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הידוע,לרומןורענןחדשתרגום
פטרמגישמתיישן,שאינוהמרתק,

והקדמה.הערותעםקריקסונוב,

כתר;במרתף;פנתרעוז:עמוס

עמ' 155 ; 1995

פרופי'עומדשבמרכזוחניכה,רומן

עשרה,שתיםבןנער(פרופסור),

בירושלים.האחרונה,המנדטבשנת
מלים",של"שיגעוןבעלפרופי,
ומואשםבריסישוטרעםמתיידד

מאוירהספרבבגידה. ,חבריועל·ידי
סיבו.אנהמאתברישומים

הוצאת , 8 7, , 6הנהזך;נתןעורך:

 1995תג;
אוגוסט ;) 6 ("הנה"ליברמנש:רונית

עדותשירי ,מסרבלי"שירים '. 95
 ...והמתייסרהמעורטלהאנושילקיום
תמונת ...ועריהעירוםשהםשירים

עדאביביתתלאשה,חיישלמצב
 " ...עצמותיהלשד

זך>נתןשהעמיד(מהמבוא

-T7 ~ '1נ ,,ן"

ליברמנשרונית

 ר;~~
() 

{,•-c~ךך 1ר
-::1'1 ',~--::. .· -· 
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לש•רהקונטרס

 '. 95ספטמר .) 7 ("הנח"קינן:עמוס
וכללכללסאסיריים,לא"שירים

ברוחאפוא, ,נאמראולי ...לא
להווהנוסטלגיה ,שלושנינותיו
(מהמבוא>שאיננו'.'

 ;) 8 ("חנה"סאנגווינטי:ארואררו
 '. 95אוקטוברזך;נתןמאיטלקית:

השירה"מגדוליאחדמשלתרגומים
 ...מעורבמשורר ...החדשההאיטלקית

 ,חדשן ,מסאי ,חוקר. ,משורר ...נוסה
 ...שלושכולו'כתב·יד'בעלמהפכן,

בעברית",לראשונה
(מהמבוא)

באוטובוסנסעההמלכהגיא:כרמית
עם-עובד-ספרייתוהבימה;ררבינא-

עמ' 365 ; 1995זגגי;

-רובינאחנהעלמקיפהביוגרפיה
התיאסרוןשלהראשונה"הגברת
עלמתבססתגיאכרמיתהעברי'.'
וספריעדויותפרוטוקולים,מכתבים,
תקופהשלמרתקלתיאורזכרונות
והתרבותהתיאסרוןבחייודמות,

בארץ.

להיותצריכהמישהיאיני:לאח
 158 ; 1995החרשה;הספדיהכאן;
עמ'

לבדההחיהנערהגילה,הרומן,במרכז
בשולי-ומתפורראפורבשיכון
שלאובססיביתקוראתהיאהחיים:
גונבת.וגםרוכשתהיאאותםספרים,

ברומניםהחלהרומנים,עלילותדרך
היא-בקלאסיקהוכלהלמשרתות

מארנון.נשכחותמליםומצילהחיה

זמורההביוב;גדותעלזהבי:נתן
עמ' 147 ; 1995ביתן;

העולםמהוויסיפוריםותשעהעשרים
עסיסית,בלשוןכתובים ,התחתון

מלווהבהומור.מתובלתאותנטית,
ליפשיץ.אורישלבאיורים

מרוסית:השיטפון.זמיאטין:יבבני

מקארוב;פיורורחרומצ'נקו;יולי
עמ' 118 ; 1995בבל·ביתן;הוצאת
הסופרשלסיפורים,ארבעהשלקובץ
שיצירתו ,זמיאסיןיבגניהרוסי

לגרמניהגלהולפיכךבברה"מהוחרמה
זמיאסיןמתורגםלראשונה,ולצרפת.
אנשיםשלקסבות"דרמותלעברית:
תשוקותיהםביןהנקרעיםפשוטים

המערערים'.'הסדראיכוחותלבין

הוצאתמגורלם;גדוליםנצר:אלי
עמ' 316 ; 1995"מורשת";

סיפורים,עלהמבוססיםקצריםקטעים
יהודימחיי-ועדויותזכרונות

 • 1945-19.44השניםביןהונגריה

הכבדבצליוםיוםחיישלעירוב

הילדהנאציזם.התפשטות-והמאיים
ביןקישורחולייתמהווהפאלי

הקטעים.

סדרתכתר;מרזה;חראבן:גיל
עמ' 170 ; 1995כותרים;

עפרהשלומותהאהבתהחייה,סיפור
שלמפיהנמסרהסיפורחיילת. ,מרון

האחראיתהקצינהשחיתהומיחברתה

אובססיבית,אהבהבטירונות:עליה
מבוגרלמשורר-וממיתהממכרת
ונערץ.

 ;יקיריפאולוגולרברג:ברברה
מןאינטימייםרישומים

משחמאנגלית:חקוואטרוצ'נטו;
עמ' 24 ; 1995תג;הוצאתדור;

מנסהמנקודתכותבתגולדברגברברה
רעייתו ,מלפיצ'יבנוסודיסומסהשל
מןוצורףצייר ,אוצ'לופאולושל

שרטוטיםבאיטליה.עשרההחמשהמאה
ממאהואינטימייםקטניםעדינים,

וקסומה.רחוקה

וכךהפרסותהלמותאתשומעת"אני
ביפרחאלחיםחייצא./שלדרכודאע
ראש'.'ועדרגל/מכףסומק

תג;הוצאתבפה;גחליםדור:משח
עמ' 137 ; 1995

אוטוביוגרפיותרשימותקובץ

חשיבהמרח,גאררנר:חווארדילדות •המשוררשלרובותוזב
כפרי;יהודיתמאנגלית:,יצירתיות;התפתחות,הקסבה,בתל·אביב

 280 ; 1995פועלים;ספרייתהוצאת"לקראת"חבורתבירושלים,לימודים
עמ' .ועוד

שעבדמישלספריםמשניפרקיםלקט
מוח.וחוקרכנוירופסיכולוגילדיםעם

גישה-ומוח"חשיבה"אמנות,האחד:

עוסק-ליצירתיותקוגניטיבית
היצירתיתהיכולתבהתפתחות
יצירותשלפירושתוךהאנושית,

חשיבה""תבניותהשני:הספרילדים.
האינסיליגנציותעלהתיאוריה-

שלבסוגיםעוסק-המרובות
ובשיטותאנושיתאינסיליגנציה

לגביהם.השונותההערכה

הוצאתלבנים;שקריםפרי:עמק
 /אחרונות/יריעותהמאוחדהקיבוץ

עמ' 300חמד;ספדי

למשפחתבןאמיתי,הרומן,במרכז
-מהגריםבעירבורגנים,מהגרים
בשנותמהגרים,ארץ-בישראל
הקיוםמלחמתוהארבעים:השלושים

דגל,בעקבותמהגריםש"אינםמישל

הוארצונםכלמהפכה.אוהימנון
להישדד'.'

 ;שפאצירמקלדור:בןיוכבד
עמ' 147 ; 1995תג;הוצאת

-מונולוגייםסיפוריםשלושה
עלסת.מבוסשפאציר""מקלהנובלה

ההווהביןהנעיםנשייםמונולוגים
הקצרבסיפורבשואה.-לעבר

האוטיסטמנסהאוטיסט"של"מונולוג
ואילוהאוטיזם,חווייתעללעמוד
הקסמים","מלכת ,השלישיהסיפור
בזוגיות.עוסק

 ;בכהכשניטשהילום: .יארוין
הוצאתגיא;כרמיתמאנגלית:
אפקים;ספרייתעם·עובר

עמ' 338 ; 1995

-הרופאביןדמיוניטיפולימפגש
הסובלניטשה,לפריזריך ,נדריויוזף

ממיגרנות.

הוצאתהזה;הקירקסאביבי:ברוך

עמ' 142 ; 1995גולן,ירון
אביבי.ברוךשלהעשיריספרו

המצטייניםפיוטיים,קצרים,סיפורים

הוויקטעיבתיאוריהאדם,באהבת

 ,שופמןלגרשוןבדומהעדינים:
ומתגבשמסויםרגעאביביאצלמוקפא
קצרצר.בסיפור

ספרית ;כשלרשימתעלי:א.
עמ' 42 ; 1995פועלים;

הקוסם"אל-שיריםמחזורישישה
הבדילחיילשל"אהבתוהגדול",
האדום","הזמירהנייר",לרקדנית

קולומבוס""אני"לווייתן",
מתבססיםהשיריםכשל'.'ו"רשימת

לצידם.הנתוניםבפרוזהטקסטיםעל
תנ"ךסיפוריילדים,אגדותקטעי

ומוסיפיםדיאלוגמקיימיםורשימות
 .השירילטקסטייחסותחתממדעוד

 /מצייריםסיןבשפתשיר''לכתוב
אדםעומדדרוכהבקשתזמיר':'לצוד

דם.סיפת /נוצה. /הניירועל-
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מראשלוותרלמה
היקריעקב

מכתביאתלקרואטרחתשלאכיוון
שהתפרסםברתנאלאורציון

אליושהתייחסתלפניב"מאזנים",
שלךבפתיחעזהכהבביקורתיות

ליהרשה Iהאחרון " 77ב"עיתון
אותולהביאהקוראיםולמעןלמענך

אותוקוראהייתשלונדמהשוב.כאן
פיסקאותוכמהכמהלךחוסךהיית

השגתך.בדברי

באגודתפעילהייתילאמעולם"אמנם ...
שהיאשמחתיזאתבכלאבלהסופרים,

שליהחברמיסיאתשילמתיולכןקיימת
סופרים,אגודתלהיותצריכהבאהבה.
פעילויותהמארגןכגוףובראשונהבראש
מפעםשבוכמקוםושנית,לסופרים,עזרה
משהולהגידכדיסופריםמתוועדיםלפעם
אחרים.במקומותנאמרשאינו

העםשבהם ,אלודרמטייםהכרעהבימי
הכרעותעללאעצמולביןבינונאבק

הנוגעותאידיאולוגיות,אותיאורטיות
הכרעותעלאלאהפלשתינאים,עםלשלום

יהיהבשטח,נראותשתוצאותיהןממשיות,

שלנוהסופריםאגודתאםמאודלבח
מאמץכללעשותצריךלשניים.תתפלג
יקרה.לאכזהדשבר

באופןלהרחיבהאגודה,ראשיעליכם,
שלהמקצועיהאיגודמערכתכלאתמיידי

ישראליםסופריםעלולהכלילההסופרים
כדיאחרות,בלשונותגםהכותבים
אתולקייםלהמשיךיהיהאשפרש

ספציפיתלשוניתהתרבותיתהאוטונומיה
אגודתשלובראשהוקבוצהקבוצהכלשל

למצואבהחלטאפשרהעברים.הסופרים
שלהערכיםאתשתספקארגוניתנוסחה
להיכנסמבלי Iמאתנומאודרבים

מחריפהשלהןשהדינמיקהילדיםלמלחמות
להנהיגשתדעמאמיןאניצורך.ללאאותן

הזאת",ההתפייסותאתבתבונה

מבהירזהשמכתביעקבלינדמה
משהווישעמדתי.אתברורבאופן

כאשריאומןלאוכמעטצודקבלתי
לאינטלקטואליםאותימשווהאתה

כלהדוחיםוהסוריםהירדניםהמצרים
מאחרישראלעםתרבותידיאלוג

אגודתאתולקייםלהמשיךשברצוני
השותפותבסיסעלהעבריםהסופרים
איגודמתוךכחלקהלשוניתוהעבודה

והריהכללית.הסופריםהתאחדותאו
בעשרותהשתתפתיחייימיכלבשמך
סופריםעםדיאלוגיםבמאותלאאם

וגםמסגרות,מיניבכלערבים
טובותשניםכמהבמשךשימשתי

עברי·ערביעתבכתבמשנהכעורך

לעצמולמטרהשםאשר"מפגש"בשם
יצירותאחתגגקורתתחתלהביא

ובערבית.בעברית

הסופריםעםהדיאלוגעבודתכלאבל
ונעשהבעברעשינושאותההערבים

מאיתנולמנועצריכהלאבעתיד
התרבותיהדיאלוגאתגםלקיים
בראש Iעצמנולביןבינינוהחשוב

ביותרהחשובהדברסביבובראשונה

אתלנוהמעניקזהכסופרים,לנו
השפהוהיאהמקצועיתזהותנו

אינניואופןפניםובשוםהעברית.

לבואצריכהאחתפעילותלמהמבין
בגלללמהשניה.פעילותחשבוןעל

אגודתאתלפרקעלינוהשלום
 1שלהיפרלינדמה ?העבריתהסופרים

ההכרעהשנפלהלאחרעכשיו
מאודאותנופילגהאשרהפוליטית

בכמהלעבודלהתחילאפשר Iבעבר
בראשחדשים.משותפיםתחומים

רקדעתישלפיבתחוםובראשונה
להריםתוכלהעבריםהסופריםאגודת
בשפההכרחיתרפורמה-והואאותו

התנועותלהחזרתהזקוקההעברית
כדירקלאוזאתמתוכה,שנעלמו
יותרועשירהמדויקתאותהלהפוך
למידתהעללהקלמנתעלגםאלא

לעוליםלעזורכדירקלאוקליטתה:
כדיגםאלאאותנוהמציפיםהרבים
העםשליותרגדוליםלחלקיםלאפשר
לשפתםאותהלהפוךבגולההיהודי
אדירהמשימהישכאןיה.השנ

מחסומיםהרבהעללהתגברשמחייבת
שדווקאליונדמהואיסוריםפחדים
לנסותתוכלהעבריםהסופריםאגודת
אקדמיהמכליותרטובאותהולהרים
 .החינוךבמשרדמחלקהאוללשון

ולמצואלנסותדחוףצורךגםיש
אליותרטובלהתחברכיצדדרכים
העבריתהספרותשלקטסיטם

אינההיוםהבעיהשהרילדורותיה.
אחרות.תרבויותעםמגעכל·כך
תרבותייםממגעיםמתפוצץהעולם
ומגוונת,עשירהתקשורתדרך

הבעיהומפגשים.טיוליםפסטיבלים,
 1כשלנוקטןעםעבורובמיוחדהיא,

הלאומיתתרבותואתלשמרגםאיך
במודרניות.לפגועבליאותהולשמר

עבריתסופריםאגודתיכולהבכךואם
עליולוותרצריךלמה Iמשהולתרום
מרשא.

מילגות,שלהמעשייםהענייניםכל
יכוליםיחםלמינופרסיםתמיכות
אוההתאחדותדרךמסודריםלהיות
הוראהפיעלוזאת Iגורהאידרך

אשרהאמנויותמשרדשלמפורשת
הפעילויותלכלהכספיהמקורבהיותו
תהיהשלאלוודאגםמחובתו Iהללו

תהיההישראלים,האזרחיםביןאפליה
תהיה.אשרכתיבתםשפת

ישהזהשבפילוגמרגישאנישוב
ובהחלטטובלא Iנכוןלאמשהו
ממניעיםיותרנובעוהואמיותר

אידיאולוגיםמצרכיםמאשראישיים
לאורציוןקראתיולכןאמיתיים

כדישאפשרמהכללעשותברתנא
שאניוכיווןיתקיים,לאשהפילוג

 1השניהצדמןמעורבאתהשגםיודע

גםופונההקריאהאתמכפילאני
 •אליך.

כתמידבידידותשלך

יהושעא.כ.

גזענותשלנעיםלאריח

חיקובילו

נסחפתי'הוויכוח,שכלהסליצד
עמדתךאתוהשוותינסובתי'אלש

סופדיםשלכלליה"איגודבנושא
שללעמדתםבישראל",

מסוימים,ערביםאינטלקטואלים
אניאיתנו.פעולהלשתףהמסרבים

אחר'חלקכימסוימים,אומר
קשריםמקייםכןגדול'לשעתיד

מצטעראנישונים.באופניםאיתנו'.

במקוםחיתהלאהיאההשוואה,על
עוול!לךגרמהו

הכלתיההכרחי'ב,החשוהדיאלוג
שלגורלהעלבינינונמנע

לשורותיה,ערביםמקבלים rבאש
טועןאניהכתיבה.לשוןלש

עדייןנמצאיםהאגודהשבשורות

כותביסופריםיותר>הרבה(והיו

אנגלית,רומנית,רוסית,יידיש,
אחד ·וסופרגרמניתהונגרית,

 .••ליטאיתהכותב
הוקמהשבעקבותיוהלשוני'הנושא

שעולהזול'תירוץהואההתאחדות
 .גזענותשלנעיםבלתיריחמתוכו

אינהבחטא,שנולדהההתאחדות,
תפקידה!אתלמלאמסוגלת

לטעוןבאיםכלפיישדווקאמוזר
העברית:והספרותהלשוןלמןע

חיינוכלומר'ספרותנו'תרבותנו'
הוא,נהפוךלהיפסק,יכוללא-

להיותחייבהואלהתחזק!לעיו
ואיןאינטנסיבי'ויותריותר'אמיץ

הסופריםלאגודתקשרשוםלו
לביתלצערי'הפכה,אשרהעברים,
הספרותשלהמתותהנפשות
למעןלמאבקובאשרהעברית.
כאידיאייוראיתלאמעולםהשלום,

בכלהשתתפתיתיאורסי:וא
העצמאותממלחמת<חוץהמלחמות
מדייותרראיתילבנון>.ומלחמת
בדמם.מתבוססיםנופלים,מחברי
ליישואפליה,גזענותלובאשר
טעםאין ...הזהבתחוםממשיניסיון

הדיבור.אתכךעלשארחיב

"תיאוריותכאןשאיןמשוםאכן'

חיים,אלאגרידא,גירת"ואידיאולו
העבריםהסופריםשאגודתטועןאני

טוענתכשהיאאמתאומרתאינה

התחומיםלשנישתרומתי ,לינדמה
גםבכתיבה,וגםבעריכהגם-

בפעילותגםולעבריתבתרגום
במיוחד.דלהאינהציבורית,

זהכי ,יקיריאומראני ,יקיריבולי
יצירתך.וכלפיכלפיךחששאנימה
חלוקיםאנושהפעםליצד

שזהמקווהמאודאניבדעותינו.

כהרגלה,המציאות,בהחלט.זמני
כדיסובהדיתהיהלאלעולם
לצאתלאלעצמנולהרשותשנוכל
לנוצפוייםודאי ,כןעלנגדה.

נעמודבהםמשותפים,מאקבים

 •כתף.לידכתף ,יחד

אזודע

כתמידלשך

כסריעקב

בחברוןלגרר
שהשתכנוהיהודיםעלויכוחבכל

מה"אזשיטען:מישהונמצאבחברון

גורלרשאיםאינםיהודיםוכיבכךז
אני,רוצהואכןשבעולם?"מקוםבכל

הזאת.הטענהשללסופהלרדתהפעם,
בהרבהחייםיהודים Iנכוןאמת

 1למשלחיים,הםבעולם.מקומות

-ואמנםולונדון.פאריסכמובערים
בלשוןמדבריםשם,חייםהם

מכישוריהםלהתורמיםישבני·הע,רי
בוניםוהםכאלמונים,חייםויש

עצמםמשלבתי·כנסתאלובערים

מרגישיםקהילתם.שלומוסדות
ויחדבה,יושביםשהםלעירשייכות

בדרךאםלעמם,נאמניםהםזאתעם
אחרת.ואםדתית

ובכל Iנדירזהחזיוןערביותבערים
ששתמלחמתאחריקיים.הואגםאזת

רופאהיושבתביריחוכינתגלההימים
היאומכובדת,אהודההיאיהודיה.

והיאלבני·העירתרומתהאתתורמת
כלל.לפחדמבליבתוכהחייהאתחיה

היושביםהיהודיםחייםכךלאוהנה
מהכלללהםאכפתלא •בחברוןהיום
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המתיםחגןוילדיעמיחי
עצמוןצבי

11
~ 
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 ~ ~ו

הישראליתויזיחבטלשודראחרונה .. שלהשביעי""המיליוןבעקבותדיון' =
r היהודיהיישוביחסעלשגב,תום>

חיכוצבריםולניצולים.לשואהבארץ·ישראל)
ילידילמשל), ,הנדל(יהודיתצורבחטאלע

קשות.האשמותהטיחואירופה

שיכולכמי ,מעמד·עלזהבדיוןהיהגורילחיים
 ,שורשיכצברמכרעת:תרומהלדיוןלתרום

אינטנסיביתכהבצורהשעסקאדםכפלמייחניק,
כמיארצה,ניצוליםובהבאתבאירופהבהצלה
והמדינההיישובתולדותשלבתיעודשעסק
עבריוכיוצר ,אייכמןמשפטאתבדבקותותיעד

גוריחיים

גוריטעןבדיוןוהנה,בחברה.ומעורהמרכזי

יחסלומרשלא-התנכרותחיתהלאכיבלהט
והצבריםבהיישרמצד ._ואכזרימשפיל

כלליתכאווירהלאלפחותלפליטים,
קיימים).תמיד ,אותנוחינכוכך("חריגים",

לתרוםיכולאינניגםהיסטוריון:אינני
גורלהריימיםמאותםשליאישיותהתרשמויות

לבחוןהואכאןמבקששאניכלוייסורים.
 ,עמיחייהודהשלאחדשירזהבהקשר

ואחד ,שבשיריווהמפורסמיםמהראשונים

החדשההעבריתבשירהביותרהמו~ריםהשירים

פורסםהשירהגן",ילדיעלמרחם"אלוהים-
רביםשכה-עמיחישלהראשוןבספרו

שלבהיסטוריההשתרשוושורותיומביטוייו
האחרים"ובימים'עכשיו-העבריתהספרות

)cזה)שירהמסיימתהשורההואהספר ש

בסמוךאוהשחרורמלחמתבמהלךנכתבו
בלבדספורותשנים-כלומראליה,מאוד
ואושוויץ.טרבלינקהורשה,גטולאחר

חגןילדיעלמרחםאלוחים

 , ן~~_ילדי~ל~דחם~ל~ים
iפn הספרב.יתילדי.עלמזה;ת·. 

 ... ;,,ע"ירחםלאהג.,;ליםלית
 ..- :לבדם,יאשירם'

ארנ.עעללזחלי'צ'טרכו-,לפעמים
- ,-- :· ·;ט ii.הל;נחוו
ס~סוף~ת qןrיןמ~י~~די
ןם.י ,.r ~;ש,iךום

הא;הבים·נ.אמתעלאולי
 •;.ד~•:ן~-חףס Tן~ים qד:זוז

:p ד(~ל~ידזw ן~ Q ~ 9 ל
~~ o/ נ.ורית.דןה~~

נ;;יאנו ry ~~~םם ryןאולי
ר;נ;ת nהאהחסדמטנ.ע;תאת

-,- T-אמא,לנושה;רישה

~ל.ינף T ן~: םן~~~ •~די
~~ f ף~יוT ס~חרים.~~ים

יחסועלציבורימשפטעורכיםהיושאםנדמה
לפתוחהיהצריךוהתובעלשואה,היישובשל
 ,שירשלאחדבביתשלוהסיכוםנאוםאת

שלהראשוןהביתאתלצטטהיהיכול
עמיחילזכור:ישוזאתמרחם","אלוהים
כאן,נולדלאלגףרי,בניגודהאיש,

עבורובגרמניה.שם,אלאבפלשתינה·אייי,
לאודם,בשרמוחשיים,היו"שם"הגןילדי

אלוהיםולשפה.ליםשמעבררחוקסיפור
כל·כךמעטותשניםהגן?!ילדיעלמרחם
בתאינטבחויהודיםילדיםשמיליוןלאחר

ראשים,בניפוץהירויים,בשורותהאגזים,

ברעבבמחנות,במגיפותבמצעדים,בקרונות,

בגטאות?!

וכל-נוראהבמלחמהלחםעמיחייהודה
 ,בגופובהשמשתתףמיעבורנוראההיאמלחמה

המציאותהיש,משוררהואעמיחיבחולות.
 .גדולתווייחודוזה .הכאן·ועכשיוהסובבת,

 ,הגופניהכאבהשכיחועמיחיעבוראםאבל

עמיחייהודה

המוותהלוהט,והחוםהצמאהאותנטית,האימה
לאהאם ,הגןילדיאתסביב-סביב,היומיומי

השורה",ש"מןהיישובאישעבורגםזאתדשע

משורר?שאינו

היו ,כולוהישובוקיוםהאישיהקיום-הקיום
וודאיהשערה,מחוספחותעלי 4sב·תלויים
בשאריתלזחולהואלעשותהיהשניתןשכל
ופירושההיסטוריה.שלהאיסוףתחנתאלהכוח
חוויות,שלמחודשמיפוי ,השארבין ,הדבר

(בנוסףותדמיותנאמנויותאליטות,רגישויות,
ונסיבותחייםואורחושמותושפהלנוףכמובן
אבללשמה.אטימותולאהסיבה,ודאיזומוות).

נוראה,התעלמותהיאהתוצאההתוצאה:
 •השואה.מןהמומתים,הגןמילדיאכזרית,

רגששוםלהםאיןהזאת,בעירמתרחש
אםאותםמענייןלאאליה.שייכותשל
ברחובותיה,תאורהאובברזיהמיםיש

ייבנהשיפוצים,בהיחולוואם
לילדיםמשחקפינתתסודראומדרחוב

בהםנוגעזהאין ,תיאטרוןיוקםאו

לבניובבוזבאיבהמתייחסיםהםכלל.
זהיחסומשרישיםהערבים,חברון

אלהילדיםראינובילדיהם.

אושמונהבגילבנותבטלוויזיה,
לאהםדבריהם.אתושמענותשע,
עצמםרואיםהםבחברון","גרים

מהם,ואחדכובש,לכוחחץכראש
התנבא ,"ךבתגוקוראטליתעטוף
בחברוןיהיהולאיוםיבואכיואמר
עלראינואותוגם .אחדערביאף

המקרע.

 .בחברוןגורליכוליםיהודים ,אכן

לאוזנינעמההאלה.היהודיםלאאבל
 ,שאמרפרסשמעוןשלהכרזה

המתנחליםכישאלה,עלבתשובה
לאואישבמקומותיהםלהישאריוכלו
אחדדברורקמשם,אותםיעקור

אליחסםאתלשנותמהם:נדרש
שפותחתהכרזהזוהערבים.שכניהם

שונים.לכיווניםמחשבהקווי
בארצנורביםדבריםהתרחשומאז

באוטובוסהפיגועהיההמסוערת.

שהתפרעומתנחליםוהיובירושלים,
 .לאגםאםהתבונה,קולהגבעות.על

מאוד.והונמךנסוגכליל,השתתק
המהומות,כלאחרכתמידזאת,ובכל
אין.אחרתדרךכיאליו.שביםאנחנו

• 
לבביתרות
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חכמהפשטות

וצוחקת

אני/אתהאלקלעי·גוט:קרן
מאנגלית:מלחמה;שירירעוד

שייכפלואילן tמסגסכינה
המאוחר;הקיבוץחלפי;ורחל
עמ' 64 ; 1994

נו~לות,כמונקראיםהספרשירי
הסגנוןויפים.מסקרניםפשוטה,בשפה

הקורא,שלדמיונואתמעורר
אתהקריאהכדיתוךהמשלים
שביניהן.ואתהפועלותהדמויות
וברוח·טובה,בהומורשוזריםהשירים

סיפורהנהו~ך;ס.מעשי·אהבים
זקןאישבו ,) 30<עמ'"נאהבים"

כלכאילו"מפלרטט,צרודבצחוק
דברעללכאן",שייכותלאהמחלות/

זהמצטער:עדייןהוא ,שהחמיץאחד

שנה/ששיםלפנישהתרחש"סיפור
חיתהמזמןשכבר·דודבת

חדרואלפעםבאהלאפר·:פבשנים/
והסתכלהוהסתכלה; ...לילהבכתונת

והיא/פחד/הואאך ...בווהסתכלה
גורליים.שיריםגםישויצאה".לiדמן

גרינברגא.צ.שלהנבואהשירלעומת
-ענניםמשא"ישהנהר":ב"רחובות

ספטמבר--בגלגלהולךורעם-
 ,סוסיןעלשירכאןיש "-- 1939

אחריו/ומושךבדרךהולך"ילדלז,ן
בובהאולי; ,קטןשקהמחבקתילדה

יהפכוהנאספים/שהענניםלפני--
התמונה/קםבורקים.//לרעמים
 :" 1939השנה/סערה.ינסרם'ילדים

"מעולםזה,לשירהש;מוסוסוסיןזה
 ...יהודיים"נושאיםציירלא
ועודאתה"אני;בעברית:הספרשם

באנגליתהספרשםמלחמה".שירי
 ; Thouב·מתחילתורגם)<ממנה

1 Thou בנוסחארכאיניסויהוא
"אתה"סתםלאהקודשכתבי

) You ( מ"אנוכי"שונהש"אני"כפי
באיםהדברות.עשרתאתהפותח

"אתה/לספר:וקוראיםהמתרגמים
לאוכנראהמלחמה"שיריועודאני

אוה"אני"למי,קודםמילהם,חשוב
ת;כ;ש"איןספרומוציאיםה"אתה"

אתחיפשתיאתם:הצדקאולי י.י;ר~?
ולאהספרבכלהאלוהי Thou ·ה

 You /שירמצאתיזהכנגדמצאתי.
me , :חמוסועםאני", 1"אתהפשוט

ספר(שחיברנוברמרסיןשל
 :) 1923בשנתואתה""אניפילוסופי,
מןאחדכלבו--אמיתי"ךן·שיח
<עמילאח.ד"באמתמתכווןהשותפים

התכווןלאודאינוברמרסין ,) 36
וגםמ;רה"ויסקישלאחתל"גמיעה

נפלא"כמהשירי·פרוזאי:ל"בית"לא
שםבמקום~מיסה;ל~סד /להיותאל

זהאכןהמוני",אתפוגשיםהמוניך;

ו"גםהגותי:וגםחושניגםשהואשיר

להועיל":כדיבהיששסטתה/אמת
רב•שיחואוליאמיתי"שיח T"דו•זה

המשוררת,"אני" /בושמשתתפים

ו"בלייק" "~ל"ו"הומברס"
אחר":גברעלאותימלמדאחדו"גבר
זבובוןאלי"בואאומרת:היאועוד

---ודרנעיםלךיהיהנחמד/

הכיווניםמכלאליך/נכנסתאני
 .) 40<עמיבחוץ"אותךומשאירה

השירהעשתהארוכהדרך /אכן

עדהיום,ועדהמאהמתחילת
ופשטההחרוזיםענקיאתשהורידה

השניםבמשךהאנגליתהשיראין.את
לסתםהארכאי Pottageה·אתהפכה

Soup : עדייןהפכהלאהעבריתאך
והיאל"מרק""נזיד·העדשים"את

הא~לתו~תהרעבה"הייתי~תרגמת:
מוזר.נשמע ;) 14<עמינזיד"אותי

ובמשמעותאשהבחייסדר"ובקשתי

בנוסחלעבריתשתורגמההחיים"
בחיי·אשהסדראחר"ךrירתיקוהלת:
החיים".שלהאידיאהאחרותרתי
שפתכאלה,מכשלותלכמהמחוץ

-והעבריתוקולחתפשוטההתרגום
הרחוב,אללדרתמואילההגבירה
אפילוואוליאנגליתההומה

כקולהמון"קולהמונית:אמריקאית
w ."די

-השרהאנימכריזהאהבה,מבחינת
אהבתהאתשחנקההאשה"אני

לשדישופטאיןועכשיוהגדולה
 ;) 4Tl-<עמיחרמיה"אלאהמלאים

 f"מיטה"בספרו Tס~'וייכרלרפיבדומה

של"סמנטיקההשירה,אתהמכנה
קיומה.בעצםשגויההאהבה ,"ה:~ר

"שובכיבהנאה,קובעתאלקלעיקרן
צורךאיןטוב/וזהבתולים,איננו

--בנימוסלהתנהגפנים/להעמיד
יכולותעודלמהוגנותיומרותאיזה

כאןישאולי .) 43<עמילי?"להיות
וויות nושובע·הלעייפותניסוי

מאה.שללסופההאופייניות
עםהזה,הזמןשלמאמריקהבספריש

הואונופםלנוקרוביםהשיריםזאת,
בבניאס"משפחתי"בילויהנהנופנו.
ו"בר.כתאקטואליהוא ;) 46<עמי

ו"הנערותהסורי"הצבאשלהקצינים
אחרהעוקבותהערביות

הלומדתוהאחת--גיבוריהן
 /בינלאומיהואההורינכווית'.'
שלהפגנותהחוזרת,ההיסטוריה
"לאורךויאסנםלמלחמתמתנגדים
וושינגטון",שלהמטורפיםהרחובות

"כשמסוסילשואה",הזכרון"ביום
שללמפגןהמתאמנים/שלהקרב

האויראתקוראיםיום·העצמאות/

וירגייניהמופיעהלראשנו",לעמ

"ואיךיומיום"חייו"מלחמה/וולף
את /מטשטשותכותבות,שנשים

הנושאיםביןהגבולות
סעור".ואינסטינקטפטריוטיות

יודעתאינההרעההמלחמההרגשת
של"טיליםמדינות.שלגבולות
נכתבשלי"לגגמעלעפיםעיראק

שלטיליםעםרחם,כללעומקלחדור
שכותבגבר"וישקילו": 400

 1חוסייןלסדאם·תודהמכתב

<עמ'שלו"חיי·המיןשיפור/בעבור
הם,הקטנונייםהיומיוםענייני .) 60

למות/רוצהאחד"כלהקובעים:הם
בצעצועיומוקף ,נובסרחו Iבמיסתו

טובה,ברוחבהומור,שזוריםשירים

אהבהובמעשי

שלההפגזותביןהמחברת,ביומן
כביכולהיאהמלחמההמפרץ.מלחמת

עלהפלסטיניםבישראל,האשהבין
בכלבבגדאד.tזם·הילדיםוביןהגגות,
פוליטייםשיריםאלהאיןזאת,

לעוררלהשפיע,המתיימרים
אלההמציאות.אתלשנותהתנג;ות,

ממנושאיןופרדוקסוסבלחרדהשירי
מתמודדתהמלחמותזוועותעםמפלס.

השולטתהמיניותבאמצעותהמחברת
הזמנים,בכל ,טבעיבאופןבנו

יכולגבר"איזה .כמובן Iוההומור
לכולנוהמכניסהזה,בטיללהתחרות

להקוראיםלחינםלאאחת?":בבת
מנסהאדיפוסהמלחמות//כל ם~"

נעשההכול .) 61<עמיהפרסיים"
הל.יליהטילאתצריך"אניהרגל:
להודם".כדי ,שלי
לשירהניסויכאןישאולי

האדמההחוף,מן"הלאהפוסס·ציונית
אתשנתנודורותממשא /מתנחשלת

 .) 51<עמיהזה"החולטעםעלנפשם/
העולםשלשיריםספרזהמקום,מכל
וצוחקתחכמהבפשטותכתובהזה,

קראראהכזה,מליצות.ומעורטל
 •האדם'.'כלזה"כי 1וחייך

שתלשמואל

שחורישבי

למרווהבוביתח

בנית
.·· . • 

נ;יבני
.·· . 

בביתה

רד tדע;ן·כ;
ה fרא~ל
שירבני

.·· .. 
p ~;יןה ה,

ורדבני

i ר~ n ר;
ז;ו~י~הנףנ

הנזפהבביתה
••' 

O T ז-T 

נףנף

~ק.ר 7~א
~דם ~;נ~;א~ל

~;זקי 9זק~ר;נכיו
נ;יבני

:רקא fן~ל
ר;~בנףנף

מ~:ת~יד

t רד:p זק~ה
נימה

ןם~ל.י
ע.ב;ןהי w י~~
~ךים 9 ~ן~קף

מ~יטד~ל
הסידטפתורזה

ה 9 ~~~מ 1דלי~ת
~ r כף

טריחםנצבע

ת i נ;,בi~ך~ל
ןיןא;ת p:~לף

מח.רר;תמ~;ת

ע;רקיםד~ים~~רילי wד 6~נ;וחף
ר;נים nהאהא;רלדמזמי

:• :••' •• T T -:-• 

ח Q ~~ר
אביבנימי

גלימהעטףי
 ת;פ~·ןן~ד;'ן

חזהףועלראש;על
 ··ז- :-

הנ;כבים;ר nנשנ;צצ;ת
: • : -T • 

10 
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שותקאבל
גלעדיובל

~

 ~-ls ~וי
רףט w .דr א~~נןלב wי;

 ר~ך;: 9~לדד~יןה 9 ~נןת fלקראת
q ש~~-עם~ךים 9נףת 
מף~ן~י ת~~,יהףןה ן~~ת 99ג;

~iןה~מר~_ןהפ;ך~יםמ.~קים םי~ד:.:לץ"
לע,ז~ןלכף 7 ~~~י~~קי 9ל~ים 7ה;~ד,יםזב;ם

צ;רבמאפרתאשהנכנסת
נתףראחריא;לפנייוניםטפים i 'ערשתני i ·ב·גר -: .. .'' :• : . : .. -. . : .. -:-·· . 

רכךק;ן;ב n~ך.:אףשנכ~רףר
ר;~ין ry~חךר;ת:ריס
נךז;נהיפההיאכמה

שנהת T;nל:ףלערמתנגשת•
~ gi לףמל~צ;-אהw דהT :~ק;ן~ים~ה_ש; ה~~

~ה~ן~ףקי;ןנןתלא~ר gל l:ש;~לת~לי ת~;~
תה;םעינילהשי

משמעףתמחפשהאדם:את.להמציע.
~~.~ i תT ~~·דיםi T זנ;~רi ע;ת 'ה~~ת~w תףדה~R ה

ס~ןמ;תר~ע;~יסלףם p: ~ט;ביוtיר
 הן~~~~י~ך:ה Qי~י y ה~~~

~ק~~ים ת;ך~~ י~-~ןת yר; י:~ ה~י~~
,זרי ryנכ~ם ח~-~~~קףר·~~ך~י°ס·ח~הסעךף.ח~ה

~~ ry יררt;פ; י~~~~ךבי:lg ;ק;ןנ~:l ~ .. לת~
,זר;עינןל םי~~,~?טףךד~ית 9עםא;~ןה ry~~דלן~וףן

י Q ר~~פ;~ק;ךן
א;נ:ויה ry ז_~ ה~~~ע;~ךתא;סהך;~ה

נרנףריפגףעמבטמסיטה

 י~י~~ לי:r~ך f~חןק;בס i ~~ןכ; ת~~ך~
גמףרהמאשרתמסטףלית

 T :ל~להגי,•••צה'ך;

~ i שלi ק~T 

רכךק;ן;ב nלךי;רדשףב~~ךבל~,סןת
ש;נ:ויםר;~~ים ry~ת י~~ל~~ך;~ה
 ש~~ו:נ~~~יץקס gםנףתע;~ך
אמאשללשניצל;םמכ.ףר;לני'פילד
 T ' '', ~~;אןחי~יק: Tן~~ה ~•

ל~יי~קן~~יי~קןק Qלקי;ק Q~קי;ע;~ך
 . .סא';~ןה לד~~~.~י~~קי 9ל~~דס

~נףר;ז~ת n~ן~העםק~~ית
ד~ך~יע;_ןבאףז ry ~~~~~~יץ~י ה~י~~
סףל ry ע~ד~~~יןה
ד ry ~~יוק;רא
 םי~~ך;~~קחלת~ןנןד~בסלק;ל;

א;נ:וי~~יולא~יש~~יולא
 י~~~קל 200 ,;עלינ;tיןפ;~ט 9ס~דק

ח~נ;ן;ת n~דף ;ת~~ש;חמ

א;~ךןד~ט ryל l: ש~:~~

ךק;ךןס ך~;~~ת;~ב 9 ~
~ןם~כ;נ;תדא~סת rי Qמף

ךי;~א~זל.םדיילףל wק Qרי ,;ע ~;מ
 . .מ~ל;נ;תשףר;ת~תב ryא;

נעצמית~רכמ;מרגיש

לכבישא;תי',;חפיםנגניגליםת iמנ
רךםמףל~יק 9 ל~: א~~ל l: ב,~~~ל ry~ב~לי ..~כ;ך
~ירי;רנlלאל a: ~י;ת ryלר;;ה

~סףר ך;ז~~ךסףר g~ליע;~ךתיחא
~,זרק~ןקיןת~הפ;~ע;תיע.~י
דזל~ל;ן ס~~~ב ry~אזףג

א;נ:ויסה t ~~~ידה~~ים~~~יןה
~ףך ry:pר;ת rסי~יס y~קך~תע;~ר
;רה nלסצמףדה;רה nשחלצה
 Tאס-ףרה Tהרחצה T;ך nשדגל

ס~לים Tש iד p:ד;ז i"אןה i ~ר;מ
ןנף:ה:הט;ב:לי ..נ;אליא;~ךת
ק 9~רי~י~הך;~ה י~~~~~ידה
מ:הגף~ה~~ףן 7~קל ~
~ Q יפהש;~ל~ים~

שדיהזעתמריחר;טט
 T ','T-לא ;.•~דל 'דק

דףק 9ךתףרל 9 ~,זקיפףת~~ק~נ:ויןמל.ל

~ fr 

~ק;דן;ם~~ים 9 ~~~נ:ויםןןעים~~יז
חפשיתנפילהכמ;א;רגזמה

 ' : T T ' :ן iלישך;~ה

~מףר~גףףס~~קךתה wד Q ~~דמףת
~ w 1רw ת ,9,9 ;ג~~ר;ר 9לדד~ת~קי~יםעסףי י~;כ~ואך~ה

ת ,9ר .. ~חיא~לף p:ךםנ;~ףפ;סה
סר~~הל l:ז;רקק;~ן;םמ;ךיד
יפהכהנראיתלאכבר

i כ•לףם ~,אנים:T T 

פניהעלמרח-אעב;ך
י Q י~~~קל T; 100ע;עם i ~~~~ :lא

ברדידיההףתףריפיאסףר
~ :a של;,tלי~ • • :• ,'' T 

לפצעיםמלחשהףאיםריחרוףיתבחצר
 .רסיס~ם .~כת nמעיניםאדמתג~ה'-של

 ..-אמרתיממה-שלאתר i 'ימבי.נח
,ז~ן ciל- l:ל iqי i ז,~ ת·~~ל~ת
כעכנר;שמצףארהנמלטתגניחה

~~ ri י~~-ל"~ב R ת~ Q י~ה-~קריז
אביבתלא;ך;תכלכמ;מףאריםאיש;ניה
 ן;א~~ T י~~~~~קרי T~ר~ךת~י~י•ם~ןיד•~ת

q ~ ~;דדקס ,9 ת~n ד~ים 9;תq ן~ים
ז;ליםםל;מ;ת;ת n י~~~ l:נ; 7ק;~ךס;מ;ת

ש;tיק י~~ל~ה ,~;ל~ l:~~בף 'הר~~~ 'בח~~~ י~~ן~ה ~

רףך ryryפ;~הלמדר~ק~נ:וי~תש;ל~ת
פ;תהתמימףתה;

ז a:ליר Qדת r,י 4 ~מ;~הלי~י .ה,~מ~
w נ; ת;נ;ל~~ןקףריםדיסY, רים

עכףזיאת;פנת nידה

ח;להןע~גןיןה qל~~י ם;,~;~,~נ;ש'ל~ק~יד
~ן~הא;ך:ת ry~ן ז~ד~~ך~ע;ת ם;~~

נרגשאחתפעםג;מרתהיאכאלףנראיתיהא
 •: ·::---- ...~קצ;~~ית~שףטיא ry 'אףלי

בחצרהסנדלראצלגףפהשמצאףתספרהחנףתנעלתאחדי;םאףלי
-.'' T -:---:-:-•• .ז•י: T 0

.''' T::--:•ז•• 

מכאיבהז;מהחמיצףתנמאסתנףע;תמגביר
 • :רחמה-ניצ~ת-יאףש Tאתלהפר;תצה iר

ן T ;ש;~ ל~"~~ךינףתדיס' w~תף w~ל

תל·אביב.באוניברסיטתהספרותלתורתהחוגתלמיד , 23בןגלעדיובל
 1 1 •אריאלהבביתיוצרתכתיבהבסדנאותהשתתף
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נ,

t 

הרומנסה

האנושית

בחורף;רומנסהניצן:שלמה
 132 ; 1995פועלים;ספרית
עמ'

נובלות,אוליסיפורים,ארבעה
הסופרשלהחדשבספרוכלולים
המזוהה Iניצן .ניצןשלמההוותיק

תקופתסיפורתעםדומני,מכל,יותר
קולובעלמתמידמספרהואתש"ח,
 1מספרהישראלית.בספרותייחודי

שהתקשורתאלהעםנמנהלאשמעולם
ויעידלאהוב,אהבוהספרותיוהממסד

-ככתיבתוהעקבי-העדרוכךלע
הישראליתהסיפורתשלמאנתולוגיות

וממאמריםהאחרונותהשניםבעשרות

היו Iאפשררבים,עליה.מחקרוספרי
גםאבל .מינוריכסופראותומגדירים

בהאיןהזאת,ההגדרהאתנקבלםא
מיושרהמיופיה,להפחיתכדי

כתיבתו.שלומייחודיותהמפשטותה
מהסדנאותבאחתמנחהאנילו

אלהבימיםהצצותפרוזה,לכתיבת
משתתפיה,אתמפנההייתיכפטריות,

שמקרבומהביניהםשחוצץוש"מה

הקשהההחמצהדווקאזוהיאותם,

שלו"בחייואחדכלביניהם,הרובצת
כשחקניתשלה ,כסופרשלו ;) 40(עמ'

אוהביםכשנישניהםשל-ואפשר
המתפתחהמהוסס,הקשרצעירים.

יוצריו'שלגיליהםאתהתואםבקצב

לאכברהיוםהאלה.בסיפוריםהרטבמורגשיםהאדםואהבתאנושיחוס

ככהכותבים

שלהצעיריםמהסופריםרביםגםכמו
כביכול'הפשוטה,הפרוזהאלימינו

שלכל·כךוהאנושיתהחמההבסיסית,
ניצן.שלמה
כלוליםשוניםמעשהסיפוריארבעה
כשםששמובחורף"'מנסה"רובספר

הספרגבעלבקובץ.הראשוןהסיפור
זמןבמרווחי"נכתבושהםנאמר

לזהותקשהלאזאתועםניכרים",
ושבעלילותיהםכתבם,אחדשאיש

שיתוף.נקודותמעטלאמשיקות
בחורף","רומנסההראשון'בסיפור

בן'מנחםכתבשכברכפישמו'שאר
גברנפגשיםכולו'ולספרלוחוטא
לזהזהזריםשבעים,כבניואשה,

להלווייתובדרךבאוטובוס,לכאורה,
מתפתחהשנייםביןמשותף.מכרשל

שלגםובהמשךמבטיםשלדיאלוג
שחקניתהאשה,מזכירהשבודיבור'

בדימוס,משוררגבר'לבדימוס,
ביניהםהיהרבותשניםשלפני
להיזכר,מתקשההגברקשר.איזשהו

העיקרית,הזוכרתהיאהשחקנית

כלמרחוקאחריועקבהלדבריה, Iשכן
שניביןשמתפתחהקרבהקשרהשנים.

בעברשראשיתוהמבוגרים,האנשים

נושאוהוא Iמשוחזרספקבדויספק

שבהמספרהסיפור.שלהעיקרי
גיבוריושלגילםסימניאתומדגיש
המנורה,באורחשופיםהיו"פניה

רחמים.בליבהםהתעללוהאור
כלהאורמגלהשטניתברשעות ...

קפלכל Iרפויבשרפיסתכלקמט,
אולי ,) 41עמ'(מתוך " ...מדולדלעור
עםהעבראתגםכמואותם,לנגדכדי

ביןהמתעוררתהרעננה,הקרבה

הואההווהוהמאירה.המעירההשניים,

גברשלהווההזה.בסיפורהעיקר
ואשה,גברלכלקודםשהםואשה,

מתמשךעימותמהםאחדמכלוהתובע
חשבוןבבחינת Iעברוועםעצמועם

הוא-להווהכוחותגיוסונפש
הזה.והרגישהעדיןהסיפורשלעיקרו

הסיפוריםשלושתשלמעלילותיהםגם
עםקשההתמודדותמשתקפתהבאים

אחר.אוכזהעברשלרקעעלהווה
נחוםעוזבהים","לידהשני,בסיפור
 ,ובעיקר ,עברוכלאת 39ה·בןצחור
האשהעםשלוהקשראתנראה,כך

לחפשהמלחליםו"בורח"שאהב,
המים"לידשם,וחיים.עבודה

הוא ) 45(עמ'מים"מכלהנמוכים
מקרייםשותפיםשניעודפוגש

איתרנושאמהםאחדכללמהלכו'
תם,לאשבעצם Iמהעברקשראיזה

מקום"כאןולכאן:לעכשיוושהובילו
כשלובו.אתלחיותלאדםמאודטוב

יוםיוםבמתינות.בריכוז,בשקט,

הסיפורגם ,) 50(עמ'מחדש"

ודרכובהווה,דןהזה"המינורי"

ולאעצמו'בעיניאדםשלבזהותו
גם .הכישלוןשלבזהותומזה,פחות

הספר'סיפוריכשארהזה,הסיפור

פתרון.ללאסיום,ללאמסתיים
ובנו","המהנדס ,השלישיהסיפור

עלמתפרקתמשפחהשלסיפורההוא
בכלהמורדבעייתי'בןעםקשררקע

ופורשתנשברתהמשפחהאםמסגרת.

ולאנשבר"המהנדס",האב,מהמאבק.
בסיפורגםלבן.צמודונשארנשבר

הווה,עםקשההתמודדותעולההזה
אחדכללהעונהכאןוגם

המעידה Iשלובדרכומהמשתתפים
פתרוןעללאאך Iאישיותועלאולי
וברור.אחדנכון,

בית"בין 1הספראתהחותםהסיפור

שלסיפורובעיקרהואלבית",

גרוס,תנחוםסבאשלנכדוגרשון'
ועתהרביםמגרשיםבעלבעברשהיה
 .הנכדבביתהמתגוררזקןאישהוא

בכירפקידצעיר'משפחהאיש Iגרשון

בלילהמתעמתעיתון'שלבארכיון
מהועםחייומסגרתעםאחדפתאומי

המשכורתקבלתבלילאותה.שממלא
מהרגלוגרשוןסוטהשלו,החודשית

הקבועההאוטובוסבתחנתיורדואינו

ממעשהנגררהואזומנקודה .שלו
שבעירהלילהתוךאלעמוקלמשעה
המסגרותבאישמשהוובתוכו.

לאשההנשויוהמרובע,המסודר
שואף Iוניקיוןסדראובססייתשכולה
עול'כללפרוקמסגרת,כללפרוץ
דרורו.החל"כךהסוף:עדללכת
כמיןלונשמעמצעדיוהעולההקול

איננואפילובה,חייבשהואשליחות
השתרעוכברצורכה.כלאותהמבין
חירותשלמלכותכמוהשעותלפניו
המלכותזולתחיה,המתנערתאבודה

האסורכלאלהנכספתהכלואה
הזאתהשעהבעצםלהיכנסוהגדור'

לרצונומדעתולצאתהמים,לתוך
לקוםאליה.ולחזור-ובהתלהבות

לאאשראתגדולבבולמוסולעשות
ובלבד'מה,חשובלא .מימיועשה

ולפגושולחזורבדמותדמותלהחליף

(עמ'אחרות."בנסיבותעצמואת
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ביןנובע,הסיפוריםשליופיים
ולאפשטותמפשטותם. ,היתר

לא:שהםממהוהרבה,וגם,פשטנות:
לאמתחכמים,לאבוטים,לאהם

משגעיםולאהקוראבפנימתיפייפים
אולי,ובגימיקי.בפנטסטיאותו

אבלבנאליים:כמעטהםלעיתים
אינםושם,פהמעידותלמעטלרוב,

אנושיחוםהבנאליה.אלגולשים
היטבמורגשיםהאדםואהבת

לאכברהיוםהאלה.בסיפורים
זהאתאומרתואניככה,כותבים

 •לזכות.בעיקר

לאופררות

השתיקהפתרון

צביםמרקמידן:דאונן

 ; 1995כתר; ;בוקרלארוחת
עמ' 253

בוקר",לארוחתצבים"מרקהכותרת
התענגותשהבטיחהכמעטכמעט

בהחלטאךגורלהרתלא-בורגנית
עוררהשלאבוודאיסימפטית.
לאאפילוצבים,עלנוגותמחשבות
השדהחיתלטובתכפריתנוסטלגיה
דורישבניוהחביבה,הפלגמטית

אוכפרייםבאזוריםפגשולפחות
ירקדיאטתעללגדלוניסוחיבפינות

ביתיות.נעלייםבקופסאותמשמימה,
השםבחירתועל·ידיכאןבדיוקאבל
מידן,ראובןלעצמומרשהממש,הזה

אחתאתוחסכונימאופקמיומן'מפסר

 1כלקודםהנדירות.מבדיחותיו

רחוקהגורמהמרקישלהנהנתנות
יאושעלהעומדתהספרמרוחמאוד
דרמטיבלתישתקני'מנומס,קיומי
יוצרכשלעצמוזה .מוצהרבאופן
האקראיהקוראביןמענייןמרחק

למעטאוליהמתאווה Iהנאיבי
בכותרת,המרומזזהכמואסקפיזם,

אךהחדגוניתהעולםתמונתלבין
מקבל.שהואהעקבית

יותרבדיחהעודמתווספתלזה
הסיפורבתוךהממוקמתקונקרטית,

לארוחתצבים"מרקאותו Iהראשון
סיפור .כולוהספרשמושעלבוקר"

ובודדהקשישהמורהעלהנסובהז
לאלבמתעוקתהסובלתלפסנתר'

שלממצבסובלתשהיאמכפיפחות
בארוחתמסתייםודורי,תרבותינתק

כףהמאומץ.בנהלהשמכיןבוקר
שלפנימיתמשמעתמתוךכף,אחרי

היאסולמות,הרבהשתרגלהמי
רמזיםשנירקהמרק.את .אוכלת
הצביםמרקזהוכילנומוריםפעוטים

הבןהגיעשאיתההחבילהרסם.והמפ
היהאפשרושבהלביקורהתמהוני
והגושקלה;בתזוזהלהבחין

רואהשהזקנה Iהמשובץ Iהחום·לבן
הסיר.בתוך

המתוזמןההקשרבעיקרזהוכלומר'
השקוףהצביםמרקאתשהפךהיטב

גרוטסקית,לחוויהרגשיתמבחינה
לחוויהחיבוראיזשהוגםלהשיש

מקרה,זהוקולקטיבית.ארצישראלית

., r 

שירחערב

יהודיתשלספרההופעתגללד
העצב""צוואר-פז

גלזמןלאחרבדים:

שיריםקריאת

 19.30כשעה 11.11.95כמוצ"ש
טבעוןקרייתההנצחהכמרכז

~ '--
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החסכנותשבוהערכתי,לפינדיר
משהותורמתמידןשלהסיפורית

 1מנוכרבאופןמשעשע Iמעניין

המיציםנטולתהסיפוריתלסביבה
כללבדדךהמאפיינתההומורומעוטת

שלפנינו.הסיפוריםקובץאת
מידןשלבמדכאותגיבוריוכלכמעט

כךגברים,הםהסיפורים)מתוך-23(ב

הואכאןהמשורטטהאנושי"ש"המצב

האתוסמןדחוקשאיננו"גברי",צמב

קפוץאךהבלורית,יפההצברי
"מלחשלוספס nהדגיש·מהשפתיים,

אתמתארכשמידןתופסזההארץ".

פחותלאתופסזההטובים,בחודינו
זעיריםפושעיםמתארכשהואגם

נטוליזעירים,פשעיםמבצעים
שאיןמכניסטייאושמתוךחשיבות,

דם:תאוותאותאוותבו

פיוסואחריוצעירזוגשלנישואים
כזותיאוריתבקמצנותהכולמסויג,

הסיטואציהמלבדבדודאינושדברעד
הממסגרת.המבנית,

כאמודהאופיינית Iזובטכניקהשימוש

אתמבליטה Iמידןשלסיפוריולדוב
צחיחותואתגיבוריושלמסכנותם

בסך •לשיטתו-בכללהאנושיהקיום
צעצועיםכמיןמסתמניםהםהכול

מסלולבאותושמסתובביםמכניים,
הקפיץעודכלמראשומוגדרמוגבל

 1כלומד ,מעמדמחזיקיםהנטויהאו

 1כןאםנדאה,המוות.עדהנראה,ככל

אתלשרתמיטיביםשהאמצעים
מדגישיםהםהאמנםאבל,האמידה.
המלכודאתומכווןמודעבאופן

אוזה,קודדבדיוניבעולםהמושרש
צורניבקיבעוןהסופדלכודשמא
הדמויותלצוביומעבדמעל Iמשלו

והעלילה?
 1שכאןהקולקטיביהסיפוריההגיון

האיפוק,אתהשתיקה,אתמעמיד

כינמנעת,בלתישדידהכטכניקת
וללא ,תמידאותנומדמההעולםהדי

(ב"האדמידלהאדמירללמשלכךהדף.
"בהפלגותנמוך">:בגובהסט

הביןלשתוק.למדהארוכות
האפשריתהתשובההיאשהשתיקה

או .) 54<עמ'לבדידות"כמעטהיחידה
מעלותושתייםב"אדבעיםהצעיד
מישלהוןהצהרתלושישבצל"
הואועכשיומדירביםבקרבותשהיה

"ידעתיצברית:התחכמותבמיןחושב

לאשב,שלאומיישובלאשחלףשמה
חמוץ"חלבהואשנשפךוחלבשב,
איששלבדעתוואילו .) 59<עמ'

לאדמות-והגולההמרוששהאצולה

אתבנחישותשמבצעמישלהחלטיות
שנייםאואחדסיפורמראש.שנגזרמה

נוסחהגבריותאתמאזכריםאפילו
להוצאהההמתנהאתכולל Iהמינגווי

 " T H E ·בסיפוריהגלומהלהורג
" KILLERS • 

גםגלוםהזההדטרמיניסטיהמכניזם
כלכמעט .מידןשלהסיפדבאמנות
באותהומסתיימיםמתחיליםסיפוריו
מחשבהנשנית,גוףפעולת-נקודה

תיאורהסצינה,מיקוםנכפלת,
כאןלערוךטעםאיןוכדומה.אקלימי
בשתיאסתפק Iקטלוגירישום

בסיפוראקראיות.דוגמאות

הפתיחהמשפטי-"אינקוגניטו"

בדוחועוסקיםתיאורייםהםוהסיום

באבקהכולאתהמכסהמדברית
הארץ"בפנים"בהדים,צהבהב.

בחלוןזקנהמעמידההפתיחהתמונת
אוליהשואף Iהמתבונןשלהסמל-

אתשלוהיחידדשותמתוךלארגן
מתערבפחות Iוזקן-שבחוץהעולם

בגינתמעדרעלרכוןעומדושתלטני
מאוחדעמודיםעשרחמישההבית.

העדיםדמויותעומדותשוב Iיותר

 1בחלוןהזקנהדומות.בפוזיציותהללו

החיההגדראלמעטהדחיק-והזקן
משבדשםהתרחשלביןביןוהתוחמת.

אתמידןזרע-כעיקרוןאופיינית

לגלותיצאשלא"שמיהמחשבה
טעםאתבאמתידעלאכאילומעולם
וכלהחייםשלתמציתםכאילוהחיים.
עליךשבוברגעדווקאטמוניםסודם

 .) 68<עמ'לעזוב"
בוקר"לארוחתצביםש"מרקכיוון
מאמצעהחלשנכתבוסיפוריםמקבץ
התשעים,שנותועדהשישיםשנות

מעקבשלנדידההזדמנותמאפשרהוא
 •המספרשלהקיומידוחוהלךאחד
ומתגברהולךהאיפוקכימתגלהוהנה
ארוכות""הפלגותבאותןהשנים,עם
המוקדמיםהסיפוריםהחיים.של

האבקדוקאתושםפהצובעים

בכעס Iבצעד Iהדומיננטיהמדברי

אתאיבדולאשעדייןבצחוקואפילו
 1(אהבתישלהם.והישירותהמיידיות

"אניורגשניתקטנהסקיצהלמשל,
גן",מורקפטן Iידךאתללחוץרוצה

אלאיכולהאינני ,)'-64בשנכתבה
זירתואלהנ"לשללחזרתםלקוות

ולהתחברותו Iמידןשלהסיפורית
אלהזההמוכשרהסופרשלהעתידית

רגשייםפריטיםשנישלהגואלכוחם
 •והצעקה.הדמעה-

גוררותי

כחןפנחסחוח

~

 ls ~וי
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-קאמיאלכר
תאריכיםשלרשה

קאמילאלנוהוענק 1957באוקטובר
אישאיןבימינולספרות.נובלפרס

דגולסופדאינוקאמיכישיטען
שהוענקבשעהאךפרס.לאותוהראוי

 ,קאמישלהביוגרףכותבכך-
הידיעהנפלה-ק 9ל;ךמ;דבאן
פריז.שלהספרותייםבחוגיםכפצצה

אזהיהקאמי .שלעגוהיו ,שהריעוהיו
צרפתיםסופריםשניורק , 44בן

גאולה·מארסיךרוז'ה ,לפניו
זהלכבודזכומוריאק,ופראנסואה

לפניו.
אהבוהורבים.אהבוהאישקאמיאת

חוסרבשלן·אישיותו, nבשל
הואלבו.אומץבשל ,שלוההתנשאות

חולימחמתצבאילשירותנפסל
הצרפתית.במחתרתלחםאךריאות,

שלהמערכתמאמריאתכותבהיה
מבלי"ק;מנה"המחתרתיהעיתון
נחוששהיהוכשם •בשמולחתום

אתתיעבכןבנאצים,במלחמתו
היההואהמנצחים.שלהנקםחדוות
לשוםעצמוכפףולאברוחוצעמאי
פוליטית.מסגרת

לאיצירתואתאך ,אהבוהאישאת

החייםבין

לספרות

בשנת ,הראשון""אדם-הספר

בצורתוכתב·היד,בצרפת. , 1994

שלבילקוטונמצאמוגמרת,הבלתי
בעברית,למוות.שנדרסבשעהקאמי
שלבתרגומה ,-1995בהספרהופיע
לקוראגשהרהוא .מןהמראילנה
הערותעםשנמצא,כפיבדיוק

המליםציוןועםהסופדשלהשוליים
ספדזה .לפענחןניתןשלא

~ 'llili 

הסבתאאתתחילהלשכנעהמורהעל
הנערשיוכלההכנסה,עללוותר
בית·הספרגמרעםלביתלהוסיף
השניבקצהנמצאההגימנסיההיסודי.

הנערים .אמידנעברו ,העירשל
בבית,המצבעלטפסיםלמלאנדרשו
בסעיףלכתובמהידעלאוז'אק

עלכתבבתחילהההורים","מקצוע
חברואך"עקדת·בית",שהיאאמו

עלהועלומחזותיובנקל.עיכלו
כתבהואהצלחה.קצרולאאךהבמה,

אותם,לחבבניתןשלאאנשיםעל
שיוכלומבלינוראיםמעשיםשעשו

בלילהרוגשיכלומדוע,להסביר
המיוחדתהעולםהשקפתאתסיבה.
התקשו ,האבסורדתורתאת-שלו

להבין.
קאמיאלכדנהרג , 1960בינואר 4ב·

צפויה,בלתימקרית,דרכיםבתאונת
צרפתהוכתהעתהאבסורדית.

אתשאיבדההרגישההיאבתדהמה:

ריקנותביהותיר"מותובניה.בחיר

לישר ,לוהיינוזקוקיםכהתהומית.
אונסקו.יוג'יןלוספד " ...באדם

רעוהיהשקאמי ,סארסרזאן·פול
יריבושונותובתקופותהטוב

על ,שלובמספרדיבר ,האינטלקטואלי
"לכלידידו.שלהעקשני""ההומניזם

טמונה-כתב- ",שאהבוהואלה
להשליםשאיןאבסורדיותבמותו
ביצירהלראותאנוחייביםאבלעמה.

חייםמפעלהופסקה,שבאמצע ,זו
 ) 1960-("החודש" 11שלם.
הדיםהדבריםבנומעליםמשיםבלי
האדםעל ,שלנוהשירהמןםג

 ,אכןהופסקה",באמצעחייו"ששירת
האישעלביאליקשלהשורות

לאוגדולותברח,לאש"מקסנות
יועדולאביקש",לאונצורותפילל,
הןאי·כהאך ,קאמיברלאלכמובן

פתחועלדפקווכאשר ,לומתאימות
אספן/ויתעבלא"והוא-הנצורות

לבצדקתעםהכלבים/נפשעוזכאחד
שפן."

פרסוםמועדהואהשלישיהתאריך

חוסרבשל iורותחן-אישבשל

רבואווכץ

בונקראהמספרגםלףאוטוביוגרפי,
עלקאמיאלכדמספרבו ,ק;ך~דיז'אק
חיפושעלבאלג'יריה,יל;,תועולם

אמועל ,משפחתועל ,שלוהשורשים
 ,הספראתמקדישהואלהשאר

לקרואתוכללאשלעולםבידיעה
אותו.

והעוניהילדות
בעודו .אביואתהכירלאהילד

במלחמתונפלהאבגויסתינוק,
זהצרפת.אדמתעלהראשונההעולם
ומעמדזעומהקצבהלמשפחההבטיח
והאםכדי·פרנסה,לאאך ,כלשהו
הביתאתזרים.בבתיימיהכלעבדה
קשה.בידהסבתא,ניהלה

נשקלהפרוסהכלבעוני.חיוהם
בעינינתפסלאהעוניאבלהיסב.
חיתהזוסוציאלית.כתופעההילד

דלהוהואבה,חיהואהחיים,מציאות
וגם ,ואושרחדווהשלשעותמתוכה

שלחוקיהרקלאאךשילם.מחירןאת
·הילדיםחברתגם .היוקשוחיםסבתא

אםבקפדנות.שנשמרוחוקיםלההיו
סףשנילידושנתגלגלומינמצא
תפוחישלשקיקלקנותהיהויכול
שיושיטהחוקציווהמטוגנים,אדמה

אחדוכלתחילהלחבריוהשקיקאת
בעלהיהר·כך nאאחד.בסוגןיתכבד
ואתהשקיק,תוכןאתמכלההמזל

שובהמשומןהניירשעלהפירודים
לשלל.לחבריוהשאיר
הילדבעיניבעיהלהיותהפךהעוני
ונערץ,אהובמורהבהתערבותכאשר,

מילגתמחבריוולכמהלוסודרה
היהכךולשם-בגימנסיהלימודים

כזהמקצועשאיןלוהסבירפייר
שנשארתאשההיא·ביתושעקרת

שלה.הביתבמשקומטפלתבבית
במשקמטפלת'היאז'אק,,אמד ,אל"'
בעלשלובייחודאחרים,שלהבית
 ,ככה,'אם- , .שממולנוהסדקיתחנות
שצריךחושב'אניבהיסוס,פייראמר

כללעלהלאהדברמשרתת:לכתוב
הפשוטהטעםמןז'אק,שלבדעתו
לא ,כל·כרנדירהמלההזאת,שהמלה
עודוחיתהמעולם.בביתםנשמעה

לאהמשפחהמבנישאישאחת:סיבה
בשבילעובדתשהיאלעצמותיאר
בשבילכלקודםעבדההיא-אחרים
המלה,אתלכתובהתחילז'אקילדיה.
ובו·בזמןהתביישבזמןובונעצר,

מתבייש."שהואהתבייש

החזירהכניסהבחינותכשנסתיימו

חיכוהנשיםלביתו.ז'אקאתהמורה
צריךאינך'עכשיובהתרגשות.לו

מוריםלך'יהיואמר. , ,עודאותי
שמרז'אקאבל ' ...מלומדיםיותר

המוקדשיםוהדפיםזה,למורהואמונים
ועתה,בספר.ביותרהיפיםמןהםלו

לבדונשארהילדלוהלךכשהמודה
החלוןאלהסתערהנשים,בקהל
המתרחקת.הדמותאתבעיניוללוות

לבונלפתההצלחהשמחת"ובמקום
מראשידעכאילו ,קטןילדשלבפחד

זה·עתהאותועקרההזאתשההצלחה
הענייםשלוהחביבהתמיםמעולמם

כמוהחברהבתוךבעצמוגרמסועולם
מקוםאתבומילאההדלותאבל ,אי

יושלךוהואוהסולידריות,השמפחה
 •עולמו."אינוששובזרעולםאל

לכביתרות

הנפשית;המחתרתקשת:שולח
הקיבוץ-המאוחר;הוצאת

1995 
 ,סופוועדמתחילתוהספדאתקראתי

מבצעהיהלאוזה ,עמודיו 290לע
סוגיםהמציאההמודרניתהעבריתקל.
קשרלפעמיםהקשורים·שפה,תתשל

המקורית.השפהעםבהחלטמקדי
מספרהבאקראישנבחרמשפסלהלן
עבודתעיבודהוא(הספרש.ק.של

"האילוזיהשלה>:הדוקטורט
אלמנטיםעליתהנבגהמימסית,

ראשוןשלברקהיארפרנציאליים,
(עמ'הקריאה"בתהליךופרימיטיבי

תקועהעצמיאתהרגשתי(נורא .) 240

בתהליךהפרימיטיבי"בשלב
כוונתהבדיוקשזווייתכןהקריאה",

זו).לשוןשל
מעניין.הנושאכיהתאמצתי?למהאז

הפרוזהספרותהואהספרנושא

משנותבקיבוץשנוצרההראשונה

החמישים.שנותראשיתעדהעשרים

ומאירחשוב,בחלקו ,ייןמעבהספר
הואשבןהיצירותאתמעמיקההארה

שזורהאורכושלכלאלאדן
נוצרתשבוהאופןעלה·מובלעת nהנ

מאודקשהלישהיההנחהספרות.
היאהספרותזוהנחהעל·פילקבלה.
ההזמנהפרידברשלביסודו

הישירה,אוהעקיפההחברתית

מהסנדלרמהיוצר.החברהשמזמינה
מייצרוהואנעלייםהחברהמזמינה
עגבניותמזמינההיאמהחקלאיאותן,
ומהסופרהדרישה,אתמספקוהוא

אותה.מייצרוהואספרותמזמינההיא

מדברתהספדכל<לאורך .כךמשמ
עללאספרותי","ייצורעלהמחברת

אסתפקהיריעהמקוצרחלילה).יצירה
מאות,מביןבודדותבדוגמאות

עלבדברההמובלעת.ההנחהלהדגמת
אומרתארדצבישלאדם"של"ביתו

קרובותהרומן"דמויותהמחברת

האוטופיתמתארלתוכניתביותר
ציפיותעל·ירישהותוותה

בעמ'במקור).לא(הדגשההקוראים"
ביןהיחסעלמדברתהיא 162

ניסוילידיש"באלחייםהספר~ת
הסופרים][שלבניסיוןבעיקר

נשללתביעהמידניבאופןלהיענות
החייםביןלאינטגרציהבדה]חה

ולהלן:כנ"ל).(הדגשהוהספרות"
[הספרותיים]הטקסטים"מרבית
לשירותהישירבאופןעצמםהעמידו

לא .) 164<עמ'חברתית"פונקציהשל
כך!כדיועד ,יותרולאפחות
כיש.ק.מספרתהדבריםבפתחכבד

נכתבולאהקיבוציתהתנועהבראשית
וזאתבלבדרשימותאלארומנים

-אזשהתפרסמומאמריםשני ...בשל
שלוהשניגורדוןא.ד.שלהאחד
שהיאכפי ,רדוןגולדעתברבר.

חייבההתקופהאותה,מצטטת

עדייןכשרהחיתהולא·כפייםעבודת
תוההברשימתוברברספרות:ליצירת

בחברהספרותליצורהאפשרותעל
(מהעדייןומעוצבתמגובשתשאינה
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אזליצורכידועעצמולוהפריעשלא
אףואוליהעבריתהספרותממיטב

רשימות,שתיהיו-ובכןהעולמית).
ומכובדיםחשוביםכותביםשל

באאליוזושיהיו.ככלומורי·דרך
אוטולסטוישאיזהלכךהסיבהדש.ק.,
שלהקיבוציתבחברהשהסתתרובלזק
רומנים,לכתובהעזולאההם,הימים

ואולירשימות.כתבוזהובמקום
אזהקיבוציתבחברההיולאפשוט

שלהקיבוציתבתנועה 1951ב·
מכלהקיצוניתהארצי'הקיבוץ
העדיפוגיבוריוהקיבוציות.התנועות

בהתערותביחסים,באהבה,לעסוק
"נושאיםוכיו"בובעבודהבנוף

 ...בורגניים"
עצמי.בישהיהמעשהזהובהקשר

על·ידיהתבקשתי ' 67מלחמתאחרי
לכתובשובל,ההם,בימיםקיבוצי

הקיבוץחברשללזכרוביוגרפיספר
איןזו.במלחמהשנפל ,אגיןמולה
התערבותכלחיתהשלאלומרצורך

אותםוקבעתיובתכניו'הספרבמבנה

במסגרתבלבד.דעתישיקולעל·פי
מולהששלחמכתבלידיהגיעעבודתי

למנהיגיהמלחמהפרוץלפניקצרזמן
בכלבהםמפצירהואובוהתנועה,

כנגדלהתייצבהפצרהשללשון
אתכמובןכללתיזו.למלחמההיציאה
בובראותיבכתב·היד'המכתב

דעותיו.ושלהאיששלחשובמאפיין
והוא ,חזןשללאוזניוהגיעהדבר
המכתב.אתלהשמיטמהקיבוץדרש
גופתי"."עלאמרתיאני

ומזכירותמולה,שלאלמנתולאה,
המכתבמאחורי'התייצבוהקיבוץ'

ראהלאהספרוכסנקציה,בספר'נכלל
שהוסכםכפיפועלים"ב"ספריתאור

אבלהקיבוץ.בהוצאתאלאתחילה,
גםוהספרלצנזורה,נכנעתילאאני
לאזהבמקרהאור.ראההואנגנז,אל

משהלאעדייןואפילוובלזקטולסטוי
בחבורהפשוטאוליעוז?ועמוסשמיר
סופריםאזהיולאבודדיםאלפיםשל

ואנשיםבכלל'סופריםאוגדולים
הםכיזה,בגללבדיוקרשימותכתבו
להםהיהבכ"זאבלסופריםהיולא

רגשותיהםאתלהביעצורך
כאלהבתוכםהיוואוליודעותיהם?

כדיהעבריתבשפהדייםשלטושטרם
למשל'(אבי' ?ספרותבהלכתוב
שיריםשלמחברתאחריוהותיר

נוספתאפשרותזו>.מתקופהבפולנית
הדברים.בהמשךאזכיר

הרומניםבחמשתבמפורטלדוןבבואה
למעשהמאשרתבהמשך'שנכתבו
שלבדוגמהאולי(להוציאהמחברת
שלסופריםשאותם ,)"צלללא"אדמה
בחברהחיושאכןמאוד'בודדיםממש,

כתבוואילך'מסויםמרגעהקיבוצית
החברתית""ההזמנהעל·פילאלמעשה

לתביעותבהתאםלאהמקודשת,
שלהמחמירותהצנזוריאליות

אפםעלאלאהציבור'ושלהמנהיגים
לכךועדותאלה.שלחמתםועל

העמדותעלעצמהשלהדבריה
'ב'ימיםהדמויותועיצובהאידיאיות

ב"מעגלות"בססריצקי'שלולילות"
שלב"ניתוגםומלץ'של

פרסומועםאשרארד'צבישלאדם"
למחברובטענהיערימאירבא

אחדאףמשמיעלאהספרכלשלאורך
"סוציאליזם"המלהאתמגיבוריו
-עובדהאבלליצלן,רחמנא

אפילואותה!השמיעולאהגיבורים
שנכתב Iארדצבישלבספרולא

על·פיכתב<ה>לאשהסופר(ת)רק
לומראפשראלאהחברתית,ההזמנה
החברתיתההזמנה-להיפרכמעט

אפשרהסופר.לעמדתבהתאםהתגבשה
בתקופהשמדוברלטעוןכמובן

אזהשישים,שנותסוףיותר'מאוחרת

אבלונו:חדשותרוחותנישבוכבר
הארבעיםשנותשלחרודבעיןמלץ
אופוזיציוניתכתיבהכתב

שקמה,הסערהוחרףרב·רובדית,

גםהואשתקום,לנחשהיהושיכול
לנכון'שמצאכפיהדבריםאתכתב
כמו"לכצנלסוןבולאתלומצאוגם

וצביעובד":ב"עםהספראתשפרסם

גםכתבהחמישיםשנותבראשיתארד

רבהובמידהלנכוןשמצאכפיהוא
החברה.לציפיותבניגודמאוד
מתלמהוקיבלתיזכותליחיתה

סיפוראתארד'צבישלבתואלעזר'
לנכדיו.רבבקיצורשכתבוכפי Iחייו
בנעוריושיריםשכתבבומספרהוא

הגיעועםארצה.עלותולפניעוד
שניםכשששלהפסקהחלהלארץ

שהציפיהמפנילאבכתיבתו,
שירהתיכתבשלאחיתההחברתית

ליוםסוףהיהש"לאמפניאלאזא,
אומר:הואובהמשךהעבודה".

צוהאת ' 38שנתעד"קיימתי

לכתובולאפרותלחלובהפרטי
היהבמקור).לא(הדגשהשירים"
החדשה,בארץלהיקלטצורך
משקלהקים ,מפרךיים n·nבאור

לחלוטיןמופנהלהיותוקיבוץ,
למבט-המשוררפנאיהיהולאהחוצה,
 ' 3sב·ובכ"ז,פנימה.כלקודםהמופנה

שנהבמהלך ,כדבריופתאום""נכתב
,,בדלוקשלם,שיריםספראחת

סונטות!ושששלושיםשהכילהסתיו"
בציפיההשתנהקיצונימשהולמה?

הריאלה?שניםששבמהלךהחברתית
 ,' 51ב·שעדייןכותבתעצמהש.ק.

שלהראשוןהפרוזהספראורכשראה
הןרבהביקורתעודרהוא ,ארדצבי

אצלוהןהקיבוציהקוראיםבציבור
החברתיתהציפיהדהיינו'המנהיגים.

שנה!) 13<כעבורעדייןחיתה

כתבוהסופרלגמרי.אחרתלספרות
לכתוב.היהצריךשהואכפי

אומד'אםאטעהלאכי ,לינדמה
מעטעםכותביםממששלשסופרים

להזמנה ,בכללאםקשר'מאוד
דרכישפעכמובןקיימותהחברתית.

הסביבהמשפיעהשבהןעקיפין

(וכןשלהוהאידיאותהחברתית
והמורשתהספרותיתהסביבה

הסופר.שלכתיבתועלהספרותית>
שנה 3000לפניהתנ"כיהסופראפילו

הראויסופראבלריק.בחללכתבלא
הכולוככלותכלקודםכותבזה,לשם
אחרתאוכזוהיענותמתוךלא

הקשבהמתוךאלאהחברתית,להזמנה

שלוהפנימיתלהזמנהמאודמרוכזת
ואולישלעיתיםעצמו'אלמעצמו
ההזמנהאתתואמתאינהלרוב

חיצוניתתביעהושוםהחברתית:

ממנוימנעולאחיצוניתצנזורהושום
לכתוב.מוכרחשהואמהאתלכתוב

הואכי-כותבהואזהבגללרקכי
מצפהאחרשמישהומפניולאמוכרח.

לצנזורהואשריכתוב.שהואלכך
אחדכלשלבנפשוהקיימתהפנימית

שגםכפייודעת,המחברת-מאתנו

ידע,מצטטת,היאשאותודרומן'

גםקיימתכזוצנזורהכלשלשבצידה
שלעניינהוכלהנפשית.המחתרת
מאשריותרשבמוקדםמחתרת,

מתקוממת.היא-במאוחר

בעצםאומרהספרמביך'דיבאופן

ההכללות,במישור-והיפוכודבר
קבעההחברתיתשההזמנהטועןהוא

המחתרתאתוחנקההספרותתכניאת

שלהקונקרטיבניתוחאבלהנפשית:
הגמור.ההיפךבעצםמתגלההיצירות,

• 
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בשביללכתוב
לחיותלהמשיך

אינךאתהקסטיאנוס:רוסריו

תרגום:ירושלים;כרמלשירה;
 109 ; 1994סולאי·לוי,אסתר
עמ'

שלשיריהמבחרשללעבריתהתרגום
משוררתקסטיאנוס,רוסאריו

במלאתלאוריוצאחשובה,מקסיקאית
שנה,עשריםלמותה.שנהעשרים

למחזורנחשבוהקדומה,במקסיקו
עלמצבה.בהצבתלציינושיששנים

כמצבההואזהשיריםספרכן

לבקשתה:בניגודוזאתלשירתה.
שחסרהמוותאתליתנו"במותי,

אתתשננואלתזכרוני;נאואללי;
 /לשקיפותו;ישובשהאדירעדשמי
 ,) 67<עמי " ...אנדרטאותתקימואל

מעבראלינועולהקולהזאתובכל
בישירותהקוראאלפונהוהיא Iלזמן
עימדכמנהלתפשוטות,ובמליםבוטה
 .ידידשלשיחה

סופרת,משוררת,חיתהקסטיאנוס

הגותספרישכתבהעיתונאית,

ובסוציולוגיה.בספרותומחקרים
בישראלמקסיקוכשגרירתכיהנה
היאהעברית.באוניברסיטהומרצה

ממכתטרגית,בתאונה

הצבי"גומע /הנמר/בבואתבמים/

בטרם-הופך/דמות,גםמיםגם

אחלב/שבוילעברה,שותף-יטרף
חיינואתלשנוא, Iלורקלאויב.//

ניתן".

ביןבמקסיקוגדלהקסטיאנוס
מעוגניםשחייהםאינדיאנים

אשרוטקסים,מאגיהבמיתוסים,

בשירה.מתבטאהיוםהטבעיהמשכם

למקורהמשוררתאתמשייכתהשירה
מאפשרתגםאךההוויה,שלהמאגי

באותםמאגיה,מאותהלהחלץלה
מפוקחת.התבוננותבהםשיששירים

חייהאתהוליךורודפניתובעניכוח
ילדההיותשלכמעט,סגורבמעגל
ואשההוריה,בביתת·סובלת nמקופ
חייהשלכשהקיפוח·סובלת,נבגדת

האשהבקיפוחמשתלבהאישיים
"כילדה-מעמדית.שמרניתבחברה
הניחר;המיתהלקולנרדמתהייתי
 ,) 41<עמ'מובס"גזעשחורה:יונהשל

עלקללההטילוהאינדיאניםמכשפי
מילדיהםאחדכיקסטיאנוס,משפחת

בןילדים,שניויהלמשפחהימות.
מןיינצלשהבןביקשהוהאםובת,

נידונההילדהקסטיאנוסכךהקללה.
הקיפוחהחלכאןלמוות.אמהידיעל

היאהנשיות.תודעתגםאךהנשי,

בקובץהפתיחהבשירכותבת

אניאשהשלגופה"עלשלפנינו:
שרשי;משתרגבעצמותי /צומחת,

גבעולומזדקףעולה /המעוותומלבה
הפואמההבא,בשיר .) 21 '<עמקשיח"

גורלהעםמזדהההיא 'דידו'קינת
נעזבה.אשהשלהמיתי
והכאבשיריה,במרביתשליטהכאב
באמתהנוגעהואכיקיומיכורחבעל

נוצרי:קרבניגווןעםאולי-ובנצח
 /זכרוני.בפצע:נוגעתהנני"אך

דםשותתאמיתי.משמעכואב,

 ,) 73<עמיממשי,"
פסימית:האדםלגורלבאשרתפיסתה

האדםשלבריאתוביסוד"כי
עשוהו /המחסור.הונחהראשון;

זומצוקהברם, ,) 91<עמינצרך"

שבמעמקים"ואניהאמונה.נעדרת

ללאהמיםפניאלשבה /רשת,הייתי
ל"שםהיחידהפתרון .) 47<עמידג",

בה ...גלולותשל"צנצנתהואהתוהו"
בטוהרו /מתמצה,

 .) 84<עמיהעולם."

קססיאנוסרוסריו

נוכחותשמעניקההיחדאתלחושהיא
קול;לוהמבקשהאלם I"האחרהאחר:
שלאזנואתותובעהקול/מלעב

רקאינווהאחר ,) 85<עמ'המקשיב'.'

"אינךלו:מעבראלא Iהאנושיהאחר
בךלאל:כואבאתה /ולחוד.לבד

 / 1משתכר Iמתעוורהיקום:מתגמד;

 1היקומיהאחר ,) 38<עמימשתגע."

שלכנוכחותמתקייםהרליגיוזי
בשירגםוכךואמונה;געגועים

זהב Hהקובץשלהמופלאהפתיחה
(שירה"הנבואה",-כל"החוסר
בקובץשפורסםקסטיאנוסשלהיחיד
הלטינית;אמריקהשירת-הבייל

עם·עובד,ניצן·קרן,טלתרגום:
העריםזאתבישרו"כאשר :) 1992

יםבידיהםהמחזיקיםבלילות,
כורעינבוכים,ואנו ....נעלם

צררקברעד"ערומים;מיםמין

חוברתהחמלהנטולתשהאירוניה
מופניתודוקרנותהעצמהערךלביטול

צעמה.כלפיגם
הכאב,עםלהתמודדהעיקריתהדרך

הכתיבהדרךחיתה Iלינראהכך
זהלספרהמבואהצהרתברוחצעהמ,

לחיות.להמשיךבשביללכתוב-
הריקמחללאותהשולפתהכתיבה
 1אחדיוםכיכותבת"אביהקיומי:

שםהיהולאהראיאלרכנתיכנערה,
גדוללכתובהכורח ,) 80(עמיאיש"

בטעםהכופרהאירוני'הקולמןםג
הואמעשה"כלהכתיבה:וטעםהחיים
הדמותרקהיאמלה /הנשבר.כפסל

 ,) 49<עמיבמראה"המעוותת
לתרגוםלהעניקהיטיבה(המתרגמת

יוםתפילתשלההדאתזושורה

חשמל.
נחוםבידישנכתבהמרגש,במבוא

מיתיחייםסיפורלפנינונפרש Iמגד
טפלותאמונותומאגיה,גורלבו

קץלהביאכדייחדחברוופחדים,
אשרנפשעשירתאשהשללחיים

היאאולי-קדוםבגורלאמונתה
להתממש.זהלגורלשאיפשרה

בשיריה:נרמזתזותשתיתחוויית

זושורהעל-נמית"שנאהב"את
 ) 48(עמיזהבשירפעמייםחוזרתהיא

ובהמשך •אחרבשירנוספתופעם

 1הצביהוא. 1הקרבןמגלהשיראותו

אויבו:עםשלוהפעולהשיתוףאת
משתקפתלשתותהצבי"ובבוא

כבודויוקרה,הצלחהנחשביםלא
שם.מיותרת Iכאן"מיותרת •ועושר

בעינימידהבאותהבדיוקמיותרת;

נטולתוהיא ,) 104<עמיאחד"כל
המיותרת,עצמהכלפיואהבהחמלה

אתלחוןיכולתבליהסובלתהפגועה,
לכוחשותפההיאשובוכךעצמה,
הכרתי"פעםאותה:המאייןהגורל
כנפיים:;שתימכורתתיונה/

בלימגורשת, /חושים,קהתהתהלכה
לאמוטלת,חיתהבחיקישמים.//

חמלה,אהבה, /-דברלהנתתי
 ,) 66<עמילהחניקה,"שיוכלהקשר;

שלה,הכאבצלבאתנושאתהיאאיך
הדרכיםאחתהיחיד?כאבתמידשהוא

 /,היינוכאגמים •שקטנוכך ...נוכחים
 ,) 11יעמ'בשמים,"להביט
הכאבעםהתמודדותשלאחראופן
עלהמגחכתהאירוניתההתרחקותהיא

מןהתרחקותגםשהיאהקיום,קטנות

פרוזהאלהליריתוהצלילותהפתוס
האירוניה,הנראה,כפילגלגנית.

להתרחקן:זפשרהציני'רציונליכמבט
עמדתאלהרגשיותמהעוצמות
המאפשרתכוחנית,לעגניתעליונות
הפגיעותמןקלהלשעהולולהימלט
זעיר ...שבירהכוסות,"ככלהשבירה

<עמיבו,"שנוצקהגורלעבורמדי;
"גזעלאותושייכתהיאכי ,) 99

נושאיםשבחזה ...אדםבנישלמסוים

בשירמצויאינושוואי-כיפור

ובכלהנשבר,)כחרסמשולהספרדי:
החיים,במאבקכליהיאגםהמלהזאת
כלפיגםכמועצמהכלפי Iמושחזכלי

היאאם-המלה/"כיאחרים:
כפפהכמוממיתה;-מדויקת

מורעלת'.'
שנוגעיםחזקיםשיריםזהבקובץ

בעוצמהובחיים,במוותבאהבה,

וכןורגשית,יצריתואינטנסיביות

איכויות-רוחניתבעדינות

הגדולההשירהאתהמאפיינות
אמריקה.דרום·מרכזביבשתהנכתבת • 

נצררות
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הדרכיםכקצה

החלום"מצפה

-~ז,,. .. , n ~אזכ::.

למותהמנתנ-ם

למרתה;מכתכיםוייזל:מאשה
 ; 1995מרף;עובר;עםהוצאת

עמ' 131

סיפורנוסחפתיחה''ספקבין

נזקקהבחורף"אפילו ,ריאליססי
הבנוי'אי·סיום'לביןשמש",למשקפי
מושלםלא'פנססיוסופי'כמשפט
היחסמלתהיאבוהאחרונה(המלה

דףואחריהעקיף,מושאללא"לעבר"
נמתחת·סוף·>הכותרתעם;ספר·ממ

ענו·הקףזה,ראשון''פרסוםיריעת

שם ,וייזלמאשהשלולב,שכלוכובש
הספרים.מדףעלחדש

מעוצב'החיצוני'המסגרתברובד

עלמובהקנשיכשיחשלפנינוהסיפור
הואאך ,ובעיותיופרסיומכלול
התובנהנוקבותבכוח ,הופך

גם ,שלוהקומפוזיציהוייחודיות
וממוקדשנון·התבוננותלאומילשיח

ע\גדעם

חייה'עלילתי .) 6-5(עמי " ...הפיסיים
עיקריים:ציריםשניסביבאכן'נעה,

אתהכולל"העשיה",צירהואהאחד
שמתעדתכצלמת,ביבה nעיסוקה·ת

הסמליות,טעוןשלה,החושך"ב"חדר
והנופיםהארצייםהמראותאת

שכברכפימזכירים,הזהב","לקסיקון
מסוימיםהנסיםמבקרים,העירו

למילוראדהכוזרים"מ'מ'ילוןוחלקים
גיםמחגימורכביםהפרקיםפאביץ;

רביפיוטייםומהגזים'פנססיוסופיים'

המנוסחיםהמצאה,ועשיריהשראה

ובעלתכמו·מדעיתבטרמינולוגיה
ובתבניותמזה,הרמטיפנימיהיגיון

מעין-נבואיותמהוקצעותפרוזודיות

אפקט<עםלחילופיךוכמו·פזמוניות
אוצריםהםמזה.מובלע>אירוני
מבוכיאופיובעלותמכלילותאמירות
היקוםאמיתותעלומעגלי,

ומקוםמזמןבמנותקוההיסטוריה,

וידערגשתבניותועלקונקרטיים,
(תוךונצחיותקדמוניותמיתיות,

הדתותשביןהתחומיםהסרת

למילוןנוצקותאלוכלוהלאומים>:
המציע ,ומסודרשיטתיערכים

היקוםלהבנתחדש·ישןגירן"הי
מהלכילהבנתשנשכחופירושושיטות

 ,) 130<עמיהמציאות"
 ,יהשגיהאגשהינהמרתה,הדודה

והחבוילייעודהמתמכרה'חולםי,

מקיף,אנושי·אוניברסלילשיחוגם
שלאמודר'ב'גרוסוועמקני,מורכב

ומנוסה.ותיקיוצרשוםמביישהיה

ביצירה,הנשיםדמויותבאמצעות

שמשתקפותכבבואותהמעוצבות

זומשלימותאו ,זובתוךזוומובנות
באבחותהמחברתנוגעת ,זוואת

אחתולאשנונות,ואבחוןערטול
החשופים,העצביםבקצותמצמררות,

קיומהשגרתשל ·להגיד,שנהוגכפי
'רגילה'לכאורהאשה,שלהיומיומי

קיוםמטעינההיאואולם,וממוצעת.
 ,עיןלמראית ,ובגאליסריוויאלי
הגותיים,ובעומקיםרגשייםבעומסים

בדיוק,דווקאמפעימיםשחינם

מבעיהם.שלובישירותבצלילות
חנההיא ,הסיפורגיבורת ,רזחנה

שמותשני"מהבית",זולוחובסקי
השסעיםאלהמרמזיםמשפחה

"שועטתהראשונהשבאישיותה;

 ,) 6(עמי"בולמת"והאחרתקדימה",
ואסף,לענתואםלאיילנשואההיא

חיפה.הולדתהבעירומתגוררת
שואה,ניצולילהוריםבתהיותה
בביתנקיים""שלדיםכברשניהם

חייהבשורשעומדתהקברות,

עולמהעלחותמהאתומטביעה
בניעםיחסיהמערכתועלימיהפג

חברתהבהןהסביבה,ועםמשפחתה

קולבסיפורהמהווהסימה,הקרובה
"פעםהגיבורה.שללקולהמשליםנשי

ובאמצעתמות,שפעםסבירנולדה,
קנאה,אהבה,באמצע:שתמידמה

לשכוחלנוואלבלבול.עלבון,כאב,
הרגשותשמעלהמחשבותאת

ואתהדיבורחיתוךואתומתחתם,

המכאוביםואתהעצמות,מבנה

ואתהפסיכוסומטייםאוהפיסיים

אוהמסאפיסיים,החלומות

תוכןגםשייךזה

וכאם,·אישכאשתהיומיומייםחייה

עלממנה,כמצופהעונה,שאינה
בנישלהנפשייםאוהפיזייםצורכיהם

זכרונותנגועתבהיותהמשפחתה,

דוחהזעוף,יגון,רוויביתשלילדות
מתישקיוםבמאבקהעסוקומדכא,

משפחהבניעלבאבל·תמידושרוי
בשואה.שנספו

צירהואחייהשלהאחרהציר
ימיהאתמעבירהחנה"החלימה":
העשיהבאזורי"חולמתולילותיה,
 ,) 93<עמיהחלימה"בשטחיומבצעת

שתיבתורעצמהאתחווההיא

שתיהמציאותיות·ההזויות,כפילותיה
שנספתהציירלה,אמה:אחיות
דיירמרתה","הדודהובעיקרכילדה,
חוקרתמוורשה,ריניצקימרתה

עלהשוקדתעתיקות,תרבויות
מיתולוגייתשל"מילון"כתיבת
תור"לקסיקוןבשםשאבדה,תרבות
ביןסשסו~גבולתוךהזהב",
בזה,זהלינחלמות·~זרים'חלימה'

 ,הספרשלהמיוחדתבקומפוזיציה
חיים,שלמגזריםאורבדיםשלושה
קטעיוהזיה:עשיהשלבערבול

עלילדותהילדות·לאמןהזכרונות
והפרשניים,האסוציאטיבייםשובליהם

עלהמשפחהשלהיום·יוםשגרת
כביסה,(בישול,ובעיותיהעיסוקיה

שלו"מכתביה"ונוי>:זוגיות ,ניקיון
דודתהאלראשוןבגוףהנכתביםחנה,

-נשלחים"מכתבים"מרתה:
המתרחשאתמשקפיםאלהמוחזרים.
ואתשלההפניםעולםבמעמקי

ה"מסאפיסיים"חזיונותיה·תובנותיה

והנשגביםהמפותליםהכמוסים,
ביותר.

וקטעילמרתה""המכתביםפרקי

כתיבתועלשוקדתחנה,ביותר
מסתתרתכשהיאזה,"מילון"של

מתוךהכבושה,בוורשהגגבעליית
בכוכבהקרבמותהלוודאותציפיה
אפואחיהחנהאושוויץ.שלהלכת

בנקודותאשרמקבילים,במסלולים
הרחבתממדגםטמוןביניהםהמפגש

שביציאההגדולהוההתעלותהתודעה
וגםוהמוגבל,הנמושתיה'אני'מן

מתוךזאת,העצמי:ההרספוטנציאל
ביןש'פשרה'לכךסראגיתמודעות
להניתןולאאפשרית,איננההקטבים
ובאחרים.בעצמהלפגועבלילשאתה,
מחלחלתהלקסיקוןשלההגותחסינת

האחרים,הסיפוררובדיאלגם
ללקטניתןמהםשאףהריאליים,

מפוכחים,ניסוחיםשלמרתקמצבור
המסעיםחיוניות,וגדושימחוכמים

'זריעתם'ובקלילותבאגביותם
התיאוריםבתוךהמדומה

משהםיותר ..."חיינו''העובדתיים•:

הםלנו'הקודמיםלחייהמשך
מותםעלנמנעת .בלתיהישענות
אליךשליהאהבהאבל ,האינסופי
שנותארבעיםאתכוללת(למרתה>

שנותושבעארבעיםאתולאחייך
משהו"חסראו: ,) 95(עמימותך"

לא ...בטלפוןאיילשואלבבית?
רוצהחיתה ...חנהמשיבהיודעת,

שקשהחיוני,משהוחסרכן,להגיד,
פשוטאולי ,אמוןאולי •אותולהגדיר
ועונה:בודקתאבל ...מיןגםאהבה,
 ...מרגרינה ,סוכרחלב,לחם,

 ,) 79(עמיאטריות"
האוניברסליותהאמיתותשבכתבתוך

הספציפיתבעייתיותהגםמושתלת
עלוהישראלית,היהודיתהחברהשל

השברשלאחרקיומהפצעי
המנסרהדרךהגדול,האפוקליפטי

והאינטלקטואליתהרגשית-האישית
היאשואה.לניצוליכבתחנהשל-

האשמהנטלתחתוכורעתעמוסה
כלאת"להכילהמחויבותובעיקר
להםולאפשרבקרבה"המתים

אותםלחיותכלומרדרכה,להתבטא"
מכך:הנובעכלעלבאינטנסיביות,

והעולםהחייםאתלחיותשהרי
הדבריםשלגילויםלאחרבסתמיות,
כמוהחיים,שגרתאתהמסלסלים

שלעקבותיה(גילויהגילוילפני
עורף""הפנייתזומרתה>הדודה

בכללותו.שאבדולדורםלמתים
מיוחדתכתיבהטכניקתבולסתבספר

שלרצףביפליסת'לעיתיםהמתבטאת
אחד,עצםשםבנותשמניותכותרות

היצירה:רובדימכל"בערבולשנטולות
כהצבר·מליםלהצטיירשאמורמהאך

ביצירה,אחריםבמקומותאו'מכני'

לאוסףה'מתרסקת'כוללתכאמירה
הופךולאקוניים,חתוכיםמשפסים
אמינותמוליךמאגיפואטילאפקט
אתגםהסוחףאפקטברישומו;ומהמם

הטרגיתהמערבולתתוךאלהקורא
שלוגורל"מקום"זמןהמאחדת
טיפוסיותבדוגמאות(עייןהדמויות

 ,) 114ן· 61שבעמי

מודעתוייזלמאשה-מרתה-חנה
הקודשבמלאכתעושהלהיותההיסב
אשרוהפירוש"התיעוד"תהליךשל

לשנותלכאורה,בכוחו,
מציאותאירועירטרואקטיבית

 ,התרחשושכבר"אובייקטיביים"
של"המתהפך"מזמורןכלשון

"כיבחלומן",השבויות"היורינאות
הווה"כברהיה,כברשיהיה,המ

 ,) 42 • 41עמי"קלוגון"(ע"ע

<ענייניאכן' tה'פר;יע.ןגםלכן'
ריח ...הבחילה 'קורטוב ..נשים)",
 ,הלידותהשדיים'נפילת ,המחזור
השחיבתיבמיסה,הדםכתמי

ריח ,הבכיהרפה,הבטןהשעירים,

הסרטניהגושגםכמו ...הבישול"
שנכרת,סימה,שלבשדההמתגלה
והמהילההעירובמכוחכולםמועלים

לדרגתשבספרוהתוכנייםהפואטיים
הןותקפות.גדולותחייםאמיתות
לכתוביםמשלים'פירוטימעיןמהוות

שלבמרובעיהוהקסומיםהנשגבים
 ...מאגיהנדסי"מבנההבהט,קוביית
שנמצאים ...לשואליםרוחנידרךמורה
נפשית"אורוחניתדרכיםפרשתעל

 ,) 33(עמי
פרישהיאשמעברי,לימההערגה
או ,נוצראושנברא,מי"כיהידיעה

הואמותורק-דקהרףחייונולד'
הרחמים""חסרהתיאורבלשוןלעד",

שב"שירתהאדםשלמצבועל
הגרעיןלבהיא ,) 75(עמיחמסותר"
יודעת,וחנהחנה.שלדמותהבעיצוב

ב"ממלכתלהשתהותהכיסופיםרקכי
המכסב"נקודתלזכותכדיהחלום",
הבנתשליותרהנכונההעליונה,

במצבאפשריתשאינההמציאות",

"בלילחייםלהעניקעשויהה"ערות",
כלשהם.וטעםפשרמבוא"בלימוצא,
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כיתוכזותכריוס ·חמרהםאבחפרתממלים

זכוכית;סוכריותחמי:אנוחם

 1995 ;דדעתרןספריחוצאת
רע.צירוףהןלטעמי'ואופנה,שירה

לביןמקובלתנוסחהביןהמפגש
בשפהאישיתתובנהשליציקתה
אברהםשלספרוצורם.תמידפרטית

אינוזכוכית","סוכריותחמי

הקוראמןתובעלאהואאופנתי'
אובשירהקודמתהכשרה

"חשובות"תרבותיותבאסוציאציות

כוחועיקרבכךלמעשה,וקטנוניות.
שלוהתמימהבהישענותהספר;של
כאדם,לדברהבסיסיתהיכולתעל

החוויה:מולהפסיביתבהישארות
אותי/מאושרכשדוקרים"נדקר

 ,) 22<עמ'אחרת"אפשרותכשאין
התובנהאתלקשורהניסיוןבחוסר

אוניברסלית.תובנהעםשלוהמיידית

חירםךןנפרממוצלזךניסיון-חמיאברהם

מועדיםכאלושבסירנותמשוםאולי
אתמכירוחמילכישלוןתמידכטעמ

שחמימשוםואוליככותב,מגבלותיו
כיהבסיסית,העובדהאתיודע

שהמאההמתוחכםהצביוןלמרות
ישנןעדיין ,לנומעניקההעשרים
לכולם.המשותפותחוויות
אחידקולחמיאברהםבוחרבשיריו
למונולוגהספראתההופךויחיד

מזכרונותהבנויאוטוביוגרפי

הקלאסיותההבחנותמקוטעים.
אנימשורר,הספר,בבתיהנלמדות

בחירתולכןכבר'תקפותאינןשר'
בכלכמואולםמפתיעה,אינהחמישל

תורמתהיאאםלבדוקישבחירה
שלולמטרותיוהכלליתלאווירה

שלבמקרהבהן.פוגמתאוהספר
מצוינת.הבחירהזכוכית"'"סוכריות

בלשוןנכתביםחמיאברהםשלשיריו
זונאמנותהפנימי.לעולמונאמנה
יוצריםבשיריםונשנההחוזרוהקול
המצילהספרלאורךתיעודשלאפקט
אליה/הולכת"את-כמושורות
הרבהלהלהגידלבן/שיערללטף

בקרקעיתבעין;עיןלהביטדברים;
על- 45<עמ'והאהבה"הפחד

ואמה>אהובתו

בלאעליה/מחליקות"דמעות
לחיהעל- 38<עמ'סימן"להשאיר

דודתו>של
כוונהבלאושוטמות/שקטות"פנינו
הפחמן-("חרטה")אחרים"להיות
שחוקות.אמירותשלהיקרש
שערים.לחמישהמחולקהספר
זכוכיות","סוכריות ,הראשוןהשער

החמישה,ביןלטעמי'ביותרהיפה
בילדות.עוסק
לטוןהמשוררנצמדזהבשערכבר

שלהדרךלמורהשיהפוךהמקונן
הטוןבאומריהספר;במהלךהקורא
שללתחושהמתכווןאני ,המקונן
ההיזכרותתהליךאתהאופפתסופיות

דברהראי"רקהספרלאורךהמתבצע
היהתתגעגע/עודהעמום/בברקו

~.-
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מליםעודאיןכאילוואומר;חוזר
אחרות",

עלהמחבר'בריאומרפן"ב"פיטר
רובדיידעהשנתיים"בגילרובדי:

אתהתמיד .להתבגרהולכתשהיא
שנתייםגילשנתיים,גילאחרייודע
חמיאברהםהסוף",שלההתחלההוא

עשרבגילהזאתהאמתאתמגלה
ימשךלאכזהטובידעתי; ... "

לעולם'.'
דבריםשנימתברריםזהבשער

כתיבתושלהמוצאנקודתנוספים:
לטוןהפרדללאקשורהחמישל

הזמן/עלחושבאני"שם-המקונן
הזכרוןועלשבויים;לוקחשאינו
להנאתו'.'אותםומענהלוקח/שכן
ישזכוכית""סוכריותבשםשני,דבר

המתיקותלהטעות.כדי
מעשהשלזורקהיאהאסוציאטיבית

שבאההמרירותללאההיזכרות
הסמיכות ,כןכמובעקבותיו.

טבעםאתמבליעהזכוכית''סוכריות
השיריםשללפעמיםהפוצעהשביר'
בספר.

ושותק"אותך"מכירהשניהשער

הילדותכמוהאהבה,באהבה.עוסק
בעטיואהבהמועבת.הקודם,בשער

לבינך;שביני"המרחקהמרחקשל
מתאפסאינואךוהולך;מצטמצם
להרגלמידרדרתבאחת",כרצוני

לא ,ליוהידועה;אני"כידוע,
מה",יודעמיבתכיפותיודעים/

זנוחה;מנה"כמושהיאאהבה

לילדזועמים/הוריםשהשאירו
סרבן'.'

כפולים","צעדיםהשלישי'השער
קרובבמשפחה,מוותשלאירועמלעה
היא"בסוף-תפקידובמילוישנפל

קשה",מקופל,הדגל,אתמקבלת
המאבקביטוילידיבא ,שערבאותו

בהיזכרותהמחשבתיהניסיוןבין

הכאבמןהמתבקשתהאנושיתלשכחה
לא"משתדלניסיוןאותואתהמלווה
אני'.'מאהבאיזהלשכוח;
מכילהדומיה","שכר ,הרביעיהשער
הלאקוניתוהשפההתבוננות,שירי
ופיוטיותלליריותנפתחתמשהו

להיטיבצמרתהטוברושים/"מעלינו
קויםציירו/קולבאיןלשמוע;
החמישי'השער ," ...שקופים

"אניבארס·פואטיקהעוסק"מטבעות",

שערמלים",לחשוךלשון;מטבעזורק
אתממצהחמיבעיני.טובפחותזה

בשירכברבנושאשלוהאמירה
מעברלהעמיקמצליחולאהראשון
רדודה.ופואטיקהמליםלמשחקי

הספר:שעריערוכיםבוהמסויםהסדר

התבוננות,שבר'אהבה,ילדות,
מעניינתסכמהיוצרארס·פואטיקה,

המשורר'שלחייושלהדינמיקהלגבי
כשנקודתלמשורר,מאדםהמהפךרצף

ובסוף ,הנסתרהגורםהיאהשבראמצע

בשירה,המוחלטתההתעסקותמגיעה
הארס-פואטיקה.

בשיריםהמבצבץהאחידהקוללמרות
הספרשלהם,הקבועההמוצאונקודת

שהשיריםמשוםהן ,מונוטוניאינו

מציעשהואמשוםוהןיפיםברובם

שלהשלמיםחייואתלבנות ,אתגר
נקודהזוהישירה.משבריהדובר

ונקודהזכוכית""סוכריותשללזכותו
הספרבסוףחמי:אברהםשללרעתו
מוצלחניסיוןשלשובע,תחושתעולה

עתה,לעתשעליוחיים,למפות
 • •יחידלהישאר

כרוכהשירהבמה

 ;שליהמספרהחלוןרז:יוסי
 1994פועלים;ספרית
שמגיעיםהראשוןהדברהיאכריכה

כריכתועלמופיעכששירבספר.אליו
ענייןמאשריותרבזהישספר,של

כריכהגביעלשיריחצני.אועיצובי
הקוראשללבושימתאתללכודאמור

לטיבבאשרכללירושםלוולהעניק
ותוכנו.הספר

 ,רזיוסישלספרושלהכריכהגבלע
 fשירמופיע f Hשליהמספרה"חלון

המחבבהקוראשללבו"לתשומת
מגוחכתבקביעהמתחילהשירפרוזה".
הנההשירהשמהותאיתי"תסכים

חשמללצדנשמה;נרכלהבתלרעוד
דרךעוברהסכמתי),<לאהפרוזה"

בקריאתשכשמדובררטוריתהנחה

תלגוםותניח,שורה,"תלגוםשירה
שהגפןלך"דעמתנצלשורה",עוד

תכונותלההיואותי/שצמחה
"אללגיטימיתבקשהמבקשמשונות",

קשים"דבריםבילהטיחתפחד
ריקהמילוליתבהתחכמותומסתיים
אםלי"סלחלסקלי:נוסחמתוכן'
היודעכפיל;אתךלפגישהשלחתי
האגרוףמשקחבטהקולותלחקות

 .)???(שלי"המתועד
 .ונכשלתפקידובמילוימצליחזהשיר
הספרשיריאתלאפייןמצליחהוא

מעניין.משהובלהגיוכמותםונכשל
ישהספרשלאופיועללעמודכדי

מרכזייםמוטיביםמספרעללעמוד
כחוטועובריםשלעילבשירשבלטו
בספר.השני

"במקום-תרבותייםסממנים

אתממקםהמשוררקפה'.'בוששותים

מסוים,ופיזיתרבותיבחללשירתו
עירונינוףמולרובםנכתביםהשירים

וממוקמיםרע)דברבזהאין<כשלעצמו
גושאביב,תלידועים,באתריםרובם

הבימה,גבול-רוטשילדשררות ,רן
רח'חררה,חיפה,השופטים,פאב

כךכרי_תוך"נסית'.'קפהאלבני,
תרבותשלאווירהבשיריםנוצרת

בשפההמלווהקטנהמאורמקדמונית,
מכבירשנונהלהיותשלהשהמאמץ

הגבולותאתלהרחיבהנסיונותעליה.
שלדימויוכזאת,אווירהשיוצרת

רפאל'שללציורהבורסהבניין
שלוהלילותהימיםשלדימויים
"מראהאקספרסיוניסטילציורהדובר
גדוליםחורים/עםצהובהגבינהשל;
יפה.עוליםאינםלילות"של

מןבהרבה-חלא·מפוענחתחחוליח
הזרהשיריתחוליהמופיעההשירים

ודימוייםמטאפורותשללדינמיקה
אלוחוליותשלשילובןהשיר.בתוך
ביןקשרליצורבאהשירהבתוך

החוזריםדימוייםשל<במקרההשירים
עין'למראית ,ולהעמידעצמם>על

אינוזהפנימיעולם .פנימיעולם
המשוררלרגע,אףבפענוחמאריים

שוםהקוראשלניריונותןאינו
שיעזרונצברותמשמעויותאומפתח

מטאפורת ,למשלהנה,בפענוח.
,,חתולשירים:במספרהחוזרתהחתול

u 

שליהמספרהן_חלר
 lריוסי

םדצליםריה pס

הנחלאתבציפורניו;תפסצמא
בנתיבי<נסיעהלכבישים,,שמתחת
צוברחתול;זה,,לכאורהאיילון>

שלהקוסמיהרפשאתלפח/מפח
בשירוהציפור).החתול(משלהשירה"

לחתול,ניגודהרובדמעמירזה
צפור;,,אמרתיומסביר:ציפור,

העיר",שלהרוחנילמימןוהתכוונתי
בהקשרהחתולשלפשרומהכןאם

הקורם?ובהקשרהזה?

רזשלשפתו-חשאולחחטכניקח
היאראשונהבקריאהטבעית.אינה

אפשרשניהבקריאהמוכרת,נקראת

מורכבתהיאההטלאה.במעשהלהבחין
-זךמשוררים.וכמהכמהשלמשפתם

18 
 190גליון



בחיה/מקורוהאיכותיהעור"כי

וולךונתבייתה",שנדרכהמיתולוגית
מחייכיםשליהעיניים"~מרקי-

היערתותישלהשחורהדבשאליהם/
-רביקוביץבצפורניהם",נאסףשלי

והייתיממריא/הייתיכך"ואחר

הייתיולאערפל/מצבורחלקיק
הרבהושוקק",רותח"הסדיןנופל",

דמתה"והדממה-סומקרוני

ומרקהלקירמקירמכהלכדורסל;
שלהשחורהתוהו"אתלרקה",
נהדר",לקרחדימיתיהשיער;
התקרה",סףאלהרצפה"משרטון

איןונו.'לילי"ברזנטמוגףאניאבל
בחפשובגרפומניה,רזאתמאשיםאני

בכליםמשתמשהואביטוידרכיאחר
הטכניקהכילהביןמבלילפניושיצרו
אתשואבתדלעילהמשורריםשל

המיוחדיםבתכניםמשילובהכוחה
להם.
עדייןמוקסםרזיוסיכינראה

זוולקשרןמטאפורותליצורמיכולתו
מביןולאאסוציאטיביתבצורהזואל

דברשלבסופולהתגבששעליהן
העיקריתבעייתוזואמירה.לאיזושהי

כמעט.מוחלטאמירהחוסר Iהספרשל
מקרישורותאוסףביןההבדלמהכי
לשיר?דףעל

שירלכתובדרךהציעשברטוןנכון
"שירכתבאבירןושדודעתרןמגזיר

שיר;שהואקובעשאנידבר;הוא

אוכשיראותו/כותבשאנילאחר
כשיר":אותומפרסםאבלשיר;כלא
שירהספרמשחרראינוזהכל

לתקשר Iשלוהראשוניתמההתחייבות
הקורא.עם

אומרמופשטת"ומחשבהשירהב"על
המשוררשלמתפקידוזהשאיןואלרי
תפקידו Iהפואטיהמצבאתלחוש
לגרוםמשמעהקורא,אצלאותוליצור

להתארגןהקוראשלהפנימילעולמו
 .המשוררשלעולמולתפיסתבהתאם

מהילהחליטאפילומצליחלארזיוסי
שמתחיליםשירים .עולמותפיסת
יום",הלילה"ואחרירב,בעניין
"בגן"אוסלו",דואה",ערים","שתי

ומתפזריםמתפרקיםהשעשועים"

וצליל.צבעשללאסוציאציות
כדימספיקלאאבליש,אסתטיקה

קריאהלשוויםהשיריםאתלהפוך
יפים,שיריםשנימלבדשניה,

רקעעלוכמהכמהאחתעלהבולטים
נשפתי"ככה-"באוטובוס"הספר:

לחוץ;ממני;עיניהתשומתאת
אפריל/שמשמתאורתלחנותשאוכל

פני",עלוהמוותהחייםתלוליותעל
"רפיון-המערבי"בחוףו"שקיעה

רגליכפותגופי/פרווריעלנוחת
מושג;להםואיןבחלב/כלחםרכות
שלהעליוניםבמפלסיםעוברמה

הגוף".

 1מלוליכשרוןספקללאישרזליוסי

בספרחלקיםהרבההמצילכשרון
המטאפורותכללית.ממבוכה
צבעוניים,יפים,בספרוהדימויים

כשרוןהבלחותשלבידןאיןאולם
הפשוטה,העובדהאתלהסתיראלו

הרבהבינתייםאיןרזליוסיהחותכת,
 •לעולם.לאמומה

אדףשמעון

העתידהעבר,

הזעםותחזיות

(האםראנרכליידריק:ק'פיליפ
כבשיםעלחולמיםאנדרואידים
עמנואלמאנגלית:חשמליות);

עמ' 208כתר;לוטם;
מהלאכברהואהעתידשגםכנראה
כתבריקקיכשפיליפפעם.שהיה

אנדרואידים"האםאת-1968ב

(איזהחשמליות"כבשיםעלחולמים
ואבר"ל"בליידשהוחלףנהדרשם

סקוט,וירלישלהפולחניבסרטו
אחדשאףמקוםהעתידהיה )-1982מ

הפטריהטראומתבו.לבקררצהלא
מעלריחפהעדייןהירושימהשל

הלכתכוכבדיירישלראשיהם
תקןעלהיומד"בוסופרי"ארץ",
"זוהיהחדש.הזמןשלהזעםנביאי
כתבלעתיד",לדאוגלמישהוקריאה

"שדהלספרובמבואהאבוד,רוןל.
ריקשלהספריםגיבוריארץ".קרב

ירוקיםיצוריםעודהיולאוחבריו
לייזרעקובותמלחמותשנלחמו
נטולימחשביםאלארחוקים,בכוכבים
אדם,דמוייאנדרואידיםמצפון,

מידעומאגריאקולוגייםמפגיעם
שלאנושיותואתשכילוחטטניים,

לכולםהמשותףהמסר .האנושיהמין
אינהטכנולוגיתקדמהפשוט:היה

כמויותר,טוביםהאדםבניאתעושה

אלאההשכלה,אבירילהאמיןשקיוו
יותר.קטלנייםפשוט
שכוכבנולפנישניםחמשהיום,
שריקנדמהלאלפיים,קידומתמחליף
בתחזיותיהם.נסחפוקצתוחבריו

רחוק.חלוםעדייןהםלירחצ'רטרים
אתלאאפילועודהמאדיםעל

האקולוגיתברמההןבלתי·נסבלים,
מנתעלהיום·יומי.הקיוםברמתוהן

"לוחםשלוםלעתהוסבהגירהלעודד
האדםדמויהרובוטהסינתטי:החירות

נדקדקאם Iהאורגניהאנדרואיד-

שלהמשא"לבהמתשהפךבלשוננו",
ההתנחלות'.'תוכנית

אנדרואידיםציידהואדקארדריק

 :עדיףחת •·פרנסיסקוסןבמשטרת
שלהסופניתהשבתתועלדולר 1000
האנדרואידים,מששתאחדכל

ומתחזיםממאדיםלארץשהסתננו

ממסקנותריקנמנעמעמיתיו'

ומשאירמפורשות,אפוקליפטיות
הראש.אתלבדלשבורלקוראיו
מבחינהמגעילמתארשהואהעולם

שהואממהפחותלאסוציולוגית
גטוואקולוגית.מדעיתמבחינהמפחיד

עדומדוכאיםמפוחדיםפליטיםשל
רדיואקטיביים,בגרגריםמזוהםעפר

סגולותיהםאתרקלאששיבש
כישוריהםאתגםאלאהגנטיות

כמוהמזלבריאפילוהחברתיים.
לקצתשכמהיםוזוגתודקארד

~

 s ~וי
~ 

דקארדלמהדרין.כשריםאשהלילודי
טרגי.גיבורשלעתידניתגיוסההוא
לעבודה,בבוקרלקוםששונאאחד
גםלקורבנותיו.מוותעדמסוראבל

מת,היהו"החולה"הצליחכשניתוח

הקפהואתוהפסים,הכוכביםדגל
עזרתםללאמכיניםעודרובנובבוקר

שבקרובנכוןצייתנים.רובוטיםשל
ביתבכל"להפשיט"נוכלמאוד

ערכותבעזרתנחשקותכוכבניות

כפפהקסדה,שלמדומה""מציאות
אתשאחזהההתרגשותאבלומוניטור.

שנותבסוףהמלאכותיתהבינהאבות
ליצוריצליחובקרובכיהחמישים,

אינטואיציהנשמה,עםמחשב

השכלכיבהכרה,התחלפהוהבנה,
תאומילומליצוררחוקעודהאנושי
מחשב.

מתחיללז'אנרמחבריורביםכמו
(המטאפורי)מהיוםואבר","בליין
כאשר , 2021בשנתהפצצה,שאחרי

המלחמהפרצה"למהכברזכרלאאיש
היותבכלל",אםבה,ניצחמיאו

 1הארץפניאתלהאירחדלהששהמש

החלהרדיו·אקטיבית,בנשורתשכוסו
המיןשרידישלהמוניתהגירהתנועת
כוכביםעללהתנחלויותהאנושי
בעליל,אי·רציונליותמסיבותשכנים.
הגירהסרבניהארץבכדורנותרו

היושחייהם Iאוכלוסיןנפולתומיני

דקארדשלבנשמתומשהוהיה
האפלמקצועו .איתריחדמת"הרופא"

דילמותבשללהעלילהאתמזיןםג
גירתלווטכנופילוסופיותמוסריות,
בעליאדםתאומיביצירתהכרוכות
שלאחיים,ויצררפלקסיביתתודעה

מרגישיםגםאלאאדםכבנינראיםקר
לפעמים.כך
מחלליתהמקסיםואטהכמו

שלהאנדרואידיםגם"האנטרפרייז",
מהמפלצתמרשימיםיותרהרבהריק

או'ב'פרנקשטייןשלימרישהגתה
 . 1s1sב·עודהמודרני",פרומיתיאוס

היצראתמגשימיםאמנםהםככאלו
בוראשלמקומואתלתפוסהאנושי
אתמטשטשיםבזמןבואךעולם,

כשדקארד .ויוצרוהגולםביןהגבולות
שישהאנדרואידית,ברייצילמתאהב

מבאשתוחייםרוחיותרבה

הןלפקפקמתחילהואהאורגנית,
בזכותווהןהפרטיתאנושיותובעצם

שהריאנדרואידים,"להרוג"המוסרית
חייםישהחשמלייםלדברים"גם

עלובים'.'שהםכמהעדמשלהם.
רביםהמאפיינתלמסיונריותבניגוד

להסתפקצריכיםאנושית,אמפאתיה
שמספקמלאכותיים,ריגושבתחליפי

בסצינתהביתי.הנפש""עוגבלהם
כי Iלדקארדנדמההספרשלהסיום

תשוקתואתלפחותמגשיםהואהנה
הכבשהבמקוםאורגאניחייםלבעל

הקרפדהגםאולם •בביתוהחשמלית
מתגלהבמדבר'אוסףהואאותה

לוחשבבטנהסינתטיכיצורבמהרה
עלהגוללנסתםלמעשהוכךבקרה,
האחרונה.תקוותו

נקודותבעלספרהואראנר""בלייד
בהיותוהמד"ב,בתולדותרבותזכות
ביןהנפסדתההפרדהממפריכיאחד

למרותאולםיפה".ל"ספרותהז'אנר
הספרשלהנצחיותסגולותיו
כדאי Iמחברושלהטובותוכוונותיו

מפחידנראהתמידשהעתיד Iלזכור
וההיסטוריהההווהבעיניומאיים

בנבואותמלאההטרום·אנדרואידית
שאםנכוןשהתבדו.אפוקליפטיות

הזההעולםחכמיםפחותקצתהיינו
ונכוןנחמד.יותרקצתאוליהיה

עםרובוטיםעלהמחשבהשעצם
אונטולוגיתמבוכהמעוררת"נשמה"

הבריאה.נזרמעצמםשמחזיקיםלמי
המיןשלמותועלההכרזהאבל

מדימוקדמתכנראהחיתההאנושי

זואוליכאן.עדייןשאנחנוועובדה
כלכילי'נדמהאבלהדחקה,סתם
ריקקיפיליפכמואנשיםישנםעוד

אפשר Iכל·כךלדאוגשמסוגלים
 •רגועים.להיות

ריקיןאירי
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 "ה'צ"שלהמיתוסמול

 1מותולאחרשנהשלושיםכמעט

להוותהגרילרושלדמותומוסיפה
"לה·מונד"מבקרקובעמיתוס,
שיודעמיישהאםושואל: Iהצרפתי

הנמצאהסמלולאהאדם,באמתמיהו
פוליטיות,עמדותוהמשרתמקוםבכל

ברחבישונותואמנותיותמסחריות

ואלההמתפרסמים,הספריםהעולם?
לספקאמוריםבהכנההנמצאים
שמחבריהם Iכמובןבתנאיתשובה,

עלולאהיסטוריהכתיבתעליחליטו
המיתוס.חיזוק

עלהמתפרסמתהראשונההביוגרפיה
עםפעולהבשיתוףנכתבה "ה'צ"
מילדות,חברוועםהילדה, Iבתו

אישאת Iשבוהרומנטיקאיאתומציגה

זאבים",עםה"רוקדהחלומות,
נראהנשים.אוהבחזוןאיש Iהטהור

אחרישביהלךהביוגרףשגםבעליל
גורמים.שלושהברקע,הדמות.

הלטינית,אמריקהשלההיסטוריה
הקומוניסטיתהתנועהשלההיסטוריה
אמורהשחיתההקובנית,והמהפכה

עולמית.למהפיכהלהוביל
צ'השלהאישיתההיסטוריהבחינת
ילדותומאזשספגוההשפעותגווארה

עבודתודרךבארגנטינה,הנינוחה

במחתרתוהשתתפותוכרופא

שללהבנהמובילההגווטמאלית,
גישתוושלוהפוליטיהרדיקליזם

שנולדההייחודיתהמרכסיסטית
ביןהמאבקלא "ה'צ"לפיבשטח.

גלגליאתשמניעהואהמעמדות
האמור Iעצמוהאדםאלאההיסטוריה,

שלו.הביוגרפיהאתלבנות
פידלעםאותוהפגישהפעילותו
ן 955ב·הצטרףמחנהושאלקסטרו,
מהדיקטטורהקובהשלשחרורהלצורך

לקובהנכנס ,ן 959ב·בטיסטה.של
כמצביא Iכמשחררקסטרושללצידו
צבאאיששלהילהעוטהנערץ,צבאי

ושוויוני.מוסרימנהיגושלמוכשר
חמשבמשךמילא,ואילךזהמתאריך
שלבמשטרומפתחתפקידישנים,
שהפרידהמפורסםלשברעדקסטרו

השניים.בין

הידידותאתבוחנתגםהביוגרפיה

גווארה "ה'צ"ביןשחיתההמופלאה
 1הספרמקריאתעולה .קסטרוופידל

 1כלקודםזה,היההאישית,שברמה

אשרסופר·מאצ'וס,שניביןמפגש

המשותףהחזוןעלהתבססהדרכם
וזאת,לבצע.ישאותוהמהפכה,לגבי
המשותפתהתרבותאתלשכוחמבלי

משחררילפולחןונאמנותםלשניהם
המאהבניהלטיניתאמריקה

לתפיסההובילואלהכלהתשע·עשרה.
על·ידיעוותהאשרשהחברההאומרת

להתחדשיכולההקפיטליזם,
שיהיההחדש""האדםשלבאמצעותו

יישוםעלהמהפכה.יציר Iעצמוהוא
 "ה'צ"ונפלעלה Iעבדבקובהזוגישה

 ,-1964בעצמו,שמצאעדגווארה
קובהכנציגאמיתיות,סמכויותנטול

בכללהטיףלושאפשרמהבעולם,
תפיסתאתבינלאומיפורום

 •שלוהאישיתהסוציאליזם
בינוההיסטוריהשברחל-1964ב

לא Iדברשללאמיתופידל.ובין

גווארהצ'ה-הברכיים"עללחיותמאשרהרגלייםעללמות"מוסב

ברורהשניים.ביןהקרעסיבתידועה

הבמהמעל "ה'צ"שלשהכרזותיו
 1קסטרואתהביכוהבינלאומית,

בתוך Iזובתקופה Iלתמרןשנאלץ
הרצחניהחרםביןמאודצריםשוליים
רצונהוביןקובה,עלארה"בשהטילה

כגרורה.קובהאתלספחברה"משל
שהלחץלהניח,סבירזה,בקונטקסט
ומאלץברה"מ,מכיווןבאלהרחקתו

אזרחותועללוותר "ה'צ"את
הרשמיים.תפקידיוכלועלהקובנית

 1לפירשלבתמיכתו Iממשיךהלה

לסיסמתונאמןהצבאית,בחזית
הרבהשלושה,שניים,"ליצור

מוקדיליצור Iדהיינווייטנאם",
מקוםבכלקפיטליסטייםאנטיתבערה
אפשרי.

 "ה'צ"שלהאחרונותשנותיועל
 1קסטרועםקשריוועלגרילרובתור

עודדהלההאםאי·בהירות.מרחפת
אתלשנותהשתדל Iלהיפר Iאואותו

הואהאםחברו?שלהקיצוניתגישתו
כפישעשהאומותואלאותושלח

לוגיסטי?גיבוילולתתבכדייכולתו
ובתמיםבאמתהאמין "ה'צ"האם

רביםמותו?אתשחיפשאובנצחונו

שאלותשנה,שלושיםמזהשואלים,
נותנתאינההזווהביוגרפיהאלה.

 1המבקרלדברימספקות,תשובות

ולאיפה"סיפורים"אסופתבההרואה
מוגד")("לה .היסטורימסמך

CHE GUEVARA; JEAN CORMIER 
A VEC LA COLLABORATION ( 

DE HILDA GUEVARA ER 
; D'ALBERTO GRANADO) EOL 

DUROCHER 

עםצהרייםארוחת

חפיחרר

הנאציהאדריכלשלהביוגרפיה
גיסהעל·ידישנכתבה Iשפאראלברט

טיימס"ה"סנדייממבקרזכתה,סרני

לדבריוזהומופת'.'"יצירתלתואר
התקופהעלביותרהמרתקהספר

השניםבעשראורשראההנאצית

האחרונות.

ואדולףשפאראלברטשלהיכרותם
כאשרבמקרה,נעשתההיטלר

ביתובנייתעלפיקחהצעירהאדריכל
הזמינווהלהן 933ב·הפיהררשל

שהובילהארוחהצהריים:לארוחת
אשרשנהעשרהשתיםבתלידידות
הקרובל"דברשפארהפךבמהלכה

 .להיטלראי·פעםשהיהלחבר"ביותר
עלמבוססתסרנישלהביוגרפיה

משפחתו Iשפארעםמקיפיםראיונות

שלאבמסמכיםעיוןועלושותפיו
מחקרשנותשמונהלאחרפורסמו.

שאלותשתיעדייןבפניהעמדו
שלשותפותומידתמהימרכזיות:

הנאציהמשטרשביצעבפשעיםשפאר

שהביעבחרטההאמתמידתומהי

אחתולאףהמלחמה?שלאחרבשנים
חדתשובהאיןהללומהשאלות
טמוןסרנישנקטהבגישהמשמעית.

אשרזוביוגרפיהשלהצלחתהסוד
תנועהאלאיבשהכרונולוגיהבהאין

עדויותהבאתתוךואחורהקדימה

לעתים, .ביניהןוהצלבהשונות
דעותיהאתגרפיתהנירמביאה

עלארוכותבמסותהבמה,לקידמת
השלישי.הרייךשלהשוניםהיבטיו
לקוראמביאהזושיטהשלהתוצאה

אתלשקףומצליחהמרתקמידע
ולאמוסריהאיש:שלמורכבותו

ושחצן,צנועופתלתל,ישרמוסרי,
סרניאיןזאת,עםיחדושטחי.מעמקי

מאפשרתאלאהאיש,אתשופטת
בעצמו.עמדהלגבשלקורא
הקבלהשפארשלחייומסיפורעולה

האדריכלהפאוסטיאני:למיתוסברורה
הפךוזה,להיטלרנשמתואתמכר
העוצמהבעללאדריכלבתמורה,אותו

היטלרנוכחכאשרבעולם.הגדולה
דווקאהואשפארשלשכוחון 942ב·

כלעללאחראיאותומינה Iבארגון
כברן 943ב·הגרמני.המלחמהייצור
הפיהרר.שלאפשריכביורשבודובר
עדייןנותרותהספרקריאתלאחר
וטעןחזרשפארפתוחות.שאלותכמה
מדירביםאירועיםעלדברידעשלא
לה,שקדמוואלוהמלחמהשנותבמשך
באוסטריהשהופעלהטרורלמשל:
החסד""המתותאוהאנשלוס,לאחר

קארלדר'חברושלבפיקוחושנשעו
קרבנות. ooo,60ב·ושהסתכמוברנדט

באוקראינהקרובותלעתיםביקרהוא
הברבריותעלדברידעשלאוטען

מותעלדברידעלאגםשם.הנאצית
החרושתבבתיהפועליםאלפיעשרות

"בריאיםלושנראו Iשבהשגחתו
חושפתהביוגרפיהבחלקם'.'ושמחים
שינוישלהתהליכיםאתבבירור
ו"ניקוי"הרשמייםחייוקורות

השקריותואתרבב,מכלזכרונותיו
השואה.עלדברידעשלאשבטענתו

במאסרשנהעשריםוחינשפט,שפאר

לאחרשנהעשרהחמשועוד.בשפנדאו
כינוןעללאותללאעבדהואמכן.

הואוהציבורית.הפרטית Iאישיותו

אלפיהלךספרים,אלפיקרא
הואמזה,וחשובברגלקילומטרים

ומכתבים.יומניםשלתליםתליכתב
שפארשלהחדשההפרסונהבניית

בצורהואורגנהרוחבקורתוכננה

העצומיםמהמבניםפחותלאמופתית,
עצמו,עללקחתדאגהואשתכנן.

כלליתאחריותרוח,באצילות
 1היטלרהאהובידידושביצעלפשעים

שלונשנית,חוזרתהכחשה,כדיתוך
לושאפשרההכחשה Iנגדוהטענות

עלופסיכולוגית.פיזיתהישרדות
בבסיסהעומדהזה,הגדולהפרדוקס
והביאהסרניגיסהעמדה Iאישיותו

 )טיימס"'('סנדיימופת.יצירתלקורא
GITTA SERENY; ALBERT 
SPEER: HIS BATTLE WITH 
TRUTH - MACMILLAN 

סלמןמשלחדשרומן
רושדי

יצירתוהמורי",שלהאחרונה"אנחתו
הימנוןעודהיא Iרושדישלהחדשה

 1הגיבורשלבעורקיולרבגוניות.

חוקייםהבלתימצאצאיואחדמוריאס,
קתולידםנוזלגמה,רהוסקרשל

מלאההמשפחתיתהסאגהויהודי:
מגווניםובמראותצבעוניותבדמויות

עתיקים,כנסתובתיתהמטעישל
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בעינישהיאבומביי'שלברחשיה
זווגשלהממזר"ילדוהמספר

ההודיתהעיר ...·אנגליגליווטופ
ההודיות".העריםמכלביותר

שלהמנחההקוהיאהערבוביה
מוטיביםבהתלהבותהמערבתהיצירה,

הברוריםהביוגרפייםהיסודותאףעל
איןחמורי'אסמורישלבדמותו
פרטיםמכביררושדיסלמןשלגיבורו

והמציאותיוצרושלמצבוחומרתעל
הכתיבה,סגנוןנתון.הואשבההקשה

מןבוישרחוקותלעתיםשאך

סרטיםההודית,המיתולוגיהמן
ספיר' pשיהוליבודיים,מצוירים

פוליטיקהאירופאיות,עםאגדות
יהודיתהיסטוריהעכשווית,הודית

בבסיסכינוכחוהקוראונוצרית.

סיפורעומדהאקלקטיתהאסתטיקה
בתערובת ,,ולילה,לילה"אלףבנוסח

וז'אנרים.סגנונותשלקליידוסקופית
שלבסאגהעוסקרושדישלספרו

מוריאסשלבמשפחתודורותארבעה
שעשתההודיםסוחריםשלשושלת-
שבה-התבליניםבסחרהונהאת

אכזריות,ומעשיפארסהמתערבבים

קסום.וריאליזםעגומהאקטואליה
תמונותנטועותהרומןשללאורכו

הבוהקותהודיים;עולמותשנישל
מטעיהמספר:בעיניתעתועיםכחזיון

וניחוחותיהםבקוצ'יןהתבליןצמחי
הצופהבבומבייוהביתהאקזוטיים,

ידועה.ציירתלאמו'והשייךלים
שנישלהמשכרתהחושניות
האתניתהתערובתכמוהעולמות,

ליהודים,המאפשרת-והתרבותית
לדורופורטוגזיםהינדיםנוצרים,
עלקסמיםמהלכת-אחתבכפיפה
כלשלההיתוךכורבומביי'מוריאס.
בעיניהופכתהודו'שלמרכיביה
ברוכהלקוסמופוליטיותחזוןהמספר
מאחוריהאמנותית.ליצירהוחממה

שלדברי-גזעיתהביןהאידיליה
צלעומד-העברנחלתהיאמוריאס

שלזאתאחרת,אידיליהשל
רבתתרבותהעםהמוריתאנדלוסיה

רושדישלבעיניוהמהווההפנים,
הומניתלהתפתחותפוריהקרקע

הןהסופרשליצירותיוכלואסתטית.
ביןומיזוגיםרבגוניות,שלקרנבל

משוכותעלהמדלגיםתרבותיים
ומכשולים.

חיים,ומלאעליזנשארהמרירות,
כשרונודמויותיו.אין-ספורעםנינוח

שלבאקסטרווגנטיותטמוןרושדישל
עוצמה,רביתיאוריםסגנונו.

המשדרותתמונותמטאפורות,

בשעשועיהמתחלפותמוזראקזוטיזם
הדף.מןהחוצהזורמתהאנרגיהלשון'
להתקבלצריךרושדיסלמןשלהרומן

שלאהדמיוןשלהמוחלטכניצחון
טיימס")('ס'נדיילהכניעו.ניתן

; THE MOOR'S LAST SIGH 
SALMAN RUSHDIE; CAPE 

דגהמאנה,קורבה,משלציורים
ביצירותל"החלפה"נועדהומונה,

השגיח,מפוקפק.ערךבעלותגרמניות
בונארד'מאטיס,מיצירותבהשהיו

בתחוםמהפכנים-וזיפינואק,

למכירהנועדה-שהתמתנוהאמנות
בקטגוריהקונים.להשיימצאובמידה

פיקאסו'השאר'ביןכיכבוהשלישית
הצייריםוכלראלימירר'קליי'
אלהשליצירותיהםיהודי.ממוצא
בסכיניםנחתכוממסגרותיהן,"נתלשו

בגניונשרפוהס.ס.אנשיידיעל
שלבמרכזהנשרפו,וכךהטוילרי."

כללעיניהציוריםמיטב Iפריז
הכול.ובידיעת

 1הצרפתירישארליובלשלספרו

המלחמה,מולעצמםבאמניםהעוסק
יכולמההמרכזית:השאלהאתמעלה
מוללעשות Iהציירלמשלהאמן'
הואאיךהשיטתי?והחיסולההרס
מכחולו?משמשולמהלהתבטא?יכול

שלמחאתושונות.כמובן'התשובות,
שלההפצצותנגד ,ן 93sב·מאגריט,

ייחודית.בדרךהתבטאהפונקו

אתהוציאבבריסל,שהציגבתערוכה
שלמונטאז'במקומוושםמציוריואחד

בפעולה.פראנקיסטייםמטוסיםצילומי
יעילותביתרפוגעתהמכניתהתמונה
לוותרצריךהאםאולםעומק.וביתר

טאלהצייריםההיסטוריה?ציורעל
והופרמסרןפוטריה,נוסבאום,קואט,

חווייתאתשחוואלהכך.חשבואל
להבעהאמצעיםחיפשוונצלוהמחנות

לזוועהברמתהשתשווהריאליסטית
 .בדכאואותהמצאוזיקמרקבה.שהיו
לניו·יורק,שהגיעואלהאחרים,עדים

לביטויאלגוריותדרכיםהעדיפו
לאחררקגילו'אחריםרחשיהם.
שלהחתרניכוחןאתהמלחמה,

הסמי·אבסטרקטיותיצירותיהם

אתעוררושלאוהפוסט·קוביסטיות,
הנאצים.שללבםתשומת

תרגוםהואבנושא,שיצאשלישיספר
במוזיאוןהמוצגתתערוכהקטלוג

והכוללתבסנט·פטרסבורג"ארמיטאז"
"שלאידועותיצירותוארבעשבעים
ונואר' Iסזאןקורבה,משלהוצגו"
ביניהןואחרים,פיסארולוטרק,טולוז

וגוגין.גרךואןמשלמופתיצירות
המוזיאון'מנהלכותב Iבהקדמתו
אףעלמסורלטיפולזכושהציורים
דדךשוםחיתהלאולחוקריםשלקהל
תלוישעתידןומוסיףאליהם,גישה

ודיפלומטים.מדינאיםבמשפטנים,
ביצירותשמדוברלצייןראוי

האדוםהצבאידיעלש"הוחרמו"
רעיוןטיפחשסטאליןידוען, 945ב·

אתשיכילענק,מוזיאוןהקמת
ולשםהאנושות,שלהמופתיצירות

ציוריםבדיסקרטיותהעבירכך

פרטייםגרמניים,מאוספים

עלויתרכאשרלברה"מ.וציבוריים,
שלבמחסניםאלהאוחסנו Iהרעיון

לשללונחשבוהסובייטיםהמוזיאונים
גרמניהלמזרחהוחזרוחלקםמלחמה.
במזרחנשארוורובםהחמישים,בשנות

רישוםכלשיהיהמבליאירופה,
עליהם.

בפירוטמתוארתשבקטלוגאףעל
נזכרים,לאיצירה,כלשלההיסטוריה

האמיתיים,בעליהןאחתבמלהולו
ברוסיההמתנהלהנוקבהדיוןגםכמו

רבים,שבעיניהאוספים,החזרתסביב

הצבאשזרעההרסעלפיצויךם,
 •מונך") ה'ל'(הגרמני.

~

 ~ו~ ~וו

קורין·שפירורה

בעירןואמניםאמנותעל
התליינים

התפתחויותבחומרים:עשירהנושא

חלומותלאומנות,דרמטיות,
הסוגיםמכלוחילופיךסחרפוליטיים,

מופתיצירותהעלמותהאפשריים,
הרססחיטות,רדיפות,ו"מציאתן",

שלמאפייניוהםאלהיצירות.והצלת
במשךהאמנותבאוצרותהטיפולנושא

ספריםשלושההשגיח.העולםמלחמת
 1לבחוןמנסיםלאחרונהשיצאו

שהתרחשאתשונות,מזוויות

שלתקופהספק,ללאשהיאבמלחמה,
מוחלט.שבר
ניקולאס,ליןהאמריקאיתשלספרה
הגרמניתבביזהפרטים,בפרטיעוסק,

ביןהמערבית.האמנותאוצרותאת

האפיזודהאתמביאההיא Iהשאר

אוחסנועת , 1943ביולישאירעה
פרם",זה"ז'הבמוזיאוןציוריםמאות

יהודיים:ובתיםמכספותנגזלואשר
לשלושהגרמניםידיעלחולקוכאן

בהשהיו-הראשונהקטגוריות.

חצי,סומקרוני

Eיושש~ןגפדידזי
 :rוייכרטרפימאנגלית:

נאהבים

 .ה~ן:ז;כ:פאןסלדl;יא~ןםיןה:,סלנ;י ryז~
ליש;ן:ס,ו;מ;rי:ר~ת י;נ;~ rה , ר~· n ~מ~~ה 9

 ה~~~~א;סר ן:~;ש י~~~~ןן~ר~ר
 .~ןש;ן ~בא~~~לא ת;ק~ת~~ל.א;תז;כלים

r דב~r :ד ,~ס.ד:רלב;א י~~:כ;ל:קידזורiZ זש
רך~ך: iנ:ודדב; ם;ק~~ס~רסק ר:.~: ן~~?~

ןר;גשאצ~רי"פיעל-א;ן;תפרא~בשירי
 •ריtי~·סי~ םו:~~ס~ר;ע;ת· ~ל~~ל ..;ר·~~ dל

אתוממלאהעזיבהרגעאתמקפיא Iששוןזיגפרידשלהנפלאשירו"נאהבים",
הגעגוע,כתףעלחלוםנתפרשבורגעזהונאמרו.שלאהמליםבצלילהחלל
ביתזהובית.היושפעםהזרועותעללנחותכדיהתשוקהממריאהומשם
בזרועותיו.כמחטהננעצתהאינפוזיההוא~כרהרקועתה,באהבה,שרוהט

מדובריכולה","אהבהשתקראפניניםממחרוזתפנינההואזהשיר
"עכשיו",בהוצאתאורשתראהמתורגמים,אהבהשירישלבאנתולוגיה
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 tןJ=ב ~ 1

בכ;ר;תשתי
בג'ינסכרמן
בהצגתהחדשההישראליתהאופרה
מאת"כרמן" :העונהשלהבכורה

ולודוביקמאייקאבריליברית:ביזה;
 :מנצח ;מרימה)שלנובלה(ע"פהררי
לולאס;סטיבןבמאי:ברתיני;גארי

ציטורינובסקי;קולרםתפאורן:
וולימינגטון;סר :תלבושות

 :תאורן ;פאזאןאלינורכוריאוגרפיה:
 .'ונתןגמארק

לציון,ראשוןתזמורתבהשתתפות
הישראליתהאופרהמקהלת
"מורן".ומקהלתורב'ונתןגבהדרכת
האריס;קתרין-כרמןסולנים:

ה Tl'Tדוןפוצ'ילה;צ'ה lנ-מיכאלה
'ייסרןג-אסקאמיורוזנשטיין;ניל-

הלוי;הדר-מוסדםהווארד;
-מוראלס ;אפותיענת-פרסקיטה

פרנצ'סקו-זוניגה ;סנטורבועז

מסטרה; R lRlמ-אירו RJפצ'יני;

בועז-מדריךבכר;סמי-רמנדארו

שירה-תפוזיםמוכרתישראלי;

לילאjךןזק;ז'אן-צוענישוויצר;

ישיאנדרס:שורץ;דניפאסטיה:

שטקלר.

לאמנויותבמשכןהראשונההעונהאת
לפתוחברתיניגאריבחר-הבמה

בוריסהמונומסליתהאופרהבהעלאת
באופרהבחרהפעםגודונוב.

תועלהבקרובכרמן.-הפופולרית
ביתבכיכרגדולמסךעלאףכרמן

יוכלהרחבשהקהלכדיהאופרה
האופרה.לז'אנרולהתמכרבהלצפות
איןהציבוראתלהלהיבשכדיאלא,

נהפוךידועה.כהאופרהבבחירתדי

עשויותהקהלציפיותאז'דווקאהוא:
מלוטשאינוהביצועכאשרלהתנפץ

דיו.

בפתיחההראשוניםבצליליםכבר
מלאתלהיותהאמורה-התזמורתית

שלשרביטוהכזיב-תוססברק
התכופיםהנקיונותאיברתיני.

האמוריםהנשיפהבכליוהצורמים
עוררוהצבא,חייליאתלהצעיד
ה"קלילים"הלייסמוסיביםכלתמיהה.
ר·כך nאהמתפתחיםבפתיחה,לכאורה
בשלהוחמצוסוערת,רגשותלדרמת

בגוףלכידותהעדראי·הנקיונות,
מכל:וגרועצחיח,צלילהתזמורת,

התזמורתכניסותביןתיאוםהעדר

-תומךליוויתחת .הסולניםלשירת
לשירה.נגףלאבןהתזמורתהפכה
דרישותעלענהלאהזמריםליהוק

האריסקתריןהסופרןהאופרה:

אתלשחקהפליאהכרמןבתפקיד
כאשה,והדרמטייגוונהרבתפקידה

היאשלה,הקרהבוזמעסהשמאחורי
אךעזה.ואהבהייסוריםכאבמלאת
לדרישותמדיקטןהיההיפהקולה

כשרוןכלונעדרחיוורהתפקיד.
רוזנשסייןגילהסגורהיהרומסי
ז'וזה.דוןבתפקיד

נוצ'ההסופרןלשירהפליאהלעומתם
הכפויהמיכאלה,בתפקידפוצ'ילה
בתפקידהאוורדלג'ייסוןהתמה.

בריסוןהיה-(הסוריאדור>אסקאמיו

ומלא.משוחרר
הבהירהגווןבעלהמצו·סופראןקול

 •ב"כרמןיינ'פצופרנצ'סקוהאריסקתרין

תפקידאתהלםלא-חלדיהדרשל
האמורה-מרסדסהעתידותמגדת

ורומסי.כההבגווןלשיר
מקהלתשלהשירהניקיוןלמרות
-האופרהומקהלת"מורן"הילדים

לכללרומסיעומקשלנפחחסר
מעסלאתרםהדרמהלהעדרהביצוע.
גרסאשרלולאסססיבןשלבימויו

ניגודשהעמידה-פרוזאיותבעקביות

כרמןהאפלים.היצריםלסערת
מהמערכההתחתוניתאתהחליפה

נשגיח.צמודיםלג'ינסהראשונה
שלההפלמנקוחצאיתאתכרכהעליהן

המליצה"."לתפארתהריקודבסצינת
הזהוביםמשקפיואתהסירז'וזהדון

לרצוחלהיטיבכדיהאחרונה,במערכה
-בנליבכיעורדילאואםכרמן.את
"ארוז"היההבימהעלשהקהלהרי

ברפת.כפרותכחולות,עץבגדרות
שלשיאהלהיותאמורהכרמן'

שמץבהשאיןאופרה-הרומנטיקה

שכלדמויותיה,שמאלצית.מתקתקות
שלםמוסריעולםמגלמתמהןאחת
ועומקכאבחדורות-עצמובפני

זה,ןךן·ממדישסרחבביצועאנושי.

לקונפליקטיםמקוםכלהיהלא
עומקתחתשכןולהתלבסויות,

"להכעיס"כאילודגשהושםרגשות
תפלה.התחכמויותמסכתעל

קישוטןור
הישראליתהפילהרמוניתהתזמורת
זוביןמנצח: .העונהפתיחתבקונצרט

-צ'לן ;איגלןג'יין-סופרןמהטה;
גנדלסמן.יורי-ויולןברגמן;מרצ'ל

ליצירותהמיוחדקונצרט'בתוכנית:
שטראוס.ריבוד

של 6oה·העונהפתיחתקונצרטאת
המנצחהחליטהפילהרמוניתהתזמורת

המוחרםלמלחיןלהקדישמהטחדוביך
שסראוס.ריבוד-בארץיםשבמזה

כזוביןכריזמטיתאישיותדרושה

נאמנותשניםמזהנתונהלו-מהחט
כדי-לוהסוגדהישראליהקהל
ולהקדישלחלוטיןהחרםאתלנתץ
במהלךשטראוס.לריבודשלםערב

כללםובאחיתהלאכולוהקונצרט
התפעמותחיתה-תחתיההפרעה.

תוויםללאאשרהנצח,שלמכשדונו
שלבתזמורוהברקאתלהבליטהצליח

הבורלסקיתלפואמהשסראוס
 .) 35(אופ'קישוט""דוןוהססגונית

נענוהמתכתייםהנשיפהכלי
מופתי.בניקיוןמהסהשללשרביטו

חיהפלסטיותאפיינההביצועאת
ביןהשונילעיצובשתרמה

גנדלסמןיוריהויולןהוואריאציות.
מרצ'להצ'לןעםבדו·שיחבלס-

מדי.מופנםבצלילשניגןברגמן,
הכנרשלהזיופיםשורתחיתהתמוהה
זההיה-ככללאךברויאר.מנחם
עלילתית,מוסיקהשלמרתקביצוע
 .אחריונסחףשהקהל

מחולאתאפיינהמזרחיתססגוניות
חסרפהכיאם-הצעיפיםשבעת

התזמורתי.לביצועברק
שסראוסלריבודההתוודעותערב"את

האופרהמתוךהסיוםתמונתחתמה

קולה . 54אופ'("שלומית"),"סלומה"

ב"כרמן·רוזנשסייןונילפוצ'ילהנוצ'ה

ניסהאיגלןג'ייןהסופרןשלהצווחני
התזמורתשלהרועםבכובדלהתחרות

לרגיסטרמעלששרהמאחראך'-
אתלקהלהעבירהלאשלה,הטבעי
יוחנן.השליחשללאהבתוערגתה

קהלשלהשמרנותאתלשבורכדי
צורךיש-הפילהרמוניהמנויים

כריזמטידרךמורהשלהבטוחהבידו
 •מהסה.זוביןכמנצח

לנגראורנה

פיעלהעולם
ביורק

קיסריה;אמפיתאטרוןביורק;

29.8.95 
משעממים,לנאומיםתקציבדיוניבין
גבעהעודלפינויצמתיםחסימתבין

ההמוניתההסתערותביןאל,שכוחת
לקניותבאוגוסטהדיוסי·פריעל

יוםעודביןהחגים,שלההיסטריות
יבואלכאןהגיעלמשנהו'ונוזליrנד
ביורק .וקסבהחורפיתמארץוצונןקר

המוסיקליהאובייקטהיאהאיסלנדית
ביותרוהקלילהמשעשעהחינני'
השנה.אצלנושנחת

-זרותהופעותשופעקיץהיהזה
ועדקסבותמועדוניםמלהקותהחל

הגיעואלוכלביןאיצסדיונים.לענקי
הדומיננסיותהנשיםשלושלכאן
השתייםכיום.המוסיקהבעולםביותר

ופי.ג'י.אוקונורשיניידהראשונות,

היותרהצדאתמייצגות Iהרווי

והןעצמהבמוסיקההןרציני,

מגיעההשלישית,ביורק,בטקסטים.
היצירהאתהסקאלה.שלהשנימהקצה
-כ"דאנס"בקלותלקטלגניתןשלה
אבל ,נכוןזהריקודים.מוסיקתקרי
שלהבשיריםישאמנםמדויק.לא

כליכגוןואנס,שלמובהקיםמוטיבים
רבושימושבולסנסמהירים,הקשה

יחדאולםצלילים,ובדוגמיבמחשבים
שלה,המקצועיהעברזאת,עם

עמוקסבולקיובס",ה"שוגרכסולנית
נזנחואמנםהגיטרותהבריטי.בפופ

אךאלקטרוניים,כליםלסוכת
ביורק .בעינןנותרוההשפעות

וסלונייםג'אזייםאלמנטיםמשלבת
ייחודייםבכליםמשתמשתבשיריה,

קלידיםשלשוניםוסוגיםנבלכמו
יקרתבסבבעזרתבואףואורגנים

למשל'אחד'שירמקוריות.הקלטה
מועדוןשלשירותיםבתאהוקלט
שחורגצליליוצרזהכללילה.

ייחודי'צלילהמצוי'הואבסמגבולות
גםביורקאתלזהותניתןשבזכותו
בהישגלזלזלאסורראשונה.משמיעה

בימינו'האמניםהםשמעסיםכיווןזה,

ביורק .משלהםצלילליצורשמצליחים
 ;אלישההתייחסותבתחוםפועלת
היונואבסמזמן.לאעדשטחיתחיתה

ולאאנונימייםומבצעיםיוצרים
בעליזמניים,להיטיםשייצרומזוהים
לרוקהפוךמצב-קצרנשימהאורך

שניםהידועיםואמניםשיריםישבו

ביורקלקלאסיקות.הפכוואףרבות
בהחלטהיא-הזהבכיווןהולכת
מוניטיןלהויששיריםעםמזוהה
גורמתביורקלמעשה,עצמה.בפני

אףעלאליהרציניתלהתייחסות
כביכול.ומסחריקלילבזרםהמצאותה
בנסיונות,מלאהשלההיצירה
שמקריניםאישיתואמירהחידושים

הואהתוצרמוסיקלית.וכנותאיכות
הזוילעיתיםומקורי,מרתקאוונגרד
-מלנכוליואנסלמשלכמוומהפנס,

עדלכאורה,אבסורדישנשמעמושג
היא .זולהגדרההעונהקסעששומעים

האלקטרוניהואבסביןלשלבמנסה
שניחמים,היותרולפופלרוק
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במקביל.בעיקרכהעדשנעותחומים
אמניםמספרזהבניסיוןלהשותפים
מהם,ואחד Iבריסטולמהעירהבאים

שיריםשנילהכתבאף"טריקי",
יחד"פוסט",והאחרוןהשנילתקליטה

ויוצריםכולוהתחוםעלמשליכיםהם
והןהקהלמצדהן Iבוהתעניינות

 1ממנונרתעוכהשעדיוצריםמצד

תרומתם.ובכך

הואביורקשלהעיקריהייחוד
איןקולה.בגוןנכוןיותראובקולה,

אוגוניותוברבמדהיםקוללה
ישרמבעבעהואאבל Iגמישותו
 1הגרוןדרךספונטניתופורץמהבטן

הואהזההקולולהתקרר.לעצורמבלי
ויצריהתחושותיה-נטוביורק

כלהואודציבלים.לטוניםמתורגמים
לראותשצריךואותנטימרגשכך

להאמיןכדיחיה,בהופעהאותה
ערוציאתהקליטהאכןשביורק
רצהבעודההחדשלאלבומההשירה

מקרופוןעםהיםבחוףהסלעיםלע
זוהקלטהטכניקתביןההבדללגופה.

 1באולפןונשניתחוזרתהקלטהלבין

סגורבמטווחיריביןההבדלכמוהוא
לגלותומדהיםמאמץ,לאחרירילבין
במסרה.פוגעתביורקכמה

שאינהבאנגלית,וכותבתשרהביורק
ביטוילידישבאדברשלה,האםשפת

הצליחההיאזאתעםיחדבמבאטה.
כמויפיםניסוייםכמהלייצר

as a boy venus" , "violently " 
possibly maybe " ו" happy 

", probably love 

פוליטיותאמירותשלהבשיריםאין
התעסקותיותראלאחברתיותאו

למהמתאיםזהאולם Iהאישיבעולמה

נגדתרבותשלמה,לתרבותהפךהוא
כלפועליםוכיוםפוסט·מודרניססית,

ההגדרהתחתזרמיםהרבהכך

צרהשהגדרהכיווןקלה","מוסיקה
כבר.מספקתאינה"רוק"כמו

שלההזדקנות)לאמו(שלאההתבגרות
גרמה Iבכללהקלהוהמוסיקההרוק

מהביןוההבדלהההיררכיהלחידוש
עדשמסחרילמהואמנותישאיכותי

תחומיםשלוהכללהעיוותכדי
אתלרוקלעשותמנסהביורקשלמים.

החשיבותלהעביר.מנסהשביורק
ברעידתהיאביורקשלקרית zהע

בעולםמעוררתשהיאהקלההאדמה
החמישים,בשנותהחלהרוקהמוסיקה.

לממסדוהתנגדותמחאההובעהודרכו
ימים.אותםשלהמודרניתולתרבות

אמנותתחומיעםיחדדרש,הוא

למהרציניתייחסותחתנוספים,
מעמיק.ולאכמסחריכהעדשהוגדר

 .לושקדמהלמוסיקהעשהשהרוקמה
וגם"פאסה",הואשהרוקאומרזהאין

באההרי(היאזאתאומרתלאביורק
מחדש,דבריםלבחוןישאולםמשם),
מדימנופחיםממקומותאווירלהוריד
כשםלמקורות.שובלהתחברולנסות
מהאותנטיותכוחואתשאבשהרוק

פעפע,הואממנוהדורשלוההבעה
ערכיםשכללהשישים,שנותדור

גיהואידיאולוממסדייםאנסי
מתוךבאהביורקגםכךפציפיסטית,

בנסיונותשמאסדורעצמו'ההמון

אתלתקןמנהיגיושלהמעושים
בחייובעיקרומתענייןהעולם,

בליהפרס,שלוהקטניםהאישיים
בדורהדיוןלכת.מרחיקותשאיפות

 '" Xה·"דורבכינויוגםהידועזה,
המקוםזהאיןאםגםוחשוב,מרתק

ביורקאתלהביןניתןכךאולםלכך'
הגדרותלחפשאפשרויצירתה.
ביורקשללמעשה

אוניו·פוסט·מודרניזם,

היהואפשרפוסט·פוסס·מודרניזם,

 ,בארץלהופעותיהללכתפשוט
בצורהמעוצבתבמהלראות

קרטוןעצישלאגדתית·עתידנית
כשביורקמתכת,וצינורותירוקים

בחינניותביניהםומדלגתמקפצת
אותנולהכניסמנסהילדותית,כמעט
 1קטן-אותורואהשהיאכפילעולם

שהיאכמואוואינדיבידואליפשוט
 " I'm onlyמשיריהבאחדאומרת

" into this to enjoy . • 
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הכאבכלעם
לאופורות

כה;עדהשיריםכלרביקוביץ:דליה
עמ' 349הקיבוץ·המאוחד;הוצאת

"כלעללכתובאפשרפרים :;;;';:'
i 's יכתב,,ע,ד •כה"עדהשירים
בעיקררביקוביץ'דליהכירבים. ..,..
פניעלויחידהאחתהיאלשירתה,כמטונים
הנשית.העבריתבשירהארוכהתקופה

מייסדות,'א'מהותהמרתקהמסאיבספרו

בהוצאתלאורשיצא ,"חורגותאמהות
מירוןדןמתאר , 1991ב·המאוחדהקיבוץ

שלהתקבלותה>לבטי(ואתתחילתהאת
הספר:דןמשוררותבארבעהזאת.השירה

אלישבעיותר'המוכרותדאבואסתררחל
ל"ציבורמוכרותהפחותמריםבתויוכבד
במזרחשירתןאתלפרסםשהחלוהרחב",
שהתקבלותןמשוררותארבעתןאירופה:
ישאליהן •-30השנותבראשיתהתבססה
ג,לדברגולאההמשוררתאתלהוסיף

שלונסקי·אלתרמן'הענקיםלדורהמשויכת
יותר.מאוחרשניםמספרחלהשהתקבלותה

מאזחלפושנהוחמשעשריםלפחות
שלהופעתהועדגולדברגשלהתקבלותה
רביקוביץ.דליה-חדשהעבריתמשוררת

שיצאהזהב"תפוח"אהבתהראשוןספרה

הציבפועלים",ב"ספריית 1961ב·לאור
אותםשלבארץהשירהמפתעלמידאותה
ועמיחי'ופגיםכזךמשורריםעםיחדימים,

אוזובמידהל"קאנונית",הפכהששירתם
פרסומה.עםכמעטאחרת,

מאזרביקוביץשלשירתהעברהארוכהדרך
בעורהו//באבאוכלהו'זהב/נבלע"תפוח

שמושעלהשיר ,) 16<עמ'בבשריו"אף
להיותרוצה"אניועדהראשון'ספרהנקרא
מגירתאוחלון/משקוףהקירותסוד

חילוףתהליךאתהסופגגרביים/בחדר
השירמתוך ,) 313<עמ' " ...שלךהחומרים
שלהאחרוניםמשיריהאחד"חמצן",

שלהקרבהמשאלתאתהמתאררביקוביץ,
כברלבלשיםוראוילבנה.הכותבת

שבההשפהשלליומיומיותהמההתחלה
שהכותבתולעובדהמשאלה,אותהמובעת
שמוכןאניברור'אניתחתאותהמביעה

כדיגרביים"מגרתאוחלון"משקוףלהיות
במקרה(הבןהאהובשלמחומריואליולספוג

 •בולהיבלעלאאבלזה),
בשפהכתוביםהזהב"תפוח"אהבתשירי

(התנ"ךלמקורותשזיקתהומקושטת,גבוהה
הקפדהישבחלקם •ביותרבולטתוהמדרש)

עללבתים,סימטרית,לעיתיםחלוקה,על
שירההיאזו •משקלועלחריזה

לראותואפשרבמובהק.·קלאסיתמודרנית
לשירתהמוטוכעיןכולוהזההראשוןבספר
בספריההתפתחהשזוכפירביקוביץ'של

מרביתמוצגיםבוכברשכןהבאים,

במשךבהמשך'שירתהתעסוקבהםהנושאים

ארבעהואולישלושהשנה.משלושיםלמעלה
ומותודמותו •בספרהעיקרייםהנושאיםהם

בתו'שלוהתבגרותהילדותההאב,של
של-שלהןהקוהלתיבמובןהשנהותקופות

פרקשלל"ה"עתובמובןבווהמתרחשהזמן
 '.ג

אתרביקוביץמפתחתהבאיםבספריה

רקולאאותם,ומרחיבההאלההנושאים
מבחינתוהרבהגםאלאהתמסית,מהבחינה
ההולכיםשיריהוהעיצוב.הסגנוןהשפה,
יוצריםאישיים,ויותריותרונעשים

הולכותשאמירותיואניומעצבים
מקורותעללהיסמךמהצורךומשתחררות
אםכך'כבדות.במטאפורות,מלהתכסות

"בעודאומרת:היאהזהב"תפוחב'איהבת

 /נפשי.ש:;~קשהאתרבים/אמצאמאודימים
שלרהנפשי/אמשוךשלוותאתליאמצא
האחרוןבספרההרי ,) 38(עמ'קביך'.'תשעה

הסבתאשמאבנהלשאלתוו'ילךעם'א'מא
/לאאמרתי,וחלילה,"חסעונה:היאמתה
זאת,/עםושלרה.שקט;רקעולמים.שנת
 /אומרת,לעצמי/אניחרדה,לזרועמבלי
<עמ'מכולן"הטובההיאעולמיםששנת

והקשה,הברורההאמירהביןאבל .) 266
האחרוןבספרנסתרת)(ואףהמחוזקת

היותרשיריהלביןנוספים,בשירים
רביקוביץשלשירתהעוברתמוקדמים,

שכדאיושינויים,התפתחויותשלרבמספר
לצייכם.
ילדותהבדידותאתהמתאריםהשירים

טובהדוגמהלשמשיכוליםוהתבגרותה
פסטורלי'בשירהזהב"תפוחב'איהבת •לכך

הנוףמתואר"תמונה"ששמולכאורה,
נהר;שושניכמוענניםפרחו"בשמים

 ) 3 7<עמ'ילדות."עודהיינוואנחנו

רביקוביץדליה

בחברה,ה"מקובלות"הילדותומתוארות
בדידותההניגודדרךועלברמז'ומתוארת

אלבשמשיוצאת"והייתיהכותבתשלהקשה
והוגההענניםאתהקרוב/ואוהבתהשדה

להרהררבהשהותליסיפורים;והיתהבהם
הקיץסוףועדהאפורהסתרבצער/מראשית

"חרףהבא,בספרהואילו .>םש(הצהוב'.'
בשיריה,והחזקיםהמוכריםמןבאחדקשה",

ביתרשמילדותבדידותאותהמתוארת
לרההאבקרקלך:"תארובהירות:פירוט

אתיהלךהוא •אחרמלרהליהיהאותי;ולא
 ...שערותיאתמסכסךהילדים/והיהלגן

רציתיכמהועד •••אחר.;היהחברותיולכל
עלהוזה/הייתירבים/לילות .••אחרמלרה
כמהלך/תארמאהבה.רטוביםאחדים,בתים
 ,,שלי.היחידהמלוח/שזהמקופחת,הייתי
והחשובהחזקהשיראבל ) 87עמ'(מתוך
והבדידותהילדותבדידותבנושאביותר

שלאחרוןהלפניבספרהרקמופיעהקיומית
אורשראה ,"אמיתיתב"אהבהרביקוביץ'

ספרהצאתלאחרשנהוחמשמעשריםיותר
בגובה"רחיפההנקראזה,בשיר •הראשון

שלהתחושהאתרביקוביץהופכתנמוך",
לא"אניעולםלהשקפתכמעטהבדידות

לארבים/האורימיםבהריםכבר/אניכאן.
מהליאין/שוביגע.לאביהכפוריצרבני.
מאלהגרועיםבתדהמה/דבריםללקות
שלבדידותה .) 220<עמ'בחיי"ראיתי

שהואככלניכור'עדמוקצנתהכותבת
קיומיתהצהרהשלהעמדהתוךאפשרי'
שיטהלי"מצאתיביותרחזקהופואטית
 /מעוף.ולארגלכףמדרך'/לאמאדפשוטה
הזהבשיר .)םש(נמוך"בגובהרחיפה

מופלא,איחודליצוררביקוביץמצליחה
ביןלבגרות,הילדותביןהרמוני'כמעט
הרצויביןהעולם,להשקפתהעולםהרגשת
מחוריהן;חרגורקעיניה"והקטנהלמצוי
אתלפתהקשה/כשידכחרס,יבשחיכה
<עמ'חמלה"קורטובללאבה/ואחזהשערה
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עםשהתפתחהלשירתה,אלוכלובין ,) 221
נמוך",בגובהל"רחיפההשנים

שלאחריםבשיריםכמוהזה,בשירגם
תמטיתקרבהלמצואניתןרביקוביץ,
השורותרחל.שללשיריהמעניינת
שלשורותיהאתמזכירותאותוהמסיימות

 /-צמרתאלכדרכה-דרכיאת"גםרחל
זדונהענקים,/ידעמלודרךמכאובדרך

אףלאל",שמהמתבדחת/ידובוטחת,
להופיעמרבותהשונותותחושתהבדידות

האםרחלגםרחל.כאצל ,רביקוביץאצל
שלבשירתןביותרמשמעותיתדמותהיא

רחלאומרתהאהבה.גםכמוהשתיים,
 /הקמוצה,בידךלביאתמחזיק"ועודך
;והלבתהדק,לרצוןכמעט,תדפנהלרצון
מתחבט/ושותקמפרכס,והלב ,מפרפר

"לפעמיםרביקוביץ:דליהו"עונה"ושותק,"
לו;לומררוצהעלי;אניגוברכשצערי

ורקהעולם,בכלהעולם,בכלאתה ,אדוני
נתוניםחיי ,אדוניזה,/ומלבדפה.לא

("דבריםמעולם"שהיודברים;אלה ...בכפך
בשורותויש ,) 178עמ'שעור",להםשיש
שירהעםנמשכתהידברותרקלאהאלה

רחלשללתהייתהתשובהגםאלאשקדמה,
לשירהאודבר?!"היההאמנם/לא"האמנם,
מעולם",הדבריםהיולא"ואוליהמפורסם

שאתהיחידההמשוררתאיננה ,כמובן ,ורחל
שלה.בדרכהרביקוביץממשיכהשירתה
גולדברג,לאהשלהשפעתהגםניכרת
"הקרפודים"לה,המוקדשבשירבמיוחד

בהפנמהלהבחיןאףואפשר ,) 124<עמ'
וייטס,אליוטשלהגדולהשירתםשלמפרה

משיריהםלכמהרביקוביץדליהשתרגומי
 .הספראתחותמים

שלבשירתהלדון ,לדעתיאפשרות,שוםאין
ה"פוליטי",לפןלהתייחסמבלירביקוביץ
האחרונים.ספריהבשניבעיקרשהתפתח

"פוליטי"המלהאתהצבתיבמתכווןואני
והמצמררותהחריפותמחאותיהבמדכאות.

ויהיווההרג,המלחמהנגדרביקוביץשל
 ,לדעתי ,אינןבשטחים,אובלבנוןאלה

אנושיותמחאותהןאלהפוליטיות.מחאות
שונותהןאיןובמהותן"מהבטן"שעולות
הרבהשמופיעותאחרותקשותממחאות

הבוטה,בשיררביקוביץ.שלבשירתה
מתארתהיאפעמיים"הורגיםלא"תינוק
ושתילהסברהשלהזוועהאתלפרטים
כברהיו"והילדיםנוראבסרקזםומסיימת
פעור;,;פיהםהסחיבשלוליתמונחים
לא;תינוקלרעה.בהםיגעלא/איששלדים.
שלנו/מתוקיםחיילים ...פעמיים;הורגים

חיתהעזהלעצמם/מה~קשולאדבר
<עמ'בשלום"הביתהלחזורתשוקתם/

הקוראוביאליקפוליטי?שירזהוהאם ,) 250
כזאת,;נקמהנקום!האומר:"וארורבשיר

 /השטן-בראלאעודקטן;ילדדםנקמת
פוליטי?!שירהזהוהתהום!",אתהדםויקרב

שיריםכמהמופיעיםילד"עםב"אמאגם
גםהימים,לאירועיישירותשמתייחסים

 ,פוליטיים""שיריםלכנותמיעלולאותם
כמושירלהביןשמתקשהמיישאם ,וחבל
(עמ'בבטן"מתילדעםמתהלכת"אמא

שמתהערביעל"הסיפורכמושיראו ) 285
אתמפרששהואעד ,) 292<עמ'כשריפה"

כשיריםהאלההמצמרריםהמחאהשירי
פוליטיים.

לראותאפשרשלדעתי ,ציינתיכבר
מורחבמוטוכעיןהזהב"תפוח"אהבתב

הזהבספררביקוביץ.שלשירתהלמכלול
 ,בכללהמוותעםההידברותמאדבולטת
בכלרביקוביץאתהרבהשמעסיקנושא

בפרט.האבשל(ודמותו>מותוועםספריה,
שבגרההילדהמתארתרשעה"יד"כףבשיר
המכהבעקבותבהשנותרהנוראהעלבוןאת
כףשהיאאמר"הואידה:כףעלאביהשל
לוחך"פחדעתה "ועד ) 23<עמ'רשעה,"יד
אותי/אךמהכותחדלהרשעה/אבאהכףאת

ורצוןשלמההכרה,/מתוךשלךאמא
גםהיאוזו ,) 282<עמ'מנחם"ליחופשי/אין
מתילדעםש"מתהלכתהאםשלאימהותה

 /אמובבטןאותוגושהר"הילד ,, ...בבטן
פוליטיות/בנסיבות 1988ינוארבחודש

אימהותהגםוזוהי ;) 285-6<עמ'בטהרניות"

 ) 303<עמ'מפה""הלךשילדההכותבתשל

מהמרגשיםבאחדמתחננתהיאושעליו
ירושלים;והשיבי"רדיבשיריהומהנפלאים

/והשיבילחםבית./בואישליהילדאתלי
 /הגבוהיםההריםבואו /.שליהילדאתלי

בנמלים/והשיבו;ושטפונותהרוחותובואו
/אוכפוףאגמון./ואפילושליהילדאתלי

חוטיים;מדברבזרם/ושיחירזהגבעול
חוזרתשהנפששלי/כמוהילדאתליהשיבו
 ,) 304<עמ'עיניים."פקיחתעםלגוף;

 ,רביקוביץשלמשיריהשהרבהכברנאמר
עוסקיםשיריה,אחרוניועדהראשוןמספרה

~

 ~וו
ls 
~ 

למכלול.מורחבמוטו-הזהב"תפוח''אהבת
רביקוביץ'של Qשידת

הבאובשיר(שם>וקיים"שרירהזההפחד

האבשלהבנאלימותומתואר-אחריומיד
מכונית",אותוודרסהבכביששהלך"כביום
שביחסיהם,הנוראהההחמצהתחושתודרכו

ההווהאלמהעברהכותבתעםשהולכת
לדבריכולאינו"הואשנגזלעתידאלוממנו

מתוךשניים ,) 24<עמ'אחת"אהבהמלתלי
ל"כלשצורפוהחדשיםהשיריםשבעת

בשירהאב.אלשביםכה",עדהשירים
הזה"במקוםאלוהיםיראת"איןהראשון

והוא ,תמונתומתוךהאבמדבר ) 311<עמ'

הקיפוחלתחושתצידוקיםלהביאמנסהכמו
אהבה"מלתלהאומרלאשאביהילדהשל

אהבההזה;זולתבמקוםאהבה"איןאחת":
חיתהלאמעליךאותישקרע/ומיבשניים.

 ,) 311<עמ'תהיה"בלבו/ולאאלוהיםיראת

יותרהרבההואהזההמאוחרבשירהאב

 .עליוהמוקדמיםבשיריםמאשרודםבשר
לאאםלהשלמהניסיוןאיזהכאןויש

עם"שיחההבאבשיראבללהתפייסות.
תחושתעוצמתהבמלואחוזרתתמונה"
שוםעודעושה"ואינךוהקיפוחההחמצה

טון .>םש(עושה"היהאהובשאבאדבר;

ועיצובהתפיסהגםהשתנה,הדברים

בעינה.נותרתההחמצהאבלהאמירה,
להזכירהנכוןהמקוםבדיוקשזהו ,ואפשר

ב"אהבהרביקוביץ.אצלהאימהותנושאאת
מדויקת","רקמההכותרתאמיתית,"תחת

שמתאריםנפלאיםשיריםחמישהמופיעים
הםאלהששיריםונדמהבנה.עםיחסיהאת

ספרהשיריה.בכלוהמפויסיםהעדינים
הרבהעוסקילד"עם"אמאהאחרון

זואחרת.אימהותכברזואבלבאימהות.
להש"היההאשהשלהקטועהאימהותההיא
לילהלואומרת"והיא ) 281<עמ'שנפל"בן;

רחל/אניוחגים,מועדיםוחרף,ויום;קיץ

פנים.ורבביותרמורכבזהאליחסהבמוות.
לפעמיםאלימה,חייםעובדתהואלפעמים

מוות""פחדבשיר(כמומנשואקשהאיום

גאולה.ושלווההואולפעמים ) 222עמ'
עוסקיםבמוותשלאלומראפשרבעצם,
 ,בהיפוכואםכי ,רביקוביץשלשיריה
הרביםופניהסוגיהעלוהאהבה,בחיים.
שלשיריה .ביותרמרכזימקוםבאלהתופסת

גםולוהאהבה,אתמעליםרביקוביץ
<עמ'"חמדה"הידועבשירהכמוהארוטית,

הצורךנשגב.כמעטערךשללדרגה ,) 47
זואםבין ,ובתואבאהבתזואםביןבאהבה,

אםאהבתזואםוביןואשה,גבראהבת

החזקיםמהלייטמוטיביםאחדהואלילדה,
האהבהאלרביקוביץשלביחסהבשירתה.

אלליחסהובהשלמהשבניגודהקבלהישנה
גאולההיאויומיומית,נשגבתהיאהמוות.

ומטאפיזית,פיסיתהיאמוות,שלסוגוהיא
נתפסתבלתילעולםהיא ,לכלומעל

עלאומרתשהיאכמוממשבשלמותה.
אתשניפץ"זהו"העגור":בשירההאהוב

 /באהבה,אותיששרףשבטבלה;זהוהשיאים
 ,) 93(עמ'~צוד"אינועוףשכמוזהו

עדהשירים"כלעללכתובאפשרספרים
במעטרקפהנגעתיאנייכתבו.ועודכה"

מטילהאיניאחדבדברהדברים.מקצות
נעניתרביקוביץשלשירתה-ספק

השירה""עלבספרו(אליוטלקריטריונים
אמיתיתהיאגדולה.שירהשלואחרים>

הספרותעםדיאלוגמקיימתהיאוכנה.
משלה.ייחודיותיוצרתבעתובהשקדמה

להעבירמפליאהזאתועםאישיתהיא
היאאנושיות.כללקיומיות,משמעויות

ומעלאליה.להתחברשקלמובניתשירה
הזאתהשירהשבה,הכאבכלעם ,לכל

 •עמוקה.הנאהגורמת
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t: ספרופורטוגל,אמריקה,ורום

הקירעלהכתובת
אמריקהברדוםהשירהעלמכתב

לנוסעלומזומניםרביםמפגשים
שלאאלאאמריקה.דרוםליבשת
מפגשהזה.למפגשועיקרכללציפינו

הקיר.עלככתובתהשירהעם
עיר ,יהבוליבלשבירתה ,בסוקרה
קירעלבתים,ונמוכתנקיהשקטה,

ופגשנ Iהעירעלפהוהצלוגדתיב
 1גדולולבןחרסינהאריחלראשונה

כחולקליגרפיבכתבכתובעליו
אתנשמתיבכי"בכישיר:עמוק,

שחורים/ענניםאתמולמכאובי
/זאתדם.שותת/ולביבמוחיחולפים

היא/שרחוקשליהילדהוירג'יניה
תקווה,שלאור/בעיניהרחוק.הלכה
הקטיפה/בידיבוערת.נראיתאבוקה

כעין/קולותיהםשריםהפרחיםשלה
הילדהוירג'יניה//זאתהקריסטל.

לאכדירחוקכךכל/שהלכהשלי
לשוב."*

השירמעדנתמתפעמיםאנועוד

עצמםגילובתיםעודוהנה .,וכאבו
שעלרחוב,קרנותשלבתים Iלפנינו

עממייםשיריםנכתבוקירותיהם

מעוטרקליגרפיכתבבאותוואחרים,
הכאב"כשנולדזה:כמווכחול.
אותו/מרפאיםהאהבהבעריסת

/אךחדשה.באהבה/אובשכחה

/והאהבהלהגיעתמאןהשכחהלפעמים
 .לחכות"תנתוונמתחמקתדשהחה

ורבתעצובהאנת,וסריע Iבלה·פז
שלס:יותלת,והתרבמשרדליד Iניוע

שללאינטרפרטציהתילאומ'אקדמיה
מלמדיםשכאןלנוהוסבר .רה'יהש

ההטעמהכיהשירה,אתבקוללקרוא
הפרשנותהיאהנכונההקריאהשל

הנכונה.

אבןבנויהעיראריקיפה,בעירבפ.רו,

במנזרומגולפת,לבנהבזלת
ישכמוזיאון,משמשאשרפרנציסקני

מראשיתעתיקיםידכתבישלספריה
שלראשוניעותקכמוהדפוס,

יהודהשלספרווכןדון·קיחוטה,
של(בנוהיבראו','ליאןאברבנאל,

'דיאלוג-אברבנאל>יצחקדון
אל Iהפנימינפטירוהנההאהבה'.
ניבטיםהמנזרשלהעמוקההדממה
 1סיאסיאישפרנציסקוסשלשירים

מסביב.הקירותעלחקוקיםאשר
 1סיאסיאישפרנציסקוסעלמסופר

אחוותוציפורים.חיותשפתשידע

לרוחניותבניגוד Iשלוהטבע
עםמתמזגתהנצרות,שלהמנותקת
אמריקה,דרוםתושבישלאמונתם
הטבעבכוחותהיום>כמו<בעבר

השירהתפילתכךהשמים.וגרמי
לך Iיכולכל"עליוןהקיר:על Iשלו

תהיה/ברוךוהברכההכבודהתהילה
עם/במיוחדברואיךכלעםאדוני
ונותןהיוםאתהעושההשמשהאח

בכלומבהיקיפה/והואאורלנו
אחותיעל Iאדוניתהיהברוךזהרו;.
יסדתהשמים/בתוךוהכוכבים.הירח

ועודויפים."יקרים;ברוריםאותם

תהיה"ברוךבפתיחתו:מצמררשיר

 /הגופניהמוותאחותנועל Iאדוני
ממנה".לברוחיכולאינוחיבעלאף
במאהשנכתבשירחקוקאחר'קירעל

שכחנוהמשוררשם(אתהזאת

אותנוללוותשהמשיךשירלרשום>,
השקט"כאןלנו:המיועדתכהשבעה
 /עצורשלום/סיפותזורםמהסלע
אחיםחדוותכמו/המאחדא;צרשלום
עולה//נוסע,הדקהעםהא.ו.ף/את
 /שהולך/אתהממרחקיםא;םרגל,
/שבעךמהירותבתוךשעצוראתה

 /הצעדאתעצ;ר /המטרהלכיוון
 ."ת;פי~נ;:התבונן
מזוהמתענקיתעיר Iפרובירתלימה

אפוריםשמיהומכוערת.זנחתומ

ושםהים,בשפתמפלטחיפשנותמיד.
האהבה'.'פארקאתמצאנולהפתעתנו

נבנהאוהביםזוגשלענקפסלסביב
הים,כגליגליתשצורתופסיפסקיר
שירה,משפטיעשרותמשובציםובו

פחות,אויותרידועיםמשורריםשל
אביאמתוכםבאהבה.לגעתהמנסים
מבחר:

ונדשנעציפוררקהיא"אהבה-

לה"יבל
העולםרוכארואהאני"אותך-
החלונות"דרךדרוהח
שלאאלהכלאתאוהב"אני-

אהבו"

אתלראותשלאכדינשרף"אני-
מגופך"שהתרוקןהמקום

האהבהאםלישיגידורוצה"אני-
בשמים"למותעפהציפוריםכמו

מצפהשאדמהגופיכמואני"שלך-
לו"

כשניזהמצדאני iזהמצד"את-

ליבולחיתוךהאש,מבקעהשורמרסלינו:חימנס

היוםעדלקדושה.שהפכה 17ה·המאהמשוטים"
נהגהבתוכההבוץבקתתאתמשמריםקוץכלאותךלפצועלא"כדי-

כבריתציפורעםולשירלהתפלללעשב"יהפך
ממני"לקחתאמרה:היאמסתורית.שלי,שאינומהכלמעריץ"אני-

 ".ןוהמזאתממנילקחתזההשירהאתלמשל"אותך
בהםיישהחכל·כך,העניהביבשתאוהב"שאתהתגידלבי,"תשקר-
פירוריבוהקיםופרוזאיים,קשיםאוהבאניהנקמה,שעתהגיעה ,,-

עלושמצאנהזהבכניצוצותהשירהאותך"
חפירותבאתרללומתגמריחכדתיידלזירתזריםושחכמואליך"אחזור-

הפשע"

אלוהיםגםכיפשעאיננה"אהבה-
אוהב"

סוסוכמלעולםמגיעה"אהבה-
שיכור"

תחתתתפשטיאהבתי,"תשירי-

הגשם"

ומהזוכרשאנימהמנשק"אני-

שוכח"שאני

אתשממשיכיםשלטיםהדשאועל
עללשמורזה"אהבההשירה:

במקוםלשבתלאזהאהבה"הפרחים",
שאסור".

שירהפנינילמצואמרנינההפתעה
מחסומיאתשפרצהשירהבאפר!

לעין Iלאורחשופהוהיאהאינטימיות
והיאבושה,וללאפחדללאכל,

שאחוריו-הקירכמו Iלכלשייכת
והכרחית-כמשתנהגםמשמשים

כמוהו.

מןנזירהחיתהלימהרהדרסהסנטה

 .איבקה

הערצתמסורתיחדחובריםכאן

חשיבותועםםיהספרדשלהשירה
הגדולה'ה'לשוןבעלהאיששלהרבה
היאלהוהגדהלשון .האינדיאניםאצל

שללשוןשהיאת,יהמיתןושלה
ןהלשושירה.דהיינו ,דימויים
אשרמיתייםמחייםנובעתהמיתית

שלעריסההואהר·געשלועבהם
שלהזדווגותהיאאדמהרעידתהירח,

שלבכיוהואהגדולוהאגםההרים,
והשירההמיתיתהישותהאל.

דימויבבחינתההוויהאתמממש;ת
הגדולה.הלשוןוזו Iדמויבתוך

ממשיכהעדייןהאדמהשבהביבשת

שירהיכולההחיה,תנועתהאת
עםהא.לף"אתולחברהקירמןלצמוח
 • . .הדקה".

נצררות

מגדנחוםמספרדית:השיריםתרגום *
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בורחסלואיסהודחה
JORGE LUIS BORGES 

ניצן-קרןטלמספרדית:
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NEW ENGLAND, 1967 
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 ."רזי;ל rקןב,ת,ל rTז wנ; Tרמש~זיז
u א;~ךים> ך~(~~חדה,:ב;א~ל,ג

 'ד; ל-~~~יח R~~רי ת~~~ן
חרדנערב ';בחשאניאבל
~רים. ?iנזT iים 7 ,•מ~~ 'יpז~:כההןןח

זיה, Z:~רל.ר u ~ע;ןיז:t~יךס, o ;נ~ 1נ
מתי.דעתבליע, 1מזזעתבלי

ז--- ·:---- ·:

הנמריםזהב

 ח~~~ u~קי~ח uל r~סה /Z o:ר
 .הסתכלתיפעמיםכזפה
 מ"נ~:·~דיראל i ~~: ר~~~

u ה;ל.רi דרר~ב.~r ;נ:Z להד
ברזל'ס;רגי;רי nמא

 : . .. ...-:- . : . .כלא;שה,ם. ·לחש,, ..מבלי

 1967קיימברידג',

 ) 1969 1הצלתהילת<מתוך:

חולםקיסאנ; ;ס~;ל~

~ל 7 ~~ל;ם q ~~קיץא 1ה
:l לr רחi? ,דב:l ל~ i? ק 1שq ,ןב;ת

 ,ת; nן r ~נ; Rלןן:ןיו
 .נפלא;ת;חה,א 1חהנפצע,
- Tחלבנה •:שלא;רמכש-פים

חרמה,עד-לר.,פ; 1נשנע
• : : : : T -T : T 

u ח~ 1~א ?~ע.תחםקר~ים. 
 .ה; ?u ~ iי ;v ;ח~ 1ק"ר uדק

האישאתחלםסרוונטס
לם. T 6~ח iקיח~ת •:שי~ 6ו"

מחליפםל;מם nבזהזה
:• T • -: - T -: "."T 

שניםזהשארעודבר

ח;ל.ם:קיסאנ;ב: 1ש ..~~דח.ש
ר;ע.ם.ך~~ץל~אדט;קןב

אחרים,נמרים 1נאאחריו

 • ••~ל.ייק: "ל~ש Tס~ ;-~~
אחרים,זהבים 1נאאחריו

ס, 1זאהלא~היאחרכה; Tהמתכת
לילותתשעהשמדיהטבעת
תשע, , 1,·חללטנע';ת, ..תשע~;לדת

- Tt Tלך~ר •ק.ץ ן~--~ן : •• -

 ,י ~ 1זב x,~ים uל;ף q~ם
ח1יפיםהצבעיםשאר

אלאלי ;,:ת;נ·ל~-ו'ע-תח
ך 1ב 9ס ·--ל~~ , ל~ך~~ uר iסא

1 ~ u רא~ית.ב~
iר; r ,י 1 נ~~ה;ד~רים,ה;קיע;ת~
u ;יתpזo ,ןס~פ;ס
רר irם, ry ~ ה~:זסב Tה;

 .ל;;ת 1מתאאלהש1ידים
- : • ... .. •-ד•:

 1972לנסינג,איסס

 ) 1972הנמרים,זהב<מתוך:

 ) 1975המעמקים,ורד :(מתוך

בדמיונושנהפךלפגיקיחוסהדוןשלשמוהיהקיחאנואלונסו :המתרגמתהערת
מאנצ'ה.להרהקיחוסהדוןהנודדלאביר
אתאוסטריהלביתחואןדוןשלכוחותיוניצחושבוימיקרב- ) 1571 (לפאנסו,ןב
כושראתאיבדפציעתוובגין ,בוונפצעהזהבקרבנלחםסרוונססהתורכי.הצי

בשמאלו.התנועה
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ב=נ
~ 

 OCTAVIOPAZפאסאוקטביו

ניצן·קרןטלמספרדית:

~ירוחו~ןאגרת

fiJ ה!,'כח'ל f לם'ס~ד~יןלףאnw ;ר. 
ןpיש;ר' jJ~דף\ש;בל;ך q ב~;סרףזכ
 'ר~~;ח~~ל.שק~נ;ת,~דףר;תח~ית
 ,ב; nהרנפנ;תצרחמפ!!חיםנפניםיצא

T כ~רףזכ:~iבי q לi ב;ש\ 'ר-~ r, :ר 9ן •ח~T ףךןת;ת,:מל;נ;ת
q יך;,~;ר~~\ש;בל;ך iJ ים, 7ס~~לף~ןג'לת~

מדי;מכתמ;תףבידיםמשבשנכתבהרףח
~ r, -ה~••,~תף~סקב f ~ T קירכ[ל~ב:!jiJ ;•ם. 

הצה"ב,הצבענחףשאלאחיתהלאהשמש
ע,~ין;ת.-ל;ג~ר~קרי~ת ',ת;צ;נ 7 ''¼זר

ci ת י~~רךם ,~בףך 7סלר:ג~ל~iJ ד~ר, 
מלה.המחפש;תלהבר;תנ;ךךת,להמיההיה

TT T: •: : •: •: T -: -: - : -T • 

שמע:לאאיש ';בהביטלאאישבכלףא,היהל'הבכח
- T •חרש••אלם.;ר nהש fעורה;ההאד"ם

ry רףזכ~ w בci 'ל;ךi פה 'ל~-ן~ש;ב~~n ;~יר;ן ן~
 :;ת;אראהלאהרףחאבלמתחלהשםהיההףא

f לףאi.T יז~ nf 'לז~•ם·,~לל nw ;ל~הב: ;ר
 .ם:ד: ע~~~ז ט;~קףף, w ט;~ ה!.'כ~יד;
הצבעים,שבעתאתלשמ;עאזניםנדמףתיריםשבע
ת, fק, iJ~ןךג;'ת ע~~ ל~:ל;ת i'לד'~ל:ם~ןמףת:ד:ם ע~~

w ךמףת:ד:ם~ע~w לד~יםry ה;;ל 9 ך~~~םו~ק;ם ל~~י;ת. 

 .ם:ד:~ע w~ז ט;~כ(ה~יד;
רךרמ,~ת"ףסלםסראש;;ה י:~
~,~ !j הT סרףמ, ן~~~~ויםזןע

מבכ;~~ים,ת rק~~ת~ל 7 ~~,לי~ית
לך;ך;תיהם,השנלףליםמשלאתכתבברביעית

~ ci ית,~w קר·~י~מ.זי~ 'םי~~~ל,· · ·· ... 
 ,ל~ fרמי~ה 9מף ,ם:~ףל~ןה~נכע.ר~תה w ~ ה~~ תי,,~

~~רא~ית.ח~חילןשףב ה~~ f~הל f~ת~מק~,~יעית

 .ם~חל fiJןה~ r ~~ל 7 ~;ר nwu ,ם:~י.עח jc ~ס~דם
 :יחםעינלמראההאמינףלאשלשתם

: T : T :• ::• • : -: •• •• •• :• 

 ?מטר!!;תשמ;נהא;נציםשמ;נה

b .ךשף~מ;נה~:p ~~:כף~יתד.ררד~דמף.ר ·ף=פ·~ ,ם~f .בףןה

 •~ךיו~תל~ר;ף~חל~יד;
והבכ;כבים,הנשיםוהעכבישים,האר!!;תנערף

נ;ערים,מששיםעג~לים:ם; Tבכדףרימשלש~ם,•מלאף Tהשמים
-• - T : T T ••• : • -• • • : ••• • :-• 
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החלל,באמצעשנשתלההכ;כביםחרתאתכלילאכלההאש
רוים, Tר Tיצגרמ;יפונים Tם;:מע;פפי'דגיםם,-פירפר-יננטרר Tהאפמ~ל
 :;ת'ררכ q;Jם~מירנ;תח:;ךי T~'תיור ל~~

0 

: T 

0 

: 

0 

:בפ;ךס:ן:ב~קלסע,ד~יםת 17 ~נר~ית, 9:בו Rן:ב~ח·לססלל~בר
~רק;ת.~~נרע;ת ~י~~ח ,~י~~ח~הראס~~יב
~י~ית q:ב ;ך:~ראש;~ת~יך;~ךו:בדאתךת ry:בד;:בח~~קשרת~ל?נ~ח
 .ן~~מ; p:ע;~ך י~~ :;מ~~?ןלסש

11
~ 
~ 

1

5 
~ 

דקן~~~;תןא; ת;ל~?~~ן~יר;תןא; םי~~~~ן
בשו;ת,וצרם"והאוהשח;ר ,הכח'ל

די~ים, 9 ~ ·ח~~סרך'?קסר~יש;ת:ב~דע;ת T~רע.ר~ים Tח~:בןכר T נtי~~;;ם
:בן~דה.~י 7רינררן~קרקין·~:דים ש~~סריסיר
~ק~ידה, 9ר~ךר:ה 9 ~;אי~ ,ת;סי~~ב: ו~~?ה 9~י p::ב~ל:בש;~ך;תסע.למ;ת~tיי
 Une etoile caresse le sein d'une negresse .ן~רר~יך;עם ו:~:ו~חרץ ל~.~לס?כר

~יך;ןח;ז_tן~יפזi~דל ,ן~~ר~דיו~תד~א ,:בןpיש;ךרף~תס@רסורס
 :;ת;אראהלאוהררחמתחלהשםהיההרא
ד:~אר.ב;~~דסרררןים T 9ם T יו:ני~~ל~~:רף iiw ט~~ Tה j?T~יך;
 :ן:~ס ת;ר~~~ד:~אר~~~דסרן ryסא;נ:ו~~;תלא

ןדפ;צר,ךח~~~כרח~ס~קרןח~~~לר,~צר R ~ח~ם ryס~ים~צרךים
ם, ryן_זדב;ה,ים ryך~י R~ל ,ת;~~~;ג~דך~?סב;ת~שרר;ת:ביךף~ל~לןצר

R?Q י~?~ם R ~ R ,ים'R?Q ןע.ך:ה,ע.ר;ם~ח.דיםנ;צ;ת,-ם
 :הדך~~י:r.-ל~ז.tר ,ת;לי~~ 1~~יע;ת ,ת;שי~~סיר רר~:~ן:בןpלים

השתנ~~;ת.אםכיתחרש;תלאתחרש;ת,אםכי ת;~~ת;אלא . . . : : . . . : -.·• 

 ,~~ב;ךו~ל ;א~~~סדי R~ךל?ט 7רי p:ל~הוך~ל-~ר
 ,הכפרישלה~~רחראשאתבחופניתלהאירכדי
ג, J/ר~~~ריילות Q:p ."ת t~ד~י וך;~~כ;יל~ןה· j; !ו~ל~~ל~יי

:p דדירם,~וח.י ח~~~:ב~"רת~תדרר 7רי~
:p ט;בקר"בל;~ררי~ ii ר.ל:.ך~~ה:ב;א ז:~~א;ת;ל~א;ללאע;ןם 7רסע;לה;ם , 
:p ר~~ןךג;ת:ב~~;ךךת~~ןההרא ו~~ס~לןכ;ררי~~~ R ק;ח~~~ת, 
:p ק'סאד~ז 9~ללים 9~ך ~~כ;~~יסן~ת ש~~ב:~תלךא;תרי~
:p רנ?ל~~דרר:~אר.ןן:~דסר~נר~~יטר~:בך~ךיםר~דיל:ב~יטמ;ך 77רי, 

נ;פליםנמ;גים,עפים,מתפ;צצים,פ;רחים,צ;מחים,שרשים,הופכיםח~~יםאלפביתים
• TT" ·-- ·- •••:•:ד : • : : • •: T " :" :• 

 ן~~מ; p:ע;~ך~יך;לןר;~,ןה"?:ב~יטזרעים,,חם םי~~~
-ראה! !;אוזנב,עגרל-לארתללאמשרטטהראידיורבשבע

 T :ם. T ;~'י;ם- '~היל ry ~~:~סעוןם:ב~ר;להקךי~ה j; 'י~וז

 ) 1976-1987העץבחוככי(מתוך:

הואשירהשתרגוםמאמיןהואאםהיתרביןאותושאלתיורק.יבניופאסאוקטביואתריאיינתילספרות,נובלבפרסזכייתועלשהתבשרלאחריוםן'-990ב
ותחילתםעצמה,הספרותכימיהספרותתרגוםימיואף·על·פי·כן,ביותר.והסבוכותהקשותהמשימותאחתשזויודעתבוודאי"אתענה:פאסאפשרי.מעשה

אולארן,זהחואןהנזירשלהשיריםשירתרגומיבלילמשל,ספרד,ספרותאתלתאראי·אפשרהגדולים.והרומייםהיוונייםהטקסטיםובתרגומיהתנ"ךבתרגום
עלאותושאלתיהתרגום."תולדותרבהבמידההןהעולמיתהספרותתולדותפאונו.עזראשלהסיניתהשירהתרגומיבליהעכשוויתהאמריקאיתהשירהאת

שירישלתרגומיםלקרואזכיתיאבללעברית,שליתרגומיםלשפוטיכול"איניאמר:פאסבמתרגמיר.אמוןלוישואםזרות,בידייםיצירתושבנתינתההרגשה
 ".למתרגמיםאסיר·תודהאניבר·מזל.הייתיאלהובשפותולגרמנית,לצרפתיתלאנגלית,

ט.נ.
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חאירציונליזםאוטופיית-בורחס
צ'ורנובסקיליזח

האירציונלייםהמודליםעיצוב
לואיסחורחהשלסיפוריובשלושת

 " La :יםרופסיב(עיוןסבורח
" Biblioteca de Babel -ספריית"

 " Tlon, Ukbar, Orbis Tetrius "בבל",
טטריוס",אורביםאוקבאר,"טלאן,-

" La loterea en Babilonia " -
 ) 1 (בבבל"."ההגרלה

"Quiza la realidad este ordenada, pero de 
acuerdo a 
leyes di vinas - tradusco: a leyes 
inhumanos - que 
no acabamos nunca de percibir." 
"Diccionario Privado de Jorge Luis 
Borges" (60) 

לחוקיםבהתאםאולםמסודרת,שהמציאותייתכן

-אלוהיים

לאלעולםאותםבלתי-אנושיים,חוקיםמשמע:-

 ).צ.לשלי'(תרגוםלפענחנצליח

 " El idioma analitico deמסה ···· · "
~ 

11 " John Wilkins >"פהש ה
וילקינס")ג'וןשל_האנליטית

יכולהחיתהאשרהכרזה,בורחסמכריז
הפרגמטיתהחשיבהשלכלליכמוטולשמש

קיימתלאהנראה"ככלהשונים:לביטוייה
איננהאשרהעולם,שלקלאסיפיקציה

לכךהסיבהכאחד.ובעייתיתשרירותית
הואמהיודעים,אנואיןלמדי:פשוטה
 .).צ.ל-תרגום , 144עמ' , Q.I .(העולם"

אתומציגחוזרבורחסשונים,בראיונות

מאמיןאינואשר ,כ"אגנוסטיקן"עצמו

העולם.עלהאובייקטיביהידעבאפשריות
המציאותשלבקיומהכופרהואאין

אותהרואהפשוטאלאהחיצונית,
 ,לטענתואנושית.לתפיסהכבלתי·ניתנת

האנושיות,המושגיותמהמערכותאחתאף

אוהיסטוריהשפה,מדע,זהשיהיהבין

המציאותאלגישהמאפשרתאיננהאמנות,
תפיסהנתפסתשזאתכפיהחיצונית,

שלתצפיתומ"מנקודתאובייקטיבית
וטועןבורחסממשיךמסהבאותהאלוהים".

אתלפענחבני·אנוששלאי·יכולתםכי
כללהעולםשלהאלוהיתהס~מהחידת
משלהם,מודליםליצורמהםמונעתלאוכלל

שלהזמנילאופייםמודעותםלמרות
 •הללוהמודלים

במבוךשבוילעולם ,הבורחסיאניהאדם
על-ידיוהנכתבתההיסטוריהשלו:הטקסטים
מתחוםשלההמטאפורותאתשואלת
 " Elבסיפורים ,למשל<ראה,הספרות

" Simulacro והגיבור">:הבוגדו"נושא
והמדע,הפילוסופיהגבילנכוןהדבראותו

אינסופיאחדטקסטאלאאיננהשלוהספרות
אין ,ומאוחרמוקדםאיןבו ,ואנונימי

אוסףורקאךאלאמושפעים,ואיןמשפיעים
נודדות,מטאפורותשלוקבוענצחי

במסות(ראה"ואגאבונדים"-מטאפורות

" La Metafora " ב" Quatro Ciclos " 
טטריוס"אורביס ,אוקבאר ,ב"טלאןונו'>:

האסתטיקהבתחוםהנצחית""החזרהתפיסת

היחידהנושא"רעיוןבהירות:ביתרמובאת

הספרות.בתחוםגםיכולוכלתקףהוא
הםמחבריהםשםאתהנושאיםספרים

קיים:אינוהפלגיאטמושג .ביותרנדירים
אחדלמחברמיוחסותהיצירותשכלנקבע
 ,) 96עמ'(שם,ואלמוני"על-זמני ,בלבד

בורחסשלהאינטרטקסטואליתכתיבתו
האובייקט"עקרוןשלהיותועלמעידהעצמו

הבסיסייםהפואטייםהעקרונותאחדהיחיד"

להרחיבאוכללאזה(במאמריעצמושלו
הבורחסיאנית).הפואטיקהעקרונותבנושא

 > Madrid , 1919 <האישי"ב"יומנוגם
כמעיןעצמואתמציגבורחס

אתמצטטהוא ,לדבריו"צייד·מטאפורות".
עםהזדהותמתוךלאושופנהאוארבדקלי

אותןבזכותאלאהפילוסופיות,תפיסותיהם
מספקיםאלהאשר"ספרותיות"אפשרויות

בתורהספרותתפיסת ,) 39<עמ'לו
בתהליךהנתון ,אחדאינסופי"אינטרטקסט"

בסיפורים: ,למשל(ראה,מתמידסמיוזיסשל
קיחוטה",דוןשלמחברו ,מנאד"פייר

של"הפרחבמסהאברויס",של"מחקרו
אתמאודעדמזכירהונו'),קולרידג'"

ביןהמובאת,באות',רולאןשלתפיסתו
 :כגוןהמאוחרים,בחיבוריו ,השאר

" The Pleasure of the Text " 
) 1975 , New York ( 

 " Rolan Barthes by Rolanוב·
) 1977 , Barthes" (London 

סוגמכלהכתיבהאתבאות'מציגשם-

אתמהמחברתשלולבהכרחאשרכזושהוא
אשר ,שלוהטקסטעלהאישיתבעלותו
הטקסטבתוךמידייכללכתובבהיותו
והשואבמתמידבאופןונכתבההולך ,הכללי

הרחבבתחומונמצאאשרכלאתתוכואל
הספרות , /באותשללטענתוהשיח.של

ולא"מימזיס"לאתהיהלאהמודרנית
"סמיוזיס"הכרחיבאופןאלא"מתזיס",

) RB by RB , '119,11עמs <. תפיסה

רדידהז'אקשלבמאמרונמצאנוספתדומה
" Plato's Pharmacy " :מתוך>

1972 , Dissemination, Chicago (, שם

אב","רצחשלכסוגה"כתיבה"מוצגת
בתוךהמועןשלהעצמיתנוכחותוכשלילת

 •דבריו
"מילוןהמספקבורחס,שלבעיניו

הלשון ,המודרנילפרגמטיזםמטאפורות"
(ראה,הידעשל"סימולציה"אלאאיננה
 " El Otro Poema de losבשיר ,למשל

" dones <, אותןביןמבחיןהואבזהוכיוצא

על ,הכוללמרותשומרות,אשרהמערכות
מוותרותאשרלאלה ,שלהןהאמתטענת
כלפיאירונייחסמגלההואבקלות.עליה

האחרונות.אתנסעלומעלההראשונות
דרכיםשתילפחותלמצואנוכל ,בסיפוריו

התגברותשללזו>זוגדותמנודווקא(לאו
 ,אוביקום,השוררה"כאוס"עלאנושית

הבלתי·ניתן"סדר-על",אותועל ,נכוןיותר
החיפושדרךהיאאחתרציונלית.לתפיסה

סימןאחרי ,כלומרהטוטאלי","הסימןאחרי
גםכךועל-ידי ,לסמןביכולתושיהיה

על ,כולוהכאוטי-מקריהעולםאת"לסדר",
למעשה, ,מתפצלהזההכיוון •בואשרכל

 ,הראשוןשלבמסגרתותתי-כיוונים:לשני
אינסופילמסומןמותאםהנקודתיהמסמן
"אלף"בסיפורים:למשל,(ראה,

," UNDR", "La Escritura del Dios " 
" El Parabola del Palacio " : ואילו

המסמןהופךהשניהכיווןשלבמסגרתו
מבוךשלגלסר ,מסומנובעקבות ,צעמו

"פרנסבסיפורים:(ראהומפחידאינסופי

במדע",דיוק"עלהחול","ספרהזכרן",
ואחרים).בבל""ספריית
האנושיהחיפושבורחס,סיפורישלבעולמם

בדרךנכשללעולםהטוטאלי""הסימןאחרי
החיפושבבל"ב"ספריית ,כךאחרת.אוזו
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שלהכלליהקטלוג-הספרים""ספראחרי
רגרסיביתשיטהנקיטתמחייבהספדיה,

שלאי·יכולתםאתמוכיחהרקאשר
המטרהאתלהשיגהאנושייםהספרנים
אכילסהזאת,השיטהעל·פיהנכספת.

הצבאתישיגלאלעולםקל-הרגליים
 " A vatares de laבמסה<ראההאניגמטי

" tortuga שלבתולדותיההעוסקת
"כתב ,מאידךה"רגרסיה"),מטאפורת

לכאורה,המוצלח,החיפושסיפורהאלוהים",
מובהק:אירוניבאופןהואגםמסתיים

המלה,אתלפענחהמצליחבן·האנוש
חרדלהעולם,אתאלוהיםבראשבאמצעותה

הצלחתוותוצאותבן·אנושמלהיותברגעבו
האירוניתהנימה .יותראותומעניינותאינן

עצמוהמודלבהםבסיפוריםגםבולטת
בדומה ,שהופךעדומתפשטמסתבך

אשר ,אינסופילמבוךהמקורית,למערכת
דיוק("עלהמקורשלמקומואתתופסאף

טטריוס",אורביס ,אוקבאר ,"טלאןבמדע",
בבבל")."ההגרלה

שלדרכותהיהנוספת"התגברות"דרך
במלואלנסותבמקוםאשרהמשחק","האדם

ההוויהשלרציונלימודללייצורהרצינות
אחרילהתחקותינסההאירציונלית
אורביס ,אוקבאר ,("טלאןעצמוהאירציונלי
בבבל")."ההגרלהטטריוס",

אלועל·פילבדוקיהיהבכוונתיובכן,
המוזכרמהסוגהמודליםנבניםעקרונות

ידיכמעשהמתואריםשהםבין ,לעיל
שהםלביןבבל")("ספרייתאלוהים
 ,אוקבר ,("טלאןאדםידיכמעשהמתוארים
בבבל")."ההגרלהטטריוס",אורביס
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שלעקרונותיהאתלנסחעלינוראשית,
היהניתןעל-פיהםהרציונלית","החשיבה

לצורךרציונלית.מערכתשלמודללעצב
שלושתשלבהירבניסוחאשתמשזה

על·ידיהמובאהרציונלייםהעקרונות
 " Interpretationבמאמרו ,אקואמברטו

" and History בתוך>lnterpretation 
, and Overinterpretation 

.) 1992 , Cambridge 
הפילוסופיםלגביכיאקוטועןזהבמאמרו

ה"ידע"היההעתיקהיווןשלהרציונליסטים
האלוהיםהגדרת ,מכאןהסיבות.להבנתזהה

אותהבתור ,כלומר ,·הסיבות""סיבתבתור
שוםתימצאלאכברלהאשראחרונה,סיבה
העולםאתלראותמנתעלאךאחרת.סיבה
ומסובביםסיבותשלסופיתשרשרתבתור
הבאים:העקרונותאתלקבלעלינויהיה

הזהות""עקרון . 1

)" A-=A :("the principle of identity ; 

אי-הסתירה""עקרון . 2

)" the principle of non-contradiction "( : 
B להיותיכולאיננוA ולאA ובעונהבעת

אחת:

האמצע"שלאי·קיומו"עקרון • 3

בורחסלואיסחורחה

)" the principle of excluded middle "(: 
A שקרי.אואמיתיהוא

נובעהללוהעקרונותמכלכימסביראקו
המערביתהחשיבהשלטיפוסידגם

הרציונלית:
" if p then q; but p: therefore q " 

 .)" q 'לכן : pאבל : qאז p("אם

המערכותאתלבדוקאנסה ,בהמשך
הסיפוריםבשלושתהמוצגותהבורחסיאניות

שכברכפיהללו.העקרונותלאורהנתונים
תמידהיאחסבורשלמטרתו ,לעילציינתי

אתלתפוסאדםשלאי·יכולתואתלהראות
הניתנתסופיתסיבתיתכשרשרתהעולם

חוסרהבורחסיאניבעולםאולם,לפיענוח.
פניםבשוםיזוההלארציונליתסיבתיות

עלידברבורחסמוחלט.כאוסעםואופן
הכפוף ,סדראותועל ,אחרמסוג"סדר"

"עקרון ,כגוןאירציונלייםלעקרונות
ו"עקרוןהסתירה""עקרוןאי·הזהות",

משלושתההיפוךדרך<עלהקיים"האמצע
לעיל).העקרונות

"ספראחריהחיפושבבל"ב"ספריית ,ובכן
 ,מקבילהספדיה>קטלוג<אוהספרים"
אחריפילוסופיחיפושלאותולמעשה,
הספדיהשלהבסיסיהחוק·הסיבות"."סיבת
הצירופיםמכלמורכבתזאתכיטוען,

סימניםוחמישהעשריםשלהאפשריים
שניתןמהכלאתבתוכהוכוללתלשוניים
 ,כןאםהאפשריות.השפותבכללביטוי

המשחקתוצאתאלאאינההספדיה
במוטו<ראההשרירותיהקומבינטורי

גורםאשרהואהואהזההחוקלסיפור).

לכלהעונהמערכתלהיותבבללספריית
כפיהאירציונליים,העקרונותשלושת
 Aהלשוניהסימןראשית,לעיל.שנוסחו
משוםלעצמו","זההיהיהלאלעולם

מסומניםאינסוףתמידיהיו A 1שלמסמן
מתארמקבילמצבאפשריות.שפותבאינסוף
המשמעות""רטטבסעיףבאות'רולאן

) RB by RB , 'האידיאליכ"מצבה ) 97עמ
זהו ,)" sociality "(הסוציאליות"של

סףעלהמשמעותשלמצבהבעצם
איננההיאאךישנההמשמעותהתמוטטותה:

·ידיעל ,כןאםאלאלתפיסה,ניתנת
הממשיך ,והיצירתיהאוטופי""הקורא

עמ'(שם,מחברועםיחדהטקסטאתלכתוב
צירוףכל ,בבלבספריית ,מזויתירה .) 161

לפחותמשמעותבעליהיהשרירותיאותיות
לנואלאולםההיפותטיות.השפותבאחת
יהיהה"כל"הבורחסיאניבעולםכילשכוח
 ,למשל(ראה,כלום"ה"לאעםמזוההתמיד

 " Everythingהאלוהים""כתבבסיפורים:
" and nothing <, תמידתהיההטוטאליות

מעצםגבלהמו ,האנושיגבילהידמפמשהו
שלכדורואתהמלווההתיאורלכן ,טבעו
- " effroyable "אלאאינופסקל

של"כדורובמסה(ראה"זוועתי""מפחיד",
מטאפורתשלבתולדותיההעוסקתפסקל"
לאינסוף>.כמטאפורההאינסופיהכדור

גורמתאשרהיאהיאהסמנטיתהטוטאליות
גבילמשמעותכלחסרתלהיותלספריה
האנושיים.הספרנים

תהיה"אמירה"כלבבלבספריית ,ועודזאת
כלומרבו-זמנית,ושקריתאמיתיתבהכרח
אואמיתיותהולשקר",לאמת"מעברתהיה

יינתנולאפעםאףהטענהשלשקריותה
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מוחלטרפרנציאליותחוסרבשללבדיקה,
ה"אמת"בההזאת,הלשוניתהמערכתשל

טענהוכקריטריון.כערךמתקיימתאיננה

אצלוגםרדידהז'אקאצלגםנמצאמקבילה
שלותוהעדרעלהעומדיםבאות'רולאן
 •הלשוןמתחוםהאמתערך

הגבולות".ב"בעייתאקודןמאמרובהמשך
המרכיביםהרציונליים,העקרונותלטענתו'

העתיקהביווןהיווהרציונלי","המודוסאת
מעצםה"מודוס",החברתי.לחוזההבסיסאת

אשרוהגבולות,ההגבלהאתמחייבטבעו'
בגדראיננו " Civitas "-הבלעדיהם
(ביטויהאירציונלי""המודוסהאפשר.

שוללזאת,לעומתכשלעצמו),אוקסומורוני
הפרטביןלכן' •מיסודוההגבלהעקרוןאת

תקשורתיחסימתקיימיםלאלספריה
ל"חוזהשלהםהמבנהמבחינתהמקבילים
המערכת .אקומדברעליוהחברתי",

שללזוניגודתכליתמנוגדתשלפנינו
" Civitas " . המתוארתהסיבתית,השרשרת

 • *למבוךחסבוראצלהופכתאקו'אצל

הרציונליתהמערכתבמסגרתאםמכאן'
אנוהסיבות""סיבתאחריבחיפושינו

ה"יציאה"לכיווןהזמןכלמתקדמים
המהלךהאירציונלית,במערכתמהמבוך'

 •ויותריותרבוומתעמקיםהולכיםהפוך'
 •הבורחסיאניהמודלעצםלמעשה,זה,

הפרוגרסיביהמבנהבדוחסשלבסיפוריו
הרגרסיבי.במבנההמקרים,ברוביוחלף,
ההרמטית,החשיבהעולםהיגרעולמו

כך:אקושלבמאמרוהמתוארת
ששפתנושככלמניחהההרמטית"החשיפה

ככליותר'ורב-משמעיתמעורפלתתהיה
ובמטאפורות,בסמליםיותרתשתמששהיא

שללסימוןיותרמתאימהתהיהגםהיאכך
הניגודים:כלמתאחדיםבוהמוחלט,היש

עקרוןאתמבטלתהניגודיםאחדותאולם,
הופכתמכךוכתוצאהתואם.הכולהזהות

הניסיוןמדויקת.לבלתיהאינטרפרטציה
הבלתיהסופית,המשמעותאתלמצוא

משמע ?) 63עמ'<שם,והסימטריה"הלוגיקה
סדר'ישנםהאירציונליותבמערכותשגם

שכברכפיאחר'מסוגרקוסימטריה,לוגיקה
עללהתגברמנסיםהבבליםלכן •לעילהוכח

הכליםבאמצעותלאהגורלמקריות
מערכתבאמצעותדווקאאלאהרציונליים,
אותםשמושךמהמלאכותית.אירציונלית

ההגבלה,עקרוןהואמכליותרשלהםבמודל
באופןבהמשך'אולם •בופועללכאורהאשר

כבעלתמתגלההמערכתבלתי-צפוי'לגמרי

מערכותלגבינכוןשבעצם*מה
היגר pהוא: ,אקועל·פירציונליות,

מכיוון , qל·מספיקלאאךהכרחי,תנאי
לעיל>.(ראה q '·לגםלהביאעשוישהוא
סכמטי:באופן

x ... 

q 

••• X' p 
... y 

q' 
... 'y 

c:סיבת·הסיבות,שלקיומהאתנניח א
אתנקבלשכלית,להכרההניתנת
רציונלית.לתפיסההניתנתהמערכת
יצירתו"סקירתבסיפורוזאת,לעומת

הרומןאתמציגבורחסקוין"הרכוסשל
בדיוקמערכתבתורקויןשלהרגרסיבי

סיבותכמהישנן zלמסובבבההפוכה,
 :) 49עמ'(שם,אלטרנטיביות

xl .. . 
x2 .. . 
x3 .. . 

yl 

xl .. . 

x2 .. . 

x3 .. . 

y2 z 

y3 

האינסופיהסחףלקבלתמביאלהשגהניתנת
 ) 39עמ'(שם,המתחמקת".המשמעותשל

הפיכתוהיאהטקסט"הצלתאחר:במקוםאו'
לאינסופיותלמודעותמשמעותשלמאילוזיה

 ).צ.ל-<תרגוםהמשמעות."
מטאפיזיהבטללאהרמטית""חשיבה
ביןהיוצא,באות'לרולאןבהחלטאופיינית
-מן""מלותשללהגנתןהשאר'

)" mana-word "(, המליםאותןשלכלומר
באמצעותורקאךל"תרגום"הניתנות
מידהופךמסומןכלכאשראחרת,מטאפורה
אל .) 127עמ'(שם,אינסוףעדוכךלמסמן
חורחהגםשואףהזהגמחסוהטקסט""הצלת
יוקרבהבודדהאנושיהקוראבדוחס.לואיס
המערכתשלהזוהריופיהלטובתתמיד

שלביותרנעלהסוגלטובתהאירציונלית,
האסתטיות""האוטופיותלמעשה,ה"סדר".

מערכותהקוראלעיניהמציגותבדוחס,של
על-ידיאסתטיכאידיאלנתפסותאשר

בתוכןכוללותתמידהמשתמע,המחבר
שלהיותןבשלמובהקים,דיסטופייםיסודות

ובלתי-על-אנושיותהללוהמערכות
ואקספנסיביותטוטאליטריסטיותאנושיות,

כאחד.

"ככלבבבל":"ההגרלהלסיפורכעתנעבור
אףפרוקונסול:אניאףהייתיבבבלהאנשים

אתגםהכרתיעבד.הייתיככולם,אני,
אתוגםהחרפהאתגםהכול-יכול,השלטון
האדם ,ובכן- ) 62עמ'<שם,הכלא"

עשויהואלעצמו","זההאינו"הבבלי"
 > Aולא- A (שוניםדבריםהרבהלהיות

חייו),במשךשלנו:(במקרהובו-זמנית
מוטליםהללוהתפקידיםכלשלובהיותם

-ההגרלהעל-ידימלאכותי'באופןעליו
סימןלמעיןהופךהואידי-אנוש,מעשה

"אמפיבולוגי",באות'של(במושגיופוליסמי
הדומה"דיפרנטי")רדידהשלבמושגיו
בבל.בספרייתהלשונייםלסימנים

המספר:הכרזתשלפירושהמהכן'אם
אתמעריץהבבלישהעםיודעים"הכול

מספר"במציאותהתפשטות:שלתכונה
סופיתהכרעהאיןאינסופי'הואההגרלות
הבוריםלהסתעפויות.נתונותכולןכלשהי'
זמןתובעתהאינסופיתשההגרלהסבורים

להתחלקיוכלשהזמןדיולמעשהאינסופי'
המשלאותנושמלמדכפיאינסופית,חלוקה
<שם,הצב"עםהריצהתחרותבדברהידוע

לעולםפעולהשוםכזאתבצורה- ) 66עמ'
אתשוללתההגרלה,ביצוע.לידיתבואלא

כפיבדיוק"במציאות",עצמהשלהקיומה
"ספריה"היותהאתשוללתבבלשספריית
האינסוףהאנושית.ההגדרהעל-פי

קיומואתושוללמאשרתמידהבורחסיאני
הגדול.הנוכחותהעדרבהיותוזמניתבו

דבר'שלבסופוכובש,המלאכותי""הגורל
שטלאןכפיהטבעי","הגורלשלמקומואת

ב"טלאן'עולמנושלמקומואתכובש
הגיבורטטריוס".כיסאוראוקבאר'

למערכתקורכןיפולתמידהבורחסיאני
ידמהלעולםהואעל-ידיו'נוצרהאשר

למבוךקרבןהנופלמינוטאורוס,לאותו
עללהתגברהמצליחלתזיאוס,ולאשלו'

אסטריון">.של"ביתובסיפור(ראההמבוך
אוקבאר'ב"טלאן'לעייןבכוונתיולבסוף,
גםעוסקאשרסיפור-טטריוס"אורביס

המערכתשלמודלליצוראנושיבניסיוןהוא
סברההילכה"בתחילההאירציונלית.

רסןשליחתובוהו'תוהואלאאינושטלאן
עתהאךהדמיון'כוחשלאחראיתבלתי
אם-נוסחואףוכיקוסמי'סודזהוכיידוע

פנימייםחוקים-בלבדארעיניסוחגם
במלים- ) 90עמ'<שם, ".בושולטים
שלמסויםסרגטלאןגםמהווהאחרות,
שלטיבומהנוספת:בפעםנשאל"סדר".
הזה?הסדר

מתבססהטלאניהאידיאליזםשמתברר'כפי
עקרוןשלילתעלובראשונהבראש

ולאחרבאופק,העשן"הבחנתהסיבתיות:
בסיגריהמכןולאחר ,הבוערבשדהמכן

נחשבתלתבערה,שגרמהלמחצהכבויה
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שרירותיתלאסוציאציהכדוגמהבעיניהם
הנחת ,מכאן .) 92עמ'(שם,רעיונות."של

ייתכנולאהמדעיםלכאורה,כי'המספר
אתלראותמדעשלמטרתושכןבטלאן'
לכאורהקשורות,הבלתיהתופעותשרשרת

אנובהמשך'מידאךסיבתית.שרשרתבתור

אינספורקיימיםדווקאבטלאןכימגלים
מערכותאלאאינםכולםכאשרמדעים,

לעולםקשרכלנטולותאוטונומיות,
תפיסה(זוהיאמתטענתולכלהתופעות,

כולםמושגית).מערכתשלרלטיוויסטית
השפה:שלפונקציותאלאאינם

אתמחפשיםאינםטלאןשל"המטאפיזיקאים
אתמחפשיםהםהאמינות:אתאוהאמת

שלענףבמטאפיזיקהרואיםהםהתדהמה,
 .) 93עמ'(שם,הדמיונית"הספרות

ךכ' ."אי·הזהות"עקרוןגםפועלבטלאן
הסופיזםשלהמטאריאליסטיהפתרוןלמשל'

עקרוןעלהמסתמך-המטבעותתשעעם
נשארהמטבעכיההנחהעלכלומרהזהות,
ביןהעוברהזמןכלבמשךמטבעאותו

לאבסורדיבטלאןנחשב-למציאתואגירתו
גםמתבססעצמועיקרוןאותועל .לחלוטין

זומוצלחתהנחה"לפיהטלאני:הפנתיאיזם
כלהואזהוחפץאחד'חפץרקקיים

ומסיכותיהאיבריהשהןביקום,התופעות

על·פי- ) 95עמ'(שם,האלוהות"של
אלאאינםבעולםהדבריםכלהזו'התפיסה
סימניםהאחרים,הדבריםכלשלמסמניהם

ההעדרכאשרטוטאלי'באופןפוליסמיים
לצייןמיותר •הסופיהמסומןהואהוא(האין>

ברמהאו'היחיד""האובייקטמטאפורתכי

הןהנצחית","החזרהנושאתמטית,

ונשניםחוזריםבאסתטיקה,והןבהיסטוריה

לעיל).גם(ראהבורחסשליצירתולאורך
של 11המתהפכת"התבניתועוד'זאת

באופןנעניתבטלאןהפילוסופיותהתורות
האירציונלי:הסתירה""לעקרוןחד·משמעי

תזהמצויההפילוסופיהספרי"בכל
ה"בעד"כלשלקפדנירישוםואנטי·תזה,

אתכוללשאינוספרתורה.שבכלוה"נגד"
לבלתישב hנהאנטי·ספר'אתשלו'הניגוד
מועדפת ,כלומר- ) 96עמ'(שם,שלם."

רדידה.נוסחהדקונסטרוקטיביתהספרות

שלסימוליטיביתלהתרבותבאשרואילו
אפשרקרובות"לעתיםהאובייקטים:

טלאןשלביותרהקדומיםבאזוריםלהיתקל
שניהאבודים.החפציםכפלשלבתופעה
מוצאהראשוןמסוים,עיפרוןמחפשיםאנשים

עיפרוןמוצאהשנידבר'אומרואינואותו

אתיותרהולםאךפחות,לאממשיאחר'
מכוניםאלהנוספיםחפציםציפיותיו.
 " ... ) hronir ,"הראן",<יחיד:"הראניר"

hron , ,לומראפשר- ) 96עמ'שם
האמצעל"עקרוןעונהלזושההכפלה

נתפס"המזויף"האובייקטכאשרהקיים",

 •עצמוהמקורמאשריותרכממשי
טלאןשלהאקספנסיביתהיכולתמקורושוב,
המודל:בתוךההגבלהבחוסראלאאינו

בטלאן'הבסיסיהואהואהאינסופיותעקרון
האובייקטיםשלהאינסופימספרםכגון

כבסיסאינסופייםמספריםהשיריים,

האינסופיתההתרבותהטלאנית,למתמטיקה
וכר'.ה"הראנירים",של

כמוטטריוס",אורביםאוקבאר'ב"טלאן'
האנושותבומצב,מתוארבבבל"ב"ההגרלה

תכונתבעלמלאכותי'מבוךליצורהצליחה
האינסופית.האקספנסיה>(אוההתפשטות

שלכשלרנהובו·בזמןהטרגיתגדולתה
העולםאתהמאכלסתהאנושות,

שלבכשדונהדווקאהןהבורחסיאני'
המערכותשלמודליםליצורהזוהאנושות

 •היוצרדמיונהבאמצעותהאירציונליות
הזההנפלאהכשרוןאתמשבחגםהמספר
הסיפור •כלפיואירונייחסמגלהוגםשלה

דבראיןלי'"אשראלגי:במוטיבמסתיים
לתקן,שבאניהשלוויםבימיםאותי.מדאיג
גרםהתראתגה,ובאדראשרבמלון

 ) ..• (שהכנתיקוררונוסח·פראנסיסקו
 :) Browne (בדאוןתומאסשלליצירתו

" Urn-Burial " ,נצחון- > 101עמ'<שם
האמיץ"העולםשלנצחונועםמזוההטלאן

בדבריואולםהישן","העולםעלהחדש"
הנימהמורגשתהמספרשלהאחרונים

שלעיבודועלטורחהואהנוסטלגית:
אתלמעשה,מסמל'טלאןוקוויים.
עוגןכלנטולתהטהורה,הבדיוניתהמציאות

במובלעהמדומהבבלספרייתוכמו •חומרי
לסימןדרידיאני(סמלמצריתלפירמידה

במאמרהמופיעההעדר'אתבחובוהטומן

: The Pit and the Pyramid " 
lntroduction to Hegel's 

" Semiology 1982 :מתוך , The 
, Margins of Philosophy ( -גםכך

ההעדר.אתה"אין"אתבחובוטומןטלאן
מובהקסמלהואהוא " Urn Burial "מכאן
עוסק,והמספרהטלאנית,ההוויהשל

יוצרממש:"טלאנית"במלאכהלמעשה,
טקסטעלטקסטכותב , nמספרגחמדרסימן
אינוטלאןה"אין".הואהסופיהמסומןכאשר
המינוטאוראתמשחיתאשרמבוך'אלא
שללאושרוביחסנמדדאינוערכושלו,

מודלהיותובעצםוערכו"טלאן"הואהפרט,
אלטרנטיבימודלאוהאירציונלית,החשיבה
הואטלאןהמציאות.שלרציונלילמודל

אסתטית"."אוטופיה

שלקצרהסקירההצעתיזהבמאמרי
מנסהשאניתוךהבורחסיאנית,התמטיקה

מילוןכמעיןבדוחסשליצירותיואתלהציג
החשיבהיונקתממנוומטאפורות,מושגים

באות'ורולאןידהדרז'אקנוסחהפרגמטית
איןהנוכחית.המאהשלהשבעיםבשנות
בתחוםהשנייםשלשתפיסותיהםלשכוח,

התרבותוביקורתהלשוןפילוסופיית
עלמכרעתהשפעהיותרמאוחרהשפיעו

הפוסט·מודרנית.הפואטיקההתפתחות

ביצירותיו ,לעיללרמוזשניסיתיכפיאולם,
שליחסקייםבורחסלואיסהודחהשל

לפואטיקה.תמטיקהביןמוחלטתהתאמה
סיפוריושלהז'אנריתההגדרה ,מכאן

אסתטיות":"אוטופיותבתורהמסוימים

טלאן ,·בבלספרייתכמוהתמטייםהמודלים
על·פילמעשה,בנויים,ההגרלהאו

שלעקרונותיההםשהםהעקרונות
המבקשבדוחסהבורחסיאנית.הפואטיקה

הבלתי·אפשרי"ספר-הספרים"אתליצור
המסומלתה"אוטופית"הפואטיקהאתמעצב

שלאוטופייםמודליםעל·ידיביצירותיו
 •אירציונליות.מערכות

~

וי
~ 

ls 
~ 

מרוסיהעלתה , 1972ילידתצ'ודנובסקילידה
 •-1990ב

שלומשווהעבריתבספרותראשוןתוארבוגרת
בחוגשניתוארתלמידתבר-אילן:אוניברסיטת

תל-אוניברסיטתשלהכלליתהספרותלתורת
הפוסט-הסיפורתבתחוםמתמחהאביב,

מודרנית.

הסיפורתבנושאמאמריםסדרתמפרסמת

(בלשון"ודמיה"בעיתוןנוזמנבתהעברית
הרוסית).
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הלטיניתאמריקהשירתשלקטנהאנתולוגיה
סבררליקעוררמהמקור:ותירגםליקט

 PABLO NERUDAכרודהפבלו

הארורחמלך
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 . :ה~ן~~:~לח-ךקב~י-,~
 ,ת; 11פף~ ryךממt;יי'~ריס י~~הףא
 ..הנםהאלא'ביגם

 T- "~ם 6ס~ל-

 ;:~:;והףא י~~~ז w :~ינ;
ד~ליו.הן ן~~';~שףם~ם~י

נכהעליובכל
;רים. nהש Tעפעפ;ובכל

:ל~ת;ת~~~ריס 6~ךךת-
_זךנף~ית;ס~tיה~ךםע,ק~ה

ך~ע. ;:~;ש ;נ';ו,
 ) 1 (האיגףאנהירדההננינער
 T T •ת wi;i Tה i~י 9 ;מ~

מנ;~ר;תךמזקפ;ת
הכפילף,האחלמ;תאת

 , i~ה ,גל , w ~~ 9 ף;~;ע~~ ;;פ~
סדקי:; wא tמ~~ת~ר~ה

 .םיכ;;,ע~ה 7ת;ה;~יר'

רכ:ןר!יא~לר w ~~ל ,ה;

ל;מ;ת nהשל;אילנ;תיו
ך;ול:-מזד~ים,מקיס;ס~ל
 > 2 (זה Jמט;ךן~זדי ww~ה

שנרצחה.לאחר
הנחש, Tשלשלמ;ת~,•
-~~טן;כים, ה\~ Z:~דיחי;ס

 fזר T ~~ס~ק;ר•מ;~ים

 .ה1יעראכלהכל
 י~~דו;-םןק;נך
·שנים,למא;תנהפכף

חדלי·ת;עלת,ענפים o;oלמ
 •: ·: ..ש';'רפים: ,i'מים 11 ,:
א;ך;ו~ץ~ם;ו~ין ,.;,;~ sיל;ת Tל.

מ~~רים.ז o_זרזףלת
 . .מכל

 ל~~
רכ~ר.

סא;ר,

מ~.רת,
 ,ם~~מ

 ,ש~ /oמ

הרעם,

מ~~ןזקים,סד~רים
מס,ךקים

~~~לים,ומ~~ים,מנ;ע,ךים
הזעירים.נח1יי•זהבם

 א~~ו:-טה; T:ר~ל ץ~~ 6
 •פ;ך 9~ין· 7ס~ר~ים~יר;tייו
 .ףשער;,

 o ~;~ו;הףא~ז;ןמכל
(רק jמל;~ס~נ:ייק,מל;~ת;ך 7

מט;ךף.רכ~ר;ול

גדולהלסאה ) 1
היוניםממשפחתציפור ) 2 (

אחד-לספרותנובלפרסזוכה ,ן 904 • 1973צ'ילה,נדודה,פבלר
הכתיבהמהלכיעלהשפעתו . 20ה·במאההעולמיתהשירהמגדולי
סנסור ,בזמנועצומה.לה,ומחוצההלסינו·אמריקאיתביבשת
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ידיעללעברית(תורגם •אחדיאושושיראהבהשיריע"שרים

ש"יריראשוניות•,ת iד i•אהכללי•,·הקאנטוברונובסקי>,יורם
על·נוכחותהשחור•,האיו"כרוןשלהספריםחמשת ,·הקפיטן

שתורגםמשיריומבחרבעבריתלאוריצאבזמנוועוד.האדמה·פני
אליעז.רפאלידיל(

 CESAR VALLEJOוייאהדססאר

בחייביותרהקשחהרגע

אמר:אדם
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 : ר~~ס~ס,ר;ן,וס~ןם
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הנוכחית.במאההלסיניתמאמריקההמשורריםגדול-רביםחוקריםלדעת , 1893-1938פרו,יייאחר,ססאר
הספרדית.בשפהבמודרניזםשמרדהראשוןהחדשןאתבושרואיםהחדשים,הדורותעלאדירההשפעהלעב
·המבשריםספריו:כמשמעו.פשוסולתרגום,ניתניםאינםהפיוסילמבנהשהחדירמהחידושיםמעסלאאכן,

-.ממניהזוהכוסאתהרחק ,·ספרד , •אנושיים·שירים , •בפרוזהשיירים , •ה 9ריל r , ·הטהורים
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שלומספרשירים .האנושיליצורביחס
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לכלתורגםוילה·לובוס.הייסור

·וחספריו:ביןהאירופיות.הלשונות
·שיח,העולם•,·מכונת ,·ק:כאד
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לפנינפסד : 1902קובה,גיליאן.ניקרלאס
ואחוארצומשורריביןהמפורסםשנתיים.

אפשרהאפרו·אמריקאית.במגמההבלוסים
בשירתו:ברוריםכיווניםבשלושהלהבחין
המגמהבאפריקה:מקצבהשמקורהשירה

שמקורוהניאו-עממיהמבנההחברתית:

איש .עצמוהלסינו·אמריקאיבפולקלור
ומתמיד,מאזהקובניתהקומוניסטיתדזבפלהג

כשלסרןחשוביםתרבותבתפקידיכיהן
נגורו i·ס ,•ן iהס·סיבותספריו:ביןדססןוו.

ושיריםקוסונגו·סונגורו·ספרך•,קוסונגו•,

רומןלז'אן·אלגיההמושלם·,·הסדןארחים·,
•שי·בלדה•,"אלגיות•,האיטי",שמיתחת
 ,•מאז'ורית"אנתולוגיהאהבה",שיירייל",

חלקיתתורגםועו.דהגדול·,"הז'ואו
שרב.שמעוןעל"ידילעברית

קואדרחאנטוניופבלו
PABLO ANTONIO CUADRA 

נודעתלאאשהחראחלילה
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ניקראגואה,קראדרה.אנטרנירפבלר
בארצו,החייםהמשורריםחשוב . 1912

אמריקהארצותמסעםנובללפרסמועדמ
נגעהכתיבתו 1בעיקרוליריקןהתיכונה.

החברהלחייהקשוריםהתחומיםלכב
לשפותתורגם .במולדתואשרהוסבע
ספריו:ביןלצרפתית.לאחרונהרבות,

"שיריםוהגברת•,הציפור"מזמורי

עםריםי·שזמני·,"שיר ,"ניקרגואים

המובטחת",'הארץכתפם",עלשקיעה
"היגואר ,השעות""ספרשירים",מ"בחר

·ללי"שירה•,חיות•,·גןוהירח",

 ,י"ספרדמשוררלכבודקהיאמר
ועוד.מובחרת"א'נתולוגיה

 ROBERTOJUARROZחואווסרובוטו

מאונכת"מ"שיוח
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 .) 1925 " 1995 (ארגניטנהחרארוס,ררברטר

ה.רקבעיאינסלקסואליתשירהשלמשורר
ג•עהל-מנתלעתמציתיתןבלשותשמשמ
בעשורהשיר.שלגיאומסריכמעסלמנכה
השירהבשמיבולסלכוכבהפךהאחרון
לסימפוזיונים,נושאהספרדית,בלשון
באחדחלקלקחחוארוסאקדמיות.ולתזות

ספריו:ביןבירושלים.לשירההפסטיבלים
צדמאונכת,"שירהמאונכת•,"שירה

 ,·שיח ,·םייחופשםישיר"שישהשני",

ונו'.ש"מאונכת

פאס,אוקסביולבורחס,<תרגומיםבעיתונות:הופיעומתרגומיושירהמבחרילעברית.וספרדאמריקהדרוםמשירתהמתרגמיםמבכיריארגנסינה.ילידעברימשוררסברדליק,עודד
ואחרים>.פאצ'קואמיליוחוסהרוסאלס,לואיסאלכסנדרה,ויסנסהאנדרדה,זהדרומונדקרלוספיזארניק,אלחנדרה ,חרבאסיויסנסה ,וייאחוססארנוודה,פבלו ,הוידוברוויסנסה
וספרותיים.אוניברסיסאייםעתבכתביאמריקה,דרוםברחביהופיעו 1בתרגומועברית,לשירהקסבותאנתולוגיותלספרדית.מעבריתהמתרגמיםמבכירי
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פסואחפרננרושלמיתותיו
מלצריורם

פסואהנגדופרגליהפורטומשורר . ; :
בהומת-1888בבליסבוןנולד = :
תאריכי-מפתחשניבין ,-1935ב 8 8
 ,בילדותומאביולהתייתםהספיקהואאלו

לחזורשבדרום·אפריקה,בדרבןלהתבגר
בתתכתרשלגםכמתרבהלעבוד ,לליסבון

היצירות , 47בגילולמותמסחרית,
כרךכוללות ,בחייואורשראוהספרותיות,

כרכיםארבעהבפורטוגלית,שיריםשלקטן
-400מולמעלהבאנגליתשירהשלדקים

 ,בחייונאספושלאפרוזה,וקטעישירים
בצד .התפרסמובהםהעתכתבימשלל
מכתביםאוסףדלים,ביוגרפייםפרטים

מחוץפרסוםשלצנועהומידה ,לאהובתו
ידהרתפסואה ,ימיושלהספרותיתלקהילה
שלאוכלוסיהאדירים:אוצרותשניאחריו

האוצרותשניאתיצירות.ואלפימשוררים,
לקוראהקצרות.עבודתובשנותמתוכוכרה

לפחותלהסבירישפסואה,אתמכירשאינו
אין·ספור-הראשוןהאוצרפשראת

פסואה.שלבחייואורראושלאהיצירות,
עצוםשללובה·עץתיבתנתגלתהמותועם
שירה,אז:עדפורסמושלאכתבים,של

מיסטיקה,פילוסופיה,ביקורת,מחזות,
אלא ,בלבדזאתלא .ועודועודרומנים
שלבעולמוהמשתתפיםלהתגלותשהחלו
שלו.ההטרונימיםפסואה:

משורריםשלדמויותהםההטרונימים
עצמאיים,כיוצריםושכתבוברא,שפסואה

ישירףתבדרגות-המעבירהואכשפסואה

כמהלכתובים.פרי·עבודתםאת-שונות
שלמותולפניעודכמשורריםנודעומהם

כלומרבפסאודונימים,המדובראיןיוצרם.

רופא,רייס,וריקודואניות,מהנדסשהיה

ליסבוןאתשעזבמלוכניות,נטיותבעל
לאלה,בנוסףךה·ז'נירו.ברירלגלות
ישהטרונימים!ושנייםשבעיםעודידועים

פסואהשלעולמובשמישחלפו
ארוכותתקופותשפעלווישככוכבי-שביט,

הטרונימיםשנירבי·היקף.כתביםוהותירו

היהאחרבצרפתית,ואחדבאנגלית,כתבו
פרט •חינוךאיש-וחברואסטרולוג
במיוחדבולטים ,לעילשציינתילשלושה
"ספראתשחיברסוארס,בדבררו

קטעיםממאותהבנויאי-המנוחה",

מורה,אנטוניווכןהגותיים·ביוגרפיים,

ועסק·חוליםבביתשחי ,נפשחולה
חלקרקפגניות.שלשונותבתיאוריות

מותועדפורסםההטרונימיםמכתבימזערי

איתםההיכרותשעיקרכךפסואה,של
העץ.שבתיבת"גניזה"באותהמקורה

עשרותלאוריצאו ,ימינוועד 1942משנת
ההטרונימים.ושלפסואהכתבישלכרכים
 ,התרבותיהיקוםשללאורההוצאהמפלע
בספריהשוכן ,בעליומותעםשנמצא

"חדשים"טקסטים •שבליסבוןהלאומית
עדייןאלףוכשלושיםהעת,כללאוריוצאים

סיוםמועדלגביהערכותלתורם.ממתינים
שלהשביחהמחציתעלמדברותהעבודה
הבאה.המאה

שירתעלכעתגםונכתבבעברנכתברבות
הדברים,מטבעהפנימי.עולמוומבנהפסואה

הספרות,ביקורתבתחוםבפסואהעוסקים

המיפוינושאעצמה.השירהבחקרגםכמו

בוודאיהואעצמופסואהשלהפסיכואנליטי
 ,לכךבנוסף •בולעסוקמרתקעניין

שלדמותמהתהוותכחלקפעם,לא
על ,היוולדוומועדמקוםעלנודעהטרונים,
ועוד.חינוכועלהביוגרפיים,מקורותיו
שפסואהקרהכיצדנודעגםרביםבמקרים

שגרתאףועלאחרת,אוזודמות"הכיר"
גםכמופסואה,וביןהדמויותביןהפגישות

הקשרמקום,לייחדנהגפסואה •אופייןעל
 ,אחראוזההסרוגיםעםלפגישהומצב

כאנשיםההטרונימיםאתחירבותומבחינות

שלבחייוכברממש.שלובמציאותהחיים
"נעשו")יגידוהאמונה(וקטניאירעופסואה

שלחייהםאתהמעמידותהתרחשויותמספר
דוגמאותתמוה.באורהללומהמשורריםכמה
אביאשבהןמהבולטותוכמהלרוב,ישלכך

להלן:
 ,-1889בבליסבוןנולדקאיירואלברטו-

משחפתמתגםשם ,בכפרבילהחייורובאת
פסואהלאחרשנהשנולדלמרות ,-1915ב

לפסואהאבשלבמעמדהיההוא ,עצמו
מתפסואהשלאביוגםההטרונימים.וליתר
המענייןהפרטחמש.בןכשהיהמשחפתעליו

ראהשפסהוא,קאיירושלומותוחייוגביל
בהראההאםאסטרולוגית.מפהלושרטט

היווהחיים,המוותהאםקאיירו?מותאת

בכוכבים?כתוביםאכן

שלמדהאניותמהנדסקמפוס,זהאלווארו-
 , 1s90ב·בטאווירהנולדהרחוקה,בגלזגו

יום , 1935בנובמבר-30בבליסבוןומת
ידעקמפוסזהאלווארו , tפסואהשלמותו
מעורבהיהגםאךהומוסקסואלית,אהבה

קיירוס.אופליהעםפסואהשליחסיובפרשת
קמפוסזהאלווארו , 1929בספטמבר-15ב

 : 2לאופליהכותב

 •בדויבשםהחותםיוצרשלבתחפושות
בפניבני·אדםהםפסואהשלההטרונימים

יצירתיכוח ,אופיגרפיה,ביובעליצעמם,
וגורל.מטרותהשפעות,טעמים, ,מאופיין
במיוחדבולטיםההטרונימיםמביןשלושה

אלברטועבודתם:ובהיקףבחשיבותם
האחרים,שלהרוחניאביהםשהוא ,קאיירו
קמפוס,זהוארואלו ,עצמופסואהכולל

שלאביהםהיותושלהפואטיותהמשמעויות
שלאעמיתם,היותובצדמשוררים,עשרות
האישי·אמנותיהמעשהעצםעללדבר

דמויותשלאדירספקטרוםשביצירת
 •ייחקרוועודנחקריםאלהכל·חיות,כמו

ההבטיםבאחדהואזהבמאמרענייני

פסואה,פרננדוששמוזה,ביקוםהמרתקים

ההטרונימים.שלומותםחייהםשאלתוהוא

מאור:הנכבדהקיירוסאופליה"לגברת
ירידיפסואה,פרננרוששמוואומלל,זנוחראם

בכךבהתחשב-לךלמסורעליחסילוהיקר'האישי
כמוכלשהו'מסרלהעבירממנומונעהנפשישמצבו
-ולמשמעת>לציות(דוגמהיבשבוסניםשיח

הבאים:הדבריםעלייךשאסורים
גרמיםפחותלשקול ) 1 (
מעסלאכול ) 2 (
כלללישוןלא ) 3 (
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גבוהמחוםלסבול ) 4 (
בזאת.המדוברהאדםעללחשוב ) 5 (

בעלשלוכןביותרקרובחברובתור ,מצידי
לךמייעץאני<בהקרבה>,מספלאנישבהההודעה
המנטלית,לדמות ).מ.יההודעה,<אתאותהלהצמיד
מקלקלשאזכורולאדםביחסלעצמךיצרתשאולי
הדמותאתולהשליךסבירה,במידההלבןזה,נייר

מבחינהאפשריבלתיזהשכןלפח,הזוהמנטלית
לישותזהצודקגורללהעניקמטריאלית

מתחרה,היההואשאיחההעושה·עצמה·אנושית,

בעולם.צדקהיהאילו
בברכה,

קמפוסזהאלווארו
ימימהנדס

25/9/1929 " 

מכתב"עצמו"פסואהכותבלמחרת,
לאופליהמודיעהואזהבמכתבלאופליה.

ומוסיף:המחרת,ביוםאותהיפגושהיכן

דה·קמפוסאלווארושמרשאירע,היותזאת,"עם
איניהיום,רובבמהלךאותיללוותצריךהמהנדס,

-נוכחותואתלמנועאפשריזהיהיהאםיודע
 ...הנסיעהבמהלךזהאדוןשל-בוודאיהנעימה
זאת,עםיש,כעת,הזכרתישאותוהוותיק,לחברי

במהלילהסבירמסרבהוא •לךלומרדבר·מה
תהיה ,שבנוכחותךובסרח,מקווהאניאך ,מדובר

 ,לנולומראו ,לךלומראו ,לילומרההזדמנותלו
 ," ...מדוברבמה

לנטייתוהדוגמאותאחתרקהיאזופרשה
ואףמכתבים,לכתובקמפוסרהאלווארושל

לפעילותושמחוץבענייניםלהתערב
ביותר'משעשענוסף'מקרה •כמשורר

יצאזה,במועד . 1915יוליבחודשהתרחש
העתכתבשלהשביהגיליוןלאור

שיריםהיתר'ביןהכיל'הגיליון"אורפיאו".
ועםקמפוס,רהאלווארוושלפסואהשל

בגללבעיקררבתי'שערודיהחיתהפרסומו
העיתונותלכתב·העת.קמפוסשלתרומתו
אותומכנהלו'לועגתעליו'מתנפלת
ן·"פסיכופטכישרוןחסרמופרע"מתחזה",

נמצא"אורפיאו"כתב·העתפציפיסטי".

 •עליוההתקפותעקבמהבמהירידהבסכנת
קמפוס,רהאולווארוהשערוריה,בשיא
מתערבשבאנגליה,בניוקסלמושבוממקום

הואבמכתבוגלית.והפורטבפוליטיקה
שאירעהקשהדרכיםלתאונתמתייחס
המפלגהונשיא(שרסטהקולאפונסו

שלגילויזה"יהיהואומר:הדמוקרטית>,
שליהקשריםאתלהכחישקיצוניטעםחוסר
כל·כךמכניותבעלתבשעההפוטוריזםםע

העליונהההשגחהשבהשעהנהדרת,
אתלממשכדיבחשמליותאפילומשתמשת
מאחרתאינההתגובההנעלות".תוכניותיה

תמיכהמגלכחלקהלילות,באחדלבוא.
פורצים,מתומכיוכמהבקוסטה,כללי

המכתב,כותבעלידיהםאתלהניחבניסיון
מערכתחברילשבתנוהגיםשבחלמסעדה,

המערכתמחבריחלקבחמשך'כתב·חעת.
אלווארואתמגניםחםלעיתונות:כותבים

עלומודיעיםהפוטוריזםואתקמפוסרה
ואחריםפסואחמ"אורפיאו".פרישתם

אמונים.לושומרים

מחיישונותבדוגמאותלהרבותהיהאפשר
לתהותמענייןזובנקודהאךההטרונימים,

מותותאריך .הללוהמשורריםשלמותםעל
זהאיןזאת,עםכמובן.ידוע,פסואהשל

מתוההטרונימיםשכלכלל'מאליומובן
כברהמקדימים,מצדממש.מותוביום

גםראינו .-1915בשמתקאיירו,אתפגשנו

ביוםמתקמפוסרהשאלווארוייתכןכי
שלגורלםהיהמהאךפסואה.שלמותו

שאלחשלהתקפותבכלל'אםמה,האחרים?
שלהאפשריותההשלכותהןמהכזו?

ההטרונימים?שלבמותםהעיסוק
דברים,מספרלומראפשרקאיירולגבי
קאיירוהדיון.להמשךחלקיתמסגרתשיהיו
שפסואהאמרתיוכברמסוים,בתאריךמת

תאםמותואםאסטרוליוגית.מפהלוחיבר
היוומותושחייוהריהמפה,לפיגורלואת

ומצבמסוים,ביוםנולדהואמישור:באותו
שהואכךעלהורהההואביוםהכוכבים

לעומתאם,מת.אכןשבוביוםלמותעתיד
יהיהלאבמפה,הכתובאתסתרמותוזאת,

רצחשפסואהבאמירהלהסתפקנכוןזה
במפה.מופיעהיהזהשאףאפשרכיאותו'

פסואה,שללתרמיתעדיםנחיהכזהבמקרה
ותרמיתהעתיד'מןכעדיםכלפינותרמית
אינהכזהמעשהמשמעות •עצמוכלפי

התאבדותמשוםבהישאךחד-משמעית,

שאחתרקלאפסואה:שלמצידוחלקית
גורלה.אתזייףשהואאלאמתה,מדמויותיו

כשלעצמו'בדויהואמאידך'זה,גורל
יודע.איניהאמתאתחחטרונימים.במישור

המפהאתשימצאכלשהוחוקריימצאהאם
יודעמיבעליה?מותשאלתאתויבדוק
זאתלאורניחרדהמחקר'מכךיושפעכיצד

פסואה,פסואה.שלאבמיןהואשקאיירו
המתקרב,שלומותודבראתגילהאגב,

ושנבדק, , 1934בשנתשערךבהורוסקופ

אחר.אסטרולוגידיעלבקשתו,לפי
לפסואה,הנוגעבכלהמיוחדמהקסםחלק
נדיראינוותמיהותשאלותשלזהשסוגהוא
שלחייהםבחשיפתהעיסוק •ועיקרכלל

שבהם,העיקרייםובוודאיהרבים,המשוררים

פרננדושלמותולאחררבותשניםנמשך
בנושאגשתונרקצרהיצירה •עצמופסואה

טבוקי'אנטוניוהאיטלקיידיעלנכתבה
פרננדושלהאחרוניםימיו'ש'לושתונקראת
עוסקקיטבובספרו' • 3 "הזיהפסואה:

שלגסיסתושלדמיונו'פריבשחזור'
פסואההללו'הימיםשלושתבמחלךפסואה.

קמפוס,רהאלווארואתלפגושזוכה
ברדובררייס,ריקודוקאיירו'אלברטו
נתקל'גםפסואחמורח.ואנטוניוסוארס
נוסף,בחטרוניםהחולים,לביתבדרכו
בסגנוןאחד'שיררקשכתבפאשקו'קואליו
אתמלוויםכקוראים,אנו' •גותיניאו·

בנבכיהגוסס,פסואחאתהמלווהטבוקי'
עםיחסיואתחחטרונימים.עםיחסיו

יחסאחדמצדמאפייןקמפוסרהאלווארו
עלהמלגלגלפסואח,קמפוסשלסרקסטי
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אחדהוא Julio Pomarפומארז'וליושלזהאיור
המסדרתחנתשלהקרמיקהלאריחיששימשהמסיורה

בליסבוןדוס-מויניוסאלסו

אנושני'מצדלאופליה.פסואהשלאהבתו
עלקמפוסשלמצידויהירלווידויעדים
הזוכהוידוישלו'ההומוסקסואליהרומן

לקמפוסמייחסשגםפסואה,מצדלפליאה
בדבררומאידך'מאופליה.פרידתואת

סוארסלפסואה.רבכבודמביעסוארס
שבהבמסעדה,שלהםהארוחותאתמזכיר
לחברו'אי·הנחת""ספראתמכתיבהיה

טורחאףהואגוסס.מולושוכבשכעת
עליו'החביבההארוחהאתלפסואחלהביא

השנים.לאורךמפגשיהםאתשאפיינה
הגדול.ספרועםהצלחהלומאחלפסואח
החולים.בביתהואגםמופיעהמתקאיירו
אךמת,כברקאיירושאמנםאומר'סנדקי

ואכן' •הקטןהכפריבביתונצחחייחיהוא

גדול'מורחשאותולפסואח,מגלחקאיירו
מתעוררכשהיהבקרבוחשהיהשפסואה

מכתיבהיהשהלהשיריםורושםבלילות,
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ריקודוגם .עצמוקאיירואלאהיהלא ,לו
מברזיל"שבתיבאמרו:מופיערייס

שלבגורלומתענייןפסואהשלי",הדמיונית
באיזו ?התחבאת"איפהאותו:ושואלרייס,
הצלחתישלאכךהיית,ברזילשלפינה
מתוודה,מצידורייסקשר?"איתרליצור
אלא ,לברזילנסעלאכללשהואואומר
פתחאףשבובפורטוגל,קטןבכפרהסתתר
אתמזמיןפסואההאמיתי","בשמימרפאה

 •שלומותולאחרגםשירהלכתוברייס
אדםשלנפשחשבוןבצד ,טבוקישלבספרו
עםעורךשפסואהכפילמות,העומד

בשאלתנרחבעיסוקיש ,שלוההטרונימים
שלועבודתםחייהםוהמשךמותם,חייהם,
בנפרדשמתקיימיםמשוררים,אותם

לכאורה.יוצרםמפסואה,
פסואה:פרננדושלהאחרוניםימיו'ש'לושת
לסווגוואיןבודדה,דוגמהאינוהזיה"

נלהבפסואהמעריץשלסהרוריתככתיבה
פסואהכתביהוצאת .עלאחראי(טבוקי
נוספתמעניינתדוגמהלאיטלקית).בתרגום
אלווארושירתשלבאנתולוגיהליהתגלתה

המתרגם, , 4לספרדיתבתרגוםקמפוס,רה
 Jose Antonio (יארדנטאנטוניוג'וזה

Llardent ( מותושתאריךומצייןמדייק
בוודאיאךידוע,אינוקמפוסזהאלוןרושל

התאריך , 1935בנובמבר 21ה·לפניאינו
הוא •ביותרהמאוחרהמתוארךשירובשולי
חייושנותוחמשארבעיםאת ,כןאםממקם,

כיומצייןזה,לתאריך 1890ביןקמפוסשל
הרבהלהימשךיכלושחייו ,לכךסימניםיש

ביוגרפיהלנומעניקלארדנט .לכךמעבר
לומדיםאנוקמפוס.רהאלוורושלמפורטת

למשפחהכבןטאווירה,בעיירהילדותועל
מומרים,ביהודיםשמקורהמצאושחוקרים

זומשיכה .ט~ wולכליליםמשיכתוועל
שלדודובןפרייטס,מריוידיעלטופחה
עלרבותאיתרמשוחחשהיה ,)!(פסואה
ועלאניותעלהימית,הנווטותתולדות
לימודיואחרעוקביםאנוכךמנועים.
 ,שלוהעבודהבמקוםאותוומלווים ,בגלזגו

עדבאנגליהשוהההוא .יוקסלבנהמספנות
אףאנוהרחוק.למזרחלמסעפרט , 1933

גםאך(לבחורה,אהבותיואודותעלקוראים
המתרגםפרדי).בשםובלונדילבןלבחור

לפעילותובנוגעבפרטיםחוסךלאהספרדי
ומוליךקמפוס,רהאלווארושלהספרותית

ברוקטרבא 21 •לעדחייולאורךאותנו
כותב:יארדנטזובנקודה • 1935

 ,מכןלאחרקצרזמןבהכרחהתרחששמותו"להסיק
מעשההואוביוגרפים,מבקריםהרבהשעשוכפי

אחתכוללהרבות,ההפסקותאתנזכורהבהנמהר;
שלחייולאורךשאובחנושנים,ששלמשך

מעטיםשבועותמתשפסואהאירעובכן,משוררנו.

קדומהודעה , 1935בנובמבר 30ב·זה,תאריךלאחר
רבהבמידהשהוכללהמסוימת,גיססיתביולו

ביןישירכרונולוגיקשרשנקבעלכךגרמהביותר,
עיקרוןזהו .יציריושללסופםהיוצרשלסופו

נתוניידיעלנסתרשאףכשלעצמו'מפוקפק
מת ,-1890בשנולדקאיירואלברסוהמציאות:

דיים,וריקודופסואה,לפנישנהעשריםן, 9ן 5ב·

בערך 1914אה,פסו

חוסהשלהאחרוןמחקרולפי-מת ,-1887בשנולד
בנובמבר sה·ביוםפסואה,לאחרשנה-סאראמאגו

אלווארודבר,שללאמיתומת,מתיבדיוק. , 1936
 ,אלובימיםעובדסאראמאגוקמפוס?רה

שאירעמההבהרתעללו,המיוחדתבמתודולוגיה
התוצאהתהיה , 1935באוקטובר 21ה·מיוםהחל
דיים,שלבמקרהשהושגהההצלחהתהיה,אשר

להכילטעםאיןכללית:תחולהבעלעיקרוןקובעת
שלתחומהעלמעורפליםביולוגייםעקרונות
כזה,"בכללישאםמדויק,מדעשהיאהשירה,

אינוסאראמאגו"חוסהשלהאחרון"מחקרו
רייס",ריקרדושלמותו'ש'נתספרואלא

"כתר"בהוצאתהשנהלצאתהעתיד
אקלקללא •טבעוןמריםשלעבריגרםבתר

להםהמזומנתהעצומהההנאהאתלקוראים
המופלא.מהלכואתשאגלהבכך ,מהספר

כה,עדשאמרתיהדבריםרקעעלזאת,עם
מיוחדמקוםסאראמאגושללספרויש

ההטרונימים.שלומותםחייהםבשאלת
מברזילששברייס,אתפוגשיםאנובספר
 ,לנושסיפרלמה<בניגודגלותולאחר
ידידושלמותועלקראשםטבוקי!), ,כזכור

מספראחרעוקבתהעלילהפסואה.פרננדו
רייסבמקביל.שמתפתחותיחסיםמערכות
נכהצעירהעםאהבהשלקשרמפתח

מיניתיחסיםמערכתמקייםוגםמקואימברה,

שמהמשתכן.הואשבובמלוןחדרניתעם
המוזותאחתכשםלידיה,הואהחדרניתשל
אהבתוכמושאפונההואשאליהרייס,של

היחסיםמערכת •שלומהאודותברבות
רייסשביןזוהיאבספרביותרהמרתקת

אצלמופיעפסואהפסואה.שלרוחוובין
בבית,גםיותרומאוחרברחוב, ,במלוןרייס

 ,המתפסואהלפי ,מסתבר .שוכרשרייס
גםישנםלידה,ירחיתשעהשישנםשכפי

להופיע,יכולמת ,כךגוויעה.ירחיתשעה
חודשיםתשעהבמשך ,בכךרוצההואאם

המתזה,זמןבמהלך •מותויוםלאחר
ההתמצאותמיכולתמאבד ,והולךמיטשטש

ביןמפגישסאראמאגונמוג.אטואט ,שלו
לקרואזוכיםאנוכולו.הספרלאורךהשניים
לאחראףשירהלכתובלהמשיךיכולשרייס
להעצראהבה,יחסילנהלפסואה,שלמותו
המלוכניותנטיותיועלהמשטרהידיעל

אתהשם ,סאראמאגולפיהמוות,ועוד.ועוד
כארנוןנחווהפסואה,שלבפיוהדברים
לבואיכולהמתפסואהלקרוא.היכולת
עודיכולאינואךולצחוק,לדברוללכת,
האובדתהיאלכתובהיכולתלאלקרוא.
קאיירושעשהכפי ,יכולתמידוהואלמת,

אתלהכתיב ,טבוקישלוספרואליבא
 .חי ,אחרלאדםשירתו

עצמושפסואהלגלותכמובן'מפתיע,לא
יםמתמשורריםשלתהילתםבשאלתעסק

פסואההכותבים.מותלאחרהשירהובחיי
ברחבי ,אחדממקוםביותרהנושא,אתפיתח

וביקורתתיאוריהאסתטיקה,עלמאמריו
בחרתיבאנגלית.כתבשאותםהספרות,

במסהשכתבממהתמציתהציגל
Eurostratus , שלבתהילתןשעוסקת

אחרי , 5המןןתלאחרספרותיותיצירות

-אומהלכלתהיהשבעתידצופהשהוא
-שלההגדוליםהיסודיים,לספריםפרט

כתביכלבמקוםשירתהשלאנתולוגיה
מספריוקדש ,כזוושבאנתולוגיהמשורריה,
שכיוםלמשורריםעמודיםשלמצומצם

בין"התחרותאומר:הואגדולים,נראים
רביםהמתיםהחיים:שביןמזואיומההמתים

כיטועןהואבמסה,אחרבמקוםיותר".
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היותההואכתיבה,לכמותהיחידהצידוק
ידלהרתלאישלו"אל :ומוסיףמגוונת,
הואכןאםאלאשונים,ספריםעשריםאחריו
אם ...שוניםאנשיםעשריםכמולכתוביכול
שונים,אנשיםעשריםכמולכתוביכולהוא
מקוםויששונים,אנשיםעשריםשהואהרי

ראהעצמושפסואהדומהספריו".לעשרים
לבוא,לעתידשלוההטרונימיםלכתבימקום

תחרות.ביניהםשתהיהצפהגםושהוא

ביןקשהתחרותמתקיימתאכןאם

משמעותשישהריהמתים,המשוררים

ובוודאיהטרדנים,כלשללמותומיוחדת
סאראמאגו'שללמחקריומיוחדטעםשיש

אפשר'המתבקש.גרפיהנירבירורלמעבר
מחכההמתרייסריקודואתלדמייןכן'אם

רהאלווארועלסאראמאגושללספרו
"האםבמתח:עצמואתשואלבעודוקמפוס,

יחיה"האםאוליאוממני?"יותרחיהוא
אצלו?",להופיעאוכל"האםממני?",יותר

לתעלוליםמעברגבול.לדברשאיןודומה
העץתיבתלנו'לזמןההטרונימיםשיכולים
הכתוביםאלפיעלרוחשת,עדייןבליסבון

שלכלשהימהדורהלפתוחקשהשבה.
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היהשעליהמעספהנמצאהפסואהשלבעזבונו
בנישירים 325הכילההמעספה"מרובעים".כתוב:
עליהםנשאוהדפיםמןקסןחלקרקשורות.ארבע

בשניםחוברוביותרהמוקדמיםהמרובעיםתאריך.

 , 1935ביוניביותר,המאוחריםואילו , 1907 " 1908

המרובעיםפסואה.שלמותולפניספוריםדחשים
פסואהפרננדושלמהנסיונותלאחדנחשבים
לז'אנרבהצסרפותדווקאזהות.לעצמולהגדיר
המשורריםאתשאפיין 1ההיסטוריהעממי

משוםיש , 14וה· 13ה"המאותשלהגלגו·פורסוגלים
שהיהמהלךפסואה,שלמצידוזהות""מחיקת
עמושל 1שלועצמית:בהגדרהולעיסוקולואופייני

והלאומית.האישיתתרבותוושל 1תולדותיולע
 ).מ.י(
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לרוקחגרסיחפרריקו
מלצריורםמספרדית:

FEDERICO GARCIA LORCA 

ירחשירי

 1921- 1924מונססינוספ.לחוסה

שישיויוםרביעייוםשני,יוםמגיחהירח

f f יץרךרס~~
א;~ןים,מ~ע.מ;~ים
ים 7 ;ע~pו ryףמ;·~יעים
האטףמים.

T :-• 

~ :l יס:י.חם. 
 ,ס:י.חי ן~~
 .י~י~~ר

~ :l יס:י.חם•.. 
ff ץי~~רךרס, 
הנזנשה,אתמכסהחנזם

 T T--עצמ;:חשוהלב

: -•• T -: 

 .ף; o~~יד~י

~פף~יםא;~ל~ינ;~יש
מלא.ירחתחת

 •• Tלאכולי-ש

ףקפף~ים.~רקים~ך;ת

ff יץרךרס~~
מןחים,ז:וןיו 9קל ה~~~
ף ,P:9מ ע~~~
בכיס.מתיפח . ·-.. --. 

נפלא yל; ;ה(
וצל;!הנר;ששל

.מלא.ירח-שלז·,ית
T שלז;יתT י"רn ל:i ,; .( 

• T •: T •• -: -

 ...ס:י.חי ן~~

ןצ;ןס~ימ:רס
 .ורדשהףאנאמך;
רףחשל ...ברדס<'עטףיה

לגלים.)אהבתי ...ה'של;כה-עצמה
 ·-- ·ז-:- ד:- ד·:·

 ...~י~י~ר

אחר·צחריםירחישני
1 

אחותישלחברהללאוריסה,

מת;מת,כברר:~רס
 .בי~~~ל~ח:ה:קף"ם Tהףא~ר

הצפצפ;תנחזיתכאשר
 .תי~; T-ר~ךר~~ללPף-ס•רףס

יניבףלנ;תינףכאשר
ם. ry ~יt;ח~~:·~בףל~ת

הרעפיםגג;תיתנשףכאשר
 .•שלהםהעשבכ;בעי' ...את

:• : •• •: •• T T •: :• 

 ץ~~~ן~הסל;ן(מףל
הלירנזים.)נגדיאתת;פךאני

 •••--:ד ... •• ·-:

אחותילאיסבליסה

2 
 * berceuseשרהצהריםאחר

 T •ל~פף~;ם:ז-

~ .r,;n מק~~היr :ןה
 .~פףזחיא~~ךץ
נאמר;:נ;כההנזוח

תפףז.להיות-ך;צהאב-~
:-· :· . : -

מת;מת,כברהנזוח

Ti "הףארT בי~~~ל~.ח:ה:קף•ם. 

~נ:וי, ,ן~~לאןה ..
ת. 1רד 1~ע.לי~ם~ם

 . ן~~.לימ;ןלא 1 ל~~
חבל!כזפה

-T :-ז 

(בצרפתית)ערששיר *
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שחרעםמתחהיא

ירחיםארבעהשללילה
 ... : T 'י d ~בל;ךד,וץע.

יחידצעם
בלבד.אחתצפו'ר'ו
: . --. : -

פרח
1 === 

 ~ 1ו

בבשרימחפשאני
 .:ר 6~פע'קב';ת~ת

לרףחנ;שק"המעין'
-~זה.ן~~ת ר~~

לי'שנתתה·'לא'אתנ;שאאני
 • :- T '',- '', !:ד'י ף~~

ה w.wדימוז ,מ~
 .ן~ן. ט;:~~
ירחיםארבעהשללילה

 ... ' ~~ wךזל nנז
ס;בבת!אה"בתי'הנה

 ·: ·: . ז-:-

ראשוןשנחיום

 .במצחי;לפת nהנערה
 • : . : ·: ... ד-:--

נ;שנה!תחףשהאיז; ';ה
 ,י~~ Tש;~ל Tלי,עילף: iי~ה

והשיר?הנירהדי;'
 •- ::ד- :-

 י~י~~~זרר
 •~דיסףף ,ם'ד~ש;~ן

מלא.ירחבתשחרח'רת
 ••ד-••ד- ... :-:

 ?יח.~ףש~~~י r ~~~ה

שנישנחיום

 ם:~נ;~ץכ(רס
 .א;ך~ל~ך~הדרנז

 ,ק"ר:•ר'פ~סד·קךן

 •~זקי 9~ק~ר~ך~ט

לאדירמעלצפיםהשמים
 •-: T .ק~~לוטףס~~ןח

 ת.ל~.~~ל~דר' ~~ ';ה(
חוילה!)·שלר;נה n.האנאשמ.רת

 ד:-- •: T-:-ז •::ז-

 ,הקפורתיןלקול

המפלאההערבה
שטפה. T ~הגשם,•• Tש:ל

."" -:• ."" T : T 

ל"העגה~זךח ,ה;
הלבנים!מעל-ל·ענפ·;ם

•• -T :-ז • -: T • 

המכתבסונטת
לרוקהגרסיהפדריקו

 ,מיות .. ~ ,~קן~י w~ה~ה
 ,~~חלי ~~?~לז.ירךא wל

 'ל~;נ~~~ןחעםף~ע.דיף,
בלעדי.חיאניאםלי'שתאבדי

•,• : • • • :-• -• : T -

ן;~םלע 9ךת. .. ~ 7 ~~ןהףאס~דיר
 .די~~~ינ;ךא;ת; ק~; n~ינ; ל~~~

:~דק'קלא י~י~~ל.ב
 •~~יד~כ:,רס~~פףאלן~ש

~דיט;ת,רדידי~ל.א.חידי. 1:סא.חיף, tד
 ר:~~~ ל;:ךי;;ה, ר~;

ףד~יכ;ת.ש;~ן~רחיל f~דף·קןב

~~דיםק,ךף~י~ת 'ן~~ם 'י~ד~
בליל·הנפשי;ת nלליתניאו

 ......מחשכים:'נצחשלי' .השלו
 •-:--·: .... ••ד-

פרסומהעםיותר'מאוחראליו'.'שתכתובמא~~ת;מבקש"המשוררנקראההסונטהפרסומה,עם ) 1 (הערות:
רמזיםבהןשראווישהאפלה",האהבה"סונטותגםכונואלהסונטותשמה.שונההאהבה","סונטותבסדרת
הומוסקסולאית.לאהבה

 " La Noche Oscura del ) 1542 " 1591 (קרוסןהןהחואןשללשירומרמזמחשכים'נצח ...'ליל·הנפש ) 2 (

" Alma , הנפש.'שלהאפל'הלילה
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t: האנודההנשיקה

 JOSE BALZAבלסהחוסה

ניצן-קרןטל :מספרדית

·~;~: ... ,·. ::.,:,::::: •. ,,. -·· • 111 

וחורשנוספתבתיםושורתארי~סנקראבית

המעובההשאוןהים.וביןבינומולו'עומדיםדקלים
רואיםאיןהקיץ.בגלימקורוחדלשאינווהמהיר

קצרהבהליכהודיבמשבו'לחושאפשרהים:את
צמרותמבודדים,חופים :במלואוגלותולכדי

הקטן.היישובשםהיהלאכאילוהבתול,הקאריביהחוףכחלחלות:
והלאה,מזרחה.שמובילהראשיוהכבישרחובותמעטהביתמאחורי
אתשומעיםאיןהמרפסתמןאבלהמתנועע.ההריםחזהלו'מעבר

הכול.אתמכסההנסתרהגליםרחשהרף:ללאהחולפותהמכוניות
לחום,לאחווה,ומזומניםמוכניםחבריםשלושהשבוע:לסוףבאוהם

נמחהועבודותיהםהעירזכרמיוזעים:לעיירההגיעוליי"ש.
לאריאסהגיעוובטרםבערך'בבוקרעשרחיתההשעהביעילות.

עםקשרמכלאותםתשחררההצטיידותמצרכים.לקנותעצרו
כמהאיתםהביאוכברמעט,קנולמעשהוהחובות.הציוויליזציה

עמד'הוא .הזקןאתפגשולמכוניתכשחזרוובדיוקדברים.
סוס,שלבמושכותהחזיקהואותקיף.חזקעדייןאךמעטפזור-נפש

ולחיהלחבורהאחתובעונהבעתקשובשהיהדומה •כמותושחוק
כאילוחייךהזקןאבללשלום,אותובירךלאהחבריםמןאיששלו.
לב.שםלא
הציעואסקס>הומרוהחברות:התגלמותמחבר:(יותראחדחבר
אבקמוליכההשמשעתה.מגיעיםהםלשםאריאס,ביתו:אתלהם
וירוק,לבןמאוורר'הבית,בזהירות.מתקדמתוהמכונית ,הדרךמן

והגופותלמרפסת,יוצאיםוהבירההערסליםמי.דלבםאתשובה
אלאוהשרוולים:נטולותההדוקות,הגופיותאלנלחציםהיהירים

משתברים:הצהרייםבהירות.המבקשהעוראלסתםאוהים,בגד
שללקלטותמתוקותהאיטיאניותמנגינותאורוםמוסיףמישהו

רוצההואכימוחה,מהםאחדקו~ה.סניקשלאוקלודמרתה-ז'ן
צוחקיםהאחריםגבריאל.לפיטרניקו·,שלהשחוריםהפולחניםאת

ללילה.זאתלשמורומבטיחים
מולהאמצע,מןבדיוקמערבה,מוזר:מראהלובשיםהשמיםבלילה

השביחבמחציתמרוחקות:ברקיםורעידותצלליםעננים,אריאס,
החבריםבוערים.לבניםכוכביםמשובציםקיץשמיקלושה,זרחנות

הכפולים,השמיםבצלערסל'באותומהםשנייםשוחחו'כבר
המופרזותלשעותמעייןבשריריהם:החוםשצברבחושניותבטוחים
שלתנועותיואחרעוקביםהםאךמדברים,ואינםכמעטהבאות.

שלהמתכתרשתמאחוריהערבארוחתאתמכיןאשרהשלישי'
זכובצדקלבדו:אותוהשאירולאעתהעדבמטבח.בפנים,החלון'
אחתעודפרידה,ייסוריסובלהאחרבערסל:הזאתהעזהבקירבה

בהן'נסחףשהכולוסופית>יחידה(לדידו'הללוהפרידותמן
לגבר.ממששלקברנוקב,למצורבהןנהפךדאזהמוחלטשהתואם

לחברה.לארחכדימשהו'לרפאכדישניהם,הגולצרפוהרעיוןאת
צליללאט-לאט,כמדומה,מדליקים ,שנפלסירבמטבחון'המיםזרם

סופראן:זמרתמפילמשהו-לבדוהוא-מאזין(האחרשקוף
Morro ma primo הםבערסלהנמוכים>:האקורדיםמכריזים

בלסהחוסה

שהשמיםאפשראחת.ובעונהבעתוממריאיםמטהנוטיםשהםחשים

מןובאשעולההצףהאורוגםהזאת:לתחושהתורמיםהכפולים
הקרקע,עלמתייצבהביתהדקלים.שלהמתנחשלמכישופםהשביל'
אתמסירדעת,בבליכמעטמהם,אחדנחרץ.גבריבדחףכמוהם,

החורשהמןלעברםמתקדםמשהומעט:ומזדקףהאחרמחזהידו
תחילהשומעיםשניהםהרחב.השבילעלהאחרים,הבתיםומאורות

הםסוס?ולא-אחידים.מעורפליםצעדיםכמההחול'בוהקאת
מסגיריםאינםהדמדומיםאבללהביט,כדימזה,זהמעטמתרחקים

הולך-היםשלהנסתרשאונו-הזההעבההמרבדמןאכן:אותם.
לעברלאט,יחד'צועדיםהםעליו:רוכבהואאין •סוסועםאישובא

הבית.

אינואישהנמוכה.החיההגדרלצדבחוץ'שהתעכביודעיםהם
זהלראותיכוליםהםואף-על-פי-כןמדבראינואישלשלום,מברך
מהבוקר:הסוסעםבאישנזכרמהםאחדואזבצל.בבהירותזהאת
בתוךיותראףחלושהזקן'אותו:ומזמיניםצוחקיםהםהאיש.זה

יכוליםהםהערסלמןהסוס.אתלעזובבליבזהירותמתקרבהלילה,
אחדלגבר.ושזוףנקיעורריחלחיה,עתיקעשבריחאותם:להריח
נכנסהחברנענה.הזקןלצון:מתוךכמעטכוסית,לומציעמהם
קרח.והרבהתפוזים,מיץעםרוםלכולםומוזגלבית
נעוריוכלוחישנולדמספרהואמדבר.האישהשביח,הכוסיתעם

בתיםאורחצהחופיהיובטרםמשם,קילומטרכשמוניםשלבמרחק
לכפרשייכיםחייוהים.לחוףעקריותרמאוחר .כאןזה,כמו

סדוריםשרחובותיוישובלכביש:שמעברבהריםקלמעלה,
מכסהערפלקרובותולעתיםמאודגבוהיםעציוגדולים,וחלונותיו
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ליבולחיתוךהכבד:המשאאדולפו:קווינסרום

גאההואאף~•יךה.ןהןוא~ה gבןהוא •שחרעםהכיכראתשם

שומעיםהחבריםשם.שחיוהעשירותבמשפחות ,כפרובעתיקות

ומתנגנתארכאיתלשונו •בקולוהתלחלחותאוהתרעננותכמין
מוצקותעוטהבאישומשהוניע:ללאעומדהסוסאחת.ובעונהבעת
הוא?ריחושמאאועתה.זהשנוסרעץשל
ומורדותשיחיםיש ,אומרהוא ,להיפרבכפרו:סוואנותאיןלא,

לכל.חודרכברלאזהשהופיעירוקהררי.נוףתלולים:אדמה
עלהשגיחגםכחקלאי. ,אחר-כךנגרים:כשולייתעבדבילדותו

האלההירחיםתחתטרופי-השינהלילותיואתלהםמציעוהואבקר:
פעם.שלירחיםבתוכם,שציורים

ואףהערבבארוחתענייןלהםאיןכברהשתנה:החבריםשלזמנם
משקהומביאיםלאישמקשיביםהםבפנים.שםהבודדבאחרלא

 ,אותוזוקף ,הזקןאתומעשירהסוסמןמזנקחזקמשהוחריף.חדש,
הצעירים,ובירכייםבגופיםגםחולףזהעוצמה:אוקסםלומעניק
צעדבקושיהתקדםוהזקן ,הערסלעל ,יחדעדייןהםצורב.כליטוף

צמח.איזהעכשיושנושך ,סוסולפניאחד
 •כנפרדלשם,בדרכווהואהחוףבקצהגרשהואלהםאומרהוא

אבלהכוכבים,הילתלאואףהרחוקההסערהשולטתלאבשמים
רחוקה ,הסופרןזמרתכולם.משתתקיםמידעמוקה.אינההחשיכה

הריקה:הכוסאתלהםמחזירהזקןגבוה.לסול 9משמיעה ,מאוד
ומספרלזה,זהמאודהתקרבוששובובהם,שבמטבחבאורמסתכל
אנישלי.בזמניםשונהכל-כךהיה"זהברור:לאוברגשבחום
איזהלהגיעיכולהיהפתאוםבשדות.מסתובבוהייתיבחורהייתי

מתחתקצתמזיעיםהיוסוסים,עלבאיםהיוהםוחזק,בריא ,גבר
מצווהוכמעטמחשב,רגע,עלימסתכלהיההזההגברלכובע.

ונזדיין.'"~תיבואבחור.הנה,'בואמלמעלה:
(כמורגעחייךהואהחיה.אתלחפשאחורה,ידואתמתחאז

ואלהערסלשעלהחבריםאלמאודמהירמבטושלחבבוקר?)
 • .המוארבחלוןבשקטשהקשיב ,האחר

הספרבביתפרופסורספרוןן.וחוקרסופר , 1939נצואלה,בלסה,חוסה
הפרסומיםמנהלוכןהבירהקראקאסשלהמרכזיתבאוניברסיטהלאמנות

אורחמרצה .בארצוייםהביבדורשליםהפרוזאיקונביןביותרהידועבה.
הקבועהצוותחברוגרמניה.איטליהצרפת,בארה"ב,באוניברסיטאות

בפרסזכהשנתיים,לפניאווילה","מובטחהממלכתיתההוצאהבבית
דקליםמאותישיבע ,"'ארוך ,"הקודם'מ'רץספריו:ביןלספרות,הלאומי
ספריפיוסםכן,כמוועוד.האשה"על,"מבט " D "מקום",באותונטויעם
בלסההזה",הפרוזאיהיםו"כלביניים""קריאתכגון:וביקורתמחקר
המכוןעל·ידישהוזמנהמאמל"טסופריםמשלחתבמסגרתבישראלביקר

החוץ.במשרדקשתו"םואגףאמריקהישראל·איברולתרבות

בוגרתשנים.מספרבדרום-אמריקהחייתההארץ.ילידתניצן-קרן,לט
זוכתהעברית.באוניברסיטהולטיבו-אמריקאיתספרדיתספרותלימודי

פרוזה(תרגומיוהאמנויות.המדעשרתמטעםלמתרגמים,היצירהפרס
אוסוולדו Iאונסיקרלוסחואןיוסח,גסוארמאריומארקס,לגארסיה
תרגומיעריכתלרוקה,בדוחס,פאס,לאוקטביושירהתרגומיסוריאנו:
לסרוונטס.)קיחוטה"נידוןהשירים
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חימנסחלסיו
מלצריורםמספרדית:
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באההיאהאוטובוס,מתחנתהרגעהתקשרהלבה
התאונה.קרתהאיךאותישאלההיאהילד.עם
לה?עניתמה-

מעץשידהליד ,החדרבקצהיושבותהנשיםשתי
יותרמצופפותשבתוכהזכוכית,דלתותעםארז

כליםזוגתה,להגשתכליםגדלים,בכמהכוסותמסודרותמאשר
חרוטיםענביםשאשכולותבוהקתענבריתזכוכיתהעשוייםלריבה
עםאגרטלמונחיםהשידהעלצעצוע.ומיקרוסקופמצלמהעליה,

בעציץקקטוסצמחפרה,שלמעובדתמקרןהעשויהאביהשושנים,
"לרוס".ומילוןחרס

מכל.לגרועושתתכונןתאונה,קרתהשלאלה!לאמויכולתימה-
מזה?וחוץ-

מי.דותבואמוניתשתיקח-

אדעלאאניאת,אותהקבלידקות.עשרתוךפהתהיההיא-
להתחיל.מאיפה
ןמחךןזתשחןךה Iמנטייהעםגברתנמצאתהשידהשלהאחרמצידה
קפה.שותההיאבעודבצלחת,האוחזתבידהמוצנעתתפילה

מסכה?לעשותהרעיוןהיהמישל-
ממנהיעשואחר·כךארכיטקטורה.שלומדשלוהזההחברשל-

ברונזה.יציקת

בגבס.מרוחותהפניםעםאותוותראהתגיעשאלבהכדאילא-
להסביר.מההרבהישמזה,וחוץבקלות.נבהלתהיא

שנמצאיםהאנשים,יתראתלראותממנימונעכתריששעליומעמד
התפילה.מחרוזתעםהגברתליד

 .מהרקשהמתלאהגבס ,הקורבגלל .זמןבההרעודייקחזה-
 •מוכןיהיההכולדקותעשריםשבעודליאמרהסטודנט

הלבן.הבדעלונופלהפהבזוויותעביםבנחיליםמחליקהגבס
אשתוכרגע,אמרהשהדודהמהלפיתנועותי.אחרעוקבתהמשפחה

עדאותהתעסיקשהאחותהלוואידקות.עשרבעודתגיעלואיסשל
בזהירותפניועלהגבסאתמפזראניהמסכה.אתממנושאסיר
חושב:אניוהשפם.הגבותשיעראתלעורומדביקהווזליןרבה.

חזהועלשמונחיםהמספריים,אתלוקחאני ."הגוויותשל"חוורונן
למוות.נקשריםמוזריםדבריםמכרגיל.קריםיותרהםלואיס.של
קרח?שלמשטחעלהיוכאילו"יזיעו"שהמספרייםחיתהסיבהאיזו
שלחזהועלנמצאהואשגם ,מגלילגאזהשלמטריםכמהתולשאני

מניחאנישאותןחתיכות,שתים·עשרהאועשרחותךאנילואיס.
הדודהלהתקשות.תתחילשזולפניהמשחה,עללאחתאחת

מקוטע,בקוללי,אומרתהיאהגיעה",''המכוניתאלי.מתקרבת
מוכןיהיהזהדקות,כמהעודשיחכו"בבקשה,מלבכות.מתאפקת

אתלוסותםאניהאף.עלגבסאיןעדייןלה.אומראנימעט",עוד
עדייןהואאילולחלוטין.האףאתמכסהאניבצמר·גפן.הנחיריים

היוכבר •כלשהובאופןמגיבהיההואשבוהרגעזהו ,חיהיה

יהיהזהאבלדומה.משהואוהנפילהמחלתחושב.אנימקרים,
 .מתהואאיךיודעיםכולנוזה.מעיןלמשהולצפותמגוחך
יודעים.שכולנומהאתלעיתונאימסבירההדודה

הצפורניים.אתלושעקרוראינוהגרביים,אתלו"כשהורדנו-
לנושמסרולפניאותןרחצובוודאיוסגולות.נפוחותהיוהאצבעות

 " ...נראההואהאצבעות.ביןיבשדםרקלוהיהכי ,אותו
לבשמיםהיוהמבקרים,ביןוחיכושלושהשהיוהבלשים,אילו

לאהם ,זרכתבאלאאינוהאינטלקטואלית,החזותבעלזה,שאדם
למשפחה.להתקרבלונותניםהיו
"החלק-הדודהממשיכה- ,,שבורותשלוהירכיים"עצמות-

הבכיתינוק".שלגולתגדלכמורך ,מעוך •••הראששלהאחורי
עצמהעלמשתלטתהיאבכבדות.נושמתהיאגרונה.אתחונק

במטפחתפניהאתמליטהבוכה,היא ." •.•"האשכיםוממשיכה:
מגבת.זוואוליגדולה,
שתיים,אחת,אוויר.בועותפורחותהאףעלעתהזהששמתיבגבס

 ,אותידוקרותקרחמחטיכיצדמרגישאני •••חמשארבע,שלוש,
הרגליים.עצמותלתוךמהרצפה
שלמשקלהאומדתכמוידהכף-נפוחים"שחורים, .•."האשכים
אותו".עינושלאאומרים"הבני·זונות-אשכולית
בתחושתמפתיעה.בהחלטמאופקתכהאשהאצלכזוהתפרצות

לואיס.שלחזהועללכןקודםשהנחתיהקערהאתמסלקאניהקלה,
כלואשהיה ,מהאווירלחלקגרםשבוודאיהואהקערהמשקל

להיפלט.בריאות,
העשתונות".אתשאיבדתיעלאדונילי"יסלח-
בסדר".זה ,גבירתי ,מבין"אני-

בתהיאכעוזרת.לישימשהלואיסשלאחייניתעת,אותהכל
השחוםעורהועלשחורות,עיניה ,בהירחוםשיערהשבע·עשרה.

לומדתהיאפעמים.מספראיתהיצאתיפצעונים.כמהפורחים
בסמוךעומדתהיאברטוק.בלהאתאוהבת ,ליובדומהפסיכולוגיה

לה:אומראניהגבס.עםהקערהאתעבוריומחזיקההמתים,לארון
אתהמספריים,אתלהנותןאניזה".כלאתלאסוףשנתחיל"עדיף
ולוקחת ,ליאומרתהיאמיד",חוזרת"אניהווזלין.ואתהגאזהגליל
העיתונאי:עםלדברממשיכההדודההאדומה.הקטנההקערהאת
אני ,הזדהוהם .שלובביתפה, ,אותולחפשבאוהםשבוע"לפני-

היוהםספק,ליהיהלאשלהם,התעודותאתראיתיצעמי
אמרו ,עליאיימוהם ..• ?לעשותיכולתימההחשאית.מהמשטרה

אתושמע ,ולמדשישבלואיס,אזפעולה.כמשתפתאותישיאסרו
אתעליושמוהםקורה.מהלראותניגשרם,בקולמדבריםהסוכנים
איךלראותרוצהזקנה!זונהחתיכתאה? ,'איננו .מידהאזיקים

השלושה".מביןגס·הרוחליאמרככה .'?םגאותךלוקחיםאנחנו
מכניסההיאחבקיה.הקערהעםחוזרתלואיס,שלאחייניתומדיה,
המכחולאת ,הווזליןאתהגאזה,אתהמספריים,אתלתוכה
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חימנסחלסיוציור:

שאריתעםהשקיתואתהווזליןאתלמרוחכדיבושהשתמשתי
שליהאצבעותביןשנדבקההיבשההמשחהאתמסיראניהגבס.
לחכותנצטרךעדיין.להתקרבלאמאתתני"אלהציפורניים.ותחת
בעודמסתלקת.מדיהיתייבש",שהגבסעדדקותעשראיזהעוד

שתיקה.עלשומרתאחותוהעיתונאי'עםמדברתלואיסשלדודתו
המת,שללידיונושקתהיאאליי.ניגשתוהיאמצטלבים,מבטינו
 •אצבעותיוביןקריסטלחרוזישלתפילהמחרוזתלכרוךומנסה

ובליחיוורתהיאונפוחות,אדומותעיניהעליה.קשההפעולה
אתמול,ראית,אילומאו.דסבלבוודאי"הואלי:אומרתהיאאיפור.
הרצפהלעברבראשהמורההיא-מכאן"לצאתרצתהלאהכלבה

קלותלוחץאנינרדמה",ועכשיולאכול'רצתהלא"היא-
איןעדייןמצבם.אתבודקגאזה,המכוסיםהגבס,פניעלבאצבעותי

חרישית.מתפללתהאחותלהתקשות.סימנים
איפהלבררהתייצבנולמחרת·עשרה.באחתאותולקחו"הם-

בשםסטודנטאףשםשאיןלנואמרעצמוהמפקד •הכחישוהםהוא.
אתלקחתשנבואלנוואמרולנו'קראוימים,חמישהאחריזה.

מהחלון",בקפיצהלברוחניסהשלואיסהגופה,
שחורה,מקטיפהוילונותתלוייםהמתיםארוןניצבשלאורכומהקיר

מרכזהאתתופסתעמודעלקדוששלדמותלרצפה.עדמהתקרה
ואתבבית,אחרלאזורסולקורהיטיםכמההאבל.תפאורתשל

מפרחיםזריםישהקירות.לאורךהציבווהשרפרפיםהכיסאות
היולכןשקודםמהמסמריםתלוייםכולם •ומפרחי·ניירטבעיים
מונעיםהפרדהחבליעםעמודיםשישהתמונות.עליהםתלויות

שלפסיפסהעשויההרצפה,עלבחופשיות.לעבורמהמבקרים
סיגריות,בדליחוט,פיסותעלי·כותרת,פזוריםאפורים,אריחים
ירים.לאשאישומסרק·כיסומעוכהריקהגומי·לעיסהחפיסת

תכולתכלאתרשמוהםשוב.הופיעוהםאותו'"כשהלבשנו-
לאשאנחנוהשתכנעוהםבסוף,הנשק.איפהאותנוושאלוהבית,

סוג,"משוםנשקפהמחביאים

בנך?"עםלמדהמסכה,אתשעושה"הבחור-
לאשעבר.בחודשאחרת,בהזדמנותאבלעצור'היההואגם"כן.-

ישבוהםיוםכל •·דברבשוםעסקוחתלואיסשליהאחייןולאהוא
הםהעיתונאי'אדונירואה,אתההנהלפחות.חצותעדולמדו

כלאתכמעטלקחוהם ...אליהםנטפליםהצעירים,כלעלמתנפלים

בהמיהפחותשנראהזהאמרמרובים',מסוכניםיותר'הםהספרים,

שבאו,"אלומכל
האחרותביןמקומהאתתמצאהיאבברונזה,יצוקהתהיהכשהמסכה

 •גוןבאר
קפה.ספליארבעהעםמגשמביאההיאשוב.מופיעהמדיה

אתאלימקרבתהיאמסרבת.הדודה"תודה",אח.דלוקחהעיתונאי
לה.ומודהספללוקחאניוידידותית.ספונטניתבתנועההמגש
מתעקשת:מדיהראש.במנודבסירובמסתפקתלואיסשלאחותו

היאקפה,"קצתתשתילפחותלפה.דברשוםהכנסתלא"מאתמול
הספלאתמחזירההיאלהתנג.דכוחלהאיןבהכנעה,מצייתת
לקבל"תלכיהגיעה.כברבוודאילואיסשלאשתו"תודה",הריק.
כברהגבסלה.אומרתהיאלכאן",להגיעלהתתניואלאלבה,את

אתלי"תביאיהמסכה.אתלהסירמתחילואניהתקשה,
אתגוזראנימי.דכמעטחוזרתהיאלמדיה.אומראניהמספריים",

המספרייםהמסכה.אתומסירלהתקדםממנישמונעתהשיערקווצת
מביןאניעכשיויבש.קרחשלמצעמיןגביעלהסוף,עדמחליקות

והשעווההוורדיםהברד'פרחיריחמזיעות.המספרייםמדוע

ודחוס.מעיקאוויריוצריםהסיגריות,עשןעםיחדהשרופה,

שלבכיכלב,שלנביחותשמתקרבים,גבריםשלקולותנשמעים
 ...זהירות!"הילד!"הילד! ..בבקשה",דקות,כמהעוד"שיחכואשה.

מביא"מי ..הכוננית",עללמעלה,"שם ..ההרחה!",מלחי"בקבוק
 •הדגל?"את

אבלותובאירועיבכנסיהקתוליותנשיםהמשמשתחרהרדיד 1

האקדמיהגרבוהוא , 1923ב·בקובהאשרבסיאנפואגוסנולדחיז.?~סז:ילt;כיו
כפסל,האמנותיתדרכואתהתחילחלסיוובציור.בפיסולקובהשלהלאומית
בקובה.אחריםובמקומותבהאוונההלאומיבמוזיאוןהיוםעדמוצגיםופסליו

זהתרכמקונחוגלותעם .-1962בקיבלאזרחותהשאתלהונדורס,הגיע t9ssב·
 ,מקפידהואשעליהרבות,בשכבותהציורטכניקתלמרות .בשמןבציורבעיקר
וזכואמריקהיבשתברחביהוצגויצירותיובמיוחד.פורהציירהואחלסיו
נמצאותאףוהןהעולם,רחביאלדרכןאתמצאותמונותיועולמית.להכרה

השומרהרנסאנסאיש-מגווןאמןהואחימנסחלסיובישראל.פרסייםבאוספים
ספרימספרפרסםהאחרונותבשניםהביניים.מימיהרמיסשלחייםאורחעל

עלמבוססהגבס""מסכתהסיפורשונים.בכתבי·עתסיפוריםכמהוכןשירה
היום.עדחזרלאאליהבקובה,עודחלסיושחווהאירוע
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לעבודה.ללכתצריךאניהשמש.תצאיכף
צלכמוהקול.אתבשומעהעיניהפקחה~לרירה

 ,עדייןשרטטומהשדייםעצמוניתקהאיש ,חי
ריגושיםבעורהמותירמהשרירים, ,מהבטן '"י!1111111111

גס.סבוןוריחדועכים

למכרה?-
ברור.-

הגיעכלבים,ויבבתצרצריםשרוט-ללילההפקוחהמהגזוזטרה
במכחולומצייר-ומתפוררעכוראורהשינהלחדרהסימטהמפנס
עלהשחורה,האגוזשידתעל ,הסדיןקמטוטיעלדהוייםאורכתמי
 .הגברגוףועל ,הסידקירות

אלכסנדר.-
רוצה?אתמה-

 ?אותותראהאתה-
בטח.-

בעיניים.לךשיסתכללותרשהאל-
אוהראשאתשאורידרוצה?אתמההמוח.אתתבלבליאל-

בעיניים:ליכתובאוליאואותו?כשאפגושהגבאתלושאסובב
אשתך"?עםישנתיעבדת,שאתהבזמןהלילה,"תומס,

צחיח,בגרוןהאשהענתה-מסתכלמסתכל,הכול.מנחשהוא-
דוקרכאילו ...עליךמסתכלהוא ...עמוקהמועקהרצוצותבמלים
לעצמות.לךומגיעבמחטאותך

שטויות.יותרתדבריאלאה,-
הרחוב?עלטובהסתכלת ?כשנכנסתאותךראהמישהוואם-
במיטות.כולםכאלה?בשעותשיסתובברוצהאתמי-
מהחלוןכלהציץזמנהאתשמבלה~ך~י~האולי ...שכןאיזהאולי-

 .כזומכשפה ,הקטן
יכולותשהןיודעתלאאתאסון.מביאזהמכשפות!תזכיריאל-

איזולמלמל ,ספרלפתוחצריכותרקהןכישוף?איזהלךלעשות
אולהתפוררמתחילתיכףשלךוהגוף ,לשדלקרואכדיתפילה
אומרים ...הדלתידעלסמרטוטלךזורקיםואז ,הבכורלךשמת

יותרלגשתמהלוואיןהחשקאתלבן-אדםהורגותשלפעמים
 ...לאשה

זה?אתלויעשוהאם-
נורא.ממנומפחדיםכולםלנהר.מנפילהכמוממנונזהרותהן-
 ,אותנויהרוגזה.אתידעהואאבל ,איךיודעתלאאני-

 ...אלכסנדר
דקותאלואיחלפורחוק.כלביםביללמהולמעיק,שקטהשתחרר
בזההבחיןאזבדיוקזע.לאדברנדם.הכלביםאחרוןמשתהות.
לראשונה.אלכסנדר

 ? ...שומעתאת-
אלכסנדרלרטט.השידהשללראיגרםויותררםבקולהגיעעכשיו
בקוללהבחיןהיהמסוגלגבו.אתצרבהמוותצינתמקומו;עלקפא
נעירתנכון,שזהלהאמיןממאןובה-בעתקולות,אלףביןהזה

בשלישית.נשמעההבהמה
 ...אלוירה-
מה?-

נגר;,זה-

 ...אפשריבלת~-
רועדת,האשה,מרצפת.אבניעלפרסותרקיעתקולעלהמהסימטה
הדהלךמכןלאחרבדלת.נקישותשלושהאיש.בצווארנתלתה
 .ודעךהפרסות

 ...אותנולהזהירשבא ,נגרושלרוח-הרפאיםזאת-
ערבאותושללאורו ,אלכסנדרשלרוחולעיניניצבשובהמכרה
 ...ויותרשניםעשרמלפני

לך!אמרתיאחורה,-
ארבעתנע.לאהפרדזאתלמרותמזעם.נחנקהאישקול

שלבמטליות-עורהקרירהפחםאשרבאדמה,נעוציםעמודי-רגליו
צעדלעשותמסרבקרועות-טירוף,עיניומעלה,כלפיראשולילה,
שללועואלהנדחקתהמסילהעלשהמתינוהקרוניותלעבר

המכרה.

אחורה!זוז-

כדבשהבהמה,מעורשהחליקההסמיכההזיעה-ארצהגחןהכורה
נגרולהרימו.וניסההפרדברגלאחזלחיו.אתהרטיבההחלה,מן

החיה.שלהטרופותלבהפעימותאתחשוהאיש ,הצטמרר
תומס?קורהמה-

לקרוניות.אותםשאנירוצההזהשהשטןרק ,דברשום-
 •נגרובצלעותאגרוףנועץכשהוארגליועלנזקףן'אסוןהת;~ס

 .אלכסנדראמר ,לויעבורזהגע,להררגעלותןמבוהל.הוא-
אףממני •העוראתלושאפשוטאפילולהיכנס,צריךאניעכשיו-

הזה!הפרד-מכולםופחותבדיחהיעשהלאאחד
אתהניחתומס.עםלעשותמההיהלאענה.לאאלכסנדר-

סיגריה.לגוללוהחלהקרקעעלפנס-הקרבידואתהמכוש
אחורה!-

וירהראשואתמידהשפילהואבכרסוהבעיטהאתנגרוכשספג
הריקות.בקרוניותונחבטד'אטורהתומסהוטחכאבבזעקתבעיטה.

 •אלכסנדרצעקתומס!-
 ...ביתיגעאל ,אותיתעזוב-

פרץדםקללות,פולסשהואתוךתומסהתרומםשינייםחורק
אתהשחירובזיעה,פחםבאבקנמהלהשמאלית,מעינובקילוחים

החולצה.הגוף,הלחי'
הזה!הפרדזונהבן-

ארוכות.ליללהסהרוריהכלבשבאלמוניתבסימטה
למוות!סימןזה ...בדלתדפיקותשלוש-
אפשרי.בלתיזה ,נגרולהיותיכוללאזה-
זה.אתאמרתבעצמךאתה-

מהאורווה.שברחהבהמת-משאאיזוחיתהבטחזאתעצבני.הייתי-
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הזה?הארורהכלבליללמפסיקלאלמה ...ראיתיבעצמי
 •..אלכסנדראותנו,יהרוגהוא-
רגליותחתהמרצפותצינתמהמיטה.זינקהאיש-מספיק!-

להתלבש.התחילראשו.אתהרגיעהכמוהיחפות
 ? •••נגרוהיהזהואם-
הטבק?קופסתאתהשארתיאיפהאשה. ,יותרזהעלתחשביאל-

ברור.רואהלאאני
קמה.אלוירה
אתעצמועלהעלהאלכסנדרעצבים.בדלת.נקישותשלוש

וקנהשבבמכרהההואהערב •••הנעירה ,על-פי-כןואףהחולצה.
להשחילהיהיכוללאגרונו.אתחונקגושחשוהואבראשו.שביתה

 •אותוהבהילההצעקהבקרת.האידרךהכפתוריםאת
העיירה?חציאתלהעיררוצהאתלך?קורהמה-
השידה! ,אלכסנדרהשידה,-

נמרצת,הזעה ,רעדלחושהיהיכול •צווארועללונכרכההאשה
פח.ד

אמרת?מה-

השידה!-

פרחיבאגרטלהרהיט,שעלהצונןהשישבלוחונגעידוהושיטהאיש
נתקלוולבסוף, ,שנעצרהמעוררבשעוןדק,רחששהשמיעוהנייר

ידווהרתיעהביןפתאוםאותו.משמשהואסגלגל.בעצםאצבעותיו
שלהזכוכיתעין-מתנועעתחיתהמונחתהשישלוחעלבבחילה.

ד'אטורה.תומס

האשה.נאנקה ,אותנוראתההיא ,אותנוראתההיא-

מי?-

 ...העין-
משוגעת.את-

אלכסנדר!אבודים,אנחנו-
עיןכמוזהבכלל!לראותיכולהלאזכוכיתעיןזה!עםכברדי-

מבינה?אתמתה.

מדברת,בעודה- ...הכולרואהזאתהאחרות.כמולאזאתאבל-
כחולה-הזאתהעיןשלהמבטדקירתאתבעורפהאלוירהחשה
הטובהאתלועקרשנגרולאחרלוקנהשבעלה-מהימניתיותר

בבעיטה.

להשגיחבשבילפהאותהעזבהוא .אלכסנדר ,אותנוירצחהוא-
מהכליראהותיכףאותהשישיםמספיקמהמכר~,וכשיחזור ,עלי

 •..מכושפתהיאבפנים.הכולשומרתשהעיןבגללהלילה,שעשינו
תשתקי!-

המדרגות.עלמלחמצאתי-אותהשקנהביום-
 ?אמרתהמדרגותעלמלח-

בעודהמיטהבקרשיהנעוצותמציפורניואוזלשהדםחשאלכסנדר
צונן.ברירעורפואתמלקקתהמתגברתהאימה

 •נגרוהיהזה-

זוגה!בןפרד-

כברק.ליפוללוונתןהניפו ,אלכסנדרשלמנושואתלפתתומס
עלמפץקולמשמיעהמצח,במרכזנעוץהברזלפתע,קרסנגרו
לעולם.מסתלקשאינולילהבמעטהמכסההפחםאשרעפר ,העפר

ראויניקיוןעובד-("ראש-ערפל")ז;ה-נ;,ידאס 9~אךהט;פ;ל 9~רי
ספסל-קורהעלישב-קרהונשוךגשמיםרוחותמשויף ,לשמו

אשבההעלההואמקטרת.פומיתבטבקפיטםאגודלו •בעגלתו
ההבילהלילהחשכתדוממת.שעודהבעיירהארוכותבהביטוועישן
הגגות.משחורכעשן

~ד;ל;ךיןה?שומעת,אתהקופסה.בתוךהםעכשיו-
היהאוזניים.וזקפהאליהמכווןשזהניחשהלעגלההרתומההפרדה

כנחל.לוחשעתיק,ייןמהולטוב,קוללכריסטופוללו
הםמייודעלאאתה ,בחושךככהזהמשחק,לפנישחמטכליכמו-

לא ,יצאוהם ,יצאוהםהכוללמרות ,אבלהשחורים.ומיהלבנים

שלהם.המשחקאתנראהואנחנו-אחרתברירהלהםנשארה
טאסטה-בויראס.טוב,בוקר-

ריסס,מזהורידה,דול ,אותנושבירךמי ! ?;Ot :;מטוב,בוקר-
לאשאתבטחשמאלני!שהואעליורואיםנחמד!אישבאמת •השומר
הייתילא-שמאלניהייתילאשאם ,לךאגידרקאני .••מבינה
בפרדהצורךליהיהלאהיית,איפהיודעלאאניואת, ,ניקיוןעובד
לי.שתעזריבשביללךשהיההכופרמהאדוןאותךקונההייתיולא
אתלצוענים.אותךמוכרהיהובטח ,כמוךלפרדהראויהיהלאהוא

-ועכשיו •••להיפרדיכולותלאפרדותאפילושמהפוליטיקהרואה
ונסתכל:שקטיםנהיהאנחנו-המשחקכשיתחיל ,תראילענייננו!

אשת-והמגדלהמלכה,-הדתכהן ,המלךיהיההעירראשבטח
היאשבקפיצותאומריםסוס.-טוביותר ,מגדללאלא, .העירראש
בעל-האת,אנט;ניטהאופה,נליסרי-האחריםכל .••מאודטובה
פותחיםהנהלך;תאר~הן~לים. T~היואלה ...הסירותבונהןא~ 9לדי
הקופסה!את

הבתיםאלהיהבאחדשאורהדלתות:נפקחוזואחרבזו
עדייןנראוכנשים,גבריםלהגיח,שהחלואלהמצהיב.כענן-ערפל

טחוביירקרקים,צלליםלמחצה,פרומיםחלומותמחותליםכשלדים

~

 ~וי
1
5 
~ 

ושים. nבקהיון-ביוםהמתבונניםעקוריםושורשיםזיעהאפלולית,
בליעתם.בביתהתקועבגידוףלחושהיהניתןרביםאצל

אשליותגדושיםכיסיםלהםיש ••.אדולורידהבהם,הביטי-
 •ואפראבקאמונה,זכרונות,סתרים,תקוותעכביש,קורימכוסות
מקרטעהצולעזובשעהוהפחד.ביותר.המצויהואהמיאוסאולם,
שיוצאזהאתרואהאתהבריאה.בעינוגםרואהאינוהעיוור ,יותר

הואטוב,בוהביטיברתומיאו?שלהקפהביתבפינתמהאכסדרה
מוצא ,הבוקרעל ,ועכשיו ,מדימאושרחלום,לוהיהאוליכועס,
שלו.הישנותהמרירויותעםפניםאלפניםבררה,בליתשוב,צעמו
לאהואאיך.לדעתצריךלחלוםגםכי ,מחלומולהתנערהצליחלא

 ,שאפשראמרלאעודאישעלוב!ברנשכלום,יעשהלאלא,יצעק,
ואת,אניזה,אתלולהגידנצטרך •בנדוןלעשותמהשיש

המוותלעבררצוץבגבהולךהואאיךעליוהסתכליאדולורידה.
לובש,אחדכללמשחק.כולםמתכונניםעכשיו •שלוהיומיומי

כלכמומכירים,אנחנואבל , •..הרגילותפניופרצוףאתלאט-לאט,
לעבודה!יאללהמלמטה.מסתתרמהיום,
שלהרענןבצילןרעשוהזבניםבוהק.כסידמלביניםהחלויולישמי

ממכר.דוכניבהקימםהכיכראכסדרות

רואהשהיאלאלוירההיהנדמהכךואף-על-פי-כןשם,היהלאכבר
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עוקבהחשוכות,הפינותשלהמתבאווירהיהצףרגע.כלאותו
בקרתמאי ,הארוןמפניםמהארובה,בהמציץהבית,בדומייתאחריה

חשה ...הדלתותבריחידרךהמטבח,כיסאעלהמוטלתהכותונת
·העיןארובתאתבשקיקההמחפששורשמצמיחההיאאיךחיתה

שנעקרהמפרכס,העצבשלדרכולובןאת ,האדוןשלהריקה
הרעלאתשםוהטילבמוחוגעתלכדי-נגרושלהברזלבפרסת
לשידה.מעלבלילה,אותולמוץשנאלצה

בעוברהאולם,ואומרת.חיתהשבהאיננה!איננה,כברהיא-
חלחלה,מעוררתבוהקת,בה:נתקלתחיתה ,המסדרוןבאופל
לקיר.דבוקה

·למחצה.מטורפתנצטעקה,החוצה!החוצה,-
זוהרתותפחה,צמחה·הזגוגיתגולתאדרבה,נעלמה.לאשזואלא

בלובנה.
אותך!אמעךאני-

בכיסא.אחזוהאשהידי

שעוןהשמיעלרסיסים,מנופץגלגל·עיןעםלרצפה,בצונחה
 ...אחרמעידןכמו ,מוזרשעותצלילהמטוטלת

העשןהאשפה.בערמתאשטאסטה·בויראסהעלהסבלנות,חסר
נשרפתדביקים.קיץזבוביוטורדהמתבהרבאווירהיהמתעלף
תושבימרביתשלללב,הנוגעתהיום·יומית,הוולגריותכאןחיתה

הגדולה,דקותןבשלכמעט,שקופותאדמהתפוחיקליפותהעיירה:
ישןעיתוןקירח,מטאטאריקה,שימוריםקופסת ,הישןהנייר

נתקףהימים,כלכמנהגוטאסטה·בויראס,מתות.חדשותמלא
קלה.עצבות

שהכוליתכן ,מתייודעלאאניאז·ולורידה,הימים.באחד-
המלכודתאתרואההמוות,צניעותאתמרגישאני ...ישתנה

 ,תמידדולקבתוכינושאשאניזהקטןניצוץזאת,ובכלהפרושה.
לאהרבה:צריךלאאנינשמתי.אתהמכרסםהזההעצבלמרות
אתליצורבהקטורתועשןהקדושים,כמוחומרמאותוקורצתי
אזיהיההעולםרואה?לאאתושיר.ייןלחם,יספיקוליהעיניים.

הזמןכליהיההסירותבונהללדיסלאוצעירה:נערהכמויפה
יוכלהזקןל~אךגעליה.שחלםהעץצוללתאתלבנותכדישבעולם
עלינו-יקרהשזהעדאולם, ...אורכםזרתותארבעסיגריםלעשן

 .המפרךבעמללהמשיך
האשפהערמותלעברהלךבפרדתו,מלווהוטאסטה-בויראס,

אשפהדליילקרוןכשרוקן ,לכןקודםלהפרידהקפידאותןהקטנות
הבתים.דלתותלפניהניחושהנשים

עליהםהמשחקיםאתלנחשבשבילהמפתחנמצאכאן ,לךתארי-
אנשיםשלאשפהזאתנמצא.מהנראהבואיקודם.דיברתי

 .ס~;פמשפחתשלזואתקודםנראהמעניינים.
הגיח ,מגואלצבע,חסר ..הקטנההערמהאתטילטלטאסטה·בויראס

אוסףשמן.כתמיהמרובביםהקמוטים,הניירותביןאחדצילום
העוויה:העווההאשפה

שעבר?שישיביוםשראינוההלוויהאתזוכרתאתאדולורידה,-
תמונתזאת ,הביטי ...המתאבליםבכוואיךעצב,כמהזרים,כמה

טוב ...חמהעודוהיאלאשפהדמותהאתמשליכיםכברהנפטרת.
רעהשופט:בערמתישמהנראהבואיזה.עללחשובלאיותר
מהכבדסובלהשופטהאלה?הזריקותאמפולותאתרואהאתמאוד!
סתם ,פרנגדתלונהאיזותקעכלשהישטותבשביל ,הבוקרשלו.
לשתותאותווניקחהעיריהידעלהכולנשליךהיוםמסכן!בחור
 ,תראי ,תראיהיום.אתלולשמחכדימשהולעשותצריךקפה.
האדמהתפוחיקליפותאתתראיהזה,המקטרלבליסריטובלוהולך

עבות!שהןכמה-באשפתו

הפסיקההגריסהמכונת·המכרה.במסדרונותהדהדועודהפיצוצים

אחרונותשללקול-שקשוקןלהאזיןהיהאפשרפעולתה.את
עומסיבעצמותיהם,שהעייפותהכוריםאתלראותיכולתהקרוניות.
נדמהכך ,ממנוהאפל.הלועמןיוצאיםופנסי·קרבידאתים ,'מכושים

גניחותאבודים,מיםגרגורקול ,מהבילדםאדיאליךמגיחיםהיה,
פצעיה.אתהמלקקתאדמה
עםיחד-וממתיניםמוכניםנשארובפניםשםשבת.צהרי

ביוםאשר ,אבןגוש-הבאיםהשבועייםשלוהיין-שכר-הלחם
אשר ,נתז·אבןד~~אף, Q~ה 9ק;שללצלעותיוחדוריעמיקשני

ערפיליםה, 9אד Qט;~ישלימינובעיןיותזאחר·כךשבועותשלושה
,דדטףןהאתגמרעדלשחוקשעתידיםוטחב,צורןשלמינרליים
הקשיש.

אלכסנדר!-
חטףשמע,שלאכמיפניםבהעמידושוט.כמכתבבטנוהצליףהקול
לעיירה. ,לדרךויצאבחטףהעמיסופחם,גדוששק
אלכסנדר!-

מעטים,צעדיםלאחר ,חברוכאשר ,מגרונוצווחהונתמלטהכמעט
הזרוע:עלקלותלוטפח

הריצהרקלך!שקראתיפעמייםכברכל·כך?רץאתהלאיפה-
הפסקה.בליהבוקרוכלהלילהכלשעבדתיאחרי ,ליחסרההזאת

-הכולאתאשרוףאחדיוםדבר!אותותמיד ! ...הזאתהעבודה
הזה?העשןמההא, ...קללהד'אטורהתומספלט

האשפה.אתשורףטאסטה·בויראס,בטחזה-

בוא ...משהולנומסמןהוא ...אותנויחנוקעודזהאסון!איזה-
 ...רוצההואמהנראה
בהם.הביס ,קרונועלישובהאשפה,אוסף •מהדרךירדוהם
חדש?מהטאסטה·בויראס!טוב,בוקר-

 •ידוכףאתבפותחןהאשפהאוסףאמר ,שלךבטחזה-
אותה?מצאתאיפהזה?מה-

 ...בזהשתרגישבליאשתךבאשפה.-
בזה?!שתרגישבלי ...-
לומר?רוצהאתהמה-
תומסרבה.תודהטוב,זה.אתליתשאירדבר!שוםדבר!שום-

לארובתהאותהתחב-בשרוולוהעיןאתשמירקלאחרד'אטורה
הריקה.

לאאתהסאסטה·בויראס.אמר ,גומרכבראניהולך.אני ,בסדר-
 ...לגמריצהובשאתהלינראהאלכסנדר?טוב,מרגיש

וכוחרעדהאלוירההבית.דומייתאתריסקההרחובדלתחריקת
אותה.עזברגליה

 ...אותהראיתילאיודעת,לאאני ,לואו~ראניהעין?-
לזהותהיהניתןחריקה.השמיעהשלישיתהמדרגהשלהאבןלוח
הגבר •השולחןפינתאתבעצבנותלפתוהאשהידיהצעדים.את
חמישית.מדרגהרביעית,מדרגהלאיטר.עלה

לי.יגידהואנכון!"לא"זהבמינוח!אותהאינוסאתה-
שישית.מדרגה

עלחיתהלילהשבאותוכמונייודעת"אתעלי:יסתכלהוא-
לעולם!ידעלאהואאותה,ימצאלא-ואף·על·פי·כן " ..השידה,

 •המטבח.דלתונפתחההלכהלאט·לאט ...ואז

ביןפרסם , MEQUINENSA, 1941ילידייחו.דבעלקאסאלאנימןנקדה,מספרחסןס
 ,גראנוטה"שלהקפה"בית , 1981 ,"השמאליתהידמ"סיפוריהסיפורים:קובציאתהיתר
 • 1988עמל",זרך-הנובלהואת , 1985

לתרגוםקשיםסיפוריובמובהק.ואנסי·מימסדיתאנסי·קלריקליתמונקדהשליצירתו
 1ילדותואיזורמקיננסה,שללקאסאלאניתהמיוחדבלהגלכתובשבחרהעובדהבשלגם

 1האברוגדותעלהעמלידועיוהשיסהנהראנשישלעגתםהלב,מןרחוקמכרותאיזור

 .אראגוןבגבול
זה,סיפורלוקחממנה ,"השמאליתהידמ"סיפורי 1שלוהראשונההסיפוריםבאסופתרבכ

עולמו·שלו,אתהמלים"בעזרת"להצילהספרותיות:כוונותיוהןמהמונקדההבהיר
ה"קוססומבריססית"הסיפורתמןבהתרחקוהנשיה.בתוםלהיבלעהמיועדעולם

שלהכרוניקהאתכותברישום,מתווהמונקדההמקום>,ומנהגיהוויבתיאורי(המתגדרת
תפסוכבר-סיפוריושלהיפהלהתקבלותםתודותכיום,אשר Iדמויותיוושלהמקום
הקאסאלאנית.הספרותמפתעלכבודמקום

ש.א.
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בחלול-רימנראריאלה

האורקדחנוצחאחרנוצח

הווירויית.בכנותםוכובשיםרגישיםאשהשיריראשון;ספר

איידןאסתר

גרעיןוגוףציפתעד

חרש.שיריםספר

המשוררת.שלבהתפתחותהנוסףשלב

אלחבימיםיופיע

ררוישמחמורקבאביניזאר

פואמות
רגולנטשמואלמערבית:

 77עתרןעםבשיתוף"עין"הוצאת



.... 
" 

יוצריםזכויותעלמגינהאקו"ם

יוצריםזכותמהי

הוארוחו.ומפריעבודתומפריליהנותזכאי.-ספרותיתאומוסיקליתאמנותית,-מקוריתיצירהשחיברמיכל

לבצעהאולהציגהאותת;להשאילאולמכוררשאיהואבווידאו;בתקליט,בדפוס,היצירהאתלפרסםרשאי

הזנותהיוצרשלבידובקיצור,-שהיאדרךבכלהעתקיםממנהלהתקיןאותה,לתרגםאולעבדבפומבי;

יוצרים"ייזנותהכוללבשםהחוקעל-פימוכרותאלהזכויותביצירתו.שימושכללהרשותאולעשותהבלעדית

-ביצירתושימושנעשהשבומקוםבכלאלוזכויותלממשמסוגלהבודדהיוצראיןהמקריםברוב(קופירייט).
שלביכולתםאיןשנימצדשימוש.בהלעשותניתןשבהםרבי-התפוצהוהאמצעיםהדרניםלנוכחזאת

ופאבים,דיסקוטקיםאולמות,בעליסרטים,מפיקיתקליטים,חברותאמרגנים,שידור,תחנות-הייצרנניםיי

לוולשלםביצירתו,שימושלעשייתהסכמתואתלקבלנדייוצרלכללפנות-ונדומהבתי-מלוןמקומיות,רשויות

הזה.השימושתמורת

ולטפלהיוצרים,זכויותעלולהגןלשמורשמטרתםבאירגונים,היוצריםהתאגדואלה,קשייםעללהתגברנדי

ובחלוקתם.התמלוגיםבגבייתביצירות,לשימושבהרשאהקולקטיביתבדרך

אקו"ם
בשנתנוסדהאקוייםבישראל.למוסיקהומוייליםמחבריםקומפוזיטורים,אגודת-אקוייםהואכזהאירגון

למוסיקהוהמוייליםהסופריםהמשוררים,המלחינים,מרביתשהםבקירוב,חברים 2000כיוםומונה , 19 36

יצירותיהם,שלהביצועזכותהאגודה;שלבטיפולהשהןזכויותיהםכלאתאקוייםלידיהעבירוהחבריםבישראל.

ומוסמכתהזכויותבעלתהיאאקוייםלפיכךההעתקה.וזכותההסרטהזכותההקלטה,זכותהשידור,זכות

המייצגותבעולם,מסוגההאגודותמרביתעםהדדילייצוגבהסכמיםקשורהם 11אקוביצירות.שימושלהרשות

סיס"ק.-הבינלאומיתבקונפדרציהמאוגדותהאגודותכל .תבלברחביאחריםזכויותובעלייוצריםוחציכמיליון

תמלוגים
ננגדתמלוגים.תשלוםתמורתהזרותהאגודותחבריוביצירותחבריהביצירותלשימושושיוכרתמעניקהאקו"ם

משפטיים.הליכיםננקטיםתמלוגים,תשלוםוללארשותבליביצירות,שימוששעושיםאלה

ואףשקליםאלפימאותשלולקנסותלפיצוייםלהגיעשיכוליםופליליים,אזרחייםסעדיםקיימיםהחוקמפירינגד

למאסר!

-ויצירהיצירהבכלהשימושמידתלפיהוצאותיה,ניכויאחריאקו"ם,מחלקתגובה,שהיאהתמלוגיםאת
מרוויחהואינההננסהם 11לאקןאיוונדומה.שהודפסו,עותקיםמספרשנמכרו,תקליטיםכמותהשמעתה,תדירות

עבודתותמורתהיוצרשלגמולוהםהתמלוגיםהזכויות.לבעליאותםמעבירהאלאלעצמה,התמלוגיםאת

כולו.הציבורלהנאתליצור,להמשיךלוומאפשרים

אקו"םפרס-היצירהעידוד

פרסים-והמוסיקליתהספרותיתהיצירהשלשוניםבתחומיםליוצריםאקוייםפרסימחולקיםשנהמדי
ועוד.אקויים,אותותהיצירה,פרסוםלעידודפרסיםחיים,מפעלעבוריוקרתיים

והסבריםהדרכה

שימושכללפני-ממליציםאנואקויים,שלפעולותיהמבוססותשעליויוצרים,זכותחוקמהפרתלהימנעכדי

בהסבריםהדרכה,במתןהציבורלרשותעומדתאקוייםבהתאם.פרטיםלקבלתאלינולפנות-כלשהיביצירה

מחבריהן.ועלוספרותיותמוסיקליותיצירותעלמפורטובמידעמשלימים,

 . 15.00עד 8.00בשעותה'-א'בימיםפתוחיםמשרדינו
 03-6850119פקס.- 03-6850115טל'תל-אביב 118רוטשילדשד'כתובתנו:
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