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ביתן;זמורההים;אצליזחר:ס.

 145 ; 1996עברית;לספרותעמודים

עמ'

עלהאחדים","שלסיפוריםשלושה
עלהשניהתיכון'ביםטביעהכמעט
טבילתעלוהשלישיהמלחביםשיט

"יזהרית":הפואטיקהבכינרת.נעורים

צבעוניים,סוגסטיביים,סיפורים

הואיםכלכמעט.מהפנטיםחושניים,
אומציףמטביע,אוסוחף Iאחר

-לפרטיהןנרשמותהתחושות .מטהר
מדוקדקות.מדויקות,

הוצאת ;סיפורמתחיליםעוז:עמוס
עמ' 122 ; 1996כתר;

אומשחקחוזה,מעיןהיאהפתיחה

אומר-לכותבהקוראשביןמאבק
מנתחהואהחדשבספרועוז.עמוס

ידועות,יצירותשלפתיחותובוחן
דרךעבורפונטאנה,מתאווררהחל

גבריאל Iיזהרס.ועדצ'כוב,קפקא,
ויעקבקארברריימונדמארקס,גרסיה

שבתאי.

אותאהבה;סיפורעודקניוק:יורם

הקיבוץהוצאתסיפורת,חזמן,

ספריאחרונות/ידיעותהמאוחד;

עמ' 164 ; 1996 ;חמד

יודע Iאשתומותלאחר , 60בגיל
מגלההואאפשרית.בלתיאהבהאלכס
להונותן Iהמיןתאוותאתמחדש
אלכס,שלסיפורםוסמיך.דשןפורקן
דמויותועודאמה,ורדתהנילי

והקרוב.הרחוקמהעברוצללים
 1רגשני Iקלילטלוויזיהלסרטתסריט

בנים,הורייחסידמעות.כולל
ולאאיתנהחב.רותובגידה,נאמנות

 1שצריךמה Iבעיקרוןונו', Iכךכל

מיסופסוף, Iמכרלרבמתכוןאולי
יודע?

הירח;כקצהקורזקובח:נוכחחוח

עמ' 48 ; 1996פועלים;ספרית
המשוררתשלבעבריתראשוןספר

לנינגרד.ילידת
ואת /סתם,פרחהאינני Iמביןאתה

שבילים / 1רציתילתחרותשקספיר
במטרה / 1חציתירבותדרכיםרבים,

עליזהאםאי-שם.//דבר-מהלמצוא
יוכלו /שחמחמתגויה Iבהיר

משי Iהר /כזה?ליצורלהשתוות
ידליקוגלידההחזה/חום Iהשער
פרסומת.משלטי

למורגנה;אטיודיםלוי:איתמר
עמ' 184 ; 1996כתר;הוצאת

בןשהיהמישלמזכרונוהכתובספר
וזוהימים,ששתבמלחמתעשרהאחת
שלברצף-שטףמדובר.שבההשנה

רמת-גניילדשלעולמונפרשתודעה,
ארצישראליתהוויההשישים.בשנות

גבורהוסיפוריילדיםחבורותשל
הרפתקאות,הזיות,סודות,דמיוניים,

שלפרטים,ופרטיבפרטיםשזורה
סרטי ,שנקראוספרים-המציאות

פרסומות,הכרטיס,ומחיריקולנוע
שלסוגיםועודרדיותוכניות
תרבות"."גיבורי

יונתןעדהלוימיהודהמזור:יאיר
העברית;כשירחמחקריםהקטן;

עמ' 200 ; 1996תג;הוצאת

בשיריםהעוסקותמסותשער

בשירהשוניםוז'אנריםמתקופות

 1הלוייהודהשלשיריםהעברית:

לאה Iונסקישלאברהם Iרחלביאליק,
 1זךנתן Iרושמןישראלגולדברג,

ורונישטקליסילךמרים Iבסריקעב
סומק.

חספריחהפתיחות;ספרשלו:עכר
עמ' 196 ; 1996חחדשח;

הסיום.ללאסיפורים,שלפתיחות 70
לפתיחותישקרובותלעתיםזאת,עם

מתמודדיםהספר"סיפוריפואנטה.

שלהמצבעצםעםחתרניבאורח
אמצעהתחלה,בעלסיפור','לספר
שונות.בדרכיםוסוף",

שלפשוט""סיפורלפשטות:מכעד
עורכים:הביקורת;כראיעגנוןש"י

שביט;עוזילאור.דןשמיר.זיוח
 ; 1996המאוחד;הקיבוץהוצאת

עמ' 236

 ,"פשוט"סיפורעלמאמריםעשרה
עוז,עמוסיהושע,א"בסדן,דבשל:
ניצה Iשקדגרשון Iקורצויילברוך

יוסףשקד,מלכהשמיר,זיוהבן-דב,
לאור.ודןפנואליש"יאבן,

מבער

 nרפשטו

החלליםמוסיקתאלימלך:דרור
גולן;ירוןהוצאתהפנימיים;

עמ' 107 ; 1996

שיריםשבו Iחמישישיריםספר

 , 1996-1989בשניםשנכתבו
לגמרי//אניהפנימיים/במרחבים . 1

ועדייןהכל/ממניזרוק . 2 /לגמרי;
צליל;לולאתכמו /,משהוישאר

 /עקבותתמידומעבירה /שמתקלפת
איננישםרק . 3 /שכנגד;לשכבה
ביטחוןליתרכפול/הכל;עושה

 ;הזההיוםמפניקאופמן:אלעזרי
רבין;רצחעלוכאבזעםשירי

 ' 95 •נובמבר-דצמברתג;הוצאת
 .חמישישיריםספר

חיתה/ריריההיה/וכדורוהאקדחן ...

אחיואיךמתמוטטות/הולכותושנים
הואאחיואיךהידיים/עלדםעם

ואשוהלכתי;הלכתיואניקין;
השתיקה.אתואכלהחיתה

וטלטלות;תנודותגיורי:עודד
עמ' 48 ; 1996רגב;הוצאת

שביעי.ספר

האמיתיות/הכוונותאתשומעאני

ליאיןהאותיות.//ביןהמלים,בין
הרבהליאין /אפשרויות,הרבה

מחדש;מתחילואני /הזדמנויות,
ולפעמים /תמידי.;באופן

מתות.שביהציפורים/

הוצאתטלאים;וייזל:מאשח
עמ' 224 ; 1996גוונים;

הריאליזםמשמשיםשבורומן
ונתןצבישבתאילסירוגין.והפנטזיה

אשהשונים,בגילגוליםהעזתי
סגולותבעלמתבודדמסתורית,

מערבושלמזרחשלניחוחותריפוי,
כשמיכתמארג,במיןמשתלבים
לאורךהנתפרתהססגונית,הטלאים
הרומן.

שלהמטייליםספרבר-חיים:יעקב
המאוחד;בוץחקיהוצאת ;דדסול

סדרת-חמדספריאחרונות/ידיעות

עמ' 205 ; 1996חזמן;

בר-יעקבשללמבוגריםראשוןרומן
ספרבסיסעלנרקמתעלילתוחיים.

ישראליםצעיריםשכתבומטיילים
איש ,נקלפריוסיאמריקה.בדרום
שלבעקבותיהיוצאבדימוסחקירות
אמריקה.דרוםברחבי ,זיסקיןדפנה

המתרחש ,בדיוןשעלילתומסעספר
במציאות.הקיימיםבמקומות

-ילדלאהובאיךקורצ'אק:יאנוש
הילדזכות-חינוכייםרגעים

יונתמפולנית: ;'אכרך ;כבודל
ושם;יד ; 1996סכר;ואלכסנדר
קורצ'אקיאנושע"שחאגודח

חגיטאות;לוחמיביתבישראל;
 377 ; 1996המאוחד;הקיבוץהוצאת

עמ'

ואתמגרעותינואתמסתירים"אנחנו

אסורלילדיםלעונש.הראוייםמעשינו

ליקויינו,אתלגלותאסורלבקר,
ותכונותינוהתמכרויותינו,

שלפניםמעמידיםאנחנוהמגוחכות.
סודותעלמגיביםאנחנו ...שלמות

לתפקידיםהמקודשת ...השלטתהכת
להפשיטמותרהילדאתרק ...נעלים
אלולהעמידוועריהעירוםבושהללא
עמ'-קורצ'אק(יאנוש " ...הקלוןעמוד

לאהוב"איך •חיבוריםשלושה ,) 362
ו"זכותחינוכיים""רגעיםילד",
ראהקורצ'אקיאנושלכבוד".הילד

מעמדהמדוכא.חברתימעמדבילדים
התבססותומתוךואהבהאמפתיהשל
רבוניסיוןהתבוננותמחקרים,על

טרייםמהםשחלקיםהחיבורים,נכתבו
היום.נכתבוכאילוובהירים

אתכובשתאלישבעפרלמן:יהונדב
"עמדח";הוצאתכרנדנכורג;שער

עמ' 27 ; 1996

 .ראשוןשיריםספר
אתלתכנן-ממהר-רץ-ואני

אשר-הספראתלתכנן;-העטיפה
-ברנדנבורגשעראתכובשתאלישבע

אתשיזעזעהספר-הסופיהפתרון /

ההויהשלהאמיתיהקולהעולם/
אתרואהאניהחדשה/הארצישראלית

 /שליאמא-הכריכהאת-השער
והנשרהברנדנבורגמאחוריה-מציצה

ידידיהמגרמנית: ;טרזיןקין:פטר

הוצאתקין;פטררישומים:פלס;
עמ' 46 ; 1996המאוחד;הקיבוץ

קיןפטרשלורישומיםשיריםמבחר
והוא ,באושוויץמשפחתועםשמת

 , 25בןלאעוד
 / .הב~~-ביtנ;:אניילדה/נומי ,נומי
טרףאמךאת /במלחמה,כלהאביך
ילדה.//נומינומי /האדום,פיה

 ה~~?~האישמאוחר;ילדה, ,מאוחר
קוצר ,האושראתקוצרהוא /.קוצר

נובל./הואהשמשובצאת /ומרחיק,
אדומהשמלונתאתתלבשיאז
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תודעהשלנשימה

שיריםנשימה;ארלחייט:עמוס
 ; 1996עמדה;חוצ' ; 1996-1988

עמ' 60

היחצ"נית,המערכהמהמולתהרחק
שלהגדולהלהיטסביבהמתנהלת

המקוריתהפרוזההאחרונות,השנים

מצדיקהלארביםבמקרים(שכידוע,
הגדולה>,המהומהאתבאיכותה
מורכבת,נפלאה,שירהאצלנונכתבת
הסוער,ההמוןמןהרחקמאוד.מגוונת

אחוזישלב'רייסינג'תלותללא
למיניהם,שיווקובלהסוסיקריאה
פלאבאורחלהתקיים,ממשיכההשירה
שלאי·תלותםשדווקאדומהכמעט.
הצלחהשלבחסדיההשירהספרי

להתרכזלכותביהםמאפשרתמסחרית,
פנותמאופטוריםשהםתוך Iבעיקר

אמתשלנגיעהלושאיןמהומכל
זושבדרךרקחבלעצמה.לשירה

הקוראיםקהלמעיבינעלמות
מרתקותחשובות,התרחשויות

עללהשפיעאףהעשויותלעתים,
העברית.בשירהעתידייםמהלכים

ספרוהופיעבשקס·בשקס, Iכך

'נ'שימה",אדלהייס,עמוסשלהראשון
פיוסםמעולה,משורראדלהייס,
 , 55מס'"עכשיו"בחוברתלראשונה

פינטומשה Iיגילרן ,.אאריקעםיחד
היוםשותפיו Iפרלמןויהונדב
"נשימה"'עמדה:כתב·העתלעריכת

שחוותופואטיחיבורהואשלו
כמעבדהתודעה,התודעה.במחוזות

אותםהמתרגם Iמשוכללנתונים
הגותיתהתבוננותשללמרכיבים

ואינסלקס,רגששלתודעהבעולם.
"נשימה",ואוליונפש.גוףשל

של'נשימהפירושהזה,בהקשר
איןבספרהשיריםברובשכןתודעה:

ארוכיםהשירים,פיסוק:סימניכמעט

הניירעללפנינומונחיםברובם,
כזרימתם,נכון'יותראוכנתינתם,

עלהנשעניםגדוליםלמבניםבדומה
נשימה.שללקבוצותפנימיתחלוקה
בהכרחלואיןמשתנה,השורהרוחב

קבוצתשביןהגבולותעלהשפעה
-מקרהובכללאחרת,אחתנשימה
יכולאדלהייטשלאופיינישיר

משפסיםשלקולחכרצףלהיקרא
כאשר Iלמדיארוכיםספורים,
להתייחסניתןמסוימותבנקודות

חלקכאלמליםלקבוצתאולמלה
ישירותקשורותהןבו Iסבעימךשמ

לפניהןהבאותלאלומידהובאותה
ההולמתצורניתמסגרתזוהיואחריהן.

הקלאסי'בנוסחלאאפית:שירה
במשקלמחורזותשורותשל Iכמובן
זרימתשלברצפיםאבל Iיאמבי
במקומן.הבאיםתודעה

אינההקלאסיתלשירהההשוואה
השניכחוסהעוברהנרטיבמקרית.

מתוךיציאהעלבנויאלהבשירים
מיתיים,מחוזותאליום·יומימצב
לצדזהמציאותרבדיכמההצבתתוך
כאן"מיבשיר Iלמשלכך'זה.

עצמיתהתבוננות _שעיקרןגיבור",

במצבו:השיר,גיבוראוהמשורר,לש
זהירמנסחישבחושיוחוררו"לשווא

עיניועדשות Iרקותיואתסחס 1אסר

זרה,אישיותמפה/שלתקפו '*
בתוךדילגשנחבלהבתחבולה

חושיםמאחוריומותיראקלים/מוחלט
שלגונהבבתביומנו ...נלעג/ודם

מקצביעללה/רכובהחלפהאישיותו
ממוזגי/תיכונייםבעולמותנוסחות
מעצימות/ומקהלותמרפאנקסר

שלמזעורכאןאין ,) 8<עמ'תחושות"
אחרת,מציאותלסוכתאחתמציאות
ולאאירוניהכאןאיןמושגת.בלתי

(בכמההעבריתשהשירהבאתוס,

עדבהםמשופעתהמרכזיים>ממהלכיה
אדלהייסשל"נגד"עצמי.ביטולכדי
כמומנודה Iמקוללקוסמינוודהוא
אתהמספר Iוהמשורר I"כיהתגקין

בגרםנגלל"כגלאותומלווה Iסיפורו
פלנסיחזון 1אסרותרנפתלמדרגות
בחץסומןנגדדברו:חזר/וזהשכסיוט

<עמ'הצמתות"אלנודהאחרשחור
המודרניבעולםאליוס,ת.ס.אצל .)ן 1

מופיעהישימון","ארץשלהשבור
במעלההמטפס ,העיוורתרזיאס

סצינהאחרועוקבהמדרגות

סוכןמפלרססבהאפורה,יום·יומית
משועממתכתבניתעםדירות

ה'פוססהאנושיהמצבבדירתה.

רושםעושהזאת,לעומתמודרני',
שברשלתחושות .יותרמורכב

המאפייניםהםותעיה,סעיהושנירה,

המכילהסערנה,שיריתמציאות
גלקטי',ניפוץ'מנגנוןכגוןאלמנטים

סבוךפלנסי'חזוןמושגי','סבך
אדלהייסועוד.סותרות',השערות

 1יחדגםוהפאתוסהבאתוסאתעוקף

בדימוייםבאימאז'ים,שימושתוך

בדיוני.מדעספרותשלובמושגים
השורההמיתית,הקוסמית,האווירה

מחיהמרחבמאפשרתהשירים,על
שפתעלהנסמכתהגותית,לשירה
מדודה,גבישית, Iמאודקצביתתיאור

יבש,דיווחכדי<עדלדייקמבקשת
לפיסימקוםבהשיששירהלעתים>:

המיידיתהלויאלי Iולמסאפיסי
מכתיב(אוממנההנגזרולמיתוס
אתלגמדמבליזאת,וכלאותה),
לנפחומבלי Iמחדוהאדםהעולם

מאידך.מגוחך,באורחאותםולהאדיר
כאנסי·תזה"נשימה",זו,מבחינה

כןניסיוןהואמינורית,לשירה
תוךאפוס,שלבתלםללכתומרתק
תודעה,שירתשלדגםיצירת

 ••הזוהמאהסוףמבוכתאתהמשקפת

פלדעודר

כוכביחמוטל

בחדר·מדרגותאשה

ראשוןפרסום
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עליא.
טריסטיות

מחייה·ממית. ,מתוק·מר ,לבן·שחור,,·משמעי:היהשינקהחלב
שחורים.בסדקי·זעםמתפקעתחרבהאמאחיתההאדמה
ממורסות.סכיניםהיוהשמים

עליהםלהשתטחהיהאפשרהיו>,<שלאהענניםהיובעולםהיחידהרךהדשא
ללא·הי;תעדלאופק,ולנסוע

עללשווא,מתדפקמכה,ה,א,לתות,,ללאחל,נ,תללאחלק~ש rח,ר
יצא.ממנההבטןאתלעצמותיארכך-קירותיו

החוצה.אותוזרקובלילה.בחוץלבדהעומדקטןכילדלעצמותיארהזרעאת
סדקאיזהמוצאהואבסוףהסגורות.הדלתותעלדופקהוא .אותורוציםלא

מפחדמכווץשםושוכב ,בקושיונדחק

הזרע?לתוךהגיעאיך
-המלאכיםלהיוולד.רוציםשלאכמוהוקטניםילדיםשלבמכלאההיההוא
הכנפיים,אתלוחתכובכוח,אותותפסו-לבניםבחלוקיםרחמניםאחיםכמו

"שחה!"לו:ואמרולמיםאותוזרקו ,ראשןשלכמוזנבלוקשרובמקומן

יחבקושלאאותם,רוציםשלאהרגישוכילהיוולד?רוציםלאהילדיםולמה
בסערתשיולידומיותרים,יהיושהםבאמת,אותםינשקושלאבאמת,אותם
בתמונות,להסתכלשיצטרכולחבק,ידעושלאלאהוב,ידעושלאילדים

משמעןאתלהביןמבליריקותבתנועותאותםלחקותינסוואחר·כךאוהבים,איךחיות,אצלבסוסים,

-נראהולאשקוף-אותוחשאתהשיקוי·פלאים,איזהבעולם,סודאיזהיש
שותיםהםכאילולהיותצריךזההילדלגביעהאםמגביעהאשה,לגביעהגברמגביעבנשיקהעובר
דבש

מבפניםוקורןמתמלאמשהו
בפניהםזורח

כגעגועאותוחשאבלמביןלאשהואונשיתמתיקותבמיןאותםממלאהדברכי

ב"מה·שהיה·צריך·להיות".חיתהשלוהמומחיותהגעגוע"."אמןהיההואלכן
המים,העננים,געגועים:אבזריהיולו-מיןאבזרייששלמישהוכמו

המכונפיםהסוסיםהיואלה .••הנדודציפוריהמוסיקה,הכחולים,ההרים
שלוהלכלוכיתלמרכבתהרתומים

חיתהזוהאשמה.רגשהיהאמנותלמדרגתששכללביותרהנהדרהאבזראבל
העצמית,ההשמדהבאנרגייתהמונעחסיללתוךנכנסהיהמשוכללת.חללית

הילדףת,הנעורים,הבגרות,דרךלחזוראפשרשבעזרתובין·חללידלקמין
לזרעוחזרה-השישקירותדרךבפיצוץ·מסען·חלוללחדורהלידה,חורדרך

שלצמר·גפןענןעלשוכבאתהשבומקוםהכלום,שלהרךולחללולמכלאה
יהיה"לאוכלוםהיהלא"כלום

 ".בסין"נולדתי
ונו'?הוריו ,הולדתומקום ,זמנואתלבחוריכוללאשאדםאמרמי

נחשבלאכמובןוזה-מעשיבאופןכלומרשבסערת,למרות ,בלונדוןשנולדהמתעקשתחיתהשאשתוכשם ,אומרהיה-בסין""נולדתי
הארץ.כדורשלהשניבקצהנולדההיא-בחיים

המטפלתסיני".נולדתי"וגםפה.לאאופןבכלבכלל>,(אםמקוםבשום ,שאפשררחוקהכיהעולם,בקצהרחוק,כלומרבסין","נולדתי
אמרהואשתוושחור>לבןכמושזהליפניסיניביןלהבדיל·צבעיםעיוורתפולניהמטפלתיודעתמה(אבל"יפונצייק"לוקוראתחיתה
רקתראהמעט("עודיותרועצובותיותרצרותונעשותהולכותשנהשכלהסיניותהעינייםלסיני:ויותריותרדומההואשנהשכל

הננףעהסיניהסנטרבקצההמדובללהזקנקןאתהקש,כובעאתלראותאפשרמסה:כלפיורזותההולכותהוואן·ג;כיותהפניםפנימה"),
נכנס ,וק~ןהולךורזה,הולךהבודדהנזירואתהערפלוסילהצוקיםאתלראותאפשרהשחוחות:הכתפייםעלהכבדהדמיונ;האסלואת

 •..סופו"היכןיודעאינוהגנןש"אפילוהסיניהגןמבוכילתוך
לסין."הביתה,אחזוריניףתי 9וכשתושלםתשוב".סיןואלאתה"מסיןוזמנית.כמובן,משמעות,וחסרתספלהעובדהזאתפהשאני"זה
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האשהקריאת

עםהוצאתקריעה;רותם:יהודית

עמ' 244 ; 1966עוכר;

ואשתוחנינארבישלבתוברוריה,
גדולהמלומדתוגםמאיררבילש

אחרפעםחוזרתעצמה,בפניבתורה

כדימוי"קריעה",ברומןפעם

אתהרומן.גיבורתשלוכהשתקפות
הנוקשההחרדיתהחברהניסתהשתיהן

לרגשותיוהמתכחשתוהמוסרנית,
להשתיק-הפרטשלולרצונותיו

אתהרגיזהוחוכמתןדעתנותןולסרס.
התורה,מלומדישלהגבריהממסד
שלבעלהמנשוא.קשההיהוהעונש

החכמה,באשתושקינאברוריה,

להולהוכיחאותהלנסותהחליט
אתשלחהואקלה".דעתן"שנשים
וברוריהלפתותה,החינניתלמידו

היאמכן'לאחר .לחיזוריומתפתהאכן
עמדהשלאמפניעצמהאתחונקת

בעמודהרומן,בראשיתכברבניסיון.

רותם,יהודיתהמחברת,מספרת , 25

בכךוקובעתברוריה,עלהמשלאת
אתגםוכךהעלילה,השתלשלותאת

נמנע.הבלתיהטרגי,סופה
מתלבטתילדותהמערשכבר

שמותיה:בשאר(אופיפיהגיבורה,

מהושלומית),פרדריקהפרד'לה,
אורחלכמו"צדיקהכשתגדל:תהיה
העונשלמרותברוריה",כמוחכמה
לאשההצפויההחתחתיםודרךהקשה

ברוריה,שלבדמותהשתבחרהחרדית
הקשהבדרךרותםשלגיבורתהתבחר

מורדתאחרת,נולדההיאוהמייסרת.
כמומשחקתהיאבילדותהבעריסה.
היאובנערותההחילונים,הילדים
להה"מכניסהאסורהספרותקוראת

היאפעםאחרפעםלראש".רעיונות
היאפעםאחרופעםבאש,משחקת

בבתהרוצהאביה,שלחמתואתמעלה
חרדיתשאשהכמווכנועהצייתנית

נכשלתהיאיוםיוםלהיות.צריכה
מצווההחרדישהאדםהמצוותבכל
בסדרמורדתהיאיוםיום .להן

ושנהעולמה.שלוהרוחניהחברתי
להיותומתפתחתגדלההיאשנהאחר
בכלליםספקהמטילהחושבת,אשה

חיה,היאבההחברהשלובצווים
גדולשאלהבסימןמעמידהולמעשה

זו:חברהשלאמונתהמהותאת
כיבביטחון'ידעהספקותיה"למרות
יהיה,אשרהמקוםיהיהאלוהים,
מעקבכדיעדקטנוניאינובוודאי

וסכיניםמזלגותאחרונוקדניפנקסני
שישמשטחיאלשנתעדבשריים
היהשלאודאילהיפך.אוחלביים

כמוטפלותבזוטותלהתעסקפנוי
ידעהאמהשרקשלהם,הקטנטןהמטבח

יום'טריפה'לעשותמבליבולהסתדר
שלשמץבזהלההיהלאכמוה.יום

שאלוהיםספקלההיהשלאכמוספק,
בוודאיאךמקום,בכללהיותעשוי
אישניקיםהחזוןבקרביושבאינו

גםהיא ,) 96(עמיבגדודו"כמלך
כמוידועים,במיתוסיםספקמטילה
בדאגנותהבמוסריותה,למשל

החרדית,החברהשלובאנושיותה
אתהמכתימותקשותעדויותומעלה
כשהיאלמשל' .הזוהחשוכההחברה

חטיפהמעשהשלראייהלעדתהופכת
החוטפיםישיבות,בחורישלמתוחכם
לטובתאמםמזרועותתימניםילדים
עדויותברק.בבניחרדיתישיבה

האכזרימיחסהבעיקרלקוחותאחרות
כלפיהחרדיתהחברהשלוהנוקשה
מרביתבהןוכלוליםהאשה,

לחילונייםהידועיםמהמיתוסים
החלהחרדי",המיטותחדרמ"הווי
ין'הבתולשמירתשלהנוקשהבחוק

ובשמירההכלולותלילבמבוכת
כמואךטוהרה.דיניעלהכפייתית
בת-פיפיגםברוריה,גיבורתה

בעיקרמתרעמת-עצמהבפניאוריין

החרדיתהחברהשלהמפלההיחסלע
התורהלימודיבתחוםהאשהכלפי

הנוקם"הקנאהאלוהיםוהאמונה.
כחמורה",קלהעלוהמקפידונוטר
אומבעיתרבמיןגבר'אלוהיםהוא
מפחיד.אב

חרדיתלאשהוהופכתהילדהכשגדלה
בהעוליםשובלכללים,לצייתהמנסה
בההוליד"מהוההתמרדות:הכעס
חלקלקחתהאיסור ?הספקותאתשוב

שלהםאתשהשיגהתפיסתהבתלמודם,
וריקים?דליםלפניהאותםוהעמידה

בתוךלהשנידונהההצטמקותואולי
דבריעלההשגותבהעלומניןביתה?
שלבעלהמאיר'רבידבריועלחכמים

וישעצמה?אתחנקהשבגינוברוריה,

אתבוודקרהכישורלקחההאומרים:
 , 206בעמינכתבכךלמוות".עצמה

פיפישלרגשותיהבתיאורהממשיך
וחבריובעלהשלתלמודוכלפי

הניגוןבהנסך"לעיתיםמהישיבה:
חיתהולעיתיםוההערצה,רוגע

לקרוע,לדקור'עזהתשוקהמתמלאת
בסיכותתלמודםבועתאתלפוצץ
פיהםבהבלהרבותא?מהלשונה.
בנואותם,וסתרוהיכלותהקימו

ברוךהקדושאותם.והחריבועולמות
'המלה',אתואמרבתורההסתכלהוא

אתמחזיקומיהעולם.נבראובמאמרו
המיטהעלשצנחוכמוה,נשיםהעולם?
בעייפותן",בוכות

הפותחרומןהואמש'ק'ריעה"יותר

עולםבפניהחילונילקוראצוהר
רומןבעצםזהו Iלומוכרשאינו

הנפשדיכויאחרהמתחקה Iפמיניסטי

החרדיתהחברההיא.באשרהנשית

יותראפקטיבי"זרז"פשוטהיא

ולפירוטהאשה,שלדיכויהלתיאור
עוברתשהיאהנפשיהתהליך

"האםלאשה.ובהפיכתהבהתבגרותה
האישעלתמהההיאאותו?",אהבה

גםיתכןאבלאולי.לאשה.שנשאה
באהבהרצונהאתהחליפהבעצםשהיא

מתנשאת.גבריתבגונבותשוויונית

אךמגונן'ואלוהיםאבהחליפההיא
כזהבגברבדרישותיו'נוקשהגם

אותההמענהזועם,דתיפנאטבדיוק:

בהתעללות.הגובלותחמורותבמצוות
מתארתרב,בפיכחוןאךבעדינות,

"לפעמיםהתהליך:אתהמספרת
ברננתהגבוההקומתואתדמיינה

והואהרחבלבולוחעלראשהמעליה,
 ...בזרועותיואותהומקיףאותהעוטף
נאחזההיא ...להסבריוהשתוקקההיא

ייתןהואלה.יסבירהוא .בהבטחותיו
שאלותיה.כלעלהתשובותאתלה
לעולםהדלתאתלפניהיפתחהוא

רביאשתרחלכמותהיההיא .האמיתי
רצתההיא ...ברוריהכמולאעקיבא,
ולאבחיקוראשהאתלהניחמנוחה.
היאכך .) 141(עמיעוד"לחשוב
כמעטהקנאייםכשהצוויםאומרת

נישאתשהיאבשעהאותה,מכניעים

והופכתהחכם,התלמידלבעלה,
מתבקשכברוריה,החרופה.לשפחתו

אך .הסופיבצעדתנקוטהיאשםג

בעצםהיאובדת,בבעלהשלההבגידה
היחידהמקוםזהושלה.המרד

אתמביעההיאבובבגרותה

ייםהמרזבערריהשבלאחרעצמאותה,
מאוד'כבדהמחירגדול.בקולהוחנקו
בתהבחיימשלמתהיא-בהתאם
שכןבעריסתה.שנחנקתהקטנה,

עדייןהואבאינו,הוחנקלאהדיכוי
וקיים.חי

אתובקשבברגישותמגוללתהמספרת
ואתפיפי'גיבורתה,שלקורותיה

ועדרכהמילדותהנפשיתהתפתחותה
גםעשרים.כבתנשואהאשהשהיא

רבה,לבתשומתמקדישההיאלקרע
אתחייםומלאציוריבאופןומפרטת

הונגריתמשפחהשלהחייםהווי
בבניהמתגוררתהפליטה",מ"שארית

כתובהרומןהחמישים.בשנותברק

אבלאמנם, Iמסורתיבאופןהיטב,
מעוררהואהמלה.שלהטובבןובמ

 •לקריאה.ומומלץורגשעניין

ישראליעל
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כנףאלנפתח'הלב
מלאך"

סרתםנ·רי

הקיקיוןשמחת
 ג·""~ס

הקיקיון;שמחתשדת:סמדר

 ; 1996לאוד;הוצאהתגשירים;
עמ' 50

לילהובןהיהלילה"שבןהקיקיון
גרםהנביא,ליונהצערוגרםאבד"
ספרשללשםוהיהשרתלסמדרשמחה
גםמשמחתהקיקיון""שמחתשיריה.

בכחול Iהשערבתמונתמופיעה Iאותי
של"יונים"ולבן,וירוקזהובו

והרחבתושמיםיםשלשמחה Iפיקאסו
עםלהזדהותיודעתשרתסמדרהדעת.
אדום"סוסלהיותהרע,למרותהטוב,

דים wוההברקלהיות ,עליווהרוכבת
סימניזרועותיה,//כשעלמתחת
"בכוסמסתפקתהיא ;) 15(עמ'השוט"

ואהובה",ויחידהגדולהאחת/מים
בעולם":האחרון"הגברלהשהביא

מידנו"בקצהגרגרלקראת"רצההיא
 ,עפרל"גרגרעצמהוהופכת ) 9(עמ'

יש .) 31(עמ'מחר"שלבבוקראשוב/
"בארותעללגבורהכוחשרתלסמדר
עושההיאאםאפילוהפנימי":העצב
עוד"ישחיצוניים,באמצעיםזאת

גדולוחלוןענקי/לשקטמקוםבתו~ה
עמדוהשפיףת"ניצנילשמים".הפתוח

 ) 28(עמ'הלוהטים"הטרוףניצנימול
שבריאתמפויסת,"אוספתהיאו

 .) 11<עמ'הנגועות"יותוהזה

"ךנתבקבעדרךמשתמשתשרתסמדר

יונהשל"הקיקיון"רקלאכמקור.
אסתרשלהפנימית"ו"החצר

החוצה",אותושדוחפיםו"השומרים

ממעמקים"אליושלי"הקריאהאפילו
פראפראזהאלאשאינה ,) 47(עמ'

יה",קראתיל"ממעמקיםלא·מףדעת
"הייתישבתהילים:שבשירי·המעלות

הם ,) 31<עמ'שבתי"ולאוהלכתי
קוהלת.של,-התקווהוהחייםהמוות

קשרשלתחושהשרתלסמדריש
"כובעיםמסירהשהיאלאלוהים,

 ;) 20(עמ'בפניו"בלתי·נראים

ואפילופנסים"עלתלויים"המלאכים
אתומבקש/למעלה/עולה"העשן
 .) 49(עמ'אלוהים"שלהלבןהחסד

הלבןהעשןשלהריאליססיהתיאור
מסאפורהלהיותהופךלמעלההעולה

אלוהים",שלהלבןהחסדאת"ומבקש
ומהממשמהיודעיםאיןדע

מדמיםמהואלדמיוןמהמסאפורה,
ת )tמנגינה/ת )tכרוב/ת )t " •אותו

אחרשערנפתחתואת---יער"

נכנסתשילדלסקראלזהכיעדשער"
בלבדל"אלזה"מצטמצמתבהם,

פסנתרעםהגג/עלו"מתרסקת
נפלאים"בתים ;) 45 , 44<עמ'כחול"

ממשיים--ילדותישלואבודים
בתי·שיראוליהםלהפליא",

והיומיםעלעמדו"שיסודותיהם
 .) 43(עמ'הבתים"מכליציבים
גםובפיהזורםשרתשלסגנונה

כנגדלשון:עלנופלותלשונות
היא ,) 42(עמ'אילמת""אומללות

נהרות"עלמתפללת:כאילו
v "חורזתפנימיובחרוז~~ירני

אפילוו"געגועים":"קעקועים"

מתגנביםסוף·שורותשלחרוזים
ואהובה/"פשוטהבשףרהבלי·משים,

 .) 42<עמ'אדווה"בענווה/--
מעצורים:ללאמתגלגלת Tשפת•דיבור
עם"להתמזמזאסון",של"טרמפולינה

גד,ל:בקולר,ת r,,,הזונותזרים"
(עמיהמלאכים"פניאתאראהמתי

לשמים,צעקתי"פתאום .) 22 , 21
ירדאחדשמלאךעד--למה/
--נשיקהלשמיםוהפריחלמסה/

ישבנשיקות":התמלאווהשמים-
סוגראשרלעולמים"ומפויס"אוהב

ו"הגבולותפנדורהז.י~תאת
חוסיםחוסיםהנקשרים/האדומים/

 .) 30 , 29(עמ'נפשה"בתוך
רקמיועדתשהשמחהאמרמי

החול"גרגריהלוא,לפזמונים?
כפיים"עלאותינושאיםהזעירים/

מלאך",כגףאלנפתחוהלב ,) 41<עמי
הממשמהוברורתמידלאשרתאצל
מעולםהםהדימוייםהחלום.ומהו

"שהבאתאהבהשלובכוסהאגדות,
הקרח/"קוביותאפילולי",

דגיםכמובפנים/התרוצצו

המדרכה"אפילו ;) 16 '<עממכושפים"
 .) 48<עמ'געגועים"אכולההמרוסקת,

שרת,סמדרשלמספרהנפרדאניוכך
עם ,עמוד-אצבעותיהשטביעות

חגשלוקישוטיםיומיוםשלכתמים
כואבתמשוררתשלאישייםוסימנים
 •הכאב.למרותוש~חה,

שתלשמואל

עלדבריםקטעי
דפיםקרעי

חרוךמפנקסדפיםאייזנמן:ציב

פרןבלעטעד H-ביידיש(במקור
הוצאת ;) Hפנקספאדסמאליעטןא

פרץי.ל.
בלשון ,אייזנמןצבישלהחדשספרו

לסיפוריוכהמשךניתןיידיש,
וישהקודמים,בספריוותמונותיו

הקודמים:בספריופורסמושכברבהם

דמויות,שלהמגווןוהשפעהמבחראך

עלותגובות·נפשמאורעותמצבים,
יצירתואתמעליםומאורעותמצבים

גבוההמדרגהעלאייזנמןצבישל
 .וגבישישקוףיצירתיגיבושיותר,

הזוטותרסיסיהשונות,התמונות

הארוכיםהסיפוריםוהמיניאטורות

שלברוחויצוקיםכולםיותר
הזאתהתופעהכיואםהסופר·היוצר.

זאתבכל ,יוצרלכלהיאטבעית
הגורליות,כיהגילויפעםלאמפתיע

ההצלהנסגםאוהמקריביש·המזל
בצירופיםמופיעיםהתקווהוזיק

שלעלילה,שלרקע,שלמאודשונים
הם"הפועלים"באםהגיבורים,אופי
 ,דמוי·ציפוראדםאו ,ציפוראואדם
ענף·אילן.או

נופי-הספרשלהראשוןבמדור
ישראלשלהאווירהשלסת-ישראל
חבליהיבנותה,בתהליכיהמדינה
תיבנהלאהאםולהיבנות","לבנות
אךהיא,תיבנהלאאמנםעוד",
הירידהלמןמחילות""גלגולייסורי

רביםהנחלה""אלעדהאוניהמן
כאורךארוכההדרךהם.וקשים

ביחסאשרדים>:ועמ 12 (הסיפור

בחלקאייזנמןצבישללשופמניות
אווחציעמודשליצירה ,מיצירותיו

תונ nורבת·תארוכהורבע,שניים

היא.

עם Iההרכובשתהחלוצה,הגברת
הבונההאשההערביה:חברתה·עוזרתה

ההראתהסביבה,אתומחיהושותלת
קשייםתוךומתקדמתהשומם,

קשייםבדרכה,הנקריםומכשולים
האשההטבע":"דרךכביכולשהם
הערביההנערהודווקאשורדתהזאת

הערבית:הכנופיהאישמכדורנופלת
המתירלא·פעם,המסייםהפטליזםזה

יצירותיובעלילותגדודייםקשרים
אייזנמן.צבישל

אתמכיליםהחרוךהפנקסמןהדפים
השיר .הכיליוןשלהזוועותזוועת

אתהמערסל ,ושקדים""צימוקים
הופך ,בעריסתוהיהודיהתינוק

הפכהשעריסתותינוק,לאימי"מוסו"
"ארונו'.'להיות
מתייצבהירש·פתחיה,העילויוהצדיק

 1למילוי·מזרןכשיערשמיםשערימול

גלםוכחומרלאהיל·מנורהכעור
לסבון.

·ההבראהבביתקשישיםגרמניםוזוג

המספר·הסופרבניחותא;יפהמבלים

~ןמא!יזנצבי

ךפורלעטעכ.

נקס-tעטןיל JJסמ~רפ ~

עשומהאותםלשאולפהפוצהאינו
קידהקדהוא"ההן",בשניםהם

רכבותגליגלמסרסריםובאוזניו
שנפלטיםבשעהדלתותיהןוחריקת
סופם.אלהמובליםהחוצה

נפשותשמונהילדים,ברוכתומשפחה
השבהמספרשלואמאואבאוכליונה.
המטופלים,ילדיולהיותהופכים
להיות ,גדוללרוציםואינם

"גדולים",
 1גדלאייזנמןצבישליצירתוהיקף

כוללהואכימתעצמת,רוב·גוניותו
אנשיםעלנוסף-בעולם·גיבוריו

חיות-בפעליםאוופועלים,חיים
נשמהאשרוכלועופותובהמות
אתמחיה,הואהדוממיםאתבאפו;

מליםנותןמדובב,הואוהחיהצומח
המדבר.האדם,כאחדבלשונם

היוצרתיכולתואתמאדירהוא
ואתחלומואתבריאליהבהכלילו
 .האל·סבעיואתי·הבדויהדמיונ
מהאתזהידיעלמגשיםהואלפעמים
הואלפעמיםשיהיה,רוצהשהוא

אותגובהאומאורע"בודה"

 .שיהיושראויכפיהתנהגות,
עשריםאחר-היפה""רבקההנה

פקוחות,עיניה-בקברהשנות·מותה

זהמולמפיהפורץוצחוקה·לעגה
נלעג.מבוזה,להיותהראוי Iססאך

במלים:נפתחשםלושאיןהסיפור
פורשה"מת"והמספרמתי","אני

אתהואמזמיןכיצדסיפוריתיריעה

כיצד ,להלווייתווקרוביוידידיו
מכהןהואבהםמהמוסדותהואנפרד

חייו,אתמאשתו·גרושתו.וגםכיו"ר,

המתמציגוסביבתוריקעו Iחוויותיו

החיה.בלשונו
הופךמרפסתוידעלמצולקאילן

איתר."משוחח"הבןאביו.להיות
הבןעבוראךדומם,שותק,האבאמנם

 ...שניספהאביועםהפגישהחווייתזו
ביצירתהשניחוסאוהשידרהעמוד

 ,הנפשיהזעזועהואאייזנמןצבי
ההפיכהמןנרגע,ואינופוסקשאינו

שלכמעט,הקוסמיתהתהומית,
ההשפלה,ההשמדה,זו-השואה
החייםדרךהנרדף;שלהשאולייסורי

הרודפתהפטליותהשרידים:של
חיוורנוגההתחיה,בסירנותולבסוף

 •שחרראשיתשל
עםזה,כלעםדברים,לסופיובקירבה
ושמורהזכורזה ,הזיכרוןפעולת
ובדמובלבוהספוגהאחת,בנשימה

לושאין ,אייזנמןצביהיוצרלש
זהכלעםהזאת,הטלטלהמןהפוגה

סופו·של·דבר.אין
יתום, Iהאפלהיערמןהיוצאהילד
 ,השחרבשעתהעולםאתפוגש ,בודד

·צמיחהוראשיתלעולם·יוםבראשית
רבקהשלצחוק·לעגהזה.לפעוטגם

היאמתהלמעשהאמנםאשרהיפה,
אתומניסמפחידלתחיה,תקוםולא

הזהבלעגנרמזתולשרידים ,ססאך
נחיה"!"אנוההבטחה:

מסיוטילהתנערהמתקשההסופר
החונקת",האימהמן"לברוחעולמו,

והיא ,ר nותקוות·ממפלסישלוגם
 1אבייכולשיר"בדרךהיצירה.כוח

 ...להתקפלאם,רחםשללתוךבדומה
 • . " ...חדשהללידהומזומןמוכן

שופטיעקב
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 1:~ו
ששתשלמשרתו

מאנגלית:שונית;גונסקרה:ורמש
החרשה;הספדיהטל·ניצן·קרן;

המאוחר/ספריהקיבוץהוצאת

עמ'. 166תשנ"ו,קריאה;סימן

של:תרגום
, Romesh Gunesekera, REEF 

1994 Granta Books, London 
האילאנגליה,חזרקרוזורובינזון
הואששת.שלבידיונשארהקסום
בידישאולףהפראאיננוכבר

באנגליה,בינתייםהיההוא Iרובינזון
מבקשהואועכשיובאוניברסיטה,למד

לוגם .שלובאישלמדמהאתליישם
אותושמעריץכפרינערמשרת,יש

שמספרזהוהואמייצג,שהואמהוכל
הבעיה .יוארובשלסיפורואתלנו

הצילשמידיהםפראיםשאותםהיא,
האי'אלחזרוששתאתרובינזון
אכזריתאזרחיםמלחמתבוומנהלים
אינםומשרתוששתמדם,ועקובה

מהגריםוהםבכך'לעמודיכולים
לאנגליה.
סיפורוזהומעט:אחרבנוסחאפשר

שחזרלאחרמ"הסערה",פרוספרושל
שלוהקסוםהאינשאר Iממלכתואל

יו'משרת Iבןוקליאריאלשלבידיהם
מתרחש'ש'ונית"ברומןגםהלאה.וכן

לשעבר,ציילוןקסום,באיהסיפור
נקרא"ששת"היום.שלסרי·לנקה

הצעירומשרתוגאדו'סלמיסטר
שלעצמאותוסיפוראתמספרטריטון

מדמותונשקףשהואכפי Iהאי

אדוניו.שלוממעשיו
ו"רובינזוןשקספירשל"הסערה"

כספריהיוםנקראיםריפושלקרוזו"
שנקראמהקולוניאלית.בספרותיסוד

העומדהאדם,שלכסיפורולפנים
הרוע,וכנגדהטבעאיתנימוללבדו
היוםנקראוחריצותו'חוכמתובכוח

שנתפסוהאיים,שלדיכוייםכסיפור
בניהםאתוהפכולבנים,אנשיםבידי

גיבורהואקליבןועבדים.למשרתים
פיעלהאנטי-קולוניאליהמאבק

סמלםהואששתימינו'של"הסערה"
קרוזו"ב"רובינזוןהמדוכאיםשל

קריאהכמובןזוהיהפוסט·קולוניאלי.
שלזובמיוחדמאוד'עדצדדיתחד

הנחותעלנשענתהיאאבל"הסערה",
אירופה,שלהווייתההיטב.מבוססות
בחמשנשענהאנגליה,שלזובמיוחד
התנועהעלהאחרונותהשניםמאות

היאשלהוההיסטוריההקולוניאלית,
ההתיישבותשלתולדותיהבעיקרה

זו'הוויהלים.מעברהאירופית
עלגםעמוקחותםהטביעהבהכרח,
במיוחדזה,בזמןאירופהשלתרבותה

חייםאנוכיוםאנגליה.שלזולע
לאמור'ךה·קולוניזציה,שלבתקופה

אתומנתקותמשתחררותהמושבות

גםהאירופי'המרכזעםקשריהן

באמנותעמוקביטוימקבלזהתהליך
באנגליהבמיוחדימינו'שלובספרות

התרבותלשעבר.ובמושבותיה
להשקוראיםכפיהפוסט·קולוניאלית,

אחד'מצדפנים,בשתימופיעהכיום,

בנישליצירותכוללתהיא
השינויאתשמתארים Iהמטרופולין

שלהתמוססותןבעקבותשחל
פורססרשלספרוכמוהאימפריות,

סטופרדשלמחזהואולהודו","מעבר
מהצד .) Indian Ink (הודי""ךי;
וספרותאמנותיצירותמופיעותהאחר

הקולוניותבניבידישנכתבות
סוגים:משניהםאלהוגםלשעבר,
לשעברמושבותתושבישליצירות
יוצאימתיישביםצאצאיעצמםשהם

וברינקקוסזילמשלכמואירופה,
אלהשלויצירותאפריקה,מדרום
מהם"ילידים",בעבראותםשכינו

בלשונם,וכותביםבארצםשנשארו
בלשוןגםאולמשל'המצרי'מחפוז

ומהםאנגלית,אוצרפתיתאירופית,
במיוחדבאירופה,שהתיישבו

יצירותיהםאתוכותביםבאנגליה,
באנגלית.במיוחדאירופה,בשפות

רומןהואגונסקרהורמששל'ש'ונית"
בסרי·לנקה,שנולדמספרבידישנכתב
בלונדוןכיוםחיבפיליפינים,שהה

שלהראשוןזה,רומןבאנגלית.וכותב
פוסס·יצירההואגונסקרה,

עניינושעיקרמובהקת,קולוניאלית
שלוהחברתיותהפוליטיותבבעיותיה
לשעבר.בריטיתכקולוניהסרי·לנקה

שלהקלאסיתהתבניתעלשומרהוא
ידועמשפס I·אדוןמשרתיחסי

לומשמשאכןשקספירשלמ"הסערה"
בן Iגאדוסלמיססרהואגיבורו .מוסו

אתשרכשימים,חוקרסרי·לנקה,
תרבותויסודותואתהשכלתו
שלבפיומסופרסיפורובאנגליה.
בגילאליושהובאסריסון'משרתו
ביתאתלעזובשנאלץלאחר Iצעיר
ביןמהומותבעקבותביתוואתהספר

ומתעדחוקרסלגאדובכפרו.עדתיות
שוניותשלהעדיןהמרקםחורבןאת

האישלחופיועלהמגינותהאלמוגים,
בחורבנווצופההאוקיינוס,מפני

 1העדיןהחברתיהמרקםשלהאלים

שניהםסרי·לנקה.שללאומיהרב
בחייוהאירופיתבהתערבותקשורים

ההצלה,מאמצישלכשלרבםהאי.לש
סלגאדומיססרשלאהבתווכשלרן
ואתביתואתשיעזובלוגורמים
משרתועםלאנגליהיהגרארצו'
מיססרחוזרדבר,שלבסופוהנאמן.
אתלהצילכדילסרי·לנקה,סלגאדו
עצמו.אתלמצואוכדיאהובתו,

באנגליה.ונשארמסעדהפותחסריסון
המתארפוליטי'סיפורכןאםלפנינו
הקרועההווייתהאתרבבכשרון

שזכתהלאחרסרי·לנקה,שלוהכואבת

קולוניהלהיותוחדלהבעצמאות
יפהסיפורגםזהוזאת,עםבריטית.

רקעעלהתבגרותשללהפליא
מיססרשלמשרתוסריסון,קולוניאלי.

ומתבגרגדלסיפורו'ומספרסלגאדו
אבל Iלאדונוגבולללאהערצהתוך
מאפשרשאיננובקשראליוקשורהוא
רמזאולי .עצמוהואלהיותלו

בסבורההקשורהלקולוניה,
לגבשמאודעדומתקשהלמטרופולין'

הדברים,שלבסופםעצמאותה.את
לאחרבלונדוןעצמואתמוצאהוא

הביתה,וחזרשםאותוהשאירשאדונו

מהבחינהלמדימצליחהואלסרי·לנקה.
אתמצאהאמנםאבל'הכלכלית,

עלויפהעדיןסיפורגםזהועצמו?
סלגאדומיססרביןעוצמהרבתאהבה
עליוהמשתלטתאהבה Iלנילי

חייו'ואורחאישיותועלומאיימת
נוכלכאןגםלכשלרן.לפיכךונידונה
היסטוריותהשלכותלראות

ההכרחיכשלרנהשכןואקטואליות,
בשלבפועלנגרםהאהבהשל

אמריקאי."ידיד"שלהתערבותו
הראותנקודתעלשומרעצמוהסיפור

שלוהחכםהתמיםהדיבורנוסחועל
פיעלהאירועיםאתהמפרשסריסון'
המתרחבים Iותפיסתוהבנתו

עםהרומןלאורךומעמיקים
מעניקהאכןזותבניתהתבגרותו.

ביותר.עשירהמיוחדת,איכותלרומן
שזכהמצוין,רומןהוא"שונית"

הואלהם.ראוישהוארביםלשבחים
רבה,באמינותמסופרברגישות,בנוי

סופו.ועדמתחילתובענייןונקרא
התרגוםעלגםלהעירשישחבלכמה

לעברית.
הוא Iבעייתיהואלעבריתהתרגום

וידע,הבנהחוסרברשלנות,לוקה
ותרבותית,לשוניתרגישותחסר

במעידותמשופעהואלזה,ומעבר
בניגודונמלצת,מוגבהתלשונוקשות.
שלהמונמכתהפשוטה,ללשונוחמור

מהדףבומופיעיםשיבושיםהמקור.

במוסר'כבר .האחרוןהדףועדהראשון

כתוב Iספירשקשלמ"הסערה"
שקספיראצלאלמוג".הפכו"עצמותי

היו"עצמותיוכתובגונסקרהואצל
 ) Of his bones areלאלמוגים"

) coral made • דפוס,סערתאולי
פרקבסוףמכן'לאחרמידאבל

 aמוזר:שיבושמוצאיםאנוהפתיחה,
bay fronted house , בית ,כלומר

שחזיתוכ"ביתמתורגםלמפרץ,הפונה
הבאשבפרקכיווןאוליעגולה",
עמודיבין"מפרץעםהביתמתואר

לניסויכללבאשלאתיאורהחזית",
ביןהתהודהאובדתובכךבתרגום,

אליו'פונהשהואהמפרץלביןהבית
לתרגוםהמקורביןהקשרמקום,ומכל
מופרךלומרשלא Iביותרמוזר

גובישאירמסופרהרומן'בסוף .מיסודו

שניליכךעלנרמזו ) mob (הפשע
לדאנסוןבביתהמקלסנתנה

אחרת.סמיליתולמשפחהצ'ידמבארם
נודע"בקיץכתוב:לעבריתבתרגום

לדאנסוןרמזהעבירהשנילילאספסוף,
משפחהלעודמחסהונתנהצ'ידמבארם

וחוסררשלנותרקלאזו .סמילית"
במשמעותממשישינויכאןישדיוק,

הרומןלאורךנילי.שעשתההדברים

 Mister Salgadoמתורגםוכול
שווההוא"מר"אבלסלגאדו",כ"מר
ואילוכללי,תואר , Mrל·ערך

Mister שלטעםבויש ,אחרדברזה
או"אדון"לתרגםוראוימעמדיהבדל

תרגומיהםדרךגםמוזרה"מיססר",

 Theהמשפטלמשל.עציםשמות,של
old white flame tree , the 
temple trees , the jam tree , 

העתיק,הלבן"הצאלוןכך:מתורגם
מההתות".עץהפראנג'יפאני,עצי

פראנג'יפאני'איטלקי'שםכאןעושה
הואאםאפילועבריים,שמותבין

הואוהאמנםהבוסנית?מהבחינהנכון

אכןהתרגוםשלאמינותונכון?
בושנמצאיםכיווןבספק,מוטלת

לפרסיםמאוד"יצירתיים"ניחושים
ולאכנראה,ידעה,לאשהמתרגמת

עלמסופרלמשלכךלברר.סרחה
העולםבמלחמתקולומבוהפצצת
מתאפסים","שישהבידיחשביה

בידייזומהשוליים,ובהערת
השולייםהערותככלהמתרגמת,
מוסבר Iשבספרוסיןלחלהמיקריות
מנמיכיב"מסוסיםהואשהמדובר

סרסיפעםאישראהמיכלסוס",
קרבשמסוסייודעאמריקאייםמלחמה
העולםבמלחמתיפאנייםהפצצה
כתובגםוכך , Zeroבשםכונוחשביה

חוסרהתרגוםמגלהכןבמקור.
סיפי'לשוניים.לאיפיוניםרגישות
ב"מילוי"דבריואתמתבללמשל'

man , באמריקה,שהיהכיוון

בפישםמצויזה ) filler (ו"מילוי"
בתרגוםרבה.במידההשחורים

שאיננו"שמע",אומרהואלעברית
דבר.שוםאומרואיננומאפיין

מאודמצומצםמבחררקכאןהבאנו

בתרגוםהמצויותהרבותמהמעידות

עשוומההיואיפהשלפנינו.
עורךפרי'מנחםפרופ'העורכים,

עורכתקלינוב,רינהוגב'הסדרה,
חבל'כמהלדפוס?והמביאההספר
 •נפלא.רומןזהובמקור

יצחקיידידיה

במקוםדריכה

 ;הדרךקפיצתאלטרס:אלון
לספרותעמודיםדמורח·ביתן;

עמ' 67 ; 1996עברית;

אלוןאומרמשוררים",היוהם"אבל
החדשים,משיריובאחדאלסרס
ואנחנו ... "ופסררקה:ונסהעלומצביע

/לנואיןלזכורמצוויםאנחנו/מה
 , 2 /שמשכוס , 1 /לזכור:דברשום

מזמן . 3 /שלישכנהחיתהלואיס
רעדההשמש , 4 /כלבהלזייןרציתי
אכלהותוגה . 5 /ברבריםשלכלגיון
היו("הםכשמחה"גדולהבלב

ששורותשומה ,) 10עמ'משוררים",

השירמרשםתמציתאתמכילותאלו
הורביץ'יאירקצתקחאלסרס.נוסח
קורטובגםרצוי Iוולךיונהמעסהוסף
ערבב Iשבתאיואהווןויזלסירמאיר
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התרבות'חקרברוטבקשטהיסב,

קובץלךוהריהמודרנית',האיטלקית
 1זומבחינהלתפארת.'אותנטי'שירים

ב"קפיצתלסובההפתעהשוםאין
אלסרס,אלוןשלהמבחרספר 1 "הדרך

שיריםלצדחדשיםשיריםהמכיל

שלו.הראשוניםהקבציםשלושתמתוך
את Iכביכול Iלמזערהכוונהאם

לדנסהבהשוואה Iועכשיוכאןהשירה
ממשוררים,שציטוטיםהריולפסררקה,
אף Iדרכומראשיתמחקהשאלסרס

פועליםבמדכאות,לסמנםשיסרחבלא
שהואהחומר','דלותבומרנג.כמו

שלדלותהאלאאינהבה,מתאגה
לסלולמעולםהשכילהשלאשירה,
משלה.תוואי
 1האמיתיהמניעהואלהרשיםעזרצון

החדשות,השירשורותביןהחבוי

סדריפורעת"היאבשערקרי:

בשירכךהמבחר.אתהפותחמשפחה",

לעסוקהאמור 1הגרי""לנסי
המשוררברימן,ג'וןשלבהתאבדותו
בשםאלסר·אגושפיתח Iהאמריקני

יש"הגרי,עצמות':'מראו'הגרי',

בכלאבל/מבולבלדיהיהלהודות,
היההנהראל/לקפוץכשהחליטזאת
אינושברימןמירק .) 9<עמ' " ...נחוש

להתהדריכול Iללבובאמתקרוב
הטיפוסיתהברימניתהעגהבחיקוי

שלנחישותואתלהשוותעל·מנת
לזוהקפוא,למיסיסיפישקפץ Iמשורר

"כשאתלה:ולומר Iבשירהנמענתלש
יודעת/וכשאתחותכתאתחותכת

הגרי?"על/והסיפוריודעת.את
עילהאלאאינוברימןאיזכור Iכלומר
ממשות,חסרסתום,לשיחקלושה
בשיריםגםכךדבר.מאחוריושאין

ביןהמשוררמשוססבהםאחרים,

עללנומדווחבאיטליה,קטניםאגמים
אירופיותולבירותלניו·יורקטיסות
שלו,הכתיבהקשייעלוגםשונות,

מןהעולההלחםבריחהמלווים
ויזלסיר.מאירשלבשירהמאפיה

11לעצמימזכיראני Iמאיר"שוב
הוא 1

בשירהקוראאתליידעסורח
 /מקומות"רקש:ללמדך"פאסמוס",

חדשים"שיריםבימולידיםחדשים
אינואלסרסאומר,הווה .) 16(עמ'
לשכרוןגעגועיואתלבטאיכול

ב"אילעבורבלייווןולאייהכתיבה
פזוריםולקינוחויזלסיר.שליווני"
(שבתאיואוננויותזיוניםכאן

רמותרות
אניהעולםלכל

אניהע;לםלכל
: T T T :-• 

אשמ;תי'אתמגישה
-• T :• -: -

 . : ·-.ממחית
~~ריןזןן.

ףממילאשלשוא.אניוי;דעת
 T •• ••:פ-פרה.:תהיה.לילא-

 TT- • •י.: •

 1jרף ל;מ~~

ירףשליםשלהערב
•:•: T •: : T -• 

את:פבשה
T : T :• 

~ק;ר ,ה~כ;מ,יר
w ר·;פ~ל 

 'י: JJןת;ך~·ןסק
~~ y ל;~רקש

תרצה,לאלע;לםשמתנתי
:• -: • T T T ••ז :• 

 .י~ף~גקר~גקר

מתפתה:פמעטואבי
 T- : ••~ליףלב•;א

ריק;ת. ם:ד:~

הכוכביםאתמול

ה:פ;כביםאתמ;ל
האהליריע;תאתפלחף

• : :• :• T :• 

 רר~~~,ה 1_ק~זtירים
,:זיף iJ~ז ה~ן~~~

ר wרא י;ז~~~ב;
 •מנכיה:פבףי

-T • :• • 

גנקר

ל;ת r~ד:ר
המחספסהח;לח bמשעל

 T~-ז~לי'ם jJל.יל;rו-:ר •ע;~

 •ע.יג:ר

 ,~~~לרז:יזק~י~ל
ר jJ ~ yק;ל~זק~ע:קי

שם.הףאנאשר
-:-."" T 

 ) 1993ינוארהמגורשים,אוהל(ירושלים,

לאהירח

ה~ה"בצבע;פהמתאיםלאה'ירח
 T- :~וגן;ת:עלהערב;•לה Tע

:• •: •: T -: T 

ק;ןח;ת ת;נ~~~
~ח;ךים.ח;ךים

הרטבהאספלטלכבישמתאיםלאהףא
-: • • : • : - : - T TT 

המכ;נית,א;ר;תאתהמחזיר

 . :-לןלק.~ים 9~ס

לןחץ,~ח~חילףל~~לי~~זtיםלאהףא
ההלצה,עלשגליתיל:פתם
 T :בהגה.•••ז;ת nהפ'א ;•,~ל

: - T T •: : •: --:• :• 

נ;לדתישנהלעירמתאיםלאהזהה'ירח
 . :- ,ם,~ארiו;ל.ק Q ~דרר ן-~-~-ל·;~
 •אליוהנצמדמבטיאתלאגם

 ז•• ז:•- •ז- ...-

תבליניםושארשינוי>לשם Iהמאוחר
אםועלהציבוריתבגינהארוטיים,

לא.איפהמשרדים,בבנייני Iהדרך
קבציםמתוךשנבחרולשיריםאשר

קליפותאתהשלאלסרס:שלקודמים
עםותישאר Iשלוהחיזוקשחקני
ואנמיות.אפרוריותשירשורות

ב"אקליםהחל Iאצלוהעולםמיזעור
 11המעדנתב'האשוכלה ) 1982 (הבית"

אתאפילומצדיקאינו ,) 1990 (
משוררים '.מינורית'שירההתווית

להפוךבמיטבם, Iידעוזךנתןכמו
מפניגדולה,לשירהקסבהמציאות

עולםתפיסתלהםשהיו
אותנטיתשיריתועמדהמגובשת

אלסרס,שלהשיריהנוסחונחרצת.
שידרהעמודחסרזאת,לעומת

ההיאחזותומכאןמלכתחילה,
והמיותרתהטרחניתהיומרנית,

ותיקיםמשוררים-גבוהיםבענפים

לדרכוןחותמתשישמשווסובים,
במקרההדרך','קפיצת •שלוהשירי

 •במקום.דריכהאלאאינהזה,

פלדעודד

 ' 96דצמבר
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אחדמיתרשלכינור

הוצאת ;עדןכגןשטןמילד:חכרי
עדיני;שדונהמאנגלית:גוונים;

עמ' 159

אתלשפשףוצריךלהאמיןקשהקצת
בחייואחתפעםלפחותאבלהעיניים,
 • 1980 (מילדהנויהצליחהארוכים,

אףבליעמודים 150לכתוב ) 1891
כמהעודשהיוכמובןלרפואה.משגל

המילוי'ברזומה"פוריטניים"ספרים
היחיד'ספרוהיהעדן"בגן"שטןאבל

עוד ,-1956בבארה"בשפורסם

הסופרעלשהוטלהחרםשלבעיצומו
בתחילתרקוהוסר ,-1934בהחשקן
שלספריוכמרביתהשישים.שנות
פיסתהואעדן"'בגן'ש'טןגםמילד'
יכוליםשהיוהסוערים,מחייורקמה
שלשילובסבון.אופרתלבדםלפרנס

הומוסקסואליות,נטיותבעלשיכוראב
אינספורמפגרת,אחותאלימה,אם

חוקיות,נשיםוחמשמזדמנותאהובות

והאחרונהכלסביתהתגלתהשהראשונה
נשאאותהיפנית,קנרסרקדניתחיתה

הפלאמהחורפים. 75לובמלאתלאשה
נשאוחייואתשתיעדושהביוגרפיות

ופרחח"מוקיון"מלאך'כמושמות,
מאושרהכיר'הגברקומאנז')(ביאסריס

דירבורן>.(מרי ,,אדמותעלי
הנוכחיהמעשהסיפורשלתחילתו
עםפרנקופיל ,מילד , 1936בסתיו

מברוקליןשניםבאותןגלהקבלות,
בחיתוליסופרעדייןוהיהלפאריס,
צמרנלהב,"נאיבי'שלו:הקריירה

עיןולמראיתבכל'מתענייןסופג,גפן
שלבאמצעותההיגוי",מוטחסר

הלוהטים(שיחסיהםניןאנאיסהסופרת
התוודעוג'ון">,"הנויבסרסתועדו

ציירמוריקאנד:לקונרדלראשונה
אדםמופרע,"יצורואסטרולוג,חובב
מתוחיםעצביםבעלעורף,קשה

החיתקנהחסרגנדרן , ...וקפריזות

לחיישנידוןקורכןבקיצור, ...כקבצן
הסופרביןמראש",קצוביםסבל

רעותנקשרתהתמהוני,לבטלןהצעיר
"טבעועלבעיקרהשהתבססהאמיצה,
ועניינםגדי",מזלשלהבסיסי
ופספוסיםכוכביםבמזלותהמשותף
עקרים.

מתיישבשבסיומההמלחמה,במהלך
צמדביןהרומןנקטעבארה"ב,מילד

מכתבמילדמקבל-1947בהחברים.
ויצריושבכפרשהתמקםממוריקאנד'

מיוסרעבי'גלמוד'ונותרקטן'
במחווהבפאריס.כבימיוואומלל

ידידואתהסופרמזמיןאלטרואיסטית,
כלכיאףבביתו'להתאכסןהנואש

עוליםחסותובןאתלשקםניסיונותיו
מקצועיים,בטלניםשלכדרכםבתוהו.
לגחמותיולהתמסרמוריקאנדמעדיף

הנפשיותמצוקותיוהמופרעות,

התמודדותפניעלהפיזיים,וייסוריו
הואשנהבמשךהקיום.נטלעםחזיתית
מילד'שלסבלנותושאריותאתמכלה

ונפרדיםבזהזהמואסיםשהשנייםדע

ימיםמאריךמילדלגורלו:אחדכל
באמריקההמצליחיםהסופריםכאחד
שנותיואתמבלהמוריקאנדואילו

עדלקשישים,מחסהבביתהאחרונות

עכברוש,כמו"בודד ,-1954במותו

הקבצנים".אחרוןכמועירום

לקלות,דוגמההואעדן"בגן'ש'טן
בדל"לנפח"מיומןסופריכולשבה

תולדותעמוד. 150שללנובלהסיפור
עלובותדמויותכברידעוהספרות
עלשהחזיקו Iממוריקאנדומחוקות
במקרהאבלמרתקות,יצירותכתפיהם
מהתוצאה.היומרהגדולההנוכחי'

דמותושמעוררתגבלהמוייןהעב
ככלמתפוגגמוריקאנד,שלהביזארית
שובמבכההואבהםהדפים,שנוקפים

מילדהפרזיטי.גורלומראתושוב
בגיבורולצקתכהרגלו'מנסה,אמנם
וככללרז,טעוניפילוסופייםרבדים
אידיאולוגיות,משמעויותבסיפורלנסוך
ומרידתוהאנטי-בורגניתמשנתוברוח

הספרחברתיות.במסגרותהילדותית
והגיגיםמונולוגיםבדיאלוגים,גדוש

אלוהיםהאמנות,החיים,עלנבובים
אתבזמנםהלהיבושאולי Iוהגורל

אבלוילג',בגרינץ'הפרחיםדורילדי
נשמעיםהסיקססיז,קלישאותיתרכמו
קשקושיםשלטרחניכגיבובהיום

שום"איןבנוסחפסבדו·פילוסופיים,
בההדרךהואשרעמהבעולם.רעדבר
אותו",רואיםאנו

במהלךשעודייאמר'מילדשללזכותו
"להקשיבמעייףשזהמבין'הואהספר
ו"החלכאאחד",מיתרשבכינורולאדם

לפשוטמכדיגאהשהיההזה,והנדכא
סתםעניןשלבסופוהיהבגלוי"יד

תום",עדחברלסחוסש"מוכןעלוקה,
שורותכמהמילדמעניקלבין'בין

שאולילבתו'מאולצותהתייחסות
האבהילמצפונופורקןנותנות

יכולתישלארק("חבלהמתייסר
 ,)"בלותשומתזמןיותרלהלהקדיש

מיותרתלעלילהנחיצותןכיאף
הןתמוהותיותרעוד .בעליל

לרעייתומילדשמקדישהפיסקאות
היהלהלפסקה,מרתההשלישית,

בדרכו , 1944 · 1954השניםביןנשוי

בצדקאותו(שהפכההשוביניסטית

טורחאינוהואהפמיניסטיות>לשנוא
ורקבשמה,לפסקהאתלהזכיראפילו
על •בתפקודיההקוראאתמשתף
כ"אשתו" •סטטיסטיתשלתקן

עתידלגביהאגואיסטייםובלבטיו
יחסיהם.

ברמהשאפילוהיא,הבעיה

אתמספקאינומילדהרכילותית,
מספיקלאבספרדברשוםהסחורה.

פחותגםולבטח Iמענייןאועמוק
מהאורגיותהמציצנות,יצראתמרגש

גייתטוילושל Iלמשלהפרועות,
שאתומכיוון .הוורודה""הצליבה
מילדשמרבאמת,העסיסייםהחומרים
 1ולומרלסכםאפשראחרים,לספרים

לולא Iמעולמנונגרעהיהלאדברכי
 • •עדן"בגן'ש'טןבונולדהיה

מולקולהבגלל
קטנה

שלהאבולוציהלמפרט:ערה
משורדת;אוניברסיטההאהבה;

עמ' 104

שלולא Iלספריודעיםזואולוגים
היולאהרביה,באקסהכרוכהההנאה
שניים>,הולכי(ובכללםחייםבעלי

למעןרק Iזועלזהלטפסטורחים
זיגמונדהחיים.שרשרתשלשימורה
מאמריושלושתאתפותחפרויד

 Three <המיניותעלהמפורסמים
Essays on Sexuality <, באגדה

הראשונים,האנושבניעלהעממית
שניבשלבא·מיניים.במקורםשהיו
 •ונקבהזכר •חצאיםלשניחולקוהם

לשאוףנידונופירודםמאזאשר
פיעלכך Iומכאןמחדש,לאיחודם
והאינסטינקטהאהבהנוצרוהאגדה,

אתפעםהגדירמוחםסומרססהמיני.

 1המכוערכ"טריקדומה,באופןהאהבה

אתלהמשיךכדיהטבע,בנושנוהג
בעודאולםהאנושי",הגזעקיום

אינההמיניהאקטשלשהאטרקטיביות
חלקולגבי(לפחותבספקמוטלת
קשהקצתהאנושי),המיןשלהמכריע
אדם,בניטורחיםמדועלהבין

בודקיםאםבזה,זהולהתאהבלהמשיך
פעמיםהכרוכההייסוריםמסכתאת

ש"כמורגשית,פעילותבאותהרבות
אותה",לעבורחייביםכולנואדמת,
ג'רום.ק.ג'רוםכדברי

עבור Iדודקינתלמןבסרח.אחדדבר
הבינייםבימיהטרובדוריםשירתדרך

 1סגלאדיךשלאהבה"ל"סיפורועד

רגשמכליותרוספיחיה,האהבההזינו
בפרוזההכתובההמלהאת Iאחר

רשימהשלכתיבתהבמהלךובשירה.
מזכרוני,לדלותלשוואניסיתיזו,
לאחרונה,שקראתיאחדספררקולו

לפחותבומשחקתאינהשאהבה
נאמראחר,מכוכבאורחמשני.תפקיד

אתפעםויסכםשיחקורספרות,מבקר

יצירתודרךהאנושיהמיןשלדמותו
למסקנה,ודאייגיעהספרותית,
אנושבחייהדומיננטיתשהפעילות

ומוזראמורפירגשאותוסביבסובבת

זואיןבעצם,ואולי"אהבה",שנקרא
מיסודה.מופרכתמסקנה

ביולוגיתפסיכולוגיתלמפרט,עדה
פיעלאדוקהודרוויניסטיתבמקצועה
היאגםמכירהעולמה,השקפת

החוויותכ"אחתהאהבהשלבעוצמתה
ביותרהחזקותהדרמטיות,העזות,

מונעלאזהכלהאדם",לבניהמוכרות
תהליכישלתוצרבאהבהלראותממנה

כלעםביחדהטבעית,הברירה
החיהשלהנפשיותסגולותיה
נוטליםשאנוזכות"אותההאנושית.

תכונהלגביאבולוציוניהסברבמתן
איבר'שלהתפתחותולגביפיסית,

גםלנועומדת Iאוזןאועיןזנב,כגון
ההסבראתולחפשלנסותבבואנו

שלהרגש,שלהאבולוציוני
שלואפילוהמוח,שלההתנהגות,

האהבה",ושלהתודעה
כשרוןהופיעולמפרט,אליבא

בתהליךשםאיהאנושיההתאהבות
עברהמאז,החיים.שלהיווצרותם

אבולוציונייםהשתנותתהליכיהאהבה
עקרוןפיעלהאדם,שלהגנטיבציודו

רעיוןשלבבסיסוהעומדהתועלת
תרומתהקרי:הטבעית,הברירה

בספרההאנושי.הריבוילתהליך

אינההרב-תחומיתשלמדנותוהמרתק,
מתארתהנעימה,בזרימתופוגעת

האבולוציוניתהתפתחותןאתלמפרט
המרכזיותהאהבהחוויותשתישל

והאהבההמיניתהאהבהאנוש:בחיי

וזוילדיםשמולידה("זוההורית
ממקורותיהןהחלאותם"),שמגדלת

שלבחייוהשוניםלביטוייהןועד
מודרנימוס.ההומו

לצייןצריך Iההיסטוריהסדרלמען
עליחסיתצעיררגשחינהשהאהבה

שלמהופעתוהחלהארץ.כדודפני
מיליארדארבעהלפניהראשוןהחיידק
ועדליבשהשעלוהדגיםדרךשנים,

חצילפנימוחש"גידלו"לזוחלים
באופןהחייםהתנהלושנים,מיליארד

משפחותשלהופעתןרקטהור.מיני
אתאפשרהחםדםבעלייונקים

מהאוהאהבה,שלהראשונההופעתה
"ההורותלמפרטשמכנה

ההוריםדאגתהאינטנסיבית",

האחרוניםשלותלותםלצאצאיהם
היונקיתההמצאההוריהם.באהבת

מתלותוהחיהיצוראתשחררהאמנם
 1בזמןבואךחיים,כמקורבשמש

הצעירהעוללשלתלותואתהגבירה
בקרבתם Iהוריושלהמסורבטיפולם
ברגשותיהםוגםהצמודההפיזית

הצורךאתשתלה"האבולוציההחמים.
מוחיים,כמנגנוניםגופניתבקרבההזה

ופסיכולוגיים,פיסיולוגייםעצביים,
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להבחיןיכוליםאנוכיעדחזקים,כה
כלבניבמבוגרים,גםבעוצמתם
הגילים".
תמידאנובספרות,כמו"באהבה,

אחרים",שלמהעדפותיהםנדהמים
איזהואכן .מאולראנודהפעםהעיר
ללאשהריהדברים,פניהםשכךלזמ

(ולעיתיםהשונותהעדפותינו
צירופימתרביםהיולאמשונות)

תהליךנפסקהיהוכךבעולםהגנים
הפרקיםבאחדהטבעית.הברירה

בספרה,והמרתקיםהמשעשעים

הערמומיותדרכיהאתלמפרטממחישה
שרידותואתלשמרהאבולוציהשל
שלשורהבאמצעות Iהאנושיהמיןלש

בניאתבוחריםאנולפיהן"תרמיות"
"איכותה"נמדדת Iלמשלכך .גנוזו

הרחבהאגןפיעלהאשהשלהאימהית
אתלכאורההמסמליםוהשדיים,

האמתאולםלהיניק.הנשיתיכולתה
 1פרסומי"גימיקחינםשהשדייםהיא

שלולאסמליתמשמעותשלהתנפחות
שמעידכפיממשית",פונקציונליות

הקופה,שלהמצומקההנקהציוד
לששארבעביןעולליהאתהמיניקה

שנים.

ביןישירהזיקהמוצאתגםלמפרט
ההתנהגותלהבדליהאבולוציהמנגנוני
האנושיים.והנקבההזכרשלהמינית

בהורותהנקבהשלשהשקעתההיות
חשיפתהגםכמוהזכר'שלמזוגדולה
פעמייםתחשובהיאהנטישה,לאיום
זריםבשדותלרעותשתלךלפני

הזכר"מהצד".חפוזריגושבעבור

זרעואתלהפיץהורגלרנןשמקדמת
יותרהרבהמשקיעאמנםולהעלם,
עדייןאךהחדשה,בעתבמשפחתו

האבולוציוני:"הרציונלפיעלפועל
איןאותה,תנצלהזדמנותלךישאם
כמובןמאששזהכללהפסיד'.'מהלך
המוכריםהסטטיסטייםהנתוניםאת

יותרלפיהם Iהמערביהעולםברחבי
בוגדיםהנשואיםהגבריםממחצית

מהנשיםכרבערקואילובנשותיהם,
מוחלטתנאמנותעלשומרותאינן

ישהאדםבנילמרביתלבעליהן.
לטיפולאינסטינקטיביתהתנגדות

רנהביולוגית.כתופעההמודעתבנפש
השבע-עשרהבמאהכברחילקדקארט

רוחנייםעצמים:סוגילשניהעולםאת
האחרוניםכשרקופיסיקליים,

החקירהלטריטורייתהשתייכו
שלהרדוקציה Iכךאוכךהמדעית.

לתהליכיםהאנושייםהנפשחיי
המצאהכמובןאינהפיסקיליים

האלףסףעלכיוםלמפרט.שלמקורית
כלכיהמדעכוהניטוענים Iהשלישי

האדםומרגישחושבשעושה,מה

ואפילואוזניו,שתיביןמתחיל
תולדהחינםביותרהכמוסיםרגשותיו

נוירולוגיים.אירועיםשל
כי Iלמשלמצאומודרנייםביוכימאים

הרגשיבעולמנוהמזוהההריגוש
קטנהממולקולהבמקורונובעכאהבה,
במוחששחרורה , PEAלשםהעונה
רוח,התרוממותשלתחושהמחולל
התגובותרפרטוארואופוריה.שמחה

שללפעילותההנלווההפיסיולוגיות
וכלהבגרוןבמחנקהחלהמולקולה,

אגב, Iאקסלוסיביאינובטן'בכאב
למצביםגםאלאהתאהבות,שללמצב

רקוחרדה.התרגשותשלקיצוניים
אתשמסווגהאנושיהשכלבאכךאחר

בהםנותןלנסיבותובהתאםהריגושים
שמות.

להסבירמדעניםשינסוכמהעדאולם
האהבהורגשבכלל'הנפשפעולתאת

פיסיקליים,במונחיםבפרט,
דומהואבולוציוניים,אובייקטיביים

הפנימיתאיכותהתישארשלדע
נחלתוהחוויהשלוהסובייקטיבית

אותה.החווההפרטשלהבלעדית
בכלהבקיאעיוורשמדעןכשםבדיוק
הנוירו·פיסיולוגייםהתהליכיםפרטי
"להרגיש"יוכללאצבעים,ראייתשל

לאגםכךתפוח,שלצבעואתלעולם
באמתלחושאולמדודמדעןשוםיוכל
נכזבת.מאהבהשבורלבשלצערואת

החומרכנראההואהאנושיהמוח

אתלחקורהמסוגלבטבעהיחיד
פרופסורכנראהצדקאבלתכונותיו.
כיוטען'ידייםכשהריםלייבוביץ

למציאותנוהמוחביןהקשרבעיית
הבעיותלסוגשייכת .הפסיכית
ניתנותשאינןמבינים"שאנחנו

לעומק,זהעלכשחושביםלהבנה".
 •שכך.טובאולי

ריקיןאירי

המזלגקצהעל
שלגיהאנתזלז ;נהרלחרףיתכ

השבעיםמשכרתמצרייםסיפורים

אלעדעמיעורך:והשמרנים;
אחרונות-ידיעותהוצאתכוסקילח;

 1996חמד;ספרי

כלוליםסיפוריםעשרתשעה
נהר",לחוף"ביתבאנתולוגיה

המצריתמהסיפורתלמיטבהמוקדשת
והשמונים.השבעיםבשנותשנכתבה

רקאנתולוגיותמעניקותטבען,מעצם
המזלג,קצהעלקטןכיסחפוזה,טעימה
קשהותמידרחבה.יריעהמתוךשנגזר

מסכםאומאפייןהזההביסאםלדעת
מושגנותןשרקאוהיריעה,רוחבאת

הספרותיתהחוויהעוצמתעלקלוש
האפריוריתחשדנותימסוימת.בארץ

רקהן'באשראנתולוגיותכלפי
לחוף"ביתאתבקוראיהתחזקה
לצייןרך iהעמקפידאמנם, .הנהר"

אתרקמייצגתהסיפוריםשאסופת

להתעלםקשהזאת,ובכל Iטעמו
מכמהבנוישהקובץמהעובדה,

פחותסיפוריםומהרבהסוביםסיפורים

אלעדעמי Iהעורךשלהקדמתוסובים.
עלחטוףמנסמאפשרתבוסקילה,
ובההמצרית,הסיפורתתולדות
הסיפורים.לבחירתהטעמיםמתבררים

מגווןלבטאהנראה,כפירצה,העורך
העתבנימצריםסופריםשלרחב

זהמסוגשכוונהלשערוישהחדשה,
עלהכרחיתהתפשרותמאליהגוררת
איכות.

חוויותמבסאיםבקובץהסיפורים

זאתומכסאיםשונים,מסוגיםקיומיות

קשורותרובןשונות,בתמטיקות

המערביתלסיפורתדווקאבעבותות
שלשוניםמסוגיםהחלהמאה,לש

האבסורדחיקאללפניהועדריאליזם
אוהפנטסטיהריאליזםוהפנטזיה.

ניכרחלקבקובץ:שכיחיםהמאגי
שכתוביםאלהגםמהסיפורים,

וקשה,ישירריאליזםשלבטכניקה
באמצעותהטוןאתלרכךבוסים

שאולימיתולוגי'אופיבעליאלמנטים
במניירותהשימושבשלמתבקשים
עממית.ערביתאגדהשלעיצוביות

אתמדגישיםאףהסיפוריםמןאחדים

המסורתית,הספרותיתהצורה

האגדותמספרשלבקולוומתחילים
תחבולההערבי'מהפולקלורהמוכר
המצריםהסופריםמיישמיםאותה

כחלקבסיפורתתקבלשבהבאופן
פוסס·מודרניססיים.וסגנוןמצורה

אתשתקראואתםלכם,אני"נשבע
ממהתמיםיותרהייתיכיסיפורי'

הסיפורנפתחכך .משערים"שאתם

מתייודעיםאנו"איןהנורא"."הפשע

שאכןספקאיןאךהדבר'אירעבדיוק

ואמיאבי'מפיפעםסופרהואאירע.

הסיפור<פתיחתהכחישה"אל
"הקורבן"),

הכותביםעלהספרותיותההשפעות
כלומרתקות.מגוונותהןאףהמצרים

מבסאיםשבהם,החלשיםגםהסיפורים,
סגנונותבמספרמורכבשימוש

מיוחדתחיבהעםכאמור'וז'אנרים,

מחפהלעיתיםהפנטסטי.לריאליזם
פגמיםעלהמיותרהמיססיציססיהאופי

 .בשלותוחוסרועלבסקססניכרים
קרבהמדגישלמשל,האלף","המסע
שלהמאגי·פנסססילסגנונומוגזמת
קיצונייםמקריםאבלקססנדה.קרלוס
המזל.למרבהרבים,כהאינםכאלה
הבוקסיםהסיפוריםאתבמיוחדאהבתי

וישירה,רזהחסכנית,בלשון
הלא·הריקמהפועמתשמתחתיה
תחבולהזוהיהסקסס:שלריאליססית
בקובץ.רביםטקסטיםהמאפיינת

 1הקובץאתהפותחהסיפור"זרים",

והמרגשיםמהמשובחיםאחדגםולטעמי
והיאוישירה,יבשהבשפהכתוב Iבו

ומצליחהכוחואתלוהמעניקהזו
שלהסוריאליססיהאופיאתלהבליט
שלסיטואציהמתארהסיפורהסקסס.
המצריהגיבורפרנסה:למסוותהגירה
העשירותהנפטמנסיכויותלאחתנוסע

עבורכסףולהרוויחלעבודמנתעל
כולההסיטואציהאך •העניהמשפחתו
שאופיהמזעזעת,קיומיתזרותמתארת

אףבכלובים","אנשיםאוניברסלי.
אנושיתחוויההמתארסיפורהוא

מאחוריכליאהשלמצבעוצמה:בעלת
שלחזקריאליססיתיאורהסורגים:

המקבל Iהמצריהסוהרבביתיום
הקיומיותהמשמעויותאתמאליו

מהמציאותהחורגותהמסאפיסיות,

עוצמהמבטא"דברים"גםהיומיומית.

שלבאלמנטיםמשתמששהואבכך
זאתעושההואהתודעה.זרםספרות

מצליחזאתועםמאוד'מדויקהיסב,
תהודה.בעלתפנימיתמוסיקהליצור

"הכשרההקצרצר'הסיפורגם

צמצוםלבטאמצליחלמקצוע",
והופךהתופחמשובח,ריאליססי

מדובראבסורדית:קיומיתלחוויה
בה Iלמדימקאבריתחניכהבחוויית

התחילעתהשזהצעירחונךזקןדוור
בתיביןאותוומעבירהעבודה,את

שבהם,הנשיםשלר pובעיהלקוחות,
מותעללהןלבשרשעליוזקנותנשים

לאפשרותלהתכונןולעיתיםיקיריהן'
לב,מהתקףתתמוססנהעצמןשהן

הבהלה.מעוצמת
מגווןאתלבטאמנסהגםהקובץ

הסיפורתאתהמעסיקהנושאים

חברתיות,בעיות .זמננובתהמצרית

שלמצבההאשה,שלהנחותמעמהד
ונעשהשהולךבעולםהכפריתהקהילה
לעומתבמודרניותו'ונמדדמתועש
העירוניתהחברהשלהבולסיםפגמיה

בכלבסיפוריםהשביםנושאיםאלו •
אלהבסיפוריםוריאציות.מיני

לעולםוהכמיהההגעגועיםמתבטאים
ומחוברארציתמים,יותר'פשוט

מןעולהבמקביל'אךלאדמה:
כלפיחברתיתביקורתהטקסטים
המיושנים,המסורתייםהערכים

שלצורותמיניבכלבעיקרהמתבטאים
שונות,אוכלוסיותכלפידיכוי
אחריםסיפוריםנשים.כמובן'עיקרן'

ושואפיםהמקרראלדווקאפונים
וכמו Iהאוניברסליהמשותףלמכנה
זובמאהשנכתבומהיצירותמרבית

להתרכזמעדיפיםהמערבית,בפרוזה
החוויהשלובבדידותבניכור

הקיומית.

וייתכןסיפורים,שניבמיוחדאהבתי

הטיפולמפאתללביקרוביםשהםמאוד
ובמעמדבמיניותשלהםהמעניין
גפן",צמר"בובותמהם,אחדהמינים.

התבגרותשלהנשיתבחוויהעוסק
הכפריתהערביתבחברהנערותודיכוי

האקסכמובן'כולל' .והשמרנית
 •כורחןבעלבנותמילתשלהנורא
אחמדהסופראותו'כתבגברודווקא

השני,הסיפורשאתבעודא·שייח.

בחוויההעוסקהנורא","הפשע

להיקרעהנאלץילדשחווההטראומטית
שאביומפניהאהובה,אמומזרועות

משלושתאחדדווקאהואאותה,רצח
אשה,בידישנכתבובקובץהסיפורים

מדוברנאוול·א·סעדאוי.הסופרת
וישירים,חזקיםסיפוריםבשני

הנשיהדיכויחווייתאתהממצים

ועלנשיםעלכיוונים,בשניהפועל
 •כאחד.גברים

ישראליעל

1 

13 
 ' 96דצמבר



 sו=יי
1 ~ ~ 

יולדתמעשיה
מעשיה

ליתקראאלבירשטיין;יוסל
 1996חחדשח;חספריחאיוב;
מגיבוריואחדהמספרשמצאהעבודה

 1איוב"ליתקרא"אלבספרהמשנה

ולספרהעירברחובותלשוטטהיא
כברעצמועלמצהירהואכךמשהו.

שמשוטטת Iזוטכניקההספר.בפתיחת

בתוךסיפורומספרתולכאןלכאןלה
סגנוןאתהמאפיינתגםוהיא-סיפור

מצליחה Iבירשטייןיוסלשלכתיבתו
 .שלוהחדשברומןהיטבלהתגבש
הסיפוריםביןבמעבריםהתיזמון

אחת,מרכזיתעלילהבתוךהארוגים
מאותאפילואולעשרותהמתפצלת
מקצבליצורמצליחמשנה,מעשיות
 1אישיתיזמרואיזה ,מיוחדפנימי

הואבירשטייןלמספר.רקהייחודי
בניגודמספר.להיותהגאהמספר

לעיתיםהמגזימיםרביםלסופרים
להסתפקמעדיףהואבתפקידם,
מישללמעשה)(העצום,בתפקיד
אתלאנשיםומנעיםסיפוריםשמספר
ומלקטברחובותלוהולךזמנם.

עדאותם,מספרכךואחרסיפורים

מקשהנעשיםוהשוטטותשהסיפורים

מתקבעהמספרומקצועאחת,

המקומי.בפולקלור
מילכל(המוכרתזוידועה(מנקודה
שלהציבוריהדימויאתשמכיר

לנדודהמספרמתחילבירשטיין),
כךלשם .בפוליןלילדותואחורה,

וברשתמסויםבגיבורנתמךהוא

טווהשהואסיפוריםשלהיטבארוגה
חברהואהגיבור .אודותיועל

אדםשמו.שפיראשלמהנעורים,
הוןעשה Iידיובמועצמואתשבנה

יותרעםאגדיתהילהסביבוובנהרב
שערורייתי.מיסתוריןשלמנופך

מתפצלותשממנההפריכה,העלילה
משנה,עלילותומאותעשרותאותן

פחותשלמוגבלזמןבפרקמתרחשת
הזמיןשפיראשעות.וארבעמעשרים

גםהזדמןלשם Iלביתוהמספראת
לילואתמשונה,אינסטלטור

הגבריםשלושתמעביריםהשימורים
מספיקזהזמןפרקמעשיות.בסיפורי

רחבסיפורלגוללכדיהמספרעבור
פניעלשלמיםחייםהכולליריעה,
במסגרתוהכלשנים.יובלמחצייותר
מובילסיפורשלטכניקהאותה
אגדהמעשיה,יולדתמעשיה Iסיפור
המתבררמבצע-אגדהגוררת

רביםשלאמאוד,מורכבתכטכניקה
מסוגלים Iמבירשטייןחוץבארץ

איחה.להתמודד
לטכניקהטיפוסיתדוגמהלמשל,הנה,

חדיםמעבריםהמבצעתהבירשטיינית,

אסוציאציותמראות,בזמנים,

משנייםיותרלאבמהלךומקומות
האינסטלטור,שלמה,עמודים:שלושה
שלמה.שלבביתויושבים Iוהמספר
עוברהשיחה,אתמתארהמספר

אותושכבשמראהלתיאורבמהירות
עריסהאיזובעיר:משיטוטיובאחד

הואמכאןשערים.במאהבביתשראה

ביתישן:לזיכרוןמהירמעברמבצע

הואשובבפולין.בעיירהילדותו
ביתושלהממשיתל"מציאות"חוזר
עלהתשעים,שנותהיום,שלמה,של
בשיחהמהלכיםכמהעודלתארמנת
הואואז Iלאינסטלטורשלמהבין

מימימעשיהלעודחדמעברמבצע
הואקלותבאותההפולנית.העיירה

לעבורומפוליןיבשותלחצותיכול
והמספרשלמהעקרולשםלאוסטרליה,
כךארצה.שעלולפניבבחרותם,
ספרותיתרקמהלמעשה,לה,מתבצעת

גםלתרגםהמצליחהומתנועעת,חיה
המספרשלהטכניקהאתלכתב
לךומספראיתןשיושב Iאסיהקל

שלדקותכמהובמהלךסיפורים,
ויבשות.עולמותחוצהפיטפוט

מתבררתבירשטייןשלהטכניקה
 1שלומהתמטיקהכחלקרקלאבמהרה

במשמעותמשמעותיכנתוןגםאלא
העלילההסיפור.שלונבניתההולכת

מפוררים,חייםיוצרתהמפוררת

החייםמתמונות.מורכביםמפורקים,

המורכבגדולאחדסיפורמיןהם
החיים.הואהסיפוראנקדוטות.מהמון

הגיבורים,שלהגדולותהטרגדיותגם
המוצהרהגיבורשלמה,שלובפרט

מקבלותאיכשהו Iהרומןשלוהמרכזי
גחמנית,עםאגדתשלפיקרסקיאופי
במערבולתמתערבלותהןכאשר

מאבדזה,במובןהעצומה.הסיפורית

המרטיריתמהטרגיותהגיבורקצת

הקוראבתודעתמתקבעיםוחייו Iשלו
אגדה.עודמעשיה,עוד Iסיפורכעוד

שמעניקההבירשטיינית,הטכניקה

חייםכוחואותומשמעותאותה

גםכמובשואהשקרהמבעיתלאירוע
שראה Iכביכולשולימראהלאיזה
ביןמשווה-ירושליםבחוצותהמספר

ומעניקההקיומיותההתנסויותכל
ומשמעותמשותףקיוםלהן

הואשקורהמהכלאחת:אוניברסלית
ומהדינמיותהשוטףמהקיוםחלקרק
ביןגםמאחדתזוטכניקההחיים.לש

הגבריםשלושתשלוסיפורםחייהם
שלמה:שלביתואתהמאכלסים
להתברריכולהשלמהשלהביוגרפיה

או Iהמספרשלכביוגרפיהגםבנקל
יוצרזהמצבהאינסטלטור.שלאפילו

כלביןמתבקשתקיומיתהשוואה
עלהחייםהאיוניםכלוביןהגורלות

האדמה.פני

הנושאשלכובדואפילושלמעשה,כך

הרךאופייןברוחמעטמתרכך

 .בירשטייןמעשיותשלוההרמוני
כגורלשגורלובגיבורמדובראמנם,
כלאתכמעטאיבדהואהתנ"כי:איוב
מיניבכלובהווהבעברמשפחתובני

נספוואחיו(הוריומשונותמיתות

ובנו Iבסיגינרצחהבתובשואה,

למרותאךבכלא).התאבדכנראה
כהבעוצמההחייםכוחבומפעםהכול

הויטאליבאופיגםהמתבטאתענקית,
המספר.עליושמספרלמעשיותשיש
להיותבהחלטשיכולוכמו

אלאאינהשלמהשלשהביוגרפיה
יתכןגםכך Iהמספרשלהביוגרפיה
בעצםהואהסיפורכלשלשהמספר
הספרבמהלך Iשכןשלמה; Iהגיבור
הכינוסאתשזימןזהשהוא Iמתברר

הואהלילה,לאורךשנמשךהזההמוזר
שזההואובעצם,בחוטים,שמושךזה

כאילובדרכו.העלילהאת"מספר"
שיספרמנתעלבמספרהשתמששהוא
הופךהואכךובעשותו Iסיפורואת

לבוראאומרתזאת Iלמספרבעצמו
-עולםבוראהואהמספרואםעולם.
הרי-אדםכלבעצםהואהמספרוהרי
הםוהחייםעולם,בוראהואאדםשכל

שאצל Iסיפורגדול.אחדסיפור
רוחובקורתבהנאהנקראבירשטיין

רבה.

• 
ישראליעל

ואהבותמראות

ישראלכארץ

 ;הללע.שירתלוז:צבי
המאוחד;הקיבוץמונוגרפיה;

עמ' 168 ; 1996

עמדהללשלכתיבתורצף
בכינויוהידוע ,) 1926-1990 (

על·פנימשתרע Iהללע.הספרותי
"ארזשירימאזשגה,ארבעים

האחרוןלשירוועד ) 1950 ( 11הצהריים
מותולפגיספוריםימיםשהכתיבו-
הרבהיבולאףעלעלי","הלוואי-

לבדשירה,קבצי(תשעה
שזכווהפזמונים·הילדיםמשירת

הביקורתעסקורבה),לפופולריות
ע.בשירתמעטאךהספרותיוהדיון

-ראיונותכמהרצנזיות,כמההלל.
ראשוןורציניחשובמחקרלא.ותו
בייטס,תקוהשל Iהללע.שירתעל

מ.א.לתוארכדיסרטציה-1987בהוגש
לוין):ישראלפרופי(בהדרכת

שבילאו-הללע.של"הפואטיקה
זהמחקראך ,"המלךדרךבצדיחיד
ברבים.ידועואינוכספראורראהלא

צבישלהמונוגרפיהחשיבותמכאן
הפואטיקהבחקרהמעמיקה Iלוז

בקשיידנהוכןהללע.שלוהתמטיקה
הקבוצותעל·ידיהתקבלותו
 .הזמןשלהאופנתיותהספרותיות

עיצבמאחרים,יותר Iדרכומראשית

 .ושלהייחודיתהפואטיקהאתהלל
 1ונסקישללאסכולתעורףפנההוא

לדפוסיהגולדברג,ולאהאלתרמן
למשקליות,המגובשים,הפרוזודיים

לאימאז'יםהמלוטש,לחרוז
להפשטותהחותרתולסימבוליקה

עקרוניות.

שלהשפעותהללנע.שמצאוהיו
הללע.הכחישראיונות,בכמהוטוש.
השתייכותואתנמרצותעצמו

צביהכנענים.לקבוצתהאיריאולוגית
שלמעמיקניתוחיסורעלמרגיש,לוז

בוודאות,לומר"ניתןכי Iיצירתו
עיקרישלמכוחם Iמעצמוהגיעשהלל
האישיתזיקתומכוח-עולמו

---הארצישראלייםלמראות
למקראהראשוניתנטייתוומכוח

אל-עתיקיםכנענייםולכתבים
כנעניות.המכונותארכאיותנימות

ללא Iשלוהגיונובתוקף--וזאת
לאואף Iמזולתוהשפעהקבלתכל

 ;) 60(עמ'וטוש"שלהמופתמרוגמת
אלא ...איריאולוגיתכנעניותזו"אין

בעלתחווייתית-לשוניתכנעניות
עלהמעידה"ילידית",סגנוניתנימה

ושלאלהנופיםשלהמתמדתקרבתם
 .) 7(עמ'הלשון"מקורות
בביקורתנשמעהאחרותפעמים

המשוררמןהושפעהללע.כיהטענה,
 ) 1819-1892 (טמןוויוולטהאמריקאי

ההבעה:בררניוהןשירתובנושאיהן

מןהיונקתהאקסטטיתהנוףחוויית

והקטנים,הגדוליםהמוחשייםהמראות
ממדוארנוןמיתיתהרגשהכדיער

 1רטוריפאתוסמלאתבכתיבההזמן;

מכלומשוחרריםארוכיםבטורים
סיפרעצמוהללפיוטית.מוסכמה

ירעלאשפשוטהראיונות,מןבכמה
שלקיומועצםועלאנגליתמספיק

אחרישניםאלאלונורעלאוויטמןי
כשראההצהריים","ארזאתשפרסם

בתרגומווויטמןשל IIעשב'ע'ליאור
 •הלקיןשמעוןשל

·המשיכה nכובפניעמדשהללוכשם
נכנעלאגםהשלונסקאי·אלתרמני,

שלהמוררגיסטימהגלוהתרחק
שנותבסוף II"לקראתמשוררי

(זך·אבירן·עמיחי),והשישיםהחמישים

המערבית,המודרנהמןשהושפעו

נוטה Iמשלונוסחשכלולעלושקר
וראייהחגיגיותלארכאיות,
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ארכיטיפית.

שללאתהקובע Iהמכונןהגורםמהו
ע.שירתשלהייחודיותתופעותיה

התפתחותהאתמכווןהלל,
אתלהומעניקהפואסית·תמטית

אלהכלעלערכיה?ואתצביונה
הדיבוראתלוזצבימרחיב

באזהמכונןגורם .שלובמונוגרפיה
ב"אדץכברהחזקניסויולידי

בעיקרווהואהצהריים",

לנופים,הללושירהתפעמות,
הארצישראלית,ולמציאותלמראות

ביןוטבעיתהדוקהזיקת·גומליןמתוך
אדרלחודש"ובחמישיונוף."אני"
הללפותחבסערה",העולםעליפרח
ובסערתכפר·סבא","בסיבובאת

הפרדסים,משתתפיםזונעורים

"ונפלאהפרות, Iהחמורהפריחה,
--המסתערתלפריחהטרףלהיות
-ולהיות!"להיות!להיות,וככה
תהילהלשירהופךוכךמסיים.הוא
האהבהמסעוכךבפרוזה'.'"הביתגם

חיפהבכבישדורג'מכונית-משא"על
שבכבישיכשלונסקילאתל·אביב".

משתגע-תפיליןרצועותראההארץ
למכוניות-המשא,ואהבהמשמחההלל

הקשורהלעזהטלגרף,לעמודי
לחצותהנחפזתלתרנגולתלממסרה,

ועודלפרדסים,לפרות,הכביש,את
עלבדהרולעיניוהנגליםמראותועוד

אתאהבוכן"עלהכביש.
הנפלאהמסע/את·הגדולות,הקסבות
כיצוחקות,/ועיניכם ...בכבישים

הארץ!",יפה

 /("פתאוםהעקרבים""במעלהבשיר
הלםאלוהים"),עיניעלהתפוצץ
הנושא Iאדירזעזועיוצרהנוףמראות

התגלות Iרליגיוזיפניםגילויעמו
ראייההנוף,מתוךאלוהים

משיריוברביםשתופיעפנתאיססית

חלקלהיותהתשוקהאתוכן Iהללשל
/מדוע"אל-אלוהים,אלה:מכל

מדבר,להיותמתולביאדם,יצרתני
-ועינירוח!)/אוהרים.להיותאו

זוהתייחסותשמש".אושמים,להיות
קדומיםהילתמאצילהולנופיהלארץ

הארץילידאתומחזירההמראותלע
שמחברהוא,מקרהלאהאבות.לימי
הבשריםו"זבחהאדמה""שיר

ענת",ב"האלההתאהבלבשרים",
האבותמתקופתכנענייםעלילהשירי

פרופיוערךאוגריתמלשון(תרגם
ן, 95ב·ןאורשראהקאסוסו),מ.ו.

הנופיםאתשחווהכדרך

כך Iהארץשלהממשיים·הסבעומראות
במשמרובנעוריובילדותוחווהגם

במלחמתפלמ"חוכלוחםהעקמ
 .זמנושלהאירועיםאתהעצמאות,

הבליט Iגדלשעליהםהערכיםמכל
באוואלההרעות,ערכיאתבעיקר

"דברהשיריםבמחזורהמלאלניסויים
שב"אדץהאפורים"החיילים

טבעהעםמזוהיםהנעריםהצהריים",

/דמותםנערים,"עשרההארץ:לש
עםבן·הדורהלוחםזיהויכמוכרה":

יפה;והואדוד!צבא"זההמקראי:זה

עיניים!'.'

עלומשתלטתהולכתהלשוןהגבהת
 ) 1962 ("נשרה"הבאים.השירהקבצי
הפאתוסאךגבוהה,בלשוןכולוכתוב

נעלםהצהריים"'א'רץשלהרטורי

ביןכשיחומכונסת,מאופקתוהשירה

הפניםהמשוררעצמו.לביןאדם
נעוריושלמראות·השתיהאתכביכול

מסאפוריתבדרךבהםומשתמש

המקוריתראייתוהגיעהכךומופשטת.

 1לוזצביטוען Iהארצישראליהנוףשל

מיתוסשלעקרונייםלממדים
שביןנצחיחסיעלאלילי·ארצי

ואשת'ייוסףבקובץוהארץ.הבעלים
ולשוןהנושא ,) 1982 (פוטיפר"

כולהוהיצירהמקראייםהשירה
מבחינתעתיק.כלדיאופינושאת

מסתברתלוז,צביסבורארס·פואסית,
כבחירההבלדהלצורתהפנייה

אתלהעציםבמסרהז'אנרית
הארכיסיפית.הראייהאפשרויות

היאהללשלביותרהמובהקתהבלדה
עשריםבןקובץ ,) 1964 (סוף""טרוף

עלשלםסיפורשירים,ושניים
הארוסהאב.אהובתועלמה,אב·אם·בן

"כיפהגםכךהבלדה.שלגיבורההוא
ארבעהבןמחזור ,) 1980 (אדומה"

בלדהשלשיסודותשירים,עשר
·העם,אגדתיסודותעםבומשולבים
הזאב.בדמותהארוסהואוגיבורה

האהבהשלהאינסופייםאפיוניה
להתייחסותזוכיםהללע.בשירת
נושאלוז.צבישלבספרומעמיקה
הספרים,בכלמופיעוהארוסהאהבה

והאסתטיהעדיןהפיוטילמיצויואך
 ,) 1980 (ב"זנדי"מגיעהואביותר

הקסם","יסודחלון","פתחיבשירים
ו"דברי'.'"וקוויים"זקן","וקזאלס
מחקרהואלוזצבישלספרולסיכום,

ייחודימשוררעלומענייןיסודי
החולפותלאופנותשעהשלא Iומקורי

זהלאהגדולים.לאבותנכנעולא
עיוניוכלעללעמודהמקום

רקאפשרלוז.שלמאירי·העיניים
תסייעזומונוגרפיהכילקוות,
בפנתיאוןהללע.שלמקומולביסוס
 •שלנו.הספרות

"משאלה" , 27שבעמיזאתכמוסונטה,
בן·זוגהאתהמזמינהמשוררתשל

מול"לחבורכדיבתוכה","להתכנף
השיראתגםאצייןופחדיו".עולם

ראשונהששורה ) 28<עמ'"בדהרה"

כלאתחורזאחדוחרוזבתיובכלהזה
זה,שיררותיים.והשבניבתיו

חורגהביניים,מימיפיוסהמזכיר

שתיאתהאחרוןבביתבחרזו Iממנו

מוסיפה Iכןהמבריח.בחרוזשורותיו

 ,לשירורזת nבלתי·משורההמשוררת
זהים:.אאבבחורזיםבתיושלושתבו

כאןהחריזה .אחידמבנהנוצרבכך

אתובונהחורגמשתנה,מודוסהיא

השיר.פסיפס

החלומות""גןהםהשיריםנושאי
מביןידיים"שלחנוהאהבות:וכאב

<עמ'באזיקים"והלבבותהסורגים/
גםכמומחורז,דווקאזהשיר ;) 37

חרוזיםכישמעידמהאחרים,רבים

מעכביםגםואוליכובליםזאתבכל
"בלבבאשראתמלהגידהשפתייםאת

לאמעודןארוסיממדגםפנימה'.'
או ) 36 '<עמבלחיו"נגע"שדהנעדר:
ב"אבחת ) 30<עמ'אוניו"א-ת"בלעה

 .) 39<עמ'בחיקה""ראשוהתאווה",

שיריםמופיעיםהספרשלהשניבחלק
אינםמהםהרבה .מזמןלאשנכתבו
מהם.נעדרהקצבואפילומחורזים

הסתגלווהשיריםשלואתעשההזמן
בחרו;בושרק /"היום,לשפת
שורות,כאןיש .) 46<עמ'בו"לחיות

בכללשירניסתה/"הקוקיהבהן
<עמ'לשכוח"עולם-השעונים /הכוח,

שעםועמודה",סדום"שיריישנם ) 48

שסיומם _) 58<עמ' 1המפרץמלחמת
ל"צחיחגשםשיביא"חוני",עלבשיר

 /למיתותמ~ברו"יוליכנולבבנו"

ישנם ,> 69<עמיברותא" nאין·של
בהם"ךהתגעלמבוססשנושאםשירים
ובדידות /עולמותלחפשאדם"הלך

מצאכיעד 1ודרדר"קוץלוהצמיחה
בן(לו>"ש:לדהמעצמי"עצםלבסוף
בשיר .) 70<עמ'תפוח",לוונתנה
הרבהיש"קללה",ששמוהבא,

ארבה"הרבה-לפסוקפירושים
הסקרניתלוס,"אשתעצבונך".
המחכה"דינה,שבנשים",הגדולה
ש"בפעפועודלילהבתוכה"לפריו

אחתמחלפותיו;השירהארס·פתנים,
שאולינשיםדמויותהןחת","א

פלאלאלראות.מיטיבהאשהמשוררת
לאלוהיו"שערהיאמשובם/ש"האשה

רון", n"מצולק·ההנביאאלישעשל
הספר.אתלסייםלהוראוי
במגירהנחוהזההספרשירירוב

"חרדהמתוךבשנים,עשרות

להישארהצליחולאאך 1 "שבהחשפות
שבריק"בדממההבלימה,ב"אימתשם

הדבריםרוב"גורל"זה .) 38(עמ'
הרצוןשבאעד"למגרה",הנכתבים

עלומיםקוראיםגםלשתף
אוליישופעמים,·השירבחוויית
סופסוףשיימצאתקווה,שלהבהוב

היוהזההספרשיריהנכון","המבקר

מולהושמעולו Iיותרמפעימים
עודהיום,גםאךגילם:בנילבבות
וחרוזקצבאתהמעדיפיםרביםישנם

האטימותפגיעלערריהם,ב
 .בני·זמננושיריםשלוה"לא·מובנ~ת"

מעדיפיםלקונצרטים,ההולכיםגם
על·פני·מעצמה,מתנגנתמוסיקה

מציוריםונהניםהמודרנית

זקוקיםשאינםמאירי·עיניים,

 •מפולפלים.לפירושים

 ~ו- 1

שתלשמואל

כרטוביהודית

עמיתפנינהת:ימאנגל

המגרהמן

פקוחילילותי :רזהרצליה
שמודותהזכויותהעיניים;

עמ' 80 ; 1995למחברת;
ספריצאמאזחלפושנהשלושים
ע"ניינירז,הרצליהשלהקודםשיריה
 .הראשוןשיריהספרגםשהיה 1 "מיתר
שנכתבושיריםישספרבאותוגם

זכוולאהופעתולפנישניםרשע
הוכשרולאעדייןאוליבו.להיכנס

עולה"שובאזגםכיאףהלבבות,
וחורזחיי"~בלעלפורס"שובסהר",

 ,אכן .) 19<עמיב"עסיסים""רסיסים"
ספקואיןמחורזיםהשיריםרוב

ולא·מאולציםמקורייםשחרוזים
כללא Iחןשלצלילותלשירמוסיפים

רבהבקפידהבוניםכשהם Iשכן

עליוןכוח

\ i לין.דיד,~

סםיאיאתאב'שהנ,ע
 1 • ·:ה~~;,ל; ז~~

ורינס ,באלוהים" 'כתרהאמריקאיהבםףשסךרתעל
הבםפומסאתבשיוראינדיאני-אמריקאי)(משדוראראנםי
איפהלפרוסות.הדזלרגפףזפבהןשורותארבעכשובדרה..הראשון
חור.דאפילהיהלאוינסרשלשבגרושהימים

 ... ' 96דצמבר
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נגב""פאתיעדצפוןמפאתי
גבסיךא.נ.שלבנובלותחוזרתקריאה

פורתאלישע

הרחוקהנורווגיהאחא.

בטלוויזיההוקרנה , 1994שלקיץ==
הסדרהישראליתהחינוכית--=-- - פרקים,כמהבתנורווגית,דרמטית-·

המפורסםהציירשלויצירתוחייועל
מף~ק.אדוארד

התלמידים·בחופשה,מןכמהיודעאינני
צפוגםבאמתהסדרה,מיועדתחיתהשלהם

בה,צפואפילומהםכמהיודעאינניבה.
מפרקיהגםנהנובכוונה,אובמקרה

-תלמידיםשלאואפשרהמרתקים.
אלאבה,לצפותהיוצריכיםבחופשתם

הספרותברכיעלשגדלופנסיונרים,דווקא
מתגעגעיםוהםדוחק,אינושזמנםהעברית,

נעוריהםולימיהראשוניםקריאתםלימי
לעצמצםלהרשותיכוליםוהםשחלפו'
בסדרותלצפיההבוקראתלהקצות
אבודים.זכרונותמעוררות

בבוהמההעוסקהפרקהוצגאחדבוקר

הבירה,בנריסטיאנההמסתופפתהנורווגית,

נאיםצעירים . iא;סלתקראשלימיםזו
שמתחייבכמוממשוחטובות,יפותוצעירות

ימיהםהמכליםטלוויזיה,סדרתמהקרנת
רומנטיותאהבותכבד'בעישוןולילותיהם

פוסקים.בלתיהתאבדותובסירנותאפלות
מףדקאתשהקיפוהצעיריםהאמניםהיואלה

בתוך •דרכובראשיתהמהססהינוקא

הםוהיין'העשןדחוסותהבוהמה,מאורות

 .פולטיםלעתיד'שהפניםהעת,כלהשתעלו
עלבלהטומתפלמסיםבדם,מעורבתליחה

המסתוריתתכליתםועלהאמנות,תכלית
 •האמןשלהמכלהייעודוועלהחיים'של

למרכזנכנסגמורה,בהפתעהפתאום,והנה
ולוהט'צעירגיבוררומשוררהתמונה
ז;כי~ני;ךןושמומונק,שלהקרוביםמידידיו

אתלעצמכ"םדמוכך:ממשט;נלךר. 9 ~;א
כשהואכשלעצמו'המוזרהזה,;ךןי i:.ה .ם.הש

בבתיונכנסיוצאובאגביות,במהירותנהגה

ומתנהגכריסטיאנהשלהלילייםהמרזח
מצילותלצלצלהחלובאוזניהאדם.כאחד

בכתמיםהמסךריצדעיניומולהזיכרון'
אתלעצוררציתיאחד!,רגעצבעוניים.

לימוכרהשםוהלאאחד!רגעהדרמה,מרוץ

השםבעלהמחברזהוהלאשנים.מזה
שגנסין"הצלב",הנובלהאתשכתבהמשונה

איךכאן?קורהמה •ימיובאחריתגםתר

אדוארדהציירשלחייוסיפורמתערבבים
הניאו·רומנטיתהנובלהפרקיעםמונק

דעתועלמעלההיהומיהזו?הכבדה
הישיבהתלמידשלנו'גנסיןשאורי·ניסן
שאיןלבממחלתהגוועהרבבןשנתפקר'

בירתבוורשה,צפופהדירהבאיזומרפא,לה
נעורי'יקירניסןאוריאותופולין'יהודי
באמצעקיצי'בוקרבאותולפנישיעלההוא

 ?הנורווגיתהטלוויזיהבסדרתהצפיה
באדיהדחוסההוריזה:כללכאורהוהלא

נשיםשלהחופשיתהאהבההאלכוהול'
לילייםברזלגשרימשוחררות,צפוניות
מואפליםרחובותנואשת,לקפיצההמפתים
מהווייתכךכלרחוקנראהזהכללמחצה,
המתענההמקצועי'התלושהיהודי'הצעיר

מעולםשיצאזהמתגשמות,שאינןמתאוות
זהכללהיכנס.זכהלאאחרולעולםאחד
ומההטוב.ניסןמאוריכךכלרחוקנראה

הנפלאותהנובלותבעלשלנו'לגנסין
לומהו"בינתיים",ו"אצל""הצדה"

הנורווגיתהבוהמהשלהפריצותולמאורות
לומההתשע·עשרה?המאהבשלהי

היערותמתוךהמפעפעהנורדיולמסתורין
מההמעורפלים?המפרציםומתוךהאפלים

ל"משולשים"האהבים,ולעלילותלו
הבירהקנקנישאפילוהלוהטים,הרומנטיים

אותם?מצנניםאינםהקרחוגזיזי

ההצפיבעתביעוררושנתהשאלות
תוםלאחרגםממגיהרפולאבטלוויזיה
סיגביורןהשפיעבאמתהאםהסדרה.

רקהנשכחהנורווגיהמשורראובסטפלדר
ואולימונק?אדוארדשלויצירתוחייועל
לאשעדייןנסתרותבדרכיםהשפיע,גם

עלגםדיין'גחקרולאועדייןדיין'הוארו
למחדשיוהראשוןהראששלנו'גנסין

גנסיןגםתרלשוןומאיזו ?העבריתהפרוזה
שממנהמגרמנית, ?לעברית"הצלב"את
מרוסית,אוליאו ?אחרותיצירותגםגםתר

חשביה,אמולשוןטוב,כךכלשידעה
שהיההואלכתיבתו?דגמיםממנהוששאב
הווייתהבתוךיצירתו'חוקרילדברישרוי'

מסוימת,אמתבוישזהכלואםהרוחנית?
אתמאהבהרקגםתראמנםגנסיןו

שישאפשרהאם"הצלב",ואתאובסטפלדר
דיהובהרשלאצינורנוסף,"צינור"כאן

השפעתחילחלהדרכוהיום,עדצרכו
המאות""מפנהשלהסקנדינביתהספרות

הספרותשלוהראשוני'הכואבבשרהאל
לגמריאזשחיתההמודרנית,העברית

בחיתוליה?

גנסיןווילקהמוזר:צירוףב.
לצומתחוקרים;רשו i::שכברמסתברבאמת
המאות",ב"מפנהתרבויות,שלזהמכריע

ואמניםוגדוליה,הסקנדינביתהספרותשל
בדבריוהאירהולצמןאבנראחרים.חשובים

ברדיצ'בסקישביןהזיקותאתהמעניינים

שביןהזיקותאתבחןיצחקיידידיהלמונק.
מצאושניהםגרינברג.צבילאורימונק
גומליןוזיקותהדדיותהשפעותהיושאכן

גנסיןשגםאפשרהאם .הללוהאמניםבין
מונק?שלמעבודתובמישריןהושפעעצמו
"הצלב"לתרגוםנדרשהאםעצמו'והוא
אוהנובלהיוצראלשבנפשקרבהמשום
פרנסתולהוציאיגונה,שלאההכרחמשום

ותרגום?מכתיבה

ולכאן' ... "בקצרה:כךעלכתבמירוןדן
ניסןאוריהגיעבוארשה>לדירה(כלומר
לאחר-וקודרמדוכדךחולה,-גנסין

בביתהמתקצרותשנותיוכילויעליושנמאס
הואהפרובינציאלית.שבפ;~'פהרב,אביו'

חודשים.כמהבמשךבביתוגרכאןהשתקע

חמשתבעלהגדול'החדראתלופינו
אזשהוצאהזכרה~י~ל(הדודההחלונות,

במסדרון>,ללוןעליהונגזרהחדר'מאותו
בסירנותשמתוךייסוריםשלימיםבילהושם

של"הצלב"אתאזתרגם(הואעבודה
ל"יהףךיהפרולוגואתאובסטפלדרסיגביורן

כוחות,ואפיסתר~ן> 9.1יעקבשל~ירנד;ךף"
ישושם"עלהחוליםלביתשנלקחעד

השבועותאתבילהשם(בוארשה),התינוק",
 " ...חייושלהאחרונים

זכהלאשגנסיןלהוסיףצריךאלהדבריםעל
עברי.בדפוסשתרגם"הצלב"אתלראות

לעולמוהואגםהלךלפניו'כאובסטפלדר
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זכהולאלהכרהזכהולא ,צעירבגיל
הנורווגיהמשוררוכמוספרותית.לתהילה
הייסוריםמכוסלגמועבעיקרהספיקהנשכח
החיים.לושזימנוהגדולה

הספרותחיתהכמהעדהיוםלהביןקשה
בספרותומובילהמשפיעההסקנדינבית
המאה.ראשיתשלוהעולמיתהאירופית

כינוישהיה ,הסקנדינבי""האימפרסיוניזם

סופריםשללקבוצהמוגדרובלתירחב
וברוסיה,בגרמניהמאודפופולריים
היהרבות,אירופיותבלשונותובעקבותיהן

והמשורריםהסופריםמקום.בכלוידועמוכר
בראשאזניצבווהנורווגיםהשבריםהדנים,

סופריםעלוהשפיעו ,המכררביכותבי
ארצותבכלמתחיליםומשורריםצעירים
אזשחיתההעברית,הספרותעלגםאירופה.

הסקנדינבית.הספרותהשפיעהבראשיתה,

יעקובסן ,ינסן ,בסוןבידאתלהזכירדי
רבים,אחרים,גםוישנם ,האמסוןוקברט

עודאליהםמצטרףוהנהמוכרים.כהשאינם
אבל ,אצלנומפורסםובלתינידח ,משורר
שאינושייתכןהנורווגים,אצלומכובדמוכר
שסובריםכפינחשב,בלתיוכהשוליכה

אובסטפלדרהיהאםוגםאחדים.חוקרים
מונקאדוארדעלהשפעתוהרינידח,משורר
עלשאףואפשרהוכחה.צריכהאינהכנראה
ובלתישוליתכךכלאינההשפעתוגבסיך

נחשבת.

הספרותשלההשפעהו"צינורות"הזיקות
בידיוהוארונחקרווהעבריתהסקנדינבית

חמוטל ,זהראבןאיתמרחוקרים.וכמהכמה
ונוריתמזוריאיררוקםפרדייוסף,בר

שקיבלמהשביניהם.המאוחריםהםגוברין
אחריםשלקחוומה ,מהאמסוןעגנון

שללנכסמכברהפךובירנסוןמיעקובסן
בארוןדבורהואפילוהעברית.בספרותקבע

הסקנדינבית.מהספרותהושפעהביצירתה

אמריקאיתהדרוםשהספרותכשםממש

ביןוהשפעהכבודשלמקוםלהכבשה
שלאהאחרונים.בעשוריםהעולםספרויות

שללמקורהפכהשגםבמפורשלומר
ביןלמצואיוכלשיטרחומיחיקויים.
שבייםולאאחדלאהצעיריםמספרינו
מארקסגרסיהגבריאלשלהסיפורשדרכי
במורגש,חילחלוואחריםי;סהווארגס

יצירתם.תוךאלמדי,במורגשולפעמים
בשניםקמוהעולםספרויותשבכלוכשם

הריקטנים,~ארקז;נים""גבריאלמסוימות
קטנים "םי~; o:באמ"קנףטקמוהמאהבראשית

גמרתורשאליהלשוןובכלמקוםבכל
שוםבהאיןשכזומפרההשפעה .יצירותיו

המקוםספרותאתמקפיצההיא ,להיפררע,
בהיכתבושלאבתנאיגרת.מדרבכמה

התהילה.אלדרךמקצריאפיגונים
נשכח,היהכאובסטפלדרשמשוררייתכן
בכורסתם,הטלוויזיהצופיאתמטרידולא
הסדרהמתוךרפאיםכרוחיוצאהיהולא

לשירתונכבשאלמלאהיפה,גיתהבורדו
הידועהמשורררילקה,מר:הדיינו

גנסיןא.נ.

שליצירותיואתהכירוילקהוהמפורסם.
לגרמניתאותןשתרגםמתוך ,אובסטפלדר

וילקהמזה,יותרבעולם.לפרסמןוטרח
אתהזכירואף ,מאובסטפלדרהושפעצעמו
ליצירתוההשראהממקורותכאחדשמו

האםבריגה",לאורידסמלטהשל"רשימותיו
מתרגםשהיהברילקהולחשודלטעותאפשר

שליצירותיואתלהפיץוטורחומפרסם,
נחשב"?"בלתייוצרשל"שולי"משורר
לאהעברישלקוראמהוילקההכירואולי
שלשיריואתהיום,עדלהכירניתן

ואחריםוילקהבליוהריאובסטפלדר?
הספרותפורחתחיתהאיך ,כמוהו

שהריכולה?ובגרמניהבברליןהסקנדינבית
לספרותשנתנההיאלגרמניתההרקה

הפרסוםאתכביכול,הנידחתהצפונית,
השבדיתהדניתהלשונותהעולמי.

קטנים.עמיםשללשונותהןוהנורווגית
אחתאזשחיתהלגרמנית,משהותכואבל

כלהיהיכולהנחשבות",העולםמ"לשונות
 ,זובדרךהאם .ולהכירןבהןלקרואהעולם

בכתביווקריאה ,ושירתווילקההערצתשל
"הצלב"?אלגבסיךהגיעבגרמנית,

חרבובןהאופהבןג.

ביןביוגרפית""קרבהעללדבראפשרהאם
מלבדהאםאובסטפלדר?לס.גבסיךא.נ.

נובלותשהולידהשברוח","קרבהאותה
מלאותואפלות,סמיכותניאו·רומנטיות,

אובדנית,בארוטיקהלהתפקעעדוגדושות
גיבוריה:מותואלהגשמתה,אלהשואפת
הדומותחייהםבתולדותלראותהאפשר

שבנפש"?"קרבהמעין

אישכבראותםשגםנשכחים,ספרותחוקרי

לקרבהלבםאתנתנוהיום,מזכיראינו
בעל ,טברסקייוחנןכך .שכזואפשרית

המילוןבעלשאנןאברהםוכך ,הלקסיקון
כתב:שגםליכטנבום,יוסףגםוכךהחדש

ליצירותרוחקרבתמגלותאנ"גיצירות .. ,"
אתלהזכיררקישהסקנדינביות.הצפוניות,

"הצלב"סיפורושאת ,אובסטפלדרורןגביסי
מהעולםנפטרושאףחן,ברובאג"גתרגם
היהחולנימשהוכמעט.גבסיךעםאחדבגיל
את •צפונימשורראותושלבמהותוטבוע
היהלאהמוותואתכמחלה.ראההחיים
 ?מוותאוהבחולני? ,, ...דווקאכגואלרואה
דבריםלהמיראפשרוהריגאולה?מחפש
אימפרסיוניזםכמו:מלומדותבהגדרותאלה

סימבוליזם,רומנטיציזם,גיאוגרמני,
וליכטנבוםלמהדרין.דקדנס-ובקצרה
הקוראעלמשפיעאובסטפלדר .. ,"ממשיך:

ידיעלרב·הרמזים, ,הטמירסגנונוידיעל
כאצל ...ביותרהפשוטההמלהתעלומת

מיוחדסוגמצויאג"ג,אצלכן ,אובסטפלדר
ממשיךעודוהוא ,, ...נפשיתבדידותשל

השוואות,השנייםשליצירתםביןלהשוות
נראותהן ,ומיומןספקןקוראאצלשהיום,
מופרכות.משהואפילו

 Sigbiorn ,אובטפלדרסיגביורןשלחייו
Obstfelder -1866באופהלאבשנולד-

קצרים,היו-גרמנירופאשלנכדוגםוהיה
כותבים ,ימיובאחריתקשים.גםוכנראה

ומת ,למסתוריןנוטההחל ,תולדותיוכותבי
 ,במותוהיה 34בןהדעת.טירוףמתוך
שניבאהלירית,הפרוזהאמן , 1900בשנת
 ,שירתובראשיתכברהמוקדםמותואת

צעיר.נערבעודו

בתינולד,שבההנורווגיתהעיירהובין
החוליםוביתכריסטיאנהשלהמרזח

שלאחדצרורחייוהיו ,נפטרשםבקופנהגן
יצירותיו,תורגמומותולאחרפגעים.
קוראים,להקסיםממשיכותמהןשאחדות
ש"~~שחף"יחידאיםקוראיםבמועדם,יחידים

ומוזרות.קשותיצירותשלקוראיםלהיות
 ,שיריווכגון//הצלב".שלוהנובלהכגון
פסחבידילעבריתגמרתורמהםמעטיםשרק

מצומצםקהלרקהעשרים.בשנותגינזבורג,
שעייףקהלחייו.בימייצירותיואתקרא
המקובלים,מהרומניםמעטשבעאומעט,
לזראעדהמשופעיםרומניםהיום,כמוממש

עםלהתייחדהמוכןקהלמרתקות.בעלילות
זרםחידושיעם ,היחידשלהנפשחייסיפור
יוצאשהואהיחידהתודעה.וזרםההכרה

 ,נחרץכברגיהטושגורלו ,כמובןדופן
הרוסלבו ,בריאותיומכרסמתכברהשחפת

מבלההואחייושאריתואתתקנה.איןעד
וכתיבהמדויקורישוםמדוקדקעיוןמתוך

וגופוהמסוכסכתנפשומהלכישלמוקפדת
המתפורר.

רבשלבנולגורל,,,//תאום ,גבסיךניסןאורי

בשנתנולדשבאוקראינה,פוצ'פבעיירה
ממחלתכשנפטר 34בןהואגםוהיה , 18 79
בשנת ,נוצריחוליםבביתבוארשה,לב

כברהמוקדםמותואתניבאהואגם , 1913

בין ,שלוחייוגםהראשונים.בסיפוריו
צרורהיו ,התנהלושבהןהידועותהתחנות

ייתכןהאםנפש.וייסוריגוףייסורישל
רוסית,קוראעלםבעודו ,בנעוריושכבר
ישאובסטפלדר?שלכתביואליוהגיעו
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סיןשגבלוז'צביהחוקרטועןשונות,עדויות
בעודוהסקנדינביתהספרותאתלאהובלמד
לרוסית.תרגומיהשדרךוכמובןצעירבגיל
סיפוריאתלימיםשיתרגםהיהטבעירק

אתגםתרגםהאםאבלשסטוב.ול.צ'כוב
בנעוריוקנהאוליאו ?מרוסיתאובסטפלדר

ימיוובאחריתהצפונית,הספרותאהבתאת

ימיובסוףהכירהאםמגרמנית?אותהתרגם

הנשכח",הנורווגי"האחשלחייוסיפוראת
האםשביניהם?שברוח"ל"קרבהביטויונתן

כךידמוחייושתולדותגנסיןיחשב
שיעוררועדאובסטפלדר'שללתולדותיו

אתובמקום,בזמןמשניהםהרחוקבקורא,

"קרבהביניהםישזאת,שבכלההרגשה
הנוגעתקרבהלהכחישה,שאיןביוגרפית"

ללב?
טלוויזיהבסדרתמקריתצפיהבעקבותוכך'

גדול'אמןשלויצירתולחייוהמוקדשת
מתחומיםאחרים,אמניםגםכבאקראינזכרו

צופיםשלסקרנותםאתועוררואחרים,
כמוני'ממשבוודאישהופתעומועטים

מולאלהנוחהכורסתםעלביושנם

אלשהתאכזרהמשותף""הגורלזאתובכל
שניהםאתמחדש:אותםמחיהשניהם,

בזהזהדבוקיםזה,שלביצירתוזהכרוכים
יהודירבשלבנושביןההבדליםכלעם

שהםעדנורווגי:אופהשלבנולבין
שהקוראבעתאחת,לדמותכמעטמתלכדים
ויותרשניםיובללעולםשבאזההעתידי'

לנובלההעבריבתרגוםמעייןמותם,לאחר
הספרותיתובתודעתו"הצלב",הנורווגית

עדייןשהיו.כפיממשאותם,מחיההוא

הקרבכשהמוותומקווים,צעיריםיוצרים

צילואתעליהםהטיללאעודבמהירות
המאיים.

שיכולמהעלגםאלאשהיה:מהעלרקלא
 .נחירשלאהחייםאפשרותעללהיות.היה
ומצופה,ההזויההאחרת","הביוגרפיהעל

לבועלהמונחותהמשקולותכלשאלמלא
החייםהיולהסירן,ניתןשלארגליו,ועל

ומשכרת.מופלאהחגיגה
ושהוי'מאוחרבגלגולשהתגלגל'הדגםזהו

מה •יזהרס.שלהארצישראליותלנובלות
 .לכאןענייןאינומגבסיךיזהרוקיבלשנטל

i ~ , 

·~ . 
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וקזק'יליי p:אוס.

כצלח
ררםם

ןס• 1נ.ג 11,וnגסר

רע·נ nדרשה

ררהש-ו.כד•ן ,.וcח•סםר'ו.כת nהוזאת

/ 

כזו'טלטלהשלגעלדציפוולא .המכשיר
האםומקומות.זמניםלמרחקיאותםשתגרור
לשםהישראלית,מהטלוויזיהלצפותאפשר
אמןעלכזו'נפלאהסדרהשתעשהמשל,
ושבתוךהמאה,מראשיתאמןגדול?יהודי

אמניםשלחייהםפרקיגםישוזרופרקיה
קשריביניהםשהיואחרים,גדוליםיהודים
שבקצרים?קצריםאפילוזמן'וקשרימקום

"אמניםבמינם,מיוחדיםגםלמשל,וביניהם
 ?הנורווגיתבסדרהשראינוכמולמעטים",

שאבדשלם,עולםלהחיותהיהאפשרוהרי
וצייריםפסליםשלעולםהנשיה,בתוך

כותבילה,ומחוצהישראלבארץלמשל'
שלםעולםאחרות.לשונותוכותביעברית

בןשהיוכמובדן'אוושואפימתייסריםשל
שלמרוחקיםבקצוותשחיוהרב,ובןהאופה
"מדומה",רוחניתויבשתאמיתיתיבשת

יזחרלס.-אובסטפלררמס. .ר
מתרחשמה"הצלב"?בנובלהבהישמה

והרילקוראיה?כךכלקוסמתהיאאיךבה?
בהשישולומרלקצרניתןמצמצמתבלשון
חושניתאחת,אשהעמודים,עשרותכמה

אחדמהםגברים,שלושהומשוחררת,
ואחדתקנהללארומנטיקןאחדמבוגר'
עוברגםבהישמהחיים.חופניומלואשנוטל
מעשהוגםלמכבירנפשלבטישהופל,אחד

שהצליח.אחדהתאבדות
שללדגםהזההדגםדומהכמהאבל

ישנובהןגםגבסיך.שלהמאוחרותהנובלות
וחרד'מגושםמאוהב,צעיראותותמיד

וכנגדו •אהבתופירותאתלקטוףמעזשאינו
ואדישמנוסהוציניקן'פיקחצעירתמידיש

הנשיםלושמציעותממהחופניומלואהנוטל
נשיםאמנםאיןגבסיךאצלשבנובלות.

נשותכמוומשוחררותנועזותצפוניות

אצלוישאבלכריסטיאנה,שלהבוהמה
משפחהבנותאואחיותשלאשכולתמיד

כדיולחודיחדלהןשחוברותצעירות,
המקריחהמבריק,האינטלקטואלאתלפתות
שמזדמןתדיר'החולהבלבוהחשזמנו'טרם

תמיד·תמיד'וברקעהגדולה.מהעיראליהן
בנהרבטביעהואםבאקדחאםהמוות:אורב

הרכבת.לפסימתחתבנפילהאוהסמוך
אבללנובלה.מנובלהמשתניםהדגםגלגולי
אדםהיחיד","שירתאותהמתנגנתבכולן
אתלאחותמנסהסיפורו'אתמספרקרוע
מהרגעמשוכנע,הקוראואילועולמו:קרעי

סיכוישוםלואיןהאיחוישמעשההראשון'
אובסטפלדראצלוכמולהצליח.שבעולם

הילדותלימיעצוםגעגועהחולהבלבומנקר
נבקע.שטרםהשלםלעולםהרחוקים,
ושיבתומהם,שנעקרהמולדת"ל"אלוני
אחרוןצעדרקאלאאמיתית,אינהאליהם

הצפוי.הסוףלפנייאוששל
אינסופיים,חילוניים"כיסופיםכמובןוישנם

מבעיתיופיהכול'עלהפרושמוזריופיויש
קיצםהחיים,שלהאמיתיכשהאיוםלעיתים,
כמובןוישנה •מתחתיומבצבץהאכזרי'

מקסימה,לשוןהקסומה"'"הלשוןאותה
סודותאתלחשוףהמספרמנסהשבעזרתה

לאחותלתקן'עודשאפשרמהלתקןהעולם.
נוראותולהתגעגעלאחותו'כברשאיןמה

אובסספלדרסיגביורן

בדבריםוהעמיקואחרים,בכךהרחיבוכבר

מאהבישנגב"ב"פאתיגםאבלבשעתם.
הרוחשלמאהבהעולם,ושלנשיםשלצעיר'
מנוסהבלתיוהואכנפיים.פרשלאשעוד

בכללהתפוצץעומדוהואנשים,באהבת
רקהאשה,וישנהותאווה.אהבהמעוצררגע

בתוךהימצאותהשעצםלמחצה,משוחררת
כדיעדסביבתהאתמתסיסהקודחיםחבורת

ליטולהמועדהמנוסה,האישוישנוסכנה.
ומשלמשלולפניו'שיציעומהכלמהחיים
ואתחייואתולנהלבאשה,ולמשולאחרים.

מעצורים.ללאאדנותשלבדרךזולתוחיי
"לשוןקסומה,לשוןאותהנגב"ב"פאתיויש

יזהר'שלהיחידאיתלשונוהטמירים",הרזים
הואאובסטפלדרוכמוגבסיךכמושממש
העולם.שלקסמיואתבעזרתהלפרשמנסה

שלו'הגיאולוגיותהשכבותאתלחשוף
גיתהגיאומורפולוהמורכבותאתלפענח
הנוףחידותתוךאלולקדוחשלו'

אצלגם .עומקיולעומקיעדהארצישראלי
נפשית,בדידותשלמסויםסוגישנויזהר

אותוומכריחהעולם,לביןגיבורוביןהחוצץ
ולאבעולםלאחוזכדיבלשונו'להשתמש
יחסהעתכלהמקייםיחיד •ממנולהישמט

בה.חקרוסביבתועםחרתוהידרחיהשל
הואתמידתום.עדאיתהמזדההאינולעולם
משקיףממרכזה.נבדלאחדצעדעומד

עםבמגעיונזהרלהיפגע,חוששומושקף,
שהםהפתוחיםהנופיםאלובורחהזולת,
 • •נובטחומקור
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הדתיהטקסט

לסאטירהכמושא
ניצחקרפטשגיל(האם

כברדעלכמערכה

הסאטירה?)

ועודנהחיתההסאסירה ,ומתמידמאז

והיאהדוגמטיתלחשיבההאנטיתזה
 •והדיכויהעושקהקנאות,אויב

השלטוןבמאחזיהתתפחהלאהסאסירה
בקרבאלאהשליטיםובחצרות

להתמודדהכוחחסריקורבנותיהם
השליטים.כוחניותנגדבראש""ראש
גילביןהמאבקתוצאותעל-פי
הזכותעלבביזריהרבלביןקופשס
קופסשניצח ,דתיטקסטלפרש

הדמוקרטיהשלהואוהניצחון
אךהנאורה.החילוניתוהציבוריות

שאלהנשאלתהזאת,לפרשהמעבר
בסגנוןלהשתמשאפשרהאםעקרונית:
בהתייחסותוההומוריסטיהסאסירי

האמונהמקורשהואדתילטקסט
דתייםמאמיניםמיליונישלוהסמכות
והאםהזה,הטקסטאתהמקדשים

פגיעהתהווהזוהתייחסות

ברגשותיהם?

שלאלמנטריתזכותהיאבדתהאמונה
זכותכלואיןחברה,בכלאדםכל

כלשהםפרטאורשות ,לשלטון
המאמיןהאדםהאמונה.בחופשלפגוע
אתלחזקבכדיהדתילטקסטזקוק

יחסיומערכתאתולהסדיראמונתו
החברהועםונביאיואלוהיועם

גםהכוללתבכלל,והחברההדתית

הדתיהטקסט .חילוניםוגםדתיים
משוםהדתי,האדםאתרקמחייב

ואחדחופשיתבבחירהמקבלושהוא
ההתחייבותהואהנוקשיםמכלליו
עלאו ,שהןכפימצוותיואחרללמא

לאאבלהוא:והבנתופרשנותופי
אתשמעוררתהבעיההיאזאת

המופקדיםמצדהניסיוןאלאהוויכוח,
הטקסטאתלהחילהדתשמירתלע

להפוךכלומר,החברה.כלעלהדתי
ופוליטיחברתילמשטרהדתאת

הדת.שלטוןשמשמעו
ומנהיגיההדתאנשישלהזההמשעה

הדתיהטקסטאתהמשחררהוא

רגיללטקסטאותווהופךמקדושתו
שונותלפרשנויותהניתן

שללמושארקלאהדתיהקטסט
לשלולשאפשרלטיעוןאלאהסאטירה

מול ,וכלמכלולהפריכואותו
ופוליטייםנלייםורציטיעונים
לביטולו.להביאשיכוליםחילוניים,

עלשאחראיהואמי ,הדברהואכךאם
וברגשותהטקסטבקדושתהפגיעה

בו?המאמינים

העוגהאת"לאכוליכוליםלאהדתיים
יכוליםלאוהםשלמה"ולהשאירה

אם ,כןעלהעולמות.משניליהנות
הםרגשותיהם,בכבודחפציםהם

הטקסט.קדושתעללשמורצריכים
דתילאשימושמכללהימנעכלומר,

מרכיביכלעלולהחילולאבו
החברה.

בסרכהמ' :רר'א

אמירהכוללדתיותלאוהתייחסויות
והומוריסטית.סאסירית

הקנאיםהיהודיםהפונדמנטליסטיםאם
התנ"ך,הדתי,הטקסטעלמתבססים

וההשתלטותהכיבושאתלהצדיקכדי
שסחיואפילווירושלים,חברוןעל

לכפותבכדי ,ישראל-פלסטיןארץ
הםשבכךהריפוליטית,ריבונות
התנ"כיהדתיהטקסטאתהופכים

חוקכלכמו ,פוליטילטקסט
שלהחלטהכלאואחרפרלמנטרי
אחרת.שלסוניתרשותאוהממשלה
שהיאדת,אנשימצדכזופעולה
אתהופכתאנסי-דתית,ביסודה

שימושיםנעשושיתוהאנבהיסטוריה

כלבקרבדתייםבטקסטיםרבים
שלטוןביסוסלמעןרקלאהדתות:
ביצועלצורךגםאלאופוליטיחברתי
קורהזה •המוניםרצחשלוהצדקה

יגאל ,גולדשסיין(ברוךהיוםגם
בירושליםהמתאבדים ,עמיר

היומיומיותהרציחותובדיזנגוף,

וההתאבדויותהרצחמעשיבאלג'יר,
בארצות·מיסטיותכיתותחברישל

המנהיגיםאם ,כןעלועוד).הברית
לאלפחותאומתירים,הדתיים
 ,הדתיבטקסטכאלהשימושיםמונעים
קופטשמגיללמנועיוכלוזכותבאיזו

בשפתוהשבוע""פרשתאתלפרש
הוא?

חודרתהדתיתהקנאות ,בישראל
החיים.תחומיעלעללהשתלטומנסה
ללחציםנתונהיהונתנממלשת

הדתייםהגורמיםשלוהשפעות
הקלעים,ומאחוריבפרהסיההפנטיים,

אתדוחפיםהאלההגורמיםולכן
אוועטיהםפיותיהםאלהדתיהטקסט

הישראלים,היוצריםשלמקלדותיהם
להםומאפשריםושחקנים,כותבים

לפרש,לבם,עלאשרכלאתלומר
הופכיםרבניםואםולהצחיק,לצחוק

סאסירילנושאהזההטקסטאת
בוישתמשולאמדוע Iוהומוריסטי

קופסש,כמוסאסיריקניםיוצרים

ניצן?ושלמהשלומאיר ,סיווןאפרים
ניצחה.הדמוקרטיהקופסש,בפרשת

מים,בכוססערהלעורררצהבביזרי
אתמצאושכמותואלהוכלהואאך

סרקסטית,בקומדיהשחקניםצעמם

לכתיבהפורהלחומראותםשהפכה
כותביאתתזיןאשרהומוריסטית,

תקופהעודקומדיאפהסטנדומגישי

מחזקשקרהמה Iלכךבנוסףארוכה.
היחסיםמערכתאתהמסדירהכללאת
החברהלביןהדתיהטקסטבין

שהאחריותכךעלוהמבוססהחילונית,
עלוהשמירההדתיהטקסטלכבוד
עלובראשונה,בראשנופלת,קדושתו
לאעצמם.והמאמיניםהדתיים

אלאהחילוניםעלהתקפותבאמצעות
והגנהוסמכותותוקפוהגבלתעל-ידי

 .מיוחדותועל
תקףאחת,דתלגבישתקףמהכמובן,
 •הדתות.כללגבי

נאטררסלמן

לציונותשנהמאה
ולכזכר

הציבוריתהבמהעלשעלה ,הבוגד
היההמודרנית,הציונותעםאחדבזמן

המלחמהביותר.הקשהמתנגדה
בעדכמלחמהבתפושהבציונות

 .חילוניתתרבותובעדסוציאליזם
תנועהבציונותראההנובר

אתהמעבירהומזיקה,ריאקציונית

קיומועלהמלחמהשלהכובדמרכז
מגוריהםשבארץהמציאותמןהעםלש
נידחתארץאלהיהודים,של

עםפעולהלשיתוףומביאהבמרחקים,
הבורגנות.

חיתההתרבותית·לאומיתהאוטונומיה
היחידיהפתרוןהבוגדשללדעתו
היידיש,שפתהיהודים.לבעיית
באזוריהיהודיםהמונישפתשחיתה

לדעתוחיתהאירופהבמזרחמגוריהם
שלהם.הלאומיתהשפה

הבוגדשלהעקביתעמדתוחיתהזו
ברוסיה 1897בשנתתקומתומראשית

ניסההעצמאיתבפוליןהצארית.
יהודיתחייםרקמתליצורהבוגד

כלשנמשךייחודיניסיון-לאומית
העולם.מלחמותשתישביןהתקופה

היהודיהעםאתשפקדההשואה

אירופה,מזרחיהדותאתהכחידה

לאחרהבוגד.תנועתצמחהשמתוכה
מרכזאתהבוגדהעבירהשואה,

דגלשםגםאמריקה,ליבשתפעילותו
שלהלאומיתבתוכניתהבוגד

יהודייםחייםוקיוםאוטונומיה

הקמתהיידיש.היאהלאומית,בשפתם
עוברתאינה 1948ב"ישראלמדינת
וחבריו.הבוגדעלרישומיםללא

באוניברסיטתפרופסורחירש,ליבמן
 , 1949בשנתטען ,הבוגדופעילז'נבה
חלהיהודיתהמדינההקמתשעם

בשאלותהבוגדבעמדתשינוי
הציונות.לביןבינובעברשהפרידו

ביןהסוציאליהניגודשבעברבעוד
כמפלגהבבוגדהתמקדהתנועותשתי

לעומתפרולסרית,וכתנועה
תנועהשחיתההציוניתההסתדרות

הבורגנות,אתששירתהבורגניתזעיר

קיימתישראלשמדינתהרי
ההסתדרותמעמדית.דיפרנציאציה

אתלוחמיםהמקצועיוהאיגודהכללית
למפלגות Iהשכירהפועלמלחמת
נתוןוהשלטוןבמדינה,רובהפועלים
בידיהן.

השוניאתחירשליבמןמצייןכן
הצדדיםשנילשפה.ביחסשהתהווה

השפה:לבעייתביחסצדקו Iלדעתו
היידישלשפתביחסבעמדתוהבוגד

העברית.לשפהביחסוהציונות
הנוברשגו:גםהצדדיםשנילדעתו
השפההחייאתאפשרותבעניין

התפתחותבענייןוהציונותהעברית

היידיש.שפת

 ,) 1949(בשנתכיוםאפשראילדעתו
השפהלהיותצריכהשהיידישלסעדן

משמעותהזוסענההיחידה.הלאומית
 1ישראלבארץמהמציאותהתעלמות

מארצותהמגיעיםעוליםנקלטיםבה
היאמסקנתוואפריקה.אסיהאירופה,

שפתלהיותתמשיךהיידישששפת
ישזאת,עםיחדבגולה,היהודים
כדיהעברית,השפהאתשםללמוד

הלאומייםמהחייםלהינתקלא
בשל .בארץ·ישראלוהסוציאליים

יידישללמודישאלהסיבות
הקשראתלחזקכדיכלומר Iבישראל

(אונזערבגולה.היהודיםהמוניעם
עמ' 1949אוגוסט·ספסמברצייס,

 .) 33 " 32עמ' , 1949אוקטובר , 16 " 10

בוהעיתוןשמערכתהעובדהלמרות
ליבמןשלהמאמריםשניפורסמו
שתוכנםוהעירהמהםהסתייגהחירש,

שדבריולהניחישדעתה,עלאינו
קשובות.אוזנייםעלבחלקםאזנפלו

עשרותמארבעלמעלהעברומאז
להיותמתקרבתישראלמדינתשנים.
היאבעולם,הגדולהיהודיהריכוז

שכנותיה,עםשלוםלקראתמתקדמת
קשריםומקיימתמבדידותהיצאההיא

בעולם.המדינותרובעםויחסים
מהמפותחיםהיגרהישראליהקשמ

התפוצות.מכלעליהוקולטבמערב
הבריתארצותיהדותעוברת ,בזמןבו

והתבוללות.טמיעהשלתהליך
נוחהחיתהלאהאמריקאיתהמציאות
השניהדורהנובר.שללתיאוריה
אירופה,יוצאייהודיםשלוהשלישי
בארץהליברליתהתרבותאתשקלטו
עםהקשריםאתמנתקיםהחדשה,

היאהאנגליתהשפההיהודי.מוצאם
הםהאמריקאיתהחברהוערכישפתם

שם.הגדלהיהודיהדורערכי
נישואיאחוזגדלמכך'כתוצאה
ופוחתהולךהיהודיוהעםהתערובת

ומאיכותו.מכמותושנהכלומאבד
מדאיגהרווחהבארצותהיהדותמצב

גםוכןהיהודיתהסוכנותאתכיום

הברית.ארצותיהדותמנהיגיאת

אברהםמפיהתביעהנשמעהבאחרונה

שישהיהודית,הסוכנותיו"רבורג,

כרזיליצבי

 42בעמ'+-סוף
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אסטבןקלוד

והמגזרים""השםמתוך

~~;קנ_ףי ם;,~ס~ל
מ;ע.ךז;כלים, ה~~
סזpלים~ת

 .~~מ~ןז

ש ,~ד~נת!!ש .... : -: :· 

!!נכנע~
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 . ,,;בנ;תראני
:-• T •• 

נס;גאני

י~ה.~זו Tל ;;;

 ם;,~הנכל

מבלילדעת,מבל;
ק. i~ןח~ל Tלךא;ת

 Claude Estebanאסטבןקלוד
ספרדיתלספרותומרצהמתגוררהואשםבפאריס, 1935ב·נולד

ספריעשרכארבעהפרסם 1996.1968השניםביןבסורבון.מודרנית

בחדרש"משרומן:ואףהפלסטיתהאמנותועלהשירהעלמסותשירה,
ואחרים.לרוקהבורחס,פז,אוקטביואתמספרדיתתרגםריק".
אתמול",ימיש"בעהוהמגורים",'השםאסטבן:שלהשירהספרימבין

 • ,,בחדרלדברמתחילמ"ישהו

 Michel Deghyדגימישל
 . VIIIפאריס·באוניברסיטתומרצהמתגוררהואבהבפאריס, 1930ב·נולד
"ביתכנשיאמכהןהואוכיוםלפילוסופיההבינלאומיהקולג'נשיאשימש

חברהוא • PO&SIEלשירההעתכתבשלהראשיוכעורךהסופרים"
הוענק-1989בדקארט',ו'רחובהמודרני''הזמןהזמןהעתבכתבימערכת

לשירה. Le Grand prix nationalפרסלו
שירה,ספריעטומפריאורראוהיוםועד 1959בשנתלפרסםהחלדגי

ספרימגרמניתתרגםואנתולוגיות.ספרותימחקרעבודותמסות,
עבורכתבאמריקאים,משורריםמשיריתרגםכןכמוושירה,פילוסופיה

באיטליה,הברית,בארצותפורסמהיצירתוהשואה.עללנצמןקלוד
 ," 1970 " 1960ש"יריםשכתב:השירהספרימביןובהונגריה.בפולין

מסיים",שאינו""לו 1980 " 1970"שירים"טמונים",
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~ס~ה~י
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נהו'הזת nהא;זאתלא
 •:-סר;~ה Tר~ד~ןא
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~ן~ר י~~

~זpליםסש;ל.ט.זהלא
ס~הי~ה~ת ה~~~ס"דה~י
סזpלים ~
המליםאתהמשנהוזה

 ..- ... i ·ת~י~~~

 Henri Meschonnicמשרניקאברי
פרסם • vm-פאריסבאוניברסיטתלבלשנותמרצהבפאריס, 1932ב·נולד
הקול",נ"וסעיכאגדה",יוםכ"למשלים",'הקדשות-רביםשידהספרי
 •ועוד nהמעברא"נו
והתרגום.הלשוןתורתבחקרוכןבתרגוםרבותעוסק

רובוז'אק

שחור"מח"דברמתוך

(קטע)הוודאותעלחרחורים

סא;ר~ןן~ה ry ~סזלת

 ת~ע~~~ליrי~~יקחיאס~ם .ד:~ם תא~~~~ י~~ד:
לשאר?גםזאת~נבל

: T -T : -

~ם ה,:ך~~ד 7 ~~לאס~.ןת,~ת~חיהי ן~~ך~יהיו' ן~~
נודא~תשםהיהאלא

 .ק~ 9~י"זה~נ;לס~יל~עם~ם ;iל~הולא,

ךת. ..ס~~תי~חיה ן~~יו'ך~יה ן~~

יד".זאתאםי;דע"אינילי:א;מרהיהמישה~ל~
 T ~"ב;'ר w ~ • ן:;•~"ס~טךס~ינ:~י 9:כלא

לא~זp'ס,קי·לש;ןש~ם
ךא~ת 1~ל ן:;~;ק~~ת ~אל~~

T ף~~~;ש~ל.י ה~~מ~ס~~הןיף. 

פ;~ךת.ע;דפ;~ךת.דקפ;~ךת.

מ; p: .ףי~;ע~~~~קצ;ת ,~~ע r ~םך,ב
סנ;ס.~ית ry יr;~י~ס~ל ע~~~

 Jacque Roubauררברז'אק
שירה,כותב ,-1967בלפרסםהחלבמקצועו.מתמסיקאין, 932ב·נולד

שלמערכתחברבתרגום.גםעוסקומחזות,סיפורתפיוסית,פרוזה
עלהשפעהחיתהליצירתווישירה:פיוסית''פעילותהעתכתבי

"גלותהשחור",מה'דברספריו:מביןהצרפתית.השירההתפתחות
אור'.'זrילופיאורטנסיה",של
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 ......-- .. • . ז-:

מן~לפ;~ל.י

מרקיםהמייצרתחברהשם *

 Piere Alfeiאלפריפייר
שירהספריארבעהפרסםכהעד . 1963יליד

 ,"טבעיים"מקצביםמשפט","לחפש-
ו"קוב IIהתוקפןהדגשלהמוכרות'הדרכים

שבעההכוללספר- Kub Or-אור"
שבעבןשירכלשירים,שבעהשלמחזורים
תנועתאחרבעיקרמתחקהאלפרישורות.
 •השפה

גירםדניאל

ואבנים""גניםמתוך

קיץ

דמו~מיםעבי

מחשבהון{:לרגע
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ס¾סר.~ד 7ס~ש,

גשםשלגא~ת
 ת~ן~~~ןלק,ת:

פת~חים.עצים;רי nמא .. :-.. .. . : . 

 Daniel Guillaumeגירםדניאל
בכתבפרסםלאחרונה •דרכובתחילת ,צעירמשורר
ואבנים","גניםבשםשיריםמחזור Po&sieהעת

ולעונותלסבעהמתייחסיםשירים,עשראחדהכולל
השונות.תופעותיהןעלהשנה
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 Alain Suiedסועדאלן
בגיליהודית.למשפחהבןבטוניס.ן, 95ב·ןנולד

הראשוןשירולפאריס.משפחתועםהגיעשמונה
אתמקדישהואמאזעשרה,שבעבןבהיותופורסם

ולתרגום.שירהלכתיבתעצמו
'הדממה",ביניהםשירה,ספריעשרשלושהפרסם
"המבטבתוכנו",'המקשיבהראשוני",'האור

עבורזק"שבליבפרסזכהן 994ב·ועו.ד ,"הראשון
עזראתומס,דילןאת(תרגםהתרגוםבשטחמפלעו
ועוד).פרקנואפדייק, ,פאונו
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עלבן-שאוללמשהמודההמערכת

השיריםלתרגוםהבונותהערותיו

זה.במדורהצרפתיים

 Herve Micoletמיקולחהרווח
באוניברסיטה.לספרותמרצהבלירן.וחינולד , 1965יליד

קיץ",מ"כתבמיצירותיו:ספרותיים.עתבכתבימפרסם

(שירה).ביוון"שהותוע"לבאטרוסקים",זיון(פרוזה),
עוסקת ,ן 992מ·המאה""קבורתהעיקריתיצירתו

מסעותיוורשמילסבעגעגועיםהעירונית,בהתפתחות
נגועלפעמיםכאחד.וליריריאליססיסגנונובאירופה.
באירוניה.
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: :• • ."' •• • : T • 

תמ~נ;תשרפנ~

~ i דדיםסן~
מהדרים.גנבים

ז• ••• : •-ז

מחשוביברלין.תושב , 1935דיסלדורף,יליד Rolf Haufsחאופס,דולף
ופרוזה.שירהספריפרסםהגרמנים.המשוררים

קרנרטגינתו

הרחוקהמזרחמאגרות

זעיר'כההאחד
T •: T T • 

אדיר:כההאחר

~להע.דק,ן f~קצ; ~ת~ן;ן i~ד
מ~ר~תי·~ריר .?iלםל w~ק~ית

סג'~~~לים, ·ל~כ~רק~~ךי;ן·ךךד ,~~
 ;נ; nבנצבט~ח

 ,ה¾~ irס:~קלע~ף~ל
 ,ם~~~~ yסןקי~תע;~הה~א ,;עד~
ס~ךץל y ~ ת;מ~~

האדירהתמ~נת;חיתהנבר
- ' Tלרס~סים. 'מנפצת T 

: .. · :· ... ·: .. 

 • t 929 ,ברליןיליד ,ומשוררמספר Gi.inter Kunertקונרט,גינתו
גרמניה.במזרח soה·שנותבראשיתהתפרסםגרמניה,שבמשוררימהחשובים

באשמתהקומוניססיתמהמפלגההדחתועקבהמערבית,לגרמניהעברן 977ב·
בשלזוויג·הולשסיין.מתגוררוחברתיות",פוליסיות"סטיות

גואסגינתו

שלנואשפה

~מצאתיאבניםחפשתי
 • TT •-ז: •:-•

ששרדההכפפהאת
ז:ד·:-:זז ...

 •הפינםםיתנערמה
T ר•• T -• : :• • 

דברהאצבעכל
השט~תרי'ספ~ ~ל·:לא,
 :-י;ךך~-ים,של
 :ש;שאר 'מiראלא

."' T -T ••: •• 

שלב~אשפה
 .םי~; nbלאדר
לאב~,ה;לכיםאב~בעוד
 .פה'לאיש:נחסרלא

:• : T : • 

 Giinter Grassגראס,גינתו
רבגוני:יוצר , 1927ונציג,יליד
בפיסולועוסקופרוזהשירהכותב

הספרותיותיצירותיוובגרפיקה.

מאזבהן,וישבשנינותמצסיינות

יסוד·נקודות Iדרכותחילת
אשתקדופוליסיות.חברתיות

שדה"עב·כרסחדשרומןפיוסם

נלקחה(שכותרתורחוק",
בןהסופרפרנסנה,מתיאודור

רומןעליו,)הנערץהקודמת,המאה
בעברית.אורראהסדםזה
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 .. 1וינקלרמנפרדמגרמנית:נוסףמשורר
;כ

פריזאריו

ותשובותשאלות

zז.רה?היאאיפ"ה

;:ז~אףש. T~י~ל ת:~~

w זהס,~נ:7·קר;~תחיא7:ניל 
והחרדה.הזפותשל

 T ז-:- : •:ז- •:

ל.ך י:rחיאדזtז
:p יל.ךו:r~

זאת.י;ןע~ינ;~יש

~ 1:t( חיאi ?הtז
 .ק; n~ןא;~אדר;ב r נ:7

~רז w.ו:יחיא ז~~ ה~~

לף ל~.~ח.:~ם
 .חיאתהעודכל

T T --

 71:נזpףר;;החיא~ה
ל..מכא;לא·~לףם

סך;רו~רףש~ה

q סרס~נף"דהרי• 

ךף זי:rי-r.חיא~ה
זה?עבףר-ליגםא;-

-• T :• 

 חץjי-r.~ ה~~~ך'יףק
 .דברלעצמrזתשמ"רלאהיא

• • : : -: T T T 

א;נ:יףה ?j~ם~יחיאמ~ם
נשבי-א;תיא;-
לחפשיזא;תנ~תשלח.א;

• : -T T : : • 

~חיא:זי;?ן
 •גמרילא;תנףשחררז-ר

: -:•• T : -:•• 

נrזלא·תלףילהי;ת
• : T T 

רעוא;ט;בזההאם -. :· -
גרףעהכיהדברזה

דף-. Tלקר;ת ל~ל~~

שאמותלפני

לדברפעם ,;ע
rכ~ים ri .ל wר~ח:םעל
יזעף:;ת nלפשאחדיםנדי
 : ..לם iנע-חםל~כ~

חם.להי;תל Tיכ;זה-אבל
:-T •: T • : -

לדברפעםע;ד
 ..~אמףת-לפגי
אה.בה ..על

 :יאמרף;ת nלפ~-אחדיםכדי
 : Tהיה-לפנים'זה

שףבלה~;תח;בזה
 : .-ז •;.

לד~ר~עםע;ד
ר rדא.ו:רד~הל iןר rאעל
ישאלף:;ת nלפשאחדיםנדי

:•• :• :-• T T : T : • 

היהזהמה
-:• TT 

יחז"ר?זהואימתי
: •• T -:• -:-

נולד Erich Fried ,פריזאדיך
יהודיתלמשפחהבן , 1921ברינה,

אוססריהסיפוחלאחרבורגנית.
ב·ללונדון.היגרהנאציתלגרמניה

קשה.מחלהאחריבלונדוןמת 1988
פרוזהגםאךשיריםבעיקרכתבפריז

עבריתמאנגלית,ותרגםצקרה
לשקספירהםתרגומיועיקרויוונית.
תרגם.מחזותיוכלאתשכמעס
רבבדיוקמצסייניםתרגומיו

שקספיר.שלשפתוייחודובשמירת
בעדלוחםכמשוררידועהיהבעיקר
מלחמתנגדכתבוצדק.חופש

בגרמניה.החברתיהסדרנגדוייסנאם,

השואה.לבעייתהוקדשורביםשירים
שיריםגםכתבמסוימתתקופה

והבעיהישראלבענייןביקורתיים
הפלססינית.

נעצםטיבrזמה

~מ.;רירrזו ... ,. w ב;~ ·,י~-ד
א~ר.שאלחיםמספר

i; חד.הםוה·;·א;ך~א. 
... : . .. -

רעלקוויםעלממלכות,על
אופטימיסיפור-כקודרת

שטרן;לבאייר:בקווים;סיפורסבורני:שרה
עמ' 24 ; 1996"ביתן";הוצאת
עולהואזוהיסב.המרובה,אתהמועסמחזיקלפעמים
יהיולהתייחסאולפרשכדישנוסיףשמליםהחשש

• 

והבהירהדקהספרזאת,ובכלגורע.המוסיףכלבבחינת
וגםהדעת,אתעליולתתשכדאיכךלב,שובהההז
אתהמועסבומחזיקבוהאופןעלהדעתאתלתת

המרובה.

לפעוסותגםלהתאיםשיכוללילדיםבספרמדובר
קצתוגםמרתקסיפורבושישספרלמבוגרים.גםואולי

קווים. •הםהעלילהכשגיבוריהאגדהמן
 ,לקושמתפתחתמנקודהמתחילהסיפורבעצם,

יש ,אבלישרות.צורותשללממלכהומתפתחשמתפתח
מורדאחדוקוהישרות,הצורותבממלכתגםצרות

קוויםשלממלכהונוצרתמנודה. Iוכמובןומתעקם
הנוקשות,בעמדותיהמתבצרתממלכהוכלעקומים.
בהנדסתכי Iפתרוןגםישהמתפתלות.אוהישרות
שבמישורמזההיגיוןיותריש Iאוליוהמרחבהמישור

 •שלנוהמרחבבפוליסיקתאוהמציאות
משפסמתמזגות.הממלכותשתיפשרה.ישכן! Iכן

המחשבהאתומעמיקמחדדהסקרנות,מעוררהסיום

וישרים.עקומיםקוויםשביןהפשרהשללהגיונהמעבר
וסימןהשאלהסימןנשארוהממלכותמיזוגלאחר

 1סרןנותנותעצמאיות,זהויותשתינפרדים,הקריאה

תרצו.אם

דמיוןכלבהאיןבספרהדבריםשמסירתכמובן
דףעלברווחהלונחמהלךכלאלא,שבכאן.לסיכומם

בהירהואסבורנישרהשכתבההקצרהסקססנפר.ד

אינוזאתועםהילדשלהעינייםבגובהקולח.ותמציתי,
מתיילד.

 1שחורבקועיניים,מאיריבאיוריםמאוירדףכל

הקושלהשחורלעומתשסרן.לבשלונוסחפשוס
הזמןכלשישכךבצבע,סקססקסעכלמופיעהזורם,
 •למצוירהכתובביןזרימה
ילדגםלו.מוסיףאותו.מבהירהשני.אתמאירהאחד
יכולהכתובכלאתבדיוקמביןשאינואוקוראשאינו
בקו Iלציורציורשביןבמתרחש /במצוירענייןלמצוא
 .סקרןלהיותלנחש.צורות.לזהותוהמתפתח.הזורם
למחנותצורות,שללריבויהקוויםהתפתחותסיפור
בתוכומגלםומיזוגהשלמהשללמצבעדמתיחותשל
ואפשרויות.צורותאינסוףשלהמרהיבההאפשרותאת
המרחבאתהפעולה.שבשיתוףוהתועלתהשמחהאת

ואתהמבורכות.תוצאותיוואתלחריגלתתאשפרש
אינםופתיחותששיתוףוהמנחמת,החשובההידיעה

אותנסית.זהותמוחקים

אמרנו?כבר •מרובההמחזיקמעס

ישראלי-גלעדעמית
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 ~, 5וי~
~ 

חמתהאישלידרוחות-מילדחיינו
 " 3יח"גרמנמתוך

רפאליצבימגרמנית:

כלשהו.כרונולוגיסדראיןבמחזהגםכרונולוגי.בסדרמובאיםלאהמתורגמיםהקטעים

1 . 
לנין):שלחמאוזוליאום(לידסטלין

עליהשחלמתשלך'הגרמניתהמהפכהזוהי
מכאןגופתךאתיוציאוהםבאוקטובר.

זההיטלר.שלהרועיםכלבאתבהויאכילו
הפרולטריוןעבורטעיםבשרלנין'אתה,

עליך.אהובכךשכלהגרמני
טרוצקי>(אל

עכשיו'עדקרונשטאד'שלהתלייןטרוצקי'
המהפכהעםמקומךהיכןברונשטייןלךידוע

וינאי,בית-קפהלידאולישלך.המתמדת
נאצי.טנקעל-ידיהשמור
(להיטלר>

אתה •היטלראחימאתמול'ידידיהיטלר'
הםכיטוב.דווקאזהשלי.הכפריםשורף
הדםעקבותאותי.יאהבוואזאותךישנאו

לנצח,והמשךלך •שמיאתמטהריםשלך
אותםשיקברובשלגיםשלךהטנקיםעםדהר

הואשליהעורףקרובה,שעתיתחתיהם.
שלך.לזאביםממתיניםשליהזאביםאסיה.

 •שליהמוותממחנותהזוועותאתלמדוהם
המבולבאאחריהםאךסכרים,פוצצתאתה

מלכודתמתוךניצחת.מכהאותךשיכה
יקומוטרםמוסקבה,אתתראההעכברים

לתחיה.מתיך

2 . 

רוסים.חייליםשניסטלינגרר.

מניין •שלנובחזיתחדשאתהחבר,א:

באת?

מהגולאג.ב:
גנב.רוצח.אתהא:

בוג.דב:

בגדת?במיא:

ברוסיה.לאב:
אוהיטלראתיותר'אוהבאתהמיאתא:

סטלין?את
בדם.מגואלותשניהםידיב:
מהם.אחרתמכיםאנחנוא:

אותו>והורגבגרמני(יורהגרמני.שקט,ב:

 ?בגולאג ?לירותלמדתאיפהא:

קצין.הייתיבצבא.ב:

המחזהעל

לאחרהוצגוהואמילדהיינושלהאחרוןהמחזההואהמת"האישליד"רוחותאו "-3"גרמניההמחהז
לחלקפרולוגמעיןמעמידים "-2וגרמניהן""גרמניה·בטרילוגיההקודמיםהמחזותשנימותו.

לתיאסרוןהמחזהמוקדשבחלקו'הגרמנית.ההיסטוריהשלהעברשדיעםחשבוןבאמילדהשלישי.
ומבכיריהראשימנהלומילדהיהימיושבסוףלשעבר'ברליןבמזרחאנסמבל"ה"ברלינרהייצוגי
במאיו.

זאת,עםברלין.מזרחשלהייחודיהתרבותיהנכסהיהברכסברסולדשלמיסודואנסמבל"ה"ברלינר
החדשנותואילוהאתמול,מןהקלאסילמימסדהימיםברבותהתיאסרוןהפךהעבר,השגילמרות
שלמינויועםלשיאוהגיעהמשברושמרנית.משמימהלעיסהחיתהברכסשלהדיאלקטית,האפית,

הנהלתאתאילץהכישלון •לצידודרמסורגמשמשמילדכשהיינו ,האמנותילמנהלצאדקפרט
כמההעלאתתוך ,מותולפגיספוריםחודשים .מילדמונהובמקומוצאדקאתלפטריאסרוןהת

ליושנה.עטרהמילדהחזירמעניינים,פרויקטים

תהפוכותעלהמושתתומאוחר,מוקדםללאממדים,רבאירוניקולאז'הוא " 3"גרמניה·המחזה
ברובדמהולאפל,בריאליזםכאןנוקטמילדחיים.ששבקהקומוניזםקלישאותעלההיסטוריה,

מינו.נשאינוכמיןאניגמטי

נמצאתלוקסמבורגורזהוקפקא:מהלדרליןקטעיםואףוהיטלר'כסטליןהעבררוחותעולותהבמהעל
המכשפותכשלושברכסשלאלמנותיומתרוצצותשלושגםשםמהניבלונגים.קרימהילדואףשם

 .במיוחדכאןדומיננטיתברכסשלורוחוקטעיםהוקדשואנסמבל"ל"ברלינרגםכאמור'ממקבת.
כאןהאירוניהממדרק ."-2ו"גרמניהן""גרמניה•-קודמיומשניבמבנהושונהאינוהמחזהלמשעה,
טרגית.גרוטסקהזוהיהיסטורי,.הלדטרמיניזםלעבר,רקוויאםזהומתגבר.

שללשבחהראוייםהדרמטייםהכישוריםלמרותכאן'הופךהמורבידיבמחזההמזעזע ,לתפיסתיאבל
ברוחאסוציאטיבייםמערכוניםעלמושתתהמחזהפוסס-ברכסיאני.לאתוסמיתוס,שללמיתוס ,מילד

וידיאוכהקלטתעצמהאתמוחקתההיסטוריהחלום.להזיותהאתמולמציאותאתההופכיםברכס,
ישנה.

אנחנוהרוחותאת-המת"האישליד"רוחות-המחזהשלהסקרנותמעוררלשמוביחסולסיום,
 ?המתהאישמיהואךמזהים,

בנרכס?מדובראוליאו"מותו"?לאחרחול,עוףכמיןמחדששקםאנסמבל",ב"ברלינרמדוברהאם
לאמשוררים,וכדרךסתם,מילדכמת?עצמואתהמחשיבאנוש,החולהמילד,להיינוהכוונהואולי
פירש.

ואשרמעולם:מצפונהאתטיהרשלאגרמניה,מזרחשלהאחרוןהמוהיקניהסופר,אותו.חסרהגרמניה
הוא?למצפונו

מעולם",בוהשתמשלאהואנקי.היה"מצפונולץ:היהודי-פולניהסטיריקןאמר

דפאליצבי

קבוריל.דצעיר.הואהמת>הגרמני(אלא:
בשלג.אותו

ידריךפר •שלובמגפייםספרמצאתיב:
שירים. •הלדרלין

עלפרטיזניםשבעהצילום.תמונה.א:
צוחק.לידם,הואהתליה.עמוד
אתיטרפושהזאביםעצמותיו'יירקבו

הגופה>על(יורקעיניו!

שלהם.בשקריםהאמיןהואאוליב:
חיות-אנחנובן-אדם.הואגרמני

בגולאגלגזרים>התצלוםאת(קורעטרף.
משקףהראירקתמונות.בכללאין
אינושכברשלך'הפרצוףאת

פיגוליםלחםגרםמאהשלך.הפרצוף
בבוקרתתעוררמזל'בןאתהואם

למזליעליך.דילגשהכפורותראה
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היארוסיההשתחררתי.גרמנים.באו

אתלהיטלרישבורסטליןגולאג.לא
 ,שלנוהעצמותבעזרתהמיפרקת.

 .אמן .באגרופיושריסק

3 . 
אס.חאס.אישקרואטייגברנשים.שלוש

אבל.בבגדינשיםשלושפאונים.העיירהלידטירה

זקנה.והאחתבינוני,בגילהאחתצעירה,האחת

שעתנופאונים.אתכבשורוסיםזקנה:

הגיעה.

עודהחייםלמות.רוצהלאאניצעירה:
לפני.

בינונית:

צעירה:

זקנה:

צעירה:

זקנה:

בינונית:

צעירה:

זקנה:

קציןשלאלמנהחיים.מיןאיזה
גרמני.

לפחותביחדהייתםאתםאלמנה,
הזקנה,ואת,שנים,עשר

ולילה.יוםהיולנוארבעים.
נשיםתלוהםפרוסיהבמזרח

ילדיםשחטואותן.אנסובמתנן.
אסיה.אדם.בנילאהםבפיגיון.
תאיהיושלנוהריכוזבמחנות
 ...היהודיםואתגאזים

שמועות.

לפחותאילורצוןשבעתהייתי
שזהאומרים .גאזתנורליהיה

לגאז.מתגעגעתאנייפה.מוות
 .כשיערדפנהזריעם
עשרהצעירונת.רוצה?אתמה

אותךשיפשיטומסריחיםאסייתים

זהאתאחד-אח.ד ,אותךויאנסו

בעלךעםשכבתכירוצה,את
הקץ.הקיץחיינועלאחד.לילה

מילדהיינו

האם.אס.איש ,קרואטיבדלת.<נקישה

מתפשטנכנס.נאציים.מדיםבקרעי

עירום>ניצב ,מבגדיו

כאשרחליפה.צריךאניאס.:האס.איש
הםבמדיםאותייראוהרוסים

אראהולאבמקוםאותייחסלו
קרואטי.אניארצי.אתעוד

הםרחוק.כאןאגיעלאעירום
 .מעליפשטתימהמידיבינו

בטירוף.דוהריםשלהםהטנקים
יכולאתה .מתושלנוהגבריםזקנה:

אוליהבגדים.בארוןמשהולחפש
 .שלךבמידהמשהותמצא

צעירה:

בינונית:

זקנה:

בינונית:

צעירה:

 ,מכאןלהסתלקתמידיכולהאני
אלמנותשלהרפאיםמטירת
 .באבלןהגאות
לפולניםטובהתייחסנואנחנו
שלנו.

שייכתלאאתאם<לצעירה)
 .לךלכי ,לכאן
תזדקקיאוליכלה.שמלתלבשי
יודע.מי .עודלה

רעלאולי .להתאבדרוצותאנחנו
כלוקרציהבחזהסכיןאועכברים
בורג'ה.

אנחנונשק?לךיש
הרוסיםכאשרבחייםעודלהיות
באש.הטירהאתויעלויבואו

ליאיןאבודה.המלחמהאס.:האס.איש
נשק.

 .אותנוהרוגותמצא.תחפשאזזקנה:
אלמנהממךמבקשתחסדמיתת
גרמני.גנרלשל

אהבה!חסדיצעירה:

איתרלשכבמעדיפההייתאתבינונית:
הואבקרואטיה.חזיריואתולפטם
 .איכרכמולינראה

האיכריםנגדלךישמהאס.:האס.איש

מועילים,חייםבעליהםאיכריםגברת.

גברת.

אםממהר.אניגםמהר.ילךזהגרזן.מצאתי
בידיי.אתכןלחנוקיכולאני ,לכןאכפתלא

תרנגולות.שלראשיםמלקתישליבכפר
אותן>(הורג

4 . 

לשעבר:אס.האס.אישהקרואטי.

אחריבגרמניה.עובדמקרואטיה.איכראני

 •שלילארץנוסעאניעבודהשלשנתיים
הילדים.ושנילאשהלמשפחה.שלי.לכפר

בגרמניה.שקניתי ,שליבמכוניתנוסעאני
קניתיאותהגםחדשה.חליפהלובש

בגרמניה.

במזוודה.איתימקרואטיהשליהאיכרמכנסי
אנילילות.ושניימיםשניאורכתהנסיעה

השני.בלילהמגיע
עבודה)בבגדיהחליפהאת(מחליף

במפתחהדלתאתפותחאניחשוך.הבית
 •תמידאצלישנמצא ,שלי
היאאשתי.אתמנשקהשינה.לחדרפונה

מתפשטלשמיכה.מתחתעירומהשוכבת
השדייםזקנות,שלההירכייםלידה.ונשכב
אתשומעאניהסמוךבחדרקמלו.שלה

ילדי.נשימות
עלחושבאני ,אשתיעםשוכבאניכאשר
עלראשהישנה.היאבגרמניה.הזונותבתי

הילדיםשלה.מהדמעותרטובאניכתפי.
מיד.אותיהכירומתעוררים.

ביצים,רגיל.שאניכמוהבוקרארוחת
לחם.עגבנית,ם,.אדומיפלפלים

גרזןלוקח ,למחסןהולךאניהארוחהאחרי
וילדי.אשתיאתורוצח
מחליףמהבית,רחוקהמפתחאתמשליך
לגרמניה.וחוזרשלילמכוניתנכנסבגדים,

• 

 ' 96דצמבר

27 



חאיריאחשלחיבוקהו~ו~
ערןעמירה

מכתכי-חלוםמפליגוייס:יוסף
דבריעריכה, ;סנשחנהאלאהבה
הוצאתצור;מרקיוהקדמה:הסבר

 1996המאוח,דהקיבוץ

לדפוסוהביאשההדירהדק,ספר- יוסףמכתביאתהמכילצור'מרקי = =
אלהצצהמאפשרסנש,חנהאלוייס == ==

שתישלידועוהבלתינראההבלתיהעולם
ומוניטין(סנש)היסטוריהשעשונשמות,

(וייס).

לקורא,וטרגימסקרןענייןבהישזוהצצה
והיכןדינהאתההיסטוריהגזרהכיצדהיודע

הימים.דבריבאלבוםתמונותיהםמשובצות
משתיאחתאףהמכתבים,שנכתבושעהאך

צופןמהשיערהלאהפועלות,הנפשות
העירניההיסטוריהחוקרגם .העתידעבורה

הבבואהמןלהעריךהתבקשלוביותר'
גורלאתהמכתבים,שמשקפיםהפנימית
מסתפקהיהולוהימים,ברבותכותביהם

לו'המתגלהההווהמנקודתישרקובמתיחת
היהלאלעולםהנעלמה,העתידנקודתאל

זוהיהיום.לנוהידועהקץאתמנבא
ואףמראש,ידועשאינומוותשלכרוניקה

ההיסטוריהמשפטבויראהלאכןפיעל
גרידא.מקריות

היאוייסליוסףסנשחנהביןהמפגשנקודת
מחליפיםשהםבשיחהמוצאנקודתגם

אותהבממש:המוצאומלכתחילה,ביניהם.
שהפגישהשניהם,שלבביוגרפיהחפיפה
חליפתהונגריה.מוצאםבארץעודאותם

היאהאם,שלבעזבונהשנמצאההמכתבים,
אחדכלחיו'כברשהשנייםהתקופהמן

הרוחניתהקרבהישראל.בארץהוא,בעולמו
המכתבים,בתוךומתועדתנשמרתוהנפשית

שבוהחיצוני'הסביבתיהרקעכאשרדווקא

יוסףמאוד:שונהחייהםפרשיותנטועות

שעםמאמציו'אתומקדישבירושליםחיוייס
לווהקנוואפילבגירפריהעלוהשנים

ספרותללימודיעצמו,בפנימוניטין
חייחיהסנשחנהואילויהודית,ותיאולוגיה

המכתביםבקשרבנהלל.כפייםועמלקבוצה
שתיהקוראלעינינפרשותיחםשביב

ציונית,יהדותמימוששלאלטרנטיבות
סנששלזוהיסטורית:זמןטיפתבאותה

עבודהשלהאידיאלאתבפעולההמיישמת
וייס,יוסףשלוזוחלוצית,והגשמהעברית
המודרניחכםהתלמידאידיאלאתהמיישם
שלהרוחנייםמקורותיהשלומחקרבלמידה
ואילובצבא,משרתתסנשחנההיהדות.

נעלבלהתגייס,אםקשותמתלבטוייסיוסף
הולמיםצבאמדישאיןחנהשלמדבריה

כהכרעההבריאותיבמצבוומשתמשאותו'

ימית,פגלגטיהאובייקטיביתחיצונית
בעירבוביהבהמשמשיםומחויבותשסלידה
עדקשות,בינגעההגיוסשאלת ,לי("ואשר

בידיההחלטהאתלהפקידשהחלטתי
ישלא.אויקבלוניאםכלומראחרים,
 ," ...הבריאותמבחינתכשרותימצדספיקות

אתמגנההואבמכתביו ,) 62עמ'

לחימהברוחמימושהמוצאתהפטריוטיות
אותההואהאדםאתשמאכזב("מהיוונית

היהשמוטבהיוונית,האשבעלתהלאומנות
בעמלאו ,) 39עמ'באירופה",להשאירה

כאןהמתנהלת("העבודהמחוספסכפיים
והיאואנרכיית,ברוטאליתהיאישראלבארץ
רקהאמיתיתבמשמעותהלזכותעשויה
גשתמהררקיותר'רחבהמבטמנקודת

מכוונתכמיהתושם).רצינית",שליחות
בעלת"יהדותיות"שלאידיאהלמיצוי

ועכשיו'בכאןאותהלקבעשאיןמשמעות,
גסיםוחומרייםלעולםהםוהעכשיוהכאןכי

במקורהשהיאיהודית,הוויהמלהכילוצרים
סנש,חנהניצבתלנגדועל-ישראלית.

הספרותבהכרתהדרכהממנוהמבקשת

מעמידתנישאתחמורה("בעיההעברית

כךכדיעדמוגדרת,בלתיובצורהבפניה
כלעלהעבריתלספרותאםיודעשאיני

ביותרלצעירהאולחדשהתקופותיה,
שאלתסוףסוףהריהיספרות ...כוונתך
שלספקותיה ,כןאם .) 53עמ'שם,חיים",

המורשתשלהרלוונטיותגבילהםחנה
בנייתלנחרצותלהתאיםשישהרוחנית,

ספק:לכלמעלהמרוממתהישראליתההוויה
וייסשלוהמעכליםהמריםספקותיוואילו
התקיימותשלהרלוונטיותלגביהם

הולםכביטויאבות,בארץיומיומית
היאהספרות(שכןהרוחניתלאידיאה
האמונהשלהמקפתהחיים")"שאלת
ספק.כלמעלהמרוממתהיהודית,

שוסבוייסמייצגיםהחייםתפיסתגבילאם

וייסיוסף
1' ' 

חלוםמ!כליג
סנשלחנהאהבהמכתבי

משמעותשלקוטביותאלטרנטיבותשתי
עלחביבהשאינה(מלהוהציונותהיהדות

 :המתויגההיסטוריבמשמעהוייס
היאלסוחרהעוברתהציונית"האידיאולוגיה

ברוטאלית,אושטחיתהמקומות,במרבית
דרךאתקצתלרענןהזמןשהגיעליונדמה

'בתה'מתבוללת',באידיאולוגיהחשיבתה
כמיושנתהמוקעת ,'הקודמתהמאה

הםמותם,שבאופןהרי ,) 39עמ'ומופרכת",

מצאהסנשחיים.ברירתשלתמציתמייצגים
היישובשלבשליחותבגולהמותהאת

פעולתשלבמסגרתישראל'בארץהיהודי
באידיאהדבקותמתוךנרתמהאליההצלה,

לאחרבגולה,לחייוקץשםוייסהמנחה.
בלימודיעצמוושיקעישראלאתשעזב

במחשבההמיסטיהזרםשלהפילוסופיה
היהודית.

אמירהמהווההרואי'מוותסנש,שלמותה
אתולתפיסתהחייה,למשמעותהשקולה

כדיעדלאידיאל'הטוטאליתההתמסרות
האני.ביטול
הענותפירושהוייסשלהתאבדותוואילו

ימיו.כלבומוטבעתשחיתהבמוות,לבחירה
חייהכלחתרהסנש-מפתיעבאופןאבל

המוחלטתטביעתוידיעלהאנילמימוש
שאותוהמשמעות,בעלהקולקטיבבתוך
ואילו .בציוןחלוצייםחייםהחיבעםראתה
האנישלמיסטילמיזוגימיוכלשחתרוייס,
ולירתכלו'המשמעיתהכוליותבתוך
וחותרתהיחיד'שלמעולמוגתהחור

בחרהאלוהית,הקדושהבתוךלהתבטלותו
פרדוקסליובאופןפרטית,בחירהבמותו
שלההדחקה .אינדבידואלירצוןבכךהגשים

כללסנשאופייניתשחיתההעצמי'האינטרס
בתוךהעצמיתהזהותארנוןלידיעדחייה,
גםאופייניתלוחם,שלאועםשלהזהות
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למצואוייסשלהשאיפהואילולמותה:
לידיהבאהאלוהיהחיבוקבתוךאישיפורקן
אתמוצאתוהמיסטית,הדתיתבגישהביטוי

 .מותובדרךהמיואשביטויה
הללוהמנוגדיםהקטביםביןכן'פיעלואף

ארוטי.גופךבושישיחס,שלחוטנמתח
חגהמפנימיותם.שוגיםהדבריםפגיושוב,

הכיבושיןמדברימתעלמתהאקטיביסטית
ומשירייוסףשלהברוריםאךהצנועים
שמעולםיוסף,ואילולה.שהקדישהאהבה

עםוהזדההפעילה,בגישהנקטלא
אתבלהט~חייהההיסטוריה,אלמוניות

אדם,עםמפגששלהחד·פעמיהזימון
גורףבביטוי .חד·פעמיהיסטוריכמפגש

מכלכדוחהסגשחגהאתלראותניתןמעט,
תואתובכללההאישית,ההיבדלותאתוכל

הלאומיתשבמשימתהכשםהנשיות.
ממנומתנערתהיאהנשי,ההבטמןהתנערה

("אפילו·אישיהביגהיחסבדברוגם
לי'מוזרהאותיאוהבשמישהוהמחשבה
(במובןמישהואוהבשאגילעצמיולתאר
מעמדתי"','נשגבמבינתי''נשגבאהבה>

הפסיכייםחייושכליוסף,ואילו :> 69עמ'
אגי·אתה,שלשיחעלבגוייםוהתודעתיים

האהבהאתלהפגותלעצמומרשה
אהבהאלוהים,אהבתהבלתי·פוגקציוגלית,

בשרמעןאלארוטית,מאשריותראתית
שירוהחול:הקודשמעורביםבתודעתוודמי.

נכתבלחגההמוקדשהאנושי'האהבה
המוחלטתההתמסרותתפילה,בדמות
השם,קידושעללמוותנמשלתלאהבה
ביםתחילהבכוונהעצמואתמטביעוהאני

תקווהלטבול;שבהןעיניך"אגם/האהבה:
מיטבועאלהבמים ...יחל!אלכוזבrו

מסורמלחעלה/גידףיגדעליקדיש ...יתן!
להגישמתנדבעצמושוייסוההסבר " ...היה

ידועיםלאש"לךסבורשהואמפגילחגה,
מסידורלקוחהמוטואלו:מחשבהצירופי

'אבינוהלשון:בזוכתובושםהתפילה,
ייחודך',עלטבועיםלמעןעשהמלכנו

הביניים,שבימיהפרעותלהרוגיוהכוונה
קבלתלהעדיףזו'נכונותבנהרות.שנטבעו
היאאלוהים,יחודעלהויתורעלהמוות
 ,)-48 49עמ'<שם,השם"קידושמושג

כמורוחנימאישלצפותהיהניתןלהלכה,
בגילוייםומואסוחוזרשמואסיוסף,

שלהחצנהבכלכמואדם,חיישלהיומיומים
שלהפחתההארוטיתבאהבהלראותהרוח,

שלבראשית("חווייתלאלוהיםהאהבה
מחגהואילו ,) 55עמ'ביהדות",התאהבותי

במציאותשהדבקותלצפותהיהניתןסגש
אתללושבניסיוןהעכשווית,הווייתהעל

לנגיעהאותהתקרביום,יוםבמעשיפניה
ומייחלמולההניצבודמיהבשרבאגי

אבל •לאהבתולמענהוברתיעהבביישנות
מגולליםשהםכפיהדבריםפגיהםכךלא

באגיענייןאיןלסגשהמכתבים.בחליפת
מןממשיתתשובהחסרהולוייסשלה,הפרטי

משאירהביניהםהמכתביםוחליפתהשמים.

האידיאיות,ההויותעללתהותהקוראאת
השקפתאתאדםבנייםמעגגשבתוכן

האניעםהלכווייסוגםסגשגםשכןעולמם.
ויתרלאוייסהסוף.עדשלהםהמאמין
אדישותםעלהיסטוריהבבחינתלחיים

לגורלגםכמוהיהודי'לגורלהאובייקטיבית
שבולמקוםהגיעההציונית"התנועההאישי:

שלמהלכםחוקיותבעקבותנמצאתהיא
אניקרובותלעיתיםבאירופה:המאורעות

עשריםאירועיאתאםבשאלה,מהרהר
ונו')<גציוגאל·סוציאליזםהאחרונותהשנים

אוהטובהכגזרתהבפנקסיםלרשוםעלי
לאוסגש :> 40<עמ'הציונות",שלהרעה
בחירתםעלההיסטוריהכעושילחייםויתרה

מראש,קצובזמןבתוךפעלושניהםבה.
שליטהלהםחיתהלאכינראהלכאורהשרק
סגששלבמוותשכןהדייקני.תקתוקועל

ליעודאישייעודביןההבחנהמטושטשת
הריתוךבמחיר<שוב,ההיסטורי·לאומי

התאבדותוואילוהפרטי),האניעלהמודע
ביותר'האינטימיתהתשובההיאוייסשל

אנונימי.לגורללהגישעצמאיאדםשיכול
בנספחהמופיעוהומוריסטי'מליציבדרוש
מעזבוגההואגםוהלקוחהמכתבים,לחליפת

הקב"הכייוסףאומרסגש,קתריגהשל
שביןההדדיתהמשיכהאתמקטיןבמכוון

משיוויהאהבהאותםתוציאלבללאשהגבר
עצמיתבלעגנותכך'ומשפיותם.משקלם
מושגאתפרטיתפרשנותמפרשהואנוקבת

חוסרעלבקבלההמוסבהכלים","שבירת
האוראתבקרבםלאצורהכליםשלכוחם

"שבירתתוכם.אלהנשפךהעצוםהאלוהי
הכלישבירתהיאהתחתונה,הכלים"
בדגםכמווזה,אדם,שללבוהאנושי'
ונפוץמתפוררהקבלה,תפיסתשלהמקורי
אפואהיאהאהבהעוצמתרסיסים.לאלפי
נידוןכליללהשמתמסרומיפיפיות,חרב

מתקייםהעולםבתוכה.עצמואתלאבד
יפלאלאגעגועים.ומתוךהשתוקקותמתוך
 .להחלותניסיוןמכלהסתייגיוסףכיאפוא
זה<ובכללארצייםבמושגיםהאהבהאת

היינו:מראש,ומקובעיםמולדת>אהבת
מוכןיוסףאבלהמציאות.שלחלקיבנתח
באהבהלמותמילולי'באופןלמצערהיה,

בתמציתההשם.כקידושלוהמסתמלבאקס
אהבתבדמותאלוהיםאהבתלומתבארת

האני'להתבטלותהמביאהוהיאלאשה,גבר
חגה, .אגואיסטיקיוםהקייםישבבחינת

קידושמושגלההיהזרוייס,סברתשלפי
כרקעאותו'להלהסבירגרתםוהואהשם,
שגיתןמוותמתהאכןאישי'אהבהלשיר

לאאמנםהשם.קידושעללמוותלהשוותו
עלאךהאל,שלשמועלולאהיא,שמהעל

עדויותפישעלחבריה,שלשמםקידוש
המיתוספיעלמקוםומכלהיסטוריות

 .להסגירסירבההלאומי'
הגישהלאמעולםהמציאותיוסף,שללדידו
האופןגםולכןשהיא,למהוחלקחדהסבר
נותרההיסטוריהפגיאתלעצביששבו

אדםזה,לעומתאפשרויות.ורבמעורפל
מחויבהיסטורית,לשליחותעצמואתהרותם
חדפתרוןישהגדולהלחידהכילהאמין
שלהקודלפיצוחהמפתחבידיווכימשמעי

האלוהית.התוכגית
ניכרחלקהםכךמרוגנות',פאטה'"גיבורי
אםאלאייסלח,לאזהודברהיישוב,מאנשי
באידיאליזםמקורהמרוגנותהפאטהרדיפת
<עמ'כבוד"מעוררתבנחרצותאוקיצוני'

היישירעצמושוייסספקאיןכותב.הוא ) 40

הראייהההיסטוריה.פגיאלמפוכחותעיניים
לקבללוהגיחהלאבהניחןשהואהרחבה

-המעשיהציוני'הפתרוןזהובכלל-דבר
חנהאתאבלומוחלטת.יחידהכאפשרות

חולשותיהכלעלשהיא,כמותקיבל
לתקנן:בצניעותנרתםשהואה"רוחניות",

ארוןמהומשקל'באיזהשירים,לכתובאיך
כאשרהלאה.וכןהנחוץ'היהודיהספרים

באישיותומדגישהואעצמו'עלמעידהוא
עודאינה"האהבההפסיבית:הקבלהאת

היותמתוךהלוךשלהאתיבשבילשיתוף
מקוםקנייתאלאהגבורה,מפימצווה
-ידייםלהושיטאוכלבונסתרשביתה
אותהבפניריקםלהחזירןמנתעלשלא
רחמיההמוןאתנכונהשנמצאהנשית,בדיה

לאהבהההעבות :> 12<עמ'לגלגל",עלי
אפילוהאלוהי'לצוההעבותכמומתחייבת

על-אישיים,מוסרייםמתכניםמגוערתהיא
מסוימתשאשההבלעדייםברחמיםומסתפקת

לאחרגםואולםמסוים.לאישלהעניקנכונה
אתלהבקיעמנסהבעודוחנה,שלמותה
חבוינותרהכלשככלותאישיותה,גלעין
מוחלטגילויבהרואההואקליפתו'בתוך
שיורללאהזדהותההתמסרות.אידיאתשל
אינושה"אחר"עקאראה"אחר",האניעם

הואהזולת"רבי",אוודמי'בשראישזולת,
פרטיתמראייהאפילוטהור .ותוקיבגהרעיון

כהשתקפותלו'שמחוצההמציאותשל
גרפיהביואואישייםמאווייםשלכלשהי
וייסיוסףלגביחיתהסנשחנהאישית.
מתנפציםשאליוהמוות""קירכמואיתנה
היאהחושני.המוטרדבכוחהמונעיםאנשים

ושלספקשלחולשותבפניחסונהחיתה
סמל"היאלב.קרבתשלואפילודם,קרבת

שלהנתפסותמוללאידיאההנתפסות
הדעתעללהעלותאי·אפשראני·אתה.

ריאלית,התייחסותכל'רבי':להשתהא
מלכתחילה.בשבילהנמנעתאישיתכלומר

ליהדות,לציונות,להיתפסיכולההיא
יפלוגלציונילאאךלחלוציות,למוסר'
פלונילחלוץאלמוגי'פלוניליהודיאלמוגי'
בנקירתההאידיאה ,ואכן ,) 74<עמ'אלמוני"

האישיההבטאישית.בלתילעולםהיא
פלוני"ציוניאלמוגי",פלוני("חלוץ

אתבטובתושלאאובטובתונושאאלמוגי")
לאהאישית.והפרשנותהאישיהיחסחותם
כאלוהים:עבורוחיתהשחגהאפואיפלא
מהישגורחוקהפגם,ללאומדויקתנכונה

 •סוף.איןעדהחומדתהיד
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בחשכהשנלחשרגשכמו
עמיחייהודהשירת

מזוריאיר

כעשןהשקטה,היציאה"ואחר·כך

 " ...תרועהבלי
כברוש")"לא ,עמיחייהודה
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להילחשמתחילגשהרשבומקום
מתחילגשהרשבההשעהבחשכה,
והשעההמקוםהםבחשכה,להילחש
יהודהשלשירתומתחילהשבהם

עמיחי.

רגש"כמוהמטאפורה,כאןננקטתכאשר

לסמןניסיוןכאןמתנסחבחשכה",שנלחש
שריריםשליטים,היותרהיסודותמןכמה

המישורלמשל,כמועמיחי.בשירתובולטים
מתנהלתשבומאוד'והאנושימאודהאישי

האינטימיהטוןעמיחי,שירתשלהפואטיקה
המאופקתהרטוריקה .בשירתוהמוטבע

עצמהעםמחמירהצנועה,בה,הננקטת

גודשלהפגיןלעצמהמרשהשאינהבמובן
שגילוייםולמרותגדותיו.עלהגואהרגשי
לשירתזכיםמלהיותרחוקיםרגששל

זהירותעםמזוהיםתמידהםעמיחי'

הסויה,לחישהכמוכבוש,רגשעםמרוסנת,
שיששירהלגעת.להגיע,מנסהמהוססת,

היאמכך'פחותלאאךלשוניתפשטותבה
שאיננהשלה,והפשטותפשטנות.משוללת

נינוחה,קולחת,פשטותהיאמתחכום,ההפך
הודגש,שכברוכמופשטותה,עםבנוחחשה

יכולתבהשיששירהלפשטנות.לגלושבלא
מכךפחותלאאךמאודאישימשהולבטא
מוחשית,שירהרבים,כהלאנשיםמשותף

כמעטלמישוש,ניתנתכמעטחושנית,
מדברתאשרשירהלמגע.מתורגמת
ומצודדת,צבעוניתבמטאפוריקהבתמונות,

ויודעתיכולהאשרשירהמכך'פחותולא
אשרכמעט,עלילתיסיפורסיפור'לספר
כמעטאליו'להתייחסהקוראאתמושך

ובהמשךעצמו.אתבולמצואבו,להשתתף
להפגיןחוששתאינהאשרשירהלכך'

שאיןשירהרגישות,שלחולשה,שלגילויים
פגום,אפילואוליפגיע,להיותבושהבה

משולללאבהחלטמושלם,לאבהחלט
לאמחוסן'לאחסון'לאבהחלטמגרעות,

כעשב,נמוךלהפך'דווקאאלאכפסגהבשגי
שירהמובס.לאלעולםאבלכעשב,רמוס
עללדברשלאיכולת,וגםנכונות,בהשיש

לפתוחלהיפקח,להיפתח,אומץ'ועלהעזה
בזהירותלגעתאפל,חדראחראפלחדר

רגשכאשדבושהלחושולאבמוצנע,גדולה
והנה,בחשיבה.נלחשמחלחל'מגיח,כבוש
נקיטהואותהלהרגיש,בלאכמעט

דקקולע,מוליךמשמשתכבדמטאפודית
המסתמניםהתשתיתמדפוסילכמהומדייק,

יהודהרביכמועמיחי,שידתשלבאסתטיקה
כךסימנים,נותןשהיהפסחשלבהגדה
בקלסתרסימניםולתתלהמשיךאפשר

סימניםאותםוכלעמיחי,שידתשלהאסתטי
שעודסימניםאותםוכלכאן'התנסחושכבד

כמהעדכאחדמעידיםבהמשך'יתנסחו

עמיחייהודהשלמקומוהואומכריעחשוב
בשנותהעבריתהשידהשלדיוקנהבעיבוד

השידהאחת:ולאנכתב,כבדכיהשישים.
להיכתבהתחילההשישיםשנותשלהעברית

ובשלהיבראשיתהחמישים,בשנותכבד
אותוהפואטיהמפנהכיהחמישים.שנות

 ,""לקראתוחבורתאבירןעמיחי'זך'נקטו
-הסימבוליסטיתמהאסתטיקההסתייגותם
שלהחגיגית,הדרמהחדורתהססגונית,

לאסתטיקההחשפותםואלתרמן'נסקישלו
אודןאליוט,פאונו'שלהמודרניסטית
של(ואףהאנגלו·אמדיקאיםוהאימאג'יסטים
לשרטטושאיפתםהרוסיים>,האקמאיסטים

השירהשלהאסתטיהיוםסדראתמחדש
שלתקןעלתפקדואלהכל-העברית
והמסלולהמסילהאתשפילסמסדרון

כךהשישים,שנותשידתשלהאסתטיים
יכולהחיתהלאהשישיםשנותששירת
כמהלולאהשישים,שבבתשידתלהיות

החלאגב,<עמיחי'החמישיםשנותממשודדי
אבלהארבעים.שנותבשלהיעודלפרסם
 ,"האחריםובימים'ע'כשיוהראשון'סיפרו
פקודה""סירבו ) 1954בשנתאודראה

שלונסקישלהסימבוליסטיתלפואטיקה
עדשנכתבמהכלכך'ומתוך .מןואלתר
שידתשלהפואטיהפורטרטעלעכשיו
בענייןכאןיועלהשעודמהוכלעמיחי'
מןלכמהמבואדבריאלאאינםשידתו'

שנותבשידתהשולטותהפואטיותהתופעות
מהלכיה.אתומכתיבותהעבריתהשישים

בסביבתםמעטלאהסתובבזךשנתןכפי

וויליאםשלואליוט,פאונושלהאסתטית
 •.איאיבנס,סטיוואלסוויליאמס,קאדלוס
לחדששהתחיללפגיואחדים,קאמינגס

עמיחייהודהכךהעברית,השידהבשדה

שעלולצליליםקשובעצמואתצמא
לפני(ואחרים>,ואודןוילקהשלמשירתם

חמושהעברית,השידהלחזיתשחזר
זנדבנקשמעוןכתבכבדכךועלבהשפעתם.

כימדגישזנדבנקומוקפד.ומפורטמאמר
הואכאודן'אידיאולוגאינושעמיחילמרות
שלביכולתםחשובשיעודמשידתםלמד

לבטאנוףופרטיגוףכמוקונקרטייםחומדים
שלבכוחהמופשטים,רעיונותולהעביד
מציאותמציאותלייצגגשמיתחוליןמציאות

שופעתכך 2גשית.רדנפשיתמופשטת,
<עלקטלוגיותרשימותעמיחישלשידתו
במיוחדעמדעמיחיבשירתהקטלוגמיבנה
מציאותחומדיעלהמושתתות 3עדפלי>בועז
נגישים,פשוטים,חומדים"אצילים",לא

במסגרתארגונםאשדלמישוש,למגע,קלים
שלדושםלפעמיםלהפיקיכולהשיר

נביעתייםקישוריםהעדרשלשרירותיות,
אחרותבחטיבותזאת,עם·נתבעים,

לזהותאפשרעמיחיבשידתונרחבות
שלמקבציםהמוחלט:ההפךאתולשחזר
כאחת>ומטאפוריות<קונקרטיותתמונות

סיפורמעיןשלבסיסעלהמצטרפות
עיצובאמןבאמתהואעמיחיכיעלילתי,

המילולי'הציודאמןבשידה,התמונתיות
המטאפודיקהאמןמכך'פחותולא

המצודדת,בצבעוניותההמפעימההמפתיעה,

המאופק,באופייהמרשימהעת,ובאותה

למטאפודיקהגמור<בניגודהמובלגהכבוש,
למשל),האלתדמנית,

חופשישימושלנקוטעודנוטהעמיחישידת
השייכיםלשוןבחומדיבמיוחדגמישו

אתרים,ואפילושוניםסמנטייםלמישורים
אחדבקנהעולהאינוההדדיקישורםאשד

מסורתיות.ואמפיריותמושגיותבמסגרות

לעולםויחסואלוהיםביןהחיבורלמשלכמו
מתחתהגוחןבמוסך'כמכונאידימויולבין

לשוואומנסהשבת,מנועהאשרמכונית
כידבעולםאלוהיםידתיאוראולתקנה.

במעיהבוחשתהדובד·המשורדשלאמו
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"יושביםתייריםאוהשחוט.התרנגול
המערבי"הכותללידמרציניםביד·ושם,
התחמושתובגבעתהרצלבקברמבקרים
ליבושתחתוניהם/את"תוליםואחר·כך

בבת"וצוחולהכבאמבטיה /מהיר
למקורותהאלוזיותזאת,ברוח("תיירים").
היהדותשלוהמסורתייםהמיקראיים
מגויסותעמיחי'שירתאתלרובהמאכלסות

משמעותןאתלהפוךכדירקאחתלא
אירוני'פערולקרועפגיהעלהתשתיתית

המקוריתהמשמעותביןוקובל'נוקבמבקר'
כמובשיר.הכחשתהלביןהשאולהחומרשל

אלוהיםאםרחמים":מלא"אלבשירלמשל
עצמואתולפטםגדושלטורחכההיהלא

רחמיםמעטנשאריםהיואוליברחמים,
בעולםוהעשוקיםהכואביםבעבורבעולם

שמץאוקמצוץ'אפילולשוואהמבקשים
שלכאבואוהאדם,שלשאושרוכךרחמים.
לקנהעמיחייהודהבשירתהופכיםהאדם,
לעולם,ההתייחסותבמהלךהיחידהמידה

קשההזהבמפלסאף 4למסורת.להיסטוריה,
וסרקסטית,סונטתיותרהתרסהעללחשוב
המסורתנגדונועזתעזהיותר

שירתםעםהמזוהה·סימבוליסטית,האסתטית
במסורתכי .מןואלתרונסקישלשל

האדםקומת·סימבוליסטית,האסתטית
גותית,בקתדרלהלמשל'כמו'מתגמדת
שואפתמעלה,כלפיבתלילותהמיתמרת
האדםהסימבוליסטית,בשירהכךלשחקים.

עולםנחשוללעומתומושפלרמוסחש
בססגוניותומתנוססהמתנשאהאידיאות,

הסימבוליסטית,בשירההשחוח.ראשומעל
לתפיסתמידהקנהמלשמשרחוקהאדם
(ומתוךהסימבוליסטיתשבשירהנכוןעולם.

המציאותואלתרמן>שלוגסקיבשירתכך
מפגיהפיגהאלנדחקתמודחת,החיצונית
והכמוסה,הנחלמתהפנימית,המציאות
מציאותאותהאבלוהחסויה.הססגונית

קסמה,שלהמפתיעבשפעמפעימהנסתרת
ואינהבצליליה,בצבעוניותה,מצודדת
לאדםלאינדיבידואל'מחיהטווחמותירה

כענימפתנהעלהעומדליחידהקומה,קטן
מוצגלמשל'האלתרמגי'העולםבפתח.

אלוהיםשלהגדוליםצעצועיוגתבתו
צעצועיותוגתומול .> rבחוכוכבים :"חרי"<
בשאגהממעלהמרעיםאלוהים,שלהגדולים

לפינה,נהדףהאדם,מתגמדמאוגרפת,
הואאליוהמחיהוטווחוגלמוד'גולההופך
גמלה"."כעולםכצינוק,צרהופךנדחק
ההומניסטיתהאנושית,המוצאנקודתוזאת

למהפכההאסתטית>רק(ולא
והאלתרמגיתהשלוגסקאיתבסימבוליסטיקה

עודלא .ועמיחיזךנלחמוובהחוללואותה
העומדהאדםשלוהמגומגםהמגומדגילומו
שלהמדבירהדרומולוגעדר·אוגיםנפעם
האדםעודלאעתיר-תעלומות.עולם

שלהכבד'המעיק,העולתחתהמתכופף
מכך'פחותולאומצודדת,צבעוניתמציאות
מעכשיו:הקוסמת.במסתוריותהמסרסת

למולוהניצבתהמציאותאתהבוחןדובר
לעצמו'מודעביקורתי'מפוכח,באורח

כאחת,ואירוניתצלולהתצפיתמנקודת
דבקותומתוךמקבלת.אבלקובלתאולי

ביחסהעיניים,בגובהההומניסטית,במסורת

בחומריזך>,(ואףעמיחיכךלאחד.אחדשל
אתהמאכלסיםנטולי·האצילותהמציאות
מקורותלבחוןביכולתשלו'הטקסטים
מפוכח,באורחמקודשים-היסטוריתומסורות

להביאבהתעקשותושיפוטי,שגוןאירוני,
הדובר,שלקו·עיגיולגובההעולםאת

בדיאלוגהיחידכקגה·המידההאדםבהעמדת
בתחבירלשונו'בפשטותהעולם,עםההדדי

אישיתהתקשרותהדעתעלהמעלההקולח
וידויאולבאלמלבשיחההקורא,עם

ובאיפוקהאינטימיבסוןבחשכה,הנלחש
המהפכהאתמחולל-הננקטהרטורי
אתאפשרהאשרכאחת,והאנושיתהשירית

השישים.שגותשירת

בשירתומתנסחהמסתמןההומניסטיהמפלס
העבריתלשירהאפשראשרעמיחי'

האסתטיתמהמסורתלהשתחרר
·אלתרמגית>,(השלונסקאיתהסימבוליססית

דפוסיהאתהכתיבמכךפחותולא
עלבאהשישים,שגותשירתשלהאסתטיים

נוספותותואסיפערתבתופניסויו

עמיחישירת .עמיחישירתאתהמאפיינות

וילקהשירתשללפחותחלקית(בהשפעה
ולחברלקשרמרשיםכושרמפגינהואליוס>

גוףאוגוףפרסיחולין'שלחומריםבין
אנושייםרגשותלביןלכאורה,פעוטים
החיצוניתשהמציאותכךאישיות.ותחושות

מצבורשלתקןעללתפקדמתחילה
אישית,מציאותהמבטאותמטוגימיות

לגלושבלאאךורגשית,אינטימיתפנימית,
הדורהטווסית,ססגונית,לסימבוליסטיקה

מעייפת.אפילוולפעמיםמדי
לקשרעמיחישירתשלהמובהקתנטייתה
ורחוקיםהגדועיםסמנטייםשדותביןולגשר

רקניסויהעלבאהאינההשבי'מןאחד
המקרא,מןהלקוחיםחומריםביןבחיבור
חומריםלביןהיהודיתוהמסורתהתפילה
השאוביםאלמנטריים,חוליןחומריהנחשבים
שחוקהיום·יומית,"נמוכה",ממציאות

אצילות.ומשוללתמשימוש
בחיבורביטויהעלעודבאהגטיהאותה

ומעוגניםהמקובעיםחומריםביןהמפתיע

התפיסהבמפלסילחלוטיןנפרדיםבמדורים
עמיחילמשל'כך'האנושיות.וההתנסות

את"איבדתיכמו'שיריתשורהלכתוביכול
לכך.בדומהמשהואואהבתי",ואתארנקי
הנחשביםחומריםביןמפתיעחיבוראותו

הנחשביםחומריםלביןונעליםגבוהים
מפיקעמומי·מבע,"נחותים",נמוכים,

בהתייחסותדמוקרטיהשלגילוייםומפגין
האדם.שלוההתנסויותהמושגיםלמאגר
המציאותשלדמוקרטיזציהואותה

ומשגגתומשקפתשבההאדם,שלהחווייתית
לדבריםלקרואעמיחיבשירתהשאיפהאת

לשדהולקרואכאבלכאבלקרואבשמם,
האדםביןהחוצצתהמחיצהאתלסלקשדה,
לסדרלהקנותחייו'ומציאותסביבתולבין
קגה·מידהאישי'ממדהאנושיהיום

ששיריםהעובדהכאחד.וסובלניהומניסטי
אישי'וידויכמונקראיםעמיחישלרביםכה

שהילדהעובדהגרפי:אוסוביואינטימי'
היותרוהדובריםהדמויותמןהםוהאוהב

המתמדתהנכונותעמיחי:בשירתנוכחים

בחופשיותהקורא,עםלחלוקהדוברשל
הנוגעותמגרעותאנוש,חולשותניגוחה,
העובדהכאחת:ובגילוייךבטבעןללב,

עמיחיבשירתוננקטתהמקובעתשהאירוניה

בערכיםהמוטחתכביקורתבעיקרמתפקדת

ובמהלכיםבכוחותחברתיים,ובמוסדות
האדם,עלהנכפיתמלחמה(כמוהיסטוריים

ואפילומסורתיותבתפיסותהיחיד>על
עורףאחתלאמפניםכולםאשרבאלוהים,

אשרהאדם,שללאושרוואדישמנוכרקר'
העומדהיחידאתוחומסיםרומסיםאחתלא

להגיב,מאפשרותמרוששמותש,כנגדם
ששירתהפואטיתהעובדהוגםלהתגונן:

המתקשרתתמונתית,טכניקהנוקטתעמיחי

כל-חושנימוחשי'ישיר'באורחהקוראעם
הרביםהשוניגילויילמרותועוד'אלה

מובהק:משותףמכנהמפגיניםשביניהם,

ההומניסטייםוהמפלסהקואתמסמניםכולם
ולספחלהמשיךהסירובאתעמיחי'שבשירת

(בנוסחהסימבוליססיתההרואיותאת
האישיהדגשתאתואלתרמן>,שלוגסקי
להעמידשאיפתהאתשבשירתו'והאנושי

שלהקיוםחווייתאתהתעניינותהבלב
 5והאוהב.הילדוהילד'האוהבוגם:היחי.ד

מורגשתנוכחותמפגיניםהםגםהחייל.וגם
כי .עמיחיבשירתמאודגשתומור

ואותוביניהם,קושרמובהקמכגה·משותף

עמיחישירתלשאיפתקולעמשותףמנגה
ההומניסטי:המפלסהאנושי'המישורלכיוון
מפגיניםכאחדכולםוהחייל'האוהבהילד'
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 1:~ו
אפילווחולשה,רגישותללב,נוגעתפגיעות

יכולתהעדרוגםכאב,הרבהכאב,פחד,
בכוחותלהחלץכגמולם,לקשייםלהשיב
אוהמציאות,שלהמעיקמהעולעצמם
אתלהורידהכאב,מינוןאתלמתןלפחות

וכך'המצוקה.אתולצמקלרדדרף·הפחד'
רגישהמפוכחת,וגםקשובהתצפיתמנקודת

כאחת,ומבינהמתבוננתאירונית,וגם

אךומהוססת,ספקניתסובלנית,סבלנית,
פשוטה,בלשוןסונטת,מכךפחותלא

קולחבתחבירומאופקת,כבושהברטוריקה
ובמטאפוריקהבתמונתיותמכךפחותלאאך

מספרתבצבעוניות,מפתיעותציוריות,

היותראישי'היותרהסיפוראתעמיחישירת

אולשערשאפשרהומניסטי'היותראנושי'
עוזעמוסכותבאיךהדעת.עללהעלות
כדרכו?לבושובהשנוןאחר,במקום
ולכן' .שאפשרפנימיהכיבקולמדברת
כאשרולכן'עמיחי'שירתעלחושביםכאשר

כותביםכאשרולכןעמיחי'בשירתקוראים
שנלחשרגשכמומטאפורהעמיחי'שירתעל

דקה,גםהיאמתבקשת.רקאינהבחשכה

בשירוהקריאה .מאודעדומדייקתקולעת
ומבקשתשבה"תיירים",עמיחי'משלהנתון

עמיחי'בשירתמגמהאותהאתלהדגים
הפואטיתבטריטוריהמופגנתרקשאינה

אתיתנהובהכתיבהעודאלאשלו'
החלהעבריתהשירהשלהתפתחותה

במהלךוניחרדהחמישיםשנותמראשית
היום.עדואחריהן'השישים,שנות

שניעלמושתתשהשירבעובדהלהבחיןקל

בומסורתי'כשיר"מסודר"הראשוןחלקים:
מוצבות·למחצהוארוכותקצרותשורות

קטעהדעתעלמעלההשניואילולסירוגין'
פרוזה.שלסיפורת,של
יחידותלשתיבשירהחלוקהמקום,מכל

המוחלט:ההפךעלמעידהלכאורה,נפרדות
גםוהדדידיאלוגאםכיכאןהפרדהלא

המכונסותהטקסטיחידותשתיביןאנלוגיה
אחת.אסתטיתבכפיפה

עלקובלהדובר"השירי",הראשון'בחלק
התלונהעיקרישראל.אתהפוקדיםהתיירים
אינםהתייריםהבאה:בטענהממוקד

קשבשוםהארץ,בתושביענייןכלמפגינים
האישית.האנושית,לשכבהלאנשים,
ליסודותלהיצמדמעדיפיםהתיירים

הממוסדיםהסימליים,החיצונים,
בלבד'ולאבניםלאתריםו"הפלקטיים",

אךהישראליתההיסטוריהאתהמייצגים
האנשיםעלשברחוב","האדםעלמוותרים

מתואחתולאהיסטוריהאותהועשושחיו
ושם,ביד"יושביםהתייריםוכךלמענה.
"מצטלמים ...המערבי"הכותללידמרצינים

על"בוכיםרחל",בקברחשוביםמתיםעם
הגבורה<כלומר'נערינו"גבורתיפי

הצעירללוחםהמיוחסתהצבאיתהלאומית
ולאהתיירים,ללבהנוגעתהיאהישראלי

שלציניניצולכאןישכמעטעצמו),הלוחם
מתייחסיםהתייריםישראל:מדינת

שהתנסחכפיהיא,כיהישראליתלהיסטוריה

תיירים
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קומתםאתמגביההיורים,ליאוןפעם
סנטימטרים·שלושהבשבייםהיהודית
להיותלארץ'מחוץהחייהודיעבורלפחות.

לזכותפירושוהישראלית,מההיסטוריהחלק
להתחמשולאומית,אישיתמרץבזריקת
גילוייםעםלהתמודדלוהמאפשרתבגאווה

שלתחושותעםאואנטישמיות,של
מינוןאתעודלרדדכךומתוךתלישות,

וכאדםכיהודיהחרדה>אפילו<אוהפחד
בפירושמדבראינושהשירלמרותכיכאח.ד

להשתחררקשהדווקא,יהודיםתייריםעל
בעיקרמתמקדתהדוברשכוונתהרושם,מן

בהיסטוריהמסתפקיםהםובכן:בהם.

שכךמשוםובאבנים,באתריםהישראלית,
מנצליםהפרסית,מסרתםאתמשרתיםהם
כדיהישראליתההיסטוריהאתהארץ'את

הארץ,שאנשיומשוםצרכיהם.אתלספק
הם(אותההיסטוריהאותהאתשעשואלה

אינםלמענה,ומתולצרכיהם>מנצלים
התייריםמבחינתמטרהשוםמשרתים

לנוכחותם,אדישיםהתיירים(היהודים),
ומקוממתכואבתועובדהלקיומם.מתכחשים

כי .הסקסואליבמפלסאףניסויהעלבאהזו
אתפוקדיםאינםשובשהתייריםבשעה

האבנים,אתמבקריםאינםושובהאתרים

מההיסטוריה"פסק·זמן"לוקחיםשהםבשעה
מאחורי"צוחקיםמסתגרים,הםהישראלית,

החשוהדובר'מלון",בחדריכבדיםוילונות
ביתר·שאתעכשיוחשומנודה,דחויכבר

התייריםשלהמתנשאתבהתכחשותם
וילונותמאחוריצוחקיםהםבעודלנוכחותו:

כואבבחוץ'נותרהואמלון'בבתיכבדים
אתכאןלהחמיץוקשהומוכה-עליבות.

כי .הדוברמצדהסקסואליהתסכול
הןהצחוקעםהמזוהותהמקראיותהאלוזיות

העבדאלי("באבמפורשסקסואליות
·שוואאשמתמסיחהבי"לצחק ...העברי
סירבשיוסףלאחרפוסיפר'אשתביוסף
בסיוןעליומעלילההיאועתהאיתה,לשכב
הצחוקשבוהנתוןבשירוחומרקלאונס).

עובדהכבדים",וילונות"מאחורימצטלצל
מדוברכיהמסקנהאתומדרבנתהמעודדת

סיטואציהאותהסקסואלית.בהתייחדות
מקנהבחוץ'הדוברנותרבמהלכהמינית

והאישית(האנושיתהעקרוניתלטינתו
קנאהשלממדעודהתיירים,כלפיכאחד>
החוצה,המוצאהוא,תסכול.שלמינית,
מאחורימתרחשתמיניתשסיטואציהבשעה

בתפקידעצמומוצאבעדו'הנעולהדלת
המציץשלהטובהוכפויהמסורתי

) voieur (, להתייסרבחוץ,להמתיןהנאלץ
הדובר'עלהנכפההמציץתפקיד •בקנאתו
<פעםפעמייםנבגדעצמואתהמרגיש

התייריםכאשרהאנושי·אישי'במישור

המיני'במישורופעםלקיומו'מתכחשים
מיניתלפעילותפורשיםהתייריםכאשר

מתעצםבחוץ>,משאיריםואותומוצנעת

את"ותוליםהראשון:הביתבחתימתובולט
באמבטיה /מהירליבוש /תחתוניהם
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המיניתהמשמעות ."וצוננתכחולה
ומתוךמטונימית,אמנםהיאכאןהמסתמנת

מפורשת:היאמכךפחותלאאךעקיפה,כך
הארוטי,האינטימי,חדר-האמבטיהאף

נשארבלבד'להםוהשמורבתייריםהנקשר
והעובדהלתחום.מחוץהדוברבעבור
בשתימאוכלסהקצר'הראשון'שהבית

נרמזתהארוטיתשזהותןשונותסיטואציות

התהודהאתרקלאמדגישהמפורש,באופן
אתאףאלאמשתיהןהמופקתהארוטית

הנותרהמציץהדובר'שלתסכולועוצמת
עודמשמשהדוברשלזהתיסכולובחוץ.
שבוהיחידלמקרהוהשקהקישורנקודת

לאספקטיםרקלאמשיכהחשיםהתיירים
להםמציעהשישראלההיסטוריים-לאומיים

אףאלאלצרכיהם>מנצליםהם<ואותם
"וחושקיםלנשים:נכון'יותראולאנשים,
המיניתהתאווהרקנערותינו".בקשיחות

מ"האולימפוסלרדתבתייריםדוחקת
משהולחושאותםמדרבנתההיסטורי",
יסדוובמותםשבמעשיהםכלפיהאנשים

"אולימפוסאותואתהתייריםבעבור
היסטורי".

הדוברביקורתומחריפהמתעצמתוכאן

אתמנצליםשהםרקלאהתיירים:כלפי
אדישההתכחשותמתוךלצרכיהםהארץ

מפגיניםשהםבשעהאףאלאלאנשיה,
ממשיכיםהםבאנשים,קלושענייןומגלים
להפיקלנצל,הרצוןעל·ידימונעיםלהיות
ואולימינית).כעתקיומית,<קודםתועלת

הגורםתיירים,אותםאצלדברעודיש
מנוצלונבגד'מנודהדחוי'להרגישלדובר

מפגיניםאינםשהתייריםלמרותומושפל.
(להוציאהארץבאנשיממששלענייןכל

בהתמקדותםהצעירות),בנשותיהמיניעניין

הםבלבד'ובאבניםלאומייםבאתרים
<לפחותשותפיםהםכאילופניםמעמידים
הישראלית,לחוויהעקיף>חלקי'באורח
שההוויהמשוםאבלהישראלית.להוויה
ומעוגנותמתגשמותהישראליותוהחוויה
ייריםחתלו(אשרהישראליבאדםבעיקר

ישבאדישות>,ומתכחשיםבקורמתנכרים

שלמשמץיותרשלהםהפניםבהעמדת
צביעות.

סיפורת),פני(המעמידשבשירהשניוהבית

הסיפור'אותואתדבר'שללאמיתומספר'
כאןאףהדובר.מבחינתוהמקומםהכאוב

הואהתיירים:על·ידימנוצלנמצאהדובר
גיאוגרפיתציוןכנקודתבעבורםמתפקד

באתריםמבטםאתלמקדשיוכלוכדיבלבד'
מתכחשיםהתייריםכאןאףובאבנים.

אדישיםהםכאןאףהאנושית,לנוכחותו
מתנהליםהתייריםכאןאףהאישי'לקיומו
הדובראתמנצליםשלהם,כבתוךבארץ

ואתרים.אבניםפניועלומעדיפיםלצרכיהם
גאולההיאהדוברעורגאליההגאולהלכן

רקותתגשםתגיעהיאהומניסטי:בסגנון

כאשררקהעדיפויות,סדריישתנוכאשר

החוויהעליעיבולאוהעברההיסטוריה
כאשררקבהווה,ונושמתהחיההאנושית

שהעמידה.האדםאלהאבןמןיעבורהדגש
הרומית"התקופהמן"הקשתכאשררק

באדםלהתמקדותציוןכנקודתתתפקד
אז.רקלהפך.ולאלצידה.הניצב

אתהמאכלסיםהשונים,הבתיםששניכך
אחדאחד:באמתהםהנתון'השיריהטקסט

הדדידיאלוגרקלאכי .אחדהםאחדועוד
אנלוגיהעודאלאביניהם,מתרחש

אידיאה,ואותה •האידיאיבמישורהמתגשמת

בפשטותה,·לבשובתבלשוןהמשתקפת
מאופקתברטוריקהקולח,בתחביר

רגשולוחשתשבהמצודדת,ובציוריות
שלבשמוומדברתשבההחשיכה,לתוך
אתלשקםומבקשתשבהוהאנושי'האישי
ובחמסהנרמסהאדם,שלהאבודכבודו
מנסחתשבהוגם:והיסטוריה.סמליםעל·ידי
שסירבזהההומניסטי'מפלסהאתומסמנת
והמצמיתהעריץלסימבוליזםלציית
ואלתרמן'נסקישלושלהשירי·המדרשמבית

והכתיבעיצבהחמישים,בשנותשכברזה

נכתבתלהיותשעתידההעבריתהשירהאת
 •השישים.בשנות
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ןתיול סומע

אירועיםספרים,מוספים,

פוסטמודרנייורילר'

., ... :.,,.=<,, ... :.,-.,.,,•,,-:-:•. 

'.":".: .. ::~::~---- לספרוהמפתחמושגאת ,ייןעב ...=נ-
"הסתכלותמירוןדןשלהחדש

לש"יכלה""הכנסת<על ,,בנכרבר
 )) 1996עמ' 288 ,המאוחד,הקיבוץ ·עגנון

 ,לומצורףבדףאלא ,עצמובספרנמצאלא
משרדעל-ידיוהמופץכתבומייודעשאיני
"דןכי ,השארביןנאמרובוציבורליחסי
בהרבההואכלה''שהכנסתמוכיחמירון

 ,עגנוןשלביותרהעכשוויהסיפורמובנים
 " ...פוסטמודרניאלאמודרני,שאינו
שאף"פוסטמודרני"לאותוכוונתי ,כן ,אכן
במקרההרילזרא,לנוהיהכברלעתיםכי

זהוכיבהחלט,מוצדקבוהשימושהנדון
מציג-זהבספרומירוןדןשעושהמהבדיוק

לרומןומפורטמורכבפוסטמודרניסטיפירוש
 .עגנוןשלהראשון

השםמציוןמירוןנמנעמדועיודעאיני

זילותובגללאולי ,בספרועצמוהמפורש
בספרכמורצה,שלאמכיווןאוליבמדיה,

 ,מחקרוגםרבהבמידההואוכזהטוב,מתח
מרבההואכיאם ,סופואתעתבטרםלגלות

כמואליוהרומזיםבמונחיםבשימוש
ונרטולוגיהנרטיבים,דקונסטרוקטיביזם,

עלינוהקוראשלטובת ,סבורניזאת,ובכל
הפוסטמודרניזםעלמליםכמהכאןכברלומר
שלהפרשנותאתלהעמידכדיהן ,צעמו
אתלסברכדיוהןראויה,בפרספקטיבהמירון
 •כוונתנולמההאוזן

שבתמצית,בתמצית ,כןאםהפוסטמודרניזם,

להדגישנוהגהמודרניזם,מןשמגדילומהוזה
יחסיותה,ואתהאמתשלהפניםריבויאת

במודרניזם.וחד-משמעותהמוחלטותהלעומת
באקדמיההבולטיםדברומנושאיאחד

מאוניברסיטתאופירעדיד"רהישראלית,
במאמרומכברלאסיכםת"א,

(ראה ,,פילוסופיתעמדה"פוסטמודרניזם:
,עורךהפוסטמודרני"השיחבעידן"חינוך

"תשעה ) 1996מאגנסזאב,גוראילן
ליואיןפוסטמודרנית"עמדהשלעקרונות

כיאםקריאתם,עלבחוםלהמליץאלא
העיקרוןאתאזכירכאןענייננולצורך

"איןכיגורסזהעיקרון .בלבדשלוהשלישי
המציאות:שלהסבראולתיאורמאחדעיקרון

מפניואם ,מיסודוכאוטישהעולםמפניאם
למצואסיכויאיןמיסודה,מוגבלתשההכרה
שיאפשרהמציאותשלכולליסודיעיקרון
שלהתגלמותבתורולתמידאחתלהבינה

לכלולהבהרה.לביטויהניתניםומבנהסדר
שלאייםליצוראולאתרלקוותאפשרהיותר
 .התרבותיבשדהאוההיסטוריבזמןסדר

שלמבנה-עלאחרלחיפושבסיסאיןבמקביל
היסטוריהלתוכושמכנסחובק-כלנרטיב
באנו/ולאןמאיןשלסיפורכלמול ...שלמה

-אנחנומיגםכךבתוךהמגדירהולכים,אנו
הרבהשישכשםחלופיים.סיפוריםמתייצבים

סיפוריםהרבהישנםכךמתחרות,טענות

ליישבכדילעשותשניתןמהוכלמתחרים,
<עמ' ,, ...נוספיםסיפוריםלספרהואביניהם

שם). 150

מןיוצאתבצורהמירוןדןעושהשבעצםמה

אתלהדגיםהואהחדשבספרו ,לדעתי ,הכלל
'הכנסתברומןהזוהפוסטמודרניסטיתהעמדה

בצורהלונענהגםאשרלעגנון,כלה"
אלהעקרונותלפיממשחוברוכאילומפתיעה

זאתעםוחלופיים',מתחרים'סיפוריםשל
מירוןשמבקשמהכימידה,באותהברור

"קריאהדהיינו ,זובמסהכדבריולעשות
שלוהמוזרהמופלאבסיפורוחדשהאפשרית
ללאכללאפשריתחיתהלא ) 276 (עגנון"

שפרשניוכשם ,הזוהפוסטמודרניתהאסכולה
 ,טוננו ,קרויאנקר-עגנוןשלהקודמים

"כבולים"היו-ואחריםשקד ,קורצווייל
לכןתקופתם.שלהפרשנותבאסכולות
לאכיעללעברם,מפנהשהואהביקורת
שלזויצירתואתלפענחכביכולהשכילו

לאשכןמוצדקת,לגמרילאתומה,עדעגנון
בחקרקודמיושלגבםעלעומדשהוארק

שהואאלא ,בכךמודהגםוהעברית,הספרות
הפרשנותיוצרישלגבםעלגםעומד

 ,בכללהמערביתבתרבותהפוסטמודרנית
שאתואחרים,מאןרה ,לאקאןרדידה,כמו
כאןעושההואושבכליהםמזכירהואשמם

היהאםספקאלהכליםללאואשרשימוש,
עגנון.בחקרשלולתגליותיומגיע

מגדיר ,ובלשונוהפוסטמודרניזםברוח ,ואכן
היצירות"כאחת ,,כלה'הכנסתאתמירוןדן

לאאםהעברית,בספרותביותרהחתרניות
אהובמושג ,) 226 (שבכולן"החתרנית

שלדמותוכאשר ,זואסכולהעלבמיוחד
מירוןשלבספרובאמתמצטיירתעגנון
לעילאומהפכןדיאלקטיקןיוצרשלכדמות

אלהספורותבשורותנוכללאולעילא.
בספרהכלוליםהרעיונותשפעכלאתלמסור

בשאלות ,אכןנוגעים,מהםואחדיםזה,
מהותואףהסיפורמהותשלהתשתית
(י"גהמסכםלפרקרקניצמדולכןהמציאות,
המילוימלאכתאתכאשר ) 271 • 260עמודים,
 •עצמובכוחותקוראכליעשה
המפורטהמירוניהעיוןאפוא,שהעלה,מה

בכוונת ,הבנוי-עגנוןשלהראשוןברומן
קלושמסגרתמסיפורמראה,שהואכפי ,מכוון
משובציםבוחסידיודילר'שללמדי

המהוויםשונים,סיפוריםכחמישה-עשר

המכחישיםמנוגדים,סיפורייםרצפים

הוא-מורכבתבדרךזהאתזהומאשרים

בלכלה"ב'הכנסתלבקשאיןעקרונישבאופן
בעיקרוןכנזכר ,בלעדיאו'אמיתי'אחדפשר

ד"רשלהעקרונותבמניין ,דלעילהשלישי
הדיוןשהעלהמה ,מירוןאומר ,שכן •אופיר

אתהמרכיביםהסיפוריםבכתריסרהפרטני

סיפורמעמידעגנוןשאיןהואכלה"'הכנסת
פשרמתוכולהעלותלוניתןכןאםאלא

 ,לדעתו ,מכאןואנטי-מובן.מובןואנטי-פשר'
מהאתוסלהתנערהפרשןחובתגםנובעת

האחתהנסתרתהאמתחיפוששלההרמנויטי
שהביקורתאתוסאותולדבריו'היצירה.של

<לפחותלעצמהלאמץנוטהכהעדהפרשנית
עדאו ,עצמומירוןשלהנוכחיתלביקורתעד
הדברהואהוא >.ל.ע-הפוסטמודרניתלזו

לנתץ.כלה""הכנסתסיפוריוצאאותו
אתלהפריךאפוא,יוצא,זהברומןהסיפור
לפחותאובכלל'אפשריתכזושאמתההנחה
כלומרהנרטיבית,במסגרתאפשריתשהיא

מישובהעל-ידימשמעותהיוצרתבמסגרת
 •סיפורבצורתבמרחבוהרחבתהבזמן
נוצרהמורחבכלה"'הכנסתבימסבירמירון
רווחהכאשרהמאה,שלהעשריםבשנות
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מסכםגדולעברירומןשללהופעתוציפיה
כמואחדיםיוצריםנענוזולציפיהתקופה.

ביסטריצקינתן ,בניראואחרוןקבק,א.א.

 ,כעגנוןדיאלקטיקןלאאולםואחרים,
אופיואתנגדהגםכזורומניסטיתשיצירה

רסיסישזירתאפוא,שמצא,הפתרוןכמספר.

הסגירה"לאאחתסיפוריתלמקלעתסיפורים
הסיפורמלכודתתוךאל ,אחדמצד ,אותו

שרשרתלהציגהמתיימר ,הגדולהסיבתי
כאילוומחוות,אירועיםשלארוכה

וגםמזה,זהנמנעבלתיבאורחהשתלשלו
ממגבלותלהשתחרר ,שנימצד ,לואיפשרה
בריתמתואותושרתמהמבליהקצרהסיפור

ניגודהבעיניושהיה ,הרומניסטיהז'אנרשל
 ,מירוןלדברי ,כךשלו".הסיפוראמנותשל
מסגולותבהשישגדולהיצירהעגנוןיצר

הרומןנגדמאבקהואשעיקרהאך ,הרומן

היהכי ,סבורמירוןהוא.באמצעיוושלילתו
וכיואמנותיתרבותי ,אידיאולוגימאבקזה

בלשוןאו ,רומן"אנטיהואכלה"'הכנסת
להרוסהמבקשתחתרנית,פארודיהאחרת

ית-אסתטיתצורביישרתכהרומןאת

רוחנית-תרבותית".וכאפשרות

בהצגתגםהואמירוןשלבניתוחוהמעניין
הספרותהתפתחותרקעעלכלה"'הכנסת
בינומותחשהואוהמקבילותבכללהמערבית

ו'ט1ריסטראםלסרוונטס,'דון-קיחוט"לבין
איננוהחידוש •סטרןללורנסנדי"ש

 ,בעברהועלתהשכבר ,בלבדזובהשוואה
שלהמהפכניתהתזהלפיבהארתהאלא
וז'אנר<'ז'אנרגייןקלאודיוהספרותחוקר

 ) 1971הפיקרסקה"שלגילויהשכנגד:

כעימותידון-קיחוט"שללידתואתהמציג
לז'אנרונורמטיביפופולריז'אנרבין

גייןשלהזההמודלאתמיישםמירוןשכנגד.
כלה"ב"הכנסתעגנוןשלדרכוכי ,ואומר
שללדרכיהםמקבילהאודומהחיתה

מכוחהתעוררההיאוכי ,סטרןוסרוונטס

ועםבכללהרומןשלהנורמהעםההתנגשות
ביטולמתוךבפרט,התקופהבןהעבריהרומן

פירוקותוךוהטמעתה,נורמהשלדיאלקטי
שלהיסודהנחותשלטוטאלייםוהזרה

המותקפת.הנורמה

מהותועלמירוןמכאןשמסיקהמסקנות
מרחיקותהןבכללהסיפורשלהחתרנית

כאןלבלשיםוראוי-לפרטנוכלולאלכת
כבדיה,הסיפורמעלה:שהואנושאיםלשלל

בראשמורשיתקריאהוהמעשה,הטקסט

וכדומהסיפורית,כמדיהההיסטוריה ,יהודי

 ,בכךגםמתבטאתעגנוןשלגדולתואולם-
עלהדיאלקטיתגישתואתמפעילשהוא
ביצירהחזרלאמעולםוכיהאמנותית,דרכו

נסהאלאקודמתה,עלשלואחתגדולה
רבותמבחינותשהיומרכזיות,יצירותליצור
בכלכאשר ,קודמותיהןשלמלאכמעטהיפוך
שלו.הפואטיקהאתמחדשניסחמהןאחת

כלעלהעולהכזה,היפוךמירוןלדברי
הוא ,כלה""הכנסתשבתוךההיפוכים

"סיפורשלוהבאברומןשעשהההיפוך

אלא ,קודמושלתשלילרקלאשהוא ,"פשוט
גםוהמעמיקההאנליטיתהביקורתגם

"הכנסתעלשנכתבה ,ביותרהקטלנית
תחתיולחתורשיצאז'אנר"אותוכלה".

מידהלאמתלונהפךכלה','הכנסתב
מה-פשוט'ב'סיפורואמנותיתמוסרית

ב"סיפורנעשה'אחר'כלה"ב'ד,כנסתשהיה
בריית'זר'שהיהמהומוכר,קרובפשוט"

ז'אנרשהיהומהאינטימיכמעטונעשה

כברזהאבלשבעד".לז'אנרנעשהשכנגד

המגדיריםאנשיםבאותםגםפגםמוצאשגב

והסופרחזןנעמיח"ככמו-חילוניםעצמם
זאת,בכלאשר-למשל ,גרוסמןזריז

להיסטוריהאוהיהודיללאוםלזיקתםביסוי:י
<לדברישבתבערבנרמדליקיםודית,:· iהי

כיפורביוםתלמודדףלומדיםאוהראשונה>
אינםבעיניוהםגםולפיכךהשני>(לדברי

מהיהדות"שמשהוכיווןגמורים""חילונים
בהם".דבק

כוחבישראל"אין ~ i ,.ה,רא'אפמסקנתו'

IJ 
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מירוןדן

הדיבוראתמירוןהרחיבעליו ,אחרסיפור
 .) 1995המדומה"("רהופאאחרבספר

גמורחילוני
('הארץ'שגבתוםשואלחילוני?''מיהו

לבררהמנסהזהבשםבמאמר ) 25.9.96
שגב,יומנו.סדרעלעתההעומדתזוסוגיה
המחמיריםמהמדקדקיםהסתםמןשהוא

לסברהבניגודכימוצאהחילוניות,במצוות
אלארוב,האמיתייםהחילוניםאיןהרווחת,
שערכהסקר ... "כותב:הואבעם.קטןמיעוט

שרקקבע ,אחרונותליידיעותצמחמינה
עצמםמגדיריםהישראליםמכל 52%

העמקה •למדידחוקרובזהוכחילונים.
החילוניםמספרכימורה,צמחשלבנתונים

אומריםמהישראלים 77% •יותרעוד fקס
שהואשאומרמיבאלוהים.מאמיניםשהם

חילונילהחשביכוללאבאלוהיםמאמין
כןעלמגיעמאמיניםהלאשלמספרםגמור.
מהישראלים 96%אבל .-33%להיותרלכל

בפתחןקבועותשמזוזותבדירותמתגוררים

בניהם".מילתעללוותרמוכנים 3%ורק
נעשיםכאלהמחקרים ••• "מוסיף:הואבהמשך

שלשמספרםמוריםוכולםרב,זמןכבר
לפחות-זעוםהגמוריםהחילוניםהישראלים

אינםמזהיותרוכנראהעשרה,מכלתשעה
הדתממנהגיאחדעללפחותמוותרים
עדייןמעדיפיםהישראליםרובהיהודית.
חברהאצלולהיקבררבניםאצללהתחתן
קדישא".

לפחותכלומרהיהדות,ממש.שלחילוני
מנהגיה,אוהיהודיתהדתמעיקריכמה

הישראליםרובשלהזהותמרכיביעםנמנית
ערבים".שאינם

נתקלשאניפעםכלכיומתוודהמודהאני
מאפקטלהשתחרריכולאיניזה,מעיןבדיון
לועשהשחוקכילינדמה •לוהמתלווהקומי

ואינטלקטואליםהיסטוריוניםעםהקב"ה
והדתהלאוםאתבמכווןכךשבללאלה,

אתלפתורעליהםשמקשהבאופןהיהודית
העירובלשיטתם.מסודרתבצורההסוגייה

לושאין ,היהודיוהלאוםהדתביןההיסטורי
ליברליםעלמשבשאחרות,באומותתקדים
טיעונםאתומוליךדעתםאתאלהנאורים

חילוניאםנפשך:ממהשהריאבסורד.עד
מהיהדות"שמשהומילהיותיכולאינוגמור
שחילוניהרישגב,שלכלשונובו",דבק
 .יהודישאיננומירקלהיותיכולגמור
לדתיהדותביןרקלאמבלבלשגב

העםשלההיסטוריהלביןובינההיהודית,
אלהבמושגיולחלוטיןמטשטשאלא ,היהודי

חילוניתיהודיתזהותלהגדירהיכולתאת
לשוןבהיותההעברית,גםשהריוכל.מכל

וממילאבה",דבקהיהדותמן"משהוהקודש,
והדרארץ-ישראלוכןבה:המשתמשבכל
בה:נחאואותההמקייםוכלהשבתאובה:
"שמשהודבריםואינסוףוהמועדיםהחגיםוכן

בהם".דבקמהיהדות

סמליםבהבנתחמורהבטעותלוקהשגב
שהואבין-המסמןומשמעותם.ומסמנים

גם-התנהגותיאוחזותי'מילולי' ,לשוני
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(בריתכשהיהחוץכלפינשארהואאם
המסומןהריוכדומה>שבת,מזוזה,מילה,
ומה .לחלוטיןהדורותבמרוצתמשתנהשלו

להיותהיוםיכול ,דתיתוכןבעלפעםשהיה
ולשנותתרבותיאו ,לאומיתוכןבעל

'כנסת ,למשל .משמעותואתלחלוטין
שלהחילוניהנבחריםביתישראל',

מ'כנסתשנגזרהישראלית,הדמוקרטיה
מלכיבימיהעליוןהדתיהמוסדהגדולה',

סמליםלעשרותשקורהמהוזהפרס.
לשינוייםהעתכלהנתוניםומסמנים,
הפסח,לחג ,למשלשקרה,מהזהדינמיים.

אלא ,לאומישחרורשללחגרקלאשהפך
שוחרילכלכמעטאוניברסליחירותלחג

כלשגב,תוםשאליבאאלאבעולם.החופש
משהובו"דבקאותוהחוגגחילוני

חילונילהיותיכולאיננוכןועלמהיהדות",
גמור.

מהלומרניתןרא,כגון ,גמורחילוניעל
 ,אחדפרופסורעלעגנוןש"יפעםשאמר

"פרופסורשהוא ,בעיניואווילשהוחזק
גמור".

עדייןאמרנולא ,כאןעדשאמרנומהובכל
הפוסטמודרנית,הראותמנקודתדבר

הנאורותגישתאתוכלמכלהפוסלת
וכלכולההאמתכאילוהרציונליסטית,

בידה.ורקאךמצויההאמת

כאנקדוטהונסיים

'התקינותלהוליךעשויהאבסורדיםלאיזה

בתחוםקורקטי'הפוליטקליהיאהפוליטית'
ברצינותאותהלוקחיםכאשרהאנושיחסי
בכתבההנדוורקרחייםמספר ,מדירבה

מוסףמכשפים'ציד ,('ועכשיומניר-יורק

באימתהעוסקת .) 18 • 10.96 •הארץ

מקומותעלשנפלההמינית""ההטרדה
חדשהחקיקהמחמתבארה"בגדוליםעבודה
הכולעושיםעבודהמקומותאותםבנידון.

לעתיםהעלולההרעה,פניאתלקדםכדי
דולרים,אלפימאותשלבתביעותלהסתכם
התנהגותכלליניסחואףמהםואחדים
מקצתם:והריהמינים,ביןתקיניםליחסים

צליללעברולהשמיעאולאדםלשרוק"אסור
נשיקה".

חתיך/ה,כמובכינוייםאדםלכנות"אסור
מותק".אומתוק

מיניים".לנושאיםהשיחהאתלהטות"אסור
כאלה".נושאיםעלבדיחותלספר"אסור
המיןמןשיחךלבןמדיקרובלעמוד"אסור
השני".

ללאבגופואואדם,שלבשערולגעת"אסור
הסכמתו".

 ,הסכמתוללאאדםלחבקאולנשק"אסור
והלאה.הלאה,וכן

זה,ענייניםלמצבבתגובההכתבה,לדברי
שניסחו<גברים>עסקיםאנשיכברנמצאו

להימנעכדינגדייםכלליםלעצמם
כגון:מיותרות,מהסתבכויות

במקוםאשהעםלבדתימצאאללעולם
העבודה.

אלפניםמגעעלמיזכריםתעדיףלעולם
פנים

 .ידממסחורייותרלאשהתתקרבאללעולם
ממקוםאשהעםלבלותתצאאללעולם

והלאה.הלאהוכןהעבודה,

בעיתוןהכתבהאתקראתישבתבצהרי

שמונהבערוץצפיתישבתאותהובמוצאי

הפנימי"האושר"סודבתוכניתבטלוויזיה
סולפיקרדיירשללהרצאתושהוקדשה

שלהעקרונותשבעתעלשדיברציקדה,
עלשוחחהשארביןהבודהיסטית.התורה
כמעגלהנתפסוהקבלה""הנתינהעקרון
ביןהמערביתלדיכוטומיהבניגודאח.דשלם
כולהההוויהבמזרח,הרי-אמר-לנפשגוף

הספונטניתוהזרימהאחתכאחדותנתפסת

האהבהאתשמניעההיאחלקיהבין
שערךאחדחוקרעלסיפרהואהקוסמית.
עולםבחלקימשוחחיםגרתזועלתצפיות
השנייםנגעו ,למשל ,שבמקסיקוומצאשונים

פעם 70בצרפתבשעה,פעם 180בזוזה

 ••.אחתפעםלאאףובאנגליהבשעה

 ,אנקדוטי ,כמובןהוא,הזההקצרהאייטם
להזהירבאהואמשמעות.חסרלאאבל

הרציונליזםשלחד-צדדיותומפניאותנו
הנאורותאלהרדיקליתשבדרכוהמערבי

 • .בהפסדולצאתשכרועלול

והעוולהסופר

שלהחדשספרואתעדייןקראתילא
ספריה(בהוצאת ,,"עוולמגדאהרן
"עוול"שמו'אבלעובד>עםלעם,
לאכלוםעמום.זיכרוןמיןביעורר

שנקראעטומפריסיפורפעםקראתי

רגישסופרלא,ואםכןאם"עוול"?
הארוכהדרכוובכלמגד'אהרןהוא

 .עינואתהסבלאהעוולמןבספרות
נעוריםספרעםלתודעתנונכנסהוא

שקראנוהו ,"ואני"חדוהמקסים,

 ,בוצפינובטלוויזיהוגםבשעתו
ורזהצעירהיהעודזילברמןכשמנחם

סופרלנוקםאםאניומסופקתמאוד,
הכוחותאתכמוהולחוששהיטיב

אתהזאת,הארץשלהסותרים
הבריחהואתהחלוציותאלהמשיכה
הדיבוריםביןהבקיעיםאתממנה,

הנרמס.הטמבלכובעואתוהמעשים
עורךמגדאהרןהיהשניםהרבה

שלהספרותיהמוסף"משא",
הזכורים"דבר",ואח"כ"למרחב"

מחנהשלאישהיהלאהואלטוב.
עמדהנקטרבותופעמיםמוגדר,

כתבמרשימותיובאחתדופן.יוצאת

שעומדלמיעצמובעינידומהשהוא
בנוח,שםחשואינואחתמדרכהעל
שםוגםהשניהלמדרכהעוברהואואז

שלובסופו Iשייךעצמומרגישאינו
המחנות,ביןלכבישיורדהואדבר
בטוחמקוםאינוכידוע,הכביש,ךא

בו.לעמוד
רקהואבכביש.נדרסלאמגדאהרן
שאורלמקוםלשוליים,נדחק

והכבישים .אליומגיעאינוהזרקורים
ומדפיבמכוניותנתמלאובינתיים
בספרים,נתמלאושלנוהספרים
בהם,מקוםומבקשחדשספרוכשבא

הישנים.מןכמהמשםלזרוקצריך
לפנישהופיעספרלמצואפעםניסיתם
ונסו!לכואדרבה,אחדות?שנים
מןשהופלומאלהמחפשת,שאניהספר
סיפורישלודקקטןכרךהואהמדף,
מעבר ."סיפורים"ט"וושמומגד

משוםלא .זכרוביעלהדורלשנות
קצרים:סיפוריםכל·כךאוהבתשאני

וטובגדולספרליתנולהיפך:
אבל .נפשיוחייתהבו'לשקוע
חןשלחוטמגד'שלאלהסיפוריו

צוירוהחייםמןדמויותעליהם.נמשך

בטוחים,אךמעטיםבקוויםשם,

באירוניה,תמידבחיוך,לעתים
והסיפורגדולה.בחמלהולפעמים

ש"עוול"לינדמההפעם,זוכרתשאני
נושאו.היהזהפניםכלעלשמו.היה
במקומותמגדאהרןמוצאהעוולאת

אותומצאהפעםצפויים.בלתי
עםשםשחיאישעלומסופרבקיבוץ'

דברושוםאותו'עזבהאשתובנו'
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מלבדהזה,באישבוהיהלאמיוחד
והיהאותו.לגדלוהרצוןלבנואהבתו

וחזק,גדולאחד,נערהילדיםבקבוצת
לוהיהצרוהאבלבנו'מציקשהיה
התאפק.הואאךילדו'בעלבוןלראות
האנשיםאחדשלבנוהיהנעראותו

לוהיהנוחולאבקיבוץ'המרכזיים
כשראהאחת,פעםאבלעמו.להתעמת
אתמעוולנעראותואיךממשבעיניו

אתבווהפליאאותותפסבנו'
 •.מנותיו
הביןהאישילדים.מכיםלאבקיבוץ
מבעוד .כאןלהישאריוכללאשהוא
מעירחפציו'מעטאתאורזהואלילה
ולנו'לדרך.יוצאיםוהםבנו'את

שתישלקלושזיכרוןנותרלקוראים,
בעולםוילד'אישעזובות,דמויות
והרגשהיומו'לקראתעודקםשלא

ועמוק.קטןעוולעוול'שלעמומה
קיומי.עוול
כרךאתלמצואעודמקווהאני

בוישאכןאםולוודאהקטןהסיפורים
אתוגם"עוול'.'שכותרתוסיפור
מקווהאנימגדאהרןשלהחדשספרו

הארץ.מןעוולותפסולאהןלקרוא,

• 
לבביתרות
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טישמחאלכסנדר
בן-ציוןקטןדינהמסרבית:

אף-על-הרבה.נכתבימים,לאורךשכותבים ז:י:::,,,,

~:;,', C ., < י~ו~~י~ד ה:~ר~בו~~~א~כי~~~ל;כ~~וי~~ן;~~; 
מכתביםמכתיבתלהבדילספרותית,שכתיבה

אלהממשותעולםהרקתרקאיננההוראות,או
היפוךכמיןצורנית,המרהכעיןשלתופעהאםכיהמלים,כלי

במציאותהממשותעולםשלהמחודשתהתגלמותוכלומרהצורה,
חדשה.

אתמכפיףשהמחברכךידיעללעולםבאההזוהחדשההמציאות
עצם ,קיומושעצם ,שלוהאמנותילדגםשחווההראשוניתהמציאות
הואפנימידגםאותו .לאמןאותושהופךהואבפנימיותונוכחותו

שחווה,הדבריםכללמתוךיבחרבמההקובעהוא ,עליופוקדאשר
שנחווה,מהאתימיראופןבאיזה ,ובהמשךידיח,ומהושמע,ראה

אמנות.ליצירתאותולהפוךהעשויבאופן ,הממשיהדבראת
נוטההואיתירהדעתובקלותבהערכתונחפזשהמחברקורהאך

להמרהאפשריבסיסלשמשכעשויהמסוימתחוויהלהעריך
אתמכילהאינהחוויהשאותהלומתבררמכןולאחרהספרותית,

היאאםשגםאוהצורנית,להמרהבסיסלשמשהעשוייםהיסודות
אתלחוללמסוגלהמחברשלהפנימיהדגםאיןאותם,מכילה
להבדילאמנות,ליצירתולהפכההחוויהשלהצורניתהמרתה
בראשאיננופורהסופרדומות.אושונותאחרות,מחוויות

שהדגםאמןאלאימים,ולאורךהרבהלכתובשמסוגלמיובראשונה
להורותמסוגלשהואעדדיווגמישיריעהרחבשלוהאמנותי
ההמרהאתלעבורהנחווהשבעולםהיסודותלמרביתולאפשר
 .למאמרלמחזה, ,לרומן ,לסיפור ,לשיראותםשתהפוך
החווייתיהעולםאתלהכפיףניכריםבקשייםהתנסיתיאישיבאופן
התחלתיכאשרשלי.האמנותיהדגםלתביעותנזדמנתישאליו
שררהעדייןשמונה-עשרה,שבע-עשרהבןבהיותילכתוב,

מציאות-מחתרתיתפעילותסלקציות,מעצרים,עםהמלחמה,
להנכבשהשרוחיהחווייתית,הבחינהמןלהפליאעשירהדרמטית,

אמורשהיהברומןספרותיביטוימיידיתלהלתתניסיתיואשר
חיבוטיאתגםהסוערות,החיצוניותההתרחשויותלצדלכלול,

שייצגהרומן,שלהראשוןפרקואתכתבתינקלהעלשלי.הנעורים
אמוריםהמאורעותשבההאווירהתיאוראת ,הדיבורנעימתאת

פלחשבו ,אחריוהבאאתזהלפרקלהוסיףמשניסיתיאךלהתרחש.
סצינה,בדמותהאמנותיביטויואתלקבלצריךהיהחוויהשלאחד

צלחושלאהמוגבלים,כישורישרטוןעלעליתי ,תיאוראודו-שיח
השניהפרקנותרכךהנתונים.עיבודשלהצורנית,ההמרהלמשימת

שהעידדברמזה,זהמאודעדשונים ,נשלמושלאניסוייםשלכרצף
 •שליעיההתשיעורעלכשלעצמו
הדבראחרים.בענייניםלעסוקוניסיתיהידכתבאתמפניסילקתי

הצטיירהלאראשוןרומןכאותודיהיומרניתמשימהשכןקשה,היה
אשראתשטעמתילאחרממנה,צנועותשמשימותבעוד ,ברוחי
לכךנוסףמשפילה.במידהערךחסרותבעינייביראו ,טעמתי

ימינו.בניהיוגוסלביםהסופריםמחשוביהוא , 1926ילידסישמה,אלכסנדר
ופרקימסערשימותשירים,ואסופותסיפוריםקבצירומנים,שלמחברםהוא

<פתיונות ISKUSENJA UUBA VIבקונץנכללכאןהמובאהסיפוריומן.
 • 1995האהבה>,

בתרגוםשיצאבאדם,השימוששלוהרומןמןהעברילקוראמוכרסישמה
לחוסרספר"בית ,האחד :סיפוריםומשני ) 1987פועלים,(ספריתעברי

מסרביהסיפורים /גאוןהאדוןשלהאחריםחייושבקובץאלוהים"
ומפרסומיםדימוי,של 12מס'בגליוןשלו"העצמיותכלא"תוהאחר
הסובלנות,בפרסבארצוזכההאחרונהבשנהשונות.בבמותאחרים,קצרים
ציבורומושכיםבהצלחהזוכיםהגדולות,האירופיותלשפותבתרגוםוספריו'

קוראים.שלגדול

והדברבהתרחשויות,כחיילהשתתפתיואניהסתיימה,המלחמה
להתמסרביכולתיהיהששובועדהכתיבה.מןכלילאותיהרחיק
המלחמה ,שליהראשוןהנושאהפך ,יימיותפגידיעלגדרשהוליעוד

ממשותשלחותמהאתבושהטביעמה ,העברלנחלתוהכיבוש,
היושלאאחרים,נושאיםאלופניתיהנושאאתזנחתיאחרת.
שאינםנושאיםאותםדרך ,אזבדיוקואולםבמלחמה.קשורים
להתגנבהחל ,הלא-מלחמתיהחוויותעולםדרךבמלחמה,קשורים

העומק,כתשתיתעתהאף-כיהמלחמה,חוויותעולםתודעתיאל
זהשרקעהלא-מלחמתיות,העלילותהתרחשופניושעלכרקע
ניגודי.עומקלהןהעניק

תחילההמשלים,למזון ,בעברשנזנח ,החווייתיהחומרהפךכך
מהםאחדשאףברומנים,גםולבסוףובשירים,הראשונים,בסיפורי

אצרמהםאחדכלאךנכתב,לאאשר ,לראשוןאמנםנמשללא
וכמהבכמהההואהבלתי-ממומשאתבהגשימו ,גרעינואתבקרבו

הראשונה,מןלהבדילאךופשרניות,מדוללותאולישהיוגירסות,
כאפשריות.הוכחו

עללהצביעכדיכזהבפירוטהצגתישליהראשוןהרומןקורותאת
פריצות-דרךידיעללימים,לסופר-בדרך.המצפותהמלכודות

מסויםכושרפיתחתי ,ניסיוןצבירתכדיתוךאלה,מעיןונסיגות
שנוצרהחווייתיהעולםמכלולבתוךוהולךגדלבביטחוןלהבחין
האמנותית,הבחינהמןלהגשימםמסוגלשאנינושאיםביןבקרבי
שהםאו ,לינועדולאאלהשכןלדחות,אולזנוחשמוטבאלהלבין
לנוחותי.מעל
שעליבמשהולהתחיל ,ליקורהועדייןהיה,קורהעודזאתובכל
ראשוןרומןאותולצדוכךגמור.בלתיולהניחומהזמןמקץלזנוח
אחרפרקששוםומבלישנכתבהראשוןהפרקעםהמלחמה,מימישלי
השתלטתישבהםרומניםלכמהלהתייחסיכולאניסיום,לידייגיע
הםזאתועםהאמצעיים,עלגםאלאהראשוניםהפרקיםעלרקלא

סיפוריםוכמהאחדגמוררומןעלואפילוגמורים,בלתינותרו
לעולם.אפרסמםשלאאחריםוכתביםשיריםגםוכמובן ,שנשלמו
שלאלהחליטאועליהםעבודתיאתלהפסיקאותישהניעההסיבה

נתגלושהםבכךאםנעוצהנשלמהעליהםשעבודתילאחרלפרסמם
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דבר'שלהיפוכואובתחילה,שהערכתימכפימשקלכדלילי
הניסויאמצעיאיןוכישהערכתי'מכפיטעוניםשהםלינתגלה

עימם.להתמודדדייםבשליםשליהאמנותי
שלראשיתוגםנמצאתיפהעלושלאהזההסוגמןבסירנותבין

בכךנבדלהואהשאר.מןנבדלשהואאלאהקטן.הכלבעלהסיפור
הדגשהביאיןוגםנוסףלמאמץראויבלתיהואכיחושבשאינני
האמנותיתבדמהגמדלידיולהביאולהמשיךמסוגלהייתישלא
מןאחדהואהקטןהכלבעלהסיפורהוא,נהפוךמעצמי.תובעשאני

למימושהשהפתרוןעדעזהכהאישיתחוויהמתוךשצמחוהנדירים
אותילהעמידמבליספונטני'ובאופןמידעצמואתכפההספרותי

כלשהם.מקצועייםחיבוסיםבפני
אשתינסענועתחורף,ביוםשנים,כעשרלפניהתרחשההחוויה

עשרותביןלחפשכדיאינג'ייה,אלסאדמנוכיבאוטובוסואני
לבננו'לתפודיוכלאשדאומןזושבעיירההעצמאייםהפרוונים
שהיומידותפיעלפרווהמעילמיוגוסלביה,נעדרימיםשבאותם
מבעליאחדעםטלפוניתקבענוכבדלמעשה •שלנובפנקסרשומות
הדרושכלאתישירבמגעלהשליםהיהצדיךועתהאלה,מלאכה

 .במועדמוכןיהאהפרווהשמעילכדי
ירדנוהצהריים,אחדארבעהשעהבסביבותאינג'ייהאלהגענו

אומן'אותושלכתובתולנונמצאההתחנהלאתרוסמוךמהאוטובוס
רחבברזלשעדולומדווחאךחד-קומתימשפחהבביתשהתגודד

בשער'בהיכנסנוהנקישה.בצלילהיזהרשבהיסגרוומוצק,
גינההאחוריובחלקהבלבנים,מרוצפתחצרלעינינונתגלתה
היוהחורף,בעונתשעתה,ושיחים,עציםעםצמחים,מגודלת
 .כפורשלדקיקהשכבהואחוזיעירומים

החצרשמרצפותהשיחים,לדגליוקפואהחשופהקרקעמישורתעל
דגלוובמקוםרגליים,שלושעלקטןכלבעמדאליה,עדהגיעו

עדכל-כךרעדהכלבלבדם.זבגדםגופומתוךבצבץהרביעית
הנכנסים,בנו'והסתכלברעדלהבחיןהיהאפשרממרחקשגם

חולני.נבדקשקדחובעיניים
במפתיע,כל-כךעלינושנחתהמעיק,החיזיוןמןשהתעשתנועד

אתמצאנופנימה.להיכנסאותנווהזמינוהביתבניבנוהבחינו
מראההקירועלכורסאותכיסאות,שבוגדולמבואבחדדעצמנו
נכוןאל-פניהמולהתנועעהגוחסונתצעידהשאשההגוף,בגודל

טלהפרוותלהמתאימהכמהעדבבדקה-כמונולקוחההיאגם
הכניסונומשםאליה.הוכלבוסדםהשרווליםשאפילוחלקית,גזורה
אחד'חדדאלמכןולאחדוארונות,ספותעםחדדאלתחילה
חצובהיהשבוהקדמי'הקירלאודךערוכותתפירהבמכונותהמצויד

ממוסגרים.קטניםריבועיםשכולוענקיחלון
מלאכה,ביתלביןנפדיביתמשקביןשילובאותושלטמקוםבכל

קריר.היהובחדריםדלהחיתהההסקהחרושתי:מפעלכמעט
פועלתעודדקישבהשםהקיר'לאודךשהוצבוהמכונותמאחודי
הקולביםועלהקידותעלתלויותהיובמקום,שהתעכבהיחידה
לרבותוהכיסאות,הספותעלגםמוטלותהיווחלקןפרוות,עשרות
רסקבקבוקיבמזון'ההתעסקותשדידיעםמעודנותהשינה,בחדד

נידףשריחםוכדוב,פלפליםבצבצושמתוכםוכדי-סורגהעגבניות
בניהמעובדים.העורותריחותעםמחנקעדונמהלהאוויר'בחלל
כובעחבשוחיוור'נמוךהאומן'למחצה:איכריםהיוהםגםהבית
למצואלושעזרההבית,בעלתואילומקטיפה,ביתנעל;ונעלפרווה
בשד'עבתחיתההעוד'ודגמיהעפרונותהמחברות,הסנטימטר'את

בןבחודבנם,לפעםמפעםעבדהחדריםודדךלפקעת,צנוףשעדה
בבגדלבושמקורזל,חוםשיעדעםוחסון,גבה-קומהשמונה-עשרה,

והשרוול.המכנסבתיבשולירחבלבןפסעםכההכחולטדנינג
נמצאושלפתעמפניגםאוליזעופת-פנים,בחופזההתנהלוכולם

הפרווהאתשמדדההאשה-יחדגםלקוחותשניבעתבהבביתם
שאירעהאסוןבשלגםלבטחאך-שלנושבפנקסהמידותעםואנחנו

העין'מןסמויהכנוכחותגשמורלהיותשהוסיףהקטן'הכלבעם
בעלתאתשאלתיבחצר.בחוץשםהנכההחייםבעלשלבדמותו
והיא,לו'קדהומהכלבםזהואםבחדרים,יחדבעובדנוהבית,

וכישלהםאכןהכלבכיאמדהמצוקה,בהבעתידהאתמניפה
ועתההכביש,אלכשהתפרץהבית,לידאותודרסהמכונית

לעשותמהיודעיםלאהםהחצר'תוךאלעצמואתגדרכשלבסוף
הםכיעליו'מרחמיםגםהםאבללו'שאבודלהםבדודכיבו'

 .ממנולהיפרדלהםוקשהאותו'אוהבים
אתקראנובפנינו'שעמדההמשותפתלמשימהניגשנומכןלאתר

הפרוותמןכמהלבשנוהעורות,סוגיאתבדקנושבפינקס,המידות
אתשתאמהאתתמצאנומהדהועדשוניםעבודהבשלבישהיו

היינוואנירעייתיכפתוריה.אתלתפודדקעודצדיךוהיההמידות
וביתדבמהירותמבוקשנואתלהשיגלנוניתןכיעלרצוןשבעי

היושלנווהדגשותהמחשבותאבללחלום,שיכולנומכפיפשטות
והואשנדרסלכלבלבהמעיקהההתוודעותללחץהעתכלנתונים
שהיושהדיבוריםעדדינו'לגזרמצפהכולו'רועדבחצר'עתה

הימנעותתוךקול'בשפלמשיםמבליהתנהלוהפרווהבענייןבינינו
גםציפינוזאת,להזכירמבלילאשמה.כשותפיםהמבטים,מפגישת

שיקדה.למהאנו
המבואחדדאלשנכנסהפרוון'בןשלבדמותונמצאלמתחהפתרון
התיישבהואצייד.דובהידיובשתינושאהפנימיים,התדריםמאחד

לאתרבכף-ידו.שהוחזקוכדודיםשניהדובהבקנהוטעןבכורסה,
אחדקצתהחצר.מעבהאלנכנסניראההחלוןודדךיצא,קם,מכן
גםוייתכןעוד'שבלאהבחוראתת.עודואחריהידיה,נשמעהכך

אחרת.בדלתהביתאלשנכנס
הפרווהובידההפועלותאחתהופיעההידיות,להדמאזיניםבעודנו
לשלם,מיהרנוהמלאכה.בביתהכפתוריםאתלהשתפדושלנו'

האשהשםהמבוא,תדרדדךעבדנוזרועיעלמונחוכשהמעיל
יורדתהתלהכבדבחצר .ויצאנוהמעיל'במדידתהמשיכההתמידה
הסתכלתי .התגברהנשכניוהקודערב,שלראשונהאפלולית
היהלאהקטןהכלבריקה,חיתההיאאךהגינה,שבקדמתכמישורת

הפרוון.בןעצמו'הבחורזאתעשהאל-נכוןסולק,לנסחעוד'שם
האוטובוס,תחנתאלופנינונקישהצלילשהעלההשערדדךיצאנו
 .ביתנואלהאפשרככלמהדלשוב
הכלבמותלהובמקבילהפרווןאצלהביקורהזו'החוויהכלאת

בישעלהעדרעיל'כגושדניםימיםבמשךבקרבינשאתיהקטן'
לסיפורביותרמתאימהשהיאהערכתיאיך?אותה.לתארהצורך
האירועשלבהצטיידותולינמצאלהערכתיואישורקצר'

תמונותכמועוקבות,התרחשויותשלוהגיונימוגמרכרצףבדמיוני
הרועדהקטןהכלבמראההפרוון'ביתאלהגעתנובסרס.שדואים

מעילהזמנתוהגינה,החצרשביןהריקבמשטתרגלייםשלושעל
הידיות,בידו'הדובהעםהפרווןבןשלהיציאהומדידתו'הפרווה
לאהגינהאלהמעבדבמקוםשםהחצר'דדךהפרווןמביתהיציאה

 .הקטןלכלבזכרעודנותר
ובליבתמונות,כך'לכתובעליהסיפורשאתליהיהבדוד

מדי,עצובהיההאירועשכןראשון,בגוףלאכלומדהשתתפותי.
השתתפותודגשישלמוסףמשקלעליולהעמיסמכדידמעטעון

אתלתאראפואהיההראוימן .אודעליוהנוסךהמחברשלהאישית
דמות,חסרותעינייםלנגדהמתרחשכאירועחיצוני'באופןהמאורע

דקבוולשזורכלשהו'אלוהיםשלעיניולנגדכמוהטבע,עינילנגד
הפרוון'כלומד'התרחשותו'לעצםהכרחייםשחינםאנשיםאותם
לאפניםבשוםאךפרווה,מעילהמודדתהצעידהוהאשהבנואשתו'
זהכיהודיתיאילושכןרעייתי>,אתלאשגםמשתמע(ומכאןאותי
בעתשהדגשתימהכלגםלבטאהייתינאלץהמחבר'אני'אכן

אתהופךהייתיובכךהקטן'בכלבהקשורהמאורעהתרחשות
רציתי.לאובזאתהדגיש,הסופדעללסיפורהקטןהכלבעלהסיפור

גמדתיריגושי'לוואיכלהסיפורמןשוללבעודיזאת,לעומתאך
התדרים,הבית,מראהאובייקטיביות:שלבמידבאותולטעוןאומד

ציוןשלהם,הגוףתנועותתיאורוהאשה-הלקוחה,בנואשתו'האומן'
אתבומטביעיםשהםחיפזון-נומס-חרטה,אותושנאמדו'הדברים

כיעללהרוג.מתעתדיםהםכיעל-אשמההאשמה.דגשמועקת
מתכונניםהםהפרווה,מעילאתומודדיםמתקיניםמזמינים,בעודם
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באמצעותחורציםהםהקטןהכלבגורלאתכיעלרצח.אלי
שנייה;ממחשבהואפילומחמלה,הפטוררצונם,שלהאוטומטיזם

כלליעלבהסתמכופועלהואכןועלהמחשבה,מפניהמתיירא
עודיצלחשלאפיסח,שכלבהוא,מהםואחדמוסכמים.התנהגות

להרוג.שומה-הכלביליעודו
הפרוותאומןאלבאההצעירההאשההכתיבה.למלאכתניגשתי

אתרואההיאהחצרובירכתיהמוזמןהפרווהמעילאתלמדודכדי
שבעיניו.הקודחהמבטואתרגליים,שלושעלהעומדהקטןהכלב
הםהאסון.דברלהונודעהכלב,מיושואלתהביתאלנכנסתהיא

אותו'לובשתהיאשהזמינה,הפרווהמעילאתאליהמוציאים
עלהערותומעירההמראהלפניבהסתובבהבולהתבונןמאריכה
עלהאומןמגיבכיצדובודקתעליה,מונחהואואיךהגזרה,

אליוצאאותו'טועןהרובה,עםמופיעהפרווןשלבנוהערותיה.
שקרהמהברורלאשהאחת.עודובעקבותיההיריה,נשמעתהחצר.
שעלבמעברעמדהואואיךהקטןבכלבבהיזכרהנרעדת,והיא
היאמכןלאחרקודחות.בעינייםבהוהסתכלוהגינה,החצרגבול

גםהיאזאתואתהכרחי'היהשקרהמהכיביודעהמתעשתת,

עודהיאכךאחרתודה.בהכרתעימההמסכימיםהבית,לבניאומרת
כדילבואעליהמתיקובעתאותו'פושטתהמעיל'אתסוקרתקצת

מסתכלתהיאבחצרוהולכת.שלההמעילאתלובשתמוכן'לקבלו
שםנמצאאינושהואורואההקטןהכלבלכןקודםעמדשבובמקום

הסוף.להיותצריךהיהוזה .עוד
כברכן'לפניהסיפורמכתיבתחדלתיהסוף,אלהגעתישלאאלא

רצוןכלליאבדבידו.הרובהעםהחצראלהפרווןשלבנובצאת
בכתיבה.להמשיך
שללשובובסבלנותוחיכיתיזמנית,בעכבהשמדוברחשבתיתחילה
מנוסה,סופרכליודעזאתהרצון'שכן .הסיפוראתלכתובהרצון
כמוהוהפנימי'האותגםאלאלעבודה,הגופניתההתניהרקאיננו
ניתנתפניתםשבההדרךכיהמראהשבצומת,ברמזורהירוקכאור

שהדרךמשמעהתנגדות,רצוןבמקוםהרגשתיעודכללמעבר.
התעלמותידיעלשהצבנוכלשהו'מכשולבהישכיעבירה,איננה
ולפיכךפנינו'שבהדרךבאותהנמשיךאםשנציבאומצידנוכלשהי
בכתיבה.נמשיךבטרםולסלקוהזההמכשולאתלמצואתחילהצריך

המכשול.איפהלמצואניסיתיהסיפור'שלהכתובחלקואתבקוראי
הואאיןהמידהבאותהאךפה,מצויאינוהואכילדעתנוכחתי

היהההמשךשכןהסיפור'שלכתובהבלתיבחלקלהימצאיכול
גביעלאותולפרושרקצריךכיוחשתיבעל-פהבראשיערוך

עדדו-שיח,אחרידו-שיחתיאור,אחרתיאורמלה,אחרהנייר,
ספרותית.יצירהכוללת,שלמותיהווהוהסיפורהסוף,

בכתיבתלהמשיךממנילמנועהוסיףהרצוןאיהכולולמרות
הזמןאחר.לעיסוקופניתימפניאותיסילקתישלבסוףעדהסיפור,
כלומר' .לידיעודאותולקחתילאואניחלף,הזמןלעבור'הוסיף
להרגשתהקרובההפנימית,בהתנגדותחשהייתיעליו'בחושבימיד

שהוסיףהסיפור'שללמהלכוהתנגדותדווקאלאואךתיעוב.
כלפיאלאלהגשמה,וכניתןבבהירותליולהצטיירבקרבילהתקיים

גביעלמליםשלרצףאותוכלפינוקט,שהכתובהכוללתהגישה
אלהמיוחלת,התוצאהאללהגיעכדיומחושב,מדודבאופןהנייר'

הכלבבהיעלמותנעוצהחיתההיאהזהבמקרהפואנטה.שנקראמה
החיים.מבימתהחצר'מבימתהקטן

עללסיפורהנוגעבכלהזה,במקרההמכשולכילינתחוורבהדרגה
היההמכשולהאמנותי.אוהספרותיהסוגמןאיננוהקטן,הכלב
דווקאוזאתעצמה,החוויהשלספרותי'הטרוםבתחוםשםאיטמון

הכלבאתלהרוגכדיבידוהרובהעםהפרווןבןשלצאתובמעמד
הקטן.

הנחווה:בעולםרגעבאותולישהפריעמהלהסיקהיהקשהלא
להוציאמבליכזאת,בקלותהסכמתיהקטןהכלבשלרצחליהפריע
הקטן'הכלבעללהגןניסיתילאולהחריש,להסתכלשבמקוםהגה.
לדעתנוכחתיאילואו'חייו'עללחוסהפרווןבןשללבועללדבר

הפרווןבןבצאתהחצראלאניגםיצאתישלאאפשרי'אינושהדבר

בחיקי'להסתירואותוחבקתישלאבזרועותי'הכלבלבאלוהרמתי
אתלחפשעימדרצתישלאאליו'לגשתהפרווןמבןמנעתיובכך

ברכבעמוישבתיכךואחראותו'שיחבושכדיהקרובהווטרינר

שיחלים.עדבולטפלכדיהביתה,אותווהבאתיכלשהו
אותהפיעלהרגשתי'פיעלנוהגהייתיזה,במקרהורקזה,במקרה
להלהתכחשביקשתיבטקסטהחוויההמרתכדישתוךהרגשה
מטעמיםלכאורהוזאתסיפור'באותולישנודעלחלקלכךובדומה

רצוןמתוך-עתהלדעתשנוכחתיכפי-למעשהאךאמנותיים,
אותהולהטילהקטןהכלבלגורלאחריותכלמעצמילהסיר

הצעירה,והאשהמשפחתוובניהפרווןהזולת,כתפיעלבמלואה
לקוחתו.

כשמשברורהרגשתי?פיעללנהוגיכולתיהאםשני,מצדאך
בלתיובהיותישליהנכונותבאידווקאלאוומדוברשלא.בצהריים

שייךהיההואשלי'היהלאהזההכלבחולה.בכלבלטפלמסוגל
עשויה,חיתהבגורלושליהתערבותוכלולבנו'לאשתולפרוון'
ובנישהפרווןגבול'כהשגתכעיקשות,להצטיירחייבת,ואפילו
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עללוותררקלאאותיומאלציםבגינה,לימעיריםודאיהיוביתו
לקחשבשמיעתההשפלהאתלסבולגםאלאהקטןלכלבדאגתי
ואפשרויותי.זכויותימגיעותהיכןעדמפיו'

הכלבהריגתעםהשלמתיכשודה?כןפיעלאףנהגתיאפואהאם
הריגתו?אתלתארבהחלטהההשלמהעלמפצהבעודיהקטן'
הריגתשמעשהבשעהוחשבתינהגתיאיךעלמחשבהכדיתוך

ההחלטהאתכיוהשתכנעתיהלכתיהכנתו,בעצםהיההקטןהכלב
עלחשבתיכאשרדווקאלאוקיבלתיהריגתומעשהאתלתאר

הקטןבכלבכשהבחנתיכבראל-נכוןלכן'לפניעודאלאהסיפור'
בעינייםהבאים, ,בנוומסתכלכולורועדוהגינה,החצרגבולעל

הפיסחתהחיהמראהלפי ,תפסתיאזשכברלוודאיקרובקודחות.
שהנוראאלאנורא,מהדבראירערקלאשכאןדינה,לגזרהמצפה
לאוכיוונתילבישימתכלשאתכךלהתרחש,עתידעודמכול
בכלההבחנהלמלאכת ,כסופראלא, ,מכולהאיוםלשיכולדווקא

 42בעם'+-המשך
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אומוייואהיה 1:~ו
חרסגורתמר

רב.שאהיהלהאמיןהתחלתיאנים ...
עםלא ,מאודמוקדםהדברברורהיהלאבי--- המילה,בשעת ,כךאחרימיםשמונה .היוולדי=
אלישרמגופיחםפרץעלהאזחתך.המוהלכאשר =-=י
ללל == "המעייןבירך:הואנרתע,אהמוח .המרהפני-

אני.זה-הואיהיה!"גדול"הואוהוסיף, ,צהלהמתגבר!",
אבא.הביןיהיה!""רב

אמא.אתחקרתיבכיתי?","לא
עשיתהפתעה"מרובדבר:לכלאמיתיתסיבהתמידמוצאתאמא

איחרתיאניבמשפחה.הבכורההיא ,אחותיעדינה,דייקה.פיפי"

שבאתי.עדשניםבשבע

האיחוראתאמימסבירהלידה",לעצורבכוחןכשפניות"נשים
אנוהשחורה.אלנוטיםבביתאך ,ראשיעלסרוגהכיפההנורא.
בשפהחרש·עץרהיטים,נגרהואאביאבות.ייחוסללאמשפחה
מצדירקןגםישבחרושת.פועלהשניהדוד ,סנדלרדודימלומדה,

 .ומוכרמקלקיליהירקותמביא ,אמי
עםשיכנוע,בליאביאומרבעליה",אתשמכבדתמלאכה"גדולה
עייפות,עיניוהמלאכה",את"אהובמוסיף:ועודיאוששלטיפה
ובכןבפטיש.אובפצירהבמקצעה,נגעבטרםעוד ,מהבוקרעיירת

יהיהאבא .ממנייתחילמשפחתיייחוסאבות.ייחוסבלי
אךקשהזה .כתפיעלמונחהייחוסכל •שמיזהיחזקאל ,אבי-יחזקאל

רוצהלאאבאיחזקאל.רבימביתנצריהיהשליהנכדגאווה.נותן
שלי.אבאבשבילזאתאעשהבתורה.גדולשםרקזהב,לאכסף,
קונהשאדם ,עצמי"כייחוסעובדיה,המורהפעםאמרייחוס","אין

 ,שיעורבאותועודאבלהפסוק.אתאהבתימעשיו",בזכותלו
אתשיתרץנגרבןולאנגר"איןקרא:גםהואממש,שעהבאותה

במסכת ,'גזרה"בעבודההכתוב:אתהלוחעלבגירורשםהקושיה,"
העתידיהרבעלהגוללאתסתםהמורהכךנזיקין",בסדרבמשנה,

נגר?שלבנובתורה?גדולרבאהיהאיךשבי.
יחפששאבא ...שחלום?בלאאחדריקות?בידייםלהיוותרמה?אז
יבחר!שאבאנגר!בןאורבאובמקום.החלטתיאחרת,עבודהלו

כךבאה,ביתה,עלמזוזהלהשאיןהמשומדת,השכנהמאותהודווקא
להאמרתיוקדוש",רבקדוש,אהיה"אניהגאולה. ,לינדמההיה

בנוהיהישוגםלא?"למהוהוסיפה:הקשיבההיאספק.שלברגע
נגר",של
בישראל?רבעלכשמדבריםישואתלהזכירהמשומדתראתהמה

יוכללאאבאזהלמעני.להלחשאלוהים-בינדלקשמידאלא
במהופך!אבלהיה,וכךלשאת.

"אומרים",לזרוביץ.גברתשלהבגדיםארוןעלעבדבדיוקאבא
נגר",היה ,שמויימח ,ישושל"שאבא ,לפניוזרקתי
הפטישונשמטשיניוביןשהחזיקהמסמריםכללאבא, ,לועפווכבר

עלירקלבסוףבה.להאחזמשענתמחפשת ,נאוירהידלווהתלבטה
התקף-לב,לזרוביץ.גברתשלמפוליטורה,המבריקהחדש,הארון

לאזהאביוורוצחרבהרוצח!אהיהואניבמקוםליימותהבנתי'

I :., . 

ביחד.הולך
ישושלאבאמסגר!נגר'לאבלבלתי.הכולאומר!אנימה"אבא,

מסגר",היה

פניואלהצבעשבוכברמסגר""בטחאבא,מידקלט"מסגר",
אבא.שלהנגרותמקצועעםהשלמתיכךעיניו.ובעורו
ואפילוהמצאתיישו?שלואביומסגר.הואואיציקגבריאלשלאבא

 ,לילחשגברי'לושקוראיםשגבריאל'מאז .השקראתאהבתי
חושדאבלבסרח,לאהואולחש:ושבבסודזאתשאשמורהשביע
 ,גברידבריכאישורראיתי'גםהשטן.מכתאחדהואאחיושאיציק
לבסוףהעין.לידפסיק,בגודלחומה,ושריסהצולעשחורחתול
הדברים.נראיםכךהשטן'מזבחעלהועלההחתול'נעלם

הביתפתח"לפניחזיונות:אבארואהישנות,ואחותיכשאמאבערב,
וקבלניםענייםוברגל'במכוניותיבואועשרות.עשרותיעמדו

וקצינים",ומהכנסת

לקבלצפוף,צפוף,"יעמדומיזדמר:וקולועיניוומתחיותמספראבא
עזרא",בןיחזקאלמפיוברכהעצה
 .שליאבאזהעזרא

יחזקאלאתגביריםשלולחתונותמצווהלסעודות"ויזמינו
האדמו"ר",

יחזקאל.אניהואורבנו'מורנואדוננוזה,אדמו"ר
ותשובה",עצהותתןתגדל ... "

אני.מסכיםותשובה",עצה"אתן

זהשהואחושבהואבדרשה.אבאפותחבימים",באזקן"ואברהם

שנים.הרבהכעבוראניאני'

אבא.מתלהבמקיים",ואלוהיםגוזר"צדיק
דוחפניגםאחרי.והואראשוןצועדאניביוםלפני'אבאדורשבערב
אלוהולךמשתלוואזרקמלה.ואחסיראאחרשמאהכיתה,לתוך

שעםהתורה,לדברהשתוקקכההואבוקר'שבאותואלאהמלאכה.
קולאתבפתחשמעתיעודלכיתה.פלשאביגםהמורה,כניסת
ואבילפניהדלתונסרקה " ...בבלנהרותעל"ייסורי-הגוליםהמורה:
בתוכה.ננעל

הקריאה.אתחנקתי"אבא",

אשנבמבעדהמליםזרמובבל?"נהרותעללבכותישראלראו"מה
הכיתה.

מבושה.גוססהדלתמאחוריעמדתי
במבוכה.היההואגםמקוטע.מכושף,כזהקולהיהעובדיהלמורה
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שמתיואלסבאבקברנשבעתיהבוהות,אמיפנימולובבית,נסתי,
אתוהשחלתיבכיתה"יותראותייראולאשנולדתי:"לפנישנה
לשמיכה.מתחתבמיטהעצמי
קפצתיתורה".ללמודשבאני"אזחקר'חולה?""הילדהופיע:אבא

תלך!"שלאשלו:אבאואניהילדהואכאילובו'החזקתימהמיטה,
עוגה",תאכל"שב,בזרועו:תפסהאמאגםצרחתי.תלך!"שלא

פיתתה.

פתח,בכיתה",ביקר"מפקחהתברר:והכולגבריבאיוםבאותועוד
והמשיךגילברפתחהקול'לואבד-חמורהאפילוכזה,שקט"והיה

בלחישה".
זה?"ממה •••"למ

טיפותשתישהואאומר"ושמוליקגברי'ידעמפחד"'המפקח,"בגלל
לא".לגמרי"אפילוהיסס,קצת",אולישלך,אבאכמו
 .איתרהסכמתילא"'גמרי"ל

אותו?"ראיתלאהרייודע,אתה"איך
בחום.שיכנעתילעצמו",רקלעצמו'דומהאחדכל •.."כל

ואדמו"ררבאחיההנגרבןאניאםאפילו-ידעתיכבריוםומאותו
משמים.בארוצהשאבאמהכיוקדוש,

גבריועםאיתרשיחקתיבשנתיים.ממניגדולהשטןמכתאיציקאותו
אחד'יוםוכךאחרים.בילדיםפיסטוקיםקליפותוקלענובמחבואים

·שוקול.דבקובייתאיציקאתכיבדתיהשטן'ליפרחאיך
לי.הודהטוב","בחור

אחרי:קראואיציקרגלייםלקחתיאלוהים!ידו!עלסומנתיכך
יחזקאל!""יחזקאל!

עלמדלגמדרגות,תופסמעלית,עלמוותראניידי'עלכשהואמאז'
הבחוראותועלכמושחיטהעלישיעשהמשוגעלאאניקומות.
אחריו.ובוכיםמתאבליםואמושלושאבא"הטוב"

השערותוגברי.איציקשלבת-דודההג'ינג'ית,ג'וליישאזכן,
לאלא, •פטלוחפהאדומה.חיטהכמוחןשלה,דורהגיבהןשלה

באחכשהיאאותה,רואהאבלעליה,מביטלאאבי .יאמיתמצבע.
בןלחיותמוכןאניגםהולכת.וכשהיאוגבריאיציקאצללביקור

לידה.לשולחן'סמוךלשבתשלח,דוד
שללחולצהמבעדפולשתידירצון'ובליבלב,רקבאמת,לאואני'
כלזזה.לאשבויה,שםוהידהחזה.ועגליליותהחוםאתלחושג'ולי'

בה,זוכהאניבחלום,ובלילה,ביום.זהככה •כאילו ...כאילורקזה
ובכל.וביניהןברגלייםחופשי-חופשי,החלקים,כלעםבכולה,

איך?יתנגבו'הםאיך-והתחתונים

לי?קורהזהלמההטוב,אלוהים
מחוץאלויצאמקרה·לילחטהוריהיהלאאשראישבךיהיה"כי

ישראלעםלמחנה?מחוץזהמההמחנה".תוךאליבואלאלמחנה,
אפילומהבית.נסתיופושעגנבוכמוקמתיאח.דמחנהמחנה,זה

 .התמרוןאתתפסמידאבאמבושה.כולוהאדיםהזריחהעםהדשא
בי.עצר"לאן?"אחרי:רץ

למחנה".מחוץ"לקלקיליה, ,לחשתי"לקלקיליה"
שלי"יחזקאלגבוה,חוםלך"ישמצחי:עלידשםבי'הביטהוא

האם •••אבלוניטהרתי.במיםטבללאמבטיה,אותיגררבביתוכבר
למחנה?מחוץזהאמבטיה

סנטר'מרימהאמיתית.כולהג'ולי.מולינעמדהיום,באותועוד
בעיניה.שטותחמניותושתישערותמסירה

זוהר.מניות, nזחב·כמובתוכןהאוררקשחורות,עיניהלא,
שכעסתי.לינדמהעלי?"מסתכלתאת"למה
עלי".מסתכלאתהאני'"לא
לחשתי.אדמו"ר",אחיהאני ••."אמלים:חיפשתיהקול,ליאבד
חכינה.לאכזה?",ספורטזה •••"זה

לילה.מקרחלייחיהשלאפחדתיוגם •••ועליהעלימרחםברחתי'
היאוג'ולי.אנינעמדנובצהריים,היום,באורשובולמחרת,
ישלמהאיך? ,,נחרדה,"למה",הידיים:אתוראתהעינייםהשפילה

כאלח?".ידייםלך

ציפורניים.שבורותמצולקות,שרוטות,ידיאמת,
שלך?".ההואהספורט"בגלל

הורסי-הקברים,נגדלוחםבצפורניים,חופראני"אני?בראשה?מה
 " •••עצמותאוסףהארכיאולוגים,שמם,יימחנגד
התנדנדה ,אוירשאבההתעקם,פיהחנינה.עכשיורקזה", •.•"זה

חמישה,עודעםשנפל'יוסיועל •••"ומלים:חיפשהבמקומה,
פגז?".שלמפגיעהחנגמ"ש,בתוךהשישהכלשמעת?

מהשכונה?" .••זהיוסי ,יוסי?"מה

ראית?""לא
במדים.חיילשמים,כמואפורותעינייםעםזה.יוסיאתמכיראני

מה,התעורר".ילד'"התתעורר'ואומר:כתףעלידלישםתמיד
חשבתי.ישן,לאאניהתעורר?

לאלא,"אידיוט!"ולחשה:מצחיעלבאצבעותתופפהג'וליגם
והפנתה"אידיוט",חזרה,ועודברחמים. ,אפילובבוז'לאכשיגאה,

והלכה.גבהאת
אדמו"ר!"אהיה"אניצעקתי:עודואני

איתר?עשתהעודהיאמהיודעומיבלב.להנתקעזהיוסי
הסתיו.ובאירדגשםגםנעלמה.ג'ולי

אדםאבאהנביא.שלהיבשותהעצמותחזוןבגלל •שמיזה ,יחזקאל
שלו'אבאאתויראהישובהואהמתיםבקום·המתים.לתחייתאדוק
יוצאיםואניאבא •אבינואברהםואתשליסביםשהםאמא,ואת

גםצריךואםאוספיםעצמות,מחפשיםצדיקים.קריאתלכללמערות
איך·המתים?תחייתביוםיהיהמהאחרת,במחללי-הקברים.לוחמים
תתחברשלאטעות!ובלילעצם?עצםבשלמותו'שלדלכלתצורף,

פלמוני.לרגלאלמונירגל
ובינךביניישארשזהרקהטוב,אלוהיםהתחיה,ביוםהאמת,למען

איךאראהשלאתריסים,אורידבחדר'אסתגרהזה,ביוםובסוד'
ולאה.ויעקבורבקהויצחקאמנוושרהאבינואברהםהמתים:קמים
איךהמכפלה?מערתמתוךעצמותיהםאתאלוהים,תביא,איך

בשר'עליהםתעלהגידים,עלתשחילאיךהבקעה?לתוךתגרור
עור?עליהםתקרום

אלארוץחיה,חתשלההואביוםאלוהים. ,מחל ,לימחללא!אוי!
מכלההואהפלאיבנסאלוהים,אחזה,ואצפה,הקרובה,הגבעה

שובג'וליהתפילהשלזהברגעאלוהים!שמך'אדירמההבריאה.
זרחה.והשמשבשמיםעצרהגשםגםחזרה.

אברהם?"חיזמן"כמהשאלה:מידבירכה,לאלשלוםאפילו ,וג'ולי
שבעים"מאההתשובה:בפיחיתהכברשנשמתי'לפניעודואני
שנים".וחמש

חקרה."ויצחק?",

דייקתי.ושמונים",שנה"מאה

הם"אזומתגרה:לוחמתלפתעמותניה,עלידיהכפותוג'ולי,
איתם?נעשהומהאלפי·שנה.ארבעתמלפניכאלהזקניםיעמדו'

לאכבראלוהים",אזיבכה!יפחד' ?במעליתיעלהאברהםאיך
עשרהתשעבניהבחורים,אתלהחיותשיתחיל ,,צעקה,רקדיברה,

עודעםאחדבנגמ"ששנהרגמהשכונה,מיוסישיתחילועשרים.
 " ...חמישה

שלה!יוסישוב
באותהלנושהלכוהצעיריםובכלבאחרים,וימשיך ,ממנו"שיתחיל

לחכות!"יכוליםעודוהאבותשניםכמהלפניוגםהשנה
 ,עליךמכעסשמים,נשכוכמוושיניחדיברההיאפניה.אלחבטתי
חטוב.אלוהים
קראה. ,, ?להחיותכךואחרלהרוגלתתקודםלו"למה
ג'וליאתוראיתיעיניים.עצמתיאוזניים,אטמתיטפו!"טפו!"טפו!

לחבה,רקדהראשהוסביבמזפתשחורותעינייםלילית!האמיתית.
אדומה.אשכולה

לי!יבולעפןמפני'אותהסלקב,חסואלוהים
אלוהים"ואוליולחשה:פניאלנשפהאלי'קרובקרובקרבהוהיא
 •בוכה?"שלושהעםזהאתאוהב

 ~ו lןב
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לפעילותמהמגביותמשאביםלהפנות
היהודיותבקהילותותרבות,חינוך

אתלהגבירהכוונההברית.בארצות
לערכיםהצעירהדורשלהזיקה

העם.שלקיומוולהמשךלאומיים
העיקריותהבעיותאחתזוכיום,

למעשה,היהודי.העםבפניהניצבות
הבריתבארצותהנוברהיוםיכול

שםלאומיתיהודיתבפעילותלראות
בו-הבונדאי"הדאיזם"שלפעילות

 .קיומושנותכלדגל

הציונותלקיוםהמאהשנתבהתקרב
להתפייסותלקרואישוהנובר'

התנועותשתיביןולהידברות
תנועתביןפעולהשיתוףהלאומיות.

שבגולה,זולביןהישראליתהעבודה
הבעיותעםמשותפתהתמודדותלמען

הלאומיות.
ללאלהתנהלצריךביניהןהדו·שיח
איןכןהתנשאות.וללאהתנצחות
מיההיסטורי:החשבוןאתלעשות
הבוגדכשלרןניצח.ומיבעברנכשל

חלקיהכלעלהיהדותכשלרןהוא
והסוציאלייםהפוליטייםגוביהואר
כולםקטלהאשרהיאהשואה.בשל
ביניהם.ההבדליםללא
היישובשלמצבואתלשכוחאין

כשצבאות , 1942בשנתבארץהיהודי

על·ידלמצריםלפלושעמדורומל
להפנותבריטניההחלטתאל·עלמין.

כדיהתיכון'למזרחמוגבריםכוחות
אתהצילהלהודו'הדרךעללהגן

כרבעאזשמנההקטןהיהודיהיישוב

נפש.מיליון
התנועותשתילקיוםהמאהבשנת

לפעולישהאקטיביות,הלאומיות
איןביניהן.ולדו·שיחלהתפייסות

בפעילותמקבילהלאפקטיביותלצפות
בכוחםהאיזוןאיבשלהמשותפת,
מבחינהיותרחשובהדברוביכולתן.
 •כאח.דולאומיתהיסטורית

ברזיליצבי
'חנועתהספרשלמחברוהואברזיליצבי

העולם"מלחמותשתיביןבפוליןהבוגד
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שכברהנוראעלבפרטיםהטריח,התרחשותםבעצםהדברים,פרטי
עלהכנה,בשלבישנמצא ,מכולוהנוראממנוהנוראועלכאןמצוי
אלשלהם,השיאלנקודתויגיעויבשילוכשהדברים ,שאוכלמנת

אמנות.ליצירתלהמירםבזה,כשאתפרץהעתבבואהפואנטה,
שפסעוהואשעה,באותהכברבפעולהאפואנמצאשביהסופר
אתהפרווה,מעיליאתהרהיטים,אתבעיניוסוקרוהיההאומןבבית

דווקאולאו-הסופרהוא,לפניה:העומדתהלקוחהואתהמראה
אלנדחק-וכמסווהכאמתלהאלאלושימששלאהדאוגהאב

מצרכיובריחותהמשפחתיתבאחבית-המלאכהנמהלשבהןהפינות
שבשעתמנתעלאותם,וממייןבשקיקהסופגוהעורות,המזון
בטקסטאובסיפור ,לשמוראוימילוליתוצרלהפיקבידויהאהצורך
אורבנמצאתיסופר,שאניתפסתי,מאזימישכלכשםכלשהו.אחר

ואצלשבהם,המעיקיםשבקשים,הקשיםגםהמציאות,לפרטי
 ,ולסבללאסונותהייתיאורב ,בקרביואפילו ,ביותרליהקרובים
-אחריםסופריםגםומתמידמאזשנהגוכפי-ולמיתותלמחלות
הייתילאכבראםהיצירה,לשפתאלהפרטיםלימיםלהמירבמטרה
אלוהגיעובזהזהקשוריםאולישהיודבריםלשנותם,מסוגל
והחלטתיהרגשתילפילנהוגשליהמסוגלותאי-זמניתבותודעתי
הכתיבה.ידיעלעליהלהתגבר

שעה)(לפי 2מעמ'+-סוף

ברשימהמאודעדוהחשובהנכבדהנושאאתלמצותנוכללאהזה?
עיקרים.בכמהלגעתלפחותנשתדלאךזאת,קצרה
לספרות","מחברותאתוגם"כתובים"חבורתאתמזכיררשתיוחנן

שלהעשריםשנות-הזמןמסוים.בשינוי ,הישירהמשכהשחיתה
הראשונה,העולםמלחמתאתבראשיתהשידעההזאת,המאה

אירופה,פניאתששינוחברתיותמהפכותשלשורהובעקבותיה
האלה:המהפכותעםהתמודדובפרט,והשירהבכללהספרותכידוע.
ממנההצומחת,לאורבניזציהבתגובההפוטוריזםאתהולידההשירה
שלכביכול ,שקיעתו ,למשלהכרחיים,חברתייםשינוייםנגזרים
הרוסי.הכפר

"מסדראתשיסדוהכפר""משורריאתהולידבשירההפוטוריזם

שלמרות ,האנושיטבעי ,שליהטבעסירבבחייםאחתשפעםאלא
שהומרהלמציאות ,המקצועיהמזגמןעמוקהנראהככלהואהכול
התיעוב,בכוחוהתקומםהתמרדהוא ,זרגוףמיןחיתהכאילו ,כבר

שכלשליברצוןומרדהתקומםמסוים,סיפורלהשליםממנישמנע
 ,לסיפורבהכרחיהפוך ,ילכוחותמעלבהיותובחיים,לישקורהמה

להפוךהכולחייבוהקמצניםהבצעתאבישאצלכפילדרמה, ,לרומן
לממון.לזהובים,

מןהסתלקתייוצא-מגדר-הרגיל,אותוחד-פעמיות,אותהבשם
עללכפרהואעתידכיעלרצוןשביעותתוךהזה,הסיפור
בכללה.שליהיוצראנוכיות

חיייעודאתויחידאחדבטקסטלבטאבדעתימשעלהזאת,ועם
שלאהסיפור ,הקטןהכלבעלבסיפורדווקאנזכרתי ,בכללותו

לעיל.זאתשעשיתיכפילהביאווניסיתינכתב,
הזההשיחזורידיעלהאםנעשה.בעצםמהבטוחאינניגםכןעל
שבהאו ,שליהיעודממחשכיאחתחשוכהפינהעלאורנסכתירק

שהיההכישלוןעל ,הכוללמרות ,להתגברנוספתפעםניסיתיבעת
כיהקודםרצוניאףשעלהשלמהותוך ,הראשוניבסיפורחלקימנת
דיוקןאתשמתווהמיעלגםאלאהכלבעלרקלאסיפורזהיהא

המכשולים,כלאףעלייכתבשהסיפורבאופןזאתעשיתי ,הסיפור
הצטיירכאשררבים,ימיםלפנינכתבלאמהשוםעלכהסברולו

 •ההיא.בעתברוחיאותושציירתיכפיובדיוק ,ברוחי

מהאימאז'יזםהשינויתכליתשונה(שהואהרוסי",האימאזיניזם
הגיעבההתקופהזוובצדפת.ברוסיהבעיקרזרמים,ועודהאנגלי).

בלוק,שלהרוסימהסימבוליזםהמושפע ,ונסקישלישראללארץ
ובאייסנין.שלומהאימאזיניזםמאיאקובסקישלהרוסימהפוטוריזם
מופיעיםכמעט,זמניתבוולצידם,שטיינמן.העברי""הקומוניסט

 ,אלתדמןגולדבדג,לאה ,יותרמאוחד ,חלפי ,אליעז ,זוסמן ,פן
שניומצדגווניה,עלהרוסיתמהשירהמושפעים ,אחדמצדשהם,
ופוליטית.תרבותיתהברורה,האירופיתהאוריינטציהבעליישנם
אתלגמדיאחדומכיווןאצ"ג,אתלרשימהלהוסיףשחשובמובן
פומרנץ ,פוגלבן-יצחק,אברהםכמו ,האוסטרו-הונגריהזרםנציגי

הממשיכים,שגםלציין,הראוימןלנגד.גיאורגיומרדכיאתואפילו
השידה"ילקוטבאמצעותהמקורות,מאותםהושפעותש"ח,משודדי

-+הרוסית".
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+-
ביאליק,שבמרכזהספרותיתתרבותיתבמציאותנתקליםאלהוכל
 .מספורהרביםשלו'והאפיגוניםשלוהלוויהבני

נוסעתלאהכביש,באמצעעומדתישנה,מכוניתכמוהוא"ביאליק
נאמרהאםונסקי'לשלהמיוחסתזאת,מרהאי ,, .לעבורנותנתולא

שלטבעיתלהיווצרותשהובילההתחושהאתמשקפתהיאלאו'אםו
 .ועבודותאמנותייםטקסטיםבאמצעותשנאבקהספרותית,קבוצה
בעידןהיום,כל-כךהחסרההספרותית,הפובליציסטיקהבתחום
קרובות.כהלעתיםהעקרהאקדמי'הספרותי""המחקר
החמישים,שנותעדוהמתמצא.המתענייןלכלידועותהתוצאות

הספרותשלה"אוסוססרדה"שלונסקי'שבראשה"החבורה",חיתה
השחמים,מגד'(שמיר'בפרוזהגםאבלבשירה,בעיקרהעברית,

לה,ויכלו"לקראת"חבורתהיומנגדשעמדוראשוניםועוד),ברטוב
פוליטית-אידיאולוגיהעל-ידילטעמם,"המודרכת",לספרות
הם,דווקאהצליחובעצםמדועמה?בזכותמסוימת.מאודחברתית

המסהאתלהוציאאלטרנטיבית,עולםתפיסתשוםלהעמידמבלי
שלבחוץ""כוכביםנגדזךשלאסתטיתסענהשעיקרההידועה,

המתכונתתפיסתאתתקףשזךלציין'<חשובאלתרמן?
חלקיתהתנערבעצמואלתרמןבחוץ",ב"כוכביםרקהאלתרמנית,
קיץ"וב"חגיגתעניים"ב"שמחתבחוץ":"כוכביםשלמהמתכונת

מקבל,)לאעדייןמתקרב,זך,שלהשירלתפיסתאלתרמןמתקרב
שירהלפתחהחמישיםשנותבשלהיהיהניתןמדועלשאלהבתשובה

זרמיםהיו"לקראת"(בחבורתפלורליסטיתלמעשהמשוחררת,

זךשלקוסמופוליטיתתפיסהועדכנעניותמנטיותכידוע,שונים,
חבורהלאאףלהתבססהצליחהלאמאזמדועהתשובהטמונהעצמו>

אחת.ספרותית

אחדהאידיאולוגיה","קץאתמסמנותהחמישים,שנותאמצע
כמובןהיהוהאידיאולוגיההפוליטיקהבתחוםהבולסיםהמבשרים

ההדרגתיתקריסתהבאהבעקבותיו ,'-56בחרושצ'ובשלנאומו
לפי .כולובעולםולמעשהעצמה,בברה"מהמרקסיסטיתהתפיסהשל

התפוגגותתהליךיתר,תאוצתקיבלאוליהתחיל,כאןהערכתי
אלה,כלובעקבותהכריזמטית.המנהיגותהתפוררותהאידיאולוגיה.

המלכותכסעלועולההפוליטי'האידיאולוגי'רליזםוהפלגםבא
לעצמו",אחדה"כלתפיסתאתשגררהפרגמטיזם

מקימים.לאפמליהפמליות:ספרותיות,קבוצותעלנוסףמשהועוד
כאשרלכך.תרבותיקיומיצורךמתגלהכאשרמעצמהנוצרתהיא

נוצרולאכמעטלעצמו",אחד"כלאינדבידואליזם,שוררבחברה
 .זהמעיןצורך

רצוןזולתממשבהםאיןואחרים,"עמדה" '"בא"כמובסירנותלכן'
אמיתי.לאפסאודו-רומנסי'משהולהחיותמלאכותי

וכיו"בשמאליימני'חילוני'דתי'-יוצרלכלבאשרפתיחותכן'על
הכרחית.-הטקסטבסיבתמידהמותנהמסוים>,מסוגוסגירות<וגם

לספרות.ממששלעתכתבאיןכמובן'בלעדיה,
עלכתבי-העת,ובכלתקופהבכלכתמיד'ונופל'קםהשאר'וכל

 •העורך,שלולרע,לסובהאישי,טעמו
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שקוראמה-עבריתספרות •

העולמיתהספרות.מיטב

האיזורספרויותעםהכרות ~

חברתיתמעורבות ~

ביותרחיפההמתנה
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