


קישורקטעישלושה

לשירההבינלאומיהפסטיבל
בתחומיםהשביםנתגהפחגיגה,הואפסטיבלכל ,, ,"פסטיבל

שונים.

חגיגית,הפגנהשירה,הבתחוםהשביםהפגנתהואפססיבל·השירה
ולכךפסטיבל.מאפייןזהכלאי-פורמליות,גבולעלמשוחררת,

קסבה,ולוהפתעה,זויאבחובוסומןפסטיבלכללהוסיף:חובה-
הצופים,האורחים,ראשעלשנוחתמשהוצפוי.בלתימשהו

אבןמעמיד ,הכולשככלותמשהו ,המתענייןהציבורהשומעים,
בשנהשהנה,האנשים,יזכרורבזמן ,למשלהעתי.דלקראתפינה

"נפשההצגהזכתהבאדינבורג,לתיאסרוןבפסטיבל ,וזוזו
עובדהנקבעהבכך ,הראשוןלמקוםחיפהתיאסרוןשליהודי",

בקנאהמעורבכבודשליחסנוצר-ובעולםבארץאמנותית
 •ישראליתיאסרוןכלפיוהפתעה

 ,מכופתרהיההכול .השירהבפסטיבלקרהלאדומהדברשום
מנופחמנחה ,מסכי·האורפומפוזית:חיתההפתיחה ,מכובד

כמוגרועים:לעיתיםתרגומיםלרוב,בינונייםשירים ,ורשמי
המתרגםיומיומית. ,הפשוטהיאברוסית,השירים(שפתמרוסית.

שימושיהלא ,המליציהרובדאתדווקאבתרגוםלערבלנכוןצמא
הלשון.>של

שישבוהאורחיםלהיפך.הפתיע.לאבירושליםהשירהפסטיבל
 ,אפרפרציבורהיוהפתיחה,ביוםירושליםתיאסרוןשלבפראיה
בפסטיבל.חוגגיםשלרושםעשושלאוודאימעורהלאצעוב,

תמידנראיםשהםכפינראולפתיחה,שהוזמנוה"ישראלים"
לפתיחות,שמוזמןציבורהיהזההזה.מהסוגבמקומות
שירה,עללא ,פספסו ,נפגשומכריםעםמכרים·גלה:פרמיירות

 ,דברשינתהלאהגלהאחריפוריםמסיבתתורנית:רכילותעל
 ., .,לחגיגה.הפסטיבלאתהפכהולא
היו",גדולים"שבאמתשאלה ,זךשכתבכפיויגיב,מייקום

 •כאןלאגםואוליאירופה,בארצותלאאינם ,~~ןר 9שלבלשונו
והיאהמציאות,זאתהזה>.בפסטיבלהיולאהםאחרת,או<כך

למארגנים.ידועהחיתה
הכותביםאתדווקאלהזמין •כיווןלשנותאפוא,היה,הראוימן

מענייניםדבריםמתרחשיםהרוסיתשבשירהיודעאניהצעירים.

שירתומתפתחתהולכתשבגרמניה,יודעאניהעשרים.בניבקרב
בלשוןויוצריםדים,לכילגרמניהשהיגרומשוררים-"זרים"

גםהיוהזהמהסוגותישאפשרומניחאנימרתקת.שירההגרמנית,

אחרות.בארצות

צעמה.לישראלבאשר
זר ,בזךלפתוחאך •עלייגם ,ביותרערךחבאוליהמשוררהואזך
האםהזאת.להערכהיסכיםצעמושזךחושבאניגדולה.חרכמהלא

בבורסתהגבוהמקומןעלשומרותשמניותיו ,גדולמשורר
הפסטיבל?אתלפתוחהמתאיםהאישהואהשירים,

אדףשמערןאתדווקאהפסטיבללפתיחתלהזמיןהיהמוסב ,ואולי
 • 20-22בנ.ישניהםמיהוד,רוחאביביתואתמשדרות,

קצתהפתעה.כלחיתהלאהישראליתהמשלחתבאיושגם
והמנהלים,העורכיםשלחבריםקצתפרוטקציה,קצתכיבודים,
הרישראל-תאנהעלישניגםהיוכנראה.אי·אפשרבלדעיהם

 •••וזהו •רןאילולאה

המיסים,משלםשלמכיסוהיישרעתקסכומיליטולאי·אפשר
פנים,כלעלאחרת.אוכזאתגחמהעללהוציאוקפריזית,ובדרך

השנה.היהלא-בירושליםבינלאומישירהפסטיבל

-פוססמורסםהמשמר""על
מותררב.זמןגססהמשמר"ייעלקינה.זואיןהספ.דזהאיןלא,
גמרילבאופןכי ,הכרחילא •הכרחילאאבל ,צפרי •צפריהיה

בעלבאמת,שמאלי ,יומיבעיתוןצררךוישהיה ,אובייקטיבי
"הארץ"עםבהצלחהשיתמודדגבוהה.רמהעלברורה.השקפה
 .בחלקואינטלקטואלייחסית.גדול ,מוגדריעדקהלאלויפנה
 •משלועיתוןלושאין

עלקינהלאגם ,שהלךהמשמר"ייעלעלהספדזהאין ,כאמור
הגיליוטינה.תלויהמעליושגם ,"דבריי
בארץמשפחותשלרשאזהרהזקריאתבהחלםזוזאת,לערמת

רנימרודי.מוזס ,שרקןהכתובה:העיתונותכלאתמחזיקות
באמצעיגםמעורבותהאלההמשפחותשלרשכן:עליתר

גםהןספרים.הרצאותגםלשלושתןהאחרים.התקשורת
נוספים.כלכלייםבשטחיםמעורבות

-פלורליסטיתלהיותחייבתעיתונות .מסוכןזהסוב.לאזה
אמצעיעלזאתלאמוקשהאינטרסים.מניגודיחופשית

שלנו.התקשורת
שלוהצסהברתהתדרדרותמפניבלםהיאאידיאיתעיתונות

פשיטותהרגל.אתאצלנופושטתאידיאיתעיתונותהעיתונות.
כהביןהפגומההישראליתהדמוקרטיהאתמסכנותהאלההרגל
וכה.

המסכןה"דבר"עללפחותשמרו •חיאידיאיבעיתוןצורךשי
לפליטה.שנותרהזה,

כאןימצאהקוראלתרגום.מוקדש ,הגדולבחלקוהזה,הגיליון
יפתח ,עצמובזכותמשוררשהואחדש,מתרגםשלתרגומים

כאן,המתורגמתהשירהלדעתי.נפלאים,תרגומיםבן·אהררן.
התרגום.שלויכולתוהשירהשלכוחההוכחתהיא
"דון-קישוט",עלאילןאוריתשלמסתהתרגום,בענייןוערד

שביניהם.מהועל"דון-קיחוםה"
ובילושללסיפוריםתרגומים-המיטבמןפרוזה-הפרוזהםג

עמיאל).<עיריתגרינברגוהבריקבן·ציון>קטן(דינהקיש
-צעמםבזכותמדבריםזהשכבלירןומאמרים ,במקורשיריםגם

לתיווכים.זקוקיםאינם
 •מהנה.וקריאהשמחפסח-ולקוראים
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שירח

שירהתרגומיחמישהשדה:פנחס

 6בן·אהררןיפתחמגרמנית:שירים;ארסלנדר:ורזה

בסריעקבמפולנית:שירים;הרברם:זביגנייב

 8שירשרת:סמדר

רינקלרמנפרדמאנגלית:שירים;פונק:ברנהרד

שיריםרוח:אביבית

9 

11 

 30שיריםאיזן:אסתר

 33שיריםוצבי:שלרם

 47גרר·אריהיהודהמרומנית:שירים;קררל:לדידה

 43שירבר·אב:לידיה

 43שיריםסגל:דוד

פרוזה

 40בן·צירןקםןדינהמסרבית:החרב;קיש:ובילו

 44עמיאלעיריתמפולנית:אידיליה-שי;גרינברג:הבריק

ומאמריםמסותרשימות

לנברקרב"פנין" ,שילדלסקראלזהעלואנשים;ספריםרפאלי:צבי

 13לקרנדרהנבגדות"רנrיוואות

 14קיחרםהלדוןקישרםדוןביןאילן:אורית
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 38 30ה·משנותסאםירייםסוריםשניעללנהלל:נשיאהלךאלמגרר:דן

ספריםביקורת

 8שררןליוסףאיסי·"סיפורעללאופורות

 9גלדמןלמרדכיאפלה··מראהעלגריזג'פרי

מתוךדורהגוסטבשלאיורהשער:תמונת

דבירהצאתביאליקבתרגוםקישוט""דון

תשל"ג

 10בלסלשמעוןבמקומה•·לאעלקררין·שפירורה

 10פריללילימאושרי·מוותעללאופורות

 12ספיר·נברלשולמיתהשוקולד·ש"פתעלשתלשמואל

קבועיםמדורים

 12ריקה""קבוצהעללהבגדימוסיקה:

 24ליםריןרנהעםבסריעקבומתחזק":הולךהאישי•הקולהחודש:שיחת

 2בסריעקבשעה:לפי

 4המלצות
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u תl ~ש"ח 16 8 1995אםר•י 8תשנ"חנ•םן 8 183ני••ו 8 ח"•שנחןן
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קונטרס- "ה.!ח"(עורך):זךנתן
הוצאת ; 1995 ; 1,2,3מס'לשירה

תג

 1מס'לשירהקונטרס-"הנה"
שירים-רביקוביץדליה(ינואר>:

יגאלציורים:סיפורים;ושני
תומרקין.

-איילייעקב(פברואר): 2מס'
 .גלעדיאהרןהשער:ציור-שירים

כריססיאןפריזריך(מארס>: 3מס'

זך;נתןמגרמנית:שירים;דליוס:
תומרקין.יגאלציורים:

אתישלמאטיםקציר:יהודית
הספדיהבבטן;השמש

הקיבוץהוצאתהחדשה;

 ; 1995קריאה;סימן 1חמאוחד
עמ' 216

ליגאל,ריבישלאהבתהפרשת
מבוגר,גברבטכניון,מתה

רוחני.אבמעיןגםשהוארב·קסם,

ריבישלאמהלוקה ,בהמשך
גסיסתהותהליך ,הסרטןבמחלת
האהבה.פרשתלגוויעתמקביל

םכתביבורוכוב:ברבד

עריכהתרגום.פילוסופיים;
אברהםנחום.בןדניאלומבואות:
לחקרהרצלמוסדיסעור;
אוניברסיטתולהוראתה;הציונות
 219 ; 1994פועלים;ספריתחיפה;
עמ'

שלהפילוסופיתהגותוכינוס
וממנהיגיציון"מ"פועליבורוכוב,
 •גיתהאידיאולומשנתוהציונות;

שלשילובהיאפילוסופית
מרקסיזם ,בינלאומיסוציאליזם

וציונות.מעמדי

הפראשירתצווית:אירח

סימןספריזגגי;ספרית ;האציל
המאוחד;הקיבוץהוצאתקריאה;

עמ' 336 ; 1995

אבותהמשוררשלמקיפהביוגרפיה
-90כעל·פניהמשתרעתישורון,

חליפתעלמסתמכתהמחברתשנה.
שלטיוטותהשוואתמכתבים,
עםוראיונותשיריםמכתבים,

אמנותייםקשריםשקיימודמויות

 .המשוררעםואישיים

ערביםעורך:-פפחאילן
מבט ;המנדטבתקופתויהודים

קובץההיסטורי;המחקרעלחדש
-השלוםלחקרהמכון ; 2מס'

עמ' 201 ; 1995חביבה;גבעת

היאהמקובלתההיסטוריתהתפיסה
החלוהארבעיםהשלושיםבשנותכי

והאלימותהעוינותיחסיתהליך
לאוכלוסיההיהודיהיישובבין

(ע"פ 1934לאחרוכיהערבית.
אפשרותעודחיתהלאבן·גוריון>,

עמדתםעקב ,הסכסוךלפתרון
והמנהיגיםהפלסטיניםשלהקשוחה
הערבים.

מערעריםברובם, ,בקובץהמחקרים

מגעיםוחושפיםזו,תפיסהעל
המנהיגותעםשהתקיימו

הפלסטינית.
שמעוןהרצוג,יזהרשל:מאמרים
זכריהרובינשסייז,אליקיםפרחה,

דבורה ,עבודנאזר ,רקמןל
בכדג,גרילואיסלב Iברנשסיין

כיניך.יואל

הזהבחלומותגלבוע:מנוחה
הקיבוץהוצאתושברו·נם;

עמ' r· ; 1995 ; 123חמאוח

העוסקתראשונהמונוגרפיה

גלבועמנוחהתמוז.יצירתבמכלול
הספרותשלבהבסעוסקת

דחפיםשני-ולוגיה:והאידי~
-תמוזבנימיןביצירתי 1שנאבק

אתדברשלבסופובש,לגכדי
האישיתהעצמית,"הזכוחנ

והלאומ•'ת".

מהונגרית: ;העופראנ;: t (מגדה
גוונים; 1עקדיעוז·קסט; ..איתמר

עמ' 19י! ; 1994

ולאמתסכלתאהבהסיפור
 ,אסתרשלמונולוג ;ממומש
למשפחתבתצעירה,שחקנית
רקעעלמנכסיה,שירדהאצולה
באמצעבהונגריה,התיאסרוןעולם
עשרים.·ההמאה

 iז:;ואבדה 1<כ

העופר

רועשתבדידותחראבאל:ברחומ'י~
הוצאתכובדי;רותמצ'כית:מדי;

עמ' 190 ; 1994עקד/גרובים;

רועשת"בדידותפורים:יס•שני

עובדהאנסיה, ,זזtגיבורומדי"

במכבשניירפסולתבדחיסת
אלאהבהמפתחהוא .הידראו•לי
אותןספרות,וליצירותהמכבש

אתממלא-מהשמדהילימ~הוא
דמויותעםומשוחח ,ב:הןביתו

מהספדיו~::.

-הזמן"נעצרשבה iJ"העייר
מלחמתרקעעלילדותזכרונוח,
והמהפכההשגיחהעולם
ומלאשנון ,מיוחדססית.יהקומונ•
הומור.

הראבאלבוהומיל

בדידות

מדיו·ועשת

הוצאת ;הדרקוןאהבתחלפי:רחל
הקיבוץלשירה;סדרהריתמוס;
רבינוביץיהושעוקרןהמאוחד

עמ' 79לאמנויות;
 •חלפירחלשלחמישישיריםספר

הפנימיות,בתחושותעוסקתשירתה

מחפשעצמו,תוךאלמביסהאני
בלתימנוחהמחפשסימנים,
אפשרית.

נפתחף;הסתףמים/הפחד"צנ;ר;ת

~ר~מ;ת ~םי~~·; sאו~םד~יהי
i] ;1ס~:;בתנף~ה;נז,יםגףףJ 1לית :p ;מ

 "ם:ד,ס~ן;י~ש~עררים~ס~ים

לכודעםבדאון:צביאברהם
כרמל·ירושלים;הוצאתבצבת;

עמ' 176 ; 1995

ההכחדה"מדיניותבשואה.עיונים

תגובותוכןהנאציתגרמניהשל
 ,כןכמו •זו"למדיניותהיהודים

חשובותסוגיותשלניתוחמובא
אייכמןכמשפסילשואה,הנוגעות

ועו.דיהודיםפרטיזניםודמיאניוק,

הוצאתגויאבות;ריחמלמד:דוד
עמ' 141 ; 1995עקד;

קובץמלמד.דודשלרביעיספר
בשניםאורשראוסיפורים,

ומוספיםבכתבי·עתהאחרונות

הנטועים"סיפוריםספרותיים.

מתוךהעכשווית,הישראליתבהוויה
בבניורגישהאוהבתהתבוננות

בהומורמתאפיינים ...אדם

סיום ...מעודנתארוטיקהדק,

העטיפה><גב .מפתיע"

 ;שליהמספרהחלוןרז:יוסי
 46 ; 1944פועלים;ספריתהוצאת

עמ'

 •כאחיועכשוויתאימאז'יססיתשירה
ועםדומיננסיתל·אביבהעירנוף
 •מנוכראינוזאת
"~ n סןפף םי~;$!ס ;ף~סי~היל;~י

 /א~~ז:;ן ררt,~י f $!ל~ק;מ;ת 1 ,א;הי
ע.ץ ,ה~יב;: [i~בףל ,רוז;,~יןד,דרות

קמאימיאלהשלמוך:בנימין
מעריב;ספריתהוצאת ;קמיז

עמ' 174 ; 1995

-ואלגוריאגדיבסגנוןרומן
קמיזקמאשלהגדולה"אהבתו
המתרחש-דייגים"מכפרלנערה
רחוקה.היסטוריתבתקופה

הקצר;הספראלבחרי:דוד
סדרתבן·ציון;קטןדינהמסרבית:

הקיבוץהוצאתאיילים","עפר
עמ' 79 ; 1995המאוחד;

העדרהואהאמיתי"הסיפור

דודשלזותפיסההסיפור":
ספרותימימושלידיבאהאלבחרי
אלבחריעוסקבוהקצר",ב"הספר
הספרהספר.כתיבתבתהליך

גםבעתובהעצמואתתבו"כ

כלבהציגו ,הסיפורכגיבור'מככב'
ועלהתהוותודרךעלשאלותהעת

העסיפה><גב •העולם"
המתרגמת-דבראחריתהוסיפה

בן·ציון.קטןדינה-

הצברלאאניברטוב:חנוך
עםהוצאתהמיתולוגי;

עמ' 364 ; 1995עובד;

-היוצר'וחוצותסופרים'ספרים,
שנכתבוומסותרשימותמבחר

האחרונות.השניםעשריםבמהלך
הקשרלחברה,הסופרשביןיחסים

לספרותהישראליתהמציאותבין
עלמסותהמתהוות,והתרבות
עברים,סופריםשליצירות
סופרים.עםפגישותעלרשימות
ההתנגדותהיאהכלליתהמגמה

הקיוםלשורשיהעורףלהפניית
היהודי.

האדום;בודהאשיזף:צור

 ; 1995המאוחד;הקיבוץהוצאת
עמ' 107

עומדתבמרכזםאשרסיפוריםשני

גברים,שניביןיחסיםמערכת

דופןיוצאתמסלהעםוהתמודדות
נערכיםהאדום"ב"בודהאונועזת.

עלפסלהצבתלצורךמסעותשני
ראשונה"וב"הצגה ,הרפסגת

לאתיאסרוןהצגתנבנית
שיגרתית.

שירים;מבחריסמין;סומק:רוני

אלסמיהלערכית:מעברית
-התרבותמינחלהוצאתקאסם;
עםבשיתוףהאמנויות,משרד

עמ' 26 ; 1995אלבומה;הוצאת
 ,""סולוהספריםמתוךמבחר

ו"בלאדי"ברדלס""אספלט",
מרי".

ח'יר.גזיהערךהמבחראת

. '~ .. 

יםערבהלואיס:רדברב
מרדכימאנגלית:בהיסטוריה;

עמ' 227 ; 1995דביר;ברקאי,

מהתקופההערביםשלההיסטוריה
הדגשימינו.ועדהסרום·איסלאמית

ראשיתשלההתפשטותגלעלהוא
עםוהדעיכההאיסלאמיתהתקופה

המערב.התעצמות
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שרהפנחס

~

 ~וי
1
5 
~ 

שירחתרגומיחמישה-אפר
אהבת• ,שר•לשלנשמתה

נושןגרמנישיר·עם

 .זr;~~ש;~הלאו$דז 'ד~~ל י~~ה;ל.דז~דזיו
 .ה~~י~~יאו$דז 'ל~;ש י~~דס~ךנ:רי

ס;קד'~יב;~י 9~ת~אן' 7ףן~אן י~~~;יט
 .אחדעםע;מןתהיאהפהוחמדתי

1 :• 1 T • • •• • :•:• • -•• 

התפשטותפו:טייו

מארזנ;אבזהא;י'האחד'עם r1ולדא;ת
d ם~: i ע'לא~נ:יד~ה ··~; ,ל;י ; ~ס;א.צד;, · 

ודףףןי;נ;ןהליק;~ה י~~~כזיו
סב. p:~ל~~לה,רדה~ל;ת~ךנ:רי ryףן

 ,ת; nלמנףליאשנבושחתבטחבעכשיו
ת. in;ד iי~י b ...~ת;דז·~לש~ים iןש;

~ד!זים.לש;ז~יםן ryן~ד'םףדןם
ם~ים.ז;~ה fא;ס~ךנ:ריס:ה ryי;ןע,~י~ייו f נ;:~

קורדובהלורקה:גרסיהפדריקו

ק;ך,;דה.

ן.ד iםךסק,

גד;ל'סהד 'ך; nשסףס ,. --,. 
אכפי.באמr-רחתוזיתים

לית i~ר bנםדד';;iכ י;.~ף
 .ה;;,ך;קן ~י~$ולאי iל

הדףח,פנימ~להגיא,פניעל
-די •• 1--1 •• ,-

אדם,סהד 'ך; nשסףס
 T--די

ביצ;פי;תהזפותעיני

 .ה~;,ך;קל f~~·ריס~ס

םןךדזז~ר~ה~הא;י
סףסיזלבבזעמהא;י
לי~~נ:ייו Tות .. ~ב:~יא;י
ק;ך,;דה. r 7ו$~י~ךם

ק;ך,;דה.

די· iםךסק,

םן~זף~ים,~ךןת~דםדנ:ייןלא:ז;נ:ייר~:ן~ל
~לי~נ;רי.ק~ל.י~ת~ךאףךים fםפ;~ל.י·םנ:י~דםת i!י

ר~ךח.~א;ךם~לג~ל~נ:יי Q ~;~נ:יי-Pזתףי
ט. l! ~ םי~;~;םן~י;ן',ךחףם~~ךים

הגורלשירהלדרלין:פריזריך

בא;ךן.ןתהלכףבזפד;ם

i דף;יםז~ן~;ים ,·ה-#'ד~ךץל~
ז;~ך;ת ל~-;ת nדף

 ה;~;י:נ~ם i ת;ג~~
הזפנגנתנאצבע;ת
 .ם·~~;',,ק~~~זירים

ם~ם,~נ:יינ;קג;ןל'~~ין
~די·מעלה.נ;שמים

 T :-לת~rזגנ~זה

: T T ••• : 

~~ P-ןנף~ע
r-רפדח n ·פד

'ד'ףחםלנצח ,. ... -,. 
הבדףכ;תועיניהם

1 ....... -1 

ברגען.ןבטנה
נצחי. 'של'סהד

... -• 1 • 

ןנףם,לא~ק;ם~שףםהף~ל:ול.ינף~דז
n ,נ;פלים;לפים

בסבלםבנ~··אנ;ש
:•• 1 ."" : • : T 

משעהעררים

לרעו~תrזארזת
די 1 •--

~~ףק ם:~~

 ,םי~~~צףק~ל
לן.ןהף.ושניםשנים

• T T 1 • -

ערבופתאוםקווזימודו:סלבטורה

i ס~ךץ~ל.ב~סי#לל;~ובדי
 :ש~ fןרנןןקףד
ערב.ם'ףפתא . : ...... 

השירים.שלהמקוריהידכתבעלהמופקרגנזיםלמכוןנתונהתורתנו
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אוסלנרררודה
אחרוןבןיפתחמגרמנית:

הצהובההמסכה 1שלגסופת

נחנטיםמ;נ;מנטים
 ,zז;הר";נ~גלימ;ת

 ,-ךלים iפ
שלגלפת;תיה;פכים

 .,ף~גל.~יב 9~ים 6ר;

ס~~ךים~נכל'
פ;ת nמרעיניםנ~א;ת

 ז~,~· ת~·ת i לי,~;:~
מתג~נתנ~אש

.הבל'"·פהע~~די -.. ... :· ... 

נחיריםחם
נ;לגז;א~ם . -... :· 

סר tiJ~לסלד~'
הנ~ה r:ההשמשמשכת

•ז .. 1- ., ...על-פני-

יף i ~~ל
 ~ב~~~~ת;ךנ~ ryלא
ר j;;ז

ן;ק,רי~י Jן
הזפתיםה;ריאת
 .ד iי~י-ן; Jן

השר~פיםחבריאת

סש tiJ זר~~·~כ~ד iJ ;~~~ת
~לאה~אן;ל iJ ;~נ~ק;ם

ן;ק,רי~י Jן
הנהרבלחישת

• J • -ז-T 

מה

 ן;~רי 91J~"ןiים
 ל~~~ף
רע~תrואתמנכירהלא

-• T 0
/ J T 

יר fסןןה

;ר~נכה~ה

~ה
לכםלתתאניצריכה
 ..."הא;ר"פרחימלב",
זס~בן·~לי
מל;תישל .. . . -

 11שלגסופת

הפניםעיניםחסר;ת
ז•-~ג i ת~~ס~
נכ;כביםמחטי
 • T ••ן--

צ;ךבי~ז Q ם~~~
נ~ע;ך

מהבהבהזפצחעל
--•• -1 -1 •• 

 j/סר~א;ת

זפ;ן iJ~ל~~די~ה!}ידס

91J זןיף~יםדמ;ק;לרי~
צלמטיללאאז-וה
לבנהתנ~עהא~ה

השמיםעכביששלהשערהנרשת'
s -::• י- •ו-•:-~זזr-• 

עקבותטולתכיד

~ .r-, ;~ נ;סpנ;,םסא;י

ה"רח

~ן BQiJ~ל·נכ;;;ים~ןיר-1~"לח
צ;בעיםפ;ספ;ריםזגים

 • : • 1 •די

 ט~, iJ~ת

~ףל f~ן~ןה
החלבמשבילנ;ןןת

זז ... • 1 •'ח"םאל

~ק.ב;תדט~לת ,~
מ;זגת

 ה;י~~ iJ~ל ם~~,

למל;תיש"כתאני
-לכם..ת iכ- 11שה
 •: T-די-

לא·ננגעצל

;לפים nהזפים !i .1,~יול • 

ך~ l!רי 91Jן~~ים
הנ~ה r:הנ~זפtפכה
ז ·•.זאת'ושעה

נעלמתנבר
.חש iחלננהר'"
שמיםשלמתמיי;ל n_לכת n "~מ

די-• ... ·:- יד:--·

העירעםממריאאז-וה
 •ז •ן iמ,פ~ל

יהודית.למשפחהבצ'רנוביץ'·בוקובינה,נולדה ) 1901 • 1988 (אוסלנדרורהז
פוגשתשםהנאצי.השלטוןתחתבעירנגסוכלואה 1941 • 1944השניםביןהולדתה.לעירחוזרת : 1931לארה"ב,בעלהעםיחדמהגרתהראשונההעולםמלחמתלארח

צלאןפולעםפגישותשלושלאירופה:מסע : 1957באנגלית.מסוימתתקופהוכותבתלארה"בחוזרתהמלחמהסירנולאחרעירה.בן(צלאן>אנצילפולאתלראשונה
בדיסלדורף.וחיהלאירופהחוזרת : 1965כתיבתה.שלהמאוחרתהתקופהלתחילתמפנהמהוות

והניקודהפיסוקאלמנםשלמרחלםכמעם"קילוף"באליםרציה.עשירושימושחופשית""כתיבהלמעןוהמחורזהשקולהסורעלויתורהמאוחרת:כתיבתהממאפייני
סיטואציהשל·מוצאנקודתעלהמקרים,ברובשמירה,תוךזאת,וזרים.רחוקיםמילולייםשדותשלוהנגדההפגשהמתוךהנבניתעהזמסאפוריתשפהויצירתמהשיר

חשביה.העולםמלחמתשלאחרהגרמנית,בשפההחשובותהמשוררותביןאותהומיקמהבגרמניההרבפרסומהאתלההקנתהזושירהלשיר.ושית nקונקרסית·
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חרברטזביגנייב
 ~ H === ~1בסריעקבמפולנית:

הארץמלח

ה;לכתאהש
השדהכמ;ססג;ניתמטפחת ...ראש~על
 '', T-ן •ןצת- n;i ',היאחזר~אל

 ... ...ד:רל f~קית

מתרחשהז
,• • 1 -•• 

נבזהריםמשז.פ

ס!ןירל f ך~;י~ ה~~~כ T ם;ק~~

~~רזtים~"~לים~:;גיזtיםן;אן
~~ךנב~ר;ן

סביבהגג;תווילה
• T • 1 • S T 

ה irןש;~י;ה ?i ~ 9~ר

ה;לכתאהש
~~ T ה;~~לזר~ר ן~נ•~•~ך;ך 
מזו~לזt~א 1fל fל;ףזת~נ;י~ה-

ה iק~??ע.דה;ךיאו f~ד
~ rr י:~ב:ית 

סכרנבדלחפר~רינשפכ~
• 1 1 •• •• 1 --.• T 

מתנ;פפתהאשה
 •: •: • T 1 •די

שנבעיניההופנבע
 T '', ",.~•~.ע~ Tלא

מנפציםנדיםשלצ'ירש~ם
 • T ••• 1 •- •:-די

~סה ד:~ג;ך~ת
;ררים eהופתנכסיהאת

 • 1 1 •-די ....די 1 ...

נבחזרהונ;סכת
-יrןדי ·: ·: 1

~י i-ק~~ 1_זנ;ת~פ;ת

 ה~~
 ן~~
f ךיא;

:פ;ך~ת
נבדניהעל

ןלק.ט ה~~,· ~לtז~
~,t:ס~ךץ קי
ס~ס.ר;ן~ר;ךל~ד

פילוסופיtק!פ,ח

ןק r ~ Qry ;n ~~ל
f ןל~Q סןf. ץ

ס~ידס;ףל fדע.י;ןןד!}נ:יי
~~ליצ;~ובה~א r~יורא~

 ד:~:ד ף~~ r ~~:ב;כיל;ס;ףא;~ר-

 nצ;מה~א~באמת
:· ...... . .. -

אפ~נה:פמ;

ארנבעהא~לישל;שהנע.ב;ך
1-1 T -דידי:-

 ח~~ב:~ןה ifי .fרד
מופעלגבהאפל~ה~א

-- •- T •ןראiי;

iJ נ;וR ליל~םדנ:יי~
:ב;כיל;ס;ףא;~ך-

מט~לתהגלילנבואש
 ...... \' 1 •-די 1

ס!!ד:ז ה~~ םי~י~;:~;ר t~ז;ום
שטחה~אהגליו

ן ?7~ז;ךיאס~~~לת
~יק·~יק·~יק

ןם;ק n ~ז-ר;ך:ב;כיל;ס;ףא;~ר-

~ד~ג;ת .r:ב~:דיו ף~~~~

ק"~ם~ןה~~אנ:וי iJ~ן~ש;ף
ובד-ג;~ית ה~~~ןה
וב~יםלים iי;ת Q ם:ד:~ל;רףן~ז:בך~הזריו
נ:ו:ה r ·~רא;תלךמ;סזריו
ה i ~;ר-זד~ג;ת:בז~שקי~ת r~ת
"ןהןכל~~יבתש;ף qל-קי
;כיל;ס;;כית ן~~
 הד~?~~נjה

עדממז-ריניםאב~עכשו

cii יל~i -ל-~ ח~~~~ס;ף Q ת??ד; 
נב;~הלאה~א ל;~

:J נ;וד~ש~ינ;~וי ם~"'.ץ~
מתפשטתשל~ליתלאה~אהשטח
 ... ,~ב~·ס~ר;ץ i~י i :.לאך:ב~~ן

 .כולובעולםרבהמהערכהונהנהלשונותלהרבהמתורגםהוא .ביותרהנודעהפולניהמשורר ,אולי ,היגר ,-1924בשנולדהרכס,זביגנייב
ריינפלד.דודשלבתרגומו ,משיריוקבציםשניהופיעובארץמחזרת.וכרךרביםשירהספריפרסם ,-1956בהופיעהראשוןשיריופסר

האדםשלהמרכזיתפקידועללהצביעעל-מנתהיווני'העולםעםבעיקרהעתיק,עםהעכשוויתוהפילוסופיההאמנותהשגיאתהרכוסמעמתבשירתו'
הנצחית.בדרמההוא,באשר

י.ב
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וזהיר ,משהוזר
T 

ועדין

 ;איטיסיפורשרון:יוסף
לשירה;החרשההספדיה

 107 ; 1994הקיבוץ-המאוחר;
עמודים

הארס·בשירוחלפיאברהםאומר
"כתוב/-'כתוב'הנפלאפואםי
משהו /ברוח/רועהעלהבשפת
 nב'"(שיריםלפענוח"שלאכתוב/

שיריובספרהקריאהתוך .) 1988

"סיפור-שרוןיוסףשלהחדש
המרגשבשירונזכרתיחזרתי ,,איםי'

השלישיהנוכחי'בספרושרוןהזה.
לאורשיצא"דיבור"אחרילו,
שיצאבעיר"ו"תקופה-1978ב

בדרכוומפתח,ממשיך ,-1985ב

ולארגישהאישית,שירההייחודית,
לאאולאהובאפשרלפענוח.קלה

דומהאךהזאת,השירהאתלאהוב
רב.ענייןבהלמצואשלאשקשה
על·ידי ,בעיקראולי ,שנוצרעניין

המשורר.שלהמיוחדתהפואםיקה
אתבמודע,מםשםשת,שירתו

ועודלפרוזה,שירהביןהגבולות
הקונקרםיביןהגבולותאתמזה,יותר

 •לומעברשהואמהלביןביותר
פותחיםהספרשירימרבית

החצאיתאת"כשלבשתבקונקרםי:
י~יסקוס iJ"שיחי ,) 21<עמ'ההדוקה"

 ,) 2 7<עמ' ",כבעברפורחיםבחצר
עלשהתניעומהמכוניותשעלה"העשן

ב"סיפורוממשיכים ,) 37<עמי " ..י.ד

שלעיתיםאחר'קונקרםיעלאיםי"
אלמתחבראיננוכללכידומה

הפתיחה.

-חווייתיתשירהכן'אםהיא,זו
אלופתוחרגישאנישלאסוציאםיבית

היומיום,שבחייהקםניםהדברים

מרגשלאוסף,ידיותחתההופכים
שלו"הספריםתמונות:שללעיתים,
שיצא/הציירהמדף.עלמסודרים
חזר./כברשצייר,הנערהאתלמצוא
נרדם.לא ...בחלון,/הכוכביםיצאו
 /גשם.ורואההחלוןמןלצפותהולך
בלימופתעים,יחידיםרואההוא

אפשר /ארבע.בן//ילד ... /מעילים,
הזה,העולםמןממנו'/לםעוםעוד
מתישל-'דיוקן(מתוךסובה,"קצת
 .) 19עמ'להדרם''מנסה

אוסף,אותומתוךנבנההסיפור

תמונותשלאקראי'יםלעיתשנראה
לשבצןבחרשהמשורראבחנה,דקות
הואהקוראמסוים.בשירמסויםבסדר

למצוא ,ביותרקשובלהיותשנתבע
מרביתלפענח.לנסותההקשרים,את

מותיריםפתוחים,נותריםהשירים

לאאפשרפענוח:אפשרויותשלמרחב
 •עצמולמשוררגםאלאלקורא,קר
המענייןהשירלדוגמה,הוא,כזה

הנפתח'באבא'""קפההאווירהורווי

אחד/כלמה,במרחקב"יושבים
שלו",מעםהמרוחקתוהמאפרה
מעלעברסחרחרב"יתושהממשיך

כתוםניגובסמרםום /ושתיה.עוגה

תואר,יפה ... /הכביש,לשפתנשכח
בעלמגיע /עגולים,ידיושרירי

 ,, /הקרוב.הכושרמועדון
קרגםפניו'/עלב"עצבוהמסתיים

מהרקוהלאהומכאן /,בחוץ
בשיר .) 55עמ'(מתוךמזמינים,"

שייכותתמונותמספרמתוארות

אתזוההופכותלזוזושייכותובלתי
 ,המענייןהסיוםעםיחד ,זו

לשירשמקנותזו'שלזולמםאפורות
 ,בהןכשהבולסתמסזמעויות,מרחב

זוהקיומית:זוהיאלהרגשתי,
קר'בלילה"באבא"קפהת:tיtההופכת
המשורר?של<עולמושלםלעולם

שבומושלם,לאגםאםעולמנו?),
שיריםמזמינים".מה"רקמקבלים
לשירפואםית,דומים,פר tבכאחרים
 ,הקונקרםימקבלבהםגםהזה.

אבחנהבדקותכאמורהמתואר

על·קונקרםייםממדיםרבה,וברגישות
מחשבה.ועוררי.וכעמוקים

מכללחלוםיןשונהשרוןשלשירתו
ונכתבתשנכתבהעבריתשירה

מבחינותהאחרונות.השניםבעשרות

ם.ס.שלשירתואתמזכירההיארבות
אתבשירתולתארמרבה iדאליום,

 ,כביכולהאובייקםיבי'"החוץ",
ה"קוראלםיב"אתבולנז.צואומנסה

ולתחושותיו.לאנישלוהמפורסם
עשירההיאםבעה,מעצם ,כזושירה

מעבירה,שהיאמראות ilבמגוון

תמונהכל(שהריבנושאיהעשירה
ועשירהלסיפור),בהופכת iד"קםנה"

לאונוסרתהתפרצויותבלשונה.
איםי","סיפורהשיר .ה: 1יימצאו

בהיםמדגיםשמו'את,~ספרשהענקי
םיול,מתארהשירכאן.עדהנאמן·את

בשירהנמענתמקבלתשבמהלכו·
בסוףתמהונימכפרי ...ענקית"דלעת

הדלעתאתלוקחתהיאהעולם",
בררה,חיתהלאר·כך n"וא ;:"ושמחה"

אבל • nהדלעתאתלזרוק:ת 1חייהיית
הדלעתשלקונקרםימאורעמאותו

רבים:שביליםמסתעפיים
ומחשבותתמונותאסוציאציות,

אליה:ושבותמהנמענתתושמתרחק
מגרשהאנגליהבלשזז'/לא"הים
צביםפניופניך ...אחריםובוראשדים

מורםהראשורק /רחוקים.עתיקים,

מושעה /בנעימים,ראשפשרם,מעם,

שלהשחרמחסרבשנתך'לרגע
עדהבנתילא"אף·פעםהחיים?"

כדי /באמת, ,רציתילאגם /הסוף,
מכלום,נפסדתתצאילאשפשרם
הופךוכך ,) 16-15עמ'(מתוךאולי"
עלאיםילסיפורדלעתשלסיפור
רגישלסיפורובעיקראשה,ושלהשא
האשה?<עםיחסיםמערכתשלועדין
לאשלעולםהעולם?)עםהשירה?עם

הסוף'.'"עדלהבינהניתן
תלתשירההיאשרוןשלשירתו
התמונותמוצגותשםחהעלממדית:
ואילוהרגישה:עינושקלםההרבות
נושאיה.מחלחליםמעומקהאולעומקה
המעזוחושבחווהמשוררשלנושאיו

הקרובעםהעיניים""בגובהלהתמודד
 ,סביבתומשפחתו' ,ביותרלו

אותוממנו'הרחוקעםוגםכתיבתו'

תמידאבלאליו'לקרבמנסההוא
הנפלאהשירלדוגמההנכון.במינון

המתארמניו·יורק",ישן"תצלום
נערותשתישלישןצילום

מןאני,גםב"כימסתייםבניו·יורק,

להתרחקאלאיודעלא /,יהשגהעבר
וה"משם" ,) 98<עמ'משם."

נשארמהאני?)מהזיכרון?(מהתצלום?
הקורא.שלהאישילפענוחופתוח
רבה.בקפידהשירתואתמסגנןשרון

שבוררתמבוקרתשירההיאזו

ועםמלרחיה.אתמרביתבזהירות
ישנהזאת,בשלדווקאואוליזאת,

במוגבלותןברורההכרההזאתבשירה
אתלבםאמשוררן?)(ושלהמליםשל
שיריםב"שנילהן.מעברשהואהמ

אומר ) 93<עמ'בשירה"התחושהבעד

אתחיסלוהמלים"אםהמשורר:
סוף·סוףהאםעצמן'/שלשמעות iה.:נ

בינתיים /לא.עבודה?מחוסרותהפכו
שמתבגר ", ..יומובןתינוקשלהן

משתנהלחם",קונהלעבודה,ו"רץ
מליםאותן ,, •ידובכתבשינוי"ואין
כי"אף ,לושנותרוהןלושהיו

(מתוך ",בהןעצמומצאלאמעולם
ההכרהשלמרותמעניין ,) 94-93עמ'

המתבםאתהמלים,שלבמוגבלותן
ולמרות ,בספרשיריםמעםבלא

שלוהתמסיתהסמנםיתההקפדה
כל·כךמרבההואזאתבכל ,שרון

ברובםשיריובמלים.להשתמש
כההתיאוריםבחלקם,ארוכים.
או,הבנליה,גבולעדכמעםמפורסים,
השיראתשמחלישגודשעדלפחות,

השירלדוגמה,הוא,כזה .כולו
' Jogging ' 'כמעםהעמוס, ) 62<עמ

ובאסוציאציותבתיאוריםלעייפה,
מופיעהנוספתבעיה .)?ידמ(אישיות

אתהמסיים"רצף"השיריםבמחזורגם

שנראהפירוםעלבנוסף ,כאןהספר.
האחרוןבקםע(במיוחדמוגזםלעיתים

אלהמשוררגולשברלין>,על-
"התל~הכמומדיפשםניותאמירות

נתבדתה" ,בולפולנוחמדרוןשיהיה
משתיקהייתי/"והאםאו .) 102<עמ'

יותרשיקלבאמירה/שמתלהבמישהו
<עמ'להתאהב'?"מאשרלהתלהב

101 (, 

הראשוןהשיראללחזורלכןכדאי
שבומובהק,ארס·פואםישירבספר,

אתלי,נראהכךהמשורר,מציג
כתיבתבנושאשלומאמין"ה"אני
הסיפור"אךבכלל.והיצירההשירה
לאובמתכוון-בזכרוניעמוםנשאר
שלו".הלקחגםוכן-אישעלמוסב
יותרנחרתהעקוםהכד"אבל ) 6<עמ'

שמציאות 1ברור:רמזהיה /,בזיכרון

אלאהכל'ככלותמתקנים,לא
 ,משהו"זראותהועושיםעושים,"

נשארמהכש"דבר ... ,, /.ועדיןוזהיר

הזהשהשירלינראה ,) 7<עמ'חבוי"
שירתולהבנתמפתחותמעםלאנותן
אותה.לחושהנכונהולדרךשרוןשל

אכן ,שבספרשיריובמרביתושרון'

"זרהזה,בשירלנאמרנאמןנשאר
ועדין",וזהירמשהו

שירתואתלאהובלאאולאהובאפשר
ליריתשירההמעדיפים •שרוןשל

זלדה,שלאוחלפישלזוכמורכה,
איןאבלאליה.להתרגלאולייתקשו

שירהחשובה.שירההיאשזוספקלי
שירההשירה.מושגאתשמרחיבה

אפשרכמעםמשלה:דרךשסוללת
חדש"ז'אנר"שיוצרתשירה-לומר

 •בשירה.
לאופררות

שרתסמרו

חגלה
T 

אניחגלה
T : T :-• 

אהבהת nצ;ר
---:-T 

~ר~ץח~ם

 .ר i~ד~ק~ה~ך;רלקראת

לאורלצאתהעומדהקיקיון""שמחתהספרמת;ך
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אכדי"נגד

זורהזל"

אפלה;מראהגלרמן:מדרכי
הקיבוץומאמרים;מסות

עמ' 144המאוחר;

גםהוא ,עיןחדמשורר ,גלדמןמרדכי
אמנותמבקרוגםקליניפסיכולוג
מופיעהזה,המרתקבקובץוספרות.

האלה,התפקידיםארבעתבכלגלדמן
שם •משנהואתמעשירתפקידוכל

משמהלקחב ,אפלה"מ"ראה ,הספר
 ,הזוהמסהאתהפותחת.המסהשל

בתתגלדמן ,,,·לעשמוגדרת
שלבסיפורולדיוןכ"הערותהכותרת

כותבהואהגנוב'",'המכתבפראא..

וכפסיכולוג.ספרותכמבקרבעיקר
לסיפורוגישותשלושמציגההמסה
-קלסיתפרוידיאניתאחתפר:של
מרי ,פרוידשלתלמידתושל

ניאו·פרוידיאנית,השביח,בונפרםה;

תיאורםיקן ,לאקאןז'קשל
שהקושי ,צרפתיפסיכואנליםי

המפורסמות;מןהואבחיבוריו

הספרות,מבקרשלוהשלישית,
הדקונסםרוקציה,אסכולתשלמייסדה

הוגהאינוהואשגםזריזה,קד

 •תקופתנושלביותרהנגישהדעות
הםגלדמןשלוהדיוןהניתוח

הואזאת,ועםומתוחכמים,מעמיקים

בוריועלמכירשהקוראמנ:חאינו
ברזיבקיוגםפרשלסיפורואת

וזריזה.לאקאן ,פרוידשלהגותם
לשבח,ראויהבהתחשבותאדראב,

אתובבהירותבסבלנותמסבירהוא
השלושהשלהעיקריותםענותיהם

כךבמסה.שעוליםלנושאיםבקשר
מהסינתזהרקלאנשכרהקוראיוצא
הספרותתורתוהצגתגלדמןשל

עםמהכרותגםאלא ,שלוהאישית
חולק.הואעליהןהדעות
הפרוידיאניםתפיסתעלחולקגלדמן

"כסימפםוםהספרותיהםקסםאת

זוגישה ,) 8<עמ'מהעין"סמוילחולי
המפורש.עללמפרש"עליונותמקנה
כוחני·סרסניהוא ...הפירושהשעמ

ועבד"אדוןשלבתבניתמתעצבוהוא
חולהעלמתנשארופאשלאו ) 9(עמ'

עלגלדמןמגןכמשורר,מושפל.
במסה, •הפרשןעלהיוצרעדיפות
מציגהואושפירת",שיגעון·שירה

תמציתשהואכמעשהשירהכתיבת

השפיות.

יותרחולק,הואוזריזהלאקאןעל
מאשר ,רדהסיפאתבפרשנותם

במסהאבללספרות.בגישותיהם
דוחההאמנותי","השיפרםאחרת,

שלהמרכזיהרעיוןאתגלדמן
ש"םקסםיםהדקרנסםררקציה,

משמעותבעליאינםספרותיים
הואהאמנותיהשיפרםרכימסוימת

קםגררירתלוואיןשרירותי
לעומת ,) 100<עמ'ארבייקםיביות"

אשרפירושב"שיםתדוגלהואאזת,
ומבורריםמודעיםשלההקריםרירנים

מתנגדרהרא ., •האפשרככל

ובעיקרשסחירת·לפרשנויות
הפרשןאתהמבליםותסנסציוניות,

<עמ'המפורש"הסקסםאתומצניעות

ייצוג"כיווניששמהבמסה ,) 102

הזההרעיוןאתמנסחהואסדר"וסוגי

הגדול"האויבמפורשת:יותרבצורה
כמייצגתלאמנותהיחסשלביותר

הםיעוןהואכלשהימציאות
שםחשלקיומובדברהרלםיביסםי

אשרלמסומנים,המסמניםביןהפקר
מילוליותיצירותנראוממנוכתוצאה

שאינםסימניםכרצפיופלסםיות
באורחכלשהודברלסמןיכולים
 ,) 80(עמ'ומכוון"מדויק

אבדי"נגדזהלספרלקרואהיהאפרש
גלדמןשלשבעיניומיוורהול",

הרוחשלהשליליהפןאתמייצג
הזמן"רוחבמסה,הפוסם·מודרנית.

המודרניזם(אווהאמנות

כמדיםציהוהפוסםמודרניזם

שניאתדוחההואבודהיסםית>",

דגם , 1 "וורהול:שיסתשלהקערנרות
אדםאו ,הסלברםיהתקשורת,כוכב

הםלוויזיההפכוכאילו ...התדמית
תודעהלאיזהוהעיתונות
שייךבההמשתקףשכלאוניברסלית,

מכני·רובוםיאדםדגם . 2 ...הזמןלרוח
שכפולמכונותבאמצעותויוצרהנוצר

האדםלדימוייהמשותף ...ושיעתוק
ושםחיותם.ריקדתםהואוורהולשל
מכסותשאינןכמסכותקיימיםהם

 ,) 68(עמ'אפלה"ריקותמלבדדבר
וורהולשלעמדותיו ,לדמןדגאליבא

האדםלמצבאמיתייםניסוייםהן
במצבלראותישאך ,שלנובעידן
להסתגלשישנתונהמציאותלאהזה,
להתגברשיש ,רוחניאתגראלאלה,

שאירעאתמשווה"הייתיעליו:
(המודרניתהאמנותבתקופות

למדיםציהוהפוסםמודרנית>
לתדהמתההמגלהאדירה,בודהיסםית

האדםתמונותשלהאשלייתיותאת
מעצמותקוותיואשלייתואתלמיניהן
שלבקצה ... •יצראותוומהעולם
אתהאפלהאלהמשיבהזאת,מדיםציה

 ,כלשהואמןיצםרך ,עולמוואתהאדם
עללחשוב ,אחרמתחוםנבוןאדםאו

 ,) 72<עמ'חדש"באופןהאדם
אתגם(שמזכיראפלה""מראההניסוי
ברגמן>אינגמרשלהמפורסםסרסו

מהמכתבהחדשה,בבריתמקורו

אומרשם • 1 ; 13קורינתוס,לאנשי
נראיתהשפלהנוכחיבמצבכיפאולוס
אבלאפלה","מראהדרךכאילוהאמת
 •בשלמותוהאורייראההגאולהאחרי

להבםקשורהחדשההבריתאיזכור
מעונייןהואגלדמן:שלבהגותואחר

שלהםרנס·פרסונליתבפסיכולוגיה
אתרואיםכלל·אנושים.ובסמליםיונג
כמספורה""החלל-במסותזה

מסותובאחתוגםכמספורה"ו"החלון
בעץ"ושיוןהספר:אתשחותמות

החשיבההיאשנושאההחיים",

גלדמןשלהניתוחשםהאפוקליפםית.
הדתי,מישורים:בכמהמתבצע

הפסיכולוגי·אישי.וגםההיסםורי,
שלהפרוזאיתכתיבתו ,למשוררכיאה
בכליבשה.אואקדמיתאינהגלדמן
שלאישיותפניותנמצאותהמסות
שהספרחבלודווקאהקוראאלהמחבר

איננייותר.ואישיזהירפחותלא

שלבמרבןלייאישי"מתנורן
החשיבותלהדגשתאלא"חשפני",

מביע,שהואהרעיונותשל .האישית
המסההיאהזהלכיורןנאהדוגמה

פורשבההאידיאלית",לעיר"םיוםה
העיר ·עםיחסיופרשתאתגלדמן

היום.ועדמילדותותל·אביב
מעדיףגלדמן ,דברשלבסופרנירם,
ש"העריםמשרםאביבתלאת

עריםהן ...ההדורותהאירופאיות

הןומיתולוגיה.עוצמהרוויות
המימסדשלכוחואתמרוממות
אתומאדירותמפארות ,הכנסייתי

-מכנהשגלדמןמההשליסיםיי;מעמד
ש"פירושונרקיסי""הירארכיזם

כוזביםדימויי·עצמירווייתמציאות

האמיתילםבעשיחסםעוצמה,ורבי
הגלומותולאפשרויותהאדםלש

מעכב,הואחופשיבאינדווידואליזם

גלדמן, ,) 125(עמ'ומעוות"מדכא
מאמין(וכיהודי>,וכפסיכולוגכמשורר

מתנגדהוא .חופשיבאינדווידואליזם
התרבותשללנרקיסיותלנםיות

עםכןבקשרודוגלהפוסםמודרנית
חוששאינוהואהמשמעותי","האחר

אתמשקפיםשאינםדבריםמלומר
לוישהאחרונה.הרעיוניתהאופנה
חכםיוצרשלשקםעצמיביםחון
לאוגםמהלא·מודעפוחדשאינוושפוי
 ,רופאןכאותו-ההיגיוןמכוח
התעלומותאתשפותר ,הגאון

וגםמשוררגםשהוא ,פרשלבסיפוריו
 •מתמיםקאי.
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משפחתועםהגיעהשניההעולם
היגרה ,מכןולאחרלישראל'
·הברית.לארצותהמשפחה
מתרגם Iמשוררפונק,ברנהרד
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פריז""חומת

כמקומה;לאבלס:שמעון
 1994ביתן;זמורההוצאת
לפי ,פירושובמקומו••איננו
 •לכלל·מתאיםהואש•אין ,המילון
לאלהמיוחדתחיבהבלסלשמעון
אוכולה,למסגרת·מתאימים·שאינם
נושאעםממנה.צעמםשמוציאיםלאלה

במקומובהחלסהוא OUTSIDERה·
הפרסי.ובמגרשו

מחיהכמרחבהזהברומןנתפס·קמום·

בויש ,הזוומהבחינה ,ונפשיפיזי

שלהנובלותשתיעםרבותהקבלות
ו·איה·.סתיו·א"'ותותהסופר:

שניביןהמעבריםבנובלות,כמו
חוסראוהשייכותתחושתעולמות,
שסביבוהציראתמהוויםהשייכות

 •במקומה""שלאנסב
לחוסניישסתיו··אותותבסיפוראם

ואחתבפריזאחתדירות,שתי

הווייתואתהמסמלותבקהיר,
הריהגדולות,אהבותיוואתהכפולה

הרומןגיבורת ,נעמילרשותשגם
דירות,שתיעומדותהתל·אביבית,

מהןאחתשכלאלא"מקומות·,שני
איןנפשית.מבחינה·שומקום·היא

שלבמקרהכמוכפולההוויהכאן
 ,חסרה··הוויהאלא ,המצריחוסני
להתחברמוחלסיכולתחוסרריק,

העולמות;משנילאחדהעמוקבמובן
לשורשים,הילדות,לעולםלא

אבא·אמאמביתלזכרונותלחברים,
הדירההצרפתי.לעולמהלאוגם

אמה,שלוהמתקלפתהמתרוקנת
משמשת ,אליולחזורשאפשרהמקום

והמרחבלזכרונות,אגרוףשקגם
(האמורהילדותשלהמוגןהחיצוני
פנימיכמרחבמתגלהמגונן>,להיות
שבונעמי,שלהפריזאיעולמהפרוץ.
מספרלמשךמדומהשלווהמצאה
שווא.כחזיוןהואגםמתגלהשנים,

אתלהמזכיריםבודמותוכלפרסכל
זרותה.

פריז·קהיר(אופריז·תל·אביבהציר
גםוזוכהמקריאינוחוסני>שלבקמרה

שלפריזבלס.שלהמיוחדליחסוהוא
האהובהזוהמיתית,העירהיאבלס
סתםאורוחאנשישלדורותלע

אווירתהעלמכורים,פרנקופילים
המערב,לתרבותהסמלוקמסה,

·מקום•,זהוללוואנס.האנסי·תזה
רוציםשאליוהמלה,משמעותבמלוא

יחסימקיימיםשאיתר ,להשתייר
יוםיוםוהמזכירמורכביםאהבה

זרותו.אתלאוהב
המרכזילינראההזההניגודיםצמד

כלהיחי.דלאאךבלס,שלבעולמו
קשרוכלניגודים,עלבנויזוג

חוסנימקסבים.מורכבבינאישי

התאלמןסתיו•,מ•אותות"המצרי,
שחיתההצרפתיה,אשתומאורס,

בת ...זהותהוחדלשוניותה"חדבעצם
נעמיהאחרת·.לזהותולוויה

אשרמפיליפ,בנפרדחיההישראלית
עםהצרפתיובקסמובאישיותומזוהה

להשתיירנסיובהועםהצרפתייםחייה
אישיותושנכשל.ניסיוןאחר.למשהו

זהותלספקיכולהאינהפיליפשל
להפנמתלגרוםבכוחהואיןחדשה,

הקושלמה.ותרבותחייםצורת
המאומץלעולמהנעמי:ין 1המפריד

שהיאעדוגבוהההולכתלגזירנהפך
פריז'.'"חומתומה. rלדנהפכת
נשואהשואה,ניצולת ,עמינשלאמה

ממוצאוקר·מתרגם nלפקיד·מורה·
מתקיימתבאישיותוגם •עירקי

ומתרגםחוקרהיותומעצםדואליות,
שרקאדםשונות.ברזרבויותובקיא

לאישיותוהצצהמתאפשרתמותואחר
בדיעבד,המובלטתהפניםרבת

אוהשייכותתרוושת

השייכותחוסר

הציראתכנחווים

שלא wנסבשסביבו
 wכמקומ,ר

שלממדיוהחדהדלןבולמהעל·ידי
אשתו.

בנויהנעמישלהישראליתהווייתה
ממשפחהמסושסשיםמזכרונורז

אתהאבהותירשבהזעיר·בורגנית,

הנצחית:ההתגוששותבזירתמשפחתו

לבשהההתגוששות • n•חות·א tאם·בת,
לאאבלמותולאחרארורתצורה

מעולמהאחרפןבמהותה.השתנתה
דמויותידיעלמיוצגנעמילש

החדאישיותןבעצםאשראחדות,

מהוותהיסב,המעוגנתמשמעית,

·גסותואשרגרשון,ו~זרותה;תזכורת
צורמתשהתנהגותוהחד",נשקוהיא

דודתה,בתרינה, •ביסחוןמשריהאבל
לההפךכדיקריירהעלשוויתרהזאת
התבטלותהבעצםמרגיזהורעייה,לאם
בכוחלחזקיודעתאבללה,יבעבפני

ברחאשראחיה,נדב,הבריא.הגיונה

כלעללנעמימזכירהתכוודדות,מכל
ועוזי.הרבה.בדידותהאתושעלצעד
ובזהירותובחלקלקותוהמכ:עיסעוזי

עמדהלנקוסיכולתובחוסרהמופלגת,
לההפותחזהגםהואמשמעית,חד

להתחלותמדי>,מהר<שנסגרצוהר
חדשות.

לבתשומתעליהמשפיעיםאלהכל
אחדוכלמעיקה,חסותגםאבל

שלהמצטברתלמועקה ,בדרכומוסיף,
כלואההמרגישההחיים,באנז.צעאשה
ולתכנןהווהלבנותיכולתב,ייבעבר
ביןמפגשליצוריכולתבלי ,עתיד

עםלהשלים ,ופיןלחילאועולמותיו;
 •(הכרחיות),אבדות

קורין-שפירורה

מאושרמזזת

המים;עלריקודפרי:לילי
 174 ; 1994החרשה;הספדיה

עמ'

מסורקת,מאופרת,היסב,לבושה
מחודדות":עקב"נעליעלצועדת
·אבות.בביתלמותהלכתי"ככה

בלי ,מאושרמוותעלרקחשבתי
לניפותחתככה ,) 7<עמיהפתעות"

הארבעיםשנותבאמצעאשה ,אבני

ואמאאבניאלכסשלאשתולחייה,
אתהמתה,רותיושלמיכאלשל

אלחייהמסיפורבריחתהסיפור
פריליליפותחתוכך"מותה",סיפור

 •המים"על"ריקודספרהאת
והןהדוברתשלהןהזאת,הפתיחה

אחתאתמידמציגההמחברת,של
בעיית-הספרשלהמרכזיותהבעיות
של ,תרצואם ,אוהחייםשלההגדרה
 ,למשל ,ובוארבזהסימוןהמוות.
אומרת:מאוד"קלמ-וותבספרה
תאונה,זו ...שלומותואדםכל·לגבי

לניואילוצידוק",להשאיןאלימות
דברמאושר":"מוותעלמדברתאבני

היגיוןבשוםאפשרינראהשאינו

לגביספקותמידושמעלה ,יומיומי
הזה.המוותשלסיבו
בוחרתבאמתלאאבנילניואכן

חייםמסוגלעבורבוחרתהיאלמות.
שאותםהחייםאחר.חייםלסוגאחד

חיילנסוש,אבנילניבוחרת
מנוכריםובןבעלשלהמציאות
ההתמודדותושללדעתה,ועוינים,

-הקסבהילדתהמותעובדתםע
אתמדימוחקיםעבורה,מדיקשים

אחרים.חייםרוצהאבנילניקיומה.
לאכאב,יותרלחוותרוצהלאהיא

בנשירתהמכירשאינובעלרוצה
עלשאומרבןרוצהלאובצרכיה,

מליםמסומסמות,"מליםשלההמלים
להשיגידורוצהלאמסומסמות",

היאלהתמודד.רוצהלאבשקס,לשבת
אשה.לחושרוצההיא •לרקודרוצה
ללאאחריות,ללאלחיותרוצההיא

 •וחשבוןדיןכלוללאזיכרון
נתניהבשוליהאבותביתאלבריחתה

היאבעצםהיסב.מתוכננתבחירההיא

היאהאבות,לביתבורחתלאאפילו
יששאיתר ,ידקושנמשהאלהולכת

שנה.כעשריםמזהגמורלאסיפורלה
באמתלההחשוביםהדבריםשלסיפור

אלהולכתאבנילניונשיות.מחול-
היאושםלזקנים><מוסדהחייםשולי

כלעםמפלרססתהיאעול.כלפורקת
או ,רומןמנהלתהיא ,אפשריגבר

משהעםאינטנסיבית,גופניתמערכת

מפזרתהיארוקדת,היאקושניר,

ומסתבכתכיסויחסרותהמחאות

באמבטיותמתפנקתהיאבפלילים,
שלההזקניםאתומפנקתאין·סופיות

 ,העברייןהבלונדיני"·הילדואת
אבנישלנינדמהאליה.מקרבתשהיא

הכולשבעצםבהתנהגותהמכריזה
יחסםבגלללהמותרוהואלה.מותר
מותהובגללאליה,ובנהבעלהלש
דודהשלמותהובגללבתה,רותישל

 ...ובגללובגללאותהשגידלה
שליצרים.שלאשההיאאבנילני

ציפורהיאהמים.עלריקודים
כמולנוחיותה.מפגרת,פנישמעמידה
ורזיוכמו ,בסיפורהמפגרת"·הציפור

היאכיבשיחה,משתתפתש"לאכהן
הסידורזהאומרים.מהשומעתלא

<עמ'ים"צוקישלהצוותעםשקבעה
לאלשמוע.לאבוחרתלניגםכך .) 90

לאחרהמשפס,בביתאפילולהבין.
מאייםוהמאסרבפליליםשהסתבכה

שלה,בעולמהשקועההיאעליה,
בתוכניותיה.בזכרונותיה,

לברוחאבנילנימנסהשניםשמונה
שהיאחייםלהליצוראחריות.מכל

נשיות•כאילו"שלחייםרוצה,
קושניר),משהעםשלה(הרומןואהבה

הילדעם<יחסיהאימהות"כאילו"
ריקודים."כאילו·אפילוהבלונדיני>,

מסרבהעולםעוב.דממשלאזהאבל
ישלמשסרהשלה.לחוקיםלהיכנע
ישלזיכרוןמשלה,חוקים

 ,ידקושנלמשהואפילומשלוקיםוח
עםהמשפסבביתאותהשמפקיר

ומפקיר ,למענושעשתההעברות
עםרוקדכשהואפורים,בנשףת.הוא

אגודתשל"המיוחדת"הגברת
דידים.יה

לנישלדמותהדרךנוגעתפרילילי
בעיותכבדות.קיומיותבבעיותאבני

בעיותונשיות.וזוגיותאימהותשל
בעיותעצמי.~מימושהבעהתקשורת,

אפילו-והגדרה ,ואסורמותרשל
אבנילניזאת,עםומוות.חייםשל

עברלהיששסרחה.דידמותנשארת
עשירוהווהבטרגדיות,עשיר

מציגהאינההיאאבלב"כאילו",
מהיודעיםאיננומשכנעת.התלבטות

ומשההמחולמלבדאותהמעניין
היאבאמתמהיודעיםאיננוקושניר.

שלפגיה.מהועלעברהעלחושבת
לחזור ,לנישל·החלטתה"אפילו

אתולעזוב ,רש"ילרחובהביתה,
זושלה.ממשאיננההמאושר","מותה
·קנוניה"בעזרתעליהנכפית

ואשתוהצעיר""הבחורשלמשותפת
המשפס.ביתעםבתיאוםקושנירשל

לאהזאתההחלסה ,לבישלמבחינתה
לאמתוכננת.לאובהחלסמנומקתדי

לעשותמתכוונתלנימהברור
איךתתפרנס,ממהשאחרי","בבוקר

<מלה·משוקם"אניאיזהתחיה,
בפנילניתציבבספר)הרבהשחוזרת

שלההגדוליםהקונפליקטיםהמציאות.
ובכךהביתהבהחזרתהמסתיימים

לרקודאלך"אוליחושבת:מידשהיא
<עמ'בנשף"קושניר)משה<עםאיתר

174 (, 

שהיאאיזוהספרמותירזומבחינה

הקונפליקטיםשכןהחמצה.שלהרגשה
משכנעת,בצורהוהוצגוהוצגו,שבו

זהגםכיואפשרדחוק. ....הפתרוןאבל
 ,האין·פתרוןהכותבת,שלמסר

ומשכנע.ברוראחדפתרוןלאלפחות
פעמים,הרבהמשעשע ,מענייןספר

לעיתיםמייגעלפעמים,מאודעצוב
והציפורהמחולבקסעי<בעיקר
בעיקראךהספר>,שלהשנישבחלקו

עיקרספק,ללאוזה,מחשבה.תובע-

יתרונו. •

לאופררות
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אהבהכיעשה

פתשנכו:ספיר·שולמית
 T h e ;עמ' S6 ;לדקרשרה

32 ; Water Man ;'הוצאתעמ

תל·אביבאוניבריסטה-רמות
אחדגודללשניהם ,בידיספריםשני

וכןזהה·השערתמונתזהה,ועטיפה

 •האחוריבשערהמשוררתשלתמונתה
אניאנגלי.השני,עברי,אחדספר
פתיחההאנגלי,אתתחילהפותח

 Fairy Tale ,הספרבאמצעאקראית
זאתלאאבלכיפה·אדומה,אגדה.-

יל.ד ,היית ,כשאב ,אז ,לישקראו

בספראגדהאותהלקרואסקרן
·אמא : 14בעמודאותהמוצאהעברי:

אוהבתאדומהשכיפה /יודעתאינה

 /תמימותיערחיותאזבים/
 /מוותעדאותהמשעממות
שיבואל/ Q ~יין;ובקבוקסנדוויצ'ים

נדמהלאם.·אותהלםרוףהזאב/כבר
 •יותרסובההאנגליתהגירסהכילי

 ,שבצפון·היערחיות·הזאבים,אולי
הנורדית.·אמםשפתאתמדעיפים

גרמנית,אמוששפת ,ה~"ז::;גם ,אכן

וילקה ,כמוהובצרפתית:שיריםכתב
שיריםישכאילוהאנגלי:אליוםום.ס.
זרה.לכאורהשהיאבשפה,להםשנוח
הספראתמחדש,השוואהלשםפותח

מעבריתתורגםכימגלה ,האנגלי

תרגום ,אכןרוזנברג.ל~~ ,,,·לע

 2 7מתוךשיריםעודקוראמעוהן.
רוזנברג,מלבידישתורגמוהשירים
"אורותהקודם,הספרמןיזזהמספר

עללהעלותליוקשה ) 19,86 (חניה·
בשפהבמקורםנכתבוכי , ,דעת

השיריםשלנושאיהם rגכאחרת.
"גשםבז'נבה","חורףמרחוק:מגיעים

ורסאי",המשתה,•לאחרזרה•,בעיר
לאיזהחשובלאייכללהל~~זר","עמק
חוזראני .) 26<עמ'השלגיי 1הגיעגובה
"עכשיוהעברי:במקוןם cהשירינאל
אישאתלחמים/אהבה/אוספרנאני

עליג nת· n•שמ ,> 25 'מ:י.~<השלג•
חורףזשתיליסבא,צפרא ..-![קצה
הנוףהחלון",כפור '~'צהידד,
"משיריהעברית,לד~ת jדשלהרחוק
ארוכהדרך ,אכןביאליק: ~,שהחורף·
השירההעברית,השפהעשתה

העברית.

בארץ"עליסהעל"'הילדיםאגדותגם
ויישלגיה","כיפה·אדומהייהפלאות",

העברמןהזההאותנםיבסכ!רהגיעו

שלגיה : 20ה·המאהסוףאלהרחוק
ייעלאדומים,לרמזוריםת rמצייואינה

לאהמכופתרת,ד:לבנה,תו~תה
והיא--גמדים ,,~,שומרים

<עמ'אהבה•רעלבכאדים,מחפשת
בין"עוברתספיר·נבו;ת 1שולכ .) 12

ומשפשפתהרדומים/האלמוגים;
צבעםש:עלהעדידיה;בכפותאותם

זאתעשה , 6בעמ'במקור,האמיתי·.

וכאותשלחיי,המים"אישבמקומה
 The Waterשמו,עלנקראתודה,
Man , לאנגלית.שתורגםהספר
עבריתהיאהמקורשפתזאת,למרות

מקוריים:הםהדימוייםשורשית.

כמומתנועעדוביםשל·ישבנם
 1קשי·עורףהם"ההריםאובתפילה•,

הוא"העורף"בהםהקדמונים",כפני

או"הפנים·:שלעמרב·הזמ
"כסרבהלשון·הנופלת·על·לשון:

~ Q וייזכדי·מקום" ;) 40<עמ'ה" 1ד

לחהושכחהלקם/לקםנו"איךכמו:
f ושורותשיר>:<באותועינינו·צמה

אהבתיבסתרשנים"שבעמיסםיות:

שלאניסוייםוסתם ;) 41<עמ'אבכה"
כמואחרת,לשפהלתרגמםניתן

םועם"וכשאתהפעימה•:של"םעימה
גופךכלשוקולד;פעימותבשפתיך
 ,) 5<עמ'השוקולד•לשפתמקשיב/

נקראהספרכלשעליההשפהזאת
 ,חושינוחמשתאתמהנהוהיא

•קישוריבראיית ,עםיפתובמישוש

 .קימוריו•,"בריחהאדום",חסרם
הזהב•נייר"רשרושבשמיעת

שפתו.ובםעימת

המענייןהשיראתגםאביא

"שנתבן·השורותיים: ,והתמציתי

מתלם/משוחררים"שדותשמיסה•:
שלו yכותרשבלבם•.מהאתמגדלים

המשמעותלתרגום.ניתןלאזהשיר
~לשתרגמהבמההיאביותר,הקרובה

שדהשהוא : Fallowרוזנברג:

שמיסה,בשנתנזרע;לאאךשנחרש
משוחרריםוהשדותחרישגםאין

,,·אדםמכללחרושים>צלילי<בניגוד
לתקופת·בראשיתחוזריםוהםמ;וונת

האדמה"אתלעבוד ו~~·ך~ךםבו
~שאנשריידרךאו .) 5ב'<בראשית

אברותי",עלזלוכנפיואותי;
יקחהו;כנפיו"יפרושאתהמאזכר

 ) 11לב(דבריםאברתו·עלישאהו
גברודרך--בשמיםהנשרויידרך

שירירובאכן, ,) 19ל(משליבעלמה•
אהבה.שיריהם ,הספר

יפיםהםשבספרהאהבהשירי

שבספר:האחרוןהייביתייוענוגים.

והעקר",הפורהעלאהבה/בי"עשה
רצונך"בי"עזהאתאולימזכיר
נאמרגםואכןתפילה,אלאשאינו
פלאלאסליחותיי.בי"עשההז:בשיר
נגזריםשמהם ,וק.רשיי•ר~הבושיש

"ק.רשייהחיים.קדושתעל"קידושין•
שלמשמעותבושיש Blessל·תורגם
המקובלת.לברכהמעברקדושה,
שאיןסחורה,אהבההיאכאןדהא,בה

לקרואכשסיימתיהארוטיות.מןבה
"עשה,לשורות:חזרתיזה,צנועפסר
ואפלה•אור ; nזc~תאשרעד

קדומים,אהבהבשיריוהרהרתי

הנפלאה,המגילהאתשיצרו
 •שיר·השירים.

שתלשמואל

מלאחקבוצה

ב"טריפ"ריקה""קבוצה

12.1.9S 
יזהרמובילה:גיטרהשירה,
כס:יבנה;יובלגיטרה:שאבי;

שביערןתופים:הורביץ;ערן

הפך ,-12.1.95החמישי,ביום

ירושלמילסניףאחדלערבה"םריפ"
העירתוךאלתל·אביב.שללבהבלב

בעצמהוהבםוחההמוחצנתהשחצנית,

שלירושלמית•יורמיות"אותהחדרה
מבויש.וחיוךסוודרים

הראשוןההרכבהואריקה""קבוצה

רב,זמןמזההקודשמעירהמגיע

השניאלבומהצאתמאזלמעשה
 ,-1992בזייל"אםרףיישלוהאחרון

אינהאולםחדשה,אמנםהלהקה
 , 30ל·מסביבנעיםחבריהצעירה.

הופעהלהםמכתיביםומוצאםגילם
יצירתםאתהמעבירהפוזות,בסולת
והערכה.כנותמלא ,ישירבאופן

גבולותאתמלספתריקה""קבוצה
אותם.לחצותלאנזהרתאךהרוק,
כמוג'אזיים,מעםשקםים,שיריםבצד

גםמבצעיםהםוייסמוסיי"סינמםקיי

לקרועבליוסוחףפשרם ,קלאסירוק
שאינםלכךמודעיםהםהמיתרים.את

סולןאףביניהםאין-ווקן~יתלקהה
ללאהם ,מאידךאולם-דופןיוצא
ומבצעיםמוכשריםמוסיקאיםספק,

אלפנימהנשאביםהסזיריםבחס.ד
בסולואיםהחוצהויוצאיםהכלים

אתשממלאים ,שאבישלמופלאים
הישראלי.ברוקהזוחסרה iדהמשבצת

אנדלוסי",ביילילההי~בועהליווי
נכוןשימושבקעבותמשעמםשאינו

הבססולוגםכמוו~:מלודיה,באלתור
 "' 82של"הקיזבסוףוהיפהפההםח

הםדופן.יוצאיעיבודיםעלמעידים
דינמיתמוסיקהלהפיקמצליחים
נס,שלסםנדרםילוזרכביחסית
גדולחלקגיםרות.ון~תיתופים

םקסםיםעל"הולבש"מהלחנים
פוגעאינוזהעניין:~ולםמוכנים,

אתלםקסםיםמוסיףומ)גידךבהם,
הרצויה.האווירה

וזועםכשצריךעדיןנימתי.ההביצוע

שבהופעתםחבלרקכשנחוץ,
שלהםכשהחומרנתל·אביב,:הראשונה

יצרהשיריםסדר ,מוכרלאעדיין
באמצעיותרואישיתסזקםהשרשרת

קלריכוזלחוסרשגרםדברההופעה,
הצדביןההפרדהגםביכרתבקהל.
יבנהההרכב.שארלביןהיוצר
יותרהכתיבה,עלהאחראים ,ושאבי

ואפילוכמבצעים,גםדומיננםיים
לאושביהורביזשלהסולוקסעי

זאת,עםיחדכך.עללחפותצמליחים
ללהקהמוכרהיהמהקהלגדולחלק

נסע-אינםימיתאווירהמיןונוצרה

האדישה.אביביותבתלזרירושלמי
כמואישיים,מהשיריםחלק

ישאבלאלים",ו"דמדומי•הימיניהיי
ואתהפוליטי"סינמםק"אתגם

מפעפעתבכולםללב.הנוגע•סליה•
הניסיון-הקםמוניתהירושלמיות

כשהואמהביביםהעולםאתלכבוש
קבתמקומיים,בתיאוריםסבול

בולסתהכולמעלפרובינציאליים.
לעומתבכתיבה.הגבוהההרמה

הגדול•ו"האח"סינמקם"כמוקםסםים
שאינומאיריגלעדבידי<שנכתבו

הבעירותהלהקותשארנראותמנגן>
חול.בארגזכמשחקות

מורכבת.המוסיקהגםהמלים,כמו
כבר ,והליוויפשוםותאינןהמלודיות

ישהמרכז.מןהחוצהנוסה ,אמרנו

ויישלומי",ג'ון•"אריקאתאמנם

כברללשוןנדבקיםללהיטיםשכיאה
גפןאביבאולםראשונה,שמיעהאחרי

בשקם.לישוןיכוליםכהןומאור
כיתהשלקישוםועדתכנבחרימעמדם

4'T ריקה""קבו:זהבכסנה,עומדאינו

ולאוזנייםיותרמבוגרלקהלפונה
שוםבזהאין-והאמתמוסיקליות.

להקהשתופיעהזמןהגיערע,דבר
לעברמכוונתשאינהועירה

גילשלהמופרזיםההורמונים
ההתבגרות.

סעםאיןשלהםהמסחרילעתידביחס
ביןשהקשרידועכברלהתנבא.

מוסיקליותלאיכויותמסחריתהצלחה
הירושלמיהאיפוקבהחלם.קמרי

לוואיתופעותמינימונעהאופייני
זההמוסיקה.עםנסואותםומשאיר

מבחינהלרוזעלהםלהיותעלולאולי
ורינהריקה•ה s:"קבואבלמסחרית,
האמתאחריללכתלהמשיך

שרשאבישלה.וינת s:המהמוסיקלית
רואהאנימי s:עלתוךמציץ"כשאני
לושמאזיןמיאבל ,ריקה"קבוצה
מלאיםהיותרהדבריםאחדאתשומע

 •לאחרונה.כאןשנוצרו

להבגדי
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ואנשיםספרים

א.

לחחיהכחולפסנתר

סוננתיעיני,נמואותהראיתילא
ולאירושליםנחוצותשיערפרועת

ממחזהכלקוחותהדהרת,שמלותיהאת

לסקר-שילדאלזה

ודקינדפונקשלאקספרסיוניססי
הגרמני.

המשורריםמגדולילסקר·שילר'אלהז
הלירייםבחרוזיהששרהגרמניה,של
נפסרהאבות,ארץאלכמיהתהלע

לפניבירושלים,ועריריתבודדה
מלאיחייהבמרוצתשנה.חמישים

לה.היורביםשמותהתהפוכות,
פעמיםי~ס~ף,הנסיךחיתהפעמים

וכהנה.כהנהועודהשרוןחבצלת
שלהראשירחובהנקורפירססנדאם,

אוריינסלי'במחוללצאתנהגהברלין'
כאחתעצמהאתראתהולעתים,
ולילה".לילהמ"אלףהנשים

תשוקה,הניעוהאקזוסיים,מחולותיה
הלירייםשיריהכלוסירוף.כיסופים
נסךעובריםכךתנ"כי.ניחוחרוויים

וקסמיויהונתן'דודהמקרא,יגיבור

השירים.שיר

כתנה:פעם

השדהגלנדגמישהאסתר
שפתיהריחלפיחיסהשיבולי
 ...ניה~דההחליםוהחגים

שלה,הקסומההנחלמת,זו'וביהודה
כיסופיההמור:ניחוחאתמצאהלא

פניה.עלספחושהתגשמו'
העליזותהעשריםנשנותאהבהכמה
במחווהגרמניה!וציירימשורריאת

ציירהאףאופנתית,אקספרסיוניססית

מנוסל.בלתיבכישרוןהזיותיהאת
מרק,פרנץלניןשנינהבתכתובת

מקבוצתהמרחפיםהסוסיםצייר

דיאלוגאףנוצר ,"ל; nהכה"פרש
ציוריהם.ניןןחליפי
אתאהבהבכל~היהשלהיוסוףהנסיך
יכולהשגרמניהבדעתהעלהלאכולם.
 ,בןגוספרידגםאחרת.גםלהיות

לירימסאורבהראההמחונן'המשורר
בשיריהראורביםגרמניה.נשמי

סערתאך ,אקספרסיוניססישופר

הואהאקספרסיוניזםבידם.חיתה

אקסססיתמחאהקולזעקה,בבחינת
חרוזיהעולם.סדרינגדורועשת

דממהבקול ,הושרונשקסלסקר·שילר

קדה.

גרמניהשאחוותסברה,בתמימותה

לעולם.תופרלאוהיהדות
מחזה:כתנהילדותיתבנאיביות
שעיקרוואבותיו",אנונימוס"ארתור

היהודית·גרמנית.לבריתהללשיר
סוקלגיאורגהמשוררמותאחר

גוועכרעסוקל"גיאורגכתנה:
 .העולםעכשיונודדכהבמלחמה.

השניםברבותבארץ,אותו".אהבתי

שחורה.מרהאותההציפה

כחולפסנתרבניתילייש
יודעת.אינניותו

התאכזרהעולםמאזאך
 .השערבחושךהואבמרתף

לדרכהאותהליוומספרמתי
בירושלים.האחרונה
 ...מיתריו"כלבפסנתר"נשבר~

"אלזהמתוךהםהשיריםתרגומי(כל
"עקד": :שירים"-לסקר·שילר

עמיחי>יהודהשלבתרגומו

ב.

ודכאונותיוייסודיומסכת

~~יןפרופסורשל

"פנין"אתלקראחזרתישניםאחר
זיכרוןלינותרננוקונ.לולדימיר

שהתנסאהעברימהתרגום ,מאזקלוש
שלשפתוושגויה.נמלצתבלשון
כיואףלאקונית,פשוסה,ננוקונ
שפתםאקדמיה,אנשיהםגיבוריו

ערב.מצהובוניכלקוחהנמוכה
שלהקסםסודנמדדכאןואולי

נוקבת,אירוניהתוךכאשר ,יצירתו

ניןהדיכוסומיהאתמדגישהוא

של ,האונינרסיסאיהרם,מעמדו
כאשררקהעילגת.לשונולניןהמרצה
מתערבננוקונשלהמספר"ה"אני

נבוסובולזימיו

ניתןאז,אומשים,כמבלילעתים
היגיוןנר ,אחרלסגנוןאפימדמ

 .בשפתוועשיר
לאעודלדידי ,עצמולפ"נין"ונאשר
ומהתללגלגניכהפלסתרכתבנכתב
הסינתסית,המלומדותנגד

האקדמיהבכירישלהשבלונית,
הםהספרדמויותרובוגדודיהם.

לשוואהמנסיםרוסים,מהגרים
אךהאמריקאית,בתרבותלהיבלע

רוסיתבנוסטלגיהשרוייםהםעדיין
הםודומיהם.לרמונסובגוגול,מימי

לאגםאךאותנסיים,רוסיםאינםכנר
שניניןנוהיםהם ,וכךאמריקאים,

כתמהונים ,ור nסחור·סעולמות,
זהות.נסולי
הסובבנידח,נצחי,הלךהואפנין,
 ,ומיוסרנידכאולאן","ללאאל

 ,הפסיכוסיקיומועלהתוהה
המבולבל~

 ,עצמובתוכניוהמסוגרהסגורפנין
אותושנסשהלאשההנכסףפנין

חדריאתהמחליףפניןלאנחות,
ובדומההרף,ללאומחפשםמגוריו
מ"תמולהעגנוניקומרליצחק

מענייןעיסוקבזהרואה ,שלשום"
המשמימים.לחייומהפיצויומהנה,
והםוגוברתהולכתייסוריוקשת
שלהרצוגייסורימאשריותרקשים
אי·שםלונותרהשלפחות ,בלוסול

מכתניםנכותנולחלוםשקספינת
לאלוהים.

שנספריהיהודיםהמרציםאפילו
זולעליבותמגיעיםלא ,מלמודנדנדו

פנין.של
שלמזושונהאיננהפנין,שלזרותו
מיקאמי:אלכדשלגיבורומוסו,
סנוורהשהשמשמאחראדם,שרצח

אותו.

אותומסנוורותרנותשמשותפנין,

זהו .נפשואתרומסותיוםויום

שלהמתוסכלדיוקנו ,נמרץבקיצור
בעידןלקלסיקה.שהפךנספר ,פנין

בחידושיםהמשתעשעהפוסס·מודרניזם

זוהרומעסהועםלנקרים,אקרונסיים
וחבל. .ננוקונולאדימירשלהגאוני

ג.

שלגמורהחבלתיחמסה
קונדדחמילן

קונדרהמילןמהתלאחדותשנים
ספרותית,סימולציהתוך ,בקוראיו
רומןעודלאכשלעצמה.מרשימה
לאהשחורה,"הבדיחה"נוסחפוליסי

הבלתיב"'בהקלותהנוסחהסרקזםעוד
דיוניםאלא ,הקיום"שלנסבלת

ספרותשלמהותןסביבפליסוניים
שתחילתההסיפורית,הקשתומוסיקה.
וסרוונסס,נוקצ'יורבל.א,ביצירות
שלהישלהרומןביצירתמסתיימת

המאהוראשיתעשרההתשעהמאה

-נבגדות"("צוואותשלנו.
"צוואותאת ,) 1994זמורה·ניתן,

כהמשכולקרואניתןנבגדות"
 •הרומן""אמנותשלהאינסגרלי

מעשה ,מהרומן ה.ל;,נדרהקומילן
 ,לונוחאשרכל ,כשלעצמ;לגיסימי

מהסופרתובעתאיננהשהמסההיות

יצירתי,חופשאלאעובדתי,מחקר
בלב.דפואסיקה""ליצנציה
מכבר.ידועהקונדרהשלהתיאוריה

אתמשתיתהאירוניהורקאך ,לדידו
הצרופה.האמנותבאולימפוסהרומן
הסוריאליססעםזעיםתמיםהוא

הקובע ,בוסרןאנודההסופר ,הצרפתי

ובחלוםבמציאותהמעוגןרומןכי
עםלפסגות.להעלותוראויכאחד'
למנשריםנחרצותקונדרהמתנגדזאת,

שלוהמבולבליםהפרועים
דבריבנוסחהסוריאליססים,

הוא ,מכל"היפהכילסריאמון'

עלומסריהתפירהמכונתניןבמפגש
הניתוחים".שולחן

קונדרה,כינכךסמרןהפרדוקס

יוצא ,נסורנוןלספרותנכירכמרצה
הנערכיםאקדמיים,מחקריםנגדחוצץ

עלגםהמקצוע,מכורחהסתם,מן
ידו~

האירוניה,ממדאלשובנחזוראך
על·פיהרומןבתורתבסיסיכהשהוא

האםהיא,הנשאלתהשאלהקונדרה.
שמשקלורומןיקוםלאבלעדיה
האםצרופה?נאמנותמעוגןהסגולי
אירוניה,מעגלישלרצףללא

דוססוינסקיויהיהלאדוססויבסקי
פתרונים.קונדרהלמילן
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קונדרהמילד
אמנםומהנים.יפיםבספרוקפקאפרקי

 ,נדודמקסשאלמלא ,לכךמודעהוא
נכללקפקאאםיודע,היהלאאיש
מתנגדהוא ,מאידךאולםקיים,היה

וססיגמותתוויותלהסנעתנחרצות
יצירתלגביהרווחותחוץ·אמנותיות

"ההוגה-קפקאתסמונתפjואק,

המופלגדמיונונדוד,כדבריהדתי"
לונראית-ספריוגיבורילכל

מעיקרה.מופרכת

מדבריו.להסתייגאוליניתןכאן
שאיןהוא,נכון ,בעיקרואמנם

הפיקציהאתאורגניתלהצמיד
במקרהאךהסופר'חייאלביתהנדסי

ניןלהפרידעלינויקשהקפקאשל
היסבזכורות"'ומנים").(ראהשניהם

מאדםהוא"אניפלונר:שלמלרחיו
נונארי".

קונדרהשלהשגותיוסוברת
ושלום""מלחמהלגיבוריבהתייחסו

ולובשיםפושסיםהםסולססוי.של
אבזרי ,כךהפסק:ללאצורה

שונהפציעתולפנינולקונסקי
לפיירואשרלאחריה,מנולקונסקי

לו.רנותפנים-נזוכונ
קונדרהיפרש ,צורךללאלפתע,ךא
שלו!בספריווההומורהאירוניהאת

אתהמאלץגימנסיה,למורהנדומה
אף(אוליספריואתלקרואתלמידיו

התנגדשכהקונדרה,כךלקנותם>,
רחבהיריעהפורשל"קפקאל;גים",

והופךבספריו'האירוניהפרשנותלש
עצמו!שללייקונדרהל;גייבדיעבד

המסהעלהמסהנשלמהולאתמה
יוצרקונדרה,מילןשלגמורההבלתי
סרקסטייםרומניםשלמחונן

שלוהאמיתיתהמוזהאשרפוליטיים:
ליפולעלולהואואזשותקת,לעתים
 •מביךזאגו·סריפשלנרשת

רפאליצבי
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~ LI 
קיחוטחלדוןקישוטדוןביןזו

אילןאורית

מספרדית:קיחוטה;דוןסרוואנטס:

ולואיססקרויסקי-לנדאוביאטריס
טלועריכה:השיריםתרגוםלבראו;

-החדשההספדיההוצאתניצן-קרן;
 1995המאוחד;הקיבוץ

; :a ~~~ 7 ב ה~:;"א,~~ ת:~~~דז~~~ 
סיפורואתכשקראתיעשרהשבע ••

דוןשלמחברו ,מאבר"פיירחס,בורשל
המנסה,מאברפיירעלהסיפורקיחוטה".

אתובמדויקמחדשלכתוב ,-20הבמאה
-היה , 17-המהמאהטסואבסרושלספרו
-המתפצלים"השבילים"גןסיפוריכלכמו

 ,לוהודותמחשבה.ומעוררמפעים ,מסתורי
שישספרשל.מעמדקיחוטה""דוןגםקיבל
בכלשמא ,תהיתיואניהדעת,אתעליולתת
עליושידעתילמהמעברמשהובוישזאת
אז.עד

קוראירובכמוודל:כלליהיהשידעתיומה
קיחוטה""דוןאתהיכרתיאניגםהעברית,

ביאליק,שלהמקוצרהעיבודבתיווך
ושירו ,ולנוערלילדיםהמשעשעיםהעיבודים

קישוטדוןעלגפןיהונתןשלהרומנטי-מריר
שטחיתהיכרותבהחלטלנוח.יכולשכבר
מספקת.ובלתי
שכמונימורעבי-תרגוםקוראיםאפילואבל

מיגלשלספרולנחת: ,הזמןחלוףעםזוכים,
החריףגו'ההידאלסאוידרה,סרוואנטסרה
לפנישנכתב ,מאנצ'ה''להוהקיחוטהרון

בעברית!גםעכשיומצוינשה, 400כמעט

סקרויסקי-לנדאוביאטריסתרגמוהספראת
אתתרגמהקרןניצן<טללבראוולואיס
בספר).הפזוריםהרביםהשירים

הזההתרגוםאתלהשוותצורךישהאם
מיותרלינראהזה ,רנןבמקרהלקודמיו?
הםכהעדבידינושהיהמההלאוטרחני:
עיבודקיחוטה",ל"דון"מיוחדות"גירסאות

שהפךביסטריצקישלגרםותרביאליקשל
ואילואפשרית.בלתילחוויההקריאהאת

לנעוץהעבריתקוראסוףסוףיכולעכשיו
בורחס,בפנישעמדספרבאותושיניואת

גמישה,בעבריתארוז ,עצמוקיחוטה"ב'דון

שולייםבהערותומלווהוססגונית,שוטפת
דברובאחריתטרחניות,ולאמחכימות
 •לבראולואיסשכתביפהפיה,

אתלידייאם-כןלקחתיובחמדהבהתלהבות
לגלותכדי ,קיחוטה"'דוןשלהכרכיםשני
הזה".הספרשלהסיפור"מהסוףסוף

ממהיותרמורכב ,לישהסתברכפי ,הסיפור
תחושהאיזובגלל(וגםכךמשוםשחשבתי.

לכתובלמחשבהשהתלוותהטעםחוסרשל
נכתבוכברמליםהרבהשכל-כךהספרעל

אמירהבגדרפחותהןהבאותהשורותעליו>
הרהוריםבגדרויותרהספרעלמקפת

הקריאה.בעקבות

קיחוטהדוןשני
בליקיחוטה""דוןעללכתובאפשראי

בשנילמעשהשמדוברולומרלהקדים
השבי •-1605בלאוריצאהראשוןספרים.
ובניגוד ,יותרמאוחרשניםעשרהופיע

בספרותהכושליםההמשכיםלמסורת
הטוב,לטעמי>(לפחותהואובקולנוע
השניים.מביןוהמענייןהמורכב

קוראאפילושיבחיןכפי ,הראשוןבספרכבר
כסופרסרוואנטסמתגלה ,במיוחדקצר-עין

עלילתיות,בהמצאותועשירמבריק ,שנון
שתוךלהודות,עליאבלולשוניות.סגנוניות

שליההתפעלותאתאיךהרגשתיקריאהכדי
-העונגחיוכיואתלאות,תחושתקוטעת

מנוסשאיןרגעיםבקיצור:פיהוקים.

בהנאתחיבלוכרגעי-שעמוםמלהגדירם
מתחעלשומראינוהספרשלי.הקריאה

 ,צעמועלחוזרמהודק,מספיקלאהואאחיד:
משנה,לעלילותרבותרגרסיותבוויש

בהםיששכשלעצמםוכד',צדדייםסיפורים
ובתנופה.ברצףפוגמיםהםאבל ,ויופיחן
הזה,בחלקמכליותר ,לטעמי ,שחסרמה
שמופיעהאקדחהתפתחות:שלתחושההוא

ושובשובומתגלהממשיךהראשונהבמערכה
נדמהצ'כוב,שלמהאקדחלהבדיל ,אבל-

מסוימיםברגעים •••יירהלאפעםאףשהוא
כמוהיאהקריאהשחוויית ,ליהיהנדמה
אלא- ,,ווריאציותל"נושאהאזנהשלחוויה

קדימהיובילושהוואריאציותשבמקום
מתקדמת,שהיצירהככלועוצמהכוחויאספו

יכולות.שלוירטואוזימפגןבגדרנותרותהן
דברשלבסופואבלמקסים,זהמשעשע,זה
מרגש.אומענייןממשלאזה-

הגעתילשעמום,הנאהביןמטולטלתוכך,

חשתיאליו,וכשהגעתיהשני.לחלק
חדשיםשחייםוהיגע,הדלזה,כרוסיננטה

קדימהמזנקוהואהעלוב,הסוסיבגופוהופחו
וחדווה.עזוזשלבשעטה
עשר ,כאמור ,הזמן •סופראותוהואהסופר

יותר.מאוחרשנים

מההללו?השניםבעשרסרוואנטסהיהאיפה
כלהשניהחלקעלעמלהאםעשה?הוא

שניחלקלכתובהחליטהאםהזמן?אותו
שההצלחהאו ,הראשוןאתכשגמרכבר

אותוסחפההראשוןהחלקשלהמסחררת
לכך?
ספרפורסםהשניהחלקצאתלפנישנה

"דוןשלהמשכולהיותשהתיימראפוקריפי
עמוססרוואנטסשכתבהשני.החלקקיחוטה"

יתכןהאםהזה.הזיוףלמעשההתייחסויות
השניהחלקאתלכתובנדחףשסרוואנטס

עללהעלותקשההאפוקריפי?לספרכתגובה
מורכבכהספרוסייםפתחשנהשתוךהדעת

כברהשניהחלקואולילפרסמו.הספיקואף
יצאשהזיוףבזמןכתיבהבתהליךנמצא
כדיההזדמנותאתניצלטסואבוסרו ,לאור

היה,שכךנראהבזייפן?מלחמתואתללחום
האפוקריפיקיחוטה"ל'דוןההתייחסויותשכן

רקוהולכתגדלהבתדירותמופיעות
השני.החלקשלחשביהמהמחצית
ישהאםהמתרגם, ,לבראולואיסאתשאלתי

תיעודסרוואנטסשלבמכתביםאוביומנים
כתב,שהואיודעיםאנו •הזוהתקופהעל

מספר ,השניהחלקלכתיבתבמקבילכנראה
אבללעברית.תורגםאףשחלקןנובלות,

אנועצמוסרוואנטסעל ,לבראושאמרכפי
עלמזהפחותועוד ,מאודמעטיודעים
 •שלויכההכתתהליכי

חשוב?בכללזהכמה
משהויש •מענייןזהאבלחשוב,לאאוליזה

שנישביןבהבדלסקרנותומעוררחידתי
שכתבהאישעללתהותלישגרםהספרים,

הללו.השניםבעשרלושקרהמהועלאותם,
הספר ,הראשוןהספרשלהסרבולמולכי

זריזהמלוטשת,יצירה<ברובו>הואהשני
 •ורעיונילשוניברקמרובממשורוטטת
הדמיוןממוקדת,חדה,יותרהרבההכתיבה

גיבורישניופרוע.משוחרריותרהרבה

בקוויםמשורטטיםהראשוןשבחלקהעלילה,
ממששלנפחמקבליםמשתנים,ולאגסים
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ומענייניםמורכביםנעשיםהשני'בחלק
יותר.

קריאה,כדיתוךחוויתיהשניבחלקוהעיקר'
לחופשיכיציאהלהגדיריכולהשאנימהאת
 •כאחדוהסופרהספרשל

היה,הראשוןהחלקאתסרוואנססכשפרסם
"קרובהדבר'באחריתלבראושכותבכפי

לאשכתיבתוסופרחייו'שלהשישילעשור
בספרדורו".בניעלמיוחדרושםהותירה
ומרירעיקשחשבונותחיסולערךהואשכתב

האבירים,ספריתקופתו'שלרבי-המכרעם
לחיסולאבלאותם.שכתבוהסופריםועם

מפגןשלמראהלעתיםישהזההחשבונות
ואגדות,ורומאנסות,סובסדת,בוישראווה:

בסגנונותמושלמתושליטהוסיפורי-רועים,
לתקופה.האופיינייםהשונים

עדייןשהואמשוםזאתעושהסרוואנססהאם

בגללהתקופה?שללקונוונציותכבול
הללוהז'אנריםעלשביקורתולהוכיחהצורך
ממקוםאלאידאוזלתשלממקוםבאהאינה
מבוקר'לאגודשמתוךאו ?יכולתשל

הלוואימראש?מובסשמרגישמישלמיואש,
כך.עלעצמואותולשאולדרךלישחיתה

אינושהספראופן'בכלהיא,התחושה
היאהאביריםספרותבאמת.משוחרר

הואדיבוק,שאחוזמיכלוכמושלו'הדיבוק
חופשי.אינו

השני?בחלקקורהומה
תהליכיאתלשחזרדרךליאיןכאמור'
הרגשתישאנימהסרוואנסס.שלהכתיבה

מהעלהביןסרוואנססהשני'שבחלקהוא,
בכללהואלמה •לדבררוצהבאמתהוא

זאת,ומשהביןהזה.הספראתכותב

שלו.הכתיבההשתחררה
בומככביםעדייןסיפור'אותועדייןזהו

בומותקפתעדייןעצמם,גיבוריםאותם

עלהמאוסההאביריםספרותובזדוןבשנינה
מרכז'הזהלספרישעכשיואבלואבסס.סרו

המציאותשביןביחסיםהדיוןהואוהמרכז

ביןעצמם,לביןהטקסטיםביןלקטסטים,
הדמיוניהפרוע,הסקססוהאשליה.הממשות
מסע-עומקהואהשניהחלקשלוהמרצד

זרועיםלהןשסימניםהאלו'השאלותלתוך
 •הראשוןהחלקאורךלכל
 •בהמשך-הזההמסעמתנהלשבוהאופןעל

קיחוטה"ל"דוןקישוט""דוןבין
קוראילנו'היהלאבכללשניםבמשך

קישוטדוןאתהיכרנוקיחוסה.דוןהעברית,

ספרותיתדמותמאשרמושגיותרשהיה-

רוחבסחבותשלוהמלחמהואשרמלאה,
הפכהבספר>שוליתאפיזודה(כשלעצמה,

ואבודהרואיאידיאליססי'למאבקסמל
דימוייםשכמודימוי'היהקישוטדוןמראש.

עםרופפתהכרהעלהתבססאחריםרבים
הקולקטיביהידעהספר).(קרי:העובדות
כמוניסוייםייצרופועלוהאישעלהמעורפל

מלחמה"זואוקישוט"דוןשלטיפוס"הוא
אינושמעמדםניסויים,-רוח"בסחבות

השגורהניסוישלמזהלמשל'שונה,
אנשיםמשתמשיםשבוקפקאית","סיטואציה

אתלתארכדיקפקאאתמימיהםקראושלא
אביב.בתלהחניהבעיות
קישוט?דוןבאמתהואקיחוטהדוןהאםאבל
נתקלכשהדימויהספר'קריאתכדיתוך
דוןשלה"אמיתית"בדמותוושובשוב

יודעתשאנישחשבתימההיטשטשקיחוסה,

דמותונעלמהונעלם.הזה,האישעל
הנפש,אצילהאידיאליססשלהטרגית
הסיכוייםכלכנגדהלוחםשלדמותונעלמה
הסמלנעלמויותר'ונאצלטובעולםלמען
עולםמולבודדהניצבהמודרנילאדם
אחרים.דומיםוסמליםמתנכר

נעשואלאלגמרי'נעלמולאאוליאו
הזההמיטשטשהדימויאל •יותרמורכבים
הטרחניתאךללבהנוגעתדמותורותכה

קיחוטה,דוןשללעתיםמעצבנתואף
אתתוחבשלוהאבירותשגירןאותושבתקוף

מתעקשמעניינו'שאינםלמקומותאפו
שהואוסופולכאורה,מעשי-גבורהלחולל
 •אותולסובביםנפשועוגמתנזקיםמסב

לדוןעקום,לויוצאתמידהכולאיכשהו'
שהואעליואומרתוהייתיכמעטקיחוסה.
תמידהרעואתשוחרהטובאתאשר"הכוח

של'ב'פאוסס"השטןשל(כאפיונויוצר"
מדיואפלדרמטיתיאורשזהואלאגיתה),
הזה.לאיש

הטוב,אתלעשותרוצהבאמתקיחוטהדון
רוצההואהזדמנות.בכלכךעלמכריזוהוא

עללהגןכדירוחובעוזבאבירותלפעול
שלאשנדמהטיפוסיםושאראלמנותיתומים,

אבלעליהם.להגןשיוכלכדיאלאנוצרו
עלשלוההרמטיתפיקסשהאידיאהמכיוון

עםאותהשיבלבלומרשהאינההמציאות
כללבדרךגורמותשלוהפעולותעובדות,

הכרזתכלמיותרת,הסתערותכלנזק.
ניסיוןכלהלא-נכון'האישעלמלחמה
חייעלהאביריהמוסרמערךאתלכפוף

 ,נכוןקטנה.בקטסטרופהמסתיימיםהיומיום
הוא-העיקריהסובלהואהמקריםשברוב
עלבונותמכות,חוטףנחבט,נחבל'

עוברסנצ'וגםבגללואבלובזיונות.
חפותבריות-מזהוגרוערבים,ייסורים

משלמותעמולהיפגשמזלןשאתרעמפשע
כבד:מחירכךעל

קיחוםחדוןהקרוימנציחמלחאבירחנני

לתקןכדיבעולםלשוםםוייעודיידיומשלח
אומללים.ולגאולחדוריםוליישרעיוותים
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שותףשהואחשדשבומפשע,חףנזיר

לועונהכךועל •כלשהונבלהלמעשה
מענגת,לשוניתבלהטוטנותהנזיר

לסרוואנסס:כל-כךהאופיינית
הפךאותיכיחדורים,מיישרהואכיצדאתמחה

שלאשבורחרגלליוהשאירלעקוםמישר

אצלישתיקןזהעיוותחיי.ימיכלתתיישר

ברגעונתאמללתילנצח,מעוותאותיהשאיר

לסעדםאומלליםתמידהמחפשבכבודושפגשתי
 ) 137 /א(ולגאלם.

"הציל"שאותונער'הואאומללפחותלא
בדוןמפצירואשראדונו'מידקיחוסהדון

קיחוסה:

ייתקלאם ,הנודדהאביראדוניאלוהים,בשם
אללגזריםאותישקורעיםיראהאפילושוב,בי

אותיישאיראלא ,לייעזורואלאותייציל

הביאשכבודומזוגדולהצרחאיןכי ,בצרתי

 ) 245 /א( ...בעזרתועלי

כוונותשביןההיפוךליחסבולסתדוגמה
האסיריםשחרורבפרשתהיאלתוצאות
דוןבספינות.פרךלעבודתהמובלים
אתומשחררשלהםבשומריםנלחםקיחוסה

לשעבדהדברמאודש"רעמשוםהאסירים
חורין."בניעשאוםוהטבעשהאלוהיםמיאת
רצויאידיאל-לכאורה ) 163 /א(
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דורהגומסבאיור:

בשמיםאלוהים"ישודתי:הומני ,כשלעצמו
הרשעיםאתלהענישיתרשללאוהוא
אבל .)םש(הצדיקים"עםחסדגמולול

אחריוגוררהזההאציליהמעשה ,בפועל
פגעים.שלשרשרת

גואלםאתהחוריןבנימכיםשחרורםעםמיד
ומופיעחוזרהספרובהמשךנמרצות,מכות

החלקלק,פאסאמונסהשבהם,הבכיר
מעידשלווהזדוןהחבלההנוכלות,ובמעשי

קיחוסה.דוןשלאיוולתועלושובשוב
שלמעלליהםעלקיחוסהלדוןכשמספרים

מצהיר:הואהמשוחררים,האסירים

זהואיןהנודדיםלאביריםנוגעזהאין

הכבוליםהנדכאים,אםלבררמתפקידם

כךהולכיםדרכםעלהנקריםוהאסורים

כלצדיקותם.בגיןאובאשמתםכךומתייסרים

אתולתתבמצוקהבהיותםלהםלעזוריעודנו

שלהם.הנבלהלמשעהולאלצערםהדעת
 ) 231 /א(

מהמציאות,מנותקתרקלאהיאהזוהעמדה
מנגנוןלכלמתחתהקרקעאתמשמיסהאלא
לבראולואיס .לקורכןתוקףביןאבחנהשל

ספרותעלואבסססרושלשהביקורת ,מעיר
דוןשללחייםכמדריךהמשמשת-האבירים
אסתטית,משהיאיותראתיתהיא-קיחוסה

הפיקטיבי<העולםהבדיהאתתוקףושהוא
האמתבשםהאבירים>ספרותשל

להוסיףאפשרזהבהקשר(המציאות).
אתמציגהקיחוסהדוןשלהזאתשהעמדה
עלהמושתת-האביריםספרותשלהאתוס
-וכד'לחלשיםעזרהצדק,שלערכים

מחוותשכל·כולואתוסזהוכלא·אתי.
לשמשיכולהואואיןמהחיים,גדולות
 ,סובביןמוסריותלאבחנותאמיתימדריך

הממשיים.בחייםורע

דון ,אותותוקףאינוהאבירותגירןכשש

וגדלותנפשאצילותבעלאדםהואקיחוסה
היפהבמסתואוארבךשמעירכפיאבלרוח.

 .)""מימזיס<בתוך:המכושפת""דולסינאה
אחד.לדברשיגעוןזהו-"משוגע"כשהוא

חדהבראיההמציאותאתרואהלאהוא
השוסהשלבמקרהלמשל(כמויותרועמוקה

ערוכה-אחרתבראיהרקאלאהשקספירי>
מהראינווכברהאבירים.סיפוריבתבנית

לעולם.מכךצומחתתועלת
מדוןנשארלאקישוסדוןשהרבהכך

ולראותלהמשיךקשהלפחות, ,וליקיחוסה,
להילחםלשוואהמנסהעולםמתקןבו

מדי.פרסיהואשגירנושסביבו.באטימות

הרגשתימעסיםלאברגעיםזאת,עםיחד
 ,היגוןדמותבןהאביר<אלאליויוצאשלבי
 ,שגערנועצםאל-המנופץ>הדימויאללא
האציליתהמגוחכת,הגבוהית,דמותואל

ונשנותהחוזרותתבוסותיואל ,תמיד
הסופית.ומפלתו

לספריםהחייםבין
עללבראולואיסמצביע ,שלוהדברבאחרית

במהלךהספרשלשוניםקריאהאופני
כסקססנקראהואליציאתוסמוךהשנים:
עלואירוניתחדהביקורתהמותחקומי

 ,יותרמאוחרשנהכמאההאבירים.ספרות
המאהראשיתועד-18ההמאהמראשית

באופןאותולפרשנסיהחיתה ,-20ה
המאהשלשנותיהברובוסמלי.רומנטי

היאהרווחתהנסיה ,לבראוממשיך ,-20ה
עלולדגש ,הללוהגישותשתיביןלסינתזה
הספרותשביןביחסםרוואנססשלהעיסוק

צעמם.לביןהספריםוביןלחיים
מאותארבעבכמעסהשתנהשלאודאיהספר

הםשהשתנומינכתב.מאזשחלפוהשנה
הקוראים. ,ואנוהתקופה""רוח

הספרשלהסאסירי·קומישהצדספק,ליאין
מאמינה,גםאניקורא.לכלגלויעודו

אתיקראועדייןרביםקוראים ,אלישבניגוד
 ,לבראושהזכירהרומנסי·סמלניבאופןהספר

וכדי.אקזיססנציאליתפרשנותלויקריענאו
עםבפגישהאותישהלהיבמה ,ליבאשר
ביחסםובסקססיםהעיסוקהיההספר

אתשעושההדברזה ,בשבילילמציאות.
אומקסיםרק(ולארלוונטיהספר

כיום.גםשווה·קריאה>

רלוונטי:בהכרחלאהואקיחוטה""דוןבי
אומדיתקופתיפעםלאהואמצחיקכספר
מכך>.סובלהשניהחלק(ואפילומדיסוחבי
לאהואהאדם"עלאותנו"ללמדשבאכספר
רלוונטייותרמהאבלועמוק.מפותחמספיק
האפופים ,-20ההמאהלשלהיאופייניויותר

ו"אינסר·"פוסס·מודרניזם"כמומושגים

לתוךהסרוואנסיהמסעמאשרסקססואליות",
 ?הסקססיםשלעולמם
מרכזקודם,שציינתיכפיהוא,הזההמסע

נועזפרוע,מסעוהוא ,הספרשלהשניהחלק
בפניםמתמשךדיוןשלפסגתוזוהיוחדשני.
שתחילתוחיים/ספרות,היחסשלהשונות

לפסגה,שאגיעלפניאךהראשון.בחלקכבר
לה:שקדםלמהמליםכמהאקדיש

ספריאתלגנותשברצונומצהירסרוואנסס
שאיןפיקטיביתמציאותהיוצריםהאבירים,

מעמתהואכךלשם .דברהאמתלביןבינה
שלוהאתיותהאסתטיותהמוסכמותאת

אתוחושףהממשיים,החייםעםהזוהספרות

דוןשלשגירנואתשלה.שביומרההגיחוך
עלוריאציותשלכסדרהמעצבהואקיחוסה
 /ספרותהיחסשלהמוטעית"ההבנהנושא

חיים":

קיחוסהדון-חיקוי-לחייםכמורלהספרות
למעןהן ,חיוניואף"כרצויזאתרואה

 ] ••. [לארצוכשירותוהןכבודוהאדרת
שלמעשיהםעלקראאשרכללהגשים
אםמשתמשהוא .) 33 /א( ...נודדיםאבירים

והבעיהלחיים,טיוליםכמדריךבפיקציהכן
מותאםבלתיהיגרהזהשהמדריךהיא,שלו

הממשיים.השסחלתנאילחלוטין
כתובהשהיאמתוךערךמקבלתהפעולה
לראשונהיוצאקיחוסהכשדון-בספר
מקרטעסוסעלהכבדבחוםרכובלמסע,
"כאשרכיצדחושבהוארעוע,בכובעוחבוש

מעלליישלהאמיתיותקורותיהםתיוודענה
אותןשיעלההמלומדיתאר ] .•• [המהוללים

בוקרבשעתהראשונהיציאתיאתהניירעל
 ) 35 /א(מוקדמת."כה

ריקות,מסאפורותשלבשפעבאמת?כיצד
שלהריאליססיהתיאורלביןשבינן

קיחוסהדוןאבלכלום.ולאאיןסרוואנסס
שביןהזהלפערבאירוניהמתייחםאינו

בספרים.תיאורהאופןלביןהמציאות
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זוהיאה"אמיתית"המציאותבשבילו
להפוךהיאהגדולהושאיפתושבספרים,

ספרותי.לגיבור
נקלה"על-לחייםהמילוןהיאהספרות

אלעיניואתבונתןאשרכלאתמתאיםהיה
מחשבותיוואלהאבירייםיושגיונות

גיבורו.עלסרוואנטסאומרהמתעתעות."
המפענחהצופןכןאםהיאהספרות ) 151 /א(

מהבדיוקלאהואדברושוםהמציאות,את
לפילהיותאמורשהואמהאלאנראה,שהוא

 H"סנווריםבדעתיעולהזה,בהקשרהספרים.

גיבור ,קיןשלאסונו •קאנטיאליאסשל
עוברתלמציאותשלושהפרשנותהוא ,הספר
מעוצביםשלוהמושגים-שקראמהדרך
הספרים.הםשלוהמדריכיםהספרות,דרך

אותהמכופףהואבמציאות,נתקלכשהוא
שגיבשוהתובנותהערכיםמערכתלתוך

גזיההסרזוהספרים.עםמהמפגשכתוצאה

 •לסופומביאהגםוהיאשלו
גם ?נשרפתקיןשלשהספדיהמקריזההאם
עלנשרפיםקיחוסהדוןשלהאביריםספרי

הנגעאתלבערהמנסיםוהגלבהכומרידי
מועיל.לאזההמקריםבשניהזה.המטורף
-הספריםדרךמתווכתהעצמיתחושת
מחשבה,כלנראושלנוההרפתקן"בעיני
הספריםבמתכונתכעשוייםהזיהאומראה

גםואפשר ,) 36 /א(סרוואנסס,אומרשקרא."

שלהאותנטיותחוסרהרגשה.כללהוסיף:
זרהוא •שלוהמאפייניםאחדהואקיחוטהדון

פיעלשלוה"אני"אתבונהוהוא ,לעצמו
ישןלאהואוכך •אותוהמנחההאבירדימוי
דולסינאהעלומהרהרערונשארבלילה
שבהם ,בספריושקראמהברוחלנהוג"כדי
רביםלילותשינהללאשרוייםהאביריםהיו

עלרנותבזכרשקועים ,ובישימוןביערות
 ) 66 /א(גבירתם."

בהבנתולשיבושניסוייםכןאםהםאלוכל
ביןה"נכון"היחסאתקיחוסהדוןשל

סרוואנססשלהמוצאנקודתלחיים.הספרות
וישלחיים,הספרותביןברורגבולשישהיא

עללחיים-ואתיתאונטולוגית-קדימות
הואקיחוסהדוןשלהשיגעוןהספרות.פני

מהאתלערבב ,הגבולאתלחצותהניסיון
לספרותולהעניקלהתערבב,יכולשאינו

·האמת.החיים-המציאותפניעלדקימות
 •השניבחלקמיטשטשותהללוהוודאויות

האםקיים,הגבולהאםברורלגמרילאכבר
לחיים,הספרותביןנכון""יחסבכלליש

ביןדיאלוגלהתקייםוצריךמתקייםהאם
יכולדיאלוגשאוליאולחיים,הספרות
לאכברהטקסטים.עולםבתוךרקלהתקיים

מחוץ"אמת",ישבכללהאםברורלגמרי
היא.מה-כןואםלטקסטים,

עצמםביןלהספדיםבין
למצואאפשרהזוהמהפכניתלחשיבהרמז
התקופה,ברוחהראשון.החלקבפתיחתכבר

שבחדברידברי-ב"הסכמות"הספרנפתח

 •עיסתועלהמעידיםהמחברידידישלוהלל

 ?"קיחוטהל'דוןההסכמותאתכותבמיאבל
הכלתיגנזהאורבשם ,עצמוסרוואנסס
אורלאנדוגאולה,זהאמאדיסמוכרת,
נוספיםוטיפוסיםאל·סידשלסוסוהזועם,

הםולמיהאבירים.ספריאתהמאכלסים

וכדיואילך.מכאןלאמץבדעתישישהיגון'

עללציירהחלסתיאותי,להלוםהכינוישייסיב

ביגוןהשרויהדמותנאותה,בהזדמנות ,ינימג

גדול.

 ) 38 /א(
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דורהגוססבאיור:

לאשלהם?המהוקצעותבסונטותפונים
גיבורילאלאהקוראים,לקהלאולמחבר
סנצ'וקיחוסה,דון-סרוואנססשלספרו

אותםרוסיננסה.והסוסדולסינאהפאנסה,
מקצועיים,סודותמחליפיםמהללים,הם

וכד'.בהםקנאתםאתחושפים

שלבדיחהכמובןזוהיובראשונהבראש
שעולה(כפיכולוהז'אנרעלסרוואנסס

 ,עדייןגולמי ,ניסויגםזהואבלמההקדמה>:
הטקסטים.בעולםהמסא·ספרותילעיסוק
בקטעמצוי ,הראשוןבחלקעדייןנוסףניסוי

דמותבן"האבירהכינוימקורעלהמענג
כךשמכנההראשוןסרוואנסס,לפיהיגון".

עושהוהוא ,סנצ'והוא-קיחוסהדוןאת

גרועההכיהדמותישש"לכבודומשוםזאת
גיוסהישקיחוסהלדוןאבלמימי".שראיתי
אחרת:

עצמועלשבסלשהחכםאלא ] ••• [הדברזהלא
לילהעניקלנכוןחשבמעלליקורותאתלכתוב
כללעצמםשבסלוזהכגון ,כלשהוכינוי

שהחכםאניאומרלפיכך ] ... [בעברהאבירים

דמותבן'האבירהכינויאתובמוחךבפיךםש

זה,בהקשרלהדגישמבקשתשאניההיבט
עצמואתתופסקיחוטהשדוןהעובדההוא

ספרעליושיכתבוכמישהולא •בספרכדמות
חייוהרגעשבעצםכמישהואלא-בעתיד
מכוחבחייםאובחיים,משהםיותרנכתבים

המראה,בארץאליסממשנכתבים.שהםזה
שבוהרגעבעצםעליהחולםהישןשהמלך

שלאבכךתלויוקיומהבומביסההיא
בסרחקיחוטהדוןגםאליס,כמו .יתעורר

רקושהחכם ,נבדל ,ממשיקיוםלושיש
מאפשרהואזאת,עםיחדמעלליו.אתמתעד
אתליצורכצופה,ממעמדולחרוגהזהלחכם

בה.ולהתערב"המציאות"
שלזמנושבניועדמכאןעברושניםעשר

שמוסרהבאות,המליםאתקראוסרוואנסס
המוסמךעםשיחהאחרילאבירוסנצ'ו

קראסקו:

השםתחתבספרנכתבוכברכבודושלקורותיו

מאנצ'ה',להזהקיחוסהדוןהחריף'ההידאלגו
פאנסה,סנציוממש:בשמיאותישמזכיריםואמר

ודברים ,סובוסודלדולסינאההגבירהאתוגם

מרובשהצטלבתיעד ,לבדנולנושקרואחרים

 31 ~בעמ'סוף
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. l צlןבינt: שלוםלנותאמרונאאל
שמפניהבקבוקמקבלהמנצחהשולחןאו

מזוריאיר

תמיר.לבלהה.

סומקרונימאתאושר""שירעל
לכמהעצמותבחילוץהצורךועל

הספרות~בחקרמוסכמות-יסור

"Who that define it, say they more or 
less than this, that happiness is 
hoppiness" 
Alexander Pope 

הואסומקרונימאתאושר"יד 111;ז

מבחינתאוקסימורונישיר--
לפואטיקהשלוהחיבור ~
 ,אוקסימורונישירסומק.רונישל"ההקפית"

באורחמסתמנותשבושיראומרת,זאת

סותרות,אסתטיותתכונותסימולטני
בתכלית.הפוכות

למוסכמותמצייתבהחלטהשיר ,אחדמצד
שידתשלבפואטיקההשוררותהאסתטיות

הצנוםבנפח ,שלוהמרחביבצמצוםסומק:
אשר ,הגבישי ,הגושיהאופיבהפגנת ,שלו

סומק.רונישללפואטיקהאופיינייםכל·כך
בשיר.הננקטתהתמונהבטכניקתוגם:

אשר<אימאז')תמונהמעמידהשיר ,כלומר
שריריתכמעט-שרידהשלההדומיננטיות

התמונההכחשה.ומשוללת-אומדהייתי
זאתהיא ,השיראתשמתנהזאתהיא

כמעטהיאאוליהשיר.איכותאתהמכתיבה
עלתהשקודםבמובן ,השיראתשהרתהזאת

תמונהואותההכותב,בדעתתמונהוקדמה

ההשראהאתוגירתהששיגרהזאתהיא

השיר."שאר"אתוהפיקההשיר,לכתיבת
 ,כמוהתמונה.חיתהבראשיתללמדך:
מופקכאשר ,עמיחייהודהבשירת ,למשל

תקןעלהואהשלםהשירכיהרושםלפעמים
דחוקה,הצדקהכמעטאו"תירוץ",של

תמונה,בעקבותנכתברקלאשהואבמובן
הכותב,בדעתשעלומסאפורהאו ,דימוי

סביב""מסתדרהשלםשהשיראלא ,בדמיונו
-כאילוהבראשיתי.התמונתיהאלמנט

התמונתיהאלמנט ,כאילולאואולי
המשחררהמחלץההדקרקאינוהבראשיתי

 ,העיקרבעצםהואאלא ,השירנצרתאת
("שאר"אחריושבאמהוכל •כולוהאקדח
פחותהספיחיים,לשולייםיותרשייךהשיר>

לדמותעודכאןניתןזאתמבחינהלמרכז.
הבראשיתיהתמונתיהאלמנטאת

אתאחריושמושךלקטרלמשל><מסאפורה,
רקאינוהוא •השירחומרישאדקרונות

 .אותומפסלאףאלאהמסלולאתמפלס
לשירהרחוקהאינההדרךכברומכאן

ערכים:עייןוכאןבכלל;האימאז'יססית
המתחבריםואחדים,ואללאמי ,נדפארעזרא
האנגלית,האימאז'יססיתהשירהםע

העשרים.המאהשלוהשלישייהשגבעשורים
 •יותרומאוחר

מצייתאינואושר""שיר ,האחרהצדמןאך

אוסומק.רונישלהמוכרתלפואטיקה
 .קואיתהמיישראינולפחות
מהעושרמרושש,אפילואולימשולל,השיר

אשדהוודבאליתומהצבעוניותהלשוני
סומק.רוניבשידתתכופותבהנוכחים

שלהסגנוןבמיפלסמסתמנתזאת,מבחינה
לכךקראמילולית,דלותכמעטהשיר

קצרצרבשירתמצאלאורבאלית.אביונות
אותהמילולית,לוליינותאותהזה

כללבדרךאשרהסגנון",עם"התעלסות
סומק.רוניבשיריובנסיקה,מסתמנות,

אתבשירתמצאלא ,אחדדימויולהוציא
בשיריםהמופגנתמסאפוריתתפוקהאותה

ועודסומק.רונימשלאחדיםרביםובשורות
פואטיים""שגריריםבשירלאתרניתןלא

כמוסומק.דונימשידתאחריםמוכרים

לביןומרוסןמפעיםעידוןביןהעימותלמשל
עימותשהואומאוגרפת,סמורהאגרסיביות

סומק.רוניבשירתבתכיפותונוכחמופגן

אחתתמונהנתונהאלה,כלבמקום ,כאן
מצטרפתואליהם ,אחדדימויעלהמושתתת

הכול.וזהאחת.וקצרהצנומהאמירה
שלפגישה"חצי"פגישה,עלובפרפרזה

תמונה.חציתמונה.כאן:לומראפשר ,רחל
כאןלנקוטודי.ואםדלה.מלה ,דימוי

לאמגייסעצמוסומקרוניאשרטרמינולוגיה
מדייותרלמצואקשהאושר""בשיראחת:

שירתשלהפותחת""החמישיהשלנציגים
העתהגיעהבאמת,כברוכאןסומק.רוני

 .צעמוהשירעםלמגע

הע~גהעלמ~נחים"אנחנ~
 T -T T • 1--ן

:p ;ןה.סזין ת;~נ~~נמ~
ין iJ ~ :P~ב;אזcם;ם

הפר~סה.נ~א;תrזלהשאדננc:כה
תל•אביב, fביתן Tזמורה• :"ב;דלס TII •<מתוך':

 .) 14עמ' , 1989

סומקרוניכתבהזההקצרהשיראת

פחות.אפילואוליאודקות.בשתיים-שלוש
·עטבאבחת :אומרואבי .ליאמרהואכך

נכח.הואבהחתונהבחגיגתקרהוזהאחת.

מצדלא:הואאףאולי ,זוכראיניכבר
מאותןאחתחשוב.לאהכלה.מצדאו ,החתן

ישראלי:לשוםזראינואשרהזןמןחתונות
עםרעלאשהולך 777בקבוקעוף;רבע

המצטרדמיוזעזמרהבודקאס,אוהדג·מלוח
אתורזה,ורזה,ורזה,שלהגבוהיםבסונים
בקבוקמקבלהמנצחוהשולחן ,שליאהובה

שמפניה.

כילומדאוליאפשררשעותשלבשמץ ,נכון
פחות,אודקות,בשתיים-שלוששנכתבשיר
אולמילרגע,<נניח,חתונותאולםמפיתעל

יצחקדרךפינתהמסגרברחובשושנים

שנכתבשידכמונדאהבאמתשדה>,

מפיתעלפחות,אודקות,בשתיים-שלוש
יצחקהמסגר-דדךבפינתחתונותאולם
שדה.

היהלאהזההמאמר ,כךזההיהאםאך
גםכיזה,בהקשר ,לזכוראוליוכדאינכתב.

בחמשזלזל"לו"צנחאתכתבביאליק
ברכבת.נסיעהבמהלךפחות,אולידקות,
המשובחיםמןהואזלזל"לוו"צנח

נכתבוכברביאליק.שבשירתוהמושלמים
טעות.כאןתהיהשלאמעט.לאכךעל

מקוםבשוםאו ,כאןכותבאואומראינני

ש"שיראוביא~יק,הואסומקשרוני ,אחר
או ,ההפךאו ,זלזל"לו"צנחהואאושר"

להשוותניסיוןשוםכאןאיןזה.רקולאמה.
ואיןהמשורריםשניביןאוהשיריםשניבין

ההשוואהאללהישאבשאיפהשוםכאן
משווה,ספרותימחקרכלכאןאיןהזאת.

להיותחייבאינומשווהספרותימחקרוגם
ציונים.להענקתצרכניתמועצהשלתקןעל

על·ידימוכתבאינושיריםשלהמחיהסורח
אדןביןבהכרחנמתחואינושעון·עוצר
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כדאיובכלל:הסיום.קולביןהזינוק
בחקריותריתמקדוספרותייםשמחקרים

אונקודות.בהענקתופחותהטקסט

בהשמטתן.

או·התפר'קונמתחבפירושוכאן

ביקורת.לביןמחקרבין·המים,קו·פרשת
המחקר'מבקרת.ביקורת .חוקרמחקר

אנלוגיהבטקסטומשחזרמזההלמשל'
אומשולבת,תצפיתנקודתאוניגודית,

אחר'אוכזהמוטיבאומושעית,אקספוזיציה

הלאה.וכן
מוסיףעודהספרותומחקרהלאה.וכן

הפונקציותאתומפצחמפענחוממפה,

ממצאיםאותםמכלהמופקותהאסתטיות
הביקורת,הלאה.וכןהלאה.וכןפואטיים.
מעוגנותלהיותאמורותרגליהזאת,לעומת

וראשהמחקר-הספרות,בקרקעומקובעות

אואפקטיביוההערכה:השיפוטשלבשמים
 .אוטעון-התפעמותאפקטיבי'לא

ליהודים.רעאוליהודיםטובטעון·טיפוח,
הלאה.וכןהלאה.וכן

אומשולללהיותחייבאינומחקרנכון:
אךהערכה.שלקמצוץאושמץמכלמרושש
במחקר:קודם-כללהתמקדחייבמחקר
הטקסט,של"האפידרמיים"השטחפנימיפוי

העומקמבניהטקטס,של"הקרביים"ומיפוי
ביןההדדיבדיאלוגדיוןשלו:הפיגומיים
הטקסטואלייםוהמערכותהרכיבים

וחשיפתהטקסט:רצףאתהמאכלסים
ממכלולהמופקותהפואטיותהפונקציות
מיפויהפואטית:רב-המערכתשלפעילותה
פואטיות:פונקציותאותןשלתפקודן
מלהיותרחוקוזהוזהו.משמעותן.וערטול
מהמספיקהספרותלמחקרישובכן'מעט.

ורקהטקסט.חקרובתחוםבמפלסלשעות
להערכה.מעטלהתפנותאפשרר·כך nא

הפרופורציותאתבבקשה,לשכוח,לאושוב,
הירכתיים,לביןהזירהמרכזביןהנחוצות

לביןהצומתביןהמומלציםהכוחותיחסיאת
הדיוןכללכאורה,הספיחיים.השוליים

ביןבהבחנההכרוךלפחות>(יחסית,הארוך
שלהעשיהברדיוסביקורת,לביןמחקר

לעומתשלו'המחיהובמרחבהמחקר
השיפוטושטחהביקורתשלהטריטוריה
אוסטיהבבחינתהוא-שלההלגיטימי

שהוא"הרשמי"'בנושאמהעיסוקגחנסי

סומק.רונימאתאושר""שיר

 .בלבדוכביכוללכאורהלכאורה.רקאלא
הביקורתיובאקליםהמחקרבחוצותשכן'

-כיוםרקולא-כיוםונוכחיםהמאובחנים
הגירהמופגנתהחדשה,העבריתבספרות

המחקרביןדו·סיטרית>נדידהלזה(קרא
כברביאליקית,ובפרפרזההביקורת.לבין
כלב.לביןזאבביןכל·כךמבחיניםלא

מחוברותהידייםאךהמחקרקולהקול
שלתהליךנתבעכךומתוךלביקורת.

האבחנותאוורורשל"חיסוי·בין·תחומי",
אבקבקווי-ההפרדה.שדבקהאבקוסילוק
אףאלאקווי-ההפרדהאתכיסהרקשלא
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שרידיעל-שרחצוביעדוארגלויתעל "אושרשיר".גלויה""שירה

אותם.מוססאפילואוסילק
עצמות,חילוץצריכההמערכתבקיצור:

כמוסדר.קצתלעשותצריךמצעים.ניעור
הגבול.אבניאתלבן,בסידמחדש,לסמן

חרדית,חתניהכלאין
ביןהכרחית,לאלפחות
בכתיבתשהושקעהזמן

מורכבותולביןהטקסט

מאמר·מחקרכלמחקר-ספרותי'ומאמר
העגנותמסגרתבהחלטהואספרותי'
נקיטתוהאבחנותאוורורלצורךלגיטימית

מבחינהנתבעת.הגדרתית""היגיינהאותה

לתפקדיכולקר·ספרותי nמאמר·מכלזאת,
מוצאנקודתאוכן·שיגור'שלתקןעל

שלמחדשסימוןלצורךנוחה,ארכימדית
 .הספרותיהטקסטבחקרהיסודהנחות

שלאושר""שירלשירכאןהנדרשוהמחקר
ובמרחבבטריטוריהבהחלטהואסומק
כיווןועיקר .ספרותימחקרשלהמחיה
פרשנות. :כאןהננקטהדברים

בחומרילהבחיןכלומר:אינטרפרטציה.
אתולמפותלשחזראותם,לבחוןהטקסט,

ביניהם:ההדדיהדיאלוגאתחיבורם,אורח
האסתטיותהפונקציותאתולתעדלאבחן

אותםשלהארגוןבעקרונותהגלומות
האסתטיותההנמקותאתולנסחחומרים:

מנגנוןאתומכתיבותמכוונותהמדריכות,

ולמפותלזהותבקיצור:הארגון.עקרונות
מערכתאתלשחזרהטקסט,נתוניכלאת

ההישגיםאתולנסחלזה,זההתקשרותם
המערכתמפעילותהמופקיםהאסתטיים
והעובדה .בשירהמופגנתהשלמההפואטית

בשיראוכל·כך'קצרבשירמדוברכי
עלפחות,אודקות,בשתיים-שלוששנכתב
הנעדרתעובדההיאחתונות,אולםמפית

ערכואוהשיר'פרשנותמבחינתרלוונטיות
כנראה,נכתב,בהןהדקותחמש •המשוער

שירהפיקוביאליק,שלזלזל"לו"צנח
מאוד'מוקפדשירלהפליא,ויפהמשוכלל

תחכוםשלשיאיובמפלסמאוד'מנופהשיר
הדדית,התניהכלאיןללמדך:פואטי.
שהושקעהזמןביןהכרחית,לאלפחות

אותוולכן' .מורכבותולביןהטקסטבכתיבת
הטקסטבכתיבתשהושקעזמןשלמשך

 .אליוביחסשיפוטיתרלוונטיותמשולל
שמופגןמהעל·פינשפטהספרותיהטקסט

איןכאןהפקתו.נסיבותעל·פיולאבו
שלפניועלהזיעהטיפותלמספרחשיבות
עלמופיעמהחשובכאןהאצן.

לוח-התוצאות.
ללוח-התוצאותלשובאפשרכברועכשיו
אושר"."שירשלהפואטי

לשוב.למהישפחות:אויותרדקותשתי
יותרבנלי'יותרלהיותיכולכברמה

ומרוטחבוטשחוק,נדוש,יותרשבלוני'
טעםנטולתסטנדרטית,חתונהעוגתמאשר

פסגתהועלומתקתק,לבקןקרםועטויית
חתןבדמותפלסטיקבובותשתיהפתטית
וכלה?
משמיםיותרלהיותיכוללאשכלוםכנראה

חתונהמעוגתובנליבלוייותרושגדתי,
חתונהעוגתעודמאשדחוץשכזאת,

המסגדרחובפינתשושניםובאולמישכזאת:
ממוסךשנייםאומטרשדה,יצחקדדך

קרבורטורים.בתיקוןמתמחיםכהן'האחים

נוחים.ובמחירים

חומדיםלבחוריכולהיהלאהשירמחבר
יותרומשופשפים,שחוקיםיותרתמטיים

עלחושביםוכאשרפנים.ונפוליתפלים
הרגל-הקרושהעלשכזאת,חתונהעוגת

וכלהחתן·כלהבובותעםהזאתהמתקתקה
גםומיידיאוטומטיבאורחחושביםהשאר'

פחות:לאוהשמנוניהכמושההקשרעל
תזמורתוניאונים,ניקליםעםחתונותאולם

אשרבורקאסורודים,פאפיוניםעםמיוזעת

הקרםעוגתטעםעםקומיישרעטמם

הרבשלהרופסנסיובווהלבקנית,הקמחית
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בבדיחהלקהללהחניףבני·הזוגאתהמשיא
יפהבאמת"כמהמזקנו'ארוךשזקנהדלוחה
המתנות"אתלבוא",שיכולתםמצדכם
שלידהשולחןעללהשאירבבקשה

אומקרטון'כמונראהוהכולהשירותים",
הצרצרשירתכמומשמיםונשמעמפלסיטק

החוגגיםחיוכיאתכוללוזהביאליק.של
אותם.במיוחדואוליהמיוגעים.

יכולהיהלאהשירשמחבררקשלאאלא
ונבוליםחבוטיםתמםייםחומריםלבחור
התכווןולארצהלאכנראההואיותר'
אכלוסלצורךאחריםתמםייםחומריםלבחור
עללכתובורצההתכווןכנראההוא •השיר
עלכתבאכן.והואבדיוק,כזאתחתונהעוגת

בדיוק.כזאתחתונהגתער

אחר'ענייןבשוםאוזה,בענייןצורךואין

אמנםהואאםהשירמחבראתלשאול
לחכותצורךואיןאחרת,ולאכך'התכוון

מעוגנתהכוונה •להכחשתואולאישורו
לזהותואפשרהםקסםמפלסיבכלוארוגה
המזוהההכוונהואםאותה.ולשחזר

אינההםקסםחוקרעל·ידיומשוחזרת
(והיההמחברשלכוונתועםקומיישרת

אחר),אוכזהבאורחאותהמנסחוהוא

וזה, •החוקרשלולאהמחברשלהואהזבייש
הםותוצאותיוהמחקרשנתוניבתנאיכמובן,

אולאמתשניתןתנאיוזהוכשרים.תקפים
תחוםהיאהמחברכוונתלאשכן' •להפריך

 •הפואטיואופיוהםקסםאלאהמחרקמודקאו
הספרותיהתוצרמאחוריהמתייצבהרצוןלא
הספרותיהתוצראםכיהמחקר'מושאהוא

צעמו.

יכולההספרותילתוצרשהובילההדרך
אחרות.ואףכאלוכוונותרצופהלהיות
אולהיסטוריוןענייןהןכוונותואותן

לפניאךהספרותי.הםקסםשללפסיכולוג
חומרולאלבדו'הםקסםמונחהספרותחוקר

אוהםקסם,לכתיבתשקדםםרום·םקסםואלי
הסופיהספרותיהתוצרכתיבתו.אתהניב

אםהספרות.חוקרמבחינתהכולחזותהוא
שלהמחשב>בקלידיאובעם,(אובידעלה

לגילוייםכוונותיואתלתרגםהמחבר
עלחזקהפואטיים,ולנתוניםםקסםואליים

במלאכתו'ומיומןמוכשרספרותחוקר
כוונותאותןאתולזהותלשחזרשיוכל

הםקסםהיאשלווהכתובתבםקסם.החבויות
לאואםהםקסם.אתשהניבההכוונהולא
אתולממשלהגשיםהמחברבידעלה

פואטיים,לנתוניםולתרגמןכוונותיו
היצירהמממצאינעדרותכוונותיווממילא
חוקר(מבחינתכמובן'םעם,איןעצמה,

שחסרמהבםקסםולחפשלנסותהספרות>
קוקוסאגוזיאחרולחפשלחפורםעםאין •בו

וזירתשאין.אושיש,אוהצפוני.בקוםב

תמיד'אבלתמיד'היאהאסתטיהחיפוש
ולאהמחברלפניהמונחהסופיהקםסם
הםקסם,אותוכתיבתאתשדרבנוהכוונות

מבקשיםכאשרולכן' •כתיבתואתהניבואו
אחרמחפשיםאיןבכתוב,כוונהלאבחן

הכוונהאחראלאגרפי""הנירהמחברכוונת
ממחברו.במנותקהםקסםעל-ידיהמוקרנת

הביוגרפילמחברלאלייחסמקובלזווכוונה
המובלע,למחברואלאהספרותיהםקסםשל

ומשתמעמובלעמחברואותו 2המשתמע.
סך-הכולהואכאחת>ונוכחעלום(שהוא

<במפלסיםבםקסםהמגולמותהמגמות
אפשראשרכאחד>והאידיאייםהאסתטיים

פרשנותבמהלךולנסחןלשחזרןלזהותן'
וממושםרת.שיטתיתשלמה,

ולכאורהכביכולסםיהשהיאסםיהכאןאף
שלהנתוןהתנהלותוממסלולבלבד'
הסרהשלתקןעלהיאזוסםיהואף •המאמר
המחקרעקרונותמכמהאבקשלוסילוק

סומקרונישירת

החוליןאתמעדיפה
תנופתעל·פניהנמוך
מבכרתהממריאהחג

הרחובצחנתאת

שדותניחוחעל·פני
בשומים

להםחוטאיםלא·אחתאשרהספרותי'
כלעםעקרונות:שבאותםוהעיקרבשכחה.
הכתיבהקודםהמחברלכוונותהכבוד
תקףהיותרהדוברהכתיבה,לאחרולדעתו

ולאהםקסם,הםקסם.תמידהואהםקסםלש
קלידיעלמקיששהמחברלאחרכי .מחברו
הםקסםשלהאחרונההנקודהאתהמחשב
כימוכחת,לאבהחלםהנחה,(מתוך

עת>,ללאנבגדוכברהעםאוהעיפרון
מסתייםהמתג,אתסוגרשהואולאחר
מחוורולאברורלא •חלקוונחתםתפקידו

התכווןהואאשראתכתבהואאםכלל
ברורבהחלםאךוגו').היא,(אולכתוב
הואאשראתכתבהואכימחוורובהחלם

עתה •המחברשלעונתותמהעתהכתב.
 .דברואתלשאתהםקסםשלשעתומגיעה
הספרותחוקרשלשעתוגםמגיעהועתה
אתולהעלותהםקסם,דבראתולהביןלברר
הכתב.עלהבנתו
החוקרעתתם.זמנךיקר:מחברובכן'

לאאוסומקרוניהתכווןובכן'הגיעה.
בלויים,חומריםדווקאלבחורהתכוון
אכלוסלצורך"אצילים"לאוכל·כךבנליים
כוונהומקריןמשקףהשיראושר"'"שיר

ומשולל •וחותךמובחןבאורחשכזאת
שלאבחונהולאחרשחשוב.מהוזההכחשה.
שעולהלשאלהמענהנתבעכוונה,אותה
המובלעהמחברמדועמרועוהקשר:באותו
תמםייםחומריםדווקאלבחורמבכר

קצוותשניביןציפהבמצבהמשיייטם

משימושושחוקנדושלמשל'כמו'אפשריים,
עלמוותרהםקסםמדועומרופס?חברםאו

יותר'ססגוניבמפלסאסתםיארסנל
למכנההחומר'לדלותדווקאומתחבר
משופשפתשגרהשלביותרהנמוךהמשותף

הדלות,משוררהצרצרמדועומשמימה?
מידנו?מתיהודלמשל'ולא,

בפואטיקהגןמערהמענהשלעיקרו
ברירה,איןוכאן'סומק.רונישלהעקרונית

שכברודבריםחיווייםכמהעלנחזור
שירתעלמשליקודמיםבחיבוריםהתנסחו

 3סומק.רוני

ביותר'והמודעביותרהעקרוניבאורח

הנמוךהחוליןאתמעדיפהסומקרונישירת
(בהתנסחותהממריאהחגתנופתעל-פני

הרחובצחנתאתמבכרתאלתרמנית>,מעם
שבעמקשדותבשומים.שדותניחוחעל-פני

לאמעולם,קידמוהולאהלילה,קידמוהולא
ריחמקסימום .חצירבניחוחולאהזבלבריח
בדרום·מרכזהסיטונאיבשוקהזבל

אתשסוגריםלאחרבעיקרזהוגםתל·אביב.
השיריותיוששורותבשעהגםוהבאסםות.

משיקותשהןפניםמעמידותסומקרונישל
שלאו"הגבעםרון",שללארץ·ישראל

ברקעשומעיםו"הדודאים"'שרוןשרהל'ה
המדרוןמןצדיקובמקהלתנשיפתאת

רונישלשיריואלבני.רחובשלהדרומי
כמעםעיקשתמתמדת,מגמהמפגיניםסומק

חומריםעםעצמםאתלאכלסאומר'הייתי
חומריםחולין'שלחומריםעם"אצילים"'לא

שלמשולל-הדתיותבהקשרחילוניים
חומריםשלבמובןחילונייםחומריםהמושג,
מפלסמעלנוסקיםשאינםכאלהנמוכים,
וגםהאסתטי'הרףמעלולאהעשב,

על·ידיבברכהלהתקבליכולאשרהחברתי'
החברתיתשבסקאלההשבעיםהעשירונים
השורותאתשמאכלסיםאלההישראלית,
בקונצרטהתרבותהיכלשלהראשונות

להגיעשיודעיםאלהגםשהםהעונה,פתיחת
אלהגםשהםהנכונה,לגלריההנכוןברגע

וכאשרהנכונה,במסעדההערבאתשיסגרו

סםודנםיתלהיותחייבת<שהיאהמלצרית
בחוגלפחותאוכללית,לספרותבחוג

הים""מפירותלהםתציעלפילוסופיה>
מדברת.היאמהעלידעוהםראשונה,למנה
סומקרוניכאלהעםהמתחבריםחומריםועל
לאשגםוכנראהכתב.לאוגםכותב.אינו

שלשירתוחומרילפחות.הקרובבעתיד.
חומריםעםדווקאלהתכתבבוסיםסומקרובי

לחוליןהישראלי'בלוחוהמתחברים
ולאהמיוזע,הישראלילממוצעהישראלי'

עליולכתובשאוהביםכזהמגולח,תמיד
אוהביםלאאבלפסיכולוגייםמחקרים
לאגם"אפרופו",בקפהאותולמצוא

אובראשון'שיישארהלבנה",ב"גלריה
(ואתישמהבחולון'אפילואו·ים,בבת

 ,,ועםבמלעילזהבהקשרמבסאים "ן;ל~ח"
וגם. .>.~ח .; nלא .~חשרוקה.ראשונה
שלהמתוןהדרוםעםהמתחבריםחומרים

דרךפינתאלבנירחובעםתל-אביב,
ופיח,םיח,קלופיקירותעםיפו·תל·אביב.

הזההחלודהפחהמוסכים,סככותופח
ושעושהבקיץ'·חוםכווייתשעושה

עכור'סחוב,חורףבחורף,·קורכוויית
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שהיאומוסיקהמרופשות,בשלוליותמנומר
שימיאובןזהבהשלאגזוז'שלמזיגה

ורוקשלי'עינייםשלי'כפרהתבורי'
שברחובבדיסקוטקבלילה,ר·כך' nאמתכתי
בבלי'או ,'גאביבשרמתחומרים •המסגר
כלום,להםאומריםאינםאפקח,לאבטח

לפחותהואשלהםשהצפוןחומרים
מצהלה,דרומהקילומטרארבעה·חמישה

במקומותריחוף"מעריב".צומתמקסימום

וככהיזהר:ס.אצלשכתובוכמוהנמוכים.
זה.

שלכאלותמטיותובנסיבותבסביבה
לחבורתבשכנותסומק,רונישלהפואטיקה
ועליהחתונהעוגתכאלה,חומרים

חתן·כלה,שלפלסטיקבובותמתנוססות
שלהטבעיהאלמנטשלתקןעלבאמתהיא

שלה.הביתיהמגרשסומק,רונישירת
חזוישירהואאושר","שירזאת,מבחינה

רוניפואטיקתשלהשלםבהקשרמאוד
בומסתמנתאחרונ:ישמבחינותלמרותסומק,

שלימניים""סמניםמשניים-שלושה"סטיה"
זהבענייןוהריהסומקית.האסתטיקה

פתחנו.

מטאפורותאושר"ב"שיראיןנכון'אז

המרפדותכאחת,ומפתיעותמתפייטות

אחריםרביםבשיריםרבותשיריותשורות

ביןהעימותכאןנעדרוגםסומק.רונימשל
סמורהאגרסיביותלביןמפעיםעידון

בקומפקטיות,הכרוךבכלאךומאוגרפת.
הכבושהכשיריותטקסטואלי'בחיסכון
הנוקטתבתמטיקהספורות,בשורות

המעדיפהכזומאופקת,פואטיתמדיניות

חומריםומאמצתהנמוכיםבמקומותריחוף

(במובןצפונייםלאחומרים"אצילים",לא
מכל-תל-אביבית>"צפוניות"של

ועודקו'מיישראושר""שירהאלוהבחינות
והייחודיתהמוכרתהפואטיקהעםאיך'

 .סומקרונישלכאחת
אלאפותח,רקלאהשירדבר'שללאמיתו

מצבהקצראורכולכלומטפחמפתחאף
<המספר)הדוברהאנישכן'סוריאליסטי,

עלכניצביםבת-זוגוואתעצמואתמתאר
והיטב.לב.לשיםצריךוכאןחתונה.עוגת
במפלסמתנסחאינוהדובריק.יולד

אנחנובנוסח,משהוכותבואינומטאפורי'

בובותכמובעולם,אובחיים,מונחים
מתנסחהואחתונה.עוגתעלחתן·כלה

ואינומתנסחאינוהוא •לאחדאחדשלביחס
שלהשאלה,של ,משלשלברמהכותב
אנחנוממשית:עובדהקובעהואאלאדימוי'
חתן·כלה.בובותכמועוגהעלמונחיםפשוט

לכתוב:יזהרס.שאוהבכמוושוב, •זהו
נקודה.או:זה.וככה

אסתטיתמוסכמהומסתמנתנחשפתוכאן

לפואטיקה ,ומאודטיפוסית,שהיאנוספת
אסתטיתמוסכמהאותהסומק.רונישל

במציאות,בריאליזם,האחזותעלמיוסדת
פנטסיהשלמפלסגיוסואחד'מצד

השיר ,כלומר •האחרהצדמןסוריאליסטית
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דוארתיגלועל "אושר"שיר

נאחזאמנםסומקרובישלהטיפוסי
נתונה,למציאותנצמדעכשווי'בריאליזם

תמונות,אומטאפורות,זהלצורךמאמץאך
למציאות,מצייתיםאינםאשרדימויים,או

ומצייריםהמציאותמןנחלצים ,להפךאלא
"ל~ןה ,למשלכך'ססגוניים.פנטסיהמצבי

"ואור 'ציד"כמלכודתהשחיבביתהנחפר
ברדלס.("כמו-~ת' i מ~~ ~~-ר~ [iת iלילי ryiם

("יסמין.יסמיןהממטיריםשמיםטבע">:שיר

אולימשולל,השיר
מרושש,אפילו

הלשונימהעושר
ומהצבעוניות

אשרחוורבאלית
תכופותנחנוכחים

סומקרוניבשירת

~~ריסה iJכף·:דזכוכית">:ניירעלשיר
~ל"~טו :>"הבינ"(~רףץיבלדן~לעוך:;גים
שהםרכבתפסי :>"י~ףל(~דוד"~ף,ארון
י~ה" יr..עזב:ה~לןל.~ך iJ"~~דעותשרידים

שלהבריחה"תכףנתבלוז">:("דימונה
i] ;~לברד•עלשיראו /("שועל "ראT ןהכ~~<: 

 .ובכןהרבה.ועוד •ועוד
ב"שירהסוריאליסטי·פנטסטיהמפלסנקיטת
ואינומכוונהמסולקאינואושר"

במפלסמתנסחכשהדוברמשולל-משמעות.
רוצהכנראההוא ,הסוריאליסטי·פנטסטי

כמואנחנו ,בחיינואנחנו'כך:בערךלומר
נשלטותאשרמאריונטותכמובובות,

אחריםכוחותואותםאחרים.כוחות·ידיעל
אינםאףהםאותנו:כופתיםרקאינם

כי"מונחים",התיבהכאןולכן •לנומוכרים
ואוליפסיביות,משדרת"מונחים"התיבה
חוסר-אונים.עםמתכתבתאפילו

בריאליזםבמקוםבסוריאליזםוההאחזות
רקולאגחהערעלמונחיםממש<אנחנו

שהואשדרמשגרתעוגה>עלמונחיםכאילו
אנחנוההתנסחות,אומר.חייתידחוףכמעט

כאילורקולאגח,הערעלמונחיםממש
אתלהדגישמבקשתהעוגה,עלמונחים

קטנותם,על·ידי<המוכתבתחולשתם
של"מונחים")בתיבההמסתמנתוהפסיביות

מסעימחשניחםוחולשת •·זוגוובתהדובר
כאחת,והמייאשתהנואשתתלותם,את

ללמדך:בחם.שמושליםכוחותבאותם
לסוכתחריאליססיהמסלולמןחסטיח
עלמונחיםואשה(גברחסוריאליסטיהמפלס
חתן·כלח>בובותכמוכלולותעוגת

יותראומיקרופון'שלתקןעלמתפקדת
מהמסעימגבירה,שהיאבכךרמקול'נכון'

חיותםבדברהדוברטענתאתומבליטה
כמובחםהמשחקיםלכוחותרתוקים

חתן·כלח.בבובותכמובמריונטות,
"מונחים"בתיבההמסתמנתהפסיביותובכן'

כךומתוךאותנוהניחמישהו(כלומר'
כפותיםואנחנובנושולטשהואמתחוור
מןסטיחאותהעםחיטבמתחברתלמרותו>
פשוטומונחים,<אנשיםחריאליסטיהמסלול
המחובר,ובכוחןחתונה>,עוגתעלכמשמעו,
שלילתתחושתאתמחזקותחןהמשותף,
ובת-זוגו.הדוברשלהאוניםוהעדרהחופש
כמעט,חסויחסוי'באורחמתנסחת,וכאן

<כךצעירזוגשלנישואיואירונית.אמירה
שאיןלמרותהנתון'הטקסטמןלהסיקניתן
צעירבזוגמדוברכיחותכתהתנסחותכאן

ומשלטוןמרשותחחלצותמסמניםדווקא>
שכאןאלאלעצמאות.ויציאהההורים,
וכפיתהחופששלילתעצמאות:שלהיפוכה
שהפערכךבשרירותיות.המושליםלכוחות
המציאותלביןוהרצויהצפויביןהנבעה

החופשלביןהנשאףהחופשביןומצוקתה,
בוטח.אירוניאפקטמפיקהשדוד'הנשלל'

נבעהשבובמקוםמתחילהתמידאירוניהכי
תודעה,שלרמותשתיביןשניים:ביןפער
לביןהציפיותביןהמצוי'לביןהרצויבין
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כידוע,(ה"איידון",באלהוכיוצאניפוצן'
שהעמידההדמותחיתההיוונית,בדרמה

בחוכמתה,אובכוחה,נופלתהיאכיפנים
והאירוניה,"שבשטח").מחוכמתהאומכוחה

המסד'אתומטעימהמבליטהכדרכה,
כאן:והמסד .דחיפותואתומחריפהמחדדת

הצטמקותנשאף,מחופשהתרוששות

והרצויה.הצפויההעצמאות

מציאותנתוניאותםאת"לתקוף"אפשראך
אחרת.תצפיתמנקודתאףטקסטואלית

לקראתהחלצותמבשדיםדקאינםנישואים
וההשתחררותהפרישהמשום-עצמאות

מבשדיםנישואיםומרשותם.ההודיםמשלטון
מפלס-השתעבדותאו-למסלולכניסהאף

המוחלטתמחירותונשמטהפרטחדשה:
עבדמשתשהואבכך·התלותונטולת
מוסדידיעלהמוכתבתהשיתוףלמערכת

בתקופתכמואפשר'איכבדהנישואים.

גולשפח·האשפהאתלהשאירהרווקות,
איכבד .ויותרימיםשלושהלשוליו'מעבד
כאחת,והמתוקהדחוקבעבדכמואפשר'

כאשדספורט""מבטאתבשקטלראות
או"שושלת".אתמשדריםהשניבערוץ
באמצעהשינייםמשחתשפופרתעלללחוץ
דקכידוע,וזה,ציוץ.לשמועולאדווקא,
הצהרתבקיצור:הקרחון.קצהשלהשפיץ

דקלאגמדי'לעצמהאתשהוכיחההצעמאות
החזרתאחרידקהאוהמדינה,הכרזתמאז

כשמדוברגובהמאבדתבבקו"ם,ציוד

הנישואים.במוסד

הננקטתהחתונהמטאפודתזאת,מבחינה

המתנסחהמסדאתומלבהמדרבנתבשיר'
הדוברשלהפאסיביותמסדאתבשיר:

אתמחופש,מרוששיםהיותםאתובת·זוגו'

חסוייםכוחותידיעלנשלטיםהיותם
חירותם.אתהמקפחים-מהםוחסונים

מסדמפלסועלכאלו'טקסטואליותבנסיבות
אם("גםהסכיןשלוהנפתההופעתהשכזה,
באותהלהישארהסכין/ננסהתבוא

שלדושםומשגדותמשחרדותהפרוסה")
לבתקעומדלהבהאשדכמעט,גיליוטינה

כאןוקשה .גו·זוובתהדוברצוואראת

רקעבעלנוסף,מרושםגםלהשתחרר
סיפורשלנוסףסניףבנוסחמשהומקראי.
מגיחההעקדהלסיפורהאלוזיההעקדה.
מןבהכרחולאאושר".ל"שידומהגדת
שכן'המטבח.ממדפסתאוהאחוריתהכניסה

נפחבעלתנוכחותמפגינהלשירפלישתה
שלנוכחותהומכוחמשולל·הכחשה.

מתעשתבשיר'לעקדההמקראיתהאלוזיה
הכנועקיומםשלהמסדשאתביתר

כמו •·זוגוובתהדוברשלוהמשועבד
"שניהםמשועבדים,הםיצחק,כמואברהם,

חזקלכוח )'ח :'ובראשית,כ"ב,(ור'יחדיו"
כמואברהם,כמו .למרותורתוקיםמהם,
 •הסכיןאבחתאתלדחותבכוחםאיןיצחק,

יכוליםהםהיותרלכל 4ממנה.לחמוקאו
ולא •וזהו •הפרוסה"באותה"להישארלנסות
דימוייםומרחפיםצפיםאוליוכאןעוד.

ומשרישיםהמאוששיםנוספים.אלוזיוניסטים
ונטוליכפותיםהיותםשלהרושםאת

חירותם.אתהשודדלשלטוןרתוקיםכוחות,
לשליטתהמרותקאצבעוני'למשל'כמו

המגומדברגוליאפילוואולי .בוהמושלים
בממלכתגםואגב,הענקים.בממלכת
שלוהקריירהאתהתחילגולינוהגמדים
או •תפיליןשלולאברצועות,אסורכשהוא

עצמיעל("רקרחלאצלהנמלהדימויכמו
נמלה"),כעולםעולמיידעתי/צרלספר

זדונהענקים"יד.לעריצותהמשועבדת
לאל".שמהמתבדחתובוטחת/יד

אתנמצארביקוביץדליהאצלנכון'
העשרים,"במאההבאות:השיריותהשורות

מריונטה"להיותטובויקר/כמהאפורבשחר
אבלהשלישי>.הספרבתוך:("המריונטה":

לחלוטיןאחרותשורותאףאצלהנמצא
מריונטהלחלוטיןאחרבאורחהמתארות

הבובהעלהןשורותואותן •לחלוטיןאחרת
"מדודיםהיוצעדיהכלאשרהממוכנת

זכתהסינדרלה,כמווכאשר'וקצובים",
אותההניחוהמחולות,לנשףונכנסה
לבשרירותאיזו . 5וכלביםחתוליםבחברת

חוברתתמירהעליבות
אפילווזולחמלה
עםאחתלאמתכתבת

אחכה

כאן'עלבון.ואיזההשפלה.איזומרושעת.
אינהכברחוט,עלבובהמריונטה,להיות
עניים.שמחתלאאפילוגדולה.שמחה
אפורשחדשחר'עדייןהואהשחרואפילו
שלשבור·לבאותושאומרכמואוויקר.

גרוע"כמהשמו:הורביץהושלעגנון'
וביןשיישן.כדיקםשיקום,כדיישןהאדם.

ופגעיםוייסוריםצרותלשינה,קימה
פשוט").("סיפורועלבונות"

ישכי-לפחותאולי-להיותיכולאכן'
מריונטה.כלהיותיתרונות,גםייתכןיתרון'
וחיוורת/קשורהדקהחרסינה"בובתלהיות

קלרביקוביץ>. •("המריונטה"/דבחוטים"
טרםשלויקרהאפורהזה"באורוחומר
השחרורלהיות.יכול .ייתכן .>םש<שחר"
לפחותאוהצורך'מןאומאחריות.למשל

אחדכלעמדה.לנקוטלהחליט.הציפיה,
אוליובכן:מבוטל.לאנטלהואמאלה

 •המחיראךלהיות.יכול •ייתכןיתרונות.
 •לושנישאיןוהקיפוח •המחירתמיד

ווהסכין •העלבוןעללדברושלאוההשפלה.
לחתוך.לבתק.המאיימתזאתהיאהסכין
בחתונהוהריבני·הזוג.ביןלהפרידלגדוע.
באיחוד'מדוברכךומתוךמדובר'

שובובכן'מפירו.דההפךבהתלכדות,
מחטיאה,ואינהצולפתכאן'צולפתאירוניה
לביןהצפויביןהפערמןהמופקתאירוניה
"בשטח".המתרחשלביןהנשאףביןהמצוי.

משמעותואתומשרתתשבהזואירוניהואף

ועושה •השירשלגרמית,חפיהפנימית,
כי •השירבתשתיתהמתנסחהמסרבשליחות

תשומת-הלבאתמרתקתאירוניהאותה
שיעבודשלבמצבאפילוכילעובדה

כפותיםבעקדה,כמומונחים,<בני·הזוג

האיחוד'בובמצבוחסוי>,מדבירלכוח
היחידההמעטנחמתהיאיחד'היותם

הםעלולים>לפחות(אועתידים-שנותרה
בעבורם.שנותרמעטאותואתלקפח

שלבמצבשלהם,הנשאפיםהשוליים
 •מאודעדצריםשולייםבאמתהםשיעבוד'

זהגשרוגםמאוד",צר"גשרהואעולמםכל
למעוד'ומאוד'העלול'רעוע,גשרהוא

אותםשלהפירושכמעט.רגעכללהתמוטט.
יכולתםהואלהם,שהוקצוצריםשוליים

מסכנתהסכיןאבלמאוחדים. .יחדלהיוותר
וצנומים.צריםשולייםאותםשלקיומםאת
לחץ".ומיםצרלחםבתנ"ך:שכתובכמו

שמחתאותהאפילוכיזה.לאאפילוואולי
שנותרהאביוניםנחמתאותהעניים,

אינההיאאפילודבקים,הםובהבעבורם,
היאוגםרגע,עודמבחינתם:ודאיבחזקת

המעט.מעולמםתיגרע
במפלסאףהסכיןאללהתייחסאוליאפשר

שלידועהבמידהולטעון'נוסף,מטאפורי
שלנישואים,שלבהקשרכך.בערךביטחון,

אתומסמלתמסמנתהסכיןכלולות,ליל
היה.כךפעםלפחותאוהבתולים.ביתוק
יכולהגםוסכיןחודרת.סכיןחותכת.סכין

חדירהאותהכך'ואםבעברית.זכרלהיות
המינית'ייחדותהחתאקסשלהאריחלקהיא

התאחדותהתאחדות.שלאקסגםשהוא
כךנסיקתי.וגםלומר.אפשרשיאי,במפלס
ברמהוהמפרידההגודעתשהסכין

המוכרתהמציאותברמתהקונקרטית,

במפלסמשמעותהאתמשנהוהיום·יומית,
דווקא.לאחדותחוברתהיאבוהמטאפורי'

עודלךהריועל·כן:פער.עודלךהרי
משמעותבמישורשחורשהואמהאירוניה.

 •אחרמשמעותבמישורלבןהופךאחד'
כדרכהכה,עדכדרכהושוב,וההפך.

בריתובתהיאהאירוניהמתמיד'כתמיד'

וביניהן.השיר.בשורותהמתנסחהמסרשל
ביןהמשמעות,מישורישניביןהנבעההפער

והאיחוד'ההידוקלביןוהגדיעההפירוד
בוהשיעבודאתומבליטמטעיםהזההפער

חירותםכביכולובת·זוגו:הדוברנתונים
מכוחרק<ולוחתונתםמכוחלהםמובטחת
שלהשולטתמרשותםוהיציאהההחלצות
חירותםדבר'שללאמיתואךההורים>
שלאסיריםכפותים,.היותםמכוחמקופחת

 •לחסמובכוחםשאיןסמוי'חסוי'כוח
אירוניהבתבניתמדוברלאכברובינתיים,

תבניותשלמצטברבצרוראלאבשיר'אחת
כולןאשראלוזיה>תבניות(וגםאירוניה
מעשתותהשיר'משמעותאתמשרתות

אותה.ומאשרותשבותאותה,ומאששות

גף""מסוכהקטן'כהבשירמדוברוכאשר

צרוראותומפגין'הואאותוהנפחמבחינת
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המכווץפואטיותתבניותשלמצטבר
עלמעידצנומה,כהטקסטואליתבטריטוריה
התובעיםותחכוםדחיסותבמפלסאסתטיקה
שלפרסומת ,אולי ,שמזכירמההערכה.
מכוניתשלהמכירותלקידוםפעם,

גדולה.אבלקסבה"סימקה":
האירוניהתבניותשלהצפוףהמקבץ

מעלהזה,קצרצרבשירהמצטברוהאלוזיה
בהקומות,שלסטרוקטורהמעיןהדעתלע
הבנויהלקומהכמסדמתפקדתקומהכל

השירשלהטקסטרצףזאת,מבחינהמעליה.
 ,מאונךרצףאףאלא ,אופקירצףרקאינו
שלשידהכמומעלה,כלפיהמצטבררצף

מהמגירה.מעלמגירהמעלמגירהמגירות,
 ,יותרמגובשרושםלשירומעניקשמקנה
לכשתרצה,הדוקצבירה.במצב ,יותרגבישי
מרצףכללבדרךלומצפיםאיןאשר

מילוליבמינוןזאתוכל •צקרכהטקסטואלי
דל-קלוריות ,לשונימעושרמרושש ,מינימלי

ובמחשבהבכוונה,וכאמור:מסאפוריות.

מחמתהחומרדלותסיפוחללמדך:תחילה.
לתעדהחומר.דלותאתלשקףהשאיפה
המצטייראת ,הבנליואתהבלויאתולמפות
ואוליהממוצע.הישראלישלהנמוךכממוצע

מלהלומר ,כךכדיותוך •הישראלירקלא
 ,יותראבסטרקטיתברמהשתיים,או

האדםדיוקןעל ,יותראוניברסלית
ברכייםעדשוקעתאונים,בסולתכמריונטה

עדמתיקותמקדםבעלדביק, ,לבקןבקרם
מאוד.רחוקמפנינים.רחוקהקאה.כדי

 ,לויןחנוךשלבסיפוריםוגםובמחזות,
וגםשתיים.אומלה,כךעללמצואאפרש
גםלויןחנוךאינוסומקרוניאבלשלוש.
לוקאלייותרהרבהסומקשרוניבמובן
שלמצבועלכותבויןלחנוך •ויןלמחנוך
האדם.הישראלי.האדםלאנקודה.האדם.

מגוחךגםוכאחת.ומבחילמביךמצבוזה
יותרוקלחלחלה.כדיעדוחולניכמובן.
מאשרהצפוניבקוטבקוקוסאגוזילמצוא
לוין.חנוךשלובסיפוריובמחזותיוחמלה
לא.חמלה •כןאולירחמים
שלמצבועלכותבאינוסומקרוניאבל

האדםשלמצבועלכותבסומקרוניהאדם.
גםאצלושמתנסחותלמרות ,הישראלי

בכלל.האדםמצבעלמסקנותשתיים-שלוש
כותב ,הישראליהאדםשלמצבועלרקולא
הרחובשלמצבועלגםסומק.רוני

במצבשהיאישראליותעלועוד •הישראלי
בכיווןותמידאווירה.לביןהוויהביןציפה

הקסםסוד .אביביהדרום·תל ,הדרומי
שושניםבאולמיבוראקסכמנתהבורגני
אושדה.יצחקדרךפינתהמסגרשברחוב

שמפניהכבקבוקהישראליהאושרדיוקן
סרסכמוומלמעלה,המנצח.לשולחן

השלושים,משנותלאביוניםהוליבודי
עדורודמתקתק,קרםאפיקיעלשתולות
חתןקסבות.פלסטיקבובותשתי ,להבחיל

יזראל.איןמיידהמסגר.רחובבנוסחוכלה
ריחעםשבעמקשדותאתשהמירהיזראל

עםלנצחהמסגרבשדרותחצירניחוחהזבל
על •אווירכיווניושלושההמנגלריח

השערבעמודהשחורהדולרושערעמודים.
חנוךאינוסומקרוניאבלהיומי.העיתוןשל
בנרותגםלויןחנוךשאצלבמובןגםלוין
צריךלאסומקרוניואצלחמלהתימצאלא

בגפרורים.לאאפילובנרות,חמלהלחפש
חוברתתמידהעליבותסומקרוניאצל

עםאחתלאמתכתבתאפילווזולחמלה
גבוהכל·כךורףחמלה.רחמים.לאאהבה.

אהבה.לולקרואשלאאפשרשאיקרבהשל
ואםשיש.מהזה •כךבערךכותבסומקרוני

תוכלמגדלת,זכוכיתבליואפילותתקרב,
ישומשופשףשחוקלמראהגםכילגלות
כמעטמפעימהואנושיות.הולדת.שלרגע

אהבהגםאוליסבלן,תהיהואםאומר.הייתי
דל·שומןנולד.שירובינתיים,תבוא.בוא

פרוסאיןעתירמזהפחותלאאך ,לשוני
לרקוחהיכולתהאסתטי:הקסםסודפואטי.

טקסטואלייםחומריםעםאסתטיתמורכבות
לתרגםוהיכולתיוסף.דובשלממטבחו
מרגשת,רגישה.לשירהמאובקתבנליות
אינואסתטייםגלםבחומריצנעועוד:
גםאסתטית.בשיאנותחסךבהכרחמכתיב

שכמעטאסתטית,חסונותשלבנסיבות
אפשראסתטית,סדוםמיטתעםקומיישרת

-האמירהזאת,מבחינהנפלאות.להפגין
הקולעתהאמריקאית-המימרהאו

שאתהמהכאחת:ומטעהטועהוהנודעת,

נאואל •מקבלשאתהמהבהכרחאינורואה,
עלהחתן·כלהלבובותשלום,לנותאמרו
ברחובשושנים,שבאולמיהחתונהעוגת

אתםכישדה.יצחקדרךפינתהמסגר

שימצאסומקרוניעללסמוךיכולים
שבסופולמרות,סובה.צילוםזוויתבשבילנו

יוותרלאכנראההמנצחהשולחן ,דברשל
 •שלו.השמפניהבקבוקעל

הערות

שירתעלמשליקודמיםמאמריםשניר' , 1
רוני

אחרת'.'"נוסטלגיהמזור.יאירסומק.
עמ' ,) 1987 ( 4 • 3גליוןכייא,כרךמאזניים,

המסגד,"מקסימוםמזור.יאיר ; 16 • 15

בבלייי.לאבוגדשוב.סביבותאולי,שיינקין
עמ' ,) 1993 ( 10גליוןסייז,כרך ,אמזניים

34 • 37 , 

2 , Cf W.C. Booth. The Rhetoric of 
Press, Fiction. Chicago University 

. 1961 , Chicago 
 , 1מס'העדהר' , 3

רועאתלהשעותאברהםשלבסירנותיולע , 4
הבא:במאמריעמדתיכברהעקדהגזירת

Yair Mazor. "Genesis 22: The 
ldeological Rhetoric and the 

, Psychological Composition" Biblica 
. 81-88 . vol. 67, no 1 (1986), .p.p 

הבא:בספר ,עבריבתרגום ,נכללדאמ,מד
המבנה.תבונתהצע;רה:שירתםמזור.יאיר

חדשהעבריתובסיפורתבשירהמקחרים

אוניבדסיאםים,מפעליםהמקרא.ובספרות
("סיפור 278-274עמי , 1987תל·אביב,
סרפדיי),שלאהסיפורהקעהד:

עלהבאבחיבוריבהרחבהעמדתיכךלע , 5
רביקוביץ:דליהשידת

: Yair Mazor. "Besieged Femimism 
Contradictory Poetic Trends in Dalia 
Rabikovitz's Poetry". World 

,) 1985 ( 4 Literature Today, vol.58 no 
354-359 . pp 

ניצולםיילשאלתהבא:מאמריעודר'

אלוזיוניסטייםחומדיםשלהסלקטיבי
 • 27 • 23עמ' ,) 1978 ( 2כדךראש.,בשידה",

שירתםבספרי:כונסוהמאמריםנשי

הצעירה:

 , 97 • 92 , 25 • 17עמ'המבנה,תבונת

ו ~ ~ 

li' ~ 

-rחציסומקרוני
 ~ 1ט~:;ביםי~ליאן
וייכרטרפימפולנית:

אבחנה

 ,:זרי-P~ין~~בע
 ,בלבדאנ;שהמצאתז;

- 1 • ·: 1-ז 1-

ןצ;~ס,סיבדן 9נ~ ,.r~ךא;
 •נלמדמהן.ןה~מהן.ןה~,

•• -•• -• 1 -

 ,}!~ר~ן ל~~ ,ם~~
ים, ):t ~ר~ iJ~ז.צי~רבגו
בג;;;ים~ס~רים:זרי-P~ד
ן~ים. ry ~~ םי~,~דק
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~u ,ב

t ליטוין:רנה
ומתחזקחולךהאישיהקול

בסריעקב

וטקסטיםמסות-האמיתיהכחול
ידיעות-המאוחדהקיבוץ-

אחרונות;

השם?עלמשהו
איזאקעלמסהמתוךלקוחהאמיתיהכחול
החומריםמהםכותבתאנישם ,דינסן

 ,במיוחדאליהםמתחברתשאניוהתשתיות
האנושית,החוויהשלהתשתיותואלה

ללבי:מאודשקרובהמיתולוגיההמיתוסים,
שלעובריםבהםרואהשאניחומרים
עצמםעלחוזריםשהםהאנושיהניסיון
זה •הזמןבשינויירק ,תמידנכונים ,תמיד

ואניאלי:מדברשהכיחומרשלסוג
לינכרןשבההצורהשזאתחושבת

שהוא-יחידסיפוראותרגםלהתבטא.
הוא-בספרשנמצא ,דופןיוצאקצת

של-נפרץכל·כךלאאמנםמיתוס:
לבנה.אםשלחניכה

התרבותעלהמיתוסלמשלכמו
ופנטסיה,תהיהשלמסעהאצטקית.
ספקשבטשלהוויעלהרתפקות

בדוי.ספקאמיתי,

האצטקים,שלשבנושאלומרמוכרחהאני
הםהחומריםיסודי.מארדמחקרנעשה

לסמןשחשבתיהאחתהמסהזאתאמיתיים.
היאנכתבה.היאשברהתאריךאתבסופה

וזוהי ,לכנרןמלחמתבזמןנכתבה
הזה,הרדוףהשבטעםשליהאסוציאציה

מפנירדוף,שהואמפנילמלחמותשהולך
למחרת.תזרחשהשמשנטרחלאהשוא
התרבות,שבתשתיתהזההביטחוןחוסר

אתשכילתהתרבותזאתבעוכריה.היה
מארדלינראהזהפחד.מתוךעצמה

הזאתהמלחמהשללאקטואליהמתקשר
ופרנואידית.מיותרתבעיניישנראתה

סמלשהואהמכונף,הנחשומכאן
לסמלשנכנעוהדת,האמניוות
ל"דישוןכוונתיוהאלימות.המלחמה

השם?משמעותמהשמאל",צדלנ,,

המקסיקאית,המיתולוגיהמתוךלקרחזה
עםמתוארהיהתמידהזההאלהאצטקית.

צירוףזהלרגלו.שמתחברתנרצהאיזושהי
צדשלהדישוןנקראוהואסמלים.כמהשל

שההתחלותתרבותשלסיפורזהשמאל.
שבטבהתחלההיהזהשרנות.היושלה
בעצםשהיאיסודיתתמררהבררחלה ,נרדד
אופייניבעצםזהמיושב.שבטלהיותמעבר

 ,אזאבלאנושיות:תרבויותמארדלהרבה
בהדרגה.תרבותיתתמררהאיזוחלהגם

זה·כךאחר ,קטןשבטהיהזהבהתחלה,
והואמסרים,תחוםבתרךמיושבשבטהיה

לאימפריההפךשהואוברגעוהתפשט.הלך
ואזרציה.גבדחלהוהתרחב,והתרחב,
אלוובעצםוהכיבושיםהמלחמותהתחילו

לכלותולאלשבות,שברעדומלחמרתהיו
כדיהשמש,לאלקררכןלהקריבהאויב.את

אתלהבטיח ,כלומרשרב,תזרחשהששמ
אתפינההראשוןהאל ,ואז •הביטחון

שהערכיםמכיורןהרכס,הוא •מאליו ,מקומר
שלוהערכים •יותררלוונטייםהיולאשלו
פנימית:התפתחותשלערכיםבעצםהיו
אתהמטלורגיה,אתשהמציאהאלהוא

שלאהעדיןהאלהתרבויות:אלהכתב,
לצרכיםיותרהתאיםלאהוא •צורךבוהיה
הזאת.החברהשל

קמיםשאליםהריייודעיםאנחנואבל
האנשיםשלצרכיםעל·פיונעלמים

כלהאלים.שלצרכיםעל·פיולא
זקוקחיההואנודדיהיההשבטעוד

והאמנויות.הדעתחחוכמח,לאל
אתשהכתיבההיאכשהטריטוריה

אללעצמםיצרוהאנשיםהצרכים,
עללשמירהשהתאיםאחר

הקורבנות.אתותבעהטריטוריה

שלאינטרפרטציהעושיםאנחנו •ברור
תהליכיםגםבוודאישהםתהליכים
שרנות.תרבותיותהשפעותשלהיסטוריים

אותםמביאהגםאני-פירושיםהרבהשי

שזההיאהעובדהאבלקרה.זהללמה-
אניפהרגםעצרם.ערכיםשיבריחלקרה.

לעםשקרהלמהגדולהרלוונטיותראיתי
הערכיםכלהריבארץ~פההיהודי

מארדשאלהבסימןעומדיםשלנרהרוחניים
אנחנו ,אנחנומייודעיםלאאנחנו •גדול
לאאנחנו ,שלנרהערכיםמהיודעיםלא

זהויות.המרןיש •שלנרהזהרתמהיודעים
להיסטוריהמקבילבדיוקלאשזהכמרבן
שהיהמהבחרתיאניאבל ,מקסיקושל

אסוציאטיבית,לישנקשרמה ,לימתאים
 •אותרשראיתיכפילמצבמיידית,

ישזה,מסוגשמיתוסיםסבורה,לאזא
אםרקאליהם,לחזורערךוישטעם
היום?מצבנוגבילמשהואומריםהם

שלישההתחברותאומרתאנילכןבדיוק.
המיותרת.לכנרןמלחמתרקעעלחיתה

למלחמהנגררעםמדועלהביןניסיתי
 •אחרמוצאשרםרואהולאמיותרת

נוסף:צעדעודלעשותניתןאבלכן,
שחיתה,אוטופיהאיזולקראתאולי

שגבולותקיימת,ושתמידשישנה
מימסדיםקושרת;אדמהקושרים,

בעצםהםקפואומשטרסגורים

מביאיםאחדשמצדהחברה,מכשירי

בלעדיהםשני,ומצדהרע,זא
הטוב,האלאומרת,זאתאי·אפשר.

ישובוהאמנויות,המוסרהדעת,אל
הנשגבבמובןהאנרכיהתשובכאשר

 .האידיאליבמובןהמושג.לנ,,
כשהעייפותתחולשהתמורהחושבתאני

שמאייםהזה,מהריקגדולהכל·כךתהיה
לכוחניותההתמכרותבגללעלינו

כל·כךרעביהיה •••לחומרנותלרכושנות,
האל .שללשרבומקרםאולייהיהשאז ,גדול
היהדותאתשהזינוהערכיםלאותםהזה.

גאוותהחיתהרעל·כךשנים.אלפיבמשך
שלבתקופהנמצאיםאנחנוהיוםוגדולתה.

אתרואהואנימוחלטת.התערערות
התרבות:שטחיבכלהאלההתהליכים

מארדהרבהיששפע,ישאחדמצד ,כביכול
עצרם.ונוהרתוהוישלמעשהאבלמהכול.

24 
 183גויון



טעמים,ערכים,במובןונוחוותהו

גדוליםחשגיםישחריחשגים?
הפרוזה,בתחוםגמח,רולךאתן .מאור
נופלתשלנושהתקופהחושבלאאני

לנויש .וההפךקורמות.תמקופות
שחםטובח,פרוזהכותביהיום,

מעטים.לאבהחלט
אמניםכמהשיששהעובדהחושבתלאאני

ישאםעשירה.תרבותעלמעידהטובים
שישאומרלאזהטובים,אמניםחמישה
אליטהשישאומרזהגדולה.תרבות
אבלומוכשרים.פוריםאמניםשלמסוימת

שלהרוחניהמראהכללעלמדברתאני
כבראםעצום.בלבולכאןוישהזה,העם

שבעברחושבתאניספרות,עלמדברים
אוטכנית,שמבחינהספרותאוליחיתה
ספרותחיתהלא ,אוניברסלימרהבקנה
השפעתהאבלהיום,כמוטובהאוגדולה
שהיוםלינדמהגדולה.יותרחיתה

היאשולית,מאודהספרותשלהשפעתה
איננההספרותאבל •בידורבגדרנמצאת

הרבהעודישנםבתרבות.היחידהגורם

התרבותשהיוםחושבתואנידברים,

וולגריזציה,ישהמונית.לתרבותהופכת
מצדהתקשורת,אמצעיהשפעתבגלל
שמבחינה ,הספרביתהשפעתובגללאחד:

וגםאפסית,כמעטהיאחינוכית,

ההורים.שלבמעמדםגדולההתדרדרות
גםובוהו.תוהוהרגשתאבלמכל,הכוליש

אתממלאהאיננההרוחניתהאליטה
שהיאזההיוםשקורהמהלהפך.תפקידה.
מוסרית.מבחינהבמערומיה,מתגלה

מתכוונת?אתלמה
איןהתרבותי.בתחוםרוחניתמנהיגותאין

אקדמיה.אנשיישנםגדולים.מבקרים
אתקובעיםהםהטובשבמקרהחוקרים,

אינםהםאבלשיוצאים.טקסטיםשלהרמה
מעברלומרמהלהםאיןרוחניים.מנהיגים
פחותאויותרזהאםספרים,לביקורת

המשכילהציבורשלפחותאנשים,איןטוב.
אנולמשל,עיניו.אתאליהםנושאבאמת,

אמירהאיזושהיחיתהשפעםיודעים

רבשיקףשלהםהמראהלספרות.למוספים
בכלאינטלקטואליםיוצריםמוחותשלשיח

שם.התפרסםשבמיטבהמיטבהתחומים.

עםטובהליחצ"נותביטויבעצםזההיום,
כביכולאירועיםשלשלמהסידרה

דיביקורותשלושושתייםספרותיים,
מכיווןבאהההכוונהספרים.עלמשמימות

מקוםיתפוסמהשקובעיםהמאה,בעלי
קשורת.חתבאמצעי

מסוימת.הנחהלךאציעאניאולי
אתוקשרתתרבותית,גרתמנחיהזכרת

איןאולימבקרים.לנושאיןלכךהז
אקדמיהלנושישמשוםמבקריםלנו

חוקריםחרבהלנווישמפותחת,מארו
כמושהיאבלשוןמחקריםשכותבים
מתמקדתשלחםוהביקורתביקור,ת

מבחינהאותםשמענייניםבנושאים

נבחרות.היצירותמחקרית.אקדמי,ת

לפידווקאולאאקדמייםצרכיםלפי
יותרמהעלכלומר,רמתן.אועניינן

ומה tמחקרלערוךומשתלםנוח
החוקרשלהכלליבמחקרמשתלב
למסאי,מקוםעוראיןואולי,המסוים.

אוליואתונעלמת,חולבתחמסהולכן
מסות.שכותבותהאחרונותאחת

"המוהיקניזאתבכלשאנימקווהאני
אניבעקבותי.יבואואוליהראשון",

יצרההאקדמיה •ישןדיסיפורשזהחושבת

בתחומיכמוגרעינית,שפהלעצמה
מאמרלקרואהיוםיכולהלאאניהמחקר.
הקוואנטים,בתורתשעוסקמישלמחקרי
שהוא ,ספרלקרואלייצא ,למשל ,אבל

שהוציאה ,למשוררמדעאישביןדיאלוג
הדיוןהאמריקאיות:האוניברסיטאותאחת

בשפהשנעשההקוואנטים,בתורתהוא

אנשיםשנייכוליםשבהכזאת,אנושית
לשוחח. ,לחלוטיןשונותמדיסציפלינות

אדםבניבשפתולהביןלקרואיכולהואני
באקדמיה,שקרהמהאבל .מדוברמהעל

בשפתווהסתגרהלךשהמחקר ,אצלנו
לצרכיםמאודנוחהאולישהיאהמיוחדת,
משמימהמאודהיאאבלמדעיים,מחקריים

הממוצע.לקוראקומוניקטיביתובלתי
אלפוניםאינםהמחקרייםהמאמריםבצעם,
להםיש ,בוענייןלהםאיןהממוצע,הקורא
שלתפקידהלאזהשלהם.פנימיעניין

חיתה ,ומתמידמאזביקורת,ביקורת.

ביןלתווךשלה,התפקידהיהזה .מתווך
התרבות,שלתחוםבכלהיוצרלבין ,האמן
הואוהמיוחדמקצועי.הבלתיהקהללבין
איננהשהיאבשפההזהלקהללהגיעלדעת
נעלםהזההדברח"ן.יודעישלשפתם
ביןתהוםנוצרה •לחלוטיןאצלנו

לביןבאקדמיה,שיושביםהמקצוענים
איזושהישרוציםשקוראים,האנשים

שנוצרמהביןתיווךאיזשהוהכוונה,

צריכהוהיאהתעסקה,האקדמיהכי ,עכשיו
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לעסוקרוצההיאואם .בעבדלעסוק,
אלהשפהאתלמצואצריכההיאבהווה,

שלה.הקוראים

למעןתשחזריהספר.אלנחזוראנחנו
הדג.שירישניאתהקורא

שידי"שניאולערכים""חינוךעלזה
עשר,מגילבעדךבארץ,שאנימאזדגים".

תמידלאלערכים.חינוךעלשומעתאני
עםבדודפחותנהיהוזה ,הדברמההבנתי

ואיךלערכיםלחנךאומדתזאתמההשנים:
הרבהכל·כךשבהבארץזה.אתעושים

גדולמשבדישערכים,עלמדברים
ובעצםזה.אתלהביןאיךאזבערכים,

עלכתבתיוהיתוליתקלילהדיבצודה
שניעל·פילערכים,לחינוךגישותשתי

הסימפוניהמתוךשידהוא ,האחדשירים.

שם ,הנערשלהפלאחלילעל ,מאהלושל
אנסוניוסשלהמפורסמתהדרשהמופיעה

לכנסיהשבאהידוע,הדרשןמפדובה,
שהקשיבולדגים,לדרושהלךולכןריקה,
אחדכלדגים.שלטבעםזהכיפה,פעורי
 ,לסודוחזראחדכלאבל ,בדרכוהתפעל

אלו ,לחודהדגים ,לחודהדרשה •טבעולפי
זההשני,הסוגהיסב.מוכרותחייםעובדות

 ,קדוללואיסשלהאנגליםהדגיםשלהסוג
מהמשוםהנונסנס,<משודדילדגים.מומחה

יששםבדגים:>מאודהרבהמתעסקים

הואאיךמתארומפסיהמפסידרישה.

רוצההואמהכתובלאלדגים.צושולח
משהו.עליהםמצווהשהואכתובאבלמהם,
ידועלאלשמוע.מסרביםהקטניםהדגים
ידועשלאמכיווןלשמוע,מסרביםהםלמה
בכוחמנסהשהואבדודהדרשה.תוכןמה

הדלת,אתסוגדיםהםעמדה.איזולכפות
ונרדמים.משכבםעלעולים
 .חינוךשלתפיסותשתיכאןישבעצם
על·ידיוהאחתדרשהעל·ידיהאחת,
אחתכלמצליחות,אינןשתיהןדרישה:

מכיוון ,הראשוןבמקדהשלה.מסיבותיה
מרשימים,מאודהםבומבסטייםשערכים

רלוונטייםהםכמההשאלה,נשאלת
ניתןבכללזהואםבני·אדםשללטבעם
בהשהתרבותיודעים,אנחנוליישום.

מופלאהתרבותחיתההזה,הלידנכתב
אתמקרבהשהוציאהמאוד,וגדולה

מוסדית:מבחינהביותרהאיומההשטניות

לאמשהו .לחודומעשיםלחודשדרשותכך
הזאת.בשיטהבדער

וברשוםחינוכי,תבשיטהבכללאולי
שלבסופויזהר,ס'אוליעובו,לא

לחנך.צריךשלאבטענתו,צודקובר,
יכולשהואמהלקבלצריךהאום
ושיתחנך.לקלוט,
הכתיבה.ברקעחיתהיזהרשתפיסתכמובן

 ,משהושםאומדהואפשוט.כל·כךלאזה
בדובם: ,יקבלובוודאיהיוםשלשהמחנכים

פונקציהלהיותצדיךהחינוךשלשהעניין

וראשונהובראשבה.שמדוברהאישיותשל
הצעידהאדםמהולהיות:צריכההשאלה
לו?מתאיםמהלו?סובמהבו?שמדובר

להיותצריכהוההכוונהרוצה?הואמה
ולא ,שלולאישיותשמתאיםלמהבהתאם
מכידהלאואני .לושמחוצהלמהבהתאם

אחרת.דדך

משלך""חזרעלההערותשתיבין
עליפהקטעישנווולף,וירג'יניה ,.uל

טקסולבסוףלורקה,של"ירמה"
"תרומה"מעיןזוהיאם.שלחניכה
הפמיניסטית?למחלקהשלך

מניחהשאני ,נשיחייםבסיוןסיכוםזה

אוכאלהפמיניסטייםבזרמיםישתלבשהוא
ואני ,קרחוןשלקצהואפסזהאחדים.
אחדיםדבריםלגביהכיווןיהיהשזהמקווה
חוויהשלסיכוםזהאעשה.אואכתובשאני

שקשורה ,מאודאישיתנשית,אנושית,

ביד:עסעםתמידשהם ,שליבעיסוקים
והעיסוקהתרגומיהעיסוק

"ידמה"'את'להביןהיצידתי·כתיבתי:
ישכאשדתדגום,שלחוויהכדיתוךנכתב

לביןהחייםביןאינסדקציההזמןכל
הזאת,הספציפיתהיצירהשלהתרגום
החייםלחוויותוגםלנפשיקרובהשהיא
הגדולהמחזהגםשזהחושבתאנישלי;

ביותר.החידתיגםכתב,שלרוקהביותר
דדךגםזוכילומדשלידדךחיתהוזאת
דדךחיהמאודמאודאני .שליהחיים

בחייםמשתלביםאצליוטקסטיםסקססים:
מהחייםניזונהשלהםהפרשנותוגםעצמם
שמגדלתאשהשלחוויהיששםשלי.

שלה,האימהותעםשלהוהיחסיםילדים,
דקלאשזהוכמובןזה:שלהמשמעותמה

איךשלה.הנשיותמושגכלאלאהאימהות,
שהיאשזהחושבתואניכיסוי.לידיבאהוא

עלדבריםלומדכדי ,מתווךלסקססנזקקת
לומדלתיווךנזקקתהיאטיפוסי.זהעצמה,

שלה.החייםדרכיבכלעצמהאת

לטקסטיםזקוקהליטויןרנהםג
עצמה.עללומרכדימותוכים
הסיבות,אחתשזאתחושבתאניבהחלט.

בתחוםמצטיינותנשיםהרבהשישאגב,

וזהמישהו.דדךהבעהשלבתחוםהתרגום.
ופחות:פחותכבדהיום,יומין.עתיקהדגל
עצמןאתשמבטאותנשיםהרבהישהיום

ביניים.לדודשייכתעודאני ,ישירבאופן

דורךבנותיוצרותמאודהרבהשי

לי),(ואפילולךשקדמודורותואפילו
לשיאים.שהגיע

כרגע,האמנותיתהרמהעלמדברתלאאני
שהןמהשלהתכניםאותיייןמעבאלא

לעצמןהרשוהןמהבבקשה,תבדוקכיסאו.

כמוגאוןלוקחאתהאםואפילולבטא.
אחתבפירוש,שהיאוולף,וידג'יניה
על·ידישנכתבההספרותבתחוםהפסגות

העברית,בספרות ,דעתילעניותנשים:
נחבאעמליהאולישלה,בדמהמישהיאין

אבלובהסתייגות;שלה,בשיאים ,כומרן
וידג'יניהמהותדאהתבדוקכזה.אדםאין

בעיותואיזהלהביע,לעצמהמרשהוולף
התחוםכלאת ,למשללהביע,להיש

חושבת,אניהזה,בענייןשלה.היצרי
דרךפריצתהיא ,אצלנו ,ולךושיונה

ליונהאשהקדמהלאראשונה.ממדרגה
אתכוסהכל·כךבצורהשהביעהוולך
לצעמהוהרשתהאשה.שחווההיצריםקשת

מותרמהשלמוסכמותהרבהעללערער
אתלהביעלהמותרואיך ,לומרלאשה
להמותרמליםאוצרובאיזהעצמה,

משוררת,לדוגמהתיקחאםלהשתמש.
דליה-ואוהבתמעריכהמאודשאני

מאודזההאיפוק, ,העידון-רביקוביץ

היאהיצרי.לתחוםשנוגעמהבכלשמרני
אפילולההיולעצמה.מרשהלא

צריכהאשהלאיךבאשרהתבטאויות
להתבטא.

לומראולי,נמהראוקלקצתלאהז
ומאידך,פסול?זהנשיםאצלשאיפוק
וולך,יונהלגבימוגזםלאזההאם

נגררתהגדוליםבשיריםשדווקא
לעומתעצמה,שלהמליםאחרי

והמאופקיםיותרהקטניםהשירים

אבלבוטה,פחותהיאשםשלה,יותר
משוררת?יורת

אניאמנותית.רמהעלמדבריםלאאנחנו
המליםבאוצרלבחורהחירותעלמדברת
הנאמנהבצורהשמכסאההסגנוניתובדמה

האשה,שלהאמיתייםהדגשותאתביותר
-לא-שאומרתאוסוריסהאיזושהיבלי
יפהלא-ככהתגידשאשהמקובללא

מעצמי.זהאתמכידהואני-ככהלהגיד
שניםוהרבה ,שמדנימאודמביתבאתיאני

לבטא.לצעמיהרשיתישלאמליםהיו

היום.םג

פחות.הרבה

הואסקססים.דדךנכתבעדייןהזההספר

מעריצהמאודאניאבלעקיף:ספרעדיין
האלה.בדבריםלהתחשבלאהחירותאת

מצאתיזהאתצעמך.אלקרוביותרלהיות
הגדרתשלבנושאגםוולך.יונהאצל

מצססתשאניאחדשירגםלהישהזהות.
לשרתשלהזהבענייןנוגעשבדיוק ,אותו
הצייתניתהילדהלהיותכולם,את

אושהחברההתפקידיםאתשממלאה
כלנגדמתמרדתהיאלה.הועידוהמסורת

שלהתפיסהנגדמתמרדתגםהיאזה.
שרהשלהקצףעליהויצאמינית.זהות

אניאבל ,הכיסויגסותבגללמסוימת,
שםנאמדו ,ביושרנסתכלשאםחושבת
מסוימות,בחוויותבוגדת,שאשהדברים

היאאותם.לומדיכולהוהיאאותם,מכידה
שלהוהמתריסההדווקאיתבצורהבחדה
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קדושהשלקיצוניהכיבסמללהשתמש
 •התפילין-אותולנפץכדייהודית

לראשונהפורסםשהשיריודעתזא
היובמערכתואפילו ," 77ב"עיותן
השיר.אתלפרסםאםויכוחים
שאנימה ••נג.דהטיעוניםהיומהמעניין

שלה,השיריםממיטבלאשזהלומד'רוצה
לשבורכדימאוד'הקצינההיאבואבל

איזשהועשתההיאזאת,מבחינהמוסכמה.

זוכרתלאאניכיאחריה,לבאיםשידות
אוסופדותנשיםלפניה,אושבזמנה

אניהיוםכזאת.בצודההתבטאומשודדות

וזהבלום,קססלאורלישלספדפותחת
מה •לדבראפשרשכךמאליו'מובןכאילו
יונהאצלגםוהיהבמיוחד'כאןשנוסף
אניאותי.משמחוזהההומור.זהוולך,

יותרלכתובצריכותשנשיםחושבת
והצדמתפייסות.תמידהןאיכשהו •בהומור

 •ניסוילידיפחותבאהזה

מדיוםמהוגרם.בתרקצתיגעב

המתרגם?!

בכמהכאןמשחקתאניכמדיום.המתרגם

בהחלטאניאבלהמלה.שלמשמעויות
כגוףמדיוםשלהעתיקלמושגמתכוונת
מזמןאואחדמעולםמשהועובדשדרכו
שהדנהנכוןשזהחושבתאניכיאחד'

לאשהםזהבמובןמדיומים,הםמשודדים
עובדמשהועצמם.אתמבסאיםממש

ומשודדים .ככלילומשמשיםשהםדדכם,
הואהזההמשהוזה.אתיודעיםגדולים

ענייןזהמסורתי'ענייןזהתרבותי'עניין

זהשדרכונוחכליוהםבלשון:שהוטמע
מזה.יותרזההאיש,לאזה •עובד

לקרוארגילהייתיאניאבלברור.זה
-הואזה .המשוררשלעולמו-לזה
 .משוררשהואזבמן

שונים:זמניםלושישהעניין.בדיוקזהכן.
מאודהדנהמטמיעהזהשהאדםבדוד

נמצאיםשהם-ממנוגדוליםשהםדברים
הםאותם,שמעשהוא-הלשון'בתוך

שהואהלשון'שלבצלילאפילונמצאים
חישהואהמקוםעםהתרבותעםאותםינק

חיתהתמידודקהלשלהדוגמה •בו
ספרד'שלהנודדיםהזמריםהקנסאודים,

המדיוםשלההתגלמותאתדאההואשבהם
הגדולים"הפרשניםלזה:קראהואשמבאט.

שהיורגילים,אנשיםהםהעם".נפשלש
היופעמים(הדנהבהשראהשדים

אופן'בכלמסוממים).אולימשתכרים,
בצודהשדיםהםההשראה,עליהםשכשנחה

נפשותמתרדמהמעודדתכאילושהיא
מעבידיםהםאינם.שכבדעולמותמתרת,
להםמעבדשהואמהם,גדולמשהר •משהר
נוחליהיההזההדימוידדכם.עובדוהוא

למתרגם.
אםטובמספיקיהיהלאהמתרגם

מדויק?באופןהטקסטאתיעביר

שונה.זהבשירהבפרוזה,בעיקר

עלזאתבמסהדיברתיבעיקראניסוב.
בעיקרעצמיאתדואהואניקלאסיקה.
אתשתידגמתילמרותשידה.כמתרגמת

 •משודדהואשליפוקנדאבלפוקנד'
ענייןלאזהקלאסיקה,בתרגוםכשמדובר

אתהכיטקסט.שלמשמעותלהעבידשל
שנים.מאותשלפערמעביד

באמצעותטקסטלתרגםמתכווןאני
המיתרגמת.בלשוןמתאימותמקבילות

אינןהמתאימותהמקבילותכזה.דבראין
כשאתהאותן'להמציאצדיךאתהנמצאות.

מאותשלמבסלי'פערשישבחשבוןלוקח
באפקטכשמדוברובראשונהבראשבשנים:

נותנתואני •שידשלאפקטאושודהשל
שלסונטותשלתדגום-דוגמאות
מודעלהיותצדיךכשאתהשקספיד:
נאמד'אםאז •בזמנוהטקסטשללאפקט
אתהיופי'שלתחושהליצורהואהאפקט

אתהשזה.כמוזהאתלהעבידיכוללא
עמוקהטרנספורמציהאיזולעשותחייב
היופישלשהאפקטכדיבלשון'מאוד
עשיתלאאם •זמנךבןהקוראעליעבוד
ה"מדיומיססית",הזאתהטרנספורמציהאת

מקושטסוס-גםתתוכלום.עשיתלא
אח.דלאףיזיזלאזההיוםוכר',בפנינים

המקבילההדרךאתלמצואצדיךאתה
זהתרבות,לתרגםזהזה.אתלעשות
מושגיםלתרגםזהזמן,דוחלתרגם

בןהצופהאולקוראיופישלאסתטיים
זמנך.

שלונסקישלהאן~ין~יםלמשל
שולוחוב.של"'בקוזאקידנ

עובדיםהאלהשהאדמיזמיםחושבתלאאני
היום.

יכולאבלמצוין'מתרגםהיהשלונסקי
מאחדמסויםידבקוצרנתקלשהואלהיות

אזואוליחיה,מספיקחיתהלאשהשפה
חשבשהואבדדךאותושידתההארמית

אניאבלשולוחוב.אתלהעבידשנכון
מתוךשלוהארמיתאתמכידהלמשל'
מצחיק.מאודהיוםנשמעוזהבאבל'

חושב.אנילזההתכווןהוא
מהסיבותלאאבלצוחקים,שלונסקיז
לתחושהרלוונטילאזההנכונות.
להזכיררוצהאניוכאןהיום.שלהלשונית

שכדאישבתאי'אהדןשלחשובמאמר
לפחותמתרגם,כלשלפיועלשגורשיהיה
המאמרשםתיאסדון:ושלקלאסיקהשל
מפתחהואושםהלשון"'שלהזמינותייעל
שישאדםכלארתהשמכידמעניינתתזה
ובתרגוםלתיאסדוןבתרגוםניסיוןלר

כשאנחנוגדולהאשליהשישקלאסיקה:
במילוניםשנמצאמהשכלחושבים
היוםשמשתמשגםמתרלזמיןחראהעבריים

זמינותאינןשכברמליםישנןבמלים.
היום,שלולצופהלקורארלוונטיותואינן

 .שלנומהחייםחלקלאכברהן

מאליו?מובןלאהז
מתרגמיםשישנםמכיווןמאליו'מובןלאזה

קוראיםאנחנוכאילומתרגמיםשעדיין
שירהשמתרגמיםאנשיםישנםמילון.
מילוןעםשנשבלכךנועדהשהיאכאילו
שהואהמליםשלהמשמעותאתונחפש
שפהשלתחושהלושאיןמיזהומתרגם.

כיהצדקה,לזהחיתהפעםאזחיה:
חיה.מספיקשפההיתלאעדייןהעברית

שלטקסטיםהרחוקהברוסיהכשתדגמואו,
גבורהמעשההיהשזהלעברית,יוונית

להביןהיהאפשרהיססודי·תדבותי'
היום,אבלחיות,שאינןבמליםשמשתמשים
זהבמילון'דקשקיימותבמליםלהשתמש

אפשרי.בלתי

הרימקומי?הומורעלמתגבריםאיך
והואהסביבה,מתוךצומחהומור

סביבתיותקונוטציותמיניבכלקשור
לשפה.שייכותלאכללשבדרך

בעיותמכללאחתבעיהזו .נכון
צדיךתרגום.איןלפעמיםהלוקאליזמים.

אתיוצראודומהמשהולהמציאלהמציא.
המתרגם,שלהיצירתיהחלקזההאפקט.

מתוךבהחלטזהאתלתתצדיךוהוא
לתתמקוםישלפעמים,כיאםסביבתו'

גםמתרהשעליוהדקהחבלוזהו .זדמשהו
התחומים.בכלהולך

השיחהאתשנסייםמציעאני

חבללאהאם-השאלהעלבתשובה
שניםהרבהכל·כךלהתכסות
אחרים?שלבטקסטים

אענהואנימרכזיתכל·כךשאלהזאת
פסיכולוגי,כלקודםתהליך,זהבקיצור.
הענייןקודם,אותוהזכרתיכבדפנימי'

זהעלישאחדים.דדךהלחיותשלהזה
הטוב":"הטפיל-הומוריסטיתמסהבספר
ולומדלהסתייגמוכרחהאניכיאם

וטקסטיםספרות,בתוךחיהשספרות

לאאחרת,אוכךמטקסטים.ניזונים
הקולאםהיא,השאלהמזה.נשתחרר
משתמשכשהואגםבדערשליהאישי

ומתחזק.הולךשהואמקווהואניבטקסטים.

חמיקה.לאזאת
יותרלעבודחושבתבהחלטאנילא.

לעבודצריכההייתידקמקורית.לכתיבה
גרפיהמהנירחלקשהםקשיםתהליכים
שלי.הנפשיתהאישית

1
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התחלות?שי
ספד.כבדיש

רבה.ותדה
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ברטוביהודית

אקי' Qבנגאנולדגורואישיאזואו · ..... ; •.

משפחתועם • 1954בשנת ,יפאן--
'.• •' 

שש,בןבהיותולבריטניההיגר •..
והגבוה.התיכוןהיסודי'חינוכו'כליההובה

אנגלית.וכותבבלונדוןחיהואכיום
הראשון'וספרוצעיר'אישהואגורואישי

 (A Pale View ojחיוור",גבעות"נוף
Hills < 28בןכשהיה ,ן-952באורראה 

מבקרי·הספרותהכתירוהואזכברבלבד.
הטוביםהספריםמעשרתכ"אחדבבריטניה,

עםלובאפרסומועיקראךהשנה".של
העולםשל"אמןהנובלות,שתישלפרסומן
 , An Artist of the Floating World> <הצף"
 The <היום«ו«שארית , 1986בשנת

Remains of the D a y < 989בשנת t • 
הספרותייםבפרסיםזיכוהואלהספרים

ו sל·ותורגמובבריטניהביותרהיוקרתיים
מעולהלסרטהיהגםהיום""שאריתשפות.

מהתומפסון),ואמההופקינסאבחוני<עם

סופרבכתביוהמקוריהמחדשהמיוחד'

יפאני?ממוצאזהאנגלי
בנושאיםעוסקהואהכול'ולפניכלקודם

וכואביםקונטרוברסלייםקשים,ובמסרים
שקטה,סיפרבדרךכןועושהביותר'

ופוליטייםפסיכולוגייםבניואנסיםמעודנת,
מרוכזתהמעטהבלשוןהדקים,מןדקים

עלהיוםמדבריםהרבהלהפליא.וחסכונית
תכופותאךהשונות,באמנויותמינומליזם

אנדרסןשלבאגדהילדכאותומרגישאתה
יך.ר;םז""המלך-
להתרגש,ממהואיןלראותמהאיןכי-

עללצחוקאולבכותאםיודעואינך
אתיבינוומומחיםח"ןיודעירקכיהאומרים

שלפניך,האמנותמעשהשלגדולתוכל
ליהמזכירהרזה","הלשוןאופנתגםכך

בשםהידועה-·הנפשמחלתאתלפעמים
להיותשהחליטונערותאותןאנורקסיה.
כלעל·פיו'האופנהצועל·פייפהפיות

מרזותוהןרזה,להיותצריכהנערה
לשוןנשמתן.אתנופחותשהןעדוהולכות

ולאאסוציאציותלא~לוסיות,לאבהשאין
שמפשיטיםלשוןהשונים,לרבדיההדים
אתלההמקנהזואידיומטיקה,מכלאותה
הריהי-הלשונותביןהמיוחדתזהותה

מתה.לשוןבבחינת
שלו,הטקסטיםאישיגורו.שלמקרהוזהלא

המעטהבלשוןכתוביםתוכנם,מבחינת
) Understatement < ,מבחינהאךובחסכנות

ניואנסיםרבתלשון'זוהי-לשונית
אחתגםזומעולה.אנגליתואידיומטיקה

מאבדיםהעברישבתרגוםלכך'הסיבות
וייחודם.מיופייםהרבהאישיגורושלספריו
שללכתיבתונוספתייחודיתתכונה
כלעל .שלוהסי~רדרךהיאגורואישי

כלנינוחות.כמעטשקט,איזהשורהסיפוריו
נשים,ביןגבריםביןבסיפוריו'הדוברים

מגיעיםאינםמגדרם,יוצאיםאינםלעולם
שהםכשהמציאותגםויכוחאומריבהלידי

האםאלה.בכלתכופותמלאהבהפועלים
נאיביים,אישיגורושלסיפוריוגיבורי

הםמציאותבאיזויודעיםאינםטיפשים,

שהםאוהמציאות,מןמתעלמיםחיים,
שלהםההווהואתעברםאתמקבלים
משאירהקוראיםלנומאליהם.כמובנים
נוסףמאפיין .ולהעריךלשפוטהמחבר

בסיפורהרביםהפעריםהםאלהלסיפורים
רצהכאילוהפתוחים.והסיומיםהעלילה
היצירהבמעשההקוראאתלשתףהמחבר
למלאדרורחייוולנסיוןלדמיונוולתת

פרטיםהרבהגיבוריו'בחייולהשלים
בבחינתהםאף·כיהסיפור'מןהמתבקשים

בו.מצוייםואינםנעלמים
היאאישיגורושלנוספתייחודיתתכונה
גיבוריו'לנפשותלהיכנסהמפליאהיכולתו
וגםאמוציונליתגםולהתנהג,לחיותלדבר'

דמותםאתהתואמתבצורהאינטלקטואלית,
שמייצגןלעתיםשוכחשהקוראכךכדיעד
כשהגיבורגםזאתעושההוא .הסופרהוא

כשזהוגםאשה,כשהואגםזקן'אישהוא

מזדקן.אנגלי > Butler <רב·משרתים
כאישיגורוצעיראישמצליחאיךמפליא
דמויותשלעיניהןדרךהעולםאתלראות

החברתין fוברקבגילןמגוונותכה
והתרבותי,

סדרלפיאישיגורושללסיפוריובאשר
הדוברתחיוור",גבעותב"נוףהופעתם:

איששלאלמנתויפאנית,אשההיאבסיפור
כפריבביתלבדההמתגוררתאנגלי'

בתהאתימיםלמספרומארחתבאנגליה
מלונדון'אליההבאהלאנגלי>,(מנישואיה

 •חברעםבהמתגוררתשהיא
והנוףהביתכןאםהיאהסיפורמסגרת

שיחותובתה,האםביןהשיחות .האנגלי
הבתשלהתאבדותהעלבעיקרהסובבות
האשהשלהראשוניםנישואיהפריהאחרת,
בשיחותכברעצמה.ביפאןליפאני

שלכדרכו-במרומזעוליםהראשונות
הבתשלהאחד'קונפליקטים:שני-המחבר

כנראההסתגלהשלא ';ק:א Kהיפאנית
ולהוויההזרהאנגלילאבמעודה

היאהזרה.הארץשל·חברתיתהתרבותית
אחרתלעירעוקרתהבית,אתעוזבת

הקונפליקטלחייה.קץשמהושםבאנגליה
שלוהחייםהעולםתפיסתביןהואהשני
הנוגעבכלביסודהשמרניתשהיאהאם,

ניק;'הבתשלזולביןולנישואים,למשפחה
מכלמשוחררת·עולםתפיסתעל·פיהחיה

נאזיןאםבסביבתה.הצעיריםכדרךמסגרת,

חצויהעצמההיאגםכינשמעלבת,היסב
רקזוהיאךהעולמות.שניביןבתוכה
מתרחשהמכריע,ברובוהסיפור.מסגרת

המספרת,שלבזכרונותיהביפאן'הסיפור
ביפאןצעירותהשלהקונפליקטיםבעולם
אנואתהיחדהשגיח.העולםמלחמתשלאחר
המלקקת~גסאקי'ברימפרלאחדחוזרים
האטום.~צצתלאחרפצעיהאתעדיין

--מאחרינוהיוביותרהגרועים"הימים
היולפנים,שתרחשמהאחריבנגסאקי'אבל
חיתהבעולםוהקלה,שקטשלימיםאלה

עלהנאמרכלזהשינוי",שלהרגשה
למשפחתה,קרהמהיודעיםאנואיןהזוועות.
אנוובסיפורהבהפצצה,כנראהשנספתה

לאיש,נשואהצעירהכאשהאותהמוצאים
אתאסףשכנראהאדם,שלבנושהוא

שניםכמהולאחרלביתוהילדה·הנערה
לבנו.השיאה
עצמהעלמקבלתוהיאהרה,הצעירההאשה
כאשהותפקידהמקומהאתעהבחבב

שהיהחותנה,המסורתית.היפאניתבמשפחה

שלפניביפאןספרביתומנהלמחנך
מסוגלאינוהמלחמה,ובשנותהמלחמה

בחברההמתחולליםהשינוייםאתלהבין
אתהמשמעת,חוסראת-לאחריההיפאנית

המשטרעלהביקורתואתהביטויחופש
הדמותאתמאודמזכירהזודמותו •הקיסרי

'א'מןגורו'אישישלהשניבספרוהראשית
לאשהאלטר·אג;כמין ,"הצףהעולםשל

המספרתשלחברתהמצטיירתזו'צעירה
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אםצעירה,אשהזוהיבנגסאקי.קיץבאותו

מלחמה,אלמנתעשר'אותשעבתלילדה
המסורותאתלפרקדרךבכלהנאבקת

פתטיבמאבקלאשה.ביחסןהיפאניות
מתוךאמריקני'בחיילנאחזתהיאומייאש
סביבההמתרחשמכלאותהשיוציאתקווה
לאמריקה.אותהויביא

האשהאיןבזכרונותיהשכן-לנוברורלא
אתעצמההיאפרצהכיצדאף·פעםמעלה

לאנגלי'נישאההיפאניים,החייםמסגרות
אנולאנגליה.והיגרהמולדתהאתעמועזבה

היפאני'לבעלהשילדהבתה,כירק,יודעים
ולקחהמבעלה,נפרדהכאשרשבעבתחיתה
כךהאנגלי.בעלהאחריבלכתהעמהאותה
עליושנאבקהמהאתבעצםמימשההיא

בנגסאקי'קיץבאותוהאומללהחברתה
מימושזההיההאםאךבזכרונותיה.העולה
התאבדההיפאניתהבתהרימלא?צעמי

בהשרדלאהאנגליהאבמןוהבתבאנגליה,
והנההאם.שלהיפאניותמןדברוחצידבר

הספר:שלסופולקראתדו·שיחשלדוגמה
אמא?" ,יפאןעלהרבהחושבת"את

זכרונות,"ספרלי"יש ...שכן"מניחה"אני

הנמלמראהזהו ...הבוקרלךשנתתי"הלוח

יוםלשםשעשינובטיולנזכרתיהבוקרבוגאסאקי.

מאו.ד"יפותהנמלמעלהאלההגבעותאחד,

נוףאותוהואדברשלבסופושנשארמהאך
בזכרונותיה.העולהחיוורגבעות

פרסםהצף"העולםשל"אמןספרואת
מתחוללזהסיפור ,-1986באישיגורו
מלחמתשלאחרביפאןסופוועדמראשיתו

המופיעיםהדבריםמןוכמהחשביה,העולם
ביטוילידיכאןבאיםבמרומזהראשוןבספרו
ציירזקן'אמןעומדבמרכזוומעמיק.מלא

המשטרעלמאודומכובדמקובלשהיה
ואינוהעבראלבנוסטלגיההנוהההקודם,
שמתחוללתוהמהפכההשינוייםאתתופס
שהסיפורהקודם,לספרבניגודעיניו.לנגד

ומפיהאחת·ראותמנקודתבעיקרבומתנהל
·ראותנקודותישכאןאחת,דוברתשל

בכלל'החייםעלגדות,ומנושונותרבות,
הניגודיםבפרט.המלחמהשלאחריפאןועל

האמןמשפחתבתוךקודם-כלמופיעיםהאלה
מוצאיםהםאךוחתניו.בנותיוהוא,-צעמו

במשפחותמגווניםוביטוייםמקבילותלהם
החייםלתפיסותהנוגעבכלאחרות,

והחדשות.המסורתיות

שרוכשהמפוארהביתדוגמאות:כמהוהנה

מתוךלובא-שוויובמחצית-הצייראונו
בנותיומעדיפותבעליו'מותשלאחרכך

כלומרכאביהן'ומסורתימכובדלאדםלתתו
הקודם.המשטרעלמקובלשהיהלאדם

אונו'שלהבכורהבתובנותיו?הןמי
שהשקפותיולאדםנשואההאמן-הצייר'

ממשגדמנוהבקוטבאותומעמידות

גלויהביקורתמביעואףחותנו'להשקפות
נכדו •ומעלליוהקודםהמשטרעלונחרצת

שלהמסורתיותלאגדותלהאזיןבמקום-
שלהטלוויזיהגיבוריאתמעדיףסבא,

ההווה.

ואיןלהשיא,אונומתקשההצעירהבתואת
למדים,אנובדרכי-עקיפיןמדוע.מביןהוא
לתוךלהתחתןרוציםשאינםצעיריםישכי

הקודםהמשטרעםפעולהששיתפהמשפחה
ובתוהואוכשבאים .עליומכובדתוחיתה

יישאמבניהשאחדמשפחה,אצללהתארח
אתקוראיםאנולאשה,בתואתסוף·סוף

האמןשלהמשתנותוגישותיומחשבותיו
הזקן:

 ,הישןהסוגמןמשפחותמאותןהיולא"הסאיטים
מראשוזוהרות.שתקניותנשיהןאתשהעדיפו

(הצגתי 15ל~יובהכנותינובעצב,על·כךחשבתי

הראוישמןדעתי,r:יויתי ).ב.י-והכלההחתן

ואתהסוערמזגהאתתבטא-שנוריקו

הסכימהלבבכלאותם.ותדגיששלההאינטליגנציה

בהחלטיותהצהירהואףהאסטרטגיה,תהיהשזואתי

עדובגילוי-לב,בטבעיותלהתנהגמתכוונתשהיא

כלאתותקלקללכתשתרחיקוחששתישנבהלתי

הסקס,"

אישיגורוקאזואו

תלמידיועםהזקןהאמןשליחסיוגם
הכולעלהמקובלכאמןשהעריצוהולשעבר'

תמידשלאמרחיקי-לכת,שינוייםעוברים-
ערוךהספר •לווברוריםלזקןמובנים

כשבכלמתקדם,ברצף·זמןפרקים-פרקים,
האמןשלבעולמונוסףסדקנבעהפרק
- 1948אוקטוברא.הם:הפרקיםהזקן.

ניתנתבושכןבכולם,הארוךגםשהוא
אפרילב.כולו:הסיפורשלהאקספוזיציה

- 1950יוניד. : 1949נובמברג. : 1949

ובוביותר'הקצרגםשהואהסיום,פרק

החדש,לעולםלהסתגלהזקןהאמןמנסה
הסיוםובמשפטי .עיניולנגדומשתנההזורם
מהרהר:הוא

ולאזורלעברמסוימתנוסטלגיהחש"אני
נבנתהאיךלראותאך •בעברשהיהכפי

כזאתבמהירותהכלשוקםאיךמחדש,עירנו
שמחהאותיממלאזהכל-אלהבשנים

עלחדש,סיכויעכשיוישלעמנואמיתית.
 .בעבראולישעשהוהטעויותהשגיאותאף

כללאחלרקאפשראלהצעיריםלאנשים
טוב'.'

אישיגורושלביותרוהמפורסםהאחרוןספרו
של 4לערוץשכתבתסריטים<בצדכהעד

 •היום""שאריתהואהבריטית>,הטלוויזיה
עלהמסורתיתאנגליהכולוכלהואזהספר

לסוגיהםהמשרתיםוצוותיבתי·האצולה
ועלהאלההבתיםאתשמילאו

כדיהמלאכהעלשניצחורבי-המשרתים
כללפיכהלכה,יתנהלהאדוןשלשביתו
הבחינהמן .·רצונוולשביעותהכללים

קודמו'לביןזהספרביןדמיוןישהרעיונית,
וזהבאנגליהמתרחשהאחרוןזהכיאם

רב-המשרתיםוגםהזקןהאמןגםביפאן.

ורואיםבנוסטלגיהבעברמתבונניםהמזדקן
שליחותכבוד'שלשליחותכעיןבעברם
בעצםכיכללמביניםואינםחשובה,מוסרית
שלהמזויףלמעטהמתחתהשטןאתשירתו

המסורתיים.מושגי·הכבוד

 ,"חיוורגבעותביניוףכמו ,"היוםב'ש'ארית
העיקרי'הסיפורובתוכוסיפור-מסגרתישנו

רב-המשרתיםשלבזכרונותיוהעולה
 , 1956ביולינפתחהספרסטיוונס.

העולםמלחמתגמרלאחרשנה·עשרהאחת
·האחוזהביתה;ל'בןרלינגט;ןחשביה,
כברהלורד .ןרלינגטוןלורדשלהגדול
אמריקאיעל-ידינקנהוהביתבחיים,אינו

לורדאתשירתסטיוונס .~דאריימרעשיר'
ועדהמלחמהלפנירבותשניםדרלינגטון

פראדיי'מרהחדש,הבעליםלאחריה.מותו
יותראנושיהואאךגינוני·אצולה,חסר

אלאכלי·שרתרקלאבסטיוונסורואה
מציעהואאישייםצרכיםלושגםבן·אדם,

לו:
בביתסגורשתישארמצפהלאאניסטיוונס,'"שמע,

אתתיקחשלאלמהפה.אהיהשלאזמןכלהזה

נראהאתהימים?לכמהשהואלאןותיסעהמכונית

לו.יתזיקלאבהחלטשחופשהאחדכמולי

--בהירביוםכרעםעלינפלהשההצעהכיוון
אניססיוונס.רציני,'אניואמר:המשיךמעבידי

יהיההדלקלחופשה.לצאתצריךשאתהחושבבאמת

סגוריםאתםתמידשלך,והחבריםאתהחשבוני.על

אחרים,בשבילעובדיםורקהאלההגדוליםבבתים

היפההארץאתלראותלכםיוצאבכללאיך

 nשלכם?'

הסיפור'שללב-לבוטמוןזובפתיחהכבר
כלחייו'שכלרב-המשרתים,שלסיפורו
לסיפוקורקאךנתוניםישותו'וכלמעיניו
חייםאיןלרב-המשרתיםאדוניו.שלצרכיו
 •משלוחיי·משפחה ,משלואהבהמשלו'

העובדותאחתמאמציאתדוחהאףסטיוונס

בעבודתו.זהקשריפגעפןאליו,להתקרב
לשעבר'(רב-משרתיםהגוססאביואתגם

אותושלבשירותוימיובסוףהואגםהעובד
שכן-לבדולמותסטיוונסמניחלורד),
משקאותלמזוגעליוממשעתבאותה

 .אדוניולאורחיולהגישם

~

 ls ~וי
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שלמסעוכן'אםהיא,הסיפורמסגרת
הכפרי"האזור-אנגליהלמערבסטיוונס

שהיהאחרי-אנגליה"שלביותרהיפה
ארוכות.שניםבמשךחולבדרלינגטוןסגור

פוגש,וגםלפגוש,מתכווןהואזהבמסעו
אתלעבודה,להחזירהשכוונתובתואנה
אחריו'חיזרהרבותשניםשלפניהאשה
לשירותמוחלטתנאמנותמתוךוהוא,

זה,מסעבמסגרתאותה.דחהאדוניו'

המסעלימיבהתאםלפרקיםהמתחלק
לחלוקת(בדומההגיעאליהםוהמקומות
של-יבאמןוהשניםהחודשיםעל·פיהפרקים
עלהעיקריהסיפורמתרחש ,)" 17הצהעולם

שלבשירותוכרב-המשרתיםסטיוונסחיי
עולהשהואכפידרלינגטון'הלורד

 .יובזכרונות
שלהמדויקת .המהותעלהתוהה
הפאשיסטית,·העולםבהשקפת·האדםתפיסת
ביןהיחסיםמערכתבתיאורכאןאותהיצמא

הלורדאדוניולביןסטיווגסרב-המשרתים
עללעצמה,ישותאינוהאדם ·.דרלינגטון

באלה.וכיוצאשאיפותיהרגשותיה,צרכיה,
ואדוניו'מנהיגובידיכלי·שרתהואהאדם
ומהטובמהנכון'לאומהנכוןמההיודע
דרישותיולסיבתשואליםואיןרע:

וממלאיםאותומשרתיםאלאוהוראותיו'
ונסוסטיאין •ורצונותיוהוראותיוכלאחר

המכנסשלו'הלורדשלמעשיואחרמהרהר
מאציליכמההמהודרבארמונובסתר

הנאצית.גרמניהשליחיעםאנגליה
סטיוונס:שלובהרהוריו

שלהחשובותחחחלסות ,דברשללאמיתו"כי

אווקקים, nבבתי·מסתםמתקבלותאינןהעולם

ביןלוועידהשהוקצוספוריםימיםשלבמחלך

הציבורשלהבוחנתלעינםהנתונהכלשחילאומית

מתקבלותהמכריעותחחחלסות •••וחעתונות

הארץשלהגדוליםהבתיםשלובשלווהבפרסיות

הזאת".

בביתכאלהלכינוסיםעדהיהסטיוונס
כפירההרהורבוהתעוררלאומעולםהלורד

כשקיבללרגע,פקפקלאגםהואכלשהו.
המשרתיםמצוותלפטרהלורדמןהוראה
על·אףמסורות,יהודיותעובדותשתי

בזכרונותיועליהן.הממונהשלמחאותיה
ההשפעהעלשהעידו"תקריות",עודעולות

כגון: ,הלורדביתלתוךשחלחלההנאצית
לאחרהסעודה,בשעתאחדשערב ,זוכר"אני

הלורדכבודאתשמעתימסוים,עתרןשהוזכר

היהודיהתעמולהלשופרמתכווןאתה'אח,מעיר:

מסויםצדקהלארגןלתרוםשלאפקדשהואאוהזח',

הומוגניתיותראו'פחותחיתהשהנחלתוחיות

 ,,ביחודיותחי.

היה,אפשרכיצדתופסאינוגםסטיוונס

כךכדיעדלפגועגרמניה,מפלתלאחר
אנושיותובבגידה.להאשימוואףשלובלורד
 ,האמריקניפראדיימרשלהספונטניויחסו
מהממים ,חולדרלינגטוןשלהחדשהאדון
שליחותואתשכןמחדש,פעםבכלאותו

ככלי·שרתורקאךראהבחייםהמוסרית

של-יבאמןוכמוהאמיתי"."האצילבידי
סדקיםהסיוםלקראתנבעים- " 17הצהעולם

הרהוריםהםאלה .·עולמובתפיסתראשונים
פותחיםהםאוליאך ,מאודופתטייםכואבים
שלאחרבעולםחדשה·אדםלתפיסתפתח
 :הפאשיזםמפלת
אדםחיהלאהוארע.אדםחיהלאדרלינגסון"לורד

יכולהואחייושבסוף.~זcמרולזכותובכלל.רע

--שלושגיאותיואתשעשהולומרלקוםלפחות
אתהלסעון.יכולאינניזאתאתאפילולי,אשר

שלבחוכמתואמוןנתתיאמון.נתתיאנימבין,

 ,אותוששירתיהשניםכלבמשך ,הלורדכבוד
אפילואנילשמו.ראוידבר·מחעושהשאניהאמנתי

-ואמנםשלי.השגיאותאתשעשיתילומריכוללא

בזהו•ישכבודאיזה-השאלהנשאלת

להמוניםנאמןאב·טיפוססטיוונסאיןהאם
מנהיגיםאחריכעיווריםשהלכוהרבים

חייהםוזאתלהםומסרומתעתעים
ייחודוהפתיחה:לנקודתאחזורולסיכום,

שאתבכך'הואכסופרגורואישיקאזואושל
הואזמננושלביותרהכואבותהבעיות
 ,כל·כךאנושיתבדרךלתודעתנומעלה

נפלאה.ובלשון-המעטהבדייקנותבחסכנות,

• 
ספריתקרן;דורוןמאנגלית: ;חיוורגבעותנוין

 1994מעריב;

מחברותאלעזר;צלחמאנגלית:היום;שארית
 1992בע•מ;לספרות·זמורח
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 .,,, 17מעמ'המשך

אתשכתבהסופראיךהבנתילאכי ,פחד
אותם.לדעתהיהיכולהדברים

 ) 20 /ב(

בן·זמגוהייתילוחשההייתימהתוההאני
הראשוןהחלקשלנלהבקוראסדוואגטס,של

לפתעהמגיעעצומה>,בהצלחה(שהתקבל
ייחסתמתבספרדמותשבוהזה,למשפט
ספד.עליהשנכתבלעובדה
נשימתיאופן,בכלבת·זמגגו,כקוראת
נעתקה.

סדוואגטסשלההמצאהליכולתגבולאין
אגוהזה.במגרשמשחקשהואולמשחקים

החלקעלביקורתדבריהשניבחלקמוצאים
דמיםקילוסיםבצד ,) 24-23 /ב(הראשון
קהלאצלהמזהירההתקבלותוותיאור

הגיבוריםמפיגםמובאיםואלו-הקוראים
סגציואתמוצאיםאגובעצמם.הראשיים

הראשון'הספדשלהמקורי"ל"מחברמבטיח
אגו(שבוהשניהחלקאתכביכולהכותב

לולספקעתידיםואבירושהואקוראים"!)
אגו .) 29 /ב(חדשותהרפתקאותשלשפע

ליישבנדרשקיחוטהשדוןגם,מוצאים
דמותולביןעליוהכתובביןסתירות

עצמועלמספרשהואוהדבריםה"אמיתית"
פגשלאאופגשהאםהשאלהלגבילמשל-

בסוגשמתמחיםמי .) 188 /ב(בדולסיגאה
הדוכסהםקנטרניותדרישותשלהזה

הספד.במחציתבעדךפוגששהואוהדוכסית

המציאותעיצובשללהטוטניםאלו'שגי
ראוייםקיחוטה,דוןשללשגיוגותיולבמה
להם-נפרדמאמרלהםשיוקדשאגב

הזהויותושינויהתחפושותמשחקולנושא
 •הספדאודךלכלהמתנהל

 •לענייננונחזוראבל
הפךאכן-מאמיןהיהמי-קיחוטהדון

ההווהדקלאועכשיובחייו.ספרותילגיבור
אלאהאבירים,מספרייונקיםשלווהעתיד

הספדלאודומשוכתבהמפוענח-עבדוגם
עליו:שנכתב

עזרתיבתולות,עלהגנתיאלמנות,סעדתי
באלהוכיוצאולקסינים,ליתומיםלנשואות,

סבעם.מעצםנודדיםלאביריםהיאיםמעשים
הרביםהנועזים,למעלליהודות ,וכך

בקרבבכתוביםשמישייצאזכיתיוהנוצריים,

 ...העולםאומותכל
 ) 87 /ב(

שפגשלאבירמספרהואועוד'אלו'כלאת
יודעים,שאגולמרותמשקד'לאהוא •בדדך

מעלליו.עלעלושתבוסותיוהראשון,מהחלק
ספדעליושנכתבהעובדהעצםעבורו'
הןשכאלומשוםנועז'לאביראותוהופכת

 •••האביריםבספדיהדמויות
חיתהאכןשה"מציאות"לדעתלנומניןאבל

ידוןומהו •הראשוןקיחוטה"מידוןשונה?

זאתובכלפיקציה?לאאםהראשוןקיחוטה"
עליונכתבבאמתהלא-פיקטיביהכוללא

 •••גדולהלהצלחהזכהבאמתוהואספד'
כךהמתנהלתעתועיםמשחקאםיתי.מבוך

הספד.סוףעד

לראשון'השניהחלקביןלמפגשבנוסף
החלקביןנוסףבין-טקסטואלימפגשמתקיים

שלהמשכולהיותהמתיימרהספדלביןהשני
 •הראשוןהחלק

הזה,בספרומדעיקשמאבקמנהלסדוואנטס
אתשמשחיתתהילתו'אתלגנובשמאיים
עוולועושהדוחו'אתמעוותשלו'הסיפור

אתבוולהילחםשולחהואמיואתלגיבוריו.
יכולמישכן'פאגסה.וסגציוקיחוטהדון

הדברבעלילאאםזיוף,הואשהזיוףלהעיד
 ? ..•עצמם

עםכןאםמתעמתיםוסנציוקיחוטהדון

הסילופיםאתתוקפיםהאפוקדיפי'הספד
איןלבינםהספדגיבורישביןוטועניםשבו
הואהספדשמחברלהוכיחכדיכלום.ולא

מסלולואתמשגהאףקיחוטהדוןשקדן'
הואהספד'לפישאליו'למקוםמללכתונמנע
להגיע.אמוד
אףכליוונושאהאבירמזאת,יתדה

ספד:אותומתוךדמויותעםמתעמתים

אלווארודוןהואכבודוספקשבליאניסבור
[האפוקריפי]השניבחלקמסופרשעליוסארפה

מאנצ'ה,להרהקיחוסהדוןשלסיפורולש

חדש.מחברלאורהוציאועתהשזה
 ) 404 /ב(

סדוואנסס

פוגששהואלפלוניקיחוטהדוןפוגהכך
נתקלהואאותו?מכידהואאגבמניןבדדך.
אתהמגוללבספרדפדפתי"כאשדבשמו
(שלאאלוואדודון •••סיפורי"שלהשניחלקו
טועןסדוואנסס>שלהראשוןבחלקמוזכר
סנצ'וואילוהסוג.ידידוחיברקיחוסהשדון
דואינובכללשההואטועניםקיחוסהודון

וסגצ'וקיחוסהדוןהם·הםואילוקיחוסה,
נאוםנושאאףסנצ'והאמיתיים.פאנסה

דוןושלשלואמיתותועלמגןהואובונלהב
 ••.קיחוסה

האיש,משתכנעהזוהמטורפתהשיחהבסוף

בזיוף.שמדוברלהשתכנע,אמודהקוראואף
דמותמפיהמובאתזו'ראיהמןאיזואבל

נמצאתהיאשבוהספדואם ?ספרותית

אליהובאשדמהמזויף,
הזההמוסכמותשוברולערבולנמשך.זהכך

עלהרשימהבתחילתכשדיברתיהתכוונתי
 .והסופדהספדשללחופשייציאתם

~

 ~ו~ ~וו
סרוואנטסעלאחרוןהרהור

פרסםקיחוטה"'דוןשלהשניהחלקאת
ושגהשבעים,כבןכבדבהיותוסדוואגסס

הקלישאה,מדתרלמת.לאוד'יציאתולאחד
שידתמעיןהזהבספרלדאותשלאלישקה

ב"איןמהולכישרון,שלאחרוןמפגןבדבור.
לסדוואגססשאפשרלהפסיד",מהכבדלי

ובליכלהסולכתובבאמת,צעמואתלשחרר
ובתחושתבמדידותגםומהולמוסדות,
 .מדימאוחדשכבדעלהחמצה

מרבהעצמוובטקסםשלובהקדמות
שבומהאופןחששותיואתלהביעסדוואגסס

שנמתחהלביקורתלהגיבהספד'יתקבל
שלו.הכתיבהלתהליכימתייחסוגםעליו,
בהדהודהזוהרשימהאתלסייםרוצהאני

והיופיהקושיעלהכתיבה:עלסדוואגסי
שלוהשפעהעולםשלהשפעשבצמצום

עלוגםאחד:סיפורלתוךהאישיתהיכולת
בקוראלשלוםהיכולתשבחוסרהתסכול

אתיקראשבוהאופןאתלוולהכתיבשלך
ספדך.

(בתחילתסדוואגססמביאהללוהדבריםאת
האמסהסידהמפיהשני>החלקשלמדפרק

שלהמקורי""המחברלהיותשאמורהמאודי'
הספד.

-סדוואנטספשטות,ביתדאו-האמסה
שלמוחו'שלהמתמיד"השיעבודעלקובל

ויחיד".אחדענייןעללכתיבהעסוושלידו
כתגובהגםהסתם<מןמסבירשהואכפילכן'

הראשוןבחלקהראשון>,החלקעללביקורת
מןכביכול"המנותקיםאחדיםסיפוריםהוסיף

הסיפור".

סבר'הואאולם
דוןשללמעלליומשיכתםתוךשרבים,
אלמידהבאותהיימשכולאקיחוסה

בכעסאובחיפזוןעליהםוידלגוהסיפורים

שלהם,המחשבתובמלאכתבנוילהשגיחבלי

עצמםבזכותעמדואילוהיסבמתגליםשהיו
קיחוסהדוןשלשגעונותיואלנספחוולא
 .בנפרדלאורויצאוסנצ'ושלהבליוואל
סיפוריםלהביארצהלאהזההשניבחלק ,לכן

אירועיםרקאלאמקושרים,אועצמאיים

מתוךצומחיםאךכסיפוריםהנראיםאחרים

 ] .•• [האמיתיתהעלילה
תחומיובתוךוהתבצרעצמושהגבילוכיוון

שניחןבעודהסיפור,שלהצרים

בעולםלספרובתבונהבכישרון_ביכולת,
 ,במלאכתויזלזלושלאהואמבקש ,ומלואו

שנמנעמהעלאלאכתבמהעללאוישבחוהו
מלכתוב.

 •שניהם.עלאותומשבחתאניכשלצעמי'
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הספרותשלהגדולהכוהןרא :';:::::;;:י:::י

סופריםומדיחממליךבגרמניה. ••
 ,יהודיהוא •פיובהבלומשוררים • •

מןלבד •לואין ?מולדתפולניה.יליד
מרסלטוען.הואכךהגרמנית,הספרות

הולדתויוםאתיחגוגבקיץרייך·רניצקי.
צופיםאישמיליוןבסויה.ידוועודו, sה·

"הקוורטטשלוהטלוויזיהבתוכנית
בכותריםלדיוןהמוקדשתהספרותי",

סקרוהאחרונותהשניםבשלושחדשים.
עברייםספריםשנירקשלוהרביעיהחברי
ערךעיין H-גרמניבתרגוםאורשראו

שלהשלישי"ו"המצבגרוסמןשל Hאהבה
יוצרומלבב.היהלאהדיןפסקעוז.עמוס
ברומןהדיוןפושרת.לביקורתזכהפימהשל

שלהשלום""פרסלהענקתבסמוךהתקיים
ולפיכךהישראלילסופרפרנקפורטיריד

וציינועמדתםאתמשהוהמבקריםריככו

לחייםנכבדהתרומהתרםעוזשעמוס
 ,וסמןגרדודאת •ישראלשלהפוליטיים
השכילשלאברותחין:דנו ,לעומתו
השואה),<שלהגדולהנושאעםלהתמודד
אזוהגדיללרועץ.לועמדהשיומרתו
שהיההוא ,עצמוהגדולהכוהןלעשות
בעורוניצלוורשהנגסואימהימיבאותם
שגרוסמןמאחרנתכעסתחילהשיניו.
עיוות, ,שלולרומןשולץברונואתשירבב
בחרון-לשםומפה ,עווללוועשהשגה
עלוהתנפלגרוסמןאתנטש-גדול

"חלשה,בכללהשהיאהעבריתהספרות
הסביר ,בדברפלאאיןוגםחלשה".מאוד

הוקמהמאזרקקיימתהיאשהרי ,לאלתר
ידע>לא(אוושכח ,אמרכךישראל.מדינת

טשרניחובסקיואתעגנוןואתברבראת

וביאליק.
גםגרוסמןשלהרומןהופיעבינתיים
לאורכאןיצאולאחרונהרכה,בכריכה
הרשימהאל ."הפנימיהדקדוק"ספר

בימיםנוסףבגרמניתעוזספרישלהארוכה
שלמצבהובכלל, •"הרעההעצה'הראלה

מאו.דסובסוב.בגרמניההעבריתהספרות

העובדותבארה"ב.אומבאנגליהסוב
בארבעעצמן.בעדומדברותמדהימות

העבריתמןת~רגמוהאחרונותהשניםעשרה

ארבעיםכמעטמהםספרים,מאתייםכמעט

האחרונות!בשנתיים

שנותבראשיתחיתההמפנהנקודת

היחסיםכינוןלפניעודכלומרהשישים,
(גרמניההמדינותשתיביןהרשמיים

הכלכליהחרםשנותלאחרדאז).המערבית
הציבורהתוודעגרמניהעלוהתרבותי
כיהפולקסוואגןלחיפושיתרקלאהישראלי

שובוגראס.לנץ ,בלשללפרוזהגםאם
"האורהאתלשירלמקהלותהיהמותר

וחובביבגרמנית, ,המקורבשפתלשמחה"
פאסבינדרשלסרטיהםאתגילוהקולנוע

דורו.ובני

לאחר ,הכלכליוהחנףהשיקוםשנותלאחר
שבעקבותוההדחקההשתיקהשנות

המלחמהבגלל
בגללהרקלאההיאי

פינברגענת

בגרמניה)העבריתהספרותהתקבלות(על

בפרקהענייןבגרמניםגםהתעוררהמלחמה,
הסופריםראשון •בישראלוהיהודי

המחזיקזההואלגרמניתשת~רגםהישראלים
אפריםשלספריוהתפוצה.בשיאהיוםעד

וישנםעותקיםבמיליונינמכרוקישון
ספרקראולאשמעודםרביםגרמניםקוראים
 •אחרישראלימחברמאת
ועודהאחרים,העבריםהסופריםקיימים,הם

רא.ב.עוזספריניצביםהמדףעלאיךז
לצדואפלפל.דומגדוקניוקגרוסמןיהושע,

 ,) 1993 (עבריתנשיםספרותשלאנתולוגיה

בן·יהודהחמדהמאתבסיפורהפותחת

שלהפוסס·מודרנייםלקולותעדומגיעה
רומניםבגרמניתמצוייםהתשעים,שנות

<"גיאלפידשולמיתשלסיפוריםוקבצי
עומד"מקומון" ,"הנשבר"כחרס ,"אוני

ורותליברכססביוןהשנה>,אורלראות
למתרחשעידניםגרמניםמוייליםאלמוג.
לרכושוממהריםהעבריתהספרותבשדה

למצואאפשר ,למשל ,כךחדשים.כותרים
שנייםבגרמנית,שלומאירשלהרומניםאת

החתולים"אל'הדרךואת ,שיץדודמשל
מספרותגםרתיעהאיןכן:עליתרקנז.של

וגםמאמץהקוראמןהדורשת ,יותרמורכבת

יואלשליוסrן"ויסיפר II"ברנהרדידע:
גדולההלהיטותבגרמניה.הופיעוהופמן

בלתימחברשלראשוןספרשגם ,כךכדי
השנהספריבין •מוייליייןלעבזוכהמוכר

הראשוןהרומן'א'דונים",מצוייםהאחרונה

שלהיונה"'מ'עוrן ,סיוןאריההמשוררשל
שלבינתייםהיחידוספרושמעונייובל

גםתעלהן 995ב· ."'זיווינחוםבןדניאל
תרגוםעםהמפה,עלבלוםקססלאורלי
 •"סיטי'דולי
שתיאתאבל ,חיוביספקללאהואהמאזן

קשה •להזכירישהבעייתיותהנקודות
עבריתבספרותמוייליענייןלעורר

אכסניהלמצואיותרעודוקשה"קלאסית"
הראשונההבעיהגרם.בתרעבריתלשירה

עברייםלקלסיקוניםרקלאמתייחסת
 ,כאןגילוגלפרדוד(אתעגנוןאוכברבר
גםאםכיתורגמו),כברמספריוושניים

השנהסוף·סוף(שיזכהניזהרלסופרים
 ,שמיר ,שחרדודלגרמנית>,ראשוןבתרגום

גרםבתרהספריםמדףואחרים.תמוז

ודל"עכשוויים"ברומניםעשירלגרמנית
ולאהעברית,הספרותשלברזלצאןבנכסי

השירהמצבהנוכחית.המאהשלזורק
מצוייםאמנםשבעתיים.קשההמתורגמת

ועל ,עמיחייהודהשלשירהקבציבגרמנית
דודאודייך ,ריבנופגיס,משיריגםהמדף

ואפילושיריו),לתרגוםבמרץ(שדאגרוקח
התמונהאבל-יצחקבןאברהםשלשיריו

בודדיםשיריםלמעט .למדיעגומהבכללותה
 ,ונסקיושלאלתרמןאתבגרמניתתמצאלא
-תל·אביבמשורריוסיון.ודורזךאת

כאן.מוכריםלא-והורביץויזלסיר ,וולך
לתרגוםזכורביקוביץדליהמשיריקומץרק

סדםהחדשההמשמרתקולותלגרמנית.
רבהעדייןהללוהתחומיםבשניכאן.נשמעו

המלאכה.
הספריםקוראיהםומימיהשאלהעל

משמעיתחדתשובהלהשיבקשההעבריים
חנותבעלתעםשניהלתיבשיחהוממצה.
מתענייניםשאנשים ,למדתיגדולהספר;ם

 ,יותרלאגםאבלפחות,לאעבריתבספרות
ישהאםאחרת.זרהספרותבכלמאשר

ביקשתי ,אקזוטיניחוחהעבריתלספרות
 ,אפשריהסברשליהשיחהלאשתלתרום
גםישאקזוטיניחוח :הל~~היאאבל

האישינסיוביאמריקאית.הדרוםלספרות
ציבוראותועלעובדותכמהלפ~ייחשף

f .ואףפעםביקרוהקוראיםמביןרביםל~ם
ספרותתרגומיחיפשוובשובםבארץיותר

אלהמסעחוויותאתולהעמיקלהעשירכדי
אחרתאוזובדרגהמשתלביםרביםהמזרח.

"החברהכמווארגוניםחוגיםשלבפעילות
-היהודית"האגודהאו·גרמנית"הישראלית

32 
 183גליון



לומדיםהקוראיםמןמעטלאנוצרית".
בחוגיםבלשונם>(יודאיםטיקהיהדות

בשניםצציםואלההאוניברסיטאיים,
הגשם.לאחרכפטריותומתרביםהאחרונות
בהיידלברגהיהדות"ללימודיב"מכללה

היטבהעבריתהספרותהוראתגבתמער

האחרונותבשניםהלימודים.בתוכנית
מהםאחוז(שמוניםהסטודנטיםהתוודעו

ל"קונפליקטהיתרביןגרמנים·נוצרים>
אוהעברית"בספרותהישראלי·ערבי

אפילוועסקוהעברית"בספרותל":~קים'
בשירה).(בפרטומקורתרגוםבהשוואת

ציבורעללדברבהחלטכךאםניתן
לאגםאםקבוע,קוראיםחוגפוטנציאלי'

עברית.ספרותסקרנישלבגודלו'עצום
למעמדעברירומןאףזכהלאכהעדאמנם
שבתיהעובדהאבלבגרמניה,בםט·םלרשל

מלמדת,זכויותברכישתמעונייניםההוצאה
עלכפרהאוחסדשלבמעשהמדוברשלא

מןרבים •מסחריבענייןאםכיאשמה,

 ,הנזראינזל'זוהרקמפ,-הגדוליםהמו"לים
ספריםלאורמוציאיםרוהוולט ,ר sי s ,פישר

גדלמספרמצטרפיםהענקיםואלישראלי~ם:
קטנים,אובינונייםהוצאהבתישלוהולך

האחרוןזה •כליינואוראורייףכפרסונה,
ספרותסדרתאחדותשניםלפניחנך

שנהמדיאוררואיםשבמסגרתהעברית,

הם 1995("נבחרי"ישראלייםרומניםשני
שלספרובצדקורן'וישעיהוטובםנוגה
המקוםכאן .)"הזיכרוןש"דותברזניץשלמה
הוצאתהיאאחרת,קטנההוצאהלציין

בתרגוםהמתמחית(פרנקפורט>"דבורה"

הראבןשבתאי'שחם,(קניוק,עבריתספרות

ספרותבתרגוםלאחרונהומתמקדתואחרים>
ילדים.

מבוטללאלכיסויזוכההעבריתהספרות
עברוחלפוכיאףהגרמנית,בעיתונות

כתוצאהמשישלבכפפותטופלהבהםהימים
רגשותמתוךאושוטיםשלמהתלהבות

והולךמתרחבהיודעי·דברמעגלאשמה.
מאמרפילושמים.אויהודיםרקכוללואינו
מכברלאופורסםנכתבעוזעמוםעלמרתק

החיהפלסטיניתידיעלבגרמנית
אחדותשניםמזה •מגדישריפהבפרנקפורט,

סופריםמפגשיקבועבאופןמתקיימים

למפגשיםאיןאםוגםוגרמנים,ישראלים
הםהריה"שוק",עלישירההשפעהאלה

במדיה.לכיסויגםוזוכיםסקרנותמעוררים
כשרמזאוהדיו'קהלאתהטעהרייך·רניצקי

להציע.מההעבריתלספרותשאיןלהם,
כבדנזקבשיפוטוהסבשלאלמרות

בגרמניה,העבריתהספרותשללהתקבלותה
חיתה-שיבחשל~להיות,מאודיכול

אתוכששוחחתינשכרת.העבריתהספרות

להעמידוניסיתיאירופאי'בהיר'קיץבערב
כן'"נוכמתחמק:אמרטעותו'עלאותו

יהושעשמוכמדומניאחד'שיששמעתי
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LI~ ,ב

t המודרניסטים
יפהא"ב

ברומניההאווננגארדבתנועתיהודיםסופריםלע

סופריםזרים,"בשרותהספרמתוך

להופיעהעומרברומניה",יהודים·
גורן-גולרשטיין,מכוןבהוצאת

תל-אביבאוניברסיטתשליד

ביןשהפרידוהשניםושתייםשדים !בם::::םב:

II E והשביחהראשונההעולםמלחמת מארצותבכמההיו ) 1940-1918 ( ~----

וגםכלכליתגאותשלשניםמדכז·אידופה
ליצירהושגשוגפדיחהשלתקופה

נתגבשהברומניהוהאמנותית.הספרותית

ועםהמודרנית,הספרותזהבפדק·זמן

בתעלתההיאקרתניותממסגרותחריגתה
וזרמיםתנועותמעדב·אידופית.לדמה

והפכולבקריםחדשיםנולדואוואנגאדדיים
הקטנה","פאדיסלמעיןרומניהבירתאת
לדאותשביקשואלהלכנותהשנהגוכפי

השביח"ו"המולדתמדכז·העולםאתבצדפת
המבקריםבפישנישאההקסמיםמלתשלהם.

תיאוםמשמע"סינכדוניזם",חיתההחשובים

למקצבהמקומיתהספרותשלהילוכה
הגדולות,האירופיותהספרויותשלצעדיהן
חיתהואמנם,הצרפתית.-וראשונהובראש

לעצמהשסיגלהלשידה,עליהעתזו
המערביותהאסכולותשלוהישגיהןמדרכיהן

 ,לדומןהתבגרותעתביותר;המתקדמות
הנושאשל·החווימעבותותשנשתחרר

הפסיכולוגיזם,שיאיאלוהעפילהקרתני
הגדולבכדךלהתפתחותונוחהקרקעשצמא

התגבשותהעתאף-בסוףולוהמורכב;
לעצמהשסיגלההביקורת,שלהפנימית
אחיותיהשלודדכי·ביטוייןשיטותיהןממיטב

המערביות.

הושגוהספרותית,היצירהבתחומי

לא-מבוטלים.השגיםברומניהזהבפדק·זמן
באורחנפסקההזאתההתקדמותאך

עםביחס,מועטותשניםאחדי ,שרידותי

והשתלטותחשביה·העולםמלחמתפרוץ
לאחדואילוברומניה;הפאשיסטיהמשטר

הקומוניסטיהמשטרכינוןעםהמלחמה,
החוטאתלחברהיהאי·אפשדשוב ,זובארץ
הישנה,המסכתאתלטוותולהמשיךשניתק

ה"פדולם·קולטית"האסכולהקמהאזכי
שלהקני·המידהאתהשליטההכול·יכולה,

אתושפכההשונים,היצירהבתחומי

שהיוחדשנייםזרמיםאותםעל·ביטולהחמת
להנראוהםבאשדבעיניה,לצנינים

בשנותדקוכיו"ב.מנווניםדקדנטיים,

הליברליזציהתהליךהחלתעםהשישים,
ברומניה,והאמנותהספרותעלהיחסית
היצירותמןכמהמחדשלפרסםהותר

שתישביןבתקופהשנוצרוהבולטות
כאחדוצעיריםותיקיםומכקדיםהמלחמות,

הערכהמשוא·פנים,ללאלהעריכןבאו
האלההמבקריםובדברילא·עוינת.מחודשת

בכךלהתגאותהכלליתהמגמהאףיכרהב
עםאחדבקועמדההרומניתשהספרות

אףולעתיםגדולות,מערביותספרויות
מ.ח.ייהמבקרלמשלנוהגכךאותן.הקדימה
ל'אינתולוגיהשלוהמקיףבמבואקלינסק~

 1 "הרומניתהאוונגארדיתהספרותשל

שלבעריכתו , 1969בשנתלאודשיצאה
למעלהבמשךשהיהמיפאנה,סאשה

היוזםהחיה","הדוחשנהמארבעים

הספרותשלוהעודךהמו"ל ,והאמרגן
לספרהמבואמחברברומניה.המודרניסטית

שביתהלוקנההחדשכילהוכיח,מבקשזה
חדדכאשדהמאה,בראשיתעודברומניה

אתמזכירוהוא ,הצרפתיהסימבוליזםלשם
שיצא<הסמל> " Simbolul "כתב·העת

 :צעיריםשלושהשלביוזמתם ,-1912בלאוד
כעבודנודע ,סאמידוס'בשםשחתםהאחד

זאןהטדיסטאןבשםהצרפתיתבשידהשנים

(שמואל>סמיהיהמביתהאמיתיושמו
 ,האמתיבשמואזשחתם-השנידוזנשטוק;

כמשודדלהתפרסםהיהעתיד ,יוואנאקייון
הריהו-והשלישיויניא;י;ןבשם ,דומני
השואףקלינסקו,מתיייאבקו.מדסלהצייד

בראשיתכבד ,נתגלוברומניהכילהוכיח
לפקודהיהשעתידהמשברשורשיהמאה,

לאשניםכעבודהאירופיתהתרבותאת
ומדסלצאדהטדיסטן"כאשדכותב:רבות,
המלחמה,שלבעיצומה ,לחו"ליצאויאבקו

אותולחוללומזומניםמוכניםהיוכבדהם
'דאדא"'•ששמוטוטאלירוחנימדד

דרשניהאומדהאחדלגודםנתונהדעתנו
שלהדומיננטיחלקםוהוא ,זובפרשה

התנועותבתוךהיהודיםהיוצרים

האלה.האוונגאדדיות
מובאיםפאנהסאשהשלבאנתולוגיה

מהםסופדים,ושמונהחמישיםשלמדבריהם

ושישהעשרים-ידיעתנומיטבלפי-
טדיסטןהםביניהםשהבולטיםיהודים,
וודונקה,אילדיה ,פונדויאנובנימיןצאדה,
וכתבולצדפתהיגדואלה(כלסאדנאקלוד
מאנסהצרפתית>,בשפהיצירותיהםרוב

 ,קלוגאדויון ,בונצ'יוח' ,זיסו .א"ל ,בלכד
אמניהציידים,ביןואילו- ,קוסטיןז'אק

יותרעודבאחוזהיהודיםהחזיקו ,האוונגאדד

 ,נדבראוויקטוראתנזכיראלהביןגבוה.
ב' ,דודז'אן ,מאקסימ"ח ,יאבקומדסל
 2פרחים.ז'יל ,הרולד

היתדביןרבים,תהוכבדהדברסיבתעל
בביקורתהמדבריםמראשיכמהגם

נעהופרשנותםהרומנית,ובפובליציסטיקה
ישראל>,אוהביהיו(אםופליאהאהדהבין
בעלישראל).שונאיהיו(אםוהחשדהגינויל

הספרות'חולדותעלהמונומנטליהספד
שהיהקלינסקו,ג' , 1941משנתהרומנית",
בהםנתן ,לסירוגיןואנטישמיפילושמי
התכונות ,לדעתו ,הןואלהסימנים.

בספרותהיהודיםלסופדיםהאופייניות
חוקיאתמפיריםפוליגלוטים,הםהרומנית:
דופן(יוצאיהנורמטיביוהסגנוןהדקדוק

המקפידיםהיהודים,הבלשניםהםזהבעניין
מעמיתיהםיותרהלשוןכליעל

מטבע·בדייתם,מרדניםהלא·יהודים),
חסידישונים,בענפי·מדעובקיאיםידענים

משמע ,ביותרוהקיצונייםהנועזיםהחידושים

 ..הומניטריסטיםבעיות,טרופימודרניסטים,
הזההספרותיההיסטוריוןשלכוונתועיקר
יצירתמהווהלמעשה,כי ,לרמזחיתה

הזרםעםמתמזגשאינו ,שוליאפיקהיהודים
איןכאשדוגםהרומנית.הספרותשלהראשי

 ,לערעורניתניםהאינדיווידואלייםהישגיהם
שהיאהלאומית,תכונתםעללתהותאפשר

המצבבן·האדץ.שלהמקובלתלתכונהזדה
ברומניה,פועליםהםשבמסגרתוהחברתי

חרותותהאנטישמיותהסיסמאותהיושבה

שהולידהואהמפלגות,דובשלדגלןעל
כמרדנותמגדידןשקלינסקותכונותאותן
לסגלהכישרון •מכאןוהומניטדיזםמכאן

ההכרחפדיהואאףזרות,שפותלצעמם
להכותהיכולתבלי ,לארץמארץלנדוד

אך ,והתחנכונולדושבהבארץשורשים
הנהיהואילוכנוברים.תמידבהנחשבו
היאאףובאמנות,בספרותחידושכלאחדי
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שלבנפשוהנטועאי·שקסאותושלתולדה
 3מולדת.חסראדםכל

אתאוהדשאינולמינניחאםביןאך'
המאזנייםכףאתלהסותהיהודי","האלמנט

ניטולאםוביןהעוינת,הפרשנותלצד
ההיסטוריההסברזכותאתלעצמנו
להתעלםנוכללאהתופעה,שלוהחברתי

היהודיםהיוצריםשלמתרומתם
החדשה.הרומניתהספרותשללהתפתחותה

באיםאנואיןאפולוגסית.כוונהכללנוואין
פובליציסטיםלעשותשנהגוכפילטעון'
העשריםמשנותהרומניתבעיתונותיהודים

קנוזולתרומתםתודותכיוהשלושים,
·אזרחזכותהיהודיםהיוצריםלעצמם

שלליחסהםוראוייםהמדינהשלבספרותה
כיברורשהריהוקרה.שללאאםשוויון'
שמענייןמההדעות.לכלהואאבוד""מקרה
הנסתר'היהודיהאלמנטהואכיוםאותנו

שלביצירותיהםהמצוילרוב,הבלתי·מודע
והמפורשהגלויהיהודיוהנושאהסופרים,

"האבותמןאחדיםשלביצירותיהםהמצוי
בני·זמננוסופריםכמהושלהמייסדים"

ולאחריה.השואהבשנותשכתבו

1 • Sasa Pana. Antologia Literaturii 
. 1969 ti ~ • Bucure ~ Romane de Avangard 

prefa"ta de Matei Calinescu סcu 

2 . lniceanu, Evreii tn ~ Ov. S. Crohm 
miscarea de avangarda romaneasca, in 

1.7.1990 , Revista Cultului Mozaic 

3 , G. Calinescu, lstoria Literaturii 
887 . ti 1982, p ~ Romane, Bucure 

אותם.לגאולבאשפאנהעדבכתב·יד'
שיריושלהמלאה,חשביה,במהדורה
היהיכולצארה,סריססןשלהראשונים

שני(מהםשירים 39לכלולפאנה
הלכואחדיםששיריםספקואין 2תרגומים)
שליצירתוכלזוהימקום,מכללאיבו.ד
ורקבידינוהמצויהצארה",שלפני"צארה
נתייחסצארהוביצירתובחייוזולפרשה

כאן.

~

 s ~וי
~ 

--=-
~~ -

צארחטריסטאן
) 1863-1896 ( 

ממחולליצרפתי'משוררצארה,סריסטן
ומשורר·מגויס,סוריאליסטדאדא,תנועת
מניפסטיםשירה,ספרי 44שלמחברם
לשירהגםמשתייךבצרפת,שהופיעוומסות

שכתבהמועטיםהשיריםבזכותהרומנית,

שיצאלפניפיוסם,אףמהםוחלקבנעוריו
רומניכמשוררשלוהקריירהמרומניה.
מספרשנים.מארבעפחותבעצםנמשכה

תחתרומנייםבכתבי·עתשפיוסםהשירים

 ,-1915ך 1912השניםביןסאמירו,ס'השם

מביאיםאנו(איןשלושהעלעולהאינו
בכתב·העתשפיוסםהשיריםאתבחשבון

" Simbolul " ,<בעודולאורשהוציא<הסמל
ויניאיוןעםיחד ,·הספרבביתתלמיד
התכחשעצמושהואשירים ,יאבקוומרסל
פאנה,מסאשהביקשואףבבגרותולהם

לכלולשלא ,ביכורי·יצירתואתשכינס
אותםשהעריךמשום ,בספראותם

חוברתאתשהוציאפאנה,כשירי·בוסר).

שלוהספריםבהוצאתהאלה,השירים
" Unu " <1ב<אחד

שיריםעםיחד-1934,
 ,מחבריוכמהאצלבכתב·ידשנמצאואחרים

העשריםבשנותנתפרסמומהםשאחדים

נותרוואחרים ,האוונגארדניבבטאו

 ) 1931 (בדאונוויקםורשלרישום

עיירהבמוינשס,נולד 1896באפריל-14ב
ואמיליהלפיליפבןבאקאו'במחוז

שמואל.בשםלוקראווהםרוזנשסוק,
במולדובה,לא·גדולהעיירההיאמוינשס
סלאניקלערי·הקייסמקוםבקרבתהנמצאת

היאבפס,בארותהיובמוינשטוקומאנשס.

רחוקההיאאךויערות,הריםמוקפת

היויהודיהמשובב-לב.ציוריאתרמלהיות
החזיקו ,ממסחרהתפרנסוברובם,עניים

הצליחומביניהםומועטיםקסבותחנויות
עלמנוהליםשהיובבתי·הזיקוק,להשתלב

גרמנים.לרובזרים,בעלי·הוןידי
 ,-1937בבמוינשטשביקרקופרשטיין,לי

יהודי"גורלבספרוכךאותהתיאר
רומניה":

כאילו-דברלכליהודיתעיירה"מוינשס,
עליכםשלוםשלדפיהםמתוךעתהזהזינקה

חנווניםעלובות,חנויותואש.ומנדלי
עדדלפקיהם.לידמפהקיםותשושיםעלובים

זורעועהל'מצודה'כוחותיהלהיעמדומתי
ומקוםמקלסולשמשלהוסיףתוכלמתיועד

 3עם?"לדליפרנסה

בתנועתנכבדמקוםתופסתשטמריבאך

בדרכםיצאוממנהבאשר·ציון'חיבת

בשנותשהחליטוהיהודיםלארץ·ישראל
והםלארץ,לעלותהקודמתלמאההשמונים

ראש-הראשונותהמושבותמייסדיהיו

היושבמוינשסוכיווןיעקב.וזכרוןפינה

לעליה,שהתכוננוהיהודיםכלמתרכזים
לארץ·ישראל",מוינשט"דרךהביטוינוצר
רומניה.יהודישלבפיהםשגורשהיה
הוא •עודקייםאינוהמשוררנולדשבוהבית
כשהוחלט ,הקומוניסטיהמשטרבשנותנהרס

תעשייתיתלעירמוינשסאתלהפוך
במולדובהכיוםשמבקרמיאךמודרנית.

כמותשנשארוועריה,עיירותיהאתורואה

יתקשהלא ,ויותרשניםיובללפנישהיו

זומוינשסנראתהכיצדלעצמולתאר
רוזנשסוק.סמישלונעוריוילדותובשנות
תחושהאותהניסוילידיבאהנעוריובשירי

שיעמוםשלאווירהאותהעצבות,של
חומרישממהל"מדברהאופיינית ,ודיכאון
ההתרחשויותמוינשס.ששמוזה"ורוחני

הצעיריםוקודרת.עגומהבתפאורה-שבה

הקיוםאתבשרםעלחשושםובגרושגדלו
לצאתשאפושהם ,וכמובןהמייאש.המחניק,

הים.מדינותאלהגדולה,העידאלמשם
עלחותמןהטביעוזוושאיפהזואווירה
אחדיםעלוגםצארה,שלהראשוניםשיריו

 .יותרהמאוחריםמשיריו
דאגוהםאמידים.דיאנשיםהיוהוריואמנם,

חיתה(לסמילילדיהםסובחינוךלהעניק
מזכירוהואמאודאהבאותהלרציה,אחות,
קשראיתהשמרהואמשיריו;בכמהאותה

·סמישמואל ).חייושנותכלבמשךהדוק
אחרבמוינשס,היסודי·הספדביתאתגמר

להמשיךלבוקרשטהוריושלחוחוכך
שבוטיארין">("שמיץפרסיבמוסדלימודיו
העיקרית.·ההוראהשפתהצרפתיתחיתה

סאווה","ספינסולבליציאוםלמדאחר·כך
-מכן<לאחריוואנאקיליוןהתוודעושם

ליוזמותושותפוהקרובחברושהיהויניא>
מרסלהאמןעםיחדשניהם,ספרותיות.

כתב·העתחוברותאתהוציאויאבקו'

" Simbolul " . 

הבדויהשםלפי(אורוזנשסוקשמואל
כברסמירו)ס'-לעצמושסיגלהראשון

היההואהצרפתית.הלשוןאתהיסבידע
שוניםבתחומיםרביםספריםממשבולע

אתוהדהיםפילוסופיה)סיפורת,(שירה,

 •ידיעותיובהיקףמוריוואתלכיתהחבריו
הסימבוליסטיתהשירהאתאזכברגילההוא

ניכרזהדברממנה.והושפעהצרפתית

"'בסימבולול*'שפיוסםהראשוניםבשיריו
 • 1912בשנת

להמשךנרשםהואהבגרותבחינותאחרי
ובשנתבוקרשטבאוניברסיסתלימודיו

בקורסיםלמד 1915-1914הלימודים
העיקריעיסוקואךולפילוסופיה.למתמטיקה

הירכההשירה.חיתההראשיתלבוונטיית
לפרסמם,להרסהיהלאאךשירים,לכתוב

גילוהםשגםחבריו'עםשעותמשוחחהיה
שלאהוריו'חיי-בוהמה.וחילשירה,נסיה
להרחיקוהחליטויפה,בעיןזאתראו

חבריו·הבוהמייםשלהשליליתמהשפעתם
לשירות~~ראשמאמודאגיםגםשהיו(יתכן
אותולשלוחוהחליטוברומניה>הצבאי

יצאהוא •בלימודיושםלהמשיךלציריך'
 1916בפברואר sב· • 1915בסתיומרומניה

שלוקבוצהיאבקומרסלעםיחדיסד'הוא
אתשונות,ארצותמבניוסופריםאמנים

ב"קאבארההתקייםהאירועדאדא.תנועת

חשובלתאריךנחשבוהואוולסר",
האוואנגארדיותהתנועותבהתפתחות

שנה 127 ( 1916ביולי-14בבאירופה.

35 
 ' 95אפריל



1~1 ~ ; 
~ 

בערבצארה,קראהבסםיליה>נפילתאחרי
המכובדבאולםשהתקייםהראשוןדאדא
ואג",צור"צונצהאוסהי"ז,במאהשנבנה

הראשוןהדאדאיסםיהמינשראת ,בציריך

הבינלאומיהשלבמתחילזובנקודהשלו.
שלו.הספרותיתבקריירה

המודרנית,הספרותשלההיסטוריונים
הציגוצארה,םריסםןשליצירתוחוקרי
הראשונים,בשיריואםהשאלה,אתלצעמם

לכלאו ,מצויכברברומנית,שנכתבו
ותשובתם •שלוהפיוטיהמסר ,נרמזהפחות
השיריםמןחלקהדבר.כךאםספקחיתה:
לאכי(אםפתטיים-מלנכולייםהםהאלה

·עצמיתהסתייגותמשוםבהםישתמימים:

פואנטותבהכנסתנטוילידישבאה
שיריםאלהאיןצורניתמבחינהאירוניות).
אתהברקות.בהםישכיאםמושלמים,
שפיוסםהראשוניםהשיריםארבעת

העריךעצמוהוא , " Simbolul "בכתב·העת

 •להיזכרראוייםשאינם ,בעררים"כ~חםאות
וביקשפאנהסאשהאליופנהכאשר ,כןלע

בקובץאלהשיריםגםלכלולרשותממנו
"אינניצארה:לוהשיב ,-1934בשתיכנן
דווקאלאוהאלה,השיריםבפירסוםמעוניין
משוםפשוטאלאסימבוליסםיים,שהםמשום

לימלאולאעדייןעניין.בהםאיןשלדעתי
תמידימצאואותם.כתבתיכאשר 16

להוציאמותיאחרישיבואונוברי·קברים
אךוסיגים.פסולתדברימיניכללאור
בתענוגעכשיוכברעצמיאתלשתף

דעבחלקםיפולכימקווהשאניזה,מפוקפק
זהיהאכידומני ,מאוחריותרשאפשרכמה

לקובץלשוותמצדנוטעותזוותהיהמופרז.
התחוםמןגתהחורמשמעותהזההקטן

 4הצרוף."הפיוטי

כיפאנהלסאשהבמכתביוטעןצארה
שכתבהשיריםנשתמרולאבארכיונו
להיזכריכולאינווכיבנעוריוברומנית

מחבריוכמהבעזרת •פורסמוהםומתיהיכן

השיריםאתלמצואפאנההצליחצארה,לש
מאלהכמהוכן 1915לפנישנדפסו ,הללו

מתוךהעשרים,בשנותשנתפרסמו

הקרובים.חבריובידישנשארוכתבי·היד

צארהכתבפאנהלסאשהמכתביואתאגב,
נשכחההרומניתהשפהכיבטענובצרפתית,

זהדברנראהבעינינו,לחלוטין.ממנו
השפהכיהדעתעללהעלותקשהמפוקפק.
האיששלפיועלשגורהחיתהלאהרומנית
חינוךבמוסדותלמדבמוינשם,וגדלשנולד

ערךואףברומניתשיריםכתברומניים,

שסבירכשםזו.בשפהספרותיכתב·עת

שחיתהיידיש,גםידעצארהכילהניח
אךמוינשם,יהודיבקרבהמדוברתהשפה

לאואףזוידיעהמעולםהפגיןלאהוא
הכותביםהסופריםשלענייניםעםהזדהה
בקונגרסכימספרשניידרמןש"ליידיש.

בפאריסשהתכנסהאנםי·פשיסםייםהסופרים

והשפהבבל,יצחקעםצארהנפגש-1935ב
באופןלשוחחיכלושבהלשניהם,המשותפת

ניידיש.חיתה ,חופשי
ליהדותו?הרומנייםבשיריוהתייחסהאם

סיאוניוהיהודי·הרומניהמבקר

נושאיםעקבותאחרחיפשקרוחמלניציאנו
אךומצאצארה,בשירייהודייםומוטיבים

בצורהמזכירהואהשיריםבאחדמעם.

בביתשקיבלהמסורתיהחינוךאתמרומזת
איןביצירתו?זהמכלנותרמהאךהוריו.
נושאעלאחדשיראפילואצלומוצאאתה
בשיריומוצאאתהאך ,מרומזאוגלוי ,יהודי

שלאיזכורתנ"כיות,אסוציאציותפה·ושם
מציגקרוחמלניציאנוהיהודי.·העלמיןבית
ההומורהשפעתניכרתאםהשאלהאת

איןכימסקנהלידיבאוהוא ,בשיריוהיהודי
אפשראךומכרעת,ישירההשפעהעללדבר

<כגוןעקיפהלהשפעהסימניםלמצוא
האירוניההספקנות,ההצלפה·העצמית,

אחתפעםכייצוין , 6לאלימות>תחליףשהיא
לשואה.בכתיבתוצארההתייחסבלבד

הדרמטית""החוויהעלמאמרכתב-1947ב

 ) 1948 (לזיהפרנאןרישום:צארה,םריסםאן

פרנסיסהיהודיהציירשלבתמונותיו
העםרדיפותלאכזריותביטוישנתן ,ברגרו

דיברנוספתופעםהעשרים.במאההיהודי

-הנאציםשהקימו·המוותמחנותעלצארה
שמןואמר-ריבמון·דסייןג'עםבשיחה

זה:ממצבהמוסריהלקחאתללמודההכרח
אחרים,אנשיםשהכניסואנשים"נמצאו

מעתהותאי·גזים.משרפותלתוךבהמוניהם,
מפסוקיםיותר ,,האדם.ערךמהויודעיםאנו

אחיולגורלהנוגעיםאלה,וסתמייםמועטים
במחתרתשהיההאיש,אמרלא ,בני·עמו
מחנהעםפעולהושיתףהמלחמהבשנות
דבר.ובצרפת,האנםי·פשיסםיהשמאל

שלהרומנייםלשיריועכשיונחזוראך,
"התקופהאחרישכתבהשיריםצארה.

שנתפרסמואלה ,שלוהסימבוליסםית"
בשניםידידיועל·ידירומנייםבכתבי·עת

מבסירנותיולגמרישונים , 1929-1922
במציאותהנוגעיםשיריםאלההראשונים.

ממגבלותמשוחרריםהםהקונקרטית,
מקורייםדימוייםבהםומצוייםהפרוזודיה

שלהשיריתעצמיותועלהמעידיםנאים,
המצוייםאלהעםזהיםהמוטיביםאךצארה.

"חופשהבשיר •שלובשירי·הבוסר
תחושתעלכותבהואבפרובינציה"

הואערביי"לעתבשירוהריקנות.השיעמום
השיגרהמעגלאתלפרוץכמיהתואתמביע
הקרתניים:החייםשל

המיםכוכבילעתחודריםגיסהדי
לסומיםקידותמרעיפיםלעניים,אוכלמחלקים
הדומהדובשעההציבורייםהגניםאליוצאיםמלכים

קדומיםלתגליפים
הציידלכלביאמבסיהעושיםוהמשרתים

כפפותלובשהאור
הנה·כי·כן-החלוןי~תח
האפרסק,מןכחרצןהחדרמןהלילהיצא

הכנסיה,מןככומר

הנכנעיםהמאוהביםמןהצמרתולשאלוהים:
הירח.עלהמשמראתמחדש ,בדיוהציפוריםצובע

חיפושיותונתפוסהבה

בתיבהאותןנשים

הנחלאלנלךהבה
מסיסכדיםנשעה

אותךלנשקהבאראלבואי
העירוניהגןאלבואי
השבוישיקראדע

משערודיהתרעששהעיר

הרפתבעלייתלישוןנשכבואולי
הפרותשלהגירההעלאתונשמעתהשחתדוקרתשם
עגליםעלמתגעגעותהןכךאחר
נלךנלך,הבה

סן·פי>יהושע<עברית:

אווירהשולטתשבהםהאחרים,בשיריוגם
המשוררשלרצונולביטויבא ,יותרכבדה
עולם·סגורשלהמחנקמתוךלצאתהצעיר

לאיזרים,אנשיםרחוקות,לייארצות
אותהמביעהואאחריםבשירים ,,התוכים.

תוחלת,חסריחייםנגדעצמהמחאה
האופייניותהמליםומדכאים.טורדניים
 ,אפרפצע,כאב, ,בכיהןזושיריםלסירות

איזוהמביעיםשיריםגםישאךיאוש.לב,
פחדשלתחושהמאוים,עתידעלנבואת·לב

קורבנות,התובעתהמלחמהנוכחומצוקה
המקדירההפורענותנגדצעיראישמחאת

לחפשניסואחדיםמבקריםאירופה.פניאת
המהפכהבשורתאתאלהבשירים

לחוללהיהעתידשצארההדאדאיסםית
אתכביכולחשצארהשנים.כמהכעבור
בהיותועודמעולפת,בצורהדאדאבשורת
בשירי·נעוריושנרמזומהברומניה,סטודנט

זמןכעבורוהנמרץהעזביטויואתצמא

מקרהזהואיןהדאדאיסםית.בפרובוקציה

ראוייםנעוריומשיריכמהמצאשצארה

עצמוהואהבוגרת.יצירתובתוךלהיכלל
 • Insereaza "שלוהרומניהשיראתתרגם
<השיר Soirבשםלווקראיורד><הערב
משבת De nos oiseauxשלובקובץנכלל
השירגםלהיחשביכולדאדאיסםי .) 1923

השתלבותמוצאיםאנושבו"ספקותיי,
ביניהם:קשרשאיןדבריםשלמקרית
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מוציאשאתהכשםהעתיקהחלוםאתהוצאתי
מגבתע

כפתוריםעםבגדיםללבושמתכונןשחינךבעת
הרבה

האוזנייםמןארנבותמוציאשאתהכשם

הציידמןבשובך

הקוציםמביןהפרחאתמלקסשאתהכמו
החצראנשימביןהחבראתובוחר

ליאירעאשראתראה
חיפושיתכמולאסוהערבשבאבעת
כארוכהלכללסובה
זרדיםשלאשנדלקתבנשמתיעת

בספקותסוגהכגינההיאהשנהלישון.שכבתי
לאמהנכון'מהיודעאינך
יורהואתהגנבלך:נדמה
חיילזההיהלך:אומריםמכןלאחר

הדברהיהכךאתיגם

לאשורו-לישתאמרקראתיך'לכן
לאמה-נכוןמה

סן·פי>יהושע(עברית:

אתלצרפתיתשתירגםסאונה,קלוד
לקובץבמבואומציגצארה,שלשירי·נעוריו

יכולהחיתהדאדאתנועתאםהשאלה,את
בארץצארהנשארלוברומניה,להתחולל

דברכימנומקתמסקנהלידימגיעוהוא .זו
שאתספקאיןאךאפשרי:היהלאזה

כברדאדאלתנועתהנסתריםהיסודות
שנה"חמישיםאלה.בשיריםלמצואאפשר
-סאונהקלודקובע-היכתבםאחרי
אלהשיריםאותנומפליאיםעדיין

בערכיותםבחדשנותם'ברעננותם'

ראשונים,בסירנותהיולאאלההייחודית.
משוררשלתרגיליםאובאפלהגישושים
רוצההיהשמצאולאחר-עצמואתהמחפש

הםאלהשיריםבעיני'אותם.ולשכוחלגנוז
משלה,'דופק'בעלת·תוקף,בתיצירה
כלכמעטעוברי'במצבבה,מוצאואתה

 ,,המאוחרת.לשירתוהאופיינייםהקווים
למשורריםבניגודכימציין'סאונהקלוד

בנעוריוצארההושפעלאאחרים,רומנים
ניכראךארגזי'אואמינסקוכמוממשוררים

שלשיריהםאתקראכיהמוקדמיםבשיריו
בלזועדמאפולינרהצרפתים,המודרניססים

השימושדרכיאתמהםולמדסנדראר
קשרכלהרס :חידושיוואלהבדימויים.

הדקדוקחוקיביסולבשיר'הגיוני
באווירהכיטועןסאונההמקובלים.
הערכיםכלהתפוררותשלהמחניקה
הבורגניתהחברההתבססהשעליהן
והעגומיםהמתעתעיםשאורותיההרומנית,

שלהמחוללהאילוחידיעלוהוחזקוהודלקו
הגוססת,·הונגריתהאוסטרוהקיסרות

ומוסילקפקאהיועצמהעת<שבאותה
אתמוקיעיםהגרמניםוהאכספרסיוניססים

ירותהסתאתהאנכרוניסטי'קיומה

זה,אקליםבתוךשבקיומה>,וחוסר·השחר
איומים,ומלאקהה·ובעונה·אחתבעתשהיה

כילחבריו'יגוזכבצארה,הרגיש
איפשרזהודברהכרחי'היגרשינוי·הערכים

בעינייםהעולםאת"לראותיותרמאוחרלו

שנוכח"כיווןממשיך:וסאונהחדשות".

האטומההסביבהבתוךיוכל'לאכילדעת
שבה·תהודהחסרתובשפהחישבתוכה

השחרורמסרותאתולהשיגלהצהירכתב,
החליטהבלתי·נכנעת,החירותאתשלו'
חופיםעללמצואכדילמערבלצאתצארה

להגשמתהנוחההסביבהאתאחרים
והישגיהשמבניהלשוןלמצואחלומותיו'

לסוהר·האמצעיםצמאונואתלרוותיוכלו
המשפילותהמגבלותמןולשחררו

 8 ,,והמדכאות.

דילנולהיראותעשויהזוהשערה
שלדבריהיותרלנונראיםשרירותית.

שיריועלשכתבהונסקו'גוראלבההחוקרת
הירחוןבחוברתצארהשלהרומניים
Europe , יולי·אוגוסטלזכרושהוקדש>

השלבאתלראותישכיסוברתהיא .) 1975
שנכתבה·של·ייסורים,כמסכתבשירתוהזה

אחרים.מודרנייםומשורריםדמנובעקבות

"זוהיאלה:בשורותמאמרהאתמסכמתוהיא
היהידשעתהמשורר'שלדרכוראשית
זעזועשלהגדולהההרפתקהאללצאת
דאדא,המומנטהקלאסית.המסורתיסודות
הגדולההבערהאתהדליקרגעי'ניצוץ

רבות.שניםפניעלנתמשכושאורותיה
היותהעםצארה,שלהרומניתשירתו
עמוקהלעתיםולא·מיומנה,נאיבית

שירתושורשיאתאזכברחושפתומפתיעה,

עלמכריזההיאהמושלמת.יותר'המאוחרת
שואפתוהיאהלוגיקה,התחביר'סייגיביסול
כברנובטיםשבההמציאות,שירתלהיות

הבוגרת,שירתושלהמהפכנייםהגרעינים
 • 9העתידה."

Tristan Tzara, Primele, Poeme .1 
Urmate de Insurecfia de la Zurich, 
prezentata de Sa1a Pana Bucure~ti 1934 

Tristan Tzara, Primele Poeme si .2 

Insurectia de la Zurich, presentata de 
Sa~a Pana (edi~ia a doua), Bucure~ti 
1971 

,ביבא 1944 , לת ,ה•נםור •דוה• לרוג זייסשרפוק , ·ל .3 

ימע 22·24.

Sasa Pana, Tristan Tzara, ,4 

Corespondenta literara, in Ateneu, No. 12 
decembrie 1 ~68 

ש ר•א ןוא גנוגעוועב יאדאדי יד 'ןמרדיינש לייש .5 
'מע 14·17. ,רעפמעק 1, 1964, רעשידיא ,ראפע

Ovid S. Crohmalniceanu, Ce a ramas ,6 

din Samuel Rosenstock in Tristan Tzara, 
in Revista Cultului Mozaic, 1.2.1989 

Serge Fauchereau, Expressionisme, ו.
Dada, Surrealisme et autres ismes, Paris 
1976, pp, 197-214 
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Tristan Tzara, Les premiers poemes .s 
suivis de 5 poemes inedites, traduits du 
roumain par Claude Semet, Paris 1965 

Elena Gorun6scu, L'Itineraire roumain ,9 
de Tristan Tzara, in Europe, No. 555-556, 
Juillet-Aout 1975, pp. 159-164 
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11 ::::::: i : ~~~ב ו~~~~י~,:~,~,~~~:ל~~: 
בארץ,יומייםעיתוניםבשניצעמו .-~

מחורזיםםאםידייםסוריםשני ,ניקודללא
שני .עצמוענייןבאותושעסקוארוכים,

דקלאאותנולענייןעשוייםהללוהסורים
כמהבושישלהם,המשותףהנושאבשל

בשלגםאלא ,מאודאקטואלייםהנסים
היומיתבעיתונותנדפסושהםהעובדה,

נתןשפרסםלפנישניםכשלושהעברית
כאביהרחבהקהלבעיניהנחשב ,אלתדמן

העברית,בעיתונותהמחודזהאקטואליהסוד
הראשונים.טוריואת

והתפתחותוהולדתואחדישערכתימעקב
בעיתונותהמחודזהאקטואליהסודשל

בגליונותבהמשכיםיתפרסםהעברית
המכוןשלכתב·העת'קשר',שלהקרובים

שבאוניבדםיםתהיהודיתהעיתונותלחקר
והעשירהרבהחומדמתוךתל·אביב.
במלואםכאןלהביאבחרתיבתיקיישנצטבר

בהם,שיש ,הללוהמחודדיםהסוריםשניאת
כיום.גםענייןמשום ,דעתילעניות
הגיליוןלאודיצא , 24.3.31 ,'וביום

'העם',חדש,עבדייומיעיתוןשלהראשון
 ,לאומי""עתרןההגדרהמופיעהשבראשו
העודך:יםגדולותבאותיותשםומרדפם

 ,הראשוןהעמודבאמצע •ז'בוםינםקיזאב
הצה"דברכתמופיעהלכותרת,מתחת
עללהםהמודההחדש,העיתוןלעורכי
היו-ם','דוארבעיתוןהאמיצהעבודתם

אומץאתלהעריךיודע"המרכזומוסיפה:
שודדשבארץבשעהאשדומרצכם,לבכם
הקיימיםשהעיתוניםובשעה ,כבדמשבד

קיומםמלחמתאתמנהליםבארץאשד
לכםשניתןלחמכםעלויתרתםהשקה,

 ,עיתון ,רביעייומיעיתוןלייסדוהלכתם
שללרעיונותיוניסויכלישישמש

ז'בוםינםקי".

לשםמתחתממשהזאת,לברכהוימינה
 ,ז'בוםינםקישלמאמדומופיע ,העיתון
פותחוהוא ,בחתימתוהעגול","השלחן
וייצמןח.שלשיחתולפינדון"אם :במלים

'ציים',הלונדוניהיהודיהעיתוןבא·כוחםע
לא"ינסיעתועםבקשרוייצמןד"רמתכונן
הערביםעםהסכםבכריתתשםלנסות
הערביםהעיתוניםעל·פינדוןואםוהתם.
-כלומדהערבים,המנהיגיםהדידהתם,
אצלם,החשוביםהעסקניםושאדהמופתי
רמתןמשאבאיזהלהיכנסמראשמסרבים
שהוא".

אקטואלי?
האחרוןבסוד ,הראשוןלירןחגשלג'בעמ'

מופיע ,השישיהסודהואדווקא,שמאמל
 ,מברקדבלתי ,ארוךשידהעמודכללאודך

ארבעבניבתים,משניים·עשדהמורכב

"תפסתהכותרתתחת ,אחדכלשודרת
מופיעהשירלשםמעלתפסת?".לאמדרנה

"אלדד".המחבר:שם
הראשונההאסוציאציהזה?אלדדמיהר

לכחללנשיאהלך
העגול"ל"מושבהעגול""השולחןבין

אלמגוררן

ב"עיתוןכשמדוברובעיקרהמתעודדת,

הד"דאלכמובן ,אותנומקשרתלאומי",
הפךד·כך nאדנותששניםשייב,ישראל
לעיתונותהמקורבים"חוגיםאלדד.לד"ד

שלחידיעתםלמיטבכי ,לירמזוהלאומית"
בחריזתגםידואתפעםמדיהדוקםוד

 ,אזכבדזאתשעשההייתכןאולםחרוזים.
מאוחדשהפךשם·העם,ותחתן, 93ב·ן

 ,עצמובעודךגםחושדיםהיינולשמו?יותר
לגבימדיעילגיםהחרוזיםהיואלמלא
כמוהו.ובעל·םכניקהקפדןומתרגםמשודד
גםהשיראתלייחםאפשרותאיןזומסיבה
לחוגיםמקורבשהיהדםוש,ליונתן

בגליונותהספרותיבמוסףופרסםהלאומיים
 ,משלושירים'העם'שלכדךאותושל ,,יום

 .כמובן ,הלפדיןאוריאלבחתימתעדיין
לסייעהקוראיםאחדיוכלאםאפוא,נשמח,

ההוא.הסודבעלבזיהוילנו
מופיעקסבות,באותיותלכותרת,מתחת
השירמגיבשעליוחמוסו ,אקטואלימידע

'הסודמשידילנוהמוכרת<בטכניקה
מאוחדשניםן 3כ·דקשנולדהשביעי',

היומייםבסוריםכבדהופיעההיאאךיותר;

הסורים","בעלהואצפנת,אהדןשפיוסם
ו'הצפידה''היום'העברייםבעיתונים

הסודהופעתלפנישניםששבוורשה,
שלנו).
 ,כזכורפתח,אלתדמןשלהכסף""מגש

מופיעהכאןגם •וייצמןחייםמדבריבציםםה

כסיבה ,הסודבראשוייצמןמדבריציםםה

הציםםה:וזרלכתיבתו.
 ,אנימאמין ••גדולהבציונותמאמין"איני

אתיהווקטניםומעשיםפעוטותשעובדות

מדרנהתפסת ••.הגדולההציונותהתגשמות
 " ••תפסתלא

בנהלל>וייצמןד"רשל<מנאומו

בנהלל?!וייצמןד"ד
שברעאותושלהעבריתבעיתונותהצצה
נשיאשעדךבביקורמדובר ,שאכןתאשר

נהלל,העגול",ב"מושבהציוניתההסתדרות

העגול""השלחןסביבהשיחותמןשובועם
-היהודילעיתונאיהודיעשם ,בלונדון
הציוניתההסתדרותנשיאבדבריכמסופד

שם"לנסותארצהנוסעשהוא-המתחרה
והתם".הערביםעםהסכםבכריתת

הערוךבעיתוןהמופיעםאםידילסודוכראוי
ודוקריםעוקציםהאחד","הנשיאעל·ידי

נשיאאתושובשובהזההפזמוןבתי

לפתעלסגתהמוכןהציונית,ההסתדרות
 ,לאומיביתיהודית,"מדינהעלמהכרזתו

במלואוהסודוהדיהירדן".גדותמשתי
הוספתתוךהמקוריים,הפיסוק<בסימני

בלבד>:מדכאות

 ,לארמי"ביתיהודית,מדינה
---הכרזת,אזהירדן"גזרתמשתי
חתמת:צרצילשלהלבן""ספררעל

 ...תפסת!לאמררנהתפסת

אנגלית"כאנגליהעברית"א"י
---אחזת,בתוקףזרבסיסמה

הסכמת:משקלייליישירריתיכףאבל
תפסת!לאמררנהתפסת

שאפת,פעםהמרביתלהגירה
-הכנסתבשנהאלףוכארבעים

לעגת:ליינלבקי·שנפישרקייאחייב
 ...תפסת~לאמררנהתפסת

לא·צירנים,עםבריתכרת
---התפרסת,לפניהםוכעבד

"כסףז"בפירוש:אמררכיאם

 ...תפסת~לאמררנהתפסת

אבכשחיסרתהממשלהאשמת
---שססשת.העולםכלבפני
אמרת:ממנה!"לדרושתרבוייאל

 ...תפסת~לאמררנהתפסת

חלוציםאלף-קררכןכל"בעד
---הכרזת,להעיז ," tלארץנכניס

דמיה:שזרידעת,כיאם

 ...תפסת~לאמררנהתפסת

הכרזת,דר·לארמיתיי"פלשתינה
---גנזת,הלאומיהביתודגל
השיבר:זהעלגםהערביםאבל
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 ...תפסת!לאמרובהתפסת

גדולה,מציונותהתייאשת
-חיפשת!לאומיביתבנהללהעםבבית

תאמין:וקטנותפעוטותבעבודות

---תפסת!לאמרובהתפסת

וזעקרקעאמות ,,עלאםאבל
-וששת,שמחתלאומיביתכעל
פלאים:ירדושהקרנותפלאאין

תפסת!לאמרובהתפסת

גדולהמגביתלשםאפואולמה
 ?שינסתמתניךלאמריקהלנסוע
מדי:יותרזהועז""דונםבשביל
 ...תפסת~לאמרובהתפסת

חדרים,מאותעםמשרדיםולמה
 ?חסתלאהציבורכספיעל

 ?"קרנות"יושביהרבהכךכלולמה
תפסת!???לאמרובהתפסת

המשא~-הנשיאבכללולמה
 ....·הרסת~פוררתהתנועהאתהלא

השלטון:תפסתרבותשניםוי!
 ...תפסת~לאמרובהתפסת

להניח,ישמרמזות,אב""שחיטות
קודםשנתייםתרפ"ט,שלהדמיםלמאורעות

עלהוייצמניהלגלוגלכן.
ההוריכלפימכוון~קי-שבפישוק" ל~,,

שלוצר·האופקהפרובינציאליהחומרני'
בוורשההקטניםוהסרסוריםהסוחרים

ה"פלעצל"עלהלגלוג(ברוחכולהובפולין
מאוחרליליינבלוםרחובועלהפאריסאי

ההיסטורייםמהפרטיםכמהואםיותר).

הרימאיתנו'קצתנשתכחובשירהנרמזים

חדרים"מאותעם"משרדיםכנגדהטענות

הלאומייםבמוסדותקרנות"ב"יושבימלאים
גדולה"מגבית"לשםלאמריקהונסיעות

·שולייםהערותלשוםכיוםגםזקוקותאינן
מסבירות.

השישי','הטורהופעתאחריימיםשלושה
במדורגםאורראהב'העם' )!'ויום(בגליון
היום','דוארהלאומי"ב"עתוןירקות""שאר

טורלפרישתם,עד'העם'עורכיעבדובו
רועה"כבקרתבשםארוךמחורזסאטירי

שלביקורבאותועוסקהואשגםעדרו",
קצתלמדיםאנוהזההטורמן •בנהללוייצמן
ההסתדרותנשיאשלדבריותוכןעליותר

ל"מושבהעגול""השלחןמןשהגיעהציונית,
עיתוניגםמאשריםוזאת-מסתברהעגול'.'
בפניהתלונןוייצמןכי-התקופה

ורצונוואכזבתועייפותועלהמושבניקים
מכמההציבורית.הפעילותמןלפרוש
להזכירדאזהנשיאדבריעשוייםבחינות,

בעל-פלוגתאשליותרהמאוחריםדבריואת
ערבלראש-ממשלה,שהפךוייצמןשלאחר

שהשירגםמה .לשדה·בוקרפרישתו
צאן·מרעית,כבשים,להזכירמרבהשלפנינו

ש"חייםבשעהאולםו"מע·מע·מע'.'רועה
הרועהמתפקידלדבריו'התעייף,הרועה"

העדר'מהנהגתלפרושואייםהמשכוכית,או
ואלהדיראלדווקאהרועה""דודפנה

לאוזניו.מאודשערבוה"מע·מע",קולות
מורכבעדרו"רועה"כבקרתהשירגם

 11 (אחדכלשורותארבעבנימבתים

הוא,וגםמקודמו),פחותאחדביתבתים,

ובאותיותניקודללאמודפס ,כקודמו
החריזה ,הסגנוןאבל .גילמהרגדולות
ערוךלאיןומקצועייםמתוחכמיםוהמקצב
הםלמעשה,"אלדד'.'שלשבשירומאלה

הריתמוס ,הסגנוןאתמעטמזכירים

לעיתונותשהגיעוהאלתרמניים,והטכניקה
 •מאוחריותרשניםשלושרקהעברית
בלועזיותעבריותמליםחריזת

זהמסוגחריזה("הקשיבה·אכסקוטיבה";

ועמיתיו>סילמןאצלכבראמנם,קיימת,
ברוח-אחת"ב"ילדההשימושובעיקר

החדשים"'המלך"בגדימאגדתהקטןהילד
ההיא,הנח"ל'להקתשלמהפזמוןהילדהאו

-ששאלהצמות",ושתיאדומה"בשמלה
השימושאתמאודמזכיר-"למה?"

ושובשובאלתרמןשעשההמלודרמטי-כמעט
"מכל<ילדינוערובבניבילדים ,בטוריו

והנער"ה"נערהועמינדב,נחשוןהעמים",

הבוגד"ב"אלמנתהילדיםהכסף",ב"מגש
ועוד).הצבאי'המימשלשלובטורים

מתחתהיום"?ב"דוארהשיראתכתבמי

שם·עט,כרפס.מ.השםמודפסלשיר'
מחורזיםטוריםכמהחתומיםשבוכמובן'

שלהיום'ב'דוארו'בימיבהופיעואחרים
שם·העטלמשל). , 27.3.31 (שנהאותה

העשריםשנותבסוףאמנם,מופיע,"כרפס"

לכבודשיצא'כרפס'בשםהיתוליבעיתון
בעל-קרסלג'ולדבריחג·הפסח,
-בעברית'ההיתוליתלספרותה'לכסיקון
החוברת,עורךהזההשםמאחורימסתתר

המצוירבשבועוןגם .בליי·ציפוריאברהם
אחרישנהבתל·אביבשיצא'כלנוע',
בשםפזמוןמופיעב'העם',הטורהופעת

"כרפס"בחתימתהפריזאית""תל·אביב
כשם·עטשבחרמיהאמנם .) 27 • 10.32 (

מזכיריםשבוה'סדר''משולחןהזהבירק
שהופיעהשיר,בעלגםהואירקות","שאר
אולי.היום'?שב'דוארירקות""שארבטור

הפליטוניסטלכתובהרבהמדורבאותו
מןהיהלאשהואדומהאך"עזמוות";החריף

היום'ב'דוארפיוסםפעםמדיהחורזים.

עבדשגםהפטמן'יוסףאקטואלייםפזמונים
שהחללפניזה,בעיתוןמסוימתתקופה
נאלציםאנוושובקר.'.'חבאתלערוך
לנולסייעבבקשההקוראים,אליכם,לפנות
הטורוהריהזה.שם·העטבעלבזיהוי

במלואו:הזההאירוני·סרקסטי

וזיתדפנהעליבזרנאפרמוכתר
ודמי.בשקטהביתה,הגיבורשב

השיס,כאנייתשאנן,לוצועד
הלאומי.ביתנומשבדיבינות

קשת,כידוןמעולמנצחונות,עייף
סלל.מרצוזובדדך'אספוסע

מבקשת.פהנפשומנוחהאךהןכי

בנהלל.במושבסובלנוחאכן

וחוח.דרדרכללפרחיםשםהפכו
זאב.כל ,שחלכללכבשיםשםהיו

ובפוליטיקה,שחוח·מושבניק·כלישבגפנותחת
יתערב.לאהוא

רועם.פניכצאןקיבלוהגיבוראת
עמו.בנילקראתהואאףלבועלץ

כולם.ממולחיםכמסעמים-והנאומים
סן·רימו.מאזסעםלאכמוהם

11 === ~1 ~ 

אתה.אבינו·הוי,סחו.אבינו·,·אתה

הצאן.דקאנחנורוענו.אתהאתה,

עתה.ימינוועדה'הצהדה'מני

רצוןז·יהי ,אמןעולם.ועדמעתה

מים.הוזילוהריםהאידיליהלמראה
·מוד. nפדכלץע,כלמהתרגשותאדם
במתק·שפתייםהדםהנשיאאז

לאמוד:בעוזפנהצאן·מדעיתואלי

רגבכלהמקדשיםבני'אתם,•שמעו
דקה.דממהבקולפה,העמקאדמות
הנגף.אבנירבותדרכי.עליקשתה
דכא.דעשחותימקרבות.עייפתי

בקורת,יחצפוכאןי·פדחי nארכל
ושדים.מלךעלגבוההוידברו
בתזמורת:הופיעקונסדה·באסגםודאה,

הקושרים!ביןהואאףאוסישקיןמנחם

ביער'וכקדן·אורבערבהכערער

עולי.אניאשאיחידבודד,גלמוד,
 ,וצעדיגוןבעתאתכםאעזובלאאך
גודלי·.-וגודלכםגודלכם,-גודליכי

הקשיבהאחתילדהההיאלאסיפה
הקהל:הפתיעהופתאםולפתע

-האכסכוסיבהאתתצאאם•הגידה,
בהללו·אתלצאתנצסרךאנוהגם

 1פחדכלובליתמה,השאלהחיתה

הומה.ללבתשובהענותידעולא
 ,ביחד ,ד·כך nוא • 1הסי•ילדונת,אמד:
 ·--·מע-מע-מע-מע-מע-הכבשים:כלגעו

ובכלמאז,חלפושניםוארבעשישיםכמעט
העייף,המנהיגלאאקסואליזככמה-זאת

מודיםהמנהיגיםאיןאצלנושהריחלילה,
בריתלכרותהמוכןמנהיגאךבעייפותם;

עלויתורתוךהערבים,השכניםעםשלום
כאןנרמזיישובים""פינויאפילושטחים.

אתלצאתנצטרךאנו"הגםאז:כבר
"החתרניםעלהמנהיגותלונותנהלל?"

<כנגדביקורת"ה"מחציפיםהבלתי-נלאים",
מחורזיםסוריםבירושליםנדפסואוסישקין

הפורימיבעיתוןתרפ"ב,בשנתעוד

א"זהפזמון'מחברבעריכת"לפורים"'
כולהמיוחדת,חוברתואפילובן·ישי;
או'פרקיםבן-אליעזר'משהמאתמחורזת,
אחר·כך>.שניםשלושגלויים',מכתבים

למשל''נקודה',העיתוןעורךישמחוכמה
מולהמנהיגשלהאוניםחוסרעללקרוא
תשובתוועלפחד",כלובליתמה"שאלה

הסיז").("ילדונת,כךכלהדמוקרטית
-מע"ב"מעהממשיכההעדר'ומקהלת
יותר:מאוחרבסורשנאמרוכמוהנצחי.

 • . ••ישראל"בתולדותיסופר"והשאר
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LJ~ 
פו
t: החוב

קישוכילו
בן·ציוןקטןרינהמסרבית:

---
-

רגיעההבוקרחלהנוראים","ימיםכמהאחר
וזמנית,מדומהשהוייגיעהידעהרופאפתאומית.

שאינםשינוייםכמהמתחולליםהחולהושבגוף
תלוייםואשרלמדע,אפילולגמרימוכרים

שלהמורכבבמנגנוןמאשרפחותלאבאלוהים
בכרים:קלותנתמךגופו ,גבועלשכבהחולהונפש.גוףאיברי

גופואתחיברוצינורותסדירות.לבפעימותהראההמוניטור
האיבריםאתהאקרןעלהראואחדשמצדמתוחכמים,למכשירים
מלאכותיתהזנהלגוףמספקיםהיושניומצדבפעולתם,הפנימיים
הנשימה.איבריאת , 1המעיינאתהנפולים,העורקיםאתומאששים
המכונותשלהחרישירחשושןרקנשמעהמוארהלבןהחדרבדממת
קלותומניעזעהחולהכשהיההזכוכית,כליהצטקצקולפעםומפעם

בקבוק ,לראשומעלהתלן,·בבקבוקהתבונןקלהשעה •איבריואת
החולהגוףאתוהזיןשקופהצינוריתדרךממנוטפטףשהנוזל

 •נוזליבסם·חיים
כאצלבמקצת,פוזלות ,משהוכבויותלרווחה,פקוחותהיועיניו

דרך·קבע.מרכיבים tשהנהמשקפייםאתקלהלשעהשהסירואנשים
מוחלטת.דממהשררהבחוץ

אחתובבתלאיטןנקוויתאט·לאט,ניתקותהיובבקבוקהטיפות
הצינורלאורךחליקהיהמהןכשאחתובדיוק ,הצינוראלמחליקות
להיקוות.מתחילהאחריההבאהחיתה ,גופואלבדרכההשקוף
 ) 2 ( ] ••• [ ) 1 (לוח-מנייהכמיןלושימשוהןבטיפות.התבונןהחולה

שעתכילואותת ,ומהכרוזבחלק ,בהכרתופתאומיהבזקשבכעין
שארמחיירעיםאוטוביםהיולאשמאחוריוהחייםמתקרבת.מותו

במיוחד ,כתבוואףחשבורביםכתב.נסע, ,סבלאהב,הואהאנשים:
אתשמילאוהן~ידות rוהבהעבודהכיהשמונים,הולדתויוםלאחר
ועדממנותבעהדתוושעבהוויתורגדולמהידעלאאישאך ,חייו
"כמבעד •מבחינתוהירעישלמקורגםהכפויהבדידותוחיתהכמה

היהשלאודאיביסוח,והלדקויותכל·כךהרגיש(הוא,זכרלערפל"
משבריםעליועברוהאחרוניםשבימיםזו)לשוןבמטבעמשתמש
הצינורותאתתלש ,כוחותייךבכללווהתנגדבמוותשנאבקאיומים,

אותהעםהמוות,מרעםקרבניהלבכה, ,בפניוירקהוורידים,מן
סמוךניצבהרגעת: rנוכוהיאסמירתהאףשעל ,שלוהרפאיםרוח

הקודח.במוחו ,~ותיו tברי ,מעיובתוך ,בפנימואי·שםורגעלמיטתו
עםהסכיןהואגיעה.החלה ,כיצדאומתילדעתאין ,הבוקרוהנה,
 ) 3ספורים,(ימיווכיונשלםתםהכולבשבילוכיאפשרי:הבלתי

אדמות,עליחייומאדןאתלערוךניסההואספורות.שעותיו
הוא ) 4 (בלבו.וצחקזולתו,בעינימצטייריםשהםכפילראותם

ובעמל:בוויתורבבדידות,מילאחייושאתלאחרלמותאפואעתיד
כיוחרא,מו·סר·חשכל,באותומסתכמיםהאדםמאמציכלשכן

כמירח,בחוק,טמונהאדמותעליהאנושיתהיצירהמשמעות
בעולם,שנבראווחיכ!יםהגדוליםהדבריםוכלובוויתור.בסדר
קראהאםאלה?דבריםאמרמי ) 5 (וכשתיקח.נבראו,בידעאובדם
כעת,רקפעם?זאתכתבעצמוהואשמאאומקוםבאיזהאותם

הואקיש.וכילוהיוגוסלביהמספרשלמעזבונוסיפורהואהחוביי
לאחרלאורשיצאבמספרהחמישיהספרסיפורים,בקובץמופיע
מןאחדשםעלקרויהקובץמעזבונו. ,-1989בהסופרמות

וראההואגםלעברית(שתורגםוהצלקות",ייהקתרוסהסיפורים,

 .ביימאזניים")אור

היוגוסלבי(הסופריאנדריץאירועםהמספרמתחיה 11החוב 11בסיפור

הוגההנודדתורוחודוויערשעלהמוטלנובל)פרסחתןשהיה

לאישיםמתייחסיםשנזכריםהשוניםהשמותאדמות.עליבחובותיו
ובמקורותעליוהביוגרפיתבספרותוהנזכריםהכירשאנדריץי

 .אחרים

שהביאהמיאוציינוביץי,'מדיינהשלהערותיהמתווספותלסיפור

קיש.וכילושלעזבונואתלדפוס

ד.ק

לפחותבהישהזאת,במחשבהנחמהאיןשאםלונדמההזאת,בשעה
אמת.שלמידה
האנשיםמן ) 6 (מישהולצדועתהנמצאאילוחשב,היה,נעיםמה

איורהגביראואלאופוביץ'חייו:בימישהכירוהחכמיםהנפשאצילי
שלושהאושנייםאלאהכירלאחייוימיכלבמשך •••ווינוביץ'

הרוב:פיעלחינםהאדםשבניכפיהיוהשארכמותם.חכמיםאנשים
דעת:חסרילזולת,הבנהחסרי ,ליופיחושחסריואנוכיים:מוגבלים
 ,ומזוןאהבהלהשיג·הכבוד:ורדיפתהיצרבכוחהמודעיםאנשים
היו ,חייואלשנכנסואימתוכלקיקיונית.ותהילהחולףכבוד

נושבת.עירעלהמשתלטיםכצבאותמהומה,אחריהםמותירים
שהואכפיחייומאזןאתוערךזולתועינידרךבעצמוהתבונןהוא

 ,כל-כתביויישארואחריונודעים:הבלתיהאחרים,בעינימצטייר
בזהרואיםהםעמו:ימיבדבריהבלולים ,ושפתוחייוקורותובהם

גםנותרוניירותיוביןאלמוות.בשםמכניםשהבריותלמהערובה
יומנים,שירים,לקבצים:ומוינובקפידהשנבחרוספרים,כמה

אותולחשוףעשוישהיהמהכלניפהאלהכתבי·ידמתוךרשימות.
לחייוהנוגעפרטכלהאישיים,העקבותכלאת ) 7 (הבאים:לדורות

בגדרהאפשרככלהבאיםהדורותבעינייישארלמעןהאישיים,
בשר·ודם.אדםופחותסופריותרהאפשרככלטהורה,הפשטה
כל-כולםעליועברוהלאחייובה:היהמרצדקמעין ,זומחווה
שהגיחגיחהוכלהאפלטוניים,האידיאליםבעולם ,הבדיוןבעולם
מועקהבתחושתמבחינתוהסתכמההחייםבמרחבלשוטטכדימהם

בחייםהקשורההחלטהכלובשיעמום.התמצאותבקשיי ,ומצור
הדממההטהורות,האידיאותשללעולמןשמחוץהחייםעצמם,

פגישהכלהחטיא,שעשהמהלךכלפצע,בופערהרקוהבדידות,
בדומה ) 7 (חדשה:לצרההפכההצלחהוכללמפחחיתהאנשיםםע

שעשויהקיקיונותאותהכלהזרים,השמותאתגםמהםניפהלכך
משמעומשוגע,אכןשהמשוגעלהוכיחשהרישמו:אתלהכפישרק

 ) 8 (להתפשר.

אלשחלחלההמחשבהבוחיכתהפתאומית,חשמלכמכת ,[ואז ) 9 (
(אשרהגשמיים.אלאהרוחניים,לאחובותיו.אתפרעשלאלב·לבו:
לאם,לאלוהים,מעולם:איששוםפרעלאאלהאתהרוח,לחובות
יקחהואאותם ,הרהראלהבחובותלאלא, ) 9 (למולדת.>]לשפה,

כלשהוטעםישאםקיים,אכןהבאהעולם(ואםהבא:העולםאל
שהואלמיחייבהואאשראתאדםיפרעלמעןבדיוקזההרי ,לקיומו
ואפילובכסף,לפרעםשאפשרלחובותנתונהחיתהמחשבתוחייב).

כששובעתה ,ידלחיצתכעיןשלום,דרישתכעיןסמלית,בדרךאם
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אתהעולם.עםשלוההתחשבנותשעתכשהגיעהעוד'לחכותאין
האגודהעל·ידיהנשלחת-כתריםמאתיים-הצנועהגימלתו

(מהכסדרובחודשוחודשמדיאליוומגיעה"הקידמה"הקרואטית
מהכלועל·אףאלה,סועריםבימיםאמיתינסבגדרושהינ

מוסדותשללזכותםזאתלזקוףישלחשוב,עשוייםשהבריות
הראויה:ובחוכמהבתבונהלחלקישהאוסטרוהונגרית>המונרכיה
לאיש.יחסרולאלכולםשיספיק

מעלהתלויהזכוכיתבכליומתעבותהנקוותבטיפותהתבונןהוא
זהובים.אותפילה,חרוזיכמונהלטיפה,טיפהוספר'לראשו'

עינייאתשפקח , W ach tmei s terה·ק, ;vמאטק;:;גואןלאיו
שלפניהםמראהאתבמפהלקרואהלומדכחיילבנופים;להתבונן

 ) 10 (כתרים.שניחבלי·ארץ:

אותישהעבירההראשונהוחיתהבידישהחזיקהךן:יץ', ryייקוד.ה.ל~
כתרים.שניהגשר:פניעל

הצמחים:ולשוןהפרחיםשפתאתאותישלימדהמאטקו~~ק,לאנה
כתרים.שני

הראשונהצורתןאתאותישלימדהמורה,tקרי~ק;:;גיץ',לןךא~י.ןי:ה
כתרים.שניהכתב:אותיותשל

שהואהאנושי,לקוללהאזיןשלימוניה"ערבי",עזיז;:;גיץ',ל~ידריז
כתרים.שנינגינה:ככלי

טובכלהיותדיאיןכיהטוב:אתלישהורהפופ;:;גיץ',לליונ;~יר
אלף·בית.שלומדיםכמולמידה,טעוןהטובבלב·לבך:רק

טעונההחברותגםכימהי'חברותשלימוניג:;גךיל;ביץ',למילאן
כתרים.שניזרה:שפהכמולמידה,
שגםמספיקה,איננההחברותכיאותישלימד ,'ץיג;:;נן;;נלךאטקו
כתרים.שניאנוכית:להיותעשויההחברות

כדילב,לאומץזקוקכשהייתילביאתשאימץמורה,ןאסיץ',לירכן
כתרים.שניחיים:כדרךבספרותלבחור
עצמוהייתיכאילוובגופי'בנפשישטיפל~ןאףפ;:;גיץ',~יר;לטףג

כתרים.שניובשרו:

שמצאתידברבגרמנית,לקרואלישאיפשרפרופסור'פוןאק,ל~י;
כתרים.שניימיי:כלבמשךרוחניתוהנאהמרובהתועלתבו

אלועלובותלעיירותשמחוץליגילהאשרמיזקךינוביץ'לדימיטרי
כתרים.שנימהן:ומאושריםטוביםאחרים,עולמותקיימים

והנפש,העולםשלמחוזאותולישגילה;א~'ינ;ביץ',לךןאדימיר
כתרים.שניהירח:שלהאפללצדושנידמה
מאזהמלים:שלבערכןהספקבהטלתאותישהרעילן'ך:יץ',.לב;;ןן

כמולאחת,אחתאותןוקושראמוןבחוסרעליהןמסתכלאני
כתרים.שניזהובים:

כיובאהבה:במוסיקהאותישסיממו ,'ץאך~~;ג ה:י~;~~ול~א~י~ה
 •••זושלבידהזוהמחזיקותתאומות,כאחיותהןואהבהמוסיקה
שליבוובמכתביה,בשיריהוהשביחלשרפןהפולונזבניגוןהאחת
ארבעההאהבה:חיתהבראשיתכיהאהבה.קודששלהבתאתבקרבי
כתרים.

נקוויתהחלהואחרתממקומהניתקההזכוכיתשבכליהטיפה
כלומרדמויות,שתיעלפהמדוברממילאחשב,דבר'איןתחתיה.

אחד.זיכרוןאחתלכללוח·המנייה,עלאחדחרוזמהןאחתלכל
 f~וןאןדלאוסקרזלם, T.~רףלוילהלם ,ק'~ךי:ליו.ןף fך~ז?ארלמילאן

היאוהבורותהכולהיאשהידיעהלימדוניאשרמוריי'קל.ם,ליוזף
כתרים.עשרההנפש:ומחשכיהאפלההקנאותאם

שניתחמאיליצה,הגרוןלרפואתמומחהאלכסנדר'אוסקרלדוקטור
טיפלולאהניתוח,משמעותאתליהסבירשתחילהלאחרגרוני'את
שניבר·דעת:אדםכאלאליהתייחסאלאב:קבשה,שמטפליםכמובי

כתרים.

 herbatiה·אתלישהגישבקראקוב,הירוק""הסלוןמןלמלצר
בחיוךזאתועשהבריאותי'למעןזקוקשהייתיוכפיאוהבשאניכמו

כתרים.שניובנכונות:

החרטומים"כתבאתלפענחאותישלימדה~יךן'יקו:;גסקי'להלנה
הגותיקהבפניתישכמואעמודשלאהנגינה,ת,;ישלהאלוהי"

כתרים.שניהזו:הלירית
ציפורכלהענקהשפותגזעשעלליגילהאשר;פ;מף~ן'ל;ץל:אן

אחתשפהמעדיפיםשאנווההעדפהבטבע,כמודרכה,לפימזמרת
כתרים.שניבאהבה:הבחירהכמוהיא,טמירהרעותהפניעל

השפותגזעשורשיעומקאתלישגילה ,;~סקי n ~ןן.למרי:אן
שלבצקי'סלופושקין'שללשונםלהסתעףעתידהשממנוביות,הסל
כתרים.שני"הבוסנית":שלי,זוואףמףרן

עלתשורותיהם,עללהםחבשאניצ'ףליה:רק.ול~י.ז'טיץ'למאיה
הסוהר:בביתכלואבהיותיעלישהרעיפוהטובה;עלדבריהם
כתרים.ארבעה

להםזקוקכשהייתידינריםאלףלישנתןהמסכן'~'דיןלולאדימיר
כי~רגישלאבמצוקתו'שהמקבל'כדיבסתר'כמתת'כמעטנואשות,

כתרים.שנילבזות:כדיבהשישחסדיםגמילותזו
פיסתתאיאלשהגניבמארבורג,שלהכלאבביתהאלמונילזקיף
שנילשרוד:היהפירושולכתובשבשביליבשעהזעיר'ועיפרוןנייר

~

וי
~ 

lfi ~ 

כתרים.

בידיסייעהשיפוטישבהליךקוךיט, 9מףיאךקמספליםלשופט
אישיתעמדהעשויהמידהבאיזוהוכיח ) 11 (ובזאתלהשתחרר

היחיד'של·חלקומנתאתקשיםבימיםלשנותאזרחיתותעוזה
וכורחגורלבשםומכונהנמנעתכבלתימצטיירתהפחדניםשבעיני

כתרים.שניהיסטורי:

להכירלמדתילושהודות~ך~'ידליץ',:ה ..ין,;ל~~ךההמחוזילכומר
עדמבוקרמפרךועמלדלותחיי-הפרנציסקניםהכמריםחייאת

כתרים.שניכהן·דת:נעשההייתיל"משורר",הפכתיאלמלאערב:
לישהמציאהפרנציסקנים,במסדרחניךלףקיץ',זקי~י~ה 9ל

כתרים.שניותקווה:אמונהלחם,בזניצה·הכלאבבית
עשויהגוףכיצדליהראוגופןשבמו ,ה:יכ;:ך~~יסר~יד.הלנזירות
ועלבחייליישםשניסיתידבררוחניים,לענייניםעצמואתלכפוף
כתרים.ארבעההצנועות:אפשרויותיבמסגרתעצמי'

 ) 12 (מארקוביץ',זדנקהלגברת

מהבישראהחסדי'ואישמייטיביוו:נו:;גיץ',אירוהרוזןגבירל
הברכהמקורשהיאזואלמתנתהכישרון'בי:שקייםשקיוויתי
כתרים.שניוהקללה:

בישנהגהאורחיםשבהכנסתמסףזקיוןאן'לףק~יץ'די.ןקולאדון
ספרולהבאתבבריאותי'שחללשיפורותרםהימיםאתעליהנעים
כתרים.שבי :גמרלידישיריי
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בספליטהמאסרכיצוע:בעתלישהתירוינה,איש ,הצעידלחוקר
אתליהביאהואחבו.לון;בביתשנותרו ,חפצייאתלהביאלשלוח

עלמכדעתהשפעה~עילהטבהיהשעתידספד ,"'איו·או ,קידקגוד
כתרים.שנידוחי;

ששםבית-הכלא,ממחסניהזההספדאתלהוציאלישהתירלזקיף
כתרים,שנימאיתנו;שנלקחוהחפציםעלשמדו

שגילה ,מסדאייבוספדואוהבמוכר-ספרים ,ט~דד:י,'קי 9ליאד;ז;ניד
כתרים.שניהיקום";"מאודהואהספדכילי

כפיהטורקיםמימייםיסיפורלספרשהיטיבהד~ד~'ד;:;גי,יץלגבירה
 'בוטחת;וברוחיפחחרבזז, ,עבדובימיםמזמריםהגוסלדיםשהיו
כתרים.שני

בעבודותברומאימיי .אחלכלותלאלישזזפשד ,'ץי~;קא~ןל~י;
לייינתןאלא ,מדיד rיורעליתקשהלאשהמלאכהכדימשרדיות

כתרים.שניולכתוב;להתבונן ,ללמוד
בדוחמסתייםוהכוללטובההכולבכל·זאת ,האמיתיבסוף(בסוף,

 .)סראווניק"מות'דשואנדדיץ',אירוהדמונית.
בכתיבהלעסוקלידה~זזפ:סשהבנתו ,'ץיג;:י~. 7אןו 9בג~ןילולאדיסלב

בזהזהוכרוכיםנשים 1נפאלהתחומיםשניהיסטוריה:ובלימוד
שנינגמד;והשנימתחילהאחדאיפהיודעיםשאיןעד ,ביצידותי
כתרים.

באהבה ,שליבתכתובת:ובכתבי·הידטיפולהעל ,'ץי:;ט 9,וןהלגב'
כתרים.שני ) 13 (כבוד;שליחסומתוך

ובקיאותכלמדנותותי·מקורחשיפתאתשפירשאז;ניץ', fלז;ניןסאד
כתרים.שניהיוצר;כחולשתדווקאולאו

שלוהשפראמדיספר .אחהולדתיליוםלישהעניק ) 14 (לפרופסור
על ,אחדכתרלילהזנניקהיהיכולהואגםכי(אםאחדכתר-

האהבהגם ,נקיחשבון iכשז-העממיהפתגםכדבריאותו).שקראתי

ימים.מאריכה

רענניםפרחיםבוקרמדיששמהבי,המטפלתאולגה,לאחות
רכה.ובידבמסירותיצועיעלאותיוהופכתבאגרטל

מלאכותית,בשמשאדיהמוהחדרבדממת ,בקרבולמנותהוסיףכך
ערוכהחיתהמחשבתודימדומי·ערב.שלבוהקמעיןלחדדשהעניקה
משהובקרבוכשהתגבר ,מכןולאחרהזמניםסדרעל·פיבתחילה
החיים ,הכוללוכאב , ~ rבמיוחדברשוםלוכאב<לאלמכאובשדמה
ואיבדהלךוהזמןתבש tמסהתחילוהאירועיםהזמניםסדרלו),כאבו
הופיעהבפעםכפעםרקלנדוד;שובהתחילהדוחוכיוונו;את

נסתרתהיאושובלו·געהמגיחהכשמשצלולה,אנושיתמחשבה
העננים.מאחודי

גרגירידמוימנייהכמכשירלוששימשוהאינסוליןטיפותבאמצעות
ולסכםכהעדשמנההכבידיכוהסכומיםאתלחשבניסהפנינים,
התחילושובוהפסיק,התחילהואחובותיו.מכלולאתלעצמו
העלובהגימלתושמא ,לרעדהדומהפחדסתום,פחדבכעיןלמנות,

לפסוחכעתייאלץמא 1ס ,לותספיקלא-כתריםמאתייםבסך-
הרשימה,מןיוציאמיאת •למישהוחייבלהישאראומהםמיעל

באופןאלאחובותיוארנמשקפתאינההזאתהרשימה'כשאפילו
שהדימחודשת,חלוקהלערוךהסכום,אתלצמצםניסההואחלקי.
שלבאותאלאהכסף,בסכוםמדוברלאדברשלבעיקרוממילא
בעולםאישלשוםזזייבלהישארשלאבשאיפה ,בלבדלבתשומת

חובואתבשלמותלכ!דועבכללמסוגלשאדםככלמקוםמכלהזה,
כאח.דעליוהכפוייםולאלהלמיטיביו ,לנאמניו ,למקורביו

לפעםמפעםהעיפההדלתפתחובעדהסמוךבחדדישבההאחות
חד-גוניים,זאתועםסועדיםגליםכעין ,שעליובמוניטורמבט

ושביסמעומלןלבןבסינרהחולה.שללבופעולותתרשיםהועבר
ברומןוקראהאלכסוניתישיבההשולחןלידישבהראשה,עללבן

הרחב;האספלטכביש:בנסעה"היא"בזאר":בכתב·העתרומנטי
חזהואתלעיןחושפת·הפתוחהכותנתו ,צ'סטדניקישבלצדה

המכוניתהמוצקת;ירכ:העלימינוידאתהחזיקניקהשעיר.
מסוים,ברגעקולורדו.לעברהאספלטכבישעלרחשללאהחליקה

ציפתהרבזמןשמזהבו.הלהלהגידכדיראשואתאליהשהיסבשעה

כוחהבכלהאודטופדייםסנדליהאתלחצההאחות ,, ...מפיולשמוע
השלישיתהשורהמאחורישבצבץהאסוןאתלמנוע ,הקירכנגד

בפנסיהוסנוורההסיבובמאחודישהגיחהענקמשאיתשלבדמותה
עול-הימיםשלבוהמליםאתלהגותהספיקשלא ,צ'סטרניקאת

כבתהעתהשזה"הבזאר",מעמודיעיניהאתבהתיקהלהגי.דביקש
העגוםהחולמנימבטהאתהאחותנשאהאחת,אהבהלעיניהםש

האופקיהלבןהקופניעלהתגברה,הגליםסעדתהמוניטור:לעבר
למוניטורבדומהדקיק,בצפצוףמלווה ,אורשלנקודהקיפצה
לפניבבודווה,במלוןראתה(שכמותוה"טניס"למשחקיהמשמש

שנתיים).

מדוברכיביודעהנעות.ששפתיולהונדמההחולהעלנפלמבטה
לימינוהקאדילק,במושבמקומהאתלהרף·עיןנטשהחשוב,בחולה

המיטה.אלוניגשה ,צ'סטדניקשל
בעיניה.היישרהסתכלהחולה
משהו?"צריך"אתה

כתרים."שנילי"הלווי
לגמדי.ברוראבלדב,בקושיחרישית,דיברהוא

 ,,היטב.אותךהבנתי"לא ,אליוורוכנתהאחותאומרת ,"סליחה"
 ,לךגםאחזיר .חוברתיאתלפרועכדיכתרים,שנילי"חסרים
לךאחזירלאיש.חייבלהישאררוצהאינניחייב.אשארלאאחות,

 ,,האחרונה.הפרוטהעד ,הכולאת
 ,, .לךאביאמיד •שתחזיר"כמובן

השני.החדראליוצאתהיא
כתרים."שנילושאלווהדורשחמשמחדרהחולה ,"דוקטור

אחות." ,לותגיכן"אם
דוקטור."כתרים,"שני

במצב,הדעהתחולאםדינרים.שנילותניאחות.נודדת,"רוחו
עלולזהשקט.הואעודכל ,עכשיולהיכנסרוצהאינני .ליקראי
דינרים?"שנילךישאליו.גשיאי·שקט.בולעורר

סינרה.כיסמתוךקהאדנאתומוציאההאחותאומרת ,לי""יש
הלילהאדוןעלהמטבעותאתומניחההאחותאומדתשניים","הנה
 ,ואזלוח-השישעלהמטבעותשלקל~ופורעודהחולה;מיטתליד
וגווע.הצלילשוכךאחת,בבת

תבדוקלנשום.הפסיק"הואהאחות.צועקתדוקטור!" ,"דוקטור
נצער."לבובמוניטור.

אתלושילמתאת"אחות,הדוקטור.אומדלמנהל",קראי"דחוף,
 • ,, •·האדוןבסירתהשיטדמי

חמלבח"ר:הערות
על·פנימשתרעכשהוא·החוב•סיפורונותרקישובילושלבזעבונו

בזההמובאתהגירסהשלהשלםכתב·הידמכונת·כתיבה.עמודישבעה·עשר
·החוב·.הכותרתמודפסתהראשוןבאמצעממוספרים;עמודיםשנים·עשרכולל

הגירסהאתהנראהככלמייצגיםכותרת,ציוןללאנוספים,עמודיםארבהע
כותרת,אותהתחתנוסף,נפרדבעמודלסיפור.הפתיחהשלבמספרחשביה

הסיפור.התחלתשלוריאציותבהןלראותשאפשרשורות,חמשרקמופיעות
הסקססאורךלכלבעיפרוןנעשוהעמודיםשנים·עשרבןבכתב·הידהתיקונים
אםאלה,תיקוניםה"חובות•.מנייתאתהמקדימהבפתיחהמופיעיםומרביתם
כתב·היד.שלהראשונההקריאהבמהלךנעשושלהם,הרצףפיעללשפוס

שהסיפור(משמעכחולדקבעס·סושנעשוניכרת,במידההפחותיםהאחרים,
סופית,לא·מעובדיםשנותרומשפסיםבלבד).קריאותשתילוודאיקרובעבר

השסחייםה.r:ויקונים ,הסיפורשלהראשוניםבעמודיובהםנתקליםשאנו
בחלקראהשקישמעידיםאלהכלליסוש,הסעוניםמקומותעלהמצביעים

מהתיקונים,כלשאיןכמעסברצףמונההואשבובחלקזמני.פתרוןהמבוא
מסגרתבעייתהיתהקישבפנישניצבההעיקריתשהבעיהכךעלשמיעד

כללשלו:היסודשמחשבתבעוד ,עצמוה·אירוע",שלזוכלומרההתייחסות,
ה·מ~ייה•,(סגנוןהחובותאינוונסארבאמצעותהרוחבעיניהמצסייריםהחיים

וללאקושישוםבליהוגשמהבו>,לנקוסושהירכהקישעלחביבכךכלשהיה
תומךאחריובבאומסתיימיםאחדבעמודהמתחיליםהמשפסיםמספרדופי.

אחת.בנשימהלוודאיקרובנכתבהסיפורכיבהשערה,
לספרמיועדיםשהיוהסיפוריםמתכניאחדבאףמופיעהאיננה·החוב•הכותרת

שלבדמותו , 1983לאחרנכתבשהסיפורמשמעהמתים·,של"אנציקלופדיה
לכלבנוסף ,זוהזדהותאנדריץ.יאיוראתנקלהעלהקוראיזהההחוב·"בעל
קיש ; 1986היאהסיפורשלהיווצרותושנתכיהשערתנואתמאששתהשאר,
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מאת"העלמה"הרומןשלהצרפתיתלהוצאההמבואאתימיםבאותםהכין
עשויהחיתה ,שבדברהנוחותכלעםבאנדריץ',המחודשתהתרכזותואנדריץ.י
הספרותייםמייאבותיו"אחדשהיהלסופרהומאז'שלזהלסוגכגירויגםשלשמ
מאששתבלתי·מוגמרנותרהסיפורכיהעובדהאפילוקיש.שלקרוביםהיותר

קיש.שלמחלתומתחילהסופהשלקראתשנה,באותהנוצראכןכיההגחהאת
שלונעוריוילדותובשנותקשורותזהבסיפורהנזכרותהדמויותכלכז,,;מ

לשירותהראשונותהשניםהספרותיות,ההתחלות ,הספר(ביתאנדריץ'
קאראולץמירוסלבשלבספרולקישנמצאועליהןוהפרסיםהדיפלומסי>

המבוא.בפתחנזכרשאף ,) 1980סווייסלוסס,(פרוסווסה,המוקדם""אנדריץ'
אתקישהפך ,קאראולץשלבמחקרוהנזכרותהדמויותמשפעאותםבהפרידו
אחתשהוא ,קיצוניבדידניהמצותאותובכוחפרדיגמסיות,לדמויותהשמות

ספקכלבליהוא"אנדריץ'בהן.מצסיינתשלושהפרוזההיסודמתכונות
לייהעלמה",(בהקדמההספרותיתיצירתואתבהעריכוקישכתבמוראליסס",

וניסוחהעובדותבחירתגםכךומשום ,) 1990סווייסלוסס,ספרותיי,"חיים,
שאפשרעקרונותעל·פינעשוהמשפסי>הסגנוןבצחות(תכופותההתבסאויות

יםכפול·פגכדיוקןפועלזאת,לעומת ,הסיפור'מוראליסס.ילסופרלייחס
ההבסמןשלוחייומאזןאתגםבעתבהעורךקיששכן(הךי;קן;האגרסל),*

חייולקחיסמךעלהתודה),והכרתהחסדמעשישלהרגישה(הקרקעהמוסרי
המגענקודותאתלזהותהקוראיםעליקשה ·שלאלשערישהאישיות.יוובסירת

כפולי.י"מפץשלמכוחוהעולות ,אלודמויותשתישבין
שלו,המלגהסכוםשהוא-שבידוהכתריםמאתייםאתמחוק:בהמשך, ) 1 (

זה,אתידעשעהבאותהכילמישהו.חייביישארשלאצודק,באופןלחלקעליו
הקרב.המוותשערתרקשמעניקהבצלילות·דעת

מקדים ,בכתב·הידהשניהעמודשלשבראשיתוהמשפסשלזהחלקואת ) 2 (
נוצראיךלדעתקשההמשכו.לביןבינוקשראיןכישניכר ) 1<הערהקסע
שלמדימוקדםיידועלמדי:ברוריםלמחיקההמניעיםואולםשברצף.החלל
מבחינהסופיתמעובדובלתימושלםבלתישנותרהשני,והמשפסהקורא

סגנונית.

המלהשלהאחרונותהברותיהשתיגםוכךבוומסומנת'ימים'המלה ) 3 (
odbrojani ,[ספורים]פתרוןמציאתידיעלהחריזהמןלהימנעכדיאל·נכון

שונה.

 ,) 1992באוקסובר 15נובינהיי("קנייז'בנההראשונהבהוצאהנשמס ) 4 (

עלשצוססכפי-6.1.1920מהאלאופוביץיסוגומיראלאנדריץ'שלממכתבו > 5 <
 , 154 • 155עמ'הנ•ל,ביצירהקאראולץ,מירוסלבידי

 nekogהמלהמןהחלהמשפסשל<אפשרית>הרחבהנרשמהבשוליים, ,ביד > 6 <
המחשבה<ואתלמשל]••ילבה,[משלו. svog. Jelenuשאומרת:[מישהו]:

 ),מדימכאיבהחיתהשכן ...המיםאלהסיפוןמןכמשליךהדףהזו
בסקסס,העמו.דובגבכתב·הידשלהשלישיהעמודבשוליסושכעסנכתב ) 7 (

פרסיםשלסקיצותרקשבוהחלקבעיגול, ,בעיפרוןמוקףהנקודותיים,מןהחל
כסימןגםלהביןאפשרבעיגולהקפתםאתהרשימה.של ,הושלמושלאנוספים

(אולילשלבצריךששםהמקוםכסימוןגםאךנוסף,עיבודסערןשהקסעלכך
להשמיסכהצדקהלנושימשזהדברהדף.ומגבהשולייםמןהקסססאתכתחליף>

כלשונו:הואוהריהערה.שלבמסגרתולהביאוהבסיסיהקסססמןהקסעאת
סגולבסרס ,ימים·עברובסגנוןקשורים ,חייוכלשמרשאותםהאהבהמכתבי
 ....נכתבההצוואה ...פוליסיתמבחינהמתפשרים ) ...(ושבהם

מוגמר.בלתי ) 8 (
בהמשךשהסקססכיווןואולםהקסע.לרוחבחדיםקוויםשגיידיעלמחוק ) 9 (

להעבירשלאהחלסנו ,בלעדיולהבינוואיןהמחוקהקסעשלסבעיהמשךמהווה
ההערות.אלאותו

כתרים)(שניבמליםתחילהביד,בדיעבד,גרשםהחובשלהמספריערכו ) 10 (
בשלשגגקס ,כזמניהשניהפתרוןאתשראינוכיווןבספרות,מכןולאחר

באותיות.הערךאתמקוםבכלסימנו ,פשסותו
לבוריםקבר<מצבתוספרים"·כלביםהסיפורמןמשפסמתוךחלק ) 11 (

דוידוביז'),

קאראולץ>, .צ(זגרביישלהמלחמתיתהבוהמהמ·חוגאגדריץ'שלידידתו ) 12 (
המכתביםבאחדהעשרים.שגותבראשיתברומא,שהותובעתהתכתבשעימה

מעסמעסכותב·אניקיש:שלללבוקרובשהיההמשפסגםנמצאהאלה
בלעדיה.·לאוגםאיתהלחיותיכולאיניואניכלום:איןארצנובליובקושי:
האישיות,שללדמותההמתייחספרסשוםקאראולץשלבספרואיןואולם
החללגםהנראהככלמכאןאנדריץ.ישלהמיוחסתשיחובתחיתההנראהשככל

הסוגיה.והשהיית

בדיעב.דה~;כפרהרישוםשלהדעתהיסחמתוךהשמסהלנסח ) 13 (
·שיעורקישובילושלבספרולקוראיימצאו·הפרופסור·עלהפרסים ) 14 (

(עמ' , 1990משנת ,מסראייבוסוויסלוססההוצאהביתבהוצאתבאנסומיה·,
267-274 (, 

המתרגמת)(הערת . ,,,וחישעוןלרומןהפתיחהעמודיראה •
בשםהנקראאנדריץישלמאודמפורסםסיפורגיבורתהיאילבה ••

 .קיימת"שאיננההאשה"ילבה,
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אידיליה-שי~י ~וי
גגרינברהבריק

עמיאלעיריתמפולנית:

לאמימוקדש

------__ , __ _ 
--·--·· ---· __ _ . __ 

.....,.. 

אליוסמוךהמצעים,ז~לפתוח.חלוןלידהתעוררי
בהנאהגנחשי·בהירה.וחמהאוררצועתלהשכבה
בכלפתאוםלפתע~בל tהשמש.אתכשראהגדולה
הםוהריאבא.עםישןששוב:מסתבר-התרגזזאת

אמא,שלבמיטתהשהשכיבובשעהלו'הבטיחו
ובבוקרלישון'ילךרק tסכך'מבטיחיםתמידהם •אותויעבירושלא
לישוןעודילךלאפישוטהואאבא.של ...במיטהשובמתעוררהוא
וזיז

נמצאאםלדעתלאהעדיףהזועםשיסגורה.חיתהלמטבחהדלת
החוצה.והציץהחילוןאדןעלטיפסלהכעיסלא.אומישהושם

רעננותבהעמדהושמש.עליםצבעיבשללהתנוצצההשדרה
הכותונתאתמשךן;ואממנו.נשכחמידשישלוזעמווחמימות
 • ::rבהרהוריוושקעהצטנףלו'יראושלאלמטה,

האופנייםועלאולש,פאןשלהאופנייםהגיחולפינה,מעברפתאום,
צמיגיםעם'אנגליים" 1נהדרים,אופנייםהיואלהאולש.פאן

לאשיולכןשכאלה.באופנייםמסיבובגדולאושרהיהלאאדומים.
אמא"שרקלחלון.מתחתנעצראולשפאןכאשררגע,אפילוהיסס
בלבו.חשב-תראה"לא

אלבהשוואהכברזה iמראבלמעט,לוהציקההקשיחהה~לדה
והמייתהצמיגים~וושת tאלהעיניים,מולוהעציםהשמשהבהובי
שיאתאולשפאןהורידשםיאניצקי'אלדהרוהםבפנים.הרוח

הכניסה,עדשחיוילביתמתחתאותוסחבאפרוחוכמומהאופניים
ות. t1היחהקטנות,רגליואתילכלךלאששיכדי

מופתעת.יאניצקהשאלה-זהמישל-
מכירה?לאאתאנומק,של-
לך?קוראיםואיך- . iיאניצקוהודתה-מכירההייתילאבכלל-
שיאבלאולש,פאןבוהפציר-לך?קוראיםאיךתגידשי'נו-

התבונןובמופגןכמוזעלם,פניםהעמידיותרנכוןממנו'התעלם
הקירות.שעלבתמונות

אולש.אן tוכעס-אחד?עקשןעונה,לאאתהלמה-
יז eילישקוראיםכבראמרתבעצמךאתהכי-
אתה?כמהובן-נקה. rיאניקראה-אותוזתראוזה,חכםאיזה-

מאוד.משועמםוקולודז~תבהסחשימשיב-ששכמעטחמש,בן-
שללו'קוראיםאיך :אןיתושואליםתמידעצמו'אתזוכרשהואמאז
שש".ו:מעטחמש,"בןתמידהריוהואכמה,ובןהואמי

-רץשהזמןאיךאלוהים,גדול?כזהילדכברישלאברמקאז-
יהודון.כמונראהלאובכל,~הילדמכוערולא-יאניצקה.נאנחת
עלמרשינוואחר·כךהאופנייםעלשיאתאולשפאןמרכיבושוב
ורק .דברשוםיודעתלאואמאאותו'הורידשממנוהחלון'אותו
ההרפתקהעללהסיפרובעצמוהתאפקלאשיהבוקרארוחתבשעת
צקת.שתיבהל-שלו

מכלשאלהזאיזואמא.שאלן;כךאולש?פאןאתאוהבשיהאם-
ואתאולשפאןאתהרבההכיאוהבשיהפועליםבמגוריהאנשים

כישכן'אומרהיהאז ::rגונכון'היהלאזהאםואפילו .ובסקיקור
לאמא.נחתלגרוםצריךלפעמים
כאלהדבריםרקאוהבא'לשיכאן.כולםאתכמעטאוהבשיובכלל

מהאיןזהנגדאבל .ןיהזמכללאכולשצריךגזר'למשלכמו

אתונורא.איוםלרובהואקטניםילדיםשלהתפריטלעשות,
האחרונההכפיתעםיחד-טובהבשעה-שימסייםהזהההרהור

שלהאחרונותאזהרותיהרצותבעקבותיו .לחצרורץחיגזרשל
אמא.

שבוהמקוםאלודוהרהמשקשבחצרהמבניםפניעלחולףשי
מנומרימרעהמשדותיותריפהדבראיןבשדה.הפרותמתגמדות

כפולסירבתוךקורובסקה.אתמשיגשיבדרכושרועות.פרות
שלמפתהניחוחהמדיפיםאדמה,ותפוחילבןקורובסקהסוחבת
חזירשומןפיסותלאכולאסורלשיוטרי.מטוגןחזירשומןפיסות
שומןפיסותלאכוללקורובסקיהלךכימאבא,כברחטףפעםמטוגן.
חייבששיכאלהוישלאכול'אסורשלשידבריםיש •גןמטוחזיר

שנגדםדבריםהמוןישבכלללעשות.מהאיןזהונגדאותם,לאכול
לעשות.מהאין

ישבסקיקורואבליותר'אפילוואוליפרות,מאהאוליישבמרעה
שםלושוכבשלםיום"אזור".ששמווכלבארוךמקלולואחדרק

גסמפשתןשלוהכותונתמופשלים,במכנסייםהבטן'עלבסקיקורו
עלשתתלכלך.לדאוגצריךשלאכזואפורה,ולאלבנהלאועבה,
צהובהענקשפמוכובע,בחוזקהמשוךתמידקורובסקישלראשו
נפלאים.וחייומטבק
שניהםשלו'והמקלובסקיקורבשדה,ככהשםלהםשוכביםכשהם

אדמהתפוחינסקהקורומביאהביוםפעם .מאודורזיםארוכים

אתאוכלקורובסקיוריחניות.שחומותחזירשומןבפיסותמתובלים
במקומושולחוכשנחוץהבטן.עללשכבוחוזרשפמואתמנגבהכול,
הפרותהפרות.ענייניכלאתכבריסדיראזוראזור'הכלבאת

הואגםשהרישי'אתמפתיעהשלאתופעהמאזור'מאודפוחדות
והמקלקורובסקיכמושומר'אזורבלילהלכלב.גדולכבודרוחש
נפרדת.לאלעולםהזוהשלישיה •שלו
מזהירהאמאמה.זמןאיתםלבלותלשימזדמןנדירותלעתיםרק

הקטנים,והצלביםהעיגוליםבכתיבתישתדללאשאםתמיד'אותו
שלעיגוליםיכולתוכמיטבאמנםהשתדלשיכשיגדל.רועהיהיה

לאגםהואאבלהדעת,עלמתקבלתצורהתהיההקטניםולצלבים
ויהיהשיצמחבתנאירקכמובןכשיגדל,רועהכלהיותרעכלראה
כלבבעללהיותרועה,להיות •כמוהוויצליחובסקיקורכמוגבוה
אתהאזור'הנהבואלעזאזלזשחורה"חזריבפרות:ולשלוטאזור
כלבז"ולאגדולחמור

הגברתשלבנההואמאצ'יאק •גנרליהיהשהואאומרמאצ'יאק
הרישיאבל •••גנראל?יהיהבאמתמאצ'יאקאוליהאחוזה.בעלת
טובאםלדעתמאצ'יאקיכולומניןרועה.להיותטובכמהיודע

גנרל?להיות
האחוזה,בעלתלגברתדומהמאצ'יאקבאחוזה.גריםוריסקמאצ'יאק

ונעלשפםגידלרקאילוזאת,לעומתוויטקכמותה.ורזהיפה
גדולמאצ'יאקהאחוזה.בעלכמובדיוקנראההיהצהובים,מגפיים

לובשיםשלושתםשנה.בחציממנוקטןוריסקשנה,בחצימשי
שלהםלשרווליםלבנים,חולצותיהםצווארוניקצרים,מכנסיים
הצידה.מסורקשלהםוהפוניחפתיםכפתורי

ונוצצות,צהובותבאחוזההרצפותאיתם.לשחקכדילאחוזהבאשי
קרשיםמונחיםהפועלים,במגוריאצלםקטנים.עץריבועיעשויות
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ניידעלעבודה-מדינימדינו

שביניהם.הרחביםהסדקיםמןנושבוקורבאדום,צבועיםמסוקסים,

שםמתענהלאאחדואףוזיזרצפהבכללאיןקורובסקיאצלואילו
אמא.כמוובהברקהבקרצוף

ישובפסחאאשוח,עץוויטקואצלמאצ'יאקאצלישהמולדבחג
עץאחרים.דבריםוהמוןקצפתעםקקאוצבועות,ביציםאצלם
יפות,כאלההצבועותוהביציםהתקרה,עדמגיעבאחוזההאשוח
שהאמהותשירים,שםמדקלמיםהילדיםאותן.ולאכוללשבורשחבל
ילדיםשלשהאמהותמפנישי,שיריםמדקלםראשוןחיברו.שלהם
שהםחושביםווויטקמאצ'יאקואילוכזהראשבלבולרצולאאחרים

כלום.לדקלםחייביםלא
שי.מלבדשריםכולםהמולד,חגשיריאתלשירוכשמתחילים

מוכןהיההואיודע.לאשהואאלאכן'גםלשיררוצההיהשי
הםכךיפה,הואכךושגם •לונחוץלאשזהאומריםהםאבלללמוד'
שי.בלבוחושב-שייך?"זה"מהאומרים.
מתוקובעצמה,בכבודהמגישההאחוזהבעלתשהגברתהקקאו'
אצבע,בהלהכניסמפתההלבנההקצפתשמיכתכמותה.וריחני
ומלטפת.מדגדגתהיאבשפתייםבהוכשנוגעיםיפה.לאזהאבל
ומתיקותקקאושלוניחוחצבע,סופגורדרד'אזנעשההקצפתלובן

שטועמיםלפניטעיםהכישהקקאומעניין .כולוהעולםאתממלאים
אותו.

ושיצבעונייםצעצועיםערימתעלשיאתדחףוויטקהמולדבחג
רחצההידיים,עלאותולקחההאחוזהבעלתהגברת .בלחינפצע
זלגוהדמעותלהרגע,היהיכוללאשינשיקה.לוונתנהפניואת
לודגדגפנימהובתוכומאושרכולורעדהואהפצועה,לחיועל

שרטכשמאצייאקהפסחא,בחגשיהתנסהדומהבתחושהמה.דבר

בחול.חפרוששניהםבשעהבמגרפה,ראשואת
האחוזה,בעלתהגברתאתמחשיביםלאאםשי'שלהגדולהאהבתו

עלמסתובבתכשהיאלמטריחשהופכתחצאיתלהישהאלינקה.היא
סרטים.להםשקוראיםפרפרים,עםצמותוזוגאחתרגל

ילדה?לאאנילמהאמא,-
ילד.אתהכי-
ילדה.להיותמעדיףהייתיאנילמה?אבל-
יותר.טובילדאזהייתאוליילדה.שתהיהמעדיפההייתיאניגם-
ילד?אנילמהאזככהאםנו-
החסידה.אותךהביאהככהכי-

שי.מתעצבן-להגיד?מההיהלאולך-
להגיד?צריכההייתיומה-

ילדה.רוצהשאת-
אותך?לקחתצריכההייתיולא-
בטח!נו-

שי?אתה,הייתלאהריאז-
ילדה?חיתהאזאבל-
אתה.חיתהלאהזאתהילדהאבל-
מה?אז-

הזה.השיטיפשוןאיזהאוי'-

בעלתהגברתאתאוהבאני-רגעכעבורשיאומר-אמא-
 ..•היאחוזה

 ?מקשקש~אתהמה-
האמת.זאתלצערי-
באורחסמוקיםפניהאבלמחייכת,היאמסמיקה.שאמארואהשי

לצחוק.בכללרצתהלאכאילומוזר'
שי.אותהמשכנע-טובריחכזהלהיש-
האחוזה?בעלתלגברת-
כןזכן,-

תרצה.רקהיאאםטוב,ריחכזהלהיותיכולאשהלכל-
 •שימפקפק- ?באמת-

הריחשילאחוזה,·שהלךלפניאותוהלבישהכשאמאאחת,ופעם
היהלאהואלא,אבלשקט,באינחיריואתהניעהואמוכר.משהו
הצפוי'הדברלפניתחושהכזורקזושאוליחשב ~לטעותמסוגל
אותהאוהבשהואלהלהגידכדיאמא,שלצווארהאתכשחיבקאבל

הבושם.אותוהיהזה-ספקשלצלעודלוהיהלאנפש","אהבת
בלבו.שימחייך-שלי!"האמאטיפשונת"איזו
מתחשבניםושניהםהאחוזהבעלעםנפגשאבאבערב,פעםמדי

עלשמסודריםוקטניםגדוליםמגדליםאזסופריםהםארוכות.
כסף.שלממטבעותעשוייםהאלההמגדליםהחלק.השולחן

בעלי-בריביתמלווהולכלמשלו'בריביתמלווהאחוזהבעללכל
שלו'בריביתהמלווהעליפהמרוויחהאחוזהבעלאחדים.אחוזה
פחות.להרוויחשלאיכולתוכמיטבעושהבריביתהמלווהואילו

אותוהכירוזהובזכותמאודעליזבחורהיההואצעיר'היהכשאבא
לאבאתתנצר!-לואמרואחתפעםאבלהכפרים.מכלהנערות

"תתנצר",להגיד:אפשראיךאחיות.וארבעאחואמא,אבאהיו
לאאבלהבית.אתעזבאבאלכןואמא?זקןאבאלושישלמישהו

כסף.לעשותכדיאלאלהתנצר'כד"
ובדיוקבזה.להתמידידעהואמתעקשהיהוכשאבאהתעקש.אבא

אותןכלאותושכחוגםואזהעליזהבחורלהיותאבאחדלאז
כלשלהןוהאחיםהאבותאותוזוכריםזאתלעומת •••נערות
 ...הימים
אזהרהלשמשהקירעלשתלויוקלוע,שחורשוטמגפיים,היולאבא
חנותלפנינעצרלדוברה,סוסועלרכבאבאלו.היהסוסוגםלשי,

לשם,נכנסאבאעשרה.השבעבתאמאסוכריותמכרהשבהקטנה,
 •שלוהמגפייםגביעלבשוטוחיכהפרידהולאותשעהכחצילועמד
אותוידעושישלוהסביםשנישלבבתיהםסיפרוהזההסיפוראת

העמידוחודשוכעבורהשדכנים,הופיעושבועייםכעבורבעל·פה.
ידעשירקאבא.אתאהבהלאאמאזהבגללחתונה.וערכוחופה
 ...אהבהלאהיאכמהעד

נטושים,אסמיםמתייבשים,ענפיםרקלפעמיםנשקפולחלוןמבעד
עצוב,שםהיההערבייםביןרתומות.לאועגלותנעולותרפתות
וכליום.שכיריפועליםשלקריאותיהםולאסוסיםלאואפור'רטוב
אבלאחד,לאףכךעלסיפרלאשיבלב.ועצובאפורעשואלה

לשמלתהנצמדשי .החלוןלידלהעומדתאמאהיה.זהככהבדיוק
שלה,הבולטיםהשדייםאללמעלה,מבטמגניבהואוההדוקה.החמה
חולנהיריבות,יריבות,-בינתיים.מעטגדלאםלבדוקכדי

חרש.חרש,אמאמזמזמת- ••למרו.ד
שלאהעדיףושימאיימותהשחירופינותיווהחשיך'הלךהמטבח
עםהעליזההנפטמנורתאתהדליקהלאאמאעודכללשםלהביט

והכפותהצלחותבחדווהלהצטלצלהתחילולאעודוכלהזכוכית,
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לאכסףאבל:מניות, 1אולזושיההתחשק-הערב.ארוחתלקראת
שלילאמאאמא,עלשירזהושרה.אמאחיתה-לקנותלההיה

זושיה.קוראים

הצמרבמספחתתפיה:כאתעוספתאמאחיתהרע,ילדהיהכששי
להויוצאתנוטשתז tשהיואומרתהגדילים,עםשלההענקית

סליחה!יבקשולאאחרייהמידירוץלאאםלשילואוילמרחקים.
אבליקרה,מהלראותיואחריהלרוץלאפעםלנסותלשילוהתחשק

אםעלכברכשחיתהאותהוהשיגרץאחתפעםאומץ.לוהיהלא
השיגהואהמתרחק.גב;ןאתכשראהבואחזהאימהאיזו •הדרך

שעמדהזוהיאלאכאילו ,בבכיפרצהוהיאצווארהעלונפלאותה
הוא.אלאלמרחקים,לצאת

מןאותוכשהביאובבירנ.אזהיהלאשיבקיץ.נולדבוצ'יאק
שלה.הסדיניםכמולבנהבמיסה,אמאשכבההאחוזה,

שכבשעליו ,השולחןאלאותוהובילהוהמיילדתאליוחייכהאמא
שלוומהפופיק ,זקןו iככומקומטאדוםכולוהיההוא .הקטןהאח

שכולםלמרותבןשנו,~,הצסערשיכחולה.צינוריתהזדקרה
נגדדברלוהיהלאבע~בםוהוא.אמאמכולםויותרבת,רצוכל·כך

 • jצודולאמאודלונראההענייןאבלבוצייאק,
אתארונק.והדודשיסבא"נובופשי"מהכפרבאורבלאזמןכעבור

כןגםקוראים ,ומזוקןרצינייאיששהואשלסבא,העובדההצחיקהשי
שי.

שמונשארבביתאבלמוזרים,מאודשמותשנימידקיבלבוצ'יאק
אפילוהיא ,בבכיפרצהאמאבוצ'יאק,אתלקחכשסבאבוצייאק.
נסעוובוצייאקאבאארונק,הדודסבא,בעדו.לעצורניסתה

ארוכה.שעהובכתהשייאתאליהאספהואמאהאחוזה,שלבכרכרה
להבוכהמהשדברלו~היהנדמה-האזיןרקכלוםאמרלאיש

שלו.הפוניאתמרטיבותשלהכשהדמעותבתוכהלאמא
הוציאהאמאחזרה.אק:בוצייאתהערבבאותועודהביאוהםוהרי

חרוטהצבעוניתזכוכיתעשויותהיוהןהשבת.כוסיותאתמהמזנון

בתחבושת.חבושהיהבוצ'יאקשלוהפיפיידיות,עם
בריצהכשבאהריים,:הנtאחראחדיוםהגרמניםאתראהשי

ירוקיםוהםנוצציםרוביר:םשורות,בשתיעמדוהםלקורובסקי.
לגמרי.
האמהותאבלמקרוב, :cאותולראותהגרמניםאללגשתרצוהילדים

הגרמניםהתחילווהתכ!זרוהתפרקוכשהשורותלהם.הרשולא
לילדים.ולקרואבמקוםלדדשש

ו. iמישואמר-סוכריותתקבלוילדים,רוצו-
אלשהגיעמיכל .ורצובהםהאוחזותהנשיםמידיזינקוהילדים
ששיהשוקולדקוביית .שוקולדקובייתאוסוכריהקיבל ,גרמני
שלהחיווריםפניהאתראהכשהסתובבוממולאת.רכהחיתהקיבל
והושיסבסדרלאנהגתהשבוראיחשבשי •מאחוריושעמדהאמא,
הגרמניאזאבלהשוקול.דקובייתאתלגרמנילהחזירכדיידואת

 .נבהלששיכאלה,עינייםזוגאליולטש
הואהזההאדון-רועדוקולהאמאאמרה-בן ,שוקולדאתקח-

סוב.איש

היהאסורלפעמיםה'~יץ.ימותכלבמשךאימוניםערכוהגרמנים
האחוזה,אלבאיםהגרבו.ניםהיובצהרייםמהבתים.לצאתלילדים

קודם,ירושבובמקוםשלהם.השדהמטבחיאתהעמידושם
ונוצצים.זהוביםתרמיליםהמוןהעשבבתוךהתגלגלו
ובחזהמהם,ירוקעשה.בהיהבעינייםבקיץ.יפיםהכיהיוהשדות

היוהשפירית.להריחפההשדותומעלהכבדים.מהניחוחותמחניק
אתראוולאשכמעסכל·כךגדולותענקיות.זכוכיתכנפילה

היאשלה.הענקיותהכנפיייםאתרקאליהם,המחוברתהשפירית
 •הקיץימותכלבמשךהשדותמעלנמוךחגה
היוהםלמרחקים.איתראותולוקחשהיהמדוברההסבאאתאהבשי

זגגיםמסגרתעםרות,יהשדרךלרוב ,לשניאחדמכפרעוברים
זה,לצדזהבצהרייםם 1נשכביהיולנוח,להםכשהתחשקענקית.

והשמיםהזגגים,מסגרתוגםהםגםהעשבבתוךנעלמיםונעלמים.
מזכוכית.כאילושקופים,היו

אתושברהשחתכהסבא,שלהשלווהבידולהתבונןאהבשי
לשיואילומסבאהתפעלוהאיכריםגםוהחרקנית.הקשיחההזכוכית
ליהודון".דומה"לאובכללהואשיפההחמיאו

דומה?לאלמהאבל-סבאויתר-אולי ..•יפה-
היוהנשיםדומה.לאשלגמרישלא,אותו,לשכנעניסוהאיכרים
וליטפו ,תהו-שכזה?ילדאשםומה-הידיים.עלשיאתלוקחות

לאתהההאמת,למען ,שיגםהמחוספסות.בידיהןשלוהפוניאת
מהן.פחות

ביהלוםחורקסבאמשיבהיה-אשם?!שהואאומרומי ...אשם?-
 ...בזעםהזכוכיתעלשלו

טריבמרקיפהמודבקת ,מאודיפהחיתהבחלוןהחדשההזקמשה
"יברךאחריהםקראוהאיכריםחדש.כמונראההחלוןכלוריחני.
הניםשישלהם.הבקתותבפתחיעומדיםונשארואלוהים!"אותכם
 .והטהורהחדשבמבטומהםשנפרד ,החלוןאלאחורה
לבושרועה.היהלאהואבחורףקורובסקי.באהיההחורףבערבי
קלאוס.סנטהכמונראההרצפהעדהמגיעהכבשיםפרוות

מדבריםהיופוליטיקהעלפוליטיקה.עללדברבאהיהקורובסקי
פורם ,שלוהמקלאתבפינהמעמידהיהבסקיקורולכן ,מאודלאס
רוהשחמהטבקהסבק.שקיתאתומוציאהכבשיםפרוותכפתוריאת

אצבעותיובשלושסיגריהלגלגלקורובסקיידעדקיקמשיומנייר
גחלמהתנורבסקיקורוהוציאמוכנה,חיתהכשהסיגריה .ובלשונו
עשן.טבעותשלאמיתיתחגיגהמפיווהפריחמתאים
בכותונתשיושי.אמאאבא, ,התנורלידמתיישביםאזהיוכולם

עללדברהיהנעים-תחתיוהיסבמקופלותרגליו ,שלוהלילה
פוליטיקה.

אבאכמובזהירות,כןאםאלאפוליטיקה.עללדברהיהאסורבעצם
להשיבהיההתקופהבאותהפוליטיקהשלופירושהקורובסקי.וכמו
במלחמה?ינצחמי-השאלה:על

איבדשיבסוף .הזוהשאלהעללהשיבמהמשוםנחפזלאאישאבל
יותרמהשאל:בשקטובשקטאמאשללעברהרכן ,סבלנותואת

בה,הפצירשיאבלאמא.אמרה-בשקםזשב-ינצח?שמיסוב?
רוסיה.אמרה:אמאלכן

רם.בקולשיאמר-רוסיה!-
רוסיה?מה-

במלחמה!תנצחרוסיה-
חטףקורהמהשהביןלפניעודאבלמוחלט,בביטחוןזהאתאמריש

חשוךלחדראותוהעבירוגםלזהונוסףחטף.לאשמזמןכזהפליק
שבעתיים.אומללצעמוחששםלמיטה,

אומרתזאתתנצח,שרוסיהיותרסובאמאשללדעתהשאםאלא
אתלמה?!אז-אמאשלבדעתהכמובןאבאלנצח.חייבתשרוסיה
נרדםואחר·כךהענק,הכרלעברבמרירותשימטילהזוהשאלה
מורכבענייןבאמתהיאשפוליטיקהבדעתוומחוזקעמוק,בצער

מכפתרהפועלים,ובמגוריבאחוזההאורותכשכבים •ומסוכן
אלויוצאהפינהמןהארוךמקלואתנוטל ,פרוותואתקורובסקי

כנראהזהשאתאלאהרפתות.ועלהאחוזהעללשמורהלילה,תוך
ישןשיאזכי ,כברשומעלאשיזהאתכי ,לעצמומתאררקיש

מזמן.כבר

"עושהסבתאחיתה ,ב"נובופשי"החגיםאתמבלההיהשיכאשר
עלאותוויוצקתמכל,יותרשנאששיבשר,מרקמבשלתחגיגה".
מגישהחיתהעיקריתלמנהקרושה.סולתדייסתשלקטנותקוביות
שוםלוהיהלאלמרק,שבניגודאלאהמרק,באותושהתבשל ,בשר
הרעעודהיהזההפה.בתוךלתפוחתכונהלוחיתהאבלטעם,

 ,עליולהסתכלמסוגלהיהלאיששהמת,הדגאלבהשוואהבמיעוטו
הקטנה.בנסנוהמעייםאתלוהפךבלבדושריחו

שתפריטםלמסקנההגיעשיב"נובופשי"שלוהביקוריםבסיסעל
הראויהיחידהמזוןושאתלקנאה,ראויתמידלאהמבוגריםשל

במגוריהאחריםהשכניםאצלאו ,בסקיקורואצלמבשליםלאכילה
הפועלים.

 ,חילהדודלדוברה.באהיהכששיהחגים,היועליזיםיותרהרבה
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מותרפקקים.אקדחמתנהלשינתןהדודים,מכלוהנחמדהצעיר
חגיגייםהיותרובימיםחגיגיים.הפחותהימיםבכלבולירותהיה
חולמכוסהאבןשבילאליושהוליךהכנסת,לביתהולכיםהיו

ונקי.צהבהב

אחריומידסבאשלהרקומההשקיתעםושיבראשהלךסבא
ובירכובחיבהפניהםאתקידמוהבריותלשמים.עולהוגאוותם
עלסבאהפתוח,הספרמעלמתיישביםהיוהםהכנסתבביתאותם.
יחדוהתנדנדמהדברממלמלהיהכשסבא .ברכיועלושיהספסל

אואצבעותיוביןסבאשלזקנואתמגלגלשיהיההאחרים,כלעם
מתנפנף ,משיכמורךהיההזההזקןהכיוונים.לכלומפזרובונושף
סבא.שלהנעיםבריחוספוגוהיההכיווניםלכל
והתיישבוהכנסתמביתשחזרולאחר ,אותוישכחלאששי ,אחדיום
 •נוסןלחדרפתאוםנכנס ,השולחןליד
חיתהלאבצעםכרסהסף.אתלעבורוהתקשהושמןגדולהיהנוסן
אי·אפשרלהתכופף.עליושהקשהכךכלשמןה"העורפואבל ,לו

ראשו.אתלהניעהצליחאיךלהביןאפילו
הצורך.בשעתנוסןשלבאיסליזוכשדחסגםשימשזגג,שהיהסבא

אמרלאנוסןגם •נוסןשלכביסתועםבחדרהשתררהדממה
סבאמולבדיוקהספסלעלבכבדותהתיישברקהואמלה.אף

לקנותעמדכאילו ,אותוובחןבוהביסהואלב.בתשומתבווהביס
סבא.את

כאילואכלוהםבדממה.לאכולהמשיכוכולם ,לאכולהמשיךסבא
נוסןנענעלבסוףהכול.אתלאכוללגמורעליהםציווהמישהו
ושאל:בגרונו

 ,אוזנואתזקףנוסן-משהרזכברתגידאולי ,שבסלרב ,נו-
ישמע.שלאפחדוהוא ,משהולולהגידעמדסבאכאילו

להריםמבליסבאאמר-מבורךה'שםיהילקח.ה' ,נתןה'-
עדהענקיתידואתככההניףנוסןאבלהסלק.צלחתמעלעיניים
הלבןזקנועלמחפהלונזלמשחוועודמהפח,הסלקנזלשלסבא

הסלק.עםיחד
אתלקחוולנוסךסבאשלזקנואתגזרמישהומכןלאחרקצרזמן

החנות.

הסוסשלשמו •לשירקהיהדרשאבלצעצועים,המוןחיובאחוזה
דרש.העדיףשיאבלדרייווש,להיותחיהאמור
שהשאירושחורים,כתמיםכמהמלבד ,לגמרילבןסוסחיהדרש
רעמתלוחיתהגםלזהנוסף •מכלמתאימיםהפחותבמקומותעליו
לוהיוכילטיולים,עליולצאתהיהאפשרוזנב.וצמריתרכהצמר

ובאיןבמשוכות,למשוךהיהיכולאחדכל .ורסןגלגליםארבעה
האלינקה.זהאתכשעשתהחיהסובהכיאבללדחוף.ברירה
גםוהואשם.שוםלוחיהלאאבלנדנדה,סוסאמנםחיהבאחוזה
חיואחורה.פעםקדימה,פעםושוב,הלוך ,סמבלאיזהכמוהתנדנד
ואיפההואאיפהידוע.בלתילמקוםעפיםאוהאףעלממנונופלים
דרשו

כשאלהבכיסיהם.אולריםעםהנעריםאויבים.חיושלדרשאלא
שלהם,האולריםאתמוציאיםהיומיד ,ביחדדרשואתשיאתראו

מחייכיםוגםהשיניים.דרךבאיוםשורקים ,מאודנמוךאותםאוחזים

לפנותזהירות.משנהשינהגדרש,עםמסעותיובשעתלכןבאיום.
עמדודחוס,נעשהוהלוףהעציםהשדות,שלהניחוחכאשרערב

צלליהביןאישאיןאםמסתכליםהשדרה,בלבארוכהשעהשניחם
השוקעת,לשמשלאדמה,האזינוהםקשב.רבתהאזנהוהאזינו
דרש.שלנחיריושברעדועדולסוסים,לציפוריםלצפרדעים,למים,
ושברדרששלגבועלהתיישבהואהנערים.אחדאותםמצאשם
נאלץמאזאבלחדשים,התקיןקורובסקיהגלגלים.מארבעתאחד
השתנהלאמסעותיוהיקףהפרחחים.מפנייותרעודלהישמריש

השתנתה.אווירתםאבלאמנם,
גםחייבאתההלא-אמאפעםאמרח-דרשאתרגעעזוב-

שלך.בדרשיגעלאאחדאףמשחו.לאכול
עודלאכולשלאמעדיףהיהשיאחרת.התגלגלוהענייניםאבל

קרשיםערימתמעלבאווירעףשלודרשאתראהבשובולעולם.

כעסוהשבורותורגליולבנה,רעמהעודלוחיתהלאענקית.
ואזמגעילות.סחבותיצאוהקרועותומצלעותיו ,באווירנואשות

לפגיעודאבל ,באווירסובבו ,בזנבודרשאתתפסהנעריםאחד
הערימהעלוהתרסקונפלמידיודרשנמלט ,אותולהשליךשהספיק
הענקית.

אלהקטניםאגרופיואתולוחץ ,שיקרא-דרשו ,שלידרש-
נעצרכךאחראבל ,ממקומוזינקאבאחביתה.בוכהרץ ,עיניו
וחזר.בדלת

הצמידהאמאלחדר.והלךאמר- •••שיחדש,אחדלךנקנה-
ואמרה:החמהבידהאותוליטפה ,שישלהאומללראשואתאליה

לאעושים.הםמהיודעיםלארקהםרעים,לאהם ,שיתבכה,אל-
דרש. •.•שזהויודעים,לאפשוס •..כלוםיודעים

 .החלוןלעברלהביסשלאוהשתדלהדיברההיא
קרחזהאיךגרמנים.שניבמפתיעהביתהנכנסוהערביםבאחד

בידםשעלהבסביבה,שהםהזהירלאשאישאותם,ראהלאשאיש
חבשוראשיהםעלבהםזהבחיןלאואישהפועליםמגוריעדלהגיע

רובים.נשאוכתפיהםועלכומתות
עלולצעוקבמטבחלהתרוצץהתחילהוא ,החווירואבאשלפניו
אשמהשבכללהםהסבירסליחה,ביקשהחיילים""האדוניםמןאמא.
אףעודיקרהולאהראשונהבפעםלהקרחשזההמבולבלת,אשתו
פעם.

אתואבאאחדחלוןהאפילהאמא .וצעקובדלתעמדוהגרמנים
 •ביותרהמרוחקתבפינההצטנףשי •השני

אבא .יצאולאעדייןהגרמניםאךהיסב,מואפליםכברחיוהחלונות
 ,לחברומשהואמרהזחהגרמניואזבצ.דמהםאחדעםלדברבישק

נשמעועודמהכניסהמןלהם.והלכובצחוקפרצוושניהם
זמןעודהדהדוהאלהוהמגפייםהזההצחוקוצחוקם.מגפיהםצעדי
 .לחלון.מתחתרב

בעודכסף,ספרוושניחםאבאאלהאחוזהבעלבאאחר·כך
היסב.מואפליםהחלונות

הגברתכמוויפהגבוההיההוא •הספרביתעמדחדרךלאםסמוך
והמחייכים,הגדוליםהבהירים,בחלונותיוהביסהואהאחוזה.בעלת
הזהמהסוגיחיד<מקרהזומעלזושורותבשתימסודריםשהיו
וחלק,יפהמנוסר ,בחירמץעעשויהיהכולוהקסן>.שיבחייושראה

היפההאגדההיהזהספרביתאדומה.כיפהלוחיתהגגובמקום
זרמעיןהסתירהאחוזה,שלזוכמוגבוהה,גדרמאחורימכולן.
בלתיותוצאותסיבות ,מקפץכדורהדיעליזים,חצרמשחקי

האחוזה.בעלתהגברתשלהאציליקולהואת ,מעופושלמפוענחות
ללאוחמלתהחסדהברובהיא,ואילולמענה.נבנהזהספרביתכי

 .ביומויוםמדיהילדיםאתאליומזמינהחיתה ,גבול
אלאותושנשאואדירה,צרורותכמותעמוסהשאולה,עגלהממרומי
 ,איךידערקאילוהחסונה.דמותהאתמרחוקשיראהידוע,חבלתי

הקסבותידיוכפותאתמושיטחיה ,וסבואביושיודעיםכפי

הכוהניםברכתאתלחשולחמסתוריבאורחמפוסקותובאצבעות
 •הדוממת.

 1936בשנתנולדפולני·יהודי.ומסאימשוררסופר,גרינברג.הבריק

בעזרת ,כנוצריעבריההשבהעולםמלחמתאת •בכפרגדלובוארשה
מזויפות.תעודות

שיחקר·כך nאוארשה.באוניברסיטתעיתונאותלמדהמלחמהלאחר
לארצות·הברית,יצא 1967בשלהיהממלכתי.הפולניהיידישבתיאםרון
וכותבבוושינגטוןמתגורר •לפוליןעודשבולא ,יאםרוןהתבמסגרת
רבות.פעמיםבישראלביקרפולנית.
יצירתוכלומסות.שירהפרוזה,ספרילעשריםקרובפרסםגריננרג
סיפוריוקובץואחריה.השניההעולםבמלחמתפוליןיהודיבגורלעוסקת
יהודית""מלחמההשביספרו .) 1963 (גונה"אנטי"צוותהואהארשון

הר·אבן.שולמיתשלבתרגומה , 1968בשנתבארץאורראה ,) 1965 (
גומרבתר , 1984בשנתבארץאורראההתחיה""לאחרבשםשיריומבחר
 •נרבראואריהלש
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