילהיההואגםלדבריה,

תפריעלאשהטלוויזיהאומררנהיאעצמהדעתעלאיךמבינהלא
אנשיםשםשיהיואומרזבז.ניםהםרקאםיודעתלאגםואנילאחרים.
 .לימוכריםשאינםנוספים

,,,; 

חשביה.אשתושלהב:כירהבתהישבובן·דודתישלמיטתוסביב
חצאיתלבשההיאjוצוצה.בתספורתובלונדיניתגבוההיפה,נערה

זרועותיהאתשהבליטהלבנהחולצהומעליהשקופהפרחונית
שהתהחבר.עםטיילהם t ~הרחוק,מהמזרחמזמןלאחזרההשזופות.

בתולאמה.רבהנפשעוגמתשגדםדברוביפן,בתאילנדזמןהרבה
 ,טריקווגופייתבג'ינסורזהקסבהנערההראשונה,מאשתוהבכירה

כאחותואותהמציגשהיהאבישלהגדולהאחותובעלה.םע
שאליהברכיים,חושפת~צמודה,בחצאיתאסתרדודההצעירה,

האדום.גווניובשפתיהבשערהצבעוניים,חרוזיםשרשרתמגיעה

חשופהדגלמהמיסהשי~שלבן·דודתישלמיסתושלידבמיסההגבר
כנראהשמנמנה,אשהבה.ישלוכשסמוךמחשב,עלותקתקושעירה
המיסהעלסביבהשהתכ!זרוהשבתבעיתונימדפדפת ,אשתו

והרצפה.

מציעיםהעירבאמנת ,,-אמרההיא-הטירוף"את"תשמעו

ניתוחילכולםיעשוזהבמקוםהחתולים.השמדתעםלהפסיק
שדווקאלך"תדעי-להענהגבריוקולגיחכההיא ,, •עיקור

איןחתולשישאיפה·ים. 1העכבאתמשמידיםהםחשובים,החתולים
רוצהאנימתוקים.כאלה םה,,_הוסיףילדותיקולואיזהעכברים."

אוליאולבנהסוב?איחה.לישוןורכהעגולהחתולהכזאתי
כן!"כן!ג'ינג'ית,

עםמשחקחתולאיךפעם"ראיתם-להתנהלהמשיכהוהשיחה-
"לא-בשלוהילדותיוהקולועוזב.תופסועוזב.אותותופסעכבר?
רך."ורךלבןכזהקסנסןקסן.עכברלישיהיהעכבר.אזנכון!
-אלינוופנהבמחשבתקתוקואתהפסיקהסמוכהבמיסההגבר

היסטריות.מקבלתוהיאמהחצרהביתהעכבריםנכנסים"אצלינו
וקטנים?"תמימיםכל·כךמיצוריםלפחדישמה

הבנותשתילכולם.וחילקהסוכריותמארנקהלהוציאמיהרהדודתי
החדשותהמשותפת.הקסבהאחותםעללדברהתחילובן·דודתישל

עשרבגיל ,,-הדודההזדעקה- ,,"מה! •חברלהשישהןהאחרונות
קורהאיךובנות.בניםביןלהפרידצשריכיםהדתייםצודקיםחבר!
עשר!?"בגילכזהדבר
שבע.בתכשהייתיילדשאהבתיזוכרתאני-ישמה

הבן·דודהיהזהשבע"בגיל-שהכריזבן·דודתיאתהצחקתי
שלך."

בדירההכרמל.עלגרנושבעבתכשהייתישבע.בתכשהייתי
לאאניהזאתהאהבההתחילהאיך .אהבתיאותוילדגרשלידינו
הגדולאחיורקאוליהרגיש.לאאחדאףידע.לאאחדאףזוכרת.
הרדיושלובחדרפעםואני.הוארקלפעמים.עלינוצוחקשהיה

אתליהחזיקהואסוסה"עם"עגלהוכששרועברייםשיריםהשמיע
חםתרוץ""בשדהשומעתאניהלב.לידופקסודו.אתוגילההיד
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סייסלהיותרצההואלהסתכל.לאןיודעתלאואניבפניםלי
איןבהםבמקומותשסבויחדהמים"."ילדיאתביחדקראנוואנחנו

היינוהרחובשלהילדיםכלעם .פעמוןוצלצולושיעוריםמבוגרים
לחפשיצאנוחרובעץתחתמיםשראינואחריעצים.עלמטפסים
טענולמרתף.השכונה,שלהבניםירדו'הםפעםבסלעים.מעיינות

הםלייודעת.לאאנימה,ומייצרים,בכימיהבסירנותעושיםשהם
הצטרףאותישאהבוהוא ,,ילדה.אתילדה.את"אבל-אמרו

נביאה.אניאוליוחשבתיבחורשההקטןאחיעםטיילתילנידוי.
לייתגלוהםצנובריםעלחזקאחשובכשאניאםלראותניסיתי
סבלנותשלילאחחיתהלאהאדמה.שעלהמחסיםשכבתמבעד
הביתה.שהגענועדוהמשיךלבכותהתחילוהואלצנובריםלחכות

וחזרככהלאכולרצהלאהואחלב.עםלבנהגבינהלוערבבתי
סתם,זהמההבנתילאואניסתםסתםרוצהשהואכךעלושובשוב

ופתחתיבכיורהכליםאתשמתיהגבינה,אתבעצמיאכלתילבסוף
פנימהאיתםושאבוהשחורהחורסביבהתערבלוהמיםהברז.את

ועליוהשחורהחלוןריבועעלהופיעבהירירחלבנים.גבינהגושי
התחלףהואואזביםבמערבולתשלוהסירהעםשטבעהאישנראה

האוצרותעללאחיסיפרתיהעננים.אלמייללבודדכלבונעשה
מבהיקות.סוברתאבניםמיניכלבהםסגוריםאיךהסלעים.שבתוך

רואהאניואזהסלעיםאתשפותחותהקסםמלותאתיודעתאנירק
הארגמנייםהאיזמרגדיםהנוצצים,היהלומיםכלאתבתרכם

אתלושאראהורצהוד g;רערדבכההואהכחולים.והספירים
הצהרייםאחרישובימיםכמהאחריכמרבן.סירבתיואניהאוצרות

צבעונייםבגיריםוציירנוהשכונהילדיכלהכביש,עלביחדשכבנר
היהאפשרבקרשי .התארכוהצלליםופרחים.מסוסיםאניות,בתים,

הירוקשצבעםהעציםבצמרותאומצייריםשאנחנובמהלהבחין
שסלועליהםגליםכמווהענניםהענניםכמונראווהםונעלםהלך

איךוחשבתיהעולםעלומשתלטהולךהלילהאיךהרגשתיהירח.
ממנו'מפחדתכל·כךשאניהחושךיבואשלאאותולעצוראפשר
העולותלנשימותמקשיבהואניישניםכשכולםלבוקרלחכות

הנשמות.אתלקחתבלבןבאותהרוחותאתורואהלשמיםומספסרת
אנישלי.היומןשבולארוןומתקרבותהדלתדרךנכנסותשתיים
מהפה.קוללייוצאלאמשותקת,כולייכולה,לאאבללצעוקרוצה
והואאותואראהעודבית-הספרלפניאוליבוקר?מתיזז.לאהזמן

ביםבמערבולתשסבעהאישעללילדיםסיפרתיבשערות.לי:גע
ביןמפליגאותרוראינוהסתכלנוהירח.אלשלוהסירהעםועלה
האבןעםשליהטבעתאתלהםהראתיופרפרים.פרחיםעםאיים

נרגעתלאאניאםוגםבהנוגעתאניאםקסמים.אבןשהיאהכחולה
דמעהשכלכךפועלשלההקסםשליהאצבעעללאהיאאםגםובה
נהפכותהןבוכהלאאניאםוגםאמיתיליהלוםנהפכתשלי

אמיתיות.לפנינים
שלהמדרגותלעישובתאניפתאוםמהאיךמבינהלאאניאחדיום
לראותלבואיכולהשאניאמרוהואנפגשנואתמולרקקטן.בית
דקורואהסביבמסתכלתאני .שלוהחדשההחשמליתהרכבתאת

שלנודר,היסיםוארגזים.קוציםצל'שלסיפהאףבליצהוביםחולות
המזנוןואיפהוהספהארוןאותוהריהארוןהם.לאכאילובחדרים

שהאודקריסטלקערתמונחתחיתהשעליוהיונתיותהרגלייםעם
והשולחןושמשות,מרעותשלתמונותהקירעלויוצרבהנשברהיה

עמוקבהשמתקףההישהכולזכוכיתלוחרעליוהחדרבאמצעשעמד
עםומהגדול.פרחכמוצמחההמנודההאגםקרקעיתעלעמוק

בצורותפעםכלמסתדרותשהיודוגמאותעליושהיוהשטיח
שנהפכוכחולדשאעלארגמנייםפרחיםנראופעםאחרות.

ושובובתיםוחנויותלכבישיםשנהפכונהרותמעללפרפרים
ביתאתתי t'חיפונכנסים.יוצאיםאנשיםופרחים.לפרפרים
שגרנובביתקסבהכשהייתיבתוכו.ונסגרתיהשימוש
חנהל'הלאיffזרויה:iיrהממנובתקרהחורשםהיה·מוצקיןבקרית
 .בסרחהוכשחיתהה r:צtניחיתההיאשלי.סובההכיהחברההקסבה,
עללמסהתשללשת bהיווfזלנריפריעלאאחדואףסגורהשהדלת

שרשרתושוםחורבתקרההיהלאכאןאבלהניאגרה.שלהשרשרת
ללכתליקוראתלסיאמאאתשמעתיממנו.השתלשלהלא

לצרכניה.
פסהאכיןאםי:דiכיt'iיהביצים.וגםסרנהבביתשישחושבתאני

סתםגם םי,'cMוי~ייפ:יסריקות.בידייםבערבאבואולאסרנה
כשאגיעמיד ,ח'זtt', tתההי.אםממשלארוחהוגםקפהעםלכיבוד
ביצים 3עםםרנהקופאסוfו 2במג'ימיקסלערבברקצריכההביתה
 2 ,מיונזכפות 3נמים,מהולהג'לטיןחפיסה ,אחדבצלקשות,

התערובתאםיודעתלאאניאבלבמקרר.ולשיםקטשופכפות
 •הערב.דעלפסהרלההפךלקפואתצליח

 z:d 6מעמיסוף

רבת"מפלצת ,מחבריואחדכדברי
דבר",כלללפותהיכולהזרועות
מולהאגדהאתהמעמידהספר

חייאתחדשהמזרויתמציגהמציאות,

גם<שחיתהרייגלהלןעםנישואיו
שהיוובמחזותיו>הראשיתהשחקנית

דברכלמאשרעסקיתשותפותיותר
מתפקידיהאחד ,בנוסף .אחר

לבעלהלהבסיחגםהיההעיקריים
לעבודתוומקרםזמן ,בעצמוהעסוק

אתולפתור ,ולמאהבותיו
הדברת.הרגשיותהסתבכרירתיר

האיש,שלתכונותיולהרקעתמעבר
עלחדשארדהביוגרפיהשופכת
להוכיחומצליחהברכס,שליצירתו

-ברכסיי"נשרתשלחלקןאת
ורותסספיןגרסה ,האופסמןאליזבס
חשוביםחלקיםבכתיבת-ברלאר

באופןיוחסרכהשעד ,ממחזותיו

ידיעלנושלואלולכרכס.בלעדי
ולאבהכרהלא ,זכרולאהמחזאי

מגזיםהמחבראםאףבתמלוגים.
ביצירה,הנשיםשלתפקידןבהערכת

שלשחלקןלחלרסיןכדררהרי
הפועלות"ר"הדברריםהארפסמן
להתייחסותראויברכסשלכמכוורתו

כה,עדשקיבלוממהיותררצינית
 .אקדמילמקחרואף

מוקדשיםאחריםמענייניםפריקם

מולולשתיקתובמוסקבהלגלותו
חבריםחוסלושבהםהסיהררים
לשנותיוכןוכמרואהובות,
הריהרגשייםלחייובאשרבהרלירר.ד
פואגיג'וןשלהבסיסיתשגישתו
הומוסקסואלהיהברכסכיסוענת
 ,בלבדגבריםחברתשהעריךסמוי
כארבייקסיםמשמשרתהנשיםכרשא

שותפותבית,סרבנותמיניים,

המאוחריםהמחזרתולכתיבה.לעיקסם
כוחניותשלתכונותמדגישיםאכן

כמר ,זרגישהאולםגבריים,ואלימות
ובשירים,במחזרתלנשירתהגישה
כקסגרריתהמבקרתידיעלנידונה

האמתיסודאףעל ,מדיוכסכמתית
בדברים.שיש

אינהגרףחניושלהמרשיעההביקורת
הפנימיעולמועלדברכמעסמכילה
המבצבץ ,המחאזישלוהאומללהריק

נלאההבלתיהכיבושיםלמסעמתחת
רבסיכויאיןהרוחנית.וגסותו

המצסיירתהזמרתאתיאהבשהקורא

גםאיןאולם ,והשקרים""מהחיים
לגאווהמתחתאמיתיתעצמיתאהבה
האיש.אתהמאפייניםולרהב

JOHN FUEGI: "THE LIFE AND 
," L/ES OF BERTOLD BRECHT 

Harper-Collins 

והחזירהנוצריםהיהודים-המוזרההחיה
להבנתומפתחולהשמדה,לאחרונהשיצאחדשספרשלשמרזהר

ייחודיותבאותהמצסייןתרכנוואשר

מדוברלכאורה •הכותראתהמאפיינת
למנהגיםהנוגעתאתנוגרפיתבעבודה

מוגדרבאזורהחזירסביבהעממיים

עושהזרמבחינהצרפת.כדררם

אנתרופולוגיתעבודההמחברת
מקומראתבודקתהיאכאשרמעניינת

שלוהרוחניהמיתיבעולמההחזירלש
מכאןאולם·נוצרית.כפריתחברה
אחריםלעולמותהמחקרמרכיל

קודםמצביעהואאחרות:ולתופעות
שלזמרתוביןההדוקהקשרעלכל

באופןהמזוהה, ,לחזירהיהודי
אכילתהאשרחיהעםפרדוקסלי'

עליו.אסורה
תמונהנוצרתכךזיר: nהיהרדי·הילד·ה

האלמנסיםמשלושתהמורכבת
ומצסלביםוגלגוליםשינוייםהעובירם

מתנהלתהמחברת,עבורהרף.ללא
השקסההשגרהמאחוריאפלהדרמה
סעמםומאחוריכפריים,מנהגיםשל
והנוגעתהנפלאים,המאכליםשל

אותרשמפרשיםכפיהיהודי'לקירם
שלדמותוהאיררפאיים.המיתוסים

לאנסי·יהדרתאב·סיפרסמהורההחזיר
הבסיסיתההצדקההנפוצה,העממית

לנידויהעלבונות,לכלסבעיתוכמר

המסורתית,הנוצריתהאנסישמירת

היומיומייםבמנהגיםשמקורותיה

במתכוניואףעם,בשיריהבאנאליים,
שעלילותאפוא,ייפלאלאהפסחא.גזו

היהודיםהואשמושבהןהפולחניהרצח
הנאצית,הספרותרדעהבינייםמימי

דחשה.מזרויתהזבמקחרמוארת

אתבמסבחרואהשלפנינוהמחקר
עלללמודאפשרשדרכההפריזמה

והואשלה,המיתוסיםרעלחברה
מהתרבותיהקוראאתמוביל

ביןהקשראתדמגישהוא •לקרלינאיר
מגלהרכךדהתי'העולםוןיבאמכילם
במקרר'נודעמסיום,מסורתישמאכל
הןהסרביםרים xהנראתלהרחיק

היהודיים.מקמורותיהםוהןמהיהודים

מקוריתעבודהר l!הסהמווהבכך
דעותשלותן iהסחרעלוחדשנית
והשלכותיהןיםות fאנייםקדומות

החברותל tהיוםיוlלבחיי
 •האירופאיות.

: CLAUDINE FABRE-VASSAS 
LA BETE SJNGUL/ERE - LES " 

LESCHRETIENSERLE ~ JUl 
ard וnCOCHON". Galli 

שפירקוריןורה

39 
.. ~~ . w 94קםורב ' 



~1 s 
קטנהשמש ~ 1~ ====

שייןבתיה

J 

:~ 
r,: \ 

A 

H = -היי ~ = =,f;I ,....., 

הניחהוהרועדות,הגויומותבידיה ,הרוויערשל

אתלהשאביאוביקשה :ביתדמפתחאתאמיבידי
דלתאתפתחתימהארון.והחםהכחולהחלוק
גדולותקופסאות~ז.:ונחותהיוהקרקעיתעל .הארון
שקניתיהמתנותאלהך;יומתנה.בניירותארוזות

משוליהן.מציציםעדייןהיוהברכהכרסיסישנים.לפנילחגיםלה
נהגתיזאתולמרותחסור;פשלבזמניםלהקניתיהאלההמתנותאת

אותה.לשמחרציתיכל·כךולצרכיה.לסעמהלקלועלהקפיד
בובעטתיהארוןאתשסגריתיואחרישביקשההחלוקאתהוצאתי

ושוב.שוב

תסירי"אלוביקשיהלוםסבעתאצבעיעלדודיענדהשבעהבתום
בפסוחשאמאזהעלחשב:תיאותה."שתענדיביקשהאמאאותה.
לאושמעולםאצבעהעלאבא,להשנתןהנישואים,סבעתכשרק
גםאצבעהעלנשארה tהנישואיכסבעתאחרים.תכשיטיםענדה
אלמנותה.שנותואחתעשריםכללאורך
האורומחוגיהקשת,:נ;בעיבשללהיהלוםפאתעלנשברוהאורקרני
שובלצודבתקווההיהלוםאתהזזתיקסבה.שמשכמוזהרושבו
אוליאותה.לגלותכדיומאכוץבסבלנותצורךהיההשמש.אתושוב

הסבעת.אתלי tלהורי~כשהחליטהאמאשלהרעיוןהיהזה
אנשיםשםריחפה.לאאלוהיםרוחשםוארשה.בחורבותואני.אמא

מפניאפםעלהגנואזזדיםשםבהריסות.חיפשוכבויותבעיניים
מקל.החזיקההשביחובידהבכוחבידיהחזיקהאמאהמוות.צחנת
אחוזתובגרוסאות,ולת cובפ,בלבניםהופכתחיתההמקלבעזרת
יכולתילאאבללהלזזפדיעלישאסורידעתי .משהולמצואבולמוס
ושאלתי:להתאפק

אמא?"מחפשת,את"מה

נחלשתאחיזתהחיתהוכשענוזה ,,כולם,אתאבא,אתאמא,"את
כוחותיה.אוזליםכאילו
כאילולפתע,ידיהלשתינזקקהאמאאבלבחוזקה,ידהאתלפתחי
אותה.הסעירוחדשיםכוחות

אאבדאני"אמא, ,כוחיבכי~שמלתהבשוליתפסתיהשמוסהבידי
קצבאתשהגבירהככלוהתרופנ!ההלכהאחיזתיאבלקראתיאותך"
גח.לחשיבידיעלהלאשהתאמצתיוככלצעדיה
לי."תברחי"אלצעקתי"אמא,"
וכמוקרות,היועיניהאב:לאליראשהאתהפנתהשהיאוראיתי
היאבעיניה.שניצתהוא :סירוףשלזיקאחר.מעולםעינייםזרות,

ונופלתרצהאחריהואני ,ולהחבללרוץ ,וליפוללרוץהמשיכה
עדאותה,רואהולאהקיריותקרעיביןאותהרואהקמה,ושוב

כוח.ליהיהלאשכברעד ,לגמריאותהשאיבדתי
ערמההיהועכשיוכנראה,בית,פעםשהיהמהעלהתיישבתי

אליניכסוההריסותרקע 'עלמפויחות.אדומותלבניםשלמגובבת
שהיו ,ברגלייכשהתבוננתיביאחזהבהלהאדומים.צלביםמרחוק
לחמםכדיעיתוניםבניירושמולאוממידתיגדולותבנעליםנעולות

הרטיבבברכימהפצעים :cשזרוהדםקילוחכיבהליכה,להקלוכדי
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שהרגלייםחשובכמהעדאותילהזהירנהגהשאמאוזכרתיאותןלי
נעוריהידידעלהסיפוראתמוסיפהחיתהגםהיאיבשות.תשארנה
וסרנה.שחיתהבגללשקפאההשמאליתרגלואתלקסועשנאלצו
שאשהעדוישבתישםישבתיהרגליים.אתיקסעולישגםפחדתי
צבעושריחקירמולאלהגעתיבידהומובלתאלירכנהבשחוראחת
הצלביםמצויריםהיוהזההקירעל .נחיריאתדגדגחסריהלבן

וחםמתוקחלבליהושיסמישהומרחוק.שראיתיהענקייםהאדומים
ידבכתבימודעותהיונעוצותממוליכחולים.בשולייםאמיילבספל

צללים,כמובשקס,שהתבוננואנשיםשםשהיוראיתישונים.
בשינהשקעתיפתאוםוחזור.הלוךיקיריהם.שמותאתמחפשים
עלוצנחהאומרבליידיאתלחצההיאאמא.הגיעהבבוקרסרופה.

הריצפה.

אתמוצאתאניהגיסאות,לוחמישלבמוזיאוןשנה,שלושיםכעבור
ביעובררססוארשה.חורבותגדולה.קירתמונתמולעומדתעצמי
לילדהשםהופכתאניאיךמרגישהואנימוות.שלבריחמלווה
ההריסות.ביןסירוף,ברגעיאותהנסשהשאמהקסבה

אין"אבלסבתה:אתשואלתילדהשלקולשומעתאנימאחורי
 •בוכה?"כל·כךהזאתהאשהלמהאזמתים,אנשיםהזאתבתמונה
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לביתמביתיהדרךארוכהכההיתהלאעולם
אימי.

 •מהיריםבצעדיםהלכתי
בתיאתשעזבתיהראשונההפעםזאתהיתה

עםאותהשהשארתילמרותהחודש.בתהתינוקת
מאוד.להדאגתי ,בעלי

שמכתימהלחלוחיתפטמותייסביבבשדיי.היניקהכאבאתהרגשתי
שחיתה ,בתי-נכדתהאתלראותשתבואאותהאבקששמלתי.את

הבדברצועתבמתיקותנזכרתיתבל.בתינוקותהיפהבעיניי
 3,3,3330הלידה:בתוםהתינוקתשלידהלפרקשהצמידוהוורוד

במשקלבמרץבשלישינולדה ,<כלומרבדיוהרצועהעלכתובהיה
ברצועהאזנופפההמיילדתגרם),ושלושיםמאותשלושג nקשלושה
מזלמעולם.ראיתילאכזהמספר nואמרה:והיולדותהצוותלעיני
מושלם. ,עגוללמשהוסימן ,מזלשלאותבכךראיתיאניאף ! nטוב
וחולצתהמחויטתהאפורההחליפהאתשלבשהזאתהיאאמאהרי

·החולים.בביתללידהכצשיפתההבהירההמשי
שהואבשעהיפהפיהשהתינוקתלבעלישאמרהזאתהיאאמאהרי
בתצוגתלחלוןמבעדבהבהתבוננםומכוערתמקומטתשהיאחשב

·החולים.בביתהתינוקות
בביתה,הסתגרהאמאמוחרמים.כולנועכשיו
אמרה:אמאהלידהלפני

למשפחתיושםידהצדקת,לסבתיכמוציפורהאופייגהלה"יקראו
הגדולה."

n ציפורה?פתאוםמהn שואה).נציולהוא(שגםבעליקולוהרים
n יהיה,כךn .פסקה

n בשקט.אמרתינחליט,"ואנחנושלנוהילדיהיהזה
עלולהשאמאבחשבוןלקחנוהשם.בנושאלבעליבינידיוניםהיו

 .דרוראודרורהעללהתפשרמוכניםהיינואףלהעלב,
אמרה.היא nטוב,נשמעלא"זה

שאףזכרתימתאים.לנונשמעלאהשםאךשתיפגערצינולאמאוד
בצעתבתיה,אניוהיום'שרה·ביילה'הורייידיעלהייתיקרויהאני

חיפה.בנמלהרישוםפקיד
שנים,שש·עשרהלהשמלאושביוםפרומה,דודתיבתאתזכרתי
קראושהוריובן·דודזכרתיתמי.שתיקראכדיהרישוםלמשרדרצה
 .איתןהשםתחתלצה"להתגייסוהואזלמןלו

האלה.הדבריםכלאתלהמרולהיטבתכננתי '
והירק,הפרחיםשפעאתוראיתילחצר·הביתהשעראתכשפתחתי

ובבתי,זמןמוצאתהיאירקלכללבי.נחמץומסופח,מושקההכול
ואחרון?ראשוןאח.דמנסהעיפהרקהראשונה,נכדתה

חייבת."אתהתארכה,הביתדלתלפתיחתעדמהשערהדרך
לצעמי.ננתייש-חייבת."
הדלת.אתפתחתי
מושפלות.היו\זז'אשלעיניה
התריסה.התינוקת?"אתהשארתמיעםבאת?"למה

 ,,שלה.אבאעםוהיאתמרלה"קוראים
תמר?"פתאוםמההביתה."תחזרי

אםמקסימה.נכדהלךישיפהפיה.לתינוקתיפהשםהואתמר"כי
אוכללהלתתואצטרךלהיפסקשבחזילחלביגרוםרקזהאתרגז

חבל?"לאמבקבוק,
דממה.חיתה

חיכיתיואני ,מפימללשלרבכהלרצףהאזינהלאמעולם
לתשובה.

לשווא.

מהירה.תהיחבחזרההדרך

רגילהכאילוומעדנים,מתנותעםבביתיהתייצבהחודשיים,כעבור
 •מימים·ימימה.לכךהיא
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גדולהבעירקטןרחוב
חייםבר·יעקב

- 5מעמ'המשך

נמצאאשרהעירוניהסכ:רבביתהלימודיםיוםשהסתייםלאחר
 .לרחובנומקבילברחוב
האיטלקית,בשפהידיעותיהאתשאבחןאותימשדלתחיתהאמה
גמולמתןמעיןבכךיה iשזמכיווןבהנאה,תמידעושהשהייתידבר

שלהמתבגרובגופהבפניהלהתבונןזדמנותוההזאת,הקסבהלאשה
-המחשבהבדעתיז~ולהחיתהדווקאהללוהמעסיםברגעיםבתה.

באחד ,לבילוייחדיולצאתהזאתלאשהשאציעהיהמוסבאוליכי
שםהסואן:לרחובשכז.ענוברובעששכנוהרביםהבידורממקומות

בדעתיכללעלהשלאמשוו~: ,נפשינוכאוותולהתגפףלרקודנוכל
אתוטיפחהגידלהשםלחנותהשממולדירתהאלאותיתזמיןשהיא

עדגנזתידירתיאלם:פעאותהשאזמיןהאפשרותאתבנותיה.
שיסכןלהרגללהפוךעלוו~ה ,זויתרהשקרבהחשש,מתוךמהרה,

כךרצויה.בלתילבתשומוזוימשוךרחוב,באותועניינייאת
סבללגרוםמבליקרבה,מתוךריחוקעללשמורשנינוהשכלנו

 .לזוזהתרומי
תמידביעוררשמראהוגדולקפהתיבהיההסידקיתלחנותממול

שבקושי ,קטןברחובזוכזגדולקפהבביתישסעםמהתמיהה,
יומםאנשיםהומההקפהביתהיהכןואף·על·פי-אנשיםבורואים
פנסיונריםהצהרייםאחריוהנהגים.הסבליםאלההיובבוקרולילה.

שאכלסוהזרים,;מהגריםהמקוםאתמילאוובערבסתם,ובטלנים
רבערבעכברים.קנילוןןבצפיפותהסמוכיםברחובותהחדריםאת
פולניםוכורדים,ססניםיפקיורוסים,קרואטיםים,אלבנערבים,של

הבירהלכוסותמעלעבע·מבהיהלשונותיהםשבלילואחרים,רומנים
מכנההייתיכך ,ז'פסוסבאשלהחריףהמשקהוכוסותהגדולות

בניגוד ,שמראהואדם,זן;היההקפה.יתבבעלאתעצמילביןביני
-רקדניםשלריחוףכמזניךמבצעהיהאותן-הזריזותלתנועותיו

קמטיקמעה,שחוחכרפו,סב,היהשערו .זקןאיששהואעליוהעיד
בסחימחזוריטיפולשלרבותשניםבתוכםקיפלווסנטרוצווארו

המעכליםגדוליםנועייםהיהמשלהקפה.ביתיבאשלובמיאוס
הבריות.שלמחייהםהקטניםהנתחיםאתופולטים
להיכנסרצוןאצלימתעוררהיה ,המוקדמותהערבותבשעלעיתים,

בדידותזוהשהיתאכ!שר .יושביואלטרףולהצהקפהביתאל
ולשוחחסתםכךשבתי~אדם,יבנבחברתנהפורקאתהמבקשת
הסףעלודוחהשבהייתישניה,במחשבהאבלוזה.האעלחרישית,

לי.להזיקעלולהאנשיםשחברתידעתיהזה.הנואלהרעיוןאת
סקרנות,מתוךזולתם,אתוחוקריםמטבעםחטטניםהריהאנשים

ולמכריווכךכךלז:שותשהביאוהולנסיבות ,למעשיו ,לשמו
דברשלוסופופתוח.כספרבפניהםנהפךשהואעד ,וידידיו
זאת,מסיבההרשויות. ~·בפגעליוולהלשיןללכתעודהםעלולים

הקפה.ביתאלמלהיכנסהייתינמנעאחרות,ועוד
נראומבחוץרעים.אנסזיםהיולאהסתם,מןהקפה,ביתבאי

אושהכירואשהעלעמ,:ם,יוםעללזהזהסיפרובוודאינינוחים.
אלמתקרבהייתיימיםומסבימיםיצביעו.שבעבורההמפלגהעל

אוכדורגלבתחרותחוקימרעצמיאתומשתףהגדולההזכוכיתדלת
ברזלמתקןמעלשהרננשאהבטלוויזיהשנשקפהחשובהכדור·סל

עידודלשםורקאךשםנועדוכמוהקפה:ביתבאיכלאתולכדה
עליהם.האהודההקבוצה

העסיקהכאילובסקרנותבימתבונןז'פסוסבאהיההאלהברגעים
בעתשהרי .שלוהקפהמביתרגליאתהדיריחידתביותראותו

ומאכלמשקהדבריאצלולהזמיןהיוממעסיםכזאתחשובהתחרות
הרגשתיאניגםבקיומי.להבחיןכדיהדרושהזמןאתלווהיה

חיתההבריותאלמלהתקרבשבהימנעישהזרותהרגעיםבאותם
שמוסבלעצמי'שיננתיזאת,ובכלמאו.דבעיניהםתמוההבוודאי
שלהמלכודתאלצעמיאתאביאושלאלמשוגעאפילואותישיחשבו
חברתם.

מעוטתאךונקיהמרווחתחנותמרקחת.ביתהיההקפהלביתמעבר
זה,ממקוםהגורלית.ועוצמתןהמחלות ·שללריבוייןביחססחורה,

האדםלבנימזורלהביאשנועדוהתרופותכללהימצאאמורותבו
אנושיחוםלמעטלצפותהיהאפשרומיחושיהם,לסבלותיהם

רכוסה-השלושיםבשנותנאהאשהחיתההרוקחתאבלורחמים.
תחרהבגרביעטויותהיפותרגליהבצבצוממנוהלבןבחלוקה
כפניוהחיווריםופניההאופנתייםהשחוריםהקרןשמשקפי-לבנים
לךאיןהכולאחריאצלה.מלהיכנסתמידאותיהרתיעוקירשל
כאבילעתמעתתוקפיםהיואותיוגםכלשהו'כאבסובלשלאאדם
ומיחושיבעונתםשלאועצירויותשלשוליםהקאות,חריפים,ראש
השנים.במרוצתהגדולגופיאתמלשאתשנלאוורגליים,גב

בשעותהרחובשלהשנימעברובהסתרעומדהייתיעודבהתחלה
לזכוכיותמבעדומתבונןלהחשיך'שהקדימוהחורפיות,הערב

היאהרוקחת.שלהחלוקהחלפתבטקסהמרקחתביתשלהמוארות
הרחוב,מפנילכאורה,מוסתרת,הפרגוד'מאחוריניצבתחיתה

בדעלהיסבנראתהשצלליתהמהירהבתנועהחלוקהאתפושטת
חיטוביכלאתלעצמילתארחיסנתיהזאתנשביחהמתוח.הפרגוד

לבשהאחר·כךיצרי.אתלעוררכדיבכךהיהודיהכמוסיםגופה
פניהאתאיפרהשלה,הכחולהז'קסואתחולצתהאתבקפידה
ארוךמבטמעיפהחיתהארגמן'באודםשפתיהאתביסודיותומשחה

האוראתמכבהתרופותיה,מסדראתבוחנתכאילובמדפים,
הלקוחותאתמפנהשהיהקסן'שלטמעלזעירהנורהומדליקה
כלאיבדתיהזמןבמשךאבלהתורן.המרקחתביתאתהליליים

בימבחינההחלהשהיאשחשדתימשוםגםהזה,במחזהוחשקעניין
גוברשעמוםביהטילההזאתשהשגרהמשוםוגםמארבי'במקום
והולך.

לכנותו'תוארבאיזהנסמתלשעודנימקוםהיההמרקחתביתמול
המקוםקיים.היהלאכאילוהואהיוםשעותמרביתשבמשךמשום
רקלאעליו'שגזרלבנבןאפורבצבעצבועהברזלבדלתסומן

לאשלעולםכךהרחוב,קירותעםאותוהסווהאףאלאאלמוניות,
ארוכות,בוהתבוננתאםגםהאמיתיסיבועללעמודיכולהיית
כבדה.ברזלבשרשרתנעולההדלתהשהיתשעה
ניאוןשלסהדלתמעלנדלקהיההלילהשלהמאוחרותבשעותרק

שםעלוהכריזהמסריחיםהבסוןקפליביןבנאמנותשהוסווהכתמתם
שתייםידיעלשהופעלזול~ארזההיהלמעשה"חלומות",המקום:

גדולה,בעירהמצוייםמקומותמאותםזההיהנשים.שלושאו
כוונהמתוךמההמון'הרחקצדדירחובאלהצניעותמפאתונדחקים
לעינינשזפיםהםאיןכיוביטחוןנפששלוותאליהםלבאיםלהעניק

כל.
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רדיו.בעטרישוםגרוס.גיאררג

איןכזהשבמקוםמשום"חלומות",הבארשלבאיוביןהייתי
וממילאהאמיתי'שמםאתלרעותוהאחדאומריםוהאורחהמארחת
מוסכם,שקראלאאינםשנמסריםהפרסיםשכלהשנייםמניחים

המידה.עליתרבומדדקקיםשאין
הצלחתילאמעולםהדלת.מעלהאורלהדלקתבחדריאורבהייתי
הרחובשללפינתומעברמגיחהשחיתהברגעסרניהאתללכוד
המקוםתפאורתפנימה.וחומקתהבארמנעולאתפותחתהראשי'
להניחהיהאפשרהפנימייםהאורותשבעמימותכזאת,חיתה

במראותמשובץוקירכבדעץבארבכניסה,מכוב.דבמקוםשמדובר

שלפניהםמרופדיםספסליםמסודריםהיוהבארמאחוריובמשקאות.
המארחות.עםהמעסיםהאורחיםפורשיםהיולשםנמוכים,שולחנות

גוף,ומלאתגבוההרוסיהמהגרתחיתהשלי'המארחתסרניה,
שעתיים,כמעטלימקדישהחיתההיאותרבותית.סברנעימת
אחדעלאותהלמזמזליוהרשתהוודקה,כוסיותשששכללו

לפילידהמשלשלשהייתינוסף,תשלוםתמורתהאחורייםהספסלים
אפורבשטיחמצופהשהיההקירעלהצביעהפעםוהבנתי.רצוני

דלתודחפה-הקירמאחורימיסהלהםישארצהשאםואמרה,
אבלנוספים,דולרארבעיםלישיעלהמה-תמיםכקירשהוסוותה

עלבאיםשרובםהאורחים,עםממשגליםהיאנמנעתכללבדרך
הייתי"החלומות"באראלבגדיהם.אתכלללפשוטמבליסיפוקם

שבובחודש,הראשוןאחריאחדיםימיםבחודש,פעםללכתנוהג
העירשלהאחרבקצהמרוחק,בנקבסניףקצבתי'אתמקבלהייתי

הגדולה.
למארחות,האורחיםביןכלשהןהבנותאיהתגלוכאשראחת,לא

שחיתהאזעקהפיעלכנראהבקיר'הסתריםדלתנפתחתחיתה
לבאר'מתחתסמויכפתורבאמצעותמפעילההבארשלהמארחת

היהפניומראהאםשגםומאיים,מגודלבריוןנכנסהיההחדרואל
הרוחאתמוציאהבזמןהפתאומיתהופעתוחיתהומטומטם,ילדותי

ואיברורים,היולאהזהבמקוםהכללים .סרחןאורחשלממפרשיו
מסרביםשהיוחדשיםאורחיםעםבעיקרמתגלות,היוההבנות
סכומיםדרשובמתכווןדורשות.היושהמארחותהסכוםאתלשלם
לאחרזאתאולםלשלם,האורחשלנכונותואתבכךובחנוגבוהים
מןוהן'לשלם,אלאלונותרשלאכךכוסותיו'אתכברשלגם

עםשיחסיהסקתי'אלהמכלקבוע.לקוחמפסידותהיוהסתם,
לקוחשביןמיחסיםיותרזאת,בכלהיו'הרוסיה,המהגרתסרניה,
משוםוגםהזה,ברחובשהותיימיכלשהאריכומשוםגםלזונה.
העברנוששנינולמרותהתחשבות,וכבודשללברחשימלוויםשהיו

מפניאםלהסתיים,זהכלעשויאחדשיוםמסרים,לזהזה
משוםואםבתעודותיההזיוףאתיגלווהבריאותההגירהששלטונות

לביתי.ולשובגלותיאתלסייםאחדיוםעשוישאני
היהניתןכךהטקסים","משרדשכןהרחובשלהדרומיבצקהו
ל"משרדהמקוםשםאתלהסבהיההראוימןלמעשהמהשלט.להבין

לאשאישאלאבלב.דקבורהסקסיעורךשהיהמאחראשכבות",
גדולה.עירשלבמרכזהזהעיסוקועליכריז
שעהאחת,מאוחרתלילהבשעתהתוודעתיהמשרדשלבעליואל

חדרי.אלללכתועמדתיסוביהשלמהבארשיצאתי
באותהמהמשוםדלקלא"חלומות"השלטגםחשוך'היההרחוב
שלאכדיהתקע,אתמשכהערמומיותברובשסרניהוייתכןשעה,
האישוקר'גשוםלילההיה .שלנוהמזמוזיםבמשחקיאישלנויפריע
להימנעכדיהבנייןשלהאבןקירעלנשעןבחשיבה,גישש

לקיומה.לבשמתיעתהשרקישנהעץדלתפתחולפתעמהחלקה,
האיש"חלומות".הבארשלהברזללדלתהסמוכההדלתזוחיתה
בקיר.שנפערהחשוךהחללאלאותווהפנהחשמליידפנסהדליק

נמוךמרתףאלמדרגותמובילותשמהדלתלראות,יכולתיואני
השלוףהפנסלראשו'מעלהאיששלבשהכבדההאדרתמהמדרכה.
חסאולשודד'האישאתרגעבאותובעיניהפכואלהכלוהמרתף,

נראולעיני'שנגלופעולותיו'כלממש.לרוצחיותר'לגרועושלום
שהפכועדרבותכהפעמיםאותןשעשהכאילומראש,לוכידועות
בשריקותהתנשףוהאישמאוד'איסיותשהיואלא, .לושניכטבע

אתלנפוחעלולעודשהואחששתישלרגעניכרת,כהובכבדות
מעשיו.מהותעללתהותשהצלחתימבלילמולי'נשמתו
אלרכוןהיהגופואבלהמרתףשלהנמוכהקרהחתאתהאירפנסו
המרתףמתוךנשמעהפעםמדיהקרקע.עלמוטלשהיהמהדבר

כלשהי.עץבתיבתהאיששלמגפיואוגופושלעמומהנקישה
לרגעעץ.ארוןבכבדותואחריגוררבמדרגות,עולהראיתיולבסוף
הקבורהבארונותלהבחיןיכולתיואניהמרתףרצפתאתפנסוהאיר

בקומות,גםהאולםשלהרחוקובקצהוישרות,בשורותהמסודרים
אדם.קומתכגובההשני'גביעלאחדכלומר'
והארוןהמרתףמןיוצאהאישכשהחלשאלתילעזרה?"זקוק"אדוני
ארונותמחסןדלתאתלנעולפנהכברגופובעודאחריו'נגרר

שהיהרענן'בקולהאישאמרלך?"אכפתלאאם"תודההקבורה.
 .לחזותוגמורגוד_ני

כנראהחיתהזאתהראשי'הרחובאלפנתהלאשכבותהמשרדחזית
מאודשמיעטתימשוםלילה,אותועדבוהבחנתישלאהסיבה

מעלמוגבההיהשלוהראווהחלוןהראשיים.ברחובותלהסתובב
שלאאבן'מדרגותבחמשלעלותנדרשאליולהגיעוכדיהרחוב,
כיהבחנתילילהאותומאזהמדרכה.בגובהשהיוהחנויותכבשאר
הוארבלילותולילה.יוםתמיד'בעליוידיעלמאוישהיההמשרד
הגדוללאדםשהעניקהניאון'באורמוארהיהוהאישהמשרד
-המשרדפניעלכשעברתילפעמיםמת.שלמראההזהוהמגובן

הענקיתהמבחנהמולאלבכסאויושבלחלון'מבעדנראהלאוהוא
להבחיןיכולתי-ובעצמובכבודוהמוותשלתבניתהיהכאילו
לדפוק"בבקשהנכתב:שםבחלוןשהושםהיסבנראהאךקטןכשלס
 .הפנימי"בחדרישןאניחזק
אתלראותכדימגדלתלזכוכיתינזקקתולאהעפרכפניהיופניו
פעורהיהפיוחרושות.תעלותשלכרשתשבלסווקמטיועורוסדקי
שערובלב.דשינייםמספראלאבונותרושלאהיהונראהתמיד
ותמהוני'פרועמראהלוששיווהמהמסודר'ובלתילבןארוך'היה
שפיארוהגדוליםלחטטיםבנוסףזאת,משקל.ושיוויהרמוניהחסר
 .ומתפוררהולךאדםשלתמונהציירולחייו'ואתהגדולאפואת
שלהראווהחלוןמולאללרגעמשתההבימשהבחיןאחד'יום

בתנועותיושהתקשההיהניכרלהיכנס.באצבעולירמזמשרדו
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עצמה.ה~קנהבגללאוכלשהימחלהעקב
לישסיפרוכמו ,חייומהלךפיעלכל·כךזקןהיהלאבעצם,

חלקיםלחמישהנחלקוחייוחשוב.דברשוםלהחסירבליבדחיסות,
היהאמורהואפשוסוב tשבחיסכך ,אחדכלשניםעשרהשלושבני

וחמש.שישיםביןלהיות
עשרהושלושקברנים, ~,ששוליהנעשהעשרההשלושמשנתוהחל
חפרבהםימיםהיולקב:רים.בורותבחפירתשריריואתאימץשנים
כבדים,אסונותשלםיימ,אלההיוביממה.קבריםארבעהעד

האדמהרעידתתחוללה iכשזהגדולה,העיראתאפפהכשהמלחמה
אוסובוסוכשנפלרידה rהמוהרכבותהתנגשותכשאירעההגדולה,
 .העירשלה~בשהנהראלהגשרממרומי
לנסיעתםמתיםמתקיןלמשרת ,אדוניו ,הקברןהעביר;אחר·כך

אחר·כךהמתים,אתחץיךןהיהשניםעשרהשלוש jבמשהאחרונה.
רבות,פעמיםמשגת.היונהשידםככלנאיםבבגדיםאותםמלביש
היה ,מראהואתשהשחיתהתאונהאחריבייסוריםנפסדהיהכשהמת

עללהקלכדיהתפירה,מלאכתאתכהלכהומאפרפניואתתופר
iזאחרונים.ברגעיםבמחיצתולשהותהמתשלקרוביו
שמעתה ,אדוניולוהוידיעזולמשרתושניםעשרהשלושכשמלאו

ומינהומשכורתואתהככ!יל ,ולסגנוהראשילעזרואותוממנההוא
המתים.שלהשרדמכוניתלנהג

המכוניתובצחצוחהמדים,בלבושלהקפידעליוהיהזהבתפקיד
המוכספותהניקל,·צרעותעלבמיוחדופרסיה,תגיהכלעלהשחורה
עבראלרגעכלמריאהלהעומדתמרכבהשלמראהלהששיוו

השמים.

לשכתואלאדוניואותוךקז~האלההשניםעזסרהשלושימיכשמלאו
הואשמעתהובכתב,בעל·ם!ה ,לוהודיעועדיםנוסריוןובמעמד
משוםהפרנסה,תחסרא =1שי ,לוואיחלהאשכבות,משרדשלהבעלים
למות.ממעסיםכיום,·ם rאשבניוהסססיססיקותהשמועותשהתרבו

המשרדיםרבו ,בעברשהיההשפעשבעקבותאלאזאת,רקולא
שלביעילותויותרלויה,חהפרנסה ,כןכמוהעיר.חלקיבכלהאלה

האחרונותשבשניםום 1vמ ,המעדרשלבכושרומאשרהמשרד
אתלבתיהםששלחו , tמכניינמחפרוניםהקברותלבתיהוכנסו
למעלהואףשיידרשכ:כלבורותלחפורבכוחםוהיההמעדרקברני
מזה.

ביקשלאשכללהזה iהירושוכתבאתהקירעלתלואחר·כך
שוליהעםלעשותהיהנהוגוכךהמקוםמנהגהיהזהאבל ,לצעמו
נאמן.

שינוייםיסהנבלאלאשנ:בותהמשרדשלכבעליוהחדשבתפקידו
תפיסתופיעלהקיים,עללשמורהקפידאבלבעסק,ממששל

שלכבעליוחייו.שנותושתייםבחמישיםשרכשוהניסיוןוהבנתו
בכללטלפוניםבציפיהךיכמשרחייוכלאתלחיותעליוהיההמשרד
מותם.לשעתאדוניםאינםהאדםשבנימשוםוהלילה,היוםשעות

שאםמהרה,עדלמד ,יהוזכרןשכברשינוייםאותםכלובמהלך
על·פיוללמודהבריותאצויללכתעליואצלובאותאינןהבריות
להגיעעתידמי ,עינות: 1,7סביועל·פיבהם,שנתןמיוחדיםסימנים

לעתשלוהביקורסיסרכאתלהשאירמוסבוהיכןמעצמואליו
הצורך.

המידהעליתרמוחםאתלהוגיענוהגיםאדםבניאיןהדבריםמסבע
זהחשובענייןדוחיםוהםקרוביהםשלאושלהםההלוויהבסידורי

לאממילאשאישודעיםי'הבודדים,אנשיםרקממש.האחרוןלרגע
מראש,ובתשלום:חשאי 1עמולהסדירהיונוהגיםבעבורם,יסרח

קבורהלהםימציא ,נכון.השביוםשונים,מתנאיםבתנאיםמותנה
נכונה.ומנוחהנאותה

שלזהבענייןורקאךה.היחהבריותביןאלשלויציאהשכלהיות
למותםארוכהלציפיההוקדישזמנויתרוכללבוא,שלעתידהקבורה

מישכלמשוםוגםהמוות","מלאךהכינויבודבקאדם,בנישל
שישלומזכירהדברהיהמידעיסוקודברלונודעאובושהתבונן

תמותה.בניכולנו ,הכולואחריצעדיואתששומרמי
בדברכפירההרהוריאומבוכהשוםבלבוהכניסלאהזההכינוי

עלשעמדמאזאחרדברלעשותידעשלאהאחת,מהסיבה .עיסוקו
בנוואתאשתואתלפרנסעליושהיההשביח,ומהסיבהדעתו:
אחריקוםהוא,לאשאםוהשלישית,גאוותו:חיתהשעליוהיחיד
הלכההקודםאדוניואותהשצפהכפיהתחרותהמלאכה.אתלעשות
והתמעסוהמשרדיםשרבומשוםליום,מיוםופרועהקשהונעשתה
לרכוש ,יותרומהודרתחדשהמכוניתלקנותהיהנאלץהמתים.
מיסיגם .ביותרהרענניםהפרחיםאתולסדריותריקריםארונות
כלעלעליולמוססבכוחםהיהבלבדוהםשחקיםהרקיעוהעיריה
 .בסלפוןהזמנותויקבלבמשרדשישבלפקידנזקקהיהאילוהעסק

שאולי ,לואמראביושלהיומיוםללחצירגישכנראהשהיה ,בנו
שמע,הואשם,באמריקה.הקברנותמקצועאתללמודשיסעמוסב

למקצועותמיוחדתפקולסהישקרוליינה,בצפוןבאוניברסיסה
עצמההקבורהאתמוכרת.דיפלומהלקבלניתןשבסיומההקבורה,
אנשיםשגםדעממש,שללעשיריםהיאהוברמהבמומחיותמבצעים
שאלהאלאאינוהענייןוכלהגוןקבורהלסקסמתאוויםבינוניים

הואשחשובמהמעצמו.נעשהכברהיתרהולם,ושיווקפרסוםשל
המקצועית.לרמתךוהמתאיםהנכוןהשוקופלחתעודהבידךשיהיו
שבנוכךעללשמוחעליואםהאישידעלאהאלה,הדבריםלשמע

הבןעללהתאבלאו ,המשרדאתולרשתבעקבותיוללכתמתכוון
שלאארץזאת"אמריקה .מולדתוואתאמואת ,אותולנסושהמבקש
אבללי.אמרחוזרים".מעסיםלשם,נוסעיםרביםממנה,חוזרים

 .מולידואביושלכתובתואתאפילושכחוכמעסנסע,האהובהבן
ובומכתבסוףסוףממנוהתקבללנסיעתוהראשונההשנהבסוף
ומכובד,יפהיותרהרבהנראהבאמריקה,שם,המוות,כיהבןסיפר

התקבלגםובינתייםבהתאם.הרווחיםוגםיותרגדולהבוההשקעה
וכוחוהגדוליםמימדיובגללהאוניברסיטהשלהפוסבוללקבוצת

עשויאחדשכלמסלולים,בשניעכשיומתנהליםשחייוכךהרב,
ותהילה.להצלחהלהביאו

כךעלשהעידותמונותתלויותהיוהאשכבותמשרדקירותעל
חשוב,גנרלשלהלווייתונשקפהמהןבאחתיפים.ימיםשידע

בכפפותעדרייםגנרליםשישהשלגבםעלנישאהשחורשארונו
עצמוהמשרדבעלשלבידיונהוגהההדורהוהמכוניתלבנות,
אוחזעצורה,בדממהצעדהארוןומלפנילבנים.פרחיםבזריעטורה

בתמונהובעצמו.בכבודוהצבאשרהתמירה,האלמנהשלבמרפקה
אתחוצהוהנמרץהצעירהעירראששלהלווייתונראתהאחרת
מוחיםהבתיםמרפסותמעלאזרחיםוהמוניהעירשלהרחבההשדרה

לבנות.במספחותדמעתםאת
ומכובדיםמהוגניםאזרחיםשלרמותיהםנשקפוהתמונותמיתרגם

כמונאצלכהאירועיחסירושלאאזרחיםגבוהות.אבלבמגבעות
שאין ,מובן .העירמועצתחבראושר ,הגוןאזרחשלהלווייתו
מרוסיםאביוניםשלמהלוויותיהםתמונותבמשרדושיתלהלצפות
בעולםלפחותתיקונם,אתמבקשיםשכולםופושעיםביתחסרי
הבא.

לאונרדו.שלהאחרונההסעודהתמונתתלויהחיתהגבומאחורי
השנים.עםוהלכודהושצבעיוצבעוניתדפיס

עללעבורהייתימרבה ,עירבאותהלשהותיהאחרוניםבשבועות
שנמצאו ,הדוארובביתבבנקסידורישרבומשום ,המשרדפני

חרבהוהאיש ,קיץהיההאשכבות.למשרדבשכנותהראשיברחוב
 . .לאווירצרפתחבופתחכלשהושמנגנון ,החלוןידעללשבת

שחרגמשהושבוע.באותושהתרחשמוזרמשהועלדיווחוהעיתונים
שבהריבכפרםשנסבחואלבניםעלהרגילותלידיעותמעבראל

רכבותתאונתאוגופות,מאותהיםאלשגרףביפןשיספון ,הבלקן
עלסתמיותחדשותעשרות.נהרגובה ,בספרדשאירעהמחרידה,
ומודעותידיעותסוףבאיןהעיתוניםאתהמעסרהיומיומיהמוות

קבוע.לוויהבןהיהמשלזעירות,
לאימיםשלושהשמזה ,נאמרההםהאחרוניםהימיםשלבעיתונים

"מלאךבשביתה""המוות .ילדאוזקןאשהאואישאףבעירנומת
במילאהקיץחופשותבעתהעיתונים.כותרותבישרושובת"המוות

אתלעצמםלקלקלשלאכדילשבות,נוהגיםהפועליםאין
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שלאאבלהמוות.שביתתעללהודיעאלאנותרלאאזהחופשות,
בפיהעירלשיחתוהפך ,ביותרתמוההיהזהענייןההלצה,בדרך

הים.שפתשעלוהנופשהשדהעריאלהעיראתפינושלאהתושבים
ייתכןשלאמשוםהסססיססיקה,חוקישהשתבשוכךעלדיברוכולם

קשישיםימותולאתושביםמיליוןחמישהבתגדולהכל·כךשבעיר
הלבבותהתקפייתפרצושלא ,נולדועתהשזהחלשלושיםוילדים

בחסףלמוותשגורמותסתם,ומחלותהממאירות,והמחלות ,שנחלזסו
יום.יוםהחיים,מאתקבועמסגובותצעמןשהןדרכים,ותאונות

הבתיםמפיגומינופליםשהיווהפועליםמרצוח,זסחדלווהרוזחים
ואיןומשונותשונותעבודהבתאונותמותםאת~וצאיםאוהגבוהים

מחריד.

המשיח,ימיהתחילושכברייתכןכיברחוב,אמרואחריםאנשים
המוותבא"המשיחגדולות:בכותרותבעקבותיהםבישרווהעיתונים

והמיםהיםושעשועיהמהתלות,הןרבותבקיץאבלהלך".
מקורןמהיודעאישאיןשלעולםידיעותעל ,כללבדרךמתגברים,

המוות.שלהמוחלטביטולובדבר
המשרדבעלועידה.התכנסההאשכבותשבמשרדדאיתיאחדיום
 ,בפניואווירסופחהמאווררהכב.דהחוםמפאתבגופיהיושבהיה

הנאמן,עוזרוישבלידומצחו.אתמוחההיהולחהלבנהובמטלית
כתפיו.עלמוסלהיהממשהאשכבהבסלשכלהנהג,גםשהיהמי

העבותשגבותיואלאזקוף,שיבהושערקומהקסןגברזההיה
פנילו ,שיווהחיוורותופניוהמאפירשערורקעעלהשחורות
כמוממשהמשרדבמעלותעלהשהוא ,לשעריכולתיבנקלמסיכה.
שלממעמדעלהשבוודאיצעירבחורישבאיתםלפנים.אדוניו
ליאותתהאיש,ביכשהבחיןמתים.מתקיןשללמעמדקבריםחופר
ואכן .עוזריוחברעםהישיבהאתשיסייםעדקסרגעשאמתיןבידו

ובסלמושבוממקוםבכבדותהתרומםהאישהסתיימה.ההתוודעות
יעהתגוהצעיר ,השולחןמאחורימושבואתבסלעוזרו .חולצתואת
פניועלרוחוקורתהנאהשלכשחיוךהשחורה,המכוניתמנועאת

ארוךצפצוףהפליסביצרושולסאינוכשהוא ,לדרכועימהוהפליג
הסואנת.בתנועהמהרהעדונעלםבצופר
הקפהביתאלהובילניבכבדות,עלינשען ,בזרועיאחזהאיש
זה"מסרתיאליאמרואזהפשוסהעץכסאעלהתיישבשם ,הסמוך
הקודם".מאדוניואותושקיבלתיהדרךבאותההמשרדאתעתה

סבל.אוהקלהשלסימןבשוםלהבחיןיכולתיולאבוהבסתי
אמרתי.האחרון"בזמןבעירמתיםהאנשיםשאין"אומרים

 •אחריחזר ,,"אומרים.
סודותיהםאתלחשוףממהריםאינםקברניםמשהו.בכךיש"אולי
אנימשהו.לךאגלהזה,מרגעהחלקברן,איננישכברהיותאבל

בניהיואיתםשהתעסקתימיכלהמוות.עםהתעסקתילאמעולם
המוות,בעניינימשהומביןאויודעשהואלךשיגידומיחייםאדם
שחודה.מא~יהעםעסקלךשישתדע

בפליאה.יושאלתהמוות"שלקיומואתמכחישאתה"כלומר
 .אמרלאשר"יכולאינך ,דברעליויודעשאינךמה"כל
כשירותםאתלבררהאדםבניאצלעורךשהייתהמסעותהם"ומה

שאלתי.למוות?"
לאהשחורבקומבניזוןהאשה .לךלספררציתיבדיוקזה"לע

הנערהספורים.וימיהגופהבכלהתפשסהשדסרסןימים,תאריך
נעלמהשכביכולמחלהבשחפת,חולההמחשביםבחנותהכחושה
תחיהלאוהנערהבחוזקהבהאחזההיאאבלהעולם,מןלהועברה

להתחיההיאשנים.יאריכובנותיהושתיהאלמנהרבים.ימיםעוד
לאעוזרישלידווגםידילאאבלהבריותעםתצחקקנדחקות,
תשיגנה.

למה?הקפה.ביתמיושביהמטורףהאלבניירצחהרוסיההזונהאת
זמן.שלענייןרקזהרבות.לוהסיבותאחד,הואהרצחתשאל.אל

בחיים.הבלעדיהשולסהואהיצר
עליישב ,מאורחיואחדלפניהמגשאתבקרוביניחהקפהשלבעליו
וסימוכיםתימוכיםישאלה,דברילכל .ייתמווחייוממולו;זכסא
ותיקיםלקברניםבמיוחדמראש,וידועיםברוריםסימניםוגםרבים

מהותמהתי,פניו.עלאנושיחיוךראיתיולראשונהאמר,כמוני".
למשל.אודותייודעהואמההזה?האישיודעעוד

האלה",הדבריםבכללהיווכחתוכלולאמחרמכאןנוסע"אתה
אתלהתקין ,לחדריחזרתישאחריהשתיקה,בשחררהובינינו ,אמר
לסיומה.קרבההזאתבעירימישקצבתמשום ,לדרךמזוודותישתי

האלמנהאצלנכנסתי ,בידיהקסבותמזוודותיכששתילמחרת
שדיהבניצניהבחנתילראשונהבבתה.ופגשתיממנהלהיפרד
וידעתישלבשה,ההדוקההטריקוחולצתמולאלבעוזפורצים
בהבנהאליחייכההיאלמבכירה.הפכהזאתצעירהשעגלה

מבוכה,כלבהניכרהלאאבלסודה,אתשגיליתיכךעלביישנית,
אותהלבחוןשאוכלכדיהקסבה,בחנותולכאןלכאןהסתובבהורק
עבריה.מכל

שאלתי.אמא""איפה
אמרהשם"נמצאתואמאהלילהמתואנשיםכמהיודע?"אינך

הופיעהשםמקוםבצמחים,המסופחתהגבוהההדירהלעברוהורתה
לפתעפרצהלשם,ראשיאתכשהפניתיבקומבניזון.האשהתמיד
בהתלהבותלקרואהחלהאותיוכשראתההחנותתוךאלהאם

היהכאילוקראהבא",הואהלילהבאהמוות ,חזר"הואנרגשת
אחר·כךארוכה.יובשתקופתאחרילבואשבוששבגשםמדובר
מחשבתוכניתכמובאוזנישנשמעומשפסיםבמהירותירתה

ותכלית.סדרבליהצגפניעלצפיםהיווחלקיהתבשה ,vשה
רגעיםששניאומריםהרוסיה.הזונהאתרצחהקפהמבית"האלבני

שיסףוהואבשרשרתהדלתאתנעלהממנה.יצאתשאתהאחרי
דםאתמולירקהלמחשביםהמסחרמביתהפקידה .מאחוראותה

מלמעלההשכנההחולים.בביתמשחפתמתהשהיאנמסרוהבוקר
מתההיאוגםלמעלהעליתיהעציצים,אתלהשקותהבוקרציאהלא

בקצהלקברןלהודיענותררקעכשיו .בסרסןחולהחיתהמסכנה,
הרחוב.

הכנפייםבעלתהשחורההמכוניתעמדההאשכבותמשרדמול
הקודםהמשרדבעלאתראיתיהשקופהלזכוכיתמבעדהמוכספות.

במיסבמעוסר ,ומהודרשחוראגוזעץבארוןנכונהבמנוחהשרוע

לאשכבהלשוותובתבונהבחריצותשקדיורשוהפרחים.זרי
לבוש ,הצעירהנהג .האפשרככלמכובדמראהשלוהראשונה
בחגיגיותהתיישבהואהנוקשה.הכובעאתלראשוחבשבמחלצות,

אתתיארלאכמהעדמהרהרהייתיאניבעודההגה,לידעליצה
חציתיהמוות.כמוכזהדברשאיןהבנתי ,אחר·כך .שלומותודבר
הרכבתתחנתעבראלהצריםברחובותופסעתיהסואןהרחובאת

גדולה,בעירקסןברחובשניםשלושמקץ ,להובילניחיתהשאמורה
 •אחרת.לעיר

ירושלים.על·דירחלרמתקיברזילדיחייםבריעקב

 .עודב··עםבהרצאת 1993בשנתהופיעהנעורים,לבניהקטנה•,האבן,,,סודספרר
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הגדולה"אם nכהמעוצבתעתליה,
ולילית,חוהשלכמיזוגהארכיסיפית,

אולאשה,גברביןמבחינהאינהשמיניותה
ניךךנןז , nכ"מאמא•זךנהלילך,מבוגרבין

לעקרות.
 tאנתרופולוגיינשבמונחיםפרדוקס,זהו

 )'בעיקרנוימןאדיךשלממשנתו(הנסולים
זובהיססוריהמעבראתכאמורמסמן

 tהמבנינאלהקדוםהמסריארכסמןהאנושית
איסוריעלהפסריארכליים,החברתיים

זוהפריביןהפיצולולקיבועשבהם,העריות
לביןהמין>ותאוותהבשרים(אהבתוהרביה
צרכים,לשניוהפיכתםהאימהית,האהבה
הלכאורהמיועדתליזה,לחברם.שאין
 :: 1ארכיסיאתגלםלכלומר ,ל"חוה"להיות

ךיחמילהמשכיותוהאחראיתהנאמנההרעיה
אשהשלכגרוטסקהמעוצבתבמציאות,
תוכןוחסרתמשעממתמעוותת,מנוונת,

המ~תה"ה~גית"הילדהפפה,גםמשמעותי.
מבסאווזהאחרותהמשניותהנשיםודמויות

לישהגורליתהתוצאהאתאורפזבסיפורי
כמפגז~הכרוכותוההתפוררותהשבירה

הארכיסיפיווזהתבניותביןהפרדוקסלי
הקונקרסיוזהישראליתהמציאותלבין

ךיסיפוריבכלהעשרים.המאהבשלהי
א:התרעיעותםבמלואמקום,מכלנחשפים,
ברובדהנישואים.ומוסדהמשפחתיי

 ,יהמסרגםבהםמועברהעילי·הקולקסיבי
מארץהפכההשואהשלאחרשישראל
ז 1ולאוכלחזוןלנטולתכיסופית,

ותריםשייכותםאתשאיבדובניה·גיבוריה,

שלהאפוקליפטיבשיאומעות. ;vמאחר
בייןהמפגשבסיפוריומובילזהתהליך
כאחדוהגברהאשהאתל"מוות""אהבה"
 ,ולחילופיז ,ודאיעצמילהרס

חיקאלהעקרהלשיבה·הבריחה
מוצאבבחינתהקדוש","המסריארכס

("הכלהוביהמיניהעצמואתהשולל
הנצחית").

עמליהשלמיצירותיהמצומצםחתךהכללת
עובדתאתלאזןבאהבמחקרכומרןנחבא

שנכתבהספרותעלהבלעדיתהתבססותו
שלפסיכולוגיתפרשנותועלגבריםעל·ידי
בדמותהדיכוטומיהאתהתופסיםגברים,

בחברהגבריםשלמשקפיהםדרךהאשה
פטריארכלית.

כפיהאשה,דמותאתלהאיראמורההיא
<עיניעצמהינעיבנתפסתשהינה

קניפיועלזוחברהבתוךסופרת·אשה>
שלאוסףלפנינווערכיה.שלההמידה
וחוקריםהמחברתמשלוהארותהערות
 ,כומרןנחבאעמליהיצירתשלנוספים

היומיומיתבמשבריותהיאאףהעוסקת

שכאלה.בתורבחייםהטבועההרצופה
בעיקרומכווןביצירתההטיפולכידומה,

שניבתורולגברלאשהדרךכסימוןלהציגה
שלבכיווןמנחהוכרמיזהאנושיים,יצורים
יומרות,וחסרמינורי(אמנםמציאותיפתרון

המצטיירהסתום,למבויהיחיד>האפשריאך
פתרוןזהוהגברים.הסופריםביצירת

אני·אתה,הדיאלוגית,הזיקהעלהמצביע
בשניים")רקאפשרהחייםאת("לחיות
המיניםביןהרמונילקיוםהיחידכסיכוי

שלהעיןמהרףבושיש ,עצמיולמימוש
שהיאבמציאות,השלמות"עם"התמזגות
מסבעה.משברית

ובבחירהבמודעותהמעוגןזה,פתרון

"מסלולעלעליהבבחינתהואשבהשלמה,
 • nהאביךהגודל"הערכתמתוךהךךיתךך"

שלהרוחניותש"שאיפותיובכךההכרה
אתלתאוםיכולותואינןתואמותאינןהאדם

האפשריהמרפאאוליגםהיאהמציאות",
עללהתגברכדימציעה,מרןשכר ,האחד

ועל"האתה"עםהמיזוגרגעהתנפצות
באמצעות ,אותוהמלווהההתרוקנות

כותבתששון("נעימהמעשה-היצירה

שהעיסוקזאת,עםהוא,הרושם .)שירים"

היגרכומרןנחבאעמליהשליצירתהבמכלול
אינוהמרכזילנושאוקישורה ,ומוחמץדל

חסרה,הצורך.דימ~צהאוישירולאשיסתי
אופניעלהמאזנתההצבעהגם ,לתפיסתי

שללהקשרמחוץצעמןאתנשיםשלראייתן
 ,הכולאחריהפטריארכליים.החשיבהדפוסי

יותרבספרות,רקולא ,ימינושלבמציאות
אוהכפילות,אתובוחנותחיותנשיםויותר

דרךדווקאלאו ,שבהווייתןהכפילויותאף
התבוננותןמתוךאלאהגברעיןשלהפריזמה
גםהיודע ,למשלהקולנוע,אפילו .בעצמן

ביתראולימשקף, , nממיתשה"סקסהוא
את ,האיזוןבדןאואתהספרות,מןחדות

התפקידיםוחלוקתהמיניותהזהויותסשסוש
בחברהלנשיםגבריםביןהמסורתית
הגבולותמחיקתאתועמוהמערבית,

לאסורמותרביןהברוריםה"פסריארכליים"
הציפיתה~ישי"."הצ;פןלמציאתבדרך

החוקרת,לדבריהגנוזה,התפיסהלמימוש
שלתפיסהלאכסניה?),שפתיים(מסביהדות
תכניםיציקתתוך ,הניגודים""אחדות

ראייתםולדרכיוהנשיהגברילמושגיחדשים
ךצךיהאפואהיא- nפניםאל"פניםזךאתזה

כמולפחותובעייתית,נאיביתכיאםובונה,
 .) 24ב,(בראשית nך nאלבשר"והיוהךמ~י

בוודאייעדיפושבינינוהאופסימיססים

שהנשים ,הנפשי-תודעתיהמסעכילקוות,
באמצעות ,בדורנובתנופהבוהחלוכבר

מחדשגילויולקראתהפמיניזם","מהפכת
במסעילווה ,שבהןוהאנושיהעצמישל

כדיגבריים,מקביליםנגד"וב"מהפכת
יורםההיסטוריוןשל(כלשונוביחדלחתור

למימוש ) nהחךש"הגברעלבמאמרןבק

היזקקותהימים:עתיקהאפלטוניהאידיאל
ידיעתתוךוהאשה,הגברשלןדית qארוטית
 •כאחת.סופיותהואיןהאנושיותגבולות

בספר.המצוסס 2פס'ה'פרקבראשית*עפ"י
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העובדהאתלבבכובדוקיבלואבות,להיות
עלכפהאפילויונתן ,בהריוןשנשותיהם

זימי.אתלומאמץפימהאחת,הפלהומונה
נסן~,בתואתלגדלמתחילרבידיואל

אקסבכךוישההתבגרותלגילמשהגיעה
הרעה"העצה"בהרהשכנותלאימוץ.דומה

אףואולי ,הילדאתלעצמןמאצמות
אתלומאמץסומכימינית.אליונמשכות

 , J"געגועים?בנובלהוהילד ,אסתישלאביה

בדיוקוחי ,לסומכיבכלהדומהילדשהוא
אתלומאמץבירושלים,שכונהבאותה
 , iהנובלוגיבורנוסבאום,דוקטורהרופא,

לישואחריםכאלהסוגיםגם(ישלאב,
ןבסיפןן•יאחר""מקוםברומן n"אימךץ

 .)התן""ארצות
ה iאלכמשלביוגרפייםבפרסיםנגענוואם

רילאזולגלושיהיהאולימעניין ,מאהלו

חלקשלדמותןעוז:עמוסשלהביוגרפי

היפותשיםמחבחלקשלרמותן
אתהרעתעלמעלהוהחולמות,
יפהאשהעוז,שלאמו

לחייהקץששמחוחולמנר
שתים·עשרחבןנערבחיותו

הדעתעלמעלהוהחולמות,היפותמהנשים
ששמהוחולמת,יפהאשה ,עוזשלאמואת
שתים·עשרה.בןנערבהיותולחייהקץ

דמותןאוהאםלהעלמותהנוגעותפנטזיות
לילדיהןדינותנותשאינןאמהותשל

הורשהלאשהוא ,לכךלהתקשריכולות
קינוחאלעלהולאבהלווייתהלהשתתף

אחריםהוריםלוהמאמץהילדחווייתמאז.
נישאשאביוהעובדה,אתהדעתעלמעלה

 ,הארץאתועזבאמומותאחריקצרזמן
היהשם ,לקיבוץנשלחעוזעמוסוהילד
אחריםהוריםלולאמץאולהמציאעליו

בדמיונו.

עברה ,שכאמורארוכה,דרךבקצרה,ואסכם

 ,מאסתיעוז.עמוסביצירתהאשהדמות
מקבלת>,גם<והיאלהמגיעשהכולהנסיכה
מרוחקלחלוםהכמההרותכמולדמויות
בעולםהנסגרתבהרמו ,בעקבותיוובורחת
המשועבדת·,גונןחנהמשלה,וחלומיפולחני

הואושפתרונהרומנטיותלקלישאות
שבכפילותלמודעותועדובהזיה,בשיגעון

וההתמודדות,החסדואפשרותרביד>(יואל
נועהשלבדמותהמגולמתשהיאכפי

אלמהשלהקלישאהלמרותדובנוב,
 •מאהלו.
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היוצריםזכויותעלמגינהאקו"ם

יוצריםזכותמהי
רשאיהוארוחו.ומפריעבודתומפריליהנותזכאיספרותית,מוסיקלית,מקורית,אמנותיתיצירהשחיברמיכל

בפומבי;לבצעהאולהציגהאותה;ולהשאיללמכוררשאיהואבווידאו;בתקליט, ,בדפוסהיצירהאתלפרסם
הבלעדיתהזכותהיוצרשלבידובקיצור,-שהיאדרךבכלהעתקיםממנהלהתקיןאותה,לתרגםאולעבד

 .ביצירתושימושכללהרשותאולעשות
מסוגלהבודדהיוצראיןהמקריםברוב .(קופירייט)יוצריםייייזכותהכוללבשםהחוקפיעלמוכרותאלהזכויות
שבהםרבי-התפוצהוהאמצעיםהדרכיםלנוכחזאת-ביצירתושימושנעשהשבומקוםבכלאלוזכויותלממש

מפיקיתקליטים,חברותאמרגנים,שידור,תחנות-יצרכןיייהשלביכולתואיןשנימצדשימוש.בהלעשותניתן
לקבלכדייוצרלכללפנות-וכדומהבתי-מלוןמקומיות,רשויותופאבים,דיסקוטקיםאולמות,בעליסרטים,

הזה.השימושתמורתלוולשלםביצירתו,שימושלעשייתהסכמתואת

בדרךולטפלהיוצרים,זכויותעלולהגןלשמורשמטרתןאגודותהיוצריםהקימו ,אלהקשייםעללהתגברכדי
וחלוקתם.התמלוגיםבגבייתביצירות,לשימושבהרשאהקולקטיבית

אקו"ם
 , 19 36בשנתנוסדההיא .בישראללמוסיקהומוייליםמחבריםקומפוזיטורים,אגודת-אקוייםהיאכזואגודה
 .בישראללמוסיקהלים 11והמוהסופריםהמלחינים,מרביתשהםבקירוב,חברים-2000ככיוםומונה

יוצריםמיליוןלשניקרובהמייצגות ,בעולםמסוגההאגודותמרביתעםהדדייםבהסכמיםקשורהםיאקוי
בקונפדרציהמאוגדותהאגודותכל .םייאקועל-ידיבארץמיוצגותאלהאגודותתבל.ברחבילמוסיקהומויילים

סיסייק.-הבינלאומית

תמלוגים
-ויצירהיצירהבכלהשימושמידתלפיהוצאותיה,ניכויאחרי ,אקוייםמחלקתגובה,שהיאהתמלוגיםאת

ואינההכנסהלאקוייםאין .וכדומהשהודפסו,העתקותמספר ,שנמכרותקליטיםכמותהשמעתה,תדירות

תמורתהיוצרשלגמולוהםהתמלוגיםהזכויות.לבעליאותםמעבירהאלאלעצמה,התמלוגיםאתמרוויחה

 .כולוהציבורלהנאתליצור,להמשיךלוומאפשריםעבודתו

כמוגופיםעםחדשיםהסכמיםבחתימתהשנהכלבמשךיםיאקומטפלתוחלוקתם,התמלוגיםמגבייתלבד

העושיםמכלתשלוםהיוצריםבשםתובעתיםיאקוומועדונים.פאביםחדשות,רדיותחנותבכבלים,הטלוויזיה

 .משלמיםשאינםאלהכנגדרבותתביעותשנהמדימגישהואףמוגנות,ביצירותפומבישימוש

אקו"םפרס-היצירהעידוד

פרסיםלסוגיהן,ומוסיקהספרותהיצירה:שלשוניםבתחומיםליוצריםאקוייםפרסימחולקיםשנהמדי

ועוד. ,אקוייםאותותהיצירה,פרסוםלעידודפרסיםחיים,מפעלעבוריוקרתיים

בריםוהסהדרכה

כללפניממליציםאנואקויים,שלפעולותיהמבוססותשעליויוצרים,זכותחוקהפרתשללמצבלהגיעלאכדי

הדרכה,במתןהציבורלרשותעומדתאקויים .בהתאםפרטיםולקבלאלינולפנות-כלשהיביצירהשימוש

מחבריהן.ועלוספרותיותמוסיקליותיצירותעלמפורטובמידע ,משלימיםבהסברים

 . 13.00עד 8.00בשעות 'ה-א'בימיםפתוחיםמשרדינו
 S62011S-03טל.תל-אביב 118רוטשילדשד'כתובתנו:
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 . . . .ומסןכנםייעריילםחוירמם~חפתמנg,י . .המצוירם.ינלןנ mההיצנוריבןש
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