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שטרןונחפומרנץלנגר,עליודעיםחםמה
רביןשלהחנוטוזכרו

1 . 

sו~~פ ~~~ 7 ו~א.וננ~-~~~~~~:; 7 י;~~~ ;~ ןי~~~~ה~ני~ןר ;,::-::ן~~ 
הצנוםהספרבעללנגרשלשמו •דרורמריםדר'שלהמאסטר ... .

שירהואוהביספרותאנשיבקרבהיטבמוכרעדייןהיהצדי""מעט

בעיקרספרות,באנשימלאשהיהלסלוןהזדמנתימכברלאעברית.
אתשהעלהמי .מישהוידיעלהועלהלנגרנושאהאקדמיה.מתחום

אנשים,יותראוליכעשרים,מביןהיחידיםהיינוואבישיחיבן ,שמו
 ,חשבופשוטהאחריםלהוסיף.מהאףלהםושהיהמדוברבמישידעו
למודעברימשוררולאהגרמניתבלשוןמשוררהואשלנגרמה,משום
מיוסריםעברייםשיריםשכתבקפקא,שלגאיתהפרחבורתובן ,סבל

 .מאודומרגשים
נכלליםשלאכפיעברית,לשירהאנתולוגיהבשוםנכלללאלנגר
אישבארץשהיה ,לבסקישלמזלופוגל.לאואפילופומרנץ ,עוד

אניבכלל.העבריתהספרותועלבפרטעבריתשירהעל"דלוק"
שספרוכדימעטלאשעשההמנוח,גרוד'זנסקילשלמהמתכוון
היאכאשרמעטלאעובד","עםבהוצאתיופיעשיריוכלכמעטשכלל

לחישוביםמעברבשירה,אפילועברית,בספרותעדייןהתעניינה
"עםעלביקורתלמתוחולאלקנטרניסיוןכאןאין"כלכליים".

כלשהשתנתהכפיהשתנתה,פשוטהמול"יתהמציאותעובד",
במקומותינו.התרבותתפיסת

מערתיוסף,קבר ,)?הז(מהלערכים""חינוךעלאצלנולדברמרבים
הגבר"?!"ברוךקבראפילוולאחרונהרחלקברהמכפלה,
והאנושיים.הוודאייםהמוסרערכיםהןהשפה,הלאומית,הספרות
 ,אולי ,היולמשל> ,שסרן(נחעודויש ,שהזכרתיהמשורריםארבעה

בשגותפופולריתמאודשחיתההארצישראליתלמודרנההאנטיתזה
ושירהספרותתרבות,עסקניביקורת,כתבניוהארבעים.השלושים
מגמתיים,מאמריםשלבבליללכסותם ,איכשהו ,הצליחועברית,

אלהבשניםהעברי.המודרניזםשנותוחמששישיםבמשךאופנתיים,
מלחמתחשביה,העולםמלחמתכמוהיסטורייםאירועיםהתרחשו
מלחמתמכוונת.לאומיתתרבותעצמאית.יהודיתמדינה ,השחרור
עםשלוםבפתח","הגאולהמשיח","פעמיהכיבוש.הימים,ששת

לעסוקזמןהיהלא .חברוןעכשיו .רביןרצח ,לבנוןמלחמתמצרים,
שלורידיהתוךאלודמםמחלבםשהזרימוגלותיים,משורריםבכמה
העברית.התרבותתוךאלובאמצעותההעבריתהשירה
שירהקוראאני •מדוברובמהבמייודעאינוכמעט,איש, ,ועכשיו

ברורנוספות.שתייםאובתרבותגםמעטמצויאניבעברית.רקולא
יוצריםלרשימהלהוסיףיכולתידוגמה.רקהםשטרןונחשלנגר
להשראהמקורהיו ,מאודאפילופופולריים,היושלשוםתמולשרק

אותםמלמדיםאיןבאנתולוגיות,אותםכולליםאיןוהיוםולחיקוי
לעסוקהאקדמיהמחקראתמעודדיםואיןיסודייםהעלהספרבבתי
בהם.

2 . 
כוללתבאנתולוגיהדחוףצורךשישטועןאניהראשונהבפעםלא

זאתמעיןמשימההזאת.המאהשנותסוףועדההשכלהמתקופת
פניות.חסרועורךהולמתמערכתממלכתית,מעורבותמצריכה

ובמקום ,שלוהלאומיתלספרות ,לתרבותואמיתיקשרלושאיןשבט

לקבריםהפגניות,גבולעלשקריים-לאומניים,מיתוסיםמפתחזה
מתולדותחייםאבריםכריתתשלונדליזםלנהוגמסוגללמיניהם,
ספרותו.

מעין ,לכןקודםאך •הרצחולאחרלרביןשקרהמהעלאחדותמלים
 , 200גליוןכידועהופיע ) 201 (זהלבין 199גליוןביןהתנצלות:

כןעל •העיתוןשלקיומושנותעשריםלצייןשבאשיריםמבחרשהיה
ימצאהקוראלמותו.שנהלרבין,הנוגעיםהדבריםמעטמתאחרים

אוסיףלאמצדי,אניוכאובים.קשיםדבריםלכך.המתייחסמדור
לא.אולישולית,אוליהערהאלא ,משלי

 ,שלנוהמציאותבראייתלשינוייביאהרצחמןשהלקחתקווהחיתה
יהפוךרביןשלנפילתועםשבאשהכאבתקווהחיתההזה.באזורכאן

ויוליךימשיךשרביןהשלום,תהליךאלביחסנולשינוישיגרוםלכוח
 •בצוואתואותו

קרה.לאדומהדברשוםכידוע,
המוכרהישראליוהשמאלץהזמריםעםהזיכרוןאירועיבאואחר-כך

וזההיה.לאכללכאילו ,איננוהואעכשיורבין.שלזכרואתוחנטו
הולךהכאב ,יותרעודכואבוזה •שלוהחדשהבמהדורההרצחאותו

שלוהאקספוזיציהבפתח.כאילוהגדולוהאסוןומעמיקהולך ,גדלו
 •בעקבותיה.הצדדיםמשניהרוגים-100והמנהרהפתיחתחיתה
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חמדאןמסעוד 1:~ו

סביכורחהחלוםמן

 'ןי~~~ י~~'

 ל~ן~:~ ~;נ 7מקו~ן
 :~ים oמחםי;ז.יר~,;לים

ף~א,~.רבל;ם /o ת.ע~~נ;ןא,~ך~ל
נ;ןה.~י 9 ,ם;א~~ םי~~~ ף~~א;ת;;ק n~ןד' 9ryך'ך~ע

נ;ןא'.לא~ך ,ב~;כ~ן:_ןה :ןי~~~:קלא~ן~למ~ךךףןה.מ~ןדף~~כ;~ית
~~ללי.~ם~~לדףזאת ה~~אףלי~ךךף,~חלמ~~י~ית ם~~~מ;ןא,ןלאמזp~~קש,

וג;רלי?אכזריכהוג;רלי?אכזריכהשעה,צוזהףשמאא;אתה?אףליאני?שאם
•• T ' - : -T -T '." •: -T T ' T : -: • T • T : -: T • 

 ,סעשףן ן~'
אמףת'.לאכבראני
~לימףת', 7לאל;ם, o/7 ן~'ל;ם: qמ~ז
הנכרז;;רי nמאבמדרג;תשלםבלבסביירד
 ,ר~~מ~רי iך~ל י~;נ~"ף~ה.י"~י /o ~ך~תאר~ידקלא

 .ם;אי:r.~חעירחעירנ:וינ;ק;ת~םמtקנזףטןה_מ:הףךימר~דףם~ךףך

 :ר~~מף~ין~~ןןף~ם~~לליזאת~קש ,'ם;ל o/7לא~לי'מףת, 7 ' ·מזp~~קש,
התמה;ני?המדמדםעיני;ל nבשנתגלגל'האל'זהשמאא;אני!אףליאשם!אתה

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

 'בי~~':קמ; ,בי~~~~ם:ך~בל~י!ייו 9 ~רקלא
!י~יד' 71 ח~~ל'~ך~ח~חי'א;~ףך"כז,~' :ס~~~~ןךת ן~~~ל ל;כ~~ך~ל

חבר'!'של;ם,הלב:ףבשלמףתשמחהבשעתלחפורלאדםהףאגד;לכב;, ',;בכאמנם
 .ה~ל,ע~~ר iנ:חיור ry:קא;ר"ז; ;.• Q ~•~ ר:~: ;•א;ת-ל;:~~ל;םאר!יז T~ת;ךן~ףרי q Tה? ,T ~ r~ה T~ך

 ,ה~ wמ~ן
נגעל:ממשאני ,החזירשנת

: --:-• :-' -T T : ' 

 ,~ףךיו~סי ן~~~~~ריף w ~ w'די
יגאל?'עמירהזההשהשלמףתואת

אחזיר' }ת;'אאני ,נעל~ו·-מ'נטלתי'אשר:
 :;ל~~~ך~ע,~ה ~~,ל~~ךצ;ן· ם;, 9 :ן~:~· ל~~::- י~~-~~ך

ה, wע,ד~ופ.ר q ~.ז:יר~ח''לאר~ת ,:~יד 'ה~,עrון'לא 'ף~~ר~ת~~יף י~~,
:r ~ o כ;~לא;!יםטo 'ךממבף~ה~ז ,ע.י~יוך~ת~~יוך~ת~ךעהry ה? 9 ~י,לאה 9 ~~לאך~ה

:יו. o ל~~~~ין ry ר~~ס~בי P ~~ך: nל~מ~ן~~דסם~ת!ים 9מף~ןאףליד~הה ,r ~ם wמ
 ?ןי~~~~י;ד ?ןי~~~~י~י~לדיו.~לררס!ים~לל~מ;ר~י~י~ה o/Q ~ 7;ן n ~~ד ;מ;~~קריש ,ב: o~ך~יש:יו o ל~~
 .מ~ב?;ךי n ~~~סי' ן~~ ';מ;~~ליוה, ,r ~:ב;א ,~ליו .wה
ס~לחים?ל~חן ;,~~ יי:r.;אאףלי:ך;הה ,r ~ ם~~

 ,~ליו חך~י:r.rיע,להעףן·ך~דףם 9ןק' 9 '~לף~~ךףך
ק, Q ;:ר~י ת~~~

האב,זהה;
:• T T 

:; Q ר~ין?ק

 ,יו 19! ~רקלא
:; Q ל~י':ך~בר~יק

4 
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גנוסריאירה

פוליטייוסףמר

החופשיחקלע . 1

סא;ר ר~~~ת;ךע,~יןהן;~ךת י~~
 ;תס~~~ק~יב 7ק;עם
;קים nסךןה 9סזp~י Q1ךס
~מ~!ידה;כים 1;פךים 1קש

 ז?~ ה~~~ל
צעירהאםמטלפנת

 י:~פ;ן 79~ל.רי'ס, iה~ל~~ףךת

 ?עכשיואתםאיפה
;ן 1~צד~ין /oךים 1רנ' ~:.~~ל.רי,ז:ה

עכשיו?אתםאיפהאת;חגגתםאתם
ד:- ·:- ... ·,•:ד- ·:-

חקסםחלילבלי . 2
גנאדרי·חביבילטביה

 תר.~~~ק;ךזtיםם~י~יל~~יל
סלאם,אתננ,;אתפגשתיסלאם. 1א:ב
 Tבי'ני~ n•אמ~ל,יסלאם, Tשלכב;ואת

: ,'' : ,. -T :• • -• • 

הנכ;רה,בת;היינה, 1ג'מכ;ניתעל

 T :-ס~ר.ם, T ;ל~~רןה:~יקר 9

~ת ryנ;~הנ:וי~ה 1~כ;;ית;ןל
ח.ר: tt~יקר 9;עירה,~~ךה
ל;ם. r,;רשל.ם r ר;,

ה 9~ק~י~ה 1מ~~יפ

אביהאתבערבית,ש;אלת,עש"ר'בתנ;ספת,נכדה
 Tי T •,י ?"יל~ Tסנאעל'',~;אלת •~להיא ~•ת';א;;למה

T T ' • •: '." -T -•,• • 

חקסםחלילבלי . 3

האפל'ה~ערבלי
מ~ת;ל;ג~;תת iח;בלי
;כי'ם 1ך?ש '~ים 9ק~לי
ר;מנטית,א;פרהבלי
במים 1 'נא~לעברבלי
 ·-אהבה,-לממשכדי

~ i; כ·-עללהתגברn האפל;ת
ב 1ש?סזtיר 1 ל-~ 1 ;;ן n ~~סר;ת i א~. ~~~ל
 .;ר nהשהלילהאת

-דד:-- ·:

'אביב'כמ;באביבגם

 :ס~~~.ךרת tt ן~~ל /o 'ל;כ~~ Tך~ל

 :'די~ V ? 1 ח;~ן' 'ד;~;~חי'א;~ף ר·כ~~,
q ך 1ח~~יo/ ת"םלf ר 1צo/ .~ה~~ד~ין;ב; ש: 

 ,םי~~~~לי(ד j~~ןה ,'ן;ע~~rי~~יר הי!~'
ע,דידה. 1~ה 1קצ;כיסה 9~~דיי';ןלל;ל;ת ?j?~סה

:Z יה!~ q דם .ן;ע~~~יר~~q ס~דידה?ן;;~ןה~ק,ן ,ה~,ע~ 7ן~ה
!יה? l:~הר ttמל.ב.ת 1 מ.ל~~ 1~~סה תן;~~ דר~~?ל~ןםא 1ה ל;,; ,;ב~ , ,;ב~ ם;~~
ר ryז;ר vנ;מ~כ;ר~חי:חייא;ר p: ,ד:רא;ת;;ןל /o י~~~ליםז vא;~ת;ך ,~rור~י 9ך~ף~רי

 '?ר~סל;ם? r 'מר~ר:~תס~רמ~זה, 9~ע,ל

חיפה.באוניברסיטתוהשוואתיתעבריתספרותללימודימוסמךעוספיא,תושבמורה,חמדאן,מסעוד

רו.ובמקעבריתנכתבזהשיר .אורראועטומפריוסיפוריםמחזותשירה,ספריעת.בכתביהערביתבלשוןכללבדרךכותב
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חשכהליוםחברות-רבין 1:~ו

בבוקרוכשהלכתיישנתי'לאכברבארץכרבים·רביםברבין"ירוהטלויזיה,את"פתחאותישהזעיקהחברשלטלפוןשיחתמאותה
שעות:באותןשנכתבוספורותהברותקטן'פתקבתיקינטלתיללמד

לעולה?ה~האיה ...יצחקויאמר

במרומיושלוםע~ה

בתודעה.מכהממשהצירוףהפעם,זואךעקר'כמשחקתמידחשודותוהברותמלים
רבימפורטים,היותרהסיפוריםאחדעלאלאיתום,קדישועלכ"בבראשיתעלחושבאינניכברשנה,כעבורעכשיו'לכתובבאכשאני
בגבעה.פילגשסיפורכ"א,-י"טפרקיםשופטים,ספראתהמסייםהסיפור-כולושבתנ"ךוהמזוויעיםהחזרות
כךימיני'בניוגם:והיזכר'חזורבונזכרבנימיןוצלילים:הברותשלהואהראשוניהקישורושובלעניין'שייךשאינוסיפורלכאורה
כזאתנראתהולאנחיתהלאואמרהרואהכל"והיהזאת:וגםבישראל".עשהאשרהנ~להככל"בנימיןמפורש:מקראזאתוגםכתוב.
אלאיחידאדםביצעשלאמזוויערצחעצמו:והסיפורבסיפור.המעורבתפילגשאיזוישובסוגרייםכן'ישראל".בניעלותלמיום

בנימין.בניכולו'האספסוףהואשהרגמיאבלהאחרונה,נשמתהאתנפחהממששמידיואחדהיהודאיודם.יצריםצמאאספסוף
וחזרוישראל'בבניהיכרימיניובניכתוב.כךימיני.בבנילמלחמהועלובדעתםנחושיםהיוישראלבנירחוקים,ימיםבאותםאז'

פנחסשלחבריובנימין,מטהאנשישלקולותבקלפילאבדחששוהפעםאז.בנימין.באנשימלחמההשיבוישראלבניאךבהם,והיכר
וגםאחדאישלא-איש"אלףועשריםשניים ...בישראלוישחיתו ...בנימיןבני;'יצאוכאשראוליאולי'רקוב.תפוחואנשיולרשטיין

בנימפניימיניבנילבסוףניגפונורא,דמיםמרחץלאחרימים,באותםשהריישראל.בנייתעשתואזאולי-ישראלשבטיכמספרלא
ישראל.

הטלויזיהמצלמותמולדעתזחוחלויושבוכךהעליונה.עלימיניבנישלידםבגבעה,פילגשכבסיפורבדיוקשבינתיים,אלא
השמאלאנשיאת-במשתמעולאבעקיפיןלאבפירוש,-ומאשיםאילן'בר ...מאוניברסיטתלספרותפרופ'הימניים,אבי·אבות

להירצח.היהחייבשבהנקודהלאותהרביןאתשגררוהם-לדבריו-הםשהרירבין'ברצח
כהשהיוהשירושלהפרחשלשמםוייס,אדלמבהילהבצורהמזכירוייסהללשלשמוהברות:ובדמיוןבצליליםאסיים.וגםהתחלתי,
זאת.כותבכשאנימצטלצלותואוזנירועדותידירבין.שלתמונתוהולבשהבהםהמדיםהועלוממנושחורתופתמשטרבאותוחביבים

דינו.נחרץבעצם,שבה,ימין,בניהפגנתבאותהואגרופיוהאספסוףפיותכןלא

עצמוןצבי

קומםאהרן

הפירמידה

מע;פפת.פירמידהראיתי
תהי.ה•:לא Tממנהגן;לה

 .ר~ Q1~ר Q~לףסרר'ף~~לןר~ם Q T~לף
 .ן~.~~ףן;ךשדב~מ;ןרףל f~יב 9ף

וע;לה.;זרת nאחתמלה
הע;לם.נבראףמ-מנהבה

עלהוישמ;צא~שכי Tים. Tנרגע Tת iתה;מ
 • T ": T " 'ם: Tי fהמעלכל

: T --:-• 

~~ין~יןה~ם~ים 9 ~~מל f~ר
חשיםאינםהצפףפיםנמד;ריה

-חדהעלמרחפת-היאהפףכה 'ני
' :-T ' : -.'' .י' -,•' T 

~א~ךיט~ל~~נ,ףרכמ;
-~קרי~ר~יב,~ןחא;

הגלגל.סבבמעגלסח;ךסח;ך
-:-- Tז:-- : :

נפףלה:חידההםףמ;תנףח!לינף
 ,הל~~,לסםן~ין ~םיר·~; nמ~הים.ל~
 ·ל~~:לא ry י~~ר f ~~מךםך~יף lך~ת
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 sו~
ן~
~ 

מררמריאן
יעקביצבימאנגלית:

בספקערכים

ר 1עבת, 1למ nוהנ·י;ת nל nהנ·

 1 ,~.ע~~ל~קךב;ת- וi;n ;i ;~ר =~י~י;ת
באישנלחמים,נלחמים,נעת,נלחמיםהם

 •ז ·ז:• •ד:• ••ז •ד:· ..

-ר;אה,א 1שהר 1הסבר 1הע
א 1ה:ב~ע,~יד iלךא;ת ... ;,:~~-ין ר~~

f ~ז;ךה; .ק;ן~ ,א~;·שב: ;דry ;ה

א;נ7~נ;סה; ,ק~ 1מנ;?ב

 1:~קעע;ןם י~~ק~ ,~~;ןף 1~רעים
:ב~ל ,ר w ~~ t י~~

לדעתהמסתכלים, 1לנג;רםההררי
- : ' T •• ' ד-:- : ' -T --

f .ה;ןחי~ה!~~רם ם:~ 1 ד~~~קים
 ,ם.ח.ל·~יתנ;~ב~~ן·ךךד'

תי 1מלכ;ר nשאריהה;
 . :-א;ת .:האלשל

o/ עלi ח~-~~ע;ךרןםo 1סיס;ף,ס;ף 1~ר 
הכליותחתש"נאהנתרישמחברים.

לאא~שאהבה·נלעדיו-וכת·.;מות:
: ryT .~ך~ים:כ~בך~.יםמ~-ע,~ים ;~ל~ ה~~

ישפגיפיםנפיהשל;ם.אמירתאת
 • • : •:מחלה,אים Tמבימחלה~ל

:• -:-T ' : • T -: -

ם ry •ן 1~מליצר:ים iע.שן 1~מל w~~י~ים
אחדבמער;ת, 1נמד"נר!!;תנעתנלחמים

 ד•: ד:- ·::·- •ד• ·ד:·

בט!!ס;ת; 1דים 1נגד ,אחד

 Tכל 1שאנלחמיםהם

i "לד:ז'ry ן~·--ך~א ~~ q ,ןה~-
"~ןם . 1ת 1:מסן~םל;ת; p~~;עיםסן~ם ;י~~~
ט;רפים 1ואנחנזאב"לאדם
מסגל:ה~הלא~ב iהא . 1עצמנ Tאת

 • 1 נו,ז~~~~,ז,ור i ~ הן;,~·ה j~ך-~~ק~ם~
הפ;הג 1נלשהאיש

• T : :• -•• 

~ך ';ת;א~ל.ט 7:כ;לע.רר~יש
ידענ;זביםמים 1מפחנחלששלב; ב;!!א

i; יכ:ל•אךברi .להב;ס;-ל• : • T -

."' TT T -:-• 

ר w ~רר.ע~יש ;ת;א~
הםאשרהמתים,לח!!ים 1·ש~בה;לרא;ת.י"כ;ל

i 19 ~ ר-~ך~ה;לךא;ת,לא~ים " i ה~ן~ס·: ר'~,ע"ל 

~ע,ןפ;ת, iiנ ~ gפ;

דה 1.ך~מ ה~; f ·,י 7מ;ן 1~מ
 1אנ .ם· nמרעיפה

-: ' T T 

ז;הבטחהנ;תנים 1אננ;דרים,
: ' T ' : T T : -

"לע;לם-הבטחהז;הי-מים nלל;
דים, 1יהצהנים, , Tאדזפיםלבנים,ים~";ר nשנש"נאלא

' : T : • T : • :-,,• • : ••• • : • 

~יןןים". 1~נג;:ים,
ל·מכשרים 1אנ
 ,ת.ע~~ים qל;חםר;ת 1~ע ת;ע~ן~~ . 1~דרינ T~ת ם~~

 , 1~~~רינא;~~ים 1~נסן~ם-~ים, qל;ל;ם~ים

-~~ך~ל-ן:ב~יר~~ליא;~~ים 1~נסן~ם
קחים.י;ת ryל~לי 1ש 1:חן~ב;ת

מהאניהאםא;א;תי;מרפאזה

o/ ~~~~~ כ;ךה~:J7 נ~~יןi -? ס~~ם

נ;ךןים,;ל;ת n~לסן~םקים, 1צ~לסן~ם ,ג.ל~~
הםרבים,נצררביםמעטים,נצרמעטים

 ם;ק~~~-ס~ים: 7 ~ ~םי~ס~~- :ת.ע~: םי~-ס~~
יים 1עש"מותשהיה

 ,ם~ tל~ךףהואס~ןם ר~~~ /I~ים~ ciT ת;;~ל
נאחזא 1נשהחיצ;נ!!ים;דבריםעל·ידינע 1מא 1ה

T -••: • T : • • • •: : T •:: •: 

עקש'עקש ;ת~ך~~
א;ןה f ~~אן:ש

הח!!למגננת"יפי",

ל·ך 1ר fס ר,ה;~~ ,~~-מ ;ק~~ך
ס~ם .םי~;ת:·~יתא 1הסע;ךםקךב.

צער?ללא.של;םננחללאלע;לם
-- :ל•הזפתיםתחינת• Tללא
 :ה; ?·ע~;ת ~ל~עזרה
:כ;ןה~י~י ,~ר f י~~ל iה- 9~קצ~ןה

:בזpית;ת 1~ל~ל 1~ל .:בך~רלי f~ךןןח~נ;~
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H tנ: 

;:i 

(ג;ן j~ל-סעקשות
הזם·ת 1שפיכ 1הפצעיםונטל
~ז~יי;ת, ryל~יר 1 ·נ~;א iז;ד~ל~-~~ס
לשוא. 1הילא

T T -: 

לב·נרזל'ה;נבד•ש'נאה,לב
דה. 1-החלנ;אעד.ברזלא 1-הברזל

 Tלא ;i--מלחמה-ה~.תהלאמע•;לם

 ''. ' : T T Tעליז:נפנ~ם:

~ ry ה~ת~~ו;כי~ת;ך שנ~~~ ,~לח.ם~
 .ק~ 9 ~ י~~~אן~רו;כןס~ה,~ג;ךם

ן~ר.~י 7ע;ללאסןנ:,י 1 ז~כ;וי~~~ י~~
~יש·קןי;ת!~ל ;א~ ry ~ח.~אה;

~~חיא 1הם~ז~י
f ry םק;ך;ת..עםח;ל.ף~ר

 .) Nevertheless ("אף·על·פי·כן"נספרן, 944נ·נדפסהשיר *

במקור. Oהאות-בתרגום"הר" *

מעניינותמורמריאןשליותהאנסי·מלחמתהפוליטיותהדעות
המייסדהאב Iפאונועזראשלהנוסחהפאשיזםרקעעל-במיוחד

ניסוילידינאותאלהדעותיהנשירה.האימאג'יססיתהאסכולהשל
דופןיוצאשהוא ,רעיונישיר-נספק""ערכיםנשירבמיוחד

כלל.אימאג'יססיואיננו Iמורשלשירתהנכלל

קיטורמכבשאל

 ) 1887-1972 (מורמדיאן

להםשאיןהיאשירה,שללקטגוריהשיריאתלשייךהיחידה"הסיבה
 ...אחרת"מתאימה'קופסא'
חריפותעלגםכמוענווה,עלמעידהמורמריאןהמשוררתשלזוהצהרה

הרחבותמידותיהעלגםמעידהשהיאומובןעצמית:התבוננותשל
עלזוהצהרהמעידהובמובלע,מכל'יותראךהשירה.קופסתשלוהמגוונות
אחת-מורמריאןשלהפואטיתשבדרכהוהכוחהעקביותהעיקשות,
האימאג'יסטיתהתנועהעקרונותשלוהמובהקותהגדולותהמיישמות

אימאג'יסטיתוצרמור'שלהאנטי·רומנטיזםפאונ.ועזראשלמיסודובשירה,
 ,"נבחריםש"ירים(מתוך"שירה"בשירובוטהמוצהרתבצורהניכרמובהק,

'עתרןשל 197בחוברתהופיעזנדבנק,שמעוןשלבתרגומוהשיר, , 1935
77 '(, 

האמיתי"ש"הדברמלמדנובצורתו'מובהקאימאג'יסטיאינושאוליזה,שיר
)" The Genuine "( ואפילוכשיעראובידהאנושית,בעיןלהימצאעשוי

כילנושמזכירמה ...לימוד"ומחברותעסקיים"מסמכיםביןליצלן'רחמנא
אתשתקדם ) data (אינפורמציהלספקאמורהשהדירהכךעלדיברפאונו
שלהגדרההשירמנסחבהמשךבעולם.מקומוואתעצמואתהאדםהבנת

המשורר:תפקיד

 ...ממש"קרפדותובהםדמיוניים,גניםלצפיה"להגיש
שבמילון,המליםאוצרואתהקייםהעולםאתלארגןורקאךאחרות,במלים

פרי·הדמיון.תבניותבאמצעות

שללתפקידופיוטית"ו"אנטיחריפהכההגדרהניתנהלאמעולםכידומה
 .שבידיוולאמצעיםהמשורר

מור.מריאןשירישלהמוסיקליותגםהיארבהבמידה"אנטי·פיוטית"
אתבחשבוןלוקחיםואינםכמותיים,סילאביים,בעצםהםשלההמקצבים

אתלהעביראי·אפשרשבתרגום(כמובןבשורהההדגשותשלמקומן
מור'שלהציטוטים .) ...ממשהשירהגבולשעלהזוהמיוחדתהריתמיקה
היסטוריה,משלים,יים, nבעלי·על<ספריםומגווניםשוניםמתחומים
למעשה,אךאינפורמטיבי.מאמרקריאתשלתחושהיוצריםועוד),עיתונות
המטאפורהלהרחבתהציטוטיםתורמיםמאוד'ושנונהמתוחכמתבצורה

הואהציטוטמקורותשלהאיזכורעצםכיליונראהשיר.כלשלהבסיסית
 ...אומרו"בשםדברהמביא"כלבבחינתמופלגת,ענווהשלמעשה

יעקכיצבי

ר 1הא~ז

ם. 1ם~ש"ןלא~~~יןף?גם ;נ'י~
ןקיקים ry ~~ל~ת~~יא~זןה .ל~ן~ת iקןףר Qס

ש;ב. 1סל;ךם ryע,ל.י ~ 9פ;ך~ז ,ה~ 1ד qת 1לנ r1י 97

 1שנתזסלעשבבי
הלבנה•האםגבה:ל-למטהחסים' Tנד

• : T 1הילא-הם :" i; נלתי•ט 1פ:T ג~ז;ת 1נסא~שי

~זוה ,"תי~·י~א 9 ~~ר~ה ,ה~~~ r9 ~~ל ..

להגיעבהחלטי 1 'עש
םכ~ת~לןםע,ל;ת~ל 1א~ק~יל~ך~רים,י" i ~ . ך~~

w יpזw חיאת 1~ט~ר~ל.יף,פ;~ה 1ה
?גם.א 1ה~םר' t ~~ם~לת 1~עק~~ז~ק 9~יל 67 .

 rצ• n ·סומקרוני
cו·

 ~קדושיעקבתרגם: ~בוסרן

 1935 ,נבחרים""שיריםנספרנדפסהשיר

;ך~יש: י~~~סח;ןךתריר~ת rס
י~ה, wסדר q ~ס~זיה, י~~~~לרק 9 ;

 •י .?ti;:לע,ו;כrיסת

(משוררבוסרן •הצערברכבתקטרלהיותיכולאחדמסרקלפעמים
אליוומחברהשינהבחדרהמסרקאתמוצא > 1sה·מהמאהיפניהייקו

מסילתםזאתובכלבשיר'מופיעיםאינםהקרונותגעגוע,שלקרונות
סלולה.

9 
 ' 96נובמבר



 s~ו
~1 ~ 

אטביעכךאחר

אתהדממהבבשר

הסכיןלהב
אניאמיפניאתבסר:יעקב

תשנ"ו"גוונים",מזהה;

שנת"הדאגה",משוררבסר,יעקב

תשל"ט,שנת ,"לאאם"גם 1תשל"ו
תשמ"ב,שנת ,"ההריסות"מאחורי

שנת 1 "בחצרמכסחכבר"מישהו

(וכןתש"ןשנת ,"ר'א'גרופלבתשמ"ו
וזאתלהם>שקדמושירהספרישבהע
מובחרים,תרגומיםשלשפעלרבות

מהלשוןרומניםשלוהןשיריםשלהן
זהיצא-והיידישהפולניתהרוסית,

פני'א'תנוסף,שיריםבקובץעתה

תחתאוסףאשרמזהה",אניאמי

שבדרכושירים,שלמבחרכותרתו
 1המשוררשלוהייחודיתהמיוחדת

דממה,שקט.שלהוויהבאיזונוגעים
דרוכה!-אך

הפכתיכאשרהדריכות,בעניין

נזכרתיפעם,ועודפעםעודבשירים,

(ששמעתיפושקיןשלידועבשיר
שואלבשירעצמו>:בסרשלמפיו

הקרובה:בהמתו Iסוסואתהרוכב

האםבעצב,כךכלצוהלחינך"מדוע
טוב,איננולךמעניקשאניהטיפול

עשויותאינןשלרגליךהפרסותהאם
נושאשאתהבריתמההאםטהור'מכסף

והסוסטהור?"משידילאגבךעל
יפהואמרתשעשיתמה"כלעונה:
כברשומעאנימרחוקאךהוא,וטוב

פרסותונדוןואתהחיציםשריקתאת

שהאויביודעואניהאויב.סוסי

הכסף,פרסותאתמעלייקרעהמתקרב
ואףהמשיריחמתאתמעלייסיר

 " ...עוריאתמעלייפשוט
אניאמיפני"אתהשיריםקובץ

מחזוריםשלושהבתוכוכוללמזהה",
 1"ובתווךהיפה","בעונהחדשים:

ומופתים",ו"אותותהמוות"כאמור,

שנימתוךשיריםלמבחרבנוסףזאת
המשורר;שלמוקדמיםמחזורים

 11בחצרמכסחכבר"מישהו (

 .)"ר'א'גרופלב
היפה","בעונה 1הראשוןהמחזור

אשרפלסטית,בשיר·תמונהנפתח
התרככותתהליךאתומבטאתמשקפת
אתמחדש,הלבפעימתתחושתהנפש,

הולךאני"עכשיוההיקסמות:זיק
היההשלגזמן/לילקחזהומפשיר;

שעלועד /ערמותערמותבימונח
פירזתעלושמסביב/הקרחשולי

הירקנים/דוכניעלכמואדומים
ביוםהיהוזה /השנה.שלהיפהבעונה

-הראשונה"שליההתפעלותשל
דרךנוצרתבשירהפלסטיותתחושת
לזהזהקוטבייםצבעים,בשניהשימוש

הקרהלבןהצבעוזה Iשאפשרככל
החוויההחם.האדוםהצבעלעומת

ללא"היופי",חווייתאוהפיוטית
השניים:שביןבתנועהנוצרתספק,

מקומואתמפנההשולטהלבןזהכיצד
חליפתותנועתהאדום.לצבעאטטא

אףכ"תאמים"היאהמנוגדיםהצבעים

האדםואתהבטבע.המחזוריותלתנועת
זאתעםאךהזה,לשינויועדמתבונן
אצבעלהגיחלעולם, Iיכולאינך

נקודההמעברים.שביןבנקודהולגעת

 t/• .,;,.1נ י''""'' יי""'

כזההאניאני'פנ·את

שלהרגעהיא·היא Iזוחמקמקה
הראשונה","ההתפעלותההיקסמות,

שביןהאהבהבזיקכמובאמנות,כמו

ואשה.גבר

מהווה Iהמחזוראתהפותחזה,שיר

וחד·עונתית,זמניתולוהבטחה,מעין
שניביןהתנועהאךאושר.של

הזמןכלהצבעים,שניהקטבים,
האהבה.בעונתגםמתרחשת,

הרעבשבין Iזודקהודיאלקטיקה
בעושרביטוילידיהבאלחייםהאדיר

לביןויצריים,חושנייםדימויים
ופיוסמאופקתזעקה Iוהמרדההשלמה

שלבשירהיוצרתהצונן","הנצחעם
הדרוכה","הדממהתחושתאתבסר

אתלדוגמהראהציינתי.כברשאותה
אשרהאור","יקרהיפהפה:השיר

 1בודלירשל"אידיאל"לשיריבדומה

 1סביבותיוכלעלקריסטליאורשופך

והנגיעההליריותזרךבשלכמעט,
"יקרהזמן:דופקהתבטלותבחוויית

אורהוא,אורכיספקשאין Iהאור

שלחולףהרהורלאאףבלבד/
ולא/זכרוןכתםלא Iבומחשבה
היהניתןלו ...אחתקדרותפעימת

לראות Iבוורקהזה;הנקיבאור Iלך
אותך"-ולי;אותי,
אשר Iבתווךהמוותנוכחותאפילו
דרך Iהשירשלהרביעיבביתמופיעה
עציםכבהמוצמדתהאבלמודעתתמונת

אחדעל(לאהאילנות,אחדעל
האורבשקיפותהופכתהפעם>,העצים,

בעיפרוןהמשורטט Iבלבדלרישוםהזה
דק.

לראותניתןאמנם Iהמשוררוכדבר
"שאתהאדםכאשר Iכךהעולםאת

חייוגםו Iבמיוחדמחשיבאינומותו

אך-תנאי"עלשניהכללונראים
ללא Iזוכמוצלולהדממהבתוךםג

נשמעתעצב,שלואדוהזמןשלכתם
בתוךעוברתאשר Iכלשהיאמירה
שלכצלילהדקההפיקוסשריקת

הקלההנשימהמשבדרךחלילית,
והיא: Iהקולבאלםלנחיריים,מבעד

-ני"הושיעיאו I"הציליני
לכמעטהופכת Iהזוהלחישהוהאמירה,

באופיוהאקספרסיוניסטיבשירהקעז

מפוחכמובן":מוגזלאשלך"הסיידר
גידםהרוסיהמנגןשלהאקורדיון

וביןושחורלבןביןנעאשר Iהיד
רבלסימבולבשירהופךלאדום,שחור

בטעםלמחזה·עלילהסימבולפנים:
בשתינפתחאשראוטו·ביוגרפי,

מסתייםאךוהאהובה,האהובדמויות,

המפוחהמשורר.שלהאובדניםבסיכום
לך"העברתילחיים:זעקהגםמסמל
העברתיורוק,ורוך/ורירוזרעדם,

מסמלהואמאידךאךוהעברתי",
"והחושךהדיבור:ולאלםלעלטה
שאנחנואיךקופא/בינינו

קרחמעביריםבעוורון·עיניים;

"מפההשיר:(מתוךלפה"מפהשחור;
אם"גםהקובץאתהפותחלפה",
כציטוט Iהנדוןבשירמובאאשרלא",
האקורדיוןמפוחהמשורר).שלעצמי
שלהחלולההזעקהכתמונתכמוהו
מתוך Iכאןהפורצתמונק,הצייר

תלויאשרוהאילם,הפתוחהפהמפוח
לאדמה.נמשךוהואהנגןכתףעל

 1"ובתווך 1הקובץשלהשניבמחזור

מדומההחייםמותהמוות",כאמור,

אי·שמיעההיאחלומהלאל"שנה
הביטויכאשרהדממה",שללאאפילו

הואלחייםהמרדהחיים,לתשוקת
הנכונההמלהלכידתדרךהפעם,
בהסלמהאךלאט,הקרבההדממהמתוך

 1הזעיראמנםלחיים,(המרדהפוכה

"בעונהלפתעשהנצההאהבהדרך
לנחלתהשניבמחזורהופךהיפה",
 ,)"הדש·ל"אושר·זכרון·תותכאב,

המלהולכידתהשירה,ומלאכת
אינההיאלמין:כיצרכמוההנכונה,

שלאקסהיאאלאהחיים,במקוםבאה
הקיום.לדריכותביטויהיאהחיים,
דרוךמשוטט Iהנמרכחיית Iהמשורר

שלגללכלברוח,עלהתנועתלכל
לבן:בשטחבורחחום,שלומשבקור
אתולהניחלמהרעלי Iכן"על

אוציא Iואזצוארו/עלאצבעותי
שבתוכה/הגניחהאתגרונומתוך

 1כךאחר ;·המשחררתהמלהמקופלת

הסכין"להבאתהדממהבבשראטביע
דרוך")."נמר 1(מתוך

"אותות 1הקובץשלהשלישיבמחזור
אופשרהללאנוגעבסרומופתים",

במציאותההומנית,בבעיהחרטה

הישראלית.פוליטית,החברתית·
 1המשוררעםראיוןבמסגרת

יצחקיידידיההואכשהמראיין

 1כ"ושיח","עליראהזה,<בעניין

הראיוןאתמסכםבסריעקב ,) 1989

כשירההשירה,אתרואהשהוא Iבכך

מופנמת,אזוטריתולאאקטיבית
כדוגמהלהשפיע.שרוצהשירהכלומר
 1ונסקישלהמשורראתמביאהואלכך'

וקבציםעתכתביבחייושערך

רקהיהלאשהואמשוםוזאת Iלמכביר
שלבנאיגםאלא Iהלשוןשלבנאי

התרבות.

האבניםהןאלוומופתים","אותות
אשרמפלסטין,האבנים""ילדישל

 1הפחדסימניכהטבעתכמוהן Iיידוין

שותקת",ולשוןגדולל"פהכחותמת
קנהלועמולאלמגןהןהללוהאבנים
מצבתגםמאידךאך Iשלנוהרובה

 1בסריעקבאצל Iוכאןלזכרונם:

כותב"אנימלים:גםהן"עבור!",
היוכאלועצמי/אתומכהאבנים/

האבנים."ילדיביןבנים/לי/
"אבנים"). 1(מתוך

אםיותראישיתבנימהולסיום,
הקובץשלוהתפאורההבמהיורשה,

מהויתורשלומרחבכתצורהאמנם,
אךהקרבה,הדממהשלפניוהתרגלות

חיוורתבמהאותהבמרכזספק,ללא
אותוהחיים,שלבצדפהעדיין,עומד

בצבעבסר,שלזעיר"אגרופלב"
החיים.ויצרתשוקתאתומכה Iארגמן

מזההאניאמיפני"אתההקדמהשיר

בהתבוננותאחרות",נשיםשלבפניהן
הופך Iהקובץמכלולכלעלפנורמית
החייםשללביטויכןגםלדעתי

דמותלאאםהיאמיהחיים:ולשירת
מוציאההחיים,אתמעניקהאשרהאם,

בסרשלובשירתומקרבה,החייםאת
 ."ךהתגהיאלכתב,מקורגםהיא

אינהבסרשלשירתואחרות,במלים
המודרניזם""מותבתוךלשקועיכולה

שירהשזומשום"הפוסט",תרבותאו

ובו·זמנית,ונלחמתמורדתשעדיין
שבה,הדימוייםבעושרבאופייה,

ארוכהמסורתוממשיכהמחוברת

עוצמתה.ובכךפואטיקה,שלוברוכה

• 
גליתמרוזריז

ועבירותפשעים

קלות
אביב;תללכשחם:נתן

 380עובד;עםלעם;ספריה
 1996עמ';
משפחתית,סאגההיאאביב"תל'ל'ב

הפרטגורלבהולאומית,שכונתית
 1אחדביתדייריהלאומי.בגורלנשזר

נהפכיםאביב,בתלהעםאחדברחוב
כשכלהציונות,שללמיקרוקוסמוס

בבניינהחלקלוקחמהםאחד
לאומי"."ביתבוניםכךובחורבנה.

ידע Iלאומיביתהזה:השחוקהביטוי
ברומניםוואריציותפרשנויותעשרות

מעניקמשתדלשחםנתןהגות.וספרי
פרשנותהזה,מזוקןהבלהלמושג
מתמשכתשלוהסאגהמשלו.מרתקת

אחריהוגורפתשניםכשבעיםפניעל
שכונהמאותהמשנה,דמויותכעשרים
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 1הדוברהקטנה.אביבתלבלב

עינב,אבנרבשםבדימוס,דיפלומט
בימתעלזה,אחרבזהאותם,מעלה
 1ומחסירמפרט ,ומבהירמשחיר ,הספר

לקורא.זורקשהואהמידעעםומשחק
שמספקהפתלתלבדיווחהקריאה
בלשיתחידהלמיןהופכתהדובר,

פישעלשאלות,מיניכלעולותשבה
מתוקףאךתשובה,עליהןאיןרוב

שלמוחואתמטרידותהן ,היותן
 ,פנימימתחאותואתויוצרותהקורא

בהולכתעיקריכמניעהמשמש
העלילה.

מעיןהוא ,כןאםהציונות,בניין

עמוסהאניגמטית,בלשיתחידה
ללאובשאלותובקושיותבתפניות

מפניגםאולי Iפיתרוןוללאמענה
 .) 336<עמודמערכה"מאבדתש"האמת

עליושבנדבךשבו ,המפותלהמבנה
יוצר ,מהגלויבורבוהנסתר ,נדבך
אותהשללעלילהפאזליאופי

הפירימידהבראש"לאומית".פירמידה
הזה,שהדוברואף ,הדובריושב

משתדלעינב,אבנרהדיפלומט
שאין ,ברומןהזדמנותבכל Iלהכריז

מיכלאם(גםלספרות,קשרשוםלו
עתידלוניבאבילדותואותושהכיר

לדבריו.להאמיןקשהסופר>של
 ,מדיומפוכחתמתוחכמת"עדותו"
אתלתעדעצמועלשלקחכךומעצם
דור-דורובנישלהגחמנייםחייהם
שלאביולסופר.נהפךהוא-תש"ח
לאשבחייואמןצייר.היהאבנר
וכשמתומפורסםנערץלהעשרתהצליח
ניסהזאת,לעומתהבן,מיד.נשכח

אנשישלהפיוטלעולםעורףלהפנות
דווקאלתרוםשהחליטבכךהאמנות,
בניככלהארץ.שלהפיזילבניינה

משרתלהגנה,מתנדבהוא Iדורו
עוליםלהביאנשלחבפלמ"ח,
המדינה,הקמתולאחרמאירופה,
הואבשם Iהדיפלומטילשירותמצטרף
למדי ,אפרורייומיומישירותמבצע

הסכמילקראתבפעילותוהמסתיים

שחםנתן

שלדיווחו .רביןממשלתשלהשלום
ואחורהקדימהשמחליק-הדובר
לפי(וגםפנימיקצבאיזהלפיבזמנים

לקורא), "."לזרוקמוכןשהואמה
 1עיניוראותלפימידעפיסותמשרבב

הענייניםלהשתלשלותבכךומעניק
הולך-חותרהואאליההתובנהאת
שהעלילהככל ,ומרירמפוכחפךווה

מסוימיםשפרטיםוככלמתקדמת
נחשפיםהציונותבבנייןהקשורים

קלות,ועבירותפשעיםומתבהרים.
להם,אחראיתהציוניתשהתנועה
הראוימקומםאתומקבליםנחשפים
שנחשבודמויותהפירמידה.בבניין

הציונות,שלהעלבבנייןלגיבורים
שלהם.הנכונה"התאורה"אתמקבלות
ארגוןהדוברמבצעדברשלובסופו
הציונות,שלהעלערכישלמחדש
האנטי-ציוניבספרבנושעושהכפי

שלערכןאתוכלמכל"ביטלשכתב:
דורבושהשתבחוההקרבההמסירות

הכזבשכינהמהאתוחשףתש"ח

שלההויהושלמותהלבתוםשבתיאור
 .) 362<עמ'התקופה"

העלילה,שלוהפתלתלהסבוךהאופי
ומדלגבזמנים,ואחורהקדימהההולך

אליהםלחזורמנתעלאירועיםפניעל
לדלגושובארוכה,דרךכברתכעבור

שלפרספקטיבהיוצרקדימה,מעליהם
בומהיוםתש"חדורעלהתבוננות

ליוםועדבעריסהיונקיםבניוהיו
הדוברהזהב.לגילנושקיםהםשבו

אתובמקבילילדותואתמתאר
הפכושחלקם ,שכניושלילדותם
הרףבליביישוב.חשובותלדמויות

דמויותאותןביןדרכואתמפלסהוא
 1כשמרביתן Iבעולמווצצותהחוזרות

הןהגברים,ולאהנשיםנשים.הןאגב,
ומובילהעלילהאתהמוליךהמוטיב

אתהדוברבוחןדרכןהדברים.את

סביבושקרהמהשלהפנימיתהאמת
הואדרכןשנים.מיובליותרבמשך
אתבוחןהואודרכן Iעצמואתבוחן

חלקןרבות,הנשיםהציוני.המפעל
לפחותבפועללאאםמאהבותיו,היו

הןשלו.הרטובהבפנטזיהבכוח,
אותככניותעניות,אועשירות

ואנוומבוגרות,צעירותלב,טהורות
בפיתוליפעם,מדי ,בהןפוגשים
הןאבל , 70או 17בגילהעלילה
לקמוסניירמעין ,המדדתמיד

ולב,כליותהדוברבוחןשבאמצעותו
אחתבמציאות.והתמצאותמוסר

לזיקנהלהגיעזכתהלאהללומהנשים
שבנעוריהמפניסובה,ולשיבה
בכפה,עווללאשעלכנראהנרצחה,

פעולהלשיתוףבחשד ,הלח"יבידי
רחובזונת Iזודמותהערבים.עם

המידהבקנהלפחותמרסירית,שהיא
ניירהיאאותה,שאהבהדוברשל

אתהמוליךוהמהותיהמרכזיהלקמוס
לאותןעדקדימה,העלילהגליגל

בסימןהמעמידותמרירותמסקנות

שלמידותיווסוהרחפותואתשאלה
תש"ח.דור

הדוברמגיעהמרירהמסקנתואל
לאחרוזאת ,ימיוערובלקראת
בשירותארוכותשניםשבמשך

אתולהחליקלהבליגלמדהדיפלומטי,
מהמשחקלונמאסבזקנותוהקצוות.

שניםבושכעסמהאלחוזרוהוא
התרבותיתלמורשת ,כןלפנירבות
היחידהדבר Iהוריודורבנישל

עלהוןלגייסמצליחהואלו.שנשאר
 1למוזיאוןילדותוביתאתלהפוךמנת

לסופרבכוחמסופרהופךגםואולי
המשמעותאתהמגלה Iבפועל

מפעלשלהיחידהואוליהאמיתית,
בידיים,ומתפוררשהולךהציונות,

והקודריםהיפיםהבנייניםכמובדיוק

אתיקרהאולי"ואז :אביבתלבלב

אתשקרההמוצלחהמקרההסופר
"וכשםלעמוס,אבנראמרהצייר",
לבקשהמודרניהציורשוחריששבו
ישובואוליכךהאנושיות,הפניםאת

בכאבלהתענייןהספרותשוחרי
העברית,המהפכהאתשהולידהעתיק
יותרבאמצעיםדלהמהפכהחיתהשלא
היחידהחיתהכןפיעלואףממנה
<עמודיפה"שעלתההעשריםבמאה

רומןהואאביב''תל"לב .) 379
 1ואינטליגנטימורכבחודרני'עמקני'

ופחות,פחותכיוםכותביםשכמותו

תש"ח,דורדור,שאותומפניאולי
ונעלםהולך ,המחברנמנהשעמו

בנושאעוסקשהואלמרותמהעולם.
אישיתמזוויתאם(גם"לאומי"

כתובשהואולמרותלחלוטין>,
"גבוההובלשוןכבקירןברהיטות,

מרביםלאכמותהשגםותרבותית",
רלוונטיותבוישכיום,לכתוב

מיצירותיהםפחותהלאואקטואליות
 •שבקין.דורבנישלההבעהדלות

בעברואירוע

הספדיהנפל;מישהוליניק:חיג
עמ' ' 165 ; 1996החרשה;

למיןשהפכהונמוכה,צנומהבלשון
ליניקחגימתאר ,במקומותינואופנה
את ,"נפל"מישהוהראשוןבספרו

שלוהמנוכריםהעקריםהנפשייםחייו
 ,זוגם-הטיפוסיהישראליהזכר

החומרדלותאךאופנה.מין ,מסתבר
וזהוהרגש.דלותגםלפעמיםהיא

שלאסופהשהואזה,בספרהמקרה
 1ושלדלשוןצנומיסיפוריםעשרה

לחלץואופןפניםבשוםהצליחושלא
 ,קסנסןענייןבדלאיזהגםולוממני
בהם.מתרחששבקושיבמה

 ,ראשוןבגוףכתוביםמהסיפוריםחלק
אך ,שלישיבגוףמדווחיםחלקם
צעירגברשלקולוהואהקולבכולם

הסיפוריםאתההופך ,מתבגרנעראו

ביניהם,המחבריםהנושאיםואת

הצנוםהשלדסיפורים'.'"רומןלמעין
הבנליתהאירועיםוהתרחשות
יקהמהסבבחלקהםגםוהיומיומית,

ואשר ,הקובץסיפוריביןהמחברת

אותואתאחת.למיקשהאותםהופכת
ברובעצמועלהחוזרגיבור

מות :בעברואירועמחברהסיפורים,

היהבהםבימיםבמלחמה,הגדולאחיו
לטראומהשהפךאירועקטן.נערהוא

עלהמשפיעהבחייומרכזית
הכלואלגברבהפיכתו ,התבגרותו
הסיפוררגשי.אוטיסטמין ,ברגשותיו

גםהאחראינפל","מישהו ,השלישי
חווייתכיצדמתאר Iהקובץלשם

וכלשהוריו ,ילדבחייעוברתהנפילה
עליולגונןמשתדליםאותוהסובבים

הםבכךאךהנוראה,החוויהמפני

הואכאילואליו"מתייחסיםבעצם
הרגשית.לנכותוואחראיםאוויר"
<גםהמצדיקהיחידאוליזה,בסיפור

c:הקובץשלקיומואתבדוחק> א, 

 ,הילדעינימגובההחוויהמתוארת
מהלכיהםאחרהעוקב Iילדשלובלשון

ביקורתית,בעיןהמבוגריםשל
מקורית"ילדותית"פרשנותומעניק

שלהגדולותלטרגדיותומרעננת
שלידראיתיאחדשישי"ביוםהעולם:

הואפרחים.מלאקברעודיששליאח
מישהויש Iהאחרוןהנופללאכבר

שבוע .שכןשלילאחיש Iאחריושנפל
אם .שכןהיהלשכןגםזה,אחרי
הבא,השכןיהיהמייודעהייתי

 .) 52<עמודאותו"ומזהירהולךהייתי
 ,כאמור Iהגיבורשלבעברו""האירוע

ולמעשההנפשיתהתפתחותועלמעיב
ההנמקהזוהי •אותומשתק

להסבירהמתיימרתהפסיכולוגיססית,
הגברשלהנפשיתהתפתחותואת

החברהאתובהרחבה, Iהישראלי
היאגםהנוקטתכולה,הישראלית

ואירועיםרגשותשלוהדחקההכחשה
הזההגיבוררגשית".ל"נכהוהופכת
מעורעריםנשיםעםיחסיו"דפוק'.'

לואיןלרגשותיוקשרומעורפלים,
שלאאולושקורהמהוכלכמעט,
כךהשכול:לחווייתמתקשרלוקורה

קיומועלהגיבורשלתהייתוגם

H 

מפגרמיןכמובעולםמסתובבוהיותו
מהעלהמדווחאוסומסאורגשי

מרגשותיו.עצוםבניכורלו,שקורה
סיפורבכלעצמועלחוזרהאוגדן
שלהנפשיתלהתפתחותמניעומשמש
שהמספרפסיכולוגיפרופילאותו
שישכזה,שרסוסאבללשרסס.מנסה

הנמקהאותהמאשריותרקצתבו

בהבחנותיהצנומהפשטנית,

בקיומה,ומפוקפקתהפסיכולוגיות
סגנונולהעניק.המספרמאודמתקשה

שלוניואנסיםבינייםמגווניחףהרזה
מעמיקהתובנהאיזואוהתבוננות,

פרופילאותובמינה.ומיוחדת
ברדידותלוקהבונה,שהואפסיכולוגי
עלומתישותאינסופיותובחזרות

ושחוקים,דליםרגשמאפייניאותם
"קרובימאודמהרבההמוכרים

כמווהדימויים,הזה,בז'אנרמשפחה"

הסקססבנליים. Iכאמורהאירועים,
 1בזיכרוןלהחרסמצליחאינו"הרזה"

נוספיםרבדיםבושחסריםמשום

בעומקהחבויותבתובנותאותושיגבו

שיש.מהזהשקוראיםמההקססס.

 •מספיק.אינוהזהוהיש

ישראליעל
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האבק"גרגיר'על
כלהאבזר'האוצרקשת:ישורון
ירושלים;כרמל;הוצאת ;השירים

עמ' 664 ; 1996

הזהעב·הכרסהספראתהפותחהשיר

ענוגהוא-לשירי?"התשאלהוא
קסמהאףזאתשורהוערירי".

הספראתבהשקישטלמעצב·העסיפה,
אין·מביאההואומאחוריו:מלפניו
שלוניקודובכתב·ידופעמים,ספור

מלבןהמתפתחיםגווניהעלהמשורר,
התומכתולירקרק,לוורודלצהוב·רך'

שם-האבוד""האוצראתכאילו
ורקבזה,נמצאהואכישוודאי Iהספר

אוצר.הואאםספק,

-"ערירי""שירי" 1חרוזאותו
"התרעביאליק:משלישירותהלקוח
אביבביתשירי/אתלקחתימאין

שובמופיע-ערירי"משוררהשתקע

שירכיאף Iשבספרבשיריםושוב

שאיננו"ערירי",להיותיכולאינו
וגלמו.דבודדובהשאלה,לילדים,אבא
ישורוןשלשיריווכמה,כמהאחתעל

שם,חיתההמוזהבודדים.אינםקשת

כשהשיריםעכשיושיר.ילדשבועוכל
כיודאיאחד'הדורבכרךמקובצים

בניםלהםויש"עריריים"אינם
ובני·בנים.

תקופותמשלושחלקים,שלושהלספר
שונות.

והוציאו·לאורשקיבצוחבל Iלדעתי
דומיםהם .אחדבכרךהשיריםכלאת
בהם,הקריאהעלשמקשהמהלזה,לזה

מוצראינושיר .ביניהםוההבחנה

שנועדופסלוןאותמונהכגוןאמנות
צריךשירחשוף.שטחאוחלללמלא
כמואותו.ולרגשהקוראאתלגרוף

הגרמנים,האפיגוניםשלזמנםעברכן'
שירהבמכווןשכתבו ' 19ה·המאהמן

יפת·רוחאידיאליססית,
אינם(האפיגוניםומשוכללת·צורה:

להיותיכוליםוהםחקייניםבהכרח
המקוריאתהמביעיםיוצרי·אמת,

כימגלה,אשרהואהקוראשבלבם.
טשרניחובסקיוכימהםסובביאליק

קשת,ישורוןבעצם,זאת.)אמרכבר

הקוראעצמו.שלאפיגוןמעיןהוא
השפה,מיפינהנה Iשלובודדשיר

החרוזמן Iהלשוןמכמנימידיעת
מכושרמבריק,גםלפעמיםהתואם,
·הרגשמעדנתוודאיההבעה

שלשיריואתהקוראודקות·המחשבה.
הואכמהעדתמה,זה,אחרבזהקשת

כושר·התמדה.ובעללעצמונאמן
קשתגיווןלסטיריאוסיפיות,מחשש

לצורתבנוסףהשירים;מבנהאת
 4בניבתיםשלהסריוויאליתהשיר

שיבץהואמחורזות,שורות-6ו

ובעיקרסריאולסיםסונטים,בשירתו
מבנהאפילולוישטרציאנות;

"יהלומים(בגלל .) 245<בעמ'"יהלום"
המשוררזכהכאלה,וגביעים"
לביקורתתומס,דילן Iהוולשי
מכן>.לאחרשניםשלושיםשלילית,

מחורזיםהשירים-הלאלטוב,ייזכרו
נכתבבהםשהראשוןחסרי·הקצב,ואף

ראויים .) 27<עמ' 1914בשנתכבר

בספרשנקראוה"מרובעים",לציון
 ) 468 , 440 • 439(עמ'"ובועיות",

הםשורות,ארבעצמצומם,שבגלל
להערכה.ראוישיר'לדרגתמגובשים

הרהוריםמלאיםקשתישורוןשירי
בטבע,הסתכלותמתוךפילוסופיים,

נופיומוות.וגורלועדנהאהבהיחסי
וב"נוףמעטרקמשתקפיםהארץ

 ) 404 , 403<עמ'ו"רומאנס",השרון"
אחדעץ"גםהפריחה.שחרהואהסתיו

מתוודה ,) 452<עמ'נסעתי"לאבארץ
נטעו"ידיעץ"רקכנגדהמשורר'

התייחסותגםרחל.שלבשירה
מצאתילאולאוםחברהלבעיות
הופעתבתקופתקשת,ישורוןבשירת

שלו"מי" ) 1927 (למדןשל"מסדה"
נייגרמוטי .) 1930 (שלוםש.

קובעלקובץ,שהעמידדבר"ב"אחרית
וניסהלחברהבזקשתישורוןכי

("האגםבטבעהפיצויאתלמצוא
הקלאסי:וביופי ) 540עמ'העומד",

-בדרךעלינגלה Iחיימלאך I"תמוז
לא·יירא·מוות"גואללפניברךואכרע
 ,לטשרניחובסקיבניגוד .) 582<עמ'
"צעראתהתמוז"ב"מותשראה

ראהנשמתו","ליקוייואתהעולם"
במוות";"חיהאלילי,היופיאתקשת
להיותבגאווה,העריךעצמואתואילו

לאות"יהיאםאפילו"אחי·האל",
אחר".בספר·חיים

כמשוררעצמואתראהקשתישורון

עלמגבוההביסהואשבח.לכלהראוי
נשגבשירתושיפיההדיוטות,

לביקורתבחייוזכהלאהואמבינתם.
נתגלה.לאעכשיוואףאוהדת
והשתוקק"רצהקשתישורוןאמנם

כפיאחד",בספרשיריוכלאתלכנס
בהקדמהקשת,נחמה Iאשתושכותבת

כמשורראותולהאירכדיאךלספר;
אתלברורהיהכדאיההוא,הדור

היפהאתהמייצגיםהסובים,השירים

ואתלתפארההבנויוהמיוחד'
תחילהבכוונההפרועה"לבן",
כבוד.ואומרייחודיקובץולהוציא

/גרגיר·אבקלהיותסוב"הן
בן·אלוהים,התחפש/בו I·עיןלמראית

צבעי·הקשתב vבדמהתעטף~---

~~בי"כוכביש ,"-קדושהחילתשל
י Jפאבק/··"גרגירוישבלימה",

דולה--האמיתי~ש v.והואלו ן:~
הכוחואתהאהבהאתממעמקיו/

שלמשירומובאותאלולהתקדש".
בשנתשנכתבהאבק"גרגיר"עלשקת

קשתישורון .) 563-567<עמ'תש"ח

דורהופעתעלזהבשירמבשר
תש"ח,שנתאחרשהופיעוהמשוררים

להםוהיהסון·השגבאתהנמיכו
(במקוםלהתחדש""הכוח/

הקדושהאתהחליפוהם"להתקדש").
חול.שלבגרגיר
מרובה,מחזיקמועטשבובקובץ

(נושא"האבן"השיראתכוללהייתי
הזדהותהמבטאשירללבי);הקרוב
האבןוביןוגורלוהמשוררביןגמורה

אבלבה,איןש"צורךאבןוייעודה,
כאשר ...עתיד"אולילהישזאת,בכל

בהיריח--כלבאליה"יסור
בהיטיל--בעיניו/.ו:וי~בוכאשר

ההיזדקקות .) 621(עמ'מימיו"את

לאבןלגרגיר·האבק,קשתישורון
גםכיעליומעידים Iהמשתיןולכלב
להתנערהכוחבוהיהזקנה,לעת

והסוהרהיופיממוסכמות

המאה,תחילתשלוהחרוז·הנוצץ
ובמחוספסבאפורמפוכחולהסתכל
 1915בשנתגםאךשבחיים.ובנוקשה

באותוכמומזוקקותשורותנמצא

 ) 206<עמ'"רגע"שיר·לא·מחורז
לאמאומה"ואוליבאמירה:המסתיים

עוד/חכה ?המוותהאתההיה?

ל"רגע"הופךה"מאומה"בו ," ...רגע!
 •יש.של

שתלשמואל

מזורן"ה"טןיזבל
-Les Temps Modernes ', mars ' 

19% avril 
שלהיובלגליוןהופיעהשנהבמאי

מודדן'סן'לההייחוס,רבהירחון
ז'אן·פאולהיוהמייסדיםשעורכיו
"קפצתי"בובואר.רהוסימוןסארסר

זהשגליוןשיערתישכןההזדמנותעל
בצבעיםאפשראם Iלפנינויפרוש
הזאתהתקופהעושרמלואאתעזים,
שבההאקזיסטנציאליזם,פרחשבה

חסידיםביןעזיםקרבותניטשו

 1קאמיברלאלסארסרביןו"כופרים",

 1ארוןוריימוןמרלו·פונסילביןבינו

גליוןעורךאחרים.ורבים·רבים
הסרטאיש Iלנצמןקלודהוא Iהיובל

אתביטאגם"שואה",הבלתי·נשכח
שהעמיד:בהקדמהבדבריותחושותינו

זהשנה:חמישיםכברשנה,"חמישים

אודהכאןרחוק!",כהזהקרוב,כה

סיפקלאזהמבוקשגליוןואתוודה:
אך Iהעידןאתחבקלאהסחורה,את

כי-חשובההבטחהוזו-לנוהבטיח
·מילואים,גליוןמעיןיפורסם

קטעיםיפורסמוובואנתולוגיה,
כלהמחלוקות,כלשלנבחרים

הפילוסופיםהניגודיםכלהפולמוסים,
מןעשוהםשדווקאיאולוגיים,ידוהא
דורשלמאירהאספקלריהמודדן'ה'סן

 lesבצרפתהקרוייםמורי·ההוראה,
maitres a penser , שהפכואלה

עולמי'תסיסהלמרכזפאריסאת
אבותיהם,אלשנאספולאחרוכעת,

בוישמהצרפת.תרבותמתייתמת

זאתבכלאותוהמייחד Iבגליון·היובל
סארסר·האיש,בוישרגיל?גליוןמכל

מהעלעז,כלוחם Iמגילוייובאחד
מגויסת","ספרותשקרא

litterature engagee , בוויש
-ההיאהתרבותביןהשוואהבסירנות
לתחושהעדרחוקהכהעתההנראית
רחוקהמפלנטהאלינומאותתתשהיא

הבלתי·מגויסתהספרות,לבין-
אלההנסיםשניימינו.שלבמפורש
התייחסות.לכלראויים

עצםעדאלינוסארסרמאותתהמ
לכתוב"עלינופוסק:הואהזה?היום
הסופריםכלשעשוכפי Iעידננולמען

עלמעידהוא·עצמואךהגדולים".
שהיו-וגונקורפלובר-שניים

אנשירבבותלטבחאילמיםעדי·ראייה
·הימיןממשלתבידיהקומונה

צרפתתבוסתלאחרהנקמנית,
שתיקתםכאשרגרמניה,עםבמלחמה
ממקמתהתחמקותםדרשני:אומרת

לדיכויאדישיםכעדיםבעידנםאותם
מולדגי·הרקקהעם,בני Iהשמאל
בגליון·היובלהדם.צמאיהצבאקלגסי
טיעוןומחזקתהמשתתפותאחתבאה

הצדמןהעומדים"גורסיםבאומרה:הז

חיתהמדועאךענייננו'.לא'זהכי
עלשנשרף(פרוסססנסקאלאספרשת
עניינוהדתית)אמונתובשלהמוקד

פרשתחיתהמדועוולסר?של
ופרשתזולה,שלעניינודרייפוס

אגרריישלעניינוהקולוניאליתקונגו
האקראיתמעורבותוזאת,עםז'יד"?

אינהציבוריתכשערודיהסופרשל
מתרחשכזאתשכןהבעיה,אתמצמה

 .מכךמרחיק·לכתסארסר •בימינוגם
אדםכללפיה I·יסודטענתטועןהוא

במצבמעוגןב"סיסואציה",נמצא

 1צעדיועללהחליטו"נידון"קיומי

ואפילומצרים,ללאהואחופשישכן
חוסרלהחליט,שלאהואבוחר

כךזהאםאךהחלטה.הואהחלטתו
לאמדועהחופש,מןמנוסואין

יסתפקמדוע ?באחריותיתלווה
ביטויבהיותו Iהסופר Iהאמןהאדם,

יחרוגולאקיומי,למצבבבואהאו
יסתפקאם Iהריהעתיד?לקראתממנו
ניתוח,מכלחומקאוהקיים,במצב

מצביםואיןהחלטההיאהתחמקותו
 1ניתוחוחדותכלעם"נייסרליים".

סאדסדפולז'אן

קולעשהואסארסרידעלאאולי
למההיחסחוסרשבה Iימינולספרות
הואהגדולות""הבעיותפעםשקראו

שניתןלמהמובלעאומופגןיחס
מבחינתיוצא,הקיים.כקידושלכנות
הבלתי·מגויסתהספרותשאףסארסר,

בנוצותהמתקשטתמגויסתספרותהיא

שכזה?פסק·דיןלקבלהנוכללה.שאין
במונחאנושיוצקיםבמהתלויהכול

 ."מגויסת"

גליון·היובל'ובעקבות Iלטעמי
איננוהמקובלת,ההבנהלפיהמונח,
כאשרמגויסהנך .למטרתוקולע

באחיצונישגורםהרושםמתקבל
 engageeהצרפתיתהמלהלגייסך.
התנדבות,שללמושגיותרמתאימה

ציוויהלפיהמתגייסתספרותשל
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התכווןשלכךדומה .ימיהפג ,העצמי
שהאדםרוצים"אנובאומרו: ,סארטר

תהיהשהיצירה ,יחדיוייגאלוהאמןו
במלחמתנשקתשמששהיאלה,ופעםג

כיצדזאת,בכלהרע".נגדהאדם
מגמתיתתעמולתית,מספרותנינצל

 1אומרוהייתיכמעט Iבמופגן

בקובץהמשתתפיםאחד ?מפלגתית
התכווןשסארטרכללגורסאיננו
סארטר'"ז'דנובית",ספרותלמעין
המקייםלסופרהתכוון Iלדעתו

אתהמביע Iחירותומלואאתקודם·כל
בעידנו'במודעהמתמקם Iדעתומלוא
לחירותורקלאיוצאתדעתוזאתועם

גםאלאוהאינטלקטואליתהאישית
לשיפורמקוםמכל Iהכלללחירות
היובליוןבגלמשתתףאותו .עתידו
מחדש"הקריאההשאר:ביןכותב

עשרהחמשלאחרהטקסטים,באותם
לחירותנוסטלגיהאותנוממלאתשנה,

באותםהרוחותאתשהדליקההלוהטת
גועלבנומעוררתשהיאכשםימים,
שלהאינטלקטואליהקונפורמיזםלנוכח
בחירותשהתחוללההרגרסיה Iימינו

שנהעשריםבמרוצתהאינטלקטואלית
עללאהדגשאתשםאילובלבד".
קונפורמיזםעלהחירות·מדעת,ריסון

סביבההתרכזותעלאלא·ביודעים,
שלובסופווהאמנותי,האישיה"אני"

היוצר'שלהאופקצמצוםעלדבר
מהשלדיוקנהאתלשרטטהיהאפשר
הבלתי·כ"ספרותלכנותשניתן

בימינו.שליטההנראיתמגויסת"
בו'ופתחבארץגםקייםכזהויכוח

בזירה .מירוןדן Iצדקשלבמידה
ג'וןאותויזם·כלכלית,החברתית
המערביתהחברהאתבבקרוגלבריית,
השרוייםלנוכחהשאננה,אףהשלווה,

כרוניתבאבטלהבמצוקה, ,בעוניבה
ניתןכלוםאךמליונים.עשרותשל

ויוצריםסופריםשלשלםדורלפסול
כאןדורם?לבניעורףפנייתבעוון
מודדן''טןשלבגליון·היובלנפתח
כפלוגתהלהגדירושניתןנוסף,ויכוח

ציוויילביןהומניזםהקרויבין
אמחהכוונה?למהמניטריות.והה
עודמאמיןאיננוברובודורנו Iןונכ

הנעדרותמרהיבותאוטופיותבשום

החדשים","הפילוסופיםריאליות.כל
לוי'ברנארד·אנריהתייצבשבראשם

אתפשטוהאידיאולוגיותשכלרסיםוג
לכלמעברקמים,והללו ,גלהר

לכלמעברפוליטיות,פרוגרמות
נגדוחברתיות,פוליטיותאשליות

ועדמאזבאנושות,מרכזיאחדנגע

הרשעות, ,האנושיהרוע-עתה

ברגלהחלשיםרמיסתהאכזריות,
בעל·פהלהתגייסישלכךה.וגאו

ובכלבעיתונותבספרות,ובכתב,
הרשעקרבנותלצדהתקשורת,אמצעי
רעביםילדיםלצדמדכאיהם,ונגד
רדיפותנגדובצורת,רעבונגד

טבע.אסונותואףפוגרומים,גזעיות,

 , Amnesty lnternationalמכאן
הסכנהנגד Green peaceמכאן

 Medeci nsה·מכאןהגרעינית,
sans frontieres , סיועלצורך

 1סודאןאוביאפרה,נפגעילכלרפואי

מעיןזו ,תרצואםיה.נוסגאו

והשאלהקוסמ,פ;ליטית.פילנטרופיה
הרחבתכאןישכלוםמעתה:היא

בערבוןאוטופיהצמצומם,אואופקים

ללאהמצפוןהרגעתאומוגבל,
שלהמזבחבקרנותממשיתהיאחזות
האדם?מצוקות

להושיטהאםהבעיההצטמצמהאילו
 1השלישיבעולםלרובלנזקקים,עזרה

לעוררצריכהחיתהלאהיא Iלאואו
ללכתאםהיאהשאלהמחלוקת.כל

אוימינו'אנושותשל·היסודלבעיות
ותו·לא.מהיבטיה,באחדלהיתלות
צירסביבסובבתנראיתהפלוגתה

ה"הומניטרים":טועניםאחר.

מתמציתאינההאנושיתההיסטוריה

בחלוקתאוהמעמדות,בניגודיעוד
עשירותמדינותביןהאנושיהעושר

היאזאתחלוקהבעיניהם,ועניות.
להתרהעודניתנתואינה"פשטנית"

המציאותלנתחיה.גחערשמחלקיםכפי
 1מדיפרטניתגם Iמאודמורכבת

 1ותפקידנומצבי·חירוםבהקיימים

אתלכבותהואמכבי·אש,כמעין
לאפורצת.היאבומקוםבכלהשריפה
כאןתהיההישנההפוליטיתהגישה
צרופה,מוסריתגישהאלא Iבעזרנו
ותו·לא.

 ?זאתגישהעלהחולקיםטועניםמה
עדותה,אתמרחיקהשהיא Iקודם·כל
בארצותיעדהאתמחפשת Iכלומר

ופוסחתבאסיה,אובאפריקהרחוקות,

ענייעלבבית,קשותמצוקותעל

קאמיאלייים

המופלותאתניותקבוצותואףהעדה
בגילויימטפלתהיאשנית,לרעה.
הםומניעיהבשורשיו'ולאהנגע

לשםצדקרדיפתולארחמיםרגשות
אפואבהישהרעה.שלמוחלטביעור
אמיתיתבשורהילאלשעהתיקון
קירבהזולגישהישלבוא.לעתיד
תרופהובהגישהלהומניזם,סמנטית
אפילועומדהאנושותלמכאוביחלקית

מבחינתיהצלתי".נפשי"אתשליסוד
שיידרש,ככלהומניטריות,ייאמר:

שבלעדיהאנליזהאותהכאןחסרהאך
רוחביתהלכהואיןהגותאין

אמיתית.וחברתית

בתיאוראמתיש Iכךמשוםאולי
 1רציניאמריקאיבכתב·עתשמצאתי

השניםבעשריםצרפת,חדלהלפיו
ממשיעולמימוקדלהיותהאחרונות,

ודספרותהאמנותהתרבותלש
חידושיםלחדשובמקוםהאוונגרדיות,

הנעשיםולמכמניולעברפונההיא
 •מוזיאוניים.ויותריותר

כר·נירדב

לחולדההשעטה

לומרשאפשרמחרבהמליםמעט
",מאתמ"צדדייםאחדסיפורעל
ביתן.זמורההוצאתיזהר,ס'

1996 
לקרואצריךלאיזהרשלספר

ולהשתהותדףלקרואאלאת, nבבת·א
סיפורולסייםולהשתהות:דףועוד
ימיםכמהוכעבורהצידהולהניחאחד

אתהשתהויותבהרבה Iכךלקרוא
העומקבכלקולטיםואזהבא.הסיפור

 1למשלכשרצים.לקלוטשאי·אפשרמה

"וכמהכמו:ד·פעמית nמטאפורה

בכולםהשווהשהצדמטושטשיםעצים
פריפגרולאפרילאעליהםשאין

אליטרציה ...פריפגרתחתיהם":
שמאזןצליליםשוויוןכמעט,מקראית

הכל·כךהמשהואתשלובהרמוניה
אוהמלים.שאומרותאנטי·הרמוני

"חמורה"במלהמזהה·הזמןהשימוש
שהמלההימיםמלפנילנוהזכורה
אומהשפה:אותהגירשה"אתון"

בסיפורהמפתיעההמלבבת,הסטיה
עלהעצלההרכיבהעלקצר,כל·כך
שלחירותובדיוק"שהיאהחמור
 ." ...חובותמכלוםפטורלהיותהאדם

 1קץאיןהאדמה,תיאורשובאו

 1יזהרשלהאדמהתיאורונצחיות

-לתארהיוסיףשלאשכמהשנדמה
ועודפניםעודבהויגלהיוסיףעדיין

חומריות,גוניעודזוויות·תיאור,

בעתוסמלייםממשייםהגריםעוד
שדהתיאורזהווכאןאחת.ובעונה

אלא:חרושסתםולאחרוש,רגבים
רגביםבכוח,חתוכיםרגבים"גלי

חדים ...לחיחלקיורגביםמנופצים
היוהגושיםאבל ...צורכאבני

עקרההכבירהוהמחרשהכבירים,

~מסההנצחיחיבורםממקוםאותם

אולי'חיתהשנהמיליוןשלפניאחת
אואיננושכברגדולנחלמשקע

ומאזשם,חסרואדילכדישנצטמצם
~מסתשכבותחסרתמהודקתחיתה

הכול'כעת ...בלחץמהורקהחוםלמט
חרושעשת,בברזלקשה,ובידנגמר
הושארוהשארנהפךהפוךנחרש

גםוחדיםמוצקיםגליםבשורות
מחוצישפות,חדיכשמתפוררים,

עמוקה",פליחהעקוריוכוח,פלדה
מחרשהסתםולארגילחרישסתםלא

בכוחשחורשתכזואלארגילה
ועומקהאדמהעומקכאןוישולעומק,

והתהפכותשניםמיליוןשמלפניהזמן
קפואיםהםכאילושנראיםמצבים

בהםשישהרגביםוגודלונצחיים
הרבה-ומאיים-להכאיבחדמשהו
לזריעהמעובדחלקמצעמשזהויותר

תבואה.שדהולהצמחת
וריאציהזוהיואף·על·פי·כן,

האדמה,חרישתיאורשלרכה·יותר
מתוארשםב"צלהבים",מתיאורו
חסרידיוקיםובדיוקיבמפורשהחריש

ד·משמעית nובמטאפוריקהרחמים

כאןואילואלים.אונסכמעשה
כיההוא,לתיאורהד·מהרקשומעים

סיפוריבכלכמעטכמו Iכאן
הטרגי,אתמאזןהקומי"צדדיים"

ידמעבירזיכרון·נוסטלגישלוהלבוש

רכהשאינההעכשוויותעלוקלהרכה
בתיאוראמנםישדווקא.וקלה

שדהכברתעםהתמודדותשלפנינו
זוהיאבלופוצעת,וחותכתקשה

במלואנעריםקבוצתשלהתמודדות
בכלללכתשהחליטועלומיהם,כוח

לברוח,מבליוקדימה,ישרהכוח
דרכיםלחפשומבלילעקוף,מבלי
עובריםוהםמצליחיםוהםקלות,
הלאה.

נפתחגםשבההראשונה,הופעתם

מבודחמימטוניבציורהיא Iהסיפור

אלאנעליהםלאואפילונעליהם,של
 46הואבהםשהגדולנעליהם,מספרי

גםויש , 42כדיעד 43או 44גםויש

שאלשנדעוכדיבלויים,סנדליםבלע
נערה,גםהתלוותההאלההבחורים

 • 36נעלייםבמספרלפנינומוצגתהיא
הואהחבורהשלהתיאורהמשךםג

חאקימכנסימוזכריםמינימליסטי:
ובכל Iיותרולאפרועושיערוכובע
החסראתבקלותממלאיםאנחנוזאת,

רוחנובעיניאותםלראותויכולים
אותם:שמאחדובמהמזהזהבשונותם

אפילוהואמהםשאחדאחדים"עשרה
הזוהנערהשלמציאותהועצםאחת":

מתיאורהמסופראתהופכתביניהם,

לאיזו Iמצ'ואיסטילהיותהיהשיכול
"שדהעםכלליתאנושיתהתמודדות
הזאתההתמודדותאבלהחתחתים",

היוכילגלוג.משמיניתביותרמוצגת
ואפשריותר.קלותאחרותדרכים

לקחתהחליטושהםוזהלעקוף.היה
 195מערבדרוםדרום"אזימוט
ובלישבילים"לחפשבלימעלות,
שבדרךהמכשוליםכלאללשעות

חןהרבהבזהישלחולדה>,(מבן·שמן
לאואולינעוריםבוסרוהרבהנעורים

וזההשתאותמעוררזהעררים.נקר

הספרוכלהסיפורוכלצחוק.מעורר
שהטוןשנייםאואחדסיפור(להוציא
בהשתאות-כךנקראיםאחר)שלהם

ובצחוק.

ערבעםלבסוףמגיעיםוכשהם
מראשברורכמעטהיה(וגםלחולדה
ומותשיםעייפיםיגיעו)אכןשהם

"שמוטיההואמהשדהרגלייםופצועי
 1יזהרבלשוןומנדלקים"בלוקיםגו

שהואלחדר·האוכלנכנסיםוכשהם
עודבונשארואבלוריק,שטוףכבר
מהםשמישהוצריךורקולחם,מרק

ולפרוסהמרקאתלחמםכוחיאסוף
גםנמצאלכולם,ולהגישהלחםאת
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אותוהואהזהוהמישהוהזה.המישהו

גדולהכישמספרןהנעלייםבעל
ומחמםוהולךשקם- 46(אכן)!
 ,ר·כך nואומחלק;ופורסומביא

הוא Iבמתנןלישוןהולכיםכשכולם
 1ומסדרומנקהומדיחמשתההעוד

בסיפורתוארשכבר ,גבריאלוהוא
כאןומתוארוחוזר("גילה")הקודם
שכמעט ,אודשלבקושם,כמושוב

אותובןהמלאךאתמזכירכמעט
תוארמלתשוםבלימתוארהשם,

גדול)הכיהנעלייםמספר(להוציא
שמוזכר ,גבריאל ,מעשיודרךרקאלא
שםבליאבלהאמיתיבשמוכאן

שנהרגכיתאיןגבריאלוהוא ,משפחתו
מפגיעתרבותכל·כךלאשניםכעבור
שובל;קיבוץבשדותריסוסמטוס

שלואביהםנעמישלבעלהגבריאל,
 ,להכירוזכולאשכמעט ,שיושלבועז
שלבעטכאןלהםמצוירהואוהנה
 .אורשלבקו ,גדולכךכלאמןסופר

• 
כפרייהודית

גרזיניםעיני"להיות
הקפוא"בים

אשהזגורסקי·שפרינגמן;ענת

אגורת ;תמוזהוצ'מודולרית;
שאולע"שסררההסופרים;

 tולפרוזהלשירהטשרניחובסקי

עמ' 48

מתחברת /מודולרית.אשה"אני
נידףנקשרת /הזמנה.לפיומתפרקת
-ומורכבת.נשברתוניתקת./
ענתכותבתולחובתף"בזכותף,

מעטבלא ,שפרינגמןגורסקיז
 ,הראשוןספרהבפתחאירוניה,
הללוהמליםמתוךבבשלותו.המפתיע

כלפיוהתרסהביקורתמשתמעות
החברהכלפיגםאבלשאיחה,הגבר
אשרבעיקרה,גבריתעדייןשהיא

ולהתאיםלהגמישהאשהמןתובעת
תהליךולחברה,לאישעצמהאת

ויתורים,ודורשכואבבהחלטשהוא
שאיןמפני ,הוגןבלתיובעיקר
הגבר.בפנידומהדרישהמעמידים

ונאמןשלםלהיותמצפיםממנו
שנדרשמהביןסימטריהאיןלעצמו.

הזוגית,המערכתקיוםלמעןהגברמן
ועודהאשה.מןשנדרשמהלבין

באותובמרירות,המשוררת,מוסיפה

פרק,אותיאוהבשאתה"חבלהשיר:
הכפולה).במשמעותו-(פרקפרק"
בנושאהואגםהדן ,אחרובשיר

היאבאירוניה,ושובהזוגיות,

משטרהחבלןהואשלי"הגברכותבת:
הואאיךבסתר/עוקבתאני---

שאניחושדואינו/נצרהשולף
עמ'("פספוס"אחרת"בסמטהאורבת

בסופואבלמוותרת,אמנםהאשה .) 11
באמצעותהמנצחתהיא ,דברשל

הערמומית.הנשיתהתחבולה

הרישהיא,כפינראיתהזוגיותואם

לבדידות,מובילההיאשבהכרח
להודותמתביישתאינהשהמשוררת

ומשפילה:קשההיאאםגםבה,
שפתאלאותידחףהצהוב"המציצן

 /מתנשקים,אנשיםראיתישם /הים.
נמתחיםויורדים,עוליםגוים

בטירוףלחוףנשקהיםוגם /ורפים,
למצולותירדתיואני /ארגמן,/
כאן ) 11עמ'("הים"כחולה".במציצה
מתעלסיםזוגותמולניצבתהדוברת
בבדידותובעצמה,בהםמתבוננת

היםאפילוזוגות,מולהכולםקשה.
בבדידותהוהיאמאוהבזוגהםוהחוף

"במציצההיםלמצולותיורדת·נשאבת
למציצניתאותהעושהאשרכחולה",
שהואהים,שלהכחולוצבעומושפלת

 ) blue; blues (הבדידותצבעגם
הפרדנו;בצבעיכולוהמעמדאתצובע

ירידהגםהיאלמצולותוהירידה
לשפלירידהגםאבלהנפש,למצולות

גםלנומתבררזהרקעועל .מוסרי
חובבהצהוב""המציצןמיהו

חשובשבתוכה.השדה"צהובונים":

המשתמעותהקונוטציותשכללהדגיש
המציאותמןלקוחותהנ"להטקסטמן

מןהרחוב,מןהחיים,מןהיומיומית,

ובזההספרות.מןולאהמדוברתהשפה
כוחו.

אוטוביוגרפייםשיריםמלבד
בשניהערוכיםרביםוחושפניים

גםמצוי ,הספרשלהראשוניםשעריו
השוליים"מן"הערות-שלישישדע

שנונים,אפוריזמיםשלאוסףבו-
עניין.ומעוררימבריקים

ענתשלבשיריהשקוראמי
להתעלםיכוללאזגורסקי·שפרינגמן

למלהרוחשתשהיאהרבמהכבוד
הזהיר ,האחראיולשימוש .הכתובה

במליםעושהשהיאוהחסכוני
הבוחנתהתבוננותהאתהמבטאות

ללאבעצמה,ובעיקרבעולםוהחדה
ביםגרןנים"בעיניויתוריםאוהנחות

באמצעות ) 36עמ'("מסע"הקפוא"

והחכםהאמיץהחזק, ,הצלולקולה
מליםמפוקח.אירוניובטון

(עמ'מתוכה"מוקאותש"כצלופחים
אומחוליהתנקותשלבתהליך ,) 34

נאלחיםיצוריםהםצלופחיםמרעל.
היפהעםדברבהםשאיןוחלקלקים

 ,כןפיעלואףלשירה.נרדפתכמלה
זגורסקי·שפרינגמןענתיופי.כאןיש

דווקאלאו Iבלבדלאמתמחויבת

בנאמנותלבטאהולצורך ,ליופי
אתמציבההיאמרבית.ובדייקנות

אתתופסת"אנילאסתטי:מעלהאתי
אומרתהיאשלי";עה'התנעברייני

רקהואוהיופי ) 32עמ'("זכרונות"

שליוצאופועלנמנעתבלתיתוצאה
וכשרוןהצמצום,הדיוק,האמת,

 •ההבעה.

רוזנפלדכרכה

בתבניתיאוש

ברברית

הסליחות;אדוןאביטוב:ירון
מעריב;ספריתרכה;כריכהסררת

1996 
השפעעשוי ,מלכדכוח"בהיעדר
אמירעלמירוןדןכתבלחנוק",
בקריאההיהשנדמהמהגלבוע.
הסליחות""אדוןהספרשלראשונה
בהמשךמתבררז'אנרים,שלכמרקחת
אתנאמנההמשמשסגנוניכשפע

כטשטוש,ניבטשאינושפע-המחבר

בלאמוצאנקודתלשנותכחירותלאא
אביטובמשחדת.לעמדהלהתפתות

תהוםפניעלכגיבוריו,ממשמהלך,
הנתחםמןמשהולהצילבמגמהפעורה

במודע.הסתכנותתוךידה,על
פציפיסט,נעשהשלוהמפלט"בהזיות

עולםתפיסתבעלאלא ,פחדןסתםלא
עודהעולם,ברחבישותפיםלהשיש

שמואסים ,כמוהושלוםשוחריצעירים
העלוב,המסכן,לאהואנשק.בכלי
שלהמייצגאלאהפלוגה,שלהסיסי
שמירה")("כלבמוסרית".עמדה
לוקיםאביטובשלגיבוריו ,ככלל

מצוייםניכרת,קיומיתבעליבות
בנסיבותלכודיםהחברה,בשולי
לעתיםידן.עלמונעיםאוקשות

כלשחרףהנסיבות,בידינרצעים
כנןעלנותרותהןלשנותןהמאץמ

שאת.ביתרהעליבותאתומנציחות
גואל.מרצון,המוותאוהמוות,ורק

אנטי·גיבוריםהםאביטובשלגיבוריו
שאינםיוצלחים,לאמובהקים:

חברתימארגבשוםמקומםמוצאים

המתאפיינותואשליותיהם,סביר
מארג,מאותוחלקלהיותעזברצון

בריחתם ,כןעליתר .תמידמתנפצות
כורחםבעלאותםמחזירהמעברם

כדיעדנלעגיםנמוכי·רוח,הםאליו.
עלשגורהתמידיהקללהולהגגיחוך
ממשבהווייתם,ומשוקעלשונם

דוסטויבסקי.שלכגיבוריו
לחלוטיןשנכשלשמירה")("כלביריב

במפעלשומרלהיותהולךבצבא,
אףשהוא ,בידיוחלודכשרובהזנוח,
השמירהעל .בולהשתמשיודעאינו

קרברוס,הכלבגםמופקדבמפעל
 •ואכזרינאמןשומר-הואכןשכשמו
 1בוומתגלגלביריבמתחלףהכלב

ידיה,נשמעתכשכברלבסוף,ולהיפך.
הובאשלשמההמטרהמתוךזהאין

-כדורפליטתאלא ,למפעליריב
 ,כבר"נובקרברוס.להיאבקבניסיון

גוערהרובה!"אתתתפוסשוקולדה,
תהליךשוקולד".שלב"חיילהמפקד
טקסלמעיןהופךבדובההשימושלמידת
יותרמתענייןהחייל .אוויליפגני

בסירנותכלבנשק.מאשרבשוקולד
"מצליח"אשרעד ,בתוהועוליםהמפקד
שלחזהותוךאלצרורלירותהחניך

המפקד.

כרטיסיםכמבקרעובד("הדייר")שמיל

שעותערב,עד"מבוקר-ב"אגד"

לברוחכדימצטברות,ושעותנוספות
והמיותםהעגמומיחדרושלמהדלות
-גיטל"הזקנהשלבדירתהמשמחה
בחייוסדרלהשליטלועומדלאוכוחו
משלווהזיקנההבדידות"ריחות .שלו

נמהלוהם .גיטלשלבדירתה
ריחותעםשמילשלבמחשבותיו

שללבליליחדונרקחושלוהבדידות
מתמשכת'.'ריקנות

מקבוצתעולה ,כדורגלשוער ,דני
("מרקהבוגריםקבוצתאלהנוער

שערבשלגידופיםחוטףקורקבנים"),
אתלשאתיכולואינושספג,אומלל

האוהדים:שלהמענים"ה"קולות
שמיםהיואפילו ...מרגרינהשל"ידיים
 '.'!ךממאמיץיותרהיהבשערעכבר

לאעכברים,מרעללמותבוחרהוא
"עדאביו:גערותאתשומעשהואלפני

כאלהלנועשיתלמשחק,כברשבאנו
בושות'.'

לחלוקהניתןהסיפורים 15בןהקובץ
ריאליסטייםסיפוריםסוגים:כמהשל

שבהםלחתונה","הזמנהכמומובהקים
הדבריםהרצאתיאוית,לינהעלילה
אחתהולכותהחייםותמונותברורה
הבדיוני.ייצוגןעםלאחת

הזינוקשנקודתפנטסטיים,סיפורים

סיפוריספקוהםריאליסטית,שלהם
כגוןאתנחתא,סיפוריספקמהתלה,

אחריםהדעתעלהנזעלההארץ""מלח
קפקא.שלהקצרצריםמסיפוריו
הגלוימןמעברישאלהבסיפורים

 .וההזויהמהוססאלוהבוטח
סגנונות,בכמההמרובדיםסיפורים

למצואניתןיבש,תיאורלצדשבהם,
חייםבפרקישימוש ,הדמיוןאלהפלגות
פסיכולוגיסטיתואוריינטציהשלמים

"אדון-המרכזייםהסיפוריםמובהקת.

יוצאתששון"מריםהסליחות",
מעיןהם-קורקבנים"ו"מרקלעבודה"

בשלושתםממוזערות.משפחתיותסגות
יכולשאינו Iמשפחתיסבךהמחברפורש
אביחסיבראשון:פתרונו:עללבוא
וב"מרקואשה;בעליחסיבשני:ובנו;

עםמשפחההתמודדותקורקבנים":

הבנים.אחדהתאבדות

ידיעלהמשפחהמונעתהמקריםבכל
עדומתעצם,ההולךקבוע,אשמהרגש

ההדדית,הדאגההמוחלט.לכישלון
-חמיםרגשותאי·אילושלנצנוצם
תחתיה.ונקברבאשמהנבלעהכול

ועולים,צציםוהכישלוןהיאוש
אינספורמתוךברברית,כבתבנית

מתקדמיםהסיפוריםהנסיונות.

עלילותיצירתבאמצעותומתפתחים
באורחוגידיםעורהקורמות Iמספר

הבןיחסלמשל,כך,ובמקביל.עצמאי
כמנהלהאבשלעיסוקוהאב,אל

להתרחשויותבמקבילקפדןחשבונות
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-."' -."' .'' T T : 

~ o ן~ך~ל;ת~ר~החיא~ם ,~רר
א;לימפי~לףף י~~ w~ד~ה ,י~יזי
 · '- י~~ n;7~~תףר ,·ן;ל. oמף~ן

חיא~םה; ,ם:חיא~ם~ך~קפץ.
ם· nף~ , ז~~:ש.ת, g ?;ר 7Pמ~לב w ~~ם

ךב, f ~ ~םי~~ .Y ,:~~~~~קטף ם;ז!~
o/:P !ז;r.י~~ ,א~~ ,~ריר רי o ~~~ל ת~
nry ך;ל~~~ w ל.יס·מף'ך 9 ש~~ ,מףך 9ב~

~ב;tיי ryף~ע pז-ו~ ש~~~מא,ז~:ם,ף~מ;
:נ:ור;~מף,ןע;,ע pז-ו~ןע;,:נ:ור;~מף,

 .~ט ,ת; i.מד~יס r ;ע~~~ףקצ;iו
סדר;ל nryת;ך 7 ,הן~~ ryף~

ד~לי.~פ;ת~תז-וקנך~ה

הכנתסקסהתאבדות,שוק, Iבכדורגלוסיוט,הזיהשבריהמשפחה,בתוך
בתוךהמורכביםוהיחסיםהאוכלוה"עיזבון"האבהתמוטטותתהליך

קורקבנים").("מרקהמשפחה("אדוןאחריומותירשהואהמפתיע

הצמצום,קפדנית.אביטובשלכתיבתומריםשלמריבותיה Iאוהסליחות");
ההבלחותהממעיט,הדיבוראתוסשלפרישהבעלה,עםששון
גרונםמתוךההגדוכןהסוגסטיביותשלהישנותבשכונותיהעדתי

אחדבכלאותומשמשיםהגיבוריםשללעבודהמריםשלויציאתהירושלים
נוצראחתלאשבחר.הסיפורמדגמימןשהוא(סיפורהמושביציםאצל

כמוהספר","לפיכותבשהואהרושם Iאובקובץ);בססגוניותוהמרהיבים

כובדמתוךדמותלכלומתייחספעם,
-מנחם Iלמשלבסיסיים.ואהדהרשא

מטורףשלתיאורו-אלוקים""נשיא
מנקודתמצוא,לעתוצייראוניםחסר

אףאביטובשש.בתילדהשלראותה
קצרצרסיפורלמתוחהפיתוימןנזהר
ארוךסיפורלפתחואלמידתומעבר
בהםהז'אנריםריבויחרףנובלה.לכדי
קפדניתשעריכה(ייתכןאביטובבוקס

ועלהספר),עםמיטיבהחיתהיותר
זהוהנושאים,שלהמעיקכובדםאף

שקראתיהמרענניםהספריםמןאחד

מןההימנעותבשלרקולולאחרונה,
רסס·הפשבמלכודתהרדידות

המחבריםמןרביםאשרמודרניסטית,

 •ברשתה.נופליםהצעירים

קדושיעקב
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שימבורסקחויסלבח  ~

בסר יעקב מפולנית: 

שאומרים כמו 

 םי~~?~?ג~ים ~ם 
 ה~ך~~ק;ך~ים ם ry~ין 
 ..1שלנהך;מנ'ם את 

 .ת;ב~~~~ת i~קו~ל 

;ששת nאני 
 1זiל.נb·השיריאת ~גם 

הצערלמונה  -

מהע;לם."לזהם מפרז;ת  wיע;ת~~_ 
T T •• •: T T : ,•' • • 

והלהג מה 1המה
-הנמהתiיציר~ל 

T T - ' : :• 

-;שדת nאבי -ת 1נט
~לים. u·ן~~ם iא םי~~~;מ

~u~ 
.. 

 םי~~~ל~uקים1סנזס~ן ק;ת 9
אנ;ש~~י.םהלא כל;מר שלהם, 

b ךאי 1?ך~ר;ב- צ;;כים ':ם
 ת;יך~;ק·י~י~~

האלם. הסרט· מימי 
•• • T •: :• - ךה p~ryז~א;ך  ' ••

 םי~~;ק~u~ר~ע;ת י;r.יר .י~~uע.ין ;ז~ ור~~~
קרי~ה ק;ךע.י 

ן w;רקיnך
נ;ת 1תאמאה 

נאוירשמתה סלט;ת מא'ה הן -- - : .דעתי לפי .מעריכים  זiם . : . -·: - -: •Tתה;מ;ת~ מאה  iנעל••.. T 

- •• T :.דה u~ןQזup~ת •• 

הט;בע של הנכרית 'בפאת; שת;פס 
."לע  .iנא;   ··- . ,םי~~?~?ג~ים ~ם  ד~ר'iובמחמת  · 

T;עצמt  ך~ה י ~~~ר -~~ךסה~- ~ל ע:ל~ם הנש•ר;כי•• 
: - :· .- :- - - ת;ן~ה uת;ך~ל לקל~  : ..

האימה,מעל הזאת העליזה הרחיפה 
מגזמ;ת שאיפ;ת 1תזהל~עלה 1םג;רהu~ן

~ה ·~ן~1 מבiלי

המכנסים. במכנס 

T ~~~:ב:ךל  'ן;ר~T  הצ~להציל~•אפל~ לש;ע-. 
. - . ·- - ··- . . . . T : '.• • :, T 

 _. .ה~~ד~ק;ךה. כ.ל u·י~
• - T : • - - : • : 

 .ן~ה; 
להניח,מעזה אני 

- . - : : :-· הלב מכל א;תם לשעשע ת~~ב זה 
'' T ' T 

•ד 

בנכפיםמ;תאים שהם  -: ''-ד ,' - :- -

~~נז~ל ~ךךף 
;ת nלפ Tז;לג-;ת•~·מ•עיניהם 

T : : :• •• •• •• 

.ק;ת~ד~ע;ת  u ט1~לה;~ך~u~~טל. 
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ממשות

מתחפפתלאהממשףת
-הח,ל;מ;ת.שמתחפפי'ם Tכפי

i; צלצףל.שףםךזז;ךך~~,~ם:
 : .א;תה,רר iמפלא
דקי~הלא T~ם ה~~;:שףם
 .ה~;ת~rוק~יץלא

·משמעףתורנ;תמערפל;ת
b ז,' :~ T מףנ;ת-q ,ל;ם-: T 

הסברמאפשרמה
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T ז:T • • : -• 

הממשףתמסמנתהממשףת  ' ז-- ......-: ז--

 .י;תרג,;להחידה ;ז,
: • T : T •• 

ל;מ;ת. nלרבים;ת nמפת -: : -. -:-

מעצמהנפתחתהממשףת
להסגר. Tעצמהאתנ;תנת: Tiול

 " : • T T :-"כה i,י'מתנשפכים'

• : • T • T 

ןכ;כבים,תעףד;ת
: : T • 

פרפריםמת;כהנשפכים
'ישנים, Tמגהצ~ם~ל~נ~מ;ת

: T •: • -: : -T : • 

ראשיםחסריכ;בעים
עננים. ל~-וגל~ל;ת

: ••• : T :• :ד-• 

ןנףס*~.דהי;~א

 . a~~נף 7 ז~~~ד~י

ל;מ;ת. qס?ג~יםסיףלא~ד~רינף
ס~~שףת ת~~ ?jס~~הלא~?~ןיו /o ,ה~

ידףע,איננף

 ;, /o~ה w~י·סל /o ,:~;תס ·-ו~
אחד'לכלמגיע

-' -: T T •: 

o/ .קיץ~

מטרפים,הםל;מ;ת nהלא
-:-•• : T • 

הממשףתהיאמטרפת
.סעק~ףת,ל /o ~ ··~ל:ן
נאחזיםבה

T :• ::• •ד

רףעים. )tס ץ;ר~~

ע.ד:זל;סי~םל;מ;ת
 'ר~~~לא ר~~~ /oלנף, /o ת~~
ט;בהנבריא~תאפוףמשתבחהףא

 Tאליו.ש~:בהעףרי'ם iהףבעדנת:

 T "לפנ;נף-מניחההזפ,מ~ףת

 ••ז: T •- ד--

המתה.גףפת;את

~סי·;עדלא~ףדס;~הה i ~-י )tמ~~שףת

ג;רמתל;מ;ת nהשלההמוטףת
 :• r ,~,~~ם ry ~: ר,ע~•~ח 7ר:;ן T ~~ל

מהשכחה.לפחדח!לבתאינה~~משףת
T T •• •: •: -•• - : T : • - •• 

קשףסה.י~ה יq .rחיא
סעךף,עלןנףדת /oי;

הוב,עלמכנידה
-: • T --•• 

רגלינף.אתנגףפה;סמת nהיא
• :• :• : T :• -: •• 

 .ה¾~~~וףטדרו~ין
לנף /o:ה 17~תחיאן ry ~~סת ל~~~י

~זאת~ה rqון~ין
המסע,מסלףלעל

בה.לנףה Tת_ח_כ:לא~היא
."' ' : -."' T T 

מצוירתחידהשלסוג *
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ראשוןממבטאחכה 1:~ו

משכנעים,שניהם
:•• :• : ,•• : T • 

 ,ם:~~מ~ין~ר Q~י-א~~ ש~ר-~
דה, .. ~;ן n ~~הוא~~לא
 .ונ~~~~לא;ן n ~~מ·י~ ל~~

ל~ן'קךםן;~ת"דהח~ירולא ם~~ה Q י~~ י~~
מע;לם.ניניהםהתרחשלאדבר
~ר;ןד;ךים,~ךךג;ת,ם.דרי ..ת, iב iך.ח~ךל- i~ה ל~~
ז~ן?.~ן; י~~~לדה. 0 · 0 ~ 7:~לו~חם . . . . . . 

שימבורסקהויסלבה

מק;ר;תך~~ר
באמצע,תמידפתוח

T -T ' ז:•:-

ם, vא;אל /oלר;;היס:י~
-ן;כריםאינםהם

מסת;בב;תת iבדלת-אול~
ים?'פנאלפנים 'אי~פעם

ק? ry "ד~רי Tת;ך~סה" 79 '~-;ןי~
 •:•: :- Tו ?נשפ;פרת"טעות"iו;ל

תשובתם.אתי;דעתאניאבל-
 T T : ""..ן;~ךים.~י~ם-:לא,

מאד'א;תםמפתיעהיה

 :,ז~ן ט~~ל~ .wה
מ~קךה.ם ry ~ ע(zז~rי /oח

~כ;ןלוtקין qללאע,ד:ן
ג;ךל' 7ע,בוךםדחס~ר

וחרחיק,.ןה~ל"דהם vא;רב_ק
Q ירr;אv דררם.~

 ;ק; n ~~ת~לם
מ~ךה. ץ~~,,

אזהרה,צפיר;תסימנים,היו
 TTקרי~י-ם. ~~ 7 ~ם" i~ה~ז

ים ~ /o~לשי ~~ 7אולי
שעברג'ני;םא;

 ?ף.ה~ 7 ף.ה~~~ף---ע;ל 7 ~~י"דה
ומוךם.~נודהו w ~כ:,ה
~דור.דה~יןמ~ם ,~ך;י~י
 . ?דףת 7מ~~ך 9 ~

ףמציל;ת,·דלתיד~;תהיף

 ה~~~ה ryח~ין ryע,לי
נגיעה.עלנגיעהמראש
·חפצים.בשמירתמזוד;,iילצד:מזוד;ת

 . ,ה~,זל;_ם n ,nא_נל~לההיהא,~לי
 •: •• .ה~~ק~מסר.• T ~ -,: ~ iזp~~סק

התחלהכלהרי
 ,ר ry ~ w~לא ה~~~-~

אפשרויות
וייכרטרפימפולנית:

 .~;נ 7ק;~ע,די~ה י~~
חתולים.מעדיפהאני
הוארטה.גדתעלאל;נ"יםמע;יפהאני
קי. 9 ~~_ט; 9 ;:ד-י~~·ל y 0דיקד~ת~ע,די~ה י~~
אנשיםמחבבתכשאניא;תימעדיפהאני

:-• -:-• T • : :• :-• : -:• :• :-ז • 

האנ;שות.אתא;הבתכשאנימאשר
ח.רום.~קךה 7 טס~~:חוט ...לי ף~- ry ~~ה 9 ~ד',ע~ ·: י-~~
 ,ק;ר: ע~~~ע,די~ה י~~
להצהיר'שלאמעדיפהאני
~ w6 ל~-~ w כל.ם~,_ , . 

 . ן~ד·י~~;י~ע,די~ה י~~
 .י;ה,ךקקךם?~את~ע,די~ה י~~
אחר.משהועלר;פאיםעם · nnלש;מעדיפהאני

:-• -:-• T : •• -• : • --.י• -•• 

ישנים.א~וריםמעדיפהאני
:-' -:-' T ' • T : ' 

~ירים ת~יו:נ~~~מ~חוך~ת~ע,די~ה י~~
ם, v ~י~ f י~~~מ~חור~ל
ימי·שנהנאהבהמעדיפהאני

 TT •י;ם~ Tמדי Tג"לחג •~אפ~ר

המ;רליסטים, .אתמעד;פה :אב~
 . ',,ב·רלי;ם·~אינם:-מבטיח

מפ;תה.פכח Tטוב~לב•מעדי:פ•ה Tאב~

~ןךחי,~דבוש~·;ור~ס~ךץ~ת~ע,די~ה י~~
כ;בש;ת,מארצ;תכבףש;תארצ;תמעדיפהאני

 : .ת- i ק~~ע.לת'~לחי;ת~ע.די~ה י~~
 •הסדרמגהינ;םו iiהתגהינוםאתמעדיפהאני

:-• -:-• T :• •• • -• •• • -•• :• 

עת;נים.משעריגריםהאחיםאגד;תאתמעדיפהאני
עלים._ל_לאמפרחיםפרחיםעלים-זללאמע;יפהאני
 • T :ק~ץ. ~ל~•ב it~ל~ים';זם~ע,די~ה י~~

כה;ת.ששלימאחרנהיר;תעיניםמעדיפהאני
:-• -:-• T •• -• : • •• --:• :• • •• 

מגר;ת,מעדיפהאני

~אן'~:דהי~לאד~ים,ד~רים~ע,די~ה י~~
צ~נתי.לאא;תםשגםאחריםרביםדבריםעל

 •:-• T-•: •••-: •-:זי-

נחפש~ףתפזוריםאפסיםמעדיפהאני
 .נט:ור,'לספרהמכאל-ה--שנצטרפ~

• •: •• T : T : • •: T : • : : 

 . י~~;כז~ן:~ס,ךקי ן~~~ע,די~הי ~~
 .ץ,ע~ןמקיש~ע.די~ה י~~
ף~rיי. ז~~ ה~~ ,אל /oללא w~ע.די~ה י~~
רות, w ~~ס~ת~~לףנ;ן /o~סםת rל~ע.די~ה י~~

 .ל; w ~ח;י;ן ש:.~לק~ום
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מדוזהשלבפניהלהביט

פלגרווית

מגונים;חלומותג:סטילונושטאר
ביתן;זמורהדור;משחמאנגלית:

עמ' 179 ; 1994

מתרחשיםלוסטיגארנושטשליפוריו--:
i: = חשביה.העולםמלחמתבשלהיבפראג

נערהגרמניה,זונההם.,,גיבוריהם
אריותלנערותנאציתבפנימיההחיהצ'כית
אםמשטר'כמתנגדיחוסלושהוריהלאחר
בביתכקופאיתהעובדתהצעירהובתה

נערהשלבזכרונההמאוהבבחורקולנוע,
ושמתההמלחמה,לפנישהכיריהודיה

שלשונותםאףעלבמחנות.בינתיים
עומדתאחתיסודיתאקסיומההסיפורים,

רוצים,אםלה,לקרואאפשרבבסיסם.
זו'השקפה .המחברשלעולמוהשקפת
בטרזנשטט,הכבושה,בפראגשעוצבה

פשוט:דבראומרתובאוושויץ,בבוכנוואלד
'חיים'שהמלהבמקוםלחיותאפשראי

אנושיים,חייםמשמעותה.אתאיבדה

במקוםכלשהי.אנושיותאנושיות.משמעותם
ישחיים.איןלחלוטין'ניטלהזהשהיסוד

אומחוקלאבהחלטמסוים,מסוגקיום
מתארשלוסטיגבקיוםלהיפר'-נייטרלי
מרצדיםהיצרים,לרחביםתאוות,בוערות
כוויםהזכרונותצורבים,הרגשותחלומות,
בנתיבמובילים,אלהכלאבלמלובן:כברזל
המוות.אלבלבד:אחדבכיווןלהטותו'שאין

במושגמכיריםשאנומה-אמיתייםחייםכי

אפשרייםאינםממש,שלחיים-חייםהזה,
האנשיםעבורלעולםעודאפשרייםיהיוולא

בסיפוריםהמוצעותהחייםאפשרויותהאלה.
אלאאמיתיים,חייםלא-מזויפותאםהן

אחרים,שלגוויותעלדורסני'עיטי'קיום
מחזרהבפנימיה,הנאציתהמורהשלכזה

שלהמופקעתבדירתההחיההזונההמש"ק,
רקקיימותאם-למחנותשנשלחההיהודיה
סיכוילהםשאיןבחלומותאובדמיון'

גיבוריאצלהדברהואכךלהתממש.
הקופאיתבפנימיה,הנערההסיפורים:

 .ממנונגזלהשאהובתוהבחורהצעירה,
חייםשבוהמסולףהעולםהזה,בעולם

שלתשוקה,שלאלוחלומותהגיבורים,
"מגונים",חלומותהםלאהבה,כמיהה

הזה,הספרשליופיועלהרבהלומראפשר
שלהאחרונהעווית-השריריםכמושהואיופי

הספרשגיבורותחייםשלפרפור-החיים
בו'להאבקמוכרחותלוסטיגארנושטשל

שלאבקיוםתעתוע,אלאאינושהואמשום
ובסופוהעיקרית,תמציתוגםאלאקיצורק
שלכוחםאבלהמוות.היאתכליתו'דברשל

שמיםשלביופייםבעינו:עומדהחיים
גאי'פרקיץיוםשלשאתלבליעדכחולים
באפלוליתהעיר'מןהעולההחוםבהבל

עיקריופיים,עיקרהנהר.מישלהצוננת
במאבק-הואלוסטיגשלסיפוריושלכוחם

הבלתי-שלטונוידיעתשביןהזה,האיתנים
שהמספרבעולםהמוות,שלמעורער
הכוחתחושתוביןבתוכו'שרוייםוהדמויות

דבר'שלבסופושצריך'החיים.שלהעצום
לצלולעורף:לולהפנותעליו:להתגבר

מתאר'שלוסטיגבקיוםהבלתי-נמנע.לתוך
מלחמתבשלהיהגרמניהשלטוןתחתהקיום
מקום.לחייםאיןהשביח,העולם
כשהואגםלוסטיג,שלשבסיפוריוהיופי
נפלא,קיץיוםשליופיולסנוור'עדבהיר
משוםאכזרי'ותמידפנימי'אפל'הוא

אותו:לקבליכוליםבאמתאינםשהגיבורים
מקשההואעונש.כמעטהואמתנה,אינוהוא

אתמריםהואהבלתי-נמנע.עםההשלמהעל
תלן'שיניהאשליה,שלהמתעתעראשה

-איתהמתעמתתהצלקת",בעלת"הנערה
מהלחיותלחיות.תוכלשאוליהאשליה

אשה.להיותתוכלשאוליחיים:מכניםשאנו
 .גברשלאהבהבגופהלחושתוכלשאולי
כמואליה,לחדורלולתתתוכלשאולי
שלהקרירהרוחלמשבכמוהמחממת,לשמש
אחדשאףיודעתינידבר'שלבסופוהלילה.

בסופובאמת:בהלגעתיכולאינואלהמכל
בתוכה,עמוקהבפינהזאת,ידעהדברשל

מההתחלה.
איןשובקורים,שהםשמרגעדבריםישנם

חזרה.מהם

לוסטיג.שלסיפוריושלהיסודאקסיומתזוהי
באמת,נהרסהנהרסה,שהאנושיותמרגע

שלאנושיותורקלאתקנה.להאיןשוב
באופןנפגמתהקורבןשלזאתגםהרוצח:

אפשרותעודלואיןלכןתקנה.לושאין

במובןאובפועל,ממש,לחיותבאםלחיות.
הנערהוכךהזאת.למלהמשמעותשמעניק
המש"קאתבסכיןגתהודהצלקתבעלת
פתחלכאורהלהפתחובכך-אחריהשחיזר
שלביותרהחזקותהפניםאחתשהרילחיים,
הזאתהאפשרותהיצרים.פריחתהיאהחיים

העצומההחושניתהפריחהמןכחלקמוצגת
החוםהעזה,השמש-כולוהקיץשל

הרוחמשבבנהר'העירומיםהגופותהמהביל'
פתחרקהואהזההמרמזהפתחאבלהלילית:
מאותםשרביםכפיממשמתעתע,מדומה,

שוםמהםמשתמעתאיןבנהרעירומיםגופות

אוידייםחסריהם-להיפרארוטיות,
הם-אצבעותאואפיםאוזניים,רגליים,
מהמלחמה.שחזרוחייליםשלגופות
באמתאינולמש"קיניביןהאהבהמעשה
רקולאמלכתחילה:אפשריהיהולאאפשרי'
אתשחיסלמיכנראה,הוא,שהמש"קבגלל
"מבצעבמסגרתביריות,ינישלהוריה

בגאווה,להמספרהואשעליוהיידריך"
אביהאתוחיכהלדירתםשפרץמיגםואולי
אותו'שאסרקודםארצהוהפילופניועל

או-הרצפהעללמולומתפתלתאמהבעוד
אחר:ביתאחרת,אםאחר'אבזההיהשמא

האנשים,שלולזהותלשםמשמעותאיןשהרי
(ולכןקורבנותשהםמרגעשלהם,למסוימות

לאהרוצח).שללמסוימותמשמעותאיןגם
משוםאלאאפשרי'המעשהאיןזהמשוםרק

זההאנושי'באופןלאשהגברביןשהמגע
כלועלבושנפלאמהכלעללנו'המוכר

("ואזהזה.בעולםקיוםלואיןחולשותיו'
לא"לעולםבלחישה,כמעטיולי'אמרה
כלשהו,"לגבראמוניםלשמורמסוגלתהייתי

מהלנולספרנהגהגראב"סביה"מדוע?"
אקדחיהםאתשלפוהםבמזרח.החייליםשעו

ישנםכאן )"לפניהם.לכרוענערותוהכריחו
המסחררתהכיבושגאוותומדוכא,מדכארק

לפטישהסדן-לשמששצריךומיואכזריותו'
"המפסיד".מכנהשהמש"קמיהזה.

-גורלואתחרץשהמש"קלכאורה,דומה,
כשאמר-הצלקתעםהנערהשלגורלהואת
עושים"כיצדלהפסיד".לךאסור"לעולםלה
שואלת,היאלהפסיד?"לאלעולם-זאת
שהםבכךטועיםמאנשינו"הרבהעונה,והוא
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השתלשלותלמעשה,אךהאויב".עלמרחמים
אומרהיהאלמלאגםמראש.נחרצההדברים

העולםאין ,הללוהמסוימותהמליםאת
לחשובמקוםמותירלוסטיגשמתווה
אחרת.להיותיכוליםהיושהדברים

בעמדתלהיוותרלמש"קמרשהאינהיני
עמוקהסכיןאתנועצתהיא .שלוהמנצח
עמדתו?אתבזהכבשהכלוםאבל .בגופו
מנצחת,להיותיניכמולאדםאפשרהאם

לא.בה?שבחרהבעמדהאפילוכזה,בעולם
להובילהיכולהחיתהלאשלהבחירהשום

אינהשהיאמשום ,אמיתיניצחוןשללמקום
לחדרהחוזרתחיתהאילואבלהמש"ק.
שתעשהבליהמש"קעםשלההטיוללאחר
שהם,כמותהדבריםאתמותירהחיתהכלום,
גדולה,ידבאותהוירוייםמוכיםהוריהואת

בסימטאותלטיולאותהשהובילהבוטחת,
חיתה ,איתרשוכבתחיתהאילופראג.
אוהנכנעיםלמחנהעצמהאתמצרפת

להתפרנסהמנסיםהקטניםהדגיםהפרזיטים,
למעיןהופכתחיתהאולי-הטורףהדגמן

הסיפורשלהגרמניההזונהלינגה,אינגה
בהשנקטההבחירהכחוליי."יוםהקודם,
ולוהוריה,מותאתנוקמתדברשלבסופו
הואבההכרוךהריתוךאבלבים,כטיפה
ויתורזהואחר.ויתורמכלפחותלאמוחלט,

לחושלאהוב,אשה:להיותהאפשרותעל
זהופרח.חמה,מגע-ידשמש,יצרים,סערת

החיים.עלויתור

ספרואתלהשוותהזאת,הבחינהמןומאלף,
במלחמתהעוסקאחרנפלאלספרלוסטיגשל

מורנטה,אלזהשלספרהחשביה,העולם
כלשלהיסודיתהעמדה ."תולדות"אלה
ניכרתהפוכה,שהיאהסופרים,משניאחד

אצלשלהם.הגרמני""החיילבבחירתלויאפ
כמעט-צעירגרמניחיילזהומורנטהאלזה
היהשאמנם ,דרךבדואוכפרי-ילד

עלמושגשוםלואיןאבליוגבר"ב"היטלר
הגדולה""השרירותעלהזה,הגוףמשמעות
שלהעצומהבהיררכיהמעליוהעומדת
להדגישמאודלמורנטהחשובהמלחמה.

"מחוספסיםידיושפרקיפשוט","טירוןשהוא

צעיר",פועלאואיכרכשללמראה,ותמימים
בבוואריההקטןהולדתוכפר ,דידושלגבי
יד>בעתפרסומהאתלרכושידהשעת ,(דכאו

במחולהיחידההביתיתהאור"נקודתהוא

העתידשלזה,בהקשרוכיהסבוך":הגורל
הקטנה,הכפריתהולדתולעיירתהמזומן

 ,יכלולאהחיילשלהאישיות"חקירותיו
או ,לשערושאיןידעתאללהרחיק ,כמובן

נותרוהןעצמובהווהוגם ,העברנבכיאל
 : ,,גבלותומרדלותואף ,למדימעורפלות

הלכודהפשוטהחיילהואהגרמניהחייל
הנשלטתהאימתנית,המלחמהמכונתברשת

הרשע, •מבינתוהנבצריםכוחותידיעל
למעלה,תמידהואמורנטה,שלמבחינתה

המלחמותאתהמנהליםהשליטים,אצל
נטרסיםיהאלטובתלמותאנשיםושולחים
ממשלאבאמת,לא-קייםאינוהואשלהם:

הדיכוימעשיהפשוטים.האנשיםאצל-
ביובש,מתואריםכשלעצמםוהאכזריות

'נפעל',רביםשלישיבגוףולרובבקצרה
נעשהשכמעטאימפרסונליכמשהוכלומר,
מלחמהמכונתשלנמנעבלתיתוצרמאליו,
זהבמובןדמוניתשהיאמופשטת,כמעט

כלשהם,מסוימיםמאנשיםמנותקתשהיא
 :) 171<עמ'וממשלותדיקטטוריםלמעט

סכנהימיםבאותםנשקפהמתמיד"יותר

 ...גיוסחייבילצעיריםברחובלהיראות
ללאנחסמיםהרחובותהיולפעםמפעם

ייריביבהקראחיל ...מוקדמתהודעה
פורק ,אמוןבונתנולאשהגרמנים ,האיטלקי
גוויותוופצועים ,נטבחוהמורדים ...מנשקו

כללמסורציווכרוזיםהדרך.באמצעניטשו
איטלקיאזרחשכלוהתריעוכלי-נשק,

 ,,במקום.בוגלהודיוצאשקכבמחזיקשיימצא
לקרואניתןאםהאכזריות,מעשהבכדיולא
היחידיה"פרטני"אוה"אישי" ,כךלו

שניכאשרדווקאקורהבספרהמתואר

שלשלישיהביריותמחסליםפרטיזנים
מצרכים"מ"צידהחוזריםגרמניםחיילים
ואווירהמהפרטיזנים,אחדכפרית:בסביבה

במחנות,נרצחהשמשפחתויהודיסגרה,

עדבחייםשנותרהגרמנישלבפניובועט
שלנשמתואתסופיתהורסהזההאקטמוות.

קומוניסטבהשקפותיושהואדאווידה,

הזהמהסוגאישיתשנקמהמשוםואידיאליסט,
ובוודאי ,איתרלחיותיכולשהואמשהואינה

שלוהנפשעינוייאתלפתוריכולהשאינה
הואשבולעולםשקרהמהועלמשפחתועל
שהופכתהזאת,הנקמהדברשלבסופוחי:

חווהשהואמהזוועהלחלקבעיניואותו
אותו.הורגתבעולם,

בספרהדופןויוצאיחידמקרהזהואבל
מייחודושחלקמורנטה,שלרחב-היריעה

בוטים,אימהמעשישלבהעדרדווקאהוא
האונסאפילו .ביומיומי ,במינוריבהתרכזות

האיטלקיההאשהאתהגרמניהחיילשאונס
האירועברומא,הקצרהבחופשתופוגששהוא

 ,ברוטליאואכזריאינו ,הספרנפתחשבו
 ,מתוכנןלאלגמרי ,מקרי ,להיפראלא

שאיןשאיפהאלאאינודברשלובסופו
רחםאללחזוראובדילדשלבפניהלעמוד
זאתמבינההנאנסת,האשהואידוצ'ה,האם.

 ,בלבדמתחנן"בשרשזהומבינה-בחושיה
 ...תמימהענוגה,בכניעהברחמההמתמוסס
ילדיי.שלאואביוןשלהיחידהכמתנתו

מאשרלזומנוגדתיותרסצנהתיתכןלא
אנושימגעכיכמעט,<רקכמעטשבההסצנה

חישלוסטיגבעולםיתכןלא ,כזכור ,ממשי
 ,תלןינישלהאהבהמעשהמתרחשבו>

לרקעבניגוד ,כאןהצלקת".עם"הנערה
מורנטה,שלבספרההאונסשלהעלוב

בניגודרומא,שלהעוניבמשכנותהמתרחש
אקטלמעשהשהוא ,עצמוהאונסלעליבות

כאן-אבודהוילדותיותתחינהשלאנושי
במלואואשהגבראהבתשלהתפאורהיתנבג

רגשלאאפילואיננו.הרגשורקתפארתה,
חוץהכולישמורנטה.שלבאונסשקייםכזה
מלבינותואחרלרחבותזגוגיותשקיעה,מזה:
חמה,ידקרירה,ערברוחהירח,לאור

גברשלאבל-גברשלידומחוספסת,
 .אנושיותואתשמחק
 .אובדילדאיננולוסטיגשלבסיפורהגבר
מתחילתששירתותיק,וחיילבשלגברהוא

עללדברשלאאניות-קרב,עלהמלחמה
שלהגרמניהחיילהמיוחדים'.ה'מבצעים

האליבימאחרילהתחבאלואפשראילוסטיג
הואאדרבה,אי-ההבנה:אי-הידיעה,של

הואש'המפסידיודע ,כלומר-הכוליודע
לרחםאסורכי-הכולעושההטועה':תמיד
ילדים':אלהלפעמיםאם'גםהאויב,על

מחבריםכבראם ,ביאירו .בכךומתגדר

שדווקא ,הללוהספריםשניאתבמחשבה
שמשתמש,הואבפראג,לוסטיג,שלהמש"ק
בפראזה ,איש-העולם-הגדולמעשה

אתלהרשיםכדי ," cara mia "האיטלקית
אתמנהלהואשבוהאופןשבחברתו.הנערה
מעשהכשלעצמוהואפראגברחובותהטיול
שאינואף ,ובפרטיובתכנונומושלםכיבוש
לנערה,הנמשךגברשלכיבושמסעאלא

וחיבהרוךמעטלאמתוךואפילו
ל"קטנטונת".

חשה ,לרעודלהפסיקיכלהלאכי"אף
החזקגופועלחשבהבתוכה.עמוקרגיעה

 ,קולוובצלילידיובמגענזכרההמש"ק,של
מהועלהאניותעלבדברומחוספסשהיה
כבשהלהבקראוורךהמלחמה,במשךשעשה

מהעלבדברושונהועדייןקטנה,גרמנית
 ,,המלחמה.אחרילעשותעשוישהוא
ינישלבמחשבתההעובריםהדבריםאלה
אתלגנובכדינכנסהשאליוהקפהבבית
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לפנירגעהמש"ק,אתתהרוגשבההסכין
הקונטקסט.מתוךנוצרתונוראותםהגניבה.

שאינהצלקתיני'שלבמצחההצלקתשכן
כשטרקונוצרהלהרפא,אולהימחותיכולה

- ?הזאתהידביניהםאולי-החייליםידי

הוריהאתשלקחובשעהביתה,דלתאת
הואהחם"החזק,ו"הגוףומותם:לעינוייהם

מכללעצמואתשהפקיעאדםשלגופו
מסוימיםאנשיםשמבחינתוכךמתוךהאנושי'

המש"ק .כללאדםכביאינם-בנותהקור-
כךמתוךאלאשנאה,אוכעסמתוךלאגהוד

שנשבהכךמתוךהזמן'ועם-שצריך

מישלהחזק,שלהנוראההכוחבתחושת
ובוודאי .אותוומבצעהדיןגזראתשחורץ

שלאאשם,אוצערשלרגשותשוםבושאין
שלכזאתעצמיתהיקרעותעללדבר

כלפיחששהואהרוךזאת,ועםואווירה.
הקטנה"הגרמנית"הכבשהכלפיהנערה,
חשהואדרכולפיוטהורים,ארייםכהשתויה
חשובלוסטיגשללזכותובאמת.אותו

הדמויותאיןאחדלרגעאףכילהדגיש,
ההפךחד-ממדיים.'רעים'מיןמשרטטשהוא

הזונה,המש"ק,שלהדמויותהנכון:הוא
שהםמשוםדווקאכל-כךמזעזעותהמורה,

אותםכוללפניהם,כלעלשלמים,אדםבני
חיתהאלמלאמאוד'עדאנושייםשהיוצדדים

אנושיתבלתיכל-כךהשלמההתמונה
בעליל.
הצלקתעםהנערהביןהאהבהמעשה

אנושיותשוםלהתקיים.יכולאינווהמש"ק
גםאמיתיתאנושיותשום-פהתיווצרלא
שהאישמרגעמלכתחילה,פההתקיימהלא
פראג.אתכבשוודומיוהזה

ניתןמורנטהשלעמדתההפוכהכמהעד
המרכזיתהדמותשלמהותהמתוךלראות
סביבותיה,כלעלהמאירהדמותבספרה,
הילדשלדמותויקרות:באורלומר'אפשר
מהבכלשישהקדושהמןבהשישאוזפה,
ככללדברשאי-יכולתוותם:אילםשהוא
ולא-שייךטהוריצורבהיותוכרוכההאדם

חלקהואהרגילשהדיבורהאלימה,להוויה
ככלנוראהטהור'נשאראוזפהממנה.
כאשרגםסביבו'שהתקיימהההוויהשחיתה

אפילוונעלם.הלךבעולםשאהבמהכל
"לאשלהחוויהנחסכהאמו'מאידוצ'ה,
אתאיבדההיאהאנושי":למיןעודלהשתייך

פסקוהזמןדעתה,שפיותמכניםשאנומה

לאאוזפהשלזאתכמודמותמלכת.עבורה
ארנושטשלבספרולהתקייםיכולהחיתה

ממנו.נמנעהרעאי-ידיעתחסדלוסטיג:

אלהשוניםאנשיםידיעלנכתביםספרים
אבלשונים.הםכן'אםוספריהם,מאלה:
ואופיהלוסטיג,שלאופיורקשלאדומה

יותרנכוןואולי-מורנטהאלזהשלהשונה
הפעראתהכתיבו-אופיים-מלידהלומר'

של-היסודעמדותביןגשרו'לשאיןהעצום,
אינהכאןשכוונתימדגישה,אניספריהם.

נפלאיםהאלההספריםשניכלל:ערכית

העמדותאבל .דרכולפיאחדכלבעיני'
שלספרה .לזוזוהפוכותשלהםהיסודיות
 ,בולטעותשאיןבאופןמבטא,מורנטה
חיתהלאאםשגםמישלעולםהשקפת
במובןכקומוניסטיתעצמהאתמגדירה

ברית-עםהזדהתהשלאובוודאי ,המפלגתי
בלישלה,הגדולותהדיכויבשנותהמועצות

דגלעלשנחרטווהאידיאליםהעקרונותספק
אלואתגםמייצגיםהאיטלקיםהקומוניסטים

באדםמאמינההיאאחרות,במליםשלה.
בו'הגלומההטובבאפשרותהפשוט.

ובפרטרבות,בדרכיםבספרהוהמתגלמת
ספרואוזפה.הילדהקדךש','האידיוטבדמות

שאיןבאופןמבטאזאת,לעומתלוסטיג,של
מקוםעודבושאיןפנימיעולםבולטעות
כמובן,לדעת,איןהזה.הסוגמןלאמונה

שגםבהחלטאפשרמלכתחילה:האמיןבמה
אוקומוניסט:המלחמה,לפניהיה,לוסטיג

מורנסהאלזה

אין .אחראוכזהמסוגאידיאליסטלפחות
המוצאבנקודתלדעתי,ההבדל,אתלחפש
היסודי'העצום,ההבדל .בהמשךאלאשלהם,
עלעברהשבובאופןהואתקנה,לושאין

המלחמה.שניהם
לאבאיטליהמורנטהעלשעברההמלחמה

לוסטיגארנושטעלשעברההמלחמהחיתה
ובאוושויץ.בבוכנוולדבטרזנשטט,בפראג,
לראותלמורנטההמאפשרהואהזהההבדל

המופעלתאימפרסונלית,כמכונההרשעאת
הרודניםהעריצים,בידימלמעלה,תמיד

להמאפשרלפחותאו-מטורפי-הכוח
המכריחוהוא-הואזאת:בהשקפתהלדבוק

שלאפשרותאומוצאשוםללאלוסטיג,את
כאישיעצמורשעאותואתלראותברירה,
מאודמסויםומגעפההבלפנים,בעל ,לגמרי

נטהלמורהמאפשרהואהזהההבדל .ידשל

כילדבמלחמההמשתתףהחיילאתלראות
המכונהבתוךשלושהתפקידדרך'אובד
ואובדבלי-דעתאותומבצעוהואעליונכפה
הואמהולצורךעושההואמהלהביןבליאף

אללהישאבלוסטיגעלהכופהוהוא-משמש
מיברשע,שנשבהמישלהתודעהתוך

מזיןשהואמשוםהנאת-אמת,מהרשעששואב

רוצה,אינופשוטשמורנטהמשהובנפשו

 .קיומושלבאפשרותלהודותמוכנהאינה
מזימהפריהואהחורבןמורנטהשלבעיניה
לסכלה.דרךכלאיןהפשוטשלאדםמגבוה,
שלבעיניהבחירה.הואלוסטיג,בעיני

עלאםנגרמיםשבעינוייםהגרועיםמורנטה,
אםאימפרסונלית,מכונת-השמדהאותהידי
היקרעותמתוךלעצמו'האדםידיעל

אינולוסטיגואווירה:שלכבמקרהופנימית,
היואילו .כךהדבריםאתלראותיכול

בעיניוחיתהלפניו'כזאתהשקפהמציגים
דבריםישנם-שובמסוכנת.אשליהבוודאי

כמובפניהם,היישראחתפעםשמשהבטת

איןחזרה.מהםאיןשובמדוזה,שלבפניה
 .לאחורתודעתךאתלהחזיראפשרות
בדבריםנתקלהסתם,מןההשמדה,ובמחנות

לוסטיג,שלסיפוריואחת.מפעםיותרהאלה
שלובפראגבפראג,מתרחשיםשהםאףעל
שהיהמישלבתודעתוצבועיםהמלחמה,סוף

גדולהחזרה.איןהזאתהעובדהמןבמחנות.
מורנטה,שלהנפלאבספרהשזכינוהזניה

אתהתום,שלנצחיותואתנסעלהמעמיד
להרוס.מסוגלתאינהזוועהששוםהטוהר
בןבמו .בולפגוםלאאך ,אותולרצוחאפשר

ספרהשלשסיומוהעמוקהעצבאףעלזה,
העומדתהאמונה ,עלינומשרהנטהמורשל

עללערערה:שאיןתקווהלנומציעהבבסיסו
אףעלוהזדון'העריצותשלחמתםועלאפם

חברוהעולםאומותוכלההיסטוריהש"כל
הקטןהילדאתלהכחידזו:למטרהיחד

יכולוהואאוזפה,היההיהראמונדו",אוזפה
אוזפהשמגלםהאפשרותמחדש.להיוולד
כמיןמאיתנו'אחדכלבתוךואפילוקיימת,
איןלאורה.ללכתשאפשראורשלאלומה

אתהזה,האוראתבתוכנולחפשאלאלנו
אוזפה.

בספרו.קייםאינוהזההאורזכה.לאלוסטיג
 ,תלןיניביןההשוואהמןלהימנעקשה

איננהיניאוזפה.וביןהצלקת",עם"הנערה
לשוביכולאינושלוסטיגכפיבדיוקאוזפה,
מילהיותאוהמלחמה,לפנישהיהמיולהיות
בינישהיההתוםהוא.שהיהבמקוםהיהשלא
מהשלהפשוט,במובןלא-אותההציללא

העמוקהנפשי'במובןולאבגורלה,שעלה
נוכללאבה.נותרלאגםהואולכן :יותר

הספראבלהאלה.הדפיםמןתקווהלשאוב
יותרמצומצםשהואאףעללוסטיג,של

והיסטוריהעולםחובקשאינואףעלבהיקפו'
הנפשאתחובקמורנטה,שלכספרה

במהלךלהכירהלמדשלוסטיגכפיהאנושית
העשרים'המאהשלביותרהנוראותיםהשב

-בכללהאנושיתההיסטוריהשלואולי

22 
 201גליון



ייa1 1איסראריה

;:i 
הארץאתעזבוהשמיםכאשר

 ם:~ Wמ~דך~ילל~תס~ךץ~ת 1ב T:i ם:~ Wמ ר~~~
ךח;קים 1ים ry ;ב~י;ת ryךל

הלילהעםללכתהשמשאתעזבוה!!רח
;למים, nהשים.:•האבועםם•הכ;כביעם Tולה~;-ת

i ·~:ל:ע,~ןה~לס~ךץ הry ה 1ךח 1~ה:ט;י;ת'-ל~ן~ה~
לח!!ליםמחפ.ר;ת 1לשבעיםחמאהלרע.~ים,ל.חםסנוr.ו~ת

 .-ז-ידס;~~ת, i .שדהלא i ;ני~~ ח~~מ~·ןים qמפ;

שנ!!השברירא;ת;על

 ם:~ Wמ~דך~ילל~תס~ךץ רi·~ 1זב i , ם:~ Wמ ;ב~
ךח;קים 1ים ry ;ב~י;ת ryךל

מה 1רח 1ט;בהלאדמהלהי;תעפרהאלשבהוהארץ
 T T : T-ז:-נה. iהאחר Tי:ם iiל•אאהבת ••רחם

:• :• -:--::• • -: - T T 

תורשה

חלום

ש 1לח ...לגעתהגדםידככמיהת
-להניעהאלם-לדבר:.:~פתי-

ל;מ; nת 1צ-יא'ממלבר:חל.ם iהח-~עינ
-: 1~ס.זה ·ת~·~;כמ:מ~~לה-ת ?j ,ע~

מל~להת;ך~למ~~יןה~~סד
 1מת.הת;ך~ל

 1ם n;7מ~החיל 1מםל;ם ר~~~ה.~יפ~ר
 1הע;לםמתחי.ל 1;לם nהנגמרואיפ.ה

 T T • :- ••-לם? iהע 1~מה

ס~לחים?~לל;מ; q ~ס;~ית~ין~ד:ה iאףלי
ס~הים?~לל;~ם q ~ס;~י~יןל 1ג 7 ~לי 1אא;
ס;~ית~ין~~יסהלי 1אא;
w מ~םחיאn ל.ם;
~םל;םם·~

הע;לםגם
ים iiהאל Tוגם

: -T :י.י• 

זי~יו'~צ~ןמ~ך~ס ;ר~,ע~ל~ןם~~לט~ין
~ת /oסיו'ע.י~~א;ר ';ר;עג;ןךמ;' ע~;~ריןיו' /o י~י~~ ~ 1לפ

rי~וו~יו.

 ; nמ· י~~~ם 1סןש , ;ר~,עא 1~ה ,יד;~ע,הנ;ךס~ןםן~ין
w ;1ר; 1מדינ;זאמ.סרנ o ;ט; 1מעט 1ומעהשימפנזהמז,ש-

 · ·' ... ,-' ·.>-בש; nא 1ה<נאשר;שב nההאדם
~ן~ה א~~~ל~יןה p:מ~~רה- nב;ך~ןםן~~ן

~ל~י wממחק<נזם~קי~ה~להי~ה /o ~ ה~יי-t~~מ
 ,ד;~יו 1~רד;ת 1ל~רדמ~רי,;ךמ;די~~י~ה> rמ

מרכיביו'ינילי;נ
סה, 1ר 9 ה~~לא~ף f~ס.דיולד;ר;ת Tי•ר ~ iןה ••~לא•ן

~סת, ה~~ 9 ~~י~ןדילת 1מ;לקלא
שכתבהשיררזילת 1ז

-T .. -• :•ז-f 

~ן·צ י~~~~ל o ו:ז~~~יל;תף 1~ר
~~ ry ה:~;ר~ד~ס~לס~ידסי~י~מזדהדרים >~ wr ק 1 !!ד~ב
 . ,>קי~~ס~סר~ר;ת 9 ר~~~ל

ד~לט 1מ~י~י~הקי rןד 1 ג~~~ ,ד~י;ן ל~~~למפ;,~~לים
י;ם י~~;מ 7~ר Q7ןנוtורמ~~שך~י ?i ~ח~~ךהלא~ים, o/ryס~

 ,ה~י~ך~ת 1לחי 1ןונ.ק,ר~למ; 9קןל.~ה~חיח
 .;מ;ל q ~~ע;ר~ןם~ת 7 י-t~ל

כלמשוםאומרת,אניביותר'נוראות
הזיכרון'הצטברותמשוםשחלפו'הדורות
משוםהאנושית,המודעותהתחדדותמשום

ההצדקה.שלהאיומההתמעטותה
לאבעיניחשובמגונים""חלומותכן'ועל

שרקמשוםמורנטה:שלמספרהפחות
הפן-אתלזכורלנומאפשרתבוההתבוננות

כלבתוךקייםהרשעכילזכור-שכנגד

היאמורנטהשאלזהלחייםלאאפילועלומות,בידי-זדיםלאמאיתנו.אחד
האחווהשל :שלהםהגדולההמשוררתנשארותתמידאךההשחתהאתהמכוונות

שלבעתותגםהאדםבניביןהמתקיימתהוא .בנואלא'למעלה',אי-שםסמויות
שאיהרגששלהנורא,בצלהאהבהשלסבל,עלהמתבססקיוםכילזכוראותנומכריח
מורנטהשלששירהכדילהשמי.דאפשררקלאעיוות,סילוף,מחוללורצחעינוי

שלהקינהאתהיטבלזכורכדאייתכן'שמהמשוםבקורכן'גםאלאוברוצח,במענה
למרבהפחות.נכונהאינההיאלוסטיג.שזוומרגעעצמה.האנושיותהיאפהשנרצח
 •יותר.אפשריתאוליהיא-הצערממש,שללחייםאפשרותעודאיןנרצחה,
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משורריםרקבחרתי :סתריזיסי

אליהםמתחברשאני
בסריעקב

שלהספרותיהעורך-סתריזיסי
-שנה"שלושיםאחרונות'.'יריעות
הספרשםזח-סיפורים"שלושים
-עכשיובועסוקשבחזה,לספרשקרם

חמישיםשלמבחרמשוררים", 66 "
יש-בעיניךעברית.שירחשלשנח

האלח?הספריםשניביןקשראיזשהו
בשתימדוברבז'אנר.בעיקרהואהקשר

שונהכמובןהואעצמוהחומראנתולוגיות.
בהקףהעבודה,בכמותשוניגםהיהלגמרי.

שכמותברורלרשותי.שעמדהחומרשל
גםאוליאומרהייתי .יותרגדולההשירה

שאתההדרךוכלוהמחשבהשההתלבטות
קשותיותרהיוהמבחרלגיבושעדעובר

החדשה.באנתולוגיה

למה?
אזלרשותישעמדההחומרשכמותמפני
שלושיםמתוךמצומצמת.יותרחיתה

היו ,יותרקצתאפילועשרים,הסיפורים,
איזולעבורצריךהייתילא ,כלומרברורים.

 ,שכאןבעודהתלבטות.שלויה-דולורוזה
הואהחומרשהקף ,לךלומרצריךאינני
יששירים.מאותשכתבומשורריםישעצום.

וצריךרביםשירהספרישכתבומשוררים

צריךלבדוק,צריך ,החומרעללעבור
ארוכהדרךחיתהוזולהתלבט,לחשוב,
שאתחושבאנישנתיים.כמעטשארכה

במחציתבערךערכתיההיאהאנתולוגיה
הזמן.

שהואלפניאנתולוגיה,שעורךנחוג
לברירתכךואחרהחומרלאיסוףניגש

תפיסת-מישנהאיזולוישהשירים,
מאמין""אנימיןחזה.בתחוםעולם

ניגששהואלפניעורלפניושעומר
ח"אניאתלהציגתוכלאתהלמלאכה.
הקורא?בפנישלךמאמין"

לפגיעוד ,שלישהמגמהאומרהייתי
 ,אחדמצדכפולה.חיתה ,לעבודשהתחלתי

פרישההשירהחובבלקוראלהביארציתי
ומצדהחדשה,העבריתהשירהשלרחבה
וזאתהאישי:טעמיעל-פיתהואלהביא ,שני

להדגיש.רוצהמאודמאודשאנינקודה
אנתולוגיהכלכמוהזאת,האנתולוגיה

העורךביןכתובבלתיחוזהמיןהיאבצעם,
עיסקתשזולדעתאמורהקוראהקורא.לבין

וגם ,עצמוהחומראתמקבלהואחבילה.
ברורהיהזה .העורךשלוהבחירההטעםאת
האנתולוגיה.עללעבודשהתחלתילפנילי

רחבהפרישהלפרושרציתי ,לכךנוסף
אתהפנים,ריבויאת ,העושראתולהראות

השירהשלוהגווניםהסיגנונותריבוי
לתוךכשצללתיובאמת,החדשה.העברית
מאודשלנושהשירהראיתי ,עצמוהחומר
אניגוונים.רבתמרובדת,מאודעשירה,

מהםחלקלפחותלהביאשהצלחתימקווה
לקורא.

הראשוניתהתפיסהביןההבדלחיהמה
מצאתומהשתמצא)חשבת(מהשלך
כולו?החומראתשראיתלאחר

העברית,מהשירהניכרחלקמכירהריאני
עלכשעבדתיאבללאנתולוגיה,קשרללא

ממהעושריותרשישראיתיהאנתולוגיה,
ה"הפתעה",חיתהזושחשבתי,

-דוגמאות
גנובות,הסיבריבויהפנים,בריבוי ,כאמור

בריבויהנושאים,בריבויהצורות,בריבוי

גםועצמם.בשיריםהמובעותהתפיסות

כאןמשוררים.המוןישהמשורררים.בריבוי

(אצלךמשורריםושישהשישיםיש
הרבהיש ' 77'עתרןשלהחדשהבאנתולוגיה

כתיבהבארץישאדירה.היאהכמותיותר),

אפילוהאחרונותבשניםאוליאינטנסיבית.
שנה.חמישיםאוארבעיםלפנימאשריותר
עצומהכמותשל"הפתעה"איזוכאןחיתה
רב.עושרגםזהעםויחד

שלמאפייניםעללהצביעיכולאתה
שנמצאתזוהפעילה,העבריתהשירה
הספרים?מרפיעלהאחרוןבעשור

דגששלכיווןאומגמהאיזושישאומרהייתי
אישית,אינדיבידואליסטית,שירהעל

פחותפרטיים:לגמריבנושאיםשעוסקת

לאומייםאופוליטייםבענייניםעיסוקאולי
שלפניהשירהאתיותרששאפייןמה-

פשוטהנעשיתהלשוןשנה.חמישיםארבעים
לשוןאלמתקשרת ,מאודעכשווית ,יותר

תכונההעכשווית.היומיומית,הדיבור

שלהצעירהלפרוזהגםאגב,אופיינית,
אני"רזה",שפהלזהשקוראיםמיישהיום.
הזאתהלשוןמוצלח.ביטויזהאםבטוחלא

ונו',לקולנועלטלוויזיה,למדיה,גםקשורה
השירהזה.אתלאבחןיכולאתהבשירהגם

מוצאאתההגדולה,החגיגית,הגבוהה,
ניקחאםאפילופחות.הרבההיוםאותה

אבות ,שנינועלשאהובמשוררלדוגמה,
תהליךרואהאתהאצלוגם-ישורון

דיבורית,לשפההגיעשהואעדבכתיבה,
מיוחדתשפהאמנםהיומיום,מןששואבת

 •לווייחודית

אברהםחםשלךהספראתשפותחימ
וטוש.ויונתןישורוןאבותחלפי,

"מוצלים",נציגיםבעצםשלושתם
הארצישראלית.חמוררנחשלשונים

שלונסקי-לחבורתהכוונה(במודרנה
בחרתאתהבכיפה).ששלטואלתרמן

שאינםגיסנציבשלושהדווקא
הזאת.השירהאתמאפיינים

צפויה.גםוומוצדקת,נכונההשאלה
לאשלונסקי-אלתרמןחבורתלמעשה,
כשאניהזאת.באנתולוגיהלהיכללצריכה
עבריתשירהשנותחמישיםעלמדבר
אולתקופהכלקודםהיאהכוונהחדשה,
דוראותש"חדורלוקוראיםשאנחנולדור

אמירכמומשורריםאומרת,זאתהפלמ"ח,
נתן ,גורי ,טנאירוקח,דוד ,כרמיט'גלבע,
זאת,למרותואחרים.רביןעוזר ,יונתן

כפי"מוצלים"שלושהלהכניסלנכוןמצאתי
-ב-צלשנמצאומיבצדק,להם,שקראת

היאהסיבה •וחלפיוטוש ,ישורוןאבות
בהקדמה.זהאתהסברתי •גמרילאישית
אולירבות,כךעלשנשאלתיומכיוון
אתאנצלואנימספק,היהלאההסבר

ליברורלפרט.כדיהזאתההזדמנות
דופןיוצאיהאלההמשורריםששלושת
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ראויכולושלהםהדורהזה.במבחר
מכיוון ,אבלוייחודית.נפרדתלאנתולוגיה

שאמרתיוכפיאישית,היאשהאנתולוגיה
 ,העורךשלוטעמואופיועםהיאהעיסקה
משורריםלשלושהמחווהלעשותרציתי
היטבאותםהכרתיגם ,עליאהוביםגםשהם

במוסףעבודתיבמסגרתוגם,אישית,

ביבינונוצרו ,אחרונות'ידיעותשללספרות
כותב-עורךלקשרימעברקשרים

פיעלאחדכל ,כמובןרגילים.פורמליים,
לא .תכונותיופיעלאופיו'פיעלדרכו'

לאחלפי'עםכקשריםוטושעםהקשרים
 ,ישורוןאבותעםכקשריםחלפיעםהקשרים

מיוחדים.יחסיםהיושלושתםעםאבל
בתקופה,השונילמרות ,החלטתיכךמשום

הספר'בראשאותםלהביאונו',בשירה
לאהיחידה.הסיבהזואישית.כמחווה
 ,פןמן'אלתרונסקי'בשלזלזולבגללחלילה
שהםאחרים,רביםורביםגרינברגצביאורי

ראוייםהם ,שאמרתיוכפיהקודם.הדורבני

שירהענקיבתורוייחודינפרדלטיפול
תשובתיזאתבפרט.העבריתוהשירהבכלל

שלונסקי?איפהאלתרמן?איפהלשאלות:
ונוי.פן?איפה

כן,פיעלואףתש"ח,דורעלדיברת
בדורמאודבולטיםשחיומשוררים

אבאלמשל,שלך.בספראינםההוא
 .חללוע'בנרקו
אלהשמותעללדיוןלהיכנסרוצההייתילא
זלזולשוםליאיןסוף.לדבראיןאחרים.או
מכבדאבי .בנרקובאבאולאהללנע'לא-

שהרבהחושבאניכמשוררים.אותם

הםהזהבספרנכללושלאמשוררים
על-ידינערציםנכבדים,חשובים,משוררים

התחברתילאאניהשירה.מחובביחלק
לאנתולוגיה.אותםהכנסתילאולכןאליהם
הטעםל"חוזה"אותךמחזיראנישוב,

אישיתשאנימשורריםהכנסתי .האישי

זו ,קנוןלאשזהמדגישאניאליהם.מתחבר
לאאבי .ראוילאומיראוימיקביעהלא

לאחרים.טעמיאתשמכתיבדיקטטור

טעמו.פיעלעורךתמיד,עורך,כל
הערותבפנימוגןלאחראזה,עםיחד
מבקר.שלביקורתואפילוקוראיםלש

בנימוקמעונייןלחיותיכולהמבקר
דבריםגםאוליישהבחירה.שמאחורי
אפשרמחויבות.שללטעם,שמעבר
חלל,ע'כמושמשוררלמשל,לטעון
מעמודיחיהבתקופתו,דומיננטישחיה

העברית.השירהשלהתווך
בשוםאובשכפ"ץלהתכסותרוצהלאאני

 .כךלטעוןלגיטימיבהחלטגזמת.מרהגנה
כאלהבענייניםשהוויכוחהיאשליהתשובה

-והמכרעתהסופיתבשאלהלהתמצותצריך
שמייצגתלאנתולוגיהמכניסאתהמיאת

מישכלאומר'אניולכן .טעמךואתאותך
-פתוחההדרךאחרת,מעריךאושחושב

רנשנחמישיםחונמ

חד~העבריתשירח
', f 

אניקודמים.בראיונותגםזהאתואמרתי

רקתהיההזאתהאנתולוגיהאםמאודאשמח
אחרות,אנתולוגיותיבואושאחריהפתיחה

שיכללואחרות,גישותאחרים,טעמיםעם
שלמהדינמיקהחלקזהאחרים.משוררים
חלקבהחלטהיאאנתולוגיההתרבות.

אומישהויבואואםהתרבות.שלאורגני
אשמחאחרות,אנתולוגיותויעשומישהם
להרגישלאאוולהרגישאותןלקרוא
איתן.הזדהות

רביםשיריםפרסםיעוז-קסטאיתמר

שלמההמשורראואחרונות'.ב'ידיעות
לדעתי,חיה,השישיםשבשנותזמיר,
לכיווןשהשפיעוהגורמיםאחד

של"צבע"עםזךלכיווןהמודרנה,
לחלוטין,שוניםמשורריםשני .מזרח

המפח.עלשניחם
אניופהשלי.לקולחזורנאלץואנינכון.
חייבתבהכרחלאנקודה.עודלהדגישרוצה

אושפרסמתימשורריםביןזהותלהיות
קוהאנתולוגיה.לביןבמוסףמפרסםשאני

הרבהפתוחהואשונה.הואבמוסףהעריכה

פיעלהואבומפרסםשאנימהכלולאיותר
למגווןהמוסףאתפותחאניהאישי.טעמי
שללמגווןהשקפות,שללמגווןדעות,של

שירכלשלאבטוחואניספרות.יצירות
מכניסהיית ,' 77ב'עיתוןשמתפרסם

לאהאישי.טעמךלפישהיאלאנתולוגיה
שמותהזכרתואםפרטיים,לשמותאתייחס

היושלהםהספריםמסוימים,משורריםשל
אותם,וקראתי ,השולחןעלאצלימונחים

נכנסושלאמהמשורריםחלקוהתלבטתי.
 ,עלימכובדיםשאמרתי'כפילאנתולוגיה,

ההכרעהאלכשבאתיאבלעלי.מקובלים
שהחלטתי.כפיהחלטתיהסופית

בתולדותלראשונההזאת,האנתולוגיה

העברית,השירהשלהאנתולוגיות
משורראףאיןשלם,סקטורהחרימה
מאבאהחלהקיבוצית.מהתנועה

כפרי,יהודיתועדאלוןאבדרקובנו,
עלי.א.מאיר,מירח

שמעתילאהזאת,הטענהשאתמודה,אני
זהאבלנכונה,כנראההעובדה •כשיו ,3 •עד

שלאכמובדיוקמידה.קנההיהלאלחלוטין
נשים-שלאועדתי'מידהקנהבידיהיה

עשיתילאדתיים-חילוניים.אוגברים
מבחינת"מאוזנת"שתהיהאנתולוגיה

בהחלטונו',עדותאוקבוצותאוסקטורים
יותראופחותכשהאנתולוגיהבסוף,רקלא.

עצמי:אתלשאולהתחלתימגובשת,חיתה
וראיתי.ובדקתינכנסו?"משוררות"כמה

שלאקרהלכן •נכנסו-שנכנסווכמה
יודע,לאאניקיבוצים.בנימשורריםנכללו

קוויםאיזשהםישאםכרגעלחשובמנסהאני
יש.אוליקיבוצים.למשוררידווקאייחודיים

בפירוש •עינילנגדשעמדמהזהלאאבל
לאהיאאבלנכונההיאהקביעהאזלא.

לגבי.רלוונטית

שנוגעתאחר,בכיווןשאלח,עוד
ליריים.-כולם-חםהשיריםלעריכה.

שיראומחאהשיראףכמעטאןי

משחולחיותיכולושםפחפוליטי,
ובתקופה .ומעודןזהירמאודמאדו

האחרונות,השניםבעשריםהאחרונה,

רביקוביץ,דליהכמו-המשורריםמיטב
שעוררושיריםכתבו tועודוולךיונח

מחאה.שירימחלוקת.
לאאחרונות'ב'ידיעותפרסמתיבוודאי.

כשאנחנושוב,אבלהזה.מהסוגשיריםמעט
האישית,הבחירהשלהמידהלקנהבאים
שירהלהעדיףנטיחיששליאומר'הייתי

מחאהשירתפניעללירית,אישית,
שירהעלי.תחלוקאתהבזהאוליפוליטית.
נגועהרחוקות,לאלעיתיםפוליטית,
באמתשיישארשמהמאמיןאניבפלקטיות.

אתלפרושוכשבאתיהאישי.הליריהשירזה
באמתהשירה,קוראילפניהזאתהפרישה

נכוןהזה.הסוגמןלשירהעדיפותנתתי
אניפוליטיים.שיריםגםנכנסוושםשפה
אריהעלרביקוביץ'דליהעללחשוביכול
נכון'הבחנתספקללאאבלואחרים. ,סיון

שירהזוהיהשיריםשלהמכריעברוב
אישית.

1 .,. 
:כ

זךנתןנכתבו"שלאשיריםב"שלושח
הוא .עליומדברשאתהבנושאעוסק

שעוסקיםשיריםשלושהכיצדמסביר
לתוכםנכנסת-לגמרילירייםבנושאים

היאההפרדהכעצם,הפוליטיקה.
קשה.מאדו

קשהחיתהההתלבטותקשה,היאההפרדה
שישזך,נתןולגבישהחלטתי.כפיוהחלטתי

שוב, ,שלומאודרביםשיריםבאנתולוגיה
לשירהולאהמסויםלסוגעדיפותנתתי
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הפוליטית.

פוליטייבשירבחרתאצלודווקאכיאם
טיפוסי". NO"שירהצהרתיי

 .בשירתונוסףקושמבטאשירבתור .נכון

לצורךשלא-אינטימיתיותרשאלח
אתההמוסףלצורךולאאנתולוגיה

שירח?קורא

משתדלגםאנישירה.קוראאניבהחלט.
מגיעיםהספריםרובכי ,מעודכןלהיות

למערכת.

אתלמשלגםקוראאתהאםהשאלה
למערכתימגיעלאהוא tשטיינברג

 ...שולחלאהוא
צביאוריכתבישלהופעתםלרגללמשל,כן

מופיעבהמפוארת,בהמהדורהגרינברג

לחזורהזדמנותישחודשים,כמהכלכרך
מכיווןאליהם,להגיעקשהשהיהלשירים

אליו.חוזרואניונו',נדיריםהםשהספרים
היהיכוללאשכמובן ,עליאהובמשורר
אוהבתמידואנילאנתולוגיה,להיכנס
בית .טשרניחובסקישאולהוא ,אליולחזור
אליו.אהבתיאתלקלקלהצליחלאהספר

מהאהוביםהואשבוודאי ,אלתרמןוכמובן
למשורריגםלחזורמשתדלאניביותר.
הביניים,ימישירת ,למשל .העבר

באוניברסיטה. ,בזמנובהרחבה,בהשעסקתי

שלגיחאנתולולהרכיבנתבקשתד,
יכול?חיית-משורריםעשרה

בוודאיזה.אתאעשהלא-יכולאניאםגם
"אתהליאמרמישהומהמותן.אשלוףלא

הייתיאנימשוררים,ושישהשישיםהכנסת

גישהישלהיות.יכולבעשרים",מסתפק
כפי ,העדפתיאניאליטיסטית;יותר

בהחלטאניאבלרחבה.פרישה ,שאמרתי
עשריםלהביאשרוצהמילהביןיכול

רחב.יותרמבחראחדמכלולתתמשוררים
לאשאנידברהואממנימבקששאתהמה

לעשות.יכול

דווקאלאו tשלךלמשורריםהתכוונתי
מסוימת.מתקופה

לאבוודאי ,בודדלאיאותיתשלחאם
יותר.הרבהואקחמשורריםבעשרהאסתפק

 ,לגבירואבןשלמההם'יביבשיהיובטוח
אבל ,מןאלתר ,טשרניחובסקיביאליק,יל"ג,
בליאפשראיך ,וכמובןוטובים.רביםעוד
שירהשהםגדוליםחלקיםבושיש ,"ךהתג

נפלאה.

יורעאתהסיכום;שאלת tחמשךבאוות
שלמאורהידועהגיחחאנתולושמאז
-t1938בשהופיעה tמייטוסאליהו
תקופתמראשיתשמתחילהמקראה

כרב tחצעיריםוצעיריההשכלה
לחשישגיחאנתולושהיאחומסקיי

העבריתהשירהמראשית tכוללמבנח
עוריצאהלא tאזשלהצעיריםער

לכךגרםהזחהחסרכוללת.אנתולוגיה
העבריתשכשירחמהדמויותשחלק
לא tבחנויותלאחןנעלמו.פשוט

תפזויוגירת.באנתולוולאבספריות
האלח.הדבריםאתלשמרהאנתולוגיה

גיחלאנתולומקוםשישחושבלאאתה
-חרשה-ימינוערההשכלהמתקופת
חיתהשזאתחושבלאאתההיום?

נפלאה?הזדמנות
שוםאיןמאו.דכבדהשאלהמעלהאתה
הצורךלגביאיתןמזדההשאניספק

עכשווית,חדשה,אנתולוגיהבעריכת
השירהשלכוללתתמונהתיתןשבאמת
זאתאבל .ימינועדההשכלהמימיהעברית
אתאםשנים.שדורשתקשה,מאודעבודה

שנתיים,במשךעשיתיהזאתהאנתולוגיה
עליהמדברשאתהשהאנתולוגיהמעריךאני

אולישבע,שש,חמש,שלעבודהדורשת
מחקרעבודתלעשותצריךשנים.יותר

העלומיםהחומריםאותםלכללהגיעגדולה.
ביניהםאולי .שנשכחומשורריםשאינם,
שאהובמשוררישתראה,חשובים.משוררים

ספרואםיודעלאאני .טסלראליהו-עלי
לאאנילהשגה.היוםניתןברוח""גבעול

הזה.הספראתהיוםישאנשיםלכמהיודע
ודאיישמקרית.דוגמהוזובספריות.אולי
אותםלהוציאשאפשרמשורריםעשרותעוד

עצומה.עבודהדורשזהאבל .לאורמחושך
שיממןרצינימו"לדורשזה ,מימוןדורשזה
צוותצריךכךולשם ,המחקרעבודתאת

זאת.לעשותיוכללאאחדאדםשלם.

אתשהוציאה tספריםהוצאתשי

 ...שלךהאנתולוגיה
הוצאתשאלמלא ,להזכירכדאיאוליבאמת

מסחריתהוצאהשהיאאחרונות''ידיעות

להרוויחבמטרהספריםשמוציאהמובהקת,
ההוצאהאלמלא-בהחלטלגיטימיוזהכסף,

לחץשממש ,ולדאיכנודבשלה,והמנכ"ל
הזאתהאנתולוגיהודרבן,אותיועודדעלי
כפדייתדיעבודהזאת .אוררואהחיתהלא

הספוגותהתגובותזה.אתיודעאתהטובה,

הופעתעם ,שקיבלתימילוליתבאלימות
לאשאניטלפוןשיחותכמההאנתולוגיה,

כמוביטוייםכולל ,אחדלאףאותןמאחל
אותי"מחקתאושירתי"ואתאותי"רצחת

זההזה,מהסוגהבלדבריועודהספרות"מן
להרבהלאאמנם,הנשמה.עלרעדיעושה
החיוביותהתגובותשני,מצדזמן.

 .הפיצויכמובןהןשקיבלתיוהמעודדות
אותהעושהאתהקשה.היאעצמההעבודה

שאתהשעותמיניובכלובשבתותבלילות
הואשהעליתהרעיון ,ולכן .לעצמךגונב

מבחינהגםביותרחשובהואנפלא,
בליאבלהשירה.מבחינתגםותרבותית

אנשיםוצוותרצינימו"לשלכבדהתמיכה
להיותצריכהזאת .אפשריבלתיזה

והכדאיותכרכים,כמהשלאנתולוגיה
רואהלאאנישאלה.בסימןהיאהכלכלית

עצמועלויקבלשייזוםמו"לבארץהיום
כזה.מפעל

ולסיכום?
מקהלמבקשאניכך:אומרהייתילסיכום

הזאת,האנתולוגיהאתשקוראהקוראים
מהאתלחפשלאשהיא.כפיאותהלראות
מבחרבה:שישמהאתולראותבה,שאין

במועדמסוים,טעםשמבטאאישישירים

הייתיאםשתיאורטית,להיות,יכולמסוים.
עשרלפניהזאתהאנתולוגיהאתעושה
לתוכהנכנסיםשהיומהשיריםחלקשנים,

תמונתזאת ,לעכשיונכוןאחרים.היו
ואנילקורא,להציגרוצהשאניהשירה
שהיא.כפיאותהיקבלשהואמבקש

רבה.ותדח

הולדתליוםהזמנה

 20בן lAUן~
חיעתרן

מוסיקה

דברים

שיריםקריאת

חיפה-התיאטרוןמועדון

 20:30בשעה 12.12.96

להתראות
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אירועיםספרים,מוספים,

אוקטוברספטמברלקחיא.

האחרוןמדורנומאזחלפוחודשיים ;·;:;:::,: ....
נוכללאמאז.קרהמאודוהרבה .. 11

אותםעללומרשרצינומהכללומר ,,..
לעבורגםנוכללאאולם ,גורלהריאירועים
מהרקנאמרלפיכךעליהם.בשתיקה
שלהם:עיקרייםכלקחיםלנושנראה

לעשותוואי-אפשרמ-שלםנגזרשלום . 1
יצלח.לאאחרתשלםובלבבשלמותאלא

באמתעדייןשלמיםאינםוראשיוהליכוד
הפלסטיניםעםהשלוםתהליךעםובתמים

אוסלוהסכםכיואומריםחוזריםעצמםוהם
בהםתלויהיההדבראילווכיעליהם,נכפה
הואמקרהבכלכלל.בוממשיכיםהיולא

גםהםוכךבעיניהםמיאוסמחמתמוקצה

הגבעם-המשא-ומתןאתמנהלים
להסבמבלילראותם,מבלילפלסטינים,

מבלי ,לומרצורךואיןפניהם,אתאליהם
ולאאויביםבהםרואיםפנים.להםלהסביר
ערך'שווישותפיםשלאובוודאישותפים,
פיוסתוךעימםלחיותעלינוששומה

שמבקשיםמהזהובעצםוהשלמה.
נקבלבהם,שנכיר-מכליותרהפלסטינים

יוצא,לכךלבנו'אתלפניהםנפתחאותם,
הבעותאתלראותדיאבללבם.כמדומני'
ופול'בגין'נתניהו'שלפניהםעלהתיעוב
סידורישלאלהביןכדיושותפיהם,לבראו
אלאוראשונהבראשלנודרושיםביטחון
שוםשבלעדיההשלום,סרבנישללבהפיכת
 .זמןלאורךיברךולאשלםיהיהלאשלום

שלהיסטוריהזדמנויותחלוןלציונותהיה . 2
השביחהעולםמלחמתלאחרשנהמאהחצי

המדינה,הוקמהשבוחלוןהשואה,ולאחר
לאאםזה,חלוןאולםוהתבססה.התפתחה
הערביםעםשלוםבהסכמיעתהימוסגר
חולפת.כאפיזודהלהתבררעשויכולם,
שלשלבהיההציונותשלהראשוןהשלב

מנוסהיהשלאשייתכןאלימה,"הבקעה"
ארבעהולאחר ,דברשלבסופוממנה.
הערביםעימההשלימומלחמה,סיבובי

מיכימתבררעתהאולם , 67בגבולות
הימיןמחנההוא ,ממשעימההשליםשטרם

הואשהיהמהכיעדיין'הסבורהדתי-לאומי
ושניםימיםלאורךלחיותנוכלוכישיהיה

הברזל""קירבחסותפתורבלתיסכסוךעם
אלפייםשנתסףעלהחזוןזההרוויזיוניסטי.

עםועידה"ב"שיחתלהציעבגיןלבנישהיה
אלטרנטיבהאיןבטלוויזיה.משעלגיסים
חרבנו'עלנחיהלאאם-אמר-אחרת
אויבינו.בחרבניפול

הערה:מתבקשתבגיןשלהללולדברים . 3
אנו-אחדדברלהביןעלינוהכול'ככלות
שלובלבוערביתיכוןמזרחשלבלבוחיים
"אורחיו"אנוכילהכירעלינו .מוסלמיעולם
זואין .שלוהבית""בעליולאזה,עולםשל

הוא:נהפוךבכך.להודותחולשהולאבושה
ובמעמדשלנו'הצנועבמעמדנכיראם

מהכנסתשנהנהמשוכנענישלהם,הגלובלי
אינהענווהמצוינים.שכנותומיחסיאורחים

 .זמןלאורךעוצמה,אינהוהתנשאותחולשה,
שר :ההתנשאות><בענייןלהערהוהערה
בעיתוניכיעלנסיוביבשגרירנזףלויהחוץ

 .כהיטלרנתניהותוארבמצריםהאופוזיציה
לאועידה,שיחתבאותהבגין'בניאבל
שלמפיווזהפאת.עראתכךמלאפייןעגרת
אופוזיציהגורמילהזכירשלאבממשלה,שר

גזעניםומתנחליםמולדתכמואצלנו'ימנים
פרקאותםללמדשנפסיקמוטבאזואחרים.

טובים.ובנימוסיםבדמוקרטיה

אמרו:הםהאחרוניםהאירועיםלאחר . 4
עלירוהללווברוביםרובים,להםנתן"פרס
פרסלו :אומריםאנוכךעלצהל",חיילי
יורים,היולאאלהרוביםהיום,בשלטוןהיה
בהןשנתייםאותןכלבמשךירושלאכפי

ישכן:עליתררבין.יצחקממשלתכיהנה

והעלורביןאתשרצחוהיריותמןישירקו
הפלסטינים,שירוליריותלשלטוןביביאת

והמשברולוואיהשלום.אתרצחושכמעט
בלועיולארוביםבקנייסתייםהנוכחי
וטילים.תותחים

מר"צ ,עכשיושלוםהפגנותבכלהייתי . 5
חם,היההקהלתל-אביב.באיזורשלםודור

אתסיפקהלאהבמהאבלומגיב.ערלהוט,
חסרהג,מנחיחסר-אחרותבמלים .גירוייו
וסוחפת.מלהיבהמשלהבת,דמות

להיותצריכיםכאלהבאירועיםנאומים
כלובאמת,ומציתים.מלוטשיםקצרים,
לרוצחניתן"לאכמוזה,מסוגאמירה
כפייםומחיאותתשואותמידסחפהלנצח",
שאחרי ,מעודדות'קבוצתגםחיתה .מהקהל

עידודבקריאותפוצחתחיתהבנאוםשיאכל
אבליותר",שווההשלום-התפטר"ביבי
ובעיקרהדוברים,רוב ,הכולבסך

המקווה.לרמההתעלולאים,גתיהמפל
מוכנים,והיובאלפיהםהתייצבוהחיילים

כאלה,בעיתותוזה, .המפקדנמצאלאאבל
בנוףשהבטתיככלבעיה.להיותעלול

ואםכזאת.דמותראיתילאסביביהפוליטי
וזאתבמצוקה,נהיההשטח,מןתקוםלאהיא

שמותחסריםלאהשניבצדדווקאכאשר
תומכיהם.אתלשלהבשיודעים

לינדמהלפעמים,אךבלשוני,אחטאבל . 6
לגלמיםוהמגבעותהכיפותחובשיצבא

באושלאההלכה,שלרובוטיםתורניים,
וכלומצוותתורהלקייםאלאהזהלעולם

אםוכמהכמהאחתעללהם,זראנושידבר
להםישיודע,אנייהודי.אינודבראותו

שנבראאדם"חביבכמוכך'עלגםפסוקים
גריםכיה~ראתתונו"לאבצלם",או

הםאותםגםאבלוכדומה,במצרים"הייתם
ולפירושיםלפסוקיםמבעדורקאךרואים

מולכאדם-העינייםבגובהלאומעולם
שלערב-רבהגיעוהחוצפהלשיאאדם.
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אתהמושכיםורחובות,שכונותערים,רבני

שפירסמוהציבורית,מהקופהפרנסתם

הנסיגהנגדמודעה ) 11.10.96 (ב'הארץ'

שטחיםמסירתנגדתורה"דעתבשםמחברון

עלשובבהתבססםלבוכרים",ישראלמארץ
ערוךמשולחןשכ"טסימןו'סעיףאותו

במלים:הפותחשבת,הלכותחייםאורחות
 ,, ...ישראלעיירותעלשצרו"עכו"ם

ערוךשולחןאותוכיכברשיבינוהזמןהגיע
אסמכתאאינו ) 1488-1575 (קארויוסףשל

ובכלימינובמציאותדברלשוםמדינית
למשל'לעומת,השוםכקליפתערכומקרה,
במילואיםוחייליםקציניםשלמכתבם

יעשהלאאםכיאותוהמזהיריםלנתניהו'
במוטיבציהקשהיפגעמלחמה,למנועהכול
להילחם.שלהם
טובהמלהמגיעהאיזון'לשםאולי'לכן'
חרדיתעדהאותהשלמנהיגהמבעלז'לרבי
עלולהזומטופשת"ממשלהכישאמרקטנה,

העולם"אומותכלעםאותנולסבךעוד
לביתולהזמיןחשששלאיוסף,עובדיהולרב
אתמפיולשמועיוסוףנאסרהגנרלאת

הביטחוןסידורילגביהפלסטיניהצדגירסת
 .בחברוןמחדשבפריסה

בכנפיים''חמושב.

שהתכנסבישראל'סופריםשלכלליאיגוד
בנושאדןבתל-אביב,ספטמברבתחילת

לאישורלהביאשבכוונתוהסופר''חוק
יו"רמכברלאליסיפרזהבענייןהכנסת.
זה,חוקכיבסר'יעקבהחדש,האיגוד

בסרפדיההמדינהתמיכתאתלהבטיחשנועד
לדבר'מומחיםעתהשוקדיםהכנתוושעל

שונות,ממפלגותח"כיםשללוביבתמיכת
עוצבדיין'יעלח"כהיאבוהחיהשהרוח
בדנמרק.הקייםדומהחוקשלמודלעל-פי
אמר'בכלל'סקנדינביהוארצותדנמרק,
יחסית,קטנותארצותהיותןבשלדווקא

התרבותמלשונותאינןשלשונותיהן
רקלאגדוליםמאמציםמשקיעותהנפוצות,

להפצתהגםאלאהמקומית,לספרותבסיוע
לפניהניחדבריו'אתלהמחישוכמובעולם.
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קנאה.מעורראלהבטאוניםבשניעיוןואכן,
חוברתשלבפורמטהראשון'כתב-העת
מועצתבחסותיוצאעמודים,כמאההמחזיקה

<העורךסקנדינביהארצותשלהשרים
הםהמשנהועורכיגיה,מבוררוהואהראשי

והואושבדיה>פינלנדדנמרק,מאיסלנד'
"לפתחהמערכת,כדברלמטרה,לושם

הספרויותביןהפעולהשיתוףאתולחזק
כתב-בעולם".להפצתןולפעולהנורדיות

המחזיקיומיעיתוןשלבפורמטהשני'העת
הדניהמרכזמטעםיוצאגדולים,עמודים 3 2

הדני.התרבותמשרדבחסותספרותילמידע
מןואחתאנגליתדו-לשוני'הואהראשון

לסירוגין'בוהמתחלפותהנורדיותהלשונות
הםכתבי-העתשניבלבד.באנגליתוהשני
רב,בטעםערוכיםביותר'גבוההברמה

מטפליםהםבהםבנושאיםביותרעדכניים
ראיון'מסה,שירה,פרוזה,בדבריומשופעים

לעשותשאפשרלמהמופתומידע.ביקורת
אבלהסתם,מןגדוללאממשלתי'בסיוע
הופיעבישראלורצינות.כבודהרבהמתוך
בחסות ARIELבשםדומהכתב-עתבזמנו

מופיעהואאםיודעאיניאבלהחוץ'משרד
 •עדיין
מתוךנושאיםבאינספורלבחורהיהאפשר

אופייםאתלהדגיםכדיאלהכתבי-עת
 DANISHה-מתוךבחרתיוכתיבתם.

LITERARY MAGAZINE שלמאמרואת
על- Speed of Life-האנסןהאמאןטורכן

שמבחר , Michael Strungeהצעירהמשורר

 •בקופנהגןהשנההופיעשיריוספרימכל
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נאלץעצמוךה·גולאנשים.מיליוןעשרה

הפוליטיתמהבמהולרדתלהיפרד ,להתפטר
אבל . 1969באפריל ,מכןלאחרכשנה

בזירהצרפתמרכזיותלמרותבכל·זאת,
האירופאיתובזירהבכללהבינלאומית

במרוצתהאמריקאיתבזירההזעזועיםבפרט,

המערביהעולםעלהשפיעוהשישיםשנות
צורבאולייותר'נמרץבאופןעליו>רק(ולא
האמירהעלבפארפרזהו .אומריותר

מתעטשת,הבריתארצותכאשרהנודעת:

אחתלאבהצטננות,לוקההעולםשאר
ראות.בדלקתאפילו

התעטשה,הבריתארצותהשישים,ובשנות

לקתהעצמההיאויותר.טשהעהתאיךועוד

ניכרותמצלקותיהשכמהריאות,בדלקת
המרכזייםוהזעזועהשבר .ומאודהיום.עדיין

השישיםבשנותהבריתארצותחוותהאותם

וייטנאם,במלחמתספקבלאכרוכיםהיו
ביוזמתהנקלעההבריתארצותאליה
וממנה ) 1962 (כאחתוהנאיבית·המצחעזת

בתסכולומבוססתמובסתונסה,נמלטה
עדייןמכן'לאחרשניםכששרקובדם
השישים.שנותשלהזמןבזירת

לפחותמקוללת,שאינהמלחמהלךאין
שילמוובחלקםשבנפשםהקורבנותמבחינת

מבחינתוייטנאםמלחמתאךמחירה,את
שבמלחמות;הארורהחיתההבריתארצות

והמחאהההפגנותגלישבמלחמות.המקוללת
הקמפוסיםאתכאשששטפוהאלימים

וייטנאםמלחמתבמהלךהאמריקאיים
וקולניבוטהאחד'ביטוירקהיוובעקבותיה

אשרוהזוועההזעזועהזעם,לתגובותאכן'
ובמובןמלחמה.אותהשלקורותיהאתליוו

בעקבותהאמריקאיבעםשנבעההקרעידוע,

לחלוטין'אוחהלאעדייןמלחמה,אותה
מלחמתמאזכליל.ארוכההעלהלאעדיין

לצפוןהדרוםביןהאמריקאית,האזרחים
ידעהלאשנה,ממאתייםלמעלהלפני

קודרעמוק,כהפילוגהאמריקאיתהאומה
 .גישורומשולל
איתרויחדנרצחקנדיהנשיא , 1963ובשנת

צודקעתידאחר'לעתידהתקווהנרצחת
עתידעודואחריו .יותרנכוןעתידיותר'

קנדירובוטהכלליהתובעאחיו'להרצה
תקווה,לאותהלמאבקשותףשהיה ) 1968 (

נרצחהלכןשקודםכפיאיתרונרצחהששבה
נרצחנוסףאמריקאיגומכהי .אחיועם

לותר·קינג,מרטין ,) 1968 (שנהבאותה
שחוריםביןואחווהשוויוןעלחלוםלושהיה

התנפצהואיתר .איתרנרצחוהחלוםולבנים.
אירעוהשישיםבשנותאבלהתקווה.
בכיווןאףמדהימיםאירועיםהבריתבארצות

לחללנוסק 1963בשנתחיובי: ,הפוך
ובשנתהראשוןהאמריקאיהאסטרונאוט

והאדםכמעטיאומןהבלתימתארע , 1969
עלנוחתומעולם,מאזאדמות,עליהראשון
עלשלווהראשונההפעוטהוהפסיעההירח,
מתרגמתהלבנהשלוהלבקןהקמחיהאבק

האנושיהמיןאתומזניקהלמציאותהזיה
שאתומלהיבה,מרהיבהתלולה,בקשת
רקאולילהמשילאפשרהשפעתהעוצמת

שלוהעמוםהעובריבשחרהגלגל,להמצאת
דרמטי.פחותהרבהובמינוןהאנושות.

ממרתפיה ,) 1963 (השישיםשנותבראשית

מגיחיםהפועלית,ליברפולשלהאפלים
אחתומערכתגיטרותשלושבחורים,ארבעה

"פוני"תספורתמטפחיםוהםתופים,של
להכעיס,פרובוקטיביתבתקופתםהנחשבת

והם ',,"החיפושיותבשםבוחריםוהם

רוקנרול'במקצביהעולםאתמרעידים
אתלזוועהעדשצרמוובדציבליםבצלילים

מהוגנת,עצמההחושבתהבורגנותאוזני

הםמכך'יותרובהחלטמכך'פחותלאאבל
בהיסטריהכולוהעולםצעיריאתסוחפים
הערךאתניסחולאעדייןבשבילהאשר

וכמאמרגינס.שלהשיאיםבספרהמתאים
היסטוריה.כברהואהשארוכלהאמריקאים:

עולםואולימקום,מכלהמוסיקה,עולם
שהיוכפיהיולאשובכולה,הבידוראמנות
השישיםושנות"החיפושיות".הופעתלפני

נוכחותכובשתהטלוויזיהשבהןהשניםהן
מלחמתולאחרההמוניםבתרבותמכרעת
הישראלי.לשוקפולשתאפילוהימיםששת

המחשבשבהןהשניםאףהןהשישיםושנות

משניםוהםתאוצהצובריםבווהשימוש

התקשורתאתרקלאלכתמרחיקבאורח
המחשבהאורחאתאףאלאהאנושית
הפוך'מכיווןושוב,האנושיים.והתפקוד

הןהשישיםשנותכאחת:וטראומטיחשוב

ביןלמזרח,מערבביןהמחלבההמתחשנות
מתחהמועצות,בריתלביןהבריתארצות
אתוהופךכולוהעולםעלחתיתוהמטיל
שבירלפריך'אדמותעליהאנושיהקיום

מיעוטשללבםלשרירותנתוןומאוים,
בתבונתביטחוןכלשאיןשליטים

העולם,מיטלטלובינתייםהכרעותיהם,
 .יותחתפעורהותהוםרעוע,מעורער'הופך
יטליןגטורהאמריקאיהחוקרשכאשרכך

שנותאתאחתכותרתבהתנסחותמסכם

"שניםכך:כותבהואהאמריקאיות,השישים

 12זעם",שלשניםתקווה,של

השישיםשנותכיקולעת.כותרתוזאת
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שניםהשגים,שלשניםהיוהבריתבארצות
לידיהגיעגםשחלקןגדולותתקוותשל

זעזוע,שלשניםמכך'פחותלאאךהגשמה,
הרס,ושלתסכולשלספקנות,שלזעם,של
שטופחוציפיותשלשקרסו'תקוותשל

ונותצו.שהוצתוונופצו'

החברההשישים,שנותשלוישראל
שארכמוהשישים,שנותשלהישראלית

חיתהלאשוברצתה,אפילוהמערבי'העולם
עצמהעללעטותהצד'מןלצפותיכולה
לאאדישה,להישארמבודדת,חציצה

כאשרגםנפגמת.לאנגועה,לאמושפעת,
ארוךבתדרמרחוק,הגיעוזעזועיםאותם

פגיעתם,כוחפגלאזאתבכלומתמשך,
אבןכמוהשפעתם.כושרדעךלאזאתבכל

משגרתוהיאהמיםחלקתאלבכוחהמוטחת
שמגיעיםעדגדל'והולךשהיקפתםמעגלים
וזעזועיםגליםואותםשמנג.דבגדהונוגעים

דברשלובסופוהאוקיאנוסאתחצואכן
קלונגעו.הגיעולארץ.ו"היגרו"הגיעו
אדמהרעידתארעהעצמהשבישראלוחומר
ששתמלחמתהשישים:שנותבשלהיאדירה
המתחימיוהספקנות,ההיסוסימיהימים.

הניצחוןואחר·כךהמלחמה.שלפניוהחרדה
צהלתולאחריו' .המדבירהמדהים,הצבאי

השיכרוןתחושתוהכובשים,המנצחים

שהפךדוד :כאחתומסוכנתהסוחפת

בכוחכילעצמומדמההואוכברגולייתל
יכולהואהרובהוכוונתהנצרהחילוץ
ולשלוטההיסטוריהבדפיכרצונולדפדף

כתבאיךשחמט.לוחעלכמובמהלכיה
מלחמתם/אותרועת"לקולעמיחי?יהודה
("הגיבורהגסה"שמחתםתרועתלקול

כך ,)החסדשעתהעקירה"שלהאמיתי
חברוליםמעברגרווחישהגיעושהזעזועים
והחברהמבית.שבאההאדמהלרעידת

הרפובליקהאיתהויחדהישראלית,
וכמוחברהכל(כמו·הישראליתהספרותית

מתפקדותרקאינןספרותית>רפובליקהכל
הסופגפגוששלברקים,כולאשלתקןעל

-והפגושהברקיםכולא-ושניהםפגיעות
עלעומדיםונותריםהטלטלותאתקולטים
מבע.עמומיתגובה,משולליאדישים,תלם,

ומחלחלות,חודרותנספגות,הפגיעותכי
אלאנמוגות,אינןמתפוגגות,אינןאך

במחשכים,ולבחושלרחושמתחילותלהפך'
מחילותהמפלסתתולעתכמותוססות,

רעאדלהעלותמתחילותוהןהפרי'בבשר
עדהאדמה,מעטהמתחתמלמטה,המחלחל

השטחפניאתופולחותמגיחותשהן
עזהלפעמיםתגובה.ונפלטתהעליונים.
כמופתאום,המונףאגרוףכמוומזעזעת

לפעמים,אוהרובה.קנהמלועהנורהכדור
רסיסיםלאלףהמתנפצתמצררפצצתכמו

שלתקופהלאחרתגובה.תמידאבלואח.ד
תמידבמסתרים,תוססתוהפנמה,הבשלה

מפורט,באופןלמפותקלתמידלאהתגובה.
אותהשלהפואטיהפורטרטאתמוקפד'
מפנימההספרותבוהאופןאתתגובה,

המגיעיםוהפגיעותהאירועיםאתומעכלת
ומתרגמתהחוץ-ספרותיתמהמציאותאליה
סמוי'מסרסגנון'סמלים,שללשפהאותם

מטאפוריקה.מבנה,תמטיקה,רטוריקה,

להחליטקשהוגםקל.תמידלאובכן:
התרחשותאיזואואירועאיזהולהכריע

החוץ-ספרותיתבמציאותהמתחוללים
התפתחויותעלפחותאויותרמשפיעים
וחומרקלהספרותית.ברפובליקהפואטיות

ארוכיםהםהאינקובציהתהליכיאחתשלא
תהליכיםאותםכלומרוממושכים,
ביןהמגעאתאסתטילתוצרהמתרגמים

להצטיידוצריךהמציאות,לביןהספרות
כדיהיסטוריתובפרספקטיבהבסבלנות
ולשחזר'לזהותלהבין'לאבחן'להתחיל
לשערולקטלג,לגלותולמפות,להפריד
ולפרש.
הפואטיתבמפהשחלוהשינוייםודאי:

בשנותהעבריתהשירהשלוהאידיאית
לאירועיםהתגובהמכוחרקהיולאהשישים

במציאותשהתחוללוולטלטלותולתמורות
קלהשישים.שנותבמהלךהחוץ-ספרותית

נרשמיםהחלוכברשינוייםשאותםוחומר
חבורתעםהחמישים,שנותבראשיתעוד

ותעודתעמיחייהודהאבירן'דוד"לקראת",
להנפיקביקשזךשנתןהחדשההזהות
הבתר·שלונסקאי·בדורהעבריתלשירה
שאותןהעובדהוחומר'קל .מניאלתר

פרצו'אפילואוליצמחו'פואטיותתמורות
אבולוציונייםצרכיםמכוחמבפנים,אף

תמורותללמדך:"טהורים",פואטיים
ההתפתחותמכוחומופקותהנובעות

השירהושלבכללהשירהשלהפנימית
התפתחותמחמתמקום,מכלבפרט.העברית
לדינמיקהתגובותומכוחפנימיתפואטית

 //אמנותית/חברתית/היסטוריתיתכרתתר
במציאותשהתחוללה/אידיאולוגיתפוליטית

שנותשלהעבריתהשירההחוץ·ספרותית,
עודשינוייהוראשיתשורשיהעלהשישים,
חדשפרקפותחתהחמישים,בשנות

הכוללתהעבריתהשירהברפובליקת
והמקיפה.

חאידיאלוגיותלסדמחוץח.
הכללהלנסחמבקשאניועכשיו'וכאן'
דרמטיתאפילואולילמדי'דרמטיתשהיא
לפחותאוקובעת,שהיאמשוםמאוד,

שלהעבריתבשירהמשהושהיהמשערת,
בשנותעודושורשיה-השישיםשנות

משמעותיובאורחשונה,שהיה-החמישים

בפרקיםכהעדמוכרשהיהמהמכלומכריע,
אפילואוליהעברית,השירהשלהקודמים
השירההמקרא.בתקופתמראשיתה

ובמהלךהחמישיםמשנותהחלהעברית,
נוספת,(ומפרספקטיבההשישיםשנות

הנכתבתהעבריתהשירהעדיותר'מאוחרת

השירהחטיבתהיאהתשעים>בשנותכיום,

ורתוקהכפותהשאינההראשונההעברית

מגובשת,לאידיאולוגיהמחייבבאורח

לשטחמחוץועוצבהשנוצרהחוץ-ספרותית,
סורקיםכאשרעצמה.השירהשלהשיפוט
וקורותתוואיאתלאחורובוחנים

לדורותיה,העבריתהשירהשלההתפתחות
השישיםשנותשירתועדהמקראמתקופת

החמישים),בשנותעודהמוקדמים(ושורשיה

השירהמפרקיפרקכלכיומתחוורמסתבר
משתנים(במינוניםצייתהקודמיםהעברית

שהיהגיאידיאולולמודלאדיקות>של
כמובןכאןאכן'במובהק.חוץ-ספרותי

שהןהכללותשלטבעןנכתב:וכברהכללה.
לפרטיםמעט,לאאפילולפעמיםחוטאות,

במסגרת"מסתדרים"שאינםולנתונים
וסוטיםחורגיםוהםההכללההתנסחות

הכתבתה.מכיוון

ההכללהאפילו •ואף·על·פי·כןזאת.ובכל
אחרים,לנתוניםאואלהלפרטיםחוטאת
שהיאלפיתקפהלהיותיכולההיאעדיין

המתגשמתמגמהעלומלמדתמעידה
לנוכחותואשרכלליכיווןעל"בגדול",

להתכחש.קשה
בעיקרידועה(ובמידההמקראבתקופתעוד

הדדידיאלוגלאתרניתןהמקרא)בתקופת

 jTנתן

השירהשלוהפרקטיקההפואטיקהביןהדוק
אינואשרמגובשאידיאולוגימודללבין

מודלואותולשירה.ישירותמשויך
המקראבתקופתחוץ-ספרותיאידיאולוגי

במובהק.דתי·לאומיהוא
הביניים,ימישלבספרדהעבריתהשירהכך

מובחנות:שיריותחטיבותשתישהעמידה

הקודש,שירתהחול.ושירתהקודששירת
לפחות)חלקי'(באורחהשראתהאתששאבה

מפרקיואףלהשקדםהעבריהפיוטמן
למודלציותנחרץבאורחהפגינהתהלים,

הלאומי.גםאחתלאהאידיאולוגי·הדתי'
אישיתשירהשחיתההחול'שירתואפילו
פואטיותלקונוונציותשצייתה(למרות
הערבית>האסתטיתמהמסורתשאומצו

הלשוןממאגרשלההלשוןמשקעיאתשאבה
המפורסם>"השיבוץ"(סגנוןהמקראית
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האידיאולוגי·המודלבהשראתשהתגבשה
שלשתיקתהאתאפילוהדתי-הלאומי.

המאהמסוףהחילוניתהעבריתהשירה
השמונה·עשרהמאהסוףועדהארבע·עשרה

אפשרהעברית>ההשכלהספרות(שחר
שלבמונחיםלפחות)חלקי'(באורחלפרש
אומודל'לביןהעבריתהשירהביןקשר
ישירותקשורשאינוגי'אידיאולומוקד

הביניים,ימישלהישלתקופהאותהלשירה.
היהדותמבחינתחיתהוהברוק,הרנסאנס

למודתתקופהחשוכה,תקופה(האירופאית>
גירושים,שלתקופהופרעות,פורענויות

ורדיפות.הגליות
השירהשלונמשכתהולכתשתיקהאותה

העובדהמןבעיקרנבעההחילוניתהעברית
עיקרופורענויות,פרעותשלשבתקופה
המלכדיםלערוציםתועלהרוחניתהאנרגיה

הפרודההנרדפת,האומהאתמכליותר
שרידהשלוכאמצעיכצורךוהמפוררת,

והיציבהמוצקהמשותףוהמכנהלאומית.
כתמיד'היההיהודיהעםבעבורביותר

בתקופהכך,ומתוךהדתי.הרובדמתמיד,

האנרגיהתועלהקשה,מצוקהשל
הדתית,הכתיבהלערוצי·יצירתיתהרוחנית
ומטעמים·תלמודית.תורניתהלכתית,

יצירתהתקופהבאותההסתעפהאףדומים

קשהמציאותמצוקתהקבלית:הספרותשל
ליצורהיהודי-דתיבאדםדחקהונואשת
עלפיצוימעיןמטא·ריאליסטית,מציאות
הקונקרטית,המציאותבמפלסהחסך

שהשתיקהכךמחנק.כדיעדהדחוקה

העבריתהשירהשלונמשכתההולכת
ימיסוףשביןהתפרמנקודתהחילונית
האירופאיהרנסאנסתקופתלביןהביניים

השמונההמאהבסוףההשכלהתקופתועד
לתביעותלהעבותביטויבאמתחיתהעשרה,
חוץ·אידיאולוגי·לאומימכיווןשבאו

ספרותי.

חיתההעבריתההשכלהספרותכידוע,
העבריתההשכלהתנועתשלותוצאהתוצר

גיאידיאולומוקדסביבשהתגבשההכללית
היהדותאתלחלץכאחת:ומוצקמוצהר
לבדה,·תלמודיתהדתיתההוויהממצור
הכרוךבכלבערותהממצוקתאותהלנער

אתולוודעוהחברההרוחבחייבליברליות
כךהחילונית.ההשכלהלבשורתהיהדות

בסיפורתבולטותובחנותמרשחטיבות
תקןעלידועהבמידההיוההשכלהובשירת

האסתטיהיסודבהמגויסתספרותשל
אותהספרותיתחוץלאידיאולוגיהמשועבד

שירתולקדם.להפיץל"שווק",מבקשהוא
המאהשלסיומהלקראתשעוצבהציוןחיבת

למוקדשמצייתתודאיהתשע·עשרה
לשטחמחוץהמוצב(הציונות>גיאולראידי

ואפילו"הטהורה".הפואטיקהשלהשיפוט
ו"המהלךבביאליקהחלהתחייה,שירת

חיתהדורם,ובניטשרניחובסקיהחדש",

אידיאולוגיממוקדמנותקתמלהיותרחוקה
צייתה.ולואימצהאותוי'חוץ·ספרות

ביאליקבשירתמדוברוכאשר
התחשבות(ומתוךלמשלוטשרניחובסקי'

ועיצב>יצרמהםאחדשכלהשונהבפואטיקה
האידיאולוגי·לאומיהמודלאתלהחמיץקשה

חטיבותמזוהותאיתראשרהחוץ-ספרותי

בשער'המוכיחעמדת .בשירתםמרכזיות

בשירתחשובותבחטיבותהנוכחתלמשל'
"בעירמדבר","מתי(הפואמותביאליק
שוב"ראיתיכםהשירים"המתמיד",ההוגה",

"לבדי",ברח",לך"חוזהידכם",בקוצר
אנחתי",לרוח"זריתיעימכם",חלקי"יהי
לדעת",נפשךאתיש"אםהעם",חציר"אכן
ששמם",לבבכם"עלהמדרש",ביתסף"על
ארון"לפנימוסר·אלוהים",זהגם"אכן

עמדהלדוברהמועידהואחרים>הספרים",
מוסריתסמכותשלבמובן"נבואית",כמעט

היהודיהעםאתבנמענההרואהעליונה
ומטיפהמייסרתמוכיחה,סמכותכולו'
עלוחותךמובחןבאורחמעידהמוסר'

המעוגןהאידיאולוגי·לאומיהמוקד-המודל
ביאליק.בשירתחטיבותאותןבתשתית
לביןביאליקביןלהבדילשמקובללמרות

ביןהאבחנהיסודעלאףטשרניחובסקי
לביןהעברי·הנבואי·הלאומיביאליק

האוניברסלי·האסתטיקן·טשרניחובסקי
טשרניחובסקישלבשירתואףהפנתיאיסטי'

פוגלדוד

היא·לאומיגיאידיאולולמודלההעבות
למשלשלו'האידיליותכךומובחנת.נוכחת

מילה","ברית"הקפות",שבת",("מוצאי
חולה","בדלהאלקה",של"חתונתה

למרותאשרהיום"),"כחום"לביבות",
בקרקעיתאחתלאהמעוגןהטרגיהגרעין

למודלהענותעלמעידותעלילתן'
השורשיותאתהמדגישאידיאולוגי·לאומי

ומתוךלטבעובקרבההכפרבחייהנשאפת
אל"שבההיהדותאתלראותמבקשכך

שלהעבשהמחשכתוהשמש,אלהשורשים",
טשרניחובסקי'שלהבלדותהמדרש.בית
"קיר."הפעמונים",הגלבוע",הרי"עלכמו

קלואמה",הרב"בתבוורמייזא",הפלא
אתרותמותממגנצה","ברוךהפואמהוחומר

למוקדשלוהפואטייםבמודליםהדרמטיהפן
ו"הכוחניותמובהק,יהודי·לאומי

מזוההאחתלאאשר-הניטשגיאנית"
כאן·מתורגמת-שלבפואטיקהומשוחזרת
כאחת.ומזעזעתעזהלאומית,נקםלקריאת

"האפולוגי",טשרניחובסקישלשירואף
באחדהמסתמן"ההלניסטי","הפנתיאיסטי",

פסל"לנוכחשבשיריו'המפורסמיםמן
בוטה,אפילובולט,באופןמגויסאפולו",
מבקשהדוברכאןהיהודי-הלאומי:למוקד
התפתחותןמהלךאתמחדשולכווןלהנחות

לשיבתןומטיףהיהודיתוהתודעההדתשל
הפיזית,ולעוצמתלתעוזהוליפעה,ליופי
שהיוהסוחפתולכוחניותהאסתטילשגב
-שאפשרכךהתגבשותן.בשחרחלקןמנת

רחבותבחטיבותולשחזרלזהות-וחשוב
עםחזקההזדהותטשרניחובסקישבשירת

שנוצרוגיים·לאומייםאידיאולומודלים
משורריםהחוץ·ספרותית.במציאותועוצבו

להחשביכוליםשמעוניודודלמדןיצחקכמו
חותמהאתהמטביעהבינייםשיכנתלמעין
התחייהשירתראשיתביןהעבריתבשירה

ראשיתלביןוטשרניחובסקי>ביאליק(דור
שלונסקי(דורהחדשההעבריתהשירה
בדורותכאמור'כאן'ומדובר •מןואלתר

הבחינהמןכיהיסטוריים:ולאספרותיים
ששניים-שלושהאחתלאאירעההיסטורית

פעלויותר'ואפילוספרותיים,דורות
אפילוהיסטורית.תקופהבאותהבחפיפה

כחייםהפלמ"חדורמשוררמשל'דרךכיום,
ועמיחי'כזךהמורדהדורומשורריגורי'

פואטיתופעילותנוכחותלהפגיןממשיכים
השישיםשנותמשוררילצדוענפהתקפה

המשורריםצעיריעללדברושלאוהשבעים,
התשעים).ושנותהשמוניםשנותמשלהי
שירתביןההכחשהמשוללהשונילמרות
לאבחןאפשרשמעוני'שירתלביןלמדן

נקודתהשנייםשירתשלרחבותבחטיבות
בוטה,אוליבולטת,גטיהוהיא:השקה.
למודלהאסתטיהמפלסאתולגייסלרתום

אותוטקסטואלי.חוץאידיאולוגי·לאומי
למדןאצלצובראידיאולוגי·לאומימודל

ואילו("מסדה")כמעטמשיחייהודי'ביוןצי
בגווןמודלאותונצבעשמעוני'אצל

אףהיוודאי: .)"הבצמ"(ציוני·רומנטי

למודליםזיקתםאשראחריםמשוררים
אוחזקה,פחותחיתהחוץ-טקסטואליים

אףוהיו .חזורולשילזיהוייותרקשהלפחות
שטיינברגויעקבפוגלדודכמומשוררים

המאופקת·הלירית,האישיתשירתםאשר
למודליםהענותבמפורשדחתהוהמופנמת,

חוץ-טקסטואליים.·לאומייםגייםאידיאולו
ואותםהכללה.כאןוכתבנו:שבנוכבראבל

עלמעיביםאינםההכללהמחוגהחורגים
וזאתתקפותה.את"מפלילים"אינםכיוונה,
הפואטיתלאיכותקשר'בלאאולמרות,

אותםשלבשירתםהמופגנתהמשובחת
כיוונהעםקוליישרהממאנים"חורגים",

ההכללה.שלהמובחן
כאן:(ואףואלתרמןשלונסקיבשירתאף

ביןהמובהקהשוניבעובדתהתחשבותמתוך
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מודלולשחזרלזהותאפשרהשניים>שירת
מתמקדבואשרחוץ-ספרותיגיאידיאולו

כיאםהאסתטי.הטקסטמרקםרתוקואליו
לדורותביחסתמורהמתחוללתכאן

המוקד/המודלכאןהקודמים:הספרותיים
לאומיאינושובהחוץ-ספרותיהאידיאולוגי

אחר'באורחאידיאולוגיאלאכמקודם
האידיאולוגיהכלומר:אוניברסלי-אסתטי.

אוניברסלי-הומניסטיבמפלסמעוגנתשלו
היהודיתבלאומיות"כלוא"אינוששוב

שלחשובשלבכאןלאבחןאפשרללמדך:
(הכפייתיהצורךמןהדרגתיתהינתקות

העבריתהספרותשלאומר)הייתיכמעט
אתלרתקכולםהמצטבריםהדורותבמהלך
אידיאולוגילמודלולצייתעצמה

מובהק.לאומיצביוןבעלחוץ-טקסטואלי
ביסטי-המסרברסלי-ההומניהאובהמודל
המתאבחן-לאומילאתוסעצמולכפות
איפיוניםמפגיןואלתרמןשלונסקיבשירת

נועזים.אפילואוליעזים,סימבוליסטיים
אמירהמתנסחתהשנייםבשירתללמדך:
ישותרקלאהאסתטיבטקסטהרואה

המבקשמכשירמכך'פחותלאאלאעצמאית
ופילוסופיותערכיותמהויותלשקף

האוניברסלי,במפלסהמסתמנות
עלבאותמהויותואותןהחוץ-טקסטואלי.

סמליםשלומסועפתסבוכהכמערכתביטוייך
הסימבוליזםשלמפורשת(בהשפעה
מהטפתוהמוחלטההפךכלומר:הצרפתי),

הפוסט-אימאז'יסטשלהפואטית-אידיאית

בשירומקליש,ארצ'יבלדהאמריקאי'
:" Ars Poetica " 

" A Poem Should not mean but be " 
אסורשירי:לאתוכני'חופשי'ובתרגום

יהיה.ששירראוימשמעות,נשאיהיהששיר

הואלכך"ה"מעברלכך.מעברולאנקודה,
שלונסקיבשירתהסימבוליסטיהמסומן

הואסימבוליסטי'מסומןובתורת .ואלתרמן
"נטו"הפואטיתלטריטוריהמחוץמתייצב

הסימבוליסטישהמסומןומשוםהשירה.של
מרכזיכההואואלתרמןשלונסקיבשירת
והחיוניהדחוףהצורךעלמעידהואוחזיתי'

האסתטיבסימןלהסתפקלאבשירתם
תפקידואתלהדגישאלא"נטו")(הטקסט
ומן .חוץ-ספרותילוגיאואידימודלבשרות
הבחינהמןרקולאהאמורה,הבחינה
אינהואלתרמןשלונסקישירתהאמורה,

שונהשאינהושמעוני'למדןמשירתשונה
וטשרניחובסקי),(ביאליקהתחייהמשירת
שאינה-ציון'חיבתמשירתשונהשאינה

משירתשונהשאינהההשכלה,משירתשונה
(ובמידההבינייםימישלבספרדהקודש
החול),שירתאףלפחות,חלקיתידועה,
בתקופתהעברימהפיוטשונהשאינה

מןשונהשאינהוהמשנה,התלמודהגאונים,
לפחות),המכריע,(בחלקההמקראיתהשירה
השוניושכבותהדרמטייםההבדליםלמרות

חטיבותכלביןהמתאבחניםהמגוונות
האבולוציוניברצףהאלו'העבריתהשירה

אפשרבכולןהעברית,השירהשלהמצטבר
גיאידיאולומודלאומוקד'לאבחן

הספרותיהטקסטכפותאליוחוץ-ספרותי'
לשובישכאמור'אךמציית.הואולצביונו
מסורתמאותהראשונהסטיהולהדגיש:
השירהשלהפואטייםבקורותיההמסתמנת
בשירתלאיתורניתנתלדורותיה,העברית

הספרותיהטקסטאכן' •מןואלתרונסקישל
גיאידיאולולמודלוכפותרתוקעדיין

פואטיקהשללטריטוריהמחוץהמעוגן
אידיאולוגימוק;ךמודלאותואבל"נטו",
"פיגמנטים"מפגיןאינושוב

מתנסחאלאבמובהק,יהודיים-לאומיים
כללי,אוניברסלי-הומניסטיבמפלס

ואותה •יותרפילוסופימפלסלכשתרצה,
המסורתמןראשונההסטי

שהקדימההארוכההאסתטית-אידיאולוגית
אלאלעצמה,חשיבותבעלתרקאינהאותה,

שללאבולוציהביחסחשיבותנושאתעוד
אתמפלסתהיאכי :בכללהעבריתהשירה

התמורהלקראתהאסתטיתהמסילה
<עלהשישיםשנותשירתשחוללההדרמטית
וחבורתאבירןעמיחי'זך'בשירתשורשיה

אותהרקכיהחמישים).בשנות"לקראת"
השירהבתולדותחדשהשיריתחטיבה

למסורתלהעבותמפסיקההעברית,
בשירההמופגנתהאסתטית-אידיאולוגית

שנה,אלפיםמשלושתלמעלההעברית
והטפתוהמלצתואתברצינותולוקחת

פחותולאמקליש,ארצ'יבלדשלהפואטיות
להיותצריךשירשטיין:גרטרודשלמכך
 .שירלהיותצריךשירלהיותצדייךשיר
להפסיקצריךהשירכי •לכךמעברולא

בקיצור:נקודה.מפסיק.השירשבובמקום

אקמאיזם.בקיצור:אימאז'יזם.

תהליכיםט.
לביןאסתטיקהביןההשקהלנקודתובאשר

לוודאי'קרובואוליייתכן'היסטוריה.
השירהכוללהעכשווית,העבריתשהשירה
האמצעקונחצהכברכאשרכיום,הנכתבת

המאהראשיתלביןהתשעיםשנותבין
מלואאתהניבהלאעדייןואחת,העשרים
דרמטייםאירועיםלאותםהתגובה

בארץהשישים,שנותבמהלךשהתחוללו
בשוםכךעללכתובקשהנכון:לה.ומחוצה

שכתובשכמווחומר'קלביטחון.שלנימה
לילה,ולילהיוםרודףיוםבתהלים,

ומפיקהשמריהעלשוקטתאינהוההיסטוריה
ומשכיחותשדומהלבקריםחדשותדרמות

רקזהזאת,בכלואולי' .קודמותיהןאת
שהדרמותכלומרוחולף.ושטחיראשוןרושם
משכיחותאףאלאדוחקותרקאינןהיוםשל
פצצותכל •אתמולשלהדרמותאת

ומלחמתהמפרץמלחמתשלהנאפל"ם
אתמחוולאמחקולאיחד'גםוייטנאם
פצצותשתיאותןשלהמפלצתירושמן

שתיעלהארבעיםשנותבמחציתשהוטלו
ביפן.ערים

אינקובציה,תקופתנתבעתכתבנו:וכבר

ומתחולליםהמעוגניםהאירועיםבמהלכה
ונוגעיםמגיעיםהחוץ-ספרותית,במציאות

(ואמנותספרותהמייצרתהחברתיתבשכבה

נקלטים,ואותותיהםשתדריהםעדבכלל),
נספג,מחלחל'חודר'מהםהמופקשההדעד

לתגובהמתורגמיםהםשבהמשךועדמופנם,
לרובדספרותית,לשפהלסגנון'פואטית,
והרבה,מטאפורית.לשכבהלמבנה,אידיאי'
משוואהבאותהחובריםרכיביםמאודהרבה

ואותםומציאות,אמנותביצוקותלתוכה
וסובייקטיביים,אובייקטיבייםהםרכיבים

אינקובציהמקדםישמהםאחדולכל
ואולילשער'שקשהכך .משלומשךספציפי'
ההדקעלהלחיצהמתיאפשרי'בלתיאפילו

לתגובהתתורגםהחיצוניתבמציאות
האמנותי(אוהספרותיבמפלסאסתטית
האמנות).שלהמדיומיםמערךבכלבכלל'

העבריתהספרותשלשהמקרהוחומרקל
המדיומיםושארהעבריתהדרמהגם(ו

יותרארוךזמןמשךצורךהאמנותיים>

למציאותבהבתגוברמדוכאשר
מעברומתעצבתהמתחוללתחוץ-ספרותית
הגדיעהכאן:הוטעםכברלאוקיאנוס.

השינויממקורותהגיאוגרפייםוהריחוק

מקומיים,אינםאלה(כאשרוההשפעה
העדרשלומובנותטבעיותתופעותכמובן>,
מעכב:לגורםהמתורגםתרבותיתואם

/חברתיותהיסטוריותונסיבותוסיבות

ההשפעה,נקלטתבובמקוםמקומיות,
פואטיתלתגובהכגירוירקלאהמתפקדות

הפנמתואתומשהההמעכבכגורםאףאלא
ומהגרהמגיעהגירוישלהמפרההפואטית

על-ידיעיכולוהשעייתאתלים,מעבר
כךומתוך-המושפעתהאמנותיתהמערכת

גירוייםלהפואטיתבתגובהאיחורמוכתב
האוקיאנוסאתהחוציםהחוץ-ספרותיים

תגובה.אותהאתמניביםדברשלובסופו
(ואףהחדשההעבריתהשירהשלובמקרה

 /היסטוריותוסיבותנסיבותהסיפורת):
בעלותדרמטיות;אידיאולוגיותחברתיות

מלחמתבבריטים,(המאבקמקומיאופי
מדם,העקובוהניצחוןהעצמאות

הקמתעםשנתבעההעצומהההתמודדות

ההמונית,העליהוקליטתהמדינה
השפעתהעםהפסיכולוגיתההתמודדות

עםמאבקשלהתחושההשואה,שלהמסויטת
כאחתועקיףישירבאורחגרמוהים>אלהגב

והגיעהשהיגרהההשפעההפנמתלעיכוב
פורה.פואטיתלתגובהותרגומהליםמעבר
איןכילטעוןיומרהכלכאןאיןודאי:

ההשפעה.במשוואתהעושיםאחריםרכיבים

הרכיביםשלהמכרעתנוכחותםוחומר'קל
הכרוכיםהאימננטיים,הפואטים

המערכתשלהפנימיתבהתפתחותה
נוכחותובכוחאיןאךהאסתטית-ספרותית.

האחר:נוכחותעללהעיבאחדרכיבשל
דברשלבסופומניעההמשותפתפעולתם

התפתחותואתמתנההפואטי'המומנטוםאת
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המפהשלדיוקנהקוויאתומכתיבה
העבריתשהשירההיאועובדההפואטית.

-אירועיםהרתבתקופהנכתבההחדשה

אפילוואוליהמקומית.מבחינתהדרמטיים
גדולמידהקנהעל-פיומאוד'דרמטים,
בשנותשרקהיאועובדה .יותרוגלובלי

האסתטיהדפוסלהסתמןהחלהחמישים
יותרומגובששלםבאופןלהבשילשעתיד
שהסתמנותוהיאועובדההשישים.בשנות

עלמיוסדתחדשאסתטידפוסאותושל
ואנגליותאמריקאיותפואטיותהשפעות
ט.ס.פאונו'עזרא,האימאז'יסטית,(השירה

האקמאיסטי(הזרםרוסיותואףאליוט)
העשרים.בשנותעודהמתבשרותבשירה)

אותןביןנביעתיקשרשישלוודאיוקרוב
להגרשאיחרההשפעהנתונות:עובדות
אירועיםשלהתרחשותםמשוםגםולהגיע

תדרבעליהמושפעת>(בטריטוריהמקומיים
אתוהישעושעיכבודרמטייםכהותהודה

פואטיותהשפעותשלוהפנמתןקליטתן
ממרחק.המגיחות

נוכחות.הפגינונוספותעובדותנכון:ובכן,

מחוץהשפעותשלמורכבתמשוואהובאותה
רכיביםישפואטית,אבולוציהשלומפנים,
שלהם.הפעולהתוואיאתהמסמניםנוספים

שלהתרבותיורקעםעברםעובדתכמו
אירופהשלבמזרחהואלתרמןשלונסקי

שבסופוהעובדה,גםאובמערבה.ולאדווקא
שניהםביניהם,ההבדליםלמרותדבר'של

(שלונסקיהצרפתיהסימבוליזםאתהעדיפו
חלקיבאורחהרוסי'הפוטוריזםאתאף

שהיההרוסי'האקמאיזםפניעללפחות)
ובמטענוהשיריתבגישתוקרובכאמור

(מודלהאנגלו-אמריקאילאימאז'יזםהפואטי
שמרד"לקראת"חבורתדורשלהחיקוי
כברכאןואולישלונסקי-אלתרמן>.בדור

עודוהיו .אישילטעםהמשיקהנוספתעובדה
איןכאמור:אךעובדות.הרבהעודעובדות.

ואיןהאחרתעללהעיבאחתעובדהבכוח
אתלמחוקאולמחותכדיהאחתבנוכחות

האחרת.קיום

פואטיתמפחי.

העבריתלשירהומגיעיםשביםאנחנווכך
שכברכפילכך'ובהמשךהשישים.בשנות
שלהפורטרטאתלמפותאפשר ·איהודגש:
החלהעברית,בשירההחדשההשכבה
השישים,שנותובמהלךהחמישיםמשנות
עזראאליוט,ט.ס.כמושמותלמנותמבלי

הילדהואל'לאיימיאודן' .ה.ופאונו'
אנגלו-ואימאז'יסטים ) H.D .(דוליטל

קארלוסוויליאמסנוספים,אמריקאים
אחמאטובהאנהקאמינגס,אי.אי.וויליאמס,

אוסיפ(כמונוספיםרוסייםואקמאיסטים

דודבעיקרהעבריתהשירהומןמנדלשטאם>
אכן,דאב.אסתרשטיינברג,יעקבפוגל,
החדש""המהלךמוליכיכלשלאייתכן
והשישיםהחמישיםבשנותהעבריתבשירה

משורריםאותםשלמשירתםישירותהושפעו

בהכרחאינההעקיפהההשפעהאךאמורים.

ההשפעהאפקטיבית.פחותאונוכחתפחות

כמומתפקדתבכלל>(והאמנותיתהפואטית
ולמרותבאגם,המתפשטיםמעגלים

רחוקיםהשביעיאוהחמישישהמעגלים
ממנו'נובעיםעדייןהםלראשון'מלהשיק
המקורית,פעולתומכוחומוכתביםמונעים

אנושית:בגנטיקהכמואו"הארכימדית".

אואבותיו'לאבותדומהלהיותיכולאדם
מבלימהם,אחדשלאופיתכונתלהפגין
 .שמואתלהגותידעשאפילו
שלהפואטיתהמפהלאבחוןשביםוכאשר
עלהשישים,בשנותהעבריתהשירה
שנותבראשיתעודהמטרימיםשורשיה

"לקראת",בחבורתלפתוחמבליהחמישים,
שהיואבירן'ודודעמיחייהודהזך'בנתן

דוראותושבמשורריוהמשפיעיםהחשובים

שלונסקי-אלתרמן'דורבקודמו'מרדאשר
העבריתלשירהחדשאסתטייוםסדרוניסח

עמיחיוזך'"לקראת"שחבורתכךהחדשה.
שלהראשונהלשכבהלהחשביכוליםואבירן
לנקודתהשישים,בשנותהעבריתהשירה

שכבהלאותהשלה.הפואטיתהפתיחה
כמומשורריםבהמשךלשייךאפשרראשונה

קסטיעוזאיתמררביקוביץ'דליהפגיס,דן
שיריהםשאסופותלמרות •סרטלומשה

שנותבשלהיעודהתפרסמוהראשונים
העבריתהשירהמפתעלנוכחותםהחמישים,
רקתאוצהוצוברתנכבשתהחלההחדשה
אתלצרףאפשרואליהםהשישים.בשנות
שישב(למרותפריילגבריאלוזלדה

שלהדם""זרםעםמזוהההואבניו-יורק
כיהחדשה).העברית-הישראליתהשירה
לפרסםהחלוופריילשזלדההעובדהלמרות
בשלהיעודואפילוהחמישים,בשנותשירה
החלההשישיםבשנותרקהארבעים,שנות

השירהלמפתמרשיםבאורחלהגיחנוכחותם
החדשה.העברית

בשנותהעבריתהשירהשליההשבהשכבה

רביקוביץדליה

היותרהשכבהדברשללאמיתוהיאהשישים

עלמאוכלסתהיאמובהקת:והיותרמובחנת
פורסמהרקלאשירתםאשרמשורריםידי

אףאלאהשישיםשנותבמהלךלראשונה
עודמכרעתונוכחותממששלמקוםכבשה

-

דולךיונה

מדובר :אחרלשוןהשישים.בשנות
שיריהםספרפירסוםאשרבמשוררים

אותםהפךכברהשישיםבשנותהראשון

העבריתהשירהשלהכחשהמשולללפלח
לאהמכריערובםכיהיאועובדההחדשה.
בשניםאףתנופתורפתהולאגובה""איבד

השמוניםהשבעים,בשנותשחלפו,
אשרמשורריםשאותםהיאעובדהוהתשעים.

שלהקשה""הגרעיןאתבהםלראותניתן
השישים,בשנותהחדשההמשורריםשכבת

מרכזאתלאכלסהמכריעברובםממשיכים
אףהעבריתהשירהשלהאסתטיתהזירה
האסתטית"הישרדותם"השישים:בשנות

שהפגינהוהמגובשהבשללאופיעדותהיא
קשהודאי:השישים.בשנותעודשירתם

מהכרעהכאןלחמוקאפשראיאףוכנראה
הכללתהאישי:השיפוטבשטחשהיא

היאאחרים,ולאדווקא,אלהמשוררים
להיותמבקשתלשוואשרקהכרעה

רקלאמדוברכאןכיאובייקטיבית.
דברהיאואיכותבאיכות.אףאלאבנוכחות

כךאובייקטיבי.באורחלהוכיחושאי-אפשר
רשימההיאכאןתינתןאשרשהרשימה

אתחובקתאינההיאכיסלקטיבית,חלקית,
פרסמואשרהעברייםהמשורריםכלשמות

והשמותהשישים.בשנותמשיריהםלראשונה
בהכרחאינםכאןהרשימהמןנשמטואשר

לפחותאומוגבלת,פואטיתבאיכותכרוכים
אתלהדגישמבקשתהרשימהאבלמובלגת.
אלהאתהמשוררים,שלהראשונההשורה

שלתקןעלמתפקדתואיכותםשנוכחותם
שנותשירתשלהאסתטיהימניהסמן

השישים.

לקראתלחתורהשאיפהשלמרותכך
מהכרעהלהימנעאפשראיאובייקטיביות,

שהיאאסתטיתאיכותשלבהערכההכרוכה
סובייקטיבית.הכרעהלעשות,מהתמיד'
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דעתילמיטבאשרהמשורריםואלה
שלהזירהמרכזאתמאכלסיםהסובייקטיבית

סדרעל·פיהשישים,בשנותהעבריתהשירה
אלוןאגדרשבספריהם:הראשוןהופעת

הרץדליה ,) 1961 (פינקסישראל ) 1960 (
יאיר ,) 1962 (ברנשטייןאורי ,) 1961 (

יעקב ,) 1963 (דייךאשר ,) 1962 (הורביץ

אחרון ,) 1966 (דולךיונה ,) 1965 (בסר
 ,) 1967 (ויזלטירמאיר ,) 1966 (שבתאי

להערכהלהגיעהרצוןואגב, .) 1967 (זלדה
אילוצימולאובייקטיביתולהכרעה

רקנמנעת.אינהשלעולםהסובייקטיביות
"השחקניםבדברלהכרעהשהגעתילאחר

הפותחות"החמישיות"שתיאוהראשיים",

הגיעהשישים,שנותשירתזירתשבמרכז

האנציקלופדיהשלג'המילואיםכרךלידי
"עברית,הערךובו(תשנ"ה)העברית

פותחלשניים:מפוצלהערך . 13 "ספרות
דור(לאחרחדשהעבריתבשירה

עבריתבסיפורתוחותםשלונסקי·אלתרמן>
השירהחלקעגנון·הזז).דור(לאחרחדשה
וחלקשביטעוזיהפרופסורעל·ידינכתב

הולצמן.אבנרד"רעל·ידינכתבהסיפורת
רשימתהשארביןנתונה"השירה"בחלק

השישים.שנותשלהבולטיםהמשוררים
אתלחלוטיןכמעטחופפתרשימהואותה

ביקשתיועו.דזאתכאן.הנתונההרשימה

 ,חיבר<שלאהולצמןאבנרמד"רבשעתו
ערךבאותוהשירהחלקאת ,כאמור

אף .משלורשימהשיציעאנציקלופדי>
הרשימהאתכמעטלחלוטיןחופפתרשימתו
ההכרעהמאחוריללמדך:כאן.הנתונה

לכיווןהנוטההערכהנתונההסובייקטיבית
לדברלפחות, ,שניתןככלהאובייקטיביות.

ואיכותנוכחותבעלכערךאובייקטיביותעל
קונקרטיות.

השישיםשנותמשוררישלהשלישיתהשכבה

בדנשטייןאודי

אתהחותמתהשכבההדבריםמטבעהיא

משורריםממפהשהיאבמובןהתקופה,

שנותשביןהכרונולוגיבקו-התפרהמעוגנים

משורריםהשבעים.שנותלביןהשישים
לכלהתפרסמההראשונהשיריהםשאסופת
שלהראשונותהשנתייםאובשנההמאוחר

משלהםבודדיםשיריםאךהשבעיםשנות
עתבכתבי ,לכןקודםאורראוכבר

השישים.שנותבשלהיספרותיים,ובמוספים
מרדכיאתלמנותניתןמשורריםאותםבין

אגי ,) 1971 (בר·יוסףחמוטל ,) 1970 (גלדמן
ההכרעה .) 1972 (מגדואיל ) 1972 (משעול

במשורריםמדוברכרונולוגית.רקאינהכאן
שיריםספרלראשונהשפירסמושלמרות
התגבשותםשלביהשבעים,שנותבראשית
בשלהיכברמעוגניםהשיריםשלוהבשלתם

חלקעד~יןהםכךומתוךהשישים.שנות
השישים,שנותשירתשלהפואטימהאקלים

השירהבהתפתחותנוכחותםשעיקרלמרות
גישורואיחויכחולייתהואהחדשההעברית

השבעים.שנותלביןהשישיםשנותבין
למרותגלדמן.כמרדכימשוררמשלדרךכך

הראשוןשיריוספראת ,כאמורשפרסם,

כברשיריתנוכחותרשםהוא , 1970בשנת

ששירתווחומרקלהשישים.שנותבשלהי
 ,זךנתןשללשירתופואטיתקירבהמפגינה
שנותשירתאסתטיקתשלהחשובמבשרה
מחשובי ,הורביץיאירשלולשירתוהשישים

וזאת,השישים.שנותשירתשלהשגרירים
המפורשיםהפואטייםהפעריםלמרות
כיהורביץ.שירתלביןזךשירתביןהנבעים
מושפעלהיותיכולבהחלטמשורר

מפגינהשירתםאשרשונים,ממשוררים

כאשר 14 •גישורמשולליפואטייםפערים
שלהפואטיהדיוקןאתמתעדשביטעוזי

מדגישהואוהשבעיםהשישיםשנותמשוררי

התביעה"עלהמוחלטהוויתוראת
 15משותפת'.'לפואטיקה

הקלסתראתלשרטטשמבקשיםבשעה ,ואכן
השישיםשנותשירתשלהאסתטי

אתלמפותמבקשיםכאשרהישראלית,
שנותששירתמתחוור ,הפואטידיוקנה

רקלאסביב"ל"הסתדר"מסרבת"השישים
חוץ-ספרותיאידיאולוגימוקדאומודל
פואטילמודלמצייתתאינהאףאלא ,מלכד

שםמעתההוארב·גוניותאח.דדומיננטי

העובדהוחומרקל ,האסתטיהמשחק
ל"התפקדממשיכיםהשישיםשבשנות
בשנותעודשראשיתםמשורריםפואטית"

(אמירוהארבעיםרוקח>(דודהשלושים
עללדברובלאואחרים>,קובנואבאגלבוע,
שלהתקפההפואטיתנוכחותםהמשך

גוריחייםביניהם,החמישים,שנותמשוררי

עודאורראההראשוןשיריושספר<למרות
פנחס ,כרמיט. ,הללע. ,) 1949בשנת
 ,רביןעוזר ,סיוןאריה ,דורמשהשדה,
אלמוגאהרן ,יונתןנתן ,ניןטרייאבנר

עלשמדבריםבשעהגםאבלריבנו.וטוביה
העברית,בשירה"נטו"השישיםשנותדור

ומתוךפואטיתהטרוגניותבהפגנתמדובר

 ,להעתראולהעבות,נטיחבהעדרכך
אחדדברומובחנת.אחתפואטיתלהגדרה

בשנותהעבריתהשירהאחרת,אוכךברור:

בביתשנלמדהשיעוראתשכחהלאהשישים
בחלקושלפחותשיעור ,זךנתןשלמדרשו
פואטיים,יבואחומריעלמושתת

והאקמאיזםהאנגלו·אמריקאימהאימאז'יזם
 ,ופוגל ,חוץיבואשלתקןעל ,הרוסי

פנים.יבואשלתקןעלודאבגשטייבנו
אינההעמיחיית""הפואטיקהנוכחותועוד.

השישים:שנותבשירתמוחשיתפחות

המסאפורה,בעיצובהיוצרהדמיוןהדגשת

הוידוייהטוןהתמונתית,האמירהפיתוח

האירוניה ,הליריהדוברעל·ידיהננקט
אינםשאמנםהרגשגילוייוהמדודה,הדקה

1 =-= 
1 r=::: 

% -) 
גלזמןמרדכי

אך ,זךבשירתכמוומודחקים"נזיריים"

אף •מוקפדבאיפוקנעיםמרעדיין

והיסב,נקלטה,האבידנית""הפואטיקה
והמיידיותהישירותהשישים.שנותבשירת

החוברהדיבוריהטוןהרטוריקה,רובדשל
האגרסיביותבה,וננקטהלרטוריקה
 ,שירתושלבתמסיקההמסתמנת"הסואנת"

 ,זךכמווהמואץ.הנמרץהתחביריהקילוח
אחרת,כיאם ,עמיחיוכמואחרת,כיאם

הזהותתעוותאתמחדשכתבאבירןדוד

ציורית,החדשה:העבריתהשירהשל
בתמסיקהונועזתניסויעזתצלולה,

קולח,בתחבירמתנסחתשלה,וברטוריקה
זךכמו-אבירן ,ועודאלהבכלנינוח.לא

בשירהחדשיםדרךציוניהציב-ועמיחי

חשובפרקורשמוהמשיכואשרהעברית

שהפורטרטכךהשישים.שנותבשירת

השישיםבשנותהעבריתהשירהשלהפואטי
שלכאחתורב-גוונימאוזןתזמורמפגין
ונוצקושעוצבואסתטיי~ודפוסיםמגמות

על·ידיבעיקרהחמישים,בשנותעוד
ויוצרימשוררישביןוהמוביליםהחשובים

שלחלקימיפויאלאאיןבכךאך •דוראותו
מגמתכיהשישים.שנותפואטיקת

שנותמשורריעל-ידיהמופגנתההטרוגנית
מסרוחיותררחוקאותםלקחההשישים
שבמשורריהמוביליםשלההשפעהעקבות
הפואטיהאופיוחומרקלהשישים.שנות

חלקשהםהאישייםהאסתטייםוהדפוסים
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שלהפואטיתהזהותבתעודתומרכזיחשוב
הבחירותהאישיים,המשקעיםמשורר;ת,כל

האישי'הרקעהאישיות,ההכרעותהאישיות,

יחדשכולם·תרבותיותהפרטיותההעדפות
כמושירתו/ה.צביוןאתומעצביםרוקחים

מןשבאמהרקלאהאמנות:שלבאבולוציה
מבפנים.שבאמהאףהחוץ.

נוףתבניתרקאינהמשוררשלשירתוכי
ומשקעישרכשההשפעותתולדתאומולדתו
אףהיאמשוררשלשירתוכי .תרבותו
הרגשית,הפסיכולוגית,אישיותותולדת

וחומרקלוהפואטית.האידיאולוגית
חשולאשובהשישיםשנותשמשוררי
למודל/מוקדרתוקים,אוכפותים,

שלכיווןשמכלכךמאחד.אידיאולוגי
למגמתשביםואבחנה,התבוננות

בשנותהעבריתהשירהשלההטרוגניות
בחיובהגיבהשהיאבשעהגםכיהשישים.

היאהחמישים,משנותמשפיעיםלמשוררים
משורריםלשלושהלפחותבחיובהגיבה

שלמרותאבירן>עמיחי'<זך'שוניםמשפיעים
באסתטיקתהמשותפתמרידתם

דפוסיםועיצבויצרוהםשלונסקי·אלתרמן'
משולליאחתלאמזה,זהשוניםאסתטיים

למגמתשביםשובוהנה:השקה.נקודת
שנותבשירתהמופגנתההטרוגניות

זאת.ולמרות .·פי·כן·עלואףהשישים.
שירתשלבפואטיקההמופגנתההטרוגניות

בריגבולותמשוללתאינההשישיםשנות
יאירכמומשוררכאשרלמשל'כך'אבחנה.
הלשונילגודש"חולשה"מפגיןהורביץ

והססגוניתהענפהולמטאפוריקההאלתרמני
הקילוחמן'אלתרבשירתהמסתמנת
התמטיקהעודוכךנוקט,הואאותוהתחבירי

ומעצב,מאמץמסגל'הואאותןוהרטוריקה
פרסאותאלףלפחותאותומרחיקות
לקוטבאותושמקרבותכמומאלתרמן
העובדהאוהפוגלית.לתוגההאליוטי,
שבהאינהשובהשישיםשנותששירת

בשירתרווחשהיההקולקטיביברלדו
בשירתאףחלקיובאורחשלונסקי·אלתרמן'

כתבנוגורי:חיים(וכהתנסחותהפלמ"חדור
כמשהמשורראפילו·ראשון·רבים).בגוף
סבוכתהשורות,ארוכתשירתואשרסרטל

המטאפוריבמפלסוהססגוניתההתנסחות
כמהולומפגינהשירתואשרהעז'החזק,
וויטמאןוואלטלשירתקירבהגילויי

צביאורישללשירתובעיקראךהאמריקאי'
עמדהמביעהדוברבהגרינברג,

בנבואיותהלוחכתכמעטקולקטיבית,
לירי'דוברבהעמדתמקפיד-הלאומית

עמדתואכן' .מאודוידויימאוד'פרטי

הפרטיהלירי'השר""האניהאישי'הדובר
המובחניםהאבחוןמתוויאחדהיאמאוד'עד

שהשירהכשםהשישים.שנותשירתשל
(ושורשיההשישיםבשנותהעברית

אינהשובהחמישים)בשנותהמטרימים

אידיאולוגי·לאומימודלעםמתכתבת
לניסיוןמצייתתאינהושובחויך·ספרותי'

בלבלהציבהשלונסקאי·אלתרמני
סמלי·יסודהאסתטיתהטקסטורה

השירעלהחולשאוניברסלי·הומניסטי
מקפידההשישיםשנותשירתכךהשלם,
"האנישלהפרטיתעמדתואתלטפח

הראשונההדיבוררשותבשיר:הדובר"

השירובלבהשר",ל"אנימעכשיושמורה
שלהאינטימיתהווייתוומוצבתמעוצבת
בינהלגשרשאיפהאורצוןכלואיןהדובר'
ממנה,"חשובה"אחרת,ישותלבין

מערכתמאחוריומסתמנתהמסתתרת

שלוהחוויהההוויהגבולותסבוכה.סמלנית
שלמשמעותוגבולותגםהםהאישיהדובר
הבחינהמןשלו.היחידהמחיהטווחהשיר,

השישים,שנותשלהעבריתהשירההאמורה,
פרקרשמההחמישים,בשנותשורשיהעל

השירהשלהליריקהבגיבושבייחודומרשים

הורביץיאיר

הדובר"ו"האנימשוררכלודאי:העברית.
 .שלווהאינטימיהפרטי
מרשימההדוברת""האנידולךיונהבשירת
בפןמפגינה,שהיאהאגרסיביותבמגמות

שכברכפיכי'אםשלה.והתובעניהבוטה
שללצידהנמצאדולךבשירתנכתב,
דוברתאףו"הסואנת"האגרסיביתהדוברת

דליהשירתשלמשוערת(בהשפעהאחרת
רכהאחמאטובה),ואנהרחל'רביקוביץ'
שבויהכמעט,שבירהפגיעה,ומתפנקת,

דובר""אנילחמלה.מתחננתבחולשותיה,
בסר:יעקבבשירתמטופחלחלוטיןאחר

אךאכן'רגיש Iמאודמופנםמאוד'מאופק

רגישות Iמחושלוכוחנחישותמפגין
תוגהלחולשה.מתורגמתאינהשלעולם
אתמאפייניםוסתוויחרישיוקשבפוגלית
בעודהורביץיאירבשירתהדובר""האני

מפגיןהדובר""האניויזלטירמאירשבשירת
המציאותאתהבוחנתאינטלקטואליתגטיה

פחותולאוזהירהמפוכחתמזוויתהמעוצבת
הלאה.וכןומלוטשת.שנונהבאירוניהמכך
שלו.הדובר"ו"האנימשוררכלהלאה.וכן
ולמרותשלה.הדוברת"ו"האנימשוררתכל

במישורונפגשיםשביםהםשביניהם,השוני

והאינטימיותהפרטיותמישוראחד:השקה

קולקטיביתבעמדהלדבוקבמודעהנמנעת
 .האישימחוגהגתהחור

לזירתהטילזךשנתןהאינטלקטואליהמטען
הודותמעט(לאהחדשההעבריתהשירה
במסורתופוסט·אימאז'יסטיאליוטילייבוא

סטיבנס,וואלסוויליאמס,קארלוסווילאמס
האירוניהטוןנקיטתקאמינגס),אי.אי.

 1הססןבהכרחלאאךספקןלהיותשיודע

החדההומורוהמלוטשת,השנונההאמירה
השקטלדופקהרגישהקשבכחנית,והפולה
כל--המעוצבתהמציאותשלוהמופנם

שלהשיריתבקופהנרשמודומהועודאלה
רקואוליכולם,לאודאי:השישים.שנות

הפואטיהמינוןעםקומיישריםמיעוטם,

ממשורריוכמה .בשיריוומציבמציעזךאותו

במפלסהסתייגותמסמניםהשישיםשנות
שבמרשםהפואטייםמהנתוניםמכמהגבוה

הפואטימצעוהמלצותכללאזך.שלהשירי
וכיהשישים.שנותמשורריידיעלאומצו

שםמעכשיוהיאהטרוגניותכתבנו:לא
המתכוןמעיקריכמהאבלהאסתטי.המשחק
שונות,מינוןגרת<בדרזךשלהפואטי
שנותבשירתנשמטולא Iנזנחולאכמובן>

חוזרות,אצבעותיומטביעותוכמההשישים,

לשובחשובמקום,מכלומשוחזרות.מזוהות
העבריתהשירהשלייחודהולהדגיש:

המפלסיםשורשיהעלהשישים,בשנות
החמישים,שנותבראשיתעודוהמבשרים

מכלפחותאשרשיריגוששהואבכךהוא
העברית,השירהשלבאבולוציהקודמיו
לאאךמכלילים.לניסוחיםומצייתמאמץ
נתוניהכיהעובדהמובחנתמכךפחות

בשנותהעבריתהשירהשלהפואטיים
פרשתקוושרטטוסימנווהשישים,החמישים

השגבהעברית:השירהבתולדותחדשמים
שלונסקיבנוסחוהססגוניותהסימבוליסטי

תפסומקוםואתוהודחובירחוואלתרמן
ומפלסתחביררטוריקה,תמטיקה,פואטיקה,

 1האינטימי Iהמתוןלכיווןהנוטיםשפה

המאופק, Iהאירוני Iהספקןהמהוסס, Iהמרוסן

להגיעהמבקשהאישי.הפשוט,הכבוש,
ובנגיעהלגעת.וגםקשובה.ברגישות

עדדקהודקה.ומומה.וגםעדינהעדינה.

 •מאוד.

הערות

. 12. Years of Hope, Years of Rage 
. 1987 . Banton Books, N.Y 

הולצמן.ואבנרשביסעוזיספרות"."עברית, , 13
ספרייתהעברית,האנציקלופדיהבתוך:

 ,'גמילואים,כרך , 1995תל·אביב,פועלים,
 • 759 " 1750עמ'

שלתקןעליופירבת"ציפורמזור.יאיר , 14
הורביץ",יאירשירתעלולהפך.נצורה.ציפור
עמ' ,) 1994 ( , 177חוב'י"ח,כרך , 77עתרן

 , 36 " 32עמ' , 178חוב' ; 23 • 20

האנציקלופדיהספרות","עברית,שביט.עוזי , 15
 , 751עמ' ,'גמילואיםכרךהעברית,
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מתחילאנימילואים,שלחודשמסייםאנירביעייום

אתהרגישואיתיששומריםאלוהסוף.אתלהרגיש
לילוקחהמילואים.שלהשניביוםכברהסוף

דברים.להרגישזמןהרבהלפעמים
אתגםשמעיה,עםעושהאניהשמירותרובאת

מהר.יותרהרבהעוברותהנסיעותהבונקר.אתוגםג'יפיםהפטרול
תופסשמעיהסיגריהמדליקכשאנימדו.דשעה,חציזהסיבובכל
ליישכשנוסעיםשלא.קשהאבלבנסיעה,לעשןאסורההגה.את

העשןבי.דסיגריהעםמאודלימסתדרוזהחופששלתחושהתמיד
מסביבי.האדיראתצובעפולטשאני
עםמלחמהבחדרשעהחצינחיםאנחנוסיבובמסיימיםשאנחנואחרי
תמונותבכמהצופיםאנחנוהאצבעות.אתששורףשחורקפהכוס

הסרטיםשלהקסטותעדכני.כחולמסרטאוב'סוגמתחמסרט
מכסים.להןאיןפעםאףהאלה,
בקומהבתל·אביבשליבדירהנמצאאנישבת,בחופשתאניעכשיו

אדידסומכנסימינימליתגופיהלובשאנינורא.חםגבוהה.די
תחתונים.בליקצרים
השותףורני ,גתיזואיילת, ,עגולשולחןסביבבסלוןיושביםאנחנו
שלושה·עשרביד.קלפיםשלושה·עשרמחזיקמאיתנואחדכלשלנו.

אותם,מחזיקלאאחדאף •השולחןבקצהמונחיםהנותריםהקלפים
עבה.אחדקלףכמונראיםהם

תכיןלאהיאאםסיבובים.כמהכללכולם,נס·קפהמכינהאיילת
בצדשחוריםהקלפים,אתבמהירותמסדררנייכין.לאאחדאף

איילת.ואתאותימזרזהואזהאחרי .בימיןאדומים ,שמאל
להישאבלסיכונים,לוקחתלאהיאדילרית,לאפעםאףאיילת

 ,לומראפשר ,אניגםקלפים.שולחןלידלישיבהשמתאימהאישיות
בהןעומדיםכללשבדרךכאלהממוצעות,הכרזותשקט.בערב

צב.שלבמהירותמטפסוהניקוד
שעוןעליוחתוםשאני-16ה·אםאתרואהאנירנישלהכתףמאחורי
 ,שליבקלפיםמציץאניחזקה.נוכחותלושנותןחשוףקירבפינת

הכרזה.ליאין
הצלחנולאכספיים,לקשייםנקלענוואניאיילתחודשיםכמהלפני
שמוכרחיםהחלטנומראש.חודשיםשלושההדירהשכראתלשלם

חיתהלאעבורו.וישלםהשלישיהחדראת-שיאיישמישהולהכניס
בבית,חיתהאיילתלמודעה.שענוהראשוניםאחדהיהרניברירה.

ואיילתמהחדרהתרשםהואבבית,קצתהסתובברנילא.אני
רנישבועאחריבחוץ.קפהלשתותיחדיצאוהם ,ממנוהתרשמה

אותה.מכירלאכמעטאניבדירההתנחלשרנימאזלכאן.עבר
חלליםלמלאשאוהבאחדרנישלי.הדירהלינראיתלאזוהדירה

למשל ,מכירשאניאחדלאףכמעטשאיןחפציםמיניכללוויש
ולעניין.פשוטמעוין,שבעאומררניקיר.שטיחיאולעיתוניםמחזיק

מגחכתאיילתאיילת,עלמסתכלרקדברשוםאומרלאבכללאני
רניכן.ואיילתאניעומד.לאורני upתורמעוין.שמונהאומרורני
הברכייםעללימתיישבתאיילתלחצים.לשחררלשירותיםהולך

("! 

אתמסייםהואחוזרכשרניצרפתיות.נשיקותמתנשקיםואנחנו

לחלק.תורולחלק,צריךמיושואלארוךאחדבשלוקשלוהקפה
משנהאיילת ,הכבודכלבה.ועומדתגבוהההכרזהלוקחתאיילת

זהאתרואיםדרייב,יותרעכשיוישלרניבצמרת.התמונהאת
 •לחדולאולהיותכמוהואאצלומשחקכל .עליו
עולה.שהואכמויורדהואאבלפיצהשלהרעיוןעולהרעבים.כולנו
חמישיםביחדלנואיןשקל.חמישיםשלסיפורזההטיפעםיחד

חוזרתהיאבמקרר.משהוישאםתבדוקשהיאאומרתאיילתשקל.
ובצלשחורלחםמלוחה,גבינהביצים,"ישטובות:בשורותםע

זה.עםלעשותמהיודעיםכולנוירוק".
טוסטים.עםחביתותזולליםלמטבח,הקלפיםעםעובריםאנחנו
פרוסותשישייתעודמכניסורנימספיקלאטוסטיםשלאחדסיבוב

מאובקצבאימתרמילופליםשלחבילהמוציאאנילקינוחלטוסטר.
במהירות.החבילהאתמחסליםואנחנו

מחסנישלובמבנהמזכירחלונות,ונטולטחובבבסיסהאוכלחדר
 ,האוכלבחדרמילואיםחיילימעביריםזמןכמהיאמןלאתחמושת.

 .אחריוומנקיםאותואוכלים ,אוכלמכיניםהםוערבצהרייםבוקר
המאויששולחןלידיושבבצהריים.רקאליונכנסאניכללבדרך

בקוריעמוסות ,שליהעינייםמפוקפקת.לארוחהאנשיםבשישה
טיפוסאיזהישתמיד •מתחתןשנמצאתריקהבצלחתבוהותשינה,
היושבשמחהאלהכוללהאוכללשעתכולםאתשמעיראחראי

 .לישוןממשיכים
קשהלפעמיםהצלחת.עלמעמיסים ,המוןאוכליםאנשיםמסביב
שלגדולותכל·כךכמויותלפהלדחוףמוכניםאנשיםאיךלהאמין
טעים.לאאוכל

 ,השמןכלעםשלמהסרדיניםקופסתבבוקרבארבעאוכלשמעיה
ממרחפות,:והואהסרדיניםאחרימהקופסא.אותומורידלאהוא

אחרילחם.פרוסותכמהעםאותםומורידחלבהחציאוצמחיקקאו
גרעינים.זה

עלטוב,אוכלעלאיתימדברהואהסרדיניםאתזוללששמעיהבזמן
מפריחהואככהאווז.כבדשיפודיועלהאשעללבןצלעסטייק
אתבולעאנימהסרדינים.להבותלומפריעלאזה .נאוירתקוות
חזק.שחורקפהעםהרוק

אתזורקתהיאלה,שנמאסאומרתאיילתהסוףלפניתורותשני
בשלה:איילתאבלאותה,לשכנעמנסהרניהשולחן.עלהקלפים
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לשחק".אפשרכמהמשעמם, ,"די
עונהאניסרט.איזהלראותללכתליבאאםאותישואלתאיילת
להיותבשבילעשיתימהשואלתהיאסרט.בשבילמרוכזלאשאני
אחתעדהיום,מצויןישנתידווקאלזה.תשובהליאיןמרוכז.לא

פעם.אףקורהשלאמהבצהריים
אניבעיניים.להמסתכלאניאומרת.איילתמשהו"נעשה"אולי
שוםעללחשוביכוללאאנימשהו.ממנישמבקשותעינייםרואה
להתקלח.הולכתשהיאמכריזהאיילתלעשות.במיוחדלישבאדבר

החבטהאתלשמועאפשר ,-16ב-אםנתקלתאיילתלמקלחתבדרך
שלוכשהקנהשכובהנשקהראשאתמפנהכשאניהריצפה.עלשלו

איילתעלומסתכלפניםלשטוףלאמבטיהנכנסאניאלי.מכוון
הברזאתבכוחפותחתהיאלא.ממשרזה,לאשהיאכמהמתפשטת,
מאתמוליוצאת,שאניעדלעשותמשהותמצא"בבקשהואומרת:
מהבית",זזתילאבבוקר

איילתשלה.הימניתהפטמהלעברארוכהאצבעשולחמצידיאני
שבאה.כלעומתהאצבעאתושולחתצחקוקמשחררת

כפקידהמשרהחצי ,מלעבודחוץכלוםעושהלאאיילתהאחרוןבזמן
ארבעהעובדתהיאשנתיים.כברנמצאתהיאבואדריכליםבמשרד
בסךנוחים,מאודבתנאיםהצהרייםאחראובוקרמשמרתימים,

גםהיאזמן.בניצולאלופהחיתההיאפעםביום.שעותששהכול
נרשמהאפילו .לציירבשבילבבוקרבשבעקמהחיתה .המוןציירה
שאומרים,כמו ,הציורעלוחשבהתל-אביבבמוזיאוןמקצועילחוג
תהיהלאהיאפעםשאףאמרהויתרה.אחדיוםאבלחיים.כדרך
וכסף.זמןבזהלהשקיערוצהלאוהיאציירת

אומר:שמעיהשלי.חברהעםגרשאנילואומראנישואלכששמעיה
אתעושהזהכשמתחתניםרקחברות.עשריםהיוליכלום.זהחברה

ליישהאחרון.המסמראתתקעתילדיםעושהוכשאתהההבדל.
בית-ספרהתחילהבינוניהכול.אליהם,הולךוהכולילדיםשלושה
יכולאתההיוםכדור-סל.טיסנאות,חוגים:רוצההגדולהשנה.
מההאצבעות),עםקלאפעושה(הואבככה.שלךחברהאתלעזוב

שאתהאחרילעשות.יכולהלאהיאכלום ?לעשותיכולההיא
שלך.לילדיםשייכיםהם ,שלךלאכברהחייםילדים,ועושהמתחתן

צופהוהואדלוקהלידוויזיחהטל •לסלוןחזרהפרשכבררני
הואכלום.כמושעתייםככהלשבתיכולהוארב.בענייןבבושידו

טכניקה.הרבהעםאלגנטיספורט ,אותומרגיעשבושידואומר
לראותיכולאנילהתקשר.רציתילמיוחושבהטלפוןאתמחזיקאני
כשישנפתחתשהיאואיך ,בפרופילרנישלהשמאליתהעיןאת

שאניאחדבאףנזכרלאאנינזקים.ועושתשפוגעותחזקותמכות
לשמורצורךומרגישחודששלזמניבניתוקאניאיתר.לדבררוצה
עדהביתאתהמקסימוםעדלנצלחשקליישהזה.המצבעל

מקווהאנימצלצל.הטלפוןבבוקר.בששמחראותולעזובשאצטרך
בשורהלוישועניינית.קצרהשיחהעונה,רניבשבילי.לאשזה
ככהבעבודה.מחרגםאותוצריךלאלאדיר:אותהמשגרוהוא

שקל.מאהעודהולכים
לפעמיםיוקרתית,איטלקיתמסעדהשלבמטבחעובדרניבערבים

לאהואכללבדרךלזניה.אופסטה,שלשאריותמשםמביאהוא
לפנישעתייםשעהבחוץלשוטטאוהבהואהעבודה.אחריחוזר
כמהולשתותמכירלאשהואלכאדיםלהיכנסאולישוןהולךשהוא

שאלותעצמואתשואל ,בבארשנמצאמיכלעלמסתכלהואבירות.
העייפות.אתמפיגהואככהעליהן.עונהואחר-כךאנשיםאותםעל

ערוץעלישרטלויזיהפותחחדש,כמוהואהביתהחוזרכשהוא
אותופוגשאנילפעמיםרואה.הואסרטאיזהלומשנהלאהסרטים,

נשמעמהרניאתשואלכשאניואבן.כדורלקחתקםכשאניבסלון
 ,,"סתם.דבר:אותותמידעונההוא

החגיגיבמינילבושהלסלוןנכנסתהיאמהמקלחת.יוצאתאיילת
איילתמה.לכבודאותהשואלאנימשובחת.קטיפהוחולצתשלה

עלספרופותחתהספהעללידינוחתתהיאבכתפה.מושכת
לשחקהשלטאתלימעבירורנימסתייםהבושידובאנגלית.טאואיזם

לךישמהאיילתאתשואלהואאחר-כךהתחנות.עםקצת
אומרתורניאומרת.היאבודהיזם"לאטאואיזם,"זהמבודהיזם.

אותו"לאמתעקשת:איילתלזה?"שלךהקשרמה ,דבר"אותו
אומראנישיחקנו",לא"מזמןמכריזרניריסק"נשחק"בואודבר".
מיד:

כלהעולם.עללהשתלטהיא"ריסק"שלהמטרהקצר.לי",בא"לא
חייליםאתבהןמסדרבעולם,אזוריםאוארצותכמהמגרילאחד

בצבעיםהחייליםבכלהורמהמלחמתונלחםהעליוהאהובבצבע
מדינותעלשומעהייתיאחרתאיך ,חינוכימשחקזהבעיניהאחרים.

ואירקוטסק?יאקוטסקכמו

זז.הפהרקסטטי.במצבמזווגיםעלשכוביםושמעיהאניבבונקר,
באמאיפהשפגשתי.עצוביםהכיהאנשיםאחדאתהלי:אומרשמעיה

מעשןרקאנילו.לענותמהיודעלאואניעצוב?כזהלהיותלך
לומר.לשמעיהשישלמהומקשיבסיגריהאחריסיגריה
האלההרגעיםאתאוהבאני •מדייותרחושבאתהאומר:שמעיה
ואשתיהילדיםאתשהשכבתיאחריבלילהבעשרחושבים.שלא
הנוף,עלהחוצה,ולהסתכלסיגריהעםלשבתאוהבאנילישוןהלכה
לחשוב.בלי
אניאבל ,בלודישנוףאיזהלשאולליבאכמעטשקט.שקט,רק

מתאפק.

היאהימנית.הכתףעלאותוושמה-16ה-אםאתלוקחתאיילת
לעשותיכולהוהיאמחובריםבביתהחדריםכללפטרל.מתחילה

בהצלב.הנשקאתעליהושםהאחיזהאתלהמתקןרנימלא.סיבוב
עליה.והחגורחוזרתאיילתבריצפה.נתקעכמעטהנשקשלהקנה
ואנילעברימצדיעההיאשלה.היפיםהבגדיםעלמשונהנראההוא

לטעוןלהאומרואני ,אותישואלתהיאעכשיו""מהאותה.משחרר
מחסנית.

היאהפוך.אותהומכניסהמחסניתמוציאה ,החגוראתפותחתאיילת
שהנשקעדהאצבעעםהקנהאתמזיזואניאליהנשקאתמכוונת
לתוךומביטהראשאתמריםרנילו.קוראתאיילתרני.עלמתכוון
לדעתיכוללאאניהחוצה.הרובהאתמכוונתאיילתמחייך.הלוע,
עללהלספרחשקליישהמטרה.אתהזמןכלמשנההיא ,לאןבדיוק

מתחתתיאורטינשקבאימוןנזכראני ,-16ה-אמשלהתכונות
נשקהברית.ארצותתוצרת-16אםבטירונות.חםשמשביוםלסככה
וטובמיםנגדעמידואחורית.קדמיתכוונות:שתימאוד.מדויק

בתקופתהאמריקאיםשלהנשקויערות.בג'ונגליםללוחמהבמיוחד
וייטנאם.מלחמת

במרכזבביתרביעיתבקומהאנחנוג'ונגל.לאזהכאןאבל
ירוייםמיניכלעל-16ה-אםאתמכוונתואיילתתל-אביב

פוטנציאליים.
ישהרובה.אתנכוןמחזיקהלאשהיאלאיילתואומרמתקרברני
עלמסתכלאנימאחורה.איילתשלהכתףאתמחבקרנימשהו.בזה

שלו.לגוףשלההגוףביןשנוצרתהחדשהההתפתחות
בערךלהיותשצריכיםלאיילתמסבירהואיציבה,רנישלהעמידה
אמורההקדמיתוהרגללאחוריתהקדמיתהרגלביןסנטימטרשישים
בלטות.שלושבדיוק ,רנישלהרגלייםאתבודקאניכפופה.להיות
 ,שליבגובהוהואומוצקרחבגוףלוישטוב.דיעליונראההנשק
בערך.שמוניםמטר

שניכמונופליםוהםכבדיםשלההשדייםהנשק,אתשמהכשאיילת
הכוונות.עלמסתכלתהיא •מהרלומדתאיילתגדולים.בשרגושי
איילת"יבש".תרגולולעשותקונקרטימשהועללכווןלהמציערני

מחסניותלנוישאםיבשתרגיללעשותמהבשבילאותושואלת
זה.עלחשבלאשהואלהאומרהואכדורים.מלאות

גםשםהשכונתי.הגןעלשצופההאחוריתלמרפסתלעבורמצי:עאני
בעקבותיה.אנילמרפסת,ממהרתאיילת •אותנושיראוסיכויאין
רחוקדיהגן-מהארוןהמשקפתאתלהוציאממנימבקשתהיא

אנימטרות.ומחפשתבמשקפתמציצהאיילתברור.לראותוקשה
בואירהשאנישמירוצהאנישלי:התיאוריהאתלאיילתמסביר
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לא,אםכמובן'בחייםיישארהואאםמהעניין'מופתעממשיהיה
אוניםהחוסרקורה.הכולאיךשיראהכלשהולוויהבןלהיותחייב

אוהבאנינשכחת.בלתילתמונהלהוביליכולהזוגבןיקלעשאליו
כזואחתלינחרטתרחוקותלעתיםרקנשכחות.בלתיתמונות
אתלחסוםמציעהוא .ההסברבאמצעלמרפסתמגיערני' .בזיכרון
לאשככהלואומראניהיריות.אתישמעושלאכדיבבגדהקנה
זה.אתלסדרדרךשישאומררניאבלהקדמיתהכוונתאתיראו
הואארוך.שרוולעםלבנהבחולצההנשקאתפעמיםכמהעוטףהוא

לרובה.צמודהקיומית,לכוונתמתחתהחולצהאתקושר
שעודלואומראניהגן.לכיווןלירותמתכווניםאנחנואםשואלרני
לא"אנימבהירה:היאהנשק.אתלימעבירהאיילת .החלטנולא

ראשונה".לירותרוצה
פעםכלארוכה.שינהלאפעםאףטרופות,שיבותישןאניבמילואים

קשים,חלומותלילה.כלחולםאנימקסימום.שעות,שלוש
שלגרוןמשסףאנירוצח.שאניחולםאניאחדלילהמבעיתים.

חבורתאחריעוקבתאחרבחלוםממושך.מירדףאחרימישהו
ליאיןמתהדקת,סביביהטבעתגרזינים,מחזיקיםהםרוצחים,

 .סיכוי
מטפטפותשליהפניםהגוף,בכלמזיעמתנשף,מהשינהקםאני

מרוקןאנייבש,שליהגרוןמתים.כמוישניםאנשיםמסביבמזיעה.
שוב.שאירדםמהפחדהעינייםאתעוצםלאהגרון.לתוךישרמימיה
חלומותלי"ישהפטרול.באמצעלשמעיהאומראניחולה""אני

עצבים".התמוטטותחוטףשאנילינראהשמעיה.מטורפים,
אתומוציאחלשותנחירותנוחרהואאחורה,שמוטשמעיהשלהראש
לךאין"עודלי.אומרשמעיהפספוס""אתהדק.בסילוןהאריך
אנשיםחמישים.ושמונה,ארבעיםבניאנשיםכאןישוחמש.עשרים

לגמרי".בריאאתהבריא,אתהמחלות,עם
מעיןהרחקהריצפהעלאותוומשעין-16ה-אםאתמאיילתלוקחאני

ריקהגןארוך'במבטהגןלעברמביטיםכולנו .שכןשלפוטנציאלית
מסכמיםואנחנוהמתחאתלהפיגכדימסטיקיםמחלקרניעכשיו.

אכפתלאלרניהמבצע.מפקדשאניהואחשובהיותרדברים.שני
השניהדברבצה"ל.פיקודיעברעםסמכותיטיפוסשהואלמרות

אנימהסלון.כורסאותשתימביאהאיילתנוח.לנושיהיההוא
אניאםשואלרניברור.שיהיהאותוותוחםהיריאזורעלמחליט
אניהירי'לאזורומשמאלמימיןאדומיםדגליםישיםשהוארוצה
הגן.שלהכלליבכיווןהנשקאתומכווןצוחק

ששייכיםחאקיבחולצותנעריםשלקבוצההםשעובריםהראשונים
איילתחמש-עשרה.בניבערךלינראיםהםהנוער.מתנועותלאחת
טובותשניםכמהעודלהםישחושב:ואנינוראצעיריםשהםאומרת
ידיעלנתמךמהםאחדזקנים.שניעובריםאחריהםמהחיים.להבות
אבלוזהו'אותםשיגמרורוציםאוליכאלהעליהם.רחמים .השני
חטוףבמבטארבעים.בגילזוגוהנהפעולה.איתםנשתףלאאנחנו

שונאהואעליהם.ללכתבעדרנירוסים.נראיםהםבמשקפת,
עבודה.מקוםלולקחאחדרוסירוסים,
אומרת,היאיודע""מיתיאורטי:נימוקומעלהמוכנהלאאיילת
עםלהתווכחקשההזה".בגןעובריםשהםהראשונההפעםזו"אולי
רנישלהפניםעלרואהואניבשלוםעובריםהרוסים .הזוההנחה
הסערה.שלפנישקטשלתחושהדממה.אחר-כךפספוס.שלתחושה

ההפוךבכיווןהשביל'במעלהשפוסעידייםמשולבזוגקולטאני
לאיזהמחכהאבי .הגברעלללכתליאומרתאיילת .השארלכל
המשקפת.אתליומחזירהראשעםקצרמאותתהואמרני'סימן
מאימוניהיטבזהאתזוכראנינעות,מטרותעלנשקלכווןקשה
אלאשוב,ומכווןשקטהדריכההרובה,אתדורךאניבצבא.הנשק
והםמתקרביםשלהםהראשיםלהתחבק,זמןלומוצאשהזוג

מתנשקים.

האריךכלאתומחזיקינתקושהםמחכהאנימשולבים.שלהםהגופות
היד .מזוזהמשתחרריםשהםעדשניותכמהלוקחזההחזה.בתוך
מפקדשלמגרונופורץאש""נשקשומעאניההדק.אתמלטפתשלי

פגזכמולינשמעתהיאבודדת.ידיהויורהבטירונותשליהמחלקה

תותח.של
הגוףאחר-כךמידלריצפה,במהירותהרובהאתוזורקנוצראני
הריצפה.אלמטה,נזרקשלי

בזויתקטןחיוךלהסתירמצליחהלאאיילתבה",פגעתבה,"פגעת
אףנפתח.לאחלוןאףהכיוונים.לכלעפותשליהעינייםהפה.
צורחת,לידוהירויהלהתעשת.זמןלוקחזוגלבןמורם.לאתריס
בנחישות,הכיווניםלכלמסתכלזוגהבןהריצפה.עלנשכבתהיא
כאילונשמעותהירויהשלהצרחותאותנו.לגלותסיכוילואיןאבל

מהיודעלאואנירניאצלכברהרובהאבלשלי.האוזןבתוךהן
מעל.העציםעלשולחהואהראשוןהצרוראת •שלוהתוכניות

שהיאלינראה"אופס,מהשטח:המדווחתתפקידאתתופסתאיילת
קשה'.'נפגעה

בעודמסתורלמקוםהירויהאתלגרורתנועותבכמהמצליחהזוגבן
כךאחרומחייג,פלאפוןמוציאהואמסביב.נותניםרנישלהכדורים

אומררני •שלנוהראיהמטווחנעלמתשלפתעהירויהמעלכורע
עוברהואקשה,שלוהזוית •הפלאפוןאתלפוצץמוכרחשהוא

להישאיילת,עלמסתכלאני .כדוראחרכדורומשחררלבודדת
לרניצורחתהיאהגישה.אתמשנהוהיאימיןלצדבפהחזקקימוט

רקהואכלום.שומעלאהואאותה,שומעלארניאבלשיפסיק.
איילתאותם.להשחילבשבילצלףשצריךדמויותחלקישנירואה

עללרנימטפסותשלההידייםלמעלה.רנישלהכתףאתמושכת
באוזן:לרניצורחתהיאהכוח.בשיאאחורהאותהומושכותהכתף

עדזמןקצתלולוקחבהפתעה.באזהלרניאותנו".יגלו"מספיק,
שלהחשוףלכחוליורהרניאזעדמההדק,יורדתשלושהאצבע
השמים.

הרבהישאבלמילואים.לעשותיכולאחדכללי:אומרשמעיה
פההיחידיאתהתסתכל' .בגילךצעיריםהצגות.שעושיםאוטיסטים
העגוליםוהמשקפייםהקוקועםאלהכלאיפהמה,אזמתל-אביב.

ומוציאיםשלהםלפסיכולוגיתהולכיםהם ?בעיותישאלהלכל
צוחקיםבתל-אביב.שלהםמהדירהעליצוחקיםהםועכשיואישורים

מילואים.חודשעושהאניוששארבעיםשבגילעלי
הראשונהבפעםהחוצהלצאתבכוונהוסריס-שיוטג'ינסלובשאני
אליהגבעםהמיטהעלשכובהאיילתלחופשה.שהגעתימאז

והבכיהקירלתוךדחופותשלההפניםברורה.לאפיתולבתנוחת
אתשומעכבראניבמדרגותיורדכשאניומתמשך.דקשלה

מגיע.האמבולנס
החלטהלינראיתזוהשני.מהצדולהגיעעיקוףלעשותמחליטאני

ארוכהנשימהלוקחסיגריה,ומציתעוצרלגןנכנסאניטקטית.
למקום.נקלעשבמקרהאחדשלפרצוףללבושמשתדלומתקרב,

הואאיךמושגליאיןהשיחים.שלהסבךבתוךנמצאכברהאמבולנס
בהכרההבטן'עלהאלונקהעלשכובההירויהלשם.להגיעהצליח
שמונחהרציניהדםכתםלפיהגבבצדנפגעהשהיאמסתברמלאה.

שם.

מלטףמעליה,עומדזוגהבןעדינות.בתנועותאותהחובשהרופא
הרופאשלההתנהגותלפיבסדר"."יהיהלה:ואומרהראשאתלה

יהיה.שכךהסיכוייםמרבשאכןלינראהוהחובש
אחוזבאלףזהחבלני'"זהלחובש:אומרלמקוםשהזדמןאחדצעיר

שונאים'.'להםהיולאמילדות,ואמנוןתקווהאתמכיראניחבלני'
מסדרהואהאמבולנס.לתוךהאלונקהעםהירויהאתמעבירהחובש
ולמהמהעלבודקתהחוצה,ומציצהנאנחתוהיאכריתלירויה

בחוץ.הקטנהההתקהלות
"מוותקוראיםוהםצעיריםבחוריםשניעודעםמאורגןכברהשכן

הרבהישאבלהאמבולנסלעברלהתקדםמנסהאנילערבים".
צמודולעמודלהידחקמצליחאניקרוב.להרגיששרוציםאנשים

אנימותנע.האמבולנסהדלת.אתסוגרשהנהגלפנילאמבולנס
 •.שליהפניםעלקפואשלההמבטעלי.מסתכלתהירויהאתרואה

ת"א.באוניברסיטתוקולנועסוציולוגיהלמדמתל·אביב, 28בןשטיינברגשי
בטלויזיה.ילדיםלתוכניותכותב
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מצרפתית:מררכז'ין;סנוור:נלדפליטים;שלשיחרתברכט:ברטולר
 ; 1996כרמל;הוצאתפלרור;ערהשוקן;הוצאתדייך;רונימגרמנית:

עמ' 229עמ' 157 ; 1996

חסרורוצחאציליםבןהואמורבז'יןגלותובזמןשנכתבוקצריםדיאלוגים
וחוסהמבריקאינטלקטואלמוסר'ציפלהפליטים .בפינלנדברכסשל

רופאהמספר,נפש.לחוליבמוסדהרכבתבתחנתיושביםוקאלה
חירותאחרישביהולךמוסד'באותושנונות,פוליטיותשיחותומשוחחים
הואמייצג;שמורבז'יןהמחשבההאבסורדיותעלהמצביעותאירוניות,

במסעאותוומלווהאותומשחררושלבכלל,שבמלחמההתכליתחסרת
המנוונתבאירופהורצחני'אליםמוזר'-השביחמלהע'-המסוימתהמלחמה
הפראיתובאמריקההמהפכניתברוסיהחינוך'עלגםמדבריםהםבפרט.
הוסיףציפובניהמאה.תחילתלשהאנושית.והתרבותחברה

-שירים-המחשבהשרעליוד:טר
סכינהמאנגלית:עברית-אנגלית;

עמ' 289 ; 1996שוקן;הוצאתמסג;

משיריומבחרשלדו-לשוניתמהדורה
החיהחשוב,האנגליהמשוררשל

רבותעוסקתיוזשלשירתובאנגליה.
והמיתיהאכזריהקשה,מהפןבטבע

להקלשבאהטבעשירתאינה"זושלו.
ידיעלהחייםקורותאירועיעל

הואהשיריעולמו ...לנוףהעברתם
ונדמה,דומהביןהבדלואיןעצמאי'

האכזרייםהחייםוהמדומה.המדמהבין

הםוהרבגוניים,הארוטייםוהיפים,

במבוא).-עמיחי(יהודהאחת."מקשה

הוסיפההמתרגמת,מסג,סביבה

 .שירתוועליוזעלדבראחרית
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כריםהדכארץאוסטר:פול
רון;משחמאנגלית:ר,אחררנים;

עמ' 182 ; 1996

אחיהאתלחפשנוסעתבלוםאנה
היאזרה.בארץשנעלםהעיתונאי'

לצאתניתןלאממנולמקוםמגיעה
שםמוחלט.חורבןבמצבלארץעו.ד
שלסרג •מחירבכללשרוד'יש

למדי.תקווהחסרתאפוקליפסה

הוצאתהיורד;אבוש:דורית

עמ' 182 ; 1996גוונים;

שחיהאמנות,לתולדותישראלימרצה
שדותערים,ביןעוברבאמריקה,

וישראל.אמריקהוביןכנסים,תעופה,
ללאאדם-לכאןשםשבין"היורד"
מציאותמשקף-ממששלשורשים
אפשרית.עכשווית

שאחריהציונותשביר:אליעזר
חציוניתהספדיההוצאת ;ר,צירנרת

חציוניתההסתדרותידעל
עמ' 257 ; 1996העולמית;

עלמסותספריבסדרתראשוןספר
המאהלקראתהמודרניתהציונות
הרעיון"הגשמתלקיומה.השביח
מדינתהתמצתה.לאעדייןהציוני
ומןההתבססותמןרחוקהישראל

זהותבעלתכמדינה ...ההתגבשות
בסביבתהלהשתלבהמסוגלתיהודית

לקיים,וייעודה:ייחודהשמירתתוך
(מןהיהודי"העםאתולזהותלאחד

בשנתייםשנכתבומאמריםהמבוא).

עתבכתביאורוראוהאחרונות,

שונים.

כמיהה-הלילותכלהקיץ,כל
ישראלים;סיפורים-לאהבה
גרוסמן;מריצהערכה:גוונים;

עמ' 158 ; 1996

הקוהיאממומשתלאשאהבהסיפורים
יהושע,ב.א.-משלביניהםהקמשר
אלמוג,רות Iאורפזאוורבוךיצחק
אתגרגרינברג,תמיר Iויןלחנוך
אלבג,רוחמהפירון'נוריתקרת,
יצחקהנדל'יהודית Iרביקוביץדליה

קניוק.ויורםבר-יוסףיהושעבן-נר,

אראטלאנטידהאחימאיר:אבא
אור-עם;הוצאתששקע;עולם
1996 ; 
 1אחימאירלכתביהחמישיהכרך

 ,-1962בפטירתומאזלאורהיוצאים
לאידיאולוגניסויאינוזהכרך

בילדותוהנזכרלסופראםכיאחימאיר
בעיר-ששקעבעולם-ונעוריו

הספרהלבנה.שברוסיהבוברויסק
רודובאלישצייררישומיםכולל

משפחתווכןהמחברשלותצלומים
מספר.הואעליהמהתקופה

עם-הוצאתקריעה;רותם:יהודית

עמ' 244 ; 1996עובר;

שלומית-פיפי,שלהתבגרותהקורות
בעולםלהתגוררכילדההעוברת
לתוכהמציאותברק;בנישלהחרדי

עלמאבקאשה.להיותמתבגרתהיא
כמעטבמסגרתעצמאות,עלזהות,
אפשרית.בלתי

הוצאת ;הבנאישתיקתדור:משח

עמ' 93 ; 1996ביתן;זמורה

ותיקמשוררשלחדששיריםספר
בגולתהארץילידחווייתונודע.

אהבהגםבה,גילויקבלה,אמריקה,
הזה.הספרבמרכז Iכמובןארוס,וגם

!' 
! 

ידך;כףאתהנחתואזהסתכלת."את
וכך;חיתה.קרירהעיני.תבערתלע

בהגישך;אחר-כךגםלהיותהוסיפה
תמרים/שלוחופןמים,מים,לי

 11 •ירכיךביןהזהסובהונווה

העכרמןזורםהקולגלזמן:לאח
בסר;יעקבשיריעםמפגשר,רחרק;

עמ' 109 ; 1996עקר;הוצאת

בכמההעוסקיםמסה,פרקיארבעת

וצפניםמפתחותסמלים,מוטיבים,
שירתשלהפסיכו-פואסית"ב"מפה
ואבןהפה"נכותעלבסר.יעקב

ומוטיבהכלבסמלעלהעלבון",
העשןהאשמוטיבעלהכלביות,

והאדום.השחורהלבןצבעיעלוהאפר'

הוצאת ;הדרךקפיצתאלטרס:אלון
עמ' 65 ; 1996ביתן;זמורה

הראשוןבשערחדש.שיריםספר

מספריםמבחרבשניחדשים,שירים

מהשירהתרגומיםובשלישיקודמים
לאופורי'ג'אקומומשל-האיטלקית

פרדסה.ואכסוניומונסאלהאוג'ניו
לאעודהאחר;הביתעלהשיר"את

הראיהאלדחקתי;אלא Iכתבתי
אלה Iהאיבבתילהתבונן;הבוחרת
שעומדמישלבראיהבהם/גרשאיני
אומרשאנילנסוע,ימיםכמהבעו/ד
 11בקלות.דברים

 ; 6כרך ;ישראלכתקומתעיונים
בן-גוריון;למורשתהמרכז

 ; 1996בנגב;בן-גוריוןאוניברסיטת
עמ' 638

היישובהציונות,לבעיותהמאסף
 .גינוסרפנחסבעריכתישראלומדינת
ומביאבשנהפעםלאוריוצאהכרך

בתקומתהעוסקיםומאמריםמחקרים

יחסיםוחברה,ביטחוןבעיותהמדינה,

כוללהפעםובינלאומיים.פנימיים
דבשלהאחרונההרצאתואתהכרך
צמיחתועלמירוןדןשלמאמרסדן'
פנחסשללמשורר'מחוזןאלתרמןשל

העבריםהסופריםקהילתעלגינוסר
העליהבשנותבארץ-ישראל

שלביםעלאופזגדשלהשלישית,
ועוד.גורדוןא"דשלהגאולהבתורת

הנבאי,תיחק
~ 

מסינית:מלכים;שלרשהצ'אנג:אח
 ; 1996כנרת;הוצאתסרגוסטי;ספי
עמ' 206

מנהיגהסיני'"צ'כוב"משלסיפורים
"פרימיסיביזם",הספרותיתהקבוצה

הטוטליטרילמשטרכתגובהקשמה
-מהכותבים.ולדרישותיובסין

בתקופתנכתבובקובץהסיפורים

שנותבסוףהתרבותית,המהפכה

לכפריםצ'אנגנשלחאזהשישים,
וזומהאיכרים""ללמודנידחים ,.,

עליהוהאנושיתהספרותיתהסביבה
מבוססים.הם
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ספריתדק;גשםארון-ברות:בוצי

יונתן;נתןבעריכתסידרה-פועלים
עמ' 44 ; 1996

לאאךרכה,בשלה,נשיתשירה
גםורחבחםבמבטהכוללתנוסטלגית,

דמויותהכותבת,שלילדותהאת
צופהיום-יוםשלפכיםממשפחתה,

ובגוף,בנוףהנחרתיםהשינוייםאל
העתיד.אלגםפקוחהבעיןמביטה
מתחת/יושבתאניסתיו;"מוכת

כפית;אחרבכפיתמאכילה;לעבים
האור".שארית /אתלבןשל

תז·נו 1ואווציב

מסעות.שלושהבעצם,מסע,ספר
ג'ימקס,התאום,אחיואתמחפשאייד

ברחבימסעובמהלךנתקלוהמספר
שניהם.שמותיריםבעקבותאמריקה

לכתוב,בסירנותעלגםשהואספר
זהות.להגדיר

הישראליות;תוגתרוזנבלום:דורון
עמ' 270 ; 1996עובר;עםהוצאת

במשךשפורסמורשימותשלמבחר
'חדשות',ב'הארץ',שניםכעשר

ביוגרפיה"מיןראשית.'ו'כותרת

שלבקשתהנוגעתישראלית"
שלדיוקןלשרטטהמנסה-נושאים

-השנוןבסגנונו-ישראליות
של-בעצבנוגעכשהואגםהמצחיק,

רוזנבלום.דורון

llll / ךזזנבלDl 

הוצאתפראית;שלווה :רפמןאורלי
עמ' 49 ; 1996תג;

ישירה.ארוטית,אינטימית,שירה

לשיריםגםמתייחסתרפמןאורלי

לספרותירחון-משארף
 •••ואורסיהאםעורכים:פלסטינית;

 ; 11,10גל'זקטאן;וע'סאן
הוצאת ; 1996אוקטובר;אוגוסט,

ערבסק

מביא"משאוף"של 10מס'גליון
המשורריםמשלטקסטים

חיג'אוויסולאפה-הפלסטינים
ופייסלדרווישח'אלדמעזה,

מסללםאברםמרמאללה,קורקוסי
המשורריםשלשיריםזית.מניר

סלמאן-הארץתושביהפלסטינים
שיריםשהארה.וארמוןמסאלחה

הדייג.ג'יהאדהירדניהמשוררשל
סיף-אלדיןסאווסןשלקצרסיפור

מרמאללה.
 ·עמיודר'אזהריאלעליבלס.שמעוןכותבהאחרלדמותהמוקדשבמדור
במזרחהישראליתהחברהשלוסגירות"פתיחותעלכותביםבוסקילהאלעד

שלום'.'בעתהתיכון
אל-מבאסרה.אלדיןעז-מירדןהפלסטיניהמשוררעםראיוןמובאיםכןכמו

(משלז"לחביביאמילעלרשימותהחדש,הפלסטיניהקולנועעלרשימה
ועוד>וייסשבחפרסשמעון ,מאזןאבועבאס,מחמודערפאת,יאסר

תרבותית.פעילותעלוסקירות
 •עכשוויתערביתספרותעלסקירותמדורפותחחברחנן • 11מס'גליון

רביקוביץ.דליהעלהפעם,
ח'אלד' ,נאסראמג'ד ,דימנאתיאחמד ,ניניושידשלשירים-בגיליוןועוד

וסאמרמרמאללהאלכורדירוסיםהצעיריםהמשורריםשלשירים .אלמעאלי
עלי.מוחמדסההמנצרתהמשוררשלסיפורממג'אר.ח'יר
הסופר ,חוראניפייסלמאוסטריההפלסטיניהסופרכותביםחביביאמילעל

בצרפתית).שהופיעהרע"השדבת'ס'אראיא<עלג'לוןבןסאהרהמרוקאי
בולנוהגולההעירקיהמשוררעםערךשבהאחרוןהראיוןמתפרסם ,כןכמו

ג'רח.אלנוריהגולההעירקיהמשוררשערך ,אלחיידרי

שלדדה !-~.לא"
פראית

אמנות.ליצירותלמשוררים,קיימים,
נשיםבשירתממוכנתבובה"הייתי

ביןברושהייתימתפתחתעברית/

אבללדבר;ביקשתי /חשמל.עמודי
דווקאולאולעמוד;רקידעועמודים

הרוח."מול

שלהצהובהאוטובוסגאון:בעז
המאוחר;הקיבוץהוצאת ;ג'ימקס

 ; 1996חמר;ספריאחרונות;יריעות
עמ' 108

ח 1 •לתוגת

גו 1עעס

מתאהב;שהואפעםככלשביט:רן
הקיבוץהוצאתהחרשה;הספדיה

 ; 1996קריאה;סימןספריהמאוחד;
עמ' 256

אריאלה,אחרילחפשיוצאארנון
 ,עצמואללמסעהופךהמסע .חברתו
להיותלהתנתק,היכולתלגילוי
חופשי.

הוצאתזבד;נפלמרים:רבקה
עמ' 90 ; 1996כרמל-ירושלים;

מישותשהתפצלהנשיתדמותמרים,
הדוברתהיאמרים,רבקהבשם

לקובץ.הקדמהמעיןהמהווהבמונולוג
דמיוניים,פיוטייםקטעיםחמישה

ברורים.לאובזמןבמקוםנטועים
מסתורית,נשיתפעילותשלתחושה
בה,הכלואהגבריתבזהותגםהכרוכה
יצירהמולידהובאותיות,בספרים
במינה.מיוחדת

הוצאתהרס;שירפלג:מיכל
סימןספריהמאוחר;הקיבוץ

עמ' 159 ; 1996קריאה;

מקבץפלגמיכלשלהראשוןספרה
במקומותהמתרחשיםסיפורים,חמישה

שלבסוגלרובהעוסקיםשונים,
ביןלמערב:מזרחביןועימותמתיחות
שישה"מתקדמת",השבעה,התרבות

המזרחלביןוריקניוון ,·עקרותבה
והפורה.המסוכןהחם, ,האפל

 ;הוורדיםמיאביעזר:שמואל
עמ' 175 ; 1996חלונות;הוצאת
מילדותוורידשלזכרונותיורומן

שנותשלובבצרהבבגדדובחרותו
לארץוהעליהוהארבעיםהשלושים
המדינה.קוםשבעקבות

החרשה;הספריהכאן;עדנכו:גירי

סימןספריהמאוחר;הקיבוץהוצאת

עמ' 265 ; 1996קריאה;

שלתודעתםדרךבעיקרמסופרהרומן
במסלולשעברוצעירים ,ויוניירון

הנח"למגרעיןטיפוסי
שלבסוגמחייםלאוניברסיטה,

מציאותהפרס.חייאלקולקטיב
מסוימת.ישראלית
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שלמאמרהעל
משיחסלינה

יונתן"בעקבות

הקטן"

 1למחקרלגיטימינושאהואהכול

ולפיכךשפיס","הכולהכללנוסח
הגביעלמתמרמראומתפלאאיני

עצמהעלשבסלהמשיחסלינה
אתגוסס·ספסמבר)אורן(בגלי
מקורומהלגלות-הגדולההמלטה

מיהקטן","יונתןהילדיםשירלש
לוישואם Iנעימתומניין Iחיברו
ובזמרתנו.בלשוננוורעיםאחים

בענייןסורחהייתילאובעצם
לנפשהמשיחהגב'אתומניח

שלה,המדעיהאפאראסולנפלאות
מורישלשמואתעיניצדהלולא

"הרצליה",בגימנסיההוותיק
בדיקהשאחרי Iרושמןישראל
השוואתלרבותמעמיקה,ודרישה
מסקנהלכללמגיעההיאמקורות,

האשםהואלא-כצעקתהשלא
השיר.מלותבחיבור
חביבזקןשהיה Iרושמןשללזכותו
יסודותאתושלימדנוועליז

העובדהתיזכר Iהעבריהדקדוק

ושינןשחיברפזמוןלמיןשהודות
כלאתהיוםעדזוכראני Iאיתנו
הכללמןהיוצאותהעבריותהמלים

תנועהאחריחזקדגשהנושאות

שמההמהלמהאלהבתיםגדולה:
מ;דתועל:מה.~כף,~בה,~נא,-

ציטוטלא
צביעזהשללהעדותיהבתוגבה
פנינהשלספריהעללרשימה

(גליוןו·"גשד","נשים"כספי,
197 ( 
יקרה,צביעזה

כךועלשהגבתשמחהאניראשית,
להודותעליהברכה:עלייך

לכתובמתסכלדיזהשלעיתים
עםאףדיאלוגיצירתללארשימות
הנדונה.ליצירהזולת Iמישהו
יתכןההערות:לגוףועתה

העולםבתרבותוידענותובקיאותו
-ציססשפעםהעובדהתעיד

הצרפתיתהמימרהאת-בצרפתית

וכךהאשה",את"חפשהמפורסמת

להץ ryר ry "הצרפתית:אתהגה
זאתכיסאושכךמניחאניפא~ה•:

פרסילמורהזכושלאאלהברו"סית
הפראנצוזים.בלשון
"מדעי"להיותרוציםכבראםאבל

יותר.קצתלהקפידראויאזי-
קוראיביןשישלהניחישראשית,
רהוטיםשאינםכאלה " 77"עתרן
אשכנזיאניאמנםהיידית.בלשון

בגבהותחוטאהיינואשכנזים,בן

המזרחבתרבויותזלזלניתלב
בקושיאבל-ולמיניהןלסוגיהן
הודות(וזהלפענחיכולתי

השיראתפעם>שלמדתילגרמנית
תרגוםללאמצטטתשהיאהיירי

הזמרלנעימתלדבריהושחובר
להתערבמוכןאניכן,כמוהאמור.

כיייתכןשלא Iביתיהוןכלעל
התרבותוחוקרת"הסופרת

מחזקתיהודה,בןנתיבה ·,והלשון
זכורנה,שלמיטבוטוענת,זועמדה
שרולאהקטן''יונתןהזמראת

ניהלאותההרצליה,בגימנסיה
יהודה.בןברוךהד"ראביה,

 , 20ה·שנותבסוףזאת,לעומת

לאותהאחרשירכיתתהבנישרו
שמגדיריםמהזה Iובכןנעימה",

שגיאות",בשבע'נוח'"כתיבת

כמדומניהיאיהודהבןנתיבההגב'

נולדתישאניוהיותממני,צעירה
ובנישהיאלשערישן, 927ב·

"בסוףנולדוטרםעודכיתתה

 1בסריעקבעםהשיחהשבעקבות

ויותר , 96מרץראשון",ב·"דבר

בינוצר Iעימךהשיחהבעקבותמהז,

עדייןעסוקהשחינךהמוטעההרושם

שלהנותריםהיומניםבעריכת
הסליחה.ועימדהסופרת,
הובאלאזה"פנינהילה",ובעניין
אינטימיממבואכחלקאלאכציטוט,

הוקרתילמעשהבואשר Iשליואישי
לישתרמה Iשיחתנועלתודהלך

השראתיתמבחינהבעיקררבות

תקנה:חסרתהנניזה,(בעניין

רביןבכיכריפהספרות
והצפופות,הקסבותהמליםאלה

דפי ·עלומגיה,עורךללאהמשפטים
כתוביםקרטון,וגליונותנייר

עלמודבקים Iומכחולועטבעיפרון
השישעלבנייה,משקיהמכסההסיח

לפני·כןלושהיהקירות,המצפה
שלהנוצצתהמתכתעלברק,

הבסוןעמודיעלתיבות·המכתבים,
 .ייןהנבאתהנושאיםהגדולים,

מהאלאאינו Iעמודיועלהבניין
 1שליברחשי·הלבעליהם,שכתוב

שלכתיבכלליללאשלנו,שלך,

ופרוזה.שיר

אוהב"אנישלהבנלייםהמשפטים
הנדושיםהמשפטיםאותך",

הנה·יפה,ספרותלכותביוהאסורים
ומזילי·דמעות,כנים Iכאןהם

ועוצר.עובר·ושבשלמעיניו
מעיניי.

באלפיעצמםעלחוזריםהמשפטים
קובע,שבהםהמיוחדלאוריאציות;

כקולהמוןקולהופעתם.עצםאלא
גלי·הים,כקולהמוןקול •שדי
סוף,להםואיןהאין·סוףמןבאים

הגבישלגבי(ייתכן ," 20ה·שנות
היא,ללידתהשקדםמהכלמשיח,
כברמהאז Iהאבןלתקופתשייך
או 20ה·שנותבסוףמדובראםמשנה

בן,ך"ךכן:כמו )? 40ה·או 30ה·

אחריהגימנסיהמנהלנעשהיהודה
כברנתיבהגםוכמדומניאנישםג

בימינוהמנהלממנה.ויצאנובגרנו
בוגרחייםד"רהזמןרובהיה

 1בחייועוד Iשמושעלב,גרשו(בו

פרסזהאבלהידוע>.הרחובנקרא
משיח.הגב'שללטיעוניהגםמיותר
ששרנוזוכר Iלמשל Iאנילכל:ומעל
יונתן(כגון:נוסחיםבכמהזה,שיר

/הצטנןהדלתלסגור/שכחהקטן
זוכרואיננינזלת),/וקיבלהמסכן

שלאומובסחניבגימנסיה,דווקאאם
שנים?ובאילולמדנוהו.רושמןמפי
הנמוכות,בכיתותודאייודע.השד

שלאודאיבגן·הילדים.עודאוליאו
העשרה.בשנות

היאזוברשימהביותרוהמשעשע

מנייןהמלומדתהחוקרתשלתהייתה
לישראלהשירשלייחוסורוןלחנוך
אסמכתא,אוציטוטכלללארושמן,
מהמדעיים?בפרסומיםכנדרש

עודגדולהתהייהאצלישמעורר
הגב'הרימהלאמדועפשוטהואיותר
 1רוןחנוךאלוצילצלהטלפוןמשיח

איש Iבינינועדייןהשםברוךשהוא

מוסיקהביקורתוכותבפעיל
לאומדועאחרונות",ב"ידיעות

מפניהאםבמישרין?זאתאותושאלה
ממלאתאינהבעל·פהכזוששיחה
המחייבים Iהמחקרכלליאחרי

בארכיונים,נבירהבדפוס,"מקור"

בכתיבתאפילולמוזותזקוקה
 ) ...בלבדספרותיותרצנזיות

הסיפורים-נכון! Iאחרוןודבר

 1כספיינהפגשלהנפלאיםיםמגוהיו

מאשריותראלידיברואמנם
אךהקצרים:המחזותאו"התמונות"

המציגההרשימהשבמסגרתמשום

מעט,רקולובהם,לגעתגםבחרתי
ולאפעםלאבקפידהקראתים
נבעהאליהםוהתייחסותיפעמיים,
זאתשבכלשלי,הספרותימהניסיון

עשריםכמעטזה Iכתפיעלנח

 1אבןעלחקוקה·דורותכהמיית

מבקשתשאינהלשוןכאותיות
אתלקרואניתן Iכאןפיענוח.
ג'כיתההחתום:ואתהכתוב

הגלילמן~פריםקבוצתרעננה,
קריאשאינוערביבכתבוהכותבים

בועולה"שלום"המלהאך Iלי
וחוזרת.

כותב,הואכי Iמשוררפעםלישח
מישהואוליהמעיק.אתלפרוקכדי

אותומכירשאינוזהאולייקרא;

טמיריםעםההוא,עםמזדהה

להיותמדועטקסטים?השוואת
לסבך?כשאפשרפשוט

הקטןיונתןיכולהאםוהעיקר:
הכבדהנטלכלאתלשאתוהמסכן
מימסדית""תרבותשלהזהוהנורא
"מפעלהרחוב","תרבותלעומת
עלונו'ונו'הלאומי"התחייה
לחיותתנו ?והדלותהצרותכתפיו
הזאת!בארץ

עכרוןבועז

הקטן""יונתןכענייןועוד
-טעותתיקון
מורה<קסינסקי),עוגןצפירהד"ר

לספרות,ומרצהכלליתמורהלמוסיקה,
משיח,סלינהשלבמאמרההמצוססת

להעירמבקשת Iאוגוסס·ספסמברגלי
כי:

מורה(שחיתהבמאמרמהמצויןבשונה

חיתהלאמעולםוגננת>,למוסיקה
גננת.

המערכת

 1כלקודםהסתם,ומן ...שנים

 •שליהאישימהטעם
הברכה,שובעימדחתימה,וכדבר

לקרואאשמחתמידוכמו
שלטעמיהספרותיות,מרשימותיך

נפלאות.הן
ובהערכה:בידידות

מרגליתדורין

הדברים.אתהקוראיםונעלמים,
הטמיריםכתבו Iרביןבכיכר Iכאן

כלהקטנים.עםהגדוליםוהנעלמים,
כתבו Iיחדוכולםעצמובפניאחד
כולנו:נשמתשלהגדולהספראת
קורא Iוחוזרקוראונושם,קוראאני

עםשנית.לכאןאבואמחרובוכה.
ונפש.בלבחבריעםלחיים.חברתי
אותושילד Iבספריחדנקרא

החיים.בספרהמוות.

שתלשמואל



הבינלאומיתבקונפדרציהמאוגרת ,בישראללמוסיקהומו"ליםמחבריםקומפוזיטוריס,אנודת

שנה 60חוגגתם 11אקו

יוצריםמיליוןשלבשירותם

היוצריםזכויותעללהגןבמטרהוסופרים,מלחינים 13שלקומץעל-ידי-1936בנוסדהאקויים

מלחינים,ישראלים,יוצרים-2,200מלמעלההמאגדלאירגוןהאגודהצמחהמאזשלהם.

מטפלתאקוייםלמוסיקה.ומוליייםפזמונאים,תסריטאים,מוסיקה,מעבדיסופרים,משוררים,

שלובהעתקהבהסרטהבהקלטה,בשידור,בביצוע,הכרוךבכלהיוצריםבזכויותבשמם

יצירותיהם.

במכלוללשימושרשותהענקתעל-ידיבישראלחיי-תרבותשלסדירקיוםמאפשרתאקויים

הזכויותולבעליליוצריםאותםומחלקתתמלוגיםגובההיאושתמורתהיצירות,שלאדיר

ויצירה.יצירהבכלהשימושהיקףעל-פיהאחרים

ובעלי-היוצריםהתאגדוכןועלוגיאוגרפיים,מדינייםבגבולותמכירותאינןאמנותיותיצירות

אלהאירגוניםהקימובדיוקשנה 70לפני .בארצואחדכללאומיים,באירגוניםאחריםזכויות

זואתזוהמייצגותוהמלחינים,המחבריםאגודותשלהבינלאומיתהקונפדרציה-סיסייקאת

 .הדדייםבהסכמים

מכלולאתלמעשהמייצגתוהיאמדינות-77מאגודות 100עםכאלהבהסכמיםקשורהאקויים

מניו-זילנדדרום-אפריקה,ועדמפינלנד-תבלכנפותמארבעוהספרותיתהמוסיקליתהיצירה

העולם.מכליוצריםממיליוןלמעלההכלבסך-קנדהועד

אתגםמידהבאותהאלאהיוצריםציבוראתרקלאמשרתותליםמעברואחיותיהאקויים

בתיהתקליטים,וחברותהשידורתחנותאלה,אגודותבלעדיביצירות;המשתמשיםציבור

השמחהאולמותוהמפיקים,האמרגניםוהמקהלות,התזמורותוהדיס?~טקים,המלון
עלבעל-זכויותמכלפרטניתרשותלבקשנדרשיםהיו-אחריםרביםתמשים }l'ומוהמתגייסים,

 .ביצירתושימושכל

במסגרתהישראליתהיצירהאת 19 5 8מאזאקוייםמעודדתהזכויותעלבהגנהלפעילותהבנוסף

המוסיקליתהיצירהמתחומיליוצריםפרסיםמוענקיםשבמסגרתושנתי,פרסיםמפעל
לסוגיה.והספרותית
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