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הרשענגדהנשקא.

! 1 ::':': lf איובבשורתשובפרצההאלההשורותשלהכתיבהכדירך
שונאיידיעלפוצץנוסעיםאוטובוסבישראל.ביתלכל • 11

בירושלים.מתאבדתאומתאבדעצמם,ושונאיאדם ••
מעלאךואימה,יאוששכולהזורהאפלה,רצחניתידשלקרבנות

הזדוןשמידתאנשיםשישנםייתכןזהאיך ,איךתהיה,מעלה ,לכל
איוני.שבשטני.שטניסוף.איןשלזדוןלאומדן.ניתנתבלתישלהם
באמצעותלאהזההרועעםלהתמודדויכוליםחייביםאנחנואבל

רקעצמואתלרצוחשמוכןמרוצחיותרויעילגדולרועאיןכיהרוע.
 •עצמואתאפילושונאהואהאחרים.גםשימותוכדי

עללוותרשאיןנביןאםלהצליחיכולההרשעבמלחמתהמלחמה
המוותאתלנצחניתןשבו ,הגלוי ,הסודיהנשקהואהשלום.תהליך
החמאס.שזורע

משי?אברכיב.

חד ,נפרדונעוריהםשבשחרוחופשייםחילוניםאנשיםהיוודי
שלא ,שליוהסבתותהסביםשלהאדוק,הדתיהביתמןמשמעית,

 ,הוריאבלמהם.זיכרוןכלאיןאישיתלי ,כןעללהכירם.זכיתי
בכבודדיברושלהם,אמא-אבאביתועלילדותםעלמספריםכשהיו
עדינותם,עלהמשפחה,בנימבין ,משיאברכיעלקנאהשלובשמץ

כלפיהםשחשו ,הללוהתכונותכלבשלמוסריותם.עללמדנותם,על
ולמרותאחדות,שניםלפניעד ,אניגם ,לכןחילונים.אנשיםגם

חשתיהדת,ממצוותכלוםמקייםולא ,מאמיןאישהייתילאשמעודי
 .רבכבודאפילו ,כבודמאמיניםאנשיםכלפי

שוטרים,מכיםכבישים,חוסמיםהכבושיםהשטחיםבריוניאתראיתי

המכפלה,במערתהטבחלאחראחרת;שחושביםלאנשיםמתנכלים
הכנסתחבראתשראינוולאחר ,הדוקטורכבודידיעלשבוצע
המשי""אברכילמועדוןנכנסלשמים,תמידהעיניים,אתמגלגל

אותםאינםאלה !לאשמח","פוריםבברכתאותםומברךהחדשים
עשרתאתומקיימיםהנביאיםמסורתשומריםשמים,יראיהיהודים

הדיברות.

חמושים,לאבפלסטיניםהיוריםהשוטרים,מכיהכבישים,חוסמי
אוכלוסיהומותיריםשלהםהמיםברזיתוךאלחברוןמיאתהחומסים
רעיםאנשיםרקלאהםזהמסוגאנשיםזורמים.מיםללאשלמה
מאהבתמשהובהשישאמונהכלנוגדיםשמעשיהם ,כמשמעופשוטו
ואטומהאפלהלטנות iרiסשלגסצירוףישכאןוהאדם;השם

יהודי.פאשיזםשלודאימארגיוצרזהכליותר;עודאפלהולאומנות
ישאיתם ,שלנוהשלוםאויביהםאלהעסק.לנוישאלהעם

להיאבק.גםואולי ,להתמודד

הממשלהראשפרסג.

שלשנהשלמה.לשנההתפנותגתמלשנהמדימקבליםסופרים 14
בתנאים ,נטוליצירההזמןכלאתלפנותואפשרותלפרנסהדאגהאי

זה ,.א.מהוותק,בשיא ,בתיכוןמורהשלמשכורתטובים,יחסית
אתלהתקיים.אפשרלחודש.נטוש"חאלפיםכארבעתאומר

חבריו"רשבראשוהפרס,שלהנאמניםחברממנההשופטים
בה.וקוץאליהאך •בסדרהכוללכאורה .ידליןאהרןמרהנאמנים,

היצירהלתחוםשקרבתםאנשיםגםהפרסאתמקבליםשנהמדי
נועדהפרסיפה.שלספרותודאי ,לחלוטיןמקריתהיאהספרותית
מענייניםשיהיוזכרונות,למתעדיםלאלחוקרים,לאליוצרים.
שנהניםבאוניברסיטאות,לפרופסוריםלא ,שיהיוככלוחשובים

וסיפוריםפרוזהשירה,לכותבירקאלאשנים.ששכלשבתוןמשנת
קצרים.

אמורהתקנוןשעל-פיהנאמנים,חברמישיבותהדלפותהיופעםלא
אתלאלץניסופעם,שלאשמועותהיוהשופטים.פסיקתאתלאשר
בניגודעמדותלנקוטומשוניםשוניםבשכנועיםהנאמניםחבר

לתקנון.
לשנתזכהמיראהוהציבורהחוצה.מבפניםהוויכוחפרץהפעם,
להודותמוכרחאניזכה.לאומיהמדינהחשבוןעלונחלהמנוחה
עםיחדלזניה.ראוייםהיושבהחלטאנשיםכמהישנםהזוכיםשבין
הםמהעללילהסביריצליחלאשאיששמות,שםמופיעיםזאת

שהיאליוצראחת,שאלהרקאשאלהזאת.היקרההמתנהאתקיבלו
שלפניואתלהלביןעל-מנתלאוזהאיש,שלבשמווקוראתישירה
היצירההיאמה ,לשאולמנתעלפשוטאלא ,בפומבימישהו

הממשלה?ראשבפרסאותושמזכהרז,שמחהמרשלהספרותית
אותי.לעדכןבבקשהאנא,

מסופריםהמורכבתהפעם,זכושלאאלהשלברשימהזאת,לעומת
מדועלהביןשקשהרביםומשורריםסופריםישנםמרכזיים,ומשוררים

הגואלת.השנהאתלהםלהעניקלנכוןהשופטיםמצאולא
בחירתביןנכוןעובדלאמשהוהזה.הפרסבממלכתרקובמשהו

וכו', ...האדמיניסטרציההנאמנים,חברהשופטים,

שלאישראלישסופרלעובדהמודעיהיהשהקוראחשובאחר.ומחבט
לפרסמועמדותלהגישרשאיאינואחרת,בלשוןאלאעבריתכותב
התפנות.מלגתלמעשהשהואהממשלה,ראש

אבלאחרותבלשונותהכותביםליוצריםתחליפיםמיניכלהמציאו
הממשלה.ראשלפרסהחומריבערכומשתווהאינומהםאחדאף

ביןלאזרח,אזרחביןאפליהמסימנייותרכאןשישלהעירמיותר
גםהתופעהאתהמקרבת ,לשונירקעעלהיאוהאפליה ,לסופרסופר

לאומית.לאפליה
מוסדות,כמהשבדקובדיקהועדותכמההקימהאלונישולמיתהשרה
פעילותואתשתבדוקועדהשתקיםשוב.זאתשתעשההראוימןאולי
הזה.החשובהפרסשל

אמריקהשירת .,

האמריקאיתהשירהאבי ,וויטמןשרשרה";אמריקהאתשומע"אני

אבלאמריקה,שירתעלרבותשמעהישראליהקוראגםהמודרנית.
שלהתווךמעמודיכללבדרךהיו ,והכרנושידענוהמשורריםשמות
 ...בלבדתווךמעמודימורכבתעםשלשירהואיןאמריקה.שירת
אשנבטיימס,בניו-יורקאורשראהמאמרבסיסעלפותח,זהגיליון

אמריקה.שירתמגווניאל
המאמראתועיבדהשתרגמהאיתןלמריםלהודותהמקוםוכאן

 ,קוראינולטובתלנושא,לבנותשומתאתוהעירהמאנגלית,
 •כמובן.
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שלגיחאנתולו ;והזונההמלומד
גםתר •בחרסיניים;סיפורים

-כותריםסדרתואור;דןוהעיר:
עמ' 192 ; 1995כתר;

שלבעברית,ראשונהאנתולוגיה
סינייםסיפוריםושנייםעשרים

המאהמןשונות:מתקופותקצרים

עשרה.השבעלמאהעדהשביח

כנגדמלהכתכים;עליכם:שלום
 ;אחרוניאריחמיידיש:מלה;

מופת/ספרילתרגוםהמפעל
ידיעותפועלים/ספרית

 ; 1995חמד;ספריאחרונות/
עמ' 392

ונובלות,סיפוריםעשריםשלקובץ
העבריתלקוראמוכריםאינםברובם

כונסושלאמאחוהיידיש,וגם
 .לאוריצאושכברהקבציםבמהדורות

לאכמהרהסוריאנו:אוסווארלו
טלמספרדית: ;צלאלאתהיה

החדשה;הספדיהניצן-קרן;

 186 ; 1995המאוחד;הקיבץו
עמ'

בסל'מרתוכנהמהנדסשלמסעו
אמריקהבדרוםנידחיםבאזורים

במהלךוכארסית.קורסתמוזנחת,
נתקלברורה,אינהשתכליתוהמסע

מנהל-תמהוניותבדמויותהגיבור
מוכרעתידות,מגדתלשעבר'קירקס

המחפשבנקאימתקפלים,מקלחונים
בקאזינו'סוסאלילהימורפתרון
הןגםהנעות-מתחזהכומר

למחוזכביכולהמוביליםבמסלולים
נכסף.גאולה

פואמה-שחתאלאיננהדרת
גנן;משחתרגם:מהשומרית;

עמ' 31 ; 1995גושן;הוצאת

-30המהמאהשומריתפואמה

(התמוז)דומוזושלסיפורולפנה"ס.
(השמש>ואיננה, ,השאולאלהיורד

-הפואמהשלעניינהבעקבותיו.
-השאולאלאיננהברדת

שיותרכדיצעיפיהמכלוהתפשטותה

אף ,גנןמשההמתרגם, .להיכנסלה
לנושא.מקיףמבואהקדים

החלימה;אמנותקסטנדח:קרלוס
הוצאתאוכנס;חייםמאנגלית:

עמ' 231 ; 1995ביתן;זמורה

הקוסם ,מורומשנתאתמנסחקססנדה

 ,כיצד-חואןדון ,האינדיאני
נוצרלחלימה,המודעותבאמצעות

עולמותאחרות,ישויותעםמפגש
"השערהמוכרת,למציאותשמעבר

דון-חואן.שלבלשונולאין-סוף"

כחורף;רומנסהניצן:שלמה
עמ' 132 ; 1995פועלים;ספרית
נתוניםבהםסיפורים,ארבעה

חשבוןבנקודת ,בצומתהגיבורים

אדם,של-ההזדקנותשבחייהם.נפש
עוברת-חלוםשלעיר,שלעץ,של

ביניהם.מקשרכחוס

-וקאליגולהטיכריוס :יעבץציב
הוצאת ;לטירוףפניםמהעמדת

עמ' 320 ; 1995דביר;

אוגוססוסשלהמתוןממשסרומעבר
אישיותודרךעריצות,שללמשסר

שיצרהסיבריוס,שלהחשדנית
אל ,אמוןוחוסרפחדשלאווירה
שלהסירוף,ברוח ,שלסרנו

קאליגולה.

לזכוכיתמעברדרויש:מחמוד
דרורפרץמערבית:ההעדרות;

עמ' 84 ; 1995תג;הוצאתבנאי;

דרוישמחמודשלראשוןשיריםספר
כוללהקובץבעברית.אורהרואה
על-ידישתורגמודרויששלשירים

במשך ,בנאיפרץ-דרור ,המשורר

גםהעמידהמתרגםשנה.כעשרים

לקובץ.מבוא
כפישנהיהמעוניינים"המונגולים

ממשביחופןשנהיה;רוציםשהם

שנאהבורוציםפרס,אוסיןעלהאבק
השלוםשיחלכדישיריהםכלאת /

 " ...מבקשיםשהם

ךךןר,ע•מחמוד

מעבר

יתכלזכו
ותרעדההי

האלכימאי;קואלו:פאולו
ברוךוגדעוןרינהמפורטוגלית:

 ; 1995כתר;קוסטה;ואנטוניו
עמ' 146

מבחירה,צאןרועה ,ערבשלמסעו
מספרדוחלום,נבואהבעקבות

חכמיםגשפרהוא ,בדרךלפירמידות.
סודותאלמתוודעמתאהב,ונוכלים,

סיפור .המדברואלהאלכימיה
המשלבוהתחנכות,הרפתקאות

איורלצורך-אגדהשלאלמנסים
 .הייעודאלהנפשאמתבעקבותהמסע

הוצאתהעצב;צווארפז:יהדית
עמ' 64 ; 1995 ;" 77"עתרןספיר

יומנייםבעיקר,אהבהשירי

שלקסוםעולםהיוצריםבחשיפותם,
עסיסית,בלשוןמרתקת,שירהאהבה.

להתקרבהחותרתעצמאית,אמיתית,
החוויה.אל

מתוקןצמד;שבירותההוליכה'אשה
עלשברהיאעכשיו /ורעלים/זרעים

חומריםפורקתלבן/משבירניר
 /שהתפרקה;להספקהאגודהמשתף
לאעודבחוץשנים/התחלחלותבגוף
סימן

דבורהמרומית ;פורמיוטרנטיוס:

המפעלמאגנס;הוצאתגילולה;
 93 ; 1995מופת;ספרילתרגום

עמ'

נחשב,רומיסופרסרנסיוס,שלמחזה
לפנה"ס. 161בשנתברומאשהוצג
סוב.שסופוואהבהתככיםמחזה

בהלכותהמתמצאעבדהואפורמיו
האהביםפרשיותביןהמתמרןמשפס,

והוסיפההעירהתרגמה,הצעירים.של
בהיירב.אייר:גילולה.דבורהמבוא

 ;םירופיצהאריסטופאנס:
הוצאתכספי;זיוהמיוונית:

ספרילתרגוםהמפעלמאגנס;
עמ' 153 ; 1995מופת;

 414בשנתבאתונהשהוצגהקומדיה

אתונהמלחמתשלבעיצומהלפנה"ס,
עירהמחפשיםאתונאיםשניוספרסה.

ציפוריםעירלייסדמנסים-קשהס
העננית",קוקו"תל-אוסופית
שמעלהמדיניתהחברתיתהביקורת

תקפהלאתונה,ביחסאריססופאנס
נכתבה.בהםולמקוםלזמןמעבר

דבורה-ופירושמבואהוסיפה

בהיירב.איורים:גילולה.

ומזגמתותחיותשיף:אוגר

 ; 1995התפר-כתר;צד ;אויר
עמ' 143

עשרשלושהשיף.לאגורראשוןספר
תמציתיתבלשוןקצרים.סיפורים
תמונותשיףמציירומדויקת

איןמנוחה.סוררותקשות,אמינות,

סרסמצלמיםהנחות.איןגיבורים.
בנואתמסגיראבמסבחיים,בבית

 ,למותומתכונןחשאיסוכןלמשסרה,
אשהאשכים,כריתתסדםגבר

הכבישבשוליאישעלמתאבלת
ואחרים.

מתזתח•ות
אוויר,מזג

.............. 

משבדית: ;הגמדלאגרקויסט:פר
זמורההוצאתאבן-זהר;בשמת

עמ' 236 ; 1995ביתן;

 ,נסיךשלבחצרוגמדהואהמספר
מכסומנקודתהרנסאנס.בתקופת

הואוהמניפולטיבית,המרושעת
הנסיכיתהחצרחייאתמתאר

המלחמות,התככים,באיסליה,
באורמוארהאנושיהמיןהניצול.

לאורשיצאברומן ,במיוחדאפל
 • 1944בשבריה,לראשונה

אכזרות;ממלכותפריסטלי:ב. .ג'
ומריםאיזקחייםמאנגלית:

ביתן;זמורההוצאתקראוס;

עמ' 326 ; 1995

ריצ'רדשלהתבגרותוסיפור
כחלקהקוסם,לדודוכעוזר ,הרנקאסל
אירועיםמשולביםבונודדת,מלהקה

המיוזיקהול.מתולדותאמיתיים

מאלינה;בכמן:אינגנבורג
ספריתגוטשלק;יעקבמגרמנית:
עמ' 252 ; 1995פועלים;
אשה,שלמכתביםוקסעימונולוג
וחייהבביתה,הזמןרובהסגורה

גברים.דמויותשתיסביבסובבים

ומאלינה,הנוכחיאהובה-איוואן
אהבהמהלךבחייה.קבעשלדמות

להתפרקותהמובילהאובססיבית
האני.
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המוסריתאחריותו

המבקרשל
המדומה;הרופאמירון:ןר

 1995המאוחר;הקיבוץ
עגנוןאותנוהשאיררבותבסוגיות

לדעתו Iלאמירתובאשרעצותאובדי
מנסהשלושהטקסטל"אמת"ובאשר
 .לקבוע

גישהשלוהאליםהסגורהאופיבין
לטקסט·פונדמנטליסטיתהרמנויטית

"שוק<כמוהפתוחהאופיובין

גישהשלוהמתחמקחופשי")
מתחננתלטקסט,דקונסטרוקטיביסטית

התכווןלמהלפחותלדעתהנפש
סדר·יוםלנומציעמירוןדןהמשורר.

ומבדחמפלטאיןשבו Iאינטלקטואלי
הגמוניסדרואלהמלהאלימותאללא
אנרכייתואלהאלםאלימותאלולא
עולם.כהשקפתהוודאותאי

 ·אנליטיתגישהישמירוןלדן
הקשריהכלנבדקיםבהקלאסית,
הנצפית,התופעהשלהסיבתיים
הולכיםקונצנטרייםבמעגלים
ובמעגליםגיסאמחדומתרחבים
מאידךונבלעיםנחתכיםמשיקים,

חיתוכיםמבטיחהזוגישהגיסא.

שלמוכפלותוהשתקפויותמקסימליים
נוספות,תופעותולצדעםהתופעה

דיוקןמתקבלדברשלבסופוכיעד
אינטר·טקסטואלירב·צדדי,

שלה.ואינטרא·קטסטואלי
היאוביצירתםבסופריםההתעסקות

מכוחהמנכסתמתבוננת,פעילות
אךמושאה.את ) regard (המבט

מזמינה,הזההחדשבספרהקריאה

שלמבטופירוקאת Iלדעתי
מייצרתהיאבאשר Iהמבקר·המתבונן

הספרפרקיהנגדי:בכיווןפעילות
באופן-לטעמי Iלנומציעים

דןשלבכתיבתוביותרהטנטטיבי
שלה~תארקוויאת-כהעדמירון

המבקר.שלליטרריה"ה"ביוגרפיה
כיצדאחר:במועדיסופרעודכךועל

שלהבנתוומשתלמתמתעגלת
אתהרףבלאצוברהואכיצדהמבקר,

כיצדוהחבורות,הדורותשיח

והסימןעת,בכלאמירתומתחדשת
סימןהואבהשנטבעהזמןשלהבולט
בלאלכתובשאיפתווהניסיון.הבינה
מילואה.אלובאההולכתמקוםמראי
החדש,בספרהנבדקותהתופעותמכל
החדשספרוכותרתאתמירוןייחד

הןהרפואה,ביןהיחסיםלסוגיית
במובנהוהןוכמלאכהכמקצוע
כמקצועהןהסופרות,ובין Iהמטאפיזי

גםהמטאפיזי.במובנהוהןוכמלאכה
מתגלותהסופרותוגםהרפואה
אחרים,לסופריםגםכמו Iלעגנון

לתיקוןמספקותבלתיכמטאפורות
רפורמטורי·תיקוןבין Iכלשהו
תפקידיקיומי.תיקוןוביןמשכילי
עירטולשניהםעובריםוהסופרהרופא
כשרונםהעדרחשיפתעל·ידיופירוק
חשיפתעל·ידישליחותםאתלמלא

שלמצוינותם)לא(אםנאותותם
הקוראים>(החולים,נמעני·הטיפול

נחשבושבהםתחומיםבאותםדווקא

המרכזי case studyה·דפקטיביים.

מקרהוהואזופרשהלהארתשנבחר
שלפשוט"מ"סיפורלנגזםד"רשל

להחלמתושהביאמיבתפקיד Iעגנון
אתלווהשיבהורביץהירשלשל

אותוהמסגלתההשתוות","מידת
באהכולשבובעולם,תקיןלתיפקוד
כותרתאתלשאולאםבמכאוב.
נדרש Iבספרהשניהמרכזיהחיבור

ביותובהקשרהרופאלתפקידמירון
 the taming of-הזרהיסודשל

. the (loose) screw 
ב"סיפורלנגזםד"רשלתפקידוהבנת

הסיפורבדברי·ימיהתחוללהפשוט"
הסיגורתורתהקשרהקשרים:בשני

הספרותשביןקו·התפרוהקשר

בשניוהפסיכיאטריה.והפסיכולוגיה
הקוראיםהותירו Iיחדגםההקשרים

ועמימותאמביוולנטיותוהמבקרים
זהשמבקרמפנילא-אידיאולוגית

אומובחנתגישההציגלאאחראו
מפניאלא ,·משמעיחדפתרון

כמפעלהביקורתמפעלשבראיית
שולטמירוןשדן<רזtיהקומולטיבי

ומפגיןמצריםללאשלטוןבה
מעוררתוירטואוזיותבביצועה

ההיסטוריהובבדיקתהשתאות>

הואכימתברר Iשלוגיהוהאידיאולו
כתיבתשלהיסודלסגולתנענה
בקריאההפנים,כפלסגולת Iעגנון

שלמהלךהיהדרושכפולת·פנים.
והפיכההפיכהשלשניםעשרות
בדרךלהגיעכדיהעגנוניבטקסט

עמימותשכולהמסקנהאלדיאלקטית
זוצרורה:צרהזואך-ודו·משמעות

להשלים ) ...(לילנושקשהמסקנה
גםהנדרשיםקוראיםאנחנואםאיתה,

הדיאנויהאלוגםהמוסריהאופיאל
 1פעלוליואלרקולאהטקסטשל

ואלה~רקםשלותעתועיותעלוליו
לעולם.ייגמרושלאנפלאותיו

"קריאהשלשבתרבותלינדמה
גדולמעשהמירוןעושהחדשה"
מוכןהואמוסרית:קריאהשלומרהיב

כלפיוהןהקוראכלפיהןלהתחייב
פרשניתעמדהבנקיטתהיוטטסן

הסיפור.שלודאותיומקוםובמציאת
למיורןנמצאוהסיפורשלודאותיו
אמירתוואתבמרכזוולאבשוליו
הנחותלאור Iהסיפוראומרהגדולה
איפכאבאמצעות Iמירוןשלהיסוד

הפרכתהגלויה.סופיותושלמסתברא
ושילובוהטקסטשלהאוטונומיות

גרפיהניר Iההיסטוריבסיפור

והעברייםהכללייםוהתרבותי
המבקרשלהתייצבותמאפשרים

לטקסט.ביחסמצוינתהנפהבנקודת

חפונת

האוטונומיות

הטקסטשל
בסיפורושילובו

ההיסטורי,

גרפיחכיו

וחתרנותי

הכלליים
והעבריים

מאפשרים

שלהתייצבות
בנקורתהמבקר

מצוינתהנפח

לטקסטביחס

העמימותמןאותנומחלץמירון Iואכן
עצמו:הדיוןממושגיהמתבקשתבדרך

מירוןמייצבהסיגורמשמעותאת

וראייתההיצירהמעגלהרחבתעל·ידי
התודעההתפתחותברצףכחוליה
ישלושגםרצף Iהסופרשלהעצמית

הירשלשלתמונתועצמו.משלסיגרו
בסיגרותםשסיפורוהירשלהבריא,
שלהאחרונההמלהאינההיצירה,

הווייתראתלנגזם.לד"רביחסעגנון
 1הסיפורבסיוםהירשלשלהמבויתת

נשברורביםשקולמוסיםההוויהזו
רעה,אםהיאהטובהלומרבניסיון

המשךמציגנדחית,אםהיאהמומלצת
בדרךראשוןכצעדעגנוןשליצירתו

פצעיחבישתיותר:ברורהאמירהלא
לנגזםבשיטתהירשלשלמכאובו
הפתרוןאינהתהיה)אשר(תהיה

בו:בחרשעגנון

רקכמעטיחתורעגנון Iואילך"מכאן
חובשתשאינהספרותשלליצירתה

כאביםמאזנתשאינהחושפת,אלא
כאביםממקדתאלאאותםוממתיקה
יהיהשלאמנתעלאותםומחדדת

 1(מירוןולהשכיחם"להדחיקםניתז

 ,) 234עמ'

 1עגנוןשליצירתוגורסישלבמושגים

בתמציתהירשלאתהרעיללנגזםד"ר
שלמהלךביצעמירוןהטהור.הרעל

סיגרואתמבחינתומעלות 360
"סיפורשלהטקסטבמסגרתהסיפור
גורהסיפירוקדרךפשוט",

עבראלבכלל>הסיפורשל(והסגירות
שבחינתבהרבה,רחבקטסטשלהקשר

פשוט""סיפוראתמכנסתסיגורו

בביוגרפיהאפיזודהשללמשבצתכולו
אלובחזרה Iעגנוןשלדיהליטר

בסוףלהביאכדיהקונקרטיהסיפור
לנגזם.ד"רעלחדשמבטהדיגרסיה

לנגזםד"רשלדמותוזיקתאתגם
ולפסיכיאטריהלפסיכולוגיהושיטתו
עיוןשלמכבליומירוןמשחרר
שלשונותשיטותביןמביךהשוואתי
המעידיםהטקסטפרטיוביןתראפיה

בעזרתהירשל.שלריפויותהליךעל
מוליךהאלטר·אגואוהכפילדגם

תפקידואללנגזםד"ראתמירון
ובקביעתעגנוןשלהנפשבכלכלת

כיצדומראהשלוהאמנותיהיוםסדר
האנליזהבמסגרתלנגזםד"רנ:ופקד

 •עגנוןשלהעצמית
מירוןשלהפתרונותשנישלחיבורם
שאליוהעמימותמסבךמוצאמציע

היסטורידרךציוןהואלנגזםנקלענו.
שלהעצמיתתודעתובהתפתחות

דרךציוןמכאוב,בעלכסופרעגנון
ומשתחררלומודעעצמושעגנון
מחוללשהואתוךוביה,מיניהממנו,
האפיזודהאתהאחרונהבפעם

אתממנה.להיפרדכדיההיסטורית
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האנטומיים"הלוחות"ששתהמחזורמתוך

היהיכוללאהורביץשהירשלהלקח
לנגזם,עםשלומהדיאלוגללמוד
(התודעהההתבוננותכליאבשר

יכולגםיכול Iממנוניטלהעצמית>
שבשמיםאלוהים .ללמודעגנוןהיה
לאותואלאהירשלנתכווןשלאיודע

תינוקשאותויודעעגנוןאךתינוק,

התהוםאתהירשלמפנימסתיר
ייתןלאיותרהלא-מודע,שלהפעורה

הזו.התהוםאתלהסתירעגנון
המבקרהיהצריךזהכלאתלומרכדי

ולחברהסיפורמגבולותלצאת
ביוגרפית,היסטורית,סביבהלסיפור

אמנותית:חברתית,תרבותית,

בטריטוריההסיפוראתהקיףהמבקר

מןהביאתוכהאלומשלימה,"אחרת"
רקמתאתורקםהיקבומןהגורן

שמתוכהוהציבוריים,הפרטייםהחיים

בלבדזולאהסיפור.צמחתוכהואל
סוגיהשלמרתקבפירוששזכינו
גםזכינואלאומסובכת,מורכבת

ביקורתיתכתיבהשלעבודהבדוגמת
כאחד.ונרטיביתאנליטית

וכליריעותהשמיםכליהיוואם
קולמוסיךהיערותוכללבלריךהעולם
שלמדתימהלכתוביכוליםאינם

 •מדברתי,
נרהחנה

7 
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עץאתיראו"ולא
בשנתם"הדרם

ספררתננוסקילה:אלעדעמי
עזרספר ;עבריבלבושערבית
 ; 1995ירושלים;ולתלמיד;למורה

עמ' 136

חשובדידקטיספרלאוריצאעתהזה
ראשבוסקילה,אלעדעמיד"רלש

בדל,בביתהערביתלספרותהחוג
מיומן.ומתרגםערביתספרותחוקר

אתלהציגראשוןניסיוןהואזהספר
יצירותבאמצעותהערביתהתרבות

ספריובאמצעותלעבריתמתורגמות
נועדהספרחשובים.ומחקריםעזר

עברית,לספרותלמוריםבעיקרו
בחסינהולתלמידיםוערביתכללית

ובמזתהתיכון'ביה"סשלהעליונה
לספרהביניים.לחסינתהאפשר
-ראשוןשערשערים:שלושה
-שנישערורשימות:מאמרים
שערמערבית:מתורגמותיצירות

ורשימותנספחים-שלישי
אנגליתבעברית,ביבליוגרפיות

וערבית.

ממחקריםקטעיםמכילהראשוןהשער
המחברידיעלשפורסמווממאמרים
סקירהניתנהכןשונות.באכסניות

שלהתפתחותהשלביעלכללית
התמקדותתוךהערביתהספרות

מענייןהמודרנית.הערביתבספרות .

בספרותהעוסקהפרקהואבמיוחד

תקופתלרבותהפלסטינית,
האינתיפאדה.

מתורגמות,יצירותכוללהשניהשער
מתורגמיםשיריםוכןבפרוזה,בעיקר

המודרניתהעיראקיתהשירהמן

שתיעלמצביעהמחברוהפלסטינית.
הערוכהבפרוזההאחתאנתולוגיות:

-הקרוב·לאופק"מעברידיועל
(כתר ,,בני·ימינוערבייםסיפורים

לשירההאנתולוגיהוכן ) 1969
החרב"בלהטמודרניתערבית>

כשתוף " 77"עתרן(הרציהמתהפכת

הביבליוגרפיותהרשימות ) 1994ע~ן
ז'נריםלפיממוינותהשלישישבשער

עזרספרישלרשימותוכןספרותיים,
ואנגלית.ערביתבעברית,שונים
הואהנוכחיהספרכימודה,המחבר

קוצרשבשל ,מהדורת·ניסויבבחינת
אפואלהניחויששלם,אינוהזמן

היריעהאתירחיב·הזמןשבמרוצת

החשובבתחוםנוסףמחקרלנוויעניק
ההז.

יצירותכיובצדק,סבור'המחבר

עשויותמערביתנוספותמתורגמות

אתנוצנטריותתפיסותלהחליש
מסוימתובמזהחברה,בכלהרווחות

הישראליםאנוגםהישראלים.בקרב
שלחייהםלאורחבנוגעבורים

כילצייןישותרבותם.הערבים
ממששלתמורותחלוהשישיםבשנות

הערביתהספרותשלבהתפתחותה
הקיומיותבעיותיועלהאדםהחדשה.

מרכזילצדהיצירה.במרכזעתהעומד
וביירות,כמצריםהערבית,התרבות

מרוקו'חדשים:מרכזיםגםעולים
הספרותואנגליה.צרפת ,קפריסין

חשובלפרקזכתההחדשההפלסטינית
אנתולוגיותבסדרתומעניין.
 ,) 1966-9 (·האבן"י"צירותהנקראות
למצואניתןכרכים,שניהכוללת
ניסויישראלים.ערביםשליצירות

זובעיקרלשטחים,שמחוץלפעילות
בסדרתלמצואאפשרשבקפריסין'

היוצאת ,"הךן'ו]-א"פלסטיןספרי
ובמימונו.אש"ףמסעםבניקוסיהלאור
בתקופתהפלסטיניתלספרותבאשר

עללהצביעראויהאינתיפאדה,
הסופר)(הכותב, ,,א"ל-כ]ואבהירחון
ירושלים,במזרחלאורהיוצא

מזכ"לאסעד'אלאסעדשלבעריכתו
הבולסיםמאישיהורביםההתאחדות,
נטייתיצירותיהם.אתבומפרסמים

והם"שמאלנית",היאהכותבים
שוטפיםפוליטייםבענייניםעוסקים
מכלהפלסטיניתלבעיהזיקהבעלי

בשטחים.מרכזיתבמהזוהיהבחינות.

בדרךכאןמוצגתהפלסטיניתהחברה
ומלוכדת.סולידריתכפסריוםית,כלל

ראשוןניסיון

אתלהציג
הערביתהתרבות

יצירותבאמצעות

לעבריתגמרתמתור
ספריובאמצעות

ומחקריםעזר

חשובים

הואהמוסריתבצדקתםהביטחון

שלשורשהלדעתם,מרחלם.
ב"חםאנעוץהישראליתהתוקפנות
היהודיתההתיישבותשלהקדמון"

לירושליםבאשרבארץ·ישראל.
הראוימן-האינתיפאדהבתקופת

הכרוךהמיתוסשלמקומואתלהזכיר
המוסלמיתבספרותבעיקרבה,

י·ירושלים", n"שבהנקראתהדתית
השביעית.המאהבסוףשמקורה

ירושליםשלקדושתהכידוע,
 14ה·למאהועדהאיסלאםמראשית

חכמיביןבמחלוקתשנויהחיתה
התנגדואףורביםהמוסלמית,ההלכה

הצלבניהכיבושאךלקדושתה:
צלאחעל·ידי ,מכןלאחרושחרורה,

לירושליםהעניקו ) 1167 (א·דין
נקראתהיוםעדקדושת·יתר.

כיוונישבשני"הראשוןירושלים
אומיהמביתהחליפיםהתפילה",

בירושליםובנושיפצו ) 750-661 (
ובכךלאיסלאם,קדושיםמקומות
הממדיםעלפוליטיממדהוסיפו

שלה.והמיתייםהדתייםההיסטוריים,
במיוחדבולםירושליםעלבעימות
אלמוחמדשלהלילימסעו-כמוטיב
האגדתיסוסוגבעלהקיצוןהמסגד

(פרשההשמימהועלייתואל·נ~ןאק
בקוראן>. 17

שלדוגמאותהמחברמביאלהלן
סיפוריםשנישלומאלףמענייןניתוח

נג'ינשל"זענלאוי"האחדמודרניים:
ששוןפרופיידיעלשתורגםמחפום',

לשמשעשויזהסיפור .) 1970 (סומך
המצריםהתייחסותשלמודלמעין

כאמורהואהשניהסיפורלקיומה;

הסופרשלחאמד"רדשלהד~ם"עץ
הסיפורניתוחצאלח.א·םיינהסודאני

ומעמיק.יסודיהוא"זענלאוי"
ומסתייםבחיפושמתחילהסיפור
תחנותששעוברהמספרבחיפוש.

אחרינלאיםהבלתיבחיפושיו
שלמצבהאתכורךהמחברזענלאוי:

הקשורבחיפושהמודרניתמצרים

ישזומבחינהמיתיות.בשאלות
עגנוןלסיפורידמיוןבכתיבתו

 •וקאמיקפקאלסיפוריוכןהמאוחרים,
אדםלהעמידהמחברבחרתחנהבכל

והמודרני.המסורתיהעולםאתהמסמל
הדמותלהתנהגותהמספרתגובת
המתחולליםלשינוייםיחסועלמרמזת
עומדכולוהסיפורהמצרית.בחברה
בניזהותאחרחיפוששלבסימן
הקידמהעםלהתמודדהנאלציםהדור'
הקיומיותלשאלותמענהולתת

עםהמפגששמעמידהקשות

הואהשניהסיפורהמודרניזציה.

חאמד"רדשלהדום"עץ ,כאמור
צאלח.א·םיינהסודאנילסופר

בנושאהסופרעוסקיצירותיובמרבית

התרבותביןהמאבק-אחדמרכזי

ביןהמערבית,והתרבותהמזרחית

והחדש.הישןבין ,והעירהכפר

אחתעלילהעלבנויהסיפור
אירועים,שלמרצףהמורכבת
רדשלהדוםבעץכולםהקשורים
סיפורואתלספרהיאהמגמהחאמד.

מאבקאתהמסמלהדום,עץלש
ממשלותשלושבקיומה.הכפריים

הפרויקטאתלהקיםהחליטושונות
עץעומדבובמקוםדווקאשלהן
כי ,מסתברהסיפורבמרוצתאךהדום.

דברשלבסופותחדורהמודרניזציה
המספרותשובתמתי.השאלהלכפר,
יראוולאהאנשים~שנו"כאשרהיא:
שהמספרמכאן •בשנתם"הדוםעץאת

אלא ,להתחוללהעלולהלתמורהמודע
ועליופנימי'עמוק,הואשהתהליך

תושביבאמצעותניסוילידילבוא
הד~םץעבכפיה.ולאומרצונם,הכפר
וגדיעתו ,הישןהעולםסמלהוא

ואילו •הישןכריתתלמעשה,תהווה,
שהחדשמציעכךעלהמצרהמספר
האחדולאאחת,בכפיפהידורווהישן

המחברמצרףכן •זולתוחשבוןעל
שיריםלכמההנאיםמתרגומיוכמה

לספרופלסטין.כרויתמעיראק,
ספרבהיותומיוחדתחשיבותנודעת

זוהיאמנםמסוגו.ויחידראשון

אךהמחבר'כדברי ,·ניסוימהדורת

בומשוקעותמציתיקצרהיותוחרף

עשוייםוהתלמידוהמורהרב,חומר
מבוךבאותודרכםולנווםלהעזר
מודרנית.ערביתספרותהקרוי

המקיפותהביבליוגרפיותהרשימות
מסייעותוערביתאנגליתבעברית,
אתעליוומקליםזהבנושאלעוסקים
תרומתועלהמחברויבורךעבודתו.
 •זה.בתחוםהחשובה

רגולנטשמואל

סומק ...רוני

שקיעהה~להשלהאךו;נזזקטלוג

רראהשמשמאדימחצרפתי·•,,;שמ
וי.:-:;,::ר•·:~ :-:.-ו.ד ·- ~- ,., ..ו

 .ר~:ז ..~;וז~תיc;ו.~~~ס~ווד;יןס;סט
 wדvזי r ס~~ ..ה.~~ : i ~ l,}ב
י.ס;תףו Mאן 1,זל";ת.~~דז q:b;t ~.מ~י~ז~כז , 7 ~ה~הר

ןאךתוזרךע;סי.~פףךיםםד tזבש;~י 9 . ·•· ·.••··•·· ··•······· .. ·•·•·••······· ···•·••·•··ס~ J,קי.מלז.
 nנ':פמ;;תר nח'יי~נתבתואני,
- . . 1 ... .--א'ררזב. .לעבד

זרז-.·•::·: ...... ·•
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1 

 1:~ו
סיפוריםכמו

גרםמילישישיםרבי:עירן
לספרותעמודיםפרוזאק;

 1995ביתן;זמורהעברית;
רבישעידןיגידו,אוליהימיםבאחד
האיקס:דורשלטיפוסיסופרהוא
עלאחתאצבעעםשנולדואלה

עלשניהואצבעהתמלילים,מקלדת
אלהצעיריםיוצריםוק. nהשלס·ר

יודעיםהםשרקכפימתנסחים

ושלוחתדוקרניתבלשוןלהתנסח,
וחושאבסורדידמיוןשלבשפע Iרסן

בכושרמצטייניםהםפרוע.הומור

השפהלדקויותשלהםההאזנה
להתנסחותבמהירות,המתחדשת

הסלנג.שללנזילותוברחוב,
מהכישרוןהחופנייםמלואישלרבי
 1וירטואוזיכמעטנפלא,בשסףהזה.

מרקםלהומעניקהשפהאתאורגהוא
שלוהפרסייםהחכרשסימני Iייחודי

כתיבתושורה. ..בכלבהניכרים
קנטרנית,מתפרצת,שופעת,

כיףנשימה.קצרתאינטנסיבית,

הלשונית,יכולתועםהיכרותלעשות
כאשרממנהיתפתחמהלדעתומסקרן
 1יתעדןבספקמוטלהבלתיכשרונו

להתקלנעיםבינתייםויבשיל.יתעבה
בצבאשנהחצי"אחריכמובמשפטים

זונהבןהואאחדמצד Iלבקרבאהוא
מצדאבלקודםלבקרבאלאשהוא
סיוםלסקסבאתילאאנישני

מתקזזים"שאנחנוככהשלוהטירונות
בחורלאדווקא"אניאו: ,) 19(עמ'
מתואנשיםמיליון Iמדירגיש

הלכויהודיםמיליוןשישהברואנדה,
גולדשסייןברוךאפילולטבח,כצאן
להשתתףכדימהביתאותיהוציאלא

כשאניאבלבממשלה,תמיכהבהפגנת
שמתעורראדםבןלדמייןמנסה
עזבו Iמכירשהואמישהווהורגבבוקר

זההמשפחתיות,שלהענייןאתרגע
 ,) 35(עמ'אחר"עניין
להחמיץאפשרישבלתיהזה,הקול
מבנינוספיםיוצריםמאפיין Iאותו

וגדיקרתאתגר,כמו Iרבישלדורו
כתיבתםנראיתהשטחפניעלסאוב.

במודעמייצרתהיאודלה.שטחית
פוזהשלמסויםסוגובהתרסה
חולפת.מיידית,עכשווית,עיתונאית

הטקסטיםמייצריםהשטחלפנימתחת
עצום,כאבשלמצטברתתחושהשלהם

עלופליאהקיומייאושריקנות,
וישטקסטיםישאבלהעולם.איוולות
להתמודדמצליחיםכולםלאסקססים.

אתלעשותהעצומה,המטלהעם
משהולייצרהזה:אפשריהבלתי

ודלשסרח Iנמוךמסקססמשמעותי
זעירבחלקרקבכךמצליחרבימאוד.
מהכמעטלואין Iהזמןבשאר •מהספר
זאת.לומרמתעקשהואאבללומר,
עשרותמאכלסשלוהביכוריםספר

כלאתלספורכוחיש(למיסיפורים
בדיוקלאשהםהאלה),הקצרצרים

לפחותסיפורים.דמוייאלאסיפורים
מכנהביניהםשישנדמהבתחילה
מהזמןלאחררק •ועקביחזקמשותף

הבלתיהשרירותיותמתבררת
 .החומרבבחירתהמתבטאתמנומקת,
לחלוקהניתניםהקובץסיפורי

גםשהםאישיים,סיפוריםלשלושה:
 1בקובץביותרהסוביםהסיפורים

מהווימטופשיםאפיזודייםסיפורים

סאסיריים,וסיפוריםהחבר'ה,

פליסוניםמזכיריםהטובשבמקרה
רשימותהרעובמקרהעיתונאיים,

הגימנסיה.מעלוןונאיביותמתחכמות
<בערך>מובילהאישייםהסיפוריםאת

 1לשוןקל Iנוירוסיצעירגיבור:אותו

רוח.למצביונתוןבמיוחדמתוסבך
פוגשיםגבולי.כמעטרפואית:בלשון

קריטייםדרךצמתימיניבכלבו
לנעוריוועדמילדותו Iלהתפתחותו
(שהואעשריםבגילבערךהמאוחרים,

הגיבורלפעמיםרבי),שלגילוגם
נפשלחוליחוליםבביתמאושפז
הקשוריםורגשותמראותומדווח

עלמספרהואלפעמים Iלמצבו
מעידהואלפעמיםהתאבדות,בסירנות

המפורשתכוונתועלאורצונולע
 •לחייוקץלשים

ישירים,כנים,אלוסיפורים
המנוכרתלנימהומבעדמחוספסים,
האירוניולניהיליזםוהדיווחית

הקריאהונשמעתהכאבזועקשלהם,
לזערה.
גםנראיםהאלהמהכמו·סיפוריםחלק
הבטחהלרומן:מצויןבסיסכמו

עצמה.אתתפרעעודאחדיוםשאולי
מונולוג"מונדיאל",הסיפורלשמל
מהודעתוהמתחילהלבאלונוגעדחוס

שגמרכךעלהדוברשלהיבשה
התשעההולדתביוםחלהמונדיאל

מכאיבבווידויוממשיך Iשלועשרה
המתה,לאםעקרהזעקהשתכליתו
הנטישהתחושתאתמחדדשמותה

 .הדוברשלהקיומיתהידואוזלת
מיוסרפורטרטעולהאלהמסיפורים

מדובראםוגםעירוני,צעירשל
חורגשאינו Iלמדיליב~בפורטרט
בספרותהמוכריםמהאפיוניםבמאומה

אתלהחמיץקשהמעונים,צעיריםשל
האישיסבלוואתהדמותשלכנותה

ממנה.המבצבץהמספרשל
חולשתוהםהסאסירייםהסיפורים
היוהםבעיתוןהקובץ.שלהמפורשת
אתלעבוריותראופחותמצליחים

אכסניההואסיפוריםקובץאבלהרף.
דמויותלוקחרבילפליסונים.מסוכנת

מהאקטואליהשוניםאירועיםאו
השניםשלוהפוליטיתהחברתית
מצביםמהםומפתחהאחרונות

להפיקהמתיימריםאבסורדיים
נקרא ," 30713 .א.מ"בסיפורסאסירה.

לאכדימילואים.לשירותרביןיצחק
בסיפורהמתחרה,הסיעהבראשלפגוע
לשירותוהדוברנרתם ," 139"טיסה

עיתונאי Iבאחיולנקוםכדיביבישל
יונתןשלשמואתלהכפישהשזע

"צפוףאחר,סאסיריסיפורנתניהו.

מנחהשלמונולוגהואבאוזן",
היסטרירייסניגעםפופולריטלוויזיה

והרמיזות Iבבוןשלואינטליגנציה
בלתיהןהמסחריבערוץמסויםלמנחה

הדוברתהזנות",ב"מיסודנמנעות.

מאזתלאותיהאתשמגוללתזונההיא
כרות",וב"רחםבחוק.הוכרהשהזנות

צהבהבז'ורנליזםשלרעריחהמפיק
לענייניכתבנוסיפוריבנוסח

שאמהילדהעלמסופרפליליים,
ואביהרחםלכריתתניתוחעברה
חליפי.לרחםאותההופך

הצבא,בפולחנימשתלחהמפסר
נכיהשואה,הגבריות,הסחבקיות,

פולחןאוסקסכמעטאין .צה"לוחללי
לרובאךמטיפולו.הנמלטישראלי
לשוןבחףיצתהמעשהמסתכם

פרותניתוץתכליתהשכלילדותית,
ולא Iעצמוהניתוץלמעןקדושות

אומשמעותיתאמירהפיתוחלשם

+-

מאמריםאסופת

נאטורסלמאןשל
מכונסיםבהםנאים,כרכיםארבעה

שלהערביתבעיתונותפרסומיו
ראו Iנאסורסלמאןוהעיתונאיהסופר

"כרמלבהוצאתאל~בימיםאור
מכרךלבדהמחבר.שלמיסודומדיה"
שלמעמדםלשאלתהמוקדשאחד,

היחסיםולמערכתבישראלהדרוזים
האוכלוסיהועםהשלטוןעםשלהם

 1לישראלשמחוץעדתםובניהערבית

שלושהסביבהכרכיםשארמתחלקים
התרבותחיימרכזיים:נושאים

שלמעמדובישראל:הערבית
המגעיםמסכתהערבי:האינטלקטואל

העברים.הסופריםעםהמחברשל
חתירהתוךושוסף,בהירבסגנון

ברגשנותמהיסחפותוהימנעותלדיוק
השאלותבכלנאסורסלמאןדןיתרה,

סופרשלמעמדההללוהמורכבות
ועם Iדעתואתמסתירשאינומעורב,

מרחקעללשמורמצליחזאת
לכתיבתוהמעניק Iאינטלקטואלי

בעליסקססיםשכנוע.וכוחאמינות
שיחותהגיגים,זכרונות, Iאישיאופי

במפגשיםשנישאוודבריםסופריםעם

עלפרושיםופוליטיים,ספרותיים
 140ביןהמחזיקיםהאלההכרכיםדפי

עמודים. 1soל·
הסופריםעםלמגעיםהמוקדשבכרך

שניהלשיחותמובאותהעברים,
הספרותייםהמוספיםעורכיעםנאסור

שלשאול>,בן(משהנ""מערישל
"עלושלרמון>(אברהם"הארץ"
מובאים Iכמו·כןיפה>: .ב.א(המשמר"

כתבי·העתעורכיעםראיונות

פסחוחייםדייךאשרהספרותיים:

 ,)" 77<"עתוןבסריעקב ,)"('מ'אזניים
וחלית<"עכשיו")מוקדגבריאל
עםראיוןמובאכן ,)"("חדריםישורון

הסופריםאגודתיו"ר Iגולןשמאי
לשעבר.
אהרןעםושיחותראיונותגםבספר

ארזיהושע,א.ב.בלס,שמעון Iמגד
אחדיםפרקיםולנסיך.ואביביסון
העבריתלשירההמחברמקדישבספר

בתרגוםומביאלבנוןמלחמתבעקבות
דליה Iזךנתןמאתשיריםלערבית

אורפזיצחקהדביק,רעיהרביקוביץ,

אתהמחברסוקרמיוחדבפרקואחרים.

היוצרים"ועדשלפעילותו
ניסח,אשרוהפלסטינים",הישראלים

ביןלדוגמההשלוםהסכםאת Iכזכור
ועליוהפלסטינית,והמדינהישראל

נאסורסלמן

ואנשיאמניםסופרים,עשרותחתמו

שהפךהסכםהצדדים,משניאקדמיה

הסתם,מןושימש,היסטורילמסמך
 •אוסלוהסכםלמנסחיהשראהמקור

כחמש·עשרהבתעיתונאיתפעילות
הולמתאכסניהלהמצאהשנה

שהקוראספקואיןהכרכים,בארבעת

בהימצאלהומחוצהבארץהערבי
מתוךמייצגמבחרתרגוםרב.עניין

באהדהלהתקבלעשויהזאתהאסופה
העברית.קוראיבקרבםג

• 
כלסשמעוז
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עושהשהואמהאתחדשנית.

עשוכבר ,בגנוןילדשלבדווקאיות
עיתונאייםסאסירהבסורילפניוהרבה
ובתוכניותפחות,אויותרסובים

אויותרטובותטלוויזיוניותהומור

משתלחהמספר
הצבא,בפולחני

הסחבקיו,ת

הגבריו,ת

נכיהשואה,

צה"ל.וחללי
טקסכמעטאין

פולחןאו
הנמלטישראלי

מטיפולו

פחות.

דמעות",של"שטיחאחד,סיפורקר
לנווטהמחברשלכשרונואתמתמצת

 ,יומיומי ,אישיבסיפורדרכואת
דרך·אגביסגנוןבאותוהמסופרב~לי,
האבסורדיתהפנססיהעבראל ,שלו

מדוכאבחורעלסיפורזהוהחריפה.
שחברתואובדניות,מחשבותםע

עושההזדמנותובאותהאליומתאכזרת
לונותנתהיאכאבו:חשבוןעלכסף

ומוכרתבדים,עלדמעותיואתלהזיל
אמנות.כיצירותעתקבסכומיאותם

הנימהבוהיחידהסיפורגםזהו

אתומחברתהלאהמפליגההאישית
המשמעותעםהפרסיתהסיטואציה

רביכל·כךחותראליההסאסירית,
מחוכם,עורךהסיפורים.ביתרלהגיע
לומר<שלאמלאכתואתהיסבהיודע
אתהדפיסקוראיו),נפשאת

בתחילתכברסוביםהיותרהסיפורים
שקוראיםאחריאבלהקובץ.

עלומתענגיםסיפוריםחמישה·שישה
המספרשלוהשנונההקולחתלשונו

ותחושההקסםפג ,המרענןסגנונוועל
מחליפהמדכדכתמונוטוניותשל

סיפורים ,דברשללאמיתואותו.
להידפס.ראוייםהיובקובץפורים 9

מעלמתעליםבלבדמעסיםסיפורים
הרבהלואיןהכול.הבולעתהרדידות

אתלנומזכירוהוא ,לרבי ,לומרמה
"בשבילי",פעם.אחרפעםידואוזלת
 ,הארס·פואסיבסיפורכותבהוא

מעיןומשמשהקובץאתהחותם

לקוצרונלעגתצולעתאפולוגסיקה
זהסיפור"לכתוב ,הספרותיידו

עדיףזהשיש,קלהכיהדבר
לכתובשעדיףחושבאני ...מלחשוב
סיפורלקרואמאשרגרועסיפור
 •אחר"מישהושלמעולה
לפניקצתלקרואיזיקלאבאמתלרבי
מקלדתלידשניתמתיישבשהוא

קצתלחשובעללדברשלאהמחשב,
המכריעהצעדאתעושהשהואלפני
נדמהאבלהבא.ספרוכתיבתלש

להיותצריכההאמיתיתשהאשמה
להתריעישלעורכיו.דווקאמופנית

ידכתביפרסוםשלהתופעהעל
לאיוצריםלמעןרקולובוסריים,

לאשה~תנה ,רביכמו ,כישרוןנטולי
 •להם.מזיקהחיתה

ישראליעל

לעתאלגיה
צמיחה

Ryszard Low: Znaki 
; obecnosci 

Universitas, Krakow 
. 1995, 138 p 

ספרויעל·פנמהלכתופרידהעצברוח
ביבליוגרףמבקר,לב,וישדדשל

ספרואתשכתב ,ישראליוחוקר
התרבותייםהקשריםבפולנית.
פוליןביןומתהדקיםההולכים
אתלפרסםללבאפשרולישראל

בפולין ,"נוכחות"סימני ,ספרו
רבמידעהפולניםלקוראיםולספק
ביןההדד~יםהמגעיםעלומגוון

העצבוהיהודית.הפולניתהתרבות
זהלפרסוםהמתלוויםהאלגיתוהרוח

דורעלכאןמדברשלב ,מכךנובעים
לויהיולאשלדעתוונעלם,הולך

האוהדתהאווירהעל·אףממשיכים,
 .בפוליןוהמסייעת

שפורסמומאמריםאסופתהואהספר

שונות,ואקדמיותספרותיותבבמות

שמהנראה,רחב.נושאיהםהיקףולכן
הואהנושאיםבחירתאתשהכתיב

חלקעםלבו.ונטיותהכותבשלטעמו
קשריםלוהיוהנדוניםהסופריםמן

ברשמיםמתובלספרוולכןאישיים,
שלנופךלושמוסיפיםובזכרונות,

התמחותוגםכאןמשתקפתחיוניות.

בספרותהמחבר:שלהכפולה
הםלבשל"גיבוריו"ובהיסטוריה.

מבקריםמשוררים,סופרים,

שעסקויוצריםולעתיםוהיסטוריונים,
נכללויחד.גםהאלההתחומיםבכל
ס.סינקיביץ',ה.עלמאמריםכאן

 ,רודניצקיא.סובים,י. ,ויספיאנסקי
מ. ,ויגודסקי .ס.י ,סנדאוארא.

בורוויץ'מ. ,דרזדנרק.בוסאק,

רקשצקי.וי.קרןפ.וההיסטוריונים

<סינקיביץ'הנ"לברשימהשניים
פולניםסופריםהםוויספיאנסקי>

פולניםסופריםהםהשארמובהקים.
סופריםיהודי,ממוצא

נושאיםעלשכתבופולנים·יהודים,
 .ק(יהודיותבבמותופרסמויהודיים

ואפילו,,·לשונייםוסופריםדרזדנר)
קרןבורוויץ',כגוןרב·לשוניים,

רב·לשוניותשלהתופעהעצםושצקי.
היהודיתלספרותמאודחשובה
סדןדבשתפסהכפי ,הכוללבמובנה
מצדהנדון),בספרתכופות(המוזכר

רב·לשוניתתופעהלבמציין ,אחר
בכתיבתוביטוילידיהבאהנוספת,

לשבירתהכוונהבורוויץ.ימ.של
מחבריםביןהלשונייםהגבולות
הכיבושתחתשונותבלשונותשכתבו
 ,תמידיאיוםשלבתחושה ,הנאצי
לתתמנתעלחוויותיהםאתותיארו
אלהנוכחות.סימניולהשאירעדות
 •הריכוז"מחנותשל"יקוםמעיןהיוו
והדמויותהיצירותקשתכלעם

ואףהנושאאתממצהלבאיןהרחבה
 ,בכללותו •למצותומתיימראינו
לחותםמייצגמדגםהואספרו

הפולנית,בתרבותהיהודיםשהטביעו
הספרותלהשפעת-השניומהצד

אמנםהעברית.הספרותעלהפולנית
בעיקרההיאהמחקריתשיטתו

בספרורבומקוםביו·ביבליוגרפית
לעברית,מפולניתלתרגומיםמוקדש

גםדןהואבכך.מסתפקהואאיןאבל
התקבלותכגוןנוספות,בסוגיות
קהלעל·ידיהמתורגמותהיצירות

המבקרים,תגובותהקוראים,

השפעותוהערכותיהם,פרשנותם

 ,לדעתוונו.יספרותיותוהשראות
דרכהאתמצאההפולניתהספרות
מטעמיםרקלאהעבריתלספרות

אידיאולוגיים.גםאלאאסתטיים,
הסבוךהקשה,מחזהו ,למשל

שלרבהבמידהוהרגיונאלי
תורגם"החתונה", ,ויספיאנסקי

פומרנץב.המשוררעל·ידילעברית
גאונית,יצירההיותובגללרקאל

פטריוטיתלעמדהכדוגמהגםאלא
לאומי.לשחרורהמעוררתולקריאה
שלהמחזהאותוזאת,לעומת

פיוטיתהשראהנתןויספיאנסקי

"לילהפרץ,י.ל.שלהיירילמחזהו
לובןשכבר(נושאהישן"בשוק
שמרוק),ח.פרופיעל·ידי

שלהמדיניות,בחוסראובמדיניות,
בולםלעבריתמפולניתהתרגומים
ונושאיםזיקותאחריהחיפוש

לבשללרעתו
ביןהמגעיםעתיר

הפולניתהספרות
הואוהעברית

בגללעגום,
שלהסתלקותו

סופדים,דוד

מתרגמים

יודעיומו"לים
פולנית

אותםלמצואהיהקשהלאיהודיים.
 ,כדרזדנרפולני·יהודיסופרצאל

התחומיםצמצוםעלמחירששילם
בביטוינשתמשאם ,ונשארביצירתו

גםאבלקטנה"."פירמהסדן,דבלש
חייבסוביםכיוליאןגדולה""פירמה

המקריתהיחסית,פופולריותואת
הקוראיםקהלבקרבוהספורדית,

מרכזישמשוררלעובדה,העברי
התכחשלאהפולניתבספרותכל·כך
ויגודסקי,י.ס.ואילוליהדותו.מעולם
מסעאחרי , 1968בשנתארצה ·שהלע

"מהגרנשארבפוליןרשמיאנטישמי
המתורגמותיצירותיו-בארצו"

רחבה.לתפוצהזכולאלעברית
מוקדשלבשלבספרוגדולחלק

השואהאתמבשרםשחזולסופרים
 ,פומרנץב. ,דרזדנר .ק(מהםואחדים

גורלבשואה.נספואףקרן>פ.
הנדודיםאתמייצגהניצולים
השגיח.העולםמלחמתאחריהיהודיים
או·הבריתלארצותגרוחיאחדים

לארץ·הגיעואחריםלאירופה,
ואיהתקבלותואיעל~צרלבישראל.
מ. ,ידידושלבישראלפרסומו

עדכונואתשהורישבורוויץ',

ולאוניברסיטהושם"ל"ידהספרותי
 ,בקשתולפי ,ושנקברהעברית
המדעיחיבורו •כבריבקיבוץ

~

וי
~ 

ls-~ 

לבוישדד

"כתביבורווויץ',שלהמונומנטלי
הכיבושתחתלמוותהנידונים
זכהלאבצרפתית,שנכתבהנאצי",
הקהיליהבקרבהראויהלתהודה
בורוויץ',עלהפרקבארץ.האקדמית
מןהואצרופה,אמפתיהמתוךשנכתב

לב.שלבספרוהיפים
ביןהמגעיםעתידלבשללדעתו

עגום,הואוהעבריתהפולניתהספרות
סופרים,דורשלהסתלקותובגלל

פולנית.יודעיומו"ליםמתרגמים
הןפסימיותפחותשלאנדמה,

לתחוםבנוגעלבשלמסקנותיו
יהודיתולדותהשני:התעניינותו

אינטגרליכחלקושילובםפולין
ההיסטוריוניםהפולנית.בהיסטוריה

תחוםהיהשזההיהודים·פולנים,
לדורהשתייכו ,העיקריהתמחותם
בידינותרההמלאכההקודם.

ההספדיםמכאןפולנים.היסטוריונים
י.ועלקרןפ.עלוהנרגשיםהחמים
לסקירהמעברהמבצבציםשצקי,

"יבשה'.'ביו·ביבליוגרפית
הגדולבחלקוהעוסקספרעלביקורת

להיותצריכהחיתהבביבליוגרפיה
שגיאותיואתולמנותנוקדניתמטבעה

הסעותשכן ,המחברשלוטעויותיו
אפשרהביבליוגרף.שללפתחורובצת
מטעויות,ניצללאלבשגםלנחש,
נוכחאחריהןלהתחקותמאודשקשה
ברם,בספרו.הכלוליםהמקורותשפע

נוגעתהעיקריתהסתייגותי

ד·משמעיות nההפסימיותלמסקנותיו
הפרוזהמןשתרגומים ,נכוןלב.של

התודעהבמרכזעומדיםאינםהפולנית
זאת,עםיחדהישראלית.הספרותית

כגוןהפולנים,המספריםמסוביכהמ
ס.גומברוביץ',ו.איוואשקיביץ',י.

תורגמו ,שצ'יפיורסקירא.קונביצקי

ליהדותזיקתםבגללולאלעברית,
מופיעיםמהםחלקאצל(אמנם

מרכזיותםאייהודיים),מוטיבים

ומורכבות,רבותמסיבותנובעת

המקוריתהפרוזהלמעמדהנוגעות
הישראליתבספרותוהמתורגמת
פריחהישזאת,לעומתהעכשווית.

שללתרגומיםהודותהפולניתלשירה
מילושצ'סלבמשיריויינפלדדוד

וייכרסרפיושלהונדסוזבגנייב

שנפלררות
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היהודיהךמון 1

האחרון

I 
: SKA דAGATA TUSZY 

SINGER PEJZAZE 
1994 ; CI ~ PAM 

נופיזינגרטושינסקח:אגטח

זיכרון

אגסההצעירההסופרתשלספרה
איננו ,בפוליןלאורשיצאטושינסקה,

אוביוגרפיתיעודבחזקתעוד

בבחינתהואאלאמדעית,מונוגרפיה
 ,העבראלמסעהלילה,קץאלמסע
 •הזמןשןשלבעטיההשיכחהאל

אמפתיהתוךמחפשתטושינסקה

כדי ,הזיכרוןנופיאתובאובססיביות

ספריוגיבוריאתושובשובלפגוש
שלכאלסר·אגו ,עצמוואותוזיגגושל

דמויותיו.

נידחות,בעיירותתרההיא ,וכך

 ,גאיבילו ,זיגגושלהולדתובמחוז
תעודתאתבאקראימוצאתהיא

וברחובהוריושלהנישואים
שונים:מסמכיםבוורשה,קרוכמלנה

שלעקבותיועלאףמתחקההיא
הכולאך ,אחותוואחראחיויהושע
מעולםרוחותומונים,אלאאיננומכל

שאיננולעולםאשכבהתפילתהאמת,
עוד.

מבקשתשסושינסקהנדמה, ,בדיעבד

לראותם ,גיבוריוחייאתלהמשיך
ורשה,שלהישניםבשווקיםשוב

פינהובכלבנלבקיבקרוכמלנה,
נידחת.

מעיירהבחופזהעוברתהיאוכך

 ,זיגגובשביסהעלהאותןלעיירה,
הכירוהאםושבים,עובריםשואלת
אולםהסופר.אתשהכירמישהו
מאומה,נותרלאובלוברטובבקוצק

 ,שהיוכנסתבתישלמפולתבעקבות
סושינסקהאגסההגדול.לחורבןזכר

המועדאתאיחרהשהיאלכךמודעת
גלישביןהתוהובעולםסובבתוהיא
ומוניםשדים,שוכניםוחרוטיואבניו

בצערהסופר:יראכהמהםמרושעים,

השבתמחלתתסעםשלאאומרת,היא
הואבספרהמופלא •מהחמיןולא

אינסרקציהתוךמסע ,שבוהריתמוס

אומוקדםבהשאיןזמןבמנהרת

למחצהבדיוניבסרטכמומאוחר.
ואילוהאתמולדמויותעוברות

המשמשותוהמציאות,הפיקציה

מציאותי,בהורימסתכמותבערבוביה,

עםהסופרתנפגשת·הבריתבארצות

עשרותועםזיגגושלאלמנתו
קלסתרוןתציירנההןאוליקשישות,

אפואמוטבלשווא.אךהסופר.של
השטעטעלאלולשובבדמיוןלהפליג

פולין.של
שכןזיגגושלהאחרון"הרמון

נידח,חור-העיירהבסישובצה,

חגמאזשםנערםרפש ...אלשכוחת
שרצותרנגולותאב.חודשעדסוכות
היההכנסת,ובביתהדרך.באמצע

האחרוןהרמוןלמניין.עשיריהתיש
לפליטה.שנותרויידישמספריניזון
זמרןכמובן,האחרון.המדיחהיההוא

גויים.ומוניםגםהיוכיאף ,יהודי

עודנחוציםלמיכי ,אחרוןהיההוא
איננועצמוהבן·אדםכאשרומונים,

זמרן",אלא
אחריפוליןאתפקדלאזיגגובשביס

עלמיןביתהיאעבורופוליןהמלחמה.
גםזאתעם •היהודיהעםלש

רובבפולין,היההואבניו·יורק
ופליטיםפליטותהןדמויותיו
מהגיהנום.מוצליםאודים ,מפולין

ש;ש;תהתהלכוהעיררחובותבכל
וסימסהרחובכלזכרזיגגוובאשי;ת,
היהניתןתיאוריועל·פיבוורשה,
בהם.ואתראתרכלנקלהעללמצוא

 ,עליואהובהכהשהיאבקפיסריה,
ורשה.עללרובהשיחההתגלגלה

חיבתהכלעםטושינסקה,אגסה
אתמציירתאיננההאיש,לספרי
תכלת.שכולהכטליתדיוקנו

אלנוסהיחסאגוצנטריות,קמצנות,
מוצאיםאלהכל-התנשאות ,בנו

מחפשתטושינסקח

אמפתיהותך

אתובאובססיביות

כדיהזיכרון,נופי

ושובשובלפוגש
ספריוגיבוריאת

ואותודינגושל
עצמו

שלמקוראיורביםבספרה.נרחבקמום
פורנוגרפיהבספריורואיםזיגגו

היהודיתהטומאהאתמוכרלשמה.
אחרים.טענו-"לגויים"

רושמתמסנגרת,איננהסושינסקה

הרע.ואתהטובאתהכול.
גיבורההואזיגגובשביסרקלאברם,
הזמןבמנהרתמסעהטושינסקה.של

נוסעתהיאהשואה.אלאותהמחזיר
פולניםעםמשוחחתוסוביבור.לבלזיץ

אינםאחדיםוהמחנות.היהודיםעל
היהודים.אלטינתםאתמסתירים

שמספריםגםוישאדישים,אחדים

טושינסקהואגסהסוכות.עליהם
עצמיתצנזורהללאהכול.רושמת
כלשהי,
מעיןרפורטאז'ה,איננוספרהאולם

הדפיםבימינ~.הנהוג"סוק·שואו",

פרוזהמעיןלעתים,פיוסרוויי
שירית.

להיותחייב"סופרפעם:כתבפלובר
מקוםבכללהימצאלאלוהים:דומה
להראות",ולא

 ,בכלשרויהרוחהטושינסקה,אגסה
לעתיםאךנראית,איננהלכאורה,

מסעגםהואהכתובכינדמה,

ואלעצמה,תוךאלכיסופים
אקזוטיקהעבורהפעםשהיוהיהודים,

רחוקה.

שלאניגמטיבמכתבמסתייםהספר
המת.זיגגואלטושינסקה

כתבת.-לחכות"הואונורא"איום
רובציםעברהשבעלי ,לומרנהגהאמך

מסומרותמיטותעלבגיהנום
לאמעולםאתה,למכתבים.וממתינים

ששיניתסבורהאינניעליהם.ענית
הולדתך.במקוםביקרתישם.ממנהגך,
בפולין,

עתהמשופעאז,שלהפורחהגן
העלמיןבביתגםביקרתיבכיאושים.

בןבניו·גירסי,עולםביתנקברת.בו
חלמישעשויהאנדרטההדור.מחצית

מעס,עציםלמוחזק,הנראיתורוד
לוחית:עלכתובתאחדים.שיחים
ששונו",חיתה"הדירה

כתבת-בשמיםמביסיםכאשר ... "

אנוהיכןחשוב,זהאין-פעם

השמיםובתמים,באמתהאםנמצאים",

אשרמקוםבכלשמיםא;תםהם
יהודיםעם ,ובפוליןבאמריקההוא?

ובאהבה?ביאושובלעדיהם,
גלקטיקה,אנישמש,אניאדמה,"אני
האלוהיםבמגילתנקודהאואותאני

כאשר"גם,כתבת.-סופיתהאין

שלבעולמומצערתסערתאלאאינני
למחוקניתןלאהוא,ברוךהקדוש
כלבבחינתהואאלוהיםכליל.אותו

המעשים.כלשלרקולאהאפשרויות
נארחםתוכל,אםשמים.טוב,לילה
עלי".
ושובשובאותנומחזיריםזיכרוןנופי

שלהאתוסהאתמול.שלהטרגילא
לחיהעדמצבתהואטושינסקהאגהס
אלא ,בלבדזיגגולכשביסלאהיה.

דיוקנומבעדשאינם.ליהודים
פוליןמצטיירתהחלכאים,וגיבוריו
ומשהועברה,אתעצמה,אתהמחפשת

וi .הקולקטיביזכורנהבנופיחסר

רפאליצבי

ורדינועה

חרבנתנמוגה

~י;ןד;ליע Q ~ן~ן
ואנינ;גע;ת

: -:-· 

עפה

זקפ;תם~.יםק~י~ל
~די ?i.זוות
ר;ן q ~~~צףף •~י·מ

 י~ז.~ י~,ק~וול
לתלינ;שך;תשני . -: : . -

~ ~ 

את

ואתאבנים

ךן;ר~י;י
ריס.נ;tין~ינ;

~ Q סע;ןם.~ןסריםע
ה!!םאלהגעתי

ח T~לדק ·, bנו
v. י~י

 .ם~;ק~~ן,ים f ~ס~ים
ת. ,Pש;tיסרףם
לעינימעלנ~.בתלאואת

- ..לזפ-טח.'ל i.מוהשמיכה
 t~ל Q~תרד~ם~חם Tמ~~ה

 .. י~,~·נ;rורלאד oדי
י וr ~rק,שףריםלאי Qרי
 א~:~י fףןירף ryryלא

מאזנילרגעים
• : • T T •• : -

~~וק,ךיףם.םד~ים

~ןןק,ת.ם~לוי,ז:ה
ל i ~ע;~ךיםלאןמףr,וך~די

 .ןע.י~י
תלףימ;נ;ט;ני(:פאב
 T •שדי>תחת

-ז--
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לנושמעברהק'ב
 ;נמרמקרם,מרים:רבקה
עמ' 80 ; 1994כרמל;הוצאת

"מקדם", ,הראשוןהשיראתקוראאני

הספר.שלהראשוןהפרקנקראעליו
שלושלישיתשניהקריאהאחריגם

שלאכמיעצמיאתהרגשתיהשיר,
השירדני ,לסדף·דעתדירדלחלוטין

אנינוספות.משמעויותבתוכוצדפן

תחושתאתלעצמילבארמנסה
אתוקוראבדהמקופלהכאב·השירי

הבא:שבשירה"כלל"בתוךה"אני"
והשאירוהלך"מעמיב ?QV""עמי
-"עמי"ביער.ומפחדעז;באותי

 ,יד"גדנכלנפרטוש"באפלה ,הכללי
ש"אשהאלוהיםשמותיו",כל"נלחשו
והיהלפניו"רקדהחטובהשקופה
לד"כשנטרקהמודרניל"אני"לנחמה
"פנההואגם ,עכשיו--השער"
והלך",

טמוןהכולבו ,השלישיהשירוכן
~ן )tהאליורד~ן )tהב"טמיון",

לובשו"הבור"יחסיםאיתרומקיים
שבשיר ,הבוראתופושטחליפות

הן"חליפות"אםיודעואיניהבא.
"חליפות"שהןאדתדאר·הפועל

מעבר"באמייודעשאיניכמדלבוש,
אתשחצה"מתהבא:בשירמזה",

 ,אכן--חי"היהושובמדתו
הואהלשון'בידוהמוות'החיים
בלשדן·השיר.כמשמעופשוטו
משמעדתםמרים,רבקהשלשיריה
 ,"חלדןכשפותחיםאךפשוטה;אינה

 ,המנגןשלחלילו"המייתנשמעת
למדהפיהעל--מנגינה"אותה
על--המעוף~הרתאתהציפור
 ) 19 , 18<עמ'תחתיה"הפתוחהחלל

הילדאפילואישית:אינההמנגינה
נטע",לאאותובי"איששהרתה,

-פיסוקשלסימן"אוזר""ילדהוא
דמות,חסרמגולף,חותםאו-

המחברת ,) 20<עמ'מעוצב"כגרעין

אישיתהפשטהשללשיאמגיעה
והבור"השורעלאומרתכשהיא
שערתילא--וההבערוהמבעה

;לשיא ) 22<עמ'פניהם"שפני·תינוק
לאדםבניגודכללית;הפשטהשל

האלוהיםאתלראותהרוצההפשוט,
מריםרבקהיוצרתפנים",אל"פנים
היהשסביבנו"כל :"ר;חא" ,שיר
לבה;ת י~,-לאיןה~ח- T-אחור

ל"סדרבניגוד ,) 13<עמ'באין·פניך"
בוראש·השנה,תפילתשלהזכרונות"

ואיןבא,לפניךהיצוריםכלזכר."
מקימהכנוריך",כיסאלפנישינחה
שנזכר--"~ה;תםאתמריםרבקה
עלניצב---השיכחהדרךעכשיו
עדנשקפתבוה n,כ [iשההרים,אחד

 /לפניועוברותהשכחות--אופק
"יה;זים" ,) 28<עמ'מהן"אחתוהוא
שעמדיותם,של"השכוח"שמוהוא

הידוע.משלדאתלשאתההרבראש
איזכוריםרדדיהספר ,אכן

·ישראלותרבותלעולם·היהדות
והמבעהוהנדר"השוררבים:ברבדים

ארבעההםלעיל,שהבאתידההבער",
"בבא·קמא"ממסכת·נזיקיןאבדת

שהיא ,) 24<עמ'הכושית"ד"האשה

השחור--החשכהשלי;ה .f"אישון
משהשלקחהאשההיא ,הטהור"
סרה"בה"דיברהמריםושאחותו

כשלג""מצורעתוהפכהונענשה,
מסת;יםהשיר ;) 10יב,<במדבר

"והואהטהור":ל"שחורבאוקסימורון
 ,טז<שמותלבן"גדכזרע

"מאןעליו:לדרוששאפשר ,) 31
בעקבותללכתאפשרכךהוא?",

רבקהשלושירשירבכלהמקורות
מרים.

"זכרונותהםהאלה,המקורותאך
רבקהשלשירתהבלבד.שינחה"

באפיקיההולכתמהם,הזורמתמרים,
לאבמעבריםומתגלהנפתלתהיא,

מהלך"ישופרדוקסליים.שגרתיים
חפץשאינולכיווןהאדם>(אתשיוליך

רבקהשלשירתה
הולכתמרים

היא,באפיקיה

ומתגלהנפתלת
לאבמעברים

שגרתיים

ופרדוקסליים

ושאליוללכת/חשבלאשאליובו/
 ,) 35<עמ'רצונו"למרותלהגיעעליו

"הטבעיים"הפרדוקסיםאחדהז

בעלי·התבונה,לנווקשהשבחיים
להשלים ,ההיגיוןלפיכביכולהחיים
שיראותומתפענחלא ,לכןאיתם.

רובמתפענחיםשלא(כמושהבאתי
לאברהםאפשראיךשבספר),השירים
ולרוקן-הדרך"אתמעליו"לחלוץ
ולפנותשלו;מהליכתו"מעטממנה

המהלךכאילו ,הזרלמהלךמקוםבה
מהלכיםהרבהבספריש •המוליך"הוא

שירד ,בשיררקכאפשרייםהנתפסים

שאינולאמיתההאמתמעולםאלינו
של ,ק;ב:מעברהזה.העולם

לפרדוקסיםסמלנעשה ,יעקב·אבינו
ונחיתה","תנופהבהםשבחיים,

"צועקומתאדה",וקופא"זורם
הוא"שכמ;ת, ,שבסופועד ,ומנחם"
שחזרההיונהזאתמת;ם,כולותם",
ד"עלה·זיתהמבול,אחרנוח:תבתלא

זאת-- ) 1ןה(בראשיתבפיה"טרף

שהיההזית,"נזףשל·הנוףתמונת
זהעליםבחמדההמושכיםגזעיםלשני
בחלוקה,האחדותהיאזאתמזה":
שניההופךומר nחלקיק·האותו

ומתאחדהמסךדרךבעברוחלקיקים
"האדמה,אח.דלחלקיק ,השנימעברו
הזית"עץאותועלנסמכהעגולה,
מנערהכוחותיושואבהיהו"הזית

פירותיואוכלתשהדחהרקדנית/
אותושלוסוףראשיתהםבשקיקה",

 ,) 70<עמ'שיר
הסיפוריםלספרהמשךהואזהפסר
 • ,,והמיםהאשדיקמרים,רבקהשל
c:ביןנעהההואבספרהפרוזה א

הספרשירי ,השירוביןהקצרהסיפור

"הסיפור"שלתרכיזלפעמיםהםהזה
וממריא·הכדבד nמכוהמשתחררההוא,

"כפוrויהשירה;בשמיססגוניכבלון
הנחתי/"עליף ) 26<עמ'הרואות"

--מאוד;נתעדורזימרתףאחרי
שתינוכחה pמת~מקושטת/בטני

אין ,מאידךהריקות",י Jעימערות

ההיגיון;משורשסגותשיריאלה
אוליהמהגה,היונהבהגייתאולי

כינור.שלכהיגיון
לקוראיםמיועדזהשיריםספר

מרים,רבקהשלשירתהאתהאוהבים

ושלושפעמייםשלהשירהקוראים
בספרהאחרונההשורהוארבע.

שוכן":צב .?jרקלנו"מעברקובעת:
החייםבייצר ,בתוכנוגםשוכןהוא

 :\ ~ ~ו •שבנו.
שתלשמואל

פורתאלישע

חדשה""~~ירח

~םלי~ל ת~~כ~ ה.ל.ע~~
התל~לה,הנ~רנדגבעתעל"

-•:--: T : - T 

בריב;אביאתש;מעאני
:-• •• -:• T • :• 

 :ן~~מ~~רי~ם~זpי ם}:

ה~א "ה~~~יי:ז ד;י~,"מדל
עליה,בכע,ס;משת;לל
 ."ק~~ד'י°;ןע;תמ~י~~י;ת ם·י~~~;,

 l! ~~;ו;ננ;ז;דנל י~~ ;לן;~מ~ם
ננע~רישראיתיתימניתלנערה
- :· •• ז•:ז• •••:זז

n ממ;מדדה,~ת;ןהf מק,~~הודה
 ת;,י~~~מלי wפ;ליז"~נ;ת ף.ל~"~ת

 . .\ארי J ל}!ז;נדי ת;קי}:~~
 :ה~~ח fמןד;ןrזליד f ~ס~ינ:יי

מקב~~יםת l!~ד~ל~מריס rד
 ,זr~~ח~~~ס~רא;סrז~~ךק,ד

~:}יךים. uה;ךי ~ר~~ו;נ~ rסידז
מהתחלה:הכלאתrז~מתחיל

חדשה.ספירה"משנת ~הכל
 T Tרז • :- : •-

חמתהמשורר

~ף f ,סדד , ן~}:,~ים
מסנפים,בדליםא~דים,

r אר ת~ז~,~דק{~;, 
מזזה~ס~ת~ז;נין
 .םי~~ד~~ע~ל~רק
ק l!ן,ולאזז!}קלאה~א
 ,~מ,~ין ק~;ןדק
~סקים~דנ:ייב~םש JJ~דל

 •מטת;עלשרכב~לאוח
ר;נים nהאתיו iלילשל,.הדממהאת
 ,מ;ן i ~~ ת;ל~~ .. ל,•:זמק;ל;ק 9 ~~

לב;:ת Q ~נ~~תזיז;ניד קי}:ז.~
r מ,ר~ה~~יללא~
שמרדפהאה~בהאם

~לדת;' iג •:ה~~ר~די~
:p ;נ:יינ;ק,~הש~במ

n ד~~~ת;גקrז 
 •ס~מר;ןי;מ;~ב;א
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~ה 1סמ; p:ם 1~ק י~~ ,~~אן
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זהרורהדודהאצל
הפניםעםזהמטלון:רונית
 1995לעם;ספריה ;אלינו
המשתדלתמשפחתיתבסאגהמדובר

באמצעותהשארבין Iככזולהראות
אותנטיים,משפחתייםתצלומיםפיזור
מההגדרותלהתחמקמנסהזאתועם

כלבאמצעותהז'אנרשלהשבלוניות
תחבולות.מיני

שלוהגחמניותהמפותלותקורותיה
ברבדיםיהודית·מצרית,משפחה

נשזריםומקום,זמןשלעקלקלים
בקמרוןישראליתצעירהשלבביקורה

בשלהיכנראההפוסט·קולוניאלית,
עלהמורחבתהמשפחההשבעים.שנות
התפוצות:ברחביהתפזרהענפיהשלל

אמריקה,ועדהמרכזיתמאפריקה

גםנמניתעמוהישראליהענף Iוכמובן
אסתר.בשם 17בתנערההדוברת,

לגורהסוררת,אסתראתאותה,שלחו
שםמוחזקתהיאוהדוד.הדודהאצל

אסירהכמרלרצונה,מפורשבניגוד
שהיאמהכללהקוניםמוזהב:בכלוב
רוצה,שאינהמהכלרגםרוצה

מתגרתמיניבכלארתהעוטפים
מהודרחלוק I(למשלמגוחכות

בסרטיםעשירותנשיםשלובשות
מסוימיםבמקומרתהמסמלמצריים,

נערההיא,המעמד>:שלהברן·טוןאת
ישראליתממושבהחוצפניתצברית
משפחתיתבחרוילהנחנקתנידחת,
פרטית,בכריכההמצוידתענקית,

משרתיםשלוציטרופיגן Iאוכלחדר
בסירנותיהלמרותמושפלים.שחורים,

סוציאליסטיזלזוללהפגיןאסתרשל
לקרוביהולתתהמעמדותבגינוני
גםואחורה,בשררירנירתמאלףשיעור

היאבהשפלות.חלקלוקחתהיא
החרסיםשללעומקםלרדתמתקשה

היחסיםאתהקושריםהדקיקים

הגיעה,אליובמקרםהחברתיים
כפילהתנהגהמסורבליםונסיונרתיה

 1בישראלמחייהומכירהיודעתשהיא

מזה,בחמורארהבנה,באימסתיימים

דיפלומטיותתקריותמיניבכל
מניכרת.

אירוניתכלשרןלתארמטיבהמסלון
הנינוחותואתהמנומנמים,החייםאת

לפנימתחתרעהרוחשתהמדומה,
החברהאתכל·כךהמאפייניםהשטח,

באפריקה:הלבנההקולוניאלית
השבעים,שגרתשלבקמרוןתחילה

הארבעים,שגרתשלבמצריםר·כך nא
שנבחיןמבליכמעטהטקסט,ובעומק

"השוויונית",בישראלגםבכך,
רקמאזכרתמסלון •"הסוציאליסטית"

העדתייםהקונפליקטיםאתברמז
החמישיםשגרתשלבישראל
הישראליהכיבושואתוהשישים,
אבלמזכירה;לאכללהיאבשטחים
הקולוניאליזםהיטב.עובדתההקבלה

השוניםברבדיומתבטאשהואכפי

גםמשקףבאפריקה,הברחותביחסי

 1לפיכך •הישראליהאימפריאליזםאת

בתרךהישראליבכיבושהדירןמובלע
שלהדיכויביחסיומשתקףהטקסט,
הפטרנליזםבגאברן.והשחוריםהלבנים
 1סיקרדאלהנוקשה,הדודשלהכפייתי

מספרביןבמשוואהנדבךהואאף

ובמאבקיםהאימפריאליזםסוגי
הספר.דןבהםהתרבותיים

רחבהיסטורי~קשרלבססמנתלע
שלההטקסטשלזיקהולהוכיחיריעה

שלזהבנושאמוקדמיםלטקסטים
כמוהקרוב,במזרחתרבותייםמאבקים

התרבותיהפסיפסהעשרתלצורךגם
-פירטי Iדמיונימעגלאיזהולסגירת

ספרהפרקיביןלשבץמסלוןבחרה
האוטוביוגרפיספרהמתוךפרקיםשני

שמש","ממזרחכהנרב,ז'קליןלש
בעבריתאחדותשניםלפנישיצא

אחרוןשלבתרגומו"הדד",בהרצאת
כדברבתחילהנראהזהצעדאמיד.
הרפתקהמעין Iלעשרתוהנכון

היא.ולאומעניינת,שונהספרותית
שהםככלכהנוב,שלמאמריה
עצמםבפניחיוניותומלאימקסימים
היפיםהטקסטיםאתלהניד(הזדמנות
היכרותלחדשארשלה,והמרתקים
שללטקסטחיונייםאינםשנשכחה>,

בספרהנמצאכהנובשלהקטסטמסלון.
זאתאתחינני,ארתפלקישוט:בגדר

אינוחראמקרם,מכלהקורא.ישפוט
אוליהטקסט,עלמיוחדארדשרפך
משפחתיקשרעלמעידשחראזהמלבד

במשפחתהלענףכהנרבביןמטושטש
מאוהבהיהמדודיה(אחדמסלוןשל

להוטים,תשחורתוכבניבכהנרב,
בילויהםהארבעים,שגרתשלבקהיר

עדעצבנייםגייםאידיארלובוויכוחים
נסחהלאמסלוןכינראההבוקר).אור

שללקטסטונקזקהשלהבקטסטמפסיק
קביים.בתרדכהנרב

נוספתחריגהלבצעמנסהמסלון
השגרתי:הספרותיהטקסטמגבולות

שהוצאהזהריהמתמונהנולדפרקכל
שלהאותנטיהתמונותמאלבום

לעצמהאמרהכאילומשפחתה.
הסוף.עדאזסאגה,אםהכותבת:

קוראיהאתמשתפתהיא Iלפיכך
החמולהשלהתמונותלאלבוםבהצצה

אכןשנראותוהתמונות,הפרסית,

המצריותתמונותאלפיכמרבדיוק
אחרים,משפחתייםאלבומיםבאלפי
הביתיתהתחושהאתלספקאמורות
משותףלמכנההקוראאתולחבר

אתלפרוץניסיוןזהרקולקטיבי.
ולחברהספרותיתהמדיהגבולות
 1אבלהוויזואלית.המדיהעםאותה

תורמותאינןכשלעצמןהתמונות
הןבו.תומכותואינןלטקסטהרבה

שעזרופיגומיםיותרמזכירות

הטקסטתוךאל.מתוכםלזנקלכרתכת
רואיםמהבדקדקנותמתארת(היא

אתלעצמהלבררומנסהבתמונות
הןהתמונותהקורא,לגבימשמערתן>.

 1מעצבןגםאחתלאעודף,סרחבעיקר

מציצנייצרדברשלבסיכומוהמשרת
 1בכךראשלהקלצדיךתמיד(ולא

הם"איךלדעתהקוראשלחשקולארד
ממששלחיברואבלבאמת").נראו
הוא •נרצדלאלטקסטהתמונותבין

שערכהכפריה,הדבקהבגדדנשאר

בעיקור.צורני

ארהתצלומים,עלהכתיבהבאמצעות
לבצעמסלוןמנסהמתוכם","היציאה

לבדוקוהוא ,למדינועזנוסף,דבר
שישהמצטברהספרותיהערךאת

מסוגמשפחתיותלתמונות
דקלאהןאלושהריה"סנפ·שרס".

"חתיכותהןאלותמונות,
ריחמדיפימלבניםהיסטוריה":

פסיגהמלבדעימםהנושאיםחומצה
הפיתוחניירעלשנוצרהצהבהבה
פרשנויותעשרותגםהשנים,במהלך

שלווריאציותסובייקטיביות
בעינירקהנמצאיםסיפורים

הסיפוריםעשרותהמסתכלים.
אסתר,המספרת,לעצמהשמספרת

מהעםהרבהלהםשאיןלוודאיקרוב
מוקפארגעבאותובאמתשהתרחש

גם ,מסתברסיפוריה,לרובבתמרנה.
היאלעתיםלמציאות:רבקשראין

(באחתבזיהויארבפרשנותטועה

הדודאתמחליפההיאהתמונות
שרקטעויותהןאלואךבאביה).
שישהספרותיהעושראתמעבות

אתמ~ררתהןמשפחתיות;לתמונות

בהןשהביסההילדהשלדמיונה
עליהןלכתובוהחליטהבדבקות
~תווהנוצרכךותוךכשגדלה,

חדשה.משמעותחדש,

פותחותבספרהמשובצותהתמונות

שלמשמעותםבאמתמהידיון:
מעברבטקסטויזואלייםאלמנטים
המסקנהכאיורים.המוגבללקיומם

היאמסלוןשלמנסיובההמתבקשת
לאהיאנוספת.משמעותלהםשאין

לחלקהתמונותאתלהפוךהצליחה
המעשהבעצםשכןמהטקסט.אורגני

שהיאבכךהכוונה.אתמחמיצההיא

היאהתמונותאתלנר"מסבירה"
עצמאילקיוםאפשרותכלמבטלת
בהן.הקוראשלולהתעניינותשלהן
ככליעומדותגרתהתמר

כעצמיםולאהמחברתלשירות
רצתהבוהדיוןלעצםהחיוניים
בבחינתנותרותהןרננךלעסוק,
ערךנעדריפורמליסטייםפריטים
רקרלר Iכדאיהיההניסיוןאבלמוסף.
הניסוי.למען

חוויההיאמסלוןשלבספרההקריאה
משמרתמסלוןוקולחת.מהנהנעימה,

השקולה,הכתיבהגחלתאת
מלהכלבההמדודה,המאופקת,

שליסודייקריבנהוסרוהתפלנקשהל
נקיהכתיבהמארד.מיומנתכותבת

נירםנדירהדיכל·כךומדויקת
היאהזההספרעם •וחבלאצלנו'
בספרותחשובמקוםלעצמהצוברת
 • •זמננובתהעברית
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1~1 
fi הנשימהקצחעל

פלועודדשלבשירתויסודקוויכמהלע

וצבישלום

 /כלזןלכרגןמכתכיםפלו:עודד
אביבתללאור;הוצאהתגנשימה;

עמ' 80 ; 1995

עודדשלשירתועלדובררבה . ·;;
בדברי ,לפיכךלשואה.בזיקהפלו : 111

ייחסלחתלאמעדיףאבי ,להלן • •
כמהלתתאלאאחראוזהלקובץ

יסודקווי ,לדעתיבהם,לראותשישסימנים,
שיריוקבציבכללה.ואופיינייםמהותיים

ועדכלזן"לנרגןמ'מ'כתביםפלועודדשל
שישתכונותמתבלטותהאחרוניםלשיריו

עקבינפשיולהלךעולםלתפיסתביטויבהן
חיוניותבשיריםנגלה ,אחדמצד •ביותר

דריכותוצורות,תכניםשלורבגוניות
חוויהזוותהיההחדש,לקראתנפשית
גיסא,מאידךאךוכדומה,חדשנוףחדשה,

עולםלתפיסתנאמנותבשיריםנמצאתמיד
שבשוםקווי·יסודאותםבהלגלותשניתן
שמאאוזונחם,פלועודדאיןואופןפנים
 •אותוזונחיםהםאין

עודדשלבשירתונותןשהייתיראשוןסימן
אתלשמרמאמץפריהיותההואפלו

 ,מכאוביואתהרוחניים,חייובסירנות
להםשהעניקוהפשרהמשמעותאתובעיקר

זושירהשלבמרכזהכלומר:התנסות.אגב
במובנהתיעודית-ביוגרפיתתפיסהעומדת

לברק,לאסתטי,חותרפלואיןהחיובי.
לאמירהלאואףהמחוכמת,לאמירה
רובשלנחלתןשהןשאיפותהמדויקת,

בראששואף,הואהעכשווית.השירהכותבי

נמצאכךשהיה.אתלשמורובראשונה,
ופחדיוחששותיואתלשמרניסיוןבשירתו
שמעידיםכפיביותר'והאינטימייםהאישיים

"מכתביםהקובץשירירופפתבקריאהאף

לשימורזוחתירהאולםכלזן".לנרגן
שלתחושהמתוךנעשיתהתנסויותיו

עולם,השקפתבחינת ,לעולמוהןאחריות
למושאיוהןכוללנית,עולםתפיסתאו

בעיניחןתשאלאשבוודאיתחושהחוויותיו'
שירהשמכונהמהשלכליהמנושאירבים

פוסט·מודרנית.

סופהה'אני',כלפישראשיתה ,זואחריות
לשירהפלועודדשירתשלבהפיכתה
לגורלושמעברולאימותלחרדותהפרוצה
נמצאזומאחריותיוצאכפועלשהריכפרט.

בגורלהנוגעיםשיריורבותשפעמים
אובפרט,הישראליתהחברהשלובמצבה
מנתעלבכלל.האנושותשלאףפעמים

בשורותלהתבונןדיזובקביעהלהיווכח
מלחמה':'שירהשעראתהמסיימות
הזה,לשירלא~ללנו/הזאתלעתולא
מלחמהמרכבותלאשמים/כפירילאאחי;

הזאתלעתלא /יבואו/בואוהם /מתחת;
אניערב·ערבאחי;זה,לשירהלאכוונתי;

לחלוני;נושקהתאנהוץעבמרפסת/יושב
 ,/ויהיה;פה;היהגןפעם /

העבריתבספרותנכתבורביםמלחמהשירי
אולםרבים.מחאהשיריוביניהםהחדשה,

כהשהואמלחמהשירמצאתילאמקוםבשום
ובעלכלליוכה ,אחדמצדואינטימיאישי

שני.מצדמובהק,חברתימסר

התנסותוכלחוויהכללשמרהזהבניסיון
לאובייקטאוהחוויה,למושאאחריותמתוך

לפירושמחכהוכביכולמולוהניצב
הקרבהאתגםלהביןישולמשמעות,

כמורחוקים,שיריםשביןלכאורה,המוזרה,
מזה,כלזן"גןברל'מ'כתכיםנץהקושירי

שיריםמלחמה','שירהשערושירי'נ1שימה"
המקוםכאןשלאאחריםרביםועודכנעניים
מזה.למנותם,

בכלהמתגלהיותרומהותיחשוביסודקו
מ'מ'כתכיםהחל ,פלועודדשלשיריוקבצי

האקסטטית,הנימההיא ,"לנרגן-כלזן
הקודמיםממאמריבאחדהתעכבתישעליה

הןביטוילידיבאהזונימה .שירתועל
מזה,פתטיותבפניותהןהרחבות,בשורות

הנעהבשפההןמזה,חרישיותואינטימיות

אףופעמיםיומיומיתשפהאלגבוההמשפה
התפילהבנימתהןכמעט,עילגתלשפה

 ,כביכולההתרסה.בנימתוהןוהתחינה
אתהנשימה.קצהעלפלועודדשרתמיד
לתלותישזואקסטטיתנימהשלמקורה
 ,פלועודדשלהעולםבתפיסתלדעתי

גוףאלאאינהכולההמציאותעל·פיה,
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ומשנהמפעילואחדשכוחגוףאח.דאורגני
כללפיכךהרף.ללאצורתוואתדמותואת

כדוגמתביותרמהשטנייםהחלהגילויים,
לכרנןב'מ'כתכיםוהנרמזיםהמעוצביםאלו

אלוכדוגמתיותרברכיםוכלה ,"כלזן
הנשימה',וימותצהובה''צפורשבמחזור

שלשווהליחסכוחאותושלכמבעיוראויים
במקורהשהינהזותחושהאחריות.

ועולםכעולם,אלוהיםהמזההפנתיאיססית,
לביןפועלביןמבחינהואינהכאלוהים,

תפיסהאינהואופןפניםבשוםנפעל,
ומכאן-הואנהפוךפילוסופית.מושגית
 ,שכןעולם,תחושתזו-כוחהעיקרדווקא
כךוכדומה,ריחחושמישוש,חוששישכשם

אתומגדירההקובעתמציאות,תחושתישנה

ומעצבהמציאותאתחווההאניבההדרך

לכךמודעהאניאםבין ,זותפיסהאותה.
אלמעצמהמובנית ,לכךמודעאינואםובין
עיצובה.ודרךהחוויהתוך

האינטימיתהגישהנובעתזומאב-תחושה

עודדשלשירתושלמגעיהאתהמאפיינת
מושאכלעםאונחווית,מציאותכלעםפלו

פרשנותו:אתכביכולהדורשהתבוננות
ממנוהתובעתמציאותכלעםאחר:לשון

הוא:זואינטימיותשלפירושהמשמעות.
יהיה.אשרזהישויהיהבישדבקהמחבר

מוראותביןנעיםשיריואתנמצאכךמשום

דודיו ,אמו ,אביושלוקורותיהםברגן·בלזן
התבוננותלביןמזה,הקרובהומשפחתו

 ,כךמזה.בעצמיםואףטבעבנופיבצומח,
ב"מכתכיםהרביעיבשירלמשל,

נכתב:לכרגן·כלזן"
הנוחההשעה(שהיאערבייםביןבשעת

הכתיבהשולחןליד/ישבתילהרהורים>
מתבונן-פתוחהחדריודלתהעגול
אתפתאוםתפסתיהקירעלהנע/ב~לי

עתידוזמןעברזמן n-הזמןקדושת

זמן/שהיאאחתלנקודהתמידמוליכים
בעוצמת Iאכןאליוס;פעםכתב / nהןןה
לרגעאך/להחזיקהצלחתיהחולףהרגע

ההואהרגעשלשבריוהיואחרירגעכי
חלילהוחוזרהבאהרגעתוךאל~גרים/
ריקהשאינההזמן/אמבסייתאתלאלמ

 / /-לעולםגדותיהעלעולהואיננה

מדוברולאההרהורים, ,הצל ,האני
סביבבהרהוריםאלאסתם,בהרהורים
והדלת,העגולהכתיבהשולחן ,ברגן·בלזן

יותרלאאחדאף ,ערךשוויעומדיםכולם
החשובזהלאאולםמהשני.פחותולא

היאהזמןתחושתדווקאזה.במקרה

העבראתחווהה'אני'איןהמעניינת,

כלומרההווה.אלהמוליכיםכקוויםוהעתיד
האליוטיהזמןבמקוםמחוז.הואההווהלא

בשירה'אני'שחווההזמןהרי~מדי.החד

נכוןמתפרק,הזמן •פונקציונליזמןהוא
עםיחדאךלשברים.הופך ,מתנפץיותר
המובילההווה,שלמשרתוהואאיןזאת,
הואאףוכמוהואליומצטרףהוא •אליו
ריקהשאינההזמן'אמבטייתאתממלא

שהדרך ,לינדמהגדותיה'.עלעולהואיננה
כזמןלתופסוהיאזהזמןלהביןהיחידה

אינוהעבר .סינכרוניאלאדיאכרונישאינו
עללאאךההווה,בתוךמפורקהואמת,
אתלמלאמנתעלדווקאאלאלשרתו'מנת

שהווה,מידהבאותהוזאתהזמן','אמבטיית

מכאןאותה.ממלאה'אני',נאחזשבוהרגע
מכאןפלו'עודדשלהאמפתיהיכולת
הגופניהיסטוריהטרוםאתלחיותהכושר
עדייןכשהיהשלוההיסטוריהאתשלו'
האםשלברחמההטמונהאפשרותבגדר

'צפורבשיריזאת,לעומתבברגן·בלזן.
כביכולנוטשהמחבראתתמצאצהובה'
ונאחזברגן·בלזןשלאלוטרופיםמראות
תחושהבאותהובדומםבצמחיהבנוף,

כדיאמפתיה.תחושתובאותהפנתיאיססית

השורותאתלצטטדיזותחושהלהמחיש
והנושאצהובה'פור J 'השעראתהמסיימות

צהובה'.'צפורהכותרתאת

האבן/בצלהאורן,תחתביער/בוא/
חופנות /,כאבןנפרשותידיך(הנה

תחתכאן/ /,ידעתיואנימחסים>עלוות
העץ,/

פרחיםיצועפניו

זהויות,מחליפהגגת,מתפרכולהההוויה

החלהגילויים,כל
ביותרמהשטניים

אלוכרוגמת
והנרמזיםהמעוצבים

לכרגןבמ"כתכים
ברכיםוכלח ,"כלזן
אלוכרוגמתיותר

'צפורשבמחזור

ו'מותצהובה'

ראוייםהנשימה',

כוחאותושלכמבעיו
שלשווהליחס

אחריות

המניעהכוחאולםההשתנות,אתרקמבסאה
זוובנקודה •נשארתמידהחיים,כוחאותה,

עודדשלחפצומחוזאתלמצואניתןנדמה
תיאוראלחותראינוהואכאמורפל.ו
שלשימורהאלאלאגרידא,יה iהחו

חווהשהואהמציאותאתשרהואההתנסות.

כדיאלאהם,לשמםלאאולםאותה,ולש
דווקאשנשקפתאחדותאותהבהלגלות
שבתוכההוויהאחדותאותהלריבוי'מבעד
והנשגבביותרהשפלאתלגלותניתן

שלבלשונולהשתמששאםאחדות,ביותר'
האחרוןוהסימןהם.שםוגדולקטן-איוב

רלגיוזיותהרליגיוזית.הנימה-שבהם
עוצמתהאתואףצידוקהאתשואבתשממנה

פשרהמקנהגםושהיאהאקסטטית,התחושה

אתהמפעמתהאחריותלתחושת
שירתוחותרתשאליוהרוחניהכמו-תיעוד

גלסרמתכווןאני •פלועודדשל
ג'ימסוויליאםמדברעליההרליגיוזיות

החוויהמהילהגדירמניסיונותיובאחד
האדםאתמוצאיםאנו"כאשרהדתית:

ראשכובדחגיגיות,מתוךהקיוםאלמתייחס
הדתית.החוויהבפנינמצאיםאנוואחריות,

לאלוהיםמתכווןהאדםהאםמשנהזהואין
שללמושגאלוהים,לכוחהמסורתי'במובנו
וכדומה."מציאות

לדבריםהמעניקהעולםתפיסתרקואכן'
שליחסאחריהגרורליכולהופשרמשמעות
רקזאת,עליתרהאחריות.ושלחגיגיות
למחאהישלמחות,מילפנישישבמקום

שלהעבריתבשירהמכיראניואיןמשמעות.
בדרכילאמחאה,ישנהשבהשירהעודהיום

שלפוזהאוהתחכמותמתוךלאעקיפין'
כמשמעהפשוטהמחאהאלאדרמטי''אני'
מחאהשישבמקום .פלועודדבשירתכמו
ו'המפעילבכוחבעולם,אמונהישנהזומעין

כוח.אותושלובגילויו
בשורות:כמו

-הזהעולםמהאלהנוראיםימיםהמ
געגוע/ולחלוחיתעפרלחםבנושניתן
מהשכןאיוולת,להשכילודעתתכונה

אםעולם/חייומהעולםחיילאאםנחנו
נפעמיםבמחתרתמצויציןחגורים ,בנולא

 ) 60<עמיאור;לעתמקרהבעין

~

 ls ~וי
~ 

אותןלקרואשלאיכולאתהשאיןשורות
שירהחגיגית,שירהשלפניךתחושהמתוך
ככלותאףואוליחברהאלאתה,אלשפונה

פוזה.בגדרהיאכןאםאלאאלוהים.אל
שואפתפלועודדשירתדברים,שלכללם
למציאותפשרלהעניקוראשונהבראש
הזמןשלהפריזמהדרךלאחווה,הואאותה

עברשבוסינכרוני'זמןשלאלאהדיאכרוני'
זמן'.'אמבטייתבאותהמשתקפיםועתיד

אינההתנסויותיולתיעודששאיפתומכאן
נמצאשלאוחומרקלפסיכולוגית,תרפיה

ובשפהבעולםומשתעשעהעומד'אני'בה
בשיריםה'אני'אסתטי.לעיבודגלםכחומרי

עלשאותו'עולםמולעומדפלועודדשל
והמכאיבותהשפלות-תופעותיוריבויאף

הוא-ביותרוהטהורותוהנאצלותביותר
לגלותחותרתושירתואחדותי'כעולםחווה
שבה,האקסטטיותמכאןאחדות.אותהאת

גםומכאןבמושאיו'ה'אני'שלהיבלעותו
ואףשיריו'אתהעושההאחריותתחושת

כלעללעולםלפרוציםביותר'האינטימיים
חייהשבחלונו'העץהציפור'מחייהבסיו'

סברהשלתחלואיההמלחמה,אמו'של
האקסטטיותזאת,עםיחדועו.דשבעה

שלההאמפתיהויכולתפלועודדשבשירת
שלא·ערכיתמציאותבתוךמתרחשותאינן
התייחסותמתוךתמידאלאריק,חלל

תחושתאותהושפירושהרליגיוזי'שמקורה
אתהמאפיינתוחגיגיותראשכובדאחריות,

לינדמההיהודית.הנבואהשלהפאתוס
פלועודדשלבשירתושנתתיאלושסימנים
שירתםאחרי;:זמשכותובהבנתאףמסייעים

גינזבורג.ואלןויסמןוולטכמומשורריםשל
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המלחעלמתכדרגחשל
•• 

בחלול·רימנראריאלה

מבחרשפה;סורגצלאן:פול
מגרמנית:צלאן;פולשלמשיריו
הספדיההוצאתזנדבנק;שמעון

עמ' 182החדשה;

הסובייקטיבייםהתיאוריםת ·...,,.,..--

פולשלבשיריואישייםוכל·כך ~--
ובכובדלאטלקרואישצלאן' •-
צלאן-מלהעללפסוחאי·אפשרראש.
מאוד'ייחודיתעולםלתבניתביטוינותן
כל·כךהמיוחדהטעםאתלהחמיץלאוכדי
מלואאתלהשקיעלנסותצריךהשירים,של

גםוזאתהמלים,תוךאלוהרגישותההבנה
ציוריובסבךהסתבכותשלבמחיר

שלהם.הסוריאליסטיותובמשמעויות
מעניקצלאןארס-פואטיים.הםרביםשירים

אתמעמידהואלמלה.מאגיכמעטכוח
המלה,מולהמשורר'מולהחוץאתההמון'

שפףכ;ת,מילים"תלהאחד:מולרביםכמו
הוא > 1i<עמי·,, .ם.: iJ ש~ד~;: ~~;ט ,~י r7וף

היומיומי:המעשהוביןבינוחיץמעמיד

 ...:;גרף~ים"י ?t~דל r 1ש;~ף~סףף Q ~"ד~~לה
 ; nףמכ;המלה,ירחאתמטיחשאתה"עד
או: > 71מ'.<ע ~,ללת-~ .. ; nמת ..הפלא ...גאףת

לעומת ,"ת;נ;ש 7 ;ה~~ : ל~~ ...ר·ק~ךי~;;
" f דףנ:וףiJ ~י~ o .12<עמי ,,ת < 

כמעטקיימתההמוני'הקיים,כלפיההתרסה
והסלידההפרטיהכאב .צלאןשלשיריובכל

שלוההבנההתובנהמחוסרהשקרי'מהחוץ
השירים,ברובבוטהבצורהנשזריםההמון,

אירוניה.שלבנימהעטופיםכשהם
בזכותרקאיננוצלאןאצלהמלהשלכוחה

המלההמילוני.וביאורההספציפיתוכנה
ומעלובתוךשמאחוריהכוחהיאהכול.היא

שהואנדמהפעמיםשכזאת,ובתורההוויה.

צריךשאינומאליו:כמובןאותהמקבל
אומלהעלהדעתאתלתתאולהסביר
עלונכתבנפשובתוךשנוצרמסויםצירוף
וגםמלההיותהמעצםגםזכותלמלה .הנייר

שלונפשובמחשבתוהיווצרותהבתוקף

המשמעותמתגלהלפעמים,לכן'הכותב.
ונשארתכלל'מתפצחתשאינהוישמיד

שלאישי·כךהכללעולמושייכתסתומה,
~ת ,,orפ;~סה 1ל.ף o~נ;ו o ~~~ג;:"המשורר:

מנשבים./הלא·אמףרשלגיהבית/שםנריח
 /,~~זז iא ה~~ Tf ז:~~/ר• i ~~ן~ף י~-ל~נכל- 6

מהלאמור, > 15<עמיזלף." o י.iJ ~~rל.ף o~נ:ו
למפתחזקוקאתהאיננו'.כבר.קייםשהיה
בייםחיצויסודותאבל' •להמשיךכדיאחר

ל.ף o ו;נ~"אמנםמסוים.גבולעדרקחזקים
השלג "אבל ...הופלה"מתחלפתהזפפתח,
אמנםושלג, ) 15 'מע<-'המלה"עלמתנזר
המלהלבסוף.נמסאבל Tושומרמקפ~א

גםכוחהעלושומרתמתגלההאמיתית
א; ה~~ 'ז:~~;ר;~ iJן~י;ן י~-ל~"שולמרות

רףו:ו jJו" ...לף" iJ ~~~ r o~נ;וו:ול.ף 1~א~זן
i] 15<עמ'א;נ:וף",ה;ן;נת (, 

הכתובה.זאתרקאינה.צלאןאצלהמלה
הסובבתלמהותהופכתשהיאברגע

היאעצמה,ההוויהבכלומשתרגתומסובבת
מהווהביטוי'דרךבכלהחושים.מכלחלק

הדוברשלהאישיתהיכולתאתהמלה
באופןמשתנהמציאותבתוךלהתקיים

 /ם:~ iJ י~~רףtקים/~יןק q"ק;ל;ת ...תמידי
 ) 19<עמ' ...מהדהדהרגעצ;לל,כשהשלדג

במים,טרף .לחפשהצוללת-ציפורכמו
טרפה,אתלתפוסמנתעלהבזק,במהירות

על·פיקצובקטוע,בצלילו'הרגענשמעכך
המשנההשלדג,שלפעולתווכמו •הדהודיו

אותהכלהטרף,תפיסתבעצםהמציאותאת
~ליף/~כלדטףי~ד if ה~"-שלךמציאות

ott ימףדהת;י;ן 7~סףיכ 1 ס;~~ 1ם~ד;ת,~זתr.
 ) 19<עמ'אחרת,"

בקיוםומתערטלמערטלכאמצעיהמלה,
כחלקצלאןפולשלבשיריומופיעההאנושי'

המלהאיןהאנושית.ההוויהשלמאליומובן
עצמה.המהותשלחלקהיאמנגד'עומדת

 •והכולהכול'מעלהואבדיבורהצורךלכן
 ן~;,ן~ iJ~ןלאו iJ~ת ק~~יr-ל tt "לכן,

~תלן~ךףז:ון 1ןה. iJר ij ~ f~ת;םלן~ךף
ij ~18<עמ' "ל (, 

העמומה,ההשתקפותהואהצלאחד'מצד
אתלראותכדיגםחשובבמלההזהוהפשר
הואהצלשבי'מצד .לעצמךמחוץ-עצמך
ואישצל.לוישהחיהאישרקהחיים,מקור

אתהרואההתהיות,כלעםהמתמודד
השירהחי.האישהואהכוליוהפשרהמחשבה
ומתנסחאתה",גם"דברבמשפטהפותח

נארגהמלים,שמזרימותההבנהכמותבכל
אחרביתומתפרש,היצירהבתהליךבצעמו
בתחילהבד:רצועתבתוךהנשזרכחוטבית,
אוהקוראלאדםהתקרבותבסיוןמעין

 ,אחר·כך ,) 18<עמ'סה" tt~ם"ן~רהשומע
אתומפתחממשיךצלאןהצל.-ראשוןרמז

הצלשלישי:ממדומוסיףהצלתיאוריית
אתההופךהאדםאבלהחייםמקורהואאמנם
~ה ijי;ן tt "במצוקה:נמצאעצמו'לצלצעמו
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~דל ;tך f7?iJ 'ר.לי:r. הד~/ק~~~~ןף ?7 }!קום ?7
הרל.ך~ה tt ה~,:; ••• ) 18<עמ'.r:יל.ךו~דה ,ל~

ךןק".ם 1ך!}לךך_ןה,
רואה"הואסופניהכמעטבמצבגםאבל
נודדות"מליםשלבחולות,מהבהבעצמו
בכלבהווייתונמצאתאותו'עוטפתהמלה

ומקום.זמן

לעיתיםמאוד'ברוריםבצבעיםכותבצלאן
 ן~"וערבוב:מאיפורנקייםבוטים.כמו

הברדגרגיר ...עיניואתעודהמחפש"הכחול
י ii ~"או ·~) 11<עמ' ,~· ... ב;~ iJ " ל~-חור fס

 .) 13<עמ'שחורים"אושר

האםעלהמבחר'אתהפותח'בשירלמשל
פסישלבהינומההנעטףזיכרוןמעיןהמתה.
זכרוןעלהמשוררמוסיףלאחד'אחדצבע.
ן;~ים!}ליףדד,ה, 7"ץע.צבע.פיסתעודאמו
עוךם." ?7;:דן~יןלא הן}!. 'tf ,י~~חו~ך jJ~ל
 י~~ד~ידה. i?1א;:דיא~ר~ה~ר~ל~רי' iJ~ן

עלגשם,עבהביתה.נאהלאהשערנהירת
עלכה i iנ._חרישיתא-מזי: ? Tתמהמהת T•מאתהנא-ו
את /י Tאזפז•הב:-ענבנו,סרט•-,ל iעגכוכבבלם.

ר j2 }! ~~ /•~לוןדלתת.•עו~ך iJTה i ~~ה iל
עוד~ל 1תלאסד~ה~וpי ?ך:די~~אוtיר

 .) 7<עמ'לבוא".

אךפרטיות,מידעפיסותבפנינושוטחצלאן
השירבנייתמהעולם.מנותקותשאינן

האחד'שלקיומוצורךמתוךמתהווה
בתוךהיישות,בתוךמצויהואאבלהפרטי'
מחמישהבנוי ) 7<בעמ' "ימ~"השיר .הכללי
האחרוניםושניהראשוניםשניבתים.

מתוך"כללית",שורהבעיצובם:מקבילים
הביתהאם.על ',,"פרטיתושורההעולםטבע

המפרידההמחשבהאתאליומנקזהאמצעי
~ותם,מאחדתגםאבלוהעולםהאדםאת

מאי·היכולתהנובעיםהשקטוחוסרהתזזית
בשיתוף,אולבדאחת,לשלמותלהגיע
ובתוךבוכה".חרישית"אמיטרגדיה:יוצרת

המשורר'שליהאבהאישי'יהאבנתוןאלה
הכוללת,עולמובתפיסתביטוילידיהבא
מותעםכל·כךומזוכךאישיבמפגששגם
אדםשלמתחושהלהימלטיכולאינואם,

כמותשהואעולםבתוךקיימת,ישותבתוך
דרךומושפעתנטוותנגזרת,וממנושהוא,

האישית.החיים

העצוםהחריג,השונה,כלאתוהמוסיקה.
מוסיקהמוסיקה.שלבעטיפותצלאןעוטף

כמוושוב,שוב ,.עצמהעלוחוזרתהמתנגנת

ךזtת~ר iJ~ת~י ?7ןים, j?.fiJ~ת~י ?7 "קינה:
ם" ryע~י ,r.או~ם~י ?7שון/ 7?ר~rין~לא~ה

 .) 14<עמ'

בהישאבלגדולעצבשאומרתמוסיקהזאת
שאי·אפשרבעובדההטמונההבטחה,גם

עלהמוסיקהכופהבדרכה,מהשיר;להתעלם
ולהעמיקלהמשיךולקרוא,להמשיךהקורא

 •השירשיפוליתוךאליותרעוד
כלים.כנושאלצלאןמשמשבשיריםהטבע
אדמה:אמאשלבחומריםמרובדיםשיריו
 •ואבןוצדףוסהרוקליפותואגוזיםעלים
כאיתניעומדיםאינםהאלההחומריםאבל

משלהבוהשפעהמשלהםעוצמהבעליטבע
ש,ומשחקולרצונוונכפפיםנעניםהם

מאוד.אישיותותמונותמטאפורותבבניית

 tהזמעלהואוהדגשלקליפה,חוזרהזמןאך
חרזאתלהוליךציוררקחינהכשהקליפה

לפרוחתואילשהאבןעת"הגיעהכך .הזמן
וההבנהתחושההואהכובדשמרכזברור-

 .צעמוהאובייקטולאהמשורר'של
כתמונותנפרשות ) 8<עמ'"קרוונה"בשיר

אחרפסדקים,במכחוליםשצוירוהטבע,
מכרסהיד ן~"מדויקת:תמונהליצורפס,
מעגליו~מבטאהשיר ," 1עלהאתהסתרלי
 1ומצנשרכברהריהעלההזמן.-ת'חושתשל

שלוובאווירה"נמשח"השיר .הדוברבידי
זאתעםידידים"."אנחנולכאורה:
אדקיםנימיםממנוועוליםמשתרגים

הסתי,מןחרדהתחושותשלמאוד'ברורים
ניטר'אבלמגע,מתקייםאמנם,הזמן.מן

"מכרסם",בפועלהוא
פעולשיתוףשלתחושהנוצרתבעצם,
 1 ~קול~ים"אנחנווהדובר:הזמןביןמסוים

iJ ללדתאותוומלמדיםהאגודים~תוך~מן
חרז"הזמןדבר'שלבסופו ,) 8<עמ'

צל~שפולתחושהנוצרתלקליפה".
אלולחו.דיחדשלמשחקבזמן'"משחק"
הנגיעלמרותקיימתהאחרונהשהידיעה

חמלהשלכוחה
איננוצלאןאצל
תוכנהבזכותרק

הספציפי

וביאורה

חמלה .המילוני
היאחבול.היא

שמאחוריהכוח

ומעלובתוך
החוויה

בבתואינההסופיתהתוצאהכלומר'בזמן'
"שחרזזההואהזמן •הדוברשללבחירתו
שובומשםלקליפה,ושבחוזרלקליפה".

 .בתהליךלהתחילמחכה
בזולובעצמו'וההתבוננותהחייםמעגל

העוכלמתנדנדוהרחוקההקרובהובסביבה
האח .והאיננוהקייםביןושם.כאןבין

 .לובמקבילגםאבלהשניבתוך
אוחהעסיקולפירושהקשותהתמונות

שהמונוטוניתהמוסיקליותבעצם,הרבה.
אומסווהוכאילוהקריאהאתמובילההשיר
ששחור"חלבהתמונות:בפענוחהקושי
צהר:שותיםערב/עםשותיםאנחנושחר

<עבושותים"שותיםלילה;עםים ,r.שוובקר
9 (. 

ממצמוצאלכותבאולימותירהשירמבנה
הנוראהוהמציאותהשליטהאוגדןשל

גולארלשלוטמאפשרהמבנהכלומר'
ביותרוהמובנתהמסודרתבצורהמסגרת

הכאוס.למרות

בטוחההכל·כךהתמונהשביןהתעתוע
מגרה:כך'הדברשאיןוהידיעהבעצמה

קוראמשאירופעמיםמרתקלפעמים
מתאמץאינושצלאןרושם,נוצרמתוסכל.
היאהכתיבההקורא.שללקולולהקשיב
סיבהזאתשגםיתכן' .עצמועםשלותהליך
בקלותמתפענחיםאינםרביםשביטוייםלכך
הסוף.עדמובניםאינםאו

ומקשיביושבואתה •סיפורואתמספראיש

כמוהדיבורברורות,המליםוחושב.ויושב
הסוף.עדלהביןיכולואינךאמצעי'בלתי
סיפורבמין ;"' tenebrae "בשירכמו

"אנחנובמליםעצמועלהחוזרמעגליבלדה
 .,ד.ס~~ל i ~~ך~נ;ו~זקיםקרובים ...קרובים
לשם/הלכנומרוטים·מרוח-אדון~~ךף
השורה ,) 22<עמ'גחון"ללשםהלכנו

קרובים,("אנחנוזהותוהאחרונההראשונה

בכתיבהקרובים");אנחנו ...אדון

צלאןמסירמכובדת,כביכול"אלגנטית",
האשמהכתבבאכזריותומנסחהכפפותאת

הקרבהמשחקעולם.אדוןכנגדביותרחריף
פניםומשנהממדיםבשני.נשזרוהמרחק

קרובים""אנחנוהביטויובהתרסה.בציניות

נחשפתהקריאהכדיתוךדו·משמעי:הוא

ולאלאדם,אדםשלבקרבהמדוברהכוונה:
מאחרפיזי'באופןגםאלאבנפש,רק

בנימתקרביםובמותםבמתים;שמדובר

מתרחקים.גםאבלהאדון'אלהאדם
משהו"יהיהכך"אחרבמליםהפותחבשיר
ניסוחבעצםלראותניתן ) 118<עמ'

צלאן:בשירימובןוהבלתיהמובןלתופעת

"~rא.ל~י}~~ ;רה~~ ה~~: ך~·רכ :p ;ף
 / tfי 1~נ iJ~רוף/ iJ~ה/~תוך~ל 1~נ;ורו~ם 1

7?iJ י 1נt/f ~~יד:·ף~~נ.:י~ל 9ו~ 1~ם י' f:p דיא:;
ויחיד". 1האחד 1המעגלמצירת/את

הנפשאלוקרבה T •-.מונה Tא-מ.נסחצל.אן

הדוברשליכולתמבטאהואהפרטית.
שהאמתלדעתעצמו'אלקשובלהיות

הקיימתזאתהיאביותרהבסיסיתהטהורה,

יכוללאמבחוץשבאשינויושוםבתוכו'
וההרגשההידיעהאתולהעליםלהמיס
הדוברשליכולתובדברפרטיות,המאוד
העולם.מעלגםאבלהעולם,אתלחיות
אינומהשיריםבהרבההזה,העולםולכן
מובן.

בעצמו'באמונתוצלאןשלוהיושרהכנות
תסכולפרצילמחותתמידכמעטמצליחים
לאנכון.בשיריו.ונשניתהחוזרתבקריאה

צלאןמעמידהעולםמולעצמואתרק
תמידולאקשהמורכבת,יחסיםבמערכת
יחסיםמערכתגםמקיימיםשיריומובנת.

הדובראלמתקרבוזה,הקוראעםמורכבת
ממשש,עצמם,בשיריםנוגעהשירים,דרך

בפנים.לגעתהמעטפתאתלזהותמנסה
אכזבה,לפרץלהובילעלולשבכךהקושי

זואך~שלם,שלאמשהושללתחושה
עםההזדהותבתהליךשנטמעתהרגשה
ובציוריםשבמטאפורותוהיושרהכנות

 •מיוחדים.המאוד
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~u ,ב
t: ·נטול"

משקל
בעולם

של
משקלות"

ברטוביהודית

תולדותאלהמורנטה:אלזה
) LA Storia ( ; :עמנואלמאיטלקית

הוצאתהחדשה;הספדיהבארי;

קריאה;סימןספריהמאוחד;הקיבוץ

עמ' 512

שתימובאותהרשימהכותרת ::'':::.

מאדיבהשלמשידשורות '
מודנטהאלזהשהציבהצבטאיבה,

 , " 1947("שנתספדהמפרקילאחדכמוטו

שלבעולםנטול·משקל •.• " ) 387עמ'
בעולםנטול-ממדים ••• / ••• / •••משקלות

נשמתאתהמביעמוטו- " .•.מידותשל
בהשסביהמהותיתהאידיאהאת ,הספד

רחבסיפורהאתהמחברתטווהולאודה
הדמויות,כלהדמויות.ועשירהידיעה
האשה-המרכזייםהגיבוריםשניובעיקר

ובנהדאמונדהאידוצ'ה)(אאידה,אידה

החייםאנשיםהם-(ג'וספה>אוזפההקטן

זמנם,לפניומתיםוכליםהסובליםונאבקים,

להתענייןמועילהשאינהחברהבשולי
אלזהשלזהספדהכי ,לומדאפשרבקיומם.
"ההיסטוריהביןדרמטיעימותהואמודנטה

הנחשבת,המקובלת,הרשמית,הגדולה",
"ההיסטוריהובין-ונחקרתנלמדת

שלבדבדי·ימיהםהעוסקתזוהקטנה",
זושלבגלגליההנטחניםהקטנים,האנשים

הואהסיפורהתרחשותזמןגם"הגדולה".
לניצחוןעדחשביההעולםמלחמתדרמטי:

-המקוםשלאחריו.והשנתייםגרמניהעל
 ,מוסולינישלהפאשיסטיתבאיטליהרומא

ימיהנאצית,גרמניהעםפעולההמשתפת
ורומא,איטליהעלגרמניהשלהשתלטותה

המלחמה.שלאחדבימים
ן 940 • 47השניםעל-פנימשתדעהסיפור

בסקירההפותחלשנה,פרק-מבנהוגםוזה
ההיסטורייםהאירועיםשלתמציתית
לאחדמידשנה.באותהבעולםהגדולים
בלשוןדב,בפירוטבאיםזוסקירה

אידהשלסיפוריהםופלסטית,דיאליססית
בנהשלסיפורוובעיקרובניה,דאמונדה

שביצעמאונס,כתוצאהשנולדאוזפה,הקטן
סיפוריהםמובאיםוכןצעיר:גרמניחיילבה
המרכזיותשהדמויותאנשים,עשרותשל

במגע.באוראיתםבתוכםחיות

אתמסתירהואינהמתחכמתאינהמודנסה

כללאודךאותההמנחה·עולמה,השקפת
אתבמרוכזסוקרתהיא ,בפתיחתו .הסיפור

העשריםהמאהשלההיסטוריתההתפתחות
לידיבאהכאןוכבד , 1940ועדמראשיתה

הספדלאודךאותהשתנחההאידיאהניסוי
יותרוממצהרחבניסויתקבל(ואשדכולו

 ,סגדה·יהודידאווידהשלהגדולבמונולוג
אנרכיסט>: ,פרטיזן

ואלפימאותככלזרנכנסתמאה"גם
פיעלמתנהלת-להשקומרהשנים

שלמשתנהוהבלתיהגרועהעיקרון
השררה,לאחדיםההיססררית:הדינמיקה
 ) 11<עמיוכר.יהשיעברד"לאחרים

הפרטיזן ,נינואידה,שלהגדולבנה
האנרכיסטית:הכרזתואתכךמנסח ,לשעבד

שצריךשלהם,בדיחההיא"ההיססרריה
עצמםאתמשליםהם ... 1סרףלהלשים

הסריקים ...פעםערדאותגרלסבןשירכלו
למאהתרכנירת ...הנחיות ...הרגילים

מתחילרהכרל ...ממלכתיצבא ...שנים
 ) 351<עמי "!?ןכמחדשו

הספדשללסיומוסמוךסגדה,דאווידה
אידיאולוגימונולוגנושא ,שלומותוולפני
אנשיםבאוזניעלובה,במסבאהארוך,
במשחקימעיניהםכלכי ,לומאזיניםשאינם
תוצאותאתהסוקר ,לדדיוובהאזנהקלפים
אומד:הואהשארוביןהספורט:משחקי

הכיהתרענהשגרתהירהאחררנרת"השנים

היאשההיססרריהמרבןבהיססרריה.גררערת

אלהכמרמתרעברתשניםאבלתרענה,כולה
 ) 459<עמיהיר"לאמעולם

אותובפיהמחברתשלהנדודהמסדוהנה
דאווידה:

היאהיחידההאמיתית"והמהפכה

משרםשררה,שרםשפירושהאנרכיהו_אנרכיה

 1ד nאף·אלאף·אח,דשחרא,סרג

שררה,עלבעתרבהמהפכהעלשמדברמיכל
שררהלרשיבקשרמירמאיומתחזה!חרא

חראאחר,מישהולסרכתארלסרכתו
 ) 450<עמיריאקצירנריי

וזעקה:קריאהעודהמונולוג,ובהמשך
העולםאתלחלקיכוללאכבר ...ייאני

לפאשיססיםרלשחררים,ללבנים
לגרמניםולעניים,לעשיריםרלקרמרניססים,
 ...הזאתהעלובההפארסה •••ולאמריקאים

 •••מדייותרונמשכתמזוהמת ...הפרדנו
 ) 466<עמיליויינשבר .••אני ...דיו

רוקמתשבתוכוהאידיאיהקונטקסטזהו

אינךאםגםאךהגדול.סיפורהאתמודנטה
אתההמחברת,של·עולמהלהשקפתמודע
 ,יותרועוד-אינטלקטואליתנכבש

~ד Qהלדדךלסיפוד·המעשה,-אמוציונלית
החייםהאנשיםולכלוהדיאליסטיתהמפורטת

שקשהחוויהזוהי •דפיוביןיםוהמת

אותךללוותממשיכהוהיאממנה,להשתחרר
'א'להקריאתאתשסיימתלאחדדניםימים

 ."תולדות
קסבה,אשהאידה,סיפור-המעשה:זהו

נוצרילאבבתמתוחכמת,לאתמימה,
אנרכיסט ,מודה·אינטלקטואלבדיה,מקל

את(המסתירהיהודיהולאם(בסתר>
נעשיתבהתבגרה,היא.גםמודהיהדותה>,

היא •יסודי·ספדבביתלמודהאידהגם
מתאלמנת,-נינו-בןיולדתנישאת,

חיילעל·ידינאנסתמהודיה,מתייתמת
כפי<אוזפה,ג'וספה ,בןעודויולדתגרמני
סביבתו).כלובעקבותיושמואתביטאשהוא
בהיוולדמתבגרנערכבדהואהבכורנינו

אידה:אתהמחברתמתאדתוכךאוזפה.

לאוהיאשניםושבעשלרשיםלהמלאר"כבר
אך •••מגילהצעירהלהיראותכללהתאמצה
בפניההגילכללפגםלאמרזובאורח

נוארהמשתרבבותהשפתייםשעםהמערגלרת,
נותרהביסודה ,ואכן ...שקמלהילדהכפני
מאזהיהלעולםיחסהעיקרכיילדה,אידה

מרוע>שלאאר(במודענותרועדייןרמערלם
שארכל ...מבוהלת·כברדיראתשליחס

 .....מאייםחרסר·ביסחרןבשבילההיההעולם
 ) 23,24(ע"ע

בגידולאידהמשקיעהולבהמרצהכלאת
בימיאוזפה,שלבגידולובעיקרבניה,

עלהפצצותקשה,רעבימישהםהמלחמה,
צפופיםפליטיםומגוריהביתארנוןרומא,
נעלםנינוהבןהעיד.בשולימשותףבאולם
ואידההפרטיזנים,לשורותומצטרףלהדים

מחסה ,מזוןלהשגתכוחותיהכלאתמקדישה
הישרה,-היאאוזפה.-הקטןלבןולבוש

אפילומגיעה ,תמידוהמפוחדתהתמימה
הראשונה,הגניבהתיאורגנינה.לידי

<עמ'המורעבהילדבשבילביצהגבינת
בספרהמרתקיםהתיאוריםאחדהוא ) 266

 •בכללובספרות
וגםבהופעתוגםומיוחדמוזרילדהואאוזפה
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ונראהפיסית,מאודקטןהואבאישיותו.

בשנותמגילו.פחותבשנתיים-שלושתמיד
הרבהמבלההואוהשביחהראשונהחייו
אך-עובדתאמוכי-הצרהבדירתםלבדו
הכולאוהבומחייך'קטןמלאךכמוהוא

הואלפליטים·המחסהבביתגםהכול.ונושא
רבים:אנשיםתמידמוקףהואכימאושר'

באולםהפתוחיםהחייםהיויום"ובאותו
בהםהתייסרהשאידהוהמשותף,הגדול

עדאוזפה.בשבילמתמדתלחגיגהשהע·שהע,
ועתה ...בודדיחידחייהקצריםחייוהיוכה

בחברתולילהיומםלהימצאמזלולונתזמל
בכולםמאוהבשהואנראהספור.איןאנשים

 ) 155<עמ'ממש"שיגעוןעד

האנושיתהיכולתכלמתגלמתבאוזפה
אתאמו'את-כולםאתאוהבהואלאהבה.

בלההכלבהאתדאווידה,אתנינו'אחיו
כלפיוומגלהאליוהמחייךאדםכל ,)?הפי(
בחיקמאושרהואמזערית:ולו·לב,תשומת
המים:לרעשציפורים,לשיחמאזיןהטבע,
הואוכתוב,קרואיודעשאינואוזפה,

שירים:חושבהואמשורר.

אותםחושבאני ...אותםזוכרלאאני"לא,
קסניםזאבל ...הרבההרבהיששוכח.ותכף
לבד,כשאניאותםחושבואניהרבה~אבל
אותם,"חושבאנילבדלאכשאניוגם

כגון:

עצים.כמוומרשרשיםעציםכמו"כוכבים

מחרוזותחופןכמוהאדמהעלהשמש
וטבעות"

 ) 413 , 412(ע"ע

בעלשיראוזפהשומעהציפוריםבשירתגם
משמעות:

 /הלצה!/הכול 1הלצה 1הלצה"זו
 /הלצה;רקהלצה/הכולהלצה

הלצה/הלצהרקהלצה/הכולהלצה/זוזו
צה·צהזהלצה
 ) 499 , 425 , 403(ע"ע

כרויגופוכללהאזין'אוזפהיודעלדממהגם
שלאטבעי.משהוכאלוקולותיההדממהאל

לתפיסהכפוףהואאיןהאדם,ככל
עשירפנימי'עולםלאיזהאלארציונאלית,

ושר.

בעצםדיברה!הדממהדברשל"לאמיתו
בבלילהגיעושבתחילהקולות,עשויהחיתה

 ...והצלליותהצבעיםברססשזוריםמסוים,
ויחידאחדתושמזמרהמוןחיתהוהסערה

תווים>שלושהבעלאחדאקורדאולי(או
צעקה~כמו

חיהאיזושלקולהאתשומעהואובדממה
קולוואתבכלובכלואהאותהשראהקסבה
נשיקהאיזהלינותןאתה-נינואחיושל

ארזה?"אה,קסבה,

ארנוןהרעב,ההפצצות,המלחמה,מוראות
אינםביותר'אלמנטרייםחסכיםהבית,
אכזבותיו'גםלכל.הגדולהבאהבתופוגמים
הבטחותיו'אתממלאאינונינואחיוכאשר
עמופגישהכלאליו.באהבתופוגמותאינן
וקו'מארמשפחתאתגם •חייוחגיגתהיא

בצאתהחדראמושוכרתשבדירתה

ומאיראוהבהואלפליטים,·המחסהמבית
שבמשפחה.הגלמודלזקןפנים
לאוזפהגאולהמביאאינוהמלחמהסיום
הריסותעלשקםהחדשבעולםהקטן.

 .כמוהולקטניםמקוםאיןהנוראה,המלחמה
אתמאבדהוא .ומידרדרהולךמצבולהפך'
הואהברחה),<במעשהשנהרגנינו'אחיו

בגלל~הספרומביתמגן-הילדיםמגורש
עםבודדנשארוהואהמוזרה,התנהגותו

לאמוהנעשיתבלה,אחיו'שלהכלבה
כלאתומדריכהעליושומרתהשביח,
צעדיו.

בהתקפיהגדול",ב"חולינתקףהוא
אלבזעקהתמידשנפתחואפילפסיה

לושעוללומהכלעלמחאהכעיןאנושית,
אדםזקוקלמהכיהקצרים.בחייו

חיוך·לב,תשומתלקצתלאאםבסך·הכול'
חוץ-ואוזפהמרגיש.ולבשומעתאוזןקטן,

נפשלואין-בלהוהכלבהאידהאמומאשר
הכלבהאצלנוחםמוצאהואובבדידותוחיה,

 :לו"אומרת"והיא"משוחח"הואאיתהבלה,
זהמכולם,יפההכיתמידאתה ..."ואתה
ברור."

אוזפה.התעניין ,, ,שלי"ואמא
ממנה?"יפהבחורהאי·פעםחיתההאם"היא!

אוענקים ...·רוחבקורתצחקאוזפה---

נערותאוזקנותגנדרנים,אוקבצניםננסים,

לעקומיםיחסוגםוכךלגביו.הםהךהיינו-
היובעיניו-ולרזיםהכרסלבעליולגיבנים,

היופימכלילפחותלאחיננייםכולם
אבל ...ויחייכוידידיושיהיוובלבד ,העולמי

מפני ... ,ממנומתרחקיםהאנשיםמהזמןמזה

 ) 439<עמ'ההוא".המכוערבחולינגועשהוא

היהידיד'בוראהשאוזפההאחרוןהאיש

בקבוצתנינואחיושל(חברוסגרהואווירה
כאןגםאבלהמלחמה>,בימיהפרטיזנים

אוזפהבאכלבתועםאכזבה.לונכונה
נתוןשזהבשעהדאווידהאתלבקר

מותו.לפניהאחרוןבשלבסמים,להשפעת
לב,ותשומתאהבהביטוייהמחפשהילד

דאווידהשלמתגובתוסופיתונ~ברנפגע
לביקור:

והכלבאתה ,מכועראידיוטמפה,"תסתלק
לארגעשבאותוספקאיןשלך!"המגעיל
אדמהרעידתחשאוזפהאבלהאדמה,רדעה

 ) 485<עמ' ...היקוםמרכזמתוךמתפרצת

נפחזהטראומטיעלבוןאחרירבלאזמן
גםאפילפטי.בהתקףנשמתואתאוזפה

מותעלאמואידהשלהראשוניתבתגובתה
באההשביעית>,שנתואתהוציא(שלאבנה
אתמורנטהשלתפיסתהביטוילידי

"מפינאמר:במקורותינוההיסטוריה.

"בזכותוכן:עוז".יסדתויונקיםעוללים
קיים".העולם-·רבןביתשלתינוקות
מןאלהאתהסתרת"כיהחדשה:ובברית
כי ...לעולליםוגיליתםוהנבוניםהחכמים

 .) 1 ''י(לוקאסין"מלפגרצוןהיהכן
האםאתהלשוןבזהמתארתומורנטה

המזועזעת:

חולפיםשבהםהרי·גורל,רגעיםשישאומרים
מראותכלמסחררתבמהירותעיניךלנגד

קסבהאשהשלהמוגבלבמוחהוהנה,החיים.
הצרה,בדירתםואנהאנההמתרוצצת ,זו

האנושותתולדותשלסצינותגםעתהנגולו
כפיתוליםבדעתהשנתפסו(ההיסטוריה),

האחרוןהנרצחוהיוםאינסופי.רצחשלרבים
וכלההיסטוריהכל •הקסןממזרהאוזפה,הוא

זו:למסרהיחדיוחברוהעולםאומות
 ...נדוראמואוזפההקסןהילדאתלהכחיד

למיןייןהשתללהמשיךרצתהלאהיא
בינתההתקשתהומתמידמאז ...האנושי

כשירהלאמוחהבתוךמעמדלהחזיק
אתסוף·סוףממנההרפתהוכעת ,והנפחד

 ) 505(עמ'אחיזתה".
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מןאידהגםבעצםעברהבנה,מותםע

שקעההמציאות,מןנפרדההיאהעולם.
ובו'לחולי·נפשבמוסדאושפזהבקטטוניה,

גםהעולםמןנפטרהשניםתשעלאחר
ואלהבמותה. 53בתרקוהיא ,פיסיבאופן

המתעמתותבנה,ואוזפהאידהתולדות
עםטראגיעימותרחב·ההקף,ברומן

ההיסטוריה.

הילדנוצרי.נופךגםהרומןמןנעדרלא
מיהוידעהלאמעולם<שסביבתואוזפה
הילד'לישומטאפורהכעיןהואאביו>

אךלעולם,גאולהלהביאשבאבן-האלוהים,
-גופתועללהתייפח"המשיכוהאדםכ.ני

שלו!"הדבריםאתחרבנוובינתיים,
(היהודי>,סגרהלדאווידהחוזריםאנוושוב

נאומואתלדבריוהחירשיםבאוזניהנואם
סיפורומפותחבנוישעליוזההפרוגרמטי'

זועק:והואשלפנינו'המעשה
עלוביופיעהואישר> ,(הגואליחזוראםאבל
מצורע,שלבזמרתומקודם,יותרערד

שלבדמותמזוויעה,קבצניתשלבדמותה
מסתתרהואאידיוט,ילדשלאילם,חירש
 ) 464<עמ' ...בלהזונהבתרך

החברה,משוליכאלה,דמויותסביבואמנם,
שלפנינו.הנפלאהרומןנארגהחיים,עלובי

מרומזשבשמההזונה,סאנטינהגםביניהם
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אסוציאטיביתנקשרתוהיאהקדושה,מושג

המדוכאהסאנטינההמגדלית;למדים
טוב-לבה.עלבחייהמשלמת·הלבוטובת
בדומןנדבךהואגםמהווההיהודיהסבל

היא,(שגםמודנטהשלזהדחב·היקף
שלבסבלםמדוברלמחצה>:יהודיהכאידה,
אמהרדה, .•ההיסטוריהקודבנותרומאיהודי

מוצאהאתהסתירהחייהשכלאידה,של
ופחדיהבדידותהזקנתה,בטירוף ,היהודי

וצועדתביתהאתיוצאתהאטוויסטיים,

דבלאבמרחקמתהוכמובןפלשתינה,לעבד
גטולנמשכתאידה •לדדךצאתהממקום
ושם, ,לשווקיו ,לתושביוברומא,היהודי
בסתריולדתגםהיאיהודיה,מיילדתאצל
יזהופןפחדי·זוועהמלאההיאאוזפה.את

שלכגודלםיהיהגודלהוכיהודיהאותה
אחדאליהם.נמשכתהיאאך .הגטויהודי

זההואבספרביותרהמצמרריםהתיאורים

נקלעתאליהברומא,הרכבתתחנתשל
היאבזרועותיה.אוזפהותינוקהאידה

קוראת ,הגטומןשהכירהלאשהנטפלת
יהודיה",אני"גםאוזנה,אתמגלהבשמה,

לעבדורצהממנהמתעלמתזואך
בעקבותיה.ואידה·הרכבתתחנת

קולותעוליםבתחנה,חתומיםמקדונות·בקד
שמותאתזועקתהאשהבני·אדם.

עולההקרונותאחדממעמקיבני·משפחתה.
לפנימהמקוםשתסתלק ,שתלךהמתחנןקול

וממשיכהמסרבתהיאאך ,יחזרושהגרמנים

אסתדינה!"אנג'לינו!כמשוגעת:לצעוק
עלעומדתאידהגדאציאלה!!!"מנואלה!

בזרועותיה:ותינוקההלומת·אימההרציף
ממשיךהואוראתה ,בולהציץגחנהאידה
פיוללא·ניע,פניוברכבת,מנסואתלנעוץ
לרווחההקרועותומעיניולמחצה,פתוח
 ...במליםלתארושאיןמבס·אימים,נףקש
<עמי ...הולכיםאנחנואוזפה,הולכים,אנחנו
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נותרואך-המלחמהמןשדדוואוזפהאידה
שובומושלכיםבודדיםהחיים,עלוביבין

"אלההגדולה.ההיסטוריהשללצידי·הדדך
פירושובאיטלקית > La Storia (תולדות"

 ,ומרובדמורכבדומןהוא-סיפורגם
וספרותית.פסיכולוגיתגית,אידיאולו
מדוסטויבקי.הושפעהשמודנטהאומדים

מןהקטןאליושהאתמזכיראוזפהואכן
וכלהאפליפסיההתקפי ,"קרמזוכ'האחים
 ."מ'האידיוטמישקיןהנסיךאתבהםהכרוך

שלאטימותםמולהנוצריתהאהבהזוויותגם
שלהשביחלביאתווהתנגדותםבני·האדם

הפרקאתמזכיריםשהיא,צודהבכל ,ישו
ב'האחיםהגדול","האינקוויזיטודהנפלא,

קרמזוכ".

 ,בשפתנונטהמוראלינומדברת ,ככללאך
 •שלנוהמאהומוראותזמננושלבקונטקסט

גיבוריה,בנפשותיותרלהעמיקכדי ,לפיכך
החלוםהחלום.בשפתהרבהמשתמשתהיא

 ,הביהיביודיסטילתיאורמעבדחודדכידוע,
האנושית.בנפשמודעיםהלאים.לרבד-

ביטוינותןכבספרות,בחייםהחלום
למאווייםלהתייחסויות,למניעים,לפחדים,

החלוםהאדם.שלמודעיםהלאולגעגועים
לאדםעוזרהחלום ,מזהירהחלום ,משחרר
חולמיםוכךהמודעת.התנהגותואתלהבין
אוזפהגםאידה,גם-מודנטהאצלהרבה
דוגמאות:כמהואווירה.ואף

היא-המלחמהבזמןאידהשלחלומה
שנועדועזובמגודרלשטחמחוץעומדת
מרופטות.נעלייםשלערימותובולאשפה

בקדחתנותומחפשתלבדהשםעומדתהיא
אומרלבהמסוימת.קטנטונתנעלבערמה

דיןגזרעבורהמסמלהזהשהחיפושלה,
"דומההמחברת:מעידההחלוםועלסופי.
<עמ'תקוה"חסדארוךסיפורמגוללשהוא

שלאסוסיאציהעולה ,כמובן ,מכאן .) 2 7 4
אוליההשמדה,במחנותהנעלייםערמות
היכןואווירה<כשנשאלהגופותלערמות
לפחדי"בערמה"),אומר:הוא ,משפחתו

הקטן.בנהשלאוכזבומפניאידה
נמצאתהיאובו-אידהשלאחרחלוםאו

ממלכהאיזואולי ,אינסופיחוליבמישור
מרחביובכלבאדמה,שנקברהקדומה
·אבןלוחותנטועיםאופקלושאיןהמישור
חשוב.משהוהמסבירותכתובותעםאנכיים

אינהוהיאבמקוםהיחידהאדםהיאאבל '
אולי .) 377<עמ'הכתובאתלקרואיודעת

תועההיאוהאיבות.הבדידותחלוםזהו
שאבדויקיריהמצבותביןהמוות,בממלכת
מצליחההיאואיןהבכור)בנה(הוריה,
אתלהביןמסרבתאולי ,ולהביןלקרוא

המשמעותתפיסתכיאובדנם,משמעות

עליה.גםכליהתביא

תכופותחלם ,לשחזרשניתןמהלפיואוזפה,
שמתחתהמעמקיםעלגבוהים,בנייניםעל

שעליוהחלוםאבלתהומות.עלאולבתים,
"אש!האש.חלוםהיה ,להתלונןהרבה
מיקיצותיובכמההתייפח " •••אשז

אנשים"המון-צייןפעםהפתאומיות.

וילדותוילדים ,המון·המוןאש,והמוןרצים,
שלחלומותיו .) 317<עמ'מאש"בורחים
מהכלמפנילפחדיוביטויאוליהםאוזפה
שמעברמהכלמפני ,לומוכרשאינו

מהכלוהצרה,המצומצמתלסביבתו
המלחמה,פחדיגםומתחתיה.שמעליה

הלילייםסיוטיואתמזיניםהאש,ההפצצות,
הילד.של
שפתחה,כמומורנטה,מסיימתספרהאת

הגדוליםהאירועיםשלהיסטוריתבסקירה
חותמתוהיא , 1967-1948בשניםבעולם
אך " ...נמשכתוההיסטוריה .•• "-במשפט

חייולעומתהגדוליםהאירועיםכלמה
כתבכברכך<ועלאוזפהשלומותוהקצרים
ילדדם"נקמת-השחיטה"ב"עלביאליק

הסקירהבראשהשטן").בראלאעודקטן
שלושמורנטהמביאההמסיימתההיסטורית

הדנאנדז:מיגלשלמשירושורות
שלי.מתמת,ילד
באדמהבנוחשאינואיש

הקור.אתמחמםאתהשבה

נסביר ,נתאר ,שנאמדמהבכלולסיום:
החוויהאתלהעבירנצליחלא-וננתח

עצםשמקנהוהמרוממתהמצמררתהעמוקה,

שהואמורנטה,אלזהשלהזהברומןהקריאה
והחשוביםהגדוליםהרומניםאחדספקבלי

השניםבעשרותבאירופהשנכתבו

 •האחרונות.

• 
מטונייצחק

 .ה,~ 1~יץ~יןק,ט, f ,ד-P ,;עססדן~ך;ל;ת
 .ה, ~ 1מ 1ל ryל ~ 1;לחי 9ס iJזקזה ,;ס~לע,ל.ה

סע.ל:ה ד~;~י ,~ץ 1י , ד~;:ח"ם iJ , די~~~ ,;ע ,~ן
 .ה:~ p:ל~~י~ל;ל 1ח ,rך ,נסז iJ~ה p~ל ,;מ,ען~ז
9iJ ע ,לי~ק;, t דרידf ~:ה 
~ןה, ,ה~ר~~~ה ,~יס~ז
נשכיל;ל sל

חם.שלשביבעם
 .ה:,ר iJiJ ...~דת 'י~~ל

 ...דזt:הו;א;זיrד ן~~-י~כר.r-יי i ד~~···
גבר!תנפהאל
א 1המ~י~ם iJ ·,;,ק~ן

שהיה.זבדנא;ת;לחזנושתשכח
:• • : -; • •• T : T T TT •: 

י;~ילףח"ם iJ~לאי 1ל~ן iJ~לז:יש;~ט
 .ה,~ 7 ~;ע.י.דיף,ךצ;~ף,ד 1~נןד~י;ן
 ... ~י~ך~ 1~~רק iJץ 11ל~ ת~.~~~

f ן~ד;ןרידiJ ~ס, ,ףQ ה.ד:tסרז
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עצמישירתמתוך:

 ,ת; 9~~רין w :ע;ט iמ
 1J~דריךש ryן~רכ;ת,ף~נ;ןבג;~ן הל~?~ iJך;ית~ת~ריס י~~
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שיחים,המכסה

 .ה; iJ ~ 9~ןע,ליסםף~~קיף י~~~ •~ת i ~ Tr ~ י~~

בגרם,הזפגאלתהשנהחדררצפתעלמשנףרעהמתאבד
 T : ן•~•~ח :•~דח;ן י~~ :ם~~~: iJ • ר~- wלג,ף~ח•ןל ,~ :י~~

ךח. ?iס~ ח~;

ת o~י ,ם:~;~·ת;יןףסת K~חי ,ת;ל~,ע iJ י~י~~ ,ב; nסךלמג
iJ ~~.םיל,נ, 

ח;קךת, [i ;,:בגסן~ם י~~ iJסא;~~יבגףס
ם, 1Jwמר~~ת~לזלים Tמ~~ךים 9מסףת wדקי
לג, f~דףךי:זףי ,ת;ק~~~~דיח;תים, 7צף 7 ~ג,-מ~ל~~ךר;ת

i] לס,~י~י~רףע;תiJ 'ז~ם~סל_q נ:וים,מ;~ים~~
f 7 ,מדיל;ןע.טו~תס~לףד~ה~ף;n ה~ w ל~ת;ד;ףא~

ים, 7ח; [i~ית
ןמ~~ילה,מס,;ט;תמ~נ;ןא;~ית,ללה rמ ,םי~~;א ש~~~
זךכ;מ~~ל.ס ;, rמכ;דב~ם ר~;,מדסב, rמ~ססמ;ן

ססמ;ן'לב~ל~~חירףת
 '~~~לן~יםחדיםף~ס,~יר;תס;~ג;ת [iס~דישותס~ד~ים

א;מכי·שמשים nה~;נלמחצהמרעביםא;מפטמיםשל;ת nגניאלף
 '". '". •• '•, ' :- : :•:•,• T T • :•,, •ז '•, : •: •: ••

אחףזי·עוית,

~~זיה iJר;ת q ~~,וחן~יריםד@rיעפף ?j;י~נ;ן;~יםל i~ךיא;ת'-~לף
נ:יינ;ק;ת, ת;, 7ךי;

~לף 'די~~~אןר;~טןדבףשי [lדבג~ר~י,ןה
נימףס,מחמתמרסנ;תנהמ;ת

מגנ;ת,ע;ת t;הת, iנ' iעלבג Tפ;שע~ם, Tמאסר;
--:•• : • ."' : -T :,•' 

9iJ ~ת;מ, g י:םרף~יםr~זק~i? ,מףר;ת

 י~~ 1;א י~~~הףןזים,א;סזףזים~לע,ליסםז~נ:יינ;tין י~~
 .~,ל;ה

עלדגשהצורה.מבחינתוגםהתוכןמבחינתגםברומנטיותמרדוויטמןהמודרנית.האמריקאיתהשירהחלוץ , 1892-1819 •וויטמןלווט
השאובורענןאישיסימבוליזםגסטיביות,סרהקונוונציונליים,והקצבהמשקלפריצת ,חופשיבחרוזשימושלטבע,הגוףשביןהקשרעלהגוף,

חדש.עידןעלהכרזהוהיודרךפרצואלוכל-האנימחוויות
 ,) 1885 (עשב""עלי ·הגדולההמהפכניתיצירתו
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הוירטואליהמוזיאון

שפילברגשל

להישעןיכולהאנושיהזיכרוןהאם
אפשרהאםעדריותועלבלעדית
ההיסטוריוניםשלמעבודתםלהתלעם
הזיכרוןהאםהארכיונים?ומתכולת

המקורותמניתוחלהתעלםיכול
שלעדותואתולהעדיףהכתובים

הפרט?

עמודומעלהנשאלותהשאלותאלו
הצרפתי,"לה·מונד"שלהראשון
כלפיביקורתיתעמדההנוקט

מוזיאוןלהקיםשפילברגשלתוכניתו
השואהניצוליעדויותעלהנשען

 •עימנועדייןשנמצאים
אתהמעמתהוויכוחנמשךשנים,מזה

החובבים,ההיסטוריוניםעםהאקדמיה

ואתהעיתונאיםעםהחוקריםאת

עםוההגיוניתהמסורתיתהגישה

המטעןעלהנשענתהפתוחההגישה
מצדדיםשהראשוניםכמובןהרגשי.

בכתוביםובמחקרבזמןהנדרשבמרחק

ב"חמימות"מצדדיםהאחרונים

האנושית,העדותשלובספונטניות
הצילוםבאמצעותחדשממדהמקבלת

הקולנועי.
אתלפשט ,העיתוןאומר ,הוגןזהאין

התחרותעלולהעמידוהעימות
מדיהבין ,לספרהסרטביןהמקובלת

מכךלהימנעאי·אפשראולםלמדיה.
שלתוכניתועלשומעיםאנוכאשר

להקיםשפילברגסטיבןהקולנוען
הכוונההשואה.שלמוסרטמוזוליאום

אלפישלעדויותולתעדלהסריטהיא
המעניקהכוונהוזוהיניצולים

מייסדשלזהכפול:תפקידלשפילברג
זיכרוןשלמולידואביוושלארכיון
להציעמתכווןזהענקמפעלחדש.

עלאישיותעדויותהבאיםלדורות
שזהולומרניתןבמחנות.החיים
שפילברגנדיב.אבלמגלומניהימור
עדויותצוותיובעזרתלאסוףמתכוון

הקצבמכתיבומכאןהעולם.בכל
הראיונותהשאר:כלאתהאמריקאי

ביישום"שעתיים,היותרלכליארכו
תמיהותלעוררהיכולדבר •אחד
לעובדההמודעיםהמקצועאנשיבקרב

נעשיתאינהזכרונותשלשלידתם
האמביציהאבלובמהירות.בקלות
יוצרשפילברגהקולנועןנשארת.
לתחוםלהיכנסהרוצהפיקציה

ומיקרופונים,מצלמותעםההיסטוריה
שההיסטוריהמהעובדההתעלמותתוך
 •כונןכברוהזיכרוןנכתבהכבר

היומרנותאתלהביןבהחלטאפשר
האמריקאיהמפיקהתקדים.חסרת

סופיתבצורה ,לעברעורףמפנה
העברזכרונותאתזונחהואומוחלטת.
בדלי •המחרלמעןהזיכרוןלטובת

אתישמשוהניצוליםשלזכרונותיהם
אתיגלוואלההבאים,הדורות
שלבמבטיהםהמשרפותמציאות
 ,בדרכו ,לנומכיןבדגשפילהזקנים.

מפנההואבכך •ידהעתדבררןאת

דאולשלהכתובהלהיסטוריהעורף
סרז'שלאוהאמריקאיהילברג

לסרטיואף-הצרפתיקלארספלד
אלןשלוערפליי"לילהכמוהתעודה

 •לנצמןקלודשלו"שואה"רנה
בלעדיותהיסוסללאמעניקשפילברג

תוךבעדויותומתמקדעצמהלמדיה
כתיבהעלויתורכדי

אותותביאהזווהחבירהקולנועית,
המרחקעלה"ספונטניות"אתלהעדיף
אפ",ה"קלוזשלהאפקטהנדרש.
שלהםאתעושיםוהמבטיםהקולות

רקהמלאכה.אתעושהוהמצלמה
צדקשפילברגאםיאמרהעתיד

ועלהמודרניתהמדיהעלבהימורו
אתלתעדבכדי ,בלבדהרגשיהזיכרון

"השמשלנצמןקלודבפישכונהמה
השואה",שלהמסנוורתהשחורה
לחזורלעםאולפרטמאפשרהזיכרון
זהלאאבלקשר.עימדולחדשלעבר
אתהמזיזמכשירזהו •היחידקסמו

במהלכוהחידושטמוןוכאןהדמיון.
לניצולים,בניגודהידוע.המפיקשל

מידדורםבניעבורעדויותשמסרו

לילדיהם,ובניגודהמלחמה,לאחר
בכדיומסמכיםתעודותשהציגו

דואגלהוריהם,כמחווה ,לספר
נסיךהמחר.לאזרחירקשפילברג
לראותרוצהשפילברג,הפיקציה,

הנותןחינוךוכאישמעשיכאדםצעמו

האתגרומולהשואה.למכחישיתשובה
במדיהלבחורהיהמוכרחהגדול

המאהילדירק •ביותרהעכשווית
אתלשפוטיוכלוואחתהעשרים

השואהמוזיאוןשלהרלוונטיות
בלחיצתיהיה,ניתןשבו ,הווירטואלי .

 ,לסיפורמסיפורלעבור ,כפתור
 •למחנה.ממנחה

העממיהצאר

בטרילוגיהוהאחרון,השלישיהכרך
עלסרוויסרובדםשלהביוגרפית

שניםשלושעתה,זהאוררואה ,לנין .
הקומוניסטיהמשטרנפילתלאחר

העובדהשעל·אףעתה,ברורבברה"מ,
עדייןנמצאתלניןשלשגופתו

החצויהלגישהכסמל-במוזוליאום
הרי-הקומוניסטילעברהרוסיהשל

יותרנפגעלניןשלהטובששמו
שפולחןבגללזאתהחנוטה.מגופתו

צורהקיבלהבולשביקיהאישיות
כאשר ,מדירבזמןוארךמוגזמת

באופןכתביוצוטטושנים,במשך

שלהשוניםמנהיגיהעל·ידיסלקטיבי
ברה"מ.

שהעמווהגלסנוסטגורבצ'ובהגיעוואז
נפתחווכאשרהסמל.שלזוהרואת

לחוקרים,הסובייטייםהארכיונים
מסמכים 3724ההיסטוריוניםגילו

מכיווןשהוסתרוללניז,הקשורים
חלקם •שליליבאורהמנהיגאתשהראו

שלשחברםנודע,וכךפורסמו
נקםמעשימאחוריעמדהעמלים
שלהאכזריודיכוייןמדם,עקובים
"ריאקציונריותמחאהתנועות

אתללמדצריכים"אנחנוובורגניות",
נגדשמחו(מאמיניםהזה"הקהל

אמר-בכנסיות)אוצרותהחרמת

כך ,"שיעור-ההזדמנויותבאחת

יעזלאהואשניםעשרותכמהשבמשך
להתקומם",

וחבריושלניןברורהיום,

לנין

המשטרמעצביהםהםהבולשביקים
בברה"מ,אחריהםששררהטוטאליטרי

אתיסדואחרים,ולאהם,
הפרולטריון"של"הדיקטטורה

יחידה,מפלגהשלטוןוספיחיה:
כלניניסטים,ועו.דיכולהכלצנזורה

אתמקדשתשהמטרההאמינוהם

המעשיותנהפכה ,וכךהאמצעים,

מדיניותשלהיחידילקריטריון
המאהשלהזוועותובחדרכלשהי.
לחברבטוחהפינהשמורההעשרים
נעיםאיששהיהאיליץ',ולזימיו
ואידיאליסט.הליכות

שלהמפתיעההדואליותטמונהוכאן
לניןהיההביוגרף,לדבריאישיותו.

ומתחשבת,מכובדתשהתנהגותואיש

עםליחסיוהקשורבכלדרךישראיש
מלווההיהלכוחצמאונואולםאנשים.
קיצוני.אידיאולוגיתסובלנותבחוסר

רחמים,חסרפלוגתאברהיההוא
לכלעקשןוסנגור ,אכזרטרוריסט

היהלפעמיםידו.עלשנעשתהפעולה
הסתתררובעל·פיאבלשטעה,מודה

שלהקולקטיביתהאחריותמאחורי
חייוזאת,כלעל·אףעמיתיו.
יומרותנעדריהיוהפרטיים

בעלאדםנשארוהואוהתחסדות
הואמזאת,יתרהעממיות.אליכות

עממי"כ"צארתדמיתואתלבססדאג
תוצאותיושאתלפולחן,שהובילדבר
לשער.יכללא

הגמישותאתלבדוקמנסהגםהביוגרף
הנוגעבכללניןשלהאינטרסנטית

ואתהמרכסיזם,כלפילעמדותיו
בתקופותעמדותיולשינויהסיבות

נסקרת ,בבדבן·בהיסטוריה.מכריעות

ביןהשוואהתוךסטאליןעםעבודתו
מצייןהביוגרףואישיותם.גישותיהם

מהםאחדכלקיווהדרכםשבתחילת
כשפרצואולםהשני,אתלכופף
וערבדרכיהם,נפרדוהדעותחילוקי
עםבריתלכרותלניןביקשמותו

שללהתפטרותווהביאטרוצקי
המפלגה.מזכיילמתפקידסטאלין

אתזה,בקונטקסט ,לצייןראוי
נגדמתקפותיוואתלניןשלמאמציו

החוזרותקריאותיוואתהביורוקרטיה

להיותלפקידים,ונשנות
היהמאבקואבליותר."תרבותיים"

שרוסיהמכיווןתועלת,וחסרנאיבי
אחראוזהלפתרוןלאזקוקהחיתה

ית.אמיתסמכויותלהפרדתאאל
ידיעלזהבכיווןהצעותהועלוכאשר
נדחוהן"דמוקרטית",חבריםקבוצת

עלאיימוהן"בורגניות",וכונו
המפלגה,שלהאידיאולוגיותהיומרות
לקיומה.לגיטימציהשסיפקו
חזר ,יותרמאוחרשנהשישים

ניסהכאשרלניןאתוציטטגורבצו'ב
נפילתשלו.הרפורמהאתלהוביל
כפי ,מכיווןלבוא,איחרהלאברה"מ
שהשיטההמשטר,מבקרישניבאו

רפורמה.לעבוריכלהלאעצמה
עםכברנמוגלשינויסיכויכל ,ואולי
המפלגהלמזכיילסטאליזשלמינויו

נמנעתהזאתהביוגרפיה ,ן 922ב·

אילו"היה"מהעלמספקולציות
שלומאוזנתעשירהתמונהומספקת
גםהמהווה ,הבולשביקיהמנהיג
 •.האישעלקטגוריהגםוסנגוריה

) TLS ( 

: ROBERT SERVICE 
LENIN - A POLITICAL 

; LIFE; Vol 3, The Iron King 
393 pp. Macmillan 

באמריקהלגדול

מוכיחהאכןרות,הגרישלהקריירה
האמריקאיים,בחייםב'פרקשייתכן

זמןהפסקתלאחרבאשהואאלא
רותשלהראשוןהרומןמאו.דארוכה
ן 933ב·פורסםשינה"לזהקיירא
כאחעבדשנה,שישיםבמשךומאז,

באתרבניו·מקסיקווחיפסיכיאטרי

 ,לחייוהשמוניםבשנותקרוונים.
רומןכתיבתסייםשהוארותגילה
בחינוכוהעוסקכרכיםשישהבעל

באמריקהיהודיצעירשלהסנטימנטלי
המאהפניכלעלכמעםוהמתפרש
השניהכרךמתפרסם ,עכשיוהעשרים.

 nההךסךןעלצלילה"סלעבשם

שלנעוריושנותסביבנעהועלילתו
עםהחי ,סטיגמןאירה ,הגיבור

שלבסביבהבהארלם,משפחתו
הנערשלנפשומשאתאיריים.מהגרים

בתרבותההתבוללותהיא
לבנותעוזרהואשאותההאמריקאית,

תחושת •לכךמודעלהיותמבלי
אכן ,אותוהמלווהוהזרותהריחוק
כולההמורכבתבסביבתומתחזקת
שרבותהעובדהבגללוגםמגויים,
 •כיהודי ,יובפגהסגורותהדלתות
לואומר ,למשללכימיהמורהו

שאפשרויותיוובתקיפות,בנימוס

עמך",בני"עבוראפסיותזהבתחום

בחירת ,הרומןכללאורךבולטת,
יותרכולם,שהם,אירה,שלהחברים

ספורטיבייםיותר ,ממנואמריקאים

סוגמבטאיםאלהשייכים.ויותרממנו
היהשאירה"פיזית"אמריקאיותשל

זאתובמקוםממנה,חלקלהיותרוצה
 ,ביהדותוכבולמולהמרגישהוא
 ,פרדוקסליובאופןבעיניוכבול

נראה"רגיל",ילדהיותובעובדת
נזרקהואבו.מצטייןשהואדברשאין

במשרדמעבודתו ,התיכוןמביה"ס

מתאיםאינואףוהואדיןעורכי
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בפארק.בוטניםכמוכרלעיסוקו
לומעניקההמתעוררתמיניותורק
אצלהמתקיימתהחיוניותתחושתאת

במהלךנהרסתהיאאבל ,חבריו
זהקשר .אחותועםהיחסיםמערכת

בצורהמתוארעריותגילוישל
הקשותשהשפעותיואףעלמאופקת,
שהואהיחסיםישירה.בצורהמסופרות

ארבעבתקרובהועםזונהעםמקיים

הגועלתחושתאתמגביריםרקעשרה,
אצלוגדל,ההולךוהפער,העצמית,

בלתינראהלאהבהמיןבין ,הנער
עםמשתנהזהדברלגישור.ניתן

לחייו; ,לאריחדש,חברשלכניסתו
אצלמיידיתהערצהמעוררלארי
עושרוהחיצונית,צורתולל.בגאירה

והחשוב •העצמיהיחסי·ובטחונו

עובדה .יהודיהואגם ,ביותר

שהשתייכותולהביןלאידההמאפשרת
אינהיתרון,אינהאםגםהיהודילגזע

 .עליולהתגברשאיןמכשול
השונהולרקעולארישללאידיאלים

שלחייומהלךעלחיוביתהשפעה
מסייםהואהעצמי.בסחרנוועלאירה
שלקולג'לסיטיונכנסתיכון

סיפורשלפרסומוניו·יורק.
גורמתהקולג'בעלוןאוטוביוגרפי

ובנימהכסופר.בייעודולהכירלאידה
הרומן.מסתייםזואופטימית

מבקרלדעתהיטב,מסופרהסיפור
אמינותהדמויות"טיימס",ה

סיפוריוכמוהארי.למעטוחיוניות,
הוארותשלספרואחרים,מהגרים
בעתמרתקוסיפורהיסטורימסמך

הופעתלגביהסקרנותאחת.ובעונה
מקוםלפנותצריכהרותשלחדשספר

ורבהמתמשךהתיאורלהערצת
 •אבודים.עולמותשלהעוצמה

) TLS ( 
HENRY ROTH / MERCY 
OF A RUDE STREAM 
VOLUME TWO: A 
DIVING ON THE HUDSON 
ROCK 418 PP. Weidenfeld 

and Nicolson 

תרבותאמריקאיות,שלתערובת
מעמיקוידעאקדמיתידענותאנגלית,

לרומןמעניקההיהודיתהמורשתשל
מפתיעההשפהמרתקת.ייחודיות

מה"יינגליש"הרחוקנמצאתוהיא
העממי),למעמד(השייכתהרגיל
הלקוחיםעברייםמושגיםלכמהבנוסף

עשויההיאגם ,הדתימהקונטקסט

ואמריקאית,אנגליתשלמתערובת
לקורא.חגיגההיאהמבקרת,וכדברי

שמעניקותהןלשוניותתבניותלא
צורתאלאהיהודיאופיהאתליצירה
עצוב,הומורמסוימת:חשיבה

הנמצאהמוותמלאךלגלגנות,
האבסורדביטויימתמדת,בכוננות

החיים.של
יהודיאבותבביתמתרחשהסיפורכל

אבותביתשהואלזרום","אמהבשם
מגונןמקוםאמידים,ליהודיםבורגני
והנותןרבותפעילויותעםומפנק,
ואקסלוסיבי.סגורמועדוןשלתחושה
דתית,כפיהללאאבלכשראוכל

 ,גויכמו(בו>לחיותש"אפשרקמום
סיפוריזאת,אףעלבישראל",כמו

בטרגדיותמלאיםהדמויותשלהחיים
הואהמספר .מקבריבהומורהנמסרות

כמהעםויחדושלוש,שמוניםבן
הבמהעלמעלההואאחרים,דיירים

נפטריםהחזרות,במשך"המלט",את
לעבורנאלץוהמספרמהשחקנים,חלק

הקברןלתפקידהרפאיםרוחמתפקיד
המחזההעלאתהמלט.לתפקידולבסוף
מרתקותתמונותלכמהרקעמשמשת

כלעלהאנושיתהקשתמתגלהשבהן
אמביציהותשוקות,רגשותגווניה:

הבלגאווה,מעצורים,חסרת
שלייחודיתתמונהזוהיוקטנוניות.

כפיבדיוקנשאראחדכלשבהה~קנה,
זההחיצוני.לדימוימעברשהיה,
ורצינות.שמחהמלאציני,
 ,המספר .הספרשלהקלחלקוזהאבל
ידיעלרדוףאדםהוא ,קורנואוטו

לשרודמנתעלאשר,זכרונותיו,
עצמואתעשיכנ ,הריכוזבמחנות

ועדומאזמציאותיים.בלתיהםשחייו
יום ,לעצמומזכירהואעכשיו

היוכאילואז,שחווהמהרגעיםיום,
שעברבזמןאולםבהווה.רגעיםאלה
כנראה,השברים,וההווה,העברבין

מגיעההאבותלביתהתאחו.לאעדיין
אהבתאתלוהמזכירהפיזיותרפיסטית

שגורםמהבמחנות>(שהושמדהנעוריו

כבורגניעברואלחוזרותלצלילותלו
את 19בגילשפרסםכמשוררגרמני,
וילקה,שלעידודואתוקיבל ,שיריו
דאדאיסטיםעםשהתחכךכצעיר

אתשפגשהמאה,בתחילתבציריך
קורכןשהיהכיהודילנין,ואתג'ויס

רגשיעםעתהוהמתמודדלנאציזם
 • .)ל<ה·מונדמודחקים.שאהמ

ALAN ISLER / T H E 
PRINCE OF WEST EN D 
A VENUE 246 pp. Jonathan 

Cape 

קזרין·שפירזרה

~ו

י ~ ~ 

באמריקהולהזדקן

"הנסיךהספרשמאחוריהסיפור

בכלמתאפייןאנו"וסטומשדרות
המו"ליםכלהאגדות:סממני

 ,לפרסמוסידנוהגדוליםהאמריקאים
קטןלמו"להידכתבנמסדולבסוף
אהבההביקורתוודקס.ברידג'בשם

ענקכדומןאותווהכתירההספראת

 .ב.י ,בלוסולשללאלההמשתווה
כמהלאחדמלמוד.ונדנודזיגגו

הוצאהידיעלנקנההואמהדורות
התרגוםלזכויותבנוסףלונדונית.

שישנראהארצות,בכמהנמכרושכבד

לכלתפקידיםשיספקבאופןסרט
גילאתשעברוהמפורסמיםהשחקנים
השישים.

יהודיהואאיסלדאלןהמחבר?מיהו
שמונהבגילשהיגדשישים,בןאנגלי
כפרופסורמאזומשמשלאדה"בעשרה

לאנגליה,חזרעתהאנגלית.לספרות
שלו.השניהדומןעללעבודכדי

סומקרוני

לעולםיחזורלאהז

-rחצי

טייטג'יימס ~[
פלורנטיןדניאלמאנגלית:

קי~ה, f ל!:~ד~רים ר;: p:~ם
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ס~לה~ים 1ק fiJךמן~ים
~ f םתקךן 1 ל(;!~ 1ןאלא~ע;ןםר~f א;ךל. 

 1אלינשחזרה;השלוח
 • 1שלנלא.''ה~תה Tא•פל~

: T •ך T T •: 

בדוסדדםהמשודדיםבפססיבלסומקודוניסייסג'ימס

"אפרסקיםגםהיאצבעיה.אתומפרק'שקיעה'לוקחסייםג'יימס
של"תופתארקלמנםינרת"של"מהומהגםאופיום",נוספי

הארס·פראםיקהשלהזינוקקואוליהיאהזאתהםכניקהאירוסים",
ממגרולירותשחרקלכאורהתיאורלשלוףיודעהואסיים.של

מהרהרעדייןוהראשמיופימסתנררררתהעינייםדי·נרר.זיקוקי

האקדח.הדקשעלצאבבע
נפרסשנתייםלפגיזכה ) 1943נ"מיזרריסיםי,נקנזס(נולדסיים

קרלרסרריליאםשלשמרעלהיוקרתיהשירהונפרסלשירהפרליצר
יודעוסיים ,סיפוריפיגוםעלפעםלאבנוייםשידיררריליאמס.

הפראנםהאתבסופרלהציבכדיבלוליינות,הזההפיגוםעללםפס
השירית.

החמישיהשחקןבעיניהוא ,זמננובתהאמריקניתהשירהמגרשלע

להתקפהאזוריתשמירהביןההבדלאתיודעהואהפותחת.
הסלאל ,השיריהסלאלרחצינצעדלהגיעלוקלולכןמתפרצת,
המרהיב.
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n גד;לשער;סמים
: • --T 

מתגוררתי> t:t ~ק:(משנסאמריקאית,אינדיאניתמשוררת-אנדודאניטה

בוושינגטון.

פלאת'סילביח
יעקביצביקהמאנגלית:

הקולוס,ס*

לגמרי'אצליתתפרשלאלע;לם
 .. : ~ב~י~';ר Qף~ :ק;ן~ ,קן~~

 ה~·~בףלךקךקףריםןיר~םדת~רד'~ידת ~
 .;יןף.סע,;ק "יי.ז~,~ךהון~ים 'ש;~~ים

 .קי;~·ר; q ~;רף~זה

ןא;ךאקל' ף~~~~תקיב q ~~סהאףלי
אחר'א;זהלאלא;לז.פתים,ש;פר
 ..-.עמלה,אני 'בכעתשנה ..ישים iשל
ז .• ~ף~ i ר~~ ..ף lJQמז~ת~רףל

 ..י;תרחכמהלאףכלל
: T :די-T •• 

ליז;לך~י~'י;תן~קןן:י!ןםק~~יםןמ;ת 9~ל~~פףס
בנחינמלה:פמ;לת nז;אני
~ i רiJ ·,,;ת' iJ ,~~:~ף~;;~ל םי 
:p דיr,7 לף~תק,ןn ת;iJ ףס~צף~ים~ש;~יםiJ7 ד;:זיר

ע.י~יף.;יל~דח iJן~ן' iJקבףןה iJ ·ל;~ת

הא;רסטייה*מןבכחויםשמים
ך;רד~~רי ,א;:~·:ה;~~ל.יג.ף.ז ...~ק-~נ:וים

הר;מאי.הפ;רףםבכמ;ףפתטיהיסט;ריאתה
;רים. nשבר;שיםשלגבעהעלשזוי·הצהריםאדףחתזאת.אניפ;זרסת
 • • . , .,זזר~ם, ii,1 ~ ~ ~~ i;, 'ףש~ךףת iמ.לףל iJ .יף ~,·מ·~~

·סא~ק.ו jZ~ים ry;יןי~ה ~~ס ה~~ך;~;
: Mi! ירt;ןק ת~~~י;·

הרס.בכזהליצ;ר
ע* 1wiJ!רן· .7~ל ת~~;·ד·ז~~יל.יל;ת,

סרףמ ,;~~ף~~אךית iJ~,זדף;יל

ןיף. f~בף!ןים ij~להך~תס~ךזpיםבכ;ד;ים ij~תס;~ךת
wiJ ךש;~ף. ת~~~~יבתז;דיבת~ש
 . . .. •ישע;תעלצל
~י;ה 9;ילןחבכףך~ק~יב ,;עלא
 .תי;~~;יל;ת nק,ך םי~~~~ל

סילביהשלהראשוןספר·שיריהשםהוא > " The Colossus "<"הקולוסוס"יג1
אשר ,אפולושלפסל·ענקהיההקולוסוס , 196oב·לראשונהנדפסאשרפלאת',

העתיק.העולםפלאימשבעתאחדונחשבברוורסניצב

היוונית,המיתולוגיהמןאורסססשםעלכוכבים,קבוצת-"אורססייה" *
אהובה.ואתאמואתשרצחבכךאביורצחנקמתאתשנקם

אותו.שהניקההעזמןלהזכהזאוס- cornucopuaבמקור-קרן·השפע *

מוצאוקולג',סמית'בוגרתבוסטון.ילידת 11963-1932-פלאת'סילביה
בשירתה.אובססיבילגורםהפכושמונה,בתכשחיתהומותואביהשלהגרמני
כאב.עדואינטנסיבייםדחוסיםשיריה

לחייה.קץפלאת'סילביהשמה-1963באח.דורומןשירהספריארבעהכתבה
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החורזוהאספסוףהשירהמלכי
סמיתריניטיח

איתןמריםושירים:מאמרמאנגלית,

בחנויותחוגגת.בארה"בהשירה

 M T Vב· tהקפהבבתי tהספרים

לאהשירה~מסרהתחתית.וברכבת
זה.אתאוהבכל·כך

i~י .l ~ למריג'יימסמ_שורר) J ames 
11 11 1l חMe ( שירתהתגלמותהוא
אצילית,דמותהיההוא •ה~מסד • •

קודרותופניו ,בריטיכמעטשלוהמבטא
חיתהשירתוגםכך ,כמוהוומצומקות.

מןלהתחמקואיןוחמקמקה,אלגנטית
לפנילבמהתקףמותושלהסמליות
בשירהמעברתקופתסימלמותושבועיים.

 ,ממסדשלאיטיתדעיכההאמריקאית;
 •דורבמשךהאמריקאיתבשירההשולט
בודדיםעצמנואתלמצואכדיזמןדי"חיינו

לפניאחדיםשבועותאמרהואבסירה",
מותו.

צ'ארלס ,אביומופלג.עשירהיהמריל
הואגדולה.השקעותחברתייסד ,מריל
 •הדוניסטיזיואןודוןשתלטןהיהצעמו

עלהשבור" .'הביתשיריובספרהשורות
מלאכתהןהוריושלהנישואיםמשבראודות
השירהאתומאפיינותשלהןבדיוקמחשבת

במיטבה:הממוסדתהאמריקאית

;ב nהראתצ;תי nנ~

לד 11הואתרים iההאת;אית~
• T • V -• •: 1 V •••-

,וימ; p:~זcיךיםזירזום,~סל;ן
ןב. iל f~י O ~ Qזסב T~לה ף~l:'ם

~י~ם ryזrpו f ה~;ק~~~ןר
~י;tייס~לע;ןה-~ש fר Q ~ר, ,,rי;~ריר

- ה~~מ~ 1 ש~~ןמ~~ת ,ה~~זקל~הנ:וית rryו
ry ןלi? ~' וב~י.,~רית~ת

בינושהפרידדבר ,הומוסקסואלהיהמריל
אותושחררשלוהעושרמשפחתו.לבין

הואכישהעובדהחששהואאךלכתיבה,
 •כמשוררמערכותפחיתאמצעיםבעל

להפעיללושזtפשרהואזהעושרלמעשה,
האמריקאית;השירהעלניכרתהשפעה .

בשקטהקלעיםמאחוריהפעילזוהשפעה

על·שםשלוהקרןבאמצעותובתחכום,
שתמכה ,) lngram Meril (מרילאינגרם

גםהואחיבב.אותםצעיריםבמשוררים

העשירים.חבריושלהכסףאתגייסלהצליח
שביבסךמתנהגייסלהצליח ,היתרבין

טנינגמדורותיאהדולרמיליון
) Tanning (, מאקסהציירשלאלמנתו

המשורריםשלהאקדמיהעבורארנסט,
הוועדמחבריכאחדשימשבההאמריקאים,

טנינג,לפרסבסיסהיוותהזומתנההמנהל.
שלביותרהגדולהשנתיהספרותיהפרס

לידידומרילעזרשעברה,בשנהאמריקה.
 w.s .(ויןמרו .ס.וושנה, 40מזה

Merwin <, המנהלבוועדחברהואגם, 
ההחלטהאולם, •היוקרתיהפרסאתלקבל
אחריהגררהבפרסמרוויןאתלזכות

שלהאקדמיהתדמיתאתשחיזקהביקורת,
ג'נטלמניםכמועדוןהאמריקאיםהמשוררים

משורריםצעירים,משורריםבפניהסגור

שובזה,במקרהזכרים.אולבניםשאינם
משלנו'.'אחדהאקדמיהזיכתה

מוסדהאמריקאים,המשורריםשלהאקדמיה
 ,שכמבהטןהתחתונהודוויבברשישים,בן

באמריקה.השירהשלה~מסדמבצדהיא
מנהלועדבידינשלטיםהאמנותייםענייניה

מפורסמים,משורריםקבוצת-משודריםשל
ג'וןאתהכוללתהראשונה,הליגהמןכולם

הולנדרג'ון > John Ashbery <אשכרי
> John Hollander (, ריצ'ארדואת

ראה- > Richard Wilbur <וילכוד
כולםגברים.אחת,להוציאכולם,טבלה!).
השבעיםאוהשישיםבשנותכולםלבנים.

 ,> Lyn Chase <צ'ייסשליןעדלחייהם.
חברה- Folgers <פולגרסשלהיורשת
לנשיאתנבחרהקפה>,ולייצורליבוא

אויהודיםהיולא ,-1986בהאקדמיה
הצדעלשאחראיהמנהלבוועדשחורים
יהודיםוגםשחוריםגםמינתהצ'ייסהעסקי.

המאמציםשארלכלהתנגדהאךלהנהלה,
שםלשינויהאקדמיה,שללדמוקרטיזציה

להגדלתאו ,יומרניפחותלשםהאקדמיה
<בתחוםהמנהלהוועדחברימספר

האקדמיהש'סמכותטוענתצ'ייסהאמנותי!).

ייחודיי.מאודדברהיא

מפרסמיםהאקדמיהשלהמנהלהוועדחברי
מפרסמיםמכובדות,בהוצאותספריהםאת

ואוחזים > New-Yorker <ב"ניו·יורקר"
לשירהכמרציםקבועותבמשרות

זכוהםשניםבמשךבאוניברסיטאות.

המשוררלשירה.הגדוליםהפרסיםבמרבית
הואפרסיםשלביותרהרבבמספרהעטור

בכלשזכההיחידהמשוררהואאשכרי.ג'ון
שנה:באותההגדוליםהשירהפרסישלושת

ופרס ,הלאומיהמבקריםחוגפרס ,הפוליצר
 •הלאומיהספר

עבורקריאהערבשנהבכלעורכתהאקדמיה
 > Mס rgan <מרוגןבספרייתהתורמים
הכספיםאיששלכביתוששימשהבניו·יורק,

לפני·כן .> J.P. Morgan <מרוגן .פ.'ג
 (קולרביבמועדוןערבארוחתמתקיימת

Colony Club < צ'ייס,ליןעל·ידי
האמידיםופטרוניהםהמשורריםהנשיאה.

משיריוקראהשנהשחורות.עניבותעונבים

 Sir Stephen <ספנדרסטפןסיר
Spender < בכסאיושבכשהוא ,הרךבקולו
הישיבותבחדרמרוגן .פ.'גשלצ'יפנדייל

מוקף ,לידופרחיםצנצנת ,העץספון
הספדיה.שלהקלסיקוניםמאוסףבציורים

אקדמייתשלהמנהלהוועדחברירוב
לאקדמייתגםמשתייכיםאמריקהמשודרי
ולספרותלאמנותהאקדמיההעליונה,מבהטן

מערב. 155ברחובהשוכנתהשמונים,בת

יוקרתיים;פרסיםמעניקהזואקדמיהגם

המנהלהוועדחברייושביםהמפוארבבניין
השראת~מקבליםמרווחים,בכיסאות
פרנסז'ה'אקדמי ,יותרעודותיקהמאקדמיה

שבפריז.

הולכתזהספרותיממסדשלהסמכותאולם
הולכתבאמריקההשירהלאטה.ומתכרסמת
מןומתרחקתלדף''מחוץומתמקמת
 •דורבמשךבנוחותשכנהשבההאקדמיה
לצורתההשירהחוזרתמסוימים,ברבעים

מליםבמקוםמדוברותמליםהמקורית:
אירועיעירבכלכמעטישכיוםכתובות.
בחנויותפתוח','מיקרופון-שירהקריאת

מתקיימותשישייוםבכלקפה.ובבתיספרים
 (המשורריםבקפהשירהתחרויות

Nuyorican Poets cafe <, הנערכות
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ובפניציוניםשנותניםשופטיםחברבפני

 ,לחלופין ,אוהמריעיםרעשנייםצופיםקהל
 .גנאיקריאותקוראים
באופנה.כיוםהיא'היפ·הופ'שירת

 > Maggie Estep <אסטפמגיהמשוררת
ב·שלההמחוספסותהשורותאתשרה

. M.T.V : 

ליו i~שו~~ת י~~,מ.זה ם~~וט~~סזזיןי;ט
~ר;ב ~~·לכ ,~;ע

~ןארי~ל;כיו,ס~ל~י
~רייב,ר~ה;כי p:~רייב

~יבד ונ~~,לו
שאניהזההמטומטםהאיךי;טהואני

ר• •: •:- T 1 1-~ליו ת~~,ש~

~ים. JJ ~ס~י~רי ;,יק~~ןה,ו,

לדפדףהייתיכול ,הקודםבדור
לשירההחדשההכיסבאנתולוגיית

שבהויליאמס,אוסקרבעריכתאמריקאית
ג'פרסרובינסוןצילומימופיעים

> Robinson Jeffers <, פרוסטרובוט
> Robert Frost < פאונוועזרא> Ezra 

Pound <, חשוביעםנמנהמיבדיוקוידעת
אנתולוגיהכבראיןכיוםאולםהמשוררים.

אנתולוגיותאנתולוגיות.המוןישאחת:
פמיניסטיות,למשוררותהמוקדשות
להומוסקסואליםאפרו-אמריקאים,למשוררים
חנויותמדפיאתממלאיםוללסביות,

כיוםמורכבתבאמריקההשירההספרים.

ביניהןהמתחרותומבודדותשונותמקבוצות

סוריאליסטים,ניאופורמליסטים,סמכות:על
המדוברת.המלהומשוררילשוןמשוררי
חיוניכהבמצבהשירהחיתהלאמעולם
ספריהרבהכל·כך~וסמולאמעולםובריא.
 • 1993בשנתרקשירהספרי 1200שירה:

ניו·יורקשלהתחתיתוברכבתבאוטובוסים
הכרזותשירים.ועליהןכרזותמתפרסמות

אמריקה:שלהשירהאגודתעל·ידיממומנות
לשיריהיוםמדינחשפיםאישמיליוןחמישה

 > Elisabeth Bishop <בישופאליזבתשל
אנתולוגייתפרוסט.רובוטשלולשיריו

בעריכת , 11אמריקאיםמשוררים'שישהשירה

הופצה, > Joel Connarס e <קברו,יואל
רחביבכלומו~ליםמלוןבתיבמאותחינם,

 •התנ"ךכמואמריקה,
תוצאהכנראה,היא,השירהשלזופריחה
הספרותשלה'דמוקרטיזציה'של

מתריסרפחותהיו-1960בהאמריקאית.

יוצרתלכתיבהלימודיםתוכניות
כמאתייםישעכשיובאוניברסיטאות:

נונסדיווחו ,האחרוןבסתיוושלושים.
רשת- Barnes & Noble <ונובל
עלבארח"ב)ביותרהגדולההספריםחנויות
שירה.ספריבמכירתאחוזיםמאחשלעליה
בעיקרמתבטאתאינההשירהתחייתאולם,

דווקאקשה:בכריכהספריםבמכירת

שירחמפרסמותשעדייןהגדולותההוצאות 1
ההופעהבמכירות.ירידהעלמצביעות

משוררתשלשירתחאתכינתהשם
 (אולרםשרוןבשםמאודפופולרית

Sharon Olds < פורנוגרפית'.שירח'
ידועבלוםהארולדגםכך ,ונדלוהלןכמו

ביקורתלמשימתובתשוקתובמסירותו
מוחלטת.לריאקציחלהביאובכוחוהשירה
הראוי ,"המערבי"הקאנוןהאחרוןספרו

שלהרושםרבתרשימתובשללהיזכר
בתחריפההתקפההואעמומים,משוררים

נגדפמיניסטיות,נגדעמוד 567

בעדם>המצדדיםאלה<ונגדאפרו-אמריקאים
שהסתננוהדה·קונסטרוקציהסופריונגד

נגדטועןהואהמערב·אמריקאית.לספרות
'קבוצתאותהשלהממאירהההשפעה

הפרוזהועלהשירהעלממורמרים'

~

וי
~ 

1
5 
~ 

קמורהבמראהעצמידיוקן

:ז;נין~י ,~ךז;ני~~א~ינ;ה fif:ק~י
מוpנ:ינ~;~ן~ללףסה fסדאש,ז;נן הן;,~
ןס;ן:ק~לףמ~דהל;ת-Pס;~ה
נ;ת fיק;ך;ת~סד;ת,,זגף~נ,;תזה. T~דרייא ry;י~ה~ל

~ןם~~סדים~ןמ;ג ת~~~~ן~ןה,ק~ל.י ,ה~ר~
ה~פיםהפניםאתנף;מכתנ~תנףעה

• : T •: •: •: • T -T -• 

ר~ר:קמ;;ןה nך~~די~ה
מהזהףנ~מנףחה.שהםאלא
~סיי;םסס.ליטק; 9"פד~ז' :ר~;אאךי 91 ~ע·-vPןס~
 ;מ~~;יט ry~דףןvןם , ;מ~~ןי;~ן~תל~~ד

 •••מ~,רים r1 ;.וכ~,ים f7Pf ;ז~מףןה, r ה~ר~~
ז .f~זףד,זז;ניז ry~דם wן

לשניםא;ת;שחצהמחוט

 ;מ~~תס;יןר~~נ:י~ים,מגןל~הף~ק דס~~~
 ."ה~ך~~;ין~ה~הנכל~ת הן;,~;~~נףתיקןמ~~
פ; ry;,מןי;~ן ה~ך~~ןמףת;.וכק,פףת fry~ת ד~~~

fry סךן~סדמךמףת.ןכק,פףת,;ry מ~ך~ה.~ה
זד~ה,~ה~תדקף rז,;מןהז;אףןם
ךמףת; :הן~~ןא;סה~יק 9ryfדדו

 .ת;ל~~ 180ל fדית t ~מף~ל,תמנף~ה, ,ת~~!.~

הארוךהשירהתחלתאתרקלתתבחרמגזיןטייסניו·יורק *
שיצאהזההשירכותרתאתהנושאשיריםקונץמתוך ,מאד

 • 1975ויקינגבהוצאתלאור

ביטויהאתמוצאתהשירהשלהמחודשת
הקטנים,הדפוסבבתיהקטנים,העתבכתבי

ובטלוויזיהבאינטרנט ,> CD <בתקליטורים
בשעתושהואשמהטכנולוגיהאותהבכבלים.

דווקאלקרוא,להפסיקלאנשיםשגרמהבכך
תקשורתלאמצעיהשירהאתשהפכהזוהיא

שלפופולריזציהעושים MTVב·המוני.
מאפשרתהמחשבמו"לותהמדוברת.המלה
דפוסבתיעבורהספריםייצורהוזלתאת

שמותבעלי'קטנים'עתוכתביקטנים
 Hot-Ribs-1-800 ,כגון:פרובוקטיביים

, Big Bank Take Little Bank 
Rant • רקמחובריםהעתמכתביכמה

גיליוןכדירקשורדיםמהםכמהבסיכות,
פתאוםנמצאתהשירהאךשניים,אואחד

 :,j ===;:;:.=;::;===========================.--=-מקום.בכל
--r ~~-~שירח.אכןזהשכלחושביםכולםלאכמובן'
·-.'. ·· :. *אשכריג'ון ,> Jס nathan Gallassi <גלסייונתן

י  · · ~;::;: ;, ,i ~ ir ~ s ; ~~~ r: : "~~~ג~
-לנשיאעתהזהשנבחרמכובדת!)הוצאה

ששירהאומראמריקה,משוררישלהאקדמיה
המלהשל'קריאוקימעיןהיאמדוברת

המלחשלאלהמשורריםהכתובה'.
סתםאחדיםמבקריםעבורהםהמדוברת

'עבדבבחינתלגדולהשעלהחורז,אספסוף
האציליתהבטיחעםעמתמתואשרימלוך'כי
יכולה"אינניהכתובה.בצורתההשירהשל

בשםמקצועיותוחוסרפרימיטיביותלכנות
הלןהמבקרת,אומרת'שירח'",המכובד
חמלה"את .> Helen Vendler <ונדלו
שג [iשירית,שלמותעבורשומריםאנושירה
שירהלביןפזמוןביןמבחינהאנישירי.

העליונה".בדרגתה
 (בלוםוהארולדונדלוהלןהיושנה,במשך

Harold Bloom <, פרופסור
השירהשלהסףשומריייל'מאוניברסיטת

ונדלכמומשורריםהיוכן'לפניהממוסדת.
רנסוםקרוג'ון ,> Rendal Jarrel <ג'ארל

> m סhn Crowe Rans סJ < טייסואלן> 
Allen Tate < אולםשירה.מבקריגם

ובלוםונדלוקבעודורבמשךכמעט
ומילממסדיתקבלמישלהםבביקורות

בחוץ.יישאר

והיאלשירה,כנחאהבהרוחשתונדלו
ונטולבהירבסגנוןאודותיהעלכותבת
ג'ורישללקריירהסייעההיאאקדמי.ז'רגון
 <סמיתדייב ,> Jori Graham <גראהם

Dave Smith <, שלהחצר'ול'משוררת
 .> Rita Dove <דאבריטהאמריקה

עלחיוביתביקורתונדלוכתבה-1989ב
 (ברוק·ברוידולוסיבשםצעירהמשוררת

Lucie Brock-Broido <, בליוסיפרה~================ L= 

בחארוורד.משרהעבורהשהשיגהבושה

עדעל·כךאותהמבקריםמקנאיםמשוררים
ונבוןצעירמשוררבפניה.לאכיאםהיום,
עדייןומשורריםונדלו'הלןעםיתעמתלא

 Newב·ונדלושלביקורתעלמדברים
Y ork Review of Books ן-990מ, 

ספרואתובחנובדקומשורריםהאמריקאית.

אלחביןהשמות.רשימתבשלבלוםשל
תלמידוחיהחקאנוניתבנבואתוש'נמשחו'
 J.D .<מקלאטצ'י .'ד.'גלשעבר

Mclatchy <, הקרוישיריםקובץמחבר
 , The Rest of the Wayהדרך",'שארית
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 The Yale '<העתכתבעורךהואועתה
Review '<. טובשמשהואימתכלכינראה

והצפוףהקטןבעולםאחדלמשוררקורה
מקלאצ'י ,ן 991ב·האחרים.בומקנאיםהזה,

טובות,לביקורותזכתהשעבודתו ,-49הבן
בפרסיםוזכההשירהב~מסדזוטרחברהפך

לשירה.האמריקאיותהאקדמיותשתישל
מקלאצ'י'שלמחבריוששנייםציינורבים

הוועדחבריהיוהולנדר'וג'וןמרילג'יימס
הזמן.באותוהאקדמיותבשתיהמנהל

יחסית,קטנההתמורהשבומקצועבכלכמו

פראי''משהוששירה ,> Sapphire <סאפיר
>' Wild Thing '< אשה,אונסמדמה

פארק.בסנטראלריצהאימונישערכה
התוקף,שלהראותמנקודתמתוארהאונס
פוטנציאלי:ראפמשורר

ספיר

 :מתוך

פראימשחו

ל K~גףר~~עלת ת~ף-~~ י~~
 ..,א·;.~~~ר

7 ~ n י.~;י~;תr;n ת~
 .תך~ג!~ י~~,

b ת;ת~· ry7 .סיפףך~~, 
הזפהאתליא;כל;ת

:p מiJ i .ז ...ידק;ת~i ~בף,r ~~ר 
r י.ל~~~~ר~~ים iJ יק. 9~ל~

לאדי r א~~
 .ך;רשףםז;ךקת
א;תrולהר;גיכ;לההייתי
 r1א;iרלהר;ג;כ;להח~יתי

 T .~~-אה Tהשניםכל

 .ס~לף,~ים j;בכל
ישבתי

T -: • 

נכת;תישבתי
'מפגריםל~ל,~ם

~ל K7 ל~ף-~-~יא r . ;ד~
~ת Qב; iJ~ד QiJק~~ת~ת

 .מפגרים.·ילדיםעבףר
ד~~ל ל;~~~~די
ף. 9 ~ ט~~

n ךם;f ת;י;ן

q ע.י~:ים~לןךיםY, מףמ;ת

~סידי;ם
q רוז.:י

 ם:~ fiJ~תעף ?iד:
~לט~ל ב~~:~י ?Vף
f 'זtל;פ;'** f א;נ_רי;תT נ;:ןז;תזסב

 ***ינ;~·ם~·יד~רזזt~ילף ת;ל;,~

אליסאומרתהראפ",ממסורתבאה"ספיר
להולידעשוישראפחושבת"אניקוין'

כתוב".בחומרמדוברכימשוררים

השירההיאראפכיהטועניםמבקריםיש

בלוטיסקרכמו'ראפיסטים' •זמננושל
> Kurtis Blow < שורותבצמדיכותבים

ו'בעל > lce Cube <קרח''קובייתחרוזות.
גירסאותשרים > Scarface <הצלקת'

עולםגםכךלמשל'האקדמי'העולםכמו
אלהותככים.רכילותמלאהשירה

בזהזהשזוריםכהזהלעולםהמשתייכים
שלעתיםעדשלהם,המשותפיםבאינטרסים

עלביקורתלכתובמסרביםהםקרובות
ביקורתאיןכנה,ביקורת"איןעמיתיהם.

משורריםעל·ידישנכתבתזובעיקרהוגנת,
פרסזוכתסימפסון,לואיסאומרתצעירים",

שזה ,פרסטוקרייקולסב •-1964מוליצרפ
במאה > Dial Press <·לרומןמכרעתה

המוןובוקטןאגם"זהואומר:דולר'אלף
אךופרסום,אהבההתמורה?ומהבדקורות.

המשורריםמלבד Iואכןכסף".הרבהלא
התמורהבאוניברסיטאות,המשרותבעלי

שירעבורדולר 350-מזעריתהכספית
מקדמהדולר 500אולי Iלניו·יורקרטיפוסי
לא.זהאףולפעמיםספר'עבור
לחדורמצליחשלאלמשוררכן'פיעלואף

שהם"ברגענוראה.היאהתוצאהלממסד
אומרתנעלמת",שלהםהעבודהמתים,
לאנגליתומרצהמשוררת Iג'ונסוןג'ודית
ניו·יורקבאוניברסיטתהאשהולמדעי

איימיעללדוגמהמצביעההיאבאולבני.
סט.עדנהועל > Amy Lowell <ואלל

 Edna St.Vincent <מילייוינסנט
Millay <. אנו"איךאומרת:ג'ונסוןג'ודית
הגברייםבמושגיםמודרניזם?מגדירים

וממשיכה:לעצמה,משיבההיאשבו",
נכללתשלאקבוצהלכלהאורבת"הסכנה
היא,זמנהשלהכוחמוקדיברשתות
הבינוניותחותםאתתישאשלהםשהעבודה

ביטלויםשבבמשךואכן' ."אליותיוהטריוו
ריץ'אדריאןשלשירתהאתהמבקרים

> Adrienne Rich < .'המוניטיןכ'פוליטית
 > Amy Clampitt <קלמפיטאיימישל

 > Marianne Moore <מוראןמריושל

שכתבוכנשיםאותןראוכידווקאפרחו'

 •נשיקולבהשאיןשירה
משורריאינם'נמכרים'משורריםדווקא

ביותרהנמכרותהמשוררותאחת •ממסד

 Maya <אנג'לומאיההיאבאמריקה
Angelou <. פוליטקתה> Katha 

Politt < ביןקשרכלשאיןטוענת
אותם,מקדמים 'שה'גרנטוקרטיםהמשוררים

הקוראעל·ידישנקראיםהמשורריםלבין
לדבריה,מצטמצם",הקוראים"קהלהמצוי.

זהאקדמאים.היותרהמשורריםעבוררק

"למשורריםבלום!הארולדכמומישהומשגע
למשורריםלומר.משהובאמתישהאלה
אמיתיים".ממשיכיםיהיוהאלה
בשנתייםבשער.עומדיםההמוניםואכן'

שלקבוצה'הבלתי·נסבלים',האחרונות
שעבודתםמנהאטןמדאונטאוןמשוררים

בפתחהפגינוה'ניו·יורקר'על·ידינדחתה
כתב·העת.משרדי

ברחובעומדיםהםכאשרהאחרון'בדצמבר

הקבוצההרימהמערב,ושנייםארבעים

צמרכובעחבושמזוקןמשוררבהנהגת

 ; Spaח ow <ספירועצמואתהמכנהמנומר
שאמרה:כרזה ).א.מ-'אנקורבעברית

ביןהחלולהפיהוק-ניו·יורקר"משוררי
המשמעויות".

השירהעורכתקיבלהמכןלאחרימיםכמה
 Alice <ויןקואליס ,הניו·יורקרשל

Quinn < אני •ספירושלמשיריואחד"
אליסאמרהספירו",שלמשיריומתרשמת

הביט'.ל'מסורתאותוהמשייכתוין'קו
עלגםקוויךאליסממליצהאלהבימים

בשםאפרו-אמריקאיתמשוררתשלעבודתה

 ג~~מרוריךוו.ס.

~ . -
~ 

. 

' 

לקולולהתעורר
הגשםשל

חלותיי;םשלכלילה
 . :לום q ~;ךך~י i 'ו~~

jJ ךמ;~י
לפתעשמעתיבכאשר

~די ••~א t5 •לאזקן i" Tזז~~
~ד~דףתם wנ; י~~ר~הזה"ר t5 יי-r.ר~~

בכשפפלשמיאת
~חףץ ז~~~ Tת i~ןךג~ל

לםל;ן~tיםת~ך'יףק
 ם~~~
י;ן~ י~;י~
פעמיםבכזפה

ליןkאה;א
ליןןןאאףלי
שהתע;ררתילפני

~~-~.r-סןד ~י~rp ה;ךיל
~;:תריק

;ה f iJ~א;סה~תףם ryזp;י
 ,ך;" iJם iJ ~ rו

משביבי

ה'יחידהצליל
 •-ד • :-

30 
 188-187גויון



גיבוריםסיפוריחומריות,אודותשלחדשות
במלחמה.וגבריםרומנטיקהאודותעל

אנשיהשקפתם,אתלהדגישכדיכאילו
לשוןבנוסחכותביםגםהדאפביקורת
ג'וניודבייקרא.יוסטוןהרחוב.

> . Houston A. Baker Jr <, פרופסור
כותבפנסילווניה,באוניברסיטתלאנגלית
ואקדמיה"ראפהשחורים,"חקרבספרו

> Black Studies, Rap and 
Academy < שלהמבריקההיכולתעל

דימוייםסמלים,לבנותאפרו·אמריקאים
ומטאפורות.

נלדדו •מחרתקניהופךהיוםשנדחהמה
בהקדמה ,> Donald Hall <חול

האמריקאיתהשירה'מ'יטבשלולאנתולוגיה
9 The Best American> "1 9 s 

1989 Poetry <, :היה-1920"בכותב
 > Thomas Hardy <דיהארתומאס
'המסתנן';היהאליוטוט.ס.הקאנון'

 Time <מגאזין'סייםכינה-1922ב
Magazine < שלהשממה''ארץאת>

יותר'מאוחרשנהשלושיםבדיחה.אליוט>
 .'מגאזיןסייםשלבשערהיהאליוטט.ס.
 Edmond <וילסוןארמונוהכריז 192sב·

Wilson <, כי ,במיוחדחכםלאמבקר

בדמורליזציהמצויההאמריקאיתהשירה
מורמריאןשלהתקופהחיתהזווחולשה.

) Marianne Moore (, קרלוסויליאם
 ,> William Carlos Willam <ויליאמס
סטיבנסוולאסושלפרוסטרובוט

> Wallace Stevens (. נחשב-1950ב
בתרבותחוקלפורץיהודי'גינזבורג,אלן

פרוטסטנטים.גבריםחלשועליהשירה
באוניברסיטה.קביעותלגינזבורגישעכשיו

לאוניברסיטתיומניואתמכרעתהזה
ויותריותרכיום, •דולרבמיליוןסטנפורד

אמריקהויוצאיאסיאניםשחורים,נשים,

הגדולים.השירהבפרסיזוכיםהלטינית
גחבמילריץ'אדריאןזכתהשעברה,בשנה
 MacArthur <מק·ארתורקרןמטעם

Foundation Fellowship <. ישכיום
המשורריםשלהאקדמיהעללחץגם

בוועדכחברהבמשוררתלבחורהאמריקאים
כרגעישמריל,ג'יימסשלמותועםהמנהל.

אחתהמנהל.בוועדפנוייםמקומותשני
קרובותלעיתיםהוזכרששמההמועמדות

שראשר·הופההיפמשוררריץ;אדריאןהיא

 , Nuyorican Poets Cafeב·שיריואת
שנייםמוציא ,> Paul Beatty <כיסיפאול

המכובדת.פנגוויןבהוצאתמספריו

אספקהשישאומרתונולדהלןהמבקרת
אתהרוכשותחדשותקבוצותשלקבועה
שירהלכתיבתהנדרשתההשכלהרמת

בתחייתהכוונהלמה"אךמושלמת,
"ארה"בממה?תחיהשואלת.היאהשירה",

בקרבביותרהטובההשירהיצרניתהיא

פרוץמימיאנגלית,הדוברותהארצות
השביח.העולםמלחמתלאחרהמודרניזם

מאזחיתההאמריקאיתבשירהההכרה

חיתהלאמעולםכלל-עולמית.ומתמיד
 ."האמריקאיתהשירהשל'נפילה'

המבקריםלאונדלו'מזהירהכן'פיעלואף
דווקאאלאהשירהקאנוןאתקובעים

הרעששנשכחולאחררבזמןהמשוררים.
שלויחידהאחתביקורתזוכרמיוההמולה,

f בנס.סטיולאסושלאו;יידון'ל
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~
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~ 
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** 

מניו·יורק,רומניםסופרתהיאסמיתדיניםיה

במשוררים.ומתעניינתעיתונאית,

אוניברסיטתבסביבתבהארלם,אפולומועדון

השחורים.שלחוליליקרנגיהנחשבקולומביה,

מפורסמת.ראפלהקת ***

מגזין"טיימסח·ה"ניו·יורקותמך

משלחם""משורר
ויןמרו .ס.וועל

טיימסהיניו·יורקשלגיליוןאותובהךשמ
כתבתיש , 1995בפברואר-19המןמאגזין'

 •ויןמרו .ס.וועלדיוקן

שלמקומואתלרשתכנראהעומדמרווין
בןכיוםהואעתה.זהשנפטרמרילגייימס

 > Tanning <טנינגבפרסעתהזהזכה , 67

שנים 18מזהוגרדולר!),אלף<מאההיוקרתי
עוסקיםמרוויןשלשירתותכניבהרואי.
בהרסובעיקרובהרס,בארנוןבעיקר

ושיריו ,מקצועימשוררהואהסביבתי.

ששירהאומרעצמוהוא •מאודמוסקיליים
פאונו:עזראאתומצטטהקשבה,עלבנויה
אחדקוטבלהוישפיסי'משהוהיא"שירה
שירהכתיבתבמוסיקה,אחדוקוטבבהיגיון

נכונהלאאחתמלהאםבדיחה.לסיפורדומה
הבדיחה",כלאתקילקלתהבדיחה,בסוף

שיהמקוםכלאךלמקום,ממקוםנדדבנעוריו
דרכובתחילתכמשורר.לקידומועזרבו,

גדייכםרובוטשללבנומורהיששמ
> Robert Graves < אצלמאיורקה.באי

 D i dס <מילרוידידואתפגשגדייכם

Milroy < שנים,בחמש·עשרהממנוהמבוגרת
אתעזבהואספרותיות.שאיפותבעלתבריטית
חשוביכלאתבפניושהציגהדידו'אתונשאאשתו

תרגוםעבודתלוומצאההבריטיתהספרות
סופרתעםוחימדידונפרד '-68בבבי.בי.סי.

פגש-1975בשנה. 20ב·ממנוצעירהאנגליה
 Dana <גאונהדנההאי,בתמשוררתבהרואי

Naone <, היההשנייםביןהמשותףאתה.וחי
אתהפגישהבודהיזםבבודהיזם.שגילוהעניין
 N aropa <גרופהומכוןגינזבורגאלןעםמרוריך

Inst1tute < ביןהמפגשארה"ב, ,רדוקולובמדינת
שהפכהבמריבההסתייםהמשורריםנשי

הפךבגרופה'השירה'מלחמותהמושגלמיתולוגיה.
האמריקאית,בשירהאסכולותשתיהמאפייןלמושג

לעומתגינזבורג,אלןשלוההצהרתיתהנלהבתוז
 •יןמררושלוהפורמליסטיתהמאופקתשירתו

בפעםנשויבהרואי'מרוריךעדייןמתגוררכיום

ספרילעורכתבודהיסטיים,נישואיםהחמישית,
 .> Paula Schwartz <שוורץפאולהבשםילדים

מ.א.מרוריךרו.ס.
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ביותרהיפיםהמשוררים

 ) Galway Kinnel (קיבלגלווי
מרוויןוו.ס.

סטרנומאקד

ססרנד

קוניץ

המשורריםשלבאקדמיההמנהלהוועדחברי
האמריקאים

אשכריג'ון

 ) Anthony Hecht (הבטאנתוני
 ) Daniel Hoffman (הופמןדניאל

הולנדרג'ון
 Richard) (Howardהווארדריצ'ארד
 ) Stanley Kunitz (קוניץסטנלי

ויןמרו .ס.וו

 ) Mona Van Duyn (זויןואןמונה
 ) David Wagoner (וגוברדוד

וילכודריצ'ארד

ביותרהיפותהמשוררות

 ) Carolyn Forch'e (פורשהקרולין
 ) Louise Gluck (גלוקלואיס
גראהםגיורי

 ) Gjertrude Schnackenberg (שנקנברגגרטרוד
שנרבקג

ביותרהחשוביםהעורכים

מפרסם ,) (Knopfקנופףבהוצאתשירהעורך ,) aHח y Ford (פורזהרי
ואתלויןפיליפאתגםהמשוררים:אקדמייתשלהמנהלהוועדחבריאתבעיקר
סטרנו.מארק

הדל

ולספרותלאמנותבאקדמיההמנהלהוועדחברי
המנהל)שבוועדהמשוררים(רק

 ) A.R. Ammons (אמונםא.ר.
אשכריג'ון

 ) Gwendolyn Brooks (בורקסגוונדולין
גינזברגאלן

 ) Donald Hall (הולזובלו
הבטאנתוני

הולנדרג'ון
הווארדריצ'ארד

 ) Donald Justice (ג'אסטיסזובל,·
קוניץסטנלי

מרווין .ס.וו

 ) Czeslaw Milosz (מילושצ'סלאב
ריץ'אדריאן

 ) W.D. Snodgrass (סנודגרסוו.ו.
 ) Gary Snyder (סניידרגארי
 ) Mark Strand (סטרנומארק
זויןואןמונה

וילכודריצ'ארד

 , Giroux &·בראשיעורךגלאסי,ג'ונתן
ar חaStraus, F נשיאלהיותעומד

משוררהאמריקאים.המשורריםאקדמיית

גדולישיריאתמפרסםהוא Iבעצמו
הינישיימוסכמוהניאו·קולוניאליסטים

) Seamus Heany (: פרסבעליושני
 ) Derek Walcott (וולקוטזרקאתנובל,
 .) Joseph Brodsky (ברודסקייוסףואת

גאלסי

שלהשירהעורכת Iויןקואלים
 '.יו·יורקרה.ז

בשבוע.שיריםחבילות 900בערךמקבלת

רקמפרסמתשהיאעל·כךאותהמבקרים
נשיםיותרמפרסמתאךממוסדים,משוררים

 1בתפקידקודמהמאשרחדשיםוקולות

 .) Howard Moss (מרסהווארד
קווין

רשתיורש ,) Yale Review (רביויהייילעורךמשורר,מקלאטצ'י,ג.יד.י
ש"ירההאנתולוגיהעורךייל.שלהעתכתבכוחו:מקורמקלאטצ'י,עיתוני

ביקורת.הרבהכותב '.'עכשוויתאמריקאית

 .) Ecco Press (אקובהוצאתעורך ) Daniel Halpern (הלפריןדניאל

ביותרהחשוביםהשירהפרסי

בלבד),המלצותעל·פיניתניםהפרסיםמרביתכילפנות,לטרוחצורךאיןאךלהתעשר,משורריכול(איך

זרקפז,אוקטביו ,ברודסקייוסףמילוש,ציסלבואילך: 1980משנתבפרסשזכומשוררים ,)ן 993ב·שניתןהסכוםזהמשתנה.<הסכום $ 875,000נובל:פרס
ולקרט.
ג'וןהיהבושזכההיחידהאמריקאי • s 1so,oooגדול:פרסאך ,כל·כךמוכרשאינו)פרס Antonio Feltrinelli (פלטרינליאנטוניועל·שםהבינלאומיהפרס

אשכרי.

האמריקאים.המשורריםאקדמייתעל·ידי$,מנוהל 100,000על·סךטנינגפרס
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המלכים''ממליכי

 ) L yn Chase (צ'ייסלין
המשורריםאקדמייתשללשעברנשיאה

למעןרביםכספיםמגייסתהאמריקאים.
במועדוןערבארוחותעורכתהשירה.

משוררים.עבורהקולרבי

האוורדריצ'ארד

 ,רוויופ'אריסשלהשירהעורך
) Paris Revuew (. שיריםמפרסם

בעל·יורקר',ה.זיו ,,,·לעשנדחו

מתרגםביקורת.שכותבמשוםהשפעה

עללספרהקדמהלצרפתיתכרגע
תורמתטנינג,דורותיאהשלהאמנות
גדולה.

הולנדרג'ון

ייל.באוניברסיטתפרופסור ,משורר
שירה,ביקורתהרבהכוחו:מקור

הסףשומרייל.באוניברסיטתומשרה
הביקורתאתכתבהאקדמיה.של

של )' Howl '('יללה'עלהמפורסמת
השירכינאמרשבהגינזבורג,אלן

שינהלאעדייןהתרבות.קץאתמסמל
דעתו.את

ונדלוהלן

יושבתמבקרת. ,בהרווארדפרופסור

היאשם ,פוליצרפרסשלהמנהלבוועד
השופטים.החלטותאתלבטליכולה
אתמטפחת

המשוררים

אוהבת,שהיא

ברוקלוסיכמו
וגיוריברדידו

אומרגראהם.

אחד:משורר

אוהבת"היא

כאשררקאותך

מת".אתה

ונלדו

בלוםהארולד

רבכוחבעלהמערבי:ה'קאנוןסופר
באוניברסיטתפרופסורהואכי ,מאוד

אתאוהבניו·יורק.ובאוניברסיטתייל
אתאוהבאינו ,לויןפיליפהמשורר

הואאשכריג'וןכיחושבאולרם.שרון
סטיבנס.ושלאמרסוןשלהיורש

 ) (Marjorie Perloffפרלוףמרג'ורי
באוניברסיטתומרצהמבקרת

משורריאתמטפחתפרלוףסטאנפור.ד
אתכמשורראוהבת •האוונגארד

 John (קייג'ג'וןהקומפוזיטור
Cage ( הכותביםהמשורריםואת
נסיונית.בלשון

וזרמיםעיקריותקבוצות

הפורמליסטים
קרובותלעתים(כותבים
אתומעדיפיםובחרוזבמשקל
המסורתיות)השירהצורות

הבטאנתוני

הולנדרג'ון
מקלאצטיי '.ד'.ג

וילכודריצ'ארד

הניאו-קולוניאליסטים
לאדה"ב,מחוץהבאים(משודדים

בשידתם>אנרגיההרבה

ברודסקייוסף

הינישיימוס

מילושצ'סלב
ולקרטזרק

האדמהאמהות

~
•::f?;:.-,· ,~. l, \ 

 .. '--ני '
-~ 

~ 
 n:ס

וקלוסו
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סטרנומארק
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) Joseph Epstein ( 
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ריצ'מןרובוט

) Robert Richman ( 
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ובחרוז.במשקל
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ויליאםשל"נרקיסים"מתוךהשורהאת *
יהושעשלבתרגומוהבאתיוורדסוורת

וורדסוורתספיר pשמשיריכוכב,

 • 1969אופירהוצאתוטניסון,
הייאוש.גבעתאוהתקווההר **

ילידת 1979-1911בישופאליזבת
אמהואילובינקותהמתאביהמסציוססס.

גדלהחמש.בתבהיותהבסנסוריוםאושפזה
ובנובהאינגלנדבניוקרוביםבבתי

שם •קולג'וואסרבוגרתסקוסיה.
משירתה.והושפעהמורלמריאןהתוודעה
ביו-יורק,באוניברסיטאותשירהלימדה

בקי·ווסס·פלורידהחיהועו.דוושינגטון
פרסים,זוכתבברזיל.שנה-16כוגם

קצריםסיפוריםגםכתבההפוליצר.ביניהם
ברזילאית.שירהותרגמה

אליזבתשלשירתהלבהםומסעותגלות
בדומהומוזרים.זריםהנופיםבישופ.

והאניהרגשמור,מריאןשללשירתה
בוסיםוכןמרוסנים,נשלטים,האישי
מכלהדמיוני.עםהעובדתיאתלשלב
התיאורייםשהפרסים ,ממורבשונהמקום,

האפקטיםבמציאות,מושרשיםשלה
מדויקיםבישופאליזבתשלהוויזואליים

וסוריאליססייםריאליסםייםוסוגסטיביים,
כאחת.
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בסופחשנכתבמכתב

ינוארבחורשצפונית-מזרחית

שנייום

~קירי'
 'רס~~א~ן fי;ך,ןג, fי;ךך

:Z מק~נ;ת~~יחםלw נרים.ל~~
ךי;ז,ןר'ז;ה"זה~ןקף 9;יח~ןה;~~ר'ים ח~-י~;פ
"זהד~י"זהקבףרים

 .םי~~ ?i~~ךר;~ים
ןח~ל;~ן?~רי~ה י~·~ Z:~זף 'ר~

דרר·~~ב, םי~~מ~~מ~נרים
 ...~מך~רים
~~קרים.~יזמ";םט;ב!

 . . ,ק~ר~י~נף w , י~;ל[/
זרית Tס~ד ;זף~ p: ן~~ fסשףך

~זידבןג fר
w1 זי.דבקט~
ii .~~ת w ן~הf מת;ךw :ירים,~יןןג~

בףןה. ry ~א;ק;ת f ~~ין ,ת; nרי~ין
מדברתאני:פאשר

א;נרי. ~-ז i ז-~ ~~' r ;·ל-,ק

שלישייום

 .ק,ר fיח~~אנר
 .י~ wי;םזףלתי;ם~ין
פניםלהעמידסבירלכא;רההיה

מ";ם ת~-ל~םליף~כ;לה. ·י~~~ . . . . 
גובים.:פזףג

האמתל;מר-את'
המזהתrו i 'א''ה;מיםלכל

 .ש~~ל i •/[דרףסא~י;ן T~¼דים
ילדה,הייתי;לה, nהייתילף

מ~ןק.~ןת Z: ~;:ג- fלפף~ ת[/ T ~~~~ך~ןת
שזה:פפי

: ....... ' 
א;ך;סם.ל Z:ק.ר fלא;דך~ים~תלס,טףןאי p:לא

 .,וד~~ידס~סדח~ף ,ם;ק~ ל~~
f ~~למ~רידיכ;ןה, יf זה.ע~~ן"

שנייום

שתףיה:להי;תנעיםיהיה
 Tףבידיני'בלש; •~'פרת::פ

 '-:ז . : . . .....

הגבףל;תעלמותרת

~~ i מ~'יןזii .ע,ןץ
:פל;טש:פ;רה

;שבת, nאנישעליוהמנחזהף
 •: '', •-: T Tחף~ים,ק,מת-'

 ,ה~[/לאןןןהלא
רגל.א;ראשבלא

ןש;~ה,ר;ב Z ~ f:ד lןח~זה:·תו:;ה fי;ת ryל
ר;ב. Rf"זה~ת ה~~~ י~~

שנייום

~נרמ;ל,דק
!l הרףסמ:פ"םמגזלעלגברים,דים-ף~מ;נה

 T ,ף;- nמ ן~•~~לין ם~~~~ Tק J/~ך f~~עף

בחבטה.מ'ידננעלףלבב;תיהם
6 ~ f ילה'לאןה~;iזT א;סם.ןסק~א

 •בש;נרשים nל;הםה";ם
 T- ~ם:י~~ק ' ,jק;ל;

 ?א;מריםאתםמה
הנוראה,ה:פאבעדיתמזכה,מצלילהףלת Tז

וןה~.: niciש;ן iרמים T9ד ?iרמ ' riמ~ן~ל;
שלכם?המט:פ"לעםמה

 ''. T '',-לבבי?הףאהאם'

-• : T • 
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שנייום

נכעת.ששיי;םננכרודאי

"i. מ~יi ןהf '~י~י. T " 

ק;~~ים~י.ןם:ו;נים
ם,לג~ת;ןןןה f ת~~ i'fןל;~ר

הופלה.שלמאפשר'י;תיהלהתעלםזה
- • T ',' T '',ה: i,י~ן ת~~ P--ri ;'דק

ה~ל~ב,ננמ;שלוהףא

f ם~~, י~-~ל·ר~ע 
 •~ל ; p::ד;~ב;ןת
פעםמישה~

ט. Kf ~ל~מדן~יל י~~
םחךף.~לל.וים fנ;סךים~ים .fס fם~;הז;
ןשף~ק;ם.ה;ן:;נים~י.ןםסם

שנייום

~קירי

ו;נדס~יף?~י~ן .
מתחזה.הףאהןףר

 tסביהףאעשה Tלמ

 ה~~ש;;ק nד~דף iה~א-
; r ~רףט;סיו,ר;רף~לאם~יק;זקי~י ;מ~• 

מ;עד;תרגליו
ריסי·עינים.שלנסלים
 ·- .. ..ם~~ים ל~~
 ,ת; r,ry ~~ת~ויםהףא
םש;~ן'~ת ה~~ ~ןv;מ;א;סrור .f ן.~

ן. f :ךט p:9.ןמ;ג
~ f. י.~בףהףאת~

:p י~f ידף.~סה~
 •~בףדן fו;נ~ p:לי~ד wהףא~ד

-ניוטוןילידת , 1974 • 1928-סקסטוןאן
נשית-ראיהמזוויתכתיבהמסצ'וסטס.

אוהביתיתבסצינהעניינהמזדהה.סובייקטיבית,

חוףבעיקר-בטבעגםוהאנושיתבחברההמשברית

 .•ומייןמסצ'וסטס
 •-1974בלחייהקץשמהסקסטוןאן

מורמריאן
יעקבימאנגלית:צביקח

~

 ls ~וו
~ 

האישאשרי

-ישבלאלציםנמ;שבאשר
~רג: K ~~_זןןל, ..ו;ניץ, i ~ f נ·~~ר f ~·ס~יש
להפרזה",נט'יה"נעלשאינ;
 ."ע~ז:ו~ד :י}:~ rידף·~·~וסע,י, i~ס Q ,,-;-ני~ ר~~

וישנםנני·ננלאיםה'י;צריםישנםג'א;רג'יא;נה! ;ה<
:ס~ןל.ט rjry '~ז ת;'ר.~ל ":';כ ם~~~ ;-ב:בם' i "דדו.ננ,~~ים ~~מ

הףא,להי;תאמףרהיהלאג';רג'יא;נהשל;רטרט sהא;ט;-אםנכי
 : •דע~ם iה;הגא';ניםאשר~זמי;נ;.אתש;בה Tהיהלא

TT :• :• • : • -: •• -: • -: • 

 ).י ~~סן JJ ן~~~דלית~ין~י
הלמידנףת"נ·"מבצר-ס;בלנףת"פףלמףס,"פ~ףל'

-היטב.תנף iאלחזפשהעשףיהמצ~דהלב~ישהזה
ש;~ל-ל~ה" ry~ם f ן~נ~~:~ת i T JJ,קל"ר f ~ס~יש ;ר~•~

השאלה?אתיפת;ךזה"האםצעמ;:את
ןל?" p:םלךצ;ן םי~~~ןה,מ~ם~ת'\,ןהז~ה iר ;~~~-מ; p:ם~ם~_ןה

-יזק'יים 7פ;יצףךים,ם i ~ ם;"~ס 9י 7יף ת;ב,ק}:~ם;~ים •~ב;י
הזפףסריהחףשהטבעתנכדיעדלצעמינהתמננרףתח'יים

 f 'T----:-:יי- •:ז- :-:•: •-

לגמרי'הפר;פ;רצ'י;תאתמאכדים
 ."ם~,~ל·~ךי i~ןק,חף f"~דדיםןר' ry ~~ל~כ;~ית ן;;,ר~ס;-;רים
 ם:~ז~י w~מרי~לף p: ,ל;ך·ף~ד l!קים i ~~ף~ף·ך;לד l!~ים i ~~;~ןס~ים,ס;~ךים

- י~ן.~~-ין .J ~ f:ן' fכ~~"ףף J:סםסם f 'ן~ד·י~,;ין

 .ש}! ד;~ p:א~י~ד~ס~,פףן
:כש;~ררי r ~לל", p::כ;~חףםוףר,הם~דט~ם n ~~~רים f "ל:ידי l!~דלם

-~~קיךהף~ן ryם, f ן:ד}:;;ךת;~ן
~ f ז:יר 1 ~לאר. ~ r רי, ~ f ל~~זל;םר;ךף~ינ;ר ~ ry יר. 

~ r ס~ישריf ;ר~זה~ין~מף.ןת~
-~ר~ים";יסם~י p:":כדדריםו;נן~ב f;ילא~ח~רשףי f-סנףת fךכף
ו;נלק,ר;ס:~ר~זה, 9נ;יבףן~.ןיו:ך~הלא~;יר
 .ם~ן~ןו;נ~ךלל l!ם~ד~ןת;~לף~הה tח;;ךזפף~ךתינ; .f~;יר

בציטוטים.אופייניאקרובטישימושמורמריאןמדגימהזהבשיר *

מגזינים,ספרים,לה·פונטיין,משלידשה, nהברית·ההתנ"ך,מןהחלומגוונים,שוניםהציטוטיםמקורות
 .) 1956בשנתנדפס(השירהתקופהשלועיתונים

כרךשבסוףברשימה ,מורמריאןאצלהמפורטיםהמקום,מראישללאתכאןלאזכרלנכוןמצאתילא
 Macmillan Publishingשל Penguun Poetsבסירות-1952בשהופיעשיריה

המוקדמיםשיריהעסקים.מינהללימודיבוגרתמיסודי. ,לואיססט.ילידת , 1972-1887-מורמריאן
ביניהםרבים,שירהפרסיזוכתלעיסוק.הכתיבהאתהפכהמורומריאןרבה,לבתשומתעוררו-1915מ

פשוט,רעיוןלרובעומדבמרכז,דון.ג'וןשלהמטאפיסיתלשירתוהושוותהשירתהפוליצר.פרס
מטאפורות.באמצעותומתרחבהפורץ

חדשה.בדרךהשירה,שלקיימיםומבניםבצורותמשתמשתמורחמורה.מגובשת,"שרירית",הלשון
בחיבה.בחייםמביטהלדבריה,השירה,-סאטיריתהיאאםגם-הומאניתשירתה
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וזו

____ , 
חלרשטייזקתרין

בנישללברית

פלועוררמאנגלית:
בנישללברית

וצבישלוםמאנגלית:
שלם,הייתאדם,נ;לןנףאלף
 " T Tנברא. Tנןפ;ל lאדםני

מ~ד~ן~ןה i!•לא~ןם •ל, T ;Tן~ופ
 , IJןלףקףן iמ,עףט, וr;~~תלדנ;ת
ן~ך~ןממףן;תזה p:ס~;ר

iJ ה;~~;ד~י י~~ ,ה;~~ך~ק 
דןק Q ?י~עריז iל רע~,,~

jJ ופוv, לסע;ןל~תיטQ מלמב.~פףלת~ין·
ס~ן~ה,~ד~י~םס~נ;יהלאן~ןם

t יצףךיסא;ן;תא;ת;ל~ןה,iJ ,ןמ;ת,זקףקיםvל
זל;ףה jJן~תא;ת;ן~ל.ףדסה f~י~ם

אדםשלהרעהנגיסת; ,וכד .תו:~ש~
 T T •:,הן. Tס~ים iר iע;ר' Tןף ה;י~~

 .בעינימשלםהייתבני.
ןף f ם~~ iJ-~יצףיT i ~~ד;ה iה iז#

-ןף wים <vסס.ד תו:,~"ףם 9~ת 1Jצור
 ,~לו:נכזס~סףרי;;הל rיר; v>:pזדריןגי~ rממ~~סה

עליםזמורתכשחטפה!!ונה jJרי~ת ?i~מר
 • T- : :םי:., i~ל~ז i:pד~ים l ם~~~

f ל.ם:p ז~-~בףךי ף~~,~יpף, V! א;נ:וף~~דה-
f ף~י~,ן~דא;ת ה;~ל.מףנ;וף . . . 
~ f ס~ןם~ק,מל~ן~ןןם

 .~דרית;~א ףי~~,
:l דf אןגז;ת~ג.ייו~, :p ;צ;~הזדה,מif ה

סגםמ;ךים~ל.י~דט i~ד iJ~דם ק;~,
~;רים. iJן ;ג~ ,~~לי ת;!!~ך~יב 9

 ,מבק.רק j;~ב~נ;ו~י~ים;ןל.יסם,
ם f ,ל 1Jן iJ ~ 1Jססריםך~ז~ל ה;~~רא~

האבעלשנכפתההשבףעהאת ה~~~ז_)לו~ים
 T -T T 1 1 •~נ:ויר: i lל~ג~םד~סת; iJו:יז:יז

f גיו~סה,ן;ןה. ,ת~~ג-זד~ם~, 
i םנו~ףרףד~Q יז~

~יף. .. IJ~תנ;וחיל iJן ,ק;ת~ iJרף f~די 1J;ס;ת nס

הרךאתהמוסריםואשהגבר-(יידיש>קווטערין ,קווטער *

המילהבריתבטקסלסנדקהנולד

שלםהייתאדם,נ;לןנףאלף
אדםשל • iואטמהףל; Tנבראאדם-ני
 T • 1 •: TTעמדה'נ~ד Tלא

לד.רנש,~שףר ,~ז riJ riiif:PTת iלדנ
 . . .גן~ח~ד;שריסגי
האמףנהלי,;מ!!דה
 P1ד Q ?~דר 1Jן~לרJ?ו~רף~~ןrו ...וא~ר;ז ,Wזל

הפיפ!!;ת.חרבמףלאלנ!!לדשאחז

ס~ן~ה, א~~ ,ם~ה~~ה-~לן~ןם
t יצףךיסבכל~ת~חו;ןל~ןנףו,

ת nש;כנע;דrונשם,
--;ללה;ך;תכליל

י;ת <vג~ד~יףת. iJ ת~; n~תל; f 'ה i1J;ל
 .אדםשלסרבנףת;
זה,ותמיםורד Tע;רלף:• הב;~~

למלף~ין Tןם f ~ליגר~ינכ T~גי•
f :p ~ז~ס 9הףp~ת iJ ~~ןלף םv

-לרהירחינףשעהשלס;פם~תצ;~ק
• T •: T 1 • •• :-T •• 

י;נהשירתכמ;הנף;בעניתזעק.תף

 T ה;;;ק,רי~ת ;מ~~ל~י:נכז iJ l ז~;~

העלהאתשאהננ
~ ;j ~~ה םi אלחים.שלנעיב;יז~ס;.פיי-ם

-י;~ן~ף~זpף .:: :לי ה~~, ;מ~~,ןם
 .~י~ףvן~ן~ןא;תדק~יא,ל.מףנ;וף
 .האו"םבנילחברתמשלם
~~ i גיםl ~ף~~~-ת ~ T .דד;נ;ים
:l דf מתנ;ננתשרה, ;מ~ ,בכאןע;~ןת~גי ,ו

f:P ם"ס~דס~~ק.,~ i מםמלים"i ךים. : ... ... 
ואנשים.ילדי ,נעלידמ!!;תס~יב~ת:ור~ל
 • ז:---נ~ןקא;ר1ר 1J~ד i םי;ן~~~זלל~ם

סי~זסרים,ל fלים IJ:PiJ ~ lJסר~זיםל~דאת~~נ;נ;ים
f סןשןז~זורזה~ל~ים~.~ f בףi ,הf סi כ~נ;ו~ה· IJ ~ב~ס, 
? iJ גיק~~~ iJ סלד;יד~סתוi .נ:ויד

בני,ואנףה,לבד.עומדתשרהשם
 • i~י Qס~ם:•~דרית ף~;ב~ T~בדד

~ים IJiJלדק,את,,נ;וסה
דםז;בעד

-T 

ךף. t ~~ת;ם~ת

E ~מורה,ל:י:יאה~רשלטייזתבn שירהובסבצים.עתבכתבימתפרסמיםשיריהבפילדלפיה.פנסילווניה,באוניברסיטתיידישתרבותוקרת
 1לדבר.מיכאלבעריכת ," T/KKUN "היהודי·אמריקאיהעתבכתבאורראהרבים,הדים,שזכהבניתשבר
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 =י-•ו 1a11111ו
kathryn Hellerstein 

 ~ ~ ~ו
בנישללבריתו
חזן·רוקםגליתמאנגלית:

 ,ם.ל~נ;לדס~יס ,סראש;ן~ןםנ;לןזי ~ל~
 •מה~לנבראאדםני

נ!דעמדהלאאדםשל' T ;Tואזפ
דל~זנ,~ש~ר T ',ן~~ iJ וp ~~;r:ל~נ;ת'
לע;להריחניכשההעבר
 T : •,'אמ,ףנה ,~ל ;:~מ

דןק Qללקו~א~ר* Tו,ק,וא~ךין~ל
הפיפ~;ת.להבנפנינ"לדז nהא;

האדמה,אלא"אם-לא''היתהלאד'ם
המש;ת,נבראיהרנט~ליאתבפג~,יגה iשה
~~ ii סה~ T א;ת •,~לf ' ך~תci י,ה.. ,~;" 

~ןםל fצ~~ה qםת; 9ד~י ,~ןל r ת~~~
זי~ים, iJ iך{דסע;ד~תןף~~ידה

בעינימשלםהייתבני.
~ i ת~~ר,ע~ ·~-~~;ר~ה iJ ~~ם f ןף

ה t ,ע~ iJ~רמי ת}! f י:Jל ?V ם~~~ Q~תצ;~ק
;ןג,ל~~ה p: ,ה;;יל fת; tר P:_זע,~נ;וף

:P ס~~תiJ ~;;הז!!~; ה ~ i ף;iJ לדל.ב~
ים. ryס~ל~ין p:ס;ףס~ין~י י;~ ל}!~
-נ;ן~נ;וף , ף~~-לי~ז,ה;מ~ד
חי;נ;וףד~יי~ן Qהיאל.מ~נ;וף f~דל

~ f קהלתןם~iJ דרים~
j דריסם.~~יף~תזפ;גים~

 ה~י~~דה, t:P ,ד~יו l!~אןע;~ןת~גי
~קיף iJמ;ךים q ת;סי~;~ןה ifס~דם P ד~~
~דרים. iJן;גי ,;ע,לי ת;~~ך~ת

נ~ד iJק j;;ב םי,ק~~~ 7PiJם ry~דל.י
~ם ,ססרל rfנןזנל piJ:לר~ז~נ;ו~ר~ים

ה iב~ fiJ~ת,יtיק.ןס~ל
f ~ q9 ס~ב~ן;כוב~ה

 ~א;ב~ fל~גיםד~סת; iJ ?א;סrון~~פ;ד
 ,ילדיואנףה,לבזrו.שרה,ע;מדתשם

T •:•: TT :-ז-: ז -:• 

~ין Q ; ף~;ב;~בןד
iJ ח;ז.ןד~~ t ךףjJ ת;ק~iJ יף. ..זנלרקאת ,זני~

מילהבדיתבעתולסנדקלאבמהאםהבןאתהמובילים*זוג

for my Son's Bris 

If you had been born Adam, you' d be whole, 

For Adam was created circumcised. 

And Adam's mother did not stand aside 
To weep as her small son, bound to a board, 
Was passed like a fragrant lamb f or sacrifice 
Away from her, from hand to trusted hand 
Of kvaterin to kvater to sandak 
Who holds the infant for the two-edged blade. 
Adam had no nוother but the Earth, 
Who schooled him in her creatures needing names, 
Forgetting, though, to teach him and his Eve 
Obedience. Thus, Adam 's naughty bite 
Restored this innocent pink skin to you, 

My son. You seemed just perfect to my eyes 

When you were lif ted from your watery bcd 
Shouting the end of nine montJוs being made
Your clamorous cry like Jonah's whale-bound song, 
Like tlוe dove's caJl when it grasped the leafy twig 
Fro111 waters eונdJcss as the eye ,if God. 
Complete as you are to nוe-your motlוer, maker

Your wholeness is a sign tlוat you are not 
Yct perf ect in the comm uni ty of men 
That counts your father in its covenant. 
Now I stand here, like Sarah, watching as 

Rcd dust k.icked up by donkeys swirls around 
The figures of my husband, son, and men. 
Thcir shadows, shrink.ing in the nוorning glare, 
Head toward the b]uish hint of mountain, wlוerc 
God will revise the oath forced from the father 
And nוake His pronוise סt thc f uture s011s. 
There Sarah stands, alone. And you, my boy, 
Are \\,elcomed f or your coming with a knif e 
That cuts your sweet skin raw, to start your life. 
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ii והיצירההביוגרפיההמינית,הבטיח
מרבץחיים
יפתחנעמימאנגלית:

: David marr: Patrick White 
1991 ; A Life; Random House 

ושבעעשריםאתובילהשנולדמי ;::::,: ,
.. :,-:: '-: 

חייושלהראשונותהשנים "
לאספרים,ושקראבאוסטרליה ,.,,.
פטדיקשלבקסמושבוילהיותאלאיכולתי
לושישהיחידהאוסטרליהסופדווייט,
ומתענייןממשיךאני •בינלאומימעמד
ומאמיןאוסטרליה,אתשעזבתימאזבוריים

כששמעתי ,לכןשכתב.דומןכלשקראתי
 " Patrick White :הביוגרפיהפרסוםעל

" A Lif e מחברביקשתי ,מאדדייריושכתב
עמוויחדזאת,עשההואעותק.לישישלח
קלושותסקירותשלדניםעותקיםגםשלח
אוסטרליים.בעיתוניםשהופיעוהספדשל

נפילה.חיתההספדקריאתהלבלדאבון
הסקירותאתשכתבומאלהשדניםלינדאה

העמודים 727כלאתקראולאהקלושות
הספדדבהזה.המסיביהכרךאתשממלאים

עריכתליהזכירהקריאתומשעמם.פשוט
משוםלאלשבח,נוטיםאותוארוךמסע
שתמומפניפשוטאלא ,נהדרשהיה

הייסודים.

הואבהשהשפהלמרותזאת,אומדאני
דנהבמידהמועטים,ובמקומותנאה,כתוב

אי·אפשדבהומור.מתובלת~די,מועטים
שלושיהומחתגיהמהאברגםלהתרשםשלא
ולהיותאהדהלהביעמיכולתו ,וכןמאד

למהנאמנותו ,אבל •בזמןבומנותק
משוחדתדיחיתהווייטשלבחייושהתרחש
התכווןמאדכפשוטם.לדבריםוהתייחסה
נותןשהואמהאך ,·כלמספרתלביוגרפיה

תקריות,שלמפורטיםתיאוריםהםלנו
ופשוטחיצונייםמשניים,ומצביםאירועים

עמודיםפניעל ,יכולמאדמעניינים.לא
לאלתועלתנתוניםלערוםסתםשלמים,
 " Random Houseש"סבוראניבדודה.
מנופחתאךמלוטשתראשונהטיוטהפרסמה

הדנהטובהעבודהלהיותהיהשיכולמהשל
כמהעלקפדנית:לעריכהזקוקהספד •יותר
יש •לוותראפשרלפחות,עמודיםמאות
עודךבידימחדשהעבודהאתלהפקידצודך

נדאה •מיותרומהחשובמהלהחליטשיוכל
שווייםלנוסחבכרונההעריכהשמדיניות

 ,אולימצעדתעובדהמותו:לפניקרא,עצמו

במודע,שלאאובמודעשהכותב,מכיוון
מההסמכות,בעלאישוראתלקבלשאף

גישהומנעכנגדופעלדברשלשבסופו
ביקורתית.

ללאווייט.עלהמסכםהספדשזהוטוענים
לחייוביחסחשובטקסטזהוספק

ואמןהיוצרהכותב,אבל"החיצוניים"
איןכמעט •מאחודאיכשהונותרהדמיון

 ,יותרהגדולותיובטרדותנגיעה
ועוד ,כסופדווייטשליותרהאבסטרקטיות

המפעלבתוךמיזוגןאושלהןניתוחפחות,
שלהשמטהסתםאינהזוהביוגרפי.

שלעבודתואופי
על·פינקבעמאר

ההנחה.

שהומוסקסואלים
אתלהגשיםיכולים

ולחיותעצמם
רקנאמת.יצירתיים

'יוצאיםכשחם

מהארון'

ווייטשליותרהגדוליםהנושאיםהביוגרף.
והסימבוליזמיםהמיתייםתסריטיו ,כאמוד

אותושעושיםאלההם ,שלוהאדכיטיפיים
קםשהעולםלכךהסיבהוהםגדוללסופד
אתשהפךבמהכלללגעתלאלב.ושם

שלעצומהשגיאהזולגדולשלוהנושא
הבחנה.

ווייטאתלתארמשלו:תוכניתישלמאד
 ,אךמסידני.וכ"עליז"הומוסקסואלכסופד

ווייטשלשההומוסקסואליות ,מאמיןאני
שתהיה.רוצהשמאדכפימרכזיתה"באינה
שלהיצירתיההשגאתמסבירהאינההיא

מאדשלמואית,*.ה'הוהאידיאולוגיהווייט.
הקריירהעלבנוחלאמאודיושבת

מאדשלעבודתואופיווייט.שלהספרותית
שהומוסקסואליםההנחה,על·פינקבע

יצירתייםולהיותעצמםאתלהגשיםיכולים
מדוע,מהאדון'.'יוצאיםכשהםדקבאמת,

שלביותריותהיצידתהעבודותכל ,כןאם
סוףוכשסוףבאדון'ש'היהבזמןנכתבוווייט

בפתאומיותעבודתונתדדדדההחוצה''יצא

וכדרמטיות?

אחדיבאואו-לידישהביאוהעבודות
בייחוד-הפומביתהצהרתו

) 1981 ( " Flaws in the Glass " 
 ," Memoirs of Many in One "ר,

) 1986 ( 
מצדיקותשאינןדרגהנחותותעבודותהן

 •-1973משלוהנובלפרסאת

> 1979 ( " The Twybom Affair " 
באופןבדמהיורדאך ,מאודטובמתחיל
אדיעצמומציגבוהאחרוןבקטעניכר

היי·קאמפיתביתכבעלתלראווהטייבודן
**> high-camp לונדוניזונותבית>של• 

גלמסואינושווייםנדאה ,כלשהימסיבה
באופןגלוייםהומואייםנושאיםעללכתוב
נושאיםעלכתיבתויוצר.ייחודבושיש

בעת,ובההגינונים,לצדנוטההומואיים
שלבדמהדקפועלשלווההומורנדושה,
קהלעלמונחתהאחתכשעינוגסה.פאדסה

מנסהשהואבעת ,שלוסידני"עליזי"
 ,ולתיאטדוןלאמנויותשותפיואתלשעשע

בנוגעמתדלדלת.שלושהיצירתיותנדאה
מהיותרהדנהשישלינדאהווייט,לפטדיק

הדחקהשלהפרוידיאניהרעיוןלטובתלומד
חיוניתשחיתהשנדאההדחקהוסובלימציה,

 •שלוליצירתיותוחשובהשלולאמנות
הומואית,אידיאולוגיהנוגדשזהלמרות
מפניפשוטנתדדדדהלאווייטשלעבודתו
ניוון •שלוהכישרוןאתואיבדשהזדקן
התרחששלוהיצירהכוחותשלפתאומי
אתכוננו~אדיםשהדייווידבזמןבדיוק

לה.והצדיעוהמיניתנטייתוסביבדמותו
לנולספרווייטהתאמץחייוכללאודך
להזהירנהגהואמאמנותו.שוניםשחייו
מכיווןמדחק,לשמורואחדיםאקדמיהאנשי
כתיבתועלבחופשיותלדברמסוגלשאינו

לאשונה,באדםפגשנובראיונותהיצירתית.
מבחוץמישהואלאהרומנים,אתשכתבמי

היצירהלעומקיבגישהלזכותהיהיכולשלא
עמוקותחצויהיההואעבודותיו.נבעומהם

וואלדואדתודהמתכתשיםהתאומיםכמו
 " The S o 1 i d > 196 6 <-בבדאון

" M andala • סנוב,מתוחכם,-וואלדו
המובניםבכלהואלעיתים,פרנואידי ,ציני

-אדתודהאיש.ווייטשלתיאור
הוא ,חינניעמוק,תמים, ,אינטואיטיבי

ובזפוחדוואלדושכוויים.האמןהתגלמות
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נתקףהוא .ארתורמדברמהםלעומקים
משתמשבההסימבוליתמהשפהאימה

כמערערתאותהשחווהמכיווןארתור

דומה,באורח .קיומותחושתעלוכמאיימת
מהגאוניותלמעשה,ופחדווייט,שנא

בשעהתפרוץזו •עצמושלוהיצירתית
להקשיבאותוותכריחכלשהימוזרה

לדרישותיה.
בעלכסופרלווייטשפתייםמסמשלםמאר

שמעברכוחותעל·ידישמונעכאמןהשראה,
בכך'להודותחייבמארשבהכרה.לעצמיותו

זוחלוקהעלהתעקשעצמושווייטכיוון
אינומאראךקרובות.כהלעיתיםשבתוכו'
הואברצינות.מאודהללולטענותמתייחס

יסודותאתיערערושהןמכיווןיכול'אינו
לתיאורמאודשנוטה-שלוהפרויקט
-ווייטשלכביוגרףכפשוטם,הדברים
חיים.דרךבאמצעותאמנותלהסביר
מןכברבהבנה,טעותהיאמארשלעבודתו

אמנותיחדלכפותמבקשהואההתחלה.
פועליםועבודתושחייואמןאצלוחיים,
מאר' .הכללמןיוצאבאורחשונותברמות

זמניו'חייו'אתלהסבירמבקשלמעשה,
שלהאהביםופרשיותנטיותיורוחו'מצבי

וואלדו.שלבמונחיוארתור
מבוססיםאינםהדמויות"רומניכתב:ווייט

פורציםפשוטהם ..•אמיתייםאנשיםעל
מפסליםואיכשהומודעהבלתימתוךמעלה
מסוגהצהרהמלקבלרחוק ,, .מתוכוצעמם

להסבירונאבקמנוגדתבדרךמארפועלזה,
חייופרטיכלכינוסבאמצעותהסיפוריםאת

הואעמודאחרעמודווייט.שלהחיצוניים
וחסריהקטנטניםהפרטיםאתסורק

החברתיותהתנסויותיושלהחשיבות
פתרוןמפתחותמחפשווייט,שלהחיצוניות
אתמספקיםשהחייםלהוכיחלהוטלרומנים,

 .אמנותושלהגלם"ו"חומריה"שורשים"כל
בחידתכמוגדול'מידהבקנהפועלמאר
מזווגזור, Qל~תמונהחיתוכישלענק

החברתיתבחוויהמסוימותדמויותבקפדנות

עושההואבסיפורים.נפשותעםווייטשל
מקומות,חפצים,להתאיםמנתעלהכול
ששהאמיתיים.למקביליהםברומןשמות
זו'בילושבעבודתשקועמארבילהשנים
בעליאנשיםראייןארצות,בשמונהביקר

רביםעםנפגשמשמעות,וחסרימשמעות

שהסתיימומריבותווייטניהלשעימם
פומביות;היוקרובותשלעיתיםבפיצוץ'
במטרההתכתבויותשלהרקרארבבעמל
מלומדותובלתיפשטניותהנמכותליצור

לחיים.מהאמנות
הואראשית,כפול.הזההפרויקטשלה;:ךשג
שאםמכיווןהבמה,במרכזמאראתממקם

ניתניםהזה,האמןשללעבודתוהרמזיםכל
למארתודהאסיריכולנוחייו'בתוךלגילוי

שלהסודיותאפופותלפרשותשכיווןכךעל
הביוגרפיההיגיוןאחרנעקובאםאכן'ווייט.

הבנהרקבולמצואנוכלמאר'שלהעצמי
שלהפרויקטשנית,ווייט.שלעבודתושל

וריספסריק

מעבודתוהמסתוריןאתלהסירמבקשמאר
להבנה,ניתנתחילונית,לעשותהווייט,של

לזמנה.ושייכתפוליטיתהומואית,רגילה,
שאנשיםמכיווןיותר'החמורההנקודהזאת

תרבות,בנישאינםאלהבמיוחדרבים,
אחדוכלווייטשפטריקרבזמןזהרוצים

רגילים,יהיוהאחריםהדגוליםמהאנשים
מאר'החילוניים.ערכיהםאתעמםשיחלקו
פטריקאתאלהלאנשיםנתןמסוים,במובן
בעלאוהמיסטיהדתי'ווייט .שביקשוווייט
בנסיובההסימבולית,כתיבתוסולק.החזון

מעברלהתקדםש;נ~ת,להעלותהמתמיד
מציאות,שלאחריםממדיםלהעלותלידוע,
נטורליזםשללסוגמארשלבידיוהופכת
המראותרבה.במידהמוצפןאומיופה

חייםפשוטהםווייטשלהמיסטיים
יחשוףשמארחיכיתיכמעטבתחפושת.

 " Chariot", 7 "·למהחייםמקורות
Mandala ", ון" Tree of Man ". 

שלזואתלימזכירהמארשלשיטתו
א'בשנהלספרותרביםסטודנטים

קרובות,לעיתיםסטודנטים,באוניברסיטה.
אודחוסהגיוסההואשיראושרומןמניחים,

הםביוגרפית.עובדהשללהבנהקשה
הנחותבאמצעותהטקסטאת"לפרש"מנסים
מניחיםהם •שמאחוריולסופרבנוגערבות

עםזהות~שירהנפשותאוברומןשהדמויות

מועטהלבותשומתהסופר'שלהתודעה
איןהטקסט,שלהמורכבלטבעומוקדשת

ל"איפחותוהרבהלדמיוןמקוםשום
בסופואחדים,מובילהכזוראיההתודעה".

תוההשהיאכיווןשירה"'"לשנואדבר'של
אתלהציגהיהיכוללאהסופרמדוע

מצטייןמאריותר.פשוטיםבמונחיםהדברים

שלהזאתהבלתי·אינטלקטואליתבקריאה
ספרות.

לביוגרפיהלגשתפחותמנמיכותדרכיםיש
מבליהחייםאתלתארהיהניתןווייט.של

מארהאמנות.אתלפרשבזמן'בולנסות,
סתירהשלקיומהלמודעותלהגיעהיהחייב

ביןוחייו'ווייטשלאמנותוביןברורה

ביןשלו'מודעוהבלתיהמודעהצעמי
ואפילושלו'וואלדוואישיותארתוראישיות
שהםכפיהחייםאתלהציגזה,הבדללנצל

הכליפשוטאלאאמנותושלכמקורלא-
סיפוריואתוסיפרחזרלאווייטשלה.

הסיפוריםבחייו'מהתנסויותביותרהטובים

 •לתהליךהקשיבוהואעצמםאתיצרו
ובדרךמודעהלאמתוך"פרצודמויות
היהחייבגרףהניר ,, •רומןמזהצמחכלשהי
מחקרלהציגמסוגלולהיותזההסברלקבל
לטעוןחייבלהיותמבליהחייםשלמעניין
לביסוסו.מוגזמותטענות

אחרילורנס.ל·.דה.הןהברורותהמקבילות
פניעלביוגרפים,הידוע,הסופרשלמותו
בנסותםרסן'כלהשליכויבשות,כמה

המפתחות,התשובות,הרמזים,אתלגלות
לעשותכושלניסיוןהיהשהיה.לתעלומה
ואירועיםאמיתייםאנשיםביןהתאמות

שלברומניםוהמצביםהדמויותוביןממישים
קיימת:;כ~תבם,לדבריםזוגטיהלורנס.
ניסובהבאוסטרליה,היוםבבירור_עדיין
העתקיםלמצואספרויודעיעיתונאיםכמה

הפוליטייםולתסריטיםלדמויותאמיתיים
 " Kangaroo "-לורנסשלברומן

) 923 t (. עליסודיתאי·הבנהמציגהזוגישה
שנראההבנה,אי-אמנותשלטבעהאודות
חלקית,להמודעיםבההלוקיםמןשרבים

ללבותבמטרהבהמתמידיםהםאך
מארחם.וחיבור"ממצאים"ולייצרמחלוקת,

מאלהכמהכמומשוכללבלתיאינו
הואאיתםהחיבוראבללורנס,בתעשיית

דמיון'חוסרבאותוחלקנוטלשהואבזה
לסוציולוגיהאמנותלהנמיךנבטיה

ביוגרפית.

תדהמהביטאושקראתיהסקירותמןכמה

מארעםלהתחברווייטשלמנכונותו
לווייטאופיינילאהביוגרפיה.עללעבודה
כללאכלשהו'אדםעםבהרמוניהלעבוד

תוההאניאךביוגרף.עםפעולהלשתףשכן
ווייטהזה.המבצעהיהאופיינילאכמהעד
האחרוןהמחוכםוהתרגיללהטוטן'רבהיה
שבעתבביוגרפיה,לתמוךודאיהיהשלו

חושפתבצעםהיאהכול'מגלהשהיאשנדמה
חומרמקיף,לאאךנעיםהספרמאו.דמעט

השקטאיחודר.מניתוחיותרמהנה,קריאה

המבולבליםהמקורותווייט,שלהנפשי
אופיושלו'הגאוניותשלמודעיםוהבלתי
הרדיפה,ופחדהנפשייסוריעמוקות,השסוע

עצמי'להרסהמשתוקקהאדםפרא
אף-אלוהיםעםשלוהנוראהההתקוטטות

גילוישמביאהבדרךמטופלמאלהאחדלא
אתגר.מהווהאו

~מר'עםווייטשלהנצחיתבעייתואפילו
אףנחשפתלאשבקוראים,ל~קריהברורה

שלמהזוויתיותדברשוםראוי.לניתוחפםע
אוהרוחניתממצוקתוווייט,

לשרודמצליחלאשלו'הפסיכופתולוגיה
 •מארידדיירשלבחןהמתואמתבפרוזה

לעולםחוץ'כלפיהממוקדתגרפיההניר

~
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~ 

l=s 
~ 

 ' 95אוגוסט-ספטמבר



בכ, ~1~

t: 

סבורודאימארהפנים.אלחודרתאינה
 ,שלוהסובייקטשלבחייוהכולכמעטשתפס

נובלפרסזוכהעללדעתשישכלגילההוא
מבימתבשקטלרדתעכשיויכולווייטזה.

לאדברשבשוםבטוחכשהואלמותהחיים,
הטוביםהדמיוןיציריערבוביה.הוטלה
שלכזהגלסרגליםמסוהיוווייטשלביותר
לדוגמה, ,האנטראליזבטמעולה.הזמור
מעטמראש,מאוד,רביםמצביםאירגנה

באמתשלההאירועיםתפעולמותה.לפני
פרטיתהאלההאחרי •כבודיראתמעורר

ןועמב T Tט ;לשלהכישמההיא
) Centennial Park ( ,במשרתיה,שלה

 .הקברמןלמקצוע,ובחבריהבמשפחתה
אועירומיםהונחולאמעולםהפנימייםחייה
סיפורה,לקוראילאאפילוידועיםנעשו

ונסיובה.אופיהעלתמהיםבעיקרשנשארים
לנושאעכשיולחזוררוצהאני

בכפייתהכרוכותולבעיותההומוסקסואליות
ווייט.שלהקריירהעלהומואיתאידאולוגיה

אוהפרושמעמדואתשנראהרוצהמאר

שלכתוצרווייטשלהמנותק
ישזה,באור ,כך .שלוההומוסקסואליות

את •שלוהסיפורתדמויותאתלראות
ודמויותיושווייטהמסורתיתהגישה

שללמטריאליזםמידי"רוחניים"הראשיות
במסגרתלהחליףישהאוסטרלית,החברה
מיניים.מדיניותקוויעלהמבוססתחדשה,
שעברזה,קריאהשאופןלהיותיכול ,אבל
 •נכוןלא·כךכללכיווןבילמראינו ,זמנו

המיוחדתהזכותתחושתווייט,שלברומנים
המרכזיות,הדמויותגרתשמציהבדליםאו

שייכותםאילתחושתמקרה,בכלקשורה,
תפקידכמעטאיןלמיניותרגילה.למציאות
הראשיותהדמויותזהותם.בבניית

אינןאחדותהומואיות.אינןהמיסטיות

גב'כמואחרות ,כללמיןחיימנהלות
הן ,קרפאראווום,או ,גודב;לך

ובפסיכולוגיהבהתנהגותןהטרוסקסואליות
שלהן.

עמדתואתגםמסבירהאינההומואיות

 ,היחסישבידודונראהווייט.שליתהחכרת
ביישנימאופיתוצאההםלפרוש,נטייתו
שלקלאסיתומתערובת ,בעצמוומכונס
הסתייגותעלהנשענתחברתיתנחיתות
עליונותותחושתהגבוההמעמדשלמסוימת
לתיאורייתהאחרונההמהלומהרוחנית.
 ,ביודעיןשלאמונחתת,ההומואיתהזהות

בחברתאפילו •עצמומארעל·ידי
בעולםובמיוחדאחרים,הומוקיםסואלים

שנותשלהגלויההומואיהתיאטרון
מורחק ,ביישןהיהווייט ,בלונדוןהשלושים

הומוסקסואליםהעניינים.בשוליותמיד
הציירים,בחוגיבמוסיקה, ,בתיאטרוןאחרים

האמןתמיד.המסויגתמהתנהגותונדהמו

 ,מייסטררהדריווייט,שללשעברוהמאהב
 , 8פרק"העכבר".השםאתלוהעניק

שלהתנסויותיואתמתאררדוי""העכבר
שאינןככאלהההומואית,בלונדוןווייט

בסביבה ,יותרמאוחרשחשממהשונות

שנותשלבסידניבעיקרה,ההטרוסקסואלית
להסביראפשראיכימוכיחזה •-50וה-40ה

מזגהומואי~ת,באמצעותווייטשלמזגואת
טעותודאיזומיני"."קדםכאילושהוא

ווייטשלשהמופנמותהדעתעללהעלות
כשונהאותוראתהשהחברהמכךנובעת

שללהיפותזהסותרתהוכחההמיני.מההבט
עצמו.מארעל·ידיבנדיבותסופקהמאר

אתווייטדוחה , 151שבעמיבמובאה

סובבות"שהןכיווןפרוידשלהתיאוריות
מידייותרוהרבהמיןסביבמידייותר

לומר,שהוגןסבור,אנישיטתיות."
שלהתיאוריותלגביגםנכוניםשהדברים

ווייט.פאטריקלגבימארדייריו
ההומואיתהאידיאולוגיהשכפייתסבוראני
כמומקוםבשוםברורהאינהמארשל

 " The , 1941מ·לרומןשלובפירוש
" Living and the Dead דוגמאותישנן

בטקסטיםכושלטיפולשלאחרות
כושלתאפילואוזהה,בדרגהספרותיים,

 .רומן •מטרתנואתתשרתזואך ,יותרעוד

שוםאיןלמאר
השתתפותתחושת

לידהשלבתוכנה
בדגמימחדש,רוחנית

שפותחוהדימוי

המקשריםבזהירות,

עםמוקדמתילדות
עורהשבתודעה

עבורו,זה,כלמחדש.
ספרותימטעןהוא

עודף

חייםמצבימעמת ,מרמזששמוכפיזה,

 ,נפשיתחושהחוסרעםגבהיםרמוחזקים
הדמות •רוחניומוותאישיכוחהעדר

שלהיאסטאנדיש,אליוטהמרכזית,
עלמבוססיםשחייו ,פסאודו·אינטלקטואל

העברושינחתתחושהדיכוי ,רגשיקיפוח

מתעוררהוא ,דברשלבסופו .ילדותושל
מספרמכורח ,שלוהתרדמתממצב

מבחוץ:עליונכפותשכולןהתנסויות,
מפקעתועולהצףהואמסתיים,וכשהרומן

לאמץומתחיל ,שלוהפסיכולוגיתהמשי
בעמודיםחיים.שליותררחבהראיה

את ,בדמיוןמחדש,חווההואהאחרונים,

ולמצבולשמים,ליםלטבע,ילדותואהבת
צדףמעטיבאמצעותשמסומלשלמותשל

פתאוםחשהואימיים.חלזונותשלעגולים
אךהיה"בודדהאנושות:עםבשמחהמאוחד

התכניםאתשאיחדכפימאוחד ,בודדלא
 ,,אחרים.חייםהרבהכל·כךשל

ורואה ,ספרותימצמצם ,מארדייריונכנס

הואאליוטניחשתם:ככתבם.הדבריםאת
להתפרצותוהסיבה ,הומוסקסואל"באמת"

אתגילהעתהשזההיא,בסוףשלוה~מחה
תחושתשוםאיןלמארהזאת.העובדה

מחדש,רוחניתלידהשלבתוכנההשתתפות
המקשריםבזהירות,שפותחוהדימויבדגמי

מחדש.שבעורהתודעהעםמוקדמתילדות
עודף,ספרותימטעןהוא ,עבורוזה,כל

התוכןאתשמסתירהמודרניסטיתפחטמינת

תוכןשםקייםהאםאבלההומוסקסואלי.
אותולמצואהצלחתילאאניהומוסקסואלי?

זכרוני.אתלבחוןכדישוב,שקראתי ,בספר
אפילולמצואיכולתילאמחדש,בקריאה

כלשהןישירותבלתיהתייחסויותאורמז
 , 194בעמ'לנומספרמארלהומואיות.

מעומעם"תמידשבאליוטשההומוסקסואל
כזה,דבריאמרשמארמוזרבכתיבה".

כל·כךברומןלמצואטועןכשהואבמיוחד
הומוסקסואליות.הרבה

לאבכלל ,שמתבררכפימבוססת,אמונתו
בשיחה.ווייטשלהערהעלאלאהטקסטעל

כישוליים,בהערת ,מארקובע , 675בעמ'
החשדאתווייטאישר , 1988במאי-12"ב

סטאנדיש".שלההומוסקסואליותבדברשלי
מארשלהביקורתיתשעמדתומוצא,אני
מהימנותונעדרתלמעשה,בסיסחסרתכאן,
להמציאטורחלאאפילוהוא •בזמןבו

אלא ,כלשהןטקסטואליותעדויותאותמיכה
וכקיצורמוגדרת,למטרהחתירהמתוך
ארוחתבמהלךלווייטשאלותמציג ,דרך

אילספרות,כבודאימגלהמארצהריים.
שוםהסתםומןהטקסט,שללסמכותכבוד

עבודתו.וביןהסופרביןלהבדלמודעות
בשנותזהרומןכתבווייט ,מכךיותר

שנהשכחמישיםונראההמאוחרות,השלושים
המשפחהשםאתזכרבקושייותר'מאוחר

שלמהימןניתוחעללדברשלאאליוט,של
ווייטמארבעודאך •אישיותוהתפתחות

של"בחשיבותהעצמיתמודעותתוךדנים
הנושא , 1988במאי-12בהומוסקסואליות"

"להימצא"ומתחילעצמומשלחייםמקבל
הההריסה,מחובבישאינילמרותמקום.בכל

הולמתכהזדמנותנראההזההמקרה
מוזרבאורחהושוובובמקוםבה,להתאמן

יתוהתרכבווייטשלהכושלנוזכרו
בניהלשםמארמתעקשעליההאידיאולוגית

שיוכלוכפי ,או ,העברשלמחדש
מחדש.טקסט,להמציאלומרתיאורטיקנים

שהתוכןטועןשמארבלבדזולא
ממשיךהוא"מעומעם",ההומוסקסואלי

אתלכתובעליוהיהכיצדלווייטומייעץ
מצבואתלנסחחיהיכולווייט"אם .הרומן
שלהסיום ,בגלויסטאנדיששלהמעיק

" The Living and T h e Dead " 
עמוקרומןשלהפתיחהלהיותהיהיכול

בתחילהחוצפה,איזו .) 164<עמ'יותר"
הטקסטאתנכונהלאבדרךמארקורא

שלאכךעלהמחברכלפיטועןואחר·כך
שובנזכראניהסוף.עדהומואירומןכתב

הראשונההשנהשלספרותי"ב"ניתוח
שנערךמהסוגאפילואובאוניברסיטה,
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כזיףהצעירמזדקרבותיכוניים,ספרבבתי

יודעשהואואומראידיאולוגיח,מלאשיער
עבודתידומתחתלהוציאהסופריכולכיצד

הכנסתעל·ידי ,יותרטובהאפילואמנות
יותרעםוהכרזותגירתאידיאולוטענות
המוריםשמרביתכפיאבלוכוח.מטען

אפילו ,תלמידיהםאתללמדמגסיםלספרות
ספרותמהווהטובהספרותיתאידיאולוגיה

מארבכלל.אםנדירות,לעיתיםטובה,
יותר"."עמוקרומןמקבליםשהיינוחושב
 ,ומארשהוא,כפיעמוקשהרומןסבוראני

העמקותאתמוצאלא ,אירוניבאורח
מסעעריכתעםקשרלהםשיששבדברים,

בגתנורוחנית,טרנספורמציהשלבכיוון
גילדתר ,משלולמחשבותבכורהזכות

יותר""עמוקבמלים •יותרהרבהוארציות
 ,יותרלרלוונטיבעצם,מארמתכוון

שוםלואין .שלוהאידיאולוגייםלאינטרסים
ווייט,שלהסימבוליהרוחנילתוכןחיבה
לגיוסהבתמורהלהשליכומעדיףהיהוהוא
הארון.מןהיציאהמדיניותשלן 94מ·ן

חייוסוףשלקראת ,מארטועןבביוגרפיה
עלווייטאתתקפולספרותרביםסטודנטים

עלמצביעהוא 627בעמ' •חומוהיותו
מחברו ,> David Tacey <~ייt;כידייריו

 " Patric White, Fiction andשל
" the Unconscious 1988<אוקספורד <, 

היותובשלווייטפטריקאתר gש":יכראשון

להישושוב,נוספת,אי·הבגהזו ,, .חומו
לסקירתומתייחסמאראידיאולוגית.מטרה
עלטייסישל

" Memoirs of Many in one " בעמודי
 " Melbourne Age "שלהספרות.
השבחעלביקורתטייסימותחהזובסקירה
מבקרים,על·ידירחבהבידשהוענקהחנפני

שה"טועןהואחדש.רומןאזשהיהלמה
Memoirs " מהשלמדולדלתעבודההוא

המבקריםמצדראויהיהלאולדעתו ,בכך
על·ידישנכתבהבגללרקאותה,לשבח
 ," Memoirs "אתשקראואלהווייט.

היי·קאמפיבסגנוןכתובשהואיודעים

הפרזה,הרבהעםזאת.להוכיחושגיתן
שלאלמנטיםוכן'ומגייריזמיםפארסה
נהגיםאםצחוק,שלקורטובשםישוודביל.
גדולרומןזהאין ,אופןבכלהבל.ממשעי
 ,שלובסקירהטייסישטועןמהמובן.בשום
אתלהסתירמצליחלאברומןשההומורהוא

ווייטשלהיצירתייםשכוחותיוהעובדה
להעזחטא,זההיהאםהיה,חטאוהתגוונו.

בדפוס.זאתלבטא
בראשהופנתה,טייסישלהביקורת
תגובתםבשלהמבקרים,אלוראשונה,
ושגיתלחיזוי:והניתנתלחלוטיןהאחידה

מצאאותוההיי·קאמפ,לסגנוןכוונההיא
לאהובלאהריבזמן".בוומשעמם"מוגבל

הדבראותואינוספרותית,כדרךקאמפ·היי

פעילותבשלאגשיםלגגותכמו
מאזלפחותהיי·קאמפ,הומוסקסואלית.

כתיבהדרךהואסוגסאג,סוזאןשלהניתוח
פגיםבשוםואינו ,עצמובזכותסגנוןאו

ישנםחד·מיניות.לשותפויותנרדףמושג
אוהביםשלאהומוסקסואליםהרבה

שישנםכמובדיוקהיי·קאמפ,

הבחנה •ממנושנהניםרביםהטרוסקסואלים
לטשטששרגילמאר'עבורקיימתאינהזו

להנמיךומעדיףוחיים,אמנותביןהבדלים
חוץמין.בעניינילעיסוקאינטלקטואלידיון
שחרורשלאוריינטציהעםביוגרפיהמזה,

בהשתהיהמבלישלמהתהיהלאהחומר
הוגןהבלתיליחסאחתהתייחסותלפחות
המינית.העדפתובסיסעללווייסשניתן
ווייסשלבהומוסקסואליותעוסקסייסי
חיתהלמאר " Patrick White "בספרו
מהוללמודזה,ספרלקרואאפשרותבהחלט

בנוגעסייסישלהאמיתיותדעותיוהיו
שלההומוסקסואליותביןהגומליןליחסי
אתקראלאשמאראו •שלווהאמנותווייט

ממנו'להתעלםבחרהואקרא,ואםהספר'
ונכתב ,אינטלקטואלי ,תיאורסישהיהמכיוון

שסגנוןהסבוראקדמיהאישעל·ידי
ומשעמם.מוגבלהואההיי·קאמפ

הספרפרסוםשלהאומללותהתוצאותאחת
המרירותשללחייםהשבתהחיתהמארשל
במאמראקדמיה.ואנשיספרותעיתונאיבין
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הפיטנהפרחיוריח •בידוהןר .חתנייבואחמש-ד-"'""1""!.

הדלת,שבתחתיתהחרךעדהמדרגותבמעלהיזחל
שבעאותיויסובבדקחוטכמוישתחלדרכו

פעמים.

תחרהמבדהכלהבשמלתלבושהאהיהכבר
מאופרות,עיני ,הרךלשערימהודקתתהאההינומה ,ויקטוריאני

אליו.מושטתאצבעישני,צבועותשפתי
יגיע.בחמש

איןולינחיםהכולודביקה.לחהצהרייםשעת .עכשיושלושרק
הכבישאלהצופההמרפסתאלנודדתאניבמטבחהחלוןמןמרגוע.

תמתיןשם ,שבחצרהחניהאלהפונהחדרילחלוןומשםיבואממנו
כלדלותי.אלאותישתאסוףמכוניתובוהקת,אדומהלי

במתינות,מתקדםהזמןפני.אתליפותמאפרתתבואבארבע
ליישועדייןשלוש,סביבמפהקיםהמחוגיםבשמש.מתפנקכחתול
חרדה.עמוסותדקותמלאי
יבוא?לאואם

לפניו.ומתישארוךיוםבבוקר.מוקדםתיהבאתיצאחתני,עמ;ס,
ולאכולגרבייםולקנותלגהץהבגדיםואתלנקותישהמכוניתאת

שבמרתףהפרחיםמחנותולקחתל"הילטון"לנסועואחר·כךצהריים
הזר.את

 .להתחתןצריךולבסוף
אשהנהיהכברהדלתלפנישובכשניפגשהזה,היוםשלבסופו
אחריכמועכשיו.רפוייםהשינהבחדרטתנוימעלהסדיניםואיש.

הלילהיהיהשונהמהנמוגו.שעברהלילהסערתעקבותמלחמה.
שלפניו?הלילהמןהזה
מעטעודוהחרירית.הלבנהשמלתיתלויהבוורודמרופדקולבעל

הקרסולייםועדהצווארמןעתיקים.תחרהבפרחיגופיאתיכסו
 •גופיקימוריעלישתפלו
צורתלפישנתפרסוהלבנות,נעליוגםבשמשבוהקתהמשיתחתית
הקיץלהטמעט.עודבתוכןשתונחנהלכפותיכברעורגות ,רגלי

דקה,וגופיהקצריםמכנסוניםזוגלגופיהחלונות.עלמתדפק
 .הספר ,מוטישלהמיומנותבידיוומסודרותגזורותשערותי

שכילדההזמןאחרירבותכהשניםהגדול.היוםהגיעהנההה,
והשמשקדושהולאהודלאבוואיןהיוםהגיעהנהלבוא.לויערתי
העירברחובותחולפתאניבמכוניתימתמי.דיותרזוהרתאינה
זריםאנשיםאכפת.לאלאישכלה.אנישהיוםלנחשיכולאינוואיש

משלימים ,כלדלותייוםאתיחדהאורגיםשותפיםהופכיםלזה,זה
שלמה.לתמונההפסיפסחלקיאת

 ,שיערי~פעתבתוךמרקדותהמספריים •שיערבקווצותאוחזמוטי
כההבמרבדאותהומכסותהרצפהאלנושרותקבוצות,וקבוצות.

ורך.

אתבצמר-גפןמרפדותהפרחיםמוכרתשלהדקיקותאצבעותיה
מהודקתכסףניירבקליפתאותםנותנותואחר·כךהפרחיםגבעולי
היטב.

בידוידיאתויקחאחדאיששיבואהזה.היוםעלחלמתירביםימים
יעצוםפניאתקץ.איןבעדינותונפלא,מוכרלאבשבילויובילני
אראהלבלעמום,למסךמבעדאותואראהלמעןשקופהבהינומה

ואתחרט.פגמיו

כוסואתאצבעיעלישיםטבעתכחולה,חופהתחתואחר·כך
עינייםאיזהיהיה.פניומראהמהידעתילאברגלו.ינתץהזכוכית

מקודשתאת"הריהקסם:משפטאתילחשושפתייםואיזהבייביטו
כתפיו.ורוחבוגובהו,ידיווכפותושיערו,וישראל".משהכדתלי

 .וקולו
 .בשלינפגשועכשיועדבלעדישהיוחייו •נבחרקיים.הואעכשיו

בידייתןומי .אהוביעמוס.נכנס ,חתנידמותשלהריקהחללאל
האיש.הואהוא,אםהתשובהאת

ולהיותבולהביטשאוכלכדיבמיוחדשקופההינומהליבחרתי
הרשת.לטשטושמבעדגםברוריהיהמראהובטוחה.

אתלימשאילהחיתהאמאאורחים.באיםהיותמידשבתבמוצאי
f והשל ,ראשיאתבומכסההייתיואבישלה,גזר·הכתוםהצמרל

הרצפה.עדכמעטומגיעיורדהיה

כמההבאים.ידיאתולחצתיאמרתי"מזל·טוב","מזל-טוב",
משהפךורקבהיסוס,הקטנהבידישאחזוהידייםהיווקרותגדולות
ברכתלילאחלבאותולקבוע,שבת,במוצאיההזהחתונהטקס
בחזרה.·טובמזל
עוטפתכמלכה.סביבמביטהואבאלידבכורסהמתיישבתהייתיאני

הכיסאביןבאווירמתנודדותרגליוהצמרבשלהקטןגופיאתיהיית
בליהטקס,שם.היההכול .דאחלאףחיכיתילא .ישבתילשטיח.

כאב.

שמשענתענקילבןכיסאעלהבושייתיראבחייונהשארהההכלאת
הרחבהמושבכלאתכיסתהשמלתהברית.הלוחותבצורתלו
שלהשניבצידועמדהחתןפרחים.נזרעטורשקוף"טול"אשהרול

כלישבהכלתווהיא,שחורהבחליפהלבושהענק,החתונותאולם
"מזל·טוב"."מזל·טוב",היד:אתלהלחצווכולםהכיסאעלהזמן

אחר·כךלב.דנוראלינראתהוהיאפניםעללהקפאכברוהחיוך
הזההמוזרהכיסאעלשםישבהעודהיאורקואכלוישבוכולם

לו.וחיכתה
איךמחכות.שהןטבעןכלות,לחכות.שעתייםעודרקלינשארו
 .זקנהזקנה,כלהומתהחייהכללאבשלוםאהרונסוןרבקהחיכתה
מגיעים.תמידלאבזמן.מגיעיםתמידלאחתנים

דרכיפילסתיושובשובהחתונות.לאולמירגליבשאוניכמכושפת
אוחזיםמעונביםוגבריםמפורכסות ,מגונדרותנשיםבין

אלומגיריםשומןנוטפותעוףשוקיהשמנמנותבאצבעותיהם
 ,בתוכיהולםלבימתנשפת,ואני .מזוןועודעודהפעוריםפיותיהם
כחולקטיפהבדמעליהםהנושאיםעץמוטותארבעהמולאלעומדת
חייוששעותנר-הלילהפרחמופלא.נשגב,יצור-הכלהותחתיו
אצבעה.עלהנענדתהטבעתאלבערגהמביטהספורות.
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כמהופנטתמביטהכלה.לשמלותהחנויותכלפניעלהייתיחולפת
פניניםשזורותותחרה,וברוקדמשיהלבושותהשעווהבובותאל

מלמלהושמלותכפריותושמלותתפוחותשמלותוסרטים.ופרחים
 •הזוהתמונהבתוךעצמיאתלחלוםוהתחלתיודלבים.מרובות

השמלותמןאחתאותיילבישועשריםבתכשאהיהשניםשבעעוד
יוביל ,נהדרצעירוגברארוכה,בהינומהיעטרוראשיואתהאלה
ויעלמוצוואריבמורדיזלגואושרשלגדולותודמעותבידואותי
השמלה.בבד
שריחחנותדלתעלתלויהבמקרה.פגשתיכלדלותישמלתאת

עתיקות,עץתיבותעמוסתוהיאמתוכהעולהחנוטיםפרחים
ארגמןבצבעיוקטיפהמשיבגדישללבתוכןהאוצרותעטורות,

ותחריםקרהה.חמןמשקשקותקריסטלונברשותוזהב.וסגול
מונחיםבידמצויריםענקייםסינייםכדיםוגםמעל,תלוייםווילאות

משיפרחיצומחיםומתוכםמהגונימעץשרפרפיםעלכבודאחר
עצומים.

רקאליזבטנית,אוויקטוריאנית,לאמאמין.היהמיצ'רלסטון,
 20ה·שנותהירך.במעלהענקיטאפטופרפרוצרה.ישרהשמלה

הארוכות,הפניניםמחרוזותהפומית,המצח,עלהסרטיםהעליזות.
הקולבאלמביטהאניחתני.אותייקדשכךהצ'רלסטון.ריקודי

ליטוףאתלחושאנימשרוצהויותרהמגוהצת.שמלתיתלויהעליו
אתלנתק ,מעליהשמלהאתלפשוטאנירוצה ,מותנייעלהמשי

הייתישכברלדעתהנעליים.מןרגליאתלשחררמראשי,ההינומה
כברהכול ,והכולאישאשתשאני •אצבעיעלכברשטבעתכלה,

ההצגהבגדיאתלקלףמתפשטת,כלהלהיותמרגיעכמהמאחור.
 •האיפוראתלהסירהגדולה,

 •עכשיוידאגאחרשמישהושלומית.אצלכברהזר
נועדכולואפורה,בחליפהכתפיומעונב,צווארו ,חתנייבואבחמש

לי,

שעותדקעלי.מכבידזמזומםלוחשים,רוחשים,אדם.המוןבמספרה
מפרפר.לביואיןחיי.שלהגדולההשעהוביןביניעכשיומפרידות

אתלהתחילצדיךמוטי,עללכעסכוליאתלהקדישאנייכולהעוד

פעםאףמספרלאהוא-גשמתרמוטימהתחלה.השיערסידור
נינוחה.נשימתי •אצלופרינציפכלות.

הכסףניירמהידוקאדומותכברהפרחיםמוכרתשלאצבעותיה
אלהמחברהלבן,אלהמתחברבסגולמרוכזתכולהלגבעולים.

פיסנהפרחילהשיג"קשהענקית.נ.חפרחתזהלצדזה-הסגול
אליוצאתאניחודשמזהדבריה.אתזוכרתאניהזו",בעונה

עזשצהובהלבנים,הפרחיםהנצוכבראםלראות ,ממולהחצרות
יהיואםהרחוב,אתהנהדרריחםאפףכבראםכותרתם,עליבמרכז
כלדלותי.לזרמוכנים

עפרונותמכחולים,וצבעים,אבקותהאיפורתיקאלזורקתהמאפרת
וספוגים.ופודרהושפתונים

מונית?תשיגלאאםומה
לאטןמסתדרותלפניבעיתוןהדפוסאותיותושלושים.שלושרק

השחורההמערבולתמןלמשפטים.הופכותוהמליםלמלים-והופכות
חרדהלמעילויהפכומעטשעודהללוהפיסקאותאלימגיחות
קרה.בזיעהאותישיעטוף

אתקיבלההכלההאחרון.ברגעהתחרטכלולותיו",ביוםברח"חתן
בדירההמראהעל •במכון·יופילטקסמתכוננתבעודההבשורה

לא ,"מצטערשבור:בליפסטיקלהכתבשנתיים,חלקואותה
חתני.שלכשמוושמושמו.אתוחתםיכולתי".

אחרים.אנשיםעלסיפורזהואחר.במקוםאחרסיפורהריזהואבל
שקדה.סיפור

 .עברבלשוןקרה
אולירעה.מבשראותזהאוליחתני.שלכשמוהשםהשם.אבל

ובורח.מתחרטחתןלהיות,יכולהנה.אזהרה.
-יגיע?ש-בחמש?שיגיעאותייבטיחמי

רך.וקולוליאמרכלה".טוב"בוקרשהלך.לפניאותינישקבבוקר
קרתהאםלחשובאצטרךשלאדקות,בחמשאפילויאחרשלארק

 •מוכןלאהזראוליאותאונה
שלא.החליט •נבהלהתחרט.שאוליאו
גופיאתאכסהלאלא.כלדלותי.אתאבטיחוכךאלבש?שמלתיאת

קולאתשאשמעעדהפרחים,בריחשאחושעדהזההגורליבבגד
אלבשואםבמדרגות.צעדיוקולאתשאשמעעדהמכונית,מעצור

עלשניםאשבכךאלי?חתנייבואולאהמדוקמתזושמלתיאת
השמלהלובןעליאפירוהאבקאחרתכלהיקדשכברוהואשנים,

עלעופרתכשקימאודתכבדוהשמלההפרחיםרקמתאתויטשטש
כתפיי.

אותיתכריעאשרעדהאפורותכנפיוירכיןהבוהקהטאפטפרפר

האווירוגםפניאתתכסההאפורהההינומההאדמה,אלהזוהשמלה
לטבעת.אולזרשאזכהבליכך ,כךבצמצום,יהיהלנשימה
עלהשוכניםמאלהיפה,גברעםלהתחתןרוצהלהתחתן'"רוצה

אותיישמעוכך *"הנשים.מפניבורחיםפההגבריםכיהים,חוף

ברנרדה.שלהישישהאמההזקנה,הוספהמאריהכמוצועקת.
מאריהכמואלבה,ברנרדהשלבנותיהכמולהיותאניפוחדת
הנכסףשלבןהללו'הבתולותאתלראותעודרוצה"איניהוספה.
נחת",ליריתךשיקחני ,גבראנירוצהלאבק.נשחקלחתונה

לצידה.המשיתחתיתבוהקת,לבנה.שמלתי,תלויההקולבעל
בוא.לעצמי:מליםלוחשתאניבשקטבשקט,אהובי.אליבואבוא,
אותך.שמצאתיעדחיכיתישניםכמה

חשבתי:עשרים.לימלאוכברקרה.לאודברעליחלפושניםשבע
בחתונותשנתיים.שנה,עודועבדו ,רצינילאזהשנה?שלאיחוד
מהתרגשות.משמחה,בוכה.תמידאניאחדיםשל
כלאתהכלהלתפקידשבחןאחריהתסריטעםאליבאדפי

באיזור.הקיבוציםמןאסףהחתונהאורחיאתנעיד.השחקניות

וקישוטיםמפיותושתיה,אדמה,ותפוחיעוףרבעסודר:הכול

גם.ומוסיקה

הכלהשמלותכלאתמדדתיחודשים.שלושהחיפשנוהשמלהאת
אתהראווה.בחלוןהבובותשלובשותאלואתבן·יהודה.ברחוב

צרותוהןנוצציםחרוזיםשזורותברוקדבדהעשויותהנפוחות
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~ 

פלמנקוושמלותותחרהמשיושמלותתפוחיםושרווליהןמותניים
שאינוביצר ,ואני •כולןאתאהברפי •בליאופאייטיםםע

וכפתוריםולפתוח,לסגוררוכסניםועודעודרציתיבר·כיבוש,
רךמטולוכפולותוקצרותארוכותוהינומותלקשורוסרטיםלרכוס

גגותהתמרעלענגלחתלהפסיקולאהראשעללהדקקשהאו
שמלה.כלכמובןשאהבוהמוכרות
עדינהרקמהעםלבנהמכותנה"משכית"שלבשמלהבחרנולבסוף
,לרקאפשר?איךהינומהללאכלה ..הינומהובליבחזית.

ורקכלה.והייתיקרסוליים,ועדהראשמןכוליאתעטףכתום-גזר
עללהשאיררפיניאותבסדקיתבפרוטותשקוניםפלסטיקפרחינזר

ראשי.

מןלמאפרת.דואגתאניוכברארבע,לשעהמדלגיםהשעוןמחוגי
שםמונצחתדמותיתמונה.אלימציצההכתיבהשבשולחןהמגירה

הסרט.צילומיבמהלךחפוזצילוםכלה.במלבושי
תזכהלאכלהבגדילבשהשכברמיאולירעומזלמביאזהאולי

בהפסקתלהדליקשאסורחנוכהשלנרותכמואמיתית?כלהלהיות
מבריק,פולרוידניירעלמונצחת ,ואניבלב.דלראותםאלא •חשמל
מוכתרת.לבושה,ככלהצבעוני
היום.לאהחתונהאולימאחרת.המאפרתהתמונה.אתלזרוקצריך
התפלותהאמונותשאומרותמהכלכמעטעשיתיחלום.הכולאולי

כאלו).פרימיטיביותבשטויותאתעסק(שאני
לאעודהדלת,עלתלויההראווה,בחלוןהשמלהאתראהעמוס
אתוגםשמשנה.מהזהבשמלה.לבושהאותיראהלאלא.לא,שלי.

ראה.לאההינומהואתהנעליים
זהבפניםשאםאמרהרבאבלהלחימו.הצרו,תיקנו.הטבעתאת
אותה.ישכחלאשרק .בסדרזהאזחלק

el lagarto esta llorando 
la lagarta esta llorando 

el lagarto y la lagarta 
con delanta litos blancos 

 ,בבכיממררהלטא
והלטאה.הלטא

כשלגצחוריםוסינרים
וללטאה.ללטא

טבעת,להםאבדההנה
 •קידושיןטבעתוהיא

עופרת,שלטבעתאבוי
אפורה!טבעתאבוי

הזקינו!מההביטו ,אבוי

והלטאה!הלטא

בוכים!איכהבוכים,אי ,אי

ומתייפחים!**בוכיםאיכה

השיראתשרהאניולמהאיבנז.שלהזוהמנגינהיפהכמהאי ,אי
אולישכחה?אולילא?אומאפרת.תגיעמעטעודעכשיו?הזה
זוכר?ומידרכה?אתמוצאתאינה

 ,אחרבית ,אחרשביללולחפש ,דרכואתלשכוחיכולעמוסגם
שלה.לאצבעתתאיםלאהטבעתאחרת.כלהאחרת,אהבה
 •מפוזרכזהמןהואלצלם.להזכירצריך
עכשיומפזרהפרחיםמחנותשמעוןורבע.ארבעכברהשעה

אתלזרוקלזכורצריכהאניהדשא.סביבפרחיםעמוסיסלים-סלים
לשלומית.הזר
יגיע.שעמוסרקהזר?ליאכפתמהכאן.שאיננוהזההזר.
חיתהכברנקיה.מוליוהמראהמליםעמוסעםהחלפתילאהיוםכל
לבטלהחליטשלה,החתןוהוא,היופיבמכוןמוכנהלבושה,כלה

חתונה.

גםואותושכתבבמחזההצעירההכלהלתפקידעליהימרשמוליק
התיאטרוןהאלה,החרדהשנותכלכלה.משחקתאנישוביביים.
שאניהרבותהכלותואיןקיימת.למציאותרחוקחלוםכלהופך

לכלהעתבבואלהפוךלימבטיחות ,שליההמתנהלאורךלובשת
לאמת. ,לתפקידמכשירותאינןאמיתית,

שבורה,נערהואם.מאביתומהוארשה,גטוניצולת , 17בתקלרה
שסועה.נפשגילה,בןשניצלרסיסחתן.להמצאודקיק.אדםצל

השבריםמןליצוריצליחאוליוהדודות,הדודיםאומרים ,שידוך
שלם.כליאיזה
 •מקורהמצטמרר ,הגוףלעורהדוק ,רךממשישמלהליהכינו

עודכאבכמהפנימה.כשריחפתיגביעלריקדהמלמלהוצווארון
כלולות.ביוםלהפציעיכול
בקיץ.כלחלהיותנעיםיוני.שלסוףמחניק. ,עכשיוחם
אביב.בתלנדירושלג ' 50שנתשלהקרבחורףמחתניםקלרהאת

מפרפרתנפשויכול.אינופתאום,נרעדקלוש,חתן,רטוטחיים,
החתונהאתבדמיונו.לעוףהמנסהשבורהציפוראותהכמו

ועלמיםנוסףגבעול-וחוזרתהשלגאלבורחתקלרהמבטלים.
מבוץ.כבדהשמלהגופה
ורקאיפור.כמולבוש,כמו ,מגופיהבוץאתמקלפתהייתיערבכל

אמת.דומעתהייתיהקורסותכתפיועלבסבימתחתיתהזההבכי
אםורו.דקולבעלנמהשמלתייבש.הבוץעכשיו.קיץקיץ.עכשיו

הכאב?שקעםאלךלאןחתנייגיעלא
וללחוץכתום-גזרנזללהתעטףטובכמה"מזל-סוב"."מזל-סוב",

טובכמהחמש.בתרקרחוק.רחוקהכולורך.חםכמהידיים.
שבאמת.עדזמןהרבהכל·כךעודוישאבא.עםשבועכללהתחתן
ולאשנים.שבעעודואחר·כךהראשונות.השניםשבעעברותחילה

ולאכלאההייתילאשנים.אותןכללמענישיעבודיעקבליהיה
וכולםהשקוףבבדפניאתיכסושהםשחשבתיאנשיםוהיו .כרחל

בדיות.היו

מחליקהוהיאבידיהפניאתמפקירהאניסוף.סוףהגיעההמאפרת
אתמעסהבמברשת,ריסיאתמושכתרכים,במכחוליםעפעפיעל

מתרחציםכולם ,ניעורהביתהאף.אתומפזרתקטיפתיבקרםלחיי
שוםלהםאיןלחתונה.ילכומעטעודכאילוומסתרקים,ומתלבשים

ופקפוק.ספק

עוריצבעמעליו.והשמלההמשיקומבניזוןאתעוטהאניתחילה
עלמטפסיםצחוריםמשיגרביהלבנים.לפרחיםמבעד~גלה

נעלייאלפולשותרגליימותניי.אתחובקים ,ברכייאל ,קרסוליי
ניעורסוףסוףהלבלזה.שנולדתיכאילו .לשיערמהודקתוההינומה
חמש.מעטועודמשנתו.

ופחדינו.בציפיותינומתחשביםאינםנפשם,כאוותנוהגיםהמחוגים

האצבעות.ובקצותוברקותבחזהכךהלב.הלמותאתשומעתאני
אוזני ,החלוןלעברפנילמנוסה.מקוםאיןנוקשות.שיניוחם.ליקר

 .לדלת.כרויות
כשטיח.לרגלי,ונפרשהדלתמתחתיתמגיחמתוק,עז,פיטנהריח

הריחאתשואפתאניענק.כצעיףסביביומסתחררמתרומםאחר·כך

אניצעדיואולבידפיקותקולאםיודעתאינניכבר ,ריאותיאל
שתים·עשרה.השעהעלחונההגדולהמחוגשומעת.

בדיוק.חמש

בידו.הזרעיניו.מולמרצדיםסגולבתוךלבןבתוךסגולענק.הזר
זההוא?זההאםהוא?האם •חתןכולוהוא.ולבסוףיפהפה.כבד
הואאםאדעואיך ?אוהבתאניאותוהוא ,אחרולאהוא ,נועדאשר

חייואלשאקחהואהואמוליעכשיוהעומד
מרגוע.מעטולוהמיוחלבבואוואיןאיתר.אותילקחתהגיעהנה
מזרחיתרוח •חליפתובכיסהטבעת •בידיהזרעכשיומונחכבר
רוצהאניכמהכשוכלים.בעקבותיהפחדחיים.בנונופחתיבשה

 •הכתום.הצמרשלבתוךעכשיולהתכרבל

הערות:

הקיבוץאלבה";ברנרדה"ביתמתוךמחזות.-לרוקהגרסיהפדריקו *

המאוח.ד

והלסאה",·הלסאמתוךשירים.וסכין•.·שושנהלרוקהגרסיהפדריקו **

לרוקה.שירישלבתקליסלדליקשירה:איבנז.פאקומנגינה:עקד.הוצאת
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t: התנחמזיזת
גויןג'פרי
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שליבשדבקישן'ניירשלריחאפופיםהחלש,אור ~
לגמריאותולהסירשאי·אפשראבקכריכות,
וחומרארוכותשניםבמשךבהםנגעושלאמספרים

הליברלרצפותלניקויבושמשתמשיםתעשייתי'
נמוכהבלונדינית,ובחורהמוריסעמדוהכהות,

שלמשרדופתחלידעמוסיםספריםמדפימוקפיםחיכו'הםועדינה.
מומחההרוורד'שלאנגליתלספרותבחוגביותרהיבשהפרופסור

התחתונות,הקומותבאחתקבורהיהמשרדוהמטאפיזית.לשירה
שלהפרחוניהבושםריח .ויידברספרייתשלהספריםמחסןבתוך

הספריםאלפיעשרותשלריחםעללגבורהשתדלהעדינההבחורה
סחרחורת.למוריסגרםו

אפורמתכתמדףעלנשעןהואבשיחה.איתהלפתוחניסהלאהוא
להבחיןממנומנעלאזהאבלדון.ג'וןשלשיריובספרוקרא

רוחהבמצבלהתחשבהחליטהואומודאגת.לחוצהחיתהשהבחורה
בפשטותלההציעהוא .התורבראשמקומועללטובתהולוותר
שלה.הבושםכמומדי'מתוקבקוללוהודתהוהיאלפניושתיכנס

ושמנהגבוההשחורהסטודנטיתממנוויצאההמשרדדלתכשנפתחה
ג'ינג'יסשלבמחנהשרדאוהלכמוורחבהצהובהבשמלהמאוד'
בבהלה.כמעטלהיכנס,מיהרההעדינההבחורהחאן'

"במהשואל'כשהואהיבשהפרופסורשלהדקקולואתשמעמוריס
נעצרהה~מדיםאדירתהסטודנטית "? •••גברתלך'לעזוראוכל
ענתהמהשמעלאלכןמלים.כמהאיתרוהחליפהמוריסעל·יד

הריחעםהתמזגשלההבושםריחהיבש.לפרופסורהעדינההבחורה
מדפיביןשעמדהכבדבאווירהגבוהה,הסטודנטיתשלחריףהיותר

לבחורהכזורוחסערתלגרוםהיהיכולמהתהה,ומוריסהספרים,
יבש.פרופסורעםבקשריהעדינה

זכותלמוריסחיתההשוואתיתלספרותשלישילתוארכסטודנט
פינתשםלוהקציבואףהספדיהורשויותהמחסניםאלכניסה
באחתהמדפיםביןחלוןעל·ידנמצאהמכתבתו •משלועבודה
אהבמוריסצרפתית.לספרותלמדורקרובהתחתונות,הקומות
ולהתהלךהמחסניםשלהזהוהשקטהאפלהחללתוךאללחדור

מסיורחוזרהיההואהעמוסים.המדפיםביןהצריםבמעברים

וכתבי·עתספריםעשרותעםהחלוןשלידמכתבתואלחיפושים
התכווןהואהדוקטורט.בשבילחומרבאיסוףעסקהואכרוכים.
 Du (;ןייד~השש·עשרה,המאהבןהצרפתיהמשוררעללכתוב

Bellay ( , למדלכןתקופה.באותהבאנגליהלמשורריםבהשוואה
למשורריםמוקדששהיההיבש,הפרופסורשלבסמינריון

באהואבאנגליה.השבע·עשרההמאהתחילתשלהמטאפיזיים
מיהרלאהואהסמינריון.עבודתנושאעללהתייעץכדילמשרדו
לקרוא.מהלוהיהממילא •במיוחד

What ever dyes, was not mixt equally; 
.הווש הרמב גזמתה אל ,ת~ש המ לכ

If our two loves be one, or, thou and 1 

Love so alike, that none doe slacken, none can 
. die 

זהה,כהבאופןאוהביםואניאתאו'הן'אחתאהבותינושתיאם

למות.תוכלאחתלאואףתתמעט,אחתלאאףכיעד

לוחיתה .לימודיובמשךפעמיםכמהלהתאהבהספיקכברמוריס
נמשךהואאבלבמיוחד'יפהלאוגבוהה,רזהבחורהבצרפת,ידידה
רומנטייםמספיקהיולאהםאךחיכוכים.בליהסתדרווהםאליה
ביניהם.התרבותיהשוניועלהגיאוגרפיהמרחקעללהתגברכדי
אליהבצרפת,מקומיתבאוניברסיטהסטודנטכשהיהאותהפגשהוא

ממכריםבהדרגההפכוהםפולברייט.על·שםהקרןמטעםנשלח
לבכששמוהאביב,בשלהירקמאוהביםשהםלהםוהתבררלידידים,

זהביניהם.להפרידלנסיבותהרשוהםהזמן.כליחדמבליםשהם
סטודנטים,לחבורתלהצטרףלוהציעההיא • 1967בשנתהיה

מוזמןכברהיההואאבלליוגוסלביה,לנסיעהמשותפים,ידידים
אמנםאותם.לאכזברצהולאיזרעאלבעמקבקיבוץמשפחהלקרובי

אםפקפקאפרילובחודשאותומשכוידידתושלוקרבתהיוגוסלביה
איומיתחתמאי'בחודשאךהחבורה.עםלטיילאולישראללנסוע

חייל'להיותיוכללאאםבישראל.להתייצבחובההרגישהמלחמה,
במשק.יעזורלפחות
היהלמוריםובאה.הקרבההפרידהבצלהתאהבושהםלומראפשר
שכבבעבר .ידידתועםלשכבביקשלאהואאבלמיניניסיוןכבר
הבחיןעכשיו .איתןשכבשלאבחורותואהבאהבשלאבחורותםע

טרםיחסיהםאךאותה,יאהבוגםאיתהישכבשגםבאפשרות

להסתכןולאמח~רתהליהנותהעדיףוהואהצורךדיהתפתחו
לצרפתלחזורנכונותהביעלאגםהואמינית.להרפתקהבהפיכתם

המילגהעלולוותרלימודיואתשםלהמשיךכדיהקיץ,אחרי
קלהלשעהבדעתועלההרעיוןבהרווארד.לושחיכתההנדיבה

הצבאשלטונותעםלהסתבךשחששגםמהאותו.הדחיקוהוא
אותולשלוחעלוליםהםבלימודיו'יכירולאאם .האמריקאי
איתרולחיותצרפתאתלעזובהציעהלאהידידהגםלוויאטנם.

התאיםלאהעיתוי •דיברולאכללנישואיםעלבקיימברידג'.
נראתההפרידהלכןמדי.צעיריםהיוהםהזה.בכיווןלתוכניות

מאי'חודשבסוףנאהביוםנמנעת.ובלתיסופיתאבלעצובהלהם
משםמרסיי'בכיווןדרומהונסעהפרובינציאליתהעיראתכשעזב

מהיחםבגופותגישרוהרהתחבקוהםלישראל'להפליגאמורהיה
לצאתלה~פשרולאשהתנאיםבכוחאהבה--להיותהיהשיכול
הקשראתוהעמיקוהתכתבומכןשלאחרהחורףבמשך .לפועל
עוד.שיתראוחשבולאאבלביניהם,
וריסמהתאהבוארד'בהרוהראשונההשנהשלחורףבאותו

שלענייןשוב,ממנה.להיפרדהספיקוגםמקומיתבסטודנטית
יותרמתאימהחיתההזאתהבחורהבחינותמהרבה •עיתוי

שללהוריוחשובהיהוזהיהודיה,חיתההיאראשית,מהצרפתיה.
היובהםבמקומותחיחייוכל •לוגםדברשלובסופו--מוריס
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הרבההזאתלעובדההקדישולאוגדולותחזקותיהודיותקהילות
היוולאכמעט ,למדבההקטנההצרפתיתבעיראבלמחשבה.
רצהאילו .לונחוציםהיוכמהעדגילהחסרונםומתוךיהודים,
אתחיפשדווקאהואאךאידיאלי.מקוםהיהזה ,מיהדותולברוח
שם.שנמצאוהיהודיםמעט

היאהססנותה.חיתהחורףבאותוואהבשפגשהיהודיתעםהבעיה

במוריסוהשתמשהלרפואהסטודנטלאיזהלמחצהמאורסתחיתה
שמוריסעדלא.אוההואעםלהתחתןצריכההיאאםלבדוקכדי
ברורההססנית.הבחורהאתאהבכבר ,הוגןלאלעסקשנכנסהבין
עםתתחתןאםאסוןשיהיההוא,לרצונוקשרכלללאלמוריס,היה

היהשלאהביןשפלטה,המעטותמהמליםלרפואה.הסטודנט
 •אדירהיההלימודיםלחץבשבילה.פנאילרפואהלסטודנט
ללימודיהקדיששלאובזמןרצינימוסיקאיגםהיההסטודנט
בשקטישבהההססניתהבחורהיער.בקרןבנגינההתאמןהרפואה,

איךמקסימה.חיתההיא .אידיוטינראהזהוריסמלולמדה.בחדרו
הואמקום,באותומוריסעםכשחיתהממנה?להתעלםבכללאפשר

לרפואההסטודנטאםאחר.דברשוםעללחשובמסוגלהיהלא
יתייחסאיךנשואים,לאעדייןכשהם ,עכשיולידידתוכךמתייחס

רופאשלאשתולהיותאחתלאףאיחללאמוריסמכן?לאחראליה
רצהעצמושהואלבחורהלאוכמהכמהאחתועל ,ושאפתןצעיר
לרפואה,סטודנטאותוכלפיההתחייבותביןקרועהחיתההיאבה.

 ,בקולבההודתהלאשמעולםהידיעה,לבין ,אהבומאודשהוריה
מוריס.אלחזקהמשיכההרגישהגםספק,ללאאיתר.תסבולשרק
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שלשהותלהלתתמוריסבפניוהתחנגהלעשותמהידעהלאהיא
מצבאתלעצמהלהבהירשתוכלכדיאליה,קשרלחתולאחודש
להסדרמוריסהסכיםיתרה,והתחשבותנפשעדינותתוךלבה.
שהתארסהלוהודיעההחודש,בסוףאליהכשצלצל ,וכמובןהזה,

להלתתשבמקוםידעמוריסלרפואה.סטודנטאותועםרשמית
אהבהבמכתביאותהלהציףיום,כללצלצלצריךהיהשהות,
 •מאחיזתולהתחמקלהלתתולאלוהטים
כשהיו ,התחתןעצמושהואלאחרחודשיםכמהשנים,שלושכעבור

נזכרבורחס,שללהרצאהבדרכם ,סקוויירורדבהרוואשתוהוא
 .ראשוןחורףאותובמשךשאהבהססניתסטודנטיתבאותהפתאום

כלאתשהאירהופתאומיתחזקההברקהאלאמחשבהחיתהלאזו
דקותכמהשנתיים.במשךהבחורהעלכללחשבשלאלאחר ,רוחו

כמהיושבתגילה,ההרצאות,באולםכשהתיישבו ,יותרמאוחר
לתחילתעדשעהרבעעודנותרהההססנית.אתלפניהם,שורות

 ,אשתואתבפניהולהציגלהלקרואכדאיאםהתלבטהואההרצאה.
עלמעילהאתלסדרכדיוהסתובבהקמההיאלעברה,שהביטובזמן

הציגוהואלקראתוובאהחייכהאותושראתהברגעהכיסא.גב
 •אשתוהיותהאתמדגיש ,אשתואתבפניה
בשיחה.להמשיךרוצהשהיאמביןבנימוס,שאלנשמע?""מה

קלינית".פסיכולוגיהלומדתאניועכשיוהתגרשתי ,"התחתנתי
לואומרתהיאכאילומורים.אתהביכההזאתהישירהההודעה
 ?לעשותעליומהנכונה.הלאהבחירהעלמתחרטתשהיאבגלוי
סיפרשהואלשעברהחברהשזאתלהברורהיהבשקט.ישבהאשתו
השיחה.אתחתםהימים"באחדנתראה"אוליובעקיפין.מעטעליה
חמורה.טעותטעיתרואה?"אתעצמו.לביןבינוחשבלן","חבל
חוסכתהייתאזהיריב.מןאלאממנילהיפרדצריכההייתלא

הסטודנטיתאתנשאשלאטובכמהאבלסבליי.הרבהמצעמך
לאשה.ההססנית

היהיכוללאהואקשה.תקופההיהההמתנהחודשסבל.הואגם
וכאשרולילה.יוםההססניתאלהתגעגעהואבלימודיו.להתרכז
האביבלקראתאבלזמני.בדיכאוןשקעאותה,שהפסידהתברר

 •אותושימחומאודבצרפתמידידתושהגיעוהמכתביםהתאושש.
 ,אכזבתועלאושלוהאהבהחייעלמלהלהסיפרלאהוא ,כמובן
ללמדאמורהיההבאבקיץאחרות.בתוכניותאותהשיתףהואאבל

דרוםבמדינתשחוריםתיכוןלתלמידיהעשרהתוכניתבמסגרת
להצטרףעצמהאתהזמינההצרפתיהמפתיע,ובאופןקרולינה,

בסוףילדים.בגןלעבודוהתנדבהלצ'רלסטוןהגיעההיאאליו.
ומוריסיחדשכבוכברהם ,כמובןארה"ב.בדרוםטיילוהקיץ

יגורואוליאיתה.להתחתןיוכלאיךבמעורפללחשובהתחיל
ידעו ,כשנפרדווהפעם, ,העתידעלדיברולאהםאבלבמונטריאל?

שלכבדבמחיראהבתםאתהעמיקוהםהאמיתית.הפרידהשזאת
טעמתי"לפחות ,לצעמובאומרוהתנחםמוריסאבלעמוק.יותרכאב
מחפש".אנימהיודעואניזהאת

אהבהוא •ויידברבספרייתארוכותשעותמבלההיהוריסמ
ובאירגונו.מידעבאיסוףהספריםמדפיביןבפינתולהתבודד
היהאחדלמאמרבהערה •שבמחקרהבלשיהצדאתאהבבמיוחד
איזכוריםמוצאהיהספרובאותומוכרבלתיספרשלאיזכורמוצא
דואתשהכירואיטלקיםמשורריםעליהם,חלםשלאמקורותשל

של Tristiaה-עלמאמריםאולמשל,ברומא,כששההכליי
מרומא,גלותובתקופתהעתיקהמשוררשכתבשיריםאובידיוס,

עליהן.השפיעוובוודאיכליידושללסונטותברוחםקרוביםשהם
אתשמצאעדאחריוועוקבאותוומריםחוטקצהמוצאהיהמוריס

לתזיאוסעצמואתהשווההואצפויה.בלתימידעפיסתהמטמון,
הלךמוריםדחוקה.חיתההשוואהאבלהמבוךמתוךביציאתו
בלתידבריםשםולמצואהמבוךתוךאללהיכנסכדיהחוזםבעקבות
לאחר ,מהמבוךלצאתכדיבחוטהשתמשתזיאוסואילוידועים,
 ,המבוךבמרכזלושארבממהפחדתזיאוסהמינוטאור.אתשהרג

מקלט,ימצאהסיבוכים,למודקכשיגיעששם,מוריםהרגישולעומתו
משם.לצאתירצהלאאולי .ושליוגןמרמקום
האחוריתבדלתנכנסהיהמוריסהפתיחה,לשעתסמוךיום,בכל
מחברות,ובתוכוכתפועלהירוקהספריםתרמילעםהספדיהשל

מדיאתלבשהואעבה.בגרמיהמהודקקרטוןכרטיסיותוצרורעטים
עבודהחולצתכותנה,אוג'ינסמכנסימתקדם:לתוארהסטודנט

איזושלשםהנושאסווצ'ראוישןסוודרמגוהצת,ולאכחולה
חוזרהיהלאהלילהעד"דוקסיידר".ש~טונעליאחרתאוניברסיטה

לצפוןסמוכהאירייםפועליםשלעיירה ,בסומרווילבדירהלחדרו
סומרווילשלהיחידיתרונה •יופיאוחןכלללאמקוםקיימברידג',

כולםבקיימברידג'.הדירהלשכריחסית ,הנמוךהדירהבשכרהיה
וכל Mוב·זזבהרוורדהסטודנטיםבקיימברידג'.לגוררצו

גרובדירהמוריםעם •סקוויירוורדהרשלבקרבתושחשקוהצעירים
לימודיהאתשסיימה ,וחברתוהודו·אירופיתלבלשנותסטודנט

עד ,זמניבאופןהאוניברסיטהשלמשרדבאיזהועבדהברדקליף
~זרה.ודקנמוךהיהלבלשנותהסטודנטבחייה.תעשהמהשתחליט

לבןהיהועורוכחולותהיועיניואבלומשייעמוקשחורהיהשערו
לושקוראיםמיוחד·גזעלתתשייךשהואלמוריםהסבירהוא •טהור
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לבלשנותהסטודנטהיהבחודשכפעמייםשחור"."אירי
תחתהמקלחת,רצפתעלעירוםיושבלדיכאון,נכנסהודו·אירופית

חברתוהבקבוק.פייתמתוךהיישרוויסקיושותהחמים,מיםזרם

נשארכשמוריםלבלשנות,הסטודנטובהיעדרבחיים,דרמהחיפשה
היהלי","תסלחי •אותולפתותמנסהחיתהבדירה,לבדאיתה
למעןאבלמסובכים".מספיקשלי"החייםבעדינות,אותהדוחה
התרכזהואאותם.אהבהואוככה ,כללמסובכיםהיולאהםהאמת
דושלנסותנסואהבהבמקום"גלותהנושאבהגדרתשקע ,במחקר
האבודה.ולידידתולצרפתוהתגעגעכליי"

הציפיותאתכליידומתאר"ההתנחמויות"של 32מספרבסונטה
המרה:אכזבתוועללרומאשנסעלפנילושהיוהגדולות

 ,למשפטן/אהיהברפואה,וגם/במתמטיקהבפילוסופיה,"אתחכם
/שלהתיאולוגיה,שלסודותיהןאתמד 7א 1נשגביותרובעיסוק
/בסיףחייאתאבלה ,במכחולהאחיזהושלבקתדוסהנגינה

 /זה.כלשאלמדבעצמי/והתגאתיבדבריםאדוןגםובריקודים.
דיבוריהם ,/הרבאיטליה.השהותתמורתצדפתאתאחליףכאשד
בשיעמום,להתעשר/כדירחוקכההגעתיהאדםזבנישלהיפים
/כךבשנותי.חסונותאתבנסיעהלאבד/וכדיוב~דחה,ב~קנה
 /זהב,מטיליולאמלוחיםדגים/מביאאוצרבמקוםלעתיםהימאי
מוצלחת".לאלהפלגהיצאשכמונימשום

עבורסמינריוןעבודתלצורךהסונטהאתלנתחהתחילמודיס
לפרוזהמאודקרובהחמקמקה,כליידושלהשידההיבש.הפרופסור

ראהוריסמ .היופיכלאתולהחמיץברפרוףאותהלקרואואפשר
~נאתכליי:דושלמרכזיתלתמההקבלההשירהסגנוןבהנמכת
לעומתהמושחתים,החצרחיישלהשטחיוההודרומאשלהיומרה
הכפרית.בצדפתאמיתיחייםלאורחגעגועים

גםכליידוסלדרומאשלהמלאכותיהפאראתששנאמרוב
בשידהגםלגלותשיוכלקיווהמודיסבשירה.מיותריםמקישוטים

סגנוןביןדומהקשרבאנגליההשבע·עשרההמאהתחילתשל
נועזיםכל·כךהיודוןג'וןכמוהאנגליםהמשודדיםאבללנושא.
שיהיהמודיסשלבלבוחשששעלהובארציותם,בדימוייםבשימוש

ההבדליםמשמעותית.בצורהכליילדואותםלהשוותאפשריבלתי
חריפים.מדייותרהיו

מחשבותיו.זרםאתקטעמתוקקולאותך".מצאתיסוף,כל"סוף
אילובזהעומדתהייתיאיךיודעתלאאנישלשום.אותי"הצלת
נוספת".שעהרבעאפילולחכותצריכההייתי
וריחהעדינההבחורהלפניועמדהבהפתעה.ראשואתהדיםמודיס
בצבעעדיןסוודרלבשההיא •נחיריואתמילאכבדשלההבושם
החזיקההיאצווארה.סביבכרוךהיהיותרבהירמשיצעיף •בודדו

הרבהנראתההיאהזומהזוויתהזרוע.עלמקופלכההצמדמעיל
עלשוויתרמאזאותה.זכרלאהואבעצם •שזכרמכפייפהיותר
עליהחשבלאהיבשהפרופסוראללפניולהיכנסלהוהדשהתורו
 ,כל·כךמרחוקלחזורצריךוהיהבמעורפלדקאותהזכרהוא .כלל

שלאעדהשש·עשדה,המאהשלומהצרפתיתכליידושלמרומא
משינהאותוהעידוכאילומסורבלות,בתנועותמלים.בפיומצא

עצמו.אתוהציגידהושיטקם,עמוקה,

מאודנפוץשםהיהזההקודםבדודמבוכה.לוגדםהפרסישמו
אבלאח.דמוריסדודלפחותהיהאחדולכלבארה"בהיהודיםבקרב

לוקראובצרפתאחר~מוריסאףהכירלאהואגילובניבין
" Maurice " אתאייתובאמריקהאךבעיניו.חןמצאדווקאוזה

כאילופניםולהעמידלפיתוילהיכנעסירבוהוא " Morris "שמו
עבורומגוחך.סנובימדייותריהיהזההצרפתי.השםהואשמו

" Morris " עבוראך ,הוריועלהאשמהאתלחסיליכולהוא
" Maurice " קראוהעדינהלבחורה •אחראיבעצמוהואיהיה

הצרפתית.בגירסתומוריסכמוויומרנימגוחךשםשזה ,סידני

אותולתתגםאפשראך ,גברשלשםהוא"סידני"כללבדרך
עדלהראותכדיכךעושיםחדשיםמתעשריםשלובחוגיםלילדה

לאלשורהשייךהיהבנותעבור"סידני"השםמתוחכמים.הםכמה
"ג'ניפר","קימברלי",כמו ,במיוחדשנאשמוריםשמותשלארוכה

סידניאותוהזמינהתודה,כאותו"מלני"."פרנצסקה""סינתיה",
אתלשבוראהבלאהוא--געלדהיססוריסמקפה.כוסלשתות

מעיל ,מעילואתולבשקםהואהסכים.אך--עבודתורצף
לטיולכשנסעובין" .ל.ל"שלבחנותהוריולושקנוירקרקציידים
ההודיה.חגבחופשתכשבועיים,לפניבמייןצקר

לעורםעדשחדרהואלימהקרהלרוחנקלעומהספדיהכשיצאו
אתבמהירותוחצוהעביםבמעיליהםהתכרבלוהםבעיניהם.וצרבה

צרפתיבסגנוןקפהלביתאותוהוליכהסידניאורניו"."מסצ'וססס
הרוורד.שלהמינהלהבנייןסבסד",ה"הוליוקשלהקרקעבקומת

מוריס .משהולאכולרוצההואאםושאלהקפוצ'ינושניהזמינההיא
לחוצהכל·כךחיתהלמהלולספרהתחילהסידניאזרעב.היהלא

בשנהסטודנטיתחיתההיא .פרופסוראותושלהדלתעל·ידשלשום
לבקששאיחדהלהוהתבררלאנגליתבחוגהראשוןלתוארהרביעית

צריכה"הייתיחשובה.מילגהלאיזוהמלצהמכתבמהפרופסור
רגישכל·כךלאשהואעליוואומרים ,שליהנשיהחןכלאתלהפעיל

רקהואהומר.שהואלרמוזהתכוונתי"לאהסמיקה.היאנשי".לחן
הסכים".והואבשפע,נשיחן ,לאלתודה ,ליישאבלכזה.מזגקד

רוצההיאמההביןלאהואהתלהבות.בלימוריסענהסוב""מזל
להחסדיםלאבוודאי .אותודווקאלכבושתרצהמדוע .ממנו

אי·נוחות.לוגדמוהןיפות.מדייותרנשיםאהבלאהואמחזרים.
מדייותרהןוקבוע.יציבלקשרמסוגלותלאהן ,שלוהתיאוריתלפי

מגליםיופייןשאתנשיםהעדיףמוריסקינאה.מעוררותהןמושכות.
אחת.בבתלא ,זמןלאורך

 ,,צעמך~עלמשהוליתספר ,"נו
אותך".יענייןלא"זה

בידו.נגעההיאזאת"."בכל
עליהםקוראיםשלאדבריםללמודאוהבאניכזה.רציניטיפוס"אני

כבראנייודעת.אתדחוקות.תקופותזרות.שפותבעיתונים.

הדוקטורט.כתיבתעלהלאהוחושבבעל·פהלבחינותמתכונן
וגםהדוקטורטלנושאגםקשורפרופסוראותושלהסמינריון
עשורבמשךפהתקועלהיותרוצההייתילאבעל·פה.לבחינות

הזה".המקוםאתאוהבלאאנישלם.
מתאהבהייתאחרת .וורדבהרראשוןלתוארלמדתלאבוודאי"אתה

לעזוב".רוציםלא ,כאןשניםארבעאחדיבקיימבדידג'.
אבלבקולומביה,ולמדתיניו·יודקשלבפוכריםגדלתי"נכון.

וישראל".צרפתהםאוהבשאניהמקומות
מוריסיהודיה.לאבכללהיאאולימופתעת.חיתההיא"ישראל?"

שלה.המשפחהשםאתקלסלא
בקיבוץמשפחהקרוביהמוןליוישמשםבאהשליאמא"כן,

ובחיפה".

ריקודיכלבישראל,אותנולענייןניסוהעבריהספדבבית"מעניין.
אניאצלי.תפסלאמעולםזהאבלהמולדת,ושידיהאלהההורה
הדסה".נשותשלגדולהכמשלחתישראלאתדואה

התפעלות?"בךעודרלאזההימים.ששתמלחמתבזמןשם"הייתי
וממנו.השיחהמןהוסחהכברדעתה"קצת".

כוסעללההודהקם,הואבספריה.פינתואללשובהחליטמוריס
 •מעילואתללבושוהתחילהקפוצ'ינו

בדיוהמספראתרשמההיאשלי".הטלפוןמספראתקח"רגע.
בספרותהסתכלהוא •אליואותהושיסהוהמפיתעלטורקיזבצבע

שאלה.קריא?"זה"האםהדך.הניירעלשהתפשטו
זהאתאעתיקל~שסוש.מתחתהספרהצורתאתרואים"מאוד.
לה.שיקר ,,לספריה,שובכשאגיע

ונרצהבודדיםפעםנהיהאולייודע?מי •שלךהמספראתגםלי"תן
ריחפהנובע,כעסמצוידתעדייןוידה,חייכההיאאנושי".חוםקצת

שובהדיואיךוראההמספראתלההכתיבהואאחרת.מפיתמעל
קליםמסוסיםשרושמיםהאותיותכמולספרות,מסביבנספגת
 • .בקיץהיםחוףלידהמתרחציםמעלברקיע
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עתבכתביומאמריםסיפוריםפרסם , 1973משנתבארץחיגויןג'פרי

שלוהראשוןהעבריהסיפורהוא"התנחמויות"האנגלית,בשפה
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יסלבהןךרוזיביץ'ס.משירי
שלשיריהקובץשימבורסקה.
אףוייכרסשלבתרגומושימבורסקה

ויינפלדאמנםרחבה.לתהודהזכה
אבללב,שלבספרופעמיםכמהמוזכר

<עמיבהערהרקשםמופיעוייכרס

תרגםכברשוייכרסהעובדה .) 46

"מתכונןושהואסןביםמשיריאחדים

מיצירותתרגומיומבחרלאורלהוציא
דעתואתשינתהלאסובים",
עתידאיןכילב,שלהבסיסית
חדשים"מתרגמיםבעברית:לס~בים

מעידאינודברושוםמתווספיםאינם

 .)םש(בעתיד"שיתווספולע·כך

צעירמתרגםשהואוייכרס,בינתיים

מלאכתועלשוקד ,הארץילידואף
שישהשלתרגוםפרסםולאחרונה

פתיחבלווייתסןביםמשירי
חורף , 9(גליון"דימוי"בכתב·העת

שמסקנותיו ,ייתכןלכן .)ה"תשנ
מדימוקדמותהןלבשלהפסימיות

תרבותייםלמגעיםעתידעודושיש
ישראל.לביןפוליןביןוספרותיים

כמולבוא,עשוייםוהפורקןהישועה
לאממקוםאחרים,רביםבמקרים

 •צפוי.

שנפלדרזת
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סקירותלשלושמארהשיבבובעיתון
מעירהואאקדמיה,אנשיעל·ידישנכתבו
והןהאקדמיהאנשיעלהןמעליבות,הערות

אתמטשטשהואבנוסף,עבודתם.על
וביוגרפיה,ספרותיתביקורתביןההבדל
שנכתביםספרותביקורתספריומציג

כסתםטייסיכמומלומדים·ידיעל
שעתה ,'במסוגמוסמכותבלתיביוגרפיות

לעומתבצלעומדות-מאמיןהואכך-
מאמריםומספרספרומקריאת •שלוה;:ךשג

אתלהעלותברצוניהופיע,מאזשפרסם
אקדמיהשילאבשנאתושמאחוריההשערה
שלוהאינטלקטואליתההתרוששותמונחת
הפועליםלאלהובזפוחדשהואנראה .עצמו

ותיאוריותרעיונותשלהיסטוריהבאמצעות
הזהבתחוםשלושהבנתוכיווןאמנות,של

להחיותבנסיובוכל·כך.מעטה
מנסהפשוטהואאנטי·אינטלקטואליות,

האינטלקטואליותלחולשותתמיכהלמצוא
 •צעמו.שלו

"עזלעברית:שתורגמווריספסריקשלספריו
"גולת ,המרכבה""יורדי ,"וום" ,האדם"

דודה",של"סיפורהעלים","גדיליהמאנדלה", r r 

 gay-*במקור
השםבאמנותסגנון-סונסאגסוזאןעפיקאמפ: **

באמצעותהאסתטיתהחוויהעל ,הסגנוןעלדגש
נולדמכאןוהעיוות.ההיפוך ,טבעיהלאהמוגזם,
מינים.ובהיפוכיבמיניותעיסוק

לשירהסדנה
בסריעקבבהנחיית

בחיפההכרמלבמרכזרוטשילדבביתתפעלהסדנה

 18.00ה-בשע 05.9.95ג'ביוםהראשונההפגישה
 04 380489רוטשילדביתפרטים:
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 •אמנות •ת•אטרון •כ•קורת •חכרה •

שקוראמה-עבריתספרות •

העולמיתהספרות.מיטב

האיזורספרויותעםהכרות ~

חברתיתות·מעורב ~

ביותרחיפההמתנה

השכחלראש
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