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עמ' 270 ; 1994

נובלפרסכלתשלז:ישבחותעתיררומן
לספרות.

על·ידישהומתההתינוקתהיאדמחת
אתלמנועכדינמלסת,שפחהסת',אמה,

עבדות.חיישלהגורלהישנות
ביתהאלהנאספתנערהגםהיאדמחת

רוחגםהיאחייה;עלומשתלסתשלסת'
המתה.הrם

וסיוטים.עבררוחותרדוףבביתנשים

מהמציאות;סבעיחלקהיאהפנססיה
תלויההספרשלהברוסאלי"עבולם
שהואבסיפוררסלאאדםשלזהותו
 ...עליומספריםושאחריםעצמועלמספר
חוריםשלסיפורהואהזהותסיפור

מצמרר.העסיפה).<גבומחיקות".

אפשטייואלכס

המלחמה)(עלשדינוהכלב

~q~ ., 
 ·~~)•ג

,,:;#j 11' ) 

לספרותמבואבר·יוסף:חמוטל
ספרייתכאירופה;הדקאדנס

משרדהרצאתמשוררת";"אוניברסיטה

עמ' 160 : 1994הביטחון:

שירה,תרגומי(הכוללתהרצאותסדרת
מצרפתית,-ומניפססיםסיפורת

מהוהמבהירותורוסית>גרמניתאנגלית,
לביןבינוההבדלמהדקאדנס;

כמושג-והסימבוליזםהרומנסיקה
וכןובאמנות,בספרותוכתנועה

וספרותהעבריתהספרותעלהשפעותיו
הידייש.

תולספראבומ
הופרבאיסנדקאהד
ףס 1י·ברמוטלח

ריתמוס. ;איילהמסעכהן:פנחסחוה
הקיבץו·המאוחד;הרצאתלשירה;סרהר
עמ' 79 ; 1994
כהןפנחסחוהשלהשנישיריהספר

 .) 77בעיתוןשיריהפרסמה<שלראשונה

דומם,טבעכמולעיתיםשהןתמונות
במובן ,אותןפורעתרוחאיזושתמיד

הנטועהשירהוהמטפורי.הקונקרטי

ויומיומיתאימהית><גםנשיתבמציאות

ראשוניותוהיהדות.העברבמקורותכמו

מצסרפיםורוחניתארוסיתגםארצית,

רבדים.ורבתייחודיתלפואסיקה

" iJ ב~ת~יזרי~t{ry ן~/ iJ ש~~ ;מ~~ר;ו:ם 
f ןס, 1מt{ ן /טt{ ס;i לiJ ~~ע iJ י~~ 1ק,~ה 
ת 1מלאשא;מר /החללב,.כאתהחזהלע
 .. ' /ק~י@הל i;- ם;~~ iכ / ·,.;?,.~·-· ;מ~

(עלשדיברהכלבאפשטיין:אלכס
-ביתןזמורההוצאתהמלחמה);

עמ' 138 ; 1994לספרות;עמדוים
חלקםקצרים,סיפוריםושנייםשלושים

וסוגיזמניםשלעירובמאוד.קצרים )?
 ,ישראלרוסיה,פנטסיה;עםמציאות
בעתי.דואולישניםלפניהיום,אפריקה,
נסועיםהקצריםהסיפוריםשורשי

במיוחדיפהשונים.ומיתוסיםבתרבויות

 ."סיג~"-יחסית-הארוךהסיפורהוא

ושלמהאילונייהודהר"רעורכים:
הרצאתיגידו";לאהםרקדישטנאי;

עמ' 243 ; 1994רשפים;

וחירות.יהדותיהודים,עלהיינה
והמשורר,אילונייהודהד"ר ,ההיססוריון

היינה",מ"נאמנישניהםסנאי,לשהמ
יהודיםעלהיינהמכתביאתקיבצו
כתיבתו.תחומיבכלויהדות

היינהדבריבמרוכזמופיעים"לראשונה
גאווהלושגרםוכאב,שאהבבנואש
שקשה ,חייוכלהתמודדשעימוואדבה,

היותובלעדיו:יכולולאעימולוההי
העסיפה><גביהודי",

הרצאת ; rכחואחתרגל :ברטובחנוך
עמ' 455 ; 1994לעם:ספריה /עוברעם

שגדלנער ,נחמןשלחניכתורומן
אליוצאהואוממנהקסבה,במושבה

לה.מחוצה-כלומר-הגדולהעולם
בשנותהיישובחיירקעעלמוגשסיפורו

ניתןהשביח.העולםומלחמתהשלושים
שניביןמקשרתחוליהברומןלראות

ילד"אתהמי"של-ברטובשלהרומנים
בגרות".ו"פצעי

"עכשיו";וצאת ·ה ;מיטה :יייכרטרפי

עמ' 64 ; 1994

במתחעוסקיםוייכרטרפישלשיריו
לנצחי.-והחולףהאורבנישבין
ולהקפאהלתיעודשאיפהמבסאיםcת

והמכלה.הזורםהזמןמפניחרדהשלוסוג

 i~ןאךי:ןל i;?ר~עזכת J1~מ:י iJ"ך
 / ,ה:~ t1קרפ.ק 9ף 1לספ.ק 9היא
? iJ קי~;i מןי 1ןזגiJ ן~jJ "ז.פמית. 

מלכתעםתהלשתותעופר:עופרה
עמ' 128 ; 1994מעריב;ספרית ;אנגליה
הוא"הזמןבהםסיפורים,עשרשלושה
משמשיםוהווהעברגורם.הוא ,חומר

השימושאופןהספר>:<גבבעירבוביה"

במבחןהמציאותחומריאתמעמידבזמן

אירונית.ובפרספקטיבה

הוצאת .האמיתיהסיפורהראבן:גיל
עמ' 164 ; 1994ביתן:זמורה

במקומוןמדעלענייניכתבתמיכל,
למחצה,אחיהאתפוגשתתל·אביבי,

שיסהשפיתחפסיכולוג-דניאל
ראיון.לצורך-מהפכנית
עבורנכתביםהאמיתי","הסיפורבשיטת

כרומן.-כטקסטחייוקורותהפציינט

קולח.

גולדנילי

כברושלא

גלגוליכברוש;לאגולו:נילי
יהודהכשירתותכניותאימאז'ים

עמ' 224 ; 1994שרקן;הרצאתעמיחי;

לביקורתבניגוד ,שרף·גולדנילי
המאוחרתבפואטיקהמתעמקתהרווחת,

ואילך>,השבעיםשנות<סוףעמיחילש
לזוערךשוותיצירהרואההיאהב

והשישים>.החמישים<שנותהמוקדמת

יצירתאתגולוניליד"רבוחנת ,כןכמו

גוליגלאתומנתחת ,כמכלולעמיחי
שבה.והתבניותהאימאז'ים
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טונטיץ'סטוואן

בן·ציוןקטןדינהמסדבית·קדואטית:

בלהi:ו

מנפצים.צעדיםמנפצים;ב;ת nר

 .םן~•י~~ ת;נ?~ iJק~נ;ת•?ךף;ת jo! •ך T ם;ר~~ •~ל םי~~~~~לף~ים
מנפצ;ת.נמכ;נ!!;תמנפציםנחףרים
מנפצים. ..;לים nנכתי.מנפצ;תגלגל;ת

המנפצים.נ;·ת nהשל 'עלמנפ-צ;םת iמח
~ ry ךנכף-ץ~~~קףק'~·~ןה~-~iJ ~~~ i ~ 

מנפצים.ברחמיםמנפציםעברים

 .םי~~~~ •••ק;רים T~לצ;ת i ~~ ת;ה~~
 .ץ~~~~~ל~ז:יי~~ריר ת;צ~~~ד~ימ;ת

 .. ץ~~~ iJ ת:~ iJ ןכ1~~~ל ץ~~~ל.ב
מנפצים.זבלנפחימנפצ;תמחשב;ת

 •ז• .• : .ץ~-~~-·שןק~~ ץ~~~ים ry~ל

מנפצת.שמיםכפתתחתמנפצתאדמה
 ·:·:• •. : ·-ד-·-- ......... ::-זז

 .ץ~~~ iJ ,י~~

לאכולמשהו

~נ:ור;~~יםלא ,;עזpיז [iםל;מ;ת w ,ת~;יל~
 . .חלצתrו,שתחתמהאתףמלהיטים.

~ iJ ל~~ל;ס-ס~~~:~קלט-~, : T 

דיר;ת,ש w ·ש~ q~לי;ם~ד.י ת~;~~~
בזפה,ישאםמתכבדת

 ,ת:~ iJל.י- i ~ל~יסתז t'א ה~~
~~דדיםף~ינ;זקים::ךם~יל~י
ש;~ר iJ~ןrו~ז tל ·.ךה~ת~ךת g ~ ר~·ר oך~

 ,ל~כל~~חף ע;~·ןךךלrו אי~~~
 .ה~.ל /oש;ק;ןןה~~לת~םךל~~~ים

מאורע

הנצףרה,נעיר

רעב,ישףרימות,חרדתחדשישלשהכתם
 T T •• •.לט, r7PiJ ל~• ה~~ ci ~~~ר;~צףת

ry ~~בדאי- ה~ o/iJ ר;~יםש;~ןן~ת~-
 ,iכרדג;ל iJ~קר;א ,ר owעם ,~סיל~לה
~י~ה uז;ישף~הרס~דתסד!ה oקלף וrן~;~גףף

המחשמל;ת,אצנע;תיהנכר!!;ת
: • T : : •: •: T -: .•• : -

 .ה~~~~ה w ~ ,תר~~~ך~ק~ה,

i] ז~ם~:ןל~i] זp~, 
 , nל ry ~ r ,~ר iJא;ר 7ג, o • ת~ך~~

ר;נה nאסיגריהה~ית·חגבארשת
 Tמס;מת•התלהבףתבל;לא- •וחשב

לשזנ.ףש,ע;ך-ךאףיהגףפ;שמכ;נת
o/ ;ס~ריאףלiJ ~ז:ד' ~~ r1 ס:;נרלא~o ס~~ר~ךשףת~ל·?ןםדתף~ים

 .לח!!יושגםל;מראפשרוכי
כלשהי.משמעףתושם,'":פה ,;ע~ש

•• T ז'-: T T : :• • 

והננסיםהצואה
T 

הכסףפיםלזפפתניםמתחת
הזהביםת iנ iלחלמתחת ·----: -: .. ·· 
ה~;אההרריג;אים

ד~זניט.נדרכם-אל
: -: T :• -:• • 

~סםע;ל;ת ם:~ן~ריש Q ~~ק;ל
 ,ועתידנריאףתעלננסיםנבףא;ת

ci ~~ n רקיעות;ת~-~ ry קים: T • 

האל;היהעםבניאתהמשלהב;ת
יאה.נתחלה:·ףלהתהדרערלחסת

 TT•ז:• ••-:•: ••-:•:

 .ת;ר; n·של;ת nכגו!!;תמשביב
• T • ;• : ••• : 

 .ה~!ן

מרבע
: '-T 

 ,וקראימהנ;רהףאאל;היםשלע;למ;
 · T T ••לרוחה::פעף•רהי iאלל;ע

iJ ;~חיא ·ש~ q ת~~ד'~לה, no/ ןה;~~ n ר;
סמיכה.מתנ;צצת,עשה-הרםדרכנףמ;רה

·ז: ...... :··ז-ז ··:- ..

פילוסופיהבוגר , 1946יליד > Stevan Tontic <סונסיץ'ססוואן
ועורך.מתרגםמסאי'משורר' .סראייבובאוניברסיטתוסוציולוגיה

שיריםקבצי 9פרסם .בסראייבו"סוויסלוסס"לאורההוצאהבביתעבד
בגרמניה.כפליטמתגוררכיוםומתורגמת.מקומיתשירהואנתולוגיות

אורשראהמסראייבךח'יד"כתבשיריומקובץלקוחיםהשיריםכל
 •-1993ב

5 
 ' 94נובמבר



 ~ 1~- .... :;:,):ויו

מהכובעידכלאחר
תינוקיצא

לקיסינגר;געגועיקדת:אתגר
עמודיםביתן;זמורההוצאת

עמ' 159 ; 1994לספרות;
בקריאתוברורודאיאחדדבר

מובןאינודברשוםהאלה:הסיפורים
רקהשאלהמאליו.מובןוהכולמאליו

הקוראבוחרמשקפייםלאיזהמבעד-
אחיזהנקודתומאיזהלהביס

בבואו-מתחילהואבאי·המציאות
אתגרשלהקצריםבסיפוריולקרוא
קרת.

קצרים.סיפורים 49עמודים, 156

 ,מאליומובןכביכולשהכולוכיוון
הסיפוריםנכתביםממילאהרי

הרי ,המספרהוא,עצומה.במהירות

עצמואתולהסבירלהתעכבצריךלא
וההשתאותהבהירותאילנוכח
לאתקרא,תרצההקורא.שחשהגדולה
עלתגברהסקרנותאםוגםלא.תרצה,
לאבסיפוריםהענייןאםגםוהכעס,

לא-בהםלקרואלהפסיקלךייתן
מהלהיזכרותנסהתעצורשאםבטוח
-עכשיונמצאאתהבהלפיסקהקדם

תצליח.
עמוסותפיסקאותבסיפורדוחסקרת

במליםומשתמשוברעיונותבמידע
חריגים:פרסיםבהןלעטוףיומיומיות

שלוואחתהחמישיםההולדת"ליום
תודה,אמראבאפייפ.לאבאקנינו
אתונישקהכינה,שאמאמהעוגהאכל

לאמבטיהנכנסכךאחרכולם.
שיודעיםאנשיםיש ...להתגלח
מיניכלאיטלקית,אוצרפתית

עללעבורגמרשליכשאבא ...שפות
הואפעמיםשלושבפניםהחלקיםכל

הסכיןשלוהעורףעללעבודהתחיל
היהמהזמןוחצילזה,בנויהיהלא

אתממנולשלוףעללבזבזצריך
ללהבים.שהפריעוהעבותהשערות

שאניממניביקשהפעםשליחברה ...
בשפהאותהאוהבשאנילהאגיד

שפת ,ניסיתי ...אקזוטיתאחרת,

אםהאגוזים-נגוזים?שפתה·בית?

מספיקהיהלאזה ...פעמיים?אגיד
איזהבראשליזרקההיאבסוף ...סוב

חברתשלסמלעםכבדהמאפרה
עברשליאבאהעורףעל ...ניסוח
לבנותשרצההסיבה ...פעמיםחמש
בסקנדינביהביערהזוהבקתהאת

כשאני ...השקטבגללבעיקרחיתה
תינוקותכשהיינובוכיםהיינוואחי

שלפעמיםכךכללומציקהיהזה
("שפה " ...אותנולחנוקרצהפשוט
 .) 82 " 81עמ'זרה"

הקוראשלבתובנתומשחקקרתאתגר
נוספת,משחקקובייתפעםבכלומפזר
קצרצר ,אחדבסיפורמקודמתה.שונה

קוביותונזרקותנשלפותשיהיה,ככל
בזאתהעלילה,שולחןגביעלהמשחק

עםאמתבמהותן:שונותזאת,אחר

ואלה ,דמיוןעםמציאותבדיה,
שזוריםמאליהם,כמובניםערוכים
לשפתונזקקיםבאמנותבשניהאחד
בתאריכיםמשובצתיומיומיתדיבור

הבדיהאתלאמתמנתעלושמות,
בגילשגםשלי"אמאהנוצרת:

יפהפיהנשארהעדייןושלושחמישים
שלההרגלייםכשהלכהאבל ...מהממת

כלאתלהתרומםהסכימולאכבר
הרנטגןבצילומי .למעלההדרך

תולעיםלראותהתאמצת,אםיכולת,
 ,,הכליות.בכללהקודחותשחורות

 • 18עמ'קוסם")בלי("יומולדת

האלההסיפוריםאתלקרואצריך
מוכניםלהיותאחרת.בקריאה

בזמןשלנופנימיותלהתרחשויות
עלנוצרתשבקריאהההנאההקריאה.

שזהיודעהייתלאאםהזעזוע.ידי
הוצאתוכועס:צורחהייתבדיוני

בהצגתמהכובע,מתתינוק

עלולהזאטוטים,שליום·הולדת
הקשוח.הקוראאתגםולקומםלמוסס
אתלהסיטקרתמצליח ,בפועלאבל
ואתהוההתעללות,האכזריותגודל

פניךמעוותאוליתוהה,הקורא
עובראבללמרודומנסהגועללהבעת

 ...זהאת
הקוראאותךלהכניסמצליחקרת

נפשותוךאלאיתראותךולסחוף
עלרצותמליםאלהאיןהכותבת.

שותפותמעיןחשהקוראבלב.דהנייר
מגיבואתהקרת.שללחוויותיו

לסיטואציותקירבהובתחושתבהבנה
המתוארות.

רב,בכישרוןזאתעושהקרת

הכובעשמתוךמספרהואר·יד nכלא
בשפהשפן.ולאמתתינוקיצא

נקיהאמצעית,בלתי ,מאודפשוטה
כלאתמסירהואמספורה,מכל

נוצרתוהמלה.הקוראביןהמחיצות
שהמעשיםברורהכל·כךתחושה

אמיתייםשבסיפוריםוהמחשבות

קרתהבריאה.בסדרומסתדריםנכונים

מההוויהענייןעושהאינוכאילו
כדי .מתארהואאותםומהאירועים

מכניסהואהעלילתיתבאמינותלשחק
במשחקיפעילחלקולוקחעצמואת

הקוראואותך ,יוצרשהואהעלילה
הסיפוראתלךמגיששהואבכךמקרב
בגוףכתיבתומילולית.יומרהללא

אינושהואתחושהיוצרתראשון

הוא .עליךכופהואינודברמסתיר
-הבחירהאפשרותאתלךמניח
לא;-תרצהלאתצטרף,-תרצה

מתחים.וללאבנחת,זהכל
נאלצתשהייתיבשעהפעם,מדי

ממגעלעצמיולהניחמעטלהשתהות
החודריםאךהקצרים,הסיפוריםעם

העדינה,הבטןרקמתאלגבוהבמינון
לויצרשקרתבדעתיהעלתי

במהלושיהיהמנתעלסיפורים,
מורכבתבנפששניחן;נר gהמלשחק.

יכולאינוקיצוניותוברגישויות
לומגישיםשהחייםבמהלהסתפק

כראותצעצועיואתלעצמובוראוהוא
כךשלו.האישייםהצרכיםולפיעיניו
בכלהסיפוריםאתלמלאיכולהוא

שעלוליםכאלהגם ,רעיוןאומחשבה
בצורהושוניםחריגיםלהיות

בכלנמצאר ~ 9המקיצונית.
ובעלותאחריותלוקחכמוהסיפורים,

אותםמציגאכןהואשלו.הםעליהם.
העיקרישהשימושברוראבללקרוא,

לצרכיוכלקודםנעשההראשוניאו
שלו.
ביטחוןלהרגישיכולגםהואכך

שבחייםשייתכןכוח,ועמדת

שולטהואכאןיכול.אינוהיומיומיים
ומוגן.שלובממלכה

אזבצעצועים,משחקהואהמשלואם
ועברשיחק ,יצר-ורגישסקרןכילד

הסיפוריםובהתאם,אחר.למישחק
הסוג.מאותווכולםמאודקצרים
המהולהאירוע ,הדופןיוצאהמשחק

עטורותמידובבדיהבאמיתות

קשהקיצונימצבאועצבשלבהילה
יוצרהיהלאהרי ,כןלאשאםאחר.

אתמאמץאלאאלה,משחקיואתלו
שלחלקםמנתהרגילים,הצעצועים

האנשים.רוב

למראיתהכול.מותרקרתאתגראצל
המשחקכלליכלאתשוברהואעין

הסיפוריתהמסגרתאבלהמותרים.
הקצריםהסיפוריםקבועה.נשארת

מצבתיאוראוסיפור·אירועמתחילים
האירועאתמפתחהואר·כך nאחריג.

הפואנהט,מגיעההסיפורסוףולקראת
הפוכותדרכיםבשתיהמופיעהמפנה,

הסיפורשלבסופומציגהואמזו:זו
לנורמותביחסביותרחריגפרס

 ,ופיןלחילאוהמקובלות,ההתנהגות
כולושכל ,הסיפוראתמסייםהוא

שמרנימאודבסיוםוחריג,שונה

אחרישבאמהמקרה,בכלואפור.
 ,קיצוניסיוםמהווההארועים,תיאור
אדישלהיותלאמהקוראהדורש

שקרתהציניףתמנתאלולהתייחס
לו.מגיש

אתהופכיםקרתשלסיפוריו
החייםשבהלאבסורדית,המציאות
ציניאואכזריקודלפימתנהלים
נכתביםהסיפורים ,שנימצדמוקפד.

אלשואבקרתאתגריום.יוםבשפת
הקשוריםודמויותאירועיםסיפוריו

אחראוזהבחלק ,מאיתנואחדבכל
אתהופךשהואאלא ,חייושל

 ,האלוהמוכריםוהדמויותהאירועים
מהנורמהקיצוניתבצורהלשונים

שלגדולהכהמנהלנוכחהמקובלת.
אכזריות,ואףציניותאבסורדיות

ולהתמלאלהזדעזעאולקוראנותר
שרוחשהכבודחוסרלנוכחבחילה
או ,"מקודשים"כמולערכיםהמספר
-"מזעזע"שזהכמהעד-להתרגל
המצויההאחרתההתנהגותלנורמת

בסיפורים.

לדוגמה,"שימףתף",בסיפור
סיפורישלרביםמאפי;ניםמתקבצים

שליההוריםחנוכה"בחופשקרת:
כברבפנימיה.לשבועאותישלחו

שם."להיותשנאתיהראשוןמהרגע

מליםבחירתפשוט,בסגנוןכתיבה
שכלאירועעלוסיפוריומיומיות

נקבציםקצרבקטע .מכירמאיתנואדח

בחופש,פנימיהססריאוסיפים:כמה

מאבא:יותרומקשיבהשמבינהאמא

הרי ,אישיבאופןנחווהלאאםגם
קיטבהאופנימיהשלהכפויהסידור
וכשהילד .לכולנומוכר ,בחופש
המתייחסתהיאוהאמאלהוריומצלצל

ברור:זה ,הילדלבקשתברצינות
תחכה ,אותךלקחתבאיםכבר"אנחנו

משתעל"ואתהקרשלךבחדרלנו
אפילובנחת,זורםהסיפור .) 71<עמ'

עםמתיישרשאינוממההילדאכזבת
אחרירקמפתיעה.אינהעדייןרצונו

הסיפורתבניתאתמביןכברשהקורא

מגיע ,לונהירהואאףהסיפורוקצב
ובקצב:בסגנוןראשיתהשינוי.

גםשאמנםמליםבבלילרבהבמהירות
מתאימותאינןאךיומיומיותהן

עתה:עדשנכתבכפיהסיפורלמודוס
שימותו"הלוואיזונותבני"שקרנים

השינויבעצםמתחילכאן .) 71<עמ'
אותנומחזירובהדרגההסיפורבכיוון

הסיפורבתחילתשהיולסימניםקרת
הדעת.אתעליהםנתנושלאוייתכן
זההריבחנוכהדווקאלפנימיה(מדוע
 ,בזמןהגיעולאהםומדועקצר?חופש

קטן"מסכןהאחותשאומרתוהמשפט

מקבלזה"אתהרגישהואכנראה
גםמכוונתהלבותשומתמשמעות

ברמתזורםהסיפורעכשיואליו.)
מובנתהיאגםאחרת.משמעות

ומוכרת.

קרתאתגרמשחקובהדרגהבזהירות

תאונהעלכתיבההקורא.ברגשות
הבןבוזמןבאותודווקאהמתרחשת

אותושיוציאו ,להוריומחכההקטן
שעלתוצאהלהניבעלולהמהפנימיה,

גבולעלהמסוכנת:הבנליהגבול
איןחזרה,אפשרותאיןשבוהקיטש

אובתחכוםלהשתכשךאפשרות
אבלדעינה.בממזריותבקוראלהתעלל

חייבהואלהתאפק.יכולאינוקרת
אינוהואבהצלחה.זאתועושהלנסות
הואשם.ונעצרלקלישיאותגולש
אלהקוראזאתהסיפוראתמכוון

וכאילומעט,אכזריתהשתעשעות
בנלימקטעלעשותאפשרמהשואל

הסטירהתיאורעלמתעכבכך.כל
כךעלמאחיוהילד·המספרשחוטף
הגיעו;לאכיהוריואתשקילל

לריאליהאותנוומחזירוממשיך
שלגווןוללאארציתהי;תר

גר.שבהלדירה"הגענומתקתקות:
ושכרמהצבאהשתחררבדיוקהוא

אתומסיים .) 72<עמ'שותף"עםדירה

 ...יודעאתהואבא"אמאהסיפור:
לשנינובסוףוהפסיק.פעםעודניסה
הכיןוהואלמטבחהלכנואז ...נמאס

והסוף .)םש(מקושקשת"חביתהלי
מתאיםשאינוכביכול'והפשוטהשונה

אךהסיפורשלהתוכניתלהתפתחות
קרת,שללכתיבתומאודמתאים
סופיבאופןהקוראאתמחזיר

שקרתולמציאותלדמיוןלתעתועים,
בכלשימושבהםועושהמערב

 •סיפוריו.

כהלול·דימנדאריאלה
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הכול?עללכברתארהכול,עללצחוק
לארלגה;געגועיםמגר:אחרון
ספריה-עוברעםהוצאת

עמ' 257לעם;
אלברסהרומן,גיבורשלגעגועיו

מציאותיתדמותלאולגה, ,גיוון
 )?(בהפוגששהואכאחת,והזויה
אמורים ,הסיפורבמהלךבלבדפעמיים
מכיסופיבגדולהחורגמשהולבסא
חלומותלאשתגברשלאבודיםאהבה

מושגת.לא
הקוראמפצח-"מכתביה"עלאולגה,

תבניתאתמדירבהובקלותבמהירות
סמליניסויאלאאינם-הסיפור
ואוניברסלימהותי ,בסיסילמשהו

הגיבור:שלהפרסימצבואתהמאפיין
חיפושישלהנצחיבנושאהמדובר
(בלשוןוגאולתהתיקונהאחרהנשמה
במפגשהמותנהתיקוןהקבלה),
תאומה,נשמהעםד·פעמי nה ,הנדיר

הגיבור,נשמתשלוכפילתהזוגהבת
שלווהאמיתיהכמוס ,האחרשהאני
גסות""ברגלייםהחייםעל·ידינרמס

אלהחיפושים .) 251 , 213עמי<למשל
בשקיפותשלפנינוברומןמציינים

הנואשנונסיואתוצפויהגזמתמר

הבדידותהזרות,מעגלאתלשבור
העגול", ,הגדול"בעולםוהל~ןיףת

אתבסלול ,לומראוהבשהואכפי
שחומרתה ,הקיומיהריקתחושת

דווקאקרובות,לעתיםמחריפה
בסבעתמחנקעדמוקףאדםבהיות

מ;,עיוובחףגחבריובכלוב ,משפחתו
 T Tהע.בודה.למקוםועמיתיו

פוסנציאליאופרהזמר ,גיווןאלברס
סציהאדפכמעיןמצויר ,מתוסכל
אקאקיי-שלערתממףןישראלית
 .) 198<עמיסיפוסיגוגוליאקאקייביץ

השפלה,שלסופגכבורעצמוחשהוא
ולממוניםלמלאכתוושעבודנכנעות

שלמסיםלגבייתבמשרדעליו
בתסמונתלפתע,המגלההעיריה,
משבראו ,מעברגילשלמובהקת
ההחמצהאת ,גבריהחיים""אמצע

כה.עדחייושלהמשוועיםוהבזבוז
תסכול ,דכדוךשלמתמשךתהליך
אףההחלסה,אתבומבשילונבילה

לממשלניחוש,ניתנתבלתילאהיא
ליצוררומן",ב"כתיבתעצמואת

הגוגוליתהמספורהבלשוןלעצמו
" tt להשאיר ,משלודדתיי

"חותם-השבלוניתבסאותו.כהת
 ' .) 25<עמיבעולם"

ותחושת·גדלותהעליבותתסביך
ונמיכותהנמושתיותהבינוניות,

נפשושלוותעלמאיימיםהרוח
המשאלהאתבוומולידיםונורמליותו
כאחת·גרוטסקיתההרואית"המעשית"

המשפילהשפוף"ה"סבלאתלהמיר
בייסבל ,שרויהואבוהנשמה,ומעכיר
והמקנההמזכךהאצילי" ,הגדול
עלהעוליםשללסבלםבדומהתהילה,
אידיאותאואמונותבשםהמוקד

דמויותשללהתנסותןאוגדולות,
 .) 49<עמיהספרותמןענקיותסוגיות

המעוצבתאלברסשלמשברירתו
קלינייםסממניםבאמצעותבסיפור
עלמניה·דיפרסיהשלמובקהים

הקיצוניותתנודותיה

סביבסובבת-לנפילה·רוחמרוממות
·פילוסופית,הקיומיתהמשאלהציר

שונים,בז'אנריםעליהלכתובשהרבו
בבנילחשוףאחריםיי:חיים"לחיות

מנויות-באאובספרותוכןאדם

ולגלותהאצילי""התוםאתהאחרות,
לאושריי"הכישרוןסודאתלא?)(איך

היכולתשלבנוסחההמתמצה
 ,) 216<עמילקבליילא"להעניק,

"לספריודעשמגד ,להזכירלמותר
ונקראתכתובההרומןעלילתסיפור".
המזכירהבדרךקלים,ובזרימהבשסף
מןשיתבעובלאךבי·מכר,סגנון
והשתהותהתעמקותשלמאמץהקורא

רגשית.אואינסלקסואלית,
בעיקרבולסתהנאראסיביתהמיומנות
ואירועיםהוויקסעינופים,בתיאורי

הדיאלוגיםברובאך"קולקטיביים",
הפנימייםובמונולוגיםהדמויותבין
השלילי),(במובן"תסריסית"היא

מעבר ,הרומןחולשתוחלקה.רדודה
 ,בוהמסופלהנושאחשיבותלשאלת

דמותבעיקרהדמויות,בעיצובהיא

ובולסיםגסיםבתפרים ,הגיבור
לאנוחה,לאתחושההיוצרים
אמינות.ואימלאכותיותשלמחמיאה,
הואעצמועלהחוזרהפואטיהדפוס
אוךפלקסיותפיזורשלדפוס

היבוסים, .של.השחלתם·הדבקתם
נגועיםרעיונותושבריהבזקי·הגות

ספק ,כביכולפילוסופיבהיסוס
תוךזאתנלעגים:ספקרציניים
ציסטותעלמופרזתהישענות
שונים,והוגיםיוצריםמשלומובאות

לניסשהועדוסנקהמבעל-המקרא
קירקגור.וכמובן

וקולמוסוהסופרנוכחות ,אחרלשון
בחוסיהמושכתידו(או

וצפופהגלףיהבובותיו·דמויותיו>
על·ידיגםלהתפרשעלולהוהיא ,~די

עללחפותכניסיוןהדיוס,קורא
הפגנתבאמצעותאמנותיקוצר·יד

הדעתבתחומיומלומדותהתמצאות
היוובילו("לבוריםהשוניםוהאמנות
עניין:בכלנחרצותדעות

האדם,בסבעבספרות,בפוליטיקה,
גם .) 167עמי ...בכלכלה

ציבור""בעיותשלהעמסתן·שזירתן
האמור ,הרומןתוךאלאחדותגדולות
בתוךהיחידשלבמשברולעסוק
לוקהזעיר·בורגנית,אורבניתסביבה

 ,כאן(מתבקשתוכשסחירת.במאףןצףת
יעקבשלליצירותיוהשוואהלמשל,
דומה,נושאעלשנכתבו ,שבתאי
כךמגד).שללרעתוהפועלתהשוואה
היהודית·ערביתהסוגיהבונשתלת

ואלימיםקולנייםדיאלוגיםבאמצעות
דנה,לבתוגיווןאלברסבין

שלכססריאוסיפהמעוצבת
שמאלניתבוהמיתאינסלקסואלית

שלההייבצלםייאשרו"יפת-נפש",
ק·;רבניותם' 'אתרקלראותמסוגל
הפלסטיניםהערביםשלוסבלם

בתיאורגםנרמזהנושאהעשוקים.

הערבילנעראלברסביןהקצרומ.פגש
ר jJ "~יס 9בהוהמועסקר;כה·השכל

האושר".
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יקיצהשלבמהלךהנמצאהגברי
מתוךואינסלקסואליתרגשית

 {המחשבה,ושגרתרדימףתבינוניות,

הריאל·פוליסיתהנפוצה "הגישהאת
כןהממוצע.הישראל~שלו"נצית"

שרסוסמעיןברומןלשלבמגדמנסה
אוהדקולקטיביסוציו·תרבותידיוקן

הבולגריתהעליהשלואפולוגסי
שמחתומלאתהחיוביתהאיכותית,

בעשוריהבעיקרכאןשבקלסההחיים,
זועליההמדינה.שלהראשונים

שלמשפחתועל·ידיבספרמיוצגת
שתיובעיקר ,הוריוגיוון:אלברס
ידידוכןורוזה,ניקי ,דודותיו

בוריםהד"רהשינייםרופאהמשפחה,

צבעוניתבדרךהמתוארים ,ודביל
ומשעשעת.

עלבשמה,אגב,נזכרת,זהבהקשר
העיתונאית,הדיוקןכתבת·אנר rגבול

שלהבולגריהרבשלהמוכרתדמותו
 ,בכרהרב ,יפומכביקבוצתושליפו

בשבתותגםלעודדהוללוותהשנהג
ובחגים.

החיוניותה"בולגרים"דמויות
כאנטיתזהמעוצבותהלבוסוברת

האשכנזיהבוסלמשל,לפינקלשסיין
גיוון.אלברסשלוהיישסניייהדורסני

"מףןךקייהיהודי·נוצריהוויכוחגם

וברמת ,הרומןעורקיאלבעקיפין
וחסרתפופולריתוטיפולעיבוד
שלחיפושיותיאורבמסגרתעומק,
וגאולתה,הנפששלוותאחרהגיבור

"בריחתו"שלהאפיזודהבאמצעות
"הרבהוספיסוהשתהותומביתו-כלאו

הפרנציסקניהמסדרשלהאושר",
התאכסנותוהכנרת.שלמראשות

 ,כצפוי ,לומאפשרתבהוספיסהזמנית
עםקלהלשעהמתסיסרוחנימפגש

החדשההבריתמןמפתחסקססי

המוטיביםעל ,ההרעל(הדרשה
"אשרישלה:המפורסמיםהישועיים

אשרי ...הנרןפיםאשרי ...ארץע~~י

אםעםשיחותיוגם )" ...לבבברי
ה"דרשהאז::כףךכמוהמנזר,

הסגפן ,המנזרמייסדשללציפורים"
פרנציסקוסהנוצריוהמיססיקון

שלשמץללא-מתואריםהקדוש,
אלישירות:;,מתחברים-אירוניה
ואלה~ך~יר;ל;גיתהגדלותמשאלת
אלברס.שלהאישייםהישועהכיסופי

עםוהזדהותוהסבעיתיינוצריותו"

האדםאבק"הנרמסים,המבוזים,

באחדניסוילידיבאההשם"ועלומי
כותבשהואמאולגה,ה"מכתבים"

עלגיאליוצא"לבילעצמו.ושולח
שאיןהמהססים,השפה,כבדי ,הלשון

הםמושיע.אין ,עוזרא:יזמנחם,להם
"אשריאוהתועות",הנשמותהם

המהססים,המגמגמים, ,הלשון~גי
כיגאיוניתלאוהוסה,לאשלשונם

במכתבים.נאמרהשמים"מלכותלהם
פר Qהממעבירשבאמצעותםאלה,
לארס·פואסיים 15ואתייםמסירם

ספקרציניים,ספקמגובשים,

כמו·ישףעייםבניסוחיםהומוריססיים

נסיובותהליךתיעוד .) 223 • 222<עמי
המסגרות יג;:,אתלפרוץהגיבורשל

מסתייע"הנורמליות",המקובלות,
 ,כשלעצמוהמענייןהסגנוניבניסיון
פרוזהקסעיהפרקיםבסופילשלב

המונולוגבשיסתאסוציאטיביים
אלהקסעיםהתודעה.זרםשלהפנימי
אתכאחתולהגביהלשבוראמורים
העלילתי·ליניאריהכתיבהמודוס
שלשבביםלתיאוריםולהעניקהכללי
ומורכבות.תחכום

אפקסהדבריוצרלעתים, ,ואכן
הצורםהפעראתהמנסרלצורני·תוכני

הראשכובדביןגיחוךוהמעורר

דמותשלבעייתיותהורצינותהתמסי
הכתיבהסגנוןלביןהגיבור

 ,בכללותוהסיפורשלהקלישאתי
אורגנית.משתלביםשאינם

כולוהרומןלאורךחסרה ,לחילופיך
והתייחסותאירוניריחוקשלזווית

 ,לגיבורוביחסהמספרמצדקריצתית
הואשבמצבוהסוגיותכלשעם

ומעוררנלעג ,ילדותיאגוצנטרי,
אתממלאכשהואבייחוד ,גיחוך

בניביםבניסויים,שלו~ר,~יםיי ttה"
ליד,הבאמכלמקבץשהואובמשלים,

גלםייכייחמרי·שישמשוהוכדי

עמי<למשלשלוהחייםרומןלכתיבת
150 (, 

במספרלחשודשלאיכוללאהקורא
שעשועיאתזובדרךמ~~רהואשמא

המחשבהותרגיליהלשוניהדמיון
מתקשהוהוא ,עצמושלוהסיוזןתיים

המצוססP,יה .J9של<כמאמרולחחליס
לנכותייאו"לצחוק,עליואםפר), gב

כולו.התיאורעל
רגליהתחתנרמסיםהחלומותייכל

<עמיהחוגגת"הבינוניותשלהגסות
ביומנו.גיווןאלברסכותב ) 48-47
גיבויזולאמירהישאירוניבאופן

(מדי>קריאכיאם ,בינוניבסיפור

משאבים,התרוקנותאוליהמשקף
אמיתייםולנסיםמעיינותהידלדלות

מגד.כאחרוןופורהותיקיוצרלש

• 
גלזמןלאה
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הרשומוןבסימן

ספרית·שקפים;לוז:צבי
עמ' 169 ; 1994הפועלים;

כאשר ,בכפו""נפשובספרהתחילהז
שהעלודובריםשבעההציגלוזצבי
למעשהבנוגעגירסאותשבע

 ,מסתוריעבריחלוץשלהתאבדות
בארץ.ההתיישבותתקופתבראשית

"שקפים"החדשבספרונמשךזה

משמשתבתשובה""החזרהכאשר

סיפורית,לאינסרפרסציהכמושא
מנתעלמתגייסותנפשותושבע
ד"רשלבתשובהחזרתולפשרלהגיע
 ,לוזצבי .ולמניעיומנחםבןערמם
נסשכבר ,'בבדגניהוםיהעדהיושב

עלהסיפוריתהמסכתאתמזמן
שבשדותהאישהמקום":"אגדות

מספרוהקמפוס.למדשאותנדרש
אתאלינומחזירהוארוח""שומר

אישנהיר,אבשלוםד"ר
עלשיספרכדיהאוניברסיטה,

ד"ר ,חברושלהנפשיתהסלסלה
שבעיניפעולהבתשובה,החוזרעמרם,
מהאקליםחורגתהיאהחילוניהעולם
הקיים.

רעיוןאתדחה ,האתונאיאפלסון
כתגמולאותווסייגהחסאעלהכפרה

בומצאקוק,הרבואילוהעונש,של
אדםעתשיבה,שלהקוסמיהיסודאת

הכוליות.מןעצמואתמנתקבחסאיו
מרסיןרוזנצווייג,פרנץזאתניסו

נתןורקברגמן,חוגושמואלנובר,
הנורמסיביהדגםאתמצאבירנבאום

ההתחדשות.של
כתביביןשניצב ,נהיראבשלוםגם

חייםיוסףסיפורילביןקוקהרב
ד"רואילו ,נפשואתמוצאלאברבר
הרוביקון;אתעברמנחםבןערמם

 ,רב·קוליסיפורמתנהלסביבו
החבויההאמתמהילבררשמסרחו
נקודותשבעדרךהמציאות,מאחורי

עקרונותפיעלהבנויותתצפית
מציבותהעדויות,שבע .הרשומון

החוזרשללמעשהופירושיםשבעה
אתמשקפתעדותכשכלבתשובה
וקשריהםהעדותמוסרישלאופיים

סותרותאףבחלקןהגיבור.עם
"מצבואכן ,זואתזוהעדויות

בחיים,אירועמבסארשומוני"

אחדכשכלמנוגדותהשקפותהמעורר
הסעיפיםעלופוסחסועןהעדיםמן

חותכת.הכרעהללא
רונית,מספרתהראשונה,בגיוסה

מבוכתעלבתשובה,החוזרשלאשתו
תמיד .שלוהביטחוןחוסרועלבעלה
 .עליושתגונן~ם ryכנפיאתחיפש
מעידהבתשובהשהחזרהסבורהרונית

גירסתהאךכאשה,כשלובהעל
החוזראתולאעצמהאותהמפקשת

בתשובה.

יאירה,מפינמסרתחשביה,הגירסה

גורסת,זוהמתאר.העדשלאשתו
ומוכןבאופיופגוםבתשובהשהחוזר

עצמולהרסלגרוםליצרלהניח
החזרההרילכאורה,כאחת.וסביבתו
משמעותרברוחניצעדהיאבתשובה

אדםשלידוקוצרמתחושתהנובע-
הסמכותלמסירתאותוהמביאה

לדעת .עליוןכוחלידיהעליונה
לאשהאישמכךהצעדנובעיאירה,

נוורוסיאדםהיהכילאהוב,ידע
גיוסהעליון.במושאמפלסלושחיפש

בתשובה.החוזראתמגנהזו

הרבמפינמסרתשלישיתגיוסה
בתשובה.עמרםאתשהחזירחירש,

סוף"סוףברורה:חירששלמשנתו
כמושבייאוש,בבנליותתכירו

הנפשאין ...בסגנונכםשאומרים

למלאבמהשישבשעהריקנותסובלת
 .) 70<עמיאותה"

תורותכנגדומכווןהרב,מסיחכך

"אצלנווהאקזיסטנציאליזם:האבסורד
 ,, ...נבוכיםשלידייםרפיוןאין

-באלמההכרההמתבקשתהמסקנה
בתשובה.החזרהאקס-היא

שלמפיובאההרביעיתהגירסה
הניחשעמרםהמעידמשורר,

שבכלאב,הנחתאינסואיסיבית
סמוניםת T-התופעוובכלהמעשים

כךעדיהם.ולהגיעלחתורשישסודות
החומותלידעומדעמרםהיה

וקוראציוןלהרומשקיףבירושלים
סינילמדבריוצאאותהילים,מזמורי
ואםמרים,יוצאיעקבותאתלחפש

אתשמצאהואסימן-בתשובהחזר

נמנעלכןההתגלות.את-מבוקשו
 .:בדיןאתמלחרוץהמשורר
שלמפיהבאההחמישיתהגירסה
פרופסוריתאביבית,דניאלה

ארוסיהפרשהלהשחיתהפזגיניססית,
למדהמתוכה ,חזרתוילפנעמרםםע
הדבוריםעמוקיםאשמהרגשיעל

בתשובה""החזרהלדעתהבאישיותו.
 "ב"פואסיקהאריססושקבעמושגהיא

האדםנפשאתהמביא-קתרזיס-

המצוותתרי"ג .ולפורקןלמירוק
סיהורשלמערכתהןלפיכך

אתמגנהאינהדניאלהוהתקדשות.
עלאלא ,הערכימעשהועלעמםר
לאשתו.שגרםהעוול

לפרופסורשייכתהשישיתהגירסה
לתקופתמומחה ,שסרןיוסף ,ידיד

חרדימעיןהואשגם"ההשכלה",
שסרןכיפה.וחבשחזר ,שהתפקר

שלכסוגבתשובה""החזרהאתתופס
מחאהמעיןהאקטואליה,נגדמרד

אשרהאישהואועמרםהיסטורית,

לכעוס ,בפומבילקוםהאומץלוהיה
עינייםולשאתהיומיומיתבהוויה
שמים.כלפי

הדיקאןשלזוהשביעית,הגירסה
חייותולדותאתבוחנתבאום,פרופי
נולדאשר ,החוזרעמרם,ד"רשל

תנועתבמעוזבורוכוב,בשכונת

אתלהשליםהיואמוריםשםהעבודה,
החברתית.במהפכההמדיניתהמהפכה

כאישעמרםאתמציגבאוםפרופי

וציפהה"אני"מגבלותאתשראה
-סיפוקשיביאאימננסיייעודלאיהז

אלא-אישיותלשאיפותרקאל
המציאותברם,עולם.לסדר

 ,ולפיכך ,אותואיכזבההארצישראלית
לאספקטיםחזונואתהעתיק

מהפכהזואיןמיססיים·אמונתיים.

אםכיהסוציאליסט,אביובנוסח
המהפכהשהיאהמסורת,לעברסלסלה
אתלשלבשבאה ,ביותרהעמוקה
האידיאלי.החזוןעםהארציתהממשות

כדי ,לוזצבישלהרשומוןעבכך

וערכים,חייםשלקריטריוניםלבחון
בודדיםכחודיםנשאריםהםועדיין

מונחהמעשהעצםכיארוגים,ובלתי
שביןוהניגודיםהסתירותביסוד

גםנסחףכךהשונות.הגירסאות

שללמערבולת ,המספר ,נהיראבשלום
המסתחררת.נפשו

בבניחירשהרבאצלמצאעמרםד"ר
בחזקתוהמושכלותהמצוותאתברק

כלל,שאלותלגביהןשאיןאקסיומות
אבשלום ,המודרניהחילוניואילו
הרב,כבוד"לף,ואמר:החציףנהיר,

שאלה,כללפניודאיתתשובהיש
לקבלמסרבתקודמת,השאלהואצלי

כןאםאלאשבתשובה,הוודאותאת
 ,) 73<עמימאליה"ברורההיא

בןעמרםוד"רנהיראבשלוםד"ר
שניהםשאתוידידיםקולגותמנחם,
נפש:השתנותמבוךאיזהפקד

רות""שומרגיבור ,נהיראבשלום
ירדאשרעדעצמועםהסתכסך

האשלהתגלותזכהשםלערבה,
נשלמהושםרוחואתשרוממה
לחיקאותושהחזירה ,בגרותו
כברעמרםד"רנההלעומתוהמשפחה.
חשבכיעדהמיסטיקהאחריבנערותו

הפךהואברם,בהימאליה.להשתקע
אשרעדואקזיססנציאליסס,לשכלתן

אתוהחליףבוסחבש ,זקןגידל
עללתהותביקשלוזצבי .צביונו

עלבתשובה""החזרהשלהאידיאה
היאאךשונות,אלטרנטיבותידי

נעוצהובכךחידתית,בעיניונותרה

 ,"שקפים"שלהאמיתיתדהרמהבצעם
הקיטובשורשיאתחושפתבהיותה

שלבישראלוהתרבותיהחברתי
ימינו.

הנתוניםאתלוזצבימפרק"בשקפים"
מחדשלהרכיבםכדילפרודות,

האנושיהמצבאךמסקנות,ולהסיק
אדםשלבעמידתווסראגינוקבנותר
עםבהאבקו ,קיומוועלדעתולע

הואכאשר ,משפחתוועםעצמו

בגורלות.ומשחקבמחשבותיומתפתל
העלהשםבכפו""נפשובספרכמו
עללתהותכדידובריםשבעהלוזצבי

ממשיךכך ,הציוניהחזוןהילת
עםלהתמודד-שקפים"בספרהמחבר
"החזרהשלהרעיוניתהמשנה

ונפש.רוחבשאלותבתשובה"
לסודלחדורנהיראבשלוםד"רביקש

אתלסגורכדיבתשובה""החזרה
דתשלבעיותלגביהסוגריים
שבהואדברשלבסופואךומסורת,
אישית,לדרמההסוגרייםאתופותח

העשויהחדשהאפיתלסיטואציה
 •בנאות.חדש,ברומאןלהתפתח

כלאטאברהם

-rחציסומקרוני
 :.r .ארדקרבימאנגלית: fודוליןשרון

חורפימדבר

מותריםהיינףאנחנףגם

i ל~ i זiןיד·~מףד-ת ':כ;ך~
המפרסמתנזפסדעהעדשים

 אי~ק~•:לף~~ךי' q}5T :ן iן~ ה?;~~
סר~י. ר~ך~~

 י~~ד~ינף ע~~ו:נ~
חרףט;ת:ךמ,!ל;ת

ןrו ~;~~א'ה~
 ,ץ .?j~ין W"ןשףב,שףב
 ,י ry ~ 7 ~ת a;ל
~ n י;נכרא;;ת

שאתהכמ;
 ~יל·,~,~~

שלגףהניניםלניני
שנשאיר:נים Tהש~מ;הי~כאלה i ק.יר'',ל: • • T • :• -: • 

~ינף, wל w ת:~~
~~ינף,לא ,;ע~

tז?ריט;ת
~ךא;ת.י f ק~~

ניו·יורקית,משוררתדולין.שרון
השיריבדרכוןהנגבאתהחתימה

שלה.
ממצפההאורךקוהואחורפי""מדבר

קוהואהרוחבקולתמנע.רמון
שחוצהבמיהמדברשחורטהחוויה

לראשונה.אותו
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עםשוחקת"אבן

רוח"

 לת'?'ואל tשב

אבז

עתרןספדי ;אכןשתל:שמואל
 1994דד;

השיריםבאוסף"השתלית"האבן
מהותהיא"אבן",והמשובחהקשה

ש"גלומיםהבנייןחומרהיאכוללת.
שבאעד /הפסליםכל /בההיו

כלאתופסל /אחדפסלעליה
 /אחרוןמפסלתנתזועם /האחרים

אתידעשלא /הזההפסלרק /שרד
 .) 6(עמ'אחיו"אתהכירולא /אמו

מתארזה,מובהקפואסיארסבשיר

אתבשיר>נוכח(שאינוהמשורר

אתבהרחבה,או ,השיריצירתמלאכת
שלההפיכהההגשמה,היצירה,מלאכת
 ,בוהגלוםהפוסנציאלעל ,החומר
אוסונומית,למהות ,אחרלמשהו
אינווממילאכשלעצמה,שעומדת

השירלה.שמעברממהדברמכיר
 ,הספראתהפותחהשחף"דרסת"אב
-בספראחריםכרבים-הואףא

אימאז'יססיחזק,ארס·פואסישיר

היוצרנמשליםשבומסוימת,מבחינה
"חוקר ,היוצרדרסה.לאב(ויצירתו)

שחףשחף,בןהיכן /תמה,שחפים

ברגע ,השיראבל .) 5<עמ'צורח"חי
הואגולמית,אבןאינוכברשנכתב,
כפוףעמודחוד"עליצוק""בסון
 /ניצב /כנפייםקפאו /בסער

האבןאם .>םש<היוצר" /פרוש·ידיים

בראשיתה,חיתה,הקודםשבשיר

הריליצירה,הפוסנציאליהחומר
השירהיאהאבןהפתיחה,בשירשכאן

למשהוכךתוךוהפךנכתב,שכבר
השירעתהלחיים.שייךאיננושכבר
ולמשוררו.לעצמואנדרסהאבן,הוא

היאהאבןשבהזובעייתיתמעגליות
שלההתולדהבעתובהוהסיבההמקור
הספר.שירירובאתמלוחעצמה,
גםהיא ,חומררקאינההשתליתהאבן
החומראתויוצרשרואהמיאומה

וגם ,) 7<עמ'עיניו"מתוךת ?;tנ~"אבן

שהיוצר~מהאו ,מהחומרשנ;צרהמ
בשירהשחורההאבן ,כךבחומר.רואה

ענק"דמעתהיאזהשםהנושא

ידי"בכףככאבמוחשית ...ראשית

החוסמתאבןגםהיאוהאבן .) 26(עמ'

לגלגלהניתןשלאעד ,הבאראת
גםוהיאהדברים,עומקעדולבוא
להזקוקהמעגלשחוני~ר~ש;תיי"אבן
גםוהיא ,ראשואתניח.להכדי

מעצםנוגסות"ש"אבניהתלולית
ללושמעפרי /בבשריייסבוע ,סבען

(עמ'בן" /לי /בדמותך /אותי /
היא ,משהאבן·אבןיותרועיתים .) 30

הרתה /רוחעםשוחקת"אבןרוח:

 /מעיניהח~י~רח /לרוחותלד
 .) 32<עמ'אקסוף

לעיתיםנראיתשתלשלהאבןשירת
היאמאודמהראךאימאז'יססית,

אתשמזכירבכיווןמתפתחת

אליוס.שלהאובייקסי"ה"קורלאסיב
ביןלסובייקס,האובייקסביןהיעמות
אם-לנפשהגוףביןלרוח,החומר
לכלשתלשלספרואתמלווה ,תרצו

מחשבה,באבןשמפיחוהואאורכו:

לראותאפשרזומבחינהחיים.כלומר

והחייםואתה ,אניוהיא ,אבןשהיא

קשובשתהיהמהכלבעצםוהשירה.
שהריתמצא,-בהלמצואונכון

 • " ...נתונהוהרשותקבוע"הכול

י• •לאופררות אייזןאסתר

פילוסופיתשירהשלפנינובשירה
פילוסופיהזואיןאךדבר.לכל

מהגשמיעצמההמנתקתצרופה

הואהיומיומי ,להפך .ומהיומיומי
מקייםמצידווזההרוחניאתהמזין

ש"הרתההאבןכמוהיומיומי.את

לרוח".ותלד
מוזכרת,האבןאיןשבהםבשיריםגם

ועם ,יומיומיכמעס ,חיתיאורמופיע

הקוראאתהמובילוציוריעדיןאזת
אלהאובייקסיבי"ה"קורלאסיבבדרך
ואלהכותב,שלוהמחשבההרוחהלך
"צפורהנפלאבשירכךשמעבר.מה

בחלודה,שמתחיל ,) 37<עמ'ערבית"
ומסתייםערביתצפוראלעובר

צפורבכי"רקהמרשימות"בשורות

השבמחלידברזל /:בנכ~ל,רפיוןעלי
שבו"ים"בשירגםכךעפרו."אל

דבריעלולאכייודעים"אינםהמים
מהם",ימלאלאכייודעיםשאינם /

צועדהספרמשיריבכמה ,) 12(עמ'

לקורלאסיב"מעבר"המשורר
הסימבוליזם.עדכמעסהאובייקסיבי

 /עצומות"עינינשמה:בשירכך
הדממה"/אתמדמות /אסומותאזני

הפרחאתשמזכירמה .) 54<עמ'
מלראמהשלהזרים"מכלה"נעדר

הרחקהרחקאותנומחזיראףואולי
לעולםלהגיעהמנסהאפלסוןאל

לחושים.שמעברהאידיאות
בהכרחהואכזאתשבשירההאני

מופיעאינומהשיריםבחלקמוצנע.
הואמופיע,הואשבהםובאלוכלל,
ממכלול:חלקאםכי ,העיקראינו
מ"תוךשמלקסזההוא ,היותרלכל

ליצורהשברים,אתוהאפר"העפר
וכמהאמצא"לאשברוש"אתכדםהמ

נותרהואשלםכמעסכברשהכד
בא"לאתיקונו"ועלמושלםבלתי
 ,) 55עמ'<מתוך

בכלל?והספרותהשירה?כךלאוהאם
פרוסססרח ,כךאםומדוע,והחיים?

אתושובשובולתקןלתקרןחייוכל
הזמן"בעקבות-האחתיצירתו

האבוד"?!

נקלסתשתלשלהאבןלסכם.קשה
קשה,שלמה,כאבןראשונהבקריאה
שישכאבן ,מכליותראוליכבדה,

יותר.לגלותכדיהבארמפילגוללה
בהחלסהזה(והספרחוזרותבקריאות

מתפרקתהזאתהאבןאותן>מחייב

שבצדפות,סוברת,אבניםלאוסף
שלמה,אבןלהיותושבותמתגבשות

יד
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הגואלתהוודקהבמחוז
רפאליצבי

ירופייבוכדיקטערניקרסובמניקולאי

ני'אהבורבותכהנשים

אחתלאאהבתיאניגם
לימדוניאופלכוחותכןעל

שכחה?כדיי"שלסבוא

גמראיןעדהשכרותלותיבל
הילולים!מורגלהעצבבם

מכרסמתעיניתולעת
כחולים?עליםהןהיוכמו

יעקבמרוסית:גן"'יחולשלדויויו"מתוךין'יסב<סוגיי
בסר)

שלהייחודיותהיצירותחת """י"""-
~~ 

ניקרסובאלכסייביץניקולאי ~-
• 11 > s טוב"למי ,> 1921 • 19ו

אודותעלאנטי·אפוסבחזקתהיאברוסיה"'
עלתוהההמשורראשרוהנדכאיםהחלכאים

גורלם.מראתלפניוכמסיחיםוהםקנקנם
והסרקסטית,השנונההפיקארסקית,הפואמה

איכרים,נוודים,קבוצתסביבסובבת

בנדודיהםהפוגשים-כלחסריצמיתים
יחפנים,רעב,מזימוזייקים-לצרהאחים

שירדואחוזהבעליואףמדולדליםכמרים
בדרכם,אותםשואליםגיבורינומנכסיהם.

היאהאחידהוהתשובה-ברוסיהטובלמי
אחד.לאף-

שלהזהבתוראלכמהיםהאחוזהבעלי
באריסיהם:רמהבידשלטוכאשרהאתמול'
בחייהם:טובאחדדברלמוזייקים,ובאשר
הגואלת.הוודקהבמחוזהטובהמשקה
שלהעממיהניבאתמחקההפואמהתחילת
שכוחותבעיירותירידיםובאיקרנותיושבי

רחבבפרולוגפותחתהיאברוסיה:אל
הדלפונים":ו"מחוזהרעב"מ"פלךיריעה
להקתהנוודיםשלבדרכםנקרתהוהנה

וודקה,דלילהםהביאהאשרציפורים
צמאונם.אתוירווהלבםאתשישמח
הוודקהדליהפואמה,סוףועדהפרקמאותו

כולם.מרקדיםסביבוברזל'צאןנכסהוא
שמים,יראיכצעירים,קשישיםאריסים,

שלבדיבוקאחוזיםכולםשררה,בעלי
המרה.הטיפה

מזרחביתוודקה,עםחנויותעשר"בכפר

הדיין",מארצותיינותמרתףואףאחד

המתוארברם,הפרקים.באחדככתוב

מעלאלאלי"ש,תהילהשיראיננוביצירה
אלאאיננוהוודקהנסבלבד.השטחפני

לחמוקמנתעלולוחםבוטהפוליטימסווה

פקידישלומגזרותיהםהצנזורהמציפורני
הצארית.הרשות

ניקרסובניקולאימצטרףהארבעיםבשנות
ומשתףבילינסקישלהספרותיהחוגאל

החברתייםהתיקוניםיוזמיעםפעולה
השיריםבאחדודוברולוב.כצירישבסקי

רעבכמוכהאפל."יוםכותב:הואהליריים
אלוה.בחסדלמותאכמהלחםנדבתהמבקש
אויביםורופאים,קרוביםמידיאבקשנו

וצנזורים.

בנירחמו'רוסיה!עמיהצילו'אזעק:בקול
חופשי>(תרגום " ...מולדתיארץ
ימימאזהגואלתהוודקהבמחוזוכך'

שיכורים.סובביםניקרסוב,

שמפניה,כוסותשתיאלמלאכיייתכן'
אקייביץיאקאקיגמעבחייו'שלראשונה
בדרךגונביםהיולאגול'גושלמ"האדרת"

שתוייםעתירתגלריההחדשה.אדרתואת
"בשפל"רוסיה:סיפוריאתמאכלסת
ציכוב,שלומחזותסיפוריםלגורקי'
שלחוליגן"שלב"ווידויושכרותואקסטזת

יסנין.סוגיי

כאיןהואכאן'הנזכרכלכינדמהברם,
מאתפטושקי""מוסקבהלעומתוכאפס
 ,) 1994-עובד<עםירופייבובדיקט

מןהואירופייב,ובדיקטשלהמונולוג
 .מעודישקראתיביותרהאפלותהסאטירות

לראשונההתפרסם"מוסקבה·פטושקי"
לאורשיצא"עמי"'הרוסיבכתב·העת

ן, 97ב·ןבישראל

עדלפרסוםהספרנאסרבברית-המועצות
לראשונהלאורשםויצאה"פרסטרויקה"ימי
בגילנפטר ,מועדשיכורירופייב, ,-1989ב

 .הגרוןסרטןממחלת 52
נילישלהנפלאבתרגומההדק,הספר

שלהמופתגומיתראתשמזכירמירסקי'
הנישאכרונית,שכרותאפוסהואשלונסקי'
 .לפסושקיממוסקבהבדרךברכבת,

מעיןהינןואחריתהראשיתההעלילה,
המתפלששיכורבחיימובילה""פרפסום

במשקאותהסתמיבמסעומצטיידהוא .בקיאו

כמישורתהמדרגותעלמתגלגללמכביר'
שבתחנות.המסבאהשולחנותוביןהרכבת

בית,בליבניכמוהו'שיכוריםפוגשהוא
הוודקה,חסדהואביניהםהמקשרשהדבק

אחרים.ומשקאותהאדוםהייןהשרי'

מגלגלעצמו'אתובדיקטמכנהכךוביציקה,

ירופייבונדיקס

מהםהשרתמלאכיעםוכןשיחה,עצמוםע
ואילו .שריבמציאתסיועמבקשהוא

למזנוןאותושולחיםהסוביםהמלאכים
שעליהלבחילה,מביאההשכרותהתחנה.

נוספים,משקאותבשתייתלהתגברניתן
חלילה.וחוזר

במעיןעצמועםלשוחחממשיךוביציקה,
אתמשטחובינתייםלשנייםמפוצלדיאלוג

אנרכיסטיתשהיאחייופילוסופיית
אתומגדףמחרףהואואנטי·בולשביסטית.

אתהסובייטי'המשטראתבראשית,סדרי

האומותשלהמוסדותמלין'הקר"קדושת"
סוסליס-יוייםומשסריםהמאוחדות
הם.באשרודמוקרטיים

משמשיםוהמייגעת,הארוכהבנסיעה

מבעדכאשרבערבוביה,ודמיוןמציאות

מבצבץשיכורים,שבעגתהאינסופי'למלל
שכאילוהגיגיו'אניגמטי.משהולעיתים
השכלתואתמשקפיםלריק,נפלטים
נשאינומיןמערביםהםאםגםהגבוהה,

מינו.

אתוביציקהמעלהבדיוניות,הזיותתוךכך'
ללורדמאנפרדשלהרומנטיתדמותו
הנקםאלילות-שהאריניותבעודביירון'

ושוב.רצואסביבוסובבות-המיתולוגיות
סופני'שכרותמצב-סרמנס"כב"דליריום

10 
 178גליון



בהקיץ:בלההחלומותלפניומופיעים
מגיחיםהלב,מןמסתלקת"כשהשכרות

ליהיהאםמתנודדת.והתודעההפחדים
מתפרקהייתילאבטחמשקה,עתה

שאניעלירואיםלא ...ככהומתפורר
ביזאריבאורחמבולבלות,במליםמפורק?"
חושפניוידויבמעיןוביציקהפונה ,כמנהגו

היגוןתחושתאףעלהקדוש.לפטרוס
הדעת,כבחסהמשופע,הסיפור ,והאובדן

בכיכאותוומרגשת,צרופהליריתבנימה
אתאומנםהמאבד-בגילופיןהשרוישל

נשמעתלמלמולומבעדאך-השפויהזהותו
 .בדידותושירת
שהואלאלבכות.כדילומתבודדאדם"הנה
הואבוכה,כשאדםאלאמלכתחילה,בודד
וטובלדמעותיו.עדיםשיהיורוצהלאפשוט
שאיןמיגוןיותרנעלהמהשהריעושה,הוא
 " ...ניחומיםלו

ממוסקבההתלאותומלאתהארוכהבדרך
שלהשיכוריםייסורינוכחעברנו ,לפטושקי
קמעהלהתעכבעודיכולנוירופייב.ובדיקט

ואוליבולגאקובשלממוסקבה""שטןאצל
שלהמשטרנגדהתרסותיואצלאף

זעקתולמשמעאףואולי ,זושצינקו
היריעהאךמאיקובסקי;שלהפוטוריסטית

קצרה.

אינםוביציקה,שלשיחתובניהמלאכים,
כי ,ייתכןוילקה.שלהמרחפיםהמלאכים

איליהשל ,רויטשואנץלאזיקשלמלאכיוהם
-שואנץ-לשמושהוסיףלמרותארנבורג.

לאזיקגורש(אדום>,רויטהקידומתאת
אנטי·סטליניסטית!אנחהבשלמברה"מ
על·ידיומוכהמבוזהגוסס,הואכאשר

המערביהכותללידעברים,שוטרים
יוהזיותבסולםועוליםיורדים ,המקודש
אתיחזיראשרעדהשרת,מלאכיהסופניות

 .לאלוהיונפשו
ואלירופייבובדיקטאל ,לעניינינונשובאך

 ,זוריןהמבקר .פטושקי""מוסקבהספרו
בניתגובתאתמתארבמובאות,כרשום

שלהפולחןספרזההיהעבורםלספר:דורו
איוואןבחייאחדש"יוםכשם soה·שנות

בשנותהיהסולז'ניציןשלדניסוביז"
השישים.

שאיננהלפטושקיהגיעלאכנראה,וביציקה,
אין ,לפטושקיפיקטיבית.אידיאהאלא

כשערינעוליםשעריהלעולם;מגיעים
אתמקיפים ,וכ:ב"משפט"קפקא.אצלהטירה

אתלהטיחהתחיל"אחדבריונים:וביציקה
שאבריהרגשתיהקרמלין.בחומתראשי

הפניםעלהזורםהדםמכאבמתפוצצים
 ".הצווארוןולתוך
מחזיר ,שבווהחבויהגלויעלהשכרותלהג
בתיםלשני ,חוליגן"של"וידויואלאותי
כסדרםשלאמביא(שאניהשיריםמאחד

הכרונולוגי>:

עוד-אחמולקצתקצתעצמי"על
גג.באיןנידחכלבעלגם

עוד-אתמולהזאתהדרך
לפונדק.אותיהובילה

תריבו?!זהמהעלשדים,בני
אדץ·דוסי?בןהאינני

הקריבמאתנואישכל
כוסית".בעבודמכנסיואת

בסר>יעקב(מרוסית:

בעבורמכרמכנסיואתרקלאניצ'קה, iו
מדרגותבחדרוחייו;נפשואתגםכוסית.

מרע,כשכיבנים,לאניםוביציקהנותר ,זר
התהומית;בבדידותו

מהבמדרגות!עוליםהםמרום!"מלאכי
למות,לאכדי ,עכשיואעשהמהאעשה?

מלאכים!"
עלבעלותםשצחקוכשם ,צחקווהמלאכים

רויטשואנץלאזיקשלייסוריונוכחהסולם,
המקודש.הכותלליד
המלאכיםאוליבריונים,תקעור·כך nוא

שלבגרונומרצעשליחיהם,אוליצעמם,
שלהגרוןסרטןלמחלת(רמזוביציקה

להאחזהואלושנותרוכלהמחבר>,
השיכורים;בתפילת ,שלובפנטסמגוריה

התפללהואשאף ,מאלוהיורחמיםבקשת
למה ,אלילבוראו:הצלבעלבשעתו
 •עזבתני!

לאופךרות

הקריאהאחרי •עץ,סרק

ז Q?t~.ןהסע.ץ
שדשיואתמכה

א;נ:יי;ך;ת nS ה~;;וi .1~~יא
~י~~:וףנ:יים ח~,~ י~~

ר~ה~ה;ם~~מי

ס:ה~זהסע.ץ

לה~ךת g ~ס:ינ:יי~~ךת
נ;ספיםנ;פים

9i ה:~~ ·ל,יס 

~זהסע.ץ

ס:ה
ז t ר~~ !; 1~ג

ים.המתשלאתה
ז:ייר;ת 9 ~ 6 ·~~לים~ל

~ה qס~זאת .םי~~
שנכרתה

ז:יו.יס~~ה ; 1~יג~ג
פריחה

~ה rל.י 1ר q i ר~~
ע;קןת ה:~ 1~ד

ת w ד~~םרי~י 7 ~ t ב..... 

~~די~ה

 א~~לי wים ry~לה;
~י 7ם~י lו ~.ע

 יןv~~~י 1~א 7~רעי~ל;ן
~~ל~יםמק ?V ~ןקי~י
נה 1ךא:,אהבתישל

 Tה j ;ב~~ךי~י~•~

~יע wז~~~קס

 ,המסע"כבד"בלבןלאופורותשלשיריהספר
 .צ'ריקוברבהוצאת ,אלובימיםאורלראותעתיד
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ןז
1 ~ ~ 

, ' lf 'הרוסיתשלהתפתחותןרכי  .השינויבתכליתהןשונותוהעברית·ד- , .
סבעית:בצורההתפתחההרוסית

הרוסיתהלשוןהתפצלה-14הבמאה
אוקראיניתרוסית,לשוגות:לשלושהעתיקה

רצופההתפתחותקיימתומאזוביילורוסית,
השניםמאותשבעבמשךהרוסיתשל

אשר .כאחדוספרותדיבורכלשוןהאחרונות
כידוע,היא,מדוברתכשפההרילעברית,

בלבד.שניםמאהלפנילתחיהשבה
שלההיסטוריבגורלןהניכרהשינויאףעל

 ,שלהןהלשוניבמבנהוגםוהעבריתהרוסית
משתרעיםלעבריתמרוסיתהתרגוםתולדות

שלשירומתרגוםלמדי:ארוכהתקופהלע
 ,נהגודעהרוסיוההיסטוריוןהסופר

העבריהסופרבידיאהבה""עלקאראמזין
פרחי"ספר<בקובץגוסלובראברהםוהיירי

ועד ) 1837פולין,יוזפוב,האביב",
ירופייב ,,מאתפטושקי"ל"מוסקבה

מתרגום :> 1994 (מירסקינילישלבתרגומה
ושבעחמישיםמאהעברוקאראמזיןשלשירו

שנים.

הפעילותאתסיכםלאעדייןאיש
מאמריםנכתבוהזאת.הגדולההתרבותית

בלב.דבודדים
תמידמהווהכלשהישפהשלניביםתרגום
משום ,ניכרקושילפעמיםמסוים,קושי

פיגורסיביים,הםרביםכבוליםשצירופים
גווןבעלילעתים ,ריגושיעומסבעלי

ברוסיתזאתעםיחד .כרתי·תרלאומי
שהםגדולדיניביםמספרישובעברית

חופפיםהםכלומרמוחלטים,אקוויוולנטים
בהרכבםגםובמשמעםגםזהאתזה

 :למשל .הלקסיקלי

אפיובזיעת . 1

במדברקוראקול . 2

הקודשיםקודש . 3

 .דייסiובישל . 4
עורופשט . 5

בעינייםחושךלוגעשה . 6

v pote lica 1 

glas vopijuscevo 
v pustyne 
sviataja sviatyx 
zavaril ka~u 
sdiral ~kuru 
v glazax 
potemnelo 
vzial byka 7 . בקרניוהשוראתתפס

za roga 
 lebedinaja pesniaהברבורשירת . 8

בשתיהאלההמוחלטיםהאקוויוולנטים
השפעהשלתוצאההםהשפות
בתקופותהדדית·תרבותיתלשונית

שונות:היסטוריות

הרוסיתעלהמקראניביהשפעתא.
שלברוסיתיש :> 3 • 1(הדוגמאותהמודרנית

גומי(תרבבואותעשריםממאהלמעלהימינו
כאלה.קאלקים>שאילה,

סלאבייםכבוליםצירופיםחדירתב.
לאמצעעדשעברההמאהמסוףלעברית

לעתיםהנוכחית,המאהשלהחמישיםשנות
 :> 6-4(הדוגמאותהיידישבאמצעותקרובות
 500 • 400כ·ישנםהמודרניתבעברית

עםלט,לחנסע
שלוחמיהם -

או

מכניסאתהתבן

לעפריים?
גורייוסף

לעבריתרוסייםניביםגרםתרעל

זה.מסוגבבואות

"בינלאומיות"בבואותשלהיווצרותםג.
 , 7(דוגמאותבעולםרבותבשפותהרווחות

8 (. 

תרגומיםשגישלכמעטהבו·זמניתהופעתם
סורגגייבאיורןמאתובנים"ר'אבותחדשים

שימשה 2הישגיםהתרגומיםלשניבנוסף-
אתלצמצםכדיזה.מאמרלכתיבתעילהלי

בתרגוםבעיקרהתמקדתילבדיקההחומר
צירוףהואשלנולצורךהאידיוםאידיומים.

שלפונקציהאיננוהכוללשמשמעוכבול
הפחת'מןלדוגמה, .מרכיביומשמעיסכום
לצרה:'מצרהמשמעוהפח'אל

בעתמתרגםבפניהעומדותהמשימות

הן:מסובכותלעבריתרוסיאידיוםהעתקת
דאוגל ,סיהסמגתוכנואתלהעבירעליו

אדקוואסיתתהיהיתהסגגונשרמתו

הצורךובעתציוריותואתלשקףבעברית,
לשםית.כרת·תרהלאומיתסגוליותואת-
עלועבריתרוסיתלדעתהמתרגםעלכך

ואתהעמיםשגיתולדותאתלהכיר ,בוריין
תרבותם.

בהעברתהעיקרייםהפגמיםהםמה

יכולמה ?לעבריתהרוסייםהאידיומים
מתחיל?מתרגםמהםללמוד

המילוניתבמשמעותאי·חתאמחא.
היאכזאתלאי·התאמההעיקריתהסיבה

על·ידיהרוסיהאידיוםשלפירושואי·ידיעת
אתלחלקאפשרכלליבאופןהמתרגם.

לשלושמרוסיתהעברייםמתרגמיםה
באימפריהעודשנולדואנשיםא.קבוצות:
התחנכוועוד),ליסה ,פולין(רוסיה,הרוסית

ב.לא"י:והגיעוהרוסיתהתרבותברכיעל
בישראלהרוסיתהלשוןאתשרכשואנשים
למדינתשהגיעואגשיםג.המיעוט>:<אלה

אתכאןסיימו ,תיכון·ספרביתבגילישראל
האוניברסיטה.ואתהספרבית

בדרךהןהרוסייםהניסוייםבהבנתהטעויות

הראשונות.הקבוצותשתינציגיאצלכלל
כל'בלעלא- lovil na sloveלמשל:
 .וקו"מאר"תפוזיאקסיוגוב. 'ו(דיבור'
'גילהאםכי ,) 61עמ' , 1965פלג,ח'תרגם

 delal boltyjeפלוני':בדבריסתירות
glaza -קוזנצוב. 'א(נבוך''היהלא
 , 1968אבן·שושן,שלמהתרגםיאד","באבי

פיו':פערותהה,'עמדאםכי ,) 16עמ'

maxnul rukoj -בביטול'יד'הגיףלא
 ) 132עמ'ובנים",ר'אבותארדשל(תרגומו

לרומןמירסקי(תרגוםביאוש'ידו'נופףולא
 u'נואש':'התייאש,אםכי ,) 134עמ'זה,

nevo guba ne dura -ידוסומן'לאלא
 ,) 42עמ'זה,לדומןמידסקי(תרגוםבצלחת'

משובח:סוב,טעםלו'ישאםכי
האחרותוהדוגמאותהאחרונההדוגמה

המטרהבלשוןאיןשאם ,כךעלמצביעות
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אתלתרגםצריך ,חליפיאוחופףאידיום
אוחופשימליםבצירוףהמקוריהאידיום
בודדת.במלה

הסגנוןברמתאי·התאמהב.

בצדלהתחשבצריךאדקוואסיתרגום
בתרגומיםהמקור.לשוןשלהסגנוני

הולכיםזהבתחוםהליקוייםהעכשוויים
בנסיההפגמיםהתבטאודורלפניופוחתים.
תקניאו·תקניתתרוסיאידיוםלהעתיק

סגנונימרובדעבריתמקבילהבאמצעות
יותר:גבוה

)' svernut' seju (komu-nibud -לא
"בעירנקראסוב/ 'ו( ··•הראש,את'למלוק
 ,) 58עמ' , 1955 ,וניסערי'תרגם :מכורה"

 roga imלחתיכות':'לקרועאםכי
oblomajem -לעול'צווארם'נכניסלא

צ'תרגם :ז'יוואגו""דוקטורפססרנק; 'ב(

אותם','נשבוראםכי ,) 1969 ,ארד

אדקוואסיתסגנוניתמקבילהבמציאתהקושי
סגנוניתשמבחינההעובדה,מןנובעת

הרבהצורהפושטתהישראליתהעברית
ברוסיתועוד:הרוסית.הלשוןמןמהריותר

לרמהשייכיםהארכאייםהאידיומים
בעבריתזאתלעומתהעל-תקנית:

הקלאסיתהעבריתשללמקורותההיצמדות
עולותבהכרהאינןגבוהה"סגנוןו"רמת
אחד.בקנה

בהעתקתמיותרתמילוליותג.
האיריום

מבחינה(אוהאידיוםשלמילוליתרגום
פריהואתרגום·שאילה>בבואה,בלשנית:

חד·פעמי'עבריביטויהמתרגם,שליצירתו
שבמשךפוטנציאליניסויזאתעםיחדאך

שלאינטגרלילחלקלהפוךעשויהזמן
כזהלשוןשצירוףכדי .העבריהדיבור
להקפידצריךהמתרגם ,הכלללנחלתיהפוך

להיותהעברית,הלשוןשלהנורמותעל
תרגומי.וטאקטלשוניחושבעל

שלהמילולילתרגוםפושקיןא'לעגבזמנו
בפי entre chien et loupהצרפתיהניסוי

הלשוןברכיעל(שהתחנכוהרוסיםהאצילים
זהביטוישלפירושוותרבותה).הצרפתית

ברוסיתהשמשות','בין ,הערביים,'ביןהוא

sumerki . אונגין""יבגנימתוךקסעהנה

לעבריתתרגומוולידו ) 4.7בית , 4(פרק
שלונסקי:א'בידי
 Lubliu ja 3בשיח·בלערעיםאוהב

druzeskije vraki 
 druzeskij bokal 1רבהידידותשלוכוס
vina 
 ,to ~ Poroju tojנקבעשםלההיוםבשעת

nazvana 
 Pora meiלה,יאהכיכין·זאכ·לכלכ,

, volka i sobaki 
 A pocemu, neמבין.אינימה?שוםעל
. "· . VIZU Ja 

לא pora mez volka i sobakiהאידיום

ברוסית.השתרש

 do svad' byההיתוליהרוסיהאידיום
zafiviot בדרךהצרהדאגה,'אלפירושו>

זהאידיוםבמהרה',תחלוףרצינית>לאכלל
מילולית:(כמעס>החדשהלעבריתמועתק

א'גםגםתרוכךיעבור',זההחתונה'עד

החתונהיום'עדמסוים:בשינוישלונסקי,
 .ולילות""ימיםב:סימונו 'ק(לאיתנו'יחזור
 ~) 306עמ' , 1945

בצורהמעתיקיםהמתרגמיםלפעמיםאבל
 ,חליפיאידיוםלושישרוסיאידיוםמילולית
תורגם krajem uxaבעברית:מוכןאידיום

מופלא"'"קיזפ~דין: 'ק(אוזנו''בקצה
 ) 292עמ' , 1953בן·אברהם,ח'גרםתר

אוזן''בחציאדקוואסיאידיוםשקייםבשעה

תמונה).אותה(כמעט

שקיפותבחוסרלפעמיםלוקהמילוליגרםתר
לקורא:מובןאינוכי ,פסולוהואסמנטית

paxnet kerosinom -אתהריח'הואלא
נ'תרגם :"המהפנט"סרץ: 'א(באוויר'הנפט

שרפה'ריחאםכי ,) 118עמ' , 1966 ,מן

סכנה.'בחובוסמן'המצבבאפו',עלה
רוסייםאידיומיםשלמיותרתמילוליות
ל"אבותארדצ'שלגומרבתרבולטת
 ,מירסקילתרגומיתרגומואתנשווה .ובנים"
מןלהינתקחוששתאינהלארדבניגודאשר

וגםבעבריתלמצואמסוגלתוהיאהמקור
ונועזותציוריותעבריותמקבילותליצור
מדויקות:זאתעםויחד

bozja korovka 
יודעשאינומזיק,בלתישקס,אדם[על

זכויותיו]עללעמוד
 ) 148<עמ'רבנומשהפרתארד:

 ) 161<עמ'תמהכבשהמירסקי:

zarasti moxom 
 ) obrasti moxomאומרים<עתה

להתקדם]לא[לפגר'
 ) 114<עמ'טחב<עלי)יצמחשלאארד:

 ) 115<עמ'השמריםעללשקוטלאמירסקי:

pet' Lazaria 
הגורלעלולהתלונןמסכןפני[להעמיד

המר]

המסכןןך_ערפנילהעמידארד:
פזמוני·מסכנותלפזםמירסקי:

toj svet יוbo 
הגבוהה][החברה

 ) 187(עמ'הגדולהעולםארד:

ההדוריםהטרקליניםמירסקי:

babu;ka nadvoje skazala 
אחרת]אוכךיהיהזהאםידועלא[עדיין
 ) 54<עמ'כן·ולאניחשהסבתהארד:

 .) 54<עמ'לשוטיםניתנההנבואהמירסקי:

יותר"מרוויחות"מירסקישלבחירותיה
 ,כאןמובאותשהןכפיולאבקונטקסט,

המשפט.מןבמנותק

סורגנייבאיורן

איריומיםבהעתקתפגמים .י
תרבותייםלאומיים·

אלמנטיםהמכיליםומיםאידי
שלייחודואתמשקפיםלאומיים-תרבותיים

סגולותיואתלשון'אותההדוברהעם
האידיום ,למשלונו',האתניותההיסטוריות,

<מילולית: i xlebat ~~ laptem 'הרוסי
שמשמעובנעל-לכש),חמיצת·כרובלאכול

נעלישםמכיל ,'ובורותעוניחיי'לחיות
ושםהעברמןטיפוסיותרוסיותאיכרים

 propisat' i!icuהאידיוםלאומי.רוסימאכל
תמה),בכתיבה"איז'יצה"לכתוב(מילולית:
שמהאתמכיל'העניש', ,'הקלז:;'שמשמעו

 ,הקיריליבאלפביתהאחרונההאותשל
המושג .-18הבמאההשימושמןשהוצאה

בשפע',בומצוישהואלמקום,דבר'להביא
המשקפיםבאידיומיםובעבריתברוסיתמובע

אלה:שפותדוברישלעברםאת
jezdil v Tulu so svoim samovarom 

לעפריים?מכניסאתהתבן
 to carry coals toבאנגלית:השווה

Newcastle 
בשתיכךמובעמאוד'הרחוק'בעברהמושג

השפות:

 pri care Goroxeמתושלחבימי
 > 4גורוךהצארבתקופת(מילולית:
האידיוםמופיעז'יוואגו"ב"דוקטור

kazanskaja sirota :היתום<מילולית
מעתיקארדצ'והמתרגםפעמיים,מקאזאן>

 ) 168<עמ'עלוב''יתוםאופנים:בשניאותו

תולדות ,) 329<עמ'חושם'פנין·•העמיד
ממלכתבכיבושקשוריםהזההרוסיהאידיום
-1552בהאיוםאיורןהצארבידיקאזאן

(ראשימסכן'פנימעמיד ,'מתחסדומשמעו

שאיןענייםפניהעמידומקאזאןהטטרים

שניהכבדים).המסיםאתלשלםכסףלהם
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מבחינתנכוניםאינםארדשלתרגומיו
<על·פיחושםהסמנטי:המסרשלההעברה

הואעממית>באגדהמופלגשוסהשלשמו
מלבדיוצלח.לאולשוטהלכסלןגנאיכינוי
"חושם"היהודי·עממיבכינויהשימושזאת,

ז'יוואגו"ב"דוקסורהרוסיתהדמותשלבפיו
 ...האוזןאתקצתצורם
 jezdil v Tulu so svoimתרגוםבדברומה

samovarom ·וpri care Goroxe ?לעברית
סעםלושישומתרגםבקונסקסס,תלויהכול

לנהוג.כיצדיידעלשוניוחושספרותי
נייסרלייםרוסייםשאידיומיםגםקורה

עברייםאידיומיםבאמצעותמתורגמים

 xot 'מתרגםנסקי.שלולאומיים-תרבותיים.
glaz vykoli :אתתנקראפילו<מילולית

בצירוףואפלה','חושךשמשמעוהעין>
 :ולילות""ימיםסימונוב: 'ק(מצרים''חושך
 .) 175עמ' , 1945

משימושבתרגומיונרתעאינושלונסקי
אחריםשגוריםובצירופיםבאידיומים

 .היהודיוהפולקלורבדתהתרמןהלקוחים
בתרגום ,היתרבין ,זונסיהגילהונסקישל

הטובלטעמוהודותאולםאונייגין"."יבגני
אתסילףולאהסאהאתשלונסקיהגדישלא

עליתר .הרומןגיבורישלהרוסיתדמותם
עבריותלשוןנעותמסבאמצעות ,כך

תחושתלהשיגשלונסקיהצליחמובהקות
·אמוציונלית.סגנוניתאמינות
ולבסקילאדיךשלמצבותיהםעללדוגמה,
הלשון:בזוכתובותמופיעות

, nik, Dmitrij Larin ~ Smirenny gre 
, Gospodnij rab i brigadir 
. Pod kamnen sim vkusajet mir 

תרגם:ושלונסקי
 ,לדיןומיסוישפל-ברךנחפה

ועבד·אלהים,אלוף
חייםבצרורצרורהנפשו

לו).בית , 2(פרק
ועוד:

... Vladimir Lenskij zdes' Iefit 
שלונסקי:

 ...ז"ללבסקיולזימיונחפה
 .) 6בית , 7<פרק

אלה,קטעיםבשניטבועהפושקיניתאירוניה
גביעלהטיפוסיהיהודיהנוסחובעזרת
לבטאשלונסקיהצליחוז"ל>(תנצב"המצבה

העברית.-המטרהבלשוןגםזואירוניה

קשהאידיומים,בתרגוםדןזהמאמרכיאם

עלולוזה,מולזהלהעמידולאלהתאפק
שלהתרגומיםארבעתאתהמזלג,קצה

בידישנעשולסורגנייב,ובנים""אבות
 ,)'פבקיצור(הלאה-1918בפוזננסקימנחם
בידי ,)'ע<בקיצור-1960בעדינייעקבבידי

 • 1994ב· )'מ(מירסקיונילי )'א(ארדצבי

אתלבדיקהלקחתישרירותיבאופן
 • 20פרק"עגול",שמספרופרקשלההתחלה

וצירופימלים 4משםבחרתיהשוואהלצורך
מלים:

פושקיןאלכסנדר

tarantas 
 :'מטרנטס, :'אצב,עגלת :'עעגלה, :'פ

מביאארד ) 9<עמ'הראשוןבפרקעגלה.
זהמהמסבירהואשבהשולייםהערת
הזההדברונו'),מחרפה(כרכרהטרנטס

לאורךזהבמונחלהשתמשאפשרותלונותן
שלבמילונומופיעהצב''עגלתהרומן.

דבראומראינוזהמונחאבל ,אבן·שושן
כיטוב,לאגםעגלהסתם .זמננובןלקורא

עדיפהנוסעים.להעברתמיועדהטאראנטאס
ארד.שלבחירתוכולןעל

vojennyj siurtuk 
מקטורן :'א ,צבאיזיג :'ע ,צבאיסורדוק :'פ

מ·באסורדוט .צבאימקטורן :'מ ,צבאי

siurtuk ברורמהצרפתית.שאלהשהרוסית
מצוייםזיגולאסורדוטלאשבימינו
שגור:אינוצבאימקטורןגםאבלבשימוש.

 .צבאימעילמוטב

! ax 
מערכתאח. :'מ ,הר :'אאח, :'ע ,אוי :'פ

טרםביתהמודרבעבריתהקריאהמלות
בנוסףהאחידות.חוסרומכאןהתגבשה,

 ,אבוי ,הוי ,(אויהמקורותמןהקריאהלמלות
אףף,החדשהבעבריתהופיעוועוד>ח $lח, $lף

 ,ועודאיכסאף~אף,יף,~לה·~לה,פף,
 axה·התת·תקני.לרובדברובןהשייכות
 nה·אשמחה.פליאה,מביעההרוסית

;שזאתמלבדצער.כנראההביעההמקראית
זאתבכל . brotherבמשמעותחרמוניםלה

אבלהאחרות.על ,לדעתיעדיפה,זאתמלה
לאפריםיוליה" ,("הרהר?לאמדוע
 .) ...קישון

v . 
sarknul nogסJ 

 :'א ,ברגלושפשף :'ע ,ברגלומלל :'פ
 :'מהפגישה,בנימוסיכמקובל ,ברגלורשרש
מצייןהזההצירוףבריצפה.רגלואתשיפשף
במאהברוסיהנהוגהשחיתה ,נימוסיןפעולת

בזמןבעקבעקבהקשתשל ,לכןוקודם-19ה
להאולוקדים ,מישהו/מישהישמברכים

(במקרא>ברגלו''מללגברים!).על-ידי<רק
לאברגלו:חיכךשפשף,אחר:שממעו
ברגלו>(אורגלואת'שפשףגםמתאים

זה,במקרהארדתרגוםשליתרונוברצפה'.
מובנתשלאהזאתלפעולההסברלוישש
אולי:עדיףמפריעה."רשרש"אבל ,לזר

 .-לברכתואתלהביעבעקבעקבהקיש

בתרגוםעיקרייםפגמיםארבעהסקרנו ,ובכן

אי-התאמהלעברית:רוסייםאידיומים
ברמתאי-התאמההמילונית,במשמעות

בהעתקתמיותרתמילוליות ,הסגנון
אידיומיםבהעתקתפגמיםהאידיום,

·תרבותיים.לאומיים
תרגוםביןמסויםהבדלהיהדו,-לפני

לעבריתהקלאסיתהרוסיתהספרות
מרוסיתמתרגמיםשהרבהבשעהולאנגלית:
שלהילדות"מ"מחלתעדייןסבלולאנגלית
נברהגיעמלים,שלברמהמספקתאי·הבנה
גבוההלמדרגהלעבריתמרוסיתהתרגום

בענייניכברהתלבטוהמתרגמיםיותר:
של<האספקטיםדקדוקבבעיות ,סגנון
בעברית,וחיבההקסבההבעת ,הרוסיהפועל
לקסיקליותובבעיותועוד>תחבירייםמבנים

מטפורות,~חסרים,<תרגוםספציפיות

אומלהשלהבנהחוסרעתהועוד).הסלנג
הואלעבריתמתרגמיםמצדרוסיצירוף

מיאתכברישהשם,(ברוךנדירבדרך·כלל
מסוימיםליקוייםעל·אף .) ...בסביבהלשאול

יהיו?),(ותמידבתרגוםתמידשהיו-

לעבריתמרוסיתאחדיםפרוזהמתרגמי
סגנונואתהעיקר:אתלהביעמסוגלים
את ,הספרותיייחודואת ,המחברשלהאישי

 •יצירתו.שלהפנימיהריתמוס

חערות

מובאיםהרוסייםוהניסוייםהמיליםוהלאהכאן .ן
לסיני.בתעתיק

מנחםתרגם :ובנים""אבותסורגניב:א.ס. . 2

תרע"ס; ,יפו ,פוזננסקי

יעקבמרוסית ;ובנים""אבותסורגנייב:א.ס.

 ; 1960לעםמעריב ,עדיני

צבימרוסית :ובנים""אבותסורגניב:אי.ס.

 ; 1994לאורהוצאהדביר ,ארד

מרוסית: :ובנים""אבותסורגנייב:איוואן

 ; 1994החדשההספדיה ,רסקימינילי

הרוסית,בספרותובנים""אבותשלמקומולע
ראה:לעבריתתרגומועלומקצתדמויותיו;ל

 ,) 29,4,94אחרונות"("ידיעותבר·יוסףחמוטל

 ,) 3,6.94("הארץ"ברונובסקייורם

"שיח·בלעייבאמצעות vrakiהמלהתרגום . 3
המצאות,לסיפורי-בדים,הכוונהמתאים;אינו

 ...בילוף
הרוסי.מהפולקלורדמות . 4
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י~יל~צאדי p: .ךד? iמ~ןם: ~ף;~

~ !J ,תן~~א;~ים. 
דה. ry ?l] ~ o/qסרף~ןיר ry ~~ה
נסיכהשלהחניכהספףרזהף

 .ה~ wquה, Tס~ד~~ת;ת· i ~ 7-:כול~ה
~נרים? uא;~ים ory ,י;~רד~ים~י

!Jry ,י~ים~u נרים~:P נכגף.~י~םדר~

י~ה Q ~ג'ףלי:~הל /oר;~ה qס~ע,נ:יה 9ה;
1921 • 1994 

 .@לי~י@רד·ריק;~~אי u~ע,לה,ךב:ת ry ;ס~נ:יה
רףח;ת ryל /oי~ה Q ~ ה~~-ג'ףליס~נ:יה 73~ת

צעירהאם 73ב·ואני

;, i, ןןת~w ~י. : • T 

בקולנוע:קולותא.
סרבי;ן ry ~ 9~ף~לצ;ת, .1:לא 7קט, /o ~~נףצ;~יםלעים 9

אלמותכבניח:,יםואנחנףהמותמכהי;םכל

 .ןחףד ה~_ ry :_:ל ciciרףד n7~ה. ry ~'לי ./i.Soר~ט 9נכר~יז

 ר~· wryידת ry ~~בהעםם 7ט;קה; f ז~ך~;יזק~ןז:ו 19 3-7 ~~סיג~זדב ך~"ב.
q ךז:וי~o/ry .7א;~פףרי;ם~ךב~דיתo/ נכ ,;נ;ן 7"ג~o לתo/. לגry רי~

לי, 9~ך~ת;ךז:וי /oך~~דז:ריקדח,ס:ה
ך ry.37ר ry7שףב~י 7 ':כ /o~ין~ןדי~ןדש 1973 ז~~

ךל~ןת,י oל~ה 9ש'ף q ,ב;~סעם~מ;ךד ry7ף~דנ~ם ry7דרי 1
ry נרo תל~ת;בלז:וי~ry קפףרtל~ry ן~wry ~י. 

 ::ןאזה.@ה reryרי q ~ ף~~ ~ל~~י o/ry~בק.ר
הת;דעה.למרכזח,ש;תגיח;תמגיחהףא
u ז~w ,ם·;~~~לח~ת~ת ·נ;לS פףרי~T :ם
ry .לי~. ry ~~י o/ ר~~~~-לי o דר:ל~~

בשףב",שףבtקפףר ry~ת~ר Q7 ת;ל~~ י~~

ליבוביץ:פדופ'ג.
ibeles חAnnos ho של;שאחראים,אנחנףהכפףריםי;םלמלחמת
לגף,ציע'ה Tבפר~ש-,-ם;לשהציע-לגףאת":סא'דהמלחמהלפנישנים
 ת~~ר~~ •ת~~~~:~א;נ:יה ל;~ ~ה~~ ~ ry~ן Tל.ק ~ 9 ~דק~ם • ifיל;ם

o/ די~ת~ז~ד~ה~~: r ד~ל, ry דריt הo/ ךא;ת; •יזקי~ 9~ל~ם~יז
ד:ן'ה /oמ ,תי~יקt?~!.ר~רןמףתס:ה~ה /o;א;נ:יהר /o ~~ןם
;ליל;ם /o~לל;ם /o;לייר w ·~אךם /o~ע,דיףהףא /o~~ירףש י~~

o/ אךם~· w ,א;~ךת,זאתירo/ די~ת~: r ה~~י~ד~ל ~ f ~-~~ת 
~ o/ ,נף~ים.~ןאל;ם~~Annos horribeles ריט 19כ~יןryo/ חףד 7:ף:ה~לר

מלחמהנא;תהשגהרגףףבנינףאחינףאלפילחף.דיהיהוהח:,ל
 • : t " T : '.' '.' '.' : T T Tד:ז T-ףמ~הג;ןןהדי'~~•חף T ~ך~

 , [l~תף~י /o ~~שףט,ךה,.

גורי:חיים .,

ibil dictu חHo נ;ךאu7 ב;ך;ר~~ירה ל;~ ,~ידry יר~ry ן~ר~כ;ן~
o/:P ןא;דרלאך;ש,לא 7~ידח;ךרך' .1: ;,סך;ש~:p ,רףנ:יה

 • ry~לי~ס t2 ~לאןקית ry~~ילף
ואחי;תיה.הרףחשללפ;אמהא;פציהבלימינימליסטי'שיר
-fryל~ת;:ךלא~ל;ת f •א;ל vfללא l] נi ק~הן~T ד;:~ן•ה i ל'.' t T 

י;נה,עירשירילכת;באפשראי ם;,:ה
 ,ת~ /o ~~ תף,:~;ק~נכ~יד~ך T~לח, ry~ןינ;~ד•יק~תר:•~~ן~ןלא
~אד.ה 9 :ח;רה, f ה~~ ,;עה Jry ,גףךיל /oר;ן q ~@ר g ~~ה /oל~י
ףמאפירה.ה;לכתלמחצה,חרבהאחרים,אל;היםע;בךתנירףת.כמ;

 T •-:- ''. ''.ןרה, ?i •פ:ף~ה qל •~-ש~ ry ~ 9 ~ ry i-i ~~לף'ש ''.ז,י~ Qדקפה:ש.ן

פף~ה qרקז;י;ן~ת, י~~פף~ה, qדקז;
:נכלףגףר 9uף;~ן~ט~~י~יםו.:ךכו~~חורים:ב;אושוב

בילבי).(אוםילדים.סופדתלינדגדןאסטדידה.
ד~ים o/ ~~ t2רים 1פ Qע. wף;ךד o ~~ ,תר.~;ףע w ~~~םלע,ס;קש;ש ry ~לא

ס~~~אףת,~ת ry~דרי q ~ ,םי~~ qry ·נ;ת f ~ .םי~~~ל ~י~: ~;נ 7ק; ryך
;נ;ן t~~ Qקפףךים ק~~ ry7 ש~. /o;ךסף

ל.~לי·ף~~ח;ןחזףקים~למן~ש~תךל~ים;ריםס~חים ת;,;~
ךל~ןת.ד oל~ה~לי~תשףב ת~· r;nלי~ן;ךן י~~

 .ת;מ: 9 ~סומ;ת r~~כףנ;ת~ה /l]Joר~ידה:דדהלי /o~יד~י
 .ת~~-~ד~א;~~ז:ויזi~ית;ל;~ית,ן-מףתל~ין:לי~ין ש;~נ=7~~ך~ר

 .הט;ב)<מהשףגמכשפההיאל;מך'אפשרנילני'
קיך;ת,~ל ס~- t2ףל~ם-~רנכ~ iש;זקך~ם~לנ;ך iל~לת 9 ~~

 .~ר t~~ין~יד~י. ם;~;.הף'א[חביבי]~י~י J! ל·י~~ ;ל~~~-ך
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 .ת~~-~ד~א;~ז;כז:ייתז;כית;ל;~ית,ת 1ןמן~ין.~לי~ין ש;~כ;ז~~ך~ר
 . ,א;ת;לטרנספרנדיניניהםמגביתע;רכיםהכפרנך;שבי
 . .. : :- : ... .. : ........זהשלמ'ענש; 1ש~פטרבלבד

• : -:• • : T T •• : :• :• 

tקי~י. 9מ~לס~ם~למש;?ךיםי;ת ryלר;~יםלא 1נ ry ~~~ךס: ן;ע~,ו.
~ w ~:ל.ינ;~יץ: 1 ה~~ ry למ;~י~ים 1נry .י;ת

ז;כזהל~אתרי p:~סן 1~זאלים q ~~ 1נ ry ~~~דל~ךס:
 .ן~~מ~לז;כ~סריםך~ן~יןtקיג 9לידד~ךן:?ריד 9~י
ך:.דך;ל 1דר /oר ת;~ oת;ן:זים 1 ל~~~יףם /oחם o/:Pדק
~ת ry ~~ ה~~~~י~יםחם ,~;ב;~י qלקפ;ץ:כלז;כי oןה;~יי;ן 9 ~~

ת 1מנכםר

ןת;ךדה q~ס ק~~כ[ל ה,~לי~~דה ,ה~ 1ע,גת 1:.ןד~ח~ךז;ית;ןה
 .ידי
 .ד 1לחיהיהוהח~לד 1n ·ליהיהשה~לדרצתהה.יא

 : •:: • ,. Q-~-ד~י~~ר Q •:~ף 1ןנ 1לא : Tל.ינ;~י:ץ

סז;כיד.~ש~ד 1תז:ין~ג,~לני:י~לה,לאד~ה vtמךי: 1ג
~הן~רלא~רר;;ה י~~ ,א~~~קט,~סיך~עך: 1נ:יז Jךד~ימ;ךי
מ~ני:יים,~ךץ:זם~ןtקיזנ 1ךנליא 1ה,יד

הנפרדיםיוםמלחמת

;ר Rר 1ר ry ,ק~ל~~יףים, n;7מ~ית ר~,ע~~ ף~~
דד~ר. ש:.~הכ[ל .ל~~~חדלא~נכה,~ב /oל~אןעךף,
שניםשמ;נה 1נשחלפ

:ז;כיםלא 7מל.יל;ת~לין;ךס~ינכ ;·~ הס~~: ף~~
ךים 1מ~פ~י;ם

ריק;ב n~ך~דנכ J , 1!ה ,ם:~~;א~~~דנכ
א;~ףדסרים 1מ ?iלאך~~ף~~יף

J ,די ,~~ךני:יי~דנכ. ~ i ףי~~~ 1ז;כ~ף~י. 
מ~;ן;כיס:זת;ןן;כת;ך~נקר~ליח~~נכך~סה

~ o/ ס:ינ:י,נ;כ[ 7לק; ה~י~~~~אנ:י,~לוין:הכ[ת
הת;דעהלמרכז,ש;ת n;ת nגימגיח

i ל.פ~i רסן~~T חד'ל;~ליci ~;ןי 1נכז~לחולף, םt 

א;ני:יי,גככ!ן~י~ל~ז;י

א;תי,תעזביאלאזלה, 1שכאמאאתזי. 1תזאל
 • • :--- ,ז:יזiןtק~לא ~~ךכ;ן ; T ~~ J~אן

 בן~~~~כ;ןר;~ץ י~~ל.י /oך-דן~~
 .ת,ל~~~ה Jt2קןה 1מ /oמל.ב,ןת 1מ /o ~:ים oס~כ1ללר י~~
 .בן~~~~כ;ןר;~ץ י~~ .י~ w~ןלר י~~
~ r ריםo/ רדהo/ ר~~די~~ז:יין י~~~ה. 

מוריליאנימרחובכעררצעירז.

o ן:ל~rf דיםJo/ רהJo/ ה
 ?ה"פ~נכהן~ן ה~~ ?~לינ:י~נכי-

 ?~~רבכד~זו? /l ~ o:;ר~נכה~יפה

ז;כלים.נכ~~י~י~ל~ש;ךךת, ,א~~
 ?ן~~~א;ני:ייק;~ךת~ז;ין~ן ה~~

מתא;תיילדתרים 1הכפי;םבמלחמת
 .. . "-ז . ?ך·ל-י o י~~---ם:א~~

נכך" 1~ךיד~תן~ך~סס~ךב~אן 7~אני:יי"לא
ר;ן iמן~י;ם~~ל,רין:הך 9ס~כ[לע;לה י~~

א;נ:ים,~~ידלא י~~~ןמ;~ים,:לים o~לף ;-~~,ד~ה
 ם~~ 1~ךיד~תן~ך~סס~ךב~אן 7 1~אנלא

i? 1~ןנת 1םןהןת 1ז;יעזאת , 1א;נ:ינ~רסם , 

 ?שםישאיששלכלאמרהזלדהלמה
ם wלי~~ין;;דכ1ת· י;ז~··ם, iד~ת, iי י;ז~'ם: wT ~נ-~ ן~~
מחתרתיי 1נכנעשיראני

 1רת.ל~~ןת;ן i' 6ר ל~.ןכ; /oר:,ה~ה

~~ ry מ~ן~ת;ךן~ים 1נ
רצים 1אנחנהליחהלנהרמעבר

i •ל.יל;תinici ך.ים• w ל~:א~שT • 

 , 1הננאלמ;ניםח:,ליםושנהשנהעשריםבני

רוע,ךים"ןק~יםז~ג ה~. ry ~-לאע;לם j " ,ם~-ד~~לי
הה;והאמרגים? 1הר-העתידאמר
 •:-- T •-:חיא •ת 6 ~ךל-י

מה;ךג.א 1הא; י~~~ם
ך;ע,ךיםןק~יםג 1ז ה~. ry ~לאע;ןם 7

ד·~רי ,:דרכ[לסןץ י~~ ,א~~

 ~;ב;ח~נ;ן p:מס~ר~פ;ת~ין ה~~זנ 1סר
ך~ד~ןת~י~ה~י~י 91~י~ר 9

 ן~~~א;ני:יי~רז;י ?iן~ן ה~~
:p ~~ז;יםז:ינ7בהש;~כ1ת י;ז~o לרין:ה;;ךת~
מ~ת:ל oליז;כי ?t~יד,ידא 1ה~ה 7םז:יח~נ;ן~י

 ?ה~י~~ ב;.ל~א;ני:ייךרי rywז;י~נכי

 ,לי ,;ל:םמ~ן ,~י wס י~~
~~ ry ר~ז;כדס~ת 1נ~pסזr , ן~נכה~o/ ע~~ r בח~ירה, 
 ,~ל nלא ,לא ,ח~ללאאתה~ל nלא
ק;להה Rק; ל~-:ה 1ת o/T-~חיתן:.ד
 ,ק; nןנ;ע,רם~~טנ;ע,ר;ק nן ,ט~~ס~נכה

 ,בח~ירה r ~~ע /o~ן~נכה , rמזp~ר~ז;בדס~ת 1נ ry ~~י.

ם~~חז;כ:ת 1לד~רא,ית:,ימ;ן~ין:זים 1ז:יקיא.
ףלןת,~ז;י~תלרר Qry ·~~םן~ה,ן~ה,א;ני:יי~~ןז;ילא
י~י? ה·ן.~דl;י WQן~הלך, ן~~מ;ני:יי 1:י o~ת
WQ י;lי~י?כ1לס~ןה~:זיר~י-~ס~ד

ק;ןהה ?iק;~ל:ה 1ת /o~חית י.: 7
~~ ry ר~ז;בדס~ת 1נ~pמזr , ן~נכה~o/ ע~~ r נכה ,בח~ירה~

 ,~פ;ך י~ד~~סךלק~~יד ,ןא;ךי;~~ים:זים 1 ג~~
מךלקנ;~ף i1אן 1 ;ןאךךל,ק,·~ןל 1~בסר'אש ,חר /o~דויקסראש

~ ry זנ:ה,חיאע,ד:ן 1מ~~טנ;~ףה
 ,א;נ:ןי~ך,י~החיאךלק,~ת 1ט /o~פ;ך

ק;ןהה ?iק;ל /o:ה 1ת /o~חית י.: 7
הנפטנצפ;ךרה 1השמ;ךצפמטלטלת

 : ...-נחים 'ליל;תארה 1צעל~ם·נ;טפ
 .אלמ;ניםח;ל;םב;ךנעדרים

 • :- •ד- T •ז:•.י

ע,-Pך iPםכ[ל ה,~ י~~ךת, ry ~ י~~ ל;~
 .ת~; 1מ ט[כ~~ע, ?jמזpךכ[ל~זp~ןחשצ;~ה ,ת;:~~

o/ ממ~ןע;ל,הםw י~, 
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ינ:י:ג

~ 
 .י~~לא ,ת~הףארק

סב;אמ~~ט~פ;ךןת;ךמvזמףןהמ~פ;ך
ק;ןה,ק;~הזק,לז}תף:ה~חית י~? ל~?~~ ryן
ח~~ףתר wמ;ל~את, , ל~?~~ ry ?ה 9 ~~~י w~ן

 ת~~ל~~ךח~~ףת~ךתש oר~ל.א;תךנ;צ;נ:יייל.א;תנ;צ;נ:ייי
נ;צ;ת מי~~~הףא~חד~בס f~ר;ךךך~ע

f ד~דמ~לם~לףw מנ:ייi? לאע;דשרתryry ליטף
~די'~תףמ 'וי~:ק~עא;גףר' 9 'י~~;ס ב~~~~לךיד:ה " CLOSE "~חף

 TAKE TWOי?·~ן~ר;ב

~מף~יםגףשלא , l!ל~נ;ס:ה ו~~~ ;ת~ w ~ל.ינ;~יץ:~:הף w ~י.
ry מ~~סימקנףץ~לא~.ךה~חיל. 

ח.זקא.ל l! ה~~מ~ש;ךר~ךס: ן;ע~~יא.
שאתהנפימרשעתשחיתהח;שבלאאני'ג;לדהלגניחטא.".עלמנה"והףא

~להמ~י~ת ה-~~ד'~~זה~ז ·:ש.ק~אןת 9 ~ ~,:~יא-?ע.נ:יה: ryזipו iי ryל:כי;ל . ך~;'א
~ o/ הQ ךש;~ך;ן~הףןה~ת~ם ת;נ~?~~חילן~ים!! t ,לא ם~~~ה?~ o/ ף~סןא
o הףאס:הק~יpז~ r. ירף~ל:םךל~מ;ר ה?~~~?מ~חיל~~סנףש~

 ה~,ע~לאמ~ל;ם .םי~~\ךלףמ~~רהלףמזpלמ~סדה~ת;ך.זהך~ל
ל~~~ים~ימ~ןז;נ:ייו י~?~ןםל~מת ו~~~ך~ימכל~ת

 . ;מ~ l!ף~סן א~~מ~ח.לק.זהממ~ןז;ת
 , ;מ~!!ף~סןא tf ~מ~ח.לקהףאיר ?Vמ :ר t~נ:ין
 :י~~ ל!!ך~~רסלרהףא
 'ך;פ~מ; f~זpה 'ן~~מ; fריק

~נ:יי.~זאת,~~ןה~סה, /o:ד~נ:יילא 'י~~ 'י~~-

 ל~ן~:~די~תזpל~ל go~ה ryל.ינ;~יץ:יכ.
זה ..~ל Qלא.זה~ךס:ע,ר~י).~לימףלסמףש~מ"למ:לרדהנ:ימף~ה(ש;ל.ף
 .ף~~~ים 9 ~לא י~~~ךס: .ל~ן~:~די~תזpל~ל go.זהל.ינ;~יץ:~לףם.
נ~~ל.דיגעשנצלףםהזהשהח~~לח;שבלאאניצלףם.

 .ה~~~רה 9זpל ה~~"צזנ~- nק~ אי-~· b ? ·ת o~ל iק~~ה o~י~ה .: 1לידד~ר'
ל~ר;ן,~~חילהיא ry!רה q~דרו

~חףז ה~~~~טףמ י~~ ,;ב ע~:לאהףאלא.ל.ינ;~יץ:יג.
 ,;בהמביטנ~~לדיגעלאהזהשהח~~ל
~זpקט.~גףצ;~יםלנזים 9 .םי~-~~ם·~ך q ~·~~יו·-~~~גיףך~:
סןב.י;ן 9מ~~ף ל!!ע.צ;ת,?לא

נ;ת. wף?ן .r?נכל.ט ryry ~ר;~יםנף ry ~~מז;~י~ה 9מ~ת~ךס: ן;ע~~
ry ר;~ה י~~~םלף. ;מ~לי ת~~;ניאw לחףד:ה.~:מ~ל.י
~?זpהףע·~~ ·~;נ~ל·ר;~ה ·י~~ : o~ך ן;ע~~ ,;ףח?:ה ry ::ל oךמ
 ·סע.ר~ימ.~לי~ין 7זpןנף:ל oמ~ין

יאירה:

סריקלל ryry~ת~ל.א 7~יזקיבמ~~י י~~
~י;נ::ןךמ:~ןפףר 9 ~
o/ ~ V? ס~יד~עf נ;ןדהףא~לף

מבטני.מגיחהשמשזה,נרגעממש

ים 7 ~ 6~עף' ./reo~ם 7~ן 6 ·~ת·"ד·ר~~י ה~?~
 תך~?~~ן fמיךמ~ןמ~ךתה .f ~י;ם~ל

אלה,שףך;תנ;תבתסתם,ס;פרתשלנשרףתיהףמשתמש
 ·: " ?~י;נ::ןר ··,;ן;ד~ Sסר·~אףlוי ry .~ףז~קצונןית. ת~~~ר

 .תב~?~~ד~ימ~יםנף ry ~~ 1מ~בת ה,?~י;ם~ל
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י~יל~צאדי fמ;ךן?~ןם~דףע.
~ IJ ,ת~.~~א;~ים. 

~דה. qמ~ ? JJרף ry~ןיר ry ~~ה
החשכה.האדמה,אתלכס;תיכ;למה
ז "-:-~~יז~ה:זpל ··,;~י~ Q ~:~פףר!חף

מ~נרים?א;ממ:יםי;נ::ןר'ר~ים~י
~סנף.~י~םדר fמ~נרים~י:ים, oמ

• 
 ?ם;~~מ:~אנ:י~ין

פלסטינאיערביעםשל;םנכנףסישבתי
 'י-~~ך~"סליל T ~,ר~. 6 ~ ם~~ , ן;iבך'; o ·~ר iנ

ףשמ;נהבארבעיםנ;לןניא;תיהאשיםהףא
מעלג;לשתנודתהמבהלתת; iאילדהאמ_;.עבריהףדי cכ iנשמט'

- " •: ''.ז : ' : •: •: : T :ז •-ז ' : tג?נלל
-זז

נ;אשת,הנני.אתעצרתיואנינ;כהמת;כיפרצתואז
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נמנע"בלתימוות"אין
יצחקיירידיה

 ;מהודרהשיבהיהושע:ב'אברהם
הספדיהחלקים;בארבעהרומן

המאוחד;הקיבוץהוצאתהחושה;

תשנ"ותל·אביבקריאה;סימןספרי
עמ' 446 ;) 1994 (

החיבורחכמתא.

היפהמבנהועלעמדוכברבים :::'~: 2 :::: ' s ואיני ,מהודו""השיבהשללהפליא
מהלכלמשלימעטלהוסיףאלאבא •

הרומןשלקוראיומרבית 1 ,נאמרשכבר
שלו.הרבההקריא~תאתרבבסיפוקציינו
נדרךשהקוראציפיות,יוצראכןהרומן

בסופואך ,הספרמחלקיאחדבכללקראתן
בלתילכיווןמוטותהןמהם,אחדכלשל

בחלקהקוראציפיותאתמחדשהבונה ,צפוי
אחריהקוראאתמושךזהמרתקמבנההבא.

בקריאהנבלעאכןוהואהמעשהסיפור
ברומןקראתימעמיתישכרבים ,אנימהירה.

יכולבשלישית,אליוושבתיופעמיים,פעם
לאחרושלישית,שניהשבקריאה ,להעיד

 ,סיפוקןעלבאוהעלילתיותשהציפיות
רבהבמידהמעוכבתקריאתיאתמצאתי

 ,שלוהבנייןבאבני ,הרומןשלבפרטיומאוד
ארכיטקטורהשלבאמנותבזהזההמשולבים
להביןלנסותובצורךמשובחת,ספרותית

ברבדיו ,בסיפורהצפונותהמשמעויותאת

השונים.

שכלחלקים,מארבעהבנוימהודו""השיבה
ראוימשנה.פרקילחמישהמחולקמהםאחד

הרומניםמארבעתששלושהלב,לשים
 ,"המאהב"יהושע,א"בשלהקודמים
מחמישהבנויים ,מאני"ד'מר ,"מולכד"
שהוא ,הגירושין"ואילד'קנטטתחלקים,
מאוחרים"'"גירושיםשלהמלאהנוסח
היאהכוונהאוליחלקים,מעשרהמצטרף
שלהאמנותיתהתבניתחמש.שללכפולה
היאבאמנויות;נדירהאיננהפרקיםארבעה

כיווןמחזורית,שלמות ,כללבדרךמציינת,
השמים,ורוחותהשנהעונותהןשארבע

והמקוםהזמן .החומריסודותהםוארבעה

גםמרובעת.בשלמותלנונתפסים ,לפיכך
בארבעתהיקוםאתמתארזמננובןהמדע

וזמןמרחבשלצירופם ,והזמןהמרחבממדי
ב"השיבהחשיבותרבנושאאכןהוא

שכאמורהמחומשת,התבניתמהודו",

 ,שלוהקודמיםברומניםיהושעאתשימשה
חלקכלשלהמשנהבפרקילגילויכאןבאה

המרובעתשהתבניתהנחנואםוחלק.
הרימחזורית,שלמותאוסגירותמציינת

להתחלהפתחמסומןהמחומשתשבתבנית

חולךחובריםשללאמיתם
עצמו,לגילויהגיבור

מהתאהבותלהשתחררות
נחשישאחכהאלכובלת,

חירות

יותר ,אופטימייסוד ,כןאםבה,וישחדשה,

המרובעת.בצורה ,כללבדרךמשיש,
שלמהלכואתתואמתאכןזומורכבתצורה

לארבעההכפולה,החלוקה .מהודו""השיבה
חלק,בכלמשנהפרקיולחמישהחלקים
העלילה.של ,דיאלקטי ,כפולמהלךבונה

סוףלקראתהסיפוראתמוליךהגלויהמהלך
הגיבוראתהמחזירמוצא,חוסרשלטראגי

איבדידות,שללמצב ,שלוהמוצאלנקודת
מודעותעםאבל ,לבדלהישארהיכולת
 ,סיפראמנםיהושעא"ב .למצבוטראגית

גיבורואתלהביאבדעתוהיהשמלכתחילה
לכךוישהנכזבת,האהבהמחמתלהתאבדות

 ,כךכדיתוךאבלהרומן.בגוףרמזיםהרבה
שלהפנימיברובדושוב,שובנרמזים,אנו

הולךהדבריםשלשלאמיתם ,הסיפור
להשתחררות ,עצמוגילוילהגיבור

בהשישאהבהאלכובלת,מהתאהבות
שהעלילהנמצאהרומןחלקיבכלחירות.
 .כפשוטןמתממשותשאינןציפיותמפתחת
הנרמזתבעינתי,יתאהבשכבג'יהציפיה

 ,הראשוןהחלקשלבמהלכואחדותפעמים
מתממשת,"התאהבות",הכותרתאתהנושא

החמישיהפרקבסוף ,הרומןשלדרכופיעל
 ,מהודוהשיבהאחריהראשון:החלקשל

אכן'עינתי.שלאמה ,בדוריכבג'ימתאהב
תראההראשוןהחלקשלזהירהקריאה

לפתעמתרחשתאיננהזושהתאהבות
"לפתע"אלה,שמליםפיעלאףפתאום,
שלזהבחלקרבותפעמיםחוזרותופתאום,
עדייןגלוייםשאינםרבים,רמזיםהרומן.
מהעללקוראמרמזים ,עצמוהמספרלפני

בחלקהמסע.שלבסופולהתרחששעומד
דומה.מהלךנמצא"נישואים",הקרוי ,השני

אילשלנישואיהםעלהרבהמדוברזהבחלק
הלאלנישואיםמגיעיםאנובסופוורקוהדס,

עםכבג'ישלבמקצת,החפוזיםצפויים,
מצוייםלכךשרמזיםאף·על·פימיכאלה,
רב.בשפעהשניהחלקשלולרוחבולאורכו

סוףלקראתכהפתעהמגיעלזרשלמותו
גםכי,אם"מוות",הקרויהשלישי,החלק
בחלקכברמצויים ,לכךרביםרמזים ,כאן

הקרויהאחרון'החלקהרומן.שלהראשון
הרומןאתעצמהדרךבאותהגרסר"אהבה"'

גיבורואתהרומןמוליךאחדמצד .כולו
ובלתיקשהלבדידות ,גמוריאושלקראת
עםבבדבדאבל ,אבדוןשסופהנסבלת,
אתלעצמוומגלההגיבורהולךזה,מהלך
גואלתאהבהשלקבלתהלקראת ,עצמו

במפורש,לאגםאםהנחשפת, 2למיכאלה,
 ,הרביעיבחלק-החמישיהפרקשלבסופו

לאבמידהמצוייםלכךרמזיםאבל .האחרון
אנו .הרומןשלהקודמיםבחלקיוגםמעטה
תואמתהרומןשלשתבניתואפוא,רואים,
המהלךאתובמיוחד ,תוכנואתהיטב

העלילה.שלוהנסתרהגלוי ,הכפול
אתהבונותיותרהקטנותהבנייןאבני

הרמזיםוהניגודים,ההקבלות-הרומן
ומצבים,דמויותשלהאפיוניםהמסוימים,
שהןרקלא-הספרותייםהארמזים
רבה,באמנותהסיפורשלבמהלכומשולבות

המשמעותבנטלרבה,במידהנושאות,גםהן
החוזרהשימוש ,למשל ,כך .מהרומןהעולה
כשהואחישיןנוקטבה ,"אידיאלי"במלה
לתפקידכמועמד ,לזרבפניכבג'יעלממליץ
 ,) 13<עמ'להודובמסעהמלווההרופא

שלבמהלכםושובשובעליהחוזריםוהכול
כבג'יהיותאףעלוזאתהראשונים,הפרקים
זובמלהברירה.בליתמקוםממלאתחליף,
עלחושבכשהואלבינובינוכבג'יישתמש
לפתרון"אידיאלית"כמועמדתמיכאלה
ביחסוכך .) 209<עמ'שלוהנישואיםבעיית

וביחס ,) 199<עמ'כמרדיםלעבודתו
לזרגם .) 253<עמ'ללונדוןלשליחותו

חישין'עליושנושאההספדבנאוםמכונה,
בכל .ועוד ,) 342<עמ'אידיאלי""איש

לא ,תחליפיבפתרוןמדוברהללוהמקרים
וכפישאיפות,של"אידיאלי"במימוש
שלהמענייניםמנושאיואחדזהושנראה,
כמסעלכלכותההמסעשלמהותו .הרומן
לזרששכרושהביתבכךמומחשת ,בשאול
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קטן"עדןכ"גןמתוארבבוד·גאיאואשתו

שללתיאורהחריףבניגוד ,) 82<עמ'
ועוד), 83<עמ'כ"גיהנום"כלכרתה

<עמ'בדלהיהרכבתתחנתשלול"שאול"
אליהםנמשךשכבג'יהנהרות,מוטיב .) 55
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גילוייועלנשמות,גלגולשלהמרכזילנושא
בהמשךשנראהכפיהמבסא,השונים,

שבתוךהמוחלטאלשאיפההדברים,
מהותועלשומרהנהרשכן ,תמידהשתנות

מוטיב .מימיושלמתמדתהתחלפותתוך
משמעות,רביגלגוליםברומןעוברהנסך
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הפנימיהדימוםעל ,הרומןשלבראשיתו
גםומרמזהמנותחת,שללמותההגורם
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ועדבכך,הכרוכההמורכבותכלעם ,) 108
בבטנהדורישלונשנההחוזרלאפיונה

גםהנקשרמיכאלה,שלולהריונההעגלגלה,
אפיון .) 266<עמ'דורישללבטנההוא

סימןבאמצעותעשהבהמרכזיותהדמויות

בצמודכלייטמוטיבהחוזר ,מאודבולטהיכר
הבטןכך .כולוהרומןלאורךלדמות

והיפות,הארוכותהרגלייםעםהעגלגלה
 3 ,דוריאתהמאפייניםהאוטומטי"ו"החיוך

והאפרפרהמתולתלהשיעררעמת
הגדולותוהעיניים ,לזראתהמאפיינת
אבלמיכאלה:אתהמאפיינותוהמאירות

היכרסימןמגדריוצאיםאלהסימנים
גםאו ,קומוניקטיביגורםבהיותם ,חיצוני

גם .המספרלגביארוטימשיכהגורם
ביןקשריםמאפיינותאחדותהקבלות
הסימביוטי","הזוגלמשלכמוהדמויות,
ומהווה ,בנג~ישלהישנהבדירתוהמשתכן
לזוגיותגרוטסקיתהקבלהרבבבירור

הזוגגםוכן ,ולזרדורישלהסימביוטית
(עמ'ביניהם"מאודמתואמים"שנראו ,אזלו

"כמושהיונקאש,הזוגגםואולי ,) 431
 ,) 436<עמ'זהים"תאומים

לסיפורומעניקיםכאלהמוטיבייםפרטים
גרוטסקית,משמעותכבג'ישלהרציני
הרצוףהעקיב,השימושכךאירונית.לעתים
שללהתאהבותואפשרי""בלתיבתואר
שלבתיאורומלווהכשהוא ,בדוריכבג'י

הרומןלאורךאחריהשלוהילדותיהחיזור
כדידורילפניכבג'ישלהתפשטותו .כולו

עליוחוזרשהואמעשהאותה,גרותל
היטב,זאתממחיש ,) 286 , 174(עמ'פעמיים

שללהתפשטותההיפוכיתבהקבלהומודגש
אותולמשוךכדי ,כבג'ילפנימיכאלה
יגרושגבריםמקובללא .) 262<עמ'למשכב
נמשכיםהםאבלחשיפה,ידיעלנשים

מעשהוידם,עלומגוריםנשייםלמערומים
אולי ,ילדותימעשה ,לפיכךהוא,כבג'ישל
בעודונלעג,חריגמקוםומכל ,נשיגם

לפינוהגתוהמנוסההבוגרתשמיכאלה
נועזות.שלבמידהכיאם ,בלמקוה

מחלתובתיאורמצויהאחרמסוגגרוטסקה
לבדוקבאכשהואגילויה,ודרךלזרשל

 .בלונדוןהחוליםבביתרפואימכשיר
 ,כאןגםמתהפכתהמקובלתהסיטואציה

ידועלנבדקולא ,המכשיראתבודקהחולה
מצויהגרוטסקהשלניכרתמידה .) 288<עמ'
מתמצהוהוא ,להודוהמסעתיאורבעצםגם

בתם,לגורללזרהזוגשלהיחסיתבאדישות
רוחוקוצרחרדהשלגילוישוםבהםשאין
והם ,עינתישלמחלתהלעצםהנוגעבכל

כדירוחואורךכוחדיבעצמםמוצאים

לבטנם,ולדאוגקניותלערוךבנחת,לטייל
ולא ,תיירותיבמסענמצאיםשהםכאילו
לזרכאילונראהואפילוהצלה.במסע
שהשאירהחוליםביתמעניינימוטרד
 .בתוממחלתמוטרדמשהואיותר ,מאחור

שלסופולקראתהיטבנחשפתהגרוטסקה
בענייןלהודויוצאתכשהסבתא ,הרומן
והיאהחולה,נכדתהאתמשםלהביאדומה,
תכליתיבמסעימים,שלושהתוךזאתעושה

בתפיסתגרוטסקהשישודאיביותר.וענייני

במונחיםולמיכאלהלדוריכבג'ישביןהזיקה
כפולעיצובישבכךגםנשמות.גלגולשל

מספרהעלילהבמישורכי ,הרומןשלפנים
שמץללארבה,ברצינותסיפורואתכבג'י
בהומורהרווי ,הגרוטסקיהממד .הומור

אירוניה,שלכדרכה ,מצויעמוק,אירוני
לקוראהמשתמעהמחברשביןבזיקה

המשמעות.במישורהמשתמע,

השולייםסיפורב.
התבניתשליופיהשעיקרנראהאך

חלקיםבאותםדווקאמצויברומןהאמנותית
פרקימרביתאתהמקדימיםבעייתיים,

נטויה.באותומודפסים ,הרומןשלהמשנה
מקבילאלגוריסיפורמתאריםאלהטקסטים
אתהסמלדרךעלהמאפיין ,העיקרילסיפור

שלמחלקיואחדשבכלהאפיותהסיטואציות

רקאיננואלהטקסטיםשליופייםהרומן.
 ,לעצמוכשהואעיצובםובדרךהיותםבעצם
שלבמהלכומשתלביםהםשבובאופןאלא

שהםתוך ,לתוכוומחלחליםהעיקריהסיפור
ממדבכךלוומעניקים ,בשוליואותומאירים
עניין.רבנוסף,

המחברשלכפניהנמסרהשולייםסיפור
 ,אותולשתףכדי ,הנמעןאלהמשתמע
בחלק .הרומןשלחיבורובתהליך ,כביכול
 ,העיקרילסיפורהשלמותגםבוישהראשון
ברובאבלנעלם,מספרשלראותומנקודת
בהמחשההשולייםסיפורמתמקדהמקרים,
נתוניםבהןהסיטואציותשלסמלית

המייצגיםבסמלים,מתוארותהןהגיבורים.
מופשטמושגהגיבורים:שביןיחסיםמערכות

המחבראומרשאליהסיטואציההמציין
"מסתורין",גיבוריו:אתלהוליך

"אהבה":"מוות","נישואים","התאהבות",

שלהצגתהאתמקדיםומושגמושגכל
שעולהכדמות ,אותוהמסמלתהדמות
מבקשכשהואהמשתמע,המחברשלבדמיונו
ברובםמשמשיםגםאלה,(מושגים .להמחישו
הרומן>.שלחלקיולארבעתכותרות
שלבאמצעותהמוצגותהמסמלותהדמויות

גםמכןולאחר ,"הוא"הנקראתישות
הןכבג'י.עםמזוהההיאופעמים"אנחנו",

 ,הסיפורצרכיפיעלמטמורפוזותעוברות
בנקודותהעיקריבסיפורגםומופיעות

נציגיהיוכאילוברקע,כדמויותמפתח
 ,"מסתורין"המכונההדמות .עצמוהגורל

איש-נפשחולהמשפחהכקרובמתוארת
תהכוססדוקים,מתכתבמשקפיוחיווררזה

מהלךעלחריגותדעותבעל ,לפניומונחת
המקררמאחורילעתיםהמסתתר ,הזמן
שברכבתההודיבדמותמופיעהוא .הישן

גםשנזכר ,) 55-56<עמ'לואראנאסימדלהי
וחוזר ,) 343<עמ'לזרעלחישיןשלבהספדו
ההתאהבותלאחרברומא,במלוןומופיע
לידשיושבאיששלמסתוריתכדמות ,בדורי
שלבמחברתקורא ,המלוןבמטבחהמקרר
<עמ'עמוהנמצאתעזובית,קטנה,ילדה
בדמותואותונמצאבהמשך ,) 118

<עמ'מאנגליההמשפחהקרובשלהמסתורית
 ,כבג'ישלאמוהסבתא,בידישמסייע ,) 253

 ,) 444<עמ'להודוהמסתורימסעהבתכנון

בידילגזריםשנקרעלאחר ,השניבפרק
מתגלגלהוא"נישואים",המייצגיםהעופות
העיקריבסיפורזובדמותומופיעבעורב,

להתחתןמחליטכשכבג'י ,השניהחלקבסוף
"מסתורין"חוזרהסוףלקראת ,) 223<עמ'

שגערנועלויתורתוךהקודמת,לחזותו
חזותומטמורפוזה,כאןגםעוברהואהישן.

שלאביהלהיותובמקוםמשתפרת,
האוהב.לבעלהנעשההוא"התאהבות"

שלגלגולההיאשהזכרנוהעזובית""הילדה
"התאהבות",המכונהאלגוריתילדהאותה

שפעדק,צווארבעלת ,כןגםעזובית
רמזאוליבהישמשוחרר.וחיוךתלתלים,

קטנות"ב"שומותמתאפיינתהיאכי ,לדורי
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"נמשיםלהשיש ,לדוריבמקביל ,) 100<עמי
 ,דורישללאמהגםאולי ,) 29<עמיגדולים"
שונהחיתהשלההחןנקודותש"מפת
בתהליךשתפקידה ,) 155<עמ'לגמרי"

שהיאאפשרמאו.דניכרהיההייהתאהבותיי

הבסחוניתהבודקתשלבדמותהנרמזת
סמלעםצחורה,חולצה"לבושההצעירה,
 ,) 31<עמיהכיס"עלבסחרןבסיכתשתלוי

בסיכתתלויופשוטילדותי"סמלכאותו
"התאהבות".של ) 75<עמילבה"עלביטחון
עםמתלכדתזושילדהאפשרבהמשך
השיערבעלתמיכאלה,שלדמותה

דרכיה,בכלומשוחררתגודקת ,המתולתל
האנישלולאהובתוזוגולבתונעשית
היאהמסתורין.דמותעםהמתלכדהמספר,
בדמותעצמוהסיפורתוךאלמחלחלת
במדילבושותבכלכותה,הרופאשלבנותיו

שלבדמותהגםוכן ,) 93<עמי·ספרבית
עםידוע,לאלאבבתהקסבה,השמרטפית

ומתקןבודקנבגייאשרתלתלים,ראש
המשלחתזווהיאבמחברתה,חשבוןתרגילי
עםשלוהאחרונההאהביםלפגישתאותו
גםהמופיעהזוהיאאולי .) 364<עמידורי

קודם,הכרנוהשלאחדשה"אחותבדמות
 ,) 328<עמימלאך"כפניצחיםשפניה

בעתחישיןאתשהעסיקבניתוחשנכחה

אתמבשרתהיאואולילמות;עמדשלזר
הרומןבסוף"התאהבות"שלהופעתה
היא ,מכלשיותר ,לינראהאבלכאחות.
הסיפורלתוךמחלחלתכשהיאמשקפת,
וביתעזעינתי:שלדמותהאת ,העיקרי
היפיםבפניהמאופיינתוכמוה ,כלשהו

 439 , 393 , 240 , 84 , 73<עמיוהסחורים

 , 73<עמיהירוקותבעיניהובמיוחדועוד),

האחותשלעיניהצבעגםשהוא ,) 96
 ,האורייקרןהרומן:שלהסיוםשבפרק

באיזמרגדיינגעהכמובעיניההמתנפצת

עםהאחרונהבפגישתה ,ועוד .) 446<עמי

כשהיאעינתילונמצאהבפאבנבגיי
כוסולפניהגדולמקררלידבפינה"יושבת
עזובית,כאותה ,) 439<עמיחלביימלאה

הישןלמקררבסמוךמלכתחילהשנמצאה
במטבח ,הראשוןהחלקובסוףוהרועש,

העצום"המקרר"לידישבהברומא,המלון
<עמיחלבכוסלשתותכדילשםבאכשנבגיי

מרכזיתדמות ,כמובןחיתה,עינתי .) 118

 ,נבגיישלההתאהבותבתהליךביותר
אבלבה.להתאהבאמורהיהומלכתחילה

כשהואהרומןשלבסופובההתאהבהאם
סיפורשלהאחרוןבקטעלחלום""מתפרץ

האהבה,בכאב"שבורולוחש,השוליים,
אפשרהאם ,) 446<עמיאהובתי"? ,יקירתי

השולייםבסיפורמתמזגותומיכאלהשעינתי
ייבגגשלהנסתרתזיקתו ,אכן ?אחתלדמות
היתרביןפעמים,כמהברומןנרמזתלעינתי

שבסלוןבמיסהשנמצאהשלה,בפיג'מהגם
לאשמיכאלהשמזכירמה ,) 239<עמי

אצלהראשוןבביקורהזובדירהשארהב
<עמיפיג'מהשםלהחיתהלאכינבגיי,

231 (. 

זהות,התלכדות,שאיןגםלהניחאפשראבל
לדמויותהעיקריסיפורשלדמויותיובין

תופסתשאיננה ,ועינתיהשוליים,שבסיפור
 ,העיקריהסיפורשלבמהלכורבמקום

ביןגורליי,"מבשרשלדמותבומשמשת

תגלח,יותרזהירהקריאה
אלאאינוזהשריאליזם

עלהמכסחפנים,העמדת
גרוטסקית,מציאותתפיסת

בריוניותאלהפלגותעם
פנטסטית

אתהעיקריבסיפורהמגלמותהדמויותיתר
נצטרך ,כןאם ,שראינוכפי"התאהבות",

שלהתלכדותהבדברהרעיוןעלגםלוותר
עםייבגגושל , ,,"התאהבותעםמיכאלה
עםגםאוליאו ,"מסתורין"שלדמותו
"התאהבות"אחריהמחזרהמתאהב,"הוא",

כדימהחלום""מקיץהרומןובסוף ,) 75<עמי
 .) 446<עמיאהובתואתלזהות

מופיע"נישואים"המסמלהטרףעופותזוג
<עמילציפורים"החוליםייננית ,בהודוכבר

"המסתורין",לדמותלזיקתםומרמז ,) 52
כשהםהשולייםבסיפוראותםשנושא
מופיעיםהםבשלשלת.לזהזהקשורים
כשאמו ,אילשלבחתונההעיקריבסיפור
<עמיאצלך"ב"בקרובנבגייאתמברכת

כשהםונבגיימיכאלהאתומלווים ,) 206
בהתעלסות ,אחר·כךהצוק.עלמתייחדים

מיכאלהמשמיעה ,נבגייעםשלההשביח
כנףבעלשהזכירוקצרות,צעקות"שתי

שבסיפורהעופות ,) 229<עמינשנק"

הנושאיםאחדאתבסמלמעליםהשוליים
העיקריהסיפוראתהמעסיקים

הדיאלקטיהיחסשאלתרבה:באינסנסיביות
בנישואיםשבזוגיות,לתלותהחירותשבין

שיווה,-ההודיהאלפסלוןובאהבה.
-"המרותייאתהשולייםבסיפורהמסמל
מקבלתמיכאלההעיקרי:בסיפורגםמופיע
 ,) 251<עמילנישואיהכשימעינתיאותו

 .) 379<עמיאותושוברתושיבה

השוליים,סיפורשלאלהסמלניותדמויות
בנקודותהעיקריהסיפורשלבגופומוצבות
למהכצופותאוגורלכמבשרותמפתח,
הרומןהולךבכךלקרות.שעתיד

עם,וסיפוריאגדותשלבעקבותיהם
גורליי"מבשרישלבדמויותמאודהעשירים

יצירותשלובעקבותיהןומשונים,שונים
 ,בהןמעסות,לאוקולנועתיאסרוןספרות,
תומסשלנציה"בו"מוותהנובלה ,למשל
מבשרת ,המסתוריןדמותמופיעהבה ,מאן

 ,הסיפורשלמפתחנקודותבכמההמוות,
דמויות,ארבעאובשלושמגולמתכשהיא

גםכךשבאו.כלעומתונעלמותהמופיעות
וכן ,אנסקישל.כ"הדיבוק""המשולח"דמות

שלבדידות"שלשניםב"מאהמלקיאדס

מתחבסרסידומותודמויותגרסיה·מארקס,

השולייםסיפורבהם.וכיוצאהיציקוקשל
 ,פנטסטי ,אנסי·מימסיבצופן ,כןאם ,מספר

הלאהנפשיים,המהלכיםעל ,מסאריאליססי
 ,העיקריהסיפורגיבורישלמודעים,

הסיפורלמהלךהמנוגדבכיווןהמתקיימים
גםמהובמידת ,נבגיישלהסובייקטיבי

שיארעמהחושפים ,העתידאלמוליכים
שבסיפורהאירועיםתוםלאחריםשב

העיקרי.

נחוציםאמנםאלהטקסטיםאםלשאולאפשר
 ,משהולומוסיפיםהםואם ,העיקרילסיפור
מאיכותוגורעיםומיותריםהם ,כןלאאשם
בש;נ~תפוגמים,הם'איןואםהסיפור;של

שלהאמנותיתבאחדותושלהםהבעייתית
ברובדמדוברעודשכללי,נראההרומן.
נבגייאותושמספרכפי ,כפשוטוהסיפור

דרושאיננואכןזהשולייםסיפור ,דרכולפי
השולייםסיפור ,שראינוכפי ,אבל .כלל

מהבחינההעיקרילסיפורהיסבקשור
שלווהסיטואציותדמויותיושכןהמבנית,
וכמהבכמההרומןשלגופואלמחלחלים
הואהרעיוניתומהבחינהמפתח,נקודות

ברבדיםהצפונותלמשמעויותמכוון
במהבמיוחדהרומן;שליותרהעמוקים
הסיפורשללכיוונוהמנוגדבמהלךשנוגע
מההתאהבותההיחלצותלסיפור ,העיקרי
העמוקההאהבהולקבלתאפשרית""הבלתי

אחרותלהשתמעויותגםואוליוהאמיתית,
ברומן.הצפונות

גתמופלובריחמציאותג.
אייבשלהראשוניםסיפוריוהופיעומאז

מבקריוחדלולא ,הזקן""מותבקובץיהושע
הבדיוניתהמציאותשביןהיחסעלמלתהות

המציאותלביןבסיפוריוהמתוארת
בסיפוריושראוהיוהממשית.הריאלית,
אותםוגינומהריאליהרצויהלאהתרחקות

הנוסחעלאותםשיבחוואחרים ,כךבשל
מבקרים,גםהיואבלשלהם,ריאליססיהלא

אתששיבחו ,למשל ) 1982 (קורצווייל
"הניסויעלדווקאיהושעשליצירתו

הישראליתלמציאותבהםשהיההאותנטי"
סילופהעלאותםשגינוואחריםהקונקרטית,

צמחשלמהגינהלמשלכך .זומציאותשל
עלהיום""תרדמתהסיפוראת ) 1965 (

כךגשם.ביוםבסוןגגיציקתבושמתוארת

יהושע,שליצירתולהמשךביחסגםנמצא
שמדוברהנחהתוך ,למשל ) 1977 (בלבן
מאוד"המאהב"אתגינה ,ריאליססיברומן

שקדואילולמציאות,נכוןלאיחסעל
אותו,שיבחהנחה,אותהיסודעל ,) 1985 (

יותרהמאוחריםהרומניםאתגםמכןולאחר
שללמציאותנאמןניסויעליהושע,של

הבחינהבעיקרההביקורת 4ימים.אותם
 ,אבליהושע,ביצירתגרוטסקיבממדאמנם
 ,ננסידומימאפייןבוהכירהלא ,כללבדרך
עם ,כמובןמתיישב,איננוזהגורםשכן

כיצירותאלהרומניםשלהבנתם

22 
 178גליון



העדיפהבהכללה,הביקורת,ריאליסטיות.
למציאותהמתייחסיםהגורמיםאתלהטעים

ביצירתורבבשפעהמצוייםהממשית,

 ,לדעתיהתייחסה,ולאיהושע,שלהמאוחרת
להפקיעשעשוייםלגורמיםהראויה,במידה
 ,אכןהריאליסטית.מהמוסכמהאלהיצירות

לאשתומאהבהמביאבבעלשעניינורומן
או ,)("המאהב"במקומואותהשיאהבכדי

אשתואתשמפקידבעלעלהמספררומן
ניסיוןימילשלושהאחרגברבידי

שלוהמונולוגיםשאחדרומןוכן ,)<"מולכד"
 ,)הגירושים"<"קנטטתכלבשלבפיונישא
היסטוריות,עובדותלצרכיוהמשנהורומן
 ,שלוכבתוךהמיתולוגיהבסיפוריועושה
אינם ,)מאני"<"מרברורהגרוטסקיתבמגמה

ריאליססיים.רומניםלהיחשביכולים
עיקראתגםמאפיינתדומהשתפיסהנראה

לחיוב ,מהודו""השיבהעלהביקורת
שלפניםמעמידאכןהרומןולשלילה.
מרבההואלעילא,ריאליססיתסיפורת
כאמיניםהמתראיםפרסים,ובפרסיבפרסים

לרקע,למעשים,לדמויות,באשר ,ביותר
ציינורביםוברגשות.אנושביחסיגםוכך

 ,בהודוהמסעשלהתיאוראמינותאתלסובה
האווירה,הנוף,שלהנאמניםהתיאוריםאת
 ,להודוהאופייניתהאנושיתהדחיסותאת

אתגינואחריםלעומתם,בהם.וכיוצא
ההליכיםברומןמתואריםבוהמופלגהפירוט

הנמוכההאמינותעלשעמדומהםהרפואיים,
שלתיאורםגםאלה.מקצועייםתיאוריםשל

העלושונותאפיותוסיטואציותאנושיחסי
מקום,מכלריאליסטית.אמינותשלשאלות

מבוססיםהביקורתדבריגםהשבח,דבריגם

ריאליסטיברומןכאןשמדוברהנחהעל
שריאליזםתגלה,יותרזהירהקריאהמובהק.

עלהמכסהפנים,העמדתאלאאינוזה
אלהפלגותעםגרוטסקית,מציאותתפיסת

פנטסטית.בדיוניות

בסיפורבבירורמרומזתהמופלגתהבדיה
ריאליססית.מוסכמהמכלהחורג 5 ,השוליים
מופיעותבמפורש,סמלנ~ותהןדמויותיו
ובהקשריםמוזריםבמקומותבמפתיע

מפליגיםצורהגלגוליועוברותמשונים,
ואף ,עצמוהשולייםבסיפורביותר

במשמעותהעיקריהסיפורתוךאלמחלחלות
 ,גורלמבשרותכדמויותברורה,סמלנית

כשלעצמוהעיקריהסיפורגם .שראינוכפי
מנקודתמשכנע,סיפורמלהיותמאודרחוק
לאשהנישואיועלסיפורריאליססית.ראות
"בלתיהתאהבותלאפשרכדיאחת,

שלוהסברתהאחרת,באשהאפשרית"
נושאאינונשמות,בגלגולזוהתאהבות

בעיקריאבלריאליססית.לסיפורתראוי
באופיוניכרמהריאליזםהריחוקהדברים,

האירוניה •הסיפורשלהאירוני ,הגרוטסקי
בהכרחנבנות ,כשלעצמןוהגרוטסקה

עלמבוססותוהןמשמעות,כפולתממערכת
כדיהממשות,שלאחראוכזהעיוות

ב"השיבהשבה.הנלעגאתהיסבלהבליט

גרוטסקיות,סיטואציותנמצאמהודו"

נלעגתבהטעמהרקמהריאליהשמתרחקות
מיכאלהשלשילוחהכמוהמתרחש,של

היושלאכיווןההתעלסות,לאחרלדירתה
מה ,) 231<עמ'שינייםומברשתפיג'מהלה

נקלעשכבג'יהמבוכהאתלהבליטשבא
במיכאלה,האמיתיתהתאהבותועקבלתוכה

ישנןמהודו"'ב'השיכה

לסיפוריםמקבילותכמה
שלמיצירתוקורמים

נמצאותשחןכפייהושע,

משלואחרותביצירותגם

במקומותאבלהדברים.בהמשךשנראהכפי
עמוקיםמעיוותיםנמנעהרומןאיןאחרים

 ,הגרוטסקיהאפקטלשםהממשות,שליותר
הדברים.מכווניםשאליההמשמעותנושא
שכמה ,לזרשעברהלבניתוח ,למשלכך

אמינותואתבצדק,שלא ,ביקרומומחים
ההיפוכית,במגמהמתוארהמקצועית,

רבותסיטואציותהמאפיינתאירונית,

"אידיאלי"מצבליצוריסיוןחב .ברומן
שהחולהלכךדברשלבסופוגורםלניתוח,
טיפולללאנשארוהמטופלהמכובד

שהיעדרכך ,צמודמקצועיקרדיולוגי
גורםהקלינימצבושלמוסמכתאבחנה
שמרובאסור"רקכבג'י:כדברילמותו:

פהילךהואוחשוביםגדוליםפרופסורים
שלבתיאורםיש .) 322<עמ'לאיבוד"קצת

מסוימיםדיוקיםאישאחריווהטיפולהניתוח
דווקאאבלמקובלים,בנהליםשקשורבמה
שבסיטואציה:האירוניהממדאתבוניםהם

 .כמובן ,מאודספרותיתאירוניה

קורמים:לסיפוריםמקבילות .,
וילד"ימים"שלושה
מקבילותכמהישנןמהודו"ב"השיבה
כפייהושע,שלמיצירתוקודמיםלסיפורים

כך 6 •משלואחרותביצירותגםנמצאותשהן
שנוסעיםהמרובותהרכבותמזכירותלמשל
הערב"מסעאתבהודווהלזריםכבג'יבהם
מזכירבקיבוץהחתונהאלהמסעיתיר":של

 ,אמנוןגליה",של"חתונתהאתרבהבמידה
האוניברסיטאית,עבודתואתגומרשאיננו

לכאןהגיעלילה,כשומרבינתייםומועסק
שלהנושאהיערות":מ"מולהנראהככל

גםוכןרפואיות,ושאלותבחוליםטיפול
לשםהאםשלוהעברתההאבותביתנושא
ירושליםשלתיאורה :ב"מולכו"גםעולה

שמחליף ,לנכדסבביןהקשרגםוכןבשלג,
גםקיימיםלילדם,אםאואבשביןהקשראת

יותר.רבהבעוצמהגםאםמאני",'ב'מר

והמצודדתהקטנההנשיתהרגלכףמוטיב
'ב'השיבהיהושע.שלבסיפוריורבותמופיע
ל"חתונתהאלוזיותאלהאיגםנמצאמהודו"

אתכבג'ימתארלמשלכךגליה":של
שלהתחתונההמדרגה"שהיאכלכרתה
ובסבלבעונישקשורמהבכלהעולם

גליה"שלב"חתונתה ,) 92<עמ'האנושי"
התחתונהבמדרגה"אניהמספר:קובל

"חתונתה .) 52עמ'הסיפורים" לכ'('לאושר"
שללהשגתהמסעעלמספרגליה"של

יתיר"שלהערבוב"מסעשבאהבה,השלמות
שבאהבהלנצחיותהשאיפהלניסויבאה

אבלברומן.מאודמרכזייםנושאים 7ובמוות,
תשתיתבהשישמיוחדת,שזיקהנראה

הנובלהעםמהודו""השיבהמקייםמהותית,
מצאנוזולנובלהגםוילד".ימים"שלושה

קטנטן"נחשאחת:אלוזיהלפחותברומן
<עמ'הנמוך"בעשבאותולהפתיעינסה
צבישמצאהקטןלנחשאוליהמרמזת ) 179

לנובלהההקבלהאבלוילד",ימיםב"שלושה
ביןההקבלה 8יותר.הרבהורחבהעמוקהזו

במערךכלקודםניכרתהיצירותשתי
צעיררווקמאוהבהסיפוריםבשניהדמויות.

איננואהבתושמושאוכיווןנשואה,באשה

אחרת.אשהעםיחסיםמקייםהוא ,לוזמין
שלידידוגםשהוא ,מחזרישזולאשה
שניהיצירותבשתינוצריםוכך ,הגיבור

ב"שלושהמשותף.קודקודבעלימשולשים
לזאב,הנשואהבחיה,דבמאוהבוילד"ימים
 ,ועודאותה.אוהבשצבי ,יעלעםחיוהוא

הילדמצוידב·חיה·זאבהמשולשבמרכז
דב·יעל·צביהמשולששלובמרכזו ,יאלי
שלומרדכישלכהבחנתוהנחש,מצוי

כבג'ימאוהבמהודו"'ב'השיבה .) 1968 (

מיכאלה,עםומתחתן ,ללזרהנשואה ,בדורי
המשולששלבמרכזואותה.אוהבשאמנון
 ,עינתימצויהבנגיי·דורי·לזר ,הראשון
כשהואדבשללטיפולוהנמסר ,יאלישכמו
חולה,היאגם ,וילד"ימיםב"שלושהחולה,

שלובמרכזוכבג'י:שללטיפולוונמסרת
הבנוייםהאחריםוהמשולשיםהשניהמשולש

הילדהמצויה ,בהמשךשנראהכפי ,עליו
בנובלה,מאופיינתשחיה ,ומענייןשיבה.
בהריון>כשחיתהאותהלבקרבא<כשדב

תחובותהדקות,המתוקות,ב"רגליה
 ,עצומה"נוראה,כרסגבוהים,במגפיים

 .) 134<עמ'הסיפורים" לכ'('רבהוברשלנות

הארוכותרגליהשרשלנותה,דורי'גםכך
אותהמאפייניםהשמנהובטנהוהיפות,

בפגישתםובמיוחד ,כולוהרומןלאורך
דוריבההכפולה,ההתעלסותליללאחר
אתשחשפה ,מדיצרה"חצאיתלבושהחיתה
רגליהשאפילובכיעורהבולסתהכרס

במגפייםהנתונותוהחסונות,הארוכות

יש .) 391<עמ'עליו"כיפרולאעקב,גבוהי
למיכאלהמהנובלהיעלביןמובהקדמיון

יפות,כלאמתוארותשתיהןמהרומן.
 : 210<עמ'וגרוםארוךצנום,גוףלשתיהן

ומתאפיינות ,) 148עמ'הסיפורים""כל
היחסיםמערכתמלבדוזאת ,בעצמאותן

עליהםודב,נבגיילביןשביניהןהדומים
ביןגםמעניינתהקבלהוישבהמשך.נעמוד
אתמתארדבבנובלה.לצביברומןאמנון
מעסקיכללמתייראש"אינוכמיצבי

עלעמולשוחחאנייכול ] ... [מתמטיקה
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עלהשמש,התפוצצותעלרבים,רעיונות
המתעתע"היחסיהזמןעל ,האוראנרגיית

אמנון, .) 154מעמ'הסיפורים"("כל
בןהואבפיסיקה,דוקטוראטכותב ,במקביל

"קיצורהוקינגשלספרועלכבג'ישלשיחו
וזמןמרחבשלנושאיםועל ,הזמן"תולדות
 .) 152<עמ'שלהםהקוסמייםבממדים

יותרהרבהעשירהברומןהדמויותמערכת

ברומןרומנטימשולשכלבנובלה.משהיא
בכעיןנוספים,משולשיםכמהגבועלנושא

שלהמשולשמרחבית.תבנית
ממערכתחלקרקהואבנג'י·דורי·לזר

 ,חישיןגםמשתתפיםבה ,יותרמורכבת
הגברת ,בדוריהואגםכנראההמאוהב

המאוהבת ,לזרשלהנאמנההמזכירה ,קולבי
במקביל ,ובאשתושלהב"פטרון"
ואוליובבעלה,בדוריכבג'ישללהתאהבותו

חלקלהשיש ,דורישלאמה ,הסבתאגם
-יבדורכבג'ישלבהתאהבותונכבד
ולמחלתה.לעינתימובהקתזיקהישלכולם

 ,·אמנון'י·מיכאלהנבג ,האחרלמשולש
להםשיש ,כבג'ישלהוריוכלקודםקשורים

יוצריםשהםלאחרלשיבה,מיוחדתזיקה
בכךומבטיחיםמיכאלה,עםמאודהדוקקשר
איל·הדס,הזוגאליה.כבג'ישלשיבתואת

מאוהבהיהשכבג'י ,אילשלאמוגםועמם
-ובתהחגיתובוודאי ,בנעוריובה

לסיפורשהגיעההמתוקההשמרטפית
בסיפורהקשוריםכולם-השולייםמסיפור

המיוחדת,בגיאומטריהשיבה.של
תהיה ,בזמןוגםבמרחבגםהמתקיימת

שכןהראשונה,מהמערכתחלקגם .מיכאלה
בכך ,כולוהסיפוראתשהניעהזוחיתההיא

אבללהודו.הגורלילמסעכבג'יאתשזימנה
הדמויותמערךשלהרבהמורכבותואףעל

שבנובלה,היחסיתפשטותולעומת ,ברומן
המבנהמונחהרומןשלשביסודוספקאין

משולשיםשני ,לאמורהנובלה,שלהבסיסי
משותף.קודקודבעלי

במסעהואוילד"ימים"שלושהשלעניינו

בלתיאובססיבית,מהתאהבותלשחרור
שלאאמיתית,באהבההכרהאלאפשרית,

התאהבותאותהבגללמלאלמימושהגיעה
אתדבמתארוילד"ימיםב"שלושהישנה.
"התאהבתיבמפורש:זוברוחלחיהאהבתו

אךמראש.אבוד ,מתייסרקשה,באורחבה

דומהלפעמיםעליה:ויתרתיכברמזמן
בליעצלות,מתוך ] ... [מראששוויתרתי

בה"מאוהבעצמיאתמחזיקאניעדייןספק,

זוהתאהבות ,) 131עמ'הסיפורים"("כל
אף ,יעלאתבאהבתומלהכיראותומונעת

עלמעידהביניהםהיחסיםשמערכתפיעל
 :יתאמיתאהבה

גדולהמה ,בינינואהבהשאיןפיעלאף
ברחובבזהזונתקליםואנוישהנה,ההבנה.
ביוםהצהריים,אחרבשעותהומה,ירושלמי

ועתה ,זואתזהלפתנואמשרקהנה,גע.מיו
עינינומתנכרים,אנו ,להידברבלא

כךכלמלה.בליחולפיםאנווכברנפגשות,
(שםזה.עלזולפעמיםלנוישגדולהחמלה
 ,) 149עמ'

היאצע.דאחרצעדלאט,נבניתזואהבה
בטיולמהמשכבהסוף","מןאמנםמתחילה

"אלשביםהםלמחרתאךהטבע,חובבישל
כוונתו .)םש("חברים"הםומאז ,ההתחלה"
היא ,יאליאתלהמיתדבשלהמוצהרת
מודע,תתרצוןשלספרותיתהחצנה

אבל ,) 1968 (שלומרדכישלכהבחנתו
לחיהשהאהבהמאחרזה,רצוןשלמטרתו
הזוגיותעםלהתלכדהיאאפשרית,איננה
היושלאהמופלאה"העובדהוזאב:חיהשל

להרפותעודהיהאפשרשאי ,ממנימרפים
 ,אותימקיפים ,אלינצמדיםשהיו ,ממני
 .) 168עמ'(שםבקרבי"טמוןבנםכאילו

אתבאהבתולהכרהדבאתמביאהכישלון
שללטיוליצאהשיעלבשעהדווקא ,יעל

זמן.באותולומצויהואיננההטבע,חובבי
גוריםהמובקוציםהמסומלתזוהיאיעל

היאוכךדבש",כ"צמחהנובלהשלבסופה
הוא ,כזכורדבש,לדב.גםמעתהנתפסת

בנובלה.המרכזייםהמוטיביםאחד
כבג'ישלהתאהבותומהודו"'ב'השיבהגם

כן,עליתראפשרית"."בלתיהיאבדורי
חש ,בכךמכירהואאיןאםגם ,'ינבג

זו:שחרחסרתשבהתאהבותבאובססיביות

אהובתי"בלביאותהלכנות"התעקשתי
הואזוובהתעקשותאומר,הוא ,) 142(עמ'

בדורישהתאהבותומכירשהואעדנשאר

ולאלי",שבחרתיהאהבה"שגעוןחיתה
מודעהוא .) 406(עמ'עליושנכפהמסתורין

ההתאהבות"בגללשבמצבו:לבעייתיות
בוודאישתצריך ,עלישנפלההחדשה

בינתייםיידחהוקשה,איטיתהשתחררות

אפשריים"לנישואיםשיוליךאמיתיקשר
וקשהאיטיתהשתחררותפרשת ,) 130(עמ'

 .הרומןשלסיפורועיקרכנראה,היא,זו
מעידמיכאלהעםפגישתותיאור ,שנימצד
מןמרפותלא"עיניאמיתית:התאהבותלע

 ] ... [אותהזיהיתיברקכמו ] .. [הצעירה

שכאבמדויקתוכהחינניתכהבתנועה

"היאוכן: .) 207<עמ'לבי"אתפילחמתוק
העדינהההסמקהדווקא ] ...מאוד[התאומה

לעיניהמסביבשקרנההזאת,הפתאומית
עדשבה,בנועםלביאלנגעה ] ... [המאירות

 ·-נגעת~ובעדינות ] ... [התאפקתישלא
מתחילהזואהבה .) 213<עמ'בתלתליה"
שאחריה ,) 216(עמ'המצוקבצלבהתעלסות

כמו ,זואלזהדרכםאתמחפשיםהם
התאהבותובגללאבלוילד",ימיםב"שלושה
באהבתומכיראיננוכבג'יהעיקשת,

ליחסואחריםהסבריםומחפשלמיכאלה,
שאיני]משום ...בעיני[חןמוצאת"היאאליה:
הלבשהריבה,להתאהביכולאיניוגםרוצה
 ,) 218<עמ'אחרתבהתאהבות"עדייןבוער

מערכתשללזהדומהנישואיהםתיאור
שתיאנו"איןבנובלה:ליעלדבביןהיחסים
רקאלא ,נצחיקשרביניהןהקושרותנשמות

אחדכלשבטוחיםזורמים,נהרותשני
איןכןועל ,שלוהאפיקובעצמאותבעומקו
באלה"אלהקצתיתערבבושמימיהםחשש
בדורישהתאהבותוכיווןאבל ,) 227<עמ'
לזרעודכלמבקש,הואאפשרית,בלתיהיא
 ,ולזרדורישלהזוגיותאללהתקשר ,חי

כשלובו .מקומואתלתפוסמתשהואולאחר
אמנםומיכאלהלמות,לרצוןאותומביא

 ,כבג'י ,דברשום"איןכך:עלאותומזהירה
שלשיבתה .) 405<עמ'בגללו"למותשכדאי
אהבתואתמשליךהואשעליהשיבה,

ולאהבתולחייםאותומחזירהלמיכאלה,
שלשיציאתהבכךמכירהואהאמיתית.
בשבילוחיתהלאלהודומיכאלה

 .) 407<עמ'היעזבותרקאלאהשתחררות,

חלהוילד",ימיםב"שלושהכמו ,כאןגם
יצאהשמיכאלהלאחרכבג'ישלשיבתו
 .זמןבאותולומצויהואיננה ,להודו
הסיוםשפרקרבה,בהטעמה ,לצייןעודראוי

"שיבה".בשםנקראוילד"ימיםב"שלושה

הכחשת :מהודו""השיבהפשרה.

המוות

שראינואלהתבניותיסודעלעכשיו,
פ~רלהצעתלגשתשאפשרנראהברומן,

איננוכאןהמוצעהפשרמהודו",'ל'השיבה
צדקולבלעדיות.אומוחלטתלתקפותטוען

הבנהשלאפשרויותשהראוהמבקרים.
בויש 9 •הרומןשלבפרשנותופלורליסטית

כפיאדיפוס,שלמהמיתוסברורהתשתית
האנושילסבלביטויבוויש 10 ,שקדשמראה

עימותיםוהצגתהשונים,גילוייועל
 ,הדיאלקטיביטולםלשםבינאריים

ומערב,מזרחשביןבניגודיםהמתמקדים

ניצהכדעתבאלה,וכיוצאורוחחומר
עלהמספרהתבגרות,סיפורזהובן·דב.
לאהוב,היכולתולימודמהבדידותההלצות

אלמסע ,גורבתיהזאתשמתארתכפי
עלסיפור ,מגדאילשלכתפיסתוהזולת

אורציוןשסבורכפישבאהבה,המסתורין

להתלכדות,נפרדותשביןוהמתחברתנא,
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לינראהאבלהופ.דוריתשלכהבחנתה
מצוייםאכןשכאמוראלה,שוניםשנושאים

מכנה ,מלכדגורםעדייןמצריכים ,ברומן
האמנותיתאחדותועלשיצביעמשותף

בתוך ,מהודו""השיבהשלוהרעיונית
שלשעניינולתארקשהשכןוהשפע.הריבוי
המיתוסעלוריאציהבהיותומתמצההרומן
הפשטותאףעל ,בושישונראהאדיפוס,של

שפע ,כשלעצמוהסיפורשללעיןהנראית
מצעעלוהתפרשותאמנותיים,אמצעיםשל

עניינושכללהניחשנוכלמכדירחב,
גםאו ,בבסיסוריאליסטיאהבה,בסיפור

 ,בכךספקאיןכיאם ,במהותופסיכולוגי
גםמצויהרומןאתהמפעיליםהגורמיםשבין

הזמיןשהמפתחלינראה .הפסיכולוגיהגורם .
נתוןהרומןשלמעמיקהלהבנהביותר

המכונהבזובמיוחדהשוליים,בדמויות
משפחהכ"קרובמתוארהוא"מסתורין",

דבקנפש"חולישלעזובבמוסדנשכח
 ,במקומותמידדומםהארץ"שכדורבשיגעון

לאמעולםודברלעצמהסופיתשעהוכל
גביולהזמן ,לאמור ,) 32<עמ'לאיבוד"הלך
וכן:משתנה:לא ,מתמידבקיוםמצוי

נהפךהואהלא·מודעמקרבושנכרת"מכיוון
 ,לואבדההומורשגםמכאןאבל ,למסתורין
חיותו"שללחמצןהפכהנוראה.ורצינות

עירובהואמודע",הלא"כריתת .) 51<עמ'
הכירורגיהמתחומימונחיםשל

 ,דמיוניתיאורהואולפיכךוהפסיכואנליזה,
הנראה.ככלסמלנית,משמעותבעלאך

עמי , 1966 (שפרוידכפיהלא·מודע,
שלממדחסראכן ,אותומסביר ) 5-19 186
ההומורשלמקורוגם ,עברכולושכן ,זמן

כאןשישאפשרמודע.בלא ,פרוידלפיהוא,
אפשראך ,הרומןשלפסיכולוגילמצערמז
 ,גרוטסקיגםאו ,אירונייחסכאןשישגם

שכןריאליסטית,פסיכולוגיססיתלפרשנות
ביחסשנחשבההמשונה,הזמןתפיסת

שהצריךיומין","עתיקכשיגעוןל"מסתורין"
הכוחחיתהנפש,לחוליבמוסדאשפוז
עינתי:כדברי ,להודוהצעיריםאתשמשך

שלההרגשהזהבעיקרשםשמושך"מה
הארץשכדורשםנדמה]לפעמים ...הזמן[
לאפעםאףשאפילואולהסתובב,הפסיק
כזאתהיאשעהוכללהסתובב,התחיל
לאדברשוםגםולכןסופית,כאילולצעמה,

אכןהמסתורין .) 395<עמילאיבוד"הולך
,,·משמעיתבזיקהבהמשךמופיע

אתלילהסבירתנסי"אללפסיכולוגיה:
יש]כאן ...שלי[המקולקלתהפסיכולוגיה

תסלחי ,לוקוראשאני ,לגמריאחרמשהו
דו·משמעייחס ,) 172<עמימסתורין" ,לי

על ,לזרשלבדבריוגםמתגלהזהמעין
עסקיאתבבקשה"שיוציאו :חוליומיסת
 .) 324<עמיהחולים"לביתמחוץאלהנפש

הדםעירוישלברעיוןשתומך ,חישיןגםוכך
מבחינה"בעיקראבל ,כבג'ישביצע

"מחלתוגם .) 138<עמ'פסיכולוגית"
מצביעהלויןפרופסורשלהמסתורית"

שלשהחלמתו ,להזכירוראויזה.בכיוון
כניתוחמתבצעתהאהבה,בכוח"מסתורין",

"הלאמחדשמושתלבו ,חיתוךללאעומק
לאנליזהמאודשדומה ,) 446 (מודע"

פסיכולוגית.
עלהעיקרימהסיפורהרבהלהסביראפשר
עניינוהמתרחש.שלפסיכולוגיתהבנהיסוד

"הכלתיההתאהבות ,הרומןשלהעיקרי
הבןשמרדבכך,להסתברעשויהאפשרית",

קשור , 29בןירושליםסוב(ילדנבגיישל
אתם,מתייעץלהם,נשמע ,בהוריומאוד
אלובמדויקבהתמדה"טס ,בכלאותםמיידע
<עמ' ,עליה"אותובייתושהוריוהמטרה

שביעותאיאתלבטאשאמורמרד ,) 437
הקרהומהזוגיותחייהםמאורחותרצונו

דווקאלאומתבטא ,) 446<עמישלהם
אלטרנטיבית,באםאדיפאליתבהתאהבות

שהואבכךאלאמבקרים,כמהשהציעוכפי
ביותרהעמוקהמשאלתםאתלמלאמסרב
נכד.להםולהולידלהינשא ,הוריושל

אין ,עצמושלבבדידות"מאוהב"הואלפיכך
 151 , 52<עמ'לאונןמרבההואחברה,לו

עצמואתמוצאכשהוא ,לפיכךועוד).
 ,בעינתיממששללהתאהבותמתומרן
לנישואים,גםאותולהביאשעשויה
 ,בוחרהוא ,הוריושלרצונםלשביעות

בהתאהבות"מסתורית",מודעת,לאבחירה
אתלממשיצטרךשלאכדיאפשרית,בלתי

הוריושהיוכפיהאפשרית,ההתאהבות

 ,שלוהיו!דותיותאתלצייןראוירוצים.
שכברכפי ,בהתנהגותוגםהמתבטאת.

המציאותאתתפיסתובאופןגם ,ראינו

 , 46 , 41(עמ'קולנועסרסישלכהשלכה

ועוד), 425 , 285 , 276 , 142 , 125 , 94 , 52

אתתפיסתושגםכךעלללמדשעשוימה
תמונהשלהשלכההיאסביבוהאנשים

הבנתודרךשלפרפקציוניסטיתאידיאלית,
רבספקזאת,כלעםהוריו.ואתעצמואת
שלהפשרעיקראתלמצואנוכלבזהרקאם

 .מהודו"בה"השי
"המסתורין":דמותאלכןאםנשוב

כמהותהעולםבתפיסתמתבטא"שגערנו"
ביחידותמצויהזמןלעולם.משתנהשאיננה
דברושום ,זולצדזוהמתקיימותנבדלות,

זה,ב"שיגעון"ישלעולם.אובדאיננובהן
 ,תמידהזורםהזמןשלהכחשה ,כלקודם
זהקיימיםלהיותשוניםזמניםעשוייםלפיה
הדברים,פניכךהיואמנםאילוזה.לצד
מעבר ,בדורינבגיישלהתאהבותוחיתה
בהחלט.אפשריתשביניהם,הגיליםלפער
 ,כבג'ימתארהזמןפערשלהטשטושאת

תולדותכ"קיצור ,לואופיינילאבהומור
היאהזמןהכחשת .) 167<עמיהזמן"

לשלמותשאיפההמבטא"שיגעון"
מתואראכןכבג'ינצחית.אין·סופית,

שלמות,המבקשפרנסאוכפרפקציוניסט,
מנתח,להיותל 1יכהואאיןשבגללהתכונה
מהירותלהחלטותנזקקזהשכן

שלמה,הלאוהמציאותולאילתורים,
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קץ.איןפשרותמצריכה ,תמידהמשתנה

המענייניםהמוטיביםשאחדראינוכבר

ורציות,שאיפותעלבוויתורהואשברומן
אירוניבאורחהמתראיםבתחליפים,ו;בחירה

זושאיפהשלמקורהכ"אידיאליים",
שאמנםהמוות,בחרדתהואנצחיתלשלמות

ניכרתאך ,ברומןישירביטוימקבלתאיננה
 ,הזמןהכחשתגםשהיאהמוות,בהכחשת

ואופנים.צורותבכמה ,כולוהרומןלאורך
ההתכחשותשלברומןהראשוןהגילוי
ובדרך ,להודוהמסעבעצםהואלמוות,
ההודית,המציאותאתכבג'ישלתפיסתו
המוותפולחןעלחזקדגשששמהתפיסה
 ,מהעונימהמחלות,מתעלמתאבלשלה,

אלהיטבמכווןהואהגוויות.מאלפימהרעב,
אחת,נפשהצלת ,עליושהוטלההמשימה

תיקאתבהודולהשאירלנכוןשמצאמבלי
לסובליםאנושיתכ"מחווההתרופות,

כאןשישספקאין ,) 141<עמ'באמת"

מהמוותלהתעלםהעדיףכבג'יבחירה.
לשליטתונתוןשאיננו ,בהודוהשולט

מערביכרופאבתפקידוולהתמקדהרפואית,
אשר .לשליטתוהנתונההיחידהבחולה
המבטיחבמיתוסבחרהוא ,מהודולרשמיו

נשמות.גלגולשלבדרךנצחחיי
שהואמוותאיןרופאש"בשבילסבורכבג'י
המציאותלפיאבל ,) 354<עמ'נמנע"בלתי
שהואמוותישברפואהגםמושלמתהלא

גםמסתוריןו"יש ,) 136(עמ'"מסתורין"

 ,כןאםמבקשכבג'י .) 435<עמ'ברפואה"
ולהכחישלהמשיךשיאפשרונצח,תחליפי

שעלההנשמות,גלגולרעיוןהמוות.את
היטב.לכךלשמשעשוי ,להודובמסעו
 ,) 87<עמ'לנהרותכבג'ישלמשיכתו

שניסחכפי ,) 95<עמ'בהם"ההתאהבות"

בחלקמתוארשזהוכפי ,עצמוהואזאת
מספורההם ,מאודרבהבמידההראשון

שלקיוםשהוא 11נשמות,לגלגולברורה
שכברכפי ,תמידמשתנהבמציאותנצח

הוא ,בנבגיילזרשלנשמתוגלגול .ראינו
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מפניוחרדהאשםגשילדביטויכמובן
שלידהואוזלתהמוות,שלנוכחותו
שכבג'יבהרדמה,נמצאבהמשךהרפואה.

 12המזרח,אישנקאש,שלבחסותובה,עוסק

הגלגול.שברעיוןהתחיהתהליךשלהמחשה
"המראתשלבמטפורהמתוארתההרדמה
והיקיצה ,זמנימוותמעין ,לאמורהנפש",
לגוףהנפששלהחזרהכ"הנחתה",ממנה
אתמתכנןאכןנקאשהזוגלחיים.שחזר
מבקשכבג'יאידיאלית,בהרדמותמותו

 .כןגםזהמעיןמוותלצעמו
המדע.אלגםפונהוהנצחהשלמותבקשת

אמורהוקינג,שלבספרוהמתוארהקוסמוס,
תולדות"קיצורבספרואבל ,נצחילהיות
אפשרותעלתיאוריההוקינגמעלההזמן"
עדהתכווצותוכדיתוךהיקום,קץשל

כבג'יאין·סופית.ומסהאפס,שללנפח
רוחעשויה'לפיהמוזרה,תיאוריהמעלה
בזמןלהתכווצות,היקוםאתלהביאהאדם

 ,) 188<עמ'חדשההתחלהלשםובמרחב,

רעיוןהמערביהמדעאלמביאהואובכך
להשתתףהאדםחייבלפיו ,הודי ,מזרחי
(אולסבנגרהאלוהיםשלהבריאהבמעשי

הפגמיםאת"לתקן 13 ,) 16 , 1956עמ'
בכבודועולםבוראשלוהרשלנויות

שלתפקידושהוא ,) 309<עמ'ובצעמו"
הדכאןישואוליכבג'י,לפיהמנתח,הרופא

בידיהעולםנחרבלפיו ,ההודילמיתוס
אלשיווה,מחדש.ונבראחוזר jשיווה,
מחדש,לידהגםכןאםמבטיחהמוות,
המכחיש ,נצחיקיוםמבטיחהנשמותגילגול

עםאחתבכפיפהמתקייםואוליהמוות,את
אתעינגורקהמוות"מחשבותהמוות:

אובדאינושמאוםמאחרהקשיש.הנוסע

בנהרהטבילהשלהצלחתההריהזה,ביקום
בתנאיםמחדשלידתואתתבטיחרקהקדוש
אמורההאדםרוח .) 56<עמ'בהרבה"טובים

 .אותולנצחאוהמוותאתלהכחישכןאם
לנצחוןמובהקתדוגמההואהאישהוקינג
הוקינג,שלתפיסתואבלהמוות,עלהרוח

וממילאליקום,ואחריתראשיתהמניחה
ההודים,שלמזושונההאדם,לקיוםגבולות

אתהמאפייןבהומורהיטב,ברומןניכרוזה

בברביקןהופעתוואת ) 152<עמ'ספרו

"המסתורין"לעומת ,) 302<עמ'שבלונדון
כפיהנצחתפיסתאתהמייצג .,ההומורחסר

 .בהודואותה.לחוששניתן
האקזיסטנציאליזם,תפיסתלפיכידוע,

היאהאדםנתוןבההקיומיתהבדידות

היכולתאיהמוות.חרדתשלתולדה
נוסףביטוי ,לפיכךהיא,לבדלהישאר
ההתאהבות,גירת,הזוהמוות.להכחשת

מהבדידותמוצאדרכיהםהאהבההנישואים,

אכןהשונותבצורותיההבדידותהקיומית.

היכולת"איברומן.רבלטיפולזוכה
שלהראשוןשמו(שהיהלבד"להישאר
 ,לזרלמותעדדוריאתהמאפיינתהרומן>,
יכולשאיננו ,כבג'יאתגםמכןולאחר

גלגולרעיוןאתשאיבדלאחרלבדלהישאר

מעומתתומשיבה,ממיכאלהונעזבהנשמות,
שלבראשיתובהבוחר'ישנבגהבדידותעם

עםשביומצד ,אחדמצדחייםכדרךהרומן

חוששתשאינהמיכאלה,שלעצמאותה
"אתמבקשתהיאאדרבא,מהבדידות,

 .) 301<עמ'לבד"לגמרילהישארהתענוג

עםגםהבדידותמעומתתלזה,מעבר
המעלה ,ולזרדורישלהבעייתיתהזוגיות
כנגדוזאתוחירות,תלותשלשאלות
כבג'יושל ,כבג'יהורישלהזוגיות

עםמהבדידות,מפלטבהןשישומיכאלה,
הדברים,שלבסופםחירות.שלהבטחה
מאימתהמספראתשמשחררתהיאהאהבה

המוות.ומאימתהקיום

 ,מהודו"ב"השיבהשראינואלהנושאים
 ,וניכורבדידותהמוות,ואימתהקיוםאימת
שלמיצירותיורבותמעסיקיםוחירות,תלות
מעבר-רבהבאינטנסיביותיהושעא"ב

המודרניתהספרותאתגםמאפייניםלהיותם
גווןלהםישמהודו",כ"השיבה-בכללותה
גםאולי ,ראינושכברכפי ,גרוטסקי
מדרכובכךרחוקאיננויהושעפארודי.

בהומורשהצטיינו ,שלוהקודמיםברומנים
המציאות.שלאירוניתתפיסהעלשהתבסס

שלבעקבותיהםיהושעהולך ,לינראה ,בכך
קשותקיוםבעיות,שתיארועגנוןושלקפקא
עלשכיסה ,קלבהומור ,כמותןמאיןומרות

קפקאבסיפוריהם.שהעלוההוויהתהומות
שלביותרהמובהקיםמנציגיו ,ועגנון

ובספרותהעולםבספרותהמודרניזם
בראשיתיהושעשלדרכומוריהיוהעברית,

בספרות.צעדיו

 .מהודו""השיבהאלאחתכניסהאלאזואין
פירוטמבקשיםעדייןברומןגורמיםהרבה

ראוייםברפרוףבהםשנגענונושאים ,והסבר

נושא ,למשל ,הםכאלה .יותרמעמיקלעיון
כניגודהחירותשאלת ,גילוייווהמוות
שליצירתואתלהעסיקשמרבהלחובה,
ללא ,ראוינוסףלעיוןמראשיתה.יהושע
על ,כבג'ישמשליךההשלכותענייןספק,

נושא ,אותוהסובבותהדמויותועלהמציאות
זיקות,הרבהבלבד.קלהבנגיעהבושנגענו

ואלוזיות,מוטיביםהקבלות,קישורים,
ומוסיפים ,האמנותייופיואתלרומןשמקנים

 ,בסקירתנונזכרולאמעניינת,מורכבותלו
 ,יהחבותהרקע .נפרדלמחקרראוייםוהם

שלשורותיוביןהיטבהמוצנע ,האקטואלי
 ,משלדרךלהיות,עשויושעניינו ,הרומן

בישראלנוערבנישלנהירתםבגורמי
תורותואלאקזוטיותארצותאללהומחוצה

אישייםביןיחסיםגםאומסתורין:של
הישראליתבחברההגבוההבינוניבמעמד
גםמעמיק.לעיוןמרתקנושאלשמששעויים
עלהשומרת ,הרומןשלהמיוחדתלשונו
העכשוויתהשפהשלספרותיסגנון

קולוקוויאליים,איפיוניםעםהתקנית,
מצריכה ,המספרשללשונואתהתואמים

 •נפרדת.מסה

הערות

יהושעא"בדיברהרומןשלתבניתולע . 1
במסותיהםגםוראה ,בסריעקבעםבראיון

 .מאיריוענברלריחןעמוסשל
ברתנא.שלבמסתואחרת,לדעההשווה . 2
ו"החיוךהעגלגלהשהבטןהנמנעמןזהאין . 3

אהבהאלותלפסליזיקהמתאריםהאוטומטי"
נסן ,הפריוןאברימובלטיםבהןקדומות,
פניהןעלנסוךקרובותולעתיםושדיים,

האהבהאלתאפרודיסי,ועוד:סתמי.חיוך
כ"מנעמתבאודיסיאהמתוארתהיוונית,

כןאםאפשרהאם .) 362 ,שמיני(שירהחיוך"

מ"אפרודיסי?גזורדוריתשהשם

שלהרומניםשלמה,במידתאחרת,תפיסה . 4

אםשבהם,הגרוטסקייםהחומריםעליהושע,
האופייניתמתפיסתובמהותהשונהלאםג

שלהרומניםעלבמסותיולניסוישבאהכפי
ממש"מוכרחיםבמסתושקדמציעיהושע,

 .מהודו""השיבהעללהתאהב?",
אואלה,מקטעיםהתעלמואכןמבקריםכהמ . 5

אליאצללמשלראהבמפורש.אותם"ביטלו"
חירש.

ברתנא.שלבמסתוגםכךעלראה . 6
בספרי,ראהאלהסיפוריםשלזהפשרםעל . 7

 • 1992 ,יצחקי

ביןלהראותמבקשיםשאנולזודומהזיקה . 8
קיימתוילד"ימיםל"שלושהמהודוהשיבה

אשתויאושו ,ארוךשרבל"יוםהמאהבבין
 • 1981סדן·לובנשסייןראה .ובתו"

הולצמן.שלבמסתולמשלראה . 9
הריאליססיהגורםאתגםשקדמבליטבמסתו . 10

 ,למסרעצמוהוא ,לדעתו ,ההופך ,שברומן
הרפואההתמודדותשלאפשריפשרגםומציע

ראההמזרח.שלהאיוןכוחותעםהמערבית
הסיפורעלהעומד ,אלתרשלבמסתוגם

לוומעבר ,הרומןשבתשתיתהאדיפאלי
אתהמגדיריםקיומייםיסודותשלהצטלבות

בהוויה.האדםשלמקומו
לנפש:סמלהנהרמשמשההודיתבתרבות . 11

ליםובהיאספםהים,אלהולכיםהנהרות"כל
באו;נהרמזהאייודעיםהנהרותמימיאין

אינןהעילאיתבנפשבהאספןהנפשותכן
גיא(צ'האנדויצאו"גוףמזהאייודעות

 ). 29 , 1956(אולסבנגרראהאופאנישאד),

 , 1951 (האפלהרקליסוסשללאמרתווהשווה

נחליםאותםלתוךהבריותיורדים ;) 31
ישספום. ·וחדשיםשוניםמיםוזרמי-צעמם

הלחות.מתוךועולותמתאדותנשמותוגם
לפיהמזרחאישהואנקאששלמחליפוגם . 12

 .) 385 (ג'ובראןדוקטור ,שמו

 ,המבורךשירתבבהגודגיטה,מרכזירעיוןזהו . 13
חובתלפיוההינדואיזם,שלמהאפוסים

לתוצאותקשרבלאהעושיםעלחלההמעשה
ביותרתמציתיתבצורהמובעהואמעשיהם.

(בתרגוםהשביחהשירשלמ"זבחרוז
 :) 49עמי , 1956 ,אולסבנגר

פרותיו:לאולעולםהמעשרקהיארשותך
תדבק.משעובאיפרי·מעשיניעואל

להשיבהמוסוזהפסוקמשמשחופשיבתרגום
מהודו.

גרפיהכליובי
גיטה,בהגוד , 1956<מתרגם>,עמנואלאולסבנגר

ביאליק>מוסד(ירושלים:המבורךשירת
קיוםשלקוסמית"תמונה , 1994 ,אוריאלתר

 6.4ספריםהארז,האדם",

הארץ ,האהבה"של"המסתורין , 1994הדה,בושם
4.4 

ידיעותאחרת",דעה"המאהב: , 1977אברהם,בלבן
 15.4אחרונות,

 43בעמ'סוף
dד
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קולנוע
בנותנתאחדהבה

דודבימוי: ;) Go Fish (פישגו

טרושדודתסריט:טרוש;

טרנדוגךוי~י~ר

הומואיים·סוסיםבגלראשונהסנונית
להגיעשעתידמסחריים,ו~סביים
בקומדיההמדוברבקרוב.אלינו

ראשוןבפרסשזכתה·לסבית,רומנסית
הוקרנה ,בברליןסנדאנסבפססיבל

בירושליםהקולנועבפססיבלתחילה
בבתילהקרנההופצהר·כך nוא

בארץ.הקולנוע
לסביותחבורתפשוסה:העלילה
מקםשתיים,ביןלזווגהמנסות

ברודי>, .ס.(וואילייסרנר)(גוויניבר

יפה.עולהשהשידוךעד
שנעשהפשסני,עדפשוססרסהז

<עצמידלבתקציב ,בשחור·לבן
שתיעל-ידיהגדול>,בחלקו

סרושרוזתסריסאיות·מפיקות,

בחייהןזוגלשעבר ,סרנווגוויניבר
שבקולנועסרססוגהפרסיים:

עושיםלאמזמןכברההסרוסקסואלי
הדמויותרוהמר).לאריקאולי(פרס,

 ,בשיקגונשיםלחבורתמשתייכות
בעולםומדובר ,עולמןהיאשהלסביות

משלו.לשונייםקודיםעםמאו,דסגור
בז'רגוןשמכונהמהגםמוצגתבסרס

-התודעה"להעלאת"קבוצההלסבי
ברמה ,לומרלייורשהאםהמצסיינת,

לאפס.השואפתאינסלקסואלית
תמונת(כגוןגימיקיםכמהבסרסיש

המסך,עלנשיםארבעראשי
בהתקדמותאחדותפעמיםהדמסקסות

הראשיות>הגיבורותשתיביןהקשר

פחות.וחלקםלמדינחמדיםשחלקם

גםאבלקומיים,קסעיםבויש
מתמודדאינווהואומשעממיםשסחיים

שלאמיתיותבעיותלישנראהמהעם
עםבחברה,חריגהשהיאקבוצה

(שהםאשמהורגשיקונפליקסים
לעשות).מהקיימים,

אתהסגירות,אתאהבתילאמאוד
קונפליקסיםבסולהכמעסעולמה

שלפנימיים,אוחיצונייםממשיים,
לעימותפרסוזאתהלסבית,החבורה

ולאr:זיס·לאtנההגיבורותאחתבין
שבהןהבודדותהסצינותמשתיבאחת

(נשביחפנימייםקונפליקסיםמוצגים
אפשריים>נישואיןהגיבורהמדמיינת

גברעםדדיה,הדמויות,אחתשוכבת

להורכות Tע O-שחברותיהומדמיינת
הקונפליקסים .קבוצתימשפסמעין

קלילבאופןמוצגיםאלהבסצינות
לצד ,כמובןונוסה,מחייב,ולאלמדי

אינוכמעסהסוסזה,באופן .הל.ס~י
ובכךהחיצוניהעולםעםקשרמקיים

 .ןי~~ולאנו!}נ:ייהוא
מקם,הגיבורהשלזיופיהמתיקותה

לעומתה,אךהמצב,אתמצילותקצת
התאומהכאחותונראיתאילייגתהזו

בהתאם.ומכוערת ,לגוןגירןשל
אתמפקירההיאכאשריותר<ועוד

כסחנית).לנ:יגלחתהארוךשערה
 ,ה: pגברית,אחתכושיתגםבסרס

הסדנהאתהמעבירהבקולגי,מורה
אחדות,ועודהתודעה,להעלאת

ידיעלמומלצותממשלאשרובן
לתחרותלא(וגםמשחקלתחרות
היופי).מלכת

במבחר ,דהיינו ,במכלולנביסאם
עלשנעשוקולנועסריסשלגדולהלא

להזכירברצוניהלסבית,החוויה
בנותאת"שמעתיהסוסאתלסוהב

 l've heard the "(שרות"הים

mermaids singing "(, קסןסרס, 
פחות>לאמשעשעם(וגונפלאמקורי
 ,-1987מהקנדית ה~! iרפסרישיהשל

וכןתל·אביבבסיגמסקשהוקרן
מדייותרשבליסרס,בכבלים:
 ,גיאידיאולוולהגכוונותהצהרת
מנקודתהלסבית,החוויהאתתיאר
(שילחהגיבורהשלהמקוריתמנסה

מבולבלתמזכירההנפלאה),מקרחיי
שלה,בבוסיתהמתאהבתמוזרה,וקצת
עםאהבהקשרשלהגלריה,בעלת
אחרת.מישהי

אתגםלהזכירברצוניזהבקהשר

קופרודוקציהנישואים","מסיבת

בבימוין 993מ·אמריקאית·סיוואנית

הומוסקסואלי.זוגשעניינה ,די~גג
בסינמסקכשנהלפנישהוקרןהסוס,

משקףרבה,להצלחהוזכהתל·אביב
גירתזושלעתמשכבתמונה

הקונפליקסיםאתוכןהומוסקסואלית
-הסביבהעםביחסיהםהזוגבנילש

-מהםאחדשלההוריםזה,במקרה
והואבגםאתלבקרמסיוואןהבאים
הצגהלערוךנאלציםוחברו

מזויפת.הטרוסקסואלית
פיש","גו ,שלפנינולסרסנחזוראם
הבדלנות,אתלייחסנוסהאני

לסביעולםלהציגוהניסיוןהסגירות
קונפליקסים,חסראוניפורמי,

הןעיקריים:דבריםלשניכביכול,
ההסרוסקסואלית,החברהליחס

פחותכברזה"גיי"להיותשעבורה
זהלסביתלהיותאבל ,נסבליותראו

יותררחביםבחוגים ,עדייןכנראה,

והןמיאוס:מחמתמוקצהפחות,או

זהדברשאוליעצמה,הלסביתלחברה
מגינהוהיא-דעתבבליבהמשתקף

אופיינית-בסכגיקהעצמהעל
הצגת-סוסליסרייםלמשסרים
 ,אובלבד":כ"חיובייםהדברים
בנות, ,נתאחדהבה,אחרות:במלים
והבעיותהקונפליקסיםכלאתנסאסא
שםתצמחוכאשרלשסיח,מתחת
נעבירמספיק,גבוההנחמדהערימה

חברות, ,לנוכי ,השכןלביתאותה
בעיות!אין

החברהתגיעשכאשרחושבתאני

מתיימרשהסוסזואופןבכלהלסבית,
תתירהיאשבולשלבליצגה,

על.לעלותפתוריםהלאלק;נפליקסים
גםלעשותשאפשרותרגישהשסחפני
הזמןאולייהיהזה ,נחמד""לאסרס
יותרסוסיםתעשההיאשבו

תתבגר).גם i (מעניינים.

עלצרות iהיצמדאתלשבחאפשר
יותרהרבהלאאךהקולנועיתההעזה

 •הזמ.

כהבארונית

27 
 ' 94נובמבר



ןז
ן~
~ 

עזרבןאחודעםעזרבןאחוד

סרג'נטאתתלושברהלילהעל
מררטרן;

ספריאחרונות;"יריעותהוצאת

 1994תל-אביב;חמר";

מתארשחראנאמרספרךעטיפתעל
תקופתבשלחיאחדלילהקורות

כפריתבאחוזההבריטי.המנדט

השתמשתהאםבארץ·ישראל.
עלהיסטוריובמחקרבחומרים
הרומן?כתיבתלצורךהתקופה.

אותהמכירשאניתקופהזוהיצורך.היהלא
בקיץאחת·עשרה,כבןהייתיאישי".מ"ידע

אינוהרומןהרומן.התרחשותתקופת , 1947

חורץהוארבהבמידהאבל ,היסטורימחקר
תקפהשכמובןחריצת·דיןתקופה,שלדינה
יישכחאםהאמנותי.העיצובבתחוםרק

אולי-ייזכראםכלום.פעלתילא-הספר
שלדרכהזובאמצעותו.התקופהאתיבינו

שלשתוכנואנשים,ישאםגםהספרות,
אותם.מרגיזספרי

למשל?ימ.
גםבספרשמכוניםהמחתרות,אותןיוצאי

אז.נקראושאכןכפי"טרוריסטים",בשם

לפגועחיתהלאבספרשליהכוונהאבל
סילוףלתקןאואישית,מהםבמישהו
שליהדמויות .ספציפימקרהשלהיסטורי
משתתפותהןאבל ,כולןבדויותברומן

ושכךהתרחשה,שאכןהיסטוריתבמציאות

שיניתיולאאותהוהבנתיאותהראיתי
למשפחתבןאניהיום.ועדמאז~ליהדעתי

איךבמו·עיניושראהמפתח·תקוה,איכרים

אתלטובתהמשכתבתהעבודהתנועת
הליכודואיךהראשונה,העליהתקופת
"תקופתאתלטובתומשכתבבתורו

טובמקוםבהחלטלישישכךהמחתרות",
באמצע.

מתרחששבח,תקופחבאותהמיוחדהמ

 ? 1947שלחיקיץ,ספרך,
וערבים,בריסיםיהודים,שלצומתחיתהזו

פנימימאבקשלומעפילים,שואהפליטישל
מתוניםביןהיהודיהיישובבתוךמר

בכלהמתעוררמאבקושללקיצונים,
מלחמתערבלערבים,יהודיםביןחריפותו

גבולות,בלי ,יחדחייםכולםועדיין ,' 48
ומתפורר'שהולך ,בריסי ,אחדשלטוןתחת

שהיה.כמויהיהלאדברשוםולאחריו

בצורחכתובשהרומןאומראתה

הקודמים.מספריךשובחחדשני,ת

רומן ,שליהקודםברומןעודבכךהתחלתי
שלסיפורו ,"ג'דע"בשםלנוערדוקומנטרי

שכידועאלאהמושבה.שומרשפירא,אברהם
מהספרותכחלקנחשבתלנוערספרות

בקני·מידהאליהומתייחסיםהעברית
ואניאותה,כותבגאוןכאשררקספרותיים

גאון.לא
כתובמורטון"סרג'נטאתתלושבו"הלילה
כולוקורקטית.חסכנית,מאודבצורה
שהעיןמהרקבוומתוארהווה,בזמןמתרחש

הכללות,בותמצאלאשומעת.והאוזןרואה
מטפורות,סמלים,זרם·תודעה,פירושים,

היסטוריות.הרצאותאופסיכולוגיה,
שהקוראמניחהכתיבתושלהאסתטיקה

רקדמותכללהביןאינטליגנטימספיק
צורךואיןודבריה,התנהגותהעל·פי
שהרומןלמרותוכך' .לוולפרשלהסביר

כולוומתרחשעמודים,כמאתייםרקמכיל
שכלדמויותעשרותבויש-אחדבלילה
שונהעצמו'בפניעולםהיאמהןאחת

במלואוניצבתמהאחרות,לחלוטין
הקורא.בפנימוחשיותה

גרפיה?פורנויששלךהחדשברומןגם
אוליהיא ,ארוטיכסופרידועשאניהסיבה

ו"הנאהביםהנפשי""השקטהרומנים

ומקווהמאודאותםמחשיבשאני ,והנעימים"

אךלהם.הראויהלהערכהיזכוהיוםשבבוא
חדשספרלקרואשמבלימבקריםכיוםיש

"פאבלובית",בצורהאותו'מגדיריםשלי
וזועזר",בןשלפורנוגרפיספרכ"עוד

העברית.בספרותשליה"משבצת"
ארוטיקה,יששליהחדשברומןגם ,אכן

אינההיאאבלומוזרה,חריפהלעיתים
סבורשאיננימשוםאוליוזאת ,העיקר

מיני.גירויבספרמוצאהקוראשבתקופתנו

סרטים,מצולמות,תמונותישכךלשם
כההואהיוםהגירויסףוכבלים.וידיאו
שפעם-בספרמישגלשלשתיאור-גבוה

גיחוך.היוםמעוררומסה,לבבותהרסיס
מסתקרניםאומתגריםבקושיכבראנשים

בסרטיםכהלכתומישגללמראהאפילו
סובהאפילואוליהזוההתפתחותהכחולים.
להיותיכולבמיןשלהשהעיסוקלספרות,

חדשני'סגנוןבאיזהאוהומוריסטי'רקרק

~ראהמפורטארוטישתיאורמאחרוזאת

 .הפרדנוסרסישללהמחשותבהשוואהנלעג
ארוטיקה,כותבחשובסופרכאשרכמובן'

סופראצלאבלכפורנוגרף.נחשבאינוהוא
נחשבארוטיקהשמץאפילוחשוב,שאינו

פורנוגרפיה.מיד

זכיתכאשרכינכתבהרומןעטיפתעל
לויעל·שםהיצירהבפרס 1991בשנת

בשערוריח,לרותחהפרסקבלתאשכול,
סירבדאזשראש·חממשלחלאחר
והחריםהפרסתעודתעללךלחתום

שלךפוליטיתביקורתבגללהטקס,תא
בתקופתהיחרדיהטרורשלאופיועל

לרומןקשרלכךחיההאםהמנדט.
תקופח?באותהשעוסק

וגםחתם,לאדאזהממשלהראשנכון,
שפירסמתימאמרבגללהסקס,אתהחרים
 :היהושמוב"הארץ" 1990גוססבאו

רקכיבוכתבתיבשלטון","כש'הפורשים'
"היישובשלההבלגהמדיניותבזכות

שאנוכפיישראלמדינתקמההמאורגן"
בשעתםהתגברואילווכיאותה,מכירים

-1948בכברעלוליםהיינו-"הפורשים"

בכל:הכולמלחמתשלארץ ,כלבנוןלהיות
הליכודשלבממשלהנציגיםיותרישוכי

בסגנוןעדייןהואשהלך·רוחםלאנשים
הגלוייהשאהדתםאז'של"הפורשים"
היהודיםלמשתולליםנתונהוהנסתרת
הבחנה,ללאנקםמעשילמבצעברחובות,
אחים.מלחמתסףאלישראלאתלמביאים
אינומורטון"סרג'נטאתתלושבו"הלילה

הואאבלתקופה,שלרומןאלאפוליטירומן
מהאתספרותית,ובצורההשאר'ביןמתאר'

נכתבהרומןהפובליציסטי.במאמרשאמרתי
ודבריו ,בשלטוןעדייןהיההליכודכאשר

מבחינהכרצונם.ההיסטוריהאתשיכתבו

לאוריצאלאשהרומןמצטעראנימסוימת
אוליאזכיבשלטון'היועדייןהםכאשר
הםשבגללובמחשבהלהשתעשעיכולהייתי

 .השלטוןאתהפסידו

שבו"הלילהבשםלרומןקראתמדוע
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השנה.לאורשיצאמקווהואני ,בפורטוגל"
כתיבתשלבעיצומהעתהעומדאני

לעבהשל"ימיםדאב,אסתרשלהביוגרפיה
כולםעמודים,כאלףשתכילודבש",

ספרותימללשוםבהואיןהתרחשויות,
הספרותיהטעםקובעיעלהאהובמהסוג
הרומןאתקראלאמהםשאיש ,בארץ

נכתבהשאי·פעםסבוראינישלי.האחרון
היאעברי.סופרעלכזומפורסתביוגרפיה

 ,בארץמשפחתנוראשיתעםמתחילה ~
שנה.ממאהיותרשלזמןתקופת "

שלמעזבונהאחדיםכרכיםלהתקיןהספקתי
 ,המכתבים''"כל ,הפרוזה""כלדאב,אסתר
המכתביםחליפת ,פעם"פגשתיךו"כבר
מאותהםאלהשהם.ראובןלביןבינה

אחדכללדפוס,ומוכניםערוכיםעמודים
במהדורותבינתיים ,לעצמוחשובספר

לרשותהעמדתיכברשחלקןבלבד,מחשב
הספרותי.המחקר

מורטון"?סרג'נטאתתלו

עלאיתישמתווכחמיאםלדעתשאוכלכדי
 .אותוקראגם ,הספרשלתוכנו

איך?

שקרא.מירקלדעתיכולזאת

אותו?קראווהאם

מאלףיותרקנואבליודע,איניקראוכמה
אתלקרואשהחלומהאנשיםחלקעותקים.

-ממניאותושקיבלוידידיםגם ,הספר
לעמודשלאכדיכ~ראה ,ונעלמונאלמו
עלהאמיתיתדעתםאתלילומרבצורך
 ,הספראתשיבחודווקאאחרחלק .ספרי
מענייןויותרקריאיותרשהואואמרו

שהתקשורתהחשוביםהרומניםממרבית

כיצדמביניםאינםושהםהשנה,בהםעסקה

לגמרי:כמעטממנולהתעלםאפשרהיה
חשובסופראותוכותבהיהאילולדבריהם,
חדלהחיתהלאהביקורת-היטבומתוקשר

רקשאוליחידושים,בוולמצוא ,בולדוש
תגיעהעבריתהפרוזהשניםכמהבעוד

אליהם.
כאשר .דורואתהקדים"המחצבה"ספריגם

דוריבניהסופריםרוב ,-1963בהופיע

עדיין

ובזו·קפקאית,עגנוניתבאוננותעסקו

לריאליזם.

לכתיבתך?היחסאתמסביראתהואיך
הופיעמאזויותר'שנהשלושיםלאחרגם

כשלושיםולאחר ,"המחצבה"הראשוןספרי
נחשבלאאני-ונוערלילדיםבהםספרים,
לאספרשוםהעברית.מהספרותכחלק
אינניכאילומחקר.שוםאודותיי.עלנכתב
קיים.

משתתקכבראוליהיהממניחלשסופר
אינואבלאותימצערזהאני.לאופורש.
כתיבתי.פוריותעלבמאומהמשפיע
ימים"שבעהנוסף,רומןלהשליםהספקתי

סיועשוםללאעושהאניהזוהעבודהכלאת
וכאשרכה),עדבירחובקשותיי(כלציבורי
 ,מאודקטנהספרייעלמתמלוגיםהכנסתי

יותרלאכיוםלושישסופרשאנימשום
שלו.חדשלספרקוניםמאלף
רומןלכתיבתחוזהעללאחרונהחתמתי
ואני ,דייןמשהעללבני·נוערביוגרפי
סיוםעםבד·בבדמקרוב,בולהתחילמקווה

דאב.אסתרשלהביוגרפיה
במקצתדומההספרותישגורליחושבאני
שירתהאיךוראהדאב.אסתרשללזה

עשרותלאחרגםונפלאהסדיהכיום,עומדת
מאלהרביםשנשכחוולאחרשנים,

גםבגללםושאוליכתבה,שבתקופתם
לפרק·זמן.נשתתקה

כזויהיהיצירתישגורללעצמימאחלאני
שכלאלה,שני ,גוסמןנחוםושל ,אסתרשל
 ,מיידיועלבשעתם,והושכחוזולזלוכך

 •כיום?משכיחיהםאיפהזוכר?אתה
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טיפוליכאמצעיפוליטיתשירח
יניבניצן

מסךאתלחדורשירהשלהסיכוי
מטפליםשיוצריםהשיגרה

האינתיפרהלנוכחומטופלים

עללעמודהיאהנוכחיהמאמרטרת ' ' .
-··••·.·: .. 
aנI כאמצעיהפוליטיתהשירהתפקיד

בתלונותלטיפולביבליותרפי ·
בהגדרותשינוייםהאינתיפדה.על·רקע

הזמןברוחלשינוייםמקושריםפסיכולוגיות
אחדהיאששירהבעוד·היסטורית,החברתית

אלו.שינוייםשלהראשוניםהמבשרים
שהגיע ,תהליךהחלקודמותבמלחמות

פוליטיתשירהבו ,לבנוןבמלחמתלשיאו
ויצרהלאירועים,זמןבקרבתאמירותיצרה
להתערבותסייעהובכך ,מיידיחברתיאפקט

באינתיפדהאבללאירוע:סמוךפסיכולוגית
חוסרבהקפה.דומהתופעהנוצרהלא

·פוליטיותחברתיותמשמעויותהבשלת
קיימיםאוטומטייםהרגליםמנציחחדשות,
אפקטהכחשתכמו ,מטפל·מטופלביחסי

"שירההקובץבשיריקריאההאינתיפדה.

אפשרותמעלהלבנון"מלחמתעלפוליטית
עםלהתמודדותביבליותרפיתהליךליצירת
שימושתוךהאינתיפדה,·על-רקעתלונות
קוטבואירועיםבובזמןשנכתבובשירים

לחדורסיכויישכזאתלשיטה .בירורביתר
ניצולתוךהשיגרה,שלהאוטומטיותבעד
אתלחדורפוליטיתשירהשלהמיועדכוחה
השפה.מסך

ככהדבריםכמה

נחוץומבחדר.סגורלהיות

אחות.אחיםאמאאבאאת

שתיים.אםאחת.לסיפהמקוםשיהעיןבגלגל

נשברת.אחת .נשארתאחת

מדברים.לאפרסית.שנאהעצמית.ש;אהעובראתה

שםפולניהתל-אביבסופריםדילוגיםמסעזה.לע

שרפו

בחזרםהיידישואתיידןהיידישאת

עצמך"אתשקמתסוב"מהאמר

ישורוןותאב

בתוךשרויהציבורלשארבדומההמשורר
ההיסטוריותמערכותיהםעלהחיים

שונהמעמדואבלהשונות,והפוליטיות
המשוררהלשון.עללהשפיעלכוחוהודות
משליכםהרחוב,מלשוןביטוייםעוקר

פוליטי.אפקטבכךויוצרהמדינילמרחב
שלאוטומטייםהרגליםבהפרתהואכוחו

ובצירופיםלשוןברבדישימושלגביהציבור
מקובלת.בדרךשלאומליםצליליםשל

השימושאתמפירההפוליטיתהשירה
במשמעויותאותהמטעינה ,בלשוןהאוטומטי
מסךדרךהחודרותאמירותויוצרתחדשות,

 • 2תקדיםחסרתבחדותהשיגרה

אלרביםיוצריםשהוציאהלבנוןמלחמת
רחבמגווןהעמידההפוליטית,השירהזירת
אבותהיהבולטיוצרפוליטית.שירהשל

כפתיח.מובא 3משירךשקטעהמנוח,ישורון
במושגיםהשימושיכולתאתמדגיםהשיר

עלעילהתרעל·מנת"שואה",כמוטעונים
בלבנון.עתאותההמתרחש

גםהתייחסהאזשנוצרהפוליטיתשירה
הפסיכולוג:שללתפקידו

כלאתהיטבלבחוןקונסיליום,לדרושיכולאתה

הצילומים

כלהתרחשותרותלקבועת,ופסיובימומחהלהזמין

וימימשפחתייםועיםבאר ,ושיאנזהניתןזהעוד

הולדת.

שעברהומתנדבתסוציאליבדועבפסיכולוג,להעזר

גופה.עלכבר

 3ברית")("לכרות

ןוצעמצבי

משירבקטעכמתוארהפסיכולוג,שלמצבו
שללמצבויותרדומה ,עצמוןצבישל

בכך ,המשוררשללמצבומאשרהכלכלן
לדרגותוגבולותאילוציםמציביםששניהם
הפוליטייםהחייםשיוצריםהחופש

ששירהבעודהמחודשת.בהתהוותם

ממוראותלהתחלחליכולהפוליטית
מלים,בצירופיהאוטומטיוהשימושהמלחמה
ועוקבהצליליםלאוסףהפסיכולוגמקשיב
יחפשבהכרחלאאךהנוסחה,שיבושיאחרי
מסךאתלאחות ,חדשמילוליצופן

שנסדק.האוטומטיות

שלבעיצומהנתוןמצבלצלםיכולההשירה
לפנילאירועזמןבקרבתהתהוות,
האדמהרעידתרושםויתפוגגשיתמסמס

אינהשירההפסיכולוגיה,לעומתהרגשית.
שלהכלליתתגובתהלהשפעתזקוקה

 • 4קיימיםדפוסיםלשנותמנתעלהתרבות

ביןמיטלטלהפסיכולוגגםכך ,המשוררכמו
להשפיעהרצוןביןסותרים,אילוצים

ישורוןאבות

על·ידי ,הציבורעמדותעלישירותולפעול
ברורה,מגמתיותבעלותעמדותהשמעת

מנתעל ,פואטילצופןהנאמנותלבין
עלעבודההמושגת,השקיפותדרךלאפשר
שלהמתמדתההתלבטותחסר.רגשימרכיב

המושלכתאלוקטביםביןהמקצועאיש
פתרונותלעיתיםמולידההחוצה,

 . sיצירתיים
תפקידקיבועלצד ,כיפוריוםמלחמת
פרופסיונליים,תהליכיםכמקדימההשירה
הצורךהכחשתשלנוסףדפוסקבעה

·קולקטיביתסובייקטיביתתודעהביצירת
תודעהביצירתהצורךהכחשתחדשה.

מגיעה ,אזשהחלהחדשה,סובייקטיבית
המלא.לביטויההאינתיפדה,בתקופתכיום,
 ,הינדהפוליטיתהשירהלתפקידכזההסבר
כיוםמדועלתופעה,חלקיהסבררק ,לדעתי

שפסיכולוגים ,שינוימבשריםאינםמשוררים
שאינםמטופליםעל ,ליישמוששיםאינם

בעקבותלעזרה,<עדיין>נזקקים
האינתיפדה.

מזוויתלבואההסברצריךלדעתי
מהותהסברשלשונה,פסיכולינגוויסטית

אותההשפה,שלהאוטומטייםההרגלים
ובכך ,להפרפוליטיתשירהצריכהחיתה
שינויאתלבשראחרות,אמנויותעםיחד
 .הזמןרוח

הריקודמים,לוחמהלמצביבניגוד
מליםצירופיעדייןיצרהלאשהאינתיפדה

שלחדההפרהבהםומובחנים,מוגדרים
תיצור ,והזמןהמקוםבגבולותהצירופים
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מקוםכאןאיןלכןהזמן.רוחשלהיפוך
כתוצאהחדשה,ראשוניתמשמעותליצירת

 , 6והצליליםהתוויםשלהמחודשמצירופם

התרבותמייצגישלהפוליטיתהתגובהחוסר
המשורריםשלבעיקרו ,המקומית

שלנוהדילמהאתמחדדרקהפוליטיים,
 ,הזמןבגבולותהטשטוש.עקבכמטפלים,

אללחדורעלינושמקשהוהחוויות,המלים
שלהליריתבחוויההמצטברתהמועקה
מהוויםכפסיכולוגיםשאנותחושההיחיד.
בתוצאותלטפלהשואףממערכתחלק

לתווךמכדיחסרי·אוניםאךפעולתה,
חלופיתמשמעותשלהראשוניתביצירתה
אתלמקדמנסיוביכזה.לטיפולהנדרשת

שהםבאזרחים,כמטפלשליהנוכחיהקיום
כדי-שליההרגשותסביבחיילים,גם

המוכחשהקיוםסוגאלולהתחברלהבין
אתמוצאאני-אינתיפדהבתוארהמכונה

כזרזמגבלותיה,כלעלהפוליטיתהשירה
ההתלבטותקטבים.ביןמתמדתלהתלבטות

לעבודהכפתחיצירתייםפתרונותהמולידה
שהם.כהצעתחדשה,מציאותעל

משוררשלדילמה

 ,משורריעשהמה
שד?אלאאינושלוהמלךכיהחושד

טובשיריכתוב ,לשולחןישב

דעותווישכלליעשירירחיק,בו

העשויברמזביטויבוויתן

וכיסוי·גילוישלמדויקבמינון

הנכוןהשיראמנותכמצוות

גחוןעלבוהזוחלתלזוועה

צפעוני?נחשכמו

 lסיוןאריה

הפסיכולוגעצמואתמוצאהמשוררכמו
למטופללעצמולהמחישכיצדבדילמה,
הפועליםוהחרדותהלחציםאת ,ולסביבתו

כדוגמתהאםדילמהוהחברה.היחידעל
אנו ,המאמרבפתיחישורוןאבותשלהשיר

הדורשלהמוסרילכשללחכותצריכים
שביןבפערלהשתמשיכוליםאוהבא,

בדילמההמוצגיםהמטפורייםהקטבים
החוויהאתנמקדבוטווחליצורהשירית,

שאינועבודהטווחהזאת.מעוכלתהלא
שביןהפערבבירורלהתמקדדווקאצריך

האישית,לתחושהוהחובההצורךתחושת
בפירושהחסרהמרכיבאתלברריכולאלא

 , 8מחודשתלתובנהכפתיחהמציאות

דוגמתשיריםבקובץהשימושכילינראה
כלעללבנון"מלחמתעלפוליטית"שירה
יכולכזה,משימושהנובעותהאתיקהבעיות
לעבודהופתיחכביבליותרפיהלשמש

שלהיסודהנחתלדעתיטיפולית.
עםהתמודדותאפשרותעלהביבליותרפיה,

מוגנת,דמיוניתבמסגרתרצויהלאמציאות
פוליטית.שירהשלבמקרהגםמתקיימת
שלהלחץמצבעםלהתמודדהאפשרות

ביץורביקדליה

אינםומטופליםמטפליםאםגםהאינתיפדה,
באמצעותככזה,הזהבדוראותומזהים

כוחותלשחררפתחלהיותיכולהספרות,
לתובנהולהגיעמודעיםובלתימודחקים
וקוגניטיבית.רגשית

בהםמצביםישנםהפסיכותרפויטיבמסע

לראשיתהמטופלמביאאותםחומריםקיימים
הנפשילמסעבהלימהאינםאשר ,הטיפול

רגשותניתוחהמטפל.לשרטטהחלאותו.
להתנסותהפרטהתייחסותבירורבאמצעות
לתהליךפתיחלהיותיכולספרותית,
 , 9הקתארטי

ידיעלהמובאתפוליטיתבשירהשימוש
בוחןעםתפקודית,בעיהשלרקעעלפונה

שללהגדרהלשמשיכול ,תקיןמציאות
שימושתוךמאיים,לאראשוניטיפולימוקד

המאפשרמילוליכהרכבשלובתכונות
גבולותלחדירתשתיקה,שלחומותלעבור

באופןלראשונהלשחררובכךקיימים,
מודעים,ובלתימודחקיםכוחותומוגןמבוקר

המסעלהמשךמועילכקלטשישמשו
הטיפולי.

בעתשגבלהספרותיתביצירהזאתאדגים
בהמשךועברהפוליטית,באמירהפרסומה

שלהצהוב"ר'הזמןכוונתיהקונסנזוס;ללב
פרסוםשעוררההתרגשות ; 10גרוסמןדוד

פרוץערב , 1987העצמאותיוםבערבהספר

כיוםרבים.על·ידיאזהוכחשההאינתיפדה,
הזמןתפיסתאפילואוליכייודעיםאנו

פתחלהיותיכלהאדום,לפנירגעהצהוב,
יותרטובאותנומכיניםשהיולתהליכים
אצלדווקאאולייפדה.האינתלמציאות

הצגתחיתה ,יותררגישיםמחושיםעםפונים

שלסמןהחיים,מסיפורכחלקהספר
רבים.תהליכים

עבודהלתכנןאיךביותרהפשוטההסבראת
אלוכמובשיריםשימושהכוללתטיפולית

ברטולדאצלמצאתי ,במאמרהמצוטטים
הערותיואתכתבאמנםנובטברכס.

 ,אחרלהקשרהמתייחסתאירוניתבנעימה

ביןהתואםעלבדיעבדמצביעותהןאך
מבקשהואאותםהרגשותלביןהשירתוכן

לערער.
אלישירותפונה(סליחות>הראשון"השיעור

יותרמזהלקרואשלאמומלץהקורא.רגש
בריאיםאנשיםשרקרצויגםאחת.בבתמדי

גשות.לדשנועדזהבשיעורישתמשומאוד
רוחנים>·תרגילים(בקשותהשניהשיעור

מקריאהיצמחיתרוןהתבונה.אליותרפונה
בלילאלעולםונשנית,חוזרתאיטית

וכןשם,החבויותהאמרותמןתמימות.

מספרלהסיקאפשרהישירות,מההוכחות
החיים.עלמסקנות
לעלעלרצוי(כרוניקות>השלישיבשיעור
רצויכאלו(בזמניםגסה.אלימותשלבזמנים
ונשיםגבריםשלבהרפתקאותיהםלהאחז
מציעותזאתזרים.עולםבחלקינועזים

כל·כךפשוטהבצורההמוגשותהכרוניקות,
שלקריאהלספריגםמתאימותשהןעד
מומלץהכרוניקותבהצגתיסודי).·ספרבית

ללוותואפשרהקוללתמיכתלעשן:
בכלי·מיתרים.

הואמהגוני>ושירי(תה-ליםהרביעיח.שיעוד
תודעת ,עושרשללשעותהמתאיםהדבר
בחשבוןבאהוא·כן(ועלויהירות.הבשר
יכוליםהללובלבד.מעטיםקוראיםבשביל
קולשלבמקסימוםהשיריםאתלכווןבהחלט
שלשעותישמימיקה>.בליאבלורגש,

 ...לבואשהקדימואירועיםושלהיזכרות
עלמעטהקודרהשיעורקריאתלאחר ...

להוסיףישהמתים,שלהקטנותהיוםשעות
הסיום.פרקאתולקרוא
הדתיבמחזורקריאהכללסייםמומלץבכלל
 ,,הסיום.בפרק
ומקוםלזמןבמקורושנועדברכסשלהסברו
אפשריתהקדמההואזהה>(ואוליאחר

"רחיפהרביקוביץדליהשלשירהלקריאת
במקורהואגםשנכתב , 12נמוך"בגובה
אתיבחראחדכללבנון.למלחמתבהקשר
המתאים.הברכטיאנילשיעורהשירהתאמת

בחרתיאנייהירות.אותבונהלסליחה,

 •זה.למאמרסיוםכפרקאותו

נמוךבגובהרחיפה

 iaי 1

;:i 

כאןלאאני

ואיומיםפרועיםהריםרכסימעלאני

מזרחבפאתי

עליולהתעכבצריכיםשאיןעניין

וברחיפהעזהבטלטלהאפשר

הרוח.במהירותלחוג

עצמי:לבעלולדברלהסתלקאפשר

ראיתי.לאדבראני

מחוריהחרגורקעיניהוהקטנה

כחרסיבשחיכה

בהואחזהשערהאתלפתהקשהכסיד

חמלה.קורטובללא

רביקוביזדליה

 ~ 43בעמ'סוף
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שלעל-תקןיופירבתציפור
מזוריאיר

הקודם)מהגיליון(חמשךבחלק
.• i הכול"ככלותפגים,דןשאצלמר

לשנותמעברהגיבןהכפרנשאר ,. .•
שהותמיותרת",("שיבההמוות" "

והורביץ:רביקוביץאצלכךמאוחרת>,
מסלולעלהנסיקהחלוםנותרהכול'ככלות

שראהמיאברים.וסרקאומקורקעהנחיתה,

כמהעדלדעתלמדבעצב·יופי'רבתציפור
תמידהיאהיפההכנףנצורה:חיתההיא

רקקורהסינדרלהשלהנסהכפותה,הכנף
ולומדתשבההממוכנתוהבובהאחרים,אצל
מריונטה,להיותנוראכמהעדהקשה,בדרך

 .שחרטרםשלוהקרהאפורבאורואפילו
אצליותרגרהלאחבל'כמהסינדרלה,
בעצםהיאהורביץ'אצלאורביקוביץ'

אצלם.גרהלאמעולם
הנתוניםכלאתמלקטיםוכאשר

לאתרניתןאשרוהפוגלייםהרביקוביצ'יים
הורביץ'שלהטקסטבשכבותולאבחן
לאלגמריפתיחהבנקודתכברנמצאים

יותר'ספציפיתאינטרפרטציהלקראתרעה,
נכון:הורביץ.יאירשירתשליותר'מפצחת
מנקודתיותרלאבלבד.פתיחהנקודת
בבקשה.לשכוח,לאנוחה.ארכימדיתזינוק
עלומתלוננותהקובלותהקביעותלאוראך

שירתאתשמאפיינתלכאורה,האטימות,
שהיא ,הסרבנות,כביכולועלהורביץ
פוטנציאלית,אינטרפרטציה "כלפימפגינה
לאמקדם·יתרוןמקנהזינוקנקודתאותה

הפואטיותהזיקותזיהוי .ועודזאת .מבוטל
הורביץיאירשלשירתואשרהחזקות
מזה, ,פוגלדודשלהפואטיקהכלפימפגינה

ואבחוןמזה,רביקוביץדליהשלוהפואטיקה
פוגלשירתאשרוהוחיההמשיכהמתח

הפואטיקהכלפיבמיוחדמפגינה
בהחלטאךפחותהובמידההאלתרמנית,

 ,זךנתןשלה"ארס·פואטיקה"כלפינוכחת
הורביץיאירשלהפואטיקהלמיפויתורמים
העבריתהשירהשלהאבולוציוניברצף

עלבמיקומוהכרוךבכלובעיקרהחדשה,
פוגלאסכולתביןהפואטיהקונפליקטמפת
 .מןאלתראסכולתלבין
 ,שכן .דברשלראשיתובאמתשזואלא

מוד'להעמדתהואדברשלעיקרו ,כא.מור
אחלפצחישכילאשראינטרפרטציה, '· .~

אתולערטל ,ביציההודהשירשל"סרבנותו"
לכאורה,והעמומההעלומההמשמעות
האסתטילמסווה-הקסםמעברהמסתתרת

שלבמקומויתרונההטקסט.שלהאפידרמי
נטייתלאיתורהנספחתהפרשניתהתרומה

ושלפוגלשללזוהורביץשלהפואטיקה
שלמזוהסלקטיביתורתיעתורביקוביץ'
הפרשניתהתרומהוחומרקלאלתרמן'
הורביץפואטיקתלמיפויעודהנספחת

העבריתהשירהשלהכוחותמרכזיבזירת
עלהמחסוראתלהביאבכךאיןאךהחדשה.

מודליםמארבעהפחותלא
נתבעיםשוניםפרשניים

הטווחלכללהעבותכרי
שלהטריטוריאלי

הורביץטיקתפרא

אינוספציפיאינטרפרטציהמודל .תשלומו
וכברעקיפה.המאפשרנתוןאובר·המרה

כמעטמבוא,אבחנותרקכאןתובאנהנאמר:

קורדינאטותשלעל·תקןיותרחטופות,
מפירוט.פטורותשאינןורוחבאורך

ארגוןעקרוןכיטועןפרישמנחםבעוד

בתמונהמעוגןאינוהורביץשלהשירחומרי
<מחמתממנההמופקותבמשמעויותאלא

חוויהשחזוראינוהורביץשלששירוהטענה
לחוויה),התגובותרצףשחזורבבחינתאלא

ארגוןעקרוןכי 13אברמוביץצילהקובעת
להעבותנתבעההורביציהשירחומרי

הקשרמסגרתמאפשראינושהשירלעובדה
 ,הקשרמסגרותוכמהכמהאלאאחת,

סימולטנית,בצורהונערמותהמצטברות
(כרווחקודמותיהאתתדחהשהאחרונהבלא

שהיטיבכפילביאליק,המתהפךבשיר
 .) 14פרימנחםלהראות

שניכילטעוןהחירותאתכאןנוטלאני
אךתקפיםהאמורים,הפרשנייםהמודלים
מופגנתתקפותםאחת.ובעונהבעתחלקיים
הורביץ.משלשיריםעלהמשכנעתבהחלתם
שהםבעובדהכרוכהחלקיותם ,מאידך

לכלאחדדפוס·פרשניומכתיביםמעמידים
אינםהםכךומתוךהורביץ,שלשירתוגוש

הטריטוריהשלהטווחמלואאת"מכסים"
מורכבותה ,ללמדךהורביץ.שלהפואטית

ממודליותרתובעתהורביץפואטיקתשל
פחותלאובאמת,אחד.אינסרפרטציה

נתבעיםשוניםפרשנייםמודליםמארבעה
שלהטריטוריאליהטווחלכללהעבותכדי

עלמלאבאורחולהגיבהורביץ'פואטיקת

שלהמודליםשנימורכבויותיה.מכלולכל
בלאתקפים ,כאמורהםואברמוביץ,פרי

עקרוןאחרמחפשאינושפריבעודספק:

(ב"סיפור"בתמונההטקסטשלהארגון
המופקותבמשמעויותאלאמספר>שהשיר
לקראתחותראינופריזה(ומטעםממנה
הטקסט'חוליותביןנביעהקשריאבחון
חותרתאינהאברמוביץבסיפורת),כרווח

כמהאלאאחת,הקשרמסגרתלאיתור
במסלוליםבשירהמעוגנותהקשרמסגרות

העובדהוכאמור,סימולטניים.
ואברמוביץ>פרי<שלשהאינטרפרטציות

מפגינותהאלההמודליםלשניהמצייתות
שלתקפותםעלמעידהמשכנעת,כשרות

פואטיקתמורכבותאךהמודלים.שני
מודליםלשני ,כאמורקוראתהורביץ'
פרשניים,מודליםשניאותםלפחות.נוספים
פרקיםבראשיבקצרה,כאמור' ,כאןמוצגים

שלטקסטיםשניעלהחלתםמתוךבלבד,
בבחינתהחלהאותהאיןכאן:אףהורביץ.

לכלהמתייחסתמלאה,אינטרפרצטיה
התקףתפקודוהדגמתאלאהטקסט,חוליות

המודל.של
לשירמיועד ,האחדביהפרשהמודל

חוויהשיראותולכנותניתןאשרההורביצי
אינושירשלזהמובחןסרגכאחת.ואווירה
באורחלדווחלאאףסיפור","לספרמבקש

לתרגםאלאחוויה,עלנראטיבי·סיבתי
ואתהתחושותאתורבאליבאורחולשגר

ייחודית,בחוויההכרוכותהאווירה

בהכרחמעוגנתשאינהחוויהחד·פעמית,

בנסיבותאוקונקרטיבאירוע

חפיפהכאןיש ,כביכול·מציאות.דמויות
אצלהמתוארההורביציהטקסטואלילדפוס

פרי ,שכן .בדבלולכאורהכביכולאלא .פרי
הורביץ'שלכולהשירתועלראשית, ,מדבר

כללאתלארגןניתןכי ,טועןהואושנית,
הקשרבמסגרתלחוויההתגובות
בדפוסכךלאאחת.·מתרצתרציונלית
בשירהאמור.השיריובנוסח

במכווןנמנעהורביץהחוויה·האווירה,

שניתן·מתרצת,רציונליתהקשרממסגרת
מטפוריאונביעתיעיקרוןעללהעמידה

הואהטקסטחומריגוןארעקרוןכאןשהוא.

ללמדך:בלבד.טמפורלי>(ולאמטונימי
תיאורים,חיוויים,שלרצףמקבץהשיר

ואפילותמונותקטעיתמונות,אמירות,
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לשדרהיאהאחתשתכליתםתמונות,שביבי
אתולשחזרשהיאבחוויההכרוכותתחושות
ומשועבדתתחושותאותןהמלווההאווירה

באנגליתשמכונהמהאפוא, ,כאןישלה.
וחד·פעמיתייחודיתחוויההדומינו":"אפקט

תחושותואותןתחושותשלאשכולמשחררת
ספציפית.אווירהומפיקותמגרותמשגרות,

התחושותלביןהחוויהשביןהמשולשוהקשר
לפי ,נימימטוקשרהואהאווירהלבין

הגרעיןשלגרורותהןוהאווירהשהתחושות
שיוךבקשריבונקשרותוממילא ,החווייתי

מןלהרתעלקוראאל ,לפיכךמטונימיים.
התמונות,החיוויים,שרצףהעובדה

באשכולנתפסהתמונות,וקטעיהאמירות
אלמנטיםושביביאלמנטיםשלשרירותי

 ,שכןהדדית.התקשרותכושרהמשוללים
משותףמכנהמלטפחבמתכווןנמנעהטקסט

עללדווחדרכוזוכיהאלמנטים,אשכולבין
n הנספחותוהתחושותהחוויהד·פעמיות

אתמילוליבאורחלהמחישדרכווזואליה,
המתפוגגהחולף, ,הייחודי ,החמקניהאופי
זואווירה.ואותהתחושותאותןשללמגע
כיורבאליבאורחלומרהטקסטשלדרכו

הרגשותהחוויה,שלהייחודיאופיין
ורבאליתהתנסחותדוחהוהאווירה,
בדרךמובנתאוהגיוניתשגרתית,

מטפחהטקסטכאן:פרדוקסובכן,נביעתית.

שלאטועןשהואמהאתבמליםלנסחניסיון
לנסחהיחידהוהדרךבמלים.לנסחניתן

היאבמליםלנסחניתןלאאשראתבמלים
עללוותר ,והתחבירהלשוןמשגרתלסטות
לפסוחאוהטקסט,אבריביןנבי~:!,הקשרי
אפשריים,מטפורייםקישוריםעלאפילו
שהנמקתוצירופים,שלצפוףרצףוליצור
חמקניתחוויהשלרישומהשימורהיאהאחת

שאיןואווירהתחושותהמפיקהד·פעמית nו

ובלשוןרווחתורבליתבדרךלשחזרן
שגורה.

ה"מתביית"האינטרפרטציהמודל ,ומכאן
בשירתפואטיתאוכלוסיהשלפלחאותושל

משהוחיפושאחרומנתבמכתיב ,הורביץ

גוןארעלהמיוסדתהקשרממסגרתהשונה
מטפורי.או ,סיבתימפתחלפיהטקסטחומרי
 ,כןאםתובע,אינטרפרטציהמודלאותו
אבריועל-פיוהמטונימילמפתחסבלןקשב

זה,עםזה"מתכתבים"הטקסטשלהשונים
מפתחאותואיתורזה.עםזהמתחברים

הייחודיתהחוויהאבחוןאתמבטיחמטונימי

הטקסט,בקרקעיתהמעוגנתוהחד·פעמית

ומיפויזיהויעודיתאפשרוכךומתוך

חוויהמאותההמופקותוהאווירההתחושות

פרשנימודלאותוקולעזהבאורחפיגומית.
אינוהשירעיקר ,שכן .השירלעיקר

אלאאחרת,סמנטיתאורעיוניתבמשמעות
חושניותתחושותאשכולובשיקוףבשחזור

ניתנתשאינהאווירהשלובטווייתה
הטקסט.שלהסמנטיתברמהלהתנסחות

לצורךהנתבעהרביעיהאינטרפרטציהמודל
הואהורביץשירתשל"פיצוחה"

מתכתבשהואלפישבארבעה,הקונבנציונלי
שגרתיהיותרהפלחעםומתחבר

שלפלחאותוהורביץ.שירישבאוכלוסיית
דפוסיםלכאורהמפגיןשירית,אוכלוסיה
שירתוגושיבשארגםהמעוגניםאסתטיים

חיווייםביןשכנות ,לאמורהורביץ.של
המפעים,ביופייםקסםהמפיקיםוהתנסחויות

שהםאלמנטיםהצטברותשלרושםלבין
בחסךמביכיםהדדיים,קישוריםמשוללי

מןמפגשיםמעיןביניהם.שבמכנה-משותף

המפגששלנוכחותוהשישי:החוששלהסוג
החסךהואנוכחפחותלאאךמופגנת,אכן

ומשמעותואופיואתלהגדירביכולת
שבוהחושניותאתולתרגםהמפגש,

ברורסמנטית.התנסחותשללטרמינולוגיה
אתמפיקומהשיפה,הואמהאךיפה,שזה

מובן.אינוובהחלטברוראינושוב ,היופי
וכביכוללכאורהלכאורה,זאתשכלאלא

שבשירתאוכלוסיהפלחאותו ,שכןבלב.ד
שונהאינוולכאורהכביכולאשר ,הורביץ
הוא ,הורביץשבשירתהאגפיםמשאר

דיוקנומחמתודווקא ,יוצא·דופןבכל·זאת
שלהראשוןהרושםכלומר,הקונבנציונלי.

הטקסטגושיביןמשותףבמכנההחסך

הואהטקסט,רצףאתהמאכלסיםהשונים
בשלושגם ,אכןשולל.מוליךרושם

הורביץשירתשלהאחרותהאוכלוסיות
שכאןאלאמשותף.מכנהלאבחןאפשר
שגור ,יותרפשוטהואהמשותףהמכנה

עלהמושתתמכנה·משותףעודלאיותר.
(מודלהטקסטגושיביןמטפוריתהתקשרות

עלהמושתתמכנה-משותףעודלאפרי), :'א
מסגרותצרורשלסימולטניתהצטברות

אברמוביץ>, :'ב(מודלשונותוהקשרארגון
עקרוןעלהמושתתמכנה-משותףעודולא

במפלס-האבסטרקטי ,סמנטיהתקשרות
מכנהכאןמזור). :'ג(מודלהיותר·שיאי

"שגרתית"התקשרותעלהמושתתמשותף
עקיבהשלעיקרוןעלהטקסט,גושיבין

השוניםהטקסטגושי ,כלומרנביעתית.
"מספריםהם ,סיבתיבסיסעליחדמתלכדים

אתולנסחלאבחן ,לשחזרניתןאשרסיפור"
 .יחידותיואתהמלכדתהסיבתיתהחוקיות

משולל·ההתקשרותהראשוןהרושםמכאן:
אלאאינושבשיר'השוניםהטקסטגושיבין

מעיןמטעה,עליוןמעטהאפידרמית,קליפה
לחסךומתחת ,אותולקלףצריךאשרקרום

מערכתנחשפתמשותף,במכנההמביך

התקשרותםאתהמנמקתנביעתיתקישורים

השונים.הטקסטגושישל
באינטרפרטציה.כמובאינטרפרטציה ,ובכן

היותרלצדמציית ,האמורהרביעיהמודל
רקאשר ,הורביץשבשירתקונבנציונלי

 ,·השוללמוליכתהקרומיתקליפתומחמת
 ,לעיןמעורטלאינוהקונבנציונלידיוקנו
שלוממושמעממושטרתהליךותובע

נכונהןה lJiJאפוא, ,כךמוקפדת.פרשנות
על·ידיהנתבעהרביעיהפרשנותמודלשל

תהליךיכהמכת ,ביץרדהשירת
ישבמהלכו ,קונבנציונליאינטרפרטציה

העדרתופעתשלהראשוןהרושםאתלהשיל
אתלערטלהטקסט,גושיביןההתקשרות

אתהמארגנתהנביעתיתהקישוריםמערכת

לשחזרכךומתוךהטקסט,גושיאוכלוסיית
השירשלהפיגומיתהמשמעותאתולנסח

האפידרמיתקליפתומאחוריהחבוייה
המתעתעת.

הנוספיםהפרשנייםהמודליםשני ,ועכשיו
באמצעותיוצגו ,כאןהמוצעים

עלהחלתםבמהלךקצרה,·תכלית""הצגת
לא ,וכאמורהורביץ.משירתשיריםשני

שלמפורטתאינטרפרטציהכאןמוצעת
שניפעולתשלהפגנהרקאלאהשירים,
לצורךהיעיליםהפרשנייםהמודלים

שניועו.דזאתהשירים.אינטרפרטציית

"הצגת-תכלית"לצורךנבחרואשרהשירים
מפורשתמאודהשפעהמפגינים ,זוקצרה

עלרביקוביץודליהפוגלדודשירישל
כאן.מוצעזהבאורחהורביץ.יאירשירת

כיוונישניומשיקיםמצטלביםבוצומת
הורביץ:שירתאתההולמיםהפרשנות
והפרשנותמתוכה,הפנימית,הפרשנות
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 1:~ו
הסלקטיביתזיקתהמצדהחיצונית,
הטריטוריאלילטווחשמחוץלפואטיקות

שלה.
"אפלהואהפרקעלאשרהראשוןהשיר

למלכות"נרקיסים(מתוך:וממוזג"
מדמנה").

 ,ה~~ ם;•~~ג;ן~~יםס;גי ~

ipg ב. 1~קר;~רא,ל ,שש;נ; 1יו

מ;!טצר;ר;איש

ו:ם.ח;ל:~יןן ry9מ ל!;ש 9 .ש~מכr:יבק;ךא

שקי~ה,נ;ףא,ללב;ק;ש,תיש

ה. ryןרישת;ת pק;ןהג t ~?ז 1~פ.ל

שוטהחירש,להיותהקוראצריךבאמת,
רגישותמשולללפחותאו Iכאחדוקטן

הפגנתאתכאןלהחמיץכדישירית,
הכנה",היום"יגוןהפוגליים.הגילויים
שצרורואישאותושלהדוממתבדידותו

השקיעהמפתןעלוישיבתוונקוב,מעט
וחסר·סוף,כוססעצבשלתדרהמשדרת
גלמודה,ועגמומיותויתורהמבטאתהאווירה

סממניםהנושאתדקדנטיתמתיקותכמו

הטוןהמלנכולית,ההכנעהבוטים,צ'כוביים
ניחוחותאין·האונים,תחושתשלהחרישי
ועודאלהכל- fin de siecleשלהאחרית
פוגל,פוגל,בשיר:ומשדריםמשגריםשבים,
הבאותהשורותלמשלכמופוגל.פעםועוד
אחדמקרי.מבחרבאמתשהןפוגל,משל
אבן"עלאחרים:אפשרייםמבחריםמתוך
הכרךשפת"על;נכי", nא;ךבצירי /ה ryאנו

~ w ע,:.יף 1~ה~ w ~1"ךן ,"הJ ל~נובI רJ ~~ב 
 ה~~;ד [1רו"ת;ךך~רב",~מ;ק ן;ג:" ," i'"זקא
/ tt לצופיםנוtt וני~ג;;:" ,"ר;ח Q ריק;ת/ 

ש;,ח.ק בר.!;" ,"ר~;עכל~ל /םרדים ש;ר,;:~
~דלים~ל.ית l]JJ " ,ל;ן" J/ ~ ד~~ / ק~;~ט

אשכב /;רה nש;רה nשדממהאצל /זרים
iT כאב•ביול;T / ,:זהברוח•":נפשי /יכ'אב
iJ °זקקיi 7 =;ה;o ןה" b רT ש" ,"ש;~ i. ט~:ע,~ריי 
~ q ,"ךיר;ת"~ J גבדידותף;Q לר;:ןךת /ה~
~ J 1כיו 9~ך~ל.י~ל /דזקדוז;נים"~זק~ת ,"י

~עוךים", iJ /חרש I י~~חרש:t;געו /~פורים
ועוד.הלילה"יטפסאט i .הרועדגוי;'לע
 T :-- ••הרבה,כ•ל•כךרבה..הועוד

כדימספיקבכךגםמספיק.בכךשגםאלא
הורביץכותברקלאהורביץאיךלראות
איך Iפוגלאתמשכתבהורביץאיךאףאלא
מנסהואינו Iלהורביץפוגלאתמתרגםהוא
הפוגליתהקונקורדנציהאתלהסוותכלל

המאומצת.

חוויה·אווירהשירהוא Iכאמור Iהשיר

ולנסחלמפותאפוא,מבקש,הואמובהק.
שלספציפיוסוגתחושותשלאשכול

ייחודיתלחוויההנלוויםאווירה,
בשירלשחזראפשר Iאכןוחד·פעמית.

חוףעלהיושבאישקונקרטית:סיטואציה
הסיטואציהשלאאלאשקיעה.שלבשעההים
ממדמחמתוחומר(קלהעיקרכאןהיא

אלאבה>ומעוגןהכרוךהשחוקההשגרתיות

הכרוכהוהחד·פעמיתהייחודיתהחוויה

ומצבורממנה,המופקתסיטואציה,באותה

לאותההמצטרףוהאווירההתחושהנתוני
אינםהבדויההמציאותנתוני Iומכאןחוויה.

עיקרוןעל·פיהטקסטברצףמתארגנים
עיקרוןעל·פיאלא Iמטפוריאו Iנביעתי

(הדמויה>המציאותפרטיכלמטונימי:
מטונימיםהםהטקסט,רצףאתהמרפדים

שהםאווירהלאותהותחושותאשכוללאותו
המדווחתהחוויהשלאיותוצר·לובבחינת
אותםשלהחד·פעמיתהצטרפותםבשיר.
מתיימרת Iבשירהמשוחזריםהמציאותפרטי

אותןאתמילוליתלטרמינולוגיהלתרגם
למלים,מעברשהןאווירהואותהתחושות

המתחילותאווירהואותהתחושותאותןאת

עלפוגלשהשפעתכעור
כשירתויותרמופגנתהורכיץ

השפעת"עלילתית",הפחות
נוכחתהורכיץעלרכיקוכיץ
כשיריםיותרמואץכאורח

ם"עלילתיי"ה

השירזהבאורחהמלים.נגמרותשבובמקום
ואווירהתחושותודבליבאורחלדווחמבקש
ואווירהתחושותלוורבליות,מעברשהן

וחולפות,חמקניותחד·פעמיות,ייחודיות,
תחושות·למגע.מתפוגגותשבדקות,דקות

וחדווה·חרישית,·לבשעוגמתואווירה
ושחרורהקלהשלותחושהמעיקהעגמומיות
במעורב.בהןעושותמשעבדת,מאחריות

ושמחהכוססעצבבהןואווירהתחושות

אחת.·רגשבמשוואתיחדנמסכיםחרישית

ביןהנביעתיתההתקשרותהעדרולמרות
אותומחמתבעיקרובאמת,הטקסט,חוליות
התקשרותבשירמתאפשרת Iהעדר

אחדשכללפיהטקסט,גושיביןמטונימית
שלפלחאיזשהוומשדרמשקף Iבדרכומהם
ואווירה,רגשותשלמורכבתמערכתאותה
משכנעת.אחדותמפיקההדדיתסתירהבה

טיבוהואבתכליתהפוךזאת,מבחינה
סוגר"חלוני"אורהשירשלהגנטי·פואטי

 ·,)המכשפה""עונת(מתוך:

יו ry~קי"ם~~ז.כים

הביס,לא~~ניםמןצ.ךל

 .ה~ ,oך~ה ,oךד.ן~הש.ז.נשךהכ;:מ~

,;לקת.ה ry ךו;t~~ת;מ;תו~א;ר

~~ניםה g:דש.רבו

ס;גר,/[ל;נירךאו~/[לונינזקק@ה

~/[לוניה ?1ל; ,o ~מאדן~ה 9נ

•ות.~קצ.לז.נפ!~תנ:יה 1?1הינוקנ;קנות

בו~רים ryי rז.נדב, ./oי~

~שירים.ישר

זה,בשירפגהאינהפוגלשהשפעתלמרות

 1רביקוביץדליההשפעתיותרממנהמופגנת

בעודהנמקה:נטולתזותופעהואין
יותרמופגנתהורביץעלפוגלשהשפעת
השפעת"עלילתית",הפחותבשירתו
מואץבאורחנוכחתהורביץעלרביקוביץ

זאתהורביץ,של"העלילתיים"בשיריםיותר
הנביעתית,העלילהשתופעתהעובדהמחמת

לקראתמעפילההתפתחותבהשמופגנת
 an t i-בדרך·כלל<שהיאנסיקה·שיאית

climax ,<רביקוביץבשירתמסתמנתמייסר

פוגלבשירתמאשריותר"תלול"במינון
אחרת.מראהאינוהאמורוהשיר

("השמייםהשירשל"הסיפורית"הפתיחה
הביט"),לאהגניםמןו~ל /היונקיים
אשרסיפורשלראשיתו"המבטיחה"פתיחה
היאהשיר'בכזחלךמסופרלהיותעתיד

דליהבשירתרווחתמאוד·מאודפתיחה
חזרתי"הלילהלמשל:כמורביקוביץ.

הים"קצףרחוקה"),("ארץמפרשים"בסירת

מלח"),("גבעותציפורים"ככנפיפרפר
המואזין"ריבבהפעמונים"כשצלצלו
תהילים"פרקיקוראהיה"החזן("טלטלה"),

שנה")עשרהאחתלאחראשכבה("תפילת
המים"),("שאוןכמשוגעת"צייצה"ציפור

" i] חורףהשלהבת"בתוך;כיד.זהקטןתות")
בנהר"הקיץכשוךנעלם"הואקשה"),
הפרועההמלחמה"בשנותפשוטה"),("חידה

("מלחמהסודית"בשליחותסוכןיצא /
הים"אתכבשהגדול"הצבאבזנזיבר"),

מטוסנפל /בוקר"לפנותהמלך"),("בגלל
הים"),זאבשלהחדשים("מסעותיובמגרש"
בלתי("ימיםחיל"נהרגהימים"באחד

האלוהדוגמאותוכלועוד.ברורים"),
דליהשלבלבדאחדמספרלקוחות

(אצלהשמשוגםקשה").("חורףרביקוביץ
הטריטוריהכלעל'משתלטתשכמוהורביץ>

רחבהעדנהשמש("במכורההשמיימית

כמעטהדעת,עלמעלהמאודרחבה")
שלשכיחההמאודהנוכחותאתמהדהדת,

רביקוביץ;בשירתדומהדומיננטיתשמש

 /כיםכחולהשמשלנו"ותזרחלמשל:כמו
("המערב " ...עיןכמוחמהשמשלנותזרח

כנהרשוטףמסביבהלך"והאוראוהכחול"),
חמד"החמהגלגלאתהעיןוגלגל /לנבוע

שמשסתםלאזאת.וגםועוד. ;)"הדמח"(
אש:כמכורתלרחבתשמשאלאדומיננטית,

ההורביצילשירמפורשותהפולשתזוששמ
לשירתהטיפוסיתבהחלטשמשהיאהאמור'

דליהשלכאחתהנשית /החושנית
הגבעה"ואדמתלמשל:(ראהרביקוביץ
אדומיםהאילןוענפי /אדומהכנחושת
חומה"אתשואפיםתאווהוברוב /בחמה

הבאההשיריתהשורההשנה"),("תקופות

"וקנוקנות-הורביץשלהאמורבשירו
יכולהאינה-נקיות"צלמהזיתהינומתה

דליהשלהשיריתשורתהאתלהזכירשלא
עודשהיאחבולהזמורה"כמורביקוביץ:

קל ,)"ממוכנת("בובהבקנוקנת"אחוזה
בוערים"'מלבושיה"לאשרהשורה,וחומר
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-הבוערהבגדלתיאוריתאומהשורהשהיא
בשיר-הבוטיםהארוטייםביטוייועל

והחושניותרביקוביץ.לדליה"הבגד"
הורביץשלבשירוהנשיתבדמותורה iהש
השירים"),"שיראזכורמכוחוחומר<קל

ויתמותקיפוחשלבהקשרהמשוקעת
אתמהדהדתהיאאףוגו'),יתומות"("ובאור

בדמויותאובדוברותהדבקההארוטיקה

אינהלעולםאשררביקוביץ,שבשירת
יתמות,אוקיפוח,בושישמהקשרמנותקת

וכוסס.כולאכאבהפחותלכלאו
שלהנתוןבטקסטהסימולטנית,ההצטברות

רבותפואטיותאצבעותטביעותשלהורביץ'
לשירתבמישריןהשולחותכל·כך'

ולאשרלשובשלאיכולהאינהרביקוביץ'
שלהמשפיעההנוכחותאתולאשש

 .ביץהודבשירתהמופגנתרביקוביץ
ביציהודשירשלהספציפידפוסווכאמור'

האינטרפרטציהמודלאתומכתיבמתנהזה,
שירתשלחידתהל"פיצוח"הנתבעהרביעי

רביעיפרשנימודלואותוהורביץ.יאיר
מובחןפלחבאותוכיהסברהעלמיוסד

שלהאטום""הקסםהורביץ'שבשירת
קליפהמטעה,עליוןמעטהאלאאינוהטקסט

חידתיותהמאחוריאשראפידרמית

מקובעשלה,לכאורההבלתי-מפוענחת
שרשורומוקפד'מוצקמבנה-סיבתי

מעברכלומר'מובהק.עלילתי-נביעתי
הקסוםהעליוןהטקסטואלילקרום

נתוניםבעל"סיפור"'נתוןוהמתעתע,
ולניסוח.לחשיפההניתניםסיבתיים
הסתמנותםאתבשירלשחזראפשר

סביבםאשרמוקדיםשנישלוהתנסחותם
האינפורמציהו"מסתדרת"גבתמתאר

עיקרון·פיעלכולה,הטקסטואלית
השמש,הואהאחדהמוקדעלילתי-נביעתי.

וביןהחושנית,האשההואהשניוהמוקד

(כמקובלהדוקההקבלהנקשרתשתיהן
בספרד'העבריתהחשקבשירת

הנחשקתהאשהאתהמקבילהבימי-הביניים,
והאשה,השמשמוקדים,שניואותםלשמש>.
עלהמיוסדדיאלוג·דיאלקטי·הדדי,מפגינים
ונסיגה.חשיפהשלסימולטנייםיחסים

 )'א(ביתהשירשבראשיתבעודכלומר'
עדייןעושהוהאשהלבדה,השמשנחשפת

השירבהמשךוחסוי'חסויב"מצב·צבירה"

בהדרגה,האשהנחשפת )'במבית<החל
עדסימולטנית,בהדרגה;גה oנהשמשואילו

האשהנחשפת ,)'ג(ביתהשירבסוףכי

השמשנסיגתדרסטיתוכמוהלחלוטין'
"בוערים").בתיבההעקיףאזכורה(להוציא
ממושטותמטוטלתתנועתכאןישלאמור'
והאשהחשופההשמשהשיר'בראשיתהיטב:

באורחהשמשגחנסוהשירבהמשךחסויה,

ונחשפת,ההולכתהאשהלעומתחלקי'
והשמשהחשופה,היאהאשההשיר'ובאחרית

נחשפת,בשירהאשהנוכחותהחסויה.היא

והשמשהחשופה,היאהאשההשיר'ובאחרית

נחשפת,בשירהאשהנוכחותהחסויה.היא

עוברי",מ"מצב·צבירהבהדרגה.אפוא,

שהשמשבעודמוחלטת,חשיפהשללמצב
בהדרגהגחונסוהפוך'תהליךעוברת
חסויהלעמדהמוחלטת,חשיפהמעמדת

ומוסווית.

השמשביןהאנלוגיוהמתןהמשאזאת,עם
ביןומתןמשאאינוהנחשקת,האשהלבין

משוללתאושרירותיתלאשכן'שוות.
השירחתימתשעםהעובדה,היאמשמעות

מרכזאתלאשהמפנההשמשואחריתו'
נושרת,נושלת,שהשמשבעודהטקסט:
האשההטקסט,שלל"ירכתיים"נדחקת
בראשונה,והחסויההחסויהמעמדתהנחלצת

ומאכלסתהשיר'שלהספיחייםהשולייםמן
ללמדך'הטקסט.נפחמלואאתהשירבסיום
בבואהשלתקןעלאלאאינההשמש

היאהשמשהנחשקת,לאשהמטפורית
הנחשקת,האשהשל ) vehicle (המאיין
השיר'באחריתמתערטלתזאתועובדה
מוחלטבאורחמתחוורתכאשר
 15לאשה.השמששבין·הכוחותמשוואת

אינההאשה,מפניהשמששלהנסיגה
נסיגהאחריהמחדה .בשירהיחידההנסיגה

השליליותההשתמעויותנסיגתוהיאנוספת
 '"לצ"(הראשוןהביתאתואכלסושפרנסו

הבתיםמןונכרתו ,)""יתומות"מכווה",

כליל.נפקדותהןמהםוהשלישי'השני
שניביןהדוקהקורלציהאפוא,כאן'מופקת
בנקודתהמעתקטקסטואליים:מפלסים
במעתקמשתקףהאשה,אלהשמשמןהכובד
(הכרוכותשליליותמהשתמעויותמקביל
·חושניותחיוביותלהשתמעויותבשמש>

הנחשקת>.באשה(הכרוכות

מובחןתהליךעדתמתהדוקהקורלציהאותה
ובסכנהבכוויההכרוךהחוםהתעדנות:של

לאורהאשהאצלהופךהשמש,מןהשופע
אךבוערים")מלבושיה("לאשראכןבוער'
ובדה yהשכן'סכנה.בחזקתאינושוב

בהקשרכאןמעוגניםהבועריםשהמלבושים
שלעל-תקןמתפקדתהשירים","שיר
ומנמיךהמרכך"פילטר"'או·מסנן"'"וסת
הארוטיהלהטלמרותמפלס-הסכנה:את

השירים","שיראזכורעםהמתחברהבוטה

"שירבארוטיקתהכרוךהחיוביההקשר

החולפיםומכאובהסבלה(למרותהשירים"
בר-הכחשה.ואינומובהקהואהאהובה),של

מן("וצלבשיר"ה~נים"שלהכפולהאיזכור
מלהיותרחוקהגנים"),בה"שדיברוהגנים":

האלוזיהראשית,סקסואליות.איכויותחסוך
לגנו'ירדדודיהשירים":ל"שירהישירה

 ,)'ב :'ו(בגנים"לרעותהבושםלערוגות
ל"שירוהקישור .)ג"י :'ח(בגנים""היושבת
הקרבהמשוםעודמתעשתהשירים"

שבשיר'בחלוני""נשקפהשביןהמובהקת
שב"שירשחר"כמוהנשקפהזאת"מילבין

המצלול:תמיכתכאןור' :'י :'ז(השירים"
השחרחיבורוחומרקל"שחר": /"בחלוני"
האמור).שבשירלחמההשירים"שב"שיר
החמהחוםלביןגניםביןהארוטיהחיבור

 /"בביתפוגל:דודאצלעודלאיתורניתן
 /כמלפנים. /לבדםהגניםיעמדועוד

 " ...משאםיכבדצהרייםבשרב
המתכתבת("הינומתה")ההינומהאיזכוראף

ומבצרתתומכת·כלה,הינומתעםהיטב
 .שבשירהסקסואליהמפלסאתביתר·שאת

הבוטההארוטיקהלמרותשכאמור'אלא,
נגרעבוערים","מלבושיהלפסוקיתהרתוקה
בתחילת(הנוכח"מפלס·הסכנה"במפגיע
ו"באורהשמשבמכורתוכרוךהשיר

ל"שירהשופעההקשרמשוםיתומות"),
מסכנה,מסולקהארוטיהלהטבוהשירים",

השיאי"."מפלסולמרות
השמששבשיר'הענייןמוקדישניאפוא,כך

עלילתיבמארגמעוגניםהנחשקת,והאשה
היוצרותמתהפכיםבמהלכוגדר'מרמאוד
אתשכבשההשמש' :וממושטרמוקפדבאורח

האשהמפנינסוגההשיר'בתחילתהמרכז
לירכתייםנדחקתהשיר'בהמשךהנחשקת

שהאשהבעודהטקסט,שלהספיחיים
ונחלצתהולכתונחשפת,הולכתהנחשקת

ו"מתנחלת"השיר'שלהרכיםמהשוליים
אפואתראוהו'אלהטקסט.טווח·נפחבמלוא

סמנטיתמשמעותמשוללשהואהשיר'את
לכאורה,ומוריקה:דקהלהתנסחותהניתנת
למעטהמעברבלב.דוכביכוללכאורה
וקסםחמקמקהחושניותשלהעליון

שחזורהאתמאפשריםאינםאשר"סהרורי"

מבנהלאתרניתןממשית,משמעותשל
כאחד'ומנומקמוצקעלילתי-נביעתי

פחות.לאושרירהממושמעתומשמעות
הממושטרתהפואטיתלמשמעתומכאן'
ניתן'כולה:הורביץיאירבשירתהשולטת

מובחנים,פלחיםארבעהבהלאבחןכן'אם
ומנומקתהדוקהחוקיותמהםאחדלכלאשר

להתנסחותניתןמהםאחדוכלמשלו:
באמצעותאינטרפרטציוניולפיצוחסמנטית

ההולמיםהפרשניים,המודליםמארבעתאחד
כללישנכון.האסתטי.טיבואתותואמים

לא·תקןסטיותוישהכלל.מןיוצאיםויש
בשירהיופירבתהציפורלמשל'כךמעט.

אינהסוגר")חלוני("אורדוברבוהאחרון
אשרנצורה","ציפורשלתקןעלבהכרח
שיריוברובכמוגדועות,אושמוטות,כנפיה

היגרעותםכאן'הורביץ.יאירשל
<מתחילתהשלילהגילויישלההדרגתית

אולי'ומאותתתמשדרתאחריתו>ועדהשיר
ההורביצית:הפואטיקהבחוקיות·תקןסטיית

ממצור'אולינחלצתהיופירבתהציפור
ממפלס-סיכוייגבוהנסיקתהומפלס-סיכויי

אךבהכרח:לאאכן'אולי'התרסקותה.
כנראה.אפילוואוליאולי'בכל·זאת

אתמסלקותאינן·התקןשסטיותאלא
מאחוריזה,כלמאחוריהכלל:שלתקפותו
יאירשלכביכולהמשמעותעמומתשירתו

ומחשבהממושטותשיטהמסתתרתהורביץ'

שליעילהוהפעלהומנוסה.מוקפדתתחילה.
להוכיחיכולההפרשניים,המודליםארבעת

ציפורהיאהציפוראחרת.לאובהחלטכך
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 1:~ו
נצורה,ציפורהיאוהציפור ,יופירבת

לארבעתהמצייתתציפורהיאוהציפור
התובעיםאינטרפרטציה,שלמודלים
נכונה.והחלהלטקסטקשובהצותתות
כאןלחתוםרשותמבקשאניעכשיו ,ועכשיו
אישי.במשהו

יאירשלמותולפניארוכהלאתקופה
כבר , 1987בסוףאולי,ואכנראה,הורביץ,

הראשונהבפעםאיתרנפגשתי ,זוכראיני

נפגשנוהאחרונה.הפעםגםשחיתה

לקרואהתעקש"המארחאשר·השרוןברמת
רמתיותיקשרקמטעמים ,"המושבה"לה

קיץבערבהיהזהיודעים.כנראההשרון

"ריחעם ,אלתרמןאצלשכתובכמו ,אחד
מאודבגינהישבנוורחוקות",שרפות

שהיוםביתהמארח.ביתשלסימפטית
לוקראופעםאבלה,לוילוקראויבוודאי

ביתכמוניראהבאמתוהואחד·קומתיבית

אמרתיוילה.כמולאבהחלט ,חד-קומתי
ישבנו ,ובכןאמרתי.נעים?קיץערבהישה

 ,הנוערבתנועתפעם,כמו ,גורןיחצבמעין
מספרםיפרקלנוהקריארביץ-הוויאיר

עלהמהבטוחאיני(אשרשלומיועדסיפורת
עלהקריאוהואלבדוק).כדאי ,בגורלו

עלהמתדפק ,ישראליחולה-לבשלתלאותיו
ישראלית,ביורוקרטיהשלקפקאיותדלתות
כדי ,לאומילביטוחהמוסדשלדיוק,ליתר

או ,כלשהןהנחותלצורךכנכה,בושיכירו
בדיוק.ליזכורלאאחרת.אוכזוקיצבה

למנהלומלבלרלפקידמפקידאותוומריצים
טופסגביעלטופסלפניוועורמיםחשבונות,
היום ,מחרתבואואומריםטופס,על·גבי

שבוע,בעודתבואם,יבשתיםיסוגרכבר

יחזורכברשלמהאולידש,חובעודתבוא
מלהלזרוקצריךרקושלסהגי<מהמילואים

תשובבטחאסתיאז ,לאואם ,>שתייםאו
וגו'.פעםועודוגו', ,וגו'ה,דילמחופשת
הסיפורפחות.לאיםויגע .הדבריםוידועים

הגששבדיוקלא ,ימקולהיותאמורהיה
בטבריה,הקפיטריהויאלונגיסיםשלהחיוור

היוםקשיישלההומוררוחשלבכיווןותרי
לאהסיפוראותיעליכם.שלוםשבסיפורי

הצחיקלאגםשהסיפורחושבואניהצחיק.
היהמעט,לאקירטעההומורהאחרים.את

ואףעצמואתשמסבירכזה ,מסורבלהומור
לכנותאפשראוליבדיוק.לויוצאלאפעם
הומורזאת,בכלאבלמיוזע.הומוראותו
יאירכמונוגע-ללב ,כאחדונוגע-ללבגעמיו

אשרהורביץיאירוכמו ,אותושכתבהורביץ

השרון,ברמתקיץ,ערבבאותואותו,הקריא

שרפותריחועם ,החד-קומתיהביתבחצר

מלכתאתשמצטטיםכמו ,ובכןרחוקות.
לאאנחנו ,לינידמהכךויקטוריה,אנגליה,

לחייךהשתדלוכולםאבלמשועשעים.היינו
יאירזאת:בכלהנכונים.במקומותבנימוס,
לאהסיפורת .לנוומקריאיושבהורביץ
יאירשלהטבעיהאלמנטפעםאףחיתה

והיחידהאחדהסיפורתספרהורביץ.

ולאעשהלא ,"יונייקה" ,מעודושפרסם
אבלזה.ומרגשרגישמשוררעםחסדעושה
למשוררגםמותרמותר:לושהיהמניחאני

כל·כךלאמשהולכתוב ,כל·כךנפלא
בערבאותוולהקריאלשבתלוומותרנפלא,
מנומסיםלאנשים ,השרוןברמתקיץ

ואהבו ,שירתואתכךכלשאהבווסבלנים,
הכרתילא ,כאמור ,אניפחות.לאאותו
סיפורבשביליכברשירתו·היתהאבל ,אותו
ומאוד.אהבתי.תמידואותהאחר.

בליקיץערבערב,באותושםישבנווכך
והואיפה.קיץערבובכל·זאת,יונים,
לשעשעוהשתדלוהקריא,והמשיךהקריא,

בכלוהשתדלנו ,ישבנוואנחנו ,מאודובכל
משועשעים.להראותמאודנו
רגישכל·כךמשוררשלהזההחיבורודווקא

נקלע:הואאליהפתטיתמעטוסיטואציה
ללבנוגעבעיניהיההזההחיבורדווקא

אותהשדווקאחושבואניעד·מאוד.

 ,מיוחדחסדעשתהמעט·פתטית,סיטואציה
רגישותאותהעם ,כאחדנוכחאךחולף

שירתו.עםהשמורהוכובשתנואשת

 .יופירבתציפורראיתילאערבובאותו
 •הרוע.דלסגוללבשמתיערבבאותואבל

הערות

עמ' ,) 1מס'הערה 'ר(שםאברמוביץ:צילה . 13
3-2 . 

שירישלהסמאנטיהמבנהפרי:מנחם . 14
תל·אביב:והספרות;קריאהסימןביאליק;

1976 • 
כברהמקראיתבשירהדומהתופעהעל . 15

במאמרי:עמדתי

Yair Mazor: "The Lord Is My Shepherd - Or ls 

He My Host"? ZA W (Zeitschrif Fur Die 

Alttestamentliche Wissenschaft); vol. 100; No 

. 416-420 . 3 (1988); pp 

 ;)'ועפגיס,(דןפוגלדודשיריכל :'ר . 16
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תגובות

השכולמשפחת

ראשביןבערבההפגישהבסקס

היהחרסייךהמלךוביןשלנוהמשמלה
גדולה.התרגשותלישגרםאחדרגע
ההוריםביןרגע·המפגשהיהזה

איךהיריבים:המחנותמשניהשכולים
אישדיברואיךזה,לקראתזהצעדו

ביניהם.מחנותהחליפואיך ,אחיוםע
כירגעבאותוהרגשנוכמוהם

היאשייכים,הםאחתלמשפחה
השכול.משפחת
כידוע,אותנו'מלווההשכולנושא
אותנומוליכההטלוויזיהשנים.מזה
אלהשכולות,המשפחותמשאאל

במידה .בלוה~הקבורהסקסי
בצערעצמםלשתףמסוגליםשבני·אדם

זאת.עושיםאנואחרים,של
העםשלהגדולהמורההיאהטלוויזיה

היאלמהתוההאניולפעמים-
האבלגילו~יכלאותנו.מחנכת

בתנאי:קשוריםהםאךהם,אמיתיים

אחתיהודית,משפחהזושתהא

מפגשאותולפניספוריםימים .משלנו
מצער'מקרהקרהבערבההיסטורי

מגוריםבביתבשוגגפגעשלנווטיל
קורבנות,היוקרס,הביתבלבנון.
אנואמת,וילדים.נשיםביניהם

לפגועכוונהחיתהלא .התנצלנו
אךמאוד.הצטערנוואנוכזה,בבית

שלנווהשדריםהעיתונאיםמיעטוכמה
פרסיו'אתלתארבמקרה,לספל

ההם!הקורבנותעלהצעראתלהמחיש
היולאהםיהודים,היולאהם ,אכן

נשתכחהדברקצרזמןובתוךמשלנו'
הלב.מן

בערבה,מפגשאותוהיהכןעלהנה
ושלהם,שלנוהשכולותהמשפחותבין
מכליותר .מיוחדוכהמרגשכה

עידןסוףאתמסמלהואאחרמחווה
השלום.עידןתחילתואתהמלחמות

תימןילדיעל
האחרים

יפיםבשמותנקראולאלפחותאילו
מדבריםונחלה!מנוחהנועם,כאלה,

דרומהנידחים,מושביםבאותםאנו

ביומן·השבועשראינו·גת,לקריית
הקיץ.ראשיתשלהשבתותבאחת

בשדותיהם,גדללאשמאומהמושבים
שכלבחצרותיהם,עלושקוצים
שלקומץונותראותםנטשוהצעירים
שרקוחסרי·אונים,מיואשיםזקנים,

אתחודשבכלמאיראחדאירוע
שלהמכוניתהופעתחייהם:שממון
אישלכלהמחלקת ,הלאומיהניסוח

 .שלוהזיקנהקצבתאת
הואבכתבה,נאמרכך ,אחדיישוב

שלהשניוהיישובמרוקויוצאישל
היסבלנוזכורהעודתימן.יוצאי

בענייןמשולםהרבשעוררהמהומה
שכביכולתימןילדישלהתינוקות

גלילעוררקלכמה .ונמכרונחטפו
אלדווקאלהפנותםקלכמהשנאה,
עובדיוהנאמנים,המסוריםהאנישם

אותםשלבמעברותשעבדוהקליטה,

נדברהבהאבלוימים.לילותימים,
גםהלאהאחרים:תימןילדיעלהפעם

היוהאלההנידחיםשבמושביםלזקנים
 jביתאתעזבוהסתםמןבנות.ובנים

אתאישבנו ,בארץהתפזרוההורים,

להםישהסתםמןכיכולתו.חייו
שםאיפהאי ,לשהיכהכנסהדירה,

אתם,איפהאזמכונית.גםבוודאייש

הפתגםנתקייםבכםהגםתימן?ילדי
שמונהלכלכלאחתאםשיכולההעממי
יכוליםאינםילדיםשמונהאךילדים,
אחת?אםלכלכל
שהביאווןבתכנשגיאותהיוודאי

היוודאיהאלה.המושביםלשקיעת
לעזובה.שגרמוסוציולוגיותסיבות
איפהמרפה:אינההשאלהזאתובכל
כלאתם,איפהתימן?ילדיאתם,
זההכוללא ?העדותבנייתר

למהאחריות.ישלכםגם ."הממשלה"
קוצים,לקעורלפעם,מפעםתבואולא

כתף?לתת ,עידודקצתלהביא

שהתמהמההכוכב

(תשאלוראיתיאחדשבתבמוצאי
שלושהבטלוויזיה!) ,כמובןאיפה?
חול.שבתםשעושיםחסידיםיהודים

חשובשהשלוםהסבוריםמאלהאני
קווסססוסשלשיקוליםמכליותר

מביישההואהמחזהאךדת.בענייני

 .היה

שבת,במוצאי ,כאמוראירע,זה

תורבירושלים.המרכזיתבתחנה
התחבורה.לחידושחיכהועייףעצבני

גילמכלאנשיםילדים,עםמשפחות
לבתיהם.לשובדרכםלהםשאצה
שישבושי ,הכןעמדוכברהנהגים

נראוכברכוכביםשניההגה.ליד
כנדרש ,השלישיהכוכבאבלבשמים;

התמהמה.עדייןההלכה,לפי
שלושהבתחנההתרוצצוובינתיים

בעומדיםגערוהם .חרדיםיהודים

ובעיקרהנהגים,עלזעמוהם ,בתור
הטלוויזיהצלמיעלחמתםשפכו

ממש.בכוחבגופם,אותםדפווה

השבתהרימבחינתםבלבי:וחשבתי
 ,כאןעודנההיאהרי ,עדייןיצאהאל

למנוחהשניתנההמלכה,שבת
עושיםאלהשלושהוהנהולמרגוע.

חוקשלקוצולכפותכדיחולשבתם
כללמעריכיםשאינםמיעלהלכתי

מאמציהם.את

אלהלשוטריםלהם,לומררצוןויש
עלקצתסמכוהקדוש·ברוך·הוא:של

אתלנהלשיידעעולם,שלריבונו
הכוכבאתיוציאכברהוא .ענייניו

סיימולבתיכם,שובוואתםהשלישי.
השבתאתלוובנועם,שבתכםיוםאת

חול!שבתכםתעשואלבצאתה.

יאנושעל
להינתקהקושיאתלהביןאפשר
יפהארץחבלזה .הגולןמרמת

רוח ,בונושבתעזהרוחב·ידיים, nור

בוניצבותאי·שםאי·פהקדומים.

ועתיקות,גדולות·אבןמצבות
היאמגאלוליסית,תרבותשלשרידים

-~ 

כפיהגדולות,האבניםתרבות

מןהמדריךבשעתולנושהסביר
מיושבתהיאאיןהסבע.להגנתהחברה

כאןחיתה.לאמעולםאוליבצפיפות,
כאןחיואבללשדה,נושקשדהאין
שניםבהזאת.באדמהונאחזואדםבני

כיפוריוםמלחמתאחרהראשונות
בשרידיהמטיילשלעינונתקלה
ותושביהםבמלחמהשנחרבוכפרים
ברחו.

עלבוןוגם ,הגולןאתלעזובלנוצר
כאןבנוהסוריםהלא .כאןיש

אלהתותחיםקניאתוכיוונובונקרים
מתנשאותוהיוםשלנו'היישובים

אלאעתיקותמצבותרקלאבגולן
שלנווריםהבחלזכרושהוקממצבות
גמלאגםהזה.במקוםונפלושלחמו

גםעמה,נקברשסודההעתיקה

המתיישביםגםהטריות,המצבות

אלהכלקשים,יםבתנאשעמדו
"העם"זאת,ובכללנו.הםקרובים
היההוארבותשניםהגולן.עםאיננו

לא ,אליונהרלאו"העם"בשליטתנו
המתיישביםמנייןכלאותו.הפריח

 ooo,13ל·מגיעיישוביהם,לכל ,בו
 .מאודקסבהעיירהכמנייןאיש,

נהפךהגולןאבלהמדינה.בתחום
להיותקלכל·כךלסמל.לסיסמה,
מדבקהשלבזכותהגדולפסריוס
שמשתעלבדשלכרזהאוקסבה,
החלון.
הואהגולן"עםש"העםהטועןהמחנה

עשיריותר,מאורגןיותר,קולניאכן
השייכיםואנוובמדבקות.בכרזות

בעינינוחשובשהשלום ,האחרלמחנה
מןיותרחשובים,דבריםמהרבהיותר

ביםוהיישמןויותרהדתיתהחקיקה

לדפנסיבה,שנהדפנוםימרגיש ,בגולן
 ,נגדיכוחלאיזהאנחנומחכיםכביכול
לומראפשרבעל·תוקף.מסתער,
זאת,דעתבלי ,נויהישמחכים
בן·גל.ליאנוש
"יאנוש",וביןם""מחכיביןהקשר

באחדהיסטוריה.קצתכמדומהלויש
 ,בגיןמנחםשלהמתלהמיםהנאומים

המאייםהאויבפנימולבהתרסהקרא
שויאנתבוא,"אדרבה,מצפון:עלינו
 ,מזמןהיהזהלך!"מחכיםורפול
המאיים,שלזהותואתזוכרתאינני

אוליבסרחה,איננילרפולביחסגם
זהשם,היהיאנושאבלאחר.זההיה

בסרח.

חריףבמכתבאנוש,יהופיעוהנה

חסךולא"מעריב",בעיתוןותוקפני

מיד .ביקורתושנסאתהגולןמאנשי
יצאמהםואחדהנתקפיםנגדוקמו

 ,זכותוזובפומבי.עמולהתמודד
הואלומותרשאינומהאך .לומותר

כביכולפסולים,יםבטיעונלהשתמש
בווילהבנוחותלוהיושבאדםבא

שעמדולאנשיםמוסרסיףומבקיסריה
בקורילדיהםאתגידלוובקשיים
הזאת.הרמהאתנסשוולאובגשם

 ,כיפוריוםמלחמתבימי ,לפני·כןםג
הרמהאתנסשושלאאנשיםהיו

אתביניהם.היהבן·גלויאנושהזאת,
עיתונאיר·כך nאתיארההםהימים

ברשימה .שוררנןשם,שהיה

שכותרתה:"מוניטין",בכתביעת

איךשורמספרהגכא",לעמק"בחזרה
ההכרעהבשעות ,בן·גליאגושהטיל

 ,שלוהאחרון""הקלףאתהקשות,
יאמבהוארסס.משולםשלגדודואת
עצמו:יאנוששלדבריואת
 ,ברוקטובא 9ב· ,פרצוהסוריםשר"כא
רססאתהזעקתי ,שלנוהעמדותאת

משימהבשבילוליחיתהשלו.והכוח
תהואלולהסבירשעליוהחלטתיקשה

 ...הנגמ"שעםאליונסעתיאישית.
להגיע,לאןהמפהעללוהראיתי

הואהמתרחש,אתלוותיארתי
בי.והתבונןהמפהעלהסתכל

נותן'אתהבשקט,ליאמר ,נוש,'יא
 ,התאבדות.משימתלי

 ,רסס, ,'כן .בגרוןלינתקעהקול
מאודמסוכנתמשימה'זאתלו.אמרתי

אםמפקפקאנישם.אותךצריךואני

יהיובוודאיהםלזה.יסכימואחרים
פחותוגם ,ממךפחותלסיכוןמודעים
זהירים.'

לי.השיביאנוש.'בשבילאעשה'אני
בעולםאחדאףבשבילשתדע,'אבל
אילוגם ...כזהדברעושההייתיאל

מסרב.הייתיליאומרהיההרמסכ"ל
תגידאבלזה,אתאעשהאניבשבילך

אח.ד'דבררקלי
 .שאלתי ',המ'

ני?'וחיבאמת·באמת'זה

הכיהרגעהיהזהלו.אמרתי ,'חיוני'
 ,,במלחמה.שליקשה

 ,ברעיוהסוביםאתשכלאשריאנוש,
קשותשדיברבשעהזאתכלהזכירלא
וגם ,לנואבלהגולן.מתיישביעם

 •זאת.לשכוחלאראוילהם,

לכביתרות
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שוקולדכפתורי
בנאיפרץ·ררור

w -... -
אחרבשעותאותושפקדהמוזר.בקסםהתחילה

מחשבהבהנףשירכתיבתשסייםלאחרהצהריים
אליווגעגועיההרחוקה,ש'אודותבושעלתהאחת

סיןניחוחותאתהנושאמיוחדבמכתבשהתבטאו

הקפהבספלונמשך ,הבוקרבשעותעודממנהשקיבל
עטופיםשקדיםבלווייתאותולגםואשר ,ב~לשתובלהחריף

המיםוכוסהמהבילות.הלגימותעםבבדבדכרסםאותםבשוקולד,
גרונואתניקווהשקדיםהקפהלאחרכהרגלושגמעקפואיםהכמעט
 .לדרכולצאתאותווהמריצו

 ,ההלטעםעםוהשירסיןבניחוחותהמבושםמכתבהגעגועיה,היא,
גםבראשוהתמרכזוהמושלגיםהמיםורוויוןהשוקולדהשקדים,
לפנידקותחמשכמנהגווירדהתבשםבחופזה,התלבשכאשר
אלאותולאסוףשתבואלהלהמתיןהצהרייםאחרארבעהשעה
הקהילתי.במרכזהמשותףעבודתםמקום
שלוvןיפ~לף J; (יחדיושהתמזגוהבושםבעננישניהםצפובדרךעוד
"ברברהשירתאתניגןשלהשהטייפמאחרלה>._שךל rוהק

לאורךכלילאותםעטפווהקשבהשתיקההמהפנטת,סטרייסנד"
הקהילתי.למרכזועדמביתוהנסיעהדקותשלושכל

זוויתקלטה ,למרכזעדהחניהמרחבתשעברהמרחקבפיסתאולם
שחוללואיבריהמכלשנפוצההדוממתהתשוקהתבערותאתעינו

בלכתה.ופיזזו
דלילהחיתההקהילתיבמרכזהתנועההצהרייםאחרשבאותוהיות
עדפעםאחרפעםולכותבולהגיהןהשירעללעבורהיהפנוי ,מאוד
מפזזתשהיאמצא ,דעתועליונחהוכשמעט ,ביותרהרהוטלנוסח
אלמבטיםתשוקתהמאשומגניבהמים.אפיקיעלכאיילהסביבו
הניחוהלוהטתהדלוקהבסקרנותהמשהבחיןוהואידיו.שחבקוהדף
המסולסל.כתבועלהשיראתידיהבין

ומשבוששהעבודתה,בחדרהשירועםעצמהעםהתייחדהתחילה
והיותעסוקה.שהיאסברשלוהמסולסלתהרוחמנייתאתלולהשיב
שיוכלשסברמשוםאליהחשובכלל,הרגעאתלופינהשגורלו
אתלמצואחדרה,לתוךבשק"סוחמקהמדומה.העומסאתעמהלחלק

ושוב.שובאותוגומעתכשהיאהשירמעייןעלרכונההאיילה
בנוכחותומשחשהאךוקטלני.חשודזוהרקרןפניהומהעוויות

יפה"שירואמרה: ,בשרובצמרמורתשננעץענוגמבטאליוהפנתה
מקלסשאתההירושלמיתש'לאותהשובזה ,מאודוארוטי ,מאוד
יופיה?"פלאיאתתמיד
שביעותשלמתקתקבחיוךמשוךבהןהשיבקלהראשבתנודתוהוא
עבודתו.לחדרושובהקסמיםנוסחתאתונטלידהושיטרצון.

פעמיםשבמהלכןהעבודהשעותארבעאתהשיעמוםטרףאיכשהו
הזמןכלאבל·פה,לפצותמבליוחזרההאיילהאליובאהאחדות
והרחב.המבטיחהחיוךבמתחנמרחוושפתיהבהקועיניהשקדי

ההסתלקותמרשאתלוניגנהכאשרלערךלשמונהובעשרה
אףאיןושממילאעודלחכותסבלנותלהשאיןבהסבירהמהמרכז

הדקותבעשרהעיינהאללבואמתעתדתלאחיהואףבסביבהחיה
הבאות.

אתאסףולכןונוסף.מיוחדולשכנועלהסברזקוקהיהשלאנראה
אוכשהפיזוזיהאלונילווההחדראתנעלהאורותאתכיבה ,תיקו

ממשהיציאהומסדרוןהמדרגותפניעלחולפתשהיאמבחין
בריקוד.

עדאיימההמסתוריתשמתיקותהבאפלוליתנמהלשבחוץהשקט
נשמעוהמדשאותמפלסישביןהמשעולעלוצעדיהםלהטריף.
הברושיםבפאתישעמדההלבנהאתשהרקידהרוקכמנגינת
וייתכןסביבפרחוהשקיהדשאקצירשלנעיםניחוחשבמזרח.
ידע.לאוהואשלםנצחנמשכהלמכוניתעדהליכהשאותה
העירוכמוהפירסומתאיילותבפי"פסק·זמן"כצלילהנעיםקולה

אמרהלהיכנססססס",יכוווולאתתתתהפתווווחה"הדלתמחלום:
ופניההשחורים.בגדיהלעומתשהבהיקלרכבמחוץעדייןכשהיא

אליהעדששטוהמיוחדהעמוםבאורושטונשטפוהמנומשות
טרםועודאפריל.ירחשלהמלאההילתוצהלתועמומגבהים.

הדבשתלתליביןענוגהידהעבירההרכבתוךאלשהשתחלה
כשאצבעותיהשלההטיחולצתאתעישתהראשה,אתשעיטרו

לאואםחזה.חמדתכריותעלובולטותארוכותשניותמתעכבות
החפץשזהבתנאיאותולרכוסהצליחהשלאודאיכפתורפרמה

 .לחוללאצבעותיהשביקשו
ועלהרחוקהסיןחמדותעלמפנטזובעודובעדינותנהםכברהמנוע

לבחוןבכדיאותהשהיסתהלאחרהמראהאתיישרההיאממתקיה,
קועליהןלהדגיששביקשהלונדמהוהיה .טביההיטבפניהאת
אתבהפעילהמחשבותיויריסוימאותוגאלהאךוח.דיבמנילקט
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קטנהשקיתהקסטותמתאמשכהבחזרהידהגרירתכדיותוךהטייפ

הושיטהלמענהלהמתיןומבלי"רוצה",שוקולד.בכפתורימלאה
עונגקולותבהשמיעהפיהמגרסתאלאחדיםורוקנהשנייםלעברו
השוקולדתודה"לאעוד?",רוצהנהדרים."הםושורקניים.לחים
השיב.לפעמים!"דמיאתמרגיז
אךבמיומנות,העיגולאתתמרנווידיהבחיקהההגהנחכברעתה
"ירויתשלשירתהאתרקבתואםליוושפתיהופלחיהזקוףחזה

רביץ",

שארכהכפיוהקצרצרהלתלההפתהמשעוליםדרךארכהלאמעולם
נהרבזרםכגונדולהשטהשהמכוניתודומהההוא.המסקרןבערב
עצל.

עליה?",אומראתהמהשלה,החדשההקלטת"זו-
לנו".שישמהטוביםהיאבכללנהדרת.היא"אח!-
טרופהממשויצאתישלהבהופעהשבועלפנישהייתייודע"אתה-

עדמגניבמשהוזהביחדהכולהליווי'הקול'המוסיקה,והמומה.
הסוף".

זהסקסיכשזהומושלם.סקסיהכולמדליק.אצלההכול"כן-
להגיד".מהאיןבזהוחשיםסקסיבהחלט

זהלנשמה,מתחברשמאודובטקסטבקולשלה,בשירהמשהו"יש-
ומתח".תשוקהיוצר

ועדמהנעלייםהחלסקסמקריןאצלההכולזה.רקלא"זה
המתח'.'מקורוזהומושלם,ממזרידיובאופןהשערותלשורשי

נסתיימההדקותשלוששדרךשמו·לבלאששניהםהנראהוכפי
כללשבדרךבמקוםמאליהכמוהמכוניתנעצרהוכבראיכשהו'

 .להורידונהגה
עדרביץ'.'ל"יודיתמאודקשוביםהיוושניהםאחתועודדקהעברה

המרנינההמוסיקהאתוהחליףהקשבאתהפרהעורגשקולה
שנתעכברוצהשהייתאחרמקוםלך"ישאחרת.מרנינהבמוסיקה

בו?

שלקמצוץבושהיההקולנימתאוליהזו'הבקשה·הפצרהאולי
ואףהמוסיקהסין'לניחוחותערגתוואולילדיסקרטיותתחינה
מעצמואותווהפקיעורגשותיואתכברפרעוביחדשהכולייתכן

הים,לחוףניסע"אוליאוטומטית:השיבכךשמשוםוייתכןלחלוטין.
עכשיו'.'שםנהדרבטח

כבראניהיםחוףפתאום"מהלעברו:התפרצהבגערהכמעטוהיא.
מחכהבעליועודכאן'קרובמשהועלתחשובהביתה,מאודמאחרת

אותי'.'להרוגעלולהואהערב,לי
הכולואולירביץ""ירויתהמבטים,הגוף,שפתהקול'נימתושוב
במחשבהרקממנהלחמוקהיהשיכולמערבולתבמוחויצרוביחד
ועלמכתבהעלאליו'געגועיהועלש'עלהרחוקהסיןניחוחותעל

וחמקאחרת"בפעם"טובלעברהירהולכןבעטיו.שכתבהשיר
המקום.מןזינקואחרשניותשהתמהמההרכבמןבחופזה

עלמחשבותשלמוחלטתבמערבולתשרויראשושהיהומתוך
שכחסין'וניחוחותש'שלגעגועיהעלומערבולתשפרחהההבטחה

לשמאלולהביטטרחלאאף .ביותרסואןכבישלחצותעומדשהוא
המערבולותאתשקטעועזהוצפירהחריקהשמעורקכמתבקש

שהתעוררועדההיאהדקהמןשחלפוהרגעיםוכלבהן.מוצףשהיה
ריסוקשלבמערבולתשרויהיה·החולים,בביתאחדיםימיםכעבור
תלויהענייןוכלשלםמהםשיצאלוהתבררשלמזלוושבריםצלעות
אמרלבקרושבאוהנהגמפרוסתו.לופרסשכברובמזלבזמןכרגיל

חשבתמהעלאדעולאאותי"תהרוגקצרה:נימוסיןשיחתלאחרלו
משהואולסיןשנדדתוכאילובכללהסתכלתלאהרישחצית,שעה
ללחוץזהשנותרהיחידוהדברומרחףמהופנטלינראיתפשוטכזה,
שזהכמונגמרשזהגדולמזלישולשנינוהנרקםעלהכוחבכל

קח"הנהואמר:קטנהחבילהלעברוהושיטלכתוובטרםנגמר.
כפתורישקיתמתוק.ומשהורביץ''ירויתשלחדשהקסטההבאתי
וחמקעיגוללאותאצבעותבשתיוסימןיודע".אתהכאלהשוקולד

הסבוכההפחםעלטתמתוךמתמלטורחבמסתוריכשחיוךהחדרמן
 • .האדירשפמוחורשתשל

עדינה

נסיכותמלבד
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 .קךמיבפיסולעוסקתהיא
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החוצהדהרושליהעינייםהצלצולאתששמעתיין
שלהאריהאש.מכבישלמכוניותשתיכמו

"טובהדלתשלמהקיראיתישאגטרומפלדור
בדרךדורסהחוצה,קרביזינוקכשהרבצתילמות"

אחריצועקיםלספריהשבדרךהמישקפופיםכלאת
 11"ק;ז;א;קמ;טוקוזואוקמוטוקוזואו"

יוםשלוטקסיםוכדורגלסטנגהעליושמשחקיםבמגרשלי.לאיכפת
שלההכתומותהשערותקלות.בקליאותהמצאתיוהשואההזיכרון

כלאתלהשנותניםהחנפנים, , 3מג·הבניםביןמשתוללות
שפיץעםחצציתגבעהמסדריםבעיטהכללפניוהקרנות.הפנדלים
אלוהיםשרגלעדיצחק,מעקדתיצחקכמובשקט,שיחכהלכדור'
בטילאותוותטיסהמוחאתלותפוצץפקקים,עםאדידסבנעלי
משמה.ועלינלהשקיףלירח
החולצהכמואדוםדגלישלקומוניזםעולם.השקפתזהסטיקומונ
צריךאחדכלמזה.להעלבצריךולאקללהלאבכללזהלי.שקרעו
לאאנחנואבלאמרה,שליאמאעולם,השקפתלושתהיה

מדבר.שהואמהיודעלאבכללכךשחושבומיקומוניסטים
אבאכמו"מיזנטרופיבוגרים.משלמליםהרבהיודעתשליאמא
בטלפון.אומרתאותהמעושאנישלו"
דגוגםטרופימזןדגיםמיניוכלואריומיםואקשלושהישטבעבחדר
לקחתליירשוהגדולבחופששאולילבדלגמריבאקוואריוםחרב

מיוחדאוכללוקנינואפילוה.הסכימכברשליאמאהביתה.
אנילידהעובריםשאנחנופעםכלות.חימהחנותפיציותתבקופסאו

החלוןעללהםדופקאניהחדשים.בגוריםלהסתכלשמהנעמד
צערים,דפקטיבשהםחושבתאמאישנים.תמידהםאבלשיקומו
שלאוברחכלבלקחתכברועדיףייםיומתוךשימותוחייםבעלי
אתבחנות.החיותכלאתאקנהאניעשיראהיהאניאםכסף.עולה

כמובעצמי'אטפלהשארובכלריקהבאפאשחרראניהקופים
אםואפילוחדשותחיותאויביטעם.שאיןאומרתאמאדאקטארי.

מזהוחוץחדשה.לעצמויקנהישרוכרהמהחנותכלאתאקנהאני
בחופשחרבודג"אתהחיות,הרבהכךבכללבדלטפלאפשראי

לראש".מעלכברזההגדול
עינייםעםילדלהוהשאירשלוהרגלייםאתלקחתשליאבא

עקומות.

מדביקאנילישוןהולךשאנילפניכזה,פטנטליהיהבהתחלה
כמולהתיישר'שילמדולמעלהככה,ומושךשקוףסלוטייפעליהן
אלהארבע,המופלאמהעולםמבורמה,פדאאונגמשבטהנשים
 .ג'יראפהצווארנהיהשהואעדבצווארטבעתשנהכלילדת.שמשח
אוליהשיניים.מזהלויישברואותן'מתקיףנמרשאםשם,בוכתו
בעוראותיצובטזהזמןכמהאחריאבלאותן'ליישרמצליחהייתי

נרדם.ולאחזק,אותןעוצםאניאזמסביב,
ג'ינג'ייםחוטיםמרוברואה,לאב.לשמהלאפעםאףהיאודווקא

כמובמעגלעליהשמזיעיםהבניםאתוגםאותהשמסנוורים
צמא.אניאםגםממנהלשתותלישאסורלברזיה,שמסביבהדבורים

בפססססססס.ממנייצאהאווירכללמות.יכולאניאותייעקצואם
לכבודייזמינומפונצ.ר'כדורגלכמוכזה,רךאעשהשאניעד

הצידה.יזוזוהנהגיםוכלנמרץלטיפולמיוחדתסירנהעםאמבולנס
אמאואיךיותראהיהלאאניאיךכשחשבתידמעותלייצאוכמעט
טרופי'מזןוילדבעלבלילבדולגמרידיבליעדעצובהתהיהשלי

~ 

•• 
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כיהתאפקשהואיודעאנייצחק.כמולהתאפק,הצלחתילאב
דמעות.לוציירולאשליבתורה
נשאבוכולםאחת,בבתהשני.הצלצולעדלהתאפקהצלחתיככה
מתחילשלישהאףאיךהרגשתיואניהבנייןשלהדלתותך iלiר

מלמטה.נזלותלשאוב
אשנגדבחליפותכבאיםכלום.ראיתישלאאפילואחריהרצתי

שלחתילגעת.חופשיותהיוהידייםאבלמהעיניים,ליהשפריצו
בחציהכתומות.השערותלתוךשלה.הראשלתוךקדימניתאותן
רצתירצתי'ורצתי'האספלט,עלמפוזרותהןאיךראיתישניה
הבית.עדעליו

שלושהאותי.שגילוידעתיישרבדלת.דפיקהחיתהפליפרבאמצע
שלאבכוח,אותיויחזיקוהנזאפ""יואנדרארסטשיצעקושוטרים

האמיתי.אוקמוטוקוזוכמועולם,למאסרבדרךלהםאברח
אפילומתה,לאשהיאשמחתינוראומידתיכףהיאשזאתכשראיתי

אםאפילושורףזהשרף.נוראבטחזהיוד.מרובסגולהשחיתה
ממנה.נהיהמהלנולהראותבאהשלהאמאבעדינות.שמים

בפסטיבלהיאכאילולמנורה,מתחתהסלון'באמצעאותההעמידה
כמונפוחהיהשלההפרצוףבאמתבחנוכה.שישילדיםשירי

מיובשת.תותיםריבתקצתלהחיתהאחתלחיועלסופגניה
מקשיב.לאאניאלי.מדברתשהיאאומרתשליאמא
ישצבעאיזהיודעלאאנילה.קוראיםאיךיודעלאאפילואני

אותןרואהאניראשונהפעםתכלתאואפורהאלה,לעיניים
מקרוב.

עלי.מסתכלותהן
 •אנחנו.שגםשומעאניפתאוםצוחק.פליפרבטלוויזיה
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הרהשקט.באוקיאנוסאשרבגוואדלופהקרהה

 .רגעכללהתפרץזמםגוואדלופה,שלהגעש
עדלפיצוץוימתיןהמליםבצלמחסההקוראיתפוס
באשהאלאסתםגעשבהרמדוברשאיןיסתבר

מאו.דועצבניתבמקצועהפקידהגוואדלופית,
כשפקדסומבררושלשולייםכמוהתרחבשלוהתחתשלה.הבוס

 ,סוכרשנייםעםנסוקפה, ,לקלסר ,לחורר ,לשכפלומידלהדפיס,
סיפור.מזהתעשהושלאהכול,זה

לעשותמההזמןכללהשאומריםלהנמאסגוואדלופה,אבל
הדלילבאוויר ,בימוןברבכמוממשלמרומים,קיפצושלהוהפיוזים

 .סיטימקסיקושל
היאבפרטיות,דקותכמהלבלותיוכלושלהוהעצביםשהיאכדי

ונופיםחלוןשצמחואיפה-לפינהניגשהחדרה.דלתאתסגרה
תוכניתכברלהחיתהשנה.לוחעלבאוגוסט,ושלגשוויצרים

מגרה.שוםלפתוחצריכהחיתהלאהיאבראש.
היא"זירוקס".המכונההצילוםמכונתעמדהלשוויצריהמתחת
כלהזכוכית.עלונשכבהטיפסהכיסא,לקחההמכסה,אתהרימה

שהכולוסידרה,אותםאספההיאלצדדים.להנשפכואבריםמ~ני
כמובעדינות,עצמהעלהורידההמכסהאתלפורמט.ייכנס

ס" n "עללחצההיאאזתינוק.מכסיםאומתיםארוןשסוגרים
להסתנוור.שלאחזק,חזקעיניים,ועצמה
אתשמעהלאשנרדמהמרובנרדמה.העינייםאתשעצמהמרוב

עצמהנולדת.עצמהאתראתהלאוגםחורקיםהמכונהשלהצירים
אותופקידה,אותהלעצמה.מאודדומהחיתהמהזירוקסשנולדה

היא.אחוזמאתייםקופי.לומר?ישמהדיבור,חיתוךאותוחיוך,
 ,בלבןאותהעטפהמסביבהמציאותפקוחות,היוכברשלההעיניים

-שקלטהעדבשוויצריה,-אועדןבגןשהיאמשוכנעתחיתהכבר
מידקרובה,כל·כךחיתההתקרההקירות,שלהלמעלהזהשהלבן
לפעמיםמשתוקקאיגםיש?מהנשיקה.להלהחטיףחשקבהנעור
גבולות.לאבד
בחורהציצהשלההברךלפחות.במטרעלהשלההמותנייםמפלס

גםהוכפלשטיפחה,אכילסעקבימכמהאחדהרחב,אגנההמנעול.
שקורהכמוולאבפרופורציההכולמגדילהשהזירוקסמזלהוא.
בטורגדלשלוהתסביךגםישרגדלקצתמשהושאם ,כללבדרך

הנדסי.

תהיהאותהלתארנכונההכיהמלהמהזירוקס,שיצאההזאת,האשה
מונומנט.

לימודיםיוםכמוונשמעהסגורהלדלתמעברשהתרחשמהזהכל
הזמןמופלא,סכיזופרןהואהזמןשניות.מכמהיותרלקחלא ,ארוך
לקראתו.נפתחהוהדלתרץהזמןמאני.הוא
ננסשלה,הבוסהמצב.עלמלעלהכךלהשקיףהיהשזהבידוראיזה

היהאםאפילו .ננסימשליטה.שיצאמזל"טכמוזעיר ,בכסאומב;עת
הקרסול.קצהאתלהמגרדהיהלאוקם,שיתוקועלגובר
העצביםאתלאבדלא"רקלקראתו.שצעדוברגלייםחרדצפההוא

ובלאטלאטללכתרוח",קורעל"לשמורלעצמה,שיננהבדרך",
תלך.התוכניתוכלרחמיהיעוררפןוהס

זיעהספוגהיהשכברהלבןבצווארוןאותוהרימהאליוכשהגיעה
כזהלהיותצריךהיהלמה ,קולבליובכהעצמואתקיללהואקרה.

הקודם,במשרדרעהיהומהובשמים,בנוףהוןולהשקיעאקסלוסיבי
ציירושלוהרגלייםושתיים.ארבעיםבקומהרקישששמיםכאילו

שזהו.בטוחהיההואבאוויר.קטנותמערבולות
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אחרות.תוכניותבשבילוהיושלפקידהאלא
שלה,הידאתהרגישהואהסוף.לאעודזהאמרה, ,,חכה,"חכה
כמובעיןעיןבומביטהפניה.אלאותומקרבת ,בצווארואחזהזאת

עלשלוחקקיאתומשאיר ,גורכשהיהשלולצ'יוואווהשעשה
השטיח.

אותךלעשותהולכתאניהזירוקס,אלמסעכדיתוך ,הראמ ,עכשיו
קטן"."כזה

מכוונים,היוכברהכפתוריםכלפשוט.מאודהיהזהועשתה.אמרה
לפניוללחוץ.להקטנה,מהגדלההאחוזיםאתלשנותרקהיהצריך

קולותמיניכלמשםלשמועהספיקהעודהמכסהאתעליושסגרה
ועודביתדריריבית ,בלעדימונופולהטבה,מניותלהשהבטיחו

בכיסהעולםאזזוגיהואשאםשחושבמהסוגמליםשלצמדיםכאלה
כשהעולםזה,איךההרגשה,אתלעצמהלדמייןניסתההיא .שלו

בטחלעצמה,אמרה ,גברהייתיאם ,זיןכמוהמכנסיים,בכיסתופח
נוראפתאום,זה,איךלהסבירידעהלאהיאחושבת.שהייתימהזה

איש.ולאאשהשהיאשמחה
וחיכתה.ולחצה.עמוקותנשמההיא
זעירותאצבעותנובע.עיפרוןשלבגודלמשהושיצא,מהשיצא,עד

vן:;כפלהכמעטמתוק,ננסבוהקת.קרחת,פדחת, ,ליליפוטיואפ;ן
פנתההמקורית.לתוכניתהשנצמדהגדולמזלתריסר.ממנולה

מנהליםצעצועוןשהוא,בזמן ,העורכורסתאתגודשתוישבה,
גדודיעמדושעהאותההשולחן.עללניירותבינותהונח ,קינטי
נודע,הלאלקראתכצנחנים ,לקפוץדרוכותלשונה,כבשעלמלים
אליולהתפתל ,לזוזמתחילההיאואיךבידצופותהבוסעיניבעוד
להפוךעומדיםשלושהחייםהסוף,שזהידעהואאנקונדה.כמו

ממול.עובריםאותםאראהחשב, ,עכשיולפירה.
פרייםפרייםלפניועברוהעלוביםחייוכלשקרה.מהזהובאמת

בסךלהודות,מוכרחהיההואעכשיומתח.סרטהיהלאבהחלטוזה
דלים.דיחייםלוהיו ,הכול
מי .ובאוזניובעיניוחןמצאושלאקטעיםהמוןשםויהה rמחוץ

טובטובשמעהבוסעובדה,מת,אושיקראילמיםשהסרטיםשאמר
כל ,מאושר ,לכבודוהשתיןאיך ,נזכרהצ'יוואווה.שלהנביחותאת
תוקעהיהחזרה,לשמוחבמקוםשהוא,ואיךהביתה.כשחזרערב
ואיךפריה.לוואומרבשלוליתהצ'יוואווהשלמבריקההחוטםאת

ואיך ,בלחילוללקקזאתבכלמנסהאבלנעלבהיההשהצ'יוואוו
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חינוכי.לאזהכינעים,היהשזהאפילולו'נותןהיהלאשהוא
שלו'הצ'יוואווהעלחשבהוא .לחייובמורדנזלהחמימהרטיבות
מקצועילאנוראנראהשהואידעהוא .לוידאגמיבלעדיו'שיישאר
לאכברעכשיו .לושינהלאזהאבלבוכהכשהואמטופשואפילו

בעיקרבו'שהיהמהמכלהתרוקןשלוהראשמכלום.אכפתלוהיה
חשבטובה,פיהלכאןמזדמנתחיתהרקאילוועובדות.מספרים
ממנהמבקשהייתיומשאלה,שדניסעםבלונדיניתכזאתבלבו'
ודי.אחרונהפעםהציוואווה,אתללטף
אפילוחכםאחר'אישובאמים""הכולשאמרחכםאישפעםהיה
שרויהיהופהואדלגוהאי .צדקויחםשבזורם"'"הכולואמריותר
וגוואדלופהדמעותיו'אתהזליגהבוסבאוקיאנוס,צווארעדי

 .מוזרדבראותהפקדהיאגםהפקידה?'
מלים.לאגםצחוק.לאזהרוקפיה.אתהציףרוקשלמתוקנחשול

מהכהרף.נמסוהבוס,ראשעללשפוךשעמדהיפותהלאהמליםכל
דמיונהשציירהפטזיותאיהשליטה?מאבדתהיאנבהלה,קורה?פה

אחרירגללוותולשתהשולחןעלאוזןומשכיבההיאאיךהדמוני,
להיותיכולוזה-אואחד'אחדהאברים,שארכלאתוגםרגל'

בכתב,התנצלותלהלהדפיסאותולאלץ-נחמדיותרעודאפילו
לאהאלההרעיונותכלשפתאוםהשתבש,מהלמקש.ממקשבדילוג

מופלאים?כךכללהנראו
מעשתרות,לעוגאחותמגודלת,פקידהבכורסה,להישבההיא

פתאוםעצמו.הכפיללבהשגםלנחש,יכלהואיךמרגשות,חנוקה
וללטף.ידהבכףאותולחפוןלההתחשק

פקוחות,בעינייםבמציאותהביטעצומות,היואמנםשעיניוהבוס

שהואחלםהואבכלל.ולאבגוואדלופהלאטובות.פיותשאיןידע
שמלטףהואזהשהוא,וגםאותושמלטפיםואיךעצמושלהצ'יוואווה

רוךשלנחלים .אותוהרעידואושרשלצמרמורותהצ'יוואווה.את
אחר ,אותושמכסיםמרחף,שהואהרגישהואאחר·כךבגוף.לוזרמו
אמאל'ה,עצומות.עינייםגםשחודרמסנוור'גדול'אורהיהכך
שרואיםזהעליו'שמדבריםהזההאורבטחזהבאימהחשבהוא

המלה.אתלומררצהלאהוא ...שלפניחושך'שלהמנהרהבקצה

אםמושגשוםלוהיהלארך.קולשמעעיניים",לפתוחיכול"אתה
ידעתי'חשב,הואגור'מייאולימבו'אוגיהנוםעדןגןלפניו

אשה.הואאלוהים
אתמצאאחת.בבתאותן,ופקחקראהואהמוות",ועלהחיים"על

סיוט,איזהאויסוף.איןשואפותרגלייםאותןמולשנית,עצמו
בחזרה.אותןצעםהידיים,עלאותושתקחלאמא,רצה ,לונמאס

בלוחקסבהשוויצריהמוכר'להיותהנוףחזר ,מוזרכמהוכשפקחן'
פחדוכברנסות,היהלאהואאבל .הקירעלהפקידה,בחדרשנה,
עיפעוף.מתוךבקצרה,הענייןאתלבדוקהחליטלכןלהרגיז'לא
היאעליולהתיישבינסהשאםקיווהכיסא.עלמבטואתעיפעףהוא
בכיסאלשבתלוהיהמוזרקצתהתיישב.הואאותו.תהרוגלא

אתזיהההואלהדפסה,דפיםמיניכלמונחיםהיוהשולחןעלשלה,
 .עצמושלהידכתב

הביתה.חוזרהואכאילוהרגישלעצמו'חשב ,, ,הסתדר"הכול
עלהומהאותו'תפסושיש,מבהילהכימהזןוחילאימהשאז,אלא

 ,אותווהכיסאהכסאאתהולםהואאם ?והולכתהמשתבשתבדעתו'
מיואשהיההואהצטמק.משמע·החדרפצפוןוהואגדולהוהפקידה
שוב,אותןלפתוחולאהעינייםאתלעצוםהחליטהואומותש.
לעולם.
בחזרה.לקטוןתורהעכשיובמהירות,לפעולשעליהידעההפקידה

חמשהספרותהופיעושבחלוןעדהימני'הכפתורעללחצההיא
חיתהלאענקית,כזאתשחיתהבגללהפעםאחוזים.שלוסימוןואפס

ס" n "עלללחוץהזירוקס,מעללגהוררקמקום,לשוםלטפסצריכה
עצמה.אלולחזור'ולצאת .לאורלחכותהפעם,ושוב
האמיןלאהבוסבזירוקס.שמאמיניםוישבפיות,שמאמיניםיש

כפוהפקידה,כלומרוהיא,והואבסדר,לגמריהחדר,עיניו.למראה
טבעי.בגודלולגמריענוגה,בידה,
באוקיאנוסאשרבגוואדלופהקרהזהשיחפוץ.למהאחדכליאמין
 •השקט.

עיצובבמגמתבצלאלבוגרתבתל·אביב,גרה . 1966ילידתסזכיט,שוחם
תעשייתי.
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למערב,מזרחביןעימות , 1994ניצה,בן·דב
 25.3מעריב,

מןיהושע:א"ב"עם , 1994(מראיין>,יעקבבסר

על ,"מהודו''השיבהעדלבד'להשארהיכולת'אי
 15.4 ,המשמר

דומםהארץ"כדורא, 1994 ,אורציוןבר·תנא

לאמעולםודברלעצמהסופיתשעהוכלבקמומו
 8.4 ,המשמרעלאבד",

עלההתאהבות",מןהאהבה"חילוץב, 1994 ,-
 15,4המשמר

 8.4 ,הארז ,לזרום"הצורך"על , 1994בתיה,גור

 ,הארז ,הזורם"השטף"קסמי , 1994 ,אבנרהולצמן
1.7 

מאזנייםלתפר",מוכן"חתך , 1994דורית,הופ
 , 10 • 9ס"ח,

נשמהשלארכי-סקסוני"מבנה , 1994 ,אליחירש
 25.3 ,העירתועה",

מאמרות, , 1951אפסוס,אישהאפלהרקליסוס
(מרחביה:מןיצחקמבואוהקדיםביארתירגם,

פועלים>ספרית
שולחןעל"מסתורין , 1994עמוס,לריחן

 8.4 ,המשמרעלהניתוחים",

דבר,~בדה",הוא~בנהכל , 1994ענבר,מאירי
22.4 

 1.4תל·אביב,זמן ," 10 " , 1994איל,מגד

כותבאניסוף"סוף , 1944(מראיינת>,אילתנבג
 18,3ימים, 7אחרונות,ידיעותאהבה",עלרק

יהושע,א"ב , 1981נילי,סדן·לובנשסיין

פועלים>ספרית(תל·אביב:מונוגרפיה
מבואראשון:-,כרךכתבי , 1966זיגמונד,פרויד

דביר>(תל·אביב,לפסיכואנאליזה
וביקורתמסההמזוזות,שתי , 1965שלמה,צמח

מסדה>(רמת·גן:

הישראליתהספרות,חיפוש 1982ברוך,קורצווייל
בר·אילן>אוניברסיטת(רמת·גן:

 ,הארז ,וילד"ימים"שלושה , 1968 ,מרדכישלו
11 • 15 

החולה-הצליחלא"הניתוח , 1994זיוה,שמיר
 22.7אחרונות,ידיעותחי",

העבריתבסיפורתגלאחרגל , 1985גרשון,דקש
כתר>(ירושלים:

ידיעותלהתאהב?"ממש"מוכרחים , 1994 ,-
 1.4אחרונות,

 _ 31מעמ'סוף

ביבליוגרפיה

 ,"דבר" ;ככה"דברים"כמה :א' ,ישורון . 1
13.5.83 • 

 :ולהרג"לקרבותתיבלה"ואין • 2
תל·אביב;לבנון;מלחמתעלפוליטיתשירה

 • 1983המאודחהקיבוץהוצאת
"ידיעות ;ברית""לכרות :'צ ,עצמון . 3

.10אחרונות" 12.82 • 

4 • Leahey , T.H .: (1987) "A history of 
. psychology"; New Jersey ; Prentice-Hall 

הוצאתאביב;תל ;טנטלוסהליכיש"ג:שהם, . 5
 • 1977גומא;

6 • witgenstein, L: (1961) "Tractatuslogico 
philosophicus"; London; Routeledge 

"ידיעותמשורר;שלדילמה :•א ,סיון , 7
 , 1,10,82אחרונות";

8 , ; Bar-On, D: 1991; Facthood of facts 
U npublished; Ben-Gurion U niversity 

אח;קרית·ביאליק;הנפש";"סיפור :·אכהן, . 9

1990 , 

הוצאתתל·אביב;הצהוב;הזמן :'ד ,גרוסמן . 10
 • 1987המאוחד;הקיבוץ

הקיבוץתל·אביב;המשוררים;גלותברכס:ב. . 11
 • 1978המאוחד;

 ; 3חדריםנמוך;בגובהרחיפהדי:רביקוביץ, . 12
1982 • 

למדעיבמחלקהדוקסורנספסיכולוג,יניב,ניצן
בבארבנגבגוריוןבן·באוניברסיטתההתנהגות

שבע.

42 
 178גליון



 ד.-•.-.ד.-.ד.-..-.ד.-.ד.-.ד.-.ד.-.ד.-.ד.-.ד.-.ד.-.ד.-.ד.-.ד.-.ד.-.ד.-.ד.-.ד.-.ד.-.ד.-.ד.-.ד.-.ד.-.ד.-.ד.-.ד.-.ד.-.ד.-.ד..-.ד.-.ד.-.ד.-.ד.-.ד.-.ד.-.ד.-.ד.-.ד.-.ד.-.ד.-.ד.-.ד.-.ד.-.ד.-.ד.-.ד.-.ד ....

 ד.:Cי,!'/C:.f!r/'!r/'!r/'!r/'!r/'!r/'!r/'!r/'!r/'!r/'!r/'!r/'!r/'!r/'!r/'!r/'!r/'!r/'!r/'!r/'!r/'!r/'!r/'!r/'!r/'!r/'!r/'!r/'!r/'!r/'!r/'!r/'!r/'!r/'!r/'!r/'!r/'!r/'!r/'!r/'!r/'!r/'!r/'!r/'!r/'!rי.

~ ~ 
~ ~ 
ורזובב .•'ו.  .... , , .... נ:"-:· 1 •• ;:"-:· ....
r/'•o ,l'•,J ..... . .... 
~ ~ 
r/'•o r/'•rJ ..... ו. ·--·י'•. r/'•rJ 

~ ~ 

:!Ii ותעJ77 ירפס תאצוהב ~i; 
~ ~ ..... . .... 
r/'•o ,l'•,J 

iii לש םירישה ירפס ili .... .. .. ..... , .... 
r/'•o ,l'•,J ..... , .... 
 .... . ..... r/'•rJ .•'ו.
 .... , ..... r/'•rJ .•'ו.
:i!i • ןחכ הירורב • i~J 
~ ~ ..... . .... 

:Iil • םשוב ןליא • ~!! .... .. .. ..... . .... 
r/'•o r/'•o ..... . .... 
 r/'•rJ .•'ו.
18"L •- •- •- •- • - •- • - •- • - • - • - •- •- •- •- •- •- •- •- •- •- •- •- • - •- •- •- •- •- •- •- •- •- • - •- • - •- •- •- •- •- •- •- •- • - •- ..... r/'•r/'•r/'•r/'•r/'•r/'•r/'•r/'•r/'•r/'•r/'•r/'•r/'•r/'•r/'•r/'•r/'•r/'•r/'•r/'•r/'•r/'•r/'•r/'•r/'•r/'•r/'•r/'•r/'•r/'•r/'•r/'•r/'•r/'•r/'•r/'•r/'•r/'•r/'•r/'•r/'•r/'•r/'•r/'•r/'•r/'•r/'•r/'•r/'•,J 
-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

,g\' 

 ~f/1\~~ ~--\1)0'ג:·

11 ,,t\ון 

חדריוסי

באועכשיו

ימיםביתיאל
אחרים

שירים



- ~~l,,.יו.1
I , r ·,· . 
ו . ~:y• ; ' /'. 

~ -:,.-: 

 . , ·•-,/ :ד'" ... ,~·

i) 1) • / ! j1ןf Eן;ן 'I 1) 1 ו l:i 1 &J • i f :fi f ו f :J • f :1 <; · 

- .: ,,, . 

7"" .:-

· ;·,!_,' ·' 
~\=tj' , . -~ ·,, ,_,. 

•. , : lj 

1 ~: ~\.:,~:,.' ., ' .-! , 

~ . ., · :· ;, 

t. 

 •אמנות •ת•אטרון •ביקורת •חכרה •

שקוראמה-עבריתספרות •

העולמיתהספרות.מיטב

האיזורספרויותעםהכרות ~

חברתיתמעורבות ~

1 , 
 .....ן

1 

1 
ו

 _,. ".:. , ... , ···.ז" 1

:-.. 

1/ . t, 

 'r,כ

ביותרחיפה .המתנה


	txu-oclc-4202480-178-001_am
	txu-oclc-4202480-178-002_am
	txu-oclc-4202480-178-003_am
	txu-oclc-4202480-178-004_am
	txu-oclc-4202480-178-005_am
	txu-oclc-4202480-178-006_am
	txu-oclc-4202480-178-007_am
	txu-oclc-4202480-178-008_am
	txu-oclc-4202480-178-009_am
	txu-oclc-4202480-178-010_am
	txu-oclc-4202480-178-011_am
	txu-oclc-4202480-178-012_am
	txu-oclc-4202480-178-013_am
	txu-oclc-4202480-178-014_am
	txu-oclc-4202480-178-015_am
	txu-oclc-4202480-178-016_am
	txu-oclc-4202480-178-017_am
	txu-oclc-4202480-178-018_am
	txu-oclc-4202480-178-019_am
	txu-oclc-4202480-178-020_am
	txu-oclc-4202480-178-021_am
	txu-oclc-4202480-178-022_am
	txu-oclc-4202480-178-023_am
	txu-oclc-4202480-178-024_am
	txu-oclc-4202480-178-025_am
	txu-oclc-4202480-178-026_am
	txu-oclc-4202480-178-027_am
	txu-oclc-4202480-178-028_am
	txu-oclc-4202480-178-029_am
	txu-oclc-4202480-178-030_am
	txu-oclc-4202480-178-031_am
	txu-oclc-4202480-178-032_am
	txu-oclc-4202480-178-033_am
	txu-oclc-4202480-178-034_am
	txu-oclc-4202480-178-035_am
	txu-oclc-4202480-178-036_am
	txu-oclc-4202480-178-037_am
	txu-oclc-4202480-178-038_am
	txu-oclc-4202480-178-039_am
	txu-oclc-4202480-178-040_am
	txu-oclc-4202480-178-041_am
	txu-oclc-4202480-178-042_am
	txu-oclc-4202480-178-043_am
	txu-oclc-4202480-178-044_am

