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נחרצותסואניםזהבליל" : 11סילררססרשל"בלילירשבגם

המשורר ."ממניהמרחקגנבארחך"ר- "פנישמכייןהחיים

ללחצני".חבריןהארמריסחדריקיררתארבעה"בין ,לבדר-
 :זאתרכבל

לןתשוא /,ייןכרסמלאחיהלילכחצותאך" //
 //לחיים."

דחהש-"לחיים"זהעםזהשדחיסהאדםבניכשכל
רעצרבה,שלהמבדידרחר !רעושללחייועצופ,עםהשמורר
יברי.שמבטיחאיננוהנרמז,הנדקררגם"לילית'.'
מעוצבת ,גורלרתיכגזממגר,מםלטאיןשכמצבהבדדיות

מבקודרתזה,ירשלנושנדרכבר .חסו"של"חרסבשיר
וררשהמשלנתוימקלהתעלסאפשראיאןשוגרת.מבט
 :גורלועל

בשלי /!עוללמהולי /-חלקוגחןאישלאיש //
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 11החלל.ריקמחרךרדןשלמ
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שנהעשרים
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הגיליוןהופיע , 1977בפברוארשנה,עשריםפני ~
עודהוותיקים,הקוראים ." 77"עתרןהירחוןשלהראשוןוו

אתעדייןזוכריםמעט,לאכאלהוישההם,מהימים ,.~
לכתב-עתמאשריותריומילעיתוןהדומההפורמט 'י,;;

בהתאם.כותרותגדולים,עמודיםכריכה.בלי .עיתוןניירלספרות.
ספרותית.מסהפרוזה,שירה,-החומר

הקבועים,והמשתתפיםהמערכת ,עבורנוהתווההראשוןנוגליו
צעיריעברית,שירהשםהיתהמערכתי:לקושאימצנוכיווןקריאת

 ,בנרקואבא ,רביןעוזרהעברית.השירהוותיקיאזשלהצעירים
אברהםהיידית:בלשוןומשורריםלוי.דן ,גנוסריאירה ,לנגרמ.ג.

היינריךדאב,אסתרשלסיפורים .שמריאריהליוויק,ה. ,סוצקבר
 ,בן-עזראהוד ,בארחייםשלומאמריםרשימות .ועודהדריוסי ,בל
גומרבתרמחפוזבבג'ימאתמחזהואחרים.דרורמרים ,ברתיניא.ק.

בלס.שמעוןשל
מאזמתמשךקועלמצביעיםהמשתתפותוהדמויותהחומריםצירוף
משתתפיםהאחריםבחיים.אינםכברמהאנשיםחלקהיום.ועד

בעיתון.הזה,היוםעצםעדמזומנות,לעתים
אלאהעקביותקידושבשללאהיום.גםאותנומוליךאזשנקבעהקו

עולםתפיסתמאחוריואיןאםספרותילעיתוןערךשאיןמשום
מחסןאלאאינוהעיתוןאחרת,חברתית.תרבותית,ספרותית,

נוקשהבצמידותדגלנולאמעולםהיקב.ומןהגורןמןחומרים
הכרחיתנאיהואשהפלורליזםחשבנותמיד .כלשהילדוקטרינה

הרצויהמתחאתלקייםכדירקולאספרותי.עיתוןשלקיומולזכות
הביקורתדבריואתהיצירותאתבחרנוזאת,עםיחדהיצירות.בין

 •בלבדערכיקריטריוןפיעלוההגות
היום,שלבמציאות ,ממסדיחוץלספרות,עתלכתבשנהעשרים
עד ,התנדבותיבסיסעלהםוהעבודהבומהמעורב~תשחלק-בארץ
אתנלאהלאמ~כרת.בלתיכמעטתופעהזוהי-הזההיוםעצם

 .עליהןשהתגברנוהמשוכותאותןבכלהקורא
כלכליים,גם .לפנינורביםקשייםסלולה.איננההדרךהיוםגם

הרבים ,קוראיובזכותעמוקים. " 77"עתרןשלשורשיואבלכמובן.
 ,בארץביותרהטוביםהכוחותמןשהם ,משתתפיובזכותיחסית,
שאנונסתרתהבלתיהחיבהואףהעידודההערכה,בזכות ,ובעיקר

מודים,אנואלהלכלבארץ;והקוראהחושבהציבורמןלהןזוכים
שלולקיומובכלל,לספרותכתב-עתלקייםטעםאיןבלעדיהם

 30גם ,לקיומושנה 25גםנחגוגממשיכים.אנובפרט. " 77"עתרן

והציבורוהתרבותהספרותשוחרי ,כותבינו ,קוראינו .לקיומושנה
כאן.אנחנובינתייםתבואנה.שעודלחגיגותבזהמוזמניםהמעוניין

איתנו.היו

חזההגיליון
פנינההנוזה,בגיליוןהמופיע ,אפלפלראהרןשלמרומןנרחבפרק

העכשוויתובספרותנובכללבספרותכמוהשמעטותספרותית,
מרתקת.עלילהפסיכולוגי.עומקהלשון.שלנזירידיוקבפרט.
אפשרית.לשלמותחותרוהאחרותהפיסיותמגבלותיולמרותהאדם,

ומזככת.מרגשתלחוויההקריאהאתהופךזהכל
נוגעותאגדותאילן,אוריתשלאגדות,מעיןהקצרים,סיפוריה

לקיומנורלוונטיותכל-כךאנושיות,למטאפורותשמתפתחותללב,
צעירה.סופרתשלמבטיחהזהותתעוות •היומיומיכמעט ,הרוחבי

 ," 77ב"עתוןהספרותיתדרכואתשהחלצעיר,משודרשלפואמה

ממרגשת.יותרהרבההרבההיאבן-אהוון,יפתח

עלברזלהללשל ,שבתאייעקבעלשקרגרשוןשלהמסות
צעירהחוקרתצ'ורנובסקיילידהשלגלבע,אמירעםפגישותיו

באבל.איסאקעל-לעבריתשעברה ,לשעברמברה"מעולה ,מאוד
הכתיבהדרךבשלמהנה ,מאודחשובעיוניחומרהןהמסותשלוש

לקוראגםומשכילמהנהקריאהחומר ,מדיאקדמיתהלאהסיפורית,
הספרות.בתחוםמקצועיתאקדמיתהשכלהלושאין

עודכמובן.הכולזהואיןהזה,הגיליוןשלבחומריםבריפרוףנגעתי
סיפורואתמגר,אהרןשלהאירונית-חביבהרשימתואתנזכיר

שלוהחכמיםהיפיםשיריהאת ,אורכךג'וןשלהקצרהאוטוביוגרפי
גוליס.מראסיה
האנתולוגיהעלשפרהש.שלהחשוביםדבריהאתאזכירועוד

החודש",ב"שיחת n 1,ר,רםהרחוקיםבימים nהקדום,המזרחמשירת

שלתגובותיהןאת ,לויתןעמוסשלוהחשובהקבועמדורואת
וזהסומק,רונישלמדורואת ,בן-ציוןקטןורינהכפרייהודית

עצמו.בכוחותהקוראיגלההיתראתהכול.לאעדיין

"גנזים"!אתלחציל
אחרונות"ב"ידיעותקורןיהודהשלמרשימתוהזדעזעולאקראמי
הספרותשלהביבליוביוגרפיהמכוןב"גנזים"?המתרחשעל

שלוארכיוניםעתיקיםידכתבילשמרתפקידושעיקרהעברית,
נמצאשהמכוןהעברים",הסופרים"אגודתבסכנה.נמצאסופרים,

 7000 (הנדרשהסכוםאתלהקציבלנכוןמצאהלאבאחריותה,

התפוררות.בסכנתהנמצאיםעתיקים,כתבי-ידלשימורש"ח)
אלףמאתייםועודמיליוןשניהואהיוםהסופריםאגודתשלתקציבה

ולאמנות,לתרבותהמינהלראש ,אלכסנדרדודשמעידכפיש"ח,
והתרבות.החינוךבמשרד

מוסדשוםענק.סכוםהואלשנהש"חאלףומאתייםמיליוןשני
להזכירחשובשכזה.בתקציבזוכהלאבארץבספרותהעוסק

שבביתהאולמותמהשכרתנוספותהכנסותישהסופריםשלאגודת
הסופר.

"גנזים"אתלקייםכדישנחוץממהיותרהרבהוהרבה.יש.תקציב
בעולם,ורעאחלושאין ,במינויחידמוסד"גנזים",נאותה.בצורה
שונה.ליחסראוי"גנזים"מכוןלכך.נועדושלאבידייםנמצא

בודדיםלהוציאהסופרים,כלקיימת.לאלמעשההסופרים""אגודת
נשארואובישראל"סופריםשלכלליל"איגודשעברואוממש,
הזאת.מהאגודהעצמםאתוניתקובחוץ

נהלהמיעלהאחריותמוטלת ,לדבר"מיעם"איןשבאגודהמשום
 ,נהלהמימנכ"ל ,רונןדןועלבפרט, ,אלכסנדרדודועללתרבות
הנפשותאתהמכיריםהםבמתרחש.מאודהבקיא ,מאודהוותיק

הוועדההמלצתאתלקבלהמינהלעלחובה ,לכןהפועלות.
למסקנה,שהגיעה ,אלונישולמית ,לשעברהשרהעל-ידישהורכבה

ממלכתילארכיוןלהפוךיש"גנזים"שאתמכריע,קולותברוב
הנהלהכלומרמשמע:תרתימעורבת,להנהלהזקוקהואוככזה

 ,ארכיונאיספרות>,(חוקריאקדמאיםסופרים,בהשיהיופעילה,
היוםבמצבההאגודהומי.דלבצעישזהאת •ציבוראישיאוואיש
אתהצילו"גנזים".אתלנהלמסוגלתואיננהראויהאיננה

 •שלנו.הלאומיתהספרותשלההיסטוריה
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 34שבתאייעקבשליצירתועל-ומוותחייםובנים,אבותשקד:גרשון

 1977 , 1מס'גלרוןהשער:

מרורים

בסריעקבשעהלפי

סומקרוני-פינהחצי

ההם"הרחוקים"בימיםהאנתולוגיהעלשפרחש.עם-החודששיחת

29 

30 

 50אירועיםספרים,מוספים,עללויתןעמוס-זהמצד

 52בן-ציוןקטןדינה ,כפרייהודית-תגובות

 56 77עתרןהמלצות

u תוןוו
ולתרבותלספרותירחון
בסריעקבהעורך:
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אפלפלראחרן

הימנית.ידיאתקטעוובילדותיברומהרטארוויןמי =::ו:=
בשעתוכינויים.ועודידבלאהאישאותימכניםמאז ·•.·. . . .··..-

E . קצתבימעורריםהםעכשיואלה.כינוייםאותיהרגיזו
ולאהשגהקצריהםאדםבנייותר.ולאנפששאט

מהלעשותאפשרשמאלבידכילעצמםמתארים
שתיעםאנשיםאוסיף, .יותראפילוולעתיםידייםבשתישעושים

להםשישמאליוהמובןביחסמגוחכיםלעתיםלינראיםידיים
שלמים.עדריםישוכמותוסברבליאדםהואצלקתבליאדםלחיים.

מהידיותרחזקהתהיהוהיאליתצמחשידדמיינתיבילדותי
מהאנימאזזו.אשליהמלבימחקתיעשרהארבעבגילשנקטעה.

אהבתשלמסויםסוגהםהרחמיםעלי.שמרחמיםשונאאנישאני.
אחרים.עלולאעצמועללאמרחםאינוהגוןאדם .עצמך

אמרתישלאבטענותאלייבואלאשאישכדיאלהדבריםהקדמתי
אנילומרלישישמהמחבואים.משחקלאאנימפורשים.דברים
שלאדבריאתמפרשיםאואותימביניםלאאנשיםלפעמיםאומר.

ביהיהלפניםלהשתנות.מתכווןלאואניאניתמידאניכהלכה.
שאומרים.כמודיוקם,עלדבריםלהעמידולפרש,להסבירהיצר

ישלהסבירשחדלתימאזלהסביר.חדלתימזה.שמץליאיןעכשיו
הדרךמורההיאלמדתי'כברהשתיקה.חדשה:תצפיתנקודתלי

לשתוקיכולאנישלמה.שיטהפיתחתיזהבענייןביותר.הטוב
בידם.טעותנפש.שווהאומדוכאשאניסבוריםהאנשיםימים.שבוע

אותיומרחיקהאותימגביהההשתיקהבשתיקה.חיפשוטאני

שניםגומעכךותוךומתבונןמתבונןיושב,ואניאדם,בנימהמולת
נוספת.בשתיקהאלאלרוותאיןהזההצימאוןאתומקומות.
צמא.ונשארושותהשותהאנישלי.האלכוהולהיאהשתיקה
לדברהישנההתשוקהאותימציפההאמת,עללהודותאםלפעמים,
המחיהשטחהיאהשתיקהמתפתה,ולאבזהעומדאניאךולספר'
אתיותרחשובנפשי'ואתגופיאתמרגישאניבמרחביהשלי'

חרותי.

אאריךשלאפחדוהוריזה.לגילשהגעתיפלאשישים.לימלאואמש
לפניכם.והרינילחיותבדעתיהייתינחושמסתבר'אני'אבלימים,
אבלמזכרוני,נמחקפניהםקלסתרצעיר.בגילניספרהמסכניםהורי
זושיעור.ידעהלאשנפגעתי'לאחרבמיוחדאהבתם,קרבתם.לא

התחזקהמהםהזה.היוםעצםעדאותישעוטפתעזהאהבהחיתה

ילבשוצורהאיזובדיוקיודעאיניהמוות.שלאחרבחייםאמונתי
אניבחורףלעתיםבהם.מפקפקלאפנים,כלעלאני'אלה,חיים

נכוןאותם,ראיתיאפילוופעםחייהם,אלקרביםחייכימרגיש
משיםלאהםהאחרונותבשניםאלי.הולכיםצלליהם,אתיותר
כמסמרבנפשנוהתקועפחדדבר,שלבסופוהוא,המוותממני.
היה.משלאלאנבראולאהיהלאהיום,בבואנכריז,עודחלוד.
לחלוטין.אטומההראשונהאשתיחיתהאחריםכבענייניםזהבעניין
קיים.היהלאראולאשעיניהמההסלעים.מןיותרארציתחיתה
אני' •אוזנילמשמעהאמנתילאבדמיונות.שבויאתהלי'אמרהפעם

לא,והיכןנאפוליג'ורג',סנטאייהולנד'בגרמניה,עסקיםשמנהל
אומרת,היאאנישלי'המסחריתברשתעובדיםאנשיםשמאותאני

נעוצותהןומאזבקלישאותאותההלעיטובנעוריהבדמיונות.שבוי
כאמור'היא,מהשדים.יותראותההפחידהאלוהיםהמלהבראשה.

נוסף.אחדמילימטרלאאףלה,הראושאישוניהמהאלאראתהלא
יצאתיכאילוביהסתכלההיאהתחושות,עלמשהולההסברתיפעם

דעתה.אתמטרפותהיולהמובנותבלתימליםמדעתי.
מתעוררתחיתהלפרקיםאליה.לדברחדלתיכאמורמכןלאחר
אםידעתילאבגימנסיה.קלטהשהיאהקלישאותאתבאוזניומרצה
נפששוויוןכלפיהפיתחתיהשניםבמרוצתלה.לבוזאועליהלרחם
מלבדעליה.מסתכלהייתימדברתכשחיתהלחירשות.הדומה

חירשות,מדבריה.מלהקלטתילאאותימצחיקותשהיוהבעותיה,
בעולם,מתהלכיםהבליםהרבהכךכלמועיל.מוםהואלמדתי'כבר
 .אוזניךאתלאטוםמוטבמלידהחירשאינךשאם

2 . 
כאמור'הורי'שנה.שישיםלימלאואמש .שהתחלתיבמהחוזראני

להפיקניתןכוחותאלהשיערולאהםימים.אאריךשלאהיובטוחים
קרהלאזהלמהואומרת,בימביטהאמאחיתהילדותיכלי.דמגדם

החיים.להצופניםמהשיערהלאהמסכנהלי.
לידייושבתאמאקודח.כחלוםזוכראניהמוקדמתילדותיאת

שינהביןשעות,גםהיואבלבי.דבוקותועיניההגדםאתוחובשת
חילאדבר'שללאמיתודבר'שוםמתרפה.היהוהכאבלשינה,
שלקירבתהאימצתי.עינישראומהכלממני.בנפרדעתבאותה
לאביותרהעזהכאבשאפילונועם,הרבהכךכלליהביאהאמא
צעק.ילדי'צעקבי'מאיצהחיתההמסכנהאמאשאצעק.ליגרם
לצעוק.לאידעתימסתבר'אז'כבר

אתהתקרה,שלהעבותהקורותאתזוכראניעמומיםימיםמאותם
יושבאבאהרף.בליהיורדהלבןהשלגואתהכפוליםהחלונות
אבא,אלי.דיברלאארבעגילעדמקטרת.ומעשןממנימהבמרחק

היהאמאעםרקעניין'שללגופומדברמאוחר'יותרלמדתיזאת
בתנועותיו.ישרותאיזוהבחנתיאזכברמתווכח.לעתים
אםלשאלתומאבא.יותרגבוהאפילוהואהרופא.באבשבועפעם
מצטחק,הואתשובתילמשמעכואב.לאמשיב,אניהגדם,ליכואב
שמןלשתותסירוביועלשנתיעללומספרתאמאלי.מאמיןלאכמו

רומזשהואלינדמהמשונה.תנועהעושההואדבריהלמשמעדגים.
לפעמיםבז'ורנלים.ומדפדףבמיסהאניהיוםרובאותי.להכריחלה
כתפי.אתפולהעזוכאבהמיסהבדפנותנתק~אני

השתנה.שהחדרלינדמהמתעוררוכשאניישן'אנירבותשעות
הערפלנמוגמהרחישאךעיני'לנגדמרחףעודהחלוםמןמשהו
 .אותושהשארתיכפיבפינה,אבאאתלהפתעתי'מגלה,ואני

הואאלי.וניגשמכיסאוקםהואקריאתילשמעקורא.אני"אבא",
מידאךבשמי'ליקוראהואלפעמים •אלימדברולאביגענולא
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משתתק.

מדבר".לא"הילדאומרת,אמאאתשמעתיאחדערב
מפטפט".לא"אבלאבא,אמרמדבר","הוא

עצוב.בקולאמאאמרהמדברים",כברבגילו"ילדים
לה.להשיבמתאמץאניאליפונהכשאמאשפות.בשתימדבראני
אותי.מהנהשלוהשקטתשובה.ממנידורשואינובימביטאבא
ציפוריםהמטבח.אלוצמודהקטנההחצרבחצר.יושבואניחםהקיץ
החרידשלומך",מה"גדמי'לעצמי.אניהיוםורובאותילבקרבאות
נדהמתי .לשוןליוחרץהגדרלידעמדהוא .בקולוילדאותי

כדיהלה,מפי.הגההוצאתילאאךוהפתאומית,הגבוההמהופעתו
להגידיכול"אניואמר'לשונואתוחרץחזריותר'עודאותילהרגיז

לאכךעלגםלי".להרביץתוכללאממילאדעתי'עלשעולהמה
אמנם,הוא,עליו.פועליםמבטיכיוהרגשתיהתבוננתילו.השבתי
הלכהחוצפתואךמקניטים,דבריםולהשמיעלשוןלחרוץהוסיף

גיליתילאאךשמחתי'לביבסתר .נפשועלנמלטלבסוףונחלשה.
לאמא.שמחתיאת
לאתותבת."נתקיןמעטועודנרפא"הגדםהרופא.אמראחדערב

אבלומתמיד'מאזעזהסקרנותישאלתי.ולאהדברפשרמהידעתי
ואתמאליהםמתבהריםגלוייםדבריםנוהג.לאאנילשאול

אז.לינודעכברהזההפשוטהלקחנדע.לאממילאהנסתרות
מהואימצתישראיתימהראיתיהמטבחלידקטנהחצרבאותה

לינדמהלפעמיםאותנו.משניםלאדברשלבסופוהחייםשאימצתי.
אירעלאדברשוםכאילוהארץ'עלאוהגדרלידשם,עודשאני

האחרונות.השניםוששחמישיםבמרוצת

3 . 
תותבת.לילקנותכדיהמעטיםתכשיטיהאתמכרההמסכנהאמא

בזהלאאבלהמום,אתשאתביתרמבליטהידעת,לאאםתותבת,
הסגר.אתולילהיוםכואבואתההגדםאתחונקתהתותבתהכאב.

לאאישאבלצעקתי'נחנק""אניעצמך.כלאלאנחנקהמוםרקלא
כיהוריאתשכנעהתותבתאתשהתקיןהרשעהזקןלעזרתי.חש

עללחץסימנישוםאין-והעובדהבתותבותהטובהואהמכשיר
דיבורים,כביד.בהונוהגיםהתותבתאלמתרגליםילדיםהעור.
מקיא.הייתיכעסמרובכאבים.משככיםלאדבר'שלבסופו
 •לירווחומידמהגדםהתותבתאתהסירוסבלשלשבועותלאחר
רקלאמהידשונההגדםגדם.ליוישידלישישיודעאניעכשיו

אנימעליהתותבתאתהסירומאזמקשיב.הואזז,לאהואבאורכו.
ומקשיב.גופיחלקיכלאלמחוברהואקשבו.אתמרגיש
לאמא.גיליתימקשיב","הגדם
אוזן".אינוגדםיקירי'טועה,"אתהואמרה,הצטחקהאמא

הגדםושומע.מקשיבאניזאתובכלזונחרצתעובדהלסתורקשה
שאצא.מחכיםהםילדים,כמהעומדיםהגדרלידבחוץכילימגלה
אםתחילה, •גדמיליוקוראיםלשוןחורציםהםיוצאכשאניואכן

וראהבעיניהםישרמביטאניעבשימהם.פחדתיהאמת,עללהודות
נפשם.עלנמלטיםוהםאותםמשתיקיםמבטיפלא,
אומרהרופאלגדם.תחבושתלקנותהמרקחתביתאליצאהאמא
מתוךאותולחבושממשיכהאמאאךבתחבושת,עודצורךשאין
גםעושהאמאמהיודעאנייתר.זהירותלמעןאוכנראההרגל
כללשבדרךאבא,לי.ומראהמקשיבהגדםאותה.רואהלאכשאני

הזיההוצארואה,ולאמקשיבלא"הגדםואמר'מכליויצאמדבר'לא
מראשך".זו

הקולותרם.בקולומדבריםהאורחיםבחדראנשיםמתאספיםבלילה
האנשיםמתפזריםבלילהמאוחראותה.וממלאיםשנתיאלחודרים

הגדולה.השינהעלינופלתאזורק
אותםמספראניובבוקרבהיריםחלומותרואהאניהגדולהבשינה
מפח.דלאאנילפחד.מהואיןחלומותשאלהאומרתאמאלאמא.

אתומניסנהרותצולחלבן'סוסגביעלדוהראניבחלומותי
אותם.מפחידמסתבר'שלי'הגדםהקוזאקים.

אמא.אומרתאנשים",להפחיד"אסור

אותם".מפחידהגדםאותם,מפחידלא"אני
להפחיד'.'אסורמשנה,זה"אין

קארולהקארולה.אתהביאההביתואללעבודהאמאיצאהבינתיים
מוציאההיאביוםפעםומדודות.כבדותותנועותיהוחסונהגבוהה

עלכורעתהשידה,עלאותומניחהישו'שלצלמואתנרתיקהמתוך
ומתפללת.ברכיה

ישו","מיהו

"אלוהים".
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אלוהים",עושה"מה

והצטחקה.קארולהאמרה"הכול",
"אלוואמרה,עיניהאתהרימהאמאישו.שלפסלועללאמאסיפרתי
ישנות",אמונות

באלוהים".מאמיניםלא"ואנחנו
 ."אל"
אבאמסבירה.לאאךיותר'לילהסביררוצהמרגיש,אניאמא,

אניקארולה,אבלהמצאה'.'זואלוהים."איןבדעתו'נחרץלעומתה
שאנישלה,הכבדבשקטבתנועותיה,משכנעתכךכללומר'חייב
להצילכדיישואתלנושלחוהואבשמיםאלשישלהלהאמיןנכון

לאדיבור'בתעניתשרויהשהיאימיםישרעים.מאנשיםאותנו
מתבונןאניפניה.עלנסוכהמופלאהיראהאיזושרה.ולאמדברת

בי.נוגעמשתיקתהומשהובה
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 .שליהידגדיעתשלהמלאהסיפוראתהוריליגילולאמעולם
ליהציקלאילדים,עםמעורבולאיחידבןשהייתיכיווןבילדותי'

זאתבכלפעםמאליו.כמובןהמוםאתקיבלתיעצמיאניוגםאיש
בקולואמרהמשאלתיהופתעהכנראהאמאהגדם.עלמשהושאלתי

ידלךישכןועלמיוחדילד"אתההזה.היוםעצםעדביהמהדהד
בינסעאחדות,פעמיםעליוחזרהשכנראההזה,המשפטמיוחדת".

הזה.היוםעצםעדעמיהשמורהסמויהגאווהאיזו

להםמראההייתיאותנומבקריםהיוקרוביםאוהורישלכשחברים
אותם,הביכוכנראהדבריכזו".ידישאחד"לאףואומר:הגדםאת
מהעלחוזרהייתיואניהתערבולאהוריבאיפוק.חייכושכן

צודק"."אתהיאמר'לפחותמהםשאחדלכךוגורםשאמרתי
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ולאאמאעלישמרהזאתבכללאבי.דמיתיובקומהגדלתיאני
וטיפחתיבמיטההייתישלושגילעדבחצר.לבדלהיותליהרשתה
צולחצבא,גדודיבראשדוהרעצמירואההייתיגדולה.דמיונות
היתהאמאלאמא.מספרהייתילפרקיםטרף.בחיותונלחםנהרות
לפשרה.שאלתיולאזומלהאהבתיאנידמיונות.ואומרת:צוחקת

חשתימידילד,לינקרהפעםבגילי.ילדיםראיתילאשלושגילעד
ממנו.שונהשאני

להבין.רציתייד",ליאיןלמה"אמא
ואמרה.חזרה ,מיוחד""אתה

אמאליהרשתה ,גילימבניבהרבהגבוהואניארבעליכשמלאו
קרבלבסוףאלי.ניגשלאוילדשיחקתיימיםכמהבחצר.להיות

ילד"הנהבקול.וקרא ,יותרואולישמונהבןאוליגבוה,נעראלי
המלהצפוף.בעיגולאותיהקיפוומידקולואתקלטוהילדיםגידם",
רציתיאיום.בחובהצופנתשהיאוידעתיבראשירגעהדהדה

והכריזחזרגידם","ילדאילם.ועמדתיבינשנקקוליאךלצעוק,
ולרגעהלעגואתהפליאהאתחשתיעבר.מכלנאספוילדיםהלה.
תוךאלאותיוישליכובידיהםאותיישאומעטשעודליהיהנדמה
הופיעה.אכןואמאמתוכיקולנפלט"אמא",עמוק.בור
לאשכמותהחזקהצעקהפלטהשכן ,ממנייותרנחרדהכנראהאמא

שמחהחשתיבחיילראשונהעבר.לכלנסוהילדיםמעודי.שמעתי
לאיד.
אמא.אתושאלתיחזרתיגידם",זה"מה

המלה.אתהמצאתיכאילואמרהשואל"אתה"למה
אוהרצפהעלושיחקתיבביתישבתיעוד.יצאתילאהחצראל

גדולה.מלונהמהןליבניתיואנילבניםהיובגזוזטרהבגזוזטרה.
הוויכוח.מהעלהבנתילאורבים.מתווכחיםואמאאבאהיובלילות
אהבוכולםמתעצם.היהוהוויכוחבביתנאספיםאנשיםהיובלילה
מהגדםשוכחלפרקיםהייתיבקיץשלי.החזקהמהידוהתפעלואותי
מדמייןוהייתידמיוניאתמעוררהעמוםהכאבהיהבחורףאבל ,שלי
לאמא.דמיוניאתגיליתישמאל.ידכמוחזקהוהיאליצומחתשיד

 .בבכיפרצהדברילשמע
פניהאמי.פניאתהימיםמאותםזוכראניוהמריבותהביתמלבד

הייתילפרקיםעליהן.נסוכההיתהמפחידהתמיההואיזולבנותהיו
ולאחריפהאבלנעימההיתההתחושה .בימתבוננתשהיאחש

גידם",זה"מהאבא,אתשאלתיפעםבה.להתבונןעיניאתהרמתי
יד",בלא"אדםואמר.ממניהעליםלאאבא
שלי",לידקרה"מה
נקטעה","היא

אלי",תשוב"והיא
 ,"אל"

להאספרשאםליהיהנדמהאבא.עםהשיחהעללאמאסיפרתילא
בבכי.תפרוץשובהיא

5 . 
חמשבןבהיותיאחדבוקרמחדש.אותיומפתיעיםאליחוזריםחיי

עמדו ,הופתעוכנראההאנשיםברחוב.ועמדתיהדלתאתפתחתי
אמאאותיהצילהשוב .לאוזןמפהלחשו ,גידם""ילד .ביוהתבוננו
פנימה.אותיומשכה

יודע.כברשאניאף ,ושואלחוזראניגידם",זה"מה
הפעם.ממניהעלימהלאיד",בלי"ילד
יד",בליאנירק"למה
תפחד",אל ,כמוךרבים"יש
אתמזיזאניובונה.הרחבהבגזוזטרהעומדאנישעותמפח.דלאאני

בגובהמלונהלבנותבידיעלהלבסוףברגל.ונעזרבידהלבנים
שלי.

הוויכוח.מהעלמביןלאאניבבית.האנשיםונאספיםחוזריםבלילה
באיםלאילדיםונרדם.תחתיכורעלבסוףמקשיב.אנירבהשעה
תשובתהבאים.לאמהשוםעלאמאאתשאלתיפעםביתנו.אל

ילדים",המוןישהספרבבית ,הספרביתאלתלךמעט"עודהיתה:

נתגרמואבאנאסרמאזהפוליטית.פעילותועלאבאנאסרלבסוף
בשבועפעםיוצאיםאנואלי.זורםמחוזקהומשהואמאשלפניה
הואהסורגיםומאחורי ,ראשואתגילחו .הסוהרבביתאבאאתלבקר
מואריםהלילותלבית.אנשיםבאיםלאנאסרמאזוחזק.רחבנראה
חוברתמתוךמעתיקהאועיתוןקוראתאמאנפט.מנורותבשתי

לאאניאך ,סביבימתרחשיםדבריםהמוןבארון.המונחתצהובה
מה.יודע

והלבישההגדםעלהשרוולאתקיפלהאמאהבית.ימיתמוכךתוך
ואניאותיחיבקההכיתהבפתחהספר.לביתהולךאנימעיל.לי

לואיןי.דלו"איןמהומה.ולאחריהתדהמהחיתהפנימה.נכנסתי
שעמדתיככלועמדתי.לעשותמהידעתילאצד.מכלצווחויד",

המהומה.נעצמה

נקטעהידו ,ארווין"זהוואמרה:אליניגשהלכיתה,נכנסההמורה
כןשיעשהמי .לוללעוגואסורעליולצחוקאסורקשה.בתאונה
בגבי.הננעציםהרביםהמבטיםאתוחשתימקומיעלישבתיייענש",
ינוח.ולאישקוטלאהזההנחילהפרשה.תמהלאבזהכיידעתי

לאאניאבל ,מפחדשאניחשבוהם •הספרבביתחייהחלוכך
בוז.רקביעוררכיתההמכונההזהההומההנחילאדרבא,פחדתי.

טיפשותם,ברובהם,מרחוק.בהםהתבוננתירקאתםדיברתילא
בי.מתגריםמהםקצתהיובהפסקותלפעמיםמפחד.שאניחשבו

בהבנתמתקשהשאניחשבהמה,משוםהמורה,גםמהם.התעלמתי
רצונה.אתקטעתילא •לילהסבירעמינשארתוהיתההחומר

סרקבריצותשלהםהמרץאתבזבזוהילדיםכוח.אגרתיבינתיים
עשיתי.כךואכןכוחלאגורחייבאתהבלבי,אמרתיואני
ורחביותרגבוהמשםיצאהוא •הסוהרמביתאבאשוחררכךתוך

 ,עיןמראיתזואלים.אדםשלמראהלושיווההמגולחראשו .יותר
ותנועהתנועהבכלטבועהושתיקתושותקאדםהואאבאכמובן.
שלו.

מאודשותקים.אומתווכחיםואמאאבאבלילה.עודבאיםלאאנשים
המורה,דיברהשעליהתאונהאותהאירעהכיצדלדעתרוצההייתי

בידיאותומחבקאניובלילההגדםאתאוהבאנישואל.לאאניאך
השמאלית.

עמדלעגומלאחצוףובקולהילדיםאחדאליניגשגימלבכיתה
שלומך",מה ,"גדמיואמר:
"אתה •ואמרהוסיףהואאבל ,בוגענוהייתילאבזההסתפקאילו
עודהתאפקתילאעתהאותך",מאכיליםאושמאלבידאוכל

התחצףולאפרכסאילוברגליו.ופרכסארצהנפלהלהבו.והלמתי
ועוד.נבלמשחת,שדגידם,וצעק:חירףהואאבל ,לומניחהייתי

שהשתתק.עדבווהלמתיהוספתי

6 . 

בחבורות,מתגודדיםכולם .כלפילהתחצףאישמעזלאמאז
עומדאניבהפסקותמשחק.לאאניכדורגל.אומחנייםמשחקים
קטניםנראיםהםהשביחהקומהשלהחלוןמןבהם.ומתבונןבחלון
ומנסהאנימיילדשוכחלפרקים .שיכורעדרמרוסנים.ובלתי

להשתיקו.כדיבמבטדילהתחצף.
ההןבשניםמרנין.זכרשוםלינשארלאלינדמההימיםמאותם
אתביקשלאילדאליהם.רקולאגילילבניבוזתחושתטיפחתי
לאפטרהנזירמלבדהמורים,גםאליהם.התקרבתילאואניחברותי
הביתה,חזרההספרמביתלבדללכתשמחתיבמיוח.דאותיאהבו

אמאאתרקנבזה.וזהחלשזהסימנים.בהםונותןבאנשיםמתבונן
סודרתי.כלאתלהלגלותיכולתילאהימיםשבאותםוחבלאהבתי

היוםרובראשו.עלוצמחוהשערותחזרוהסוהרמביתאבאשבמאז
וחוזרתדיןעורךשלבמשרדעובדתאמאורוטן.בביתיושבהוא

מהביתאבאיברחהקרוביםבימיםכיהרגשהליישבלילה.מאוחר
 ,פניואתלשכוחלאכדיבומתבונןאנירחוקה.ארץאלויפליג
אלי.לבשםולאבמחשבותיותפוסאבא
בלחש.אמאאתשואלאניהקומוניסטים",עושים"מה
צדק",שוחרי"הם
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מי","בשביל
האנשים",כל"בשביל
יהודי","אתהושאל:נעראליניגשהספרמביתבדרכי

השבתי"יהודי'

מנוול"אתהכן"אם
"למה"
מנוולים",היהודיםשכל"משום

ממנו'זריזהייתיאניאךלי'להחזירוניסההופתעהלה .בוהלמתי
והמשטרהקומוניסטוגםיהודיהואאבאוהלמתי.אותוהפלתי

אךורוטן'כועסאבאלתחנה.יוםכלאותוומזמנתבומתעללת
המשרדמןבלילהמאוחרחוזרתאמאיכול.אינוכנראהלהימלט
קשהובבוקרבלילהמאוחרעדיושביםאנחנולבשל.מידומתחילה

להתפללקארולהחדלההסוהרמביתאבאשלשובומאזלקום.לי
נדמהלפעמיםאלי.מלדברנמנעתוהיאמצומצמותתנועותיהבבית.

לינדמהלפעמיםאבלדיבור'תעניתעצמהעלהטילהשהיאלי
מאבא.מפחדתפשוטשהיא

אותה.שאלתיעוד",מתפללתאינך"למה
אבאסוד.לביתאבדלהתפללחדלהמאזבבית",מתפללת"אני
סיבהישולומר'דוגמאותלהביאולהסביר'לפרשנוהגיםואמא
עלהכבדותרגליהאתמפילההיאמדברת,לאקארולהלדבר.
וממלמלת.הרצפה

היאאבאבגללעכשיולעשות,מהאבלבכריעתה,כוחאיזהיש
להתפלל.מפחדת
אלישפטר."הנזירהשיעוריםבאחדאמרמגונה",מידההוא"הפחד
"ומההוריםהמלך",והואהאבהואלפח.דעלינומפניוורקבשמים

בכיתה.ילדהקשהנפחד",לא
לכבד",עלינוהורינו"את
אתלמושכדיהחוצהיוצאאנילילהכלהיטב.אותומביןאני

ככללעצמי.משנןאנימגונה,מידההואהפחדהצללים.ואתהחושך
אעמודמעטועודמתוכיניגרהפחדכימרגישאנימשנןשאני

וגאה.ישרברחוב

7 . 
אוהבאלוהיםאיןומאזישואתצלבושהיהודיםלינודעדלתבכיתה
עמדתיאותו'צלבתילאאניהסוד.אתליגילההנעריםאחדאותם.
הסודאתליגילתהשלאקארולהעלתמהתיאמרתי.לאאךלומר'
הזה.

אניהחלונות.בכלהנעריםצועקיםרמאים,היהודיםרעים,היהודים
בפנים.זאתלילומרמעזלאילדאךאלי'גםמתכווניםשהםיודע
כלפי.מתחצפיםלאהלמתימאז

מתקשהשאניסבורהשהיאמשוםהלוחאלליקוראתלאהמורה
להצביע.שונאאבלהכול,מביןאניטועה,היאהחומר.בהבנת
אמא.תמההמצביע",אינך"למה
בה",להצביענאהולאאחתידרקלי"יש
מפחדלאשאנייודעתאמאאותי.שהבינהלינדמהצחקה.אמא
אתמאמןאניבלילההספר.לביתדרךכברתאותימלווהזאתובכל

אוכלמעטשעודחשואניהתחזקההידברזלים.בהרמתשמאליד
מים.דליבהלהרים
הנזיר .לחלוטיןמשמיםהספרבביתהיוםהיהפטרהנזיראלמלא

אנובכיתהגמדים.לידונראיםהמוריםגםומעלה.משכמוהואפטר
אלמלא •חפץבהםמוצאיםלאהילדיםהמקרא.סיפוריאתקוראים
מתפרעים.ודאיהיווקולוהנזירשלגובהו

אתעינילנגדרואהאניקוראכשהואקורא.אותולשמועאוהבאני
מרוחקיוסףוהגסים.האלימיםיוסףאחיואתההריםואתהמישורים

מחשבות •מחשבותיואתלהםמגלהשהואחבלבהם.ומתבונןמהם
לעצמם.הכולמייחסיםהאחיםלעצמו.לשמורחייבאדםגדולהשל
בולסתכךכלקטנוניותםלהם.מחוצהשהואדברלהביןלהםקשה

ניסוריםמלווההגדולהאלהדרךיום.יוםלידםמתגבהשיוסף
רחוקולאבביטחהדרכואתעושהיוסףדאגה.אלאבלוהשפלות,

 .מלךיהיהוהואהיום
ומהםהנסתריםהעולמותאלמחובריוסףבאחים.שאיןביוסףישמה
לינדמהלפעמיםמהבריות.ומרוחקוגבוהדקהואגדולה.יונקהוא
לאהיום,בבואבי'גם .בוניכרלאשהמוםאלאיד'איטרהואשגם
גדמיאותייכנוולאהמוםאתבייזהושלאברגעהמום.אתיזהו
לי.קשהזהעתהלעתאךנדיב,להיותרוצהאנינדיב.אהיה

מתמטיקהאהבתיהשתתפתי.ולאכאמורהצבעתילאבשיעורים
המורים.משוםאוהבאניהמקצועותשניאתדת.לימודיולהבדיל
שהםילדיםבכיתהישגמד.שלבגובההואלמתמטיקההמורה
לאביותרהגסיםשאפילומשעשעכךכלהואאבלממנו'גבוהים
כךכלוהצגותיומציגרקמלמדלאהואלו.להפריעמעזים

כמובן'יהודיצוחקים.הלוחעלכותבשהואהמספריםשגםמצחיקות
חיהואזהובכוחמשעשע,רקמשעשע,הכרתי'שלאהנוסחמןיהודי

ושורד.

מרשיםלאהיהודיםלילדיםומעלה.משכמוהואפטרהנזיר
ייאמרהורי'היסוס.בלאלהשתתףבחרתיאבי .בשיעוריולהשתתף
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קוראיםאנוכאמור'בכיתה, •שרציתימהללמודליהרשולזכותם,
בפרישות.חישהואניכרולארענןכךכלקולוהמקרא.סיפוריאת

פעם.אותישאלמתפלל","אתה
ממנו.העלמתילא ,"אל"

הוסיף.ולאאמר"חבל",
מחשבותיכגוןלאמא,לגלותםלאשמוטבענייניםישלמדתי'כבר
בשיעורימשתתףשאניעללילעגוהיהודיםהילדיםהגדם.על

הםלנסתר.זיקהשוםובלאחמדניםמהיתר.שוניםלאהםגםהדת.
עלאותילהעבירומבקשמיסיונרהואפטרשהנזירסבוריםלמשל
ספקותבךלנטועאבלבתנ"ך,קוראיםולאמתפלליםלאהםדתי.

הנזירוממחשבותיהם.מהםמתעלםאניכמותם.איןרעותומחשבות
מןקוראכשהואותנועה.תנועהבכלניכרתוישורתוישראדםפטר

המים.פניעלמרחףאלוהיםאתרואהאתההתנ"ך

8 . 
אותישהדהיםמהלפרעה.שעוללכלועלמשהעלקראנוו'בכיתה
היהצבא,ואנשיחרטומיםעםמאבקיםשניהלוהחזק,הגדולשהאיש

ואיניחפץללפותלעתיםרוצהאניגםבדיבור.והתקשהפהכבד
יודעיםלאהםמאליו.מובןכדברבידייםמשתמשיםהאנשיםיכול.

7 
 ' 97פברואר



~1 s ~, 
~ 

דבריםלילהבכללימגלההגדםהגדם,מתנה:ישליגםמתנה.שזו
ימיםשבועלפנילי.עוזרהואהיוםבאורגםאבלונצורים,מופלאים

השרוולאתהפשלתיבי.והתגרופרועיםנעריםכמהאותיהקיפו
 ...נפשםעלנסומידהגדם.אתוחשפתי

שואלפטרהנזיררקהמורים.עםולאכיתתיבניעםמדברלאאני
אניאםאותישאלשובהשדרה.לאורךלעתיםמטייליםואנובשלומי

הכנסת.לביתהולך
ממנו.העלמתילא ,"אל"

אמר."חבל",
"למה",

מלכים",בנישהםשכחו"היהודים
בלבדהיהודים"רקלי.להסבירפטרהנזירחשמידלצחוק.אמרתי
הדיבורשלוהברקיםהקולותמשוקעיםבהםורקסיניבהרניצבו

ובכלשכח,לאהמקראאבלזאת,שכחו ,לבנולדאבוןהם .האלוהי
הימיםבאחדעתידיםהםאלה.מתכחשיםבעדיםלזלזלאסורזאת

דבריורובאלי.דיברכךלהיות",שנועדומהולהיותהםמילהיזכר
כמווהואחדדיבורואלי.מדברשהנזירשמחאניאבלמבין.לאאני

איטראנירקאבליהודים,ילדיםהרבהישהספרבבית .אותונועץ
עלשומראניהזההסודאתמלך.בןשאניהנזירגילהליורקיד'

מנעולים.שבעה
אניזו.לכהונהעצמימכשיראנימלךבןשאניהנזירליגילהמאז

נאהלא .לאחורראשיאתמסבולאישרהולך ,בושילעלמקפיד
עתהגילימבניהתרחקתילכןקודםאםראשו.אתלהסבמלךלבן
לאממחשבותיהםמחשבהששוםכדישבעתיים,מהםמתרחקאני

שמתיכברפניות.ובלאישרלהתבונןעיניאתמלמדאניבי.תדבק
 •מחירבכללהצטייןומבקשיםאמביציוזיםהםהיהודיםהילדיםלב.
תמידהוא •ישרלהיותיכוללאמלךבןשהואששכחמיפלא.לא

אלניגשתימרמה.ופעםמתחכםהואפעםהוא.לאלהיותמבקש
הואמלך",בןאתהתשכח,"אל ,לוואמרתיהיהודיםהפרחחיםאחד

מפחדיםהילדים •נפשועלונמלטמדעתייצאתיכאילוביהתבונן
הנכונה.מהסיבהלאוכמובןממני
היההואגדמי.ליוקראהעליונהמהכיתהיהודיילדביהתגרהפעם
מקומועלעמדמה,משוםהוא,אבל ,לולהרביץרציתיולאורזהדק

לאזהגםאבלקולי.אתעליוהרמתי"חדל",אותי.להקניטוהמשיך
אצבעותיואתבינעץהואאותו.וטלטלתיבואחזתילבסוףהועיל.
אלאברירהליחיתהלאאותי.ללפותוניסהוהדוקרניותהדקות
בו.להלום
להתרומם.וניסהנדהםמכה","אתה
הם",מיששכחואלהכלאתמכה"אני
ברכיו.עלעמדמדבר",אתהמי"על

"עליך",
"אני",

"אתה",

דבר",שוםשכחתילא"אני
לך","נדמה

אליולדברהוספתילאמכוערת.חיתהותדהמתודםזבופניו
הביתה.והלכתי

9 . 

לפניעודאולי ,חיישלמוקדמתמאודלתקופהשייךזהזיכרון
המוןרואהאניובחלומיחלמתיחלוםאחריה.מידואוליהידקטיעת
שרגילכפי ,העיןלמראהמזיקיםובלתיקטניםשדיםלאשדים,
דרוכים,עומדיםהםומגודלים.רביםאלא ,אזעדלראותהייתי

להימלטאוכלכיבטוחמה,משוםאני,ממני.רבבמרחקולמזלי,
בכלאניבינינו.החוצהבנהרויטבעוכבדיםאבלגדוליםהםמהם.
דבוקלהכעיס,כמוהגוףאך ,גופיאתלהזיזומנסהחוששזאת

 •ברורעתהמצליח.לאאךלהתרומם,כוחיבכלמנסהאנילמיטה.
אךלנהר'קרביםהםלקראתי.מתקדםהשדיםצבאבמלכודת:אני

 ,אליוישרמימיועלללכתששיםהםאדרבא,בעדם.עוצרלאהנהר

למושיכולולאכאבןכבדאנילהתרומם,מנסהאנישוב ,כמובן
מוקףהייתימידכימגרוניאיומהצעקהנפלטהכנראהאזממקומי.
שעהאותהשישבוהאנשיםשלובמבטיהםואמאאבאשלבידיהם
בסאלון.

לבכי.וקרובהבבהלהאמאשואלתקרה","מה
כימרגישואני ,בגרוןתקועותהמליםאך ,משהולומררוצהאני

גםאךלבכות,רוצהאניאותי.לכבולממשיךאותישכבלהחלום
נכבל.כמוהבכי
מאימתוקצתבינעוצותהעינייםכלמשהו".לךכואבקרה,"מה

אלי.חוזרתהחלום
לבכות.והתחלתיהמלהמתוכינפלטה"שדים",
שוםזהחלום,"זה •לומרמיהרהאמאלכולם.רווחמר ·המללשמע
יושבואניהמיטהמתוךאותישלףאבאומערתי.אתגיודדבר",

 ,משהושאומרומצפיםדוקרתבסקרנותבימביטיםהכול •ברכיועל
 .לספרמהליאיןכבר ,דברשללאמיתו •לספרמהיודעלאאביאך

עמומה.תחושהאלאבישיירולאנגוזהחלום
אחדשהואלינדמהורגעהיושביםאחדפנהארווין",קרה"מה

בבכי.ופרצתיאחרישרדפומאלה
להוציאוחשהאמאאמרהחלום",חלםהוא ,דברשוםקרהלא"לילד
 ,ואמראדםאותוחזרדבר",שום ,דבר"שוםאבא.שלמידיואותי
קםכמונגוז,שכברוהחלוםלעשות,מהאךהטעות,אתלתקןמבקש
לטרוףהנכוניםהאיומיםהפרצופיםאתורואהחוזרואנילחיים,
לגונןאמאמבקשתיותר",ולאחלוםזהקרה,לאדבר"שוםאותי.
עלי.

מפי.המלהנפלטהשוב"שדים",
אמא.מתקנתרע",חלום"זה
שכלשמחכךכלואניגלידה,שלכפולהמנהלילהביאחשאבא

המונחיםהוורודיםהכדוריםשנילמראהאחתבבתנמוגיםהפחדים
עלומדבריםחוזריםושוב ,עמישמחיםוכולםשמחאניבצלוחית.

אישלידי,שישבאדםאליפנהלפתעבהם.מושגלישאיןעניינים
שדים".אין ,ויןארויודע"אינך ,ואמררכה,הבעהבעל
ודווקאלעשותמהאך ,שלוהחביבבקולאבאאמריודע","הוא
 ,הזושהחבורהבלביאפלחשדמשים,באיןזורות,אלומלים

והאמתהאמת.אתממנילהסתירמנסיםואמא,אבאגםלביולדאבון
הצליחולאאמנםהםאותם.ראיתיאנישדים.ישפשוטה:היא

אותם,ראיתיאניקיימים.לאשהםאומרזהאיןאבל ,אותילתפוס
דעתי,אתכלהסיחטרודהכךכלחיתההחבורהאךוצעקתי,כמעט
שומעים.היולאצועקהייתיאםשגם
המלהעלחוזרשהואככלאך ,ואומראדםאותוחוזרשדים","אין
כמועתהשראיתי.מהממנילהסתירמנסהשהואליברורהזו

ופניהםגדולים ,יתרבבהירותהשדיםאתרואהאני ,יותרלהכעיס,
אלי.מופניםהרחבים

אמא.שואלת ,כואב"לא"כבר
 ."אל"
שמחה'.'"אני

אם ,ואכןכאב,כעלהחלוםעלמדברתשהיאאמאעלתמהאניורגע
אלאבגופילעתיםחששאניכאבלאאבלהכאיב,האמת,אתלומר
גילוח.סכיןשלכמומאדדקכאב

10 . 
וחסונים,גבוהיםלהיותחייביםמלכיםבנימאו.דגבהתיזיןבכיתה
אוהבתלאאמאלאמא.מגלהלאאניכמובןהסודאתבלבי.שמחתי
חרדתזוהיללימודי.חרדההיאמהמשוםדמיוניים.דבריםלשמוע
אניאותי.משעשעיםפשוטהםלי,קשיםלאמתמטיקהשיעורישווא.
בנקל.תרגיליםופותרהיטבמאומן

סימטהובכלנאצהכרזותפינהבכלבשמים.ענניםנאספובינתיים
אהוביאינםהספרבביתהיהודיםהילדיםיהודים.מכיםחשוכה
הייתיכברמרשה.לאאניסיבהבלאאותםלהכותאבלנפשי'
פגע.בלאעתה,לעת ,יצאתיומכולםקטטותבכמהמעורב
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יושבהואושובנתפסהואמנסהשהואאימתכללברוח.מנסהאבא
פעםאותומבקרים'ואניאמא •ראשואתומגלחיםהסוהרבבית

ומעלה.משכמולינראההואהסורגיםמאחוריבשבוע.
שואל.אניקומוניסט",אבא"למה

החלשים".עלגונןלשיש"משום
עתהלעתאניאמיץ.שללמעלההגעתילאעודאניאמיץ.אבא
קולותאבלעוד'אותימפחידלאהחושךהפח.דאתמתוכימגרש
ללמודיכולאנימאמאגםרגלי.אתומשתקיםאותימחרידיםפתע

ביתאלבדרכנועוול.רואהשהיאאימתכלמתערבתהיאאומץ.
לו'ואמרהאליוניגשההיא •סוסואתמכהאיכרראתההסוהר
כואבלהםגםורואים.נושמיםהםגםחיים,בבעלילהתעמר"אסור

אותם",כשמכים

בה.להביטבלאאמראשה",פיך'את"בלמי
ממקומה.זזהולאאמרהאבלום",לא"אני

כבר'"לכי .ראשואתהריםוהואאותוהדהיםכנראההזההמשפט
בה.לזלזלביקשלכי",
עוד",אותותכהשלאליתבטיחאםאלאאלך'לא"אני

הצטחק.דבריהלשמע
אותךיטעהאלאבלכילדה,נראיתהיאאבאולידונמוכהרזהאמא
נחרצותדעותיהומוצקה,ברורההיאברחובנוכחותהקומתה.גובה

פיה.אתבולמתלאהיאבעוול'נתקלתוכשהיא
שכחתם.ועלהיהודיםעלדיברנושובפטרהנזירעםהטיוליםבאחד
אמרתי,צערואתלהמתיקכדילו.כואבשהדברוראיתינעצבופניו
עלשומראניהזההסודאת •וחייךביהתבונןהואאשכח".לא"אני

להפלות,ואסורשוויםאדםבניכלכיאומרתאמאמנעולים.שבעה
לי'אמרהופעםנחרצות,דעותיההסוהרבביתאבאאתהושיבומאז

היהודיםשאומריםכמוהעמים",מכלבנובחראשרלומר"אסור
הלבושיםהיהודיםאתמכנההיאכךהאדוקים,היהודיםהאדוקים.
הרכבת.תחנתלידהצפופהבשכונהומתגורריםשחוריםבבגדים

מכירלאאנימהם.אסתייגאנישגםרוצהוחיתהמהםמסויגתהיא
עמיהלומדיםהיהודיםהילדיםאתמקרובמכיראנימקרוב.אותם
בנקלבוכיםיותר'שמניםרקהאחרים,הילדיםכמוהםהספר.בבית

הייתיכךמשוםרקעליהם.מאייםשנעראימתכלהצילווצועקים
להם.מרביץ
מהם.אחדהזהרתיהצילו",לצעוק"אסור
לצעוק","מה
לצעוק","לא

מפחד",אני"אבל
תפחד".שלאהזמן"הגיע
הכיתה.אלנמלטדברילשמע

11 . 

לינדמהלפעמיםאותי.לימדפטרשהנזירבמההרבההוגהאני
לשוחחרוצההייתיעצמי.עלשנטלתיבמשימהלעמודאוכלשלא
איניששובאבאשלבעניינוטרודהכךכלאמאאךאמא,עםכךעל

כשאומריםאוהביםלאואמאאבאכך.מוטבאוליעיניה.אתרואה
יהודים.

ועמים.לשבטיםאדםבנילחלקאסור
ביתחומותעלכתבוהנעריםאחרת.בחזיתנלחםאניעתהלעתאך

לאאני •עלימלחמהוהכריזוידלאיטריומוותליהודיםמוות .הספר
בשקטאמותלמותעלינגזרואםלפחדמלכיםלבנינאהלאמפח.ד

הצילו.אצעקולא
נאבקתיבריונים.כמהעליהתנפלוהביתהובדרכירבזמןעברלא

הפצעאתראתהאמאאותי,ופצעורביםהיוהםאךמלחמה,והשבתי
עמוק.היהמסתברהפצעהחולים.לביתאותילקחהומיד
בביתמכןלאחרוגםממיטתי.משהלאואמאקדחתיימיםשבוע
היורדותהארוכותהשיירותעלחלמתיהזמןוכלחלשמאודהייתי
לאשהפשעהיובטוחיםהגסיםהאחים .אמרפטרהנזירמה.מצריי
לקחהואנבוןהיהיוסףלגבוה.מעלגבוהישטעו.הםלעולם.יוודע

 •לויאונהלאורעיואבותאלוהיאתגולהלעמו
אתוראיתיבחלוןעמדתישמח.לאואישהספרלביתחזרתי

ומריעיםיהודיםילדיםמכיםהמשחקים,במגרשמתגודדותהכנופיות
ואישירךעלשוקאותםאכההיוםבבואכיבלביונשבעתילבריונים

ממני.יימלטלאמהם
קראארווין","ידידי,עשר.וקיבלתיבמתטיקהמבחןהיהבינתיים
מחשבהלךשישלךלהודיעמצטער"אנילמתמטיקההמורה
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אבלצחקו'כולםבאדם",המאושרשתהיהאומרלאזהמתמטית.
גובהוהטבע.מפלאיאחדהואלמתמטיקההמורהלי.הריעלאאיש
איןזאתבכלדלת.בכיתהנערכשלכתפיוורוחבחמישיםמטר

אפשרית.דרךבכלאותםמשעשעהואלו.מתנכליםהבריונים
מוסיקהחובבשהואידעתיורדי.שלאריהשרהואהאחרוןבשיעור

אריהמתוכולהוציאמסוגלכזהזעירשגוףלעצמיתיארתילאאבל
שלמה.

וציוריםנאצהכרזותפינהבכל .כתבוהספרביתחומותעלרקלא
הולכתאמאומושחתים.עכבריםחרקים,מכוניםהיהודיםמגונים.

אניעו.דלוקחתלאהיאאותיאבלהסוהר'לביתשלישייוםבכל
הגדול.למאבקעצמיומכיןברזליםומריםרץומתאמן'בביתיושב
ובעליידאיטרישביןכמאבקלעצמימתאראניהגדולהמאבקאת

 .מאליומובןדבראצלםשאיןמפנייותרנועזיםהידאיטריידיים.
להתחברהרצוןאתאצלםהגביררקאותםלהחליששהתכווןהמום
דברשאיןיודעיםהםאלוהיםאלמחובריםשהםככלאלוהים.אל

אבלאמא,בעיניחןימצאולאמהשברתיכייודעאנימאליו.מובן
המאבק.בתוצאותגאהתהיהשהיאיודעאניבלבי
אבאאמא.שלבאמצעותהאליוהבריחוקטןמכתבליכתבאבא

יודעואינילנוצפוייםקשיםימיםאמא.ועלעצמךעל"שמורכותב:
עלינומגונה.מידההואהיאושלהתייאש.אסורהביתה.אשובמתי

דבר'שלבסופווהצדק,צודקייננועב .אותנויחזקוהמאבקלהיאבק
אבא",אותךאוהבינצח.

נאבק,כברשאנייודעלאאבאלעצמי.ואמרתיהמכתבאתקראתי
שעותמתאמןאניאבלמוגבל'עודאניאמנם,ישמח.לו'לכשיוודע

ביום.רבות

אוכלרגלי'ושתיידיביןתואםיהיהמניח,אניהחודש,בסוף
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זרועי.נחתאתלהםולהראותהפושעיםאתללפות

12 . 
אוליתגיע.לאכנראהאלינואצלנו.לאאבלמקוםבכלהמלחמה

צדדיה.משניאותהמקיףנהרהרים.ומוקפתקטנהשהעירמשום

מדינה.אחרמדינהוכובשיםחזיתותבכלמתקדמיםהגרמנים
אצלולאואמאאבאאצללאאבל ,בראשימתבלבלתהגיאוגרפיה

ומידמפהפורשיםהם •בסאלוןלילהבכלהמתכנסיםחבריהם
אצלנולאורקמקוםבכלהמלחמהכיהמחשבהפניהם.מתקדרות

אענש.כךעלכיבטוחמה,משום ,ואניחטא,שלעונגבינוסכת
שליהקטנההמלחמהאבלהגיעה,לאאמנםהגדולההמלחמה
הזהההומהבנחילומתבונןבחלוןעומדאניבהפסקותנמשכת.
מוותליהודים"מוות •יחדצועקיםהםהמשחקים.במגרשהמתגודד
אתה"למהבשקט.ואמרתיבצווארונונערתפסתיפעםיד".לאיטרי
ליהודים".מוותצועק
והחוויר.אמרצועקים","כולם
שיניך".אתאשבורצועקאותךאשמעפעםעוד"אם

אצעק"."לא
"הישבע".

נשבע"."אני

עדתכמומתנפליםאותםראיתיפעםכנראה.מפחידיםידאיטרי
צועקיםהםלהתנפל.מעזיםלאהםעליברחוב.יהודיעלכלבים
וביח.דמרחוק

 ."דש"וצעק:הספרביתשלהחומהעלנערעמדאחדיםימיםלפני
מאמןאניהשתתק.והלהבלילה",ניפגש"עודבשקט,לואמרתי
מלכים.לבנינאהלאהבהלהבבהלה.להגיבולאבשקטלנהוגעצמי

 .שיפחדאסורהאלוהיהדיבוראתששמעמי
כבראימה.עלימטיליםבלילההחלומותאבל ,עודמפחדלאאני

נאבקאניבחלומותמועיל.זהאיןאךלחלום,שלאעצמיעלציוויתי
פועללאביוםשפועלהקסםדם.זובעדהספרביתפרחחיעם

האחתוהידיותרונועזיםיותררביםהםבחלומותבחלום.מסתבר
 •כראויהולמתלאשלי
ארוכה.עודהדרךולפיתה.כפיפותבניתורים,רגליאתמאמןאני
לחולליכולותרגלייםושתיידכימרגישאניעכשיוכבראבל

פלאים.
הספרבית .למנזרובקרובלחזורבדעתושישליגילהפטרהנזיר
לתפילה.לשובהשעההגיעהועתהאותורושש
ששאלתי.עלוהתחרטתישאלתיבמנזר",עושים"מה

בענייניות.השיבומתבודדים",מתפלליםבשדה,"עובדים
התבודדות"."מהי

אלוהים".אללהתקרב
קסםאיזהישבמושג.אובמלהפעםבכלאותימפתיעפטרהנזיר
מוקףבשדה,אותורואהאנילמשלעכשיולי.משמיעשהואלמלים
מןגבוההאי-דיבורהאילם.בקיומםלדבוקמנסהושיחים,עשבים
אמיתו.אתלממשמנסהשהוארואהאניעתהפעם.ליאמרהדיבור,

מתבודדים".הנזירים"כל
כן".שיעשוהראוי"מן

 ,יכולוכלגדולשהוא ,באלדבקיםמתכיצדאותולשאולרוצהאני
לדברנאהשלאשבצנעה,ענייןשזהחשאנישואל.לאאניאבל
 ,,עליהם,מדבריםשלאענינים"ישמפורשות.ובמליםבגלויעליו
בכלשהואדבריםישאבלההשגחה,עלאותוכששאלתיליאמר
עליהם.מדברזאת

גםאבל .מפיוהגהמוציאלאוהואשעהמטייליםאנולפעמים
לבקראבואבי.מחלחלותשהןחשואנימדברותשלוהשתיקות

אוכל.שלאידעתימידאךלומר:עמדתיאותך:

13 . 
אליולבואלנווהציעהביתהאלינוובאאותיהפתיעפטרהנזיר

הראשיות,מהדרכיםמרוחקהמנזרזעם.יעבורעדולהסתתרלמנזרו

הקשיבהאמאתנורים.אפילוישובאחדיםהיטבבנוייםהמרתפים
אדוני". ,נוכל"לאואמרה,
"למה".
כאן".זובשעהלהיותשעלינו"משום

המליםאותההגביהוכמופתע.התגבההוהשבריריתהקטנהאמי
ושוםבדעתהנחושהאמא ,הביןהואנאלם.פטרהנזירמפיה.שיצאו
דבריולשמעתרצו"."אםהוסיף:זאתובכלאותה,יזיזלאנימוק
אמרהלמהיודעאיניעכשיו".שלנוהמשמרת"זואמא.אמרה

עלועמדקםוהואהנזיראתיותרעודהאלימהזומלה jאמשמרת:
רגליו.

 •אמר ,"סליחה"
הנדיבה".ההצעהעל"תודה
היופניהאמיתית.מלכיםבתכמודיברההיאבאמא,גאחהייתי

אניהסוהרבביתיושבשאבאמאזהתנשאות.בלאאבלנחושות,
את .מקומואתלמלאבאהכמונחושים.תוויםויותריותרבהמגלה
לשכוח,אפשראיחוסנוואתגובהואתמכיר.ולאכמעטאניאבא
אבל ,משלואחדמשפטבזכרוניאיןממני.חמקהכמונשמתואבל
עצםעדמרגישאניעליהן'אותישהושיבבשעהברכיו ,ידיומגע
הזה.היום

פינה.מכלמכיםהיהודיםהילדיםאתכמרקחה.הספרביתבינתיים
והספסלים.לשולחנותמתחתמסתתריםהםעלובה.היאפחדנותם

יגנולאוהשולחןשהספסלרואיםשלאהםעיווריםכךכלכלום
לפחד.שלאאותםללמדחייבאניבעוכריהם.הואהפחדעליהם.

פחות.ויפחדויותרקליםיהיולכשירזולרזות.עליהםתחילהאבל
המעוגלים.אחדאתשאלתימפחד",אתה"ממי
הבריונים"."מן

לפחד".לךיועיל"כלום
לעשות".יכולאני"מה

התאפקתי.לא"לרזות",
אותםמאמןשאניחולםאנילפעמיםוהסתלק.רגעביבהההלה

אנילפחד,אסורמלכיםלבניהספר.ביתשלהמסדריםבמגרש
נפח.דלאחזק,בקולאחריעוניםוהםצועק
ושלאבאשלטובחבר ,ידאיטרשלנוהסאלוןאלהזדמןשניםלפני
חיל.בןליוקראאותיוחיבקבישמחוהואאמא
אמא.העירהאדם",בנייהרוגלאוהואחייליהיהלא"הוא
הםידאיטרילבוא.התשובהאיחרהלא ,אמיץיהיההוא"אבל
אמיצים".אנשים

שנייםעםיחדהואשארפשטיין.ברונושמו:לינתבררלימים
קטיניםשםשניצלומשוםללבנים,החרושתביתאתפוצצומחבריו

ומשלאהחרושתביתלבעלנשלחואזהרותשתילילה.למשמרות
אתברונואיבדפעולהבאותההמבנה.אתלפוצץהחליטוהועילו

אליומרגישאניעתהועדאותוראיתיאחתפעםרקהימנית.ידו
"תזהרובקול'לקראאותיהגביה ,אותילפתהאחתבידואח.קרבת

שכבתיכשעודשנים,לפניהיה"זההישועה.תבואשמהםידמאיטרי
מהוידעתילאאזמזכרוני.נמחקלאברונושלמראהואבלבמיטה,

עלוםערבבאותואליהעבירהואשגםיודעאניעכשיואבלסח,
 .עצמומשלמשהו

14 . 
המנהל •הספרבביתללמודיהודיםלילדיםעודמרשיםלאעתה
עודילמדוולאהביתהילכוהיהודיםהילדיםוהודיע.לכיתהנכנס
שלפניועונש.אוחופשהזואםלדעתחיהקשה •הספרבבית

עליזלמתמטיקההמורההיהלעומתורגש.שוםהביעולאהמנהל
לעשותעתרמתהואמהסיפרהוא •השעואותוגםשכן ,כדרכו

הגדולה.בחופשתו
בקוללנוגילחהזנחתי",שניםשכברהפסנתראללשוב"ברצוני
הגסויות.מןהתמוגגווהכולשיכוריםשירישרמכןלאחרמשונה.

ולאחביתהילכוהיהודיםהנעריםאמרו'אוהתעלמוחמוריםיתר
אלקרבהחשתילראשונהזה.משפטשיננוכמוהספר.בביתילמדו
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אלבקול.לקרואורציתיבעורינגעשלהםהפחדהיהודים.הנערים
נראהואנוהגדולההמלחמהתבואמעטעודמלכים,בניאתם Iפחד
 .החוסןלמילהם

כידעתואורהעליםלאהואהמורים.יתרכמונהגלאפטרהנזיר
ועמודהסדוםימיאלוהים.נגדמלחמההיאהיהודיםנגדהמלחמה

הפשע.מןיינקהלאואישחזרו
ושאל.רגליועלנערקםישו",אתהיהודיםצלבולא"כלום
זו".בדותהשמעת"ממי

מורי","מאבי

עליה".לחזורואסורבדותהזוכי Iבכבודובמחילה Iלאביך"אמור
אבי",היהודים,אתשונאיםכולם"למה
אמיתיים".אלעובדישהם"מפני
אבי".זאת,רואיםלא"למה
העין",מןסמוייםהאמיתייםשהדברים"מפני

שאבותיהםמפניאדוניעםהםשהיהודיםלנעריםהזכירמכןלאחר
אלהוכלאלוהים.מדיהתורהאתוקיבלוסיניהרעלעמדו

שלבידואלאשליחבידיולאמלאךבידילאיולקולהםשיתנכלו
ואמר:ישירותהנזירפנהאליוהצטחק,שפתעאחדנערוהיההאל.
צחקת".למהלכיתהוהסבר Iאלכסיי Iרגליךעל"קום

אדוני".עםכעלהיהודיםעללחשובאותי"הצחיק
עליהם".חושבאתה"מה
בכיתה".זאתלומרנאה"לא

נקיה".אינהשמחשבתךלומרלי"מותר
אבי". Iשכןלי"נדמה
אתההמלכיםמלךלפניכיוהיטהרהנקהאלכסילךקורא"אני
רגע".כלעומד

לנויתנכלושלאכדיהלימודיםתוםלפניאחתשעההביתהשולחנו
המטבחעובדיהמטבח.לידהאחורי,בשערהתבצעהההשעיהבדרך.

מעולםדבר.אמרוולאבנווהתבוננוהחלונותלידעמדווהחצרנים
האפליםהדבריםכללמההבנתיעתההאחורי.השעראתראיתילא
שלבתויוליה,הנערהכאןנאנסהבשעתוכאן.מתרחשיםהעירשל

מעולפתכאןנמצאההיא •ברטאויוליוסהקומוניסטשלהבכירה
עלוהמאמציםכלאךלהחיותה,ניסוימיםשבועבקושי.ונושמת
אליה.תשובשהכרתהבלאנפטרההיאבתוהו.

עמדויהודיםהלאשכנינו .מסתברהעבודה,מחנותאלהרכבת,
תנועותעשומהםכמהבצועדים,התבוננוובמרפסות,בחלונות
הצועדיםאתשלידתההמשטרה .גנאיקריאותלעברםוקראומגונות

התערבה.לא
לעשות".עלי"מההגדם,אתשאלתיבלילה

ד· 1:. '. A,, .. ,es • . 

~~::f,.·~ .-;~ .... ',~. '''t?Jk·:···' ,: 

i.k ;,1 .i .. 
.:.~i.ד . ~--~ 

'iד~;\ 
\ 

-~: .. . 

15 . 
ומקשיבברזליםבהרמתמתאמן Iורדןזיולאתוקוראבביתיושבאני

אתלפענחמנסהאניכקודם.אלימדבראינושובהגדםלגדם.
מסכנהאותימזהירשהואלינדמהלפעמיםמצליח.ולאאותותיו
קולט.לאאניטיבהמהאךאיומה,
לידואגתהיאזאתולמרותבראשמאמאגבוהואניגבהתישובהקיץ
לעשותמסוגלאנימהלהמראהאניאותהלשמחכדילעצמה.ולא
בשבילירכשההיאאותה.משמחותלאמהמשוםהדגמותישלי.ביד

שנתלהפסידשלאבהםלקרואביומאיצהספריםשלערמה
לימודים.
בפנינעולממילאהספרביתדואגת.את"למה 1אומראני"אמא",

היהודים".

כיבטוחהמהמשוםאמאלשיגעון".גבולישימים,לאורך"לא
המונים.שלהתקוממותתהיהכןלאשאםבמהרה,ישובוהסדרים
ליהודים".מתנכלים"למה
עברו",מימים"שריד

 •משכיללאאך Iלימשמיעהשאמאהמשפטיםאתלהביןמנסהאבי
בחידות.מדברתאמארקלאבחידות.אלימדברתשהיאלינדמה
התגייסובה:וכתובשלנומהביתהרחקלאגדולהכרזהתלואמש

שואלאנימשחררת,העבודהפירושמהמשחררת.העבודהלעבודה,
אמא.את

בהלהשתמשמרבהשהיאבמלהאותיפוטרתהיאשיגעון","זה
עתה.

תחנתאלצעדוגבריםשלשורותהחידה.במקצתנפתרהלמחרת

מבוגר.אדםשלבנימההגדםהשיבלהיזהר","עליך
משונהתחושהחורף.ספקסתיוספקומתמשכים,ארוכיםהימים

אפליגאני •זכרכלאלהמחייםיישארולאמעטעודכיליאומרת
אומראנירוח,מצבזהזרים.אנשיםבקרבואחיהרחוקהלארץ

האחרונה.בעתבולהשתמשמרבהשאמאצירוףלעצמי.
שלקטןתרשיםעושהאניכאןחייאתלשכוחלאכדיזאתובכל
שלהשינהחדרואתהסאלוןאתהכניסה,אתרושםאנישלנו.הבית

ויוצאוצרארוךהמטבחמרובע.הוא Iמסתבר Iשליהחדרההורים.
דףעלמגודרת.שהיאבתרשיםמסמןואנימגודרתהחצרהחצר.אל

פניההאחרוניםובימיםורזהנמוכההיאאמא,אתרושםאנילחוד
היאאךמודאגת,שהיאבבירוררואהאנימרוכז.לאומבטהמתוחות

רחוקבמקוםלפעולמנסהשהיאלינדמהדאגותיה.אתלימגלהלא
גםלרשוםמנסהאניועומ.דקבועבביתקיומואבאידה.בהשגשלא
מקום.אפסעדהסאלוןאתוממלאענקהוא .אותו

אניועלובים.מעוותים"התרשימיםהתרשימים.אתקרעתיבלילה
טועה.שאניוידעתילעצמיאמרתיתרשימים",בליגםהכולאזכור
אלאותוהעבירוומידהסוהרמביתאבאשוחררסתיובאותועוד
הרחובות,לאורךצועדאותוראיתיעודהעבודה.מפלוגותאחת
אבא,וצעקתיהצועדיםאחררצתיומעלה.משכמווהואמגולחראשו
ניגשהשורותמןנחלץכשקלסלבסוףצעקתי.אתקלסלאאבאאך
השוטרים.מאחדשוטמכתספגזוססיהעל .אותיוחיבקאלי

הגבריםכל •העירעליבואהשקטכיהיינובטוחיםמה,משוםעתה,
כבוליםעתהמובליםשנמלטוהמעסיםהמלחמתי.למאמץתורמים

מזעזע.המראהרביםלאהםשהמובליםאףהרכבת.תחנותאל
למחתרת.שירדובכפרידידיהאללעבורהכנותעושהאמא
 1זוודאותאי •מקומנויהיהבדיוקהיכןהחליטהלאעדייןגחהמפל

לסתותיההאחרונים.בימיםמאודרזתההיאמאוד.להקשהכנראה,
אלאותםודוחפתבגדיםמקפלתהזמןוכלאדומותועיניהבולסות

אחרת.בצורהאותםודוחסתאותםומוציאהוחוזרתגבתרמיליתוך
 •במה.יודעאיניאךלה,לעזוררוצהאני
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היהבונסאי.ננסי,עץבמתנהקיבלההלבנהנסיכה--
שכלובפרטיו'בצורתומושלםויפהפה,קטןאורןזה

למרפקה.ידהכףשביןכמרחקגובהו-
==-· e " קטיפהכריתעלמיטתה,לידכןעלהועמדהבונסאי

גרמההילדותיתסקרנותהתכלת-אלמוות.שצבעה
אמתלאורךאותולהניחאהבהוהיאאותו'למדודבו'לגעתלה

לחבקאפילואבריה,לביןשבינוהמוחלטמהתואםלהתפעלידה,
בזרועותיה,חבוקהעץעםישנההאומנתאותהמצאהפעםלא .אותו

בעלים.ופניההכר'עלמונחזהובהכמשקולתהעציץ
שלהמדויקותמידותיואתקיבלהמלכותישהגנןידעה,הנסיכה

מסובכים,לחישוביםשהודותידעה,היאלידתה.עםמידגופה
המלכותית,המשפחהעםשניםרבתולהיכרותדופןיוצאלכשרון

עשרה,אחתלהבמלאתידהאמתתגיעאורךלאיזהלחשבהיהיכול
זה.לגובהבדיוקהבונסאיאתולגדלהראוי,הגילשהוא
אתלהלתתהיהשחשובידעהלאהיאמדוע.ידעהלאהיאאבל

שקרהמהשלה,הראשוןהחודשיהמחזוראתשתקבללפניהבונסאי
היהחשובוחודשיים.עשרהאחתבגילהמלכותיתהמשפחהלבנות

שהעץכךבתולי'טוהרשלמדיולמיהעץשלמדיומיאתלהתאים
הלא-משתנה,שלו-עצמו'בטוהראותולשקףאותו'לקבעיוכל

קולםעלהשומריםמזדקניםמקהלהכנעריהמיןוחסרהמסורס
שתיחשףלפניהבונסאיאתלנסיכהלהעניקהיהחשובהגבוה.
רעה.כשמועהלהאורבתלהגיח,הממתינהנשיותהשלולדםלבשר

יועדהשהנסיכהלהשהובהרמרגעהאומנת.שלרעיונהזההיה
התבגרותהשאלתאותההטרידהזכרים,בניםלמלךבאיןלמלוכה,

בנסיכותשהתגלותכונות,אותןמפניחששההיאטיפוחיה.בתשל
הגוף,שלהאפללבלובווגדלו:שהלכוככלהקודמותהלבנות
למחלפותמבעדוארגמןבכחולשנצצוהיקרותהאבניםתאוות
המתאווההבשרשלהחייםשוקקתגמישותושיערן'שלהכהות
עוברותאותןראתההיא .לאורמתאווהשהעיןכפילתענוג
העיןשלהשקיפותאתראתהמתבגרות.שהןככלהגוףלממשלת
הריםפסגותאותןמחט,ראשיאותםהאישונים,ואתוהולכתמתכהה
עודלאהמושלם,מעיגולםחורגיםמפרפרים,מתרחבים,חדות,

 •הבשרבסודהנסיכותבאומאזממוקדים
היוהפעםלכך'בקשרדברהאומנתעשתהלאשבעברבעודאבל

יועדהבשושלת,האחרונההזו'הלבנההנסיכהשונים,הדברים
מהכלמפניעליהלהגןהאומנתשלמחובתהזהוהיהלשלטון
עלחקוקשהיהוכפילדעתשהטיבהכפי-שכןבה.לשלוטשעלול

אין-מראהשלזוויתכלעלכרית,כלעלהארמון'מספליספלכל
מוחלט.שלטוןבלעדישלטון
מרחיקהאולמנזר'הנסיכהאתשולחתאוליחיתהאחרתאומנת
שליתרונהעלקפואיםמוסרדבריאותהמלמדתאומגברים,אותה
אתמקיפהאוליחיתהאחרתאומנת .הבשרפניעלהבהירההרוח

בחובותאופניםמכורכמיבשריםאוחמורותבכוהנותהנסיכה

הכיבושועקרונותהחוקיםספרישינון-השלטוןשלהמייסרות
שנהארבעיםלהשזההלבנה,הנסיכהשלהאומנתאבלהעצמי.
מכלשדברידעההלבנים,והנסיכותהנסיכיםאתמשרתתשהיא
ודברהגוף,רצוןכנגדהגוף,כנגדבאמתלהועילכדיבואיןאלה
מתוכו'תבצבץלאהגוףששמחתלהבטיחכדיבואיןאלהמכל

לכן'לה.שיועדמהגורלהרחקהלבנההנסיכהאתותישאותבקע,
במתנההאומנתלהנתנהעשרה,אחתבתהלבנההנסיכהכשחיתה
שמידתוובפרטיו'בצורתומושלםויפהפה,ננסיאורןבונסאי'
אלאחיתהלאשעדייןוהנסיכה,שלה.האמהלמידתבדיוקמותאמת
הקטנותהעץובובותהמשיחרוזישאהבה,צעצועיהוכלתינוקת,

בעץמצאההמלכותי'ההדרמפאתממנהנלקחושלה,הציורולוח
שלהזהבמשקולתאתו'ישנהחיתהובלילותרע-שעשועים,חבר'

הקטנותוידיהתכלת-אלמוותשצבעוהכרעלמונחתהעציץ
הזעירים.עליואתעוטפות
חדרים,בחדריקסמים.מעשהכאןשהיההארמוןבחצריגידולימים

עליה.תצבענהחדותואצבעות"מכשפה"לאומנתיקראובגלוי,וגם
לו'אחראיתחיתההאומנתלאכשפים,מעשהכאןהיהאכןאםאבל

עידוןשלמושלמתמלאכהאותהסריס,אותוהבונסאי'עץאםכי
בזרועותיהלילהלילהלנוחמאשריותרעשהלאהואואף-מעוקר

הנסיכה.של

הלבנההנסיכהקיבלהלאוחודשייםעשרהאחתבגילזאת,ובכל
ארבעבגילעשרה.שתיםבגיללאגםשלה.החודשיהמחזוראת

מחוזותלשמיים,ומתחתשמעלהמחוזותלשליטתהפכההיאעשרה
לאשדיהגבהה,לאהיאילדה.חיתהועדייןלים,שמתחתואלוהים

בתישלהמבהיקיםהירחיםעלהאפילולאשיערפלומותצמחו'
(לה,האומנתידיעלבקפדנותשנגזםהבונסאי'עץוערוותה.שחיה
ידה.אמתאתבמידותיותאםעדייןבו),לגעתהיהמותרבלבדולה

מונחתתכלת-אלמוותבצבעהכריתחיתההמלכותכסעלכשישבה
מידותיה,מכפיהכבדהכתרמשמאלניצבהזהבעציץלידה,

העדינים.בעליםמשתעשעותאצבעותיההיוקרובותולעיתים
עשריםבגילמתההיאשנים.עשרבמשךשלטההלבנההנסיכה
וערוותהשחיהבתיילדה,שלמידותיהלוהיועדייןגופהוארבע.
לאאישוניהשלהחדותההריםפסגותמשיער'נקייםהיועדיין
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שלטההיאוחדה.קרחוניתנותרהאותםהמקיפההתכלת ,הואפלו
באלוגםמוסיקליים,כליםבשבעהניגנהשפות,עשרהבשלוש
חידהחיתהולאהגדולים,האמניםרבישלאצבעותיהםאתששחקו

אותוולהנחותעמהאתלשפוטהטיבההיאמפניה.נסתרשפתרונה
בריאה,כשחיתה,צעירהמתההיאכחנית.ישרצדקשלבדרך

שלה,תכלת-האלמוותלמיטתכהרגלהנכנסהאחדלילהבוהקת.
שלאידיאהאלאחיתהלאכמו ,בבוקרעוררהחתולאלישוןשכבה
הצידה.הונחהואזתוםעדשמוצתהחומרה

השישבביתןלידהקברו ,המלכותילסמלהשהפך ,בסאיהבועץאת
בקברלצמוחהתחילממנה,להבדילהוא,גופתה.נטמנהשבוהלבן
השמועותבוודאות,זאתיודעאינואישכיואםהאדמה,פנישעל

 •ויפהפה.גדולאורןלעץשהפךאומרות

חצותפעמוני
פעמוניהעברים.מכלחצות.פעמוניחצות,עמוני ·········.•··.·.·.•.·.•.·.:."·.•~ ...-:··.··.:.ז!].~"~.:.: ... · ~ ..

.,:~ 0 ... i האדמה.מלבחצות.פעמונימהשמיים.חצות. » 1 ? 1$ ,ז
 ~=-יד

·•···.·····•·•:··· f : .... :::·.·.-חצות.פעמוניהרקיעים.משבעתחצות.פעמוני בממלכה,ביותרהמוגןהחדרמעלהירחמדברן •.• . .
רחם.חדרלב,חדרהחלונות.חסרהחדר

הנסיכה.משכבה,עלהחדרבתוך
מהוורידים.חצות.פעמוניהדם.מתוךחצות.פעמוניחצות,פעמוני

הקנה.ממנהרתהריאות.ממבוכיהבהירים.מהעורקיםחצות.פעמוני

הצליל.הזו,הנשימההא,חצות.פעמוניהחזהביתממערת
הנסיכה.משכבה,על ,החדרבתוך

כפותנושקיםאביריםקטיפה,שמלותמשילותהחצרנערות ,בארמון
הארוכים,העץשולחנותעלצונחיםמשרתיםלבנות,רגליים

הסינראתבעוויתלופתותהאצבעות,פרקיאתנושכותמשרתות
קרוסלותאתמתירותהחצרנערות ,בארמוןהשיניים.ביןהאחוז
יפיםהם ,תשאיריהעגיליםאת-ענקיםמסירותהקלועות,השיער

בקלפיםכצבים-בלחייךזהובצלהמטביעיםהאלה,הטרפזים
גופןבתוךכביצים,הטבחים,מתפוצציםמתכת,משריונותהאבירים

החדרניות.שלהחם
נושמת.הנסיכה.משכבה,על ,החדרבתוך

כים.כחולותהפקוחות:עיניההבשלה.כחיטההכר:שעלשיערה
שחורים.פרפריםכנפיריסיה:כשלג.צחעורה:שושנים.שפתיה:

ענוגיםהצלובים:קרסוליהכחלב.לבנותגופה:שלצדיידיהכפות
כוורד.

 .באיזכורהאסוריםבמקומותעובר •הצליל ,הזוהנשימהורק
סרטכמוהחזהסביבהירכיים.בפניםהרגליים.ביןהבטן.בקרקעית

 ,הלשוןהא,הצלעות.בסובךכלואלבהא,התשוקה.כרוכהאדום
 ,הצוואר •לומרשאיןמליםמכרסמתהפה,במאורתמתרוצצתחמה,
דרוך. ,הצווארמיתר

אביריםפנים.הפוכותאישונים,הפוכותהחצרנערות ,בארמון

כסאות ,המדהירשטיחי ,המשימיטותעלאחריהןזוחליםאדומים
עלדוהרותמשרתות ,בארמוןמטפסים.השנהבקירותעלהזהב,
משליכותככה,שאומריםעודשאומריםכןשאומריםשחוריםסייסים

וקליפותאצבעותקלועותבשערן-אומרותלמעלה,ידיהןאת
-חצותפעמונישומע,אתהפעמונים,שומע,אתה ,עכשיו-ביצים

 •-פ-עמוני-ח-צות-חצותפעמוני

הצהובההשעה
הנסיך.שאלמהי?נפש
מקיסריאחדהנסיךהיהלוהצהוב.בחדרהיהיושב
כאחת,מאליוומובןסמליהדברהיהאולי ,סין

שהואאלאהקיסרים.שלצבעםהואהצהובשהרי
אימץלאומעולם ,זומפוארתשושלתעםנמנהלא

אקסלאותוחמדנות,לאותהיחסוהאמת,למעןמנהגיה.אתלעצמו
הגדוליםהקיסריםשלפריווילגיהשהוא-העולםשלבררניסיפוח

שוםעלבוזהרוח,עוזבשלפליאהובוז:פליאהשלתערובתהיה-
בלב.דחלקישהואבמהההסתפקות

צבעבוהיהמחדריואחדוכללצבע,צבעביןהפלהלאעצמוהוא
הנסיך •לווהתאיםהחולףהזמןמהלךאתששיקף ,בדבלאחד ,אחר
צבעיהםהיו ,מארמונולצאתשמיעטכיווןהחדרים.ביןנדד

בחוץ.המשתנההאורשלזכרואתלפניומעליםהמתחלפים
היהיושב ,כאמור ,הנסיךגבוהה.והשמשצהרייםשעתזוחיתה

ועיניוידוכףעלנשעןראשולפניו'פתוחיםספריוהצהוב,בחדר
עיניהםלידו'ישבוהנאמניםיועציוהכבדים.הצהובים,בווילונות
שעלהברוקרמטפטימהווילונות,שניתזהצהובמהאורמסונוורות

הרגל'שטיחיהקיר'משטיחימהאהילים,הצהובות,מהספותהקירות,
הספרים.וכריכותהשולחןמפות

גמרועתהזהנוח.לאבעיתויאותםהפתיעהלפניהםשהציגהשאלה
הענייניםשלהרצוןמשביעתהתקדמותםעללנסיךלדווח

מאזרשמית>הוכתרטרםכי<אםהפךלשליטהאשרבממלכתו'
קודםמספרחודשיםמסתוריתממחלהומתשדעךהמלך'אביונפטר
הנסיךשלטיבועלעמדולאעדייןשכן-דרוכיםהיו'עייפים •לכן
אתלאזורעליהםהיהעתהורעבים.-במחיצתובטוחיםחשוולא

ואוחסןולימודהכשרהשלבשניםשנאגרהידעאתלגייסכוחותיהם,
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לענותולנסותדופן'ויוצאתקשהבשעהלשימושמוכןבקפדנות,
 •הנסיךשלשאלתועל

הגוף.בתוךנוגענוגע-לאהמרחףענן'היאהאחד'אמרהנפש,
האלוהי.המבטמשתקףבתוכואגם,היאהשני,אמרהנפש,
צומחיםוענפיובאינסוףששורשיועץהיאהשלישי'אמרהנפש,

הרגע.לתוך

+-
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הנצח.בוקעממנהביצההיאהרביעי'אמרהנפש,

שעתזושחיתה(מכיווןמלוטשטופזהיאהחמישי'אמרהנפש,
היהאוליבערב,נשאלתהשאלהחיתהלוטופז.עלחשבצהריים
צלעותיו.ביןמשתברשהעולםאמטיסט)אומר

הגוף.עומדעליההפינהאבןהיאהשישי'אמרהנפש,
שתק.הנסיך

עליתקבלומישלדבריוהיותוהיםבזה.זההביטוהנאמניםיועציו
שכןרוח,קוצרוגםביניהםעמדתחרותשלשמץהנסיך.שללבו

זושאיןהואהמפורסמותומןצהריים,שעתכאמור'חיתה,השעה

זה.מסוגשאלותלהצגתנאהשעה
צהוב.משיהעטוףחזהועלמורכןהנסיךשלהכבדראשו
שבוהמקוםשואל.הואהאשמה?נשמרתבוהמקוםהנפשאיןכלום

האשמה?ביציעללנצחדוגרכתרנגולת,הזיכרון'
הדימויבאדניהםהיהוצורמניזרבפתיעה.בזהזההביטוהיועצים

איכרים.שלהגסיםמחייהםהלקוחהזה,
האח.דאמרהאשמה,אתמכיראינונסיכותוהוד

 .השניהיועץהשליםלדעת,יכולהואאין"אשמה"המלהאתאף
השלישי.הדגישממהותו'
לכלוליכולשאינונסיכותו""הודהמושגממהותהריאמר:והרביעי

קטגורית.לזהזההםזרים"אשמה",המושגאת
בשמיניהסוסיםמירוציעלכ"אחראיהוגדרהרשמישתפקידולמרות

נלהבוקוראפילוסופיהחובבהרביעיהיועץהיההירח",חודששל
ומהות.קטגוריותעלמדיבוריםשאברבתענוגהעתיקה.בחוכמה

 .הנסיךאמר .כך
אותההקלהבתחושתמהחדריצאווהםידבתנועתאותםפטרהוא

בקידותמנפנפיםמאחוריהם),עמדוניסיוןשל(שניםלהסוותהטיבו
הארוכות.גלימותיהםובכנפי
מלנכוליתשלטון'תאבתמקוללת,נפשאביו'רוצחוהנסיך'
 .והרהרבחדרוארוכהשעהעודישבואכזרית,
מלוןשלו:הצהרייםארוחתאתמגשעלנושאלפניו'באהמשרת
זהובויין'יונהביצישלוששלהצהובלבןקרמבולה,פרחבשל'

מותך.כענבר

הזהבמזלגאתוהניחפיואתמחההנסיךשתה.הנסיךאכל.הנסיך
המפית.עלשלו
ועודוזרבמקוםמשנתוהמתעוררכילדבשקט,אמר'הואאבא,
טרםבו'מחלחלתמוגדרלאשונישלדקהתחושהורקשינה,הלום
אבא.אלי'דברחרדה.
 •.כאחתוהנרצחיםהרוצחיםשלהנפש,בהישארותהיהגדולמאמין

אלטרנטיבית""גנאולוגיחמתוךאגרותשלוש

אשלסיגל

חביתהחדרך

ם 1צנהיההאגם

~ק~ק;ת q T~~~לים 6
צפריםעלהעיר 1מישה
ך~יל;ת~~רי 7- 1ס~~ן ·ם~ ל;~
מנמנמיםפניםא;תם ,שערא;ת;

•• T T • T T : •••: • 

 .ש~~~מק fךם oךע;ר

ה:פנרתל 1מימינההנאהנפנ!זה
 •:•: •- T T T • T-ז• :-

 ;,:~ךנ;~ף~י fא 1ה
ד~ליי~תן~י.ז:וילא~~סה ;ת~;ק

ל; 1 ש~~ ה~!~ס~יח.יוח.ף.א 1ה
ר~ע o 7ח~~י~ז~ל ,ר;~י 9ע ?iך

ק! fק! fך~ןא 1~י ?iנ;צ;ת

קקט~לחק~ידא 1הסזpכ;~ית~ת;ך
 •.מ:פיסיויים 1הס 1שפעלים 1.וחתשממ!ז;ת
ססריםת;ך T ל~• 1ן~ינ ;:~ f~מאלהס~~ה ה:~~~

tקי~tקיתל~ה~ל f~~יו 1 ר~~א 1ה~רד~אן
ל~ח.רים. ת;ז!~~~ 1ל 1סתלרקחי

נמ;גא 1ה

ס~~ר~י 1א;זינ 1ל~ס?סלים f'ק,tקים t ~ ת;נ~~
ס~ר;~ים. 1חד~נןיו q ~~ ,ח.:רסש;~ר

חולדתיביום

~ים t1יפליןז:ו
 .ץ~'ח ם~~~~.ז:ודח.ב~יםלל
~יז Q · ,ש;~דף~~יאב wז:ו~ם
:ןף ף~~א;.ז:ויךק 9 י;1~ם
~~לסת.סח~ךת;ך 7~ה~ד

ערששיר

ילדהמי 1נ
• -: T 

ע.י~:ר~ת י~~~
w ·-; סw חו"ל~סז:,זרק~ה
w ירקל 9 :ס,~הרr;מ;ךא
w ר~לר~ס,נקס,~הר~ • 
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 \.!= 1אחרוןבןיפתח

ך

ופיקחוןלירח

1 

~~נות. ryל /o~קיו~ה םי~;~~~ינו ry ה;,ל~~י~ד
~מףנ;ת.ךת;ליםךה;ן~ים~~יםיו ry~ם

~ים ou~קהום~ם~~ינו ry םי~;~
ףמ;לידיםו~נ:ויםנ;לךיםיו ryחםפו~ה qןלארת, .. ~ iJי,

י;ת. ryל~ךאו:חםזה,ל .ם;ק~ ל~~סןשרת .. ~ 1fמת;ך
ס~םר;נ;ת~ים wu ה~~~~~נות ryחנ;ו~~חות~לח~rו~ל /o~י

 .~ר wדח:ב oךי:,.ה;כןה;ן uo/ ~~ nח~ין

u הואל;לה~~~ o/ ;n לry ע.ךר
 .ה; wןלאל.יל;תד~~י~ז w ~ס:ינ:וי
םל;מ;ת.ךא;רכ;~~ים י~.ל~ל.יל;ת

 ר~~~;ד;ל ת:~~נ;לןהי /o י~~
ןע.ץ ן~~ן~~ע~~ין iJן:כ"ןהי
~נ;ומףנ;ת.~ד~דוף~~רי~ה~לךלד~ת
ל;ם, nנאצלימ;פיעהחיתהגד;להשמש
-:-ף~בקר :~~ל o/ Tת i~לומז·ךת ..מ~

;ןר. ry ל~~נ;ולו:הךרי~הן;;ה~ש /oא;~ה
ל;ן. ry ;~ןי;תן~ינ:וי

יץ_ p ;ןקלע,~י ע~; p:ךי:,.הגו~ם
ןט;ב;ת.~קט;תףפ~יחם

 .ר~ס~ /oא /oן u~לךכו u~נ;ו~ב;חיםם.פ~לי
~לה~יןי;ת ryלךי:,.הנ;ןא ה~~

o/ תח~ירו~ry .חם~~נותry יןה.~~ינו~;
 .י~;נ~ ryקהףם iJל /oס;~הףת;~ן~ר~ל ryiJ~~מו~ת~יקו .r,יה

ה ry ~ 7ן;רים iJ~תל~דום ry ~ ת;מ;ק~;
לזקת;ק.א;נ:ויל~דרת .. ~ iJי;ם.~די~סןשךנ;לד~תך:ינ:וי
;ד;לקט /o~לזקת;ק.דד~ר

~ךא;ת. iJ~תא;~ףכ~ה

2 

הכ;כבים.במדעמסהמתהכרהלירכשתי
 • T--- :•ל,~לה ..~י:ן~ח~ן iJ ~ל~ד~י

 ;ת;ר;א~;~י~~ים,ילז.יתןי;ם
 :ת~ /oהד uא;נ:ויח~חיןהילה,ל u~~די ל~~י;ז.יר
~ת /oר; ,ה;;ןד,~הא;~ה

o/ י;םןא;ר~נ;וא;~ית~ח~ן~ה
ry ,ת~~ף~י~ה Q קיר;ת.ררים.ד;

 .ר;א~ /oןער;ן ry:ת tpדא;נ:ויח~חיןה

~לה לז_~~~~ןה ~
 .ק~א~ים.ומא,ז~

~זpי~לחנ;ו~ד~הי
 , Oכךרל /oןן ry~א;ר~נ;ו~ך~ל

חלדה.רגעאתלעצמימדמהאניככה
~ q ם~~;ל ~ n ;''רים~ q ,ז~-י~יע~קp~ ··ז

נ;לדהי. w ז~.;
~ ~ w ת~זפוזרדיםל~oiJ ל;ן. 
n ר~~ק;לi ·א;ר. 

ע;לם, ry~ת~ןאו

ו;רור~חרןד~רל~ןהי
ה;ת. o ר~-~ 7ןהי oחנ;ו,ל;שו~~יל

ry ת~ןאוה;ת~iJ ~:ת: 
~~ינ:וי /oו ?j ל~~~~נות ry~ת~סןשח~~אנ:וי

~דףר;תע;~יםס:ינוס;ד;לך~חי י~~א;ת.ף~~ל
~rי o סןקל.ע,~יתry ע;להי~ה,ס~ש
~ים w ;ס:ינוו;ע,ן~ים .ת~ fךד;

 :ת;ב~ ת;כי~~~~ף~ים
ל;מ;ת nנ;זרת nחיתההאשאבל

חרר: u ., .קיר;ת~ת ת~חל~~,
ל,ילה,ר o ~ל,ילה~ע,דו ת~~ iJת iק~ר

ןחנ;ו~נ;ת.ח~~יכו~ט;ן iJןיס;ד;ת

ים ry ;ב~ iJ~ך~ים iJ~ת;ן~ק;ת t ~יף ryחן
הרגלים:אתליומכזפות
לאנשים.נודעהלאשל-אנאהפנים.ח~;ת

~-iJ ןןכpזi צ ף;~חםתi ד~;ס,קים i רT ים
 •סבק.ר~תו~~ל~לים

~נקר.ךי:,.ה .ל~:ת .~חוץ
 .לון o :ת:~~י

~~נףת. ryל /o;קהף~ה~ד~ים~~ינו ry,דהל~~י~ד
עולם,עוד ש:. ,ףר~~חםלעולם,~חוץ
~; o/ זקדה,ל~~נות~חוץ:ry .ן~ך~בן~סור~~נות
~חב, iJ ?ם i~נ;ואח~~י~ה~~נות ry ל;~~רים. iאיו ryחם

וכסופיםגדוליםכיספנסיעםנאיםהיואנשים
 • : • T • T • •• TT • 1 •-ז:

סוןה. 9~ק iJסוגך~ת~ד iJ~יכות~תךבוןקים

~נ;וס~קךי:,.ה~ל iJ ל;~ ,~ל iJן iןתשק,~~יריםיו ryחם
ד~דהי /o~מו;זאי,זלת,ס;~הס~~ר:ה /o~ל p:ךגו~ר
קיר iJ~ל~יס iJ~ד~י~נ;ובו /o~ה~ת

סזאת.סזpדים~.זלת~ת~ז w ~ס~ד~ים,זק~רמו p:רס:ינ:וי

3 

ו~ן~ר ר~. 0 ~ךי:,.ה ~~
נ;ריששדהנבלאדמה.ת iמלאופניו
קור ryלל;רו iחדיו T ~ T ~ר~ iאך~ה•הףא
ןת..~ iJך~~ים iJסוד~ת

~ןא /o~~רים iJיו ryת i~םל;מ
ת; iלן~א~~ים iה

~ל iנ~ב iכ~ים iרס:ינו ~:
 ,ר i ,עצ.: /o םי~,ק~~ס:ינו ,~~אורא;

ת, i ל~~;לי ,~~יר iJ ?זז~ים
 .ב~ p:;לינוז.יב,י~י~לי

~ל iךנ~ףראש~ים iרס:ינו ~:
 iל~ל~נ:י~ן /o , ל~ן~ו;נ~. /o םי~,ק~~ס:ינו
:ז P ~~ש w ה~~ב iרחלאדר

 ,לדהור~בים n .~ים nה ,יעצורלו~
i ריר' i ל~תry-i סךחק,~ה~יר.i ב

ןה, i~פןה iןדת, i~זינ~םנותת iךלקנ
 ם:ד~~~א Qל /oןל~ח ,ב~.:ד iלד

ב. iט [iזp~~נו

iJ הד,מi ג~~ק~נות i ת
ךהי iJ ~~ת. iזpפ iןנת iךק iחיו ryת iו~ל.יל
~נקר.ן ryע.ל.יב iלס,ש ~
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 5~ו
~1 ~ 

 ;ר~ p:סעלס;~ךיםףיס.r-ייךס~ד;ת~~~וים
w ע.ר~ל.א;א~קדלאד;ת

התירסגבףל;תאתסמנףאדמיםבר;שים
 T •-הארכים.._וצלליהם :ב•ע~לפנות

• : :•:• : • : •• .'' T :-,.• • 

ry ד;יףp ת:ס~~תרים~ q ךב;ת

4 

v דד~ךאף~ד~יםi?o/ ען~ה.~ת
סל,יןה~לסא;ר~ת ה~י~~~ת /oס-r-יד
 .ל~ך,ע~ךת ryז;~ת /oס-r-ידא;~ךים.סיףחם
;ד;לךט;ן )jעלף~נ:ידנ:יrז rl ~~~ת~נ;ובףחם

ל;מ;ת q ...~ר p:ס ז~ך~~וגכלף,
~עף,חים,ק. gח~ללאא;,חיפ;דקים

~לךר;~הל ry~בז;ננ;וע;רר י~~ר;ך~ת,~ת /oד . י-r.ס
n לף;~ o ךשףבלחרף, ,ל;ן

 . . ...יןה,ל ,ה~~ך

o/ עד~רירים~ליליםחרעידp סא~ק.~ה

ל;מ;ת. nמההיסבשהכרתילדלתהגענף
~ד-לת ~-;ל, ~;ק ry ·---~חי~ל ר~~~ 6

 .ת;ר~;צ qמ;ן qת~~נ;ורף ףע~~~ףדקיש;נ:ייו

שאלתי.ה"אתה"?אלהדלתאזת
 • :- Tה,ק.-,ry ~ Trי~ל ry ~ ••ס~ד~ר

ךק;ת ם:יr~~~ך~_ ry~ר~מר
 "ה~~"ס~לסןלת~נ;ומףנ;ת):~ס~הל;:~אף<סזpךיםך~~ר

ע~ה.ןה"~אנ:יז;נ~נף ם;ק~~ע;~ךת
ד~ס;ף,ה ry י;נ~~ /oסןלתז;נת;ךזר;ם,לילף ryחנ;וד~ים ~

יךה, 97ךס~~הז;נ~יריס ה~ו;נ~~
~ w r1 ל;,;דסר~~ע.לה~נף ... 

ממשנת.מחלהאחרינפטר"הנ"ל
 ...... · .. :-ז,-וכו'".~ן:ה 6ס~ת
ב;רב;ר.~רף ryך~ן~הס~ד~יםח~יאף~בקר
אניגםחפרתי.אניגם .מ;תיכמדתגך;ל
ב;~יםל.ןש-ףדק;. o =.- .. ~;,~ ש-;,~· יי-r.ך~~ך 'יי-r.ד~ 9

סק~ר.מףל~לכ;רעחנ;ו~~ףתי
ס~ךןס.ז;נת;ך ה;~,עה f ~~~ םי~~?~~יךת

עפר.ערמתהימנ~תבידילבד.נ;תרתי
 T T-,ב QTT~ל T ~~~;·.ס~~אליתףד:די

 .ךת ..ס~ך~ע~תדע~ז;ני~ד~ה י~~ ה~~

התנשמת.שירתאתידעמיהכירימ
 •: •: : •-- • •:ע.ךר T o:רמףל~ל
ד~ת. .. ~~ינ:יה,סחיאןתףת~יקףס~ין

~דע,.ז;ני ;ר; n ~ס~~זסע~~ר~י~ת
w רת 1דp רדס~ד~הב;נ;ת~~

המבררת.ףליד

ד;רס, ryסע;ףמףללע~~ר~ה ry ~ י~-;~ q-ת;ל-;ל
n ענגהתנשמ;תשירת;לפת

:• :• • -• : T :-.,•ז

5 

ים..~ w ~ספףרל"סכ
 .ר; nן~ז;נן~~יםע;ת 9נ;סד~ב;ת

 .ת;~ל,ע~~ר pס~תמ;~~יםךסקר;נ;ת
ים.~ w ~זקן Tנ;לד ה~ן~~קז t~ת /oיז;נ

ן~ים. qסמ;ת;~י. 0לך q ~~;עירךה;~ך
י~ל. ry ~ש;~ר ryס~ד~רא;,חיח )jן~ם
 .י 9 ~ 7 ~~ז;ניר~ם ~

הא;פנ;ע.תאףנתמאזמא;,השתנףפניו
TT - ; • : T " : -T --

 ם:~ wס י,ק~~~קידידר P:כ~ההףא
ךאש;נ;ת:ז;נךים~ז:ייא;,חיולץpד,

ו"אתה""אתה",שפרףש;"אני"

i:P ~~ה--· . i ע~~ף~ i ד~;ה~;, 
ד~:ם P:ק w ~~דדדיי~תק r1זי~ל ry ~ס~ד~ר

ב;~ךת.חיא~פ;ךיםזדב;ת,~

6 
והאנשיםהאנשיםאלבאתיאני
 ת~~ד~~ףלץ•~ T ~~~;ת~~~יםס~ף
o/ ע;~ף 7~ח.לןא;ן"~מףד~י.חי~ q ;ל;מr, .י

זכף~ית.ז:י~ת ך;ת~(י;םלא;ר

ד~:ם P: ת~~סא;~ךת:?דדה ·~נ;ו~ה~ן~ד
~ז;ןיןה.,לט;רף,ע;ףך~~רים. ~~

ע;~ךתינ:יה,סחיאןקים.) q1ק~~יםז;נים 9ז;נ~~ך
 • ryע.י~י~ת;ך~~קר;תב;ת Q ~ך~ל;ת

 . ר~~;ך~ס;ףנ;לדס~עיר r:זי~
ס~:ת~לס~ד~ים~אף ר~~;ך~ס;ף
א;ר'ל /o;ת nרי .ת;נ~~~יא ryףן?דרו

 ,ת:~ס~תז;נןאף;ק;ת nך~ןצ;תל /o;ת nרי
ל;ן. oס~תז;נןאףךע.ידיי ק~: r:זי~

מף;לת ה;~~:~דה ~
o/ ~ q סדרw דה

 • ר~~;ן~ר f~ר .זr~י.ח~~ז wסךס.r-יינ;ק

~~~ריל .:נף~ר~ר f~ר
 .~ס~ר /oאךז ryץע.עלךאש;~יםך~ים;עתף qד

 .ס~רדןלאסאןז~ע.ץקשףךים~ל 1א;ר
ע,מף~ה~ם ry ~ת w~ך
~ q נ;יז;נידיתנ:יה~ o :ל;נ;ת
ב, w ,ת~ ~

שנכנס:למיא;מרתאמיחיתה
-ם~לי.~ת·ל.ךא;ת~אף·~ים .iiד
 .ם~;ת~~א~לי. nך

ולדזע.יר;ם:לי.
ל;ם. q ~~~ליה;~יע

ע;רבים

עידיו~ת~~קר~סף
א;נ:ים~;רשדיגהוהףא,

~ f דףo/ ארזל
~רף )jחנ;וסל.יל;ת
ע,מףמ;תליןל;תךס~כף

ןז,.סא~קד
 ~ /oן~י.חי

 .םי~~ Q ~ןת_ ryא;

עידיו~ז:יי~תךן~י.חי
 .ןר ryסלל q ~ב;ע,ר;ת

ן~ים q ה~;ל~~ת ~~
ה~לד.הףלדתאחרי

ףן~ס;ףןה i ~ q~ק-~-~דב ·ן-~-ז,
~ד;ת p:סף~דיוגףפ;,ן~

בזכר;ניממסגרת.לתמףנההפכף
1 T 1 ' 1 T ,•' ::'."' %' % ' 

החדר;כפפתע;מן;ר nששםס

 •: •:-- • 1ז;ן,דסףל.י Tרים•~ 9

רק:לי ..ים ryס~ב;ס~ך~יםעלר;~~ים
~~יםףדליגףף~לי

ס~~ןךת.~דייז;נ~דףןית~דק~~קח

7 

 ת:~~;ןלףי ry ~יע..~י
א /o,יד~ד~יםז;נןןכ;ת ף~~הףא •~ר ryף~
עידיו:ת;ך 7

עיניוספספףלאסאלס
 •• r T: :ס~ר:~ת;ך

דסדריא.ס~אןם ;~
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 ,~ IJמרגרליסאסיה
~ 

 1מס'ואחכהשלוםשיר

ין 7א 99אךי;נ;~יץ' gךיף gי;
המסת;רישפמ;ועםהרכיםבמגפיו
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~11 5 ~, 
הפילוסופיה,כתולדותקצוקוום ~

כלנואישילשימוש
אורכךג'ון

מכבירחלמאנגלית:

להימצאיכולאינךכישטעןבורח'סזההיהלאאם ::::: ..
אתהראיבתוךרואהאניהיום iראיעםבחדרלבדך-,.-.....~-

הראימולפעםעמדאשרדק·הגזרההצעירהגבר ::;:;::::-
ei! a בידיואוחזבוורשה, ,לזנוברח'שלנובחדר·האורחים

לקרואאנייכולשנה 60וממרחקכרס,עביכרכיםשני--
שלו"וידוייופיכטה"שליצירותיו'א'סופתהספרים:כותרותאת
 .הקדוש"גוסטיןאו

הרחוב.באמצעהחומותאתלבנותהחלוכשהםאזזההיה
לבנהמניחיםפולניםבנייןפועליסוריאליסטי:כמעט ,מוזרמראה

שלאחדצדלמדרכה.המקביליםהחשמליתפסיביןלבנה,על
 .הגטו ,האחר-ארילהיותנועדבוהרח
מזוןתלושיליהודים.המזוןאספקתעלהפיקוחבאהכיבושםע

יהודיכלחויב ,מכןלאחרקצרזמן '.יבאותהמסומניםנפרדים
לזכותכדיהגרמנים,בשבילבחודשימיםעשרהלעבודגרבו

דבר.שוויםהיולאהםחותמת,בליאלה.תלושיםעלבחתימה
שחששולאלהכמחליפיםעצמםהציעוכמוניובריאיםצעיריםגברים

קלהחיתההעבודהאחדיםבמקומותה"פלקובקה'.'עלמהעבודה
היואך .היהודיעםבמזונולעיתיםהתחלקאףהגרמניוהחייל

נתנולא ,אותךהיכרשם ,האדירליח ,הגסטפואחרות":"פלקובקות
עבד.שחינךוידעתאוכל,לך
 ,אפלטוןפיתגורס, ,זנוןאתשקראתיוורשה,בגטושם,זההיה

לקירקגורואפילוקנט, ,לרוסו ,הגעתילשפינוזהועדאריסטו
והאדםהאנושיתהמחשבהאוצראתגילההצעירהעלםוהיידגר.

אלה.ספריםשללגבולותיהםמעברחבוימהידעהזקןאפור
שאניוהצהירוכרטיסיאתהחוליםבביתהרופאיםהחתימואתמול
כמעטשזקנוהאדםתובדממתבונןאניהיוםנוספת.לשנהכשיר
ואז ...חלוםהיוכאילוהשניםאותןכלממרחקחייאתורואהלבן

שחלם?"זה"ומיהובורח'ס:
לגדנסקדרכיועשיתי 1941ביוליוורשה, ,הולדתיעיראתעזבתי
שוודיה,דרךלאנגליההים,דרךלברוחכדיימים>באותם(ונציג

העולם.שלהרשעכוחותנגדוללחוםשם,הפולנילצבאלהצטרף
ר"המסותהסהשלולד"'ם'טפןהיושליהישןמעיל-הגשםי gבכי

מונטיין.שלהנבחרות"
בבורחיס:שובעצמימצאתישנה,שלושיםכעבור
ממלכות,נסיכים,בדמויותהחללאתהאדםמאכלסהשנים,"במשך
סוסיםכוכבים,כלים,חדרים,דגים,איים,ספינות,מפרצים,הרים,
קווישלהסבלנישהשרטוטמגלההואמותולפניקצרזמןאדם.ובני

שלו",פניואתמתארהמבוך

 ~-- )'·ז~ \ .....י

\> f / 
. A : X -----,~ / ! .· 
i -<>.~,:,;( . . : ·. ./ ~~ 

~------~:------~ 

משכימישנינו , X 7 = 70 10 ..גילי,בןכמעטהוארוסיננטה,כלבי
סובלהואמשכבו.ממקוםעצמוגוררהואכאשרבומתבונןאניקום.

בלילהמהלכיםאנוכלבי.ראומטיזםשלמיןהפרקים,מהתקשויות
משתיןהואוהיום,הלילהשביןהאפורההשעה ,ודועךההולך

ערימתלידנעמדהואצעדים.כמהממרחקמתבונןאניומרחרח,
מהרהרואנירב,זמןשםשוהההואקיבוצנו.לנגרייתסמוךקרשים

שבאמצעותייתכןזכרונותיו? ,מחשבותיושלטיבםמהבינתיים
זוםיקרשערימתלחושיכולהואהחיותשלהחשאיההרחהכושר
ביערעציםעדייןכשחיתה ,בנייןלחומרישהפכהלפנישחיתהכפי

קנדי?

רחוק?כהמגיעהגנטישזכרונוהייתכן

מלפנישבשוודיה,בדלרנההיערריחאתלחושעדייןמסוגלאני
רבות.שנים

להרהריכולהואשם ,למזוונוהביתה,רוסיננטהאתמחזיראני
אותיולהניחהקנדיים,העציםבושעוררווהעברההווהבתחושות
מעלההייתישלאעד ,כךכלהרחוקיםשלירנותיולזכרלמחשבותי

רוסיננטה.ששמוגדולדניכלבאכיראחדשיוםאזדעתיעל
בתרגומיםמרביתם ...לפניהגטושלהפילוסופיהספריוהרי

'א'ידיאליזםעלחומהבעטיפהבדקליהנהרכה.ובכריכהפולניים
 ,קטיפתיובכחולחיים,שלקשהבכריכהעותקהנה :"סובייקטיבי
בשפהכבר ,היידגראדומהרכהובכריכהוסל:אחריושופנהאור:
האנגלית.

שלהסבלניהקוויםבמבוךתגלחת,בשעתבמראה,בהתבונניועתה,
השנאות,האהבות, ,ידמעות ,כאןחרוטשהכולמביןאני ,פניקמטי
אלה.לחייםלהוסיףמעטיםדבריםרקשנותרומביןואני ,הצער

לנוחשאוכלנוספת,פעםזודרךלעשותחייבשאיניהקלהחשאני
ולחיותאחראדםשלבחלומולהופיעשובאקראכןאםאלא-

 .אחראדםשלבחייו
 •מענייני.עודאינםאלהאחריםחייםאך
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11ממנחם-מנולמנתב
~ 
~ 

s 
~ 

מגדאחרון

-'ו
ויכטינגעררעדהצנוע-הידוע,היקר'בעל-מחבר

ביתו'בניולכללושלוםאהרן-ליב,מרשריינו'
הברכה.עליעמדוכולם

בקוברוך-השם,הנני'כילהודיעךבאתיראשית,
שנשמעיוסיף,וכהאלוהיםיתןכהוהשלום,החיים

עולם,ועדמעתהונחמות,ישועותטובותבשורותרקמרעהואיש
אמן.

תותבב"אתל-אביבמק"קטלגרםלידיהגיעעתהזהוהשנית,
שלום-עליכםביתפרסזוכיעםלהימנותהמזללךששיחקהמבשרני

ספריםעודתעשהזהשבעבוראותךמברךוהריניטובה,בשעה

מאה-ועדמעתהטובהופרנסהמהםוהצלחהרווחלךושיהיההרבה
הלוואיספרים,מרבהפרסיםמרבהכנאמר'רצון.יהיכןועשרים,

ועלמכסים.ליםכמיםספרותהארץמלאהכיישראל'סופריכלעל
הימיםברובכילסופר'פרסיךפרוסאומר:החולבטוביההיהכך

תמצאנו.

שהציקהשאלהאותךלשאולליהרשה-נאומכובדי'ידידיועכשיו'
מהמנוח:לינותנתואינההנ"להטלגרםאלישהגיעמרגעלי

האהובהסופרששםהזההפרסלךמגיעמכבודך'במחילהפתאום,
בזכותעליו?נקראשלום-עליכם,היהודיים,הסופריםגדולוהנערץ,

"לבבכמוהו'שימחת,שחיברת,בספריםאתה,האםאני.שואלמה?
לוצצתהאםמצבתו?עללכתובשציווהכמוונשיו",העםהמון

גדולות,בצרותצווארעדשקועיםיהודים,מיליוניוהבאתכמוהו
ליסלחובכלל'פורתא?נחמהמזהלהםוחיתהדמעותעדשיצחקו

אבליודע,אנייהודי'נולדתכלומר'בכלל?יהודיאתהשאלתי'על
העם,פשוטיוהאביונים,החלכאיםאתהכרתהאםאתה?יהודיאיזה

החורבןלפניאירופה,מזרחשלהעיירותמןמענטשעלאך'הקליינע
אתהגויכמויודע?אתהיידיש-ויידישללבם?ראיתהאםהגדול?

כתבתכן'ביהודית!שלםמשפטמפיךמוציא·בקושייידיש!יודע
קראתי'טועה.אינניאםפויגלמן'אחדיידי'משוררעלספראיזה

 ..•הגדולה?היידיתהפואזיהבעיניךנראיתנענעך,כך, ...קראתי
שםעלפרסהזה?הפרסלךמגיעמדועושואל:חוזראניכןאם

אבל ...אפשר ...מילאבקין'שידיזנגוף,טשרניחובסקי'ביאליק,
שייך?מהעליכם?שלום
והריולקרוב.לרחוקטובדורשלך'כידוערך'לבליישאני'אבל
אם ?לעשותמהאליך'ליישחולשהללבי'קרובאהרן'רבאתה,

בישלענייןזכותשלצדאיזהמחפשבדבר,להרהרמשהוספתיכן,
איזהלךשמגיעהאפשרזאתבכלאולישבעצם,בדעתי'עלהזה,

 ...פרסאפילואוליפרס? ...השכםעלטפיחה
עשיתיילד,שבהיותךאני,זוכראבות.בזכותכל,קודם-ומדוע?

חיתהמגעשעפטןריקהכמעט ••.גדלתשבההקטנהבמושבהזמןכמה
סובללא"הטבע-שפינוזה?שלנוהפילוזוףאמראיך ...אז

 •••קטןגעשעפטאיזהעםבקשרהזאתלריקותנכנסתיאז ...ריקות"
עליו-שאביך'אניזוכרובכן .•.פרנסהבשביליהודיעושהלאמה

עזרשימשהלפידות,אשתנוחה-עדן'ואמך'מורה,שםהיההשלום,

בבית-העםבית-הספר.ילדישללהצגהנקלעתיאחדערבכנגדו.
פייסיבן"מוטילאתמציגיםהבימה?עלרואהאניומה ...היהזה

למחזההסיפוריםאתשעיבדההיאשלך'שהאמאליונאמרהחזן"!
אתועשיתמוטיל!אתשיחקתבעצמךואתהאותו'בייםשלךוהאבא

מהשצריך.כמונשמה,הרבהעםרע!לאלגמרירע!לאלגמריזה
היהעוילםגרויסעאהקהל'גםוי!נעיבעמדודמעות-לך?אומר
אוליאני'חושבכן'אםכאחד!וגדוליםקטניםנהנו!כולםשם,

אותםואפילוהדגול'סופרנושלסיפוריואתלאהובבאובזכותך
 ...עלינולאבעל-זבוב,אלשהלכויהודים

ח-ברקצתגםאתהואםפרס!שיהיה-פרס?אומר.אניבסדר,אז

ואבאהואוכמה!כמהאחתעל-ששמעתיכמובערגנער'יוסלהעם
יהודים-השלוםעליוראוויטש,מלךוהחשובהנכבדהסופרשלו'

בניו-שאפילופישר,דודוהמהולל,הזמרוגםלדבר!מהאיןיקרים,
לדברשלאלפרס!ח-ברשמעתי'הוא,גם-בשבחומדבריםיורק
במאמע-לשוןשכותבגולדברג,איצ'הוהחשובהנכבדהסופרעל

לארבעה,הפרסאתשנתנוהשופטיםעשוויפהכמו-שצריך!שלנו'
פרספרדס?מאילפרדס!שנכנסוארבעהעלמסופרבגמראשהרי
וארבעה!פרסמשמע, .'דפלוס
הפעם,אקצראך-אישבלבמחשבותרבותאהרן'אהרן'איי

חייםהנותןלךוישלחכןטובה,בכתיבהשובאותךמברךוהריני
מעשהבכלוהצלחהברכהלמושכים-בעט,כוחוהנותןחילכל
והצנועים!המכובדיםלפרס,חבריךבשלוםופרוששלוםהיהידיך.

-הלבמעומקהמכבדךממני
מנחם-מנדל

טובתך'אתהדורשאדםבקולתשמעשמועאםשכחתי.עיקר
בשבילהגוייםאצללהשתדללשטוקהולםתיסעשלאבזה,איעצר
בעדך.להשתדליושרמליצילשםתשלחאלוגם •..חחואהפרס
ימחכשהאנטישמיםהיום,בעולםהענייניםמצבולפיחשבוני'לפי
לנוומתנכליםמקוםבכלשורציםוהםראשהרימושובוזכרםשמם
בכךלהתנחםאתהיכולאבל ••.סיכוישוםלךאין-לבםבזדון
הענקיםמןרביםועודטולסטוי,לבכמוגדולים-וטובים,שגם

מוכר-מנדליעםומה ••.ההואבפרסזכולאהאומות,שבסופרי
כןאם .••וחרפהבושהאיי'איי'עצמו?ושלום-עליכםשלנו?ספרים
תנוחם.שלום-עליכםביתובפרסתצטער'ואלטובה,בחברהאתה

• 
עליכם-שיינושלוםפרסהענקתבסקסתודהדבריבמקוםשנאמרודברים

מגדלאהרןג,גולדברלאיצ'ה Iגברברסלליוהוענק(הפרסולאמנות.לספרות

זיוהפרופ'פיסצקי,זאבליס,אברהםגלעדי,דודהשופטים:פישר.ולדודו

שמיר>
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 ~, sו:וי
נאכלאיסאקשלומותוחייו ~

צוודנובסקיליזה
עםסופריםישנםנינוח,גורלעםסופרים"ישנם
ללאסופריםנוסף:סוגוישנושמתאכזר.גורל
בכלל.גורל
השני",לסוגשייךאני

באבלאיסאק

המסמכיםאתהכולל , 419מס'יק :;· ;;;;:

iאיסאקשללמשפטוהקשורים •ז
לשעבר"חברבאבל,אימנוילוביץ' ••
שמורהסובייטים",הסופריםבאגודת

בימיםפתוחיםשעריואשרהקג"ב,בארכיון

הוועדה 26 • 1 •-1940בדורש.לכלאלה
ברה"מ,שלהעליוןהמשפטביתשלהצבאית

מצאה ,אולריךהצבאיהשופטשלבראשותו
ודנהמדיני"ב"ריגולאשםבאבלאיסאקאת

-27בלמחרת,בידיה.להורגלהוצאהאותו

"לוביינקה"במרתפינורהבאבל ,לינואר
בכיכרשנמצאבמוסקבההקג"ב(בניין

אלמנתופירוז'קובה,אנטונינהלוביינסקיה).
הרבהלו"חיכיתיבראיון:אומרתבאבלשל

הואלי:אמרושניםעשרהחמשבמשךשנים.
("אוקנה", ,, ...עבודהבמחנהנמצא ,חי

"דרסטי",העיתוןשלהספרותיהמוסף
עלייתעם ,-1956ברק .) 22,12,95
ההאשמותכלבוטלו ,לשלטוןכרושצ'וב

בעצם, ,כמומפשע,חףהוכרזובאבל
המשפטשלאחריםקורבנותמיליוני
 .יסטיהסטלינ

באבל:כתבשלוהקצרהב"אוטוביוגרפיה"
בןבמולדבקנה,באודסה,-1894ב"נולדתי
דרישהבעקבותיהודי.סוחרשללמשפחה
למדתיעשרהששגילעד ,אבימצדתקיפה
 .ותלמוד"~תורהעברית,
במכללההלימודיםחוקסיוםלאחר

באבלנסע , 1915-בלמסחרהאודסאית
(באותהכניסהאישורללאלפטרבורג

מחוץשהותיהודיםעלנאסרהתקופה
אישורללאהמושבתחוםשללגבולותיו

אתלהביאהתחלתי ,-1915ב"אז,מיוחד>:
גורשתיאךכתבי·עת,שללמערכותחיבורי
לשכנעניסו ) ... (העורכיםכלמקום.מכל
לאאךהמכולת,בחנותעבודהלחפשאותי

 1916שנתשלסופהולקראתלהם,שמעתי

פרסםגורקימקסיםגורקי".אלהגעתי
שלו'העורךשהיה"לטופיס",העתבכתב

ביניהםהצעיר'באבלשלסיפוריםשלושה
ומרגריטהאיסאקוביץ'"איליה

 ,לאורהסיפוריםצאתעםפרוקופייבנה".

שלהחוקעל·פיהורשע , 22בןאז ,באבל
ובסיוןפורנוגרפיהבסעיפים:הצאריתרוסיה

 • 1917למרץנקבעמשפטובמשטר!פגיעה

פברואר.מהפכתבזכותרקניצלהוא
המתחילהסופראתגורקישלח ,-1917ב

לשבע ,הלךובאבלהחיים".את"ללמוד
-1920ב , 1917-1924תמימות:שנים

"הפרששלככתבפולין"ב"מבצעהשתתף
 ' 1מס'הפרשיםחיילשלעיתוןהאדום",

פיקודותחתמקוזאקים,בעיקרמורכבשהיה

הציגהפרשים"ב"חילבודיוניי.סמיוןשל
לרטוב,וסילייביץ'כקירילעצמואתבאבל
אתלהביעלמדתי-1923ב"ורקרוסי:

חזרתיאזובקצרה.בבהירותמהשברתי

החדשיםסיפוריוקריאתלאחרלכתיבה".
חסותולבןגורקימקסיםשלח ,באבלשל

-1923ב ." ...להתחילאפשר"עכשיופתק:

בקובץראשוניםסיפוריםלהתפרסםהתחילו
 •אודסהווןןסיפורישללצידםווהפרשים'חיל

(אשתובאבלשלמשפחתועזבה-1925ב
גרהוחיהבולשביקיתרוסיהאתואחותו>
"חילסיפוריהופיעו-1926בלפאריז.
 1928-1927בשניםנפרד.בספרהפרשים"

כשהוא ,משפחתועםבפאריזבאבלבילה
במכתבספרותית.מכתיבהבדוחקמתפרנס

כל·כך'קשיםנעשו"חייכותב:הואלחבריו
(מתוךמעניין"אפילולהיותהתחילשזהעד

 .)-16.4,1927מסלוניםג.לא.המכתב

הפסיקלאבאבלבצרפת,שהותובעת
מורעל"אנימולדתו:לארץלהתגעגע

אניעליהרקאליה,מתגעגערוסיה,על·ידי
ץשיבלי •ל •ליבכתמ (חושב"

לגורקי,במכתבואילו .)-28,10.1927מ
"כברכתב:הואבאיטליה,עתבאותהששהה
אינטליגנטים.בקרבחיאנישניםשלוש

רקארסי.שיעמוםלהשתעמםהתחלתי
לךהרילתחיה.קםאנייצורי·פראבחברת
 ,-1928בלבסוף, .) 29.2.28 ( " ...טמבל

זהואךעצב, ,עוני"כאןלרוסיה:שבבאבל
 •שליהאינטרסיםשלי'השפהשלי'החומר

חיילאורחבהדרגהחוזראניאיךמרגישאני
 ,זרמשהוביהיהבפאריזואיל.ו ,הטבעי

לעבודאך ,בחו"ללטיילשמחאנימודבק.
באבללפ.א.(מכתבכאן"רקחייבים

 .> 20 •-10.28מ
הפרשים""חיל(אגב, 1926בפברוארכבר
בעיתוןהתפרסםבמאי>רקאורראה

הגלוימכתבו"פראבדה"המרכזיהסובייטי
 ,לכאבלבודיונייהפרשיםחילמפקדשל
(ברוסית:"הבביזםהצעקניתהכותרתתחת

באבלהואשםבובאבל",שלנשיות>
האדוםהפרשיםחילשלמכוונתבהשחרה

המכתבכמחברבודיוניישלזהותו(אגב,
שהמרשלהפשוטה,מהסיבהבספקמוטלת
וכתוב>:קרואידעבקושיבודיונייהאדום

ובןלתלמידונאמןנשארגורקימקסיםאולם
בעיתוןפרסם , 1928-ב .הצעירחסותו

שלהגלוילמכתבותשובה"פראבדה"
באבלאיסאקעלמגןהואבובודיוניי'
ל'ט'אראסהפרשים"'חיליצירתואתומשווה

גוגולשלהמפורסמתיצירתובדלנה",
במכתבכתבעצמובאבלואילו •הגדול

עותקאצלישמורלא"לצערי'לחבריו:
אינניבודיוניי.שלמכתבועםה'פראבדה'

כאלה"מסריחיםמסמכיםבביתמחזיק
 .) 29 • 11 •-1928מסלוניםלא.ג.(מכתב

מתחילים-1928בלרוסיהשובועםובכן,
במצוקההמלוויםבאבל'שלהנדודיםחיי

כותבלפולונסקיבמכתבמתמדת.כלכלית
ברה"מסופריכלאתמזמין"אניבאבל:

 ,ליאיןדירהרקשלאאיתיהעוני'ל'תחרות
כותבאניעלוב.כתיבהשולחןלאגםאלא
שלכמשמעו>(פשוטוהעבודהשולחןעל

איוואןהכפריהסנדלר ,שליהביתבעל
שערך ,נסקיפולו .) 13 • 12 • 1930 (קרפוביץ'"

החדש")("העולםמיד""בונייהעתכתבאת
באבל:עלכתב , 1926-1931השניםבין

כבררביםמקום.בכלכסףחייב"הוא
הכתובתאך ,לפועלהוצאהצונגדוהוציאו

כלבמוסקווה,גרלאהואידועה,אינהשלו
בלתיהוארכוש.לואין ,) ... (נוסעהזמן
לפעמיםרפאים.רוחכמופגיעובלתינתפס
ידכתבלשלוחמבטיחמכתב,לישולחהוא
להשאירבלינעלם ,מכןלאחרומיד
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ידועהיהבאבלואמנם, 2כתובת"
הסופרשלו:הקיצוניבפרפקציוניזם

אצלראהכינזכרפאוסטובסקיקונסטנטין
"לויבקההסיפורשלגירסאות 22באבל

אודסה"מ"סיפוריהסיפוריםאחדקוזאק",

כדיהיהלאבמצוקהאולם ,) 28עמ'<שם,
 .מעבודתובאבלשלדעתואתלהסיח

ברחביבאבלנסעהשלושיםשנותבתחילת
קולקטיביזציהעלחומראוסףכשהוארוסיה,
בו ,אמומכתבעלהקולחוזים),גנות(התאו

ענהלצרפת,לחזורלוקוראתכנראה,היא,
אותילהסיטאתן"לאנחרצת:תשובה
לעבודאוכלבובמקוםאגוראני ,מדרכי
א.<לפ.הפסקה"ללאואעבודיעילותביתר
 ,)-14,12,33מבאבל

ברוסיהבאבלישב ,-1928מהחל ,ובכן
בינתייםהפסקה",ללאו"עבדהסובייטית

 .בסליהיחידה,החוקיתבתובפאריזנולדה
רוסיהגבולותאתבאבליצא-1932ברק
ואתבפאריזמשפחתואתלבקרמנתעל

באיטליה. ,גורקימקסים ,ומורהוחברו
לרוסיה.באבלשב-1933ב

פירוז'קובהאנסונינה ,באבלשלאלמנתו
סרגבאבלהיההאם ,מראייןשאלתעלעונה
דון ,מתפרפר<שפירושויי bon vivant "של

רקהיובאבלשלבחייו"שטויות.ז'ואן>:
לוחיתה ,מזללוהיהאילו ) ... (נשים.שלוש

ליבגנייהנישואיואחת.נורמליתמשפחה
והחוקיתהראשונהאשתובוריסובנה,

יחסיהםבפאריז ), .. (יפה.עלולאהיחידה,
 ) ... (בת.להםנולדה ,כביכולהשתפרו

תמרהעםרומןלוהיה-1925-1921ב
שחקניתקשירסקייה,ולדימירובנה

 ) ... (בן.להםנולדמיירהול.דשלבתיאטרון
שם).("אוקנה",אותי"הכירבאבל-1932ב
באבל,שלהשביחבתונולדה-1937ב

לידיה.
הזההיוםעצםשעדבנסיבות ,נפסד-1936ב

אולץאשר ,גורקימקסיםסתומות,נשארו
לרוסיהמאיטליהלשובהשלטונותעל-ידי

ביוםכימספרתפירוז'קובההסובייטית.

לא"עתהבאבל:להאמרגורקישלמותו
לונתנולאצדק,והוא ,"לחיותלייתנו

שלהראשונהבאסיפהשנה,באותה ...לחיות
עצמואתהגדירהסובייטים,הסופריםאגודת

סיפורוהשתיקה",כ"אמןבדיחהבתור

 10,5 ,-1939ב ,-1938בהתפרסםהאחרון

לאמוהאחרוןמכתבואתבאבלשלח
בביתנאסרימיםחמישהוכעבור ,ואחותו

הסופרים),<עיירתבפרדלקינושלוהקיץ
נלקחוהמאסרבליל ,אשתועדותלפי

תיקיםוארבעהעשריםבמוסקבהמדירתם

שנת ,-1956ב ,בכתבי-ידמלאים

כתביכלהוכרזו ,באבלשלהרהביליסציה
ברומןהשטןצדקאםואףכאבודים.היד

"השטןבולגקובמיכאלשלהמפורסם
אינםיד"כתביכיבאמירתובמוסקבה"

באבליצחקהקוראים, ,בשבילנו ,בוערים"
שתישלמחברןלעולםישארהמופלא

ר"חילאודסה",,סיפוריסיפורת:יצירות
לתיאסרון,מחזותשניושלהפרשים"
 ...ר'מ'ריה"'השקיעה"
הגיבור ,הגלשלהגדרתועל-פיולסיכום,

חסרבקונפליקטנתון.יהיהלעולםגיהסר
על-פישווים.ערכיםשניביןהפתרון
 ,כמו ,באבלאיסאקשלגורלוהזאתההגדרה
רבים,סובייטיםסופריםשלגורלםבעצם,

המספריםכמוהוא,מובהק.סרגיגורלהיגר
וערכיםעולמותביןחייוכלנקרע ,בסיפוריו

המהפכהעםהזדהותבין :גריםמנו

לביןהסובייטיהמשטרועםהבולשביקית
גרמהלההאזרחיםמלחמתמזוועותסלידה

ולתשוקהלכוחהערצהביןהמהפכה:
הקדם-מהפכניתארוסהבבריוניהןהתוססים

לביןהאדום,הפרשיםחילשלבקוזאקיםוהן
האהבהביןוהרצח:השוד ,הסדוראי-קבלת
היהלאלהמחוצה ,מולדתוארץלרוסיה,
עזיםגעגועיםלביןולכתוב,לחיותמסוגל

יהדותוביןבחו"ל:נשארהאשרלמשפחתו
 ,לכןונו',הרוסיתלתרבותשייכותולבין

דיאלקטיתהיאבאבלשלעולמותפיסת
האמצעיהיא-היאהאירוניהכאשרמיסודה,

לכןאי-ההזדהות.העברתשלהעיקרי
ולא ,השתיקה""אמןלהיותבאבלהעדיף
שלמקוםמצאלא ,לכןההזדהות","אמן
המגויסת.הסובייטיתבספרותכבוד

מוסקבה,שלהספרותיבמוזיאון , 1994בקיץ
שלהמאהיובללכבודתערוכהנפתחה
אגרריי ,הסופרשלנכדו .באבלאיסאק

חיתההתערוכהכימעידמאלאייב-באבל
מההגדולה.במוסקווהביותרהשומםלמקום

עונה:אבזרייהזאתהשאלהעלהסיבה?
אובאבללכבודלתערוכהיבואולא"אנשים
בא,לאאחדאףואםמיירהול.דלכבוד
האנשיםאתהרגודבר.קרהשלאפירושו
נעשההכולאצלנוקורה. ...מהאזהאלה,
אחדאףחמס,יזעקושלאעד .רשמיבאופן

ספרותיהמוסף("אוקנה",כלום"יביןלא
הריאך ,) 22.12 , 1994 ,"ורססי"העיתוןשל

אינםיד"כתביכיאמרבולגקובאצלהשטן
 IJ ...יודעכמוהוומיבוערים",

 ~ו
לארוסהמובילותהדרכיםכל

יודעאחדכלמאו.דמגעילהעיר"ארוסה,
'שניאומריםהםגדולי'הבדלבמקוםזאת.

השם'",ואלהפה•אלועודגדולים'הבדלים

באבלאיסאק
בארוסהמתרחשותאודסה""סיפוריעלילות
ומהיהעשרים.המאהשלהראשוןבעשור
העשרים?המאהשלהראשוןבעשורארוסה

 ,שלוהקצרהבמסהשואלים.אתם-
"אוכלוסייתבאבל:כתב"ארוסה",הנקראת
ואילומיהודים,מחציתהמורכבתארוסה

כמהבעל-פהשינןאשרעםהםהיהודים
מנתעלמתחתניםהםמאו.דפשוטיםדברים

לחיותמנתעלאוהביםבודדים,להיותלא
בתיםלרכושמנתעלכסףחוסכיםלנצח,

במתנה,קרקולפרוותלנשותיהםולהעניק
דברבזהשרואיםמשוםהילדיםאתאוהבים
שלבארוסההיהעודמהונכון",נחמד

אתם- ?העשריםהמאהשלהראשוןהעשור
הזאת:השאלהעלגםעונהובאבלשואלים.
 ,ומיוסרענימאודיהודיגסוישנו"בארוסה
עירומועצתבעצמהבסרחהמאודבורגנות

הכול.לאעודזהאךאנטישמית",מאוד
 ,-1789בכימציינתהעבריתהאנציקלופדיה

הטורקיהמבצרשלהרוסיהכיבושלפני
להניתן<שמהבארוסההתגוררו ,חדג'יביי

על-פיואילובלבד.יהודיםשישה )-1895ב
 , 1897בשנתנערךאשרהאוכלוסיןרישום

העירמאוכלוסיית 34%היהודיםהיוו
היו-1910ב , 935 ,-138להגיעומספרם
תעשייתייםמפעלים 155היהודיםבבעלות

האודסאית),מהתעשיהאחוז 43 (גדוליםלא
התעשייניםשלסרתקופה,באותה ,כןכמו

החל .והמזוןיירחבעשייתבתהיהודים
נעשתה ,-19ההמאהשלהשישיםמשנות
אשרההשכלהתנועתשללמרכזהארוסה
לרוסיה.מפוליןנדדהתקופהבאותה
התרבותילמרכזםהעירהפכהכךבעקבות

עיתוניםיצאובהרוסיה,יהודישל
והיווביידיש,בעבריתרביםוכתבי-עת

כגוןבעבריתספריםהוצאתפעילים
בבית-1909ךבכנסת.בתיושבעה"מוריה",

ברוסיה,לראשונההוצב,ברודסקייהכנסת
התגוררוהעשריםהמאהבתחילתגב.הער

עבריםוחוקריםסופריםבארוסהועבדו

 ,ז'בוסינסקיהעם,אחדביניהםרבים,
ספריםמוכרמנדלי ,טשרניחובסקי ,קלוזנר

יהודייםומפלגותאירגוניםפעלובעירונו.י
בוועדיםוכלהבציוניםהחלומשונים,שונים

שהיוהאופוזיציה,מפלגותשלהאודסאיים
יצאודאזמארוסהמיהודים.בעיקרמורכבים

תחתהמאוחדיםרביםסובייטיםסופרים

הדרום-"האסכולהמשותפתכותרת
לנציגהנחשבבאבלאיסאקמערבית'.'
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איליההמפורסםהסטיריקוןעםיחדהמובהק,
ואחרים.בגריצקיאדוארדהמשורראילף,

העשורשלארוסהעלהכוללאעודזהאך
שלארוסההריהעשרים.המאהשלהראשון
קורא,כלמידשמביןכפי , /1אודסה//סיפורי
היהודים,המשכיליםשלארוסהבדיוקאיננה

מהואבל ...מולדאוואנקהשלארוסהזוהי
 ..•שואליםאתם-מולדאוואנקה?רובע

בקרבתהאזורשםהוא"מולדאוואנקה"
אוכלוסייתואשרהמפורסם,האודסאיהשוק

בבריטים-2000כחיתה ,מדוברבהבתקופה

 ,יותרולאפחותלאיהודים,וגנבים
לאזרחיםמתחזיםהוריהם,בבתישהתגוררו

הגונים.

 ,פאוסטובסקיקונסטנטיןשלעדותולפי
עלבאבללוסיפר , 1921בשנתבפגישתם

בניסיוןבמולדאוואנקהשבילהקצרהתקופה
חייעלחומרשיותרכמהלאסוף

לפאוסטובסקיסיפרבאבלאוכלוסייתה.
הזקןהיהודישלבביתםחדרשכרכיצד
בלבממוקםשהיהחווה,דודהואשתוצירם

אתשהכירלצירם,נודעהכאשראך .האיזור
יהודיתמשפחה ,באבלמשפחת

שלשהותומטרתוכל,מכלזעיר·בורגנית
לעזובלשכנעוניסה ,בביתוהצעירבאבל
באומרו:מידמולדאוואנקהאת

בין ,בשבילךמקוםלאזהו"מולדאוואנקה
אחרירקאךלאו".אםוביןסופראתהאם

באבל>שלבאשמתו<שלאצירםשלרציחתו
הזקןצירםעלילותלעזוב.באבלנאלץ

"הצדקלסיפורבסיסהיווממולדאוואנקה,
האודסאילמחזורשייךהואגם ,במירכאות"

מלךקריק,בניהשלבעלילותיוועוסק
בקובץנכללשלאלמרותמולדאוואנקה,

יודעים,אתםעכשיו ,נו . /1אודסה//סיפורי

במולדאוואנקה".זאתעושים"היואיך
לפניהרבההכול.לאעודזהגםאך

הנמלעירארוסה,התפרסמההמהפכה
בצומתהנמצאתוהעליזההתוססת
כמולדתרבות,שפותודוברתהתרבויות

התפתחאשר ,המיוחדהאודסאיההומור

 .והאוקראיניהיידישאיולקלודהפבהשפעת
אופייניתתערובתמהווההאודסאיתהעגה

גםכמוהואוקראינית,יידישרוסית,של
בשפהלחיקוי.ניתןהבלתי ,האודסאיההיגוי
//סיפורישלהגיבוריםמדבריםזאתמיוחדת
איןאשרממולדאוואנקה,הפורצים , /1אודסה
אוליהיהודים.המשכיליםעםכלוםולאלהם

 ,האודסאיהדיאלקטעםקרובההכרותדווקא
"מןהאדםשלמזהשונהחשיבהאופןהמביע

עצמועללקחתלכאבלאיפשרההשורה",
"טוביהשללרוסיתהתרגוםמשימתאת

שלאעבודהעליכם,שלוםמאתנ"החול
סוףלאעודזהגםאולםלסיים.הספיק
פסוק.

ומלאתהרב-גוניתארוסהשלהיהודיהגטו
והמוכההמיוסרהגטואוליהיההחייםשמחת
העירחיתהארוסהכולה.ברוסיהביותר

כברגרוםפרפרץבהברוסיההראשונה

ואילויוונים.מלחיםביוזמת , 1821בשנת
העירבתולדותביותרהגדולבפוגרום

 , 1905באוקטובר-20ל 1sה·ביןשפרץ

עליוהמלחמה","מצביהודים.-400כנרצחו
 , 1905באוקטוברהעירשלטונותהכריזו

הגיעהמתח . 1909שלהסתיועדהתקיים
האוכלוסיה : 1906יוניבאמצעלשיאו

חדשגרוםלפרציפתההעירשלהיהודית
 ,העירראשרגע.בכללפרוץהיהשעלול
"המאהבאנשיתמךטולמצ'ב,הגנרל

שראהלאומני·אנטישמי(אירגוןהשחורה"
ליהודיכניגוד •••יהודים)ברצחמטרתואת

העמידהאלהוהנרצחיםהמיוסריםהגטו
מולדאוואנקהשלעולמהאתבאבל

שליטיהעםהנהדרת,החיה,התוססת,
שידעו ,ואנשיוקריקבניההמפוארים,

לערוךוכךקבורהבארון·מקלעתתלהחביא
הלווייתובמסווהעצמיתהגנהמבצע

היו("כךטארטאקובסקיאחדשלהמדומה
באודסה"),זאתעושים

לחייםהתעוררהמולדאוואנקהאותה
-באבלשלדמיונובכוח /1אודסהב//סיפורי

אחתבבת"נפלה"אשרמולדאוואנקהאותה
הממשלההכריזה-1918(ב 1919בשנת

ברחביצבאי""טרורעלהבולשביקית
מלכיה,כלשללהורגהוצאתםעםרוסיה)
בניהואפילוביק,ליובקהגראץ',פדויים
מולדאוואנקה •ובעצמובכבודוקריק

שנפלהכפיליפולחייבתחיתההאגדית
קריקבניהשלה,והמלךהרומיתהאימפריה
אנרכיסטבהיותולמותחייבהיה ,המפואר
שמאושליט,קיסרשישבמקום"כימוחלט:

בארוסה")זאתעושיםהיו("כךמלך".איך
ישנושבובמקום,מלך""איןוחומרקל-

 ...צבאיטרור
עםאנחנו ,להיוולדשאיחרנולנונשארומה

-בנשמה"?וסתיוהחוטםעל"משקפיים
היחידההדרךלכם:עונהואנישואלים.אתם

הממלכהלמולדאוואנקה,להובילנושעשויה
על·ידישנסללההדרךהיאהמיתולוגית,

אך ,כךכללנוהדומהוממושקף,קטןיהודי
הזיכרוןבזכותשונה •.•מאיתנושונהגם

הומת.ובגללםניחןבהםהנפלאיםוהדמיון
 Und damitבוערים"אינםיד"כתביהריאך

... Punktum , הגרמנים.שאומריםכפי

חאודסאיהאפוס

שהיהמאחרקריק,בניהשלו'אתהשיג"והוא
כלעלפרוששלסובהוהתאווהבעל·תאווה,
העולמות"

באבלאיסאק

אתהקוראלפניהפורשהקדום,באפוס
ההיסטוריהוהגיבורים,האליםעלילות
לעברתקופות:לשתיברורבאופןמתחלקת

הדבריםכלהתרחשובווהמופלא,הקדום
שלהעתידימהלכהאתשקבעוהחשובים

והבלתיהעלובולהווההאנושית,ההיסטוריה
 .עצמוהמספרגםייןמשתואלי ,הרואי
לשמשיכולהזההמבנילחוקמובהקתדוגמה

ב"תיאוגוניה"הכלולהגזעיםארבעתמיתוס
כךהומרוס.שלזמנובןהסיודוס,של

שחי ,צעיריהודי ,המספר : /1אודסהב//סיפורי

אתהקוראלפני.פורשהבולשביקית,ברוסיה
שזמןמולדאוואנקה,גיבורישלעלילותיהם
המאהשלהראשוןהעשורהואהתרחשותן
ישירהגישהאיןאפילוהזהלמספרהעשרים.

שלהמופלאותלעלילותיהםובלתי-אמצעית
זאתעושיםהיו("כךמולדאוואנקהגיבורי

מאריההמידעאתמקבלהוא ,) 3באודסה
כמעין /1אודסהב//סיפוריהמיוצגלייב

כהיסטוריוןאוכמובן> ,(פרודייהודיהומרוס

 •האבירימהאפוסהחצר
אביוקריק,בניה-מסופרעליהןהדמויות

גראץ',פדוייםפוגרום,מנדלהמכונהמנדל
בדומהואחרים,קוזאקליובקהביק,ליובקה

כגדולותמתוארות-מיתולוגייםלגיבורים
האודסאיהגטוממציאותרקלאמהמציאות,

ובעיקרגםאםכיהמאה,תחילתשל
משוללתהבולשביקית,רוסיהממציאות
אכןגראץ'"),("פדוייםהאמיתיתהגדולה

מתפצלתההיסטוריה /1אודסהב//סיפורי

תקופתעםהמזוהההקדומהזולשניים:
המודרניתוזומולדאוואנקה,שלגדולתה
 •-1918במולדאוואנקהשלנפילתהשלאחר

ביןנפלאההרמוניהשולטתהקדום"בייעולם
והמגןהגיבוריםבחייהמשתתףלטבע,אדם

עלגייסהמיתולוהאליםשהגנוכפיעליהם,
לידלושוטט"הערבחסותם:בניהגיבורים
אלצנחההשקיעהשלהזוהרתעינה ,הספסל

אדומיםהיווהשמיםפרסיפ,מאחוריהים

שם, ,"באה"(השנה:בלוחחגשלכתאריך
שיפוליעלשהתגלגלכתום"כוכבאו .) 24

פעורות"בעינייםבהםצפההרקיע,

הטבע .) 35שם,קוזאק",("ליובקה
מקבילהבטכניקהמתוארהזהרב·העוצמה

<למרותבציורהאקספרסיוניסטיתלטכניקה
שללהיכרותוחד-משמעיאישורנמצאשלא
האירופאי).בציורהזאתהאסכולהעםבאבל
המאוכלסהקדום",ש"העולםבעוד

הטבעבכוחותנשלטב"יצורי·פרא"
מיוצגה"מודרני"העולםהמואנשים,
מקוםהקברות,ביתעל·ידימטונימית
אתהמגלגלאריה·לייב,שלישיבתו

המלךהמכונהקריקבניהשלעלילותיו
הניגוד ,כךבארוסה").זאתעושיםהיו("כך

"בסיפורינהיההיסטוריותתקופותשתיבין

החיים""ממלכתביןסמלילניגוד /1אודסה
מולדאוואנקהמלכיעל·ידיהמיוצגת
יהודיעל·ידיהמיוצגתהמתים",ל"ממלכת

"התעוררות"בסיפוריםגם(ראההגטו

שלי").היוניםויישובך
מולדאוואנקהגיבורישלבדמויותיהם

שופעתגופניותשלהיבטיםמובלטים
באבלאצלאשרמרוסנת,בלתיויצריות
עללייבאריהאלימות:עםבידידהולכת
מחוללשאתהלרגעלך"תאר-קריקבניה

גביעל·ומגמגםהעירבחוצותמהומות
חתול.אתהאריה,אתהנמר,אתההנייר.
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והגויהגויהעםלישוןללכתיכולאתה
לווחמש.עשריםבןאתהנחת.ממךתשבע

ובארץ'בשמיםקבועותברזלטבעותהיו
השמיםאתומושךהאלהבטבעותאוחזהיית
בארוסה"'זאתעושיםהיו("כךהארץ"אל
פדוייםשלבתובאסקהעלאו ) 15עמ'שם,

באסקה,פניעלעברו"שניהם-גראץ'
טעםשטעמוכנערותרגליהםעלמתנודדים

זהעםזהמתלחשיםוהתחילואהבה,
מגפפיםהיואיךלהראותבידיהם,ומנופפים

בזהחפצהואכןבזה.חפצהאילובאסקהאת
פשוטהריבהחיתהשכןמיד'באסקה

חמישההיהגופהמשקל .) .. ,(מטולצ'ין
שם, ,"באה"( ") ... (ליטרותכמהועודפודים

כניגודמעוצבותהללוהדמויות .) 24עמ'
היהודישלהסטריאוטיפיתלדמותמובהק
על-ידיאודסה"1ב'סיפוריהמגולמתהגלותי
-"ובכן-המספרעללייבאריההמספר:
החוטםעלמשקפייםלךשישלרגעשכח-נא

אתההיית"מהובהמשךבנשמה"וסתיו

הייתלאקריק?יהכבשלבמקומועושה
זהומפניועשה.קםהואאבלכלוםעושה
משולשתאצבעטומןאתהואילומלך'הוא

בארוסה",זאתעושיםהיו("כךהכיס"בתוך

מלכישלוחיוניותםיצריותם ,) 15עמ'שם,
באמצעותיותרעודמובלטתמולדאוואנקה

שלהסמנטילשדההשייכתהדימוייםמערכת
טורפות.חיות

מבנייםבעקרונותהשימושלמרותאך
"סיפורילמיתולוגיה,האופיינייםועיצוביים
לסיפוריםלהיחשביכוליםאינםאודסה"

פןאותומשוםרציניים,מיתופואטיים

בסיפוריםראשית,שבהם.פרודי-אירוני

זוכותרבותגירתלומיתרעלילותהללו
הפרודיהאפקטמובהק.פרודילטיפול

 .ההקשרמשינויבעיקרנובעהמשעשע
משתתפיםהאודסאיםהבנדיטיםכלומר'

נצחונוכגוןידועות,מיתולוגיותבעלילות
עלקריק>בניה-(זיאוסהצעירהאלשל

קריקמנדל-(כוונוסוהטירןהאכזריאביו
אירגוןכךובעקבותפוגרום>מנדלהמכונה
בעולםההיררכיותכלשלמחודש

), i "האיניציאציהעלילתאו ;)השקיעה

("כךהגיבורשלקשים>בנסיונות<עמידה
עלילותאובארוסה"):זאתעושיםהיו

ידידומותעלאכילסנקמתכמומסוימות
-<בניה-מוגינשטייןפטרוקלוסהאהוב
בארוסה")זאתעושיםהיוב"כךבוציסטבקה

המדומה(לווייתוהטרוייניהסוסעלילתאו
ונו'.סיפור>באותוטארטאקובסקישל

באמצעותרקלאנוצרתהפרודיהאולם
לרובעגירתולוהמיתהעלילותהעברת
באמצעותבעיקראלאהאודסאי'הגנבים
אשרמאוד'המשעשעיםהעיוותיםאותם

 •אודסה"1ב'סיפוריהללוהעלילותעוברות
עצמןההרואיותהדמויותקרובותלעתים
שלהן'הלבושצורתאירוני:באורמוארות

יהמבמסיכאחדהמספרינעיבהמצטיירת

מתוארתהמלכותית,גדולתןשלהחיצוניים

זובדרךוגרוטסקי'יארדתזאתעםיחד

המפוארתהלבושצורתעלכפרודיהמוצגת
"היא-באסקהעל :המקראייםהמלכיםשל

כתומה.שמלהולבשהגבריםנעליזוגנעלה
עליהתלויותשציפוריםמגבעתחבשההיא

 ,"באה"(הספסל"עלוהתיישבהסביב-סביב
"הם-קריקבניהאנשיעלאו ) 24שם,
הדוריםנלקה,משוחותבכרכרותנסעו

במקטורניםקולינרי'כציפוריבלבושם
"לבוש-קריקבניהעלאו<שם>ססגוניים"

מחפתיולאחדומתחתכתומהחליפההיה
 .) 11שם,("המלך",יהלומים"צמידהתנוצץ

מולדאוואנקהגיבורישלדיבורםאופןגם
המחברשלמצדואירוניליחסזוכה

מדבריםוהםמעטמדבריםהםהמשתמע:

בדיאלקט ,)"במירכאות("הצדקבנימוס
מצליחיםהםכשלעצמו'הקומיהאודסאי'

האנושיים,הרגשותמגווןכלאתלהביע
בשפההשימוששלהגדולהאמןהואובניה
הזאת.

לפןמוסיפיםוהכינוייםה"מדברים"השמות
באבל'שלשבדמויותיוהכללי-הסטריאוטיפי

היהודייםהמשפחהשמותכלל'בדרךאך
הדמויותלאופיאירוניניגודמהווים

משפחהשםלמשל,כךאותם:הנושאות
עומד"צעקה"ברוסיתשמשמעותו"קריק"

איננולעולםאשרבניה,שללאופיובניגוד
בנימוס"מדברוהואמעטמדבר("בניהצועק

או ,)צ.לשלי'תרגוםבמירכאות","הצדק-
ביידיששפירושו"שנייויס"משפחהשם

שללאופיהבניגודעומדלבן""שלג
השמותבאמצעותקוזאק.המכונהלליובקה,
לתקןשנועדווהכינוייםהאירונייםהיהודיים

שלכינויו-המלךכגוןאי-ההתאמה,את
ביקליונקת,שלכינויה-קוזאקבניה,

אחיוליונקתשלכינויו-שור)(ברוסית:
קריקמנדלשלכינויו-פוגרוםבניה,של

אתנוספתהבלטהבאבלמבליטונו',
ביחסמולדאוואנקהגיבורישלחריגותם

השמותזאת,לעומתהיהודי.הגטולעולם
ל"עולםהשייכותהדמויותשלהיהודיים
השםכך' .לחלוטיןמתאימיםהשבי"

בכבד""אבןביידיששפירושו"מוגינשטיין"

מוגינשטייןשלגורלואתלגמריתואם
בוציסטבקהעל-ידיבבטנושנורההאומלל
בארוסה").זאתעושיםהיו("כךהשיכור

גירת,לוהמיתולעלילותבנוסףועוד'זאת
במודליםגםפרודישימושבאבלעושה

אשרבאלהבמיוחדאחרים,עלילתיים
פוטנציאלכבעלייונעיבמצטיירים

בסיפורלראותניתןכך,סנטימנטלי.
פרודיתרומנסהמעיןקוזאק""ליונקת
"הגבר"קוזאק,ליונקתתפקידים:בהיפוך
אתלהעסיקהחליטהבמיוחד'גבריתאשה

שלההביתכסוכןצודצ'קיסהקטןהיהודי
מצאשזהלאחרלנישואים>,מקביל<אקט
התינוקבנהגמילתלצורךיעילפתרון
את"נושאתכמו'הגבר'ליונקתהאם.מחלב

היאלבחירתהוהסיבהלאשה"צודצ'קיס

וכל.מכלאנטי-רומנטיתריאליסטית,
האביריתהרומנסהעלילתעלאחרתפרודיה

קריקבניהכאשרב"המלך",מוצאיםאנו
שלבתוצילה,גלילד"הכול"לזרוקמוכן

אך .ראשוןממבטהתאהבבהאייכנבאום,

אתבניהפגשבהןהאבסורדיות,הנסיבות

לפניבניהשלהפרודיוהנאוםלבו'בחירת
האווירהאתהורסיםאייכנבאום

 .היסודעד-סנטימנטליתהרומנטית
הגיבוריםמדבריםבוהאודסאי'הדיאלקט

למרביתאחראירקלאאודסה"'"סיפורישל
גםאלאהללו'בסיפוריםהקומייםהאפקטים

השפויהמהמציאותלבריחהאמצעימהווה
המעוצבתהמציאותהשורה"."מןאנשיםשל

מתגלההזאתוהחריגההמעוותתבשפה
האפרורי;מהיומיוםהשוניבתכליתכשונה

במלואחייםשלועליזצבעוניקרנבלזהו
זהמסוגמציאותעיצובלצורךעוצמתם.
תחבולותשלרחבבמגווןבאבלהשתמש

הקשורכלועיוות.להגזמההקשורות
ממולדאוואנקההבנדיטיםשללעולמם
ראהופנטסטי:כבלתי-מציאותימעוצב
אחותודבוירה,שלחתונתהתיאורלמשל'

הרבהקידושין'טקס"תם-קריקבניהשל
החדרמןיצאאחר-כךהכורסה,עלצנח

 ,אורךלכלשהועמדוהשולחנותאתוראה

UJ 
1 ~ 

השתרבבשזנבםכל-כך'היורבים .החצר
גוספיטאלנאיה.רחובאללשער'מעברעד

בחצרהתפתלוקטיפההמכוסיםהשולחנות
גחונםאתלהםשהטליאוכנחשים

מעובים,בקולותשרווהםבטלאי-צבעוניך
וכתומה"אדומהקטיפהשלאלהטלאים

"כדרך-בהמשךאו ,) 9עמ'שם,("המלך",
משונסגווםהיהמולדאוואנקה,אצילי
כתפיהםאתהפטל'כעיןאדומותבחזיות
רגליהםועלכתמתמים,מקטורניםלפתו

כתכלתשצבעוהאורהתפקעהבשרניות
 .) 12עמ'(שם,הרקיע"

הואבאבלשלבסגנונוהשולטהבסיסיהחוק

 54בעמ'~המשך

 ' 97פברואר
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גלכעאמירעם ~

ברזלחלל

מכית·חקפחשיחות-

היטב,להכירזכיתיגלבעאמירת ....... =
שלמגדרשחרגו ,אתו=:ושיחותי
לאהחלומנומסת,שלום'.אמירת

ללמדהתכוננתי •בטלפוןאלאבבית-קפה
העובדהליוהפריעהנקמות","טלשירואת
כתוב ,עמורוצחינגדהמכווןהשירכי

-אני-לקראתך-הולך"אנינוכח:בלשון
לבוא".תוכךאלהולך-אני-לקללך-הולך

אכןאםאותוולשאולאליולטלפןהחלטתי
הואלגרמנים.היא ,כל-כךהישירה ,פנייתו
אליו.שפניתיבפניהושמחברצוןהשיב
הרקעאתכמענה, ,הסבירשאלהשללגופה

בעתשכתבשירהיהזה .השירלהיווצרות
התקרבההחזיתבבריגדה.כחיילששירת

פגישת-נקםצפויהוחיתהלגרמניהמאיטליה
השרהאנימןשירזההיההמרצחים.עם

צדלילקוטשנועדמיומןפרקמעין ,לעצמו
ולאאישי'ביטויבדרכים,נעהחיילשל

מכאןלרבים.נקםכצומגויס,שירשלבגדר
האמירהמןשמץבהשישנוכח,לשון

גלבעאמירכילדעתלמדתיהאינטימית.
עלושיגלשיחנכונותבעלאישהוא

לימיםזועובדהבלבישמרתי .כתיבתו
ארוכותששוחחנובעתבאושאכן ,יבואו

בבית-הקפה.

שיחותעםממושכת,היכרותבאהמכןלאחר
בבית-קפה,לאועדייןפנים:פנים-אלרבות
ב"ביתההם,הימיםשל ,הדלבמזנוןאלא

כוסלידקצרותשיחותאלההיוהסופר".
אניכך'עלחושבכשאניכיום,קפה.אותה,
העלוב,במזנוןמעולםשוחחנולאמדועתמה
בפנישעמדובעיותעל ,האינטימיאבל

שנותבשלהיאזכברהסופרים,אגודת
האגודהשעריאתלפתוחהאםהשישים:

עברית:כותביםשאינםעולים,סופריםלפני
האםהשבעים:שנותבתחילתמכןולאחר
המלהאתלמחוקהאגודה,שםאתלשנות

סופריםלשורותיהלקבלכדי"עברים"
שאלתילאלמהמביןאיניבאמונה,ערבים.

היום,עד ,ליידועהלאואכןלדעתו:אותו
בנידון.עמדתוחיתהמה

ולאולהיפגש,הרבינושבהןשניםבאוושוב
אףנאות.בתחליףאבלבבית-קפה,דווקא

חבריהפעםכללובשיחותשהמשתתפים

להיפגששנהגהופרים,סהאגודתשלהנהלה
גרתהערבשלבמעטלא ,"שטרן"בקפה

שלביתוהועדףשם,שהוגשוהטעימות
מנהלהקליד'מתתיהואלה,לשיחותהמארח

ולאמנות.לספרותתל-אביבקרןשלדאז
משובחקפהבשפע,פירותמצוינות,עוגות

טעםלהןונוסףשם,חסרולא ,למהדריןותה
ביתית.באווירהלמופת,אירוחשלהלוואי
בוועדהחבריםהיינוואניגלבעאמיר

בוועדהזהשירות •קרןאותהשללספרות
לצרה.לאחיםגםמסוים,בשלב ,אותנוהפך
בעיתוןבמדורהפירסמה,בושםהדה

לקבלמנת"עלבשם:רשימה"הארץ",
ואותיגלבעאמיראתהזכירההיאפרס".

לעצמםשהעניקוכמי ,הקרןמןהנהניםבין
חיתהכך.עלהממונההוועדהכחבריפרסים

חצאי-אמת.עלמבוססתעלילת-שווא,זו
הקצבותכספי'סיועשנינוקיבלנואכן

כךעלההחלטהאולם •ספרלפרסוםצנועות
שקדמהועדהשלכהונתהבימיהתקבלה

חברישלהתחלפותחייבהקרןתקנון .לנו
רציתיאניכהונה.שנותכמהלאחרהוועדה
שלששמו ,הקרןמטעםפומביתבהבהרה
אביבתלעירייתראש-רבינוביץיהושע
הרשימהשפורסמהבעת ,האוצרושרלשעבר

הסתפקגלבעאמירעליה.נקרא-בושםשל
בדיעבדהרשימה.לכותבתששיגרבמכתב

ישןלאכיידעתיתגובתו.בנוסחהסתפקתי
ההשמצה.דבריבעקבותארוכיםלילות

מעלחיתהמוסרייםבענייניםרגישותו
 •ייסוריועללהוסיףרציתילא .ומעבר
ביקשלאכימעשה,לאחרליהוברר

ששלחהמכתבאתלפרסםהרשימהמכותבת
עלאותהשהעמדתיבכךלי"דילה.

לי.שחטעותה",
באחדסעודהלאחרשיחהגםליזכורה

הסופרים,אגודתשארגנהבטיולהמתנ"סים,
בוושנכללהבצפון-הנגב,לעיר-פיתוח,

לוהיהנדמהבה.שנקלטועוליםעםפגישה
לקרן-זווית,כמתבודד' ,מדימהרשפרש
אותיתקףהקפה.ושתייתהסעודהלאחר
מכן'לאחרליאמר ,שליהארורהקיבהכיב

איומים,וטעמיםבחילותהרגשתיכמתנצל.
כואבכילדהתוודהגלולות,לבלוענאלצתי

בסבל.מלומדמבוגרכאישוגם
מןהייתילרוב.לנוהיובאקראישיחות

בעתלב,תשומתלושהקדישוהראשונים
הקדשתי ."רשויות'ש'בעספרושהופיע

"שירהבספריפרקהתנ"כייםלשיריו
השופטיםבוועדתחברהייתיומורשה".

 • 1971בשנתביאליק,פרסאתלושהעניקה

אתלוועדה,שותפידעתעלהכינותי
בזמןאותםוקראתיהפרסלמתןהנימוקים

למקבלרוחקורתשלשעהזוחיתההטקס.
מפעםלימעירהיהבשיחותינוולי.הפרס
קצרים,עידודדברי •שכתבתימהעלבפעם

בעדינותליהעירפעםמאופקים.
דבריםעלכדרכו'שלאובאריכות-מה,

חיי"ספראתהפותחותהשורותכישכתבתי

עד /לאורךאלך /אזכרך"אניעולם":
אתמזכירותהאורחה",לעקבותאצמד
ביאליק.שלב"ספיח"השיירה""חלום
 ,אחיעלנאמרואלהשורותלי'אמרטעית,
שללאורחהקשרכלשלילאורחהואין

אמירעםבבית-הקפהבשיחותיביאליק.
לעצמיולשנןללמודהייתיעתידגלבע
שלוביותרהגדולגישותהרתחוםכיהיטב
בבחינתאחרים,למשורריםצירופוהיה

מושפע.

ב.

בבית-והממושכות,התכופותשיחותינו

המוקדשתהמונוגרפיהבעקבותהחלוהקפה,
באההפניהלכתוב.שהוזמנתיוליצירתו'לו

עורךידיעלפועלים,ספריתמטעםאלי
חייםזו'בהוצאהוביקורתפואטיקההמדור

מונוגרפיותשתיאזהופיעוכברפלג.
להוסיףבמערכת-ההוצאהוהוחלטבעריכתו

אליולפנותגלבעעלהמונוגרפיהאתעליהן
המשימה.אתעצמיעלאטולכיבהצעה
התמונותבאוספיהמקסימהבדירתם

ויעלחייםשללמופת,בההערוכיםוהחפצים
הריבותהוגשועליוהשולחן,ולידפלג,

שמעתיהמארחת,שלידיהמעשההמצוינות
לכלשעת-רצוןזוחיתהההצעה.את

אמירעםאפגשכיהציעמארחיהצדדים.

הסכמתי.ועלההצעהעללוואמסורגלבע,
כיהבינותיבמפורש,זאתאמרשלאאף
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מיעםרצוףקשראקייםאםמאודלויוקל
 .עליולהיכתבאמורהגרפיהשהמונו

 ,שישייוםבכלכילמדתיגםזובהזדמנות
ואמירפלגחייםנפגשיםהצהריים,לקראת
 .המכבייהודהברחובבבית-קפה,גלבע
רביןעוזררעים.לשיחתבורקאס")("סמי

אחרים.גםנוספיםולעתיםהוא,אףמצטרף
המונוגרפיה,בענייןגלבע,לאמירבפנייתי

מזהשונהבבית-קפהניפגשכיבינינוסוכם

ברחובהואאף ,שישיבימיבושהורגל
קפה-קונדיטוריה,העדפתיהמכבי.יהודה

 ,בלבדשולחנותארבעהשלושה ,מאודקטן
במקום.אכילתןולאעוגות,מכירתשעיקרו

ורגועה,שקטהבאווירהלזכותכדיזאת
כישיערתילאעבודה",ל"שיחותהמתאימה

כיבבגללהוא,וכיהעוגותמןאהבהאנירק
דשנים,ממאכליםנזירותשלומידותהקיבה
יצרףולאתה,אוקפה,ישתה ,בושדבקו
בעתשנמשכו ,פגישותינולמשקה.מאכל
בשלהיהחלוומסביבה,המונוגרפיההכנת
 ,לסתיוקיץביןלמותוסמוךועד 1982
מספר-קפה.ביתבאותוערכוב , 1984בשנת

כיכרלידבבית-קפהקיימנופגישות
 ,שלנוהאחרונותהפגישותאלההיודיזנגוף.

נפרדתי ,יוליבחודש .נפטרשבובקיץ
עלשוחננוגמורה,חיתהגרפיההמונו .ממנו

בעקבותיה.לבואהיושאמוריםספיחים
חזרהבדרךומשםלארצות-הבריתנסעתי
רעייתיבינה ,היינואמוריםלרומא.באתי

המופלגתבעירכשבועייםלהתעכב ,ואנוכי
נעלמהידכמוהאמנותיים.באוצרותיה

חייבימיהראשונהבפעםלחושליגרמה
לעירהגענובוביום ,מאודגבוהדםבלחץ

אתמפוצץשלךהדםלחץהאיטלקית.
דוקטור ,האיטלקיהרופאליאמר ,המכשיר
קרובלבדיקה.פניתיאליו ,סטיפאנו
לאלעולםכיהרופא,ליאמר ,לוודאי
בדיקותלשם ,אצליביקורךלאחרנתראה
הדםללחץהגורםמהשתקבענהיסודיות
ושם ,דיחויללאלביתךשובכל-כך.החריג
שמענו •בגופךלפתעאירעמהיבדקו
ביתילהמטוסמןהגיעיעםמיד .לעצתו
יושבתגלבע.אמירשלמותועללינודע
 ,לפידשולמית ,דאזהסופריםאגודתראש

המזוודות,אתפורקיםבעודנו ,אליטלפנה
ביקשההיאהמרה.הבשורהאתליובישרה
למחרת,בהלוויהגלבע,אמיראתשאספיד

מידידיווכאחדהסופרים,אגודתבשם

בשל ,בכךאעמודלאכיידעתיהקרובים.
לשמעוכמהכמהפישגברהדםלחץ

 ,מצביאתלההסברתיהמרה.הבשורה
מדברלהימנע ,לבילדאבון ,אותיהמאלץ
בביתבהלוויה,הייתי •בולעמודאוכלשלא

ההספדדבריאתשמעתי ,בחולוןהקברות
קינהלחשתיובתוכיהפתוח,הקברליד

לומרהכוחליהיהשלאליהיהצר •משלי
בפומבי.רם,בקולאותה
מסתורייםאזהרהבדברימאמיןאינני

דברכיתחושהליחיתההפעםאבלמרחוק.
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גלבעאמיר

 ,עליהנערץהמשוררשלהפתאומימותו
שנסמכובשנתייםעמולהיפגשושהרביתי

למצבאותידחקברומא,לי"נשמע" ,למותו
שללמעמדלחזורליו"קרא"מצוקה,של

מסביבשהחלושיחותינונחתמוכךפרידה.
אדמתעלשנכתבנקמות","טללשיר

שוניםשולחנותלידנמשכואיטליה,
בבית-קפהימיםכשנתייםהתמידוומגוונים,

עוגותמוכרתאשהובו"עוגתי",בשםשקט

מדיבוויושביםעלם:ובמופיע ,בודדולקוח
לשםשהזדמנובודדים,זוגותבפעםפעם
עמוקשקועיםאחריםשנייםוגםועוגה,קפה

יודעמהםאחדשלהפועםולבובשיחה:
מתקרב:בקץלחושמתחילאףואולימכאוב

דלעלהמאייםהמוותיעלהלאשעהולפי
"הכולהשירים:וייכתבויצאואבל ,שפתיו
הולך",

המונוגרפיהבענייןהראשונותהשיחותאת

פגישותינולאחרמידרשמתיומסביבה,
קלים,בשינוייםמביא,אניב"עוגתי",

ידיעלשנרשםמהמתוךמהןחלקים
בבית-הקפההאחרונהשיחתנואתבשעתן.

סמךעלמעלהאנידיזנגוף,כיכרליד
הזיכרון.

ג.

נדברנו- 1982בנובמבר, 3רביעי,יום

בבית-אחר-הצהרייםחמשבשעהלהיפגש

אתעזבנו • 66המכבייהודהברחובקפה

שיהיהחששנואניוגםשאמירהמפגש,מקום

אחר-לשםבאים"הילדים •מדירועש
ל"עוגתי"הלכנו •אמרומרעישים",הצהריים
 ,הלמןריצודעללוסיפרתירחוב.באותו

שהמונוגרפיהג'ויסג'ימסשלהביוגרף
זכתהג'ויסג'ימסעלשלוהמונומנטלית

שחיתההאישיתהקירבהמשוםבהצלחה,
אמיר.אמרג'ויס",לא"אניג'ויס.לביןבינו

עלי"כתבתלו.חשיבותיהלמן"לא"ואני
עםעצמךעללהכבידלךלמההרבהכךכל

עליךכתבתיעכשיו"עדמונוגרפיה?".
כלעלכוללבמכססינכרוני,באופן

אחתיצירהעלנקודתיבאופןאויצירותיך,
אכתובהמונוגרפיהאתיצירות.מספראו

מוקדםשלסדרלפי ,דיאכרוניבאופן
טענתו.כנגדהתגוננתיומאוחר",

אתהשמעתיובוענייניבדיוןהתחלנו
כתיבתולמכלוללהתוודעישכיתפיסתי

שלדבריםעליולומרכדי ,המשוררשל
חשיבותלהםושאיןשגנזדברים"גםסעם.

הואבחיוב.חשיבותיהיקשה.בעיניו",

החוברתאתהבאהלפגישהלהביאהבטיח
כיליסיפר .""לאותשפיוסם:הראשונה

שנשארבשק,סמןהראשוניםמשיריוהרבה

בפתח-התגוררבולחדרהצמודהבמרפסת
הבריטי.לצבאהתגייסותוערבוזאת,תקוה.
שהיהומהמגשם,וסובהשקאתמצאבשובו
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שיריםסםפירכןכמו •לאיבודהלךבתוכו
חיילישל"במידבר",(בסנטסיל>בביטאון

באותו •ידיותחתאינםואלההבריגדה,
דבגםשיריםפירסמו ,ליסיפר ,בטאון
מכןלאחרשמואתשהחליףמיגםו ,חומסקי

גםהזכירהוא .נריאבגאשר ,למסאיוהיה
"לחילהבריגדהבעיתוןשפיוסםשירים
חנהשלביקורהלרגלשירוביניהםהעברי"
צריךאתההבריגדה.חייליאצלרובינא
ב"ילקוטשפרסמתילשיריםלבלשים
גםוכן ,למכלולפניךאם ,ליאמר ,"הרעים

נכללושלאב"גזית",אחדיםלשירים
גםכוללאביבמכלול .שיריבקובצי

אתוהזכרתי ,אמרתי-שלךגרמיםתר
סיפרשתירגם.שרגל,שלביידישהשירים

שניהםשלו.נעוריםחברהואשרגלכילי
הםעתהטוריות.ובידיהםבפרדסיחדעבדו

לתרגומיםובאשררעהו.אתאישמתרגמים
השתתפותואתפסלכיהזכירמשיריו
אנתולוגיהלפרסום:מוכןכברשהיהבקובץ

לאנגליתמתורגמתעבריתשירהשל
הבחירהלונראתהלא •פינגוויןבהוצאת
בשירבחרהעורך .משיריוהעורךשבחר

קשורהואכילבשםולאתוהה",רגע"אשר
'ב'כחוליםלפניושבאדממה","מלכותלשיר

השיריםשניכי ,לואמרתי ,דומני ,"ואדומים
ידיעלשהוטלוהאטוםלפצצותתגובההם

חשביההעולםמלחמתבשלהיהאמריקאים
אתאישרהוא •נגסקיועלהירושימהעל

הםהשיריםשניאכןכיואמרהשערתי

לקוראםכןעלוישהאטום.לפצצתתגובה
מופיעיםכשהםנכונהמהםולהתרשם
כילהדגישטרחהואזה.אחריזהבסמיכות

לרבותשונות,לשפותתורגמומשיריורבים
בעקיפין,משיב,הואכיחשתייפנית.

קשהכיכהנא-כרמוןעמליהשללטענתה
 ,כהנא-כרמוןעמליה •שיריואתלתרגם
זאתאמרהגלבע,אמירשלגדולהמעריצה
כיברורליהיהאבל .גנאילולאלשבח
חיתהלאהתרגומיםבענייןשלהההערה
לרוחו.
שהצטיידתיהביבליוגרפיהאתלוהראיתי

מקורות,רשימתפגישתנו:לקראתבה,
לרבותומחקרים,רצנזיותמסות,ראיונות,

ליצירתו.פרסיםמתןלרגלשופטיםנימוקי
למכלול.להתוודעישכיהעיקרוןלפיהכול
 ,לדברדברביןלהבחיןלדעתצריךאבל
עלעימושנערךראיוןלטובהוהזכיר ,אמר
צייןהשבוע",ב"דברופורסםמוהרעליידי

פרסמתןבעתהשופטיםנימוקיאתלטובה
אמר ,לינתתשאתהביאליקפרסביאליק.
אי-נחתהביעזאתלעומתמודגש.באופן
פרסלרגלעמושנערךהראיונותמאחד
בשלפעםבכלנפסקהראיוןשקיבל.ישראל

 ,הראיוןלמקוםהמראייןשקיבלטלפונים,
ניכרוכי ,לתלונתווהוסיףגלבע.התלונן
 ,המראייןששתהמרובהשתיהשלסימנים
 •לראיוןשקדםבלילה

 ,אמר ,להבחיןלדעתישפירושיםביןגם

טרייניןאבנרשאמרדבריםלדוגמהוהביא
שיריאתכינהבהשניהם,לכבודיבה Qבמ

ברזלהמלהמשוםברזל","שיריגלבע
באותו •שירלמלהבסמוךבהםהנזכרת

לשיריולקרואאפשרגלבע,התריסאופן,
בהם.הנזכרהגשםבגללגשם","שירי
מסיבהבאותהכי ,יאמרטרייניןשללזכותו

הופיעהברזלשהמלהשיריםגלבעקראאכן
מדבריו.התרשמתיכךבהם.

לאכיביקששירים,פירושישלזהבהקשר
כאזכזככתהשמואתגרפיהבמונואזכיר

גנייךך~האמרהפירושיםלשירים.לפירוש
זיפה:. .ילידהעטעית, •למשוררולאלחוקר
ומורשה""שירהבספרךפירשתכאשרקלה,

עלוהסתמכת"שיר-שואה",הוא"יצחק"כי
אניבעל-פה.בשיחהלךשאמרתידברים
על ,שליהפרטיתהשואהעלשםכותב
ניכראבלהכלל.שואתעלולא ,אביעקירת

רגילבלתיזיכרוןבעלאתהכימכתיבתך
לרצותכדיהנראה,ככללהוסיף,מיהר
אותי.

בית-הקפהב"עוגתי",להיפגשנדברנו
 ,פגישותינולאופי ,כאמורמאודשהתאים

אתלהקדיםאך ,מכןלאחרבדיוקשבוע
אחר-הצהריים.ארבעלשעההפגישה

,. 
מדוכדךונראהשעה,כרבעאיחראמיר

 , 25בקוהנסיעהבגללאיחרתימעט.ונרגז

באוטובוסהצפיפותכיוסיפר ,התנצל
להעריךואיןדוחפים.והנוסעיםמרובה
הפעםהזמיןהואהנסיעה.משךאתנכונה

ניקוטיןהרעלתלוחיתהקפה.ולאתה,
חטאתיהקפה.שתייתעליונאסרהכךובשל
יכולתילאלהוסיף,מיהרפעמיים,כברהיום

השיריםחוברתאתאתוהביאהואלהתאפק.
רשםאותה.ליונתן ,"לאות"שלוהראשונה
אתליהחזירמלבבת.הקדשה

פרטיםוהוסיףלושנתתיהביבליוגרפיה
לינתןוכן .אצלושמורשהיהממהרבים

אמרבעתיד' .הרעים""ילקוטשלחוברות
אםשאלות.עללךלענותגםאשמחלי

עםמוכןאבואבכתב,אותןליתמסור
למישרין.הולךהכולכיהיהנדמהתשובות.

מכוונותשהיושאלות,בותססועדייןאבל
ההתחלה.לנקודתחזרווהןאלי.
הסתובבהקינסטלרעדה ,ליאמרראה,
עלילכתובתוכניתעם ,וחצישנהסביבי

 ,אצליכלום.מזהיצאולאמונוגרפיה,
מיהר ,אבל •משהומזהיצא ,לוכרתיהשי

עלכותב ,המלךשלמהכמואתהלהגיב:
עדאבל ,לואמרתי ,נכוןמשוררים.הרבה

ואתמסראתקדשהמונוגרפיהאתשאסיים

אניכילולספרלנכוןמצאתילכתיבתה.
 .בשורה""משורריספריאתלדפוסמכין

שתוקדשהמונוגרפיה,תוריבואמכןולאחר
אתתפתחבוודאיאתה .בלבדולו ,לו

ושיערלי,אמרבביאליק,בשורה""משוררי
הכולכישאמרסדןדבאתציטטהואנכונה.

 ,בזמנוגםו .אליוונסמךמביאליקמתחיל
 .מסביבוקבוצהלביאליקחיתההוסיף,
גםבספרחובפורעאניכיציינתי

למשורריםוגםבחבורותשזכולמשוררים
עלמקיפהמסהציינתיבודדים.שנשארו

עושה,אתהטוב .בספרשתבואהלקיןשירת
שישלכךהסיבהעלודיברנו ,ליאמר

ונשכחים.ההולכיםכשרוןבעלימשוררים
שלהארץמןשירידתוהסברהאתהעלתי
מאודממושכתשהייהלתקופתהלקין

אמר ,הלקין .בוהתנקמה-הבריתבארצות
 .ייסוריוואתסבלואתלתנותמרבהגלבע,
גםכיאמרתימפיו.לשמועמהישזאתובכל
זוכההוא .בספרכותבאניאפרתעל

כתיבתוצלולה.ודעתוימיםבאריכות
שיבהלעתגםהימנהחדלשלאההגותית,

גלבע.הוסיףמרשימה,וזיקנה,
עליוכותבשאנישלוםש.אתגםהזכרתי
אתלעודדשמחתיזובהזדמנותספר.באותו
ש.כילווסיפרתילשיחהחברישלרוחו
כ"משורר ,אתיבשיחה ,אותוהגדירשלום
בשורה"ב"משורריכילואמרתיאמת",
בעיקרותעסוקעליומסתיגםתיכלל
מןהליכהבשירתו:שמצאתיהמרכזיהפואטי
לביאליקבניגודהמסוים,אלהכולל

נטול-הגבולותאלהמסויםמןהיאשהליכתו
הקטנהבציפורשפתח"זוהר"),("שירתי",

וכיסאבאלוהיםוחתםהציפור"ב"אל
לו'אמרתיאתה,האש",ב"מגילתמלכותו
שמשוניותובדמויותאצעק"אזב"כיפתחת

האישאלישנים",ל"שפתיוהגעתונבואיות
ולאיילההניתוחיםשולחןעלהכפות

פנימולאלי'החתאוריהכמוהנשלחת,
מהאתוהדגשתיוהוספתיהחזקה.המלחמה
השירהאתהמכונןכעיקרוןלישנראה
ל"כחולים ,"רשויותמ"שבעשצעדה

עצוב,שהיהבן-שיחי' ,"ול"קטףואדומים"
נמנעמלא,ובריכוזהיטבהקשיבאבל

שאמורההנחת-יסודמלהכחיש,אומלאשר
כתיבתיבהמשךולהתפרסלהשתקףחיתה
בסיכוייהספקלהטלתלחזורוכאילו .עליו

שלובקולוהיקשההמשיךהמונוגרפיה,
הזכרתישירים.מעטכתבתיאניאבלמקונן:

שמוזאתובכלהרבהכתבשלאוטושאתלו
רקכיוהוסיףאתיהסכיםהואלתהילה.יצא

היציבהיסודהםשחורה""חופהשירי

הפיוטי.כוחותשולאחריהםוטוש,בשירת
ושחיה.בעישוןעצמומכלהוטושוכי

צריךזוהרעזראפרופסורלקויה.בריאותו
בעורקיםברגליועורקי-דםלהחליףהיה

 •הליכתוכושראתלהצילכדימלאכותיים,
משורר'להנציחכדיאחדבשירדילפעמים
והזכרתי ,שיחתנושלהראשילנתיבחזרתי

הקינותכאחתוטוש,של"בארגמן"את
אבלקינות.המשופעתבשירתנוהמופלאות

השירכיואמר'שיחיאישהגיביודע,אתה

עלמיידיתכתגובהנכתבלא"בארגמן"
והראיה ,)"ריאי"(שטרןאברהםשלרציחתו

הרצח.לאחריםשבכמההתפרסםהשיר-
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באמירותגלבע,אמרנוח,היהלרטוש
גית.הסרלדמותשכתבהשירביןשקשרו

לחיבורעדהיהכיליוסיפרהוסיףהוא
שניהםכאשרוטוש,של"סרנדה"השיר

העליונהבקומהוטושבית.באותוהתגוררו
אליוחודריםהיושגשמיםבמרתףוהוא

אתלחזקהנראהככלבאזהסיפורובחורף.
כקינה"בארגמן"בדברהמפתיעהטענתו

 ,שטרןאברהםעללאמלכתחילהשנכתבה
שדעתיחשהואאמינות.לטענתוולתת
 .מגירסתונוחהאינה
אליוחזרנעשגל ,המזוכיסטילנושאחזרנו
הרבהלנפותהייתיצריך .כושרשעתבכל
מודגש.חריף,בטוןאמר ,שיריאתיותר

שכתבתידבריםיזכירשמאחששתיתמיד

הספרכי :"רשויות"שבעעלרחוק,בעבר
ממנומשמיטהשחיתהמעריכהנשכרהיה

ציינתי ,אכןלהבנה.קשיםחלקיםאושירים
שלהגדולכוחואתגםרשימהבאותה
לא ,למזלי .ממנוהתפעלותיואתהמשורר

נזקקתיאנישגםהעריכה,ענייןאתהזכיר

לומריכולתיעתהגמורה.טעותמתוךלו
להוסיףאדרבא,אלאלנפות,צריךאינךלו:
המונוגרפיהלענייןבשובושהשמטת.מהכל

ב"כחוליםשאספתימהגםאבלאמר:
בואיןשליהאחריםובספריםואדומים"

שלבהיקףמדוברהרילמונוגרפיה.מספיק
שלהמונוגרפיותכמועמודיםכמאתיים

א.ב.עלסדןוניליעוזעמוסעלגוץנורית
ספרי-הםאלהלהרגיעו.וניסיתייהושע,
 .טענתיאריכות,מחייביםשאינם ,מחקר

ביוגרפיים,תיאוריםגםצריכותמונוגרפיות

כילוואמרתיבדבריונאחזתילי.השיב
עלביוגרפייםפרטיםמפיולשמועאשמח

הצהירכברהואפירושיםהשירים.התהוות

למבקריםענייןהםכי ,באוזניישמיעלאכי
תהיההביוגרפיהגםאזאבל .למשוררולא

עמודים,ממאתייםגדוליותרהרבהבהיקף
 ,אליונגיעכאשרהגשראתנעבורהתריס.
את ,ובכן •בשלוהואאבלהשבתי.

חתםהשירים,פיעלתכתובשליהביוגרפיה
הוסיף.ולא
ברקעבתאריכים,לישתעזורארצהאבל
מסוימיםשיריםלהתהוותגרפיביו

מוסיפים ,אמרהואתמונות,ובתמונות.

הלךשכברבאדםהעוסקתלמונוגרפיה
אכתובאניסיכמתי,ובכן,לעולמו.

הכתיבהבאופנישתעסוקפואטיתמונוגרפיה

 ,ומאוחרמוקדםשלמבחינהובהתפתחותה
לילתרוםוכמוביוגרפית.מונוגרפיהולא

ספק ,שיריולהבנתראשונהתרומה
בעצב:ליאמרפואטיקה,ספקביוגרפיה

עוני.מלשון'ענות'המונחאתבשיריתמצא
שגם ,ליהאמןהשמחה.כמשורראותירואים

מתוךנכתבובאושרבהםשמדוברהשירים

למצבביטויבדבריוראיתיומכאוב.עוני
לענייניםהנושאאתוהסטתיחולף,רוח

מהשאלתיו:במונוגרפיה.קשוריםשאינם
אני ,אמרהואכיום,בהווה?עושהאתה
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 1933גלבע,אמיר

ברחובותיהומשוטטלירושליםעולה ,בטלן
 ,סיפרגם,אניבשבוע.יומיים,אויום,

אמרתיהבטלה,הים.שפתעלבגפימשוטט
שללהתפרצותרקעלהכנתטובה ,לו

כתיבה.

"המשוררתחילה:שיצארציתיללכת.קמנו
שגורהנוסחהעלחזרתילמבקר",קודם
אמר.ללוותך,לישתרשהבתנאיבפי.

ברחוב ,אמילביתבדרךארוכהשעהצעדנו
האםהמונוגרפיה.אלחזרתיהסנדלר.יוחנן

פרקיםהמונוגרפיהאתלקרואתסכים
במידההערותיךאתליולהעירפרקים
לא,הליכה.אגבאותושאלתי ,לנכוןותמצא

כולה,אתלקרואמעדיףאני .אמרהוא
אותהתקבלכתיבתה.אתלכשתסיים

ונוכללהיפגשנמשיךאבלסיכמתי.כטיוטה,
להציג,לנכוןשתמצאבעיותעללשוחח
פגישותינוכינוכחתילהוסיף.מיהר

על ,לרצונוהןלפחות,עתה,עדב"עוגתי"
אופטימיותרוחו:במצבהגדולהשינויאף

נשביח.פסימייםצליליםהראשונה,בפגישה

ה.

אמירב"עוגתי".שובמכן.לאחרשבוע
קפה.הזמיןהפעםטובים.היופניודייק.

שריחןהעוגותמןיטעםכילשכנעוניסיתי
האםהתפתה.לאהוא .נאוירוריחףעלה

כשאתהעוגות,אוכלשאנילךמפריע
נהנהאנינמרצות.השיבלא,מהן.מתנזר
יכולשלאבקפקאנזכרתינהנה.כשאתה

כלשהומאכללבלועהאחרוניםבימיוהיה
והגיעההריאותמןשהתקדמההשחפתבשל

כיבסביבתוששהומיקיריווביקש ,לגרונו
זהלאכול.שאהבפרידובדבנים,יאכלו
איתנם,אוכלאניכאילוהנאהליגורם

 •התענית''"אמןאתשכתבמיבענווההסביר
דרכיאתיאירהמכלולכילסיכוםנאמן
ובותיקאתוהביא ,עליוהכתיבהבעת

ודברים ,עליושנכתבושוניםמאמרים
הנימוקיםאתליהראה •עליושנאמרו
בחברשחיתהגלדברגולאחשכתבה
בפרסגלבעאתלזכותשהחליטהשופטים

גגולדברלאהכיליסיפרהוא •ונסקישל
משורריםשלקבוצהבביתהלכנסנהגה

ויהודהפגיסדן ,בנרדיטוביהוביניהם

השיריםאתגינתההפגישותבאחת •עמיחי

אתלולתתבהחלטתהבעצב.ליסיפר ,שלי
ראהשהשמיעה,ובנימוקים ,שלונסקיפרס
עלהימנוסליחהובקשתחרטההבעתמעין

לנכוןמצאתיבו.שפגעההקשההפגיעה
בורואהאניכילוואמרתירוחואתלעודד

שקמו ,ביותרהחשוביםהמשורריםאחדאת

צביאורי ,ואלתרמןונסקישללאחרלנו
משורריםהרבההיוםישורטוש.גרינברג

הםהמוכשריםאבל ,ציינתיחבורות,והרבה
בימיהחבורות.מביןהמתבלטיםאלה

אמניםשלקבוצותצצווהבארוקהרנסנס
והשותפיםהחבורותעלמובמתוכםגםו

בזמננו,ואמרתי..הוספתיל"סדנאות",
קומה,שיעורבעלמשורראיןאם ,הדגשתי
ולאלשירהלאתקומה:איןהזירה,במרכז

מבחינתהנמצאים,הרביםלמשוררים
המצטייןהיחידהמרכז.מןהרחקכשרונם,

שלבסופוהנזכריםהם ,בעלי-הכשרוןולידו
המצויניםכאחד ,תיזכרואתה .דבר

לוהזכרתי .דורנומשורריביןוהמצטיינים
 .שירתואתמאודהעריךקורצוויילגםכי
השיריםכיבהנחה ,לדעתישטעה,פיעלאף
הם ,ואדומים""בכחוליםשנכללו"ביים,התנ

להשקפתושהתאימההנחהמשחק,שלבגדר
העבריתהשירהאתמצייןהגמורהחילוןכי
חוזראתהמדוע .ואילךההשכלהמן

ידעשלאגיליתיאותי,שאללקורצווייל,
כתבתישליהדוקטורעבודתאתכיכלל

היהנושאהוכי ,קורצוויילשלבהנחייתו
העבריתבשירההאנטי-תנ"כיותהעמדות

יודעיםמעטכמהעדלדעתנוכחתיהחדשה.
הםאםגם ,זולתועלאישהאדם,בני

קרבה.ביחסינמצאים

אניוהתחממה.הלכההדיאלוגיתהאווירה
חריף.אספרסווהואועוגיותתהעודהזמנתי

מאחרים,יותרעצמיעללספרנכוןאני
יצאשיחי,אישמפיוידוישלצלילשמעתי

הכלים,אלונחבאסגורמשוררשלשםלי
סיפרשאלתרמןחושבאיננינכון.זהואין
עושה.שאניכפיעצמועלהרבהכךכל

לראיוןלבלשיםלייעץדבריולהוכחת
לנוער",ב"מעריבאודותיועלשהתפרסם

לנכוןמצאתיבני-הנעוריםבאוזנידווקא
הוסיף ,ולכתיבתיליהנוגעיםפרטיםלחשוף
דבריםחילופישלזוברוח •הווידויבצליל
שתיקותיולפשראותושאלתילבאלמלב

וסבלותיולצרותיוחזרהואהממושכות.
לושהפריעוב"מסדה",שעבדבעת

אתהעכשיואבללכתיבה.בהתמסרות
 ,לפחדיוחזרואז •כנגדוטענתי ,גימלאי
האומה,עתידעלהקשותנבואותיושאמ
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שיריו'אתעליהןלבססשלאיוכלשלא
 ~עצמךעלכתוב •הלאומיאללמוריזיקו
חזרנוהגיב.לאהואוטענתי.חזרתי

דבריםובואתושהביאבתיקלהתבונן
מהבעיקרהבאתילשירתו.המתייחסים

שלמאמרעלוהצביעאמרנגדי'שנכתב
בספרומכןלאחרשכונסקצנלסוןגדעון
הראיתיכילוהזכרתי ."?הולכיםהם'ל'אן
כיקצנלסוןהביןלאכמהעדממסרתיבאחת

"ישראל",בשירישראל"אל"אלהקריאות:
שלבתהליכיםכשזורידועלשהותקף
שפקדהההפקרלרוחעדותאינןניהיליזם,

האחרים,ישראלמשורריאתכמוגלבעאת
תחרותבעתבאיצטדיוןקולותפשוטאלא

שלתכליתןוכיבינלאומית.כדורגל
שלרוחהאתלעודדדווקאהיאאלוקריאות
להשפילבאלאהמשוררהלאומית.הנבחרת

אלוהיאוישראל'עםארץ-ישראל'כבודאת
לאסוציאציותלחזורלהיפך:אלאישראל'
הראשוניםוהימיםיעקבסולםכמומגביהות

המדינה.קוםשל
שיריו'קובציהתהוותעלגםדיברנו
רקומתןמוקדמיםשיריםלקיצוץשהביאו

המרובותלהשמטותוכןמהם,חלקשל
ליסיפרזהבהקשרהשירים.מתוךשהשמיט

מחדששיריוכלאתלהוציאבכוונתוכי
הכולאצמצם .המאוחדהקיבוץבהוצאת
עלחזרלנפות,חייבאניאחד'בכרך

עלחזרתילא,-פניםבשום •סיסמתו
השיריםרשימתאתלךאראה •עמדתי
כמתגונן.הציעבפיך,מהואשמעשיופיעו

אציעאבללו'חשיבותיברצון'אותהאראה
כלעלואוסיףשהשמטת.מהכללהחזירלך

מהםשבירחושיריםפירסמתשכברהקבצים

תוכללי'אמרהואאלה,את .ידךעל
שמרתימדעי.מחקרשלבמסגרתלפרסם

בלבי.זהדברואת

 .ו
היהשנהאותהבמשךלנושהיובשיחות

מליסלדהעלדבריםלילהוסיףנכון
עלהאדומים,מןעזריהעלבשיריו'הנזכרת

שלבבעיהעסקנושלו.הרוחניכמורהאחיו
השםלרבותבשיריו'המופיעיםשמות

רעייתוגבישלהמלאשמהגבריאלה,
וכן •משיריובאחדכאקרוסטיכוןהמופיע

ולשאול ).א.נ(אלתרמןלנתןבהקדשות
גלבעשלשמועלהושובטשרניחובסקי.

(בדלהמוקדםמשפחתושםבמקוםשבא
המלךשאולהערצתבשלונבחרפלדמן>
אתשקיפחמישלהטרגיהגורלעםוהזדהות

הגלבע.עלמחייליוורביםבניוחייחייו'
משמעלי,גילההואבבוקר",בבוקר"שירים
ולאמוקדמת,בוקרבשעתהנכתביםשירים
החלפנו •ובוקרבוקרמדיהנכתביםשירים
בושנגעושוניםאירועיםעלדברים

שנערךותנ"ךשירהעלהערבכגוןובשירתו
הסופר'בביתבר-אילןאוניברסיטתמסעם

משיריושלושהעלגלבעדיברובו

חיתהזוברשמקול.נרשמוודבריוהתנ"כיים
הגדיר'הרוח>,מצבלהרמת(חגיגההאפלה,
האירוע.שלאופיואתמה,משום
לאואףפוליטיותבשאלותנגענולא

דיברבפעםמפעםרקאינטימיים.בעניינים

רקהזכיר'החולהלבואת .חייועלבאנחה
נמנעהואלב.התקףבשלשאושפזלאחר
עלאף •ותוצאותיוההתקףפרסיעלמלדבר

להזמנהלהיענותאםאתיהתייעץכןפי
לסופריםהנערךבסמינרלהשתתף
הברית.בארצותהעולםמכלומשוררים

החלואףבחיוב,להיענותנסהתחילה
ירדמכןלאחרלנסיעה.מעשיותבהכנות
עלבפרסותדיברנו •יומומסדרהעניין
להימנעשישלשירכדוגמהדחויים.שירים

החכמים","אבלאתהביאאליומלהתייחס
שירלכתובשאפשרלכךכעדותשכתב
נכתבאלאכלשהי'חוויהמבטאשאינו

לא.ב.השיראתשלחהואבלבד.כשעשוע
בגיליוןפורסםהואכימצאולהפתעתויפה

ששימשמיכיסימןהשנה,לראשהחגיגי
המשמר""עלשללספרותהמוסףכעורך
ההוכחה,והנה •השירמןמאודהתרשם

לךהנראהשירכיגלבע,לאמיראמרתי
יחסמעולה.כשירחןלמצואעשוילא-חשוב

גדולחלקכלפיהפגיןבמיוחדספקני
משיריםוכןב"לאות"הראשוניםמשיריו
ב"גזית",שפיוסםהאבן""אלדוגמת

לשיריםביחסעמדתואתלרכךהצלחתי
הסתמכתימהםחלקושעלקיבץשלא

במאמצינכשלתיזאת,לעומתבמונוגרפיה.
שהשתמרומכתביומתוךלצטטלילהרשות

ההערותבמסגרתלפרסםרציתיב"גנזים".
מכתביםשלושהשניים,המונוגרפיות,

דרכולהבנתבמיוחדחשוביםלישנראו
ב.י.עםמכתביםחילופיאלההיובשירה.
המשוררתועם"מאזנים"כעורךמיכלי
 •אמרלא,-פניםבשוםדאב.אסתר

רקלפרסםיהיהאפשרואחריםאלהמכתבים
הלכה.וקבעחתםמותי'אחרי

ז.

אנישיחותינו'במהלךנזכרכשאניכיום,
המתייחסיםהדבריםאתכילעצמירושם

דבריםב"עוגתי",החלפנולמונוגרפיה
לארצות-הברית,נסיעתוענייןכמואישיים,

חייו'גורלעלקינהאותו'שפקדהלבהתקף
בבית-הקפהפגישתנושתמהלאחרשמעתי

מחוץהשקטיםברחובותלאיסנווהתהלכנו
אוסףייןעבגם .הסואןהמכבייהודהלרחוב
הקיבוץהוצאתבשבילמכיןשהואשיריו'

לאחרשבאהבהליכהועלהחזרהמאוחד'
לושישוטוען,חוזראניב"עוגתי".השהייה
ואףמכתביוחלקששרףקפקא,תסביך
 .חיבוריומרביתאתלהשמידבצוואתוביקש
שניהוסיףאףהניפוימכוונתבשלו.-והוא

ושזכרםהמוקדמיםמקבציושדחהשירים

משאלבעלידידות"איגרתבשיחותינו:עלה
החכמים",ו"אבלאהרן"

ח.

בגדרמסרתי,המונוגרפיהשלהידכתבאת
פגישתנולאחרכשנהראשונה,טיוטהשל

אותהליהחזירהואב"עוגתי",הראשונה
היוהן .הערותיובצירוףקצרזמןכעבור

ההבחנהבעיניוחןמאודמצאהמועטות.

ה"סגורים",השיריםביןביצירתושהבחנתי

הקבציםנוסחוה"זורמים"ה"פתוחים"ובין

אשלחו'אייילהישנים"שפתילכתוב"רציתי
שציינתיאימתכלדעתו'נחהלא ,"אותך
כלשהילהשפעהרמזשלשמץבושישקשר

כמואחרמשוררבעקבותהלךאושהושפע,
צביאורישלהכחול"ומןחהכליל"מן

שללזיקהאו ,"ואדומיםו'כ'חוליםגרינברג
שלאני"ומהאניל"מימשלומסוימיםשירים

במקוםרשםהדבר?"בעל"והיכןביאליק.
במילעסוקחדלההמונוגרפיהכאילואחד

לעיסוקופנתהלעסוקחיתהשאמורה
באחרים.

השפיעכימצייןשאיניעללוחיתהתרעומת
לעניותכי'לואמרתיאחרים.משורריםעל

בעקבותשתלךחבורהעדייןקמהלאדעתי'
בקרברביםמעריציםלושישאףשירתו'

בצביוןזאתתליתיהחדש.המשורריםדור
ולעייןלשובלוהבטחתיהחדשני.שיריו
עלעדויותבידישתהיינהביום .בדבר

בהחלטיות,כךעלועמדשצייןכפיהשפעה,
במהדורהגרפיה,למונופרקכךעלאוסיף

אתויקראישובכיממנוביקשתימחודשת.

הואהאחרונה,ההגההלאחרהמונוגרפיה
עשה.וכךכןלעשותהבטיח

ט.

קיימנומותו'לפניהאחרונה,שיחתנואת
בית-קפהדיזנגוף,כיכרלידבבית-קפה
יושבאניכאןאדום.צבועיםהיושקירותיו

לצדוהיהלי.אמרעצמי'עםלבדאניכאשר
הואבמקצת.מגושםלישנראהעורארנק
תרגוםלוהראתיקר.משקהואניתההזמין
לשםלעברית,מיידיששתירגמתישלושיר

שכתבהראשוןשירוהנראהככלפירסומו'
ארצה.עלייתולפנישש-עשרהבןבהיותו

פהתיקןורקהתרגוםאתשיבחלשמחתי,
המסהאתלוהראתיכןכמוהנוסח.אתושם
בהםדנתישלאהדחויים,שיריועל

במסגרתשהבאתישיריםשניבמונוגרפיה.

כיעשוכבשלאמשוםלמחוקביקשהמסה,
לוהבטחתיפיוסי.ערךבעליהםאכן

גםוכךמשאלתואתקיימתיואכןכךלעשות
ב"ביקורתשפורסמהלמסהבהערותציינתי

ירה"שבספריוכונסה ',,ופרשנות

עלמסהגםמופיעהזהבספרופואטיקה",
משיריושנייםועלביידישהראשוןשירו

השיריםשניעלגםדיברנוהאחרונים.
יובלולציוןמהםאחדב"הארץ",שפיוסם
למדתיטן-פי.יהושעחברו,שלהשבעים
שלקובץהנראהככלמכיןהואכילדעת
עלעמדתימותולאחררקחדשים.שירים
שכתב ,"הולך"הכולהקובץשלטיבו
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השיריםמןרביםהאחרונים.חייובחודשי

פתקיםעלכתבהאחרונהחייובשנת
מןכסףשהוציאשעהלידיושהזדמנו
לבית-סמוךהפועלים,בנקשלהכספומט

ריינסברחובהאדומיםהקירותבעלהקפה
רשימתעלגםהתעכבנודיזנגוף.כיכרליד

כתבולמעשהשתיקןהביוגרפייםהתאריכים
בסוףלבואחיתהאמורהזומחדש.

המונוגרפיה.

 .י
 •מותולאחרסמוךהופיעהגרפיההמונו
מודפסאותושראהכפיהמדויקהנוסחנשמר

רשימתאותהחתמההאחרונים.ההגההבעלי
ידועלשנוסחהכפיהביוגרפיים,התאריכים

בבית-משיחותינובאחתליונמסרהסופית,
תאריךאתשציינוהשורותרקנוספוהקפה.

 .פטירתוסיבתואתמותו
יהודהברחובעוברשאניאימתכלכיום,
נזכראנידיזנגוף,כיכרלידחולףאוהמכבי

האדומיםהקירותבעלובקפהב"עוגתי"
בשםקונדיטוריהירשהמקומםשאת(דומני

וכלאחר).קירותבצבעקפהוביתאחר
ובתמונתובמונוגרפיהמתבונןשאניאימת

הטבועהגלבע,אמירשלהיפההגדולה,
נזכראני ,הספרשלהשחורהבכריכה
כיב"עוגתי"הראשונהבפגישתנובאמירתו

אדםעלבמונוגרפיהרקלתתישתמונות
וחבל .איתרהסכמתילא .לעולמוהלךשכבר

במונוגרפיהבדיעבד,התקיימו,שהדברים

עםוצורתהבחייםבהיותוהוחלשבכתיבתה
לפטירתו.סמוךנקבעהתמונתו

יא.

השיחותאתבזכרונימעלהאניכאשר
פערכללומדאניבבית-הקפהששוחחנו

ידידוושלקשרהעמיקוהןכמהעדמחדש
וכמזהמונוגרפיהבחיבורליעזרו ,בינינו

לבן-שידלישהיהלמשוררתודהאסיראני
 ,;ךלאכילהאמיןלעצמימרשהאנינאמן.
שניצביוןגםאלא ,עליושכתבתיהספר

גםואולי"ניפוי",בלאהמקובציםהכרכים
"הכולהקובץכתיבתעםשתיקתוהפרת
בשיחותמסוימתבמידהנקשרים ,הולך"

הערב,בצלהדבריםומחילופיבבית-הקפה
להן.שנסמכוברחוב,השיטוטבעת

 ,עליולהיכתבהיהשעתידלספרבהתייחסו
במקום .ומאזנועולמוחשבוןמולעמד

אתולעשותלהוסיףהחליטהואלצמצם,
לבוניבאשאותההעולם,מןהסתלקותו

היפה, ,הפיוטיהמעשהמןחלקהחולה,
לחלוף,-ההולךכדיןדינוואיןכלה,שאינו
גלבעאמירשלכדברולהתקיים.אלא

 ,כתביוכל("שירים", ,,הולך'הכולבקובץ
 :) 227 ,'ב

יב.

רשםמאוחרת",לעונהיומניים"רישומים
שתכנן ,השערעמודבשוליגלבע,אמיר

 .הולך''"הכולבלשונו>רן"("סיפר.לקובץ
באוגוסט, 16היה:ידועלשצויןהתאריך

 ,בספטמבר-3בלעולמוהלךהוא , 1984
בשניםגלבעאמירעםהשיחותשנה.אותה

שלהתכונותמןבהןהיהלחייוהאחרונות
בהןשחשאחרונה,גםואולימאוחרת,עונה

גםאלא ,זמןמלשוןרקלא"עונה" •המשורר
דבריםלהשמיעהזדמנות ,וקולמענהמלשון
ברמזגם"עונה"ממושכת.שתיקהלאחר

אתכמאפיינתדיברשעליהל"ענות",
"הכולאתשכתבמיאבל •שירתומכלול
בעונהכתב ,קוהלתירוחבמצב ,"הולך

רוח:בהתרוממות ,בחייו ,יותרמוקדמת

עםהואכיומרגישבבוקראדםקם"פתאום

 ,הפיוטימסלולוובראשית ."ללכתומתחיל
שירתוביכוריספר ,""לאותאתהוציא

"אורחה",בשם:שקראעצמיתבהוצאה

המנותביםואורח-חיים,אורשלכצירוף
עונותיו:כלעלהשזיףעץהולכת.בשיירה

פריחהלובן-שלג,להט-אסיף,הדר-אביב,
"נאבמלים:הפותחבשירנזכרים ,ופרי
בחרדווקאזהבשיראבותי",אלוהיאברך
שיריואתלחתוםהולך""הכולבעל

העונהמןההתרשמותהאחרונים.המאוחרים,

גלבע,אמירלנוצירה ,בשירתוהאחרונה
מהמכלגםברשמיםכלולהלהיותחייבת
ובשורת-שמחת-חייםלבלוב,לה:שקדם

 •תקומה.

הדברים:בשולי
שהזמינהגנוסריאירהלד"רנתונהתודתי

גלבעאמירעםהשיחותמןרשמיאתאצלי
עורכתשהיאבאנתולוגיהפירסומםלצורך

הנניוכןאביב".בתלוייןקפה"בתיעל
אתלפרסםלישנתנההרשותעללהמודה

 ," 77ב"עיתוןמוקדםכפירסוםהדברים

 ,לישאמרהכפיבכללותה,האנתולוגיה
שפורסמוומאמריםשיריםעלמבוססת
בעבר.

 ,נסמךהקפה",מבית"שיחותהצירוף
יעקבשנתןהשםעללשונית,מבחינה

מבית"סונטותהנודעת:ליצירתושטיינברג
הקפה".

ב'שייחותהנזכריםגלבע,אמירשלהכתבים
'ש'בע ,) 1942 ('לאות"הם:הקפה",מבית

בבוקר"בבוקר"שירים ,) 1949 (רשויות"

'דציתי ,) 1963 (ואדומים"'כ'חולים ,) 1953 (
"קטף" ,) 1968 (ישנים"שפתיבלכתו

 ,) 1972 (אותך"אשלח"איילה ,) 1971 (

שיריו<כל'ש'ירים" ,) 1984 (הולך"'הכול
 ,) 1987כרכים,בשני

לאמירהתייחסותבהםשישמשליספרחים
הקפה",מביתב'ש'יחותוהקשוריםגלבע,

החדש:'השיר ,) 1961 (ומורשה"'ש'ירההם:

החדש:"השיר ,) 1976 (ופתיח~ת"ת-סגירו

"משוררים ,) 1979 (להיתול"משגב
בשורה""משוררי ,) 1979 (תם"לובגד

 ,) 1984 (מונוגרפיה ,גלבע"'אימיר ,) 1983 (

"גבהות ,) 1990 (ופואטיקה""שירה

 .) 1993 (הכיסופים"

דממה""מלכותהשיריםשביןהקשרלעניין
ראההאטומית,לפצצהתוהה"רגעו"אשר
ממודרניזםהחצויה:"המאהמסתי:

 , 194גליון ," 77"עיתוןלפוסטמודרניזם",

 , 1996מרץתשנ"ו,אדר
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נוגעחקווםלמזרחחיחסשפרה:ש.
הישראליתלדחות

בסריעקב

אנתולוגיה-ההם"הרחוקים''כימים
ש.תרגמוהקרום,המזרחמשירת

עוכר,עםהוצאתקליין.ויעקבשפרח
ואמנות,לתרבותהעבריתהמועצה
תרגוםזחמופת.ספרילתרגוםהמפעל

מהמקור?

שומריתלמדתיאבי .מהמקורגרםתרזה
תרגמתישלאאחתשורהכאןואיןואכדית,

יעקבשלי'השותףלמעשה, .המקורמן
אבלהמדעי'העורךרבהבמרההואקליין'

מןעשיתיהבסיסי,הראשוני,התרגוםאת

ברגעאבליהיה,שכךידעתילאהמקור.
שאניהבנתיהתרגוםעללעבודשהתחלתי

ולהשתלטהלשונותשתיאתללמודחייבת
עליהן.

ואכרית?שומריתלמרת
אבלבר-אילן.באוניברסיטתלמדתיבוודאי.
כדיתוךנעשיתהעיקריתשהלמידההאמת,
התרגום.עלעבודהכדיותוךפיענוח

הגדולים,הידעניםגםלמעשה,
בטקסטנתקליםהםכאשרהאשורולוגים,

בעיקרמחדש:אותולומדיםהםחדש
לשוםדומהשאיננהשפהשזאתמשומרית,

לאיזויודעיםלאהיוםעדשבעולם,לשון
למעשהוכךשייכת:היאלשונותשלמשפחה

תוךהלשון'שלפוסקתבלתילמידהזאת
בבר-שיעוריםששמעתיונכון'עבודה.כדי

אתאבל'טובות,שניםוכמהכמהאילן
שלפיענוחכדיתוךעשיתיהגדולההלמידה
מילונים,שנישלבעזרתםבבית,הטקסט
כרכים, 20בן ,אכדי-אנגלימהםהאחד

על-ידישנעשהוהשני'שלם,איננושעדיין
כלאתעשהלבדושהואסרדין'פוךהגרמני
בתוךקונקורדנציה.זאתבעצםהמילון.
הספרות.מןהמובאותכלישנןהמילון

אתההתרגום.עםהספרותיים,הציטוטים

כמובןהאנגלי.בתרגוםלהעזרהזמןכליכול
השפותשלהתרגומיםבכלשהשתמשתי

להבין.שיכולתי

קרובות?לשונותחןושומריתאכרית
בא,מאיןיודעיםשלאעםהםהשומריםלא.

הגיעוכשהאכדיםידועה.בלתיהיאהלשון
עיראק-נהרייםארםקוראיםשאנחנולמה
כתבאתרקמהשומריםלקחוהםהיום,של

אתלכתובכדיבוהשתמשוובעצםהיתדות,
האכדיתשמית.לשוןשהיאשלהם,הלשון
אחתהיאהעברית,ללשוןקרובהמאוד

העתיקות.השמיותהלשונות

כעברית?אכריתשלעקבותשי
טריוויאלי.הכיהדבראתניקחבואבוודאי.

אנחנובעיר'גריםאנחנו'תל-אביב',זהמה
מבחינהתל-אביבהצירוףבשם.להקוראים

 .שחרחסרתהיאהזאת,הסמיכותדקדוקית,
אתהאםאבלהאביב?שלהתלמשמעותמה

שתלרואהאתההאכדיהמילוןאתפותח
זהואביבחורבה,פירושובאכדית<תיל>
תל-כלומר:מבול.אושיטפוןאנ~נ~,בעצם

אחת,פעםמוזכרזהביחזקאל •השיטפון
אביבתלהגולהאל"ואבואשםכתוב

עלוהנהרותכאשר ".כברנהרעלהיושבים
אתה.והיישוב.אתשטפוהםגדותיהם,על

מקומותשישהאוחמישהלמצואיכול
הרבהשישכמובןאנ~נ~.תילשנקראים

שורשיםמאודהרבהמשותפות.מליםמאוד
הםהעברייםהשנהחודשיכלמשותפים.
משם.איתנוהבאנושאנחנוחודשיםלמעשה

חזה,המפעלעלשעכרתםכתובכמבוא
שנח?עשרהשתיםאדיר,מפעלשחרא
במהדורההזהבפרטטעינועשרה.חמש

במהדורהזהאתלתקןוננסההנוכחית,
סרטים,ראיתילאשניםכשבעבמשךהבאה.

 ...לקונצרטיםלתיאטרון'הלכתילא

שישממהמבחרכעצםשזהמכיןאני

הטין?כלוחות
לבחירההקריטריוניםומקיף.גדולמבחרזה
בימיםכברלקלאסי'שנחשבמהפיעלהיו

שזאתברורגילגמש","עלילותלמשלההם.
האכדיםעל-ידיכברשנחשבהיצירה

היהוכמובן'קלאסית.ליצירהוהשומרים
לומר'כדאיהלוח.שלהשלמותנוסף,שיקול

עלנכתבההזאתהספרותמצוי:שלאלמי

הטביעוהםסוף.נחרטקטנים,טיןלוחות
והקשוהקטןבלוח(היתדות)הסימניםאת

כמועצוםיתרוןזהאחדמצדבשמש.אותו

מהפאפירוסלהבדילשנשמרים.לחרסיםשיש
הספרותרובבו:חיתההזמןשידהמצרי'

עלשנחרטממהזהשלמהשנשארההמצרית
הגדולים,מהמבניםכאן'הקברים.קירות
נשמרודבר'כמעטנשארלאבבל","מגדלי
המצאנולאאנחנו(אגב,בספריות.לוחות

חיתהאשורבגיפאללמלךהספדיה,את
מאודהרבהנשמרוושםעצומהספריה

בעיקר'בקצוותזאת,בכלאבל'לוחות).
במרהולכן'חלקים,נשברופעמיםהרבה

יצירותכיהמבחר'אתהכתיבזהמסוימת

להביאטעםהיהלאשבורותמאודמאוד
הקורא.בפגי

לאוהתרגוםהקריאהטכנית,מכחינה
המקוריים?מהלוחותנעשו
האלההלוחותשלתעתיקיםישהיום

ללוח?זקוקיםהיינומתילטיניות.באותיות
היהמהלבדוקהיהוצריךשברהיהכאשר
אונקראאנחנואוליבדיוק.שםכתוב
והתפקידהמסוים.מהחוקראחרתגםנתר

קריאההיהקלייזיעקבשלביותרהחשוב
שבורים.יתדותשלנכונה

חמשלפנישערמסכירהאתאיך
הזח?כחומרנגעלאאיששנחעשרה

רקלאלדעתי,שנוגעת,יסוד,שאלתזאת
זהות,שללשאלותנוגעתהיאלספרות.
יכולהישראלית.ההוויהבמרכזשעומדות

ישאחרת,תקופהבכלמאשרשיותרלהיות
כשאתההיום.יצאשהספרלעובדהחשיבות

מהרואהעיתון'קוראהחוצה,היוםמביט

ליוקשההעברית,בתרבותהיוםמתרחש
היאלאן-עברית-להגידאפילוכבר

הדתיים-הקצוותאלמושכתהיאמושכת,
לסגורבעצםשרוציםיהודיים-סתגרגיים,

קשהמאודלגושיהיהגטו'באיזשהואותנו
קיימתחיתההזאתהמגמה •אותולפרוץ
שבשעתוהאנשיםאחדשנים.מאודהרבה

היההזאת,בדרךללכתלגושאסורהבין
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קראתינפלא.דבראמרהואטשרניחובסקי.
שלגרםלתרשלוהמבואאתמחדשעכשיו

בנפשכם,שערוכך:אומרוהוא"האודיסאה",

כאשרלעבריתהומרוסאתמתרגמיםהיולו
 ?ביתליווהשבעיםגרםבתר ,התבןאתגמרתר
היום?העבריתהתרבותנראיתחיתהאיך

היולו ,ולומרבולהיתלותיכולהואני
איךאז,גילגמש""עלילותאתמתרגמים

הואהיום?העבריתהתרבותנראיתחיתה

מהניקחבואו ,אמרהואפתיחות.עלדיבר
שיפה,מה ,לנושמתאיםמה ,לנושקרוב
בהקשרכדאיאוליתוכנו.אלאותוונכניס

במובןמהפכה,איזובעצם ,לומרהזה
כשאני .עברנואנחנוהמלה,שלהשלילי
הדתיתבגימנסיה ,רןיכבתלמדתי

למדנוגילגמש","עלילותלמדנו"תלפיות",
מזה?נשארמההקדום.המזרחתולדותאת
הבחינהמחובתהוציאובהחבא,לאט,לאט

וודאיהכלליתההיסטוריהאתגםבהיסטוריה
כאילוהקדום.המזרחתולדותאתשהוציאו

לאואםבמזרח.חייםואנחנוכאן.חיינולא
כאןנחיהלאאנחנובמזרח,שאנחנונזכור
בכלל.

שהאפוסמביןאנילספר.בקשר
הואהספרלבוהעיקרי,המרכזי
גילגמש.

 ,ידיעלרקלאנתפס,שהואאומרתהייתי
לספרותרקלאהחשובותהיצירותכאחת

משוררהעולם.בספרותאלאהמסופוטמית
גילגמשעלילותעלאמר ,גרמניכרילקה,

 •בחייוביותרהמסעירההחוויהחיתהשזאת

עליורעאינוימינובןשהקוראמשום
בשלושהאולי-התקופהועלגילגמש
לתמצתניתןקצריםמשפטיםארבעה
הסיפור?אתעבורו

המלךעלמספרותגילגמש""עלילות
הלילהזכותאתשגובה ,טירןמלךגילגמש,
אתומענהארךהעירמבתולותהראשון
שבו ,ימינושלפולומעיןבמשחק,העלמים

אלמתפללותהנשיםכתפיהם.עלרוכבהוא
 ,אנ:פידופרא,יצורבוראיםהאליםהאלים,
אולילפתורוכךבגילגמשלהתחרותשאמור

אתולשחררנשלטהבלתייצרובעייתאת
מתפתחתהגבריםשניבין •מרודנותוהעם

למסעיוצאיםוהםמופלאהידידות
התכליתגילגמשכשמבחינתהרפתקאות,

אתשיהרוגבכךשםלעצמולעשותהיא
למותנגזראנ:פידועלחומבבה.המפלצת

גילגמשהטבע.בעולםפגעושהםמאחר
עתידלאנ:פידושקרהמהכי ,בלבואומר

במאבקזהאתלתמצתאפשר .לוגםלקרות
הציוויליזציהעולםשלוהמאבקבמוותהאדם
גםמתמודדתאיתןהשאלותאלהבטבע.

 •ימינובתהספרות

תרבויותעלהשפיעבעצםחזההאפוס
האבירישאירופיתתרבותבכלהעולם.

I 
~ 

שפרהש.

היציאהבו,הנאבקהאבירהיוצא,

זהובו'.הגדולה,המפלצתאתלחרוג
חתרנות.שלבסיסימיותס

האנושית.התרבותשליסודתבניתזו ,כן
למשלשעוסקספרכלהיום,ספק,אין

שלהממשייםהעקבותאתמראהבהומרוס,
ליאמרההמערב.בספרותבהומרוס,גילגמש
חיתה ,הספראתכשקראהכיברטוב,יהודית

השתייכותשלהרגשהנהדרת,הרגשהלה
חייביםלאשאנחנוגדולה,לתרבות
דבריםהיוהמערב.תרבותבפנילהתבטל
התרבותמןלקחההמערבשתרבות
הרבהשישזהעללדברשלאהמזרחית.

שאתהזה,האפוסדווקאלאוז'אנרים,מאוד
שירי ,למשלחוקרים,אנשיםשלהםהעקבות

ולאהעברית,הבינייםימיבשירתויכוח
 •בשומרהיאההתחלהשבעצםיודעים

הקרוםהמזרחשלהבריאהלסיפורי
 .חתנךעלמאורברורההשפעה
 .למשלבראשית

ללאבראשית,שלהראשוניםהפרקיםעשרת
ברורותמאודמסורותבמזרחהתהלכוספק.
אתלומרמוכרחיםוכאן ,אבל •לקחנוומשם

בבראשיתהמבולסיפור ,למשל-ה"אבל"
אגב,מאו.דדומיםבגילגמשהמבולוסיפור

שלוהמבולסיפוראתלקחגילגמשגם
אותושגםמוקדם,יותרעודמסיפור

במקרא,ההמקרא?עשהמהאבל,תרגמתי.
מלאה"כיכתובמוסרית.היאלמבולהסיבה
להשמידהחליטהאלכךומשוםחמס"הארץ
המסופוטמי?במיתוסקורהמההעולם.את

התפוצצותעלמדברהמסופוטמיהמיתוס
ומתרבהלנצחחישהאדםמכיוון ,אוכלוסין

דרכיםמיניבכלהאליםניסוסוף.בלי
וכךהצליחוולאהאוכלוסיהאתלהפחית

בדיוקלראותיכולאתההמבול.אתהביאו
הספרותשלהרקעעלהמקראאתמייחדמה

 .גדולתובמהולראותהמסופוטמית.

גןשסיפורבעצםנובעשלךמהפרשנות
בסיסעלמתוחכם,פתרוןחראהעדן

האוכלוסין?להפחתתמוסרי,
האוכלוסין.הפחתתעלדגששםלאהתבן

חריהחילוניתההנחהמתוךנצאאם
העדן,גןאתגםהמציאוהאדםשבני

האלאתשבראמיולכןהאל,אתגם
בעייתאתלפתוראיךחשבגם

ואתוהעונש,השכרבעייתהאוכלוסין,
וזוהחיים.שלהמוסרייםהציוויים
העדן?גןשהוכנסחסינה

הואשהתבןזאת,בכל ,לזכוראבלכדאי
הריבעולם.ביותרהמגמתייםהספריםאחד
רצוחתנךעורכיברורה.מגמהלוחיתה
אותוולהציגשהכירוהסיפוראתלקחת
שהארץזהעלולדבראחרתראיהמזווית

אגב,המבול.באולכןדרכיהאתהשחיתה
מכאן-לומרבאבעצםמבולסיפורכל

שמתעסקספרליישחדש.סדרמתחיל
המבולהעולם.כלפניעלמבולבסיפורי

וסדריםחדשההתחלהאיזומייצגתמיד
העולם.שלחדשים

הקדוםמהמיתוסשלנושהחששחושבתאני
זהשאולימפחדיםקצתאנחנומוצדק.לא

איזוביות.ראשואיזומאיתנויגזול
לנומאפשרזה ,להפךאבלהתחלתיות.

לביןהמקראיתהמגמהביןהשוואהלעשות
 •משהומאיתנוגזלגםהמקראהזאת.המגמה

נשארמההמיתוס.אתמאיתנוגזלהוא
תהום,המלהנשארהבתנך?הבריאהמסיפור
הקדומה,המיםמפלצתתיאמת,שהיא

הסיפורולפיהימים,בראשיתשחיתה
נשארוהעולם.אתמילאההיא ,הבבלי
אגב,התהום,התנינים.המפלצות,במקרא
ללאותמידנקבה,בגוףתמידהיא ,בתנך

הידיעה.הא

;כ ~ 1

שהתחוםהעובדהאתגישהמראתלמה
נקנח?ממיןהיא

המלההיאתיאמתשהמלהמכיוון
היאוכאשר .פרסישםזההמסופוטמית.

שזהאולבשמושלאאולמקרא,נכנסה
עצםלשםאותהלהפוךהצליחולאהתגנב,

בעצםשהיאתהום,הצורהנשארהאלאכללי
התניניםנשארופרסי.שם-תיאמתכמו

"אנומהבעצם,בהם.לחםשאלחיםוהרהב
העולםבריאתעלרקלאסיפורזהאליש"
האליםהמהפכה.שלהדינמיקהעלאלא

לא,אומריםהצעיריםשקט,רוציםהזקנים
אחריהעולם.סדריאתנשנהבואו

אתוהופכיםבזקניםנאבקיםשהצעירים

סדרמשליטיםשובהםהעולם,סדרי
הבא.למורדמחכיםחלילה,וחוזר ,גוןואיד
אליש","אנומהשלהתמציתשזוחושבתאני

העולם.בריאתסיפור
ממנוהתרשמתישמאורהשניהקטע
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 .מאוריפיםלירייםאחנהשירימכיל
שלחשוביעלמשחולומררוצחתא

ושיריחחיאמהתקופהחאחבחשירי

התקופות?שביןאושלנוחאחבח
אוואשתו'תמוזשיריכלאתלב,שמתאם

הואתמוזאח.דבפרקשמתיואיננה,ורמוזי

הפריון'אלתהיאאשתוואהובתוהאהבהאל
מדמויותאחתאגב,והאהבה.המלחמה
רקלאבמיתולוגיה,ביותרהחזקותהנשים

מיתולוגיהעודמכירהלאאניהמסופוטמית.
במקרהולאחזקהכל-כךאשהבהשיש

זהלבן.אלאותהאימצופמיניסטיותתנועות
הם.באשרואשהגברשללדעתי,הסיפור

לארוצההיאלשאול.יורדתאיננה-אשתו
אלגםיורדתהיאהשמים,מלכותאתרק

אחותההשאול.מלכות-המוותמלכות
מןלעלותצריכההיאשם,אותההורגת
מישהולהביאחייבתהיאואזהשאול

היאנעוריה.בעלתמוזומיהו?במקומה.
לאשהםשדיםבשבעהמלווהמהשאוליוצאת

היאשםהבירה,עיראלבאהנקבה,ולאזכר
מורידההיאואזמשתעשע.תמוזאתרואה

עליומקוננתהיאמכן'לאחרלשאול.אותו
המאבקתמציתזוהיללב.געותנוקינות
להוויההגבריתההוויהביןפוסקהבלתי
עלםכלכמעטבעיניהואתמוזהנשית.

אצלנצחי'צעירהוא .ארצישראלי
הואלתחיה.חוזרתמידהואהמסופוטמים

שלושתן •ואשתואמואחותו'נשים.מוקף
אהבהבשירימתחילוזה .עליומקוננות
שלבטקסששימשואהבהשיריכמובן.
הקודש.נישואי

לינרמהמקום,באיזהקראתי
יותםשלרשימההאחרון,שב"שישי"
נכוןחיהלאהאםשואלהואחראובני.
פרוזאיבפורמטהטקסטאתלהשאיר
טועןהואהאנגלי.לתרגוםבחמשך
תוךאללהיכנסהדיוטלקוראשקשה
חזה.הספר

השירים.אתלקרוארצהשלאשחקןהיהלא
הראובנייותםשקראמהלריתמוס.נתפסים

מהשירהשהוציאסנדרס,שלהעיבודהיה
אפשר?איךשלה.הכוחכלאת

שלו?הנימוקיםחיומח
אכדית.ידעלאהואבטוח.כמעט .עיבודזה

התכונותאתלשמררציתיאביאבל
חבלהזאת,השירהשלהנפלאותהפואטיות
למשל'השבועלשמוע.יכוליםלאשהקוראים

מתוךשיר"שלב"רגעקטעיםקראויומיום
מצלצליםאנשיםמדהים,זהדומוזו","חלום

הדברבעינימהיופי.התפעלותמלאיאלי
התכונותאתלהעבירהיהביותרהחשוב

נכוןלקורא.הזאתהשירהשלהפואטיות
לדעתילזה.להיכנסהראשוןברגעשקשה

כיהשירה.שלבהבנהעיוותאיזהכאןיש
וודאיהאוזן.אלמכוונתהיא,באשרשירה,
אותהקראואואותהששרוהעתיקה,השירה

כמשהושירהעלמדבריםאנחנוהיום •בקול
הראש.דרךהזמן'כלאותולהביןשצריך

 •האוזןדרךשירהמבינהואבי

עלגדלנואנחנונוספת.בעיהכאןשי
כמוקלאסיותקדומותלתרבויותהערכה

לקרוארגיליםואנחנורומיתאויוונית
שחיהמשוםהאלח.גירתחמיתולותא
עםוהחכרותהחינוךמבחינתגדולנתק

בןלקוראהמסופוטמיים,המיתוסים
הספר.אללחדוריותרקשהימינו

לראיוןהוזמנתילי.קרהלאזהעכשיועד
צעירהמלחינהישבההשניבחדר •ברדיו

שניפגש.הציעהוהיאקוראת.אותיששמעה

אוליהיאהשירהכימיידי.באופןעובדזה
שאתהמהלומרביותרהקמאיתהדרך

השורותכמושורותתשמעמרגיש.

עלימינך"ידאומרתהיא-הארוטיות
ראשיאלשמאלך /נא,תשיםערוותי
בפיךשפתי /תגיע,פיאלפיך /תשלח,
אהבה,שלאקסזהכך.כלפשוט"זהתטעם,

שלהנפלאההקינהאתלוקחאתהאםאו
דברזההרימותו'אחריאנקידועלגילגמש
פרפרזהלעשותעדיףהיהאזמדהים.
 ?השיראתולקלקל

ביקורת.כמתיחתשאלותיאתתביניאל
חיואילושציטטת.לשורותגשניאבל

חיינובימינו,שלנו,בלשוןנכתבות
העברהזאת .פשטנישזהאומרים

בזהלראותכרימטאפורית.לאישירה,
אקספוזיציה,איזולחיותצריכהשירח
לעשותלרעתמסוימת,תרבותיתחננה

 .בזמןהמעברתא
דברוזהמשירקטערקקראתיזה.רקלא
הנפלאההחזרהכלאתקראתילארע.

מחזרותבעצםמעיקרהשמורכבת

מוסיקליות.

בשלמותו,השיראתכשקוראיםגם
קלאסיקח.לקריאתמוכןלחיותצריך
כאןישאומרת.שובאניאבללהיות.יכול

היאבאשרשירהבפנינכונהלאעמידה
כלקודםהואשירהיום,עדבעיני'שירה.
כך'זהאתתופסאתהואםמוסיקלית.יצירה
האלמנטיםכלעללחשובצריךאתה

האוזןאללהגיעשצריכיםהמוסיקליים
זהאהבהשבשירילהיותיכולאותך.ולהניע

תיקחאםבקינות,למשלאבל'פשטני'יותר
הרבצתמשכבו"על-הקינותאחתסיוםאת

 /עורב,השכנתבמכלאות-צאנואישיתנים,
שרשיריואת-אישיהרוח,מנגןבחלילו

מבקרכלשלבמבחןיעמודזההצפון",רוח
אתהמטאפוריקה.שלעושראיזהימינו'בן

מנגנת.הרוחאתשומעכמעט

ואחריםתרבותייםלערכיםניגשבואי
מדעית.הוצאהבעצםזו .הספרלש
אפרטישאבלשונותרוסיותאמנםאז

נרחבמבואהסברים,מפותח,מאור

תמציתאתלוישפרקכלורציני.
כברת-הוצאהגםזו .שלופורחסי

בכריכהכרוךוהספרעמ' 744משקל,
לקורא?הספר?מיוערלמימאו,ריפה

למחקרים?לאוניברסיטאות?
הספראתשקוראממי-ההדיםולפילדעתי'
הוא-מדהימיםוהםבשוק,חודשכברשמצוי

קוראהואבאשרעבריספרקוראלכלמיועד
שישכיווןאמרת,בעצמךאתהנכון' .ספר

מכיריםלאשאנשיםתרבותיים,קשייםכאן
שרציתיוכיווןהזה,התרבותיהעולםאת
ספרעשיתיבעצם,קורא,לכליגיעשזה

לב,שיםהסוף.למעטמדעי'ספרלאשהוא
לקורא,שמנהירותהערותכמהישנןלמטה
האלים,אביהיהמייודעאינוהואנאמר

לומרחייבתהייתיהעמודבתחתיתאכליל,
לאהמסופוטמי),הפנתיאון(ראשהיההואמי

להקלכדיזאתלסוף,ההערהאתהעברתי
גדולה.ברחבותנדפסזההקורא.על

הזההספרלקראתי.מאודהלכהההוצאה
הייתימצידי'קורא.כלאללדבררוצה
אבלשבסוף,ההערותעללוותרמוכנה
השותףלמעןפשרהלעשותמוכרחההייתי
בסוף,תהיינהשההערותתנאיהתניתישלי.
אתרקלקרואשירצהמישירצה.למירק

העמודשבתחתיתבהערותיסתפקהסיפור

זהאתבסוף.שבאהמדעילאפוסיזדקקולא
המטרההעברי.הקוראשללטובתועשיתי

שיחלחלספריהיהשזהחיתהשליהבסיסית
קוראהואבאשרהמשכילהעבריהקוראאל

שמגיעיםההדיםמתוךעכשיו'ועד •עברי

התאכזבתי.לאאלי'
היצירותשלהתוכןאתהוספתילמהועוד,

להיכנסהקוראעללהקלכדיהעלילתיות?
לאוהואלוזרהשהיאהיצירהלתוךכךאחר
אותה.מכיר

קשרשישחושבתאתהאםברור.

המסופוטמיתהשירהביןתרבותי

שלזומלברשלנולשירה
מוצאתאתזמנו?בניאוטשרניחובסקי

מפגש?איזשהו

"סוףלמשלאבל'יוצרים.הרבהשללא
אוהבת.מאודשאניספרשבתאי.שלרבר"
ותראההספרשלהאחרוןהחלקאתתיקח
שם.נמצאיםהזאתהספרותמןיסודותכמה

זהואתגילגמש,אתהיטבהכירשבתאי
למשל,אואשתו.עדנה,שלמפיהשמעתי

אתה-קנזיהושעשליחידים"'התגנבות
מתבניותאחתהואגילגמששסיפוררואה

אתהכירקנזשיהושעספקליואיןהיסוד'
כשאנחנומשנהלאזהכיאם"גילגמש",

שלו'מאיראתתיקחיסוד.בתבניותעוסקים
תוךאלחילחלהזהשהעולםספקליאין

כנתןמשוררניקחבוא •שלוהספרים
רחוקהזהשהעולםלנושנראהאלתרמן'

אלתרמןשאצלמסתברפתאום •ממנו
בהתחלהשהתכווןמחזההיהשלו'בארכיון
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הואכךאחרורקגילגמש,עלמחזהלהיות
א~ר'י'מיאתכתבואזהמחזהאופיאתשינה

הוציאהגילולהדבורהשפרופי ,האחרונים"
ביכיוכביםכברנמצאאננידו ,לדעתי .לאור
זהאלהתוודעשאלתרמןלהיותיכול .בחוץ"

הלשונות.בכלתרגומיםהיובצרפתית,
"אשר-ב"איגרת"אלתרמןשלהפראהאיש

ש"לשירהאילםהאישבשדה",בוחיתהידי
ב"שיראופיו"במלואחייךהואהטיב,לא

הפרא.אישהיער",בפונדק

המודרנה,שמבחינתהיאהמציאות
מושפעיםאנחנוטשרניחובסקי,ואפילו
האירופיתמחשידהאחרמצר

שלונסקי-בתקופתשני,ומצרהמערבית,
חוץהרוסית.השידהמןאלתדמן
"כנענים",שנקראהגדולהלאמקבוצה
ואולי-אמידאחדןעצמך,אתוטוש,
חקיינים.כמהעור

שללהגדרהלהכניסניתןשלאמשורריםיש
שללהגדרהלהכניסאפשראבל"כנענים"

רוצהאניכאן.שחייםאנשיםשל"מקומיים",
אותי.שמכעיסמשהולגבישאלהלשאול
עלמדברשלאמשוררתמצאלאכמעט

קרוב.משהוחודש,-והתמרדאודיסאוס.

 ,התמרדכאשרהשנהלנוקרהמהתראה
וישלתחיה,לשוברצהלא ,מטאפוריבאופן

גםואולי ,מעינינונסתרזה.אבלבצורת.
מכוון.באופןמעינינומוסתר

 .אותנוהגבילו .חתרתיהזאתלנקורה
המיתוסיםלביןבינינוחיץשמו

שלזהמחבלשיוצאיםהקרומים
מנתעלנעשהשזהרומזתאתהעולם.
היהודיתחתרנותאלמחובריםלחיות

נגולח.שמקודח
מכווןהיהשזהחושבתלאאנימדויק.לא

ורצוןגטיהחיתהאבלקנוניה.שלבמרה
כביכולהםכיהצידה,הדבריםאתלדחוק
 ,שלנוהראשוניםזכויותעלתיגרקוראים

נעלמולאןאומרת:שובאניהמקרא.על
שלנו?ההיסטוריהמלימודיהאלההדברים
העתי.דעלמבטלראותרוצהאניהזהבספר

שאנחנוהבסיסיתההרגשהעםקשרלזהיש
מסורות.היוהזהלמקוםהזה.במקום.חיים

ממלכתלאאנחנופתאוםהאלה,ובמסורות
ממלכתשלהתפיסהקדוש.וגוינהנים
היאלאןרואההריאתהקדוש,וגוינהנים

התפיסהנגדואניהיום.אותנומוליכה
הזאת.

שחרתאומדתאתאחדות,במלים
לרחוקכריחבולעשתההיהודית
האלח?המיתוסיםאתחצירה

טענותליאיןהדת.לאזה •אחרדבראגיד
ליישיחיה.באמונתואישדתיים.לאנשים

ישראל.במדינתחילונייםאנשיםעםבעיה
אבלהדת,בפנימתבטליםשאינםטועניםהם

טוטאלית.התבטלותמתבטליםהםלדעתי

נפלא.ספרהואלסנגוריות,זקוקלאהמקרא
ואיפהנפלאות.אחרות.התחלותהיואלב

עכשיו?שורשיהםאתהחילונייםמחפשים
זושורשים.שמחפשותתנועותמיניבכל

מתרבותבאהואנידקה.יהודיתקליפה
בביתגדלתיעמוקה.מאודמאודיהודית
שלום,גרשוםאצלקבלהלמדתידתי,

מתוךבאהלאאנימישנה, ,תלמודלמדתי
 ,שישנומהמכלשניקחזהבעדאניב~ר~ת.

ליצורשרוצהכעם ,כאןאותנושיהלוםמה
באותהחדשה-ראשונה.זהותאיזולעצמו
ספרבבית ,איך ,לשאוליכולאתהמרה

בבריתפרקללמדהמורהרצהבירושלים,
לקרואיכולמיגדולה.צעקהקמההחדשה.

אתלדעתבלקומי""טליתאאת ,זךנתןאת
ברבראתלקרואיכולמיהחדשה.הברית

למורהאסורמדועהחדשה.הבריתבלי
נקראשלאלמההחדשה?הבריתאתלקרוא
עלמדברת.אניזהעלבקוראן?פרק

לחפששנלךולאגבולות.להשאיןפתיחות
לאאפילושהיאקייטביידישהפתרונותאת

קייט.יידיש

השמותביןמצאתילרבדיך,בחמשך
מאורשרומיםשמותכאן,המופיעים

-ערבייםלשמות
תמימה,אניאולישמית.היאגםהערבית

העתיד.למעןהעברבשםמדברתאניאבל
הזהבמזרחהמזרח.בהבנתטועיםאנחנו

שונים,ולאומיםשוניםעממיםתמידישבו
תרבותיותמסורותכאןהיו ,כןפיעלואף

חיתהאכדיתשחשוב.מהוזהמשותפות

לספירה.מאהעדהמזרחשלהכתובההלשון
שבומקוםהיהתמידשהמזרחמאמינהאני

שיתוף.נקודותלהםוהיושוניםלאומיםחיו
ישהעבר.מןפחותלאאותימנחההעתיד

אניהזאתהספרותשדרךגדולה,תקווהאיזו
הערביםעםמשותפתלשוןלמצואאוכל
אחדיהיהזהותמיד ,ואיתיידיעלשגרים

הערבים,שגםלספרומעניין •השניליד
אתמתרגמיםלאכמעטהעיראקים,למשל

הפאן-שהתנועותמפניהזאת.הספרות

הפאן-יהודיותהתנועותכמואיסלאמיות
 •המקומיות.התרבויותאתדחקו

דנה.ותרה

עודאיןמתחתהארץועל
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ומוותחייםוכנים,אבות
שקרגרשון

בכתובים>(טיוטהה'כרך 1980-1880העבריתהסיפורתמתוךפרקשבתאייעקבשליצירתועל

לכולםכמוליממתיןהמוות
למספר)(ממחזאי

ל-בת-1934בנולדשבתאיעקב =
ילדותוימיעברושםאביב, ;;;

ובתנועתבבתי-ספרונעוריו,

 ,לנח"להתגייסהצעיר","השומרהנוער
ולאחרסאסא:לקיבוץכךאחרהצטרף
עמההצטרףהנגבי'עדנהאתלאשהשנשא

והורהבחקלאותעסקשםמרחביה.לקיבוץ
לושחיתהבלאלמבוגרים.באולפןעברית
גםשםלימדמסודרתמקצועיתהכשרה

בשעותכתב"הומניים",המכוניםמקצועות

ככותבונו'),חתונות<ליובלות,הפנאי
 1964ובשנתכמחזאידווקאהחלהואממש,

הציבוריתהמועצהמטעםפרסיםבשניזכה

למבוגריםמחזהעלואמנות,לתרבות
ומחזההשני"מארואלדשלחייו"פרשת
 •הקרפד"שלהמופלא"המסעלילדים
אשתועםלתל-אביבעברהשישיםבשנות
 1לכתיבה.עצמולהקדישכדיבנותיוושתי

התיאטרוןמנהלאזשהיהקול'יצחק
לתיאטרון.אותוקירבהקאמרי'

מאנגליתרביםמחזותלפרנסתותרגםהוא
המבוקשיםגמיםחמתולאחדוהפךויידיש

בחאןהוצג 1970בשנת 2ביותר.
(מחזההתוף"ארץאל//מסעהירושלמי

בהצלחההוצגבראש////כתרלילדים).

אחדשל<עיבודחברבורות""נמרבקאמרי'
בשנתבחיפהבתיאטרוןהוצגמסיפוריו>

המחזההוצג , 1975בשנתואחריו, 1974

סווטוניוס)פי<עלגולה//קאלי//חיי

זהמחזהשלבדיאלוגהקאמרי:בתיאטרון
וכמהכמהמופיעיםומקהלה>אחד<לשחקן

מעניינתבצורהויופיעושיחזרוניסוחים,

שלו:הרומניםבשנייותרומורכבת
וקיבהאחדפהרקליישאםשווהזה"מה
לאשאניוכמהאזלול'לאשאניוכמהאחת.
עודיישארואהרוג,לאשאניוכמהאזיין'
לכולם,כמוליממתיןוהמוותועו.דועוד

כאילולזרוח,ממשיכהוהשמש ...לעזאזל!
אנימהיודעאניאםאותיתהרגו ...כלום
אילו'העולם.פהעושהומהפה,עושה

 3 " ... !אחדצווארהיההעולםלכללפחות

שלתערובתשהםאלה,מעיןקוהלתפסוקי
נוראה,מוותואימתפרוורטיכמעטהדוניזם

בזהזהתלוייםהללוהמניעיםכששני
ווןכרוןלרומןאופיינייםמזה,זהושואבים

 1977בשנתאורלראותשעתיד , 11דברים

בכתובים.כברודאיזאתבשנהוהיה

בשנתלהציגוניסהחזרחיפהתיאטרון
 11הנבחרים 11בשם ,שבתאישלמחזה , 1976

 4אריסטופנס).מאת J/האכרניים/ 1של<עיבוד

מרעישותהצלחותהיולאהללוהמחזות
בראש////כתרהיו:סבירות(הצלחות

מןהורדומהןוחלק )הראש//על"כתרו
הראשון,סיפוריוקובץלמדי.מוקדםהבמה

 , 1972בשנתהתפרסם ,ממריא"פרץהדוד 11

 11דבריםזכרון 11הרומןיצא 1977בשנת

עלהיצירהבפרסשבתאיזכהשנהובאותה
 , 1981בשנתנפטרהוא ,שטרןאייזקשם

קשה.לבממחלת
יצאדבר///וסוףשכתב,האחרוןהרומן

הנגבי-עדנהאלמנתוידיעלמותו'אחרי
עגנוןפרס , 1984בשנת ,מירוןודןשבתאי

 •מותואחרילוהעונקירושליםעירייתשל

ופואטיקההשפעות

החשובהניאוריאליסטהואשבתאייעקב
שלוהניאוריאליזם .דורובניביןביותר
וחוויות.דמויותשלפרטניבתיאורמתבטא
מןשלובטקסטיםהמתחוללהמהירהמעבר

אתמאפייןוהפתטיהקומיאלהטריוויאלי
למספרנזקקהואהאסכולתי.סגנונו

אנושית:תנועהלכלגדולתיאורים
אבלכביכול'טרחניאפקטיוצרתהפרטנות

טרדניעומסואיזהמושלמתאמינותיוצרת
עומסשללגורםעצמוהסגנוןאתההופך

שלהההערמהאחריעוקבהקורא .ודיכאון
הדמויותעלעצמםהמעמיסיםהקיום,פרטי

שלהטריוויאלייםהפרטיםאתוהופכים
נסבל.בלתילעומסהקיום
ובתוכן jבסגנוהמתבטאהיש'שלזהעומס

כמיצויהמוות,מולגיבוריושלוההתייצבות
קוויםשניהם-אנושיקיוםשלאחרון

 5 •יצירתולכללהאופיינייםתמטיים

וטעןגנסיןלביןשבתאיביןהשווהמירוןדן
זמנם,טרםשנפטרואלה,ששניהיתרבין

בראשיתהביקורתידיעלכראויהוערכולא
שלהגדולכשרונושנתגלהכשםאךדרכם,
שלהגדוליםכשדונותיויוכרוגםכךגנסין'
הוא .לאורתצאעודותהילתושבתאי
 ,,,דבר/'סוף ,שבתאישלליצירתומתייחס
עםש"יחדצדק,שלרבהבמידהואומר,
שלמקומואתקובעתהיאדברים/וןכרון

העברייםהמספריםכגדולשבתאייעקב
 ,הבשלהמעמיק, ,השקולהאמן ,בדורו
עצמועםוהמחמירהצירופיםדקהדייקן

ערכהשטיינהרטדבורהגם 6ביותר."
גנסיןניסןאורילביןשבתאיביןהשוואה
ביןסגנונייםקשריםלגלותוניסתה

בהבחנותיהלדיוןשאכנסבלא 7יים.השב
סגנוניותזיקותשישלומרצריךהסגנוניות,

הסגנוןשלתיפקודואךהשניים,בין
לחלוטין.שונההיצירהשלהכוללתבתבנית
אחריוהעקיבההפנימיהמונולוגצורות

שלביצירתוהגיבורשלוהשלכותיוהרהוריו
גםומשקפות, ,כולןמופנמותגנסין

גיבוריושלעולמםאתהנוף,אלבהשלכות
השינויהחברתית.מסביבתםהמנותקים

כברהתחוללגנסין"מסורת"שלהגדול
התבוננותלזרמיהנוטה ,יזהרשלביצירתו

מתבונןשבאמצעותםאקסטרספקטיביים,

מאשריותרחיצונייםובמצביםבנוףהמחבר

שלהנפשיבהווהאוהסיפור),<מןבעברם
 s •גיבוריו

שלהמונולוגיםזרמיאתגםממשיךשבתאי
לטכניקהשנזקקבלא ,כהנא-כרמוןעמליה

הפיגורטיוויתוללשוןוולפיתהווירג'ינה
'ב/זכרוןקרובשבתאיאךשלה.המורכבת
פרוסטנזקקשבהלדרךיותרהרבהדברים"

מאשר 9שחר)דודגם(ואוליהתודעהלזרם
אוג'ויסזאתלטכניקהשנזקקולדרך

רב-היאהטכניקה 10וולף.וירג'יניה
בדמויותמתבוננתודמות-המספרמיקודית

נקודותבאמצעותונופיםובמצביםאחרות

מעונייןהואוכה,כהביןמתחלפות.מיקוד
נופייםובתיאוריםרחבהבאוכלוסיה
קשתבאמצעותלפרושכדיוחברתיים,
שהדמויותהחברהאתהמתחלפיםהמיקודים
הןאותה,מייצגותמשהןשיותרהשונות,

דבר"'בוסוףהטכניקה 11אותה.מאכלסות
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מתכוונתואינהחד-מיקודיתהיאשונה:

שהזרםפיעלאףחברתית,פנורמהלפרוש
למסומניםומתייחסמפורטיותרהרבההוא

אולםגבסיך:שליצירהמכליותרריאליים
ממריא"פרזר'הדודדברים"ר'זכרוןבדומה
לגבסיךדבר""סוףקרובבהם,מאשרויותר

שלמסוגםלמשפטיםתמטית.קירבה
עמוקהדשנראה,כפייש,הבאים,המשפטים

לנוחקצתלנוח"אח,שבתאי:שלביצירתו
כמואחת,בקפיצהלהתנפל-כל-שהוא

אותהאלמשכבר'הימיםבאותםרגילשהיה
אמא,שלבחדרהושלווהרכהמיטה

ובכסתותבכריםופניםגובכבישתלהסתתר
בטללגמריבטל'ולהיותהמרוביםובסדינים
אתהמשכיחהואילמתרצופהבתרדמה

עמ' ,'אכתבים'"בטרם"'גבסיך .נ.א(הכל."
מוטלבאמתלהיותאח, ..."ככהוכן: .) 160
הזו'הבדביתכקורתמוטל'להיות-ככה
לגביוחתוםוסתוםמחשבהכללגביקפוא

איזהקבלתלגביומטומטםוקהההרגשהכל
(הוא,מת!"מוטללהיות ...שהוארושם

ניסןאורימאז .) 320-319עמ'שם,"אצל",
"מות ' 11("העיוורתגברשטייבויעקביןגבס

העבריתבסיפורתסופרקםלא 12 )הזקנה"
וניסההמוותלחווייתיותרקרובשהיה
משבתאי.יותרמעמיקהבצורהאותהלהבין
אתהמאפייןלמוותארוסשביןהמתח
שלביצירתוגםמתקייםגבסיךשליצירתו
העלילהביןפעריצרגבסיךשבתאי.

המוותתשוקתידיעלהמונעתהנסתרת,
הפיגורטיוויתבלשוןבעיקרושנתממשה

החיצוניתהארוטיתהעלילהלביןשלו'
יותרקשהולעתים,ונסתרתהמובלעת
 13הסמויה.ה"תנאטית''העלילהמןלחשיפה

פיגורטיביתלעלילהזקוקאינושבתאי
העיקריתהתמטיקהאתלחשוףכדיסמויה,
הטקסטגורמישלותפקידםחשופהזושלו:

הדבריםאתלהעמיקהואהסמויים
הגלויה.העלילהמןהמשתמעים

עלגםמרחפתברברשלשרוחולי'נראה
חותמהשהטביעהכשםשבתאי'שליצירתו

שלהדמויות .דורומבניגדולחלקעל
לעלילת-העלדו-משמעייחסגילוברבר

לפניהמאה,שלהראשוןבעשורהציונית
שבירתשלהקשההתהליךעליהשעבר
אמו .ואילךהשישיםמשנותהציוני'החלום

החלוםשלבמשמעותוהמהרהרתמאירשל
הדו-משמעייחסהאתמגלהשברו'לאחר

לפתעעצמהמצאה"היאלארץ-ישראל.
עדממנהלנוסרצתהכיעדבארצה,גולה
חיתהיאושהשלמרבהאלאהעולם,קצות

כמיהותכחבלירקלאאליהקשורה
המסחררותוהשאיפותוהנעוריםהילדות

שכרון-חלבכחבליגםאלאוהזכרונות,
שלאוהתקוותהחלומותעלחמרהוהטינה

השניםבמרוצתהפךזהכלהתגשמו*,
התמלאהוהיאממשותם,ולעצםלמשא-חייה

להיפטרורצוןעמוק,וניהיליזםמחלחליאוש
משוועבאי-צדקבהשנהגו ,הללוהחייםמן

• 

שבתאייעקב

תוחלת.וחסרתנכזבתאותהוהניחוכל-כך
ותחושתלאמההעמוקהאהבתהאבל

 ) ... (כההקשוריםהאנשיםכלפיהאחריות
-פעלתנותאותהמילאוואףכערה'עצרו
למלאתחדלשאםרודפתבתחושהחיההיא
לאתמות,אואופןבאיזשהוחובותיהאת

<יעקב "'עודלהתקייםלהוסיףאלהיוכלו
 ,) 49עמ' , 1984 ,דבר""סוף ,שבתאי

ברבריהואישראללארץהדו-משמעיהיחס
יאושמשמשיםהאםשלבהרהוריה :במהותו
המקוםכפניעמוקהאחריותוהרגשת

בעיצובגםבעירבוביה:האנושיתוהסביבה

דו-מסריםנוצריםהמחברשלהמציאות
יארדיםהתמןהמשתמעיאוש :משמעיים

המתבטאתהמקום,ואהבתהחברתיים,

שלהאהבהומלאיהמפורטיםבתיאורים
היאזאתדו-משמעותדווקאהמרחבים.

הברברית,הרוחשלביותרהמובהקהביטוי
קרובהטקסטשלשבפרגמנטציהכשם

 14 •ברברשלהטקסטלמבנהשבתאי

הנוגהההומוריסטיתשהנימה ,לינראה
פרז<"הדודשבתאישלהקצריםבסיפוריו
באלההשלטתלזודווקאקרובהממריא")

והילדים-המספרים-העדיםעליכםשלוםשל
מוטילשלכצאצאיולינראיםאלהבסיפורים

מתל-הצבראיןזהבענייןהחזן.פייסיבן
עליכםשלוםשלממשיכואלאהקטנהאביב

מסופריםיותררחוקשבתאימכתריאליבקה.
(ובעיקרעגנוןממסורתדורובניאחרים

 ,)המעשים""ספרלהקשר
שבינוהקשריםכללמרותדברים,ועיקר
הואהעברית,הספרותשלהמסורתלבין

חדשאפשרויותמאגרליצורהצליח
בדומה 15שהושפע.ממהיותרשהשפיע
ומאגרעצמאיסגנוןשבתאיפיתחלגבסיך'

אחרירקמשלו > Genotype (אפשרויות
יצירה.שנותכמה

שקובצוהראשוניםהקצריםהסיפורים

ממיטבהיוממריא"פרז"הדודבקובץ

עדייןהיולאאך 16העברית,הסיפורת
קירבהישתמטית.אוסגנוניתדרךפריצת

 ,אלונינסיםסיפורילביןביניהםכלשהי
 17ב"קשת".ואילך 1959משנתשנדפסו

היוצריםשניאצלהמרכזיתהראייהזווית
באחתהמתגורריםרגישים,ילדיםשלזוהיא

נוטיםשניהםתל-אביב.דרוםמשכונות
נוסטלגיתעולםלהשקפתאלהבסיפורים
רומנטיקהזושבתאישלביצירתוורומנטית.
המעבראלוני.שלמזויותרפסימית
מנוסטלגיההואשבתאישלביצירתו
כשכבר ,תהומיליאושפתטיתאירונית
מתחביצירתומתגלהדרכו'בראשית
המוות.לתשוקתהחייםתשוקתביןמתמיד
ריאליסטיתפואטיקהשלטתיצירתובכלל

ממההפרט,מןהנאהבהשישמיוחדת,

וכמהבשם"'דברים"כנותקראונסקיששל
הםגיבוריושלוהפעולותההרהוריםמן

אתלפרשאפשרסמויות.פואטיותהצהרות
ברומןמאירשלאמושלהבאיםהדברים

המפליג ,פואטיכמניפסטדבר""סוף
היומיוםעםהחד-פעמיהמגעבשבח

מתבטאתשבתאישלאמנותוהטריוויאלי.
היומיוםעםהמגעשלמדויקבעיצוב

לממשהראוישמןליש,והפיכתוהטריוויאלי
בפגיה"וחשה :ודוק •אותוולקדש

אתנפשהנימיובכלהחשופותובזרועותיה
שלתוכםכתוךהספוגיםוהחירותהעונג

עםהכחולהאווירובתוךוהצבעיםהמראות
רקלווחלודה,אצותריחהחריף,היםריח
זהברגעתוכואלממריאההיtוהלהניתן

המתיןכולוהאושרכלהלואבו,ומתמוגגת
 ) ... (הללוהכחוליםבמרחביםאי-שםלה

הפעולותככלחיתהמאושרתכמה
עמ' , 1984 ,דבר"<"סוףחללו"הקטנות

מרבית(ושלהאםשלתשוקתה ,) 48
בלתיבמגעלבואהמספר)ודמותהדמויות
במראותמתגלהשהואכפיהיש,עםאמצעי
עמוהמגעמןכהדוניסטולהתענגוצבעים
כסתירה(העומרתמסיעניךרקאיננו

שלהמוותתשוקתעםכךכלמורכבת
שכןפיוטי'מניפסטגםהואאלאגיבוריו>
הדרך'היאאלהמפורטיםמגעיםשלהעיצוב
 .שלוהסיפוראמנותאתשבתאימממששבה

שהמגעהמרחב,שליוצרגםהואלפיכך
בעיניו.חשובספציפייםמרחביםעםהמפורט

רחובותפניעלגיבוריואתמובילהוא
וצפונה,תל-אביבמרכזתל-אביב,ושכונות

שאפשרעדהממשיות,ולונדוןאמסטרדם
במעקבהאלה,המרחביםשלמפותלצייר
הדמויותשלמסעוכלהדמויותנדודיאחרי

המספרדמותשלאושלוהראשיות
תל-שלהמרחביםפניעלכמתבונן-על,

שלשמותומצייןמאודמדויקהואאביב,
ופינותמסעדותקולנוע,בתירחובות,

יותרהרבההואואיתורוהמיקוםרחוב.

ההיסטורית.המציאותמןחשוב

דמויותיושלההתבוננותאתלהגדיראפשר
האדםשלהסתכלותכדרךשלוהמספרושל

IJ ~, 
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מכל .> Homo Localis (-המקומי
הואהניאוריאליסטיםהצעיריםהמספרים
בזמןמעורהנרבןיצחק :ביותרהמקומי

-צלקהדןועכשיו'כאןשלההיסטורי
בהורי-קורןישעיהההיסטוריה,במעמקי

במרחב.-שבתאייעקבהקרתני'

ראשונההמראה

סיפוריםדרכובראשיתכתבשגבסיךכשם

לעצמוסללהדרךבהמשךורקריאליסטיים
בנובלותחדשהוסגנוניתתמטיתדרך

גםהחלכךר''אצל"',"בטרם""בינתיים"
בסגנוןהכתוביםקצריםבסיפוריםשבתאי

הדרךפריצתלפנימסורתיריאליסטי
 .דברים""וכרוןברומןשבאההגדולה
טכנייםחידושיםאיןהראשוןבקובץ

האירועיםשמרביתלמרותמרהיבים:
הסיפורים 18תל-אביבית,בשכונהמתרחשים

מדייקיםאומר(הווה"מרחביים"פחותהללו
הרומנים.מןהמקום>תיאוריבעיצוב

בקובץשבתאישלהמיוחדתאמנותו
המצביםבברירתיותרהיאהסיפורים

גוןבארמאשרביביהן>(והיחסוהדמויות

הוא 19והעלילה.התבניתשלמתוחכם
הריאליהמןקטניםפכיםלצרףמצליח
והזעיר-הפועלית"תל-אביבשלהאפורה
 20הבריטי"המנדטשנותשלבורגנית

כגוןאפיזודותחדשות.פניםבהםולגלות
לג'נטילההנעריםשלהליכתםתיאור

פינקשלהראשונההופעתו<"אדושם">,
פרץהדודשלירידתםחברבורות">,("נמר

ותיאורממריא")פרץ("הדודליםוגאולה
שניםלאחרשמבקרומיבפיהצריף,

מהאךעצמן,בעדמדברות-<"ביקור")

רקאינןהסיפוריםשלאופייםאתשקובע
המסריםאלאלעצמןכשהןאפיזודותאותן

במרביתמהן:המשתמעיםהמורכבים

והומורפתוסשלתערובתשלטתהסיפורים
לכךמובהקתודוגמהעליכם>שלום<בנוסח

ההומוריסטית-מקנדיתהנישואיםהצעתהיא

קדישא,החברהמןחירשמרישהשמציע

נתאלמנהעתהשזה<הסבתא>חברולאשת
לפתוסהומורביןמזהירצירוף("ביקור").

אולי'שמנבא,דברים""וכרוןבסיפורקיים
הנושאהרומןשלהנפלאותסגולותיואת

מאוחרשניםכחמששמופיעשם,אותו

בשםדמותהואזהסיפורשלגיבורו •יותר
מחשבשהואבשעהמכולת,בעלעקיבא,

עםמשוחחלקרדות,ורושםסופרחשבונות,
בה.ומואסצפורהאשתו

האחדהמישגלעלוחולםבמכולתיושבהוא
אואחרתאשהעםבעברלושזכהוהיחיד'

כלבבקעה.שנפלהשכןבןשלעדתובעל
(והפירוטמאודהמפורטים 'הללוההרהורים

אדםשלהרהוריוהםהקומי>מקורהוא
בתוכומקנןשהמוותומבודד'לבחולה

 •אותואופפתוהבדידות
הקומייםוהחלומותהמעשיםביןהצירוף

הואהטרגיהקיומיהאנושיהמצבלבין

הסיפוריםשלהמיוחדאופייםאתשיוצר
"המסעלסיפוריםגם(והשווההללו

טכניקתהשמשות">.ו"ביןלמאוריציוס"
חוזרתטרגייםמצביםשלהקומיהפירוט
 •דבר"ב"סוףובעיקרדברים"ב"וכרון
הוא"הסתלקות"הסיפורזאת,מבחינה
האיטיתהסתלקותהאתמתארהואפנינה:

דבר")ב"סוףשחוזרת(דמותהסבתאשל
המספר-מותה.לאחרזכרההתפוגגותואת

כולו>הקובץ(ואתהסיפוראתמסייםהגיבור
ספרעלמבטינפל"לפתעהבאה:בפיסקה

הואכיוראיתיאותוהוצאתיועבה.חום

בדפיםהפכתיהישן'התפילהסידור
ריחהמיוחד'בריחוחשתיהמחוספסים

סבתיריחאתבעינישהעלהישנים,ספרים
כתפיהשבמיטבח,הטאבורטעלהיושבת
נסוךפניהועלהחוםהצמרבצעיףעטופות

אתלסגורכשאמרתיהדק.מןדקחיוך
עלבדיוכתובמשהוכיהבחנתיהסידור
בכתבשםכתובהיהוכך .הלבןהשערעמוד
סבתא:שלידה

איןגטו 16-ז"לטאטעפיןצייט"יאחר
תמוז.

איןטוג 10-ז"למאמעדיפיןצייטיאחר
אלול.
בחנוכה. ,,יום-ז"לאהרןפיןצייטיאחר

יוםהיהמהלהיזכרכדיזכרוניאתאימצתי
קריוםזהשהיהאלאזכרתיולאמותה,
 "ומעונן

 , 1972ממריא",פרץ"הדוד<"הסתלקות",

 .) 194עמ'

שלראותומנקודתהמצבאתמאירהמחבר
השאירהשהסבתאבשרידיםהמתבונןהנכד'

אחריה.

(המסודרתהיידיתהמובאהשביןהצירוף

העוסקתקומית>גרהשיכדיעדוהמדויקת

הערתהלביןהמשפחה,בנישלזכרוןבימות
לסבתא,שבניגוד-המספר""דמותשל

-דברכביכול'זוכרת,איננההכול'שזכרה
אפקטבעלהומוריסטי-פתטיצירוףהוא

אירוני.

היוםאתזוכרהגיבור-המספראיןלכאורה,
כללמעשה,אךהסבתא,מותשלהמדויק

בצירוףעיניולנגדעולההמוותכאב
הניגודומעונן"."קרהמילולי-המטאפורי

ה"זיכרון"שבהתרבותתרבויות,שבין

מיטשטשהואשבהתרבותלעומתמתמסד
הצירוףבאמצעותהואאףעולהומתפוגג,
עםלחיותיותרקלשאולימכך'ומשתמע
הקייםהזיכרוןעםמאשרהממוסדהזיכרון

אדם,כבניהראשוניםבלב.דאנושיתכחוויה
ופשוטות,ברורותבמסגרותשחיומשום

המסגרותשכלמשוםכחגבים,האחרונים
נוסטלגיה,רקונותרהמשמעותם,אתאיבדו
הומוריסטית.ספקאלגית,ספק
היאזהסיפוריםקובץשלהמספרדמות

השלישיהדורמןקרובותלעתים
האבותהםהסתכלותהשלוהאובייקטים

שלומיאליםהםהדמויותמרביתוהסבים.

ושמואל'פרץהדודיםכגוןטרגיקומיים,
לראשיהםמעבררשףכבנילהמריאהמנסים

המקיפיםהממוסדיםוהאמהותהאבותשל
בדרךמתרסקיםהללוהשלומיאליםאותם.
אתאוהדהמחבראךהמראתם'לאחרכלל

אותםמעיצובושמשתמעכפיבסירנותיהם,

יותרהומורשללחסדהראוייםישעכחסרי
הללוהדמויותהסאטירה.שללדינהמאשר

וסביבהמימסדמולייחודןעלנאבקות
אניבמשימה.כאמור'ונכשלות,מטשטשים,

שאינושמואל'הדודכמולדמויותמתכוון
המבקשפרץוהדודשמריו'עללקפואמוכן

לדמויותוכןאחריםועולמותלהשגיםלהגיע
 ,)"('מ'ודלבלתמרהכגוןשוליות

אלגייםהספדיםמעיןהםהללוהסיפורים
לאלברטשבדומהרומנטיות,דמויותלאותן

לייסדהמבקשהמופלא,<הדודוריס-פינק
לשאוףתמידשואפותישראל>בארץקרקס
מסכמתפניאסאפרתחברבורות"),<"נמר

"הדודבקובץהראשיותהדמויותדיוקןאת

הואשבתאי"יעקבכך:ממריא"פרץ

ולאענקי-רוחאינםגיבוריופטליסט.
רגשיותבבעיותמתמודדיםהםאמיצי-לבב.
יותרנסחפיםמקוריות,ללאיומיומיות

מחיראתבחייהםומשלמים-מכווניםמאשר
איןרביםבמקרים-חייםכשהםגםחדלונם.
הגואל'הפתרוןהואהמוות,קיום.קיומם
 21ראשיתם."מעצםלפתחםאורב

הארץבנישמרביתבדמויות,בחרשבתאי

להםהיהשנוחמשוםבהן'לעסוקהרבולא
דורותבנימאשרדורםבניאתלתאריותר

<למשלברטובחנוךהכלל'מןוהיוצאאחרים
אליבאהכלל.עלמעידיחיד")"דודבסיפור

ארץשלוהלוחמים"ה"חולמיםבתאי'דש
והחלוציםהחייליםדווקאאינםישראל

אלאויזהרשמירשלביצירותיהםהמופיעים
מנחםשלקישוטייםהדרןבניהםבניההוזים,
והאבותהבניםאלהעליכם:שלוםשלמנדל

הנורמותנגדלהתמרדהמנסיםהחריגים,
הדודיםהציונית.החברהושלהשבטשל
המכונהוריסאלברטוהדודושמואלפרץ

המחניקההאפרוריותנגדהמתמרדיםפינק,

ארץאתלקבלמוכניםאינםסביבתם,של
ככלולהתמסדשנתגשםכחלוםישראל
עםמזדהיםוהמחברהמתבונןהילדהאדם.
והגיבורותהגיבוריםועםהללוהדודים

אלישבעבל'תמרהוההוזים:המנודים
אתמקבלותשאינןראלי'וג'נטילהגריפיוס

החברהשלהפוריטניותהנורמות
-הסוציאליסטית.הישראלית
שמכנהמההואשבתאיאלה,בסיפורים

ביחססאטיריסנטימנטלי:משוררשילד'
מציאותעלוחולםלעברביחסאלגילהווה,
זעמושבטאתמניףהואבעתיד.אחרת

עצמןהכופותהמימסדדמויותעלהסאטירי
הילדיםשמואל'לדודהבזהאב-ההווהעל

פיין'נחהדודובעיקר'בל'לתמרההלועגים
אחרת.דמותמכליותרהמימסדאתהמייצג

מעבודתועתהזהשבנח"הדודנאמר:עליו
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אחתבידואכל.במטבחישבהואב'תנובה'
ועיניוצנוןפלחונשגיחעוףשלכרעאחז

פראיחברבורות("נמר ,,ב'דבר'.נעוצות

תנועתסמלי .) 124עמ'אימה",ומטיל
הגסהוהאכילה'דבר')('תנובה',העבודה

השבעה,הזעירהגנותהבורסמליהם
נוכלפינק,נחהדודניצבשלעומתה
המבטיח ,מאןתומאסשללקרוכפליקס
עלחלומותוחולםנשים,לשלושנישואים
 ,פייןבנוחמואסשהמחברכשםהקרקס.
מעריץכךההווה,שלהמימסדאתהמייצג

שלבנובןהפיקארו-הנוכל,פינק,אתהוא
חלומותלחלוםגלהמסו ,מנדלמנחם

באוויר.פורחיםמגדליםולבנותבאספמיא
שיגרתייםבמצביםמואסיםוגיבוריוהמחבר

בייסוריםהמתייסרותדמויותומעדיפים

אשר ,פרץהדוד ,למשל ,כמורומנטיים
הוא ,אותונוטשתהאהובהשגאולהלאחר
למותו.ולהמריאלגגלעלותמוכן
תל-עלעגומהאלגיההואזהסיפוריםקובץ
והחלומותהאבודההילדותועלהקטנהאביב

שלבמותונפתחהואגיבוריו.שלהמתבדים
הסבתאשלבמותהונסגר(''אדושם)הסבא

נפתחדברים''ש''זכרוןכשםך'הסתלקות''),
ומסתייםהאבגולדמןשלבמותו

נפתחדבר''ר'סוףהבן,שלבהתאבדותו
קצתושתיים,ארבעיםש"בגילבהכרזה

פחד-המוות",מאיראתתקףסוכות,אחרי

ומסתיים ) 9עמ' , 1984 ,דבר''(''סוף

לידהאוכלידההנתפסתהמוותבחוויית
בקובץפרץ>הדודשל<כגוןהמוותמחדש.

הרומנטיהגיבורשלהמרדמיצויהואזה
הבורגני.המימסדעםבהתנגשות

דמויותהמוות>נושא(כגוןנושאיםכמה

הכושליםוהחולמיםוההוזיםוהסבתאהסבא
שלהקטנההארוטית(התשוקהומוטיבים
מקובץדברים'')''זכרוןבסיפורהדמות

התקופתילרומןתשתיתמעיןחםהסיפורים
 22דברים''•''זכרון

הקצריםהסיפוריםביןהשווהבן-עזראחוד

בדידות''שלשנים''מאהלביןשבתאישל
אומרהואמארקס.גארסיהגבריאלשל

"מולשלו:הביקורתלסקירתהסיכוםבדברי
אלח,בשניםממששנכתבהזהממיןיצירה
ספרהבאותהמצוי ,כסופר ,עצמיאביחש

שבתאייעקבאםיודעשאיני ,תסכולשל
שלבספרו ,כאןאליה.להצטרףמוכן

משפחהתולדותכיצדרואהאתהמארקס,
שלהצירוףמןחורגותילדותוחוויות

בעיניהאגדהמבטשלתמחרנועםהלוקאלי
ילדותובימימבוגראדםשלוההיזכרותילד

הילדותחוויותשאיןענקליצירתונעשית-
בעליולמיבנהלחשגחומראלאלהמשמשות

מעצםשיעורלאיןרחוק ,רוחניאמנותיערך
הילדות.בחוויותההיזכרותחדוות

ישראליתארץיצירהלראותבמישאלח
יעקבאלבטענותבאאינניזה,גודלמסדר

איךעצמי.אלוראשונהבראשאלאשבתאי
אותווללושהזחהמשאכלאתלהריםאפשר

ולאשאלעזרבןאהוד 23מופת?,,ליצירת
שלהבאהביצירתותתגשםשמשאלתוידע,

חמשרקשנדפסה ,דברים'',"זכרוןשבתאי

לאאמנםהיאהסיפורים,קובץאחרישנים
שבתאיאךחומרים,מאותםרקנעשתה

"אפשרישראלבארץשגםבה,הוכיח
אותווללושהזחהמשאכלאתלהרים
 ,,מופת.ליצירת

שלמחותםתמציתהואהמוות
החיים

עצמואתשמספרספרלכתוברציתי"אני
איךיודעלאאני ,עצמומתוךש'מסתפר'

היאשלוהתנועהאחרת,זהאתלהגיד
 •.•עצמובכוחנדחףכאילוהואפנימית,
מאודנעימה,תחיהשהכתיבהרציתי

במובן ,ומאודשטוחהמאודכרוניקלית,
'מוסיקחלזהקראתיאנימונוטונית.מסוים,

של'מוסיקהבדיוקזהופרוזה'של
 24פרוזח'"·

כמעטהואשבתאישל"המסתפר"ספרו
ההישגיםמןאחדעלמאוכוליאליבא

בדורותהעבריתהסיפורתשלהוודאיים
סיפוריתטכניקהיצרשבתאי 25האחרונים,

 ,שלולתמטיקהחולםמתאםשהיאחדשה,
חדשה.משמעותלחהעניקהשהצורה
 ,כאמורהוא,שבתאיאסכולתיתמבחינה

 •הדורשלביותרהמובהקחניאוריאליסט
למניפסטחמשךחםהבאיםהדברים

למעלה:הובאוממנושחלקיםהנטורליסטי
אופחותחםהשטחשפניאוהבמאוד"אני

למטח.נמצאתושהמשמעותשטוחים,יותר
מיןאיזולהיששהיצירהאוהבלאאני

לאאנילמעלה.קצפתשלכזאתדבשת
מיניוכלרעיונותשלדבשתמיןשישאוהב

פרטיםהמביאהכתיבהזו 26 ,,סמלים,
לעתיםהקוראאתומפנהרביםריאליים
(כגוןחוץ-ספרותייםלמסומניםקרובות
והמסריםוהחדשה)הישנהתל-אביברחובות
הפרטיםמהצטברותמשתמעיםשלה

קושרתמירסקיניליוצירופם.הריאליים
ביתוולביןדברים""זכרוןביןבצדק

הרומניםשנימאן.תומאסשלבודנברוק"
התפוררותהתהליךאתלדבריהמתארים

במרכזמאןתומאסמעמיד"ואםמשפחה:של
הרומנטיהשילושאתההתפוררותתהליך
שלגבר>ואוחופמןא.ת.א.(נוסחהישן

ההרסכוחחריומוזיקה,ארוסמוות,כיסופי

בהתמכרותםהואגםמתבטאשבתאישל
עצמן:תופעותלאותןגיבוריושלהשלמה
הנשיםרדיפת ,גולדמןשלהחידלוןגעגועי

 27ישראל".שלשלהעוגבנגינת 1צזארשל

היאזהמסוגשברומןהדיאלקטיקה
אוהחברתיתהכלכלית,שההצלחה
סתירתהאתבחובהטומנתהשלטונית

מתממשתזאתדיאלקטיקהוהתפוררותה.
ובורגניותמונרכיות"וגנרטיביות"בסאגות

חורבנהאתמתארשבתאישלהרומןכאח.ד
אידיאולוגית.אריסטוקרטיהשלהדיאלקטי

לרומןמעניקהמופסקהבלתיהרצףתבנית
שלההכרחיתהשקיעההמיוחד:אופיואתזה

שהפכהגיתהאידיאולוהאריסטוקרטיה
דוגמטית,או;וכלכליתלאריסטוקרטיה

שוקעתאותה,לרשתמסוגליםאינםשבניה
אוכלוסייתכשכלוהכרחית,איטיתבזרימה

לתבניתההרס.בתהליךנשטפתהדמויות
נתןפסחחייםשונים.הסבריםניתנוהרצף

שברומן"בעודהבא:ההסבראת

רקהכלליתהתמונהנתפסתהקונבנציונלי
הפרטיםשלסבלניאיסוףעםבהדרגה,
הואהתהליךשבתאיאצלחנההקטנים,

 ,הכלליאופיו ,הרומןשלמגמתוהפוך:
לפניעוד ,הראשוןהעמודמןכברנתפס

האינפורמציהשללמאסהשהתוודענו
הזכרונות,העלילה.תוכןאתהמהווה

אוהמשפחתיותהדרמותהרכילויות,
הרושםאתמחזקיםרקאלהכל-האישיות

 ,,הראשוני,האינטואיטיבי
שיסודותיו ,הפוךמבנהלמעשהזהו-כלומר

הדברים •הזיכרון ,כלומר- ,'הגגמן
'למטה',נזכריםשונים,מכיווניםנזכרים,

אתלעצבהרומןשמגמת ,בהמשךטועןהוא

.. 
•, 

יו

:כ ~ 1

הקרפד"שלהמופלא·המסעמתוךקרווןדנישלהאיוריםלכ

הקוראשללבותשומתכאשרמשניות.
עיקרביןמתחלקתהזיכרון>כמו(משמ
שלהעיקריש"חידושוגרסמירון 28 ,,,לתפל

משתחררשהזיכרון ,בכךהואהסיפור

אידיאה,ונעשההתודעהשלמגבולותיה
איננוכאןהזיכרון •מטאפיסילעיקרוןכמעט

-הזוכרהאדםשללקיומועדותאטריבוט,
 29קיים".אנימשמעזוכר-"אניבחינת

המשמעותאתלהביןהואגםמנסהרוןמשה
התמונה"מהיהרציף:הסגנוןשלהפנימית

שלתמונהזוהידבר?שלבסופוהמתקבלת
והשניםשהדבריםדחוס,צפוף,עולם

בזה.זהואחוזיםמפותלים
בושישעולםשטוח,מישוריעולםזהואבל

שאינוממשייםמסתוריןלאאבלאי-ידיעה,
שאיכשהו ,גורלאוהשגחהידיעלנשלט

בסופו ,לוונותניםאותומעצביםבעורמתם
שהרבהעולםזהווצורה.משמעות ,דברשל
פחותשהואמהגםו ,הגיוןוחסרשרירותיבו

עולםזאתועם-ודאותשוםמקנהאינומזה,
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פנימיותבואין ,מסתורמקומותבושאין

 30 ,,מהטירוף>.(חוץאמיתית

דחוס,צפוף,"עולםעלמעידהסגנוןאכן
זהואחוזיםמפותליםבווהאנשיםשהדברים

בלתידיאלקטישכוח ,לינראהאבלבזה":
המרמזכוחאותוזה,בעולםשליטשרירותי

המשתמע ,היסטוריחוקאוהטבעחוקעל
מרקם ,הגלשלהיסטוריוסופיותמתורות
שכלמאוד),שונות(בווריאציותושפנגלר

וכלשלההאנטיתזהאתבחובהצופנתתזה
הריסתו.סיכויאתבניין

עצמםבפניעומדיםזהברומןהגיבוריםכל
אךומיוחדת,ייחודיתדמותמהםאחדולכל
חברתםשלהקיוםמצבתעלכתבליטהם

השישיםבשנותהישראלית<החברה
שלייחודםאתהמדגישתבליטוהשבעים).
הגורדיהקשראתגםאךהגיבורים,

העשויהספרמבנהחברתם.לביןשביניהם
ב"סמכותהתודעהוזרם ,אחדכמשפטכולו
המתאםהואזהבמשפטהזורםיודעת"כל

מאותת,זהמבנהזאת.לחוויהההולם
 ,ישראל ,לדמןגויםוהנבהאבותשלשחייהם

השבטדמויותוכלמשפחתםבני ,צזאר
אחד:כאריגבזהזהומעורביםארוגים

 ,לדרכוללכתמנסהחוטשכלולמרות
ואםממנו.חלקהיאגםהאריגמןה"בריחה"

הםהגיבוריםהרי ,מירוןשלסתרגירפיעל
אוהקולקטיביהחברתיהזיכרוןשלחלק

לשוואמנסיםעצמםשהם ,הטוטאליהזכרון
גישהמדהספרותיתהתבנית .ממנוגמללחי
והזמן.המרחבשלהסינכרוניתהאחדותאת

תופעותשלסינכרוניזציהיצרשבתאי
בזההמתרחשיםהדבריםכאילודיאכרוניות,

חד-זמניבאורחקיימיםזהלידוזהזהאחר
אתמדגיששהמחברלמרות ,וחד-מקומי

האבשל(מותובזמןהמתחוללהשינוי
בסופו)הבןשלוהתאבדותוהרומןבראשית

של(תל-אביבהמרחביםשביןההבדליםואת
שלה,אחרחלקשלוהמושבההמשפחה
לזאר).הדודשלויאקוטיהוספרד
בהתרחשויותלהתבונןשישמאותת,הטקסט

הזמניםכלכאילומרחבית,התבוננות
 31 •אחדבמרחבהקוראלפניפרושים

והנמכתהדיאכרונישלהסינכרוניזציה
שלויבש""ענייניצירוףידיעלהפאתוס
במשפטשוניםואירועיםזמניםמרחבים,

מישלביםביןמדומהשוךיוןיוצרות ,אחד
בניאחריםיוצריםאצלכמושונים.רגשיים
סגנוניתירידהזושבתאיאצלגםהדור

מיוחדתסגנונית"דיפלציה"עליה.לצורך
המטבעערךלעלייתהגורמתומקורית,

יותרמאוחרניחש"וגולדמןהריגושית:
אצ'יסוןאותוהיה ,שהושמד ,השנישבחצי

בקצהלהבחיןניתןהיהשאולי ,אטקינסוןאו
הושיטוהוא ,שנישארהצילוםבחלקכתפו
הצילוםאתגם ,לישראלמהצילומיםכמה
לפנימיוחדענייןללאאותםשהעבירהזה,
עידנישהיהלגולדמן,אותםוהחזירעיניו
החזירוגולדמןשינה,מחוסראבלמאוד

מעטסיפרואחר-כךהשולחןלמגירתאותם
תירגוםבעיותועלה'סומניום'עללישראל '

המשפחתי''ההורוסקופ,ועלבהןשהתלבט
איננוכיאף ,עצמושהואואמרקפלונוסח

הורוסקופלושיעשורוצההיה ,בכךמאמין
אצללבקרהחליטובינתייםשלו

הואבזהגםכיאםאחת,כירומנטיסטית

מצבואתלבררלושתעזורכריספק,מטיל
מקצועוחדש,מקצועבבחירתלוותייעץ
וגםמלכתחילהגמורהטעותהיההנוכחי
לקצהעדבמשרדבעבודתוהגיעכןלולא
משהולותגידגםואוליהיכולת,גבול

שבועותכעבורואמנם ,לעתידובנוגע
עזבוכברואלינורשמאנפרדאחריאחדים,

אותהעםגולדמןהתקשר ,הארץאת
שימיםאלאפגישה,וקבעכירומנטיסטית

יצאהלאוהפגישההתאבדכןלפניאחדים
 ,ספקותיולמרותעכשיואבל ,לפועל
עליההירצהוהואהזאתמהאפשרותהתלהב
כריותוךלווהקשיבבנחתשישב ,לישראל

פניונעשוכמהעדוראהבפניוהסתכלכג
קמטים,וחרושותהאחרוןבזמןסחופות

קםשעחוכעבורמבפנים,ניצרנוכאילו
אתועטףלסטודיווחזרמגולדמןוניפרד
עלהתיישבובאי-רצוןצמרבשמיכתעצמו

 ,לנגןהתחילקרותבאצבעותוהפסנתריד
ושקעהמיטהעלהשתרעוגולדמן

שלמהחיתההחדרשאפלתעדבהירהורים
 , ) 269עמ' , 1977 ,דברים""מכרוןכמעט,"

טקסטבתנאיהיהשאפשר(מההקטעמסגרת

הדו-שיחהיאסיפר")"זמןלכנותרגילים
לישראל.גולדמןשבין

גבוהריגושימישלבמתקייםבפתיחתו
שבה-גולדמןשמגלההתמונהשהרי ,מאוד

האנגליהגויומאהבהאחותומצולמים
לחשוףצריכה-אותהקרעשאביו ,הנשוי

תמונתקריעת .אחותושלמיתתהסודאת
האכזריהצדאתמגלההאחותשל"החטא"
הכלבבהריגתגםשהתגלההאב,בדמות
(שםקאמינסקאיא"הגב'שלסומברה"נראי
לנקודהשייכתעצמהכשהתמונה .) 17עמ'

לישראלמגולדמןוהעברתה ,בעבראחרת
המישלבכלאךשבקטע:הסיפרלזמן

שאיןמשמתברר ,כאןמונמךהגבוההרגשי

והמטעןהתמונהאלריגושייחסכללישראל
 ,מידמיטשטשבתמונההמוכלהדרמטי
הזהלטישטושמסייעאףעצמווגולדמן
וההורוסקופקפלועללספרעוברכשהוא

לכירומנטיסטית.ללכתמבקששהואכךועל
הדובר-שלבדבריויסודותשניזאת,עם

בעלישובהםהעתידאלהמכווניםהמספר
עלמעידיםשהםמשוםמועצם,ריגושימטען

מתכנןשהואהפגישותשלו.העתידחרדות
קפיצתואבלמתקיימות:אינןלעתיד
שקדםהעבראלההווהמןמוסגרבמשפט

מאנפרדשלעזיבתםאל ,העתידאל
הענייןאתמטשטשתכמושוב ,ואלינור
משוםהפגישההחמצתשהואהקשה,

אלהמספרחוזרה"עתיד"מןההתאבדות.

למראהישראלשלתגובתוואלההווה
נסגרהקטע •חברושלרעותהמנבאדיוקנו
גולדמןשלחדרוממרחבמאודמהירבמעבר
אנלוגיובתיאורישראלשלחדרולמרחב

סגירתשיחתם.עלהשנייםתגובתשל
השליליתהריגושיתהתגובהבתיאורהקטע
ביניהםריגושיקישוריוצרתהשנייםשל

ואתהסיפראתמסוימת,במידהומפרשת,

ובדמויות.בזמןבמרחב,הסיפרשלהסטיות
גורמותהשונותוהסטיותהמשנהדמויות

משוםולדפתטיזציה,לניוולציהלכאורה
דווקאגורמיםיוצרותשהןשהפערים

ההתאבדות,הנמען.שלהתגובהלהעצמת
דווקאהקטע,שלהריגושיהשיאשהיא

הגורמיםרקעעלכתבליט,מובלטת
המשניים.

מאודענייניתהיאשבתאישלהסגנוןרמת
ארכאיות,במליםמרבהואינה

העשויותבמטאפוריזציותאובניאולוגיזמים
המישלב.אתלהגביה
שלכסגנוןסגנונואתלהגדיראפשר

 Die Neue ,<החדשה"הענייניות
Sachlichkeit < הגרמניםשכינוכפי

העשרים.בשנותשלהםמסוימתאסכולה
ל"מרחקיםריתמוס ,כמובןיש,זהלסגנון

אתהמושך ,הפיוטיוהיסודמשלוארוכים"
בתחוםבעיקרמתגלההלב,תשומת
הסמנטית,ברמהוהטיפוגרפי.התחבירי

שבתאישלסגנונווהפיגורטיבית,הרטורית
הנתוניםאלהנמעןאתומפנהענייניהוא

 .לבותשומתאתלהפנותרוצההואשאליהם
שהובלטהסגנוניתבתכונהיפההבחיןפסח
או"העדרותםכאן:שהובאבטקסטגם

בטקסטאמצעי-קטיעהשלנדירותםלפחות
באמצעותלענייןמענייןמעבריםמחייבת
 ...שאלא-ונשנותהחוזרותקישורמילות
אמנם ,אךאשרבינתיים, ,כךאחראבל'
פשטניפתרוןשלרושםהמעוררות-ואילו
זוהילמעשהאךהמעברים.לבעיתמדי

הכוללת,ומתוחכמתמורכבתמערכת
המגשריםאסוציאטיבייםמעבריםלדוגמה,

ביןמעבריםשונים,בנושאיםהרהוריםבין

חיצוניאירועאלבתודעההמתרחש
שאינםמעברים-ולהיפרשבעלילה,
במסגרתרקאלא ,כללבתודעהמתרחשים
ביןומגשריםהחיצונית,העלילה

בהדגשות 32 ,,שונים.בזמניםהתרחשויות
באהבקטע-המושהובאוגרפיותהטיפו

מיליותשאמצעותהקישוריםעלהןהצבענו
צורותעל(בפירוש)והןהטקסטיחידותבין

הקישורים .גושיהריותפקידםהקישורים

ובין-ריגושייםבין-דמותייםהבין-מרחביים,

מהוכלמוגבליםבלתיכמעטהםבטקסט
קטןמספרעללהצביעהואלעשותשאפשר
ואינםסתמייםהםשאיןולהביןשלהםובולט

תפקידכללבדרךממלאיםאלאשרירותיים,
 33כלשהו.ריגושיאותמטי

אוממוקדותראותנקודותזאתליצירהאין
המספרעוקבזאתובכלמתחלפותסמכויות
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שלוהרהוריהןדבריהןהתנהגויותיהן'אחרי
שלהןהיחסיםשמערכת-מוקד'דמויותשלוש

האחרות,הדמויותמןחלקגםמאפיינת
צזארגולדמן'החבריםבשלושתמדובר

וישראל.
משחזרתהמספרשלהכל-יודעתהסמכות

בטכניקותהמורכבהמשפחתיעברןאת

אלמתמדתזיקהמתוךנסיגה,שלשונות
הדמויותמשלושאחתכל .הסיפרזמן

מהןשתייםדרכה.לפינוירוטיתהממוקדות
בנוהבן'גולדמןאבותיהן:ידיעלרדופות

שסורסהרומן'בפתחשמתהאב,גולדמןשל
נתוןהדוגמטי'גהאידיאולואביוידיעל

עמוק,פנימיקונפליקטשלסתוםבמבוי
לאחרגםאביועםהכרעהלידיהגיעשלא

לקייםמסוגלאינוגםכךומשוםפטירתו
מקומואתלמצואולאנשיםעםסבירקשר

 34בחברה.האישיאוהמקצועי

אתלחקותמנסהחברוצזאר
לושהיושלו'אביושלהאומניפוטנטיות

מקוםאתאצלותפסושהכסףנשיםשתי
ונושאמתגרשהואכאביו'גיה.האידיאולו

בנומחלתפילגשים.וכמהכמהעםוחיאשה
מנמקהמספרסתום.למבויאותוגםמקרבת

מניעמסתירואינוצזארשלדמותואת
הדמויות,מניעישלהבוטההחישוףממניעיו.

ה"מספר",שליודעתהכלהסמכותמצד
כשם 35הרומן.כללאורךעצמועלחוזר

גםנחשפותרבהבחריפותנומקשצזאר

אחותושלוהגלויותהנסתרותהמוטיבציות
 36רוחמה.לשעבר),(אהובתולמחצה

אפשריותהשערותסותרתהמספרתהסמכות

לדמויותביחסהנמעניםשלאוהדמותשל
שלהאמיתיותההנמקותאתוחושפת

ישראלהשלישי'החבר .פעולותיהן
סוףולקראתמשפחה,באיןחיהפסנתרן'

מחוץשנולדלילדאבשהואמסתבר'הרומן
לנישואים.

ביןהאבותבצלעומדותהדמויותשלוש
בהמשך'או(גולדמןהרומןבראשיתשנפטרו
מופיעיםשאינםוביןצזאר)שלאביוארווין
 3 7ישראל).שלהמשוער(אביוכלל

ואינםאפסייםבמילהםמבוססים"שלושתם
לאלאהוב,לא-דברלעשותמצליחים
עיסוקלהםלמצואלאמשפחה,להקים

לגביאפשרויות:ביןלבחורלאמשמעותי'
פתוחותהאפשרויותכלנשארותשלושתם

כשיהיויעשו'מההחליטושלאכמיתמיד'
עומדתהשלושהשלהחברות 38 ,,,גדולים.

המשפחתייםיחסיהםלכלומעברמעל
המיןעםהמסובכיםוקשריהםהמשובשים

בחייהם.אחרקשרכלדוחההחברותהשני.
נאמרותהילהצזארשלהנישואיםבמסיבת

התאוששאותםמשראה"אבלצזאר:על
ציפהלהםרקשהרילקראתם,וקםומיהר

 ,) 235(עמ'הזמן"כל

בקבוצותגבריםביןוידידותהלוחמיםרעות

שלבסיפורתחשובנושאהיאשונותנעורים
מרכזיהואזהנושא .השחרורמלחמת

 ) 1971 (המשוגע"("הספרגורישלבנובלות

ותופס ) 1980 (רעואל"פרקיד'החקירה,
הדמויותשביןהיחסיםבמערכתחשובמקום

ב"ימי ,) 1958 (יזהרס.שלצקלג"ב"ימי
שישדמויותביןלוחמיםרעותזוצקלג"
אינטלקטואליתדיפרנציאציהביניהן
אופיהבדליביניהןאיןאךמסוימת

אינםזאתקבוצהשלאבותיהמשמעותיים.
ם'מופיעישאינםוכמעטבסיפומופיעים

הגיבורים.שלזכרונותיהםבסיפור
מוצגתצקלג"ב"ימיהדמויותאוכלוסיית

אינםואלהבלבדהבניםשלהראייהמזווית
ושכבתםגילםבבניאלאמתבוננים
חייםהבניםשבתאישלברומןהחברתית.

בעימותונתוניםאבותיהםבצלתמיד
"ימיגיבורי .עמהםנסתראוגלויומאבק
אדיפלי,משברכלעובריםאינםצקלג"
הצליחולאדברים""זכרוןגיבוריואילו

שלזהבשלבתקועיםונשארועליולהתגבר
חייהם.

גבוההבתדירותמתחלפותהמוקדנקודות
הזיכרון>(שלמבטואתמפנהוהמחבר
בתדירותעוברשהואכשםלדמותמדמות
וממרחבסיפורלזמןסיפרמזמןגבוהה

וזמן > Sujet <סיפרזמןביןהיחסיםלמרחב.
 •מאודמורכביםזהברומן > Fabula (סיפור
 > A n al e p si s (לאחורהנסיגותמספר

<כפיהוא > Prolepsis (לעתידוהחזויות
סופי;איןכמעטשהבאנו)בהדגמהשראינו
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עברהווה,שלמתמידלעירובגורםוהדבר
בזמןאחדותעיקריותתחנותועתי.ד

אביומותהן:הופעתן>סדרלפי(לאהסיפר
ויןארושלמחלתוהשבעה,גולדמן'של

צזאר'שלבנושאול'שלמחלתוומותו'
צזאריחסיהסתבכותישראל-אלה,יחסי

כש,שלמותוגירושיה>,(אחריואליעזרה
שלבמסעדההארוחהבמילואים,גולדמן
שלשבנושנתבררלאחרוצזאר'ישראל
צליק,שלהחתונהבלאוקמיח,לקחצזאר
גולדמן'מותלפניותמימה,ירמיהשלבנם
הןאלחמתחנותחלק •לדמןגושלמותו

דתייםבטקסיםהמתממשיםקיוםמשברי

האבגולדמןשלוהלווייתומותווחילוניים:
ואילך>, 36 (למותוהשבעה ,) 11 • 1<עמ'

 ,) 234<עמ'ותהילהצזארשלחתונתם

שלההלוויה ,) 239<עמ'ארוויןשלההלוויה
צליקשלנישואיו ,) 251<עמ'לזארהדוד
החד-הורית:והלידה ) 270-269<עמ'

 ,) 282<עמ'ואלהישראל

מלמדתהסיפרשלמפורטתבדיקה
התבליט"'"עלילת-העיקריתשהעלילה
המשפחותבחייעיקרייםקיוםשיאימבליטה
כמוהסיפור)(זמןלעברגרתכשחנסי
לידיהמשפחותהגיעוכיצדמסבירות
דו-משמעותהאתמעצבהרומן 39 •משבר

"קוזהכמעט(שהיאהיהודיתהמשפחהשל
מאחדכגורםהאיטלקי>בסגנוןנוסטרח"

אתמציבבעתובה 40 ,כאחדיקומחב
כאלטרנטיבההזאתלמשפחההאלטרנטיבה

לתארהיטיבשנופצה.לאחדותיותרגרועה
המשפחה"זוקלדרון:נסיםזאתדילמה

והדעותהאמונותשבחהמפשרת,הסוככת,

ומיהשייכות.מתחושתפחותחרבהחשובות

שלאדירתיאורלנונתןשבתאיכמו
איןשבההישראלית,המשפחתיתהשייכות

סיכויישאולי'למוות,רק .מחירדברלשום
בערפלמחירשלהרגשהבאנשיםלהשאיר
הזה.משפחתי

שבתאישלהגיבוריםמנחליםלכןגםואולי
במשפחה 41 ,,מותם.עםארוכיםרומנים

ובגדו'התגרשו ,הזדקנומתו'המסורתית

שאותוהיא,והראיהנשמרההמסגרתאבל
(כגוןבמבחןשעמדהמשפחהשלחלק

משפחותיהם>ובנילוויטןויואלציפורה
ומפלטמחסהמעיןחיובי'קוטבכמיןנשאר
קשורזה,לעומתוהנכדים.הבניםלכל
למשפחתעדייןוצזארגולדמןשלדורם
מסגרתלעצמוליצורמסוגלאינואךחוריו'
צליקשלחתונתולאחר .משלוחדשה

חוגגתשבו ,הרומןסיוםלקראתהמתרחשת
סיוםמופיעחדש,ניצחוןהישנההמשפחה

שלהעיקריותהדמויותנחשפותובושני
גמורבניגודעומדותכשהןהתבליט,
חיילממשמסוגלותואינןהרקעלדמויות
צזאר'מתאבד'הגרושגולדמןמשפחח.

סובלשונא,שהואלאשהנשביחהנשוי
מנישואיובנושלחלאוקמיהממחלת

שילדהחברתואתמבקרוישראלהראשונים
הנישואים.למסגרתמחוץבנואת

קודםהיאהחברתיתשההתפוררותמתברר'

שהיווהשבט,המשפחהשלהתפוררותכל
היהודיתהחברהאתשהחזיקהעיקריהבריח

ישראל'בארץגולהגלואתבגולה
לכךמודעותהתבליטושדמויות

מעגלבהתפוררותמקורחשהתערערותן
נכספותאףהןבחלקןהמשפחתי;החסות
בסתרהנכסףגולדמן'כגוןחסות,לאותה

הנושא .) 214<עמ'המשפחהלאחדותלבו
ומרביתהמשפחההואביצירההעיקרי

 42בתוכה.מתרחשיםוהמאבקיםהאירועים

עלמעידיםהשונותהדמויותשלגורלותיהן
המתוארת.בחברההמתרחשהחורבןאופי

המתגרשיםמספראתכאןלמנותדי
שהברירות ,להביןכדיברומןוהמתאבדים
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ומפורר:מעורערעולםיצרוהמחברשל
העיקרייםהשבטיםבשניהגירושיםמספר

למדי:גדולהואזהברומןהמופיעים
<חציהאבלדמןגו ,הבןגולדמן ,ויןאר

תרצה, ,צזאר ,לזאררחלרוחמה,גרוש),
מספרגםתקווה:זהרה,אליעזרה,
<הבןאריהשלווה,זעיר:איננוהמתאבדים

 ,לדמןגוויפה,זינהשלאחותןיפה),של
בתאונה).מתהספקהתאבדה(ספקנעמי

הדמויותהןהתפוררותשלנוסףגורם
ישראלארץואתהמשפחהאתהנוטשות

אחרות:לארצות("יורדות")ובורחותכאחד
וחזרה:שירדהרוחמה ,צלרמאירשלבנו

וברכהשמואלשפילמאן:מאקסשלהבנים
ינקאהרן:שלבנואברםחזרו>:אלה<שני
מצביעבברירותיוואלתר.סטפנהשלאחיה

ביןשהנאמנות ,מתפוררשבטעלהמחבר
היאהרקעדמויותשלבמקרההמינים
 •הכללעלהמעידהכללמןהיוצא

השבטמבניוכמהכמהמובילהההתערערות
אומהארץלירידה-סתוםלמבוי

היהתהילה,עםשחי-צזארלהתאבדות.
רוחמה,עםיחסיםוקייםלתרצהנשוי

המשפחהמותעלמצהיר-וריקיאליעזרה
אנטיתזהמעיןהםודבריוהמונוגמית

לאחדותה:ביחסגולדמןשללנוסטלגיה
המשפחה',ב'מוסדמאמיןאיננו"וממילא

שלשריד ,מיושןמוסדהואהדעותשלכל
אתופשטלגמרישהסתאבאחרת,תקופה
עדייןממלאשהואהיחידהוהפונקציההרגל

אתולהפקירהאהבהאתלקטולזהבהצלחה
ולאנוכיותםההדדיתלניבזותםהזוגבני

 ,למשל ,כמוגיהנום,לחייהםאתולהפוך
חייאוהוריוחייאווזהרהפיליפשלחייהם
רוחמהשלחייהםאוגולדמןשלהוריו

 ,אמר ,לכךונוסף ,שנפרדועדואביגדור
ואיןפוליגאמיוישארפוליגאמיהואהגבר
ויקשורלטבעולהתנכרשינסהסיבהשום
בריז'יטהיאאפילואחתלאשהעצמואת

 .) 167<עמ'באודו."

השונות,הדמויותשלהמינייםבסירנותיהם
גבולותאתלפרוץכאחד,ובניםאבות

הנושאאוליהםלהריסתהגרוםולהמשפחה
 .הספרשלהעיקריהדרמטי
שלהמדומההנורמהביןהואהמתמידהמתח

המגבלות,פריצתלביןוהשבטהמשפחה
שרובבכך ,הנורמטיביתוקפןאתשאיבדו

ביןהבנים,ידיעל ,בוסראכלוהאבות
<צזאר),רבותמאהבותידיעלנעשהשהדבר
בדידותאו(גולדמן>והתאבדותזונות
 43<ישראל).עלובה

בעליסיומיםבשלושהמסתייםהרומן
מעריךשבהלדרךביחסרבהמשמעות
הארוחההמעוצב.העולםאתהמחבר

מספרשבה ,וצזארישראלשלחגיגיתה
בלאוקמיהשלקהבנומחלתעללחברוצזאר
לחתונתוגולדמןמגיעושאחריה ) 266<עמ'
<ציפורה,המשפחהבניעםונ-פגשצליקשל

יואל ,אביעזר ,שנטרואברהםרחלאברם,

משהוברכה,שמואל ,אסתרורות,
יונה ,קוסטומולסקידויד ,צלרמייאר
ובעלהאילנה ,ואשתואורי ,קוצ'ינסקי
המשפחתיתבביצההשהיהוילדיהם).
לביקור)שהגיעהיורדאברםעם(ובייחוד

המשפחה.אלחיוביליחסגורמתאינה
גולדמןנותרהמשפחתיתהמסיבהאחרי
תשעה ,להתאבדותומביאוהבידודלבדו

 •אביומותאחריחודשים
סתמית,בצורהעוצבגולדמןמותתיאור
"וגםמיוחדת:משמעותוחסרהכרחיכאירוע

אוצזארעםלאאפילואיש,עםהתקשרלא
באלפנות-ערברביעישביוםישראל,
שרועאותווגילהלוקרהמהולראותלבקר
כדורישבלעאחרישבחדרהמיטהעלמת

מכן"לאחרשנקבעכפיקוניאק,ושתהשינה
תיאורבאזהתיאוראחרי .) 225<עמ'

צזארשובנמצאיםמלוויווביןהלווייתו
להלווייתלבואגםבזמנושניסו ,וישראל

סופהאתמייצגהבןגולדמןשלמותו •אביו
משפחתו.פרשתשלוקצה
אהבתהפרשתלאחרבתאונהמתהאחותו

אתגולדמןשלאביוראה"שבה ,אנגליעם
הבןשלבמותו ,) 268<עמ'מותה"סיבת
אתסגרההחלוציתהמשפחההמעגל:נסגר

סטפנה,(האם,אבותחמדתארץעםחשבונה

פוליןיהדותשללהוויהבהזיותיהחזרה
הכולשלא ,נרמזברקעאמנםהמתבוללת).

הםהכללמןהיוצאיםאךהזאת,בדרךהלכו
הכלל.שללגורלוביותרהטובההעדות
דווקאמתרכזהרומןשלהאחרוןהסיום
החבריםשלושהמביןביותרהמשניתבדמות

אצלהחוליםבביתמבקרישראל .ישראל-
ילדה.עתהשזהאלה
האבשלבאבהותולהכירמוכנהאינההאם

אלה"אבלהתינוק:מןגםומתעלמת
מכוסההיהשראשומהתינוק,התעלמה
שלהרכותומהפצרותיה ,שחורשיערפלומת
אובדת-עצותבידיהאותושאחזההאחות,

כפיממנולהתעלםהוסיפהאלהאבל ) •.• (
המשיךאשרמישראל,להתעלםשהוסיפה

ממנהגרעולאבעקשנותמקומועללעמוד
ונפרמתהולכתהיאאיךוראהעיניואת

הלבנים"המיטהבכליונספגתומתערפלת
 .) 282<עמ'

שלבנהאתהפוקדתהסופניתהמחלה
מוקדדמותשלמיאוסהאחת:מוקדדמות
צליק><בנישואימשפחתהבהתחדשותשכיח

עםהמגעאתשאיבדהמשוםוהתאבדותה

שלישית,מוקדדמותשלומצבההעולם:
 ,ילדואםידיעלאבבתורמוכרתשאינה

חבורתהמשפחה.שלקצהעלמעידות
מוללבדוניצבאחדוכלמתפרקתהשלושה

שבקווצזארגולדמןשליחםאבות .גורלו
אחיזהבלאנותריםושניהםחילכלחיים

 ,ישראלואילו<משפחה>בחייםמשלהם
כלהואגםמחמיץמלכתחילה,הגלמוד
משפחה.לבנייתאפשרות
כנראה, ,שהמחברהמשפחתית,הקרקע

מתחתנשמטתמאוד,אותההחשיב

האנטיהעיקרוןמתגברבסיוםלרגליהם.
העיקרוןעלומוותבדידותשלמשפחתי
מרביתשבו ,הרומןבמרכזהעומדהמשפחתי

דמויותשלושלהוציאהאנושיות,החוליות
משפחתיבקשרזאתבכלקשורות ,המודק
המשפחהעקרוןאתהופךזהסיום •כלשהו

עצמו.שללתשליל
אצלגם ,דורובניאחריםיוצריםאצלכמו

סינקדוכההיאהמשפחההתמוססותשבתאי

ביצירתומרכזיתשהיאכתופעההחברה.של
ליהושעגםוהאופייניתשבתאישל

מאני"),"מרמאוחרים""גירושים("המאהב",

(''תור,אפלפלדמדרסם")("פוסטקניוק
 , 11נכונה<"מנוחהעוזועמוס )"הפלאות

משמעותמקנההיא ,)שחורה""קופסה

אףהמתפוררת,המשפחהעללרומןחברתית
שבתאי:טועןעמואחרוןשבראיוןפיעל

הספראתכתבתילאשאניהיא,"האמת
אוהחברתיהאספקטחברתית.מנסמנקודת

הואלזה>לקרואאיךיודעלא(אניהתקופתי
שלתוצאהיותרהואיוצא.פועלמיןבעצם
 ...הזההספראתשהזינוהמציאותחומרי

תל-אביב,שלהסיפוראתלספררצוןהיה
שהואבאיזהאבלמסוימת,תל-אביב

 ,קריטימאודתהליךהואשמבחינתיתהליך
 •העירשלהנוראהההשתנותתהליךזה

-מסויםבמובן-פשוטהיא-בשבילי
 44נהרסה."

עשירמגווןכוללותשביצירתוהמשפחות
בצפוןהפועליםתנועתאבותדמויות,של

סינקדוכותהןובכללותןוילדיהם,תל-אביב
במרכזגםלכאורה, ,שעמדוהחברה,של

כגוןבארץ","דורמבניאחדיםשליצירתם
מגדשחם,ניצן,ברטוב,יזהר,שמיר,

מעמידותשהןהכלליתהתמונהאךואחרים:
ורבגוניעשירפסיפסחושפתשבתאיאצל
לכאורהשונותשהןדמויותעודלאכמה.פי
"ימיכגיבורילזוזודומותבעצםאך

וקשתומשונותשונותדמויותאלאצקלג"'
דברים""זכרוןבגווניה.מאודרחבהאנושית

האנושיתלהחמצהסופיתתשובהמעיןהוא
דורבניהסופריםמןכמהאצלשחיתה

האנושיבאוצרהבחינותמידשלא ,אחר
שהקיפם.

ב""זכרוןהמושגתהחברתית,האמינות

שהמחברכךמתוךגםנובעתברים"ך

והציגממשייםהיסטורייםלאירועיםהתייחס
הידועהפוליטית,זהותבעלותדמויות

התייחסהואספרותיים:חוץממקורות

אתהזכירישראל'לארץהסביםלעליית
ספרדמלחמתאתהשביח,העולםמלחמת

ההתעשרותואתהימיםששתמלחמתואת
עדייןארלוזורוברצחגםשאחריה.הקלה
פיעלגםמתחלקותוהדמויותברקעקיים

גולדמןוהמפלגתית:הפוליטיתהשתייכותן
הואארוויןדוגמטי'סוציאליסטהואהאב

הםוראובןלייבחייםקפיסלסס,
לזארהדוד ,לאצ"לוקרוביםרוויזיוניססים
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קומוניסט.ושפילמןאנרכיסטהוא
שישהסינקדוכהביןקושרהחברתיהרקע

החברתיתהמציאותלביןמשלהחוקיותלה
כשהמודלספרותי'החוץהמשוערבמודל

המשוערלזהמתייחסבבדיוןהמעוצב
 .עמוומתמודד

החומריםאוהחוץ-ספרותייםהמסומניםמכל
באותותל-אביב.העירבעיקרהובלטה

יחסועלהמחברהתוודהשהוזכר'ראיון
בושחוללמהועלהקטנהלתל-אביב

היטב.זאתשיקףוביצירתוחורבנה

הרצחמתקשרשבולמשל'הבא,בקטע
עםסומברה''גואיהכלבשלהגרוטסקי

לתל-רקוויאםמעיןנוצרתל-אביב,סיפור
כך"ואחרעוד:ואיננהשחיתההקטנהאביב

ונשאשקלתוךהכלבשלגווייתואתהכניס
משדות-באחדהרחק,אותווהשליךאותו
ודרדריםקוציםמכוסיםשהיוהרחבים,הבור

מעברעדהשתרעוואשרועשבי-בר,

הכפריםשלהצברומשוכותלפרדסים
ביחדשניםכמהכעבורשנעלמוהערביים,

והמקשאותהמזרעושדות-הבורשדותעם

הקטנותהאקליפטוסחורשותועםוהכרמים
'נראישלנבלתואתשזללוהתנים,ועם

החדשיםהבנייניםמפנינעלמוסומברה'
בקצבשםשניבנוהמטופחיםוהרחובות

האוטובוסעברמחםבאחדואשרמסחרר

וישראלשצזארהסופית,התחנהאלוהתקרב
לבית-אנשיםעודעםוהלכובהירדו

 , 1977 ,דברים""זכרוןהעירוני"ההלוויות

15-14 (. 
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הפרדוקסליהיחסגםמתגלהזהבקטעאך
ביחסכולובטקסטהקייםוהדו-משמעי

מתוךלאמשתמע,זהיחס .לעבר
מתוךאלאהבודדות,המליםשלהסמנטיקה
אחדמצדהמלא.ברצףהמוכלותהסתירות

לפניפיסקאות(כמהבטקסטמופיע
העבר'שרידהדוגמטי'האבבאה>המו

דוגמההןוקבורתוהכלבשהריגת
מעוררתודמותושלוהפאנאטיתלדוגמטיות
ארץשלהחברתי-ההיסטורילעברהתנגדות
שלהנעלםנופהמוזכרשנימצדישראל:

הגדולה,אביבשתלהקטנה,תל-אביב
שהטקסטכשםמקומה.אתתפסההאורבנית,

כוללהואהעבר'שרידהאב,אתמגנה
המרחב.שלהנעלמיםהשרידיםאלכיסופים

ישראללארץהמחברשלהדו-משמעייחסו
בקטעבבירוראפוא,מתגלה,ובעברבהווה

שלהדו-משמעילעיצובונוספתדוגמהזה.
לאברם"הבטיחהבא:הקטעהואהעבר

לראותיגשרויחדלסיוראותויקחשלמחרת
מבית-הטהרהחוץאבלהללו,המקומותאת

שבוובית-הספרהמוסלמיהקברותשבבית
מקומותועודעובדים'ו'מעונותלמדו

קסם.כלחסריעכשיושכיראובודדים,
ביתשוםנשארלאעלובים,ואפילו
כחרסורובםשכןאברם,שהזכירמהבתים

אחרים,בתיםניבנוותחתםחשכיםעם

ושלמגרשיםכמהשלגורלםגםהיהוכזה

ושסחי-בור'קטנותוחורשותגניםכמה

בהםבילורבות,לאשניםלפג,שפעם
ואשרטיוליםאליהםערכואובמשחקים

בנייניעםלרחובותוהפכוכברזהנעלמו
וחרושת,"מלאכהולאיזוריומשרדיםמגורים
זהבקטע .) 272עמ' , 1977דברים",<"זכרון

עםהחדשהבתל-אביבלסיירגולדמןעומד
מולדת.לביקורשחזריורדאברם,דודובן

שלראותומנקודתספקמציג,המחבר
הכל-הסמכותמנקודת-ראותוספקגולדמן
האורבניתתל-אביבשלדיוקנהאתיודעת,
והיפה.הקטנהתל-אביבלעומתהחדשה
ההווהשלילתאךההווה,עלמועדףהעבר
שהדיוקןהיורד'שלדמותורקעעלנעשית
שלבנישואיוקודםהועלהשלוהשלילי
הואשנתחוללהשינויאברם,לגביצליק.
אתשנטשהואהמעגל.חונישלגילוימעין
בעצםבהשנתחוללוהשינוילאנחותהארץ
ביןהואהצירוף •אותולהטרידצריךאינו

זולאאמנםישראל'לארץוכיסופיםירידה
 •העברשלזוודאי.אבלההווהשל
קרובותשלעתיםהוא,שמסתברמה

הזמןעלאלגיהדברים"רב'זכרוןמשתמעת
כאלההעבר'מדמויותשחלקלמרות .שעבר

הגאולה","מפלצותמכנהעוזשעמוס
השינויהרימאוד'שליליבאורמוארות

מעוררבמרחבשהתחוללי"ה"ציוויליזציונ
בגיבוריו>מאשריותר<במחברבמחבר

ארץעלהקינהבנושאעזה.התנגדות
שקדמוהבוסתניםארץהיפה,ישראל

יותרהרבהליזהרשבתאיקרובלפרדסים,
 46 •דורובנימלסופרים

וקשייהקיוםכאבשלהברבריתהחוויה
גדולשחלקוההרגשהישראלבארץהקיום
המקוםאתוהורסיםמושחתיםהארץמיושבי

 •ברומןחוזריםנושאיםהם
ביןנורמטיביתהבחנהמשתמעתהטקסטמן

אתהמיישבהאמיתי'החלוץשלערכיו
כשיורדבייעוד.שבוגדמילביןהאדמה,
הוא ) 229-228<עמ'הארץמןהצעיראלתר
אחריםבמקומותבייעו.דשבגדכמינשפט

שעלילת-העלבמודגשמשתמעברומן
היושיוצריהמשוםנכשלה,הציונית

ביעדיהם,בגדואולדמן>(גוגמסייםדו
(ארווין>.הייעודעלהכסףאתכשהעדיפו

שלהאידיאולגיהאתזנחוהאבותמרבית
אתהבניםעלהקלוובכךהעבודהתנועת
אועצות""אובדיהםהבניםהבגידה.מעשה

זנחושהאבותמשום(יורדים>,דיאספורינים

הציונית.עלילת-העלאתהעכירואו
לבנותמסוגליםהםשאיןעדקהותשיניהם
נשארולאמשלהם<משפחה>עולםלעצמם

משוםבו'להתגדרשיוכלותחוםלהם
בוסר.אכלושאבותיהם

פועלים"מושבותגםכאןקיימותברקע
העלעלילתאתהמצדיקותאידיאולוגיות"

הציונית.

למשל'היא,זאתמעין"אידיאל"דמות
מאודקרובעליהשנאמרשמהציפורה,

ושלברברשלוהחוויותהרעיונותלעולם
שלא"צפורה,במיטבה:העבודהתנועת
כשםונירגנותופינוקעצלותלשאתיכלה
סרהבנוכחותהשידברולשאתיכלהשלא

בדיבוריםאותהשיטרידואובארץ-ישראל
ומוות,ומחלותדיכדוכיםעלאין-סופיים
לפעמיםיכולה,בכללהלעזורהשתדלה

דבריהאתהכחישהולפעמיםאותהניחמה
ואפילובתקיפות,בהגערה pולפעמי
אותהלדרבןוניסתהחזרהותמידבגסות,
אתשתמלאעבודהאיזושהילעצמהשתמצא

1~ 
1 ~ 

/' - : 

בנכונותםפיקפקהלאשמעולםנוספים
משוםלהוכחהנזקקולאומעולםובתוקפם

השכלאתותאמומתחושתהחלקשהיו
בו'שימושתוךואשרהאמינהשבוהישר'

ערמומיאפילוולפעמיםזהירשימושלפעמים
לנווטהצליחהותקיף,ישרלרובכיאם

ביןמשפחתהחייואתחייהאתבאומץ

<שם, 11ונו'והסתירותוהפעריםהמכשולים
לערכיםהנאמנהנוספתדמות .) 218עמ'

הואהעבודהתנועתשלהסוציאליסטיים
יצאהוא ;) 145-141<עמ'לזארהדור

בספרדהבינלאומיתבבריגדהלהילחם
הקומוניסטיםעמיתיוידיעלוהוגלה

עשרהשמונהאחריארצהחזרליאקוטיה,
וילדיולאחדנישאהשאשתוומצאשנה

וחברתוהואמתיםלבסוףממנו.מתעלמים
שחדרגז'מהרעלתטנפאוס,יהודיתלחיים,
חיטויבעקבותהקידותסדקידרךאליהם
כמיאיפיונו .) 251<עמ'השכניםששעו

באדישותלהתייחסבדיבור'למעט"שלמד
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ואתהשרירותאתלשאתהזמן'אלגמורה
ללאלחיותאתם,להתחיותואףהספקות
ליום,מיוםחייםתוחלת,ללאוכמעטציפיות

 11 •••משפחתו'אללגעגועיולהתנכרוכן

אלאותומקרב ) 140<עמ'
נדנד.שלהחיוביהאקזיסטנציאליזם

(משפחותשבחזיתוהבניםהאבותביןהניגוד

הדמויותלביןוישראל>וארוויןגולדמן
הניגודהואלזאר)והדוד(צפורהשברקע

החדשה,זולביןהישנהישראלארץשבין
זולביןהמקוריתהעבודהתנועתערכיבין

ישראלארץביןושוקעת,המידרדרת
בתקופתהמצויהזולביןהמתעוררת

רומןגםהואזהרומןאםשלה.רציהגבהד
העבודה,תנועתשלונפילתהירידתהעל
שביןהקיצוניהניגודבגללבעיקרזההרי

ואבותיהם>החברים(שלושההמוקדדמויות
והדודכצפורה(דמויותהרקעדמויותלבין

לזאר).

עמוקהמשמעותשכבתברומןקיימתאך

החברתיים.לחומריםהיאאףהקשורהיותר
מתחילהואהמוות:בסימןעומדכולוהרומן
המיתותשתיוביןבמוותומסתייםבמוות

הגיבוריםשלהמוותתשוקתמתבלטת
והמעוותתהמשובשתהחייםשוקתדת

תשוקתמוות.לתשוקתהיאאףהמובילה
הכללפיעלמודרכתהדמויותשלהחיים
תמות".מחרכיוזיין'שתה"אכול'

שלהמשובשיםיחסיוצזאר'שלאהבהביו
כלואלה,ישראלויחסינשיםעםגולדמן

ליבידושלחיובייםביטוייםאינםאלה
רבהבמידההבניםדומיםבכךגםאנושי.

שלהםהאישותיחסישגםלאבותיהם,
והולכיםדועכיםוהםומעוותיםמשובשים
לכלחייםושובקיםורעיוניתאישיתמבחינה

הולכתההתבלותשאצלםאלאחי;
מותם:לקראתמובילהוהיאומתעצמת
כוסאתבידולהחזיקשהמשיך"וגולדמן'

עצבותמתוךהרגיששהתרוקנה,התה

הגוף-וכלהמתבלההכלאיךואזלת-יד
חלקעצמווהואהאנשים,וקשריוהאנשים
עמ'דברים"'("זכרוןהזה"הבליהמתהליך

גולדמןשלאיננהההתבלותתחושת .) 214
אביו'בעקבותלללכתהמתכונןבלבד'
בחייובעצמו'לשלוטמסוגלשאינומשום

מרביתשלבחייהםשולטתנאטוסובעולמו.
החבריםשלושהואםגולדמן'שלדורובני
בני-החברתיתהקבוצהשלסינקדוכההם
ישראלבפניצזארמעלההריהמדינה,דור
כמהותהמוותעלגולדמןשלתורתואת

שנייםשרקבשלושה,שיחהזוהחיים.
בהנוכחהשלישיאךבפועל'בהמשתתפים

נכוןהיה"בקושיחבריו:משניפחותלא
בצזאר'קפואמבטבאותוולהסתכללהקשיב

בזעףלדברוהתחילבחדרוהתהלךקםאשר
עלשרמזבעתכן'לפנישיומייםגולדמן'על

שלאלוואמראותולעודדביקשבנו'מצב
הרופאיםטוביושגםלבהלהלהיתפשכדאי
הכלדברשלבסופוכיבטוחושהואטועים

מעטשינהדבריוכדיותוךבטוב,יסתיים

אינםשהחייםואמרוהמשיךדיבורומנימת

כברידעוזאתהמוות,לקראתמסעאלא
הקיימתהיחידההוודאותוהואהקדמונים,

תמציתהואהמוות-מזחיותרואףבהם,

ומתגלםחולךוהואהחייםשלמחותם
הסופיתלהתגלמותוערשעהשעהבחם

בלתיבאופןהמתגלמתלתולעתברומח
הפרפר,יצאשממנולגולםוהופכתנמנע

עצמואתלתרגלהארסעלשכךומכיוון
מקריםאינופעםשאףהמוותאתלקבל
טעםאיןשחקריםנידמהאםוגםלבוא,
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ביולוגיתיאורהיאישראל,בפניהמושמעת
המניחההדיאלקטית,התורהשל

ושקיעתםאידיאולוגיותשלשהתערערותן
בעצםטמונותכברועמיםחברותשל

שלהעיקריתהמשמעותוצמיחתם.יצירתם
החייםרצוןבהשתבשותהיאזהרומן

שלבנפשםמתחוללתשהיאכפימעיקרו'
בוסר.אכלושאבותיהםצעירים,שלושה

מצעשלהרחבההיאהחברתיתהמשמעות
המוצאלחברתזהפסיכולוגי-אינדיבידואלי

ארץהעבודה,תנועת(תל-אביב,שלהם
אלהשלמותםאתמבכההמחברישראל>.
ומרמזלחיותרוציםואינםגליםמסושאינם
הפרטשל(בעולמוהעודףהחייםשרצון

להתפשטהמנסהציוויליזציהשלובעולמה
אתבחובוטומןסבירים>לגבולותמעבר

שלמהותםתמציתהואהמוותהמוות.
החיים.

יראהאלוהיםאתדברסוף
דבר""סוףשבתאייעקבשלהאחרוןספרו
מירון'ודןשבתאיעדנהשלבעריכתםיצא

-4.7.1984במותו,אחרישניםכשלוש

כביכול'ממשיך'שהואנראהראשוןבמבט
עיוןאךדברים"'"זכרוןאתבתמטיקה

הקודםהרומןמןשונהשהואמגלהמדוקדק
התמטיות.במגמותוהןהספרותיבעיצובהן

דבר"'''סוףשלהפרוטגוניסטשלדמותו
שלוששלמתכונותיהןכמהמכילהמאיר'

בושלטתהקודם:הרומןמןהדמויות
העזההמיניותגולדמן'שלהמוותתשוקת

לישראל.האופייניוהבידודצזארשל
ארוגהדברים"'ב'זכרוןהדמויותשלעלילתן

קרובוגורלןהחברתיהשבטשלבעלילתו
שלגורלועוצבהאחרונהבנובלהגורלו'ל

אשתו'הוריו'עםלעימותייצבהמתיחיד
והאלוהים.המוותהמחלה,המין'חבריו'
שלמצבהאתמתארנד"ךמש"סוףיותר

הואישראל'מדינתשלאוהעבודהתנועת
סאקיאס,מלךבןשלמסעועלמיתוסמעין

בזקן'לדרךביציאתושנתקלגאוטמה,
הואדברשלובסופומת,ובגופתבחולה
זוכההזה,העולםהבליעללוותרמחליט
כך 48לבודהה.והופךנירוונהשללהארה
ראייהשלסוגדבר"ב"סוףלראותשניתן

דרךהןבודהה,שבמיתוסזורקולאמיתית,
וההארההמחודשתהלידההייסורים,

בלבדמיתוסהואשאיןאלאהמטאפיסית;
עצמהבפניהעומדתספרותיתישותאלא

) Sui generis < המוחלטתבדידותובתיאור
מולגלמודוניצבלגורלוהעומדהאדםשל

המוות.תודעת

כנובלהזבד""סוףהרומןשלתחילתו
בחזוןוסיומוומדויקתמפורטתנטורליסטית

במצרףאובגיהנוםשראשיתופנטסטי'

וסופולמוותהנידוןהחולהשלהקיומי
כגאולהנתפסכשהמוותהעדן'גןבחזון

 .הקיומיהגיהנוםמטלטולי
המוחלטתההפרדהעלכאןמוותרהמחבר
סופרביןהקודמותהיצירותבשתישעשה

שמיהטקסטבגוףלנומאותתהוא •ומחבר
שכתבלמחברקרובזבד""סוףאתשכתב

מעיןהואזבד"וש"סוףדברים""זכרוןאת

היאבעודכך"ואחרזה:למחבררקוויאם
הוציאההתיק,במעמקימחפשת ).ש.ג(האם,

עלאותווהניחהדברים''זכרוןאתמתוכו
איתיאותולוקחת'אביואמרההשולחן

(יעקבלקרוא'"מהלישיהיהלגיבראלטר'
 .) 22 7עמ' , 1984 ,בר"ך"סוף ,שבתאי

המחברשביןפרטיתבדיחהאינםהדברים

הטקסטיםשנישביןלקשררמזאלאלנמעניו
המובלתשהאםלאפשרותואיתות

ספרואתעמהלוקחתמעלהשלגיבראלטרל
הספראתמשייכתשהיא(בלאהבןשל

שכולובעולםבקרובאתושתתראהלמאיר>
הרומןשללרב-מיקודיותבניגודטוב.

לכלזאתנובלהממוקדתדברים"'"זכרון
שלהםהתיאורים •מאירשלבדמותואורכה

ונמסריםהגיבורשלופעולותיותודעתו
ראותנקודתביןנעיםהםשלישי;בגוף

הסתובבכך"ואחרופנימית:חיצונית

וכאביגוףכובדבחזרה.לצעודוהתחיל
השעהאותו'הכריעוממשהמוצציםהעייפות

פחכיאףיאוש,עדעדייןמוקדמתחיתה

הראשוניםבקוריםלהבחיןרימהושם
מידאבלהערב,שלממשהערטילאיים

אווירמזגאלאזההיהשלאלאכזבתונוכח
מתיאוריםעוברהדובר .) 174(עמ' ",סגרירי

המשויכיםהגיבורשללחלוטיןחיצוניים
חיצונייםתיאוריםאלחיצונילמתבונן
שלהראותלנקודתהמשויכיםופנימיים

הדמותעלמוסביםהמבטיםשני •הגיבור
בגוףבדיבורומוגשיםהגיבורשלהאחת
נוכח"),"מידלהבחין",("דימהשלישי
הואהנובלהכלשלאורך-הזההאיפיון

הרחקהעלשמירהתוךסובייקטעלמוסב
המיקודאתיוצר-ממנו"אובייקטיבית"

בה.השליטהחד-דמותי
בלתיבעיצובפותחתזבד""סוףהנובלה
שלנטורליסטיוכמעטריאליסטיאמצעי
המרחבמעוצבבהמשך'ממשיים;וזמןמקום

הואוהסיוםמאיימיםמטעניםשלכ"מיכל"
שבהחזיונית-פנטסטית,התגלותשלבפרק

לחזיונותהריאלייםהמראותהופכים
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גםלהשישזאת,התפתחותמטאפיסיים.
המחברמןמונעתאיננהסגנונים,ביטויים

דמויות-הלוואיואתהדמותאת.מלמקם
ממומשיםובמרחביםמסויםבזמןהשונות

העלילהזמןהרצף.כללאורךומפורטים
בגיןעלייתלאחרמעטהואהנובלהשל

הפוליטיתבעגהשמכונההזמןלשלטון'
מתוךנובעתהזההזמןקביעת"המהפך".

דברימתוךכגוןבטקסט,המופיעותהפניות

פה.ישלוטזהשבגיןלעצמותיאר"מיהאם:
<עמ' ,,ורואים.קמיםהיוגוריוןובןבדלאם
מותהשלאחרהעובדהציוןומתוך ,) 51

מאיר'שלבנונכדה,שללשיבתומצפים
 1זמןדיוק:וליתר .) 108<עמ'בסינימתרגיל

ראשיתולבי~המהפךביןהואההתרחשות
ישאם 4מצרים.עםהשלוםתהליךשל

האם,מדבריהמשתמעתהמוותלתשוקת
היאהריחברתית,משמעותגםוהבןהאב

חברתיתלקבוצהשייכיםשהםבכך
המזדקנת,הפועליםלתנועתמידרדרת,

לאתרמוהפוליטיוהמהפךשהידרדרותה
שלהם.והניכורהיתמותלתחושתמעט

הצהרהמופיעהשבההנובלהשלהפתיחה
במדרוןשחייוהגיבורשלמפורשת
ושתיים,ארבעים("בגיללקצםומתקרבים

פחד-מאיראתתקףסוכות,אחריקצת

הואשהמוותבכךשהכיראחריוזאתהמוות,

והםשיאםאתעברושכברמחייו'ממשיחלק
מתקרבושהואבמידורן'עכשיומתנהלים

הנמנעמןאשרישרובנתיבבמהירותאליו
הכיווןעלמורה ) 9<עמ' ,,ממנו'לסטות
ההצהרהלכאורה,העלילה.מובילהשאליו

חד-פעמית.דמותשלמאוד'פרטיתהיא
בשר"'כל"דרךמתארתהיא-למעשה

המוותמחרדתהמובילאדם,כלשלגורלו
נובלהשלהעלילההחרדה.שללמימושה

עלהגיבורהרהוריאתלפנינופורשתזאת
פניעלנדודיואתתל-אביב,שלימהחוף

נשים,אחרישבדמיוןחיזוריואתתל-אביב,
אצלביקוריואתהאם,בביתביקוריואת

אתהטבעוני>,והרופאדיינו(הדר'הרופאים

הנסיעהאתהאב,ובדידותהאםמות

אתשם:וההתעלפותוללונדוןלאמסטרדם
ולבסוףדיינו'הדר'אצלהאחרוןהביקור

האםלחיקשיבהמעיןשהןאהמישגלאת
חדשה.ותחיהמוותשלבחיזיוןהכרוכה
משתנותגיאוגרפיותתחנותלאורךהמסע

תל-אביב,לונדון'אמסטרדם,<תל-אביב,
לכמהאחיזהנקודתמשמשהבא>העולם
המוות,וחרדתמחלהקיומיות:תחנותוכמה
מלווההדמותהאב.והתערערותהאםמות
קיומהאתהמעצבותדמויותוכמהכמה

בראשחייה:אתמאפייןאליהןושיחסה
האםהסבתא,דמויותהןאלהוראשונה,

ונשיםאביבה,האשה,ואחר-כך'והאב

הדר'ועליזה),דרורהרעיה,<כגוןאחרות
והאשההאםתפקידאתשתמלאנר'דיי

דרךשלפרשןהמשמשחברהאחרון'בפרק
שנפטר(גברוש,אחרוחבר(פרזנו)הייסורים

חיוביקשרהמשמשהגיבור),שלמותולפני
משנהודמויות(האדמה),הארץלביןבינו
שלבדרכושוניםתפקידיםהממלאותרבות
מתארזאתנובלהשלהסיפרלמותו.מאיר
את-אדם""כלשלהטרגיתהעלילהאת

גסמפתוסמתרחקהעיצובאךסופיותו'

ומפורטממותןמאופק,שהואמאחרומוגזם

הקומי'הפתטי'-המישלביםביןתמידונע
הליקויאלהגלישהוהנשגב.הטריוויאלי

שלהפירוטידיעלבעיקרנמנעתהפתטי
קרובותלעתיםשהואוהנוהגים,המצבים

שללחוויותיוגםמעניקגםזהפירוט .קומי
כשהמספרלמשל'כך'רבה.אמינותהגיבור
שלומשקאותיוסעודותיובפרטימדייק
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שוקולדועוגתקפוצ'ינוהמזמיןהגיבור'
טריוואליפרטכלמזכהשהואאו ,) 40<עמ'

תל-אביברחובותפניעלבנדודיו
 50מפורט.בתיאוראחריםובמקומות

נכנסהעיר'פניעלבנדודיו(למשל'
כדייהודה,בןברחובספריםלחנותהגיבור
דווקאנתקלחדש,מקצועיספרלקנות
תנוחותעלממנוולמדהמין""חדוותבספר

 ,יותרמאוחר .) 45<עמ'והזדווגותהתעלסות
כשהואלפרטיוהזהייןהעבאלחוזרהוא

 .) 56<עמ'צעירהבנקפקידתבמבטו"בולע"

המדויקיםהנטורליסטייםהפרטים
אלאקומירושםרקלאיוצריםוהמקוטלגים

רבה.אמינותולדמויותלמצביםמעניקיםגם
והאמיניםהקומייםהמפורטים,הקטעיםאחד

המלחמהאתהמתארהקטעהואביותר
רופאבמצוותשהחליטמאיר'שלהפנימית
טבעונית:דיאטהמצוותלקייםטבעוני
לקנותבדעתועלהלצעוד'ממשיך"בעודו
חיטב,אפויחטויח,פרגלחמנייתלעצמו

אתבהולקנחמתבקע,שחום,קרוםעם
הטבעונותאתולדחותכהשעדחייופרשת
התבשיליםאותםלגמוראזועדראשון'ליום

עומדיםוהםכברבישלהשאביבההאסורים,
רצהובעיקראותםלהשליךחבלבמקרר'
ביוםבחייו'אחרונהאחתפעםעודליהנות
עםהממולאיםגיםמחרושבת,שישי
גןחמטווהבשרומחקלופסהטריחהחלה
החמאהעוגותעללדברשלאאמו,של

יבקשהזאתלשבתכיוייתכןהנפלאות,
זהממולאים,ומעייםחמיןגםלהכיןממנה

והואדבר'בשוםפוגםולאהגיונינשמע
אסוןששוםונמסמסוכסךבלבלעצמו'אמר
לשלושהתידחההטיבעונותאםיקרהלא

עודיזדהםהמזוהםגופוואםימיםארבעה

שלמשקלםמההכלככלותשהריקצת,
לעומתזוהמהימיארבעהאושלושה
 .) 72<עמ'שנח"מארבעיםלמעלה

דרכיאתרבבפירוטכאןמתארהמספר

אתודוחהלדיאטהשנדוןמישלהחשיבה
המאכליםבציוןמפרטהואהגזרה.רוע

בלבדובמניינםבשמותיהםמסתפקואינו
בתיאורהאפשר'ככללמשל'מדייק,אלא

עלהנסובהתיאור,כלהפרג.לחמניית
הניגודאתמדגישרדוף-חרדת-מוות,אדם

לביןהחולהמןהנדרשתהאסקטיותשבין
רקעעלשלו.ה"רבלאית"החייםתשוקת

נתבעהואשבעטיהשלו'המוותחרדתשל
האוראליתתשוקתונראיתלאסקזה,

הקולינריתהחייםתשוקתטרגיקומית.
המוות,לחרדתכאןהמתחברתהמפורטת,

ביותרהמעמיקבמובןהגרוטסקהאתיוצרת

והמגוחך'המחרידזימוןאתזה:מונחשל
אחת.למחיצהוהמוותהחיים
במיוחדשבתאימדייקנאמר'שכברכפי

אביבהואשתועירותל-אביב.שלבתיאורה
יומסעותאליוצאהואשמהםהאםנמליהן

ופנימיים.חיצונייםלמרחבים
תל-אביבשלמרחביהפניעלשלוהמסע
רחובות,שלשמותומצייןמאודמדויקהוא
המיקוםרחוב.ופינותמסעדותקולנוע,בתי

 'המציאותמןיותרהרבהחשובבמרחב

ההיסטורית.

פרישמן'הרחובותאתלמשל'מזכיר'הוא
קינגבן-ציון'שדרותב,גרשובוקין'סיר

שדרותגורדון'דיזנגוף,בן-יהודה,ג'ורג',

וצפונהבמרכזהאחריםורחובותבן-גוריון

יפומוזכרותאיןזה,לעומתתל-אביב:של
אואליהוכידשכונותאותל-אביבדרוםאו

השכבהאתמגדירהמרחבהתקווה.

מתרחשים.האירועיםשבתוכההחברתית

העירבתיאוריגםתל-אביביתנובלהזוהי
המתעורריםאליההגעגועיםבתיאוריוגם

"ובתוךבאמסטרדם:בהיותולמשל'בגיבור'
עםזאתתל-אביבכיהרגשהאותותקפה
משהושלזיכרוןאלאאינםהזההקיץ

גולה-אלאאינועצמווהואונמוג,שנעלם
שוברימרים,געגועיםעםרבהובהלהעולם
 .) 175<עמ'אותו"הציפולב

מטרופוליןשהפכההעירדברים",ב"זכרון
לתל-אביבנכסףוהואהגיבוראתדוחה

דבר"ב"סוףעוד:ואיננהשחיתההקטנה

ואוהבשהיאכמותהעירעםמשליםהוא
דברשלבסופומעדיףשהואכשםאותה,
מבקששהואהנשיםכלעלאשתואת

הבסיסהיאתל-אביב .להןלהתפתות
מגיעשאינועודוכלקיומושלהריאלי
ואליהיצאהואממנה-טובשכולולעולם

 51חוזר.הוא
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האםהיאבה.קשוריםהרגשייםהמטענים

כשםהאחר,יםהמרחביםעלהגוברתהגדולה
האם,הסבתא,האנושיות,שה"אמהות"

אתרקלאהמייצגותריינר'והדר'אביבה
בתודעתגוברותאותה,גםאלאעצמן

אחרות.לדמויותהתפתותועלהגיבור
מאירהאחרים:המרחביםתל-אביב,ולעומת
אמוממותלהינפשכדילאמסטרדםנמלט

אמסטרדם .שלוהמוותמחרדתולהימלט
מןומקלטמפלטעירלהיותחיתהצריכה
מקרבהזרבמטרופוליןהבידודאךהמוות,
התכלהחסריהנדודיםהמוות.אלאותו

ותחלופתפנוילחדרהדאגהברחובות,
בגיבוריוצריםבמלון'התדירההחדרים
הנוטליםובידוד'דיסאוריינטציהשלתחושה
מתעצמתהזאתהתחושהבעולם.אחיזהממנו
שלהמוטיביתהופעתםתדירותידיעל

ממדלהםמקנהאשרועצמיםדמויות
סתום.למבויהדמותאתהדוחקמאיים,
עלהמכבידהירוקבתיקהקשורתיאור
התיקעםהבית,אלנועבלי("נשעןהגיבור
ולואויעמודימשיךכתפו'עלהמעיקהירוק

וייבלעידעךהזהשהאורעדשניםאלףגם
<עמ'בחושך."רמזאחריולהותירבליכליל

כברשתוארההתחושהאתמעצים ) 180

"הגברהתיאור:או ,) 167 , 141<עמ'קודם

 ,) 154<עמ'האלגנטית"בחליפההמר

לתוכונקלעשמאירהזרהעולםאתהמייצג
האמריקאיתהבחורהענייןאוידו'עלונרדף

שנה 150לפניהגיעושאבותיההשמנה,
מאירשלבדרכוהמזדמנתלארה"ב,מהולנד
להתעלסתבואשהיאלשוואמצפהכשהוא

אלהכל- ) 181 , 160 , 147<עמ'עמו
הגיבור'תחושותאתכסמליםממחישים
(התיק),הביתמןעמושהביאהמועקה

המוותצלובפניהזרהעולםבפניהחרדה
נשיםשלהמדומהוהפיתויהמר)(הגבר

בידודואתויותריותרהמבליטיםמזדמנות,
לאתרהופכתאמסטרדם •הזרבמטרופולין

שהקרקעהאדם,שלמצבואתהמסמל
שבעולםהזרות"כללרגליו:מתחתנשמטת
שלהמהדהדתובזרותוהזה,במגעחיתה
 .) 32<עמ'מתישה.דומיההמלא ,הקטןהחדר

ביחסהריאליבמישורמאירשלהמסקנה
לאמסטרדםהנסיעה"שכלהיאלאמסטרדם

התקומםמידהואאבלמיותרת,טעותחיתה
ברובדאבל ,) 136<עמ'אותה"וביטלנגדה
מקרבלאמסטרדםהמסעכבריותר'עמוק
אלבחייו'יצרהאםשמותהחללאלאותו
מתגליםהקץלקומובהקיםאותות •מותו

זאתעירשלבעיצובהגםבלונדון.דווקא
מפורטיםמרחבייםלפרטיםהמחברנזקק

סטריט,ואוקספורדדוארטוטנהםומדויקים:

<עמ'ווטרלוגשרשלידתיאסרהנשיונאל
- ) 187<עמ'"פויל'ס"הספריםחנות ,) 185

נעשהבלונדוןגםרב.בדיוקמסומניםכולם
המצטבריםקטנים,לכשלובותקרבןמאיר
בחייפסיכופתולוגיהשלכשליםלמעין

מארחיובביתכספואתשוכחהואהיומיום:

לתיאטרוןכרטיסיםלקנותיכולואינו
וכשהואזאת,למטרהלשםשהגיעלמרות
בכסף,תייריםהמחאותלהחליףמבקש
והבנקיםמדי'מוקדמתשהשעהלו'מסתבר
הללוהקטנותהמכשלות .-10ברקנפתחים

בהתמוטטותודברשלבסופומסתיימות
שם,שלוהשברובזעקתהספריםבחנות
מתקשההואואילךמעתהלמות.הולךשהוא

 192-<עמ'הבסיסיותבפעולותיולשלוט
' 193 (. 

לאמסטרדם,מטהשלמתל-אביבהמסע
מסתייםסמלית,וספקממשיתספקשהיא

הריאלית,בלונדוןממשית,בהתמוטטות
אירועיםשרשרתהמחברהקדיםלהשגם

המרמזיםהיומיום,בחייפסיכופתולוגיים
הואמחיצוני:פחותלאפנימיהואשהמסע

המוותאלהמובילהמחלהשללמסעהופך
> Sickness unto Death <. שלסיומו

ובחיקהבביתהבתל-אביב,מתרחשהמסע
שלמחיקהמובלהגיבור •ריינרהדר'של

הואשבומעלה,שלעדןלגןדיינוהדר'
שהמוותבחזוןומגלהאהוביואתופוגשחוזר
חדשה.ולידההחיקאלשיבההוא
נסוביםליפשיץמאירשלשחייוהדמויותכל

המבוזה,אביוהנערצות,ואמוסבתו-סביבן

המושאהמזדמנות,הנשיםואףחבריואשתו'

מופיעותשהןבין-המיניותלהזיותיו
לאורךמנהלשהואהממשייםביחסים
לושישמופנמותדמויותשהןוביןהעלילה

מוטיביםהן-עמהןבלבדפנימיושיחשיג
הסבתא,דמות .הגיבורחייעלהמעידים
שלהעמוקלקשרמובהקביטויהיאלמשל'
מעידהוהיאה"אימהות",לעולםהגיבור
המוות,ותשוקתהחייםתשוקתעלכאחד

חדירתוועלבערבוביה,בתוכוהמשמשות
ומשום .) 83<עמ'והאובדןהמוותלמשמעות

הנוטההחולה,האםשגםמפליאזהאיןכך
ורואהחוזרשהואכסבתו'נראיתלמות,
לקראתהבא,העולםבחזיוןרקשובאותה
ביידישיכולתוככלעשה"הואהנובלה:סוף

אתהניחואףאותה,לשמחכדישלוהעילגת
שפעאתשתרגישכדיידהעלידוכף

עללהסיפרכךואגבאותו'הממלאהאהבה
וחקירתאנג'לסמלוסהמשפחהבןפרשת
 :> 227<עמ'המשפחתית,"היוחסיןשושלת

שלבחייוביותרהמשמעותיתהדמותאך
לה"נמאס :-החייםעייפתאמוהיאמאיר

החובותומכלומהאורחיםהביתמעבודות
רוצהושחיתהקץלהןשאיןוההתחייבויות

העולםלקצהולברוחהכלאתלהשאיר
<עמ'מהבל"חופשיתלבדה,שםלחיות

מסויגנעשהלמשפחהוש"יחסה 52 ,) 18
טינהמלאלארץויחסהיגוריםבומלא

עצמההיאחיתהיכלהאילוכיעדואכזבה
 .) 51<עמ'העולם,"לקצותממנהבורחת
טוב,שכולולעולםהשתוקקותהבתיאור

בילתהשבהגיבראלטר,הואשבעיניה
שהיהמשוםאושר'וראתהעברובשנים

שנותשלמארץ-ישראלכךכלשונה

רומנטיתכנערההגיעהושאליההשבעים,
אליחסהובתיאורממנה,נתאכזבהולבסוף
מןהמשוחררתדמותשהואביל'

שלהמועקהומןהציוניתגיההאידיאולו
טובש"יותרוהגורסתהמחניקההפרובינציה

מאשרבאמריקה,נמלהכמובודדלהיות
כלביןבישראל,פהלא-בודדלהיות

המספרמרמז- ) 54<עמ'האלה,"היהודים
חייםותשוקתליבידושלאחרוןניצוץעל

הואבמקבילאךהאם,בנשמתשנותרו
 ) 51<עמ'ממאיר""צורךלהשישמבליט

בילשלשיבתולחיות.ולאבארץלהישאר
למותהרמזמעיןלמספרמשמשתלאמריקה
שלאביועם"והתנשקוהולך:המתקרב

רחצההלכושכולםשאחריאמו'ועםמאיר
בעודהמקומו'דברכלוהחזירההכליםאת

מפזמתשחיתה'אולי',אתבלחשלהמפזמת
ושכעבורנפשה,עליהבהתעטףלעצמה
<עמ'מתה."החורף,בשלהיאחדים,שבועות

טראומותהםומותההאםשלמחלתה ) 84
לפצותאמנםמנסההוא •מאירשלבחייו
עליוהאהוביםהמאכליםאותםבעצמואת

הקשרמביטוייאחדושהיואחריהשהשאירה

אך ,) 120עמ'גםוהשווה , 87<עמ'ביניהם

אימהשלקשותלהזיותלוגורםמותה
מקרבכמושהואמשום ,) 105<עמ'ואשמה

ממותהביתהבשובו .שלומותואתומנבא
 ,, .ולתמידהשתנה,שהבל"ידעהואאמו
כלאלאהשתנוחייורקש"לא ,) 95<עמ'

זריםמעתהיהיוהעירוחלקיהשתנה,העולם
היו ) ••• (אמו"בחייחלקיםשהיומשוםלו

היהקיומםכיעדאיתה,וזהיםלאמושייכים
ותראהפניהםעלתעבורשהיאבכךמותנה
עלמהעירגדוליםחלקיםוכמוהםאותם,

שלבסופו ) 96<עמ'ושמיה,"רחובותיה
וחשוףבודדואילךמכאןעומדהואחשבון'

שמשהוההרגשה,אותו"ותקפההמוות:מול
ופעםאחת,בבתסולק,עליווחסהשסכך

לסכנותלגמרינחשףבחייו'הראשונה
שלמותהעםושעכשיו'העולם,שלהנוראות

בעצםשהיא,משוםלמות,תורוהגיעאמו'
 ".) 113<עמ'המוות"לביןבינוחצצהקיומה,

הגיעמותה,עםשעכשיולעצמו'אמרוהוא
 .) 99<עמ'למות."תורו

זאת,אינדיווידואליתנובלהשלעוצמתה
וישאוטוביוגרפי'כווידוילעתיםהנקראת

היאהמחבר'שלבחייואחיזהבוודאילה
הרב-מעמדהאתבהעיצבששבתאיבכך

והצליח-אדם"לכלביחסכל-אם "שלשלפני
בןשביןהקשרשלהאוניברסליותאללחדור
זאתבנובלההאםהאם.מותושללאם

באכילההמסתמלמזין'כמקורעוצבה
טבורכקשרלמאכליהובגעגועיםבביתה
רופפתכמחיצהמשמשתהיאבחייה •קיומי

אותומוודעתהיאובמותההמוות,בפני

לשובאדםאותומבקשחיקהאלאליו.
 •במותושבאכןהואולשם
אבותיהםאלשבתאישלגיבוריויחסי

הםהאבותדברים"'כ.'זכרון .למדימסובכים
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לפיאחדכלהמטיליםמסרסים,לאיוסים
האבדבר"'ב'סוףבניהם:עלחיתתם ,דרכו
יוקסטהמותעלהמתאבל ,אומלללאיוסהוא
שהואמשום ,כביכולמנצחוכשאדיפוס ,שלו

המושפלהאבמןסולדהבן .במפלתורואה
החולשותבושמתגלותמשוםוהעלוב,

האם,במותשברו •מהןלהימלטמנסהשהוא
למולומשתקףהמוות,אלאותוהמקרב
המוכות,"בעיניוהאב:שלההתנהגותבדרך

מסוגלאינווהוא ) 92<עמ'מחיים"הדעוכות
 :האבשלהזהגבריהכלתיבאבללחזות
עםאביואתעודלראותהיהיכוללא"הוא
בקולנה_מתאותוולשמועשהתכערופניו

בזויואףמבישמשהו .אומללותואתבוכים
היהכבודבאי ,כךלאזה,בכללטעמוהיה

סלידהבועוררהוא ,באבלושינהגרוצה
המצטמק"וגופו :> 101<עמ'וקוצר-רוח,"

הנידפות,וישיבתוהליכתועםוהמדולדל
טרוניההמלא ,הפריךקולוגםוכמוהם
אותוהוציאממשזהואין-אונים,בוניה

כמהעדאומלללהיותרצההוא ,מדעתו
שהואכמהיראההעולםושכלשאפשר
הואהאב .) 119 • 118<עמ'ומוכה,"אומלל
אתהבןניצחזאת,בנובלהמנוצח:כלישבר
אדיפלייחסכללוואיןהאם,בחייעודהאב
לתחרותקץשמההאםהסתלקותאליו:

יכולאינוהואלגורלועומדכשהבןביניהם.
אביושהוא ,הכלישברעללהישען
אתגםגםבחולשתוהחושף ,הביולוגי
שניאצלפיצוימבקשוהוא ,שלושבדידותו

האחדאב.תחליפיעבורוהמהוויםחבריו
כלשהיתקווהלומעניקגברוש,מהם,

הבלתייחסובעזרתהמוותעםבעימות
מספקפרזנו,והשני,הטבע,אלאמצעי
עםהאדםשלבעימותו"פילוסופיות"נחמות

ההכרחי.הדיןגזר

באשההמאוהבהרומנטיקאים,אחרוןגברוש,

מנקודתמתואר ,ישראלובארץנשואה
הפניםאתאוהב"הואכך:מאירשלראותו
כל ,כאילוגפותוהמסוהעייפות ,הללו
גברושואתבהןהיהארץ-ישראלשלטעמה
ועםלטבעהעמוקהחיבתועםעצמו

חליפותוהדועכותהמרקיעותהתלהבויותיו
אהבתו .) 210(עמ'הנערית,"אהבתוועם

הרומנטיתולאהובתולארץלטבעגברוששל
 ,מאירשלחלומותיול"גיבור"אותוהופכים
היהיכולאליואך ,זמנוטרםנפטרשאמנם
להזדהותיכולהואועמועיניולשאתמאיר

הזאתההזדהותאךהצבע,חסרלאבבניגוד
בעולםורקאך ,כמובןלהתממש,יכולה
גיבעהעלגברושאת"וכשראהטוב:שכולו

מרחבכלאתוסקרועמדנעצררחוקה,לא
אשרקבוע,אוראותועםשלפניוהגבעות
האדמהמתוךאיכשהוקרןכאילונראה
מאזכךשהויהואואוליהשמיים,ושולי

תמידיכאבק-אורהזהבחללומעולם
 ,, ,הללוהגבעותאתוצובעהבריאהשמלפני

מאירשלבחזונוקשורגברוש .) 210<עמ'
בריאה,טרםשלהעליוןהאורשלבהתגלות

לקיוםמטאפיסיטעםהמעניקהמיסטיהאור
הפיסי.

להשקפהאותומביאהטבעאליחסוגם
שלותפקידומשמעותועלחיוביתכמעט
שאנשיםאמרכך"ואחרהאדם:בחייהמוות

מהםאחדיםהכירוהואבטבע,חיים

כדייג,ועבדבהולנדבכפרשחיבשנתיים
מהחיים,חלקהואשהמוותמילדותםיודעים

במיהמלחטעםכמובהםוטבועכלולוהוא
בחייום-יוםסביבםזהאתרואיםהםהים,

אותאונהאינושהמוותלומדיםוהםובצומח,
ושחייהםהחיים,אתהסותרומשהותקלה
שהתחילבמשהו ,זעיר ,אחדגרגראלאאינם
אינסוף,עדויימשךלעולםשבאולפניהרבה
שעליהמהאדמה,לחלקויהפכושימותואחרי
 ,דבר"'('סוף ,,להיות,צריךוכךדורכיםהם

 .) 38-37עמ' , 1984

מטאפיסית,תקווהמייצגשגברושבעוד

מטאפיסייםרליגיוזייםחזיונותהמאפשרת
ריאליסטיצדפרזנומבטאעל-טבעיים,

תקוותנוסךשאינו ,מאירשלבחייומפוכח
רציונלייםכליםלאדםמעניקאבלשווא,

האחהואפרזנוהמוות.מרעםלהתמודד
הביולוגילאבשבניגודהאב,תחליף ,הגדול
עד ,ואומניפוטנטיחזקהואהאונים,חסר

לאהובתו"בתו"אתלהפוךמסוגלשהוא
ובנפשבגוףבריאהנראההוא, .) 30<עמ'

אתלפתורמנסההחולה,חברולעומת
ולפרשרציונליותבדרכיםהעולםחידות

אוושקולקרבאורחוהמוותהחרדהאת
יושיחות .לולהגיחשעדיףכמשהו

הןמאירעםפרזנושלהפילוסופיות
האנושייםלמצביםעיוניותפרשנויות
העוקץאתלהוציאהמבקשותהמעוצבים,

הכללתוידיעל ,הסבלמןהקיומי
כלליות.בקטגוריות

באורחמאירשללמחלתומתייחספרזנו
מצבבעצםהיאש"בריאותוטועןפילוסופי
קבועושבאופןאליושמתאוויםאידיאלי

 , 29 (ממנו."ומתרחקיםהולכיםובלתי-נמנע

 .) 63עמ'והשווה
ביןהמתגלעהניגודאתמשקףהבאהקטע

אתהמשקפות ,מאירשלהקיומיותהחוויות
ואתגופולביןבינוגדלוההולךהניכור
ועוינת,נפרדתלישותהפךשגופוההרגשה

הסבלמןאותוגאוללעשויהמוותשרק
שלהרציונליתתגובתםובין ,עליוהכפוי
השוכנתהמחלה"בגללוחברתו:פרזנו
גופובתוךזרעצמואתמרגישהואבגופו

ונבדלזרכמשהולומצטיירהואשגם ,שלו
הואשבתוכה ,מבשרקשהקליפהמין ,ממנו

רוצההיה ,יכולהיהרקאילוובעצם,כלוא,
ופוזנר ,ממנוולהשתחררמעליואותולהשיל
דתותכמהעל-פישקורהמהשזהאמר
גופואתמעליהמשילהרוחו-במותולאדם

שקצתאמרהוליאורהממועקה,ומשתחררת
עלכזאתבצורהמדברמישהולשמועקשה
לרופאלגשתשינסהלווהציעהשלוהגוף

-פרזנושלגישתו .) 66-65 1(עמ ' 1טבעוני

קיומיתחוויהלהפוךמנסההואזהשבהקשר
הוא ,אחרובהקשרהדתות,בתורתלתופעה

המטאפיסיהדמיוןכנפיאתגםלקצץמוכן
המוותלחרדתנחמההמבקש ,מאירשל

משוםבהאין- ) 225 1<עמהמתיםבתחיית

כשם ,מאירשללכאבוונחמהמרפא
השכלמצד ,כביכולהפשטני'שהפתרון

 •למפגעיוארוכהבואיןליאורהשלהישר'
לפיכחוןגברוששלהמטאפיסיתהנחמהבין
קנאה(המעוררפרזנושלוה,'גברי"הקר

כפיהמחברמעדיףבמאיר>רבהגברית

הטמונההמטאפיסיתהתקווהאתהנראה

 •הראשוןשלבאישיותו
אופציותשתימעמידיםהחבריםשני

לאתגר-העימותמשמעותיותאבלמנוגדות
אתמבטאגברושהמוות:עםהאדםשל

שלחזיונותה',מייצד"המטאפיסיהדמיון
הפיכחוןאתופוזנדהבאהעולם

אתלקבלהאדםאתהמלמדהריאליסטי'
,,עםעמהולהתמודדשהיאכמותהמציאות

מובילהטקסטהאדמה''.עלהרגלייםשתי
המטאפיסיתהנחמה •הראשוןלפתרון

לידההואמוותשכל-כלומרהמשתמעת,
שניהאחרון.הפרקשלהמסדהיא-חדשה

צדדיםשניומשקפיםאבתחליפיהםהגברים
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בדמותו.

רבה,במידהמשמשת,אביבההגיבוראשת

חיוביתפקידהממלאתהיאאם.תחליף
בעימותהאחרונהמשענתובהיותהבחייו'

טליתאיננהעצמההיאבעצם,המוות.םע
וממשיךבגדשהואכשםתכלת:שכולה
גבריותו'אתלהוכיחכדיבה,לבגודלנסות

אתלהוכיחכדיאולי'בו'היאבגדהכך'
היאלו'סיפרהשעליהבגידתה,עצמאותה.

לעצמוממדדהואשלו.לאגוצורבעלבון
דק .) 43 • 41<עמ'כךעלהחייםאתולה

עםמשליםהואמותועםמשליםכשמאיד
היאהמוותעםההשלמהכאילובגידתה,

התחומיםבכלכוללתדזיגנציה
העיצובדדךפיעלאך 53הליבידליים:

הדמותהיאאביבההמספר'בידישלה
הרציונליתואחות","אםשלהחיובית
 •ביותרוההגונה
אתתמידשוניםבהקשריםעושהאביבה

45 
 ' 97פברואר
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 .) 107-106<עמ'ביותרהנכוןהדבר
54 

שליחסומתיאורמשתמעתזאתהערכה
שהואכגוןאחדיםבמקומותאליהמאיר
הרגשתמתוךעליהחשב"והואעליה:חושב
שלפריידיעה,ומתוךונחיצות,קירבה

הארץכינרתהיאשהיאפתאום,התבהרות

הנגרפים ,בחייולושישהממשיתהיחידה
עליהחשבשהואאו ) 137<עמ'והולכים,"

בתוהובובטחשהואהיחיד"הדברכעל
התגלה ,עצמוהואאפילו ,שהבלאחריהזה.

 ) 199<עמ'מתפורר."כתעתוע

היאואביבה,האםהסבתא,האמהות,שושלת
ואילוהגיבורקיוםשלהשדרהחוטלמעשה
לעתיםבוהעולהפרוורטיתחייםתשוקת

היאדווקאהזה,החוטאתלפרקומאיימת
המוות.אלאותומקרבת
האשהרעיה,היאלאביבהשכנגדהדמות
מכיוון ,שהוחמץגלמישאתהקייםשמאיר
 .) 21<עמ'עיוורת""בבהלהאיתהששכב

לתקןומבקשזאתבהחמצהוהוזהחוזרהוא
 ,) 34<עמ'במעשיושעיוותמהבדמיונו

כהלכה,איתהשכבשאילוהיא,כשהנחתו
עםיחסיותיאורלהוציאשונים.היוחייו
הופךהכישלוןשבוטוב,שכולובעולםרעיה

רעיהעלההזיות ,) 221<עמ'להצלחה
פיעלומסתיימותשוניםבהקשריםחוזרות

 .) 133עמ' , 79<עמ'אונןבמעשירוב

לוהמזדמנותהנשיםלכלסמלהיארעיה
היהשעמהןהערים,שלושפניעלבנדודיו

אתלהוכיחכדישכב,ולאלשכברוצה
לעצמואמרכך"ובתוךובריאותו:קיומו
 ,עכשיופהאיתרנמצאתרעיהחיתהשאילו

אז:שהמיץמהאתלתקןהיהיכולאזכי
זאתחיתהאילוגםשמחהיההואאבל

היפותהספורטאיתרגליעםהקבלהפקידת
הצרותהמותנייםעםהצעירההמגישהאו

תהיה,שלאאשהכלאוהגדולים,והשדיים
בהלעשותלוותניחידועלשתשכבובלבד

החייםתשוקת .) 160<עמ'תשוקתו."לפי
רעיהעםיחסיו ,הגיבורשלמתועלתהבלתי

תחליפייםביחסיםמתגליםודומותיה,
עוררתמתיותרמינ :משהוופרוורטיים

 ) 152<עמ'פורנוגרפיהבספרימהתבוננות

והיאמזדמנותבנערותשמקורוומגירוי

להוציאבאוננות.זה>(במונח"מתפרקת"
הספרבכלאיןרעיהעםהכושלהמישגל

שלתיאורכלמיניים,מתחיםהגדושהזה,
 ssמישגל.
עםולאהחוקיתאשתועםשוכבאינוהגיבור
שתהיינהרוצה"שהיהמצוא","לעתהנשים
עםהדמיונייםיחסיומכל .אחריוכרוכות
דרורהרעיה,עם-התחליפיותהנשים

להביאשהצליחבלאעמה,שיצא<פקידתו
פקידת ,) 14עמ'-מימושלידייחסיהםאת

האמריקאיתהמלצרית,עליזה,הבנק
לחודאחתכלועםיחדכולןשעםהשמנה,

-הצליחולאהמין""חדוותאתלממשביקש
היאהאפיקחסרתהחייםשתשוקתמשתמע

עוצרשאינותהליךאנרגיה,שלנוראבזבוז

אותה.מקדםאלאהמוותאלההידרדרותאת
הפורשתהגדולההאםהיאדיינוהדר'

הפגישהוהמוות.המחלה ,המיןעלחסותה
הפרקלמןהוכנההאחרוןבפרקהגורלית
אתהקובעתהרופאההיא •הראשון

הולכיםויחסיהםמחלתושלהדיאגנוזה
מיחסיוהופכיםהעלילהבמשךומתהדקים

היא .יותרקרוביםידידותליחסיחולהרופא
<עמ'גשם,בשעתהביתהטרמפלומציעה
לפיבביתהמבקרהואכךאחר ) 81-80

בשיפוץ ,כביכוללה,לייעץכדיהזמנתה,
שובועםהאחרון,בפרק .) 123<עמ'הבית

ומוכה,חולהכשהוא ,לארץמחוץמאירשל
בעקבות :יחםבינהיחסיםיםמשתג

 ,בלונדוןהמוותקירבתשמחמתהטראומה,
שהיאבתחושההרופאהאלהולךהוא

שלמצבנוצרהשנייםביןלמכאוביו.המרפא
מאשהונעשיתהרופאההולכתשבהקירבה
 .לסמלודםבשר

שניסוהנשיםוכלאביבההאם,הסבתא,
והיאבה,מתמצותהמוותלביןבינולחצוץ
(הרופאה)המוותבפנימחציצהנעשית

שהיאכךידיעלהמוות,מחרדתלמפלט
וקבר:רחםשהואהחסותלחיקאותומחזירה
צניחהאיזואלאבזה,חיתהלאתשוקה"שום

בין-הערבייםשעתבנועםהזויה,איטית,

חרדת .) 207-206<עמ'להיספגות"ורצון
ותשוקתהמוותתשוקתמקורהיאהמוות

הגאולהאל ,דברשלבסופומובילה,המוות
 .עצמוהמוותשהיאהחרדהמן

אדיך(כהגדרתהגדולההאםעםבמישגל
האדם-שב > Die grosse Mutter-נוימאן

למצבהקץמטראומתהנמלטהתינוק
כבועהעצמואתהרגיש"הואהעוברי:

גדולהאחרת,בועהבתוךשצפהאפורה
 ,המישגל .) 206<עמ'שיעור"לאיןממנה

כתהליךנתפסיםוהמוותהאםלחיקהשיבה
המלאהמבוגריםמעולםהזההמעבראח.ד
המעורריםמעוותים,מינייםגירוייםוגדוש

חוזרשבולעולםפרוורטית,חייםתשוקת
אינושבו ,הראשוניחסותולמקוםהילד
האםלחיקעצמולהפקיראלאלדברנדרש

שלהפנימיהעומקמבנההוא-הגדולה
הנובלה.
הייסוריםבדרךהמתבונןלגאוטמה,בניגוד

 ,מבחוץומוות>זקנה(מחלה,האדםשל
ובנפשובגופואלהשלביםמאירחווה

 ,לפניוהפתוחההיחידה"והדרךפנימה:
הדרךהיא ,והולךנדחףכברהואבהואשר
המוות."ואל ,בונגעהגםשהנההזיקנה,אל

המוותבחרדתנפתחהספר .) 33<עמ'

חוזרהיצירהאורךולכללמחלה,ובמודעות
הנושאכאדםהגיבוראתהמציגהנושא

בגופו.צלבו
הםלהלןשיובאואלהכמומשפטים

העלילהעלצלוהמטיל ,חוזרלייטמוטיב
חזקיםבכאביםאותוהכריעה"המחלהכולה:

המחלה"הרגשת ,) 26<עמ'קשה,"וצמרמורת
<עמ'בגופו."קפאהכאילואלאנעלמהלא

ברוחאבלאמר,אוכלים,"בעודם .) 22
בדעתומעלההיהלאשמעולםמבודרת,
והנאה,תענוגשלמקורלושהיהשהגוף,
וחרדה"סידרהשלולמקורלאויבלויהפוך
תחושתוהיאביותרהקשההחוויה .) 65<עמ'

הואלאויב:מאוהבהפךשהגוףהגיבורשל
המתחילותהמוותותשוקתהחרדהמקור

גורםרקאיננההמחלה •עליולהשתלט
היאאלא ,מותואתומקרבאותוהמתיש
רוחנית.התשהמלחמתגםנגדומנהלת
 :העולםאליחסואתמעצבתהיאלמעשה

אתראהבן-ציוןלשרירות"וכשהתקרב
המוותבידיולכודעברמכלמוקףצעמו
כלאתהממלאהשחורה,ישותהזה,

אותוהרודפת ,שיעורלאיןוחזקההמרחבים
הסחהאולריכוךניתנתשאינהבעקשנות

נסבהלתווברובלתוכה,אותולבלועכדי
הזרועההחשיכהתוךאלהארץמכדור

לצעדיםרקאבלהרווחה,חשלרגעכוכבים,
הרווחהגשתהרבעצם ,שמידלפיאחדים,
בכלאותוישיגשהמוותוהרגישידעהזאת,
 .) 67<עמ'היקום"מגיעאליומקום

ההיקלעותתחושתאתעיצבשבתאי
בתוכויושבשהמוותהאדםשלוהמילכוד
ללכתהיאממנולהימלטהיחידהושהדרך
החשיכהתוךאלהארץמכדור("נסלקראתו

שלבשרשרותעיצבשגבסיךמההגדולה").
במסאפורותשבתאיעיצבמטאפורות

חרדתאתמתארותשאינןוישירות,ספורות

ההתשה,תהליךאתגםאלאבלבדהמוות
המוותחווייתהמוצא.וחוסרהבריחה

שהאדםהריק",ה"זמןשלכאתרמצטיירת
שהואתהליךמחילה.ללאאליולטפסחייב
חד-הואאבלסיזיפוס,שלכעונשוקשה

מרחוב"וצעדעצמו:עלחוזרואינוכיוונך
הזמןעלוחשבמסרה,כלבלירחובאל

מצטיירהואהערב,לביןבינועודהמשתרע
ריקותפחיותשלעצומהכערימהבדעתו

וזהפיסגתה,עדלטפסשעליווחלודות,
התייצבפתאוםעכשיו ,שכן ,אותוהבהיל

לעקוףיוכלשלאוהביןהריקהזמןפנימול
 ,אחדפירוראפילוממנולגרועאואותו
אחריהשב ,כולואותולעבורעליוהיהאלא

 .) 173-172<עמ'ונו'שניה,"

היאהיאשהחרדהלעומק,הביןשבתאי
גיבורו .העצמיהאיוןלתשוקתשגורמת
ממועקתלהשתחררכדילהעלםמבקש

הםהטבעעםהגיבורשלמגעיוהמחלה.
להתפוגגלתשוקתוהשלכותכללבדרך

הואמוותוהמים.האדמה ,האווירעםבמגעיו

הקיום,יסודותעםהתמזגותזהבשלב
מוסב"אוגופו:מעומסהאדםאתהמשחררים

 ,האחופניעלושםפהמפוזריםפרחיםקצת
להניחהעשבים,בתוךבולהשתרעשניתן
היאאפילולאדמהקרובהראשאתעליהם

ולהתמכרבזרותה,חשוכבר ,לוזרה
העוברהחולףבזמןהאווירולמגעלמגעם
שהגיבורככל ) 160<עמ'כלום,"בלא

אותו ) •.• (שובבו"התעוררלמותו:מתקרב
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הדברלקראתללכתעקשניאבלרךדחף
<עמ' ,, ,בדרכואי-שםלוהמצפההנעים

221 (, 

כשקיקהנתפסתהגיבורשלהמוותתשוקת
מןאחדשהםהמים,אלהדמותשלמועצמת
התנאטית-החוויהשלהמובהקיםהסמלים

מגולותבעינייםשבעה"ובליאוקיאנית:
מיפרשהאינסופי'הכחולבמרחבהסתכל

מניעבלינעוץהיהנוצהכראשזעירלבן
גבולותאתכאילוהמסאשרבמרחק,אי-שם

לאחדשהיהעדתוכואלאותוגגומרגופו
קייםהיהזאתועםוהמים,האווירחללעם

בשלמאי-פעםיותרואוליבגופוונבדל
והכוח.הגמישותותחושתהשיזפוןתחושת

בפכפוך'התגלגלואשרלאדוות,הניחהוא
 ) 222(עמ'רגליו,"כפותעללהתרפק

הגיבורמתעלףהשלישיהפרקבשלהי
המקרהבלונדון."פויל'ס"הספריםבחנות
הקץוחרדתקלינילמוותכקרובמתואר

גינקולוגיות.מטאפורותבאמצעותמתוארת
המספרשלהמטאפוריתבלשונוהואמוות
העוברשבהשלייתו'אלהאדםשלשיבה
ניתק"והואלילוד:במקוםלנפלהופך

עשויהבקליפהונעטףומסביבתומעצמו
לביןבינוחוצצתאפרפר'ספוגי'אוויר
בתוךמתכעוברנתוןהואשבומשהו

מגדירהזאתמטאפורה ,) 186<עמ'השיליה"
שלהמודעהתיאורמןיותריפההמצבאת

המופיע ,הגיבוראתהפוקדתהמוותחרדת

 ) 189<עמ'בהמשך.

כתמונתהמוותתהליךמעוצבהאחרוןבפרק
 .מטאפיסילעולםומעברוהיבלעותגלמיש
גיהנוםפרקיהיוהקודמיםהפרקיםאם

קומדיהשל > lnferno-Purgatorio (ומצרף
פרקהואהאחרוןשהפרקהריזאת,אלוהית

 .> Paradiso (העדןגן
שלתיאוריםוכמהכמהישזהבפרקגם

באמצעותהמוותרגעהתהוותתהליך
גבול'מצביהמציירותמטאפורות,

המבויחרדתואתהכאבסףאתהמסמלים
לידיבאההמילכודמןהגאולההסתום.
שלהאמהיאופיואתלעצבבניסיוןביטוי
הרך:חיקותוךאלהנידוןאתכסופגהמוות

הקירוביןבינולהצטמצםהמרחק"התחיל
שכיסהעדוהלך'שגדלהמקומר'השחור
נדרךומשהווהשמיים,האופקאתכמעט

העולם',סוף'זהאמר:והואופירכסבתוכו
רקהואאבלולסגת,לפנותחשבעיןולהרף
לידונעמדשהגיעעדצעדיו'אתמעטהאט

מאודמאודכבדמשהורגע,ושהההקיר'

וכמעטבחזהוהתהפךמעובהאווירכגוש

הרוממותמעוצםנשימתואתהעתיק

מעלה,כלפיעיניונשאואחר-כךוהיראה,
השחורמהנדחוץנראהלאשדבראלא

"ובתוך ) .. ,(השמיים"ואתהנוףאתשכיסה

בשיוט,כאילורבה,בעדנהאיךהרגישכך
זאתועםסמיךומשהופנימה.נספגהוא

ליפףנוגע,ולאנוגעגליםכקצףרפרף,
מתוכוומשהותשוער'לאאשרבעדנהאותו

האלוהי''הנועםצליל'ללאאבלחיווה,
החוויה ,) 233<עמ'הוא."כןכיידעוהוא

שלהטראגיהניסיוןמןכמעברתוארה
שללתחושההמים>(נדהסופיתהחסימה
לגילויועדפנימה>(נספגמיניתהיספגות

אלוהי),(נועםאלוהיכמחווההמוות
העיצובשלהראשוניםהשלביםאלה

ל"עולםהמוותמרגעהמעבראתהמטאפיסי
שלזהבפרקהמוותחווייתניסוחהבא",

עדומדויקמרהיבכל-כךהואהנובלה
המונחיםללשוןלתרגמוביקורתישניסיון

מראש.לכישלוןנידוןאוליוהמושגים
אדםניסחכיצדולהביןלחזורמאודקשה
מעצבשבתאיאותה.שחווהלפניזאתחוויה
ה-העליוןהעולםשלהההתגלותאת

Paradiso השאובותמטאפורותבאמצעות

בציוריםמשתמשהוא .והחושךהאורמתחום

נזקקווהעמיםהדורותבכלשמיסטיקאים
לתיאור:ניתןהבלתיאתלתארכדילהם

צח,חושךוראהעיניואתפקח"אחר-כך

ועםלחיותיכולששחורככלושחורסמיך
לאוהואמוחלטתשקיפותבוחיתהזאת

האורמעגליאתלאדבר'לראותלוהפריע
ולאעין'כהרףוחמקובאואלההצבעוניים,

בעומקאי-שםחמרטטיםהאורכתמיאת

אתלאואףמייד'בהונבלעיםהעלטה
שמשכנחרתלושנראההענוג,הנוגח
עיניו"אתשפקחפעםבכלזריחהבטרם
והאורוהחושךהאורציורי ,) 234<עמ'

מיסטיים,ציוריםהםבחשכההמובלע

המיסטיקאיםמתאריםכאמור'שבאמצעותם,

הםובאמצעותםהאלוהיותהספרותאת
החייםהבריאה,לסודותלהתקרבמנסים

נצחיתבאפלהמובלעהאלוהיהאורוהמוות.
הסודהםהנצחחיי-שחור)מכל(שחור
האפיפניהטקסטהמוות.שלוהעמוקהנסתר
אוליהאחת,התגלויות:בשתילשיאומגיע

המטאפוריהציוריהמיזוגהיאהעיקרית,

"מכתלביןהקץ""מכתביןהמפתיע
הלידה,וחווייתהמוותחוויית- ,,הראשית

ושכדיחילאדםזכורותשאינןחוויותשתי
שיפרשוכדילשתיהןהמספרנזקקלתארן'

עולםמיןשלהתמונההיאהשגיחזו.אתזו
לתחיההמתיםקמיםשבורליגיוזי'הבא

ומתאחדיםחוזריםוהפרודיםוהאהובים

טוב.שכולובעולםאלוהיתבהרמוניה
שביןהקשראתמתאריםהבאיםהקטעים

"ועםהאנושי:הקיוםשלהיסודחוויותשתי
העונגבדמדומישרויבהיותוגםזאת,

לחושחדללאגשמיותו'שבאיבודהרדום
סביבו'להתרקםרךמשהו"התחילבקיומו",
כך"ואחר ) ... (מרפרפת"פלומהשלכמטווה

אכזרי'נורא,כאבחשבפתאומיות,חש

איבר'ממבנולקרועביקשגדולכוחכאילו
נגףהואאבללהתקומם,ניסהובבהלתו

קשיללחציםנתוןוטולטל'בגסות.
רחמים,וחסרמפחידהיההכלולזעזועים,
מכאיבנשוא,ללאהלחץגברופתאום
<עמ'בגרונו"נתקעהצווחהכיעדואכזרי'

עלצורבתצינהטפיחתחש"והוא ) ... ( ) 234

מר'בבכיופרץוהתכווץנרעדכיעדגופו'

לאוהואואובדן-עצות,ועלבוןחרדהמלא
זריזהבידאותוכשניגבוגםלבכות,חדל

שהתעייףעדאותו'לפייסוניסואותוועטפו
והגביהבזהירותבוהחזיקומישהוונרגע,

 · 234<עמ'יפה'ילד'איזהואמרמעטאותו

הפנטסטי-המעברשלהתיאורכוח .) 235
ההיזכרות,חווייתהמוות,מחווייתמטאפיסי

אלואהוביואוהביועםאחרבעולםוהפגישה
דברסוףספקשהואהנורא,הכאבחוויית

שבתאישלביכולתותלויראשית,וספק
שבופירוטבאותוזאת,אפיפניהלתאר
בפרקיםרביםריאלייםמצביםלתארהצליח

כאמור'מסתיימת,הנובלההקודמים.
הבאבעולםאמונההמשקפתכאפיפניה,

שהמוותבכךאמונההאדם,שלהנצחובחיי
חוויההואשהמוותמשוםלו'יוכללא

עםהתמזגותהמאפשרתהרמונית

המוותחוויית 56חדשה.ולידההאוניברסום
מעיןכאפיפניה,מעוצבותהבאוהעולם
האדםאתהמחזירזוטא,סיניהרמעמד

בשיפולימסתכל"בעודוהבריאה:למרכז
ענןשלאואווירשלתנועהששוםהשמיים,

אתלחושניסהבהם,ניכרהלאציפוראו
הכדורקליפתדופןעללמעלהשוכבעצמו
-עמ' "'מתחתיופרושיםהללוהשמייםואת
219 (, 

מחודשתכפגישהכלקודםאבל 57
ההרמוניהכהחזרתואהובים,אוהביםעם

הגבולותידיעלשבתפוקההבין-אנושית,
לתיקנה.המטאפיסיים

הילדשלמחודשתאחדותחזוןחוזההגיבור
השבתבשמלתסבתו"הופיעהאמהותיו:עם

השבורונעליהסרוגהתיקעםהפרחונית
הבהונות,במקוםהבליטותעםהשנתיות

מאודובכלאותהוחיבקאליה,מיהרוהוא
והמקומטות,הרחבותפניהעללחונשק
העורוחלקותהחכמההנחרהעםהפנים

פניםמכלעליואהובותשהיוהמקומט,
 .) 226<עמ'שבעולם"

הסבתא,בעקבות 58
מעיןחיתהשפטירתההאם,גם"מתגלה"
עדותהיאעמהושהפגישהלמותוהקדמה
ואמהותנפלוחמטאפיסייםשהגבולותלכך'
יצאה"אמולאמהותיהם:ובניםלבניםהושבו
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העשויההלבנה,בחצאיתהעציםמבין
הצריףידעלהצטלמובהאשרכמכנסיים,

אליהםוהתקרבההגדולה,השיקמהרקעעל
אותהולחבקאליהלגשתביקש"הוא ) ... (

והרצוןהחרדהשמעוצםאלאלה,לנשוק
נשם,ובקושיממקומוזעלאבהלהחזיק
שלמסךואותםהעציםאתעטףכךובתוך
 .) 227<עמ'כדבש"רךגשם

לתקנההמשפחתיתההרמוניההחזרת
לבןהוחזרההאמהותשחסותפירושה,
המוותשלזאתזאתמעיןהארההאבוד.
הופכתשהיאמשוםמטאפיסית,נחמהמהווה

המוותחרדתואתחדשהלהתחלההקץאת
לנידוןלהעניקהעשוייםהרמוניהלכיסופי
אמוצעדו'"כךגדולה:אושרתחושתלמוות
ותחושהבתווך'והואמשמאלוסבתומימין
מילאהלהביעאיןאשרוביטחוןאושרשל

גלומהידיעהאותהבכוחשידעלפיאותו'
אתיפרלאדברששוםבלתי-מובעת,

 .) 228<עמ'הזאת."המאושרתהאחרות

שלחיסוריםבדרךהאחרונהההארה
לבודהה,מאיראתהופכתאינהגאוטמה
טוטאליארנוןשלהנירוונהבמחוזהשרוי
כוירגילשהגיעלמיאלאהקיום,רצוןשל
מתאחדהואאיןשבוהעדן'גןלונטהשל
הקדמוניותהאהובותעםאלאאהובתוםע
הגשמהזוהיהאמהות.-האנושיהבןשל

עםלשכבהאדיפלי'החלוםשלאידיאלית
נצחים.לנצחעמהולהתחבר-להתמזגהאם

איןהאב-לבנההאםביןהפרידלאהמוות
הבן-זאתשמימיתבאידיליהמקוםלו

שעםהאמהות,שלבמחיצתןישההבלבד
שהתחברלפנישכבאותןהמייצגהסמל
האמהותלמחוזמיתולוגיתשיבהזוהיעמהן.

) Die Mi.itter <. 
וההזיהאליהשיבההואה"אם"עםהמישגל

האינצסטאתמצדיקההפוסט-מישגלית
אוהחיקאללחזורוהיחידההאחתכדרך
אליוכשיבההקבראלהירידהאתלחוות
 .) 228(עמ'

סופיתהשתלטותהואהמוות 59
מן"היתום"הבןעלהאמהות""מחוזשל
בעלותהןהמתותשהאמהותמשוםהחי'האב
שהיהכשם .החיהאבמןיותרגדולהחיות
אליהןחוזרהואכךבחייו'בלבדבהןתלוי

שהבןהמחיראולי,היא,זותלותבמותו.
מעיןשהואהאב,עלהניצחוןעלמשלם
חסריהנדודיםלאם.מוחלטתכניעה

לנדודיםביטויהיוהמרחבפניעלהמשמעות
למוותהנידוןשלמנוחחסריפנימיים
באמסטרדםוהחרדה.המחלהידיעלהנרדף
ואינוהאוריינטציהאתהרדוףהנודדאיבד

(פרקחרדותיואותותובלנהלאןיודע
הקטסטרופהמתרחשתבאנגליהשלישי>,
המוות.טעםאתלראשונהטועםוהגיבור
שלבמיטתההרביעיבפרקהיאההתרה

לחיקשיבהמישגל,הואהמוותדיינו:הדר'
דבר""סוףמתוךחדשה.ותחיההאם

בקיומומאמיניםוהמחברשהמספרמשתמע,

הערכיםשבואחר'עולםשלהאידיאלי

אליהםלהגיעושניתןיאושלאחרגםקיימים
לברוחהגיבורשלהניסיוןדיאלקטי:באורח
חוויההואהמוותאליהם.אותומחזירמהם

לאמהותילדיםהמחזירהמטאפיסית
לעולםכניסהחדשה,לידההואוסבתות:

שלהאידיליהחזוןמתגשםשבוטוב,שכולו
הנוף.עםהאדםואחדותהמשפחהאחדות

פירוטהגדושההזאת,המכאיבההנובלה
הגיבורשלהיומיוםחיישלטריוויאלי
מיניותוגחמותאותוהמקיפותוהדמויות

בנחמהאפוא,מסתיימת,-שלומסכנות
מטאפיסית.

שלהרוחניתשצוואתולומר'כמעטאפשר
שמאמיןכמיהרליגיוזי'ה"חילוני"שבתאי
משפטשלמוזרגלגולהיאהבא,בעולם
-המקראספרישבכלבפסימיהתמוההסיום
 ,,ירא.האלוהיםאתדבר"סוף-קוהלת

והערכהסיכום

העומדתהמוותחווייתעלהתגברשבתאי
בעזרתשלוהעיקריותהיצירותשתיבמרכז

המובילהתהליךשלהמפורטהעיצוב
המגעבעולם,האדםשלשהותו .לקראתו
הזולתועםהכאבעםשלואמצעיהבלתי
לו'מעניקיםשהחייםהמראותועםהמכאיב

אליבאזו'למותו'בדרכוולרע,לטוב
החיים:שלהעיקריתהמשמעותבתאי'דש

כמונושאיםכדאיים.החייםובגללה
תנועתירידתשלהחברתיתהמשמעות
והחברההמשפחההתפוררותאוהעבודה

חשיבותלהםשמייחסיםשישהישראלית,
בעיני.משנייםהםביצירתו'עיקרית

מןאחדהואששבתאילומרצריךאינני
השלושים.שנותילידיהחשוביםהיוצרים
מפאתהןמקיף,דיוןכאןהוקדשליצירתו
מןאחדשהואמשוםוהןהענייניתחשיבותה

כיווןיצירתו'אתלסכםשניתןהיוצרים
דרכולסוףטרגיות,מסיבותשהגיע,

האמנותית.

עליושמהלךבקסםדורולבניקרובשבתאי
יהושעא.ב.שלמיצירתוגדולחלקהמוות.

אהרןכתביזה,נושאשלבצלועמד
שנהרגהיהודילעםרקוויאםהםאפלפלד

וויה("הלקורןישעיהירק,קביורםגםו
בגשם'')("מוותאלמוגרותבצהריים">,

המוות.לנושאנמשכיםאורפזויצחק
חרדתאבלדורו'בןאפוא,הוא,שבתאי
נחמצוהדורשלהמוותותשוקתהמוות

אמנותילמימושבהוהגיעוביצירתו
מבריק.

הואדברים""זכרוןספרוהעיקר'וזהאולם,
חדש,ספרותי > Genotype <אפשרויותמאגר

מהםוצעיריםדורובנישוניםשיוצרים

המאוחרקניוק •עמוויתמודדוהתמודדו

למאגרמתייחסים-כ'מולכו"יהושעואפילו
משיכהשלמוקדמהווהוהואזהאפשרויות

נכו).גידי(לאחרונהדורוובניגרוסמןלדוד
ישאךאמנם,נסתיימהשבתאישליצירתו

 •רבה.והשפעההמשךלה

הערות

זאת,למדיומהימנהמקוצרתוגרפיהיבמביאאני , 1
הצגתלקראתהכנהמעיןהמשמשתברשימההמופיעה

"שניים 1בן•זכאי(סלילה 1בקאמרי Hקליגולה Hמחחוו

 ) 8,1,1975("מעריב"בדרך>",ואחד ·מוצגים

"אנדרוקלסהבאים:המחזותאתתרגםהיתרבין . 2
מאתרוחות""הילולת ,) 1966 (האריסא.מאתוהאריה"

של"מנדרגולה"אתועיבדתרגם ,) 1969 (קוארדנואל
מייקלהבמאישלהמיוחדיםלצרכיו ) 1971 (מקיאוולי
 ) 1972 (סיימוןגילמאת H14ה•כקומה"השבויאלפרדס,

עליכםשלוםמאת H"סטמפניואתגםועיבדותרגם
גולוגשל"רוויזור"אתועיבדתרגםובעיקר ) 1971 (

 ) 1974 (חיפהבתיאסרוןוהוצגהמדינה"רמכקרהשפך

רותוחברבנמרקאליגולה,"חיישבתאי,יעקב . 3
 171עמ' , 1995ת"א,ואחרים",

מעין , 1976בשנתפוליטיתמשמעותבעלהיהזהעיבוד , 4
עדיתועיין:עכשיו""שלוםשליאנסי-מלחמתמחזה
 25.6.1976"דבר",המלחמה,נגדיאושקריאתרזסל,

כהתקדמותשבתאישליצירותיואתלתאראפשר . 5
כנראה,ידוע,היהשלאסופרבידוד.עלילתשלאיטית

בתולדותביותרהמבודדיםהרומניםמןאחדוכתבלשבתאי
הסיוםשדברירות,יוסףהואהיהודית-גרמניתהסיפורת

 > Flucht ohne Ende <קז"לאין"בריחהלנובלהלשו
המצבתיאורהבידו.דתהליךשללשיאומובהקניסויcת

באמסטרדםמאירשלמצבולתיאורקרוברותשלבנובלה
ושבעהבעשריםזה"היהשבתאי:שלדבר""סוףבנובלה

מלאוהחנויותהצהריים:אחרארבעבשעה 1926באוגוסט

בבוטיקים Iהכל-בובחנויותנדחקונשיםקונים,
הולכיקישקשובמגדניותהמודלים,סובבוהאופנתיים

פלוהסנהבחופיהגלגלים,סובבוהחרושתבבתיבטל,
ובגןהזוגות,התנשקובולוןביערכיניהם,קבצנים
עצמהשעהבאותהבסחרחרה.ילדיםנסתחררוהציבורי

אישוחזק,בריאושתייםשלושיםכבןסרנדהידידיעדמ
מהידעולאהמוליךבכיכררביםכשרובותבעלצעיר

ולאאהבה,לאמקצועלוהיהלא .עצמועםלעשות
אישעצמית.אהבהלאואפילושאיפהתקווה,תשוקה,
 Joseph Roth ,Fluchtממנו."(מיותרהיהלאבעולם

, ohne Ende ,Schriften < 

 ) 1984 (ת"א,דבר",רסוףדבר,אחריתמירון,דן . 6

 • 247עמ' ) 1983בקיץנכתבמירוןשלהדבר(אחרית

7 , Deborah Steinhart, Shabtai and Gnessin: A 
,) 1994 ( ," Comparative Reading, "Prooftexts 

248 233-. Vol. 14, No. 3 pp 
שבתאישליצירתובעיניונגיד:חייםשלטענתוזו 8.

שראשיתההלירית,הסיפורתשלהמסורתהמשךהיא
אבןנגיד,(חייםובכהנא-כרמון.ניזהרוהמשכהבגבסיך

"ידיעותדברים"'"זכרוןעלהעברית,הספרותשלפינה
 ,) 11.3.1994אחרונות",

העומדמיוחדפרקהקדשתישחרדודשלליצירתו , 9
 .חולץאברהםלכבודהיובלבספראורלראות

יניה'לווירגהשוואהשלאפשרותמעלהאורייןיהודית , 10
השוואההצעתומציעהאותהמבטלתובצדקודלף

 1אורייןיהודיתהקולנוע>(השפעתאחרתלטכניקה

ליעקבדברים"כרון r 'הרומןעלהגדול,הוויתורבמישור
לטכניקהההשוואה . 25.11,94אחרונות""ידיעותשבתאי,

מאוד.מאלפתבעינינראיתהקולנועית
סולדשהואהאחרון"ב"ראיוןמצהירשבתאייעקב , 11

הזההדברמה Iאותיכששואלים ) ... ("עקר:מ"סימבוליזם"
שהואיסמל.לאשהדברמשתדלשאניעונה,אנימסמלו

רוצהאניטעון,יהיהושמובןכל,קודםעצמו.הואיהיה
משהושלפרויקציהכמולאאוטונומיים,יהיושהדברים

 1שבתאייעקב 11 ...משהושלשליחותנושאכמוולא ,ארח

ארוכים"למרחקיםריצההיא"הכתיבה ,האחרוןהראיון
הרדיובתוכניתשבתאיעםשנערךראיוןמתוך(קטעים

 / 11אחרונות"ידיעותקרמן>,צואילנהבעריכת II"פגישות

4,9,81 , 

עמ' , 1977ת"א, ,'א , 1980-1880העברית""הסיפורת , 12

452-442 . 

 417-412עמ'שם,שם, , 13

שבתאירשימותדבר":ל'ס'וףמירוןשלסיכוםדברי , 14
בהתחלההמוות(והגדרת>תיאורעניין : 6א'לפרקהערות
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 ) 245עמ' 11984 1דבר""<סוףנרנושלב'עצבים'להציץ-

והשווה:עמ'מבואלעיל:גםועיין
," Risa Domb "Home Thoughts From Abroad 

31 . London, 1995, p 
זכרון H /אותוהכריעועשהשלאהמעשים /גורבתיה , 15

 ,) 11,3,1994"הארץ"שבתאי,יעקבמאתדברים"

לביןועגנוןברברגיבוריביןגורשעשתהההשוואות
שלגיבורואוצזארלביןגנסיןשלגיבורווביןגולרמן

שוניםעולמותאלהמלשכנע.רחוקיםלישראליהזר
שונותהאחרוניםשלוהתנהגותםובעיותיהםלחלוטין
יפהלישנראיתהשוואהזוהראשונים.שלמאלהלחלוטין

מנכונה.יותר

"קשת"בפרסזכהממריא"פרז"הדודהכותרתסיפור , 16

סיפור ,) 1969(חורףמב'ב"קשת"ונדפסהקצרלסיפור
 ,) 1968(חורף,לח'ב"קשת"נדפס"קורדובה"שלוארח

הארבעים.שנתבשלהיסיפוריםלפרסםהחלאלוני , 17
מארידנה"טורקיחייל Hזהקובץמסיפוריהראשוןהסיפור
נדפסואחריםסיפוריםב"משא", 1956באוקטוברנדפס

 ;) 1958(סתיו,החמישים:יהינשוף",שנותבשלהיב"קשת"

 ,) 1960<קיץ"שמיל", :> 1959 ,(אביבאופה","להיות

 1צעירסופרשלבעיניוהקרובהעבר Iזהביאלכס . 18

סיפוריביןהשווההוא , 21,4,1972אחרונות","ידיעות

שבתאישלסיפוריולביןוגוריברטובשלה"שכונה"
עליהם.אותוומעדיף

"משא"סגולות,רבתמשפחה Iבן-הרצלאורייןיהודית . 19
מקובלתהעלילהבעניינישלהההבחנה , 12,5,72"דבר",

העיצובדרךשלבהערכהצודקתשהיאבסרחאינניעלי.
של"שלילית"הערכה<כגוןאלהבנתוניםהטקסטעל

"ביקור"),הסיפור

"הארץ", 1שבתאייעקבסיפורישביס,יעקב . 20

24.3.1972 

וחידלון,יאושעצב,שלסיפוריםפאניאס,אפרת . 21
מפרשתפאניאסאפרתכאילונראה, , 31,3,72"מעריב",

שקייםבמהמבחינההיאשבתאי.שלהרומניםשניאת
בפועל.בהםשמומשממהיותרהקצריםבסיפוריםבכוח
הבחנותיהשבתאישלהתפתחותולאורמקום,מכל

ביותר.מעגינות

הרומןלקראתתרגיליםמעיןהםהקצריםהסיפורים , 22
הגדול.

(יולי,"מאזנים",ממריא",פרז'ד,דודעזר,בןאהוד , 23
1972 ( 

ריצההיא"הכתיבההאחרוןהראיוןשבתאי,יעקב , 24

עםשנערךראיוןמתוך<קטעיםארוכים",למרחקים
אילנהבעריכת"פגישות"הרדיובתוכניתשבתאי

 10הערהלעילעיין , 4,9 , 81אחרונות""ידיעותקרמן>,צו

דן Iהכללעלהמעידהכלל"מן"היוצאשלדבריו , 25
וחבריו",גולדמן"ואריאציותזהספרלכנות"ניתןעומר:
שלחדלהבלתיגלריהלייצגמתאמציםוחבריוהנ"ל

ונו"'אמינותשלכלשהושיורנטולותמזויפות,דמויות
 ) 69עמ' , 20,2,1980הזה""העולםעומר,"שבתאות",<דן

להזכירםוישממרושעים,יותרמגוחכיםכיוםנשמעים
בלדב.כקוריוז

 ) 11<הערהשם.שם, Iשבתאייעקב , 26

רדיפתמוות,כיסופי 1דברים""זכרון 1מירסקינילי , 27
 , 4.3,1994תקשורת","שישיישראל,שלוהמוזיקהנשים

 , 1990ת"א,ושלשלת","חוליותשקד,מלכהגםוהשווה

 • 268עמ' , 38-34עמ'

התפוררות,ושלגסיסהשלחגיגהבמאמרו:פסח,חיים , 28
 3.9.1977"הארץ",

'"'זכרוןהרומןעלכאידיאה,הזיכרון Iמירוןדן . 29
 ) 27.4.1978אחרונות""ידיעותשבתאי,ליעקבדברים"

דברים"'"זכרון 1ברומןהקיוםפקעת Iכגןצפורההשווה:

 • 74-61עמ' 11980 ,' 9שיח","עלי 1שבתאיליעקב

קריאה","סימןהמשפט,דברים",'"זכרוןרון,משה . 30

 , 277עמ' ) 1983<אפריל , 17 • 16

, t. Joseph Frank, Spatial Form in Literature נ

Criticism, (The Foundations of Modern Litrary , 
,) Judgement) (Edit.Schorer, Miles , McKenzi 

. 392 379-. N.Y. 1948, pp 
"הארץ",התפוררות,ושלגסיסהשלחגיגהפסח,חיים , 32

9.1977 • 23 

גולדמןמשפחת

חווהחיים-ברוך

<בעל>ברכה+שמואלגולדמן+סטפנהואשה)יואל+צפורהואשה>אהרן

 1מאיר Iאביעזראברם

רות ,אסתר ,ירמיהו

תמימה,נחמה,

בו><בוגדת

בתאונה><מתהנעמי-<מתאבד)גולדמן
הצלחה)(ללא+זיתה

אררריןמשפחת

המשפחה)(ידיד+בש(האשה>זינהארווין(פילגש>חדווה

טנפאוסיהודיתלאזר+הדוד

לחו"ל)(ירדעמוסאילנה

קודמת)<אשהאלישבע

(ברוריה)שפילמןרוחמה+מאקס )<נפטרהשלווהיפה,צזאר, +<נשותיו)+תרצהתהילה(פילגשיו)ואליעזרהוריקי
בלאוקמיה)(חולהשאול

הספר.בסוףשנולדלנישואיםמחוץ+ילד+אלהישראל

1 1% 

ר

וגולדמןישראלמעברים:שלנוספותדוגמאותמבחר , 33
(עמ'זיתהגולדמן, ) 116<עמ'נתןובנוצלרמאירלהשמ

גולדמןהארץ>מןלרדתעומד(אלתרויואלציפורה :> 118
ואליעזרה,גדעוןשנפרדואחרי ;) 229-228<עמ'וישראל.
צזארשלהחתונהממסיבת ;) 230<עמ'וצזארישראל
זינה, ;) 236-235<עמ'זינהארווין.שללגסיסהותהילה

משהינק, Iמאנפרדססיפנה, Iמייזלריהודית Iצאור
זינה,יפה, ;) 241 • 259<עמ'גולדמן Iנעמי Iצלרמאיר
גולדמן, ;) 261-258<עמ'גולדמן.תהילה,צזאר,תקווה,
 .) 262 • 261<עמ'ססיפנה. Iמאנפרד

היחסמתגלהשבוההיזכרותקםעאתלמשל,ראה , 34
"גמר"לאשהואההמוכיחאביוכלפיהבןשלהדו-משמעי

צעררגשיאותומילאוכךכדי"ותוךעמו:חשבונואת
פיעלאףאליו,וגעגועיםוהבלתי-הוגןהקשהאביולע

אלאאחריובוהשאירלאוהואאותואהבלאשמעולם
זכרונותמאדומעםהקטלנייושרועלגאווהרגשימעם

מתוךאותםלהעלותהיהניתןהיהבמאמץשרקטובים,
יחידזיכרוןורקבהנאה,רגעאיתםולהתחיותהשיכחה

מזהירהאחתשבתזכרון Iמעצמוועולהלפעמיםצףהיה
כחוליםהיוהשנייםלים,אות;לקחואביוילדהיהכשעוד
 ) 156-155<עמ'ונו'"להפליא

כמובןחיתהלאונשנית,החוזרתטענתולמרות"אבל . 35
היותרלכלשלהם,לגירושיןהסיבהתירצהשלבגידתה
וחוסרוהאנוכיותהפינוקהיושכן,צדדית,סיבהזוחיתה

הסוסיםוהיוולהתחייב,לוותרהיכולתאוהרצון
ובלתי-רציניותריקותוציפיותדבשוארוויןוהמגאזינים

האפשרככלרבותנשיםלכבושהבלתי-נלאהוהצורך
אלא Iגבריותומידתואתכוחואתשובשובולהוכיח
הלך-אותותקףומצוקה,משברשעתבכלכמו Iשעכשיו

אמרוהואחרסהושל Iסנםימנסליאבלריאליזם,שלרוח
כמוהתנהגתיהאלה,הגירושיןגמורה,סערתחיתה"אות
 ,) 168<עמ'יל.ד"

לאשפילמןלמאקסנישאהשרוחמהחיתההאמת"אבל , 36
וכמחוותיוהיקרותבמתנותיולבהאתשקנהמשום

משוםאלא Iרכושואתשחמדהמשוםולאהמגושמות
לדבריםוגםלכל,שהתייחסהכךכדיעדעייפהשחיתה
מנוחלעצמהלמצואהיהרצונהוכלבשוויון-נפש ,הללו

היאשכןהיטלטלה,שבהםהאין-סופייםמהסילםולים
אהבהוהרפתקאותאהבהושבעהוהתרוצצויותחייםשהעב

בשהיהואילומהן,ליהנותמסוגלתחיתהלאושובומין
הסכמתהאתנותנתשחיתהיתכןלושתינשאלהמציע

 ) 178<עמ'לו:"ונישאת

לאבותיהם.ביחסםהבניםשלהפסיכו-אידיאיהמשבר . 37
אהבתישלאיודעאתהאלון,אריידי:עלהיטבהוסבר
אבות(יחסיהעקודיםוהבניםהמייסדיםהאבות Iאותו

פרקים<שנישבתאי>ליעקב Hדבריםב'זכרוןובנים
 , 5o; 36', 1995 • 53עמ' , 1995 ,' 35שיח","עלימחיבור>

ביןעורךשהואההשוואההיאמאודמעניינת . 66-53עמ'

 ) 47עמ'(שם,אבותיהם,למיתותהבניםשליחסם

רדיפתמוות,כיסופידברים"מירסקי,"זכרוןנילי , 38
 4.3.1994תקשורת,"שישי",ישראל,שלוהמוזיקהנשים

ברומןהקיוםפקעת Iכגןצפורהדומה:בניסוחלהודקמה
עמ' , 1980 ' 9שיח","עלישבתאי,ליעקבדברים""זכרון
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הן:בהווההסיפראתהמנמקיםעברלאירועידוגמאות . 39
שלמותהבצריף,ומגוריהםהסביםשלארצהזמן-עלייתם

הבריטיהנשיםלצבאשהתגייסהגולדמןשלאחותו Iנעמי
-סםיפנהשלהעברמאהבילא-יהודי,מאהבלהוהיה

 1רשפילמןארוויןשלהכלכליתעלייתםוינק,מאנפרד

רוחמה,-אביומצדלאחותוצזארשביןהאהבהיחסי
וזיתה.וגולדמןלימימהגולדמןביןבעברשהיוהיחסים

אלוןארישלהנ"לבמאמרועדיין , 40
 • 34עמ' , 1988ת"א,מקום",של"הרגשהקלדרון,נ. , 41

35 • 

גולדמןהעיקריות:המשפחותשתישלהמשפחהעצי . 42
אתהמשפחה,אבותאתהבאתיהמשפחותבשתיוארווין.

הנשיםהבניםהאחיות,האחיםואתאבותיהאבות

שנסלמעיןאלהמשפחותשהפךמהכלוהפילגשים.
מודרני.

גולדמןשלזותפיסתוביןעקרוניהבדלאין"למעשה , 43
אינםדברשלבסופושניהם-צזארשלגישתולבין

אשהבאמצעותהגבריתמיניותםאתלממשמסוגלים
זונות.כאלהנשיםלכלמתייחסצזארזונה.שאינה

בעזרתרקמיניותואתלממשיכולזאת,לעומתוגולדמן
ותחליפיסביםדודים,אלון,(אריה"מקצועיות"הזונות

 >'ב<חלקשבתאיליעקבדברים"כרון rבעיוןאחרים,בא
 • 63עמ' , 36 1שיח""עלי

ריצההיא"הכתיבההאחרוןהראיון Iשבתאייעקב . 44

שבתאיעםשנערךראיוןמתוך<קטעיםארוכים"למרחקים
 "צוקרמן>,אילנהבעריכת"פגישות"הרדיו:בתוכנית
 4.9.81אחרונות",ידיעות

גרלדמןשלאורבני>טרוםבמצב(בחג,העיראהבת , 45
נעוריו·עיראלהמחברשלהחיוביליחסונוסףניסויהיא

אלבני,רחובלאורךלאםלאםשצעד"גולדמן,בנעוריה:
החנויותרגל,ומהולכיממכוניותכמעםריקעכשיושהיה
-ביןשלהעצוב-הנעיםבצלשרויוהיהנעולות,היוייסנ

שלבנועםחשוהואגדולה,וברגיעהליל-שבתשלערביים
וגדל,נולדשכהלעירוכאהבתוערבלפנותשישייום

בראחזהחסד,שלכרגערחוקו.תלעתיםרקאשראהבה
 1רוטשילדשדרותדעהלךהואמופרעת.בלתישהיא,כפי

ויפרפרהליכהכדיותרן Iגבומאחורימשולבותידיו
נעצרלדשרותכשהגיע-הראווהחלונותפניעלמבסיר
מלאיםשהיובעציםבנחתוהסתכלרגעיםכמהועמד

לבושיםלבית-הכנסת,בדרכםשהיוובאנשיםציפורים
 ) 159<עמ'זרועם."תחתהסידורותיקבחגיגיות

ל"תל-אביבכיסופיםהמביעיםהקטעיםמןאחד , 46

 53בעמ'המשך-+
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אירועיםספרים,מוספים,

מדרש-חילוניבביתמשחא.

אתבכטבמנחותמביאתלמוד .=

משהשעלה"בשעההבאה:האגדה---
ii li מצאוהתורה>את<לקבללמרום
אמרלאותיות.כתריםוקושרשיושבלקב"ה

לי<למסורידךעלמעכבמי(משה>לו
ישאחדאדם(הקב"ה)לואמרהתורה)?

עקיבאור'דורותכמהבסוףלחיותשעתיד
(שלוקוץקוץכלעללדרוששעתידשמו'

אמרהלכות.שלתליםתליהתורה>אותיות
לואמרלי!הראנועולםשלריבונו(משה>לו

העבירו<למעשה,לאחוריךחזור<הקב"ה)
ר'שללימיועדקדימהדורותכמההקב"ה

שלמדרשובבית(משהוישבהלךעקיבא).
מהידעולאשורותשמונהבסוףעקיבא>ר'
כיווןמשה).(התעלףכוחותששאומרים.הם

לואמרוכלשהי><לסוגיהאחדלדברשהגיעו
אמרלך?מנייןרביעקיבא>ר'(שלתלמידיו

(משה>שמעמסיני.למשההלכהלהן
מעלפונו)".<קםדעתוובחיישנה

 ).ל.ע-שליהן(הסוגרייםזומופלאהאגדה
ואלו""אלוהחרשבספרושגיאאבימביא

העוסק ) 1996עמ' 256המאוחד<הקיבוץ

ובעיקרההלכתי'השיחשלבמשמעותו
המחבר,לדברישהיא,המחלוקת,בסוגיית

ההלכתיתהתרבותשלהיסודמתופעות
ימיה.משחר

סיפוריביטויכברהיאעצמהזואגדה

גדות,מנותפיסותשתיביןלמחלוקת
התורהללימודהקשורותוחדשנית,שמרנית

רבנו'משהכיהנועזהרעיוןאתמעלהוהיא
להכירהשלאעתידומוסרה,התורהמקבל
הרביםהשינוייםבשלדורותכמהמקץ

ר'שלמדרשובביתבשבתובה.שיחולו
והואדניםהםמהעלמביןמשהאיןעקיבא
עליו"שחששה"עדזומעובדהנדהםכל-כך
כאשרבהמשך'אולםנתעלף.כלומרדעתו'

לתלמידיואומרעקיבאר'אתשומעהוא
לךמניין-מסוימתבסוגיהעליוהמקשים

למשה"הלכההיאכילהםמשיבהיא?שכך
והואאליומשהשלרוחושבהמסיני",
מציעשלובדרכוהסיפורמעלפונו.מתאושש
כיהאומרתמורכבת,סינתזהמעיןבסיומו

לעבורעתידהשהתורההעובדהאףעל
היאבסיני'משהקיבלהמאזרביםשינויים

עצמה.תורת-משהאותהעדיין

מרחיבהמחלוקתשלזהמשותףמצעעל
כימסבירהואבספרו.שגיאאביומעמיק

ופרשנויותלניתוחיםשזכהזה,סיפור
מזהשונהבמעמדמשהאתמציבמרובים,

תורהקיבל("משהאבותבמסכתשהמשנה
 ,, •..לזקניםיהושעליהושע,ומסרהמסיני
משרטטים.המסורתנייםהמקורותושארונו')

בכוליותההתורהאתכאןמקבלאינומשה
אמנםמקבלהואהמסורת.לנושאיומוסרה

התורהאךשבעל-פה,ותורהתורה-שבכתב
וגבולותיהאלהיסודותמשניורחבהגדולה

ידיעלשיעשההמדרשידיעל-נקבעים
לטקסט,אמנםקשורהמדרשהבאים.הדורות

הקב"השקשר'כתרים'אותםעלנשעןוהוא
אלאמסורת,איננוהמדרשאולםלאותיות,

ממדאתהסיפורמבליטשגיא,לדבריחידוש.
בביתמשהשלמיקומועל-ידיהחידוש
בכירמשהאיןבועקיבא,ר'שלהמדרש

השיחאתמביןהואאיןוגםדווקאהתלמידים
לעומקהיורדאינוהתורהמקבל •ההלכתי

בוישדבר'שלבסופושנשא.התורהשל
ר'גםכילמסורת,חידושביןעדיןאיזון

כיכאןמודגשזאתעםלה;נזקקעקיבא
וזכירהשינוןשלתהליךאינוהתורהלימוד
וחידוש.דרישהשלתהליךאלא
תלמודיתמחלוקתכמהעדלראותשלאקשה

(מחדשים>ל'פרשנים''מסורתנים'ביןזו
החידושמושגאםאפילוהיום.עדרלוונטית

כברשהואשגורסיםמיביןבמחלוקתנתון
לביןלחושפו'רקצריךוהפרשןבטקסטמצוי

בהשראההנוצרממש,חידושבושרואיםמי

החידוששגיא,לדעתמקום,מכלאלוהית.
עצםראשית,כפול:הואזהתלמודיבסיפור

התורהלומדשלחירותועלההדגשה
התורהשנית,שכלו.כמיטבבהלהעמיק

נקבעיםוגבולותיהמהטקסטומקיפהרחבה
מבחינההאנושי.העיוןידיעל

לאלשותףנעשההאדםאקזיסטנציאלית
 .) 185<עמ'התורהבעיצוב

בספרושגיאאביכאןשמעיראלההערות
בעקבותרבהבמידההולךהוא(לדעתי

חשובותהןזו>גיהנסולייבוביץישעיהו
הלכתיהפניםהוויכוחלהבנתרקלאביותר

גםפותחותשהןבכךאלאהמחבר'עוסקבו
התורהשלתרבותית-חילוניתלקריאהפתח

מודרניוביןלישןחדשביןולדו-שיח
למסורתי.

ומזהירזומבחינהעצמומסייגששגיאאף

דבריו'שלגורפותאקטואליותמהשלכות
שמבחינתאומראםהרבהאטעהלאכידומני

יותרקלהואכימתבררהזההדו-שיח
היהודי-החילוני-המודרניביןכיום,לניהול

בןלחרדיהחילוניביןמאשרחז"ל'לבין
 •זמננו

אלוהיםדבריואלו"אלוחז"למאמרעל
שגיא,שלספרושםרקלאמבוססחיים"
המאמרכולה.שלוהמרכזיתהתזהאלא

בתלמודאחריםסיפוריםבשני(שמקורו
מורכבהואגטין>ובמסכתעירוביךבמסכת

הכתר-ההלכתייםבמקורותתופעתוועל
הלאספרולאורךהמחברמתחקהתלמודיים

קלהמלאכהלעשותלנואסורלפיכך'קל.
עםימינו'למחלוקותבפשטנותולייחסומדי
שלהיסודרעיוןעללהצביעלנומותרזאת

הטבועלפלורליזםביטויבוהרואההספר'
שלהתשתית"הנחתההלכתי:השיחבעצם

כיהיאשראינו'כפיההלכתית,המסורת
כיצוריםאדם,לבנינמסרההתורה

כביביןהבדליםלפיכךדווקא.קונקרטיים
מכאןההלכה.שלמכונןליסודנעשיםאדם

שלאפהנשמתנעשיםוהגיווןשהריבוי
שלהיסודבעייתההלכתית.התרבות
הלגיטימיותעצםאינהההלכתיתהתרבות

והגיווןהריבויביןהיחסאלאהריבוי'של
משיבהההלכתיתהמסורתכלשהי.לאחדות
כיחסראייתובאמצעותהזההיחסלשאלת

 .) 222<עמ'דיאלקטי"

לנוהדרושלימודהמצריכיםחשובים,דברים
לעסוקשהחלהדומניאלה.בימיםכל-כך

רותעומדתשבראשהחדשה,עמותהגםבכך

בית-צדקבנווהלהקיםהמנסהקלדרון'
בנוסח'עלמא'.בשםשייקראחילונימדרש

כיאומרהייתיפתחנו'בוממנחותהסיפור

משהעלשתספרחדשהלאגדהמצפההדור
ירוןשללשיעור'לעלמא'שנקלערבנו
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'סופשבוע'ראההאגודה,מחברי(אחדלונדון
ומתאוששבומתעלף ) 17 • 1.96מעריבשל

גמורה.ברצינותלכךמתכווןואניכאח.ד

השםבעזרת-חסכםישב.
שעושיםהסלקטיבילשימושלבשמתם

כאשרהשם"?"בעזרתבביטויהמאמינים

או(הפוליטילרצונםשהואדברמתרחש
"בעזרתאתלולצרףממהריםהםהאישי>
שםנאלםמזה,ההפךכשמתרחשאךהשם",
עלהחתימהלפנילמשל,מדיבורם.השם
הםכילומרהפסיקולאחברוןהסכם

 ~ולאיקוםלאהשםש"בעזרתמאמינים
חדלוההסכם,משנחתםעתה,ואילו ,, ...יהיה

איוב:שאלוכבריתברך.שמואתלהזכיר
לאהרעואתהשםמאתנקבלהטוב"את

נקבל?!"
השם,בעזרתחיתהשהחתימהספקאיןלכן

וראיהמאמינים.אנוכךדווקא,לטובהוכולה
שערינפתחולאחריהמידלדבר:נוספת
ימימקץלרדתהחלוברכהגשמיושמים
מרובים.בצורת

מוטיבציהעורףג.

הפעםנחרדוכמוהדתיים-לאומנייםהחוגים
כיפה,חובשהואנוסףשטרוריסטהעובדהמן

 ,פרידמןנועםשלמעשהואתלתלותומיהרו
עצמוהואכביכול.הנפשית,במופרעותו

עוכריהםהערביםכימשוגע,אינוכיהכריז

לפנותלצה"לאסורוכיגםלהרוישישראל
לשמועהיהשאפשרהכרזות .חברוןאת

בממשלה.משריםגםכמותן
מופרעפרידמןנועםאםאיננההשאלה
אואמיתית ,זומופרעותמדועאלאבאמת,
חברוןערבייכלפידווקאהופנתהמדומה,

ספקבלילכךלמשל?המתנחלים,כלפיולא
וללימודיוהדתי-לאומילחינוכוקשריש

מורהו'חורב'.ובישיבתהרב''מרכזבישיבת

אחדהיה ,אלוןמרדכיהרבישיבה,באותה
של'מופרעותו'עללדברשהזדרזומאלה

לגייסובכללצריךהיהאםותההפרידמן
חוצנואתלנערניסהאלוןכינראהלצבא.
במהירותלשעברלחניכואחריותמכל

אוריתהעיתונאיתתהתהמכברלאמחשידה.
השבועיותשיחותיועלב'הארץ'שוחט

בפרשתאלוןמר_דכיהרבשלבטלוויזיה
מוטיבציה","שיחותאותןוכינתההשבוע

רקלומשמשת ,מסתברהשבוע,פרשת
כולההיהודיתבהיסטוריהלדיוןאמתלה

השלמה.בארץ-ישראלתמידהמסתיימת
 ,דוראותוכלשלבעייתוכידומהובאמת,
לוקהשהואהתיכוניות,הישיבותיוצאי
מורהשהיהמייהלום,צבימוטיבציה.בעודף

הפיגועביום ,ברדיואמרהדרום'ב'ישיבת

לאהתיכוניותהישיבותכי ,פרידמןנועםשל
הפכואלא ,רביןרצחלאחרנפשחשבוןעשו

הרבההמולידהפוליטיתלאלימות'חממה
באותןהלימודעיקר ,לדבריושוטים',עשבים
בארץ-ישראלהקשורללימודהפךישיבות

והוריוארזביקו

ואנושייםדתייםערכיםהזנחתתוךהשלמה,
דבריםעלהחינוךמשרדתגובתאחרים.
 ,זובביקורתברצינותלדוןחיתהלאאלה,
יהלוםאתלפטראלאמבפנים,הפעםשבאה

ממשרתו.

(וגםבגלוישאומרמימופרע?מיהוואגב
למשל ,בסתרהתורהשמלמדתמהעושה>
שישעמלק,זכרמחיקתבדברהמצווה
בפלסטיניםהרואיםבימינוהתורהמפרשני

צאצאיהם?!את

יגאל ,גולדשטייןברוךלאחרדומה, ,לכן
המחתרתאלבה,הרב ,פרידמןנועם ,עמיר

להכלילכברשמותר ,ועודועודהיהודית
ישיבותיוצאיכיפות,חובשיכיולומר

אלימותשלמסוכןפוטנציאלהםתיכוניות,
פוליטית.

השתיקה""קשראתלחתוך .י
לסיימםהנאותהשהדרךמופרכיםויכוחיםיש
כפי-בביטולםאםכיבפתרונם,לאהיא

הגורדי",ל"קשרמוקדוןאלכסנדרשעשה
אותו jחתאםכילהתירולשווא,ניסה,שלא

בחרבו.

פרופ'מחדששעוררהוויכוחהואכזהויכוח

'הארץ'השתיקה"("קשרשנהביהודה

הטענותעלושובשובהחוזר ) 27,12.96
'הפוליטיקלישלמדרשומביתהרדודות
המופניתהאשכנזיתהגזענותבדברקורקט'

ושנהב,שאליבאהמזרחית,היהדותכלפי
החדשים''ההיסטוריוניםאפילובהלקו

 •בכללוכמובן> ,<האשכנזיהישראליוהשמאל
שהשימושהרושםבימתחזקמהזמןזה

"יהודיםואף-מזרחים""יהודיםבהגדרה

שנועדהפיקציההוא-מצאתיערביים"

מקצועייםאינטלקטואליםבעיקרלשרת
להיותשאמוריםמיעלפחותהרבהומקובלת
הזו."המזרחיות"שלבפועלנושאיה

חדיםדבריםמקום,מכל ,אומרזה,בעניין
גםועתה ,הזמרהראשונה,בפעםולא ,כתער
כפולותבמדכאות"המזרחי"הסופר

'ה 10,1.97ימים' 7 '(ארזקוביומכופלות
הוריועםמכברלאשבאשריתן')לעמוארז

בסוגיהמצטטהואבתוניס.מולדת'מ'ביקור
האמריקאיתהשחקניתשלדבריהאתזו

בוויכוחפעםשאמרהגולדברגורפיהשחורה
לקרואבאופנהזה"עכשיובארה"ב:דומה

לאאניאפריקאים-אמריקאים.לעצמנו
איךראיתיאניבאפריקה.הייתיאנייודעת.

לאאני-לכםלומררוצהואנישם.חיים
לגמריאניאפריקאית-אמריקאית.

לנואומרארזשקוניומהזהו",אמריקאית.
שהוא-שנהבפרופ'לבךלתשומת-בזאת
ישראלי-ערביולאישראלי-מזרחי,לא

ישראלי-אלא ,ישראלי-תוניסאילאואפילו
הדברנכוןוכמהכמהאחתועלישראלי.

נכח.דגזעשהםהאשכנזים""היהודיםלגבי
 ,אבלנחשלות,ושלפערשלבעיהקיימתאז

 ,'האשכנזיתל'גזענותהנחשנהב,אנא

ושירחרפואהה.

בעיקר _,במיוחדרעיוםעבוריזההיה

בחזה,חריפהתעוקהחשתיפיסית.מבחינה

הסיגריהאתקלה.סחרחורתנשימה,קוצר
משולאנימעשן(כשאיניבצערהשלכתי

ידעתילכן,קודםשעותכמהכבר ) ...למת
לתחושותראשונהבפעםולאהסיבה,שהיא
הרגשתילאעדייןזאתובכלאלה,רעות
שלושהוקניתיספריםלחנותנכנסתיהקלה.

אותהאחרצורךעלענהמהםאחדכל-
אנחנו"איךנקראשבהםהשלישי-שעה

שלהאחרוןהפרקעלהרהוריםמתים:
אופקים,ספרייתנולנושרוויןמאתהחיים"

 . 1996 ,ברזילעתליהגרםבתר ,בדערעם

שרוויןדווקא."הרהורים"שלספרזהאין
ובזהפילוסוףולאסופרלארופא,הואנולנו
אתלנונותןהוא •כוחועיקרדווקא

הברוטליותבכל ,שהןכמותהעובדות
המודרניהרפואישהעולם ,שלהןהערומה

אותןחווהשהואכפי ,להסתירטובכהיודע
המוות:עםשלובפגישותיוהאישימנסיובו
האישיתבקריירהשראיתיהראשונה"בפעם

היוהןהמוות,שלהאכזריותעיניואתשלי
ששכבושתיים,חמישיםבןבגברנעוצות

מיטהשלרענניםסדיניםביןמדומהבנוחות
חוליםביתשלפרטיבחדרלמשעימוצעת

אתהתחלתיזהעתהגדול.אוניברסיטאי
הספרבביתהשלישיתהשנהלימודי
עםלהיפגשמבלבלגורלליואינהלרפואה,

בעתשליהראשוןהמטופלועםהמוות
הפרקבפתחנולנוכותב-אחת"ובעונה
העמודיםהחנוק'.'הלבשנקראהראשון
חולהבאותולטיפולהמוקדשיםהבאים,
מןהם ,שמומקרטיג'יימסלב,מדוםשסבל

 •מעודישקראתיביותרהמרתקתהפרוזה
נולנואתהניחהמומחההרופאכימתברר
דחוףמקרהבשלהגוססהחולהעםלבדו

51 
 ' 97פברואר



 5 ·ן:ו(
1 ~ ~ 

לבצעמנסהניסיוןחסרכסטודנטוהוא ,יותר
הואהספר.על-פיההחייאהפעולותכלאת

 ,מקרטישלהשמאליתפיטמהלמתחתחותך
הצלעותאתמפסקהחזה,ביתלחללמגיע
 ,עדייןפרפראשר ,לבולעברידואתושולח

כיוון ,הועילללאאולם ,לעסותוומתחיל
עורקיםבשלמדםריקכברהיהשהלב

מדהיםדברהתרחש"ופתאוםחסומים.

המת,מקרטי-נולנוכותב-בזוועתו
ראשואתשובשמטלה,יצאהכברשנשמתו
פקוחותמתבעיניהתקרהאלובההלאחור

שאגההרחוקיםהשמיםאלושאגוזגוגות
שלנביחתםכמושנשמעהנוראה,צורמנית

שזוהבנתיזמןלאחררקהגיהנום.כלבי
שלהקולהמוות',ל'נהמתגירסתוחיתה
עלייתעקבהנגרמת ,שרירי-הקולעווית

 ,, .נפטרעתהשזהאדםשלבדמוהחומציות
בזכותגםאולימעט,ליהרקלהיום,למחרת

הפניםמןשהיו ,שפגשתיחדשותפנים

זההיהלפגוש.לישיצאביותרהקורנות
הוציאהובהעובדאניבהספריםבהו~את

היאשגםמתברר •שוחחנושירים.ספרהיא

להכשסיפרתישמה.נץדבורהד"ררופאה,
צריךאתהלמהשאלה, ,נדנולויןשרועל

סיימהעצמההיאכאלה?דבריםלקרוא
 ,וייצמןבמכוןלאימונולוגיהדוקטורלימודי

ת"אבאוניברסיטתרפואהלימודיהשלימה
היאלדבריה,אולםמשפחה.כרופאתועובדת
מספרייכולהרקשהיאאימתכלבורחת

השירה.אללקרוא,חייבתשהיאהרפואה,
כזהשיריבולמוסנתקפההחייםבאמצע
שלושהפרסמההאחרונותהשניםובארבע
"אירופהכמלח'',קשים"געגועיםספרים
הילד""זהוהאחרוןוספרההגשם"לאחר
לאבשיריהעתה.זהשיצא ) 77עתרן(ספרי
אולי ,המקצועילעיסוקהכלשהוזכרמצאתי

לא":זה"לא,בשירהבאותלשורותפרט
אתמולקרהלאזהלא,

אליךכשבאתי
מחולקהחללכברהיה
ופרוזדורעליהחדרחדר

מקוםאפסדעמלאים

נוכללא
מיטהלהציב

מקוםיהיהלא
בחדרלא
בעליהלא
בפרוזדורלא
דברלהשליךניתןולא
 ,) 55עמ' (לדפנותמקובעהכל

 .והאהבההלב,חדריעלמשל ,תרצואם
 •מומלץ.

=·~========= ~ 
שליאברהם

והםהמסוקים,אסוןלפניוםינכתבוהדברים
בדרוםוהנופליםהמשרתיםלבניםמוישדקם

אחריםובמקומותלבנון

בראשיתספדעלטלוויזיהבתוכנית
השאלהאתהמנחההעלההעקדה,ועל

לשאת-יפהכהשידעאברהם,מדוע
אדםחייהצלתעלאלוהיםעםולתת

התקומםלאועמודה,סדוםבפרשת
להעלותכשצווההאלעםהתווכחולא
לעולה.עצמו-ובשדובנואת

לדעתיסמרנהזולשאלההתשובה
לנומספרמהוהיאקודמתבשאלה
ליהעקדה.סיפורדברשללאמיתו
אינו Iבוהחבויהעומקסיפורכינדאה

כדיבנואתהלוקחאברהםעלהסיפור
אלא Iהאלבמצוותלעולהלהעלותו

עלהסיפורבדיוק:הפוךסיפור
מהעקדה,בנואתשהצילאברהם

אתבכללביטלגםזוובהזדמנות
יהוה,בדתהאדםקורבנותהעלאת
כנראהמקובלשהיהלמהבניגוד
 .האיזורבדתותאחרתאוזובמידה

בסיפורגםשקיימתהסיפוריתהעובדה
דברשלבסופושאברהםהיא,הנגלה

אותווהחזירלעולהבנואתהעלהלא
הביתה.חי

מאמיןשאינוחילוניאדםבהיותי
כימשעדתאניאלוהיים,בקולות

ידךתשלח"אלאברהםששמעהקול
שללב Iשלולבוקולהיההנער"לא
(שהיהגדולדתימחדשושלאב

האל).קולזהוכיבוודאימשוכנע
ברגעלאהזההקולאתשמעוהוא

עלעקודהיהכבדכשהבןהאחרון
לכסלוהחליטקודם;עודאלאהמזבח,
ואולימאודקשהמנהגקיים.מנהג

הבניםהקרבתשלמאודמושרש
גדוליםמצוקהברגעיוהבנות

מישע>המלךבןיפתח,בת(איפיגניה,
בנסיבותגםילדיםהקרבתואולי

בדודכךכלשלא-(המולךאחדות
כמשמעופשוטולוהוקרבוהילדיםאם
באש).הועבדו"דק"או

שעםקיים,מנהגלכסלהחליטאברהם
מאודקשהאוליהיהזוועתוכל

קיצוניותודווקאאוליכילכסלו;
שהבטיחהזוהיאזהאמצעישלהיתרה

דברכששוםהרצויותהתוצאותאת

למשל<ועיינועזרלאכבדאחד
ג'ב'מלכיםמישע,מלךעלבסיפור

שלשהסיכוילוודאיקרוב ,) 26
השינויבהכנסתלהצליחאברהם
הדתבמסגרתדקהיההזההגדול

התקוממותעל-ידיולאהמקובלת,
היהכךלשםנגדה.וישירהגלויה
שראשיתומורכבמהלךלהציגצדיך
מתקייםוהשינוי Iמקובלדתיבנוהג

ולאהקיימת,הדתיתבמסגרתהואםג
האלנגדאנושיתסענהעל-ידי
או Iלמשלאיוב,שסענו(כפיודרכיו
תהלים),משודדי
מהלכיואתאפואהתחילאברהם

אתלהקריבהאללציוויבהיענותו
ועם Iמקובלשהיהלנוהגבהתאםבנו'
ביותרקשהנוהגספקבליהיהזאת

ללמודשניתן(כפיאזגםלהודים
במותהמלךדודמדברילמשל

זהנוראקושיבשלבנו).אבשלום
היענותואתלהציגאברהםהיהיכול
לאמונתואולטימטיביתכהוכחהלצו

לגמדינשארהואכאןעדביהוה.
וממלאםהקיימת,הדתנהגיבמסגרת
ביותר.הקיצוניתבצודה

בביצועמתחילגםהואתוקףליתד
אתעומס ,החמודאתחובשהצו:

ואתוהאשהמאכלתאתלוקחהעצים,
בארץלהדאיתרוהולך Iהילד

כנראהנהוגהיהשעליוחמוריה,
גםואוליבהמהקודבנותלהקריב
אדם.קודבנות

מובאהצפוילשינויהראשוןהרמז
בינובדדךשמתנהלהקצרבדו-שיח

"ואיהאותו:שואליצחקיצחק.לבין

"אלוהיםעונה:והואלעולה?"השה
בסיפורבני".לעולההשהלוידאה

שנועדערמומימענהזהוהנגלה
המרה.האמתאתמיצחקלהסתיר
זהירההכנהכאןישהחבויבסיפור

יוקרבמיהוכרעלאשעדייןלכך
בהמשךחמוריה.בארץההדעללמעשה
המתאיםברגעבסבךהאילמופיע
מהקרבתלהימנעהאלוהיהצוואיתר
והומרהבוטלה,הבןהקרבתיצחק.

בהמה.בהקרבת

המנהגאתלכסלאברהםניסהאילו
אולינתקלהיה Iיותרישירהבדדך

ככלשדאתההסביבה,בהתנגדות
הכרחלעיתים,הבניםבהקרבתהנראה
עםאחדבקנהשעולהיגונה,שלא

לאל!),הוקרב(הבןהדתיתהתביעה
מימיםבאיזורקייםהיהזהמנהג

תקופהעדושםפהונמשךקדומים

חתנך"("עולםמאודמאוחדת
עמ'"ויקרא" ; 143עמ'"בראשית"

לנהלאברהםעלהיהלכןועוד). 142
ולהציגהדת,במסגרתהמהלךכלאת
צושלכפרישלוושלבשלבכל

האלעםלהתווכחבחדאילואלוהי.
עליוציווהכשהאלהראשוןבשלב

עצמואתמציגהיה Iבנואתלהקריב
עלהשגותוכבעלנאמןלאכמאמין

עצמוהואשאוליאלאותו Iהאל
היהיכולשלאבוודאי •בראו

ולהימנעהזההאלכנגדלהתקומם
הנוראה,מצוותואתבכללמלמלא

לעשותצודךכלחשלאגםהואאבל
 .ההמשךאתמראשידעהואכיזאת,

c:בדודהפותחת:לשאלהכעתנשוב א
c:שלבבשוםצודךכלהיהשלאכן א
עםאברהםשלבויכוחהשלביםמן

נגדוביציאהשלאובוודאיהאל
האלעםהלךהואפיו.ובהמדיית

בהסוסופהעד Iהדרךכללאודך
מראש.על-ידושתוכנן

סדוםהחרבתעלהמשא-ומתןעניין
במקדהלגמדי,שונההיהועמודה

מנהגלכסלניסהלאאברהםההוא
יהוהאתהציגאלאקייםפולחני

כאלההואהמשא-ומתןבאמצעות
מחריבשאינו.ומשפס,צדקהעושה

שבדקלפנישלמותעריםשתיבחופזה
משפחהלמעט Iתושביהןכלאכןכי

גמורים.רשעיםהםאחת,

אבהיהלאשלנוהאומהאביאברהם
שמצילאבאלא ,בנואתשמקריב

אתאהבתו,כלאתגייסהואאותו.
 1ועורמתכל Iלבוחוכמתכל

אתלהצילכדיובסיון-חייותושייתו
 .אותוהצילוהוא .הבן

-לאלומקרינובנואתהעוקדאברהם
נחלתשייקרא-שיהיהאיזה

או Iהגולןרמתשייקרא Iאבותינו
שלי.אברהםאינו-לבנוןדרום
מיניבכלעכשיופזוריםשלנוהבנים
הזמןהגיעמזמןמוריה.ארצות

 •הביתה!להחזירם

כפרייהודית

מחלוקותהחסרי
אנו?

דב,שלום " 77"עתרןלמערכת

המסדירהתופעהעללהגיבברצוני
בזמנוהיה " 77ש"עתוןכיווןאותי.

אני Iומתרגומימשידישפרסםהראשון

אתזובמהמעללהשמיעמבקשת
תגובתי.

פניהביתיאלהגיעהאלהבימים
לקידוםעמותה-"עליהמסעם

קדםבימת /הישראליתהאמנות
שלוםסמיבידיחתומהלספרות",

גורמזאנו-ויצחקכייעודך"שסדית

 ,לאור"כ"מוציאיםאהווןודפיגורן
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 47מעמ'+-המשך
הבןגולדמןשלביקורואתהמתארהקטעהואהקטנה"
שהרסולפנימעטים"חודשיםוחיהלייבחייםשלבצריפם
-חייםברוךהסבאשלצריפםפעםשהיהובמקוםאותו"

רבות,לאשניםבתוךליום,"מיוםחווה.והסבתא

לנגדוממשפניהאתהעירשינתהליאות,ללאהמכירות
ועלשדות-הבורועלמגרשי-החולעלהשתלטהעיניו

הכפריםועלהקטנותוהחורשותוהפרדסיםהכרמים

בסימןעומדכולוהקטע ,) 196 • 191<עמ'הערביים,"
והשווה:שהושחת.הנוףואלהעבראלהנוסטלגיה
 • 226עמ' ,) 1993 (ד' f H1980 • 1880העברית"הסיפורת

229 , 

עלהושלמווהשלישיהשניהפרקהעורכיםדברילפי , 47
ואילו ,סבירבמצבהיההרביעיהפרק ,עצמושבתאיייד

<דןרבות.גירסאותביןלבחורעליהםהיההראשוןבפרק
 ) 247 • 243עמ' , fH 1984דברסוף Hדבר,אחריתמירון,

שבתאישלשיצירתוהטוען ,אגסישמאירסבוראני . 48
הבן·ישראלמדינתשלוהתפוררותהלשקיעתהעדותהיא

אתמחטיאההבגיניתישראללארץוהפיכתהגוריונית
עברית-ישראליתשפהשלגשרש"עלסבוראגסיהעיקר.
כהיומית,ויוםפשוטהכהזאתועםבמינהמיוחדת

התרפיהאלשבתאיאותנוהובילקומוניקטיבית,
והמתחייבהנוקבהנפשחשבוןאל ,שלנוהקבוצתית

 ,אגסי"מאיר .שלנולווידוינהיההואהשעה.ומןהמצמב
שבתאיעל ,, ...וניתקהולך ,ממניומתרחקהולך"הוא

זה.פירושמקבלאינני . 8.8,1986"חדשות",דבר",ו"סוף
עלדווקאלאואבל"עלינו",אמנםהמדברתיצירהוז

ודם.בשרכיצורים"עלינו"אלאישראלתושבי
זמנית·מקומיתלדוקומנטציהגםנזקקהמחבר , 49

מאמרמצטטהואאלה).בשניםשנדפסו<דבריםמקומית
הבלתיבשבחהנורמלי.עלרזיאל·ויזלטירורדהשל

הנחלמת"השהות"זאתהשורהאתוכן .) 111<עמ'נורמלי.
ביןבאנגליתהויכוח ,) 218<עמ'רביןעוזרשלשירמתוך
מודפסתבאנגליתמצוטטהספריםבחנותלמוכרמאיר

"איימקומית:אמינותלולהעניקכדיעבריותבאותיות
איןפייפסכלאדזה .נואיי ,פינישדאיט'סדאיינג.אם

 ) 190<עמ'ספליטד."ביןהדמייהד

אתעתמשכבבצורהתיארבבותשאמנון ,לינראה . 50
ההתדרדרותאלהטריוויאלימןזהרומןשלהתפתחותו
שלומוחצןגלויברובדכלקודםנבנה"הרומןוהחידלון:

התרופפותתהליךדיוק:(וליתריומייוםוקיוםשעיה
 ...נשיםאחרימעגליתרדיפהבבנק,ביקורהזה):רבובד
עובריבאופןברומןהמגלמת ,אמואצליום-יומיביקור
הראשיתהאנלוגיההיאהאם(עלילתמשנהעלילתוכעין

טופסכעין ,מאירעלשיעבורהתהליךאתמאיר)לעלילת
מותעם ...במותההמתבטאתהראשיתהעלילהשלמוקדם
האופיבעלהביקורשלמתוכןהאיטיתהתרוקנותוהאם,

 ,החידלוןתחושתאתמעצימים ...האםאצלהריטואלי
מההגיבור.עלשעובריםחושיתוהתרוקנותהוללה

דםלחץיתר .כ'מחלה'הרומןשלהחיצוניברובדשמתואר
שלעמוקנפשילתהליךחיצונימסמןאלאאינו .

והבוקרדבר""סוףבבות,(אמנוןוחידלון,"התדרדרות
 10,3 ; 3,8,1984"מעריב",שלאחריו,

, 51 Home Thoughts From Abroad, London , 
25-34 . Risa Domb 1995, pp 

כשהואמצוינתהערהזהבנושאמעירקלדרוןנסים . 52
 ,קלדרוןנסיםבארצם.כגוליםיםהנבואתהאםאתמתאר

גוליםשניהם . 23עמ' , 1988ת"א,מקום",של"הרגשה
 .).ש.ג (אליולהימלטאחרמקוםלהםאיןלבילשבניגוד

 , 27עמ'שם, ,קלדרוןגםועיין

אביבהשללבגידתהמאירשלהרגשיתזיקתואובדן . 53
ואוליחשוב,שמשהובעליל,הרגיש"הואכך:מנוסח
 ,לחייועמוקהשייכותלושחיתהמשום ,לואבדמכריע,
עםנבדלתכיישותובכאבבעלבוןדווקאאותםשהגדיר

 ) 214(עמ' H fלעצמוומיוחדנבדלגורל

להחלטתובתגובתה ,למשלמתגלה,שלההרציונליות , 54
לכךמתנגדתבכלל"היאטבעונית:דיאטהעלמאירשל

עלנרגזותמחשבותומלאמתוחימיוכליסתובבשאדם
ריגשימלאויהיהשעה,שעהמחמיץשהואמהועלאוכל
הרי ,לפיושיכניסמשהושלפירורכלעלוחרטהאשמה

i72(עמ'החיים"עיוותבמחיר 1ד (, 

רעיהעםמאירשליחסיוכשלרןאתמפרשקלדרון . 55
של"הרגשהההסתדרותי",ה"מוסרמכנהשהואבמה

בגלללחיותהיכולתחוסר . 33עמ' , 1988ת"א, ,מקום"
העבר.שלכביכולהמוסריהמשא

אתהגיבורמעלההאםמותעםקודמיםבשלביםכבר , 56
שלאיתכןלאהנפש.והישארותהבאעולםשלהאופציה

למקוםעברהוא"אלאעצמו:בפנימאירטועןקיים,יהיה
צחה,מאפליהבמעבהושם,היקום,במרחביאי-שםארח,

הריםעםהיטב,מוגדרתאךאינסופיתארץתחוםבכעין

בליהתולהנעימהשמשועםודשאיםבורושדותוגאיות

אפוראווירככתםלנצחלהתקייםממשיךהוא ,מעלנוע
ובליבשלווהאךהקודמיםחייואתולחיותודמותובצלמו
בתוךלהתקייםהעברמוסיףשבולאופןבדומההגוףצרכי

ומכאן ,אמואתרגעבאותוראהפניםכלעלכךההווה,
לחזוריוכלובמותםרקשכןלמות,אלהשלתשוקתםגם

 ,לווזקוקיםאליומתאוויםכךכלשהםזהעםולהתאחד
הנמנעשמןכשם ,ממנונפרדיםשיהיואפשרזהאיןכידע

 ) 121(עמ'מעצמם."נפרדיםשיהיו

בשםאנהר"אמרר'סיני:הרמעמדעללמדרשאלוזיה . 57
לאצפורהתורהאתברוך-הואהקדוש·כשנתןיוחנן:ר'

שרפים ,עפולאאופניםגעה,לאשורפרח,לאעוף ,ציץ
אלא ,דברולאהבריותנזדעזע,לאהיםקדוש,אמרו ו)!'

אלוהיך"ה'אנכי ,,הקול:ויצא-ומחריששותקהעולם
כט')ואב,<שמות

ממריא"פרץ"הדודבקובץמופיעהסבתאמות , 58

"הסתלקות".האחרוןבסיפור
והכיסוףהנטישהפחדועולהחוזרמורטםפוסטאפילו . 59

ונבגדנעזבשהוא"הרגשהנצחים.לנצחהאמהותעםלהיות
מריריםמתוקים·רגשותבאותםמעורבתבתוכוהתפשטה

ותחזורנהתתחרטנהשהןציפהוהוא ,עצמועלרחמיםלש
<עמ'רבות.בקשותאחריאלאייעתרלאהואאבל ,אליו
חששבאותותיההמתקרבת,ההעדרותובתחושות ) 230

אותה.למנועאיןכיידעכברלבובעומקואשרזמןהזמ
הקלהחשובא,שהתקרבשמואל,הדודאתכשראהולכן

 ,) 231<עמ'ושמחה"

+-
לאורשתצאלאסופהמיצירותילשלוח
ושתכלול 1997קיץבסוף

בעבריתהספרותיות"מיצירותיהם

ספרדיםויוצרותיוצרים-100כשל
האחרונות"השנים-100בומזדהים

בהמשךופרוזה.שירהכרכים,בשני

האסופהשל"חשיבותהכי Iעודאנמר
והיוצריםהיצירהלחיזוקמכרעת
וכיהבאים"ובדורותבדורנוהמזדהים

של"יצירתםהפוניםשללצערם
נדחקהזובאסופההיוצריםמרבית

התרבותיתההגמוניהידיעללשוליים
אירופאיתהיהודיתספרותית

שם,נאמרכן,עלאשרבישראל,"
שלמחדשלהצבתםהדרכים"אחת

היאבמרכזהמזדהיםוהיוצריםהיצירה

שתפעלספריםהוצאתכינוןידילע
שללאור )!ךכ<להוצאתםבמרץ

רבות,"נפלאותיצירות
שכישראליתבזאת,להבהירברצוני
לאספרותומתרגמתשירהכותבת
שהיא,דלתשאיזומעולםהרגשתי
בפניננעלהעליה,להתדפקשבחרתי

עםנמנואבותישאבותהעובדהבשל
שבוודאיעובדה Iספרדיהדותמגורשי

ותמהניעורךלשוםידועההיתהאל
שכןלפונים,ידועההיאבכללמנין

אתאגדירולאהגדרתילאמעולם
ומזרחית"ספרדיתכ"סופרתעצמי

מיאוסמחמתמוקצההזההניסיוןועצם

מאמינהאינניועוד.זאתבעיני.

נדחותבאמתנפלאותשיצירות
עובדותבשלרקספרותיותבבמות

שלהולדתםבמקוםהקשורות
ארוכהרשימהכךעלותעיד Iאבותינו

הנ"להמוצאמןמוכשריםיוצריםשל
בהכרה.אותםזיכהשכשרונם

יצירותאסופתלכנסיוזמהקמהאילו
אוהעדתיתלזהותוקשרשוםללא-

בתכניםשתעסוקנההמחברשללמוצאו
יהודיבמורשתהקשוריםספציפיים

לנושתהיהכדיהמזרח,ו/אוספרד
נושאייםבהבסיםהמתמקדתאסופה

אוליהיהאפשרניחא,ספציפיים,
במלאכההעושיםידיאתלחזקאפילו
כמובן Iמענייןחומרלתרוםואף

נעשיתהיתההמשימהשהגדרתבתנאי

כדוגמתאופקים,וברוחבדעתברוחב

המחקרבתחום"פעמים"העתכתב

הוגדרו,שהדבריםכפיואולםהמדעי.
שלארתיעה,בימעיריםהםלצערי
לשתףנחרץרצוןואיסלידה,לומר

כיוזמהבישנקלסבמהפעולה
הפגנתשלמצערכקוריוזמיותרת,

לומרשלא Iעדתיפרסיקולריזם
גזענות.

פילוגיםיריבויות,מחלוקות,החסוי
גםשנקיםאנו,נמנעיםבלתיושסעים
לסיפונדיותוהאמנותהספרותבתחום

המחברים?!שלהעדתימוצאםפיעל
דבריאתלפרסםתוכלואםלכםאודה

נוספות.תגובותלשמועואשמח

שלוםמדברותכותבותנשים

היםמאגןיוצרותכינוס-שלוםמדברותכותבות"נשיםהכינוס
עד 25התאריכיםביןצדק,נרה ,דללסוזןבמרכזיתקייםהתיכון"

 , 1997במרץ, 27

התרבותמינהל-והתרבותהחינוךמשרדביוזמתמתקייםהכינוס
והמרכזאביב-יפותלעירייתקשתו"ם,-החוץמשרדוהאמנויות,

בישראל.הבינלאומיתיכונייהם
היםאגןמדינותלביןישראלביןיחסיםלקדםהכינוסמטרת
לחברההיוצרתהאשהשלהייחודיתתרומתההבלטתע"י ,התיכון

ולתרבותה.
שיחודוהבנה ,קשרשלתהליךולקדםליצורהכינוסמטרתבנוסף,
קולןלהשמיעהתיכוןהיםמאגןיוצרותלנשיםהזדמנותולתת

מוקדשהואבאזורוחברתייםאישייםמקצועיים,משותפים,בנושאים

ותקווה.סיכוישלעתידעםאבל-וסכסוךלמתח
וממדינותמישראליוצרותנשיםביןהיחסיםלקידוםישאףהכינוס

 ,הפוליטיהתהליךלצדלפתח,בצורךהכרהמתוך ,התיכוןיהם
ביןרקולאאדםבניביןישירותרבותיאנושיקשרשלמסלול

ממשלות.
יוצרותנשיםתשתתפנהשבו ,בישראלמסוגוראשוןכינוסזהו

-ופלסטיניותישראליותנשיםלצדהתיכוןהיםאגןממדינות
תמלילניותעיתונאיות,תסריטאיות,מחזאיות,משוררות,סופרות,

ונו'.
הישראליותהיוצרותשלבהשתתפותןרבהחשיבותרואיםאנו

זה.חשובבכינוס

 •בברכה
בן-ציוןקטןדינה

כינוסים,ארגוןכרמלהכינוס:למזכירותלפנותניתןנוספיםפרטיםלקבלת
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כאכלאיסאקשלומותוחייו
 23מעמ'+-המשך

אוהבמכליותרהניגודים.צירוףשלחוק
בלתיחומריםבזהזהלצרףבאבל

אובייקטביןאי·התאמהליצורמתיישבים:
עוסקבהםנושאים,שניבין ,תיאורולאופן
המספרשלדיבורוסגנוןבין ,סיפוראותו

שניביןהדמויות,שלדיבורןלסגנון
המספרעל·ידיהנקוטיםשונים,סגנונות

דודהלפניאחדות:דוגמאותאביאונוי:
באשמתשנרצחשטייןגינמרשלאמופסיה,
"דודה-הבאהנאוםאתבניהנואםבניה,

הפרועה,הקטנהלזקנהבניהאזאמרפסיה",
שליהחיים'אםהרצפה,עלהמתפלשת

איןאבלאותם.לקחתיכולהאת ,לךנחוצים
טעותפהיצאהאלוהים.אפילוטועהשלאמי

טעהלאהאםאבלפסיה.דודהעצומה,
היהודיםאתשהושיבבשעההאלוהים
מהוכיבגהינום?כמושמהשיתענוברוסיה,

והיובשוויצריה,היהודיםישבואילוהיהרע
ראשונה,גחממדראגמיםשמהאותםמקיפים

("כךבלתי-פוסקים?"'וצרפתיםהריםאוויר
או ) 20עמ'שם,בארוסה",זאתעושיםהיו

לפנינאםאותובניה,שלאחרמפורסםנאום
-בתוידאתלבקששבאבעתאייכנבאום
המלך.לואמראייכנבאום',"'שמע·נא,
·העלמיןבביתאותךאקבוראבי ,'כשתמות

אציבאניהשער.לפניממש ,הראשוןהיהודי
אניאייכנבאום. ,ורודשיששלמצבהלך

יוצאישל·הכנסתביתשלגבאיאותךאעשה
אייכנבאום,המקצוע,אתאעזובאניברודי.

("המלך", "') ... (שלךלעסקכשותףואכנס
מרבותבאבלשלדמויותיו ,) 11עמ'שם,

 .הגיוניולאי·צפויבלתבאופןלפעול
כפופהמולדאוואנקהאנשישלהתנהגותם

לחוקיםכפופהששפתםכפי ,אחרלהיגיון
הרוסיהדקדוקמחוקיהשוניםאחרים,

הנורמטיבי.

להרחיבנוטיםאינםבאבלשלהמספרים
משאיריםהםהזאתהמלאכהאתבהסברים,

סיפוריוכךמשוםדווקאאולילקורא.
ושונות.רבותכהלפרשנויותפתוחים
וחפצים,סיטואציותשלחיצונייםתיאורים
תצפיתמנקודתקרובותלעתיםהנמסרים
לתתנועדווהדמות,המספרשלמשולבת

התנהגותשלהפנימייםלמניעיהביטוי
קולשלהפיצולתופעתדווקאהדמויות.
מאפשרתושוניםרביםלקולותהמספר
לסצנותהללוהסיפוריםאתלעבדבקלות

שלהמונולוגיסיפורואתולהפוךדרמטיות
המונולוגמקוםאתדרמטי.לפולילוגהמספר
פנים,הבעותבאבלאצלתופסותהפנימי
הושפעהפרוזאי(סגנונוותנועותגוףשפת

אותהשלקולנועיותמטכניקותגםכנראה
באחתהודהאףאייזנשטייןואילותקופה,

שלמהסיפורתרבותשלמדההזדמנויות,
באבל.)
לנושאוהיצריותהאלימותאתהופךבאבל
ב//סיפוריהןאותוהמעסיק ,שלוהקבוע
פולונסקי .פ.ו ,"הפרשיםביחיילוהן /1אודסה
לעבודיכול"איננוביומנו:באבלעלכתב

 ,מיוחדמשהוצריךהוא ,הרגילהחומרעם
אתמושכתהאלימותאכןפטלי.חריג,
לאישורבסיפוריוזוכההיאאין.אך ,באבל

את ,מזויתרה •לסגנוןהופכתאםכי ,מוסרי
בניגודמולדאוואנקה,אצילישלאלימותם

מציגהפרשים',חיילשלהקוזאקיםשללזו
שלאליבידינלית,אלימותכמעיןבאבל
אנשיםהורגקריקבניהבזולת.פוגעת
מפני ,באווירירו'"הםבנשקו:ולאבמבטו
להרוגאפשרבאוויריוריםלאשאם

או ) 10עמ'שם,("המלך",בן·אדם'"
הצטעקחוליגאן',של'"פרצוף

(בניה>,האורחלמראה(טארטאקובסקי>
מנהגהאדמה!אותךשתקיאהלוואי'רוצח
 ,,, ...חייםאנשיםלהרוג-לךעשיתיפה
אך ,) 19שםבארוסה",זאתעושיםהיו("כך

בטעותנרצחהאומללגינשטייןמרהרי
חוקכתוצאתמותואתמציגהמספר ,בלבד

פיהשעלקדומה,גזירהשלאודטרמיניסטי
העולמי:הסבלבעוללשאתהיהודיםחייבים
מתחתמשוטטתהפורענותחיתהכך"ובתוך

פרצההפורענות .שחרעםכקבצןלחלונות,
שלבשהואף·על·פיהלשכהלתוךברעש
בוציס,טבקההיהודישלדמותואתהפעם

 ,) 18(שם,כלוט"שיכורהחיתהבכל·זאת

כפופיםאינםמולדאוונקהשאציליבעוד
תרנגוללמעיןמוגינשטייןנהיההזה,לחוק

"בבריטיםהיותםבשלדווקאכפרות.
נופלים ,גבלמרבערבוןרקאלימים ,יהודים"

לאלימותקורכןואנשיוקריקבניה
הבולשביקית:המהפכהעםהבאההאמיתית,

פדוייםשללהורגההוצאהמתוארתכך
ויצאשעמוםנתקף"החוקר-גראץ'

ולבסוף ,הבנייןכלאתעברהואלחיפושים.
גראץ'פדוייםהאחורית.החצראלהציץ
ליד ,אברזיןליריעתמתחתשרועשם,שכב
הצבאשלחייליםשניקיסוס.המכוסההקיר

לידמגולגלותסיגריותעישנוהאדום
 ,) 40עמ'שם,גראץ'",("פדוייםגווייתו"

הבין ,במוצאואודסאי ,בריבורוהחוקרורק

וגירשכוחאזר"הואהזה:הרצחפירושמה

התאושש,אחר·כךהזכרונות.אתמעליו
לציקיסטיםוסיפרשובפתחובהתעוררות

גראץ',פדוייםשלחייועלממוסקבהשבאו
עלהזריזה,חמקנותועל ,ערמומיותועל

מעשיםאותםכל-לזולתושרחשהבוז
(שם, " ...העברלנחלתהיושכברמופלאים

אתחותמותבמקרהלאאולם ,) 41עמ'
המעשים"אותם"כלנקודות.שלושהמשפט

אפשראיאותםלמיתוס,לאגדה,היו
גראץ'פדוייםשלגלהוד(הוצאתםלהשמיד

לקולנועבתסריטגםמתוארתקריקובניה
//סיפוריעל·פיבאבלשכתבקריק""בניה

אודסה//>.

השוניםהסיפוריםעלילותביןהסתירות
בארוסה"זאתעושיםהיוביינך ,(למשל
שלבתוצילה,אתנשאבניהכימסופר

נשאשהואמסופרב"האב"ואילואייכנבאום,
ונו')גראץ'פדוייםשלבתובאסקה,את

בפעםלהדגישנועדואםכימקריותאינן
הסיפוריםשלהמיתולוגיאופייםאתנוספת

אלאאיננהדאזמולדאוואנקההמסופרים:
וכמהבכמהלאוזןמפההנמסרמיתוס,בדיה,

הנחמההואהזהוהמיתוסגירסאות.

להיוולדשאיחרולאלהשנשארההאחרונה
לראותמסוגליםאינםאףאריה·לייבולדעת
מולדאוואנקהאתמשקפיהםלעדשותמבעד

המשתמעהמחברלדעתואילוה"אמיתית":
לומאפשריםהמספרשלמשקפיודווקא
שונה:באופןהמציאותאתלראות

מוזרהצבעונית,מטושטשת,כמעורפלת,
שלהאסתטית(התפיסהמציאותיתולא

"הקובסיפורבהירותביתרמובעתבאבל
המאפשריםאלההםהםהמשקפייםוהצבע"),

ורקאךמהומות""לחוללהיודע ,קטןליהודי
מולדאוואנקהאת"להמציא" ,הניירגביעל

לייני,אריה'רבאני."פתחתימחדש:
קריק.בניהעלקצת'נדבר ,לזקןאמרתי
קצוועלכברקהמהירהתחילתועלנדבר

עלכמכשולעומדיםצלליםשלושההנורא.
עשתגראץ'.פדוייםהנה .דמיונידרכי

ידומעוצמתהיאנופלתכלום-עלילותיו
סירופו •פאקובסקיקולקההנההמלך?של
כדיאדםשצריךמהבוהיההזההאיששל

השכיללאהאמנם-ודונגוחייםלשלוט.
מדועהחדש?הכוכבשלזיוובברקלהבחין
ראשאללבדוקריקבניהטיפסאפוא

נשארוהשארשכלשעהסולם·החבלים,
הרופפים?'"השלביםעללמסה,תלויים

 8 ,) 15שם,בארוסה",זאתעושיםהיו("כך

צ'ודנובסקיליזח
ביבליוגרפיה

סיפורת:

. l .Babel. Isaak. Sochineniya. Moskva 

. 1991 

ומחקר:ביקורת

1. Bloom. Harold (editor), Isaak 
. 1987 . Babel. New Y ork 

2. Paustovsky. Konstantin. Naedine 
. 1967 . s osen 'iu. Moskva 

3. Sicher. Efraim. Style and 
Structure in the prose of Isaak 

. 1985 . Babel. Ohio 
. 4. Vosspominaniya o BAbele 

. 1989 . Moskva 

הערות:

על·פי:הח"מ)שלמילולי<בתרגוםהציטוטיםכל . 1
, Isaak, Babel, Sochinenia 

, Hudojestvennaia Literatura, Moskva 
1991 . 

2 . , Vosspominaniya o Babele 
195 , 1989 , Knijnaya Palata, Moskva 

הסיפוריםשייכיםהאודסאילמחזורעקרונית • 3
זאתעושיםהיו"כך"המלך",הבאים:

פדוייםקוזאק","ליובקה"האב",בארוסה",
- nבמירכאות"הצדק Iד',שקיע,ד" Iגדאץ'"

הראשונים.חמישהדקלעבריתתודגמומתוכם
חיל ,באבל"א'יסאק,על·פי:הציטוטיםכל

נילימרוסית: ,סיפורים"ועודהפרשים
 , 1987תל·אביב, ,מידסקי
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ןוו lננת nי,נ, nה

תזםאלמסעיהושע:ב.אברהם
הרצאתהחרשה;הספדיהר,אלף;
סימןספריהמאוחר/הקיבוץ

עמ' 318 ; 1997קריאה;

בז·עםרהסוחריוצא 999בשנת

שבאירופה,לוורמיזאמםנג'ירלמסע
שותפותלחדשכדי ,אחיינואל

שתיאליומתלוויםשנותקה.מסחרית
יהודי.ורבמוסלמישותף ,נשותיו
ביןתרבותידיאלוגבודקהמסע
המסעאשכנז.ליהדותספרדיהדות
בן·עםר,שלאישימסעגםהוא

עלאהבה,עלאהבה".של"פילוסוף
עלנשים,ועלגבריםעלזוגיות,

שאין"הדמיוןכמיהה.עלנישואים,
 ,שלווהאמפםיהיהושע,שללושני

 " ...ועמוק,מרםיםמצחיק,רומןחוללו
הספר)גב •פרי(מנחם

•הושעב.אברהם

האלףתוםאלמסע

מצרפתית:הטרילוגיה;בקט:סמראל
החרשה;הספדיהישורון;חלית

סימןספריהמאוחר/הקיבוץ

עמ' 361 ; 1997קריאה;

בשניםבקםשכתבהרומניםשלרשה
מת""מלון"מולוי", ; 1951 • 1947

חליתשלמחודשתרגוםר"אלושם",
משיאישהיאגיהלםרילרישורון
המודרנית.הספרות

מהאלגוץ:דבררהעםגוץנורית
 ; 1997עם-עובר;הרצאת ;שנמזג

עמ' 171

והספרותהתרבותחוקרתשלמסען
העבראלדבורה,ואמהגוץנודית

ארץ •איםליה •פולין ,משפחתןלש
למעשהמורכבהזה"הספר .ישראל

גוץ][מעידה • • •ספריםמשלושה
 •••חרב,ערביביתעל • • •הראשון

אמאעםכברכתבתיהשניהספראת

ואני •••זכרונותכתבההיא ••שלי·
שאליההארץעלהפרך.tפפרכתבתי
נוסף.ספרחבוילומתחת •••.עלתה
ארץישהזאתלארץמתחת ,כלומר
אתוכתבנולפולניהנסענואזנוספת.
(מבוא> ".השלישיהספר

ונצחהיחידקינתשררדץ:יגאל
תמרנת-אפלפלראחדן ;שבט,ר

 ; 1996מאגנס;כתר;הרצאתעולם;
עמ' 235

תמונתאתלתארמנסהשוודץיגאל
אפלפלדמיצירותהעולההעולם
מהמקובלותחדשותלתובנותולהגיע
מתחלקהספרכה.עדביצירתובדיון

דןהראשוןשערים.לשלושה
ילדותועםהסופדבהתמודדות

כשהיהמולדתולכפרפלשו(הנאצים
בממלכהדןהשניהשער ,) Bבן

השעראפלפל.דשבראהספרותית
הרליגיוזית.בעמדתודןהשלישי
 •נוסףדירןעולההמשולשמהדירן
 •אפלפלדביצירתהשואהבמעמדהדירן
לקודפוסנרחבתהתייחסותתוךזאת,

הסופר.שליצירותיו

צריפיםדלתותיערז-קסט:איתמר
 1997עקר;הרצאת ;כינפתחותעוד

פואמההספראתלכנותאפשר
לתקופתהמצטמצמתאוםרביוגרפית,

השמדה,במחנההדוברשלשהותו
הסיטואציהעםהראשוןמהמפגש

השחרור.יוםעדהמזוויעה,החדשה,

ללשוןמתורגמתוהזוועההכנרתנימת
שלכתיבתולדרךנאמנהשירית

בספרניסוילידישבאהעברהמשורר.
הכתיבהאופןאתלהסבירעשוי

בספריוהכותבשלעולמוותפיסת
האחדים.

בלילה;ריקיםצריפים"דלתות
התילחוסיביןבגדיםוקרעי

אך /עוד/בחלומותירק 1הנםושים:
מגרוניעוקרומישהוישכזו/לתע

ושבאילמת/עזרהקריאתבחושך/
השנה,//שלחיצוןבחללושוקע/

חלמת,מהחשדנית:שואלתואת
שוב?"

איקרזס;שלהמונולוגארף:שמערן
עמ' 78 ; 1997גוונים;הרצאת

אדף,לשמעוןאשון_רשיריםספר
בפרסזכההספר •ומוסיקאימשודר

 , 1996 ,החינוךמשרדשלהביכורים
 /בעצים,שקיעההתכתי /,"אהובתי
דיממתיעיני,/בתמאדרירחחלצתי

ררמנםי,//ערבלנו/עשיתיכרכבים,/
חרחרתיעננים.ליישןרוחותגנחתי
שריםותכמודקים/גשמים

 ,,נלכד.כשהאור 1בפודמיקה

שירתהשחר;בעלותשביט:עוזי
המודרניות;עםמפגשההשכלה:
 157 ; 1997המאוחרהקיבוץהרצאת

עמ'

הקדומההעבריתשלהמפגשהשפעת
עלהמודרניתהאירופיתהתרבותעם

ההשכלה,שירתהעברית:השירה
המאהשלהשמוניםשנותביןשנוצרה

ה·המאהשלהשמוניםלשנות 1Bה·
19 , 

עמ' 213 ; 1997חמר;

למשפחתבןשכתבסיפוריםשלושה
חוזר"גלגלחכם.ותלמידמחלברבנים

משפחהשלגלגוליהעלמספרבעולם"
מארץ"אמתולירושלים.לפריזמחלב
קורותיועלמתחסיפורהואתצמח"

עלמספרלוחות"ו"שבריידכתבשל
מארצותהערליםדורשלאוגדניו
החמישים.בשנותהמזרח

אפרת;ממרחקי :מישוריאפרת

 1997המאוחר;הקיבוץהוצאת
 , 1994 • 1996בשניםשנכתבושירים
 ,מישוריאפרתשלשנישיריםספר

השידה",שלודוגמניתגרף"משורדת
גםכמרהשירים,שלחזותיהגרפילצד

שלמזרפחותהלאחשיבות ,לווקאלי
בצודהמודפסיםהשיריםלכןהתוכן.

מנוקדים,אינםהםשגרתית.לא
אולהברותלהתפרקיכולותהמלים
השיריםלפעמיםעצמן.אתלהמציא
ממש,גרפיותצורותיוצרים

העיןאתמוליכיםהםלפעמים
שלהרגילמהמבנההחורגתלהרפתקה

 •איןועלאמאעל •יירבדףעל .שיר
עלאהבה,עלאימהות,אלאמא,
מלים.
ליקוראים /שלרם, /אתם,"חי

לאאף-פעםאבלגדול/אני / /י~י~~
לשנואליתתנואם /י/יתהיית
 /לאהוב/יודעשאניכפי iם.אתכ
הייתילאשמעולםמה/לכםאהיה

 ,, .ה, /לעצמי/

עדך:כתבים;מבחרארדלנר:יiעקב
הרצאת ;'ב '.אכרכיםמירון;רן

לספרות;מחברות-ביאליקמוסר
1997 
שלוהאפיתהליריתמשירתומבחר

יעקבגםמתרוההמחזאי ,המשורר

ברוח•,·אילן :'אבכרךאורלנ.ד
"שירים ,יונה·ועלעםעל·שירים
ה·(שנותזמר·"שיריעוץ",מארץ

האובות","עיר :'בבכרך ,) 40/30

תל·פאחר",•יום

-גווניםהוצאתאיים;גנדרן:אסף
 205 ; 1997שחור;שלגווניםסררת
עמ'

ראובן>,תאום,אחלו(שישאייס
סובלורוצח,לשעבדכדורגלשחקן

לערמתהגרף.תחושותארכוןמתסמונת
ואהבתושלוהנפשתחושותעזרתזאת,

כלשרן •אכזריותו ,כןכמרלדנה.
משדםםקצבית,מעודכנת,עכשווית,

אםגםמוזרהמציאותתמונתגנדרן

מוכרת.

לירח;תגיע 21גילעדאמיר:גפי
 ; 1997כותרים;סררתכתר/הוצאת

עמ' 176

גברים,ועלנשיםעלסיפוריםקובץ
למרותכאב,נושאיםלרוב,בודדים
וחדותהשנונההלשוןההומור,
הכיסוי,

 ;שמפזהלכתכרכבקופלנו:דגלס
כנרת;הוצאתשרסמן;ורדמאנגלית:

עמ' 282 ; 1996

שלבנם ,םיילד ,קופלנושלגיבורו
צעירהוא , 6oה·שנותשדידיהיפים,

שמפולמיניהמכורואמביציוזירגיש
חייםואחיואמרהוא,פרד:רלגיאנק
וגרועת,נידחתתעשייתיתבעיירה

 ,קצבילהוליוו.דלמסעיוצאהואממנה
למדי,וחיננימגורן

 ; 1997כתר; ; 2020שבתאי:חמוטל
עמ' 628

מגפה , 2020היאהשנהבדיוני,דומן

ביןהמגעבעולם.משתוללתקםלנית
הופכתהחברהאסור.האדםבני

משסרתשלסוגיםומפיעלהלפרדיםנית
דובדםס,אבדיד"ד ,הספדגיבורמין.

הענייניםאבללמחלה,תרופהמוצא
ומותח.דהרםפשרםיםואינם

מאהבה;אבהפרירמן:אריאלה
הנשית;בזהותוכוחאינטימיות

אדום;קו-המאוחרהקיבץוהוצאת

עמ' 188 ; 1996

ביןההבדליםעלהנשית,הזהותעל
שבזהותהקונפליקטעלונשים,גברים
ונתינהאינטימיותשבין •הנשית

ראינדירוידואציה.לכוח

 ;אישהרגתיהבוקרחראבן:גיל
 ; 1997כותרים;סררתכתר;הרצאת

עמ' 195

המכנהאשרסיפורים,עשרשלושה
עלמבםהוארובםשלהמשותף
פוגשתאשהבמציאות.הנשיהתפקוד

ילדה ,הנשוימאהבהשלבנואת
אשההמנותקת,אמהלנעליהנכנסת
הנשיםעלנאסרברבדיוניבעולם
אישהורגתאשה ,פעילחלקלקחת
התינוקבנהחייאתלדעתה, ,שמסכן
איש.על-ידישנעזבתואשה

ספריתצמח;מארץאמתסבתו:חיים

ספדיאחרונות;יריעותחגג;עליית

טעותתיקון
שלבשירההמסיימתהשורהלצערנונשמטה 202בגליון
בשלמותוהשיראתומדפיסיםחוזריםאנוכוכבי,חמוטל

מתנה

אבישלה~לדנף;י;םלרגל
 ;ל~ Tהע"יתאתמדפיסהאב~•
 •:ז• •: •: T •פ•י:על

ךצ;~ילא ר~"~ םי~,; nךי~ים qס~ף י~~
מחדששנהננבל~מתגזלמצטעראבי
 "T TT TT : ••-: • ••ז:•ז•



4 
,·134 
·;.-44 

לבצעניתןבעםקיס,היוס

לחשבון,מחשבוןכספיותהעברות
שלן,מהמחשבישירות
בדיםקונט.רקשעה.בכלמקוס,מכל

l טלבנק) 
מחשביםבתקשורתישירהבנקאות

מאפשרים-בעולםהמתקדמיםישירהבנקאותשירותי-מסופים''טלבנק

 ,מעכשיו .שלךמהמחשבישירהבתקשורתבנקאיותפעולותמיגורןביצוע

מחשבונךכספיותהעברהפעולותגםלבצעניתן

 .שעהובכלבנקבכלסניף,בכלחשבוןלכל

כ1יסיותלהעברותהחדשהשירות

הבנקאותלשירותימצטרף '(לצד

 ,ביממהשעות 24הניתנים ,הישירה

מידע :מסופים''טלבנקבאמצעות

 ,עדכנייםריביתשיעורי ,חשבונותיךעל

שלומכירהקניהיבוא,תיקיעלמידע

הפקדות ,נאמנותוקרנותניירות-ערך

ועוד.שקלייםבפקדונותומשיכות

בטלפון:אודיסקונטבסניפיוהצטרפותפרטים

 11:!03-512 1 1אישיישירותבנקביטלדיםקונטלקוחות
 1333:!03-512ישיריביטלבנק oהבנקיכללקוחות
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