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חבורתעלכזאתבוידטואוזיותלעבודהממשלהראשהצליחאיך
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נתןמאנגלית:שירים,מבחראורן:ו.ה.
הוצאת , 21מס'לשירהקונטרסהבהךז;

 1998יוליגולן,ירון
-אודןיוויססןשלבעבריתראשוןמבדז

המתקרבתהמאהמשוררי"מגדולי
והשדהמעמיקהמטאפיסיקן ...לקיצה

<מן " ..אחת,בכפיפהבודרו ]ש[הקונדסי
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שאוזניבמהמזההאניציפורים/עבר

חרדות.//עלהמעידיםרעשים /שומעות
עלמוריםבביטחון'אומרחלקם,כיאף

הצליליםשארכלחרון'/תארה,רהב,
נרדפיםכשמותנשמעיםמפיקה;שציפור

ציפורים")("שפתלשמחה."

מהםשלושה ,-1983בבארה"בלראשונה
לסיפוריםיותרמלאותגירסאותמביאים

הדומיננטיתעריכתולאחרשהתפרסמו
מה"עלבקובץליש,גורדוןשלוהדרסטית

הוסיףרוןמשההמתרגם .מדברים"אנחנו

דבר.אחרית

שיריםרחבמדןאוה..ו
ך rןכתחרג:::

-:)J~ 
••• 

הוצאתוההר'הרעבביידס:ריאד

קריאה,סימןספרי-המאוחדהקיבוץ

עמ' 127 , 1998שילחגדעוןמערבית:
הראשוןספרוכוללקצריםסיפורים 14

אזרח ,יהפלססינהסופרשלבעברית
וקבצירומניםכהעדפרסםניידםישראל.

הסיפורכאמןנחשבקצרים.סיפורים

נראה"מרחוקהערבית.בסיפורתהרצק

אתהכאשראבלועצוב,כנועדומם,הכפר
ובסמטאותברחובותיוומשוטטאליונכנס

הרחובותלשוליהנושקותיותר'הקסבות
המכההדביקהחוםאתמרגישאתההצרים

אשרהזרים,והמבקריםהתושביםבפני

("הרעב ",בקיץשלנוהכפראתמציפים
 ) 9עמ'וההר"

אותי'שיזכרובשבילמשהובלו:סול
 , 1998זמורה-ביתןהוצאתנובלות,שלוש

עמ' 223

בלורוסה","קשרנובלות:שלוש
"גנינה",מילד,איריתמאנגלית:
בשבילו"משהוחירש,אלימאנגלית:

מילד.איריתמאנגלית:אותי",שיזכרו
בהתחקותבשחזור'עוסקותהנובלותשלוש

המספר'ודרסה"בלב"קשרובהיזכרות.
משחזרלגימלאות,שפרשבזיכרוןמתמחה

הרימשפחתו'קרובשלקורותיואת
ניליעל-ידימהשואהשניצלפונשסיין'

נשביח,בו.לפגושלאותללאומנסהרוז
אופנה,עסקישלמנכלי"תולדה,קלרה
לפרשיההקשורהטבעתבעקבותיוצאת

האוטוביוגרפית,השלישית,הנובלהבעברה.
ליבשב"משהו-נעוריםזיכרוןמעיןהיא

אותי",שיזכרו

אחרונים,סיפוריםקארבר:ריימונר

הספדיההוצאתרון,משחמאגלית:
סימןספריהמאוחד,הקיבוץהחרשה,

עמ' 195 , 1998קריאה

שפרסםהאחרוניםהסיפוריםשבעת

הראשונה:בחטיבהמותו.לפניקארבר

סיפוריםשישהאחרונים"'"סיפורים
להבחיןניתןאםגםלקארבר'אופייניים

הסיפורומוות.פרידותעלדגשביותר
ימיועלהמספר- ,,"שליחות ,השביעי

עלנערץסופרצ'כוב,שלהאחרונים
יצירתו.במכלולחריגהוא-קארבר
שבעהכוללתבקובץהשביחהחסינה

אורשראה"אישים",מתוךסיפורים

שלהחדשהספרקסטל-בלום:אורלי
 , 1998כתרהוצאתקסטל-בלום,אורלי

עמ' 204

גיבורתהפעםהסופרת.שלהשמיניספרה
אחריהרודפתתל-אביביתהיאהספר

כדיהתחומיםבכלהמשתנותהמגמות
שהמוןליאמר"מישהובעניינים:להיות
טובה.לאתקופהעכשיועובריםאנשים
לאמצליח,לאהולך'לאאנשיםלהמון
דבריםקורים,לאשתכננודבריםזורם,
ביןממש,מהידייםלהםנופליםאחרים

צלחותלהםמתחמקותהאצבעות
ואחרארונותמיניכלמאחוריומתנפצות

האלההארונותאתלהזיזצריכיםהםכך
 ) 7<עמ'ולנקות",

שלהאבודראשו :טאבוקיאנטוניו
אלון :מאיטלקיתמובטירו'דמאשיבו
 204 , 1998ביתןזמורההוצאתאלטרס,

ע'מ

פרשיהמתרחשתבפורטוגל,פרדסו,ביער
המשטרהמעורביםבהשערורייתית,

ערופתגופהשלמציאתהדרךוהחוק.
הדיןעורךשל"המיתולוגית"דמותוראש,

דקוהומורמתחבאמצעותפרננדו'דון

הכלליאלהפרסימהמקרהסאבוקימוביל
והמסאפורי.

עםהוצאתשמים,בשםבן-עמד:חרי

עמ' 232 , 1998עובד

כמדינתישראל , 2010-1997 •בדיוןרומן
מהקיבוץאחת,משפחהקורותהלכה,

אתלעזובמנסיםהבניםתל-זיו.הדמיוני
האירועיםמהלךנפרשזהרקעועלדא,רץ

החרדיהממשלהראשלעלייתשהביאו
הראשון.

מרחבים,מבחרובו':חללפרק:ז'ורז'
הוצאתעמד,ואווליןואורדןמצרפתית:

עמ' 135 , 1998בבל
שלראותומנקודתבחללעוסקהספר

שלהבסיסייםהמרכיביםבאחדהמשתמש
מקומותכוללהזההחללהעולם.

במקרהה"משתמש",מצויבהםקונקרטיים

rאחריםומרחביםוחלליםעצמו'המחברה
והחלל.הארץבכדורוכלהמחפצים,לחה

להניח,יש ,בותרהסלעסברדליק:עודד
סדרההסופרים,אגורת-תמוזהוצאת

לשירהטשרניחובסקישאולע"ש
עמ' 61 , 1998תשנ"חולפרוזה

המשוררשלוהאחרוןהחמישישיריוספר
המיועדהשםסברדליק.עודדהמנוח
הוחלףוהואקמאי""מעגלהיהלקובץ

לבטאכוונהמתוךהמשורר'מותבעקבות
אחריו.לבאיםהמשוררשמשאירמהאת

פיינגרש.עודדשלבאיוריםמאוירהקובץ
מאוחר;שכברלהבין;מאוחר"עכשיו
אובמוקדםמאוחר;כברשעכשיולהבין;

על~רסס/שהשחףשהקותבין;במאוחר
ה!י;ןהיותר'לכלהואהרקיע/משטח

לשעתהתבלבל;באופקבדו;שעיניך
 ) 7עמ'התיכון"("דמדומיהאפס,"

1 
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 :-חניוהשיתר,נוםונכה
Dם

 :מאנגליתהנסתר'עירמיין:סיימור
עמ' 63 , 1998גווניםהוצאתדור,משח

היהודי-המשוררשלהרביעישיריוספר
בעברית.אורהרואההקנדי

שלעורקנמתחהמדבר/לפני"מתחת
על /חופתהסאתטועםאתהמלח;

בקליעהמתאמןבשמשמדך; fבשפתיך
העלים/מביןמזדקריםזיתיםלמרסה/

 )"חלמ"(ירוקים".מהודקיםכחרוזי-תפילה

לשירה,קונטרסהבהכוכב:ברישראל
גולן,ירוןהוצאתזך,נתןהעורך: , 23מ'ס

 1998ספטמבר
לפניוהייתהמלים/היותלפני"היית
האור/היותלפניהייתהחשכה/היות
לפניהייתהשמים/היותלפניוהיית
היותילפניוהייתוהארץ;המיםהיות
 ,)"ינפל"(היית,"אםאדע/ואיך

 77עתרןספריצמאים,דגיםנץ:דבורה
עמ' 59 , 1998

בנקודה;בדיוקבצלע;ביאחז"הסלע
אחזהסלעלשווא/לילה;כלשחיפשנו

וצעקתיחזק;אחזהמוצא/בנקודתבי;

מאמין;היהמירחוק;והייתאליך;

ידעה;האבןורקידענו;לאאשנחנו
 ,) 53<עמ'לאחוז"

 77עתרןספרי ,חולמוצאי :איידןאסתר
עמ' 103 , 1998

במסכותנסחי /.משיבפרחינסחי;"אז

במסכותיך;נוסחים/בסרחיךיהיומשי,//

והפרחים"("הבגידה,סחי,"עלמחפים /
 ,) 12עמ'

יושבים /-בחדרארבעה/שלושה,"בין
 ) 38עמ'("שבעה"האח.דאחרי/שהעב/

המחברת.שלעבודותמאיירותהקובץאת

ירוןהוצאתקטבה,שמששיין:בתיה

עמ' 134 , 1998וגלן
קצרים,סיפורים 28כוללהספר

אוטוביוגרפייםקוויםשבהםריאליססיים,
בארץ'הקליטהחבליעלהמחברתמחיי
משפחתה.ואתאותההקורותועל

שירים, •החלוםלחםהראש:בןמשח
עמ' 42 , 1998הנשמההוצאת

לומדהסבל;מןולומדבעולם/עובראתה
לראותלומדבעולם/לעבורהסבל;מן
הרץ;מןעשיראתההאחרים/ריצתאת

ברצים/ומביסבמדרכה/היושב /אתה,

("עוברבתלמודך"םימזלזלהצלחתם/אחר
 ,) 38עמ'בעולם"

סנפירים,עםלכבהמרצדסחרז:ג'יימס
 , 1998בבלהוצאתגנדרןאסףמאנגלית:

עמ' 249

התעקשהואאמיתי'אקדחרצה"בדיירי

והבשרניהגדולהראשאמיתי,אקדחלע
השולחןעלדפקוהואלמעלהקפץלשו
ושאגשלווהבשרניותהגדולותהידייםעם

מקבללאהואאםלתכניתמחוץשהוא
לספרפתיחהמזוין."אמיתיאקדח

שיוםגברובמרכזו Iהומוריסטישסגנונו

לחרדה.לוגורםהמתקרב-30ההולדתו
בןאחדסתםלהיותרוצהלא"הוא

עודלהיותרוצהלאוהוא ,,שלושים.
לשדודמחליטהואעל-כןנוספים,דברים
בנק.

הקיבוץהוצאת , 2001 :קומםאחרן

עמ' 56 , 1998המאוחד

כיווןהמאהבמחצית/הלוםששלחני"מי
האלףכתוםהגדול/המסךלרדתלבי

וחיישחלפהמאה/מתמשךאלףהשני.
אלמכוונותהעינייםכל /בתוכה.הקצרים
שיורדלא-נראהכבדמסךהגדול;השרע
בכלזיקוקיםאלפיכוכביםבמסרלאטו/

טיים-סקוויר/פיקדילי'-הכיכרות
(מתוךוסין"האדומההכיכר iודיזנגוף

 .) 19עמ'עולם"שלי,"עולם

4 
 226ג'?יון



בן-שירדבורה

מותלפני •

למנד;לינה,שלילמ;ךה
שלי),ל~נז;לינה ', יל·~·רה i(למ

-:• :• • --: • T •,• • 

~חב;ת;יק;~ין ת;ע~~~סיף

o/:P 1לא-'מ;ךהס:הf ~-לאf ר, 
 ,ר.ל~חג:ו~ך;;י ,י;ף~
 •, . . .-~ל.ר

עליו'ש;ב nל
א;ך~יאףס.~ל

עףלים.הפהשערים
-: T ' -: • 

ראשוןפרסום

התוגה.האימה.
T •• T -T 

 .;~סי~ירג.ע;ך~יו
 .ר~~;ב; 7~יר

 ק~; nס:ה~סתף~~~סה
שלי'המנד;לינהצואראת

 ן~~~ת iקע i.ב~נ;ת /oת;לעים'ך
פ;ךצ;תיואצבע;תה~,ףמבטשת

 : T : ;דרול~ט' iל~ר

~יסר

y יסרל~
y יסי·ל~

א;רפיאףס.א;רפיאףס,
: :· ::· 

מ~ר.מס;ף

אנגסט

ןק;ת,ד~ליס ,א;ן fמד
~~להד~ל.י p:קטףע;ת
~סל;ן'ע;~ךת~ןחים, ד~ך~~
ך;אה,לא ,ה!!פ;צ

ק,סה~ין Q ~ס~יס, T 7ל yך
n לדם,חריצים;רצת

-ד . ·-: ·: ·.·

שאגיד'ממתינה

ם, w ~א;סה ·, nק~ק~לה,
ם, w ~א;סהקחו
ליתגרשע;דהיא

• : T .. • 

ל~ד~ים. pמל f~ת

וה;לכת,מתיתמתשאתשניםכבר
 ... ... : ......- :לכת~ iוה.מתיתמת

 ·-~~י~~ד i ',ע', ן~~

מ.ןה.~ק;ב

א;ת;,;קרים w~רבא;~רת~זpי

:p ורידים' ;ל.~ין~ר. 
~לי'ה ryת;ןמ; /o~לא~ה • 1 :~
דים, w~~זע ,~י;ן /vוז n ~ ,י /vד~ ,~יר 9
o/ ~סר~לה~ת~~לה י;~:די ;מy י~~ל' 

שנית,ףמעלהומ;רידה
ס~טף,פ;ק,ךת, T םי-;;~~~ל• yך

יגיע.ע;דהףאהמארש.אתהאטף
- .--ח~ךיב.ל~ם y ~~ף
ה~פה,בשמלתיכי

' : ' : T ' ז-T 

ה, fף~סה fף~סה, f~סךקו~ה

למי.

• 

 . : . . : . .בכיי .מ;ת; .בכיי

• 
ונאחזב;א

:•• T •• 

בלףליםגףריםנהיה
.::· . : . 

אשה,אתאשה,

 י:~ w-~ית~ע w~לסש· iל~סה
 . .אפרכסתהיהכאלו

 •: '',~מ~עה. Tלכבדי
שאלה. Tהי:ת•הכאל~

: ' T : T T •• : 

להי;תרציתיבכללואני
-:-' ' : T T • • • : 

ד~ש.י;~ק
ק~י~ה;ך nw ~.לחףג
 ,ףם~pז~מב;ק:ןיםמע.~ל.~ים~ין

מק fי Q~רוח'ל f ד~~דד~רף
 ן~~ך~ כג~~,~ס~~ןהלףס~ל
y י;ך~ ,ש~י~סןף,ל~~ q 'יץ~

 ' Tfנ;ןקיק,ריסף~~ק;ך
~דף,סע.לייס Q ~~י wס;לינ;ק
~םספ;~טסזקוףס~~ל~ת
נגרששהואלפנירגע

:• -• : •• :• • : T 

המתיפחתבאנחה
--- : •- T-ז:-

 ב~:;:סד

~ית 9מק;~ה 7 ~:ת~ל
שהלכה,

:• T : T 

 'י~~מהףק,י /v ד~~~ף
 . ';ןל.זה

•,• T 

ה tר;ד~ה Qד y~צוץ~~גוןל
דלקל.ק,

סד~שד~ש,ק,ר w~ת
 .האהבה~של

:• T -:-ז 

סחיא,~ל
 .ה~ר~

~ר~ה

הפבלנית

לי~;ית iס~פ
-מ;~ה

ה~~הה-

5 
 ' 98דצמבר



 sו:וי
ן~
~ 

לרומןמחכים
בנים;ארבעהכנגדאבני:יוסי

זמורהעברית,לספרותעמודים
עמ' 277 , 1998ביתן

"גןאבנייוסישלהראשוןספרו
בוסריותלמרות 1המתים"העצים

לפיכךומבטיח.מסקרןהיהמסוימת,
ארבעה"כנגד 1הנוכחיהספרכשיצא

זיכרוןמתוךאליוניגשתי-בנים"'
ואכן,הקודם.הספרשלטובםעט
שהואהרי-הבטיחאם-אבני

מקיים.

הקרויות,נובלותמארבעבנויהספר
ארבעתשםעל Iהכולללשםבהתאמה

הסדר:לפילאההגדה,מןהבנים
ורשע.תםחכם, Iלשאוליודעשאינו
 1צעירגברעומדנובלהכלבמרכז

למגעוהכמיהההזרותשהבדידות,
כמעט:מחלהכמובוכוססותולאהבה

אורשע,אוחכםאותםהואאבם

 .לשאוליודעשאינו
אםבין Iבעיקרועירוביהרקע

מושה.בבשולימוזנחתעוליםמעברת
אותל-אביבאםוביןהארץבמרכז
תמידהישראליתהשמשברלין.
ומצמיתה:חושפתחזקה, Iמדישורפת

רעהשמשבעירתתחתשלמים"חיים
הגרמניהקורמחסה":מפניהשאין

עזיופינחמה,איזומבטיחלעומתה,
בדידות.-הבדידות .גוהשילשאין

געגוע.-הגעגוע

האוטוביוגרפיותהנובלותשתי Iלטעמי
-לשאול"יודע"שאינוהנראה,ככל
לדוד(מחכים-ו"תם"מחלות>(אלף
 1שבקובץיותרהמוצלחותהןב)יאחו

מןוכמהביניהןקשריםשישהגם

בנובלותגםשובמופיעותהדמויות
יוסיהילדשלהתבגרותוהאחרות.
מוזנחתעוליםמעברתשלבשוליה

לתל--קדימההמוליךהצירהיא
המספרשם-לגרמניהאואביב
כךועםבדידותועםמשליםהבוגר
מדינתשלהחוץ"שריהיהשלא

המושבה:אל-ואחורהישראל",
ואבמחנקעדאוהבתאםשלבצלה
האהובלבכורמקומואתשפינהמנוכר

צבעונייםטיפוסיםשללהאם.על
החברהבשולימדי>צבעוניים(אולי

-השישיםשנותשלהישראלית
עיראקים,תימנים,אפגאנים,פרסים,

התככיםמאכליהם,עגתם,על
השאיפותהחלומות,שביניהם,
בגבולאבנינוגעלעתיםהקנאות.
תמידשלא-הפנטסטיהריאליזם

ופרשודםמכשפותומספק-בטובתו

קולעולהזהכלמתוךאבללרוב.
וריחחוםנודף Iמוחשי Iאמיתי

בוטה,כאןהמיניותוזיעה.כוסברה

גםכמוהועלובה.עניהגלויה,
ההומורהחלומות.השאיפות,
שומריםהמחברשלהדקהוהאירוניה

הבנאליותלמלכודתמליפולעליו
בגלהזה,הסוגמןלתיאוריםהאורבת

אגנ••ןם•

.ע'!29t[11נז~

אתהמציףהאותנטישלהאופנה
והריאליזם,אלולאחרונה.מקומותינו

אתמאזניםהיפר-ריאליזם,כמעט
שירומפיקים Iקץלהשאיןהעליבות

לאבקשת-היום,לאםיפהפהאהבה
 1המנושלהמנותק, Iמובןהלא

שאחדמבע,עזתתמונהומציירים

המגיעההמשפחהתמונתהואמשיאיה

סרוויזלקנותכדילתל-אביב,
אתהעוזבתזית"-"אשכנאממשפחה

עומדיםהםונרגשיםמיוזעיםהארץ.

"לאבפניהם:הנטרקתהדלתמול
עוברשהייתיפעם"כלכלום".נשאר
שללתחנהבדרכיההואהבנייןעל-יד

המוגפיםבחלונותמציץ Iעשרקו
נזכרהייתימאחוריהם,חיהיפהשגיא

המדרכהעלעמדנוכיצדרגע.באותו
 ...ואכזבהצידניתעםשבתיוםבצהרי
עציםביןספסלעלישבנוכיצד

גרגיריםהראשעלשהשירומוזרים
קשהביצהשלכריכיםואכלנואדומים
ברינותשלריחהדיפהשכבר

שפהאבןעלישבואבאגופרית,
עצמועלוגזר Iלבןצבועהנמוכה,
אתהרףללאוחישבוצום,תענית
יודע("שאינובמונית,"הנסיעהמחיר
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היאשהאםיותרטובלעולםהכמיהה
ביןנעהשלה,הפעילההנציגה
שנקנה Iלאקורדיאוןהאשכנזיהסרוויז
להיותהיהשעתידאדמה,שטחבמקום
"בשבילנדל"ניים,מיליוניםשווה

הזההמטעןעםשבגר Iוהילדהילד",
הגעגוע,העצב,הציפיות,האהבה,של
מחקרהעורךמחונןלתלמידהיה

שלעולמםהשואה,עלמשלו
לתל-אביבעוברהואה"אשכנא-זים".

מאותןבכמהלהתגורר"זוכה"ואף
נטרקהשדלתהזושלמסוגהדירות
נפתחת.ממשאינההדלתאךבפניו.

לאגםוכנראהבתל-אביבלא
מסופרותהנובלותשתיבגרמניה.

קריטיתהתרחשותנקודתסביב

הילד.שלבעולמותקווהומלאת
לפנימיההביתאתעזיבתוהאחת,
מחלות")("אלףמחונניםלילדים
יאחובהדודשלהגעתוערב-והשגיח

עתידהאב,אחיהדוד,מאפגניסטאן.

איןזהב.שלאגדיתרנגולעמולהביא
אובפנימיההשהותחיתהאיךלדעת

יאחוב.הדודשלבואועםקרהמה
העצבמתוךלנחש,רקאפשר

הראיהזוויתאתהמרפדיםוהבדידות

הבוגר.המספרשל
הואהמספרהאחרותהנובלותבשתי
יוסי.אותושלתשלילדמותמעין
-("חכם"בגרמניההחיהפקיד Iיונתן
התל-ואריאלזקנות)נשיםשלקיץ

הטוחןבן-("רשע" 1אביבי

עסקיםאיששלבנוג)ממקלנבור
מרקעבאיםואריאליונתןעשיר.
 1אשכנזי Iלבן •יוסישלמזהשונה

אב(יונתן),שואהניצוליהורים
הםגםאך-(אריאל)ודומיננטיעשיר

שלבתחושהחייםבחיפוש,עוסקים
 1במשהו"להתמלא"כמיההגעגוע,

שלאמובמזון.בחום,באהבה, Iבמין
שללאמומאודדומה Iלמשל Iיונתן
הנובלות,ארבעבכליוסי.הילד
מצליחאינוהפעורהחללהריק,

הגדושהבארוטיקהלאלהתמלא,
במיניולאבמסעותלאגברים,אהבת

לרוב.המפורטיםומאכליםמעדנים
"הבדיוניות",הנובלותשתילטעמי,

במנעדטווחעודחושפותשהןהגם

ובניגוד-אבנישלהמרשיםהקולי
אלההאוטוביוגרפיות,לנובלות
פואנטהעםסיפורבנוסחנובלות
כניסיוןיותרנראותהן-מסוימת

המנעדטווחיאת Iכאמור Iלבחון
אכןוהתוצאההמחבר.שלהקולי

משכנעתפחותאבלמעניינת,
בינתיים.

עודמעדיפההייתימבחינתי,אני

"יוסי"שלעטומפרינובלותשתי
לכדיהכרךאתמשלימותשהיו-רנן

ויפה.מרתקרומן

אבנייוסי-ולומרלסכםאפשרואולי
 •לרומן.מחכים-

ישראלי-גלעדעמית

חדשקול
פרנדרהפוטטהפיכמן:ענבל

עתרןספריהוצאתליברמנטה;
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ספרמתחכם.חצוף,בוטה, Iציני

הנאה.שלשעהחצישמעניקשירים
קולאפילו,חדשניתאחרת,כתיבה
אתשמאפיינתמהיהירותשונה Iצעיר

האחרונות.בשניםהעבריתהשירה

המהוויםשיריםכסדרתכתובהספר

אשה.שלהפנימילעולמההצצהביחד
שלראותמנקודתכתוביםהשירים
ואתקורותיהאתהמתאר Iמספר

הכתיבה"היא".שלמחשבותיה
סלנגביטוייבשללמשתמשתיתהציג

אינהפיכמןענבליומיומית.ובשפה
על-ידיהמשורריםבהתנשאותנוקטת
כךעלו"מחפה"גבוהה,בשפהשימוש

הגיבורהבההצורהבמקוריות,

מעניקהלה,הקורהאתמפרשת
ממדלכאורה,הרגילהמעשהלסיפור
נוסף.

(מהמלה"פינטשה"כמובמליםשימוש
finish < כוס-אמס·;,וגם"T "ו"די·ג'יים  . ..ו
בגובהנינוחהשיחהשלתחושהמשרה

מעיןלקורא,המספרביןהעיניים
חברתי.במפגששמסופרסיפור

מובילה"בדידותכמובספרההגיגים
לסקרנות"מובילוטירוףלטירוף/

עומקכלחסריהם ) 32<עמ'
משקפיםהםאיןאך Iפילוסופי
נוסףרובדחושפיםאלארדידות,
הסיפור.גיבורתשלהמחשבהבהלכי
בבחינתכושלהספרזאת,ובכל

לאשהספרהיותהשגיח:הקריאה
לשיריםלחלוקהניתן

קריאהלאחראינדווידואליים,
ההברקותאותןמכלההנאהראשונה

בהחלט.מתמעטתהבוטותוהמחשבות
גםהרגש.בספרליחסר Iלכלמעל

מוצאאניצינית-שכלתנית,בכתיבה

דברמרגישאינניאםלפגםטעם
אינוהספרולאחריה.הקריאהבמהלך
אמנםזהומסר.אומטעןכלמשאיר
נעוצהכאןאךהספרשלקסמומסוד

חולשתו.גם
"היא"ביןבקשרמתחילההעלילה
שבור","תקליטהנקראלגבר

עלובהשפעותיהבפרידהוממשיכה
"היא".שלחייה

הואשבור""תקליטלגברהכינוי
המשקפתעוקצנית,פמיניסטיתפנינה

שלתפיסתהאתהנראהככל
הבינהלאעדיין"כנראההמשוררת.
מסוגליםלאשבורים/שתקליטים

 ,) 8<עמ'רצתה"שלאאואהבה/לתת

אתהכותבתמבקרתספק,ללא Iכאן
בדרךלהגדירומצליחהספרהגיבורת

גברים.שלמסויםזןגםזו
אינהשבור""תקליטשלדמותו

ממדית.חדונשארתכללמתוארת
מדומההיאכאשרמגיעההיאלשיאה

ןפיכמענבל

לינרמנטהפדנדרהטtכהופ
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רקזהוגם Iריחואתהנושאתלחולצה
הפרידה.לאחר
בולקרוארצויראוי.ספרספקללא

(צ'טג'אזתקליטמתנגןכשברקע
הנאהליהנותאפשרואזאולי>בייקר

על"מכפרת"כשהמוסיקהצרופה,

ברגש.המחסור

 1הראשוןספרהשזהו Iפיכמןענבל

יצירותיהבמכלולהתעניינותמצדיקה

מעקב Iוכמובןתחומית,רבכאמנית

 •בהמשך.כתיבתהאחר

 :=a=: 1כלזםמשכ

1 ~ 

מעלעףמטרם
כבשה

סנט-אכזיפרי:רחאנטואן

משחמצרפתית:אנוש,אדמת

 , 1998פועלים,ספריתמרון,
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עידןשלהמרעישותהחוויותאחת
כדורראיית<כזכור)היתההחלל
ביקוםרוטטתנמאסהכולוהארץ

הכדורלתמונתכידומההכוכבים.
נפשיאפקטנלווהמבחוץהניבט

לתמונותמהתגובהיותרמשמעותי
המדברעלהנחיתהאתשהנציחו

התגבשהזהרקעעלהירח.שלהכסוף
המגובהפלאנטרית','תודעהמעין

אתשרואהאקולוגיתעולםבהשקפת
נושמת.חיהכהוויהכולוהכדור
שלהראשיתהתשתיתחוויית
הטיסה:זאתלעומתהיתהאכזיפרי
הנוףהואהמטוסמחלוןהנגלההמראה
והאישיההגותיהסקססאתהמרכיב

הכותרתתחת 1939בשנתשהופיע

בפרסמחברואתוזיכהאנוש""אדמת

מופיעאכזיפריהצרפתית.האקדמיה

ומבעדהמעופףהסופרבדמותכאן

בתעופתאזרחיכטייסלהתנסותו
אפריקהצרפת,שביןבמרחקהדואר

עלהגיגיםמעלההואודרום-אמריקה,
מתיאורמורכבהספרהאדם.שלמצבו

המלוותהטיסהרפתקאותשלמשולב
 .האנושיהגורלעלבמחשבות
ראתההראשונההעבריתמהדורתו

ובתרגומוהוצאהבאותה-1950באור

במבטואולםגליקשטייןחייםשל
בארכאיות,לוקההיאלאחור

מאנגלית.עקיףובתרגוםבהשמטות
ב"אדמתמחדשלעייןניתןועכשיו
הראשונהזוויות:מכמהאנוש"

בספרהצצההיאכמעטוהמתבקשת

 .הקטן"'ל'הנסיךוהגותיאישיכרקע
שלהמאגיהאתכאןלמצואניתןואכן

הטייסאתהאופףהקסםאתהתעופה,

אופרחאחרהחיפושאת Iהבודד

המדבריות.במרחביאנושיחסדטיפת

הריגושאתעדייןהחשאכזיפרי

נעהטיסה,הרפתקתשלהחלוצי
חובבניותמפותפיעלבשחקים
כךומתוךלמשנהומטייסהנמסרות

חלופיותציוןנקודותלאורךטסהוא
הגיאוגרפיהשלמאלושונות-

ידיעלמסומןטיסתונתיבהרשמית.
באחדגובלים ...התפוזעצי"שלושת
מכלשנעלמופרטים ...השדות

 ,) 17<עמ'בעולם"הגיאוגרפים

מלמעלהרואהשהואכבשיםשלושים
נעהואוכךאישיתמפהלומסמנות

נאבקוכוכבים,חולרוחות,במעבה
אנושיאתוסמכוחהישרדותועל

"הנסיךשביןבמרחק ,בושמפעם

רוצה"הייתיאנוש",'ל'אדמתהקטן",
אתיגזוםמי ...האדמהאת ...לעדור
 ) 59<עמ'שלי?"העצים

עיוןהיאהמתבקשתהשניההזווית

שללביוגרפיהאפשריכרקעביצירה
שירדהאצולהמשפחתבןאכזיפרי:
מעלהעולםאתלראותמבקשמנכסיה,
בבחינותנכשלאךאוניה,שלסיפונה

סנט·אכזיפויזהאנטואן

אדמת·אנוש

' / ~· 
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אתומשביעהימיהספרלביתהכניסה
מכאןבתעופה.שלוהשחקיםתאוות
והכתיבההטיסהנהפכותואילך

 .חייושלהעיקרייםההמראהלמסלולי
בשירותוטייסברשיוןזוכההוא

 ,אזרחידוארכטייסעובד Iהצבאי
ציבורלענייניוכנספחניסויכטייס

נפצעהואבהמשךהאוויר.חיללש
למרותלשובמתעקשמטוס,בתאונת
לחילקרבכסייסולהצטרףנכותו
טיסתבמהלךמיורטולבסוףהאוויר

בצפוןהמלחמהשלהאחרוןביוםסיור
אוגופה,שישאירבלאונעלםאפריקה
עקבות.

אינהאכזיפירישלבהוויתוהטיסה
 1עשירויטהבקוריקולוםמרשיםפריט

הניתן Iגורלישיכרוןמעיןאלא
שניםאנוש".ב"אדמתמוקדםלאיבחון

כאןלחושאפשרמותולפני
במיתוסהטיסה,קדחתשלבעקבותיה

אנושיתמיסטיקהובאיזוהבודדהטייס

אבירשלאריסטוקרטיתזאתועם
שלהתמלילהמיתולוגי.השחקים
היטבלהשתלבעשויאנוש""אדמת
התרבותשללטיסהטוביםבמיתוס

להפוךסיכוייווטוביםהישראלית
השראהולמקורחובהמתנהלספר
האוויר.חילבעבורשכיח

הואלטיסה:כמכורמצטייראכזיפרי

מוקסם Iהראשוןבלילהברססנזכר
בחלונותיוהחולפיםמהמראות
מזדקריםצוקיםמהמורות,"מלכודות,

הוא .) 12<עמ'ומערבולות"בפתאום
ולמנועיםהרוחלצליפותחיבהרוחש
בעלילנמשךהואוכךבטוחיםהבלתי
מעברבגיחההכרוכותהסכנותאחר

הטיסההמוכרת.החייםלתמונת
בינווהיחסמסוימתבמאגיהקשורה

כחלקלונראההמחוגיםלבין
 .) 26<עמ'נראית"בלתימ"אלכימיה

המקודשיםהפולחן"לטקסימתמכר
חילוצואתחוגגהואהמקצוע",של

הבורגנישלהקרתניתמהוויתו
הגברית.לרעותומתמסר

העולםאתלראותתחילהשביקשכמי
עללעתיםכותבהואהים,דרך

"ירדנותת-ימי:במינוחהטיסה

מעמקיאלמנוסים,כצוללניםשלווים,
מןאחדות .) 25<עמ'שטחנו"

בעתעליוהעוברותההתנסויות
שיאכחוויותלאיבחוןניתנותהטיסה
אט"נעשינוהרגילה:לתודעהשמעבר

ביןוהולכיםשטים ...עיווריםאס
נדמהלעתים .) 28<עמ'לערפל"עננים

כמיןעצמורואההוארוחובעיניכי

חשנוואילך"מכאןאסטרונאוט:
מאותבין Iהבין-כוכביבחללאבודים
 ,) 29<עמ'נגישות"בלתיפלנטות

מוגדריםהחייםשלהמרכזייםהערכים
והבדידות,הסכנהמתוךדווקאמחדש

לקרואסוניםמחודשטעםהמעניקות
נחוויתהטיסהההפוך.ולקפההחמים

עםהאדםשלאציליתכהתמודדות
 ,) 36<עמ'והסופה"הים"ההרהטבע

הסייס.שלהאנושיתמעלתווכמימוש
האתגריםאלנמשךאכזיפיריכיניכר

הסכנהתחושתואלהמקצועיים
שטסהרעועיםבמטוסיםהמתמדת:

מטבעלחלקנחשבהמוותבהם
משרססהואכאןשכבראפשרהמקצוע.

כמיתתהטיסהלגילויפרקיםראשי
חיקאלוכהעלמותאציליתנשיקה

עלטיסהשלזה"לילההשחקים:
<עמ'זו"שלווה Iכוכביואלפימאות

נזיריכאבירמצטיירהטייס ,) 43

לאפשרותהיטבמודעואכזיפרי
בדיונותאוהעננים,בחיקההיעלמות

היעלמותשל"במקרההגדול.המדבר
שנים"לארבעהחוקיהמוותמושהה
מסויםאלמוותינצחאולימושגובכך
נהפךהסופרשלבהוויתו .) 55<עמ'

שבורוחניעליהבסולםלכליהמטוס
זהאיןהמכונה.עלמאצילהאדם

מכנית,מעתידנותשיכורפוטוריזם

התעופהחווייתשלהרחבהאלא
זאתועםהשמים.אלוההתרוממות

האובדנילמימןלבלשיםשלאקשה
הטייס,אכזיפרישלבאישיותו

האחרוןהגבולאללמשיכתו
במצביעצמואתלממשולשאיפתו

עירוםהייתי"כאןמובהקים:סכנה

חולבןאובדתמותהבן ...ועריה
מסיעהמסרס ,) 77<עמ'לכוכבים"

חווההואהמסתורין","לבאלאותו
סוד".כ"דברהעולםאתבאמצעותו

עדןכגנילוהנראיםבאתריםנוחת
פאטה-במיןמתוודעהואקסומים,

לנשיםמעודנתארוטיקהשלמורגנה
וצוללושבשקטות,כפיותהמופיעות

כבתוךבו"שנסגריםהלילהחיקלא
 1יסודפולחנישלרזיםביןמקדש

 .) 141<עמ'מדיטציה"בתוך

"באדמתלעייןניתןשלישיתמזווית
הנכתב Iואישייהודיכביומןאנוש"

שליותררחבהקשרבתוךזאתש
מטיסאכזיפרי .צרפתיקולוניאליזם

ועםאזרחיתתעופהבקווידוארשקי

המתוחהגבולקועםמתעמתהואזאת
הצרפתית,הנוכחותשביןבמגע

והמאורית.הערביתהילידיתלהוויה
"הסהרהאתחוצההואכךמתוך

כנופיותעםבמגעבאהמרדנית",

ונתקלפראייםשנסיםועםמאיימות
ה"שסחיםבעומקהמורדיםבמאודים

ראשיאתמעלההואהנההאסורים",
-והללובמטוסלסיבובהשבטים
הנפרשתהאדמהלמראההמומים

גניקסמיולנוכחמלעלהמתחתיהם
"אלוהיכילמסקנהמגיעיםצרפת,

 ,) 106<עמ'יותר"נדיב ...הצרפתים

 1העבדנאוקאתמשחררהואוהנה

הפתאומימהחופשנבוךהלהאבל
החסדמעותאתמפזר Iאותוהאופף

לילדיצעצועיםרכישתעללושניתנו
בידיוהיו ,חוריןבן"בהיותוהרחוב.

לרכושהזכותהבסיסיים,הנכסים
 .) 134<עמ'אהבה"

לעייןניתןואחרונהרביעיתמזווית
שאינוהגותכבספראנוש"'ב'אדמת

יבשהאקדמיתפילוסופיהבחזקת
באופטימיזםניחןאכזיפריושיטתית.

החופשדברעלובחזוןשופעאנושי
החומרנותאתמגנההואוהיצירה.

אתמהללהתעשייתית,והעדריות
משבחהמלחמה,ברוחותנוזףהרעות,

הגורלאחדותאתמדגישהשלווה,את
לעתיםהאדם.מותרואתהאנושית

הנסתחושתאתלהעבירמצליחהוא
הואולפעמיםסוחפתבהשראהשבאדם
בענניםאובד Iמדימרחףנשמע

נסיךשלהחסדלמגעממתיןובחולות,
דודאליבואלו:שיאמר Iמזדמןקטן

הטיסהשרעפיעםכברדינו Iנחמד

פשוטסובה,תעשה Iשלךההזויים
קטנה.כבשהמעלמרחףמסוסליצייר

• 
שיאלי
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אלהכרםמן
הקניון

כסנטריזירניסרסברגר:תמר

סימןספרייהמאוחרהקיבוץ

עמ' 240 , 1998קריאה

שלסיפורהאתלכאורההמספרספר
שחלפהנשכחת,מוזנחת,אחתשכונה

הםגיבוריהלמעשה,אךהעולם;מן
בארכיאולוגיהדרךותמרורינציגים

ארץ-ישראל.שלובהיסטוריה
ללמודניתןוהמקומותהדמויותדרך
 1היהודי-פלסטיניהסכסוךתולדותעל

יותרוהמרחב,הזמןפניעלהמשתרע
כולו.התיכוןובמזרחשנהממאה
רחבהיריעהפורשגםהמעשהסיפור

מאוהליםלדיור,הבניההתפתחותשל
מהגדוליםקניות,למרכזועדוצריפים
יותרהעלילההתפתחותבארץ.

מאבקיעלהשוק,כוחותעלממרמזת
ופוליטיים-פיננסייםתככיםכוח,

תמימותכנגדמוניציפליים,
וסולידריותהדדיתעזרהראשונית,
העירשלדרכהבתחילתרעיונית,
הראשונה.העברית

וסבוךמפותלמקום""סיפורזהו
ארבעבמשךהמחברתעסקהשבמחקרו

ארכיונים,במסמכיעיוןתוךשנים,

עםוראיונותבאתרשוטטות

פשוטיכערבים,יהודים"גיבוריו",

עםדיירים Iארץשועיעםםע

ואדריכלים.סוחריםקבלנים,
מסמלהמקוםשםסנטר","דיזנגוף

הזמןבתודעתמקומנואתמכליותר
שהגיע Iהראשוןהעירראשוהמרחב.

במפעלמהנדסהיהמארוסה,
הייןלתעשייתלבקבוקי-זכוכית

ולימיםבזכרון-יעקבהבראשיתית
מתנוססשמומחולותיה.עירבונה

באחדאשתו),צינה,<על-שםבכיכר
עירשלהראשייםמרחובותיה

 1ומוזיאון-קוסמופוליטיתחילונית

-דיזנגוף(ביתהראשוןביתושהיה
מלה-"סנטר"ומנגדהתנ"ך>בית

מעברנוהמנותקתעכשווית,לועזית,
צרכנית-מערבית.לתרבותוקורצת

היוונית,במיתולוגיהאל-דיוניסוס
להדוניזם, Iמחדומוותלהרסהאחראי
יותרמסמל Iמאידך-מחדשולתחיה

וגיחתומיתתוהמקום,סיפוראתמכל
עתידנית.בדמותמחדש,

העלייהלפנישנתיים-11880ב
הבילוייםשלובואםהראשונה

דרווישמוחמדקנהוהתימנים,

את Iמיפומוסלמיערבי Iנאוויחי
עלכרמיםבחולותונטעזויפהאדמות
דונם. 40שלשטח

במפותלרובהמופיעהזותמונה
ב-תל-אביבהקמתטרםישנות,
הסוגיהאתהיאגםגחמצי 11909

"ארץהיום:עדמחלוקתהמעוררת
ארץ".ללאועםעםללא

ובוסתניםבכרמיםהנטועהשטח

המרחבכלעלהשתרעדלילים

rנ

בוגרתמר

בסנטרוססדיוני

-yי - 'A•.,,, ·- ... - .. *.<'( ... - -•ך~ ... •!·.:••

יצוקהרומנטיקה

לשרןבתבנית
השידוררשות

"בורריה"שכונתבותקוםשלימים
אחד Iנורדאומאנסשלשמולע

התנועהשלהדגוליםממנהיגיה
המלךועדבן-יהודהמרחובהציונית,

דיזנגוףועדבוגרשובומרחובג'ורג'

והיום.

הפותחוהשערבספרהמפתחדמות

אפנדיאדיב Iלבנו-יורשומוקדשים
מתונה"ביניים"דמותמעין Iחינאווי

אדיבתום.עדפתורהשלאוסבלנית,
הןבקפידהלבוש Iמהודרגבר Iאפנדי

עטויוהןמערביותחריטותבחליפות
ומערב,מזרחשלתערובתגלביה,
מבתידמי-שכירותמגבייתהתפרנס

שהיורביםמלאכהובתימגורים
עלעונהלאהואהמשפחה.ברשות

לספרותהאופייניהסטריאוטיפ
ביהודים,הרודהאפנדישלהציונית,

 1המופתילקיצוניהשתייךלאהוא

יפותפניםבסברבדייריונוהגאלא
וברחמים.בצנעהשכרואתוגובה

תושביעםלהתרועעזה,שמנהגונראה
קפהלשתותעמם,לשוחח"נוודיה",

וב-בחייולועלהבפתחי-צריפיהם,
האם .אדמתועלנרצח 13.11.1939

למפלגתוהשתייךמיפובאהרוצח
שמא,או("החוסיינים"),המופתי

המחברתאיןמבעלי-החוב,אחדרצחו
והתעלומהמגלים,הארכיוניםומסמכי
היוםעצםעדפתורהבלתינותרה
אתשליוורבותכתעלומותהזה,

הארץכיבוששלהקצרהההיסטוריה
בניסיפורגםבה.וההתנחלות

תולדותהואחינאווישלמשפחתו
ויוסףדיוריומבניו,שנייםהארץ.

עדונאבקיםבניו-יורקחייםחינאווי

כגורלהקרקע,עלזכויותיהםעלהיום
 • 1948מאזרבים,נפקדים""נכסי

ספרותייםחומריםמשבצתהמחברת

עלוכתבובתל-אביבשחיומישל
הייחודיים,וטיפוסיהבורריהצריפי

ישורוןאבות Iגוריחיים Iלמשל
"זכרוןבספרו Iשבתאייעקב Iוכמובן

מגיע Iגיבורו Iגולדמןשם •דברים"
אתומתארהשכונה"רחובות"אל

עונישכונותכנציגותדמויותיה,

לנפלטימקוריםכמקומותאשכנזיות,
הערבית.יפועםהתפר""שכונות

אנטי-הןבפירוטהמתוארותהדמויות

פועלים,מלאכה,בעליגיבורים,
כהדסהעם,פשוטישירותים,עובדי

 1גלזרמןצביהובתהגוטסדינר

שמואל Iכגולדמן Iקפלןכאליעזר
לאזרחוה,והסבתאלבחייםוברכה,
לשרטטשבתאיהיטיבאותםואחרים,
בספרו.

תיעודהואהספרמכליותרךא
על Iיפוכיבוששלהיסטורי

שבוהברוטליותעלהאכזריות,
הנשק"."טוהרשלהמיתוסוניפוץ
הוא ) 63 • 54<עמ'חי""מוזיאוןהפרק

שלביותרהמצמררותהתעודותאחת
"שלנו",השחרורמלחמתתולדות
"שלהם'.'והגלותהשעבוד Iהדיכוי

עלהנסמכיםאותנטיים,תיאוריםאלו
כלהמדינה.בגנזךמקוריותתעודות
וג'בליהעג'מילשכונותרגליוהמכתת
ילךהמרה,האמתאתגלותלורוצה

אתוישמעהמקוםותיקיאצלויתארח
ומרמהבילקפהספלעלהמרה,האמת

הוא.גם

תושביהגורל"בורריה",הריסתוגם
סוגלאסיפורם Iהקניוןוהקמת

בוגרתמרמקדישהלכךבשושנים,
"פילץ'.'האחרון:הספרשעראת

דמותאתמגלמיםמשפחתוובניפילץ
היזם /המצליחןהחדש,העולה Iהיהודי
וחותמובכלשידונלאה,והבלתי
רחבי-בכלטבועיםוהבכייניהנדל"ני

בתימגורים,בתיהקפה,בתיהעיר.

"גן-רינה"ובנייתהריסתמסחר,

התחנההמיתולוגיים,העם"ו"בית
עונישכונתבלבהחדשה,המרכזית
סנטר'.'ו"דיזנגוףנכחדת

הציונותאתבדמותוהרואיםיש

אתבוהרואיםוישבארצנוהמתחדשת

משיירותותומתנו.עברנוהרססמל
 1סומיילכפר Iנאוויחיכרםגמלים,

ומרצדנוצץ"מ;לייועדהירקוןשפך
ההדמיה.העירבלב

נכנסיםבני-אדםאלף 70עד 50
סנטר","דיזנגוףשלבשעריוויוצאים

אלף-46כשלבשטחבתי-עסק 442
שטחו Iמ"ראלף 100מתוך Iמ"ר

חלקיו'שניעלהמבנהשלהכולל
מגשרוגשרהרחובעברימשני

 1לביגודהןהחנויותרובמעליהם.

דמותנוזוהאםנעליים.מתנות, Iמזון
מחלונותהמשתקפתהעכשווית,

הראווה?

סיפור-מקוםהואבסנטר""דיוניסוס

סיפורהבעיקרהואאך ,) 6903<גוש

אלויחסםוהציוניםהציונותשל
שלאישיסיפורזהו Iהערבי-האחר

זהוהמתרס,עברימשנידמויות

העירשלהיסטורי-גיאוגרפיסיפור
כתיבהזוהיישראל,ומדינתתל-אביב
מפורטיםתיאוריםהמשלבתספרותית

יפהפייםפרוזהקטעיעםו"יבשים",

קמילהלידה,מוות,הכוללים
של Iועתידהווה Iעברוצמיחה,
דורותשלואנושית,עירוניתתרבות
 •כיום. Iמאיתנואחדכלושלעברו

יהבדן

ראשהאישליברכט:סביון
 224 , 1998כתרהוצאתואיש,
עמ'

בארבעההתפרסמהליברכטסביון
שנותמאמצעקצריםסיפוריםקובצי

שלההסיפוריםקובציואילך.השמונים
הקוראים.קהלבקרברבהלהצלחהזכו
לתיאטרוןבכתיבהידהשלחהאףהיא

סרטים;נעשואףסיפוריהועל-פי
והפעםחמישיספרמפרסמתהיאכעת

סביוןשלהראשוןהרומןרומן.לפנינו
ליברכט.

סיפורהואואיש",ואשה"איש

נשוי.וגברנשואהאשהשלהתאהבותם
נפגשיםשאולבשםזרואישחמוטל

מאושפזיםשבההסיעודיתבמחלקה
בזה,זהומתאהבים Iואביואמה

הייאושהבדידות,עללהתגברבניסיון
השנייםביןמתפתחכךוהאין-אונים.

שלהדעיכהרקעעלרומנטיקשר
בעודמאכזב.הרומןעקא,ראהוריהם.

ישנוליברכטסביוןשלשבסיפוריה
לשונית,רהיטותקיימתוכןמיקוד
שלהשברומןהריקריסטלית,כמעט

בתיאורעברלכללהתפזרנוטההיא
הגיבורה,דמותשלבנאלייםרחשי-לב

עמוסהשהכתיבהנדמהלעיתיםכיעד
מקצועית.ואינה

עיניהבריכוז,בתמונההביטה"חמוטל
הצפיםהשחוריםהאייםמןמתעלמות

ומןהחיווריםהמיםמתוךבאופק

שפתעלהעומדיםוהמלאךהדמויות
מאבניאחתבאבןמתרכזותהצוק,

כאילוהשוליבפרטמתמקדות Iהקיר
והעדשהאישוניהבתוךמצלמהמוקמה

זו ) 13<עמ'תקריב."לצילוםמתכוננת
שלמסורבלתתיאורדרךבעיני

בסיסיות.תחושות

וןיסבשלכתיבתהאתשאפייןמה
התקנית,הכתיבההיאבעברליברכט
היאבמהותהליברכטסביוןהקולחת.

לבנותיודעתהיאמעולה.טכנוקרטית
העיקריתהבעיהאךקצר;סיפור

 1הלשוניהריבודהיאבסיפוריהלטעמי

האישיהקול Iיותרמעמיקבאופןאו
האחרים.הקולותלמולשלה
ברומן.שאתביתרמודגשזהעניין

העבריתאצלההסיפרבדרךקיימת
אותהמכנההייתיהבסיסית:התקנית,

ןו"לשאוהשידור""רשותלשון
גבוההמספיקהיאזועבריתהחדשות'.'

מספיקאבלספרות",להיקראכדי
נפש.לכלשווהלהיותכדיפשוטה
עבריתלפגינו ..התוצאההיאהצרה

 .דומיננטי"אני"נטולתסכרינית,
ספרותייםלהישגיםלהגיעלדידיקשה
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למספרדילא .זולשוןבסיסעל
או Iמסדרון Iסלוןמטבח,לתארשיידע
להטביעצריךהואסיעודית;מחלקה
הפרטית-הלשוןמןגםהכתיבהבעצם
זאתעושים .היכרכסימןשלואישית
אורפז.יצחקאוקניוק,יורםהיטב

בכתיבתהליברכטשסביוןאפואיוצא
קצתמעודכנת,מהדורהמעיןהיא

עמוסשלויומרנית,מליציתפחות
היאעוזשלהכתיבהעםההשקהעוז.
שנחשבמהשלהלשוניבריבודרקלא

ללשוןהישראליהקוראבעיני
ברובדגםהיאההשקהספרותית;

בבחירההןכוונתי,והאידיאי.התמסי

שלבהסתכלותוהן Iלספרמהלע
זכור .שלוהתפישהבעולםהכותב
הסניליהאבשלהמונולוגלטובה

אשר Iעוזלעמוס 1שחורה"'ב.'קופסה
אמןידיכמעשהטכניתמבחינהכתוב

ואשרמחשבת,מלאכתממש Iלהתפאר
 1רומנטיכסמלבפרחיםשימושעושה

ליברכטבהןשעושהלשימושבדומה
התפישההןשלה.הרומןסוףלקראת

הןליברכטשלהתפישהוהןעוזשל
-במאמריוקוראשבתאישאהרןמה

רומנטיקה.כלומרהמתגעגעים,תפישת
בילדות,העיסוקחוזרושובשוב

ביןהקשרועמובמשפחה,בהורים,

יהודי-אירופהכששואתלמוות,אהבה
הגיבורהמתמודדתאיךברקע.עומדת

הללו?העובדותעםליברכטסביוןלש
ונמלטההפתחאלהסתובבה"חמוטל

אמהאתמשאירהבריצה,החדרמן

הצעקהקולותשלהאנדרלמוסיהבתוך
היאמהלחשובעוצרתולא Iוהבכי
 .) 146(עמ'עושה"

ל·ברכט 11 •םב

ואישואישהאיש

חצי,סומקרוני

 :r ~וריאדדליה
 ===יומצאלחחסלמאןמערבית:

1 ~ 

מחר?נבשלמה

החוליהזקנהשלמולהזאתהתפישה
ומוטבלהתמודדאפשראיוהמוות
לפתורלנסותאוהחלומות,אללברוח

החלומותפתרוןבאמצעותהבעיותאת
חמוטל .גליכרישברומןמופיעה-

כתב-בעריכתעסוקההרומןגיבורת

תיעודי-שלבניסוייםהעוסקעת
אבללתיקונם;והאופציותחלומות
שלבחיי-המעשההתיקוןכלבפועל,
לאהיאבלבד.תיאורטיהואחמוטל
פסיקלהגשיםכדיכלוםכמעטעושה

עסוקההיאשלה.החלומותמן
הדרךנראיתוזאתבאיסוף: Iבתיעוד

המציאות,עםלהתמודדשלההיחידה
הדמויותפסיבית,היאכלומר

פסיבית,הסביבהפסיביות,הסובבות

החלומותשכזו.עולםמתפישתכנדרש
ברצףהבאיםהדו"חות,מתוךהשונים

מדיפשטנייםכללבדרךהםהסיפור,
 .לטעמימדיוסמליים

דרךעוברהרומןשכלהגיבורה,
לחלוטיןדומהשלה,התצפיתנקודת
שללאתשמילאוהבורגניותלנשים

ליברכט:סביוןשלהקצריםסיפוריה
נכזבת:אהבהבשלשהשתגעהאשה
שנידורשלילדותזיכרונותעםאשה

אבבידיהנבגדתאםלניצולי-שואה;
בדרךשבחרהבתהלמולדתייהובן:

חילוניות:שתילמולדתייהאחרת:
ילדותהדירתאללחזורשבוחרתאשה
מתווךעםאהבהשםלעשותכדי

זובדרךכאןחוזרהכול .ועוד Iמקרי
באופןאבלבסיפורים,כמואחרתאו

 1חמוטל Iכלומרוחלש.ממוקדפחות

טוטאליבאופןמתמזגתהרומןגיבורת
זאתהקצרים.הסיפוריםמןהנשיםעם

תמידבעצםזאתתודעה,אותהבצעם

היכןרבותא?מאיובכןאשה,אותה

נדמה ?התוספתאוהחידושכאן

שלאשנמתחקצרסיפורשלפנינו
 1לדידי Iכאןלצייןהראוימן •לצורך

אשה,עלטרילוגיהשכתבאחדסופר
 1סופנילמצבמגיעהיאשגםחלוצה,

למספרוגםלהבעיקראבלסיעודי:
עםלהתמודדאחרתדרךישעליה,
והמוות:הזקנהעםשבחיים,הכאב

'ר'חוקבטרילוגיהשמירלמשהכוונתי
שלדמותמציגהמספרמפנינים".

לפנינומביאהוא Iברמןלאהחלוצה,
המוות.עדגדולהאשהשלתודעה

הרחמיםמשוםלאבהשישדמותזוהי
האיסוףוההשלמה,העצמיים

אתוס,עםדמותאלאוהפסיביות:
הטובות,המידותמכלול Iמוסר

לפניבהתייצבותגםותפישת-עולם
והזקנה.המוות Iהחולי

כשלכתיבתישכשרוןליצרלבסוף
אחרשביהולךליברכטסביון

ליברכטסביוןהשונות.האופנות
רומןשביןהתפרעלבמפורשעומדת
ובמקוםהבלטריסטי:לרומןהפנאי
כלומרמעלה,כלפיהרףאתלהרים
 1יותרמעניין Iיותרמורכבלכתוב

הרבהקוראיםקהלאתעמהולמשוך
איכותיתספרותעבראלשלה

עללהתפשרמעדיפההיאומעניינת,
המשרתותרומןאלולפנותהכתוב
לעיריתשלגיות"'ש'תיבנוסחהעדכני
 .שלולצרויהאהבה""חייאו Iליגור

• 
יגילרן

 ;,שהעיפותאתמבשלתאניבסיר
 T '.' f :-•• •י. ''. ''.- : •-: •-

ז.פ; nאת ';,שההבלדבריאת
-~vה~;ננ.ת.אהבת; ...ואתהאנרז

בשעת ...אכל;מצאוזvהילדיםכדי
הסיריםת iריח :ה:ל•י,ב~ T :ם;•,:ה~ה
 .ם \r-משערי'פזים:נ-;טףתכ~לתם

: T T • : T : • • -

~~~ימות.~ל~נזיר o/ Ptסם /oב
ובשגרה,ב;ת nבסמתכסיםאנו

~ר;ב T ~~~ 7 ~ר~ש-סדןי;' ר;~~~ף
א;תנו.מריחהואלראשינו.

: T •• • •• -T 

ואתהמטהאתמרטיבההזעה
-•• T : -• T •: T • -: :• 

ש;אלת:ואניהתה~;ת.חסריפנינו
וא;ז·ההמחר?י'רי o 'לב~~ביא,ו"מה

 ....איזה;מואו"א;תם?.הבלדבר;
 ...והואבהם?;תנ~לו ··ת;~ט~

בשם?הת'~ימ~~אל,ה:דהר.מה
: -: •• : •• T T -: • • :• 

ע;צםוהואעיני'אתע;צמתואני -:-. :· :· :· .. -: .. 
עלמכריזוהררי;עיניו.את
 .ף.ח:-;ל ~.לס~pז~-ט:~~ל i .סוג
ף wנ;לזp~ה,~יגיבונכ;ז /97Po ט~~
נרדם.ואחרלכב;ת;'בכדיהנרעל

 ז:•--:-::יי ··--

 1977בגדאד

 .בבגדדהחיהעירקית,משוררת Iריאדדליה
לאוקטובר-9בפורסםמחר?",נבשל"מה

 .בלונדוןהמופיעאלערבי',ב'אלקודס 1998
מטאפורהגםלהיותיכולשלההשיריה'סיר'

ובעיקרקיומיתמטאפורהגםפמיניסטית,

תבשילים,ריחריחות.מתערבביםשבושיר
וריחהנפטריחהבושם,ריחהזיעה,ריח

להתווכח.אפשרריחשעלהיודעתהשירה
אמיצהשירהשלריחהואכאןוהריח

נפטשלל"סוגאפילודרךלסלולהיודעת
יחף".לושמתהלך
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 ~,!בו~
~ 

גלסנחמיאסאיתן

הפרימיטיביים""האנשיםראשון:לוח

א.

~ V! ים;o/i ק~ל , 1682 ר~~;;נ~ר
; :Z נ~ת;ךי' 9ף~ ה~:ר; o/. ן;,~ל 

.ךהס:הק;פ. 9?ל ,אק; pאיי 9~יסאךה
ח~יעף wסראש;;יםק;~ים 97מ~~רוב
 ,ה~~~~:יי o~ת~לה ./oר, ZJ:מ .ן~~ 7

מנעדהפתירימ;תכלצ;פההיה
;ת ryר;-'א;ק~תל ./oה iגף iפ,. iק 97ל~

 .ט~~~~

ב.

ת w ~~ל Z:ח~י wסראש;ןק;פ 9מזpקר;
ס~;די~~ים ~ר;ל Z:;ק~הפף~'י' 9ן

אינדיאניזהב.חביתשלממשיבמחיר
ם ry :ךל;~ץלה:ד iם,.;י i~ר~ם i :~ן

0 

T 

~ת 9 ~ל Z:ק;פ 9מזpיקר;~ת oח~י ,~זpיץ
סבת;'בפטמתנרכףזהביטאחרנערה.

 T T- : ' : • : • •---ז:-

ק. ryך~

ג.

האחיםהסריטףהעשריםהמאהנתחלת
 ר~~מ- , T~~ים 6 :ל Z:ת i ~ 9•• ~~ת•ד~ ר~~•~:לף
~~ j? מ~כ;ךה~מקך;ת .ה~.ל~~מע.;ר 7ךם

ry מצ;~ים~~ינףo/. סדf. ת;~~ i? םך~~ 7ךקת, 
םדףךיממ;~~ים.ל Z:ע;ןה~ט.ך;עןע;,
 · .ב; nהראל;ת nנצובסףאימה

•• T T T : ' •; T : 

,. 
~י~אר'ל tt~י~ן

~א;;ךףךאי ?j י;~;נמ;ת, ryמ~ר;~א~ן
מלגההףלךת;מעירי;צאגד;ל,ערבי

 T T-אס;ה.••נארצ;תלמשעבספר,:

וחמש,חמ~ים;-בגילבח~יולראזd;נה:
~ h נ:יז 9~חי;ד-ףקלci ע.ץ .ךר;~ית~T .ל~מ;ן

 ן;ל~' :;ר~~~;נ:י~ר~ךר ry ~~;ים
החדש:הפריאתהפשףט;ת'הרפףא;ת

לכף·: l: ף;:ס:ה- ...לא ./oע.ץ '~דיי;,ך~ינ:ו
 ',;אמףגך;להעגלהצףרת; .נעבר

."' T T T T ••• - : : T : 

 •~א;ךמףץ ryמ; ,Yך~ ' T:Z~הב ;ע~~
כפ;תכאבינשית,נרפףיע;זרהףא

•• :• T • : •• •• -

 ."הר; nשףמרהנ;סע,שלרגליו
-: T '." - •• TT : T 

מיים"והאנטחותוהל"ששתםיריהשרוזחמךומת

כבורמעניקיםהבגדים

ן~רף~רחים~חףךיםקף, ,Y ~ים 7 ~;ר
~ 9j? ח~קף ת;ר~;~~חירףת,נ;~ים

~יק, Q ~~~ל;ן;ת n ~;~ 'ר; n ~~~ם 9 ~~ת
ךחיאין' O ~ Q ~~ןלףס~ך~י~יםמ;~ךי
~טףירא~הע,ך~ה, ה~,ס~ר~ה.ע.~,ית

השמש,תחתהמלאכה,ביתבגג;ר nלא
דל.נרמטתעלת Tמזרחי~~יכה תב~;~

~ q מ ·ק~;~·~ןה;·ל~-g -ל;בר~qi :ט, 9א;גףר-י
ףמתסיסה,נאשיתל;הט,כתמרמתמ;גגת

 t •• • ••• : • : -Tסאזרל: l: •:קת ry :צ;

 ה~~?סדיז 9 ~ע ~;ר nwס~לה
ךחףץלא~ע;לם,ס:~הס~נףרך~נףךה,

ם, oך י;; n~ך ,~יץ ryry ~ךל~זב o ~~דיף
עדאהבתה,כמ;;רים, nהשאגסיהתחת

- זז-:-: . :-ד•:ד---

סקךק~ן.

o/ ךן~~ה~~~ךים~~נ:יה:~יםל;~ים
השלט,מטעםנכתה,ףמהכ"לאמא,נליל;ת,

-דד--·ד:ד-··ד• ··-

נשיםעלשנתי'מתנףח;ת ,ב; nהרמריח
כאל~-ףמצחי.:תלתליולטפה:י; T~•זנחףנ
 . : . : .-- :ה-ל~~~ ry.ק;ךס~~נ:וי

 .'לי~;';סזה, ~ tt:ק~~יםסר~ה~ר ל~'
רגישה'אניענתה,ט;בה'ממשפחה'אני

 T •: •-:ז:ז T Tבים:. iלמכא

: -: . 

 93אפריל

• 
~; ry ר;ךףק~י~ים.~ןם י;~~רי~יםלא:ק~רנף~

 .םי~~ק~~;קס~ים oמ ,סז~ירסזpחשףבסר;נ;~ים,

~ך~ים.·ים· /v ~~ ךר~~;פ;ע,ךים. ךר~~;לא ב;ר~~
מרצים.להי;תנאמתיכ;ליםלאשהאנשיםאלא
 .ק,ר w ·ד·•.:~ים o ' ~נ~ ·.ם .. ~~ר~י~ ry ~ים /v ~~ס~= ת~~~ל
ע;ל~נף. ת~~~ס~לא ,ה~;טלא ן;~ 9מ~
 .ת;פ~ !Vסיף ry : •1י;ן 9 ; ,;ע~ה ry :לא
 . ן;~ 9 ;;טףל;ת~פ;ת !Vס
 .ה~ד.;טףלי;ן 9 ;

ריח.נטףלתזהע
·• T : -•• -

שהיה,מהשלמסנתזריח
•• -; ••• : T •: -TT •: 

~ר;ךףק~י~~ים.ס:ינף /o:ק

8.1.94 
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וייכרטרפי

משוררשלקברועל

ד;ת, nאמליםהשישח 1נל
 ז-: .. ·---:

יךף. ?V ~ר;ת 1ש

~ש;ךךים~לה Rסעז:ויסם 1ןכ
נשירתם.להםשס;פדים

,'' : 
O '." T T T ' : 

לשיר'ממשיכהצפ;ךלמצבהמעל
 ' T ז•:- • ד••--יי-

סרסדה.ןת wס~עיר ת~~~~

הת;דעהלי 1נט 1נ!זים 1התבהח!זים
--• -: '' : •• -TT 

סקרדה.ת 1ס~ינ~ת~דך~םקים qמ;

ךכ; f~תק;~הדדי~ל
 .הפכיומסתירת

' : ' -:-T T 

באובךזרים,בין

 ב~~ן~רי;ת ryלדה qס~רןה q~ך
מ;סה. ה~י~~ה R~נ:וייןה ?Vךס

לושאכפתמשורר

 .ה~~~~ז:ויב wי;
לע;לםהחרדכאטלסש;אל'א 1ההשירה,"על!זהיה"מה

w חל~קiב~~ךה;ל.~ז; t .. T : - : .. T ',' : T 

ט 1שמהנפרע,נשער;נמשכים.שיבהגלי
 T T: ' -T : •המצח.עלבמפזר

~עם.~י.ךהה R י~,ע~ ,הס~~ל; ה~~ i-~יןה.~ת-;~~
 .ס:יו~ת~ה ןיr.~ .ה~:ןה 1שח~ר 1~י~ה

 .נ; 7לא'~ץ~~דיעים 1ינ ~~
 .ת;ז!ך~~·ךכ;ס;ןןס~דסןiול

~ןפ;ת. 'ן~ f ~~ל;ת ת;ז!ו:ז~~·~לים
~ידה. 9ס~תה 9 ;~ .ת.ע·ביf .r~~קיןא 1ה

 ?ע~ wז:וס~םןה, 1מ q ~~ק~הנכ~~ית
לך~עים. ת;ז!ס~~ ,ק~ 9 ~~ל.א;תiךע.י;:ם
 ,פנימיני·לפתע, 1ח!זשירהעלר 1הדננמחצת;

 ··:-·:: ••·ד- ·- ד·:·

~מ;סר;ת. ר~~~~ ה~~עד;ק nן

אלה R ~ ,ת;ש~~ס~ין ,ם·א~~

ה 7ע;~נכה , ל~~~ ,ם~א Rדן

~~ q דעלס~יף,~יתry עם~ת
שהח!זיםחשבתלאתכיר.שלאאנשים

 ·--·-.ד-:ד ·- ·: •ד-:

ךזהרים, t~ין~א~ךךחי~ה~ם

~י.ךהמ; f ,י wס~~רירא;~ףל;~ד

ק~יסהד:~יםך~ת~לס 1~ת ל;~
~ף 1גךי 1~ךפ~תדד~גה ה~י;~ 1~~ל.ית

~~~רים ם:~~ס~יף, תי~,ס~~ ,עיr.~ד
ס~ח.רים.~ל~ין ,~ח.דךלא~נכה~ןף, 7~~רי 7

26.8.97 

האחרוניםרגעירן

 תל~~~~ ~~ .ם·א~~~ק~ה
קפ;ד. ;מ~סח.דר ת;~~

ק;ם. wל ת~~ w ·לא~דר
 .ר~~ס~ת;ך ם:~כ;ס~~יס י~~
ק;דלדל~. ר~~~ע;ד /o~ה
עכשיומ;שלמשליאחר

-.. • .'' • .. -: T 

ה.ך. f1 נ~~

מ;ז.ןך~לקר;ה ~~לא·~~;עת
 .בצדעיושמאפירע;לםלימשאירה

•:דד •-:-•: T ••ז:-
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 ~, 5וי~
השלגנאורהלבנים,בצל ~ ... -. . . • • 

צעירהפיניתשירח

סערירמימפינית:גםותרבחר

אחרותהערות

שישהכוללתהנוכחיתהאסופה
בשירההבולטיםהצעיריםמהמשוררים

המשורריםרובהעכשווית.הפינית

השישים,שנותילידיהםבאסופה
שלהםהביכוריםספריאתשפרסמו
תקופהבאותההתשעים.שנותבתחילת

משורריםקבוצתבפינלנדלפעולהחלה
כתב·העתסביבשהתאגדוצעירים,

Nuori Voima הצעיר"><"הכוח
אתלענייןהמטרהאתלעצמםוהציבו
מראהאתולשנותבשירההרחבהציבור

פרטבפינלנ.דהנכתבתהשירהשלפניה
חבריאתאיחדולאאלהלמטרות
קוויםאואסתטייםמאפייניםהקבוצה

הקבוצה,חברימשותפים.רעיוניים

אגודתעלנוקבתביקורתשמתחו
אחד , wsoyב·נתמכוהפיניםהס;פרים

בפינלנד,רבי-ההשפעההמו"לים
המשוררים"חוגאתהקימוובעידודו

שלהתוודעותהמעודדארגוןהחיים",
מקוריתחדשה,לשירההרחבהציבור

צעיריםליוצריםומאפשרומתורגמת,
קלות.ביתרכתביהםאתלפרסם

מייצגיםהנוכחיתשבאסופההמשוררים

שונים.אסתטייםוערכיםהבעהאופני

שירתהבין ,למשל ,מפרידגדולמרחב
החוזרת ,וירולאינןמריחשלהארוטית
הפיניתמהשירההמוכרותלתבניות
שלבחוויותיהםהתמקדותהחרףהעממית

שירתוביןל ,הצעירהדורכבי
העושה ,פרקוסומישלהקונסמפלטיווית

ומגלהובאירוניהבהומורחרוץשימוש
ובפוליטיקה.בהיסטוריהבעיקרעניין
מהמשורריםרביםביןהקיימיםדמיוןקווי

הנפשיתקרבתםהםהצעיריםהפינים

ראייה ,ולנופיוארצםשלהצפונילטבע
הקיוםשלמבודחתאףולעיתיםמפוכחת
איננהכללשבדרךוכתיבההאנושי
שקדמולדגמיםצורניתמבחינהמחויבת

גמטיזםדועלויתרהזושירהלה.
ישירהאישיתאמירהלסוכתופלקטיות

החילוניתהתפילהאותהמאפיינתוכנה.
לרצותכוחליייתנו"שהאליםהמתחננת
 •בחיים".להישאר

יארדיאהובייףהאנ •
T • -• •• ז•: • 

 .ת;ל!~ rס ת;ל~~~ל יי:o ~rר ,;ע ר~~;
~ o ת;ב~~~~א;נכןד~יהיר·~ר 

 .ה~~ qס י~ך~~ק~ה~ל
~סנ;ף,א;נכזךת ry ~~ס~ם oרף

 .ן;י~ד~~ח.י~ןס~~ןם
 ,ת;יr ~1ס ת;ל~~~לרמ~r:יי ,;ע ר;~;

סע,ן~לת;ך 7~ךךךסצ;ל.~ס~ן~ל~ל

ירושה

f א;ב:סריף~חךף, 
אטית,דירהאבנה

נבדלא·ה~הלבל
: -:• ::• • : T 

ז;ר·הדם nמזפ
• -:--T 

הנשמר.
-• : T 

הבית,נשא;ת;אבל
י'ת i;מ.אעבר~אליו

:• •• T :• ::• : • 

הזהב,האביביהיהא;תי,יצבע
• : -• • : ."" T T • ד-T 

עזפי.אשאשא;ת;
:• :• T • • 

• 
1 • 

סשףך. ח~~~
 ; n~קן~ת 11 ~~ס;~ר
 ה~~?ס~~וכמתס~~ךר'דלת?עדר

א;ר.מתמלאהזפטבחהרגע.בזה
 ,.- :ל•א;~,:,''מ-סת;בב Tבר iה'
-:· :· . : .. : .. 

רעב.מישהףאם

זאבים.יללתלהשמעמתחילהמלמעלה
 •••:-:•-ז•: T •:- ז:-:•
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ךר;~ן: ב~;ת~~ס~~ר " r ף·~רצף·~יתלדה,~ f ך;מ!" 
~ךת 9 ;ס~~ךרךלת

 .יר V?ry ~ןס~~~ח
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מףאר.מטבח

ראתהאםאשת;אתש;אלהגבר
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האדזפה.עניבת;אתאיפשהף
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הזפשבצ;ת",עםזאתאת"לא,
ע;נה.-הנעלאתהאשהש;מעת.

--T"T :• ---.'" 
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סשףך. ח~~~
מףאר.מטבח

• : T T 

ן~רשףם ם:;~סף~ין

יפחסתיושלמשפטים

1 • 

תארשמ;תריקה,תבףאהמלאהמזפגףרה
-: T :••ז : T ••ז : -

2 • 

ק~~ים.~;ים 7~ןחיםה g ~~~ןר;ן
קףף t רב~~-ר fל" i~~סה

:p ;מ:p ;~~ע,ק~ה ה

3 • 

~רף~הסקדימףת
בחשכהלךא;ת

• : -:-•• T 

4 . 

ס~לים.א;~ר
א;ת;אכלנף

לים ~~סרקנ;~:רף . . 

5 • 

:פךעדמגיעשאינ;ה:פפ;ר

ל~לישף~נףר w ~ 6 ,;;~הל ; riנ·כ:~;היה .... ::• : . : . . . 

6 . 
צלףלהירנזהלשנוי

ך~;דל ך.ל~~ i ל~~
 ) 1996 ,ו" ?jמקך"חל;ם(מתוך

קי 9א;ט;דק;לאףךי

מיםלאציפורילא

 'ר~;ל ר~~~ס~:ם~לרק
פרס"מתע;שהאינהה:צפ;רמפכפכים.שהם
 "". : • T T •• •-ה~פרים.לכל

: T -• :ד• 

צ;ך;ת,~קךנזףת~לע 9 ~מ;ךד י;~רקס~ם
מופנישזפנעה

."" T : T • :• • 

~סףא;;;י;קי'·שדה:פתףתלהףלד
"7Wf ~:ל• T ?•~ס~~ררלה ף:• • • 

אולי

הר~םב~ם wנדירים,אחרי·צהריםבא;תם
: T •~ןמo/ ל~: T ~~ר q ב;~~קךה~יםT ן~ן~

התפל;ת.עלמותרים

~ i ~ ס~לים.;לם~ז~~ןם ~.ל;ק ן~~-ד~ןק,י

:פך':פלעמקסתרשלתחתית
 T fל; T~~סל.ר T~~ן;חףת~ה.ק /o ~נ;ף

~מק":פ"ה

ל~ש"ם~~חילב ,r.שנכשאחר·ה:צהרים
."" ---T :ף~ך~ז •-זf • • 

סך~ן
·סבלנףת,חסרתבתףלההףא

אףלי-הזפות:ג-ם:כמ;;ךף
 .ןל~ריה" iiל~~ף~סה /o ~-ן~
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. העשביםחוכמת ~

הישניםגבים 1העהחדש;ת,הכנסנ,;ת
 •- : T • T T ז-:- • •• :-

והחזר;תהמכוננים

:p ;חל;ם·~ךקא;נ;י;כלהמ~~~~ i ק;ל;ת.ה
::זנ;ז~לת ד~~ 7 ~

אנשיםמאה
•• T :-ז • 

ח 1הרת. 1הנטיחבחג;ר;ת 1נטנ,סיםהמאמינים
- T • :--:- •-ז : • •-:--

 .~זי~ה tqק~תדק

ן' 1~ענכך~ילא;ת;ל~י'~הס:ההרי ל~~
o/ ד ת;,נ~~ל~ך~ע ד~~~ח~::זל.ר~

~אן~י~אן.

 ,ם:ד: יי:r.~~לע,קר' ף~ג!~~ ;ב~ ,ם;ק~ז:;
~ה ry~לי ט~~~

הריחננ,יםחנ,יואת

 .;:זזpי~יןע,גףל. /o-ז ...

~~ןה ,ק~~סל /oך~ר; ,ה~ 1ךמת 1ח~קרא;סה
שהבנתי.מהכלאת

:• T -:• •• -: • 

מתי?

לבלשיםכשלמדתי
- : • ... :סז~ת~ל~לים P ~~~לז:ויל~ן~ים T T • .. 

י~ים~;כז:וקדחל~י
נפיג'מ;תלנטיש;ת

·ק~ר;ת~ל~ים iלר
נ;סעיםלמלאכים

: -: T • : • 

הבטחהרת 1נצלשפתים
~סן T ~~-ת; niש ci~ד~יכ';ת

וללוי;תלה;רא;תנ;ת, 1לתא
חשאנ,ים :ם~;ל 1אפלכמר~םלחדרי

 ·ל; nהמנעליזזiל;ייים Tה'א ;.·ס. nל
~~ i סזקיםi נ;זה;~יתת 1~דישת;ך~ל~קל~~ים- '',;כים

כענניםאטנ,יםנ,ים 1לפת 1לעצמילאביב,
T T ' : -: ' : ' ' ז-:מהלכל' 

: T -

;:זןpךים,~~ין
 ?םי:~ P ז:: 1חח.ל ז~-;א

 ) 1995לבן"היה"השחור(מתוך

ךיר;ל~י~ן~ך:ה

• 
 ,ף; n ז:;~לל~ת;תכ;ד~ת י~~

 •אתי 1נב ,ה~ערמת 1להינשפתיאת'מצמידה .
 • T T--- ,ם-:כנ~~ב: ת;ק~~~~ 1לד i:נ ם~~

ק;ת 1מ 9ס~:ם 7~ל
רשת:כמ;השער;ת 1התפזר

 ... ... :הר~ת,עינית iגד;לכ"ה
 ! ry "ך~·ל ם·~ל-~חלאם 1~א

ע.רב~ר.י

סלע,~ה,כ;~ב~ת ,תל;~ qת /o~סר יו:ז~~-~
אליה:פניאתמצמידהעכשיו

 fששתיתימהכל Tאתשאשתה,•מהכלאת :-
:• T -•::•:•: ".' T -:•ז• " 

בחזרה.אבכה
 דד-:- ·: : ·:

• 
ק, wלגע;רי~ת ,~ל 1תסע;ר~ת

 ,סז~יר~ר~י~תק wל~~ל 1ת
ש, 1וחמגעאלאאינפיכי
ע.יר"ם. ל~~-ה~ר.~'.ע . '', .. .

ק, wד~סע;ר~ת ,ע;רי~ת~ל 1ת
~ף 1~ר 1ז:ודח.ף ,;ר~י~תק wנ;ז~~ם

lל~י!ד
סדקי~ז:וקדת~ת~רים~ם

רסב, wל~יד;דףא;סהר:~רש
כ;~ב~ל~ם

 ';ל 1ל 9 ~ 7ס;~רנכז:ויז
;ר n ~~;ןה n ~~ן~ה~ת;ך~ם

 . ן~~~מר ן~~ז:ו~נכח

 ,סע;ר~תק wד~~ל 1ת
ק: wדג ה~י~~ז::~ת

ש, 1וחמגעאלאיאינפ
•• :• • :• T T -: 

~ 
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-~ל ל~~ת;ך 7ס~~ס

 ,ף~י~~,סה~ם , ,;עי ~~י~

ס,~סה,דק
ק;ך;ר.ר~עדק

למףת.כדי
:•• T 
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השאר:פלי;צא;תמהנלףי

 T :שהף, Tמי:ישאחתל•ףלכ

: T --•• • •• 
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: •• .'" T : 0
.' T 

~דם ן;פ?~
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rpry פi לת.נ;~פ;תת:i ך

לע, 9 ~ ,.~~ ז:~~ס
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: -•• -: • T T : ••• • 
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הדייג
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 , .--- . : ...-ז .. . . :
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 •-: •י. •י.- : •לואיל Tלב Tכאהיה:פ~rומ,ףת,

~ס;ללה~י 6 •-ל:.ל:ו;ז''.ףד~'.ם:.יסר~~י Tךף'ם
~ר Q ~~לזpלףסר~~יםרףסז:וןרך~ל g ~ע~ךת
 .;ן:פ;אבתרגל;:ן.עלמנעלינחציזורדההיא

 ••~~pז~ית T ם:~-~ ת.ק.ל-ד~-לה 6i ' ~~?~~:ךח.~י
ע;ךף 7ת o ~~לת 6 ~~:ךסש יל~~~ןח.~י
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הנאהע;לםחציועדהזההע;לםמחצי
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מחט-אורן : 1
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 .להתפללאביריכם 1ילמד

: -: ... -. -: . : -.. 

 1997הים"קצר"זיכרון(מתוך

הספרותעל

1 

~ליס·ןד~ר~עם~יןה. 7 ;,;~י~המ~י~יתמ~יןה

11 

-+ד.רק;ךה. , ר~~ 7~ןט
16 

 226גליון



III 

iJ ו~~קריםi] אתמ~יגיםהםת. 1ברבג;נ~ 1ת 1נממח~לכת"בי;דעיםהםלשמים.כניסהכרטיסלהםישגך;לים.הפינים~סאים
 •: • •- •• • '.ה~~א 9 ~ 1 •םי~~ר,~: ",ה:~~~·~~~~~ריסם-ת~ Tק;ך~~ם• 1 נ{~ :םי~~•ק iJם"ל~ש;'ךרי;ד;לה T 6~יךה [i~ש;ןת

IV 

i] יךה~i] 7 ~~ךה~י~יתry .י• 10ספ;ן 79~ר 9 ~לה ש.:~ידקי

V 

~ידקי 7ry ~~~לרין:ה.~ה;קי·קןחךצ;~ים~י"שש;~יםהם~י~ים. [i~ש;ךרים [i~ריסב;לה 1~ק;א 1 1ל 1 ;א~ ,הך~~~~ , 1ךק 1~ט
~ס.ד~ש;ררלא~ףמ;"לים.~נכך;~ים,ע;ך~ים,י;ע,~ים,~~קרים,~רים

VI 

 .ת; 1 נ~~~ ת~~יt 9 ~ ר~~ב. ,,r.כ;ןק:כ~ש;רר

 vם
ל~ךא.ף 7 ";מם w~תא /oז:ולא

1~ 
 ~ו

r םv 
נדחה.ששירינרגערענכימ~בהמתפרסם.ששיריאימתכלט;בהפיניתהשירהשל;ם

 •::• •••:-•::- •:-זז ••:-:• •••:-•• T • •- ז•- :

IX 

i] זקיסiJ ~~ככ"סי· 9 ~כ=7ם 1~שי 1סלז:יי 7 ~ 1ס~~י~א~ן ~~~~כ=7~י 1 ר:iJ *ד' 9 ~~הוא *;ס~ך~ .י~~ס 'י~ 1 נ~~ד 9 ~~א 1ה~עיר
 ·עד:~י.~ה w ~ ry ,םי,~לדרש~סן wם 1זכ~י~ימזהמ;ת. wרים f~זלא~,ים .י~~ס~י 1 נ~~

~תם g~ך 7ןל ryך~ ן~;~~:לא~:נזפ;"לדקי• fל fק~~ה~יךה~;ללר fל f ן~;~~ח?;ל q .ם:~~כ;סךה f9לדא;ךה
ה. f~קי [iע.~ר 7 ף,;;ע 7ךי;;~ים ם:~~ p: םיק1iJ ;~~tפ;ך~יםס~.רבךךתעם .ת,עס·י~~~

X 

ס~~~יםךמ~~קריםמ;דר;ת,~רים 9מ ת;~~ qלא;ר'מ;~י~יםים 711זפ; [iט;ב.ל;מ; o/1~ריאמ~י~יתת 1ל 11מזפ;ע;ןם ל!~ iJן~ך~ה
~ o/ י 1 נ.ל~~~ין .ה~ךכ=7·ר~~גריםtq ם .םי~~;ג~ן~ע;ךרים~רים 9~~עיםזנ~י~ילק;ראמ;נ;פ;ל.~ין~סי~ף 71ח;ל~ית,ת 1ר~

 .י 1נטלידינאהמתרגמתשירה
' T •: •: : ••• : T T ' •• ' 

XI 

 .םי~~;ג~ן~~ים 1 ר~~ ת,ע·י~~~לדי~~יד~ין

xם

~ר ,זנבלךש;~~תר;~ה wדה /9o כ=7מ; p:חיאסד~ג;~י.~י 1זכ~~רסע;לםרי q ~זכ~ע.~בר 1~ע,בלהל.ם wד 1ת 1לעת;נ ת;,;ה 7 ש.:
כלל.חת 1מדאינה

ז:---:ז··

r םx 
 . ר~~ ת;נ~~~ ,ת~~;~~~דרי~הזכ~ךס~ת 1קיע /W ~ oרי p:~ד~רים.~עירים~ש;ךריםז;~ים~~ים 1 ר~~~~ד~ים

XIV 

ודק~ר 1:.דעהם , rר-ס~ר 1 ,~~ל~ה 1ר q:כה pמקל~ל 1ת Q:דרזכמ~זרים:.סרבסע;לם w:P .יר~י~עד:ןחיא ת~;ר~~~ידה
הע;לם?לשירתביחסאצלםצר 1תנה 1תמאין;פינית.

•• •• : T ••ד:•: •ד:--:•-T T 

 ) 1997 1מ;ט""מ;טכתב·העת(מתוך

* 
זה.שםהנושאכתב·עתסביבשהתלכדוצעיריםיוצריםקבוצת-הצעירהכוח

הפינים.הסופריםאגודתבטאון- ;ס~ך~ *

+-
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 ~, sי:ו(
~~וףא;ךי ?iרי~ה ~

המלכותחציעד

ז:tז:י~רד י~"
תשףבי",ה.פרדואל

::• -:•:• T • 

נפר;ןך;ךכברשמעתי

 ,ר iלא ~ש~צאת .לפני
i; לנסהT חT •א;תי.סל

:• • T : -•• • 

 . ד:~ליח~#ךרס~ק~ןנכ~קידי
 .םי;~ךש;ןךז:ייח~~;ד~ז:ייל~ז
ב~אקר: ,~~יר#ך~ל#א י~~ l:'ר

 ".ך~חף~ש;ך.ךתט;~ה ת~ך;~~~ ~~"
לך.ךך. א~:ךשףב~ק:ים ם:~ך~ד;ןיו 7~דב

 !םי~י~~דך~יר;ת tמף~ה ,א;י
מכר;ת.ףמש;ךךיםמתאגרפיםדרכי

-: •• • : -: : • : : • ••• T 

קרמה

מ~תףןמ~ד;למ~ח;ג~;לל
~~ ry מ~רn ; ה~~~מ~?זג. 

 , ו~ד~~י;~ך~~סי:ה t: ryו~ף
 .ה~~ Q ~;ף n;ל n:pקים Qנ;מל;לה י~~

ה..לצרזהמהשכחתיכבר
: T T -: • -:• • : -

~ע,ד:ז ,ת;ע~א;נ;ין~;לל
ז;ק.ךת,~י~ר ם~~~ףסיכו,לא
י;ת ryלס:הךה~יר

כשחשבת
: :• T -: : 

~קףית. p: ,~ר

הצל

ד~יםך~רים~חיןד~ת
ף~ידס~ידם~ן~ירים

~י~יסם wף~הדי·ס:זת;ן.~סע.~ב,

כלקךם םי~~~pז~ק;ךאהףא
שחסרהנשףאאת

:• -T T •: •• 

~ o יםמ;~יףר·~ר;~

לם q~ד י;~י~ה~הףא~חי
צ;ךק~~ידהףא

ל;מאמינהתמידואני
-:-• • T T •-:-

~יי·ךע;ד

תלמיד

א;נ:ןיס~ין 7~ק~ל~י;ף
 .ף~;אלךא;ת תל~~~~י;י

~חיאךךר ל~~;ד;נף
ל;עקןח~~tולן~ס;ת
;ךק;ת~ךמ;תס~ר;ת
 ,תלמדאתהש,.תפראתה

-T •• ז•• -T • : -

ותוטב.תאבדאתה
-T -T •• : •• 

ליך;קה~ינ;~חי
ממנףי;תךחמהאני

:-• -T •• • :• 

פניםלהעמידמיטיבה
•• • T • - : - : T ' 

שט~;תלדברמרנה
-: T : -•• : ••• 

שהאלים
 o ·כלי.~זנף•:

נח~ים.להשארלרצ;ת
• : : • T •• --• 

 ) 1994 ,"ר~ד? י~"(מתוך

שבאסופההמשורריםלע

 ) Juhani Ahvenjarvi (~~ג~:אךויסא~י 1י
(דרום·מערב~~ךה pב 1965בשנתנולד

הפערהואבשירתוהמרכזיהנושאפינלנד).

השירהספריאתפרסם .לדמיוןהמציאותשבין

H 1992 (קלה"ריצה ( וH מקווקו«חלום) 1996 (, 

 ) Lauri Otonkoski (קי 9אוסו~קוךי 1ןא
מסאיגם,מתרבהלסינקי: 1959בשנתנולד

אקזיסטנציאליסטיותשתהיות Iומוסיקאי

ספריאתפרסם .משיריורביםמאפיינות

 ,) 1990 (יודע"אחדלאאף"אבלהשירה

"בבריחה" ,) 1992 (האפור"הכלבשל"הרונדו

ים"ו"רוח ) 1995 (לבן"היה"השחור ,) 1993 (

) 1998 (, 

 ) Merja Virolainen (רירון~י~ן~ך:ה
 ; 1962בשנתפינלנד)(מערב~ה 1בלפנולד

תוארוקיבלה~י ryלבעיראופנהעיצובלמדה

הלסינקי.מאוניברסיטתבפילוסופיה

את"מכופףהשירהספריאתכתבהוירולאינן

:?קךן"ו"ך~י ) 1990 ( "ה:;ךך;לכדיעדינותך
הצער,תחושותוהמין,הרגשיחסי .) 1995 (

ההשראהמהותעלוהתהייהוהניכורהבדידות

וירולאינןאתהמעסיקיםמהנושאיםאחדיםםה

מכל.יותר

ry י?,ךוון~ה~) Helena Sinervo ( 
עורכת .בהלסינקי 1961בשנתנולדה

סינרווואנגלית.צרפתיתשירהומתרגמת

"אלשירה:ספרישלושהכהעדפרסמה

הכחולה""אנגליה ,) 1994 (הבלתי·נקרא"

ישבשירתה .) 1997 (האפלה"ד'זוגות ) 1996 (

אךהעממית,ולתרבותהפינלנדלנופיהדהוד

שלעולמואתהמאפיינותקיומיותלבעיותגם

המודרני,האדם

 ) Tommi Parkko (~ךקוטרזפי
פינלנד):(מזרחל~טי rבג~ 1969בשנתנולד

מורכבותםאתמתארתהאירוניתשירתומו"ל.

ארצושלבהיסטוריהסבוכיםמצביםשל

קצר'"זיכרון 1שלוהביכוריםספרובספרותה.

 • 1997בשנתאורראה 1הים"

 ) Riina Katajavuori <אוךי 1 ו.: PPרי~ה
שירהמתרגמתבהלסינקי: 1968בשנתנולדה

בשיריהפיני.ברדיוועורכתואנגליתרוסית

האבסורדבמיוחדבולסיםקסיוואורי

ספרישלושהכהעדפרסמהוהגרוטסקה.

מדבר""מי ,) 1992 (הגנב""ספרשירה:

 ,) 1998 (משקל"בלישםח Nו ) 1994 (
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מרגוליסאסיה

גבולותבמעבר

ע;~ןיםאףקןזtי~ים~~רים
ףמחכיםהכפרבאמצע

סבקר.~תדס~ח~ל ז~:-~~קנףק
 ם;א~~א;3כםש;~ףן~קףף:ר"ק~ל
 י~;ר;ת;ך~ל

 . ,~ממהםמסתחררראשי
·~רף~ים,פה ...ה.ע;ל. ..ד.ל.ק."די~ר

 ז~:י ~~ך;ך?בן·~א 7 א~~ס? ל;"כ:~סה"
נחדש".מילי;נרולהי;ת

דק~~אן~א~י ry · י~~ ל~~
הישנהאהבתיאת

-:זז ·ז-:- ...

נגבףל:כהלכהעליהוהצהרתי
 :- דד-:-ד·:ד ·:-:·:

ע.ךך?"ך~ר~ךשףז,וך ש.:"ס~ם

~ן-

 "?ןpים Q~סר~את ry"ס~ם
~ן-

דח~ג;;ןהף /o~דק /o ~את wנ; ~~"ס~ם
בפניה?"

: T '." T 

לא.-

• 
זtפףךיםל /o~~ךץ~דל~~יס
היטבשמףריםכלאףבתי

~ i ק; ~~-ח~ל~~ךץ ...~םלt ם
 .~ר~וח.יקט;ף 7

 .נפש;ףכאותהגבלהללא
 :---:-:דד :

הפרחיםאתמסדרתחיתההיא
 • T :-וצ.נצנ;ת.נאגרט:לים

ףפרףעטה;רשך;תנרףחבית iה.אתממלאה
- T T Tלסףסההי-תהכ-~נגרה:ו

 T :ד:דד:ד•::

• 
:.יב ?i:י 7ק~~האףקן~י~ית~עיר

נראש;נהעצמיאתפגשתי
 T T •לףן~ילה "די."~ךאף•

מעצמימבגרתשנהבעשריםנראיתי
 • :- •• •:•:~~נכ~ם T ~ק t:סאך•םליס:ה•

 .ל~~ף
לי:אמרתי

גב;רהיה,;טרף.מפלד;ר
: : .'' : TT ' 

 .ה~:
הנרעד;תשפתיהאתמ;שיטה

- ' : T : ת~~ל~ •,:ן T '." T 

עיניהוע;צמת
ד ... •• ·: ... :

 .ת;ק~;ש

• 

ז:ו~~ךת"ע.~קנף~י ,"נף~ין~~ךז:וי:

שנ;ת""מאהואמרתי:
: :- T ' T •• : 

~קף~י~ןה""~חיך~~ךז:וי:
רגילה"לשבףענא"בניואמרתי:

: • :- T •: T T: T ' : -

 " ..•של"ירףשליםואמרתי:
: • :- T : T -' ."' 

סביבפעמיםשבעוהסת;בבתי
: • : -: • :• -: T • : • 

העצמאףתמגלת
: ' -T : - T 

עזרלאוזה
דיז-לףן~יןה.ךאף·~

רףסיתבכנס~הצעירהאשה
 • T "" :לה• ry ק~~~ןה

ןקף~הע;~ךתחיא

ת;~ה~לז:ו~;סךש"סק ryרף /o ה~~~ף
נטעףתאליהנכנסתוהיא
לפעמים ·:, iדר ... ,..;פ·צנןכ;

 • T : •ל~י'דיםtיל?tיJו

ת 7ry ·ב~לז:וקןהמ.ףך 9ה 9ך~
לפנהמפנה
את i:לל~את,

~ש,ןה. ם:~ Wסקט /o~ל
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~1 5 
~ן
לספרותכלים ~

סמילנסקייזהר

לאכיאנשיםטועניםפעםדי

שלאמפניהזההספראתקראו ==-
גמרושלאאו~לים,להםהיו--

אוכלים,להםהיושלאמפניאותולקרוא
כלים,להםשאיןראוכיהמשיכוולאשפתחו

ובייחודספריםמקריאתלגמרישהתייאשואו
התמזללאכלים,להםשאיןמפנירקשירים
אוהכלים,אתספרםבביתלקבללהם

אתלהםלסגלהשכילוולאזלזלושבשעתם
ה"כלים"הםמההללו'החשוביםהכלים
 ?לספרותהכליםזהמה-הללו

תיקלמדי'ידועיםמקצועייםלכליםתיקים
אוהשרברב,תיקלהבדילאולמשל,הרופא
שימושייםכליםמיניהצמיגים,מתקןתיק

המשתמשיכולתאתמחזקיםאושמגדילים
משהו'לעשותאפשרהכליםבליגםבהם.
ושלמהיותרקלההמלאכהבעזרתםאבל
הספרות,לקריאתהכליםאפואהםמה .יותר
שלהטובהקוראשלבתיקוישומה

טובלאורלמשקפיים,מחוץ ?הספרות
שקט?ולקצת

מוצאיםלאובודקיםוחוזריםכשבודקים
רקהואהקוראלאדםשישומהכאלה,כלים
והאדםוהואילכאדם,איתרמביאשהואמה

באהואככלי'לראותוגםואסורכלי'אינו
פגישהכלאלבאשהואכשםהספראל

שמבין'מהמביןשיודע,מהיודעמפגישותיו'

גםשמביןלוונדמהטועהשמוכן'כפימוכן
מהנכוןומביןטועהלאגםומבין'כשאינו
שאיןולסכםלקצראפשרולפיכךשמבין'
כלקודםבהם,צורךואיןלספרותכלים
כאלה.שאיןמפני
שיהיומוכרחהדעת.עלמתקבללאזהאבל,
מביןיהיהאותןשרוכששמיהבנותמיני

בכלעושיםמהכירכש.שלאממייותר
לאאםהלימודרמותבכלהספרותשיעורי
ומההספרותמוריעושיםומהכלים?קונים
מקניםאינםאםלספרותהפרופסוריםעושים
פעםמדימציעיםאוכליםמשכלליםאוכלים
מהכך'ואםמתקדמים?יותרחדשים,כלים
הללו?הכליםהם
מינישלמכובדהרשימהלפנינונפרשתמיד

אתמהםשעושיםלימודיםומיניהבנות
הםכללשבדרךהאלה,המבוקשיםהכלים
הכרתהכרויות:שלקבוצותבשלושנכללים
ובמליםזמנו.והכרתמקומוהכרתהסופר'
ההיסטוריההסופר'שלהביוגרפיהאחרות,

הםואלהאותו'שהקיפווהאידיאותזמנו'של
הספרות,להבנתההכרחייםהכליםמסתבר

מאורעותעלהסופר'חייעליותרשיודעומי
יותרמוכןהואזמנו'רוחהלכיועלזמנו

 .ספריושליותרטובהלקריאה
אופןעלגםולומדיםמוסיפיםדי'לאואם

מפרשיםסופר'אותושלספריוהתקבלות
עלהעשוקה,ילדותועלהרמזיםאת

ועודלמד'וממיעליושהשפיעוההשפעות
לכתיבתשקדםמהעלידיעותבאלהכיוצא

היצירהקודםשידיעתהנחהמתוךהסיפור'

עצמה.ביצירההבנהיותרגםעושה

ספריםשכמהעדכךכלחזקהזוומוסכמה
בליגדולתםעלהסכמהשישמכובדים
כמומחבריהם,תולדותעלהרבהשיודעים
אינםהאיליאס,אואיוב,ספרלמשל'

המוסכמהאתולסתורלהפריךכדימספיקים
גרפיהשביוהעובדהלמשל'או'הזאת,

בהכרחעושהאינהעגנוןחייעלמפורטת
ואיןיותר'לקלהעגנוןסיפוריקריאתאת
התזה.אתלבטלכדידיבה
להבנתראשוןכליבוודאישהיאהלשוןאו

הלשון'מקורותהסגנון'הלשון'היצירה.
המשפטמבנהעושרה,ונפחהלשוןגובה

שמיוההנחהבאלה,כיוצאועודוהתחביר'
בידיויששגםעליוחזקהבאלה,יותרשיודע
אין .יותרטובהלהבנהטוביםכליםיותר
אךוהכרחית,חשובההלשוןשידיעתספק

יותרהרבהתובעתאינההספרותקריאת

אםואפילולספרות,מחוץהנאמרכלמהבנת
ידיעתשלהרגיללסףמעבריותרקצת

וכידוע,הטובה.לקריאהתנאיזהאיןהלשון'
שאינםהלשוןמכמניבכלגדוליםידעניםיש

ידעניםפחותקוראיםעלבקריאתםעולים
לב.פתוחייותראבל

שהעסיקוהרעיונותהכרתבזהכיוצא

אותהשלהעולםאתהתקופותמןבתקופה

ההוגיםהיומיאז'התפלספומהעלשעה,
הדור'כשאלותאזנחשבומההמרכזיים,

 .יותרהשפיעוהגותיזרםאואסכולהואיזו
ומההקפה,בבתיהסופרהתווכחמיםע

ידיעותמיניושארהפרטית,בספרייתומצאו

ההכרחייםהכליםהםאלההאםכאלה,
שאינםבוודאיהספרות?שלהטובהלקריאה
שלדעתומרחיביםשהםבוודאימזיקים,
והבנותידיעותהאםאבלאותם,היודע
שלטובהלקריאההכרחיתנאיהןכאלה

וברדיצ'בסקיניטשהבליהאמנם ?הספרות
לימודיוובליברבר?אתלקרואנוכללא

נוכללאדורוובניפרוסטשלוספרייתו
בקריאההאבוד"הזמן"בעקבותאתלקרוא
 ?ספרותשלטובה

המתוארותכהבנותהבנותהאםובקצרה,

ל"קריאהההכרחייםהכליםאמנםהןלמעלה
"לקרואנוכלשלאעד ?הספרותשלהטובה"

המצבעללפחות,משהוללמוד'בליטוב"
מצבועלנוסףזמנושלוהתרבותיהחברתי
מאודרביםלאכידוע,המחבר?שלהאישי

רובבידיוישקומץורקספרים,קוראים

בכליםהעשיריםרקהאםהנחוצים,הכלים
הספרות,יצירתאתהיטבקוראיםהאלה
בקריאה?זמנםמבליםסתםרקוהשאר
הנכבדיםהכליםבעליאתהזכרנולאעדיין

למיניהם.הספרותתורותבעליאתמכולם,
אוספרותמהילהגדירשיודעיםאלה

הספרותכליאתשחקרואלהמהי.הספרות
מעודכןמונחיםמילוןבידיהםשישואבזריה,
שלהמורפולוגיהעלויודעיםומלומד'
ענייניםוירעיםהאנטומיה,ועלהספרות
ונמען'כמועןומסומן'מסמןכסימןהכרחיים

זהומהוהפרוטגוניסט,המדברהאניאו

ומהומטאפורה,זהומהמטונימיה

והאפיפניההסינקדוכה,ומהיהאוקסימורון

הויההרמנויטיקה,וכמובןההיפרבולה,עם
הסמליםאוצרותשארוכלההרמנויטיקה,

שקישארוכלהשטח,ומבניהעומקומבני
בניהסכולסטיקניםשלהגדולים,הפלפולים

קלתמידשלאעמוקיםדבריםכולםזמננו'
אתלהכחישאיןלעולםאבללהסבירם
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הכליםמןכליםבידיושאיןושאדםעומקם,
לחפשהולךהואמהבאמתהאלה,המחוכמים
בספרות?

מערכותכלאתכשרואיםזה,כלולאחר
קצתם,רקוהםלמעלה,שנמנוהכלים

ההםבכליםשמבוקשמהכילתפושמתחילים
איךדוקאאלא,ספרותלקרואאיךאינו

יצירתעםהפגישההספרות.מןלברוח
גםולעתיםמביכה,לעתיםקשה,ספרות
קלשלאמשהותובעתוהיאלמדי'מפחידה
שלאאותו'לאתרקלשלאבשם,לולקרוא

ממשמלים.לולמצואקל
אדםעםהפגישהכמו

ממש .מאודאותךשהרשים

עםאדםשלהפגישהכמו
עםנפגשכשהואעצמו

ובליאמתשלברגעעצמו
לאמורקללאלהתחמק.

טיבמההדבר'מהמיד

הואהזה,המתרחשהדבר

מסתתרחמקני'דבר

אמירהמבקשומתגלה,
בקלישאהמסתפקאבל

מהקל'לאוהכולמוכנה,
המעמדמןבורחיםעושים?

המסלוליםאלהקשה
לאמירה,והקליםהידועים
שלהכליםלהםשקוראים
אתועושיםהספרות'

מןהיוצאעםהפגישה

בפגישהשנחוותההכלל
שהרשיםמהעםהמיוחדת

ומקטיניםמאוד'אותך

עדמופחתתלפגישהאותה
הרגילותהמליםלרמת

לסיכומים.תמידהמוכנות
המנומסותהמליםכמוממש

לושיהיהשמחהלבעללמשלשאומרים
שיתחזקצערלבעללהבדיל'אונחת,הרבה

ומעליבותבנאליותמליםאוסףוינוחם,
לנצרכיםהמליםמקופתלקוחותבנדושותן
השימושאתתמצאווכךהמביכות.בשעות

שעההמוכנים,בכליםשישמהבכל
קרהמהנכוןולספרנכוןלדברשמתקשים

שנפגשהדופןויוצאהמיוחדבאירועלך
יצירהעםבפגישהוחומרוקלעליך.

בהישהכליםכלושלמרותמאוד'שהרשימה
פחותיותר'מהותיאחר'למשהותביעה
שקשה,ומפני .וכןאמיתייותרלמדני'
ואלהביוגרפיהאלעצמוהסיפורמןבורחים
תקופתו'מאורעותואלהסופרמצוקות
וכרגיל,שמחפשים.מהבאלהישכאילו

לפנסיםמתחתהא;דהאתלחפשהולכים
 .בחושךדווקאאבדהכשהיאהדולקים

איפהויודעיםלהשיגקלמלומדותידיעות
קשההמהותיתהידיעהאתואילולחפש,
אישי'בגילוילהתגלותצריכהוהיאלאתר'
אנחנולנוובצרמבחוץ'סיועללאכמעט
המחסניםשלושתאלוהולכיםפונים

המוכן'מןסחורותתמידוהמלאיםהגדולים
הפסיכולוגיה,אלאותם,מכיריםאתםהלא
הפילוסופיה.ואלהסוציולוגיהאל

והולכיםהספרותיצירתאתאזנוטשיםוכך'
שהיוהצרותאתרואים •הסופרחייאל

ממילאאותןנדעשאםאמונהמתוךלסופר'
אתלעומקלומדיםהסיפור'לפנינוייפתח

ואתהעכבותאתהפחדים,ואתהתסביכים

שלמאגרכמיןאזמשמשוהסיפורההדחקות,
אתכךוהופכיםהמחבר'לחולייסימפטומים

היצירה,מהותעלהשאלהאתלטפל'העיקר

 ====יו
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והדוגמההמחבר'מצוקותעללתשובה
לפניכשעמדעצמופרוידשלהיאהידועה

שלתמונהולפנימיכלאנג'לושלפסל
פרטיםברובוהסבירדה·וינצ'י'ליאונרדו
אותםמצוקותהיומהנאהובלשוןובחוכמה
עצמה,האמנותיצירתאתשראהבליאמנים,
ובוודאיהאמנותיתלאמירתהעיוורכשהוא
שלאמהאתוהסבירעמדליופיה,חירש
כאילושחשףהגאוניםשלחולייםאתנשאל,

דוגמהזושלו'המטופליםמןאלההיו
דרךהיצירהמןלבריחהמהממת

חכם,היהפרוידאםאבלהפסיכולוגיה,
וחרוצים,קטניםחסידיםאותםכלתלמידיו'

האבסורדיהדגםעלכזבוביםעטיםרקהם
אמנות,יצירתלהבנתהדרךזוכאילוהזה

חוקריםפרשנים,שלגדולעםואחריהם
הפסיכולוגיםהיוזאת,ומבחינהומבקרים,
"סיפוראתלדוגמהוקחוהאמנות.למשחיתי
חולםהירשלהגיבורואיךלעגנון'פשוט"
שלכליהםעםספרותאנשיובאיםחלום
המסתתרתהחידהאתלפתורוידנגפרויד

אזעוסקיםשהםלבלשיםבליבחלום,

הבדויביצורולאהמחברבתסביכי
ואוליחלום,לוברקפישהמחברשבסיפור'

טוביםילדיםחוקרים,להכשילכדיאפילו
צריךשלאמהעלכוחםבבזבוזשלים,ניר

למקוםמדוקדקקשבבהטייתחשוב,ולא
מחוכמותובאמירותחשוב,ולאצריךשלא
בעודלו'שקדםמהעלאלאהסיפורעללא

ואףעצמה,היצירהעללדברצריךשלעולם
עלדיוןוכלסיבותיה,תולדותעללאפעם

ומןעצמההיצירהמןלהתחילחייביצירה
לאפניםובשוםוהלאה,הגמורההיצירה

סיבותיה,אללחזור
שקדםמהואל

כמולכתיבתה.
אדםעםשפגישה

מתחילהמרשים
הזה,האדםבראיית

אלבריצהולא
ופשפושחייותולדות

אלה,בנסיבותיהם.
אםלחכותיכולים
הסקרנותנושא

ואילו .לענייןימשיך
הפרקשעלהשאלה

אדםבןהיא,כעת

לךקרהמה
בפגישהכשנפגשת

שחיתההזוהמופלאה
לךאמרהמהלך?

מההפגישה?

יצאתאיךתגובתך'

נשארומהממנה,

בך'נשתנהמהלך?
לעבודממשיךמה

פניםובשוםהלאה?
לאדיפוסקרהמהלא

אותושלהאומלל
השעההגיעהשכברמלבדשפגשת,אדם

המעוכההסמרטוטיםבובתמכללהיפטר
כברהואהזה,האומללהאדיפוסשלהזאת
ולהבנתנוכלום,לתרוםבליזרא,עדמצוץ

שלא.בוודאי
הםגםוהסוציולוגיה.הסוציולוגיםגםוכך
האמנות.מיצירותהבריחהדרכימפלסיבין
עמדוהבנותיהםכללאהמעשהבעולםואם

איןמלכתחילההאמנותבעולםהריבמבחן'
שם,פורחיםדווקאהםאבללעשות.מהלהם

אלוחוזריםפניהםומקבליםמקובלים
כליםהיוכאילווסיסמאותיהם,אמצאותיהם

הלחציםמיניכלהאמנות,יצירתלהבנת
וכלשלהם,ההתנהגותודפוסיהחברתיים

הפרטביןשלהםהמפורסמיםהמתחיםמיני
בהםישבאלהוכיוצאאלהכאילווהחברה,

מטרתה.וגםהיצירהתוכןגםוהםצורך

בחברה,מעורבתהספרותטוענים,הםשהרי'

חוזרתוהספרותלספרותאומרתהחברה
בשליחותההיוצאתגםוהיאלחברה,ואומרת

המשקפתכמובןוהיאאיתה,המתווכחתוגם

לשינוייםקוראתוגםהחברהמצבאתתמיד
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פוליטיתשתהיהגםלהויפהלכאן'אולכאן
מצמיגיםפחותלאלוחמתהפגנהוכמין

אמיתיים,כךכלנראיםאלהוכלבוערים,
אלאכאןשאיןהדעתעלעולהשלאעד

בריחהדרכירקהםאלהושכלקלקול'
ושיצירתהיצירה.עםפניםאלפניםמעמידה
משתמשתרקאלאאינהלעולםאמנות
ובחלומותיה,בתחלואיההחברה,בענייני
אחר'משהולעשייתגלםבחומריכהשתמש

בלשוןמאוירותככתבותלהיותכדיולא
הנזכריםהענייניםאותםעליותרגבוהה

בונהבאמנותהבנהאיכאןגםבעיתונים.

הקוראיםאתששולחתמסלפתתיאוריה
אלובחזרההמיוחלת,הפגישהמןלברוח
צפרדעיה.כלעםהתקשורתעסקיביצת

והיאתקשורתאיננהלעולםכשאמנות
אובבחינתלתקשורת.האלטרנטיבהלעולם
תקשורת.אואמנות

אתשמביאלבחורדומה,הדברלמהמשל
הואתראוהוריו'לפנילהציגהלבובחירת
והםיפה,איזותראובהתפעלות,להםאומר

שלה,אבאעושהמהאבלכן'לו'אומרים
כךממשבאה?היאמקוםומאיזה

המלומדיםוהסוציולוגיםהפסיכולוגים
להסבירובאיםספרות,יצירתכשקוראים

ממנוליהנותבמקוםהטקסט,אתלהביןאיך
גםוכמותם-כךאחרהזוההנאהועל-

ושארלמיניהםוהפילוסופיםהאידיאולוגים
שבעיניהםהחינוכיותהשליחויותבעליכל

המציאותעלמעוטרמשלביןהיאהספרות
החיים.עלקומיקסובין

להביןאמצעיכמיןהסיפורנתפשזובדרך
עצמו'הדברשיהיהבמקוםלו'מחוץדברים
כמיןאומשלכמיןרקהואהסיפורזובדרך
כאוסףאומופשטות,הבנותלהמחשתאיור

תזהאיזוהוכחתלשםורשימותדוגמאות
לפעמים,מעוותאםגםכצילום,אומוכנה,

עצמוכדברנתפשואינוהאנושי'המצבשל
הענייןוכאמצעהדברכלבעצמו'בזכות
היציאותרקהואאלאבפנים,בתוכושנמצא
אלקש ijהאתמספקרקהואוהחוצה,ממנו

ההזדמנותוהואלו'שמחוצההחיים
בחיים,מקריםממנולהדגיםאולהתפלסף,

ושולחיםוממייניםסיפורקוראיםלו.מחוצה
שואליםלאדברים.שםשיסבירכדיהחוצה

ובלימבין'אתהמהאלארואהאתהמה
נשארהמקשר'אוהמבאר'הפרשן'עבודת

קולותאילם,שלכדיבורוהספרותי'הטקסט
לעזורכןעלוצריךמשמעות.חסריעילגים

הכמוסה,משמעותואתלחלץכדילו
הםאלהובדיוקהמעורפלת.אוהמעוקמת

שפושטיםאלהבהם,מדבריםשאנוהכלים
סנדלים.ממנוועושיםהסיפורשלעורואת
נפשאתהסיפור'לבאתהסיפור'אמצעאת

"התבניתאתאוהסיפור'ענייןאתהסיפור'

מהולנסחוקשהלהסביר'קשהשבשטיח",
המהותלוהקוראיםישהזה.האמצע

היחרדי'הענייןלוקוראיםוישהפנימית,
זהמהלהסבירשקשהכשםלהסבירקשה

אתהאם .עצמךאתאוחברך'אתלדעת
הרגליו'אתהבולטות,תכונותיואתמראהו'

הדברמהלשאולשזהאוהבנתו'את
עשהמהבו'המושךהדברמהבו'המקסים

אובגופוהיהזההאםהמיוחד?הרושםאת

כבראבל'גוף?נפשבשילובאובנפשו
כהמלהמסתבכים,אנחנולנפש,בהיזקקות
אוממשותזונפשהאםומסופקת,מעורפלת

נראהורקלזה,נניחמטאפורה,רקזונפש
ובהפצרההסיפור'בנפשלדוןקשהכמה
והחוצההסיפורמןלברוחלאמפציריםשאנו
אלופנימה,ממנואותוולקרואלהיכנסאלא

מהותוואלהמיוחדתהיותואלנפשו'
בו.הגנוזההפנינית

כדיסיפורקוראיםאנשיםשיותראז,מתגלה
אנשיםופחותלהם,המוכראתבולמצוא
לאשעודהחדשאתלמצואכדיקוראים
כשיקוףעדייןנתפשוסיפור .כמוהונאמר

למלים,המציאותוכהפיכתהמציאות,
כןעלושסיפורלמציאות.מחזירןשהקורא

איזושיחזורלשםכתוב,טקסטמיןהוא
מציאותלרבותשחיתה,אחתמציאות
שמשחזריםהנגינהתוויאותםכמודמיונית,

אותהועושיםהמנגינהאתפיהםעל
לנשמעת.

עליהםשאומריםלספרות,הכליםגםוכך
איזולשיחזורלסייעשיוכלואלהבדיוקשהם

היאהזאתהמציאותושכביכולאחת,מציאות
העתקתמעשההיאושהספרותהנושא,

מאזמקובלשהיהכפיממשהמציאות,
אותוהמימזיס,היאשהספרותומעולם,
הזמןושכלגלגוליו'כלעלהעתיקהמימזיס
כך'אליה.וחוזרתהמציאותמןבאההספרות

הדגםזיהויאלאאינםנפשו'אוהסיפורשלב
ושהכליםהסיפור'נעשהשלפיושבחוץ'
בזיהוילסיועהדרכיםהןהספרותלהבנת
הבנת.-זיהיתהזה.החוץ

מתאפסת,האמנותשבוהמקוםזהוובדיוק

כתבהכמיןטריוויה,להיותוהופכת
מןנפטריםכאןמקושט.צילוםאומאוירת,
שבה,החיותמןשבה,המיוחדמןהאמנות,

ובעיקרשבה.המצודדומןשבה,המשוגעמן

כברישכמימזיסלאמנותשבה.הגדולהמן
מונחהואאקדמיהובכלועבהגדולתיק

כי .קברעלכמצבההחייםאתוסותםשומם
ממנהויצאהמציאותמחומרילקחהסיפור
מחוץמשלו'חדשהמציאותוהקיםוהלך

והניסיוןהקיימת,המציאותבצדלמציאות,
ממשהואהראשונההמציאותאללהחזירו
 .כלאואלבורחכהחזרתהסיפור'ביטול

הואהגדולמזלנוהגדול?מזלנוומה
ושאיבזה,יצליחוולאהצליחולאשלעולם
כללמרותהאמנותמןלהיפטראפשר

למרותאותהלסרסאפשרואיההשתדלויות,
אקדמיותבידייםלאגםהמאמצים,כל

כלים.וממולאותהמלאותמדופלמות
אדםרקאלאכליםשוםצריכהאינההאמנות

שקוראאדםסקרנות.ופתוחעינייםפקוחחי

הדיבוראתלושיפתחהדיבוראתומבקש

אלאלהביןבשבילקוראאינוואדםעצמו.של
ואינהגסהמלהאינהוהנאהליהנות.בשביל
הדברממשהיאאלאהדעת,קלותמסמנת
מתחים.ביןהמשקלשיוויידיעתוהיאהנכון'
לה.שמדביקיםהשליחויותמןהיפטרותוהיא
לנו'במוכרהכפויההתלותמןשחרורוהיא

ומןהקטגוריותומןהעמודותמןויציאה

כמקרהאדםוראייתהמחיר'ומןהתוויות

בגללאינואליווהקשבבו'שעניינויחיד
כפישהואמההיותובגללאלאשייכויותיו

לאמוטבהנאהבלישקריאהכך'שהוא.
וההשכלותהחוכמותכלעםלקרוא.

 ?הבנתמפסידים.שאוליהגדולותוהתרומות

 ?נהניתלשאול'במקוםהקורא,אתשואלים

וערנותקורארקאלאכלים,צריךלאולזה
הלאחוכמתורקהחי'קשבורקהקורא,
ורוחבהיפתחו'מידתובעיקרב~לים,פגועה

איןזולתו'לפנייתהיענותוויכולתגמישותו'
כלשהם,דעתבלימודישקוניםהבנותאלה
מןוהשחרורההיפתחותיכולתהןאלא

אדם,בנישלוהפחדניהחשדניהרגילהכיווץ
מידיעותכמעטריקלהיותקוראשיכולבאופן
מקריאתויותרטובהקריאהלקרואזאתובכל
לזהאיןוממולא.ידיעותשמלאאחדשל

הצטיידותצורךולאלימודידיעלהכנות
אישיתנכונותרקאלאדעת,שלמוקדמת
דבריםשלושהעלכילהרפתקה.להיפתח
עלהקשב,עלהטובה,הקריאהעומדת

קשב,מעוררשלאמהההיענות.ועלהנוכחות
ידיעלרקעוררמתאינווקשבקיים.איננו
אלא , 2ערוץפירסומיכדוגמתושידולפיתוי

בהםישאםיותר'חרישייםדבריםידיעלגם
אדם,ומעכבשתופשהדיבורמאיכותמשהו

בשרוולולוומושכתידפתאוםבאהכביכול
בואמשהו'לשמוערוצהאתה,חי'אדם,של

כיוצאוכללך'לומרליישמהרגעתשמע
לאחרורקפנייה.דרכיסוףבאיןבאלה
לאנוצרלאואםסיפור'ישהקשבשנוצר
יותרהקשב.עלמתחרההעולםוכליהיה.
אמצעיםידיעלמתעוררהואפעמיםמדי

ידיעלגםנתפשהואלעתיםאבל'קלים,
תמידהתגעגעדווקאשאדםכזו'פנייה

הקשבומשנפנהאליו.פוניםיהיוכךשדווקא
שאימפניבקריאתו'הקוראשוקעלקשוב,
בואחרמשהולעשותוגםלקרואגםאפשר
לכתוב,וגםלשמועגםשאפשרכמולאבזמן'
נוכחותצריכהקריאהלדבר.וגםלראותוגם

העניין.כלהיאהזאתוהנוכחותמלאה.
עלילתוזו .למסורמסרשוםלסיפורלוואין
מסרישאמנותיצירתלכלאושלסיפורשווא

אמנות.זומהההבנהקוצרבדיוקוזה .למסור

כדיולאלבשר'בשורהושוםלמסורמסרשום
אלאתועלת,להועילכדיולאתיקון'לתקן
נוכחות.לידיהקוראאתלהביאכדירק

להבין'צריךולאמבינים,לאאמנםוספרות
נוכחיםלאואםבה,נוכחיםלהיותרקאלא
הזה.הקוראאצלהזהלסיפורמזלאיןבה,
מביאהקשבדברים,רצףאיזהשנוצרכך'

אמפתיה,גםזולעתיםאונוכחות,לידי
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וההיענותהיענות,לידימביאהוהנוכחות
זובדיוקהנאה,איזוהנאה.לידימביאה
הנאהלווחיתהפעםשזכהלמיהידועה
כשםלהסביר'מהאיןויותרספר'מקריאת

שלאלמיצהובזהמהלהסבירטעםשאין
המשמעותהיאמהואילוצהוב.מימיוראה
שללחירותוהנתונהשאלההיאהסיפורשל
אחתמשמעותאףאיןוקורא.קוראכל

נבדלתהיאובזהאמנות,ליצירתוסופית
בסיכוםתמידהמסתכמיםאחריםמטקסטים

משמעותהעצמה.עלוחוזרתאחתמשמעות
לריבוילהיפתחכוחההיאאמנותיצירתשל

שללחירותומצידןשנפתחותמשמעויות
ויחזורדעתווישנהלעצמושיבחרהקורא,
ויבחר.

וביןספרותשלטקסטביןהעיקריההבדלכי
טקסטביןבהבדלהואכלשהו'טקסט

בו'כתובמהעליו:ששואלים
איךעליו:ששואליםטקסטובין
המהאיךדיוקוליתרכתוב.הוא
המה,שיהיהדיושלאכתוב.שלו
המהאיך .האיךגםשיהיהצריך

הואאיךעשוי'המהאיךכתוב,

הדףמבחןמתוזמר.אוארוג,

כתובאםבאיכותו'הואהכתוב

בכישרון'יין'בעבבחוכמה,

באירוניה,בהומור'באמצאות,

שבזרימתכשםכלשהי'באפתעה
האסוציאציות,בטיבהמלים,

השורהשלובמוסיקליות
לעומתיפהכתובדףהכתובה,

בדףשאיןלאבמידע,עשירדף
שהיאאלאחוכמההיפה
מיוחדת,ברטוריקהגבתמאור

אסתטית,והיאאדריכלית,היא

 "ר~יי~"ששוםתכונהוזוכמובן'

והואבהלהתפאריעזלאמדעי
אוממנה,ומתרחקנרתערק

אומץמחוסראויכולתמחוסר
אינולעולםסיפורחריג.להיות

איךתמידאלאמספרשהואמה
כתוב,הואואיךשלו.המהאתמספרהוא

והאיך .בוכתובמהכמומידהבאותהחשוב

הןאלאושונותנפרדותאיכויותאינםוהמה
אמירתשלהאחד'הדברשלהפניםשני

שיודעיםאלהאת ,למשלראוהיצירה.
להכיןשיודעיםאלהאתאויפהלהתלבש

טקסגםתמידישטובבסיפורחגיגי.שולחן
לב,תופשקשב,מעורר .הסיפורהתנהלות

ועשירפניםמרובהקפצני'פעםאיטיפעם

ודלרזהלהיותיכולטובסיפורבאמצאות,
סממניםמרובהלהיותכמובןויכולחומרים,
תמידהואאמיתיטקסכלטעמים,ועשיר
ואילואחד.לשלםשוניםחלקיםשלתיזמרו

להןנשארותהמלומדותהידיעותכל
הריקודים,בלילכמכוערותהצדמןשוממות

לאכמובןוזואסתטית,הופעהלהןאיןאם
אלאכקישוטאוכדקורציההאסתטיקה
וצורה.תוכןשביןהקשרכמהותהאסתטיקה

מהולליםספרותחוקרימעטלאואילו'
ספרות.נכיאבלטקסטיםגיבוריהםוידענים
ועיווריםלמוסיקהחירשיםליפה,אטומים
מלמדיםהללושהנכיםהיא,הצרהלצבעים.
תהיהכזאתוצורהלספרות,למוריםהליכה

כפישיהפכו'שלהם,לתלמידיםמוכפלת
ספרות.למחוסנישמוכח,
שלילדותועלבידיעותולצאתספרלקרוא
היומהאולשחרור'מאבקיועלאוהיוצר'

זההשעות,מןבשעההעולםאוהישובפני
מטקסטלצאתזהספרות,מקריאתלצאתלא
שהיו'דבריםומשיקוףעדות,~סמךשל

ואילו-ספרותמקריאתלצאתלאכלומר
הואיפהאיךלומרזהספרמקריאתלצאת
אניאיךאוגשתי'נתראניאיךאוכתוב,

לצאתזהבאלה,וכיוצאבדבר'הייתי
המלחמותוכלהילדותכלספרות.מקריאת

כלעםהתולדות,וכלהשחרורים,וכל
רקחומרים,רקאלאאינםלהם,הכבוד
שלאוכשםהספרות.לעשייתבנייןחומרי
שלדאוהזה,בבנייןהמלטיפהכמהתאמרו
נראהיפהכמהותאמרושבעמודיוהברזל
ועלהנושאיםעללדברטעםאיןכךהבית,

ועלתכונותיהם,ועלהגיבוריםועלהתכנים
רקאלאאינםאלהכלוהקורות"העלילות

הםולא ,סיפורעושיםשמהםגלם,חומרי
האדם.אינםוהבשרשהעצמותכשםהסיפור'

כמציאותמהםשעשומהעללדברוצריך
ולאהמציאותית,למציאותמעברחדשה
אתבסיפורולחפשהראייה,כנושאיעליהם
שלו'הלבואתשלו'האמצעאתשבו'העיקר

כפישבשטיח""התבניתאתנפשו'את

הצמרחוטיאתולאכרצונכם,אולה,שקראו
שגזזוהכבשיםאתולאהשטיחנעשהשמהם
צריכהכךובשבילהצמר'בשבילמהם

נועז'מבטוסיבובעזה,ראשהסבתלהיות
שבספרותהסוציולוגיהמראיית

ולחדולגיה,האידיאולואווהפסיכולוגיה
גלםכחומרירקולראותםכתכניםמראייתם

ולחדולהשלם.העיקראתבוניםשמהם
 ,המביךהקשה,העיקר'מראייתמלברוח
אתכלומרהעיקר'אתלראותולהתחיל
עצמו.דיבוראתלקוראהמשחררהדיבור

ליעשהמהאלאהסיפור'מהעלשואליםלא
ליקרהמהאלאבו'קרהמהלאהסיפור'

לי'היהאיךאלאשםהיהמהולא ,כשקראתי
לאניהופךכשהואלסיפורנעשהוהסיפור

הואסיפורשגומרמהואילושם,הייתי
לא .דברשוםליעשהכשלאהשיעמום,

לאגםהסיפורשם.נמצאתיולאבוהייתי
אלאויחידה,סופיתאחתמשמעותמכתיב
אוהמשמעותאתלומוצאבחירותוהקורא

הואאםהמשמעויות,את

וככלבמשמעות,צורךמרגיש
פתוחהואיותרטובשהסיפור

יותרבולמצואיותר
סותרות.ואפילומשמעויות

משמעותלוקחהקורא
כי .לוהגישלאשהסיפור

הלכותפוסקאיננוסיפור
שעושהדיבורהואמחייבות,

באופןדבריםבסיפורנוכחות

הנאה.שלהיענותשמביא
סיבותמעניינותשלאבאופן

שלה.התוצאותאלאהיצירה,
זקוקהאינהגוןואןשלתמונה

המוסיקה .שלוהאוזןלכריתת
לחייוזקוקהאינהשוברטשל

ושיריההצעיר'ולמותוהקשים
לשחפתזקוקיםאינםרחלשל

וכיוצאאלהדבריםשלה.
ולאמעליםלאאינםבאלה

יותרשקלמלבדמורידים,
לתפושמאשרידיעותלאסוף

התאווהומלבדמהויות,
רכילותלפיסותהידועה

הגאוניםשוליאתלחשוףהצורךומלבד
מושלמים.אינםכולנוכמוהםשגםולהראות

החוקריםילכווהנסיבותהסיבותאל
הקוראיםיבואולתוצאותותלמידיהם,

מהבקורא.מתחיליםהסיפורחיילהנאתם,
לקריאתתנאיאינושכתבלפניליוצרשקרה

הקורא.עלחובהולאהיצירה
ואיננורעיונותאיננושסיפוראפואיוצא

ומאורעות,ועלילותגיבוריםלאוגםתכנים
נוכחות,שעושהקשב,עושהדיבורהואאלא

מצדהקורא.לחירותפתוחההיענות,שעושה
ומצדסיפורלספרלושצורךאדםישאחד
איזוסיפור'לשמועלושהנאהאדםיששני

לעולםאותהידעשלאשמיההנאהזוהנאה?
יוכללאפעםשידעומיהיא,מהיידעלא
 •בלעדיה.עוד
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הנאותהשניםחמישים
שקרגרשון

א.

מןנבואהניטלההמקדשביתשחרב"מיום
<בבא ,,ינוקות.דלתלשוטיםוניתנההנביאים
ניטלההמקדשביתשחרב"מיוםא) 2בתרא
אטולחכמים,וניתנההנביאיםמןנבואה
פיעלאףקאמרהכיהוא?נביאלאוחכם

ניטלהלאהחכמיםמןהנביאיםמןשניטלה
 .)איבבתרא,(בבאמנביא"עדיףוחכם

להבדילאוהכנסשוטהכאןלשמשעליהוטל
לאחתשייךשאניסבוראינניהכנס:חכם

להביאואוכלהללוהקטגוריותמשתי
שמקורןהשערות,כמההיותרלכללפניכם
ביחסאינדיקציות-אולי-להןושישבעבר

לנסותאוליהואלעשותשאפשרמהלעתי.ד
לצפות,יכוליםאנוהתפתחותלאיזוולבחון

שלשונותאפשרויותשוקליםאנחנואם
הקיימותואמנותיותפוליטיותהתפתחויות
אותתפתחמהןאיזולדעתשאיןכאופציות,

תפותח.

התרבותשלבהתפתחותההמרכזיתהתופעה
היאהמדינהשנותבמשךהישראלית
שלוגדלההולכתוההתמוססותההתפוררות

היהודיהישובידיעלשנוצרההתרבות
השגיחהעליהתקופתמאז ,ישראלבארץ
תרבותבכלל.ועדהחמישיםלשנותועד

אתשקיבלהממוזגתתרבותחיתההישוב
הרווחת,ההנחה .ההיתוךכור·רעיון

חילוניתאשכנזיתחיתההישובשתרבות
קבוצותמתקוממותעתהושרקומערבית

עללהאיןשלה,הדומיננטהנגדהשוליים
העשריםשנותבראשיתכבר .לסמוךמה

שתצמחתרבותשכלקרנייהודההצהיר
המזרח:תרבותאלקשורהתהיהבארץ,

חשובההעתידההעבריתהאמנות"בשביל
בחתונהשומעשאתההפראית,הצעקה

האירופאית,המתוקנתהמנגינהמןערבית,

המחולותמן-בכבישיםפועלינווריקודי
ואצלאחרים.ממקורותשנשאלוחדשיםהכי

גםהתימניםמה,דברללמודישהספרדים
לובביץחסידימה.דברללמודישמהם

זמירותיהם-בירושליםוכמותםוסטולין
גםויששבגלות.מאלהנשתנווריקודיהם

האמניםקרני' .(י ,,החידוש.מןבהם

 36-עמיתרפ"ב, ,'אא'"הדים"במולדת,
38 (, 

ויוצריםקונסנזוסתמידהיהלאזהבעניין
לשומיםנכספועדייןרביםאשכנזים
שניסח(כפיאירופהתרבותשלולבצלים

הקולקטיביביומןהמשתתפיםמןאחדזאת
לביןובינם"קהילייתנו")ביתניה,אנשישל

נועדושלאבמכתביםחדריםבחדריעצמם
 :זהבנדוןקשותהערותגםלהםהיולפומבי

"אילו : 1928בשנתללמדןכתבנרביץרבי
בארץ-ישראללנצחאסיהעתידהכיידעתי
לספרדאפילוממנהבורחהייתי

ליצחקרבינוביץיעקב(איגרת ,,ולפורטוגל.
תרפ"ח)בשבטט'למדן'
תקופתשלהישראליתהתרבותמקוםמכל

וליצורצנטריפנטליתלהיותניסתההישוב
אתבקרבהשתמזגסינתטית,מוקדנקודת

ואת"הבימה"שלהרוסיהתיאטרון
הלוימשהשלהמקראיים-תימנייםהנסיונות

והריקודיםהמנגינותאתורחל),<יעקב
חלוצישלוהרוסייםהרומנייםהפולניים,

המחולותואתוהשלישיתהשגיחהעליה
גינת("אלהתימניתהעליהבעקובתשנוצרו
והדרוזייםהערבייםוהמחולותאגוז")

ובוסקוביץכבן-חייםמוסיקאים(דבקה).

הפזמוןברמתגרדיונחוםהקונצרטברמת

מבנהמזרחיותלמלודיותלהעניקניסו
התרבויות.ביןמיזוגוליצורמערבי
למסורתעצמםלהתאיםניסוהציוראמני

תיכוניתומזרחאירופיתמזרחיהודית

שלצדדיםשניהיופאןואבלפרנקלכאחד:
אובזמןלמסורתכלשהוקשרעלמאבק

שלושהמוזיאוןגוטמן'נחוםהמקום.למסורת

מובהקתדוגמהאוליהואעתה,זהנפתח
וגיבוש,מיזוגשלהצנטריפנטליתלמגמה
מראשיתהיהודילישובאופייניתשחיתה
החמישים.לשנותועדהמאה

יזהרשלבדורםנוצרוהעבריתבספרות
שכבותלמזגשניסוהטקסטיםושמיר

ומןהלשוניתהמסורתמןשנשאבולשוניות,
היטבעלהשלעתיםמיזוגהמקומית;הלשון

מכך.פחותולעתים
להיותאמורהחיתההחדשהעברידמות
הואולשונות.תרבויותנתמזגושבההדמות

בלשוןודיברמקומיכבדואיאמיץהיה
שלהיידישבלשוןמאשריותרהערבים
בלשוןאבלבמקרא,מעורההיההואאבותיו'

ג"צקל"ימיגיבוריהיוהעצמיתובמודעות
(לפילוסופיה,המערבלתרבותקרובים
המערב>נוסחולארכיאולוגיהלמוסיקה
המזרח.לתרבותמאשר
תרבויותשלריבויחיתהלאהמגמה

מיזוגאלאאחת,שטחבכפיפתהמכונסות
לתרבותתרמהמהןאחתשכלהתרבויותבין

שלבהואהחדשהגלזאתמבחינההממוזגת.
החדשהצעירהדורזהולעומתבהתפתחות

הסוף.שלראשיתוכברמסוימתבמידההוא
עצמה.הההתפוררותנחשפתבו

ב.

להתפתחויותלהתייחסכדימקום,מכל
כלקודםאוליישלבוא,לעתידאפשריות
החייםשקצבעולם,וזהארץשזאתלהדגיש
לאט.ההולכיםהשילוחכמיאינושלהם

יותרקרובהדבריםמתפתחיםשבההמהירות

השקפותהשילוח.למימאשרמיםלמפל
מקצהלעתיםמשתנותסופריםשלעולם
בחמישיםעברהעצמהוהספרותלקצה
שלכךכלמהיריםתהליכיםהאלההשנים
שלשההיסטוריוןעדותמסיצורנישינוי

בפנינדהםעומדהספרותושלהתרבות
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אלה.שינויים
בעשרההעולםאומותאצלשמתרחשמה

שנה.חמישיםבמשךאצלנומתחוללדורות
בשינויים ,כמובןתלויים,אלהשינויים

בעולםשהתחוללווההיסטורייםהפוליטיים
שלמפלתההשואה,הישראלית.ובחברה
היהודיתהמדינהשלהקמתהגרמניה,
ארבעההםהרוסיתהאימפריהוקריסת

מערכתכללזעזעהעלוליםאירועים,
תרבותיתמערכתוחומרקלתרבותית;
המערכתכמויציבהובלתימתגבשת
החדשה.ישראלארץשלהתרבותית
לשונייםובראשונהבראשהםהללוהשינויים

היוהפורמטיביותששנותיוומימנטליים
ארבעים·אחריוקםונרדםהשחרורבמלחמת
אתאתיביןלא ,המעגלכחונישנהחמישים
מןמאודשונהשהיאשמסביבוהדובריםשפת

השינוייםגםאבלעליה;שנתחנךהלשון
שנהבחמישיםהמתרחשיםהאידיאולוגיים

להיראותעשוייםעצמוסופראותואצלאלה
דבריםלצטטליתרשומדהימים.למתבונן
זה)בסימפוזיון(המשתתףשמירמשהשכתב

ונבחן(ויותר)שנהוחמשכארבעיםלפני
לעומתאזהאידיאולוגיותעמדותיוהיומה

הדברים .••עתהבהןמחזיקשהואאלה
שמירשלפולמוסיתתגובההיוהבאים
 ,רועישלקברולידדייןמשהשללנאומו
עזה:מרצועתמסתנניםידיעלשנרצח
קובע'ובליואומר-ואומראתה"ממשיך
עץלטעתנוכללאהתותחולועהפלדה
נוכל?שלוםובליבית.'ולבנות

האםתשובה.אנימבקשזאתעלאף
-בדעתךלךהמצוירתבתוכנית-העתיד

מצוי-לעתידתוכניתבלאמחשבהואין
והכרחיממשיכסיכויישראל-ערבשלום

שמאאו ,עתידואיןתוכניתאיןשבלעדיו
כיראית,שונאינווחשבוןחשבוננובעשותך

ולועהפלדהקובעיהאכאןקיומנויסוד
שמיר,(משההימים?"עד-קץהתותח

שמירמשה .) 31עמ' ,מהיר""בקולמוס
גיבורושללאנטגוניסטאלהבדבריםקרוב

הדבריםאבשלום.אחיו ,ינאיאלכסנדר
אותםמשוויםאם ,למדיאירונייםנשמעים

שפרסםבדבריםאלהבנושאיםלהתבטאותו
בספר"יחיייותרמאוחרשניםמעשרלמעלה

 • 82עמ'בייחוד , 1968ת"א, ,ישמעאל"עם

מלחמתלאחרהפוליטיתבפעילותוגם . 94
בהשקפותיויותרקרובהואהימיםששת

רודףלאבשלוםמאשרינאילאלכסנדר
העמדותשביןהעצוםהמרחקהשלום.

הסופריםמןאחדשלגירתהאידיאולו
מכבידרקהישובבנישלהמרכזיים

מבחינהיעמדואיפהבנבואה,להסתכןעלינו
קרתאתגרקסטל-בלום,אורליאידיאולוגית

לארוחת 2050בשנתכשיסבודורםובני
אויחדכולםישכנושבוהאבות,בביתערב
עליושהוטלמימקוםמכל •לחודאחדכל

אליולבואכברתוכלולאנביאלהיות
עםידוןהבאבעולםהזה,בעולםבטענות

נכשלאוצדקאםמעמיתיוכמה
עדמאודחמוריהיהוהויכוחבתחזיותיו;

להתערביצטרךעצמוהעולמיםשריבון
 •התריסיןבעליאתולפייס

ג.

העתידניותהשאלותלגביהמוצאנקודת
שלצורךהאחרונים,הדורותבשניהיא ,שלנו

המדינהדורבשםאותםנכנההעניין

רוצה(איניהנכדיםדור ,אולי ,ואחריו
כמושוואהגדרותאוסטיגמותבהםלהדביק

וכלציוניהפוסטאומודרניהפוסטהדור
לדורביחסהערותכמהבאלה).כיוצא

דור-חלדיבימיבולעסוקשהרביתי
החדש.הגלאוהמדינה
החדש""הגלשספרותהרווחתההנחה

חברתיותציבוריותמשאלותהתרחקה
הנחההיאאינדווידואליותבסוגיותוהתרכזה
דרכומראשיתמעורבהיהזהדורמוטעה.

אליחסואתביטאאך ,הכללבשאלות
הקודם.הדורמןשונותביטויבצורותהכלל

ולאמעכשיו"לאהרומןמתוךהבאהמשפט
אתיפהמבטאעמיחייהודהמאתמכאן"

"דורזאת:לסוגיהכולההקבוצהשלגישתה
לבדו:אוהבואינולבדומתאיננואדםמת.
מותובשעתעמונמצאודורועמונולדדורו

קינןעמום

 ,מכאן"ולאמעכשיו("לא ".אהבתובשעתו
 .) 597עמ' , 1963

מעורביםטקסטיםכתבוהסופריםמרבית

הפוליטישסיפורולזכורישדרכם.מראשית
היערות""מוליהושע,א.ב.של(מאוד!)

בכתב"הכיבוש"!)(לפני 1963בשנתנדפס

מיוחדתמשמעותחיתהאלהלמאורעותאך
כברהשחרורומלחמתשהשואה ,דורעבור
 .רובובחייעיקריותמעצבותחוויותהיולא

אמנםהיוהחדשוהדורהקודםהדור

במעברשנכרכההגדולהלאכזבהשותפים 1
למדינהואידיאליסטיםמתנדביםשלמיישוב

והטביעהעלייהגלישהוצפהביורוקרטית
שיקפוהסופריםהדורות.כלבניעלחותמה

שסבלההתרבותית,העיליתשלעמדתהאת
העברישהישובהתרבותיתהזהותמארנון

העשריםמשנותלעצמולעצבהצליחבארץ
שלביצירותיהםהןמתבטאתהאכזבהואילך.

כמהשלביצירותוהןהריאליסטיםהסופרים
הפוסט-ריאליסטיםהעשריםשנותמילידי
ושדה).<עמיחי

בסדרתהמדינה""פרוץעלהגיבקינןעמוס
ב'הארץ'שפרסםעוזי"של"דעתוסאטירות
נושאעלחזרהואהחמישים.שנותבראשית

המודרניסטית-האבסורדיתבנובלהזה
שנה • 1963בשנתשהופיעה"בתחנה",

הסיפורתשלבהתפתחותהלמדימרכזית
השורותהלא-ריאליסטית.הישראלית

מאפיינותזאתנובלהשלמפתיחתההבאות
שנותחולמישלהרוחניתהעמדהאתהיטב

 ,) 45 • 18עמ' , 1963(אביבג'ה'קשתהעת

שניהיוהיסוד")("מןואילךהשישיםמשנות
מעורבים ,ועוזיהושעבולטים,סופרים
וכתבוהפוליטייםבחייםפעילבאורח
החברהשלמצבהעלחריפיםמאמרים

מה .היהודיהעםשלמצבוועלהישראלית

שלהביקורתשמידתלומראולישמאפשר
היאהישראליתלמציאותביחסוהשניהדור

האחיםדורשלמזויותרהרבהגדולה
הבכורים.

ומלחמתהשואההישוב,שהתהוותכשם
בניהסופריםעלחותמםהטביעוהעצמאות
שלהתפתחותםהושפעהכךהישוב,
נדפסושספריהםהמדינה,דורבניהסופרים

על-ידירבהבמידה ,ואילךהשישיםמשנות
שהטביעועיקריים,היסטורייםמאורעותכמה

 ,סיניויצירתם-מלחמתחייהםעלחותמםאת
למסכתהכוונה-ה"פרשה" ,אייכמןמשפט

שלחשיפתהבעקבותשהתרחשוהאירועים
המודיעיןשירותשהפעילהיהודיתהמחתרת
השאלה . 1954בשנתבקהירהישראלי
חיתההשישיםבשנותהציבורבפנישעמדה

ועדהמסקנותלפעולה.ההוראהאתנתןמי
שרלהתפטרותהביאובנושאשדנה

אתזמניתשתפס ,לנוןפנחס ,הביטחון
חזרה 1960בשנת .גוריוןבןשלמקומו

עדותובעקבותלכותרותועלתהה"פרשה"
בזיוףעליוהממוניםאתשהחשידקציןשל

ובן-גוריוןזיכויואתדרשלנוןמסמכים.
מתפקידלנוןשלפיטוריואתזהכנגדדרש

נתקבלה.זודרישהההסתדרות.מזכיר
עוזשעמוסהיסוד""מןקבוצת , 1961בשנת

מאבקלנון.להגנתיצאהממייסדיהאחדהיה
מפלגתשללפילוגהדברשלבסופוגרםזה

 •גוריוןבןשלולנפילתוישראלארץפועלי
בן-בדודהיסוד""מןקבוצתשלהמאבק
יוםמלחמתהימים,ששתמלחמת ,גוריון

שנותשלהפוליטיוהמהפךהכיפורים
על ,כמובן ,השפיעואלהמאורעותהשבעים,

הדורות;כלבניהיוצריםכלל

HJ 
1 ~ 

25 
 ' 98דצמבר



 5ו~
ן~
~ 

החמישיםשנותלמאוכזבישנהפכוהארבעים
לחלום?/אולילהתגעגע?/"אוליוהשישים:

להתגעגעאוליגעגועים?/עללחלוםאולי
מה /יודע.אינני /יודע.איננילחלום?/

<עמוסלהמשיך."אי-אפשרשככהלישברור
 .) 13עמ' , 1963ת"א,בתחנה,קינן,

-אינוהשישיםשנותבמשךשהתרחשמה
אנחנומלשוןהמעבר-סבוריםשישכפי

לפנותוגדלההולכתגטיהאלא ,אניללשון
החברה,משוליודמויותחברתיותלקבוצות

אוהקודמיםהיוצריםידיעלהוחמצואשר
החברתיותהקבוצותאותןעללכתובגטיה

הקודםהדוראצלהבמהמרכזאתשתפסו
<מקרהמאודופארודיתביקורתיתבצורה

הזאת).הבטיחאתהיטבמייצגשבתאייעקב

מרכזקבוצותשל(פארודיזציהאלהבנטיות
כמהאוליישהשוליים),אלופנייה

שאלהביןהבאות,להתפתחויותאינדיקציות
שהןוביןהקיימותהמגמותאתתמשכנה

התמודדותאלהמגמותעםתתמודדנה
דיאלקטית.

., 

ובזיגמונדבואירעוושוניםרביםדבריםבר.

באוברנהרטמתווקלרהזיגמונדוקלרה,
וגםלאשהפאולהאתונשאלבדולפלשתינה

אמרלאשניםאותןוכלמתהפאולה
בעלי ...אחתפעםאפילו'אחלן'ברנהרט

'אחלן'ואומריםבפלשתינהשמהלכיםהזפק
'וברנהרטלשאול:מבקשהואעליו.מאוסים

אומריםלפעמיםאדם?'בןאיננוזיגמונדבן
אמונהקטניגםהטבע>כדרך(שלא'אחלן'

חשהואאותםרואהוכשברנהרטבשר.ודלי
 ,,ערוותם.אתלפניוהציגוכאילונכלםעצמו

 .) 37עמ' , 1989ירושלים,("ברנהרט"

לרובמיעוטביןהגיבורמבחיןזהבקטע
הקשורהמיעוט,שלזכותואתותובע

 ,כגון-אירופהלתרבותאינטרטקסטואלית
המופלא"המסעלגולף,סלמהשללספרה

פניעלשמסעו ) 1907 (הולגרסון"נילסשל
מספרילאחדהפךהבראווזשלגבועל

שלגיבורוזאת.בתרבותהעיקרייםהילדים
המבקשיםהמהגריםאתעבמתהופמן

האירופית.לזהותםנאמניםואינםלהתבולל
תומרבן-ציוןאצלעלתהכברהזאתהתמה

החדשהגלשלאחר(הדורהאחרוןבדור
מגמההגיעההשמונים>שנותשלבספרות

שהלכהכשםלשיאה,הצנטריפוגלית
הריאליזם.מןשהתרחקההמגמהוהתגברה

קניוק, ,כהנא-כרמון ,עוזיהושע,שלהדור
המהפכהאתשחוללווחבריהםקנז

והליריתהסוריאליסטית-האקספרסיוניסטית
להקשריםויותריותרהתקרבובסיפורת
הוא,יהושעשל"המאהב"ריאליים.

 'שישרומןהסוריאליסטיים,היסודותלמרות
למציאותייחסמתוהוא ,ריאליבסיסלו

הכיפורים.יוםמלחמתשלאחרהחברתית·
בכלהכופרדופן","יוצאהואהראשיהגיבור
מזרחי"יורד"הואהישוב.שלהערכים
משירותלהשתמטכדילחרדיהמתחזה
ממסדיותאנטיהןהללוהתכונותכלבצבא.
שאנחנווככלבהחלטריאליותהןאבל

אלהגיבוריםהתשעיםלשנותמתקר~ים
הממשיתהחברתיתבמציאותגםתופסים

קדמהכאןהספרותהבמה.מרכזאת

למציאות.
בשנותלספרותשנכנסההסופריםקבוצת

הבולטיםמןכמהאךכולם,(לאהשמונים
מצעמכלרחוקותיצירותכתבהביותר)

דודאוליהםשביניהםהבולטיםריאליסטי.
ואורלישמעונייובל ,הופמןיואל ,גרוסמן
יהושעלא.ב.שמירמשהביןבלום.קסטל
מרחקלהופמןשמירביןפרסה,ק'מרחק
ודם"בשר"מלךביןפרסה.ת"ק

הנובלותלביןודםבשרהשופעהריאליסטי
ההייקובסגנוןהכתובותהופמןשלהליריות

וארבעיםשנהכארבעיםמפרידותהיפני

ובצורה.בתוכןאורשנות

שלהליריתהנובלהמתוךלקוחהבאהקטע
"בילדותו :) 1988 (ט"נהר"ברהופמן

אווזשלגבועללפלנדבשמיעףברנהרט

בצעירותוגוריחיים

לידיכאןהגיעההיאאבל ,אפלפלדואהרן
הצנטריפוגליתהמגמה •מוקצןמימוש

מובהק.לביטויכאןהגיעהישראלבתרבות
האירופיהדופןיוצאשלפיוטיתהצדקהזו

לוונטיניתויותריותרהנעשיתבחברה
שנותשלסופרהואשהמחברלזכור(וצריך

הרבהמוקדםהסיפרשזמןלמרותהשמונים,
יותר).

הפיוטיהטוןמןשמשהוכאןלהוסיףישואולי
הופמןשלביצירתוהשניכחוטהעוברהאלגי
יעקבשלהטקסטיםאתהדעתעלמעלה
שלמוסיקלי""מומנטכמוטקסטאושבתאי

ביןהקשרהרציג).חנהכךעל<העירהקנז
אווירתי.אלאתמסיאיננוהופמןלביןאלה

עלאלגיותהןדבר"ר'סוףדברים""זכרון
שניתרבות.שלושקיעתההסתלקותה

אותהמכיליםהופמןשלהאחרוניםהספרים

לשבתאיכךכלהאופייניתאלגיתנימה
קטעיםבכמהגםאחרתאוזובמידהוהקיימת

 ,ולקנזלשבתאיבניגוד ,הופמןאךקנז:של
אלאהשוקעתהישובתרבותאתמבכהאינו
ביםלטבועהמסרבתהמהגרים,תרבותאת

הדומיננטית.התרבותשלהמבולל
באמצעותהסיפורתפניאתמחדשהופמן

פתרוןנראטיביתמבחינהשהואההייקו

שלספרוהרצף.שלחדשהלהארהטיפוגרפי
הוא ) 1991 (דגים"של"כריסטוסהופמן

מאגרבבריאתביותרהחשובהמימוש

כברכאןתלויאינוהופמןחדש.אפשרויות
לאאפילוהשישים.שנותשלבמאגרים
לספריםפורמליתאותמטיתכאנטיתזה
והאנטי-הרואייםההרואייםהילידיים

יוצרישלוהסימבוליזםולאקספרסיוניזם
ענייןהפך'ב'כריסטוס"השישים.שנות

לאי-רלוונטי.כברה"אהלן"
שוניםאפשרויותממאגרישאבהופמן

נסתלק,.הקודמיםוהמאגריםלחלוטין
שלהדורות(בשלשלתביצירתוישלפיכך

והמחברחדשה:התחלההעברית>הסיפורת
שנותסופרישלמזהותםשונהזהותבעלהוא

לאופקפחותהרבהקשורהואהשישים.
אופקופותחאלהסופריםשיצרוהציפיות
חדש.ציפיות

יצרוקרתואתגרבלוםקסטלאורלי ,הופמן
סיפוריונוסחיתבניתיותגרוטסקיות,צורות

קצרהתבניתבעלישהםחדשים,פואנטה
היאהאינדיקציההקודם.הדורשלמזויותר

קצרותלטכניקותלפנותעומדתשהסיפורת
צורותשתיוהולכותושמתגבשותיותר

במישלבשהיאהופמןנוסחהאחתסגנון:
ואידיוסינקרטיותלאזוטריותנוטהאבלגבוה,

הנוטהאליה,שנתייחסוחשביה,בהבעה,
ללשוןהאפשרככלהקרובנמוךלמישלב
הדיבורללשוןמתקרבתאינהואם •הדיבור

ומוצאתהביביםעםהמגעמןנהניתהיאהרי

הםמובהקות(דוגמאותבכיעורהיופיאת

לאור).ויצחקלדיןחנוךבלום,קסטל
שלסיכוייםאיזה ,כמובןהיא,השאלה

כשלליצירותישוהשתלטותהתפתחות
קסטל-בלוםאורליאושמעונייובלהופמן,

התרבותהאםהקרובות.השנהבחמישים

המקורותמןויותריותרתתנתקהחדשה

הוויותומתיאורהמסורתייםהלשוניים
(אםהחכרתיהמרכזאתהמייצגותודמויות

אילוציםהאםהזה)?כדברעודיהיהבכלל
אתיחזירולאומצוקהמלחמהשלחברתיים
מתל-אושמעונייובלשלמפאריסהסיפורת

בלוםקסטלשלביצירתהכמטאפורהאביב
ולדין>(לאורממששלוירושליםתל-אביבאל

משוםהקרובה,המציאותמןהמתרחקומעולם
מציאותשלנורמותפיעלמסוגנןשהוא

קרובה?מציאותאלרחוקה,
הנבואהכליאתלקפלאפוא, ,צריךהנביא
תגיעזאתחברהאםיודעשאינוולומרשלו

ואזונורמליזציהרגיעהשלכלשהולמצב
וקרובהלהשקדמהמזושונהתהיהספרותה
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עמישאינםהעמיםכלשללספרויותיותר
לחיותזאתחברהתמשיךאםאוסגולה,

לחזורתצטרךוספרותההקץקושעלחיים
אילוציםעםשעהושעהיומיוםולהתמודד

עליהותכפהכפתהשההיסטוריהאלה,
לבקרים.חדשות

 .ה

השירהמתחוםוהפעםנוספותדוגמאותושתי

במרכזשנהחמישיםכברשעומדהתחוםומן

ישראלמדינתשלהציבורייםהחיים
מאודהידועבשירנפתחוהצבא.המלחמות

שלהדגלמשיריאחד ,גוריחייםשל
"תפילה".השחרור:מלחמת

תפילה

ry ~ ל~~ן~הf ,ת~ ה~~~ירים. 
ף~כ;~ים,ש;~קיםא;סםך~ה
ק;ת. 7ז;ם ryך~י~י
~ךב, ryי;רדך~ה,

 .ט~ד~סארן ,ת;ר~~~ oרף
 .~אר םי~~~ךח~ה ·.הן;ל~:ה~הךב 7

 .ת~ ה~~~י ,ם~ך;:
הצתף,כ;כבים

 .ר~~~;גים 9 ~~ד~יםנ;ת qף~
א;ר-י;ם!:ר~ה ~

ן~ת? ,~·~ ~
~~; n ןק~ר?ה 9ז;יבף~םא;;ן

ל~דס~ה. י~;;י:;רך ,ם~ך;:
~יסם,:;רוזקיא, ry ~ן~ל ם~~~:;רך
 ,~יו qךל;ןיו f ~~תם, fry!ה.~ת:;רו
:נכם,~ןב~ד

א;~דף~ןע,ם~קזקים:;אף;ך~ה

~סרים.ךל;ןה:;ג~ןהן~ה ,Yב
 .עתבאהכיברכם,

רים. fל~ T~ן~ה ~~

זההחוויה.גובהעםמזדההוהדוברמאוד:

מןלהםבאהשהשראתםגיבוריםשלדור
הצרכיםעםהמזדהההלאומיתעוררותהחת

שבטםשלוהישרדותקיוםשלהבסיסיים
-ואירוניהאשמהרגשפקפוקים,ללא

שנותמאמצעוהתפתחושהלכוגורמים
שלהתמטיקהאתושינוואילךהחמישים
שלה.הטקסטורהואתוהסיפורתהשירה

והאירוניהונתנמךהלךהלשוניהמישלב
האמיןהדורהפאתוס.שלמקומואתתפסה
ושםהראשוןהדורשלבערכיםופחותפחות
ולקלס.ללעגקורובתלעתיםאותו
למהאינדיקציהלנוהמשמש ,השלישיבדור

לבואלעתידלהתפתחעשויאושעלול
אלאפארודיתאירוניהאיננהכברהנימה
החוויהמןהנוטלבוטה,ריאליזםמעין

ומההפאתטיתההרואיותאתהצבאית

נחשףהצבאיתהחוויהבעיצובשמתגלה
ביןחוויתי.ואתראתרכלזהבדורבצעם
ייחסשנתאוראמירשללשירגוריחיים
והפערשנהחמישיםכמעטעברובקרובאליו

שנתהואביניהםהמפרידוהחווייתיהלשוני
 ...אור

אוראמיר

ו.

העתידעלההווהמן ,אולי ,ללמודאפשראי
הןכאןשסימנתיהאינדיקציותכלואולי
המרכזמןהתנועהמשמעות.חסרות

היאלצנטריפוגליהצנטריפנטלימןלשוליים
להיותיכולאבלוהולכת,המתממשתעובדה

תנועהבעתידעמהתביאשהדיאלקטיקה

הפוכה. ~-------------------
מהויותריתברראולי

החדשהמרכזומיהו

כלאבדהכיום(שהרי
חברתיתמרכזתחושת

פוליטית>אותרבותית

הקשב!ו:

~ן~ךט"ר 9ן
 ,~יך~ם .~ד~ר

בצבאשמכניםלמהקרובכאןהתיאור
ריאלימצבוהופך"זובור"או"טרטור"

שמעברמשמעותלושישלמצב,שלילי
מקנהוהמסגורממוסגרשהואמשום ,לעצמו

אתהמייצג(כפרטסינקדוכיתמשמעותלו
הכלל).
 ,הנמוךהמישלבהיאזהבשירהמגמה
והבעההעגהלשוןהאנטי-הרואיות,הדמויות

משמעותבעלותשליליתאישיתחוויהשל
שירי.המיסגורבאמצעותכלליתחברתית

האינדיקציהזאתאםלדעת,ליקשהושוב
רקאנילבוא.לעתידלהתפתחשעתידלמה
דופןיוצאאינואורשלששירולומריכול
דומיםשיריםשלארוכהשורהבאמתחתיויש
שונים.נושאיםעל

 ~ 1~ ===1י

פניהעלהמבוססתתפילה,הואזהשיר
והואשהואהעולמיםריבוןאלמונולוגית

שלהתיאורהדובר.שלבר-שיחבלבד
מאוד.ואסתטיפתטיהואהלוחמיםקבוצת

הנוףבאמצעותעשיתבהאסתטיזציה

מבקשהדובראותם.המקיףאורן>(צמרות,

במלחמה;להצלחההעולמיםריבוןברכתאת
להביאעלולהשהמלחמהיודע,שהואלמרות
כמחנותמוגדרהשניהצדמפלה.אוניצחון

נגדרביםשלמלחמהשזוומשתמערביםשל
מעטים,

(שכאןהמעטיםלצדכולההיאכשההצדקה
עומדיםאינםהנעריםהיהודים).עדייןהם

השבטכלאתמייצגיםאלאעצמםבפני
קיומועלהנלחםקולקטיבעלשירזהוהעם.

הכףאתלהכריעלהיהתפבאמצעותוניסיון
האנטגוניסט.נגדבמאבק

היאוהחוויהגבוההואהלשוניהמישלב
והחייםהאפשריהמוות-מרוממתחוויה

גבוהוחווייתילשוניבמישורהםהמבוקשים

מדבר?הףאמיםע

 .ר~ד~הףא ;ל~ א~~ ry~לנכ'סןב ;ל~ ה~~~ בג~~~- ן~~סןא ~
דק;ת~לשת;ך~ןף.ס'ד~ל:םסרים~ןף,ת oנכ'נכסדיז:אןןה
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 ס~~~~'ד~הת;ן ד.ק~~~דר 9 ~

מה? ,ליב;כהמה'תהאלברט.צאל
ם Tס'ד~ל:,-,סרים T~~ה•:נכ'נכסת.נכןיז
 .ה~~ .ה~~ ,ן~ .ר~;י ת~~

 .ר~ד~~ן~ךט"ר 9ן

י• riס~

הפכהביותרהנמוךבמישלבהדיבורלשון
(שורותהשיריהמיסגוראלולא .השירללשון

הרטוריותוהחזרותבית>צורתמחולקות,
התחתאתתזיזמדבר:הואמיעם ,מי<עם

אלברטרס"רת'רגליים,תריםשלך,
אלהלשורותלהעניקמתקשיםהיינו )מדבר
 .שירשלכינוי
ביותרהנמוךבמישלבמצבתיאורהואהשיר

שתישירית,אנטיבלשוןכמעט ,האפשרי
ואנטי-פתטיות.אנטי-רומנטיותהןהדמויות

אלאגורישלוהנבוניםהשותקיםהנעריםלא
הקטן""החראוהטירוןאלברטהרס"ר

הכללימןירדהשיר .בומתעללשהרס"ר
דמויותשתישלמפורטלתיאורוהמכליל

 ,ופקודמפקדהמייצגותסינקדוכיות
ושהתקשורתנמוכיםביניהםשהיחסים

 •בןלקורמתעללשביןכזוהיאיחםביב

בסירנותויחזרו

אתלמקדצנטיפנטליים
תרבותה.ואתהחברה

לסיפורתהאינדיקציה
שישואזוטריתגרוטסקית

מפתיעותצורותלה
עצמהלנתקומנסה

הנושאיםמןתמאטית

שלהדומיננטיים
אוהחברתית:סביבתה

נמוךבמישלבלשירה
אתדווקאלתארהמנסה

אתאובכיעורוהאדםאת

לאור)יצחקלדיןחנוך(נוסחהמכוערהאדם
אחרדברכל(כמוודאיאךאפשרית:היא

לאוחברתית)יתכרתתרבהיסטוריה
דיאלקטיתתגובהגםלבואיכולההכרחית.
הפרוזהאתשתדחהריאליסטית,פתטית,

ואתגנטיתהאקסטראווהפוסטמודרניסטית

הנמוכה.הגרוטסקית(והמחזה>השירה

הואלעשותגלמסושההיסטוריוןמהכל
מתוךלשערןשבכוח-אנושאפשרויותלהציג
י.דוהעתההווהואפשרויותהעברניסיון

מעדיףאנייתבדה:אויממשזהכלהאם
ולחזורכחכםולאכשוטהדווקאעצמילתאר
ביתשחרב"מיוםחז"ל:דבריעלזהבעניין
וניתנההנביאיםמןנבואהניטלההמקדש
 •א> 2בחרא(בבאולתינוקות."לשוטים

במדינתספרותשנותחמישיםעלבננסשנאמרומדברים
ת"א,באוניברסיטתשנערךישראל,
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ו~ו~
יעקביצבי

מאורעראנייודעת

נדנדדורון

אמילזכר

~מףת,~עטע;ד ,י~~י;ןעת

ע;ד~קז:וי Qryךלא
הזפאמריםהט1יףליםהמכרים,כלאת  f •ז-:-- f • •- •ז-- T •.י

דיאמרתילא ;,ע
T -: • -

האמתליידףעהבוראי'-
 ·: •::ד •ד :-- :

~ r ך~סתףךר·מדיזry נכם-
 ת~~~~קז:וי Qryלאלא י~~~ר

:p מ~זדך?י~רo ~ מ~ת~ל· . 
ךח;קזאתךעם~ר;בכה ה~~~ףמןרףך

ס gךת;~~גזך~מקש;קק

מדין~ןמדין .הך~~~ס~~תמס.

סרעים~רך:ב;א.~ע,לה
ממף~ק oרי.ךמ~~ע;~יז;ת n ~ 9ף~ךמ~ד~להמ~:זך

~ר~ין~יד ;,ע
לחבריםדיאמרת~ולא

 ···-:-- •:ז- :

הע;לםבאויר 1בדשפרפריםע;דויש
 , T~לםנהל~ f-החיח, 1-הפת fמסלסל.ה

 T : •ר~חממני-,היא-הל;,; •ח,: 1ר

-: T • • :• • -

ע;ד.ע;ד.~;~ת·מבךד.ע;דם. 1.זכפ ;,ע

מא;ד'עדני'אי;דעתע;למי'כבהלא
 :~רמל.ב~ר ר~~•~ךה;ל.ך Tמן~ן

 ...נזללתצלףלה,לה, 1סלנכחיודרכי
: -: ' ' : ' : T : T • : :• :• 

משירשורה-אמות"מעטעוד ,אני"יודעת

עמיחי).יהודה(תרגוםלסקר·שילראלזהשל

יללה

 א~~קךעי

אופאשברי
~ז~א·ע,לףל.י

 ...עד:ה ry :~ה 1
 .נ;סר /o~הזה ת;~~~ן 9 ;

ל.ף wמרה ?V ~~םלםלדIרע
 . . .-; n ·ףל~·~ןקיר

סיר

:p מד;~ר ך;~ל~י
לע,~רים~רש;מן·~ז

מד~רים.ם ryך ק~ד~~ י~~ 1

ראשוןפרסום •

מדידהאינההכמיהה
-: 

O T T •• • : T 

כמיתהאינההאהבה
T - : - T T •• • : T 

 .ק:ך~לא~ךם 1~צא 1הסריק
 .ח;ת 1לרץ 1~ר י~~
w תל;~ר~יז~~ ry ירףתן
 T ש"~~~ךלאר /o .ק~לא

 .בהתגברולאבכמשלא
·הךףחמחלתא;"מחלהח;ת 1ר ...הן:אלף

•• •• -:-T - -: - T -

~צףםא 1הסריק?י

ס~יד.א 1ךה

• 
 · lל /oל:~ין:כ;ללא י~~

ry ~~ w רב~
מקtכ~ה ך~~;ק~ת;ךק 1:צא 1ךה

ךצ;ןק.ד~נכ~י:~ין
~ים 1ב p:מלר /oף 1מג יח?~~

~ז:וים>~ךב;~ה 1 (ת 1ל ;ry ~ q~קיםהףא
~םדיםןים 1~חעל~בנכרת~י;ךך~ז:ו

 . . .. .~~~ידי
 1~;חנ 1ינ ;י~ w~נכז" 1 א~~,,~

 . .מתו.כים.צריכיםלא
: . . : -: . 

מדיםפ;שטתאת -: :· ... -. 

מתחתבגדי 1חז1יהמניפה 1
: ' T T • -: • : •• • --

החזרהז 1אחמאהוזה
- :T t TT יל~~~•~

• 
~ר~tקיםס~ס~יםה w ,ע~~ת
הכלביםעם

• -: T • 

~~;לים~ךב~ר;~ץ
 .ר~~~לדע
מ~~לחיםל~י P:·~לקקףךע.ת

 . ר:ד:~~ת~לקט
לשבעי

: T : • 

ל~אף~ך.עד

• 
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ע.ץוגדעזtיש~רם
תם 1בנכ~חדיר;;;;לכים

: : ' -: T T : T 

~ן~ה~עםע 1~רשךש
~~ךץ ת;א~~ד~ל:ם

 ם:~ך~לת 1ב q~ךץ
~ךש~.רז
רבי.
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מסגסביבה
 ו.= 1ערסל

ר
 ...הךף~ליע ~~ךן.~טל g~ך

 •א;ת;מח~ההרףח
T -: ז-

ה? t~רייכ;ן'מז:ומ:ם~ן ה~~ /oרףם
רוגה? wע.רב, ת;~ר~ןpז~ ה~~ wרףם
נאדםהיארףח

השעהערסל Tאתלמלאי
i ;~מ ףi ןגד~~w לT T 

 ; nרף
ר:~ין" ז~"נ"~ין~רל~ל;ת

w ת;ר;ק-;ג~-ק;ןתל · o יו:

 ,ה~ד~~ל~דםל w·רףם~קדת
לן~נ;ן'~ס;קים~רףtקים ם:~~ t~7יםת
.דיהיםע.~ק ~~

~סףק.

מ~ן~ים
שמשכמ;צהבוא;ט;נףס

 :ה~~~•:קוף~ל w Tא;ה~;תעם
אשרמטהאשרמטהאשרמהט

 ·•ז ··- ·•ז ··- ··ד ··-

מגדלור

מ~ןהמל.ילית;ןגף~ית
מאריססטלהשלהמגדל;ר

-• : -:• : :• T T • 

 ...ק;ךץ
:p ח.ש~לף~

~יןהי~ת

ה. rמת;

כליל

~בףר;תtקיר;ת

מםרף~יםלמ;~ב;ת~tיםת
lW מ~פףלים~צףךי;ךן ·~ת;~לףרע.י;ךם
 . . . . nלצמ;כד~

 •ז: rש;ן·מ 7ף ת;~ o ·י~~~ת /oלמ ·חףץ-~
 .לחףת:ל· w ק~;
 " •.•אתנףלגד;לנ;א .•.אתנף'לגד;ל"נ;א

• : • T : • T • 

החרסיםבתל'והנ;ר;ת
 . ז-:- ..-- :

שםש~היףדאגשמישהף

~לףט Tיב~היין.ה i~ן g ~•~ד,י

ש, rמת w~ךה r י~~~ wרסרגףש
~חףק ט~~~ ת:;·ל~-ר~ r-לי~~ל wמ~~~רףת

:p עם ג-.ד~~ח?רי

הרףחלידאזנימטהאני
 .ה.ן~ג;לע;ד~ין-ל fמ~ף- ~.לנ~ T יר~;~~ל

דרכיםפרשתעל

qw:p לר·רףחי
ךאןח·rז:י

~~קךה םי~,~~

דרכיםפרשתעלתמידזה i ת-ן.ה ם~.~לף~i ךry ךר. 

 ת~~ד~ס~ידז;
~ q ה~

נהםמתנ;ננתואבי
 •י.ז.יי.ייה~=,~·~ןל~

להםחסרמה
-•• T T :• 

w דח~ר;~יםחםo נכן

במאיאחד

~י~םמד.יהיםמ~;ם

ןק~ים,

~ר p:מ~ן:רדף wדףרים q~עירים;ךם

האדמהפניאפלףה~;ם
-:-' : •• T T - : T 

רף~ים, qמ

ם ryק~קי~ת~~~רים

סח~ףר ,ססרראשל w~א;ר·ס~~יםמ~;ם
 ,ת;ע~;מ~לר 1פ wמ

 ••.קיןה~חיר"~ם, ,ת;~~ךזrםךדל~;ת,iךם

ושםפזiהמסגילהורדוא~י
 T T • :---ז •• • :

 ,ק~"ס;ךם

~הףןה. יא~~~לא
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ן~
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חימנזואמוןחואן
בנג'וושמואלרגולנטשמואלמספרדית:

 63מס' "י~~ב ;ר,;ן~"מתוךקטע

~לף p:~פ;ךים, 1ד~~ים~~ים ,Y ה~~~כ(ה ;גא:?~ Qי;ם~ל~קך;
 ה#~~נ;נכךנף . ל.ל~~ ryן:ה p ~ 9:לסןכףמכל .~מ;ך~פף~יםסיף

ואני.פלטך;הןך;ךים,
-: • : T :• -:-• 

לעתיםמנטפיםשהיףלעננים,מתחתהריהםהןך;ךים!
-: ' :-•• ."' ' --T :-ז ' :• T : -: ' : • • 

סע.~ים;ך 9 ~ ,ב;ש! ר~~ ,םיר~~~חם~יו~פ;ת·~זקם.

ס~סדם! ry~~ק;ךי םיק~~~~חם~יך ,םי~~~~חם~יךים; 9 ~~~מ
מעטל;גםהאחרהנטש;;לאחרהר;טטאחד·הענפיםעלת nנ;

-: •• ••-ז :ז•--: •• T •ז-:ז--- ••

~ןחיםמ~ל.אן 9ry ~מ-~ג~ל ר~~~ךרע,הף ,מ~~ר~י ל~~ ה~~~
רףסם.~ת~~יבס~פ;ךךמ~,;םק~לים,

~ן~דז:וי·~~ךדח.לקחםמללףףמ;ע,ד!ג ry~לא~בן~יםןר;ךים
הפעמ;ניםיאמרףלאלהםהטבע.שלהאמתיתהשרשיתההויה

- ' ' ' T :-:-זז- : T •: - '." -T :• : --:-• 

שלהזפצמיתעלםבלאמאשריםהםעמףמה.חדוהלמעט ,דבר
םנר~ןים :ל;א~מ·ת~י~ ~ל~~~ז·סע.ךז ת~,מ~;:ך·-~לאח;ב;ת;

לרףחםזרהאנ;שיהזפףסרוהמשעבדים.הזפס:פניםלבני·התמףתה
-בדנזל:לים rה:פז'ה~מ~•םהםאלד~הם: ~ t T •:: -• T : T 

::• •• :• •• -T -• -: ,•• • • : -

:חףשף ;ם~;ע~ליפף q ~ף~ךצ;~םף~ן!ד;ת,~מ;ן~לאנ;ןןיםחם
חם ד.:~ם ryל ז~!~ןסא~ר ,ם:~~ p:~~~ךשףדיחךש,א; ל~~
ע,ת;ף;~ל~ק;ם ל~~ט;;ליםחם ,םי~~ן· ryןלףלל p:פף~ים p:~י~ם
ע;לם;~קת nמן; ,זr~~~הד~ת~לי~ה qס~~ת~ים qא;חם

ףמל;א;.

:p ןנ;ךאש;ןי;ם~לה 9ל~י~~ים 9מ~ס~~~ים~ה;ן~יםY, תלים~
·מ~ז:וים~ג;ת~למךר;ךיםד~נכעי;~יעף-·;יסםדןת;ת

ף;לא~~~ר;ן·חף~ים~סם q ~-ת~! q~ת םי~~; n~חם p:מ~עףלים,
~יזה ףא~~:ם wמ~עףלים,~ג;ת·מ~ז:וים~ל~סה ?V ~ד~~יםים 9 ~?

ם ry ~ף~~י~ים-!רו ן~~ך~:רחי~ב,ם ryן ר~~ ,ב;ךד ן~~~
·אחים.באחות . -. --. 

 1881-1958חי~~זךאמ;ןחוtזן
שלושהפליגוממנופאל~ס,נמלשלידמוגרילי;ספרדימשורר

לפורטוריקו.גלההאזרחיםבמלחמתקולומבוס.שלהספינות
רומנטיהואביסודווהגרמנית.האנגליתהרומנטיקהמןהושפע
בפרסזכה-1956בלטאגור.קרובמשהובוישכאחד.וקלאסי
על-ידילעבריתואני" i"פלטרספרותורגם-1957בנובל.

 •-:- •: T :אולסוונגר.עמנואל

'\\~ 
~ 

דיקינסוןאמילי
רגולנטשמואלמאנגלית:

• 
בכנס!להשבתםהש;מריםיש

ז•••:--זז ·:- ..

בביתי;שבתיש;מרתואני

i .ית ~~·~··ר;פ~םl:PT קסלת~ךת~
 .י,:נ~~ ע~~~-ן~ך

;לי~ה ·ן~ל~~סם w~ש;~ךים ש:.
אפרש;כנפיאתואני

:ה p ~ 9: ~•ן;מ,ע~~ •:ל~~ Tiד ם;ק~~~
w ~~~ע,לזנכ ה~~ק~ ~נ• 

-~~ללכ"~ך-ר 9מ~יף tp ~~לחים
 , ך~~~לא ם~~~ףךמ~קס
;ף oם;ף- ם:~ Wלדמ~י~ ם;ק~~~
ס~ח!~ל·מן~ן'~~ריא
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אלנודן

באהבה:המחסורעל

 "קא!~~ e! N!" Mזד::~ל ת;ר'¼ vזpש

IJ 
1 ~ 

אודלאודי

1 • 

א;תידרסש:פמעט 1מישהננננישתי;ב nנרה 11חצמעברעל
 .ז-- : . ... ·: .. : ··::•: :· ז·-:--:--

 :דןמןן p:ך~עקן~;רי ת~~.~~:דיףח~ ';נ~ר~ א~:
 ... םי~~,ע~ל;מ;ת qן oז:ו~לרה, 91ךמ w~ן א~"
 ...ס~ךירנ;ן /oס~תןףל;מר א;ב~~י Jל~

~סע.י~:םלי ף.ר~~זזזזז 1ז~ד:ייייאקיא:אןה:אןה
:P 1:~ליצד~לים ...ת 1~סמ V! ב 1סךק~מ~זריש;תo/ ף'••• 

11 

~~יאאאאאאאאק":א ... "

2 . 

ת? 1ק qמדעםמז~ה~למ~~ע~ן~ר~הד~ן 1
נחפזממגעמתפתחתמוסהאין;

;ךה? /noע,!ה Wת 11ך~ןא}ז Tלרת 1ל q-ל;ק.ד;ת 1~נ~ין
 ?מתלכלכתהשפה:פיצד

 ·:·::-:·--זז··

 ?םי~ל~?~מים !V ~~ס~למ~ד~לר~מ~הז;ב~ל~ל~תמןש;ןמ~ם
מ~~שלל q ~~ןססך 1מל~ל~ה /o ~ תי~,~~ p: א~~א;
י;ם,עלי;ם ,ש~~~ךע;ל,ה ך~~~כ;זסר' 9 ~ ש~~~;דיעל
מט;~יםים !V ~~מ~למדח:הז;כן 1ת 1ק qמדז;כן ,מןחיז;כן
ים, Q ~~~מ~ים 1מ~רז;כןמןעיר;ת,~ען~1י;ת ry~ממק~נ;ת,~ל;ת /oממז;כן

;ת q ~ 11~ל ryמז;כן 1קים 1ק ryמ;ז;כןסר~ים,ז 1מנז;כ~:;גקי
;רה nשג;פרהרו1יתנצחנהנמלאתשהנפשעד

 T : T :ה~א-נאלמת,נמלאת~היא,~ככל

סןף,~לז;כין rl ~~כ;זז;כ~~רץ 1ד 1:;גד ך;'•ט~קמ;' p:לך~~סהה•~•~~ Tעד
 ...~ים 1ך~זז;כים 1~ה ryז;כךים,~דרי

3 • 

ז;כ~~ש~ק;םיא ry ה~,מ~ם 1ז;כש 1
ס:;גךי;ת,~ין

ס:;גך1י;ת~יןז;כ~~ש~~ין ם;ק~~~ז~י
להפגשחדלההנרי;תשפתגם

-: --: • :-•• T T ' : •• 

ביתלהי;תחדלהוהשפה
: -T T T ••-: ' : -' 

ואישאישלכל
: T ' T ' 

 ;מ;ק~~~ק;םל;~~יןז;כי 1
 ;מ~~א; ;ת~~כ;זא;ז;כ~ק;מ;~מ;ר

א;

 ;ת~~ י~~;ת~;:ל; /oז;כןש;ןלש
 .בבית;ש 1לח:פדי

: •• T : •• 

4 . 

:p ;מo/ יןא~ל:רי~V? ~:ם 
ל~~~ים םי~~;ה~~ת fל~ךמך~ט~יןים Qf:Pןעז:ויםז;כ~~:;גרים

 ה~~לים ryן o ~~מר ה~י~~~~ד~ית~ע,~ריםים Qמ~ז;כ
 .ת;ך~~~ ם:~מ; p:ך~~~רים

5 • 

אחרתבאפלהלחזנויכלאתהשבאפלהבזהישגד;לחסד
."' ."' T •• '."T T '' -: T '." T -T T' : •• -ר•• T -:• ."' 

~רת oז;כ~~ה q ~ימ;ת !Vס~~יןלךא;ת
מן~רים~לאי 1מ~~תם, 111מ;ך~~יחי~ין

ס~~ךים~ין~ה 1מחל יt~~כ;ז
תrו 1נשלמהאהבהאתלהכילהמתרחבתת 1נזהלי 1שמה 1תי 1מהמה

--• -• -:• -•:-:••,• : T ' ."' -ז:ז-•:•• T 

מלמטה. 1מלמעלה
' : -: T T - : ' 

"THESE חnNGS HA VE SERVED THEIR PURPOSE: LEf THEM BE 
SO WITH YOUR OWN, AND PRA Y THEY BE FORGIVEN"* 

6 . 

מדרול fיא ryת o ~ה fי Q ~יםןעז:ו

רב,ז~ן:;גף~ב tמ~ז;כ~ר;ןט ry ~~ wן
ע.ררל 1דט~הן~ר~;לל
עו7ךבע,קי;תא;ה fQןקיךתז;כןה,

:p ף 9 ~~מ ד~~~~ב~~ Q מז;לףמןםילת
 א~~ 7~ר~ב p:ש:.~~יןך
;לף n ;ני~~ ,ל~~רת oז;כrכר~ץמ; p:סנ;ע,ר

ס~ן~ה,ל l o:ז~ז;כ~מל.ר~~סה P:~ם
ע J ~~כ;ז~י~ים ל~ר!:~~ 1~רירף wנ;~ה rז;ב~.ר

 . .להלהלה ל.ל·~~ 1:ם·מזp~ס~יןלש;ן
 !:ר~~ב;זא;ך;ק,

ממ;לל 1בצלילצליללש
T : • • : • : •• 

; :Z ר~~ f כ;ז 1~ה~~ o מסרסת
ז;כ~סקים.ז;כ;ךש 1 ת:~ ,ןש;ן~ע.ת rl ~א 1~הע;ןםנ;~ה

ימחלוכיוהתפללשלךעםכךלהיות.להםתןכוונתם:שידתוהדברים"אלה *
להם"
אליוםס..תגידינג","ליםל
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ןתיזל סומע

ארזעיםספרים,מוספים,

והזחותהכלכלההפרטת

היוםמתנהלהמעמיקהרעיונישהדיוןדומה
מוכראינושרובםעתבכתביבעיקרבישראל
אינוהמחנותביןהחוצההקוהרחב.לציבור

לאלפחותלימין'שמאלביןכךכל
"הפוסט"ביןאלאזאת,בטרמינולוגיה

פוסט-(פוסט-סטרוקטורליסטים,
וכדומה>פוסט-ציונים,מודרניסטים,

בעיקרהםאצלנוהפוסטחסידי .למתנגדיו
ו"סוציולוגיםחדשים""היסטוריונים

העתכתבסביבהמרוכזיםביקורתיים"

אופירעדיבעריכתוביקורת''תיאוריה

כמוהאקדמיה,בשוליאחריםעת(וכתבי
עשורמכברלאשצייןלהלן>עליו '''רסלינג
מעצםהפוסטמתנגדי .להופעתוחוברות
הלא-ונטייתםהמאוחרתהופעתם

ורקמאורגניםפחותהרבההםדוקטרינרית

גםלקרואמתחיליםאנובישראללאחרונה
בעריכת'מקרוב'העתבכתבועליהם,אותם

הקיבוץ(הוצאתקלדרוןוגיסיםטאובגדי
אורראההשנישגליונו ) 1998קיץהמאוחד,
לאחרונה.

זוחיתה'מקרוב'שלהראשוןבגיליוןאם
"הפוליטיקהוולצרמייקלשלהמסה

מןכיצדשהראתהפרקו"מישלשלהגלמודה
החברהבדברהרדיקליתהחזותבעלתהתזה

פוליטיקהשוםלגזורניתןלאהממושטרת
הנוכחיבגיליוןהרירפורמית:אומהפכנית

קרוזפרדריקשללמסהזהתפקידשמור
הפוסט-סטרוקטורליסטי".העידןשל"סופו
והפרקטיקההתיאוריהשלזמנהכיטועןקרוז

(פוסט-סטרוקטורליסטיתהפוסטמודרנית
שהחלהארוךמסעהואוזל.הולךבלשונו>
כלילשינההיוםעדונמשךהשבעיםבשנות

חרףאולם •האינטלקטואליהסגנוןאת
לעתים"האמתכילהבנההחשובהתרומתה
הריהכוח"שלרצונואתעושהקרובות
שלדגלותחתהמתנהלהספרותיהמחקר

אותןושובשובמפיקקרוז'טועןזה,זרם

מהומונוטוניות.מעגליותפסוודו-מסקנות
חוקריםעם(יחדבעיקרעליומתריעשקרוז

(בצירוףהפוסט-מודרניזםכיהואאחרים>

אפשראיכמעטשכברהפוליטקילי-קורקט
הסטנדרטיםלהרסגורםביניהם>להפריד

כהזמןלשרודלושאיפשרמההאקדמיים.
ביןלתמרןהרטוריתמיומנותוהיארב

לנבואי'האנליטיביןלנורמטיבי'התיאורי
ולפרויד'למרקסבדומהגיר'הרכאשר

כמשחרריםוגםכמדעניםגםמופיעים

ניזוניםורדידהפרקולמשל'כךחברתיים.
בעצםספקמטיליםהםאחדמצדמפרדוקס:

מציגיםהםשנימצדבטוח,ידעשלקיומו
שאנווההיסטוריה,החברהעלגורפותטענות
בסמכותםהאמונהסמךעללקבלןאמורים

עושהקרוז'אומרזו'אסכולהבלב.דשלהם
שלהשוללמוליכתבטכניקהקיצונישימוש
שלבמכניזםנאחזיםהםהמבוקש.הנחת

בעצםהואמהדברשלשהעדרוההדחקה,
מןהמבוקשאתלהסיקכדילנוכחותו'עדות

התייחסותהעדרלמשל'כך' .ההעדר
יכולהשני''"אותהקלאסיברומןלשחורים
בתימוכיןצורךבלאכהוכחה,להתפרש
ערבאמריקה,שלהחובק-כללפחדנוספים,

תערובת.נישואימפניהאזרחים,מלחמת
עלהצביעכברג'ימסוןהחוקרכיאומרקרוז
אבותשלהפרשנותסוגבעצםזהוכיכך

הבריתאתלנצרותשהטבילוהננסית
כאלהואלטקסטהיחסהמקריםבשניהישנה.
ידועהאמתלהפיקישמתוכהאשרקליפה
מראש.

היאקרוזשלבמסההמענייןההיבטלטעמי'
ביןלעיל'האמורלאורעושה,שהואהאבחנה

(אודיסציפלינרי""שיחמכנהשהואמה
(פוסט-עצמי"אישורושל"שיחלביןמדעי>

דיסציפלינרישיחכימבהירקרוזמודרני).
אתיקהעלהמושתתאמפירי'שיחהוא

ידועשאינובמהמכירההידוע,אתהמכבדת

ייםהשבביןההבדלכאילוומתנהגתעדיין
עצמי'אישרורשלשיחבעיניה.משמעותי
לרעיוןהבזאפיריורי'שיחהואלעומתו'
(קפיטליזם,גורפיםהסבריםמעדיףהאמת,

שלתוכחהונימתוכדומה)מערביות,
 •מוסריאבסולוטיזם

האתוסמהחלשותרקלאמוטרדקרוז
האמריקאיות,באוניברסיטאותהדיסציפלינרי

הפוסט-מודרניזם,שרדבוהאופןמןגםאלא
ההולכתבאווירהביסודו'האליטיסטי

על-נעשההדברלדבריו'רדיקלית.ונעשית
אידיאולוגיהשלהילהעצמועלשעטהידי

אתלטשטשמיהרו"לאקניאניםשוויונית:
וכרתוהמנוחלאקאןשלהבוטההסקסיזם

פוקר ...הרדיקליםהפמיניסטיםעםברית
חוקר'רקשאינוהידיעהאתברביםהפיץ

החברהנגדהמלחמהבחפירותחיילגםאלא
המומחהרדידהבמקוםו ..•הממושטרת

המטאפיסיקהשלהעמימותלנקודות
האויברדידהאתלקבלהתחלנוהקלאסית,

האפרטהייד".שלהנחרץ
אומרהיום,הפוסט-מודרניזםאתלהתקיף

היסקיםשלכיריבלאלהצטיירפירושוקרוז'
שלכאויבםאלאמעורפלים,לוגיים

רואהכאמור'זאת,עםהם.באשרהמדוכאים

שללנסיגתוהמחקרתחומיבכלסימניםקרוז
"השיחאלולשיבההעצמי"האישרור"שיח

נכנעיםשמדעניםבגלללאהדיסציפלינרי",
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בגללאלאלשמם;אקדמייםלגינונים
הדרךהיאקפדניתאמפיריתשעבודה

לחוללהמסוגללידעלהובילהיכולההיחידה
אמיתי.חברתישינוי

הצעירים(מהאינטלקטואליםטאובגדי
המדינה:"הפרטתששמובמאמרהמבריקים),

ימנית",מחשבהשלכזןפוסט-מודרניזם
גםומתרקרוזשלהמחשבהקואתממשיך
רקלאטאובהישראלית.למציאותאותו
פוסט-ביןכביכולהזיהויאתמקבלשאינו

כילהראותמבקשאלאלשמאל'מודרניזם
 .השמרניהימיןמןבפועליונקזהזרם

הרדיקליםמדיני:גווןגםלכךנוסףבישראל
שזינבוהםוהפוסט-ציוניםהפוסט-מודרנים

בווראואוסלולהסכםשהתנגדוהםברבין'
שקראוהםאחרים,באמצעיםהכיבושהמשך

בכךומסרובבחירותבפרסמתמיכהלהימנע
השטח.פניעלזאתלנתביהן.השלטוןאת

הקשראתחושףהואיותרמעמיקבאופן

אתלהפריטשתובעיםמיביןהעיןמןהסמוי
מדינתשלהרווחהשירותיואתהכלכלה

שתובעיםמילביןקיצוני>(ימיןהסעד
הנראטיבאתהמשותף,הזיכרוןאתלהפריט
<שמאלהקולקטיביתהזהותואתהלאומי

הסולידאריותתחושתשכןרדיקלי).
נגדכמכשולהעומדתבלבדהיאהחברתית
אותהודווקאבלמים,נעדרתשוקכלכלת
והסוציולוגיםהחדשיםההיסטוריוניםטורחים

לפרק.הביקורתיים
שלהשונותהצורותזו'השקפהלפי

עלמאיימותלעולםהקולקטיביות
צרכיםאיןלפרטהפרט:שלהאוטונומיות
מוטבעיםתמידואלהאותנטייםקולקטיביים

לוהזריםאינטרסיםבידימבחוץבכוחבו
לפרטיםשנזקקההיאהציונותמהותם.מצעם
הפרטיםולאשורותיה,אתימלאושאלהכדי
המשותפתהעמדהזולציונות.שנזקקוהם

"הפוסט"קידומתאתלהםשאימצומילכל
טאוב,לדבריזה,לפחות.הישראליתבזירה

הלאומיותכפייתעלפפהאילןשאומרמה
מהזההגמוני":היסטורי"נראטיבבאמצעות

אתמציעכשהואבשארהעזמישאומר

עדיתשאומריםמהזהאזרחיה":כלל"מדינת
"העפלהעלבדברםגרודזינסקיויוסףזרטל
הציוני":למפעלמהגריםשלכגיוסכפויה

חברוחנןאופירעדישאומריםמהוזה

השפהשלהמשטורמנגנוניעלהמדברים
היאאומר'הואמדבריהם,שעולהמהוהשיח.
לויבחרהצרכני:המודלפיעלאדםתפיסת

הדת,אתהמרכולממדפיואישאישכל
בחשבון •שלווהזהותההיסטוריההנראטיב,

הואהרביםמרשותאפוא,שנותר'מהאחרון

שגיוסההואמקרהלא .לבדוהחופשיהשוק
באקדמיהאחיזהלהקנתהזופוסטמודרנית
שאיןהיחידההדמוקרטיהדווקא,האמריקאית

שלאיתנהסוציאל-דמוקרטיתמסורתבה
שלחסידיוגםאבלחברתית.סולידריות

מהכלאפיריוריהפוסליםהאירופי'פוקר
וכדומהרווחהחינוך'<מערכותזהותשיוצר

מוביליםלסולידריות>בסיסלשמשהיכולות
הרב-ולפיצול.קיצונילאינדווידואליזם

מפלורליזם,להבדילטאוב,סבורתרבותיות,
תחוםשלקיומושעצםמאליוכמובןמניחה
בידישולייםקבוצותשלדיכוימהווהמשותף
לאמציעההיאכתרופההגמונית.תרבות
שתשמרסקטוריאליתהפרדהאלאשיתוף,
אשכנזיםמזרחים,כמוקבוצתיות,זהויות

ישקודמת,כנסתמכליותרואמנם,וכדומה.
"נראטיביםהמייצגותמפלגותהיוםלנו

הזהותהפרטתביןוהקשרקבוצתיים",

יותרכל.לעיןגלויהרווחהמדינתלהפרטת
פוליטיקאיםלידינמסריםוסעדרווחהכספי

רוסים,חרדים, ,ס"ש(סקטוריאליים
הזהותמהפרטתכתוצאהמתנחלים>
מתנגשיםבסוציאל-דמוקרטיההמשותפת.

וישוהכלכליהמוסרישיקולים,סרגישני
הפוסט-מודרני'הטיעוןביניהם.ולאזןלפשר
ואינוהכלכליהלחץעםמתלכדזאת,לעומת
העדינההרקמהאתפורםובכךלו'מתנגד

במאמרוטאובטועןהסולידריות,של
המעניין.

כמוב'מקרוב',רביםדבריםעודלצייןצריך
בובמרכז"אחד"ספרהמענייןהמדורלמשל
אסאהד'דודברנשטיין'אוריהפעםדנים

אהבות"מחזירברומןקלדרוןונסיםכשר
סיפוריםשירים,וכןקנז'ליהושעקודמות"

לאממליץאניאחדדברעלאבלועו.דמסות
נסיםשלרשימתועלאופן'בשוםלוותר
ניסיוןשהוא-הוויכוח"עוז:"עמוסקלדרון
מושךעוזעמוס"למההשאלהעללעמוד
משיכה-רחיהאותהשלסודהועלאש?"

 .כלפיומפורסמת

אקדמיבסגנוןרסלינג

לתרבות,תחומיתרבבמהש'רסלינג',דומה
לאותודוגמההיאהאקדמיה,בחיקשנולדה

עצמי""אישורושלפוסט-מודרנישיח
שמבחיןכפי"הדיסציפלינרי")השיח<לעומת
המובאבמאמרוקרוזפרדריקביניהם

למרציםבמהכלומר'לעיל).(ראהב'מקרוב'
להציגהמבקשיםפוליטיתקרברוחחדורי

יותרהדעתאתלתתמבלידבריהם,אתבה
ישבכללואםנועדההיאקהליםלאיזהמדי
אליהם.להגיעסיכוילה

"רסלינג".עצמההבמהמשםמתחילהעניין
אולםאנגלי'אלאכידוע,עברי'שםזהאין

שלהלועזיהשםלציוןהמיועדבמקום
האנגליהמקורמובאלאהחוברת

wrestling <הפונטיהתרגוםאלא<האבקות
זהבכתיבהמשמעותחסר reslingמעברית

אבלשם,נוטליםהעורכיםכלומר'באנגלית.
אינםכאילומשמעותואתמפרשיםלא

שהשםגםמהברצינות,אליומתכוונים
בנוסחחופשיבסגנון(האבקותעצמוהמקורי

אותחרות,פירושויכולתך>ככלתפוס
זהסוגלצופימוכרתשהיא<כפיראווההצגת

והואבטלוויזיה>הספורטבערוץהאבקותשל
ברדיקליותאקדמיתרגילבכחייבתיותר

פוליטית.
'רסלינג'בחוברתהמובאיםהחומריםזאתעם

כבימיני'יצחקצבעוני'עידן<עורכים: 5

לפניהמונחת ) 1998קיץ-זמירמיכל
מוסיקליות'('אוטוביוגרפיותובקודמותיה

פנינההיא 4ב'רסלינג'כבימינייצחקמאת
ורובםבהכרחרדיקלייםכולםלאספרותית>

אתקראתירבבענייןמעניינים.דווקא

פרדיגמטית"מחשבהגירזנויעקבשלמאמרו
מחשבתשלהמקרההיסטורית:ומחשבה

גרינשטייןאליעזרשלמאמרואתחז'ל":
דרשפשטשן?תחתשןעין'תחת"עין

עםאורחאמןפרויקטואתההקשר":ושאלת
 .סתימותואףעלליכטנברג-אטינגר'ברכה
העורכיםמעיניסמויאמיתי'שרסלינגאלא
לסיפאהרישאביןדווקאמתנהלסבור'אני
עדישלהפותחהמאמרביןהחוברת,של

לקונגרסשנה"מאהאזולאיואריאלהאופיר
שלהחותםהמאמרלביןחשבון"-הציוני
לאקאןביןלדבר:החוק"ביןכבימינייצחק

לפאולוס".
מעיןהואואזולאיאופירשלמאמרם

כניסוחם,להציע,המבקשמניפסט-אוטופי
בהקדמהאלטרנטיבי"."אלטנוילד
על-ידישמוצע"מהנכתב:התמציתית
ראשיאופק,קושרטוטאלאאינוהמחברים
לתנאיהנעניתמדיניתלמחשבהפרקים
ענייניםלשנינוגעיםהםוהזמן.המקום

שאיננהמדינהשלאפשרותהעיקריים:
חדש,מסוגאזרחים-לאוםמדינת
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הכוחנייםהבדלנייםמהיסודותמשוחררים
מדיניתריבונותשלואפשרותהשבלאומיות:

-הסובייקטיביותעקרוןעלמושתתשאיננה
בייקט-עלסרשאיננהאזרחיתחברה

מבטאת".אומייצגתשהמדינה

אינהבהמשך'לדבריהםהאמיתית,השאלה
ואיךלשלוםלהגיעאיךהפוליטיתהשאלה
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מהותעלשאלהאלאהכיבוש,אתלסיים
איךופיוס.שלוםמבקשיםשבתוכוהפוליטי

בחברוןהיהודיתהמובלעתשבועולםליצור
איך ,אבסורדמתיאטרוןכהזיהתיראה

וסיוטיגאולהבהזיותהתוססמעולםלהתנער
דם.ושפךיצריםהתלהטותהשמדה,

זאתלעשותישכיהיאבמאמרם,והתשובה,
מדינהביןהגדודיהקשרפירוקעל-ידי

הריבונותמושגשחרורועל-ידיללאומיות
המוצאהסובייקטשלהמטאפיסיקהמן

מעשיתמבחינההאחרון.מפלטואתבמדינה
חילונית"?)("דמוקרטיתמדינהזותהא

תהיהלאאשר ,לירדןהיםביןשתשתרע
-רבותקהילותבהיחיואלאלאום,מדינת
בצד ,יהודים-דתיים-לאומייםלמשל

יהודים- ,ים-מוסלמים-עזתפלסטינים
לפלסטינים-בשכנותחילונים-אשכנזים,

לאמהןאחתאףאשר-וכדומהנוצרים
וכלהמדינה,עםבלעדיבאופןמזוההתהיה
סכסוכיהאתליישבמחויבתתהיהמהןאחת
במדינה .הדמוקרטיהמשטרעקרונותפיעל

ויהודיםעברית,דובריערביםיהיוהחדשה

רוסיתדוברייהודיםלצדערבית,דוברי
תת-וכלאנגלית,דובריויהודיםוערבים

שוםלהעדיףבלייטופחוהללוהתרבויות
שפותארבענוהגותשבה ,בשווייץכמושפה,

אתתינקעצמההמדינהרשמיות.

עלמגינהשהיאהעובדהמןשלההלגיטימיות
שלוהפומביותהכלליותהפתיחות,

תצמצםהיאהאזרחית.בחברהההתקשרויות

להתקשרויותמקוםלפנותכדיעצמה
אבללמרותה,נתונותשאינןהללוהאזרחיות

עלוראשונהובראשאחרותמגבלותתכפה
המדעעלגםכמווהמדיה,החופשיהשוק
ולבלהאזרחיתלחברהיפלשולבלוהדת

חדויותיה.אתישבשו

כוונתיזואיןגםומהשתרעהמצעיקצר

זה.בחזוןהרבותהסתירותעלכאןלהצביע
חלוםבחזקתהואבעיניהםגםכילצייןלידי

בסעיףחותמיםהםהמניפסטימאמרם(את

פוסט-מודרניכחולמים")"היינוהנקראקטן
ואלימות,כוחנותנטולהרמוניעולםעל

לבהפיכתשלאחרימיםבאחרית
מכלוהטבעהאדםאתשתפשיטאוניברסלית,

חדשלבלהםותעניקלנוהמוכרותתכונותיו
שלשיחבבירורזהוהנביאים.חזוןבנוסח

הרצויאתבעיקרהמייצגעצמי""אישרור

רצויכולוכמהעדבטוחאינניכי(אם
קונקרטי.מצוימכללחלוטיןהמנותקבאמת>
"ביןכבימינייצחקשלמאמרובאזומבחינה
לקרקעאותנוומחזירלפאולוס",לאקאן

מעיןומהווהלפחות,הפסיכולוגיתהמציאות,
לאאםגםלתשובתם,אנטיתטיתתשובה
לכך.נתכוון
כיסבור ,בכללהנצרותכמוהוא,גםפאולוס
לבצעהאדםמסוגליהיהישושלחסדובזכות
הכורח"ממלכתשתעבירנולבהפיכת

לשוןליטולאםהחרות"לממלכת
חוקפאולוסבעיניזה.לצורךמרקסיסטית

ממנוומונעהיהודיאתאליומכפיףהתורה
התורהחוקלאלוהים.האמיתיתהדרךאת
גםהנפילה.לאחרהאדםמצבאתמחמירעוד

לאהחוקשללאאלאבעולם,חטאהיהלפניו
(התורה>החוקמתןלאחרואילולחטא,נחשב
מרגערקהחטא.מעמדיותרעודהתחזק

ללאהחוקנעשהלתחיהוקםישושנצלב
בישוהחיים •מאמיניועבורעודרלוונטי

כפיהתורה,בחוקהחייםבמקוםבאים

במליםהישנה.במקוםבאההחדשהשהברית
החוקאתמעתהממירישושלהחסד :אחרות

האהבה.בחוקהאבשל
במשנתוכיצדמסבירימיניכביצחק

מושגתופסלאקאןשלהפסיכואנליטית
אין •יותרומורכבתרחבהמשמעות"החוק"

בסיסילעיקרוןאלאספציפילחוקהכוונה
ייםהחכרתהחייםמערךאתהמכונן

מבחינהקיומם.אתומאפשר(והנפשיים>

התקשורתחוקיכללאתמצייןהואתפקודית
שלסימבוליכמערךהבנויההאנושית
אתהמונעהואהחוק(לשוניים).מסמנים
המסמניםשרשרתאתמלפרוץהתשוקה

או"העונג",התשוקה>;(מושא"הדבר"לעבר
הוא ,~ ouissance <ג'ויסנסהצרפתיבשמו
עםבהתקשרותוהסובייקטשחווהמה

האמהי>השד(האם,האסור;אבודהאובייקט

אלא(חטא>.החוקאתהעונגמפרכאשר
והפרה-תרבותיהקדם-אדיפלישהג'ויסנס

וגורם ,ותפקודוהסובייקטיציבותעלמאיים
תחתחותרמוגזםשעונגמאחרולמוותלסבל
 ,שומרהחוקהחוק.שלהסימבוליהסדר
קדםלסיטואציהמהיקלעותהאדםעלאפוא,

אתלספקהרצוןאתממנובמובעראנושית
בדברהג'ויסנס,באמצעותלגעת,התשוקה
והכפיפותהחוקללאהעונג.לעקרוןשמעבר

נקלעהאדםהיה ,לאקאןאומר ,למסמניו
 .פסיכוטילמצב
רבהבמידהדחוסהזההטקסטכימודהאני

עם ,עצמוהמאמראלללכתישלהבינווכדי
כפי ,נכון(והואלחלוטיןברוראחדדברזאת

גבילוהןלאקאןגבילהן ,ימיניבנשמראה
החטא.עםדיאלקטייםיחסיםלחוקפאולוס>:

זקוקהחוק .השביבלעדייכולהאחדאין
לחוקזקוקוהחטא ,עליולאסורכדילחטא
שלהמורכבהאיזוןזהו .אותולהפרכדי

נחת"ללא"תרבותשלהאנושיהמצב
מקבלשלאקאןהגדרה ,פרוידשלכהגדרתו

כל .ממנולחרוגאפשרשאיאיזוןאותה,
לפסיכוזהמובילהמהחוקטוטאליתחריגה

 )"למציאותביחס'לא'("לאמירתמשתקת
 .) 50<עמשםכדבריו

למשל>וגואסרי,(דלזאחריםלהוגיםבניגוד
ליבדיאניגיבורהגותםבמרכזהמעמידים

לאקאןאצלתשוקה,מהותושכלחוקנטול
שםשמעירוכפיחוק.ללאלתשוקהקיוםאין

כנועהלעמדהמובילאינולאקאן ,כבימיני
להכרהדואלית,לעמדהאלאלחוק,ביחס

שכן .עמולהתמודדותגםאךהחוקבנחיצות
ממנוחריגהכישיח,מכללחרוגניתןלא

ניתןהחוקבתוך"רקולכןלשיתוקמוליכה
חתרני",באופןלתפקד

בכלל .ביותרמעמיקהתובנה ,לדעתי ,זוהי
בהערהכבימיניאצלהמובאהזההקטעכל
ביןדבריםחילופיהמביא ) 51 50-<עמ' 26

מרדבתקופתתלמידיולביןלאקאן
דבריםאומרהואלהם-בצרפתהסטודנטים

גישהלאור .ביותרמאלפתהיא-אלה
צריךוהאנושות,האדםלגאולתזודיאלקטית

שלהפתיחהדבריאתגםלקרואלדעתי
מניחיםשהשנייםבמקוםואזולאי.אופיר

רצוןבעליביןהרמוניעולםשלאפשרות
על ,לאקאןבאמצעות ,כבימינימצביעסוב,
והןהיחידבנפשהן ,יסודידיסהרמונימצב

פשוטלסילוקניתןשאינולזולת,ביחסו
התרבות.שלבסיסינדבךבכךלעקורמבלי

ולכאןלכאן"פנים"

לכל("מזיז'פנים'הואיחסיתחדשעתכתב
שלו>הפירסומיהלוגוכדברהדעות"
שלובעריכתוהמוריםהסתדרותבהוצאת
מוקדששלו 7מס'גיליוןרוזנטל.ודביק

העבריתאתבוחןוהואעכשיו"ל"עברית
החברהתחומילכלבחיבורההעכשווית
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פרסומת.ועדמפוליטיקהבישראלוהחיים
העברית"שלמצבה"עלבמאמרוזךנתן

עורךהואמסעואתרע.בכימצבהכיקובל
שלטיכיואומרפנימההביתאלהרחובמן

אואזיס, ,(אואטסיידרושמותיהןהחנויות

-אלקטרוניקהאקסקלוזיב,אופטיקאנה,
מעידיםהרשימה>מראשיתדוגמאותמקצת

גםאלא ,בעליהןשלהמנטליותעלרקלא
מןהרחב.במובנההתרבותשלמצבהעל

המדוברתהעגהללשוןעוברהואהשלטים
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("לוקיישן",הכתובההמקומוניתאלוממנה
"זאפינג","מיינסטרים","קאמבק","קריז",

קרהטובלא"דברכיוסבור"יאללה-ביי")
שלהמרקחתמביתבדרכהלעבריתלה

 ).ל.ע-בשירתועצמוהואיצא(נגדההלשון
הואבהמשךוהעיתון".התקשורתשפתאל

 ,גבסיך ,יזהרדרךהספרותלשוןאתגםבוחן
שלווצרויהשבתאייהושע, ,עוז ,ברבר
אצלויעילויפהטובשהיה"מהכיומוצא
לעדנקבעוכברלשונושתצורות ,יזהר

אינוהעברית,הלשוןשלהאדירהבמסכת
טועןאךשלו",צרויהאתעודלשרתעשוי
מקיצוניותעברההעבריתשמטוטלתזאתםע

דורשנותלפניהשפהמטהרנילקיצוניות,
כאשרימינושלהולך""הכוללמתירניועד

האדירהסחףבפנינכנעתהאקדמיהאפילו
לי"תןשקל",("ששגסותשגיאותומכשירה
ההא,הבלעתתוך"אואבת"ת'ספר",
בטענה,וכדומה> ,ניקיתיבמקום"ניקייתי"

לגיטימי"זהכילמשל ,שחרבןד"רכדברי
חיה".שפהכלשעוברתמהשינוייםוחלק

עברית,משכיליםלשוןהעדרעלמצרזך
שמקומהלשוןבאנגלית,הקיימתלזובדומה

העגהללשוןהגבוההאוקספורדלשוןבין
קיצורים,בהישאםשגםלשון ,הקוקני

תקניתהיאהכתב,מלשוןוריחוקהבלעות,
תרבות.בןשלצרכיועלועונה
<עםבראיוןמביעהפוכה,לאאםשונה,דעה

קינןבחוברת.קינןעמוסרוזנטל>רוביק
אינוכיאומרוהישירההרזההלשוןחסיד
תיעבאותהתש"חסופריבלשוןכללמצדד
בשנותכברושרת'עוזיבמדורויצאונגדה

לאהמליצה.אתאהבתי"לאהחמישים.
ולאוטושנוסחארכאיתעבריתאהבתי
שהרי .שמירנוסחמשנאיתעבריתאהבתי

נסבלת.בלתישפהוכתבואותהידעולאהם
עבריתלכתובשצריךאמרתיתמידאני

גםאומר.הואמדוברת"שהיאכפימדוברת,

אינוצקלג"ב"ימייזהרס.שללשונואת
ואילוקורא,ואינולקרוא ,לדבריומסוגל,
בלשוןכתוביםו"השבוי",חיזעה""חירבת
אחרת.

חיהכיהדברזהבעיניומדוברתשפה

ומהתחבירעצמהמתוךמתפתחתהיא •שישנו

ודליהזךנתן .להגדירויכולשאינואףשלה,
להםואיןמדוברתבשפהכותביםרביקוביץ

לקינןלביאליק.ולאלאצ"גלאקרבהשום
הספרותאתלתארבעיהשוםאיןעצמו

אותו"קוראלא"אניעגנון.בליהעברית
דוגל.הואבהישירותבאותהמכריזהוא
אלאספרותיים,אבותלשוםנזקקאינוהוא
מישהוישאם .כדבריו ,עצמושלהאבאהוא

אביגדורזההריטובהמלהלושמגיעה
ל"ספרייתבהקדמה 1932 •שבהמאירי
שהעבריתהזמן"הגיעכתבשייסדהבלש"
קינןשבעיניאוזן",לשפתעיןמשפתתהפוך

ספרותיתללשוןנכונההכיההגדרהזו
שכתבמי ,לדבריומדוברת.ללשוןבהשוואה
ללמודשחובהמופתית,נפלאה,עברית

שלספרוכיאומרקינן .דייןמשהזהאותה
"קלאסיקההואהתנך"עם"חליותדיין

האוזן".בשפתמדוברת,בעבריתהכתובה

סלנגזהאמוץבןדןשכתבמהלעומתו
מדוברתלעבריתשלווהמילוןמשתמרשאינו
סלנג.רקזהכיאגורההיוםשווהאינו
בעיקרהעברית,מאינגלוזמודאגקינןגם

העולם.כפראלהבורחתבמקומונים,
עובדתוגוקי>(דיסקג'יי.די.כמוביטויים

פעולהולשמות )"יי'<"לדגלפעליםכבר
שדווקא ,סבורהואכזךשלאאולם("ןיג'ףי")

פשוטה,עבריתעלשומרתהעיתונותשפת
ישראליתעבריתומדויקת,ישירהנכונה,
העיתונות"מותרבעיניווזהממליצות.נקיה

הספרות".מן

התקינותלשוןעלמאמריםבחוברתעוד
ביןהטלוויזיוניהעימותלשוןעלהפוליטית,

העובריםהחרדיםלשוןעל ,לביביפרס
עללערבית,העבריתזיקתעללעברית,

עלמיוחדופרויקטהישראליהביתלשון
הפירסום.לשון

דמגוגגוגמלחמתדמטכ"ל

יעקבתת-אלוףבדבריהסתפקשלאמי
דובריגוייםהם("החילוניםעמידרור
מעיקרם,פסוליםשהםסברולא )" •.•עברית
עמידרורהאלוףשלדבריואתעתהקיבל

הצבאיותוהלהקותשקרהםהשלום("שירי
הפעםגםאם .)" •••אותםלשירצריכותלא

<וכברפסולשוםובאומרםבהםמוצאאינו
עליהםללמדממולדתאלוןבנייצא

בעתידעמידרוראתשיקבלסופוסנגוריה>
זודמגוג.גוגמלחמתכרמטכ"לגםרחוקהלא

הפונדמנטליסטיםכלאלהשחותריםהמלחמה
"מלחמהשלטיםנראוכברשלהםובהפגנות
 •המתמפד"ל.צה"לפניהםואלהעכשיו"

בן-יצחקליאורה

ונוכואריקשלציורלפי
סימן·סובליעקב
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להשליםשבועות,לכמהלירושליםנסעתישבעים-ותשעשלבקיץ
בעבודתיהתחלתילכןקודםשניםכשלושגמורה.בלתיעיוןעבודת

משוררשלויצירתוחייועלביו-ביבליוגרפי,תחקירמעיןהעיונית,
העבודהוסיוםאירופה.מרכזשלהארצותמאחתשנשכח,יהודי
הצלחתילאאבלהזעתירציתי'ניסיתי'הזה.לקיץעדנדחה

קשהמחלהשלסימניהמוקדמת,עייפותריכוז'חוסרלהשלימה.
ליוהפריעובתוכיחתרואלהידעתי'לאואביבגופיאזקיננהשכבר

שרציתיויותרלהשלימה.רציתיכךשכלעבודתיאתלהשלים
היהודיהמשוררהאיש,מאותולהיפטררציתיממלאכתילהיפטר
פיעלאףלומר.שנוהגיםכמוימיו,בחציבחטף,שמתהמופלא,
כשכרעבדיוק,ימיםושלושהשנהחמישיםבןשהיהומצאתישבדקתי

הארץאותהשלבירתהבלב ,הלאומיהתיאטרוןמדרגותעלונפל
חייעללאטלאטהשתלטוחייוותהפוכותדמותואירופה.שבמרכז

רבניםליציפושבהןהחברותותמןשאעדרליוגרמועבודתי,ועל
ליהמתינושםבאוניברסיטה,שליהחופשייםהשיעוריםומןנחמדים,

במכוניםשנערכוהמענייניםהחוגיםומןידעניים,:;גי;לי;~~יםכמה
הקרירים.הירושלמייםבערביםשונים
והדחוקהצרהסטודנטיםמעוןלאותושבועותלכמהלשובחשבתי

שבמבואלמשרדכשנכנסתיאבללימודי.שנותאתעשיתישבו
מאז'מכרתיהראשית,המזכירהזה.לאשזהמידראיתיהבניין

וחיתההמדהיםבזכרונהשהפליאההפקידההיום.באותונעדרה
תאריךעםשליהזהותתעודתמספראתאגבכבדרךליזורקת

המטבחומןכנראהפוטרהנעיםהתחזוקהאישהתחלפה.הולדתי'
אותיזכרלאאישמוכרים.בלתיתבשיליםשלריחותעלוהנעול
וכשעליתיובפלדה.בזכוכיתהתמלאכולו'שופץהביתבמעון.
אתמצאתילאהשגיח,שבקומההקטןהכנסתלביתלרגעלהציץ
ובכןלתפילה.המאחריםעםישבתישלידוהמחוטבהעץשולחן
בעמידה"."צינוקמעיןוארוך'צרחדרוןליומצאתילעיריצאתי
משפחתיוקרובת ,איתישהעליתיהחפציםמעטאתבוהנחתי

היאמאוד.עלישמחהניכרתבהנחהאותולישהשכירההקשישה
חיילהייתישבהןרבות,שניםמלפנייפיםימיםליוהזכירהזכרה
איזהמאוד.מאודהמנוחבעלהואתאותהשהפחידונמהר'צעיר

ישבתיהחצויה:בעירמסוכנותעלילותואיזהאז,ליהיוהמצאות
שלה,והצנימיםהגבינהארוחתאתעימהחלקתיקצר'זמןאיתה

להמשיךהקריאה,אולםאלישרהלאומי'הספריםלביתומיהרתי
וארוכות.שלמותשניםכשלושלפנישהפסקתיבמה

לפנישישייוםממהרים.אנשיםראיתיהספריםביתאלבדרכי
עלשחלפולנסעריםלבשמתילאואניממהרים,כולםהצהריים,

אנגלייםספריםהוצגוהדוכניםאחדעלבכניסה,ראיתיפני.
החלטנוואנישאשתילאירופההקצרבטיולונזכרתיולעיון'למכירה
כדיהכנותהמוןועשיתיהטיול'בהכנתטרדותהמוןליהיו .לערוך
לטפללההנחתיאבלזולה.מעבורתבספינתהאיטלקילחוףלהגיע
הבטחתיבירושלים.אותיתטרידשלאממנהוביקשתיהפרטים,בכל
הביתהאחזורהחגים,לפניהרבהיהיהוזהכשאסיים,שמידלה

וכברהדוכןאצלנעצרתיהנסיעה.סידוריאתלהשליםלהואסייע
שבכניסהההתקהלותאבלהאנגליים,הספריםאחדאלידישלחתי
וסביבםשם,התגודדהמוריםשלחבורהעיני.אתמשכהלבניין
כולם:אלצועקיםיחדוכולםמבוהלותבנותסיעת
הגר?"אתראהמיהגר?אתראה"מי

במקרה,לגמריהרוחמדעיבנייןשללכניסהשנקלעתיאני'אפילו
סטודנטאיניושבכללהספרים,שבביתהקריאהאולםאלבדרכי
"אוליפעמים:כמהנשאלתיירושלמי'אינניואפילומחלקה,בשום
הגר?"אתאוליראיתהגר?אתראית
מכירלאאנילא,השביל.במעלהוהמשכתיהשאלותעלהשבתילא
בבוקרהזאת,האבודהההגראחרימחפשבכללזהומיהגר'שום
מאיימתכברכשהשבתהצהריים,לפנישישי'ביוםזה,נאהקיצי

אתולנעולברחובותהתנועהאתולהשביתהספריםביתאתלסגור
הבנותביןקצריםדבריםחילופישמעתיאוזניבקצההעיר?כל

אתלראותצריךהייתי"למהבמדרכות.הממהריםלביןהמבוהלות
משיבותהבנותושובמשהו?"להקרהאצלי?איבדההיאמההגר?
לאאזנו'כלום."ממנהשמעושלאימיםכמה"כברנבהלבקול
סיעתכמוונאה,צעירהלבחורהלקרותיכולכברמהממנה,שמעו
נמרץמאהבאיזהעםלההסתגרהודאידרכי?עלהמתקהלותהבנות

חבריה.עםשקבעההשבתלטיוללהצטרףלהמניחשאינוומשולהב,
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שלטעמהפעםטעמתיאניוגםצעיר,אישפעםהייתיאניגםהרי

לקוםיכולתילאואניליהניחהשלאצעירהאשהעםכזוהסתגרות
ראינוהמיטה,ידשעלבשעוןעיןוהעפנולרגעוכשנרגענוממנה.

אהבה.שלקצררגערקחיתהכאילולה,חלפהשהשבת
עםלהסתגרנוהגשהיהמחבריבאחדנזכרתיצועדובעודני

להתקשרהצליחהלאהדואגתוכשאמושלמות.ליממותאהובותיו
לטלפון'להשיבטרחולאבאהובתושקועשהיהמפניבטלפון'אליו

לועגהיההדאגנית,מאמוטלפוןשזהושידע,ובוודאישידע,אפילו
להאין"כן' •שמתחתיוהמיוחמתהצעירהשלהמלוהטותבאוזניהלה

תהיהלאאםמאוחר'ויותראחי'אתתזעיקהיאעכשיוגבולות,
באוזנינו'מחקההיהוהואהמזכירות."אתתזעיקגםהיאתשובה,

אהובותיובאוזניאמואתמחקהשהיהכמוממשהרוח,עליוכשנחה
בתשובותיו.ואיטיבמקצת,דיבורכבדשהיהאחיו'שלתשובתואת
עםאיפשהותקועבטחהואלחגוג.לותניאמא?ממנורוצהאת"מה
לוויקלקלבחגיגהלושיפריעזהאהיהלאאניאמא,לאבחורה.איזו
 " ...השבתאת

הסטודנטיותשלהרוחשתמהחבורההתרחקתימהיריםבצעדים
גים.ודאומנוחחסריביניהןשהתרוצצוהחוגוממוריהמבוהלות,

איזהולתתלרדתשנקראואושבת,שללטיוללצאתקבעוודאי
הצעיריםמהיישוביםבאחדוסמליה,הקבלהבענייןדחוססמינריון

נו'לירושלים.ממזרחשצמחוהנעלמת,היהודיתהמיסטיקהוצמאי
קצריהחוגמורימתעצבן'כברנהגומתמלא,כברהאוטובוסכרגיל'

עלכשעברתיששמעתימהלפישמההגרהיא,דווקאוהיא,רוח,
במעברילקלוטהצלחתישלאמשהועודבהיששבוודאיפניהם,
"פגרנית"ידועה,מאחרתכנראהוהיאמאחרת.היאדווקאהחפוז'

שתמידממושמעת,לאסטודנטיתסתםאוליאוהנוער'מתנועתעוד
החניה.רחבתאלאחרונהמגיעה

מאוד'מושכתצעירההיאלעצמי'לדמייןהמשכתיגיל'כרנו'
אתשעושותהללו'הצעירותקראותשבכמומאוד'"מיוחדת"
עודלגלותכדילאשכמותן'"ורחיים"טיפוסיםכימים,לילותיהן

המיוחד"הייחוד"בתכנוןאלאוסמליה,בקבלהעלומיםידכתבי
הסטודנטיותמקהלראשונה,בסקירהמיד'אותןשיבדילזה .שלהן

המאכלסותאלהשבשפלה,הקרתנייםמבתיהןשעלואלהההדמיות,
ישראל.מחשבתשלהמחלקותאתובעיקרהרוחמדעיבנייןאת

פניועלהקבועההתערוכהפניעלחלפתיהספרים,לביתנכנסתי
כבראםלראותלקפיטריה,הצצתישבמבואו'המתחלפתהתערוכה
הקפה,מכונותאתלסגורהמזדרזיםאלההשבת,מלאכיהקדימוני
מתחתשולחני'ואלהקריאהאולםאלהרחבותגרתבמדרועליתי
עושיםכולםלאחרונה.שםשהותקנוהחדישותהניאוןמנורותלצמד

עבודותבידיהשבוייםכמוני'משוגעיםורקבעיר'אחרוניםסידורים

לרגעעדממשהשבתקבלתאתדוחיםהושלמו'שטרםשלהםהעיון
מסמיקהשחיתההנחמדה,מהספרניתשביקשתיהספריםהאחרון.

מלאיםהיושפניהספר'ממנהלבקשאליהניגששהייתיפעםבכל
בשכבתלהסוותכך'כלנכמרבאורחניסתה,שאותםקטניםבחטטים
שיקלזה,עלזהמעורמיםהמדף.בקצהליהמתינוכברכבד'איפור
מבעדמבוישחיוךאליתגניבכשהספרניתשולחני'אללשאתםעלי

בעיניהראיתיהזה?"הנשכחהאישאלנטפלת"מההסומק.למעטה
במשמרתתמידעלי'מטריחאתה"ולמהשאלה,שלאהשאלהאת

עקבותיו?"אחרבחיפוששלי'
מדי'יותרלאפי'אתאליהקירבתילאאבלאליה,פניצידדתיואני
והשפלתימהשפלה,אתישהבאתיהדוחההשוםריחאתתריחשלא
כדאידבר'"איןלהאמרתיכאילואיתה,קטןסודכממתיקקוליאת
אנימכירה.שאתאלהכמואנוכית~~להלאשאנימפנילטרוח.לך
הקרובבמאמרילשבחאזכירךאנישלי.יקרהספרניתאשכחך,לא
לךשעושיםכמוהעמוד'בשוליולאהנחבא.המשוררגילויעל

אביאאלאהקריאה.באולםאצלךהיושביםהמקצועייםהמפרסמים
אומלהלואצרףוגםשלי.הקצריםההקדמהדבריבתוךשמךאת

אותך",שכחתישלאשתדעיחמות,תודותשתיים,
לושאצטרךמהכללפניוערכתיהקבוע,שולחניאלישבתי

ליקנתהשאשתיהזעירהרדיואתוגםהקרובות.בשעותבעבודתי

השלוםפעמיאתלשמועשאוכל"כדיהאחרון'המילואיםלשירות
היהבירושלים.סאדאתביקורשלהמפורטהסיקורואתהמתקרבים",

הקריאה,באולםגםממנולהיפטריכולתישלאמחורבן'מנהגלי
גםהחדשות",אתו"לשמועשעתייםאושעהמדיהרדיואתלהדליק
מיםטוחניםוהקרייניםמתחדש,אינודברשוםשבעצםשידעתי

החדשותאותרקובעצםקודמיהם.דבריועלעצמםדבריעלוחוזרים
אתשמקפיץוהוא .אליולהתרגליכולאינושלביהואהמונוטוני

בשניםלאוזני.מתגנבשהואפעםבכלמסוכנותהקפצותשליהדופק
 .קשקושיוומכלמהרדיולחלוטיןהתנזרתיולאחריההמלחמהשל

שלאילדותיכעסמתוךאשתי'שאמרהכמואותו'"החרמתי"פשוט
ביחידתילהתייצבלישקראהארורהרדיוזהו •בולשלוטיכולתי
ממניתשכחשלאהשבתאותהבאוקטובר'השישיהשבת,במוצאי
לעולם.

היהודיהמשוררשלוחייולו'רץוהזמןאותי'משכוהספריםאבל
השכחהמבורשירתומעטואתאותווחילצתיכמעטשאניהנשכח,
שכלמהבמאוחרלמדתיואני .חייסביבנכרכובתוכו'קששע
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כפילי'נעמההזוההתנסותהראשונה.בשנתולומדמתחילגרףביו
נושאיםשאנווהמוכרתהכואבתהזהותאתפעםמדילאבדשנעים
ואפילו .אחרמישהושלודמותוחייובתוךולשקועהעת,כלעימנו

ואפילואמת,צרותאינןשצרותיוואפילו ,הד~~היאחייושמסכת
מובטחת,שלישהיקיצהידעתיגםאבלמכאובי.אינםשמכאוביו
מישהובוהשתילכאילומעצמו'יודעהנפששלהמופלאוהמנגנון
הדביקהקיסוסומתי .להתעוררהעתהגיעהמתימוקדמת,תוכנה

להחניקמאייםדלתי'עלהמתדפקהזולתהנשכח,המשוררחיישל
עללחזוראזכוראםשלי'כלומרהביוגרף.שלהתומכתהנפשאת
צריךבדיוקמתיכזה:חביבתימהוןתביעודאיהספרנית,בפניכך

אבלוהחיים?הגורלותשילובהזייתהמתוקה,ההזיהאתלהפסיק
הרדיוציפצףתשובתהאתלשערכדיאליה,עינישהרמתילפני
שלוהמוכריםההקדמהציפצופיוששתפתאומי'ציפצוףשליהזעיר
והקשבתי.אליהעינינשאתיואזמעבודתי.אותיניתקו

ב.

טירוןכנראהצעיר'קרייןשלקולופתאוםבקעשליהקטןהרדיוומן
אפילושהרעידהמרעידה,ובהתרגשותהכרתי'שלאקולבקריינות,

מי •למהרלמהר'במאזיניםהפצירהואשלי'הזעירהרדיואת
העתיקה.העירשלהסימטאותאתשמכירמישקרוב,מישיכול'
אדםהצלתלחקותהמנסהפרוע,רדיותסכיתשזהוחשבתילרגע

ותסכיתיםמתיחותמיניכלעלשמעתיכבר .הרדיואזעקתבעזרת
קשהליהיהקטנים.לאלגלגניםוגרמובהפתעהששודרומבוימים,
 .הרדיואתשכיביתיוכמעטשלי'המשורראלהחיבהמקורילהתנתק
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לאהמרוגשהקרייןשלהמרטטקולוהצעיר'הקרייןשלקולואבל
בקולכמעטהתחנן,פשוטהואהפציר,לאכברהואלמאזיניו.הניח

המגדלהיכןשיודעמישבסביבה!ומישיכולמימהר!"מהרבוכים:
העתיקה,בעירהנוצרי'ברובעהקדוש!הקברכנסייתשלהגבוה
אמיתית.אזעקהזוהירציני'זהלעצמי'אמרתירגע,רגע ,, ...להציל!

מבוים.מתיחהתסכיתסתםלאזה
בקלותלראותהאפשרהמגדלעלעלתההיאאםמרפה:אינווהקריין
שלשחורהחליפהלבושההיאלזהותה:ניתןלחרכיםמבעדמלמטה.

מתנפנפת.עליוניתומעליהםארוכיםמכנסייםקלים.קיץבדי
ומבריק.שחורבסרטואסוףוארוךבהירנדבלוהואשערהוהעיקר'

הגרמניתהמכוניתשלה,והמכוניתאותה!לפספסאפשרותשוםאין
מכונית,איזויודעהשדאושלה,הצהובההפולקסוואגןשלה,הקטנה
אותה.לזהותאפשרהקטנההגרמניתהמכוניתלפיגםלמטה.חונה
הנוצרי?הרובעשלהצרותהסימטאותבסבךאותה,דחפההיאלאן
שלולמאזיניםוקוראשבכשהואמרעידהקרייןשלקולויודע,השד

שתטיללפניובשחור'בבלונוהיפהפיהאתאותה!להצילשירוצו
רחבתאלישרהקדוש,הקברכנסייתשלהגבוהמהמגדלעצמהאת

שתחתיה!הסלע
ולערוךספריאתלאסוףהתחלתיוכברבמתיחות,לקרייןהקשבתי

גדולמומחהאניהרישלי.המחוטטתהספרניתבשבילשובאותם
המון'שםשטיילתירקלאהעתיקה.העירשלהסימטאותלסבך

השתתפתישגםאלאפעמים.אלףשםוסיירתיתיירים,שםוהדרכתי
במסתריולבקיאיםלמסוריםשנערכהמיוחדתבהשתלמותשנהלפני

ידיואתגםלראותיכולשאניהטירון,הקרייןואםהנוצרי.הרובע
בעצבנותדוחקותברכיואתוגםמתרחבות,עיניואתוגםרועדות

אליהרימהירה,לעזרהמפללהואאםהנוקשה,הקרייניםשולחןאת
להצילוימהרוטוביםירושלמיםשיקומומצפההואואםמתכוון!הוא
ירושלמי.שאינניפיעלאףמתכוון!הואאליהצעירה,האשהאת
מתחתיריעת-הצלהלמתוחשלוהמרטיטבמיקרופוןמתחנןהואואם

לידכאן'משתההאניומהמתחנן!הואאליהריהמאיים,למגדל
שכוח,משורראיזהשלויצירתוחייונפתוליעםספרי'ערימת
בתוךאזורמפואר'נדבלושלפרחמעטעודיתנפנףלמטהכששם
השלוהקריאהבאולםמתעכבאניומהומבריק?שחוראחיזהסרט

ותרחףקליל'קיצימבדשחורהביתעליורגעעודתתפרחכששם
לתפארה?מחוטביםקרסולייםומעלארוכיםמכנסייםמעל
אולםשלהחשאיותכלליכלאתוהפרתיממקומי'קמתיואבי

הספריםעגלתאתוגררתיהסמוקההספרניתאלרצתיהקריאה.
שבאולם:המועטיםהיושביםאלוצעקתיספרי'אתעליהשעמסתי

ברדיו?"האזעקהאתשומעיםלאאתםחרשים?כולכםזה"מה
צופר",שוםשומעיםלאאזעקה?"איזוושאלומופתעיםקמווכשהם

השבתשישי.יוםלאאושישי"יוםהיציאה.אלבדרכיהמשכתיאני
ידייםתנולכם.קוראיםבואו'תפחדו'אלתכנס.לאהיאתעצר'

איזובגללתעצרשהשבתכאילוהצעירה!",האשהשללהצלתה
השבת.אתלהכניסאולעצורהמוסמךהואאניוכאילומתאבדת,

אלבמדרגותודהרתיהאיטיתהמעליתעלפסחתיבמהירות,ויצאתי
ידיים!"תנובדרכי'הנתקליםאלצעקתיידיים,""תנוהיציאה.

שמביטיםכמיביהביטווהםההצלה!",יריעתאתהיטבלמתוחצריך
שישייוםבצהריהקמפוס,מדרכותעלחופשישמתרוצץבמשוגע
השבתאחריכמעטשניםשששבעים-ותשע,שלבקיץקיציים,
לשכוח.יכולשאינניההואבאוקטוברהשישיההיא.הארורה

כלפניעלחלפתיאיךהעתיקה.העיראלהגעתיאיךזוכראינני
מרעישהזעירכשהרדיופתאום,נחתתיואיךוהרמזורים,הצמתים

מתוכומפכותלחבבוהתחלתישכברהקרייןשלותחינותיובחיקי'
קיראלשעוןפתאוםעצמימצאתיאיךזוכראינניהפסקה.בלי

השוק,רחובבתוךממשאליו,הצמודהתלולהמדרגהעלמוצל,
איךרקזוכראניהרובע.מדיירינוצריערבישלמזכרותחנותבאיזו
אתזוכראיננישם,שהיההקדוששלהגלוףהאיקוניןאלידינשלחו
כמוראשוסביבמתעגלותהארוכותהבלונדיותששערותיושמו'
שמשמשתיזוכראניבידי'היהשהאיקוניןזוכראניזוהרת.הילה

זוכראניגסים.בצבעיםהצבועההשיערהילתאתומיששתיבצלם,

מדרבןהצעירוהקרייןהמגולפת.העץבחתיכתחיספוסבכלשחשתי
החמה.הקיץשמשאלהקרירהצלממחסהלצאתהרף,בליאותי
הכנסיה,למגדלשמתחתהרחבהאלולרוץהמדרגה,סתראתלעזוב
דושבחיקיהקרייןעםניהלתיאםזוכראינניהקדוש.הקברבחצר
מתנשםעצמיאתשומעשאניליהיהנדמהשרקאונרגש,שיח

רציםומסביבהאבן'במעלותמתישהריצהלאחרכמובכבדות,
מהרדיו.הצלתהמוזעקיכלאחרים.גםומתנשפים

שמנועהקטנה,גרמניתמכוניתפניעלשחלפתיזוכראניבדרך
הקטנההמכוניתזוחיתהשאוליהרגעבאותושכחתיאפילופעם.
באמצעעצרתימדבר?אתההגראיזועלהגר?פתאוםמההגר.של

במצחיחזקהמכהלעצמיונתתיהמכונית,אחריקצתהריצה,
אבלשמהאתהבוקרשמעתכברהרישכמוך'טיפשהגר'המיוזע.

זונזכר,אניודאי,הגר,לכתפך.מעלועברחמקהואקלטת.לא
רגיל'איחורשזהחשבתיואנילמפגש.להגיעשאיחרההסטודנטית

הבנייןשבפתחהמתקהליםחבורתעלולגלגתירגילה,מאחרתשל
פתאוםמהעכשיו'אותיעיצבןהקרייןאבלכן'היהדות.מדעישל

רצתירקעכשיואניהמצילים.אתלהטעותאפשרהריפולקסוואגן?
בקרייןנזפתימיושנת.גולףפשוטשזוהיבטוחאניהמכונית.ידעל

ומהלהצלה.לסייעכדיבכךשישכאילומבינים.שלנזיפהשבחיקי
ממששמתכוננתולהגר'הקדוש,הקברשלהכנסיהלמגדלאיכפת
למטה?שםממתינהמכוניתאיזוקיצה,אלממנולקפוץכעת
בכלבו'לדייקשחובהשינוןמשפטכמולעצמי'שיננתיאניאבל

אבלנכון'קטנהנכון'גרמניתמיושנת.גולףגולף,וצליליו'הגאיו
אתומכנהטועה,שהייתיכמולהציל.ורוציםרציםאםלדייקצריך

להצילאפשראיךהרי iמזרן-הצלה.בשםהנמתחתיריעתתההצלה
כךכלהיאהקברכנסייתכשרחבתומיושן?קטןמזרן-הצלהבעזרת
גדולה?

כמוהצלהצוותגןהתאוכך'אחרשהסתברכפיבאיחורואז'
העיר'קצווימכלכמוני'קצרי-נשימה,שרצוהמתנדביםשצריך.

הקיציתהעירוהעיר'ההצלה.יריעתאתומתחוידייםנתנו
חדלו'הרדיומןהקריאותנשימתה.אתעצרהלשבתהמתכוננת

שמעלהכחוליםובשמיםצפירותנשמעולאשככה.המסחרהמולת
פעימותאתאפילואחת.ציפוראפילונראתהלאהכנסיהמגדל
דממהשלמופלארגעאיזהשמעתי.לאהקטנהמכוניתהשלהמנוע
אפשרמעטעודמתמשךהיהאםשאולי' .העירעלנמשךחסדושל

שאחזההקפואהלדממהאוזניהמטהוחיתהאפשרניצלת.וחיתה
מאותשלהעצומההנשימהלעצירתמקשיבההשהיתאפשר .בעיר

פעולותיהסדראתבמהופךעורכתחיתהואולישמסביבה.האלפים
אתומהדקתהמתנפנפת,עליוניתהקצוותאתמכנסתקודםהקטלני:
אתשחגרהשחורהסרטאתבחוזקהקושרתואזהמתרחבים.מכנסיה

מעייפותשקופותידייםמעבירהואזשלה.המזהיבההבלונדשפעת
קנהבתוךהתחובההארוכה,הסיגריהאתלעצמהמציתהפניה,על

במדרגותסוף,סוףלאיטה,יורדתכךואחרבו.לעשןשאהבהעישון
משמיעהיההמוזעקיםוקהלהכנסיה,מגדלשלהחלקלקותהאבן
הגולףאלישרוצועדתהקדוש.לקברמתחתענקית,רווחהאנחת
עםואניהעת.כלאליהמלפעוםחדללאשמנועההמיושנת,שלה,
פיעלאךללבו'נגעשגורלההחביבוהקרייןהצלתה,מוזעקיכל

שכמהעלמטיליםהיינולהכירה,זכהלאבכללכמוני'שמשמ
-שמיכותאתשכרכנוכמוממשיריעת-ההצלה.אתסביבהוכורכים
השבתאחרישבאובימיםהאש,מןששרדוהשרופיםעלההצלה

המלחמה.נפתחהשבהההיא,המקוללת
הרחבהאלשהגעתירקזוכראניקרה.באמתמהזוכראינניושוב

מהמשוםאחוזהיההגלוףהאיקוניןהמצילים.שארכמובאיחור'
זהואיךהמזכרות?מחנותהדרךבכלאיתיאותוהבאתיהאםבידי.
יהיהמהניחשתיכברהצלם?אתמידילקחלאהחנותשבעל
ששלפניההוא,באוקטוברראיתיכאלהסופיםמדייותרבסופה.
היהלאהמגולפת.העץבובתעלאצבעותיאתהידקתיכמעט.שנים
יפהכמההקדוש.הקברברחבתמוטלתשכבה,כברהיאלעשות:מה

לעצמה,שכרכההשחוריםבתכריכיםחפהכמהנשוכנה,חיתה
חיתההיא .ואווריריקלקיצימבדשנתפרהשלה,השחוריןבחליפת
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בעדשעצרמאירזוהרממנה.שעלהזוהרשלבועהבתוךעטופה
ההחיאה.בפעולותוהחלועליהקרסובטרםשניות,לכמההמצילים

ומתמונותמגולפיםקדושיםשלמאיקוניןז;כ~לז;כיםשעולהזוהר
קפואות.יפהפיותשלגדלותמר

ולאמיותרהייתיכברכאןהמצילים.ממעגללאיטיהתרחקתי
התקהלותראיתיהרחובאלפניוכשהפכתילהועיל.יותריכולתי
הצלהצוותיהאבודה.די;כנ~~ייןהגרעלוסגרהשהלכהענקית,
נעלמהפשוטשהיאהדוקל.במעגאותהוהקיפויחדחברווסקרנים
המשטרה.וצלמיזריזיםתיירים ,הגיעוצלמיםכמהאפילובתוכו.
הנחמדוהקרייןלראות.הייתישצריךמהכלראיתיאניאבל

שהואמפניאיתי.יחדהדבריםאתראהודאישבחיקישברדיו

העירשאוןאתשובלשמועהיהאפשראחתובבת ,לגמריהשתתק
קרעוהצופריםהכנסיה.שברחבתהשקטבועתעלמסתעריםוהמונה

שלוהרמקוליםנוראותהרעימוההצלהמכוניותמנועיהאוזניים,את
במדרגות,לאיטיירדתיעוצמתם.אתהסוףעדהגבירוהמשטרה
הערבישלהמזכרותחנותאלהצל,שלוליותפניעלחלפתי
האיקוניןאתכשהשבתיאלילבשםלאאישהרובע.דיירהנוצרי,
 .מקומואלהסדוק

ג.

אבלמודעותכמההתפרסמוההיאהשבתשלמחרתראשוןביום
הגרהיאמישישייוםעדידעתישלאואני ,הבוקרבעיתוני

האחרונה.דרכהאחריהעיתונים,דרךלעקוב,התחלתי ,ריכנשטיין
מהמגדלמותהאלקפצהשהגרברביםהתפרסם ,שישיבצהריכבר

שביןשבלילהגםהתפרסם ,מכךיותרהעתיקה.שבעירהגבוה
הנפשיתהעזרהלשירותשמה,בעילוםהתקשרה,היאלשישיחמישי

אבלהתורנית,עםהאחרונהשיחתהעלכתבוהרבהלאהעירוני.
אליהשלחווגםממצוקתה.הירושלמיבסניףהתרשמושבאמתנראה

עלממושכת.הרגעהשיחתאיתהשניהלומתנדביםשניובהניידת,
הגר?להםאמרהומהכך?כלארוכותשעותבמשךאיתהשוחחומה

הוקלטולאהשיחות ,גדולהיהבסניףשהבלגןכתבוגםבעיתונים
במקומוןמצוקותיה.היובאמתמהלדעתהיהוקשה ,נרשמוולא

העיתונאיםאחדכתבהסדירה,הופעתואתאזשהחל ,העירוני
נותרהשהיאידעולאבתחנההתורניםנגדה:היהשהכולהצעירים
הארוכההשיחהלאחרגם ,המגדלמןלקפוץבהחלטתהנחושה
ובעלובטלפוןברדיוחבריה,שלהנרגשותהפניותאיתה.שניהלו

משפחתה,ובניהועילו.לא ,שליהטירוןהקרייןגםוביניהםפה,
שהכישמהדבריהםשארביןאמרולאתרם,איחרולאשהעיתונאים

לאאזואפילוקשה,כךכלבמצוקהחיתהשהגרזהלהםמכאיב
אליהם.פנתה

 .הספריםבביתגמורההלאעבודתיואלספריאלחזרתיאני
הפניםסמוקתהספרניתליאותתההספרניותדוכןאלכשניגשתי

מצטערתנוראשהיאליואמרה ,לצדצעדיםכמהאיתיפרשה ,שלי
 .שישייוםבבוקרשקרהמהעל
באטימותבךשנהגנומצטערת"ואנישאלה "?לדעתהיהיכול"מי
 ,, ...יודעיםהיינואילו .כזו
מפני ,מצטעראנישגםלהואמרתידבריהעללההודיתיאני

הסטודנטיתשלגורלהללביייגעכמהעדידעתילאשבצעמי
הספריםאתהספריםעגלתעלשובערמהוכשהיאהצעירה.
אחראיתמידלאאניהמלחמהשמאזלה,ואמרתיהוספתישהזמנתי

הדרךקפיצתכמותמוהים,דבריםליקוריםולפעמיםמעשי.לכל
עלתמוהותפגישותוכמוהנוצרי.הרובעאלאותישזרקההמפליאה
לאהמלחמהמאזאותיהפוקדיםמשוניםמראותוכמו ,העירמדרכות

החלונותמולהיום,באמצעאפילולפעמיםאלאבלילות,רק
עלכשרכנההסמיקהשובוהיא .הלאומיהספריםביתשלהצעומים
ההודעותאתכששמעה ,שישייוםבצהרישכברליואמרההעגלה

כזה.מגונהבחיפזוןהתעופפתילאןהבינההיאהחדשות,במהדורת
 ,ברדיושנמסרמדויקוהלאהקצרצריארדהתלפילה,נדמהואפילו
אחתלאאותהראתהשבטחמפניהמסכנה.הגראתהכירהשהיא
הקריאה.שבאולםההשאלהבדוכןשתייםולא

החלהשבדרום,הולדתהבמושבתשנערכההעגומההלוויהלאחר
העיתוניםאללחלחלהגרשלעבודתהועלחייהעלשמועותחרושת
העיתוניםמןלגזורמנהג,ליעשיתיואניהשבועונים.ואלהיומיים

 ,מיוחדבתיקאותםולאסוףולמותה.לחייההנוגעיםהקטעיםכלאת
 ,אשתיהניר-ביבליוגרפית.עבודתישלהגדולהתיקאלשצירפתי
התלהבה,לאהעיתוניםגזריבאיסוףלילסייעממנהשביקשתי

שהיאמפנישלי.האחרוןהשיגעוןזהואםנמוךבקולאותיושאלה
ומוכשרצעירחוקר ,שלנוהקטןבישובמאיתנורביםכמוהכירה,

כךכלהשתעבדותהעיתוניםגזירילאיסוףשנשתעבד ,אחד
אניאבל .לוהקרוביםשלחייהםאתלגיהנוםשהפךעדמוחלטת,

כברכמהכימתמשכת,חולנית,באובססיהמדוברלאשכאןידעתי
ולכןונאה?צעירהאשהשלבמותהלעסוקשלנוהעיתונותיכולה

גםוהתכוונתייעבור".זה ,דבר"איןלה:ואמרתיאשתיאתהרגעתי
הגרשלבחייההמכוערלחיטוטגםו ,בישאחזהאיסוףלשיגעון

חולנית.בהנאהלוהתמכרובעיקרשהשבועונים ,ריכנשטיין
ביןשבעילויעילוישחיתהמותה?לאחרעליהנתפרסםלאמה

ספרהצנועהדירתהבסתרושהכינהוסמליה,הקבלהסודותתלמידי
נכתבולא ה;,ס~לאשכמותוספרוסמליה.הקבלהסודותעלמשובח

שפקדוההארהבלילות .ם;ל~גךשםהפרופסורשלגבורתוימימאז
שאניהעירוניבמקומוןהעיתונאיתכתבהכךזה,אחרבזהאותה

להגרנתגלומהדוכנים,נחטףשהואמפני ,להשיגוהתקשיתיממש
שאישכאלהמדהימים.פירושיםוסתרינוראייםסודותהמנוחה
העצמאיים,החוקריםמןולאמתלמידיוולאהחוגממורילאלפניה,

ידעהועודהכתב.עללהעלותזכהלאשגםובוראיבדעתוהעלהלא
מפעםשקדהשעליהשלה,הדוקטורשעבודת ,לספרהכתבנית

לאחתלהתמסרכדילפקידה,מפקידההניחהגםושאותהלפעם,
עבודת ,כאןלהרחיבאוכללאשעליהןהמופלאותמגחמותיה
שלא ,מצערענייןואלמלאזהב.שווההיהמשקלהשלההדוקטור
דיוקועללעמודהצליחוהתמימיםקוראיהולאהזריזההכתבנית

גםשבשלומאודמצערענייןהמפותל,מהלכואתהסוףעדולהבין
עודאםהואגדולוספקשלה,הנדירההדוקטורעבודתאתאיבדה
לאשיזכודייםהנבוניםקוראיםימצאואםגםוספקפעם.איתימצא

אתיזכרושאוליכאלהגםאלאהשקודה,קריאתםמתוךלהארהרק
זומסתורי.גםאבלמדהיםביופישניחנההמבריקה,החוגתלמידת
שהלכהעדשכלה,כוחלפיהיושלאגילוייםגילתהשכנראה
לאהקדוש,הקברשלהמחודדהכנסיהממגדללמוותעצמהוהטילה
ירושלים.שלהעתיקההעירבלב ,הנוצריהרובעבתוכניפחות,
מהאתשלילספרניתוהראיתיההשאלהדוכןאלניגשתיואני

המגירהמתוךוהעלתהכדרכה,מעטהסמיקהוהיא .בעיתוןשנכתב
ואמרהלפניאותםוהניחהעיתונים,דפישלצרורשלההנסתרת

אותהוכשהזמנתיבשבילך".אותםאספתי .בשבילךזה"קח,
עלבניחותאולגלגלהקפיטריהאלאיתילרדתגמורהבהפתעה
ותפחהוצמחהשהלכה ,ריכנשטייןהגרשלומותהחייהפרשת
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אתלחברתהוהעבירההספרניתהסכימהליום,ומיוםלעיתוןמעיתון
הקפיטריה.אלהרחבותבמדרגותיחדוירדנוהמשמרתעלהאחריות

פניועלהספרים,ביתשלהקבועההתערוכהפניעלעברנושוב
וגםאפשרהחטוף,מותהשאלמלאאמרהוהיאהמתחלפת,התערוכה

מתחתיוצגוהמבריקותשעבודותיהזוכההיתהריכנשטייןהגר

זכיתישלאמצטערמאודשאניאמרתיואניהזכוכית.לשולחנות
מפניהנורא.מותהלאחרשניםאורגערקאלאבחייה,להכירה

פשוטהםברביםמותהשנתפרסםמאזעליהששמעתישהדברים
שגיחכהליהיהנדמהשרקאוגיחכה,והספרניתמאו.דמסקרנים
אהבתה.ברשתנפלומעטיםלאשגבריםשמעהשהיאואמרה

ממנהיצאוגםבאוניברסיטה,המהלכתהרכילותלפיואחדים,
ראש.וחפוייחבולים
עודמאודלישחסראמרתיואניבקפיטריהקטןשולחןאלישבנו
פרח-עלסיפרתיואנימתכוון,אנילמישאלהוהיאלשולחן.אחד

והצלהמצוקהקריאתששידרהואשברדיו.הדאגהאחוזהקריינים
ודבריוהיעלמה.עלבתחנהשנודעמהרגעשלו'בתחנההפוגהללא
האחרון.השישייוםבצהרישליהעיוןדפימעלאותישהקפיצוהם

אםספקשלו'הצערונימתשהפצירוודבריושהרטיטקולוואלמלא
חייופרטיאלשהצלילההנשכח,היהודיהמשורראתנוטשהייתי

מהמלחמהאיתיגוררשאניהצעראתממניהשכיחהויצירתו
ששלפניבאוקטובר'השישישלההיא,הארורהומהשבתהארורה.

שמו'גורןיוסףאחד'להמזכירשאניאמרהוהיאתמימות.שנים
שלהספרותבמוספיכאוביםשיריםהמלחמהמאזשמפרסם

גורן?"יוסףששמובטוחה"אתשאלתי'גורן?""יוסףהעיתונים.
גורן.יוסףשמושיריו.אתמאודטובזוכרתאני"בטח,אמרהוהיא

אותו?"מכיראתהלמה?
ולדמותהריכנשטייןלהגרהנעימהשיחתנואתלהסבמיהרתיואני

להנתתיולאלפתע.אותישהביכהמשאלתהוחמקתי"הרוחית",
אניואוליזה.מיבאמתיודעאניאוליכן'אולישכן'להרגישאפילו

גורן.יוסףשהזכירה,הכאובהמשורראתמכירכן

ישלהגםאםשאלתיואניהקפיטריהשלהעלובהקפהאתשתינו
בעיתוניםנזכרת,אניעכשיו"כן'אמרהוהיאקטנה.גרמניתמכונית

פועל",במנועלהשחיכתהשלה,הצהובההפולקסוואגןאתהזכירו
היתהלאזאתלדייק.צריכהאתספרנית,את"תשמעיאמרתיואני

שאלה"צהובה?"מחורבנת",גולףמכוניתהיתהזופולקסוואגן.
כברשאני"בחיי ,עצמיאתגםהפתעתיזוכר"לא''אניהספרנית.

זוכר,"לא
השיבהוהיאקצת.עודאיתילשבתיכולההיאאםאותהשאלתיואז

הפלאהיום.באותולישקרוהפלאיםשניאתלהסיפרתיואנישכן.
הכנסיה.רחבתאלהקריאהאולםמתוךישר ,העירמעלהריחוףשל

וכמהכמהכאןשישנראהאזבדיוקאותונמדודשאם ,קטןלאמרחק
עליווגםיותרעליהעיקהשניהפלאאבלטובים.קילומטרים

הנוצריהקדוששלהמגולף,העץאיקוניןהקשובה.לספרניתסיפרתי
שלמחנותוכשיצאתיידיבתוךשנשארהזהובה,השיערעטרתבעל

מצאתיואיך ,ליהיהמהיודעאינניכךואחרשבסימטה.הערבי
שחיתהריכנשטיין'להגרמעלממשסדוק.איקוניןידיבתוךפתאום
שמתחוהידיים,נותניהצלתהמוזעקיכיבכיכר'מוטלתכבר

בזמן.להגיעהספיקולאיריעת-ההצלהאתמתחתיה
בנו.והביטואלינונפנוואנשיםרםבקולפתאוםאמרתי"באיחור",

להציל",מצליחיםולאבאיחורמגיעיםתמיד ,באיחור"תמיד
באמתשאתהרואה"אניהספרניתאמרהכך"כלתתרגש"אל

מתרגש".

רואהכשאניההיא,מהמלחמההללוהמראות"מאזאמרתי"כן"
חוסרלהושיע,שלנוהאוניםחוסרמתרגש",שובאניכאלהמחזות
כמעט.שניםששכבראותירודףהזההנוראהאונים

עלבקושיהשתלטתיהוספתי.לאאניוגם ,דברשוםאמרהלאוהיא
עדשלנוהמחורבןהקפהאתושתינואלי.ששבהפתאומיהרעד
ותגידסליחהותבקשותתנצלתקוםתיכףשהיאידעתיואניהסוף.
כיהקריאה.לאולםולחזורלרוץחייבתוהיאהתאחרנושכבר
 ,בראשילההנהנתיואנילה.ומחכהמתעצבנתבטחכברחברתה

הדקותעלבחשאילהוהודיתיתנהג.היאבדיוקשכךשידעתימפני
נחוצותכךכללישהיו ,הללוהנחמהדקות •לישהקדישההטובות

צעירבאיזהנתקלומבטיאחריה,קמתיואנישישי.יוםצהרימאז
כמוהו,ממששכך,ליוחשבתינמהר.בצעדהמבואאתשחצהנחפז
לבבי.אתבקולושהרעידפרח-הקרייניםלהיראותיכול

,. 
נגמרתהבלתיהעיוןעבודתאתהשלמתילחגים,סמוךהקיץ,בסוף
המשוררשלויצירתוחייועלהניר-ביבליוגרפיהתחקירשלי.

אתהניבלאהעבודה,שבועותבמהלךבנפשי'אליושהתקשרתי
בתרגוםצפוייםבלתיקשייםגםליהיולהן.שקיוויתיהתוצאות

מאודורחוקהחצצית,קשה,לשון •שלואירופיתהמרכזהלשון
לתרגםה"לועזי"היהודיהוא,הצליחאיךהתפלאתימהעברית.

עברייהודיאני'מתקשהואיךמודרנית,עבריתשירהללשונו
התאכזבתיאם.שפתלוקראשהואהדוחההלעזאתלהבין ,כמוני

הטרחותוכמהיגעתייגיעותכמה •הלאומיהספריםביתמגנזיגם
שאליהםבמרתפים,נברתישעותוכמההעובדים,עלהטרחתי
לשווא.היההכולאבלהתקין.הנוהלמשורתלפניםלרדתהורשיתי

ונאלצתימצאתי.לאהחדשההעבריתמהשירהתרגומיוספראת
שבריובכמהאחריו'שהותירארכנייםמאמריםבכמהלהסתפק
כמואבלנידחים.עתמכתבירבבמאמץשליקטתיטקסטים

רבימחייוהתפעלתיכךמעבודתושגיליתיממהשנתאכזבתי
בסירנותהנודעים,התקופהמשורריעםקשריוליהתגלוהתהפוכות.

ובעיקרובגולה.בארץהספרותיתהעשייהמרכזאללזנקשלוהנפל
 .שבחייוהיפותהנשיםעםהנפתליםקשריובפנינחשפו

הצר'החדראתפיניתישלי'היקרההמשפחהמקרובתנפרדתי
הקרטוניםערימתחפצי.אתוארזתישבדירתה,בעמידה""הצינוק

הקטןבמטבחהישבתיואנילמשאית,המתינההספריםטעוני
שבהםהרחוקיםהימיםמןשלנו'הנעימיםבזכרונותאיתהוגילגלתי

סיפוריאתזכרההיאהמחולקת.בעירואמיץצעירחילהייתי
ואניהחרדים.שכונותמאחורישנערכו ,שליהלילייםמהפטרולים

התרגשותבשלההתרגשהשבשעתושכוחה,פרשהלההזכרתי
השסקריבתאתלמעני'שהכינההצנימיםאתאכלנומרובה.

סיפרתיבגינתה.שגדלוהצמחיםממשקהושתינולבשל'שהיטיבה
הנשכח,היהודיהמשוררשלויצירתוחייובפרשתהסתבכתיאיךלה

והיאהיוצא.הקיץשלהיקריםהשבועותאתעליובזבזתיואיך
עודהאיששלודמותואפשרטועה.ואנישאפשרואמרהאותיניחמה
אתההפתעות.יש"תמידהוסיפהמזה,""וחוץעבודתי.עםתיטיב

 ." ...האבודהספראתשולחנךעלתמצאואוליהביתהתחזור
 ,חפציאתעליההטענתיואניהקטנההמשאיתהגיעהכךאחר

ללבי'נגעודבריהלפרידה.נשיקותכמהקרובתיעםוהחלפתי
צודקת",ואת"הלוואימאכזבתי.להקלמשתדלתשהיאהרגשתי
לייחכההקטןשהספר"הלוואיבמדרגותשירדתילפניאמרתי
שולחני".עלבאמת
הספרים,שבביתהקריאהאולםאלהאחרונהבפעםגםעליתי

בעבודתי.הרבהכהלישסייעההצעירהמהספרניתלהיפרד
עלאותיששאלהבשאלהנזכרתיהתערוכותאולםפניעלכשחלפתי
אותומחליפההיאשאוליחשבתילרגעגורן.יוסףהנוגההמשורר

האוויליתשביקורתוחשוב,ולאמענייןלאספרותימבקראיזהעם
לאהיאאבלדומה.שםבעלוהואלספרות,המוספיםדפיאתמילאה

היאגורןיוסףאיזהאלהיטבידעתיואביהמבקר'אלהתכוונה
אליהםמשכומקרובזהשנדפסושלוהמעוליםהזיכרוןשירימכוונת.

ובהירים,חסכונייםמצוינים,שיריםהמבינים.שללבםתשומתאת
שהיאראיתיהספרותית.בעיתונותאזנדפסוולאכמעטשדוגמתם

השירהשלמסורהקוראהגםאלאושקדנית,מסורהספרניתרקלא
נאהשיהיהוחשבתיהמלחמה.מאזשנדפסתזוהפגועה,העברית
חדלתיאבלהמשוררים.בברירתטעמהעלאותהאשבחאםמצידי
לאבקפיטריה,במפתיעשניהלנוהגלויההשיחהשלאחרמפנימזה,

אמיתיים.ולאמעושיםדבריםלהלומריכולתי
חברתהאתלהחליףמהקפיטריה,בחופזהויצאהלפניקמהאמנםהיא
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ידעתיאניאבלהקריאה.שבאולםההשאלהשולחןלידבתורנות
הפרץלאחראני,שהרגשתימהובחדותבדיוקהרגישהשהיא
שלאלפתעשקפצוהמלחמהזכרונות ,בישנתעוררוהמביךהנרגש
הגרשלהאחרונהותמונתה ,לחזורשאייםבידיהרעד ,הנכוןברגע

בכיכר.המוטלתריכנשטיין
אלוהלכהאותיכשראתהקמהוהיאלהיפרד.שולחנהאלניגשתי
השלווהאתנפריעשלאכדיקטנים,צעדיםכמה ,הסמוךהקיר

התעודותכלאתלסגורממנהביקשתיהקוראים.שלהלמדנית
המיוחדהקוראוכרטיסהרגיל,הקוראכרטיסלמעני.שנפתחו
הניירותכלאתשתשמידוגםלספריה.חוברתיכלאתולמחוק
מחיקותאוהב"אניבעיר.ששהיתיבשבועותהספדיהאתששימשו

אותי,להכירששמחהאמרהוהיאלה.אמרתיניירות"והשמדת
עבודתי.אתבושאמשיךלי,מחכההקריאהושאולם

קטנהסידרהמתוךראשון ,rזקר~ימאמרלפרסםקרובכברהייתי
שיבואמאמרמחדש.יושגיליתהשכ;חהמשוררפרשתעל ,שתכננתי

להלשלוחאשכחשלאביקשהוהיאמאו.דבקרובהעתמכתביבאחד
ממשנמצאהעתכתבישאולםפיעלאףהמאמר.מןמצולםעותק
יעלהואםאשכח,שלאהבטחתיואנילמעלית.ממוללדלתה,מעבר
שיעלהראויהבהחלטהיאכי ,מלפנישיעלהמקווהואני ,מלפני
גביעלבמיוחדשאציירמליםמלים.כמהלהאקדישגם ,מלפני
והחטטיםלפתע,אליחייכהוהיאמאמרי.שלהמצולםהעותק

לאהיאשגםואמרהכשחייכה.לגמרינעלמושבפניההזעירים
כלאתבשביליותאסוףהאובססיבי",העיתונים"גוזר ,אותיתשכח
העזתילאבהם.ייזכרוומותהריכנשטייןשהגרהעיתוניםגזירי

שהיאפיעלאףהקשישה,קרובתיעםכמונשיקות,איתהלהחליף
אחורנית,הלכתיואניידייםלחצנו •להןראויהחיתהבהחלט
לידשכשלתיעדבסרטים.כמוממשבעיניה,קבועותכשעיני
הקריאה.לאולםבכניסההאוטומטית,הדלתשלהמפתן
המעטיםהמשוררדברילעריכתוהתמסרתישבשפלהלביתיחזרתי

הגרשלמותהמפרשתשנשתחררתיוכמעטמירושלים,שהעליתי
ושלחהבדיבורה,עמדההנחמדההספרניתאבלהיפה.ריכנשטיין

מסיפורההרפושלאהעיתוניםגזיריאתגדושותבמעטפותאלי
איננישכבראחת,עיתונאיתהמבטיחה.הקבלהחוקרתשלהעצוב
המנוחהריכנשטייןשהגרגילתהעיתונה,שםואתשמהאתזוכר
המסתגףהירושלמיההוזה.המשוררשלמאהובותיואחתחיתה

זוכראינניכברהשירה.קוראהנוערעלמאודאזהתחבבוששיריו
מרתקיםמשפטיםבהמצאתיאבלהכתבה,נוסחאתבמדויק
כנראה,אלא ,עזאהבהסיפורזההיהלא"לא,כמו ,ענייןומעוררי
כיבושיובערךלהמעיטהעיתונאיתהתכוונהכאן ." .••ברווזפשוט
 ,שלוהאהביםפרשיותועלעליולהלעיגההוזה,המשוררשל

קוראיה.אצלמובנתקנאהשעוררו
אחרמראיוןמופרכתציטטהאלאהיהשלאבכתבה,אחרמשפטאו

ריכנשטיין:הגרשלהמפתיעמותהלאחרידוע,לעיתוןשנתןעימד,
נערית,בפשטותלבושותזהובות,נערותהיואהובותיו"רוב

היההנוערותנועתהצעיר'השומרקיבוצישלריחומסונדלות.
שעלועד ,להסתירדחקויופייןאת ..•הפשוטיםומבגדיהןמהןנודף
לוקרהושםהצדדי.הירושלמישברחובשלו,הגגלעלייתאליו

מתמסרותושכבוהגשמית,גגולעלייתעלוהןמדהים.'מהפך'
נשית,רוחניתגגלעלייתזכההתמסרותןבגיןוהוא ,למרגלותיו

יוחשוקותשלהחטובותברכיהןמעלישר •..בעזרתןטיפסשאליה
אבלונו'".ונו' •••הנח'לוגרעיניהנוערתנועתיוצאותהזנוחות,

 ,הללוהפחותיםההבלדבריאתבשקיקההקוראאתהתדע,לך
לביתיונשלחותפוחות,במעטפותשהושמוהעיתוניםגזירימתוך

באמת.שםקרהמהתדעלךשבשפלה,
כגון:משונים,הבלדברי ,אליששלחההגזיריםבאחדמצאתיועוד

בחוגלקטושנתמובהקים,'ורחיים'טיפוסים ,הללוהיפות"הנערות
הסודתורתברוחנתדבקולאוסמליה,הקבלהשלהסודלתורת
ולספרותוסבא''ישראללרוחוכמיהתןדבקותןשוםעלדווקא

בפרשיותהחיטוטוקסמיהמחקרמנעמישוםעלדווקאאלאהע~פה.
יוצרישלהמרתקותחייהםבפרשותהשיטוטעידונישוםועל •הסוד

גרשםהפרופסורהדגול,מורןעליהןנתחבבובעיקרוסמליה.הקבלה
 .••קיומואתשיערולאאפילושהןמדהיםעולםלפניהןשהציגשלום,

שקיבעןוהוא ,רוחובשפעתאותןששבההוא ,בקסמיושכבלןהוא
לפניהןשדרשהנפלאותהדמויותביןמזוקקות,'ודחיות'כדמויות
ערךושאותם ,לכבודןשייחדהמיוחדיםובסמינרים ...בחוגבשיעוריו

אני,שאפילורוח.ורעותוהבלשקרדבריבאלהוכיוצא " ...בביתו
יכולתילקבלה,החוגמהוריתומרוחקרחוקוהייתיבשפלהשישבתי
אתלשאתיכולתילאבכתבה.שוקעומרושעותפירכותכמהלהבחין
לקראם.חדלתיופשוטהעיתונים,מגזיריששטףההבלותותשטף
העיתונים"גוזר ,אותישכחהשלאלספרניתלהודותהקפדתיאבל

אליהששלחתימנומסים,במכתביםוגםבטלפוןגםהאובססיבי",
הספרים.לבית
להציקהוסיפופתורותלאשאלותוכמההספק.ביניקרזאתובכל

המנוח.מחקרינשואשלעזבונועלמעבודתיכשהתפניתיגםלי
מאותןאחתחיתההמקסימהריכנשטייןהגרגםאםעצמיאתשאלתי
ומגולפת,ארוכהפיהבעלתמקטרתהמעשנות"רוחיות",נערות

מקוצרברגליהןרוקעותכשהןמעלה,כלפיעשןגלגליומפיחות

טיפסה,היאגםהאם ?היהדותמדעיבנייןשלפניהרחבהעלרוח,
המשוררשלהרוחניתעלייתואלמוקדמת,ערבבשעתמתנשמת,

"ההוזהבשםהכתירוהובפרשהשדשושהעיתונאיםזהההוזה?

שלהחליפות-השחוריןאתללבושהקפידההיאגםהאםהחוזה"?
רקהזכירוהשהעיתוניםזוסתרים?אגודתבאיזוחברהשחיתהכיוון

ברוחמטורפות,חינגאותפעםמדילדבריהםנערכוושבה ,ברמז
לשימצה?הידועיםהשקרמשיחי
הקריאה,שבאולםשולחנומעלשקםהטיפש,הואשאניאפשרהאם

כדירקהעתיקה,שבעירהנוצריהרובעלבאלכמטורףוזינק
הואשאניהיפה?העילוייתשלהצלתהמוזעקישאראללהצטרף
שהתנודדהרבות,כהשהבטיחההמחקרפרחאלשרץהתמים

לאהאםהקדוש?הקברשלהמחודדהכנסיהמגדלעלכשיכורה
לצרף ,אפילועצמיבפניבכךלהודותומבלי ,בדיעבדרוצה,הייתי
הללו?ההולליםחוגאלהמסמיקה,הספרניתאתדווקאעמי
צטרף iלדכשרצתישם,לישקרההקטןהנסאתלעצמיאסביראיךכי
הגלוףהאיקוניןבחוזקהאחוזובכפיההצלה,יריעתמותחיאל

ונפתחה,ידיוכשרפתה ?המזכרותמוכרשלמחנותושגנבתי
בכיכרחייםחסרתאבלשלמהמוטלתריכנשטייןהגראתכשראיתי
ומאירהיפההעיתונים,בהשהטילוהחלאהמכלחפהוהיאהקטנה,

שלהזהבעטרתזהרהשבווהמתהקפואהזוהרבאותוכךכל
הוזה?עליותמשוררבאותונתקנאתילאהאם ,שבידיהאיקונין

אתשסדקהסדקאתראיתי ,עינילפני ם.ל~ז:;אתוכשקירבתי
אחת.דםטיפתאפילובוחיתהשלאסדק •נקי·,צרסדק .גלתוגול
 •להחיותה.גםואולי ,לאחותוהיהאפשראצבעשבלחיצתסדק
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שירה

 219גל' 39עמ'שירים,איתן:אברהםחלי

צ'כית-הונגרית)(אנתולוגיה 215גל'סערי,רמימהונגרית:שירים,ארי:אנודה

 226גלי 12עמ'סערירמיותרגם:ערךפינית,אנתולוגיהאחוניאדוי:יוחאני

 215גל' 28עמישור,שמעוןמצ'כית:שירים,אורטן:יז'י

 226גל' 12עמ'סערירמיותרגם:ערךפינית,אנתולוגיהאוטונקוסקי:לאודי

 221גלי 22עמ'סגל,אורהמאנגלית:שירים,אטרוד:מדגדט

 217גל' 11עמ'שירים,איידן:אסתר

 219גל' 35עמ' ,שיראיסר:אדיח

 221גלי 11עמ'שירים,איתן:מדים

פינה)(חצי , 224גל' 25עמ' ,בנאיפרץ-דרורמערבית: ,שירסעור:אלאסרי
 217גל' 21עמ'ראשון),(פרסוםשיריםאלון:יאיר

 221גלי 15עמ'שירים,אלון:אברר

 226גל' 31עמ'שיראלנו:רן

פינה)(חציפלורנסיןדניאלמאנגלית: , 220גל' 6עמ' ,שידפרטו:אלבדזכריסטינח
 222 • 223גל' 31עמ'ראשון),(פרסוםשיריםאלי:אליהו

 215גל' 19עמ'שירים, :מוסל-אליעזדוביהודית

 224גלי 9עמ'ראשון),(פרסוםשיריםאלפנרדי:רוני

 222 • 223גלי 23עמ' • 215גל' 34עמ'שירים,אדרל:עינה

 217גלי 27עמ'שירים,בלאט:נטע

 226גלי 5עמ'ראשון)(פרסוםשיריםבן-שיד:דבורה

 217גלי 17עמ'שירים,בוגר:איריס

 217גל· 9עמ'דור,משהמאנגלית:שירים,גולרבדג:ברברה

 217גל' 11עמ'שירים,גודביץ':ניצח

 224גלי 5עמ' Iשירגלרמן:מרדכי

צ'כית-הונגרית)(אנתולוגיה 215גל'יעוז-קסס,איתמרמהונגרית:שירים,גדגאי:אגבש

 215גלי 28עמ'שור,שמעוןמצ'כית:שירים,חאלאס:פדנטישק

 218גלי 7עמ'ראשון),(פרסוםשיריםבנימין:בןשרי

 216גלי 7עמ'שירים,בן-דור:יעדה

 226גלי 35עמ'שירבן-יצחק:ליאורה

 215גל' 30עמ'מיליד,פסחמגרמנית:שירים,כלאטבי:איוואן

 222 • 223גלי 19עמ'שירים,בנאי:פרץ-רדוד

 226גל' 28עמ'ראשון),(פרסוםשיריםבדנו:דורון

 221גל' 19עמ'שיר,בת-ציון:אלח

 221גלי 17עמ'שירים,בלן:אבי

 225גלי 31עמ' Iשירגילן:מקסים

 218גל' 35עמ'סונטות,גלעד:יובל

 215גל' 9עמ' Iשיר :גנוסדיאידח

 215גל' 21עמ'שירים,גדינבדג:רדוד

 216גל' 15עמ'שירים,דור:משח

 226גל' 30עמ'רגולנסשמואלמאנגלית: Iשירריקינסון:אמילי

 226גל' 11עמ'שיריםוייכרט:רפי

 215גל' 28עמ' Iשורשמעון :מצ'כיתשירים,אן:חולמידולארי

 215גל' 28עמ'שור,שמעוןמצ'כית:שירים.חולוב:מידוסלאב

 215גל' 30עמ'מילידפסחגרמנית:משירים,חרוביך:פרנטישק

 225גל' 6עמ' Iבסריעקבמפולנית:שירים,חדברט:זביגנייב

צ'כית-הונגרית)(אנתולוגיה 215גל'יעוז-קסס,איתמרמהונגרית:שירים,ואשארי:פטר
פינה>(חצי 215גל' 13עמישתל,שמואלמאנגלית:שיר,רוטן:בארט
 219גל' 39עמ'שירים,וולפסון:ערי

 225גל' 25עמ'שירים,וינקלר:מנפרד

 215גל' 34עמ'שירים,ודרי:נועה

 215גלי 26עמ' Iסובאידודמהונגרית:שירים,זלק:זולטאן

 216גל' 34עמ'שירים,זהבי:לאח

 216גל' 5עמ'שירים, :זפדןדור

 222 • 223גל' 12עמ'שירים,חלדי:חוחשולמית

 226גל' 12עמ'סערי,דמיותרגם:ערךפינית,אנתולוגיהוידולאינן:מדיח

 30עמ'רגולנסשמואלנבגו:שמואלמספרדית:ואני,פלסרומתוךקטעחימנז;רמזןחזאן

 226גל'

צ'כית-הונגרית)(אנתולוגיה 215גלייעוז-קסט,איתמרמהונגרית:שירים,טודצי:אישטואן

צ'כית-הונגרית)(אנתולוגיה 215גל'יעוז-קסס,איתמרמהונגרית:שירים,טות:קריסטינח

 215גל' 26עמ'סובאי,דודמהונגרית:שירים,טות:יהודית

 220גל' 17עמ' Iדורמשהמאנגלית:שירים,טיילוד:חברי

 215גל' 15עמ'ראשון),(פרסוםשירים: :לטעופר

 215גלי 26עמ' Iסובאידודמהונגרית:שירים,טדבאי:ארח

 224גל' 17עמ'שירים,טדופין:רודי

"רח'-פואמה 114 , 5עמ' ,פלועודדמאנגלית:"רישום","אדום",-שיריםשנייוז:טר
 222 • 223גל' 15עמ'וייכדס,דפימאנגלית: ," 18מס'דאגני

צ'כית-(אנתולוגיה 215גל'סובאי,ודודסערידמימהונגרית:שירים,יוז'ף:אטילח
הונגרית)

 220גל' 31עמ'שיריםיזהר:אודי

 215גל' 17עמ' 1הצבי""ארץהמחזורמתוךשירים, :יעוז-קסטאיתמר

 226גל' 28עמ'שיריםיעקבי:צבי

 217גל' 10עמ'שירים,יפח-רוסאנו:אילנה

פינה)(חצי 217גל' 17עמיאור,קובימאנגלית:שיר,ישראלי:חברי
 224גל' 7עמ'שירים,יתומי-רביב:נגח

 220גל' 5עמ'פואמה,כפרי:יהודית

 215גל' 30עמ'מילין,פסחמגרמנית:שירים,ליסטופר;פדנטישק

מאפיל,הערבנעליים,אשל , 219גל' 12עמ'סיון,אריהמיידיש:סתיו,מאנגר:איציק
 219גל' 113עמ' Iבסריעקבמיידיש:

 220גל' 16עמ' Iשירמילוא:נילי

 221גל' 5עמ' Iשוודצשסייןסלימגרמנית: Iהעיזבוןמןשיריםמילד:חיינו

 225גל' 5עמ'לשם,גיוראמאנגלית: Iשירמילוש:צ'סלב

 226גל' 29עמ'שיריםמסג:סכינה

 226גל' 19עמ'שירים • 215גל' 16עמישירים,מרגוליס:אסיח

 218גלי 5עמ'שירים,משמד:תמר

 215גל' 26עמ' Iסובאידודמהונגרית:שירים,אגבש:באג'נמש

 215גל' 20עמ' Iראשוןפרסוםשירים:נ.בלחח

 226גל· 10עמ'שירים,גלס:נחמיאסאיתן

 222 • 223גל' 30עמ'שירים,ניצן-קרן:טל

 221(גל' 19עמ'ראשון),(פרסוםשיריםניסימוב:חוח

 222 • 223גל' 13עמ' • 217גל' 7עמ'שיר,סומק:דוני

 222 • 223גל' 11עמ'שיר,סיון:אדיח

צ'כית-הונגרית)(אנתולוגיה 215גל'סערי,רמימהונגרית:שירים,סילאג'י:רומוקוש
 226גל' 12עמ'סערירמיותרגם:עדךפינית,אנתולוגיהסינדוו:להנה

 216גל' 15עמ'שירים,סעדי:דמי

 215גל' 28עמ'שור,שמעוןמצ'כית:שירים,סקאצל:יאן

 221גלי 17עמ'שירים,ארי:עביוסי

 222 • 223גל' 7עמי Iשירעצמון:צבי

 215גל' 21עמ'שירים,פורמן-אלבז:רחל

 220גל' 35עמ'שירים,פורת:אלישע

פינה)(חצי 218גל' 5עמ'יהב,גליהמאנגלית: Iשירפיילי:גרייס
 215גל' 27עמ'ברזילי,יעקבמהונגרית:שיד,פלג:נחמיה

 222 • 223גל' 30עמ'סגל,אודהמאנגלית:שיר,פלאת:סילביח

 221גל' 9עמ'שיר • 217גל' 10עמ'שירים,פלו:עורר

 219גל' 31עמ'ליברמנסה"),פרנדרה"פוססה(מתוךקטעיםשניפיכמן:ענבל

צ'כית-(אנתולוגיה 215גל'סובאי,ודודסערירמימהונגרית:שירים,פילינסקי:יאנוש
הונגרית)

 221גלי 23עמ'ראשון),(פרסוםשיריםפינקלמן:חיים

 216גלי 31עמ'פואמה,פנחס-כחן:חוח

 215גל' 11עמ'שירים, :פדירמןזהר

 226גל' 12עמ'סערירמיותרגם:ערךפינית,אנתולוגיהפרקו:טומי

צ'כית-הונגרית)(אנתולוגיה 215גל'יעוז-קסס,איתמרהונגרית:שירים,צ'ודי:שאנדוד

 220גל' 16עמ'ראשון),(פרסוםשיריםצחייק:ששון

 215גל' 5עמי Iוינקלרמנפרדמגרמנית:העיזבון:מן :צלאןפאול

 218גל' 29עמ'שירים,קאלפד:וארו

פינה>(חצי 216גל' 9עמ'עמית,פנינהמאנגלית: Iשירקואוואס:לו
פינה>חציוייכרס,רפיעברי:(נוסח 19גל' 27עמ' Iשירקוואזימורו:סלווטורח

 225גל' 21עמ'שיר,קומם:אחרן

 215גלי 30עמ'מילידפסחמגרמנית:שירים,קונרדח:מילן

פינה>(חצי 221גל' , 8עמ' Iדייךאשרמגרמנית: Iשירקונחרט:גינתו

צ'כית-הונגרית)(אנתולוגיה 215גל'סערי,רמימהונגרית:שירים,קנטור:פטר

 226גל' 12עמ'סעדירמיותרגם:עדךפינית,אנתולוגיהקטיוואורי:דינה

 225גל' 21עמ'שירים,קטן:רינה

 217גל' 41עמ'שירים,קינן:גר

 224גל' 17עמ'שירים,קפלן:ליאת

 215גל' 30עמ' ,מיליןפסחמגרמנית:שירים,קפקא:ולרימיד

פינה)(חצי 222 • 223גל' 22עמיעמית,פנינהמאנגלית:שיר,קדריף:גלריס
 219גל' 11עמיראשון),(פרסוםשירובני:ראדור

 219גל' 5עמ'בסר,יעקבמפולנית:פואמה,דוזביטש:טראוש

 222 • 223גל' 6עמ'שירים,דוח:אביבית

 220גל' 17עמ'ראשון),(פרסוםשיררותם:עדן

 215גל' 7עמ'שירים,דייך:אשר

 221גל' 11עמ'שירים,שביט:שייעקב

 216גל' 5עמ'שירים,וצבי:שלום

 219גל' 39עמ'שירים,שטדנבדג:ליאור

 218גל· 29עמ'שירים,שייכפלו:אילן

 216גל' 37עמ'שיד,שיד:ליאור

 218גל' 13עמ'פואמה,שקר:גרשון
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 219גל· 27עמ'מאנגעד,מיסדאז'שינקעסבידשטיין:יוסל

 215גל· 43עמ'דומן),(מתוךהחמלניצקיהחג :בן-עזראהוד

"תל·מתוךפרק ••"דינה" 215גל' 44עמ'דומן),(מתוךלז'וז'פיןמכתביםבלס:שמעון
 218גל· 34עמ'שבכתובים,מזרח"אביב

 222 • 223גל' 45עמ'אינעאם,שלמותהחופרי-אפלל:שרה

 225גל· 36עמ' ,מדייותראחתאמאחזקיה:קרן

 217גל' 35עמ'הדחיין,הבורגנימעשהיגיל:רן

 220גל· 36עמ' ,באוססנדהייתילאמעולםלביא:צבהי

 217גלי 31עמ'ראשון),(פרסוםופרחהביירוןלורדליטווק:מירי

 41עמ'דפאלי,צבימפולנית:בדנהדד;תומאסקוראשמסדלינגאדון(קסע)ליפסקה:אווה

 221גל·

 216גל' 38עמ'יפאני,גןניצן-קרן:טל

 222 • 223גל· 42עמ'לילית,רחצהענברי:אסף

 226גל· 36עמ'סדוק•איקונין 222 • 223גל· 44עמ'לשבת,סיפורפורת:אלישע

 221גל· 39עמ' 1 ...חמשחיתההשעהפירון:נורית

 221גל· 36עמ'מקום,מראהללאצ'ורנובסקי:הדיל

 216גל· 40עמ' ,ציפוראיפהיהלום:קבולורדה

 224גל· 34עמ'(תעודה),ביתלךשלוםדולר:אלישבע

 219גל· 40עמ'הזיכרון,שלחשיבותועלמליםכמהרכטר:אייל

 217גל' 28עמ'ראשון),(פרסוםמצפוןשהם:יואב

ומאמריםרשימותמסותי
 222 • 223גל· 20עמ'וולף,לכדיססה"מריאה-קולות"עלאילן:אורית

 • 218גל· 30עמ' 1הסקסופון"שרבשבילנול"אגנוסריאידהשלספדהעלברזל:הלל

 220גל· 22עמ'משווה,עיון Iלעגנוןועינם"רעידועוזלעמוסאשה""לדתע

 216גל· 28עמ'מורנסה,לאלזהארתורו"של"האיעלברטוב:יהודית

 217גל· 20עמ'טשרניחובסקי",לשאולסונטותכלילעל"מסותעלברלוביץ:יפה

 219גל· 34עמ'הישראלי,התיאסרוןשלמצבכתמונתשמירמשההייזנר:זמירה

 216גל· 22עמ' Iפןאלכסנדרשלשירתוספדיפרסוםעלהלפרין:חגית

 219גל' 22עמ'פלו,עודדמאנגלית:מאנגד,איציקשלשידתווולף:ליאונרר

 • 216גל· 12עמ'צלקה,דןשלהחדשספרועל •האופלאתלכתובוייכרט:רפי

יום"מכתביעלחנוקה"אהבה"בעקבות • 219גל· 24עמ' ,מאנגראיציקשלעקדותיו
 222 • 223גל· 17עמ'יוז,לסדהולדת"

 222 • 223גלי 32עמ'גווניהלדוד"פוסטמודרניזם"עלזמירי:חוה

 218גל· 14עמ'ממסה,פרק •היום"שלהגבריםמןלישראל"אויחבר:חנן

גל· 22עמ'בלס,שמעוןביצירתהאחרדמותעל •והתקבלותכפילותטאהא:אבראהים
218 

 224גל· 26עמ'המובטחת,הארץמובטחתלמייצחקי:ירידיה

 215גל· 36עמ'בין,ומיססדבונוג'יימסעללברא:ישי

 221גל· 20עמ'אסרור,מרגרסשלכתיבתה·עללפמיניזםבקשרמהישראל:יעל

 217גל· 18עמ'קודמות,לתבניותחזרהקנז:יהושעעללוי:נילי

 1"סולו"על 8217גל· 12עמ'לסיפורת,הסיפוראתמחזירקנז:יהושעעל :לויתןעמוס

 218גל· 38עמ'

 219גל· 14עמ'הרצאה,לספרות:פולקלורביןמאנגר:איציק

 220גל' 20עמ'עוז,לעמוסבמרתף""פנתרעלמודג:גלעד

והערת 11עמ'משווה,עיון Iביץוביקרודליהולךויונה Iהרץדליהשלשירתןמזור:יאיר
 220גלי 18עמ'עוז,עמוסשלכתיבתועלמבוא

 218גל· 32עמיפון·קלייסס,להיינדיך"פנתסילאה"עלמילשטיין:אבישי

 216גל· 35עמ'מיידינק,לגוססב"הגולם"עלנצר:רות

 220גל· 10עמ'רביקוביץ,דליהשלשידעלסומק:רוני

 226גל· 20עמ'לספרותכליםסמילנסקי:הזיר

 217גל' 14עמ'שחד"וביןלילה"ביןקנז:יהושעעלענברי:אסף

 215גל· 32עמ'לאהולה,אדיהועל"חמסין"האנתולוגיהעלפורת:אלישע

 216גל· 32עמ'בעברית,בוולדעלפז:מירי

 • 223גלי 24עמ'קססל·בלום,ואורליקדתאתגרבסיפוריפארודיהעלציורנובסקי:להדי

222 

 216גל· 10עמ'אוילית,אשליהשלתולדותיהאואבי-יונהעיקרוןצלקה:רן

 224גל· 10עמ' )'א(והנביאים,משהבתורתוהתבדלותלאנושותזיקהשביר:אליעזר

 225גל· 14עמ' )'ב(•

 221גל· 24עמ'הקצר,הואהמדיום •האינטרנטפינציבסקי:ועמיתשוהםגילשמה

 219גל· 32עמ' Iגרמניצרפתי?יהודי?-היינההיינדיךשוורצשטיין:ילט

 219גל' 16עמ'מהחיים,·סיפורומדגדסאיציקרוזנפלר:שלום

 224גל· 18עמ'העם,אחדשלנוכחותועלוצבי:לשום

 218גל· 16עמ'העברית,הספרותוקאנוןבלסשמעון •במועדובודדשניר:ראובן

הישראלית,התרבותבעיצובהגרמניתהתרבותשלמקומה-ונתקדו-שיחשפי:נעמה
 225גל· 22עמ'

גל' 16עמ'צלקה,לדןלבבות""אלףעל •והירידהההגירההעליה,סאגתשקר:גרשון
 226גל· 24עמ'הבאותהשניםחמישים • 216

ביקורתרשימות

 216גלי 6עמ'פלג,לדוריתסיני""רישוםעלאילן:אורית

"פוטטהעל • 222 • 223גל· 10עמ' Iזמירלשריתשושנים"משאיראינו"צערעלכלדם:משב
 226גל' 6עמ'פיכמןלענבלליברמנטה"פרנדרה

נפש""בגדגוףועלגינזבורגלאיריתמותן"אחרכותבותאינן"משוררותעלבן-דוריערה
 215גל· 12עמ'קמנץ,ליןלסובי

 221גל' 13עמ'גוין,לג'פדיאמריקני""סופשבועעלבן-עזר:אהוד

גל' 6עמ'פרס,לשמעוןחדשה""רבאשיתעלברבע:יוסף
 225גל· 13עמ'עוז,לעמוסישראלית"זוהתעלמחשבותהתקוות,"כל•על 222 • 223

לסםעדן"בגן"לשוטטעל • 224גל· 6עמ'הוססווס,לסידיקשורות""בעינייםעלרגר:רותי
 225גל' 12עמ'שפדר

מיזלס,לווהקרובים""חיפושועלהדציגלחנהמחבר",מחפשות"תמונותעלגורביץי:ניצה
"סרפדיםעל eo218גל' 6עמ'שביס,ליעקבאהבה"שיריעל"בעיקר • 215גל' 6עמ'

 9עמ'בנאי,לפרץ-דרורבענן"שפרחועל"נגיעות • 218גל· 9עמ'אלימלך,לדרורותרופות"

ועלויצבילדמיהחול"לע"ארז e220גל' 9עמ'ירדן,לרותשמש"אוחזתעל"אשה • 219גל'
 • 223גלי 9עמ'כגן,לאליעזרהלתה"גדותעל"על • 221גל· 16עמ'בד-יוסף,לחמוטל"הלא"

 225גל· 9עמ' ,ספיר""מילוןעל • 222

 224גל· 8עמ'ברזל,להללהמפורש"אלהסתום"מןעלהלפרין:שרה

 222 • 223גלי 7עמ' ,זוהרלאוריאלהשמש"וילדי"הענקיםעלהראל:יעל

 225גל· 8עמ' ,באדלחיים"חבלים"עלורון:מירי

לשלמה"קטאי"•על 218גל· 8עמ' ,ישראלליעלהעולם"כלאתמכאן"רואותעליגיל:רן
ואיש"ואשה.על"איש 221גל· 12עמ· , rש ,,,לנחל""כמו•על 219גל· 10עמיאפותי,
 226גל· 8עמיליבדכסלסביון

היה"הוא•על 221גל· 13עמ'שפידא,לאניסהישנים"יהודיםחדשים,"יהודיםעליהב:רן
 226גל· 8עמיבוגדלתמרבסנטר""דיוניסוסעל • 224גלי 6עמ' ,בדוןלאדםגיבור"

בנים"ארבעה"כנגד•לע 219גל· 9עמ'לפיד,לחייםהכתיבה""פשעעלישראלי-גלעד:עמית
 226גלי 6עמיאבניליוסי

 • 215גל· 8עמ' Iשחדבתלחנההדיג"סירות"שםועלבדנדסלירכיטוב""גמרעלישראל:יעל

על • 217גל· 7עמ'אלבוים,לדבאלול""זמן•על 216גל· 8עמ'קניוק,ליורם"נבלות"ל;
למאירבמדבר""בביתו•על , 218גל' 7עמ' ,אמריקאיים"צפוןסיפוריםהכחולים"האנשים

 221גל' 18עמ' ,שלו

חידש,לאליבשלושה""טיול•על 215גל' 10עמ'גיל,לרחליושבת""אשהעללאופו:רות
שנה"חמישיםעל • 217גל' 6עמ'גופסה,לסונסדהלמרציפן"ירח"אור•על 216גל· 6עמ'

 219גל· 8עמ'סתרי,זיסיבעריכתסיפורים"חמישים

 220גלי 6עמ' ,לאודלדןביוגרפיה" •עגנון"חייעללכטוב:יצחק

 218גל' 8עמ' Iאלידזלישראלאיטית""אשעלמרגלית:רורין

המאה""שלהיעל • 219גל· 8עמ' ,בז'דנולמאיהבטני"בטבורלגעת"אנסהעלסומק:דוני
 225גל· 11עמ'מזור,ליאירבאפלה""ליטוףועל 10עמ'שימבודסקה,לויסלבה

יתומי·לנגה " POEM•על"הלב 215גל· 13עמ'שיינפלד,לאילן"כרת"עלסלבסט:יורם
 • 220גל' 8עמ'אס,לשדוןנעלמה"ההר"אםועליגיללדן"ז'אק"•על 218גל· 6עמ' ,רביב

גל' 9עמ'יבנה,ליובלאחרים""חיים•על 221גל· 8עמ'שסיינבדג,ליעקבהאדום""הצעיףל;
 224גל· 8עמ'ציון",בתאלהשלהשירים"ספר•על 222 • 223

 219גל· 10עמ' ,גלנדדלשמאיהמקראית"בסיפורתורעיון"אמנותעלעקרוני:אביב

 216גל· 8עמ'עציוני·הלוי,לחוהבצמרת""מקוםעלפז:מידי

"מזוודותעל • 221גל· 9עמ'חזן-דוקם,לגליתקול"בפיתוח"שיעורעלשביט:שייעקב
 225גל· 11עמ' ,פדידמןלזוהרואנשים"

לסברושירים"הכל"סך•על 215גל· 14עמ' ,גיבורבן-יוסףלצביהבור""אשהעלפלו:עורר
לשם,גיוראשלבתרגומובלייקלווילייאםוהשאול"העדן"נישואיעל • 216גל· 7עמ' Iדוד
 225גל· 10עמ'אמיד,לדנההאדמה"בואעל"עד • 222 • 223גל· 8עמ'

 220גל· 7עמ'לבזארמ'ויעקבשגיבלדודעברי-ערבי"הפתגמים"ספרעלרגולנט:שמואל

 215גלי 10עמ'ריס,לאילןוישו""מודיעלדיננברג:בוטה

 215גל· 15עמ'סוויפס,לגדייהםאחרון""סיבובעלדיקין:אירי

 226גל· 7עמ'סנס·אכזיפדיזהלאנסואןאנוש""אדמתעלשי:איל

 217גל· 5עמ' Iמגדלאהרןהקדושה"הארזמן"דודאיםעלבסקי:שקלורחל

"מזמוריםעל • 215גל· 14עמ'אליעזדוב,מוסלליהודיתהבית""עקרתעלשתל:שמואל
גל· 9עמ' ,דודבןליעדהשני"ממבט"אהבהעל • 217גל· 6עמ'סדאקובה,לאולגהישנים"

לברכההאש"ואיש"שולמיתעל 219גל· 11עמ' ,פנחס-כהןלחוהושכחה""נהר•על 218
 • 225גל· 12עמ' ,כהןלדרורהמילניום"גדותעל"שיריםעל 8 221גל' 12עמ' ,דוזנפלד

קבועיםמרודים

 226 • 215גל·בסד,יעקב •שעהלפי

 226 • 215גל· 4עמ' • 77עתוןהמלצות

 226 • 215גל·סומקדוני •פינהחצי

עם • 218גל·בלס,שמעון•עם 215גל· 18עמ'אליעזדוב,מוסליהודיתעם •החורששיחת
 225גל·גילן,מקסים•עם 224גל·בשארה,עזמי•עם 219גל·מאנגד,איציקעלהנדליהודית

 226 • 215גל· 40עמ'זה,מצדלריחן:עמוס

 225גלי 26עמ' • 221גלי 30עמ' • 217גל· 22עמ'אמריקאיתגלויהדור:משה

עמ'לבבית.רותלאופו,•רות 217גל' 42עמ' ,דיינואילי"תקומה",עללבביתרותתגובות:
עמ'אנתולוגיות,עלעודגודביץ•:ניצה e219גל• 43עמ'לרסן,אודהלבבית,רות • 218גל• 42
גל· 41עמ' , 35עמ'לבבית,רותבן·יוסף·גינוד,צביהלויתן,עמוסעצמון,•צבי 220גל· 42
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