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יסעור(בנג'ילה}בנימיו
ויזמותתכנוןרשותיו''רמפ"ם,מטעםהמרכזתהוועדהחבר

האנושיתהיכולתמיצוי ,,....
ישראלשלהקיומיהאינטרס

קיבוצישלהטכניתהמחלקהאתניהלמגן.קיבוץחבר
הכלכלי-תעשייתי-תכנוני,הניהולמתחוםבאהשומר-הצעיר.

המסיםבוועדתכחברגםפעילואקדמי.מעשיבאופן
השלוםובצוותיהערביהיישובתיעושבנושאעהליונה,

ההסתדרותיים.

ויזמותלתכנוןהמוקדבנושאהדיבוראתלהרחיבברצוני
"טרי",הוא-מקרובזההוקםהמוקדעומ.דאנישבראשו

בהתחדשותקשורההקמתושמאחוריהתפיסהגםואכן,

העולם)בכל(וזאתהמודרנייםוהמשקהחברהובקידמה.
אירגונישינוידורשיםאפשרויות,הפותחהשלוםוןכ

ובמשק.בחברהותפיסתי

החברה,בעיצובומעורבמרכזיגורםשהיאההסתדרות

מדינתבהפיכתחשובחלקלקחתמחויבתעצמהאתרואה
המדינותבחברמוביל,לאאםאינטגרלי,לחלקישראל

החברהבחיזוקומטרהאתגררואההיאהמתקדמות;

למודעותלהביאהכוונה,המשק.שלהתחרותכושרוהגברת
וצמיחהלפיתוחשהדרןובהנהלות,מקצועייםבאיגודיםגם

הישראליהמשקוהרחבתטכנולוגיתחדשנותדרךעוברת
ובארהווב.באירופהרלוונטייםלשווקים

לעצמנוהגדרנואנוביזמות.העוסקיםרביםגופיםישנם
דווקאלפעולוכןלעודדםאלאבמקומם,לבואלאמטרה,

עללקחנוכמו-כןבהם.עוסקיםהאחריםשאיובשטחים
ולהבהרתהיזמותשללחשיבותהלמודעותלגרוםעצמונ
נובעתהבעיהכיום,זה.בעידןישראלשלהקיומיתהבעיה

-האנושיההוןלרמתמותאמתאינהשהתעסוקהמכן
אתלהעלותוכךויצירתיותיזמותלעודדישלטפח.ישאותו
זהמסוגמשבריםלמנועיששגשוג.שלמסלולעלהמשק

לצפותהשכילולאשםהאווירית,התעשייהאורפאוולשל
העובדיםבשוק,והמערכתייםהטכנולוגייםהשינוייםאת
להכרחישהופךמה-מקצועיותלהסבותהוכשרולא

שלהסבה][כלומרמקצועיבשינוי(המתאפיינתזובמאה
העבודה.)במסלולפעמיםארבעלפחות
עודףלנוישהישראלי.המוחעל"קטן"הישראליהשוק
יברחלאהזהשההוןלדאוגועליונאיכותי,אנושיבהוןאדיר
להגדלתויתרוםהמקסימליהמיצוילידייגיעאלאמכאן,

לגבימכריעכלכלילגורםישראלתהפוךבכךהשוק.ופיתוח
להיות(הצפויהמזרחלגביוגםכולוהמערביהעולם

הבאה).במאההכלכליתהמעצמה

הצדעלבהלטפלניתןהקיומית,העביתהוגדרהבומהשלב
מוביל.למעמדולהגיעביותרהטוב
אנשיםאויזמיםבפניהעומדתהבעיתכייודעיםאנו

אוהון,העדרשלאוביורוקרטית,להיותעלוהליצירתיים
מקוםבמסגרתתמיכההעדראומספיק,מידעחוסר

עםמתמודדתההסתדרותהמוק,דהקמתעל-ידיהעבודה.
וביתכתובתלהיותהיאשלנוהמטרהאלו.מכשולים
הכלל-חברתית-מגמותשתישלשילובישבכךליזמים.

הפרט.שלוזו
מעשיתתמיכהעל-ידיייעשהוהיצירתיותהיזמותקידום

יזמים.קבוצותאויחידיםיזמיםהעובדים,רעיונותבמימוש

באופןלהעניקאפשרותישוחזקגדולכגוףלהסתדרות
הרעיונות,אוהפרויקטיםהיזמים,באיתורסיועמרוכז

פיננסייםאמצעיםלהשגתת!;(ניתההקמה,בתכנוןבסינונם,
ומקצועיעניינילטיפוללכתובתנהפךאנוכלומר,ואחרים;

כרגע,כברמובהקת.טכנולוגיתחדשנותבעליבפרויקטים
מהעניין(חלקלחשוף,יכולאיניאותובהרצה,פרויקטיש

שלבהיקףנושאעלמדבראניוהסודיות);התחרותיותהוא
לדרך.שיוצאבינלאומית,המצאה
עםוקשרה;ווונהמרכזישמשההסתדרותשלהיזמותמוקד

מסר,מתימופ,כמוהיזמותבתחומיהפועליםהגורמים
יקייםאלוגורמיםעם .ועודקטניםלעסקיםהרשות ,מט"י

מידע.החלפתוכןפעולהשיתוףהמוקד
והמערךשהמשקלכךיתרוםהמוקדכימקווהאני

האנושי.להוןעצמםאתויתאימויצמחוהתעסוקתי

שלההדדיתלצמיחההקשורהלפתח,שרציתינוספתנקודה
היהבעברהעבודה.מסלולתפיסתהיאהעוב,דושלהמשק
פרישה.-עבודה-הכשרה-תחנותשלושבןמסלול
חייכלאתנוןבחששייקחמסלולעללדברניתןכיום,

הארכתעםמציאותי,אינוהמקובלהפרישהגילהאדם.
אתלקטועישהמתקדמת.והטכנולוגיההחייםתוחלת
להתעדכנותשתיועדנהביניים"ב"תחנותהעבודהמסלול
זו .המקצועיהכיווןדרישתעל-פיהעבודהחייהמשךלצורך
שובותפיסתי,מערכתישינויכאןונדרשארוךלטווחראיית
אנושי,הון""בריחתתימנעבכ,ךגםהבאה.המאהלקראת

יותר,הוגןבאופןמחולקתלהיותתוכלהתעסוקהעוגת
לגורםהכלכליהמערךשביןהחוזרוההיזוןהתיאוםויושגו

 •ולשגשוג.לצמיחהחשוביםשכל-כךהאנושי,

. ...................................................................................................................................................................... ~. 
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הספדיהזכרים:וכרזןשבתאי:יעקב

הקיבץוויי,יאה/סימןוו.צאתהחדשה:

ע'וב 282 : 1994המאוחד:

שבתאייעקבשלהראשוןהררםן
אתלהביאכדיאזת,חדשה.בהדפסה
קוראיםאלשבתאישלהדגול•הררםן
להודלתו•,השישיםשנתלרגלדחשים
רהדםרירתגרלדםןשלבחייופרק
אליעזרה ,זזאר ,ישראל ,ארתרנברתהסר

התפרקדתשלתהליךםדגיםוארחים,
םרתקהשבעים.שגרתשלבתל·אביב

כתםיד.ריח

עברית:נשיםםיפזרתהאחר;הקול
לילידבר:אחריתוהוסיפהערכה
הרצאתהחדשה:הספדיהרותק:

קריאה:סימןהמאוחד/ספריהקיבוץ

ע'וב 352 : 1994

הםסררגיםסיפררים, 22םרנההקרבז

םייזגהראעברית.נשיםכסיפררת

לפיכך,רםציג,סיפררתשגרתתשעים
רידרערתידרערתסרפררתשלסיפורים
הסיפרריםלבחירתהםנחההקרפחות:

החררייהשיקרף-הנשיההנםהיה

הנשית.

לרזמבטזכ:-טולסטיו-זזסטזיכסקי
נוכלותשלושוהגיבורים:השטן

דרצ•ינסקי,מרקמרוסית:רוסיות;

הרצאתבסר:יעקברגר·אריד"יהודה

ע'וב 220 ; 1994רגרנים: 1עקד

הקסן••הגיבורנובלות:שלרש
דרצ'ינסקי)םרק(תרגםלדרססריבסקי

לוקחרגםד iילד·בחייאפיזרדהםעלה
נכזתב:אהבהבפרשתקסןחלק

י'(תרגםלסרלססרי-·השסן•
רתשרקהאהבהסיפורהראגרר·אריה>,

כפריתלצעירהאחוזהבעלשלור.סני
אשתר:שאינה

יצירתו-ברס>י'(תרגםזםננר··בירבו

שתילרםרנםרב:םיכאילשלהחשובה
שלהאחתרהרפתקאה:אהבהעלילות

רקעעלזירקסינסיךלבתדרסיקצין
במרכזהגברהה.בחברההשנייהפרוע,

-זמננו·•גיבורהואפיציררין,עומד,
אקזיססנציאליסם. ,אפילוארפסליסס,

~ 

הקיבוץהרצאתהחול:רחובשפרה:ש.
ספריאחרונות/ידיעותהמאוחד/

עדב 192 : 1994חמד:

(פרסביניהםהנקשריםסיפוריםקרבז

תודעתעל·ידיהאחרון>לסיפור
רחובזהרהחול.רחוברעל·יידהמספרת
לתרכרהמנקזאבאביתרחובהילדות,

כמרהרחוב,תודעות.וערדדמויותערד

שלסרגמייצגנמצא,הואבההמושבה
יובשפרדסים,תנים,בראשיתי:םיתרס

מוסרערכיםסחררת,ופריחהכבד

וההורההעברלוהטים.ויצריםועבודה
צבעוניתבלכידותבזהזהאורבים

ומרתקת.

שפרה .ש

החוררחוב

אתתלושבזהלילהבן·עזר:אדר.ד
הרצאתחמד:ספריזמרטזן:סרג'נט

עמ' 208 ; 1994אחרונות;ידיעות

כמרסצינרתבר ,אפיזרדלידרסן
סימרלסני.באופןמתרחשותקולנועיות

ארז·ישראל.כפרית,אחוזההמקום:
וערבים.יהודיםאנגלים,המשתתפים:

םהנה.

מבחר ;טורקיזבנאי:דרורפרץ

הרצאתפועלים;ספרית ; 1973-1993
עמי 113 ; 1994הארצי;הקיובץ

ילידמשוררשלשנה,עשריםשלמברח
השישים.נשברתארצהשהגיעחלב

חוויותעלה~רשתתתשירתו
במספרריקהמתאפיינתארסרבירברפירת,

התרבותהשפעתניכרת :צבעונית

בילדרתרהמחברשספגהערבית
הםרקדםים.רבנערריר

-אכזלעפיהאברהםאידל:משה
הרצאתזהרמנזיטיקה;תזרהלשון,
עמ• 190 ; 1994שרקן:

זרםלםייסדנחשבאברלעפיהאברהם
(בתקופתהנבואיתהקבלה

שעסקאבולעפיה,ימי·הביניים).
החוויהלצורךמיססירתבסכניקרת
ללשוןעליונהחשיבותייחסהנבואית,
היחידה•,הסבעית"השפה-העברית

ולפיכךלתורתו:האלעל·ידישנבחרה
אידלמשההעולם.אתמשקפתהיא

במשנתהלשוןתפיסתאתסוקר
בנרגעהשקפותיועלועומדאברלעפיה

פירושה.ואופנילתרדה

-הלוחמןרפיםאהוון:בןיצחק
המאוחד:הקיבוץהרצאת ; 1993-1906

עמ' 218

משולביםארסרבירגרפייםפרקים
םשרססיםאידיאיים·פוליסיים,בפרקים
היססררימהלךבתרךמנהיגשלדיוקנו
החלהעשרים:שבמאהדינמי

רכלההמדינהוהקמתאברזבהתיישבות
העבודה.ותנועתבהסתדרות

כיצירותויהודתאמבותחסין:ז•רלייט
המאוחד:הקיבוץהרצאתפרזסט: ~

עמי 190 ; 1994

ביצירתהדןבעברית,הראשוןהספר

עלעומדהראשרןחלקוס. i:iפרו
ביצירתופורסםשלהפואסיקה

 •האבוד·הזמן·בעקבותהמונומנסלית
פררססשלביחסועוסקהשניחלקו

יהודייםמקוררתעלועומדליהדות,
שביצירתו.

הרצאתמtוכזנך:רכשסרכה:שמואל
עמ' 48 : 1994פועלים:ספרית
שידירשמיר.בקיברזחיסרכהשמואל
לכאורה,השקסיםמורכבים,הלא

שידעוולחייו ,זרבדהלערביטוינותנים
אימתאתבםהמוקדמיםערריהםכב

רכן,ביער.בדידותרגםהגדולההמלמחה
שיריול·כאן•.ם•שם•פתלתלהדרך

ההבעה.ובכנותבצלילותמצטיינים

הרצאתלי:תיארתיכךלאגרר:בתיה
עמ' 279 : 1994כתר:

בנערהנתקלתגינקולוגית,יראלה,
מכאן,חידתית.מיניותבעלת

מהותבעקבותותהייהחקירהמתפתוחת

הנשיות.

גוובתיה

ליתיאותיכןלא

~ ~ i: ן i. 
11 " 

·~~d ' 

i) 

שליהזריזתזבריקמן:\'נבייב
מידן;וארכןמצרפתית:שפינוזה;

ע'וב 99 ; 1994כרמל;הרצאת
הבנתכיההנחהעומדתהספרבבסיס

רדת.מרדדרתרשפינוזהשלהיהודיהרקע
שיטתולהבנתהכרחית ,עימר

שלהאמביוולנטיתגישתוהפילוסופית.
"לחושבבחינת-יהדותואלשפינוזה

היאאדו·באופןלחשוברלרצרתיהודי
כה.דע ,ברלעסוקור.בושלאהבס

נדיקמזז'ננייב

בו.לרמונטטולסטוי •דוסטויכסקי

השטן

ים·והגיבור

עברית:כספרותמחקרים :)'א(סרן

אביב;תלאוניברסיטתלאור:דןערך:
 296 ; 1994ארניברסיטאים;מפעלים

עמ'

שלוהבכורהקובזאשרמחקרשנתרן
שאר .סדןדבשלביצירתוסייםרםפותח

עברית,ספרותחוקרימשלהמאסרים,
הספרותלחקרונרגעיםרבובם,כלליים

ספרות(גםלדורותיההעברית
רעוד).יידישספררתגםימי·הביניים,

היאהקרבזבעריכתהמנחההתפיסה

םאישירתרשמתחייבכפיוגיורן,פתיחות

הקובץ.נרקאשסרשעלסדן,דבשל

רוכין?גברתשלומךמהירכל:שרשנה
עמי 193 ; 1994עובד;עםהרצאת

איבודתהליךמזדקנת.ורביןזיניה
מהעבר:בפרקיםשזוררהתרדעההזיכרון

בורגניתקהילהמחייתמרנות
שנותשביןבתל·אביב-·איררפית nמזר

התשעים.ושברתהשלושים

v .ח:י'ס"נובלוח 1:~1י-ר-
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יה~די~תד
של

שפינוזה

הרצאתהפרטי:השםהרציג:חנה

עמ• 133 ; 1994המאוחד:הקיבוץ

יעקבשלביצירותהעוסקותםסרתקרבז
הרציגהופמן.ויואלקנזיהושעשתבאי,
חשובותליצירות·מפתחות•מעניקה

אל·בדרך·סוף·דבר"כמרומרתקות
ר·ברנהרט·.החתולים"
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לשלוםוהחובהחזנותעל
תחילה!חברון

י~ 1ועל-
פי
 1•ע

 .ה

 ,אליימטלפנת . 6.45שעה •לפברואר 25 •
חדשות.שמעתיהאםשואלתמשוררת,חברה,
מספרתהיאבהמשךנשבר'קולהשלא.עניתי

השיחהבראשיתהמכפלה.במערתשקרהמהלי
אישי'מארדבמשהושמדוברמשוכנעהייתי

שקרהאניגםחשתיר·כך' nאביותר'קרובלאדםשנוגעשמדו.
לכןאישיים.היובהמשך'שבארוהאבלהצער •אישיאסרן

צעדרקהיתההאלהבמקריםההכרחיתהציבוריתהפעילות
לכךפנייהלעיתונות.מחאהמברקניסוחריגושים.בליפורמלי'

על·מנתאחרים,וחבריםשסילפנההחברהבעזרתחברים,רכך
האפלדר,צחאתהמגנההקומוניקטרפירסוםלניסוחאישורלקבל
שלמהרפואהומאחלהטבוחיםמשפחותבצערימשתתףהזה

בתהליךיפגעלאהמתועבשהמעשהתקורהומביעלפצועים.
הזה.במקרהלעשותהסופריםלאגודתשניתןמהזההשלום.
ליהיתהכאילומרפה,ולאהיוםעדמלרונישנשאר'האישיהאבל

הדם.אתשפכתיאניגםכאילוהזה.הגרדאברצחיד
כברהזה,העיתוןשלהגלירנרתבאחדהזה,ב~קוםאני'אבל
הייתילאלאסרן.יוליכומ·כך•שהקיצונייםהזהרתי ,ן 954ב•

להםשישכתליםעלשנאמרמהאבלכך.חשבואחריםגםיחיד,
ישתמידלאכנראה,אדם,לבניאפילונכרן'איננואוזניים
ולהבינם.מצביםלנתחומוחלראותועינייםלשמועאוזניים
דבר.עשרולאהבינו.ניתחו,ראו,שמעו,סרעה.בצעםאניואולי
שנרבעמאי·ביסחרן,שנובעתהפחדנותפחדו.בידברעשולא

סתגלנית.התנהגותדרךלבעליוהמסגלאופורסרניססי'מאופי
כזאת.דרךואיןבאיש.פוגעתשלאדרךמחפשיםראז

מדינהשראשאסורהמנהיגות.באוזניבעיקראמוריםהדברים

שלוגחמותדעותבאמונות,כבולשיהיהאסורסתגלן.יהיה
חייבותההכרעותהכרעות.לקבלעליושרבים.אינטרסנטים

ההכתרה,ביוםרבין,המנהיג.צעמועלשנטללמהצמודותלהיות
הירכההבחירות,שלהסופיותהתוצאותשנודעולאחרמיד

•אניאנווט•,•אניאוביל·,•אנינחרצים:משפטיםלהשמיע
גםמחייביםשהדבריםהביןלאהואוכהנה.כהנהוערראחליט•.

שישלחשובאפשראיךוחברון.ארבעקרייתשללפלנגותביחס
 400להוציאברחשיהיהמבליהפלסטיניםעםשלרםלעשייתברח

כלללאיחידים.בהתגנבותלעירשהגיעורן'מחברמתנחלים
פחותהשלוםאזלהחלטות.כביגורבעצם,ממשלתית,החלטה
שכולנומקבלאיניאנילא.אמונות?א~לתכתשלמגחמהחשוב

הארחיותכלביטענהמקבלאיניואופןפניםבשרםבטבח.אשמים
אדונילך,העברנוהזאת,המרינהאזרחיאנחנועלינו.רובצת
שהבטחתמהעל·פילנווטוהחרבההזכותאתהממשלהראש

תהיהלאאםהסכםיהיהלאאדוני.נעצרתראתהלשלום.
תחילה.חברוןלגביההכרעה

הכחול!המתנחליםלדםביחסועכשיו
האוסרתפקודהבשטחיםשקיימתולרתעבשקטלישרןאפשראיך

תובעואנישואלאני lבערבי?שירדהיהודירוצחעלבירילהגיב
חברון,מרשלהפיקוד,אלוףהרמסכ·ל,הרגישואיךתשרנה~
הפקודהאתשמקייםמיהאם-הסמ·פהמ·פ,החטיבה,מפדק

לרצח?!מסייעאיברהזאת
לאלקרם.שאירחהשומרלאעל·כך.הדיןאתלתתחייבמישהו
שהעלהמיאלאהפקודה.אתנכרןלאכאילו'שהבין'המ"פ

 •שפתירדלעלהזאתוהמשחיתההמושחתתהפקודהאתלראשונה
לקרדקרד.יגיעזהאםגםואופן.פניםבשרםמזהפחותלא

הממשלה.לראשאחדותמליםוערר
הפגנהמלכי·ישראל.בכיכרהגדולהבהפגנהפסיבימפגיןהייתי

שלהגורלשותפות-אתלבטאשירעהמשותפת,·ערבית,יהודית
עשרותשםהיוהטבח.שלארחוהצערוא.סרןושותפותהעמיםשני

מפרגניםהלאשמרנים,-אחריםאלף,מאהאומריםישאלפים.
חמישים.שיהיהאלף.חמישים•רק•שםשהיואומריםוהספקנים

ישראלשרגליםלכי·ישראל'לכיכרשבאיםאישאלףחמישים
אנישמייצג,ברחאדיר.ברחזהברוח,בהמתנופפיםאש"ףודגלי
והכרחוערבים.יהודיםישראל'אזרחירובאת-להסתכןמזע
המוחאתלושיבלבלוורצהלאשהוא-לכיכרבבראואמרהזה

ישראלביןהסכםמהר'שייחתם,רוצהשהואזולות,כשטריות
ששבירואהשחראנוסף.סבחלמנוערוצהשחראהפלסטינים,לבין

הסוף,ערללכתמרנניםהזאת,הארץבתולדותלראשונההעמים,
לשלום.שתוליךגרתהמנהיאחרי
ראשימכלהראשוןהממשלהראשאתה ,רביןיצחקאדוני

למרותאבל'קדימה.הגדולהצעדאתשעשיתשהיו'הממשלה
בצעדמתחילקילומטראלפיםעשרתשלמסעשגםאמר'שמאר

הנוראהמצברזהתקועים,נשאריםנוספים,צעדיםאיןאםראשון'

תעזאםרבין.יצחקבך'תלויזהלהימצא.עלוליםאברשבר
בכללהמשכיליםרשלישראלסופרישלהמעברהמחציתותוליך.
אםבמיוחדכל·כך.מעטלארזהאחריך.ילכוהזאתהמדינה

 •כרתכים.הזאתהמעברהשיושבימהאתקוראיםמיליונים

. !B.1). Y' 
ו~ ... __./ · .. 

•הרתמרבץחייםשלבמאמרו , 169בגיליוןטעות:תיקון
במקרםסערת.לצערנו'נפלה,ברנראל•,לראיסשלבסרטיו
לאלתודהכמרבן,•להיות,צריךאתיאיסם·,שאינילאל·תרדה
אתיאיסט.•שאני
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קרקפתנרשאגבעול-השירה

כרמל ;טקסטקררעצמון:צבי
עמי; 72 ; 1993ירושלים;

כלאתאחתבנשימהלקרואאפשראי
שידלקרואכדאיהזה.שבספרהשירים
 ,בקובץהמופיעהיחידהואכאילו

רוצים,אם ,ד·כן nאלנוח.אחד·כן
השרביבגלללאנוסף.שידלקרוא

 •להיפראלאשבשיריםהרבוההבדל
הספדלשםבשיריונאמןעצמוןצבי

חומדפיסתארתה-·קרדסקסשנתן

ולשימושלמודעותהאחראיתמרחי
בוחרעצמוןכינדאה ••במלים
אותןרשםמלרחיוכלאתבקפידה

הואמגדלת.זכוכיתתחתכמר
ביותרדבמספרהשירעל·מעמיס·

ומדויקדקשדסרסכדיעדמליםלש
מצמררדקיקדוח•רמזהתמרנה:לש

למרפק/שרוולהזרוע/ביןשלבחלקה
קרירותמלחכת,השקופההיםלשרן

 .) 5<עמיומצח•,עפעפיםהאריך,

רחבמגורןעל·פנימתפ;שיםהשירים
משפחה,אהבה,שידיברשאים:של

שיריםרכןהגרתמורת,צבא,שידי

אדס·פראסיים.

תמונותעצמוןצבימציידבשיריו

ופרדסשמרתמצייןמדויקים.ומצבים

הרגעית.ההתנהגותאתאףלפרסים
חובקשלווהמספררותהדימוייםעולם
הבסיסיםבצרכיוהחלרחבמגרון
בכאלורכלההאדםשלביותר

שלגבוהיםעולמותתוךאלהנושפים
ניסוילידיבאגםכאןהמחשבה.
בדרכועצמוןצבישלייחרדו

שידכלכמעסהופךהואהמיוחדת
במרכיביםומלאהמורכבתליחידה
הבנליתההתעסקותשגםכןפראסיים
-הגבהה··תנופתמקבלתביותר

נוסףממדומוסיפהנוספתפרשנות

·גרדתהקורא:ולהתייחסותלאווירה
 /-בדרכנוהכבישעלחתולים

לחשובזהחתול •••גדלהמשפחתנו
גדלהמשפחתנו •••ממדיםבשלושה

 .) 11<עמיגעגוע•נוסף

בעירתביןחיבורירצדעצמון

בגשמיהנרגעותקירמירת·ירמירמירת,

הנפשומצוקתהמחשבהעםובנראה,

שלרחבהבקשתירם·יום,המתמודדת

-מסתופפים·כיצדנפשיים:מפגשים
הדםמחזורהלב/-אחתכפיפה

 .) 7<עמ' • •••המותרותהמחשבות

לשירים.גםהשמותבחידתמעניינת
השמותהקלות.ואיןהנחותאיןכאן

במשמעותרסרעניםסיערניםאדונים,

בשיר:לקרואהתחלתסדםערד
אותיות,שלריקפרנסחיים,·בסירן
<עמי(אשדשיד>·הבא/בדףהמשך

נוסףהשירלשםמתחת<פעמים, ,) 64
ראתהגדיים),בסרמשנהמשפסגם

הדימשועשע,להיותיכולכקורא
שצריכהשידה,בקריאתכזהעומס

החרשיםחידודתוךארתךלהוליך
לקוראלגדרםעלולוההתפעמות,

אריכול'איני-ולומדידייםלהדים
לקוראים,מתחכםהכותבהאםלתמרה:

שלהאירוניקולרזהראולי'אר'
הפרסעדידייקאםגםכיהמבין

ארגשהדאתיציידאםגםהאחרון'

לעולםהדיהפרסים,סוףעדהמחשבה
הנעלם:בגדדיישארווהידיעההאמת

• w שרק, ,הברך ,ידך ,ישבןעדרה,עד
ערד /-צפוניםרכף·הדגל,קרסול

 ) 46<עמיבעצם.·כלרם,אמדתיאל

שידשל ...ואחרוןאחרבסירן'•ערד •••
בדףהמשךכלרם;ברכתובשלא
 .) 74<עמי •להפוך;נאהבא/

דקבאאיברהתיאוריםגודשכינדאה

ההתמודדותאתלציידכדי
גםאלאמידע,ולמסורהיומיומית

באירוניה.אותםלצבוע
עצמון' .עקביאינוהאירוניהקרבדם,

ואולימשחק,מדויקים,במשפטים

אותרמעבידהואבקורא.מהתל
האירוניהאלהמזריקהפרסימעולמו

היומיומי'אלאותרמחזירושרב
הקיים.

השוררת,בתרןמהלןראתה
משתברתכקורא,שלךוהתחרשות

מפרסשברודחוסמהידקצבבאותו

מחשבותיו:הלכיאתופרדסהכותב
צמד;וכרבעד:בוןומכנסי·מעיל
הולך /-גרבייםזוגותושני

כלאזחושד'/אתהעכשיו / •••בשביל
עדךאיזהיש /-מהשכתבתהמ

פנימי;עניןלמצעד,ארספררתי,/
 ,) 53(עמילקלינאים"

קצבייםאךועמוסיםארוכיםהמשפטים

וקטיעתהשוררתבתרןהחריזהמארד.

מקדמיםלשררהמשרדההמשפיטם
פניעלהקוראאת·מריצים"ואפילו
הגודשעםלהתמודדלוועוזריםהשיר
·אמא,והתיאורים.הפרסיםשלהרב

את ,בסדרהכללומד;דקרציתי
הדישקטה;להיותלהאמין,יכולה
שעבדמה/כלדאיתיבלידה,הייתי/
 ,) 68<עמיעלייך•

בקריאתלפתוחאולי' ,ואפשר
הםשבקובץ.האדס·פראסיםהשירים

לנימיםגםולהגיעלהביןלקוראיעזרו
צביאצלהשירהבנתשלהדקות
קרקפת;נושאגבעול•השידהעצמון:

הגזע/מלבנובסמחקרענףמורכבים,
תאנהשלעליםפגות,עוסה riהמשל

מסלעלטרשים,מבעדבקעושלא
 ,) 38<עמיהגלגל'ת.·

שנסתר'רמהשדואיםמהביןהעירוב
יכולשאיבררמהניסוילידישבאהמ

לאמתלהגיעוהרצוןלהיבקע,
המגבלה,למרותביותר'המדויקת
משמעריותהשיריםעלמעמיסה

 •נוספות.

כהלרל·דימנדאריאלה

סלעכלדתשתל:שמואל
אגורתהוצאתהכניאס;

עמודים 54 ; 1993הסופרים;

סלע·בלדתשתלשמואלשלספדו
השביעי.שידירספדהואהבניאס•

כבדשהופיעומרסיבים,מפתחשתל
המעגליםכאןאן-כשידירלכןקודם

ההבעהואופנייותרובדודיםסגורים

עוסקשתלקביעות.לכללמגיעים
כמעניקהבאמנותבמרות,באהבה,

לערצמה,כמקררבשידהמשמערת,
חפץכמחוזהפילוסופיתבחשיבה
ובתבניותבמבניםרכןוהערצה,

בתחומיהן-לביטחוןכמקרר
מודליםבבנייתוהןהאמנות,
מןהעולההעיקריהמסדלחשיבה.
האהבה,החיים,כיהואהשירים

סעםמעניקיםוהפילוסופיההאמנות
ואילוהאנושי'לקירםומשמעות
הינהההיסטוריהדקהמרותבמחוזרת

אתלשמדביכולתהמשמערתבעלת
העבד.

ונשמהשירהשלהרמוניה
מיכאלשל'דודילפסללפילוסופיה

הופךהתנ·כיהקלעכאשד-אנג'לר
לשרןשלהמספרדילכוחבהשאלה
ההרצאה.

השירבלשוןגםקיימיםהממדיםשני
אותלעיתים-הגרפיתבצררהואף

אתלהדגישכדישונתה,הדפוס
שלארהמציאותשלהשוניםהממדים
לעיתיםזלדה>,של(בשירהדוברים
שלהעימודבאמצעותנרצדההבדל
בסימניהשימושארהשיר'פסוקי

ארהפותחהשיר(כדוגמתציסרס

הממדיםולעיתיםהעץ>;עלהשיר
השימוש ,,,·לעמעוצביםהשונים

ההגייהסימנימולהמלהשלבמדיום
הצדשלוההרמותההדגשיםאו

·בלדתהשירכדוגמת-המוסיקלי
בצדשם ) 13<עמיהבאניאס•סלע

ביתכלהפותחותהשירשודרת
שגרפייםסימניםעםשודרתמופיעות

לפיגיסדהמיתדיפריסות·הם
קיימת,הדיכרסרמיההמנגן•.אילתרד
לנרהנדמיתהתבניתאולם

לתלפיות.בנויהכ"מארלתדת•,
נובעותהמשחקרדדךהשירתבנית

הבודדתביצירההןמזריק,מתכנון

ככלל.השיריםבתבניותוהן
היסב,מחושבותהקונסטרוקציות

הגישהביניהן.הדמונימגעומקיימות

הנסייהאתמשלבתהבלדיססית
עםז'נדיתמשמערתבעלתלתבנית
מאורגנותלקונסטרוקציותהנטייה

הנסייהבעליבשיריםוהדמוניות.
החשיבהבולסיםהבלדיססית
המסתורין'אחדהחיפושהמרסיקלית,

שלוהעיבודהחידתיות,הדגשת
גרעיןבעלסיפורלכללותמרנהרעיון

שיד.בפסוקיהיצוקעלילתי,
הבלדיססיתהגישה·כן'יתד·על
האהבהמרטיבשלהדגשהמאפשרת
והמרות.

דמותאיננהשתלשלבשיריוהאהובה
היאאלאפעמית,חדקונקרטית

הדרמנסית,התפיסהדדןעלמופיעה
זראםצודה.ופושטתהלובשתדמות

אר ) 4<עמיהעבדמןדמות"לראיז",
אתהמ~דההנשית"המרזה·דמות

 ) 8<עמיבהורה.הכתיבה

בשיריםמתמידמתחקייםכינדאה

והמרות.האהבההחיים,מעגליבין
האהבהדגשביןואף ,) 5עמי(דאה

(שם,זדהתשוקהשלההיפעמותלבין
דמותביןפנימיקשרקיים .) 46עימ

השירמלותלביןהנחשקתהאהובה
תחת·הכניסינישידה:וכתיבת

שתלשמואלכותב ) 53<עמיהמלים"
תחתל·הכניסיניהברורוהקשר-

הקשרעםאחדבקנהערלהכנפך•
רהגןףלך·הנשימה :נוסףיהודי

i ~מלותמתוךהמצרססתשרדה ,·רל
נתפסתהנשיתוהדמותהתפילה,
בנוסחהנשמהאתכמייצגתלפיכך

שידתובנוסחהעברייםהפיוסים
ימי·הביניים.

פועלותוהשידההנשמהערדכלואכן,
אתמנצחיםהחיים-בהרמוניה

 •המרות.

הסירםושידיהספדשלהפתיחהשיד
השנה•ביוםהמרות:בנושאעניינם

תנחומים:;בספרקראתילפטירתו/
 ••••מרתי'אחדיאותי;אהבתך'על

מצסיידתהסירםמשידיבאחדואילו
·הנהכדרת:עץשלהמוכרתהתמרנה

עתיקענףגא,גזעעץ/ימיך'מלאר
 /נרבגרזיביעד'כרדת /---

 ,) 48עמי(שם,פד· 9גדמוסבערת

מסגרת,סיפורמעיןמשמשהמרות

 ,אישיכאירועבשיריםונתפס
הדרכיםכלבקץהמצפהגי'נולוכדר
כשלעצמוהמרותאנוש.יצודלכל
-מחיצותירצדואיננוחידלון'איננו
מעורבותשלאפשרותקיימת

בשירכגרןלמורת,מעבדדיאלוגית
המשודדתברזלדה·,עם ח-,ש.,,~
אתהמבסאיםשידהבמשפטידוברת

ברשאיןמרות·זההמרות:חוויית

ארלפרח•,הדרמהמורתאלימות/
הכאב;כןרכלמסביבי;ארכן"כל
הרבדיםנשמתי".ותצארגעערד

גםמשובציםזלדהבשםהמובאים
·לכלמשלה:ארתנסייםשידפסוקי
לוונתןהים;לושנתןו;ום/ישאיש

ממדישלמורת ,) 10עמי(שם,מותר·
השיר(דאהומטפיזיהיסטורי

החייםואילו ,) 14עמי·גולגולת",
מעגלי"שעשועבבחינתאלאאינם
לאמיתה,"האמתשברפוסק",בלתי

(השירלעד·סובבתלהיותהעומדת
האלצר ,) 16עמ'"קלידרסקרפ",

המרחלסבהפךחי/כלבחולצת"טבוע
(השירמת",אתהברחך"עלשלו:
 ) 18עמ'ליברביץ'",הפרופסורייעל

מרות,חיים,ביןהקשררעל
"הכיפהרדת:מדעפילוסופיה,

לפילוסופיה",שליהמרצהשלהסרוגה
במושגיםעוסקהשירתוכןבערד

השיריםשררותהדי-מופשטים

וקשריוהארציבמצריעוסקות

עלסרוגהכיפהזראםהמטפיזיים:

המרצהשלדימויארמתולתל,ראש
יערזחנה

 170גליון



ערןעמירה

שאישובמקום
~םזןהןס;ןןהי~יר i~;יןס~~ר~ת ק~ד~~ש~סה ר~; n ה;~tז~~זcיש~ד~ק;ם

 .ס~ iל fינ; i:Pת Pvמד~זtרtקנ~סrז 'jt ~ליי iןןה~ן iא;ת;ןןה
~ i ;if ב~ןה~אלייrן~נ;יi תי~;,~ין i לiJ ךסק~iJ ל רי~ך~~~~ר~iJ ך~j2 עn ;~ר 
ל~ן~ה ,~~~זcישי tזtד~א;ך~זcיןהצ;ן~ת~ן iס ל;~ ן~~ש~rבת ה;~tזל;
ל iר 1ג;~ליס ,~~~ה~א f~ד~הל iמ;ת; p:זcיש ,;עו~יןמ;ת; p:זcיש~יןל;~י i ~ר• fחל i ,,ב~ iJ י~~,ק;ל~יב rמ

 •~ן iןר"rבב ;מ;ק~~ת~ן Q ~~~ריקנ~ן:כ~לים

llil ו~ 

 י~~ש w ~~יןת iד iJובת 9~ס;ל n יד;~~:כן~ע~ל~~זcיםמ; p:זtלי~אזtסה •
ממששת

 iי;ד ~נ¾י~~לסג:כר~ס~י~ב;ך iןב~~י ל;ק~~~~ניע;ןהסיל fך~ד~זז<
~לא~ק;ם~יןל f ם;ק~~"ה fמ~ןלא~נ~סהןלא~לי;א~נכה~דק~~י י~ד~~

~~יןד~ע oמ qלס Pvfה;ת rלס Pvלז iמ~רי~ין~ק;ם~ין:כדגענכ,
~~יןך;~ה
ה~ארגענותמהמrזאםרגםתב;אנ;אניאלינאאנוהש;מע ז--,-, ••-,ייr •- ..ייr ז-- ..

ולתוול:י iJדק,יש;תמ; p:מלבדק,יש;תסל~לה:זpו;כיכת~ת~י w ~ לי~~~נ~~ר
ןע;,ד~הזpו;כי;ה .י~~קן~ת י~~~~תת rי;ן~דע~ל;ר n ~~י~~יןה~ז iן

 ,;עו~י~ק;םז;ןםןםת r ~;שר wןחא;רדוותלין~יזסי~ןהפ;ןש'זpו;כי;ה
נ:י~י:כה,ניל iמ;דrכע;~יז~ז iJע;ן r:Pת i ~ f!י~ה .Pמ

ל~ןה~ז~ןתן;:ויאא;ךןן~לה' fע; ה~~ iJ~לך;~ץ:נ~ן;המ; p:נ~ר~נ;ו~ןת
סל~ןהס~ו;ם~לן~ל~םא wנ;סג~ףר l!iי i! ~ן~ת ry~ס זi ~~r~ל~נ;וס;ןת

 ל;,; ב;א~~נ;זקא;תןצ;תד~ליםמ; p:~~ים $l~ידלךא;תן~םם f ~א;,סrז~~יא
 .ה~~בו;נ~~ריצ~ת Q ~ג~ף~אןן

ג~ף~רי;הס~ינ:יי f~ה~ליםהז! •
ד~ליםמ; p:ג~ףל rןב;א
זtי~י וי~~?~~זcישזtיז;ןיר f ~~ nזcישב f;n~ין~ת f;n י~~

ך;אה

~ק;ם י~,~~נ;זףלאב;~ק;ם~למ;ת; p:לל;תר;ןהי iס~י
~ז~נילא;ןי n ~~לא f~ו~ת ?i~דן~ל tiק~י iJ~ן

ס\י;ןל i'הב~~ל~ימ;תדה;ת 1ן~ז~ר;ן
:p ;מf ר;סח"םf םi סקלf:? i פ;תr ל~נ;ת~~ l$ ~ Y נ;~ש

י~ן 9זcיי rלס
נמ;משפסלנסחשבידינשה~תמשתמשתהייתיא~לי

iJ •ד~';ל~ין~ךסק; i ילi ל;~ל ה~~;ס; o ';~;מ~ ם; T I 

WiJ ך;,;יןךסק f ןמ~~י~ים ה~~מ~י
ס;ביםס;ב,;רשיאבל

 ה~~tז~ים ;v:כע; ·ה wוכה w ~זrtבת~ל
i בתלrtז~ w וכהw הi זד~ייf יןד~ה~נ:ייtישוזcזtזQ כד~עדי:

ןע. Yiי;מן 1iJfת rי;ן י~~

עקד.בהרצאתהרפיעתשובה•ליתהיה·ואיךערןעמירהשלבשירההראשוןספרה
בארניברסיםהיהודיתפילרסרפיהמלמדתיובי·הביניים.מתקופתיהודיתבפילרסרפיהמתמחהערןעמירהד•ר

מקומרת.רבערדהעברית

יגידוימים
~~ידן:~ים
י;תן,ע;ד

ליל;ת iJ~~ידן
 ;ן~~ברזך~יש~יך

:p ;ןשוןגוזךמ
נזהר

i לT ם~:p מו
לiד~
סימניםמפענח

 ד~,לאן i~ס~ל'לא
ואתה'וםת yן.ןנןאתנבו,;שמים
 T 1 • 1חוילהן.ןנןעת

1 • -1-T 

 ם;~ םי~~~
לאיש
צי,;עללנ.ןע

גםי;םגם.לןא;ןן
--ל'ילה

• 1 T 

~ i ז~ים
:p ;י;~ןן~ימ

דן~ים rןלא
:p ;דסל~ןם~מ;ןמ~

~דעלכורך
~~סה lב;ת fQ ~גם:ד~לנכ;ןך
rו fדא,~י~יתןדןסופוזך

 ף~~ן~סןןrו
~ד [i~לא~תנרוכןהןאת i~ןזגם:קמר iזייל i rlנר~~

~~גןךם~ל K~ה fן~ל
~ן~ע ~~ןב;א

האצנבעןבמזת
- 1יrז • • 1

ידגםדאה

i ז~ןןת~iJ ;ץi ;ןזדi 
~ Q ס~י~~~ןותrו 

 1f~ח~ןםרו:נת rl ~~ןבוא~ד p: ן;~~ןב;א
ס~~סההןת f~ת ~~ 19 ~ןןן~~ם

iJ ד~r יi 9הf ךןת ,;אןק~iJ ג~ןה~
i ת~~ל 

7 
 ' 94מרץ



!בו~
1 ~ ~ 

אלר~פסלמן
השיר

הלחם;כככרביתאייזן:אסתר
עמ' 56 ; 1993ךך;עתרןספרי

ל·גשם·מדרכרת·הופךגשם·ברכרת
הספראתהפותחבשיר·עקר•,ולכן

חייםשלדמותבגיבושו,ומגלם
רעדילדותייקלאסייממשחק-שלמים
פרפרזהשהיאעלמין",·עיר

באות•הציפוריםגםלייבית·עלמין·.
וצבים•,--וחלזונות--לכאן,
אליודעאיניוייחרדו.ומלואועולם

אסתראתאדמההמשורריםמןמי

אניהראשוניות.מןנהנהאניאיידן.

•יוםהפססלית:הרכותאתרואה
בצבעים _.ארבך /-יוםואחרית

 ,זחולמשמש,המורכבבכתרם 1מריבק
בירוק•רמ~להר~ןם/סלאיםצהוב
שותק•ם·ים n•רולערמתה > 46<עמי

עדינותכאןיש ••תהומותרייתהרדת

שלההבדלהנר•בוהקשלמפריסת
אחרון•קיץגשם"סיפרתאבא•,

נשסף·עץשלהאודםחרוזי,·בכי
קפיצי·נגערשיריםאלה ,) 52<עמי
ומגרים••זוהרים ,) 55<עמי--וקל

רעוד.ערדבהםלקרוא
"אורהאישיים:אינםהשיריםמןטעמ

מאזהקיים"כלסקס:שכולומאריה·,
i] :;עמי ..--הכאב,הביתוק, / ,ה${יב>

שלמרסיקה-·~רtכזאר ,) 10
·זמרבר ,) 32<עמיסןפר·מרקס•

עורבימנופף-החצוף~ג:ארה [iה

מארד:אישייםהשיריםרובןה·. fש'

·~ r כל--ביהתאספופה~ס~ית
--אנחותפרפרימתמלאחדרי

ענברי· יכ;:~ ,יב;:מקוננותדבורים

ארזל·בני,שיר·פרידה :> 16<עמי
ולבת: ) 28<עמיללכת.·רצהתרמיל,
-- /יצאתשליהפרח•מתוך
וצעקי.עמוקותנשמיברצועותהחזיקי

 ) 31<עמי "--לזעוקתרדךעכשיו

אלהישרזורםבערב.ש•מגיעולזה,
-זיכרוןשי,;רכן ,) 40<עמיהבית·לב
·כרכביםבשואה:שהיואלהשל
 ,> 51<עמיכתפי·על 1~שר [i-לי~;: rמ

כעליאודם,שלהיושש'~זייהה~ם,
שפתיה,עלהיהמה--יין~ןא

·ה~ה·הכולגופרת•.ביןכשעמדה
לאלוהים-אמאלוחיתהלןאחרת,

-~ r כךכל•אלוהים-עצמו•ל
 ,) 49<עמיאדם•מבנירחוק ,ברדד
שירלציירים.הרביםהשירים ,רכן

הלשון:מישחקיעם ,ראלילסלררדרר
מלשרןהגימל>,אחריאלף<עם·גאלי
אר ,גע·ביארגאולה,מלשרן~אלה,

אד,כמר·דע·ארתי•,כמרלי,דע
כאןעד ,--חרהאתידעשאדם

לסלררדררבמחווהמשרגע•·מישחק
מגרים, ,ומכאן :> 12<עמיראלי

ערלהtכבוךרעיעתת ,ורוד·הצובע
·דקיוהפסלים ,) 36<עמיבצבע·
 ,וכמרבן ,גיקרמסיאלברםרשלהגרף"

החיזה ,) 38<עמיבשאול••אררפיארס
 ,איידןאסתררדעוילקהמימילעולם,

·בתחנותבגיהנרם·,אצלהה"מתדפק
החפןררתיי.התחתית

שורשיבהניכריםלאעדכנית,השפה
שפהרבדים.שלותבניותמליצה

מן~גיר•להבעםומדויקתעשירה
סתוריר·עכביש ) 10<עמיהאודם•

כשאסתר ,) 24<עמיכאב•~קודימ;,ןר
שלבשרו·אנגוסאומרת:איידן

בקרעילהסמיך·מבקשארהאגס•,
 ,) 33<עמינשמתה•ציפוראתחולצתו

לרצונה.לה,נכבשתהתקניתהלשון
דרךועובדו~~יבנוהשפהמוצאי

 ,זרשירה·ברדדת·רקפדניתשלהמסננת
 ,מאיזכררי·עברנקי ,אלגנסילמןצר
--הבוקר·מןכואב:חיוךש

<עמיאלייינפתחהוארק--המקרר

לאעדכני.תחשפה
שורשינחניכרים

שלותבניותמליצה
עשירהשפחרבדים.

ומדויקת

כשהמליםגםלה,נשמעתהלשון ,) 10
 1לי fמ•אשליךכדרר~נרת:דוקרות
האימה/ל~י iאל-פיקחרניכסרת

בלוע·מצאאר ,) 50<עמיהמ_זנבים
-.כמוג~אחת-גועשתפיסגה

שלבשפהיש .) 28<עמיעימה·ף ifל;:ו
שלהררירסרארזירתמן ,איידןאסתר
מתגבשתשפתהשלה.הפיסולאמנות
ס, nפרש·על·משלמיניאטוריתבדמות
המנןצח;המנוגן,תרכמררוכב

ניסרבשרעליו>,שניצחוזה ,(כלומר
 ,) 42<עמיאור·של

שלהצילומיםאתמאיריםהשירים
שהםממהאותםומגדיליםהפסלים

שיריםשלבכרחם ,אוליארבמציאות.
שהםהממדיםאתלפסליםלתת

ידע ,איידןרומןהגלם,להם.ראויים
שעינו ,כךומצלמהפסללהעמידםג
אלהשירמןתנדודהמסתכללש

הפסל.
עררךהעיר ,הספרשםמשמערתלע

בככר·ביתבסר:יעקבהסידרה,

רב·משמערת.שםהואהלחם•,
בר,ולחיותלגררביתהואה·בית•,

 •·שיר·שלביתכמרושלםבנרי
המרכז ,כיכר·העירהיאה·כיכר·,

עגולהם, nרכיכר·לכיכר·זהבשלה,
והתוכןהשורשהוא ,•ם nה•לושלמה.
 ,לבדר ,עליולאאך·החיים,במלחמת

ם·הגלילית n·לביתישהאדם.יחיה
הואם nבית·לם·יהרדה: nבית·לויש

אניגדל.הלחםברהמרחב,שלהכיכר
עצמה:המשוררתבדברימסיים

לא /בקצרותלהיותמותר·לשירה,
 .) 56<עמיבזמן·מתבהרת /מפוענחת

 •זאת.מאשרהספרשלשמרגם

שתלשמואל

קינרגד

האבחה

הכד~תהה~דהתגלגלהעודהאבחה~חדי
ז ,--זן~זלף' f ~~~ליצ~תהז 9ן~
f ן~הf דרגות~ף;

r f דרסה~ o ת 9 :~~~ ה~~ש,הf ;מ
והתנשפה.אב~ונהאדחי
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אחדשיר

אחד

איש-

טחבאזובמתוך: ; 6בעמ'שיר

חוצ'אלכד;פורמןרחלאהבה;
דד;עתרןספרי

מהלכיםאלבזפורמןרחלשלהשירים
סףעלכמהלכיםהמציאותסףלע

שירתהםשבספרהשיריםרובתהום.

נודףמוותשריחויצרית,עזהאהבה

ממנה.

ללכתאחד,אהבהבשירבחרתי
בעקבותיו:

נ;ק.~ת~מ~הנבךן~ה

י . . ~ן~;נ ~ל'~ז:ין'ת
ל ~~~ם iJ;~חוףחולותחוןשטרר ?t? iד

 ל~~ IJ~מןך
 ;;;בגמתח
חשןן ,;;,

I • TY 

גג~~דם

ת fn ~חןסז
פגן~ ,;א

~א םי~:ו~~~לים~יכיו ~י~אחדואישז
~ליל;תנמלטנ;מים
 חל~~;לרסת ftt:Pנ;~ןת י~;'אמ};יל

 .ם;, 9

השורותהשירשלהראשוןבחלק
מכהכמוהקוראעלניתכותהקצרות

השורותשתיואילומכהאחר
לאסמתנהלותארוכות,הןהאחרונות

למצב.השלמה·כניעהכמו
פותחותהראשונותהשורותשלוש
כמוקיצביטה·טה·טהמעיןז.בהברה

החמישיתאתלישמזכירבדלתדפיקה
שנתקעתח,והאותבסהרכןשל

רבות,פעמיםבשירחוזרת ,בגרון

חולות,חורש,הראשון:בחלקבעיקר
חוס,חשוך,חדר,מתח,חשמל,חוף,

מלח.גחלים, ,אחדנחושת,
בקריאההיאבוקעת·עמוקה·תרדמה

שכןהמציאות.שלהזרהכעיןראשונה
 .שבוקעתהיאהורדמתכללבדרך

שנופלתעמוקהמתרדמהומתעוררת
בקריאהאבלמלס>,תקרת(ולאעליה
הכיעמוקה,תרדמהמהי-שניה

מתקשרעומקמוות.לאאםעמוקה,
ביראמצולה,יווןמצולה, ,לנמוך

מוותתחתיות.שאול ,שאולעמיקתא,
החדראלממעמקיםועולהבוקע
בחלונינו),עלה(מוותהחשוך

שרקעדהתרדמהחיתהעמוקהכה

והביאלבקועלהגרםגדולרעש·אסון
אלהמאיימת,המודעותסףאלאותה

הואתקרהנופלת·.מלס·תקרת
השוכבלעיניהנגלההראשוןהמראה

שאינהרקלאהזאתהתקרההגב.לע
אלאהחשוךבחדרהנמצאתעלמגינה

תחתיה.אותהלקבורמאיימת
טרקטורהםהמציאותעולםנציגי
מסמליםהםגבוה.מתחחשמלועמוד
להתפוררותהסיבההםהכוחניות,את
שמים(?).-התקרהלנפילת-

(רכים>חולותחורש(כבד>·טרקסור
מלחמת .חשמל"עמודמפילהיםבחוף
 •חושךנבגיאורבני

לאשבהמציאותגבוה",יימתח
החיים:אלאגבוהבמתחזורםהחשמל

ייחוסמפעילאומנתקקטזזיערכל
דק>חבלעל(הליכהדקיקנחושתיי
ביןההבדלאת"ערשה" ,חשמלבנורת

מערערלחיים,מרותבין ,לחרשךאור
וגורםהעדיןהמשקלשיוריאת

מחשיך ,באורפוגעאסונות:לשרשרת
אתנרגע·רמנגעהחדר·ערלם(?),את

הדם.

פגועימייאורחיזוקמקבלנגרעיידם
בקריאהאותנומחזירפגועוארד

גםהואנגרעדםנגוע,דםאללאחור
מחוץשהוא ,ברלגעתשאפשרדם

מרותופצעולגרף.
סירסיה.משנתבקעהלאהמשוררת

 ,אחדאישבידימובלתשם,ערדהיא
"ואישדמים),(חתן-האחדהאיש

אלאותרקושרתהחיבורויאחריי,
הקודמותבשוררתשהתרחשוהדברים,

מכל.הנוראבאועכשיו
לאכברמפריחים",גחלים"עיניו
אלאלוחשותארברעדות,גחלים

בימים",יבאהוא ,)?(מתרתכבויות,

(אהבהבלילותייר"נמלסמשמע,תרתי
וחוזראפשרית?)בלתיאהבהאסורהז
רבים.לשון-ולילותימיםחלילה.
ידועהבדיחהלימזכירהזה(הכיסוי

צורךזהאוליאבלנוחותאיליוגורם
הכאב),מעצמתלהפחיתהכותבתשל
-והיאמפויחיםגחליםעיניו-הוא

המצלוללוס.כאשתבוערת
הקשרעלמרמזאשה·אש·אשת

"בלילותייביןוהחריזהשביניהם
זהנותניםסוד?)(אשתלוסייו"אשת

נוסף.עומק·רובדלזה
אותה,מובילהואבבואו

אוכאב·אהובסבילה·סובלת,
אותהזמובילהואלאןאהוב·אב.
למיתה,למיסה,לחופה,מובילים
אהבה.כמוותעזהלשחיסה.לעקדה,

(ארוסומוותאהבהביןהקשרעל
כנראהאבלרבותנכתבכברוסנסוס>

כזאתאהבה ,בשרועלידע,שלאשמי
או ,להביןלוקשהאללי?)או(אשרי

ספחרקלגלותרצתהשהמשוררת
מצילהזההאישספחיים.ולכסות
החסאיםעירמגורלברעדתאותה
במלחבוערת,אותהמובילוגםסדום
כזרייתוהואחסאסעם(שסעמרסדום

אלמרתוזאל ,אליופצע>,עלמלח
מובילמותהזאללה,שערךהקעהד
(מלאךמלאךכמווברחמיםבאהבה

ובידבידרהאנשים"ויחזיקוהמוות?):

ה'בחמלתבנותיושתיובידאשתו
(בראשית ., ...וינחוהוויוציאוהועליו
 ,)' Tסיס'

לרס,אשתלוס".כאשת"בוערת
חולשותיה,בזקור ,כולנוכמושהיא

קשייאוסקרנותהתשוקותיה,

האיסורעלשעברהמיהפרידה,
שהוזהרההסכנהולמרותהמפורש
אליה,שנמשכהבגללאומפניה,
ושילמההעבר?)(אללאחורהביסה

המחיר.את

שלעולמהתמונתשהואאחדשיר
שזוריםפתוחכפצעבוערתמשוררת

אתלקחתהכוחבהוישמלחעליו
 •בשיר.ולצקתוהכאביםהפחדים

כן·דודרות

מופלא

ההבטחהרירנמט:פרירריך
 1994עקר/גוונים;והתקלה;

שמראתהמכיריםשרביםספקליאין
השוויציהסופרשליצירתוואת

מילזכוריתקשרפריש,מאנסהנודע
לאוהבידירנמס.פריזריךהוא

קלההמלאכהתהיהאפשר ,התיאסרון
הצעירדורובןדירנמס,שכןיותר.

בעיקרידועפריש,מאנסשלממנו,
ביותרהמפורסםהמחזהאשר ,כמחזאי

ביותר)הסוגבהכרחלאגם(אםשלו
הגברת"ביקורספק,ללאהוא,

והסופרהמחזאישלהפרוזההזקנה",
ישועל·כןמוכרת.פחותהזההמוכשר

רותגמתרהמתרעקדהוצאתאתלברך
העברית,קוראי ,לנושנתנוכובדי

ולהתוודעלשובנוספתהזדמנות
הפרוזהיצירותשתיאלבשפתינו
כל·כךהסוכותהמרתקות,החכמות,

"ההבסחהי-דירנמספריזריךשל
ו"התקלה",

על·ידיהוגדרהייההבסחה"הנובלה
הבלשי":לרומןכ"רקוויאםסופרה

"בלשייבעתבההיאייההבסחהיי
הואהסיפורכותבו"אנסי-בלשיי.

באקראיהפוגשבלשים,ספרימחבר
"אמנותעלהרצאהלשאתבבואו

מבפקחבלשיים",רומניםשלהכתיבה
הואגםשנקלעבדימוס,משסרה
לב(ושימרהרצאהלאותהבאקראי

האווירמזגתנאימפאתלאקראיות),
 ,מלוןבאותוללוןהשנייםנשארים

יחדיולמחרתוחוזריםמתוודעים,
וביקורארוכהשתיקהלאחרלציריך.
פותחמוזנחת,דלקבתחנתתמוה
סופריעלבמתקפההמשטרהמפקח

המפקחשלהעיקריתטענתוהבלשים.
אתמשליםהבלשיםסופריכיהיא

ניתןההיגיוןשבדרךהציבור

לפתורניתזהמציאותי,על"להתגבר
שללכוחםוכראיההתעלומה.את

אתלעצבוהאבסורדהמקריות
"סיפוראתהאמיתית,המציאות

סיפוראתמספרהואמהחיים,הבלש"
מתאי,שלסיפורוזהושלו.הייבלשי
המשסרה,מפקחשלהבלשיםמבכירי

קסבהילדהרצחבחקירתשמסתבך
שמתאילמרותמהיער>.אדומה<כיפה
לושעולהדברהיגיון,כלנגדפועל

 ,דברשלבסופו ,ובשפיותובמשרתו
מתאיצודק.נמצאהואשנים,לארח
התיאוריהאתלהוכיחמצליחלא
ולמנועהרוצחאתלגלותכלומר ,שלו

שהמקריותמשוםרקנוספות,רציחות

כשמתגלהזאת.מונעתדרכים>(תאונת
תעלומתפתרון ,באקראישובלמפקח,

עודושלאדומה""כיפהשלמותה
כברהשלוש-להשקדמושתיים
והחוקרמת,כברהרוצחמתות,

הילדהשללאמהשנשבע ,הגאון
כבר-הרוצחאתשיגלההנרצחת,

 ,כרונישיכורהואגאולה,לכלמערב
מטורף.וכמעטמוזנח

 ,כןאםהבלשים,סופרישלהמציאות
מהמציאותביותרקסןחלקרקהיא

תלויהבהרבה,מורכבתזוהכוללת.
ולעיתיםלאבסורדקרובהבמקרה,
בונההמחברמפוענחת.בלתירבות

Bil ו~ 
דורנמטךפרידר

ההבטחה

והתקלה

(רצח,כלליועלבלשיסיפורכאן
כדירקונו')דרמטיתהשהייהחקירה,

זהובמציאות.כזהשאיןלהוכיח
רקוויאםבעתרבה ,בלשירומןאם·כן
להתפתותשלאוקשהכזה.לרומן

ספרותביןהקשרעללמחשבות
שלסיבהעלומהן-למציאות
רעלאנושא ,אכןעצמה.המציאות
למחשבה.
 ,מתובחובמהמם"התקלחיהסיפור

שלהדרמסורגיובכשדונובעוצמתר
סקססילסוכךשלסיפורוזהוהמחבר.
עקבבאקראי'שנקלעומחוגןפשוס
עםמרתקלערבבמכוניתו'תקלה
כדי ,הללובדימוס.יםמשפסנחבורת
סעםולתתשממונםאתלהפיג

במשחקערבמדימשחקיםלחייהם,
אורחשבומשפס,ביתשלסימולציה

אתעליומקבל(אקראי!!)מזדמן
מתנהלהמשפססקסהנאשם.תפקיד

נערךהואהמשפט.לבתיכאנטיתזה
ועתירהדשנהערבארוחתכדיתוך

ידידותיתבאווירהנדירים,ביינות

קוראיםוהנאשםהתובעשבה ,ביותר

ושביםהפרסייםבשמותיהםלזהזה
ומוכחתשהולכתככלומתחבקים
מאותהנמנעתהבלתיהמסקנההאשמה.
משעשעתמשפטית,ערבארוחת

אדםשאיןהיא-בעתבהומצמררת

הנוספתהמסקנהמפשע.חףשהוא

היאהסיפורשלשורותיומביןהעולה
אינםאולישהם,כפיהמשפטשבתי-

אםצדק,לעשייתהאידיאליהמקום
בתיביןהקשרכזה.משהוקייםבכלל

ביןכקשרכמוהולצדק,המשפס
"הגורללמציאות,הבלשייםהסיפורים

ההצגה,מתנהלתעליהחכמה,מןירד
מחוץהקלעים,מאחורילארובכדי

הבמהבקדמתהתקפה,לדרמסורגיה
-המשבריםהמחלות-הכולהופך

לקדמתמחוץרק ,) 118<עמילתאונה"
ומבתיהבלשיםמסיפוריהרחקהבמה,

עשוייםייעודהדבריםבשוליהמשפס,
כאשראפשריים,סיפוריםכמהלצמוח
מביסהיומיומיפרצוףמתוך

כוונהללאמתרחבבישמזלהאנושות.
לעין'מתגליםוצדקמשפסלכללי'

באקראישנתפס ,החסדגםאולי
<עמישיכורישלבמונוקולמשתקף

118 (. 

אתותזכרולקרוא~רוצוועכשיו
ואתגרים,האחיםואתקפקא,

פולשלהניו·יורקית""הטרילוגיה
יעשירוהללואחרים.ורבים ,אוססר

לפחותספק,שללאכפיקריאתכםאת
כתיבתואתוהעשירוהופנמוחלקם

דירנמס.שלהעוצמהורבתחכשרונית

לארפררזת •
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קטועהציפור

רותמאוחרת:בנייההיכל
עתרןספריהרצ'בן·דרד;אלפרן

עמ' 56ךך;

חיוניתמוחשית,-הזקשלנוכחותו
שבעיסההשאורהיאמרפה,ובלתי

אלפרןרותשלשירתהאתהמתסיס
אינםנסיביותאתומעציםבן·דוד

ומבעיה,הנפשיתהווייתה

חושפניפואםיבעיצובהמדובר

מקורות·הנביעהשנישלכאחדומוצנע
אישיתעמידהבכתיבתה:העיקריים

חולישלאיומופנימולקונקרטית
כלשונה,ייקםןיי,כךכלשהואהגוף,

מחווייתממושכתיניקהולצידה
שלזtינותן·אובדנןומתודעתהפרידה
האם:דמותובמרכזןקרובות,דמויות

"דהוייםאוהביםדיוקניהםאלה
להיותהיועשוייםאשרוסדוקים",

קיפדהאלמליותמיכה,חוםלמקור
השנייההעולםמלחמתלתמידאותם
מעוצבכך ,) 15 , 14 , 12 • 9עמי<עיין

הכרויהגנוזות"המגילות"היכל
צונניםכירורגייםבדימוייםבתוכה

וביתהחולימיסתמנוףומתכתיים
והואלמשל>, , 45 , 7<עמימזההחולים

אייםבנופימבניםמרישומיגםניזון

והמקומותהמראותמןובעיקררחוקים

<עייןמזה.הקרוביםהקונקרטיים

 ,) 4s·53 , 45 , 6 , 5עמיבעיקר

שביןהמתחעלברובםבנוייםשיריה
חיקהאלאפשריתהבלתיהבריחה
לבין ) 8<עמייכהיי iVi'iJ "שלהמייםב
אתלשחזרהפנימיוהכורחהרצון

ועםאנונימישהוא ,"ם f ·~המראות

המבעבע ) 9<עמיומוגדרמוחשיאזת

השר.האניבתוכניבהתמדה

זכריאלהאובססיביתההיצמדותמכאן
הגרף,וריחותהקולותהנגיעות,
הרף,ללאהדמיוןנארגהערלים
בחלומותבבהירותומופיעיםחוזרים

ביןהגבולהיםשםשותתוךובהזיות,
לב,משאלותלביןממשייםזכרונות

באמצעותבמאורחלהתמלאשמבקשות
מתפקדזהמבעהשירי:המבע

כניסיוןושוב•,שוב~חדש~ה f1iJכ"

עשויאלאהתרחש,שלאמהאתלממש
עמי<עיין ...למליאילקרותהיה

-9 11 (, 

ממדינהלעבוריכלושלא·אלה
לילייםקבעאורחיהםלמדינה"
שבותיהם nש•מובמיסתה,בביתה

והםבתוכה,חיותהאחרונות•

אשרחוורים•,·~רr:ויםבבחינת

להסתובבעצמהאתדנההכותבת
הצערכלות.עדבמסלוליהםעימם

המתמדתההיזכרותשנתרןוהחוסה

הבלתיהחמצתהעל ,בעיקרהם,
אהבה·יילגלותהיכולתשלהפיכה

להביעמשמעסליחה",ו·לבקש
רגשות.ולהחזיר
הופכים,אקראייםומפגשיםרגיעם

אסוסיאציות,שללמקררותאפוא,
הן ,"ם fרה" ·ז~·האלשיבהש:פרפרת
הלכודהזראתומנחיתותמכתרות
העכור;הסברןמבוערת"נמרךבצבתן

 ,) 22<עמיהרצפה"חלקתעלשגוועו

להימנעניתןכיצדהממחישבשיר

בנלימשימושארתנםיתבכתיבה
לשח~קים.לכאורה, ,שהפכובסמלים

האיןתחושתשלמשלוחותיהאחת
ל·ערדההמתנהמהרעי ,הקץוקרבת
שלפרי""איזהשיבשילעדאר:פה"
עםהנפtילהקשרהואושנאהאהבה
ומיצויושמלאותוקשר,זהוהגבר.
הצלעידיעל Mכאומ~פריםמ~פרים

זוביניהם,וחוסמתהנ;כחתהש'לישית
ושלוכאןעכשיוהמרותאיוםשל

הכרוכיםוהאוגדןהתלותתחושת
 ,) 36 , 32 , 27עמ'<עייןיחדגםבעבר

ומרומזמובלעזהנושאהיותכלcש
גםבעקיפיןמצויהואבעיצובו

ארחים.בנושאיםשעוסקיםבשירים

שלכסוגנתפסתבכתיבהההתבטאות
וכניסיוןמסוכן","בחלוןהבהס

בדומה ,) 40<עמימחשבה"•לסדר
שב"עורקי ,בציורלעיסוקמאוד

 ...דמויות"זורמותשלוהנייר"
בעיגים",רגעעודלהשארשמנסות

 , 40עמ'<עייןמים"צבעיייפ~שםדס
47 (, 

בעיניופנימההתבוננותמעיןזוהי

עלהכופהמחמיר·"שרפםשל
ביןהםרגיתהברירהאתהמתבוננת

·עצימתלביןהמראה•"שבירת
 ,) 26 , 19<עמיהעינים·

אלאבוקעתשאינהזוהכלואה,הצעקה
ציפורכמר ,הגרוןבצינוק"מתדפקת

האיומה ,כמסתברהיא,קםועה",

יכולהשאינהמשוםדווקאשבצעקות,
צלמיותכאותןלאודיי,ולאלזמר•לא
ופהרגלים•חסרותעתיקות,נשים

 , 24עמי<עייןאחרשבשירלדבר·
25 , 37 (, 

המלים,חסכוניותהנימה,מינורי~ת
התמונותומיניאםורי~תהמבעצניעות

אפוא,הןהמעודנות,השיריות

אתשלפנינולשיריםהמעניקות
בדרךלרגש,כוחםואתאמינותם
מאפייניאתאחתלאהמזכירה
כיאם ,רחלהמשוררתשלכתיבתה
רוית:עבשבמהדורהלדוב

ולפרקיםקםרעהאסרציאםיבית,
ואירונית,דיסוננםית

הקובץאתהמסיימיםהשיריםבשבעת

ז~תועםהמפודםתבצודהמובעת

השזורה ,והישיד~תרהגבישית

אינטנסיביות ,עצמיהומורשלבנימים
הפרידהחזיוןשלוממשותוחיותו

מתוךזאתהעולם.מןוההסתלקות
שלדאייתומזווית •מרננות·כמעם

בדבריםבזמןבוהמתבונןהסובייקט,

 ,לאחרשקודיםדבריםכמתאר ,מבחוץ

לאובייקט.
לשיריםבדרמה ,במיוחדאלהבשירים
מתוךהחומריםנחצבים ,הוזכרושכבר

הדוקהעמוקה,ופיזיתנפשיתזיקה

שמים, ,כרמלהמידיי:הםבעאלוכנה
ערביההרים,זהב·השדה,צמחיה,ים,

בפירוריבלוליםאלהכל-וחמור
ושקדים"בייצימוקיםההיזכרות,

האובדת.הרחוקה,הילדותמרסיסי
ומתנקזזורםכולוהקובץכידומה,

אשר•מחר•,הסיוםבשירשיאולא
יומרותבסולתשירהכלשלכדרכה
חרדר·לבהואובזקיקותהבמיםבה

לפירושיםשיצםדךבליומפעים,
נוספים:

 /יותרישןמחריהיהבמרתף·היין
צלולמחדיהיהאתמולשכתבתישיר
 /יותר
 /יותרעודרחוקיםתהיואתם
 8 ) 55<עמיאהובה"ואני

גלזמןלאה

לסלטהשנהיזם

השנהיזםטאררארה:מאצ'י

פועלים;ספריתהרצאת ;לסלט
1994 ; 
שיריספרהואלסלם·השנה"יום
מאצייהמשוררתשליפנייםםנקה

 , 19g7ב·ביפןיצאהספרםאוודה.

ביותרהנמכרהשידהלספרמידוהפך
נמכרוחצי·שנהתוךהזמנים.בכל

מלבדעותקים.מיליוןוחצישניים
והמסחריתהספרותיתהצלחתו

תנועהגםהספרעררוהמדהימה,

"תופעתשכונתה·ספרותיתחברתית

הסלם•,

עצםכילינדאההשיריםקריאתעם
בצורתכולםנכתבושהםהעובדה
שפתם,ואילוהמסורתית,הםנקה

מודרנייםותמוניותםנושאיהם

עלהשפעהרבגורםהיוותהבתכלית
העתיקשלהזההשילובהיפני,הקרוא

הוא ,המודרניהחדשעםהמסורתי

מסוים,רגשיזעזועיוצרכשלעצמו
בתבניותמשתמשמישהוהיהמשל
תהיליםאושיד·השיריםשידישל

ואףבעברית:מודרנישירליצירת
העבריתשהשירהמאחד ,מכןיותר

הרתמרסיםלהיש·כיאףהקדומה,
יותרהרבההיאשלה,והמבנים
המתרגם,היפנית.מהםנקהחופשית

כידבר·בייסוףמצייןאכן ,רזיעקב

דקלאהיאםאוודהשל"הצלחתה
לשוןהםנקהבשידתלשלבביכולתה
מליםסלנג,שיחה,קםעי-עכשווית

בחירותמשתמשתגםהיאאלאזרות,
ניסוייםמלים,באוצרגמורה

העכשוויים,בצדארכאייםוםכניקות

לקוראיהשירים,אתשעושהדבר
ביןמרתקלמסעכמובן,יפנית

שלוהפואטיותהלשוניותהתקופות
מרתקמשחקכאןיש ....היפניתהשפה

פניעלהמשתרעותלשוניותבמסורות
שנהיי. 1300

 ,ביפןלהתחברהתחילההםנהק
לספירה.השמיניתבמאהכנראה,
"אומריבספדוהופמןיואללדברי

השידהקובז ,"המוותסיןעלשיר
 ,יפןשלבהיסםוריההראשון

המאהבסוףנערךה•מניושו",

 4000מ·למעלהוהכילהשמינית

ישירהפשוםה,שירהזוהיתהשירים,

הםבע,יפי-נושאיהעוצמה.ורבת

קינהומשתה,ייןופרידה,אהבה

במהלךהשתנולא-החלוףעלוצער
קצריםחלקםהיוהשיריםהדורות.
באורכם.מוגבליםבלתיוחלקם
 ,והגבריהישירהסגנוןפינהלימים,

מקומואת ,הזוהקדומההשירהלש
ההשכלה,שבה ,החצרשידתלסגנון

עלמאפיליםהלשוןומשחקיהשנינות
ואתנעלםהאורךהשירהלב.רחשי
קצר·>,("שידהםנקהתפסהמקומו

השירשלהמקובלתלצורהשחיתה
צורתהופיעהז 6ה·שבמאהדע ,היפני

את •ההייקו-יותרעודקצרהשיר

החצראציליחיברוהםנקהשידידוב
כוהניםוכןעצמם,הקיסריםואף

הייתההשידהבודהיסטים.ונזידים

גבריםשלהמרכזייםהעיסוקיםלאחד
אףונעוברהאצולה,מעמדבניונשים

הכללתהקיסר.בחצרשידהתחרויות
קיסרישירהבקרבזאצילשלשידיו
נוסףעצרם.חברתילהישגנחשבה
בחסותשנערכוהשירהלקובצי
המיוחדיםקבציםגםהופיעו ,הקיסר

יחידים.משרודיםשללשידתם
ז 6ה·במאהההייקולהתפתחותעד

ככולהדובההיפניתהשירהנאמדה
שידהואהםנקהשירהםנקה.בצורת

 31בסך·הכולהמונותשורות 5בן

 7 = 7 = 5 = 7 = 5שלבמבנההברות,
בדדך·כללבנויההםנקההברות.
במסגרתהאחתשיר:תמונותמשתי

םבע,תמונתהיאהברות, 5 = 7 = 5של
הברות, 7 = 7שלבמסגרתוהאחרת

זוםבעתמונתהשתקפותמעיןהיא

הםנקהברגשותיו.אוהמשוררבהגות

שירכצורתלהתקייםהמשיכה
 ,ההייקוהופעתלאחרגםמקובלת
ימינועצםדעביפןלהתחברומוסיפה

אלה.ו
שירצורת ,כןאםהיא,הםנהק

הזמןמחסוםאתלעבורשהצליחה
הרבהאכןוישאלה,ימינודעולהגיע

שביןהשונותבהנגדותהמרתקמן

בסוףהנרצותבםנקהוהחדישהישן

המאה·השעירם.

לרשותעומדאינוהזההממדכלאולם
עלאמוןשאינו ,הישראליהקרוא
השירבשבילוהמסורתי.היפניהשיר
שחראבכךעצמו"את·להוכיחצריך
ומדברהתרבויות,מחסוםאתערבו

באשרלאדםהמשותףהאנושיועללא
הוא.

מהשיריםמעסיםלאהתמיהה,למרבה
ז 6ה·המאהלמןשנכתבוהיפניים,

מצליחיםאכןקודם>,<ואףואילך
המערביהקוראאלכזהבאופןלהגיע

 ,בשושלמשיריהםהרבה •זמננובן
שיקי ,בוסרן ,צייוארניםסודה,איסה,

ובעומקביופייםנפלאיםהםואחדים,
בתרגום.גם ,בנונוגעיםשהם
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איכותלמצואהצלחתילא ,לצערי
הסנקהשיריברובכזאתשירית

סאוורה.מאציישלהמודרניים
מסלהמציבושקול·שורותקצרשיר
הרגע'אתלהעציםהמשורר:בפניהשק

שלהבנליזציהאתלרומםד·פעמי, nה
לחשוףנוסף:גובהלאיזההחייםרגיע
אללהגיע ,שיערנושלאעדמקבה

וכל-הקונקרטילפרסימבדעהכללי
והרב·גוניותהפיתוחבליתאז

הארוךהשירעל·ידיהמתאפשרים
בהחלטשהואמה •יותרוהחופשי
שלמאודאדונהושורה ,אפשרי

עלמעידהיפניםולאיפניםמשודדים
מעסקודהזהלסלט·השנהב·יוםכך.
להדגשתי.מדי

בדניםבנלינשארהשיריהרגע
מהשירים:

מחליפהבמסדרון/מעס•נבוכה
ראשוןיום /תלמידים;עםברכזת

רצוןיש .) 101<עמיללימודים·
שיריםהרבהאחדי<כמולשאדל

עושהמהמהואזאחרים):

כללשירוזהד·ממדי nתיאוד·ישיר
בלי ,נאמד-לומדלמחברתשישמה

נוסף.משתמעלאיזהמקוםכללהשאיר
שללפואטיקהגמורבניגודאגב,וזה,

גדרהמוהקצרהיפניהשיר

לזדםבלבדהתחלהאו·מוצא•נקודת
הנדדסון>. .ג.ה<ורגשות·מחשבותשל

זהובשירלומדלהשישמהכלדמהו
מבוכהקצתמרגישהכמודהשהיא-

הראשוןביוםהתלמידיםעםבמפגש
אומדים,שהגששיםכמו •••ללימודים

 .• 1דדיוו·זה

חדורתאהבה/ללאאחת/·מלהאד:
<עמיאהבה·מלדתמעשדדת /יותר/

עושהמהאבללא.דאוליכןאזלי ,) 24
דלא ,לשירזהד·משמעי nדחיווי·ישיר

במכתבולשודהלמשל
אתעזבתי/מאזימים/·שבעהאד:

בליגהקדרה;מהתוהה /יפן/
·דוחאו: ) 71<עמיהלאדמית·
 /למסה/מתבדננתלי;ציאןבפסגת/
 ,) 73<עמישדות•שלאין·סדפיפסיפס

מנמיךברחוב/עתידות/·מנחשאו:

חתדנהודאה'אני /לי/דלוחשקולו
 .) 113<עמיבאדפק'"

שיריםשלרבותעשרותשמאפייןהמ
הוא:זהמסדג

מהכלשלומלאהישירהחשיפה>א
באמצעדתלדוב ,לומרלמשוררתשיש

וזה,ישיר.חיוויאוישירתיאור

היפנית.לפואטיקהבניגוד ,כאמדו

לזמרנהג ,ההייקומשודדיגדול ,נשר
מעצמואחוזים 80 • 10החושףשהייקו

-60 50דקהחושףזהאךסוב.הוא
לעולם.ממנועייפיםאנואיןאחוזים,
משמעויותדווילהיותאמורההייקו

 2סוף,לאין

לעמודלפעמיםיכולמודרנישיד
חשופהאמידהאומדכשהואגםכשיר

חייבתזואבלאחת.ד·משמעית nו
הנאמרתייחודיתאמידהלהיות
 •ההיפךקורהכאןמיוחדת.בצורה

כלילנמנעיםמהשיריםדניםכ)
 ,לפיכךבמספורהאוכדימוימשימוש

שלכשידמספורהשכשפוגשים
שלהראשוןכחלק<בעיקרסאוודה
·לכתשומתמושךהדברהספר),
 /·מסתכלתכשיד:למשלמיידית.
רואה / /צ'ינסאנגבגשרמרחוק/

(עמיהדוח·אתגוזרתירוקה/רכבת

כדחמעניקההמקדריתהמטפורה ,) 78

 •לשיראותודעדשהלסקססדמדרכבדת
שאינםמערליםשיריםכמזבןייתכנו
אבלדלמספדדדת,לדימוייםנקקזים

לתמדנהיתדחשיבותיש ,אזליזא,
הסמליים,ההיגדאד
הבנליההיגדאיןדנותפעמים>ג

ולברואממסגרתולחדדגמצליח
נשארוהואסמלידת,משמעזיזת

הסריודיה,במסגרת

הסנקהשלהראשדןחלקהד>
תמידהיהשראינוכפיהמסדדתית

עקבאוליסווארה,סבע.תמונת
ויתרהשלה,העירוניתהביוגרפיה

הטבעתמונתעלרבהבמידה
ובכךשלה,הסנקהבשיריהמסורתית

האמצעיםאחדאתמהםשללה
 ,ככללבשידהביותרהאוניברסליים

אמתלהביעכפרס,היפניתובשירה
לברואואףודב·משמעית,מורכבת

יופי,

המערביהטעםועל·פיזאת,עם
שידיהשלמיעוט ,שליארץ·ישדאלי

התרבויותמחיצתאתעובראכן

אליי.גםאיכותיתכשידהומגיע
 /דום/ניצביםהנרקיסים/·בוקר/
כאן ) 114(עמימעיני•נסתרלמשהו;
שלהמסדרתיהמבנהדווקאנשמר

סבע.תמונתהואהפותחהחלקהסנקה.
נטורליסטי,סתמי,סבעתיאורלאךא

מספרדית:מיוחדתראייהאאל
זהו-דדם·ניצבים•הנרקיסים

סמנטיכשדההמתרחשסכעתיאור

בלבד.צמחילאאוצמחיולאאנושי
כפיהתמונה,אתמפענחאינוההמךש

אלאדנות,פעמיםנוהגתשסאוורה
וסודיתלמחצהגלויהאותהמשאיד
זרםאותוכדיוקבנוופותחלמחצה,
השירלפתדחשאמדרורגשותמחשבות

היפני,

חמישי/•יוםהשיר:או

כדירקמחייגת//ר·הצהריים/ nא

שיד ) 53<עמיכחדדך"צליללעודד;
מתארקונקרטיים,ושעהמיוםשיוצא

באמירהומסתייםקונקרטית,פעילות
העזרותכאבאיזהשלמאודעקיפה
נזכר.אינוהאישמנשוא.כבר

לאגםומתוארת.אינהתוהעדרו
הואשנאמרמהכלאליו.האהבה
הצליליהיהשלההטלפוןשצליל
קדלשאינוהזה,הצלילבחדרו.היחיד
ושאין ,בלבדמכשירשלאלאאנושי

הואהשני,העבדמןתשובהכללו
והנדער,תהריקותאתמגרשכו·זמנית

לזהאיןהלאה:וכןאותן,מעציםוגם
כפי ,וסופיקצרד·משמעי nפירוש

זהוסוב.לשירשיהיהייתכןשלא
סמליתכתמונהשימושמקוםמכל

שדאינולדוגמאותבניגודבמיטבה,
כשיד:גםוכךלעיל.

גואייאנגשלבמעונה/ /·מתבוננת
שינדהגבר/.לישיהיהרוצה /פיי/

שהדברמבלי ) 72<עמיאגם·למעני
כימביניםאנוכשיד,במפורשדמאנ

למענהשכדהגברהיהפייגואיליאנג
לאותהזוכההזוהתמונהוכלא.םג

 ,השיראתשעושהסמליתהרמה
במעשההמטפוריהשימושבאמצעות

שלכאקסהאגםכרייתשלהגדול
שדווקא ,עצמוהאגםותמונתאהבה,

האגםאתמתארתשאינהמפני

הדהודיםמתוכהמהדהדיםבפרסות,

 ,קרקעיתו ,שלוהעומקושונים:דנים
 ,שבוהחי ,יופיוהמים,פניהמים,
צבעיו ,סביבוההדים ,סערתו ,דממתו

בליעדכמעטהלאה,וכןהמתחלפים,
ץק.

לאבאהשיריםמחזורגםהואיפה
בושיש ,) 46-43<עמיברקך•·עניבת

ייחודייםודימוייםדגשיעומק

מןמעסכלאכאמוד,הנעדרים,
משידידניםגםיפיםהשירים,

ו•אנילסלט·השנה·יוםהשערים
שעוצמתם ,"סימטריתהחצויה

שידיעלעולהוהדימוייתהרגשית
שלשילובבהםוישהאחרים,השערים

בתמונות ,והומורעמוקדגש

מחייבעיקרהלקוחותמודרניסטיות

העירוני,היום·יום

שהיתה ,קפדןעודךשידייתכן

היתההשירים,מןחלקמשמיסה
איכותאותהכולולספרמעניקה
במיטבם.כשידיוהמצויהגבוהה

כשללהעידאוכללאהתרגוםסיבלע
אופן,בכלהיפני,המקורהנדתאי

יפנייםהייקושידיספדשתרגמהכמי

מהעובדהמאורהתרשמתימאנגלית,
משפתהשיריםאתתרגםרזשיעקב

כהםזורמתושהעברית ,המקור

ואינהנמלצתאינה-כטבעיות
מאולצת.
היותרמהשיריםכשלושהואסיים

שבספר:יפים

1 ,. 
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 /מחבכה;אנילמהו;מחבכהו/למי
כל·כך.עומדפועל ;•ה~חמ"המלה
 ) 123<עמי

הבית/אתעזבתיבו/ביום

 /"?הולכת•אתלא /ממלמל;אבא
<עמי / /עודו·כאןתהיי·לאאלא,

138 ( 

חורף;תחילתשלדוח
 /סומידה/נהרעלנושבת/
(עמינדרכים.הגדה/עלהעשבים

176 ( 8 

כפרייהודית

המוות·סףעלשירא"ומריהופמן,יואלן.
 10 " 8עמי

עמיהקולות"נעלמול"אןהופמןיואל , 2
27 

לוריאכץתמי

• 
לךמךגוף'לס~דדות
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התרפlותלמש"אההתבוננותאת :· -. : : : ... -. : -
iJ עו~רנל

עגונה.הגעגועיםמנתאתמותיר
• ."" : ---: • :-T 

• 
:jלי א~~~גיק,ר"~נ ע~ך~נ,pז
 י~י~~ iJז-ו'ף j:iJנעורקוך~ים

rןלומות, iJזp,ל
ד~דrכמות,אוג:ןי~קי~ים

עכשוגם

i ךים•~T .ךהw הע~pרסם,.ל~חוץז
לדע"ט,~ג~ה
רירימזp,הו

ים 9העפעעלמכניד
 ·--:-ז- ·:-

• 
iJ ןלומותrזךרים;rתוך 7~~סfiJiJ ןה

 'ן~ך~:jנחילות ה~~~,pז
:jנ r ק:~ותiJ ל.יףזק,ליז;ישו~ה~, 

:jנחג;ימ~טות.

1 1 
 ' 94מרץ



 _s 1.ן,:
~1 ~ 

החוזרתאבזה

לבעליה
ישעיה;לרבישעיהתפסיר
ליקטאלאסתצלאח)(כתאב

רצחני;יהודהותרגם:ליבן
ע'חרמב"ם;משנתמכון

שע"ט

סעדיהרבנודעהאחרונותבמאות

תימן.יהודיבקרבבעיקרגאון

תימניחרמשכלמלווהלתורהתרגומו
לצייןראויאונקלוס.ותרגום
העבריתלמלהמקביליר• 9 ~ס.·ש
היהלתורהרס·גשלהתרגוםפשר.

שבוע,שבועיהודישלרקו nם· nל
רבכתב·ידחרמשיםבאלפימצריוהוא

ביןהעולם.רחביבכלהפזורים
הביניים,ימיבספרותהרביםמחקריו

רס·גלפירושרצחניפרופיהקדיש
אלפיבדיקתתוךשנהן sכ•לישעיה
נוסחים ,בקהירהגניזהמןקטעים

וקמברידג'ברדליאנהבספריות
הבריטי,ובמוזיאוןשבאוכספורד

מקצתאמנםלדפוס.רהתקינםפענחם
על·ידיגםנתגלוהקטעיםמןשבמקצת
ישוראשונהובראשאחרים,חוקרים

המנוחצוקומשהפרופיאתלהזכיר
לספרהמתייחסיםהקטעיםאתששחזר

בראשית.

הערבי,תרגומועלזהבספרכאמור,
מהםישעיה,מספרפרקים 23לרקסר
רס·גששרדו.מקרטעיםומהםשלמים

תרגומילאחרהראשוןהפרשןהוא
שניגשרעוד)יונתן<ארנקלרס,המקרא
 ,לשוניפירושהמקראאתלפרש

אף-ובתרדהוענייני,דקדוקי

העזהמלחמתו<ידועהrיל~rוי.
ברוןאים).

מציעהואהלשוניתלבחינהבאשר
בפירושיםמצרירתשאינןמשמעריות

ימיממדקדקיחרץהמסורתיים,

אליויםייחסשמת ,ומפרשיוייםהביב
וביןעליושחולקיםבין ,לדבריו

אתש~נחהמה •דעתואתשמקבלים
תוךהרציונליהפירושהוארס·ג

ההיגיון.עלהיהודיתהמסורתהעדפת
השבת•ממחרתלכם•וספרתםלמשל:
מפרשים:הקראים-ס"ו)כ·ג<ויקרא

פסח:שלראשוןסרביוםשלארחשבת
מפרשלמסורת,בהתאםרס·ג,ואילו

שנתרן.שליוםהואגם-סוביום
יקצר-וחדשנותלמקוריותבאשר
כמהאביאאךמהשתרע,המצע

הפירושיםמןבולסות.דוגמאות
פסוקים ,·זנפרקפירושהואהנועזים

בחלקלשניים.אותרמחלקרס•ג.י n ·•ג
בכללה,הזנותעלמדובר •ן·•גראשון

בפסוקיםואילווכרי:מנאף••זרעלע
התבררןשהנביארס•גסרען • n ·•ה

בדרדרהפרשנים<אחדזכ~ר.למשכב
אנשיםכיייתכןשלאנחרצותסןע

 ) •••היהודיםבקרבי~צאוכאלה
מוציאיםוכשהםרס·ג:דברילהלן
כאילועשאםכדרכה,שלאזרעסיפת
•שוחטיכאמדונפשות,הורגיהם

וסלעיםנחלים .)ה(בנחלים·הילדים
חלולשהואאיברשבאדם.איבריםםה

ואיברלנחלים,הומשלועמוק
ואחר •••בסלעיםהומשלהמתקשה

 •••זכרונך"<ח')שמתוהמזוזההדלת
בשניאלאומזרזהדלתבאדםלנוואין

לפהאשר ...ותחתונירתרפיומקומות:
מיפניו·דלתיחייםבעליעלארמ

תחתרנירתרעל ,)'רמ"א<איובפתח·
בטני"(ג'דלתיסגרלא•כיאמרשלו
אתכינהדלתהאיברשנינהואחר :>'י

שמתכאןכיואמרמזוזה,העודף

אתשםשהואוברור ,)'ח(זכררנך•

גליתמאתי·כינאמרו •••האמה
זאתשיעשהשמיוהודיעו )ח(ותעלי·

 ,, •.•מאלהירנתרחקכברמהם
לייחסושמקובלנ·גלפרקובאשר
שהכוונהרס"גסוען-ה'לעבד
שלהמרגורלושכן ,ירמיהולנביא
משפחתובנישלוהתנכרותםהנביא
הנביא,שלזהותועלמעידיםועמו

זר'הנחהמאששיםהדימוייםגםו

נשאחליינו•אכןלפסוקובאשר
מבסס ,)'ד(ירמיהוסבלם·ומכאובינו

צ"דבתהליםהנאמרעלדעתווסייג
"כייה"תיסרגוהגבר•אשריי•ב:

כדיאלאיסרריםעליוגלגללאאהל
נשרא·פנים:ויהיהלגמולראוישיהיה

לויעתר-לפניועלינויתפללםא
ורעותינו·.עוונותינולנרויכופרו

באהרס"גשלהגאוניתהאינסראיציה
לשורשיםבפרושירגםלניסוי

הארכיארלרגירתוהתגליותעתיקים,
ס:ישעיה, ,למשלזאת.אישרובדורנו

רש.ער'.'השתעשעוות~הו·התמהמהו
השתעשעוגזרתירס·ג:כותברכך

 )'ימ"א(ישעיהתשתע"·אלמלשרן
מברכהשעניינו ,ארתנאךיוותרגמת

מןלאאותרהטיתיולאבערבית,
בכךי·הרוח.מקררתולאהשעשועים

שבלשוןלממצאיםרס·גכירון
הארגרית.

·מהבמזתהמעורפליםהפסוקיםםג
יותרמתחורריםיגי·טיירנא,שבפרק

 M•שאסרעןהוארס•ג.שלבפירושו
הערביםמןמקצתשהרעוהרעותמן

 ...נברכדנצרמפנינסרכאשרלאבותינו
רשמואיש 80,000העםמןיצאו

אותםוכשראוישמעאל.בניאלפניהם
כיבצמא,להמיתםנתייעצומרחוק
להםהגישוהחרם:ערגתהיהזמןאותר
כולםהעםכלומתרמיםבלאאךמזרן
איש•.מהםנותרולא

יריעהמתפרשתרס"גשלבשיטתו
מעלהחראהפשרס,הפירושבצדרחבה
וזרחיאפשריים,פירושיםמיניכל
הפירושובצדוגדלות.ענווהשלמהר

פירושיםגם~ציעהואהפסוק

להשתמשלעתיםנוהגחראאלגוריים.
ממפרשיהשאול ,יל·ן·rין;זבמלה

היאיוסףבפרשתהרבה<מצריהקוראן

המפקיעפירושועניינו:ן) 2ה·הפרשה

ואשרהרווחת,ממשמעותןהמליםאת
רעיוןחקירהלאחררקאליומגיעים
 ,התפסירהואדברשלוהיפוכועצמי:
למסורת.הצמודמלוליפירוששהוא
בראעמי"לךכ·כא:כרישעיהלמשל,
יעבורעדרגעכמעט~י q ...בחדריך

(בשיסתכאןמדוברלדעתוזעם·.
אומרוכךבתשובה.חזרהעלהתאויל>

להכנסהאלשצררהחדר•אבלוסייג:
אלא Iמערןולאביתהואאין ,לתוכו
האדםאתהמצילההתשובההוא

ארבעהלתשובהוישהאלוהים.מעונש
החרטההחטאים,מןלהסתלקתנאים:

עצמועלשיקבל , ••.מהשעשהעל
 •••וסיןלחלההמןירתאתבלעזו

עלמחילהובקשתהווידויולבסוף
הערוגות·.

לרס"גשקדמההמסורתיתהפרשנות
עודכלרס"גשלבפירושיומשתקפת

שגםומובן Iשיטתואתתואמתהיא

למסורתכפוףחראהמקוריתבשיטתו
משעשעיםדבריםלהוציאהיהודית,

וכרינוטריקוניםגימטריות,מעין

אברהםובתלמוד.במדרשהמצריים
כ"ראשאותוהגדירכברעזראאבן

שעסקהענפיםבכלואמנםהמדברים•,

רקלאהמדבריםראשהוארס·ג
אלאהדורות.בכלאלאבדרדר

ולשרנוהפירושיםשלשאריכותם
פירושיוואין Iבעוכריוהיוהערבית

כבעבר.ערדרווחים

שלוחריצותםשעמלםאפואלקורתיש
צ~קרמשהפרופישלמסוגםחוקרים
לארצחנייהודהפרופיויבל·אהמנוח
שרס•גהשעהוהגיעהלשרא,יהיה

בתרבותלוהראוימקומראתיתפרס
 •ישראל.

רגזלנטשמואל

רוזנפלדברכה

קורמורנים

שחורים

 ם~~כ:ל f ;ק~ i~ת י~,~~לא י~~
 ז;~כ:לזלילת,~יסלאך~סח

;ךים nfסםק;ךמ;ן~יםאולי

~.זךקו.~לים ת;~ק~
:p ;ימ~r ר;יםr ים~

n ;~~לסםן~~ת םיf ר~

 ם~~כ:ל f ;ק~ i~ת י~ך~,ךלא
ביניב,שנפער

1 • y -.. .. 

בראי:פמ;ב;מביטיםנ, nאנ

~ךים nסזסק\ךiנ;ן~יםך~לי
 .,ני~~ םי~,~~

שם
T 

ח iי P.fם ה~.ג~ס~סש:כא~ק~~ךר;ן
~םם~בו~ים ם:~ fם~ע~ק

~י nמצטללים

~~~ i ט~~~מ י~~~~ז 
 ז:~ת r~ד-;יר iס 1
:p ח~י~~~~ך~ח 

ס~רי;~~יקות~לס ן;ר~~ל f ;,,,~~ת
י;מי;םמזאג;תפתא.םשכחתשלחריפותה

~~~~iס~ת כ:p ~ r;-:i :סצ;ז~~ i ס~גירים;ם
~~ים r םי~~' Qל f~ריר rים rד;ס~~~רים

 ,ר:~מ~ל

הציפוריםברציף

הנודדות

 o ,~~~ ה~; nך
לחמלהזרה

TT T I T I 

ס~פ;ךים;ךזיףע;~ןת
 ת;,,;נה

;ת nר,ק;ןת~ל ת~~~~
~~ךסק ת~~;ב~~

ךןקה;ל~~סה ~,~
~ r ןת;~~בfu דסה-

 ,~,ת~ך~םת

 .ף~~

פועליםספריתבהרצאתארולראותהעומדסים·שלנערהאש,של·נערהסתרך
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באלאמשיחועדיין
ערןעמירה

1 
אב•Kל nםשי rיידע ,בלחייועשבים·•עלר

~ 
והנביאיםהחכמיםנתאררא ' ,;:ך:· ~·סס

 :~~~~~~כ א~~ ~~,~~ה ל~,ם~ ,,. '
לאהעמים,ארתםשינשארכדירלאבעבריים,

כדיאלארלשמרח,רלשתרתלאכולכדי
רלאובחכמתה,בתרדהלעסוקפנוייםשיהיר
<הרמביים,רכרייי.רמבםלנרגשלהםיהיה
 .)דיב,מלכים,הלכותתרדה,משנה

לימדתומקרריםמתארריםאבר"ראיורכן:
שנרכברלא ,רהערשרדת,ברארתלררבהמשיח

כמרהזמר'במיניייןלשתותרלאסוסים,לע
התארראבל-הדעתמבולבלישמחשביו
ורבתההמשיחימרתוהחסידיםהנביאים

מקיבוץברשיהיהלמהאליהםתשוקתם
רצדקוהחכמההסרנהוהנהגתהצדיקים,

רקרברתרחכמתווהפלגתישדר,רובהמלך
האבןלבאתירהסיררתי •••האלוהיםאל

מאלודהרנהכר>לד'<יחזקאלמבשרכם'
הענייניםובאלה-הענייןבזההפסוקים

חזקה.השגההבאהעולםישיגו
היארלערמתרהבא,העולםהראוהתכלית

התכליתהראהיותרראם •••ההשתדלות
ישראדםשהואמצדלרראוי •••המבוקשת

הרעדת.מןריסררהסוברתשיעשההמזג,

האנרשרתעניוברישלם-זהוכשיעשה
שלם,אדםוכשיהיההבהמה.מןנבדלויהיה
מרבעלראיןאשרהשלםהאדםמטבעהוא

-לההיזרעבקירםותתקייםנפשרשתחיה
וזהר •שאמררכמרהבא,העולםהוארזה

הביןאיןכפרדכסרס,תהיריאלשאנמר:
 ,)סלב,<תהילים,לבלרם'עדיררוסןבמתג
הואההשתלחותמןמהבהמותשהמרבעכמר
מאתרנערהמריהיהאבל ,מנחרץדבר

האנושיתצררתרלומרוצרבי ,רמעצמר
תםמארעברתמנהיא-שלמהכשתהיה
רהםהשלמות,אתממגרשמרגעיםדברים

אותרתזרזרהיארעדת','מדרתהנקראים

-השלמותאלשיביאהרמהאלרתדחנר
מכללליהמתבארזההסוברת.המרדתרזהר:

רהנעלהיי.הנכבדהעניןבזהדבריהם
חלק>.לפרקההקדמה(הומניים,

המשיח:ימרתאתדר.מבייםתרפסציריםבשני

המעשיבגילוילניסויהבא ,הזמןצירעל
ציררעל ,ההיסטוריהתהליךשלרהגרפני

ההינםרשכלרלהתפתחותבתרדהעל·זמן:
אדם.שבכלהאנושיותלמיצויעד ,דר.רחני
מרכיביהכחלקאדםנענההראשוןלמישור

בההחומריתהמציאותושלההיסטוריהלש
זהתהליךשלוהנדסההגלויהצדפועל.הוא
וקימוםמלכויותמשעבודהשחרורהוא

אברת.בארץדודביתמלכותשלמחודש
פוליטיתעצמאותזרהיהיום:בלשוננו

חוקילכונןהפוליטית .לישותהמאפשרת
לחיותהאזרחיםירכלושבהוחברהמדינה
בעניינילעסוקגםכךרמתרך , Mרבנכשלרם
אבלעונג.להםהמסביםרהררחהגרף

הוא ,רחביהרהעונגשרקמסעיםהומניים

ישולפיכך ,לעצמותכליתלהרותהראוי
התבואות,שפע-הגופניהעונגאתלתפרם
 ,הזמררכליהייןסוסים,עלהרכיבה ,העושר
אחרונה.התכליתלמעמדראוישאיננוכמה

מדומהכתכליתמתראההחומריתהרווחה
לשמה.שאינןמטרותעלהאנושיותוכבזבוז
והפוליטיהאזרחיהחופשמוצגהאופןנאותר

כלעלשישלטוכרי•לאלעצמו:כיעדלא
אלאבעכר"ם",שידורכדיולאהעולם
כיורן •הנברןלעשייתוכאמצעיחומריכתנאי
שלהעוררעלמשפיעפוליטיחרפששהעדר
קירםתנאילאדםמכתיבהואכיפנימיחופש
גרורשהוארכיררןעליהם,שליטהלרשאין
כפילעשרתרקלאהפרםחופשאיברואת

 ,רוחוכפיולהאמיןלחשובגםאלא ,ררחר
הרווחהרוחנית.לרווחהברדךנגףאבןהוא

 ,הכרחיותנאימאמצעייותראינההפוליטית
מכלהסופיתהמטרהאתבהלדאותראין
רכל.

הראויה,היחידההאמיתיתהסופיתהמטרה

מכנהשהומנייםמההיאהתכלית•,·והיא
הבא,העולםהוא•והתכליתהבא".הייערלם
איןכןבאמדוההשתדלות•.הוארלערמתר
ברגילשאנוהקיוםלרובדמתכווןדר.מביים

הפיזיהקיוםביטולהיינו: ,אליומתכוונים
שבההתקיימותשללמצבאלאהגרף,לש

עליוןכעדךעצמהאתמבטלתהגופניות
אותרשקראו"זהראגרש.בהודייתומדריך

מצרישאיברמפנילאהבא,העולםהחכמים
אותריבראראחד·כךארבדהעולםרזהעתה,

מצריהריהואלא ,כןהדבראיןהעולם,
מפניאלאהבא,העולםקדארהרולא ••ועומ.ד

העולםחייאדחלאדםלדבאיןהחייםשארתן
וזהוובנפש,בגוףברקיימיםשאנוהזה,

תודה,<משנהבראשונה"אדםלכלהנמצא
 .)ח ,שמיניפרקתשרנה,הלכותהמדע,ספד

שארםעולםאותרהבא,העולםאיןזהלפי
העולםהואאלאהגוף,כלירןאחראליומגיע
שהוארוחנימאמץלאחדאליובאשאדם
זרכי ,כןקרריהזההעולם •עצמועלגוזר
אדם.נולדאליההספונטניתהמציאותהיא

קירםלהתקייםלדמאפשרהגרףצרכיסיפוק
כלדהרידברתא.איןעצמושבר ,פיזיולוגי

לכךמוכשרהחיכלגםכמוילד'רכלתינוק
ישכי ,כןקדריהבאהעולםואילו •מליותר
להתגברשלבמרבןלברא, •אליולברא

לאדםשדרישאיננויזום,למאמץולהתאזר
לאםלאטולשעבדהזה,העולםכמוכנתרן'

זהררוחניות.למטרותהגופניהקיוםאת
סתם.קיוםלביןהקיוםפשרביןההבדל

לקראתהחומריות,מעלההתנשאות
האדם,שלמלואולביטוייבראשבהמשמערת

"ימותהיא ,שלדהגופניההיבטדקולא
המלה.שלהאינדיררידראליבמרבןהמשיח•

אלמחייתיותאדםמתקדםזהצירעל
פניגילויארהזמן'כשממדאנושיות,

ד·פעמית nהמחשההםההיסטוריה,

לגבורהסרנההמרהשללכושרהומתמשכת
אתלהדריךהשכלשללכושרוארהדעה,על

הגילוייםמשמשיםזהצידעל •היצר
החדרתמידתהמציאות:שלהחומריים
פניבפועל'בחייםממשרתהכהתהפוליטית

רעלהאזרחייםחוקיהםעלוהתרבותהחברה
ורסן'מתגכמיןדקהמוסדיים,צוויהם

זהרההשתלחות·.מןהבהמותאת·המונע
דבר•הואבתרשטר ,בלבדחיצוניגדר

מהותיתזיקהלושאיןמההיינו:מנחרץ•,
ההישגכאדם.האדםאתהקרבעתלמציאות
רזרהידא,נרשירת,מימושהואוהמהותיהנשאף

מאתרהמובעריהיה•אבלדא,מיתית:דת,כלית
האנושיתצררתרלומררצוני ,ומעצמו
מאותםתמנענרהיא-שלמהכשתהיה
השלמותיי.אתממגרשמרבעיםדברים

פעלהלכהוכאישדעותכהרגההדמב"ם
ראההואמשיחידת.אילרזירתשללפיזורן
האמצעיםשבהפיכתהסכנהאתבברחה
 40בעמ'המשך
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ןז
I "18מוצרטשטרסה ~י 

שביקשהור.אשונהשהיתה ,ריל~רלזtלנ;,
רא,דו·םלםחתיתן 9בןאתלהשאתארממני

ים pqw ~נ: י~~~~ת fיי י~~
מי~רfט~ןסה,ןיEז ~~~
תוסה

~ה fך~ תן~~~סי;ז
 :הןי~~~~יאןסי;ז

' if הiJf חר~ךים~ןדים~tלסחר ת~י
ד~ים aס ; ri~זה·ז iוכ~דן

f ונ י~~~ןידf י~Q ,חולשו~דןה
i י~ך~ל. 
~ f ןןס~רליהi ידוז~י~

 •~~אן~~יל iJן~ה fס~ס~סה~כרןה

זבכל·זאת,
ז 1

 ז~ד~~ םי~~~~~ש
 . tרל iברת f Q ~~י~ערןר,~ר~יסם

 rnההחלוםדישנו
1 YI • זר-

-אותיעוזבשאיבר
אם·אםירודתאני ,אחדבלילהתחלתר

 • •יrז ...זזז ,- 1ז • 1

ב~ת, iJ~זיר~אתב~ןןגרת,
-ם f ~נר~ף [iי iwסל i~די
אותם:דואהאנידאז

זי. i ~ן~י~,.ל~~
 ,ןן~זרר n,זסךרןבן~ים~ןם

מתנפנפות,השחוריםהמעיליםכנפות i ואררןi , • ןi ן • : •• ז~~~ז-I I 

:נ~חןבנ~ר iJ~ת ת~~ס~נר;וחןסם
האדיר

~ iP. דיסלf די ה~~ל~
~~~דיסם,ןשרקרןד

ת~ריםנמרממשלאם,פוסעיםהם
 •ז-וז .ן~~~מרןלסםז:ש

מןדן 9:נסךחרב~זן'~יםסם
לעברימרצדסשסדסה,לעבד
ה~ער.לידער'מ'דתשאב~טעה
- .--,לאנאמרתזמלה

ן~ז~י~יםאר~י םי~,~~~ןם ~~
i לiJ כ~ב~ת,rn ~ 18 ,,9 • 

בעיניהםאותימברכיםהם
מ~הןי'ט.שאלות,ת iהמלא

f ליי~ים.מםf אארלi ןגסש,יכרןה~י~י~ף ,~י
נאמדתלאמלה .מהן

יגי iןי,jמק ם~~י~~ ם~~~ף
ואחדאחדנל'

 ,שלויו~אלותזעם :לחן;
 • nשלשאלותיהעםואחתאחתפל'

זזזז ....--,--

~הרת~ןזיגיסם, iנ'ל~תזר;ןת י~~
שר~ה,~הןת~סתןכ'ל~ף~הרת,
נחים,פרחיםשלשדה
כלילמכסים.צעיםזוגזעי

 •ז • \ו •--•ן 1

 •..כהיםפרפריםבמאות
לראשונהמנסהאני. ,ב;הרגע';זה
ז .זז-ו • ,.-לזןז,ברז,לד

•שלרם•,לפוחתמד iל
~כרןה.ז~י~יז-ף~

 • iiפערדאיננזביתם
ז-ז-

ק.סרת fסי~יסם iן~ים iJןי~ה Qמר י~~
זזלזלרתן~נרת

בלילה,סרבישנןנלםנאלז
 ז,-- 1ז ., .,

ערמותשאנישעה ,ופןזדמהחושבת,ואני
זז ...זזז ;, i ,~ י~~ iנרךלא

מןזדמה ,אותימנידיםשהםנדמה
ז- • ··-ז••וז

~ז~י~יםם iJ rז~זןרים f 1 ~ז~י~ם
r שהו:נב~תל

חשןב,זהוא.ם . 18מרצדשםסדסה
 Tוי • •ז YI 1 1•ן

iJ ם~t ה~ f וים,~בזסי;ז!ה;
קןםודiהן~ה
תוההאני

·החולנתבתוחפרים;שהילדים
,;, i כ~~דi ה~~ז· f·i :; סa ד~ים

חולשר~דן ,~ןירה Q~י fונ י~~,
i י~ך~ל. 

ת rלדהזאאחדזכר
-rיזזזז

ןקם ה!'~ה
רוא rל א~,ן~~די~רסי~י~דו
 ...הבתיםהרחובות,השמות,רשימתאת

 •ז-ז,ת r-לדהזא ; nא· ·,ב;

ז•זזזז

ןקםדiה~ה
מ~יםפהןגןרהןאן~~די~רסדדי~ף

סי;ן;ד~יזן~לרת
ןן~ךף ... 1938 , 1937 ·,
~ Q ר~fiJ תרברתf ן~ןל~, f ,נו~םלםiJ ,ךסומרת~

 , 1983ל f~י~ה 9 י~~ 9:נ~תייא rלו~רס-~דו
נרדה,מי ,נאסרמי

 ...דח i~יק, 9ן~י~~~לח~י

ריס, Mמשפ ,למשל
 •- • 1 •זז 1

 25נמ;צדסשסרסהשגדה

ילדיהםשניעםראמהאלבום
i הברית'לארצותנסע,,צ;צילי.ה,ינתד·

 ..- 19 ; 8ר i ~ i~ד ~ז~~ה f~~לו

ס~לן~ך., ,~,~ 18 ,, 9 ~ל 1 ~
~ם·נשים nגדזיהתיארדרר ז•--'ז,-

ן~~ןה.ס.יסהנזתר Q1פה,~ר
ן~ךיםה Q ~ fערד

 • rn ,·1937ר~ ן~~;בךשז~ים

נו ,-1854 ~רז.נה, ז~~~ס
 ,,~~~רזiוiז~דסםס~זהז,ניררתןם ,תי,~ Qה f~ך~י י~~

להננס.לאריולתתנדיצדמנל'גבוהיםחורבות
 •ז.ו • ,.ז-ז- , ,~~~ז~יל .םן~~~קרם

ת 9t~ך iJל iברת fיר~נז ff·סב~תןב~לתאר~ןת י~~
~דז~ה.tייארדרר~סת fן~ ה!'~הןגסש~ןסרת

i יאןע,;ה ה~~ל~~ tQ ליןת
המחסיםאלפיעל

ז~ס~ים:נרת Qסרז~ה,ל i~רזjרתז~ן~ה
r ל~ f ס~הןך~התר
~ס~ים,~ן~ין~~רי~ה.ןה.ר fז~
בנתלים.אפלזנעןצרתסכרתוארמדת,חוזרתהיא

 •ז 1 • •ר 1 •זוי Iזז •

 הס~~, fא;~ןת,~יא ,-1975 ~ה t[ה
ה. 9~~ךיאותר~~יןה , ז~~~ iJ~תן~ק.~ה
ארמדת,היאשרזתים,חדדיזללאמחסים,אלפי

זז • •-ה iב~~קרם iJז~ל ה~י~~
נתי·הנסא.עמדןשנר

-·-ז•זוז

~~לז~עןצ;תדנותנהנ;ת r 9~זן
ננתליםו

זורמיםמחסיםשלנהדרת;,אהאניז
 . .-ןסןר~סד;ף 9i ;לי~~~

נל' iJ~זלידן~י
i סרזלi ברברת~תן~ח~יהו~iJ יןהו~~
~סררתרר~ה י~~~~ךיםו J:~תן~ח~י

רסנים,זימיםנמרמנצנציםמחטים,מלאים
1 • • 1 • T • 11 •1 1 • • 1 \' 

חפןןהתזןזהועם

להיותיכלזהםא;י,:השמש,ש.ל
צ,ק,~ראש ה~,, י~~, ,,ע. riי~-~סה tז ת~~ן~ך;י;י

ריס.~רי~יצון~יםסן~ים fז~ילים

עכשיואפריל

 , iזיי iJ , י~~~סס~ךמרןןן'זע.
~~ים r~לים

r ~~ ינוק~ידיים~i זהז~a .ד,ים
 ,ס~ iJל f,~הןך~ה iJתר f ~ל i~ן~ררת~ן~נז

tן tiי~ןת 9 ~ י~~ 1
~ד~לי,~זןת·דזס תןצ,~~~ה fס

-הללזהשניםנל' jg;עמדשהןאיודעת
 ,.. •ז-ז-ז--
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בהאטסוז'טה
מגדאהרןמאנגלית:

ו~~י

לומרשלאאותו'להאשיםיכולהאני:פאלן
- • • ,.-ו • •••לסא,"'אותו

i ~ f יוi ך~ןה: םי~,~~~מ.מזזים~ים
~~דמ~ים,ךמון iOז r~לי ,י~ 1י~אי,~~ךיל,
דב. i;:פנאורמתמלאיםוחדדינן
שוב qליק iJ ~ Qן ·ה~-וכ~~י i י~'iד
ם·נשים 3חגרןיהתיאודודעל  '•ז--',..--

תו. f ~ל iן

הקרםצלב

 >•מ evibhen Pathak •<מתון:

הז• iךויל fה oמ·כי 1תו 1ז
לחלים, nשחורים·:פנחשים,נען

 •- 1 • 1 • 1 •ז Iז

-~םיז~.ק~
ךןי~הןל fל;rנתיד~י 1ן

סנןגלגלים

~~ i; · זלב·:ניזם~ f דוש,~ר~
אהןב,

נהיםסודיה,נגןע'לא
גנרימחסמההיה-ה~סלדומי
של;ן,ום 3 ה·רi'וט", nהיה' • . . .. .

TT 1 • • rיT 

 ,נrסנ=1~

ןן~ה~יא

ןחר.,לא~יא
ת i:נ~מר~תשו~ןת י~~ i~זן ,ז~לןןא

t ~ןלןלאהו 9קן~, 
~ f f11 ן~נ; תן;~~ י~~י~~אום

החזנונחששלה:פבדהסמלאת
nילב=:ניזם~1=ניז iJ.ן ת~~~~- ;~ i~י

םוך~ה. 9נ~י i~גן~ינו

ול~י-~םןר 3ז 1 יו;נ~~~~~~יוזו;ןת י~~
 ...אדחיםילדיםעםילזהבהיותי

 ••דז• 1 • , ,,, ••••

עגןליםןר 3נצגםהתאופגן
ט',~-צלעותמשלשים;ר·נ·ןעים~

 •ו ., •• ,ו . •ן

דים. e~דמ1=נזהכ~ליןכו;~ים

פרראיםמשלש
 • • ,--,ו

 ,ה~ד~ oל~י f~דיeי
שיראמשלש

 • •-,ו

 ,ם:~זנ:ל~י fיי e~ד

-חזיםגןפותיהם
צדןפה.לצןדהמצמצמ;ם

ז Iז 1 •ז 1 \ 1

ס~~ת~ז r ~סם iכ~ם
חם·~ףtו,זל 1

ןשו f ~גיזר

~דם tס1=נידסין,ל~י·:ניזסל 1 ~
אותםרתי f:3ןכש

ז ••••ז •

תמידחשבתי
 • T • 1 •ז

~דוש,הז
~דוש
~די~תד~זבסרדנ:וי r ~,~- ש,,~
סהרושטובמאמינהתמיד

ז "ז •ר- •ז

 .ז~ך~נ:~ז~ף r ~נ=7

~קוםכל' 1,ל~י·ק.ןם,~~ךנ;ויזו;ןת י~~
t ~~ i ן~חןץדנות,נכהדות

-ננץ~~לן
פי 3השזהןחושבת

ןר 3ים·ןז <v ~!}גןןיםןבו·~.~ז-ס~7=נ·נ:וית~ה tOiJ • ;~,ז
סןק.ע.~ת~~ן~יםןכו;~ים,

עגןלושלופשמעןתומה
משלשושלמשמעןתומה

 .,ו • •ו--

~כו~הו iJ~עןת iJ ~ f~ת iייד~י

:נ~י~ר,~יוזלב·:נן~ם~תנ:וי 1iJ ~לא:נ~ם ,הר
י o ~יום~סןנ:וילא:נ~םן~סר·~ו,

f 1~תן:נ~יל;ל 1א!iJ סוך~הז 9:נ~י~ז:נזא'תןה

~~~ילו~יןל 1 ~
או~רו~ה

גרמניה,ילידתבתיהר
• • 1 I • • I TI • 1 T 

אברלrנתמימהילזה

 ** ...ק iליל fות 3ן~ i~ם iי r~ע.לס~ים

 ,ה~ינ=1~ס~יילאזה,דו r~יאס~יילא
~ f צודק:~ינוהז

משמינותדנותנכהזתות
T • 1 • • 

םר~ות,מרציחותמזפרנים,

ונות iרxןr~ת iJה t ~ךאות i'קסזם iס ',א
מישהן,שלו sנכסמישהן,שלזמו

מישהן,של'בנומישהן~שלאשתו'
 T •ז Iז •ז 1 •

ס~ק.ר.~י~ם

זלב·:ניזם:צןןת~ןת f ~~י~נכ~ם,
,~ r נr ,רי~ז
רא';יןת i9~לד ~~,ןד
השמשי sנכל
i נ:-ם~ i נ:'ב i לןf i רי~יךה 1לi!'iJ ייf ,ה.. 

נוןךהן~נ;וי
 ,נפנדןארנאחד
 ...דים rז~~~יבל fסרא~יז- ם,~~

 ז~\~ 1 <ץב'\~
לו~ר~~גן:נםסראסםי> ,(סראסםי

בריאתהיהבריא,תהיהשופשמעו:
 •זיr 1 • •זז r •ז 1-וי

גרמניה,ילידת ,בתי ,הר
- TI- • 1 •י IY 

~יר i~~יבתורם f,~~יזה
נת·מלזילזה

i ים 1גוןןהi1 רי~יךהi!'iJ ייf ה... 
!}ים 1ז~~לןתא'~ךיו~ה

שפהבאיזותבדחיז
 T T "" 1ו• 1 •

~ f1 ריו

חהם', Oלשהפ Kשם Kרו.~וyרקוריזqן *
 ;.~ליהיערדיליהרוcוcרגרןיםo,םיכוcלסיה, noשל**כלעה

זן~י-~סל f~זרותשזרותאוסז f:נ~ס
נאד'ם

ז:נ~םדש, r ~נ: ר~~ןר.מבים ri~ד
 ,ה~~ת qל~~נות iJן;דות 9 ~~סדים iJ ם'ןנ:·י~ל~~

הגדןניהג;ללפי
1 • '1 1-TI 

 י~~ iJ~יב
זהפןס,סיב

מחוהארתiיו ',~הת iתנןאפלן-
וש rס~רז~תןרסב ת~;,פז~

סבה, ,-1956בהרדר,אבחמדאב,דנרלדהבהאםסרזיםה
בימירנאסר ,גנזישלםערזרירהיהבהאם,נאנאבא
לסדהגרזיאראסי.היאשלהוא.םשפתהרביסי.השלםרן

הגרמנילמשרדושנישאהרלאחרבארצרת·הברית,
הבינלארםיבסמינרפגשהאותר ,ארגרסםיןמיכאל

ברמןבעיראתרלהתגוררעברהבאי;;ה,לסרפדים
הםרבאמשיריה,אדחנרpאשעליו , 18םרצרם<רבחוב

·ברוניזם·,הראשון,וספרהאנגלית,כרתכתהיאבזה).
באנגליה.השירהבפרסארתהזיכה

דא.חדשמבזיהברשאים,שלרחבהקשתכולליםשיריה
החיקסם• ,שלוהאלילייםהמיתוסיםעל(הודר),הסורח

המערבהשניומביזההמשפחה:רזכרונות , nום xרה

עליה),רגםנ ,אירלנדאנגליה,קנדה,·הרבית,<אוזרת
ררירתיה nר ,שבררהפרליו:כייםהתרבותייםהניגודים

המזותכבת ,ברדר,ב·ובשמערתירת
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 ;ג,,ו~

המלים?מןניראלמהו~
גלזמןלאח

מןמבחר-המתהפכתהחרבכלהט
מערבית:.החרשה;הערכיתהשירה

שמואלהקרמה:רגולנט;שמואל
בשיתוף 77עתוןהוצאתמורה;

עמ' 120ע.י.ן;

1 " . 'f'f ' בהכרתהיאהשידהשלשינותח
החורזהעםשלורגשותיורוחו •י

ערכיו ••.המובחרתשפתואותה, ••
או ,בעבדודבקותומידת ,שלווהאידיאלים
ערכיםלעצמולסגלויכולתוממנוהינתקותו
 .) 9עמיההקדמה,(מתוךחדשים·

ראשוןניסיוןחיברהמתהפכת"הרחב·בלהט
אלעבריתהקוראיםקהלאתלוודעמסוגו
הערבית,השידהמןומגווןמרוכזחתך

בלבושהאחרונה,המאהבמהלךשנתחבדה
ומנוסה.מיומןרגיש,מתרגםשלהולםעבדי

מיוצגתובחירתוזכעמולשיקוליבהתאם
דובמשודדישלהשידיתיצירתםהזהבקובץ

מצדים,ובראשןערבית,הדוברותהארצות

יוצריםגםבכללםועידק:לבנוןסוריה,
אמריקה("גולת•המהגידמספרותערבים

שלביותרהנחשבנציגהולצידםואירופה>
להצרישדדויש.מחמודהפלסטינית,השידה

ערביםיוצריםשלשידתםשדווקאכךעל
הולםלייצוגבקובץזכתהלאמקומיים
ומספק.

העדרןבגללדקלאחידוש,משוםבקובץיש
שיטתיותאנתולוגיותשלכהעד

בתרגוםהערביתהשידהמןודחבות·הקף

שלרקעעלהופעתומשוםגםאלאעבדי,
אליחסםאשדקוראים,וקהלספרותיממסד
לביןמזהוהתנשאותביטולביןנעזושידה

דעותהתמצאות,חוסרמתוךהתנערות,

גילוייכלפימזה,ופחדיםהתכחשותקדומות
המסומןתדבותי·פוליםימרחבשליצירתו

נחשבהלאאףבמתמיה,אויב•. Hכבהכללה
לנושאהמודרניתהערביתהשידהכהעד

בקהילהאפילומועדףומחקרילימודי
לכךהמודעותלמרותזאת,האקדמית,
 ,ומתמידמאזנחשבה,הערביתשהשידה

הלאומיכגניוסעצמם,הערביםבעיני
בעיניהםנתפסתשידתםשלהם.הייחודי

התרבותיתיצירתםשלהכותרתכגולת
 ,הפולחנייחסםשלביותרהמובהקרכביםוי

הערצתםושלשפתם,אלכמעם,הפטישיסטי
והמליצההרטוריקהלערכיורפןהיוצאת

מעררוהיסטוריממצאפצאחה>.<בלאע'ה,
היא,זרבתופעההקשרוומוכרהשתאות

קודםשנהממאהלמעלהשכבדהעובדה,
האומהרהיררצדרתהאיסלאםהופעת

הערבים,ערהגיכבד·איסלאמיתהערבית
להשגיםרכתרב,קוראידיעתנטרליבדרנם

השידית.העשייהבתחוםמופלאיםאמנותיים
לשרבםאלהערביםשלהמגיתהתייחסותם

היותהמתוקףיתדחיזוקכשעתרקיבלה
עימההאיסלאם,דתשלהקרושללשון
ורבדישאינםאנשים,מיליונימאותנמנים

אמנם, ,ניהלהראשוניםכשלנירערבית.
השידהעםרוחנימאבקהאיסלאם

כחלק ,בקוראןגםהמשתקףוהמשודדים,
שניסההדרחני·פסיכרלרגיהזהרתממשבר
השידהז'אנר.אולםבערבים:לחולל

בעיקשותלהתקייםהמשיךהשבטית
התרכנירתמוסכמותיומכלולעלשמדנית,

לעתיםמאוחדות,בתקופותגםרהאמנרתירת,
בין-שבטיתמהתנצחותהיעדשיבריתוך

וזרמיםכיתרתביןלהתפלמסות
לצידוהתפתחובמקבילפוליטיים-דתיים.

שידהשלבעיקרחדשים,ז'אנרים
ושלהצופית><השידהרליגיוזית-מיסטית

שידה<בעיקרה·הדוניסטיתאורבניתשידה

יין>.ושידתארוטית

הכרחואוצרותיההערביםשללשונםהכרת
מסילהלמצואשמבקשלמי ,אפואהיא,

ומרחם.ליבםאלאמצעיתובלתיטבעית
מוסיפיםהםקדומיםבימיםשכמרמאדחזאת,

שידהולקרואשידהלדקלוםלהאזיןנירםגם
רכןבעל·פהלשננהגילבכלמדניםכתרנה,

ריטואלבבחינתארתה,ולזמרלהלחינה
מרכזיתרבותיומצדךחבדתי·בידרדי

שרנותבסיטואציותבחייהם.ויומיומי

בתקופתהכמרנירם,גםהשידהמתפקדת

ממדרגהפוליטיתועמלניכמכשירהקלסית,
מצפייה ,למשל ,שנוכחנוכפיואשרנה,
רהעידקייםהכווייתייםהתקשורתבאמצעי

המפרץ.מלחמתבזמן
הקלסית,הערביתהשידהשלהזוהרתקופת

המוסלמיהעולםרחביבכללשיאהשהגיעה
מתמשךבשלבניזרע,לרותח, ,-10הבמאה
בחיקויוהסתפקותהתנררנרת ,קיפאוןשל

עדערביתהדוברותהאוצרתבדובהקיים

 • 1sה·המאהלסוף
חדשותהיסטוריותנסיבותשלצירוףבזכות

הונחה-ופוליטיותחברתיותרוחניות,-
חילוניתתרבותיתלתחייההתשתיתאז

שאחדתחייה, ,המוסלמיבעולםגםחדשה
מןבחלקיםהשידה.בתחוםהיהמביטוייה
ובצפריבבידודלאתרניתןשלפנינוהקובץ

רטוריתכתיבהמאפיינישלסממנים
בזכירתהממשיכים·מדקלמתוהצהרתית
השלבומןהקלסיתמהתקופהוקונוונציות

הערבית,השידהשלהראשוןהמודרני
סממניםאולםהניאו-קלסי.כשלבההמוגדר

תמםייםמאפייניםידיעלנדחקיםאלה
אתבבהירותהמשקפיםחדשים,ופואטיים

שנתחרללרהנוספות,העיקריותהמהפכות
לעשוריםעדהערבית,בשידהמאז

האחרונים.

אומצובאירופההרומנטיתהשידהבהשפעת

ויומיומיספונטנילידיכתיבהסגנוןבה
כמעםודוחקחופשיבמקצבהנכתב ,יותר

 ,התוכןעל-חשבוןהצרדהקידושאתלגמדי
המסורתיהדיטודיהאיפורעלויתורתוך

רהחרוייהגשהדעלהמאפילהכבד
המדובראיןשרבהאישיים·האמיתיים:

רידםוארזייםלשונייםפעלוליםבשידת
בשעתוהייתההעיקריתמטרתהאשדלשמם,
גלערל ,בידודתוךשומעיהאתלהשכיל

שכדלקבלמנתעללהחניףולחילופיך
וללמדמוסדלהטיףלעתיםאומפטרונים,

אומוזמנתשידהכלומד,דתי,לקח
דידקטית.

שלזהשנישלבמאופייןתמםיתמבחינה
בקשתבעיסוקהחדש,בזמןהערביתהשידה

שלמגווןובעיצוברחבהנושאים
אזמקובליםשהיוכפירגשיות,אטמוספרות

דפלקסיותובכללםהמערב,בשידת
מהותעלואותנטיותחופשיותפילוסופיות

אינדיווידואליים,רגשותתיאוריהחיים,
דמיוניותאסוסיאציותרוויימבעים ,ובעיקר

ואירוניה.דלטירויזםספקנות,שלחופשיות
הקונוונצירתשלהמסורתיתשדדתן
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אתזהבשלבפינתההמקובלותהספרותיות
חילונית,חדשהלאוריינטציהמקומה

ששורשיהואנתרופוצנטרית,הומניסטית

הקדומותבתרבויותמעוגנים

העתיקבהלניזםהסדום·מונותיאיססיות:
 •יותרקדומיםאשוריים-בבלייםובמיתוסים
השידה ,כאמוד ,אזעדההתגבמקביל
הריתמוסמכבליבהדרגתיותהערבית
 ,הכמותיהמשקלשלוהמונוטוניהקפוא

החמודההקלסיתהפרוזודיהשלומנוקשותה
וההרמטית.

שהגיעייהדרמנסייי,הזרםנציגישליצירתם
מיוצגתהמאה,שלהשלושיםבשגרתלשיאו
ערביםמשודדיםשלבשיריהםבקובץ
שלוכןאדהייב,אלשהיגדונוצרים,

ומשודדאחדיםולבנוניםמצדיםמשודדים
חילילג'בדאןחראשבהםהנודעטוניסאי.
בעולםמאודשנתפרסםג'בדאן,
אףהעיקריותיצירותיוודוב ,המערבי

לעברית.כבדזהגמרתור
גדושההגותישידומעלה ,למשל ,כך

שאדיאבוהמצריהמשודדשלהדימויים
שלהאמיתיייייהאלמוותיערכואתנסעל

<עמיהערכיםשאדכלאתהמגמד ,היופי
העידקיהמשודדמדברבדומה, .) 14

"החדותעלסודיאליססיבשיראלנגיפי
הגוף""תחייתועלשבמוותהנצחית"
מתפיסתמאודשונהבעיצוב ,שלאחריו

בדתותהמקובלתהמתיםתחיית
 .) 27עמ'<עייןהמונותיאיססיות

משחזראבו·מאדיאיליההלבנוניהיוצר
·עלילתית,הגותיתמפואמהבקטע

ודשנהנמלצתלשוןשלבתערובת
להמוצאגם(שהמחרבאדכאיזמים

ו'ריבויעםהמקראבסגנוןשווי·עדך

ופרוזאיתרזהבלשוןבלולהההיפוך>
ההתפכחותתהליךאתיותר,

לנצח.הציפייהשלממקסם·השווא
כיהוודאות,עםההשלמהבהכרוכה

זוהיאבהלהאחזשביתןהיחידההמציאות
שלבסופוהנותר' ,היחידבלבהשוכנת

עמי<עייןלבדן •;ת~~ילת; t ~"עם ,דבר
הפואמהמןהקטע .) 16 • 15

עומדשל"מוחמד"גרפית·מונוההיסטורית
נושאובשלמיוחדענייןמעודדאבו·דישה

 •בוהטיפולודדך
עלמודרניתאפופיאה·זוסאמעיןזוהי

בזהותגלויהגאווהנימתהנוקטת,הנביא,
תוךהאיסלאם,שלובהיסטוריההאיסלאמית

שלהאמנותיתבמתכונתמכווןשימוש
אחידהוחריזה(משקלהקלסיתהשידה
זה,בקטעהשיר).בתי·שודותכללאודך
-הפנימיתהתמורהאתדישהאבומשחזר

המסורתכמאמרהלבבות""השתנות
בשורתבשעתושחוללה-המוסלמית
נושא ,פרדוקסליבאופןבערבים.האיסלאם

בשידהבשעתוהשתקףלאכמעטזה
הראשונותבמאותהקלסיתהערבית

לאיסלאם.

 ,גיבדאןחילילג'בדאןשלהמרכזישידו
בפרוזה,שידהשלבז'אנרכתוב"המשודד",

המשודדשלזדותו·מוזדותואתמתארוהוא
גםלעצמוזרותוואתהחוץלעולםכיחס
במהותהדואהעמדהמתוךזאת, •יחד

הניזונהנפרדת,אוסדקיתישותהמשודדית

מקורותמכלנשלטבלתיפנימיבכורח
גבולותנטולישהםוהמחשבה,הדמיון

איןאף ,על·כןכאחד.וה"אפשדי"ה"הגיונייי
עבירהלהיותהשידהשלמחובתהזה

תואםזהאוונגרדימסדלאחדים.ומובנת
·הערכים,יחסיות"תזת"אתרבהבמידה

·הפרדוקסיםוהגיוניותשוויון·הניגודים

בשידהג'בדאןשלשונותמיצירותהמוכרת
 .) 24 • 22עמי<עייןובפרוזה

משתמשים,הזההזרםמןנוספיםמשודדים

במוטיבים ,דוויזיוניססיעיבודתוך

, ,, ·;_1 :'·' 
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באמצעותםלבטאכדיהקדומיםהמיתולוגיים
נגדנוקבתוחברתיתהומניתביקורת

עריציםשליטיםשלשרירותיותמגלומניות
זדיםשליטיםשלדיכוייםונגדעמיהם,כלפי
 .) 33,25 , 10עמ'<עיין

ומבקרמשודדהואנעימהמיחיאאיל
חילילג'בדאןשלשותפו ,לבנוני·אמדיקאי

האוונגרדיתהעט""אגודתליסודג'בדאן
התולעת""אליצירתוהערבית.הספרותשל

המשוחררתפילוסופיתלהתבוננותנוסה
והיאספרותיות,מוסכמותמכבליכליל

ובסגנונה.ברעיונותיהומקוריתחדשנית

הדאייהמזוויתבהווייהבהסתכלותעיקרם
אתמגלםאשד ,וזערערנחותיצודשל

ותובזעירדווקא ,והכיליוןהקיוםמסתורין
ואפסותו.

יוצריםשלמשידיהםלקטכלולבקובץ
הערביתהשידהשליותרהמאוחדמשלבה

המאהמחציתלקראתשעבדההמודרנית,
שלמגמותבהשפעתנוספת,תמורה

האירופיתבשידההחכרתיהדיאליזם
והאמריקאית.

למאבקשנרתמתמגויסתבכתיבההמדובר
החברהנגעינגדוגלוילוחמניציבורי

האימפריאליזםונגדהנחשלתהערבית
לסוגיו.המערביוהקולוניאליזם

מןהשמאלניםשבמשודדיםהמובהקיםגם
כדוגמת"הסוציאליסטי·דיאליססי",הזרם

 ,ביאתיאלוהאבעבדהעידקיהמשודד
קדומותהיסטוריותבדמויותנעגנים

אשורכדמותעתיקיםלוקלייםובמיתוסים
האשוריים-בבלייםותמוזאישתדוכןבניפאל
יאיסטייםמונותמוטיביםעםבמעורב

במסגרתזאתכלופולקלודים·עממיים.
המעצבותחדשניותקינסיותשידיותתמונות

הנפשיתחווייתםאתעדותיי"הדחקתתוך

<בעברית:"עאישהייהחברתיים.ומסדיהם

נושאת ,ביאתיאלשלשידוגיבורתחיה>,
אתחובקתחשביה","שוטיצלקותאת

כמוומסמלת,היפה"ואתה"מבעית
והמוותהחייםמסתוריןאת ,התמוז

כאחדהאדםובממלכתהאלבממלכת
המשודדשל"הקסבה" .) 49עמ'<עיין

שידהואעדואןממרוחהסודיוהמחזאי

עלהמצביעוישיד·אמידה,חריףמחאה
ומסתיים ,והעוניהדלותגילויי

עלונואשתאירוניתמדידה,בווריאציה
ב"דדשההצלובשלהמפורסמיםדבריו

שהעניקוהעניים/"אשדיה~הד":ע
מלכותלהםבארץ;ת;:ולהלב

 .) 57עמי<עייןם"השמ
ממוצאעידקימשודד ,אלחידדינדדבול

בקובץמיוצג ,בלונדוןכיוםהחי ,כורדי
שידובאיכותובולסשירים.בשלושה

"הגירוש")במשמעות<גם"החבילה"
פלקטיתובלתיאישיתבדדךהמתמודד

שבגודלווהאכזריותהאבסורדיותםע
המיעוטשלהקיבוציובגודלוכיחיד

בצירופיםשימושתוךהכורדי'

אתהממחישיםמוקצנים,אוקסימודוניים

להווייתהנרצחהווייתביןהתחומיםשטטוש
דומה,וה"זבובים"."הפצע"זהותאוהרוצח,

והמקופחהמפסידןהמיעוטשלששידתו
מוכרתבלתיכה,עדהייתה,באזורנוביותר

 .) 65עמ'בעיקר<עייןלדובנולחלוטין

אולי ,קבאביבזארהנודעהסודיהיוצר
 ,הערביהעולםשבמשודדיוהנערץהפופולרי

האחדגמנטים,פרבשניבקובץמיוצג

מרשימותיווהשניהארוטיתמשידתו

הפוליטיות.'
בזכותבארץהקוראיםלקהלמוכרקבאבי

שהחלו ,מיצירותיולאחדותתרגומים
 10ה·משנותהחלכבדפהמתפרסמים

"לחםשבהן:<המפורסמותשונותבבמות
 1970-ב"קשת"שפרדסםוירחייחשיש

ושיריםייבלקיסבקובץהכלולו"בלקיס"
 .) 1992גולן:ידון<הרצאת :"אחרים

פצעיכולרמהדבר;לעשותיכול"אינני
א';מד-לע.בדו"הנשלפתבסכין /לעשרת
לואיןכי ,בהכ;דוהאהובה,לאשהקבאבי

עבורוהייתהעצמההיאשכן ,משלוזמןערד
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הארוסנתפסמפעיםבשיר·אהבהלזמן.
גרברתהחדשהששפתווהשולט,המניענברח
ראשיתאתמטאטאתהאם,שפתעלאף

הזמןאתהמבדילהקראתו"מרחההדברים
 .) 97-95עמי<עייןהזה·הרגעמן

במעיןמתגלהאתה?")("מיהעצמיבראיון
אישימאמיןאני ,הומרדדוריארטר·פררטרט

אמירותשלמפסיפסהמורכב ,ופואטי
וערכיהאהבהעומדיםבמרכזןשברברת.

בחייוהמנחיםכנוחרתוהדמיוןהיופי

אדרבהתקופהשנחשבמישלוביצירתו
החברתיתהמחאהבשירתהמובילהלדמות

לאחרבעיקרהערבית,העצמיתוההצלפה
הואקבאביוהשלכותיה.·הימיםששתמלחמת

יבתרבכתלהרקיעשהרבה ,משררר·מבקרגם
השמרנותהפטליזם,הפסיביות,את

מעשבחוסריבהזיותהמסממתוהשקיעה

חרפתשלאחרהערביתהחברהבקרב
התבוסה.

 ,אלצבררעבדצלאחשלמשידירשנייםגם
ייזמר ,סררייסטבמרדדומחזאימשורר

דוגמהמהרריםרהאשהייו"השמשלחורף"
לוקליותשללתערובתומפתיעהמסקרנת
 ,חדשניפואטיעיצובעםמזרחיתלשרבית

היוצרים,שררתלצדאותרממקמיםוהם
ההתמרדותשלבהבא,השלבאתהמייצגים

השירהשלהסרציאליססייי"הזרםנגד
ואילך. 6oה·משברתהחלבעיקרהערבית,

בשירההתפתחויותשלהשפעותספגזהזרם
אזלקורהבדרמהתקופה,באותההעולמית
הואשבנציגיווהבולסהעברית,בשירה
אסבר>.סעידאחמד<עליאדונים

ומעודנת,עשירההיאשלוהמספרריקה
אותנטיותאלהחוברפיוסימעשה·פיליגרן

שלועומקהתיאורבפרסידיוקהחררייה,
המובהקהאישיבשירוכךודמיון.חשיבה

שירייבגםיה"אלדחיל"מראה
"המערבכגרןהפסימייםההגרתיים·רעירניים

צרופהליריקההמהוויםריימרלדתיי,והמזרח•
שגלומיםהפובליציסטייםהמסריםלמרות
בהם.

אתיידעמעיןאתה?","מישלובמיניאסררה
פרפר/אצל י~י~·נאמר: ,גבישיעצמך·
תרעה/רוחאתה?/מי tנגנג~נימכהאימה

 .) 48-30עמי<עיין.ת;כלהייבלאחיאלוהים

מסורתיים,וסמליםלמיתוסיםההיזקקות
ולעתים ,סרבררדסיבי-מחדשבעיצוב
מןאחריםכרתכיםאצלגםמצריה ,חתרני
המשוררשלבשירו ,למשלכמרהזה,הזרם

 ,הנצחי""קין ,אלחיאליוסף ,הלבנרני·נרצרי
המשוררשלוהנמלים•"השמשובשיר

מרתקתדוגמהחיווי.חילילהסררי·נרצרי
עתירתואלגורית,סימברליססיתשידהשל

התפרקרעלהמצויהוחושניתדימויים
המופנמתהאישיתהחוויהשביןנראההבלתי
מהררים ,והקולקטיביהמוחצןלביןביותר
מחמדהסוריוהמחזאיהמשוררשלשידיר

מןכיימשרררעצמוהמגדיראלמאעירס,
"כתרבתשידרמהורה ,לטעמיהמזרח".

שנילצדהקובץ,מהפתעותאחתקעעק"
ו"מטהחייהידלאור"תוגההאחריםשיריו
 ,. .לגשם":מתחת

המאהשלהשלישיתבשעה /"עכשיו
ביןמבדילאיברדברששוםשעההעשרים/

הולכישלהנעלייםוביןהמתים/גופות
באמצעליאתישבהזפת/מןחוץהרגל/
עדאקום/ולאבדואי/שיחיכמוהרחוב

יקירתהסורגיםכלאחדבמקוםש~?קסו
ואלעסלפני/וינחרבעולם/החשודים/

 ,, •..הדרךאםעלגמלכמראותם
ייבאן/אינהגריההסדכייודע,המשורר

היאהאזעקה/בצפירתאו ,במשרדבשוט,

ייחבלבהםברחם", •.•בעריסהפה/נמצאת
התליה"."חבלגםהואהסבור"
צעדיםהיא"האהבהכמושיריותתמונות

הןהזדים·ביןהשממון·סתירבלב/נוגים
 .> s1·1sעמי<עייןנשכחותבלתי

משורריםשלויצירתםהפלסטיניתהשירה
בקובץ ,כאמורמיוצגת,ישראליםערבים

לכמרתן ,לאיכרתןרבדיספררפררציהבמשרדה
לעוררהיושאמורותהענייןולמידת
הקרובה.בסביבתן

שלמינורייםשיריםארבעהדקברנכללו
 ,חדאדמישלהערבי·ישראליהמשורר
התייחסותלאתרניתן"ספונטנית",שבשירו
ומרומזת.עקיפהכיאםאקטואלית,פוליטית

מצומצםחתך ,כצפרי ,בקובץמצויכןכמר

הנחשבהפלסטיניהמשודדשלמיצירתו
 1971שמאזדרריש,מחמודבזרדנו,ביותר

נפריס.ראחר·כךבבירותוכתבהתגורר

אלהקיומיהגעגועקשראתמשקפיםשידיר
הורים,שלהמקיףבמרבןרה"רחם"ה"אם"
מחדשללכודבמאמץומולדת,משפחה
רובהילדות·."כרכביאתמדיובמאורח
רחם ,לכנרןמלחמתבעקבותנכתבוהשירים
שלכאחתתקררתר·אכזבתראתמבסאים
לחוללהשירהשלמכוחהמודרנימשורד

חלומותלממשנכספות,~סירתהתרחשויות
כותבים("אנוהמרותלביןבינינוולחסום
חלומותינו")למעןכותביםאנו ...נמרתשלא

הקירמי·אישיהכפול:בהקשר
ללא·הפרדההשזורים ,רהקולקסיבי·לארמי

בכתיבתו.

מרחיקיםדרריששבשירתוהתחכוםהעידון

המצוירתרהסיסמתירתהקלישיאירתמןארתה
פלסטינייםיוצריםבשירתבדדך·כלל

יתמשמערתלארתההופכיםוהםאחדים,
ממסריבמנותקחרא,באשרהקוראעבור

 .) 63-61עמי<עייןהפוליטייםהלוואי

המשוררתארמדתהמלים"?מןנירא"למה
הן"והלאמלאיכה,אלנאזיכהעידקית
נשקפיםשמהן/אחוריותאהבהדלתות

7t ידידותהןוהלא ...המעורפליםסדינר
וכובשותנשמתנו/מירכתיאלינו/הבאות
אהבה"זמר(מתוךדעת"בבליפתאוםאותגר

 .) 92-91עמילמלים"

חושפותשלפנינוזומעיןאסופותכידומה,

מלותשללקסמןרקלאקוראיהןאת
מעבר-לתפקדעשויותהןאלא,השירים,
-האינטלקטואליתהסקרנותלסיפוק

ודעותאי·אמרןשלמחסומיםכמפוררות
גרת.מציהןאותרלעולםביחסקדומות
הביוגרפיותוההערותהתמציתיהמברא

לקוראמאפשריםוהענייניותהקצרות
בהקשרןהיצירותאללהתייחם

שלהעבריגומרתרההיססררי·םפררתי.
ביןהולםאיזוןעלשומררגרלנסשמואל
לביןואווירתותכביר ,המקררללשוןנאמנות
שלעתיםאסתטיים,לפתרונותהחתירה
זהעלהערלהפראסיאפקטליצורמצליחים
בשירואשייייאשתהצירוף(כדוגמתשבמקרר

 .) 63עמי-דרוישמחמרושל
שמרלאיימרחמדייהפואמהמןהקטעבתרגום
המקוריים,והחריזההמשקלעלהמתרגם
שהדברוייתכןדב,לקושימקודהמהווים

ראויהקטע.שלועבירותולקליטותותורם
הנבירהמלאכתעלגםלהערכההמתרגם
 •בחומרמקיפההתמצאותהמשקפותוהליקוט
לושענייןמיכללגביחרבהספרלפנינו
ברהמרחבשלהיצירתיעולמואלבהצצה
גדיאלרמתוךוליצורלחיותעלינריי·נחתם

רעלהאנושיהמשותףבסיסעלואמפתיה,
·ערכיתירהררחניתהלשוניתהקרבהיסוד
 .והסכסוךהקרעסיטואצייתבתרך

במסגרתהקובץמןמבחרלכלולהראוימן
והספרותהשפהשלהלימודיםתוכנית
ולענייןהשונות,.הוראתהבמסגרותהערבית

ספררתבהוראתהעוסקיםאתאףבכך

 •העולם.

פורתאלישע

לבנייןשותף

~ףנכי;ת ryל,;ןה י~~;ם
 ם;~~,ל~ם. f~דז ן~~~~
 ל;,;~ק;לי~נ;נ;ת ryןrון,י,

~ן~יס:~ל;ת 't ~~ין
 וrס~; n~תיף rןסן~סי

יס· Q9 ~~ינ;ת·סןד~ן~ת
~לאסף, fי;ת ryלכאי 1 י~~
ןיס: i 'י:f ~ t J~עירים r1~ת
r זם~ס;תQ ליל;ת'ידי 9ודדים

מרחכיה.צליפ;תגןר;ת,בצל
בלדע;-:בבדתס~ן לא,,;;,

~ז iג~י'ם"~דלי'-~ןל~ם Q-יו:zי~~
ס~~ךלים, הל~~~ ם;~~ aל~ד;
 ת;,;~~ ק~ד~~~~ןם

באבניה,נמרכםואכתש
זזז a-זז 1זז• 1

קךיi~~ןד

יס• rי; r~כק"י~י
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בחייםלגעתבמוות,לגעת
ורוןמירי

הוצאתלילה;תגיריאלעוז:עמוס
 1994כתר;

כדאיעוזעמוסשלהאחרוןספרו'ת 1
הגליםאתשעוברכמילקרוא iliו&

אללהגיעכדיהחוףאלהמשתברים 1 ,
וצלולים,שקופיםנעשיםהמיםשם•הסלע•.

העוזשםהים,לעומקהראייהחודרתשם
החסדרגעגםושםהמוותבאימתלגעת

בחיים.הנשאריםשלהמבורך
היום·יום.עלילותנשברותלחוףבסמוך
המקומית,החייםמרקמתנפלטוחלקן

מזה·וחוץ·סידורים•.השזורההטרדנית,

הוועדההמקומית.הוועדה •נהלהמיהעיריה.
שמיעתהפקדה.הליכיהמחוזית.

ציבורית.אופוזיציהערעורים.התנגדויות.

דמויותמגייסותחלקן .) 86<עמ' .,ופוליטית.
פעם·כיאחרים.מזמניםאחרים,ממקומות

חיילעםשברחהאמה,עלליסיפרה
שניהםאתטרפהבמלזיה •••מניו·זילנד

 ,,גוריה.אתרצחאנגלישציידזועמתנמרה
 .) 89<עמי

כפרגמנטיםמוגשותיום,היוםעלילות
צפיפותם.מעצםכוחוצובריםההולכים
הביורוקרטיה,שלה•אינוונטר"רשימות
שלתוכניותיו ,תיארשלמשימותיורשימות

המציאותגליהםהמאכליםותפריטימרקי
השאלותאתומעמעמיםהחוףעלהנשברים

יזכולאבבהירות,יתנסחואםשגם
לשנימחכה ,הצלול ,האחדהקוללתשובה.
אותם,תוקףכמעטהואבפינה.הגיבורים

בצהריים,הלוויהמוכנים.כשאינםדווקא
כיבג'יפלבדובלילה,הברכההאישדמות
תיבהעדאותםמסלסליםלבכות·,"מותר
מגיעהאינההמוסיקליתהפרזהלפני.אחת
רוצהאתהמהמבינה•לאהסוף.אל

 .) 100<עמייודע·.לאאני·בעצם •••להגיד·

תזמורתשלה"סוסי·הןהיום·יוםעלילות
 ,צלילעבימסורבלים,חלקםסימפונית:
צוחקיםוודקה,ריחנודפימעוקמים,

האחריםואילו ,השולחןעלברעשוטופחים
נשמעים,בקושי ,צלילדקימעודנים,
חולפיםמרוחק,חדראלסדקכדינפתחים

מוסיקהמהוויםכולםשמלה.נפנוףשלכרמז
ארוךמסעהעורכיםסוליסטיםלשנימלווה

במוותאמיצהנגיעהשעיקרוומעייף,

הוויתוראלהשקט,החסדאלוהחלצות
משניאחדשלבמסעוהפינאלה.אל ,הברוך

 •זורשימהתעסוקהללוהסוליסטים

תיארשלמסעותיו
אילוץ.מתוךתיאריוצאהראשוןמסעואל
קצת,להתאווררכדיחבריובעצתיוצאהוא

מולסיותנשיםולהכירעולםלראות
בו"התעורר ,קצרזמןאחרואינדיאניות.

מתמסרהוא .) 108<עמילחזור•.לארצון
מכפרשנודדמלאכהבעלכמולעבודה
לנשים,לבטלה,מתמסרבבדוכד ,לכפר

 •קיומושלהנסבלתולקלותלערסלים
הולכתכך ,מתמשךשהמסעשככלאלא

שלו.הריגשיתהמרמיטהשנתומעמיקה
הפרטיטורהאתמנגןהואחיים.מבצעתיאר

עלהאינטרפרטציה,עלומוותרכלשונה,
התנסחהאחדיוםהמנגינה.עלהרוח,שאר

שלהצטמצמותזר"האםהיוודעות.מעיןבו
גלות?"הצטפדות?צחיחות?החיים?כוחות

מסעאתבולםהואתשובה,בפיואיןאםאף
לורעמההאמת.אחרהקצרהחיפושים
 ,לעצמואומרהואתשרנה,ללאלהישאר

 • Hהטרופיתמנוחתובתוך•להתכרבלוחוזר

מתממש,שבוהזהבמסע .) 110<עמי

"חיים",מכניםשאנשיםמהכלכביכול,
בודד ,מנוכרממנוחוזרתיארהמרות.מקנן

 •ואינדיפרנסי
-החולאללילימסעהואהשבימסעו

בזמןמתומצתשונה,מסעזהו •ממנוובחזרה

זהוקיומו.אתומסלסלמעמיקאךובמרחב,
אפשרותעםנשימה,קצר ,חושימפגש

עזהמשיכהקטביה:שניעלההעלמות
ברוכה,נצחהרדמותשקיעה,השוקלת
הביתה.לשובבמאבקהמתבטאתודחייה,
אלהמסע ,כןאםהוא,תיארשלהשנימסעו
בואיןלראשון:מהופךמסעזהוהחול.

נשיםבואיןכספות","שודבואיןמרחקים,

בואיןשהותבראיןבערסליםגגותמתמר
פניםאלפניםמפגשזהותשובה.עלויתור
האונים,באיןבפחד,הריק,במדברבאין,

המסעשלכוחוהקיום.שלהחרס"ב"אבדן
הכמעטהאנושית,ביכולתהזה

אלולהגיעבחייםלדבוקאינסראיסיבית,
הסלול.הכביש

 ,אילוץמתוךלאתיאריוצאהזההמסעאל
פתאומית"רוח .קולששמעמשרםאלא

נמוכה.שריקהוהשמיעההרחובמסוףעלתה
אלישרונסעתיהשבררלטאתהתנעתי
<עמי ,,הזאתהשריקההגיעהשממנוהמקום

בערבותהמרוחקיםהכפריםבמקום .) 146

1:\1 
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בתים""תשעהסך·הכולישנםאמריקהדרום
שלהפיזילהקףמהופךהקפוחזה.במסע
 .עומקוכןשאיןהקודם,המסע

 ,יותרמעיקהגעלדגעמרחופנתהנסיעה
שלהצטברותישנהומאיימת.אפשריתבלתי
מיליונישלהתערבלות ,ערפלאבק, ,חול

ונמחקחולךהאופקשקו·עדגרגירים
 .) 146<עמימעיניי".

כאןלו.אברחשהדרךלתיאומתברראזרק
רעננה,מרלסיתעםערסלמתחראאיןכבר
עמוקאטומהתיבהבתוך"מתערסלאלא

אומרחראייסע,אולי ,,לארקיאנרס.מתחת
במימיהצמיגיםשירטנועדדרומה, ,לעצמו

הפעם"שאצליחאו ,ההודיחאוקיאנוס
לבאללצלוללעומק,סוף·סוףלחדדם
לילקרואממשיכהאבל ,אותישעזבהחשיבה
כמתעתעת."הערפלמתוך
תחתהסלולהכבישותחושתהשיבהםע

הקורא.הצלילגםנעלםהמכונית,גלגלי
חנוק.לאבובהדרמההמוזרהצלילגם"חדל
 .האפרבמעטההעמומיםהכסףשדותנעלמו
לערפלולשובלהסתובברצוןביעברלרגע
 .) 148<עמימה."בשבילאבלבאתי.שממנו

אותךהלוקחהצלילעםהמפתחהמפגש
אלהעמעום,אל ,הערפלאלועכשיומכאן

בווריאציהנמצאבאוקיאנוס,ההעלמות
"חלומות",קורסוואחשלבסרסוקולנועית

לצלילהגיבורמתפתחהשלג,בסופתשם,
המתגלמתהרוח,שללשריקההגבוה,
חשיבהאלאותוהמושכתמפתחבעלמה

בסופתחעלמולפני ,האחרוןברגעהנצחית.
כדיעיניואתופוקחהגיבורמתעשתהשלג,

המחנה.מןידבמרחקנמצאשהואלהיווכח
עוזעמוסשלבתזמורתוהסוליססיםשני

במלואהסוףאימתעםלמפגשיוצאים
בחירהומתוךמכאיבהבחשיפהחושיהם,

נמצאיםשהםלהיווכחכדיעינייםפוקחים
ימצא ,חסדקצתלושישו"מיהמחנה,ידעל
מקום",בכלחסד
זוגיוזית,הדליהנימהשלמקומהכאן

אתהןהמלווהלגלים,שמעברהצלילות
סופתאתוהןקורסאווהשלהשלגסופת
לגעתהכוחמתבטאכאןעוז.עמוסשלהחול

 •בחיים.לגעתבמרות,
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::.: m בכירהמרצה ,ב·,·ןבניצה•ר
עבריתלספורתבחוג 1

זרקהחיפה,שבארניברםיסת

המחקרלזירתחדשהכפפהלאחרונה
שלמיתרלא •עגנוןםיפררתשלרהביקררת

כפיצפופהכהאינההאמורההזירהדבר'

למורתשכן' •ולשערלצפדתהיהשאפרש
עגנון'סיפורתעלשנכתבוהמאמריםדיברי
לסיפורתשהוקדשוהשלמיםהספריםמספר
באורחנמרךהראובאנגלית,בעבריתעגנון,
-יחסיבמושגכאחת.ראבםרלרסייחסי

שתופשתולנפחלנוכחותהיאהכררנה
העברית,הספרותמפתעלעגנוןסיפורת
איתהמיישרתביאליקשלשידתודקשאולי

האדירההשפעתהעללזבדשלאקר.
עלעגנוןסיפורתשלכאחתוהמדבירה

ואיןהצעידה.העבריתהסיפורתשלעציובה
מספריםשלהסיפורתבראשיתרקמדרנו

והעמידהשדרמהיהושע,ראייבערזעמרםכמר

שנחלצועד ,'גאר ,'בהמעשים•סיפראת
השפעתההפואטית.עצמאותםאתרעיצבר

העבריתהסיפורתעלעגנוןסיפורתשל
מאשריותרומוטמעתסב~עההחדשה,

מןבדודאחד'מספרכלשלהשפעתו
שלספדהאכן'ולרע.לסרב-הדורות
לספחארלהתרותמתיימראיברבן•ד"ב

לסיפורתניחםחדשותתיאררסירתתפיסות
המבקרתהמתרדרלרגיבתחוםרגםעגנון.
איפוקשלבדרגהמובלגת,מגמהמפגינה
היאעל·כל·פנים,מהפכה,עללצעמו:מודע
לשיבחה:נזקפיםוהדבריםמכריזה,אינה
היאולאןבאההיאמהיכןבדיוקיודעתהיא

ממפהוהיאהמחקרית,בכתיבתההולכת
המחקריהשיפוטשטחאתמוקפדבאורח

גדרהמובסורחבעקביותומתמרנתשלה,
היסב.ערשההיאוזאת, •שלו
המחברתהספד.אתלסכםבאתילאאני

ארתוכתבה ,וכאמוד •הספדאתכתבה

הטעםמחמתוגםלפנינו.מונחוהספדהיסב,
ספראינו-כאמודהספדאם:כם:לאהבא
ולאתיאורסיותלאהכללות,של

לןקרירתמתמסרהספרמתודרלרגירת.
רבהבםבלנרתחושףהסקססראלירת,הריקמה

 ,ביותרהחסוייםהפואטייםהנתוניםאת
כל ,ולכןהטקסט.במפלםביותרהסמויים
 ,מדיאלמנטריתלהיותעלולההכללה

אשרהדקותהאבחנותמקבץאתולהחמיץ
להיותעלולהשהיאארמנסחת.המחברת
אתומשחזרתחוזרתהיאאזכי ,מדיפרטנית

נתוניםאותםאחדההתחקותתהליכי
איןובכךכאחת.וחסוייםחסוייםפואטיים,

זאת.ובכל •נרלפנימונחהספרטעם:
עללהצביעכאןבאתיאניואף·על·פי·כן.

או:חעגנוני,המנגן~נגן
מזוריאיר

תצפית,בקודרתכמהועלצירןנקודותכמה
לאחת.אחתומצטרפותבספר,המצטלבות

הספראתלסקורכאןבאתיאני
אולימפית,תצפיתנקודתשלבהתנסחויות

שלה~נ;ן?:ליהדיוקןאתממרחקהמאבחנת
המיםפרשתקראתומשרטטתמסמנת ,הספד

 •הספדשבאבחנותהחשובותנפגשותבר
עלהןולכןשליהןכאןרההתנסחרירת

 ,לשחזרמנקשרתהןזאת,רכבלאחריותי.
ראתהמחקריתהרוחאתזאת,לומראיך

בספר.לזהותאפשראשרכיווניה
ומספרמחקריות,אבחנותמספרמנסחהספר

םדרדרתרהן ,לפניוהמונחותמטרות
היטב.מובחנתבהירארכיה

מציבשהספרהראשונההמחקריתהתכלית
והמיוחדהייחודיאתלאבחןהיאלפניו

רמההחוצץהואמהעגנון.שלבמודרניזם
שלשבכתיבתוהמודרניזםביןהמבדילהוא

שבכתיבת ,רפיהאירהמודרניזםלביןעגנון
העברית).בספרות<ולאדרדרבני

קצרה,הפלגהמתבקשתאוליוכאן
המודרניזםלענייןהתנסחויות,שתיים·שלרש

בעיצובניכרבספורתהמודרניזםבספרות.

רבתכרנרתירהיצירה,במרכזהניצבהעולם
היכול ,ניבדירעולםאותרשלהמייצגות
המציאותעולםאתלמחצה,לפחותלחקות,
המציאותחיקויאםרגםלר.שמחוצה

דרכים,ובצידיבעקיפיןנעשההחיצונית

הדדידיאלוגולשחזרלזהותאפשרעדיין
הריאליהמציאותלביןהגדירןמציאותבין

לבדיון.שמחוץ
שמראשיתהמודרניסטית,בסיפורתהעולם
עולםרעוע,עולםהואהעשרים,המאה

כמעט ,בותועותשדמויותיועולם ,מעורער
דרךבדרתאראבודות, ,בומקרטעות

 ,מנותץעולם ,רצוץעולםתקווה.ונטולות
המתכונתהואהיוצרותהיפוךשברעולם

מספרשברעולם •ומנוכרקרעולםהשולטת.
עולםהתשובות,מספרעלעולההשאלות

בארובמקומםהקריאהסימנינמחקושבר

מועטותתשובותאותןואפילושאלה.סימני
 ,בכללאם ,המרדרניססיבעולםהמתנסחות

סתירותעמוסותספקנות,ספוגותהן

המגרש·הביתיהואשהיאושעולםוהיסוס.
הטבעיהאלמנטהואהביטחוןהעדר ,שלו
בעולםאיןכידרךמרדהברשאיןעולםשלו'
 ,להדריךלהראות,שיכולמיואיןדרךהזה

לתעייהנידונותהדמויותולכןלכרון.
ולסתירותלספקנותנידונותמתמדת,
כמו ,נפשןאת"מסכסכות"אשרמייסרות,

נידונותמתנסח,אוליהיהעצמושעגנון
לעצמן.
רגםשניים,אודברכךעלנכתבווכבר

עייןקפקא.ערךעייןהשאר:רביןשלושה.
עייןררלף.רירגייניהערךעיין .יי=7א~עדך
 :נכון •עגנוןערךועיין'וים.גערך

אתאולי<להוציאעגנוןשלהמודרניזם
תע;ת, iJלאוליעלולשלו>המעשים"סיפר

העליוןהמעסהכישולל.להוליךלהשלות,
שלם,נראה ,בווניצבהמעוצבהעולםשל

קררםלאותומתחתאךרברטח.שליד
בקרקעיתלכאודה,נוסחשקטשלאפידרמי

הסתירהדרחשרתהטקסט,שלעמוקההיותר
רוקהייסורים.באיםראיתןוהספקנות.

הדרךהטקסט,שלעמוקיםהיותרבמשקעים
 ,כמוכאחת.בדניתראוכאבודהמתחוורת

מתחתטשרניחובסקי:שלבאידיליה ,למשל
שזמרתשלרותשלהעליוןלמעטה

אפשר ,הבדיוןעולםבמעבהאוקראינה,
 •איחוילושאיןהשבראתלאבחן
עוסההואאך ,אכן ,בחדדבירשהאורב

שפתירבפאתרוקמסברת.וחובשמסורים

וערמומי ,ושטניסרנס ,שחוקרמסתמן

לספרשביםוכאן·כאןלהשחית.
 •רלאבחנרתיר

שלההיסודתפיסתאתמנסחתהמחברת
בעדךעגנוןשלהייחודילמודרניזםניחם
עלמיוסדתעגנוןסיפורתכך:

הדדידיאלוגמופגןבהאינסרטקםסואלירת
לעולםהמשויכיםתמסיםחומדיםבין

לשרבייםתמסים,חומריםלביןהעכשווי
מסורתייםמטקסטיםהמגרייםיםוסגנונים

במקראהחל ,ישרא;חרכמתשלוקדומים
ומפרשיםפרסקים ,התלמודהמישנה,רדדך

הייחודיהשילובלמשל). ,<רש"יקדומים
האמורים,הקטביםשניביןד·פעמי nרה

המשוואהאת ,השארביןמפיק,

מתנסחרבה ,לעגנוןהייחודיתהטקסטואלית
העגנרני.המודרניזםשלהטיפוסיהדיוקן

שהמחברתנחגרתהאבהידאדכיית ,וכאן

הבאה:האבחנהשלמרעדהמגיעמנסחת,
הנמנעטקסטהואהעגנרניהטקסט

חותרחראכךרמתרךמרחלסרת,ממשמעויות
בסתירההמתנסחותשונותלמשמעויות
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ובשבחההמבקרתבשבי

מעורטלהואמשמעויותמאותןוחלקהדדית.
אותןשלאחרוחלקהקורא,לעיןוחשוף

וחסויחברינעלם,עמרם,הואמשמעריות
הפואטיתוהייחודיותהטקסט.במעבה

ותזמורתזמרןשלתוצרהיאכאןהמופקת
השונותהמשמעויותשלסימולטני
להכרעהלהגיעמאפשרותשאינןוהסותרות,

הואהעגנונישהטקסטכךומוחלטת.אחת
שכבהברשישטקסט ,מארדבדמררקטסט

ברשישטקסטשכבה,תחתשכבהתחת

משמערתתחתונים,ברוישעליונים
חשופהמשמערתעלומה,ומשמערתמעורטלת
הפיגרמיהמיפלסודווקאהסרייה.ומשמערת

למיפלסמתחתורוחשהנרכסהטקסט,של
המשמעותאתמעמידהטקסט,שלהאפידרמי

שלקראתהתקפה,היותראמיתית,היותר
 •ולאבחןלאתרחשובראותה ,לחתורמוסב

 ,העגנוניבטקסטשטחקריאתרקלא ,כלומר
פיענרח,שלנתבעתהליך ,ובעיקרגם,אלא
הטקסט.שלמופנםהיותרהצופןפציוחשל

ואףנוספת,אבחנהשלמרעדהמגיעוכאן
הפואטילדיוקןהמתייחסתיסודאבחנתהיא

הפרטיםדווקאהעגנוני.הטקסטשלהנכ~לי
 ,ביותרוהחסוייםהחסויים ,ביותרהטמונים

רלוונטיותמשוללישנראיםהפרסיםדווקא
היותרבשולייםומעוגניםמשרקעיםוהם

אותםדווקא ,העגנרניהטקסטשלספיחיים
הגדולההחשיבותכבעלימתחורריםפרטים
 •שלוהצופןולפיצוחהטקסטלפיענרחביותר
לזהותאפשרנוספת.יסודאבחנתוכאן

בטקסטמרכזייםיסודותשניולשחזר
העגנוניהחלוםהחלום.הואהאחדהעגנוני.

הנוגעתאינפורמציהשלשפעבחובראוצר
 ,הפסיכולוגילקלסתרןהדמויות,לעולם

אותןומדרבניםהדוחקיםהעלומיםלמניעים
לאורחואפילופועלות,שהןכפילפעול

כךכיווניה.ולהתווייתהעלילההתפתחות
בטקסטהחלוםאינפורמצייתשפיצוח
הקורהלעוביפולחתחדירהמאפשרהעגנוני

כרוךהשניוהיסודהטקסט.משמערתשל
 ,העגנרניהטקסטשלבאינסרסקססראלירת

הספררתי·הלכתי·הקנוןשכבתוהוא
הטקסטבקרקעיתהמקובעתשכבה ,מסורתי

כולן.הטקסטלשכבותומחלחלתהעגנרני
טיפוסייםהיותרהםאלהיסודותושני

אתומדריכיםהמנחיםוהם ,עגנוןלסיפורת
שלפנינו.בספרהמחקר

ב"בן•דניצה

טקסטיםארבעהעלמיוסדהאמורהמחקר
וייסיפורהנה"ייעדהנובלותעגנון:משל

ו"מחולתימיה""בדמיוהסיפוריםפשוט"
המרותיי.

הנה",ייעדבנובלהכיקובעתהמחברת
מונךנים ,כאחד-העלילתיוהתוכןהמבנה

הסותריםהכוחות ,,,·לעומוכתבים
סימולטני nבא;ןהפועליםוהמסוכסכים

אתלערערומאיימים ,הגיבורבנפש
אתולשחזרלזהותאפשרכאןאףיסודותיה.

אתהמרוצציםאי·רציונליםכוחותאותם
 ,מכךפחותולאהדמות,שלהפנימיעולמה
ואתהטקסטמבנהאתמכתיביםאף ,כאמור

שבמהלכיו.החשובים
המייסרהסקסואליהתסכול ,משלדרך ,כך
רדיפתואתמכתיבהנובלהגיבוראת

חדראחרכאחתוהמייאשתהנואשת

ביןהדדידיאלוגמופקוכך ,בולהשתכן
אשרלביןהגיבורשלבנפשומתרחשאשר

והשתלשלותההתפתחותהבכיוונימתחולל
השזוריםהחלומותשלושת ,רכךהנובלה.של

מתחווריםהנובלהשלהטקסטואליבמארג
הספיחיים,דווקאמהימנים:משמעות~ק.י Qכ

באותםהמתלקטיםשבפרסיםלכאודה,
יסודמשמעויותמשקפיםחלומות,

בנובלה.המתנסחות
פשוט","סיפורלנובלההנקראבפרק
-כאחתוחסויהחשוף-"המאבק"מתפקד

נקודתשלתקןעלבלומהלביןצירלבין
פרשניותאבחנותלמקבץארכימדיתמוצא

אותןלמשל,העוגותכולה.לנובלההנוגעות
לביתבואהשלאחרבבוקרבלומהאופה

צירל>שלהמוחלטהשיפוט(שסחהורביץ
 ,האמורהמאבקמצטלבבוכצומתמתפקדות

בטקסטתמידוכמרבלומה.לביןצירלבין
הואשנאמרממהחשובפחותלא ,העגנרני

העגנוניתהשתיקהנאמר.שלאמה
ולאממלותיו.פחותלאונשמעתמשמעותית

שתיקהלכשתרצה: •יותראףאחת
המחברתזאתוברוח •ומאודערמומית.

שלשפעכאחת,וברגישותבשקידהבוחנת,
כמובנובלה,המצטבריםמשמעותצמתי
ומחוץהירשלשלבחלומוהקבצן ,למשל

האקספרסיביות ,הידוסיבמ ,לחלומו
החייללביןברוך·מאירביןבמפגשהמופגנת
שלשירוברכבת,ממוכנת>כבובה(שכמוהו

לבנומשולםהשםהענקתמשולם,הדוד
וערד.ועוד.הירשל.שלהראשון

בסיפוראף-יצברושוואלאוהחלומות
תירצהשלחלומותיהכיימיהיי."בדמי

עלמעידיםהעלומים,מניעיהאתמרעסלים
פעלה,שהיאבפעולותהעלומיםמניעיה

שהיאבהכרעותבחרה,שהיאבבחירות

הכריעה.

לאהבתדינהשלהמקראיהרובדאבחון
ביידמיבסיפורלתירצהבהקשרהמקראית

איחויחולייתבתורתאולימשמשימיה",
הפרקלביןשבספרזהפרקביןוגישור
שללמקומןנקראוהוא ,הספראתהחותם

עיקר •העגנוניבטקסטמקראיותאלרזיות
המרותיי,"מחולתלסיפורמתייחדהפרק

i הרובדאיךהיסב,ומראהמראה,הרא

אינוהטקסט,בקרקעיתהמקובע ,המקראי

אףאלא ,הטקסטואליהריבודאתוקן~ןרק
הטקסטמשמעותעםהדדיגדיאלרמפגין
אותה.מכתיבאףאחתולאהשלם.

"מפתחייאיןכיבהנחתהחותמתהמחברת

ובאמת,כולו.העגנוניהצופןלפיצוחאחד
לאהנחתה:אתומאששמאשרכולוהספר
נתבעיםרביםמפתחותאםכיאחדמפתח

המתעתע,העולםתעל~~תלפיענוח
 •עגנוןיוסףשמואלשהעמיד ,הערמומי

סבלניתבהתייחסותמותניםמפתחותראותם
אליו.קשובהברגישותהעגנוני,הטקסטאל
המחקרבספרהמופגנות ,למשל ,אלוכמו

המחברתכישלפנינו.והשיטתיהמוקפד
 \לתעתעהעגנוניתלערמומיותמניחהאינה
הקשובהבביקורתאותהשובההיאבה.

מפענחתשהיאעדלהמניחהואינהשלה,
 •לאחת.אחתהעלומות.משמעותיהאת

H
.:\ 

.,.. 
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עבריתלספרותפרופסורהואמזוריאיר

קטסס·אוססין.אבוניברסיטת
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החודששיחת

 s~ו
~1 ~ 

היצירהסור :דייךאשר
בסריעקב

סור-

~!••:;:~. • ,, 
ערבדרת

בדיוניות

שיריםספרהופיעמזמןא

רזת"עזבשלךחדש
ביןההבדלמה . ,,בריוניות

רערבדרתבספרבדיוניות

סתםארבדיוניות,לאאר
שקר?

אתהלפעמיםבדירנירת.ערבדרתישבחיים
מסתברהראד·כך nראכעובדהמשהרוראה

בההד •ההפךגםלהיותריכול ,גמרוכבדירן
מסתבריםכעובדה,דואיםשאנחנודברים

 ,וראיקצרישאברמשרםלארזה ,גמרוכבדירן
שמשאלותשבנפש,הדבריםמםבעכיאלא,
שהםכאלהממדיםמקבלותוהציפיותהלב

דברזה •בתרכנרהאמיתייםלחייםהופכים
הרבה.ברטיפלהשהאמנות

בספרהמרכזיהצידכיכךנקראהזההספד

כבדבחלקהשליהילדותהילדות.עלנסב
גםאלאשלימהתודעהדקלאנעלמה,מזמן

שארתםמחרקיםרביםדבריםשלי.מהזיכרון
שלהבזקיםשדםרםים,בערבדרת,מילאתי
הדימרצקרת.ערבדרתאזשהיודברים

שנולדלפניספררתיז'נרהיההזיכרון
מתקופתשליהמפרפרהזיכרוןהכתב.
איברזיכרוןכי •זכידבלתיהראהילדות

כמרבתודעה,שרקעהראאיןמהשכל.נובע
הקייםאלנוסףהראלפעמים.נדמהשזה
התודעה;סביבערפלשלהילהכמין

הם ,לזכדרנרתיימתררדע ,למשל ,וכשאני
ישובר.אםוספקנמוגים

שלך?מהתרועהנעלמהשלךהילדות
זהלספרשקדםשלךהפרוזהספר

צירעלמחציתו,ארכרלר,הראבמשהו,
הילדות.

הזההספדמעניינת.בקררהזאתנכרן.

 ,)"שיבחהחולהשל<זייכרונותרהדרמן
באותהאך ,במקביללאאמנםנכתבושניהם

ייןמעב .בארץהייתישלאכ , 1990-בהש
טיפלהפורזהשכתבהאחתידאיךלדאות

מספלהליריהזינואיךולערמתהבילדות,
מבחינתדררקאלארשרנות,הדרכיםבילדות;

דדךאלאוהסיפורים,הגדוליםהמרחבים
הןמידהבאיזו-הערבדרתבחינתהדאייה,

שלזכדונותבאמתאלובפרוזה,בדיוניות.
אניהשידיתבדדךששכח,שינחהחולה

מגרסה.יותרמזוקק,יותר

-בארקסימרררניםעוסקאתהלמה
,,ערבדרתשיבחה,,חולהשל"זכררנרת

אתצריךאתהמורעבדירנירת,,,

האלה?ההיפוכים
כפיהפכים,היאשאמנותחושב,שאנישמרם

שאמדכמרהפכים,שלתסבוכתהיאשאמת
אתזרנואינישכרגעגדולפילרסרףפםע
היוצריםשרביםהפכיםישבאמנותדקשמו.

והישרהנברן ,האמיתיהדבראתדררקא

אם-בדאילהביםכמרזהלפעמים. ,בירתו
-הפרךיהיהחרא-כתב-דאימרלתשים
בדדךדבריםלדאותאפשרדאידדךאבל

אהבתיתמידאנימזה,חרץיותר.מזריקת

 ,לדעתימספררות.עםכמרזהארקסימרדרנים.
משרדושלמיכולתחלקחראארקסימרדרן

 ,בשידתיחדשה.דאייהחדש,נוסחלהביא
אראידירמיםשלמתבניותברוחתמידאני
זהלפחותשחרקים.תחביריםארמליםשל

שאיפה.בגדד

המטפורותאחתזר-אוקסימורון

,,שלגלהשגה:יותרהקלמהסוג
רבו'.יבשים""ימיםשחרר,,,

מהמקובלעליידעתך.אתמקבללאאני
לחקותאפשראיכי-אדיסםרשאמד

כלמאחודי •רארקסימרדרןמספררה
ומחשבהלשרביתיכולתעומדת ,ארקסימרדרן

אלתדמןלמשלאינטגרלי).שחרא(בתנאי
חלקגםזההארקסימרדרנים.אמןהיה

 •שלימהפראםיקה

--1963בהיהבשירההופעתךראשית
r שררהומאז ,,,לכדורייהשביעיתבשנה

אתה .אורראושירהספרישלארוכה
אתכתיבתך,דרךאתששיניתשוחב

שבעצםארשלך,הפואטיתהתפיסה
יותר?משוכללרקסגנוןנאותרנשארת

תהפרכרת.אםכיקצה,אלמקצהעבדתילא
רקרלםכאןשחימשרדוכלכמרארמדת,זאת
מצבוראתארתהלתארומנסהסביבתואת

-המצבעלשיריםליישוהקיבוצי.הפרטי
אתניקחאםאבלועוד.מלחמותכנגדמחאה
עבדתישמאזהדיהראשונים,ספריישני

עמוסיהירהראשונים"ביקירן•:שלתהליך
שעסקילדותשלמעולםבאאנימלים.

מליםהרבה-בעבריתובתמונות.בדימויים
נברא ,לכניכרעולם,רהתמונות,הן

סרגדקלאלגביימחררההמלהבאותיות.
למלההתחברותיכולתגםאלא ,נפרדביםרי
שגדתי.לאבניסיוןםקסםליצירתאחרת
בילדות.קיבלתיזאת

הילדות?בענייןהמ
 ,'בא'ידעתישלוששמגיל-מתנורןאני

 ,בחדד-תלמודמשבירת, ,תנייךלמדתי
מלים.שלעולםהיהזהבישיבה.ואדח·כך

לאפדנטית.יותרהגישהשעכשיוחושבאני
ועומספתוספחותאבלדיבוריסגנון

דימויים.

תכנים?ומבחינת

הייתילאכנראה-כתבתילאהילדותעל
זה.עםלהתמודדעכבהלירהיתהלכךבשל
שהייהעקבאוליהאחרונות,בשניםדק

התאפשרהלארז,נחרץממושכת
עםלהתמודדלישהניחהפדספקםיררה

הילדות.

מפרוזהגםמשיחות,גםהרגשהשי

עלכעסשקיים-משיריםרגם
הילדות.

להיותיכולהזאת.הסענהאתשמעתיכבד
אתמיציתישלאעל·כךחראשהכעס
לדאותיכולתישבהבחממהגדלתיהילדות.

אי·אפשד ,לילדהרליגיוזית.הדרברםיותאת
עליהםוחרזוםקסםיםלרמזוכשאתה ,לשקד

-הכנסתרבניתרבו',מישנה ,תלמוד-
מקומםזה-המליםבליעתהמלמולים,

שלל"ידידוחרפךאתהספק.רמערדד
"פורץבתקופתחיתהילדותיהספקיי.
פחדוגדלתיבההחרדיתוכשכרנההמדינהיי
•המשמורת·,כלקמראזהצירנרת.מהשפעת

הכעסשורשזהאולימכך.סלדתיואני
חירם.עדאותישמלררה

הוא,,הפחדכותב:אתההמסייםבישר

ובכלל,-בתוכי,,משרטטתספינה
זה?פחדאיזהבשירים.חוזרהפחד
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הפחדשלהקסם

קונקרטי?אמורפי?

•אל-האחרוןבשירקונקרטי.הואהפחד
·ספינת-עצמיעלמדבראניהמחבר·,

פחדזהו •..אותנו·המכלהזוהיאהפחד
הואכאןהמבולהקיום.מקץקונרקטי
הטילבעקבותנכתבהזההשירמטפורי.
פחדזהו-המפרץבמלחמתשנחתהראשון

הפחדביטוילידיבאכןכמוהקיום.קץ
השירנודע.הבלתישמפניביותרהעמוק

הפחד-הראשוןבחלקואדס·פואטיהוא
-שידהעלכותבכשהואהמשודדאתשמזין

ואחד·כך-בשירצעמועםמתעמתהמשודד

קונקרטי.הופךהפחד

סררמהארם.כלמטרידהחררהנשוא
האמןושלשבכאןהמחברשלהפחד
הפחד?שלהקסםסררמהבכלל.

יחד.גםוהשטןהאלהואשהפחדחושבאני
יכולוהואסופיתבלתיעוצמהבפחדשי

בשםשליליות.וכןחיוביותפעולותלהזין
שלסוגזה-והשמידולמלחמהיצאוהפחד
ושטן.אל

שםןועםאלמצמידאתהלמה
ליצירהגםמביאשהפחדחושבשאנישמום

שמים•.•יראתמושגישביהדותאמנותית:

בעצם,שמים.מיראתחוץשמיםבידיהכול
זהמודעת.בלתיבחידהמעניקהיראהמושג
כדינדרשתשהיאהנפשית,בערצמהתלוי

שנימצדחיובית.לאנרגיההפחדאתלהפוך
לטירוף,מביאהפחדדניםבמקדים

להביאיכולהפחדכלומדלהתאבדות.
להרוס.אוהתמודדותשלעילאייםגעיםלד

כתוצאהנרצררגורלותיצירות
האמןאיךחררה.עםמחתרמרררת

ליצירה?הפחדאתחרפך

ישנןמודע.ממשולאמעבדתיתהליךזה
עםשהתמודדואנשיםשלדנותדוגמאות

השאלהמופלאות.יצירותריצדוהפחד
פסיכולוגלהיותוצדיךכתפייעלגדולה
יודעדקאניקררה.זהאיךלדעתכדיגדול
הסבר.עבורםליישואוליפחדים,ביישש
ליצירה.אותימביאהפחדמקרם,מכל

לישחיוהפניםדרך"לעבורזההמ
גםמזכירזההצלילמבחינתבילדות?"

הפנים"."לחםזיא
בגלגולמדוברלילדות.דקלאכאןהכוונה
שליל~גיםלישהיוהילדמפניהדיוקן
משלבהגלגולעלמדבראניבעצם,עכשיו.

אחדים,עולמותעלגםהכול'(היודענד 1הע
בצאתוהמלאךסטירתעםהכולששוכח
ילדותיסדםעלמדבראניהעולם).לאוויר

לישהיוהפנים-אמיבבטןכשהייתי-
עצמי.בדשותהייתיכשלא

באחראלוהיםעםאישיחשבוןגםשי
שמרנה-עשרהבגיל"רק-השירים

שאלוהיםבמקרםחישאנירואהאני
כלומר?ארד".ריחי-אמרלא

-לצבאהלכתיעשרהשמונהשבגילמאחד
אתלתאררוצהאני-השיריבניסוחוכאן

ילדותי.מחשכתעבדתיח"ישבגילהעובדה

עכשיוערכימצייןשאתההבנתיאני

הארד?ברבמקרםחיית

חישאניחשתיהזהבגילשדקכוונתילא.
שאזאוד•.•ויהינאמדלאבובמקום

התפכחתי.

כדררחריפילוסופית.היאהשאלה
מאמיניםשלאאנשים-לשנינו

העולםבריאתתפיסתכי-באלוהים
בעליבעיקרהםארד""ריחיוהאמירה

שישארמרכשמישהו .מטפוריערך

ארד","יחיאלוהיםאמרלאברמקרם
שאיננומקרםישכימתנורןחראהאם

ארם?לחיימברדך
ובוהו.תוהושודדשבובמקוםאומדהייתי

שליהקרעתחושתאתלבסאבאהזההשיר
כי-עשרהשמרנהבגילשעזבתימהעולם
ובוהו'ותוהוחשכהשלמקוםשזהנוכחתי

דבריםעושיםוהאודהאלוהיםבשםוכי
פתאום-תחושתיותסוגיותאלואחדים.

קפיצהוזוהיהחושך'אתלדאותארדליהיה
לכרכב.מכוכב

וניגשלארס·פראטיקחנניחברא

~ ~ ;::i 

משוררשלמעמדופרקטיים.לדברים
יכולתעל·יריגםנקבענירם

לזה?מתייחסאתהאיךהיחצ"נרת.
תהילה ,קצרבסרוחהביאה,היחצ"נות
השידה.את"הורידה"וכביכוללפרוזה,
חרץ·שידילמעמדשואפתהשידהאיןלדעתי
השידהאתמנצלתדיקססודהכןאם(אלא

כמכשיר).

רלאלשרוררקאיפשרה(הדיקטטורה
 'לדבר)
סובו-ה.וזה ,שידינגסונמצאתכיוםהשידה

קוראקוראים.להרבהשואפתאינההיא
אךרביםמקוראיםטוב ,אחדמעוניין

מתחזיםמינישכלהיאהבעיהאדישים.
-יחצ"נותשלרקעעלצמחולמשודדים
בלשוןמושגחסדיומבקרותמבקדים
הבנהבעיותבעלירגישות,חסדיובשידה,

כבדבארץ.דקלאזהאבלהמשמעות.של
בזמןשיגיעוהספרותהאמנותקץעלדובר

-ודעסובביןעודיבחינולאהאדםבניבו
גמורהברבריותשלמצבומכוער.יפהבין

לאעדיין ,לדעתיהציוויליזציה.שלבשיאה
היחצ"נותחלקית.תשובהזראבללזההגענו

חייםאנוודע.טובביןלהבחיןאינותפקידה
יכולכזהמצבומזויפת.יחצ"נית,בתקופה
שהיא-לשידהעצוםכוחלתתדווקא
-לדאבוניתידום.שהיא ,מאידך ,אותזעק,
שקטים"."גליםשלבמצבנמצאיםאנחנו

הנכס-אישית"גיח"אנתרלראחרלכל
המשורריםמי .שלוחררייתיהרתבותי

שלך?השירהעלשהשפיעו
משודדיםמבחינתרבד.מכלמושפעאני

אוהבשאני-מתושכבדכאלודקאזכיר
אניאותוסשדניחובסקי-אותימלוויםוהם

ליקרובשאולימביאליקיותרהרבהאוהב
גורםמבחינתאוהתמטיקהמבחינתיותר

עבורי .לכןקודםבושדיברנוהכעס
הרחבות,שורותיועםטשרניחובסקי,

ובתרגוםבכתיבההנושאיםגיווןת, 1הפתיח
 , 40 'בעמהמשך
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השמצהסאטירהיביקורתי
חוסאברהם

א

ד·משמעית. nאיננה"ביקורתיימלה 11 :~·:• א.משמעויותיה:אתמונהאבן·שושן 1 ••... ·.

שנאמרכמותובדיקה,בחינה

 :>'כייים,<ויקראתהיהיי"ביקורתבמקרא:

מתוךדבריםשלוניתוחהערכהב.
ספרים:בביקורתכמרשוברת,נקודות·רארת

חולשותראייתמתוךשליליתהערכהג.
הריביקורתיי,"מותחיםראםופגמים:

דעהשמביעיםהנאמרמתוךשמשתמע

שלילית.
עברו'מימיםאחתבביקורתנדרןלהלן'

ניתןאםספקואשר , 1910בשנתשנכתבה

בעזרתומפורשותברורותארתהלסרוג
למהומהגרמהימיםבאותםהללו.ההגדרות

זרםא.לסערה-לומרניתןסופרים:בחוגי
פרשה,באותהמעורביםהיולמדירבים

מחברקשים.דבריםחילופילהשנתלור
לכתובנתכווןלאשכללםען'ביקורתארתה

סאסירהרצה,סאסירהלכתובביקורת.
שבעצםהצהירדבריואתלחזקוכדי •בדבל
המבוקר'שלספריואתביסודיותקראלא

ארתה-ובנוסףבלבד.בהםדפדףאלא
פגיעהבגדרוחסחלילההייתהלאסאסירה
ממכתביובאחדהסבירזמן'לאחראישית.

פרסםלידיוגלהלשהתגמסוימתשבהזדמנות
לאיש,נזקמשרםבההיהשלאסאסירה,.

·עיצרבבחדררתרוויהעדינה,סאסירה

דבריםהיווכברעליזה.וברשעותאמנותית
אתבעצמולפרשלקוראהותירהואמעולם.
"רשעותאותהשלמניעיהואתהמנגנון
עליזהיי.

הנלמדתבזוובמיוחדבתורת·הספרות,
הדיוןלמדישכיחלספרות,אקדמייםנחוגים

בשירה,מדוברכאשרספרותיים.בז'אנרים

הגדרותמצויותובסיפורת,במחזאות

שקיימיםאף-דורשלכללמדימדוקדקות
מאסכולותמדעניםביןחילוקי·דעותכמובן
ז'אנריםשלוההגדרהההבחנהאבלשונות.

באותהשכיחותלי'כמדומהאינן'בביקורת
תמיםלקוראלמדי'אפואקשה,מידה.

ומקרהמקרהבכללהכריעוחסר·פניות,
שרואותמהאםד·משמעית nוברורההכרעה

אוסאסירהביקורת,מהווהעיניווקוראות

לדעתואשרסופרבעלמא.השמצהסתם

אלחורגיםבפומביעליושנאמרוהדברים
והרחבההנדיבהשהפרשנותלמהמעבר
גבת,הרכביקורתלהגדירעשוייהביותר
להגישלערכאות.לפנותכמובןרשאי
עשוימכךכתוצאהדיבה.הוצאתעלתביעה

שאיןמסובכת,פרשהלתוךלהיגררהוא
הנמנעמןזהואיןתוצאותיה,יהיומהלדעת

הןיקר'מחירישלםדברשלשבסופו
גםוהחוקגםשהריבדמים.והןביוקרה

פסקלהכריזלרובמתקשיםבית·המשפס
שלפגיעהפגעהפוגעאכןכיומפורשברור
לכךאי •לפצותואפואוחייבבנפגע,משמ
למחוקקיםנפנהאםעצמנואתנשלה

ההגדרותאתלנושיספקוכדיולשופטים
ולאלנו'הדרושותהמרעילותהז'אנריות

דיוניםכילקוותאלאזובשעהלנונותר
בצורהיגבשופנים-ספרותייםושיקולים
הברורהההבחנהאתד·משמעית nומספקת

והשמצה.סאסירהביקורת,בין

ב

 ,כלומרפרס,אלהכללמןנפנהועתה
לעיל.שהוזכרה 1910משנתפרשהלאותה
-בהמעורביםשהיואלהמביןהראשון
שמואלהסופרהיה-לרצונושלאובהחלם

למשפחהבן ,-1868בנולדהואלובלינסקי.
ירחניסבורגהקסבהבעירמתבוללת,יהודית

עתההנמצאתהמזרחית,שבפרוסיה

<בפיפישבשםוהמכונהפוליןשלבתחומיה
תבואהשלבמסחרעסקאביודגושה>.
הצטייןערכבכבר •·מאכלופטריות

בלתיובאופימפותחתבתחושת-צדק
בקשייםשנתקללכךגרמואלה .מתפשר

ולאאליהם,שנשלחהתיכונייםבבתי·הספר
אתבתעודת·בגרות.דברשלבסופוזכה

לאהרחבההשכלתוואתהמרובותידיעותיו
עצמובכוחותאלאבבתי·אולפנח,רכש

שלתעודת·גמרללאכאוטודידקט.בלבד,
ללימודיםלחרשםממנונבצרגימנסיה
-1887בגבוהה.להשכלהכלשהובמוסד

אולשקיליאושלבאנסיקוואריוןלעבודנסע
·המסחרביתכאשרשבאיטליה.ורונהבעיר

לשם.לובלינסקיגםעברלוונציה,עברזה
יסודיעצמיללימודניצלחללוהשניםאת

ההיסטוריהמקצועותשלומקיף

גםנכתבותקופחבאותהוהפילוסופיה.
הראשונות.הספרותיותיצירותיו

עבדמהזמןלגרמניה.חזר 1892בשנת
שהחליטעדבהיידלברג,בחנות·ספרים

ומצאלברלין'עבר ,לרוחואיננהזושעבודה
 •וכסופרכעיתונאיפרנסתואתשם

נושאיםעללכתובהירכהשוניםבכתבי·עת
וחברתיים.מדיניים

היהודית""השאלהעבורוהפכה-1897ב
אתעוררהואאותו.המענייןהעיקרילנושא
אותושהזמין ,הרצלשל·לבותשומת
תקופהבמשךייהעולםיי.בעיתונולהשתתף
בלבלקדםרבהבהתלהבותניסהמסוימת
כבראבל .ביחציוהרעיוןאתקוראיו
דיוניולתוךשילבזודרכובראשית

האישיות,השקפותיואתהאובייקטיביים

בהתחדשותהצורךעלחזקדגשהושםשבהן
והסתבכוהלכוהדבריםופוליטית.תרבותית

אינוששובהצהיר-1899שבעדעבורו

"פילו·ציוגי"אלאהמלהמובןבמלואיהודי
ביטוילהמצאהזומורכבתהשקפהבלבד.
בכתבייהודיות"דמויותהראשוןבספרו

<שלושה Hלודוויגואוטוהבל Iגרילפרצר
שכתבוהגרמנית·המופתספרותשלסופרים
לביןבינוהקרעיהודים>.גיבוריםעםמחזות
הצהיר 1901וב·נמנע,בלתיהיההרצל

מןמתנערשהואמפורשותלובלינסקי
דוגלהואואילךומכאןהציונות

הציוניהפרק-מקוםמכלבהתבוללות.
מהותיתחשיבותבעלהואבחייו

 .לנלל·יצירתו
יצירתואתפרסם 1899-1900בשנים

הגרמניתהספרותתולדותעלהמקיפה
שלהכרכיםבארבעתוחברה"."ספרות

הספרותהתפתחותאתמתארהואזו .יצירה

ועדהרומנטיקהשלמראשיתההגרמנית
אתבהלראותניתן . 19ה·המאהלסוף

העוסקהגרמנית,בשפההראשון'המחקר

עושהשהואתוךובהרחבה,בשיטתיות

שלבהשפעותסוציולוגיים,במושגיםשימוש
בדרךהספרות.עלחברתייםומצבמציאות

יצירתיתרוחביןמקשרהואשבה ,זו

הסופרחישבוהחברתילהורימסוימת
הבאיםבספריםגםנקטהנידונה,בתקופה

ו"סופההמודרנית"הספרות'מ'אזןשכתב:
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 ,הריארונטה ."המודרניתהספרותשל
הביר·ביבלירגרפיתהרשימהאתשכתבה
המופיעה ,לובלינסקיעלוהממצההקצרה
 ,"גרמנית"ביוגרפיהרבת-הכרכיםבסיורה
ניתוחיהםבתוקףאלה,שספריםטוענת,

הברורותומסקנותיהםהבהירים

ובמלואהיום,עדנחשביםד·משמעיות, nוה
עליודעאניאיןמופת.ליצירותההצדקה,

ידיעותיימיטבלפיזו.קביעהמבוססתמה
לעילשהוזכרוהספריםמביןהאחרוןרק

ספריושאראת . 1976בשנתמחדש,נדפס

חוקרי·ספרותגםבנקל.להשיגניתןלא
נדירותלעיתיםשמואתמזכיריםמובהקים

כליל.שנשכחכמעסולמעשהלמדי,
קשרלובלינסקיקייםבחייומסוימתבתקופה

עצמואתשכינהספררתיזרםעםהדוק

הייתהלארבההשפעה"ניאו·קלסיקה".
באשרהןהשמרניות,שנטיותיוזה,לזרם

דרךאתנגדו ,לסגנוןבאשרוהןלתכנים
ארתהשלהיוצריםסרביבהשנקטוהמלך

הספרותחיהצורההיההמחזהתקופה.

 ,זוסופריםחבורתעלבמיוחדהחביבה
תפקידחיהנסקיבליללוגזיה.חסרובעיקר

הטרגדיהשלהתיארריחבעיצובמשמעותי
הסתפקלאהואאבלהתנועה.שלברוחה

-1910ל 1901השניםביןבלבד.בתיאוריה

מןנלקחושנושאיהןטרגדיות,ששחיבר
מיטבלפיהגרמני.האפוסומןחחיססרריח

עלמוצגותלראותןמעולםזכהלאידיעותיי
הבמה.

לעסוקהירכההאחרונותחייונשברת
עללרומאנסע-1906ובהדתות,בתולדות

בנושאי--םחקשוריםמחקריואתלקדםמנת
התגוררמשםשחזרלאחרזה.במצקוע
אחותוגםהתגוררהשבחבעיר ,בוריימאר

וחוקרתאתנולוגית ,) 1862-1942 (אידה
מוותמת 1910שנתבסוףהדתות.תולדות
פתאומי.

שהתבצע ,והמדעיהספרותימפעלו
בחקפרמדהיםקצרה,כה·חייםבתקופת

שלאהעובדהביותרמצערתוברב·גרניותו.
לכללחם,ראוישהואולהכרהלהדיםזכה

כמעסהישראליהקוראיםלקהלהדעות.
הלאומיתבספריה •כללמוכרואינו

ידו.בחתימתמספריוכמהמצרייםבירושלים
בדוברשמורשהותירהספרותיהעיזבון

לישנמסרכפיבן·יועץ.אלעזרשלבידיו
האוניברסיטהמןשדלצקיאיטהדיירעוסקת

המוקדשתמונוגרפיהבכתיבתהעברית

זה.לסופר

ב

 •המבוקרכאןדע
אתלסינגתיאודורפרסם 1910בשנת

"שמואלבלרבלינסקי:העוסקתרשימתו
 •הקטן"הנביאארמאזן'עורך
ביןדמיוןקוויכמהעללהצביעאפשר
כמובןלהתעלםשאיןאףלמבוקר'המבקר

לסינג,שביניהם.המהותייםהשינוייםמן

לסינגתיארדרר

מצליחרופאשלבנוהיה , 1872יליד
משפחהמשפחתו' •בהאנוברמאדומבוקש

מזהמעורהחיתהועניפה,מתבוללתיהודית
פייעםבספר·זכררנותיועיר.באותהדורות

 ,ביותרמרשיםספר ',,עודלאולעולםאחת
ועוצמתוכנותושמבחינתלסיימו'זכהשלא

ידויים" rלרקאולילהשוותוניתןהרגשית
עדחייוקוררתאתמתארהואדרסו'של

היומשפחתוחיי . 19ה·המאהשללסופה
מפונקתבתהאם,היסוד.עדמעורערים

בעלה,עלשנואהשהייתהמארד'אמידמבית
האבגמורה.באדישותבנהאלהתייחסה

בעצמוורקאךהמרוכזוהיומרני'הרגזן

וחסר·המעצורים,החושנישלו'ובצרכיו
ללאהתעללונשים,מותרותאחריהלהוס
במיוחדלוחרה •בבנווהןבאשתוהןרחם
·הספר'בביתבלימודיומצליחאינושהבן
מביתילדשלהבסיסיתחובתוזאתשהרי

שספגוהחלוש,הרגישוהילד"סרביי.
הפכושימיועדלמכבירומהלומותתוכחות

הנוקשהבמסגרתמרדמתמשך'גיהנוםל
הן-שהפגיןבכךעליושנכפתהוהאכזרית

-מלאהמודעותמתוךשלאוהןכמכורן
פעולהשיתוףכלשלודחייהגמורהאדישות

ועם·ספרו'ביתמוריעםהוריו'עם

 •בלימודיולולסייעשנשכרומורי·העזר
כיתה"ש"נשארלאחר , 14לגילהגיעכאשר
הגימנסיהמנהליעץהשנייה,בפעםכבר
לכךלדאוגלזהלומוסבכילאביו'שלו

שתוכלפשוטה,·כפייםמלאכתילמדשבנו
לאלעולםשהרי-יגדלכאשראותולפרנס
המצריךמקצועלעצמולרכושיצליח

שתהיה.ככלמועטתתהיהרוחנית,מיומנות
נסיבתיתמהשתלשלותכתוצאהוהנה,

פרסיהעללעמודהמקוםכאןשלאמוצלחת,
הצליחבזכררנותיו>,בהרחבה(והמתוארת

כלובלינסקי'שלא·הבגרות,בבחינותלעמוד
התקשהלעיל'שהוזכרכפיהוא,שאף

לושהעמידוהדרישותעםלהתמודד
ניתנהאפואוכךאליהם.שנשלחבתי·ספר
מופרע,וספקמפגרספק-לנערהאפשרות

הסובביםמרביתלדעת-יחדגםשניהםאו
אקדמית.השכלהלרכוש-אותו

אביו'בעקבותללכתשעליו ,כמובןהוחלט,
אתהימיםברבותולרשתרפואה,ללמוד

עםשלםלבוכנראההיהבתחילה •לקוחותיו
וכמהבכמהלמדהואהזאת.התוכנית

שלהשלמתעדידועות,אוניברסיטאות
עירבאותה •מינכןשללזוהגיעהתמחותו
בכתיבהכוחואתלנסותהתחילתוססת

לוקסמוומדעי·הררחהספרות-ספרותית
אתמצאהואהמוקדמים.ערריונבימיכבר

תקופהובמשך ,שבעירהבוהמהלחוגידרכו
סספןהמשוררשללחוגוהיהקרובמסוימת

עללהקפידנדרשוזהחוגחבריגיאורגה.
-מנהיגולמר~תמוחלטתכמעסנאמנות
ונשארמרדןהיההואלכך.נאותלאולסינג
 •ימיולסוףעדמרדן
אמידאדםשהיהאמו'מצדסבוהחליםעתה
כספית,בולתמוךואוהב·ספרות,מאוד
לסינגלכתיבה.ורקאךשיתמסרבתנאי
התמחותו;שלהסופיבשלבהיהכבר

למקצועלהתמסרשלאהחליסאף·על·פי·כן
זכההואנפשית.קירבהכלפיוחששלא
דאגה,ללאחייםשלאחדותלשניםאפוא
לנהוגלונתאפשרשבהםיי·דרור nשל

לכלכרצונוולנסועכרצונו'לכתובכרצונו'
לבקרם.חשקהשנפשונאיםמקומרתאותם
מעידשהואכפיהפלא,למרביתאבל

פוריהתקופהזוהייתהלאבזכרונותיו'
 •עבורונעימהתקופהלאואףביצירתו'
נפסד'העשירסבוהמפולת.באהובסופה
לוהורישלאהמפורשותלהבטחותיוובניגוד

ביותר'נוחיםלחייםגלשהתרלאחר .דבר
חייבעתהפרוסה.ללאעצמואתלסינגצמא
כמורה,נודד'כמרצהעצמואתלפרנסהיה

ורשימותמאמריםכתיבתועל·ידי
לסייםבידועלהבנוסףשונים.לכתבי·עת

בפסיכולוגיההאוניברסיטאייםלימודיואת
בפעילותגםעסקזובתקופהובפילוסופיה.
למפלגההצטרףפוליטית,

שלבמסגרתםועבדהסוציאל·דמוקרסית
הצליחן-907בהמקצועיים.גוריםהאי

במכללההמנייןמןשלאכמרצהלהתקבל
כאן .ברבהנונולד'בההעירשליתהסבב
אלבלבד'קצרהלתקופהאמנםלהגיע,זכה

המנוחהאללפחות-הנחלהואלהמנוחה
היחסיות.והנחלה
מרכזיגודםהיווהליהדותיחסו

מוזרה.נראיתזושעובדהככל ,בהתפתחותו
בזכררנותיו'הדיבוראתעל·כךמרחיבהוא

כמהמזהשהריזאת.יביןלאזרכיבהוסיפו'
לגמרי.מתבוללתמשפחתוהייתהדורות

 ,אמווהןאביוהןנותרו ,ואף·על·פי·כן
היהדות.בתחוםרשמית,מבחינהלפחות
כברנמצאוהמשפחהשלאחריםבענפים

שלו'אחדדוד·רבאלנצרות.שנסבלורבים
הדרגותבסולםועלהטיפסלדבריו'
באנגליה.ארכיהגמוןשנעשהעדהכנסייתי
קרוב·משפחהגםכמושלו'אחרדוד·רבא

מוצהריםלאנטישמיםהפכוהאם,של
לבגרות,הגיעכאשרעצמו'לוונלהבים.

דתיתמסגרתלכללעבורהברירהניתנה
מטעמיאמנם ,בחרהוא .בעיניושנראתה
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לכנסיהלהצסרף ,בדבלנוחיות
אזדווקארהבה·פררססטנסית.האררנגלית

תרמולכךהיהודי.למוצאומודענעשה
הקרובה,בסביבתוגילריי·האנסישמירת

שמע 1900ב· •ידידיוגבחרובמיוחד

שרעיונותיההציונית,התנועהעללראשונה
בעיניו.חןונשארמארדאותרהרשימו

עם·הנישואיןבבריתגםבאשנהבאותה

פרןססאךמאריההראשונה,אשתו

ממשפחותלאחתנולדההיאגרלצהיים.
שבניה,במדינה,ביותרהמיוחסותהאצולה
עלבמיוחדהיוגאיםרמפקדי·צבא,ירנקרים
·המלוכהביתלביןשביניהםהדםקרבת

לומרלשרן·המעסהזאתתהיהההרהנצרלרי.
מןנוחההייתהלאמשפחתהבנישדעת

לבן·זרגלהבחרהשלאבלבדזרלאהשידוך.
באדם-אלאכנהרג,שלה,ממעמדהגבר

אותרבנוסף,הרי-יותרנחרתממעדמ

מפוקפקמשרבס·שרברסיםהיהשלהברנש
ויתרה ,בעליואתהמפרנסמקצועללא

נוצריהודי.ממוצאגםהחרפהלגודלמזאת,
אחדמוצאשהכתיבנסבלבלתימצבאפוא

עלרהחליסהארתההחרימהמשפחתהויחיד:
שהתנהגותההסוררת,עםמגעכלניתוק
מכרב.דירנקריבשנסהמקובלאתנגדה

אתהצעירהזרגלעצמואימץלכךכתגרנה
שמותלצאצאיונתןהציונית,האידיאולרגיה

ליהדות.רשמיתושבחזררלסינגעבריים
אחתימיר.סוףעדלהנאמןנשארהוא

מסה , 1932משנתהאחרונות,ממסותיו

השםאתנושאת ,ביותרמעניינת

 . ,,היהודיתהשאלהשל"העדר·הפתררן
הציונילמפעלבאהדהמתייחסהואזרבמסה

הואוכאשרבה>,ביקר(שגםבארץ·ישדאל
אתלהוסיףמקפידהואהיהודיםעלכותב
 •"אנחנו"התנה

י
ופרסם,כתבבהאנרבר,ישבכאשר , 1910ב·

 •·הביקורתמאמראת ,לעילשהוזכרכפי
עמודיםעשרהלובלינסקי.עלסאסירה
כאןנעתיקוגדושים.מלאיםאבלבלבד,
בהם.משופעזהשמאמר"הפנינים"מןכמה

פותח:הוארכך

כיצדבהנאההריזכרבאבי ,אלי ,"אלי
מולהתכדררוהסגלגלהחביבהברנשרן

אחדבמינכן.הראשוןביקורוזההיהפניי.

שוררתכמהלומסרבברליןממכריי
הדלתנפתחהפתאוםלפתע •.•עבורי
·ידייםבתנועותמלווה·התנצלרת·שלרנארם
בית·כנסתהחדר.תוךאלהתגלגלערות
קצרצרותרגליםזוגעלשמנמןקןט

נמרצותמזדקרתהקטנההכרסומתבדרות,

שלאפסיםכמו ,החיצוןהעולםלעברקדימה
·הברית.לוחותשמודיםשבו ,ארהל·מועד

הבטנונתאתמנפחתשהצפרדעכמרבדיוק

עליהנחההתנשאותשלרוחכאשרשלה
 •..שלההשלוליתבתוךשוחהוהיא
דרכואתלעצמופילס·מרישלהבעגת

בהשיריהחדר'לתוךבירתבנאי
לסינגשמאל•.ועלימיןעלתולערת·מלים

הנגזרתהמלגלג,הגרוןבעלתבמלהמשתמש
יידישללשוןמתייחסתוהיא•משה·,השםמן

לסינג·איררפה. nמזריהודיבפיהמדוברת
מביך:מעמדנאותרלנוכחיםשהסבירמספר'

זהאותרשחוויתםהרגע ,ורבותיי·גבירותיי

אדמות.עליבנדודיכםצירן·דרךיהיהעתה,
-הואבהשתאותברחזרשעיניכםהזההאיש

ספריםכתבהואכלומר:גרמני.משורר
ספקללא ,ימשיךלבראולעתידהרבה,
איןהרבה.ספריםערדלכתובימשיך,

בוודאיאבלכולם,אתלקרואביכולתי
שמואלשמרמארד.חכמיםבספריםשמדובר

שבמחוזפינההעירמןומוצאולובלינסקי
פרזנן.•

הפגישהלתיאורלסיגגעובר ,מכןלאחר
העיר'שלמבתי·הקפהבאחדשנקבעה
·דעתוחרותאתגםלנרמספקהואובמהלכו

כללהקסן·שמואלקורבנו:שלספריולע
הנוקםשמואל'המראה.מולבשקסישבלא

הואמאזנים.ערךהוא •כולנושלפסוהשר
מחשבותיואתוהסיף·עולם,השקפתנאם

את .החדרתוךאלהקסבותבזרועותיו
הספרותאת •בפגיונוחיסלאלילי·הכזב

השורציםהפשפשיםמןניקההואהגרמנית

כמרעדיהווהכמונהגהואבקיצור'בה.

והכבשיםימינה,התיישיםבשופר:התקיעה

תרנגול·קרב:כמוקרקרהואשמאלה.
ניאו·ררמנטיקה,סימבוליזם, ,קיקיריקי
שמעולאדברראהלאוהוא •.•אידיאליזם

מןדברלהביןהצליחמכלופחותדבר
מסוגלביותרזערורירעיוןלאואףהדברים,

אלוהים ,אבל ...דעתועללהעלותהיה
אתערךהואדיברוהוא-אדירים

 " •.•המאזן
לידתולנסיבותגםמודעיםאנונעשיםועתה
רבהבשנינותדיברהוא •.• "לובלינסקי:של

יצאסערתשלכעסיהרקכאילוכל·כך'
אנושיים.ובדמותבצלםהעולםלאוויר
החביבאביורצהאחדנאהשבתביוםשהדי'

באותהשיבושוחל ,תלמודיקונטרסוןלחבר
הפךהמפולפלהרבניוהספרוןעשייה,

סרעןלסינג ,, •••וחכםקטןלשמואליק
"רוחשלמסויםסוגמייצגשקרבנו

יהודיתיי,של

" esprit " אישיבאופןשהואפסול,יהודי
הואגינוי.לכלמה,משום ,והראוי ,בובוחל
ארתהשלאופייהאתלמעשהמסביראיננו
כל·כךדווקאמדועגםמסבירראינו·רוח·
היא.יהודית

אתאפילולביישכדיבראיןהדבריםסגנון
עתבאותהוהרי .ביותרהארסיהאנסישמי

למרפת!וציונייהודיעצמואתלסינגראה
נגינהניגןיותרמאוחרותברשימותאכן,

לאהואוביהדות:ביהודיםדןכאשראחרת
 ,מהשקפותיובהרבה ,ביותרעקביאדםהיה

כתבשניםכמהכעבורורגשותיו.דעותיו

יהודית"."שנאה·עצמיתהמאלףספרראת

הזה,בספרמצרייםראמיתייםנכוחיםדברים

-נושאראתהיסבהכירמחברושהרי
פנימית.הסתכלותבסיועגםכנראה

ה

מקיפהוהייתהלברא,איחרהלאהתגובה
היהמסרגלשלסינגלמהומעברמעלוחריפה
כיהיהשסבורלוודאיקרובמראש.לנחש

וישבחו ,שכמרעלאלא ,יספחופניועללא
כךולא•הברקותיו·.ואתשנינותואת

הדברים.התפתחו

שלזואולי'הייתה,ביותרהמתרבההתגובה
הייתהשלאהיות •עצמונסקיבלילו

הןחילופי·דברים,להוקדמוהראשונה,
סוקרהואבדפוס,והןאישייםבמכתבים

מזכירהואהפרשה.השתלשלותאתבקצרה
התבררןלאכללכילסינגשלטענתואת

תמיה:שהואאלא •אישיבאופןברלפגוע
שלונשגהחוזרשתיאורייתכןזהכיצד
בעגהשימושמחודדת,נסןגמדית,קרמה

רחוצותלאפניםהמזרח,יהודישלנלעגת
אישיתפגיעהמשוםבואין-בזהוכיוצא

משמעותכבעללפרשוייתכןזהוכיצד
ארבייקסיביתכהרקעהבלבד?סימבולית
אותרשמייחד"אב·סיפרסיישלועניינית

" esprit " פסולויהודי
אלהכגרןבדבריםוכללכללרואההואאין

שלאלא ,ועליזה"עדינה"רשעותשלביטוי
אפואדורשהוא·מעצורים.חסרת·רוחגסות

 .בפומביויתנצלמדבריוברשיחזורמלסינג
אתכיהתחמקויותוללאבמפורשיצהירוכי

בליקבעהספרותיתאישיותועלפסק·דינר
בסיסכלוללא ,יצירותיואתלמעשהשהכיר

והצדקה.

התפרסמהספרותייםכתבי·עתבכמה

ושלרשהשלרשיםעליהשחתומיםהצהרה,
ידועיםומהםיותרידועיםמהם-סופדים

כךעלצערםאתמביעיםהםרבה-פחות
שבסמכותוכבוריי·דין·של"ביתקייםשלא

החורגלסינג,כדוגמתאדםבחריפותלגנות
הטובהטעםמכלליכל·כךקיצוניתחריגה

 .נגדומעשיותסנקציותולהפעילוההגינות,
שלידידיואתלהזכירראויהחתומיםמבין

הספרותיתהתנועהמןלובלינסקי
אתובראשונהובראשהניאר·קלסית,

היהודיםהסופריםאתארנסט:פאולמנהיגה,
תיאודוראתחרמן:רגיאררגצרוייגסטפן

·העולםמלחמתאחרישלימים,הריס,
גרמניהשללנשיאהנבחרהשנייה,

עללהצביעכדי-גםוהמערבית:
לסופרמביעי·האהדהשלרב·גוניותם

בשנותשדבקפ'ספר'רילאת-ברשעלבו
הנאציתגיהבאידיאולוהמוקדמותהשלושים

שלהמושבעיםמסופרי·החצרלאחדונעשה
לתנועתהצטרףהאחרוןזהשל(בנר .היטלר

אבירדמותאתותארבאדר·מיינהרף,

שם :""המסעהמזעזעבספררהמסלידה
לפניאותרלסייםהצליחלאשמחברו ,הספר
לחרלי·נפש,·חוליםבביתלחייוקץששם
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·םמים>.בנסילתשמקורןלחוויותמתייחם
הדבריםאתלצססנוכללתגובותכדוגמה
יוליום(היהודי>והעורךהעיתונאישכתב

אני ... "שבבוקובינה:מצ'רנוביץובר

לשיכחהניזוןהיהששמולס nבהמשוכנע
היהזההאלמלאלה,ראוישהואהגמורה
הזעותוהרגההמשוררשללשמוהמזללרוע
שלקושוםקייםשלאאלאלםינג.-הדגול
לביןדגולהוגה·דעותאותוביןדמיון

 ,פילושמיאריהיההראשוןלםינג.תיאוזור
תיאודוראנסישמי.יהודיהואהשניואילו
המרובים,הכלביםמאותםאחדהואלםינג
הגרמניתוהפילוסופיההספרותארחיור.צים

לסנףכזיגבוה,כותלכללידונעצרים
 " ...אותר
הרומןאתמאןתומאםפרסם t 9ooב·

הספרבודנברוק"."ביתשלו,הראשון
והמבקריםהקוראיםקהל ,,,·לעהתקבל
במקצת.פושרתבאהדהאבלבאהדה,
שגרתיסיפורבוראההמבקריםמרבית

 ,כמוהררביםשמצויים ,וריאליםסילמדי
אחת,משפחהשלתולדותיהעלהמספר
 ,אכןשהיא, ,בעלילתומתמצהוערכו

לולייחסאיןלכךומעבר ,למדימעניינת
אחתביקורתאבל •יותררחבהמשמעותשום

דנההיא •·דופןיוצאתהייתהשהתפרסמה

וסענההיצירה,שליותרהרחבהבמשמעות
תקופהשל'ואמיןמסכםתיאורבהשניתן
קבעהבנוסף,השלכותיה.כלעלשלמה,

נוספתמובהקתבחוליהכאןשמדובר
הקלסית,הספרותיתהמסורתשלבשרשרת

לזורות.שייזכרבספר
מאז •לובלינסקישמואלהיההביקורתמחבר
תומאסהפךשבהןשנים,כעשרכמובןעברו

הראשונה.השורהמן ,מארזיזועלסופרמןא
 ,מבקראותועםהדוחקיםקשריםלוהיולא

וכאשר ,סז·נעוריו nאתלוזכרהואאבל
גםלצאתהחליסכל·כךכוסהבצורההותקף

הנמרצתאוליהיתהותגובתו •להגנתוהוא
ובמאמריויובמסות •מכלוהחריפה

מןכמרבן(להבדילהמרוביםהספרותיים
הנאציתבתנועהשהסיחהחריפיםהדברים

תמידמאןתומאסהקפידובתומכיה),

 ,ומאוזןענייני ,מתוןבסגנוןלהתבסא
שלאבספריםארבנושאיםנתקלוכאשר
לשתוק,כללבזרךהעדיף ,בעיניוחןנשאו
מכליו.יצאממששהפעםאלאלגנות.ולא

וביקשפרסיבמכתבללסינגפנהתחילה
שלדפיומעלגילרי·זעתיפרסםכיממנו

עלמפורשתהתנצלותובוספרותיכתב·עת
נתקלכאשר •שברשימתודברי·הפלסתר

חריפהבהתקפהנגדויצאבסירוב

זאתהייתה •כמנהגושלא ,·רסןושלוחת
משופעיםקשים,חילופי·דבריםשלתחילתם

אישיים.בעלבונות
כימצייןשהואבכךפותחמאןתומאס

סגנוןאתלחקותכושלכבסיוןכאןמדובר
שלרשימתוהיינה.היינריךשלכתיבתו
רציניסרפדשלשמואתמכפישהלסינג

לומרצורךואין-מאן>שלהיא(ההדגשה
באותההםשהעלהשהנימוקיםולהדגיש

סרי·סעם. nשהםכשםר nחסרי·שמידה

אישיתלהתקפהעוברהואמכןלאחר
"מרדבריו:הםואלה ,יותרמפורסת

 ,ואכן ,יפה·תוארגבראיננונסקיבלילו
האדוןאתגםמכיראניאבלהוא.יהודי

באחריותנושאאינואדםשום(הרילסינג.
מיכישאצייןבכךאסתפקהכרויותיוו)לכל

דמותאומגביה·עוףנן·רשףנושרואה

בהגזמהחוסא-אריתגנריותשלמובהתק
"דוגמהאותומכנההואלבסוףיתירה·.

הגזעשלחלקאותרשלמעוררת·פלצות
ותו-כזורננדבריםאכן,שנתקלקל•.היהודי
ידואתלסינגסמןלאאלהכללמרקא

מתפרסמתלמרץ 10ב·כברבצלחת.
מכנההואעקיצותיואתלחדדכדיתשובתו.

·סומי".וההקטנההחיבהבכינוימאןאת

נרנשוןאלא ,פייסןאינוכללזהו"סומי"
·תירבותמלאכתתוצר ,ממרציפןהעשוי

הואכימשתמעדבריומנעימתמופרזת.

דווקאראוילסינג,תיארדורכלומר ,עצמו

מאךתומאס

עליוחלהולכן ,אמיתיפייסןשללתואר
 ,לסנן ,נרהפועלפנימילדחףהודרתהחובה,

"נשמתומתוך ,נחרןראיזיהוילמסדרת
·היהרדרנות nרראתשמואליקשלהחביבה

מאןתומאסקובעלכךבתשובההאירופית•.
מעוררתכזהיצורשלכלבזאפו"נשימתכי

מאחוריאותולהושיבהיההראויומןבחילה
ובריח".סורג

החריפיםבחילרפי·הדבריםהאחרוןהמסמך
בעללסינג,שלמאמרוהיההשנייםבין

הפרהאתחולב•סומיהתוקפנית:הכותרת
מאןתומאסאתמכתירהואכאןהמוסר".של

שלביותרהאדיר"מלך·הסוכרשלבכתר
והואהגרמנית".בשפהספריות·ההשאלה

וכללשכללתיאוראותרלתארמהססאינו
עדין , ,גבבררבסיכון"מין :מחמיאאינו

זמנה,שעברשקסה,יפה,נפששכזה.וחיוור

לאאשהמוזהבת.בכריכהאותהשכרכו
קנתהשלוהחביבההאמא'לה •אותרילדה
במחלקה'ורטהיים',-במרכולכנראהאותר

באותה •כביכול"-נזיריםלחפצי·אמנרת

קהלמאןתומאסלעצמורכשכברתע
בספרותמבוססומעמדרחבקוראים

מתיאודורמנעהלאזועובדההגרמנית.
מוצאואחרוהתחקהשטרחלאחר-לסינג
יצירותיוגורלאתמראשלחזות-ומקורו
הרומניםמשמעותמהי ,"ובכןלבוא:לעתיד

ספריםעבורנו?מאןתומאסשלהנחמדים
שלענפיםמאודונחמדיםספריםנחמדים,

-חממהבתוךצמחאשרפורח,לילךשיח
·ההשאלהספריותמאותןיותרישרדולאהם

אותם!"המשאילות
התאמתה.לאהזאתהתחזיתכידוע,
 ,דהיינו-לסינגצדקלפחותאחתבנקודה
ביותרהמגוחכתהזמות"אבל :הצהירכאשר

עצמי".אני-היאהזההקטןבמחזה·הלצון
הרוחותשנרגעולאחרכילוודאירקוב

בכתבי·העתחילופי·החרפותונפסקו
והתחרטהפרשה,כלעלהצסערלמיניהם,

מקום,מכלבלובלינסקי.שפגעהפגיעהעל
עליוכתב ,פתאומיבאופןנפסדשזהלאחר

 ,למדיוחיובייםמיושביםזברי·הערכה,
השגירואתמעלותיואתמונההואשבהם

לטעוןהמשיךזאתעםהספרותיים.
זרכדוגמת"סאסירה"כישרנותבהזדמנויות

·התבטאותצררתהיאופרסםשכתב

חיובית,להערכהדאריהואפילולגיסימית,
לאשלרבלינסקיכךעלתמיהתואתוהביע
טובהברוחעליושנאמרוהזכריםאתקיבל

בהתחשב ,כןעליתרהשפתיים.עלובחיוך
בכלבהתחשבשהתחוללה,המהומהבכל

בלסינג,כלומר ,ברשהוטחוהקשיםהדברים
אדםלכלבר·בי·רב,לכלברורהרי

 ,האמיתיבןשהקורפניות,נטול ,אובייקטיבי
אלאאיננו ,בכפיועוולללאבושפגעוזה

עצמו.הוא

מההשאלה:אתלהעמידמקוםאפואשי
בעלרגםהדעות,לכלהיהונבוןשחכםראה,

המידה>עליתרמפותח(לעיתיםמצפון
וולגריתבדרךולפגוע ,זרלשטותלהיגרר
קצרהפגישהעימרשנפגשבאישכל·כך
אותודחףמהשנים?כעשרלפניבלבד

כהלתיאורכל·כך,קיצוניתללגלגנות
המלווההגופנית,הופעתושלמזלזל

מרומזתכיאף·לכת,מדחיקתבפסילה
בנימוקהספרותית,יצירתושלבעיקרה,
"רוחשלניסוימהווהשהיא-התמוה
לשאט·נפשוהראויהיהודית"
שלהעמדתהאתפוסלהסתםמןהיהלסינג
מעיקרה.כזאתשאלה
הספרהואביותרהחשוביםמספריואחז

משמעותכמתן"היסטוריה

·המשנהכותרתבעל ,"לחסר-המשמעות
הספר ."המיתוסמתוךההיסטוריה"לידת
שמחברומשוםניסוחים,בשלושהקיים
להיותהיהאמורהואפעמיים.אותושכתב
אתשתקיףספריםשלבסיורהאחתחוליה

בידועלהשלאהפילוסופיה,נושאיכל
ביקורתמנוסחתהזהבספרלהשלימה.
שלהמקובלותהתפיסותעלקיצונית

H "י
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סברותיואתלאששכדימדע·ההיםטרריה.
על·הכרה,תורתעלמתבסםהוא

הסבירשארתה ,משלומקרדיתאפיסטמולוגיה
הואהשארביןהאחרים.מספריובכמה

הסיבתיותעלהדיבוראתמרחיב
לההמעניקבסיסיכעיקרוןבהיסטוריה,
ההתרחשויותשלברצףהנעדרתמשמעות,

אותהמבטלוהואשלה.חומר·הגלםשהן
יתר •ואובייקטיבימהותיכמושגוכלמכל
המאורעעלרקלאחלהזושלילה ,כןעל

בחייוהתרחשותכלעלגםאלא ,ההיסטורי
אלאאפואאינוסיבתיהסברפרס.כלשל

רצףעלבדיעבדשנכפהאילוץ
בתוקףמהותית,מבחינהחםר·משמעות

 •נרתן·ההםברשלשאיפותיואורצונו
ככלשוליתותהיהמסוימת,התרחשות

איןהרבה.גורמיםבהמעורביםשתהיה,

שאיןוחומרוקלכולם,אתלאבחןביכולתנו
הסגולימשקלהאתלהעריךגליםמסואנו

כאשרגםמסוימת,"סיבהיישלוהאובייקטיבי
שולילנוהנראהגורםאותה.לאתרהצלחנו
יכול ,ממנולהתעלםשראויעדכל·כך
כלהמכרעת.ההשפעהבעללהיותבהחלט

ידיעלנתפסיםמאורעוכלהתרחשות
משקפיים,באמצעותשלנוהמודעות

והדימויהרצוןהןהעכורותשזגוגיותיהן

אותוואשר ,ביותרעליושהשפיע<הפילוסוף
 ,שופנהאואראותרוהיה ,במיוחדהעריץ

כרצון"העולםביצירתומוצגתששיטתו
יי>.ודימוי

הזאת,ההשקפהאתלעצמנונאמץאם
הריפרקיה,ראשיעלעתהזהשעמדנו
עללהשיבלנסותטעםשרםאיןשבאמת
שאיןאלאזה.סעיףבראששהעמדנוהשאלה

באותהלאובוודאיבה,לדבוקחייביםאנו
גםואשרלסינג,אותהניסחשבהקיצוניות

פיה.עלהמסקניותבמלואנהגלאצעמוהוא
השערותכאןלהביאאפואנחשושלא

במידה•כופרת·שהןבכךונסתכןאחדות,

של<כלשונויימיתולוגיתיימתכונתמסויימת
ניתןלאוגםלה,שאיןהתרחשותעללסינג>
נצליחלאואםרציונלי.הסברעבורה,לספק
מוחלטת,מהימנותבעלתלפרשנותלהגיע
לתתלפחותעשוייםשאנובכךנסתפק
הסתברותי.תוקףבעליהסברים
מביןוכמהכמהעל·ידיהובעהאחתהשערה

לסינגרשימתו:עלבחומרהשהגיבואלה
שלאמשוםלובלינסקיעלוכעסהתרעם
דןולאשמואתמספריואחדבאףהזכיר

בראשעצמואתשראהאףביצירותיו.

אתבעברניסההריכפילוסוף,ובראשונה
בשירה,-היפההספרותסוגיבכלגםברחו

לעיתיםזכהואףובסיפורת,במחזאות
אתועורךלרבלינסקיבאוהנהלשבחים.

ומתעלם-המודרניתהספרותשלמאזנה
ביוצריםמטפלשהואלמרות ,כלילממנו

המרושעתהרשימה .בעלילממנוהנופלים
העלבוןעללסינגשלנקמתואפוא,היא

המותקף.שלשתיקתובושעלבה

תוקף.בכלזאתהכחיששלסינגכמרבן
דברישביןלצייןראויואף·על·פי·כן

המשפט:אתמשרבבהואשלוההכחשה
לובלינסקישלשורהאףקראתילא•מעולם

באזהמשפס •נגדי•מכוונתאובידנהאשר

בתום·לב,נכתבהשרשימתוכךעללהצביע
גםלפרשוניתןאבלאישיים.מניעיםללא

אחרת.

ואפילואוטודידקט,היהלובלינסקי
ידיעותיוכלאתסיים.לאתיכוןבית·ספר

בלימורים,שלעזרתםללאבעצמורכש
רשמימגוףהכשרתועלאסמכתהשיקבל
הערכתאתמנעהלאזועובדהכלשהו.
אתלפחותאוספרותיים,בנושאיםדעותיו

למרות ,בהןהדיוןואתההתחשבות
למעמדהיוימיםאותםשלשבגרמניה
<ולארבהחשיבותהאקדמייםולתואר
ימים).באותםרקולא ,בלבדבגרמניה
בשניהוכתר ,ללובלינסקיבניגודלסינג,

השקיעבהשגתםאשראקדמיים,·כתרים·

 ,כךעלגאההיהספקללארבים.מאצמים
סבלובנעוריושבילדותומשוםובמיוחד

ממשזהוהיהחמורים,מקשיי·למידה
רהבההבגרות.כבחינותשעמדמעשה·ניסים

במקצועלימודיואתשסייםבלבדזולא
בפסיכולוגיההשתלםבנוסף,אלאהרפואה,

היוקרתיותבאוניברסיטאותובפילוסופיה
הנודעיםהמרדיםשלובהדרכתםביותר
חראוהוםרל).ליפסהפילוסופים<כגוןביותר

במכללהפרופסורשללמעמדהגיעאכן
רקבעצםכיאף-בהאנוברהטכנית

קביעותללא , privatdozentשללמעמד
ייתכןאבל •סדהמרמטעםמשבררתוללא
זלזולשלליחסלתרוםכדיבכךהיהשדי

הסמכהללאאשר ,לובלינסקיכדוגמתבאחד
להביעהעזגבוהיםהשכלהמוסדותמםעס

העברסופריעלכל·כךפסקניותהערכות
התקופהשל"מאזן"לערוךואפילווההווה,
כולה.

חוזרלהשנתווספוובמאמריםב•סאסירה•
הואלובלינסקישלשמוצאולסינגומדגיש

אחדאזשהיה ,פוזנןשבמחוזפינההעירןמ

סמוךגרמניה,שלהמזרחייםהמחוזות
ברובווהדבקהצפוף,היהודיליישוב
כאמור •בפוליןאשרהיהודיתבמסורת

המזרחית,בפרוסיהנסקיבלילונולד ,לעיל
משוםבכךהיהלאלסינגשלמבחינתואבל
גרמניה,מיהודיחלקבקרבמהותי.הבדל

המושרשיםהמבוססים,בקרבובמיוחד

פושריחסהתפתחוהעשירים,בעם·הארץ

שבמזרח,ההשכלהיייימחוסרילאחיםלמדי
צרהובשעתלפטרונותלעיתיםשנסה
לעברלעיתיםוגלשפילנסרופית,לעזרה
צבירןבעלתכקבוצהוהתנכרות.זלזול
שהתגוררואלהבעיניהםנתפסומיוחד

גופא,בגרמניהעדייןכלומר ,באזורי·הספר
במחוזובמיוחד ,המזרחילגבולהסמוךאבל

סיבותבגללהזאת,הקבוצה •פוזנן
המקוםכאןשלא ,מעצמןמובנותהיסטוריות

ביניים.שכבתמעיןהייתה ,עליהןלעמוד
להשקיעלרובנסומערבה,שהיגרובניה

גבוההיים nרמת·להשגתרביםמאמצים
לאולפיכךהוותיקים,שללזרדומה ,יותר
אין .בכךלהםשיסייעובאמצעיםתמידכדרר

נוצרואלהשבתנאיםאפוא,מפתיעזה
ססריאוטיפ,שללהיווצרותושתרמומתחים

הופעהפוזנןבאיעלהולבשושבעיצובו
לייחסנסרשאנטישמיםוקורי·אופיחיצונית

כמהכךעלמעידים •ככללליהודיםאותם
יהודיםסופריםידיעלשנכתבורומנים
היהודי" ,רתר rלמשלכמרהגרמנית,בשפה

גברם"יייטכןאריעקובובסקיללודביג
לעבריתשתורגם(ספרהרמןלגיאורג
יהודיםמוסד-ביאליק).בהוצאתוהופיע

מהססיםשאינםחסרי·מעצורים,שאפתנים,

ליזוםואףמפוקפקותבעיסקותחלקליטול
העשויאמצעיבשוםבוחליםשאינם ,אותן
שהרוחניותחומרית,מבחינהאותםלקדם

בעליומהם,נשגבותרהייקולטורה·
דווקאשמוצאםברור-הדוחההחיצוניות

 •פוזנןממחוז
מתוארתשהיאכפי ,לובלינסקישלדמותו

כמעטמתאימהאכןבה,דניםשאנוברשימה

מאודמתקבלהזה.לססריאוטיפפרטיהבכל
לסינגשלהקדומותשדעותיוהדעתעל

הןהתייחס,שהרילעיצובה.היושותפות
המשפחותלחוג ,אמומצדוהןאביומצד

המתבוללות)<וגםהמבוססותהיהודיות
כגון ,קרוביומביןרביםבגרמניה.ביותר

עשיריםהיו ,אהרוויילר ,אמומצדסבו
וכלל-דתםאתשהמירואלהביןמופלגים.

רביםהגיעו-היומועטיםלא
בןבהם.שעסקובתחומים·מפתחלעמדות
ידידלמשלהיה ,אמומצד ,סבתולמשפחת

 •בר·האנולממלכתיורש·העצרשלקרוב
התעוררהמסויםשברגעמתמיהזהאין ,לכן

האקדמאישלבובלהתשוקה
אתלקחקצתללמדוהייאריססוקרסיי

המעזהנלעגה"פוזנאיייהאוטודידקט
יימאזניםיילערוךרבהכיבחוצפתו
·הספרות.בתולדות
 ,יהודיממוצאסופריםאויהודים,סרפדים
ייתסמונתלכנותשנוכלבמהלפעמיםנדבקו

זכההריהיינה •היינה·"תסביךאונהייהיי

הגרמנית,הקלסיקהשלבפנתיאוןלהיכלל
שדעתםאף-בינלאומייםוליוקרהולפרסום

חיתהלאגרמניםלאומניםוכמהכמהשל
 ,ושנינותופקחותו ,תעוזתו .זומעובדהנוחה
שלהמרשיםוהגיווןהרחבההקףגםכמו

מדרבןגורםכמובןלשמשיכלו ,יצירותיו
"הנהיהודים:צעיריםבקרבחיקויומעורר

יהודיצעיריכולהיכןעדמרשימהדוגמה
היהחשוףלסינגותיאודורלהגיעזיימוכשר
שאמומשוםזה,בנגיףלהידבקותבמיוחד
שבוביתבאותוממשבדיסלדורף,נולדה
בגאווהמצייןשהואכפיהיינה,נולד

בזכרונותיו.

היססלא ,עליותקףיצרוכאשרהיינה,
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 ,שגואי·גפשואתובעקרביםכשרסיסלייסר
הסעםגבולותאתלחצותכללחששולא

לאחרברנהאתתקףכאשרנהגכךהסוב.
במיוחדכוסהביניהם.חילוקי·רערתשנתגלו

אשד ,לוקה"של"המרחצאותהסאסידההיא
המשוררעלובוזלעגשלקיתונותשפךבה
מחזהכתבשזהלאחד ,פלאסןפרןגוססאר

לידיקוןהיהפלאסןאנטישמית.נימהבעל
ריה iבפדוזמלאהשליסהושלסמוכשר

בשידהמקובלותשהיוהמטריותובצורות
שהסיחהביקורתהעתיקה.הקלסיתהיוונית

כךעלבעיקרהמבוססתחיתההיינהבו
בסירתבעלהיהמשודד .שאותו

המשופעת ,זרמסאסידההרמו·אדוסירת.

ריחדווקאנרדףלא ,והומוראירוניהבהרבה
בלתי·משוחרקורא-זאתעםועדין.סוב

להורותחייביתרה,מאנינותסובלשאינו
ומצחיקיםשנוניםקסעיםהרבהבהשמצויים

לסיגג,שלהסאסירהמן<להבדילמארד
ולרוחבהלאורכהשולטת·הדוחשגסות
בלתי·מוגבל).שלסרן
לסינג,שלהסאסידהאתמגדידמאןתומאס

היינה;אתלחקות ,כלילשנכשלכניסיון,
לסינגהאמת.מןרחוקיםאיגםודבריו

מלמד ,שלוהתוקפניבכתב·ההתגרגנות
יצירות,ארתךעלבהצביעועצמועלזכרת
כתקדים ,לעילשהוזכרוהיינה,שלעסופדי

לסגנוןגיסימציהולהצדקהלשמשהעשוי
בכךספקלהסילאפואאין •בושנקט

 •היינה"בייתסמוגתהיהנגועעתשבאותה
"עריכתבשם , 1926משנתקצרהרבשימה

 ,מוזר"כהלסינג:קובעעצמי",עלשמפס
ביותרהכבידהאי·פעםכתבתיאשדשמכל

קצרהסאסידההחיצוניתחיימסגרתלע
הואזהובעניין •מאזן'"עודך'שמואלשבם:

ייסודיםליגדמהאחתעוינותדק •••-מוסיף:
המסגרתאתכמעסומוססהממשלש

להדומהשאיןעוינותחיי:שלהחיצונית
-נסתרתוארסיותחבויהרשעותמבחינת

כברתקופהבאותהאשדמאן,תומאסשלזו
שכתבהעובדה •••מפורסםסופדהיה

מעוררתכבדבלבדנשימת·אפיכיאודותיי
לחבושראוידברשלבסופווכיבחילה,בו

אתהרסה-לחולי·דוח·חוליםבביתאותי
שהרילחמי.מסהאתושברהשליהקריירה
שלבחוגיהםאינטלקטואלים,שלבעולמם

מכאןהיהבדודספרות,ואנשידוחאנשי

בני·אדםשלסרגלאותושיירשאני ,ואילך
רבכברדיי.בהערכהאליהםלהתייחסשאין

עלמליםכמהעודלהוסיףהראויןמ
שעסקנובפרשהמעודניםשהיוהגיבורים

בה.

קצרזמןלרבלינסקינפסד ,לעילכאמוד
שלקורותיועלשככה.שהייסערה"לאחד

אתכאןלהרחיבצודךאיןמאןתרמאס
וספריםהיסב,ידועותהןשהדי ,הדיבור

באשד •וביצירותיובחייועוסקיםרבים

שניםעשרהשמונהנשארהוא-ללסינג
בליפילוסוף,שלתקןעל ,בהאנובדנוספות

המוסרמסעםלמשכורתארלקידוםשיזכה
בקיצבהלזכותסיכוייםוללא ,בושהודה
שהואכפיגימלאות.לויצאיזקיןכאשר
ואתעצמואתלפרנסכריהיה,חייב ,מספר

מאמריםאלפילכתוב ,בני·משפחתר
פרצהכאשדהרצאות.אלפיולהרצות
הסופדיםביןהיההראשונההעולםמלחמת

·דוחםמודתאתשהביעובגרמניההבודדים

להתחולל.העומדהטבחמןשאס·נפשםואת
הלאומניתלהתלהבותשותףהיהלאהוא

ככלנגדה,והסיףוסרבים,דניםשסחפה
לאשבכךכמובן •לוונתאפשרלוניתןדשק
הוציאאלא ,הציבורבקרבאהדהדבש

מכירוןותבוסתן.קסן·אמנהשלשםלצעמו
בשרה·הקדבפעיללשידותכשדנמצאשלא
הכשרתובזכות·המלחמה,שנותאתעשה

 •צבאי·חוליםבביתכמספלהרפואית,
ולפרסם:לכתובהירכהמכןשלאחדבשנים
עלרשימותפילוסופיים,בנושאיםספרים
ומסותמאמריםפוליטיקה,ועלהיוםענייני

דבשבהדרגהובספרות.בהוריהנוגעים

שידע ,והולךמתרחבקוראים,קהללצעמו
אותוגדרה ,ואז •יודעותאתלהעריך
כמהפיחמורה-חדשהלתסבוכתכתיבתו

 23ב•לעיל.בהשעסקנוזומקודמתה,וכמה

לנשיאותהבחירותערב , 1925לאפריל
הפדגיייב"יומוןלסינגפרסםגרמניה,
מאמרהקבועים>ממשתתפיושהיה(כתב·עת

בעלהמועמדשהיהג,הינרנבודהמרשלעל
נבחרושאכן ,להיבחרבייםהמידהסיכויים
לסינגנזהרמאמרבאותו •זודמהלמשרה
התקפהשלשמץבהסהייתהלאבדבריו.
והעלהבזכותודיברלסינגאדרבה,אישית;

זאת,עםיחדאבלמעלותיו.אתנסעל
שלהסכנהעלובתקיפותמפורשותהתריע
-נשיאשלהאחראיהתפקידהפקדת
שלהדפותבידיו-שעהבאותהבמיוחד

פוליטיים,והכשרהבסיוןכלוחסדזקןגנרל
שידעונורדיםנמצאוהליברלייםבחוגים
דובהדובאבל •אזהרתואתנכוחהלהעריך

מסננברג"הייגיבודאתאהדהאוכלוסיהשל
עלבוןלסינגשלהמתוניםבדבריםודאה
 •בכבודוחמודהופגיעהומבישצורב

המפלגותידיעללובתהההתמרמרות
שמצאה ,נגדרעזההסתההחלההלאומניות.

שלובהפגנותבהתגודדויותניסויהאת
לונותרהשלאעד ,בהאנובדהססודנסים

הרצאותיו.אתלהרצותלהפסיקאלאבדידה
עלהכריזוגרמניהברחביסטודנטיםאגורות

 •מגוריובעירנגדרהמוחיםעםהזדהותם
עצומההגישהטכניתבמכללהחבד·המרדים
אתלגרשדרששבה ,הפרוסילשד·החינרך

נמצאהדברשלבסופר •המוסדמןלסינג
 ,ללמדעליונאסרשלפיה·ביניים,פשרת
כותליביןבמחקריולהמשיךלרהותראבל

המוסד.

-הנאציתהתנועהשהתחזקהככל
כברדשלמקרםלרניתןהשחורהשברשימתה

יותרומעיקיםקשיםתנאי·חיירבעשר-

שעליולרהתברר 1933בפברואר •ויותר
סכנהנשקפתעתהרכימגרמניה,לברוח
עברהואלימ.דרבהנולדשבהבעירלחייו

בצ'כוסלובקיה.להתגורר
לנאציםהוענקבגרמניההשלטוןכאשד
נרדהגוססבאר 31 •ב •ראשועלפרסהוכרז
חקירותמדייאנבאד.בעיד·הקיסונהרג

נעלמויוםאותרלמחרתכיהעלוהמשטרה
הפועלמפוקפקים,טיפוסיםשניהעידמן

היהלכןקודםשכבדאקדס,דודולףהחקלאי
נהגצישקה,רדודולףבפלילים,מעורב

הגבולאלהובילוהשנייםעקבותבמקצועו.
מהםאחדנתגלהשנה 12כעבודהגרמני.
 •לדיןוהועמד
האינטליגנציהבקרבלזעזועגדםהרצח
מהעדאזשיעדלאאישיה.גדמנלמחוץ

היעילותהחיסולשיטותלעומתיחוויר
אותןחזהלסינגכיאף ,בעתירהצפונות
התנועה •ממאמריובכמהמסוימתבמירה

ואלהקררת·רוחה.אתכמובןהביעההנאצית
המפלגהבכנסגבלםשלדבריוהם

העולםמןהסתלקהלסינג"עםבנידנבדג:
התקופהשלביותרהמבישותהתופעותאחת

חלקלאותושייךהיההואהמלחמה.שלאחד
בפציפיזםזיהםאשדהפרופסורהגוףשל

הגבוהים,האולפנהבתיאתאינטלקטואלי
בכךשרצוהרשמיות,הרשויותשלבסיועם
גםנתחסלהעכשיו •בכךותמכו

רבדיובסוףהזאת".המושחתתרוח·הרפאים

·הגזע".בעייתשלמסקני"פתרוןהבטיח
המפוקפקבמקלסלסינג,אלהגיעוכאשר
רדיפותעלהראשונותהשמועות ,בושבחד

בגרמניה,הראשונותהשיטתיותהיהודים

ובנחת"בשרבההבאים:הדבריםאתכתב

הצהוב.הטלאיאתלנולהצמידיכוליםאתם
שאחריםכמובגאווה,אותונישאאנו

אבל •••צלב·הבדזלאתנושאים
עםשלהחופשיתאדמתועל ,באדץ·ישראל

פעםהוצבשעליהגבעהארתהבצל ,חופשי
אלהשלשמותיהםעםמצבהתעמודהצלב,
ונרצחו.הוכו 1933האנושותבשנתאשד

גרמניםעוללוכזאתרשום:יהיהומתחת
לאחיהם".

אשר ,וערגןהתאולסינגשלהרצחולאחר
רומן ,איינשטייןאלברטנמנוחבריובין

להוציאלמטרהלוששם ,ברורומקםדולן
 ,הראשוןהכרךדקכרכים. 10ב·כתביואת

 .לאודיצא ,יוזכרונותאתהכולל
צ'כוסלובקיהעלהגרמניתההשתלטות

למשימה.קץשמה 1938בסתיו
אנועדיםהשנייה·העולםמלחמתאחרי

ביצירותיהםבגרמניהמסוימתלהתעניינות
באלהובמיוחדלסינג,ושללובלינסקישל
מחדש;הופיעומספריוכמההאחרון.של

שלוהביוגרפיהאתכתבמדוודלראינו
הפזוריםממאמריומבחרהמכילקובץופרסם

לפיהעודך>.לדברי ,לערך 500מתוך 65 (
עבדיבתרגוםלאוריצאלאידיעותיימיטב
 •השניים.שלמספריהםספדאף

11 tJ: 
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מיתוסמגלםתיאטרון
זוהראוריאל

טבע,תופעותשלגילוםהואמיתוס .--
מלחמותיהם,אלים,שלמישעהם 1 · 1 י--

על-אנושייםגיבוריםשלהתנהגותם
להתרחשותזכר ,הדמיוןיציריואנושיים,
מאזהאנושיתהחברהשלהיסטורית

אתלפרשניסיוןהואהמיתוסומעולם.
להכניסכוללת,תפיסהרלתרפסרהעולם
הגדרתזוהיהאדם.אתהמקיףבכארססדר

זרהגדרהכילהניחאפשרוהאנציקלופדיה.
מאזברוקפיטרשללדרכובמיוחדתתאים
ניסוילידישבאהכפי ,בשקספירטיפולו
בוליסובאופן •הציפורים•הרצאתבהצגה:
 • 2 •ז~מהאבראטהבהצגתו: ,במיוחד
תתאיםכזרהגדרההאםהשאלה,נשאלת

לריןוחברך ,למחזאי·במאי
ההבחנהאתמחדדותאלהמגמרתשתי

אחדמצדכאשרהמיתוס,מהגדרתהנובעת

ואתבכארסהסדראתהמחפשברוק,עומד

לריןלערמתהיקום,שלההרמוניהמבנה
החומריםמבחינת •כסדרהכאוסאתהמחפש

ביןשניםזההקייםהסמויבעימותנעסוק

שאלונישעהרלרין.אלונימחזאים:שני
ביןוהאיזוןהמעברבעולםעדייןנמצא
לפנות,לאןמחליםראינווהרפאיםהאלים

לצרכיוהמיתוסאתרמסמזמןכברלריןהרי
לערמתם,ביאליק,המיתוס•~•אניבטענה:

 ,מחנךככלייאסרוןהתרעיוןאתמביא
 ,רציניעבודהתהליךשמציעתיאסרון
הארץאלזהמסעחדש.חייםסגנוןלקראת
החניכרתיואוליהמחנךהמסעהואהיעודה,

אלה,בימיםבכארס.וההרמוניההסדראל
מחפש•הבימה·הלאומישהתיאסררןשעה

במקרםאמנותית,ואמירהדרך ,ייחרד \

קודמיהםבדרךילכוהחדשיםשהמנהלים
ולטפללשרבכדאיתרבויות,בחיקויויעסקו
כפי ,שלנרוהלאומיהתיאטררניבמיתוס

<בגרסת •בוקדי 1זבמחזהביטוילידישבא
ובתרגומי).מאירנדרס

שוהם,חייםפרופישלהמלומדיםבכתביו
הדרמה,בנושאמחקריםמספרמגליםאנו

לנרהמאפשריםספרותית,מבטמנקודת
אמיתרתהאתולבדוקתפיסתנואתלבחרן
רהתיאסרוני.הספרותי ,הבלשנינתחום
גרתהסרבמערכתהדרמהאתממקדשוהם

היסודהגדרותבהגדרותיו.לחדשומנסה
עצמה,נפנייצירהכללבחרןמנקשרתשלו

כתוצאהכושלמחקרלמנועעל·מנת
הואקדומות.ויערתארמוטעהמשיפרט

תואמת.שאיננהיצירהלדחותלאמבשק

למשל. , 3אריסטרשללהגדרותיו

פסוקסוף-המודרניהתיאטרוןא.
מאת •סוכןשלמ"ותוהמחזהעלבמאמרו
שלאלכךהוכחהמביא 4שרהם ,מילדארתרר
אריסטועל·פיהיצירהאתלהגדירניתן

ארתררמעידעל·כךבלבד.שלווהפואטיקה
נאבקהואכי , 5למחזרתיןבהקדמתו ,מילד
 ,האפורוהגיבורהקטןהאדםשלזכותועל

להבטחת ,הערייןהעולםבסדריהנלחם
לזמשעל·מנתכאדם,וכברדוזכויותיו
אמיתותהחושפתרציניתדרמהשלגיבורה

מילד:אומרולהכרה.להבנהומוליכה
 ,הרואימחזהתמידגביילהיה·המחזה
כי ,יותרמאוחרשנשמעההאקדמיהוטענת

יכולאינוולכןשיערר·קרמהחסרלרמןרילי
עלמתקבלתאינה ,סרגיגיבורלששמ
ענייניםכיולהביןלקבליכולאינידעתי.
תקנותעל·פינמדדיםאלה

זכרכלאיןבהםאשריררנים·אליזבסנים,
ורצועותביטרח·חייםשללתשלרמי·פרמירת

כמהדעחשמילד ••••חשמלימקררשלמברע
בימיםמקורןאשרהטרגדיה,בהגדרותאין

לימינוהתאמהורחוקים,ארחים
אריסטוהלךמאזחלפו•שניםוליצירותינו:

לפניולהשתחוותעלינוזהמדוע •לעולמו
שלהגיארמטריהלפנימאשריותר

פעמיםמספרתרקנההיאשגםאריקלידס,
ו•חדשותהבחנותלהםשהיובני·אדםבידי

למחזה>מילדהקדמת<מתוך
ולאהפשוטהאדםשלהטרגדיהכן,אםזוהי,
מןעצמומוציאמילד •דופןיוצאגיבורשל

מגיעיםמילדבעקבותהמחקריות.ההגדרות
שהדרמהלמסקנה ,רןתיאסרחוקרימספר

ערכיםעליהלקבלמסרבתהמודרנית
כלמוכיחים,אכןהם ,אחדמצדלה.שקדמו
זראריסטולפיכישוהם>,<גםבדרכואחד

רקלאשהםנראהשני'מצדטרגדיה.איננה
אלאמילד'דבריאתומכבדיםמקבלים
 •לאמירותיומחקריהםאתלהתאיםמנסים
הדרמהאתמחלקקרוטשורדיוסףהחוקר

מגמותלשתי<האמריקאית>המודרנית
 :) 1953<בשנת

אנדרסוןרמאקסוולאוביליוגייןשלזוא.
על·מנתהיאוש,נגדדברשלבסופוהיוצאת
לחיותשאפשרעולםתפיסתלאדםלהעניק

בה.

שלמילד'רארתורריליאמססנסישלזרב.
ניהליזםאלהמובילההברוטלי'הנטורליזם

ויאוש.

ההקדמהאתמזכירותאלהמגמרת<שתי
הגדרתאתלהבחיןניסינוכאשרלמאמרנו'

אתהמחפשברוקעםבהתאמההמיתוס

אתהמחפשלריןלערמתבכארס,הסדר
נסדר).הכאוס

רילישל •גיתהסרה•חטאהקררסשדעתלפי
המחזה,שלההשכלמוסרנתחוםהיאלרמן

להכריעובברחואניישזרלדמותכיהמניח
מחזאי.הואמילד • 6רלנחורהכרעות

יותרלמחזותיולתתניתןולכןפלורליסיט
מנסמנקודתאותםלבדוקוישאחדמפירוש

נחראשראתלהיותהפרסזכרתשל
המחשנהרחוקהלאמכאן •••להיות

הטרגדיהמטפלתברהאמיתישהמיתוס
מרכיביו'כלעלהאניהאני!הואהאנושית

הקטןהאדםשלהאני •ניגודיואחדותלע
והרע,בהסר ,גינרררדא,נטי·הגיבור ,והגדול
(ראההגיהנרםשלוהאניהאלוהיםשלהאני

ניסשה>.ושלתפיסותיואתזהנעניין
חלהכימגלהויליאמסריימונדהחוקר

והגיבורהמודרניתבדרמהטרנספורמציה

אחרות,נמליםטרגי.לקרונןהפךהטרגי
החברתי.הזיוףנאושנירה,אשמהבמקרם

רקלאהיאהחברה ,מילדשלדעתולפי
ברחגםהיאאלאערכיםשלזיוףמרעכת
 6החיים.מןבנותיוקוראתהתובעהרסני

שהסרבןלמסקנהמגיעריליאמסהחוקרלכן'
חפציםממכירתשעבראדםהוארילי

 •צעמולמכירת
שישמאוזנתלמסקנהמגיעשוהם ,לפיכך
מקובליםמושגיםעללחלוטין><לאלוותר

כליל>(לאולנטושנורמטיביתבפואטיקה
מבקשהואאריסטוטליים.במושגיםחשיבה
העדיןאיזונו sקרמרניקסינית.תפיסהלגבש
הסוגרייםמןלנומתגלהכחוקר'שוהםשל
זהובאיזונוכליל>לאלחלוטין'<לאשלו
הםשהרי •שהזכרנוהחוקריםעלעולההוא

המשיכוורקמילדלפימילדאתקיבלו
בהתאםנאות,מקרםבשבילולחפש

ואילויצירתו.ואתעצמואתלהגדרותיו
מילדאתמקבלשאיננונכךמחדששוהם
עלזאת,בכל ,לשמורומבקש ,מילדעל·פי
וחדש!ישןניןעדיןאיזון

התחוםאתבחןהספרותישהחוקרמארח

עולמוכילמסקנהוהגיעהמחזהשלהבלשני
בסכנהנמצארילישלוהרוחניהפיזי

 •אחרמכירוןשאלהכאןערלהמתמדת,
שלדיבריהריהואובהורה,בעבדזהעולמו
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אפשרכיצדמאוד.ומורכביםרביםיסודות

הרוחניוהעולםהפיזיהעולםאללהתייחס
לעייןרצויזה(בענייןאחדוגוףהיוכאילו

בספדוליבוביץי,פרופיאצלהאניבחלוקת
ביטוילידיבאהדברבמחזה 9ונפשיי>.ייגוין

ובחוסרלעבדההווהשביןהםידררחבחרסו
שוהםבזמנים.המעבדשלבמרבן ,התהליך
העולםתפיסתשלהכרזתהכיבארמדרמסכם

בדרמההאדם,שלהפעולהבתחום
מענהללאהדרמהאתמותירההמודרנית,

הרוסשהכולמשוםבקלסית>כמר(שלא
הניהיליזםמגמת ,כןאםזוהימלכתחילה.

שהדסהכאוסעלהואהדגשכאשדוהיאוש,
פיזיתהרוסהאדםהעולמי:הסדראת

 ,התיאטדוןהיצירה,הרוס,הקהלורוחנית,
זרליאךמסכם,שוהם rהכולהיוצרים,

אפשרזופתיחהמנקודתהדיפתיחה.נקרות

ילכוישראליםמחזאיםמדועלהביןיהיה
הבמה:עלהמיתוסשלגילומואתלחפש

 •••ה~יןמןישבכל·זאתלבנותעל·מנת

קהלעםודיאלוגטקסטב.
ביןלהבחיןשוהםמבקששלוהיסודבהנחות
כטקסטתחילה,דרמהומגדידלהצגה,דרמה
הצגה,לקריאה.וניתןסימניםהכוללכתוב,
המיועדהזה,הטקסטביצועהיאזאת,לערמת

ובסגנונותבסוגותמטפלשוהםאיןלצפייה.
 ,למשלהמושפע,מתיאטדרןהנובעים
ייהתיאטדרןכמו:מודרנייםממונחים

ייהתיהמעבדהייייתיייהזידהייהפתוח",

בארבה,בק, ,צייקין(דאההדדיקלייי
בודקאיננוהוארעוד.בורק>רפ.גדרטרבסקי

מתרכזאלא ,בימינוהניסיוניהתיאטדרןאת
במהותההדרמהשלהאסתטיקהבתחום

במקבילהדרמה,הגדרת ,לכןהמרכזית.
דיאלוגית.סוגהלדעתוהיאלספרות,
(גםהמטרהוהואהאמצעיהואשבההדיאלוג

שלהפניםביחסירגםהתיאטדון·קהלביחסי
הראבדרמההדיאלוגעצמו).עםדת,יאטדרן

יחידהדדךגםרזרבלעדית,לשרביתצררה
 •החומדגרןלאד

אם·כימלומדי.עללחלוקאנסהזרבנקודה
אתירחיבהואלהפתיע.יפסיקלאשוהם

במובן(ייאניייאנישגםכזרבצררהההגדרה

הדימרוצה.אהיההמלה>שלהמיתולוגי
היטב,יודעהמלומדשהחוקרכדרר

לארגוןהבלעדיתהצרדהאיננושהדיאלוג
השתמשבעצמוהואהריבדרמה.החומר

כיצדקררם.אהבתיכל·כךשאניבסורגיים,
צודהזוהדיבדומהוהסוגרייםאתיגדיר

של(גםרביםבטקסטיםשקיימתנוספת
ההצגה.בזמןצעמה,הבמהרעללמשל>בקט,
ואיךראבזדיהוהבמהולתיאורבאשרומה

מילדאותרושלהקדמתואתיגדיר
ירולמחזרת

 , 10לשרניתהלאהמערכתאתברנהשרחם

הגיסטה,התנועה,המרסיקה,אתהכוללת
הרא ,אחדבמקרםבהגדרהוכרי.המסכה

כיצירותיישלאלי:הדורשהמבנהאתמציב

באמצעותודקאךהנבנותספרותיות

בדרמהאנומוצאיםלשרבית,סימניםמערכת
גם-בממשובהצגה-להצגההמיועדת

אלרגינסים

רעשים,כמו:לשוניות,לאסימניםמעוכרת
סימניםפאדאלינגרויסטיים,סימניםמרסיקה,
תסרוקת,מסכה,ג'סטיים,סימנים~ימיים,

אבזרים,תפאורה,מרחב,תפיסתלכרש,
אבריכוליםאלהסימניםמערכותתאודה.
(פישרויזואלייםסימניםלמערכותלחלק

כהצגהכלומד-בשלמותההדרמהליכטה>:
יחסי-הגומליןשלתוצאההיא-בימהעל
איןזאת,מבחינהאלה.סימניםמעוכרתבין

טהורה,ספרותיתנסרגההדרמהאתלדאות
 1בלבדיי.והלשוןעלנשענתשאינהמשרם
החוקרדבריאתשוהםמביאמאמרבאותו

לאותהחלקיםשניביןהמבחין ,אינגדדן
שלה,הלשוןשהואהעיקריהחלקדרמה:
כיייבדודהלא·לשרני:שחראהצדדיוהחלק
גםלחלרטיןיי.הצדדיהטקסטנעלםבהצגה

אפשרהכיצדותמיהתי:ושבהחוזרתכאן

מדויקתבחידהאיננהיינעלםיישהמלה
אתתפיסתילפיהתרגום?מבחינת

כתובלהיותצדיךהיהוהדרמה,התיאטדון
כותבבעצמוהחוקרשהדינעלם",יילאכאן:

מממשרתיילשוניותלאסימניםש"מעדכות
שלבןמרתרבאר ,רהיינרהטקסט.את

מתממשתהנפש ,ליבוביץי·אריסטו
שהטקסטכך ,) 9(העדההגרףבאמצעות

 •הצדדיהטקסטללאיתממשלאהעיקרי
הטקסטדווקא ,למשלרל·אדטהבקומדיה

שרהםהצליחוכך •הדומיננטיהראהצדדי
כמובן,וכאןהחוקר.שלתפיסתואתלסתרו

מעצמימאורמרוצהערלה,(המיתולוגי>אני
 ,ניסורובנריוהתיאטדרןצודקששוהםוטוען
מןגםאומדתזאת ,הצדדיהטקסטמןבעיקר

רלא ,עצמוהשחקןשלוהמחשבותהדגשות
 ,יותרמאוזןשוהםאךהדמות!!!שלאלהדק
לכאןארלכאןלהכריעלאמעריףהרא

נדריוהמאוזניםבנאומיובורקאת(מזכיר

כמרהעיקריהטקסטאתמכבדובטלוויזיה>,
ההיררכי"היחסוקובע:הצדדיהטקסטאת

אתהבונותהסימניםמערכותביןהמשתנה

וכמוצגת>להצגה(כמיועדתככרלרתהרדמה
מדרמהמשתנההראר·משמעי. nוקבועאיבר

עצמההדרמהשלבמסגרתהואףלדרמה:
לסצינה,מסצינהלהשתנותיכולהוא

 12למעדכהיי.ממערכה

פאטדיסהצרפתיהחוקרדבריעל·פי
מסויםקרשיישכילנרמתבדר 13פאביס,

משיטותהשראהלקבל ,תיאטדוןאנשיאצל
שהספרותמשוםזאת,בספרות.המחקר

ולאהקרואשלהקליטהבתהליךמתמקדת
ומרכזהתיאטדרןלבשהםובביצוע,בהצגה

תהליכיוכלעלהצופהשלההתעניינות
נמעניםישהתיאטדונילטקסטהאסתטיים.

 ,לכןבספורת.הבודדהקרואמןיותררבים
הראלתיאטדרניספרותיטקסטביןההבדל

ביצועה.לביןמוסיקליתפרטיטורהביןכמר
ותהליך ,גמרמרבמרצדטקסטהיאההצגה
אתהקובעהואהצופיםשלהקליטה

הבמה,עלעצמהלהצגהבאשדמשמערתה.
ויחידאחרעיצוביהיהזרבהצגהכיבדוד

הספרותכאשדפיזיים,לפדטי·פדטים
הסופי.העיצובאתלעיתים, ,לךמשאידה

המימושאתקובעאחדמישהובתיאטדון

האיכות.אתגםולכןהעולםאת ,פיהסר
המתכנתתהיא·היאעצמהשההצגהמכאן

אתלמעברומארגנתהצופהתגובתאת
המסדמסדיה.לקליטתהשונותהדרכים

סברוהקהלאךבהצגה,נברח,תמירקיים
משתמשהתיאטדרןהמסד.אתבנהשהוא

אם •רלשנרתרלברוטוכדיהקהלשלבידע
-טרומיבחרמומשתמשהתיאטרוןכך,

 ) 1(העדהאריסטובעינילקהל.המוכרחרמו

 ,טרומיחרמוללאחדשה,יצירהליצורעדיף
לאכבדהקהלאריסטובימישאפילומשרם
להוותעלולהטרומיואז ,הטרומיאתמכיד

מחזאיםבדם,הקהל.עםלתקשורתמחיצה
אותרלסתורכדיבאריסטומשתמשיםרבים
(דאהמחזותיהם,שלוההצגההכתיבהבזמן

מןחרמוומחפשיםנאמרו)מילד'אותרו
 ,התנ"ךההיסטוריה,גיה,המיתרלו
וממסורתהספרותיצירות ,הפולקלור
 14התיאטדון.

אךהמיתוס,שלשחזורהואהטרומיהטקסט
שחזורשלאחתאפשרויות:שתיבויש

בדודקשרבעלטקסטשלואחת ,כשלמרתו
הטקסטמדויק.באופןלשחזורמבלילמיתוס,

שאיננוטקסטהואאריסטו>(לפי ,הפיקטיבי
להזכירויכולאך ,טרומיבחומדמשתמש
העקרה,אלקטרה,תסביךאדיפלית,(תבנית
וערר>.הדשכבשת

קשרמטרתותיאטררניטקסטכל
עםביחסיומישורים:כשלרשה<קומוניקציה>

עםוביחסיוהקהלעםביחסיוטרומי'חרמו
חלקהוא(שהתיאטדוןהתרבותיתהמערכת
שישבעיההואחרשטקסטכלממנה).

משותףבסיסמחררההטרומיעליה.להתגבר

ו~~י
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חדשה,משמערתלונותניםכאשרהקהל.םע
המשותף.מןרגםהמקובלהמקררמןסטייהזר

ביןמתחליצורניסיוןהיאמיתוסשלבדיקה
טקסטקליטתדרמהלאולכןלחדשישן

המיתרס,לקליטתמהכרתהנובעתטרומי,
אתמכיראיננוכשהקהלטרומיטקסט

המיתוס.

ישןמידעכלשוהםמגדירסמהבמלה
מידעכלרמהובמלהולנמען>למרען(היזרע
שלמקרמהאתלתפוסרוצההרמה • s 1ח,ש

איבראם ,התיאטררניהטקסטכידת,מה,

התיאטררנית,המערכתבמרכזמקרםתופס

עלנוספתראריאציההואמחדש,איננו
יסודרגשנה,חוזרגררםהואהמיתוסהקיים.

הקביעותמידת •וקהלוהיוצרעלמרסנם
בררנותלהבליטאפשרותיוצרתשלו

נהירבאופןויצירה,יצירהלכלמיוחדות
יותר.וברור

הצופהמהכרתנרבעטקסטשלנכרןפיענרח
אךאחרים.טקסטיםגבילשלווהידע

שנעשההשימושעל·פינקבעתהמשמעות
הצורךמהרהשאלה:נשאלתמכאןבבימה.

וחברךאלוניגיסים-מחזאיםשבישלהזה
מהןבימרתינרואלטרומיחומרלהביאלרין,

רמההזהולחומרמוסיפיםשהםהמשמעויות
משמעריותעללחלוטיןמוותריםכשהםקררה
מצליחיםהםמידהבאיזווואחרותכאלה
התמחועלהרמהשללנצחרנהלהביא

מדי!מאוזןמחזאי-אלוניב.
בצררההמיתוסאלפונהאלרגיביסים

אתמגייסהראנתקע,כשאלרגימרועת.
המיתוס 16היררנית.המיתולוגיהמןידידיו
 ,יאטררןהתמגבלותעללהתגברלועוזר
בגללומשמערת.ורחבעומק,לומעניקהוא

בשבילוהיאהמיתולוגיההשרבים,רבדיה
פרסק.בלתימשחק
שלסיפורעלמברסס •המלך•בגדיהמחזה
הסיפוראתביססדרסןאבגםאך ,אנדרסן

ישעממית.אגדהעל ,טרומיחומרלע
מרכיביםוישברצוןמאמץשאלונימרכיבים

גםלהם.מתנגדואףמאמץלאשהרא
רננךשלוהסיפוראתמשנהצעמואנדרסן
הסוףהראשונה,בגיוסה •המסראתמשנה

אמונהומבטא ,אופטימיהואאנדרסןשל
הקיסרבגדיאתמקבליםכרלםבאדם:

בגירסתראותם.מעריציםראףהחדשים

בחשיפתאנדרסןמסייםוהמרבדת,האחרונה

המלךאךשצועק,הילדבאמצעותהשקר
 17בתהלוכה.להמשיךחייב
בפתיחה:כנר ,אנדרסןאתמשנהאלוני
המשודדהמחתרת,אישהואהצועק••הילד
למשתף ,דברשלנסופר ,שהופךהקטרר
שלבתראתנושאהקטררהמלך:עםפעולה
עררםהואהחייטים.לראשוהופךהמלך
ובשכלו>בנפשורגםבגרפוגםמשמע,<תרתי
נגדיררעיוןאתשהגרהמלךמחייטייותר

 ,שחקןהואהמשודדהקטרר:החשפניים.
משתף·פערלהמעמדתאשרפרצופים,מחליף

 ,מריקיימתעדייןשליט.להיותהופך
רהיא ,הקטררשלהקודמתלבראהובת
(תרתיעררםהואהמלךכישצועקתהיחידה
רמסךבטלוויזיההפרסומתאךמשמע)!

באמצעותארתה,יקרישתהתיאטררן

החדשיםזהמלךלבגדיהחדשההפרסומת
אתמחזקהוויזואליהמרכיב ,אלוניאצל

הצדדישהטקסטארמדתזאתבטקסט.הנאמר

 •העיקריהטקסטעלכאןגבר
הילד •דרסןאבאתבעדינותדוחהאלוני
העירום •למשוררהפךהוא ,מנרמערלנעלם

שלהאופטימיתהמסגרתמןוהתמיםהנאיבי
שכלתחתוניםלהיותהופך ,ן 9ה·המאה
הלובשיםלחייטים,פרסללבוש,חייבאחד
הפרסיתהתועלתעולםאדמירלים.בגדי

לחייטהפךהילדהנאיבי.האדםעלמשתלט
שזועקתאחתערדנותרה •מרמירעדעררם

אמצעיאךולאהבה,לאמתהעוולנגד
 ,הנאיביאתלשרתצריכיםשהיודא,מנרת
המציאותפירו!אתהסותמיםהם·הם

אתהרוצחתהיאהאדםהרסשלהמודרנית
אנדרסןאגדת ,אלוניעל·פירכך'והאגדות

המודרניים.בימינואפשריתבלתיהיא
אלונייחסמת ,"קינג ' 1א" ,אחרבמחזה
סרפרקלס.שלולטרגדיהאדיפוסשללמיתוס
אתמכירשהקהל ,אחדמצדה,מקרראלוני

לאשזהיודעהוא ,שנימצדאךהמיתוס.
 ,מדימודעשהואאלוניכלפיהטענה . 18כך

ארכיטקטונימבנהליצורלשוהםמאפשרת
בפישםאלונימשחק.בתרךמשחקשל

להבנתהמספיקהידעאתדמויותיו
נשאלתמשמע.תרתיולחשיפתה,התחבולה

האםהחומר:קליטתלגביכפולהשאלה
מצדשלא.אמדברהמיתוס?אתמכירהקהל
קינג,אדיסיפוראתיקבלהקהלהאם ,שני
לפידר,גשה,ישמספיק?מענייןעצמרובפני

שהמחזההיום,רגםאז'הביקורתתגובת

מספיקאיננר ,הטרומיהחומרבלי ,צעמר
הוכיחחיפה(רתיאטררןהרחבלקהלמעניין

ביןמשררהשוהם .) 1959 • 90ב·שרבזאת

שלרזהסרפרקלסשלהמחזה-המיתוס
 •האחרוןשערךהשינוייםעלועומדאלוני
האלים<שלהרפאיםברבתאתמנפץאלוני

לשדיםלרפאים,נברחומתכחשהמיתוס>מן
החוקיותאתשוללהוא . 20ה·במאהורוחות

עללהתגברמצליחולכאורההאנושית
אולי' ,כאןאך •במחזהוהרפאיםכנופיית
מודעאיננושאלונימרתקתהליךמתרחש

אלונימדחיק 19ירנגשלכניסויואולילרו
פנימהתבוכובומתעלליםוהםהרפאיםאת

 ,נכרןאמנם 1 ?מחזרתבלכתרממנוומונעים
התרבותמןקהלולעינימשתחרראלוני

אךאדיפוס,וממיתוסמסורתהעלהמערבית
והיצירתיהאישיכמרהכלליהקיוםחידת
ייתכןכיאםרן'פתרבליעומדתנותרה
זובצורהלהימשךיכולהמיתוסעםשהקשר

בסך·הכולהםהאליםאלוניאצלאחרת.או
ולכןאל.במקום ,מלך•קינג",בני·אדם,

לביןאליםשלעולםביןבאמצע,עומדהוא

לפנות.לאןמחליטראינורפאיםשלעולם
 ,שלוהחניכותבמסעפתחלאערדאלוני
לאןהחלטהבליבאמצע,נשארשהואמשרם
דברילבחינתאותישמביאמהלפנות,עליו

גםמבטאהחניכרתי"המרותאליעד:מירסה
ה~·תרברתי'הטבעי',האדםשלסופואת
שלזרחדשה:חייםלצורתהמעבראתרגם

חישאיברארמדתזאתברוח.הנולדהאדם
והלידההמרותהמיידית.במציאותרק

מןאחדחלקמהרריםהחניכותיים,מחדש,
הופך<הכרהן·קוסם>שברהמיסטיהתהליך

שהתגלהמודללפיצררהמקבל ,ארח
המיתולוגיים·.האבותארהאלוהיםעל·ידי

·שניתןלומראליעד><אתמובילזהדבר
דרמהשאתהבמידהבהאמיתיאדםלהיות

 20על·אנרשי·.ליצור(בצלם?)

שצריךבעיה ,כןאםהיאהספינקסחידת

עלהגדולההעירחידתוהיא ,לפתור
שנדמהמיבתרנה.החייםומורכבותסיבוכיה

הספינקסחידתאתלפתורהצליחכילו
הכרךמפלצתבידיונבלעטועה ,המודרני

לפישבתוכנו).<זרוהפנימיתהחיצונית
המיתיאדיפוס ,המודרניבעולם ,אלוני

שוהםאפשרי.בלתיהואהאותנטיתבצורתו
הקליטה.מאופנינובעתשהבעיהחושב
היאשהבעיהחושב(המיתולוגי>אניואילו
מחזאיהואאלוני.שלההחלטיותבחוסר
לנולהעבירכדיבמיתוסתלויהואמארזן,

ארמדתזאתבו.שלוהאי·תלרתמסראת
אםלהחליטמבליבאמצע,נשארשהוא

הרצוןמבלילגן·עדן.אולגיהנוםלהיכנס
ייסוריו.עלהחניכותמסעעםלהתמודדהעז

ולערמת ,בעוכריוהיאזרהחלטיותחוסר
היאלריןחברךשלהנחרצתהחלטיותוזאת,

כפלייםוזכפלאלונישלבעוכריו

איןאידיאחרכלירצינות,,כלי .,
אמנ,ת"

ובדרמהבמיתוסבהחלטיותמטפללריןחנוך
לחיות"רוציםכ"ולםבמחזהוארריפידס:של
שלובמיתוסבדרמהשימושערשההוא

שלהצורךמהרשואליםאבר·.אםאיילקסטיס
זושאלההריאדיפוס,שלבמיתוסאלוני
רקלאלריןהרי •לריןגבילשאתביתרערלה

רומסממשאלאבמיתוס,בשימושוהחלטי
מידתאיזוישאלוניאצלאם •לצרכיואותר
בעקבותרעיוניתלהרחבהסינרייש ,איזון

כמומונותמטישאיננומשוםבמיתוס,טיפולו
לחלוטיןרחוקיםאברויןלשאצלהרי ,לרין

הואהעיקראצלו •••ניצחיאורשלמניצוץ
האנימןחלקהריהואשגם·אנרשיהתת

וכך,ז rמאיתנראחדכלשלהמיתולוגי
אתודוחהמכחיש'דמה', fלויןשל"המחזה

משתמשהואבואוריפידסשל ,אלקסטיס
שנתגלה"מהכימסיקשוהםכתמה·.
-לוין>ח.<אצלבריקודאופטימיכפתרון
האמנותובתחומיבריקודרקמקומר

אתמשקףאינוהאמנות''מעשה<השונים).

משתקפתאיננהוהמציאותהמציאות
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המיתוס,אתקטלשלויןלאחר , 21באמנות•
הואארריפידס,אצלרביסריירמקורותיואת

לטעוןומנסהשלומחזהובתוךאותרקוטל
עםהריקודנצררתמקוםאיןלאמנותשגם

שאלהערלהכאןהאמת.שלכניסויהמוות,
אתבספקמעמידלויןהאםיותר:חריפה
הרישהואהיותשלא.נראהשלוואמנותו

n ,לעדעצמועלחוזרשהואדהירתד·תמה
לעומתלדיןשלנצחיותובזאת<ואולי

 ,לוהקודםאתרומסשהואהיותאלרגי?)
שלווהאמנותשלוהאמתשרקלומרבניסיון
הואשלושהאניבסרחהוא ...חשובים
כךמתוךכאתת.המציאותרהראהמיתוס

מהפרדוקסמתעלםלויןאך ,אלוניגםרנמס
אתרומסשלושהמסרזאתבעקבותשנוצר
הואאין ,כלומרכולה:האמנותיתדא,מת
האמתשלההרסמןגםלהימלטיכול

שלהעזרצרנרמרובהלוינית!!האמנותית
סביבו.נהרסהכולבחיים,להישארהאחד
מחזות ... •כיבטענתומירוןדןפרופיוצודק

משפיל/ ...אחדנושאעלואריאציההםלוין
סביבו·אשרכצירנראהשלאמה ...מושפל·

רחברותני·יצירתיעולםלהקיםניתן
החוקרשלחלוקתואלנחזורואם 22 •ומגורן•
מתזותאתלשיירניתןיוזף>,<ררדרקושס

שאי·עולםותפיסתהניהיליזםלמגמתויןל
עמה.לחיותאפשר

·תנוךקלדרון:גיסיםדבריגםצודקיםלכן
בגודלאמתלפוליטיקהמעברמצאלוין

כמרבלי·סרף.אותהמנדנדוהואראש·סיכה
לרשישמהוכלגדולותארצותאלשבאמי

שהואאחדנידחלחודדרמותשהןהואלומד
 , 23מכיר•

שאצלכותבבעדינות,כלדיןהמטפלשוהם
והוא 24הרחבה,זאתבכלישלריןחנוך

זרלדעתיזאת.שטועןהיחידאיננובוודאי
לויןסיכה·:ראששל•בגודלהרחבה
הדסשלמודרניעולםבאותומתקיים
ולעומת ,מכךהמשתמעכלעלמוחלט,
שלרהחניכותמסעאתהתלהרא ,אלוני
בשאולמסתובבשהמסכןספקאיןמזמן.
לצאתומסרבובמפלצות,ברפאיםונאבק
חסדנמצא ,כאמודשאלונישעהשמם,

לקבלרכליהמיתוסאתלהרוסבליהחלטה,
אלונישלהאמידה ,רכך •גמרילכרלתואותר

אתמאבדתהבלתי·מרחלטת,המאוזנת,
להיפגשבשמים,להיותהחליטאילוכוחה.

הפיותעםהילדים,מאגדותהמלאכיםםע
שהיהייתכן ,למשלוהנאיביותהסוברת
שלההרסניהבולדוזרמולמעמדמחזיק
אלונישלהאמצעיותהמשמעויותאךלדין.

הקיצוניותמולאוניםחסרותעומדות
מסדעלמדברלויןאםכילדין.שלהנחרצת

לאלונינותרמההמוחלט,ההרסבתרךרחי
מן ,לומדלהמשיךרועלילרמזרקהמנסה
כבדשלדיןבשעה •••קרבושהסוףדא,צמע,
הסופים.כלבסוףבסוף.
שלאהעולםלתפיסתשייכיםשניהםאם·כן
ממשיךלדיןזאת,ולמרותעמה.לחיותניתן

בסוף ,האורניצוץיתגלהאולילהתקיים.
לדיןיהפוךאזשלווהחשוכההמנהרה
 ) 20שם, ,אליעדמידסה<ראהלאלבצעמו

עולמותשניאתומבצעהעולמותבשניהחי
יגלהאזבלב.דהאחדולא(המיתולוגי>האני

כמרבדיוקהיא ,לשלוההפרכהשההסכמה
והתעלותתקורהיששבסופהאלאשלו,

 rליבחרן
 ,לשאולשירדאררפיארס,שלהמיתוס<ראה
שהארדהחיצוניות,המפלצותבכלנאבק

 , 25שודה)א.לפי ,מותואתרינדלקהפנימי

האבסורד·אםקרדצרריל:בדרךפרופיצודק
על ,התיאטררןעלהקץהקיץפסוק,סוףהוא

אידיאהרכלירצינותבליבכלל.דא,מנרת
התניכותיתהתפיסהעל·פי , 26אמנרת•אין
 ,לריןשלהתניכרתיהמרותאליעד> .מ(

מחדשאותריולידהעכשוויים,בתחומיו
מחדשלידהבזאתויאפשרחדשיםבתחומים

הישראלי.לתיאסדרןגם

גילוםלמיותס Hו,הריבוקה,
שלבניתוחחזקמסרישדעתי'לעניות
מגלהכאן•הבימה•.תיאטדרןשנותשישים

להנחותנוהעשוייםמרכיביםכמהשוהםלנר
שהתיאטרוןהאמיתיהמיתוסמהוולהראותנו

מחפש.

הנושאהיה"הבימה·'שלדרכהבתחילת
היהודית,הלתתיסמלבלעדי'היהודי

אתר·כךוהתרבות.השפההתחדשות

•להיותכמיההבגללהריתוקתהליךהתרחש
 , 27הגריים•ככל

ביאליק,ת.נ.לכתהרחיקמכליותראך
אתומלכדמתנךתיאטררןרקלאהדורש
חדש'חייםסגנוןיצירתאלאדא,ומה,

הואהתיאסרוןובתנועותיו.האדםבהליכות
שינויגםאלאוסגנונה,השפהלימודרקלא

שינויגםהמתחנכים,קהלשלהדיבוראופן
לעמוד'כיצדהידיעהוגםהתלבושת,

שלרם.לומרלשבת,
במימושברוק,פיטרשלדרכוגםזו

צדדי,טקסטשלחוץ·במה,שלתהליכים
 ,שתקניועםקולקטיביתיצירהבאמצעות
ובאמצעותבכארםסדרמציאתלקראת
שלכליווהמיתולוגיים.האמנותייםהכלים
במסע ,למשלניסוילידיבאיםברוק

•הרצאתבמחזההציפוריםשלהתניכרתי
עוברותהציפורים . 1979פויס,הציפורים·,

דרךאתרבחיפושגיהנום,מדודיכלדרך
אותרשתמצאנהבמחשבה ,וסגנוןחיים

כיהמסעבסוףמגלותאך ,תיצרביבאופן
השתקפותןרהראבתוכן.גםנמצאהאור

בורקכמר·כן,הצלתן.והואעצמן,שלהן
המשתקאבמצעותשאתביתרתפיסתומבאט

המתגלמיםההרריםהאליםשלהתיאטררני
והצגתובמחזהובני·אדם,בדמויות

מחזהואתבבימויוגםאבל , •יהמהאאבראטה
קטעים<באותם·הסערה•,שקספיר:של

האנושייםבאירועיםמתערבאריאלשהמלאך
ברוקהצופה.)עינילנגדהאדמהעל·פני
מעלה~שלהעולםכימשכנעתצבררההרבית

ן·דען, 1יגיהנרםשלוארץ,שמיםשלולמסה,
אתר ,קולקטיביואניאינדיררידראליאנישל
 128הןא

עסק·הבימה·תיאטררןערדכלשוהם,לדתע
ומשיתירת,אבדון-וגאולהתרדכןבציר
הלאומית.התחייהבמרכזהתיאסררןעמד
 ,כלל·אנרשי·נורמלי·,גלשעלהברגע
-היהודילנושאייתוראיןכיהמניח

הקהלכךשעשועים.לבימתהופךדת,יאטררן
וממתיןאישימטעןללאלתיאטרוןבא

הלךהקהלבעבראותר.יגרהשדת,יאטררן
הסמלמןברשהיהמשוםהתיאטררןאתרי
(ואניישראל.היעודה:לארץהמשותףלמסע
הציפוריםשלהתניכרתיבמסעשרבנזכר
לעסוקחזרההבימה• nשפעםכלברןק),אצל

חסדאתלהזכרהקהלהמשותפים,במסעינו
הקהלסלחלאזה,חסדבשםאךערריה.נ

הייעוד.מדרךסטהכאשרלתיאסררן
רפרטואריות,מגמרתבשתילהבחיןאפשר
מהתיאטררןהמצפהביאליק,שלזרהאחת,
מדרתינוקגםאלאשעשוערקלאשיהיה

התרבותאתליצוררוצההואהתנ•ך.
במאצעותוהעבריתהמקוריתהחדשה,

ובראשהלה,מנוגדתוהשנייה,התיאטרון.
מחזרתרקלא-המבקש ,ברברמרטיןדווקא

העולםאלחלונותלקרועאםכייהודיים,
לעברית!הקלסיקהאתלתרגםהרחב!

כישוהםמגלה·הבימה•,שנות 60בסקירת
שלקנה·מידהעל·פימוכתבהרפרטואר

מחזרהתיאטרוןההצגות.וכשלרןהצלחה
רפרטוארית.מאידאהומתרחקהקהלאתר
הקולקטיביהמיתוסמןדת,יאטרוןמתרחקכך

שניתןעולםמתפיסתמתרחק ,שביסודו
השרלס ,לריןלתנוךומתקרבבהלחיות
והתחזקהאידאיהכיווןאבדכךבכיפה.

דיאלוג.עימולקייםבמקום ,לקהלהציות
מחזאיםרקהכול.הקובעתהיאדא,ופנה

ואותנטית,פנימיתלאמתלהאזיןהמסוגלים
 •שאבדוכתריהאתל·הבימה·יחזירו
 " 42 'בעמהמשך
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חרטותמלאנאור ~ ~ c=--1 ~וי:ו(
רותןראובן

א

כלאלנסערלאהם •הכירלאשערדלסבתאנסערם

בדרךנמצאיםהםלהגיע.רצובלבדאליהכיהשארןי ...י .... ·'.··י····'-· ... ·.··.· .. לפניעזבואוליכלל.שםאינםוכולם ,קצרלביקור ,
והםאחדיוםלפניעזבואוליהבית.אתמהזמן

יכוללאהוא •גמרילאחרבמקרםעכשיונמצאים
 •השארכלהיכן ,דברשרםכךעללשאוללאגםזה,אתלדעתהיה

סתומה.כידיעהשיערכך ,הגדולבביתנמצאתהיארק ,עכשיו
ברובלרוחמקשיבההיאושותקת.שלהבכיסאלבדההיאיושבת
היאלאס.לאסהגבוהיםהעציםאתמניעהמנחרץהרוחעניין.

זמןאולימחכההיאלהחשיך.מתחילכאשרקטןארדכברמדליקה
לבראנו.רב

דמויותהמאוחרים.הצהרייםאחרבארדמוטלהיההתחנהאזור
סוף.ללאבמעגליםכמרלאורכההתנועעוכהים,חורףבגדיעטויות

חוריםגבם.עלגרזלהמיםטיפותכילחיםהיוהירוקיםהספסלים
נוצרוובסיפות.בנתזיםבעדםזרמווהמיםהתחנהבתקרתניבער

האחרון.השמשבארדנרצציםמיםמעגלי
אתערדוהעכירובתרנהברצצוערדליוהמים.בשלוליתשיחקהוא
מןלחיםופניולקראתהמיהר ,לוכשקראההסוערים.השלוליתפני

הספיקהבינתייםוהיאשיחק,תמימותדקרתעשרכברהמשחק.

בתיקשהטמינהמרירשוקולדחפיסתרגםהכרטיסים,אתלקנות
פעםמדימביסהבשקט,המתינהוהיאארוךהיההתרדהחרם.

העתכתביהעיתונים,ממכרדרבניאתבאקראיורואהלצדדים,
מצאר •בכנסרוהםהרכבתהגיעהלבסוףהצבעוניים.רהזירר~לים

אתיערהנהקלושיםהאורות •החלוןליד ,השלישיבקררןמקרם
וחזרו.שבארהצללים

היאכשבזכררנרנמנםהדרךשארכלבסבתא.להיזכרלאאי·אפשר
כשגלימתלפניה,נפרשיםוהשטיחיםבחדרים,נסרגהוהולכת,באה

שאדאלמסהכלפימתפזרתוהיאחזה,עלשקופהשחרדהתחרה
לבהישברהלבנהההזיהמאחוריהכהה,לבדמתחתאלהגרף.חלקי
הואועצומות.גדולותדפיקותהפסקה,בלידופקוהואסבתאשל
הרכבתלקולותמעבראלסבתאשללבהאתלשמועיכולהיה

פקפוקאתליוואשדולרעשיםהאלהלרומיותמעבדהממהרת,
שלבגררזהומתחככים ,בעקבותיוהממהריםהקרונותוחבר ,הקטר

בחזההאצורהגדולללבבדריכותלהאזיןלרהפריעלאזהכלזה.
סבתא.של

ב

שניםאחריזהאתלהזוכריםילדיםספקות.שלעירהיאירושלים
הכביש •משהרסיפרהוהיאהבננהאתואכללידההלךהוארכות.אר

המדרכה.עלהלכואנשיםהדנהנעלם.ואפילוכשסיפרהוירדעלה
הואהביתה.חזרווכולםבערבשבעכמעטחיתההשעהכימיהרוהם
חרוטההשאלהנשארהכאשרשתקהואושאל.מהבננהלאכולגמר

להתרומםרכליליפולבליושקופהעגולהלפיה,פירביןבאוויר
אתאזראהוהואביניהם,מבעבעת ,כיר~ןחסרות~סית, ,מדי

כצלליםמסביבההדיםגביעלבאסירתנופליםהיוהםהשמים.

השיבה.לאוהיאכברשים,
קשוביהלילהפרפריסיפוריאתשרבעמםהביאוהרכיםהאודות
סגורותנחבאותממרת,שרברדותפניעלבמעופםביםזול ,האור

והמשפחותהביתלכרכירקידועותכשהןבאלכסון'ומוטלות
האבודות.הנדכאות

שובאליהדיברהואהמדיד.הבננהטעםאתהלשוןבקצהחשהוא
שללבהעםלפגישההולכיםהםהעירבלבבידר.לפתעכשאחזה
המדרכה,עלבאי·סדדמפוזריםאלמונייםעליםעלוכשדרכוסבתא
אמדהשנקטע,כמזמורמהם,עלהעתיקפיצוחאשרשפה,קפוצי
האשפה.לפחהקליפהאתלזרוקצדיךבי:גברת
אשהבסערתעליהתדרוךאםלזהאחראייהיהלאכבראיש

הלכההיאהרחוב.מרדדלכלגביהעלתחליקאז,היאקפדנית.
היארבה.מתמיההיזהירואז,עיניההקליפה.עלוהחליקהלבדה
להפסקתכבריתחננוהמראדמותושפתיהפיהאתתפעראפילו

אתתמצאהיאהדילבסוףאבלרעוד.ערדמסהכלפיהזאתהמרוצה
המדרכהבשפתונרגעתמפוזרתכששמלתההמרדדבקצהעצמה

אתבמהירותכברתשלוףאבלאבריז •..אבריזתצעק:היאהשחורה.
 ...אבריז ...אבריזותצעק:אחוריהעלהמעוכההבננהקליפת

יקדה.אשרדברלשרםאחראייהיהלאכבדאישהתחלקתי.

ג

מןהזדיחראש,שפלאגמוני,החצר.מןפניהםאתקיבלקלושארד
שמהמגיהשהיההמועטהארדכלעלכמתחרט ,כאןהמחממתהבררה

כמכלשמההבאיםפניהם,אתמקבלתועניינית,גשרt:ליתפניה,על
אפשרי.מקרם

נשארהואארצה.נשדרחלודהופירודיחדקהכשה:דיתנפתחהשער
לחזור ,עקבותיועללשרבורצהכללהביןלאוהילדלרווחהפתוח

הסדיקה,אתלשמוע ,הברזלשעדכלאתאדירהבתנופהולהגיף
מןפורציםהאשניצוצותאתולדאותשלוהמתכתיללתאתוקודם
ולהסגיר.לבלרםנשארשעודהדקהסדק
עלהריקבוןשריחעשבים,זה.לכלשמתחתהאדומההאדמהאבחת
הואכיחששהואמוסבר.לאצמד·גפניבדרךערדליואתהיכ~מהם,
דלוחותנים 9 ~רכים.חייםבעלישלבסביהםעלבמזידכאןדודך
החייםשלהאחרונההמייתםכאתזראחרבזרמשתיקשהוא
מתחתגוזרתרכיקיצותומפוזריםהמקופלים ,שכאן·קרקעייםהתת

המגששות.הקסבות,לפסיעותיו
אתתובעיםהעמוקהחושךריבועיהיו ,הגדרשלהתיללחוסימבעד

עזבההיאמחדיש.עמדהוא •ברהביסההיא,שנכנסהלפניעלבונם.
נלקחההיא •כרצונולעשרתדשאיהואומעכשיוכמוותרת, ,ידואת

אתכאןפתחלאאישהדי ,אבלהירקרק.המסדרוןאלבמהירות
מישהוהיההדיזאתובכלהשער.אתשרבכאןנעללאאישהדלת.

מבפנים,הבריחלאאישהמנעולאתמבפנים.הדלתאתשפתח ,כאן
כך ,תמידפתוחההדלתחיתהאם·כןכן.לפניאותרנעללאאיש
הדלתאתאישכאןפתחלאמדועהתפלאזאתרכבל •שיעד

 ,האחדהאוויראלהירקרק,למסדרוןנכנסהוהיאהחיצונית
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המתקררתהידעם ,הקרהזה,באווירשםמחרישאותוכשהשאירה

 •ממנושנסוגהלאחדלה
המוגבההעץסףאתלעבורפנימה,לחדורמנסהוהואצוננותלחייו

בדלתקלותדפקההיאאמנם,הבטוחה.הרצפהעלולדרוך
הדהדהחלולה,עציתבתרדמהשקועשהיההעץחומרתהחיצונית.

נפתחה.והדלת ,בקולמתוכו

י
קולשמעהואפנימה.וחשךהלךוגופהמבפניםששמענגינהאוקול
מעבדגםואולילמסדרוןמעברמבפנים.שבאונגינהאואדם

בעלותדקותבאצבעותנפרסנגינהכליהיהאחדיםגבוהיםלחדרים
לקלוט.היהיכוללאהדיבוריםאתומבהיקות.חדותפלדהציפורני
בתכליתשונהבשפהמדוברכישיעדוהואוזרה,נקיהחיתההשפה
עםמיטיבהיהוכשהצלילבידיעה.כללעליואסורהדבריםותוכן
נשאראותומלהכילצרהמסדרוןשהיהוככלפנימהבההאוזניו
ונהירבהיר ,אזהיההמסלולכיקלהנעשתהוהדרך ,אזבתוכו
קשה •אווירלאבדבלילאורכוללכתרקצריךהיההואכי ,מאוד
נשוא.וללאהדרךחיתה
הקידות,גביעלכתלוייםהיונדמה ,הצרהשבילמןהעקוריםכוכיו

 ,מוגמרבלתי ,ונפתלארוךכפזמוןסיים 9הסחריציהםאתמבעבעים
ונוגעיםויורדיםמעלהכלפימזנקיםראשיםמדוביזרימיםכנחילים

עלוליםמעפילים,ושובבחרוןגוססיםבשפליםנופליםמטה,כלפי
הואהדחה.הירוקהקירקצהאלהמחודשהזינוקמןמרוציםלהגיע,
נמשךהוארגליו.ביןתקועמחוךהיהכאילובצליעהפנימהפלש

כלליכולתבליכיו~ןולכלושמאלהימינהולשם,לכאןאחריו
אתלאזןכלליכולתבלי •עמידתוואתתנועתואתולכווןלהיטיב
הפתוחות,האפשרויותצידיעברילכלוהתמתחותו ,גמישותו
קמטיורקמתקיניעםוהמאוסהצרבמעבד ,שבפניוהסגורות

אליהםהאלההמשוניםבמצביםכללתמרוןיכולתוללאהמפותלים,
נושם ,אזהיה ,שמנחוץהדומעהלחהעשבצפיפותכאלנקלעהיה
ואזמהוססת.ערפיליתכהתפזרותמעליונע ,והנקיהקדהאוויראת

שמע,הואפתאום,שמע

 t Hבנחלזורמיםמיםכמובקלות,פניעללעבודלחיי"אתן-

אתאומרתחיתהלאכללוהיאפסקההנגינהשאל.זהואתאמרמי
ידיעתובאימסוגלתשחיתההאמיןלאהואכזאת.בפשטותהמשפט
הזהפסהמשאתאומרתחיתהפעםאיאםהזה.המשפטאתלבטא
או ,לואותואומדתבוודאיחיתה ,כל·כךומלוטשבהירבאופן
כדרכה ,אותואומדתשחיתהלאחדמידשמואתמזכירהלפחות
מתנגנת,הזמןכלשומעשהיההשפהמןהעקודה ,זרפשטותשלה.
 ,אלמוני ,אחדמישהושלשפהשמאארשפתרזוחיתהאםידעולא

היהאז,אבלשפתו.לביןשבינוזהסופיפירודהזורעבסרח,בלתי
 ,הפנאיבשעותהואשמרבהכךעללעצמולדווחממשיךהזמןכל

זונגינה.כללחיתהלאזר •כלשהיממשמעותפנויהלשפהלהאזין
 •·כךכלהמיוחדיםכלליהאתהביןלאאשרשפהחיתה
הואלאסמעס.ובכייניבהירהיההקולבחדר.אזהיושתיהןרק
חריריאלה ,אוזניותרפיאל ,כךלבסוףוהגיעממי?ממנה,נבע

 ,אחדמגעמכללגמרימבודדיםהםעכשיואשרהאקוסטייםהשמע
ובלתינוכח ,אחראופריזמיקליטהמצבמכלאחרת,התפזמותמכל

הנפלאים.האקוסטייםהשמעחדירידיו.מלוטשובלתי ,אחדמודגש
נכוןאלידעהוא •והזהירוהזהירההשמיעהשפתאתעודחידדוהם
באוזניוהמשפטאתהגתהאשדכללזקנהאשהאינהזוכי

המשפטאתסיברהמיבאוזני ,נכוןאלגם,ידעלאאבלהרוטטות.
כנוכחותהזה,במסדרוןכאןתלויעכשיוהעומדהזהמוסברהלא
חלוקה.כל·כךואף·על·פי·כןבמחלוקתשנויהבלתי

ער~הביתה,איתרייקחלאהזההמשפטאתכיאזגםידעסדםהוא
יישארהואכאןהכול.עלהשחריאירכשכבר ,יותרמאוחדמה,זמן

 ..יו: 1
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חלודות.מאודוחלקןקלופות,נשירת,ראשבסיכותומלופףאחוז
מגולגלותשנים,אין·ספורבעודרקהמלים, ,יבראוהןאזאולי

האלה,הפצעיםעליבואואשדהגבשושייםהלבנים,הגפןבצמרירי
ברחמנותואותםלסמםמרבההאדוםהנוזלאשר ,כל·כךהמפוארים

מהבהביםזוהרכנחיליעתה,וכן ,אזהמתגוששתוהמבהילה,החמה
פסגה.קסום ,אפללהרהעמקבין

 ,כאןכזה,אותוהמדמותהאחרות,באוזניוהזההמשפטשלמציאותו
ביןהמתמתחהמסדררניבמעגלחרדתו ,ועכשיוכאן ,אחרולא

ביאתו •מאחוריוהמלכותיתהחצראתלבסוףשהותירלאחר ,רגליו
עםומגעוההיאלחצרשובלבסוףויציאתוהזה,למסדרוןהחששנית

החרטות,מלאבאורמפריע.באיןשנתואתוישןהרובץזה,כלב
ציפורניוגורדות ,הימניהקיראתליטפהידובלחש.המשפטנהגה
עלהשתאההואכך.כלרבהבקלותהנקלףהירוקהצבעאתעדיין
אזוגםהשמאליבקיראצבעותיוציפורניקלפוכךאחרמארד.כך

העתכלהמשיכוהרעהמחוךשתעתועיאלא •מאודכךעלהתפלא
 •החצראלחזרולבסוףלהטרידו

ה

במהרה.זהאתישכחלשווא.רגעאףלאבדלאלעצמומבטיחהוא
וקצוב,בטוח ,אטיתקתוקמבפנים.מתקתקהשעוןהיהעכשיו

מחייכיםהיואשרהמהתלותואתהבית,עלבונותאתהיהכממים
הכלבאתראההחוצה.בחזרהרץהואבגללם.צוחקיםאובוכים

פרוצה,חיתהנשימתובנמנום.שקרעהיההכלבבו.והסתכל
 ,החצרבמרכזכאןישןהואלמה •רטטווהם ,האווירעלהומנחיריו

היהמהןחלקבחלקן.ואדומות ,בחלקןהלבנותהמרצפותגביעל
מרצפתאבנילסורנמשך ,הזמןכלנמסהיהוהאורזהבהבבצבע

המדויקהמקוםאתהמציאאיךבאמצע,היההכלבצהובות.
אדומות.אבניםשתי ,הגחוןבראשוידמסת ,כאןבדיוק ,לקריסתו
לבנות.אבניםשתיגביעלמה,ברישולמונחותהקדמיותהגפיים

הצדדיםמןהןמבצבצותידועות,בלתיאבניםבחלקןהסתירהגוף
שקעהאורכילהמירהיהיכוללאהגוףשלזלראשרהצבעיםברוב
החרמה.הפרווהבטנת .לבטנומעבראללאט
אנ:יבעיניומצמץלרגעהישן.הכלבשלהעצומותבעיניוהביטהוא
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ידיוכששתי~יתןעמדוהואדגליוכפותאתחיזקההעייפותהוא.
איש ,אכןהיההוא •ילדנדאהלאכבדזובעמידה •חזהועלשלובות

 •לילואתהישןהחוםבבכל ,אזמביסאינוגםומביס ,נמוךמאוד
הזה,באודביותרהחומההדנההפרווהאת ,אזהאידמלמעלההפנס

הנחושת,עד 'f'אתוהניעהקלות,משםנשבההכסףעיןכיהקלוש,
הוא.גם ,בעיניוניכרוהבוהק

החלהוזעירהרצוצהמעליוהחתולהאז,עמדהכבדשוב,וכשפקחן
אלהנמוך'שהאישכפינצמדה,היא •יומלפגדרכהאתמגששת
אלה,אבןמרצפותגביעל ,כאןלתמיד'כמוהמפודקד'מראהו
המתנשםהגוףמודדותלידמתהלכתהיאעודאולם,נגלות.הבלתי

רצוהםדגליו.עלקםומידהכלב,לפתעהתנערהפרעה,בלי
קול •נמלטובתעופה,אותוחצוהברזל'שעדלכיו~ןבמהירות
וכשחיתה ,השעראלבדיצהיצאהואפתאום.נשמעבלמיםחריקת

עשרותאתשמעהחלוד'הברזלבידיתנתמכתלאתומכתידו
מעלהאודותאתקורעיםהרחוב,מעלהאתמחדישיםהצופרים
במעלהיחדלפעוללהמשיךפשוטרצוןעלמבשדיםהאספלט,

גוףאתהדיםהוא •מרכבושיצאנהגוהיההרחוב.שלהתלול
לצדהמתהגוףאתהטילהואברזל.מרסבעזרתהמרוסקהחתולה
נסדקה.הדלת •שלולמכוניתוחזרהכביש

ובצריחהבזחילה,להתנועעלאס,נעהחלכבדענקימכוניותסוד
צלומשם,שבהואלהם.ונעלמוכולם,הסיבובאתגמאומאוחדת
לשניות.גבואתפילחואשדבאודותמתנועע

י
לוקראלאאישהרגוע.הקלושהחצראודאלפנימהכצלוחזר

אומדעצמואתדקשמעמבפניםהבית.תוךאללהיכנסעדיין'
לקידותמעבדאלשםלהיותצדיךהיהמזמןכבדשהואלנפשו

קרירהיהכבדההיא.ולחצרהחצר'לאודמעבדהרבההמלבניים.
הילתבשרעפיכעויןאותווצינןראשואלהתנמךהאווירמאוד'
אפשרבגבהצמרמורתומןהקרקפתאתלופפתאטית,המגיעהכפור
 •מקומואינובאמתשכאן ,להביןהיה

אותוחתךומפותלארוךסדקפנימה.כשחשהתקמטהמסדרון
לאאפילוציוריות,חסרתריקותפזורהחיתהולרוחבולאודך'
עבדהכוללשניות.במכסולהישעןיכולאוליהיהעליהתמונה
פנימהלהתפדפדומדויק.בדודחד'חדגוני'קצבשלדשןכבמסך
הקרקפת,ומחרשיהקטיפהכנפיבעליהעבותיםהפרפריםכאחד
החושךצלחותעלגחוןלד·כך nאוימשיכומהלזמןכאןיזהרו
בטלריחוף.אגבחדדהואגםתודעתם.לתחומישמחוץהאחד'

שנולדאלאהקשים.ברגעיםחסדשהיהלבאומץפרודותבשישים
היה.גםרכךכךאליה
זוגעלהיומוטלותזרועותיהשתישלה.הכיסאעלישבהסבתא

דלתעל·סףכש~דפדעודלעומתהלהתעופףהחלהואמסעדיו.
היאכלל.מודעותהבלתיכנפיואליהפרפרומדחוקעודהזכוכית.

קלטר •לעומתוהתנועעוכמוהןבאטיות.זרועותיהשתיאתהרימה
את~שדהסבתאבחזקה.פעםהלבהלב.אלוחיבקרהולבסוףאותו

כלל.בוהביטהלאוכבדגופהאלגופואתהגיפהכאשדשמלתה,
עומדונשארמעליהנפרדואחד·כךזמן'עודבתוכהנשאראז'והוא

פגשוהןלמרגלותיה,הכיסא,אגןעלאז,פרטואצבעותיול~דה.
 •עליותנועתןאתונצרוהעבההפשתהבבד
בקצותתמכוהידייםהכיסא.מסעדיעלמונחותהיוזרועותיהשתי
שובודימהעיניואתעצםהואשתקו.הםהחטובים.העץבולי

תומךשם,היהעומדהמלבני'השחורהפסנתרצליליאתלשמוע
המתכתומשחקיהכסףכלירצופתהפינה,אתמכחיל ,~ן i!סבקיר

המאושרים.

ז

היהכי ,מקדיבאופןעליהוחשבממנהשהשתחררלאחדמידאבל,
עלבדממהמונחת ,אזחיתהלאכמעטחשב.וכךל:דהמקדיםש

אוליחיתההיאוהיאלחלוטין.מקריתבלתיגםחיתהאבלהכיסא,

ועדלעולםהיאבחוץ.עדייןכשהיהאז,המשפט,אתלומדעלולה
היאאוהיא,בפנים.כבדהואכאשדהזההמשפטאתתאמרלא

כמטילהכיסא,עלבדממהיושבתוזושם.היושתיהןאשדהאחדת
המונחיםהחפציםעלתמידשכחתומטילהגיוניבלתי ,שחודדממה

תמי.דובשכחתבדממה

ואז,החתולהכשעבדהבחצר.החוםהכלבאתלדאותכשהלךאז,
שאינןהמשניות,האחדות,ההוויותשאדאתלשמועכדרכוהפסיק
לאדברושוםזה,מלבדאז,דבר.שמעלאכלל.במחלוקתשנויות

בעצםמכ~וןלאכאן'דברששוםכאן'בזה,להבחיןוהצליחמזה,
מלפניוחיתהכשהחתולהאז'בתוכה,שעמדההיאבחצר ,אז ,אליו

ביותרשנמוךאלאממש,כאישעמד ,לפניודרכהומגששתהולכת
הברזל.לשערמעבדאלשניהםנמלטוהםהחום,הכלבשלספועל
במקוםשרועלהיותצדיךהיהשהכלבחשב,עכשיוגם~דע,אז,

הצבעיםשלהמרצפתאבניאתלהסתירמקומו,היהלאזהאחד.
לתבונהשייכתחיתהחש,כךהחתולהואילולגוניהם.השונים

שאל.אזכך'איננהוגםהעיונית,המקומית,
כלבולכםיש-
חתולה.לנויש- •מישהוהשיבלא.-
הוא.אמדמתה,כבדהיא-

לובןמלבדהיהריקאותו.כיסתההלבנההמפההשולחן.לידעמד
קמטיהמעלה,כלפיהמושפלתשפתהאתלהדיםשרצההמפה

בזהירותמשובבבהם,גורד ,באצבעותיוחשהדפוסים,העיגוליים
ועומדים,שוב,כשביםתלוייםהאווריריים,המשייםהחוטיםאת

בידוהמומסכלובןחופשייםהאוויר'בבואתעלניצביםמבע,חסדי
מתרחקיםובאים,קרביםהיד'ולמגעלהגביהrו.שובהמנסה

אתפיולדובבירצהלאיותרשקטה.צוהלתבערבוביהונקבצים
מתחתאלהמקוריהשולחןצבעאתפעםולולדאותדקהמלים,
קלועיםעירומים,וערבשתיחוסיאלו'מתנודדיםחוטיםלאוסף

אזלתמיד'אוליהשולחןתלבושתאתמשגשגתבונה,ידבחרישיות
ייאלץזה,מכלדבאוליזמןועודעתה,לאעוד'אותו~דעלא

דאה.דגליוצבעיאתלא.המחודשת.האחדת,הפגישהעדלהמתין
עתיקשולחןכולו'שכלהאמיןלאוהואמדישחודים ,אלואבל

מתחת ,כךכלהעקלתוניבחושךלזהמתחתאלמוסלזה,כל·כך'
הואחשב.כךשושנים,שלפרחונייםבפיתוחיםשתיהןודגליולזה,
עליהןחשבותמידידע,לא·פעםאףדליות.הןשאלוידעלא

דליות,אלאאינןשאלוועדלעולםלומגלההיהלאאישכשושנים.
העתידיותגביעלאותןביקעצרוף,שםובעלנסתראחדשאמן
ממנותסירדקאםהזה.המלבניהשולחןשלהאלו'הרגלייםלהיות

אז,יוכלכזיכרון,ושחודהכשיש,לבנהכה,המפויחתהמפהאת
האודגי~ליהשולחןעצמה.המאוזנת,העציתברקמהבאצבעולפגוע
:קךב;תכך'אחדדבזמןאולי'לחלוםהיהיכולשעליוביותר

נבנהבלתיעץשלמחוגיוכחוגותהמעופפיםהברזלשולחנות
ועד.לעולם

הואמדפי.דבכתיבהשולחןעמדהשווה,לקירצמודהאחד'בקצה
להציץהמ~דות.אתזואחדבזוולפתוחלעבדולרוץאז'יכולהיה

אז'הואהמתוקה.הפוליטודהוריחהאבקאתלהדיח •לתוכןפנימה
וינעליפתחאחד·כךמ~דה,אחדמ~דהחליפות,ויסגודיפתח

שוביתחילד·כך nואשמתחתיהוזוהראשונההמ~דהאתחליפות
תיסגרנההןואזכולןתיפתחנה ,אזמהתחלה,הנה,כך'הכולאת
וכלפיהתחתיתמןפנימה,תיהדפנהבחלקותהאצבעות.ידיעל

יוכיחהוא •לעמודיוכלדק,ואז'ביותר'העליונהלמגדהעדמעלה
בדברביותר'האודגי~ליההוא,השולחןלידהביתבניכלאתאז,

סבתא.שלהשחורהשמלתהלידכאןהבית,לחתולתשאירעהאסון
מאליהם.מתבהריםהדבריםהחלולאסאבל

מתה?-

זרקהנהגאחת.מכוניתאותהדרסהבכביש,מתה,מתה, ,כן-

השנייה.המדרכהעלאותה
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נמצאתהיאהדי •בוודאישלנרהחתולהחיתהלאזאתאבל •נר-
ולהסתכל.ללכתיכולאתההשני.בחדד

 •.•מתה!היא •••מתה!היא-
השני.בחדדהיא ,קינדמייןלא,-
גדול.ביתזהחדרים,הרבהכאןישאבל-
ללכתיכולאתההנה,חדרים.ארבעהדקכאןיש ,קינדמייןלא,-

שם.בוודאיהיאקסבה.מדפסתשםישהילדים,לחדד
 •הסמוךלחדדרזהוא •••מתהזהיא •••מתהזהיא-
שומעהיהערד-המחלהעלדברשרםלהגידלאליתבסיחיאת-

ערדגברמאחוריהשסיח.פניעלבמרוצהאותרמרכילותכשרגליו
לתקרה,מעברמלמעלה,אליונצדחרמהןחלקנשמעות.קריאותהיו

במהלךלזtסןזזותכלונסאות,לשמים,ביםקרר ,בדדךהיועננים
בשמשה.המסרדפיקותאתשמעוכבדשחוח.

השסיחעלוניצבותקרירותרגליוכפותערדליו.אתחלץבפנים,
לאס.להתקדםוהחלהשסיחלשפתקרובערדליואתהניחהכחול.
שרעדוכתפיואתמהסההיההחרםבחדר.היהרחםכאןפעלהתברר
מדףעלביברשתאותרוהניחהסוודראתאז,הסירהואמעס.

החתולהאתראהכאשרנגמאההדרךשאריתהפתוח.הסקרסר
לה,מנמנמתהיאהירקרק.הכרעלהיאשרכבתהעת,כלבלבד
עלהצביעזה,בהירשפסאלאמלמעלה.עליהעסהחירורוארד

נתעגלרנתקמרר,ולבניםשחוריםגושיםהמנומרת.הצווארחלקת
אפרוריבאופןבסיד'מעורבפיחכעין ,עיניומולחליפותםש

הארדהחתולה.שלהעגולהחלקאתרקהבהירוהפסנצבעה,
הגדלהשדרהחרסבעצמותרךככאבבחרישיות,מלמעלה,התרבה
פיאלומזנקהעצבי'הזנבשורשתחתיתעדהפסיעותעםוחולך
משאכנושאותהמרשרשותהראשמשעןנקודותאלהעורף,צוואר

אין·צררך.

מישהועלה.צעקהוקולנראההבלתיהרחובמןעלהצלילכעין
אתמלמעלהלהרסיבהמשיךוהארדצעקהקוללמסהשםהרים
אלאהסיפות.מפניהסגורהחלוןבמשקוףהגובלהשישמשסח
עומדאתה •שלוהמסלולסוףשזהרבעליללוהבהירלבןשווילון
מתה.לאוהיאובעצמה.בכברדההחתולהצווארלערמתראשומרכין
התלויהווילוןשמאחורייודעאתהכיערדלהתקרבמעזאינך

ערדאניבפתיחה.אסורוהואהחלון'נמצאוחולך'משםכנשמס
גמרילהיהזהעכשיוהחיה.החתולהגרהגרמזה,להתעוררעלולה
לוארמדת ,גדולבארדומזהירהחיה,היאמתה.איננההיא •ודאי
פוגעהשיש,משסחברכיאלהנשפלהלבןבווילוןלפגועיעזלבל

הסלראה.החתולהצווארלאזורחלאהוממשיךהירקרק,בכרבדרכו
רקאלא •לאשררוהביןשסדםמשהרלולהסבירמאחוריובאלאאיש
כדיגברמאחורילחיותחיהצריךבוודאיעכשיו'שמישהובזהחש

צריךהיההדברלאשררו.הביןסדםשערדמשהוסוףסוףלולומר
כארבהובבהירותכזאתבמידהאולי,כלחישהגמור.בשקסלהיאמר

היהיכולסדםשערדמהלגביכללספקשרםערדיהיהשלאכך'
לגברמעברלמיסה.במקביללהתייצבהמשיךלכןלאשררו.להבין
שלנה fנמנמוהםכולם,המלאכיםצרראררניסקרסרגםעומדהיה
הפרליסררהמציפתאחוריואלכךבהרהםרמרחלס,קבוענקלעעץ

דשנותהחדר'בחרםאליומבהיקות ,כולןהעץכשעיניהחלקלקה,
השורף.הנקרע,העזמחרםהן

הווילוןבלילאס.נפתחוהחלוןימינהלססרתהחלההחלוןזגוגית

השחוריםהשמיםבירכתיקלותומתנועעבלויחיצוןחרךנשאר
למסהעכשיויקפוץאםכילאסוהביןבשקסעמדהואהנישאים.

המלאותהאלההמרצפותאבניגביעליתרסקהואהחלוןדדך
מארדגםהןאבלוסוברתמארדהןשחוררת.נרצצות,מיםשלוליות
מעס,ערדולשחקפנימהלתוכןלקפוץאותרמזמינותהןכיאכזריות

אתלגרשעתידשרבהואהמבעבעים.הדלוחיםבמים ,ירכלערדאם
כל·כך'כדררהבלתיצבעןאתולהמירהמים,שלוליותשלשלוותן
החם.משמעי'החדהאדום,בצבע

אתויבקשברךיכרעבטרםאךהזאת,לפנייהנענהכמוהיההוא
ביסוסהווילוןקשה.רוחהתפרצהודק,חדגונידק,בקולהשמים

החדרפניםאלהחוצהנהדףהכול •לימיןנטרקהחלוןשמאלה.
הרצפה.מןמייללתנראתהוהחתולה

H ו~. 

;:i 

ה

קפרדהתסרוקתבעלמארדצעיר •אחרילדנכנסהחדראל
אוליולחות,שחוררתהיועיניו ,ברהסתכלכאשרהבהיקוושערותיו

מבכי.

נחהלבסוףלאס.והתקדםברהופיעהחדר.מפאתישעלההיהנדמה
הסוודראתאצבעותיובקצרתובסלהפתוחהסקרסרמדףעלידו

נראוואצבעותיוהצמרבאריגמהזמןערדמיששהואהאפור.

הכבוש.הצמרבבדהכלואיםהחרסיםגביעלשםכפורטות
תנועהמהירתהיתהוהיאלישמההיא.גםהופיעההקסבההילדה
לונתנההיאהשמונה.בןלנערבסמרךוניצבהניגשהומידבירתו

 •האזינווכמועמדוהםוכךידהאת
אתלסגורצריךאבל •••ירפיזאיזהמיד:ואמרההופיעהביגברת
 .החלון
החלון.אתסגדהנער

להוציאישאוליאמר:הוארב,באיחורהופיעלידרקסררהרופא,
איןבלילהוממילאחם,מספיקכברהריכיהחדר'מןהתברראת

כןולאעכשיו'להוציאומוסבכךומשרםאותר'מפעילים
כן'לפניכאןהופיעהכבראםבסרחהיהלאוהואאמרה.וכשהופיעה

לכומעט.עודלישרןללכתכברצריךואמרה:ביגברתלפניערד
גםהואהביתה.אליהםחוזריםמחררקהם •כברלהתרחץאולי
לאועייףנורא

כן.אמרה:ביוגברת

ט

שנתה.אתסבתאכברישנהחקסןבחדרה

י

המלבני.הפסנתראתלבקשוהלךהחדרמןיצאחראחלילהאבמצע
וכשלא •צלילאיזהלשמועאוליוחיכה.לידועמדהואדקרתכמה
השולחןרגליאתראהערדחזרהבדרךלחדר.חזרצלילכלהיה

אופןבשרםלזהותהצליחלאהואבחרשך.המפהקצרתואתהמלבני
לקירהצמודהרבוע,האחרבשולחןשםאיפתוחהמגרההיתההאם

בדגיארמתלים,אולימיוחדים,אבזמיםבעלנקרב,ספםבעלהחלק,
המגדרתאתלפתוחאוליהיהתןינבעזרתםאשראחריםשימוש
 • •זראחרבזרהאלה,

בוא

~םמר p:ארג;וף לי~~~ י~~ :~~וים ה~~~:פרא
לי rwזז-ריל~ים

:פטניםעףגנ~ןתיהיף
• : • T : • 

~יפה~ה w ~לאל.ק ?i~ג;ול :ל~ים P: ה~~~:פרא
ר 1ד~רי p:ף w~ג;וג
גףף [iכי qדכל" fה~~ה iJ~ת
~ג;ו~י~ה '~~~ f~ג;ו~ך~ל :זכךד~ים ה~~~:פרא

גפך~נ~;ת.ף~גרל

:פשרףתיםא;תיז-רנעליאז-ר •
-: • 1 :-• • -•• • 

W ת"אמף!יא;ןל
א;~ז.קנ~ףת iJדם~תליךא;ת iJ ?צ:ךזןגפך~יז.קי
ז:זז-רףלי~~יןארr:ייךגק;ת

:כ~ךוכהד;ןה(גף)ט;ב )ה~~(;~~נףת י~~

:כ~דךם~תלזזט. v iז~אח"כ
חורים.;סם~ק·ב

 .ומזרחנותאמנותלומדת .בתל-אביבמתגוררתם"ת
 "אפיריון"וב "םימאזני"בםישירפרסמה

ת·ם
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ג'אנק-פור
וייזר·סנשאילנה

הצפוניבכדךבערבשישישקטים.היורחובות ~

אתלדמייןהיהניתןבקלותלבילויים.זמןאינו .. משקהעםתחתיתכפולתכרסדארן·טארן,אנשי 1 •.. ~ .....
קורדרויבכורסתמתרווחיםוהםבידם,צהבהב ...

ומניחעייפותרגלייםמרגיעשהדרמהדהויה,-
כהיםוהםמעלה,מעלהלזרוםבאלכוהולקלושותמהוללדם

המרצ.דהטלוויזיהמסךאלרצוןבשביעות
חברותאשלערבערדאחדיהקמפוס,אלצפונה,נסערודונידפנה

ושדהשמייקלשרבהחליטהדפנהבשתיקה.נסערבניכר.ישראלית
שהואהכסףעלתוותרלאהיאמדי.טובחייםהםלארץ.יחזרולא

מייקל'בד·מזלובגררה.שדהשלתלתליהבשפעתנזכרדוניערשה.
אותרהכריעה ,המתנה,ברשימתפציינטיםמעשרהיותרהזה,

זאתלמרותקינאה.שלנוחההכמעטהסמיכה,החמה,התחרשה
כלל.אליהנמשךלאוהוא ,מדיבולטותשדהשלשצעמותיההחליט
מעונייניםכולםשלאשוכחדקהואיברא,יומישגםאומד'הוא

נטרתלהחתמןעייף ,·כךאחד ,בגולה.שלהםהציונותאתלממש
אפשר'איךבלבנט.לשדודשלובסיכוייםשרבהדהדסופית,האין

אפילו ,רמתןמשאכלשלרהאמאהאבאהןכשהאמוציותלתפקד
לאשעדייןכשנזכרבאחת,שכךאולםלבעבע,החל'כעסובמכולת.

הלימודיםאתכשנגמור'הצפונית.בעירגלותםימילקיצםהגיעו
התכונןהוא ,לדאוג.נתחילמכרבדאקדמיבמוסדלמישדהונסרב

דמותהשחירהלפתעכאשדלטייפ,הגבעטדרןשלקלטתלהכניס
ענקיותנראומולםהמתנפנפותהזרועותלפניהם.הכבישמרכזאת

הציפוראתגעלדדפנהדאתהובדמיונה ,העידעלהנופלבחרשך
שהשאילהאינדיאניותהאגדותבספרקראהעליההכנפייםפרושת

ליטפההיאבקנדה.אתניתלספרותבקורסשלההמרצה ,ביללה
בדרני.מבטוהעיפהשקט,בחוסרהכבדהכרסהאת

שללבםתשומתאתללכודמנסהביאוש,זרועותיהניפנפההדמות
כרבעחבושקרמה,גבהאישזההיהברחוב.שחלפוהמעטיםהנהגים

משהראולם ,אותרולעקוףלהאיטהיהיכולדונישוליים.רחבלבד
בקמפוס,לחבריוהסיפוראתסיפרכאשדגםלעצור.לוגדםמתוכו
סתומיםמניעיונותרו ,פזיזותועלולגערותנדהמיםלמבטיםוזכה

אתהפתאום"מהעודד.עליוצחקלך,"אופיינילא"זהמפניו.
הלילה,באמצעלהםעוצרבכללמיהאלה,הטיפוסיםעםמתעסק
רבידהפרדג'אנקמסרגלים.הםלמהלדעתיכוללאפעםאףאתה
השכל."אתלהםדפקו

נהרגלאשזהידעההיאבדפנה.אחזופחד ,החלוןאתפתחדוני
דוני'כיעצמהאתלשכנעניסתהוהיא ,הכרךשלהלילהברחובות

כרסהרעלעליהלשמוריידעאדמות,עליביותרהמחושבהאיש
ילדם.אתהמלאה
דוני.שאלבמשהו?"לעזור"אפשר

ישאולי ,שליהאוטואתלהתניעיכוללאאני ,אדוןסליחה, •••"אח
רענן ,החלוןאלראשואתהאישקירבבדבררלהצתה?"כבליםלך

למכונית.חדדאלכוהולשלכבד

שהמלים,ציפתההיאדפנה.אתהפתיעצ'יףשלהיציבקולר
עלוכבדרתכלרעותישברללימודים,מחבריהשהנידהבמבטא
 ,האינדיאניהצביעעליהענקיתלגדרטאהבסמרךחנהדונילשרנו.
מאחודילהתיישבלוהודה ,המטעןמתאהכבליםאתשהוציאואחדי
להתניע.ולנסותההגה
המתכת,בידיתאוחזלידה,והתנודדמכוניתודלתאתפתחצ'יף

בשקט.ברצפרודפנהדוניפנימה.ולהיכנסגרראתלכופףמתקשה
אגדהשלהחיהלהתרחשותהעדהשהיאלעצמהאמדהדפנה

שלבאוזניושתכבידהמליםאתבראשהגילגלהוכבדאינדיאנית,
הנועזת"הישראליתארתה,הבולעותהכחולותעיניואתמדמה ,ביל

מאחודיקולניתשיכוריםכאנחתשהתיישבבצ'יףבההדונישלו".
דגליו.אלמטהמראשושניגדהעייפותדקחיתהובמרחוההגה,

מפלצות,שלכלרעותזהמולזהניצברהפעוריםהמנועמכסישני
הכבלים.אתחיברודוני

צירףביטחוןוליתדהכירה,לאשדפנהבאדנותאמד ,,"תתניע,
התנעה.שחיקתהידתנועת

ארצ'יףשלדגלורעדההנראהככלאולםבקלות,נדלקהמנוע
אחדיכבה.והמנוע ,מדידפההגזדורשתעללחיצתוהייתהאולי
להחיותהשיכורהאינדיאניערדהצליחלאכושלים,בסירנותמספר
לנהרג.ירכלשלאהיהבדוד ,במצברהמפלצת.את

שלפחדהאתהפיגהשיכורשלהאוניםחוסרדממה.השתררהלרגע
הסדראתכמשיבהמנועמכסיאתהמורידבדרניהביטהוהיאדפנה,

עליהםמהיודעשאינו ,כךעלמעידותהאיטירתיותנועות .כנראל
לעשות.

יםבתוךשוחהלה,בסמוךוניצבהמכוניתמתוךעצמוחילץצ'יף
אתדפנהדאתההרחובפנסלארדמבפנים.אותרשהציףהאלכוהול

כתמימנוחה.בחוסרשנערהזעירותעיניוואתהמחוטטים,פניו

 ,כרבעואלמהוססתידשלחהוארטוב.מראהלמגבעתושיורשומן
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 ,רקרתיראלשוליואתמהדקדפנה,שלמבטהאתראהכאילו
זרכמרכמעטגדולהחיתהכרסובסרבנות.והזדקפושברומשעזכם

קמרטיםג'ינסומכנסימטה,ממותניוושמרטהרכהאולםדפנה,של
ר·כך nאצבע.חסרותבדבעלילגמריכמעםהסתירומדיוארוכים

ידירכמנמנם,ונראה ,עיניועלמצלבערכר ,יתרמכרבעלנשען
גאה,שבטראשאיזהכמרלדרביבראהלרגע •חזהועלשלרבות
אךרהראסיוע,לקבלתהיסוס,בלילא ,הסכמתואתנתןשכבר
הבא.למהלךבסבלנותממתין

לעצמם,לעזוראיךיודעיםלאייחםביל:שלגמלותיונזכרהדפנה
סרציאליםעובדיםלהםנתנוהאלה,השיכוריםהאינדיאנים

חושביםלא.רמהמחדש,חינוךמשלהם,מקומרתופסיכולוגים,
לעשרתמהיודעיםלאבכללהםועזרה.כסף-להםמגיעשהכול
נהגלסירם ,,מזה.יםרמת ,אותרשרתיםהםזהבגלללהם.שישבכסף
'הנה,כאומר:עמוקה,לאבעצבותמהולהבהקלהלהאנחביל

חשבההיאכל·כך.'נוראסררלאכברזהעכשיוזה,אתאמרתי
שחשבוייתכןלאלמענם.לעשרתשאפשרמשהרערדיששבוודאי

הכול.עלכבר

ניסתההיאנדהמה.ודפנה ,דרביפתאוםשאלגרו·אתה•איפה
ממנה,עלםחתחראאךמחאתה,אתלהביעכדימבסראתלתפרם
פשטדברשללאמיתרצ'יף.שלבפניומשרנהבנחישותוהביט
בקפיטריהמרלרשישב ,לעודד •שהכניעו ,קלערפולדרבישלבראשו

רצהשאולילהסבירניסההקמפוס,שלהידיים,רחבתהמוארת,
להציל•לאקטנה,כמחררהלפתורשניתןבעירתשישלעצמולהוכיח

אפילו ••וזהרבאמת,למישהועזרתישפעםלדעתפשוטהעולם,את
לשכנע.הצליחלאעצמואת

בכבררת,הלההחזיר •ושמרנה,עשרהארבעהרחרברת·בפינת
ועיניובהיסוסראשואתהריםחראמלרתיר.אתמאטכמרמבםאר
אתלקרואורצהאוזניו,למשמעהאמיןלאכנראהבררני.נתקלו
•רקמתנומתו.אותרטילטלהההפתעההדובר.שלמשפתירהמלים
אתקדימהומסיטדלתהאתפותח ,ניתרמכראלופנהאמר •רגע,

ומגיחוחוזרבכבררת,פנימהגוהרהנהג,למושבהסמוךהמושב
בחגיגיות,צעדחראישן.ילדכשבידיוהמכונית,חשכתמתוך
ונעמד ,בזרועותיוהקטןהשהלקראתם,ישרבקרממשלאאם·כי
לרגע,היססהתגלית,מןעדייןהמרםדרבי,ממתין.דרבי,מול
אתהניחהאישהדלת.אתבפניולפתוחומיהרהתעשתר·כך nא

גדולים,בצעדיםיתרמכרבאלפנהשרבהאחורי'המושבעלהילד
 ,אחדירמיהרדרבי •אליושיצטרףבזרועולדרביוסימןמוגזמים,

תדמה.שלקצרצחוקפלטהכמעטודפנה

ישן.תינוקבזרועותיהאשה,שלדמותהעלתההדמרמההמכוניתמן
ודרבי.דפנהשלמכוניתםלעברמתנדנדתבעררהבהתמךצ'יף

וחולצתקצריםמכנסייםלכרששהתינוקדפנההבחינהכשקרבה,
אולםהקטנים,אבריואתמרעידההלילהצינת ,כשבתרזעחראבד.
אתכיווץנבוךחיוךדפנה.שללצידהנעמדההצעירההתעורר.לא

דרבישלבזרועותיוצ'יףהניחר·כך nאשחרדים.דקים,לפסיםעיניה
מפתחותאחרבכיסורפישפשתינוק,כמעםהואגם ,שלישיילד

אחריוצעדהדלתאתטרקויתר,שבירתמספרכעבורמכוניתו.
רנה.האחרנחההמיאתבזרועותיוהנושא ,דרבי

אתלהםהגישודרביהאחורי'המושבאלפנימהנדחקורנערתרצ'יף
חרישית.בצייתנותלצידםוהתיישבהתעוררהפערםשבידיו.הילד
מריחחרדמסרראשה ,דרבילידבכבררתעצמההרשינהדפנה

כלעמוקישניםשהםפלא'לאהאירועים.שלומתכיפותםהאלכוהול
אתנושמתרן'לחלחרץמאלראשהאתמוציאהכשהיאהיוהרה ,כך'
שליהתינוקגם'בטחבטנה,אתומלטפתהלילהשלהנקיריחו

נרדם.'

ומערב.למזרחהעיראתשחצתההגבעהבמעלהםיפסההמכונית

המלאות,לירכיהמתחתפרושותידיהכפרתקפואה,ישבהדפנה
ומנומנם,רפהקולנשמעמאחורלחשש.סקרנותביןמתלבטתוהיא
ילד.שלקולונוסעים?"אנחנו"לאן
נגיע."מעטעודג'ימי,לישון,תחזורשקט, ..•"ש

בחושך .לאחורראשהוהסבהבפיתוי'לעמודעודיכלהלאדפנה
חולצתהמוזנח,מראהילדה,כמעטהייתהשהאינדיאניתראתה
צמררהגרפיהרפרומים,כפתוריה ,הגוץגרפהעלתלויההרחבה
עלאסוףהיההשחור'החלק,שערהמתרבה.מבצבצתבהירה
היאבשרניות.ושפתייםופחוס,קטןאףעייפים,פניםחושףעורפה,

שניבזרועותיה.כשלרוחנםתינוקהבמבוכה,דפנהאלחייכה
עינייםנועציםכברעים,כגוריםהזוגלצידיישברהאחריםהילדים

הענקיות,עיניהםדפנה.שלבפניההבעה,חסרותשחורות,
בדואיםילדיםחבורתלההזכירועייפה,באדישותאליההניבטות
אתשרוסיםהמכונית,חלוןעלהתדפקוהםלסיני.בםירלשראתה
קרובירקרקהנזלתשבילימשרטטיםמטונפות,באצבעותהזגוגית
אוכל.וניקשרהמבועתים,לפניה
האינדיאני.פתאום·אמרשם,לךישיפה·אשה
לחלחלחזרדקפחדהנסיעה.לכיורןמבטהוהחזירהנבהלהדפנה

בסיפוקמחייךשנראהדרבי'שלבירכוותפסהידשלחההיאבתרנה.
בחרשלאאתהרוניומסרכן'לא"זהצ'יף.שלהערתולשמע

דבריה.אתלהביןעלוליםהםכאילולחשהמסתכנים?"שאנחנו
ברחלהםיששבקושישיכורים,כל·כךהםדפנה,לדאוג,מה"אין

עצבותעלובים."כל·כךהםאלימות,שוםבהםאיןיד.להזיז
השתתקה.דפנהבקולו.נשמעה

מאנפפים.צחקוקקולותלהישמעהחלומאחור
הסבראבקולרהייחוםאתזיההדרבישומעת.היאמהתהתהדפנה
 •האינדיאנישל

 •פניועלפושטתמפתיעהרכותדפנה,אלרחייךלאט' ,,חרמן'"חרא
הנערה.שלקולהנשמע • ,כאןלאיפה,לאזהג'רשרע,תפסיק, ,"די
 ,,מבטיח,אניםרב,לךיהיההלילה,רקהביתה,אלייתבראי"אז

בהם.להביטשבהודפנהניחר'היהצ'יףשלקולו

האינדיאנישלהימניתידומבהיקות,שינייםטוריחשפושניהם
מביןהמבוגרשלצידו'והילדהנערה,שלשדהאחרמגששת
באפלה.החולפתהעציםבשדרתומביטואשרמסבהשלושה,

תנועתכאילובכבררתראשואתשמטוהואידו'אתסילקההנערה
 •משקלושיוריאתערערההחדההדחייה

לדפנהששידרבחיוךהתנצלה ,,מבינה,אתשלי'הבעללא"הוא
 .·סוהרבביתבעלי .בעלישלהאחייהראאטימות.שלמעיקהתחושה
 11 •עכשיומשםחוזריםאנחנו

המשולהביםפניותחינתו'עלצ'יףחזראליי"לבוארוצהלא"והיא
 .בפיררעבהכבדהולשוברלפניה,עדייןקרובים

בחדריותר'מאוחרהדילמה.שלהצגתהמפשטותהמרםהאיט,רוני
העלהלאשמעולםלדפנהאמרהפורחת,גינתםאלהנשקףהשינה
הזה.הסבלקרובכמהבדעתו
במקוםהזמןכלחייםמנותקים,כל·כךואנחנוכאן'שנים"חמש
לצידושכבההיאומרת.חלוטרופתקשהבשינהושקעמלמל ,,אחר'

ירקרק.בארדהמואריםהצפונייםבשמיםרבזמןעודוהביטה

אתחצתהכברוהמכוניתפניהם,עלחלפוהאביביהערבמראות
מניסצחוקםלהתנצח,והנערההאישהמשיכומאחורהגבעה.ראש
אנחהפלטהתינוקהמכונית.שלהדחוסהחללאלסרחוןעננת

נישאתכרסהעצמה,אתדפנהפתאוםראתהרנהבדמי .כשבתר

אינידאנים,שמורתשלסימטאותיהביןצועדתוהיאכמתנה,בידיה
מתוקיםשפניהםוכהי·שיעראדומי·עורילדיםמקפציםסביבה
 r1 42 'בעמהמשך
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 13מעמ'המשך

אתהמקדשתהאחרונה,למסדהלמימוש
למסדההופךמלברירתכששחררוהאמצעים.

נאורהשלהסכנהלפתחורבצתהידיעהבךא,
•להתנשאצעמה:בהעניינהשכלפוליטית,

עבודהבעובדירלדדרתאחדיםעמיםעל
אתאתךחולקיםשאינםבאותםנר:היי ,זדה•

אתבשדרעלהכירהדמב•םאמונתך.
הרהבשלהאירמרתההיססרדירתהתוצאות

בנמעניהמפצירהראתימן•רב•אגדתהזה,

משיחית.שרראלאמונתלהיתפסשלא
אינההדמב•ם,שללדיורההיסטוריה,

אמת,למשיחיותאמתמבחןלספקמסרבלת
ההיסטוריהשכןהפועל:אליצאהשזררטם

להתערבראיו ,הטבעיממהלכהתגחרדאיננה
גםציידהראלפיכךניסית.התעדנותבה
אתרההמהר ,שיהאברההשגהאידיאלאת

רלאבד·השגהכאידיאלהמשיח,ימיתכלית
היאישראלתרותלדעתונשאף.כאידיאל

תואמתשהיאזהבמרבןהאמת,תרות

כיבוש,בתשכןרכלדאריה,אנושיתפעילות
בדרחרוכרכש ,סבעראתמשכללשאדםככל

החומריתהמציאותאתשכלוונברח
צלםמימושהאנושיות,מימושוהדמיונית.

נענההראשאיןפידרשרשבאדם,אלוהים
נתקלארהספונטנית,המציאותלתכתיבי

 •בחרשךרדכעירבה
פעילותידיעלהקזאתחרקלדהיומרה
האדםעלםמתשבהיזומהאנושית

שלהאנרשירתמןומתעלםשברמדא,נרשירת
אתבקרבהמכמינה ,בכללהאדםמין

דקלאסוכניה.שלכמרעצמה,שלהארבדן
ראתדא,מיתיהיעדאתלזהותמשכלתשאינה
דקרלאפועלת,היאשבשמהות.רדה Mהבס

שהואמהאתהופכתהיאדוחהשבקוצר

שהיאאלאל·הופסדה·,מסיבורכליתנאי
שבאדם.לאנושיותרבדאשרנד~בראשחוטאת

החיהאתוממוסדותיהממתגהמשרחדתהיא

מפריע.באיןלהשתלחלהומתירהשבאדם
הסרנהולהנהתגלצדקשדת.שוקהסרגיכמה

למהאליהםתשוקתם<•ורבתהרהחרכמה
הסרנהוהנהגתהצדיקיםמקברזברשיהיה

לימיהתאורהתמציתשהיאוהחכמה•>,
·שלההיסטוריהפשראלאשאינםהמשיח,

חכמתו•,והפלגתירשדררובהמלךצדק
 ,הנכוןלמעשההאימננטיהפריבחינת
בינהשאיןוכתאורהבלבדכתשוקהנשארת

בשדיצרים;שעברואלאהמשיח,ימותלבין
איברוזולתה.רעלעצמהעלהקמהוזמירת
השרראלחזרןאימננטיהואאףלדעתצעמה

מלאה<·כיהארזעלוברחההדעתולאיברו
 ,הארץלסתשרזאתתחת :דעה·הארז

ארנוןהדעה>עלהאוצרתעםהאוצרת,
 ••הבאוהעולםהזההעולםסרסלי:עולמי

 _ 23מעמ'המשך

גילוי.הוא-
זכהבמרתודק ,שלצעדי ,מודרנימשרדו

שקסםפגיסדןהרא ,ואריהיהלהלהאצלה
המאודבתחביר ,הניסוילמיצויביכולתלי

אני-מכולם••הגדולהירבהאראלגנטי:
הייתיזרמבחינהשלה:הפראותאתאוהב

-לטשרניחובסקידווקאארתה 'משררה
מהדודבמשודדיםרבתהפדערת.בפראות

שאניהיום,לערמתעבורי.אמתיששלנר
מסריים.~שהרעללהצביעעדיין'מתקשה,

וכרתכיםספריםמפרסמיםמשודדיםהיום

מתרחשזהשכלהיאהתחרשהאבלביקורת,
בספריםשיריםקוראכשאניריק.בחלל

להשתחרריכולאיננירשם,פהשמופיעים
מכרוצת,בהםהעבריתשהשפהמהתחושה

במשמעויותלמדיומצומצמתמקריתוהיא
שלה.

דוגמהעבורךשהיווהו;כשהושי

דרכך?בתחילת
שקראתיהראשוניםהמשורריםאחד

רהואעמיחי.היההזהלעולםכש"יצאתי·
ההיסטוריהכלבעצם, •בעינייחןצמא

הוארככךשלו,בשיריםעובדתהחדשה
בכךגםייחודיהואעמיחי •עצמואתמנציח

הגדולים.התקופהערתמארדאתעדמתשהוא
הנוסחגםדתית.ממשפחהבאעמיחיבנוסף,

מהמקררות.נרבעאצלי'כמר ,שלו

אתמעמתתמידעמיחיזהבגללאולי
הקודש.מולהחול

אותנטי.מאודרזהכן.

שיריםספולךלהזמיןיכולהייתאילו
מזמיןחייתמהעבורך,ישיכתב

מהמרזה?

כמרספדערדלעצמימזמיןהייתי
מצביעלשיהיהדק ,•בדיוניותע"ובדות

עלבמקרםאלה,בימיםהזאת,בשנההקיומי
 •ילדותי.

חציו.סומק-רוני

 ~וברייטנבאךברייטן
 ::,אורקובימאנגלית:

המוות)מהותהיא(קנאה

~עןל,~סןר~~זןחזן~ןז:וי~הן:פןת.~:סיבךת i ~?די f~~זןח,ז~ןז:וי ה~~י~ב iJ ן~~~~
דקם ij םי;~;פ:די Q ,םי;~;פ:~מי םי~,~~לי~ה Qל;ת r ~~יגי~יימ·לל~תל~דז:וי , ,;א~י

 י~~~י:נ~~ינ:יי;ק nן;ק nן .הס~~ iJן~שןבךןת iJ~ת~ג~ז~קןם,פן~ים r םי~;,~~~ .םי~;~
ז:וז~די ~~ ,ךזז ל;~ if ~י f ~ i9ד 1~דסם. i ~יר Q ~~גן~יר~;ק~ת-~ן:ונ~ונ;~~ים ם~~ ,~י

 ךפ:·ל~· .ה~~~-ת!~ iJ~תןס~ירםז· fל~דס ה~·ש;~ןת:~זי,ל iנכ~וiי~יך fרא~לי,
~ס-P ?דס LVff ל;~· .;נל~לס~כ;ל י~~ ת~~ ל;~ ,ן~א;ת;ז•ןס~ירדי f~לדס;ק nן

~ג~ז ,פז r ~ן~ז .~י~ןה· ל~~די n ~,;ןף ,נ;~זה י~~ב 1ןשרס 1 ~!ה ry , ,~~א;ת;
~מ;ךז fז;~ה~ןת, j ~א;נ:ןיזר~יס t ת!~ : nן~~ןרכ~ן~ת~ריק ,ת; n~ן iJ~ת

שידירבפריז.נירםהחיאפריקנירדוםמשודדבדיינסבאך,בדייסן

לבטןתמידמכורןשלוהשיריוהשרידהאצבעות,אתתמידמאגרפים
בכלהמלים.אתמסנףהצעקןשפירכותבהואמשידירבאחדהרכה.

לסערתאפשרשאימרסיקהתמידמתלווהשלולצעקותמקדה,
שלה.בהרמוניה
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שפעת.נגרחיסוןזריקתביקשתישתק.לפנייאשי
היהלאכלקורםחולה.להיותאהבתיפעםאמנם
אפשרהיה •·הספרלביתולמהרבבוקרלקוםצריך

מיעםניחראניאיךולדמייןבמיסהלשכבלהמשיך
 •פיןבריהקלכמוטיילנואנחנובמערה.אוהבתשאני

 ,נוראירעשהיהלרגליים,מתחתלרעודהתחילההאדמהפתאום
אנחנוהמערה.פתחאתוסתמונפלוגדוליםסלעיםנורא.מפחיד

התחבקנו.הראש.מעלערבשמיכההתכסיתילברבר.נשארנו
לאבכללייחסמבהיי.וקראתיהדשאעלישבתישמשוכשהייתה

אנישיעורים.ליויביאויעברו·הספרמביתבררךשילדיםרציתי
כסחלעבורה,הולכתהייתיאםעכשיו.שליהבטןאתמרגישהקצת
כולםעםקפהרשותהסרססיםואוכלתושוכחתלבשמההייתילא

עלבביתלבראניעכשיולחבריות.ומשםלמוסךר·כך nאוממהרת
יכולזהואיךבשמייםמסרסשלורעשציפוריםשומעתאניהמיסה.
מאמינה.לאאנייהיה.לאפעםזהשכללהיות

לקצהזזהואשתק.לפנייהאיששפעת.נגרחיסוןזריקתביקשתי
הסבירההיאברור.נשמעהרוקחתשלקולהמשהר.שםושאלהדלפק

כרבעסביבלבןשעררבגודלם.בהחלטמתאימיםסרביםחיתוליםלע
פשתןלזיקסתואמותלבנותנעלייםלרגליוסמוק,פניועורשק,

בדשאכלבתיאלרוכןוהואמשורבבותשפתיומשובצים,ומכנסיים
הירוק.

 •אמרהוא- ,,ארתה,ללטףיכוללא"אני
היאתנבח.שליהכלבהארתהאלטףאםיודעת,אתהיאוכמה"בת

מותק."איזההתלתלים,השיער,רגםשלה.היפותבאוזנייםמקנאה
התחילהשהשמשלאחראזאבלגינה.להולכתלאכבראניעכשיו
שמחהדילוגילתארקשהאותה,לשאתכבראפשררחיהלרדת
מקפצתקסבהכזאת •בידישלהברצועהכשהבחינהמזוגדולה

וכתמיהדשאיורקירוקבירוק.נוצץזהבכדורמתנפנפות,ואוזניה

עלודתייםוילדיםנשיםחבורותצללים.ללאעציםשלכההירוק
אלפחדבצעקותממנהברחווהםלשחקאליהםרצההיאמהים.

מניחהאלייחזרההיאשלהם.האמהותשלהארוכותהשמלות
אניהיאוכמה"בתועצר.רכןפניה.ביכובשתירכייעלכפותיה

איזהתכעס.שליהכלבהלמהויודעתאתארתה.ללטףיכוללא
 •אחרבמקרםלעמודלאאיתם.ללכתקצתצריךיודעת,אתמרתקז
לאטהלההתנדנדהשלוהתחשכלבתלזוז."אבללאס,לאסלטייל.
פעםכלנחרדתכשאניקדימהרצהשליהג'ינג'יתרגליו.לצידי
אני ,"דישומעת.אניבכיטלפון.צלצולהשיחים.ביןנעלמתשהיא
מתגעגעתאניאותי.יפטרובסוףברח.ליאיןיותר.יכולהלאכבר

עםמדברבמזנוןאותרראיתיהיוםאבלרגועה.הייתיכבראליו.
להשליםשצריכהזהעלמשהרלהלהגירלהרגיע,ניסיתיבחררה."

המצב.עם

יודעשהואאמרהואאמנםנישואין.ליהציעהריייתכן.לאזהייאכל
שהיהאמרהואאבלאיתי.מרגיששהואמהלאושזהאהבהזאתמה

חושבתאניאומרוזהרמה •שלוהילריםשלהאמאאהיהשאנירוצה
הואאיךיודעתלאאתבאמת.מרגיששהואלמהמתכחששהוא

מלסף."

עללשאולניסיתיחמור.גורליטפתיבגינהשאתמוללהסיפרתי
אבלמישהי.עםשהתחילנכוןזהתשמעי.יינן,מהמזנון.הבחורה

לאשהואכלפיילהפגיןלוחשובהיהבנוכחותיוזהאתעשהלמה
אותי."צריך

להפסיק."צריכה"אנילעבודה.שתלךשחשובלהלהגירהתחלתי
לאאנילעבודה?עכשיוללכתאומרת,אתמה"אזטלפון.צלצול

עללהגידלךישרמהאותר.כשאראהאגיבאיךיודעתלאמסוגלת.
צריכהאניכמקדרושליהסנדרויץיידעלעגבניהשםשהואזה

להפסיק."
שלעבודהבאמצעאניגבינה.ערגתלהאקנהבערב.אליהאברא

בגדיםלכבסצריכהבארונות.החורףבבגדיהקיץבגדיהחלפת
לואתןהאפייה,בזמןשקיבלתימכוויהנירפצעליישולתקן.
עםמטיילתאניבסיפור .קצרסיפורלכתובואנסהקורםלהגליד
רואה"אתכלבתו.עםבטיולואלינומצטרףזקןואיששליהכלבה

זהרנראה.שהואכפיקקטוססתםלא"זה ,אומרהואהזהייהשיחאת
הכלל."מןיוצאותמרפאסגולותלושישהאלוורהצמחמיוחד.צמח
במקוםבשרנית.חתיכהממנוושברהקוצניהצמחאלניגשהזקן
הואפצע."כלמרפאהזה"הנוזלסמיך.נוזלטיפותנראוהחתך

יבריאו.הםמידכרויותארחתכיםעלממנותשימי"אםהמשיך,
תשתנה,אולישלךהתמרנה-ותראיהפניםעורעללמרוחתנסי
ובביתמהרתחביאיאזבגןפהמהצמחיםלקטוףאסורלא.את

צמחלךיהיהשורשים.תוציאהזאתהחתיכהבעציץ.אותותשתלי
 ,, •שלובגילולהשתמשממנולחתוךתרכליותמיראלוורה
שהיושליהרכיםהתכלתבמכנסילכיסהקטטוסחתיכתאתהכנסתי
שלאהכיסעלבכתםהבחנתיהביתהכשחזרתיויפים.נוחיםכל·כך

ומת.נבלבעציץששתלתיהקטסוסואילומרובותבכביסותירד
הרגועהיםאלמוביליםסלעייםמורדותכשמימיןבשבילהלכנו

ירקות.מרקלבשללמטבחואלךהפסקהאעשההגן.שיחיומשמאל
עוגותעלאתנפלולאלאכולובריאחםמשהולישיהיהכדאי

אתמול.כמווממתקים,
מלאירח .לצידנורובצותכשהכלבותהמזחבסוףסלעעלישבנו
הכסיףשערוגםהאפלים.המיםחלקתאתכסוףלבןבגווניצבע
 •שבפניוהכהיםהחריציםאתברורלראותהיהואפשרהירחלארד
כשהואבולהביטרציתילאהכוכבים.אוהעיראורותנצנצוברקע

לפחדצריכהלאאת ,,_קולואתלשמוערציתילאעליי.מסתכל
זהבחורה,עםטיילתיפעםאמיתי.ג'נטלמןאנילבד.איתילשבת

חזרהבדרךשקטה.להיותיכולהאתהמלחמה.לפניעודהיה
 ,נרבחורים,שםמסתובביםאמנםחשש.אלאבלבגן.לעברונצטרך

לך.לספרהתחלתיאה,מחפשים.הזה,מהסוגכאלהיודעת,את
גרוף.אילמדתיבחזרה.להםהרבצתי ,גירשתיגוייםבחרדיםשלרשה
 ", .•אבלהיוםיודעיםלאאלוף.הייתי

עלשאהבתיהאישלבד.נשארתיאניהתרחק.הכולהתרחק.קולר
היארפואהלומדת.אחרתבעירילדתוחי.לאכברהיםסלעי

לבנים.קיררתסביבייםרקלא.כברהכלבהגםלומדת.
 •טלפון.צלצול
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רתלמידירמשחקניומאיר'נדרסהשחקן
עםדיאלוגהרביהבורק,פ.שלהנאמנים

 pיrיבואתלנרהעניקהזרקשבתרארזןקהל'
בפסטיבלבאנגלית<שהרעלה •בשניים
 .) 29מאירב.בבימוי , 1984ירושלים ,ישראל

בשתילמחזה • pדיבו 1יrהמחזהאתעיבדהרא
המיתוסאתולנרלמחזההחזירבכךומרירת.
שאבד.

רקלאהחבריהמיתוסהוא·הזיברק·ראולי
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הזייתה.אתדרביקסעהגענו.•כאן, ••••הנה

רק •••הכסףלנרונגמדרעביםאנחנואזרןוכסף,קצתארלילךשי
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הכירה.שלאנימהאותהבקולו

בצ'יף,מביטהבצידה,ונעמדההזלתאתמרבניתפתחהדפנה

אחזהונחלרגעזה.אחרבזהההרצההנשלפיםובילדים,כבעותר
החםגרפרלצאת.היאאףתוכלשאמרכזיבזררעותיה,התינוקות

חולף.חד'בכאבבסנהאתכיררצרבאימה,תעההפעורותרעיניר

בראשיםזהמולזהעמזרהםדרבי.אלוקרבהמכוניתאתהקיףצ'יף
אחרמשהר'לרמררצהארלילרגע,היססדרביממתינים.מורכנים,

מסבערתמספרשלףבמהירות,בתרנופשפשלכיס,ידואתתחב
האינדיאני.שלהפרושהבידררחביהם

המסונף,כרבערבשדלילרגעראחזהשיכורלחשאזרן,•לך,•תרזה
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 •ביממה.שערתעשרים·רארבע

42 
 170גליון



~ 

המלך

 :ד:--........
להיט
~ 

ובניסויוהספרישםואלםאתסקוריםזחה

חודיגאלםוסיקלי:וניהולעריכה •הופזאליתותלבושות:תפאורה
לביא,עםוסגברילא,אוריסרי,מתי.משתתפים:גלבודניןסתאווה:

סדינה nנאוטולדו,לשמהסוכתו,אדיאזולאי,נחח

מרוויןשלהבית

 •מק'פירסוןסקוטמאת
ויינגרטןאיציקבימוי: •בר-שביטבןעברי:נוסח

אלקייםחגימוסיקה: •שוהםפרידהותלבושות: .תפאורה
אלוןמאירתאורה:

 ,אנקוריגילתתבור,רפיקידר,דבורהבוימו,רבקהוקסמן,ענתמשתתפים:
 .ועודסופרעדי

פילומנה
דה-פיליפואדוארדומאת

גורביץמיקיעברי:נוסח

ויינגרטןאיציקבימוי:

להטגילהתלבושות: •ווקסאדריאןתפאורה:
בורשטייואריהתנועה: •ורדיחניתאורה: •לידוראלדדמוסיקה:

הרגיל,יוליגבאי,ששון ,אליאן-קשתיונה :)'ב-'אסדר(לפימשתתפים:
שמר,אבי ,קמחינכו ,קידרדבורה ,סיקוראליוסיירדן,הוגוזהר,נסים
שריירדנה

 ~זרעשלסיפורו

ובבימויורוזןחנוןמאת ~

מסכרענתתפאורה: •שסאילןמוסיקה:
ניסןסיגיריקודים: •מרגליתמיכהתאורה: •דנהמישלתלבושות:

 .שחקנים 12בהשתתפות

המסיבה
~ 

~ 
גלמןואלכסנדרנלסוןריצ'ארדמאת

ריקליןעידו,זרגום:
גזיתעמית :בימוי

אריבןיוסיתלבושות: •שבוויאביתפאורה:
ורדיחניתאורה: •לידוראלדדמוסיקה:

פולק,רובוטומר,וליאנו'גדורון,דינהפלג,אלכסמרון,חנה :משתתפים
 ,פרלאורליסדן'שלמהטולין'טינה 'שריירדנה ,הרגיליולי 'זוהרנסים
 ~קמינסקישיציטרינל,פנל

מפוקפק~י(אנרכיסטשלמותובדברחוזרתחקירה
פודריומאת

לאחתדואט
קמפינסקיתוםמאת

ייעיןייעםכשיתוף 77עתוןכספרי

המתהפכתהחרבבלהט
החדשה)הערביתהשירהמן(מבחר

רגולנטשמואלמערבית:

מורהשמואלפרופ'הקדמה:



ו ! 1 •יJ J.ן I וD-; 11] 1, t:i ו &1 · it:li f , f :1 · f :1 

 •אמנות •·אטרוו n •ביקורת •חברה •

-עברית*מפרות
האחרוניםההישגים העולמיתהמפרותמיטב *

המעודכנת

האזורמפרויותעם*הכרות

חברתית*מעורבות
... 

ביותרחיפה ·המתנה


	txu-oclc-4202480-170-001_am
	txu-oclc-4202480-170-002_am
	txu-oclc-4202480-170-003_am
	txu-oclc-4202480-170-004_am
	txu-oclc-4202480-170-005_am
	txu-oclc-4202480-170-006_am
	txu-oclc-4202480-170-007_am
	txu-oclc-4202480-170-008_am
	txu-oclc-4202480-170-009_am
	txu-oclc-4202480-170-010_am
	txu-oclc-4202480-170-011_am
	txu-oclc-4202480-170-012_am
	txu-oclc-4202480-170-013_am
	txu-oclc-4202480-170-014_am
	txu-oclc-4202480-170-015_am
	txu-oclc-4202480-170-016_am
	txu-oclc-4202480-170-017_am
	txu-oclc-4202480-170-018_am
	txu-oclc-4202480-170-019_am
	txu-oclc-4202480-170-020_am
	txu-oclc-4202480-170-021_am
	txu-oclc-4202480-170-022_am
	txu-oclc-4202480-170-023_am
	txu-oclc-4202480-170-024_am
	txu-oclc-4202480-170-025_am
	txu-oclc-4202480-170-026_am
	txu-oclc-4202480-170-027_am
	txu-oclc-4202480-170-028_am
	txu-oclc-4202480-170-029_am
	txu-oclc-4202480-170-030_am
	txu-oclc-4202480-170-031_am
	txu-oclc-4202480-170-032_am
	txu-oclc-4202480-170-033_am
	txu-oclc-4202480-170-034_am
	txu-oclc-4202480-170-035_am
	txu-oclc-4202480-170-036_am
	txu-oclc-4202480-170-037_am
	txu-oclc-4202480-170-038_am
	txu-oclc-4202480-170-039_am
	txu-oclc-4202480-170-040_am
	txu-oclc-4202480-170-041_am
	txu-oclc-4202480-170-042_am
	txu-oclc-4202480-170-043_am
	txu-oclc-4202480-170-044_am

