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המציאותכורח-בישראלסופריםשלכלליאיגוד

רקקראתי.לאב"מאזניים"יהושעב.א.שלמכתבות .~ •

 ::~~ל ל:~ ~~~; ~!~':ת~ l '~ב~~דט~~:ס~ח~ך~~=וו!
באגודהואנייהושע,ב.א.כתבשלנו"הסופרים"אגודתגבותיים.

אחת,פעםורקועידות,עשרהארבעשנה,-28כחברהייתיהזאת

 ,כרגילדברים,נושאיהושעב.א.ידידיאתשמעתיאחת,בוועידה
 .ויןלמחנוךהיוהציטוטיםרובוהחברה":"הסופרעלמעניינים,

 ,בעצמויהושעגם ..•שלנו"ב"אגודהחברשאיננוהמעורב,הסופר
יוזמןואםהחברים,ברשימתרשוםהואבה.פעילאיננובפועל,
עלמעניינת,הרצאהויישאיבואשנים,בשלושפעםאולילהרצות

שדווקאיטעןהואואזהשלום.ותהליךהעבריהסופר-כמונושא
בינינוחומה ,גדרלבנותכלומר ,להתגדרעלינוחובההתהליךבעת
היאהשלוםמטרתיהושע,לפיההיפרדות.יסודעל .שכנינולבין

ביןיחסיםהדדית,הכרהלאהתקרבות,ולאהאזורעמיביןהיפרדות
ההיפך.דווקאאלאועברים,ערביםסופרים
וישהירדניםמןחלקהמצרים,האינטלקטואליםטועניםכךבדיוק
הסורים.גםלהניח

מפחדממה ,מביןאנייהושע.ב.א.מפחדממהאשאל ,כןפיעלואף
אתמגנה,אפילומצדיק,לא ,מביןהאיסלאמית,בחברההחיהסופר
אבל .איתנושיחדולקייםרוציםשאינםערביםסופריםשליחסם
דו-קיוםלמעןבמאבקיחדעמדנופעםשלא ,ב~ליידידימפחדממה

בשלום.
במזרחהגבולותייפתחוהזמןבמשךידועה:הפורמליתהתשובה
מדינהואנו,הארץ.ואתהאזוראתישטוףתיירותשלגלהתיכון.
אזוטריות.ושפהתרבותבעלי .בלבדתושביםמיליוןחמישהקטנה,
 .לשוננוועלתרבותינועללשמורכדילהתגדרעלינו

הפה,במלאאחרותובתרבויותבנואוכלותהאמריקאיותההשפעות
האמריקאיתמההשפעהאותנומזהיריהושעב.א.אתזוכראיני

ההרסנית.

והשפעותהרמוניהתוךומתפתחותמתקיימותשתרבויותהיא,האמת

אותה,העשירובעבריתהערביזמיםשכנות.תרבויותשלהדדיות
שהביטוייםכפישבה,היידייםהביטוייםאותהשהעשירוכפי

בתוךרווחתשהיידישסודלאהיידית.הלשוןאתהעשירוהעבריים
היידית,הלשוןבתוךרווחתשהפולניתכפיהאמריקאית,האנגלית

ברוסיתעקבותהשאירושונותמונגוליותולשונותשהגרמניתוכפי
עקבותהשאירו ,ועוד ,ועודהיווניתשהארמית,וכפילמשל.

יפה.וזהלהיות,צריךוכךבעברית.

ב.רא.לשונות,להרבהמתורגמתחזקה,היאהעבריתהספרות
ויותריותרהופכתוהשפהלשונות.לעשרותמתורגםבעצמויהושע
 ,בארצוהחיעםשלדיבורכלשוןמתפקדתויותריותרגמישה,
הספרותהיאהעבריתשהספרות ,לשונוהיאשהעבריתבביטחון

וספרויותתרבויותומתפקדותפועלותשלצידויודעוהואהלאומית,
עלשמשפיעותממנה,ומושפעותלשונועלשמשפיעותאחרות
ממנה.ומושפעותספרותו

שלה~ט;איתסגירותהאתהמחייבתלתיאוריהאחרפןגםישאבל
הגדולהוויכוחבזמן-1972בפעם,האמיתי:והואשלנו","האגודה

המתנגדיםאחדליאמרהאגודה,שלסגירותהאופתיחותהסביב
הערביםעםיחדשנשברוצהאתה"איךהאגודה:שללפתיחתה
דמוקרטית,אנטיאמירה ,, ...ציוניםאינםוהםאחתבאגודה

ממקוםארצהשהגיעאדםכלשלבלבוהמעוררתושוביניסטית
לאמיתה.האמתזו .יחדגםוחמלהחלחלה-אנטישמיותבושחיתה

הומני.וגםפוליטיהואהוויכוחהמציאות.אתלטשטשטעםאין
הרוסיםגםאבלהעברים.לעומתמקופחיםהערביםהסופרים
בלשוןשהמשוררת ,לספרהמקוםזהאוליהאנגלים.וגםמקופחים.
וגםבינלאומית,לבלתשומתזכוששיריה ,ורביןריבההאנגלית,
הממשלה",ראש"פרסגתבמללזכותבקשההגישהמקומית,
התקנוןעל-פיהבקשה:אתלהגישרשאיתאינהשהיאחיתההתשובה

ורביןריבהעברית.ולאאנגליתכותבתשהיאמשוםזכאיתהיאאין
אכולתאפריקהמדרוםונסהמולדתה,אתשזנחהכמיהמומה:חיתה

 ...לכלשווהזכותשלדמוקרטיה,שלמקום ,לישראלהאפרטהייד
מפיגםשומעיםאנחנוהזאתהזעקהאתאבלמיותרים.פירושים
העכשוויות!החדשות,העליותמקרבהסופרים

קיימתהבא:הנימוקאתשולףיהושעב.א.אתרואהכבראני
היחדשלשולליכדיבחטא.נולדההיאקיימת.לא"ההתאחדות".

לאגודה.אחרותשפותוכותביערביםלקבלאיןמדועתירוץיהיה
מנוס.היהלא

שאינםסופריםלתוכהלקבלסירבהשלנו"ה"אגודה
אתדחתההיאהאחרונהבוועידתהעברית,כותבים

המכריערובםאתאילצהובכךהתקנון'תיקוןהצעת
בישראל".סופריםשלכללי"איגודלהקיםהסופרים,של
יותרשוויםלאבולשוויסטיות,סקציותגטאות,לא

סופרילכללביתאלאולשון:מוצאעל-פיפחותושווים
שילובשלום,לקראתההולכתהתקופהברוחישראל'

ורב-תרבותיות.

כיוםהיושביםהעברית,לספרות"נאמנים"הםמיבוליידידינאיביט
סופדיםשלכלליל"איגודשהצטרפואלההםומיהאגודהבמוסדות
העגומה.האמתכלאתויראהבישראל",

האלבניתמהשירהזעירהאנתולוגיה

ארץחיתהשזוהעובדהמלבדכלום.כמעטאלבניה.עליודעאנימה
אישית,הכרתיאחדאלבנירק .ביותרהמדכאתאוליסםליניסטית,

מהורהר'עדין'איששבסלובניה.כבלוהשנה,פא"ןבכנס
שאיןכפיהבנתי,לאכמובןשפתואתמשורר.אירופי,אינטלקטואל

למרותאלבנית,ומדבריםקוראיםמעטמעטירבים.אותהמבינים
ירוקמושגליהיהלאהזאת.השפהדוברישלאירופיההודימוצאם

מעטפהשהגיעהעדעד'אלבניה.שלהליריתבשירתההמתרחשעל
אנתולוגיהובתוכהעקרוני'אביבידידילישלחאותהמלונדון'

ביחסגרםהתראתשרפםאיני .קצרומבואאלבניהמשירתזעירה
שבמליםהליריקהאתמעבירגרםהתרלשירה,ביחסאך ,למקור
מבין.אניואותה

מבלי ,וארצועםעלמשהולדעתניתןכיצדקטנה,אחתדוגמהעוד
בתרגום.אפילושלו'בשירהבקריאהדיאלאלשונה,אתלדעת

18 .)1 
-5::·:· 1) / 

 ...., 43 'בעמהמשך



ופרוזהשירח

שיריםכהן:עופר

שיריםשתל:שמואל

שיריםסברדליק:עודד

 15שירקוסמן:אדמיאל

 16עקרוניאביבמאנגלית:אלבנית:אנתולוגיה

 23שיריםזהבי:לאה

 30סיפורציד:רוביפירון:נורית

 32סיפורהתכולה:המיםאמתאלבדרךכהן:יצחק

 33שירעמית:פנינה

 34סיפורנערים:דרתן:ראובן

 38ראשון>(פרסוםסיפורשניה:ידפייגנבאום:מיםשל

ורשימותביקורות

 6אקשםייןלאריהדולגהרח'עלגריזיעקב

 6אקשםייןלאריהדולגהרח'עללאופורות

 8שיףלאגוראויר"ומזגמתות'ח'יותועלשיץלדודנשים""שבעעלישראליעל

 9גלסנ.לאיתןנחמיאס"סימוןא"ניעללאופורות

 10דורנמןג'ואןשלהאופרהסדנתעללנגראורנה

 11במצריםכנסעללדריעל

 12ונוסאללהסעדעלג'ובראןסאלם

 12בושםלאילןהמגולה"הכשר'ח'לקתעלנסיםקובי

 13מיםלליורםכמצרים"יהודיים'א'תריםעלשגיבדוד

ומאמריםמסות

 14בקולנועקוויןהדואגתופעתעלישראליעל

מתוךאופק;אברהםהשער:תמונת

לברבר"התמידשירת"צריבה,

 ) 4בעמ'המלצה-(ראה

 20מילמןיוסישלספרועלגלזמןלאהזך:שלבשירתועיוניםארבעהעל

 24אודןשלשירעלשימורןיוסףממריא:שיראיך

 25הסוסדימויעליניבניצןהמידע:באוםוסםרדתסוס

 26בופאלינוג'זואלדובעקבותפלגדוריתהנידונים:שלפניהםמראה

קבועיםמרורים

 2בסריעקב-שעהלפי

 4 77עתרןהמלצות

 25סומקפינה;רוניחצי

ןןן lעת
ולתרבותלספרותירחון
נסריעקבהעורך:

שמירזיוה Iסומךששוןבלס,שמעוןהמערכת:חברי
ישראלי·גלדעעמיתמשנח:עורכת
נסרמיכאלועיצוב:ניהול
רגולנסשמואלניקוד:
סנסרותיציבור:יחסי

נתן ,הדריוסיבלס,גילה ,אוורנוך·אורפזיצחקהמערכת:מועצת
גיוראש. ,רביןעוזר ,עצמוןצביסומק,רונייהושע,א.נ. ,זך

שמאסאנסוןשוהם,

בישראלוהתרבותהספרותלקידוםואמניםסופריםאגודתחמרל:
עמותה-

ש"ח 1 , 6 8 1995אוקr:וובר l 8תשנ"תשר• Jl 8189ל' J 8 ח"•שנח

ולאמנות.לתרבותהמועצההאמנויות,משרדבסיוע:
לאמנויות.האגף-ת"א·יפועיריית

ת"א 16452ת"ד , 5618271 , 5619879סל':והמנהלה:המערכת
מחזירהואינהכותביםפניותעלנכתבעונהאינההמערכת

מבוילת.מעטפהאליהםצורפהאםאלאידכתני
עלכפולנרווחמודפסכשהוארגיל,בדואררקלשלוחישחומר
מראשלתאםרצויהעורךעםפגישות .הניירשלאחדדצ

נע"מ·רוזמריןמופתדפוסממוחשבת:גרפיקה

אורנינ,לוחות:
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זמנההנאכרקרכ:רלאדימיר
קריקסרנרכ;פטרמרוסית:לגרדום;
המאוחד;הקיבוץהחדשה;הספדיה

1995 
בחייוהאחרוניםהשבועותשלושת

צי,צינצינאטלמוות,הנידוןשל
החוקיות"איבעווןבמצודההכלוא

מקבלצינצינאט ,)!(ולשהבסיסית"
אתלאאך ,דינוגזראתבהכנעה
התאריךמריודעשאינוהעובדה

 ,ודיפארג.להודיוצאבוהמדויק
מתעתע. ,אבסורדי

קגנסקיה.מאיהדבר:אחריתהוסיפה

עםהרצאת ;בוקרלפנותלזר:הדהר
עמ' 172 ; 1995מדף; ·עונד

ביןחייהאתמחלקתהמספרת,אליה,
לחתונהמגיעההיאללונדון.ישראל

הלילהשאריתואתבחיפה,
במוניתבמסעמבלההיאשלאחריה,
עםחשבוןובאהתל-אביבברחובות

 .ועברהילדותהשנות

עםאהבה;עלכעיקרשליו:מאיר
עמ' 209 ; 1995 ;עונד

באוניברסיטתשנישאוהרצאותקובץ

ספרעל : 1994במהלךירושלים
יוסףגילגמש,עלילותבראשית,

בוונציה,ומותמטאמורפוזות, ,ואחיו

 ,מתהוללמהמוןהרחקדיק,בימוו
עירמיקלה,סןמגילתלוליטה,
נמרוהזהב,גיזתביאטריצ'ה,קסומה,

 •הנחלבערביהרוח ,סיטריישל
הואלהםהמשותףשהמכנהספרים
וכמו ,מאודעליאהובים"שהם
ליגורמיםהםאחרים,רביםספרים
קנאהגםולפעמיםמחשבה,הנאה,
(מהמבוא),נעימה"

התמידשירתצירכה;גרברין:נורית

הביטחון;משרדהרצאת ;לברבר
-היהדותלמדעיכיה"ס

 198 ; 1995תל-אביב;אוניברסיטת
עמ'

שלהמיתוסיםממערכתחלק ,ברבר
השראהכמקורהישראליות,
הקשתגוונימכללמשוררים
שירימשישיםיותרהצגתהפוליטית.

הצבתםתוך-ברברייםדיוקן

חברתיים,היסטוריים,בהקשרים

כוללהספרופואטיים.ביוגרפיים
שוניםצייריםבידיברברשלדיוקן
השירים.אנתולוגייתוכן,

 :שמירוזירהשביטעוזי :עורכים

שלהפואמההכריכה;שפתעל
הרצאתהכיקזרת;כראיביאליק
מנע;סדרת-המאוחדהקיבוץ

עמ' 236 ; 1995

סדר<על-פימאמריםעשרשלושה
פרשנותשלהכרונולוגי)הופעתם
נ"לח"הכריכה"עלוביקורתמחקר

ברוךמשל:מאמריםביאליק.
זנדבנק,שמעון ,ברזלהלל ,קורצוויל

 •ועודשמירזיוהצמה,עדי ,מירוןדן

כצפרןהעבריתשהירה :חזןאפרים

 ;מאגנסייילהרצאת ;אפריקה
 386 ; 1995 ;העבריתהאוניברסיטה

עמ'

העבריתהשירהשלנרחבתסקירה
במשךוהתפתחותהאפריקהבצפון

תבניות,תכנים,סוגים,הדורות:

קמצבים.

תרגמוהצונן;העמקרקסלר:כרריס
 'גרר-יהודהומרוסית:מרומנית

דקסלדברדיס

ןנו,הצהעמק

כת-חיה;אהובהמרומנית:אריה;

הרצאתכיחרכסקי;עמנואלמרוסית:
עמ' 348 ; 1995תמוז;

המספרשלקצריםסיפוריםקובץ
 ,(ולסטארו)וקסלרבוריסהבסרבאי
דקיםטבעתיאוריעדינה,ליריקה

אתמאפייניםונוגעתכנהואנושיות

הסיפורים.

הרצאת ;פזלזאזםשאול:כןמשה
עמ' 80 ; 1995המאוחד;הקיבוץ

שאול:בןלמשהעשירישיריםקובץ
אדםעםדיאלוגשלסוגהםהשירים

 ,ובעיקרגם,אךבפועלנווד-פולו
"אדםוהחלומותהמחשבותבממלכת

חופשה.לקחשלי;אגוהאלטרפולו
האפנינים"להריבקושי/נסע

 lל lפאדםל lשא-· tבמשה

זאבישליהחכרה :טריכלסקייאיר
הספדיהמשרגעים;חייםעושים

 150 ; 1995קריאה;סימןהחדשה;
עמ'

המכורלרזוחלש, ,קטןגברמונולוג:

-שלוהחברהעלמספרלכתיבה,
ואויבחייםתאבתמסודרת,חזקה,

ורחיה,משיכהשלתשבץהמחשב.
הסוריאליזםגבולעל ,ופחדתשוקה

הנצחי,המיניםמאבקעל-והפרודיה

עברייםסיפוריםכבוקר:חםקפה

 ; 1995עקד/גוונים;זוגיות;על
עמ' 191

עםםמפריזוגיותעלסיפוריםקובץ
לאה ,לויןחנוךקרת,אתגרלש

רותקסטל-בלום,אורליאיני,
 1בן-נריצחקשפרה,ש.אלמוג,

דבורה Iמגדאהרן Iקורןישעיהו

ג. Iעגנוןש"יבורלא,יהודה Iבארון
מ"ישטינברג,יעקב Iשופמן

מבואהוסיפהבחרה, .ברדיציבסקי

גוברין.נודיתדבר:ואחרית

קץעז :גיבורכן-יוסףצביה

 ; 1995המאוחד;הקיבוץ ;הבדיה
עמ' 319

בן-צביהקובנו:אבאבשירתעיון

שליצירתואתתופסתגיבוריוסף
פניםרבתאורגניתכמערכתקובנו

עלמתבססתאינהגישתהוקולות:
נקודותעלומקפידהזיאנרית,הפרדה
פואטיות.מוצא

עמודיםנגדית;משיכהלפיד:חיים
 ; 1995ניתן;זמורהעברית;לספרות

עמ' 216

המינים","מאבקעלנובלותחמש
אוואשהגברלהתמודדותמעבר
חברהלפידמציירשליטה,מאבקי

-עכשווית.ישראלית

 :(כרדיצ'כסקי)כן-גרירןיוסףמיכה
עופרסדרתהמזריה;הרמזל

 ; 1995המאוחד;הקיבוץאיילים;
עמ' 1995

"ממקורמתוךעםסיפורימבחר

לאחרשנכתבועםסיפורי-ישראל"
הואחמוריההרהתלמוד:חתימת
אבנרשערךלמבחרהמשותףהמכנה

הולצמן.

ומקררות;מראותחולץ:אברהם
עמ' 321 ; 1995שרקן;הרצאת

לייהכנסתומאוידתמוערתמהדורה
שלהשלםהטקסט .עגנוןלשיייכלחיי

איוריםהסברים,כשלצידוהיצירה
אברהםמתייחסבהם-ותצלומים

שלויצירתושפתולמקורותחולץ
עגנון.

ארמה Iיחידשטרסכרגר-דיין:שרה

המאוחד;הקיבוץהרצאת ;ואנושות

 ; 1995כן-חיים";"היללספריית
עמ' 300

איידשלכמשנותיהםהאדםתפיסת
מנהיגיםשניקוק.והרבגורדון

קצווימשנידעות,והוגירוחניים

הדתית-היהודיתהמחשבה

והחילונית.
את"לחקורשיטתיניסיון ,כאן

למעמקיהםולחדורבמקבילהגותם
והמבדילהמשותףשלבחינהעל-ידי

פתח-דבר>שביד,(אליעזרביניהם",
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דולבהרחובבין
פינהלראש

דולבה;רחובאקשטיין:אריה
עמ' 32S 199Sכתר,

"סופרים",להיותכדיהכותביםיש
מתנוססשמםאתלראותכדי

הכותביםישואילודפוס,באותיות
אריהלספר.משהולהםשיששמום

אין •השביגלסרבהחלטשייךאקשטיין
אדםאלא Iסופרשליומרהכאן

שבפיו.הסיפורשלבערכוהמשוכנע
 ) 1992 (אסתר"ד"ודהספריו,שני

אתמתארים '"דולבהבדיחוועכשיו
לייבאגרוםשלהקשהילדותו

שגדלעצמו,המחבראקשטיין,
שלהפשעושורציהענייםברחובות

השלושיםבשנות Iפוליןלורד',העיר
הזאת.המאהשל

עין Iבמקצועוציירשהוא Iלאקשטיין
שראה,מהזוכרראה,הוא •מאודחדה

לעתיםקולעות,במליםזאתומתאר
 •מרירהומורמלאותקרובות

שלמהדמותלאפייןיכולתלאקשטיין
-דבררנולכוחוהןשנייםאובמשפט

בדמיונו?מדוברשמאאו

אצלאמוןליצורמשתדלאקשטיין
כאןשמסופרשמהולשכנעםהקוראים

הואהעיקריהשכנועאמצעיקרה.אכן

לייבאגרוםשללכאורההתמימות
בנקודתהמתבטאתתמימות Iכמספר

בסדרדבקהואשלו.המוגבלתהמבט
ולעולםהאירועיםשלהכרונולוגי

מרוחקתמנקודהעליהםמביטאינו
ההווהגםהואהגיבורשלההווהבזמן.
לאירוניה,מקוםכאןאיןהמספר.של

סופרביןהראיהזוויתלפיצול
ומביןרביםדבריםהיודע Iמבוגר

הילדהמספרת,הדמותלביןאותם,
אנחנומוגבלות.והבנתושידיעותיו
לאורךלייבאריהעםמתקדמים

ואנחנוצעד,אחריצעדהספר,

אפילוהמתרחש.מןכמוהומופתעים
איךלנחשקשההאחרונים,בעמודים

 1עצמושהמספרמשוםיסתיים,הכול

אתיוצרהואכךיודע,טרם Iכביכול
מעוצבתאינההעלילהכאילוהאשליה

מתקדםשהמספראלאמסודרת,או
-ידועבלתיסוףאלבאי·ודאות

החסרלייב,אגרוםהילדכמובדיוק
 •חייומרוצתעלכלשהישליטה
המפסרתהדמותביןהמרחקחוסר

שניהםובין Iהסיפורעלילתלבין
מאפשרלמתרחש,הצמודלקורא

אכזרייםדבריםלספרלאקשטיין
במפורשלבקשבליביותרועצובים

מדברלייבאגרוםהקוראים.רחמיאת
אבל Iודיכאוןעצבבדידות,על

שהואמהאתמתארהוא •מעשיבאופן

רואה.שהואמהמתארשהואכפיחש

הספרבהתחלתגםו "אסתרזוזהב
למצבמסתגללייבאגרום Iהנוכחי

נתוןהואאמנםמחאה.בלי
ככלאךאלימות,זעםלהתפרצויות
"רחובשלהעלילהשמתקדמת

פעםמתאכזבלייבכשאגרוםדולבה",
עווללושנעשהמביןהואפעם,ארח
סדרינגדאדירכעסמפתחוהואחמור

אנשיםכאשרמופתעאינוהואהעולם.

זונה Iאסתרדודתוכמושונא,שהוא

אבללו.מתנכליםזונות,ביתובעלת
מניחשהואכשהאנשיםיותרלוכואב

עליהםולסמוךאותםלאהובלעצמו
מרבהחללהושיע,מסוגליםאינם
 1נודדחסידייםסיפוריםמספריצחק,

ומפיחבמעטשמסתפקנסתרצדיק

מצרףיצחקרבשומעיו;בלבתקווה
לוודואגמסעואללייבאגרוםאת
 1מסתבריכולתו'אבל •יכולתולפי

הטבחיתחיה,גםמאוד.מוגבלת
ביתגריב,שמילשלבמסעדתוהשמנה

רחובשלהיהודיםלגנביםועד
לאברוםלעזורה'רוצחיתהדולגה,
זהוחסרון Iבעללהאיןאבללייב,
גנב Iשלפרלבדלדאגותיה.עיקרהוא

לאברוםמיוחדתחיבהכסף,וזייפן
לברוחצריךבדלאבללייב,

צעירה,זונהברוניה,הממשרטה.

היאאבללייב,אגרוםאתאוהבת
שלאמומזעזעת.בתאונהנהרגת
אותושעזבהעגונה,לייב,אגרום

יכלהלאכיאסתר",זוזהבתחילת
"רחובבאמצעחוזרתלהתפרנס,
ואיננהחלשההיאאבלדולבה",
ילדעםהחיים,עםלהתמודדמסוגלת
הזנחהשלשניםבעקבותפרוע

בנויההעלילהעיבוד.ללאכמעט
לשלמותמובילותשאינןמתמונות
מופיעותדמויותכלשהי.צורנית

כמעטבחיים,קורהשזהכפיוחולפות
אברוםשלבחלומותרק •באקראי

לעצמומספרשהואבסיפוריםלייב,
כבעלותחוזרותהןובחזיונותיו

גםמורגששםבחייו.סמליתמשמעות

הקצר'הסיפור

והרומןהקטעים

דולבה;רחובאקשטיין:אריה
 32S ,199Sכתר;התפר;צר

עמ'

אריהשלסיפורוזכה-1991ב
כנדרש,אנונימיכותבאז Iאקשטיין

עיתוןשלהקצרהסיפורבפרס
הטרגי·קומי·טרגיהסיפור"הארץ".

בחוכמה Iבחן Iבכשרוןהמתארהזה

·הנטישותרבתילדותואתובעצב
ברחובותתשעבןילדשלוהתלאות

 250בןלספרהורחבלורד',העיר
אוסףספק Iרומןספקעמודים,

 1(כתראסתר""דודהסיפורים,

הפךהקצרהבסיססיפור ,) 1992

הספר;שלהראשוןהפרקלהיות
קצרסיפוראותושלמעלותיו
החן Iאמינותו Iמתוחובשהורחב,

הרביםעמודיועלפוזרו ,שבווהכאב
מןשגרעמה Iבוונמהלוהספרשל

אחרישניםשלוש •שלוהעוצמה
אריהאלינוחוזראסתר""דודה

שלה.היצרעםאואכזרית,
אנישכנע.אקשטייןלפחות,אותי,
אתמשקפיםאכןספריוששנימאמין

הם •ילדותושלהמחרידההמציאות
בלתיעולמותאלאשנבקורעים
הילדשלהפנימיהעולםהןמוכרים,
העירשלהעולםוהןלייבאגרום
עולםהמלחמות,ביןהיהודיתלורד'
החברהבתוךאין·סופית.שחיתותשל

והאכזריתהעניההרקובה,הפולנית
היאשגםיהודיתחברהמתקיימת

אגרוםאגב,ואכזרית.עביה,רקובה,

ואינווכמעטיידישרקמדברלייב
חיוכדי·כךעדפולנית,יודע

אפילומהגויים,בנפרדהאלההיהודים
היוהם Iלכךובנוסףלורד.יכמובכרך

ועוינות.רדיפותשלקורבנות
היאהיהודיםכלפיהפולניםאלימות

שלבמציאותמאליוומובןשכיחמהזח
נוכחיםשבהמציאותדולבה",בדחוב

איןולהםטובים,אדםבנימאודמעט
להושיע.אוהמצב,אתלשנותכוח

כמופנים.שמעמידיםמיגםוישנם

נשלחשהואהיתומיםביתהנהלת
ששכנעהאדוקהאשהביילה,אואליו
שעל·ידילייב,אגרוםשלאמואת

ניתןשלההרביאללרגלעליה
אינם Iאלוהביש;ממצבהלהיחלץ
להשתלטאלאלעזורבאמתמנסים

אחרים.עלהשקפתםאתולכפות
הזאת.בחברהכוחישבלבדלרשעים

"רחובקנההאמינותיתרוןאת

הספר •קטןלאאסתטיבמחירדולבה"
לפרנסהיהשיכולגלם,חומרמספק
אךעשירפסיכולוגיאוחברתירומן

הילדאקשטיין:שלהיצירתיהכוח
אתבזכרונומעלהלייבאגרום

שחווה,החוויותואתשפגשהדמויות

איזשהולחייולהקנותמנסההואוכך
פשר.

בספרחשובמרכיבהואהזההניסיון

הואלייב.אגרוםשלדמותוובעיצוב
יצחק,רבשלאלהסיפורים:אוהב
מספרשהואואלה Iאמושלאלה

הואהבדידות.עללהתגברכדילעצמו
עםומתייר,לציוריםמאודרגישםג

מבין'אלגנט',פרויקה Iמוכשרצייר
אגרוםגריב.שמילשלהמסעדהבאי

קרואיודעלאשבינתייםלייב,
אוסופרפעםשיהיהחולםוכתוב,

זהגםונעשההצליחהואואכן,צייר.
הילדקורותאתלקוראזה.וגם

קשההזה,הכועסהפגוע, Iהאומלל
אתעברואיךשרדאיךלדמיין
לראשדולגהרחובביןהעצוםהמרחק
לאריההפךלייבאגרוםאיך-פינה

בהקדםשיופיעומקווהאניאקשטיין.

התעלומה.אתשיפתרונוספיםכרכים
כילשמועותבאשראחרונה:הערה

אלאספריואתכותבאינואקשםיין
יידיששלבערבוביהמכתיבם
אתמעלהאחראדםואילוועברית,
תקניתבעבריתהכתבעלהדברים
האלההשמועותאםאותם:ומסדר

מערךלגרועכדיבכךאיןנכונות,
אותושלששמושחבלאלאהספרים,

ראויבהחלטהוא Iנזכראינודאם
 •לשבחים.

גריזיעקב

היטב,מתוקשרכותבהיום Iאקשטיין

 •דולבה""רחובהחרשבספרו
שלנוספתהרחבההואדולבה""רחוב
הפעםמשתרעוהוא Iסיפוראותו

לייבאגרוםעמודים. 325על·פני
"שהוא 1אסתר"-מדודהלטובהזכור

 ,כמוסבר-הסופר"שלדמותובן
שלהאחוריהשערעל Iהביןשלאלמי

אלשבדולבה""רחוב
אתעמוומשיבשבקוראיו·אוהדיו.

נבנתהשהיטבהתפאורה,אותה

הרחובותשל 1אסתר"ב"דודה
הבוכיםוהבתיםהסימטאותקהטנים,

ואלימים;אותםשללורד'שולישל
הזאתהמוכרתהתפאורהשלתוכה

מוכרים,משנהשחקניאותםמוכנסים

והקלפניםוהגנביםוהשתייניםהזונות
והנדכאים,החלכאיםשאררכל

-הראשיהשחקןשללצידושמככבים
אגרוםוהחכם,התםהננטש,הילד
לייב.

ב"דודהכמרדולבה"-ברחובגם
קטעיםמעטלאמשובציםאסתר"
אפילורלעיתיםומעניינים,סוחפים

אתהמתאריםהקטעיםכמומרגשים;

עובדתשבוהזונותבביתהחייםהורי

(הפרקלייבאגרוסשלדודתו
ביןהנוצרתהיחסיםמערכתהחמישי).

ברונקההצעירההזונהלביןהילד
מרתקתהשנייםשמנהליםוהשיחות
אליקרובהנעשית"ברונקהבמיוחד.

הזמןכל •סודאותנוקושר •יותרעוד
להולהגידאותהלחבקרוצהאני

<עמ'מעז"לאאניאבליפים.דברים
מערכותכשארזו,מערכתגם .) 214

מותהעםבו:ז;הנקטעתבספר,היחסים
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בדונקה.של
התפתחותאתהמתאר ,השישיהפרק

לאמולייבאבדוםביןהיחסים
יוצרתשהאםהיחסיםמערכתבעקבות

הואגםבחייה,החדשהגברנחום,עם

נחוםשבספר.ומהטוביםמהמעניינים

ועםכנוכללבסוףמתגלה(כצפוי>
לביןבינוהיחסיםמערכתקריסת
ביןהמערכת(שוב>מתמוססתהאם,

לייבאבדוםמאבדושובלאמוהילד
הואושובוהדגשי>(הפיסימקומואת

לפתרוןלהתרגלעליוושובננסש
חדש.זמני

(כמודולבה",בדיחובמרכזימקום
תופסיםיותר>ואףאסתר",בדיודה

שמספרהסיפוריםהסיפורים.

הרביםוהסיפוריםהגיבוד·הילד
נדמה •מפיוומובאיםלוהמסופרים

אבדוםכמוממש ,אקשסייןשאדיה

לשדו.דכדיסיפוריואתמספרלייב,
היאהאלהבסיפוריםהבעיותאחת
לשמדאקשסייןמצליחתמידשלא

והשיפוטההבנההראיה,אתבסיפוריו

ורגישנבוןזהויהאלילדהאופייניים
אחתלאפוגםזהדבריהיה.כאשד

שמסופדיםהסיפורים,באמינות

בדודובעצם ,הילדמפיכביכול
שמספרם.הואלילד>(המתחזהשמבוגד
חסדים,לאומענייניםיפיםקטעים
כאן,אבלדולבה",בדיחובגםכאמוד,

ב"דודהמאשדיותרהרבהעוד

קטעים,בחזקתנשאריםהללואסתר"
כאלהאבלסובים, ,כאמודלעתים,

ומגובש.שלםדומןלצורשנכשלים
הדבריםזcרגוןמשחסדויותר

חסרהמהםברביםהמובאים,בסיפורים

להבאתםההצדקה,ואפשרההנמקה,
העלילהלהתפתחותתרומתםמבחינת

 ,לצערי ,זואבל •לדומןולהפיכתה
הבעיהפחות.החמורההבעיה

שיש ,לדעתיהזה,הספדשלהעיקרית
ד'ודהאתשקראמיהשעמום.מןבו

מוקדםלהשתעמםיתחילאסתר"
קרא,שלאמישגםדומהאבל ,יותר

הזהמהגודשלהתעייףיתחילמהדדי
ומהאפיזודותה"שוליים"דמויותלש

עליהן.שעוברותספורלאיןהרבות
בשפהכתובשהספרלמרות ,וכך

הופכתקריאים,בהחלטובסגנון
למייגעת.בוהרצופההקריאה

מתבדרהסוףאלסוףסוףומשמגיעים
היהאפשרבספרקטעיםמעטלאשעל
להפך.אולידבר.להפסידמבלילדלג
אקשסייןלייבשאגרוםספקליאין

צורךלבסאדולבה"בדחובגםמצליח
ילדותועםולהדנואת,לתאראמיתי
היהודית.החברהבשולישםאיהקשה,

לאלווישההם.הימיםשללודזילש
הזה.הצורךאתלממשכשרוןמעס
להוכיחדולבה"דיחובכמואיןאבל

ואפילולכתובאמיתישבצורך
כדידיאיןמבוטללאבכשרון
היהחייבמישהורומן.להעמיד
הקשהבדרךאקשטייןאתלהדריך
היוצרשבידהחומרהפיכתשלהזאת

לאנראה,כךהזה,והמישהוליצירה,
 •נמצא.
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9 n ו
שלנפשחשבון
סופר

צובשים;שבעשיץ:ווו

 1995כתר;התפר/
ספרוגיבוראתעוספותנשיםשבע

בפשסות:הנקרא ,שיזדודשלהחדש
מנסותנשיםשבענשים·.·שבע

אשהבתורה,אשהאשה ,אותולהגדיר
מנפתוליהמיוחדת,בלשונההשא

 •הגיבוראתהיכרותהוסבךאישיותה
סופר ,הגיבורשלנשותיובמנייז
ו> rששלאגו<אלםררכס,יאירבשם

מאהבת,דודה,.אם,רעיה,נמצאות

הפסיכולוגיתבתיכוז·הערב,מורתו
המבקרת ,רכז ,שלוהנוירוסית
מבחר •ספריואתשקסלההספרותית

גברהמלוויםנשייםארכיסיפיםשל
מושלותהנשיםשם.נפרש ,מלידתו
 ,שלולאימפוטנציהגורמותובגיבור
שלבסופושתביאובחיים,בכתיבה

 •למותוגםדבר
 ,הישירדיבורהבםגנוז ,אשתוצילה

(סוב,קסועקם; 9'םמיזהתמציתי:
שלאגברעלמספרתזיז>,עורכתהיא
במקרה,אליהשהגיעגבר ,מצעמונתז
אליה.אותואספהשהיאמשוםרק

להגיעיכולהיההואקלותבאותה
אצלהחיהואאחרת.אשהשללביתה
אתלמענוליצורהצליחהשהיאמפני

יכולהיההואבוהאופטימליהקמום
ברגעולכתוב.עצמובתוךלהתכנס

בצעםשהיאתלמה,הולדתו:שחרעם
אותו·הורישה·הביולוגית,אמו

כבנה.אותושגידלהארית,לדודתו
פתחוזניתזלאבחייהזהמשותףלגבר
הקסןלבןגםכמוזה,בענייןפה

ביצעו.וגםהחליסוהאחיותשנולד.
צעמואתמפקידשרכםפלאלאומאז,
נשים.בידיאוסומסיבאופן

נתוןרכסהיהחייובימי ,אכן

פניםבשוםאך ,בהןאפוף ,בידיהן

הןמעסמהלהן.שייךהיהלאואופן
קריאתבמהלךמתגלה ,עליויודעות

רכסשלדמותושכןהמונולוגים,
הסוף.עדבשבילןחידתיתנשארת

אניגמהובאמתהוארכסיאיראהם

אנימציה,בסרסשכמוחמקמק,צלמין

צוהרפתיחתלשםיותראלאהישירה,
בארץ.סופרשללעולמונוסף
בניתוחמדוברשכזה,סיכוםבתור

בלתיומאודמורכב,מדויק,מעמיק,
מקורותאחרמתחקהשיזפשרני.

בנפשו ,בחייוושורשיהכתיבתו

כמעםבכתיבתודןהואו..ובחזירתי

שהעסיקוהנושאיםעלבסיה: ijמכל
של(דמויותהקודמיםבספריואותו
ייסוריעללשואה),התייחסותנשים,

המליםאתלמצואהקושיעלהכתיבה,
שקרניותהן<·המליםהנכונות

שלהאתייםלנסיועלאיומות•),
ש·דמויותיורכסשל<תחושתוסופר

בובותוחצייןשלוגחמותחצייןהן
בעיניחןשישאוכדישאופרו

קנאתעל ,) 37עמיהקוראים•,
הסביבהשלרשעותהעלסופרים,
ממנוהרפתהלאלאה<•סבתאהקרובה
עצמואתלהסריחלושכדאיואמרה
'הרבהלוישכי ,הספראתולקרוא

הביקורתעל ,) 37<עמיללמודי•מה
 ,עצמיבהרםלעיתיםהגובלתהעצמית

והקוראיםהמבקריםשליחסםועל
שוליתדמותהסוג,<·במקרהלספריו
בארץ•,הספרותיתהעשיהבמפת

עמיונציג,מירהרכסעלכותבת
269 (. 
עדמודה.הואכתיבתובמגבלותגם

לספריויותרסובמבקרשאיןשנדמה
קשתדרך •עצמושיזמאשר , rשישל

<המגלמות,בספרוהדמויותהדוברות
רכס),שלבאישיותוצדדים ,כאמור

לעיתיםחזיתית,מתמודדהוא
ועםככותבמגבלותיועםבאכזריות,

שספריויודעגםהואכן?)יעשו

קצתלפעמים,להיות,עלולים
<שחולםבחלוםואפילומשעממים,

הפסיכולוגית>:לרינה,ומספררכס
אתשקראלמירהסיפר·ארזם

לומרלורצדבהםועייןחזרהיומנים,
שהםכמה•אהח,משעממים:שהם

 .) 241(עמיאלוהים~•משעממים,
אותי:שיעמםשלאכמעםשיץהפםע
פרישהעםשהזרחתימפניאולי

ורגשותיולנסיושלכל·כךמזריקת
הואלקוראנוסףסיועכותב.לש

המאפשרהספרשלהמודולריהמבנה
ארית,קצתקראתיבדילוגים.קריאה
אבללאדית.חזרתילמירה,עברתי
בהםאלוהםינעיביפיםהכיהקסעים
רכס"הילד•:שנקראזהמדבר

להמשיךשמחההייתי •בילדותו
בשפתודובר ,אותוולקרוא

שלושהפרקיםחבלהילדותית.
 • •כךכלמצומצמים

אלחוזרהכול
האבא

ומזגמתותחיותשיף:אגור

 1995כתר;התפר";"צו ;אוויר
למסה ,הראשוןספרוכריכת .על

אחריםסרפדיםברבמקוםלמסה,
עיסוקיהםשללאתומפרסים

(היאההסכםאתמפרההיאשבו

אחרישלובכתב·הידלבלושמתחילה
נהרסיםבה),בוגדשהואעדויות

עליומספרתדומיםדבריםהיחסים.
התגלגלשלחיקהירבה,המאהבת,

גםמהבית.אותוהעיפהשאשתואחרי

אתשמצמצםגברשלדמותחוזרתכאן
לנוכחותאשהעםבקשרנוכחותו

מהזוגיותמשתמסהואבלב.דפיזית
מקום~יןבו ,הפנימיבעולמורחי
אחת.לאףשלאכסח ,אחדלאף
האנוכי ,המיוסרהגברפורסרסאת

המורהגםמחזקותהזה,והמניפולסיבי
רינה,הצעירההפסיכולוגיתדבורה,
הספרותמבקרתונציג,ומירה

התאהבוקצתגםכנראהכולןהאיומה.
אשתועדותאתמחזקותוהן ,בו

הגברבדיוקןנוסףנדבךומציבות

פרקיםשניבלבד.לעצמוהשמור
והפרקאריתאמועלהפרקנוספים,

תלמהדודתוהתאומה,אחותהעל
מנסיםשואה),ניצולו~(שתיהן
הפסיכולוגייםהגורמיםעללעמוד

כזה.גברשלליצירתושהביאו
גם<שהיאהאםאלההרסניתהתשוקה

tהאםבדמותמגולמתבעיותיו),,כל )נ
ששיחקו ,ודודתואמו •הזוהמפוצלת

בתפקידיםהתחלפו ,גורלועםפוקר

המסגרתבוולתפוסאפשרותשוםאין
מנסההרומןשלוהמבניתהעלילתית
התחושהאתבקוראולסעתלתעתע

הזו.

קצתהקסססאתמפענחים ,כןאםאלא
כצדדיםהנשיםשבעואתאחרת

שבעצםרכס,הסופרשלבדמותו
 ,כיצד •באמצעותןעצמואתמספר
למוחוכינראהומתהואוהרי

מתאים(שיץו),רכסשלהמפותל
יצירתואתמותולפנילכתובמאוד

שלו:הגראנד·פינאלההגדולה,
נכתבהשלכאורהדמיוניתביוגרפיה

כביכול .שהופקדהנשים,שבעבידי
בידיהן.

שיץכאןבאהנשיםעםלאלמעשה,
 ,קסנוניואפילונוקבבאופןחשבון
רעםיצירתועם ,צעמועםדווקאאלא

שבעהכמניין-נשיםשבעמבקריה:

בספרלראותאפשרכה.עדספריו
חשבוןשחלקוביניים,סיכוםמעין
עולםעםחשבוןבאוחלקומרירנפש

ישנןאםהרמיזות,הישראלי.הספרות
בוראינוקדניים(פרשניםכאלה

בספרודמויותביןמקבילותשימצאו
סופריםספציפיות:לדמויותשיץשל

הישראלי),הספרותבעולםומבקרים
ההתחשבנותלמעןלאשםקיימות

שיץהעמידכךלשםהספרותית.דרכו
ארזם,עמנואלשלזונוספת,דמות
הסופרשלהיפוכומצליח,סופר

שרכםמהכלאתהמסמלרכס,הכושל
"נכרןשכותבסופרהואלא:חרא

המבקריםחביבוהואפרליסית"
הםוקנאתורכסשלבוזוושועי·העם.

 ,שלרגשותמסבעבאותהצדדיםשני
שאם ,זודמיוניתדמותכלפישיץ

הריהיאבציציותיה,אותהבודקים

השמנוניארזםבדיונית.לגמרילא
מהפרותכמהשלמצוינתהכלאההוא

שספריהןפופולריות,היותרקדושות
רבירשימתראשאתכיוםמירטעם

המכר.

 ,מאודויסודיכןסופרהואשיץ
שלוהרומניםכלמלאכתו.אתשיודע
עשיריםמורכבים,היסב,בנויים

ומדויקת.בהירהולשונםסגנונית,
לפרסילחדור("נסייתותובענותו

אומרתתפלים·,תיאוריםשלפרסים
לפעמיםהופכת ,) 36עמיונציג,מירה
ומונוסוני.מייגעלתהליךהקריאהאת
עלהחוזרנשים·,ינשבעגםזהכך

אתהמאפיין ,הפאזליהמקוסע,המבנה
ומפניהקודמים.ברומניםגםכתיבתו

מוכןשיהיההראשוןהוא rששי

שהמבקרים(לפניבמגבלותיולהודות

שהואלצייןשיףאגורסרחותאריהם,
ובמקוםנוכחתבסיפוריוגםאבא.

ננסית,הדומיזמרתו ,בולס
אבמיידי,אבהאב:שלהמיתולוגית

מסאפיזי.אבוגםפסיכולוגית,כדמות
כלשלוסופםתחילתםהואהאב

במהלכיםהמכריעהצירהואהדברים.
שמוסלתהמוסריתהמעמסההקיומיים.

גםוכןכבירה,היאכתפיועל
הקרוביםבחייומשמעותותפקידו

אליו.
עשרשלושהמביןסיפורבכלכמעם

לשונושגםהצנום,בקובץהסיפורים
בסולתיבשה,תמציתית,צנומה,
העלילהמתוךנגזרת-רגשנות
שרפםהואהזהוהאבאב.שלדמותו
האבלהורג.מוציאגםלפעמים ,מחמיר
אצלהוא ,כקורכןבנואתהקמריב

בפירושהוא ,מדימוייותרשיף

שאגב,הסיפורים,אחדשלהנושא
האב.שלמכסומנקודתדווקאמסופר

 ,בניובחייהאבדמותשלהבעייתיות
עלמשפיעזהואיךלהם,עושהזהמה

מובלסתאינהלגברים,התפתחותם
שלאובוודאיבספרות,במיוחד
כתבוסופריםיותרהעברית.בספרות

מורכבותעלמאשרלאמא,יחסםעל
לשעות.מהאדיפוס,אבא:עםיחסיהם
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מתזתח·זת
אווירזמזג
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tזוםזזtז
האב,אתהבן ,הבןאתמשמידהאב

שלצורהזוהנושא,עללדברלאוגם
עדויות.השמדתהשמדה:

זהבנושאהעיסוקשלהאינטנסיביות
היא ,אוויר"ומזגמתות"חיותבקובץ

שיףשלספרואתלייחדהעשויה
 ,מקורספרותשלהמסותמבין

שנכתבתפחות,אויותרבוסרית

אותושהשתיקונושאפותחהואכיום.

רחמים,בליבעוצמה,זאתועושה
סופם.עדהדבריםעםהולך
מוציאיםאובלשיםגברים,שני

ביתבצומאמוילדחוטפים ,לפועל
"ידייםבסיפורהאב,זכהבודשזבפט

יוצאמכובדדיןעורךרועדות",

גוריעםשכונתוברחובותלמסע
עומדהוארגעעודבנו:שלהחתולים
מתות"חיותבסיפוראותם,להטביע

אחת,"פעםבסיפוראוויר",ומזג

בנואתלהסגיראבעומדבקיץ",
קוראיםלבןרצח.באשמתלמשטרה

אוליאדם,שלקיצוראולי ,אדי
העיסוקמתבלטכאןוגםאדיפוס?

קיומיותבסוגיותהמטאפיזי

לביןהאדםביןהיחסשלובמורכבות
הדוברולהיפר,האב,שהואהאל

שנעלםגברהוא"הביתה",בסיפור
בתםאתהרהאשתוכאשרמהבית

 ,הקובץאתהחותםוהסיפורהבכורה.
הוא ,חשאי"סוכןשלבוקר"ארוחת
שהממונה ,"מוסד"איששלמונולוג

יחסיאיתרלושהיואדם ,עליו
 ,אותולחסלהוראהשלח ,אב·בן
הוא ,לפועלהדיןגזרהוצאתובליל

מולידו:אביועםוגםעמוחשבוןאב
באמספיק,לאהזההדימויואם

על-החיים"על"לחשובהסיפור
 •גדיא""חגבשםסרטשעושהבמאי
שוחטיםכיצדהזה?בסרטיראוומה

בשירכמוהמטבחיים.בביתפרות

אלחוזרהכולמההגדה.גדיא""חד
החיים,שלהבמאישהואהזה,האבא
כל ,בספרהגבריםכלאלוהים.שהוא
 ,בפועלאבותהאלה,האבות

הם ,מטאפוריבאופןאובפוטנציה,

שליטיםומעונות,מענותדמויות
עלאובפועלהחייםעלדיקטטוריים

חותמםלהם.הכפופיםשלהנפשחיי
נמחה.בלתיהוא

 ,ולקוניחסכונישיףשלסגנונו
הסיפוריםרובכזה.קאובוידיימונד

ביובש,המדווחיםמונולוגיםהם
התמונותשלהשטחלפניכשמתחת
שלמהיומיוםהלקוחותהאכזריות

הקשים.הרגשותמבצבציםהחיים,

שיףשללכתיבתואופייניקטע
החיים":על"לחשובמהסיפור
למסילהמחובריםהיו"הכבלים
המפרפרתוהפרהבתקרהממונעת

והצטרפהמשםנסעההראשכרותת

עלהערופותהגוויותלעשרות
מתותמחיותהפכושבוהמסלול
אחרתמסילהעלעברוהראשיםלבשר.
ואחריהמטבחיים,ביתאולמותדרך

בדיקהניילון,לאריזתהמוחסילוק
השליכוהלשונות,ועקירתוטרינרית

היאכזו ,) 27<עמ'למזבלה"אותם
רובותמציתית.ישירההקובץ:לשון
הנושא.אתהיטבמשרתתגםהיאהזמן

קובץהואאוויר"ומזגמתות"חיות

הואבהבדרךמאודועקבימלוכד
היאאגב,(ותוקף,הנושאאתתוקף

הקצרצריםהסיפוריםהנכונה).המלה
היטב.ומעוצביםנקייםמוקפדים,הם

הקובץשלהעיקריתבעייתואבל
אינםהסיפוריםשרובבעובדהנעוצה

מעורריםמרביתםדיים.מפותחים

ורצויניתןהיהכאילואפיזודי:רושם
אפשרהיהכאילואותם,לפתח

חלקהלאה.איתםוללכתלהרחיבם
תחתזה.אתדורשיםממשמהסיפורים

בחטףמסתיימיםהםאזת

להשיגמנתעלכנראהובשרירותיות:
בזמןההוא,הקאובויהאפקטאת

קדימה,איתםלהפליגמתבקששכמעט
 .אתולעבותהדמויותאתלפתח

הסיפוריםעצמםבפניהרזה.העלילה
שמעניקזההואהקובץעומדים:אינם

שלכוחוהמשותף,כוחםאתלהם
אתשחותםהסיפוררקחזק.נושא

סוכןשלבוקר"ארוחת ,הקובץ
המספרשלכושרועלמלמד ,חשאי"

באורךבהולטפלעלילהעםלהתמודד
עד ,כרצונואותהלהוליךרוח,

 •הנכון.סיומהלידישתבוא

ישראליעל

קצרהבחולצה ..."אישאומתבגרות"
משגרהשירואחרים.(שם)וסנדלים"

מתמשכתלהידברותברורהקריאה
יעמדו/"שאנשיםהשירה.באמצעות

ויקראומתקהלתמדרכהבאמצע
שיחליפו /,האחרוןשיריאתבעמידה
ואפילושיקללו ,יתוכחודעה,

בגללפעםמדיקטטהשתתפתח/
אבל nהרוח,.,בלים'החאןהמלים

(שם>המשורר!"שה"אניההידברות

השירהכמוממשעליה,מדבר
הידברותהיאכותב,הספרשמשורר

יומיומית ,ביותרבסיסיתברמה

אינטלקטואלית:ולאריגשיתביותר:
בוטות.כדיעדלעיתיםאימפולסיבית

לולוקחגלם,איתן ,עצמוהכותב
החלרבות.יותוחירבשירתו
בדמויותבספרלהופיעמהחירות
פעםנחמיאס,כסימוןפעםשונות,

כמישהורבותופעמיםגלםכאיתן
להשתמשהחירותדרךביניהם:
והמשךכרצונו:ולשכשךשפותבמספר

אישיתשירהלכתובהחירותאל
לעתיםאסוציאטיבית,ישירה, ,מאוד
אותנטיתשירהאזוטריות:עדכמעט

מהלהגידלעצמושמרשה ,אנישל

 /המדרכה,עלגבוהים,עץכסאות
 :> 26<עמ' " ...שקמנהמרקאוכלים

בערבבשכונהשמסתובביםאלה
לדוגמה>: , 35<עמ'אקשן.ומחפשים

 , 53<עמ'שפותבבלילשמדבריםאלה
קריאתלקולש"מתעורריםאלה :> 54

 ,) 58(עמ' nהעבודה,ללשכתהגבר/
אחרת,אוכךהדפוקיםמשיריחלק

להעבירומצליחיםמרגשים,מעניינים,
ארץ·ישראלאותהשלאותנטיותאיזו

ויוצגהתוארהמעטדישאכןאחרת,

האלה,השיריםהישראלית.בשירה
אתבמשהוהמזכיריםאךהשונים

 50 • 60ה·שנותשלה"ביט"שירת
אחדהואפרלינגטי(שלרונםבארה"ב
במעטלאמזכיריםהבולטים),מנציגיה

במיוחדסומק,רונישלשירתואת
ענייןבהםישכמשורר.דרכובראשית

שהםהחברתיתבהוויההןוייחוד

זאת,עםבשירה.כתופעהוהןמתארים

עםהנמניםמהשיריםמעטבלא
להימלטקשההזאתהקטגוריה
מאותםחלקשלפחותמההרגשה
אותנטייםאואותנטיים,תיאורים

שעיקרפוזהאלאאינם ,כביכול
לדוגמהולהדהים.ייחד.לחתמטרתה
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צבעוניתחרזת

סימוןאניגלס:ב.איתן
החרשההספדיהנחמיאס;

המאוחר;הקיבוץלשידה;
עמ' 80 ; 1995

אתהפותחהשירכמושאיןנדמה

כדינחמיאסאיתן·סימוןשלספרו
רוצה"הייתישירתו:אתלאפיין
המודעות/לוחותעליפורסמוששירי

 ,, ...וההצגותהחדשיםהסרטיםלש
שלהמפורשתהכוונותהצהרת
לחלקהשיראתלעשות Iהמשורר

היטבמודגמתמהרחוב,מהיומיום,

כאחד.ובתוכןבצורהבהמשכו

 ,בשירוהדוברפונהשאליהםהאנשים
הם Iזופניהתוךמתארהואושאותם

בחורה ...אוזקן,איש"איזהאחד:כל
"נערותאונוסע"ממיניבוסרווקה

המהאםגםשבאואיךשאב

שיכולנקודתי,קטן,אירועהוא
שלבעיניושוליאפילולהיראות

אחר.

הואבספרהמרכזייםהדובריםאחד

פרסםכברשמושתחתנחמיאס,סימון

שיריואתשניםמספרלפניגלם
הדבריםושבאמצעות ,קריאה"ב"סימן

לצורגלםמנסהנחמיאסשלמפיו
אחרת,ארץ·ישראלאיזוולמסור

ה"אחרת"כיואם ,כלשהישניה""
לאאףואפשרמגובשת,דיאינההזאת

ממרביתברורלהיות,מתכוונת
מהותובשםעלמדברשהואהשירים
הלאומי"המשוררמסוימת.מזרחית

שנאביאליקנחמןהאשכנזים/חייםשל
הספרדים,אתהשחורים,אותנו/את

בשירים ,) 21(עמ' " ...המזרחיםאת

אוהפשוטיםבשםנחמיאסמדבראלה
עלש"יושבים/אלהפשוטים.כאילוiך

גלסנ.איתן
אס,נחמיוןיסימאני

העמידהשהכי;"הבחורההשירים

(עמ'וחצי"חמש"בשעה ,) 22(בעמ'

 ,) 54<עמ'מרציפן"ורזה"ורזה ,) 28
ואחרים.

רלוונטית"אחרים"המלה ,בכלל
משוםגלם,שללשיריוביותר

נעהוהיאמאודמגוונתששירתו

עדההיפר·ריאליאפילואומהריאלי
ושניסוריאליסטיים.כמעטשירים

האלהקטביםהכאילואוהקטבים
השירבאותושירים,מעטבלאדרים,
גשהמר ,השלישיהשיריםמחזור •עצמו
"גהה"שלההוריאתהמתאר ,ברובו
חוץ ...לעשותמההיה"לאשם

היטבמדגים ) 39(עמ'מלהשתגהה."
גלםשלבשיריוהזאתההמשכיותאת

איןואכן •הסוריאליסטיעדמהריאלי
מרחבלהעניקמשוגעים"כ"בית

סוריאליסטיים,לשיריםלגיטימי
והפנימיתהחיצוניתשהמציאות

זוהיטבמעורבותכשהןבהםמככבות

הזהבחלקלבלשיםראויבזו.
ולשיר ) 41<עמ' "'ד"מחלקהלשירים:

ראיתילאהגיע/שלא"עד 42בעמי
 ,לדעתישהוא,אחוז/פחד"אדםבאמת

הספר.בשיריומהחקזיםמהטובים

בעלהואגם ,בספרהראשוןהחלק
 ,גרפיביוואוטואסוציאטיביאופי
ההוריאתמתארהואבמיוח.דמרגש

אתובמיוחדהכותבשלהמשפחתי
ביותרחזקבשיר •אמושלגסיסתה

לאחרנחמיאס·גלס, ,הדובראומר
ימיהאתבפרטיםמתארשהוא

אתכותב"אניהאם,שלהאחרונים
אבי / ..לחזנובכדילאהזההשיר
לזכור."לאכדיהזההשיראתכותב
ומשכנע.ברורוהפרדוקס ) 13<עמ'

לאזפררזת
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השירהחדרות 1:~ו
וחזרבסדנהדרכואתהחלרבים,

מרשיםכדון·גיובאניבהלהשתתף
משחקווחיותהמשוחררבקולו

משחקוובכשרוןקולובעומקמרשים
אוסקרהאיטלקיהבריטוןהיההדרמטי
והסגורריגולסובתפקידסמאנו

בדרישותיהותובעניתמשתתפיםרבת

להבליטאמורההשירההמוסיקליות.
חסונותהמידותסוהרעלהמאבקאת

סדנתשמתקיימתהשמיניתהשנהזו

באיכותהייחודיתאופרה

אביב.שבתלשסריקרבקונסרווסוריוך
לה-דורנמןג'ואןשלהיאהיוזמה
זמריםבהדרכתעשירניסיון

הסדנהשלייחודהבמסרופוליסן.
-הבינלאומיהמוריםסגלבהרכב

ובירותאיטליה ,מהמסרופוליסןרובו
משתתפיםבסדנהאחרות.אירופאיות

ומהדייל.מהארץצעיריםכשדונות
 , 100ל·המשתתפיםמספרעלההשנה,

אופרותעשרהועלו •מחויילמחציתם
כמעסמשימה-קונצרטיםושבעה

בתקצרהכהלסדנהאפשריתבלתי
שבועות.חמישה

שכרוןבזכותאוליהפלא,למרבה ,אך
דורנמןג'ואןשלהמונקתההתלהבות

להעלותהסדנהחבריהצליחועצמה
לאומקצועייםמרשימיםביצועים

השורה,מןאופרהביתמכלפחוiר
בחיותם.יותרמרענניםאףולעיתים

מאווירתמבוסלבלתיחלק
הקהלתרםהמשכרתההתלהבות

מכוריםמגרופים',המורכב ,עצמו

הנעוריםלאווירתלסדנה,לאופרה,
הצפופהלישיבהאפילוהנצחיים,
היאשאףהמדרגות,עלוהמיוזעת
מסבע •מהפולחןלחלקהפכהכשלעצמה
אינההזמריםרמתכזובסדנההדברים

דורנמןג'ואן-הפסנתרליד-האופרהסדנת

הכובש.

אתשבה-לפודלו-פפורהסספנו
ובחושהמופלאבקולוהקהללב

הדוכסבתפקידליוג'ייהקוריאני
זההיהתזמורתללאגםמאמנסובה.

רסס.מעוררורמסיעומקבעלביצוע

לעיתיםנחשפיםבהאךאחידה,
מבטיחים.כשדונותלראשונה

דניס , 22ה·בןהישראליהבסהיהכזה
האופרותבכלכמעסשראשרסרוג,

בקולשוניםתפקידיםשהועלו,
ובעיקרהדרמטיבעומקומרשים

כלללאלמעמקיםלרדתביכו.לתו

שמסך

שובבהצרלינהחיתהפליסמןהילה
הסופרןבקולוהקסימהכאחתולירית

אתגנבהש"מי ,אךשלה.ענוגה
לכלתוססתחיותומסכהההצגה"
המלווההפסנתרניתחיתההביצוע
אשר ,מהמסרופוליסין ,חולליברה
 ,בכשרוןהתזמורתתפקידאתניגנה

ג'ובאני""דוןמתוך-האופרהסדנת

וודאישלוהמהמםהבסקולץמאמ.
בתוכניתשישתלםלאחריתעצםעוד

המסרופוליסןשלמצטייניםלזמרים
התקבל.אליה

אדיהבריטוןהיהפחותלאמשרים
ישראליםכזמריםהואאףאשרצימח,

פדריקושלהמבריקהבימויאףרב.
הדלים,האמצעיםלמרותואביה,
מחוספסחריף,הומורלהפקההעניק
החושניותאתוהבליטאעו+'

ג'ובאני.שבדוןהדיוניסית

דווקאאך,

אוליודינמיקה.תנופהחסרו
דייריוהפסנתרןשלהיבשליוויו

נוקדניתבקפדנותבלםאשר ,חולקנו
גוגנהייםססיבןהעלילה.מהלךאת

היהשוודיהמלךריקודובתפקיד
עלשלחץהישנה,מהאסכולהסגור

לארסרחם:ללאהיבבניקולומיתרי
 ,האישימזכירו ,ונאסרבתפקידודלו

 ,מכופתראךמרשים,בריסוןהיה
תנועהיכולתכלונעדרססאסי
סווסלנההרוסיההזמרתומשחק:
 ,ונאסראשתאמליח,בתפקידבכזינוב
 ,אךומרשימה,דרמטיתחיתה

שהתגלוביםהמרואי·נקיונות
שירתה.ביפיפגמולגבהים,בהעפילה
סנדלרסווסלנהחיתהמכולםמרשימה
-העתידותמגדתאולריקהבתפקיד
הגוונים.ועתירהרוססקולהבעושר
כלחסרסססיביצועזההיהבסה"כ

הנעוריםמחדוותשחרגותנועהחן

הסדנה.ביצועישאראתשאפיינה

כלכליחישובמכלמשוחררתבהיותה
הסדנהיכלהכרסיסים,מכירתשל

עשירמגווןלהעלותלעצמהלהרשות
שסדםאופרותשלבהיקפווייחודי

האומץבארץהאופראילממסדהיה
שלמ"הכתרתההחלאיתן:להתמודד
וכלהמונסוורדימאתפופיאה"

ויידיאלוגאיברשלב"אנגיליקיי
פולנק.שלעסופריהכרמיליתים"

אופרההיאפופיאה"של"הכתרתה

האדם.לבניהאליםביןהמתנהל
מייגיורליאוןשלבבימויו

עוקץשלנופךהתווסףמהמסרופוליסן
דמויותשללפומפוזיותהיתולי

ה"סוהר"אווירתלמרותהגיבורים:
הסתובבהצחורות,הסוגותשהשרו

המשובח,הקובניהסגור-נירון

ג'ינסבמכנסי-וילאלובוסברנרדו
 ,גבריותואתשהדגישופרומים
גילמהאודינוקובהויויאנההסופרן
שלהזנותיהפןאתרבבכשרון
שלמשפחתובניואפילופופיאה

סורב,דניסהבס-סנקההפילוסוף
 ,מותוערבממנולהיפרדהבאים

והאנושיההיתוליהפןעליו.מלגלגים
סדיההאופרהבדמויותהבימוישמסך

מדרמהפופיאהשלהכתרתהאתהפך
אנושיתלעלילהרחוקהיוונית
הביצועבניקיוןללב.וקרובהמרתקת
ג'ואןשלגדולתהניכרההמרשים
שלהמוסיקאליתהמנהלת ,דורנמן
ומעלה.משכמהכמוסיקאיתההפקה,

הושרו-בסקססוהברהאותכל
ונדירים.מופתייםובבהירותבניקיון

יופיהאתשהבליטביצועזההיה
-זוברוקפנינתשלהקסום

זההיה ,לכלמעלמופלא.סוודרימוג
הבאה.לסדנהציפיותשעוררביצוע
העומדתהחיההרוחספק,ללא

 ,דורנמןג'ואן ,המפעלכלמאחורי
מקצועיותחותמה:אתבסדנההטביעה

הביצועלשלימותהחותרתמוסיקאית
אםגםנלאית.בלתיעשיהחדוותלצד
מה-אחידהאינההביצועיםרמת

שזוהיהרי-קצרהכהבסדנהשצפוי

נדירלמגווןלהתוודענדירההזדמנות
מקצועייםמדריכיםשלומשובח
מבטיחיםולכשדונותהעולםמרחבי
 •ומחוייל.מהארץ

לבגראורנה
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המדברים"ראש

מקרם"בכל

עלבמצריםחוקריםכנס
ויצירתוגאוןסעדיה

הרגעיםאחדהואבקהירחגשלבוקר
ההומהבעירנחה.העירבוהבודדים

שעותוכלהשבועימותכל ,תמיד
העסקים,כלמושבתיםהיממה,
היציאהבבית.נמצאיםעדייןהחוגגים

הדרךשלהק"מ 7 5גםמהירה,מקהיר
שלמהפירמידותהיוצאתהמדברית

ל~•יןםומגיעה ,קהירבפאתיגיזה,
המדבריהנוףאתבמהירות.נלגמים
גלגלימים,תעלותירק.הרבהמחליף
ברווזיםג'מוסים,פסטורליים,השקיה

גלגליעלשצופהבקפיםריהואנפות.
המארח,מעניק ,ם~י·~במרכזהמים,

וראלימוחמדהחקלאיהמהנדס
המצרי>החקלאותשרשל(אחיינו

האקדמילמרכזתשורהפ'י~ם,איש
בצבעיםשמןתמונת •בקהירהישראלי

של ,פיומיציירידימעשהעזים,
אלפ·י~מייי.סעידהחשוב"המשורר

שלכפר ,באבו·סיירחגשלבוקר

שלהגלםחומרפשתה,שלומכירה
ש"נעלםבסוחרגם Iאבל ,הפשתן
ואיכותהמשיובבדילילות",לכמה
אחרי .ה"בוצירים"שביקשונעותהמם

מצטופפת ,בקהירהרצאותשליומיים
הקדושהקברבפתחהמלומדיםחבורת

הרצאתולהמשךומקשיבה ,באבו·סייר
עצמהב~•יןםיודוביץ',פרופישל
גידולאבלפשתה,מגדליםלאכבר

בן•זמננו, Tהמצר;הפשתה
חוברתמשתמשתבהוהטרמינולוגיה

החקלאותמשרדשללמגדליםהדרכה
בפענוחליודוביץ'סייעו ,המצרי
עםהמפגשהעתיקים.הידכתבי

-הגיאוגרפי·הספציפיגם ,ההקשר
העולם-הרוחניוגםופייןם,מצרים

מעלפורהנמצא ,הערבי·מוסלמי
המצופה.

חוקרים,שלקבוצהלהפגיש"רצינו
 1גאוןבסעדיהשעוסקתהעולם,מכל

חוקריםעםוגםהמצריתהסביבהעם

פרופיאומרבו",שעוסקיםמצרים

האקדמיהמרכזראשמרקם,עמנואל
הכנסאתשארגן ,בקהירהישראלי
מתקדמיםללימודיםהמכוןבשיתוף

בירושלים,העבריתבאוניברסיםה
 ,מארגןשהמרכזהראשוןהכנס"זהו
אתסמלית,בצורהמבםא,והוא

 , 928בשנתהוויכוח.אתוהכריע
סורא,ישיבתלגאוןסעדיהמונה

הראשיתהדתיתלסמכות ,דהיינו
התקופה.באותה

היההואחריג,היהסעדיהשלמינויו
מהפרובינציה,לבגדאדהגיע ,מצרי
סעדיהאךאבות,זכותמשוללוהיה
בקראים,במלחמתושםלוקנהכבר

ובהשכלתוהעיבורעלבמאבק
חיתהכהונתותקופתהרחבה.

הגולהראשעםהסתכסךהואסוערת,
לפרושונאלץ ,בן·זכאידוד

שנים,ארבעשללתקופהמהגאונות
החשובהפילוסופיספרואתכתבבה

חזר , 937בשנתודעות',"אמונות

עדבהוכיהןלגאונותסעדיה
סעדיהשלכתיבתולפטירתו.
ופרשנות,הגותכתבהואשופעת,

השתתףופילוסופית,רבניתספרות
את ,היתרביןכתב,רבים,בויכוחים

השפהשלהראשוןהדקדוקספר
גהלפצית"כתאבהעברית

לשוןצחות<ספראלעבראניין•
חשוב.תפילהוסידורהעברים)
השפות,בשתייצרגאוןסעדיה

החשובבספרהובערבית.בעברית

הספרותשלהמגעים•ראשית
במאההערביתהספרותעםהיהודית

אומושגים,מערכתבאותהומשתמש

 •הערביהדגםפיעללשוןתורתמגבש
אתסעדיהמשערבהשניהברמה

הואהעברית.התרבותואתהיהדות

וכותבלערבית,המקראאתמתרגם
בערבית.והגותמקראפרשנות

היאסעדיהבהשמשתמשהערבית

ערבית ,כלומר·יהודית,ערבית
בדומהעבריות,באותיותשנכתבת

היהודים,השתמשובהןהשפותליתר
וליידיש.ללדינוועדמהארמית

אלמנטיםכוללתכזוכתיבה
בעבריתוביטוייםהיהודימהדיאלקט

·יהודיתבערביתיכהכתבארמית.ו

שלימיולפניעודקיימתחיתה
אלה.ימינועדכמעםונמשכהרס•ג,
כתיבתוובהיקףבדרךאך

אתגאוןסעדיהתקנןבערבית·יהודית

כזו.לכתיבהלגיטימציהונתןהשפה,
העבריתשלבפיתוחההרמות,בשתי
שלובשערוכההערביים,בכלים

סעדיהמאפשרהיהודית,התרבות

ולממשיכי ,זמנובניליהודיםגאון
מהיצירהחלקלהיות ,בספרדדרכו

אתלסגל ,הזמןובאותובערבית,
שללערכיותםבעבריתהיצירה
היהודים.וצרכניהיצרניה

היהגאון·סעדיהבמהפכה.מדובר

~

וי
~ 

 ~ו~

o ~ o , היום .ם~י•פבנפתתושביםו
עיר-הגדול·"החגשלהראשון

חדשיםבבגדיםילדותכמהאלאדחא.
ניי.דשעשועיםמתקןעלמתנדנדות
הכינוסמשתתפישלהאוטובוס
אתהפרופעלו"גאון"סעדיה
החשובה,החגתפילתשאחריהשלווה
הבשרוארוחתהבהמותשחיטת

איש ,וראלימוחמדהמסורתית.
משתתפיאתלהפגישביקש~•יןם,
סעידשלהולדתו·"מקוםעםהסיור

סעדיההרב-הרס"גהוא ,אלפיומי
הוא.אף~•יןםאיש ,גאון

עלאבר·סיירתושביכששמעו
נסעירהמתענייניםהאורחים

הקבראלאותםהוליכו ,אל·פירמי
(בנייעקוב""אולאדהמקומיהקדוש
רחוקלאקבוריםמשהבניגםיקעב>,
האלה"המסורותמוסיפים.הם ,מכאן

מאותכמהבנותהיותרלכלהן
יודוביץ',אברהםפרופיאומרשנים";

הקרובהמזרחללימודיהמחלקהמן
וממשתתפיפרינסםוןבאוניברסיטת

סעדיהשלהולדתומקרםגםהכנס.
מוזכרבמקורותבדיוק.ברורלאגאון
ודאי.לאשזיהויוןלאץ,בשםישוב
 ,גאוןסעדיהכיברורזאת,םע

במאהחיונוספים,יהודיםוכמותו

אףואולי ,ם~י·~באזור 10ה·
 •עצמובאבו·סייר

בחקרעתהעוסקיודוביץ'פרופי

 ,קהירבגניזתשנמצאההתכתבות
המסחרביחסיהעוסקת , 9ה·מהמאה

קהירהיאפוסםאם,סוחריבין

קרובאבו·סיר,וחקלאיהעתיקה,
בקניהברובםשעוסקיםמכתבים soל·

הוקםשלמענןהעיקריותהמטרות
חוקריםביןמחקרקשרי-המרכז

לאעדייןאנחנוובמצרים.בישראל
בתוךלכנסיםמוזמנים

והאלטרנטיבההאוניברסיטאות,
החוקריםאתלהזמיןהיאההגיונית
וסטודנטיםחוקרים •אלינו"המצרים
·ניסינובכנס.השתתפורביםמצרים

מוסיףהנושא•,באמצעותלקרב
מצרישהואנושא·בחרנומרקם,

רס•גיהודי,מאשרפחותלאוערבי
בערבית,נכתבוכתביו ,מצריהיה

גםומיוחדגדולכאישמוכרוהוא
 •המוסלמי"בעולם
בכלהמדברים'ראשגאוןסעדיה
בתקופתהמרכזיתהדמותהואמקום',

הנראה,ככל ,נולדהואהגאונים.
 , 9ה·המאהבשלהישב~•יןםבדלאץ
 942בשנתונפטר , 882בשנת
הואבמצריםבהיותועוד •דאזנבג

·ספרחשובים.ספריםשניכתב

בשפההראשוןהמילוןשהואהאגרון·
מילוןהואהשני(חלקוהעברית
המלה,סוףאותיותלפישמסודר
'אלדדואתחרוזים>,מילוןכלומר

המתעמתהראשוןחיבורוענן'עלי
נרחבת,בהשכלהמצוידהקראים.עם

סעדיההגיעוערבית,יהודית

בשנתהח'ליפות,בירת ,לבגדאד
גםואוליבסכריהשהותלאחר , 922

ביןלוויכוחהצטרףבבגדאדבחלב.
הדרךבדברלייבבלים·ה·ירושלמים·

שאייםויכוחהשנה,לעיבורהנכונה
סעדיההתקופה.יהודיאתלפלג

לוחליצורהצליחמחונןכמתמטיקאי
 1ה·בבלים"לצדהתייצב Iעיבורשל

רינהן•רמציינתהעשירית•,

לשימושכיהכנס,ממשתתפי Iדרורי
שונה.פונקציהמהשתייםשפהבכל

לצרכיםהואהעבריתבלשוןהשימוש
 ,ולעומתוואסתטיים,ספרותיים
לצרכיםבערביתהשימוש

שיבינורצהכשרס·גקומוניקטיביים,

לצרכיםבערבית,כתבהואאותו
סעדיהבעברית.השתמש"חגיגיים"

בשפהשימושובדרךגםמחדשגאון

חדשרפרטוארבונההואהעברית,

כתיבהדגמיספרותיים,סוגיםשל
רפרטוארספרותיות,ותבניות

היצירהמרפרטוארש"מתורגם"

התפיסה .הקוראןסביבהערבית

תפיסתהיאמממשתזושפעילות
כשפהכלומרצחות•כיילשוןהמקרא

וממנהלהשתמשיששבההאידיאלית
 ,זותפיסהגם •לגזורצריך
הערביתמהתפיסהמושפעת Iכמובן

הקוראן.של
כמעםנמצאוגאוןסעדיהשלבימיו

הח'ליפותבשטחיהעולםיהודיכל
הגדולשבחלקובעולםהמוסלמית,

שלככולהושרובהערבית,דובר
האינטלקטואליתהפעילות
עלברעבית.נעשיתשלווהתרבותית

גאוןסעדיהשללפועלוישזה,עקר
אתלראותאפשרמכרעת.חשיבות
רמות.בשתיהרס"גשלפעולתו
מערכתגרס"מחילהאחתברמה

בתרבותשהתפתחווכליםמושגים
 1כךהעברית.השפהעלהערבית,

בעיסוקסעדיהפותח Iלמשל
מהעיסוקשמושפע Iפילוסופי·יהודי

ערבי>(בתיווךוהיווניהמוסלמי

בולעסוקובחרנוהמפנה,ממחוללי
בןמנחםפרופיאומרמבחן",כבהרקמ

שעוסקתהמחקרקבוצתראש ,ששון

ללימודיםבמכרןגאוןבסעידה
שייכיםאליהבירושלים,מתקדימם

היה•האישהכנס,משתתפירוב

לאשהואתחוםאין ,ומהפכןמנהיג
מהפכה.חוללתחוםובכל Iבונגע

התרבותפתיחתאתלוחייביםאנחנו
מדעים,לפילוסופיה,היהודית
השירה,תורת Iחולשירתבלשנות,

אתמדגישששוןבןבעצם·.לאומה
והפורההמרתקהמפגששלחשיבותו

והתרבותהיהודיתהתרבותבין

ואתהביניים,בימיהמוסלמית
הזה.במפגשוסייגשלחשיבותו
 ,הכפולבמפגשמודגשתהחשיבות
החוקריםעםהנוכחיהמפגש

הפיזיוהמפגשהמצרים,והסטודניטם

 •צעמוהמקוםעם
אגםשלשפתועלנשעההכנססיכום
מלוןשלהאולמותבאחד ,קארון

אחדלשעבר ,המפואר"אוברז"
המהנדספארוק.המלךשלמארמונותיו

הרצאתואתהתחיל Iוראליהחקלאי
נרגשתבקריאהוסייםבגיאוגרפיה

עלגםדיברוהכנסמשתתפילשלום.
הקשריםעלגםאבלבפייןם,האירוח
עלהמצרים,החוקריםעםהחדשים
במצרים,שנלמדוהחדשיםהדברים
חדשים.מחשבהכיווניעל ,ובעיקר
כברבקהירהישראליהאקדמיבמרכז

 •הבא.הכנסאתמתכננים

(קהיר)לרריעל
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רעלהאהבהעל
המוזת

הכשרחלקתבושם:אילן
 ;" 77"עיתוןספרי ;ה,ל~ pזז

אכני·מילין;עמ'; 48 ; 1995
עמ' 48 ; 1995פועלים;ספרית

הבשרזrלקתהשיריםקובץהתלכדות
אהבהשלאחדצירסביבהמגולה"

צירסביבמילין"א"בניהקובץושל
הקבציםביןוההפרדהמוות,שלאחד
אורשראושונים,ספריםבשני

רוחהלכילשקףבאהבו·דמנית,
לכךהתכחשותאיןכאןשונים.
הארוסאתיחדכורכתהחייםשעגלת
ביותרהמשמעותייםכקטביםוהםנםום

ובחייוהאישייםבחייואדם,בחיי

להפרידבכללאפשר(אםהיצירתיים
כוונהלי,נראהכךיש,כאןביניהם).

(הרומנטית:הנםיהנגדדווקאלנהוג

 ,הללוהקטביםביןלמזגההרואית>
עגלתשלציריהאתלעקורלבוא
בהלךמהםאחדכלבשיקוףהחיים

משקפתבאהבהההתעסקותשונה.רוח

אירוניתברוחה,צעירההתבוננות

במוותהמרוכזתהנגיעהלסוב.ומצפה
קודר.רוחהלךמבסאתהשני>,<בספר

ציניותלכדימגיעההאירוניה

בראיהוהאופטימיות

ישכמפוקחת.עצמהעלהמצביעה
שלהצלילותמתחוםגולשתוהיא

המשמעותבחוסרנכוחהההתבוננות

<להנעים?)ומתפלשתהחייםלש
בשניעצמיים.וברחמיםבעגמומיות

שלהארם·פואםיקהמודגשתהספרים
שישגורלהרותאמירותשל ,המחבר

אירוניתאמירה ,היפוכןאתגםבהן

מליםשפיכתשלהתלוצצות,של
הדרךאבניכמוהמלים,לריק.

כלדרךהן ,דרךכברותהמציינות
שלהכיווןאלבהלהוליךשבר

 ,שלךהתודעהמבחינתאבלהמוות:
כלעל·פניולחלוףלצייתחייבאינך

בסדרשעברתמהלזכרשהצבתוידיד
והמתאיםהזמןלציףהתואם ,הרגיל

שכיחות.לשוןמטבעותשבירת
וציפיותאםוםיאציותעלההסתמכות
זהלקוראמוכרתשהיאכפילמשמעות

חסכנותלבושםמאפשרת ,מכבר
היפוכישלבדרךבהשתמשובמלים,

לעצבכדימקובלת,משמעות
אחתלאאחרת.ראיהבתמציתיות

אםגםבושם,שלשהאמירהיוצא

ידייםיבואואהבה,אומוות

אל ,בחיוךאםבהתרסהאםהשלוחות,
נתכווןאכןבושםהאםהשני.הציר

או ,מידיונשמםהודוכזאתלהפרדה
אותהזלהפריךנתכווןשמא

לשוןזיקוקישליומרהאיןבשירים
הבזקיםאלא ,לשוןמטבעותוחידושי

עלמפעםיותרהמסתמכיםרעיוניים,

היאבה,המצדדותאוזניים

(ומוכר).קצרהרהורשלהארה
המוןמאבד"אניהשלם:השירכך

והםבזמן/ידלהםנותןלאשירים;;
 ,, ,מילין<א"בניכדאםוםים"נופלים

אדםקםלא"פתאוםאו: ,) 29רבע
<דברים/דבררואהולאבבוקר;

היהכברולפניו/היו)כלאשהיו
על<חבלמיםמשמעתצריך/אזמבול

התיאטרון,

הדמוקרטיה

והתקזזה

הוא~נוםאללהסעדהסוריהמחזאי
הערביםהמחזאים"גדולספקללא

העובדהמאודמשמעותיתהמודרניים.

כלואתמרצוכלאתהקדיששהוא
כתבלאלתיאםרון.ורקאךכישוריו
מאודוהמעיטרומניםלאסיפורים,
לוהיתהפובליציסטית.מכתיבה

כפי ,בכללמאכזבתלאאחת,האבה
פעם.אשמר

במחלהחייועלהיוםנלחםונום
והוא ,בגלויעליהמדברהואקשה.
יודעהואהזאתבדרמהכיאמראף

המצוקהאך •יפסידומיינצחמי

דחפהלאהזאת,הנוראההגופנית
הגורל.עםלהשלמהליאוש,אותו
ואניהאחרוןהרגעעדאחיה"אני

המחלהעםנסיוביכילאמויכול
החייםביןמתנדנדאניכאשר

יותרעודאותידוחףוהמוות,

לחייםהאחרים,ולמעןלמענילקוות
 ,יותרמשמעותיים ,יותרעמוקים

הספליםוהדבריםהקסבותכלללא
להרבההחייםאתמקלקליםאשר

מרתקבראיוןלאחרונהאמראנשים,"
הצרפתית.הידיעותלסוכנות

הדמוקרטיההתיאטרון.

והתקווה
כיעלומוחהמתרעםונוםםדע·אלהל

שלצעדיואתמצריםהערביבעולם
מושלך"התיאםרוןהתיאםרון.

בעולמנוהדיכויעולתחתלשוליים,
עלשמועלותההצגותומעם ,הערבי
תחתרוגזציבורעםנפגשותהבמה

התקווה'.'ואוגדןהתבוסה ,הדיכוי

ארמ.

היתהלאבעברשגםמספרהוא
היתהחלום,היהאבלדמוקרטיה,

בחוכמהתמרןוהתיאםרוןתקווה

הדמוקרטיהמןתועלתוהפיק
צמא ,ערניהיההקהלהמצומצמת,

לותצייראשרבתרבותומעוניין
יכלותיאםרוןואנשימחזאיםחלום.
תרבותייםולחייםלדמוקרטיהלהטיף

היתה"המטרהמודרניים.אורבניים

העברביןפורהדיאלוגלקיים
שלפתרוןעליחדולחלוםוההווה
מןהיציאהעל ,בחיינוהמהותבעיות

אשר-אומרהואהיום,ומתוחכם

מבודדכשרובות,וקונהמשחית

בציבורמעוררוגםאחרים,כשרובות

 ,אמריקאיחייםאורחאחרינהיה
דאגושתה,אכול-שמשמעותו

וזה ,עכשיוזה-העתיד •לעצמך
האסתטיתהסקרנותאתהורם

או"התרבותוהאינםלקםואלית.
אינןהתקשורתשלהפםבדו·תרבות

לתרבותתחליףלהיותיכולות
 ,לצערי ,לינדמהאבלהממשית.

לתרבותחלופהמשמשותהןשאכן
האמיתית".

כחברתיהתיאםרוןאתמגדירונום

אמר-חדשיםחייםולהציעהקיים,
היום,אמיתיתרבותאישולכן-

הואהקיים,הדיכויבנסיבות

פידאיון".

פורהוכבת
החל , 1941ילידונום,םעד·אללה

 , 1961ב·יצירותיואתלפרסם
לאלתמיד""חייםהראשונהיצירתו

הבמה.עלשהוצגהלמרותפורסמה,
המחזותאתפיוסם ,יותרמאוחר

ביוני",החמישהלמעןבידור"ערב
עם"נשףמלכנו",יא ,"הכול

 ,, •נקלענואליוההיסטוריהמשבר
לאזהפתרונות.מציעלאהתיאםרון
להתיימרשיתחילוברגעתפקידו
-לחיותיפסיקפתרונותלהציע
אתמגרההתיאםרוןאבל-אמר

זורעביכולת,אמונהמפתחהחשיבה,
הפסיביותאתמתקיףחירות,

במוסכמות,ספקותמםילוהאדישות,
עםלהשליםלאהאדםגגיאתמסית
נעשהזהכלאמיתיים.מחייםפחות
אתמעודדיםהצופיםרשאכ

אתמעודדוהתיאםרוןהתיאםרון

הזאת.המשותפתבחוויההצופים

העמוקהאכזבתואתמסתירלאונום
פקדהאשרביותרהחמורההנסיגהמן

"המולדתאת ,התיאםרוןאת
כולו).הערבי<העולםהערבית"

בשנותשגשגואשרהאקספרימנטים

 •היולאכאילווהשבעיםהשישים
דיכויגםכפולה:הבעיהוהיום
שלימותבדרכירקלאהחוק,על·ידי
התרבותיתהסקרנות ,ודרכופיזית,

כוללציבוריש •הציבורשל

בעודהתרבות,סוגיביןביותר

ולהתקייםלהמשיךיכולהשספרות
נרחביםחלקיםבקרבתרדמהבצל

ממהלךחלקהואהתיאםרוןמהעם,
ועשייתבשינוירצוןשלהיסטורי

יכולשינויעלהחלוםלפחותשינוי.
תיאםרונית,לפריחהנסיםלשמש

 •אמר ,לצערנוקיים,לא ,כןגםוזה,
"החילוני"הדיכויכימבחיןונום
אויבהואהמשטריםלש

עיןלמראיתהדתיהפונדמנלטיזם
בעצם,מתחבריםשניהםבלבד.

מכבודבהתעלמםהז,אתזהמשלימים
האשה,חופש ,וזכויותיוהאדם

והיצירההחשיבהחופשפלורליזם,
הערביתהתרבותמשימת ,ולכן
היאקשה,נראהשזהכמההיום,

ויסודית,כוללתהתחדשותלהציע
חברתיתכוללתמהפכהלהציע

היום,אמיתית"תרבותותרבותית.

להכריזחייבת ,הערביבעולם
 ,העכשוויבמצבמרחלם,אי·אמון
הסדרכלנגדכוללתמלחמהלהכריז

הוא"המלךאל·קבאני",יליל nאבו·
"האונס",חנדילה","מסעהמלך",

"סקסיהיסטוריים","סיפורים

 •והשינויים"הסמלים
גיסאבהםספריםשניפרסם ,כןכמו

בנושאשלומאמיןהאניאת
תיאטרוןשל"מניפסטיםהתיאםרון

התרבות"."בשוליערבי",
הואכיפעם,לאהתוודהונום

שלבאפשרותהזמןכלמהרהר
יראתחשהואאבלרומןכתיבת
ספקללא"אבלהזה.הז'נרמולכבוד
מאודהפעילהבקריאהמשתמשאני
יצירתילהעשרתהרומניםשלשלי

אמר.המחזאית",

החייםואהבתיאוששלבערבוביה
 ,משהויוצראני"עכשיואומר:הוא
 ,סיפורספק ,רומןספקמחזה,ספק
מחלתעםהמאבק-שירספק

 •הסרטן",

ג'זכראןסאלם
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 .) 47<עמ'
ביותרהדפיםאתלרצףהיהניתןלו

כגוןלשוןומסבעותלשוןמשיכות
מעונג.שיכורהקוראיוצאהיהאלה,

• 
~סיםקובי

קהילהשלסיפורה

(שכונתאל·יהוד""חאדתעל
שכונתבשםגםהמוכרתהיהודים>,

הואזושכונהשלייחודהזוילה.
 , 11ה·המאהמאזשנה, 9ooכ·שבמשך
יהודית.קהילהושיגשגהבהישבה
שלהגדולהדובאתהיווהזהציבור
מגמותעלוהשפיעהמקוםיושבי

כאןגםקהיר.יהודישלהתפתחותם
מפתשלמפורסתרשיםהמחברמביא

 ,מיקומםאתבקפדנותומצייןהשכונה,

ס· 1.x1..נז u·· 1111· u· 111« 

f 
ז,(

אשליות;לספחכדיספה> /כי
("חלקת ,ו+בלחיינויעלולא Tשעשבים

עודךבושם ) 16עמיהמגולה",הבשר
שהפךשידשלפתיחעלבפדאפדזה

אואדם>,קם(פתאוםידועלפזמון
כלעל(חבלמסחריתסיסמהשמץב
שלאוהעשבים-הניסויאתאוסיפה
ההקשר(כהיפוךבלחיינויעלו

שכןעדממושכתלציפיההשכיח,
בכליםמשתמשהוא ,כלומדיעלו>,

המסדהאתהמשרתבאופןוסודיים,

לתמצות;רצוןעםאחדבקנהועולה
מפוכח,וסודיכמשחקזאת,עם

 ,לדעתי ,בואין ,כשלעצמוובמידה,
רעננה.אמידהכדידי

ההארות ,במיסבובושםצאל
בתודעתהדהודיוצרותהתמציתיות

אותיתפסת"יקידההשירים:קורא

ואיןבינכנסההשידהסוב,/לאבזמן
עמ'המגולה",הבשר<חיילקתמקום"

עלאחרון/מנסהעפתי ... "או: ,) 21
היו/שגופותינוהיכןהקרבשדה

מפוזרות,ראשסיכותמוסלות:
מהגופותנותרלאזכר / ••• /שעדות,
 ) 8עמ'(שם,השמימה."בסעדהשעלו/
האםגדולה?אהבההיאהשידההאם
אומלחמהמלאכתהואהאהבההשעמ
שלום?
רעיוניצידאותוסביבהשיריםרצף

עלשחוזרתאמידהשלובהבזקים
שלאפקסמשיגשונה,בהארהעצמה
שלבמחירלעיתיםכיאם ,מיצוי
יתד.גודש

לביאלשדיברוהשיריםמןשניים
"חלקתאתהפותחהשירהםבמיוחד .

אתהחותםוהשירהמגולה"הבשר
תחומיםעירובבהםישא"בני·מילין".

הדרךלאותהוסיוםפתיחגםוהם
חלקתהמגולה/הבשר"חלקתעצמה:
לשונילשוני/חלקתהקסבה/אלוהים

(הפותח>בשיר .) 5<עמ'המחליקה"
איןלחולצה",הג'ינס"מכנסיבין

בין .לחול'קודשביןמבדילבושם
ישאדס·פואםיקההשירה.לניןלשונו
לאגםחדשנית,לאחדשה,לא ,כאן

ללאאזתלשמועסובוכמהמתיימרת;
כמואחת.לשוןובמשיכתפתםינופך
(המסיים>:לשון""מםבעבשירגם

אותיתתפוסאלאלוהים'/"'הר
מםנע·לשון."דקזואלוהים,/נמלה,

יהודייםאתריםמיטל:יורם
בן·צבימכוןהוצאת ;כמצרים

ישראלקהילותלחקר
העבריתוהאוניברסיטה

עמ' 165בירושלים;
שנים,אלפינמשךהתקיימהבמצרים
ועתיקתמפוארתיהודיתקהילה
חייעלחותמהאתניעהשהם ,יומין

ממשההיהדות,ועלהםבאשדהיהודים
הנביא,ירמיהו ,הכהןואהרןרבינו

 •ועודהרמב"ם ,האלכסנדדוניפילון
נעתפעילותהמבחינתגדולתה,לשיא

 40ה·בשנותהקהילההגיעההחדשה,
היהודיםשלומספרם , 20ה·המאהשל

יהדותויותר.נפשאלף 50ל·הגיע
העםשלאינטגרליחלקהיתהמצדים
הכלכליים,בחייםחלקובסלההמצרי

מצדים.שלוהפוליטייםהתרבותיים
אחדילישראלעלההקהילהשלדונה
מלחמתאחדיובמיוחדהמדינהקום
 • 1956בשנתסיני

צעירהיסטוריון ,מיםליורםד "ד
באוניבדסיסתהתיכוןהמזרחלענייני

מגישבבאר·שנע,בן·גוריון

היהודייםלאתריםמאלףספר·מדדיך
אתסוקרכךכדיותוךבמצרים,

לדודותיה,הזאתהקהילהשלסיפורה
כן(ולפניקהירשלזוובמיוחד
הראשונה,האיסלאמיתהעידפוסאםם,
בפוסםאםמקהיר>.ק"מ 5כ·המרוחקת

המאהביןגדוליהודימרכזהתפתח
מיסלת·עשרה. nהאלמאההשביעית

בנייתהראשיתמאזהעידאתמתאר

התפתחותאתוסוקראוהלים,כעיר
הרבים.אתריוואתבההיהודיהמרכז

"עזרא".הכנסתביתתיאורהואלאמף
העבריהקוראלפניפורשאףהמחבר
סביבשנרקמושונותואגדותמסודות

מצדףמיםל •המפוארהכנסתבית
עלהמבנהשלותרשימיםצילומים

עלחק;קותכתובותומצםםפרסיו
עלהמעידותבעברית,שישלוחות
המקורותהכנסת.ביתשלהדרו

יהודייםהםעליהםשהסתמך
כאחד.ואיסלאמיים

הכנסתביתשלחשיבותועיקרנרם,
 •נושנחשפהבגניזההיא"עזרא",
שכסדסולומוןאתהניעהזותגלית

> 1915·1s47 <, שלענדיםקסםשזיהה
כספרגםהמוכרהחוכמה""משלי
לגיוסנמרץלפעולבן·סידא,חוכמת
הגניזהמסמכיאתלהוציאכדיכספים

ולהעבידםהכנסת,בביתשנותרו
בקיימנדיגי.האוניבדסיםאיתלספריה
מועדךפוסםאם·קהידגניזתשלהיקפה

מסמכים.בכמיליון
מאלפיםפרסיםמגוללמיםלשלספדו

מוימזרסי

שעדייןאלההדנים,הכנסתבתילש
הספדביתוכן ,שנחרבוואלהקיימים

הקפה.וביתהשוקהקראים,של
היהודים,שכונתפוססאם,עלבפרקים

אל·מעאדי ,העידמרכזאל·עבאסיה
מוסדותעלחשוביםפרסים ,וחלואן

הרבנייםהכנסתבתיעלהקהילה,
האשכנזיםהיהודיםדעתעלוהקראיים,

חולים,בתיעלשלהם,הכנסתובית
ושלהרבניםשלהעלמיןבתיעל

אתהמחברסקר ,כךכדיתוךהקראים.

מוסדותיהםבמצרים,הקראיםתולדות
היהודיתבחברהומקומםהקהילתיים

בכלל.המצריתובחברה
העידלתולדותפרקמייחדמיםל

שבה.היהודיתוהקהילהאלכסנדריה
 323.356 (הגדולבאלכסנדרפותחהוא

היתד)(ניןשכבשממקדוניה,לפנה"ס)
העידבהקמתוהחלמצדיםאת

בתקופת ,מותואחדיאלכסנדדיה.
התלמייםהמלכיםשנישלסרנם

לעיראותהשהפכוהראשונים,
הושלמה ,יסםיההלנבעולםהראשית
בהחיומעסיםיהודיםבנייתה;

אותהשלמאלכסנדדיהבתקופתם.
שכן ,זכרנותרולאכמעםתקופה
שריפהכילתהלספירה 273בשנת
ובין ,העידשלניכריםחלקיםגדולה

הענקיתספרייתהנשרפההשאר

ידוכתביספריםאלפימאותשהכילה
נרשמושבהםההלניסטית,מהתקופה
 •כולוהעתיקהעולםקורות

לכיבושהעדושקעההלכהאלכסנדדיה
שלעלייתומאזנפוליאון.על·ידי
 ,) 1847.1769 (לשלםוןעלימוחמד
נפוליאוןשנסוגאחרישניםשלוש

והתפתחהאלכסנדדיההלכהממצרים,
מהגריםלמשיכתוכמוקדנמלכעיר
מרכזונעשתה ,התיכוןהיםמאגן

המערב.תרבותבהשפעתמודרניות

התקייםבאלכסנדדיההיהודיהיישוב
לפנה"ס,השלישיתהמאהמאזברצף,
המפעליםאחדומודדות.עליותוידע

הואבהלפעילותוהקשוריםהגדולים
בשםהידועליוונית,המקראתדגום
ההזבתורשלבהמשכוהשבעים.תדגום

הפילוסוףבהופעלחי .נאלכסנדריה
 50-לפנה"ס 20 (פילוןהיהודי

איסלאמיים,מקורותלפילספירה).
הכיבושערבבאלכסנדדיהישנו

בעתיהודים.רננותכמה ,האיסלאמי
 11כ·היגרוהראשונההעולםמלחמת

 ,ישראלמארץיהודיםפליםיםאלף
האימפריהביןמהבריתכתוצאה

אזחיתהמצדיםלגרמנים.העות'מאנית
המהגריםורוב ,בריסישלסרןתחת

ישבהשבהאלכסנדדיה,אתהעדיפו
כמושלאגדולה.יהודיתהקהילה
מיוחדותשכונותהיולא ,בקהיר

מוסדותנאלכסנדדיה.ליהודים
התרכזושלההספדובתיהקהילה
במסחרבלסוהיהודים •העידבמרכז
היהודיתהקהילהוהבינלאומי.המקומי
הנביאברחובמשדדיהאתהקימה

שםהקימהוגם ,העידשבמרכזדניאל
גדול.ספדוביתמפוארכנסתבית

קהילההקימההעשרים,המאהבראשית
לשירותיםחולים"ביקוד"חברתאת

שלהמהירגידולהועםרפואיים,
היהודיהחוליםביתהוקםהקהילה,

אלכסנדדיהליהודיוהיוקרתי.החדש
תרבותייםדתיים,קשריםהיו

 •ישראלארץיהודיעםומסחריים
העידאתהמחברסוקרהאחרוןבפקר

יהוד~תקהילההיתהשבה ,ומנהור
התמקדוהקהילהחייבגודלה.בינונית
בסוףבה.שפעלהקםןהכנסתבבית
אתומנהוריהודיעזבו ,ן 9ה·המאה

קברואולםלאלכסנדדיה.ועבדועירם
חצירה,אבויעקבהמקובלהרבלש

לארץממרוקובדרכושםשנפסד
שללדגללעליהמוקדמהווה ,ישראל
הסכםחתימתמאזאפריקה.צפוןיהודי

עולים , 1979בשנתמצדים,עםהשלום
מצרפת ,מישראלאפריקהצפוןיהודי-

קברועללהשתםחאחדיםוממקומות
הצדיק.של

המרכזאתלתארשכחלאהמחבר
שפוקדים ,בקהירהישראליהאקדמי

מצריםומלומדיםסםודנםיםאותו
השגרירותאתלאוגםוישראלים,
בדיוןספדואתמסייםהואהישראלית.

רב,מידעשאבשמהםבמקורותחשוב

אותםאתכנהרג, ,מצייןלאאך
בתוךהמתאיםבמקומםהמקורות

הספד.

נדבךמוסיףמיםליורםד"דשלספדו
 •ישראל.קהילותבתולדותחשוב

שגיכדדו
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מהאינודבר

נראהשהוא

כהתחלה

ההקשריםהאסתטיים,הסנטיםעל
וההשלכותוהתרבותייםהקולנועיים

תופעתשלהפוליטיות
המתלבשיםהגברים , nה"ןךאג•קווין

סרטיםשניבקעבותנשים.כמוושרים

"פרסיליהבארץ:כיוםהמוקרנים
 , nןיגססןק nןהמןבך"מלכת

היוםלהיותפוליסיקלי·קורקסמאוד
חובבגבראתהאם •·קוויןדראג

איפורנוכריות,פיארתמחוכים,

חייבלאכבראתהסיכה,ועקביזנותי
בחדרישלךהפטישיזםאתלבצע
בשניםקיבלההתופעהחדרים.

ונית nצ nידחיפההאחרונות

הדואגאתשהקפיצהחזקה,

השולייםלאמנותהנצחיתמהסתפחותו
גיייס.במועדוניהארוךומדשדושו

כפייתיכמעטעיתונאיעיסוק

אובמשויך,הדראג·קווין,בתופעת

שלמהארוןההמוניתליציאהשלא,
אתתקעההומוסקסואלית,הקהילה
התופעהבמיסודהאחרוןהמסמר

מיהמרכזי,לזרםהרעשניתובכניסתה
לכךהיסבמודעבתופעה,מצויצקשת

נולדולאהתחפושותשמשחקי
הדואגאמן ,קרייזיכריסשלבמועדון
חודשיםמספרלפנישהסעיר ,הגרמני

למולןצלוליםבחיקוייםישראלאת
ההמוניבמצעדשלאונסח ,דיסריך

בנושאיסרטיםשלהקולנועמסכימעל
הדמעות","משחקכמודואג,

n המדבר"מלכתפרסיליה, nn וות
ו"ויגססוק",ורד""אדהמלאכים"

שקצתשולייםאמנותהדואג,
אותהלמקםמתקשים

מעברהתרבותיבקונטקסט

נולדהאקסצנטרית,לצבעוניותה
כן.לפנישניםהרבה
שיערמהחיים,גדולהוסט:מיי

לחייה ,חיוורלבלונומחומצן
נוצצתשלההערבושמלתמפודרות,

מאמבטמגיחהפאייסים,שלבשפע
המראותבשפעמוכפלתודמותהורוד
בסרטיהההוליוודית,התפאורהלש
חורקפסיפוןכמושרהתמידהיא

משונהברביבובתכמוונראתה

נראתהלארוססבהורמונים.שהותפחה
שה, Rעלפארודיהכמואלאאשה,כמו
חיתההיאבמדכאות."אשה"כמו

מדימוגזמת ,מדימלאכותית
כמובדיוקשלה.הנשיותבמניירות

הדראג·קוויןמאמניאחדבאני:ליידי
הניר•ויגססוק•בפסטיבלהמופיעים

בשםדוקומנטריבסרסשהונצחיורקי

באני,ליידישילס.בארישבייםהז,
מהאמניםואחדהפסטיבלשלהמייסד
הז,בפסטיבלאקססראווגנסייםהיותר

נראהבאמריקה,עשורכברהמתקיים

רוסס.מייכמויותראופחות

שלהמלאכותיהקולנועילדימוי
העשריםשנותבשלהישנוצררוסס,

כברבאירופהבקנרסיםבה(התקופה

תופעתמפריעבאיןפרחה

מכרעrיחשיבותישהדראג·קווין>,

רויגססוק-באניליידי 1

כיום,חיהרוססלולתופעה.בהקשר
לגיבורתבמהרההופכתחיתהלנסח

צבאשלמעורערתהבלתיהתרבות

לתחבולה ,טבעיללאאהבתו
מונההיאמאמרבאותוולהגזמה",

השפעותשלבהחלטחלקיתרשימה
להגדירהשואףהקאמפ,עלבולסות

האסתטית,החוויהבאמצעותעצמואת

הואהקאמפהגדרתושמעצםומפני

ליקוט,שביסודהאקלקטיתתרבות
חומריםשלמחדשועיבודהשאלה
לרובחדשות,בקונוטציותקיימים
אינספורעליוישומעוותות,הפוכות
ב"קטלוגכאלה.אסתטיות.השפעות
ביןסונאסגמציינתשלההקאמפ"
אתקונג","קינגהסרטאתהשאר

נשים~גדי ,קארוואגייושלציוריו
 ,סיפאנימנורותהעשרים,משנות
העשרים,שנותשלהדקדנטיתברלין

כחוליםסרטים ,בלינישלהאופרות
סיפתוללאבאדישותבהםשצופים
זרהברבורים","אגםאתוגםתשוקה,

זאת.יביןלא
עודלרשימהסופחו ,הזמןבמשך
אמנותיצירותספרים,סרטים,המוני

הוגדרושלאשימושיות,יצירותאו

הלהקהחברילבשובשיאה ,במיוחד
פלטפורמהומגפימכסףאוברולים
כמואמניםבאוכךאחרמוהזבים.

השם(גם"קוויך"ולהקתג'וןאלסון
כלאתוהקצינוכמובן>, ,מקריאינו

בהתעסקותםלניסויכדרךהסממנים
חדכהבהרהגםאךהמינית,בזהותם

מעלבסגנוןמתעסקשהדואגמשמעית
חיים.כדרךהאסתטיקהלכל.

כךמסוגננים,דבריםמעריץהקאמפ

כישנדמהעדהדראג·קווין.אנשיגם

הםלנשיםלהידמותבשאיפתם
פסיכולוגית,כמיההרקלאמגשימים

גברים,אצלשדוכא ,צורךגםאאל
חיולואוליומסוגננים.יפיםלהיות
המאהשלבאנגליההדראג·קוויןאנשי

מיניכלשםהסתובבוכאשר ,ו sה·
המצביאכמואקססרווגנסייםטיפוסים

מתמלאתחיתה ,דייזרעליבנימין
להופיעבקשתםלגיטימיבאופן

ותשוקתםסווסיותבהופעותבציבור

סונסאגנשיי.מוגזם,באופןלהתייפות
נצחוןהואשקאמפוטוענת,מוסיפה

תרבותם,שלולסמן ,·קוויןהדראג
קודיםשלשפעבאמצעותהמיוצגת
במהלךשנים.בעמלשנאספופנימיים

ממקומההתופעהצברההזמן

נסותמיד(אמניםהקונסרוורסלי
שלשפעבה),בחלהציבוראחריה,

מושגיםגיבורים,איזכורים,השפעות,

לחלקהפכוכולםאופייניים.ואבזרים
תרבותשלהעצוםהמונחיםממילון
תמציתאתהודאגיונקממנהאקהמפ,

ודאג,ללאלהיפך:וגם-הווייתו
קאמפ.אין

סודןציינההקאמפעלבמאמרה
היאהקאמפשלש"מהותוסונסאג,

אתקיבלואךכ"קאמפ",בשעתם
בזכותוהשימוש,הזמןבמהלךהתווית

לביןבינםשנוצרוהגומליןיחסי
כלכמעטדואג.כמושולייםאמנות
משנותהוליוודשלהקולנועתרבות

מאופיינתהחמישים,ועדהשלושים
מולןכמושמותקאמפיים.בסממנים
שלוסרטיהם ,גרבוגרסה ,דיסריך
שסרוהיים,פרןואדיךדה·מילססיל
בשניםלז'אנר.רשמיתמשויכיםכבד

שמותמאודהרבהמגליםהאחרונות
משוםובראשם,הקל,הבידורמתחום

כנראה"אנבא":השוודיתהלהקהמה,
האקסצנטריתהופעתםשוםלע

 ,סגנון"כלהמינים:היפוךעלהסגנון
שלבסופוהואתחבולה,כלכלומר
בחדבמקרהלאהמינים",היפוךדבר

את ,אותושהולידוהקאמפהדואג,
תפקידיםלמשחקיכבמההמיניות
מיילכןמרומזים.מיניםולהיפוכי

אףמובהק,קאמפיאדכיסיפהיארוסס

שגםובוודאיבמודע,כךנוצרהשלא
 ,גאונוגרסהאוויסדיריןמדל

תכונותהמסךעלבדמותןששילבו
עצמןאתוהנציחוונשיותגבריות

קולעםחרסינהמלאכיותבסגנון
מדועמסבירזהאוליעמוק.גרוני
אוהביםדדאג·קוויןאמניהרבהכל·כך
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בכלולשירדיטריךכמרלהיראות
שלההרפרטואראתשניההזדמנות
הכחול",מ"המלאך
שלהדמעות""משחקהסרטכשגיבור

אתהראשונהבפעםרואהגירודןגיל
תואריפהמרלאטיגבר-אחובר

שחראמקרהזהאין-בדואגהמופיע

עצםהגדולה.מולנהשלשירהאתשר
אתהמעניקחראבסיטואציההעיוות

השירשלהקונוטטיביתהמשמעות
לאשה.שמתחפשגברבפישהושר
כמשחקהתקבלהדמעות""משחק

המינים,בהיפוךמעודןמחבואים

עלהנצחיבדירןחשובנדבךוהוסיף
אשהלאזאתהמינית.הזהותשאלת
לכלגברזהבסרט,הבמהעלשם,
מופיע,ברהצופיםוהגבריםדבר.

אףמדהימה,לאשהכמראליועורגים
מציבהסרטגבר.שחראיודעיםשהם

שלהסגנוןהתחבולה,משרואה:
של-מכךויתרהחיים,כדרךהמעמד
עצמם.החיים

הדלתדרךהקאמפהסתנןמאז
התרבותשלהמרכזילזרםהאחורית
כמראמניםשלהלגיטימיותבאמצעות

רררהרלאבדיבקולנוע,לינץ'דיריו
בעולם"קרוין"פלסטית,באמנות

למילוןהחדירחרא-וכריהרוק
המערבחברתשלהתרבותיהמושגים

המחתרתי,קיומםאתגם

קהילתשלמעררר·המחלרקת
השישיםבשנותאםהדראג·קרוין.

הרוחניאביה ,דיוריךנאלץוהשבעים
לשולייםלהרחקהדואג,תרבותשל
שכיוםהריתרת, nסרטי·ממיניבכל

אחדשכלאירועזהדואגמופעלראות
שמזדעזערמיקברט.בכללחרות,יכול
אלכסיסכמרשנראהמגבר

עלשההשלאבכךנחשדב"שושלת",
 •האחרוןבשעורהפלנטה

שלא ,סיופתמרגיזמשהוישלכן
הסוסיםבמצעד Iמיותרממשלומר

"פרסיליהכמופוליטית""הנכונים
המזבזיםו"ריגסטרק",המדבר"מלכת
שלהםהיצירתיתהאנרגיהמרבאת

לביןהתופעהביןה~ררתכלעשרת
~שגיםכלצבור ,מכךויתרה Iהציבור

"פרסיליה",כמוסרטפוליטיים.
מצעכמרבנרי"ויגסטרק",ובעיקר
מאחוריסרס.כמולא ,פוליטי

שצועקיםהעקביםעלהפרימדרנות
 ,המיקרופוןלתוךמדונהשלשירים

משופשפים,תדמיותיצרנימסתתרים

שתדלנותלצורךהמעמדאתשמנצלים
זכריותלמעןלרביועשיית

רמההאיידס,נפגעיההרמרסקסראלים,
הפוליטיקה,אתמחמיציםהםכךלא.
האמנות.אתרגם

נילישלוטעים""חמיםאתשראהמי
למוךרגיקקרטיםטונישברוויילדר,
כזונותומאופריםעקביםעלמדדים
ברצינותלהתייחסיכולאיברזקנות,

שם,ל"פרסיליה",ארלייריגסטרק"
וארסישנוןעיסוקיש ,ררילדראצל

(רמזרנוהמינית,הזהרתבתופעת

שנה!),ארבעיםלפנישנעשהבסרט
בזמרתומשתמשיםב"ריגסטרק",רפה,

למרדפשטניכסמלהדראג·קרריןשל
חברתית.חריגותעלולמשלבממסד

רבים(ובמאיםשררילדרבלבדזראל
מארדהרבהימיםבאותםשעשראחרים

 ,זיהוישלבטעויותשעסקוקומדיות
אתהגניבוהומוריסטיטקסטומתוך

עשההמינית)הזהרתבשאלתהעיסוק
במלואמיצהגםהוא Iיותרטובזאת
הדואג.שלקיומותמציתאתכוחו

להתחפש,חראקאמפ,רגםדואג,
זה·קרריןדראגלהיותכי •להסתגנן

תפקידולשחק •תפקידלשחקכלקררם
מוטבאר ,מישהוכמולהראותהז

ונרצצת.מפורסמתרצויאחרת,מישהי

אלאכפשוטם,החייםאתלחיותלאזה
כלואכשאתהמטאפררה.מהםלעשות

חדלאתהנרצצת,ורודהבשמלה
לאאםרגםשלמה,ארמשהלהיות
דנה,אורבקהלהיותתהפוךבהכרח
אלוהית,אשהאתהשערתלכמה
במדכאות",הכולרואה"קאמפמלכה.
אלאמנורה,זו"איןסונטג:כרתכת

'אשה',אלאאשהזראין'מבררה',
אתלהביןפירושוקאמפלהביןלפיכך
שלהמטאפררהתפקיד.כגילוםהמהות
שחראמהאיברדברכתיאטרון.החיים

אמיתי,"איברדברבהתחלה.נראה
שלבסירנותיהםמזרעברורגםלכן

להשפילימינושלהדראג·קוריןאמני
המסונגןהמעורפל,ממקומרהקאמפאת

למושגיםאותרלתרגם Iוהאמנותי
הרןבאמצעותוולעשרתמעשיים
אםלכישלון.מועדים Iפוליטי
לעזובבמקום Iבכךלהמשיךיתעקשו

 1הביזאריבמקומרלנפשוהדואגאת

 ,יחדגםוהמגוחךהנשגב Iהמסתורי
ללאהדואגשללמותרהדבריביא
 •עת.

ו'
~ 
~ 

1
5 
~ 

ישראליעל

קוסמןאדמיאל

הזמנה

~י~~~יריםןך f י!."כ,~ז.וי
ןז-יי iרמנו 1Qfסןסןה. ,ף;~
 •ב;זtי~זס~סלה, p: ,סק,ן~ת

ס~ד;ןה.ס~~ש~ןת Q ,ב;זtי

ברזלנטבע;תה"דשפתי
 •:-1 1- 1-ז •. & •

~טףם, ט~~~י~י 9ק,ים. f .ס~
נכמנףן. fי;רד, ,ל~ f ~~טףם,

 ,בלהמפלהעפעפיםמבטבשאלה.
 •• 1- 1'ף;סןה.- ם~"tזז;ךה ;ףי~~

-:ב~הףב;זtיק,ך~י
Q ס~ד;ןה.ס~~ש~ןת

 ,)"הפ~<"ז:יל.ודיז f~עףר~דמ;
 ,ס:פו 1Qfתףןה, fל f~~ליף ט~~

tזf .r-ר , ייi סק,ן~תןנ:ויf וןנף~, 
~כ;ןה.~נ;י ,נ:ו~~ילא q ,;וא;

,~קייי·
-הנהב;איףב;אי.

Q ס~~ש"ם~ד;ןה.~ךת

 rא~ fדרי vר 1לר,זtי
המש;שים,משמירדי 1לע;לם

מ; p: ·,ה~~-א iiדךס~ךץ,·~ל~י
פריםרביםגפיםחףשים,מרבי

-: •• • -• • T T • 

f סי~f דרי~דריש;ק,ק~"ףץ~
 •ב;איאזהחמלה.אבריאברי

:• :•• :• •• f T ••• -:-T • 

אשתב;איהנה,ב;אי

 .הן;,~ j: 'ס~~ש~ןת TQס~ק
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u ~ ,ןב
iויר~ה~~ים :י

(לידיד)השמות

פ;דרימיהעלי
T • : • ד:

רקוויאם

בעיניואבנלנערהלילה
 ...הרפאיםלר~חנכנע

• : T : T : T -• 

 ת;א~~~;
נשיראי·שםניעראי·שם
 • :ז ••הזאבמילל

ס~ןץ,~ת ,ם:~ fij~תו tל~ל~ה iר
ס~ק"ם;גל ל}!~

כ~רחר l; !iנ
ר ijז;

~ב;כ;תז~דיםל fיןן <vן
י .r ~ r ~~ג~~ר
ו;מ;ת nהע·;לם ---: 

הפרפריםיום

 ~:~ i ~ !i! ?~~מת
ע 1 ;ם f ·י~
הפרפרים.י;ם

--: T • 

 ~tז
ץ. .?j~ין·~ב p:זt~אה;

ידועהבלתי

 ,ה~:זפ;ר~ין;

~~ ij ז:י
ע.ףר

 ... :ואלם

_ז~~זוי

ד,סה
ךדף~ים,ים .r~רמ
הפרפריםי;ם

-1-T • 

אי·שםגרע

 ~:~ i ~ !iן~~מת
 ... :-הנכדים

זt~א
זt~אה;
:p ין·~ב~j?. .ץ

 , 1942בירגרסלביה,קרסרברחבליליד
 .ה~י,;ז f•ריבארניברסיםתוספררתלשרןלמד
בחוגיםומרבדמרלדתרבמשורריהבולםחרא

-כשיותרמרכזייםברשאיםבעולם.ספרותיים
ההקףעתיד,מולעבררגררל,מרותפח,דבדידות,
והכללי.המייחדומציאות,מיתוסהמרכז,לערמת

יי pמתולייחם,דבדכ,דיי,"מטפחותמספריו:
 • ,,מאושררסייום , ,,ל r;s ד,,,

גזלה
T '.'T 

,ישף~זןי

ה fזtה; '~~ףג
:רק~חף

י ,r.~ךיאף

~זהה;גף~ד,
 ף;~ ry~ת;ך~ים nוס~רי•י;ם

'~~.rיו 
ה fזtה;גף~ד'
נרנניועלנ;רעערב

:•:• •• --• T t 

~מק.:םה, f ~ה;ה, f ~ה;

לילךינף
יפים,שמ;תנ~חרנף

1- T •• די• 

ט;~ים:~מ;ת

דדיל;ן'
~ף~~ין

גראמ;ז
TI 

,י;סה
ז :

ק;ןא~
ואלנ;נה

1 -1 T 

ךינף q ~ן:,זךמף ז~:ז:~י

נננחלינף
~; T :~ל.ינף,הף 1ו: ז~~

:P .סרינף

שורששלגרפיהביו

נ;לןז-ו,מתיי;דעמי
-:די-יד-••.

 1~ק;ם הז:~~ 'ר;, הז.:~~
צמחז-ומתיי;דעמי
ה? fp ~ ;זיז~~- , Tה i ~~ f ז~•~~ל

~יןף~ת iןמ:כ;ל~ינ;זtיש
נע;נ;ת.נשנים,

: T • : 

ה!ותים
-TI • 

הזפמחים

,ימ~fסף.לזןא
~ ti מ~ים ~~~ה;!i ~~ם. 

~.ן~יף
~מ;ר;זייף

ו~חףןג~~יף
ר~ב p:~ה f!~נ:י ף~ז.~

~ ti ן~ה!iת ן~ij ~!{ם 
 ,ת;ך;ק~ןtיא;ךי;ת,ד~;הןלא

 •••~ןכ;ת ij ,תף"~~~
 .ז uf P!iכק.סלךש

!{.r,די~, .קין. 

 ......מ;לדת.

מדק;ניה.בחבל 1947בשנתנודל
אלבניתוספררתשפהלמדספררתי.ומבקרשמרור
שגרושדע , ;ב; oבק;ז;,י~ה f~ריבאוניברסיםתולידמ
 ,•ס p;י pייהמספריו:הסרנים.השלםרנרתעל·דיי

חיברכןכמרביורגפי,ך•,ום pבימ,דנוטסלגי,ד•,;ל yשם
השירהשלההתפתחותי·המבנההספרים:תא

 ,הישרה•ושייעות :· 1945-1980זמננובתהאלבנית
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סםאייגבהיו
• T T T : 

היסטוריה

iJ ף~;ךם 

 , ן~~~ד,ים r ה;~י.
~ירן 9ןן;ן ל~ל~~
ססןב;ת.~ןךם iJ~ת~~ינף
ק f ~ל.י p:ןנףסיףלא~~זד
~זןע;ז,ןינף~יבתק;~~יםס~ינף

לחרב.א;תrז,ע;שים
J • T ::•:• 

למענן

נ~מל;אrז.מתגלההאהבה
 " 1 • ,,א~הצע~נ;ם

א'ו'הנמל~ם
1 • • ..,. 

 ,;י~יסן fזדה r,iJ ה~~ך~
שפ;לדנףלפניאפלף
 :- ., ~?· י~י~~
לרזז,י~י

ןרןזז,י~י

אתךלחיות

 ,ם~~פ;~עים f~י p:~י~ז.ורז f ~ל~!ות
 ,ה~~ ם~~י.ע~ ת;ק~~ ן~;~נ~~ן

~ iJ ס~ת 9 ; ה;~~סןiJ 9ךסק:p יןה
ל~זחוע~רזי;ת ryללךצ;תן'לא

ז.ו~~רן p:~ת ת~~; nף~ד;עילל.;ת
rזבכחלים,הגליםשאגתאתלחףשו'לא ri לימ;ןי~ !l 1- •-?י,~ר-ל ,· • 

ב~לילה?בנאשים;סיד;ת
: • : • • -1-T 

דדיד~~ן

עקשניתשירח

להףלדש;אפתהיא
 •••ז 1 ... ... •

ראש.חסרת
אחדב~ראשנ;צדהאל~

 ••- 1:די •

ת nש;כחיתה
T IT --

שהזינrז.הבכאבאת

ראשחסרתצדד~ iנאיל,~
ד eמסל~נ;תנ~םהיף

T • 1 T T 1 • 

ם. ;v ם;ק~~
אדםשנגניד eמס

 TT ••: •:די 1 •

ויחסידףי;סיפף

'דימ~קף:ד~ילף
ישגף.ותמיד

1 • T 1 • 

כאשר

הזפתיםעל;למים nאנףבכאשד
 • ••-- • T 1רן•-

גשם,שנ,דךא;מדיםהם

גנ~;דיםעללמים' iח'אנףנאשר
 . nלצ.מ; _ת;ל~ nמתעצiנ;ת~נף

-ו • •ז- ••ו-

בין

ן~~ן ן~~;ין
לחם.

ןלסםם ryן;ין
מלה.

ן~ןהה i ~;ין
צמא.

ןז~אז~א;ין
e .דח

 nד~ד "י';ין
שם.

ם ;vןם ;v;ין
~זד

 ?הגבע;תאתגנבמי
דיז- ...די- •

רבותתרם , 1939ילידדדירחמן
האלבניתהשירהשללהתפתחותה

שביוגוסלביה.קוסובובמחוזהמודרנית
יבא}קיד"של"בעינייםהראשוןספרו
ספריםהופיעובעקבותיו ,-1939באלור
"בלדהקןהיישלס"ימפוניהוביניהםריבם

ואייסונiזשוגים""ז,חייםצייםא", ,"נתסרת
בולסיםהאחר;ניםבשניהחוכםר,;,של

וספרותיים.היססורייםנושאיםבמיודח

11~ 
~ 

ls 
~ 

 , י~~י;ת ryל
~~רז;ק nלצ

זכ~םדס~יןן'לא
 1 ;ת~~ד;ק~תן~ל.ם ה~~~

 ?ף~~י;ת ryל
 !י~~י;ת ryל

מןאלבניה.דברום·מרכז 1945בשנתנולדספאיובבהיר
האחרון.דבוראלבניהשלבמשורריהוהחשוביםהבולסים
שםא"היהן~ןיםיי,מ"וותהt;ניך~ה",שלר p"ז,בומספריו:

משוגע".ור r-והמלים"י rליישורמדדיי,

;אזpח~~ךם

דממה

ובינ;ף

ן~ז
בכ;ס,

;לףם.

םזה~נ;ף
כ~~ידמגףףי ;~

 ., ...שזז.
ד~ד lf!~ם
 .י~~~דן,יב r ~ י;~

בשנתמקדוניהבמערבנולדה <y;א~דרום
1948 , 

באוניברסיסתאלבניתוספרותשפהלמד
קובזיעשרהחיברקוס;בו.בחבל~רישסינה

כלביי.ו;זךההחלב",ש"בילוביניהם:שירה
שלמיצירותיהםלאלבניתמצרפתיתתרגם
 •ומאל,;קאמי ,נסקויו ,סארסר
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~ wt; ןאקוה

אלבניה

-או"םפרחאלבניה,
is רTn ,למחצה.פתףחלמחצה

 יד•::·: :-ז ז•::•: 1- ••

-סףפה;ר sצאלבניה,
 tר fד,ףד;ד~;ז~יר TTל i~ק

-לגנ~;רשיראלבניה,
 • 1 •:די- :-

~רש,ו,ירמדr.בת !i_זע,
 .דjז~~ם

אשהשלמונולוג

 ן~;~נ~~ן~לי ם:;י,!! ףק'~~
~הף;י'לךא;~ף, יד,;:

עינים?נאוף
~שרת.,~ים

לרגלינףה ,tמנפרשההרעלה
 ••:תנ~עתנ~~ Tעלוהכבידה
לי~ fןמס:ינף~די~יםן;;ם Tן~ד~ם
 .ץ~~ןס:ינף,די~יםן;יםך;דים
סע,ל~ה~ת;דען~ס

חדש.י;םהפציע
אגףנגחרנףנג; Tהשחרזהה~ה•
הצעמים.;להמפרזת-אתם i11השעת

:• -•:-:•:• :• T רrייT • 

נגא;ר;:ז

חדש;ת.עיניםנראנף
-:די •- ••דידי

שלהבולסותהנציגותמןנובליססית,משוררת, , 1948אלבניה,ילדית
הראשונהדי,מלהמספריה:מולדתה.בארץסופרותשלהראשוןהדור

נסשה(רומן).החיים',,ע"ונות ,"ם~ iדט"בעהאביב",ח"ולצת ,"בעולם
 •הפוליסיבתחוםגםפעילהלאקו

דולובכאוויל
T : • : 

אחכהספורשלכרוניקה

לזה.זהשמ;תינףאתאמונףנפגשנףשנינגי;ם
 •:ז ...ח"'כנף~-ח'ברים.חפכנףשליש~בי;ם

: : • • T • : :-•• • •• : 

זר:ננףאתאנגדנףאהבנף.רביעינגי;ם
: 1 • • T • : • • : :• •ו•• 

עצףבים.היינףהתו:נחנףחמשינגי;ם
 .-: •יד:--:···-: :

סו5מר;~ים םי~!," 1~תךנף K9,ז<י~י;ם
נגסרס.:נמ;

את'.זה.:זהלמצ;אדרכיםחפשנףבשנגת
 ,ףנו,ז~~~--~ת~סןש~ל;נף.ךאש;ןם i~י

:p ;ק;ל;~נגףס.מ
 .י~,י;םשףבר~הן~ז

המשוררשלהאחרונהבקשתו

 ,ת;ה;ת,,"זה~ז<יוד,~ןר;ת!!.יד,יף~ם
 ד;~~ך~ה
נאה,חזףת

ןר~עו5דןלף ,ת;ט~ iריף i י,!!~ם
; j? ןה_ז<יוךיו5ת
גיטרהכצלילאשמע

."" T -סקi לל.זב~T יןה.,סל
~~ןישףתה i~מל~!!.יד,יף~ם

זה,שירפניעל
 •ימ~תאתאמצא

ללויתי..לב;א .תש:נח ...נאאל
• T • : • T • דידי:• 

למדהשמונים.שנותשלאלבניהבמשורריהבולסיםמן , 1948יליד
ברחוב"צ"דעיםמיצירותיו:סיראנה.באוניברסיסתוספרותשפות

הים"אתלהרגיעאוכלואיייך ;) 1984 (אהבה",לזהק"ראו ;) 1981 (
) 1988 (, 

האלבניתהספרותעל

פעם,לאמצייניםאירופיותלשונותדוברי
השפהאתלפענחמצליחיםאינםכי

הודו·אידופימוצאאףשעלמשוםהאלבנית
ונבדל.נפרדענףמהווההיאמשותף

תרבותכשפתהשפהשלהתפתחותה
במאותמדוביםבקשייםנתקלהוספרות
בכלששלטהעות'מניהשלטוןשלהשנים
שדובהעובדהלמרותהבלקן,רחבי

מוסלמים.הםהאלבנים
בראשיתההתמקדההספרותיתהיצירה
חייאתשתיארוובלדות,עםבשירי

אתובעיקרהתורכים,נגדומאבקםהאלבנים
~ןך~ג, R9 ,הלאומיהגיבורשלופועלוחייו

שלליצירתםהודותרבהלהערכהשזכה
 ,פושריונעיםרדהרהכג'רולמהיוצרים
 1במקב~לס. Hה~המאהשל Tהשנ~הבמחצית

מחזות,ואףבפרוזהיצירותגםנכתבו

נייסמישל"כבוד"המחזההואבהםשהידוע
שלהגאיםהצאןרועיאתהמע~ת ,די w~ן

בסוףהתורכים.מסעםהשליטיםעםאלבניה
-האלבניהלאומיההימנוןגםנתחברהמאה

שליסודותיהובתחזקושלי","אלבניה
מןלעצמאותשחתרההלאומיתהתנועה

'מבית.הערתהאימפריה

 , 1912בשנתהאלבנית,העצמאותקבלתעם

הספרותית,ביצירהמשמעותיתפריצהחלה
שבקרבהאינטלקטואלית,עיליתונוצרה
גידגיובראשםחשוביםיוצריםמספרפעלו
למש;ד·רשנחשב ,> 1s11·1940 <~יז~

עםלכתובשפסקעדאלבניה,שלהלאומי
הפאשיססיתאיטליהעל·ידיאלבניהכיבוש

פישטההוציאשירהדברימלבד .-1939ב
 •"אור'כ'וכבבשםחשובכתב·עתגםלאוד

בשניםהיאאףמופיעההיהודיתהנקודה

עסופדיופלשתים","ישראליםבמחזהאלה
העשירשאף ,נ;ןי~ןנוסף,חשוביוצרשל
בתרגומיוהאלבניתהספרותאת

אלןאדגר ,איבסן ,שקספירשלמיצירותיהם
הוא,מקדהלאואחרים.בכייאםעומאר ,פר

"וילהלם ,שילדשלמחזהותדגוםדשווקא
השאיפהואתהעצמאותרוחאתהפרה , ,,~ל

ל~דות.
שלהראשוןבשליששהתחברהבפרוזה
מעסים,לארומניםמופיעיםהעשרים,המאה

הגרי .אושלבסגנונםקצרותנובלותגםאך
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הבירה,בעירהופיעכן'כמו .ומופאסאן

בשםמרכזיוהגותיספרותיביטאוןטיראנה,

רקלאלקוראיםשזכה ,"האלבני'המאמן
אחריםבאזוריםגםאלאעצמה,באלבניה

קוסובובחבל-אלבניתאוכלוסיהשבהם
איטליה.ובדרוםבמקדוניהביוגוסלביה,

-היהקייםעדייןהרבה,ההתפתחותאףעל
ביןגדולפער-הארבעיםשנותלקראת
וקוראיםיוצריםשליתהחכרתהשכבה

הבירה,בעירבעיקרשהתרכזהמשכילים,
שבחלקההאלבנית,הארכלרסיהמרביתלבין

התמורהאולםאנאלפבתית.חיתההגדול
בגללהתרחשוהפערוצמצוםהחיובית
במהלךאירופהבמפתפוליטייםשינויים
סיומה.ולקראתחשביההעולםמלחמת
מלחמתלפניהאלבניתהספרותפריחת
מגויסתלספרותמקומהאתפינתההעולם
שלסרנוובימין 944מ·סטאליניסטית,ברוח
ה;דג'ה.אנכרשל

1961שנת,.
1 

בגללהןמפנה,לשנתנחשבת

ומןהמועצותמבריתאלבניהשלניתוקה
בגללוהןהסובייטייםהספרותייםהמודלים
שהתאפיינושירה,ספרימספרשלהופעתם
רנתמכ~מקורייםובנושאיםחדשהבגישה

הודג.ה'על·ידיאפילו
הודג'היצאמכן'לאחרשניםכעשראולם,

חרץוהשפעותליברליזםנגדחריףבמאבק
מחשבתית.עצמאותשלגילוייםודיכא

במסגרת ;ב; oק;בחבלהאלבניתהיצירה
אוכלוסיהקיימתשב;היוגוסלביתהמדינה
ובדרוםבמקדוניהגם<כמרגדולהאלבנית

מאוחרים.יותרבשלביםהתפתחהאיטליה),
עצמאותזהבחבלהאלבניםקיבלון 974ב·

אותהאיבדואךמלאה,וחינוכיתתרבותית
סרביצבאימשטרהטלתעםן 990ב·
<שהםהאלבניםהסרפדיםשלמצבם .;ב; oבק;

רעם •במיוחדחמורהפךמשוררים)ברובם

כמוסוציאליסטייםלחציםהעדרבגללזאת,
ספרותבקוסובוצמחהעצמה,באלבניה

ומגורבת.עשירה

נודעת"לא"ארץבבחינתהיאאלבניה
שניםשנמשכוודיכויפוליטיבידודבגלל
עםלאחרונהרקחלמשמעותישיברירבות.

המערבי.לעולםהמדינהשלפתיחתה
מתוךמאנגליתתורגםכאןהמרכאהמבחר

מודרניתאלבניתשירהשלהאנתולוגיה
ניסיוןזהו .) 1992 (זcן~ירובוטשלבתרגומו
להגיש-ידיעתילמיטב-בעבריתראשון
אחדיםשלהשיריתמיצירתםמבחרלקורא
אינהשירתםהאלבנים.המשורריםמטובי
גםהמוכריםהמוטיביםמןכללבדרךחורגת

בולטתאךאחרים,עמיםבנישלבשירתם
לרקעמייחסיםשהםהחשיבותבמיוחד

פוסקתהבלתיולחתירה~מםשלההיסטורי
רביםשיריםולארמית.תרבותיתלעצמאות
ובמרכיביםהשירהשלבמהותהמתמקדים
 •המשוררשלדמותואתהמעצביםהנפשיים

• 
עקרוניאביב

איידןאסתר

וגרעיןגוףציפתעד

 <- <-ס~,<-···
 oOי-~

~~ V 

חדששיריםספר

המשוררתשלבהתפתחותהנוסףשלב

בחלול-דימנדאריאלה

האורקדחנוצחאחרנוצח

הווידוייתבכנותםוכובשיםרגישיםאשהשיריראשון;ספר
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:::t ןjL 
שלבשירתועיוניםארבעהעל tונני

זך
גלזמןלאח

זרה,קרהאשמילמן:יוסף
 ;זךנתןכשירתוניכוררומנטיקה

עמ' 141 ; 1995המאוחר;הקיבוץ

עצמי,עםכשאנימאוד.מררומנסיקן"אני

אחרים,עםכשאנימאו.דחםרומנסיקןאני

זך><נתןמאוד"קררומנסיקןאני

 ,זךנתןבשידתה'עיונים'ובעת ;~ ~
וגדושהכרסדקלמחקר:~החוברים

בהגדרתומעוגנים ,שלפנינוהתוכן .....
אתהמשודדשליותראופחותהמפורשת

 ,מנוכרכניאודומנסיקןאו ,כ"דומנסיקןצעמו
זמננו".שלהמפורדבעולםנסוע

ארבעהבמסגרת ,בונבחנתזומוצאמנקודת

עםזההמתלכדיםקונצנטרייםליבוןמעגלי
בבחינת ,זךשלהכלאיים""פואסיקתזה,

זוהייח.דגםחייםופילוסופייתשידתודת
חייםתחושתאועולם,תפיסת

כאחת,וחווייתיתערכיתאינטלקטואלית,
שתישביןבמרחבומתחבטתהמתקיימת

אתזוומשלימותלזוזוקוטביותטריטוריות,
(במובנהה'אודפיאית'הטריטוריהזו:

אתשמייצגתהראשוני>,הרומנטיהאדכיסיפי

 ,ולנצחילמוחלטמתפשרתהבלתיהכמיהה
 ,ה"אבסודדאלית"ה'סיזיפית'והטריטוריה

פיהשעלוהתקווה,האשליותנטולת
-האנושייםוהיצירההקיוםאפשריים

או ,להגיונימעבדאותקווה,לכל"מעבד
לבדוהפרדוקסתחומיבתוך-לאפשרי"

ואילך>. 9<עמ'
נעשיתזוכלאייםפואסיקתשלבחינתה

לסיווגיהבמנוגד>(ולעיתיםבנוסףלדוב
שלכהעדהמקובליםהאסכולתייםולשיוכיה

הואשלההגרעיןלבזך:נתןשידת
העקרוניותובהתייחסותובהיצמדותו

מושגאלהחוקרשלוהעקביות
השונה,ואילך>, 88<עמ'"תוכן-הצורה"

 ,המושגיהצירוףמןבמשמעותו ,כמתבדר
וצורה:תוכןשלהספרות,בחקרהשגור
מבטלתאףאומשנה,"תוכן·הצודה"תפיסת

שיטתיתהמפרידההמקובלתהמוסכמהאת
הפואטילבין(הנושאי-תוכני>התמסיבין

המסורתיתשהפרשנות<הצודני·עיצובי>,

לגיטימיתהיאאםאףעליה,בנויה
אחדים.ויצירותיוצריםגבילכשלעצמה
צפוימתבקש,באופןחותרתזופרשנות

בטקסטהפשראתלגלותאו"להבין"והגיוני
 .דברלכל"הדמנויסיקה"בבחינתנתון

זאת,לעומתמוצעת,שלפנינובמחקר
השניותיתהפואטיקהמןוכמתבקשבמתואם

קריאהעצמה,זךשלוהאמביוולנטית
חושנית"חווייתית,שהיאביקורתית,

אינהזאתועםמהדמנ;יטית",יותרודיגושית

בניתוחהאנליטי·עיוניייעודהעלמוותרת
השיטתיתבפנומנולוגיהמשמעובהגדרה,

בטקסט.המשמעותיצירתואופנידרכישל
היאאיןהשגרתית,להדמנויסיקהבניגוד
בהתאםמוגדר"מובן"עללהצביעחותרת

הפשר'ו'~לקףתהאוזן''סיברולציפיות
גישה ,הפרשןאוהקורא,שלהמוקדמות

ביצירתםלעיוןגםרלוונטיתלהיותהעשויה
אחרים.משודריםשל
וראוימובלטנוסף,עקרונימנחהקו

העיוניםארבעתאתהשוזרלהשתהות,
תפיסתהוא ,מןמילשלבמחקר(הפרקים>
ב'התנהגותו'והשתתפותוהקוראנוכחות

הטקסטשלהאבולוציוניתובהשתלשלותו
לעצםנמנע,בלתיואף ,חיוניכגודם ,השירי

שלול'צידוק'השיריהטקסטמשמוע
"המאמץכןעלאשרהכתב:עלהעלאתו
זךבשידתמהווההקורא>(מצדהפרשני"

הכרחיתפנימיתותמ;כהמפורשמוטיב

למרות,השידית,הסיטואציהבתוךהמובנית
הבולטת,ההשתדלותבגללדווקא,ואולי

שלדושםלעודד ,שלובפואטיקההמושקעת
לריסוקידנות,לסתמכוונתידהחת

ל"נונסנס"אומשמעות"ל"חוסדהמובנות,
ואילך>. 60<עמ'

בבסיסהפעילותפקידוהקוראמקוםתפיסת
עצמה,היצירהשלהמארגניםהעקרונות

זה,במחקרמרכזיתלתזהאפואהופכות
בחקרהמוכרמןהחורגיםובהדגשהבממדים

בכללותה.והספרותהשידה
החוקרשלובקיאותוהאישיתהתמחותו
בולסותהאבסורדובהגותהאבסורדבספרות

מצעבעיצובמובהקבאופןושולטות
בוואחוזמעוגןהפרשנישמחקרוהתשתית,

אתבוחןהואלאודן .יווזוויותהבסיובכל
אופניאתהרעיוניים-הגותיים,המסדים

החווייתייםהרישומיםואתהפואטייםהביטוי

שהםכפי ,הטקסטואליהשדרשלהכוללים
הדמותבכלהקוראעלבהצטברותםפועלים

הרגשיתהחושית,(ההכרתית,האפשריות

ונו').

ושלזועיוןשיטתשלה'לגיסימיות'
ומוצקמסיביבאופן ,כאמורנתמכתממצאיה,

בכתיבתוהראשון>בעיון<בעיקר

לאורךעצמוהמשוררשל·מסאיתההגותית
השנים.

שליכהכתזוהי ,החוקרכהגדרת
המשקפתכתיבהמעורב","מסאי·פואסיקן

שוניםבמינוניםכיאםהשונים,בשלביה
אתמגוונים,והדגשיםובהתנסחויות

של"לדומנטיציזםהןהנחרצתהתנגדותו
שלבעולמוהמרוכזתאגוצנטריתיצירה
והןבלבד",כותביהאתומייצגתהיחיד

שלהתלוש"לפורמליזםאול"אסתטיציזם
<עמ'כלשונוריק","בחללהכתיבהסגנון

שנותבשלהי-היהעצמוזךכיאף .) 16
"שידתשלדגלהמנושאי-החמישים
מןתובעהואהמופנמת,והליריקההיחיד"
והמאוחרותהמוקדמותבמסותיוהשיר

"מחויבותשלבמובןאותנטי","דיאליזם
פואטימאמין''אניומנסחלממשות",
מתעתע.רומנטימלכודמכלהמשוחרר

הערכיותההעדפותנגדבמסותיוהיוצא ,זך

והסימבוליזםהרומנטיקהשלוהאסתטיות
 ,עניינולצורךלעיתים,זיווגם(תוך ,כאחד
באופןתיגרקוראמדויקת>הבחנהללא
ל"מוחלט"סייגללאההתמכרותעלכללי
מתוךכאחת,אלהאסכולותשתישל

דוחההואהכולבראשואי-מודעות.נאיביות
הכמיההשלהלייסמוסיבאתבנחרצות

ספיחיהחינםשלדידוהמוות,ופולחןלמוות
המוחלטאחרהנהיהשלנמנעיםהבלתי

אחדאוהרומנטי>(בגלגולוהמסאפיזי
הסימבוליסטי>,<בגלגולוהאסתטיהמוחלט

מעבדבחייםיסודית"דבקותעלמצהירוהוא
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נפשית""גמישותמתוךאפשרי",סייגלכל
דרושות,אלהולוויתור:לפשרהומוכנות

בעולםולתמרןלהתקיים"כדי ,תפיסתולפי
האמיתותכלהתערערובו ,רומנטיבלתי

שבין"הרווחעולםזהוהמוחלטות".
<עמ'שידתוגםמתקיימתשבתוכוהטיפות",
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המשתקףלרומנטיקה,זךשליחסובדם,
היגרכאחת,ובשידתוהביקורתיתבכתיבתו

ופסילתומובהק,ושניותיאמביוולנטייחס
משקפתהרומנטיקה,את·שוצפתהנחרצת

נגדעצמושלוהפנימיהמאבקאתדווקא
היסחפותוואתהרומנטילפתוסההימשכות

מוחלטיםשלהחריף"קסמםאחדעצמושלו
 .) 20<עמ'למיניהם"

לידימגיעהואזהפנימיקונפליקטמתוך
אחרת","רומנטיקהשלוהגדרתהאימוצה

המשמרתזומשמעודיאליססית,"מעודכנת"
"הנהיהואת.לשלמותהכמיההאתאחדמצד
בעלתיצירהבכלהמפעמותה~ע.בד"אל
עלמשקיפההיאאחתובעונהבעתאך ,עדך

המודעותממדשלריחוקמתוךצעמה
ונמנעת ,והומוראירוניהומתוךהעצמית,

בעצמהומתעתועוריחוףמהיסחפות

 .) 21<עמ'ובנמעניה
השניכחוטהעובד ,הפואסי·מוסדיהעיקרון

עקרוןאפוא,הוא,לסוגיה,זךשלבכתיבתו
שלונינוחהלממשותהעמוקה,"הזיקה

העדפתתוךהיצירה",בתוךהמציאות

חשבוןעלהאידוני·סדקסטיהמודוס
הווידויית,והרצינותהרגשיתהנסערות

המעמיק,הטקסטואלימפירוקםכמוכח
מספרשלהמבעלדקויותוהדגישהפרטני
שידישלושתובראשםמפתח,שידי

הנודעים.אודפיאוס

פואטיקהבאמצעותבשיריוזאתמממשזך

ועיצוביוצרותהיפוךציפיות,הפרתשל
לנודמותביחסערכיםומערערחתרנישידי

כלומד:המיתוס,תפיסתשלהמקובלות
אוהקורא,עלהמקשיםמבעיםבאמצעות

דווקא ,הגיבורעםהזדהותבעדומונעים

המועמדערכיםביןהדואליהעימותמתוקף
המוות,מולהאמנותהללו:השיריםבשלושת
האהבה.כנגדוהאמנות

אפוא, ,משתמדהרומנטיתהכמיההיסוד

לכסלוחתירתםלמרות ,זךמשידיברבים
המעודדתדיאלקטיתפואטיקהבאמצעות

שניותתגובתבקוראגםדברשלבסופו
מסוכסכת,רגשיתחוויה"אותה ,ופיצול
מקודשהינהלניכור",אמפתיהביןחצויה

 .) 35<עמ'תוכנהומהותכשלצעמההיצירה
במחקרהמרכזיהפרקשהינו ,השניהעיון

עוסק ,התיאודסיביסוסוובעוצמתבהקפו

"חוסרשלהמשמעותיותבהוכחת
שעלולמהשלאולכאודה, ,המשמעות"

קוראיםידיעלבשעתונתפסואף ,להצטייד
חסרתכ"דטודיקהמעטים,לאומבקרים

בחלקמשמעות"כ"העדדאולשמה,שחד"
ואףבמהותהשונהאבחנה ,זךמשידת

אוהמובנות""אימאבחוניחמודה

המודרניסטיתהשידהשלה"עמימות"
בכללותה.

זךבשידתעיונואתזהבפרקבונהמילמן
האבסורדשלהפנומןתפיסתהדגשתעל

שלכענייןובראשונהבראש ,ביצירתו
גיהאידיאולומאשדיותרדגשי""אקלים
נוסחקיומיתעולם""תחושתשלמנוסחת,

משמעמדגיש,("אני~אל 1!9גל.ייזשלהגיגו
שלעולם,השקפתמאשדיותרקיים"),אני
יותר ,סגנוןושלמיוחדותוהוויהגישותד

הקריאהשסףאתהשוברמקוטעריתמוסידי

עשירהפנימיתחריזהלצדורציפותה,
הטעמהשל"צמתיםיוצרת
כולן:ובראש·גדאפית",·משקליתצלילית

בלשוןהממומשתהסמנטיתהעמימות
מבעיהם,יומיומיותבשלדווקאהשירים

ופשטותםהמטאפודית'נחישותם'

לקוראיהיטבהמוכרותהאנטי·מתפייטת,
במסגרתואילך>. 51<עמ'זךשידת

במיוחדמובלטיםהפואטייםהאבחונים
הצליליותהאסוציאטיביים","הקישורים
הבאיםהמלים,שלהחושית"וה•יאיכות

והופכיםהלוגיים""הקישוריםבמקום
ל"אנסי·לוגיים"במכווןרביםבמקדים
האמצעיםריבוימשמעותיים".ול"אנטי

 ,בשירהמושקעיםהמבנייםאוהלשוניים
הסמנטיתלדלותוחריףבניגודבוומועמדים
ולמה ,כביכול ,תוכנולרדידותלכאודה,
כ·"בנאליות(ובמכוון>להצטיידשעלול

על ,כצפוימודגם ,רעיונותיושלהמופגנת"
ביותרוה'מסעים'המוכריםמןשנייםפי

המודהשלאשתוו"מתה"לבדו"זך:בשירי
למתמטיקה".

לשמהל"תחבולתיות"בשיריושמתחפשמה
הסימולטניהשימושמשמע:מפתיעה,וללשון
השיטתיהריבויוסותדניים,מנוגדיםבצפנים

שלעודפת")("חזרהטאוטולוגיותשל
לכאודהכשליםשל"אליפטיים",הגיגים
הזרותושלפרדוקסלייםניסוחיםשללוגיים,

בשפעכולםהמצוייםמדחיקותאירוניות

ו'
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להבעהכולםשניתניםנושא,שלמאשד
המקיףבמובנה"רטוריקה"באמצעות

וסמנטית.מבניתלשונית,ביותר:והכולל
מהמרכזייםאחדיםנבחניםזותפיסהלאוד
במקבילואחדים>חול"("כמוזךבשירי

תוךהמסאיות,התבטאויותיועםובמשולב
הפואטייםהמאפייניםשלאיתורם

המתפקדיםהמהותיים,"האבסודדאליים"
להםאיןשבלעדיהמשמעות,מעצביבחזקת
ואיהערפולהכאוטיות,פנימי:'צידוק'

הטקסט,שלה"הדמטיות"אוהחדירות
ותוכניותאסתטיותכאיכויותכולםנתפסים
העולםשללמהותםהאנלוגיותכאחת,
ואילך>. 42<עמ'עצמםוהחיים

הקריאה"חווייתפחות:לאשחשובומה
חווייתשלהאספקטיםאחדבעצמהנהיית
בעצםמגלמיםשהשיריםהקיומית",הניכור

הווייתם.

'רטוריות'תחבולותעלעכבמתמןמיל
(חריזהפרוזודיותתחבולותבהןשונות,
זהשהפכוותחביריות,גדאפיותומקצב>,

בשידהמקובליםזיהוילסימניכבד
עלהמשמעותלעמעוםהחותרותהמודרנית,

זהאפוא,הוא, ,זךמשידיברביםאופייני

אנלוגי"דגםלאותולהפוךלהםהמאפשר
העושהוהואלממש:מנסהששידתולעולם",

מןנפרדבלתילמרכיבקריאתםחווייתאת
ואתשדדיהם,שלה"אבסודדאלי"התוכן

למשמעותשבהם, ,עיןלמראיתהנונסנס
והבלעדית.היחידההמצויה
כוללפרשני''מפתחאפוא, ,כאןלנומוצע

שמחוללתהעימותדווקאפיושעלומהודק
ועםהדעת""שיקולעםהיצירהקריאת

המכווןזההואהקורא,שלהאישי"ה"ניסיון
השדריםאתרציונלייםבכלים"להבין"אותו

האנטי·או ,והבלתיה"אבסודדאליים"
שבטקסטים.לכאודהרציונליים

פואטימודוסשללגילויומוליךזהמפתח
התמסיזקלדואשדעקביותו",בחוסר"עקבי
נוקבתהחלטית,מוצקה,אמידהמהווה,
הקיוםאמיתותעללעצמה,ומודעתמאוד

והחלופיות,הארעיותחרדתעלהבסיסיות:
השרידה,מנגנוניעלוהקמילה,הפרידהעל
המוותחרדתעלאדם·עולם,היחסעל

השירבניתוחבעיקר<עייןהסופיותועלבון
 .) 74-65עמ'הימים",חלפו"איך
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הפרובלמטיקהבנאליותאונדוש~תלא
הסגנונילעיצובמבעד ,על·כןמבצבצת,
שיריםשלוהפוסלניהאירוני ,ההיתולי

מופניתשבעיצובםהמרירההאירוניהרבים:

אווהסכמטיות,הנדושותהמבעדרכיכנגד

האנושייםההתגוננותמנגנוניכלפי
געה,להרסיזיפימאמץ·סרקעלהמבוססים

 .) 71<עמ'עצמיתודמיהלאשליהאו
שמונח ,השירבתורתהמרכזיהמושג

אוההבעמושגהואהשלישיהעיוןבתשתית
 .מצייןזהמונחהמםא·פואםית.האמירה
<בתורלעצמושמתייחסספרותי"טקסט
אופןידיעלהמובלע,הרימוזבדרךשכזה)",
הואונו').סגנונו ,<מבנהושלוהכתיבה

יותרהשגורהמונחמןבתוכנושונה

 ,ספרותי"טקסטשמציין"ארס-פואטי",
באופןשכזהבתורלעצמושמתייחס

 .) 129<עמ'התמסית"ברמהמפורש
שלהרביםהמובהקיםהארס-פואטייםשיריו
טקסטיםשלכדרכםעוסקים,זךנתן

שביןהיחסבשאלת ,בכללארס-פ;אטיים
עצםשלובפרובלמטיקהלעולםהיצירה
תופעותאתולהביעלקלוטהשיריכולת
ה'~קרו'ברמתשונים,במישוריםהחיים

ה'~יקרו'וברמתוההסטוריה>העולם<הטבע,
כאדםהיוצרשלהאישיהאנושי<מצבו
וכיו"ב).רגשיתרוחנית,מבחינה

או~פור","ראיתימצייר",כ"הציירשירים

 78<עמ'המשורר"שלהריכוזכושר"ירידת

השירמהותבשאלות ,אכןעוסקים,ואילך>
ותכליתה.הכתיבהמניעיובנושא("הנכון">

 ,מילמןלפימתמצה,העיקרימסרםואולם,
לאותומימטיתכ"השתקפותבהווייתםלא
כאנלוגייםבהווייתםאלאהעולם",של

המבע"ברמתשכפול"מעיןבבחינתלעולם,
של IIוהחמקנית"הדחוסההווייתושל

העולם.
כיוצרזה,בעיוןקבעב ,זךאתהמייחד

שלהעצמיתהמודעותהיא ,מודרניסטי
הנראהמונח , SCRIPTEUR <"הכתבן"

"הדובר",מאשרבנסיבותיותרהולםלחוקר
"המחבר").או

אוארס-פואטיים,מהגריםבשונה

 ,> EXPLICIT <מפורשיםמטא·לשוניים
שירתובכללהנעיםאובמבעים,המדובר

ובלתימובלעתבדרךהמשקפיםזךשל
 ) IMPLICIT (אימפליציטית,אומפורשת

שלההתלבטותואתוהתהיההחיפושאת
לביןהביטחוןהרגשתביןהמודרניהיוצר

 ,שלולמדיוםביחסהידאוזלתתחושת
"ביןהאימננטיתהתחבטותועצםאתמשמע

ההבעהמעשהלטעםביחסליאושאמונה
 .) 81<עמ'ותכליתו"

הנובעזה,פרשניצופןשלובשמויסודועל
זךשלהפואטיקהטיבמתוךבמישרין
כמהעםמילמןמתווכחידיה,עלומוכתב

בחתירתם,שירתו.ופרשנימחוקריוכמה

הנבדלתהפרשניתבדרכואישאיש
 ,פשרבשיריולמצואשונים,ובהדגשים

,, 
' 

--- "-
 ,לדעתו ,עמדולא , ,,ודאותאחר"נהיהמתוך
 ,ביותרהחשובהזניהפנומןמהותעל

שלוצמצוםרדוקציהתוך ,והחמיצו
ההבעעקרוןאת ,הטקסטואליהפוטנציאל
"הטקסטתבניתהואשעיקרו ,המטא·פואזי

המעניקה ,) 82<עמ'עצמו"תחתהחותר

 •אמינותוצעםאתלשיר
זה"לשנה"משנה ) 1960 (המוקדםהשיר
שלמובהקכדגםמוצגואילך>, 82<עמ'
רעיוניתעצמואתשוללאו ,המערערטקסט
המקיפהבמשמעותמילולית-אמנותיתו/או

הבסיסיהאמוןערעורשלוהטוטליתביותר
משמע:הפיוטית,האמירהשלבערכה

המדיום"אמינות"שלבספקהעמדתה
שכזה,בתורי·ספרותיהלשוני·אמנות

וחתירהערעורגםתרבותית.כקטגוריה

העצמית","השלילהגבולעדאלה,
התפתחותי ,הדרגתיכתהליךמתוארים
בזמןהמתרחשכתהליךכלומר ,ודיאכרוני

תביעתכנגדהקריאה,מהלךכדיותוך
ההרגליותהציפיותאוהליניארי',ה'היגיון
שירי.מטקסט

מבהירההגדרהמוצעתהרביעיהעיוןבמוקד

זך:שלבפואטיקההניכורלפנומןונרחבת
במובנוהניכור"מ"אפקטבשונה

זךאצלהניכוראוהחזרההרי ,הברכםיאני
ומקיףמורכב"ריגוש" ,מילמןלדעתמהווים,
אינטלקטואלי>:משחינויותרורגשי<חושני
 ,<מטאפיזיתמסיסימולטניתהואזה"ריגוש"
והוא ,פואטי·דימוייוגםופסיכולוגי>חברתי
תבניתבבחינתהיצירה,רובדיבכלמחלחל

עלהחלהחוויה,ומעצבתמשמעותהמעניקה
 •כאחדוהקוראהיוצרהיצירה,
כ"סוגיהנתפסהזה,הנרחבבמובנו ,הניכור

וכ"ריגושוחדשנית,ראשוניתפואטית"

לדעתאותם,כונןשזך ,ייחודיאסתטי"
חדשה,"פואטיקהשליסודותבתור ,מילמן
השירהבתחומילפחותומהפכנית",שלמה

 •זמננובתהעברית
והיותריצוגייםהיותרמשיריושניים

בבקשה"שקםאחד"רגע ,זךשלפופולריים
תפיסתלהמחשת'סדנה'מהווים ,ו"תמהון"
גילוייההםושניים ,בשירתוהניכור

חיברהאחדזו:פואטיקהשלהמובהקים
החיץהריחוק,שלהמודגשתההעמדה
הליריהדובראו ,הליריקןשביןוהנבדלות

סתירתהתוך ,נמעניואו ,קהלולבין
ההזדהותזיקתשלושבירתה-שלילתה

האניביןוהצפויההמקובלתוהאמפתיה
ביסודכידוע,המונחת, ,לקוראוהלירי

הליריהשירשלהמקובלתהפואטיקה
עלהשפעת;כוחלמקורמסורתיתונחשבת
כדיישהלירית""ההזדהותבשלילתהקורא.
ואתהליריקהמושגמהותעצםאתלערער
זוהזדהותשכןהלירית,התקשורתבסיס

כאמצעיהאמנותשלבפסיכולוגיהנתפסת
 ,הספרותיהטקסטשמחולללריגושהעיקרי
 , 130<עמ'האסתטיתהחוויהבשורשוהעומד

החוויהגםלהוסיף:וניתן ,) 4הערה
ואילך>. 97<עמ'הקתרטית

זוניכורפואטיקתשלהנוסףהמובהקהגילוי
סוגיההמוות",כלפיהיחסב"שניותמתבטא
התנודתיותהדו·ערכיות,צירשהינה

החריפהוהערכיתהרגשיתוהםותרנות

אלבשירתוזךמתייחםשבהןוהעמוקה,
בכללותם.המהותייםהקיוםנושאי
קועלנעיםהמוותבמוטיבהעוסקיםשיריו
הפתטיהטרגי,הריגושי,שביןהמתח

הציניהמהתל,המגוחך,לביןוהאלגי,
הטקסטבגוףתחתםהחותרים ,והמבטל

הרגשניהרוחהלךאתכךבתוךו'פורעים'
הקטביםביןמיםלםלהקורא.שליוההזדהות

הקוראמובך ,השירקריאתתהליךבתוך
לנוכחקשה",רגשית"מבוכהעצמו

הזאת,הקרדינליתבסוגיההשירי'הטיפולי
הרגשייםההכרתיים,בעומסיההמאפילה
<עמ'הקיוםשאלותשארכלעלוהערכיים

ואילך>. 112
ביחסזךשלוהחצויההפרדוקסליתעמדתו
הפואטיקהנובעת<ממנההמוות,לנושא

מהאלקרובהשלו>,והניכוריתהאירונית
(בנבדלהאבסורד"כ"הרגשתמגדירשמילמן
האבסורד).ממחשבת

בעיקרההמתמצההקיומיתההרגשהזוהי

שלאחתבכפיפהבאדםבהתקיימותן
משתמעתממנהלמוות,שכליתמודעות
רציונלית,דיןוקבלתדטרמיניסטיתהשלמה
המחאתיתההתקוממות-ולצדהלהומנגד

המאטפיזית""המרידהמולידתהרגשית
הבשר"("מרדהקיוםבאנרצייתוהדבקות

עמ' ,קאמישלבלשונוהשכל""ראייתנגד
113 (. 

ההבנותאימקור ,זךשלהמנוכרתהכתיבה
כלפיההביקורתוהתנגדותהקוראיםמצד
בסיכומו ,לגביומהווהארוכה,תקופהמךש
ה'נכונה'התוכן""צורתאת ,דברשל

שלהשירילשיקוףהיחידהוהאפשרית
כאדם ,שלוהפנימיתהקיוםתחושת

ומודע ,לפנימיותוהקשובוכאמן·יוצר,

22 
 189גורון



הואבהההמונים","חברתבתוךלניכורו
פועל.

אמידהאלאשאינהלשתיקה",ה"חתידה
העולהזו<מעיןלשיר"ה"סידובעלעקיפה
בקובץהאחרוניםאחד"ואז",המרכזיבשירו

היאאחרונה,כתכליתמחיקון">,"אנסי
הגאההחידותי'הכבודמוצאדברשלבסופו
פואסיקתמתנקזתשאליווהמתמרד'בעצמו

מתוקףבכללותהזךשלוהניכורהסתימ~ת
ונאמנותהכנותההפנימית,עקביותה

בנסחהולאסמתקרב"אנילעצמה:
כלה".בואי .מוכןאנילשתיקה.

משובציםשבספרהעיוניםמןאחדבכל
שלבדפוס,אוידבכתבטקסטים,תצלומי

מחיקות,מלאיעבודה,בתהליךזךשידי
בגדדכמובן'הם,איןושינויים.הוספות

סדנאיותהדגמותבחזקתאלאבלבד'איודים
מתודתושללכתיבההיחסשלמאלפות
המאשרתהמחשבת,המשתהה,הכתיבה

גדול'משודד-שללחילופיךעצמהופוסלת
עומדתאחד"קולמוסב"הנףכתיבהאשד

כפישלו'השירתודתלמהותבסתירה
 .שלפנינובמחקרהיטבשתוארה

חינוכי·דידקסיהבסגםהשאר'ביןבזה,יש

ובתוכנו.דניםשידהכותבילגבימבוטללא
זךשלבחומדיםוהמעמיקהמדוקדקהעיסוק
חזרותתוךדנות,ובהארותבהעדותמשולב

הןהעיוניםבגוףהןיעילות,מתודיות
גרפיהכליוהביהקומנסאד'במסגרת

המרחיביםוהיצירות,·האישים nומפת

הקוראשלדעתואתכולםומעשירים
ורוחניתתרבותיתלראיהאותוומקרבים
קריאהחווייתלנומזמןמילמן·כל.חובקת

בהרבההחורגתאינטלקטואליתוהתנסות
ביצירתממצהפרשניעיוןשלמגבולותיו

הספרותמהווהכמהעדבהמחישו'משודד'

'אגןאוצומתבמיוחד'השידהוז'אנרהיפה,

דיסציפלינותשל ,כדוגמתושאין ,ניקוז'
המחלחליםדנים,וחקידה-יצירהותחומי
הפרדה.ללאומתוכולתוכוכולם

וענייןנחיצותמעודדשלפנינוהמחקר
שיבודדעוקב,השוואתימחקרשלבהופעתו

הניכורפואסיקתשלפעולתהגילוייאת
אחדים,יוצריםעלזךשלה"קדה·חמה"

מושפעותשלבמונחים ,זמןשלרצףעל·פני
מרתקפחותה,לאבמידהכאחת.והתרחקות

אתהמעמתהשוואתיבחיבורלזכותהיה
עםאחדיםעבדיםומשודדיםזךיצירת

בשידההמרכזייםהרלוונטייםהיוצרים
הפרשניתלמתודהבהתאםהעולמית,
במחקרהננקטותהשירתודתולמשנת
שלפנינו.
עדותכמדומה,הן'כאלהלוואיסקרנויות

ריצודךעוד'של'טעםלתהודתבדודה
שלספדועםהמפגשמןהנובעיםבעוד'
עםהמחודשהמפגשמןובזכותומילמן

שלביצירתוהמרכזייםהחתכים
כללגביחובהמפגשכזך'משודד·פילוסוף
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ממריא?שיראיך
שימורןיוסף

ספריםהוצאותראינורבותעמים 1 '; 1, "

הועלהשסיפורוספרהמדפיסות "י
חברותגםראינובקולנוע.

סרטשלפס·קוללאורהמוציאותתקליטים
אפילוראינוסרט.עבורשחוברשיראו

קונצרטבמיוחדהמוציאותתקליטיםחברות
ליוותהשלושהמוסיקהמוצדקשללפסנתר

הדפסותראינומתיאבל •פופולריסרט
ללאשירבגללשיריםספרשלמיוחדות
קולנוע?בסרטשנקראמנגינה

זוכה,ועדייןשזכהבסרט,השנה.קרהזה

על·ידישנכתבשירנקרארבה,להצלחה
ארוכותיםשבשחי ,אנגלימשורר
אודןהיווויסטן-·הבריתבארצות

חינניתקומדיההואהסרט .) 1907-1973 (

באותהאחת".ולוויהחתונות"ארבעבשם
האשכבהבטקס ,שבסרטאחתלוויה

דווקאהמת.שללזכרושירנקראשבכנסיה,
תמונותבכלכמעטהשורההעליזותרקעלע

האשכבהסצינתבמיוחדללבנוגעתהסרט,
ונפגע.הציץהקהלואכן •השירוקריאת
אחרים,במקומותגם<ואולי·הבריתבארצות

חדשותהדפסותלאורהוצאובארצנו>לאאך
והוצאת ,אודןשלהשיריםאוסףשל

פרסומיועלהזכויותשבידיהראנדום·האוס,
בעקבותלאורהוציאהבארה"באודןשל

שיריעשרההמכילהיפהפיהחוברתהסרט
הזה?השירזכהבמהאודן.שלאהבה
נישאהשירראשית,השיר?זכהבמהובכן

נקראהואמצוינת.פלטפורמהעלבסרט
בושמככביםחביבבסרטועוצמהבכשרון

המשורר?יבקשעודמהמקסימים.שחקנים

בשפתכתובהואמאו.דיעילהשירשנית,
הבתיםשנימדוברת.שפהכמעטבני·אדם,

קצרים,במשפטיםכתוביםשלוהראשונים
פקודותשרשרתהיוכאילו ,ציוויבלשון

הנאמרותשורותובהול.מיידילביצוע
בנוסף,אדרנלין.רוויותחטופה,בנשימה

כתובתכותביםמטוסיםדמיון.מלאהשיר
יונים,לצוואריענודיםסרטיםבשמים,
כפפותיהםאתמחליפיםתנועהשוטרי
הירחבזאת,דילאואםבשחורות.הלבנות
אחדכביםהכוכביםמנותצת,השמשנעטף,

אמנםשאודןפורה,דמיוןסתםלא .אחד
קינתמאזממש.משתוללדמיון-בוהצטיין

הספדראינואיפה ,ויונתןשאולעלדוד
ופעלולים?בדימוייםכל·כךעשיר
קרהכיצד •הקושיעוררמתבדיוקכאןאבל

המערביתבתרבותשנכתבשהספד

שכאלה?די·נורזיקוקיומכילהמאופקת
דרמטיזציהמוגזמת?דרמטיזציהכאןהאין

איננהאוליאךהסרטאתהיטבששירתה
בהקשר ,אמיןשיריטקסטשלבמבחןעומדת

כתבואףהרבה,במוותעסקאודןנכתב.בו

בהםהידועאוליאנשים.לכמההספדשירי

 ,,קר;נ~~ןפ;ן uנו~ןם,ע;~ים fuוז~ר~

ל~נג;ס,יף 9 ;,לא fית Qי Q ~~ןםל~ןבזךק~

fu ~נ:ייקu ~ Q ד,~ז,ר~ u םu ת,~ים

ל~;לים.ק.ךא, 1ס~ר;ןה;~יא~

u ,לים 9 ;ס~.ז~יקn יןןה,ןא~ינ, ל~~,ג~

f ,סךק.י~,ןר~ב "ת~·ה,א~דנ:יב
 , n;,;n ~ םי~;,אךי 1ן~ל~ךכ~tז;לל fןז,ים n 9ל,ןא;

1 f נ~ש;~ךי~ i ה~ q ,פ~~ב;ש; n נו~נ:ידהn;,;nf . 

 1ליך~ה בן~~,~.זןחןר;ם,ך~םזפ;ןליה,אפהי

 ,נ:יי ry ~;הז;ת uך;ןנ:יי i ם~;:~ים
u ,ז~דהq ;צu n ,ידנ:יי: 1,י~יל~ןה,

ry 'י:Jזדf ן ה~~~סW נ:יry :וזינ:יי, ה~~ :ה~

ij ךצ,~יםלא םי~~;,נi אזy ;א;~ם~נג, :ן~ ry ר~ ry :ד

תא;ד: f~יים Qי Qלך~ש f ijדנ:יצ~ר~וס,~ת ~פ~ז,
ת;ם:~י~ךת~ n ;רז~, u~תסא;ךנ;ס,~תנ, rר;

ס;ב.;ן y~ך~הלאש,בן;רש,ם ,~

שימורןיוסףמאנגלית:

אתהמכילייטס,שללזכרושכתבהשירהוא
עלגםר·כך nאשנאמרההידועה,השורה
נכבד".אורחקבלי"ארץ'עצמו:אודן

שירהואחלקיושלושתעלשיראותוואמנם
הוא •מאודומאופקעמוק ,מהורהרמופג~,

אודןוו.ה.

ביותרהעמוקותהאמירותמןכמהכולל
הדיוק,למעןאי·פעם.שירהעלשנאמרו

ייטסשללזכרובשירשגםלהוסיףצריך
יחסהיהלאודןרבים.מראותמופיעים
וסתםבעלי·חיים,לנופים,מאודאינטימי
בעודאבל .בשיריושיחקווהםעצמים,
תפאורה,הםאלהכלייטסשללזכרושבשיר

 ,חרישימונולוגהמשוררנושאשבתוכה
אובייקטיםהםהעצמים ,לעילשהבאנובשיר

דרמטיים.באירועים

לכלייחסלחתלמשוררוטבעימותרודאי
 •אחרבאופןקרובמאדםפרידהשלמקרה
אם ,כאןמצביעאניעליושהקושיאפשראבל
להיותצריך ,כקושיזאתלראותנכוןאמנם
מתבררשהואוייתכן ,אחרבכיווןמוסבר

לפי •השירשללידתונסיבותלאורבמקצת
 ,אודןשלעזבונועלהמוסמךהביוגרף
באפרילהזההשירנכתב ,מנדלסוןאדוארד

במתכונת ,לבררשהצלחתיככל • 1936
רקלראשונהפורסםהואהיום,לנוהמוכרת
אבל •-1945בלאורשיצאהשיריםבאוסף

הופיעוהשירשלהראשוניםהבתיםשני
 ,אישרוודכריסטופרעםאודןשכתבבמחזה
 • 1937בפברוארלראשונההוצגאשר

 " 6אף"כיבושאו " 6אףעל"הטיפוסהמחזה,

) The Ascent of F6 (, צביעותעניינו

ומאבקי-כוחהמשפחהוערכיהשלטון
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זהוובינלאומיים.לאומיים,משפחתיים,
עלפרודיותרצוף ,וסאטיריאלגורימחזה

הואמחזאות.ועלתקופהמאותהדמויות
שלהובקלאסיקההבריטיתבחברהמצליף

בעיקר). ,<שקספיר

באותםפופולריהיההריםפסגותכיבוש
האירופי.הקולוניאליזםבשלהיהימים,
קודםשניםכעשרנכבשההאברסטפסגת

כגיבוריםנתפסוהפסגותוכובשי ,לכן
סיפורלפיוארצם.לעמםויקרכבודשהביאו
במפולתהמשלחתמאנשיאחדנהרגהמחזה,
 ,והשירהפסגה,אלהטיפוסבמהלךסלעים

נאמרריאליסטי>,מחזהאיננו<זהנראהכך
אתללעגשםשהמחזהכיוון .לזכרוםש

הדבריםגם ,דברוונושאיהשלטוןצביעות
גמורה.ברצינותגמריללאנאמריםשבשיר
 ,אמיתיכאבהמבטאהספדבהםמשישויותר

הספדיםעלפרודיהמעטלאבהםיש
הואבמחזההשירהמשךואמנםנמלצים.
מבודחתבלשוןהמסופרתגמורה,מהתלה
הקבראלברכבהארוןנישאכיצדומתארת
קומיבהקשרבשעה,מיל 90שלבמהירות
 •שחורהומורובמעין

לאורשיצאהשיריםבאוסףהשירכשפורסם
היה ,-1945ב ,יותרמאוחרשניםכעשר

רחוק.היסטוריאירועההריםפסגותכיבוש

הסתיימה,עתהשזההשביח,העולםבמלחמת
בצבעיםהכוחומאבקיהלאומנותנצבעו

טעמואתאיבדהפרודיההקשרחדשים.

שניעלנוספומתי>יודע(אינניובינתיים
מהם,נוספים.בתיםשניהראשוניםהבתים

 •יותרואמיןאישיהספדמכילהשלישיהבית
לדימוייואודןחוזרהרביעיבביתאמנם

השירשלהאחרונההשורהאךהצבעוניים,
 ,אכןלכאב.כןביטויוספקפרודיתספקהיא

סוג,מכללהספדיםיפהשנהחיתה 1945
מכןולאחרכפרודיהלכןקודםשנשמעומה

שלהולםכביטויאזאולינשמעכהגזמה,
בסרט,שולבשהשירכיווןהיום,אבלות.
הזהההספדעליזה,קומדיהבעיקרושהוא

עתה,זהנכתבכאילובטבעיות,בומתקבל
עלמוגזםשנראהמההזה.לסרטבמיוחד

הבמה.אוהמסךעלמוגזםפחותנראההנייר
מסךאלהשירהשפריצתאפשרולכן

עישיתמרובה.לשמחהסיבהאינההקולנוע
משוררכמאמריישארואכן<וקריאתה>שירה

וקוראיםמשוררבין ,אינטימידברמשלנו
לזכרובשיראודןשלבניסוחואויחידים,

 For poetryלעיל:שהוזכרייטס,של
makes nothing happen: it 
survives in the valley of its 

. saying 
לעוררשלאיכוללאהשירשלסיפורו

שיריםשלההתקבלותדרכיעלהרהורים
שביןהדקהגבולועלמתחלפים,בהקשרים
שלכניםוביטוייםסנטימנטליות,פרודיה,

בזיהויהקושיקרוב.אדםמותעלכאב
כלעלמעיבשירכתיבתשלהנכוןההקשר

 •הזאת.הפרשנותעלגםפרשנות.

 ~11באוטוסטרדתסוס
~ 

ls 
~ 

המידע
יניבניצן

פריקהואערןבשםשליבר ,,,,,,, '

שיחתבמהלךקבלות.עםמחשבים-.~ •·'·:-.
כי ,ליסיפראחתבסלהקפה

הואמחשב,עםעבודהבמהלךלפעמים,
המידעאוטוסטרדתבאמצעותמגיע

דמיוןלארץאינטרנטהנקראתהאלקטרונית
רחוקה.

חדשה,משמעותיצירתשלההתעלותרגעי
במרחבישליקטהאלקטרוניהמידעמפיסות
מיוחדכמצבבעיניומאופיינים ,הדמיון

מתחשלמצבהשראה.שלופרדוקסלי
גשהדיהדעת,והסחתדריכות ,ורפיון

עםמתאחדתהווייתושכלברגעיםוריחוק,
שומעשהוא ,ערןסיפרהמחשב,עולם

סוסים.שעטות

מהשכןמאו.דעדאותיהתמיההעניין

ולתקשורתדוהריםסוסיםשללקולות
ופלסטיקפחכולהשכלמחשבים

למקום?ממקוםשרציםואלקטרונים
כיומצאתי ,שליהפסיכולוגיבמילוןבדקתי
קיים,פיסיגירויללאממשיחושירישום
שהואמצבהשמע.שלהלוצינציהנקרא

ותופסיכוטיתלהפרעהקלאסיאינדיקטור
סכיזופרניהדוגמתשונות,להפרעותהיכר
 .) 1992(ריבד

מעט.לאאותיהדאיגזהענייניםמצב
חבויהלפתולוגיהרמזכאןיששמאחששתי

ולאשידעזההואואניתפרוץשאו·סו·סו
אתלבדוקהחלטתיבו-במקוםבשער.עמד

וכתבתישליהמחשבאתהפעלתיהעניין.
הקשבתיביורוקרטי.בענייןיצירתימכתב

לקולמעבראולם,למחשב.לבבתשומת
הגננתוקולותהמכתבאתהשומרהתקליטון

שלאודאיקולות.שמעתילאשממולבגן
סוסים.קולות

שסיפרומהמזכרונילדלותאפוא,החלטתי
ענייניעלשוניםאנשיםקודמותבפעמיםלי

בעזרתלפתורלנסותמנתעלזאתסוסים.
התעלומה.אתהאלוהסיפורים
אלוומשוררים.בסופריםנעזרתיראשית
המושגיםלאריגתההרגליםאתהמנחים
אותםמצאתי .) 1994(יניבבשפההטבעיים

חייםבעלמכליותרמסמלשהסוסאומרים,
אלותכונותהקדום.הראשוניהיצראתאחר

סקרנותומעוררותאימהמפילותהסוס,של
להופיעלסוסשגרםמהנכבשת,בלתי

מיתוסיםחלומות,וטקסים,בפולחנים
לעאלאיריסרבות.עםואגדות

המשותףהגורםאתמפרשת ) 1995 (

במקומות,סוסיםעלהשוניםלסיפורים
שהסוסבכךשונות,ותרבויותתקופות

הרוח.הואשרוכבוהגופניככלינתפס
כלשרויבההשראהשלהמיוחדהמצב
בומצבהואשירה,כותבהואכאשרמשורר

ורוכבו.הסוסאתזמניתבומייצגהמשורר

הגוףאחדותשלבמצבאזנמצאהואשכן
כמומשוררתהרוחנית.והישותהפיסי

לעאללדעתמשחררת ) 1994 (ישראלדורית
שלה,מודעהלאיצריאתהזאת,בצורה
במקצבהכתוביםשיריםכתיבתעל·ידי
ונחרתםנשימתםמבחינתסוסיםשעטות

האסתטית.

ניתוחאתסותרותנקודותשתיאולם
 .לעאלשעושה ,ישראלשלהשירה
אינהשהמבקרתהיא,ראשונהנקודה

עלדתיתבושהשגורמתהעיכובמהמסבורה
שרוצההמשוררת,שלמודעהלאהתפרצות

שלה.הבושהחסרהטבעאתלבטא
המשוררתמצליחהזאתשבכלהיא,עובדה
והקדוםהיצרישלשחרורתחושתלבטא
הסוס.מוטיבבאמצעותשבה,

כאוסהוא •שחורהואכאןהסוס ,לדעתי
המשוררתשלרוחהרוכבתעליויצרי

היצירתיתהשיריתהאסתטיקהאלבדרכה
קוראיה.קהלעםאותההמקשרת

שלתפיסתהעללביקורתשניהנקודה
שירשרקטוענתשלעאלבכךהיא ,לעאל

החייםלמהלךבהקשרטבעיבמושגשישתמש
לקוראלתתיוכלמושג,אותושלהטבעי
שלמודעוהלאגשהראתלחוותיכולת
עצמו.

אפואליפתרהלאהמבקריםשלביקורתם
עלערןשלבסיפורוהחידהכתבמתוךדבר
ששמע.הסוס

שלבהרגשהאותיהותירלעאלשלהדיון
עלספרות,חוקרשלטאוטולוגידיון

יצרעלהמבוססמוצלחשירשלהתמסיקה
שהזכירדיוןמושכל:נרטיבעלולאראשוני
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הנירוניםשלפניהםמראה
פלגדורית

כזביבופאלינו:ג'זואלרובעקבות
שילובי;גאיומאיטלקית:הלילה;
 1994ביתן;זמורההוצאת

איטליהא.

.~,, ... ,, ;, i :; המתבססספרלילה"הואזבי עתיקהמסורתעלמובהקבאופן . ·-::י, ,
"רקאמרון"שלזו-ומכובדת

שלברי"קאנטר"סיפורי ,בוקאצ'יושל
לטוב,וזכוריםרביםספריםועוד ,צ'וסר
מסוימותנסיבותמשותפת:מסגרתשלהם

אחדוכל ,אחדבמקוםאנשיםכמהמכנסות
לרוב ,סיפורואתמספרהנוכחיםמן

אתהשוזרהמחברשלתיאורבתוספת
אחת.לשרשרתהשוניםהסיפורים

ממבנהבעיקרוחורגאינוהלילה""כזבי
יותרבנושאוממוקדשהואאלאזה,בסיסי

פתקעללהירשםאמורהשםהמורדים.
מילדעתיהיהאפשראיאנונימי;באופן

ובג.דנשברמהארבעה

המתקרב,ממותםדעתםאתלהסיחמנתעל
כמיטבעושיםלחלונםמתחתהגרדוםשבוני

אתלהסיחמנתועללהם,להזכירויכולתם
שמואתלכתובהמכרסםהפיתוימןדעתם
מנהיגם,שמכונהכפיהקדוש","האבשל

הרגעעללזהזההארבעהמספרים
היושאותוהרגע-בחייהםביותרהעז

יונחכשראשםעיניהםלנגדלראותרוצים
הגרדום.על

נסובשבחבורה,הצעיר ,נרקיסושלסיפורו
שלסיפורוהאהבה;על-הדבריםמטבע-

מכולם,המבוגר ,לטויאנילביתהבארון
התחברותדרךהרגשתחייתעלנסוב

אחיובמותולוהוריששאותו ,לאידיאל
נסובבחבורההמשוררשלסיפורוהתאום;

הילדות;שלוהאמונההתוםשברוןעל

בכמההאלפים,להרימעברשהובאובפסרים
הפגיןותמיד •••הקלפיםבמשחקאהבים,התבדרויות

מלאכיתאהבהאותהלכל,השווהפניםסבראותו
הרביםשצרות ,בכךאמונהואותהולאמת;לצדק

שלמאמציהםבזכותבמהרהלהתחסלעומדות
המעסים,"

ומרתקים.יפיםהלילה"ווגכזביהסיפורים
ולכןבעומקם,מוגבליםהם ,בעיניזאת,עם
משוםהיתרביןלגעת,ביכולתםגם

מןבהםחורגבאמתאינושבופאלינו
מסורתובפרטהמוכרת,הרומנטיתהמסורת

הגופנית>(גםהאהבהה"גותיים".הסיפורים

אידיאלהקלאסית,הרומנטיתהאהבההיא
שליופייםבזההנקמה.גםכמוההאהבה;

מגבלתם.גםזוהיאךהסיפורים,
הספראתמשוויםכאשרבולטתזומגבלה

ונובלה,ספרנכוןיותראוספרים,לשניהזה
הנוכחית,המאהבני<לפחות,מודרניים
שהםאחרים,להסתיים>מעטעודהעומדת

יותרומצומצם ,לעילשהוזכרוהספריםמן
כלא,שלאחדבתאמכונסיםכאןבהיקפו.
למוותנידוניםארבעה ,מבודדאיעלהשוכן

במלכות.להתנקשניסיון-פוליטירקעלע
בשיחהמשתתף •האחרוןלילםהואהלילה
שפניונודעדרכיםשודדבתא,נוסףאסיר

הואאףבתחבושות:כלילעטופיםוגופו
המקום •שחרעםהגרדוםעללעלותאמור
כדיהיתרביןבמפורש,מוזכריםאינםוהזמן

אם ,אפשראך ,אלגוריאופילמתרחשלתת
אתיותרמצומצםבאופןלראותרוצים,
שבהכתקופההזמןואתכאיטליה,המקום
ולמשטראיטלקיתללאומיותהמאבקהתנהל

יותרהמצבדומה<בעיניקונסטיטוציוני

שללזומאשרמאצינישללתקופתו
לצייןכוונהלספראיןכאמוראך ,גריבלדי
קנאינאמןהכלא,מפקדמסוימת).תקופה
לארבעהמציע(והכנסיה>,המלוכהלמוסד

שלכמובן> ,<ומותושמותמורתחייהםאת
ארגוןבראשהעומדהאיש-מנהיגם

 ,לביןביןנקמה.עלנסובהחיילשלוסיפורו
עלבמהותה,פילוסופיתשיחה,מתנהלת

האלוהיםמהותעלוהשיעבוד;החידותמהות
האחווהשלמהותהלעומתהמלוכה,ומהות

לערכיםשישהערךמידתעלהאנושית;
כלמתוך ,וכמובןלמטרה>;נאמנות<ובפרט

עצמם.החייםשלמהותםעלאלה,
אלהכלמתנקזיםהבארוןשלבסיפורו

ביותר:הברורבאופן

לפתע,כאשרהבגרות,לגילהגעתימקרובזה"רק
לעשותמסוגלאינניששובחשתי ,אחדבהירביום

אורשהאם ,תקנןלאשבתוכומשפסלומראותנועה
אשהליספתירוחנית','הסתייגותאיזו ,כךלהתבסא

הידורעלאותישיבחוכךו''ואחרחשבתי:ומיד-
 ,חייכתיואני ,אמרותיחידודעלאומלבושי
תחתתריץתעוקהשאיזומבלילאאך ...הסמקתי
לצמרמורתצבית, fלפגיעההדומהמשהועורפי
הארסהיהכזה ' ...אבלו'כן, ...במחשבהזעירה

נעורי.ימיאתשהרעיל
התאום,אחי ,סקונדינוהיהמכךהגמורההיפך ...

אמנומנסןאחרישעהכחצייצאכיעלכךשכונה
במועס:הסתפקמזלו.חוסראתסובהברוחקיבלאך

ברגישותבעמקותם,דופןיוצאיבעיני

בלבלגעתובכוחםבנושאיהם,נגיעתם
ת'ורנטוןשלריי"לואיססאן"גשרהקורא:
שנתלו"בשבעה"מעשהוהנובלה ,ויילדו

אנדרייב.ליאונידשל

פדוב.
שלסיפוריהםמקובציםויילדושלבספדו
שמתו-וילדיםגבריםנשים,-אנשיםכמה
התמוטטשבוהרגעהוא ,אחדברגעכולם

 •דיילואיססאןגשר ,פרושבגשריהמפורסם
כך-פרנציסקנינזירשהיה ,חוניפרהאח

החליט,למאורע,עד-ויילדולנומספר
השגחהקיימתכיולתמידאחתלהוכיחכדי

חייוסיפוראחרכמופת,לעקוב,אלוהית,
עדולרדת ,באסוןהנספיםמןאחדכלשל
סיפוריהםהחטופה.הסתלקותוסיבתחקר
משוכנע,הכומרהיהכך ,יגלוהנספיםשל
המעניקיםעליוןסדרוישתוכניתישנהכי

-אנושלחיימשמעותובעלתנהירהתבנית
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אמיתית,הצדקהקיימתכיאחרות,במלים
אדמות:עלישקורהמהלכלמוסרית,

n השעהשהגיעהסבורהיהחןניפרהאח

המדעיםביןמקרמהאתתתפרסשהתיארלרגיה
לשם.להכניסהבכוונתוהיהכבררבוזמןהמזריקים

אמת,מעבדה.היהכהעדלושחסרמה
וכמהכמהעלחסרו:לאמעולםפרםים·לדרגמה
אותם,עקצועכבישיםאסרן:נפלמבני·םיפרחיר

מקריםאבל •••כלילנשרפובתיהם ,לקרריאותיהם
מדעית.לבדיקההתאימולאומכאובצרהשלאלה
לכנרתעתידיםהדגוליםשמלומדינומהמהםנעדר
למשל,אנוש,מסערתנבעהאירועהולמת'.'בקרה

התמרםםרתראבלהסתברותיים.יסודותברשהיואר
פשוטו ,עליוןמכוחנבעהדיילראיססאןגשרשל

אפשרכאןמושלמת.מעבדההיוותההיאכמשמעו.
בטהרתן.האלבררנותאתלחשוףסרף·סרףיהיה

בניסויהיהלאשלנרהפרנציסקנישללדידו •••
הואלו.ידועהחיתההתשובהספק.שלשמץאפילו
מתמטית,היסטורית,הוכחהלהלתתביקשרק
עקשניםמתנצריםאותם ,שלוהמתנצריםלמען

שהסבלאמונה,לידילהגיעשהתקשרומסכנים,
 nלםרבתם•הם.לחייהםהוכנס

דקהובאירוניהמופלאה,אנושיתברגישות
תמציתאתויילדולפנינומגוללהדקה,מן

כאחדונפלאהנלעגתמרקיזהשלחייהם
תאומיםאחיםשנישללבתה,באהבתה
שלאותם,מחברטמירשקשראסופים
האישושלבדורהיחידהתיאטרוןשחקנית
קטנהיתומהושלמאשפתות,אותהשהרים

אתלשנותהמנסהנזירהידיעלשגודלה .
כלודרך •בפרוהמצוקהשלהנוראותפניה

אמירהלומרמצליחהואהאלההסיפורים
שהואמהעלמחד-משמעית,וההיפךנוקבת,
אנוש,חיישלוטיבםמהותםעל-אנושי

מהאלו:חייהםעםהאדםבניעושיםומה
הנגיעהאופןונעלם.מתבזבזומה ,ערךבעל
הספראתהופךשבחרבנושאויילדושל
מופת.ליצירתהזה

רוסיה.ג
n שנתלךשבעהn במסגרתודומהלאנדרייב

מופיעיםשם • nהליל,ךרכזנימעטלא
שלהאחרוניםימיהםסיפורילסירוגין
ברוסיהמיניסטרשלבחייומתנקשיםחמישה

הללוהימיםשלסיפורםעםיחדהצארית,
אחריםאנשיםואצלעצמוהמיניסטראצל

ברוסיה,גםהיום:באותולהיתלותשנועדו
להורג.בהוצאותחיסכוןנוהגים
לגמרי.אחרכאןאנדרייבשלעניינואבל
שלחייהםבסיפורמאודמעטמתעסקהוא

ב"רגעיענייןלושאיןובוודאיהנידונים,
אמוריםהםשבהםבעברםכלשהםשיא"

אפשר-הגרדוםעלראשםכשיונחלהיזכר
ברגעיםמאמיןשאינובביטחוןדילהניח
שלאישיותםהואעניינועיקרכאלה.

ביטוילידיבאהשזווהאופןהאלה,האנשים
בשעות-מופעלתמתנהגת,פועלת,-

ידיעתשלהשעותחייהם,שלהקריטיות
בוחרהואלכןובא.הממשמשהכפויהמוות
המשפט,שלהמכריעיםברגעיםאותםלתאר
גזרביצועלקראתהמתמשךהמעצרשל

-גלהודההוצאהלפנישממשואלו ,הדין

לאחרהרגעים ,המיניסטרשלבמקרה ,או
וכמו .בחייולהתנקשהכוונהעללושנודע
הואאף ,לחלוטיןשונהבאופןכיאם ,ויילדו
ברגישותהפועלאלכוונתואתמוציא
נוגעהואדקות·מן·הדקות:בנגיעותעצומה,

במחשבותיהם,הנידונים,שלפניהםבמראה
 ,למשל ,מתארהואגופם:מגיבשבובאופן
אלהשלהאחרונההפגישהמתנהלתכיצד
שתילהלןמשפחתם.עםמשפחה,להםישש

מתיאורלקוחהמהןאחתשכלציטטות,
שלהאחרונהפגישתוותחילה,כזאת:פגישה
הוריו.עםסוגיי

n סוגיישלאביןהמשנה,[אלוףהסבירןבברקר,[ 
הפגישה.בעתלהתנהגעליהםאיך ,לאשתו

כךאחר-הדריך.-ושתקין-נשקיהעיקר,-

 ,וכשתנשקי ,מכןלאחרקצרזמן ,לדברגםלךמותר
מבינה?אתהנשיקה,לאחרמידתדבריאלשתקי.

 •לומרשראויזהלאתאמרי ,כןלאשאם-
האם,השיבה-סרגייביץ',ניקרלאימבינה,אני-

ברכיה.

תהרגישהרישתככיווחלילהחסתבכי.ואל-
זקנה! ,תבכיאם ,אותר

בונהועצמךאתהולמה-
לכנרת,צריכהלאאתהבכי~פורץזtתכן-

שומעתו

סרגייביץ'.ניקרלאיםרב,-
אבלההוראות,עללחזורשרברצההעגלוןבמרכבת

שכח.

מרננהבתנוחהנעמדהמשנהאלוףהתיישבו. •••
גייסרג.הזישללדשמתחתמונחתימינויד ,מראש
שלהמקומטיםבפניהמקרובנפגשקל,רגעישב
 •ממקומרוקפץהאם

האם.ביקשה-סרירז'נקה,קצת,שב-

האב.אישר-סוגיי,שב,-

כאילומלה,להשמיעהיהנוראקצת.שתקרשרב •••
היהופירושהמשמעהאתאיבדהשכלשרןמלהכל

 ,אבירשלהנקיבזיגהציץסוגיימורת.בלבד:אחד
לואין'עתהבזעתר:רעלה ,בנזיןריחשהדיף

 •אותרניקהעצמוהוא ,אומרהרריחייל-משרת,
אתמנקהשהואבכך,קודםהבחנתילאזהואיך
שאל:ופתאוםכנראה.'בבוקר,הזיגו

בריאה?האחרת?ואיך-

האםהשיבה-כלרם,יודעתלאנינרצ'קה-
בחרפזה.

בחומרה:בעדהעצרהמשנהאלוףאבל
שיידעבעיתונים.קראה_הנערהלשקרולמה-

 •••חשבו~ •••הזהבזמן •••לוקרובים •••שהכולסוגיי,
בבתנתמעכרפתאוםונעצר.להמשיךיכוללאהלאה
ונעשולחלחוגת ,התנענעו ,נתרחברהאם,פניאחת

 ,לשיגעוןעדנתבלםרהדהויותהעינייםפראיים.
קולה.והגבירהנתקצרהוהלכה,תכפההנשימה

הנעתבליוהשמיעהחזרה- •••ס ...ס •••סר ••ס-
 ...ס-שפתיים.

 1אמא'לה-

קפלבכלררםם,וכולוקדימה,פסעהמשנהאלוף
הואכיצדמביןלא ,יופגשלקמםרםבכל ,גרזישל

העצומהקשירתובכלמת,שללרבן ,כלרבנואיום
לאשתו:אמרהמירגעת,

למרתועליו tתעניאל tארתרתעניאלשתקיז-
 " tתעניאל

ראסילי.סוגיי,ולערמת
סוחרהאב,-האםרקבאהקאשיריןראסילי"אל
הזקנה,פניאתקיבלראסילילברא.רצהלא ,עשיר
שהיהפיעלאף ,מקררוברעדוהחדרפניעלבצעדו

כבדה.קצרה,חיתהוהשיחה •מארדחםואפילוחם,
אתתענירקלברא.אמא,לך,היהכדאילא-

ראותי.עצמך

 tאלרהיםאל ?זאתעשיתלמהוואסיהזאת,למה-

בקצותיההדמעותאתבמחותה ,בבכיפרצההזקנה

ולאחיו,לושהיההרגל,ומתוךהצמר.מספחתשל
ותוךנעצרכלרם,מבינהשאינההאם,עללצעוק
בכעס:אמרמקרררעדה

כלרם,מבינהלאאתהריזאת!ידעתי 1לךהנה-
 tכלרםאמאן

קרו-לךמהםרב.נר,נר,-
באלכסון,לצעודהחלושרבראסיליחתך ...קר-

בכעס.נאמרמסתכל
 ?הצטננתאולי-
 ...כשהצםננרת,כאןמניןאמא,-

בידר.נופףוביאוש

המרות,עמדלפניהםרחסר·םעם.משרנהמצבהיה ...
והמליםרץ, nלא·ננבוב,קםן,משהרנצםמחוכאן

וכמעםלרגל.מתחתריקהאגוזיםכקליפתהתרסקו
שניצבמתמיד,הבנהחוסרמאותרמתוגה,-ברכה

בשעהעתה,רגםהקרוביםרביןבינוכקירהחייםכל
העינייםאתבפראותלםשהמרות,לפניהאחרונה
ראסילי:נצםעקהקטנות,הטיפשיות

לא?ארמבינהיתלוויתלרזשארתיתביניאבל-
 " tיתלר

ההתנקשותבערבנפתחאנדרייבשלסיפורו
להתנקששעתידיםלמיניסטרמודיעיםאז-

להורג.ההוצאהלאחרומסתיים-בחייו
חוסךאינו ,לבופאלינובניגודאנדרייב,

לאואףגלהודההוצאהיארדתאתלקורא
אופייניתוהבחירההגוויות:תיאוראת

משום ,לבופאלינואופייניתהיאלשניהם.
כשמסתייםנגמרסיפורועיקר ,שמבחינתו

היאעצמהלהורגההוצאההשימורים:ליל
המסורתאתשמעסיקלמהמחוץלגמרי
דווקאאנדרייב,אצל •בספרובהדבקשהוא
שהואמשוםבאלגוריה,מדוברשלאמשום
גיבוריושלנשמתםפניםאלאותנומכניס

אחדכלשלביותרהאינטימייםהפחדיםואל
הכרחואפילו-מקוםיש ,אופיופיעלמהם

לזנוחולאהאחרונה,בדרכםאיתםללכת-
 .עצמוהאכזריגעבראותם
-האנשיםהםאנדרייבאתשמענייןמה

מהאנוש.טבעהתנהגותם:רגשותיהם,

תמותשלהסגנוןהואבופאלינואתשמעניין
גנון 9אנוש,בחיינקמה>(אהבה:"גדולות"

ולכןומיתולוגיות,למטא·אנושיותההופך
השנייםביןהדמיוןבאמת.אנושיותלא
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כישבחרו'החיצוניתבמסגרתונגמרמתחיל
-ובופאלינואנדרייב-ששניהםבמקוםגם

שלפחדםלמשל:צעמו'הדברבאותונוגעים
שונהבונגיעתםהמוות,מןהנידונים

שלודיוקועומקואתלהשוותואיןלחלוטין'
שהואבופאלינו'שללזהאנדרייבשלמגעו
הדיוקאתחסריותר'הרבהשסחי

דברשלובסופואנדרייב,שלהריאליסםי
בגללהקורא,שלברגשותיונוגעולאכמעם

הסיפורשלגנון Qה •הסיפורשלהפורמליזם
אנושית.לנגיעההיכולתחשבוןעלבא

ראהלמסורת:(ואופייניתסימפטומטית
ונו')מבאת'","הרעיה"הנזיר",-צ'וסר

גיבוריואתלכנותמרבהשהואהעובדה
"הנזיר":"המשורר","החייל","הבארון",

לדמויותיו<בניגודעצמםשלההפשטההם
משלהן'שםלהןשאיןאףשעלצ'וסר'של
מסוים,אנושי""עיקרוןלאפייןאמורותוהן
היאוההפשטהמאוד'עדועסיסיותחיותהן

עלאףאנדרייב,שלגיבוריובלבד).בשמן
קומותווהמהםאחדכלשלשבאישיותופי

פרינציפיםאינםמאוד'וממוקדברור

-שייסוריהםחייםאנשיםהםפסיכולוגיים:
ספרולבנו.עומקעדנוגעים-שמחתםאו

פסיכולוגי.פורסזהסורהוא

הפילוסופיה .,
היריעהרוחבאתלאאיןבופאלינואצל

העדינההנגיעהאליושמצטרפתהמדהים,
הנשר'מעוף-ויילדושלבפרסים,כל·כך
הרגישותאתולא-הנמלהמחושי

שלהרגילמגדרהיוצאתהפסיכולוגית
גיבוריושלתגובותיהםאנדרייב.

שעותתוךלהתבצעהעתידהלהוצאה-להורג
משוםהיתרביןמאוד'צפויותהןספורות

-מסוימתלמסורתגמרילצמודותשהן
בניגודמדי.צפויותהרומנטית;זוכאמור'

ביןהמתנהלתהשיחהגופם,לסיפורים
במיוחד'מעניינתאינהבכללההנידונים

לחדשכדידיהמעמיקהשאינהזהבמובן
בנסיובהישמזה,יותרלקורא;מהדבר
מאולץ:משהוקיומיתפילוסופיהאיזולנסח
הסיפור'מןטבעיבאופןנובעתאינההיא

הדמויותעלנכפיתשהיאהיאוהתחושה
מספיק(הלאלדברםישופרהמשמשות

לנסחרוצהשהס;פרממוקדים>אובהירים
המבניםולגביהאנושיתהחברהלגבי

היאושבמסגרתםשייסדהכנסיה)(מלוכה,
שביןהחיבורקטעיאלה,כלמשוםמתנהלת.
לדעתי'תורמים,אינםהנידוניםסיפורי
נצרףאםמתח.נפילותמהוויםוהםלספר'
שלהמגבלהלגבישנאמרמהאתלכך

זאתבכלשהואספרנקבלצעמם,הסיפורים
מצליחבהחלםשבופאלינומשום-יפה

בהתאםבסיפוריו'מרתקתיריעהלסרות
אליה.נצמדשהואהרומנטיתלמסורת
זאת,ועםמהנה;הסיפוריםשלקריאתם

הבסיסשהםהקלאסייםבספריםכשנזכרים
שצעםספריםלצעמו'שבחרהסיפורילמבנה

שלהשיכחהיםאתלצלוחשהצליחוהעובדה
לאאם<גםקשהבעדם,מדברתההיסטוריה

-אחריםבחסר.יםגם .לחוששלאגן>הר
צ'וסר'שלהנפלאההומורשלבהיעדרו
בירהספלכחבטתגסלעתיםלמשל'
-יותרמעודןלעתיםהראש,עלאנגלית

המשופעתהחיה,העצומה,ובססגוניות

התמותמןשאחת"דקאמרון"'שלבפרסים
ביותרמשעשעתהלעגההיאבוהמרכזיות

בועוסקבופאלינושגםהמוסדותאחדלע
תיאורםיתמאודבצורהכאמור'כי'(אם

גםלכןואוליהמעשה,מסיפורומנותקת
הכנסיה.-כל·כך>אמורפית

העברה.
יחסית ,"""דקאמרוןשלהגדוליתרונו
לאלוקחשאינובכךהואהלילה",רכזני

ברצינותהמסופראתולאהמספריםאת
מתייחסהואאלהכןלאלהיתרה.
טענתואףעלנפש,משובבת·ראשבקלות
שנועדוסיפוריםשלקורפוסאלאשאינו
קוראים,לאותםמוסר"ולקח"משללשמש
האהבה.בשוםשיוסרוקוראות,ובפרם

הקלאסיתהיצירהאתמכירשאינולמי
אצולהובנותבניבקובץמדוברהזאת,

מחוץבאחוזההמתקבציםפלורנםינים,
המגיפהמןלהימלטמנתעללפירנצה
 ) 1348שלהשחורה"("המגיפההנוראה

לתתכדי_ •העירחומותבתוךהמשתוללת
מביןאחiרתכללשהותם,ומסגרתצורה

שאחדליום,מלך/מלכההואהעשרה
מרכזיתבתמהלבחורהואמתפקידיו
הזה;ביוםשיסופרוסיפוריםשלליסיבוב'

מהחבורהאחדכלבתורומספריוםומדי
לתמהכלשהובאופןהמשתייךסיפור'

שלהטעםאתלתתכדירקשנבחרה.
בופאלינו'מתבססעליההמוקדמתהמסורת

 :זה*קלאסימספראחדקםעכאןאביא
ואלהד.פ]קטן','כובע-[ציפלטוהאישדבר·וזה
הרגשתבוגדלהותמידהיה,נוטריוןחייו:דרכי
מעטוכי<אףמתעודותיואחתנמצאהאםבושה

וכאלהמזויפת;איננהוהיאזה>ממיןתעודותאצלו
לעשותןוישמחנתבקשאשרככללעשותהרבה
אחראדםישמחאשרמכלמתנהכנדבתחינם

נותןהיהשוואעדותרב.בגמוללעשותן
ובאשרביקשוהו.לאואםביקשרהואםבעונג·נפש,

בשבועות,רבאמוןצרפתאנשינתנוההםבימים

בהםהמשפטיםרבושקר'לשבועותחששלאוהוא
ממנוביקשאשרהאישלצדהכףאתלהכריעהשכיל

ברובלבואתריתך •צדקובןלטובתולהישבע
ביןאוידידיםביןואיבהומדניםריבלחרחרשמחה
עוסקהיה •••ואישאישכלביןאומשפחהקרובי
צדיקכאישנפשבמסירותוגנינהגזלבמישע

קרבנותיו."אתבהקריבו

גםכאןלהביאולאלהתאפקאפשראי
יקופחשלא ,"בריקנטרדבסיפוריקמצוץ

זהקלאסיבספרהתעלה.שלהאנגליהצד
שלתמציתי"פורםרם-ן 4ה·המאהמסוף
צעיריםופשוםי·עם,מעלהרמישלמה,אומה

ואנשי·דת,חילוניםונקבה,זכרוזקנים,
מןוצדיקים,נוכליםובורים,מלומדים

 •••הכפרומןהעירמןהים,ומןהיבשה
מתקבצים-במובהק"**אינדיבידואלים

לרגלהעוליםאנשיםכעשריםדרכיםבפונדק
אחדוכלקנםרברי'בסביבותקדושלאתר
שהביאמיהואצ'וסר •סיפורואתמספרמהם

נהוגההשהיתהמסורתאתשלמותלידי
ידיעלהמסופריםסיפוריםקבצישלבימיו

שתאחדבצורהבחירתומתוךשונות,דמויות

אך rמשותפתמסרהידיעלהמספריםאת
שונהסגנוןשלהחופשמלואאתשתאפשר

 •המספרשלומעמדואופיופיעלסיפור'לכל
מתוךקצריםקטעיםשניכאןלהביאבחרתי

מבאת'"•הרעיהשלה"פרולוג
נוסהבהצהרהנדמה,כךנפתח,הפרולוג

הנישואים:חייבגנות

If there were no authority on earth 
, Except experience, mine, for what it's worth 

And that's enough for me, all goes to show 
; That marriage is a misery and a woe 

~ For let me say, if I may make so bold 
My lords, since when I was but twelve years 

, old 
, Thanks be to God Etemal evermore 

; Five husbands I had at the church door 
, Yes, it's a fact that I have had so many 
. All worthy in their way, as good as any 

להרגיש,שלאלקוראקשהזובנקודהכבר
הדוברתשלבהתעקשותההתמוהמןישכי

אלאשאינומשהועלפעמיםחמשלחזור
מזהיותרועודוייסורים","אומללות
-התרסהנימתבלילא-הקובעתבהצהרה
יותר"לאהםהגברתשלהמרוביםשבעליה
אבלאחרת";אחתאףשלמאלוגרועים
איבהרוחשתאינהשהגברתהגובר'חשדנו

היהשניתןכפיהנישואיםלמוסדעזהכה
חיזוקיםמקבלדבריה,מפתיחתלשער
בהמשך:יותרעודברורים

Had God commanded maidenhood to all 
, Marriage would be condemned beyond recall 

, And certainly if seed were never sown 
? How ever could virginity be grown 

, Paul did not dare pronounce, let matters rest 
. His master having given him no behest 

; There' s a prize offered for virginity 
! Catch as catch can! who's in for it? Let's see 

בשלמותכתוביםצ'וסרשלה'סיפורים'
להלמצואאפשר'בכללאםשקשה,מלושטת
אותולהאשיםקשהזאתועםמתחרים.

היא·ראשכשקלותמופרז'בכובד·ראש
אתלוקחלעומתו'בופאלינו'המתבקשת.

גיבוריווכמוהושמסופר'מהכל-המסופר
צדק,בלילאאפשר'עצומה.ברצינות-

חמישהבין·ראשלקלותמקוםשאיןוטעון
עלראשםיונחהשמשזריחתשעםאנשים
כןר,שציוסמנקרחשדליישכי<אםהגרדום

פילוסופידיוןאבללכך>,פתחמוצאהיה
מועדבספרואליונכנס .שבופאלינוזהמעין

צעום,עומקמשניים:אחדבואין "אםלסכנה
הדבריםשניעצמית.אירוניהשלמידהאו

היהמוסבשכך'ומאחרמשם,נעדריםכאחד

והיוהדיון'הושמטאילו-לדעתי-
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 .. 29בעמ'המשך
שקראתיסוסעלאחרסיפורבחדותלי

המוצלחהטאוטולוגיהפתרוןעל-בילדותי
הסוסשלמהותולחידתמינכהויזןהברוןשל

שבויסוסועלרכבהברון :) 1971<נידבר
אחתפעםאירופה.צפוןברחביבדמיונות

מבליטובענית.בביצהכזהמסעבזמןשקע
אתומשךראשובבלוריתהברוןאחזלהסס
רגליו.ביןהידקשאותוהסוס,עםיחדעצמו
עמ'(שם,הביצה.מןשניהםאתחילץכך
51 ( 

שלהזההענייןכל ,לצעמיאמרתי ,אוליאז
רוכבשלמסעאלאאינובאינטרנט,הסוס
נזכרתימידרוח?בטחנותלמלחמהסוסעל

מעולםהאבירקישוט.דוןשלמסעיובפרטי
האבודההמלחמהאלשיצאהרוחאצולת

בדרכןהמאחדותהרוח,טחנותשלבפיזיקה
האמתלמען •חומרביצירתרוחשלהן

מןולחדולהזאתבנקודהלהתייאשחשבתי
סוסעלבשמועהנזכרתיאזאבל •הסיפור

הטכנאיםשלמעולמםהלקוחסוס •אחר
כאנשים •הדיןעורכיהםדורנושלהמעשיים
הםלכןלהרהורים.פנוייםאינםהםמעשיים,

דאגוואפילוהסוס,בעייתאתבאחתפתרו
בפסיקההסוסעלהמוטיבאתלמסד

מתאימה.משפטית

להשתמשמרביםבישראלומשפטניםשופטים
הפראסוסעלהמשלהפרא.סוסעלבמלש
בשםאנגלישרפםאצלשנה 150לפנינולד
שדוהראצילאנגליסוסתיארהוא •בורו

לתקנתמשלבתור ,שלוהדיןבפסקי
כדיבוהשתמשוששופטיםמושג ,הציבור

ראויות.נורמותלאכוף
זה,מצבתיארברקאהווןהעליוןהשופט
הפראסוסעליושבשרפםכלבוכמצב
השאלהמסוימת.לתוצאהבעזרתוומגיע
אםהיא,עצמואתלשאולהשופטשצריך

הוא ,אוהפרא,סוסירועלמובלהוא
לידעו.הסוסאתמובילכשרפם,
לדילמההתיחסהנתניהושושנההשופטת

המשפטבמסורתשאמנם,באמירתההזאת

שיקולילהפעילשצריךשופטהאנגלי
סוסעלכרוכבמתוארמשפטית,מדיניות

זהירותמתוךעליולרכבעליוולכןפרא,
אחריות.ומתוך

לשרפםאםחולף.לרגעעיניאורוהפעם
לפריקאז ,דמיוניפראסוסעללרכבמותר

פרסותיושעטותאתלשמועאסורמחשבים
דמיוני?סוסשל
סרס,למהבעירת.שתיעודלינשארואבל
 ,מאודעדדינמידברשזההריסוס,ואם
היא ,כאןשערלההשאלהמסוים.בכיווןשנע
הסוס?שלהכיווןמהו
אותוברק.השופטעבוריפתרמהבעיהחצי

בדימוסהעליוניםהשופטיםשעמיתיושרפם,
בכתבהפעםאותותיארו ,ניועציוכהן

הפראסוסמשלעלבצעמוכרוכבלטלוויזיה
ברקהשופטהברוכה.השיפוטיתבעבודתו

 ,בנשרהסוסאתשלואחרדיןבפסקהחליף
בשמיםנשרכמורכיבה.מהילתארכדי

בתנועההואכאשררקיציבותועלהשומר
רקיציביהיההמשפטגםכךברק,אמר

שלהמפתחכןאםאמרתי.אהה,ינוע.כאשר
ההשראהשלבדינמיותהיאהסוסמםאפורת

סוס?למהבעצםכךואם •שלוהמםאפיסית
אחריםקולותשלגלריהעללחשובאפשר
בעתהאצבעותשלההתלהבותאתלדמות
הרעשזהושכןהמחשב:מקלדתעלהשעהט
נלהבתעבודהבעתסוסלישמזכירהיחידי

שלהשניהחציאתלהציבכדימחשב.לע
הפילוסופיהלספריונזקקתישבתי ,הפתרון

בכתביועיינתיחזרתיהזמןברוחשלי.
אתשהזכירהוא .) 1961 (ויםגנשטייןלודוויג
שונהלעולםישארטבעישמושגהעובדה
ביטוילידייבואזההבדלמורכב.ממושג

בשפתהאדםישתמשבהםהמליםבמשחקי
הדיבור.

השרויהמחשבגאוןהחידה.נפתרהסוףסוף

דמותובןבעצםהואיצירתית,בהשראה

אפילו ,כמוהו •המשוררשלהמודרנית
כולםהםהטכנוקרטית,ביצירתועורך·הדין

אותם,המאפייןהחומרעםבאחדותשרויים

חירותשלבאקסטזהנמצאיםשהםבעת
היצירה.

סוסים,שעטותשמעוכאחדשכולםהסיבה
נעוצהאבירים,סוסיםאופראסוסיאלויהיו

שמושגהפרוזאיתבסיבהויטגנשטייןלדעת

הלשוןמשחקיעלטבעיישארלעולםטביע
ישמש.הואבהםהסיבתיותוההטיות

השימוששלמהלכולשירה,בניגודאולם
יכולאחרים,יוצריםאצלהסוסיםבמוטיב
 ,שלוהטבעיהחייםממהלךלסטותבהחלם
חדשמילוליבצופןלתארהיוצרשלבנסיובו

 •עולמושלהדינמיתהתמונהאת
ויספרמחשביםגאוןאליכםיבואשאם ,מכאן
הטבעמןקולותעלבהתלהבותלכם

במהלךחורהאותהההשראהאתהמתארים
אלהאינטרנט,שלהג'ונגלבארצותסיוריו
גבה.תרימו

אותושלהאסתטייםהחייםאתלדמייןנסר
במעטלהשתתףתוכלוכךהחיים.בעל

בשעתהמחשבאיששלהמיוחדתבחוויה
 • •לבואתבכךולשמחהבודדתיצירתו
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ז:

ביבליוגרפיה
אביב,תלמינכהויזן,הברוןעלילות ) 1971 (ג.א.בידדג,

לספרות.ובייםחות

עיתוןסיפרלי.כאמצעיפוליסיתשידה ) 1994 (נ.יניב,

77 178 : 31 " 30 , 

ספרייתאביב,תל ,בדמילסוסיםמה ) 1994 (ר.רשיאל,

פועלים.

הארז •בדמילסוסיםמהעל:ביקורתמאובדא.לאעל,

 , 1995יבראו

הפסיכולוגיה.למונחילקס~קון ) 1992 (א.ס.דבר,
נתר.תל·אביב,

-Wittgenstein,L. (1961) Tractatus Logico 
. philosophicus. London, Rutledge 

סומקרוני.

סימיקצ'רלס
פלוערודמאנגלית:

 ,_חצי

ו~
זקניםזוג

ij ףח,ד~,דדיצו;י,יםם, 
~ז~יםם ijפף. p ~א;

ל~כל.~הלסם~ח~הלא ב;ר~~,
f כלTf י"ףi ליij f ףם~!} i םי~,;,לאם. 

f ף~א,צבדע~בij םי~,~~~ם. 
נ~ואשיתחילזה

,~~!} i ןלן~~הסp;~ם. 
ij זאףם¾~i צ;ך~לף~ק;ת,לry .ים

;ב nנרצ;פיםהםנ~ינתים,
י,ית. QiJ ~ T • ה~; ,p ~ם ii~סל
רשםע;שהוכעתירד'גשם i די~riT גלj2 l לt ••• :• 

~דיס. iJ~תןס~יף~םא;ת;ר;~ה '~~
~שףי' ר~,~סל;ן iJ~ם
שלrזאתהשיגה ;, 11ש ע,;,אני

סא;ר.ת T ~•ןליק iJ ~ ה~,~~ר r~ןיףק••~

אראימהסדםלהיותיכולזה
המשפחה.לכלבםלאנובלהקרפ
סימיקצ'רלסרקמקרה,בכל
יודעהוא •אותרלבייםיכול
לעברהשירמצלמתאתלבררן

כפתורעלללחוץהסירם,
הסירםאתולהפוךהסלאר·מושן

אףלקזנה.קזןשביןהקוללפס
ילדהואהסיוםנאמרת.לאהלמ

הפרנראיה.למשפחתשנולד
~בה.לעתהמושלכתפרנראיה
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ציורוני
פירוןנורית

~t-_.. 

לוקרא:רדת.חלתיחםתבבתאתחתי
החדשהעבודהבםקוםלעברדילה nםחשאת"לפני
אתזוכותאת •••םשהולךלבלדתוצרהאנישלך
ציד",רבוביהגדושעהץארזו

צדי.ורוביזכוכיתדלתעםעזארוןזוכרתאניזוכרת,אני ,כן •••
מץעודוביםכההמעזהשעוייםכאלהוצקרים,מוארכיםצידרובי
צבדהזדבייקנותכרלםהשצובוחרמהקתרעםשחורהקתעם ,בהיר

החדרלפתוח.היהואסורלגעתליהיהואסורלקישוט.כאילוזה
כתיבהשולחןמי,מבעלקירונקירשירכחעםבגודלו,בינוניהיה

מפוחלץוראשציבשלןוניים ,נרובמפוררתשםיחליוחסרוומחשב.
אתלהסבירכדיהאחמעלשקופותזכוכיתעיניעםאילשל

מפםידאיבהיהאהרוןפנילעעורביםוכשהיינו •הארוןשלנוכחותו
ובלילה ..תברא'שלאצרהכלעלדובים,כאןשישטוב ,"כן •••

יספיקכיצדהצדה,אותהכשתבואתוהה,הייתילהדרםכשניסיתי
להוציאוא.רון'אתלפתוחהספתח,אתלמצואמהמיטה,לקפוץאבי
אתולםעוןהכדוריםאתלצמואלצרה,ביותרהמתאיםהרובהאת

בעצםמהמושגליהיהלאשכןחשבתי'לאלכךמעברהרובה.
מכיןשלקראתההצרהאותהומהי ,הטעוןהרובהעםלעשותצריך
מעורבתובתחושהיודע.איננולצודוהריהצדי.רובימלאיאתאבי
שללקיומומהסיבהוחשש ,אנישלהקרובהמנוכחותוביטחוןשל

שובאתעוררשלאמקווהנרדמת,הייתינשק,כלישלזהמצבור
שחיתהבתחושהנזכרתוהייתיהבוקר.שלהצפוריםציוץעםאלא
מתעוררתאזהייתיבלילות.להדרםצהלחתיולאילדהכשהייתילי

חזקוממצמצתשלפגיבחושךבוההזיעהשםופת.כולילפתע
בזיהוימתרכזת ,שמאלבעין·כךואחרימיןבעיןקודםיים.נעיב
שלאלוודאמשתדלת ,החדרבמרכזשנדמהוהמוארךהמלבניהצעם
רעשוחרותדמויותלהטעותכדיובזריזות,זרה,דמותעליויושנת

הייתישארגיש,מבלילחלוןמבעדבינתייםלהיכנסאוליהמתכננות
הכיסאהאםלבררמנסההחדרלפינתהממצמצותעיניאתמפנה
הזההשקטובתוךממקומו.זזלאשפשטתיהנגדיםאתהנחתיעליו

המצטנפים,החתלתוליםקולותאתבבירורשומעתהייתי
המכוניותקולותאתאמם,אליותרקרובונדחקיםמתכרבלים
הרכיםהשבלוליםחרשאתהמרוחק,בכביששחלפוהנודדות
עץענפיחריקתואתהכסוף,מסלולםאתומתוויםמביתםהיוצאים
באדמההרקובהפרימגעשלהעמוםהקולאתפעםומדיהחושחש,

הלבודפיקותוהחושךהשקטרקנשארהיהר·כך nואהלחה.
השולחןעצמומגדירהיההחושךמתוךהחדרוממרכז •שליהמהירות

שעברוקיוויתירחבים?).אחורייםעםקטןיצור(ושמאאגרטלועליו
העליזותהציפוריםציוץקולותלאוזנייגיעוומידרבזמןכבר

שלהראשונותהקרנייםלחדרייתגנבוואחריהןקום,המשכימות
ולישון.העינייםאתלצעוםסוףסוףאוכלואזהשמש,

להתנקשניסוהראשונהכשבפעםרכשתיהראשוןהצידרובה"את
צעמית.להגנהאותורכשתי ,בחיי

שלארבדיהאמתאתשתדעינדיהזההסיפוראתאליךכותבאני
מרחובותנאחדהלכתיעלי.להעלילהמנסיםאלהלכלתאמיני
רציתילאלהתחבא.רציתילאאבלברחתי.עלי.ירוולפתעלונדון

 •במרתף"כשהתחבאנובהונגריהאזכמרלהתחאב
צנצנותבתוךומסודריםמאוכסניםהיוברהמרתףאכותו ,כן •••

מדפיםלעערוכיםהיווהם •לעצמיחשתביומחצזנים,ריבותזכוכית
הצבעיםולאחריהםהאדוםשלומבהיריםההולכיםלגווניםבהתאם

אבטיח,ריבתשדה,תרתריבתומתחזקים;ההולכיםהירוקים
מחמציחבושים,וריבתתפוזיםריבתעםתפוחיםרינתשלתרעובת
הקרהמרתףבאותוכן'ומלפפונים.אבטיחקליפותכרוב,כרובית,
ליהראתהברהמרתףבאותו •כמדקרהשבחעונותרובמךששישמש
חדשהסידרההראשונה,בפעםאותיכשדאתהשלך'אמאבגאווה

םחצמים.של
בעקבותבאתיימיה.באחריתשל;ןאמאאתלנקרלהונגריההגעתי
שקיבלתיכסף,וכפתוריאדוםבלבושצועניהסםרםרטיםברבת

שהחלהחדראתסוקרתהדלת,מפתןעלבעומדיילדה.בהיותי
הקדמיחלקועלגורזקופתישנההיאאותה.ראיתי ,לפנילהתגלות

והגבהרגלייםשרירילאחור.להישעןמבלינדנדה,כיסאשל
נעלאשדיראףמהדלת.הרחקהחלון'לעברפונהוהיאמכוצוים,

עמהקפא r,הכיסקפאה,והיאכישוףבהשהוטלונ,מהזע.ולא
התנועה.באמצע

שלגדולזרקדימהמושיטהכשאנימודגשבצעדלחדרנכנסתי
משותקת"."ואולילעצמי,מלמלתיחידשת"שהיא"כנראהסייפנים.
אתבולשיםשאוכלאגרטלאחרבעינימחפשתלעברה,התקדמתי
"שלוםאומרצעמי'אתשאלתיהיד"אתלהאלחץ"האםהפרחים.

 ,אותישתראהואחכהבגרוניאכחכחפשוטואולינשמע".ומה
המשכתיבשיחה.היאתפתחואוליהבכורה,נכדתהאתשתזהה

נעמדתילעברי.נפנתהלאהיאישנה.עליולכסאוהגעתילהתקדם
גופי.לאורךנדדומבטהלרווחהפקוחותהיועיניהפניה.מול
אמרה.היאיפה"שאתמזהמרוצה"אני

חיתהולולאיפההייתילולאעושההייתימהלעצמי.חשבתי"מזל"
עלאותומניחהכאילוהסייפנים,זראתלההושטתימרוצה.היא

עלמונחיםשהיומסוכריםפירותלכרסםוהתחלתי ,הטריקברה
לדבר.החלהשלףואמאעמדתי.בולמקוםנסמוךקריסטלצלוחית
יתעופפושהמליםביקשהוכמולחלוןמבעדלהביטהמזינהונדברה

המשפחותמיליונישללסיפוריהםויצטרפוהרחקויוסעולהן
גמרשלפניסיפרהוהיאזוגם.בניאתשאיבדוומימבתיהםשגורשו
להתחבאונאלצתםוהיא,אתהלביתכם,לחזורהצלחתםהמלחמה
כמויותמכינהאני ,שהחמצתיהכרובאתתראי"בואיבמרתף.

מהלנוהיהלאהמלחמהבתקופתלשכנים,ומחלקתגדולות
לחדרה,עולההחלההיאומהמרתף,ריק".היהוהמרתףלהחמיץ

המושטת.זרועיאתלקבלומבלילאט
ללכת.פניתיאני ,אניואילו
רונה,ועודרובהעודכךואחררובה.קניתילהתחבאשלא"וכדי

30 
 189גויון

~-=-=-=-=-=-=-=-=--=--=--=--=--=--=--=--=------------~~----------------~-------



החדראתוסידרתיהרובים,כלאתבולאחסןכדיארוןגםוקניתי
הילדותשתיאתלקחהוהיאגט.להנתתיולאהארון.אתונעלתי

הילדותתמונותבתוךנרשםשעברוהזמןלישראל.ונסעהשלי
ששכרתי".הפרטיהבלשמידישקיבלתי

לאפעם.שמעתיכברהזההסיפוראתלעצמי'חשבתיטוב,נו
וגםהילד,תלשתיקשורזהולמהומדועבמיירהמיהבנתיבדיוק

הןכיצדהילדות,כמהבנותלדעתרקתהיתיאכפת.ליהיהלא
ירוקות.עינייםלהןגםוהאםדומות,הןולמינראות,

לאכולאותזשתיקחכדיהספרביתשערלידלףחיכוהןגםהאם
עוגתשלמבסיסהעשויההעוגהאותהכן,בקפולסקי.פטריהעוגת

שלהכיפתמודבקתשבעזרתולבןקרםשלשכבהועליושוקולד'
גםהאונלבנות.נקודותשעליהאדומהתותריבתהמצופההפסדיה

גםהאםלבנותונקודותעםאדומהפטריהישאכןאםתוהותהיוהן
ת.התובכיפתנוגסותשהןבזמןבסבלנותמחכהשאתהחלמוהן
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עוגתאתגםלטעוםלהןמציעושאתההקרםנקודותאתומלקקות
שוקולדעוגותס.למבחרגםלהןוקונהז.שבחלוהוורודההמרציפן

ילדיםלקבוצתבאקראי,כאילוהצטרפו,הןגםהאםחלבי.זיגוגםע
מניתהביתההדרךאתאיתםועשןהוריםבזוגמלווהצווחנית
לטעוםהסירפדים,ביןלהלןחתולים,גדללזכוהןגםהאם .הספר
נקודותעםאדומותחיפושיותעלבאהבהולסוכךחושחשתפוזי

יפה.כל·כךאמאחיתהן·להגםהאםראית.שאתהמבלישחורות
ההתבגרותולתקופתהילדותלתקופתלנדודהמשיכוומהשברתי

הייתיואניהשנים,ואחריהםהחודשים,ועימםעברוהימיםשלי:
זנשדהבדרךעובריםוהיינושניםאלואימדיאותףלבקרבאה

חדרבדירתלנדה,מגדלתשחיתהמוריאלמוריאל.אצלהתעופה
צרפת-~תודיבהרצעירהחיתהומויראליחידה.בנהאתמטבחון'םע

לבןשלהוהדאגהנחמד.היהוזהשמנמנה.קצתגםחיתהוהיא
לוחכינהשלאעדאיתנולבואהסכימהלאוהיאללב.נוגעתחיתה

אתבודקהייתואתההביתה,חוזריםהיינוכךואחרצהריים.ארוחת

לכריכההולכיםוהיינו ,הסדרהופרשלאלוודאכדיכאילו ,הארון
מוריאלשלהטלפוןמספראתליורשמתלנו.חכדיחוזריםכךואחר
היהמיותהיתיבטוב.תחוששלאבמידהלטלפןלמישאדעכדי

וישמורימשיךומייחדהיינולאבהןהשניםאותםבכלעליךשומר
היא •להתחתןרצתהומיוריאלהביתה.כשאחזורימיםמספרבעוד
הבאהבפעםכירצית,לאכנראהואתהמשפחה.שלהלבןרצתה

חיתהוקלודיסקלודט.שלחדירהדרךעברנואותך'לנקרשהגעתי

היוולאמסודרת.תמידחיתהשלהוהתסרוקתגבוההומאודרזה,
השיעראתחופפתהיאיוםשבכלליסיפרהוהיאילדים.לה

היאכיצדומסתכלתעומדתהייתיואנילבד.אותוומייבשת
אתצובעתהשחור'הפסאתמותחתמיומנתידבתנועתמתאפרת:

ובעזרתבחום,הגובלתכולבצבעהעפעפייםואתבכחולהריסים
ובערבאדום.עםרחםומערבבתהשפתייםעלעוברתדקהמיברשת

לערמות,ונערםשלגירדובחוץיחד.כולנולבלותיוצאיםהיינו
עמוקגבמחשוףעםשרוו.ליםחסרתשחורהשמלהלבשהוקלודט
כיצדותהיתימאחור.שחורתרפעםדקיקיםשתוריםמשיןגרבי

יחליקוהגבוהיםשעבקיה.בםו,הnותי-י-תיהשלג, nו._רעמאתרד.תעב
והיהיימרח.ר.דא.יפורלקל pתתשלהותy:שהתרס,חששתי.והקרח.על
ובזהירותלאטענו o,פשהווה ~:ו:~פרמעילדם-ו.קלעלו,שתוב .,קרלי-

מהכריכהכשחזרנוילזנרnת"התיארםו.ן"שלהראשית nהדללעבר
אתשראיתיכמוv.ןיערתאיי-לבש-יס.יתי·נ ,.ש K;ןרתאפפתי·וח·

דמוצר"·וה,י-תיי"פהונראיתי,ושה,·נוודט,,לק
לוקחמיברורהיהולאה. nי·הלארבכלtpורוסתאבידנ,אהןפבםע

לרעוד'מתחילותוtהעדלהלשךרהםץחזמלהחוליםליבתתך·ו:א
לתרםאיןו.הוךלתאהמנים·וע·

רצוולאאלילכתוברצואלדן;ן , nלנדיtהעבוזו·גדל"זייהדלזת
לקרואהמשכתינגדי.·אוחןהסיתהשהלןאופאכייאתילזנו
ב,:ז.בבכח

 •לךמבהזשדיעותאני
 •נךרבתראיריס,תהומסלי·שאובא·חבל
ובה.·פ;כלכ-ךלדה·י'תזכדי'י'iדיזתי-נאשיחבל

מניגחלאני·ך,א
טוהב,כל·כךתלמיהד.ו.בסדרכל·כךבאיאם

יפה,ליו,אפרמםי mשיומנזוכתoכך·לכ·יזדלה
אב.לאאתהמדועאז

לכתיה,מרחאתלאפםעףאואני
ושבןז"·התאתובתידזףדעתמירפהעלא·פםזא.זף-

דליה. ...(tשביב.גללהייאהעבהי'\אלזי
יצא.לא .•.וזהבן nרציואולי
תשובה,מצאתילזת:וגם

עו,זה. nויקבלתי·ופיסיקהמתמטיקהבעיקרולמדתי
תעודה.ועוד

בא.לאואתה
דרךעברנולאו.הפעםשעברו,השניםאתהסגירויך·בפנוהקמטים

אתהכינהוהיאה,.הבתילךי Kיtהת Kז:nוכנו Kא.לא.ליזבתשלתi:ז,דיר
שלמיקומואתידעהזיהאלהתרזיב.ההיוםוזרנו.ולהערבארוחת

ייןבקבוקופתחנותחןי.;הפוא.תזמצאההשדלןnתאוהנד·פויס,כל
לאואתהלונדון,שליאסרזן·i.זתנחזגירה.מעזחיתהוהיאלבן.

ואליזבת.אנירקו·והלכנשלה.האלהלחברי-םאיתהכת,ללאהבת
וסבצקתה,לנוהכינהלאוזיבתוחר·מאכרבה.יההביתהוכשחזרנו

וישבנורקיקים.נה,הכיתפזםין,זמיץביצם-ימרגרינה,קמח, ,,עש,

רמיצזם.דייהנוהטלודייזהמול
הטלפוןסספראתלי·בתתואתהליבתההלכה rןן:;הלילהוכשהגיע

שלה.
ואליזבת.אניחאה,אנגליה.בצפזןגם.את .sשלעשזבפגשנו-וב

רוצהשאתהליסי!כדתלבתpהדמo,.וךניערלנוי 11שטי-כערב·נות·דלפ
חבל.שזהוחשבתיאליזתב.עםלהתחתן

יותרסובסוףשהיהחשתביאיןת.תתחתןרה·העציאשליזבתחבל
אותה.שיאהביותר'צעיר tאהדמישהומצאההיאלזלסיפור
נחזור'"בואיליואמרתמכינה.שהיאהטעיםהאוכלעלוחשבתי
אתומצאנוהערב",לארוחתטעיםמשהואמכינהאליזבתבוודאי
והאשהאח.מולאלמתחמםהשכניםשלהחתולואתבמטבחאליזבת
והשמשהאגםבתוךת.הבישלהזכוכיתבקירונשקפתרוקדת

השוקעת.

הרבהכל·כךאהדימדוע,ותוהההמכתבמולאלבוההישבתי'
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עכשיוומדועהזה.המכתבאתאלילכתובלנכוןמוצאאתהשנים,
בליהמכתבאתלקמטהתפתיתיודחוף.חשובכל·כךזהפתאום
הסיבהמהלשאולהעזתלאפעםאףהריאתהההמשך.אתלקרוא

סקרניתאינניוהאםלמחצה,אחיותישתיאתלמצואממניהמונעת
משותפות.תכונות ,שלושתינו ,לנוישואולידומות.הןלמילראות
יודעות.איננואך ,נפגשנוכברואולי

יותרצריכהואינניצהובים.תלתליםעםאחותאחות.ישהריולי
הצידורוביהארוןנוכחותפשראתלהביןרוצהואינניאחיות.
העבודה.בחדר

עיניכשנפלואותולקמטוהתחלתיהמכתב,ניירעללחצהשליהיד
המשפט:לע

היאועכשיובאוניברסיםהסטטיסטיקהלמדה ,מיכלהילדות,"ואחת
לסטטיסטיקה".הממשלתיבמכוןעובדת
מיכל.אתפגשתימכןלאחרשנתיים

כנסשלהמוצלחסיומולציוןשנערכהחגיגיתערבבארוחתהיהזה
ארוךשולחןלידהבמהעלישבהמיכללסטטיסטיקה.בינלאומי

תפוזים.משקהשללמחצהמלאותבכוסותומכוסהכחולבדעטוף
קמהומיכלשלהםהתודהנאומיאתסיימוכברהכבודאורחי

רבותשתרמההשתתפותםעלמחו"ללאורחיםלהודותכדיממקומה
לכנס.

לחשההעממי"הספרמביתשליטובההכיחברה ,רוםמןמיכל"זו
במכוןשנתייםלפניעדעבדה"היא •לצדישישבהרחלבאוזני

אותה"?הכרתאולילסטטיסטיקה,הממשלתי

בכנסלמחצה?אחותיאתאפגושאנישכךלהיות.יכוללא
 ?ונואמתמוליבמהעלעומדת ,בינלאומי

רחל.אתשאלתישלה"המשפחהאתהיטבמכירהאת"האם
התשובה.חיתהאמא"רקלהישאבל"כן.

שלה"?אבאעםמהשלה,"ואבא
גרהואועכשיוקטנהילדהכשחיתהעודאותהנטששלה"אבא

באנגליה".
שליהלבדפיקותלהתכווץ.החלהובטניבחוזקהדופקהחללבי

הבטןאתהמחברהחלקדרךלצאתמאיימותשהןוהרגשתיהתחזקו
מהרוללכתלקוםאותיהכריחההבחילהתחושתהחזה.לביתשלי

הערבארוחתמשאריותעצמישרוקנתילאחרהשירותים.לכיוון
במתרחשהסתכלתיומשםהשירותיםחדרבפתחנעמדתיהחגיגית

הבמה.על
מנסההיאכאילוכפוףהיהוגווהקטנהחיתהמיכלשלקומתה

מפיהשיצאהרםהקולולהתחבא.עצמהבתוךיותרעודלהתכנס
הקהלכלאתלעזוברצונהנגדכמתריסנשמעהבמהעלבעומרה

אתלראותיכולתילאהמרוחקעומדיממקוםולברוח.מאחוריההזה
ומגלותעיניהאחרמחפשותכשעיניהבמהלעברהתקדמתיעיניה.
עצוםכעסתחושתאבי.שלעיניווכצבעהיםכצבעכחולותעיניים

שהתערבבה ,בימעוררתשהיאהרחמיםרגשעלכעס ,שליאבאלע
-ובאחותהבאימהבה,הקשורהצידרוביארוןשלהמאייםבזיכרון

אתקדימהלהרשיםאליה,לגשתממניומנעושתינוביןשעמדוהם
 •צעמיאתגולחציידי

 •אחותך".אני ,מאוד"נעים

התכולההמיםאמתאלנוון
כחןיצחק

ה
. 

. 

11 • 
קראפתאוםהמים,באמתמהלךקארקאדניאליה

הלך •קטןחתולוראהיאלדגהנים ,קולאליו
 •האמהלעיקולעדיחדיועשודרךכברת •אחריו
"אשובואמר:החתולעצרכאןנימפה.ישבהשם
ימים".ביתבכפרשואביםהיוםהמים,ירידתאחר

חשההיאכמוה.ראהלאמעולםכיבוניכרהנימפה.אלקרבדניאל
לחשואחרקמעאאליהדניאלהניםאליה.נפשואתואימצהבכך
פרשה ."ןכ"ענתה:היארגלייך"בין tואסוכסוךעלייך"אמותלה:

הואהתעלה.במרחבשםפסעודניאלהאמהלצדגופהאתהנימפה
אתראהשם ,רחלבקברלבקראותושלחההיאחדריה,בכלניקר

לבואתנתןובירושליםהמכפלה.למערכתויישקמסביב.הבםו.ןד;ת
ובחיפההגדולה.העירתל·אביב,אלותריצהואשכחך"."אםוישבע
ופתאוםאוזנה".אתוירצעאדונו"ריגשותצחק:אוזנהאתנשק

ותרגיעהו:דניאלוינהלהשיא.אלמגיעהולבכותלהאנחהחלה
מאושרת!""אני ...

ביתאלוהנימפהדניאלוילכוהמים","ירדוויאמר:החתולויופיע
דניאלהלכועתפעםשם.ויגורוימיםעיןבכפראשרהנימפה,
נבהלההאמה".תכולהכמה ,"ראילה:אמרהאמהאלוהנימפה
יהושע:אליוויאמר •בדלינויהושעהפילוסוףאלותקחהוהנימפה
יהושעויאמרהיא"."תכולהבשלווהואעכורה"האמה"והרי

ותקחהוהאמת".לותעלה ,הזמןובמרוצתיחסי"הכוללנימפה:
עירומהנערהוגםודגמיםצורותלפניוויביאעינייםבוחןלרופא
 זr~~אלהנימפהותלךטוב"."רואההבוחן:להויאמרהכול.ויראה
הניקיוןעובדמרוענורפאלאל"לכיאמרה:והיאלעצתהותשאל
וישאל:כפוף,גבווהואהנימפה,אליוותגשהוא".הל"ומןבעיריה,

שלהכנסתבביתמתפללאתה ,"כןותאמר:אותי"?מכירה"את
יצורייש ,"אכןאמר:והואהת;:דיהבפניוותביאשלמה".החזן ,דודי
 • ,,אחרתהרואיםעולם

מצאוהחתולבמים.ושקעידיופשטלאמה,דניאלהלךאחדיום
וכשל.להצילוהחתולניסהת. •••ל •••כ •••תמגרגריםוהמיםמחרחר

אמר •עיניואתעצםוהואהופיעההנימפההנימפה.אללקרואאז
דיבר"אמתזעקה:והיאתכולים".הםהמים,את"ראיהחתול:
 •דניאל".

אהבתךבשמןאמשחהמשמעות: ,הצבאיהסלנגמן-אסוכסוך 1

בבאר·שבע.ד'שכונהתושב , 35בן ,כהןיצחק

תלמידבהיסםוריה,עוסקשונים.עתבכתביפרסםופרוזה,שירהסדנאותבוגר
גוריון.בןבאוניברסיםתיצירתיתבכתיבהשנילתואר
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:םי
t: נערים

דרתןראובן

••······Y::::.1.·~ •• illi illi 

הנהגופוהתנדנדכאשדאחיזהנקודותשתיל.דיו
טובזהיודע,אתהלו:אמדל.ושוב.שובוהנה

לךמציעאנילהתעמלות,זקוקגופךבשבילך'
בעיקראבלבערב,וגםבבוקרגםזהאתלעשות
 .לחדדווחזרהארוחה.אחדיבבוקר

להתענייןלמדטרםאבלבגופו'הכולהדגישכבדזה.אתידע "
ולאהגוףעונתהיאהעונהכיחשהואוהגיוני.סדירבאופןבעצמו
התנדנדהוא •דברכךעלידעלאזאתולמרותהמחשבהעונת
העץבקורתהיטבאוחזותידיווכפותמתוחותכשזרועותיוהלאה

לארץיקפוץלאהואלאצבעותיו.המכאיבהזוהצריף,שלהמלבנית
לברוחיאלץאזהכוח.לושייגמרלאחדאלאהמגוריםמצריפיוירוץ
והזמןבתיקוןהשעוןמזמן.כבדלהיותהיהשצדיךלהיכןישרמכאן
הואדב.זמןעודבמהלכולהתמידיוכלאםיודעמי •בלעדיוהולך
אותויקריבלאפעםאףאותו'יאבדלאשלעולםבדעהתמידהיה

משוכלל.יותרהרבהאחדשעוןלטובת
לפני .השמאליהצריפיםביתןשלהץעמעקהלאודךלרוץהחלהוא

מבטהעיףהסתווי'באודמאודהידוקיםהשיחיםשםלקצהו'שהגיע
יצאכנראההמעקה.לידשוהההיההנערהנער.אתודאהלאחוריו

במהירותוהגיעמירוצואת •דהגביראותומשדאה •מחדדומזמןלא
בפתאוםכמוואז •בוהביטמאחוריהםשםהמבהיקים.השיחיםאל

חשהוא .מכנסיובכיסוהטמינואותוהדיםומידמידומשהושמט

אישמדוע .בווצפותעולותהשאלותהחלוכאשדבדנייםפיקמעין
ששלוליותהחצראלוהביטהמעקהלידעמדהנערודקשםהיהלא
וצדותקטנותעדייןהיוהנערעיניאותה.מעטרותגדולותמים

האדומותששפתיולוהיהונדמההלילהשלהעמוקההשינהבגלל
כיווץאותן'המעיטרךחיוורוןאוכשלובןיבשותוהןצבעןפגכמו
הרטובה.החומההאדמהמראהכלפיאותן
נע "החלוחרדהשקטההתבוננותשלארוכותדקותלאחדדק

ובתוכותמידפתוחותדלתותיושתיהגדול.הלימודאולםלכיוון
עמדהאחוריבקצהוומכעיסים.צורביםניארזאודותשללבנבןאוד
אזרקומים.זהבכתביועליהסגולהפרוכתעםהקודשאדון

מרצפותיו •שלוהחידלוןמןמשהולשמועיכולתריקהיהכשהאולם
מכאןשלאארוכותבציפורנייםגדורותכמותמידלונראוהאפורות
הכפריהחולחריקתאתשמעתהנעלייםאתעליהןגורריםוכשהיו

לעולם.הנערםחספוסגביעל
חיווריםפזיזיםהצעיריםהכיוונים.מכלאליולזרוםהחלוהנערים
הםבטוחיםוהאמצעייםמקומם,אתיודעיםהםאיןועדייןברובם

המבוגריםבביטחון.חותריםמשוטיםזוגוידיהםסנטרמרוממיוהלכו
הולכיםוהםמקומםאתיודעיםוהםזקן·בינהעטוייכברחלקם
בנחת.

טובאתהביעהפניורכותהרב.עמדהמסתובבתהדלתצירליד
בזהאליוהמקרבתזחוחהעייפותאיזוניכרהבעיניוהאמיתי.לבו
עלמקשיםוהםבדובםביותרהצעיריםמןאלו'נעריםזהאחר

היוהםחלב.בעודןשפתיהםעלשהסתבכושונותסוגיותאודות

היותרהנסיםאחדכאןקרהכאילומאירותכשפניהםמלפניויוצאים
המלאךשלידודקאשדפתאומיתאמתלהםהובהרהוכרגעבהירים
שהיההפניםמחוטטשללימינוישב ,.מהם.להשכיחחיתהיכולה
לחלוןמתחתלזהזהמאודצמודיםישבוהםשלפניו.בדפיםשקוע

פעםמדימתרומםהיהד.ל~קדה.עדכמעטשהגיעהארוךהמלבני
מהקרירותאבלבהיריםכחוליםהיוהשמיםהחוצה.ומביטממושבו
התקמטלהתלכלךכבדשהספיקלבןצווארוןהאולם.בתוךשדדה
הצטברהשחיולביתמתחתבעצבנות.אותומיישרהיה .רדמזמן
שולחןגביעלהדפיםהשרוול.אתויישרידואתשלחוהואזיעה

עליושעוןהתנועעכאשרהתקמטוסטנדדהקרויהקטןהלימוד
בו.הביטלאוכללבדפיםשקועהפניםמחוטטחברובמרפקיו.

עלביניהםדיברוהםהבוקרארוחתלאחדהזאתבשעהאתמול
ועלהארוררזונועללדברהרבה .,במשקל.ההכרחיתעלייתו
יטיבהארוחהשבגמדלויעץהפניםומחוטטשלוהדעתחולשת
שאםלומבטיחהוא •דבריעשהולאבשקטמהזמןישבאםלעשות
והואמעטתתפתחכרסוגםתקופהוכעבודבמשקליוסיףכןיעשה
בגמדמעשהבאפסלשבתפשוטהואלעשותשעליושכללבסוףיבין
אשרגופומראהאלהבימיםהדאיג "אתיותר.לאארוחהכל
לאהבה.אםכילמחשבהנועדלאכיחשגביול
נכוןאלידעהואהכניסה.דלתותלידבנעשהלרגעהביט "

ישקיףמועט,זמןיתייצבהוארגע.כלשםלהופיעעשוישהנער
יוכלמקוםכייודעבעודומקוםלוכמחפשסביבותיועלקלברפרוף
נעריםיהיותמידהגדול.האולםפניעלאזורבכלתמידלמצוא
הסרבן'השרוולאתשובמדיםכשהואחשבככהמעטים,לאאחדים
לגשת,דקהנער'עלעליו'ואילומקומםאתלומפניםברצוןשיהיו

בדפיםמסויםחשקבאיולהביטתלמידאיזהלידדומםלהתייצב
אתתלמידאותויגביהספקבלישלו.הסטנדדגביעלהמונחים

בנגינתוהדומהמשהואותוישאלשתיקהלאחדואזהנעראלמבטו
בלב.דאליוודקהנער'אלאליו'להאמדהעשוילחשסמוי'ללחש
היהאילמלאאחרתצודהובשוםכךנאמדהיהלאשכללמשהו
כך.כליפההנער

מ;ך nהחוצה.והביסדגליועלקםמידאךהגמראדפיאלחזר •ד
זהלאטםעתאותהפוסעיםהיורגלייםדקזעירכלבולידוזקןאפור
מושפליהחופש.אלמכאןהחוצההמוליךהאספלטכבישעלזהליד
זמןעודהכביש.עלעצמםאתכמחפשיםבשקםוהלכוהיו'הםראש
עיניותרושובהאפורלקירמעבראלוכשנעלמובהםהביטמה

הכניסה.בפתח

בטרםבכך.הדגישלאואישדקותעשריםשלבאיחודהופיעהנער
העייפות •סביבוובההעמדבאולםהיעדיםאחדאלוילךיפסע

שםהיהלאכללכאילולגמדינעלמההביתןמעקהלידבושניכרה
ולהיראותלצאתההחלטהבושגמלהכנראהקצר.זמןלפניעד

ש~פיינההביטחוןחוסרמידתעלכלללוותרבליאבלבטוחמאוד
אותהאתשדווקאהיהונדמהמדוחוחלקזההיהכאילוביותר'אותו
וגדלהלךוגדלהזושהעצימהוככלועוד'עודלטפחהוארוצהדוח
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עודבווהעמיקנובטחוחוסראתשידעוככלבו'השארשלבטחונם
עד .בוהשארשלנםבטחוגדלנודעולאאוצרותבוכמגלהועוד
הכולבעיניוהיההפךכ~מגוםחשבוהושאחדיםשבדיבורזהשפגם
גםהיהההכרחית.לשל.מותואפילוואוליההיגויבריאותלסמל
להוכיחזכותלעצמושנטלכךכדיעדזהמפגםשהושפעמישהו
העיצוראותיותואתכמוהוהנהמדברהואגםכיולאחריםלעצמו

וכהו·דדדדדכ·עעעעערתיעהבליכברמבטאהיהתנועותיהןעל
הלאה.
היוזהחינניבאורחהמליםאתשהגועצמוהנערשלשפתיואבל

מסיןאוליעתיק,ח t2fבידיטוויארגמנירךאודםמאוד.נפלאות
אשרצרופהחושניותשלסוגאחרת,ערביתארץאיזואועצמה,
מעבראללצאתהמפרכסצבעןאתביותרהבליטורקהמלים

בתוליים.הוורודיםלחניכיים
טווחיאתגמעמאודעגולמשחורשחורהחלקהשיערבעלראשו
מלךלאכאילוהיהונדמהולשםלכאןקצרותבהטיותהגדולהאולם

בכבודוהמלכיםמלכימלךאלאהטורים,ביןפהעוברקטן·קומה
ונדירהשכוחהבריתכריתתכבאיזוהספסליםביןפהעוברובעצמו

זה.ברגעלפנינוהמתחייאת
בוהביטוחלקםבבכי.ממררותשחוטותכיוניםבוהביטוהתלמידים

 .הביטוזאתולמרותבוהביטולאחלקםללמוד'שהחלוכנערים
שלהתמידכשרחשהמושביםביןכשעבראותוראהלאגםמהםחלק

לימודיםבוקרשלהחוליןהרגשתהנורמלי.במהלכוממשיךהלימוד
פנטסטיתהכמעטלנוכחותבקשרלספקמקוםהשאירהלאשגרתי

הכמיהותמתחאתפנימההיכנסועםמיד;:זשרהאשרהנערשל
שב~בן.התקוותו

מסירעקשנית,בד:;קותכמתנמנם "היההדפיםעלגוהרכשהוא
באיטיותגבותיואתומגביהשנשמטשיערקווצותלמצחומעל

עלתהההואעכשיו.הרחוקהנערלעברשםאיומביטכתוהה
מולתנוחהלהחליףבליכךסתםעומדהנער.שלהפשוטהעמידתו
ובליסומאכאחדבאווירמגששותידיוורקעמוה~~ייבאחרתלמיד

מדבריםאינםכללשהשנייםלבסוףהביןהואכלל.דיבורפגם
מעיןביניהם,קישרהאשרשלומחשבתורקחיתהוזוביניהם
שלגופוכיבולהביטהמשיךאבלאותו.ש~מררהבלבדתחושה
ר.דאחרמשהועלכנראהדיברושפתיוואילואחדמשהואמרהנער
בו'דווקאנמצאתמייחלהואאליהההיאהרכההאשהכיבעל~לחש

שלבמצבנתוןתמידכמעט "עצמומצאזוסתירהבגלל •בנער
גםריגשפתאוםהנעראותויפתיעשמאודרוכה,מוגברתעירנות·

לפרשועלול .,הואאשרענייןלמדיפרוזאיענייןבאיזהאליו
פתוח,חלוןיצועה,במיטהכרגע;:זרהרוהואהנער.שלכהתמסרותו

מאו.דאפלחדרבנקיקרב,חושך
לקראתכהולךשפתיועלקלכשחיוךמשםהלאההמשיךהנער

~~חרתציפוררקאשרלורקטהורהמזעריתהוויהחדש.ניצחון
א i:הנע.ו.נעלם.והחיוךברשתה,להפילעכשיומצליחהאוליחיתה

ואדמדםקטןכיסמסרקמכיסושלףאז' •רדהקודשארוןלסביבת
אךהתלמידיםאחדאלהתקרבהנערהימני.בכיסותמידמצוישהיה
מאודסמוךבאולםביותרהמרוחקתהפינהאלמשםפנהמיד

עתההיהשלד.שערוהפנים.ומחוטטשל"הקטניםלשולחנותיהם
חלקואתלקשטהחלואשרהמסרקלחודיבקלותוצייתורךלח

 •ביותרוזהירעדיןבאופןהראששלהקדמי
לאכרגערוח.בקוצרלזהחיכההואבלבו' "חשבהנער'יקוםמיד

מזה,יותרהרבהולאסתמי'מבטבזהזהשיביטואפשרותשוםחיתה
הנערואילוהקודשארוןכלפימוסבותהיוהואשפניואלא .,קיווה
לדברכמצפהרבבשקטשםישבהואהאולם.פניםכלפיופניוישב
לידכאחריםיתנועעלאשלעולםהיהונראהיקרהאשר

שמאלעצמו' •דחשביתבגר'כאשראפילוהקטנים.שולחנותיהם
תמידתלמיד'תמידצעיר'תמידבעיניויהיההואא;יה,יתבגר
ראשואתלרגעכשהפנהודלוחותשחורותהיוהנערעיניהנער.

רבבבלאהחלקותפניוהדפים.אלוחזרסתמי'במבטנפגשווהם
ומלפנייוםשמלפנילארמדתםכלילחזרוכשהשפתייםהיולבנות

שלפליאתואתמעוררותאלהשפתייםהיומחדשפעםכליומיים.
כשקםחש,כךסמר' .דשלשערו .נשמתואתכךאחרומיד "

שםניצביםהעומדיםביןקסומהבחופשיותוהתהלךלפתעהנער
 .עליו
חמיםצהרייםבאחרפעם "חשבעושים,הםמהיודעיםאינםהם

הדשאכרעלשישבאחרנעראלרוכןהנעראתכשראהאחד
תגליתאיזועלביחדשמחוכאילוזהאלזהחייכוהםהגדול.
 .דהיהיכוללאשעליואחרקשרביניהםנוצרהאםנושנה.
עםביחידותמשוחחערחבנמצאלאלעולם ?איתרדווקא .•. ?לדעת
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היההואהלימודיםנגמרווכשכברלבדוכמושרויהיהתמיד ,אחר
 .לימודבספרהנראהככלוקוראהמיטהעלשוכבבחדרו'כנראה

אלוהיוכאילולוהיהנראה •אתוהמשיחיםעלמאודהתפלא .ד
נעזריםהיווכמודיבור'שטףשלענוגות,לשוןחלקותשלדברים
אבלהמעורטלת.השיחהמרחקאתלגמועכדיבשניאחדהשניים
עםאתוואילוכולםלפניכךלעשותנוהגכשהיההתפלאבמיוחד

אלובזה.זהפעםמדיהביטוהםאולםמעולם.מלההחליףלא ,.ד
אחריםתלמידיםשלגבםמאחוריאלשחמקונדיריםמקריםהיו

בזהזהשהביטוידעלאכלל ,ד.חשבכךוהנער'באמצעהחולפים
אותותלאותםלבשםואפילולפחות,קיווהכךואולי' •אומרבאין

 •משמעירבשלום""שלוםהאומרהמתחמקמבטושלמפורשים
לצודמהססוכןמבטיואתצדהיה •רדדבריםהחליפושטרםכך

 ,ד.שלכבסירנותיוהרגישוכבראפשרהנערואילובאמתאותם
השולחן'לידהיהעומדהנערכשהואהפינות,מןחשוכותקריאות

ברגעיםאז •האורלכיווןנכוחהמביטהדק,העץפסעלידיושתי
 ,.עבורו.עצמואתלהראותכמומקוםמשוםלפתעמופיעהיהאלו
לאכללאולםבבירורלהסתמןמתחילהאצלוהזאתשהבטיחחש

ואפילווטבעיותנורמליותהןנטיותיוכיהביןהואממנה.חשש
מעיןוגידיםעורלקרוםאולימתחילותהןעכשיושרקבריא;ת,
כללאורךאותותלווהאשרוארוכהסופיתאיןסמויה,אפשרות

זאתעונהלבדו'לגוףהשייכתהזאתבעונהבינתייםאבל •חייו
אתנוהרהחלאזרקהואואילוכאן'ממנהומתעלמיםכאןהנעלמת
ולומגשיםבוודאיהיהחשב, ,יכולהיהרקאילוהחשאית.זרימתו
במסתרים,הוזההיהאותםהדבריםמקצת
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שניתלהתרגלצריך "היה ,למשלהחופשה,מןהחזרהלאחר
בנערנזכרהואכאן.בחייםהנערשלהדומיננטיתלמציאותו
 •המוסדאלהיורדהכבישלשפתסמרךהתהלךכאשררקבפרוטרוט

ארצה,פעםמדינשמטתגדולה,מזוודהעםמיוזעת,איטית,הליכה
כמר ,הדרךצקהאתראהכמראזכבר •להמשיךכדיכוחגרארוהיה
אתלאכולירכלהואהמרחק.מןבדשאהולךהנעראתהיהרואה

ממש.שלנוכחותכעלעליולחשוב.רשםבשלווההצהרייםארוחת
ההתחמקויותגילים.הרהעינוייםיתחילוגםשאזידעאבל

תוךהלינה,מקומרתשלהרעועהצריףמאחוריאלהאין-סופיות
כלרםידעולאמקרםבקרבתיימצאלאמלבדרשאישכךעלהקפדה

 •הציבורמןכלילפורש ,מעשיררעלשםהימצאותועל
 .,הנער.היההאלהבמסדרונותשהסתובבהאוליהיחידההאשה

נשיםכמהגםשהיולמרותזאתכולם,עבורזהאתידע
מבטהעיףלאאחדאףאיש.בעיניכאןנחשבולאאלואךאמיתירת,

להם.וזרהמשהרהמבוגרת ,העררצחורת ,כאןהמנקהבאשהלמשל
·מראהשפרפרתולסביבה,לעצמןזרותמארדהיוככללכאןהנשים
הולךכשגרפןמערשהתשישותשלצירוףמעין ,בפניהןותוגה

עלאותןוכשראית ,שכאןהנשיםמארדמקרירתהיוהןאקראית.
החוליםשלהאבןבביתןאזארביעף,חולפותרקהירוקהדשא
חושבהייתאז •באקראיאותןפגשתאזרק.המחנה,בקצההשרוי

אלאאינהסמויהכאןהמסתובבתהיחידהרהאשה ,כןאכןכילצעמך
הנער.

היוהנעריםשהיו.ודאי •••במקרם?נשיםהיולאכלרם •••אשה?
היווחלקםהנשיים,ארהנשיםהיוחלקםלקבוצות.מחולקים
ממנוהשתמטחלקםבמשחק,חלקלקחחלקםהגבריים.ארהאנשים

שםשחיתההיחידההאשה "בעיניזאתכלעםאבלנשמט.ומהר
עםארהמוקדםבבוקרמארדהבודדיםהנעריםהיולכןהנער.היה
רוצההיה •י,גםמארדאליוכמהים ,המבודדהכפרעלכה wהחרדת
 •לצעמומארדבר
היאמהבהבת.קטנהאוראבוקתהצעירהפרדסבקצהראה .י

השמיםועומדיםשרוייםידע,כך ,השחורוברקעפתאומיתריצדה

פסקוואזבמהירות,האבוקהאלהתקרבהוא .נפתרלאכסבך
עציהיוועדייןערדהתקרבהואארוך.לרגעחדלההזרימההקולות.
גביעלנוסעאלאאינוהואכביכול ,לערמתווקרביםבאיםהפרדס
בעלהדומןאדמתעלאיטיתבנחת,זוחלתלעיתיםמהירה,קרונית
גביעלכמעטהתלוליתולידעמוקות.הנשאףהחריףהריח

ספורותתשובותלוומוצאכרגעעומדהואהראשוניםמודדותיה
נסתרותנעלמותלונזמראשרהזעירותהיומיומיותלשאלות
הקטןהגבעמעלהאלמשםהלאהגרתונסררעודערדוהולכות
פנימהממנהונופלותהחיצוןשלההאופקפניעלחולפות ,הצעיר

כפינתגלתה,היאואזמאחוריה.שעמדההקדומהכה wהחאל
שלשניםכמטחורימכאןרחוקאלאכאןלאפעם.כברלושנתגלתה

כאותהמברכיואתמאירהוהיאשיערבהירתילדההיתההיא •אור
הילדהכיאכןידע ,.הופיעה.נודעבלתיכממקרםקטנהאבוקה
ביותרהמתוקהחלוםבכבליאחוזכרגעהואכיידעגםהואתופיע.

כפי ,החלואזהיתההיאאבלההזדמנות.אתלהחמיץלוואלשלו
הגבעה.קצהאלהשביללאורךארתהלרדוףבחלומותתמידששעה
רצים ,המוליךבשבילרציםהיווהםלרגעיםנעלםכמר ..הפרדס
ומתרחב.הולךושרבהשבילביניהםנעלםהמרחק,ביניהםומתקצר
אתרואהאחריה,הלךללכתוהחלהוכשהרפתהאחריהרץכשרצה,
המסתלק.הענןואתשיערה

חשבגםתמידאבל •תמידידעזהאתארתה.אוהבשהואידעהוא
הדברים.אתמדמייןשהואכפיזהאתלהלהגידירכללאשלעולם

ואזבאמת.שהםכמרהדבריםאתלהלומרלויתאפשרלאפעםאף
הביטנעלף,אורמלאסמיךעשןשאריתמעלותכברירתמדורותבין
לאהיאבה.הביטוהוא ,בזרועותיוכברהיתההיאמקרוב.בה

שתסתכלרצהמארדהואראה.הזוהרתצדודיתהאתורק ,ברהביטה
ידעואז ,אליוהביטהלאשמעולםכפיקרה,לאשמעולםכפי ,בר

אבלמבטה.אתפעםאףיראהלאאבלבזרועותיוארתהאוחזשהוא

כלנשבהורוחביותרקרהיההלילה •הדברקרההלילהנאותר
היא ,פניואתמאירהיהוהברקפתאוםהחלוןכשהתאפלל ,הזמן

הנער.היתההיא ,אבלבלבדהראשונהבפעםברהביטה
הנעראבלממנומנטראתהסבהואאמת.זאתאםידעלאלרגע
רכותוהןמותניואתחשהואלגזרים.תוגתואתכקורעברהביט

שלאכפיכלמותניואתלחכוהצמאותידירנערה.כמותניהיו
וקורעשבהיהוהנערברהביטטרםאבלמעולם,צמארנראתהרווה
השחורותהאלהייםנעיבתלויכולועכשיוכיהביןהוא •גתותראת

משהרממנוכדורשותועורפוצדודיתופניעלהמרחפותמשחור
קורעהנערהמשיך ,במותניויותרוכשאחזלבצע,היהיכוללשא
תוגתו.את

אמרעררהבאותואוהבשהואבפשטותאמרהואלדבריכולתבלי
הזה,האין·סרפיהפרדסבקצההשניאתאחדאהבוהםכמוהר.

היום.להאירהתחילכילהיעלםלאטהחלהכברהעפרכשתלולית
דקותערדלהתנמנםכךהמשיךבשינה.להאריךמארדרצהבבוקר

ידיראתליטולכברוהספיקוהתלבשכברקםלחדרוהחברארוכות.
מפעםברהציץ .,פה.בעלשידעהתעמלותתרגילידרת 9ולעררך
נצעמו.ומידמצעמןעיניוכשנפקחואכזבהבשמץלפעם
החזהאתלרומםהצליחגםובקרשירבבקושיגופואתהריםהוא

המלבניתהקורהבקצההסנטרשיפגעכדירצופותפעמיםשלוש
כלעםומתרחביםמשתרגיםידיושוורידיחשהואלידיו.המכאיבה

החלמצחוהרחבה.החדההקורהפינתעלכאבוואצבעותיומאמץ
הץעבקורתפגעהסנטר .•אחתפעםעודהתרומםואזממאמץלהזיע
טובהפעםלהתכונןצריךוהואלומחכהעדייןקשהשיוםידעוהוא
יראה •הספסלעליוםכבכללויחכההפניםמחוטט •לשיעוריותר
שמע""קריאתובעתהבוקר.תפילתעםיוםכבכלמגיעאותו

האלכסוניהקטןהסטנדרעלשערןומרפקועיניואת "כשיכסה
בחלום.הנעראתיראהעדייןויכאיב,

הנערוגםזמןארךלאהגדול.הלימודלאולםובאהקדיםהיום
חלקית.כברהמאוכלסיםהספסליםביןבמתינותצועדשם,הופיע
לוויאמרעכשיואליויתקרבכיבנפשו "התפללאותרכשראה

ולהביןלדעתלהתחילאולייוכלחשב,כך ,עכשיוכיחשובמהדבר
וכללומובןיהיהדבריוותוכןידברמהועלהנערלויאמרמה

היההפניםומחוטטבאלאהנערלא.אבלתסתלק.הזאתהבושה
הקדיםש.דלמרותיתרהבמתינותפניואתקיבלהואלצידו.ישוב
iורהר •י .פיואתפצהטרםהואתמימות.דקרתבעשרכמעטהיום

אוזרתעלקלהבשאלהשלוותואתהטרידמהזמןוכעבורלרגעבו
עידןלפניודכאאבייביניהםשניהלוומסועףארוךדירןשלסופו

הארוכה.הסוגיהשלהפתרוןאתנכרןאלהביןלא ,.שנים.
האירועשלהנכוןהפתרוןבדיוקהיתהלא •ישללזעתרהתוצאה

כילעצמווחשבהשנייםאתבזמירנוהעלהלרגעלדכא.אביישבין
הקשיבוכאשרהזה,החשמליהאירועבמרקדודכאאבייאלוהיולא

 ,בלבדהוויכוחצדדירקהיוהםאלאבעירנות,תלמידיהםלהם
הנעיםאלושלהם,הקשבטורירקהיוהצעיריםהמאזיניםואילו
מתחלפיםהיוהוויכוחצדדיבעירנרת.להםומקשיביםולכאןלכאן

לההתפוררהשזהותםמשוםבעצםזהותחסריוהםתדירביניהם
דבריהםאתנכוןאלקלטרהצעירים •עצמוהוויכוחבעיקולי
 ,לדורמדוראינסופיארוךמשחקכבאיזההלאהאותםוהעבירו
המרובותהשניםפניעלומפרכתארוכהשליחיםריצתכבאיזו
טוריהם,ואילומסקנותיועלחלמוכברהוויכוחצדדישעברו.
והעבירוצדדיואתולחושלהביןמתחיליםרקהיוהצעיריםהקשב
אתתוםעדהבינולאלעולםאבלבמדויק,לאוזןמפהזהכלאת

סוגועםעצמםהצדדיםהיוהרךלבםאתשמשךכלעצמו.הוויכוח
הוויכוחאתמרוקנת ,הדברנודעאילושחיתה,התעניינות,שלכזה

חלומםאת 'חולמיםכשהםודכאלאביילהאזיןהללוהמשיכו ,מתוכנו
האמיתי.

הדבריםאבלגדולחזרןעכשיוחוזהאוחולםהואאםידעלא "
מידתואמתגםאזהתחדשההחדשה.השנהבואעםוהתבהרוהלכו
ריחותאתעימםהביאוהכפרשלהבהיריםוהלילותהיופישל
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אילנותעציסופיים,איןופרדסיםמרעהכרישלהשלוהחופש
כךכלהכחוליםההכרחייםבשמיםשראשםוברושיםמאמירים
החדשה.השנהבתחילת

חבורהאנוהיינוהרבהלהרהרובלאפגהטרםהחופשתחושתאכן
שלהכביששבשוליהצדדיביתםאלשובהולכיםנערים,שלקטנה

ובאמזרחלכיווןארבעההכביש,אתחצינוהנדיבה.וייסמשפחת
אמתחיתההשניהצדמןכיאותו'~ר [iשבפרדסשגבלהריקהשטח
המפואריםהברושיםצמדאלהגענומכןלאחרמידהיבשה.המים
אילמתבצליעהלעומתנונהרוהםואילמיםקשים •בכפרביותר

הציףוייסמשפחתשלהקטנהמדירתםשבקעהרדיוקולוגבוהה.
עברשתםהחופשאודותעלוכואביםנעימיםבזכרונותמידאותנו

חרטותשלמפורשתהתבהרותמעיןרקעכשיוהיהוiךדהודולו'
שקולוהטרנזיסטוררדיופנימה.כשנכנסנונואשותוחבטות·לב

מנגינהצליליאלוהיו •כולנוואתהחדראתוהציףמידבקעהרם
 .•.מה ..•מהנעים:בקולשרההזמרתאילמת.כמעטשקטה,מוכרת,
ארץ •••מק •••ע ...מה •••נו ...ביזרעאל ...מה •••דמה ••.מיליללילה

לךאנו •••תפארתעמק •••ארץ •••נומה •••משמרתלךאנותפארת,
מןעמומותלחישותרקאזזכר •רדגברוהלךהקולדת. •••משמ
באוואזמאו.דעכשיורחוקהשחיתהארץיזרעאל'עמקההיא,הארץ

שוםבדריכות.מאזיניםבעצמםוהתכנסוהשתתקוהכולהחדשות.
בלבדכלכלהנושאיעלבטליםדבריםהיום,אירעלאמיוחדדבר

החדשות,בגמרמעניין.לאחוץ.חדשותבעיקרפוליטיקה,וקצת
מהןלמטהונופליםהחשופותהברכייםעלמסתלסליםהצמרכשחוטי
לפתעשאלהנפתרת,בלתיבערבוביההרצפהעלברובםושרויים
כלעכשיוהכול ••.הגדולה?העירמןלכאןא.הבאתמהוייס:גברת

 •נכוןאביבתלעיר'איזוהעיר'מןלכאןס.הבאתמה •ביוקרכך
 ?ד.הבאתמה

במתנהקיבלהואלבן.כסףניירבקריעתביותרשקועהיה,.נראה
מעיןוייס.משפחתאצלכאןאותולאכולוהחליטגדולשוקולד
נחתךמאודכסוףכסףניירכשהנייר'חירוםלשעתרכהמתיקות

היאשהשאלהשחשבמשוםוייסלגברתענהלא ,.במתינות.
שללבתשומתהמחייבתכזאתלאמספיק,רציניתלאסתמית,

ממש.

וקרעימפיותלבנים,דפיםוהניסהפנימהלנשבהחלהקרירהרוח
לאחת,אחתאותןלאסוףמיהרההביתבעלתהשולחן.מןכסףנייר
עמדהואואזהאשפהלסללהשליךלמטבחומיהרהלידהאותןדחקה
במרוצה.הנהשבאהנערזההיההדלת.אתאחריונעלוטרםבפתח
הכניסהדלתאתנעלבחשדנותבנוכחיםשהביטארוךרגעלאחר
פזורהאדמומיתורקמאודחיוורותהיולחייו •בוהביטווהכול
המשיךהנערהלחי.לעצםסמוךהמוגבההלובןלאזוריפולשת
היינוכמולעיניים,לואנוהיינוכמובנומביטבכניסהלעמוד
להיותרצינואנחנוואילוהכולהכילכיבכולנו'המתגלמתבבואתו

מחפשכמושהואהיהונראהעיניואתהשפיללרגעלעיניים.לו
וחיתהביותרקומהנמוךאזנראההואהאפורה.הרצפהעלמשהו
נמוךיישאראלאעוד'להגביהעתידאינוכללהנערכיהשערהל.ד

בירושהאליושעברמבינונישלמטהגובהימיו.סוףעדקומה
אבל,הרגיל.במובןולאכללשמיםיראהיהלאאגב,אשרמאביו,
הקבראפילוואולי~מדיו'לוהספיקווגם "חשבלו'הספיקגובהו

היהשיכולמפניזאת •ממנוהגבוהיםהשאר'עלמסויםיתרוןלו
זהומגומגם,לחשביוארגמני'רךבקולכטבעו'לדברמפריעבאין

היוכברסוגיותגביעלכשסוגיותמאודנכבדותאמיתותרקהאומר
לנעריצאוכברכלל,מבוטלתבלתיבהבנהאךבלחשמפיויוצאות

ללאכשהיה,נשארוהגרנה •כולוהמוסדאגפיבכלמארדטובםש
לרגע~תלוכמובפשקושפתיולדבר.הואהחלואזכלשהו.שינוי
 •שיאמרלמהחיכווכולםבלימהעל
אליו ...בוא ...שת ...צה ...רו ...המדריךאליעזר ...ד ...אחה-

והשתתק. •מיד

ידיעלנהגהששמומשוםזאתלדברשימשיךמאודובכלרצה •ד
הכניסה,לדלתבסמוךשםלעמודכשהמשיךרבהבחופשיותהנער

אזנוגעלאנוגעוסנטרומטהכלפיהארץאלהצידהמוטהמבטו
וחיפשממנומנטרהסבכךואחרלשניותבוהביט ,.הדקה.בכ.ח,פו
חפץשוםשםמצאלאאבלישוב,היהעליההטורקיזספתעלמשהו
הנער.שלאחוריואתכברראהשניתראשואת .,כשהגביהמשלו.
הלבושצניעותמחמתמאוד'משומשיםעתיקיםמכנסייםהאקי'בגד

אהבר.דתדירכאןשהוחלפוקבועותלבושמערכותאלוהיושכאן.
מהם,נבעהישרותוכןהבגדיםמןנדףאמיתישניקיוןריחםאת

אתהנערהפנהשובהאחרוןברגעהאלה.החאקיממכנסיבמיוחד
בנער,מביטאינווגםמביטלאט,עכשיוקםשהיהבד.והביטראשו
החוצה.בדרכוהיהוכבר

בחושך .ושתקוהילוכםאתהבולםהחושךאללצאתמיהרוהשניים
חשחגוריהובבטןקרהשבאמתמהאתידער.דמהלכםאתהאיצו
 •כאחדוהקמילההפריחהגגזודאת

 .דידעהראשיהמדריךשלמקומולעברכךהולכיםכשהםעכשיו
אךלחשוב,מאודרצההוא •שלויהיהלאלעולםשהנערנכוןאל
לונקרהלאואפילובו'פגשלאמעולםבעצםכיכלליכולתללא

שביליםגדרות,כה, wחמעולפיפרדסעציבין ,הטורדההואבחלום
אחרתבריחהנוסף,~קפוקבלילאפשרכדידייםנרחביםאףצרים
איתם.להזדהותכדיאחריםמרעהשטחיאל

החומרהשלקולהאתשמעאליעזר'הראשי'המדריךאצל
צעקנית.ואפילומובנתובלתיצורמתלנעימהבחזהושהתפוגגה

לחלוןמבעדולהביטראשולהסב •דאתאילצוהמדריךשלדבריו
השחורהדשאאתלומבעדולראותהניאון'באורהמבהיקשבחדר

כלום.כלאוהיהמצבעיוכלילשהתקלף

~

וי
~ 

1
5 
~ 

התרוצץהוארבה.בהמולהשרויהראשיהמשגיחגםהיהלמחרת
הנחתכותמלותיווצורתהמהירבהילוכוגרמי~זרה,דקבאולם,
הספסליםביןנעהואלאישיותו.מגושמותשלנימההוסיפהבקושי

מצדאותהמזיזהיהכיחשובה,ובלתישחורהמגבעתכשלראשו
כלעומדהואכיל.דלונדמההיההקופצנית.הילוכוכדרךלצד
ביראהעצמןאתהלומדותהאלההחבורותביןאללפלושרגע

כשלדקותאצבעותבשתימגבעתואתעלאללהגביהובפחד'
כשמבטוהמיוזעהמצחאתלחשוףושרבושובמודע,לאפסנתרן
נסערבאופןאחראוזהתלמידבחשדתוקףבאביבכימההכחלחל
ביותר.
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אליוצאבית,לעצמיליצוריבלתישלא ,ני
הרחוב.

ופקידיםביתעקורתתיירים,עםהעירבתוךזורם

ויחדהצהרייםבהפסקתהחוצהשנוהריםומיניהם
עלרחביםובצדעיםגדולהבתנופהפוסעיםאנו

מחדש.יוםכלאותיומלהיבביהולםהזהוהסחףהמדרכה.
שנעצרים.עד

ממול.שנהעזרימהאובכבישעבודות ,רמזורבגללאם
וממשיכים.מתפזריםמתנתקים,

עבודה.אחיר~ריקאתלפגוש , 61רחובדעבלוקיםשמונהעוד
אריק ,בהיראפרדגשםמיעללכרש ,המהודר~לי~גסט;ןמלוןבפתח
י.דלחיצתשלרשמיהלאלזןממעברשניותמספרידיאתלוחץ
שלנוכשהזרועותהרביעיתלשדרהעדהעיראתחוציםאנו

לשני.אחדסרקנייםמביטםומגניביםבזרזוקלותמתחככות
לבנותובאותיותבווילוןממוסךשחלונהקטנהלמסעדהמגיעים
 • LAMERרשום

אריקשלהזמנתואתמאתרתגבוההבלונדיניתמארחתבכניסה,
ורוד.אהילבעלתקטנהמגרדהעםפינתילשולחןאותנוומובילה

אריקשלאצבעותיועלמביטואניות.פריטיםאתלפנינומניחההיא
שחודלאפייםשעון •בעיניוהמומלצותהדגמנותעלהמצביעות

המצבבציםהמחיריםמןחלקשמסתירהלבןלשרוולמתחתבולט
טעמו.פילעלהזמיןלומרהשאניהדף.שלהימניבטור
בודקכשהוארגועקולו •משקפיומסגרותרקהשתנה,לאהמבט
שהולחןמפיותומהיכןהשוניםהרסניםמרכיבי ,הייןסוגיעלושואל

המשולשות.
לאשונים,נושאיםפניעלמרפרפתושוטפת.קלהבינינווהשיחה
בשני.אדחכלהסתכלדמיעסוקיםשנינוכיחשוביםבהכרח
 ,שליהחדשהביקורכרטיסאתלומושיטאניהארוחהבסוף

לאחרונה.שעיצבתי
להתשקר.נוחתרגיששלי.דודהאצלהטלפון-

אתמזמיןהוארמחייך.ארוכותבומתרכזהנייר,אתממששאריק

הטיפ.אתגםללשם,ומתעקשהחשבון
הידידהלפניאךדהוחק,בשעתהממהריםביןדרכיאתמפלסאני
חלונותלידלרגענצמד ,כייולשפרדסהתחתיתלרכבתשלי

לקווינס.שנוסעאריקעםונארזתמתקפלתהעיראתורואההראווה

גרים ,ההדסוןאלהמשקיפההתשיעיתבקומהב,דדייברוזרולט
אריק.שלחבריו
רצויה.שנוכחותינוובודקמצלצלהבנייןבכניסתמגולחלאשוער
לשתישמובילוחשוךאדרךבפרוזדורצועדיםאבר ,האישורלאחר

ובדרךהכפתורעללוחץאניזוגיים.ולאזוגייםלמספריםמעליות:
בתוכי.עוברקלרעדלהרגישיכוללמעלה,
שאיןאמראריקאךבונבוניירה,אוייןבקבוקלהביאלנכוןראיתי
צורך.

עטופההחמישיםבשנותעגולהאשהליברה,עומדתהמלעית,בפתח
אלייומחייכתאימהיבחיבוקאריקאתמקבלתהיא •ניילוןבסינר
לתוךפנימהאותיומובילהידייבשתיאוחזתאז ,לכתפומעבר

דידתה.

כליםלהזיז ,לסדרמפסיקהלאליברהמאכלים,עמוסשולחןליד
מפלסטיקאדומיםפרחיםעםכדמפנההיא •אוכלעודולהביא
די, 2$ולנסי.ברחובממעדניהשנקנומטעמיםעודבמקומוומניחה
שקועותיעניומדבר.בקושישנים,במספרממנהוצעירלחייםחברה

בשמן,מוצףסלטבתוךתחובכשמזלגובטלוויזיההניקסלשבמשחק
לנסחהשואהעונהירקותמיטבלמרותוזהמדי.וגדושבחומץספוג
עבורם.מופקיעםמחיריםשילם
רשימותלפיעורךשהואולקניותהביתלסידוריאחראיאדי

לרובליברההבישולים,אתהמקרר.דלתעלממגנטתשליברה
מתנדבתאוחוליםבביתעובדתלאכשהיאשבועבסופירעהש

 •כלשהובארגון
אתומשחילמתעייףלבסוףאדיהמובחרים,הזיתיםאחרבחיפושים
אומדתלאליברההקערה.מתחתיתכמהומלקטהשמנותאצבעותיו

ומכנסימשובצתחולצהבתוךגאווהמלאתלהעומדתרקדבר.
ומחייכת.פוליאסטר

לשולחן.מתחתברגלייונוגעומתפנקשיושבלאריק,ביעקר
המחוותעםביניהם,שמתנהלהאילםהדו·שיחדרךמבחיןואני

במלוןשהחלשלהםהמיוחדבקשרלכאורה,נימוסיםשלהקטנות
אתלעשותהגיעואריקמשקכמנהלתעבדהליברהשנים.לפניעוד

השונות.במחלקותשלוהסטאז'תקופת
האוכל.חדרכאחראיאזבופגשתיואני

הקשתחלונותעםהאירועים,לאולםבדחיפותלהגיענתבקשתי
 •המלוןשלהמרזחיבאףגשנצמאהמטפסים,והצחמים
במעליתכברהשגיח.לקומהעליתישחורותונעלייםלבנהבחולצה
קולוכשברקע,ושולחנותכיסאותשלתזוזהלשמועיבלתיהעובדים

כנסביממהלהקדיםהוחלטמאוחרת,בהתראהאריק.שלהרם
להתארגןהוטל ,תפקידובתוקףאריק,ועלבמקוםלהתקייםשנודע

בהתאם.

ונראוהמלוןמדישהיושחורים,ומכנסייםכחולז'קסלבשהוא
ביןסדרלהשליטשלוהדיצותכדיתוךמידות.במספרעליוקטנים
תגנפל ,ופספסועמדושרקהקולב'ובחוריהשונותהמחלקותעובדי
 •המרכזיהפרחיםסידורמאחורישלוהזהות

לאשהואהקמוץבפיוניכרלי.הודהלאאפילו ,אותולוכשהבאתי
לאירוע.המלצריםצוותאתלתגברשהוזעקהעזרמכוחנחתדווה
ולחלקלצעוק ,לרוץהמשיךאריק ,חליפתולדשהתגהחזרתעםאך

לשביעתנראהשהאולםעדבדרכובושנתקלמילכלהוראות
 ,בחדרפינהלכלתצפיתלושאפשרגבוהכיסאעלנשען •רצונו
הנעשה.עלפיקח
שלאהמרשיםבאישוהבטתיהמעמדמןמשועשע ,נעמדתיואני
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בקשתו.לפינעשהדברוכלשהתרצהעדהרפה
השולחן~אתמהרותפנהכברזוזזמן?עודףלךישאתה,-

ורקהאפשריתבמהירותעלייהמוטלאתעשיתישוב.שתקתי
למטבח.בדרךלושזרקתיפתקרשמתי
ו" 1s • 445 • 0021 .~י";כאק

 •רדינגטוןבארסשליבמשרהאזחסרהחיתהלאעבודה
ובקושיוהותרדיעלייהעמיסולדפוס.הבאהביצועים,סקיצות,
רקליחיתההפסקההיום.שעותבמשךמהשולחןהראשאתהרמתי

 •בעירשונותלשליחויותכשירדתי
חדשהפיצויהמעל ,סקוורמוושינגטוןרחוקלאממוקםהיההמשרד

בשםפורטריקאיבחורשםעבדהחוצה.בדרךעצרתיתמידבה

עללאכולאותיהזמיןגםולפעמיםאיתילפלרטטשנהג ,אמיליו
הבית.חשבון

שכרלאוגםסיפוקליהביאהשלאעבודהעלקטןפיצויהיהזה
אתלממןכדינוספותשעותלעבודביקשתיזאת,ולמרותהולם.
בערבים ,לכןלשלם.סירבוהמנהליםאך •בעירהיקרהדירהשכר

הדפסתכמומזדמנותעבודותעצמיעללקחתישבועובסופי
ומלצרות.סטודנטיםשלעבודות
ניצביםשהיוהעירבחוריעםולבלותלהסתובבבמקום ,אזדווקא

ששכרתי.החדרבתוךלהסתגראולעבודבחרתיהרחוב,בפינות
הביתשבעלמראהעםחומהושידהקטןארונותחדר ,חלוןלוהיה

השאיר.

הולכיםהקירותבתוך·הסדקיםאתלחושיבלתיההתחלה,ומן
הבאתישאספתי.ותמונותרישומיםעליהםתליתיאבלומעמיקים.
ישנהכורסאעםעבודהפינתואילתרתימהביתועציציםתקליטים

לי.רקהמיועדאישילמקוםאותולהפוךניסיתיצבעוניות.וכריות
קצרזמןתוךאךשלב.באיזשהולהבותהתחלתיאפילווהתרגלתי.

הרגל.אתפשטשליהעבודהמקוםלעזוב.נאלצתי

מעוטרתצלחתומורידאומראריק ,קשראיתןליצורהצלחתילא
עםיחדכולההדירהאתמציףגןמטובצלריחהמדף.מןזהבבפס
מסוקרןמשוטטאניהווילונות.אריגידרךשחודרסתוויאור

פינה.בכלאריקשלאצבעוטביעתמורגשתבהםהבהיריםבחדרים
ותמונותשוניםבגווניםועץזכוכיתהמשלביםברהיטיםנוגע

בספריהמביטאניסביב.שפזוריםירקרקיםפסטלבצבעיופריטים
בתחוםחוברותעםואמנותבישולבספריהמלאה ,שלוהגבוהה

מאזנייםשלפסלוןמלטףותאריך,נושאלפיהמסודרותהמקצועי
לחלוןמתחתשנמצא ,שלוהעבודהשולחןעלברונזההעשוי

 •הוייטסטוןגשרעלהמשקיף
בו.לחיותרוצהשאניהמקוםזהשמצאתי:ספקליואין
ריקות.בידייםבאתישובאבל
קפה.ביתשללבןבשחורקטנהתמונהתלויההמטבח,שולחןליד
המקום,ובעלהסועדיםהגבריםחזותלפיפריזאיהנראהככל

בתצלוםהיחידההאשהדלפק.מאחורישעומדהשרווליםמופשל
פרפר.ועניבתבחליפהזוגבןולידהטורכןחובשת

יוםכזהמשהולפתוחעודמקווהאנישלי.ההשתלמותמןמזכרת-
אחד.

קטנה.אשעלהתבשילאתושםהמחבתאתמכסהאריק
משאלהכמביעבתמונהומביטכתפיעלהשחורראשואתמניחהוא

בחיפושחדללאאךחש,אני ,הזמןעםהתמתןאריקחבויה.
שלהרגשהאובהשגיוהתרברבותטיפתאיןזאת,עםריגושים.
כמנהללתפקידומעברחותרהואאםשלו.בשאפתנותתחרותיות

בלב.דהאישיתויכולתורצונוהגשמתלצורךזהומשקאות,מזון
גבואתמלטףאניצווארי.אתומנשקעלייגופואתמשעיןאריק

חודר.במבטאלייומסתכלמסתובבפתאוםכשהוא
אצלך?קורהמהלילספררוצהאתה-

מזמזם.האינטרקוםואזעמוקותנושם ,בואוחזאני

בקושילדירה.ופולשמשקלולמרותבמדרגותשניותתוךעולהאדי

בוהההואומעשן.רגלייםבפיסוקהספהעללויושבשלום,ממלמל
עלילשטוףממשיךכשאריקהשטיחעלאפרומפזרהעיתוןבכותרות

 •בקרכבדשלדקותפרוסותולחתוךחסה
מכך.מוטרדיםנראיםולאמלהמחליפיםלאשניהםמוזרבאופן

אותי.משתקתפתאומיתומועקה

מקוםלשוםאותיהובילוולאאותיהעיפוהחייםאיךלספררוצהלא
ולהישמע ,ביהמתחולליםהשינוייםעללאגם •שלנוהמפגשמאז

 •בעצמך"זאת"עשהשלמשומשכמדריך
לישאיןיודעאניאבלוללכת,החוצהלצאתעכשורוצהוהייתי
לאן.
אחר·כךוקורץ.השולחןלידבשקטיושבעלייעיניואתמשההאריק
צלחותמורידלבנה,מפהפורשאזחטופה.הנשיליונותןבא
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חניתענתוישרם

 •השולחןאתועורךסטמאותונוספות
מלה.ללאשובועוזב.קםאדי ,איתנושאכללאחרבערב,
מושךהוא ,משהולומרמספיקשאניולפניאליואותיאוסףאריק

לברוקלין.אותילהסיעכדיהמפתחותאתולוקחבכתפיו
אותו.אוהבתשליברההעיקראותי.תשאלאל-

 • 5בערוץבוקרכלמשודרים~דייריוחבורתלוסיל;ב~יי

בחדרשליהדודהאתלהעירלאכדיהקולאתמנמיךתמידאני
בעלהרפליקותרובאתמכירכבראניכילימפריעלאזההסמוך.

שלקופסהעםשליהקפהאתלשתותאוהבאני ,המסךמולפה.
מראש.הצפויותההתפתחויותאתולראותקינמוןדיינישעוגות
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נהגהואכאלה.קומדיותהחמיץלאשנה,לפנישנפטרשלי'הדוד
כריתעלנשענותכשפניובוקסרותחתוניבגופיההמיטהעללשכב
התוכנית.שלהרגשייםבשיאיםרועדתחיתההתחתונהושפתו
חטיףלקחתוקםבסיפוקלחייךחוזרהיההואהשעה,מחציתבסוף

שעותרוביושבתדודתיאתלמצואאפשרעדייןשםהמטבח.מן
סדרותב~י~יומסתכלתשוקולדגלידתשלקרטוןלידהיום,

שלה.הרומנטיות
הפרסומות.בזמןרקצפתה.כשהיאמלהלומרלוהיהואסור
ויוצא.אחרייבשקטנועלהטלוויזיה,אתסוגראניהתוכניות,בגמר
במכבסההמודעותלוחעלוגםהספרביתקירלאורךלתחנה,בדרך
שנחטףילדשלמוגדליםזירוקסתצלומימודבקיםקריסטי'של

 •הימצאומקוםעלמידעלמביאגדולכספיפרסמוצעבשכונה.
הגשם,בגללניילוןביריעותכולושמכוסהבדוכן'עיתוןקונהאני

מלגעתנמנעהתחנה.שלהכניסהמתקןלתוךמטבעותומשלשל
האנשיםכלעםבמדרגות,רץכשאניוהמתקלףהשחורבמעקה

המתקרבת.הרכבתאתששומעים

לאנהובנעלימכופתרבמעילצעירהאשהמולייושבתבקרון'
עלהמונחבמגזיןמדפדפתאותהרואהאניבוקרכלכמעטשחורות.
אחר·כךוחן.לטיפוחוהעצותההורוסקופמדוריאתוקוראתברכיה
תלושיאתהחוברתמתוךוגוזרתמארנקהמספרייםזוגמוציאה
סימניםעםחלקיםשלושהבחליפתגברלידה,המצורפים.ההנחה

הנשקפיםהשחקיםגורדיעלדרכימביטצווארו'עלגילוחחתכישל
שיבושבגללהיוםמתעכבתהעירלתוךהכניסהאבלמהחלון.
אתומסדרבעצבנותבשעוןמביטאניברמקול.המוסברכלשהו

המטריח.אתשובמקפלמדזקרת,שערהמדביקהעניבה,
נוסעת.שובהרכבתדקהלאחראבלנתקענו'תחנהבאיזורואהלא

החוצה.פורץואנינפתחותהדלתות , 50רחובשלבתחנה

סטנפילדג'ודית'גברתליאומרתאמיתי'משוגעלנודרוש
ציפורנייםלהישניירות.ערימותעמוסשולחןמאחוריומתיישבת

בסיכההמוחזקותלאחורמסורקותאדמוניותושערותארוכות
עללהתנצלטורחתולאשמילאתיבשאלוןמרפרפתהיאמבריקה.

דקות.וחמשעשריםשלאיחור
כמוהשעוןסביבנון·סטופפהעובדיםכירווקלהיותחייבהוא-

אבלכעצמאי'לתפקדצריךהואפרטיים.לחייםמקוםואיןמטורפים
לפעול'אולהפעילזהאםכלומרבצוות.לעבודלדעתחייבגם

אחרות.במחלקותאנשיםועםסביבואנשיםעםולהסתדרלתמרן
ועיצובבביצועניסיוןיצירתיות,כשרון'כמובןמצקועית,מבחינה

שניםארבעשעבדתמבינהאניהענף.משטחישיותרבכמה

בסטודיו.

להשיב,מספיקשאנילפני
שמצלצל'טלפוןמרימההיא

לחדר'פתאוםשנכנסלמישהוצועקת
במגירהמסמכיםאחתבידמחפשת

-סיגריהשמחזיקההשביחוביד
 •שליהעבודותבתיקמדפדפת

סבוניושלושהכחולהמשיאפודתלארג',אקסטרהפיג'מותשתי
חנותובסאקס,אדישלהקניותמסעאתהפעםסיכמולבנדר

האהובה.

 •בעירבמקרהבונתקלתימאזאליומתלווהאנישבועותכמהכבר
והיכןמגיעהואימיםבאיזהיודעאניאבלמראש,קובעיםלאאנחנו
פסיםחולצותלידקבעדרךמתעכבאדיאותו.למצואאפשר

ובודקהבגדיםתוויותאתבקפדנותקוראהואלמיניהם.וסוודרים
מסוימותממדינותומיובאיםצמראוכותנהאחוזממאהעשוייםשהם

כלללאמידאותורוכשהואדרישותיו'עלעונההמוצראםבלבד.
כמוני,ארוכהתקופהלאאמנםעובד.לאוהואכספית.התלבטות

שהוא.חששכלמבטלתהאמידהמשפחתותמיכתכנראהאבל
נפרדהואשלו'האחרונההקניהועםהנעותבמדרגותיורדיםאנחנו

ונעלם.ממני
 •ברונושללקפיטריהבדרדורי'עדוממשיךהכבישאתחוצהאבי

שחורהממלצריתומזמיןהדלפקלידמסתובבכיסאעלמתיישב
ברונועלמסתכלאניבינתייםכרוב.והרבהחרדלעםנקניקיה
שלשכבותעםענקייםכריכיםשלסדרהבמהירותשמכיןהמשופם
קיסמיםנועץלחצאים,אותםחותךהואועגבניה.חסהנקניק,

במשקפייםאשהחומה.שקיתלתוךאותםותוחבבתוכםצבעוניים
מחייבלאנשמעמהליזורקברונוויוצאת.אותהלוקחתכהים
המנה.אתלימביאהשהמלצריתבזמןהשולחןאתבסמרטוטומנגב

הכבדותהרגלייםואתהרעבאתוחשהחמהבלחמניהנוגסאני
שלגופואתלהריחיכולעדייןאנימתרכז'אניאםאבלפתאום.
בתוכיסדקכלאזאותי.עוטףאותוולהרגישמשלשוםאריק

והכמיההמעולם.לישהיוביותרהשלמיםהימיםהםאלומתאחה.
שהואמדירביםימיםישאךרגע.בכלמתעצמתרקאריקאלהזאת
אניאזאליי.להגיעמכדיבסידוריםעסוקאומאוחרתשעהדעעובד

להרגישמסוגלשוב.ומתפוררמטרהללאברחובשעותמסתובב
וכולימארובה.כמוהחוצהונפלטיםמתוכינשאביםחלקיקיםאיך

מתרוקן.

שלמיםרחובותפניעלפזוריםממניחלקיםמשאיראניכך
בt:ליןטא;ן.

התפרקתי.כאןהקירות:עללכתובמתפתהאניפעםולא
ובליתשאפשרכמהעדהזמןאתומושךעצמיאתמחזיקאניאבל

לברוקלין.חזרהנוסעברירה
השישית.והשדרה 56רחובבפינת ,אותופוגשאניהערבאך

טוב.יוםליומאחלתלצלחתמתחתהחשבוןאתמניחההמלצרית
לאריק.כלשהימתנהאחרלחפשכדיפעםעודויוצאמשלםאני

עודףכלעםאופן'ובכלהולדת.יוםאוחגאיןצורך.איןנכון'
מהלהחליטמצליחלאאנישלי'מוגבלהמאודוהתקציבהזמן

לו.לקנות

משבצותעםכחולבצבערךריפודהמכוניתשלהאחורילמושב
למושביםמתחתלרגלייםמרווחמקוםוישקטנטנותאפורות

וישירחבצורתריחניתתלויההאחוריתהשמשהלידהקדמיים.
מנטה.בטעםסוכריותשלקטנהקופסה
הכפול'סנטרהאתמכסהצבעוניוצעיףצמרכובעהחבושהליברה,
להצטרףאותיומזמינהבציורשלההגוברתההתעניינותעלמספרת
הבא.בשבועגנהייםבגולתערוכהאליה

 •מוכשרמאודשאתהליסיפראריק-
שלה.הארנקבאבזםומשחקתאותילדובבבעדינותמנסהליברה

אריק,עםשליהקשראועבודהכמונושאיםמלהזכירנמנעתהיא
בפה,סוכריהושםמשתתקאנימלה.איתילהחליףהספיקשבקושי
המראה.דרךבישמביטאריקעלומסתכלאחורההראשאתמשעין

המתרחשאתשיודעתכמיובהבנה,בסבלנותאליימחייכתהיא
בתוכי.

עליה.ליאמראריקאותה,לאהובלאאפשראיך
 •לעזאזלבאדי'מוצאתהיאמהרק

קטןתליוןעםזהבשרשרתלימראהליברהאחרון'דיבובבניסיון
אריקשלגבואת.רואהרקאניאבללה.קנהאדיעונדת.שהיא

לעצמושמסמןאדיולידוהחניהלמגרשימינהההגהאתשמסיט
הפומבית.המכירהשלבקטלוגפריטים

מתעצבן?אתהלמהלילהגידיכולאתה-
פה.עושהאנימהיודעלא-
והענייןמהאותנו'הזמיןאדי-

ולוולימה-
איתרומסתובבאתהלמהאז-
רע.טעםליוישלשעותמהליאיןכי-
חושבואתהכך-

אתוזורקשוקולדחטיףשאוכלאדי'ואחריהלאולםנכנסתליברה
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קלע.שלארואהלאאךלפח,הצלופןנייר
משהווביניהםשישבטוחאתה-

לאולמה-
לי.מתחבריםלאהםיודע,אני-

-ואנחנוו

אבללולהגידרוצהאני ,אותךומסתיריםאותימבלבליםכשהםלא
שותק.

האולם.לכיווןופונהראשואתמנענעארוכות,בימסתכלוהוא
במשותף?!להםישכברמהלילהגידיכולרקאתה-

המתרוקן.בלובימהדהדקוליאתשומעאני
שלי.האצבעותבקצהונוגעמולינעמד ,חוזראריק

איפוק.-

הפתק.מסירתאחרי ,במלוןערבאותואתזוכרואני
לעברימלהלהוציאעודהעזשלאאריק,שלהיבשותשפתיואת

הארוחה.הגשתבזמן

ממניביקשהביתה,והלךהתפזרהצוותכשרובהכנס,לאחררק
באחתהישיבותחדראתאיתרולסדרשירותעגלתלקחתבנימוס
העליונות.הקומות

אותוהפלתי ,עליוקפצתי ,מאחוריוהדלתאתשנעלברגע ,ואני
כדיהסוויטהלתוךאותיגררוהואפיו.אלפיאתוהצמדתילרצפה
 •אותנוישמעלאשאיש
ברעהואישובוהיםשותקיםהשטיח,עלמכןלאחרישבנוושניגר

ורכסןשללסיפוקמעברהיאבינינושהתשוקהאיכשהוויודעים
המכנס.

אותי.רצהרוצה,שחראמהידעשתמידאריק,

מתקייםבכללחראואיךהזההרצוןעםלעשרתמהידעתילאואני
גברים.שביבין

החלה.כברהמכירה
חדרבתוךהבימהשלהשניבצידהשותפיועםמתמקםאריק

בתהלוכתלצפותשבארעיליתואנשיאמנותבאספנימאוכלס
הבימה,במרכז •דקררארטברברארסבסגנוןורהיטיםציוריםפסלים,
אתומעלהמורידהואמברקות.עניבהעםשיערכסוףגברערמו

לידו.שערמותתמרנהעלומצביעבניירותקוראכשחראמשקפיו
ולהקדישלהסתכלכדיושובשובצוואריאתלמתוחמכדיעייףואני

מעליםאזולנטוש.לקוםכוחליאיןגםאך •דברלכללבתשומת

התשעהמאהמןפילשלחדקדמוי ,וצרארוךלבןאגרטלהבימהעל
עשרה.

המנחה.אומר ,דולראלףבשלושיםמתחילים
ופשוט.נקיכל·כך

-אלףוארבעהשלושים-
לאריק.נפלא

-וחמיהששלושים-
לי.מושלם

האחרונה.שלפניבשורההאדון ,כן-
אליי.מופניםהמבטיםכל
מבקששאניהפריטעלומסתכללפנייהכיסאעלנשען ,עומדאני

וימכורותרספרתשינוייםעםברביםאותושישכפלולפנילרכוש,
אתאעמידוול·וורת'.במרתפיהימיםבאחדעלובחיקויבתור

 ,פיועלהחדרכלאתואעצבחדרבמרכזגבוהשולחןעלהאגרטל
בהיר.ירוקאפילואואפוראולבןשלשוניםבגוונים

אלושלהידייםאתעודלראותלאכדיעינייםעוצםאניאבל
ולשמורלהניחמקוםלאוגםלקנותאפשרותכללישאיןשיודעים

 •יקרכהחפץעל
לראשיהם.מבדעאלייחודראריקשלומבטו

ו·ארבעיםושניים,ארבעים-

11
~ 
~ 

1
5 
~ 

 •ידראתמריםרהרא

 •אליילהסתכלוממשיךנעמדאריק
האולםאתעוזבכשאניאלףושמונהלחמישיםמגיעכברוהפריט
 •הבנייןלקדמתויוצא

• 

עונה.לאאניאבלמונית,עבורילהזמיןאםשואלהשוער
אתושומעהפנסיםלאורותמתחתבאיטיותללכתמתחילרק

הבטון.עלצדעייפעימות
הרחוב,בקצההתחתיתהרכבתמדרגותאתלראותיכולכברואני
מדימתרחקלאאניאבל

ומחכה

 •אותיימצאשאריקכדי

גרפיקאי. , 31בן-ארהיינילידפייגננארםמיםשל

אלחבימיםיופיע

ררוישמחמורקבאביניזאר

פואמות

 77עתרןעםבשיתוף"עין"הוצאת
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 ,.,, 9מעם'המשך
במוצהרהיאנחמיאס·גלסשלשירתו

בנקלשניתןשירהובמתכוון
הענקבמרחבולרע,לטובלהכלילה,

שירההפוסט·מודרניזם:שלוהגמיש
הגבהה.מכלבמתכווןהמתרחקת
מגווןעלובזמןבמקום Iבאניהנאחזת
ממששלמחויבותשוםובלאפניהם

אוללשוןאואחתמסוימתלמציאות
מעטלאוישנםבכלל.לספרות
הזאת,הביוגרפיתלפואטיקהיתרונות

הסמנטיוהגיווןכשהאותנטיות

בהם.מהבולטיםהםוהתמסי
מופיעיםגלסשלהפרוזאיתבשירתו

לעיתיםמפתיעים,צירופיםמעטלא
 " 1960 "בשירכמוכיופיםמדהימים

ספקנערים,שלמסעהמתאר ) 27(עמ'

לאיטליה, Iבדויספקאמיתי
שושנים"קדרתבשורהוהמסתיים

בשיראובבטני",מפחםשחורות/

וכלה"חתןהמתאר"פסטל",המעניין
לדפנותבסירת/דיגבעמידהשטים
מחלקתחתונתיתושקיעה/עכוחומת
חדשה,"חמהלשנאהוזעתראזוב;עיר

המענייןבשירגםוכך ,) 49(עמ'

 , 62שבעמי"אלאדירלאדדה"והמורכב

השורות:אתדווקאבחרתישמתוכו

באורבערושונאיםשכולם"והר~סים
גחלילייםעבדיםכאלףהלבן;

אתפה/בעלולמדוצהובי·ראש
 " ...מביןלאשאישהיוניותהמלים
נחמיאס·גלסשלמשיריולחלקלפחות

מצליחיםאכןהם •להתחברמאודלק
בעתובהוהאתההאנישירילהיות
כשירה.שמקובלממהלהתרחקכאילו

המסייםהשירהואלכךבולטתדוגמה
 /,הכלששונאהאזרח"אניהספראת
עלהעלוםהאלהים/שבראמהכל

עלמצפצףאני /ובשמים,האדמה
~ n ·,לפנותצועדאני ...לטוביםבזק

כמוני,מאמיניםשלכנופיהעם/רעב
קרבן,"מחפשהכרך,בחוצות

הרביםהאווירהשיריהןזאת,כלועם
האופיבעליהשיריםוהן Iבספר

לעיתיםמזכירים Iבוהסוריאליסטי
האנגליהמשוררשלדבריואת

עלתומסדילןהוולשי
להם"מדמים[הם]הסוריאליסטים:

הלא·מודעמןחופריםשהםמהשכל
 1הניירעלאוהבדעלומעליםשלהם

אוענייןבעללהיותבמהותומוכרח
שמעון-(תרגםכלשהו",ערך

זנדבנק>

משוררהואגלסשאיתןספקליןיא
לאבהחלטפוטנציאלובעלמוכשר
שעולהמהכללא Iאבלמבוטל,

באפובאוזניו,בעיניו,

ערך.בעלבהכרחהופך Iובמחשבותיו
נכשלרהספמשיריברבים

הפיכתבנקודתבדיוקנחמיאס·גלס
שמבחינתייתכןלאמנות.הביוגרפיה

הצלחה,הואהזההכישלוןהכותב,
שירהעלמדברהואמראששהרי

ובכלראשון).(שירהמודעותללוחות
הואהזההכשלשבדיוקנדמהזאת,

הגשרוןעתירהספראתשהופך

אך Iמיוחדאולילמשהוהזהוהדמיון
דילאעדייןמגובש.דילאבהחלט
 •משכנע.

לאופררות
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שליופייםלבדם.היפיםהסיפוריםנשארים
חושבליגםלעמודלהםמאפשראלה

שמאפייןלהוסיףמחייבתוההגינותהומור:
סופריםשלבכתיבתםהבולטהצדאינוזה

כיאםאנדרייב:גםביניהםרבים,מצוינים

רחבהוראייתוחדה,אנדרייבשלעינו
המופרךאתיראהשלאמכדיומעמיקה,

שלהם,היחסיםובמערכותהאדםשבבני
שלאביובתיאורבבירורזאתלראותוניתן
אתהופכתרקהזאתהמופרכותשםסוגיי.

ענייןלאנדרייבאיןטרגי:ליותרהאב
בהמשתמשהואאבללשמה,באירוניה
גשתלהדמאוד'ואנושימאודדקכאמצעי'

בופאלינושלכוחולהדגיש.רוצהשהואמה
בקביעותשלאובוודאיזה,מסוגב~פיוןאינו

באופןאלאפילוסופיות,אמיתותשל
מעשהסיפורמספרהואשבווהיפהגנןהמסו

בכך.דבקאילוהיהומוטבבאופיו:קלאסי

• 
שלבעבריתחדשלתרגוםסוףסוףיזכהמתי *

ימינו?

אוקספורדקוגהיל,נוזילפרופי **
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כפיכןלפניהרבההנעראתהכירהאםכך? .כלגורליזההיההאם
אינהאיתרופגישתוומתמיד'מאזשהכירכפימעולם?הכירשלא

ובלתייותרנפלאותאחרות,קיוםצורותמאלפיאחתאלאמהווה
שקופההיזכרותרקהסתםמןהיאאיתרהפגישהעתה?עדידועות

חדהנסיגהדרךאיזועלעכשיולחשובוישנעשהמזמןשכברלמה
חושךשלו.דרכואלאחרתדרךאלמתפשרתובלתיחד-משמעית

לדברלאמבטיח"אתה :ד.לואמרכאשרע.שלבפניו;:זבהברחוק
הםמוסכם.הדברכילאותבראשוהיבחןע.אחד".אףעםזהעל

פניהםעלמכיםהניאוןכשאורותהגדולהאולםפתחמולכברעמדו
ל.דנשמעהמבפניםהנעריםשלצעקתםוחושפני.חודרלבנבןבאור
לבדולהיותצריךהואכיהחליטואזועידניםעידןמלפניהיאכאילו
שבילהכורכר'דרךאתבמהירותלחצותחיתהמטרתו .עכשיו
החימראדמתשלקיצהאלבמהירותלנועומשםהמרכזי'הכפר
נפרדוכךכךעלהחליטטרםאבלהפרדס.שלסיפושעלהקשה

באורהמבהיקההכורכרדרךאתחוצהאכןכשהואמע.במהירות

אולםלאחוריו.והביטנעמדהדרךאתשחצהלאחרהמלא.הירח
הצריפיםביתניאךהן'גםהלימודוכיתותעדייןהאירהלימוד
 .שיערלפחותכךבחושך'ודאיהיושרויים

בשמיםוהסתמנוסביבוחגומלוטשיםוכוכביםדקירחיאורפס
לאןרד.במקומםכרגילהכוכביםכלומתיימרת.חרוצהבעקביות

גופואתישפילהואהפרדס.לידשםהחושךאל "שאלהולךהוא
הירחלפניברךלכרוערוצההואאיןויפח.דהשחורההאדמהאל

עםלהיפגשרץכמעטבמהירות,הולךכברהואכאשדד.חשב
החבורה.

במירוץביותרמחרישיםלוי'שלצעדיועלהדרךאתלמדוודי~ד
הדחוקהאוראלמידממנווהחוצההחושךתוךאלפנימהזהכושל
פעם.אילצעמנושדמיינוביותר

"אידמה-לה-דרס",הסרט:שם;:זבהבלמחצהאדומותניאוןבאותיות
כבישחלקתעלומפיללאודךהקולנועביתרחבתאתקורע

הואלאןידעלאצ'סנדמתקתק.אודםשלעסיסינופךהאספלט
ומנותקעמדהחסדנשארלוישידע.ד.על-ידישם~סחברקהולך
במשהוהיההוגהדינרכדאית.חיתהשבריחתואלאלגמדי,כמעט
היטבנשמרואלההכרטיסים,לקנייתברצוןהתמסדאבלאחר

לחזותכולושהתיימרהענקיהתוראודךלכלמלוכלכותבידיים
מקליין.שירלישלהקסומהוברוחבגופה,בפניה,
לאהכוכבת.עםמידהתראינוהקדמותכלובלימלאהיההאולם
האדיבהמבטמאו.דגדולהשחקניתשזוהיניחש ,.היא.מיידענו
יכולשאינועדועודעודלראותאותךמזמיניםכמוהרחבוהחיוך
חיתהלאכללאבלהעלילה,אחרעקב "בלב.דאותהאלאלראות
מקליין.שירליהיא,חיתההעלילהעלילה,

שלדום,דוםהדום,היהואזהאולםמןואדמומייםנחפזיםיצאוהם
כברלוהיהכיהחרדותבאוזניודוםדוםדוםכמוהפסיעות,הדי

הנעראלהדרךאיןומשםקצהו'אלהפרדס,עלנוהרהואכיבדוד
ואזהארץעלגופואתושטחבמרוצהשמההגיעהואכלל.ארוכה

לב,טובתזונהעומדת,מקלייןשירליאתמלבדהרבהכבדדאהלא
מבוגדים,נערים,שלאדירקהללעינישםומופיעהלבשובת

 •מצחוק.מתפוצצתוהיאותינוקות,קשישים

עודכלהמשיךאבלפחדהואבזה.הדגשנושלושתינופחד.צ'סנד
לאחרהמרחק.אלאותוכשהובלנולידואותנולחושהיהיכול

למטרה.הגענוכמעטומיוזעתמהירההליכהשלהשעהמחצית
עצמה.החשיכהכמוכמונו'ממשהולך'הואלאןידעלאצ'סנר
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