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הגרמניתבספרותהםהאירופיים

לייצרשהחלהההשכלה,ובתקופת

עמדבמרכזהואשרחילוניתתותרב
 .בברלין Iמנדלסזוןמשה

הקשרעלעומדז"לשוהםחייםפרופ'
השליםאותוהאחרון'בספרוהזה

טורי,גדעוןלדפוסוהביא

 ;הנזירמעוףכוכב:ברישראל
 64 ; 1996המאוחד;הקיבוץהוצאת

עמ'

כוכב.ברלישראלחמישישיריםספר
כוכבברישראלשלהשיריהקוסמוס

גםהנוגעחושני'צבעוני' Iמגוון

בין"הנזיר",ביןניגודישבמיתי.

האניהמחמירה,האישית,הראיה

מעוףלביןעצמו'אתוהבוחןהכותב
 .הנפשיהפיסי'גרפי'והגיא-המבט
כהים;ומיםעץדעתי;מנכסי"יורד

גלויותאהבותיספרדי;לימוןכדבש
שלי"האפרוחבכתונתבעודילפני;

-האשצפוררב-חון:אורנה
firebird ; ריבהלאנגלית:מעברית

אלקלעי-קרןברקן.ה.סטנלירוביך.
 cross culturalהוצאתגוט;

48 ;1996 ;communications 'עמ

בעבריתטקסטיםדו-לשונית.רהומהד
שלמשיריהלאנגליתתרגומיםלצד

החול","כעוףמתוךרב-הון'אורנה
"בצעקהכוכבים",של"נגיעות

Fll<EBIRiכ 
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אגם.יעקבעל-ידימאוירשקטה":

הוצאת ;הנכוןהמרחקגור:בתיה

עמ' 361 ; 1996כתר;

מיכאלהבלששלבכיכובוחמישיספר
מקרישניחוקרהואהפעםאוחיון;

מוסיקאים.שלבמשפחהרצח

במסע-זמןתחנותוחוצההיוולדו'טרם
שלהמקאבריתהברזלמסילתצירלע

-פלו<עודדהאנושית"הזוועה
דופןיוצאתנובלהעל-דבר)אחרית

המולטימדיה,ואמןהרוקמוסיקאישל
דרומו.אורי

עולם;קורא,טקסט.צור:ראובן
 327 ; 1996המאוחד;הקיבוץהוצאת

עמ'

המובלעהמבקרשלההכרעהסגנון
להביןניסיוןודם.בשרהקוראושל
הספרותיתהאינטרפרטציהתהליךאת

שונות:גישותבאמצעות

קוגניטיבית,הפסיכולוגיתהספרותית,
האישיותשלפסיכולוגיהדרך

כוללהספרחברתית.ופסיכולוגיה
דןגםוליצירותאינטרפרטציות

 .עצמוהאינטרפרטציהבתהליך

מוות;נגדכישוףנתן:משח

 ; 1996אלוני;נסיםשלחתיאטרון
עמ' 205

מחזותיוכלנסקריםהראשונה,בפעם
מאמריםקובצובספראלוני.נסיםשל

לידידואלוניביןשהתקיימוושיחות
 16לאורךהמנוח,נתןמשההעיתונאי

חייובעקבותמסעמעיןנוצרכךשנה.

וצירףערךומחזותיו.אלונישל
הספרשצקי.זאבונספחים:הקדמה

 1גברבריוסלשלבציוריםמאויר

מעצביויתקין'ושלמהגברבראוזרי
אלוני.להצגותהתפאורות

פתאומית;זריחהפישר-חיים:אסתי

אחרונות;ידיעותהוצאתסיפורים;

עמ' 175 ; 1996חמד;ספרי

עלקצרים,סיפוריםעשרחמישה
שזריחות-"מהחיים"מהשורה,אנשים

עולמם.אתמאירותפתאומיות

גוונים;הוצאתעורי;דרומו:אורי

עמ' 95 ; 1996

בעולםהמתגלגלעובר'של"סיפורו

שירים;נשימה;אדלחייט:עמוס
עמ' 59 ; 1996עמדה;הוצאת

היוצאאדלהייט,לעמוסראשוןספר
"עמדה"לספרותהעתכתבבהוצאת
שנכתבושיריםמעורכיו).אחד(שהוא

שלשירתו , 1988-1994השניםבין
רגישהאימאז'יסטית,אדלהייט
שלהם.לדרמטיותלצבעים,לחומרים,

הסביבהמאחורימשהותמידיש

להשגורםהמוכרת,המציאותית
כמעטבכוח,לנועלהתעצם.להשתנות,
באלימות.

מצופיםבתנור;אפויים"איזמרגדים

סכיןכמוהערבחלוןזהברב,שנהב
רוצחמטבחומגושם;;איטיקצבים/

בשיש,"מתגורר
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רהצרהב?

 .האושרוהזוהר?
הכול

כאןכהנא·כרמון:עמליה
הוצאתהחרשה.הספריה ;נגור

 1996 •המאוחרהקיבוץ
אמנםהןנגור"ב'כ'אןהנובלותחמש
שלואישיתמאוחרתאנתולוגיהמין

מתוךהלקוחיםמוקדמים,סיפורים
"בכפיפההמחברת:שליצירותיה
"למעלהמגנטיים","שדותאחת",

אךאיילון":בעמקו"ירחבמונטיפר"
אחרתבדרךועריכתםשזירתםאופן

מאותורוקמת,כמו ,כךכלושונה
עדדקיקהתחרההשנהב,גווןחוט

איזהיוצרתיותר:מעודנתלהפליא,
אשר ,יותרועמוקאיטידופק·נהרה

הסיפורים,עשרשניםמבעדעובר

המינורייםהפרלודיםעשרשנים
לךהא-מקלדתלכליהכתובים
גובה ,אחדתוולובהוהפוךמנגינה
לגמריכברוהמנגינה ,אחדצליל
כחולבד:עלצבעכתםלךהאשונה.
וזאתהזהוב,לידותהפכו ,למשל
כברהציור ,הוורודאוהסגוללעומת
והיכן?שונהבמהשונה.לגמרי

בחוויה.בתחושה.

תחתהמקובציםהסיפוריםעשרשנים

הנובלות:חמשכותרות,חמששלגג
האור",לבהקיץ,"לבנגור","כאן
ירושלם"למימייךצמא"אני

הברווז·הירוק",גשרו"ממראות

מיןבעינייוצריםכמכלול,
אימפרסיוניסטיאוטופורטרט,

הדמותשל ,בסגנונווסוריאליסטי
הנשיתזהותהאתהווהאשרהמספרת,

פרפרלאותומשלושוב;שובבעולם
פעםועודפעםעודנכווהאשר ,עדין

ואינוהלילהנורתשלהלוהטמחומה
אחרת.יכולשאינומשוםמרפה,
בכתיבתהנוגעתכהנא·כרמוןעמליה

ובינה",ש"בינוהמתחמקתבדינמיקה

שביןפניםובהסתרבגילוידהיינו
לביןהאשהביןהאשה,לביןהגבר
הלשוןדרךהנוצרתוהנימה ,הגבר

הרבדיםדרךהפיגורטיבית,

הפואטיקהדרךהמטאפוריים,

המלים,שביןהשתיקותדרךהאישית,
אךדתית,בנעימהמחלחלתהמעברים,

חילונית"."צלייניתכשלדתית
 ,אורפזאוורבוךיצחקשטבע(מונח
החילוני".)'הצלייןספרוראה

כתיבתההחוויה,התמדדרךדווקא

באי"ההעדר",בתחושתנוגעתאף

שלם,כמושאהאהבהשלהתממשותה
 .תמידהחבויההנשיתבבדידות
מההואשנותרמהאך ...בכמיהה

שובההופכתההתנסותוזושחשוב

שללנצחונהכביצירה,בחייםושוב,
להישעצמהההוויהואזהמשמעות,

התקדשות.שלאופי
גגתחתזה,באופןהסיפוריםשזירת

אתאףבעיניומרחיבהמעצימהאחד,

סדרמניחהכמו ,הנגיעה,חוויית

עצמו:מתוךנובעיותר,נכוןהרמוני

תנועתאתזרךביתראףמשקפת

מתבוננתבו·זמניתאשרההוויה,

פניםשלתמורותדרךוזאתבעצמה,
עלמהפנידרךזהאםוהתגלויות:

משותקתשנותיה,באמצעאשהואחר

אתמחדש,בתוכה,מגלהאשרבגופה,
עםמאוחרמפגשדרךהחייםפרץ

נישואיה,שחרנופיעםהדמויות,

לאב"אניכפרית,אנגליתטקסטורה
דרךזהאםאילם".לאאתהמשותקת,

תל·ממוצעתממשפחהילדפני
שלדמותהדרךטועםאשראביבית,

טעםאתהבגידה,טעםאתאמו

פיזיתהןכמיההאשה,בלבהכמיהה
החוזר:המשפטכאשרמטפיזית,והן

בלבשם,החייתיוהזוהר?"והצוהב?
עלהכול."האושר.האור.לב .הקיץ

דווקאניגוןכמיןעובר ,תמורותיו

שירתכמו ,ועל-עלילתימלנכולי
 ,להבדילאויווניתגריהנטרמקהלה

לכאורה,תמים ,שיריפזמוןכמו
לדוגמה,סוגריים,בתוךהנתון

ואליוס.ייססשלבשירתם
tניtצעירהסטודנטיתפנידרךזה

בירושלים,חברותיהשתיעםהדרה
עלדווקאקסםיותרהמטילההעיר
פנידרךזהאםהמנדט.תקופתרקע

צפונותשביןהפעראתההווהנערה

החיים,עובדותלביןהתמימותלבה
נושאומשמעותתוכןאתהווה

נערהפנידרךזהואםהכלולות.
תבליטאיזהמתוךהלקוחהיהודיה,
ימימתקופתיפהפהפרסקו ,פיאודלי
-חירותהלקראתהצועדתהביניים,

משתקפיםאשר ,הללוהפניםכל
שהםהנוף,בתיאוריגםומהדהדים

מצייריםעצמם,בפנימחשבתמלאכת
ההופך Iנשיפורטרטאותואתבעיני

נגור","כאןהכותרת:אתגםדרכו

הכוונהואיןנגור?היכןלשאלה.
להשאיןשאלהזוהימסוים:למקום
העילהעצמהשהיאמשוםוזאתמענה,
היצירה.החוויה,לחתמווהטעם
בכדילאאוליסיום,מלותוכמה
הפותחתהנובלה,שלעלילתהעיקר
עמליהשלהחדשספרהאת

מתרחשת ,נגור""כאן ,כהנא·כרמון

בנופיוהן ,מכאןרחוקבמקוםדווקא

שהנובלההמשניות,בדמויותיווהן
גשר"ממראותהמסיימת,

אףמתרחשתעלילתההברווז·הירוק",
שלוירהובאבזמן ,יותררחוקבמקום
גבולעלפרוזהאגדה?סיפורחלום.

-שירה?
משתחררתאמנםהיהודיההנערה

 ,הפיאודלימהתבליטויוצאתמשביה
דרךדווקאמגלההיאנשיותהאתאך

עםביחדחושניותהתלקחות
אלאחת<מעבדות"עבד·הכושי"!

אחרות,במלים-אחרת>עבדות
הנשמה,הנפש,חירותלאותההדרך
גוףשבתוךהאשהשלחירותלאותה

יותראףורחוקהארוכהאשה,של
ואףונדוןלורדשלהארמוןמגני
ואפילוהאגדיתמונסיפרמסירתיותר
כדרכהאךירו~לם,מעיריותר

עמליהשלמתפשרתהבלתי
"נראה",<עוד>"נראה". ,כהנא·כרמון

• 
מרגליתדורין

הזמןעםעניינים

שירהרעם

שלזמןברנשטיין:אורי
 ; 1995-1987שיריםאחרים;
 159 ; 1996המאוחר;הקיבוץ

עמ'

מצבהעלוהמקונניםהמקטרגיםאת
היוםהנכתבתהשירהשלורמתה
השיריםספראלמפנההייתיבארץ,
של'זמן-ברנשסייןאורישלהחדש
שלהעשיריהשיריםספרזהו ,"אחרים
שנותמאזהכותבברנשסייןאורי

שלאלהעידבאהואכינראה ; 6oה·
עםנאלמיםהוותיקיםהמשורריםכל

שקבעהמהרף"יורדים"אוהשנים,

מוקדמת.היותרשירתם

מספריאחדהואאחרים"של'ז'מן
ספריםבחשבוןלקחת(מבליהשירה

סוביםהיותרמקובצים>שיריםשל
השנים 30במהלךלפחות ,שהופיעו

האחרונות.

הואאחרים"של'ז'מןשלברנשסיין
 11סועם"ערבשלברנשסייןאל

'ש'יריםהמבחרשללאואף ,) 1977 (
"ממן ,) 1985קריאה,(סימןנבחרים"

העצמיתהמשמעתמגיעהאחרים"של
לאששירתולשיאשלוהשירית
בנושאיהןוהמדוברכה,עדהכירה

עיצובם.בדרכיוהןהזאתהשירה

"ימים :שעריםשישה ,בספר

המתים",כולל"משפחהשפויים",
מהועלאהבה"עלהנפש",גם"הגוף,

ושר",שמתמעט"לעצמישבמקומה",
ונדמהחברים",בין"עיסוק

האלההנושאיםאתבחרשברנשסיין
קוצועד-מפוקחתהקפדהבאותה

אחדכללעצבבחרשבה-יודשל
אלה.במדוריםמהשיריםואחד

דןשפויים","ימיםהפותחבמדור

 ,בזמןכלומרב"ימים",ברנשסיין
שלובגבולותיובמקומומכךויותר
כלומרהזה,הפניםרבבזמןהאדם

העוצמה,רב ,השביבשירבשפיות.

הקיוםמושווהגבוה"כיסאעל"איש
 /גבוה.כיסאעליושבל"אישהאנושי
ראשו/סובבמאחיזה,מנותקותרגליו
הזההשיר ,) 12(עמ'בעולם."לוהולך
המאפיינתהפואטיקהאתלהציגמסיב
בצורךעוסקהואהספר.משירירבים

בחייםבסרחהאחיזהבאיזושהיהקיומי

שבעצםהברורהבידיעהמשולבוהוא
מפליאהשירלהשיגה.ניתןלא

באמצעותהזה,הניגודאתלהמחיש
 ,אליהריביןבוהמתקייםהמתח

כיסאעל"איש-ביותרהקונקרטי
הרחבההמשמעותלבין-גבוה"
שהמשוררמופשטתהכמעס ,ביותר

על"אישהקונקרטית:לתמונהמעניק
רעהמסתחרר;בלהיסותגבוה,כיסא
עדייןעושהוהוא ... /,מקומועל

 .)םש(בלהטים"
המדוראתהחותםהנפלא,בשיר

ומעמידחוזרהזמן",עם"עניינים

המופשט,מולהקונקרטיאתהמשורר
הזמןביןהניגודהדגשתתוך

עסוקאינוש"הואזה"האובייקטיבי",

 ,האנישלזמנולבין ) 38<עמ'בנו"
 ,סובייקטיביוהמאודהאמיתיהזמן
הואלאדםמאפשרשהואמהשכל

ללכתהקיום,בצעדים/את"למדוד
וסוףנגעלבלי;ללכת ...לזכורבלי
 .)םש(תקוה."בליגם /סוף

כולל"משפחה-השניהמדור
בחלקולשניים.נחלק-המתים"
הוריועםברנשסייןמתדייןהראשון

שהעולםגיליתי;מת"כשאבאשנפטרו
הדיוןודרך ) 43<עמ'בעדו"נבראאל
עםהחיים,ועםהמוות,עם-הזה

~~ויםשוז~ן
 1 1\אי

 1נונשטייאורי

עוברהשניבחלקהזמן.ועםעצמו
שפערהכותבשלילדיואלהדיון

מפרידלאוגםמפריד Iהזמןהדורות,
במגבלותמכירהיסבהמשוררביניהם:
יותרמתאימיםבכליםלציידםיכולתו
עתהתועיםובני"אניהזה.לעולם

שכברגזרהשלבמשותף/בארץ
ומעמידדומהאיתרהכרתי:;יורד

 ,) 57<עמ'פנים

הנפש"גם"הגוף,-השלישיהמדור
בבעיה ,פניועללפחותעוסק,-

שלוהסבוכההעתיקההפילוסופית
אתיוצריםמהשיריםחלקונפש.גוף
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בדרכו Iמקבלשברנשסייןהרושם
"הדואליזםאתשלו,

כךוקרס,שלהאינסרקציוניססי"
לנו"סיפרולוחש":"מוחבשיר

והנה ... /לסובה,מטרתושהגוף
/והמוחעמוסות.מרפסותעלעליבות
המוח/פגיעתואלה,כלעללוחש
בשירגםוכך .) 76<עמ' " ...רעה

אבל .) 85<עמ'לכתוב""כשישבתי
בוחרשברנשסייןדומהלמעשה,

בכךהזההבעייתיהנושאאתלקעוף
הואהזה,במדורגם Iדיונושעיקר

מההוא Iמכליותרהריוהזמן Iבזמן
זהו .בתוכומכילשהואומהבושקורה
וזהוקהלת,אצלהזמןשלמובנו

"הנפש"שלמובנהמסוימתבהקבלה
כשםממשעליה.מדברשברנשסיין

"מידתהבדידותעלאומרשהוא
ההרשאה."היא/כמידתהבדידות

מדי:אופטימיותאינןהמסקנות

שהטלתימהאתעשולא"החיים
 ,) 70<עמ'מהם"לייצאעליהם.;לא

החלומות:;נפסקיםלאהאחרון"בזמן
 1לצערימחזיקה,אינההמציאות

דווקאאוליאבל .) 77<עמ'מעמ.ד"
היאהאלהבמסקנותהאמיצהההודאה

הנכונה.האופטימיותמדתהיא

השיריםמדורגםהואוקשהחקז

האיששבמקומה".מהועלאהבה"על
"דברהאהבהעלכתב 6oה·שבשנות

(שירהאהבה"תנועותמלבדהיהלא
 ) 1967קצרה","בעונהמתוךחרישי,
עמהקצותיו/להיותמכלנאסףו"אדם
אליהכותבשם>,קצרה,(אהבהאחד"
את,אפילוהבנת,"והןהיום

שללצרכיהםושהשמשת / 1שהצורך
"אהבהובשיר ,) 91<עמ'אחרים"

שמחנושלאשהאהבה,"כדייקרה":
היאלפחות Iלנו/תשארמעולם,בה

אתאכן, .) 106<עמ'לתועלת."
המגיעההזאת,ההתפקחותשלניצניה
אתכמעטוהמבטאתציניות,עדכטעמ

ניתןהאנושי,הניכורשלשיאו
שלהקודמיםבספריוכברלמצוא

בהשלמהדווקא Iכאןאבלברנשסיין:
אתמוסרהכותבשבההעמוקה

המתחמגיע Iומסקנותיותחושותיו

הרומנטיתלשאיפההאנסי·רומנסיבין
ליזכורשלאלשיא,בוהמובלעת

"קינהבשירהעברית.בשירהכמוהו

נאמר:המדוראתהחותםהאהבה"על
אונים/חדלתהאהבה,פוזרה"איך

/בחשבוןתשואה.חסרתעכשיו

הכריע"החובההנפש/צדשלהמרושל
רביםכמוהזה,והשיר .) 115<עמ'

שנדמודבריםמאיר Iהספרמשירי

המחייב Iאכזריזרקוריםבאורמוכרים

ושובשובולקרואלחזורהקוראאת
ולעשותהשירים,את Iהשיראת

גםאול~ Iשלוהנפשחשבוןאתלעצמו
מןהמועברותמהתחושותשחלקכדי

אותםלקוראיםישמשוהאלה,השירים
אזהרה.תמרורי-

בין"עיסוק-החותםהמדור

ממהוהרבהבשירה.עוסקחברים",

 .כאןגםתקףהאהבהעללעילשנאמר
-מתחאותומתקייםכאןםג

לרסנוהמשוררהשכילשאלמלא
אונסרגינראההיהיתרהבקפדנות

מהשירההנשאףבין-כפתטיאולי
צרור"רקהיא:שבעצםמהלבין

 ,) 146<עמ'גסויות"מלמלבמיסה,
ביןעסוקשירה:צריךלא"איש

הנפלאבשיראבל .) 148(עמ'חברים"
שיר","דברי 1הספראתהמסיים

השירביןנוקבדיאלוגלמעשהשהוא
(אולאחרוןהראשוןאומר Iלמשורר
ליופיאורבים"שנינוההפך?>:
קושרי Iיחדיו/אנוכיים 1שחדל

חוץדברלנואכפתקשרים/ולא
פרדוקסואותו ,) 152<עמ'ממלים"

לנסותניתןבמליםשרק Iומוכרנצחי
להביעניתןלאשבעצםמהאתלהביע
 1לכןואוליומכאיב.מובהרבמלים,

עלמליםולהכבירלהמשיךלאמוסב
 1בוולקרוא Iבולקרוארקהזה,הספר

 •בו.ולקרוא

לאופררות

בביתהבראהטקס

מרזח

כלעלילות·האלים:רין:צבי
חרשהמחדורהאוגרית;שירות

ענבל.הוצאתומורחבת;ברוקח
עמ' 961 1996פילרלפיח

השלםהכרךלאוריצאעתהזה
אוגרית,שירותכלשלוהמהודר
הצפון·מערביתהשמיתהשפה

צביפרופ'החוקריםידיעלהעתיקה,
למחקר,ורעייתו-שותפתודין

אדם,נוןד"רשלהנאהובעיצובו
העבריתלשפהזההואחגיוםבנם.

שלערכןבכלל.השמיתולבלשנות
איןבכלללחקר·המקראאלהשירות

אוגריתכתביפרסוםמאזשיעור.לו
ואתהמקראאתללמודיתכןלא

זהמוקדםלשלבלהיזקקבלילשונו
אתלראות"יש .כנעןספרותלש

הגזעשלכענףהאוגריתיתהלשון
ולשונםהכנעניםשללשונםהכנעני.

אלאבעיקרוהיולאבני·ישראלשל
קסוסו).(מ"דאחת"לשון

פרי·רוחוהיאהאוגריתיהכתבהמצאת

עשריםקבעוהואיחיד,שלהגאוני
ושנייםעשריםולאסימנים,ושמונה

כתובההאוגריתיתהשפהכבעברית.

ההגה,במערכותבכתב·היתדות.

ניכרוהתחבירהשימושמלות Iהפועל
הלוחותנתגלוכידוע,לשפתנו.דמיון
בסוריהעתיקהבעירשנה 70כ·לפני

התלאתמהוותשחורבותיההצפונית,
עשריםכשבראס·שמרה,היוםהמכונה

באשרללודקיה.מצפוןק"מ
מןלנומוכרחלקו-לאוצר·המלים

שמיותמשפותידועוחלקוהמקרא,
השאולותמליםוישאחרות,

מצריתחיתית,כגוןמלשונות·ניכר,
גורדון,פרופ'שלהערכתולפי .ועוד
האוגריתייםהכתוביםשלישישנירק

מלואואילו Iכלשהיבמרהלנומובנים

בהערותהחתום.כספרעודנוהשליש
נעשהזה,מופלאשבמחקרהביאור
שורשיהאחרלהתחקותרב·ערךניסיון
השוואתםתוךניסויאומלהשל

לשוןהשונים,ניבי·כנעןלניב·המקרא,
וערב.אכדארם,שפתחכמים,

בכלהשתמשושלפנינוהחוקרים
ובפרסומים,כהעדשנתגלההחומר

ידיעלובחו"לבארץשנתפרסמו
וזולתם.ישראליםחוקרים

בדרךנעשה·הלוחות nפענו
והצגתבושיבתו I·המקורהעתקת

-יותרקריאנוסחשהוא Iהפרשגן
סיפוראתלשחזרהאמורמדורמעין

רצף·העלילותואתלוחבכלהמעשה
בכללן.
(לוחותהאליםעלילותאתמכילהספר

 ,) 50(לוחהאליםהולדת ,> 1 • 49

מעשה ,) 51(לוחוירחניבלכלולות
אקהתסיפור ,) 52-63(לוחותכרת

(לוחותהרפאיםלוחות ) 64-70(לוחות
בספרמצוייםכןועוד. ) 71 • 75

שלעינייםמאיראגווןנספחים:
ונו.'היחסמלותהפעלים,השמות,
לרבותהא"ב,בסדרבלוחותשהופיעו

לרבותהעמודים,ומספרימראי·מקום
האלעלומקוריותמעניינותמסות
הע'סימוןב.ה.ת,השורשעלמות,
על Iבווהשימושהאוגריתיבא"ב

השורשיםשלמשמעותםהרפאים,
מקיפהביבליוגרפיהוכןש.ל.שר.צ.ח,

ובלועזית.בעברית
מאוגרית,וצירופיםמליםכמה Iלהלן

במקרא,סתומותעלאורהשופכים
לפרשם.כללניתןלאבלעדיהםואשר
כמהרקלקוראיוצגוהמצעקוצרבגלל

ומפליאותמאלפותדוגמאות
שביןהעמוקההזיקהאתהממחישות

והאוגריתית.העבריתהשפות,שתי

בחוכמהפרק , 11כ"חפרקאיובבספר

להבינה,האדםמןשנבצרהאלוהית,
חבשנהרות"מבכילאמור:כתוב

לכךבמקבילאור".יוציאותעלומה
המליםצירוףאת 1בלוחמוצאאתה

נהרמ. .מבכהנ"ל:הפסוקאתהמבהיר
מקורותשפירושם:תחמתם.אפק.וכן

שליטאלוהיםמשמע:ומוצאם.הנהרות
והשווהומקורותיהם.הנהרותנבכיעל

ישושמא .) 16ל"ח(איוב"נבכי·ים"
(יחזקאללמפכים""מבכיאתלחבר
אי·קולי?בפ'קוליב'בחילופי ) 2מ"ז

סלו :לאמורכתוב 5ס"חבתהלים
מצויבמקבילשמו"ביהבערבותלרכב
ערפתעלהרוכבבעלהאלתיאור

עננים.שפירושו ) 4/70(לוחות

~ים fם f"ס : 3ק"דתהליםוהשווה
והשרה: ," Oי·ר~ p ~~~לס~סל.ררכוב;
ל"ב(דבריםונו'.י" ryלק ר~~~ ףר,ע:';

2 (. 

וישבהפסוק:מצויבמקרא

פסוק > 5ס"ו<מל"בפשית" n·הבבית
עוזיהוהנודעלמלךמתייחסזה

בביתוישב Iימיובסוףשנצסרע

באוגריתמצוילכךבמקבילהחופשית.
<עלבתחפתתהצירוף ) 51/25(לוחות

והוא ,>ש·'תהשמיהמעתקפי

המתיםשכן Iהשאולמשכן·המתים,
"כמתיםוהשרה:"חופשים",נחשבו

חפשי-ו"עבד ) 6פ"ח(תהליםחפשי"
1 T • .'' י,• T ן• 

בית·החפשית ) 19ג(איובמאך;ניו"

לביתככינויבהשאלהאפואמשמש
כמת.נחשבמצורעשכןהמצורעים,

"בתהצירוףמצוי ) 56(לוחבאוגרית
הצירופיםאתהדעתעלהמעלה ,חבר"
העירחברון(שופטים>,הקיני""חבר

ועל·פי(שמואל).האישוחברון
שעניינוסבוריםבאוגריתהמשמעות

ניתןמכאןבאכדית.וכןאסם·תבואה,

(כ"אמשלישבספרהפסוקאתלהבין
מאשת·גגפינתעללשבת"סוב :) 9

עניינוחברושמאחבר",וביתמדנים

מ(איובחברים·כנעניםוהשווה Iסחר

30 (, 

 ) 45(לוחיתכחהפועלמופיעבאוגרית

(עלהתייחםפירושו-הענייןולפי
אוליכךואם .>ש·תהשמיהמעתקדרך

חריףמליםמשחקלראותאפשר
עירסבי Iכנור"קחיהזונה:בשירת

שירהרבינגןהיטיבינשכחה,זונה

ואשר ,) 16כ"ג(ישעיהותזכרי"למען
כמיוחמת.מתפרשנשכחההפעל

תשגלי.אףמשמע יר·~· t ~.והפועל
 2בלוחהזכרות)איבר Iזכר(מלשון

לכחת:הפועלשםמופיעבאוגרית
לפלוח,משמעווכןש·כס·מלוכה. nכ

"יכחשווהשרההכס.עלליושבלסגוד
אפואשמשמעוי"ח)(תהליםלי"

לך:אויביך"ויכחשווכן:לי.יעבדו
(דבריםתדרך:"במותינועלואתה
 1יסגדומשמעכאןשאף ) 29ל"ג

יפלחו.
"במרזחה".המלהמופיעה 14בלוח
כרוךעניינור.ז.ח.השרשכינראה

השתיהגםבהואשרהבראה,בסקסי

במרוצתזומלהקיבלהוכךכדת.היא
והשווה·משתה.ביתשלמשמעותהזמן

מרזחוביתתבואאל :) 5(ם"זירמיהו
כילהניחישלספוד"תלךלא

מתוארוכךהסקס.עורךהוא"מרזחי"

"מרזח":בביתהאליםפחדראשלא
אלישתבמרזחוישבואל :) 76(לוח

מןשכרה".עדתירוששבעעדיין

הוענקומרזחבתיכימסתברהתעודות

בעלישלברשותםהיוכן .המלךמסעם
מןששימשווכרמים,שדותהמרזחבתי

הסעודותלצונילאספקה,מקורהסתם
סקסי·אבלים.מלבדלמיניהן,
מליםוכהנהכהנהעודלצטטואפשר

המקראעלאורהשופכיםוצירופים
"עלילותסתומות.לפענחועשויים

מקיףמחקרהואשלפנינוים"האל
איןואהבהרביםמאמציםפרי Iויסודי

ולתרבותבפרס,האוגריתיתלשפהקץ
שוחרילכלמכרה·זהבזהובכלל.כנען

העתיקההתרבותמוקיריהמקרא,

החוקריםויבורכוהשמית.והבלשנות
לה.ערוךשאיןתרומתם,עלהנכבדים

• 
רגולנטשמואל
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כחמורונוערמותנייםכזרזירגמלוני
האופרה ,הדרךסוףבאות':ג'ון

 397החדשההספדיהר,צפה;
עמ'

הקרויהצפה"ב"האופרה 13בפרק

מתארהחיים",פנימולאל"ראי
משגל ,אנדרוזטור ,והמספרהגיבור
בטיבשםידידהעם 17בגילשחווה

שחיצוניותוהבטוח , 1ה·ובןטורג'ון.

ותשוקתשלמותאתמשקפת
עלבראימביסהפנימיות,שותיווותח

דמותוואתהסצנהאתומוצאהשידה

"בהיותיבלשונואו ,להחרידמגוחכות
כתינוק,בכיתי ,הענייןבנוהגידרדק

השעהכאריה.שאגתיכתיש,געיתי

סוסאכןכשהייתי Iהשיעורהגיעה,

שעלבמראההבטתיואז / ...הרבעה
גדולתמראה-לידנו ,שליהשידה
דמותנואתשהחזירה ,במיוחדמידות

וכך-טבעיובגודלמלאבאורך
בכר,כבושותבסישלפניההיינו:
אניעל:אלמזדקרהכחושעכוזה
ר.וכחמונוערמותנייםכזרזירגמלוני

במשפטיםמצחוק!"התפוצצתיאני

באות'ג'וןמפליאהאלה,הספורים
עלאולםשלו.הרומניםשניאתלסכם

אחרית.אחריתועל-ראשיתראשית
פשוטה:הדרך""סוףברומןהעלילה
טיפוסהמספר,הורנוג'ייק

 1עצמועדותפי(עלמאני·דפרסבי

אךאמנם,דיכאונישקט,-ופסיבי

מבקש,מופרז),מטורףקוטבללא
ללמד Iשלוהמטפלהרופאבהמלצת
בקשתו .בוויקומיקולמוריםבמכללה
אלמתחברהואובמכללהנענית,

בעיניאלוהים-מרוגןג'והמורגנים,
אתלחיותלמטרהלוששם Iאשתו

מפגין Iהטהורהאינטלקטעל·פיחייו
(לאונןמרשימותאנטומיותיכולות
ואףאחתובעונהבעתבאףולחטט
רני ,ואשתוהאקט).קצבלפילשרוק
על·פיחייהאתלחיותהמנסהמרוגן

מרכאשרבקיץ,בעלה.שלעקרונותיו
 1שלוהדוקטורטעלשוקדגןמור

סוסים.עללרכבג'ייקאתרנימלמדת
רנישוכבים.הםהשיעוריםבאחד

רולחזאותההמכריחלבעלה,מספרת
ככלמנת,עלג'ייק,עםהמעשהלע

המניעיםאתלשחזרהנראה,
מתעברת.רנילבגידתה.האובייקסיבים

שולחןעלמתהרניהפלה.מארגןג'ייק
אחרלאהוא-הרופא .הניתוחים
ג'ייק.שלהמטפלמהרופא
בהרבהמשופעהדרך"ףו"סהרומן

היאבהןהבולסתאולםחולות,רעות
פניצפויים,הרומןשלמהלכיוכי

עדפהושקהפרוזה,קרי ,שלוהשטח
אילוברוררגעבכלהעלמות.כדי

ואילומפעילבאות'מניפולציות
במאמץלהשיגמנסהאוהקישורים
ניכרתבאות'שלהבוחשתהידמגושם.
פסלובהצבתהחל ,הרומןכללאורך

מפנישהזהירטרויה(כוהןלאוקוןשל
אr.ינהלטרויה.העץסוסהכנסת
נחשיםשליחתידיעלאותוהענישה
שידתועלבניו)שניואתאותוושחנק
אליוייחסותוחתהורנושל

וכלהג'ייק>דברי ,, ,שלי("הברומטר
 ) Observing Ego (המתבונןבאגו

הניסיוןג'ייק.שלבהגזמה,המפותח
הנערךביותרהנועזואוליהחשוב
הזהותאתלפרקהניסיוןהואברומן

נכתבשהרומןפיעלאףהגיבור.של
מובהק,פסיכולוגירומןשלבמתכונת

האישיותעלנשעןאינוהוא
הדמויותשלוהמורכבות
הצעדג'ייק,שלבמקרהותהפוכותיהן.

האחרות,הדמויותשלבמקרהמכוון;
אבל ,הרומןלאורךשינויעוברותהן

נחפר.שלאכקברשטוחותנותרות
לאשבאות'כנראה,היא,הסיבה
מתחילהרומןכן.לעשותדיומוכשר
אנימסוים"במובןהמבריקבמשפט

סורחאינובאות'אךהורנו"ג'ייק

הטמונהבחידהלהתחבטלקוראלהניח
כברהפתרוןאתומזקירבמשפט

לאשכוונותיוכדיהבאים.בעמודים
ברורהמסאפורהמעלההוא Iיפוספסו
למזגדומהג'ייקשלהזהותביותר:

חוסרנוסף,מצבקייםג'ייקאצלאויר.
אתלפרשאם ,שבו ,אוירמזג

כמיכלרקהורנוג'קקייםהמסאפורה,
הרומןלמתכונתנאמן .בשרשל

בוחלום,מוסיףהוא Iהפסיכולוגי
 ,לוהמבשר Iלחזאימתקשרג'ייק
מיכלל.אוירמזגיהיהלאשמחר
המיתולוגיככישלוןזהכשלשיתרץ
שלהקלישאותבפנתיאוןהמצוי

הזההכישלוןכלומר-הפוסטמודרניזם
באידןשהטקסטמאחרנמנעבלתי

אנושיתזהותעללדבריכולתנו
לקרואלהפסיקיכול-קוהרנטית

גזרשכברמשוםהרגע,בזהזורשימה

 .שיממוןשלחייםועצמעל
לאורכונמשכתהדוסטויבסקאיתהפוזה
באובמעלהובאות'מןוהרשל

כדישונות,מתיאוריותתיאוריות

במאההרומןשלכרסואתללמא
היאבהןהמעניינת .עמודיםושמונים

זהובכלל Iאנחנו .המיתותראפיה
עללחשובנוטיםהסיפורת,כותבי
יפההמשוררבמונחים:סביבנואנשים

והנבגדת.הנאמנההאשה Iהתואר

מאיתנוהמונעתתוויות,מתוךחשיבה

מורכבת.אישיותהואאדםשכללהבין
אחדכלבחיים,שלבבכללמעשה,
בהןסצינותבמחשבתומלקטמאיתנו
לפימתנהגיםסביבואחריםאנשים
להם.קמענישהואותפקידתווית
מעצםעקבית,אינהשהעלילהמאחר

ראשיגיבורהואאדםשכלהעובדה,
בסיפורמשניגיבורושלובסיפורו

מחדשעצמנואתלהגותעלינו ,אחר
חוסרבשלנגרמיםמשבריםפעם.בכל

חוסרומכאןאנשים,שלדמיונם
בכדישלהםהאגואתלהכפיףיכולתם
חדש.למצבאותולהתאים
אחרתתיאוריהומוכרת.יפהתיאוריה

שופטיםאנחנומרוגן.ג'ושלזוהיא
שנילנוהיואם ,בדיעבדמעשינואת
שלעשייתולגבישוניםנותורצ

לבסוף,שקבעהואהחזקהרצוןמשעה,
שרצינומההואשעשינומהומכאן

משהותיתוילדקביעהעםת.ולעש
שליסודותיותחתהקרקע Iוזכגון

מעשהכלאםק.ולחרמתחילההרומן
איפהאז Iעושהושלנוורצאוהמןובר

הטרגדיה?ואיפההקונפליקט
 ,הללוונשניםהחוזריםהנסיונות
רק Iאינטלקטואליכובדמןולרלהעניק

פלצותמעוררימשפסיםעליומשפיעים
בהירותהרבהחש"אדםכמו

מוחלטת,עוצמהלאאםונינוחות,
אלאלאמור,רקלאמסוגלכשהוא
שלשראייםנשמשלימים ,גמריללהבין
נושאחסראוגדעםפעליםשלהמקור
בעודהנושא,ביחסתכיסיםמפורש

אוגדעםהמקורשלכשראייםמשלימים
ביחסתכיסיםמפורשנושאעם

עברית?זאתהאם(אגב, " ...המושא

אתמתרגםמלצרשאביבבשעה
ברהיטותהנ"להניסוייםשרשרת
לדוגמאות,מגיעכשהואכזאת,

המילוליהסבךאתלפשטהאמורות
אותןמשאירהוא ,מעשילמישור
 ).האנגליבמקור
 11הצפה"האופרההרומןשלעלילתו

 ,"הדרך"סוףשלמזוטהופשלכאורה
במשרדדיןעורך ,זודראבסוד

הלוקהואנדרוז"בישופ I"אנדרוז
ובדלקתהערמוניתסתובבלבזיהום

בכלאותולהרוגהעלולהפנים·הלב
מועדאתלהתאבד.מחליטרגע,

הופעתלמועדמכווןהואההתאבדות
רובתתרכזשםהצפה","האופרה

באשעימושתעלההעיר,אוכלוסיית
השמיימה.עשןובתמורת

בנויצפה,לאופרהכיאות ,הרומן
סוד.שלמחייואפיזודותשלמשורה
מתפקדלאפיזודותניוהסגנהפירוק
ליצור-הראשונהלה.וכפבצורה
שלדמותועלהבנהךוולשפעומק
לסכמה.היענותהיאהאחרת Iסוד

בתזמורת,לכליםמשולותהאפיזודות
היאהרומןאתהמובילהוהמטאפורה

עםהנסחפתלאופרהמיםודאדםשחיי
הגדה,עלהעומד ,אחראדםהזרמים.

הצליליםאתרקלשמועגלמסו
פניועלהיסחפהבשעתהמופקים
הצליליםאת Iדופלרלאפקטונאמנה
בהתאמה.שלה,והנמוגיםהקרבים

תקופתעלמספרתאחתזודהיאפ
אנדרוזהמלחמה.בזמןבצבא,שירותו
עםאחתבשוחהעצמומוצאהצעיר

בחיבוקשמתחילהפגישה Iגרמניחייל

אישנופליםהםתחילה,בהרג.ונגמרת
מפלסלמצוא Iאחיוצווארעל

 1בחוץהמשתוללהתוהומןבאנושיות

למחרת,הסימנים;בשפתומתיידדים
לאנדרוזנדמהבהלה,שלברגע

והוא ,להרגועליוקםהגרמנישהחייל
יודעהרובה,בכידוןגרונואתמפלח

לעולם.הפילוחצלילאתישכחלאכי
שלנסיובועלמספרתשניהאפיזודה

אלניגשהואסירה.לבנותהצעירסוד
יכולתבליבלבד,חזוןעםהמלאכה
ונותרתבמגושםנבניתהשלדהטכנית;

חייו.לאורךלהירקב,
כהוללבחייודנהשלישיתאפיזודה

לרגעעדשלוהמשפטיםלימודיךשמ
הערמונית.דלקתאצלומתגלהבו

בגילוימתרכזתרביעיתאפיזודה
תוךלמותולגרוםשעלולההלבבעיית

צפוי.ולאקצרזמן
יותרומהודקסובהצפה"'ד,אופרה

מתגלעותפהגםאולם ,"הדרךמ"סוף
ב"סוףשלבלבוהבעיותמןחלק
מובןבמלואטכנאיהואבאות' ."הדרך

ומצוידאופנהגליעלרכובהמלה.
הואספרותייםגימיקיםשלבאשפות

האפיזודותלרומן.דפיםומעמידעובר
אבויאךתזמורת.שללכליםמשולות
מתוזמריםלאהכליםכאשרלבושה,
קקופוניה.נהפךהקונצרטהיסב,

הדמויות ,"הדרךב"סוףכמופה,

בלבד.בשמןוקיימותשטוחותהאחרות
מערכתסודמקייםעמוזוג,יששוב

שוכבואנישליחבר"הבעלשליחסים
מתעכבשהייתימערכתאשתו".עם

קישוטחיתהלולאאופיהעללכתוב
לא.ותולרומןאופנתי
לאאךסובים,רעיונותשופעהרומן

העמקה,שוםסובים,ברעיונותדי

אינןהתבוננותיכולתאורגישות
החומרים .כאןניסוילידיבאות

ובגסות.טעםבחוסרמטופלים
שחקןמדקלםבההסצנהלכךאופיינית
וכאשרמתרגזהקהלמשקספיר,קטעים
שלהמפורסםלמונולוגהשחקןמגיע

והםלשיאהקהלחמתמתרוממתהמלט,
שללבוזםבהתאםמטבעותבומסיחים

שורתוגו:העריציםחמתשחצנים,

להיותלאאולהיותלשאלה-המחץ
מתבקשת,כךכל ..;משמעותאין

הסצנהנתפרהלאאםהשאלהשנשאלת
 .כךלשםבמיוחד
אתשפירקולאימפרסיוניסטיםבדומה

פוקוסליצורמנתעלהאובייקטים
באות'מנסההצופה,שלבעיניוחדש
דמות,הרומן:שלמרכיביואתלפרק
התהליךנעצרשאצלואלאסגנון;
סינתזההדקונסטרוקציה,בשלב

והחוטנוצרת,אינהאמיתית

העובדהאלאאינוהרומןאתהמאגד
 .זובצדזוהושמוהשונותשהפיסקאות

אחדאתקראפעםאיאםתמהאני

כתיבתם.לאחרהללוהרומניםמשני
דומהכמהלגלותנרעשהיהקרא,לו

והיהבמראה,להסתכלותהקריאה
יכולתשלהכחושעכוזהאתמוצא

הרומןואתעלאלמזדקרשלוהמספר
ונוערמותנייםכזרזירביגמלו Iשלו

 •כחמור.
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מילנה

"מילנה",כוכר-נוימן:מרגרט
 1996עוכר","עםחוצאת
למילנה,קפקאפרנץשכתבהמכתבים
בידינשמרוצעירה,צ'כיתעיתונאית

ונתפרסמוהמלחמהשנותבכלידידים
"מכתביםקטן'ספרבצורתלאחריה

קפקאשליצירהכלמילנה".אל
עליאךלנו'היאויקרההיאחשובה
ידעתילאהזההספרעםכילהודות

דמותמהמילנה?היאמילעשות.מה
שלה?המכתביםהםואיפהלה?חיתה
חדשהמהדורההתפרסמהמכבר'לא
ובעקבותיהמילנה",אל'מ1כתביםשל

שמו,"מילנה"גדול,לאספרהופיע
הימיםבעצםלעבריתניתרגםוהוא

השםשגםאשה,היאהמחברתהאלה.
מרגרטמעט:לאלנואומרשלה

-גרטהאו-מרגרטבובר·נוימן.
הריכוזבמחנהמילנהאתפגשה

צפוניתק"מ soכ·ראוונסבריק,

ביןבתקשרהאמיצהידידות .מברלין
שאםעלתה,והבטחההנשים,שתי

ספרביחדתכתובנהבחיים,תישארנה

עמדהלאמילנהבמחנה.קורותיהןלע
שלושהומתה,חלתההיאבתלאות.
גרטההמחנה.שחרורלפנישבועות
מקדישההיאהספרואתשרדה,

לידידתה.
אכןלמרגרטהכותבת:עלמליםכמה
שייכותהשם,שמעידכפייש,

נשואהחיתההיאנובר.למשפחת
המשפחהאךנובר'מרטיןשללבנו

בעלהבגרמניה.בעודםבתפוקה
נשארהוהיאלארץעלוובנותיה
חברתו·לחייםחיתהולימיםבגרמניה,

גרמניקומוניסטוימן'בנץהיישל
והוקעהמפלגהשלהקונגדשהתקומם
נמנעתהיאחייהסיפוראתכ"בוגד".

בזמנואותםתיארה(היאכאןמלספר
אצל"כאסירהמשלה,זכרונותבספר

כימציינתרקהיא .)"והיטלרסטאלין
ואתאותההרוסיםהסגירו , 194oב·

במסגרתכנראה-לגרמניםחבריה
הגיעהוכךמולוטוב·ריבנטרופ,הסכם

בשעתפגשהמילנהאתלראוונסבריק.
שמאחוריהצרבשבילהיומיהטיול

"כותלכינוהושהאסירותהצריפים,
נוצרההראשון'הרגעלמןהדמעות".

בכוחהנשים.שתיביןעזהידידות

ולמענהמעמד'החזיקוידידותאותה
חמורותבסכנותפעםלאהסתכנו
ביותר.

ביוגרפיהזולבי.אתשבההספר
ולאנשכחלאדברופוליטית,אישית
מדויקתתחקירעבודתוזונסלח.
שבעל·פהעדויותבה,מתועדשהכול

שלמחווהוזהשבכתב.ועדויות
אבןתשבץ'כבמעשהנדירה.ידידות

דמותאתגרטהמשחזרתאבן'לא
פראגאתחייה,מהלךאתחברתה,
במחנה.יחדחייהןואתעירה,

זו'נערההיאמימילנה?אפואהיאמי
הניבטתונמרצת,רציניתהיפה,

הכריכה?מןאלינו

למילנההמכתבים
אךבפראג.גדלהקפקא,כמומילנה,

ברנר·נויםןמרגרס

הנלמי

היאביניהם,ההתכתבותשהחלהבזמן
כושלנישואיםבקשרברינה,חיה

לשלוחקפקאנהגמשום·כך'ומעורער.
למשרדאלאלמעונהלאמכתביואת

 , 1920בשנתרשום".כ"דואר ,הדואר
הראשוניםהסיפוריםאתמילנהקראה
היא .בחייופרסםשהואקפקאשל

והציעהכסופר,בייחודומידהרגישה

היאאכן,שלו.מתרגמתלהיותעצמה
סיפוריואתשתרגמההראשונה

לצ'כית.
שלבאירופהלארץמארץהמעברחוקי
מעטותפעמיםרקנוקשים.היואז,

אחת,פעםלהיפגש.השנייםהצליחו
גבולבעיירתימיםכמהביחדבילו
היוואלהוצ'כיה,אוסטריהבין

מכתבי .מאודמאושריםימיםנחלמיל
כנגדאךנשתמרו'לאקפקאאלמילנה

שכתבהמכתביםכמהבספרמובאיםזה

הקרוב.ידידוברור'מאנסאלמילנה
עלמילנהמספרתאלהבמכתבים

פניו'עלכותבתהיאלאיש.אהבתה
היאוגבריות":"גלויות·לבשהן

המבוכהאתובחיבה,בחןמתארת,

במצבילפעמיםעליושמשתלטת
היום·יומיים.הפשוטים,החיים

מדהיםעצמוהואמדהימים."ספריו

שבחיותה,האמינההיאיותר".הרבה

מןלהצילותוכלשלה,בשפעת·החיים
 .לפתחוהרובצתהמחלה

בשלבוביקשבכך'האמיןלאהוא
עמה.היחסיםאתלהפסיקכלשהו
ברור:למאכסכותבתבייאושה,והיא,
שלמכתבואתבידימחזיקה"אני
בהרי(סנטוריוםמהטאטרהפרנץ

הממיתהבקשהובוו.ל)הטאטרה,
לילכתוב'לאפקודה:גםשהיאאותי
אתרקמפגישה,ולהימנעיותר

היאבשקט,תמלאיהזאתהבקשה
להמשיךאיכשהוליתאפשרבלבד

 ...לחיות'"
בומפצירהברורלמאכסבמכתבה

כחלובליביושרלה,לומרמילנה
אנואיןבה.היאהאשמהאםושרק,

אחרבמכתבלה.ענההואמהיודעים
אליוםיוםהולכת"אניכותבת:היא

להיגמליכולהלאאניהדואר,משרד
לפקודהוסיפההיאואכן ,, ...ממנהגי

זאת,עםם.יימשנתייםהדואראת

מתוודההיאכךעלוגםמילנה,ידעה
חיתהלאליושאר'וברמאנסלבמכתב

שלהמסתגףבעולמומקוםלהמוצאת
מעברגםלכל'מעברכיקפקא,

לחייםעזהכמיההבהישלאהבה,
כעת,חיהשהיאמאלהשוניםאחרים,

ילד'עםחייםיותר'טבעייםחיים
לאדמה".מאודקרוביםשיהיו"חיים
מילנהקפקא.פרנץמת , 1924בקיץ
בעתרןאותושהספידהזוחיתה

הצ'כית.בשפהליסטי","נארודני
ומובאתורגםעוצמהורבקצרההספד,

בספר.

כותבת:היא

שלשוםנפסדוינהליד"בסנסוריום
שחיגרמניסופרקפקא,פרנץד"ר

ראייהבעלהיההוא ] ... [בפראג
לחיות,שיוכלמכדיחכםצלולה,
זוחולשהאךלהילחם,מכדיוחלש

היפים,לאנשיםהיאאופיינית
 ] ... [האציליים

ביותרהחשוביםהספריםאתכתבהוא

 ...הצעירההגרמניתהספרותשל
וראייתיבשהאירוניהבהםישספריו

העולםאתשחזהאדםשלרגישהעתיד
לשאתיכולשלאברורה,בצלילות

כל ...למותמוכרחוהיהחזותואת
האימהאתמתארותיויצירות

ושלמסתוריןמלאתשבאי·הבנה
אצלהמקננתעווןלאעלשאהמ

 " ...בני·האדם

ומוותמחלהמחנה,
פרנץאתהספידהמילנהשבהםבימים
פנינתצ'כוסלובקיהחיתהקפקא,

יפהדמוקרטית,ארץאירופה,

מדינאיםבידימנוהלת·ידיים,ורחבת
סיפורשבהםבימיםשעור·קומה.בעלי

ארץזוחיתהקצו'אלמתקרבהז

חשוביםחלקיםומושפלת,מוכה
בה,בגדוממערבידידיהממנה,נקרעו

צפויה.חיתהחיסלושלצבאופלישת
כבושהבלתיאךהמוקטנתזו'לארץ

שברחופליטיםהמונינהרועדיין'
למילנההיהטבעיואךהנאצים,מפני

ותתגייסביתהאתבפניהםשתפתח

בסכנההכירההיאלהם.לעזור
היהודיםעלהמאיימתהמיוחדת
מלואאתהעניקהולהםשביניהם,

פונקנושלאואנו'-וחיבתהמרצה
אתלהעריךיודעיםזה,בכגון

מתת·החיבה.

מעמדהאתבינתייםביססהמילנה
נשיםלאופנתמכתבתכעיתונאית.

מוכרת,עיתונאיתונעשתההתפתחה

משלה.אישיסגנוןבעלתאמיצה,
לפליטיםוהעזרההעיתונאיתפעילותה

אתלהכריעכדיבאלההיהדי-
פלשואכןהנאציםכאשרגורלה
פראג,אתלעזובסירבההיאלארצה.
הגיעהוכךהגססאפובידינאסרה

אותהוהקורותלראוונסבריק,לבסוף
שלבספרכתוביםהםהלאבמחנה

ידידתה.

כתיבתעלההחלטהביןעבררבזמן
לנואבלמימושה.ובין"מילנה"הספר
ובפרסעת,בכלהזההספרחשוב
אתלהשכיחכשהרצוןהאלה,בימים
גםומסתייעתאוצה,לובשהעבר

ישהנה,כי"פרקטיים".בנימוקים

ראוונסבריקשלשאדמותיהטוענים
עליהןלהקיםוכדאיהן'מבוזבזות

נכנע,שאינוראש·עירנמצאקניון.

רק ,אכןיידענו?מיאחריו'הבאאך

הזכרונות,הםבסרחיםבספרים

 •היסב.ושמורים

לכביתרות

D~I 
 ~ו

חצי,סומקרוני

 :r .גבאיצבימערבית: ~וקבאביבזאר

(קטע)חיפה""חשירח·חאימפריאליזם

לא.א;~ך;ה t~יןהשירה,לחסרייםנתףנאכף
 T •-למ~מ~ה,ונצ~הכמ;

 ,~ל-~ ··ה~ rל'ל-ף~ןן~
ליינה,צרפת

 ';קד??ל~ iJל~ירי~ןד 9
~ילףס, iJל~י~י ם~ן~~
שלה,התמריםלעציףב.צרה

o 9-~ר·ח.י 7-לב'אiiJ לזה,~יז.~
שלה.התפףזיםיח;תרלדיףפלש"ת

ד·: .-- ··: 1 ·:--

הנאור'הכובשהואהמשורראימפריאליזם.היאקבאבי'פיעלהשירה,
הגדול'החסדגםהיאהשירההנוף.חותמותמוטבעותשלוהשירובדרכון
אתלתאראפשר'איחס.דמדינתמאותההנשלחתתייריםגלויתהואוהשיר
אפשראיכךהנילוס.ללאמצריםאתאוהפלמנקושיריבלילמשל'ספרד'
שירה.הנקראמופלאחסדאותוללאהעולםאתלתאר

9 
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אופרותשתיעל

מחוגןרצח
בהפקההחדשה,הישראליתהאופרה
ליאושמאת"ינופה"שלמחודשת
 1המלחיןמאת-ליבריתיאנאצ'ק;

פרייסובה;גבריאלמאתמחזהעל·פי
התיאטרון 21,1,1904-בכורההצגת

באופרהראשונההפקהנרנו: Iהלאומי
 • 9 • 10.93-הישראלית

משה-במאיםסלואן;סטיבן-מנצח
-תפאורהקורייה;ופטריסלייזר

אטיין-תלבושותרץ:כריסטיאן
אודינו:הרווה-תאורהקוליאון:

מיכאלי.דניאלה-כוריאוגרפיה
שלהחורגתבתה-ינופהסולנים:

-הכנסיה>(=שמשיתהקוסטלניצ'קה
(לשעברבוריובקהסבתאבדלוק;סוזן

ביינברידג':אליזבט-הטחנה>בעלת
שטאווהשלהחורג(אחיוקלמןלאצ'ה
רועה-יאבולרטון:ג'פרי-נוריה>

-הטחנהמנהלפטרינסקי;נטשה-
קוסטלניצ'קהבדאון:ולדימיר

סבתאשל(כלתהנקהכיורו
שטווהביקלי;סוזן-בוריובקה>

בוריובקה>סבאשל(נכדה-נוריה
סבטלנה-בארנהנגורה;אנטוניו-

צ'ופרינובה:טוני-חולבתכבז'נרה:
בדאון:ולדימיר-העיריהראש
קרולקהרומנובסקי:רונית-אשתו
יצחק.עמליה-בתם

האופרהמקהלתבהשתתפות
ורב,ג'ונתןבהדרכתהישראלית,
לציון.ראשוןהסימפוניתוהתזמורת

האופרהשלביותרהמרשימהההפקה
קשרללאהחדשה,הישראלית
"ינופה"ספקללאחיתהל"משכנה",

פריהדרמטית,הטרגיתהאופרה-

ליאושהמוראביהמלחיןשלעטו
"ינופה"שלהקודמתבהפקהיאנאצ'ק.
קתריןכיכבה- ) 1993(אוקטובר

החורגתהאםבתפקידהאריס

-הכנסיה>שמשית-(הקוסטלניצ'קה
למשחקההודותההצגהכלאתוגנבה

היאהמופלאה.ולשירתההדרמטי
לצדדמוניפןהביצועבכללמסכה

לב.קורעליריפאתוס
קאמרית,אופרה"ינופה"בהיות

היהדימשתתפים,מיעוטעלהנשענת
כדיהמשכנעמשחקהשלבדמוניות

בגוומצמרררטטולהעביראשלהצית
שונהלא Iזובהפקה .הקהלשל

החסכוניהבימוילאמאומה:
העוצמהבעלאךוהמתומצת
שלהקורקטיהניצוחלאהדרמטית:

הסולניםצוותלאואףסלואןסטיבן
הקוסטלניצ'קה,למעטוהמשתתפים:

סוזןהחליפהאותההאריס,קתרין
ומרוכך"אימהי"אופישמסכה Iביקלי

הקרועההשטניתה"מכשפה"לתפקיד
-לשטווההיוקדתשנאתהבין

החורגתלבתההמיועדה"חתן"
לגורלהומפקירהממנההבורחינופה,
מפנייראתהלבין-לושהרתהלאחר
חטאהעליענישהשבוודאות Iהאלזעם

ינופה.שלתינוקהרצחהנורא:
למעיןהקוסטלניצ'קההופכתזובהפקה

גוןבארהטרודה 1מאמע""יידישע

מוסיקה

 1996ינואר"נבוקר",

ינופה.החורגתלבתהמהוגןשידוך
התוםבין-הניגודיםעוצמתועל·כן

שביןהסכלות,גבולשעלהלבוטוב
כלפיוהנקםהזעםלרגשותינופה,
בהפקהעומעמו-האישיםחדלשטווה

 .זו
הזהבעולםהדיןממתןחרדתהלמרות
חיתהלאהבא,בעולםהדיןומיום

לכןדיה.מצמררתהקונסטלניצ'קה
שלהנוצריתהמחווהגדולתהתגמדה
תינוקהרצחעללההמוחלתינופה,
בדין.עימהלשאתונכונההאהוב

דוגמתמרכזיתדמותשלבהעדרה
אתהדוחפתהאריס,קתריןהזמרת

הגיבורים,אתוממריצההעלילה
לאופיים,דרמטיניגודבהעמידה

מדי,ל"אנושית"ההפקהכלאתהפכה
החטא.יראתשלמיסטיקהלנעדרת
תפקידזובאופרההועידיאנאצ'ק

סוזןהסופרן-ינופהלנשים:מרכזי
תפקידהאתלשירהפליאהבדלוק,
ביינברידג',אליזבטההפקות.בשתי

חיתהבוריובקה,סבתאבתפקיד

נעדרומשחקהחיוורסופרןלעומתה
שטווה,ינופה,שלאהובהאופי;
לשירהיטיבנגורה,אנטוניוהטנור
 1הפחדןהשיכורתפקידאתולשחק

לג'פריהאבהית:מחובתוהבורח
אתהאוהבלאצ'ה,בתפקידלרטון
כללאורךנפשבמסירותינופה

למרות Iקטןטנורהיה-האופרה
לבווטובסלחנותו .ממדיוגודל

לאפסיותוכניגודהעומדיםהנוצריים,
אוליהיושטווה,שלורשעותו
באיפורהחיצוניתמהבחינהמוקפדים

לאאךטעם>וסר(מופרזופירור
עת.משכבבשירה

שבניצוחוהמאופקתהקורקטיות

חיתהסלואןסטיבןשלהמשובח
בביצועאךהקודמת.בהפקהבמקומה

מתחבנייתהעדרהפריע Iהנוכחי

לעלילה.דרמטימוסיקלי
הדרמטיתלעוצמהבכל·זאתשתרםמה
המרשימההתאורההיו-ההפקהשל
משהשלוהבימויאוידנוהרווהלש

הבמאיםקורייה,ופטריסלייזר
 • 1993שלההפקהאתאףשעיצבו

פשוטיםמינימליסטייםבאמצעים
ומוארעולהמדרגותגרםכגוןביותר,
אתהמסמלבעלטה,חשוךבחדר

הכבודתביעתמולהצדקתביעת
ההארההקוסטלינצ'קה:שמייצגת
 1והחשוךהאטוםהחדרשלהפתאומית

ואמתלפתענפעריםחלונותיושכל
לאור;יוצאתחףתינוקשלרציחתו

כאשרהכפריהריקודסצינתובעיקר

האופרה)(מקהלתהאיכריםבנות
מקצביאתגליהןבררוקעות

הסלאבייםהריקודיםשלהסינקופות
דרמטיביצועלכללתרמואלוכל-

כאחד.ולירי
שלהמופלאההמוסיקהלכלמעל

במסעיוחלקשנטלמלחין-יאנאצ'ק
שורשיבעקבותברטוקבלהשל
בשירהוהשתקפותההעממיתסיקהוהמ

המוראבית;ובשפההדיבורית

והמינוריותהליריהרוךביןוהצירוף
והמודוסיםהסולמותשל

העוצמהלביןהפולקלוריסטיים
הקודרתהעלילהשלהדרמטית

מפסגותלאחת"ינופה"אתהופכים
הסלאבית.האופרהשלהליריתהדרמה
המוסיקלייםהמוטיביםברקע

אתהמשסעתהסכיןשלהדמוניים
רצח-והנקמהינופהשללחיה

האצולהעומדתלא-התינוק
שלהמעמדותומלחמתהפיאודלית

העם,אלא-האיטלקיתהאופרה
ואמונותיוהווייתושירתו,

העםסיפוריכלעלהמושרשות.
מרחפתוהאפלותהקודרותוהמעשיות

אמונהוהישועה.הטובבנצחוןהאמונה

 .עצמוהמלחיןהסתםמןשותףלה

נבוקרפעמיים

בהפקההחדשההישראליתהאופרה
ג'וזפהמאת"נבוקר"שלמחודשת

סולרה;סמיסטוקלה-ליברית .ורדי
לה·סקאלה 9.3.1842-בכורההצגת

באופרהבכורההצגתמילנו:
 , 29 • 12 , 1994-החדשההישראלית

-במאיואונס:אדוארדסר-מנצח
-מחדשתבמאיתכרסיו:רהג'נפרנקו

-ותלבושותתפאורהאטנדולי;סוזי
אבי·יונה-תאורהגרוסי:פסקואלה

בואנו.

בורצולדזה:פאטה-זכריהסולנים:
נבוקרפורטיז'ה:אלפרדו-ישמעאל

לבעלגדולכהןפסקואטו;ג'אנקרלו-
יבגני-עבדאללהדרואיט;מייקל-

אנסלמי;סוזנה-פפנהשפובלוב:
-אנהמאיו;רהברברה-אביגיל

בלום.מינה
האופרהמקהלתבהשתתפות
ורבג'ונתןבהדרכתהישראלית
לציון.ראשוןהסמפוניתוהתזמורת

באופרה"נבוקר"שלהראשונהבהפקה
- ) 1994(דצמברהחדשההישראלית

המנצחהראשיהגיבורהיה

המתחבנייתבכשרון .אורןדניאל
אתליכד Iשלווהדינמיהמוסיקלי
חייםח_רווהפיחוהתזמורתהמקהלה
 .הביצועבכללדרמטיתועוצמה

האפרוריותפחותקצתבלטו Iכך
מזבחיעםהתפאורהשלהעגמומית

התפאורןשעיצבהכעורים,הבעל
הסטטיות Iגרוסיפסקאולההאיטלקי

בבימויוהסימטרייםוהניגודים

אשר Iכרסיורהג'נפרנקהשלהבאנאלי
הגדולהכהןאתזהמולזההעמיד
ישמעאל:היהודיהמצביאמולזכריה
הגוליםמולנבוכדנצרצבאותאת

היהודים.

משחקיכולתבעליהזמריםהיולו
להתעלםהיהניתןמשכנע,דרמטי

הבימוישלהמשמימהמהסימטריות
הסולניםשירתאתאךהכבד.
הזדהותוהעדרונתקניכוראפיין

תפקידם.עםמוחלט
סוזנה Iהמצו·סופרןשלקולהחוורון

בתו-פפנהשלבתפקידה Iאנסלמי
אהבתהביןהקרועה Iנבוכדנצרשל

להתגייראותההמוליכהלישמעאל
לא-ולאביהלעמהנאמנותהלעומת
קולהעושרתפקידה.לגילוםתרם
רהברברההסופרןשלהגווניםעתיר
החורגתבתו-אביגילבתפקידמאיו
לנשלוומנסהבוהמורדתנבוקרשל
צווחניבקולהתחלף-מלכותומכס

מוחצןהיהמשחקהלגבהים.בהעפילה
משכנע.ולא
המרשיםהגרוזיניהבסשלמשירתואף

שלברזלצאןנכס-בורצ'ולדזהפאטה
וקולבעוצמתהישראליתהאופרה
משחקיכולתהעדרגרעה-האדיר
אתביצעכאילוהיהדומהדרמטי.
קנאותכלללאזכריההכהןתפקיד
והבריטוניםהנסיםקולותאףנזעמת.
ביופייםמרשימיםהיוהאחרים

יכולתכלנעדריומאידך,
אתשהגבירמהמשכנע;דרמטימשחק

הביצוע.שלהסטטיות
הבריטון(נבוכדנצר>נבוקררק

שכנע Iפסקואטוג'אנקרלוהאיטלקי
אךובשירתו.הדרמטימשחקובכשרון

כדיאחתעתמשכבבדמותהיהדילא
לעלילה.דרמטימתחלצקת

אתהפעםהזמינההישראליתהאופרה
סר Iהמוניטיןבעלהבריטיהמנצח

האופרהמביתואונס,אדוארד

אך .גרדןהקובנטשלהמלכותי
כימיהלהעדריותרתרמהנוקשותו

לציוןראשוןתזמורתנגנילביןבינו
האופרה.לליכודמאשר
עלהאופרהמקהלתחזרהכאשראפילו

זההיהבבל",נהרות"עלהכוראל
הלעוצמתונוסטלגיהערגהמתוך

שלוהמחשמלתהמופלאההדרמטית
אורןדניאלשלשרביטותחתההפקה
למולדתערגהמתוךדווקאולאו

זרים.מעולהמשתחררת
אתלחקותרצוןזהבביצועהיה

הקודםהביצועשלהדרמטיתעוצמתו
הראשיהגיבורדמותללאאך-

-מוסיקלימתחלבנותשהשכיל
מקוםהיהלא-אורןדניאלהמנצח
 •פעמיים.נבוקראתלהעלות

לנגראורנה
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קולנוע

מקישלרכסקיפרידה-האחרוןהמורתסרט

קשישטוףשלהפתאומימותו
שלהכימאיםמגדוליאחד Iקישלובסקי

העשירהליצירתואותנומחזיר Iימינו
האחרוניםסרטיושניסביבולפולמוס

ורוניק",שלכפולים"החיים-
ראובהםסרטיםצבעים":ו"שלושה

-לקהליףמחב Iרדודקולנוערבים
 .מותולאחרגםשכךשלאויכוח

מיןעצמיעםעורךאני ,זוברשימה

דעותשתיומביאסימולציה,משחק
שלליצירתוביחסגדותומנורווחות

אתלבחוריכולהקוראקישלובסקי.
המסהלכותבלרוחו.הקרובההגירסה

 .בנדוןברורהדעהיש
א.

המשפחהחייערעור Iמוסריערכים

הבונותהיסודמאבניהםישעוחוסר

גםהמעורערתבמציאותהסידרה.את

כאותהאמינה,איננההמדעיתהאמת

שב"דקלוג"המטאורולוגיתהתחזית
לאוהשלגהקרחששכבותהקובעת 11

הנערבחיישעלתהתחזיתיפשירו;
הסמוךהמפשירהנהרעלהמחליק
איננוהקדושהמדיהצלםגם .לביתו
לאביבהיוודעשווא.אשלייתאלא

אתשניבאהמחשב,מדעי(אישהנער,

מנתץהוא Iהאסוןעלהקרח)עמידות
זהו Iלומרכרוצההכנסיה,מזבחאת

 1אמיןמדעיניבויאפשרותללאעולם

בסרטי Iואכן .אלללאגםאך

• 

להתמודדמנסההואכאשרמתעוררת,
נדושיםפרא·פסיכולוגייםחומריםעם

מיןשם","היינו , deja vuה·בנוסח
ביחסופיקציהבודהיזםשלגילגולו
בעולם.הסובביםלכפילים

"החייםשלהביזאריתהמיסטיפיקציה
הפטפטתורוניק",שלהכפולים
לקיטש.הופכותונשנית,החוזרת
כסיורהצבעים","שלושההסרט

מזה.טובאיננומתמשכתטלוויזיונית
דרמהבירכתיאי·שםמצויהוא

וידיאו·קליפיםלביןישנהקולנועית
בעיקרם)(צרפתייםאירופיים,

 .מינונשאינומיןהמערבים
שלחדשנוסחבורואיםהסרטמחייבי

הטרילוגיהמסרסיאחדשלהצילומיםבעתקישלובסקי

שפיטרבקולנוע,הפוסטמודרניבעידן
 1המוביללנביאנחשבהאנגליויגרינו

הקולנועשלמניותיופלאיםיורדות
מזהאמנותביןהחיבורכאמנות.

הניבמזה,מדעתמכווןוקיטש

מביכהאנדרוגנית,דכוטומיה

כינה,פלוניקולנועמבקרומבולבלת.
שלהאנרכיותהזיותיואתובצדק,
פרטלעניים"!בונואל"לואיסגרינווי

שהשכיל Iהספרדילאלמודובראולי
 1חדשניפוסט·מודרניקולנועליצור

חדש.מאק·לוהןלמדיהעודקםלא
אלינושירד Iקישלובסקיקשישטוף
לאמעולםאחרת,נטה.מפלכנראה
כקולנועןובצדק,עצמואתהגדיר

שלהזהב"מ"תורפוסטמודרני.
שלהישנההפולנית""האסכולה

אתירש Iוקאבלורוביץויידהמונק,
זהותואתהמחפשבאדםדבקותו

בניגודאולםומבולבל.סגורבעולם
ההיסטורימהאתוסהתרחקלהם,

דמויותהןודמויותיוהפולני
קישלובסקישליצירתושיאכל·אדם.
סידרתןעםהשמוניםבשנותמסתמן

 IT .. ."ג;לוiד"הדרמטית
ביישותאקזיסטנציאלימשה; Iאכן

תוהושלבעולםאדםשלהסבוכה
הדיברות).(עשרתב"דקלוג"משתקף

ניכררבהופסימיותספקנותשלממד
שינוי Iנפשיואי·שקטלבטיםבכל;

מהוהיודעיםהםרביםלא"דקלוג",
רע.ומהוטוב

קישלובסקי:אומרמראיונותיובאחד
אינניגםאךבאלוהים,מאמין"אינני

בחווייתוהתפיסהאותהאתיאיסט".

בחלקה,אגנוסטיתכמוהחילונית,
הסידרה.שלרביםבפרקיםמודגשת
אנוב"דקלוג",הדטרמיניזםעל·אף
הכימאישלרבלהומניזםעדים

טקסי,משהולגיבוריו.בהתייחסו
זואיןבסרט.לעתיםבולט Iפולחני
כמשלהדיברותעשרתשלפרשנות

לפרקיםאירוניהבטאלאהזמן,ברוח
אפורה,באווירהאדם.שללהתנהגותו

מסודרות,אךצנועות,שיכוןבדירות

אינטליגנטיםמשכילים,אנשיםדרים
ואהבה.לידידותכמהיםברובם,
האקזיססנציאליססייםכבמחזותיואולם,
לחירותנידוניםהם Iסארטרשל

מוצאיםאינםהם,באשמתםואחדים,

רומזהאדם!זהוהאמיתית.זהותםאת

אקסה·הומו!קישלובסקי,
נפששלולפניםלפניחודרתהמצלמה

שלמרביניצולותוךאדם
קולנוענבראפילמאית,איקונוגרפיה

בימוימעבודותנופלשאינו Iאיכותי
ברגמן.אובוסרןשל
ב.

שלהקאמריהקולנועספק,ללא
הבעיהאךלהערכה.ראויקישלונסקי

האחרים,ואילוחילוניתמטאפיסיקה
 .מתבגרותלנערותמטאפיסיקה
הבסיסיהרעיוןאתאהבתי Iכשלעצמי

במישוריםכמפגשהטרילוגיהשל
עםעכשוויתאירופהשלשונים

הצרפתית,המהפכהשלהאידיאליות
הלאום.צבעיבשלושתהמסומלת

ולעתים-להוכיחמנסהקישלובסקי
שסיסמאות-מצליחאמנםרחוקות
(פרטהיומיוםבחייהמהפכה

חירות,בלב.דאוטופיההןל"אדום")
כאמורמסומליםואחווהשוויון
-יפההרעיוןאדום.לבן,בכחול,
קישלובסקיבתוצאה.היאהבעיה
הצבעיםשלבפסיכולוגיהמשתמש
עשויבוהצבע,בסמליכאןומשחק
מים,שמים,עםלהתקשרהכחול

בחפשוהאדםשלמהותואתהמציינים
מסתכםמכלהכולאךונאמנות,אהבה

צבע-הלבןמופרכות.בפנטסיות
האדוםהחיים.ואחריתראשיתהעולם,
 1ופריוןאהבהחדשה,התחלהמסמל

דמים.ושפיכותשנאהמלחמה,גםאך
וחזקיםשליטיםשלצבעםזהו

עםהפעם>(בהצלחהכאןהמתקשר
 .הקולנועיתהפיקציה
תיאורייתמעיקריכאןהובאו

שהדגשתםהצבעים,שלהסמליות
מנסהוהמופרזת,המיותרתהיתרה

גיבורשלכלהתמיםלצופהלהסביר

אתהמכתיבמשלוצבעבעלילה
פועלו.

מתעלההצבעוניהאבסורדלשיאאך
כשקרןמתגלההמתהבעל"כחול".

ידיעלשופצהשלוהמוסיקה Iכרובי
השראתושאתלחשודגםניתן Iאשתו

כאןוישרחוב.מנגןשאבהמוסיקלית
הדוברתרוח,אצילתטובה,זונהעוד
 .וכוליוכוליכולה.האנושותבשם

פרייסנרשלהנפלאההמוסיקהאפילו
דבר.מוסיפהאיננה

הנובעיםרביםאילוצים
אתחייבוהאירופית,מהקופרודוקציה

עלפעםלאלוותרקישלובסקי
בהם,שניחןהאמנותיים,כישוריו

ספק.ללא
תיעודבסרטיהשתקפהגאוניותו

בשנותהעניהבפוליןמיוחדים
לאבתנאיםשם,ודווקאהקומונה,

אירופההגדולה.יצירתוצמחהתנאים
 1לכלמעלאךברבים,אותופרסמה

"ורוניק"שלהעצומההצלחתםלמרות
ה"דקלוג"נחשבצבעים",ו"שלושת

סרטיו.לפאר

סרטיועלנאמרוקשיםדברים Iאכן
 1לטעמיקישלובסקי.שלהאחרונים

רדודהאיננהשםהסיפוריתהשיכבה

לבדוקאיןכיסבוראניכל·כך.
הטקסטסמךעלבימאישליצירתו
ויזואליתאמנותהואקולנועבלבד.
הטקסט,ואילווראשונה,ברשא

האםראשונית.איננהחשיבותו

 1כפוררקולנועגדוליבסרטיהתמליל

כך?כלעמוקהואיוסטוןאוהוקם,
הטקסטכאשרגם Iכןפיעלואףלא.

 1להיפרולאהתמונהאתמשרת

אתכם"ביקשתימרתקים.סרטיהם

גריפיתפעםכיוון-לראות"ללמוד
רצוי Iאכןלצופים.דבריואתהגדול

מלים.רקולאהתמונהאתלקרואגם
מיסטיפיקציהכנגדהטענה Iלדעתי

האחרוניםבסרטיםיתרהוביזאריות

לפסולישדומהבטענהתופסת.איננה
כשלהספרותשלמופתיצירותםג

("החייםברקהךה·להקלדרון
אונמונורהגואלמי )"כחלום

 1פירנדלולואיג'יסיפורי ,)"("ערפל

 •ועודמרקםג.גספריכל
איכותםביןלהשוותאין Iכמובן

הסופריםשלהגבוהההאמנותית
שלהטקסטיםלביןהנזכרים

קרובתמידיהיהקולנועקישלובסקי.
לספרות.מאשרלציוריותר

עבודתאתלצייןיש :אחרון Iואחרון
 1קישלובסקישלהמרתקתהבימוי

אלמוניםשחקניםבהדרכתשהתבטאה
לאמניםבהשראתושהפכוז'קוב>(אידן

שלבחירתואתלשכוחולאייחודיים:
מוסיקתלמלחיןפרייסנרזביגנייב
סרטיו.

העקביההומניהממדלכל:ומעל
שלבעידןגם Iקישלובסקישלכל·כך
התרבות.בשדותמשתוללרייטינג

מישל Iאמיןיסוד-שלולפסימיות
ולא(רוחניתלעתיםבשרועלשחש

הקודםהמשטרעוולותאתפיזית>
שלהאחרוןהמוותסרט .במולדתו
הפסימיהואקישלובסקיקשישטוף
 • • 11דקלוג Iמכלוהעצוב

רפאליצבי
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האוונגרדמשורר

ההונגרי

מת,הסוסקאשאק:לאיוש
מבחרלהן;פורחותהציפורים
איתמרמהונגרית:שירים;

גומילתרסררה ;עקר ;יעוז-קסט
עמ' 48 ; 1996שירח;

קטנות"ל"שפותהמשותפתהבעיה
והקהלבלשונןסגורהשספרותןהיא

מקבלהשפה,לגבולשמעברהרחב
מחומרומקריותמעסותדוגמאות

סעםלפי Iורב-כיוונימגווןספרותי
בולסיםרחוקותלעתיםהמתרגמים.
בשטחבעקביותשמתעמקיםמתרגמים

לתחומיםפעםמדיושביםמסוים
יעוז-קססאיתמרידם.עלשנבחרו

ושובשובפונההואמהם.אחדהוא

שיריםומתרגםההונגרילפיוס
לוהוענק Iכןכמולעברית.הונגריים

שלותרגוםעריכהעלכבודעיטור
במשךההונגריתהשירהכרכישלושה
נשיאמידישנה,מאותארבע

 ,> goncz irp.id (גונץארפדהונגריה,
ומתרגם.סופרהואגם

שירישלקובץלאוריצאלאחרונה,
 , 1967-1887 (קאשאקלאיוש

Kassak Lajos < איתמרשלבתרגומו
מיוחדתדמותהואקאשאקיעוז-קסס.

ההונגריתהספרותבתולדותבמינה
הוארק Iדורומבנישלנו.המאהשל
שהגיעפרולסרית,למשפחהבן

קאשאקמוקדמת.השכלהבלילספרות
ברגלהמערביתבאירופהנדד

הפרגריניםכקודמיוובמצוקה,

) peregrinus ( הנודדותכשוליותאו
אוסודידקסהואקודמות.במאות

שירהכתברב-תחומי.ואמןאמיתי

ערךעיוניים,מאמריםוסיפורת,

וגםואמנותייםספרותייםעתכתבי

ויצירותיותמונותיוצייר.

זרםבהשפעתנוצרוהספרותיות

הצטרףחייובראשית .האוונגרד

וקיבלהשמאליותהעובדיםלתנועות
ברפובליקהממשלתיתפקיד

מהפכןהיההוא ,-1919בהסובייטית,

בחייוגםבמדיניותבאמנות,אמיתי

שפעולותיובמובןמהפכן,היום-יום.
התאימולאובפוליטיקהבאמנות

עלייתובתקופתהמשתניםלמשטרים
ולאוהרוחנית,הספרותיתלבמה

 1בחייוהאחרוןהעשורעדאחריה,

הראשונהבתקופה , 1956אחרי

זרמיאחרישירתועקבהכמשורר'

מאוחריםשבעשוריםאףעלהמודרנה.
יצירותיוהקלאסית,לשירהשביותר

סימניעלשומרותתמידהפואטיות
"קאשאקיסגנוןעל Iייחוד

"אביכונהקאשאקאינדבידואלי",
ההונגרית",השירהשלהאוונגרד

מדויק.לחלוטיןלאכיאם Iנכוןמונח
השכלתואתשאב Iכאמור Iערריובנ

 .לידיושהזדמנומספריםמקרי'באופן
הראשוניםהאמיתייםהמשורריםאחד

-ברז'נ'ידניאלהיהשקרא,
) 1776-1836, Berzsenyi Daniel ( 

בסגנוןשכתבנודע,קלאסימשורר
מופתדמותוהיההעתיקהפיוס

אקq,ד~אשואיו

מת,הסוס

להזפורחותהציפורים

L( ,\ SSA K LAJ OS 

דחבמ

םיירש

תירגהונ(נ

טק,זק·זועורזנתי

~~ 

שתיביןהספרותיהדורבקרבאהודה

האוונגרדיתשירתוהעולם.מלחמות
מהפואטיקההושפעהקאשאקשל
 •'יברז'נשלאסיתהקל
הבולסיםהבסיסייםהאלמנטיםשני

הקלאסיתהמסורתבשירתו'
המודרנה,זרמישלוהקיצוניות

אתלמבקריםשונותבצורותהפריעו
לפואמותשלעגוהיויצירתו.

קשראפילומצאולאכיהארוכות,
תמונותובעיניהם,הסורים;ביןרופף

היופשוטות,במליםהכתובותהלשון
בקונטקסט.משמעותוחסרותמפתיעות

הבינהדורובנישלהאליטהאך
שירתשלוערכהחידושהאתוגילתה
וכשרונוהאמןאתהמיוחד'המשורר

אףהתאיםשלאהמהפכן Iהדופןיוצא
שלהססריאוסיפיםלמסגרתפםע

התקופה.

חשיבותועלעומדיעוז-קססאיתמר
השירהבתולדותקאשאקשל

לתרגום,שהעמידבמבואההונגרית.
הספרותיתהדמותאתמתארהוא

למרות-היום-יוםבחייגםהמיוחדת
אתהביאתמידלאשלדעתי

באשרביותרהנכונותהדוגמאות

אועליו;שהשפיעואחריםלמשוררים
ביןמספיקמבוססתלאהשוואה
לביןקאשאקשלחייוקורות

מראשיתהספרותאנשישלקורותיהם
מסתייגתכשלעצמי,אניואילך.המאה

אקסיומה:כמושנשמעיםממשפטים

הראויהונגרימשוררעוד"אין

כמוהעולם'אומות'חסידלתואר
טוענת,הייתילאקאשאק",לאיוש

מרכזייםכךכלהםיהודייםשנושאים
אךמדגיש:שהמתרגםכפיביצירותיו'

תמונההמבואמעמידהישראלי'לקהל
הציירהמשורר'שלממדיתרב

שירים,עשריםכוללהקובץוהעורך.
מצומצםמבחר Iכמובןהמהווים,

הקובץמביאהצמצום,למרותבלבד.
שלהעשירמפיוסוחשובותדוגמאות
קאשאן,.

 1לדעתיביותרבולסהתרגומיםיפי

השירליהודים.הקשוריםבשירים
(חבל-1945מיהודים"של"סוגריה
כתיבתתאריכיצוינולא Iשככלל

אמפתיהאנושיות,מלאהשירים>
היסבעוברתהמקוראווירתורגשות.

שאגאל""מארקבשירוכךבעברית,
סורים).שניבתרגוםשחסרים(חבל
המשוררהתייחסותאתמתארהשיר

ודרכם Iציוריואלהצייר'אלהצופה
מנסחהרגישהמתרגםהיהודים.אל

מתקופותלירייםשיריםגםבעברית
 ,) 1939 (הוורד""אגדתשונות:
 ,) 1963 (וחצי"שלוש"בשעה
שישאותימשכנעתאינההאסופה

הכרונולוגיהסדראתלשבורסיבה
אתהאוסףלסוףולהוסיףהשיריםלש
האוונגרדייםהמפורסמיםהשיריםשני

קודם Iהפוךבסדרקאשאק,של
ביותרוהנודעתהגדולההפואמה
להן"פורחותהציפוריםמת,"הסוס

עבודתמתקופתשירואחריה ) 1922 (

מלאכה""בעליהמשורר:שלהכפיים
הנמסריםהיחידיםהזמןציוני · 1915 (

מת,"הסוסהפואמהלשירים).בהקשר
קשההיאלהן"פורחותהציפורים

חסרתהתבניתכאילונראהבמקור.
מובנות,בלתיהאסוציאציות Iסדר

המלים Iלזוזוקשורותאינןהתמונות
הפואמה,בקונטקסטמעורבותאינן

לנושאמנושאעוברהיוצרזכרון
תיאור-היאהפואמהחסר.והמעבר

המערבית:באירופהנדודיושלעדות
הרומןשלעוצמהרבתתמציתזוהי

קאשאקשלהגדולהאוטוביוגרפי
ללאהיסב,ערוכהיצירהבפיוס.
שלתבניתבעלתהיאאםגםמקריות,

עוקבהשירחופשחופשית.שירה

וסדרהמשוררשלהסמנטיהקצבאחרי
הקשייםמתחיליםזו'בנקודהזכרונו.

הרגיששהמתרגםכנראהבתרגום.

בזרםהריקיםהרווחיםאתלמלאכורח
פעםמדיהופךותרגומוהסורים

מגדילשהואתוךהפואמה,להסבר
וכךוניסויים,מליםמוסיףסורים,
מהמקורומתרחקהסקססאתמפרש

כתוצאהכאשרהמרוכז.

נושאהחופשיותמהאסוציאציות

מופיעההבא,בסורמשתנההמשפט

בגוףהתאמהאיושםפהבעברית

בלתיחלקהואהסוריםעיצובהנושא.
חשיבותולמשמעותומהפואמהנפרד
 1הציירקאשאק,אצליותרעודרבה

הארכיסקסוריזםאתלפיוסושהביא
במהדורותשגםהיא,האמתבתמונות.

קבוע,אינוהסוריםעימודההונגריות

שירתו,שלהכרכיםבשנימלבד
לעימודהנאמניםאשתו'שערכה
סוריםמופיעיםבעברית,המקורי.

סורארוך'אחדסורבמקוםחדשים

סימנינפרדים,סוריםבמקוםאחד

חלקיאתשמפרידיםורווחיםכתיבה
במקור.ואינםהסור

לקוראיםמפריעיםאינםאלהכל
אוונגרדימפיוסבהנאתםבעברית

התרגוםאתמרחיקיםאךמיוחד'

 •מהמקור.

סלאיאנה

ח'ורינדאא
רגולנטשמואלמערבית:

שחיהלמישיריםשלושה

1 • 
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איוופי••··•·מקבץ

אחריםושדיםספרותקולנוע,על
ויסקונטיבעקבות

 • 1976 1במרץמתויסקונסילוצ'ינו
הצליח Iמחלתואףועלימיובסוף

 THE INNOCENTסרסואתלהשלים
הפקותיו .ד'אנונציושלספרולפי

תרמו , 1973עדולאופרה,לתיאסרון
למוניטין Iסרטיומאשרפחותלא

המסמכיםאלפי .שלוהבינלאומי
ס.ד.לעשרהיהפכושנאספווהצילומים

ספריהלהקמתוישמשורום
יהיהניתןשאליהאלקטרונית,

האינטרנט.דרךלהתחבר
מהוועמיתיוחבריונשאליםכאשר
רצהשאותוביותרהחשובהדבר

הםהספיק,ולאלבצעויסקונסי
 11האבודהזמן"בעקבותעלמצביעים

ויסקונסיביןההדוקהקשרלפרוסס.
והספרים Iבסרטיובולסלספרות
ההשפעהאתמציינים Iלושהוקדשו
הקולנועיותיצירותיועלהספרותית

חייולהקדישרצהאשראדםלש
להמציאהצליחבסרטיולכתיבה.

בכללכתיבה,ערךשווהדברבצעם,
לדבריהאפשריות.הריאליזםצורות
שליששני Iליצירתוהמומחיםאחד

ישירותקשוריםסרטיועשרמשמונה

שלההשפעהבהםוניכרתלספרות
ג'יימספרוסס, ,מאןוקלאוסורלין
שקספיר ,מאןותומאסודגה ,קיין

ספק,ללאהיוונים.הטרגדיותוכותבי
ספרותליצירתביותרהנאמנהההפקה

זאתעםויחד Iקאמישל'ל'הזר"היא
שלהדבריםמרוחביותרהרחוקה
אינוויסקונסישלהקולנועהסופר.
הדמיוןאתבתמונהלקבעשואף

בסרטיםפעםלאשקורה(כפיהספרותי
אלאספרותי),טקסטעלהמבוססים

שונה,יצירתילמסלולהצעהמהווה
אומקביליםהשראהמקורותהכולל
זהים.

במלאת ,האחרוןבמרץגןשאורבכנס
ערבהוקדש ,היוצרלמותשנהעשרים
 APPUNTI PERבשםקצרסרסלהקרנת

UN FATTO DI CRONACA שהופק

אונססיפורעלושהתבסס 19s1ב·
כאןעוני.בפרנוילדהשלוטביעה
הניאו·שלהשפעתובעלילנראית

שבהוהדרך Iרוסלינישלריאליזם
המהותעםסימביוזהויסקונסייוצר

סימביוזההעליבות,שלהטרגית
לסרטיוגם Iבהמשךהאופיינית,

הארוכים.

הקולנועשלהעכשוויבמצבו
מרגיש,היהויסקונסי ,האיטלקי

השאירהאם .מאודרע ,מקורביולדברי
שנישלו,התסריטאיתלדברימורשת?
זפירליפונקויציריו","עוזריך·

"מתאחדים"היואם ,רוסיופרנצ'סקו

 ,יצירתואתממשיכיםהיואחדלאיש
פןרקעמולקחמהםאחדכלאולם
המאססרו.שלהרביםמפניואחד

לוה·מונד).

הנפילהלפניוולס,אורסון
שניםמעשריותרשמלאואףעל

לרדוףולסואורסוןממשיך Iלמותו
ואנשיהצופיםהסופרים,הקוראים,את

המסותמהמחקרים,חוץהקולנוע.
ויותריותרמתפרסמותוהמאמרים,

לעתים,המתגלות,ביוגרפיות
סיימוןשלהחדשספרוכסותרות.

הנקראיםעמודים 600(המכיל 1קאלו
התקופהאתמכסה ) 60היוכאילו
מלידתווולס:שלבחייוידועההפחות

שלהבכורהלהצגתועד-1916ב
יהשגהכרך , 1941ב· ,קיין""האזרח

בהכנה.נמצאגרפיהחניושל
הביוגרף,אומר ,לספרובהקדמה
לאוסקרוולסביןקרבהשקיימת
ראשיאותםאתיוצרשמםויילד:
בחושהצטיינושניהםתיבות,

כל .קורכןשלהילהועסולפירסום
דופןיוצאמסלולבחייועברמהםאחד

כללהמציא.היהשיכולמהעלהעולה
 ,ביצירתוכשרונואתהשקיעמהםאחד

שבהבנקודהקיין","האזרחלאקרנים
הפולמוס.מתחילההסרטהמסתיימת
 ,שחקןהוא ,קאלוסיימוןהביוגרף,

וקולנוע,תיאסרוןבמאימחזאי,
שלוביוגרפיהמשחקעלספריםשחיבר
אתפגשלאמעולםהואלרטון.צ'רלס
אכןזהוהבמה.עלאותוראהולאוולס

אותולהפוךידעהואאבל Iמכשול
המקומותבכלביקרהוא .ליתרון
ראיין ,הצעירהגאוןהסתובבשבהם

 ,איתרשעבדווהמפיקיםהשחקניםאת
ביןמצאשםהתקופה,לארכיוניוצלל
ראשונההתייחסותהעיתונות,גזרי

נכתב:שם Iתמונתועםולס,לו
הוא-משורר ,שחקן ,"קריקטוריסט

פברואר ,ז'ורנל<מדיסוןעשר".בןקר
1926 (, 
מתירקפדן,אךנלהבביוגרףקאלו,
המורכבתהסבוכה,הפקעתאת

ושקרים,אמיתותחצאימאמיתות,

שלבביוגרפיותתדירהמופיעים

קיין""האזרחוולס,אורסון

לדבריהשקיע,גאוניותואתאבל
ולס iשלשעלייתווככלבחייו.קאלו,
ובקולנועברדיו ,בתיאסרוןהצעיר
תהיהכןמסיאורית,חיתה ) 25(בגיל

לעיןוגלויהעצובהאיסית,נפילתו
הציבור.

השאלותשתיהביוגרף,לדברי
הידרדרמדועהן:ברצףהנשאלות

עשהומהקיין"?"האזרחאחריהכול
בספרכך?כללהשמיןכדיוולס

שבו(הארמון ,,לקסנדו'הדרךהנקרא
קאלומתאמץקיין>,פוסטרצ'ארלסחי

הסרטלפניהידרדר"מהלהבין
כברההידרדרותסימניוכלהמפורסם.
כלדרך Iמילדותו .כאןמופיעים
הרדיולתוכניתועדעיסוקיו

"מלחמת ,-1938משלוהמפורסמת
לחוזהמובילהכולהעולמות",

לאחרסרטים.שישהלעשייתהוליוודי
שבהקשה,הוליוודיתהתחלה

יוצאמתקבלות,אינןתוכניותיו

רבה,במידה Iאחראיושלהם ,השחקן
סיפראךשיקרוולסעצמו.הוא

הסיבה ,לכךמעברהיסב.סיפורים
שאותםוהפרסים ,הבדוילסיפור
משמעות.רביתמידהםלספרבוחרים

שיקרולסואם ,עכשיוגם ,ברורולא
הודהכאשראואמת""אמרכאשר

ששיקר.

בחירותאחרימתחקהגםהביוגרף

וולסשעשהואסתטיותמקצועיות
 ,בתיאסרוןבעבודתו ,בסרטיו

בסרטיםהמופיעיםשוניםובאלמנטים
מלאהספר"קיין",לפנישעשה

בחיוניותהמובאותבאנקדוטות,

ללאהואלקסנדו"'ד,דרךובקלילות.
עםשיחדוהמנהל Iשחקןשלספרספק
לעבודהניגשהואאחר;שחקן

והתלהבותסקפטיותמתוךולאישיות
הדמיוןכוחאתמצייןהואכאחת.

נרתעלאאולםוולס,שלהמופלא
מניפולטיבייםצדדיםעלמלהצביע

שופטאינוהואבאישיותו.וקטנוניים

מבפנים.להבינומנסהאלא ,אותו
שהספרלדעת,נוכחיםהקוראים, ,ואנו
הנכתבתשחקןשלביוגרפיהרקאינו

הנעשהמחקראלא ,אחרשחקןעל·ידי
דמותלגלםהמתכונן ,שחקןידיעל
ל<ה·מונד>.וולס.אורסוןושמואיש
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מרגרט

לעולמההלכה Iזושנהבתחילת
והקולנועניתהמחזאיתהסופרת,
ויראם.מרגרסהנודעתהצרפתיה

לשפותתורגמהאשרהענפה,יצירתה
מחזותרומנים,והכוללתרבות

אישיותהכןוכמוותסריטים,

ידועהלדמותאותההפכוהייחודית,
השונה,כתיבתהובעולם.בצרפת
ספרותית,מיצירהיותרהיאהאחרת,

דיאלוגמיוחד,מארגומהווה
ועםבתקופתהחיתהויראםבהמשכים.

מעורבותהפגינההיאתקופתה.

איגזענות,נגדאינטנסיביתפוליטית
היאגזר·דין·מוות. ,שוויוןחוסרצדק,

אתצירפהברמה,קולהאתהשמיעה
"בעד"ולקריאותוחתימתהשהמ

לפעמיםבקול.דרכהעשתהו"נגד",
מתוךפועלהנבעתמידאךטעתה.
אתאהבהויראםמרגרסהאדם.אהבת

טאוטולוגיה.זוואיןשאהבה,האנשים
כאשר ,וצללאורהתחלקהעולם
היאמראש.ברוראויביהשלמיקומם
החלפרסים,לדעת ,להביןרצתה

באושוויץוכלהבילדים,אובספורט
אהבתחיתהזובקמפ·דייויד.או

שונותהתבטאויותשהכתיבההאדם,

לפעמיםשטותיות,לפעמיםומשונות,
חשובות.

כתיבתה.להעמדה ,לכלמעלאבל
וכדברימעורב,אדםשלכתיבה

שנישא"סופרשלכתיבהבלאנשו,
היאכתיבתהמהותלתקופתו",

שלביותרהקטןהתאאחרהחיפוש
שהביאהספרותשלהאטוםהפיקציה,

אל"הספראתבדרכה,ליישם,אותה
דרךעוברבכתיבתה, ,הכולכלום'.'

והשואלהמוקסםוהמבטהבוחנתהעין
רומניםאינםספריהאחת.ובעונהבעת

יותראלאהמלה,שלהמסורתיבמובן
היסודשבהםמיסטייםמשלים

מלאותידיעלמושגאינוהפיקטיבי
ודלילותדלותידיעלאלא,הדמיון,
הכתיבה.שלהבסיסייםהיסודות

"סיפור",אינוהסיפורבכתיבתה,

תמוססלהנועדכאילווהוא
אתלהעבירבכדילתמונות,ולהתפרק
אחרת.למדיהה"כלום"

שלהייחודיטיפולהבולס Iלכללעמ
המשפחתייםהקרבהביחסיהסופרת

אינההיאהמינים.ביןהאהבהוביחסי

הגישותאתללעגלשיםמהססת
יחסילבחינתהמשמשותהפסיכולוגיות

גםמוצגוהמיןואהבה,משפחה

לאידיאלכלעגגםכאוטופיה,
אתהתשוקההופכתלדידה,המשפחתי.

 .מעצמואותוומרחיקהלמריונטההאדם

• 
קורין·שפירורה
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סומךששון

הפליאה,למרבההיה,חביבימיל- .· .
jf:"E? בארץשהכרתיהראשוןהישראלי. 

שנים 17בןהיה:כךשהיהומעשה !il &1י
הולדתי'עירמבגדאד'לארץבהגיעיהייתי
עיראקמיהודירבבותעםיחד . 1951בשנת

באורחשוכנתישנה,באותהלארץשהוטסו
במרחקהעליה""שערהקליטהבמחנהזמני
לאחסר·מנוח,נערבהיותימחיפה.רבלא

המנותקבמחנהמעשהבאפסלהישאריכולתי
הארץאתלראותרציתיהישראלית.מהחוויה
יושביה.אתולהכירהחדשה
לוואדיוהגעתיחיפה,לכיווןאפוא,טיילתי'
"נסנאס"שכןאותי'הפליאהשםניסנאס.
היהכולוהאזוראך"קוף".פירושהבערבית
היובוהשלטיםרובשכןלרוחי'בהחלט
היטב.בהששלטתילשוןהערבית,בלשון
מקוםעלהמורהבשלטנתקלתיחוריברחוב
מק"י.שלשבועונה ,"יאיל-איתיחאדמערכת
חביבי'אמילאתופגשתיבהיסוסנכנסתי
העורך.

קצתאושלושיםבןאזשהיהאנייודעהיום
אותיהרשיםהראשוןבמפגשנואבלפחות,
דיברהואבעמיו.כבעלממש,מבוגרכאיש
משיחתנואבלמה,ובריחוקבסמכותיותאיתי
של.העגוםמצבםעללראשונהלינודע

לאחרישראלבגבולותשנותרוהפלסטינים
שרובבעיקרה,כפריתחברההמדינה:קום

לגלות:יצאהאינטלקטואליתמנהיגותה
"טכני"(מונחנפקדים""נוכחיםשלאלפים

לכותרתבחופנועדנהלוחיתהשלימים
ערבייעלגרוסמןדודשלהמופלאספרו

עולתחתככולםרובםהנאנקיםישראל),
במהלךשנפרדומשפחותקשוח:צבאיממשל

לעתיםלהתאחד'שאפוואשרהמלחמה,
אזנקראוהללוחזרה.להסתנןכבסירנות

אתשחצובעתנורואףולעיתים"מסתננים"
ביניהםיבחיןהישראלישהאזרחבליהגבול'

למטרותארצהשחדרו"מסתננים"לבין
ענייןלישישאמילכשגילהגנינה.אוחבלה
זה.לנושאשיחתנועברהבספרות,מיוחד

בספרותהרבהמהתמצאותוהתפעלתי
הערביתבספרות-וביתר-שאתהעולמית,
ימישלבפרוזהובשירה-הקלאסית

מפליאהבחופשיותציטטהואיים.הביב
j? מןאל·מעריוהפילוסוףהמשוררשלצידות)

לניןמדברישציטטבמידהבה ,) 11ה·המאה
הואביומויוםשמדיליסיפרהואוסטאלין.

הספרותיותבאנתולוגיותלעייןזמןמוצא
 ".אל·אגאני':ןתאבכגוןהערביות,

חבריוועלאמילעלאזשהעיקוהדבריםאחד
שנכפההניתוקהיהיאיל·איתיחאד"במערכת
הספרותשלבעולמהמהמתחדשעליהם

שלההעיקרייםבמרכזיםמהמתרחשהערבית,
זהבנדוןובגדאד.דמשקביירות,בקהיר'

השניםביןדווקאשכןלו.לחדשמהליהיה
שלממעמדלפתעבגדאדעלתה 1948-1951

התרבות,בעולםאפיגונית,משנית,בירה
התחדשותשלחשובמרכזשללמעמד

עיראקבבירתפותחואלהבשניםומהפכה.
השירהשלהפרוזודיהבתחוםחדשותדרכים

חדשהצורהשםונוצרההערבית,

"שירהלהקראווהמבקריםשהמשוררים
מקומהאתמהרהעדכבשההצורה ,"חופשית

שהתמידה(זוהקלאסיתהקצירהצורתשל
פניהשונווכךומעלה),שנה 1500במשך

הכר.ללאהערביתהשירהשל
מבליהתרחשוהאלההדבריםכל

עליהם.ידעוהישראליםהערביםשהמשכילים
זולאההתרחשויות,ממרכזשבאתיאני

אףאלאהמתרחש,עללספרשיכולתיבלבד
שיריםשלדוגמאותכמהבאמתחתיהיו

החופשית","השירהראשיבידישנכתבו

יאנ 9אל·אכיר w;~דרוביניהם
פורסמואלהדוגמאות .) 1964-1924 (

ברבעוןמכן(ולאחרב"אל·איתיחאד"
שליוזמתופרי ,""אל·ג'דידהספרותי

ביןמעטותלאתגובותועוררוחביבי)
החברהבקרבשנותרוהמעטיםהסופרים

החידושאתשקיבלוישבארץ.הערבית
סתירהבושראווישמלכתחילה,באהדה
שלסופולדורותיה.הערביתהספרותלרוח

הערבי.העולםובכלבארץשניצח,החידוש
האזרחעםהראשונהפגישתיחיתהזו

 , 1996אפרילבסוףחביבי.אמילהישראלי

שבנצרת,הקדושה""המשפחההחוליםבבית
הזאתהמפתיעההפגישהאתלאמילהזכרתי
 ,בדל·חיוךהעלושפתיושנה. 45מלפני
לצינורותמבעדשניבטומיוסר'אירוני
שיומייםידעתילאפניו.אתשכיסוההזנה
מותו.עלהקשההידיעהתגיענימכןלאחר

השניםבמרוצתלנוהיוארוכותפגישות
יםלעיתארוכות,פרידותגםוהיוהאלה,

עליהן:לספרהמקוםכאןלאמאוד.ארוכות
ענייןבהןשיהיהבטוחאינניוכלל

מפגשיםעללדברלדעתיעדיף .למאן·דהו
עיניים.בארבעפגישותלאספרותיים,
בלתיסופרהיה,גדולסופרכי·על·כן

הספרותית.דרכובכלומפתיעשגרתי
אתערךשבהןהשניםכארבעיםבמשך

מדורלכתובחביבינהג ","אל·איתיחאד
בתו(שםיינה" jJ"ג'ובשםחתםשעליואישי

הערביתמהספרותשאובהואשגםהבכורה:

מובהק,פוליטיהיהזהמדורהעתיקה).
ואףהמדינית.בזירההמתרחשעלתגובות

ממאמריבאופיוהיהשונהכן'פיעל
יבשבסגנוןכללבדרךהכתוביםהמערכת,

אופיבעלהיהלאמישלמדורו .גןומהו
כמוהונודעשלאושנון'סאטיריני'פליטו

אלפייכונסואםהערבית.בעיתונות
הםעשוייםזה,במדורשהופיעוהמאמרים

בשלהמנוחהסופרשלאוהדיואתלהביך
בלטו-50השבשנותהקשוח,הפוליטיתוכנם

עםיחדבוטות.סטאליניסטיותנימותבו
הערביהמיעוטענייןעלגוננוהםזאת,
·עמיםאחוותשלכמריביותגלורדבארץ

אותהשהבינוכפייהודית-ערבית

קטעיםאלההיובסגנונם,אולםמק"י-רק"ח.
לעתיםייחודית.ספרותיתעוצמהבעלי
כשרוןינוצללאמדועעצמי:אתשואלהייתי

בר-קיימא:ערךבעלתספרותית,לכתיבהזה
קשורההאיששלשנפשושידעתי'עודמה

נתקלתיוהנההספרותית.ביצירהבעבותות
"שערבשםעטומפריבקטע , 1953בשנת

שקרהמקרהתיאורהיהזהמנדלבאום".
הואאםספק .משפחתוולבניעצמולסופר
אותוותרגמתיעוזאזרתיכסיפור.נכתב

למיכיאותמשהו'נמלצת(עבריתלעברית
ורצההזאת,הלשוןאתרכשעתהשרק

התרגוםהטריח!).ידענותומלואאתלהפגין
היהודיהידידותפסטיבלשלבחוברתהופיע
 , 1955בשנתמק"יביוזמתשנערך ,ערבי

חביביסיפרמנדלבאום",ב"שערכמדומה.
ללא·שובהארץאתשעזבההקשישהאמועל
ועלירושלים,אתשחצההזה,השערדרך

כאשרשאירעהועצובה,קטנה"תקרית"
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ל"גבול".מעבראחריהרצההקטנהנכדתה
 ,פתטילהישמעשיכולמשהובסיפורהיה

הפךחביבישלבעטואבלומקטרג.בכייני
 ,שבוהריגוששלצדורוטט,דינמילטקסט

היום-יומיותושהעובדות ,עדיןסרקזםשוכן

סמליםשללרמההתעלובוהמתוארות
רבי·עוצמה.ספרותיים

מהספרותוהתרחקהלךחביביעברו.שנים
המפלגהולמנהיגכנסתלחברבחופנו
שלממחזותיוהתרחקתיאניובגליל.בנצרת
 1968בשנתלאוניברסיטה.ופניתיחביבי

באנגליה,לימודישנותכתוםארצהחזרתי
פרץ-<בעצםחזרשחביביוגיליתי

קובץפרסםואףהספרות,לעולםלראשונה>
<קובץהימים"ששת'ש'ישייתבשםסיפורים

אחד-להוציאלעברית,עד·כהתורגםשלא
לאשעתיבו).הכלוליםמהסיפוריםשניים
אבלאלה,בסיפוריםלהתעמקפנויהחיתה

להפגיןהיהדיובהםמרפרףעיוןגם

סוף·סוףקםהמקומיתהערביתשלספרות
ממש.שלמספר
ביצירותיוהנודעתהופיעהשניםחמשבעבור

שלהמופלאההכרוניקה"האופסימיסט:-
 ."אלמותשאאילאבו·אלנחססעידהיעלמות

(ואלההזההספרכתיבתשלשםלינאמר
בפעילותוחביביקיצץאחריו)שבאו

בכנסתחברותואתנטשואףהמפלגתית,
היההזההרומןבה.שירותשנות 20לאחר
שלוהספרותיתבקריירהאדירה·דרךקפיצת
כאןהחדשנית.ויצירתומורכבותובשל

וה"קלאסיים""המודרניים"היסודותהתאחדו
סופרשרק ,ייחודיטקסטויצרו ,שבמחבר

היהיכולכחביביערבי·פלסטיני·ישראלי
אתגרמהווהזהטקסטהאמת,למען •להפיקו

ימינו:שלהערביםהמספריםלכלממששל
עלמדבריםשנים,כמאהמזההם,באשר

ערבית,חדשה,סיפוריםצורתליצורכוונתם
הסיפורתבצורתתלויהתהיהשלא

ממלאכתיסודותותשאבהאירופאיות,
תהיהבעתובההקלאסיהערביהמספר

חביביאמילוהנהואוניברסלית.מודרנית
כלאתוהותיר ,במחי·ידהזההנסאתחולל
פעורי·פה.היומרותבעלי
שכןמפגמים,נקישיהאופסימיסט"אטעןלא

יתרהבקונקרטיזציהלוקיםממנוחלקים
לשעתםהיאיםכפליטוניםנשמעיםוחלקים

ואף·על·גדולה.ספרותיתליצירהלאאך
במלואמהפכניספרותימפעלזהופי·כן,
בספרותמחפששאניוככלהמלה.מובן

בהלראותשניתןיצירההחדשההערבית
אניליהאופסימיסט"·מוצאנקודתאותקדים
יצירה ,אולילהוציא,אליה.להגיעמתקשה
לפנישנה-120כשנכתבהחריגה

עלאיאיל·סאקלספרכוונתייהאופסימיסט".
הלבנוניהסופרמאת ) 1855 (סאק" •אל

שוכניםבהשגםאל·שדיאק,פארסהגולה
וריאליסטיים,פיקרסקייםיסודותבמעורבב

ואירופאייםערביים·קלאסייםוחדשים,ישנים
אל·שדיאקשלספרובעודאבלבני·זמנם.

הרי ,ביסודוגרפיביואוטולהיותנוטה
של~~רהיצירתהיאחביבישליצירתו
המצטברהסימבוליזםובזכותממש,

עםשלספרותיתלסאגההופכתשבפרקיה,
כשהופיעה , 1991בשנתאורחא:ואגבשלם.

בת"סראיה ,חביבישלהמופלאהיצירתו
עליהלהרצותהתבקשתי ,"הרעהשד

בחיפה,וערביםיהודיםסופריםשלבפגישה
השוואהערכתי ,בדברי .המחברשלבנוכחות

אל·שדיאק.שללזהחביבישלסגנונובין
ושאלחביביאמילאליניגשהמפגשבתום
שלעותקלולהשאילאוכלאםאותי

 ,מכירהואאיןשכןאל·סאק",עלאיאיל·סאק
רציתיומאוד ,נדהמתיהיצירה.את ,לדבריו
אואמיתיתבקשהחיתהזואםאותולשאול
שהיטיבמאלהאחתה·מתיחה, nבדימעין

-יודעאינניהיוםועד ,שאלתילאלרקום.
את-בעתידגםאדעשלאהנראהוככל

אל-נכון.התשובה
חביביאמילשלהאחרונותיצירותיושתי

ללאהן ) 1991 (ויסיראיה" ) 1986 (יאיחטיה"
הסופרפנהכאןהספרותי.מפעלופארספק

"פוסטמודרניזםלושקראתילסגנון
התכונותעללוותרמבליוזאת,פלסטיני"
משחקיהפרדוקס,-סגנונושלהייחודיות

ומנוגדיםשוניםממקורותהשאיבההמלים,
הפוסטמודרניהסגנוןהאמת,למעןלכאורה.

ביטולחביבי.שלאמונתואתלהפליאתאם
סיבה-תוצאה,עלהמבוססהנרטיביהרצף
·הדובריםהקולותהתחלפותהדמויות,ערבוב

 ,הפוסטמודרניהסיפרשלמאפייניושארוכל
היועתהאךהמוקדמת,יצירתובשולישכנו

חביביהיהיכולוכךהמרכזיים.למאפייניה
ארצוושלעמושלהייסוריםדרךאתלהשיח
אחת:·ובעונהבעתוהדוק"מפורק"בשיח

"הכללי"והסיפורהאישיהסיפורהגיעווכך
וחבליסיראיה",ביצירתומושלמתלהרמוניה

 • .ביצירותיוהאחרונהחיתהשזו
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האגסעץשלצוואתו
בלסשמעון

חביביאמילשלהאחרון:·ומן •··.··•· חוצההרע"השדבתאיה"סר ... =

li • הזכרונותביןהתחוםאתתדירות
אפשראחרבניסוחהאלגוריה;לביןהאישיים

מוגשהגיבורשלהאהבהשסיפורלומר
אתהגדירעצמוחביביאמילאלגורי.כסיפור
לנהלביקששבהגרפיהביוכאוטוהרומן
הראיונותבאחד .עצמועםנפשחשבון

לסופריקשהעבוהחושפנייםהארוכים
בדבצמברושהתפרסםשודיהמחמודהלבנוני

אמרהואנפריס,המופיעב"פראדיס" 1995

האהבהבסיפורנזכרבמקרהלאכי
מסלולאתמחדשלבחון"רציתיהראשונה:

מהטעיתי'היכןלבדוקרציתי ...חיי
קוראהסטיה,;,החלהשלבבאיזה ...הזנחתי
אתלפתעמעלהבגיליזקןרואההרומן
נשתכחושפרטיוהראשונה,אהבתוסיפור

החלכיצד :עצמואתשואלוהואמלבו'
ניתקמדועאותו?שכחכיצדהסיפור?

תשובהחיפשתילו?אבדסיבהמאיזוממנו?
הדפיםעדמצאתיולאהללוהשאלותלכל

מצאתיגםאלהבדפיםהרומן;שלהאחרונים
הופיע",שבולרומןהשםאת

אוטוביוגרפיה,שלזהכתיבהתהליך
הממדאתליצירהמעניקאשרהואכהגדרתו'
האהובהשלדמותהכאשרהאלגורי,
עםמתחלפתהנעוריםמתקופתהנשכחת
אותההעממי'מהסיפורסראיהשלדמותה
שנחטפההארוכות,הצמותבעלתיפהנערה
זהבעשויבארמוןוהוסתרההרעהשדבידי

אהבהלהגחההרדודהבן .הרשלבפסגתו
כשהואובעמקיםבהריםלחופשהיוצאעזה,
ומשלשלתקולואתששומעתעדבשמהקורא
היהיכולוכךמצמותיה,אחתאתאליו

משוביה.ולהצילהאליהלעלות
שלכוחהאתהמדגיםהעממיהסיפורכנגד

אתגולחשיהמכשוליםכלעלגבורלהאהבה
האהבהסיפוראתהסופרמעמידמטרתה,

"שמעתיובצער.באוגדןהמסתייםשלו
חביביאומר ,,מבקרים,שלשונותפרשנויות

היאאיהשסראומרים"יש .ראיוןבאותו

הןהיומיוםחיישתלאותאומריםוישסלסטין'
אילוציהואשהשדאומריםוישהשד'

השקראילוציובמיוחדהפוליטית,הפעילות
שכללהשיביכולאניהפוליטית.בפעילות

שאניהואביותרהחשובאבלהש.דהםאלה

שבנקוףלי'הסתברעצמי.אתמחפשהייתי
שהפעילותעצמיאתשכנעתיהשנים

הפוליטיקאיאתלפעמיםמחייבתהפוליטית
 ,"האמתאתלומרשלא
הוא •עצמועםמאודמחמירחביביאמיל
שלו?סראיהאתלשכוחהיהיכולאיךשואל

אהבתאתמסמלתהיאאםסראיה,כי
באותהמסמלתהריהיהראשונה,הנעורים

טוהראתהנעורים,תסיסותאתגםעת

אתבעיניומסמלתהיאבעיקרהרגשות;
בדחףרקשכןהאמת.ואמירתהצדקאהבת

בגילנמשךכדבריו'לצדק,אהבהאותה
בהמשךורקהקומוניסטית,לתנועהצעיר
מתירההמפלגתיתהמשמעתכינוכח,הזמן

האינטרסלמעןפסוליםמעשיםלפעמים
בראשהואהעליוןהאינטרסוכיהעליון'
לואבדהשלב,באותוגח.המפלוראשונה
אותהלשכוחניסהשלב,באותוסראיה,

מצפוניתשמבחינהמודה"אנילה.ולהתכחש
אבלהזה,המהלךבהכרחיותמשוכנעהייתי
המגבלותמחמתמחנקחשהייתילזמןמזמן

מרחבלבקשניסיתי •עצמנועלשכפינו
שגיליתימיוםהספרותית.בכתיבהלנשימה

ליהיהברורהיצירה,כושראתאצלי
לשרודראויהתהיהלאספרותיתשעבודה

האמת.אתלומרגלמסואינוהסופראם
השתדלתיאמנםשלי'הראשוניםברומנים
עלמפלגתיכמפקחעצמיאתלהעמיד
כלאתלומרהעזתילאכלומרכתיבתי'
אבליצירתית,בעבודההנדרשתהאמת

לחרוגמצליחשאניגילוהרצינייםהמבקרים
המקובל",מהקו
שכחלאחביבישאמילאפוא,נראהזהלאור
ממנהלהתעלםניסההואסראיה;אתלגמרי

אחרת.באהבהאליההאהבהאתולהמיר
הואהרומןשלהאחרוניםהקטעיםבאחד
בושישזקנים,שניביןדו·שיחמביא

שאליוהנפשיהפיצוללמצבאילוסטרציה
אגסעץעלדעתךמההראשון:שואלנקלע.
מזוןלספקכדיחציליםלהניבשהחל

באמתהחציליםשיחו:בןלומשיבלעניים?
נחוצים.האגסיםגםאבללמאכל'נחוצים

גיתהטוהטעותמתמציתזהבדו·שיח

המניבהאגסעץטובה.כוונהמתוךשנעשית

שלהדואליותאתספק,בלימסמל'חצילים
היצירתיכושרואתקיפחאשרהסופר'

למקופחיםצדקהשגתלמעןהמאבקלטובת
אתלהסתיראמנםהתאמץהואבחברה.

הפוליטיקאיחזותמאחוריהזאתהדואליות
לוהיהאי·אפשראחדדבראבלהלוחם,

וראשונה.בראשעטאישהיותואתלהסתיר:
ולאאסטרטגולאארגוןאישהיהלאהוא

אתהעמידהואעטכאישאבלאידיאולוג.
אומרהוויהאמין'שבוהאידיאללשירותעטו

ומאחוריוסמךשעליוהמפלגתיהקולשירות
הכתובההמלהאמןהיהחביביאמיל •התבצר

שעקבמיכלמקרוב,אותושהכירמיוכל
היהיכולהשנים,לאורךכתיבתואחרי

מוסתריםעסיסייםאגסיםבכמהלהבחין
האירוניתהנימההציורית,לשונובאמתחתו.

למקורותפנייתוהשורות,ביןהזורמת
-עם,בסיפוריבאגדה,שימושוספרותיים,

אותווהבדילוייחודואתקבעואלהכל
הפוליטיקאיהמפלגה.בהנהגתחבריומשאר
אבלשבו'הסופרשלידיואתכבלאכןשבו
האהבהאתמלבולעקורהיהיכוללא

לחפשה,יצאשלאהחטופהסראיההראשונה.
ההר'פסגתעלהזהבבארמוןלוהמתינה

אליושלשלהוהיאבהנזכרזקנהלעתורק
אתולהציללהצילהכדיהארוכהצמתהאת

טבע",ובההידרדרשאליהמ"הביצהעצמו
כהגדרתו.

ונמרץ'עידניועטוחביביאמילהיהעטאיש
שלוהשבועיהטורלפעמים.ודוקרניחדגם

מיוםבראשושעמדהעתון ,"ב'איל·איתיחאד
היההראשונות,הארבעיםבשנותהיווסדו
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אךומצומצם,צרמרחב ,שלוהפרטיהמרחב
השובבה.וברוחוהאירוניבסגנונוייחודי

בהנאההצליףהוא ,מפלגתיכעיתונאי
השתעשעשגםהיהוניכר ,ביריביוובעליצות

שאלהואהזהבטור •בכתיבתומעטלא
דמותג'והיינה,מאוד:מיוחדעטשםלעצמו

הפרה·איסלאמית,מהתקופהאגדתית
נקשרהובשמההאמתבאמירתשנודעה

ג'והיינה"!אצלהאמתאת"בקשהאימרה:
בטורו,ביטאשהואהמפלגתיתהאמת

אתלומרשלא ,כדבריו ,לוהתירהלפעמים
כרוכהחיתהאחרתאמתשגםאלאהאמת,

שלהאמת ,כלשהוומבוישתחבויהאמתבה,
הצרגבולואתמשפרץ ,ואכן •המחונןהסופר

זקנהלעתמשנזכר ,השבועיהטורשל
דמותואתלעצמולאמץהיהיכולבסראיה,

לדרכוולצאתהאופסימיסטסעידשל
נציגיאצלהבנהלבקשהנלעגת-טרגית

הישראלי!השלטון
'והיינהגשליםמבהנאקוראיוביןהייתי
 ,""אל·איתיחאדאתבידישהחזקתימיום

המסתתרהאישאתלראשונהוכשפגשתי
מהעדלהיווכחיכולתיהזה,השםמאחורי
היהזההאדם.הואשהסגנוןהאימרהנכונה

המפלגהשערכההקצרהסמינרבימי
החדשיםלחברים-1951בהקומוניסטית

המרציםאחדהיההואמעיראק.שעלו
אתולשוחחליהיהוניתןבסמינרהמרכזיים
לומר,אניחייבלהפתעתימפיו,ולשמוע
ניסיוןעם ,הייתיחדשעולהדיג!חובבשהוא
מחתרתיתקומוניסטיתבפעילותצנוע

מפלגה,מנהיגלפניעומדוהנהבעיראק,
לדוגפנאילוהמוצא ,מקצועימהפכןכלומר
עודהיולאבינינוכשהקשריםלימים,דגים!
והוזמנתיהשורה,מןוחברמנהיגקשרי

בלוויית ,עמויצאתיבנצרת,בביתולהתארח
שיעורוקיבלתיהכנרתלחוףצמח,דודחברי

נבדלבזהגםלמעמקים.בצלילהראשון
חמוריהמפלגהמנהיגימשארחביביאמיל
החזותעלשמרלאכללהואהסבר;

בבןנהגאלא ,ומדריךמורהשלהמרוחקת
אלשווהמנהגהראשונהמהפגישהשיחו
בדיחות,סיפר ,עמוחוויותהחליףשווה,
כשנתבקשהקיללאישיות,נטיותגילה

הצדהיהזהפה.בכלוצחקהתלוצץקללה,
לאוהביםמכריואתשהפך ,שבוהמקסים

אהבהלעוררשידעככלאבלומעריצים.
אמןמעטה.לאשנאהלעוררגםידע ,סביבו
ספונטנית,חיתהומלתוהיה,המלה

ישירהפגיעהפגעהאחתולאמשוחררת,
 .שלוהפלוגתאבבןוכואבת
במיוחדביטוילהמצאההספרותיתנטייתו

 ,ג'דיד""אל·הספרותיהירחוןהופעתעם
בשנתהוצאתואתהיוזמיםביןהיהשהוא

תומא.ואמילנקולאג'בראעםיחד , 1952
הסיפוריםאחדאתפרסםהואזהבירחון

'א'ל-ג'דיד"מנדלבאום"."שערשלוהיפים
והאיכותיהיחידהספרותיהביטאוןהיה

ועתידהערביתבשפהימיםבאותםשהופיע

שלבגיבושהמרכזיתפקידלמלאהיה
כמהפרסמתיבארץ.הערביתהספרות

מהזמןישבתיגםהזה,בירחוןדברים

עלאזועמדתיבחיפההמערכתבישיבות
ויכוחמתגלעכשהיהאמילשלהסוערמזגו

היהמרתקמשהוחבריו.לביןבינוקולני
 ,אתומסכיםאינךאםשגם ,בהסתערויותיו

לכעוסלךוקשהבענייןלומקשיבאתה
 ,בכתיבתוהקסםסודגםהיהזהעליו.

אתהפוליטית,לדרכונאמנותואתשביטאה
לומרשמחובתוהדבריםאתלומרנאמנותו
בנכונותם.ספקותלוישאםגםאותם,
אלאבזה,פניםהעמדתחיתהלא ,לדעתי
מוחשיבאופןזאתהרגשתימאמין.שלכנות
ביןהעם""קולבמערכתכשעבדתייותר

מאמריםלתרגםוזכיתי 1960-1956השנים
לישנידבהככל ,התאמצתילעברית.משלו

עללשמורימים,באותםשליהרזההעברית
האירוניתבנימהלפגועולאהמיוחדסגנונו

קראאםבטוחאינניהשורות.ביןהמתגנבת

המתורגם,המאמראתאזלקרואיכולהיהאו
כתבהמנצרתבטלפוןלימכתיבכשהיהאבל

 ,נאלץוהייתימסוים,אירועעלארוכה
קיצוריםתוךאותהגםלתרמקום,מחוסר

·רוח.במורתלפעמיםמגיבהיהניכרים,
להחליףנהגנועמוהליליותהטלפוןבשיחות

לכנסת,וכשנבחראישיים,משפטיםכמהגם
יכנסאםהקולותבספירתספקותשהיואחרי

ומצטערשמחשאניגלויותלואמרתילא,או
עבודתותקפחפןמחששבחירתועל

הספרותית.יבתרכתאתהפרלמנטרית
כשנשאתישנים,כעבורזאתלוהזכרתי
סטודנטיםעםבמפגשיצירתועלדברים

אמרתיחיפה.באוניברסיטתלכבודושערכנו
עדייןושאניבמקומוהיהשלישהחשש ,לו

אזהיהלאכברליצירה.יותרשיתפנהמקרה
שלהראשיהעורךהיהאבלכנסת,חבר

יומי.לעתוןהפךשביוזמתו ,"'איל·איתיחאד
הםאבלחמים,תמידהיועמושליהיחסים
בראשיתהמפלגהאתשעזבתיאחרינותקו
בענייןאחריולעקובהמשכתיהשישים.שנות

הימיםששתמלחמתלהפתעות.ובציפיה
סיפוריוקובץהצפוי.המפנהאתבוחוללה

הסנוניתהיההימים"ששת"שישיית

ב"הארץ",בברכהאותוקיבלתיהראשונה.
שלהעומסבגללמעטהלאבביקורתגםאך

לאמירהשהזיקההפוליטיתהאמירה
אתקיבלתייותרנלהבתבברכההספרותית.

אותוהגדרתיהופעתו;עםפסימיסט""האו

ועשיתיב"הארץ"במאמריפיקרסקיכרומן

כסופרמחברואתלהציגיכולתיכמיטב
רקידועשהיהאחרי ,עצמובזכות

הקשריםקומוניסטי.ומנהיגכפוליטיקאי
במיוחד ,מאזוהתפתחוהתהדקוביבינו

סופריםשלהמשותפתהפעילותבמסגרת
"ועדהוקםממנהשכתוצאהוערבים,יהודים

עםיחדוהפלסטינים",הישראליםהיוצרים
הוועדבראשחביביאמילעמדקניוק,יורם
השלוםהסכםאת ,כזכורניסח,אשר

רבזמןוהפלסטינים,ישראלביןהעקרוני
עלהשלטוןבמוסדותמישהושחשבלפני

 .לאוסלוהליכה
פעיל,מפלגהחברעדייןהיהחביביאמיל
המפקחתפקידאתלמלאמנסהעדיין

עםנאבקהואכדבריו.מעשיו,עלהמפלגתי
המשברעדגח,במפלחבריועםנאבק ,צעמו
גחמהמפלהפרישה .לפרישתושהוליךהסופי
מפנה ,בחייווהמכריעהשניהמפנהחיתה

יכולוהלאהמכאןכאח.דומשחררמכאיב
העזשלאמהלומרליצירה,להתמסרהיה

הזה,המפנהפריחיתה'ס'ראיה" .בעברלומר
יצירתוחיתהגםהיאהצערלמרביתאך

מחדש,ללבלבשהחלהאגסעץהאחרונה.
אכזרית.גורלמכתעליוירדה

במועדוןחיתהעמוהאחרונהפגישתי

להופעתשהוקדשבערבבתל·אביב,"צוותא"
באחת .זךנתןשלהאחרוןשיריוספר

סיפוראותי.שהדהיםדברליגילהההפסקות
סיפורוהיהלא ,מסתבר ,ב"סראיה"האהבה

וחברונעוריוידידשלסיפורואלא ,שלו
זה,אישעבאס.איחסאןהלימודיםלספסל
בספרותהגדוליםהחוקריםאחדשהוא

שלבאוניברסיטהללמודנסעהערבית,
נותקמאזלארץ.חזרלא 1948ואחריקאהיר
עםמעולם.נפגשולאוהםביניהםהקשר
עבאסאיחסאןנשאל ,""סראיההופעת
והוא ,הרומןעללדעתוטלויזיוניבראיון
אבלמחברה,ועלהיצירהעלבחמימותדיבר
היהברומןהמסופרהאהבהשסיפורהעיר

חיתהזו"בשבילי •שלוסיפורולמעשה
 ,מתלוצץבחיוךאמילליאמרהפתעה,"

 ,בתודעתיכךכלשמורהיההאהבה"סיפור
 ,שליהנעוריםרנותבזכרכךכלמעוגן

כאילולעצמיאותוייחסתיהכתיבהשבשעת
עלאותיהעמידאיחסאןאבל .שליהיה

החליפוהזההמקרהבעקבותטעותי".
עתרןדפימעלביניהםמכתביםהשניים

שבועבאס,איחסאןשלמכתבו ."'איל·חיאת
לידידואהבתוהערכתואתמביעהוא

 ,""משארףשל 8מס'בגליוןהועתק ,נעוריו
חביביאמילשיסדהמפוארהספרותיהירחון

גםהיהזה .לחייוהאחרוניםבחודשים
בחיים.בעודושהופיעהאחרוןהגיליון

 ,עמוהאחרונההפגישהאחריאחדיםימים
הסתלקותועלהמרהוהבשורהלפריסנסעתי

אחתמפימוקדמת,בוקרבשעתהגיעתני

עליו.מחקרעבודתהמכינהמתלמידותי
 ,שלוולאידידושלהיההאהבהסיפוראם
כללזהאין ,היוצרדמיונופריהואבכללאם

אתנאמנהמבטאהוא ,לושייךהואחשיבות.
 ,אחריולחיותתמשיךיצירתו .חייומסלול
 ,קוראיואצלוהנאההתפעלותלעוררתמשיך
הקשההלקחאתלהנחילתמשיךובעיקר
היצירההקרבתשלהטרגיתמהטעותשהסיק

גםמתמציתבזההפוליטיקה.מזבחעל
הבאים.לדורותמוצהרתהבלתיצוואתו

עץאבלהזה,הלקחבעדשילםיקרמחיר
 • .במותומתלאהאגס

HJ ~, 
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 .השערשלהירדניהצדלעברוהצבעתילכך,

עיי-שביןהעפרהאביב.לעברמציצההשמשהחורף.בשלהיזההיה
ילדיםמשמאל.מפולתעיי ,מימיןמפולתעייירק.כוסההמפולת
בלבפליאהעוררוולירק,לעייםבינותששיחקופיארתמסולסלי
"ילדים :מסבתםפרידהברכתליטולכדי ,עימנושבאוהילדים
הכיצד?!"-וצמות

"מוסררה",בשםלכנותההיינושרגיליםשכונהאותהבלב ,בתווך
אתחותמותדלתותשתימאובק.אספלטשלרחבהחצרהשתרעה

ריקועיעשויותשתיהן ."םש"שלודלת"כאן"שלדלתהזאת.החצר
-מפורשייעודדלתלכל •לבןסידוצבועותאבנים,ושבריפח

"נכנסת".למכוניתאו"יוצאת"למכוניתמעברלאפשר
ולאמו:לקחלאלפנירצהוכמו"לצאת",המלהאתהדגישהשוטר
המכסשוטרואףל"שם".הכניסהולאמגן-עדןהיציאההיאחשובה

נשיקותשנשקנוובשעהההזדמנותאתלהחמיץכנראה,אבה,לא
אף-פעם"!חוזרלאמכאןשיוצא"מיאמר:אמא,אתפרידה
האחרוניםבימיהאמאאתגםרדפואלהמעיןשהרהוריםדומה

הנסיעהערבהמשפחהובניהידידיםהתאספוכאשרעימנו.

לי",הסופדיםאתעיניבמולראותכדי"חייתיאמרה:לירושלים,
מבטההפנתההמכונית,אלהמפולשתבסימטהגלשנועת ,בוקרועם

ותהתה:הבית,שלפתחוהמשמשהזיתעצילעברוהצביעה ,לאחור
עליתישבהןהפעמיםמספרימנהומיפה,התגוררתישנה"עשרים
שבפרוורהעלמיןביתלידהמכוניתמשעברהזו!"בסימטהוירדתי
"מדועהמתים:קרוביה-ידידיהאלמבפנים,כמלחשתפנתה, ,העיר
נכדתי!"קברעלפרחיםיניחומיכאן?להיקברמזליהתמזללא

כיעתידות,מגידלהניבאלירושלים,לרגלבעלותה , 1940בשנת
נבואתו?דברשלבסופוהתתאמת,הקודש.בעירלמותהיאעתידה

 ,זובתחושת-אימיםהתנסתהוטרםכיום,היאוחמששבעיםבת
לעויתותהדומהתחושהבנפש:וחידלוןוריקבלב,מועקההמשליטה

לפירושוהישאל ,משלדרךואם,מולדת.געגועי-מתייסרמצפון
בפעםאז,כמובמבוכהשתבואבדברספקאין-"מולדת"המלה
ולאשלה,התפילהבספרזאתבמלהנתקלהכשלראשונהההיא,
 ,אוהכביסה,גיגיתשמאאובית-היאזומולדתהאםלבטחידעה
צחקוהבריות(אגב,מאמה-הורתהבירושהלהשבאהמכתשאולי,

קריאותאוהכביסה),גיגיתאתעתהעמהלקחתכשאמרהלה
קולאוהנפט,מוכרשלפעמונודיבורןאו ,שחר-אורעםהחלבנית
שנטשובניה,שלכלולותיהםלילותאוהחולה,בעלהשלשיעולו

לבדה?והותירוהמשפחותיהםעםביתהסףאת
והוא ,האחרוןמבטהנחשעליוביתהסףהיהזהסףמקום,מכל

היוםבנקוףעליוהתייצבהאין-ספורשפעמיםולספרלהעידשיכול
להםשרהוהיאדומעות,כשעיניהלבם,שמחתביוםמבניה,להיפרד

הענוג:האםשירשירה,את

הבאתיךהקנהחשוך-נוצותגוזל
אילפתיך.ולקנןלשירלעוף,
 ,כנפיךהעלונוצותגדלת,עתה

עליך.אך-שוואוטירחתיפרחת,

נפתרתחיתהלא"מולדת",חיבראלהכלשלשכללםלהנאמראילו
מצפהוהיאההפקר""שטחעלדורכותכשרגליהעתה,אולםחידתה.

ביתהאלהיאנפניתעתה-קדימהולצעודלזוזלהשיאפשרו
ואומרת:

 " ...ההוא!המפתןעלפעם,עודרקלולשבתנפשיחשקה"כמה
נדממנה,להיפרדעל-מנתהכפרמןובאעצמושהטריח ,הזקןאחיה

הדבר ,אכןכיותמיהה.כאבחרותיםכשפניוהרף,ללאבראשו
יכולהשאינההדבר ,אחותומתייסרתועליומבכהאותו ,המסתורי

ללבו.גםמאודיקרזהדבר-עמהולקחתוההקרקעמןלעקרו
ביתנו:שכןלואמר

החוקהמכירה.חוזהעללהםלחתוםנאלץתהיה ,הכול"ככלות
לצידם".

ואמר:אליפנההזקןאך
במיקשה.היינושומריםהקטןואחיואביאני ,אחדיום ,מחמלי"שמע
רובהבידיונטלהקטאחיקיכלים.להקתהשדהעלגלשהפתאום

צוחקאיך(התזכוררםבצחוקגעהאביממש.שלגברהיהמשל ,ציד
העיר: ,בכךשלוהזקוניםבןאתבראותו ,כןאםמחמלי?). ,סבךהיה
 , !גבריםלעיסוקהואכליםקיציד ,'ילד
זמןנעלםאחרהרפה.ולאברובההחזיקהקטן.היהגדולעקשןאולם
השתוממנו.ופלא!הפלאידו.בכףחיקיכליוהנה-ובשובומה,

לו.שנזדמןהצידעלגאהבשמחה,היהמקפץהקטןהשובבוהוא,
הקטן:הציידהשיבזהעלידיה!',קולשמענולא'אבלקרא:אבי

שלאבאבי-אבות-אבותי,השביעואותיאבא!':הרובה,את'כישפתי
שיניוביןחבוקכשהוא ,המסכןהקיכליאתראההואסודו:אתאגלה
בינותהחתולאחריבמירדףפרץהרבהלחשובבליגדול.חתולשל

משיניובעל-הכנףאתוהצילשהשיגועדהתירס,ושיחיטרשיםלזיזי
הזכרונותמכירתחוזהעלשאחתוםהםמצפיםוכיזהו! ...הטורפות

אין!" ...שכזהדברלעשותחוקיםשלבכוחםאיןהללו?
זהואיןילדים.בלווייתבאוםמנדללשערתבואשלא ,אליךליעצה

אחריבתוכםלתורלהםקורצים-קוסמיםההרוסיםשהבתיםמשום
בשלדווקאזהאיןעלא-א-דין.הרפתקאותאוהקסמיםמנורת
בהןשיששאלותבהםוהמעוררותהצדעים,עלהמתנוססותהפיאות

אינהמנדלבאום,שעראלהמובילשהרחובמשוםזהכללהביך.כדי
בהיכנסן ,בוהשועטותהמכוניותדהירתקט,לרגעאף ,בופוסקת
הדורותאמריקאיותמכוניותהןאלו"מכאן".בצאתןאומ"שם"
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נוסף.צעדאףלהתקדםשאסורבאוזנינומשנןהוא
חוזריםשאיןהמוות,עמקאתכאילועברה"היאהוא:אמרמדוע
אבקשמנדלבאום.ושערגבולותמלחמה,שלמציאותהיאזאתממנו.
או"ם"?מכוניתלמעברמקוםלפנות
נעלובחרטוםשהורםככדורזינקחיים,ושוקקקטןגוףזינקולפתע,

זינקהיריבה;הקבוצהשלשערהלעברוהועףמצטייןכדורגלןשל
כינוכחנו ,לתדהמתנוההפקר","שטחאתחוצה ,לפנינולרוץוהחל
סבתא!"סבתא,וזועקת:סבתהאחרירצההקטנהבתיאלאזואין
והנהסבתה,אלהיאמגיעהוהנהמאחוריה,כברההפקר""שטחהנה

זרועותיה.ביןאלאותהנוטלתסבתא
מבטוכובשוהעקאלהכאפייהחבושהחיילכיצדראינומרחוק
ונברעמדהואכי ,עליולהעידויכולניליחדותעינייםבאדמה.

גםו ,ראשוהרכיןהואגם ,עימנושעמדלחיילואשרבאדמה.גלובר
 ,המשרדלידמעשהבאפסשניצב ,השוטרבאדמה.נוברהחלהוא
מה,דברבכיסיומחפשהחלהמכסשוטרפנימה.ונכנס ,לאחורנגוז
 ...פתאוםלפתעלואבדהנראה,כפי ,אשר

 === ~uי
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היהודי-ערבי>הידידותפסטיבלבחוברתשהופיעהתרגום,שלהראשונהלגיוסה(איורשסרןיוסי

גבירתי!""אסור

זההיהכאילוויוצאיםנכנסיםהאלההזריםאתרואהאני"אבל
שלהם!"הבית
ליהודיםפרטאלהשעריםדרךולצאתלהיכנסמותראחד"לכל

הגכבדה",גבירתי ,הארץלבניפרטולערבים.
אמר:והשוטר

ועצרתנועה",שוקקמרכזיכבישזהומהכביש.להתרחק"אבקש
(החיתהשהגיעהמכוניתנוסעיעםלצוןדברילהחליףכדיבדבריו

"נכנסת"?).או"יוצאת"זו

 •כאןמצחיקמההבינונולאאנחנואולם
המכס.שוטראמרפרידה"!לשעתאפילו ,דברלכלסוף"יש
עלנשענתזקנה,אשהיצאה"שלהם"השערבכיוון"שלנו"השערמן

לאחורראשהאתמסיבהההפקר""שטחאתלאטהעברההיאמקל.
עכשיודווקאזהומדועהלאה.ומתקדמתבידהמנפנפתלרגע,מרגע
 !מצפונה?נוקפה
ועקאל.כאפייהחבושקיפח,חיילהגיח ,שממולבצדההריסות,מבין
שניהםעמה.שיחהלחטוףונעצרהנכנסתהזקנהפניאתקיבלהוא

גם •בידינומנפנפיםהילדים,עםכאןעמדנואנו .לעברנוהביטו
בעודלשם,הבטנועמנו.ושוחחראשוחשוףקיפחחיילעמדלפנינו

ממנו.

מציאותלנוכחניצחוןעטורתאלינוחוזרתהיא ,הכלאףעלוהנה,
מנדלבאום.ושערגבולות,מלחמה,של

החיילשונהבעצם,במה,מבינההיאואיןהיאמדעתנבערתילדה
שלאוכיווןותמימה!קטנהילדההראש.חשוףמזה ,ועקאלבכאפיה

שעודנההפתיה,שחשבה,הרינידחות,ארצותאלימיםבלבבשטנו
זהבצדעומדאביהאתהיארואההריתמיד?כדרכהשלה,בארצה
ההפקר",ב"שטחרצוא-ושובדוהרותמכוניותהריזה.בצדוסבתה

ערבית.ושםעברית,מדבריםפהביתה.לידהןשדוהרותכפיממש
 •סוסועםובזונינהעםבזוהשפות,בשתימדברתהיא ,ובכן
(ישלושאבדהחפץאתמלמצואהנראהכפיהתייאש,המכסשוטר
אתלפתעהפסיק ,כי-על-כןלמבוכה),אפילו ,דברלכלסוף

 11 ...תמימה"ילדהכמנחמו:לחיילואמר ,במקומוזעהמייגע,החיפוש

ביןמילדיכםאחדיפוללבלמהכביש,להתרחק ,רבותי"אבקשכם
השועטות",המכוניותגלגלי
 .ראשוןהתרחקוהוא

בלווייתבאוםמנדללשערלבואשלאיעצתיךמדועאפוא, ,התנין
 •הוא!בריאמהאבל ,מסובךובלתיפשוטהגיונםהריילדים?

 ) 1996בשנתשוכתב ; 1955בשנת(תורגם
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כהלכתהמרינה
עבורןבועז

אוחדשים""היסטוריוניםכותרות

שוללמוליכות"פוסט-ציוניים" =- =
ii ii לכלולנוהגיםמסוימת.במידה
התפיסהאתמקבלשאינומיכלתחתיהן

הישראלי'המימסדשלגיתהאידיאולו
בהנחותהרואהכאחד'והאקדמיהפוליטי

התחיהמפעלוב"צדקתהציוניותהלאומיות
שלמאליהםמובניםיסודותהלאומית"

 •ההיסטוריהמחקר
האשליהאתליצוראףעלולותההגדרות
חדשה,היסטוריוסופיתאסכולהשלפנינו

 Annalesה-אסכולתאוהמארקסיזםנוסח
הםאלההמקרים,ברובאולםבצרפת.

מקובלות,מחקרמתודותבעליהיסטוריונים
עםלהשליםמוכניםשאינםהאחד'בהבדל
האידיאולוגיהעל-ידיהכפויהאופקיםצמצום

עצמם,רואיםאףהםהמקריםברובהשלטת.
אינםגםאחדים,במקריםכציונים.כמדומני'

פלפןושמחהכהןאהרן .ביותר"חדשים"
לאגםושניהםציונים,חלוציםשניהםז"ל'

מלחמתאתחקרואקדמיה,אנשי
האוכלוסיהגבילתוצאותיהואתהעצמאות
בליהתיכון'המזרחאתוכןבארץהערבית

בניציוניות".לאומיות"רגישויותעללחוס
כציוני'עצמורואהליהידועשככלמורים,
הערביםהפליטיםבעייתהיווצרותאתחקר
הרשמיתהישראליתהגירסההפיכתתוך
שגב,תוםגםואפר.לעפרזהענייןלגבי
מתייחסיםפפהואילןקימרלינגברוך

אםעצמםאתלשאולבלימחקריהםלתחומי
"כשרותאליהןמגיעיםשהםהמסקנות
טוריםלכותבאשרלאו.אוציונית"מבחינה
ושגישתואקדמיהאיששאינואלה,

בסימןמעמידשהואבכךיותר'תיאורטית

ההיסטוריהשלהיסודהנחותאתשאלה
אתהגדרתוהריהציונית,וההיסטוריוגרפיה

שלדעתוזהבמובןציוני",כ"פוסטהיאצעמו
ההיסטורי'תפקידהאתמילאההציונות

המשכתה .ישראלבארץעבריתאומהיצירת
היוםנשקפתאינהרציניתסכנהששוםלאחר

ניצולאלאאינהבעולם,ליהודים
לרעההפלייתםלשםהציוניתהאידיאולוגיה

ומניעתבארץ'החייםהלא-יהודיםשל
ולאלאזרחיההשייכתמדינהשלהקמתה

החימטושטשת,הגדרהבעליהודילעם
מגיעהיהשהכותבלהניחויש"בגולה".

ציונית.מבטמנקודתיצאאפילוזולמסקנה
הנחותללאהיהודיתההיסטוריהסקירתאכן'

שהלאומיותמגלהמוקדמות,אידיאולוגיות
המאהשלהשניבחצירקמופיעההיהודית

אירופהמזרחבאזוריורקאךוכמעט ,-19ה

ובשוליהצאריתבאימפריההכלולים
ההיסטוריוגרפיההאוסטרו-הונגרית.האימפריה

וכןזו'בעובדהמכירהאמנםהציונית

מופיעותזמן'באותושבדיוקבעובדה

האתניותהקבוצותשלהלאומיותהתנועות
הפינים,האוקראינים,-זהבמרחבהאחרות

לגביזאתמפרשתאבל-הצ'כיםהסרבים,
לאומיפוטנציאלשלכהתעוררותהיהודים

אלאמעיקרה.חדשהכתופעהולארדום
הופיעשלאמהמטאפיסית.היאכזאתשטענה
קודם.קייםהיהשלאסימן-קודם

לזהותצריכהחיתהמדעיתהיסטוריוגרפיה
התמורהאתשאיפשרוהמיוחדיםהתנאיםאת

אירופה,מזרחמיהודיחלקשלהלאומית
כרוךהיהשהדברכךעלמצביעהוחיתה

וחישוקיההדתיתהקהילהשלבהתמוטטותה
בהתבוללותנתלווהשהדברבליהאמונתיים,

בדרךשקרהכפיהיהודית,הזהותוארנון

אירופה.במערבכלל
כולהכלהדתיתההשתייכותחיתהבמערב,

עםנשארובמזרח,ואילוהיהודית,הזהותשל
חיובייםיסודותהדתיתהזהותהיעלמות

היידישכגוןללאומיים,להפכםהיהשניתן
שלשלילייםויסודותהחילונית,ותרבותה

הגורלתודעתאתשחיזקוודיכוי'הפליה
היובמערבהקהילותלכל:ומעלהמשותף.
שלזוחיתההחוץ-דתיתותרבותןקטנות
תרבותאיןאנגליהליהודיהמארח.העם

במזרח,ואילולדת.מחוץחילוניתיהודית
חוויהשיצרוגדוליםיהודייםריכוזיםהיו

החייםתחומיכלאתשמילאהחזקה,קיבוצית
חייוכלאתלבלותיכולשיהודיותחושה

ל"גויים",להזדקקבלאכמעטהקבוצהבתוך
אףשפתםאתידעלאגםהמקריםשברוב

בשנים.מאותמזהואבותיו'הואביניהם,שחי

לאומיתתודעהשלזוהיווצרותכלומר:
עלמורהבלבדאחתיהודיתקבוצהבקרב

היהלאהאחרותהיהודיותשלקבוצותכך
הציוניתשהטענהמכאן'לאומי.פוטנציאל
אומהבמהותםהםשהיהודים-הבסיסית

פתרוןללאבעיההיאאומה,מהי(והשאלה,

רקהיאושהדתהכי>בלאוומוסכם,ברור
היא-העם")לשימור("כלימגילוייהאחד

משמעות.חסרת

יהודילאוםשל<חלקית>התהוותעובדת
שהציונותמכךגםמתאשרתאירופהבמזרח

הלאומיותמהתנועותאחתרקחיתה
ולמעשה,שנים,באותןשםשנוצרות iהיהודי
שבהן.החשובהלאגםהזמן'בניבעיני

הפולקיזםכגוןהאוטונומיסטיות,התנועות
ה"בףנד"ובעיקרדובנוב,שמעוןשלמיסודו

יותרהרבהתפקידמילאוהסוציאליסטי'
שלהקונקרטיבגורלהיהעניינןשכןחשוב,

ולאמושבותיהםבמקומותהיהודיםמיליוני
לרבבותרקשגרםציון'עלרומנטיחלום

כלללאוזהישראל;לארץלהגרמועטות
כציוניםעצמםשהגדירואלהלמספרקשר
לעקורהעדיפוממקומותיהםכשהיגרואך

(מספריותרועשירותנוחותלארצות
להםשאיןמטעמיםלארץשהגיעוהיהודים

כללהםנמצאשלאכגוןלציונות,קשרכל
כמהפיגדולתמידהיהאחר'מפלטמקום
גייס).האידיאולוהמהגריםממספרוכמה

הפועליםהמוניאתבקירנושאיגדה"בףנד",
גוןאראףהיההצארית,באימפריההיהודים

נציגיוזו.באימפריהביותרהגדולהעובדים
אתשיסדוגיסהנצימכללשלישהיוו

בסוףהרוסיתהסוציאל-דמוקרטיתהמפלגה
 , 1905מהפכתכשלרןאחרישעברה.המאה

העבודהבתנועתהיחידגוןהארזההיה

שבאההדיכויבסערתמעמדשהחזיקהרוסית

אתגןשאירהגוףאףוזההכישלון'אחרי
גרומיםהפרנגדהיהודיתהעצמית""ההגנה

זאת,לעומת ,"השחורות"המאותשל
ממוצאאינטליגנטיםהיושברובםהציונים,

כלפימחשבותיהםכלאתושכיוונובורגני
ישבולרוסיה,מחוץהיהודיתהבעיהפתרון
בויכוחיםועסקוידייםבחיבוקכללבדרך

הנאצית,ההשמדהאלמליבמועדוניהם.
במערךקשורהחיתהולאמבחוץשבאה

ישהמזרחית,באירופההפועליםהכוחות
למדישוליתנעשיתחיתהשהציונותלשער
ושבמידההיהודית:הלאומיתהתנועהבקרב

לפתרוןנזקקתחיתההיהודיתשהבעיה
למערבהגירהזוחיתההגירה,על-ידי
רובהזרםלשםהברית,ולארצותאירופה
היום.ועדמאזוכה,כהביןהמכריע
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לספקפניםבשוםיכלהלאגםהציונות
יהודיבפנישעמדההמיידיתלבעיהפתרון
 ,היהודים""צרתהיווסדה:עםאירופהמזרח

נדחקואליוודיכוידלותשלהנואשהמצב
ושהיההצארית,באימפריההיהודיםהמוני

להתעוררותהראשייםהגורמיםאחד

שלהחלומותכלהיהודית.ל;ךגירההערבית
גדודיםהקמתעלבפוליןבית"ראנשי

ויכוננואותהויכבשוארצהשיעלויהודיים
שלחמתםועלאפםעליהודית,מדינהבה

אדירה,מעצמהאותהבתמיכתוזההבריטים,

שלבפרספקטיבהנראים ,פוליןממשלת

<פרט> 1949 • 1950חורףחיפה,עליה,שער-קאפהרובוט

יהודימספרהיהודיות.הלאומיותהתנועות
היום,גםמיליון.-12כהיההמזרחיתאירופה

המדיניתהציונותהקמתלאחרשנהמאה
ציון","חיבתתנועתהקמתאחרישנה-120 ,

מיליון 4,5רקבארץ·ישראללדחוסהצליחו
ותמיכותהשקעותאחריוזהיהודים,

חוזריםושובשובעצום.בקנה·מידה

כךעלומימיןמשמאלציוניםפובליציסטים
שללאזהרותיהםהיהודיםנענורקשאילו
שתיבין ,בדורווז'בוטינסקיבדורוהרצל

לארץבהמוניהםעוליםוהיוהמלחמות,
אבלעצמם.אתמציליםהיו ,ישראל

יהודימיליוני .שחרכלאיןאלהלטיעונים
בבתלעקוריכוליםהיולאאירופהמזרח
 ,ישראלארץכמוומפגרתשוממהלארץאחת
לכךדוגמהלקליטתם.בסיסכלשהוכןבלי

חשביה""העליהעל·ידילנוניתנה
מהפכתכשלרןביןלכאןשהגיעההמהוללת,

שמנתההראשונה,העולםמלחמתלבין 1905
נטשהמכריעושרובהבלבדספוריםאלפים

לאמריקההיגראולרוסיהוחזרהארץאת
שאילוהטענותגםפרנסה.העדרבגלל

מציליםהיולז'בוטינסקיפוליןיהודיהקשיבו
נשלטההארץ •גמורהבלהןעצמםאת

כמהשקבעואלהוהםהבריטים,על·ידי
כושרלפיהןארצה,להגריורשויהודים
ההתנגדותמידתלפיוהןהארץשלהקליטה

בריטיתאיגרתפתטית.כפארסההשנים

אתמרתיעהחיתהלוורשהאחתתקיפה
כךעללדברשלא ,הענייןמכלהפולנים

היוהבריטיהצישלמשחתותששתיים-שלוש
המתוכננת.ה"פלישה"אתלחסוםמספיקות
מנההשביח,העולםמלחמתובפרוץ
אלההכל.בסךנפש 400,000היהודיהישוב

מיליון-12לקליטהבסיסלשמשיכוליםהיו
-אחדלמיליוןאפילואואירופה?יהודי
תוםשעדהעובדהשלבחשבוןהבאהתוך

פרוטהאפילומקבליםהיינולאהמלחמה
קודשחיתהפרוטהכלשכןסיוע,שלאחת

המלחמתי?למאמץ
יהודיתמדינהשהקמתהציוניתההנחהגם

יכלוהמלחמהפרוץלפנייהודיוצבא
בתכלית.נאיביתהיאהנאציםאתלהרתיע
ארצותאדירות,עולמיותמעצמותשלוש

והאימפריההמועצותבריתהברית,

במשךהנאציתבגרמניהנלחמוהבריטית,
הגיעואףמהןושתייםנוראות,שניםשש

חיתהלנאציםשהכריעוה.עדתבוסה,סףעד
אתחלקיםחלקיםולהשמידלשעבדתוכנית
אתובייחודבמזרח,הסלאבייםהעמים

היואילועליונותם.עלהמאיימיםהרוסים,
זותוכניתחיתהבקרב,ניגפיםהרוסים

צבאיתאומהאפילוכלומר:לפועל.מוצאת
האומהכמובאדמתההיטבומושרשתאדירה

להניחכליה.בסכנתאזנמצאההרוסית
הננסיצבאהעםקטנטונתיהודיתשלמדינה

עםבהתנגשותכלשהוסיכויהיה
הרוסיםהובסואילוה"וורמאכט",
זה-באל·עלמייןוהבריטיםבסטלינגראד

הציונית,ההנחה ,כלומרפתטי.אינואפילו
יכוליםעצמאיוצבאמדיניתשעצמאות

בהתנגשותכלשהועםשלקיומואתלהבטיח
חסרתהיא ,שיעורלאיןעליוהעולהכוחםע

יהודיתשמדינהלהנחהבאשרזה .שחר
ליהודים.בטוח""מקלטמהווה
האלווהסתירותהבעיותלכלמעבראולם
הציוניתהתיאוריתשלהיסודדילמתקיימת

מהוויםהעולםבכלשהיהודיםההנחה-
היאהיהדותשלשה"סובסטנציה"אחת,אומה

דתית.לאלאומית,
לאומיתתכונהאיזוכשמחפשיםאבל

ובמערב,במזרחהיהודים,לכלהמשותפת
ובשוודיה,בגרמניהכמוובאתיופיהבהודו

המשותפת.מהדתחוץמאומהמוצאיםאין

שאתיופיכמומזהזהשוניםהםלדת,מחוץ
 ,לפיכך .נוצרימאנגלישונהנוצרי

כיהודיתעצמהאתמגדירהכשהמדינה

מנתעליהודי""מיהוהשאלהונשאלת
שמפלההחיוביתלאפליההזכאותאתלקבוע
מגדירשוםאיןהיהודים,אזרחיהאתהמדינה

הדתי.מהמגדירחוץהכולעלהמקובל
הלאוםשבןלטעוןהיהאפשראירופה,במזרח
עצמוורואהיידיששמדברמיהואהיהודי

עלמותחתתוך ,היהודילציבורכשייך
שללאומיותםהוגדרהכךהדתית.מהסמכות
כזוהגדרהאבלהמועצות.בבריתהיהודים

מתבררהיהאזשכן ,בארץאפשריתאינה

יהודילביןממרוקויהודיביןקשרשוםשאין
קבעהישראליהמשפטביתמלנינגראד.

הדתיתלעדההשתייכותשרק ,לפיכך
שלהיותוגבילנעקומבחןמהווההיהודית

מעלהועלוהדתמוסדותכלומר:יהודי.אדם
לפסוקרשאיםשאינםהמדינה,מוסדות
שלהאזרחיבסיסהמתערערכךזו.בסוגיה

המוניםהלא-יהודיים,יסודותיההמדינה.
ויגדליילךוששיעורםמהאוכלוסיה-20%כ

יותרהגבוהשלהם,הילודהלקצבהודות
לראותיכוליםאינם ,היהודיבציבורמאשר

שלושוויםמלאיםכאזרחיםעצמםאת
על·ידיכךנראיםאינםואףהמדינה,

עצמם.המדינהומוסדותהיהודיהרוב

יסודותיהבעצםמבניתסתירהזוהיכלומר:
שלהלאומיהפןהגשמתהמדינה.של

שנוצרההמדינהתחתאפואחותרתהציונות

המבקשאדםשכל ,מכאןהציונות.על·ידי
מדינתבמסגרתושוויםדמוקרטייםחיים

כתקופתהציונותאתלראותחייב ,ישראל
במדינהצורךמסוימתבמידההיהמעבר.

בשנותהיהודיםלטובתובאפליהיהודית
עברזהצורךאבלהמדינה.שלהראשית

למדינהישראלאתלהפוךהעתהגיעהמזמן.
 :המתוקנותהמערביותהמדינותכדוגמת
 • .בלבדאזרחיהשלמדינה
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לאלקבוצה,מצטרףגובררח

ותרבותספרותמבקרישלגדולה,
מחויבותועלהמצביעיםבישראל'

הישראליהספרותיהקנוןשלהכובלת
הייחודיתהתרומההציונית.גיהלאידיאולו

במבטמסתפקאינושהואבכךהיאגוברשל
ביקורתיתבפריזמהמשתמשקרידדוקטיבי'

הישראליתהספרותאתלפרקכדי
הואהאידיאולוגיים:ומסריהלמרכיביה

וללמודהאינדוקטיביבכיווןגםלנועמנסה
התיאוריהעלמשהוהציוניהמקרהמן

שלוזוכללי'באופןהתרבותשלהכללית
כימשוכנעגוברספציפי.באופןהספרות

במקרהפוליטיתותרבותספרותביןהזיקה
הופכתהזוהשונותייחודית.היאהישראלי

ל"ורייאנט",בארץהספרותמחקראת
יותרהכוללהמחקרבתוךגובר'שלבשפתו

תרבותעלאותרבותיתסוציולוגיהעל
בשניביטוילידיבאההזוהבלעדיות .ככלל

בתרבותטשטושישנוראשית,מישורים.

ל"תרבותגבוהה""תרבותביןהישראלית
שלהרחבההיקףבגללוזאתעממית",
שלומקומםבישראלהספריםתפוצת
 .הציבוריהדיוןבתוךוהסופריםהספרים
להיחשבחיתהשיכולהישראלית,ספרות

זוכהגבוהה,כתרבותאחרתבתרבות

לברורקשהכיעדבארץ'כזולפופולריזציה
ראויאוליכאןהתרבות.שלהרמותשתיבין

כברמעטיםלאהספרות,בביקורתכילומר
בסיסעלמיהזו'ההפרדהמןמסתייגים

מתודולוגי.בסיסעלומיאידיאולוגי
כיום.יותרועמומותנזילותהןהקטגוריות

הוא,הזוהייחודיותשלהשניהמישור
הנחותתואםאינוהישראליהחקרשמקרה

התרבות:שלבסוציולוגיהבסיסיותיסוד
שמופיעמהביןקשרישכיהראשונה,
תופעהשמהווהמהלביןתרבותיתכתופעה

בתוךפועלתתרבותכיוהשביחתרבותית,
בישראל'(לסנטי),סמויבאופןחברה

היאהפוליטיקה,אתמייצגתאינההספרות

יכולתאיןולספרותהפוליטיקה,מןחלק
הפוליטיתלמסגרתמחוץעצמאיקיום

גית.האידיאולו
אינהבישראלהספרותכן'אםגוברפיעל

אוטונומימעמדלעצמהלפתחמסוגלת
מעמדוהתרבותי'הפוליטיהשיחמןמנותק
ואינהאחרות,בתרבויותלדעתו'לה,שיש

פרטיקולריים,יוםלסדרילהתייחסמסוגלת
היאהספרותציוניים.אויהודייםאינםאשר

הציבוריוהשיחהציבוריהשיחמןחלק
מחקרוכלהספרות.מןחלקהואהתרבותי

אלאבלבדבטקסטיםדיוןאינוהספרותעל
גרפיה,ווהיסטוריהיסטוריהביןבזיקהגם

ועמדותחברתייםמוסרייםציווייםלבין
פוליטיות.

להקדמהמסויםעוולעושהזהתיאור
מעטשלאגובר'שלהתיאורטיתהמורכבת

מינוחשלהיתרעומסבגללבהלנועיתקשו
העיקריהמסראךהספרות.בביקורתעדכני

הקיוםעל"ויתרו"בישראלכיגוברשל
בוטהייצוגשללמענוהתרבותשלהלטנטי
שללכוחהאחרתיאורהואשלה,וישיר

שלשוניםבתחומיםהציוניתהאידיאולוגיה
להיותאמוריםושהיהספרות,כמותרבותנו'

יותרועדיניםזו'השפעהבפנייותרחסינים

לכוחה.בכניעותםאובייצוגה
ניתנתהזההמורכבלמסרמסוימתהבהרה

מנתחהקדמתו'בהמשךגובר'כאשרלנו
הטקסטואליזציהאתמבריקהבצורה

אתבהורואההציונותשלהספרותית
הספרות.עלהציוניהשיחשלהשתלטותו

(אוהספרותשלהתעלמותההיאהתוצאה
מןמעל>"ריחופה"גוברשלבלשונו

הכלכלי'הקיטובהחברתית,ההטרוגניות
ל"אחר"והתנכרותההתרבותיהפיצול

עלמצוייםאנוכאןהערבי.אוהפלסטיני
בפתחשציינתישכפימוכרת,יותרקרקע

ידיעלאחר'בכיווןכיאםשנחרשה,דברי'
ישראלים.חוקריםכמה
שבהםמרכזיים,כיווניםכמהמאתרגובר

כן'ועלהאידיאולוגיה,אתהספרותמשרתת
שלממייצגתאומציאותממייצגתהופכת
קורהזהעצמה.ולתרבותלמציאותתרבות,

שאריקכפיממעל'כמניפולציהלאאגב,
שלהיענותזוזאת,מסבירהיההובסבאום

המציאותשלהמוסריותלדרישותיההיוצרים
שכזהאחדכיווןהציונות.שעיצבההמיוחדת

ה"מציאותי"או"ההיסטורי"החלקהוא
מצפים,הקוראיםהישראלית.בספרות
<עוז'בארץהפופולרייםהסופריםומרבית
ועוד)מגדברטוב,ועוד'יזהרקנז'יהושע,

עליענהרקלאשהסיפורלכך'נענים
גםאלא,והגיונימסודרלנרטיבהתשוקה

גרפית,גיאווכרונולוגיתגן'שמעוכזה
הוא ,"אחר'מ'קוםגםכןעל"שלנו",במקום
לכן •אחרמקוםבשוםולאפהברורבאופן

ובמקומותהיסטורייםבחומריםשימושיש

קיימיםלמקומותבינםשהדמיוןפיקטיביים
זהוכימתוחכם.ואינובוטה,ברור'הוא

 '?חזעהכחרבתמקוםהיהלאכימשנה

בתודעההקייםערבי'כפרזהוגובר'תוהה

קורא.כלשלבהכרהאו
הערבישלהייצוגהואשניכיוון
הדילמהזאתמכנהברגו •אליוייחסותוהחת
הציונותעםהסימביוזההטוב",ה"ערבישל

שאיןמוסריתגדרבתוךהסופראתכובלת
ספרואתגוברמביאכדוגמה,ממנה.לצאת
הספרגיבור ,"טוב'ע'רביקניוק,יורםשל
שהיאזהותערבי'וחצייהודיחציהוא

ולכאורההקונפליקטלמציאותגוריתאל
הספרלאומיות.עמדותעלביקורתמביעה
ביןהמתחעלציוניתהתלבטותמבטא

התלבטותזואךלמוסריות.ציוניתלאומיות
חורגתואינההלאומיהנרטיבבתוךשמצויה

למרותהבסיסיות.מהנחותיואוממנו
ביןקשראיןפלסטיני'בחציוהואשהגיבור

פלסטינית,מצוקהלאיזושהיהזוההתלבטות
ל"אחר"בסתירהעומדכאןהחצויהאניוכל

דילמהזוהי •וציונייהודישהואהשלם,
עםקשרכללהאיןהעלאתה,שעצםציונית,

שללדעתומגלה,היאולכןהאחרהצד
הישראליהליברלשלכשלובואתגובר'
לגיטימציהאושוותזכויותבהענקתלעסוק
הפוליטיקהגםכךבסכסוך.השנילצד

להעניקמוכנהאינהאשרהציונית,
מבטמנקודתבסכסוךלדיוןלגיטימיות
עצםעליערעראשרמוסרידיוןפלסטינית:

זוכההפלסטיניה"אחר"הציונית.ההוויה
יתרההציוניים,בתנאיםקולולהשמעת

ההתבלטותאתרקלאלחדדעוזרהואמכך'
שלבסופולקבע,גםאלאהציוניתהמוסרית

היהודישלהמוסריתהעליונותאתדבר'
 •בארץ·ישראל

מוקדשהספרשלהראשוןחלקוכללמעשה,
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פוסחשאינוניתוח ,"טוב'ערבישללניתוח
עדזה,לספרקניוקשבחרהפסבדוניםעל

ודמויותהמרכזייםהדיאלוגיםשללפירוק

שביןהמתחאתגוברבודקהספר'בעזרת

הוא,הכלליהמסרל"ערבי",הטוב"ה"ערבי
הסטריאוטיפמולדופןיוצאהואטובשערבי

/ 

גוברריח

שלעמדתוכיקובעגוברבספר.המשנה
סופרהיותומתוקףבכירה,היאקניוק

מייחסשהואהרבההמשמעותולכןפופולרי'
הואאותההתזהשלמייצגתכדוגמהלו

באהואאםגםהזה,הפירוקלהוכיח.רוצה
מןלהימלטהיכולתחוסראתלהוכיח

ה"אחר"לגביהציונייםהערכייםהשיפוטים
עמו'בהזדהותהעצמיתהמוגבלותואת

קניוק,שלספרוחריגותמידתאתגםמוכיח
כאןאיןקרי'עצמית.בביקורתגילכתר
במאמץדיוןאלארעות,לכוונותחשד

שנכשל.
בעזרתגוברידיעלמוכחתהזוהמוגבלות

מוקדששכזודוגמהלכלדוגמאות.מספר
הדוגמה .הספרשלהראשוןבחלקופרק

לתופעתבהתייחסותעוסקתהראשונה
לחלוקקשהכידומה,הישראלית.הגזענות

הרחיקהזההספרכיקובעכשהואגוברעל
ישראליקנוניספרותיטקסטמכליותרלכת
ישראליתגזענותשלבקיומהבהודאתואחר'
אךהמדינה.שלהפלסטיניםהאזרחיםכלפי

שאינההגזענות,לגביהתלבטותזוכאמור'
עלממששלבערעורמסתיימת

גיבוריולמשל'וכךהציונית.הפרספקטיבה
הבנהמגליםהסיפורשלהפלסטיניים

זהאתומקבלים , 1948שלהגירושלמניעי
מלחמה.שלממציאותכחלק
דוגמהבכלדיוןגוברמפתחלשיטתו'נאמן

פתיחותלקניוקלייחסבנכונותשכזן'
המציאותעלחיצוניתהסתכלותויכולת

כינוכחקניוק,הוא,אשרעדהציונית,

כאשרבולטת,זומגמהבהנחותיו.הגזים
גוברבוחרהזולמוגבלותשניהכדוגמה

הספרמתוךהעולהבהתייחסותבדיון
הטוב",ה"ערביתופעתשלהחריגותבמידת

יתכןהאםכללי.באופןהערבישלהשלילי
שלהשליליותבתכונותיהםההגזמהכי

הדימויעלפרודיההיאבסיפורהערבים
כפיהישראלית,בתרבותהערבישלהשלילי
יש •גוברטועןלא,מבקרים?מספרשטענו
הוא,באשר"ערבי"שלמוגזמתאחתדמות

נורמליות,לכאורהערביות,אחרותודמויות
 •השליליהסטריאוטיפאתהמאששות

עלשעולהכן'יסיוןלבנוספתדוגמה
קניוקמטפלשבההדרךהיאהשרטון,
הצגהלהציגמנסהספרו , 1948במלחמת

בשבי , 1948מלחמתשלמקומהאתגבתהר
הפלסטיניהנרטיבהלאומיים.הנרטיבים

בלעגמלאהואאךפלסטינים,בפימוצג
מלחמה.באותההערביתהעליבותעלעצמי
העריםעלהערביתההגנהלמשל'כך

ומגוחכת,כשלומיאליתמתוארתהמעורבות,
בהגנהמדוברהפלסטיני'שבנרטיבבעוד

ההתייחסותואכזר.חזקאויבנגדנואשת

עלהגנההיא ,גוברקובע , 1948לשנת
הטרגדיהשלהבלעדיותעלהיהודיהמיתוס

מאירופה,עקירההיאשתמציתההיהודית,

עליונותהמעניקהמג'נוסייד'כתוצאה
היאהזוההגנה •בסכסוךליהודיםמוסרית
מייחוסלבואשיכולהביקורת,מפניבעיקר
הפלסטיני.ההיסטורילנרטיבדומהמוסרי
יכולתחוסרהואהציוניהקושיבסיס

 , 1948שנתשלהפלסטינילאסוןלהתייחס

שלההשוואתיתהפרספקטיבהמתוךשלא
רצוןאיןמכך'יתרההיהודית.השואה

דווקאהיוצרים,מןחלקאצלכך'לעשות
הפלסטיניותהטענותבתקפותהכרהמתוך
הפלסטינית.השואהה"נכבה",בדבר

היאגובראתהמשמשתהאחרונההדוגמה

הפעם,אש"ף.קריל"ארגונים",ההתייחסות

אלאהפלסטיניםדרךלאהיאההתייחסות
יוסף.החצויה,הזהותבעלהספרגיבורדרך

והיסטורית,פונקציונליתהיאההתייחסות
אש"ףשלהשליליהדימויאתמשקפתוהיא

הציוני,ההיסטוריוגרפיבנרטיבופעולתו
הישראלים,אצלכמושלאה"ארגונים",אצל
המעשיםלמעשים.דיבוריםביןקשראין

וגםמוסרי:אוהיסטוריהקשרנעדריכולם
שללדיבוריםהצדקהאוהקשרישאם

למניעיםהדיבוריםביןקשראיןאש"ף,
גוברשלהזההניתוחהמעשים.שלוהמהות

הישראליםלטקסטיםביחסגםתקףנותר
הסכםסביבהעיתונאיתבפובליציסטיקה

הפלסטיניםאתמייצגאינוה"ארגון" •אוסלו
היחידיהואאלאוהמוסר'ההיסטוריהמכורח

ולתתלשאתשניתןכזובצורהשמתפקד
עמו.

סופרשלבמסעדןהראשוןהחלקכן'אם
תוךאלגובר'שללדעתוטיפוסיישראלי'

קניוקהציוניים.והמוסרההיסטוריהעולם
העובדותשלהמוסריהממדאתמברר

ומנסהמחד'הציונותשיצרההפוליטיות
ומידתהפוסס-גלותיתהזהותאתלהבין

כמובןהםאלה •מאידךשלה,האותנטיות
הדיכוימטבע-מטבעאותושלצדדיםשני

בארץ.הפלסטיניתהזהותשלהציוני
ליברלית,ציוניתהיאלבדיקההפריזמה

"הערביגםאשרעדמשכנעתכהוהיא

עלליברלי.ציוניהואטוב"עברביהטוב"
מדעת.לאואםמדעתאםנכשל'המסעכן

לניסיוןמוקדשהספר'שליהשגהחלק
שאינהקבוצהשלייחסותהחתאתלראות
הישראליתבספרותהגמוניתאומרכזית
הפוליטיתהמציאותשלהמוסרילממד

המכוניםסופרים,שלקבוצהזוהישראלית.
אתוהכוללתערבים""יהודיםגוברשלבפיו
<אניסריסהואלברטבלסשמעוןמיכאל'סמי
משתייךבאמתהיוםמיכאלסמיאםתמה

היאמבסםנקודתזו),לקבוצה
לעומתהביקורת.בלשון"קונסר-הגמונית"

הצליחוהםההגמונית,והקבוצהקניוק
המוסריותלאמותהציותמןלהשתחרר
הציוניות.

לקבלישגובר'שלטיעוניואתלהביןכדי
עלמקובלותשאכןשלו'היסודמהנחותכמה
יתקבלולאהסתם,מןאךזו'ביקורתכותב
במדינתהקנונייםהספרותמבקריידיעל

"בןאו"ספרדי"המונחלמשל'כךישראל.
השוליותאתלהנציחנועדהמזרח"עדות
עדותישראל.במדינתהערביםהיהודיםשל

עדתייםמושגיםבעזרתמוגדרותהמזרח

שסדםכךעלשמעידיםבדלניים,מובהקים,
אללמסעהצטרפווסדםבחברהנקלטו
"אשכנזי",המונחוהמודרניזציה.הקדמה

מושגהוא-אחרתאוזולעדהמתייחסאינו
הגרעיןהיאשה"אשכנזיות"משוםאמורפי

יהודיתתרבותשמסמלמהשלהאותנטי
לכךנאהדוגמהציונית.ובוודאיחילונית

שקדגרשוןלאחרונהשערךכנס,היא

H ,ג: 
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שנות"מאהעלהעברית,באוניברסיטה
תרבותכאשרבארץ·ישראל",תרבות
חילונייםאשכנזיםשלכתוצראצלומופיעה
במודע,מקביל'הזההניתוחבלב.דוצברים

עלבספרהשוחט,אלהשלמבריקלניתוחה
אתמנתחתהיאבוהישראלי'הקולנוע
המתנכריחסםאתכמבטאבארץהקולנוע

הערבי'אלבארץהתרבותמייצגישל
מחקרומושאגםהואשקדוהנשים.המזרחי

אתובצדק,לו,מייחסגוברכאן.גוברשל
במיוחדהמזרח",עדותבני"סופריםהמונח

בלסבלס.ושמעוןמיכאלסמיעלבביקורתו
במוסדשקדשלעוצמתועלהצביעבזמנו

גבולותאתקבעשהואכך'ידיעלהספרותי
האיוןסולםואתהישראליתהספרות
שבה.וההיררכיהשבתוכהאיכות)(קביעת

עלהשארביןנעשתההגבולותקביעת
ועבודתושמסותיובלס,שמעוןחשבון

הקנוןמןיםכנחותשקדידיעלגדרוהר
הספרותי.

אצלוהערביהיהודישלהדימויגובר'עבור
סופריםאצלנמצאשלאמהכלהואבלס
שהואיהודישלדמותלמשל'קניוק.כמו
שהתאסלםהעירקיתהלאומיתהתנועהאיש

אתמבקריםבלסשלגיבוריו .בבגרותו
נטייתםואתוהמערבי'הציוניהאוריינטליזם

כלזה.אוריינטליזםלהפניםהערביםשל
עלבדיוןנמצאתלאהזההדיוןמסגרת
הספרותיבקנוןוה"אחר"היסטוריהמוסר'

 .הזוהספרותמבקרישלבקנוןאוהישראלי
 ,"ב"חסותמיכאל'סמימשנהדומה,בצורה

לאזרחיםוההתייחסותהמבטנקודתאת
כךידיעלישראל'במדינתהפלסטיניים

שלעיניהםדרךגםבהםמתבונןשהוא
שמייצגיםכמיבהםהרואיםהשטחים,תושבי

בוחרשבההדרךגם .הישראליהדיכויאת
ערבים·יהודיםשלבדימוילטפלמיכאל
שאינהוכזומקוריתהיאישראלבמדינת
שבהבחברההקנוניים.בכתביםמצויה

בהתנשאותמהולהערביםכלפיגזענות
ביהודיהמיכאלבוחרספרדים,כלפי

ליצורכדימבטה,ובנקודתקומוניסטית
ערב.ארצותבןהיהודישלהומניזציה

שלשבכתיבתוהמגמותאתמזההגובראך
ב"שוויםשנים.עםשתתחזקנהמיכאל
בממדמטיפולמיכאלמתחמקיותר"ושווים

שזהלמרותוכך'עדות.יחסישלהפוליטי
עלהישראליתהחברהנגדהאשמהכתב
תיגרקריאתכאןאיןיה,השבלישראליחסה
לאלרפורמהקריאהזו .הלאומיהנרטיבעל

העדות.ביחסירדיקלילשינוי
עלויתר ,"ב"עקודסריסהאלברטלעומתו'

ביקורתו'אתלמתןאולרכךניסיוןכל
הממסדמןובוזזעםשללקיתונותזכהולכן'

בכוונותוכמובישראל.ומבקריוהספרותי
שכביכולשנייםכאן'גםקינן'שלהטובות
הדיוןמרכזאל"עקוד"בהבאתתומכים
להזדהותמסוגליםאינםבישראל'הספרותי

הגזענותעלסריסהשלהביקורתםע

בגללהמזרח,עדותכלפיהציונית
בשםהירשפלד'אריאללציונות.מחויבותם

התביעהאתתקףוהאוניברסליזם,הסגנון
פרי'ומנחםסריסה,שלעדתיתלייחודיות

אתכינה ,""עקודהופיעבההסדרהעורך

כרומןאליו'צירףאותובמבואהספר'
פריסוציו·אקונומי.ולאפסיכו·פתלוגי

 11ש"עקודוהסבלהכנותעםלהתמודדביכר

כתביעותציוניתגזענותכנגדמשדר

גובר'פיעלהשיגעון.גבולעלפסיכולוגיות
והמירוכמבקריםלתפקידםחטאוהשניים

הדחףשל"להכלהזומחויבותםאת
תרצו'אםאוסריסה",שלהקונטר·הגמוני

בגלימתסריסהשלהעשוק""שיחאתעטפו
הציונית.

שהשתחררספררקאינוגובר'עבור'עקוד"

הואהציוני:המוסרילציוויהמחויבותמן
והתרבותיהספרותיבנוףחדשהתופעה

כזהקרי'"אנטינומיני",טקסטהואבישראל.
להלכהבציותולאבאמונההמסתפק
שםשסריסההיא,גוברשלכוונתוהדתית.

מןשנפגעהכמיהמסורתיותעלהדגשאת
העמדותקיצוניותהחילונית.הלאומיות
פריהיאבארץמרוקויהודישלהפוליטיות

תולדהולאהחילוניתהלאומיותעםמפגשם
המקרהכידומההמרוקאית.המורשתשל
סברהשאתביתרממחישרקעמיריגאלשל

גובר.שלזו
כילחלוטיןהשתכנענולאכינאמרלסיכום,

תיאורטילמבטמכרעתתרומהכאןיש
גבוההתרבותביןהזיקהעלאחראוניברסלי
אידיאולוגיהשביןלקשראועממיתלתרבות
גוברבוחרהיהלוספרות.לביןומוסר

הפריזמהדרךהציוניבמקרהלהתבונן
אתמגלההיההלאומיות,שלהתיאורטית

לתופעותשניתחהמקריםשלהדמיון
שלהשלישיבגלשהופיעוהספרותיות
תהליךאתשליווהזהקריהלאומיות,

שכבדיקטגלאותוהדה-קולוניזציה:
הקולוניאליסטית.הלאומיותכינה:אנדרסון

בציניותפהאמוריםהדבריםאין-יתכןאך

החידושגודלעלעמדלאזהשכותב-
הדיון.שלהמתודולוגיתברמה
הציוניהחקרבמקרההטיפולזאת,לעומת

יצחקשלספרועםיחדומרתק.מרענןהוא
ומאמרים ,"מולדתאותךכותבים'א'נולאור'
וביקורת"'חיאוריההעתבכתבאחריםשל

הולךביקורתילקורפוסזהספרמצטרף
וזיקתההישראליתהספרותעלגדלו

גוברשליתרונוהציונית.גיהלאידיאולו
עסקולאשאחריםביצירותעסוקשהואבכך
שמתמקדהראשוןהואמכך'ויתרה .בהן

להיותהציוניהליברליזםשלהעקרבניסיון
דומהועושק.צודקמוסרי'אחתובעונהבעת

פתוחהתהיהכיוםהישראליתהחברהכי
זו'מעיןלביקורתיותרוקשובהיותר

פיוס,שלתהליךשלבעיצומושמתחייבת
שללקרבנותיהשהיומיעםופנימי'חיצוני

 •הציונות.
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יולקנגדפימחעם 1: 1.ןן:
עוזלעמוסמכתב

ח'אררחסן
שלחתאנטוןמערבית:

אחרי ,לארצי 1994בשנתזרתי · .; · · וכמושנה.עשריםשלהיעדרות • = עתבכלהביתההשביםשעושים ••--
שהיוהמקומותאתלבקרהלכתיומקום,
היוואלההראשונות,חיילשנותעדים
יונס","האןהעיראתשסובבותהחולגבעות
רוחאשרהחורשות,להןקראוהורינואשר
הצרהמחנהמשמעותאתמדגישהיהידיהן

לשחקהחופשאתלנומעניקיםהיוושעציהן
ולהתבונן.

מטריםבטווחמהמחנההיציאהאחרי

התילגדרותלמראההופתעתיספורים,
חייליםעל-ידיהמוחזקותהבדיקהונקודות

אלילהתלוותשהתנדבחברי'ישראלים.
לאזורכעתנכנסים"אנו :אמר

 .ונכנסנו !"ההתנחלויות
אחדאותנושעצרעדזמןהרבהעברלא

למכוניתהתקרבהואבמחסום,החיילים
חבריההדק.עלואצבעוקפואותכשפניו
שניםאחרישובידברעללחיילהסביר
העיףהחיילבמקום.לבקרורצוניארוכות

עיניומראהלונגלהכאילוסביבו'מבט
מהאותי'שישאלמחבריוביקשלראשונה,

כפי"הארץ"היינו'"האל:;~ילאד"עלדעתי
בעברית.החיילאותהשביטא

החולגבעותנכון.הלאלמקוםחזרתיאכן
"הארץ",להיותהפכוהנעוריםימישל

מתקלקל,שהדגכפימתקלקלתהשפה
טעונההיאכיחולהושפתכםמראשו.

ואניבסיפוריםעוסקאתהבלהות.בחלומות
אחר:לסיפורנעבורהבהבפירוקם.עוסק

גיבוריבגורללהתערבלימותרהיהלו
גיבורפימה,אתדוחףהייתישלך'הרומנים

כיכרלעבר ,"השלישי'המצבשלךהרומן
יצחקשלהירצחולמחרתישראל'מלכי
זיכרון.נרשידליקממנוומצפהרבין'

המרחקכיפימהעםשלוםלעשותביכולתי

יונקאשרמהים,הנולדהגיבורלביןבינו
מסחורתונו',בזרועותיוהשמשאוראת

הופךהיטב,מכירשאתהשמירמשה

 .ממשילמשהוזואפשרות
לאותהפימהאתלהוליךאפשרהיהלא

המטאפורי'הכוחלולאלילה,ובאותוכיכר
מאורע.באותוהטמון

ישראל"מלכימ"כיכרהכיכרהפכהלמחרת,
אינהשהשפהוהיותרבין",יצחקל"כיכר
יודע,שאתהכפימזדהה,בלתיואינהטהורה
למשהוביטויהשםשלבמטאפורהראיתי
כעת:לךלומרעומדשאני
משמעותאתביןילאאדםאףהיהודי'מלבד
בעירישראל'ימלכשםעלכיכרקיום

עצםהמודרניים.בזמניםהראשונההיהודית

ההשגגודלאתמנבאובמקום,בזמןקיומה
העומקתחושתפרסאתלמשיגיםומעניק
ולאשנמצאמהביןההיסטוריים,והרצף
מהעלבהסתמךאלאשלו'גיטמיותבלזוכה

קודמת,הוויהוביןפעם:שהיהשחושבים

ההיסטוריהיקרתבתמקרסולההתלויה
אושלה:מהאבסורדיותמשתחררתואינה
שהואבמהאלאתועלתהאתמשיגהאינה
מהוויםיודעשאתהכפיושניהםכעתקיים

השחורה.ולקופסתהלציונותמוקד
אחריתישארנהעובדותכמהיודעאינני

אינניאךישראל'מלכיואגדותסיפוריניקוי
שהאנתרופולוגיהלינראהרבות.שהןחושב

הפסיכולוגייםהאמצעיםניתוחאתמיצתה
לחפשהשבטיםאתשדוחפיםוהפוליטיים

טועןשהשבטמשותף,טו~מיסבא

בשמו'הדיבורואתאליו'להשתייכות
וגורמיםמיוחדתזהותאחריחיפושובמהלך
כן'כמומאחרים.אותושיבדילומאחדים

המשותףהסבאטו~םשהיעדרגםלינראה
הקבוצות,שלוהןהפרטיםשלהןמחייהם,

התבגרות.ולגיללבשלותסימןהיכר

כןעשההואהכדורים,אתירההרוצחכאשר

הואלהיות.שחייבמהונגדשהיהמהבשם
בחרולמחרת,רצחנית.בצורהבשםפגע

והעניקואדם,שלודמי","בשרשםהאנשים
לעצמםנוקמיםהחייםכאילולכיכר'אותו
משכבותיוצאיםאשרהמתים,נקמתאת

מעונהקולקטיביזיכרוןשלתחתונות
ההווהאתלמקשכדיההיסטוריה,ומשבילי

לגילהגיעושהישראליםכאילוהשפה.ואת
חדשיםגורמיםלגלותוביכולתםההתבגרות

הפוליטינסיובםאתלבטאמודרנייםוסימנים
מיליםאוסיסמאותבאמצאותוהרוחני

ובמקום.בזמןרציונליות
אתשעושהגורםהזהבמהפךרואהאני

רוציםשאנומפנירקלאלאפשרי'השלום
שאתםמפניאלאאיתנםשלוםלעשות
תחילה,עצמכםעםשלוםלעשותרוצים
מפקיעיםאםרקלהתממששיכולכוללשלום

שכתבתברומןהמרכזיתהדמותמיולק,
"השלוםהכותרתתחתבאנגלית(שהופיע

ההווהאתלהפקיעהסמכותאת ,)"כולל
ערובה.כבןבעתידולהחזיק

רקהאנשים,כלמביןובוכה.יורהאשריולק
ביןההבדלאתגלותלבמסריולק

אוהאוקראיניםהפלאחיםלביןהפלסטינים
פאת.ערליאסריצקיחמלנביןההבדלאת

אתשהעבירהואיולקרקהאנשים,כלמבין
המזרחיתאירופהמגלויותהיהודיתמחלתכם

חייםיוסףדברייעידוהתיכון.המזרחאל
ויעקבותמוזיהושעיעידוהעם.ואחדברבר

שוניםבאמצעיםניסיתםאתה.וגםשבתאי

המודעותשלהתחתונותבשכבותלחפור
"המחלהברברשכינהמהאחריבחיפוש

"הפנאטיות"יהושעשכינהומההיהודית"

הטרומיות"הדוגמאותאתהשכיניתומה

הישראלית",בהריההראשונות
מהתמונה,נעדרלחלוטיןלאשיולקנדמה
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אתלהביןבתםסיראוהשכלתםלאכי
ובגדהבעזההפלסטיניםהפגנתמשמעות
תחושתומשמעותהטרורנגדהמערבית

הקורבנותעםהפלסטיניםרובשלההזדהות
יכיריולקאםובירושלים.אביבבתל

האידיאולוגיעולמוכליתמוטטזו'בעובדה
ארבעבקרייתגורלמת"איעבורוהוא

עליוששםהמסכהאתאחריומשאירכשהוא
שירצח,אושיבכהאוהמאה:תחילתמאז
הפעולות.שתיביןלאחדביכולתואיןאבל
כיצדלגיהנום:הפלסטיניםשיילכדאו

משמעותאתלהביןסירבתםאונכשלתם
השליטיםהערבייםהמוסדותרובהתייצבות
הטרור?אתהברורהוהוקעתםלצידכם
כלשללצידםישבתםאלשייח'בשארם
זאתעשושנמנעו'ומיכמעט.הערבים

יודעים.ואנחנושאתםכפיטכניותמסיבות

לפניעליה,חלםלאאחדשאףהתפתחותוזו
מעטות.שנים

התפתחויותשלפירושןאתלחפשבמקום
במשמעויותשעמוסותאלוהיסטוריות,

ברומןהגנרלשעשהמהעשיתםרבות,
קינן.עמוסשלחרוד"לעין'הדרך
סירבאךלצרכיונדרשהשבויהגנרל
לאהפלסטיני.סוהרובפניזהאתלעשות
גנרלשלמבושיואתיראהשפלסטיניייתכן

ו

עוזעמוס

והשניסוהרהראשוןהיהאםאפילוישראלי
חשפוהאחרוניםהטרורשמעשיכאילושבוי.
כולנואתוהפכתםמבישבמצבאותכם

ולחפשבכאבלהכירבמקוםלשבויים
 .בולטיפולרציונלייםאמצעים

הואשהטרוריודע,שאניכפייודע,אתה

עצמהתקופהבאותהאוניברסלית.תופעה
וארצותבבריטניהטרורפיגועיהתרחשו

כמועשהלאאחדואףבעולם,אחרות
אתם.שעשיתם

שעשיתם?מהאתעשיתםלמה
השתמששהרצליודע,שאניכפייודע,אתה

גנאי'מילותשלבאוצרהיהודיםאתבתארו

מילוןלהוציאאנטישמילכלשמאפשרות
חיתההתפוצותשיהדותחושבאינניקטן.

שישראלאוגנאי'שלעוצמהלאותהראויה
ואםביהדות.מתקדםהיותרהשלבהיא

הייתירות,פיליפשלההיגיוןעללהסתמך
שנהחמישיםבמשךעשיתםמהאומר:

ולוויות:מלחמות ?הציוניתהמדינהמתהליך
לגיטימיותעםשלמיםאינכםשלקחתם,ומה

הזה.היוםעצםעדקיומו

ויצרתםלעברשקשורמהכלשנאתם
שלסלקטיביתהבנהעלהמבוססתאוטופיה

שעטפתםהיחידיהניסיון .העברבסיון

אזרחיתלדתוהפכתםההיסטוריהבתהילת
וטקסים,ונזיריםקודשוכתבינביאיםבעלת

<השואה).ההולוקוסטניסיוןהינד-
לזיכרוןהתייחסתםלנו,שנוגעבמהאפילו
שאתםכאילו .בלבדשבהנחהכשאלהשלנו

ההוכחה,אתשמונעמהכלאחרימחפשים
להביןשאפשררעיוןהיאשהאנטישמיות

סימפטוםאינוושהגטוהיסטוריהבאמצעות

שאפשרתופעהאלאאנושיתמחלהשל
סוציולוגיים.היסטורייםבמושגיםלנתח
להישארכדיתירוציםבודיםשאתםכאילו

מפניפחדמתוךהחדשהגטוחומותמאחורי

החדשיםהשלוםביחסיהטמוןהפוטנציאל
והפלסטינים.הערביםעםשלכם
שהואבזמןבואתכםמפחידהגטורעיון

טמונהפההלאבכם.אחיזתואתממשמ
בתוךממוזגתכוילהישראלקיוםמשמעות
אנוהלאהתיכון'המזרחשלהג'ונגל
לרעיוןהדיםאלהחדשיםיארדיםבתקולטים

הציוויליזציהעלשמגןהקדמי'המבצרשל
האסיאתית.הברבריותמפניהאירופית

נורא.לאלהפרדה,עתההגענו
אומהשניים:באחדלבחורועליכםעלינו
להתגרש.אוהנישואיםבבריתלבוא

קיומומכך:שמשתמעמהכלעםנישואים
אשראחת,בסירהוישראליפלסטינירובשל

הצדדים:משניקיצונימיעוטעל·ידימא~ים
הענישהמדיניותהפסקתמצריךזה

עליושסיכמנומהוהשלמתהקולקטיבית
אמיתיים.שלוםליחסיטווחארוכתכהשקעה

בגובהחומהשתקימוהיינולהתגרש,או
לגורלנו.אותנוותעזבובשמיםמטריםמאה
אתמיולקלמנועאוביניים:אזורקייםלא

כבןבעתידאחיזתוואתשלו'ההווההפקעת
חוילהחומותמאחורישיישאראוערובה,

שלו.הממוזגת
 •במגרשנו.אינולחלוטיןהכדורכןעל

מחאן·יונס, ,יפלססינומבקרסופר-חאדרחסן
הפלססינית.הרשותשלהתרבותבמשרדמנהל

הערות

נעשתהעוזעמוסשללרומניםהמחברהתייחסותן.
"מנוחהעוז:ספרישללאנגליתהתרגומיםבאמצעות

(פימה),השלישי"ו'המצב(יולק>נכונה"
תורגםקינןעמוסשלחרוד"לעין'הדרךהרומן . 2

מישראל>ערבי(סופרשלחתאנסואןע"ילערבית
 , 1983בשנת(לבנון>בביירותופורסם

לוריאנץתמי
נסיעה

ת. 1משמעמחסרפ;ת iמטהמלים
 ה~~ iן'דרר 6~לנ;ןןהה iז;
ד:ם, cr~ו-12 ~

~ים. q~דריקיםךס~רס~ים

אינטרא·ט;טליתת 1נרציפ
 ,;ר nלא=~ז,יםמ~ילהכביש

-: • •• • -• : T 

~ן 9 ~רגמ; p:ר;~ץ
ע,ר~ת. ~ 9חלקןאת

 ~;מ~ל ר~~~ ת;~.ז.~~ןנ:וי~~זז
t( ת~ר~;ט;ך:ה 9סחיך, 

~ךסב. 1,ז~ן~ל~ים 1דת תך~~~

IJ 
 ~ו

• 
הצהרים,אחרשע;ת

ןאךר~ךת i~ע.ר~לק~:ה
אד;ם.הרישלהשדרהד 1עמ

T -T : :• ז•• ::• 

ל;ת, 1~ביז )tןןה wל
מחלטתהיאת 1והחר

ס~~ש ''ז i 'ב~.ח~תשות .iל
rp ת 1סרי~נ'ל·, . . . 

 .ד 1~בינ; )tןע;ןם ן~~ס~ןס~~ין

t7P ןדית;' 
~ה;נ;rיי~ת ת~~;צ~ש wס

~רס~ים, b~לס;ד;לף 1 ש~~
א;ד;תרים 1להרהיא;תמפתה

ים.· iהאל;,שלת; iמ
 • ·::ד ...

• 
 וי~~~ ביt~~~ינ;ך~ר

 1~סיככזpים ח~;~ת;ך
~ןםנ;ף, י~.ל~

נ;געתשאינrזת 1זר
 • •ע. 1Tנ'גע~אלא

:• T --: -

כבד.הראש

ת 1 ע~~~ם 1ש ·ן;~ף 1 ~ל
 .ק,ק;ת~~לחי;ת;~ןט

שעומד ,"הראשיתאלהחול"מת;ךהספרמתוך
"תג"בהוצאתלאורלצאת
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עצמוכנגרחתרנותיהשיח
בישראלותרבותגיחאיריאולו

גוברירח

ותרבותעבריתספרותכיןיחסים

ישראלית
התרבותיתהעיליתשלסיסה ... ···•·.•·.···.

חלקהיום.עדיחסיתרחבבישראל . ·· ......
הישראליהפוליטימהחזוןניכר . .

עטאנשיובדרמה.בשירהבסיפורת,מובע

פוליטייםבמאורעותעמוקותמעורבים
אתלהחריףנוטההשופטניתוהתבטאותם
אלה;מאורעותשלהמוסריתמשמעותם
מוערכתהיאאףהספרותיתעבודתם

מוסריותעמוסות·מידהבאמות

שלאישורםאתמבקשיםמדינאיםפוליטית.
מהכרזותיהם.מושפעוהציבוראישי-ספרות,

נקראתעדייןבישראלעבריתספרות
החייםשלאוטוריטטיביתכאינטרפרטציה

נאמנהשתישארציפיהמתוךעדייןממש,

הציוני.לחזון
האובייקטאתמספקתהעבריתהספרות

שלביקורתילניתוחביותרהמשוכלל
בגללדווקאבישראל'הפוליטיתהתרבות
אחד'מצדגבוההרוחניותשלהצירוף
היסטוריעםשנימצדגשמייםומסמנים

מסתתרתלהםשמעברחיה,ואוטופיה
לנתחה,שאי·אפשרהיוליתאחרות
שבה.הסכנהומכאןממשית,·זאתובכל

הסימבולייםהאספקטיםהארתבאמצעות
התרבותהזה,המיתוסשלוהאלגוריים
היסטוריככוחעצמהמציגההישראלית

ולכןלביקורת,כאובייקטלהחשבהיכול
שונהשלושהסובייקטיביותכאובייקט
 1בתכלית.

והתרבותהעבריתהספרותשביןהיחסים

בפנימציגיםעל·כל·פנים,הישראלית,
הרווחמזהשונהמצבהסוציולוגיה
התרבות.שלבתיאוריהבדרך·כלל'

ההבחנהאתתואמיםאינםאלהיחסיםמחד'
התפוצהעממית.ותרבותגבוההתרבותבין

רחבהבישראלספרותייםטקסטיםשל
חלקמהוויםומחבריהםוהטקסטיםביותר'
מהאי·לכך' .הציבורמחיינפרדבלתי

"גבוה"אחרתבחברהלהחשבשעשוי
בישראלנחשבואליטיסטי,

אלהיחסיםמאידך'וציבורי.כפופולרי
בסוציולוגיההנחותשתיבפניאתגרמציבים

 ) 1 (כראוי:נבדקולאשעדייןהתרבותשל

למעשהחיברתרבותיותכצורותשמופיעמה
שהתרבות ) 2 (התרבות,שלמפתחיסודות
 latency").2 "(כ"חביון"בחברהפועלת
שלהמפתחמרכיבהראשונה,לנקודהאשר

בכךספוןאיננוכתרבותהעבריתהספרות

ספרותית,כפשוטההיאהזאתשהספרות

שיחשלאיפיוניםחינםשבהשדגמיםאלא
רקנכוןזהדברמכל-מקום, .יותררחב
פרטיקולרי'במובןל"איפיונים"ביחס

כפיהנם,ספרותייםשטקסטיםכלומר'
"סבוכיםלומר'היהעשויגירץורדשקליפ

יםבביתנםאיוהזהבשיחעמוקות"

הבנתםלצורךאפילומתוכולעקירה
העבריתהספרותאכן' 3 •ביותרהאלמנטרית

טקסט,של-אוטונומיהדרגתאותהחסרה
למההמיוחסים-ופוזיציהמשמעותז'אנר'

אחת"ספרות."מתקראשבדרך-כלל
מכךהנובעותביותרהחשובותהמסקנות

שקריאההיא,הנוכחיהדיוןלצורך
ישראלייםטקסטיםשל"הדוקה"ביקורתית

אינטרטקסטואלית,בעיקרהלהיותחייבת
טקסטואלית.ר·מכן nלאורק
הישראליתהתרבותחשביה,לנקודהאשר

להניחאי·רצוןדעתנות,מפגינהההגמונית
פרטשביןליחסיםהקשורכלשהודבר

מאליו.כמובןוהיסטוריהחברהוביןוחברה
ליצורהיכולתאתמהתרבותמונעדבר·זה
אתומשאירהדדיתלספונטניותבסיס

ואמיתיות,קרינותשלהקטגוריות
למהכל·כךחשובותהינןשבדרך-כלל

פתוחותבדיונית","אמתקוראשריפאטר

הבלתיהבטיח 4מוגדרות.ובלתייחסית
וענייןענייןבכלמפורשתלאמירהמתפשרת

מכוחמשהוהישראליתהתרבותעלכופה
דו·ערכיות,המודחק.שלהמאוימתהחזרה
פניאתוסותריםמתגנבים-תשוקהחרדה,

בתרבויותמאשריותררבהבמידההשטח

היא,מכךהנובעתחשובהמסקנהאחרות.

מתחלמצואאפשרותלכאורהשקיימת
התרבותצורותבכלייחודימוסרי

הנקראיםברומניםובמיוחדהישראלית,
ביותר.

להיסטוריההזההמתחאתליחסניתן
מצדהיהודיםשל·אתנולוגיתהפוליטית

עללהכריזהמתמידלצורך ,שניומצד ,אחד
שללגמריושונהמסוימתגיוסהעםהזדהות

לכלביחסוזאת-היהודיתההיסטוריה
טענה.לכלוביחס ,קוללכלביחס ,יחיד
לצפות,שניתןכפי ,ביטוילידיבאהדבר

פעולותובאמצעותרפרזנטציותבאמצעות
מתחתחושת .צורותיהןבכלדיסקורסיביות

כלשהיא.אתנחתאמאפשרתאיננהכזאת
מדועמסוימת,במרהמסביר'זהדבר

תמידחיתההישראליתכרתהתר
 ,כמו·כן .ביותרמובחןבאופןגיתאידיאולו

על·ידיכמונעתזאת,תופעהלהביןניתן
מהותישהואהמתחאתלצמצםהצורך

פעולתבהיקפה.כל·כךרחבהלהזדהות
רפרזנטציותשלניהולגוררתכזאתצמצום

אתלראותניתן ,לכן •לפרטי-פרטיהן
הישראליתהתרבותשלהסדירההפעולה
אךנשלט,הבלתיהחביוןלצמצוםכמכוונת
שונות.ולתקופותאחרותלתרבויותאופייני
התרבותשלהסדירההפעולה ,כלומר

כנגדהתרבותהצבתגוררתהישראלית
עצמה.

לנסיגההיסטורייםגורמיםכמובןקיימים
לשירותואו ,המופגןבפניהחביוןשלהזאת
וישכךעללהצביעשישאלא ,המופגןשל

ברצוננואםכשלעצמהזאתנסיגהלבחון
העכשווית.הישראליתהתרבותאתלהבין
בסיסעלספרותייםטקסטיםבחינת

קיצונית,אי-נוחותתגלההזאתההיפותזה
המתייחסתרפרזנטציהבכלדו·ערכיותאו

מהולכללזהות,היהודית,להיסטוריה
לגלותניתןכן'עליתרבהווה.בהםשקשור

עלהמעידותטקסט,בכלהתפשרויות
מכוונותשהןככלהזאת,אי-הנוחות

 ) bodyהפוליטיבציבורהביקורתלהחייאת
) poli tic , הציבורגםחיברשבישראל

בתצורההמפתחיסודות .התרבותי

-הזאתהפוסטמודניסטיתהתרבותית
אידיאולוגיהחינם-עצמהכנגדתרבות
אחרות.שלורפרזנטציותציונית
הפואטיקההשואה,שלהמשמעותציונות,

יחסיםושלערבים-יהודיםיחסישל
חשוביםיסודותחינםבין-עדתיים,

שהםאלא-מחשבתיאופןעלהמצביעים
יסודותבהןהדרכים .כךעלמצביעיםרק
טקסטואליבאופןעצמםאתמיידעיםאלה

עמוקותתרבותיותפעולותעלמרמזות
עצמישביןליחסהקשורות ,יותרוכלליות
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סובייקטיביותוביןוחברה,מדינהביןלאחר'
והיסטוריה.חברה><הכוללת

חומריובסיסתרבותגיח,אידיאולו
מקיפההגדרהבמציאתרבקושיקיים

המטרהלצורךאידיאולוגיה.למונחוכוללת
אידיאולוגיההמונחמכל·מקום,כאןהמוצגת
שבאופןעצמו'עלוחוזרנשנהלשיחמתייחס

 ) discourses (~יו:זיםמתווךבלתי·ביקורתי
בעיקרהעוסקיםכאלהבמיוחדאחרים,

למעשה,פוליטיים.אומוסרייםבעניינים
בקהלמחודשתהכרותליצורשואףכזהשיח
מקובעת.כידיעהעליומקובלשכברמהעם
ענהבואיננומונולוגי'הואכזהשיח

להשגתשונות,ראותנקודותשללאתגרים
מכירואיננודיאלוג,באמצעותדעת

הדוגמאותלידיעה.(אחרות)בטענות
מעמדיותאידיאולוגיותהןביותרהבולטות

כתיבנוןמובעפרטיקולריאינטרסשבהן

נובעהציונותשלהאידיאולוגיהאספקטאת
בתרבותממלאההיאאותומהתפקיד
ישזאתמסיבההעכשווית.הישראלית

הציונותמהווהשבוהאופןאתלהראות
אתתואמתהיאשבוהאופןכזאת:סינתזה

להפריההמנוגדתאידיאולוגיהשלהדגם
 ,) rpeatitive (שינוניתשהיארוחנית,

כבסיסמשרתתתמטית:דיסקורסיביתיחידה

מיידעתשהיאשיחיםבתוךלפרדיקציה
) informs (; כמפעפעתלראותהניתןומדוע

ממנהלהימנעדרךושאיןהתרבות,תוךאל
הישראלית.בתרבות
תרבות,אידיאולוגיה,ביןהיחסים

שונים ,אם·כן ) sociality (וחברותיות

לאומיותבחברותהקיימיםמאלהבישראל
לכאורה,לטעוןאפשרואםאחרות.

כיכרתי'ותריגאידיאולוכוחהנהשהציונות
לחקרחיוניתככזאתהציונותחקירתאז

 .והמוסריהפוליטיהישראליהשיח

) structure (, מכלילכנרטיבאו
) inclusive (, ,אינטרסהצגתכלומר

לאכאילואוניברסלי'כאינטרספרטיקולרי
להבהרתנוספתחקירהכלדרושהחיתה
כזאת.עמדה

היקףאידיאולוגיה,שלהצלחתה
על·ידיאחריםשיחיםשלהקולוניזציה
ביכולתהרבהבמידהתלויהאידיאולוגיה,

משמעותשלפורמציותולמזגלהקים
 ) integrated (מוכלליםאלמנטיםורגשות,

לשקולהצורך 5ומוטיבציה.לגיטימציהשל

הישראליתהחברהאםעל·כל·פנים,
תרבותואםשלה,בתרבותמיוסדתהיהודית

האידיאולוגיהבאמצעותמתווכתזאת
שלעיצובןאתלבחוןישאזכיהציונית,
קבוצותכלפיהשקפותפוליטיות,החלטות
ואתומחויבות,סמכותדפוסיאחרות,

אלהכל •והמוסריהפוליטיהדיאלוגמגבלות
בבסיסתלותללאיחסיבאופןמתרחשים

ההכללהשלרציונליהאינסטרומנטלי
 6בישראל.הלאומיתהמדינית

הסברייחסישבישראלשלתרבותההיפותזה

גורמיםלמצטמצםשאיננואונגזרשאיננו
לתיאוריהבסתירהעומדתאינהכלכליים,

החומריהבסיסאתהרואהיותר'מקיפה

חברותיותלתרבות,ביותרהכלליתכנסיבה
) sociality (, ,היאאין ,כמו·כןותודעה

החברהאתללמודאפשרותחוסרעלמעידה
שלמפרספקטיבהמועילבאופןהישראלית

הפוליטיקהניתוחאדרבא,מדינית.כלכלה
שלמסוימותתכונותלבחוןחייבהישראלית

בכלהנרמזיםוהמוסריהפוליטיהשיח
ביןהישראליים, ) institutions (ה"מוסדים"
קטגוריותנמצאביותרהבולטותהתכונות

ניגודיותאוכלוסיותהמגדירותפיגורטיביות
שלכחלקמתקבלתזאתניגודיותבמהותן:
שאליהאוניברסלית,היסטוריתדרמה

על·פיפוליטיקהשלמורליזציהמתווספת
בכלמצפון'שלוטוטליזציההזאת,הדרמה
המורליזציהעל·פיוהמוסריהפוליטיהשיח
הזאת.

ומוסריותפוליטיקה
כנבדלפוליטישיחלראותבדרך·כללנהוג
השנייםשביןהיחסאתולראותמוסרימשיח
לילדיםכלליתמוסרהוראתבלבד.כרופף

הפוליטי.לשיחקלותרקנוגעתבבית·הספר
הפוליטיהשיחעל·כל·פנים,בישראל
לחשובלומדהציבורנבדלים.אינםוהמוסרי

סימולטני'באופןומוסרפוליטיקהעל
וקונספציותתדמיותלרפרנטים,בהתייחסות
שלומעמיקעקביתהליךהעוברים

עלבמחקרהודגםזהדברמורליזציה.
הפסיכולוגשערךדעה·קדומה,שלפדגוגיה
תמריך.ג'ורג'ד"רהישראלי,החברתי
לפסיכולוגיהפרופסורבהיותו , 1963בשנת

הד"רערךאביב,תלבאוניברסיטתחברתית
דעהשל"השפעותבנושאמחקרתמריך
מוסרי"שיפוטעלואתניתדתיתקדומה

שובניזםשלהשלכותבחןתמריךבישראל.
שללנוכחותהבהתייחסותמוסרישיפוטעל
ואתנוערשלבאידיאולוגיהקדומהדעה

כתוצאהקדומהדעהלהיווצרותהבטיח
במיוחדבלתי·ביקורתית,תנ"ךמהוראת
שלעליונותההנבחר","העםלמושגבהקשר

על·ידיעמיםוהשמדתמונותיאיסטית,דת
השאלותאתהציגתמריךתנכ"ים.גיבורים
הבאות:

ובני·ישראליהושעפעלודעתךלפיהאם . 1
מדוע,הסברלא?אובצדק,

האםבקרב.ערביכפרכובששצה"לנניח , 2
צודק,לאאוצודק,זהיהיהדעתךלפי

שפעלכפיהתושביםכלפייפעלשצה"ל
הסברומקידה.יריחותושביכלפייהושע

מדוע.

הצורות"את ,שאמרכפיבחר'תמריך

השמדתקדומה:דעהשלביותרהחמורות
נתבקשותלמידיםהחיצונית",הקבוצה

טקסטעללהעירישירה""בקונפרונטציה
 > 10:2s: 21·6:20 • 32 <יהושעספרמתוך

ומקידה.יריחותושביהשמדתאתהמתאר
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עלאתנוסנטריזםהשפעתשלנוסףכהסבר
נוספתקבוצהתמויןבחרמוסרישיפוט

שונה.טקסטשקיבלהביקורת><קבוצת
משנה,קבוצותלשתינחלקהזוקבוצה
אחר·ספרביתשלמקבילותוח' ' Tכיתות
משנהקבוצת .העיראותהשלשונהבאזור
הנזכרהתנכ"יהטקסטאותואתקיבלהאחת
הראשונה>:השאלהרק(ונשאלהלעיל

שללזהאנלוגיטקסטקיבלההשביחהקבוצה
מופיעשבה ,,סינית,"בגיוסהאלאיהושע,
הופיעההזאתבגיוסהלין"."הגנרל
ליןהגנרלפעלולדעתךהאםהשאלה:
מדוע.הסברלא?אובצדקוחייליו
המקרהאינםיהושעשלעםהשמדתסיפורי
אבלכאלה,להתרחשויותבתנ"ךהיחיד
במיוחדהזאתהדוגמהאתבחריןתמר

במערכתתופסיהושעשספרהמקום"בגלל
כאחתוהןלאומיתכהיסטוריההןהחינוכית,

לאומיתמיתולוגיהשלהפינהמאבני
"דורכגוןקונצפציותהכוללתמודרנית
יהושעשלמעשהוהצדקתונו'.המדבר",

כפילין'שללמעשהוהיחסיתההצדקהואי
תמוין'שערךבמחקרמתבטאתשהיא

שובניסטיתהשפעהעללדעתומצביעה
שיפוטעל·דתיתלאומיתקדומהודעה

שיעורקיוםעלמצביעותהתשובותמוסרי.
רביםביןקדומההשקפהשלגבוה

ביקורתיתבלתיתנ"ךהוראת ...מהנשאלים
אםאפילו-מדיצעיריםתלמידיםבין-

אלאכקדוש,במפורשנלמדאיננוהטקסט
נייטרליתבאווירהאולאומית,כהיסטוריה

המיתולוגיאוהאמיתילאופיובאשרלמחצה
עלמאודמשפיעהספקכלללאהתוכן'של

ביןאפילו , ...קדומהדעההיווצרות
הדגשתבאמצעותדתיים.שאינםתלמידים

ההערכה ...זריםשלהעויןהשליליהאופי
עליון'כערךלממלכתיותהניתנתהגבוהה
ביותר'הגרועהרעהיאשהתבוללותהטענה

בחינוךמיליטריסטייםערכיםשלוהשפעתם
שללנטיותנוספיםמקורותחינםאידיאולוגי

אפליה.ו
בתודעה·חדורההציונותגיה,כאידיאולו

יותרתלויהולכןמיוחד'באופןעצמית
לכנותשניתןבמהאחרותמאידיאולוגיות

תכונהישהציונילשיחספרותיים.ערכים
אתלהדגישונטיחמסקרנת,אינטלקטואלית

איכויותמהמובע.פחותלאהביטויאופן
מורכבממדלציונותמעניקותאלה

באידיאולוגיותמהמצוייותרותיאורטי

ההגמוניתהישראליתהתרבותאחרות.
שלאשלה,בנטייתהאףזומורכבותמגבירה
אמור.ובלתיחבויכלשהודברלהשאיר
ביחסתרבותהמאפייןהמגדיראםאי·לכך'
"חביון",להיותאמוראחריםלמוסרים
להפגיןנוטהבישראלההגמוניתהתרבות
בתרבותהעם.כתודעתתמידעצמה

כלרפלקסיביבאופןמופגניםשערכיה
מוסרית,לאחריותנדרשתמוסדיתפעולה
אתהישראליתהתרבותחסרהאי·לכך

פארסונסשטלקוטהקונסרבטיביהמערך
ניכרתזאת,לעומתבתרבות.כטבועהניח

ונטיותהפכפכנותהזאתבתרבות

שלהנוחותאיננהשתוצאתןלדו·ערכיות
סיפוקותחושתאי·נוחותאלאקונצנזוס,

שטחית.אוטופי

פיגורטיביתבשפהפרוץהציוניהשיח

בטקסטיםבמיוחדהרווחתמובהקת,

העכשוויהצורךאתוהתואמתספרותיים

וכאוטופיהכטוטאליותישראלאתלהציג
ותדירמופשטכהלרפרנטהדרישהחיה.

באופןמורכבתאידיאולוגיתפורמציהיוצרת
בהשקפההתומכתזאתכמויוצא·מן·הכלל'

 .תמויןכתבשעליההאקסקלוסיביסטית
במההכרהמראשהמונעותהשקפותבמיוחד

ולכןכאחר'נתוןרגעבכללהגדירשאפשר
·עצמיתזהותשלהבעיהאתמותירותרק

היאזאתמיושבתבלתיזהותפתורה.בלתי
באופןהישראליתהפוליטיקהאתההופכת

זהות.שללפוליטיקהחד·משמעי'
שיחהחוץ.אלפונהכשלעצמו'פוליטישיח
וספק·עצמידו·ערכיותיוצראיננוכזה

אי·ודאותיוצראך , ) subjects (בנושאיו

שלהזההעירובלעולם.ביחסוספק
לאעולםשלותחושהבטוחהסובייקטיביות

·עולםהשקפתמעודדבעייתיומהימן
מאשריותראינסטרומנטליסטית

דיאלוגית.מבטונקודת·עצמיתהתבוננות
הואכשלעצמומוסרישיחלכך'בדומה

העצמימופשט:באופןרקאבלהתבוננותי'
מעשי'אינומבודדתמוסריותשלהמצומצם

זוצורהלכןללמ.דאוללמודמסוגלואיננו
להיותמסוגלתאיננה·עצמיתהתבוננותשל

אותהשימריץמיידיגורםאיןכיביקורתית

התבוננותחיתההזה,במובןאילו'לכך.
השיחהיה·עצמיתלביקורתמסוגלתכזאת

השיחיםושניבפוליטיקה,מסתבךהמוסרי
מתמזגיםהיונבדליםהםהיפותטישבאופן
בהירותחוסרכזה,במקרה •לאחד

מהפוליטיקה,לחלקהופכיםהיוודו·ערכיות
העוסקותשאלותאלפוליטישיחומפנים
ששיחמידהבאותהלפחותומשמעותבזהות

אינסטרומנטליותשלבשאלותעוסקכזה
ואפקטיביות.

פוליטיקהשלהזאתנמנעתהבלתיהסינתזה
שלגברתמרלתודעהגורמתומוסריות

שלהפרודוקטיבייםהאספקטים
לחברהביחסטוטאליסטיתוהשקפהדיסקורס
אםרקפרוגרסביתהיאהתוצאההנדונה.

אוניברסליתהומניותהואהמכלילהרפרנט
אוכלוסיה.של ) segment (מקטעולא

אםוריאקציוניתרגרסיביתהיאהתוצאה

הואהחיההאוטופיהשל ) posit (ההצג
השפהוכיתתי. ) particularized (מופרט

ביצועיםגלחשינדרשתהעבריתבספרות
בדרך·כללהנדרשיםמאלהיותרגבוהים

ספרותשבהןלינגוויסטיות,בתרבויות
שלהסובייקטיבייםמהתנאיםמובדלת
כלומר'-ודיסקורסיהקריאה,כתיבה,

איננהבישראלהעבריתהכתיבהמהחברה.
טכניקה,שלכענייןפשוטלהחשביכולה

שנוצרהמרחקבגללשתהיה,ככלמסולפת
איןגםשלה.הקהילהוביןבינהכךשמום

ואמנותי'אקספרסיביכמוצרפשוטלראותה
מצבו.אתבהצלחההמסתירכסימפטום

שהספרותמכךלהסיקאיןעל·כל·פנים,
 .כלשהיבצורהלעצמהכנהיותרהעברית

מאי·הכנותלהימנעיכולהאיננהפשוטהיא
הסוציולוגיה,מהבלעתהנובעתעצמה,של

החיההאוטופיהשלהאזרחית,החברה
העבריתהכתיבהמתייחסתשאליה

אי·היכולתאתלראותאיןגםבתמירות.
כתכונההעצמישלמהפתוסלהימנע
זהשדברמאודיתכןאדרבא, .""מזרחית

שלמכניתהיסטוריתלהאחדהספציפי
הסובייקטיביותהצורותשבהבני·אדם,

מחויבותשלהחברתייםהפרקטייםוהחוקים
מקור:מאותותקפותםאתשואביםמוסרית

ומבחןזמן'למרחב,מעברלזהותטענה
) experience (, הציוני.באפיסטמיכמו

• 
-גוברירחשלספרומתוךממאמרקסע
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קרקסכלא,בטון,פרוס,
הישראליתבמחזאותישראלארץדימויי

לוישמעון

עלמדירבזמן"נשפךישראלארץ :::.:;; ;
פעםאמרמקום"מדיפחות ' 11

סילק,דניסאנגלי'היהודיהמשורר , .. . ....

היסטוריההמוןואמנם,בירושלים.החי
שדרכוישראל'בארץואבןאבןכלהפכה
וזרקובאבניםבנורבים,דורותרגליעליה
בארץאדמהרגבוכלתחתיהן:קברואותן'
וירקותחיטהלגדלהספיקכברישראל
ולאומיםדתותבנילמעןופרחיםרפידות
רכושםהוכרזואףלאינספורוכיתות
עולמים.לעולמיהבלעדי

ומעוצבחשובנתוןהואבדרמההזמןבעוד

בהצגההעבראירועישלמוזרההנכחהבמין
ישבתיאטרוןלמקוםהריההווה,של

ובשירהבפרוזהאםמיוחדת.חשיבות

חללאתהמקום,אתהקורא"מביים"
הריהגולגולת,חללבתוךאי·שםהעלילה

הכימאיואחריוהמחזאיחייביםבתיאטרון

שלאשליההקהללמעןליצורוהשחקנים
ולא·אמיתיאמיתישהואכלשהו'מקום

להבחיןניתןכךלשםועונה.עתבאותה
הואהראשוןחלל.סוגיבשלושהבתיאטרון

המסויםהאולםשהואהארכיטקטוני'החלל
הצגהמוצגתשבהםהמסוימתוהבימה

שבוהדרמטיהחללהואהשני .כלשהי
המעוצבהחללהואהשלישיהמחזה.מתרחש

עםביחדהתפאורןבידיהמוכןהקונקרטי'

הדמויותנעותשבוהחללוהואהכימאי'
הדדיתהשפעהתמידקיימתהצופים.לעיני

האלה.החללסוגישלושתבין
כמויומיןעתיקותדרמהמסורותבהעדר

הרחוק,במזרחובמסורותאירופהבמערב

זהשבהקשרבעיה,העברילתיאטרוןחיתה
כבעיהלראותהניתןמקום,דימויישל

היהדות,חילוןעםראשית,כפולה.
ההתיישבותתחילתואחר·כךהליברליזציה

גםרבהפתיחותנוצרהישראל,בארץ
כחלקובעיקרכבידור'הןלתיאטרון'
האופיעברית.תרבותליצירתמהמאבק

היהודיםמעמדשינוישלה"דרמטי"
מחודשתקריאה~;כשרבארץוההתיישבות

באופןגם;העלאתההיהודיתבהיסטוריה
מחוזשחיתהישראל'ארץבמה.עלקונקרטי

ממשי.למקוםעכשיוהפכהנכסף,חפץ
ניתןכיצדמהראשונה:נובעתחשביההבעיה

חזרהעל·אלפיים""שנותחלוםאתלשלב
מציאותעם-לאומי"ל"ביתלמולדת,
ולאוהטרשים,הביצותהשממה,הנופים,

ארץמאותהשחלקיםהעובדהמכן'פחות
אחר?עםבבנימיושביםכברשלנוישראל

שהריזו'לבעיהאורגניפתרוןישלתיאטרון
ומציאות~דיוןהיאהבימתיתהמציאות

ממששלובדיםקרשים·ועונה:עתבאותה
כאןקוריםבהכרחשאינםדבריםהמייצגים

לאתיאטרוןהצגתהקהל.עינילנגדועתה
בדיון'מציאות,שלכפולהראיהמזמינהרק

כל-ההצגהכזאת.ראיהתובעתאלא
שמתרחשמהשביןמהמתחניזונה-הצגה

אלוניכיסים

שחווהמהלביןהאולםבתוךהקהללעיני
התיאטרוןלאולםשמחוץבעולםהןהקהל'

ההצגה.במהלךואףאחרילפני'בנפשו'והן
הואמעוצבאודרמטיחללכלבתיאטרון'

לביןהקונקרטיביןמפגישהואוככזהדימוי'
הזמנההואהדרמטיהחללבעודהמושלך.
המממשהכימאילביןהמחזאיביןלדיאלוג

הואהמעוצבהחללהריהבימה,עלאותו
נמעניה,לביןההצגהביןלדיאלוגהזמנה
למציאות,שהפךכמיתוסהקהל.

בארץהמוצגתה"בימתית"ארץ·ישראל

אלאאיננההאמיתית,ישראל
מציאות.עלבדיוןשלסופראימפוזיציה

בארץהבמהעלשהועלוהראשוניםבמחזות
תופעותבשתילהבחיןניתןישראל,

לסוגהבדומה"חלוציים",כמחזותמעניינות:
אלהביצירותאיןאחרים,במקומותגםזו

דמויות.ביןקונפליקטשלגבוהמקדם
איךעצמו:החללהואלקונפליקטה"פרטנר"

הביצהאתלייבשהשממה,אתלכבוש
נסתרלאכךבתוךמדבריות.ולהפריח

פיושעלהמטאפוריהפןגםהמחזאיםמעיני
 הב~~"הנפש.הפרחתהיאהשממההפרחת

היהו;יתהמחלהמקורותאתנייבשוניבנה",
הגוף,קדחתיתושיאתונגרשהלאומית

במתחיפהמבחיןעפרתגדעוןוהרוח.הנפש

המתבטאהשמיםלביןהאדמהשביןהיסודי
"אוהליםשלום,לש'''אדמה"כגוןבמחזות
שלהזאת""האדמהועודבבארימאתברוח"
מוסינזוןשלהנגב""בערבותאפילואשמן.
שלוישראליתש"חינוסחרקלאנושאעדיין

מאודברוריםשרידיםגםאלא"צומרר",
היאהאדמהפיושעלהחלוצימהמיתוס

שבחילונים.חילוניםבעיניגםקדושה
במחזותיותר:ייחודיתהשביחהתופעה

כשטחיםהדרמטיהחללנתפסהחלוציים
שוממיםנופיםרקלאישראל.בארץפתוחים

בתיםאוצריפיםאוהלים,לאוגםגיסאמחד
הדרמטיהחללגיסא.מאידךסגורים

הואוהשלושיםהעשריםלשנותהאופייני
זהופרדס.אומעובדשדהמתורבת,חלל
החלוץלביןהטבעבין~פגשהמבטאחלל

ביןנכסףלדיאלוגדימויזהואותו.הכובש
לביןהארץשלהמיתיתבראשיתיותה

למולדתוהשבהאוגד'הבןשל"רצונו"
 .עצמוואתאותהלהפריחומבקש
גל'פריוצאיםים"כאר"אללהסיוםלקראת
העציםשורתובקצהמהחורשהונעמיקלמן

משנתבמחזהבאקדח,עליעלנעמימאיימת
יוצא 13בתמונהאורלוף.א"אשל 1912
יותר'מאוחרקצתונטר'וימהפרדסקלמן

במחזהשלפרדסאפואברורמהחורשה.
התערותדימוישלדרמטיתפקידמוענק
מתהפךבר·יוסףיוסףשלב"הפרדס"בארץ.

שלה"גן·דובדבנימי"הדימוי-האמנם-
בינתיים,שהפךהארץ·ישראלי'הפרדס
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לביןאורלוףביןהמפרידותהשנהבשבעים
לאהואהזההפרדס"כללרועץ:בר·יוסף,

 ,גאוותןנפוח,זקןפרדססתםכלום,שווה
אנחנושימות,מת,הואטיפש,עקשןסתם

 ,) 1986 : 54 11ס"הפרד(בר·יוסף,נחיה!"

להביןישמנשהשאומראלהדברים
יכולאינואישאבל ,המשפחתיבהקשרם
הלאומיהפןגםנכנסשבומהעידוןלהתעלם

הקשראתמבהירהסיום •הדרמטילדו·שיח, 1 '
המיתוסתחוםלביןהאישיהתחוםשבין

תרבותשלההשפעהעםהפרדס,שלהלאומי
כמובן:צ'כוב, ,הבינלאומיהתיאטרון

אני ...ארצהשאנימתיאותואכרותאני ... "

לבןשישמתילאט·לאט,תדאג,אלאכרות,
 ,,נדיב.טוב,להיותיכולהואפרדס,אדם
 ) 55<עמ'

התיעוששלהקונסטרוקטיביתברוח
והכוחני ...רוסיהאיטלקיממש,(הפוטוריסטי

ארץשלהאנטי·אקולוגיהאלים,מאוד>
הזההמפליץשהחזוןכפיהמולבשת,ישראל

ומלט","בטוןבשלמת ,בימינומתגשםאכן
גםכך"בטון",בשםמחזהאשמןכותב

תרופהאיןהבריא,"אייהיצירה:נגמרת

וחזק.סמיךבטון ,)!(מבטוןיותרטובה

כלאת-זרותמחשבותהיסוסים,ספקות,
צריךבלב,לפעמיםהמתרוצציםהשועלים
בטון:גושהקשרעלולצקתיחדלקשור

יישארואבלה"שועלים",יפרכסו ,יתרוצצו
היכןוהמקוםלמקומם.מרותקיםעומדים

ב~;כעם ,אשמןהפיגום!"על ,כאן-הוא?
מסיים ,ההוריבהקשרולמדימזעזעבימתי

הירידהכנגדבעצם,המופנה, ,מחזהואת

באנוב"אנושפתחכפירקלא ,מהארץ
בפעלולאלאבה"ולהיבנותלבנותארצה
בטוןכ~זקטחישראלארץאתהמתארבימתי
דלינופלקצובות,"בהפסקותעליועצום
-צלצלניתבנקישהבקרקעוחובטריק

"בטון",(אשמן,כאן,"נחרצת:עזה,נקישה

 ,תלויים""גניםעפרת,ג'וכן , 1973:94
5 17 ( 

בתחילתבארץההתערותבסירנותאם
יותרמאוחרהריחקלאיים,היוההתיישבות

הדימוייםואחד ,הפתרוןהואהתיעוש

במקוםהבטוןאפואהואהשרלטניים
יפותדוגמאותכמהמביאעפרתהפרדס.

במחזותיהםהעבריתבדרמההביתבדימויי

ליר'קראדוריבתשלוירח""צריפיםעל
טוב"במצב"ביתשחם,נתןשלסיומקה"

של'ב'אריה"שבוריםוקירותשמירשל
מובהקיםדימוייםאלהכל .קינןעמוס

ישראלבארץהלאומיהביתשללמצבו
מאמרוראוימיוחדלציוןהחמישים.משנות
במרחבהעוסקשוהםחייםשלהחשוב

הנצורהחללאתמתארשוהם"הנחווה",
 :ואומר ,בעיקרמלחמה,למחזותכאופייני
והסגירותהמצורהשחרורמלחמת"במחזות

גיאוגרפייםממדיםולהםממשיים ...הם
 ...לפורצםניתןאףכךומשוםמובהקים
המצורהכיפוריםיוםמלחמתבמחזה

רקהמוחשיוהממדנפשייםהםוהסגירות

נעשהלאולכן ...זאתחוויהומדגישמבליט
להסתייםהעתידניסיוןלפרצו.ניסיוןכל

'דורשל"הדרמה(שוהם, ,, .בכישלון

 ) 1989:248 ,בארז"'

אלונינסיםומציגמפרסם 1962 · 3בשנת
מחזהלכאורה ,האמריקאית""הנסיכהאת

ישראליתהארץלמציאותקשרכללושאין
לביןבהצגההמוצגהחללביןהיחסובו

קלוש.הואמוצגתעצמהההצגהשבוהחלל
לראותניתןמציע,אנידבר'שללאמיתו
עלנוקבתביקורתיתהערההדרמטיבחלל

בוניפציוסהמלךשלארצו"בוגומניה",
ארץ .הוהנשוואדןלביתפליקסויקטור
אלוני'האלשלשגערנוכארץישראל'
אי·שםותיאטרוניתרוחניתהגולה

לביןדיזנגוףרחובצפוןביןבמרחבים
החלוםלהישארותכמיההתל·אביב?דרום

ואוליהמציאות,שלהאפורהחללתמורת
אתהמנציחהתיאטרוןבאמצעותפתרון

חשביהבמערכתחשביההתמונההבדיון.

הרבההחוזר"חוץ·לארץ"בצירוףמונחית
לארץשחוץשם"אומריםשנאמר:הרגעעד
 ,האמריקאית"("הנסיכהכאן",זה

מאוזכרתאחרת,ממזריתבהערה ) 1963:54

לשעבר'המלךשלהרבותמנשיואחת
לפלשתינה?"סוף·סוףעלית"האםזלדה.

שבתאייעקב

ומגיב:ממקומופרדיהנסיךקופץכךועל
קנאיםהמשתחררת.באפריקהקטנה"ארץ

אלוני ) 12 (פולקלור,"הרבהמאוד.
בבדיוןעצמה,בבימההזהבמחזהמשתמש

ההצגה,בתוךסרטהסרטתשלהכפול
 .עצמועלהמצהירבדיוןשלכ"חלל"
ענקיתטלוויזיהעםכחדרישראלמדינת
מרבדייוסףשלבמחזהומוצגתסגורבמוסד

אדםלכודיםבחדר ,) 1970 (מסתובב""זה
הקוראואדםקפקאפרנץלעצמוהקורא
משוגעהואהרצלהרצל.תיאודורלעצמו
חדשיהודישרירים,אישישראליכוחני'
להגן"למדתיכיאותושישפילונותןשאינו

בתוךהסכיןאת"אתקעואףעצמי"על
האס.בשירכמויתפרץ"שהדםעדהמעיים

קפקא,הואהשניהנאצים.שלהידועא.
בתוךבשהותו .יותרפאסיביכביכול

כדימפהמבקשהרצלהמדינה·החדר'
היהודיםמדינתגבולותאתעליהלשרטט
שלהקפקאילדימויתחליףשלו'ההזויה
הידועההעונשיןכמושבתהמדינה-מרבדי

הפוליטיבמחזהקפקא.שלמסיפורו
המחזהתחבולתמנוצלתמרבדישלהמובהק
חלל'בתוךחללבהעלותהמחזהבתוך

כחלללקהלוהןלדמויותהןהמיודע
במוחורקאךקיימת"המדינהבדיוני.

אומרקפקאבסיום.הרצלממלמל ,, ...שלי
בתחילתרקאנחנו"אבלהסיום:לפני
הואמשתדליםשאנחנומהובאמתהדרך
זמניליישובהזההשריהמקוםאתלהפוך

משתדליםאנחנובתיאטרוןכמוואנושי'
("זה ,,המתאימה.התפאורהאתלמצוא

 ) 1976:58מסתובב",

כשכונהישראלאתמתארלדיןחנוך
העלילה .מזוודות"'ב'אורזיגבית·בורתת

וחברתילמחצהאישיבחללמתרחשת
בעצם."~רפסתי",מחזה-למחצה
פרטיהלאהפרטיבחללמטפלתהיצירה

אתמאפייןהנראה,ככלרואהו'יןשלו
מתווהמיטלפונקטהללהישראלית.ההוויה
כחייםדלוחה,כשלוליתלישראלחלל

הירודיםעלחברתיבמחזההחברהבשולי
 ,לאור .תהום"'ב'מישבינינווהמרוטים
חדראתמעצבלצבא"'חוזר'ב'אפרים
הנאורהמושלכמדינה.הצבאיהממשל

 ,ואמיתימשחקיורה·בוכה,והרב-פרצופי'
נצורחדרהיאהמדינה .לבובחדריכלוא

כאן.נשארשאני"ודאיהכבושים:בשטחים

אחר'במקוםלהיותבכללאפשראיך
אנימכאןעמוק.הכימרכזמרכז.שאיננו

מפחיד'מענג,מזיז'הכול:ושומערואה
הזמןכלרוצהואנימכאיבחסד'מעתיר
לצבא"'חוזר'('אפרים ,, .יותרעמוקלחדור'

 :אחרובמקום ) 1987:45
לצאתרוצהלאשאנילךאמרמי ... "

שאנימתימהחדריוצאאנימהחדר?

לאשאניאמרשמישהובגללרק ...רוצה
יוצאלאשאניחושבתאתמהחדר,יוצא

אותיראיתשלאבגללרק ...מהחדר?
יוצאלאשאניחושבתאתמהחדר,יוצא

רקאותירואהשאתבגללרק ...מהחדר?
יוצאלאשאניחושבתאת ,בחדר

 ) 56 (מהחדר?"

לדימויציפיותינואתמורידנגידחיים
לאקיומית,לזוועהישראלשלחיובי

אינובחוסמסה""פיקניקבלבד.חברתית
אשמןשלהבטוןאתהמקלףמחזהרק

זהועצומה.אשפהערימתתחתיוומגלה
·יםכחולון-בתישראלעלאפוקליפטימחזה

שבואורבני·אקולוגיל"יאושהנתונה
בראילאדםמחזירההאדםזנוחתהסביבה
פוקס,(שריתשיצר",הבחילהאתמכפיל
אורעם,בחוסמסה"'ל"פיקניקמבוא

אלאאיננהועתהכאןישראל ) 1990:7
עוליםנפגשיםשבתוכהעירוניתמזבלה

HJ 
f:=:=:I f:=:=: 
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ועםכפיליהםעםהמשטרה,עםמרוסיה
כפיבארץהשמוניםשנותשלהמציאות

הנכספתישראלארץ .המחבראותהשחווה
שבתמפותעלכרקמהרקעתהמופיעה
נחוויתאךכקודש"שנחלמהארץשלום,

זכרונותהםהזכרונות .) 8 (כחול-;ן"
"כיאשפה:הואכאןההווהואילואירופה
היאאשפה /מסריחדבררקלאהיאאשפה

לסדרגעגועיםהיא /לכלוך.תמידלא

מרבדייוסף

 ) 77 (מעוך."באדישות,דרוסהווה /הישן.

לגמרי.נפלהדודסוכת
1948 אתמספרשמחוןבןגבימאת " 11

אזולאיורינהדודשלהגעתםסיפור
הסמליהשםבעלתהמעפיליםייתבאב

מפקידמקבליםהםוהנההלוי"'"יהודה
בכובעוחבושאקדחחגורצולע,סוכנות

שממשערביביתפלוטקין'חיליקגרב,
הברז'אתלסגור"שכחו :אותונטשועתה

כדבריהזה,הביתעלחם."עודהתנור
מישהגםנאבקיםהספר'שלהכריכה
אלקבץנסיםמצ'נסטוחובה,פרייטג

הבית"בעלחדאד'ופיקוכןמגרש-השדים
המחזה ".חישהואלטעוןהמתעקשהמת
ופיוטיותמפורטותבמהבהוראותנפתח

כוונתשלטכנילתיאורמעבראלהחורגות
עלללמודניתןהדבריםמתוךהמחזאי.

החוץביןהפערבמחזה:העיקריהקונפליקט
שלעיצובייםבמונחיםהחוץ'הפנים.לבין

אבלבחיפה.חמרהכיכרהואתיאטרון
ועדייןשקופיםלמחצהההרוסהביתקירות
הנלחמתבחיפהלכאורהמיתמר:עשן

עדייןהעולהלעשןדימויובעצםעדיין'
"ניצלה"תש"חשמחזאותאחריבישראל,

שללהתמקמותםערבייםבתיםמעטלא
הדמויות,כלבלבגםועשןהפלמ"ח.לוחמי
מיבזוזוכמתחרותאותןמתארשמחוןשבן

ה"בית"מגיעלמיולכןיותרסובלת
הלאומי.
אודרמטילחללישראלשלהדמייתה

דרמטיתרגילהיאאחראוזהמעוצבבימתי
פרספקטיבהקצתלקבלכדיהכרחי

לנשימה>אווירכמוכמעטבדרמה(הנחוצה
ההצגה,בעתנמצאיםאנושבוהמקוםכלפי

המשתניםהחללדימויי"אחרת".ולראותו
והפוליטיקהשההיסטוריהבמקום

כדיעדאליואותנומצמידותהישראליות
ראיהמחייביםואףמאפשריםעיניים,כיסוי

ישראללמציאות.וכביקורתכמנוחהכפולה
מכופףהקרקסנפלא.פתרוןהיאכקרקס

ב"אחרוןסרבולשטועןכפיהמציאותאת
 :הפועלים''

נפלתביטחון.רשתאיןאמיתי"בקרקס
-מזויףבקרקסהראש.אתשברת-

-שלנובהצגהסכנה.איןמרופד.הכול
אפשר :ביטחוןרשתאין-תראועוד

אתםהנהלמצב:ממצבת·שתיים nליפול
בכיסאות,בשקטשיושביםצופים

עלאתםוהנההשחקנים,עלינוומסתכלים
ואנחנובהצגהמשתתפיםאתםהבמה,

מהצד!"עליכםמסתכלים

שמותאתהמחזאיפורשזוובנקודה

לנטרל'ומנסהבהצגההאמיתייםהשחקנים
"אחרון •התיאטרוןאשלייתאתכביכול'

לאורכליצןגורדוןבא"דעוסקהפועלים"
מאפשרסרבולשלהקרקסבהווה.המציאות

מדומיין'חללשלבמונחיםזמןמעברי
זמניםעלילות,המשעהכזה •קרקסי

אתלהפניםלקהללגרוםכדיומקומות
שואלשלך?"החלוםהועיל"ומה .המסר
אתשינההוא"במה-גורדוןאתפישל

כתב-יד'הפועלים"'("אחרון "?המציאות
14 ( 

ממוקםשבתאייעקבמאתחברבורות""נמר

הממשיהפיסיהגבולקועלהדרמטיבחללו
קפהבבתיהמים,קובישראל'המצויהיחיד

בתל-אביב.הטיילתמדרכותעלובמסעדות
ברומןהים""מןשנולדאליקגםעלהשמם
"הואבמחזהוגםובעצםשמירמשהשל
הקאפוזיגמונד'עלהמשם •בשדות"הלך

קו .תומרבבצירןשלהצל"ב"ילדילשעבר'
ישראלית.תודעהשלדקקוגםהואהמים

מחזהובגיבוריגםהזהבקומבחיןושבתאי

החביבהגיבורפינק, .חברבורות""נמר

הדמויותשלמבינוניותןרדוףוהמוטרף,
שיתפוצצו'בלוניםמחזיקהואהאחרות.

הדמויותשארכלובפניבפניוכצפוי,
המלכותיבקרקסלסחוףמנסההואשאותן
להקיםרוצהשהואמציאותיוהלאהנוצץ
כחלקקרקסית,גאולהלהביאבארץ.

העברית,במחזאותהתיאטרונייםמתאומיו

האי-מציאותכיהבדיון'ה~שחק,באמצעות

ללברקלאהנוגעתשאיפתויותר.יפה
עמוק,חברתיהיגיוןשלסוגלמיןגםאלא

אבלנמנעהבלתימותואלאותומוליכה
שונהאינוהואמהמציאות.נגועהבלתיגם

ב"הנסיכהאלונישלמהמלךמאוד
הואטהרתו.עלשמרשמותוהאמריקאית",

ל"חללתיאטרון'שלבמונחיםאפוא,עבר
אחר".

ערכיםבארנוןמטפלחברבורות""נמר
לקבלבצורךבכשלונם,חלוציים,
שלאחרתמרמהבכלל'אםתנחומים,
ומסתייםבקיץמתחילהמחזהמציאות.
ולח.חםישראליקיץהואהקיץבחורף.
שלפריי>(נורת'רופמיתיחורףהואהחורף
גבוללישראלהיהאילומוות.ושלסיום

ולאסיפו'עלמתהיהפינקיותר'מערבי

הדרמטיהחללשלהגבולקוהטיילת.על
השפיותביןהגבולקוגםהואשבתאישל

השיגעוןלביןהדמויותרובשלהמשמימה
-(נוחפרדסבמקוםהגיבור.שלהיצירתי

לקנותאפשרשטרלינג"בארבעים
לקנותרוצהפינקאורלוף,של ) •.•פרדס"
נמר.

נסיםשלגדותיהעלהעולההאוניברסליות
באפריקהקטנהארץ"פלשתינה?אלוני

שבתאיאצלמתעמתת- " •••המשתחררת
נימהבאותהאשמן.שלהאפורהבטוןעם
פריזריךעםפרוכטר""רוחמהמעומתתגם

אלברטופאבלוג'ורג'אברםעמנואל
קרקס?מדוע ."גברומברפרןוארץוש

פינק:ועונהנחשואלמה?""בשביל
 ) 15 ( " •••לקוליראטורה •לפאר ."ליופי

מרבדישלהרעיוןאתממשיךשבתאי
עמיחייהודהאםשלי".במוחהיא"המדינה

אתלראות"כדירחוקלנסועצריךבשירו
שרופעםואםירושלים"עירושלהשקט
ונצואלה''ונצואלה,ירוק""בצלחברי

לחללזקוקשבתאיהרידומות,מסיבות
אוהלאתהחולותעללמתוחכדיבימתי

הקרקס.

שזוחושבהואהקרקס.לרעיוןמתנגדנח
עיניים.ואחיזתרמאות

לאזההחולותעללבניםבתים"וקצת
אחיזתזהישראלארץכלעיניים?אחיזת

אומריםואתםעץשמיםאתםעיניים!

זה '.'ריע"-ואומריםביתשמים"יער",

זהבאמת.לאזה .עירלאוזה ,יערלא
בדמיונות!"

היפהפייםכביכולהנונסנסמנאומיאחד
הקרקס,בנאוםנמצאהעבריתבדרמה

האחדנאוםעםהואגםאגב,המעומת

פינק:שלבמאי'
לאעודעיוורשוםג'נטלמן,אבד"ליידיס

עודחירשושוםאומר,אניהבוקר,אתגירש

אומר:אניהחסידה!ציוץאתשמעלא
ואתחתנייךאתלעולםנתנההזאת"הארץ
הארץלקרקס!זקוקההזאתהארץ-הירדן
קרקס!יקוםכאןקרקס~בלייכולהלאהזאת
וכשאני ...כאן!בסורינאם!לאבאוגנדה!לא

הפתוח,הבורלפניהעולם,בסבורפה,עומד
עיני,אתלרגעונושאהזה,הפינהאבןביום
אנימרבדו! ,הר 'כולוהקרקסאתרואהאני

בשמישראשם·יעקבסולמותרואה
לבניםבבגדיםולולייניםגוד·מורנינג

ושמיםמלאכיםכמווהנההנהמעופפים
כדורשלהארורהמשיכהכוחאתלצחוק
הנמראת ...רואהאני ...הזה!הארץ

העוזסמל-אמיתינמר ...חברבורות
הקרקס, ...הקרקס!סמלהאצילות,והתפארת,

לאסוציאליזם!לא ,ג'נטלמןאבדליידיס
מיניכלאו·סואץתעלתלאפסיכולוגיה!

קוביוססוסיםשלדמגוגיותפנססיות
אין ...אצילות!-כסף!לאמטורפים!
~קנה!איןכאבים!איןחמסין!איןיתושים!

חדש,עולםבוראיםאנחנו ...כלום!אין
אומריםבחולות!פה,ג'נטלמן!אבדליידיס

אומר:ואניבאוויר!פורחיםמגדליםלי:
יהיהכתרבאוויר!פורחיםמגדליםשיהיו
ירושליםתחי ...גמל!יהיהוגמלכתר!

 ) 33 (התקווה!"הקרקס!יחיהחדשה!
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 ~, 5וי~
המנדט"זפת pנת"וחזנות ~

פינטומשח

=== --___ -· , 

כשהואגורדון""ביתמנהלאותיסילקאללה"
הלימודיםבשנת"יאללה".בעורפי:מכה

צבי""בןהיסודיהספרבביתשליהאחרונה
מכיתותתלמידכלרחובות":"פרויקטעלהוחלט

לפיהנושארחובות.עלעבודהיכתובו'
ערים-והרצליה"רחובותעלכתבהשהרבניאורנה .בחירתו

עלמתחרות-שבעובאר"רחובותעלכתבצלומוניתאומות",
ברחובות".בבליהודי"עדתעלכתבנועםויחזקאלהדרום"ראשות

עודמורגלים.היינולאכזהשלחופשיקרים,קוראים ,לצייןעלי
בגיאוגרפיהבחינהבמקוםעבודהלכתובכשביקשתיה'בכיתה
העירראששליוזמתוהפרויקטהיההפעםאךלשיחה.הורינקראו

שיחזקכיףשלפרויקטלהיותצריך"זה .שלו-והמנחיםוהקווים
רוצה"אניונטמןמרלנואמרלעירו"התלמידביןהקשראת

ידעולאאמרחשוב"דברזהחופש ,לגמריחופשייםשתרגישו
צדק.כמהעדבשרועליווכחשבקרוב
המנדט,תקופתשלברחובותלעסוקרוצהשאניהחלטתיזובאדירה

אלאהמיאוסמחמתלאמוקציםאזשהיוובלח"יבאצ"לנכוןיותר
רחובותאבל .בעברמיאוסמחמתהקצאתםשלהאנרציהמחמת
ברכטמןכשבחרה ,' 77שלהמהפךעללבשרהראשונותביןחיתה
אנשיעלסיפוריםהרבהגםרווחוהעיריה.לראשותהליברליםנציג
שניגשתילפניקשותהתלבטתיכשעדיים.מפלטשמצאואצ"ל
מדירחבהואהמנדט"בתקופת"רחובותשהנושאבידיעתילמורה
לשמששיכלהזובהגדרהבחרתיבכל·זאתיותר.לדעתתרצהוהיא

בתקופתלספרישעודמהעלוללח"י.לאצ"לנהדרקפיצהקרשלי
ופלטההנושאהגדרתאתלסייםלינתנהלאאףהמורההמנדט?!
להעלםומיהרהזה"עלתכתוב ,יופי ,"יופיסבלנותבחוסר

שמעתיהאחרון"ברגעאותיתופשים"תמידהספר.ביתבמסדרונות

שלום".יובל.אתלהוציאצריכה"אניהמורות.לאחתאומרתאותה
כיאםשרציתיכפיוכןשציפיתיכפישלאתקווה".שלום"שלום

שלפעולתןעלאכתובאנילפני.פתוחההדלתנותרההשמחהבלי
בסיפוקלעצמיציינתיהמנדטבתקופתברחובותהמחתרות
מחדש.והתמלאתי

ותמידסופםעדברוריםלאתמידאךברחובותרווחוסיפוריםהרבה
"לאומי"בנקשודעלסיפרומסתוריות.שלכבדבמעטהלוקים
בשםבחורשחטףמכותעלסיפרו"אנגלו·פלשתינה",בנקאזשהיה

גלושגילנדיבישלהבתעלסיפרוהאנגלים.עםשהתרועעקיוסקו
הרבה ,בריטיחיילשללהורגההוצאהעלוסיפרוונוצותבזפת
 ,שרפושירמר ,המנהלגורדון".ל"ביתהגעתיוככהסיפרו.דברים
המתגלגלתחביתבתנועתוהזכירהמקטורןבכיסשעוןעםכרסתן

אליוניגשתיכלל.בדרךנעיםאדםהרחוב.במורדבנעימותלה
"רחובותעלחומרמגילי>בהרבהקטן(נראיתיבצייצנותוביקשתי
השלוםהסכמיחתימתעם<לימיםשרפושירמרהמנדט".בתקופת

השיחהאתהפסיקשלום")ל"שרמשפחתושםאתשינהמצריםעם
השמאליתעינושניות.מספרלמשךאותיובחןשקועהיהבה

קיפצה:

 "?לספרנית"ניגשת
אליך".לגשתאמרההיא ,"ניגשתי

המנדט?"בתקופתרחובותעללמצוארוצהאתה"ומה
"המחתרות".

 " .•.מתפלאאניחומר,הרבהלנוישה"הגנה""המחתרת.
 " •••דלללאצ"למתכווןאני"לא,

החוצההחוצה.כאלה.עלחומרכאןאיןחולירות."לח"י!"אצ"ל!
 " ...שטרןשלהכנופיהלח"י.לךאראהאניקטן,אוטיסטאמרתי,

ב·ו·ו·ם

נמלטתיהרגשה.אותהליחיתהמוקשעלעלהסמואלכשדנירק
לאאםלבדוקעצרתי"הדר"קולנועמולורקגורדון"מ"ביתבבושה
דניליצעקאללה"אינעלהיד,איפההיד,"היד,משהו.שכחתי
איפהאמא,אמא,אוחאותה.לישיחברוהיד.את"תמצאסמואל
היד?"

שלתחושהאחרת.לעבודהרעיוןלמצואצריך ,חשבתיזה""זהו
השניםעםמוכרתשתהפוךתחושהבי.עלתהאוניםוחוסרעלבון

למולניצבתילי.קראהואקטן""אוטיסטמאוד.ליצרבהאזאך
לינראהלהפסיק,יכולתילא ,בבכיומיררתיגייבלוקלרקליויויאן

שכן ,בכיתילאבהןלבואלעתידהפעמיםכלבשבילגםשבכיתי
המדרגותבחדרמחדש.לגלותםאיפשרלאוהזמןקהורגשותי
התגלולאטלאטפנחסוב.שלראשוהופיעהקולנועשלמשמאלו

לזהקראו"בימימה"סנוקר".באשהואידעתירגליו.ידיו,חזהו,
לי.אמרמכובדים",יותרבמקומותנערךהיהוזה'ביליארד'
הזו".המדינהכלכמומהביליארדאלמנטיםכמהלוקחרק"הסנוקר

כלעםב"סנוקר"רחובותמוותיקיפנחסובהיה.זהמוזרעניין
אותוהכרתיביבושת.הוסיףשונה"חיתההחברה"גםהארסים.

בלנההטובלהעץכיסאעללויושבכילד.עוד"פינתי"שלמהקפה
"רוצהרועדת.רגלעםפורמייקהמשולחןאספרסוושותהחומה

כןכשעשיתיהנוכחים.כלשללחיוכםאותישאלילד?" ,אספרסו
טעםאתשכחתילאכברואניהספלמלואהגמיעניהראש,עם

מתוק.כךכל ,מרכךכלפנחסוב.שלהאספרסו
כברנו •ארייןקיםמוישל'ה,לכאן ..מוישל.ה'הנהבוא"מוישל'ה,
נו'"נו'בשמות.ליקוראפנחסובגםבבכי.שובפרצתישמנדריק".

מתרגז".שאנילפניליספרקרה?כברמהנוקרה?מה
 ••.קטן"אוטיסטליקראשרפושיר"מר

ברחובות.בלח"יהיההואאיתן.דודאתלךיכיראניאיתי,"בוא
בעבודה".לךיעזורהוא

בלח"י?"היה"הוא
 ."ןכ"

בואכהסלדרחובבמורדבידוידיואני'פנחסובלנו'פסענווכך
מכירהדואר'לידגר"איתןמקוב.בתיהרחובלכיווןהרצלרחוב

אותו?"
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הדואר?""ליד
 ,"ןכ"

הגבעה?"על"בבית

~~ --  d:::::>) : ·ץ

שלבחצרלגדרמעברפהלמשוריין.חיכיתיהרצלשלבפניה"פה
עיניים",לעצוםהוראהקיבלהואפישקביץ.

11 ••• ,,, 

 ,"ןכ"

בלח"י?"היההואמה,אותו.מכיראני"הוי,
אחר-ונוסע.נכנסהמכונית.לידסיבובבוקרכלמקריח.קטן.אדם

התיק.אתמניחהביתה.נכנסהמכונית.סביבסיבוב .חוזרהצהריים

עםהבןמבקרבשבתהדלת.אתסוגרנכנס,עיתון'לקחתיוצא
הנכדים.

ומיפנחסוב,"הוי'פותחת.אשהצלצול.במדרגות.עוליםאנחנו
בבקשה","להיכנסוצוחקת.שואלתהיאהנכד?"זה?

בסלון.שיושבלגברהשםעלבהדגשהפנחסובאומראיתן""שלום,
זה?"ומיהר'פנחסוב."שלום

שאםלעצמיתיארתי •הלח"יעלעבודהלעשותשרוצהתלמיד"זה
ללכת.צריךאניקצת.איתרתדבראתה.זהלעזוריכולמישהו
אותו".לקחתשעהעודאחזור

פרחים?"כמהלקחתיכול"אנימבחוץ.קולונשמע"זלדה"
בזעף.זלדהפולטתהזאת"חקורנהעםעוד"הוא
 "?לדעתרוצהאתהמהאזבבקשה.תהתגישיזלדהנו'"נו'
ברחובות".הלח"יעל ..."על
לגלות",אפשרהכולשלאמביןאתהלדעת.רוצהאתה"מה
שלך?"התפקידהיה"מה

והסביבה",ברחובותהלח"י"ראש
לך?"היואנשים"כמה
לבדי"הייתיאנשים.ליהיו"לא

 " ..הלח"י,ראש"לבד,
באזור",הלח"ישלפעולותתיאמתיאניכן."כן,

 "?עשיתאתהמה"ואתה,
אליוצאיםואנחנובידיותופסמתרגזהואעשיתי?!"אנימה"הר,

בריטי",משורייןתקפתיכאן'ממש"כאן'לרחוב.הפונההמרפסת

"כאן?"

לך",אראהאניבואלמטה.יותר"קצת
מקוב.בבתיהיורדיםאנחנו

מולוטובובקבוקרימוןעליוזרקתיהמשורייןכשבא ...ו"נו'
המשימה",אתשביצעתילאחרלאחורונסוגתי

הואהרבה.ליסיפרלאאיתן"מראמרתי'פנחסוב"יודע,"אתה
הכול",עללדבראפשרשאיאמר
לך?"סיפרהואמה"ועללתמהוניפנחסובצוחקאמר"הוא"ככה
הבריטי",יןיהמשור"על

לך?"סיפרכןהואזהאתאמות.שאניהויהבריטי?"המשוריין
 ,"לסגתהצליחהואאיךליסיפרלאהואאבל"כן'

לתעלה",נפלהואלך'אספראניהוי'לסגת!"הצליח
לתעלה","נפל
 ,"ןכ"

בו?"פגעלאהוא"והמשוריין?
נו"לך?סיפרשהואמהזהבו?"פגע
לושנתןאחריפישקביץשלבחצרהתחבאשהואאמררקהוא"לא,

לשתוק",הוראה
קרה",מהלךאספראניטוב,נו'לשתוק?"הוראה
באולםהשיעוליםאחרוןשיגוועמחכהכאילובימביטפנחסוב

הקונצרטים.

כן?"במארב.ממתין"שוורץ

"שוורץ?"

איתן?"לוקראושבפלונסקחשבתמהנו'"איתן'

הואמהמשורייןמפחדמשהואיותראבללמשוריין'ממתין"הוא
מפישקביץ",מפחד

 " ...הוראהנתןהואאבלמפישקביץ?"מפחד
אםלפישקביץ?הוראהלתתיכלמישהוהוראה?איזוהוראה."שום
אחד",נביסגומרהואשוורץשנימבין.הייתאותומכירהיית

המשוריין?"עלידעהוא"ומאיפה
נדיבישללבתבאיםהיוהםבערבבשששבתכלידע?הוא"מאיפה
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זלדה",מולשגרה
"זלדה?"

מזוודהעם •-39בלארץהגיעהואשלו.לאהביתאישתו."כן,
אחת".

להמשך.ממתיןבומסתכלאני
שוורץ'אתרואהמהבית,פישקביץיוצאהמשורייןשמגיע"איך

אתעוזבמהפחדשוורץ •אחריולרוץומתחילגדולמקלתופס
המשורייןאחרילרוץומתחילהתבערהבקבוקאתעוזבהרימון'
עםאחריוופישקביץ " Police ! Police ! Help ! "צועק:כשהוא
פישקביץלצחוק.והתחילומהמשורייןהחבר'הזהאתראוהמקל.
עםמכהלעברושולחבחצר'אצלושוורץאתלראותלושנמאס
כמוויוצאהתעלהלתוךפורץמהמכהלברוחכדיושוורץהמקל
בוץ",כולו .סמנוכושי

"והרימון?"

היום",עדשםהואאולי"הרימון?
התפוצץ?""לא

אנימזהחוץהתפוצצו.לאשלהםמהרימוניםחציהתפוצץ,"איזה
הניצוח",אתשחררבכללשוורץאםיודעלא

לשוורץ?" ...לאיתןקרה"ומה
אותישאילץדברלהתנקות.לזלדה.לעלותהחליטהבוץכל"עם

 .ליוקרץאמרהואמהחלון"לצאת
נדיבי?"של"והבת

הפעולה,משתפותשלהתמונותשלבהשפעהיותרמאוחר"שנתיים
השיעראתלהןשגילחובצרפת,הנאציםעםלהן'שקראוכמו

אותולעשותצריךכאןשגםאיתןהחליטהאנשים,ביןאותןוהריצו
דבר",

עשה?"הואמהקרה?מה ..."ו

הצלחתייודע"("אנילמעלהכאןממשההורים,לביתעלה"הוא
באלות,מצוידיםבחוריםשניעםלא>ספקשמעהואספקלהכניס,

רבקה.אתלקחתשבאווהודיעוהדלתעלדפקומחופשים,כולם
עםהראשעלוקיבלעליהםהתנפלהאבאלצעוק,התחילההאמא
לא"אנילצעוק:התחילוהואבדםהתמלאושלוהפניםהאלה.
אתשליווהביריוניםמאחדהמסכהאתלתלושהצליחהאמארואה!"
יוסףרוצים?אתםמהאתה!זה"יוסףלצעוק:והתחילהאיתן

שלמה.מהומהבקיצור'יוסף",כיתה,באותהלמדתם
 " ...אותהלקחו"והם
האבאקיבללמחרתמהם.אחדשזיהוכשראוברחונבהלו'"לא.
להבריחצריךהיהרבקהאתאבללשתוק.לושכדאיפתק

 " ...מהארץ
אמרתי.אפריקה"בדרום"היא

אםלהיום.זהואזטוב, ...לביקורבאהשניםכמהלפני"בדיוק.
דברים",כמהלךאראהאניל'פינתי.'מחראליתבואתרצה
אמרתי.פנחסוב"מרלך,רבה"תודה

מחר'.'תבואבבקשה,"בבקשה,

פנחסוב'.'שלום,בטח.כן' ...כן .. '.'

ללכתצריךעודאנימהבשבילחומר'מספיקשישחשבתי
עצמיהיהתקופהבאותההלכתי.אבללעצמי'אמרזך_ילפנחסוב,

הכיסאעלהרגילבמקומופנחסובמראתמצאתימאו.דסקרןאיש
להניצבתהסדוקההפורמייקהעלהמתנדנד.השולחןלידהשמאלי

עםלצדמצדמיטלטלשבכוסבהירהצהובהנוזלה"שפריץ'.'כוס
חומהמעטפהשולףהואחליפתומכיספנחסוב.שלתנועהכל

הראשונהעלהזמנות.שתיבפנימציגהואנפרצה.שכרסהמרופטת
כתוב:

אנגלו·ראשוןקלוב
כב'אתלהזמיןמתכבד
ריקודיםלנשף

 _ _____________בשיתקיים
 • 21:00בשעה

רבות!!!הפתעות

עממייםבמחיריםומזנוןמשקאות

מיל 100כניסה:דמי

כתוב:השביחועל
המסהסגניהממונים,הקצינים

לגדודוהסרגיינסים
גדייםסקוססהרויאל

כב'אתלהזמיןבזהמתכבדים

במוצ"שיערךאשרריקודיםלנשף
האיכרבביתבערב 21:30בשעה

ברחובות

הכרחית.אינהערבתלבושת
ראשיושב

הממוניםהקציניםקלוב
גדייםסקוססהרויאללגדוד

הפנימיבכיסוטומנהלמעטפהמחזירןההזמנות,אתמידילוקחהוא
חליפתו.של

לו.אומראניריקות""ההזמנות
מהכלהזמנות,שלערימהלינתןמתום,"זהצוחק,הוא"הוי"

למלא'.'רקהואלעשותשצריך
"תום?"

הואבמשוריין"התקיףשאיתןזה .נדיבישלהבתשלהחבר"נו'
נראהרם,בקולאומרהואישראל"מדינת"תחיבצחוק.ופורץאומר
שהגעתי.לפניקצתששתה
בהיסוס.שואלאנילהורג?"ההוצאהעלמשהויודע"אתה
 '.'ךללספרשרציתימה"זהמרצין.ומבטואומרהוא"כן"

להורג'.'להוציאהחליטוהםאותו"תום.
 "?םה"

ישבאותו.ולקחולבית-קפהלכאן.באושלו.והבנדיטים"איתן
קפה'.'ושתהאיתי

לבד?""הייתם
ועו"דקטסטרופהמן'ובידרגגולדברהיולבד?פתאוםמה"לבד?

בסקי'.'גרנו

ראו?""וכולם
בטח'.'"נו'

מחופשים?"באו"הם

 '.'םהמיידעוכולםאבלהפנים.עלסמרטוטאיזהשמו"כן.
ידעו?""איך

איתן,עב.דשלאלמיהאלה?!לשטויותזמןהיהלמיידעו?"איך
יוצלחים'.'שניאיזהועודיוסף
אמרו?"הם"ומה

לקשקש.והתחילותוםלפנינעמדובאנגלית.לקשקש"התחילו
" In the name of', "there, here " אמרו:כמעט

" In the name of his majesty ". קצתמסתבכיםשהםתוםראה

לראותצריךהיית " you want me to come with you "ואמר:
 " we want, we want, yes, yes " .•אושראיזה

אותו?"לקחו"ולאן
מוגש'.'לפרדסאותו"לקחו
 "?להורגאותוהוציאו"ושם
הוציאו'.'"ולא

 "?המ"אותושאלומשהו.להםלהראותרוצהשהואלהםאמר"שם
להם:אמר

" gentelmen, 1 want to show you my dick " 
? 

הביןכךאחררק .אותוושיחרדויהודישהואראו •יהודי"יהודי'

להירגע'.'קוניאקשתינוהאלה.הפסיכיםעםעמדהואסכנהבאיזו
 •המנדט'.'בתקופת"רחובותהעבודהאתהגשתילא
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 5וי~
לחשנהמענו ~ ~ 1

בלתי-גמורהסונטה

שנטמןעלי
גור-אריחיהודהיד)(מכתבמיידיש:

א.

הזאת,האדמהפניעלבדם,הספוגהזו ,אדמתנועל
ולאבשכללהשיגושאי-אפשרמשהוומתרחשקורה-·-·-
כברשכולםהמופלג,הזקןהוא,ולהסביר:לפרש . .-

מןמישהוכעלעליוהסתכלוכברבידם,עליוהחוו =-י---
והפסידאיבדכברוחשיבותוערכואתהבא,העולם ;;;;-
אפילואלאהגדולים,במאזנייםאותושקלולאכברכולם,בעיני

אותו.הציבולאהשוקבמאזני
שלשקיעתהבעתתמוז,אמצעשלבערבוהמופלג,הישישהוא,

שבכל-זאת ,הקיץבחוםהמיובש-בחלקוהנהרמימיבתוךהשמש
לשבת-קודש.דגערב,לפנותחמישייוםכללזקן,לונותנים

זקן-הירחאתבאצבעותיוסרקהחם,היוםלאחרהמופלג,הזקןהוא,
בטבקמילאיי"ש,שללגימההבקבוקמןלגםהצפוף,הארוך,
חיכה ,לדורמדורבירושההעוברתזוהמקטרת,אתעצמימגידול
הספסלעלכברוביושנוהמקטרתאתהצית ,גץוהוציאהצורבאבני

שדהביןהניצבתזוהחדש,גג-הקשעםהישנה,בקתת-הכפרשל
מרפא,צמחישלריחותמהםנישאיםבין-ערבייםשבשעות ,ויער

שיבולי-חיטהשלגםוכןופטריותתותי-יערופרג,תבלינים
שם, ...הקצירשלפניבאי-שקטבלילותההומותמלאות-ממולאות,

בקוללספרושלוש,המאהבןבריאבויונהר'החל ,הספסלגביעל
לפני-דבריו:ואלהולהדהים,להפליא ,בעיניוובאש-זעםצעיר
הדרכים ,מזמןכברועברושחלפורחוקיםדורותלפנירבות,שנים

שלניגוניהם,מרים,לעבהבפרחיפראמגודליםאליהםוהנתיבות
ומחפשיםוימיםיבשותפניעלנעים-ונדיםרחוקיםדורותאותם
שממנה ,מקטרתואתהזקןמוצץ-ההם,בימים ...תיקוןאי-שםלהם
מיתמריםהזקןשלהרחביםומנחיריו ,ואבי-סבוסבו ,אביועישן

ידעלאשאיששחורות,שניםבאותן-סמיכים-מקורזלים,עשנים
מעברשם,ונמצאתישהאםלחשכה;מעברשםומתרחשקורהמה

מעברששם,אונוגה,שלפירור ,אורשלטיפהההיא,לחשכה
 ?נצחיתתהוםתוךאלנופלכבראתהלחשכה

 ,וזכרושמוימההרשע,חמלניצקישלשחורותשניםבאותן-
הירחלאורהנווה-ושורף,בכפורהשנה,שלביותרהקרבחודש
והאורניםהאשוחיםצמרותשבוהמושלג,ביערוהמעוגל,המלא

מעשהוארוגטווידק-כספיארג-כפורתחתעומדותהירוקות

צווארם,עדשלגמכוסיהעתיקים,והאלוניםוהלבניםכישוף,
כחולים-אדומים,ניצוצותמתיזיםוהםקרה,להבת-אשעטויים
תוךאלנשרו ,כלילכמעטהאפליםהנמוכים,הרקיעיםמןכאילו

---כולםהכוכביםהשלגים
נוסענתיב,שלסימןוללאדרךללאמוכה-ירח,ליל-שבטבאותו
עםתשע-עשרהבןצעירגברנישואיהם,לאחרשנה ,צעירזוגביער
ההשגחהברצוןרקנס,על-פישרקיולדת,השבע-עשרה,בתאשתו

לאןנמלטיםהםועכשיוקוזקים,שלמטבחניצלוהעליונה,
גורלם.שיביאםולאןאותםנושאותשהעיניים

הולךוקולההיבשבשלגחורקתברזלבפסיהמפורזלתוהמזחלת
הנושאתהיולדת,אתבמיוחדשניהם,אתמפחידזהודברלמרחקים,

ולבה,חזהאלסמוךומלובש,מעוטףהימים,שלושתבןעוללהאת
הבן- ,הבכורבבנהחלילהיגעלאהחודרשהקורחוששתוהיא
השבע-עשרה,בתהאםאתאותה,מפחידההמזחלתוחריקת ...יקיר
הקוזקיםלהימצאעלוליםהסמוכים,בכפרי-היער ,כאןויותר:יותר

המליח.שלהאכזריים
בכסףומתכסהרוטטעורו .ויותריותרעייףומתהולךהזקןוהסוס
משורבבתהתחתונהשפתווכואב,בקרבומיטלטלטחולוכפור.של

עולותהעיוורות-למחצההפוזלות,בעיניורפויה,לוותלויה
כמו ,הזקןהערמוניהסוסבוכה,הואבמקום.מידהקופאותדמעות,

בליל-ירחהנודדהזוג,שלהאחרונהותקוותו ...המרסופואתחש
הזקן.בסוס ,בורקתלויההריהמושלג,היערבתוךזה,כפורי

מתוךהצעירה,האםהיא,שומעתקללה,כמווכבר ,לכךובנוסף
נשמע:לאשכמעטבקולאומרתוהיא ...יללה-היערמעמקי

זאבים! ,אהרנ'יו-

לך!נדמהרק ,לאה'ניו ,לךנדמהזה-
מוציאהואהזאבים.יללתאתהואגםשומעאחר-כךמידאך

להםייצאאםלדרך:עמושנטליבשיםענפי-אורןצרורבמהירות
ומניחהצידהניגשהואאש.להציתשיוכלו ,כלשהובמקוםלהתעכב

אותם.ומציתקשומעטהענפיםצרוראת

מזדווגים ,ביותרהקרהכפורחודששלזושבתקופההזאבים,והם,
הזאביםהם,הטירוף.סףעלופרועים,מגוריםהםחתונות,ועורכים

חיות-אבותיהם,אתאףואוכליםהםטורפיםשברעבונםהנקהלים,
האש.לפנימבוהלותנעמדותהמגורותהפרא
 ,שביערהמדורהבאשהמליחשלהקוזקיםהבחינו ,הקטןבכפרושם,

לאיקונותמתחתרגליהם,עלעומדיםבקושיושיכורים-סבואים,
יין-השרףבקבוקיאתהניחוהדולקות,המנורותעםהקדושות

הנקניקיםאתבמקלעת-קש,העטופיםהכרסתניים,החריף
השולחנות,עלהשאירווהכבשהבקרבשראת ,דם-חזירהממולאים
מאוכפים,בלתיסוסיםגביעלגלויי-ראש,פרומות,ובחולצות
פראיתבדהרהפרצוראשיהם,מעלמתנופפותשלופות,ובחרבות

המדורה.אשלכיווןמטילות-אימה,ושריקותובצפצופים
המתר')קוזקים,חבורתשל<מנהיגהאטמאן ,הבכירוהקוזק

כאילובהתלהבות,צועקהמדורה,אלראשוןשהגיע ,נליוואיקו
כאן:מצאעשיראוצר

נודדיהודיאותושלנכדיהםהריאלהיהודונים!אלהשלי!אחים-
 ,לוהניחשלאכךעלאותו'קיללהמושיעישו ,שאלוהינו ,נצחי
בעת ,נשימתואתלהרגיעלנוח,רגעלעצור ,המיוסרהנענה,לישו
על- ,צליבתולמקוםבדרכו ,הכבדצלב-העץאתכתפיועלשנשא

מקולל!יהודיאותושלנכדיוהריהםהללוהיהודוניםהיהודים.ידי
מפצחושניהצעירהיהודישלבלבוחרבואתנועץונליוואיקו
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היולדת.הצעירה,האםשלראשהאתבחרבו
היערפניעללנצחקפאההאםשלוהאימההכאבשזעקתלאחרואז'

פתאוםנשמעהחצות,שלהזוהרלירחמתחתהמושלג-הקפוא,
שחורת-העין,היפה,הצעירה,והקוזקיתתינוק,שלפעיית-בכיו

כמובשקט,אומרתאוכף,ללאסוסגביעלרכובהאיתם,יחדשבאה
בלבד:עצמהאל

ומוציאהההרוגהאלרצהוהיא-שבוכה.תינוקזהיקרים,קוזקים-
 ...הרהרהר-הא,בכי:קולהמשמיעהמעוטפת,חבילהמחיקה

תינוק,הלאזה-לא-נשמעשכמעטבקולממלמלתהיא-קוזקים,-
 ...בן-יומוולד

אותואזרוקהיהודון'אתליתנילאש!זהאתהשליכינטלקה,-
למדורה.

לך!אתןלאהילדאתאךהאטמאן'אמנםאתהנליוואיקו'לא,-
ליהיו ...אלוהיםלינתןלאמשליילדהרי .שלייישארכברהילד

צעירה,אניילד.לינתןלאמהםאחדאףאבלגיבורים!קוזקים,
וביוםתענוגותבלילהאושר.ליאיןמיופייאבליפה,בריאה,
בכירייםהערב,רדתעםימים,שלושהלפניקוזקים:שמעו'דמעות.

זקןעםזקן'ואישהדלתפתאוםנפתחהגזרי-עץ'אצליבערוכבר
לפהלקחתרצהלאאפילוהואלביתי.נכנסמושלגיםוגבינים

מעליהחווההואהכפורי'השלגמסופתלהתחמםחם,תפוח-אדמה
ואמר:הצלבסימןאת

לוותהייאליךאותוקחי ,ילדלךיימצאבקרובצעירה,עלמה-
המושלגוהאיש .משלךלילדאמאתהיי .אושרלךיביאוהילדלאם.
ראיתילאאבלאחריו'רצתימידהלילה.תוךאלונבלעמביתייצא

בהירירחעמדבשמיםשככה.שהסופהאףמקום,בשוםאותו

שלסימןכלנשארלאהשלגעלאךהעיניים.הסתנוורושמאורו
חזרוהואבחלום,הקדוש,האישאתאותו'ראיתיובלילה .עקבותיו

בדבריולביבכלמאמינהאניקוזקים,בערב.לישאמרדבריועל
יוםמחר,שלי.כברהואלכם.אתןלאהילדאתהקדוש.האיששל
יעשהאותו'יטבילשלנווהכומרהכנסיהאלהילדאתאביא ,'א

לתפארת!נוצריקוזקאצלייגדלוהואהצלבסימןאתעליו
על-פי-נשחטועיניהמולשאלקלת-הדעת,הפרוצה,נטלקהוהיא,
ברעדה,לאאףוהיארבה,כהבאכזריותהתינוקשלואמואביוחרב
אתבמסירותבהועוטפתפרוות-הכבשאתמעליהפושטתהיא

נישאתהליליהיערתוךואלהקרהגוברתרגעכלעםכיהעולל'
המרוצה-שמחה:צעקתה

נליוואיקו'הלילה!כללחגוגלביתי'ובואוהסוסים!עלקוזקים,-
השחומה.הסוסהעלשליהילדעםלעלותליעזור

אתמשאיריםהמליחשלוהקוזקיםלבלות!קדימה,נטלקה,בואי-
אתוגםשבע-עשרה,בתהיאתשע-עשרה,בןהוא-ההרוגיםשני

ביןהקדמיותברכיועלכברהעומדהבוכה,הזקן'הערמוניהסוס
ודוהריםסוסיהםעלעוליםהקוזקיםהזאבים:מולהיצולים

כפור'להבתהאחוזהירח,מוכהביערנטלקה,בעקבותבעקבותיה,
נארגעטופותהירוקים-עד'והאשוחיםהאורניםצמרותמולאל

והאלוניםהלבניםפניעלחולפיםכספי-דק,כפורשלמכושף
השלג.אלשנשרוכוכביםשלאדומיםבגיציםהנוצציםהמושלגים,

ובצעקותבשריקותנטלקהבעקבותהמליחשלהקוזקיםדוהרים,הם
אלונקניקים,בשריםהעמוסיםהשולחנותאלהכפר'אלפרועות,
לאאףחרבותיהםקש,מקלעתהעטופיםוהייןהיי"שבקבוקי
אחר-כךולהשתכר'ולסבואלזלולהמשיכווהםהדם.מןמנוגבות
כורעיםכשהםהמיוזעות,האיקונותלפניביראת-קודשהצטלבו

הדולקים.נרות-התמידלפניביראת-אלוהים
האורניםצמרותביןהמלא,לירחמתחתהמושלג,ביערושם,

הם,גםעורכיםברוחות,בניגון-קינההמתנועעותהקפואות,

טורפיםשלהם,סעודת-השמחהכירתם,אתוהמולה,ביללההזאבים,
הגופותשתיואתבחיים,בעודוהזקןהסוסאתלחתיכותוקורעים
עדיין.החמותהמתות,
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ב.

וכמעטהתשע-עשרההמאהאתועברשחצהיאנובר'יונהר'והזקן'

בתולדותביותרוהאכזריתשטופת-הדםהמאההעשרים,אתגם
הספסלעלדומםלשבתנשארלפתע,משתתקהואהיהודי'העם

הגגלשולימתחתאזוב,המגודלבקירשעוןראשוההרוס-כמעט,
גדושות,קש-שעורהבאלומותזה-מחדשהמכוסההנמוך,

נחושתשלאדום-חםבגווןהשוקעתהשמשבאורהמתנוצצות
בעינייםמביטוהואההדוקות,שפתיוביןהכבויהמקטרתוממורקת;

יוםעללחיים,צימאוןבאותופעם,שלצעירמבטבאותופקוחות,
אחדיוםעודעיניו.מולאלהנאסףגלמודהזיקנה-שקיעהשלנוסף
מותו.אלאותוומקרבעבר

הנפלאיופיועלוחושבהשקיעהאלמאוד'מרוכזלשם,מביטוהוא
הגדולהאורעלחסרת-הרחמים,אכזריותוובה-בעתהעולםשל

לא-נרגע,בכאבשמהמביטהזאת.האדמהפניעלהסמיכהוהחשכה
יגיעעוטי-הסודות,המרחקיםמתוךשמשם,באמונהואף-על-פי-כן

להיותחייבתהלאופשר-דבר.הסבראי-פעם,בכל-זאתעדיו
אלוהים!בצלםהנבראלאדם,כלשהיתשובה
 ·מרחקים,מאותםמשם,באיםאינםרמז'לאאףתשובה,כלאבל

העולם,מפניחבוייםסודותטמוניםההם,במרחקיםשם,עלומים.
נעולים.מנעוליםבשבעה

אורןאלשעונההאדמה,עלניצבתכברלאה-חרוכה,השמש,והיא,
במיוחדציפורי-היער'והם,זהב,מצופההמחוספסתשקליפתו
בצאתהבשירת-דאגה,יציאתהאתמלוויםואדומי-החזההפרושים
זווהאדמה,הליל.בחשכתאי-שמהליום,שמעברהארוכהלדרכה

אתשקיעה,שלזובשעהבכבדותנושמתהגדולה,האם-היולדת
שלמשכריםריחותמדיפהארוך'יום-תמוזשלהמתישחומו

ייניים-ותפוחיםמתוקיםגזריםריחובעיקרוגנים,בוסתנים

שלמחיה-נפשותריחכברנישאקצירשבטרםהשדותמןעסיסיים:
טרי.מושחם,לחםקליפת
באדמההמאוהבלשעבר'בעל-קרקעותבר'יאבויונהר'והזקן'
ובעצב,בהתפעלותמביטוהציפורים,החיותשלבעולמןוביער'

זהבחוטיטווההשוקעתהשמשאיךכאב,עדלבואתהצובטים
להמשיךהאםבדעתו:חוכךוהואהרקיעשוליפניעללוהטים-כאש
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שלאבי-השבטתינוק,אותושלגורלוסיפוראתהלאהולספר
אפילוושוחטים,רבניםשלדורותמתוכהשהוציאהבר'יאבומשפחת

ב.מיאנובעל-המופתהגדול'המקובלאת
הצעירהדורמבניאיתראישאיןהלאדברים?וישחיתיספרלמיאך
ואושוויץ'טרבלינקהלאחרהגדול'החורבןלאחר •בריאבובנישל

אסונותעליותרלשמוערוציםהםאיןופונאר'יארבאבילאחר
-הגלותמןהאתמול'מןהתפשטוהםטבח.ועלשמדעלורדיפות,
מתביישיםהםאין ...נפלאהיצירהשוקקתשגב,מלאתגםשחיתה
ישראל'במדינתשם,גםעירומות.בנשמותלהלךהעולםמפני
רקומות,חולצותלבושיםשם,היהודי'העםשלדמועלשקמה
בעברית.אךרוסיים,שיריםשריםהםאדומים,אבנטיםחגורים

נקלעהשנה,כשישיםלפניזמן-מה,שלפניהזקן'הוא,נזכרוכאן
ביןהציפוראתחימםהואצעירה.שלגיתבסופה,נישאתלביתו'

ופלאעורבים.שניבוישבושכברכלובתוךאלאותהוהכניסידיו
שלשירתםאתשמעהשלאהשלגית,זמן'איזהכעבורפלא:כלעל

וגרועכעורבים,כמותם,לקרקרהחלהואבות-אבותיה,אבותיה
כמובן.יותר'

במצחוהעמוקיםוהחוכמהקמטי-הסבלבעלבר'יאבויונהר'והוא,
מביטעדיין'הכחולותעיניותחתהדקיםהקמטוטיםרשתעםהרחב,

עייפותמתוךהשעונההשמש,איךורואהובעצבבהתלהבות
הבערהתוךאללשקועמתחילההאדמה,מןהבולטיםאורןבשורשי
עוברותציפורי-היערהן'איךשומעוהואהשמיםבשוליהלוהטת,

בצעקותיהןלעכברצוכאילולהמולת-יאוש,ושריק,מציוצי-טויל
שקיעתה.את

עודמסמיך:בעיניווהעצבשוככתהזקןשלבנשמתווההתלהבות
ביוםמתקרבתשקיעתו-שלועובר.שלומחיי-הייסוריםאחדיום

ונכנסבר'יאבויונההוא,הולךחשכהאיזותוךאללאן' ...נוסף
אוקיימת,נצחיתשחורהתהוםלחשכה,מעברשם,האםעתה?
מאיר?זוהראיזהכלשהי'אורהבכל-זאתישנהלחשכהמעברששם,
אפשרכייותר'עמוקלחטטובחששובנפשו'תשובהלמצואומבלי
סוףכללושאיןכזה,יאושתוךאלאלאתהום,אלירקלאליפול

לעצמולעשותאדםעלולערירות,מרובבדידות,ומרובותחתית,
בכל-אותוישמעשמישהוובקול,הזקן,שוב,מתחילוהוא ...מעשה
תינוק:אותושלגורלוי.גלגולעלסיפורובהמשךזאת,

שיכורים,שלפרועליל-הילוליםאותולאחרלמחרת,ואכן'-
הכחולים-והשמיםהלבנה-קפואההשמשתחתצהריים,בשעת

במזחלתהחומיםהסוסיםשניאתנטלקה,היא,רתמהנמוכים,
כראויהתפכחולאשעודבקוזקיםומלווההבלתי-מפורזלת

באותושובעברההפעם,המאוכפיםסוסיהם,עלרכוביםמשכרונם,
כבדולח,נוצצתבקרהעטופותהירוקות,האורניםצמרותביןהיער'
מזחלתאותהניצבתעדייןהשלגמכוסיהאלוניםביןשםמקום

התינוקהורישלהמגואלים-בדםבגדיהםמתגולליםוסביבה
הזקן.הסוסשלהקפואעורובפיסותבהמולהמנקריםועורבים
הובילה,היאכפור,מוכתבשעת-צהרייםלבן-שמשי,יוםבאותו

ושם,המרוחק,הכפראלהעוללאתהיער'אותובדרךנטלקה,
אותוהטבילהירוקות,כיפות-הבצלעםהקטנה,בכנסיית-העץ

הצלבאותאתעליוהחווהביותר'פיכחלאהואאףהזקן'הכומר
בעל-מופת.נוצרי'קדוששלשמועלמיקולה,-השםאתלוונתן

הצבועותכיפות-הבצלעםהכנסיהלידהמקום,באותוואחר-כך,
הריקים-הנמוכים,לרקיעיםמתחתהשמש,בליכברבכפור'ירוק,
תוצרת-יי"שהכומר'עםיחדכולם,שתוהמצולב,התינוקלכבוד
בזארהאטמאןולאהובה,במזחלת,עמהנטלהשנטלקהבית,

מבליאחר'בקבוקמתוךשמזגהמשקהלשתותנתנהנליוואיקו
ממנונפרדהאותו'ונישקהחיבקהששתה,ולאחרבכך'שיבחינו
שלוהקוזקיםעםרוכבהואהזאתמכנסיית-העץמכאן'כילשלום,
במלחמהלהמשיךביצקי'חמלבוגדןהגדולהאטמאןשללכפרו

שלמידיהםהאהובהאוקראינהאתהאדמה-האם,אתולשחרר
והיהודונים.הפולנים

מזחלת,גביעלנטלקה,אלאהובה,אתאותו'הביאוחצותולקראת
הפתאומימותואתולהסבירלהביןהיהמסוגללאהקוזקיםמןואיש
בומקוםהשלג,מכוסיהאלוניםמןהרחקלאפתאום,האטמאן.של

-השחוםלסוסומעלפתאוםנפלהואמזחלת,אותהעדייןעמדה
 ...וזהו

לאשיכורשבהיותוהמת,אהובהאתבסלהויללותבבכיובסלקה,
אפילוגילהביותרהכמוסיםהסודותכלאתלשונו'אתלנצורידע

אותו'לקחההיאאז ...הילדעללספרהיהעלולהריהוא .בשנתו
הסמוך,בבית-הקברותכנסיית-עץ,אותהולידנליוואיקו,בזאראת

הקפואה,באדמהאותוסמנהמצלצלים,הכיפותפעמוניכלבעוד
הנוצריים.והמנהגיםהדיניםכללפי

הפתאומי'ממותובסלקה,והרטיטה,ברעדההיאובכל-זאת,
הרחקלאהמושלגים,האלוניםאותםלידדווקאהסוסמןמנפילתו

ולילהאלוהי'עונשבכךראתההיאמדם:העקובבשלגהמזחלת,מן
מתחתהקדושה,הבתולהשלהאיקונהנוכחקבורתו'לאחרשלם

מצחהוהטיחההצטלבהברכיה,עלכרעההדולק,לנר-התמיד
הבתולהלפניבעינייםבדמעותהתחננהנסיט,המשוחהברצפה

ומחילה.סליחהורחמים,חסדממנהוביקשההאלוהים,אםהקדושה,
באשמורתקראולאעודהתרנגוליםהשחר'הפציעבטרםועוד

ומאירבהירוהואבחלונה,עדייןעמדהעגולהגדול'הירחשלישית,
בכל-התגברההיאכל-כך'אותהשהפחידלילהבאותוכמובדיוק
הלךשאתמולהשחום,הסוסאתוחבשההוציאהפחדה,עלזאת

שלופהוחרבהמתנליוואיקושכבשבההמזחלתאחרמורכןבראש
אלוניםאותםאתעוקפתבדרךבזאר'שלהזההסוסועל .חזהועל

אותואלרכבהבדם,המואדםוהשלגהריקההמזחלתאתמושלגים,
רחוק.כפר

כלעלהתוודתה,הזקןהכומרלפניההיא,הקסבהבכנסיהושם,
אפילוהסתירה,ולאכיחדהלאדברסיפרה,שלהחטאי-האהבה

הכומר'באוזניהודתהוגםהסתירה,לאהמיניתמהפקרותהפרסים
וביהודונים,בפולניםנלחמושלווהקוזקיםנליוואיקושבזארשבעת
תכשיטיהן'אתוהחיותהמתותהיהודיותמןקרעהבסלקה,היא,

בזאר'אתשהרעילהכךעלאך ...העורעםיחדומידיהן'מצוואריהן
תמידהזקן'והכומרהזכירה.לאאחתבמלההילד'פרשתעלגםו

א'יוםכלהמטיףהפרבוסלבי,הרוחניהאבשיכור-למחצה,
עלבסלקהללהומחלסלחהואומחילה,אהבהלהרבותבכנסייתו'

ועוונותיה.חטאיהכל
הכנסיה,מןשיצאהבעתהתוודותה,לאחרמידהבוקר'ובאותו
ערבפרחי-כהונה,שלסמינרתלמידהכומר'שלנכדואתפגשה
מלה,לומרומבלי ...הצטלבועיניהםומנסיהמניין,מןלכומרהיותו
ולדמייןלחלוםרקשאפשרדבריםהמבטיחחיוךבלבד'שלהבחיוך
שלסוסוגביעלאותוהושיבהגבהמאחוריעמה,אותונטלהאותם,
חזרה,בדרךושובידיו'בשתיחזקאותהלחבקלוהורתהבזאר'

ואתדהרה,אחרתבדרךבדם,המגואלתהמזחלתאתהעוקפת
המוסקבביתהושם,הביאה,כפרהאלהכהונהפרחהסמינר'תלמיד

הכומרשלנכדועםועמו'כיסתהרקומהבמפה-הבתולהאיקונתאת
בן.ילדהחודשיםתשעהוכעבורונאפה.שתתההלילהכל

שעהבהרהוריםשוקעלפתע,משתתקבר'יאבויונהר'והזקן'
אומר:ואחר-כךארוכה

הגוייםאצלאצלם,גםולתהות.להתפלאמהכאןאיןבעצם,-
מלאיםכברהשמיםמעריב.להתפללהולךאני ...גיסיםמתרחשים
כוכבים.

ג.

הזיקנה,תוךאליותרעמוקשנכנסוככל-מעריבתפילתולאחר
האכזריהסףשנותיו'מאהשלהגבוההסףאתעוברולאחרובמיוחד

שלסףלא-מגלידים,זולגי-מוגלה,פצעי-נשמהשלמאה,בן
שלוצביעות,זיוףשלסףולא-נשכחים,לא-נרגעיםמרים,זכרונות
שלסףועלילות-דם,רכילות-איבהשלסףוחוסר-נאמנות,הונאה

ר'הזקןהוא,מתפלל ...דולקיםשחוריםנרות-תמידנרות-אבל,

42 
 196גליון



החיעולם,שלמריבונוממנו'מבקשוכוונה,רגשברוביאנובריונה
אתממנויסולשלאוהנידח,הגלמודהישיש,ממנו'יסולשלאלנצח,
אתויסתוםיאטוםשלאוגםבעולם,האחרונהשמחתועיניו'מאור

עלהשיחים,מןשומעשהואבעתהשמש,שקיעתשלאחראוזניו,
מרסיסהואהזמיר'שלהקסםצלילאתהנחל'שלהגבוההגדתו

לתארה.מליםשאיןהזה,העולםמןשלאריגשהומתמלא
אלמנסוחבית,שלפניהספסלעלושובמעריב,תפילתולאחר
ברקי-חוםאותםשםהאופק,אלובעיקרמופנה,המכונניםהשמים

גשום,מזג-אווירעלכמבשריםכלל,נעלמיםלאבין-השמשותשל
הואלו.מצפהוהואהזקן,אוהב,דווקאהואכזהפראיוגשם-זלעפות

למעמקי-עדנבקעיםהשמיםאתלראותבר'יאבויונהר'אוהב,
זועמים-רעמיםנישאיםהכבודלכיסאמתחתומשם,מעמקיהם,
הימים.אחריתבסדםכמובכאבים,

להמשיךהאםבדעתו'וחוכךמתלבטהואהלילה,לקולותובהקשיבו
על-פיששרדאבי-המשפחה,הראשון'היאנוביעלבאריכותולספר

כתםפגם,נשארנסומאותונורא!היהחיי""בדמיךשהציוויאףנס,

דיינים,רבנים,הרבהכל-כךמתוכהשהוציאההמשפחה,על
הגדול.בעל-המופתיםהיאנוביההוא,את bוגשוחטים,

יספר'למי ,בריאבויונהר'הזקןהוא,וישטחיגוללמילפניאך
 ..אח.דיאנוברלאאףכבראיןפרסה,ת"קעלת"קסביבוכאשר
ובפירוט,בדיוקרשוםשםבכריכות-עור,כרוךישן,פנקסבאותו

שלתולדותיוהבאים,הדורותלמעןקלף,גביעלבכתב-סופר
מדם.העקוביםימי-חמלניצקיבאותםלוקרהמההראשון'היאנובר

באשיאנוברמשפחתכלעםיחדונשרף,כמעטפנקסאותואך
לספריאנובר'יונהר'הזקןהוא,ממשיךלכןאושוויץ!שלהכבשנים

בכל-זאתישמעהזה,ובלילהכאןשמישהו'מקווהרם,ול jובוהלאה,
~ 

מןשכסמןעליהגדולהייריהסופרנסתלק ,-88השנתוסףעלושבע-ימים,זקן
מידו.נשמטועסוהעולם

משךמנוח.ידעהלאהיוצרתרוחושבע-יצירה.לאאךאמרנו'שבע-ימים
נרות-תמידנרות-נשמה,שללאורםולילה-לילה,יום-יוםבשנים,עשרות

שנסויער,כפריהודימופלא,יהודישנסשלסיפורואתוכתבישבמהבהבים
נאמניםוזועמים,מרדנייםאמונה,ולוהטירגשעזיכוח,אדיריגאים,יהודים

יערותכאלוניכמוהםגאים,גלותיהודיוטבע,אדמהאוהביעמם,למסורת
דורות.מדוריוגדלוצמחושבצלםשבאוקראינה,פולסיה

"נסרם",בשםבעברית(הופיע"ערב"שלוהנפלאבאפוסאותםתיארכך
דמותו-הואגםעולהוכךהמאוחד)הקיבוץהוצאת ,ארדצבישלבתרגומו
(שניבנשמה""טבעותשלועזת-הניסויהאוטוביוגרפיהכרכימארבעת

פועלים""ספריתבהוצאתהח"מ,שלבתרגומובעבריתהופיעהראשונים
אחרונות").·"ידיעות"חמד"בהוצאתמחודשתומהדורה

 ,הסופרעצמוחשונידחזועםכיסובה"."בשיבהלאאך ,אמרנושבע-ימים
ראה ,קוראיוהתמעטותאתכאבהואימינו.שליידישבספרותכמוהושמעיטם
היהיכוללאאך ,ימיוכלכתבשבההנפלאה-יידיששפתשלבגסיסתה
שלהתרבותיתומרמתההאנושימאופיהאכזבהחשהואזו.עובדהעםלהשלים
רוסיה,בגלותשם,עודבלבונשאהאידיאליתדמותהשאת ,ישראלמדינת
בתנאייצירתוהמשךאתולסרותלהמשיךשיוכלכדי , 1973בשנתעלהממנה
חופש.

מוסיקליתיצירהכמווקולחתזורמת ,קלאסיבסגנון ,שלוהאפיתהפרוזה
מראותומלודיות,צבעיםעשירתוצלילים,קולותרבתסימפוניהאדירה,
חורףוכפוריסופות-שלגיםקיץ,להסויער,שדהוריחותנפלאיםשקיעה
כסופים.

מצמררת,אכזריות-שנאהכמוות,עזותאהבותאנוש,ייסורי-לכלומעל
באלוהיו.בגורלו,באויביו,אדםשלכניעהוללאלאותללאמאבקיםומאבקים,

אקעראייזן"שקיעה"ביים-נוסףרומןפרסםהוא .עסושבתלאבזקנתוםג
השנה,עונותעל-פי"סונטות"ארבעשלסידרהוכןהשקיעה")מחרשת(ליד
ב"עתוןהופיעהמסה,החתוםשלבתרגומוהיאגםחורף""סונסת ,מהן(אחת
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שהסופרגמורה","הבלתיחמישית,"סונטה"בבחינתהואזהלא-גמורסיפור
בובפגוערקנשקו-עסואתשמסהואבקרב,חיילכמולהשלימה.הספיקלא

המוות.
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