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סוגיותכמהעםמתמודדיםלויונילילויתןעמוסענברי'אסף

קנז.יהושעבכתיבת

הנדלצביוחח"כישראלפרס
מיועדחתןנגדהפנטי-כוחניהימיןשלהראשונהההתפרצותזואין

ליזכורגםועו.דחביביאמילליבוביץ'ישעיהוראהישראל.לפרס
פרסהענקתעללחתוםממשלה,ראשכשהיה Iשמירשלהסירוב
זומעיןכוחניתהתערבות .עזרבןולאהודלאורליצחקראה"מ
ביןלהבחיןיודעתשאינהסובלניתהלאהאלימה,בחברתנורווחת

כלביןלהבחיןהיכולתאיהיצירה.וחופשמדעאמנות,תרבות,

במחשבהבתרבות,אצלנושקורהבמהמהזלזולנובעתאלה
איןישראלבאוכלוסייתהמאמיןהחלקשלרובובקרבובאמנות.

מקורותשלשטחייםבפירושיםמסתפקיםהםהחילונית,ליצירהיחס
 1מהתנ"ךחוץהמיאוס,מחמתמוקצההשארוכלפוסט-תנכ"יים

כמובן.

עוז •פוליטיבנושארקעוזעמוסאתושומעיםקוראיםהם Iלכן
לאבוודאירביקוביץדליהשיריאתכלל.להםמוכראינוהסופר
לא"תינוקשירהעלהיוםלסדרעובריםהיולאהםהרי Iקראו
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משפה.ממלים,נוצרתהספרותיתהיצירהכיבפרט:הספרותית
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עליהן.לערעריכול Iבכללאם Iומי Iשלהןהסמכויות
להסביר /מדבריובולחזור Iלהתנצללעוזלואל Iבינתיים

 .ולחבריוהנדללמרלהשאירישזאת .ולהתפתל

ברקאמרמה
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ההסתהנמשכהוכךהספיק.לאזהאבלידוע.וההמשךרביןנגד
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(כתבלויגדעוןלביןברקביןהשיחהשלהתמלילאתפרסמולא
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 :להלן ,אחרונות'
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להילחם.
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נגדו.מתקומםשאינוכיבוש,תחתשחיעםאיןטבעי.זהבכיבוש.

לוחמיעצמםרואיםוהםטרוריסטים,המתקוממיםאתמכנההכובש
ונו',חופשלוחמיחירות,

רביןשלדמואתלהתירהיהשמותרכפיאבלזאת.מביןהימין
אתמסכןהואכיברק,שלדמואתלהתירעכשיומותרבזמנו'

דמוקרט, ,ישרישראלילנהוגצריךאיךשואליםשאיןחבלשלטונם.
עלולהובכךהשלוםתהליךאתבולמתממשלתוכאשרצדק,רודף

איומה.מלחמהסףאלכולוהאזוראתלהביא
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והעסקים.הפוליטיקהבתחוםהנשיםהשגיבמיוחדהובלטובארץ

והספרותבכללהאמנותבתחומינשיםשלהשגיחןזאתלעומת
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נטויים,גשריםאחדן:בןיצחק

עמ' 208 , 1997המאוחרהקיבוץ

תגובה,ומכתבימכתביםפתואס

נושאים:ארבעהפיעלושנערכ
והמפלגה",התנועהתו"בשליח

וההסתדרות",המדינה"בשליחות
והגות",ספרותעלתגובהוןו"די

ולבנים".למרים"מכתביםו

 , 1998שוקן ;עגנוןחיילאוד:רן
עמ' 744

הסופרחיישלמפורטתגרפיהובי
עגנון.ש"יהואצ'צ'קססףויאלושמ

עגנוןשלחייופרטיאתסוקרלאור
ביוםוכלה 1987 ,בוצ'אץמימיהחל
 • 1970ארובפבר ,ותומ

 /עוברעםשאול'אהבתעמיד:אלי
עמ' 344 , 1998לעםספריה

 ,בר-אדוןשאולשלחברותםרוסיפ
קהתי,ואנשי"סמך-טית"ספרדי

ביחידההנפגשים ,עונישכונתיליד
שבחייהם.הנשיםסיפורונבחרת

רקעעלונאמנותשייםואנקשרים
המתפתחת.המדינה

אורית ,ברמןזילדורית ,לזרהדרה
רזיאל-ורדהפלג,דורית ,אילן

 ,קציריהודית ,הדפזלאהז'קונט,
גליללילך ,שחוריעידית ,סמלנאוה

אל-עמי.

מלוןכמדברסכר:ואלכסנדריונת
הוצאתהחרשה,הספדיהאורחים,

סימןספדיהמאוחר/הקיבוץ

עמ' 300 , 1998קריאה

קוויםבשנימתפתחתהרומןעלילת
מנהיגשלתיווקורעלילתיים:

עתותנממייסדיש,ובן-אנהפועלים
שלאהבתםוסיפורהציוניתהעבודה
אשתווטולה,(המספר)תלמידו
דןשהעמידבאחרית-הדבר .וגרושתו

סיפורלראותמציעהואמירון
שנישלגםמהדהנטווה ,שלישי

המכונהוהואהמקבילים,הסיפורים
הגדול".הציוני"הנארטיב

המחויבותביןאיזוןליצורנסיובן
פרלמנטרית,פרגמטיותלביןלדת
 .לטרורבחירותבין

מרטין 1ליטבקמאירמשתתפים:
 ,ידליןרבקה ,מןפוראוריה ,קומר
 ,רובןיהודית ,ססראשר ,זיסואייל
גרא.גדעון

ענתעורכת:העולה:הכוחנשים
 329 , 1998פועליםספריתמאוד,
עמ'

נשים:קידוםבנושאמאמריםאסופת

אתהעוצרתהזכוכית""תקרתניפוץ

הספרעוסקכןכמובעבודה.קידומן

העבודהלעולםהנשיםשלבתרומתן
דרכיםומציעבישראלוהכלכלה
המחסום.לפריצת

תגהלתה,גדותעלכגן:אליעזר
עמ' 124 , 1998

הם/ומפתןגשרכל"בדמיונישירים.
רואהאניהוודאי;אלמהאולימעבר
בתופתיורדיםודנטה/וירגיליוסאת

הרווי".במדורי

מנשהשלאיוריםהשיריםלצד
קדישמן.

עמ' 78 , 1998גווניםז'אק,יגיל:דן
האנטי-השאנסוניירשלבחייותחנות
בהומורמסופרות-הבלגיבורגני

כביכוליגיל)רן(על-ידיובאהבה,
עצמו.בדלז'אקשלמפיו

זמורה-ביתן;קטלוג. :ידעיחרונית
 115 , 1997עבריתלספרותעמודים

עמ'

תודעותמכמההמורכבלאז'וקמעין
בצבא,האלוףאשתשלת:ונשי

אתהמספרתהננטשת,והנבגדת

האלוףאשתשללעיתונאית;רהוסיפ
ושל ,ילדיושלושתאםהחדשה,
ניתוחיםסידרתהעוברתהאמנית,

מהפכני.אמנותיכאקספלאסטיים
ובבדיה,באמתלעסוקמנסהידעיה
ובאמנות.בחייםבמציאות,וסובמית

נשים,סיפוריכג'ינס:נימפה

וציפיזילברמןדורית :עורכות
עמ' 253 , 1998ארציחדשחרור,

המבטאיםסיפוריםשלאנתולוגיה
משתתפות:נשיות.שלשונותפנים

 ,עוזגליה ,אינילאה ,הראבןלמיתוש
 ,קופמןלי ,הלוירחל ,הנדלדיתויה

שחרור,ציפיכהנא-כרמון,עמליה

השכחה,נהרפנחס-כחן:חוח

הקיבוץלשירה,סררהריתמוס
עמ' 80 , 1998המאוחר

פנחס-כהן.לחוהשלישיספר
ואשהראשה;עלשמןונראחת"אשה
בכתפההכד/ידיתוגבהיושבתאחת

יוצאיםומשםנקב/השמאלית
דם/פעמיםחלב/פעמיםנוזלים/
שלוטעמם/לשכךייןופעמים
השניים".

כרמל-לא,ה :יוסףברחמוטל
עמ' 100 , 1998ירושלים
עלינובהחלשאליפנההרך"הגבר
מיםנוטפותידיוכפותהאור/

גדולה.//באבןסתוםפיומבקשים/
עלהשעירה/האלונטיתאתכרכתי

ידישתיבין /הרפויותאצבעותי

וקרב."קרבהיהוהוא /המחוממות

 .הערכיכעולםודמוקרטיהאיסלאם
הקיבוץליטבק,מאידעודך:

עמ' 256 , 1998המאוחר

תנועותשלטיבןעלהעומדקובץ
עלהערבי.בעולםשונותאיסלאמיות

עלשביניהן.המשותףועלהמפריד

שלך'הסטיהמהעזיז:ליאור
עבריתלספרותעמודיםביתן;זמורה

עמ' 147 , 1998

חיפוש"עלראשוןסיפוריםקובץ
שיםאבועלארץעלזהות.

אהבה".עלבעיקראבל ....המתגעגעים

שפרחונגיעותבנאי:פרץ-רדוד

 218 , 1998פועליםספריתכענן,
עמ'

מעין-קטןבפורמט-שיריםספר

"נגיעות"שיריובו"ספר-כיס"

אלהפניםעם"במרפסת/קצרצרים:
 /נאויר/פנינאויר/רגלי /החוץ/
לחוץ".זאתובכל

הנעלמת,הנסיכהדיסקי:ג'ני
 , 1997גווניםששקו.לאחמאנגלית:

עמ' 165

באירוניה,ברובםכתוביםסיפורים,

מהפךסףעלנשיםהןהגיבורותבהם
הסיפוריםשלחלקםבחייהן.

ה"אנטי-אגדה",לז'אנרמשתייכים
שלהמקוראוהנעלמת"הנסיכהכגון

הקוביזם".

סדרת .החול rארויצבי:רמי
 65 , 1998חרשהלשידהחליקון-תג

עמ'

 .שלישישיריםספר

 ;בשרי;כובשמשכבי,על"מתהפך
בקמטינקוויםאבניתקשקשי

תוטיפאקטיבית/נשורת /הסדין,

חמהמחמתזולגות/מלחתמיסת
דמע-אבקתחליבפנים/ובושתוצער
צבות.והעינייםעפעפים;;מדבק

 ".תוכבהבבות

מדבר'כקטסמואללוי:שמעון
 , 1998המאוחדהקיבוץ ,נסתרנוכח,

עמ' 189

ויצירתבכללהעוסקמקיףמחקר
עלדגשמתוךבקטשלהדרמטית

עיקרי .למסרהמדיוםביןהיחס
ובחינתבקטשלהתיאטרוניתאמונתו
וכליבאמצעותהגשמתה"אופני

חפציםהמדיום:שלהאופייניים
משחקותאורה,חללותלבושות,

וזעקות."לחישותקולות, ,ובימוי

עוכשפוסגוין:ג'פדיעקב~
עמ' 173 , 1998גוונים ;אמריקני

השוואתיתלספרותדוקטורנטמורים,
סטודנטיתבסינרי,פוגשבהרוורד,

הפרופסורשללחדרובתורברדקליף,
סינרימצטרפת ,בהמשךלאנגלית.
מוריםעםההודיהחגשללסופשבוע

לטלטלהשגורםמה-משפחתוועם
המשפחתית.היחסיםבמערכת

בועסופש

אמריקני

 ,.ב 1
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המשגעתהאהבה

הארץלפלסטינה,
הקדושה

 rהארמןדודאיםמגד:אחרון
הספדיהעובד;עםהקדושה,

עמ' 217 ; 1998לעם

אחד ,הקדושה" rהארמןב"דודאים

אהווןשלמענייניםהיותרמספריו
ביאטריסשלסיפורהמסופרמגד'
מאמינה,יהצורבוציירת·בנט,קמבל
הנודע,בלומסברי"ב"חו;חברה

ף,וולניהוירג'יידוע,כ Iהיושמכאיו
הביוגרף Iפריירוג'רהאמנותמבקר

סעתונביאטריסועוד.סטרייצ'יליטון
בתבהיותה , 1906בשנתסטינהלפל

"פרחיאתלציירכדיאחת,ושלושים
-הדודאיםאתוחדבמיוהתנ"ך"

דרךמתאר,הספרהאהבה.פרחי

שלאחותהוון'סטילוואנסהמכתביה
קשורההיאאליהף,ווליהנוירג'י
יומניםדרךכןונפשה,בנימי

שהואהזה,המסעסיפוראתשכתבה,

קרייריסטי'מסעחוץ'כלפיאולי'
גאולהאלמסעבעצםהואאבל

רה.וטוהאהבהנפשית,

הוא,הקדושה" rהארמן"דודאים

עלולוגיפסיכרוסיפאחד,במישור
אוגעת""משושלהוצרותהי

מיוחדתאשההיאביאטריס"קדושה".

היאבלומסבריוגבחובאנגליה,עוד
בנאיביותבובלטההיאדופן.יוצאת
לכבודזכתהשלאתכונה ,שלה

והציניקנית.המתוחכמתבחבורה

לרעיונותפתוחהיהראשה
ולביקורתחדשנייםפילוסופיים
כברצויהאבלהחברתיות,המוסכמות

לאכיאם-נשמתהמעומקמאמינה
-פולחניותמצוותהמקייםמהסוג

שהושמעומהדעותמרבותהסתייגה

החבורה.בשיחות

שלעטהפריבספר'הראשוןהמכתב
לאחרנכתב-ווןסטינסהוא

המכתב ;ובהמתואריםהמאורעות

ביאטריס,שלהמשפחהלרופאממוען
כדימאנגליה,משפחתהשלחהאותו

השפיעולמעשיה,אחרלהתחקות
כאןכברלאנגליה.שתחזורעליה

הספרשלהמרכזיתהתמהמועלית
קובעייתאוהי ,ולוגיפסיככרומן

ביןלקדושה,שיגעוןביןהתיחום
כאןוכבראחרת;לשפיותשיגעון
בדבריםשלוהעיקריתהתזהתמוצג

הבאים:

עללנושחיתהשבשיחהלי"זכור
"החוויהג'יימסאםוילישלספרו

שניםלפנישהופיע ,לסוגיה"הדתית
כנגדביאטריסהתקוממהאחדות,

פועל·הואאקסטטינפשישמצבהדעה
מניחיםאםפסיכו·פיסי.מצבשלאיוצ

לדמשקבדרךלפאולוסשההתגלות
 ,אפילפטיהתקףשלצאהותחיתה
שכלאמרנוכאילוזההריטענה,
קדושה,-נעלהרוחניתתופעה
-·רוחהתרוממותנבואית,השראה

'מחלה"'.בבחינתהיא

לציירכדילפלסטינהבאהביאטריס
סוףלקראתאבל ,התנ"ךפרחיאת

הציוריםעלמוותרתהיאכאןמסהע
אוכמשוגעתוחיהבכללוהציור
הכינרת.שלידמגדלבכפרקדושה
אהרונסון'לשרהבמכתבהספר'בסוף

מצבהאתמסכמתהיאידידתה,

הנוכחי:

 ...מאושרתאניפה.מאודלי"טוב
יםעלשעותמסתכלתאנילפעמים
כשאניירח.בלילותגםכינרת

שקטעלייורד ,כךעליומסתכלת
מתפשטהיםשלהכחול .אלוהי
גליםכמושלי'הנשמהבתוךבתוכי'

בו.ונספגיםהחולעלהמתפשטים
עצמישאניחושבתאנילפעמים
כחולה".

בסיפורמכריע,שמגדלומראפשרכך
התיאוריהלטובתלאביאטריס,של
רעיוןלטובתאלאה"שיגעון"של

מוכרכאןשמתוארמהשכןהקדושה,

שלהמיסטיתהחוויהכתיאורבספרות
הטבע.אוהאלוהיםעםהאניהתאחדות

יכולאינושבספרהמשפחהרופא
אתמנתחוהוא ,זותופעהלהבין

בכליםביאטריסשלהתבטאויותיה
פרוידלרשותושהעמידוהחילוניים
השאר)ביןאשליה",של("עתידה
באורזהרופאמעמידמגדובוויו.

הערותיואתמביאכשהואמגוחך'

והיומנים.המכתביםבשוליהמלומדות
שנתושלפרויד'שלהפסיכולוגיה

להסביריכולהאינהבאנגליה, 1906
הכמיההכגוןאנושיותתופעות

 .גאולהוללקדושהלטוהר'
שלסיפורהדרךבספר'ישזאתעם

יארדת ,בנט •קמבלביאטריס
הנשיתהאישיותשלאמיןפסיכולוגי
לחוויהלהגיעוהמסוגלתהמועדת
זו.חוויהשללאורהולחיותדתית,

גבריםעםמיןמיחסיסולדתביאטריס
איננההיא .הזכריהמיןומאיבר

באהבותמתקשרתהיאאבללסבית,
אהבתהסיפורהואכךלנשים.נפש

חיבתהסיפורהואוכךלוואנסה,
מנשקתהיאאותהאהרונסון'לשרה

הסצינותבאחתאהבה,שלבהתקף
ולאמהלבנשיקה Iבספרהמתוארות

טיפוסהיאביאטריסמינית.נשיקה

שלההמיניהיצרכינראה .א·מיני
לאהבהוהפךעידוןתהליךעבר

הארץכגוןאנושיות,לאלישויות
זה(גםהנוצרי.האלוהיםובןהקדושה
בלומסברי""חבורתלביןבינהמפריד

בחברתם.)זרההיאולכןהציניקנית,
מקומותיהאנשיה,עלהקדושה,הארץ

נשמתהאתיותרתואמתוצמחייתה,

אחרחיפושיהואתלאצילותהשואפת
החייםודרךהגאולההנפשית,השלווה
"המקום"והיאבשבילה,הנכונה
הפוטנציאליתהקדושהשלה.הטבעי
אותההמושכתהיאבאנגליהשלה
האמתלהאםגםהקדושה,לארץ

לצייר.רצונההיאהחיצונית
 rהארמן"דודאים ,השניבמישור

קורותיהסיפורדרךהוא,הקדושה"

הגדולהאהבתוסיפורביאטריס,של
נופיה,עלהזו'לארץמגדאהווןלש

זמןשבה.האנשיםובלילמקומותיה
אז , 1906שנתהואהסיפורהתרחשות

הכיבושתחתנתונהפלסטיגהחיתה
דמויותבספרמתארמגדהתורכי.

ואהווןשרהכגוןהיסטוריות,

שלהצעירהדמותואתוכןאהרונסון'
מתאר,הואכןזייד.אלכסנדרהשומר
אהובתו'אתהמתאראוהבשלבפירוט

 1יפוהארץ:שלועריהמושבותיהאת

וכיו"ב;שכם,יעקב,זכרוןירושלים,
שלושבניתושביה,מגווןאת

הנוצריתהמוסלמיתהדתות:
שלהדתייםהיהודיםאתוהיהודית;

הואציונים.יהודיםבצדשעריםמאה

ופרחיה,צמחייתהאתבאהבהמתאר

דווקא,נעיםלאמסוים,במבטכיעד
ספרשלפנילינדמההיהכמטע

לאטלאטאבללימו.דספרבוטניקה,

שכלבספר'העיקרכמעטשזההבנתי
חוץכלפילהפגיןבאההזוהארודיציה

למושא Iמגדהאוהב,שלאהבתואת
ישהקדושה.הארץפלסטינה,אהבתו'

כמיהההקדושה"הארץמןב"דודאים

שלפניהארץאלמסוימתנוסטלגית
הערביםהאנגלים,מלחמות
קדם-הכמעטהתקופהאלוהיהודים,

אתשיגעהכשהארץאז,שלציונית
ובאיה.יושביה

אףואוליחברתיהיבטגםברומןיש
כממש(אםנאנסתביאטריספוליטי.

הערביהדרגומןעל-ידיכהזיה)ואם
מהזמןיהודי'גברידיועלשלה

רואההיאב"שגעונה" .מכןלאחר
רבקה.כמולתאומים,כאםעצמה
היאהספר'כלשוןנבואי'בחלום
שנייולדתאת"הנהקול:שומעת
עמנואל,שמוייקראהאחדהבןבנים.
 ,, •עזזריאלשמוייקראהשביוהבן

האלוהים","יעזורפירושועחריאל
עתההחולמתלביאטריס,שנודעכפי

עזזריאלשבני"חלמתינוסף:חלום
האדמהמןצומחיםוהםדודאיםזורע

בכלדודאיםדודאיםלעיני.ופורחים
בפרחימתכסהכולההארץהשדות.
הכחולים."האהבה

כידוע, Iשכןלספראירוניסיוםזהו
בדודאיםלאהתכסתההקדושההארץ

בלילביןבמלחמותאלאכחולים
הערביםביןובמיוחדתושביה

וגםאלהשלהאדוםובדמםליהודים
אלה.
שלהאונס-לא-אונססיפוראגב,

עזיז,שלה,הדרגומןעל-ידיביאטריס
להודו"'ב'הדרךהאונסאתליהזכיר
השאלהואת Iפורסטר.אםאישל

מהאזמקוראיו:כמהשלהטיפשית
לאמגדשלבספרגםבמערה?קרה
(הספקלאאואונסהיהאםברור
החוקרהמשפחהרופאעל-ידימוטל
ביאטריס).שלויומניהמכתביהאת
כמובן.החשוב,זהלאאך

הוא,הקדושה"הארץמן"דודאים

מספריואחדהאישי,ולטעמילדעתי
כתובהואמג.דשלטוביםהיותר
עללענותבאוגםהשראה,מתוך
להביעהכותב:שלעמוקפנימיצורך

שבההקדושהלארץאהבתואתולשיר
הקורא.אלהעוברתאהבהחיים,אנו

מטרידהאינהמגדשלהמקצועיות
עלילהבטווייתמתבטאתואינההפעם

הקורא.סקרנותעללשמורהמשתדלת
לנונמסדהספדבראשיתאמנם,

מסעה,בסוף"משתגעת"שביאטדיס

הקוראסקרנותעללשמורשעשוימה
מגדאבלשלו.האחרוניםלעמודיםדע

ששומרומהתיאוריו'בשפעתנסחף

שפעהואבקריאההענייןעל
על-לנומעניקשמגדהאינפורמציה

ועודהארץצמחייתהאמנות,הנצרות,

דמותהלאואפילוהעלילהולא-
ביאטריס.שלהחידתית
הארץמן"בדודאיםהקריאהולסיכום,
מישוריו.כלעלתענוגהיאהקדושה"
והתיאוריםנהדרת,שלוהעברית

עמשכבגםהספדומחכימים.יפים

הרגשייםהפסיכולוגיים,בהבטיו
אניהאלההטעמיםמכלוהחברתיים.

 • .לקוראומאודממליצה

שקלזבסקירחל
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 1:~ו
שלהאלכימיה

היצירה

ירחאורגופטה:סונטרה

מיכלמאנגלית: ;למרציפן
 , 1997ככלהוצאתרוזנטל;

עמ' 165

ספרהאוהמהפנטוםוקסר'ומאזרמו

כלכרתה,ילידתהצעירה,פרתוהסשל
באנגליהלדותהיתושנאתלתהיבש

כשהיאבאנגליה,םוהיחיהובאפריקהו
לחקרכתיבהןיבזמנהאתלקתוח
בלתיביוגרפיהת.ופיוטרתוחלמ
יבשות,החובקתזאת,גרתיתש

לכאורהועיסוקים,תושפת,ויותרב
כירומהאךבספר'זכרתומאינהכלל
התמסיתהתשתיתאתהוומההיא

 .ומולקי
שלהמרכזיושאונאיהיהכימלהא
אתאבן·שושןרימגדונוליבמספר.ה

החומריםהרכבכ"תורתהאלכימיה
הביניים,בימיהחכמיםבהועסקש

מתכותלהפיכתדרךאולמצותםובק
חכמים''אבןבעזרתלזהבטותופש
ימיהםכלעסקוהאלכימאיםפלאה.ומ
קיימת<שאינהזוחכמים''אבןשויפחב

כמהגילוחיפושיהםאגבלםואכלל),
להתפתחותכךוסייעובכימיהתודוסי

הבנגליהצעירהספר,גיבורזה."מרע
הספרשלאורכולכלעוסקתש,ומופר

קשורהעיסוקלכאורהבאלכימיה;
למעשהאך-כימאיהוא-ועומקצל
כתיבתשלבאלכימיהתשומופרסקוע

שלבאלכימיהובעצםשלוגרפיהוהבי
 .בכללצירהיה

גילה ,ביתוסךובמשהקיםבמעברה
עגילבעזרתכי Iכביכולשתומופר

מופלאה,בדרך Iביתן Iואשתשלשןי
לחלוטין.לאחריםדבריםךולהפ
אנגליעשירעל·ידימתבקשאוכשה

 1לנצורכדרךאולי Iוחייאתלתער

הגדולה,תגליתואתלהנציחואמתל
החומריםמעבדתאתרוהגיבזבוע

שלהאלכימיהאלצאויומייםיהכ
שלובעיקרהשפהשלהכתיבה,
ביותרהיומיומיבמובנםהחיים,

תר.וביפשטוהמ

ביותרהמיומנותבידיובוהכתהספר

הקוראאתמפגישכל·יודע,מספרשל
שלמשנה,גיבורישלםועצןוומגעם

ושלזמניםשלת,ומקומשלת,ועליל
הופךהמעשהשסיפורערם,יחומר

לעקובמאודשקשהפפתורמסגרתל
לאואכןלהבינה.יותרדועואחריה,

 1הספרשלעיקרוהואהמעשהרוסיפ

שבוניםהפנימייםהתכניםאםכי

סיפוראותואתפלאהומבאלכימיה
עוסקאלהפנימייםובתכניםמעשה.
עשירה,בלשוןהזה.חדוהמיהספר
ביטויבכושרוכמהובחת,וברגיש

שהואסיפורגופטהיוצרתמדהים,

ספקחידה,כתבספקשירה,ספק

סוריאליסטיתאגדהספקותומציא
גםמאלהאחדכללמעשהועה.ופר
ד.יח

בעוצמתםמזכיריםבספררביםםיקטע

גון.ואןשלציוריואתתםובצבעוניו
והנפשהחייםמריוחוהפכוכאיל

 .מכחוללמשיחותשבהםוהטירוף
היוצרותכאלהאךומופרעות,עזות

רקלאשהיאתמונה,דברשלבסופו
ומלאתשלמהגםאלאאסתטית,
בספראחריםקטעיםמשמעות.

השירהאתרבהבמירהמזכירים

אפולינרנוסחהסוריאליסטית
נדמיםאחריםקטעיםואילווברטון.

ורומה .לחלוטיןריאליסטיים
אלביודעיןמתייחסתשגופטה
בכללתובאמנהשוניםהזרמים
איתם.להידברכדיבפרטובספרות

ילדותהאתמתארתכשאשהכך
"זהאומרת:היאהגיבור)של(מפיו
ואניאמרה,מלח,שלחודשהיה

שבאהאנישכן Iמתוכונולדתי
זהדברכמעטידעולאשהלךוהאני

שמזכירמשפט ,) 10<עמ' " ...זהעל
פרוסטשלדבריואתמאוד
(הספדיהאיננה"ברטיןב"אל

רגעמדי"וכך, ) 1990החדשה,

ה'אני'אחדעדייןידעלאברגע,
והכנועים,ספורלאיןהרבים

שאלברטיןמהם,מורכבתשישותנו
דבר;להודיעוהיהוצריך ,עזבתני
אכזרהיהזהודבר-היהצריך

זריםהםהיואילומשהיהשבעתיים
רגישותיאתלהםסיגלוואלמלאלי

זהשאךהאסוןאתלבשר-לסבל
ה'אני'לכליצורים,אותםלכלאירע
<עמ' " ...עדייןזאתידעושלאהללו

הכותבתשלהידברותהואילו ,) 21
הנודעההודיהמשוררעם

לחלוטיןגלויהטאגורראבינדראנת
אגדתאורכו.לכלהספראתומלווה
הנאלצתהנערהעלהמוכרתהילדים
לבןלהינשאכדילזהבקשלטווח
 1בספרמרכזימוטיבמשמשתהמלך

<האמנם?)מאמיןפרומותששהרי

להפוךהדרךאתבמעבדתושגילה
שלמחירהואתלמרציפן"ירחאור

משלמים,זואמביציוזיתאמונה
הגיבורים.כלרב,וביוקר
עוסקבהםהעיקרייםהנושאיםאחד

מלאכתספקללאהואהספר
ביוגרפיה,כתיבתלכאורההכתיבה.

מהוכלבכללהכתיבהלמעשהאך
ממנה.נובעוגםליצירתהשמביא
רבה,במידהגופטה,אצלהכתיבה
אבןגםוהיאהחייםאתמייצגת

עצמם,החייםאםשלהם.בוחן
המקריותהמעשים,הרגשות,

האלכימיההםשבהםוהוודאות
אליבאשהכתיבה,הריבהתגלמותה,

"אבןהיאגופטה,שלגיבוריהרה
דבריםלהפוךשיכולההחכמים"

בלעדיה.שהםממהבתכליתלשונים
גופטה,עוסקתבכתיבהרקלאאך

באהבה,עוסקתהיאפחותה,לאבמרה
אשה,החיים.במהותובעיקרבמוות

אתהדוחפתפרומותש,שלאשתו
בחייםלהשתלבעצוםבכוחבעלה

 1מחירבכלכמעטבהם,ולהצליח

אלדברשלבסופועצמהאתמשליכה
שלהתחתיתהרכבתלגלגלימתחת

אנושותמתאהבפרומותשלונדון.
לרשותושהעמידמסתורית,בכתבנית

בכתיבתלולסייעכדיאנגליעשיר
כברתאיתרעוברתזושלו.ביוגרפיה

ונעלמתנפשומעמקיבתוךקצרהדרך
גבראחריחיפושיהתהוםאלפתאום
ושובלבה.אתששובהונוכלתמהוני
הבלתיתוצאותיואתהקוראפוגש

לזהב.קשלטוותהניסיוןשלנמנעות
כלהפוקד ,הפנטסטיהאירועיםרצף
בהכרח Iהספרמגיבוריואחדאחד

כמהעדשלהנצחיתהשאלהאתמעלה
אותההיאומהלגורלואדוןהאדם
להפוךלאדםהמאפשרתחכמים""אבן
שישליסודותחייושלהאלכימיהאת
ממש.גםבהם

 •במיטבו.פוסטמודרניזם
לאופררות

שמאלית).ב-ש'ימניתש'כלהוחלפה
קוראשאניהראשונההפעםליאזת

מיוסיףהחלמחורזת;לארוסיתשירה
בשנת-באמריקהשהוציאברודסקי

הרבהשניםבהשהתגוררלאחר , 1983
 1מחורזשכולוברוסיתשיריםספר-

-לנינגרדילידתבמשוררתוכלה
ברכהחוהשנים,שבעכאןהמתגוררת

"בקצהספרהשירישכל-קורזקובה
בקפידה.מחורזיםבעברית, ,הירח"

הרצועה:הותרה Iשלפנינובספר
ועממיותחמימותשופעיםהשירים

המקורהצבתחסר.והחרוזרוסית

במקורגםאכןכיתעידהתרגוםכנגד

הפשטותואילובחוזים.השיריםאין
הקריאה.אתמנעימהמאולצתהבלתי
שיריםשניגםמצאתיזאת,ובכל

שלא ) 30<עמ'לכתשיר-מחורזים
כדילחרוז,גםונזקקבמקצבהסתפק
גרנדירים.שנישלמצעדםאתלהדגיש
הקפידהלאשהמתרגמתחבלושוב,
השירשלבתיםשניבתרגומהוחרזה

ביב.א'אלחרוזקללאכיאף ,במלעיל
ב'בא'אנחרזבקובץהאחרוןהשירםג

כאןגםבמלרע.כולוהואובמקור
כלבמלעיל.שורותשתיצולעות
הכתובים ,בספרהאחריםהשירים

בסיוםמוטעמים ,נשיברוךבמקור

לעברית,התרגוםעלומקשיםמלעילי
שהקציבהו"גברית",קשהשפהשהיא

שלמצומצםמספרהמלעיליתלהטעמה
מלים."משקלי"
ונעיםקולחכללבדרךהואהתרגום

מליםלפעמיםמוסיפהוהמתרגמת
שאינןושמחהחיבהמילותמשלה,
שלי""עיניים ,למשלכמו Iבמקור

באותאינןאלהמלים .) 52<עמ'
המקצב,לשיפורלאואףהחרוזלצורך

 P ':ד' Mד

קדושהאמונה

ממוסקבה

מזמוריםסראקוכה:גחאדל
כר-חמוטלמרוסית:ישנים;
כרמל-ירושליםהוצאתיוסף;
עמ' 75 ; 1997

הרביעיהחלקהואישנים""מזמורים
קשתות"חלונות,"שערים,בספר

מוסקבהילידתהמשוררת,שכתבה
שיריהסדאקובה.אולגה ,) 1949 (

פורסמולאהמשוררתשלהראשונים
בטענה ,לשעבר-המועצות,בברית
תנ"כיים,במוטיביםמדיעמוסיםשהם

המחתרתיתבהוצאתאורראווהם

הראשוןשיריהקובץ"סאמיזדאט",

ושביבפאריס, ' 86בשנתהופיע

במוסקבה. ) 1994<עדנוספיםקבצים

אירופהלשפותתורגמושיריה
בתרגוםגםמופיעיםהםועכשיו

לעברית.
ניירעל ,מכובדבאופןנדפסהספר

מכובדכאילוצהבהב,שגונומיוחד,
שירנאה:באופןמעומדוהואהשנים,

המקורכנגדהימניבעמודמתורגם

 .השמאליבעמוד Iהרוסי
ניקודטעויותושםפהשיש(חבל
 ,-40ו 26שבעמ'שיריםובשני

ה r1כז 7סלגה iא

ישניםזרים,מזכ
;נך-•וסףהםדטלתוגזם;

אלא Iבומקפידהאינהשהמתרגמת
 .הביטויעומקלהעשרת
נמצאסדאקובהאולגהשלבכתיבתה

שנעלםהיה,שנדמההאלוהים,הרבה
שניםעשרותדורה,בנישלמעולמם

אומרת:היא Iלמשלהמהפכה.אחרי
--יתברך-האלשלבעולםוחם"סוב

(עמ'האדון"שלבכפואנוומונחים
 .) 8<עמ'כולם"על"אלוהיםכי ,) 22
האמונה,מןהאלהבשיריםיש

מי"הריכיהסתם,מןהפרבוסלאבית
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 ) 12<עמ'ממעל"לונגזרמהדעוי

הרחום"האלאתש"יהלללמיוטוב
 .) 50<עמ'

"איןהעממית:האמונהמןגםישו

נולדתי---אושרעללחשובמה
המולדחגביןהשחור;השניביום
"רוקמתאו: ) 58<עמ'הטבילה"לחג

בעל-הנס"ניקולאיעם /פרוכת
מי"בארשעלהתפילהלביתן
המשוררתכאןשלנו",המרפא
מכונית,בטרםהימיםעלחולמת

---אחיולומוליךהסוס"אתבהם
ומשרתות/---משרתיםכלבים,

 ,) 48<עמ'צלחה"בדרךוברכ

לספרשקראההסיבהזוליואו
מזמורים,ישנים";"מזמוריםשיריה

וישנים,הקדושהמיןבהםישכי

שלפניהטוביםהימיםמןכלומר
המהפכה.

גםבווישלקריאהקלהספר ,ככלל
כמואמירותהמפריחטוברומוה

שוכבתשאניבכךכלום"אין
הקיץאחרת ,"נלךאובקבר"
 .) 52<עמ'יחלוף"

שלשירהפתעה:לנומחכהם,ולסי
עםפגישההמתארהמתרגמת,

ואנסהסחונ"שנצרותררתומש

לההמגישהבתוכה,קפואה"ערתוב
טובשהואודה,ומכוהןשלםולי"צ
כילנחשקשהלאפא",ומר

היאבר-יוסףפגשהאותהררתוהמש

ששיריהעצמה,בהוסדאקלגהוא
הקוראיםלבותאלזורמיםוכנים

בעריסההדעתאתמנענעת"החמלהו
 ,) 28<עמ'וישנה"קהועמ

ברוחם,ליהזריםהזה,הספרשירי
לקריאה,אודמקליםהםכיאף
עממיותאמונות ,רוכאמייםוור

 .רולקלופו
 ,אלכסיהקדוש ,דחבאהשמע ,לשמל
ביוםברחרומא,מאציליאחדבן
בעונישםוחילירושליםנתווחת
רבותשניםאחרילביתוכשחזר .רב
כלתואפילויות,ובזתודועבשל
זיהוכשנפטר,רק .יאוחהכירהלא
והבינוהגופהאתוכלתווריוה

אלכסיאותותגלגל.ו .קדושאושה
סוףועדלספירההחמישיתהמאהמן

סדאקובהשאולגהוזכה ,-20ההמאה
אכן ,) 38<עמ'אלגיהעליובותכת
סובייטיחינוךשנותםישבע

שלהבתאתכיבולאאתיאיסטי
מ"האחיםאיליושהשלתוהנצר

 , 36שבעמ'ערשובשירקרמאזוב".
"מלאךלהיותמחמלי""גוזלילויכ

ירצה".רקאם Iאדוני

חמוטלכוונתחיתהמהדעויאיני
זה.שיריםספרבתרגמהסףובר-י

נתקבלהבכוונהשלאואנהוובכ
התמימה,האמונהעלנהותמ
עלומסורתאגדותבלתוהמת

ומעונים,קדושיםצדיקים,

ומעולםמאזכמובארץהמתהלכים
לקרואכדאי ,אכןהמהפכה.שלפני

סדאקובה,אולגהשלבספרכךלע
שלבאוניברסיטהכיוםהמלמדת

להיסטוריהבמחלקהסקבה,ומ
העולמית.התרבותשלתיאוריהו

• 
שתלשמואל

איובייסורי

המתבגר
ספריה ;אלולזמןאלכוים:דב

 1997עמ'; 229לעם;

בספרונפרשהחרדיותהישיבותעולם
חרדיאלבוים,דבשלהראשון
ובדקדקנות.בפרטנות ,לשעבר
ברגשותהטובערגיש,נער ,הגיבור

מנתעלגופואתלטהרמנסהאשם,
הואכךואז,רוחנית,למדרגהלהגיע
חטאיועללכפריצליח ,מאמיןלפחות
 ,אחותוואתהחולניתאמואתויציל

מצבוהגון.לשידוךבדחיפותהזקוקה
מצטיירהנערשלהמדורדרהרגשי
עלשהדתנפשית,פתולוגיהכמעין
מסייעתרקהחמוריםסייגיה

אתלתארמטיבאלבויםבהיווצרותה.
ההולךהנער,שלהנפשיתההידרדרות

גופנייםטקסיםשלעולםלתוךושוקע
הבושהבתחושתהכרוכיםמבעיתים,

המיניתהתבגרותומפנישלו
איננההגוף"נקיותובאה.הממשמשת

חושבהנפש",מנקיותכךכלרחוקה
אתלממשוממהר ,נחמןהנערלצעמו
וכפייתיתקדחתניתבפעילותאמונתו

כאותןבגופו.חרירכלניקיוןשל
נשבעהואהאנורקטיות,הנערות

לאוכשזהומשקה,מזוןלתענית
לתעניתגםמשתעבדהואמספיק,
בטוהרהלטבולשאמורכמידיבור.

וותרתרוישוקעהואית,.ירוח

פעולותשלומטורףקפדנילו, ,רב
 ,המעייםןוריקרחצה,ת:יוגופנ

הסתרתכובעו,שעלהשומןקרצוף
מןכברועוד. ,מזדונועלהשתןכתמי

אנוהספרשלהראשונההפיסקה
דרךהפוקפקהניקיוןלעולםנכנסים

שלוהמבחילהמצחיןהאמבטיהחדר
רבבכשרוןמתארשהמחברהישיבה,

במוחשיותעצום;פיוטיוביופי

ואתהריחותאתלקוראהמעבירה
שאמורהישיבה,עולםהאווירה.
מדשדש,הנפש,לעילאיותלהתחבר

 1הנערשלהפנימיעולמוגםועמו

ותיאוריםמפורטיםגופנייםבעיסוקים

זיעה, Iשתןזרע,קיא,שדם,גשמיים,

מעוררותגופניותהפרשותושאר

קבס"תחושת .אותוממלאותסלידה,
קצותשלמהעומק ,בתוכוצומחת
אבלהגרוגרת,לתחתיתועדהבטן
לפניבבלימה,אותהעוצרהוא

ריקה.בטןשלצורבבקיאשתתפרץ
לכבושהצליחקטניםחנקשיעוליוגם

שהחלעד ,סגורפהעםבתוכו
הטחבלריחבאיטיותכךלהתרגל

ומהזיעהמהספסליםהמפעפעהכבד
הסידבסתריששקעההעתיקה

 .) 7(עמ'וף",להס
מסכתשלבשמהנקראבספרחלקכל

מתעסק ,כאמוראךתלמודית,
 .ובניקיוןהגוףבהפרשותבהתמדה

אתמחדדיםהמפורטיםהתיאורים

לכאורה, ,רוחניכהשבעולםהתחושה
האדםבניעצמםאתמקדישים

כהכפייתיים,כהגופנייםלריטואלים
אתמצמידיםשרקרוחניים,בלתי
מתישה,יומיומיתלשיגרההאדם
 .קדושהעםדברוחצידברלהשאין
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הכמיההעומדתהזוההתנהגותבבסיס

בטיהורשיעזרוגופנייםלייסורים
דתשלמצטייןתלמידונחמן,הנפש,

ייסוריאחרבלהיטותנכרךאכזרית,
בהמצאתלעשותמגדילואףהגוף,

רצה"לפעמיםעצמו:משלעינויים
הכאבבגללבצרחהלפרוץנחמן

דחקגלשהסר ,הציפורןבשורשהעמום

 .) 108(עמ'האצבע",לתוךבכוח

הולךרקהגוףשלכלוךמגלהכשהוא
ממשיכיםוחריריוושפתחיו ,ונצבר

וזימה,בחטאמלאותהפרשותלייצר
ועוד:ועודעצמואתלייסרמנסההוא
שובכיבאשמתו.הכלברירה,"אין
ומעבירהדעתבהיסחנכשלהואושוב
 ,באוזןשישהמטונפיםבמקומותאצבע

שביןברווחיםאותןמחדירשהואאו

שערותלמשמשכדיהחולצה,כפתורי
ביתעלפתאוםלושגדלודקות
ההתבגרותסממני .) 15 7(עמ' ,החזה"

ובושהחלחלהבושמעורריםאלההם

לחטאיוסמלמעין ,במיוחדעמוקה
לנכוןמוצאהואשאותם ,ולטומאתו

נוספים.איומיםניסוריםלמרק
גדושיםהרומןעמודיומשהומאתיים

ועלהישיבהחייעלפרטניבדיווח
שלהאכזריתההיטהרותלהיטות
הספר.גיבור

גוףמעמדתכתובהטקסטשלרובו
נחמןשלמעשיועלהמדווחת ,שלישי
לעיתיםהחרדית.בפנימיהוחבריו
לגוףזומעמדהלרגעהטקסטסוסה
תודעתופרציבוקעיםוכך Iראשון

לקראתיותר.ישירבאופןהגיבורלש
בגוףכולושדוברפרקבאהרומןסוף

נחמן,הנערשלמונולוגובוראשון,
פרולוגמעיןמגיעהרומןחתימתועם

טעםמהלעצמילבררניסיתיסיכום.
לתוךלפרוץהמחברלעצמומצא

לומרליוצר ,ראשוןבגוףהטקסט
 .הצלחתיממששלא

בפנימיההחייםאתמתאראלבוים
אתשמסבירבאופןבפרוטרוט,

עםוהאינטימיתהאישיתחברותו

קרובותלעתיםאבלזה.חייםאורח
מונוטונילדיווחהאמיןהדיווחגולש

הפרסיםבתיאוריותרהמתרכז

שמאחוריהם.בעומקמאשרהקטנים

עלשיפצהסבסקסלאתרניסיתי
למצוא.הצלחתילאולצעריהפטפטת,

שכתובספרהוא ,"אלול"זמן
עומקחסרלמעשהאךלהפליא,

נתקלתילאמעולםופרספקטיבה.
כהזאתעםויפה,כהשכתובבטקסט

אלבויםשלכתיבתוומשעמם.חלול
וחריפה,עזהלשונווירטואוזית,

היפהפייםומשפסיובדימויים,עשירה

אמן.אריגתמעשההדעתעלמעלים
כשרונו-מליםשלאשףהואאלבוים
הןשלוהמליםאבל-לעיןברור
חסרהגדול.ריקהמסתירעשןמסך
לייסרשיודענובליסס,שלבשלותלו
 • .איתןלפלרטטרקלאהמלים,את

ישראל.יעל
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 ;הלולייןשפתלויט:ענת
עמ' 94 ; 1997גוונים;הוצאת

שלשפתההיאהלוליין""שפת
עצמהאתהמגדירהזה,בספרהדוברת

הדק""החבלעללהלךשלמדהכמי
מחולקהספרעצמה.שלאוהחייםשל
המספרתפרוזה.לקטעיבלהונבין

ללונה-פארק"בוא"אבא'להבנובלה
שלשביליםביןקוראיהאתמוליכה

ילדותי-חלומי,שעשועיםגןמעין
ודמויות,משחקיםמתקנית,ופינ

עצמה.אתחולמתלמעשההיאדרכם
ביןפגישהעומדתההתרחשותבלב

שלפרידהלאחראביהלביןהמספרת
אךהקרב.מותוולפנירבותשנים

משמעותישהפשוטהלעלילה
לרשתמסווהרקוהיאאלגורית,

נפתלות,התרחשויותשלשלמה
שכנראהואירועים,יחסיםמערכות

שלבדמיונהאובעברההתרחשו
על-ידינרמזיםהםוהמספרת,
לאורךונעלמותהמופיעותהדמויות

עםהבתשלהסוריאליסטיהמסעכל
בלונה-פארק.אביה

בשללמופיעותהאנושיותהדמויות
וקרקסיות.תיאטרליותתחפושות
בעלי-שלדמותםלובשותהןלפעמים

בפיל.וכלהבשפןהחלשונים,חיים
שלבדמותומופיעותהןלפעמים

אינהדמותאףאך Iלולייןואקוסם
נדירים,במצביםלהוציאעצמה,היא
אתממנוהמשילהאב,שלמותוכמו

המסכות.

ב"אמצעישימוששללטכניקה
בעלי-חייםאומסכות,הסוואה",
שוניםתפקידיםישסמליות,ודמויות
מסגנוןחלקאוליהיותה<מלבד
השארביןנועדההיאתי).וספר

אתגםובכךהמספרתאתלהרחיק
רגשותעםאמצעיבלתיממגעהקורא,

לתיאוריםגםנפשיים.ותהליכים
מרחקביצירתתפקידישהגרוטסקיים

לסוגהכאב,שלוסובלימציהרגשי
גםבושישהומורשלמסוים

גםכאןיש Iכןכמומהביקורתיות.

המתבוננתדמותשלציניותאמירות
אחרים.ועלעצמה,על

כפירךבטוןדיבראיתןתבכי','"אל
אוהב'אבי .מעודואליברדישלא
לחשהואאותך',אוהבאני .אותך
רגליושתיאתמקפלדוובע

המדומות.רגליושתיואתהאמיתיות
רקשאלתילג'ירפה?'אותךחיפש'מי
מקשייודעתואתלהסיחכדי

רצתהלאהיא'רדייה'.להתיישב.
לאחרמידאותי'.תזהיששוב

נשאהואלצדו.התיישבתישהתיישב,
אותהוכרךרגליו-ידיומשתיאחת
אשמוראנירק'מעכשיוכתפי.סביב

לשמוחשיכולתילפניעודעלייך.'
החלהג'ירפהשלוגופההמלים,לשמע

להצטמק".
כאמורהמהווההמספרת,שלאביה

הלולייןשפת

) 11 )' 0 
צע<ר•ם

כברמופיעבנובלה,מרכזיתדמות
ליצן",של"כובעחובשבפתחה,

המצפהבתו .הראשוןהפרקשלכשמו
אותומזההלאבלונה-פארק,לבואו
שלכובעחבש"הואהראשון:ברגע
רציתילאאותו.זיהיתימידלאליצן.
 ."ןוהטלפבשיחתמידאותולזהות
לנובלה,הפתיחהמשפטזהו .) 9<עמ'
אךכתוב<הבלתי"המשפט"גםוזה

שיופיעוהדמויותכלשלמשתמע)
ובזיהויבזיהוייךתעתועיםבהמשך.

אתמאפייניםשלהןהמניעים
זהמרכיבהמספרת.בעיניהשתקפותן

אתלחדדאולינועדהדמויותבעיצוב
ביןכלשהובזמןשנוצרהמרחק
לראותאפשרהדמויות.לביןהמספרת

הנפששללנסיובהביטויגםבכך
המשמעותיותהדמויותאתלטשטש
והפרידה.הניתוקכאבמפניכהגנה

נתוןהמחודשתוהפגישההפרידה

חלוםבמעין Iבדויאגדותעולם
מגיעהאבבזה.זהמשולבים ,סהרורי
ממנהלהיפרדכדיבתועםלפגישה

הקרובכשמותולנצח,והפעםשוב,
מותוהסיפורית.מהמסגרתחלקמהווה
 1ודאיאךידועבלתיבמועדהאב,של

מתוכננתצפויה,פואנטהמציב

ואליההסיפורחותראליהומוצהרת
ממהלךאינטגרליכחלקמגיעגםהוא

חלקהואשהמוותכמואולי Iהסיפור
הזההעיקרוןמהחיים.אינטגרלי

הנקודההדגשתכוללהיטב,מומחש
נחשףבהנקודהמשחק","סוףשהיא

הליצןלכובעאולמסכה,מבעדהאדם
"מורידיםהחייםבההנקודהזוהנוגה.

המוות.מפניהכובע"את

זו.בנקודהמסתיימיםלאהדבריםאך
שהשתתפוהאחרותהדמויותכל

הקרקסיתהזירהאלחוזרותבסיפור
המספרת),שלנפשה(זירתהעצובה
מת,מוטלאביהאתמגלהשהיאלאחר
זהברגעליצן.שלכובעללאוהפעם

כולןהדמויותמתרכזותבמקסם,כמו
הלונה-פארק."במת"על

בהישמורכבת.דיהיאהנובלה
פוסט-מעטסגנונות,שלשילוב

העלילהסוריאליזם.הרבהמודרניזם,
הפסיכולוגיהרובד Iלמדימקוטעת
לאהנובלהעיצובה,מבחינתמובלע.
מסוימיםבקטעיםמלוטשת.לגמרי

ביןגס,"תפר"במעיןלהבחיןאפשר
 1הבוגרשלזהלבין Iהילדשלעולמו

מגרשאותועלשניהםהמצויים
ילדותי.משחקים
לאהסיפור,שפתהלוליין","שפת
הקודים .אחדלכללדבריכולה

הםוהסמליהחווייתיבמישור
ישבחלקם.לפחותאינדווידואליים,

בטכניקותנסיובישימוששלתחושה
"הנמכתמורכבות.ספרותיות

מנתעלהמובניםבכלהדמויות"
-פנטסייתשללמשבצתשיתאימו
הלבשתןגםובו-זמניתילדות,

שונות,בדרכיםוהסוואתןבתחפושות

מוגזם,באופןגרוטסקיותבדרך-כלל
לעיתיםהדמויותבעייתית.היא

חלקעללוותראפשרוהיהמאולצות,
שניתניםוהתפקידיםמהתלבושות

להן.
ובתפיסותבמושגיםהשימוש Iכןכמו

גןוהפיכתילדותיות-אותנטיות,
שלהמשחקיםלזירתילדותישעשועים

אךרב-משמעי,הואבוגרים,אנשים

מרתק.בהכרחלא
בושגםלמרות Iהספרשלהשביחלקו

הואובאלגוריה,בפנטסיהשימושיש
קטעיברוב .יותרהרבהפשטני

לעומתממשית,עלילהאיןהפרוזה
אמירהדומיננטית.בהםהאמירהזאת,

עלהעולם,עצמה,עלעלהמספרתשל
מוסרהרבהיחסים,ועלרגשות
בדרךהתבגרותשלומסקנות Iהשכל
פוחדיםהםמשקרים."אנשיםהקשה:

ומרגישים.חושביםשהםמהכללומר
מהכלולהרגישלחשובפוחדיםהם

מקירבה,נמלטיםהםאומרים.שהם
הםלכןנפגעים.הםלכןמנגיעה.
 .) 69(עמ,כל-כך'.'פגועים

ובהירה.פשוטהבשפהכתובהספר

העין:אתהמושךבאופןבנויהוא

המכותריםקצרים,וקטעיםפרקים

מבטאהואככללאטרקטיביים.בשמות
כדאימקוריות.בווישמענייןניסיון

 •לקרוא.

אופטימילפעמים

הוצאתקרוב;מקוםיעקבי:גר

 64 ; 1997המאוחר;הקיבוץ
עמ'

שלהשנישיריםספרקרוב""מקום
לאחרשניםששאורראהיעקבי,גד

 .הזמן""חסדהראשוןספרוהופעת
והאמיןהפשוט Iהשיריכתיבתוסגנון

גםביטוילידיבא ,יעקביגדשל
זה:שיריםבספר

אחרבשנתם/מתיםדבש"יונקי

אינםהםלב./מדהירימעוףריגושי
מדבריםהםאילמים /סרנדות.שרים

לקוםאפשרתמידלא /כנף.בתנועות
מאנרגיהאוזליםכשעורקיךבבוקר;
פרחיאחרמטורפתרדיפהלמחרת/

והםקיץסוףסוף /דביקים.נקטר

במבעהכלאומרים / 1מקברךעולים
מולבוהקיםכבדיםצבעיםשלשותק/

בשנתם.מתיםהםגםכמוךהשמש./

 .) 16עמ'הדבש"יונקשל("מותו

םוג Iבקובץמהיפים ,שלעילבשיר
כנושאהמוותעומדאחרים,בשירים

בעקיפיןנוגעיםאלושיריםמרכזי.
 1ררוהמששלבנובמותובמישרין

משמעותשלחזקהתחושהומעבירים
אחרים,בשיריםגםו Iכאןהסופיות.

דבריםבזה:זהכרוכיםוהמוותהחיים

קאודואךבחיים,מתרחשיםנפלאים
מוות,למלכודותלהפוךעלוליםהם
שלהלבמדהיריהמעוףריגושיכמו

אלאותםהמוביליםהדבש,יונקי
ליפיהמוות.להםאורבבהשנתם,
אחרתמשמעותישוהעולםהחיים
"בוהקיםהצבעיםהמוות:שלבצילו
לפרחיגםכבדים.הםאךהשמש",מול

הדבשיונקירודפיםאחריהםהנקטר

במותם.חלקיש
אךבשירים,ישוקדרותכאבהרבה

שירמצוי Iהספרשלסופולקראת
שלכוחםעלהמלמדאחדאופטימי
"אםהחיים:אתמחדשלברואהשירים

אינםהחייםחושב/אתההמוות,זה

יכול Iכךאםיום,כל /סופיים.
יכולכךאםיום,כלאחרון/להיות
עםהשיריםבאיםאזראשון'/להיות
מולידחדשוכאבפתאומי/פנאי
"שיר<מתוך ,, .עצמךמתוךאותך

אךכאב,אמנם .) 60עמ'אופטימי"

ולאהתחלהשלשונה,כאבזהוהפעם
סוף.של

נושאיםשלפיתוחישהשיריםברוב
מתקיימותההתרחשויות .סיפורשלאו

מבחינהגםשונים,במקומות

בשיר: Iלמשלרוחנית.וגםגרפיתגיאו
היאהמוצאנקודתהרוח","מנהרת

עירשלבלבהכנראההמצוי Iבחדר
חלקהמשוררכתבשםניר-יורק(אולי

שוניםבקולותמוצףהחדרמשיריו).
ובו-פנימה,מהחוץהחודריםוקשים

לחיים.נואשמאבקבומתרחשבזמן
והרוויההקשההסיטואציהמתוך

המתרחשיםכבדיםלאסונותבסימנים
("רסיסיוהרחוקההקרובהבסביבה

מטפטפים /ומנוכרתרחוקהמלחמה
"צפירותאו " C. n. nה-מדיווחי

אורשוברותאשוכיבויאמבולנסים
הדמויותיוצאותמהמוזיאון")מוחזר

דמיון,שלקסוםעולםאחר.עולםאל
המציאות.אימתאתלרגעהמבטל
המציאות,אתמנצחבשירהדמיון

יעקניגד
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משמעותי:לרגעאךלרגע,רקאולי
מאחוריהקסמיםמנורתאת"'מצאנו

אותנוהובילקטןסנאי /ה, iiהש
הייתילרגע .וכשחזרואמרהןאליה,

 "וחר"מנהרת(מתוך ,,פטימי'ואם iא

 ,) 17עמ'

הפרטיעולמוהוא ,"בוקר"מקום
 ,המשוררשלתרוביהמשמעותיו

חיצוניים:ופנימייםבמעגליםסקהע
חייםמעגליוהפרטיים,חייומעגל
ולעתיםבתוכם,מצוישהואנייםחיצו
ןוומכיהפנימי.המעגלאלמשיקיםהם

עוסקיםיריםשהמניכרשחלק
נים,ושומזהזהקיםורחמותנמק

ים. iנדושלעמומהתחושה·שנה
המתבונןהוא "ודד"הנהמשורר

הציפורים,ףו"במעברים: iב

שכוחותהאקליפטוס"שלונרכשגעו
"דעתומשיוויותואוציאוהבעהט

המרחפתה iילבונית",הבוט
אל /פךוששללפסנתרתונטוס"מה
גם ."ותרביוקמאפיליערבלבבימה

שלתוו"מחוכמתורגעיהוויות
מצויותמזדמן"כמשבחולפתות i'iי

סהיטשביןבזמןסקיםוהעבשירים

לנחיתה.
תודמויעלמספריםםיאחרםשירי
עלהשירוכמומרתקותות iמיוח
בגלריה"יושבתביץ'":מפאלם"אשה

בד,עללבנים-צהובים/נרקיסיםעם
(עמ' "] ... [כחולבמרחבביצהבלב

אתהמספרני"וצי"שיראו ) 22

 .ירצעפסיכיאטרשלדוחהמיסיפורו
לכתיבהררוהמשגולשזהמסוגבשיר
זה-והפרוןבסגנה.וזבפרבלתהגו

עלריםהשיםגכתוביםהשירית
קצריםשיריםא.ורומרנצהיפנציה,ו

שיריםמסגרתעלםהשומרי ,יותר
שלחוויותיועלמספרים ,מובהקת

ואאנים,יהאינדתורבשמבהכות

הצפוני".וב"סתיכיםוארתילבל
מבניםשלסוגיםלשניתוגמאודאלה

לקובץהאופיינייםמקצביםוםשידיי
ולו.כ

דמויות,שלןיירגווולבסך-הכ
מצביםוצליליםת,יאמר ,מקומות

חלקםבשירים.פריםח·ומםיברמוע
ולחלקםפנימיים,חורהלכיפיםמשק
וחברתיות.פילוסופיותמשמעויותיש

בשיריםהמתואריםמהדבריםרבים

כךלאארעיות.שלושהבתחםימלו
ישאלהלנושאיםת.ווהמוהאהבה
בשירים.במיוחדחזקהתמשמעו

מאופיינתיעקביגדשלשירתו
ניסיוןשוםלאולת,ובכנובפשטות

מישלחייםרובסיפמדוברת.וכמהתח
שמכירת,וחוויומקומותרך iשעבר

עלהעולם,שלטיבועלשעמדדע,ויו
שלטיבםעלת,ווהמוהחייםשלטיבם

עםהשלמהבשיריםניכרתאנשים.
שלה.דומאמפוכחתאייהורת,יאוצהמ
היאןוהדמיעולםאלהבריחהךם.
בחירה:וךתומקרת,ומב

מכאן./חזרושלאםיאנשכבר"היו
' i ידעללפעמיםגוברתרלהגו

נכוןלהיות ,לכן ,צריךהמנתח/
 ,במאוחרעכשיו'רק /פית.וסהפלגהל

היאתוננושהתכ /ע iיוהוא

 "] ... [ .עצמהתההתרחשו
 • .) 58עמ'ת"וננותכה"(

גורכיץ'ניצה

גולדברגברברה
 ,~ HJדורמשחמאנגלית:

~ 

מילנח
ךיף q ~נ:יביט~לף !J ~ V~לה~לט

י"זי"ט,תשיברא

 .לי /oס;סהךחיא~ה 7 ~לה~ךאנדי
:p י~o/ ןגנ;סיףלא:r, ץא~רא~י~ן'י~

נ; /oסא"~ן~ד~~חץה,יף ry ;ל~
ן. tryיןtילי~קנףקי~תא;סן'קף 7

 tryךפף .קד /o .~ג;ן .ךזפ;ן .ה;נ;ו~

~~דיח~~ך~ה~ך~נףב~~ךקק.
עדףךנכףש,לעתנכףשעצים.ששה

~ Y. ןז~יא"ל~צ:כ;ל ..ל~~ישעדףר'ת~. 

סבא;ה,רחזלעזים:ןגז.~יק;ל.ראת wל~ל:ר
 ה~~~ן~ה .~ז /o~ת~רי l י;l~ם~ס~ן;ה~ף
קרף~ה.~ןז:ויה;ךנדי' 7 י~~ב;~י p:~לי
לבדי.ליהשפיעהחלבהאת

."' :-T T ' • ; T • : -• 

אתהכרתיואניפ;ע;תהעזיםלכ
~~ידם~·חל~~-ם w ~-,~זס:ע~ל-~י·זעז?ל

~ה /oךךר 6 ·א;~טף:.ינף,על·~י"א;סנף
לא·טבעיתצרחהי;ם,א;ת;ראשינף.נשפיל

-: ' T •• T T: • : • 

ה /oלדס~ךץ~י ,ה~י~ p:ליה 9 ~~~
p ןרףתt ,ןה:p ש~~~ע~~הח~~לף 

אלטשתיאנימרפשת.נכתבת
~;אנדי- .. ה~~~-ר~ת';ק n ·ד·ס• ..א /o·ד b-ר~

ר~~אךהך~יס pד;ת, /o;י /o~יןכףןה 7
נחףשהנפנתההיאלגדר.מתחתתפףסים

 T ; T ;; • .ץ~~ס••ל iקך~ז •.י~;נ~ת

כברהפרד;תמשם,א;תיגרוףהם
T T ,. ' :ז •• : -T : 

~~לף 'ז:~~די~ע;ךים,ע,מףס;ת
~ל~פ;תן ryןר;ע;נכי ,ת;ר~~·ךס .ל~ן~

ךךת.~ם ./oעדף 9 ~ל ./o ת;ד~~~גן:
o/ ל~ o/ לאי~ Q ~~ק~~ים.~ע,מ;~יםצףל 7 ~ .ה

ד;ת, /o;י /o~יןןכףןה ,ה~ן~~ך
לקנ"ר~נ;ו ת~: o~!אןה.ר~יס, rף~זת
לא~םך:קףמף.:שףבףלא ן~~?ס~נדים~ת
ל; ה~~ת~ ו;נ~~~ה~ל·נ~ח~י"ז:וס

סזאת.ס~ן~ה י;~-ל~ןח~סלרךאף:ה~י;ך

מחרחרתשרה

q י;ה~f י 9סחליt:p נ;לףתo/:P ~ o/ י~שtהףא~ Q ין~, 
סקל~ה ./oרי p: ק:ן~~סלסביף ~~

אתנה;תירהפצל;ת,פצל;תתשל
' -: T T : : T • ."' 

מ;כיחזהך;טט.הפרינשר
: --: . .. :· . -

לעצ"ךישמתיי;דעתש~ד;

 ;גך~~ /o~ר-.ךי~~ r~67וי·ף

נפש;תצאההיא,האשהאלשנית
 :-·ד·~ףקל~לא~ת;'לכ:ב· ci~~את

o רסלדP • א;סהio/ כ;ךהס:ינ:ויה;
עצמילהמירמהנמה,לפרש

 ·:- •ז:-זז·• :·

~ך:כ"ןז:וי,:ןג~ל.
להכנסנחרתיזהותחתהבלגתי,

 ··ז•: ·:-ז ...--: ·:-:·

ךך~זףם,~נ~תע;לםת;ך 7
לרהתחלה .•ה~;מי;םשלרכיביו

: • T •: -: T • : T •• 

 ,מ~פ~רס~~ר~יסה,ר fר· oך~
הזפשחזתהזפאכלתלן;'ן;ףבין .. ' : --:-:· :· -.·· : :·:· 

ך~ל 'ץ;~;~~סמ~רי 'י~;ן~
ךס?~לים.סע~ר~יםסחתף~ים

גולדברגברברההאמריקאיתהמשוררתשלספריםשני
(כרמלאהבה"הקרויהנורא"הדברבעברית:אורורא

 ) 1995(תגיקירי"'ו'פאולו ) 1993
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 5ו:וי
כחמרתארץשובךרבשלום ~ ~ 1

• 
ק.ןת ry ~~ךץשף~ךךב~ל;ם

יחל;נסתראלרשעהממלכות
' -: : T T ,'' '' :• -' 

נרעדתסלעחדריה;מיהי;נה
T T ' -: '' :• -' ; :' :• 

פלועודד

ענניםבחגרינשימהב;ערת
 • ז-; .. :- ; T . : •;;י

 o~תו~.רררק.ןת ry ~יתך~י~~ל
ל"ג 9בקר~פ;ךשוק;ת qזp~~נכי

לרוחכיספ;רסע;ברתדאיביאל
-. ; • • •· •• • T -

;ל·מזמ~:ן~ןע,~ב;תרע.יגי

ר~~ים wש;_ךר~חלק.תז:יר~י~י~ל
 ם~~;~מרל~~ח

~רורים~דודיפ;ךס·ז:יך~י~י~ל
החםהביתמלחם ..... --. --

• 
ז:יןרח~קיר ן~~ 7 ן~~~י
ר~ים ם:~י J ~ח.י wד

עכשיו

w ל;ח~~א;ךפלו~ת 
ופרדהאש

.. ; ,. T 

ח:רש~~בי
ך;כנת

~ר~יםד~ת· wדן 9 ~;ר

• 
ל~~~ים
נברערבבדממת

; • ; -."' .'' T •• 

א;ך

י;ךך

~ן י~~~

o/ ך~ץ ;ג~·ן;פי~~ם:

~ w ח.רR ל"רס~ o/D ה~ . . . 

ו~ב;ךרי~י qא;ךע.ת
יגהתכלתשלמת -: -: .. :· . -

• 
ת;עהנא;ךלפעמים,

• : T • : :• 

• 
ה;לכ;תע;נ;תאבל

ךה;לכ;תנא;תףבא;ת
 :;לילי:ם Tח;ף~ל
o/ ם ת;י~ר~~ם~
~ o/7 ר;~יםq ים~

 ;ם:~מ ת;ס~ך~~
 ,ה~~

 ת~~~~;חום,:ק~ר

(נ?~ריםד:~ים

מךח.קךלא )םי~@?
ם /oס~~לי~טוסת wחר

;ין ת;כ~~ w ~~ר;ת

o לא , ן~~לוקי~
 רpז~~מךח.קר;ץ.ה,

מז~חו~פףךייר;ת 9מ

 י~~ף~~ד·ץ.ךב,

שבךת;ההשב

ר owך~ל.זי-~וזה;ז,ה
~~יןס, 9~המ;
ג;ל.ש ,ה~;ך

ן tאנ;_ךהג;ת 9 ~
שםואךי;תלנשימת

' : ' -T ' T 

 ry~~ריך·רףש;קט,
כנפיונסתר

: •• :• : T T 

אחסה

שובךרב"שלוםהקובץזה.בשםשיריםמחזורמתוך
תג/גוונים/בהוצאתבקרוביופיענחמדת"ארץ

עמדה.

יפה-רוסאנואילנההציפוריםסל
" Q מ~~ריםל

א;ןי; ץ:~~הוא ם~~

~ת~דז:רי /o "?ףח~~~ם 9ו~~ך~כול
הוא,~ף r :~~י;ת, oממ;כ.ר

~זpןסב,עז:ייק,ז:י?י:קזpל~~יו
מהסלהצפריםפרחףבינתים

•• ; -• ; T T: • -• •• --

 ,קיר~:; ן~~זp~ינוךנ;נכרנף
כאכוללישנראה.שמהלבשמת~

-; • •• ,'' -.'' • : T • -:-

~ r ךסוםס:ה~הו~o/ ך?Q זק~י~ז:יי~
חף~ינף,~תא;~נף,~tיק 7ך~יהי /o:ק

 ,ע~ךז:;.~ ,ה~~מ~ 'ז~·ןמ~
נאוירלףייםתנ;תךףוהחוטים

: -• : : • T :-• 

אווריריות

הגשםאתלומר
 "?יד~~ורירית~ז:י"מ~ין

א;הי םי~~~~~מסנז~עףף:"דרי"~~לף~י
שפתיעלתלוידמינערפל'כמ"חם
גףפי ,-מרחפתזtfzליצמרמלת T ;,חריזשי
~וריר~ ·:ן-~ל'וור·;רי i 'ף:ה i :ן~~ס~~י

 ת;כי~~~סיףר;ליו~ף~נןימ;תר gqב
מ~ע,ריתה rמ~תו~~וריריותךצ;ת

רים r ~~מלע.~~ים;ינ;ת

ם w ~~~תל;~יליtיז
והע;ליםהי;.רדים.המיםאת

 • T : • :- •-- •,י

והמהססיםוהמגששיםהנתכים
השםחסרבשפלם-ם•:ה;י-גמגףם Tאת

-ל·פה:-מפה'רצה ~נ,;ענ-הנחונשר-ם:
 •:.רח iה•ז~ם T•נגמלעלע;ת-ל;תי Tףמ
-··- ·:·:- ד:· •. :- •

שדה.פרחיהש;תת;תהא;ת!!;תמגדמי
• • : •• T • -: •• : • T .'' 
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אייזןאסתר

ראיתיקראתי,

"בית"קראתי: TIT . -. 

-דלתדק,ךיל;ןפתרם,ל;ן nעםביתראיתי:
' T ' ' -• -T • • 

 י~~הואו

שליכל;

לע,ב;דהי;םי;ם,לרוץשצריכהבלימשכבתא, 'בלי ~
 T • T T :ה~לדבצואר Tמפתחל;תלת

-:··-:---:·:· 

 י~~הואו

שליכל;

לוי;תתיוע.י~

 • ry:ב~פ!רו

 ? O ר!~~ל~ן

"ילד"כתבתי:
T -; • ;· ;• 

//איש" :כתבתי
T -: . • 

//אהבה//כתבתי:
 T-:- • :-ד

השמשעלמתותלא

נשענ;ת

הערבשלכתפ; Tעל
 ·: ·:ד ·: .. :-

~קר 9ה ,;ע

~יםת.ק Jל
~ב~הבק~ה

לצאתו
; T •• 

ה 9 ~~~ ,~מרךבהלוך
 )ה; י~~י;ן /oרבליא;(עם

מנצח ת;, nפ;
:-. :· -

י;םי;ם, רב~~~ ק;~ ryמנק~ת

ו~ל;תלבנ;ת
:לחהיםחבר;ת

:-.. : -' 

:ב~ןת.של

 ,~ 1גררביץניצה
~ 

ירוקהבחליפה

היהוכשבאת
: :• T T TT 

חיתהיתמותי .מאחר

ד~יתה Tינדידות-לעבדה.

צמחיםמגדלתה~יתילעבדה. i ~כןהי•:ח~ ל~•א;ת 9ק•~T לזים•;
 ח~~~~ט;ן~לע,~קיתה 9 ~ק~

ומשכ"דתבעלליוהיה
: TT • ---: ."' 

ביתוע;זרתוחצי.עשרהלשש
: :• : ., T •• • : :•:• -• 

הישרומסכנהיפה
T T T" : ' -: " 

~:בזpןךח

;ק nסך

~ח~לה 9ק~ 7ס:ינ:ויב~~י
נרת qר~;~ךתלי~ךאר;ב nר~ך

ד~ינ:ויה rר_;וי~ה q ~:ב~;דים,
 • ת~ך~~;ר~ה~םלי~ה~~ךת

ת o ~~~~ הך;,~.קר~~~ל . . . . 
וברחתיראיתי.

מקטיפהיפיםסמרטוטיםולב~תיב iלרח
" • :-: •:-ד: :ד T •: • T 

~ךה ry~הר

-רדף;:רק:ב;~ךת~ך~ה
f ;קךי;תמ;J ז;-ךק~ה-

--ךח;ב-הךח;בבפנת
: • -T : : 

אהבהאולי

~~א;סיו ל~~~ב:-ל;מ;ת nה
 . .של;;לרה

: -: T :• 

מנצחים.
: -: . 

מהכלבגללולא .ליוהיה
-היה-כשבאתלי~היה

:• TT • T '." : T TT 

מאחר.
: ,•• T 

~ח~לרי~הה 9ק~
 ת;ר:~ך~~המזp~~ן~ל

מכסיםשיריםשלרמוסים

~ o/ י;ת~./ v ל· o/ 'עיס·לאד~יס··~רים~
הייתיז; .ן.ןצטעראל

-• : •• T T ' ' 

אני

ת o~נכמ~ירש;ךר
מזמזםהשירס;ךך .שלחבי
מקרי.ע;בר--א:רח ~רת~-של iנאזנ

: T : :• -•• -• :• 

במטבחי.

בסבלנותמחכה'הנמלהגם
 ד:-: ד-:דד:--

~ o/ תז:וי~ה~
 .ק~~ב:

קת r,ש;:בק~~ה:ב~פ;ךדק
עםמזהיבאמנםזנבהשנים.

 • •הפל~א:זלפה Tי Tה~נים~
 ':-: TT •ד-

קת. r,:בש;~פ;ךי

 י~~~~עיר~י;נררצרב fryל;ן o~מ
א;תהלרא;ת

• : T 

שמחה.כמעט
• : -: •• T 

עלא;תהך;אהאני
- T Tל~ז~ג

י f9 ~~ש ./o ~~ג~ז f~דן-~ל
 ע;~~

~פב~י.לא

 .ל;ן ry ,~ז f ,~פ;ך
 ה~~:לא~ידחרקים. /oס.~רים
אהבהאב~לימנגינה.אולימהם.

-ד:-- ז·:-- ·:··

 " 77עתרןב"ספרישיופיעחדששיריםספרמתוך
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לסיפורתהסיפוראתמחזיר ~

לויתןעמוס

עובד'<עםקודמות"אהבות"מחזיר •• .. ·•.·•· .... ··. קנזיהושעמחזיר ) 1997עמ: 280 . ·=
במובןלסיפורתהסיפוראת ..-

במונחכאןנוקטאני .שלוביותרהראשוני
בחרבמקרה,לאכנראהשהמחבר'כיווןזה

שהמונח<אףכרומןספרואתלהגדירשלא

גבשעלבדבריםסבור'אניבשוגגנזכר'
מתארמימטילסיפורכוונתיהעטיפה).
זה,בספרמצידה,העשויה,מציאות,

סיפורים.סיפורים,

בקוראקשבלעוררסיפור-מעשהשלכוחו
"שמעהיומיומיהמליםצירוףכבררב.הוא
מאיתנואחדכללעצורבכוחוישקרה!"מה

סיפורקרויזומסיבה "!?"מהולשאול
כי'חדש',שפירושו , NOVELגםבאנגלית

אתללכודחדשותהתרחשויותכמואין
בצירוףגםהנשמרת(משמעותאוזנינו

STORY -וHISTORY ,תרצו,אםובעברית

 .)'ו'קורות'מקרה'-ב
בספרולהדגישקנזמבקשסבורני'זה,עניין

ממנובסיפורהיטבזאתמדגיםוהואהחדש,

המסופריםהסיפוריםאחדשהואשמו'לקוח
הדמויות,אחתגבי'עלשםמסופר .בספר

כורחהבעלומאזינהבאוטובוסהנוסעת
במושבנשיםשתישמספרותלסיפור

אהבהסיפורכמובן'הוא,והסיפורשלפניה.
אותהוהשאירנעלםשאהובהמישהיעל

שיוםעדהפילה,ויגוןצערומרובבהריונה
כתובתראתהבאוטובוסנסעהכאשראחד

אהבות'מחזירהקירותאחדעלגראפיטי
אצלוונכנסהבחצר'כניסה-קודמות
אליה,ולהחזירוכישוףלעשותלהוהבטיח
משלהאהבהסיפורלהשגםוגבי'וכדומה.
בסיפורןלכודההיאוכברקשבכולהבספר'

ההן:הנשיםשתישל
יידרושמאגביחוששתהנסיעהכל"במשך
סופואתתשמעבטרםהאוטובוסמןהשתיים

לתחנהמגיעהאוטובוסואזהמעשה.של
שהיאוככלבה,לרדתצריכהעצמהשהיא

לשיחתומקווההביתהמהרלחזורמשתוקקת
רמזאףאוליהבהרה,בהשתהיהטלפון

אתלעקוריכולההיאאיןכלשהי'להבטחה
והיאבו'שנלכדההסיפורומןממקומהעצמה
 ) 155<עמ' " ...לאןלדעתאיןהלאה,נוסעת

בוסיפור'בתוךסיפור'בתוךסיפורמשמע,

כאחת.והקוראיםהגיבוריםנקשרים

אתשונותבדרכיםמדגישכולוהזההספר
בחייםהסיפורשלויסודיותוראשוניותו
עצמם,בסיפוריםרקלאוזאתהאנושיים,

גםאלאלעיל'שהבאנוהסיפורדוגמת
שלבסיפוריהןמדובר .שלוהכוללבמבנה
ביתבאותוכולןהמתגוררותשונותדמויות
הרואיםואשתו'מהוועדהזקןשוורץדירות:

מתערערים;וסדריונפרץהביתכיצד

האדום,הקסקטעםובעלההג'ינג'ית
היתר;ללאשםובוניםלמחסןהפולשים

שהעוזרתהגלגלים,בכיסאהנכה
אתעתהמהוויםוחברההפיליפינית

איילהחיילשבנםורותיעזראמשפחתו;
ייןככבהשוכריםוחזיגבי ;מצה"לעורק
שכנם,רצח;מתארעבהאהביםדירת

העונגלגניחותהמאזיןהכלב,בעלאבירם,
 .ועודאושר'קצתלעצמוגונבולקירמעבר

ונשזריםנמשכים,נקטעים,הללוהסיפורים
לאאךאחת,סיפוריתרקמהביוצרםבזהזה

כאמור.ממש,רומן

בכללראותשלאשאי-אפשרלכן'דומני'
מכווןכוונתהזה,השחרזדיוערבהשתי

ומחשבהתחילה.מחשבהמתוךהעשויה
להתעלםשאיןצדדים,שנילהישזותחילה
לנו'לומרבאהבאמת,היא,אחדמצדמהם.

רווייתכל-כך,מתוקשרתבתקופהכי
מקרופונים,כותרות,פרסומות,חדשות,

דווקאיכולומה-לא,פלאפוניםמצלמות,
בהצלחהבהםלהתחרותכפשוטו'הסיפור
מלאכתואתהעושההסיפורוכייתרה,

יעיללגמרי'חסכונייםמילולייםבאמצעים
הכליםמכליותר'לאאםפחות,לא

לבנואללדברהמשוכללים,הטכנולוגיים
המשחרר'הצדזהו .שלנוהקשבאתוללכוד

אתהמחזירהספר'שלהיפההאמנציפטורי
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דווקאלווהראויהמרכזילמקומוהסיפור
מנוכרת.מודרניתבחברה

במחשבהכיחוששאניזאת,עם ,שנימצד

אתלהכותאיךחשיבהגםטמונהזותחילה
ולהעניקההאלקטרוניתהמדיהשלהרייטינג
צריךומעולה,מירכיניצולכאןישלספרות.
אתללכודהסיפוריכולתשללהודות,
סיפוריתמסכתולבנות ,לבנותשומת

לבלהקוראשלהקשבעלהזמןכלהשומרת
לתחומיימינו,כלשון"יזפזפ",פןיאבד,

השזירה,הקיטוע,מכאןאחרים.בידור

הסיפורים,שלפוסקיםהבלתיוהחזרה
העלולדברמכלהמוקפדתוההימנעות

קנןכיספקאיןהקורא.על"שעמום"להטיל
-והראיהגדולההצלחהבכךהצליח

בראשספרוניצבבהםהרביםהשבועות

 .-המכררבירשימת
אחדיםודאייםהישגיםמבטלשאיניאף ,לכן

לדעתושותףאיניהריזה,בספרקנןשמשיג
אחרונות',('ידיעותשוורץיגאלשל

קנזיהושעשלהחדש"ספרוכי ) 19,12,98
הגדולותהיצירותאחתמופת,יצירתהוא

בעשוריםשנכתבוביותרכרתוהחשו

שחייבתנדירהמחשבתמלאכתהאחרונים,
אמת".סופרלכלבוחןאבןלשמש
סגולותיובניצולקנזשמשלםהמחיר

הואלבנו'אתלשבותהסיפורשלהיסודיות
/סנטימנטלייםבנלייםבתכניםאחתלא

לאאבלאמנם,מושגהקשבבו.המועלים
 •צרופה.בהנאהיוצאשכרותמיד
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קנזשלבסיפורותחבולותתבניות

ענבריאסף

הקיבוץמוסיקלי","מומנטמתוך
 1980קריאהסימןספריהמאוח,ד

"ביןבסיפורגון-המציאותארקרון :;:::: :;::::

,: i קנזיהושעשלשחר"וביןלילה .....,_, 
מחוזבכותרתו:כברמובלע ..,..
והימצאותםה"שחר",מחוזמתוךה"לילה"

במעברלבין","ביןהסיפורגיבורישל
"טקס-התבגרות")במובןהטקסי,(החניכתי,

היאשבכותרתהתחבולהלמחוז.ממחוז
מטונימית:היאכאילושלהבהעמדת-הפנים

לחשובהקוראיתפתה ,הסיפורקריאתלפני
שנפרשהתרחשויותרצףלקרואעומדשהוא

אבלשלאחריו.השחרלביןכלשהולילהבין
שלהזמןשטווחכשמתבררהקריאה,במהלך
שלהשרב(מ"ימירביםחודשיםהואהסיפור
שללחורףעד , 126עמ' 1האביב"תחילת
-ואילך 175עמ'הגדנ"ע,במחנההשהות
 ,יותראףממושךבפרק-זמןמדוברושמא
יתכן ,בטקסטזמןציוניבהיעדר Iשכן

זונחשנתיים-שלוש),חובקתשהעלילה
אתומחפשזומטונימיתהנחההקורא

 .המטאפוריבמישורהכותרתמשמעות
במפורש,פעמייםהקוראלעזרתבאהמספר
הטקסט:ברצףהכותרתמלותאתבשבצו
המשולבתכשהמסירה, , 186בעמ'תחילה

(נעמי),הדמויותאחתשלתודעתהעם
נטולמשולבכמבעהרמיזהאתמביאה

אתלחלוטיןעדייןלהסגירלאכדימדכאות,
כוחאתכךידיעלולשמררמיזההיותה

ומאוחרהרב-משמעי:(וייחוסה>התפרשותה

הרמיזהמופיעה , 210-211בעמ'יותר,

באשרהקוראיידועתוךובהרחבה,בגלוי
 1השירשלשמואלתרמן.שלשירלזהותה:

הבתיםארבעתגםואיתרמושמט,"איגרת",

 'ר(השירבתיעשרתמביןיםובהאחר

השמטהאבל ,) 61-63עמ' ,בחוץ""כוכבים
אלא Iחיסכוןמטעמירקנובעתאינהזו

 1עמיבביןמכרעתגיהלואבמהצפנת

 :עצמוהשירביןל Iהשיראתשקוראת
שנעמילנונודע ) 135<עמ'הסיפורבתחילת
שהיאומכתביםשיריםאליאלכותבת
במגירתהאותםומסתירהלומלשלוחנמנעת
אתהחותמותבשורותכמובדיוק-הנעולה

אותןהכליל(שאילואלתרמןשל"איגרת"
אנלוגיתבשקיפותנכשלהיהבציטוט,קנז
איגרת,היוםלךלחבר"רציתימדי>:גסה
העט".נשברההזמרלבאלאבל

אצלוהנה,-אלתרמןאצלהעט""נשברה
"קולהבדיווח:השירהקראתנקטעתקנז,

לאהיאעיניה.אתהציפוודמעותנשבר
 1כלומר ,) 211<עמ'בקריאה"להמשיךיכלה

לנושמספקהמימטיתלהנמקהמתחת
להנמקהומתחתהדקלום,לקטיעתהמספר

בוצעה(אלמלאזוקטיעהשלהרטורית
שלהעלילתיבמתחרפיוןחלהיההקטיעה,
הדיגרסיהשלארכנותהמפאתהקורא,

יפהפיה:תחבולהמסתתרתהדקלומית),
האחרונים,השירבתישלההשמטהצעם

עלוהןעמיבהדמותידיעלהן-מממשת
תמידהנקוטהה"מדיניות"את-המחברידי

אלתרמן:שלבשירוהדוברובידינעמיבידי
אותהלשלוחולאלהתחרטאיגרת,לכתוב

נמענה.אל
הצופןאתבמרוכזמכילאלתרמןשלהשיר
שביןהמתחעלכולובנויהואהסיפור:של

-ה"שחר"מחוזלביןה"לילה"מחוז
חיים/ביןהמתחמןהנגזרותאופוזיציות

האלוהאופוזיציותטריפתועל-מוות
(הלידה>:השחרבמחוזנפתחהוא .בסופו
 ...השמשברעות ...פקוחותהיוםעיני"לך

הלילהלמחוזבהמשכוועוקרנולדתי",
החלונותעכשיוערבית."עכשיו(המוות>:
כיתדהה.והמראותהמנורהכיביתהעבת.

 1השירסוףלקראתוהנה, ." ...יחידךבימת

(שהוצגהלילהומחוזהאופוזיציות,נטרפות
שכולשלאין-בן-חפץכמחוזהשירבתחילת

לחיובי:משליליסימנואתמהפךוחידלון>

בואה!-לילקרואהזרלילך"ובהיפתח
מהכלומר, ." ...עדריבניגונואליוובהימלטי
עתהנתפסכמחוז-המוות,תחילהשנתפס

 1האלעםהאיחוד(גאולתכמחוז-גאולה

הקוראנדרשלכךואיהשיר),שלה"נמען"
משמעותואתגםמחדש, ,לאחורלתכנת
 :מחוז-השחר Iגדהמכרהמחוזשלהערכית
מחיוביסימנוהתהפך Iהשירבסוף ,עכשיו

עולםהואוה"שמש"ה"יום"עולםלשלילי:
הניתוק, Iהפירודעולםהאל),<מןהגלות

היתמות.

הצופןרקאינוהשירמזאת:יתירה

שלהמבניהצופןגםאלא Iהמטאפורי
כינוןתהליךאתבהרחבההמקיים ,הסיפור

בזיקוקובשירהמופיע Iוטריפתןהאופוזציות

בתחילתהמוצגהלילה,מחוזהתמציתי.
("כשיצאנוואיבותחידלוןשלכמחוזהסיפור

 ...עצבותאותהעלינפלה ...החשיכהאל
ואי·שייכותבכולחוסר-טעםשלתחושהמין

נראהמסביבהכול ...דברלשוםאמיתית
מלאיאבדכאילו ...אבודתועה, Iדועך
האחרוןהמאמץוהתחילשבטבעהמרץ

עמ'סיכוי",חסרמאמץ-מעמדלהחזיק
הסיפורשלהמאוחריםבשלביםמחליף 1 13 7

שללמחוזוהופךסימנואת
ומיניותפראיותיצריות,·חיים,אינטנסיביות

חריף Iעזהיההלילהשלהצונן("אווירו
 ,שיכרון"מיןאותהאפףגעלדפריחה.ומלא
שבתחילת ,השחרשמחוזבעוד ,) 187עמ'

דמדומי<שעתהחייםכמחוזנתפסהסיפור

דמדומילשעתחזותיתהשקולהבין·ערביים,
רגעיםמאותםחס.ד"של"רגעהיאהשחר,
סמוייםגבולותבהםשנפרציםנדירים

נעצר",כאילווהזמןנושנותטינותונשכחות
עמ' ,ידידות"שלנפלא"נועםהמשרהשעה
ונתפססימנואתהסיפורבסוףמהפך ,) 132

ממשמעותהתרוקנות Iשיממוןשלכמחוז
"להתעורר 1(שכןמועקת-שגרהשלודכדוך
אלהלילהממחוזלצאת Iכלומר-מחלום"
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אריקכדבריבו",לבגוד"זה-היוםמחוז
 .) 192בעמ'

נתפסהסיפורבתחילתאםאחרות:במלים
הרימוות/חיים,כניגודשחר/לילההניגוד
הדיוניסישביןכניגודנתפסהואשבסופו

הניגודכלומר'(השחר),לאפולוני(הלילה>
גגי·חו·מינ·יצרייבי·ספונטנהאינטנסישבין

השקול·מאוזן·זהיר·מאופק.לביןקיומו'את
נוטההמספר,ידיעללכךהמולךהקורא,
הדיוניסי'הקוטבאתהסיפורבסוףלאהוד

הראשונית,עמדתואתבכךלהמירו
המספרידיעלשנבנתההאפולונית,

הדיוניסיהגיבורכאשרהסיפור'בתחילת
היה("מקובלדוחהכדמותהוצג(פסח>
מעדיףהואוכימתרחץאינופסחכיעלינו
 ,) 126עמ'אביו",שלהסוסלידלישון

מחוז-הלילהאתמייצגשפסחבעוד
מחוז·השחראתמייצגאריקהדיוניסי·פראי'

נטרפולאעודכל .·עצורולוביהאפ
ואריקהחיים,נציגהואפסחת,והאופוזיצי

כנציגת-משנה,(ואיתר'המוותנציגאוה

דיבוריואריק,שלחיבת·המוותנעמי).

בכלניכריםהתאבדות,עלהחצי-מבודחים
מדברכשהוא .הסיפורלאורךהתבטאויותיו

אתומונה ) 160-161(עמ'פסחעלאליעם
שהשלישיגביו'להאפשרייםהתרחישים
(פסח>הרעה"ש"החיההואמביניהם

ותטרוףשלההמאלפיםעלאחדיום"תתנפל
ת,·ומטאשמתאמתת,(תחזיתתם"וא

יתטמזוכיסתקווהביעמאוההסיפור),וףבס

 ;) 161<עמ'תתגשםוזאפשרותקאוודש

אריקהגדנ"ע,למחנההכיתהבניםיעגימשכ
ם!ודיהי("אוי'השמדהלמחנהותואדמהמ

איתנו?יעשומהאותנו?מוביליםהםלאן
הםתמידאבללעבודה,רקשזהואמר

כשהמספר ;) 176עמ'ככה",מריםוא

באריקמביטהואבצריף'בבוקרעוררמת

מהמיטה,משתלשלתכשידו 'ןייעדהישן
ביום ;) 188(עמ'מת"שלדוי"'"מדולדלת

ברעיוןאריקמשתעשעבמחנה,האחרון

האקליפטוסיםשתיליכלאתלעקורההרסני
שונא·חיים:מלאך·מוותכמין ,) 193<עמ'

למקלחתהבניםשארעםהולךכשהואו
דמותאלפניואתהופךהואהצבאית,
איששלעכורחיוך"מיןאליוומחייךהמספר

רקלא ,כלומר ) 200(עמ'לגרדום"בלומ
עוסקיםעצמואריקשלודבריומחשבותיו

לושמצמידהדימוייםגםאלאבמוות,
דמותולארגוןרטוריתכתחבולההמספר'

 .החידלוןהאיבותהמוות,כנציג
רבהמ ,אריקשלהתאומהנשמתונעמי'גם

רפהמסמפעילעליהוגםבמוות,להרהר
ידימויהכברתשלרטוריתתחבולהאותה

 '<עממתעוורתשהיאחולמתהיאות.ומ
נפשהאתומבקשתבדממה"בוכההיא ,) 166

בהש"דבקהסבורההיא ,) 167(עמ'למות"

ו"הודקתמחנקחשה ,)םש(ממארת"מחלה

ניסתהכאילו ,) 168(עמ'לפיה"הכריתאת
החושניתהחיותלנוכח :עצמהאתחולרצ

היאבלילה,המתגפפיםורחלאלישל
<עמ'מנשוא"קשה"בכאבעיניהאתעוצמת

צווארהאתלופתתחנקותחושת ) 185
אמרהלתמיד'כךלהישאר"אולי :>םש(
אוהלבתוךכמולשמיכה,מתחתבלבה,
כלום,לראותבליאוויר'בליאטום,סגור'

אחדלאףלהיראותבליכלום,לשמועיבל
אפשר-איכילהיעלם,לאט·לאט,ולהיגמר

 .) 187 'מ<ע "להמשיךדעו

אתהעליונהבבהירותמארגנתההמטאפורה
 /מוות(חוש;ךאור'שחרלילה;בוטיהק

"היוהרדיו:מקלטמטאפורתהיאחיים),
ולעומתםדממהשלמרחביםהתחנותבלוח

 ...קולותעשרותאחתנקודהעלהתגודדו
אלאנאבקיםהםהנקודהעלשלאהבינותי

סקלתכמוובדיוק ,) 139(עמ'חייהם"על
"ישותשלשחור-לבןניגודהמקיימתהרדיו'
בשעת"עהגרבמחנהגםמתוארואין",

המגורים"צריפיביןמהלךכשאריקלילה,
במרחביזרועיםהיוהקטניםשאורותיהם

פסחבין ,) 193<עמ'הריקים"האפוריםהבוץ

-הואכןשכשמושפירא,אליממצעלאריק
בגופוהבריאהמאוזן'השפיר'הנער

שילובהםשחייוהבוגר'המתון'ובנפשו'
(יחסיגוףחיישכל'חייביןמעורר-קנאה

חברהחייהימן>,רחלחברתועםמין'
(נגינה,אסתטיתוהנאהבתנועה><פעילות
שלשכלי·הנגינהלכן'מקרי'זהאיןמחול).

עלהקרויהכליאקורדיון:דווקאהואאלי
השילובים,הצירופים,-האקורדיםשם

מפיק,שהוא-ההרמונייםהמיזוגים

אלישליכולתואתמטאפוריתההולמים
שהואכפיחייו.היבטיכלאתהרמוניתלמזג
אחדבאיםלא"הדבריםלאריק:מסבירעצמו
רוצהאניהשני.מעלאחדהשני,חשבוןעל

להתקדםרוצהואניידידותרוצהואניאהבה
ולחברהלמדינהלתרוםרוצהואניבחיים
מיחשיבות.שלדרגהבאותהאצליוהכול

משתגעאחדלדבררקעצמואתשמקדיש
כלשביןוהשילובהנכוןהאיזוןרקבסוף.

<עמ'מהם"אחדכללהגשיםעוזרהדברים
163 (, 

שלהגמורהיפוכוהואאריקראשון'במבט
בעודמוח,נטולגוףכביכולהואפסחפסח:

פסחגוף:נטולמוחמעיןהואשאריק
אריקהיצר,בעולםחיהמפותח-גופנית

-והמליםהמחשבהבעולםחידל-המראה
עקיצותבדיחות,לייצורמהלכתמכונה

צמדככלאבלמצוא.לעתופליטונים
מתבררואריק,פסחשלבמקרהגםניגודים,
לאמהותילהםשהמשותףהקריאהבמהלך
הממאניםחריגיםשניהםמהמפריד:פחות

זריםשניהםוב"תנועה",בחברהלהשתלב
מובנים,לאמנוכרים,לבני·כיתתם,

של·ערכידויחסבאחריםמעוררים
בוניםשניהםהערכה-זלזול:אהדה-סלידה,

בונהפסחהחברה:מן·הגנהחומתלעצמם
המופגנתמהתעלמותומשתיקותיו'אותה

אריק>,של<בעיקרההתגרותמבסירנות
היואיתנווחייוחומהסביבו"הקיםואריק

התגוננותמלחמתלעיתיםמתמדת,כבריחה
עלאוליהערכתנו'עלנואשת,תוקפנית,
כלשביןהחיץ ,) 130-131<עמ'חיבתנו"

בתיאורמתבטאהסביבה,לביןמשניהםאחד
סדקים"כשניהןפסחשלעיניועיניהם:

שלכחרכי·הצצה ,) 130<עמ'צבע"חסרי
עיניועלמרכיבואריקעוין'מבצר

חוצצתסוכניולביןשבינוכךמשקפיים,
ביניהם,נוספת·דמיוןונקודתזכוכית.תמיד

-לחתולמשוליםשניהםיותר:אףחשובה
שלקונוטציותמסעןעמההנושאתחיה

ותוקפנותלהתמסרסירובחשדנות,
כחתול"נראהפסח·שורטנית.נשכנית
אריקואצל ,) 130<עמ'במים"שהוטבל
מהושהרי-בשמוהחתוליותמובלעת
 .חתולכלומרקטן'אריהלאאם'אריק'
לגביהחתולדימויאתמפעילעצמואריק
מסרסים"אתםלנעמי:אומרכשהואפסח,
<עמ'שעשועים"חתולשמסרסיםכמואותו
בפסח,חזיתיתנתקלוכשאריק ,) 169

עיניב"ברקמבחיןהואהסיפור'סוףלקראת
באפלהאליוהמנצנצותפסח,שלהחתול"

 ,) 194<עמ'

בסיפורהשמותשארגם"אריק",רקלא
הטקסט:למשמועהתורםמטעןנושאים
העצמאותהחירות:חג"פסח":

האביב:חגוגםפסח:שלוהאינדבידואליזם
והמיניתהגופניתפריחתופריחה,לבלוב,

עליבותוע:ירעלכל-כךהבולסתפסח,של
חשאשראריק,של·יצריתהגופנית

פורח"הכולהפריחה:לנוכחחוסר·אונים
בעיניו",צריבהלוגורמתהזאתוהפריחה

למשמע ,כמובן ,מוזמןוהקורא- ) 180<עמ'
המטאפורית.ברמהזהמשפט

בהערצה,אליונשואותכולםעיני"אלי":
בייאוש,נעמיצועקת"אלי!"כלאלוהים.

"לךוגם ;) 208<עמ'משהו!"תעשה"אלי,
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שלי"אליכפתאומיים,פקוחותהיוםעיני
בנוסח ,ובהמשכוהשיר;בתחילת I(אלתרמן

שלושעוד"אלי"המלהחוזרתהמלא,
פעמים).

("כל-כולהוהאציליתהיפהרחל"רחל":
המקראית,כרחל ,) 135<עמ'ואצילות",רוך

שלמפרכתציפיהכידוע,הצדיק,שיופיה
שםגםמבקש-ידה;מצדארוכותשנים

נישא),רם,גבוה,(איש"הימן"משפחתה,

מעם","מורמתהיותהאצילותה,עלמצביע
שפירא,לאלירקראויהמושגת,בלתי

כמוה.המרומם

אשרהרגשנית,העדינה,הנעימה,"נעמי":

שלהשירבתוךשמהאתחותמתכאילו
שיריםלו"הנעמתיקוראת:כשהיאאלתרמן

גםלבלשיםכדאי ,) 210(עמ'במפוחית"
היאהמפוחית :כאןהמפוחיתלמשמעות
(האקורדיון>,המפוחשל-זוגובתה"נקבה"

מפנהשאליו ,אלישלהכלי ,כזכורשהוא,
כקריאת-אהבהאלתרמןשלשירואתנעמי

רות,ממגילתהמקראית,נעמיוגםנואשת;
טובת·לבאשההיאקנז,שלנעמיכמואשר,
לבדידות,אותהדןגורלהאומללה:אך

אגב, ,(ששמושבעלהאחרי ,ושכולאלמנות
"בעלה" ,לאליגיאבלו-אלימלך

ושניקנז>שלנעמישלהאפלטוני-הנחשק
ליקראן ,נעמיליתקראנה"אלמתים.בניה
אומרתהיאמאוד",לישדיהמרכימרא,

 ,) 20 'א(ועורפהרותהמואביות,לכלותיה

יסודיעלשמתוודה ,קנזשלנעמיובהתאמה:
 ,אלתרמןשלשירובאמצעותבדידותה
הבן ,יחידךבימת"כישכולה:כאםקוראת
(עמ'בשדה"בוחיתהידיאשראהבת,אשר

אתיותרעודמעצימה"בשדה"והמלה ,) 210
(שזירתרותמגילתשלנעמיאלהאנלוגיה

בועז>.שלהשדההיאהמרכזיתהתרחשותה
יקיריה,ארנוןלאחרהמקראית,נעמי

 ...במעי?ליבנים"העודבייאוש:מפטירה
ונעמי- ) 12 , 11 'א(לאיש"מהיותזקנתי
לאשלעולם"בטוחהכמוה,בדיוק ,קנזשל
עליה"רובצתקללהשמיןמפניאהבה,תדע
הבלות.גיללהגיעהכברכאילו ,) 135(עמ'

שתישלאלה,שמותו"נחמה":"מנחם"
בכךמרה,אירוניהמבטאיםצדדיות,דמויות

מנוגדתשבהםהרוגעתשהחיוביות

אחיומנחם,עצמן:הדמויותשללאומללותן
חוליםבביתאושפזפסח,שלהבכור

היאשוכב,פסחשאיחהונחמה, Iפסיכיאטרי

השמותביןהקירבהודכאונית.נימפומנית

לזהזההדומיםונחמה,מנחםמקרית:אינה
מטונימיתקשוריםהנפשית,במעורערותם

-כ"אהובתו"היא ,כאחיוהוא-בפסח
פרסונליים,כפיגומיםמטאפוריתומקושרים

המחבראתהמשמשות"מראות-צד"מעין

היותפסח:לאיפיוןרטוריתכתחבולה
ודוחים,עלוביםפגומים,הםונחמהשמנחם
הראשוניםהקריאהבשלבי-הקוראמתועל

פסח,עלזוודוחהעלובהפגימותלהאציל-
מטונימית.להםהקרוב

בשלביםמושג ,זורטוריתלתחבולההודות
הנובעהאפקטהסיפורשלהמאוחרים

המקדמיתעמדתואתלשנותהקוראמאילוץ
הואכאשראותוולהעריךלאהודפסח:כלפי

הכיתהבנימשאריותרויעילכחרוץמתגלה
היודע ,) 179עמ'האקליפטוסים,<שתילת

מחירבכללהרשיםלהוטואינוערכואת
שעשיתכמוזהאתתעשה ,ג'ינג'י ,("בחייך

חיילת,ממנומבקשתבתחרות",אתמול
לאזהעכשיורוצה,לא"אנילה:עונהוהוא

מתגלהכשהואובעיקר ,) 190עמ'תחרות",
נעמי:כלפילהפליאורגישחם ,כעדין

אתמקפלתכשהיאלהאומרהוא"נעמי",
מכולם.טובההכי"את ,) 204(עמ'שרווליו
נקוותוכשבעיניהבאמת",אוהבאניאותך

 .ברוךאותהמחבקהואתודה,דמעות
דישלאלנומתחוורנעמישלמתגובתה

-טובהנשמהבעצםהואשפסחבכך
מכליותרונאצלתגבוההנשמההואלמעשה

יודע","אתהעליו:המתנשאים ,כיתתובני
אףליאמרלאאחד"אף ,לואומרתהיא
אליהתייחסלאאחדאףכאלה,דבריםפעם
<עמ'כזאת"ובעדינותכזהביופיפעםאף

בעדינותכאןמדוברלאנזכור:הבא ,) 206
שהרימפלירטוט,הנובעת ,מצידומפוברקת

(ראהוכלמכלמושכתאויפהאינהעמיב
מחסוראיןולפסח ,) 13 5עמ'יאודה,ת

("החיילתבתוראצלוהעומדות·חןבעלמות
ונכנסה").מספרלקחהכברהבלונדינית

הואאותה,לכבושכוונהכללואיןלא,
-אינטרסללאאותהואוהבמעריךבאמת

ובאופןסופיתהקורא,אתשמכריחמה

כלפיעמדתושל·חוזרתבנותלבצע ,נחרץ
הסיפורתחילתשלהרעה"ה"חיהפסח:
אתהמשיגטוב,אדםאלא ,מתברראינה,

אלאהגופניתבבגרותורקלאבני·כיתתו
מדוברלאנדגיש:הנפשית.בבגרותוגם

ניואנס(להוציאעצמופסחעלשעברבמהפך
עכשיואבל ,לבדלהיותאהבתי"פעםאחד:
במהפךאלא ,) 205עמ'יכול",לאכבראני

פסח,אתלשיפוטובאשרהקורא,שעובר
 .בסיפורהמסירהלסדרהודות

סטטית,דמותהואשפסחאומרתזאתאין

(משלילי"עובר"שהואשהמהפךרקאלא
שלעמדתועלרקלמעשהחללחיובי),
מתחולל ,מהפךללאגםאבל .כלפיוהקורא
 ,הסיפורגיבוריכשארכמוהו ,שינויבפסח
הםאיןמתבגרים,נעריםהיותםמעצםשהרי

למעןמתפתחות;דמויותלהיותשלאיכולים
אנושית""מעבדהעללחשובקשההאמת,
של·חייםפיסתלפרישתיותרהולמת
ההתבגרות:גילמאשרמתפתחותדמויות

 ,הסיפורבפתחהמספרשמצהירכפי
המתחוללתה"תמורההיאזו·חייםפיסת
ודמויותחדשיםתכניםאותנוממלאה ,בנו

 ,) 126(עמ'חדשות"

אריק,(פסח,המרכזיותהדמויותארבעמבין

דמויותהןהמספרודמותרחלואלי:נעמי
בנפרדאתייחסהמספרדמותאלסטטיות;

העובריםהשנייםהםופסחאריקבהמשך>,

המוקיונות :ביותרהברורההתמורהאת

אריק,שלהתוקפנית-מתגוננתהילדותית,
לרצינותמקומהאתהסיפורבסוףמפנה
אחריהבוכה ,בנעמיתומךכשהואבוגרת

ימישלהסיוםבמסיבתהשירקריאת
בהבעתדיבר"אריק .ע"בגרבהנטיעות

ויפנעלמשראיתייותרוצערובגרותרצינות
אריקאותוזההיהלאשוב ...פעםאי

מעליונקרעהכאילורבות.שניםשחיברתי
קרנוהחדשותוהפניםמסיכהרגעיםבאותם

ובדידות·כוחורבתעצורהפנימיתשלווהמין
השינויעלידעהואהאםכך.כלויפהטהורה

עלכשהסתכלתי ...פתאום?בושהתחולל
יותרלכתהרחיקכילידומההיהאריק

זהלשינויהממריץ ,)-212 213(עמ'מכולם"
בערבבושגערפסח,היה ,בושהתחולל

מכולם.חכםיותרשאתהחושב("אתההקודם
יממנשעושיםמרגישלאשאניחושבאתה

לידיאריקאתוהביא ) 194(עמ' ,צחוק?"
אעשהלאשאנילי("תאמיןעמוקהחרטה
 ,"?ילמאמיןאתהלך:מבטיחאניצחוק,ממך
מרככתאריק,אתמבגרתהחרטה ,) 195<עמ'

 .אותוומעדנת
לתמורהמעבר-פסחעלהעוברתהתמורה
מברווזוןהפיכתושלהמרשימה,הגופנית
בתחוםמתחוללת-נחשקלברבורמכוער
הואהסיפורבתחילתלחברה.שלוהיחס
שכופיםהחברתיוהנידויהזלזולאתסופג
פסיבית,בדלנית,באדישותכיתתובניעליו

עסקאיןלי-איתיעסקאין"לכםכאומר
סוףלקראתאבלטובות",צריךלאאיתנם.
אריקבאוזניהןמתוודהשהואכפי ,הסיפור

אבדההחברתיתאדישותו ,נעמיבאוזניוהן

יכוללא"אניכאובה.לאכפתיותהפכה ,לו
(עמ'לאריקאומרהואיותר",זהאתלסבול

נוכשלועלצוחקיםהכיתהשבניאחרי ) 19 5
הואולנעמי ,הערבימהחלילצלילבהפקת
עכשיואבל ,לבדלהיותאהבתי"פעםאומר:

מהליאכפתהיהלאפעםיכול.לאכבראני
אכפתועכשיו- ) 205<עמ'עלי"שאומרים

 1עליובמלגלגים"לנקום"כדיאיך:ועוד ,לו

הבנותלמדורהסיפורבסוףפורץהוא
ומתהלך ,לישוןלכתןאחרי ,ע"בצריף-הגרב

יוקדת,בזקפהחמוש ,במערומיוביניהן

כמואדום,("כתםומבהילהפראית
כ"פיצוי"-מפיומפיקכשהוא ,)"שלהבת
-השנוקצליל-החלילעלסרקסטי
(עמ'צבועשלמחרידה·צחוקצעקת

על"פיצוי"היאזקפתו(גם ,)-214 215
קודםנכשלשכאילו ,הפאליהחליל

ערבי:בחלילמדוברבמקרהולאבמשימתו.
שלדמותוגוןלארתורםזהפרטמטאפורית,

אציל").כ"פראפסח
ידיעלמתופעלתהיא :המספרלדמותבאשר
שמרכזיותההדמויות,יתרביןכדמותהמחבר

הראשיותהדמויותארבעשלמזונופלת
(המדריךהזוטרותהדמויותשלזועלועולה
פסח,שלמשפחתובני ,בנוהמורה ,יגאל
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אמנם,משולבתהמסירההחיילות).נחמה,

המספר'דמותשלתודעתהעםלפרקים,
תודעתןעםמשולבתמשהיאיותרלאאבל
ואריק).נעמי<בעיקראחרותדמויותשל

<העלולונדירמיוחדשילובאפוא,לפנינו'
מהילהחליטשיתקשההקורא,אתלהביך
לנוהמוסרהמספר'שלזדמהימנותמידת

והרהוריםכלל'נוכחהואאיןשבהןסצינות
כל-יודע,מספרביןאחרים>שלורגשות
ולכלאתר-התרחשותלכלפנורמיתהפולש
-ראשוןבגוףמסירהלביןשיחפוץ'תודעה
שסמכותו-עדלמספרהשמורהטכניקה

הסיפור:שלהייחודעיקרזהומוגבלת.
עליושמשקיףלמספר'זההאינוכאןה"אני"
הלשוןשגרתהדמויות.יתרכעלץ'ומבח

היאהסיפור'כללאורךזועובדההחושפת
גוףליחידראשוןגוףביןושובהלוךהמעבר
עוסקשהמספרפעםבכלרבים:ראשון

"אני"לשוןנוקטהואשלו'בדמותו
פרטי:לשםתחליףפשוטהואאז'ה"אני",ו<

ובכל ,)"ינא"יש"אלי",או"נעמי"שישכפי

כשהואהדמויות,בשארעוסקשהואפעם

ללשוןלעבורמקפידהואביניהן'נתוןעצמו
שלוהחיקוייםהפיליטונים"כשתמו"אנחנו".

 .לנוהציקוהרעבהשמחהללבנוחזרהאריק
המזנון.עלעטנווכולנוניתןהאות

הקפנוואנוהורהריקודיאליניגןכששבענו
בהתלהבות"סביבווחוללנובמעגלאותו
למצואאפשרנוספותודוגמאות ,) 212<עמ'
 .אחרעמודבכלכמעט

מפעילאףהואכל-יודע,כמספר
משולבמבעהכוללתעשירה·מסירהטכניקת
עמ'במיוחד",סודיתמשימההוטלה("עלינו

האורות,אתלכבותיגאל"כשנכנס ; 176
איפהושאלפסחשלהריקהבמיטתוהבחין

בחשיבותההפליג"הוא ; 196עמ'הג'ינג'י",
תרומתהועלשעשינוהעבודהשלהצבאית
משולבומבע ) 207עמ'נה",ד~ i :.:ייי;לכטחון

("אפילוהדמויותמפיטוטיצבמסגרת
מטמיעכזה!",דברראולאחנהבפרדס
ואליבדבריו'יגאלשלדיבורואתאריק
טיפוסאתה"אויצורה:באותהלועונה

 .) 196עמ'העם!",אויב ,הרסני ,שלילי

עבורהמאשרהמסירה,בטכניקתזהעושר

המספר'שלהכל-יודעתסמכותואתהקורא
כסיפורהטקסטאתלמשמעלקוראעוזר

ה"אני"אינושלוהאמיתישה"גיבור"
הדמויותמןאחתלאאףובעצםהמספר'

שלונטייתופסחשלעדיפותוהאחרות;
הסיפור'גיבוראתבולראותהקורא

משולבותשבהןהפיסקאותידיעלמסוכלות
אריק>,<עמי'אחרותתודעותעםהמסירה

בין"דמוקרטי"לשוויון-ערךהמביאות

אלאאפוא,נותר'לאלקוראיות;והדמ
הואש"גיבורו"כסיפורהטקסטאתלקרוא

הדמויותששביןהמפוצליםה"אנחנו"
"אנישלהיבטיםשישההמרכזיות:

התבגרותואתהמספרקולקטיווי",

 •·טקסית.·חניכתיתהקולקטיבית

חצי,סומקרוני

 :r ~וישראליחכרי
 HJאורקובימאנגלית:

 ~ו

מזרחבכיווןארבע,שעח

ע,קזpים.~רים 9 ~ל o/ oי ?t ~~יאסעיר
.מחשב;תי.כמ;ףמתפ;ררים,גדליםדברים
- : :- :ע~מ; :ל~ iנ ק~~· ~-לת'~מ~פ

מנץזה .ת; 11נכ !Vו;כךצףר;ת
מגירהףאאחדי;םמזיז.שאני

נמל~םמ;~בתף.באחרצלב:,
: T •• - -•: •: T : • 

 .י o ד.ל:.ל w~הלת;ך
~ע;לםל~ל~ים·~~חיל;להךה.

o/ ל~~~יקיםq מףרי~ל~נ-~סםש;ב~o ~~ל. 

ל;ם. qקת ry ;,ס~:ז

לעמףדים,המסמרתמשפחתיבאמתז;
~חף~יםס~דה-מ~~ים ? T;ק nך•~• 7 :~מ;-ך~ליםת•~~ך;~
חבףיים.תפריםתחת

 .-: .ד :--

שףב ה~~ע jcמ]'ך~ע.ת
 .ףל~~ /o~ליםל ic ~~ת oנכ
א;נ:וי?לקב;ר:ב;א~י

בת;כי.מאי-שםילדשלאנחהיבבה,
~; T ב;א:T לקבi ••ר .'' .'' " " T : ' 

א;נ:וי?לקב;ר~ב;א /oזה~ת

יודעאנימזרח.ולמהארבעלמהיודעלאאני
הזה,בשיר Iישראליהנוישלהתודעהששעון
רוחות.מערבולתחשיםשבולזמןעצמואתמכוון
עמודיעלנובחיםכלביםמצלםהואבוץ,מזיזהוא

"תחתשנעההקרקעדופקעלידמניחוהואחשמל
כאןמנגנתשלמהתזמורתשנבלו",עליםמקשל

השרביטאיךמרגישהמנצחשרביטאתשמניףומי

 .באצבעותלובוערהזה
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י:bי
קורמותלתכניותחזרה : 1

לוינילי

קודמות;אהבותמחזירקנז:יהושע

 280 , 1997לעםספריהעובדעם
עמ'

אחת Iגביבאקראיששומעתסיפור ,, . e = של<השישי>החדשבספרוהדמויות
אהבותה"מחזירמכשףעל Iקנז • ;;

האי-רציונליעלסיפורהואקודמות",
אדם.שלובכמיהותיובתשוקותיוהשולט
פונהזה,סיפור-בתוך-סיפורגיבורתריקי,

רמישללבואתאליהשישיבכדילמכשף
שה"כישוף"ברגעאךאותה.שנטשאהובה

בורואהאותה,לאהובחוזרורמייפהעולה
סיפור-בתוך-סיפוראותו.ודוחהשדריקי

העומקמבנהשלמוקטןשקףמעיןהואזה
ב"מחזירהשונותהעלילותשבתשתית

האי-רציונליים,הכוחות .קודמות"אהבות
 1בספרשונותדמויותשלבנפשןהפועלים

מהאחראובססיבילמרדףאותןדוחפים
אתמהןומונעיםלהשיגמהןשנבצר

מושאאתלכבושהדחףהיש.עםההשלמה
זהשמושאההכרהעל-ידימלובההתשוקה

השגה.בראינו

פוגשתשהיאלפניעודבחזי"מתאהבת"גבי
טיפוסשהואלהשנאמרמשוםדווקא Iאותו

שהואככל .מפניולהיזהרשישמושחת
כאלאליהבהתייחסו Iיותראותהמשפיל

הואשעליו(יחסגרידאמיניאובייקט
לעומת .יותראליונמשכתהיאכךמצהיר),

חיזוריואתבוטהבאופןדוחההיאזאת,

ההתעניינותשתחומי Iעודדשלהמעודנים
למשל>.(מוסיקה,שלהלאלומשיקיםשלו

ליוזמתהנענהאינו Iהמזדקןהרווקאבירם,
היהשלולמרות Iקשראיתרליצורמלישל

עללברךהיהצריךרציונלי'באופןנוהג
רווקותו.מבדידותאותושיגאלזה,קשר

לכךגורמתמלישל"נגישותה"דווקא
פיקחית,"היאבה:מעונייןאינושאבירם

נעימהפשטותמקרינהלב,גלויתמזג,טובת
לקשרנמשךאינוהואאבל Iאמוןהמעוררת

 1הסודיחלומואתיקריבלמענולאהזה.

עלהחלום-אליומרותקתיישותושכל

חדרוקירמאחוריהגונחתהחתולה
פעםולואותהלכבושלהשיגה,והתשוקה

סיבהבליכהעדשגרר Iוחייוויחידה,אחת
והסתמיות,מהתפלותייגאלותקווה,ובלי
 ,) 142<עמ'תהיה"אשראחריתםותהי

אתמשלהשהואזה,חלוםלממשהכמיהה
דעתואתמטריפה Iלחייוטעםשיעניקעצמו
פורץהואטירוףשלגעבראבירם.של

בלתידחףמתוךחזישלהנאפופיםלדירת
שבדירהומכיוון Iגביאתלכבושנשלט
הואהפיליפינית,העוזרתשעהאותהמצויה
אותה.ורוצחזממואתבהמבצע

אלבכמיההשמקורוטירוף,מתוךרצח
כברמופיעאפשרית,בלתינפשמשאת

קנז.יהושעשלהמוקדמותביצירותיו
 ,) 1973 (החלומות"מןהגדולהב"האשה

שהיאהעיוורת,ורזהאתשמוליקרוצח
האשה-כמיהותיומושאשלעלובתחליף
בוהגואההטירוףאתשבחלומותיו.הגדולה
המשוגע""הכלבעלשמוליקמשליך

עםמנהלשהואדמיוניבדיאלוגשבתוכו.
איזהיודעתלא"אתשמוליק:אומרמלכה,

לאאניואם Iבתוכיישמשוגעכלבמין
("האשהלהשתולל"יתחילהואאשגיח,
ומוסיף ) 180עמ' 1החלומות"מןהגדולה
כלאעשהואניהמשוגע,הכלבעםאני"כעת
 .) 185<עמ'ירצה"שהואדבר

מטאפורההואהכלבהגדולה"ב"האשה
אבירםאהבות"'ב'מחזירואילולטירוף,

אובייקטהמשמש Iממשיכלבשלבעליוהוא
זעםשללהתפרצויותגםבעתובהלאהבה
כמושאבירם,סוברתשכנתו(גביוטירוף

הכלבכלבו),אתמכה 1בר"ב"הדמאנוסל
'ב'מחזירנוספתדמותשלבן-לווייתההוא

בחור .לעיןגלוישטירופוהבחור 1אהבות"
ש"בחייםהאהובהכלבתואתבחבלמושךזה

שעשהמפורסםצדיקחיתההיאהאחרים

פוצעוהחבל ,) 163<עמ'לאבותינו"נסים
הכלבה.שלצווארהאת

ספריוכלאתמאכלסותמטורפותדמויות
נושא .יחידים""התגנבותלמעטקנזשל

המוקדמיםבסיפוריםכברמופיעהטירוף

 1961-בשנים ,דרכובראשיתקנזשפרסם

באחדעתניאל','אביהעטבשם 11964
המספרתנאמן","כלבהאלה,הסיפורים
שהיההכלב,אתבטירופההורגתהערירית

בהש"בגד"לאחרהיחיד,בן-לווייתה
שביצירותיובעודאךכלבה.אחריכשחיזר

ברוריה<למשללעיןנראההטירוףהקודמות
שלושבעלת"התרנגולתבסיפורהמטורפת
של"סודובסיפורוהמטורףהרגליים"
אלב"בדרךהמשוגעתבטיהבריק",

הטירוףאהבות"ש'ב'מחזירהריהחתולים>,
שלזקנושפיות.שלמסווהתחתמסתתר
הכוחותאתהמסתירהכמסכהמשמשאבירם

 .בחשאיבוהמפעפעיםהליבידינאליים
זקנואתמגלחשהואהעובדהמשמעותית

המטורפתההתפרצותלפניספורותדקות
למצואדימהשבהלדירהוהקטסטרופלית

הואן ?jה!האובססיבי.חלומומושאגבי'את
ישאבירם.שלטירופועלהמכסהמסווה
ברצחהמתגלםזה,שטירוףלומר

שלכטירופועמשכבאינוהפיליפינית,
ההולךטירוף ,הגדולה"'ב'האשהשמוליק
מלכהשלההתעללותשגוברתככלומתעצם
הגדולההאשהשלקטן""שריד(שהיאאשתו

שלאאבירם,שלטירופושבחלומותיו).
הטרמותללא"מונחת"שמוליק,שלכטירופו
מנמקות.

<למעטקנזשלהקודמיםבספריוהדמויות
לשוליברובןשייכות )מוסיקלי""מומנט
 ) 1964 (החגים"ב"אחריהמושבההחברה.

ב"האשהפרוורטיות.בדמויותמאוכלסת
ונדכאיםחלכאיםשלדמויותהגדולה"

נידח.בפרנומשותףבביתהמתגוררים

הן ) 1991 (החתולים"אל'ב'בדרךהדמויות
בניומטפליםחוליםזקניםשלדמויות

ממקםזאת,לעומתהחדש,בספרומיעוטים.
הכרך'שלבלבוההתרחשויותאתקנז

אךלכיכר-המדינה.סמוךתל-אביב,בצפון
הגיאוגרפילמרכזמהשולייםהמעברחרף

זהבספרהדמויותשלמצוקתןאיןוהחברתי'
בספריוהדמויותשלממצוקתןפחותה

תל-אביב,בצפוןהמשותףהביתהקודמים.
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זה,בספרהדמויותאתקנן"משכן"שבו

הסמוךהמשותףמהביתמהותיתשונהאינו

 .הגדולה"ב"האשההגרוטאותלמגרש
ביתזהטוב",ב"אזורמיקומולמרות
התיאורלחורבה.להפוךהעומדמתפורר

ודייריוהביתהתפוררותשלהריאליסטי

טעוןשוורץ>חזי'של(אביווהחוליםהזקנים
שלבסירנותיוסימבוליות.משמעויותגם

בתהליךלהילחםורץ'ושהוועד'ראש
החד-הדרךסרק.בסירנותהםהשקיעה

רקאינההגדולה"השכחה"לילאלסטרית
החתולים"'אלב"בדרךהזקניםשלדרכם
תל-בצפוןהביתדיירישלדרכםאףהיא

גרפיוהגאבמיקוםחוסןכלאיןאביב.
 .החברתיו

לאמשפחות,גרותלאזהמשותףבבית
חוליםזקניםהםדייריוילדים.גרים

רווקחזי),שלהמשותק(אביוערירייםו
בהכנעההמצפהפילגש(אבירם),מזדקן

שרכשהזוגאהובה.שלהמזדמניםלביקוריו
אומרלדירהבמרמהלהפכוכדיהמרתףאת
איןילדים,פה"אין :דייריוועלהביתעל
אחדכללבד'שגריםאנשיםרקמשפחה,פה

משפחהבהעדר .) 73<עמ'בקבר"כמולבד
הזקןלמשפחה:תחליףהדמויות"מאמצות"
לו"מאמץ"ילדיו'על-ידיהנזנחהמשותק,

ובןהפיליפיניתהמטפלתאתרים"וכ"ה
(ולדבריביתואתחולקהרווקאבירםגה.וז

ואמוכלב,עםיצועו>אתאףהשכנה
כבנה.אותומזההאינההסנילית
המשפחתיתהמסגרתשלכזאתתפיסה
יצירותיובכלמצויהחוםבהשאיןכמסגרת

ב"אחרי :מוסיקלי""מומנטלמעטקנזשל
הםהשונותהמשפחותבתוךהיחסיםהחגים"

ביןהיחסיםהגדולה"'ב'האשהפרוורטיים.
לבנהביןוהיחסיםאשתוומלכהשמוליק

אל'ב'בדרךסאדו-מאזוכיסטיים.הםבעלהו
שנכוותהפרידה,אומרתים"להתוה

"מיילדיה:כלפיהשמפעיליםמהמניפולציות
נחשים".שלמשפחהצריך

הגדולה"ב"האשהכמו ,אהבות"ב"מהזיר
בביתהשכנות ,החתולים"אלב"בדרךו

אינההגיריאטרי)החוליםבבית(אוהמשותף
פוגעתהיאמזו:יתרההבדידות.אתמונעת

הגדולה"'כב"האשהזה,בספרבפרטיות.
נפרצתהיא ,מבצרואינהאדםשלדירתו

המרתףרוכשיזרים:גורמיםעל-ידי
ומסוממים,ערביםשלבפלישהמאיימים
המשותףלקירמבעדלשכנתומצותתאבירם

שללדירתופולשפרדולדירתה,פולשאףו
המטפלתעםלגורעוברכשהואהזקן,

נפרצהשדלתומגלהאבירםהפיליפינית,
מאפיינתעמימותעמימות.אפופהזו(פריצה

קנז:שלהקודמותביצירותיוגםעיםואיר
וגבינותיההמיםממגדלמאשהשלנפילתה

כיסאדחיפת ,החגים"ב"אחריחסידהשל

אלךדרבב"בדהלוילשםגליגלה
החתולים"),

מרכזיתבדמותמתמקדאינואהבות"מהזיד"

מספרמעצבאלאמרכזית,ובעלילה
דמויותאודמותמהןאחתשבכלעלילות,
בספרקיימיםהמשותף.הביתדיירימקרב

שבמרכזנפרדים,עלילתייםנתיביםמספר
מסוים.יחסיםקומפלקסעומדמהםאחדכל

מושתתהרומןמבנהאתגןמארההעיקרון

שהקשריםסימולטניות-חלליותתבניותעל
זה,סטרוקטורליבעיקרוןאנלוגיים.ביניהן
קנזנקטהמרכז","פיזורמכנהאנישאותו

החגים"."אחריאתבכתבו ,-1964בכבר

הרומןהואהחגים""אחריידיעתי'למיטב
עלילהשלהיררכיהבושאיןהראשוןהעברי
לה.-הכפופותמשנהועלילותראשית
כשישגםהחגים",ל"אחרישקדמוברומנים

בשדות"'הלך("הואראשיותעלילותשתי
שישהראשיות,העלילותמובחנותלמשל>
המשנה.מעלילותסיבתי'קשרביניהן

המרכז""פיזורשלהסטרוקטורליהעיקרון
דמויותשלהיררכיהבהעדרגםמתבטא
ריבההאחיותמשניות.ודמויותראשיות

מרכזיותאינן )החגים"("אחריובת-שבע

הנתיביםמברוך.אומברוכוביותר

עלילהיוצריםאינםהשוניםהעלילתיים
סיבתיאינוביניהםוהקישוראחת,לינארית

הנתיביםביןהאנלוגיהאנלוגי.אלא
מהםאחדשכלבכךמתבטאתהעלילתיים

ומוביללהתחדשותבתקווהפותח
ולשקיעה.להידרדרות

מןהגדולה"האשהקנז'שלהשניברומןגם
אחתמרכזיתעלילהאין ,) 1973 (החלומות"

שלהיררכיהואיןעלילותמספראלא
לבנה,שמוליק,ומשניות.ראשיותדמויות

אלהמדמויותאחתכל-ורזהההונגרי'
מהדמויותפחותאויותרמרכזיתאינה

שזורההיאשבוהעלילתיוהנתיבהאחרות,
מהנתיביםבחשיבותונופלאועולהאינו

העיקרוןהאחרות.הדמויותשלהעלילתיים
כב"אחדיזה,ברומןהמארגןהקומפוזיציוני

סימולטני-אלאלינארי-זמניאינוהחגים"'
העלילתייםהנתיביםביןהקשריםחללי.

אנלוגיים.אלאסיבתייםאינםהשונים
אתבכתבוחלקנזשלזובפואטיקהמפנה
המעמידרומן ,) 1991 (החתולים"אל"בדרך
מוסקוביץ'.יולנדהשבמרכזהראשיתעלילה

אלב"בדרךהמשנהדמויותשלהעלילות
לרצףסיבתיקשרקשורותהחתולים"

כתובהרומןהראשית.העלילהשלהלינארי
לרובהיאהתצפיתנקודתאךשלישי'בגוף
שלבתודעתהההתמקדותיולנדה.של

חדירהאיפשרההראשיתהגיבורה

שברומניםמזויותרעמוקהפסיכולוגית
הדמותשללפסיכולוגיהחדירההראשונים.

מוסיקלי"'"מומנטבסיפוריגםקיימת
פסיכולוגיתהעמקההמספר.דמותשבמרכזם

למרותיחידים"'ב"התגנבותגםקיימת
עלמושתתתשלושהקומפוזיציההעובדה
ההעמקהאתהמרכז"."פיזורשלהעיקרון
מיקי'(מלנס,שונותדמויותשלבתודעתן

לסווגןשאיןחמר),בןאלון,אבנר,וסלד,
היריעהרוחבמאפשרומשניות,כמרכזיות

המחבריכולהרחבלהיקףתודות .הרומןשל
הדמויותשלעולמןאתבעצבולהשתהות
התצפיתנקודותבין"מדלג"כשהוא

וב"האשההחגים"ב"אחריהשונות.

המצומצםההיקףאיןזאת,לעומתהגדולה"'
הנוטלותהדמויותבעיצובהעמקהמאפשר

השונות.בעלילותחלק
אל("בדרךהקודםשבספרולאחר

הסטרוקטורליבעיקרוןקנזנקטהחתולים")
חוזרהואמרכזית,ודמותמרכזיתעלילהשל

שלהסטרוקטורלילעיקרוןאהבות"ב"מחזיר
שלהיררכיהכאןאיןהמרכז","פיזור
קומפלקסשוליות.ודמויותמרכזיותדמויות
יותר"חשוב"אינווחזיגביביןהיחסים

אואבירםשבמרכזוהעלילתימהנתיב
עזרא,שלבמשפחתםהאירועיםמהתפתחות

המשותקהזקןשלדמותואייל.ובנםרותי
יותרהיצירהמארגל"תורמת"אינה

 .הוועדראששוורץ'שלדמותומש"תורמת"
ביןהדילוגהראשונים,הרומניםכבשני
רחב,אינושהיקפו ,ברומןשונותדמויות

הדמויות.שלעולמןבעיצובהעמקהמונע
הדמויותתודעתנשארתאהבות"'ב'מחזיר

למשל'עובר'מההקורא.בפניחתומה
שבהםרגעיםבאותםאבירםשלבתודעתו

שלא ?הפיליפיניתאתורוצחאונסהוא
המונולוגחושףבו ,"הגדולהב"האשהכ

בסצנתעליוהעובראתשמוליקשלהפנימי
שבוצעהמספרמדווחכאןורזה,שלהרצח
ואתהמעשהביצועאתמתאראינואךרצח,

המעשה.בעתהנפשהלכי
השוניםהעלילתייםהנתיביםביןהקשרמהו

העלילה,חומרימבחינת ?אהבות"ב"מחזיר
שבוהמשותףהביתבאמצעותהואהקישור

אינםומשפחתועזראהדמויות.מתגוררות

הקבלןהואאךזה,בביתאמנםמתגוררים
זוגשללדירתוהביתמרתףאתשהפך

ביןיותרהמהותיהקשרה"פולשים",
האנלוגיההואהשוניםהעלילתייםהנתיבים

t-בעמ'המשךt-41 
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 ,~ s 1-ןן:
שולחןעלהעברית"הספרות"שמש ~

הויוטואליהדיונים
ברלוביץיפה

סונטותכלילעלמסות-"לשמש"
מבואטשרניחובסקי,לשאול
אופקיסדרתלוז,צביועריכה:
בר-אילן,אוניברסיטתהוצאתמחקר,
עמ' 294 , 1996רמת-גן

הולך ,הספרותיהעיוןמסגרת
האחרונותבשניםלוומתגבש-
שניתןחדשז'אנריסטימערך .

וירטואלי",שיח"רבבשםאותולכנות
לאשמעולםשיחרבכאןמתקייםכלומר'
היערכותבמסגרתאבלבמציאות,התקיים

מבחרהעורךמקבץבהספר'שלחדשה
כולםהמתייחסיםומחקריםמסותמאמרים,
"יחדגןמתאר-מסוימתספרותיתליצירה

 .דיוןשלחדשה""דינמיקההמציעחדש"
נפרדים,פרשנייםממאמריםאחרות,במלים

אוזהבכתב-עתהמזדמןפרסומםאתשמצאו

ההולכיםלפרקיםאלהמצטרפים ,אחר
הידברותשלהדמיהמשחקלמעיןומצטיירים

שלהידברותאחד:דיוניםשולחןסביב
שלהידברותגםאבלפיתוח,אוהשלמה

"הקולותשהרינוקב.ויכוחאוהשגה-על
מתקופותובאיםשמתקבציםהדוברים"

ממילאמעליםשונות,ומאסכולותשונות
יישומןפרימגוונות,פרשניותעמדות

תיאוריותעולם,תפיסותשלוהשלכתן
מאוחרותמחקרומתודותספרותיות

טרמינולוגימילוןעללדברשלאומוקדמות,
וירטואלי"שיח"רבשאמרנוהואמשתנה.

התייחסויות,שלרחבהקשתבדיעבדהיוצר
אינטראקציהשלצפויות,לאיםלעית

מאלפת.
גםהצטרפהזהחדשז'אנריסטילמערך
אוניברסיטת(הוצאתמחקר""אופקיסדרת

דיוניםמספרכהעדשפרסמהבר-אילן>,
לח"נמדבר"ל"מתישהוקדשוכאלה

מצרים"ו"מכותעניים""שמחתביאליק,

למישור"העקובו"והיה ,אלתרמןלנתן
שיצא ,האחרוןרב-השיח .עגנוןלש"י

לכליל-הסונטותמוקדש ,לוזצביבעריכת
טשרניחובסקי.לשאול"לשמש"
 ,) 1921 (תרפ"אבניסןהתפרסם"לשמש"

יוסףשלבעריכתו'השילוח'בכתב-העת
שפונההראשוןגםהואוקלויזנר ,קלויזנר
"זהלראשונה:זהכליללבדוקונרגשנפעם

שנתפרסמומיוםעברוחודשיםכחמישה

צליליהןהדועדיין ...הסונטותחמש-עשרה
ועוררוהעירונדתזכרואלפי .בנפשירן

באלפיאליקוראמהםאחדוכל ,בקרבי
'מאומן'היותרהשיר- ..'לשמש'!,קולות:
בתוכנועמוקוהיותרובלשונובצורתו
כן:עליתרטשרניחובסקי:שירישבכל
מלכות''כתרמימיהעבריתהשירהשבכל
העבריהמשוררבועלהבתהיום.ועד

החדשהשירתנושיערתםשלאלמרומים,
שאול-העבריתהספרותשמש ...מעולם

 ,) 27-26 , 13עמ'(שם,טשרניחובסקי"

נבחרוהוירטואליהדיוניםלשולחןאם ,ואכן
"לשמש"עלשנכתבופרסומיםעשרותמתוך

שלמאמרובלבד'מאמריםשנים-עשר-
ואילךמקלויזנרהפותח.הואקלויזנר
שלזמןמשטחיפניעלהמאמריםבנדרים
אתתורםעשורכשכלעשורים,שישה

-ליכטנבאוםיוסףימינו:ועדמאזמייצגיו
ואברהםרבינוביץישעיהו ,-40השנות

וצביקורצווילברוך , soה-שנות-רגלסון
-70הלשנותומשם ,-60השנות-בלומברג

-80הברזל>והלללוזצבי ,לבראו(דב

ובועזשוהם(ראובן-90והשאנן>(אברהם

ערפלי).
בוישזה,טעוןורב-שניםרב-דורישיח

תכניה,עלהיצירה,עלאותנוללמדכמובן
הפואטית,ועשייתהסוגתההתמטיים,מבניה

להמחישכדיבוישובראשונהבראשאבל
קריאה"."מהישלפנומנולוגיהאותהבפנינו
הקוראיםשנים-עשרמביןאחרכלשהרי

אחרת.קריאהמציעכאן

קבעהמפרשים",מספרכןהקוראים"כמספר

במסהואלריפולהצרפתיהמשוררבזמנו
(בספרויזהרוס'והריקוד","הנפששלו

השאלה:דרךעלזאתמנסח )סיפור""לקרוא
קורארקבעולםאיןכילהזכירצריך"האם
גםוכיאחת,קריאהרקבעולםואיןאחד'
בפעםפעמיים:לקרואאפשראיאחדסיפור
קריאהאףשאיןכך-אחרכברהואהבאה

האחתהמיוחלתהקריאהשהיאאחת
והסופית",

(כמוב"לשמש"העוסקזהקובץואכן
אחת),ביצירההםאףועסקושקדמוהקבצים

כאחתואסתטיתדידקטיתאילוסטרציההוא
קריאהכילמעשה,הלכהלהסבירהמיטיבה
"תגובה"שלפסיביתפעילותאיננה

איזווולפנגזאתשמאבחןכפיל"אפקט",
פעילותזואלא ,)המשתמע""הקורא(בספרו

אווקורא,קוראכלשלאקטיבית-יצירתית
"הטקסטשם:בדבריואיזוזאתשכותבכפי

אתמפעילשהואכךעובדהספרותי
אתליצור-מחדשלנוומאפשרכישורינו

צריךכמובןכאןמספר",הואשאותוהעולם
אותואתמחדשהיוצרקורא,כלכילזכור
לאישיותו-הוא,בהתאםאותויוצרעולם,

כפיאו ,ורגישותוהשכלתותרבותו-הוא,
"המיתולוגיהלפיבאות:רולאןשהתבטא
שלו.האישית"
שהםלעיל'המאמריםעשרשניםגם ,כאמור
 ,טקסט-שיריאותועםמפגשיםעשרשנים

הטקסטעםמפגששכלההנחהאתמאשרים
פיעלעולםאותואתמחדשיוצר("לשמש")

האישיות.המיתולוגיות ,השתמעויותיו ,נתוניו
שונה,רקלאהיאוקריאהקריאהכללפיכך
צבישכותבכפימנוגדת,גםפעםלאאלא
כאלההמבקריםבין"ישהעורך: ,לוז

בשורתי"ב)(הסונטות,בכלילהרואים

מעיקרהבבשורתוהמפקפקיםויש ...גאולה
יש ...דרךוארנוןמבוכהדווקאבוומוצאים
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חיוביתחוויהשביןבמתחיםהמבחינים

מבנהומתייחדשבהםשליליים,ספקותו
ויש ...אותםומדגישיםהכלילשלהסמנטי
הישגשלשלמותכלקודםבוהמונים

 ,הז'אנריטיבומעצםהמניח, ,אסתטי-ז'אנרי
המגליםיש ; ...ותשובותשאלותשלמבנה

דיוניסיותשלניטשיאניותעצמותבו
שלתפקידואתהרואיםויש ...אפוליניותו

כאלהישאף ...האלזוןאתלהנמיךהאיירון
שלבשילוב ,הז'אנרבעצםכפילותהרואים
(שם, " ...רומנטיתפואמהושלסונטותכליל
 .) 10עמ'

הסיבהכיולצייןלהוסיףישכךעל
עםולהתעמתלשובהשניםכלשדירבנה

זהחוקרשלברצוןרקלאנעוצה ,זויצירה
מגדוליאחדשלמופתיטקסטלממשאחראו

טקסטזהושממהותוכיווןאלא ,שלנוהשירה
חדלפרשנותביתןואינו ,מאודסבוך

ערפליבועזאותומציגכךומשמעית.
ניתןרבות"מבחינותבו:דיונובפתיחת

לבהלבאת'לשמש'הסונטותבכליללראות
שהואמשום ...טשרניחובסקישירתשל

שלביותרהשלםהשיריהדיוקןאתמעמיד
ביותרהמקיףהמכלולאתוממחישהמשורר

כלפי ,עצמוכלפי-השיריותעמדותיושל
הגלוייםשיסודותיהומשום ...העולם

טשרניחובסקישלהפואטיקהשלהסמוייםו
שרצינותמתוחכם,שיריבמשחקכאןהומחזו

 :"וד~·יבומשמשיםאירוניוהיתולעמוקה

ל'לשמש'אוליהמקנהזו"דחיסות ,מאידך
דורששאינו(לקוראמסויםמשיכהחוכ

היצירהאתהופכתגםממנו),פלאובמ
או(לפרשןלהתרהוקשהמסובכתלפקעת
 ,) 218 , 217עמ'(שם,לחוקר)"

זויצירהיצאהמלכתחילהכיספקאיןאכןו
הפואטי:האפשריהבלתיעםלהתמודד

הסונטותבמכלוללהטעיןשביקשהצירהי
האידיאייםתכניהאת fה~• 11 ,הבונות

האנושית,ההיסטוריהשלוהקיומיים
המשוררשלגרפית-ביוהאישיתוהיהודית,

הרוחני-עםביקורתיהגותיושיחשיגתוך

מאידך.והביולוגי-החומרימחדהרליגיוזי
גםלהתבטאזויצירהביקשה ,שכןכללא

דהיינו:ומורכב,תובעניארכיטקטוניבמבנה

מהןשארבע-עשרהסונטותחמש-עשרה

האחרונההשורהכאשר ,לזוזומתחברות
שלהפותחתהשורההיאאחתסונטהשל

החמש-הסונטהולבסוףהבאה,הסונטה
אותןכלשלהכלסךהיאהאחרונה,עשרה,
תמטיסיכוםסוגרות-פותחות,שורות

בין-סונטיבמבנהדילאואם .כולולמכלול
ם,ינוספנוקשיםכלליםבאיםזה,נוקשה

באופןוסונטהסונטהכלמתמודדתמםיע
 14למנותסונטהכלעל ,דהיינועצמאי:

הבתיםשניבתים:-4להמתחלקותשורות
מתחרזיםשורותארבעבניהראשונים

ברביעיתראשונהשורהשלקפדניתבחריזה
ואילו ,)'ג 'ב(בשלישיתשכיחושורה )'ד 'א(
כלשורותשלושבניהאחרונים,הבתיםשני

ברנהייםאלפרדצילום:טשרניחובסקישאול

 )'ב 'א(נשביחראשונהשורהמתחרזים ,אחד

השלישיהביתשלהאחרונההשורהכאשר
 .הרביעיהביתשלהאחרונהבשורהמתחרזת

החוקיםמערכתכלאתמפרטתהייתילא
ולולהטעים,ביקשתילולאהזאת,המחמירה

שהעמיסהטכנייםמהקשייםקצה-קצתם,

"להתמזגותבחתירתוטשרניחובסקיעליו
הרואהבתבניתוביטויאידיאהשלמלאה

 ,ברזלהללשמסכם(כפילנוי"ככתרעצמה
פואטיתחתירהמאידך, ,) 154עמ'שם,

אתממעידהגםפעםלאלשלמות,זונועזת
לענותהמשוררשלבאילוציוכאשרעצמה,

אוחיכוךנוצרהמחמירות,תביעותיועל
היאכשהתוצאהלצורה,התוכןביןמתח

רמזניים,אניגמטיים,קטעיםשלתפזורת
בשםאותםמכנהשוהם(ראובןמעורפלים
 .) 190עמ'שםמסוימות'",'איבעלי"אזורים

אומהמבקריםאחדכלכילצייןלמותר
הדיוניםשולחןסביבחלקהלוקחהחוקרים,
אלה,מפוארותל"מעידות"מגיבהוירטואלי

ה"אזורים"פעריאתלמלאמנסהכשהוא
"טקסטשלמלומדיםבתמרוניםהבעייתיים

"הטקסט ,ספרישל(כשמומשלומוסף"
האפשרויותטווחאתכךהמגדירהמוסף",

 ,הראשוןהטקסטשלממימושוהמשתמעות
"טקסטיםשלוריבודםדיכוייםהמקורי).
הטקסטאתמעשיריםרקאלהמוספים"

אתושובשובוחושפים ,הטשרניחובסקאי

הספר .בוהטמונההמרתקתהדיאלקטיקה
זוביצירההנפגשיםלתלמידיםמיועד

לסטודנטים ,התיכוןהספרבביתבלימודיהם
אוגילתרלעבודותמתאיםחומרהמחפשים
להשליםהמבקשיםולמורים ,סמינריון
הייתיאניבנושא.ידיעותיהםאתולהרחיב
המבקשספרותחובבכלבפניעליוממליצה
שהריזה,נדלהבלתישיחלרבלהצטרף

הקריאה ,לעיללהראותשניסיתיכפי
והפוטנציאל ,למיצויניתנתלאזוביצירה

פתוח.תמידנשארנוספותלהשתמעויות

• 

lf ~ ~ 

אלוןיאיר
לאחורספירה

~ ~ 
y ,; שלנף.הספירהתחלי;םשל;שים

להכיללצדדיםלה~תנ;ת ..תחללנף ;iהצבירה
החשףפ;תנ~בב;תהפח T rא}ריד iלההמבדרת•ההליכהאת

 ם:~~מ ryצ~ ry ~~יןמנכקך~;ת' ...~ס.~ע 6ל~פ;···,ה~~iזס. ה~,ע~~
ר~ס~רר;;ית, 9ס~לקמ~ן?יןהד~ימל.ילית~ע,~יןה oל~ג; ,ה~ wד

מלח.לנציבדבר'שלבס;פ;
: .'' T T • : • :• -

• 
מעשהלעש;תממני:פש~דרשאבל

 ·:-:--:- ··:· ·•ז•·:: ז-:

אני

-זקך~יםבקרד~~י:ןם~ק~ןהלח~~~קלגףףנ;~ןלא י~~~~ת~~ין
מבןיףם ת~~~~:ןםמ~חףרריפףת 6 ~ה t~תח~דיר ''תן~ל ,/oריח הד.~."נ;ךף

ךחיאךיס, q ~ה r ;~לא~סי~ף~לף p:ךז;ךק.ת ת~~~~~י oךאךרמ~~~ד;לתנכ~ס~ה p:מ
הנףרהשלמההבהףבמפחדאנינרפהאניבעי;ת,הרבהנימצאה

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

אבל
אני.מעשהלעש;תממני;~~דרש

: .'' • •• T ' '.' • - : -'." - : -T ' 
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אמרקאיתגלויה /דורמשח 1:~ו

כחינםשירח

חתןהמנוח,ברודסקייוסףשלהיהםוהחל
שלהשירה"ו"שרלספרותבלונפרס

 1מארצושגלה(ויהודי>רוסימשוררארה"ב,

לכתובשעברוסופובאמריקהמקלטמצא
באיזורלפחותהביצוע,אתבאנגלית.

א.~ךרףעצמועלקיבלרבתי,נגטוןישוו
קולומביהאוניברסיטתתלמיד Iקא.רול

לימודיוסיוםסףעלהעומד ,)קרוי-,~(נ
ארה"ב.בבירתוהמתגוררבספרות,

הסוגרמןהשירהפריצתעלחלםדסקיובר
ספרי-שירהלראותרצההואשלה.הצר

ונמכריםעממיותבמהדורותםידפסומ

ובתחנותתעופהבנמליליםוזיריםחבמ
ובתחנותבסופרמרקטיםואוטובוסים,רכבת

שבחדרהשולחןבמגרתמונחיםואדלק,
וכל Iהתנ"ךבצדהאכסניהאובית-המלון

איננה"השירהכסף.איןחינםלוקחהרוצה
-מצומצמתחברתיתעיליתשלעניינהרק
ברודסקי.טעןכולו",העםלכלשייכתהיא

גםאולשירה,מודעיםאינםשהרביםןווכיו
לקיומה,להרגילםישמפניה,נרתעים
שחייהםמפנימחייהם,חלקלעשותה

להםהנותנתהיאוהיאבתוכהפליםומק
י.וטיב

לנגדברודסקישלחלומומתגשםהנהו
לחלוםגםשבההחומרנית,באמריקה Iוניניע

בלי Iגמרילמטריאליסטיאופיישמיוהלא
"הפרויקטבעזרת .""רוחניותשל 1 ·ונצנםוש

חולקוהקריאה"ולהעשרתלשירההאמריקאי
אלףמעשריםיותרהאחרוןנובמברבמרוצת

ברחבישירהאנתולוגייתשלחינםתקיוע
ממתיניםשבהםבחדרים-המטרופולין

בבית-המשפטלמשפטיםלהיקראשבעיםוהמ

ברכבותהבירה,וושינגטוןשלהעליון
החלגםהארגוןכלי-רכב.לבדיקתבתחנותו

בחנויותספריםאלפימעשרתתרוילהפיץ
"סייפוויי"המרכוליםרשתשלהמכולת
מרילנדמדינתשלממחוזותיהבאחד

יותרהארגוןהפיץכןלפניבבירה.בליםוהג
בתיהבראה,בבתיספריםאלףמשבעים

בתיציבוריות,ספריותחולים,בתימלון,

הקריאה.להעשרתותוכניותספר
אנשיםשבהמהמהירותמופתעעדיין"אני

 1קארולאבזרואומרהספרים",אתלוקחים

בריותגבי"ל 1ומנהלוהפרויקטממייסדי
כמוהיא .ברוקוליכמוהיאשירהמסוימות

היאהבעיההספרותי.העולםשלהירק
להיכנסנוהגיםשאינםאנשיםלאותםלהגיע
שירה."ספרולקנותספריםלחנות

גדולרובישהבירהשינגטוןוואוכלוסיבין
עודלהםקוראיםאיןשבימינו Iהעורלשחורי
טבעיאמריקאים-אפריקאים.אלאכושים
חינם,-הופצהשםשבמרכוליםהדבר

ירהש IIהאנתולוגיהכמונן

 .ר~ן w'וא.ןגבעריכת-אפריקאית"אמריקאית
קונ;םשלהשתוממותםעלמספרקארול
"במתנה".הספראתלהםכשנתןשונים

לו~יסשלתגובתהחיתהאופיינית
"חינם?"בדימוס.מדינהעובדת Iוויליאמסון

דווקאבחינם.עודאינודבר"שוםקראה,

לשלםשאצטרךחשבתיאבלבספרהבחנתי
לי.שהיהמהכלכמעטהוצאתיוכבר Iבעדו

בכסף,דחוקכשאתהלדעת,נחמדכל-כך
שירה.אוהבתאניכזאת.מתנהלךשנותנים

מרגיעה."כל-כךהיא
תודהמכתביזורמיםהמדינהרחבימכל

בצפון-מערבהפרויקטלמשרדוהוקרה
משהושחיפשהכתבה .אחתאשהוושינגטון.

שלההטלפוניםספרשלזהב"ב"דפי
את"וראיתיארה"בבדרוםג'ורג'יהבמדינת

צףמידדיקינסון.אמילישל'תקוה'השיר
דמותהיאדיקינסוןאמילי ,, .פניעלחיוך

המאהשלהאמריקאיתבשירהמרכזית
גםחדרהפרויקטואמנם,התשע-עשרה.

שלהטלפוניםספרישלהזהב"ל"דפי
ובתחתיתשרברב,מחפשאתהארה"ב.

וויטמןוולטשלבשירעינךנתקלתהעמוד
תמצאודאגה,אלהקצרים.משיריו Iודאי-
ייטס,באטלרוויליאםפרוסט,רובוטאתגם

וראלףשייקספירוויליאם Iמלווילהרמאן
למודעותמתחתמצוייםהםאמרסון.וואלדו

ורהיטים.-חימוםמשאבותעל

נלהבבאמתהיהלאשמעולםהמודה Iקארול
קטעאחדותשניםלפניבמקרהקראלשירה,
 ,ן-995בשמת-ברודסקישנשאמנאום

"השירהבוושינגטון.הקונגרסבספריית

בממדיםהציבורלרשותלעמודחייבת
אמר 1כיום"מאשריותרהרבהנרחבים

אתרבכללשרותחייבת"היא 1ברודסקי
ווממנ Iאותנוהסובבהטבעכמוואתר

מצויהאומדימוייה:רביםהשירהשואבת

כמולאאםדלק,תחנותכמומקוםבכל
 ,,עצמן.המכוניות

לחלקהרעיוןמנוח.לקארולנתןלאהנאום
גולהלכם"הריהלהיבו.חינםןזtירהספרי
בשירהומאודונפשובכלשהתאהברוסי

נפלאנאום"איזה 1אומרהוא ,"האמריקאית
קםהואוהשוויונית!הדמוקרטיתברוחו

לאואדם.אדםלכלנועדתשהשירהומכריז
רקלאלחוקרים.רקלאלאקדמאים.רק

אללצאתצריכההשירהאחדים.למשוררים
לאנשיםלהגיעצריכההיאתרבות-העם.

החיים."תחומימכל
הערצתואתלהביעכדילברודסקיכתבהוא

שגדל Iקארול .עזרתואתולהציע
יחםכרתלתגומודעהיה Iושינגטוןבו

הקונגרסחברישלהמכאניות,המשרדיות,
ממשית.לתשובהציפהולאאליהם,לפונים
והציעכתבהוא .יעוהפתורסקיבראבל

בפרויקט.וידונושייפגשו

מיהוקארולידעלאעדייןשעהאותה
הואבהחלט.שטחיתידיעהאלאברודסקי

עםנפגשבטרםשלוספראפואקנה
שלחייותולדותאתגילהאזרק .המשורר
לספרות.נובלבפרסהוכתרוכיברודסקי
בניו-יורקבבית-קפהנפגשוהשניים

הציעקארולתוכניתו.אתפרשוברודסקי
התחילוהםהשחורה.העבודהאתלעשות

באוזניוהעלובתי-מלוןעםבהתקשרויות
חינם"."ספרילהפיץרצונםאתהמנהלים
ספרים.תרומותבחיפושפתחואחר-כך

ותרםלפעולהנכנסהחודש"ספר"מועדון
אחתחינם.גירתאנתולואלפיםעשרת

ניתנהחינםספרישלהראשונותהתרומות
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המכללותבכירתהרווארד'לאוניברסיטת
באמריקה.השחורות

העניקהאחרונותהשניםשלושבמרוצת
אלףממאהיותרלציבורהפרויקט

תעופה,נמלי Iמלוןבבתיחינם,ספרי-שירה
בתיהבראה,בתירכבות,תחתיות,רכבות

להעשרתיותותרכבסוהרבתיחולים'
הקריאה.

פרטיים.מאנשיםבאוהתרומותרוב

את"קנו"גדולותאמריקאיות-עסקיםחברות
ספרים.לרכישתכספיםותרמוהרעיון

תרמה"לנקום"הקוסמטיקהחברתלמשל'
"ואטה-ואילו ...אהבהשירילהפצת

ספרי-הטלפוניםאתשמפיקהנשיונאל",
כספיםתרמהארה"ב,ברחביהקהילתיים

גםהיאבלבד'זאתולאחינם,ספרילהפצת
השירה.בפנישלההזהב""דפיאתפתחה
בקורת-רוחלחייךיכולברודסקי·וסף
השירהבמדוראשרשלו-הקפהבבית

שבעולם-האמת.

חכורךובןיף:חמכזם

שלושבאחרונהסבלההאמריקאיתהשירה
חמישיםבןאךוהואראשון'כבדות.נאבירו~

לפנישביקרמתיון'ויליאםנפטר ,וחמש
משיריומבחרפירסוםלרגלבישראל,מותו

הערכהודבריאתו(ראיוןלעבריתבתרגום
כתב-עתשלדצמברבחוברתאורראועליו

i ל~ךט;ביסרבלעולמםהלכוואחרי .)ה
איגנאט;ב.רדיד

לרשימהראוייםאיגנאטובוהןלכרטובהן
במסגרתלעשותוייתכןשלאדברנפרדת,

 .אפשראיכלוםבלאפטוראך"הגלויה".
השבעיםבשנתהשמתהלכרטוב,דניס

לאבשבאנגליהבאסקסדהולנארבע,ו
מטיףונעשהדתואתשהמיר·הודי-רוסי

-העולםבמלחמתוולשית.אםולאנגליקני

לאחרמספרשניםכאחות.שירתההשביח
אמריקאילסופרנישאההמלחמהתום
ספרותהורתהשםלארה"ב,רהוהיג

שונות.באוניברסיטאות

קארלוסמוויליאםהושפעהלכרטוב
אךהשחור","ההרומאסכולתאמסויליר

המשכיל Iהייחודיקולהאתפיתחהבמהרה
אינטנסיביותליריותנימותעלחליפותלנגן
ריבוימשתקפיםבשירתהוקשיחות.ךורשל

המודרנית.האשהשלחוויותיהעושרופניה
שלהקשתמלואאתפורשתהיאכךבתוך

"הקטן",בביטויהודווקאהאנושית,החוויה

מדרכהניכרבחלקחיתה,גםהיאהיומיומי.
המגיבה"מעורבת",משוררתהפיוטית,

כחולייםלהשנתפסמהעלובכאבבחומרה
ובראשארצה,שלוהחברתייםהפוליטיים

וייטנאם.מלחמתאשונהור
יהודיםמהגריםלמשפחתבןאיגנאטוב,דויד

בןוהיהבברוקליןנולדממזרח-אירופה,
ולאכורךהיהאביובמותו.ושלוששמונים

שלהספרותיותנטיותיואתיפהבעיןראה

לכרטובדניס

היהאביו'שלבכריכיהעבדבגנאטואי .בנו
 fוסופו Iיחצ"ןבמספנה,פועל Iזבן

מרצהשנעשההפיוטי'מעמדוכשהתבסס

לספרות.אוניברסיטאי
קארלוסוויליאםשלכתלמידעצמוראההוא

 ..דרי-ע,.וניתבחוויההמתמקדוויליאמס,
להזכירשתפקידוכתבשלוב"יומנים"
קוראילכלבזהוכיוצא-אחריםלמשוררים

נחרץעולם Iבחוץעולםש"יש-השירה
במישוראליושנידרשההכרחשמןיותר

אךוהחושניות,האינטנסיביותובמרבטרגי'

להימלטלנואל Iאלינומתנכרשהואבשעה
חתראיגנאטובמשלנו."נפרדיםלעולמות

חימההןקומדיה,הןשונים,ברבדים-

החייםאתלראות-גריהטרוהןשפוכה
ובליאשליותבליבאמת,שהםכמות

בשירהקולועצמית.גבינת-דעת
לא-רגילה,עוצמהבעלהיההאמריקאית

לטעותאפשרשאיחיתוךוחיתוך-דיבורו'
 .בו

שירחשליובל

חגגבלשוננו'שירה ,'יר~~;פ'כתב-העת
וחמישה,השמוניםם-'הולדתו-י,אתבאחרונה
מדיבלתי-נקטעפירסוםשנותוחמששמונים
מובררהארייטאותוכשיסדהבחודש.חודש

ככתב-העתאותוגרסה-11912בבשיקאגו

לז'אנרכל-כולוהמוקדשהראשוןהאמריקאי
מופיעיםבחוברת-היובלשמו.עלקרוישהוא

האמריקאיתהשירהגדולישלשמותיהם
שם,תמצאו-הםרקולאהעכשווית,

ויסלאווההפולניההמשוררתאתגם Iלמשל
וגםלספרות,נובלפרסכלתשימבורסקה,

פרסחתןהיני'שיימוסהאיריהמשורראת

לספרות.נובל

מי-מובררעל-ידי'פואטרי'שלייסודולמן
 1מספרלמתירקהידועהמשוררתאזשחיתה

וכותבתאמנותמבקרתכושלת,מחזאית
עלכתב-העתשמר-בעיתונותמצואלעת

עיקשסירובעל-ידיבתחומוהנחשבמעמדו
אחרילחזראוכלשהיאסכולהעםלהזדהות
הובילהזומדיניותמסוימים.משוררים
ת"סכגוןמשורריםשלהקהלבפנילהצגתם
סילביהמור'מאריאןפרוסט,רובוטאליוט,
סאנדברגקארלפאונך,עזראפלאת,
היהאליוטוויליאמס.קארלוסוויליאם

מובררכאשריחסיבאופןבלתי-ידוע
אתלפרסם Iכבדבמצפוןכיאףהחליטה,

פרופרוק"אלפרד .'גשלהאהבה"שירשירו
מושךכיום ,-1915בשלהבכתב-העת

גםומתחיליםמבוססיםמשוררים'פואטרי'
שפורסםדייג'סט''רייטר'סשלמשאליחד.
בראש'פואטרי'אתמעמידקצרזמןלפני

להופיערוציםהיושמשורריםכתבי-העת
במרוצתהירחוןשלמשתתפיורשימתבהם.
ה. .וו Iאשכריג'וןאתכוללתקיומושנות
קאמינגס,אי.אי.בישופ,אליזאבט Iאודן

לר;י Iג'ארלראנדאל Iיוזטד fיוזלנגסטון
תיאודורלו~ל'רובוטקוניץ'סטנליג'ונס,

 1ויןמרוס. ·.וורוקייזר'מיוריאלרותקה,

אן Iוארץשרולמוראו'הארה,פראנק
דילאן fסטייןגרטרוד Iסניידרגארי Iסקסטון

 .ווילבורוריצ'ארדמאסתו
עצמם.בעדהמדבריםשמותהםאלה
צעיריםמשורריםגםמעודד'פואטרי'אבל
לשלישרבעביןידועים.ופחותיותר

נכתביםבכתב-העתאורהרואיםמהשירים

הולכיםאינםששמותיהםמשורריםבידי
"האגודהשלו'והמו"להירחוןלפניהם.
בשנהשנהמדימעניקיםמודרנית",לשירה

כלדולראלףעשרחמישהבסךגרתמיל
אתהעושיםמוכשריםסטודנטיםלשניאחת,

בשירה.הראשוניםצעדיהם

שמצבאומר'פואטרי',עורך I~אריסיג'וזף

הירחוןנוסדמאזהשתנהבארה"בהשירה

שירה.כיוםכותביםאנשיםשיותרבמובן

ועידותשירה,סדנאותשלהגדולהשפע
אוניברסיטאיותמחלקותלשירה,

ומעניקותולסיפורתלשירההמתייחדות
שירה:קריאות Iלבוגריהןמתקדמיםתארים

השירהאתהוציא Iלדעתוזה,כל
שובבת-רבים.שעראלשלהמקרן-הזווית

האקדמיהעולםשלהבלעדיתנחלתואיננה
יוםמדיהמתכנסמועדון-השירהשלולא

ביותר'החותכתהראיהבשבוע.חמישי

המתמדת,העליההיא Iדפאריסיאליבא
 5%שלהאחרונות,השניםששבמשך

עדבשנהשנהמדי'פואטרי'בתפוצת

ושמונהאלפים<שבעת-7800לשהגיעה
עתהמקבלכתב-העתעותקים.מאות>
שנה.מדישירהמשלוחיאלףשמונים

שמספרלכםסיפרנוהאם Iאחדרגע
מיליוני-270למתקרבארה"בשליה gאוכל;

 •נפשות?
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ןתיזל סומע

ארועיםספרים,מוספים,

השמדהאושלום

חיתהלאהבהלהנשלם.לאאךתםהמשבר
בנשקבאיוםדוברלראשונהכיגזמת,ומ

גלויותאיימהישראלגםהמונית.השמדה
לכן.קודםמעולםעשתהשלאכפיזהבנשק

יחלוףשלאלחלוטין'חדשמצבכן'אם 'וזה
הקדיםושהציבוריישאר'אלאבמהרה
לביטחוןמומחיםמינימכלתריולהבינו

פגעהשידרנושהחולשהכיהקובלים,
ןבמ'י\זכיספקאין .שלנוהרתעההלתוביכ

מצבנוים,ומחמלדעתבניגודהחדש,האימה
ביולוגינשקמפניהבהלהותר.יהרבהרע

לבהלהבהשוואהוכאפסכאיןתהיה
בנשקגלויאיוםיחלכאשרכאןשתשתרר

וארצותסוריהלוב,עירק,אידן'מצדגרעיני
יריעותיעזרולאשנגדונוספות,ערביות

לנואיןזהאימהבמאזןואנטיביוטיקה.ניילון
להחריבביכולתנואםגםלשרוד'סיכוישום
שעיניואדםכל .אותנוהסובבהעולםאת

שלום-היאהיחידההברירהכימביןבראשו
לעידןלהגיענקדיםאםרקהשמדה.או

שלוםשלבמצבסיפנו'עלכברשהואהחדש,
אחרתנתקיים.והסורים,הפלסטיניםעם

נאבד.

כברלהריץמדימוקדםלאזהבענייןכ.ב.
הקרובות,לבחירותהסיסמהאתעכשיו

לחלחל.שתתחיל

השמדה!אושלום-בידךהבחירה

ל'מקרוכ'קרבה

גדי<עורכים:'מקרוב'החדשכתב-העת

 , 1997המאוחדהקיבוץקלדרון,וכיסיםטאוב

הקרובהמעניינתעמדהמציעעמ') 156

גםולכאורהמוקצנותהכרזותבהאיןללבי.

שנאמרמהכלמודגשים.מדייותרקוויםלא
המרחק"שאלתכיהואהקצרהעורכיםבדבר

למרחקהמבקרזקוקכמהעד-הביקורתי
-לקרבהקוקז·הואכמהועדצונן'ולשיפוט
הישראליתתוהתרבאתנדמהכךמעסיקה,
מבקש ''מקרובהעתכתבהאחרונות.בשנים

אףשעללנונראההזה.בוויכוחעמדהלהציע
שהואאףעלהמרוחק,המבטשמציעהפיתוי
עמדותשלהמחשבתיתהנוחיותאתמאפשר

להאירהיכולתאתמפסידהואחד-משמעיות,
המצטיירהמורכב,פי'יהספצבךסהאת

דרושהריחוקשלמידהמקרוב.תוריבבה
היוםהמופרזלריחוקאבלביקורת,לכל

משהואיותרנוספת:משמעותישבישראל
מציעהואמחשבה,שלפורייםכיווניםמציע

מןאותוהמבודדהיטהרות,שלטקסלמבקר
 ."הממשיתהמציאות
עוסקיםהםכאילוהדבריםנראיםכביכול
שקצתמיאולםגרידא,פרגמטיתבשאלה
יודעהאינטלקטואליים,בוויכוחיםמעודכן

מהמעלהעקרוניתשאלהכאןשמסתתרת
התיאורטיתהמרוחקת,הביקורתהראשונה.

זואופרנקפורטאסכולתשל(למשל
בישראלביטויהאתהמוצאתהפוסטמודרנית

אתאיבדהוביקורת')'תיאוריההעתבכתב

מפנירחביםקהליםעללהשפיעיכולתה
שהיאמפניפוריהאיננהוהיאפוריה:שאיננה

לאשורההמציאותאתמבינהואיננהמרוחקת
כתב-כדבריהמורכב"הספציפי"הסבךואת

כיווןהזה,הסבךאתמבינהאיננהוהיאהעת:

הואעניינהוכלומוסרניתחד-צדדיתשהיא
כדיהיטהרות",של"טקסלמבקרלהעניק
 .כפיובניקיוןלרחוץשיוכל

הואוקלדרוןטאובלנושאומריםמה
חד-פסיקותלפסוקאפשרש"מרחוק"
נראיםהדברים"מקרוב"אבלמשמעיות,

נחרצים.פחותהרבהכללבדרךוהםאחרת
בפיסיקהמזמןכברנתקבלאגב,זה<עניין

"מקרוב"הבוחנתהחת-אטומית,המודרנית

• i! רוב

אתכילמסקנהשהגיעההגרעין'מבנהאת
שלבדרךרקלחשבניתןאלקטרוןשלמקומו

בעמדותענייןל'מקרוב'איןלכןהסתברות)
אתלשפוטתכליתןשכל ,לשמןרדיקליות
לראותאלאל"רעים","טובים"ביןהמציאות

וכךשונים.עבודהוכיוונירביםדבריםבה

אפשראישכבר"כשםלספרות:ביחסהגם
חיתהכאילוהישראליתהספרותעללדבר

לחלקטעםאיןגםכך ,אחדמונוליטיגוף
'נראטיבמולגברי'ל'נראטיבבפשטותאותה
ספרותמול'מגויסת'פרותסלנשי',

ספרותמול'ציונית'לספרות'חתרנית',
מול'מזרחית'לספרותאוציונית','אנטי
הריבוילמרותאבל'אשכנזית',ספרות
דיאלוגלהתנהלצריךואפילויכול ,והגיוון

קושריםרביםשחוטיםהשונים,הכיווניםבין

לזה",זהאותם
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המציאות,שלמעמיקההבנהשלזה,עניין
בסיועלהדגישומבקשואניבעיניחשוב
של > THE HOLLOW MEN <משירציטוט
ושובשובכךעלחוזרהואשםאליוטט.ס.
חוזר:בפזמוןכמו

Between the idea 
And the reality 
Between the motion 
And the act 
Falls the shadow 

Between the conception 
And the creation 
Between the emotion 
And the response 
Falls the shadow 

Between the desire 
And the spasm 
Between the potency 
And the existence 
Between the essence 
And the descent 
Falls the shadow 

רעיון"ביןתדירהנופלהזה,ה"צל"
מושג"ביןלפעולה",תנועה"ביןלמציאות",

ין"ב ,ה"בתגולאמוציהין"ב ,יצירה//ל
היצנטופןבי // , //תיוועלהקושת

-להתעלות//מהות,,,ביןלאקזיסטנציה,,,
לסלקוניתןולא ,שוליולאעקרוניהוא

המכשלההיאהזההצלאי-הבנת .ידכלאחר
 ,למיניהןהחברתיותהאוטופיותכלשל

שאינןאנרכיסטית,ועדמקומוניסטית

על/מקרובומבטבחשבון.אותולוקחות
שללקיומוהמודעמבטרקלאהואהמציאות,

עלאחריותהלוקחמבטגםהואאלא ,הצל
שעשה(כפיאידיאליתבלתימציאותאותה
שנסקרהשפוף''/'המרדבספרובטאוגדי

ביקורתלאלפיכךזה).במדורבזמנו
המותירהופוסטמודרנית,וקונסטרוקטיבית

בעיניהם,עיקרהיאושסועהקרועהמציאות

אתלאחותגםצריךכיהיודעתביקורתאלא
אניזהובענייןהקיום,המשךלמעןהקרעים
לדעתם.שותף
המסהגםכתובה ,אומרהייתיזוברוח

//כיווןעללים////קרובבקובץ:המרכזית

כיסיםמאת ,זךלנתךבסביבה//שאני

שטרםכפימקרוב,הבוחנת ,זומסהקלדרון.

שאינוהזה,המגווןהספראתכה,עדנעשה

גדולחידושגםבומוצאתצללים,גםחסר
//כעבור<למשלהארוכיםבשיריוהטמון

חידושאולי//)אז//בשדותאו ,שנה//שלושים

שלהמקובלתהפואטיקהאתפיועלההופך
קלדרוןשמוצאהעיקריהחידוש .עצמוזך

בשניםזךעלשעוברהשינויהוא ,בספר
שעובר//שינוי ,מסכמוזהושספרהאחרונות

לונעשיתהישראליתשהתרבותמשוררעל

מתבגר",שהואככלחשובהויותריותר
קושילזךהיה ,קלדרוןאומרשנים,במשך
עצמוראההואהישראלי///'המקוםעללכתוב
למשךמישראלהתרחקואףהעולם////אזרח

אולםבאנגליה.ישבבהןשניםאחת-עשרה
בחלקועצמו,הטיל ,-1977באליהמששב

השיריתהןהישראלית,למערבולתלפחות,
(מנוקדהקשרמבקשזהחלקהפוליטית.והן
שלוהמסההתבדלות.רקלאהסבר)כמו

עללשאולניסיון"היא ,כדבריו ,קלדרון
שלהמאוחריםבשיריוהקשרהמבקשתהנפש

הואמחילהאיזהבהקשר?לוקוסםמה .זך
רואההואמההישראלי?ההקשראלחופר
הישראלים?"בנו

עלומעידיםמרתקיםקלדרוןשלהממצאים
'מקרוב',שלהגישהפוריות

מייקלשלהמסההיאנוספתחשובהמסה
מישלשלהגלמודה"הפוליטיקהעלוולצר
שלהתיאורטיהמסדאתאוליהמהווהפוקו,,,

דגלרביםבעינימשמשפוקרשכן'מקרוב'.
במדינההרואההרדיקלית,לתפיסה

הסוואהאךוהסוציאל-דמוקרטיתהליברלית
למגרהשיש ,ודיכויכוחמנגנונילהפעלת
כולם!"//הלאהבסיסמה
זוהכללהשוללים ,כאמור,,מקרוב,,וולצר
ההבדליםעלדווקאועומדים//כולם//של

אתהעושיםהבדליםביניהם,המייחדים
 .ולאפשריסיכוילבעלהפוליטיהמאבק
שלהכועסתההגותאתיפהחושףוולצר
להתנגדות,קוראתהיאלפשרה.ושואלפרקו
לאיזהמי?בשםמה?בשםהתנגדותאבל

עדאותהנוליךאםכימראה,הואמטרה?
שוםלושאיןלניהיליזםבעצםנגיעסופה

אתרואהפרקולהציע.פוליטיתאלטרנטיבה
כולה,החברהשלמועצםכדגםבית-הכלא

בתוכולהיותביןממששלהבדלבעיניוואין
כייודעיםכבראנו(אולםלומחוצהאו

שמתבונןמיבעיניהזה/'הזניח//ההבדל

ההבדל).כלאתשעושההוא-בהבדלים
גדולדילוגעשיתיוכאן-מסכםולצרו

כיואומר-לעשותולקוראממליץשאיני
כלובשלסורגיואתבכעסמטלטל/'פוקר

הצעותאותוכניותלואיןאבלהברזל.
למשהוהכלובאתלהפוךשינסולפעולה
אנושי,,.לביתיותרהדומה

ורשימותסיפורים,שירים,בחוברתועוד

יאןנחמיאס,איתןליברמנש,רוניתמאת
מחמודגיסיס,סנאיתב,טאוגדי ,טברדובסקי

שולמית ,סוקלאלן ,סיווןעמנואלדרוויש,
ורב-שיחאבניויוסיקליינברגאביעד ,לן

 .קלייןויעקבשפרהש.בהשתתפות

השירהומעמדהמעמד'שירת

1 . 
שבתאיאחרוןבשירתשהרגרסיהדומה

מואצת.פרוגרסיהשלבשלבנמצאת
האסורההמחשבתית,והרדידותהפשטנות

מותרתוכאילורצינייםהוגיםעלבדרך-כלל
פואטיקה,,,//ליצנציהאיזובזכותלמשוררים

שלובמקרהלכנותהיותרראוישאולי
בגדול.אצלוחוגגתשירית,,,//ליצנות

שלוספרותבתרבותשפיוסםשיריםבשני
למשבצתשבהוא ) 20.2.98 ( 1ה'ארץ

וחוזרוהפשטניהגסהמרכסיזםשלהראשונה
היולאכאילוהדוגמטיותשגיאותיוכלעל

סוצ-ריאליזם,ז,,נוביזם,סטאליניזם,מעולם
/לא,בשיר .,,מתקדמת//תרבותואפילו

כותב:הואספפ,,

HJ 
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שאוהבים.מיהואספפו'אמרהיפה,הכיהדבר

יפהיהיהלאשאוהביםמיאומר,אניספפו,לא,

אדםכוחחברתאותאגידאוקבלן,עודכל

-דמואתמוצצים
ליופי.עתידאיןלשעהשקלבחמישה-עשר

מלחמתהואליופי,התנאייפה,הכיהדברלכן,

המעמדות.

לאבאוניברסיטה,לאהסופרים,בקרבלאגםלכן,

בקונצרט

-המקצועיבאיגודאלאהיופי'אתהיוםתמצאי
הכיהדברהםספפו,הזבל,משאיותהזב,לפועלי

יפה.

חפץשהואלמימחניףהזהמשהשיריותר
בשוללועווללועושההכלבסךהואביקרו

האהבהאפשרותאתהעוב;ךתמהאיש/ה

ואםהקומוניסטי:המשיחבואעדוהיופי

במסגרתקיימתזאתבכלהזאתהאפשרות
ל,,חינוךראויהספפוהרי ,המעמדיהמאבק
בנוסח:מתקנתלהשלמהושורותיהמחדש//
מיהוא ,ספפואמרהיפה,הכי//הדבר

המקצועי,,.האיגודבמסגרתשאוהבים,

גידוויהמקצועיגורבאישאל ,אחרון(ואגב,
יותרשמשתכריםמיהזבלפועליביןשישלך

באוניברסיטה.מרציםאונגנים,מסופרים,

לגמריהואזהשירךלפחות, ,זומבחינה
אנכרוניסטי).

קשאותובשירומעריםשבתאיהכלבסך
מוחואתסטאליןייגעכברשעליווגבבא
ולא "?מעמדיתהיאהשפה/'האםבשאלה

תההוליסנקודווקא:חיוביתלתשובההגיע
וגרםבורגני?//הואהמדע//האםבסוגיה

באועתההסובייטי:למדענוראהלנסיגה
הוא,,היופיכיהיסוסללאופוסקשבתאי
ששבתאיברכט,אתמזכיראמנםזהמעמדי",

מבליגםמשוכנע,אניאבל ,לולדמותמבקש
כאלהששטויותכרגע,לעומקזאתלבדוק

'שירביןמהותיהבדלישכיברכט.אצלאין
בשבח'שירלביןהמעמדי',המאבקבשבח
המעמדיהמאבק ,בראשוןהמעמדי.'היופי

בשניואילוערכים,שלבשורהערךעודהוא
ערכיםהםהשארוכל ,יחידמוחלטערךהוא

 .ממנוהנגזריםיחסיים
היופיכלעםנעשהמהלזה,מעבר ,ובכלל
עםלמשלהיום?ועדמאזהעולםבשירת
יונים",עינייךיפה,הנך ,רעייתייפה"הנך

25 
 ' 98מרץ



 1:~ו
אותהשנתקןאולא""מצטערים,להנאמר
שבתאישקבעהיופי-המעמדיתנאילפי

-עצמושבתאישלספריועםומהבשירו?
ב""להסונטותכליל"מטאזיוה"' 1"זיוה"
לזרוק?הכול-וקודמיו

המשוררגםלכךשהתייחסראיתי(בינתיים
ב'ספרותלא""אהרן'בשיראוראמיר

להסכיםאלאליואין , 27,2,98מעריב',
עימד).

2 . 
אורישלספרואתלקרוארוצים,אםאפשר'

<הקיבוץחברים"בין"עיסוקברנשטיין

השירהעלעמ') 191 , 1998המאוחד,
האמתאבלשבתאי'לאחרוןכתרופת-נגד

ברנשטיין'שלהשיריתשעמדתוהיא
הראשוןובפרקספרובשםבעיקרהמבוטאת

שםכותבהואוכך .לינראיתלאמאודשלו'
הראשונים:בעמודיו

היאמעט.למתיעיסוקתמידחיתה"השירה
ידידיםביןהמשוחקלשחמטאולי'משולה,
נשלח,מהלךמכתבים:בחליפתרחוקים
כנגדמתמידההתמודדותהיא .מוחזרמהלך
זכותעלמתים,רובםמשוררים,מספר

 ,) 11<עמ'הבכורה"

אטומות.מתנשאות,לדעתי'נוראות,שורות
וכיהספר'פרקיבכלשליטותהןשאיןמזל

אחרים,דבריםגםאומרהואאחריםבמקומות

וכותביה.השירהעליותרואמיתייםאנושיים
שהשירהלהסיקאפשרדלעילמהציטוטשכן
למתיםאלאמעט","למתיענייןרקלאהיא
וישאותם,מענייניםלאשהחייםממש,של
גםעצמם.לביןבינםרקושיחשיגלהם

אתממתניםאינםהמבואפרקבהמשךדבריו

הזו:והמקוממתהקשההעמדה

הואפנימית,לנגינהקשובשירהשכותב"מי
תמידכותבהמשוררלאחרים.כותבאינו

משוררים,עצמו.הואאחד:אידיאלילקורא
הםשהם,ככלוגאוותניםגדולהרדופי

ניזוניםואינםעצמםבעיניומיוחדיםדיםייח

מענהלשירתםאיןהקהל.מתגובתבהכרח
אינטימיעיסוקהיאשירהלו.זקוקיםהםואין

איןברבים.להתפרסםלצערנו'עליו'שנגזר
ותהילה,בשבחיםרוצהשאינומשורראמנם
מחלקאינושהקוראזמןכלרקזאתאבל
תובעהמשורריהאליטיזם .חוויותיואתעימד

חוזר.היזוןלאלעולםאבללב,תשומת
אתשניםמספרבכלמאבדשאינומשורר
הנהנהמשוררכל .מתנווןמשוררהואקהלו

מעצמו"ליהנותשחדלסימן-מתגובה
דומות.התבטאויותוכהנהכהנהועוד .)םש<

אמת,הםאלהדבריםאםאיננההשאלה
באיזהאלאנכונים,שהםבוודאיבחלקם
בחרברנשטייןמשמעותיים?הםמידה

טכניתמזוויתבשירהלעסוקאלהבשורות
מתיאורוהעולההמשוררדמותמאוד.צרה
ענייןשוםלושאיןגמוראוטיסטשלהיא
בצדרקאלאשירתו'שלהחכרתיבצד

גרוע .יצירתושלהמעבדהובעבודתהאישי

אידיאולוגיהמזהעושהברנשטייןמזה:
בשירההיואמנםכימכריזכשהואמוצהרת

-העםאלשדיברומשורריםהעברית
כמעטהדבראבל-אצ"גאלתרמן'ביאליק,

ש"שירהכיווןאחרות,בשירותקייםואינו

עםשההזדהותעדכךכלפרטיענייןהיא
 .) 12<עמ'בעוכריה"תמידהיאהציבור

גםהקרויבספרו'המבואשפרקסבוראני

הואחברים"ביןעיסוקשירה,צריךלא"איש
עליומדלגיםאנחנואםובאמתומזיק.מיותר

אלהריקותבהכללותיוהדיוןמןועוברים
קונקרטיותשיריותבתופעותהדיונים

לאללמודספק,בלינוכל'הבאים,בפרקים
ברנשטייןשלוהתבוננויותיומאבחנותיומעט

הרבההמבוא,לפרקבניגודגם,שהןבשירה,
מצהיר.שהואממה"חברתיות"יותר

אובשירה"העצםהחמישיהפרקלמשלכזה
באחרוןגםהשארביןהעוסק,השיר"עצםעל

בשירהלעצםמוקדשבכללוזהפרק .שבתאי
קרלוסויליאםשלמשירובדוגמהפותחוהוא

 :האדומה""המריצהויליאמס
מזוגגתאדומה/במריצה/תלוי;הרבה"כה

התרנגולות;הלבנות",לידגשם/במי/
ויליאמסהעמידזהבשירברנשטיין'לדברי

עצמוהחפץאתהעצם,אתבבת-אחת

לגיטימיכנושארקלאהאדומה")("המריצה
מוליךהואבהמשך .מרכזיכנושאאלאבשיר'

ולואל'פאונושלהאימאז'יניזםמןהדיוןאת
הניסוחואיסה,באשושלהייקושירידרך

ועדסטיבנס,ואלאסשלהאבסטרקטי
בוהפופ,באמנותהחומרישלהמיתולוגיזציה

שלאנטי-הומנית"הגדלהרואההוא
תשומתהטייתפשיסטי",ומשהוהאובייקט

בעיניו'היא,הנראה,אלהרואהמןהלב

תפקידשכןהשירי'האקטבעצםבגידה

החומר'אתלהשכיח"הואלדבריו'האמנות
למתרחש",מעלדקחבלעלהליכהלהיות

זה,בהקשרהעבריתבשירהלדוןבעוברו
ומגיעישורון'ובאבותבאלתרמןעוסקהוא

וכיווןשבתאי'לאחרוןגםדברשלבסופו
"נביאעליו:מדבריוכאןנצטטפתחנו'שבו

נביאהעברית,בשירההחפציות

הואהחפצים,שלהמאיימתהדקלרטיביות
הראשוניםבשיריו ...שבתאיאחרוןכמובן

חפציםממנייןעוברהואיותר'והטובים

שללמנייןבקונטקסטמשמעותבעלישהם
לקונטקסט,משמעותשמעניקיםחפצים
בהמשך'ואילו ...'קיבוץ'ב-למשל

כובשיםכברלמשל,הביתית',ב'פואמה
מקוםשבתאיבשירתהעצמיםלעצמם
ספירתהמשורר?).שלאו<שלהםשחצני

אחרצעדשבתאיאצלהופכתהעצמים
בעצםעיסוקבית.גאוותולכפייתיתצעד'

אתמביאהעולםלהבנתכמפתחהבודד
היש.שלבאימננטיותלאמונהעדשבתאי
שללהכתבההדרךרחוקהלאמכאן

לחפץהפיכתםלשםרקנחותיםתהליכים
לדם,הדרךקצרהמכאןמקום.התופס
אקטשלאנושיהלאלתיאורלצואה,לזרע,
בשירתו",האהבה

מאמיןאניבמעיןזהפרקמסייםוברנשטיין

עצמו'שלוהשיריתתפיסתושלצנוע
של"מטרתהכישםאומרהואכאשר

החומרישלניטרולולדעתי'היא,השירה,
פרקיםלמזלנו .) 50<עמ'האלהתו"ולא
ומהםהספר'שלרובוהםכאלהיפים

יותרללמודיכוליםאנוומהערותיהם,
פרקשלהמכלילותההצהרותמאשר

הפתיחה.

ירק!?אלג'יריה

שובשומעיםאנחנוהאחרוניםבחודשים

ביןבאלג'יריה.נוראיםטבחמעשיעלושוב
שמדוברוביןהמחמיריםבהערכתשמדובר

אלפיבעשרותמדוברהמקילים,בהערכת
ילדים,זקנים,נשים,ופצועים,הרוגים

בדרכיםופציעתםמותםאתהמוצאים

 .בכדורבגרזןבסכין'-ביותראכזריות
השתיקההיאהזוועהוהזבכלשמתמיהומה

מלבדובישראל.בעולםאותה,האופפת
צייץ!לאאישאירופית,חקרמשלחתאיזו

שלמראשושערהנופלתכאשרלהבדיל'
שלטרורבמעשהבי'פלסטיאוישראלי
בצדק,מזדעזעות,מתנחלים,אומחבלים

לפחותאוכולו'בעולםהסיפיםאמות
ירק!-אלג'יריהואילובאזור.
ביהערבעולםשהשתיקהמודה,ואבי

 .באוזניביותרהרועמתהיאוהמוסלמי'
לאכךועלשם.קורהזהזאת,בכל

שקט,דגלים.שורפיםולאמפגינים
 •שוחטים!?
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מצפו ~

ראשוןפרסוםשחםיואב
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.................. - .... ...... = ;;;; 1!!!!!!!!1!!!! 

ואז,קשה!",אחדכאןישחובש!צריךאניוכש!

המולתבעיניים,מסנווראוראני?"קשה?"מי
כליתחבושות,נקרעות,שקיות .רפואיצוות

 .ושקטוחושך.ניתוח.

המסנוורהאורושובחלףזמןכמהיודעלאאני
 .יפנעל
חלוםמןאיזהמסוק?איזהמסוק?למסוק!"-יציב!הוא.קיי.ו"א
ושקט.וחושך.לזוז?מסוגללאאנילמהזה?

ביחידתצוותכמפקדשירתתיתקופהבאותה . 1991במברונ

באמצעיםהדרך'בצדקתאמונהחדור'דובדבן'.המסתערבים

הצוותעלפיקדתיהלוחם,בתדמיתשבויהמטרה,על-ידיהמקודשים
מתחיל.והסיפור--12,11ההואהיוםהיחידה.שלתיקווה

נערכורובפיעלהחטיבה.מפקדאצללתדריךנקראנויוםבאותו
לחטיבה.מההזמנהמעטהופתענוולכןעצמהביחידההתדריכים

המח"טוכיהעניינים,בסודאינובעצמושהואליאמרהיחידהמפקד
"בליוזהו.ימיםמספרשיארךחשאילמבצעשליהצוותאתדרש

תשובות.בלישאלות".
עלשגרתי.במבצעמדוברשלאברורהיהכברלחדרכשנכנסנו

ביתשלאוירתצלוםלאמבוקש,שלתמונתולנוחיכתהלאחוהל
חילוץ'וכוחותנלוויםכוחותרשימתלאערבית,מגוריםשכונתבלב
 .כךכלבהםמורגליםשהיינוהדבריםמןאחדכלאו ,קשרתדרי
זוסתומהשורהלמעטמצפון'.'מבצע-בגדולנרשמומליםשתי
לבד.המח"ט.נכנסדקותמספרלאחרהמתנו.לגמרי.ריקהלוחהיה
מוזרמשהואחרים.מטהקציניבלישב"כ.נציגבליב"ץ.,קמבלי

קלותהשתעלהמח"טמהו.מושגהיהלאולנולהתרחשעמדמאוד
פתח.ו

מאחד 13בןנערשכתבחיבורלידיהגיעחודשיםמספר"לפני
עלצה"ל.שלטוןבצלהחייםעלמספרהנערבסביבה.הכפרים

עלמכות.עלבביתו.החוזריםהחיפושיםליל.באשרןהדפיקות
שלאכמוהפחדאתמתארוהואפחד-חיילים.פחד.עלהשפלה.
בצדעומדיםאנחנולא,ואםנרצהאםחיילים:מעולם.בוחשתי
אמצעיםכךעד-כדימקדשתמטרהאיזואחרים.לאאימה.המטיל
האלההשאלותאנחנו?אוהפלסטיני'הנער-מגזיםכאןומיכאלו?

שלנו!",בצבאלאשלי.בחטיבהלאמענה.ללאלהישאריכולותלא
עוקביםכולנוכימוודאפנינו'עלמבטוהעבירהשתתק,המח"ט
דומיה.שובהמשיך.הוא-עושים?"מה"אזאיתר.כולנו .אחריו
חובהגםאךגדולה,זכותשהיאהזדמנותלכםמעניקאני"היום

לאהאמיתיים.החייםבראימעשיכםאתלשפוטהזדמנותגדולה.
ביחידה.ביותרהותיקהצוותאתםאמצעים.דרךלאמטרות,דרך

אתהצעיריםאתללמדשתוכלועל-מנתמבצעיםדימאחוריכם

לכםמועדזהמבצעשלבסיומואךהמסתערבים.שלמלאכתם
ערבי!"להיותזהמהאותנותלמדואתםבהרבה.חשובתפקיד
ירדתילאעודאז' .לפרטיוהמבצעאתהמח"טלנוהסבירבהמשך
 .לאעדייןמצפון","מבצעשנבחרהשםשללעומקו

עבורנושהיהדברלמקומיים,להתחפשנדרשנוהתדריך'בתוםמיד
שגרה.

לאמוסלק,נשקלאמגן'אפודלגופנוהיהלא"הפעםשגרה:כמעט
הפעםמסתערבים.עודלאבכיס.הזיהויכובעולאזעירקשרמכשיר

כדימסדרעברנומכןולאחרבחטיבה,הפקדנוהנשקאתמקומיים.
זיהויבתעודותצוידנוצה"לי.זיהויסימןכלנושאיםשאיננולוודא

התדריך.להמשךוהמתנומקומיות
סיירתשלהצוותלוחמיעשריםישבוהסמוך'באולםבינתיים,
ללכידתיזומהל'פעילותהמח"טעל-ידיהוזמןאשרהצנחנים

ובושבתמונה','הביתעלהרצאהמהקמב"ץשמעוהםמבוקשים',
קיבלוהצוותלוחמי'חמים',מבוקשיםמספרהחשדפיעלמסתתרים

כוחותהפריצה,חוליותחלוקתלבית,הגישהדרכימפורט.תדריך
השב"כנציגונו',באשפתיחהנהליאפשריים,תרחישים ,חילוץ

מבוקשיםשוכניםשבביתייתכןכיהדגישבתדריךשהשתתף

ככלרביםזהירותאמצעילנקוטביקשולכןומסוכניםחמושים
מספר"תוךנפגעים.יהיולאלכוחותינוכילהבטיחמנתעלהניתן'
החוליהמפקדשלמעודכניםתצלומיםבידכם"יהיוהבטיח,שעות,

בעצמו",

הצטלמנו.כמובן'אנחנו'
חייליםיפשטוהקרובים"בימיםהמח"ט.מאיתנונפרדיותרמאוחר

אתשתחוורוצהאנימתי.לכםאומרלאתשהו.שבוהביתעל
לנסותלכםאסורשלבבשוםזכרו!שניתן.כמהעדההפתעה
אתםכיתודרכואףהםלכם.יאמינולאהםצה"ל.כחייליולהזדהות

אלווהאנימתפיסה.להתחמקמנתעלזובשיטהלנקוטעשויים
אישיתאנילבית.בפריצהאשתףגםאניהמבצע.אורךלכלאתכם
שםהאמיתית.זהותכםאתאישידעלאממניחוץלבטחונכם.ערב

אתםלהיותתכלושבסיומומקווהאני-'מצפון'הואהמבצע
בהצלחה!" .אחרצבאבאמתאנוכיההוכחהצה"ל'שלהמצפון

ואולייומרניים,מעטהמח"טשלדבריוכישחשבתיזוכראני
הקטנהלהרפתקהשמחנוכולנוזאתלמרותאבלעלינו","גדולים
לנחש.יכולנואיךאבלטעינו.כמהלנו.שציפתה
 .עיןעצמתיולאכמעטזאתלמרותבשקט.עברהראשוןהלילה
הזה.המוזרלמבצעלייחסשאפשרבמשמעויותושובשובהפכתי
יותר?בכיריםדרגיםואוליהמח"ט?מאחוריו.עומדבאמתמיתהיתי

הממשלה?הרמטכ"ל?
מוכרהכל-כךהתסריטאתבמוחימריץהחיילים,שללבואםציפיתי

אותיהקפיצהבמרחקכלבנביחתכלמבוקשים.ובולביתפריצהשל
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בלילהלאגם .באולאהחייליםאך .חושיאתדורכתממנוחתי'
השני.

צעיריםארבעהואני.תומרגיל,יניב,נעם,חמישה.שםהיינו
כךפסעתיפעמיםכמהבראי.התבוננתיאחת.ואשהפלסטינים

לדמייןמנסההראש,וכיסויהשחורההשמלהעםאשה,בבגדילבוש
לובשתשמולםשהאשהידעורקלוושביםהעובריםחושביםהיומה

מוכןזיהויוכובעזעירהאוזניהמחסניות,באקדח,חמושהמגן'אפוד

מאשהאותךהופךקלשבהינףהפלאיםכובעהכובע.לשליפה.
מאשאותךהמבטיחעוצמהורבקטןמגןאותולחייל.ערביה

לעצמי.מגחךהייתילעצמם",כאלה"שייתפרו .כוחותינו
פגיעאניחשבתי'מוזר'הביטחון?איפההכובע?איפהועכשיו?

 .בגופיחלפהצינהמהם.אחדכלכמובדיוק
למעלה.שםהשתבששמשהולחשובהתחלנוכברהשלישיבלילה
ל"אורממתיניםעדייןאולימדי?מסוכןהעסקשכלהחליטואולי

אותנולאסוףיבואומחרואוליגבוהים?מתהבאמהדרגים'רוק"
בוטל?המבצעשכלויודיעוהיחידה,שלברכב
נינוחהחדש,בביתישלווהחשלראשונהבשינה,שקעתיאטאט
השאולה.הותי iב

ושקט.וחושך.

והתרסקהמציריהנעקרההדלתמשנתי!אותיהתיזאדירנפץקול
ניפוץקולנשמעומידלאחור'ראשהסבתיהרצפה.אלבחבטה

שעטוחייליםהספר.לפיבדיוקעובדיםהםמוכר.כל·כךהחלונות.
שלזוגותזוגותלקנים,צמודיםמסנווריםפנסיםכיוון.מכלפנימה

 .חדרחדר'הביתאתכובשיםנחושים,לוחמים
"נקי!"פיצוץ!-שלוששתיים,אחת,"הלם!"
"נקי!"פיצוץ!-שלוששתיים,אחת,"הלם!"

שלקולונשמעממרחקנחוש!חלק,מהר'עובדיםודתי'הטובים,הם
סדרלהשליטלנויפריעושלא .הכפרעלעוצרהמטילהסיור

וביטחון.

לאדברשוםהיטב.משומנתמכונהכמופיצוצים,קצובות,פקודות
כולו.הביתטיהורהסתייםדקותמשתיפחותתוךאותם.'עצור

שנית,להודותנאלצנוטובים,ומדויקים.מהיריםהיטב,מתוזמנים
שם?הייתיכברפעמיםכמהטובים.באמת

וקנהבעורפיחזקנעוצהנעלוסולייתהחייל,צעקפה!""כולם
שציפינו!"כמוואשה!"ארבעהלראשי.צמודהרובה

יסודיים,יותר.מדוקדקבאופןהביתאתלסרוקנשלחוזוגותשני
יסודיים.מאודחשבתי'

שסכמנוכפייד,הרמתיהחיילים.אחדנבחעברית?"מדבר"מי
מראש.

צלעותי.ביןבחוזקהננעצהוכואבתאדומהנעל
הפעםבעיטה.שוביד!"להריםאמרתילאעברית,מדברמי"שאלתי

אורותתערובתבאימונים.מאלוקשותספגתינורא,לאהשני.בצד
הבית.בחצרהבהבהוצהובבכחול

 .מאחורינוהכולמעטעוד .כאןהשב"ככאן'המח"ט .חשבתיפי'ו·
חיפוש. .לקירהפניםעםאותנוהעמידו

"נקיים!"

אותנו.סובבו

אבלראיתי,לאשהיה,"מההלוחמים,לאחדהקציןפנה- "!ןד"
לאצה"ללעצמי,ציינתיבבקשה,ברור?!"באשה,לגעתלאתרו·

נורא.צבאכזה

לאורפניואתבוחןראשון.שעמדלנעםוניגשתמונהשלףהקצין
אגרוףחבטה!-ואזבפנים.ושובבתמונהמביטאחר-כךהפנס.

הפנים.למרכזהיישרוכואב,יקמד
איחרהלאהתשובהערבי.מבטאעלמקפידנעם,נאנק ,"?המל"

מעוצמתהתקפלוכשזהנעם,שלבבטנוננעצההנשקקתלבוא.
חדמרפקולאחריההפניםלעומקברךהקציןלוהשחילהמכה

 .שלמדנוכמובדיוקבעורף.
מבוקשים.מסתתריםשלךבבית"כיהסביר'הראשונה""המכה
הפה!"אתלסתוםמתיאותךללמדכנראהצריךמישהוכיהאחרות

H =lc. 

;:i 

ואחר-כךהתמונה,הטקס:אתכןגםעברוהנותריםחיילישלושת
המכות.

לפשיטה.שיצאולפניהיטבהאלההחבר'האתלחמםדאגמישהו
מתחבאאיפההא?!הוא?!"איפה-וצרחבתמונהמולנונופףהקצין

שקרים,לשמוערוצהלאאניאזכאן,היהשהואיודעאניהמנייאק?!
ברור?!"

שתקנו.

הואצ'אנס."לכםנתתישלאזהאחריתגידושלאבסדר."או.קיי.
אלהוטלהואהראשון.היהיניבצייתו.והםחיילים,לשניבידוסימן

כמובדיוקכואבות.חזקות.מדויקות. .נחתווהמכותהרצפה

מנופףכשהואהשאלה,עלוחזר.להפסיק,להםאותתהקצין .שלמדנו
"איפה?!"-שבידובתמונה

 !המזדיין?המח"טאיפהאיפה.לדעתרציתיאניגםרתח.מוחי
שליהחייליםזההזה.האומללהסיוטאתויפסיקעכשיושייכנס

שלי.הילדיםאבא!כמובשבילםאני-ואנימכות!כאןשחוטפים
הםכחייל,"להזדהותלנסותליאסורכלום!לעשותיכוללאואני

 !המזדיין?המח"טאיפהלזה.מצפים
קת.נעל.קת.נעם.עלהפעםלנחות.שבווהמכותניתנההפקודה

דםהקרה.האבןרצפתאתמכתיםנעם,שלמאפוהזדחלדםזרזיף
יכולנוכברמהשתיקה.עלשמרנעםערבית.רצפהעליהודי

להגיד?
חמתו.אתהעלתהרקששתיקתנוהקצין,צווח"איפה?!"
כואב.מדויק.חזק. .נמשכווהמכות

מהלפעול.חייביםגבול!כלעוברכברזההמזדיין?!המח"טאיפה
אנימה?בפניה?ילדיהאתמכיםכאשרערביהאמאעושהלעזאזל

טעותשזאתאותולשכנעהקצין'עםלדברהמשחק,אתלשחקחייב
בשקט.לחיותשרוצהפשוטמשפחההכולבסךשאנחנוגדולה,אחת
הרבהכל·כךבליאינתיפאדה,בליחיפושים,בליחיילים,בלי
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 1:~ו
אלימות.

הכל-יכולכשהשב"כבראשליעוברמהיודעהריאנילהגיד?מה
הקציןשבעינייודעאנילמבוקשים.מסתורכמקוםביתעלמצביע

אותימשכנעהיהמהבתחפושת.מחבליםלפשע,שותפיםכולנוהזה
מה?"להפסיק?
שבוששהוככלנוראי'בקצבנחתוהמכות .מרלתועברוהחיילים
המכות.התעצמווכךתסכולםגברכךהמיוחלת,התשובה
פסקו.המכותהחדר.אתהקציןעזבלפתע,

זהוכברגילהתרכלאתהמח"טלנומסבירבחוץשם .חשבתי ,וזה
כבר.נגמר'

ליניב.בסמוךשרכנוהחייליםשניאתהזיזהחלטיבצעד .חזראוהו
יניבשללראשוהקנהאתהצמידאותו'דרךהואאקדח.אחזבידו

לעברי:סינןו

~ 

ערביה"!זונהטוב,ותקשיביבעינייםלי"הסתכלי
-הזההאישהזאת?התמונהאתרואה"אתוהקשבתי.הסתכלתי.
יהודים,אזרחיםכמהיודעומיחיילים,שלושההרג-הזההמנייאק

אוהלך'הואלאןלימספרתשאתאואזמשלכם.כמהאפילוואולי
יהיההוא-אחדאחדהמשפחהאתלךלצמצםמתחילשאני

הראשון."

זהאותם?שהאכילומהזהלהם?שסיפרומהזהאדירים!אלוהים
עכשיוהכול.מסבירזהעכשיוחיילים?רוצחשלהם?ה'מבוקש'

האלה.במצביםלראשעולההדםאיךיודעהריאני .ברורהכול
מפעמיים.יותראחת.מפעםיותרשם.הייתי

ותיכףיניב,שללראשמכווןדרוךאקדחמדי.מסוכןלינראההמצב
האפשרויות:אתבחנתיעכשיו!לפעול!חייבאניאסון.כאןיתרחש

יכולאניעכשיו.לאזה.אתיקנולאהםיכול.לאאנילהזדהות
יביןהואעכשיושמואתאצעקרקאניאםכן'בשמו.למח"טלקרוא
הזו.הטרגדיהאתלעצורפנימהוימהרמשליטהיצאשהמצב
רציתיכניעה.לאותמורמותידיהקצין'לעברקדימהצעדעשיתי

שיכנס.למח"טלקרואגדולה,אחתטעותשהכולשיפסיק,לצעוק
נשימה.חסרהרצפהעלהתרסקתיאותי.הקדימהבבטןהבעיטה
נתלשה.והפיאהשנפלתי'בעתבשעריאחזמאחורישעמדהחייל
נשימה.כלעלנאבקהרצפה,עלשכבתי
נא.בשרכפיסתבידיומידלדלתהשחורההפיאהנדהם,עמדהחייל
שבזהקטןכילדנראההואלרווחה.פעורותעינייםזוגבינעץהקצין
כךלעצמו.לדמייןהיהשיכולביותרהטובההמתנהאתקיבלהרגע

עלי.הסתערהואואזשתיים,אולישכיח,למשךקפואיםנותרנו
ברקו.עיניובפני.שובבתמונה.שובבפני.מביטבתמונה.מביט

הואחיה!לאהואקשה.כל·כךעבדהואזהבשביל .הניצחוןרגע
הערביםכימוכיחושובששובבעולם,צודקהכיבצבאלוחםלוחם!
נתפוסבסוףלא,אומחופשים .אותנו'המןלתיכוליםלאזונותיהנב
כולכם!את

שיחליפולפנילי,המגיעל"עונש"הניצחון.לפורקןלמכות.חיכיתי
לאהמכותאבליכאב.וזהבא,זההנהאש"ף.עםעסקהבאיזהאותי
שלי!ההצלהזוהפתוחה.לדלתמעברנשמעהמח"טשלקולונחתו.
יגמר!והכולאליולהגיעלדלת!מעבר-שם

עדספרתיהמכריע,לזינוקמוכןבגופי'ושרירשרירכלדרכתי
וזינקתי.-שלוש
כברשהתרחשאתשקלטולפניעודכולם.אתשהפתעתיכנראה
 .נגמרזהו' .בחוץאבי .לחדרמחוץהייתי
המושיע.הוא.הנההמח"ט.עמדמטרים,עשרהשלבמרחקמולי'
בחזרהאותנולהפוךשיכולהיחידהאמת.אתשיודעהיחיד

המפרידההחומהאתאותנולהעבירלחיילים.מנייאקיםממחבלים
 .מאחורינוהסיוט .נגמרזהכבר .ואסורמותרבין .לשלנושלהםבין

לוחמינתחבק,כולנודקותכמהעודח.יהצלמבצעהד.נלמהלקח '
יעמודמפקדםקלוש.מושגלהםיההשלאבירויס 'ו'ר:.::יתנהצנחנים

מצוינת.עבודהעשיתם"אחי'-אותואנחםאנינכלם.המום,
לוחמים.חוותבאנצחקושנינוכמונו."כמעטטוביםבאמת,
 • tק,שהלם.רעם. .אורהבזק
אניילואכהיום, · iערורביבזוכרניאתנאוהבשניותשהתרחשאת

ונשקקזלמוזה 'יואנ"טחור:ך :יטאילוךבהלבן'שחורבסרטצופה
יתאטהלוגנפני.עו J tשרפצרמ iדהמזהתעשן.מעלהקנהאלי.מכוון

קרבהמח"טוחושך.ושקט.איום.כאבבקרקע.הגבחבטתלאחור.
נגמר",-"זהוולחש:לשליפניוהצמידאלי'

זהאש!חדלאש!"חדלהפקודה,אתריאותיומלואצעק ,"!לדח"
כוחותינו!"

קשה!"אחדכאןישחובש!צריךאני"חובש!

רפואי.צוותהמולתולאחריופני,עלמסנווראוראני?קשה?מי

וחושך.ושקט.ניתוח.כליתחבושות,נקרעות,שקיות
שהתרחשאתלדמייןליקשהלאאבלההכרה,אתאיבדתיזהבשלב
חובשיםואנה.אנהמתרוצציםמבולבלים,מבוהלים,חייליםסביבי.

כוחנוראה.מבצעיתתאונהתאונה. .בכולנולטפלמוזנקים
יסבירהמח"טבחדשות.יספרוכוחותינו'מידישנפגעמסתערבים

נותרלאכחמוש,החשודמחבללעברוהסתערכאשרכילעיתונאים
הכיהבלאגןכלאגן.איזהההוראות.אלובאש.לפתוחאלאלו

עוסקיםכאשרכייסבירצה"לודוברבחיי.שפגשתימתוכנן
אלוהיםתאונות.לחלוטיןלמנועניתןלאזהמסוגמבצעיתבפעילות
 .כלאגןאיזה-אדירים

יצא.הואאבלבשלום,המח"טמזהיצאאיךהתעניינתילאמעולם
תכנןכנראההואהפרטים.אחרוןעדמושלם,כיסויסיפורלוהיה
רב.זמןמצפון""מבצעאת

בכללשמישהולפניהזו'התופתכלבתוךנוסף.משהוזוכראני
"אתהבעיניים.עמוקביוהביטהמח"טאליהתכופףקרה,מהקלט
 •עליה".שמור-היוםמיוחדתמתנה"קיבלת ,אמרבסדר",תהיה

בן·גוריון.באוניברסיטתלרפואהסטודנטהואשהםיואב
המחבר.דמיוןפריהןוהדמויות ,אמיתימקרהעלמבוססאינוהסיפור
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לייצאופתאוםשלי)מתוקה(חתלתולה i"Tbl Mגס ~~-~
יותר .שלילאכמואחר'בקולברוסית,המלים ''" '

ליקרהשזהתפסתירך.יותרדק,יותרגבוה,
יצאבדיוקשלמהבזה.לשלוטשאוכלמכפימהריותרשוב,

מהמטבח.

קשורהחיתההמטבחמגבתאותי.שאלהואהיה?"זהמהזה?"מה
היההואמנוסה.מלצראוצרפתישףהיהכאילושלולירכייםמסביב
הבישול.באמצע

מסמיקה.שאניוהרגשתילואמרתי ,,כלום."לא.
i המליםלישיוצאותזעם,אוחיבהשלבהתקפותלפעמיםליקורהה

בבתמשתנה.שליהקולגםואזומחליטה,רוצהשאניבליברוסית,
ובליגע,ברמשתנה.שליהגרוןשלהמבנהכלכאילואחת,

זה.עללחשובשהספקתי
האחרהקולאתשמעלאשלמההחתולה.לביןביניחיתההרוסית

התקשרתילארוסית.דיברתילאשלמהלידפעם.אףשליהזה
אתולאשליאמאאתלאראהלאהוא .שלומהדירהלאף-אחד

יכולתישלאכךפעמיים.רקקרהזהברחוב?אתולהסתובבאחותי.
מיאתובכלל'לרוסית.לעבורחייבתהייתישאיתראחדאףלפגוש

אביב?ברמתלפגושיכולהאני
התעקש.ולאליויתרהואעניתי.שלאהבחיןהואגיחך.שלמה
לפעמים.אליולבואאוהבתאניזהבגללאולישלמה.נחמד'
"לאאותי:ושאללידהתיישבעליה,שישבתילספהניגששלמה
בשעועית?"שוםהרבהאשיםאניאםלךאכפת

אדמדמות.היושלוהפניםמהמטבח.אדיםחם.משהושלריחלוהיה
מהבישול.התלהבהואהזיע.קצתאוה

אתללטףוהמשכתיבכלל."ליאכפת"לאלו.אמרתי ,"אל"
 ,שלההאחוריותהרגלייםבתוךאפההספה,עלשהתכרבלההחתולה
שלי.החיבהלגילויילבשמהולא·שנה,
שליהראשעלירדהשלוהכבדההיד .השיעראתליליטףשלמה

אתלאסוףהצלחתיסוף·סוףכאשרבדיוקהתסרוקתאתסיכנהו
מספיק.התארךלאשעודהשיער
לאהואאצלו.קצרהכולקם.והואאחתנחיתהנעים.היהזהאבל

מתעכב.

וחזרשלמהאמרבסדר?"בערך.שעהחציעודיקחזה"טוב.
למטבח.

ובשנההאוניברסיטהלידגרהואלשלמה.לפעמיםלבואאהבתיאני
כזה,שחורכהה,כולוהואהלימודים.אתכברלסייםצריךהבאה
תופסורחב,ארוך ,גדולאףושפם.שחורשיערלויששד.כמו

גומותשתימחייך,כשהואאבלשלו.הפניםבמרכזמקוםהרבה
אלגבוהועולה ,וארוךצרנראהשלוהפהשלוהלחייםעלמופיעות
כברהואאזונעימות.צוחקותנראותשלוהפניםשכלכךהגומות,

מפחי.דנראהלא
הואאחותי.עםנסעתיאליוהאוניברסיטהשלבטיולאותוהכרתי
שלו.המתנדנדתבמכוניתהמרכזיתלתחנהטרמפאותילקח
הרגלייםאתראיתילידווכשישבתיקצריםמכנסייםלבשהוא

הפתוחים.בכפכפיםמאובקותהיוהן .שלווהשחומותהשעירות
כשעמ.דבמיוחדעקומות,שנראו ,שלולרגלייםקודםעודלבשמתי
כמוהתעקמוהרגלייםומהירה.קפיציתחיתהשלוההליכהאבל

טובה,הרגשהנתןוזהבמהירות,נעוונרפות.נמתחותקשתות,

זה.אתלראות
עםבאתיהאםבאתי.מתיהרגילות.השאלותאתאותישאלהוא

שלאטובה,שלישהעבריתאמרהואברוסיה.היהואיךההורים
שאניכאילוזה.אתאומריםכולםחדשה.עולהשאניבכללמרגישים

יודעת.לא
אנילצאת.לנולתתרצוולאקשההיהשברוסיהכרגיל,לואמרתי
לפעמיםמפסיקהבעצמיכברשאניכךפעם,בכלזהאתאומרת
עלישמשתלטתרגילכךכללהיותהופךזההיה.שזהלהאמין
לאףהיהשזהכמוזהאתלספראצליחלאאניפעםשאףהתחושה

אחד.

ואניוהולכים.שואליםככה.רקשואלים.סתםהריהםמזה,חוץ
קשה.שהיההזההמשפטעםושובשובנשארת

 11 ?לצאתלכםנתנולאאומרתזאת"מה

לו.עונהולאלעצמיאומרתאניאומרת?זאתמהמה?
וככה?""הק.ג.ב.

התרשיםעללחזורלינמאסכי .לואומרתאניכזה",משהו"כן'
לבכותפתאוםרוצהלאאניהריהאמיתי.הסיפורשלוהיחידהאחד

מוכןלאבכללהואהוא,וגםשלו.המתפרקתהמכוניתבתוךפהלו
שואל.כשהואלזה,

שאללאשתק.והסתכל.אליהראשאתסובבעלי.הסתכלשלמה
 .יותר
סיכומים.בלילעצמי.אמרתיככה.טוביותר

ממהקטןיותרהנהגתאאתעשהוזהמאודמחוממתחיתההמכונית
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 1:~ו
המרחקים.אתכיווץכאילוהחוםא.ושה

בארץ?"לךטוב ,ועכשיו"
מ"כן".חוץמשהולהםתגידיולכישואלים.כולםזהאתגם

שבאת?"שמחה"את

החלטתיפתאוםלי."טובתמידלא"אבללו,אמרתישמחה","אני
 .ותואלהרגיז
הופיעו.שלוהגומותוצחק.שלמהאמרטוב."תמידלאליגם"טוב.
נחמד.שהואוחשבתי ,פינוקיושלפהכמונראהשלוהפה
באתי.ואניבאוניברסיטהאותולבקרלבואיכולהשאניאמרהוא
בליתמידאליובאתיאליו.לנסועמקוםשהואאיזהצריכהתייהי

והטלפון-טלפוןהיהלאלנולהודיע?יכולתיואיךלהודיע.
בפעמיםמקולקל.הזמןרובהיההביתלידריוהציב

שלהציבורייםמהטלפוניםאליולטלפןניסיתיהראשונות
כמהניסיתיתור.היהתמידשםאבלהמרכזית,התחנה
הפסקתי.כךואחרפעמים

לגמרילינמאסכשהיהכללבדרך .באההייתיפתאום
אוטובוסלוקחת ,עצמיאתאוספתהייתי .-הספרמבית

לפעמיםלאוניברסיטה.ומשםאביבבתלהמרכזיתלתחנה
האבןעליושבתהייתי ,אזבבית.היהלאהואכשבאתי

 .למהרלאןליהיהלאממילא .לוומחכהגרתהמדדבחדר
שליאבאבתיק.לקרואמשהותמידליישהרגל.לייש

ובופעם,שלילקוטכמו ,גדולעורתיקאיתרלסחובנוהג
 ,אניכבד.מדייותרזהבשביליקשה.בכריכהספריםכמה

אחדלנויששלי.קארנינה"ה"אנהעםהולכתכללבדרך
העותקזהכילבית.מחוץלהוציאמרשהלאשלישאבא
 ,שהתחתנולפניאוהכירוכשהםבמתנהלאמאנתןשהוא

בשניהזהקארנינה"ה"אנהצעירים.כשהיו ,בקיצור

שאניהראשוןהכרךאתאתילקחתיכולהשאניכךכרכים,
כבד.כךכללאוזהאוהבתיותר

ניירעלכהה.כחולבצבעקרטוןבכריכתעבה.דיספרזה
מצוירותכמויפות,אותיותעםומבריקחלקעבה,
ולאקטניםבקבציםבחוטתפוריםשלוהדפים-אחת.אחת

כמהכלמתבלה,ולאמתפרקלאשהואכךבדבק,מודבקים
ממדינהלאוטובוס,מאוטובוסלתיק,מתיקאותושזורקים
שלהספריםכמולאהדפים.שיפלוסיכויאיןלמדינה,
הארץ.

שליקארנינה"ה"אנהאתלהוציאמתביישתאנילפעמים
לאשאנשיםהכתף.רצועתעםהג'ינסמתיקבאוטובוס

שעמדאחדאישפעםלב.שמיםלפעמיםבאמתואנשיםלב.ישימו
שאניהזההספראתכשראהאיתילדברהתחילבאוטובוסלידי

אנישגםלוואמרתימאיטלקיתמתרגםשהואליאמרהואקוראת.
ספריםעורךשלשםלינתןאפילוהואספרים.לתרגםרוצהיתייה
לוולהגידאליוללכתיכולהשאניכזה,משהואולאורמוציאוא

מרוסית.לתרגםיכולהשאני
בלימצב,בכללקרואיכולתיקארנינה""אנהשלהזההכרךאת

הדברולצלול.לפתוחולחום.ולצפיפותלרעשמסביב,לאנשיםקשר
עלי.יסתכלושאנשיםרציתשלאזה ,לישהציקבאמתהיחיד
בעטיפההספראתעטפתיבאוטובוסיםנסיעותשלזמןאיזהאחרי
תצלוםועםאחדבצדיופימלכותתחרותשלתמונותעםז'ורנלשל

היהגםהואוכךהספרעלשמרזהשני.בצדפניםלקרםפרסומת
המעוטרותהיפותהקיריליותהאותיותזאת,בכלאבלבולט.פחות

להתרכז.ליהפריעוזהלב.תשומתימשוךשזהפחדתי , ...הרוסיתו
יכולתישםאנשים.כמעטעברולאשלמהשלהבנייןבמדרגות

אחריורונסקישללחיזורשובלהתמסרהפרעות.בליבשקט,לקרוא
שהואלבלשיםבליושובשובהביתהאליהםבאשהואאיךקיטי.
אנהעםרוקדאותורואההיאבנשףפתאוםואיךרע.משהועושה

לאוהואבשבילוקיימתלהיותמפסיקההיאלה.אבודשזהמבינהו
זהאבללהתאהבלעצמהלתתרוצהשלאואנה,סובלת.שהיאיודע

בדיוק,צרות.רקמביאשזהפיעלאףרוצה,שהיאבלילהרהוק

בחיים.כמובדיוק

קרההופכתהאבןשלהקרירהשהנעימותעדוקוראתיושבתהייתי
כמומכורבלתככהלשבתולאלשכבאולקוםומתחשקונוקשה
חתולה.
אוהבתאנירע.לאזהגםבטרמפים.לשלמהנוסעתאנילפעמים
הכביש,אתלראותהדרך.אתולראותהנהגשלידבמושבלשבת
אוהבתאניבקופסא.כמוסגורהבאוטובוס,כמולארוחבו'לכל

מןעושהזהנקי.כשהחלוןהבהירים,הגבוהים;השמיםאתלראות
טוב.רוחומצבהגוףבתוךכזהאויר

מסוכן.קצתזהולפעמים

משעמםכי ,לדבררוציםהםכיטרמפיסטיםלוקחיםנהגיםהרבה
כך.כלאוהבתלאאניזהאתולשתוק.לבדלנסועלהם

זהכיאוהבת.שאניושאלותשאלותאותישואליםהנהגיםלפעמים
הכול.לאאבלמתעניין.כשמישהושאלות.אותךכששואליםנעים

השאלה.אתשונאתשאתמרובלרדת,מידרוצהשאתשאלותיש
מחפשתהתשובה,אתלחפשמתחילהאנישיטה:מצאתיאניאבל

שכח,כברוהנהגעונהלאשאנייוצאואזמוצאת,ולאומחפשת
 .עוברזהואזלב.דעונהשהואאוהבאה,בשאלהכברוהוא ,ויתר
אבלשאלות,הרבהשואליםבארץאנשיםככה.זהפעמיםהרבה

כלל.בדרךהבעיהזאתהתשובות,
וקפצתי.ממולגרתיכאילוהפתעה.בליאותיפוגשהיהשלמה
אתשיוזמתאניזאתבכלל.מגיבהלאשלמהשלהחתולהפרחה,
אתפותחשלמהכאשרמתנגדת.לאוהיאפרחהעםהברכותטקס

הפרווהאתללטףשלום,להלהגידכדיאותהמחפשתאניהדלת
ותפקחשלההעצלהראשאתשתריםכךשלה.והמבריקההשחורה

להקראתיהטורפת,פרחהשלה.השקופותהצהובותהעינייםאת
שלו.הילדותיותהגומותעםצחקושלמה
הדודהאצלשנשארשלנולחתולבכללדומהלאשלמהשלהחתולה

אחרים.דבריםשישנכוןבארץ.כאלהחתוליםאיןבפרונזה.שלי
ולפעמיםביירון.לורדלוקראנוכן.אין.ביירוןלורדכזהאבל

 .קטןרקלא ,קטןלורדברוסיתאומרזהלורדיק,לורדיק.בקיצור
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ואהוב.ומתוקוחמודקטןלורד

, eHbKl,1111 תopA1t1K Ma ת, eHbKl,1111 תopA1t1K, Mlt1 ת
שלי").יקרלורדיקחמוד'("לורדיק

ליהרשהלאשהואהיהמאבאלקבלשיכולתיגדולהכיהעונש
לחדרבחגיגיותנכנסהיההואבמיטה.לישוןלורדיקאתלקחת
לאאת"הערב,מכריז:היהגדולובזעםבמיטההייתיכשכברשלנו

לוקוראהיהלאואז .וזהולורד!"אתמקבלת

, eHbKl/1111 תopA1t1K Ma ת, eHbKl,1III תopAlt1K, M1t1 ת
רכה·רכהפרווהחיתהללורדיקשלי").יקרלורדיקחמוד'("לורדיק

וקצותלפהמתחתלבןכתםעםכולושחורהיההואועדינה.ארוכה
לבושהיההואכיביירון,לורדלוקראנוזהבגלללבנות.רגליים
לכהונעליחפתיםעםלבנה,תחרהחולצתעםממש.שלפראק

לוחיתהשלולאחורייםהזנבביןמאחור'לבנות.
לזהקוראיםשלנובביתכרית.כמונפוחהפרווה

ישלפרחהלשלמה:אומרתאנילפעמיםמכנסיים.
מבין:לאושלמההמכנסיים.עללכלוךאיזה
אומרהואמדברת?"אתמהעלמכנסיים?"איזה

לי.

קצרה.שלהוהפרווהשחורהשלמהשלהחתולה
חתולותבארץהאלהלחתוליםקוראאבא

בארץשלחתוליםאפשרשאיאומרהואמצריות.
מסכנים.חם,להםגםכיארוכה,פרווהתהיה
יששלמהשללפרחהקצרה.הפרווהזהבגלל
להתרגליכולתידווקאלזהאבלפראי.אופי

וצריךמפתיעההיאמהר.דיאותהולמדתי
עלילקפוץפתאוםיכולההיאממנה.להיזהר

וההתלטפות.המשחקבאמצעולהתנפל
קצת.הבטן.עלליתשביבואיחמודה,"פרחה,

הבטןעלוטופחתלפניהמתחננתהייתיבבקשה",
אוהבתלאפרחהאבלקצרות.מכותשליהרכה

שאנימהאתעושהלאפעםאףהיאפקודות.
אבלעושה.היהשלישלורדיקכמוממנה,מבקשת

מאזכמעטאותיהכירלורדיק .מובןאוליזה
אנחנופעם.מדירקאותירואהופרחהשנולדתי

שובאותימנסההיאאוליולכןקרובותכךכללא
היא.גםמפחדתפעם.בכלשוב,ו

זהלפרחה.לבתשומתהרבההקדישלאשלמה
חיתההיאאבלאותה,יחהזבאובהזלזלשהואלא
ליטףלאהואאוכל.להנתןהוא .שלוהדירהבתוךעצמאיתדי

חתולים.אצלהעיקרלדעתישזההרבה,אליהדיברולאאותה
מהמטבח.שלמהצעקלאכול",בואי"מאריאנה,

ומרוצהחגיגיכזהנראהולאמהמותנייםהמגבתאתהורידכברהוא
האצבעותעםשלוהעקומותהרגלייםאתשובראיתיקודם.כמו

הפתוחים.מהכפכפיםשמציצותהגדולות

היההקטןהשולחןהקטנה.למרפסתוהלכתיהחתולהאתעזבתי
ומסודר'ערוך

שתאהבי ...הפעםלישהצליחמקווהאנימרעב.מתאנימהר."בואי
ושלו'שקולעצבים,בליאבלחיוניותמלאכולושלמהאמרזה."את
תמיד.וכמ

מכירה,"לאעודשאתחושבאניהיום.חדשמשהו"עשיתי
הכרתישלאמענייניםדבריםמיניכללאכוללמדתישלמהאצל

אוכל'שלמהשרקדבריםאלההאםיודעתלאאניעכשיוגםקודם.
בארץשאוכליםהרגיליםהדבריםשאלהאומבשלתשלואמארק
אנימסביר'לאהואואםלימסבירשהואלמהמקשיבהאנילם.וכ

הריברוסיהטוב.לי:יגידלאהואשגםכדישואלתלאכללבדרך
אדמה!ותפוחיכרוברקאוכלים
ריחותאוכל'שלבריחותמלאהשלוהדירהלבשל.אוהבשלמה

מלבדאותם.להרגישלאאפשרשאימוגדרים,חזקים,חריפים,
אתאוהבתאניבמיוחדצבעים,גםיששלמהשללאוכלהריחות,

כמויבשהאדמהשלחמרה,שלמדבר'שלצבעשמזכירהמרק
בית-הספר.שלבטיולפעםכשנסעתילאילתבדרךשראיתי
מסודר.וגםפשוטגםעושה,שהואהשולחןשלהצורהאתגםאהבתי

וגםלהזמנה,מחכיםולאשרוציםומתישרוציםמהלקחתאפשרגם
בארוחה.משלומקוםישדברלכל

לא?"בסדר.שהיהסימןבאת.לאזמן"הרבה
להתרגל."מתחילהשאניחושבתאניאבלכרגיל,לא."בכלל

שהציגהצהובמהכדורמלאבפהשלמהאמרחושב",אניטוב."זה
נקרא.הואאיךקלטתילאאבלקודם,בפני
בזה?"טוב"מה

ברירה,ואיןהמצבשזהלהביןמתחילהואתהמצבשזהטוב?"מה
בעיניך."חןמוצאלאשזהאפילואותו'לעבורלשרוד'וצריך

IJ 
~1 ~ 

• 

 11 •אומרשאתהמהנחמד'כךכללא"זה

שלךהבגרותאתתעשיאתהאמת.זאתאבלנחמד'לא-נחמד"לא
מפרקתשאתאיךלפילך'טעיםשהעוףרואהאניחופשיה.תהייואז

האחרונה."העצםעדאותו

צחקתי.מאוד",טעים"כן.

עו.ד"ישעוד?רוצה"את

שאתהמהכלאוהבתאניויפה.טעיםוהכולהמוןזהדי."לא
מבשל."
אוהבת?"שאתנכוןדגים.אעשהאנישתבואיהבאה"בפעם

 ",ןכ"

ואהבתיבישלאחרמישהואושהואמהכלאתהכול.אהבתיאני
השולחן.לידלאטלאטאיתרולדברלאכול

החיים?"כללסבולוצריךזה,שככהחושבאתה"אז
כמויהיושהדבריםלחשובלאלפחותאבללסבול.אםיודעלא"אני
רוצה."שאת

המגעילהלכיתהלמתמטיקה-פיזיקה,אותישדחפובגללהכול"זה
בים."וסבויםכבשכולםהזאת
אחרת?"לכיתההלכתלא"ולמה
שווהרוסיהאמרו:הםאותי?שאלמישהולמההלכתי?"אני

מתמטיקה."

חיתה?"שלךאמא"ואיפה
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 1:~ו
 ,,הבינה.ולאחיתהלאידעה,לאחיתה,לאשלי"אמא
היית"מהקצרה.מחשבהאחרישלמהאמרבשבילך,"טוב"יותר
הבגרותוגםקשהיותרהרבהלךהיהזהבספרות?בגרותעושה?

 ,,כלום.שווהלאבספרות
הייתימכולם.נחמדההכיהיאלספרותהמורהדווקאאבל"אולי.
נחמדה.אבלמכוערת,וקצתרזה·רזההיאיודע?אתבחופש,אצל

ושמענוטייפהביאהוהיאמוזיקהגםלהםשיששיריםלמדנודווקא
כולםכיומאירית.ממניחוץהתלהבלאאחדאףאבלבכיתה.זהאת

 ,,אוף.לבגרות.לאזהשהספרות,אומרים
ואניהכליםאתלסדרקםכךאחר ,ליוהקשיבסייםמזמןכברשלמה

המורהעללווסיפרתיהעוף,עצמותמלאהצלחתלפני ,ישבתיעוד
שלהבביתהקירותעלהרקומיםהשטיחיםעלזהבה,לספרות,
אצלה.שראיתיהלבנהוהחתולה

"בואיהכלים.כלאתלרחוץשסייםאחרישלמה,אמרמלא","אני
היום,"טוברוחמצבליישקפה.נעשהכךואחרקצתננוח ,לחדר
שלה.האהובבמקוםהספהעלשישנהפרחהעלישבכמעטשלמה
בןלאהיא"כאילו ,עליוכעסתילפעמים",בהמתחשבלאאתה"איך

אדם."

"בואיוצחק.שלמהאמרמאריאנה?",לא?אדם,בןלאבאמת"היא
הבניםעלתחשביאלואת,מוזיקה,אשיםאניליד.פהתשבי

שלך,"בכיתההסנובים
הפטפון.אלקםוהואהספרעלנפלתיאני
 ,,כהן.נרדלאואתשנשיםאו ?אוהבתאתדילןברב"את
מכירה."לא"אני
שומעיםמוזיקהאיזהאזמכירה?לאאתזהאתגםלהיות!יכול"לא
ברוסיה?"אצלכםשם
חיכיתי.לענות.לאשליהשיטההנה

אליו.אותיומשךהספהעלהתיישבשלמה
 ,,צרות.הכוללאעצובה.תהייאלמאריאנה, ,"בואי

זמן.כשישברגלהליכהכמוומתמשךמהורהרמשהוהיהבמוזיקה
כמובאנגליתהיהזהשאלתי.לאואנילבסוףבחרמהאמרלאהוא
שלמה.אצלהדבריםרוב
אליואותיחיבקשלמהאותו.שאלתישלמה?"שר,הואמה"על

עםאותהליפף ,מהצדשליבכתףאחזהואקטנה.ילדההייתיכאילו
השיר.שלבקצבלאטלאטהפינהעלוטפחשלוהזריזותהאצבעות

לידושחיתהמישהיעלשרהוא ?שומעתאתעצוב,הואגם"הנה
לבד."והואוחד·גונית,אפורהבדרךהולךוהוא
והצמידשליהכתףעללטפוחהמשיךורקלילהסבירהפסיקהוא
ישבנווכךאמרהוא ,,זה.אתאוהבמאוד"אניקרוב.יותראליואותי

ושתקנו.

שאףישניםבדיםשללערמהאותווהפךשליהגוףעלהכבידהאוכל
חמותהיושליהרגלייםכפותבהם.להשתמשרוצהלאכבראחד
שלולאמאחתוליםגורכמו ,אליונצמדתישלמה,עלנשענתיואני
בתוכה.להסתתרואפשרוחמה,גדולהוהיא
בעורף.למטה. ,מאחורשלילשיערשלוהאצבעותאתהכניסשלמה
כאילוהקרקפתאתלימיששהואבסכנה.שלישהתסרוקתהבנתי
וגםפרחהשגםקולות ," ..מרר ..."מררעשיתיואניפרחההייתי

הדבר.אותועושיםלורדיק
באמתאבללשלמהאמרתיהתסרוקת",אתלגמריליתהרוס"אתה

אכפת.ליהיהלא
זה?"אתאוהבתאתגברת.שלמוזרה,תסרוקתלךישהיום"כן.

"טוב."צחקתי.לא,"אתה"הבנתי.
צריכהאתלמהיפה.שיערלךיש .השיעראתלךאפזראבי ,"בואי

האסוףמהשיערהסיכותאתלהוציאהתחילוהואאותו?"להסתיר
מחוספס ,שחורשדנראהשהואאפילוזיגזג.קצתזה·אחת.אחת
אתהכניסשלמהשלמה. ,עדיןלהיותיכולהואלפעמים ,ושעירכזה
היינוואחותישאניכמואותוומיששליטף ,השיערלתוךשלוהיד

כךאליואותיסובבשלמהקטנות.כשהיינולשכיחאחתעושות
שלוהנוקשההחזהאתגשתיהר .שלוהחזהעלהיהשלישהראש

היהלחה.טיפהחיתההשחורההטריקוחולצתבשקט.ויורדעולה
בליללאיזהשהתערבבהאוכלשלהזהוהמוגדרהחריףהריחעודלה

אתהרגשתיודוקרני.חמצמץריחשלמה,שלהריחעםאחד
וקופצניתקטנהאורטופדיתכריתכמושלו'החזהשלהגבעתיות
השפתייםאתוהניחאליהתכופףהואשלו.הלבדפיקותאתושמעתי

ילדה·תינוקתהייתיכאילואותינישקהואשלי.העורףעלשלו
אתעכשיוחמודה.פז'"חלומותלה:ואומריםהשינהלפנישמנשקים
יהיהזהתדאגי'אלאבלהולכת,ואמאהחשוךבחדרלבדנשארת
יהיוולאמתוקהשינהתשניואתהשניבחדרליד'פהאמא .בסדר

 ,,בחושך.רעיםחלומותלך
בידיים.שלוהצוואראתעטפתישלו'הפניםאלאליו'הסתובבתי

עצמיאתוהצמדתיאלישליהרגלייםאתאספתיעליו.נחלתיכמו
בין ,שלולכתףהצווארשביןבשקענכנסשליהפרצוףחזק.אליו'
אחד.אףלראותולאבחושךשם,להתחבאהיהאפשרלכתף.הלחי

פחדתילפניו.לבכותרציתיולאלבכותאתחילשאניפחדתיעכשיו
שזהאולייחשובשהואלהגיד.אדעלאואנילמהאותיישאלשהוא

ויפסיק.לינעיםלאלי'טובלא
שליהנשימהאתעשהוזההתאפקתילגרון.מאדקרובהיההבכי
אמרלאשלמהאבלנחנקת.אניכאילוכאלה,התנשפויותמיןקשה.
השפתייםעםהצוואראתלילנשקהמשיךורק ,שאללאכלום,
אתמשךהואגדולות.כךכלפתאוםשהיושלווהחמותהרכות
מהמכנסייםהתיאטרוןשלהתמונהעםשלי'האהובההטריקוחולצת
ועלשליהבטןעלשלי'העורעלשלי'הגוףעלהיושלווהידיים

שלי.החזה
ברורוכברלאן'בדיוקיודעיםולאמהרשנוסעתרכבתכמוהיהזה

נורארוחיששני'מצדרוצים.אםגםיהיה,אפשראישלקפוץ
יפותנראותכולןהןמהירותמרובמהר'מתחלפיםוהמראותנעימה
ולאלעצוראפשראיכיממש,כלוםלתפוסאפשראיאבלמאוד,
ולראות.לרדת
בשקט.ליאמרהואתפחדי,"אלמאריאנה.תפחדי,"אל
ידעתיכאןאבלמשלמה.מפחדתלאשאניאפילופחדתי,אניאבל
 .אחרמשהושזה
לנהרגשצריךדבר'שוםלשנותצריכיםלאשאנחנואומרתשליאמא
הייתשאתכמואחר.פהשהכולמשנהלאורגילה.חושבתשאתכמו

אפשר.אישזהיודעתכבראניאבלשצריך.חושבתשאתכמורוצה.
פחדתי.לכן

נושםאותוושמעתיוחזקות,מהירותיותרהיושלמהשלהתנועות
השינוימכירה.כברשאניהרגילמשלמהשונההיההואוברעש.מהר
אותי.שהפחידזההואבושקרההזה

הרכבת,אתלעצורניסיתידי,""שלמה.לו.להגידניסיתי"שלמה",
מפחדת,"אניבבקשה."שלמה.נעים.זאתבכלהיהשזהפיעלאף

אבודההייתיואניושובשובחזקאותיתפסושלוהזריזותהידיים
שלהריצ'רץ'אתלילפתוחניסוכשהן .שלוהידייםבתוךלגמרי

והחזקתי.שלוהידייםאתתפסתיממש.אותוהדפתיהמכנסיים
לאשהואראיתי .ועצרשלמהאמר ,,מאריאנה.את,מצחיקה"איזה

שלו.ההתנשמותאתכובשמרוצה.
אותו.להעליברציתילאלו.להגידרקיכולתישלמה."לא."לא.
לך?"נעיםלאזהמתנגדת?אתלמהמאריאנה?אתך,נעשה"מה
בשקט.לואמרתיאחרת",יכולהלא"אני
בידיים.שלוהצוואראתוהחזקתישלוהחזהעלהראשאתשמתי
והיורדתהעולההנשימהאתושמעתיאליוצמודהחיתהשליהאוזן
אוכעוסותהיושאולישלוהפניםאתלראותלאיכולתיככהשלו.

נרגזות.

 ,,מבין.לאאנייכולה.לא-יכולה"לא
אתהרמתילאטלאטלו.אמרתי " ...יותראבואלאאנירוצה,"אתה
שלו.התשובהמהלראותכדישלו.הפניםאתלראותכדיהראש
השיעראתליליטףורקבחזרהאותוהצמידכלום,אמרלאהואאבל

נרדמת.חתולההייתיכאילוחתולה.הייתיכאילווהפרוע,המתפזר

• 
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בחברתחשבונותמנהלאנישדה-אור.דודמי

ליעולהוזהבע"מחשבוןרואיואוליךגוטליב
השנהוזאתמשתדלמאודשאנילמרותבבריאות.

הניירתעצמי.אתמוצאלאאנישם,שליהשביח
עםדיברתישלאועדראש;כאבליעושההזאת ~

היההואדווקאהדברים.סיבתאתהבנתילאהווטרינר'חברי
אנירחייך.אני-שליהמרכזיתהאופיתכונתעלשעמדהראשון

אניהמע"מ,יוםבחודש,עשרבחמישהכרונית.מדחיינותסובל
איאותי.מחליפיםאוליךאווגוטליבחולה,במיטהנשכבכללבדרך
שלאחותשליאמאמשפחה:קרובאניבעיה.זאתאותי.לפטראפשר

מתגלח,לאעצמית:להזנחהנוטהאניאותיעזבהשדנהמאזגוטליב.
אוליךשיניים.לצחצחשוכחבזמן'בגדיםמחליףלאפחות,מתרחץ
לאשהואדי"לאשיניו:מביןמסנןהואגוטליב.אתלהרוגרוצה

"רכיכתי?!"ורכיכתי,"לחרטוב,גםהואעכשיודבר,שוםמספיק
שלנוהקיר-כמוניהזאת?"המלהאתהוצאת"מאיפהגוטליב,תמה

בסלון.

שליחבראצלהגגעלבמסיבהשניםארבעלפניהכרתידנהאת
באנגליה.וטרינרילבית-ספרהתקבלותואתכולנוחגגנואלון.

ידייםהצמידווכולםברקע,נשמעהקצביתריקודיםמוסיקת
רכבת.יצרווכךזושלוזהזהשלזוזה,שלוזוזושלזהלמותניים:

היהאלוןללונדון".האחרונה"הרכבתהשירבקצבהתנגןברקע
בוא,המאסף.הקרוןחיתההירוקותהעינייםבעלתוהבחורההקטר
הבטתיאמרה.היא ,, .נגמרהשירמעטעוד"בואבידה,ליסימנההיא

יאטדיכוסעםקלוץכמויושבואביללונדוןברכבתכולםסביבי'
הגגקירותלאורךהתפתלכולוהטורלרכבת.התחברתיביד.קולה
שלהמתנודדהבשרניבעכוזמבטיאתריכזתיהאורות.אורגןלקצב

התחלנונפסקכשהשירבחיוך.פעםמדיבישהביטהשלפני,הבחורה
שלה.המעילאתלינתנהוהיאקר'לינעשהדנה,להקראולדבר'
ליהשאירהרומנטית,כזאתוהיא,שלי'הטלפוןמספראתלהנתתי
דחיתינחמד."משהולי"תכתובואמרה:שלהוהמיקודהכתובתאת
בשבוע.הענייןאת

אניאםושאלההתקשרההיאבסוףבחודש.אותודחיתישבוע.עבר
אמרהונתאם.מחראתקשראבלשבסדראמרתילהיפגש.רוצה
אחרהבגדיםובכיסיהשונותבמגרותפישפשתיוניתקה.בסדר

למחרתמהוה.היההוא .אותומצאתיבסוףוללישנתנההפתק
לאודאישקרנית, ,,ימים.חמישהככהענה,לאאישאךצילצלתי

שבועאחרישגוי,"מספרנתנהמילולית,ממנילהיפטרנעיםלההיה

הטלפוןמספראתלינתנהלאבכללשהיאואמרההתקשרההיא
משנה,לא"זהבעצמי'אותואשיגשאניחשבההיאאבלשלה,
 ,,מספר'לאיזשהוצילצלתי"אבל ,,עסוקה.הייתיממילא

נהיינולסיפור'סוף .המיקודאתגתישחיימתבררהתעקשתי'
חברים.

"מהלה,אמרתילהתחתן.רוצהשהיאואמרהבאהדנהאחדיום
לפחות,שנהחציאומרזהלחכות"אצלךאמרה,קצת,"נחכהבוער,

חציעברהאמרתי.פתאום.""מהלחשוב."מתחילאתהאוליואז
 .התחתנומאו.דלחצההיאחודשיים.ועודשנה

ארכיטקטורהלמדההיאלשינקין.סמוךמלצ'טברחובלגורעברנו
לאעםלבסוף,שנה.בחציהלימודיםאתדחיתיואניפניםועיצוב
ליעזרההיאחשבונות.הנהלתללמודהחלטתימשפחתי'לחץמעט
לעבודהתחלתיחשקובחוסרבקושי'הלימודיםאתסיימתי .מאוד
יחסיםלנוהיותחילהמשותפים.חבריםכמעטלנואין .הדודאצל
קיראיתנולהשישפרחימשפחתעםוידידותטובהשכנותשל

נותקפרחי'אביתרמרוביןביניריבשנתגלעמאזאךמשותף,
שלי.ולישלהלדנהשלו;החבריםהיואחדלכלולהלןמכאןהקשר.

במהירות:לחשובאבלשעותבטלוויזיהלבהותמסוגלתחיתהאשתי
מןמבטהאתהסיטההיאאחדיוםאבלמדכאת.הטלוויזיהאותי

היאפרחי.משפחתעםשלנוהמשותףבקירפגעמבטההמרקע.
בעיה,שום"איןאמרתי: ,,בעיה.איתרישמתקלף,"הקיראמרה:
עיניהירוקות,עיניהאתבינתנההיארטיבות."קצתאולי

מביןלאאתהבעיה.ישמתקלףהקיר ,,ואמרה:שלה,הארכיטקטית
היאת'יד.""תןאותו.ומיששהלקירניגשהקמה,דבר."שוםבזה

פרחימירדנהבגללזה"אוליוהלח.הקטבכתםנגעתינתתי.אמרה.
ביטלהודנהשינימביןסיננתישלה."הנוראותוהצרחותהקטנה
מקנאאתההכולבסךלילדה.נטפלסתם"אתהזרוע.בהינףאותי

אוטוכברלוויששכיר'צעיר'כל-כךשלך.במקצועטובהואכיבו
וילדה."משופצתדירהחדש,

פרחיאביתרליקי,דהעהענקהצ'קאתבלוטו.שזכיתיחלמתיבלילה
השמחהאתקילקלהזההענייןכלש"ח. 6000000שלסכוםעל

הגדולהקהלוכלוהכתביםהמצלמותלפניפרחיואביתרהגדולה,
 ,,שלי.הילדהאתשונאאתה"אתה,ההיסטורי.הריבאתשובהתחיל

בכלל.פהעושהאתהמה"אתה,אמרתי' ,,"אתה,עלי.צרחהוא
כמוצורחתוהיאדקהקירבלילות.לישוןלינותנתלאשלךהילדה
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בהתטפללךמקולקלת.אוטושלאזעקהשבלעהשחוטהכרוניה
טובשיותרטובות,לאמחשבותלחשובאתחילשאניאו ,מישהואצל
אתירצחשהואעלימאייםהואשמעתם."שמעתם.אותן."להגידלא

כולימזיעהתעוררתיהזה,"הזבל ,שליהנשמהאת ,שליהילדה
היולקירמעברהתינוקתשלהצעקותבמיטה.והתיישבתיבחשיבה
 ,"דודשינה,מתוךפלטהאשתימקוטעות.אךחדות, ,מאודחזקות
והסתובבהאיתם."בושותמספיקכברליעשיתמלה.אףתגידשלא

חשבתי. ,איתראדברמחרגבר.רקלקירמעברהבכיהשני.צדל

נמשכו.והצעקותשבועייםעודעברומלה.לואמרתילאחודשעבר
המשותףהקירעלהכתם .יותרזאתלשאתיכוללאשאניחשתי
יכולהייתילא ,בסלוןעוברשהייתיפעםבכלוהתפשט.הלךשלנו

אופעםמשהו.לעשותחייבשאניחשתיהכתם.מןעיניאתלהתיק
החיוורתהילדהאתנושאברחוב,פרחיאביתראתראיתיפעמיים

אלהכבישאתוחציתיבולהביטלאהשתדלתי .כפייםעלושל
וגברו.הלכורקהצעקותהאחרוניםביומייםאבלחשביה.המדרכה

רצהאוליךלמשרד.הלכתילאהמע"מ,יוםבחודש,עשרבחמישה
די"לאשיניו:מביןסינןהואקודםיומיים .כרגילגוטליב,אתגולהר
כאסקופהבמיטהישכבודאיעכשיו ,שום-דברהספיקלאאושה

המלהאתהוצאת"מאיפהגוטליב,תמה"אסקופה?"נדרסת."
 .אוליךאמרעברית."יודעיםבמשפחה"אצלנו 11 '}הזאת

לקחתיללימודים,הלכהשאשתיאחריבחודש,עשרהחמישהקרובב
אביתרשלהדלתלפניכולואתושפכתיהמטבחמןהגדושהפחאת

כשפתחהלפני.יצאהאשתי ,בבוקרלמחרת .פהוהאסקעל-פרחי
האסקופהעלשפוךשלנוהפחאתתולראנדהמההדלת,את

שלצואהמלאיחיתוליםשהכילפרחיאביתרשלהפחבתוספת
עשית?"שובמה"דוד,אליופנתהדנהצרחהזה?""מהתינוקת.

היצירהאתלראותכדיאותהודחפתיצרחתיתערבי,"תאל"את
שאתהמההש"תעצרחה,דנהצרחתי."בן-זונה."המפתן.עלש
אאחר.זזאניןלארליךיואמרתלתיצצילמודים.יללוהלכהצה."ור

אתאספתיהטלפון.אתטרקו ,,חדש.ומשהיל"תגידלי:אמראוליך
טיפסתיפרחי.אביתרשלהפחתכולתאתוכןשליהפחלתותכ

התתרניתרז,הגברתשלהפחאתגםואספתיהשביחלקומה
ימים.שלושהאפילובחדר-המדרגותפחלהשאירשיכולההמסריחה

היההואבסלון.המשותףשלנובקירהבטתימהדירה,שיצאתילפני
התפשט.הכתםורכיכתי.לחרטוב,

אביתרשלהדלתלפניהתייצבתיהפחים,שלושתהזה,השללעם
בבית.נמצאאינושאישלוודאכדיהעץדלתעלאוזנישמתי .פרחי
עלהפחיםשלושתאתבחיוךשפכתילדלת.מעברנשמעלארחש

לדירה.בכניסהנערםזבלשלהרפרחי.משפחתשלהאסקופה
ציפיתיהביתה,כשחזרתיהצהרייםאחרימשם.להסתלקמיהרתי
ואולירזגברתושלפרחיאביתרושלשליהפחאתבכניסהלראות
חיתהכברואשתינקיה,חיתההאסקופהאבל-פחעודאפילו
פרחי.אביתרולידהבמטבחהאוכלשולחןלידישבההיאבבית.

שאביתראחרישם.והתבצרתיהדלתאתסגרתי ,לסלוןנכנסתי
לה"חסר .בערךידעתישכברמהאתדנהליהסבירה ,הלךפרחי
עלשלההאצבעאתוהבריגהאמרהבסדר."לאקצתהיא .בגוףסידן

מהפה,מלההוציאהלאועודוחצישנתייםבתהיאמזה"חוץהרקה.
אניאםהתחשבות.שנגלהביקשהואאומרת.לאהיאאבאמאאפילו
המגושמתהכורסהעלישבתיאשתי.פסקהיכול,"אתהגםיכולה
ניגשאתה"מחר ,אשתיאמרה ,, ,שדה-אור"דוד .כולינזוףבסלון

מלה.לואמרתילאשבועייםעברופרחי."אביתרלפנילהתנצל

אשתיאתהטרידהואוהתפשט.הלךרקהכתם ,עברשבועעוד
מןמשוטטותעיניההיובטלוויזיהמביטהשחיתהפעםבכלד.ומא

להתרכזמסוגלתלא"אנילמרקע.הכתםומןהכתםאלהמרקע

אשתיבעניין.לפעולהחלטנודיכא.סתםהכתםאותיאמרה.ככה."
מצוידהגיעהואהביתה.אלינוהאינסטלטוריענקל'האתהזמינה
העבהבידובוונגעאליוהתקרבגבות,בכיווץהקירעלהביטהיטב,

אתומכווץמשחררכשהוא ,אמרהוא ,,חולה,"הקיררבה.ברגישות
בייאוש.הכורסהעלוהתיישבתיבוהבטתיבשנית.הגבות

 ,, ,צינורשוםכאןעובר"לאדנה.אמרההתפוצץ."צינור"כנראה
מתערבתשאשהכךעלתמיההנצטיירהפניוועליענקל,ה'התעקש

הצינורפהעוברת'מוח.כאןתבלבלאל"יענקל'ה,בענייניו.
מים.צינורזההבניין.שלהתוכניותאתמכירהאנילמטבח.שמוביל
חדש,"דברפרצוף.עיקםיענקל'ה ,,רקוב.הואאוליונראהתפתח
נהדרמקצועבעלשאתהיודעתהייתי"אםהוסיפה, ,, ,אותותראו
במרקחמורכמובאינסטלציהשמביןמבעלימבקשתהייתיאוליכזה,

בתוךאמנםלי.דהפטישאתלקחיענקל'הת'קיר,"שיתקןפירות,
הסידורקלחלוטין:ויבשתקיןהיההואאבלצינור'נתגלההקיר
"אמרתיורכיכתי.רטובלח,היההפטיש,מכותעקבהקירמןשנשר

שאמרת."מהלא"זהבגאווה.קל'היענאמר ,, .הצינורלאשזהלך
יודעת.""לאהאינסטלטור.שאלעושים?"מה"אזאשתי.אמרה
הוא"הרי ,שאלתיעושים?"מהשואלהוא"למהאשתי.ענתה

מנהלעכשיוכאןצריכיםלאאנחנועזוב.דוד ,"אוי ,, .האינסטלטור
בדיוקיודעים,לאואניהואזבל:לפועללהתחפששהחליטחשבונות

פסקה.ונחכה,"ת'קירסגוריענקל'ה,הרטיבות.סיבתאתכמוך,
גדל.-והכתםפסקה,לאהרטיבותאבלשבועות,שלושהעודעברו

כרטיסומגרדהפיסמפעלשלדוכןלידעומדאניחלמתי:בלילה
מןגדולשלך''התוצאההכותרת,אתהנושאהמספר ,הנהו ,גדחיש

המספריםשניותחתהיריב','תוצאתכותרת,ה rא, ~ oהנוהמספר

הבודקה,בתוךהזקנהעלצורחיאנש"ח. 50000הזניה,סכוםכתוב
פרחיאביתרמאחורמגיחכשלפתעיש,"זה.אתעשיתי"זהו.

צורח,אני ,,"פרחי'ובורח.הכרטיסאתחוטףמפוספסת,בפיג'מה

 :צעקהנשמעהלקיררמעבעיני.אתיפקחתמנייאק,"יא"פרחי
שבנותייהוררה.עהתשתיאגם .הסוףעדליתקשיבאתהפרחי,
-ובלחותךבחושקמוריםםיגבשני-באחתהזוגיתבמיטהשנינו

למלהימ ,,ריב.שם"מתפתחלקיר.מעברשמתרחשלמההקשבנו
ברוק.התמלאפיהינחתי.כן.חבלי-שינה.אחוזתאשתי

צעקה.היא "לעזוב.חייבתאני .יותרככהיכולהלאאני ,"אביתר
 .עץדלתשלטריקהשמעהב ,, ?מישהולך"יש
 ,, .אחדאףליאין .אביתרזהלא"זה

להקשיב."מוכןלא"אני
הלדיהעםככהלחיותיותרמסוגלתלאאנילהקשיב.חייב"אתה

מביניהםמישהוכנראהבקיר.עץדלתשלמכהנשמעההזאת."
בזו.זההבטנוואשתיאניפתוחה.שתישארהתעקש

הילדה?"אתאוהבתלאאתמהלהקשיב.מוכןלא"אני
לא!"בעצםמאוד'אותהאוהבת"אני
מנייר."הקירהקול.אתתרימי"אל

מכלנעיםלאלךכיביצים,עלבביתללכתלינמאסלי."נמאס
לאשלושבתכברמעטעודשהיאהזאתשהילדהליונמאסהעולם.
 ,,אומרת.לאהיאמאמאאואמאאפילומלה.אומרת

אומרת."לאהיאאבא"גם
 ,, .מביןלאאתה ,אביתר ,דברתווא"זה
 ,, .הקולאתתרימי"אל
שלךהזאתהילדה •כברנמאסזה"די!צרחה.והיא ,,אצרח."אני

חיכתההיאהזמן."כלהזההקיראתמלקקתורקדג.כמושותקת
אשתיהשינה.חדרעדהגיעהעמוםהרעשאבל ,הסלוןבקירבכוח
קשותי-גבות.בזוזההבטנוואני

"תירגעי,"

 ,,אירגע.לאאני"לא.
 ".סידןבעייתלהישבה.מטפלשהרופאיודעתהרי"את
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פשוטזאתאבלקירות,מלקקיםוהםסידן'בעייתישילדים"להרבה
הכראתשמתילצרוח.התחילהבדיוקהתינוקתואז " .אותוזוללת

"תפסיק,"אמרה:אשתיהראש.על
לחנוקיכולהשאנימרגישהאניאליה.ניגשתלאאניאביתר!"זהו.

שלה."מהצרחותלינמאסותה.א
 11 ?הולכתאת"לאן

דלת.טריקתשמענוצעקה.היא ".שלי"להורים

למשר.דוהגעתיעצמיאתהרמתיהמע"מיוםבחודש,עשרבחמישה

נדמההיההמע"מ,ביוםואפילועשרהחמישהשלפניהימיםבמשך
עלליוטפחשליהשולחןלידעבראוליךואפילו ,בלחץעומדשאני
ברחובהעבודה,אחריהביתהכשחזרתיאבלכולו.מדושןהשכם
הרחובבפינתשווארמהקניתימוזר.דברליקרהג'ורג',קינג
המעברלפניוהנההחציה.מעבראלוהתקרבתיקולה,דייאטתופחי
אלישרהשמשקרניאתשברהזקןהשקמהעץ-מאירלגןסמוך
טעםהתמלאפינסדק.שליוהגרוןחרדהמעיןחשתי-עיניתוך
הכבישאתלחצותיכולתילאאופןובשוםטיח,בלעתיכאילוטפל

לעולם.שםאישארשאניחשבתיהחציה.במעבר

ואוליפעמייםראיתימירדנהובתופרחיאביתראתחודשיים,חלפו
פני.עלוחולףכפותיועלהחיוורתהילדהאתנושאהיההואשלוש,

החודשאמצעלפניקצת ,אחדיוםבכלל.ראיתילאאשתואת
היאבבית.חיתהכבראשתיהמשרד.מןהביתהחזרתי ,כמדומני

"אניבעצבנות.הימניתרגלהאתוהרקידהבסלוןכיסאעלישבה
רפויהכורסהעלהתיישבתי"בסדר."אמרה.איתן."לדבררוצה

ילדה,""אואמרה,היאילד,"לנושיהיההזמן"הגיעאיברים.

אני"כן,רוקי.אתבלעתישאלה.רוצה?"לאאתה"מהשתקתי.
הלחנותעםמתחילשוב"אתה ,,קצת.לחכותכדאיאוליאבלרוצה,
אמרתי:רוצה."אני"אבלוזהו,"רוצהלאשאתהתגידהזה?

אמרה.בעיה,""יששתקה.היאשלי.שבקולההחלטיותמןנבהלתיו
עדלהריוןנכנסתילאלמהמתפלאלא"אתהשאלתי.הבעיה?""מה

אצל"הייתישתקתי.מקרה?"שלענייןלךנראהזהעכשיו?
רוצההואאופן'בכלבסדר.לאאצלימהמצאלאוהואגינקולוג,
זהבגללואניחלשזרעלךשישלהיותיכולזרע.בדיקתשתעשה

"בסדר,"אמרתי:בית.שיעוריעשתההיאהמום.הייתינתפסת."לא
היאהזה!"חמישי"ביוםונו',שבועייםשבועעודוחשבתירפה,בטון

פסקה.

פתאומיבאופןחייבהייתיכיהתוראתפיספסנוחמישיביוםאבל
לאשתיאמרתיימים.עשרהבעודתורלנוקבעו .במשרדלהיות
אניאבלשמהליחיכתההיאחולים.לקופתהעבודהמןישרשאבוא

באההיאששכחתי.להישבעמוכןאניהעניין,מןשכחתיהגעתי.לא
הרגל.אתונידנדההכיסאעלבסלוןישבההביתה,עצבנית

בעודתורלךקבעתיכלום.ליתגיד"אלאמרה:היאכשנכנסתי
לפניקצתהבדיקה,ביוםשבועיים.חלפוהולך."ואתהשבועיים,
אתפגשתיבדרךאבלחולים,לקופתהלכתיבחודש,עשרהחמישה

הואבינתייםכאן.קצתלעבודוהתחילמאנגליהשבהואאלון.
שניםכמהעודלוישהריזמנית,עבודהבאילת,בסוסיםמטפל

ושרנוזה.וכלדנהאתהכרתיאיךההיא,במסיבהנזכרנוללמוד.
טאון.ליווינגג'אסטלונדוןטוטרייןלסטצוחקים:כשאנחנויחד

מקומי.עלקפאתימחייך.אותישאלהואהולך?"אתה"לאן

ד"ש,לךמוסרוהואאלוןאתשפגשתיאמרתיהביתהכשחזרתי
ורצהבבכיפרצהאשתיאמרתי.נהדר."והיהלמסעדה"הלכנו

בסלוןליחיכתההיאאחר-כךשבועשם.ונסגרהלחדר-השינה
התיישבתיבעצבנות.רגלהאתומרקידההכיסאעלזקופה·שובה
קופסונתליוהושיטהאמרההיא ,,"קח.לידה.הכורסהעלמיואש
לקחתימחכה!"אניבאמבטיה.זהאתתעשה"לךמפלסטיק.שקופה

באמבטיהעמדתילאמבטיה.והלכתירועדתבידהקופסהאת

הלשוןלבכות.ליבאהצמוק.באבריוהבטתימכנסייםמשולשל
עלונשענתילהתעלףעומדשאניחשתיהגרון.חללוכלנסדקה
יוצא,"לדלת."לאמעבראשתישלקולהאתשמעתי "!!ונ"הקיר.
אבלצרחה.היאזח."בלימשםיוצאלא"אתחעצבני.צעקתי
לדלת.מעבראלצעקתייכול."לא"אנייכולתי.לאאופןבשום

היא"אימפוטנט!"יכול,""לא"תפנטז."יכול.""לא"תתרכז."
האמבטיהמןיצאתיאזרקנטרקת,הכניסהדלתאתשמעתיצרחה.

לב,שמתי ,לסלוןכשנכנסתיריקה. ,בידיהשקופהוהקופסונת

מעיןעכשיוהופיעה ,הקירשעלוהגדולהלחהכתםשבמקום
במיומנותחצבאוחפרמישהוכאילומחוספסת,טיחשקערורית

בקיר.

1 =-= ~, 
~ 

"ft: 

\ 

שהיאואמרהאיריסמחברתהצילצלהיומייםכעבורחזרה.לאאשתי
עשרהעדשבועשלענייןאמרתיאתעשת.שאניעדאצלהנשארת

חזרה.לאהיאשבועיים,חלפוחזרה.לאאשתיתחזור.והיאימים
לשאולטלפוןמרימהחיתהבשבועפעםרקחזרה.לא-חודשחלף
הבית:אתהזנחתיהידרדר.מצבישבועיים.עודעברושלומי.מה

פושההחלרעריחבאבק.כוסוהרהיטיםוכלמוכתמתחיתההרצפה
העמיק.בקירוהשקעבדירה,

שלהלקוחותטבלאותמוליושבהייתיחשק.בחוסרהלכתילעבודה
אתראיתיבהקיץ:חלומותהמסך.מולשעותובוהההשבשבתתוכנת
מתוךענבי.עיריתהלוטוכנערתפרחימירדנההתינוקתשלדמותה
היאענבי.עיריתשלהסוסזנבצץהתינוקתשלהחייכניראשה

עשרה,שבעוחז.:ש,שלושיםחמש,הזוכים:המספריםעלהכריזה
 "!שי"תשע.ןסף, jהוהמספרושבעשלושיםארבע,ושתיים,ארבעים
כידימיתיואזרגליו.עלקפץהחשבוןרואימשרדוכלצרחתי

שלושיםשבע,הפךהחמשנורא!הטופס,על-פנימתחלפיםהמספרים
 "!אל"ונו'עשרהלשמונהעשרהשבעושמונה,לשלושיםוחמש

רעשאתהיותרלכלבוששומעיםהחשבון'רואימשרדוכלצרחתי'
לידישעבראוליךרגליו.עלבשניתקפץהמזגן,ואתהמחשבמקשי
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פין"אלסלבחור?"לויש"מהקרא,וגוטליבבעצבנות,צמץימ
גוטליבצעקיודע?"אתה"איךלשולחנו.וניגשאוליךפסקקופ."

"הלכתאוליך'ענה ,,בפסיכולוגיה.קצתמבין"אני .משולחנו
אניוחלילה,"חסהלום.משולחנו'גוטליבשאל ,, ?לוגולפסיכ

עצמי."שלהפסיכולוג

לאישנתי.לאעצמי.אתלהזניחוהתחלתילעבודה,ללכתהפסקתי
שעותיושבהייתיאני?לעשן,התחלתיהתגלחתי.לאהתרחצתי.

מילאיבשהאדמהשלטעםומיןאיברים,ברפיוןשבקירבחורובוהה
היאחודשים.שלושהעברוחזרה.לאודנההולךויוםבאיום .פיאת

אמרה,היא ,,מספיק."זהימים.בעשרהפעםעכשיומצלצלתחיתה
אניהזה,השבועבסוףלעצמיחשבתילי."תקרא"כשתתעשת

יוםוחמישהעשריםעברואבלתחזור'שהיאומבקשאליהמתקשר
 .יצילצלתולאהחודשנגמרהנהו

זאב,מצודתשלבצדג'ורג',בקינגסיגריות.לקנותיצאתיאחדםיו
אתלחצותיכולתילאפתאום .מוזרדברליקרהמאיר'גןמול

המכנסייםבכיסינתקעוידימקומי.עלוקפאתיפחדתיהכביש.
-המקוםמןלזוזיכולתילאאופןבשוםהמדרכה.במשבצתורגלי

מישהוואז-זהבכמומאובקאורעליוביןפיזרהזקןהשקמהעץ
ליווינגג'אסטלונדון'טוטריין"לאסטהכתף.עלבכוחליטפח

טווונטריליאייבאו.ליווינגג'אסטלונדוןטוטרייןלאסטטאון'
יו,"רוית'טוביוונטריליאייגד'רטונייטרהספנט

פה?"עושהאתה"מהאמרתי,"אלון,"
מקומי.עללחלוטיןקפאתיאמר.הוארע."נראה"אתה
 .יאמרתאותי."עזבה"דנה

קרה?"המ"

 .סיפרתי

הדחיינים!"שלאבא"אתהאמר.הוארחייך!""אתה
שאלתי. "?המ"
מפחדאתהלאבילד'הצורלאהתנ~ .דיידחאתהשלך'היהבע"זאת
קררמהמםעצובנייןעהאתהדוח-; iאתואזך'לעצמזהאתלהגיד

אתהאיך" .געלרישתקת "יה?מחראתאיםורלםוככיעצמךאת
רוצה?"אנימהיודע

משער."רקאנייודע,לא"אני
אמרתי."אחה."

שאל.אלוןהולך?"אתהכיוון"לאיזה
לכביש.מעבראלהצבעתילשם.""אני

הכבישאתלחצותהחלהוא ,,כיוון.לאותו"אניאמר'הוא ,,"בוא,
באותולעמודנשארתיאניאלי:לדברממשיךכשהואהחציהבמעבר

הכבישאמצעאלמשהגיעאחריו.הלכתיולאהמדרכהשלהצד
הענייןמעצםנדהם-במהירותראשואתהסבהואוהסתובב;נעצר

יכולתילאאופןבשוםאבללבוא,ליוקרא-אחריוהלכתישלא
החךעלהלשוןאתהעברתינורא.פחדחשתיהכביש.אתלחצות
בחריקתעצרהבמהירותשנסעהמכוניתוסדוק.יבשהיהוהוא

אלון.צעקשלך,""אבאהנהג.לוצעק"חמור!"אלון:לפניבלמים
עמדתי.עליההמדרכהסףאלעקביועלוחזר
אלון.שאללך?"קרה"מה
אמרתי.לזוז,"יכוללא"אני
טוב?"לאמרגיש"אתה
 ,,מפחד.אנייודע."לא
הוארעד.קולואבלרגועלהישמעניסהאלוןלך."אעזוראני"בוא
חצינווכךלמותני.סביבכרךהשביחהידואתבכפומרפקיאתהניח
באמצעהשקמהעץעדקודםלאט-לאט:ג'ורג'קינגרחובאת

הקצהאלכשהגענוהשני.העבראלהסוףעדואחר-כךהכביש,
האדימו.ופניבפילחלוחיתחשתיקצת.נרגעתיהמדרכה,שלהשני
שאלמכאן?"תסתדר"אתה
טוב."יותרמרגיש"אניאמרתי. ",ןכ"

דוד'רחייךאתהמקצועי.מישהואצלבעצמךלטפלצריך"אתה

אתעשיתתמידאתהקצת.אותךמכיראניתעודות.עםרחייך

כיולדחותלדחותבבית-ספרהתענוגתמידלךוהיהליד:הדברים
ליאמרתפעםלאהגדול.הפרסבסוף,יגיעהגדולשהדברציפית
קונהלאאתהאבלקולה,אוהבמאודשאתהספרביתשלבמזנון
פחותאתהסיידרכי-דייאטהיהלאעודאז-סיידררקקולה
אתלשתותאוהבואתהקהות,שינייםועושהחמצמץהואאוהב,
לכיתות."ונחזורהגדולהההפסקהשתיגמרעדלאט-לאטהפחית
אנידוד"טובזה.אתזכרתיזה,אתאמרשהואעכשיוזה.אתזכרתי

מישהושתראהכדאיבערב.אליךאתקשראניללכת.מוכרח
הילדעםהענייןלעתיד.מווטרינרדעתחוותמספיקהלאמקצועי'

יותר'קלבמשהוולהתחילקצתלנוחצריךאתהקשה.עליךעבר
כלב."קחזאת.לעשותעזצורךחשתיפתאוםכלב?"תאמץאולי
אתהבכלל'למסלול.קצתאותךיחזירזהלקרות.יכולכברמה

כתוביםהיושעליוחוםכרטיסשלףוהואטוב,"זהכלבלבד.עכשיו
לחיות'.לחיות'תנושלהטלפוןומספריהכתובת

הכיהכלבאתלי"תנולהם,אמרתילחיות',לחיותל'תנובאתי
קדמית,רגלבליוכלבאחוריתרגלבליכלבלנו"ישאמרו:מסכן,"
הכיזהאבלהאוזן'מןחתיכהלהםחתכוטוביםשאנשיםושניים
הסתכלתי ,,החלקים.כלאתהרעעיןבלילושישלמרותמסכן'
מבליגאהשםישבההיאעלי.הסתכלההמוזנחתוהחיההכלובלתוך

אבל"לא,ענו.אותו.""תשאלשאלתיזה?"כלב"איזהלייבב.
הואתראהספנייל.קרקרעםמעורבלברדורכנראהזהברצינות,

מסכןיותרהוא"למה ".לברדורמיניכמובדיוקנראהנורא,מתוק
שש,בןבערךלהיותצריךהואכאן.ותיקהכיהוא"כימכולם?"

אותו."רצהלאאחדאףשנים.ארבעלפניבערךנויאלהגיעוהוא
שאלתי.לו?"קוראים"איךאמרו."בסדר."רתי.מא ; 1 , :אותלי"תנו

מירדנה,קוראיםאותולהאכילכדיבשבועפעםשבאהלמתנדבת"
עיניאמרתי."מירון?!"מירון,"לוקראנואזאליו,נקשרהממשהיא

הגאפרצופוצףעינילנגדמירון?"לכלבשקוראים"אמרתםאורו.
בחדרכפייםעלורתיוהחילדתואתאנושפרחיאביתרשל

 "אותו.אקח"אנית.והמדרג

וברגלייםהסנטרתחתורקכולושחורהיההואהכלב.אתליהוציאו
עלהודעהליהשאיראלוןבערבלבנות.שערותכמהביצבצו

הייתילעצמי.אמרתי '''מחרתשובה.לוהחזרתילאאבלהמזכירה,
ולמרותמאיר;בגןטיולשללשעהאותוהוצאתימירון.עםעסוק

שבדרךפחכללידהתעכבהואבזו'בוהרבהלאכוללושנתתי
כשחזרתיהתקשרה.לאדנהמזון.אחרבחפשונחיריואתמרעיד
כלנורא.דיכאוןוחטפתיהטלוויזיהאתהדלקתיהטיול'מןהביתה
ה,~ותרולסגולקוםרציתיכהרגלי,מדבר.כמוחרבהיהשליהפה
אמרתי ,,אקום,'תיכףהשלט.עםבידימשחקכשעההתעכבתיאבל

וליטפתיאליהתקרבבפינהשישבמירון ,,אקום."תיכףלעצמי'
שלו.בריחאינטימימשהוהיהאבלנורא,הסריחהוא-כמוניאותו.
החלקלבורוהתקרבממניהתרחקבמרקע,בוההשאנישראהאחרי

לפניו'אשראתרואהלארואהמולו'לרגעהשתהההואשבקיר.
הקיר.אתללקקוהחלדבר-מהחיפשכאילובאווירריחרח

פעםמדיהקיר.אתללקקהמשיךהואבו.הבטתישעה.כחציחלפה
הגדול'שבחורהטיחאתומגרדוהגדולההשחורהכפואתשולחהיה

לישון.והלכתיקמתילבסוףבו.הבטתיללקק.וממשיך-מגרד
עולםשלחללוממלאהואלפני.מופיעפרחישאביתרחלמתיבלילה
הפיסכרטיסאתלנוהראהזכית.היקר'שדה-אור"דודואומר:
ליהושיטוהואהגדול."הפרסההנ"רבותילו.הראיתישלך."
הגליל.סיידרשלקרהפחיתגבומאחורי

את,איפה"מירדנהצעקות:נשמעולקירמעברבבהלה.התעוררתי
בוקר.לפנותארבעהשעון,עלהבטתימירדנה!!"את,איפהמירדנה
אוצראת"הנהצעקה.ואחריולקירמעברנשמעעץדלתשלרעש
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אתשובלשם?זחלתאיךהלילה?באמצעכאןעושהאתמהשלי.
הקיר.אתללקקתפסיקימירדנהנורמלי.לאזההקיר.אתמלקקת

חזקתינוקת,שלצרחניבכינשמעואחר-כך ,, .בואילאבא,בואי
נוהםאותושמעתישלי."אפרוחלבכות"תפסיקיעצבים.ומורט
 .אסורזה .הקיראתללקקצריךלאלבכות."תפסיקי ,נמוךבקול
לכיווןכנראההתרחקהואאחר-כך ",כדורלךיתןאבאבואי'

אתוהדלקתיהשינה,מחדריצאתייותר.אותושמעתיולאהמטבח
שם,עמדהשחורהכלבוןמירוןשם.עמדהואבסלון.הצהבהבהאור
המאורךראשואתלרגעהסבהאורמשנדלקשבקיר.לבורסמוך

ללקק,ושבבחזרהאותוהסבאחר-כךבאוויר'ובההשלילכיוון
 ,בבוקרשמונהעדבוכהשמעתיפרחימירדנהאתוללקק.לחפור
במיטתי.מתהפך

והתגלחתי.שינייםצחצחתילעבודה.ללכתהחלטתילמחרת
דלתלידונעמדתיהתלבשתיוחזרתי.לסיבובמירוןאתהוצאתי
"איןכל-כך.עצובהטרוטות,בעיניוביהביטמירוניקהכניסה.
שאניהרגישהוא ,,לעבודה.ללכתצריך"אנילו'אמרתי ,,ברירה,
קשרתיאיתי."אותךניקח"טוב,מתנשא.במבטביוהביטלומשקר
ערימתאופחאףפיספסלאהואהמשרד.עדברגלוהלכתיאותו
 ,לואמרתיבדרךשעה.שלעינויהפךדקותעשריםשלטיול .זבל

ניקוילמשלכמומגונים.הרגליםמכמהלהיפטרנצטרך"מירוניק,
הביטשובהואשלי,"הדירהשיפוץאוהעיריה,עובדיבמקוםהעיר

החרוזאישוןעלנשברהשמשקרן-שלוהמוארךהאףאתמריםבי
מקומי.עללרגעקפאתיואני-שלוהשחור

ורץ ,, .אויאוי"אויצעקהואאותוראהשאוליךאיךבמשרד
"דודגוטליב,ליאמרהשתגעת?"חונט?",,אחבשירותים.להתחבא

אוכל?"הוא"מההתעקשתי.נחמ.ד"דווקא"הואלך?"קרהמה
צעקתי ,,"וארליכים,לגוטליב,עניתי ,,"קירות,גוטליב.התעניין

 ,,השירותים,מןהקולנשמע ,, ,מכאןיוצאלא"אניהשירותים.לעבר
כלביםידיעלננשכוכולםשלנובמשפחההחיה.אתתיקחשלאעד

שלךהכלבשלי.התורהגיעעכשיומזה.חמקתיאניורקבילדותם
אתמרחרחהמשרדבכלסיבובעשהמירוניק ,,אותי.ינשוךבוודאי
הייתיהשירותים.לדלתסמוךהתיישבולבסוףהחדש,המקום
לארליךקצת"תן ,אמרגוטליבכי ,ועזבתישעהכחציבמשרד
לעבוד."

 ,עליוצעקתילי!""נמאס .בקירולחפורללקקמירוןחזרבבית
הואאבללסלון,הדלתאתלוסגרתיעזר.לאכלום-אותוהרחקתי

שילקק'מילאאותה.לפתוחחייבשהייתיכל-כךמציקבאופןייבב
אתפגשתיהצהריים,אחרשלמהטיולבחזרה '.הקיראתבינתיים
החלפנולאבחדר-המדרגות.מירדנהאתכפיועלנושאפרחיאביתר
לאזהפי.בזוויותערוםחיוךוחייכתילשלוםלוהינהנתירקמלה.
הואממזרי.וחיוךשכזההנהוןמןלייצאפתאוםתחילה,בכוונההיה

תוךאלהתינוקתעםוהסתלקבכלב,הביטגבותיו'אתהרים
אותולמשוךניסיתילזוז.וסירבבמקומונטוענעצרמירוניקהדירה.

אתוהרציןעורפואתהקשהלהיכנס,סירבהואאבלהדירה,תוךאל
הדירה.תוךאלכפייםעלאותולשאתנאלצתיהמבט.

התקשרה.דנהבערבהקיר.אתליקקהואהצהרייםאחרכל
 ","טובאחזור."אניאז,ורקאז,הנכון,לכיווןצעד"כשתעשה

אותי,עצרמשהואבלהטלפון,אתלנתקרציתיכבראמרתי.
ציפיתיהקו,מאחורישתיקהחיתהאמרתי.חמוד."כלב"אימצתי

וניתקה.הנכון."בכיווןצעד"זהאמרה,טוב,""זהלהתפרצות.

וחציעשרהאחתבשעההקיר.אתליקקהערבכלנלאה,לאמירוניק
כמולצרוחהתחילהלקירמעברהתינוקתגםומזה,קריזהחטפתי

 11"שמע,מנומנם.היההואהאינסטלטור.ליענקל'הצילצלתיכרוניה.

הקטןהחור .שבקירהבוראתלילסתוםלבואחייב"אתה ,אמרתי
בוראצלך.אהיהאניבעשרמחר"טוב,בור."כברנהיהראיתשאז

בפעםאותיהעליבהשאשתךלמרותאבוא,אניאומר?אתה
 ,אמרתי ,,אותך.תעליבלאהיא"הפעם ,,אצלכם.שהייתיהאחרונה

שהתקשרתי.הצטערתיוכבר

 IJכלום.עלחלמתילאבלילה
1 ~ 

תרובעיניובאדליים.שניובידיוהופיעיענקל'הבעשרלמחרת
לסלון.ונכנסבהססנותשאלהואנמצאת?"לא"היאאשתי.אחרי

נהיהבור"איזהבמטבח.הקערהמןאכלמירוניקבדיוקשעהבאותה
מאו.ד""חבלחבל."באמתשדה-אור,מרשהזנחתםחבלפהלך

הפח,עםלרגעיוצא"אניויצאתי.נכנסתילמטבח,ונכנסתיאמרתי
כברבעבודתו.כברמרוכזהסלוןמןליענההוא ,,טוב,"טובטוב?"

הפחלתוךזרקתילאשימיםהניילוןשקיתאתלשיםרציתי
הדירהמןגדולהצעקהנשמעהכשלפתע ,בחוץוהשחורהממוספר

נגלהמחרידומחזהלסלוןנכנסתיורצתי.השקיתאתעזבתישלי.
זרועותיושתיגבו;עליענקל'השכב ,לקירסמוךהרצפה,עללעיני.

כגברתממשנראהשהואכך ,לבןסידומכוסותלרצפהצמודות
רגלייםבפיסוקעמדהגדולהבטנוועללנשף;כסיותשעטתה
שיניואתוחושףכלפיובשנאהמחרחרכשהואמירוניק,-קדמיות

הואהמפלצת!"את ...קח .."תיהוורודים.החניכייםואתהעליונות
ופרצתילהתאפקיכולתילאאבל ,אמרתי ,,יענקל'ה."תירגעצרח.

תחתיענקל'המילמל " ...התקפהעלתביעהמגיש"אניבצחוק.
בוא!""מירוניקהמפלצת!"אתאותוקח ..."תיהמגרגר.הכלב
ובחוסרלאטירדהכלבלו.שרקתימייד!""רדחצי-צוחק,צרחתי

להתרחקמיהריענקל'ההלבנות.הנשףכסיותעטוימיענקל'הרצון
להתקרבניסיתיאליו.צמודורבץלקירהתקרבומירוניקהכלב;מן

הקיר."עלשומר"הואשיניים.וחשףכלפיגםגירגרהואאבלאליו
 ,,יודע."לאהקיר?"עםהזהלכלביש"מה ,רועדבקוליענקל'האמר

איךיודעאתהנגדך.תביעהמגישלאשאנימזללך"ישאמרתי.
פעםמפה,ללכתרוצהאני ...צעיראדםבןלאאניהלב.לידופק
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לאאותי.תקףשלךהכלבועכשיואותי,העליבהאשתךקודמת
 " ...מפהללכתרקכסףרוצה

רעחשתיאני .בווחפרהקיראתליקקמירוניקהצהרייםאחרכל
סדוק.כאילוהואגםוהחךונקועותיבשותהיושפתימאוד.

אללקוםאפילוחשקליהיהלאאבלמיםהרבהלשתותהשתדלתי
דנהבערבוליקק.שחפרוכמירוןבטלוויזיהבוההשבתייהברז.

והכלב.אניאיךלדעתרצתרק ,מהרדיברההיאלצלה.יצ

 ,הקירסיפורכלאתלוסיפרתילאלון.צילצתיאחר-כךמייםוי
הבארביעיביוםיהיהשהואאמרהואביענקל'ה.המעשהללוכ

אתאיתיאביאושאנישלוההוריםאצללוריאברחובבתל-אביב
 .עליגםו ,עליויציץהואאזבהכל

מןיצאתילאכמעטבעצםלעבודה,הלכתילאהשבועכלבמשך
כלהתרחצתי.אחתפעםואוליוגדלוגדלורקשליהזקןזיפית.יהב

לאות.ללאוחפרשליקקוכמירוןבטלוויזיהבוהההייתיהזמן
קונצרטאתפותחתחיתהפרחימירדנהכילישוןיכולתילאבלילות

שחורים.עיגוליםהתגלועיניתחתשתיים.בשעהבערךשלההבכי
להריםהכוחותליבאומנייןיודעלאאבק.ומלאמסריחהיההבית
הכלב.עםלאלוןעדוללכתעצמיאת

אומרת,זאת"מהאותי.שאלהואהזאת?"המציאהאתמצאתפהי"א
לתתאפשרלךרקמציאה."איזהאמרתילחיות.'"לחיותמ'תנוהוא
 "!?שש" "?שש"הזה?"הכלבכמהבןיודע"אתה"למה?"כזה."כלב
דודשש.בןהיההואמתיזוכרלאהוא !?שש"בצחוק.פרץהוא

ידעתי.""לאעשרה."שתיםבןאוליזקן.מאודכלבזהשדה-אור,
זהו."מסכן.הכיהכלבאתליתנולהםואמרתילשם"באתיאמרתי

נראהבו"טובאלון.אמרמסכן."הכיהכלבאתלךנתנובאמת"הם
אמרתי."מירון."לו?"קוראים"איךהכלב.אתבחןהואלו."ישמה

 ,,מתוק.בשקטתעמודרואה.כבראנילךישבטוחסקבייס"מירון'
אחזהוא ,,מזה,וחוץזריקה.לקבלצריך"הואהכלב.אתליטףאוה

לדלקות:שגורמיםהפוכיםעפעפייםלו"יש .בפרצופוהכלאת
העיניים:בשתיקאטרקטמקרב:כתוצאהכנראהרועאחדעפעף

דווקאהואכימענייןזהאבלסידן.שלבריחהגםשהסיפורולפי
לושחסראחדשלרושםעושהלאהוא Iלגילווחזכלבלינראה

קלחמוד,כלנון"הואאמר.אלון ",ןכ"דתי.חמוד.""הואדן."יס
והבתהקירעםלישסיפרתלשטויותיןמלאאני .בולהתאהב
רושםאניקשר.שוםאיןמדברת.שלא '4/זאממול,השכןשלהקטנה

עלתהגםלהעביראפשרים,~לעמשחהסידן'כדורילך
לראות?"להישאררוצהאתהזר"קה.עכשיולונותןואניהעפעפיים,

יצאתי.צא."בשבילך.אחליטאניטוברחייך,"איזהשתקתי.
"נעזוב 1אמראלון ,, ,"דודאלי.ורץהשולחןמןירדמירוןכשחזרתי

לאעוד"דנהאמרתי.יודע.""אנירע."נראהאתההכלב,אתלרגע
"עםאמרתי."נראה,"עושים?""מהאמרתי.לא.""עודחזרה?"
ליווינגג'אסטלונדוןטוטרייןלסטרחוק,עי-תגלאאתההזההנראה

הפעםמאזעצמךעםמשהועשית"אתה .לשירהתחילהוא ,, ...ןוטא
רקשזכרתרואהאני ,"או "?אומרתזאת"מהשנפגשנו?"האחרונה

לא"דוד,אמרתי. ".ןכ"הרישא."אתולאשליהעצהשלהסיפאאת
אצלשבועילטיפולללכתגםצריךמירוניק,אתלאמץמספיק

לקוםופשוטהכוחותאתלאסוףלהתבייש,צריךלאפסיכולוג.
 ,,זה.אתולעשות
תבואשהיאלהיותשיכולאמרההיאהתקשרה.דנהבלילהמאוחר
 .שבסדראמרתימירוניק.שלוםמהשאלההיאהביתה.שבתלשישי

צרחהלאהתינוקתבלילההקיר.אתמלקקשהואלהסיפרתילא
אתראיתיהכלב,אתהוצאתימוקדם,קמתיבבוקרהיטב.ישנתיו

חזרתיהמפוארת.במכוניתלגןמירדנהאתלוקחפרחיאביתר
לי"תןאמר:אוליךלעבודה.ויצאתי ,התלבשתיהתקלחתי'הביתה,
וכולם ,,האבוד.האיששדה-אורדודאחאתה?מיאתה?מי Iלהיזכר

אתשםמצאתילאהשינה.לחדרנכנסתיהביתהכשחזרתיצחקו.
ודרכובקירנפערמטרשלבקוטרחלללסלון.נכנסתימירוניק.
 11 •כאן"הוא .פרחיאביתרשלדירתורצפתאתלראותהיהאפשר

בואכאן.שלך"הכלבלקיר.מעברפרחיאביתרשלקולונשמע
אמרתיהפח.שקיתאתולקחתיההזדמנותאתניצלתיאותו."ותיקח
אתהשלכתיויצאתי.דנה.לכבודהביתאתאנקההיוםבלבי:
המפתןעלעמדתיפרחי.אביתרשלדלתולמולוהתייצבתיהשקית
זהישבוהםבסלוןהדלת.אתפתחתימאומצתבנשיפהואזמהסס:

הארוכהבאוזןלומשכההיאומירדנה.מירוןהשטיrד:עלזהליד
בהנאה.בההתחכךוהואוהשחורה

גבוהכיסאעלשישבפרחיאביתראמרמצוין."מסתדרים"הם
לסלון.המטבחמןבמעבר
בשקט.אמרתי ,,ככה."נראה

 ,שאלהואלכלב?"קוראים"איך
לרגע.היססתי
מירון,"לו"קוראיםאמרתי."מירון,"

התרחבו.ונחיריולרגעשתקהוא
שלי."הבתשלבשםשלךלכלבקוראאתהממני.צחוקעושה"אתה
בזיעה.כוסהמצחו

 .מפתיעדברקרהכאןאבלמתנצל.אמרתי ", ..לחלוטין .מקרי"זה
ואחריוחמור'לנעירותיותרשדמונביחותלנבוחהחלהכלב

 .אותולחקותמנסהכשהיאהילדה,
 .אחריוחזרההיא ,, ,האו ,"האו

לאחור.נרתעתילעברי.הכיסאמןקפץפרחיאביתר"שמעת?"
חזר,הוא"שמעת?"

שמעתי?""מה

התרגשות,כולואמר,הואהכלב."אתמחקההיאמדברת."הילדה
התחרט.אבלאותילחבקרצהוכבר
 .מירוןנבח ,, ."האו
מירדנה.נבחה ,, ."האו

שובהתינוקת .הרצינוופניו ,אמרתי ,,נובחת.היאמדברת,לא"היא
עללמקומושבפרחיאביתרנבח.והואבכוחהכלבאתחיבקה
אצבעותיו.אתמוללהואוהכלב.הילדהמןמרוחקהגבוההכיסא
אותי.שאלהואחזרה?"כבר"אשתך

אמרה."ככהשישי.ביום"אוליאמרתי.לא.""עוד
מירר,הוא " ...דודמבין,"אתהבבכי.פרץולפתענאנח,הוא"טוב."
זה,עלבניתיאניטוב.רקלאשתישיהיהשרציתימבין"אתה

ידעתיטוב.כל-כךמתוכנןהיההכולשלווים,חייםילדים,משפחה,
שנים.חמשבעודשנה,בעודחודש,בעודשעה,בעודעושהאנימה

אותן.לעצורכדיבאפוומשךהדמעותאתניגבהואמזה?"יצאמה
אשתידיברה,לאהתינוקתמזה.יצאשלםכלאגןמזה?יצא"מה

ויותר'יותרממנירוציםרקובעבודההנטלתחתקורסאניעזבה,
ידעתילאעמוקות.נשםהוא ,,חרא.הכולחרא.תתקדם. ,יותרתיתן
ולאפרחיאביתרשלהסלוןבאמצעקלוץכמועמדתילעשותמה

הכורסהעלאוניםבחוסרהתיישבתילבסוףלעשות.מהידעתי
שאעשהרוצה"אתהאיברים.רפויכולי ,אליקרובהשחיתההחומה

קצת."נירגעקפה.ולךלימכין"אנישתקתי.שאל.הואקפה?"לנו
מיםומילא ,הסלוןשלחלקמןשהיההפתוח,למטבחנכנסהוא

 .אותישמעלאהואאך ,מלתימיל ,,צריך.לא"באמתבקומקום.
יכולאניכשרקחלושבקולאמרתיללכת,"כברצריךאני"באמת
סוכר"כמהשתקתי.שאל.הואסוכר?""כמהעצמי.אתלשמוע
לךשמתי"לאקפה.ספלישניובידוהמטבחמןחזרהוא "?אמרת
"אבי ,,נורא.חיווראתה ,לךקורהמה ...בעצמךתוסיףהנה, ,סוכר
איךחשתיממקומי.לזוזיכולתילאאבל ,מילמלתיללכת."חייב

הואאומר?"אתה"מהמתבקעות.והשפתייםנסדקיםוהחךהלשון
לאמרגישאתהאותך,מביןלאאניאומר?אתה"מהאותי.שאל

ללכת,חייבאניאבלתודה,באמתלו:ולומרלחזוררציתיטוב?"
 ,פרחילזוז.יכוללא"אניבקושי:לחשתיזהבמקוםאבלחייב.ממש
 •מאובן.חפנתילזוז."מסוגללאאני
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אחדבכלשלהם.העומקבמבנהביניהם
מניעיםפועליםאלה,עלילתייםמנתיבים

הדמויותאתהדוחפיםאי-רציונליים,
בר-השגה.שאינומהאחראובססיבילמרדף
גבישלהדחףהרסניים:הםאלהדחפים
מתעללשזהככלהמתגבר ,חזיאתלכבוש

שמציעזוגיותשלהאופציהאתהורסבה,
גביאתלכבושהאי-רציונליהדחףדד;וע

משאתקטסטרופלי:לאקטאבירםאתמביא
התהוםמיאתלראותשוורץשלנפשו

נפשושנואישלהמרתףדירתאתמציפים
 .בבריאותולולהוע

אינהאיילובנםרותיעזרא,שלעלילתםרק
בהשלמהאםכיבהרסמסתיימת

חלומותעלויתורעםקונסטרוקטיבית,
ערךהואשהצבאלמרותהגשמה.ברישאינם
העמוקהאכזבתווחרףעזראבעיניעליון
האתוסאתמממשאינוהעריקשבנומכך

הוא ,הכולחזותעזראראהשבו ,הפטריוטי

רק"תעשהלבנו:ואומרנפשכוחותמגייס
תמידתעשה,שלאמהשלך.שבראשמה

ונהיהאותךנאהבתמידאנחנו ,שלנותהיה
מסייעתחלוםעללוותרהיכולתשלך",בצד

בנועללכפותהצורךעללהתגברלעזרא
מאפשרזהויתורוערכיו.רצונותיואת

בוחרוהוא ,דרכואתבעצמולבחורלאייל
עצמוולהסגירעליושמוטלמהאתלעשות

אמנםמסתייםהמרדהצבא.לרשויות
עלויתורזהובכשלדן:לאאך ,בוויתור
המציאות.עםוהשלמהאפשריהבלתי
עדה,שלהשלמתהגםאהיכזוהשלמה
שהאחיזה-חברתהלגביבניגוד-המבינה
 .להתפשרתנובנכוכרוכהבחיים

מספרשלתצפיתמנקודתכתובהרומן
להוציאבעלילה,חלקנוטלשאינומובלע,
נקודתהמשותק.בזקןהעוסקיםהקטעים

בגוףהכתוביםאלה,בקטעיםהתצפית
במונולוגים .הזקןשלתודעתוהיא ,ראשון

סתירהנחשפתזודמותשלהפנימיים
הזולתכלפיאדישהואגיסאמחדפנימית:

פעםאףאחרים.אנשיםאותימעניינים("לא
כמוהםאחרים.באנשיםהתעניינתילא

מאידךאך ,) 158עמ'-בשבילי"צללים
הואשבהשעהכאותה ,חסדשעותישגיסא,

"תיארתיואומרהמטורףהבחורעלמהרהר
ההיאהחסדובשעתללכת,לאןלושאיןלי
הכלבהואתאותוגםלאהובלאיכולתילא
פצעשלהובצוואר ,בחבלאליוהקשורה ,שלו

הרצוןביןההיטלטלות ,) 165<עמ'האהבה"
אמפטיהוביןאדםמבניולהתרחקלהתבדל
המספרמלנס,אתגםמאפיינתאנושית

שלההתבדלותרצון .יחידים"'ב'התגנבות
להגןשלומהצורךנובעהיופישוחרמלנס

אותו.הסובבהכיעורמפניהפנימיעולמועל
כמהאהבות"ב''מחזירהמשותקהזקןגם

יופי'קצתלראותמתגעגעהלב"אצליליופי:
 .) 81<עמ'השקיעה"לפניאחרוןאורקצת

איןהמתפוררבגוףיופי'איןהמתפוררבבית

הכמיהההיאלבומכמידתיפהאךיופי'
שלקורטובמאצילהזוכמיהה .יופילקצת
מתבוססותשבההעגומהההוויהעלאור

 •קנז.שלהדמויות
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 1:~ו
הסידרהבשולי

;'תקומה"

אחרבדריכותעוקבתאניא'יוםבכל
חמישים"תקומה".הסידרהשידורי

אותןחייתיאניגם Iוהאלהשנים
ציונית,משפחההיינובארץ. Iכאן

הגואהבלאומנותהרגישואבי
אתלהעלותוהחליטבאירופה
עלהשהיטלרלפניעודלארץהמשפחה
לשלטון.
באוניההפלגנועדיין.היולאמטוסים

היםחוףיפו.לנמלוהגענוממרסייל
לאוהארניותבסלעיםמשובשהיה

היוערבייםספניםליבשה.הגיעו
האוניה,לקראתבסירותיוצאים
הנוסעיםאתמעביריםהיוחיםוהמל
אותםומשלשליםהאוניהלדופןמעבר
זרקוהמטעןאתהסירה.לתוך

שעשוע,היהזהלילדיםאחריהם.
פחות.אולילקשישים

בתחנהברכבת.לתל·אביבהגענו
רתומותשחורות,כרכרותכמהעמדו

קנאהמבטיהעיפוהעגלוניםלסוסים.
בו.בחרשאביהבעל·עגלהלעבר

תמידקשההיתההפרנסהעלהמלחמה
הזאת.בארץ

אבלעיר,היתהכבראזשלתל·אביב
אחת,גימנסיהקטנה,עיר

אחד.בית·עםאחת,םולי nקופת·
מעברשינקין.רחובהיהשלההגבול

בהעמדוזרוע.לאמרחבהשתרעול
אוליאדירי·היקף,שיקמהעציכמה
שלמקצועבהשהיהפהוהתקמןעוד
עמדומהםששהשיקמים".לסו"ב

ולפעמיםג'ורג',המלךברחובכשדירה
שםעוברתגמליםשלשיירההיתה

השיקמיםלים.בדרכה
 ,העירלמתנגביהפריעו

להגןקםהציבוראך
התפשרולבסוףעליהם.
ושלושהשלושה,וגדעו

גדלה,העיר .השאירו
דרכהלאגמלשלורגל
עוד.בה

לחיותטובהיההאם
ימים?באותםבארץ

קשה?ההיהקל?ההיה
אךקלים,היולאהפיסייםהתנאים

התלוננו.ולאאז,זאתידענולאאנו
לכידות,שלראשוניות,שלרגשהיה

צרה.בעתותהדדיתעזרהוהיתה

סגירות,שלהרגשה Iמאידךוהיתה,
הוצבלביקורתבתלם.הליכהשל

דמוקרטיהמיןאצלנוצמחהגבול.
ולחריג.לשונהואויקונפורמיסטית,

 1כבדמחיררבותפעמיםשילםהוא

 .וחברתיכלכלי
העתלנוהביאהמהנשאלתיאילו

ומעברמעלכיאומרתהייתיהחדשה,
אתהביאההיאהטכנייםלהישגים

שלנוהפלוראליזםאמת,הפלוראליזם.
הואמשתולל,הואוחן.ליטושלואין

ובשידוריבכנסתמתפרע

לויש ,דברלכלוכמו"פופוליטיקה".
הסגירות,מןאותנושיחרדהואמחיר.

הואומאידךשונות,לדעותחופשנתן
אךחיקוי.מעודדהחוצה,מושך

להתפתח.יכוליםהיינולאמבלעדיו
"תקומה",בסיורהצופיםאנוועתה

אתלשכוחקלנוסף.פרקלכלמצפים
אתהתלועלעומדשביתברגעהעבר.
והלאהריק.המגרשמראהאתשוכח

הקרקע,אתשהכשירואנשיםהיו

כברמהםשקלטו.ואנשיםשבנואנשים
אתנו.חייםעודמהםלעולמם,הלכו

בסירותלראותםטוב
אתולשמוע"תקומה"

קולם.

2 . 
ממשיכהאביבעוד

אחרבדבקותלעקוב
הסידרהפרקי

נוכחתי"תקומה",

כלשלאלדעת
שאניהאנשים

כמוני.אותהמעריכיםעימםמשוחחת

ישליקויים,בהשמוצאיםמייש
חיינושלאספקטיםשאי-אלהטוענים

התפלאתיהראויה.במידהנסקרולא
זהלדעתיהמחמירה.הביקורתעל

ויוצריו ,כמוהומאיןחשובמפעל
לאהשתדלוהםלהוקרה.וראיים
רחשיאתבנאמנותלייצגלייפות,
פרקיםיש ,כמובןההם.בימיםהציבור

עלהפרקפחות.וישיותרמוצלחים
נראהאייכמןומשפטהשואהניצולי

שבכולם.הטובכה,עד ,לי
אחדפרקבסדרההיהזאתבכל

אשרהפרקוזה Iנגדושהתקוממתי

עלבוומדובר ,אייכמןלמשפטקדם
פעולותעל 11949אחרשלשלהשנים

מיד,התחילזה . 101ויחידההתגמול
רביםגאון.יהורםשלהפתיחהבדברי

הפאתוסאתאוהביםאינםמאיתנו

במידהאך Iפתיחותיושלהמתלהם
מימיילדשלזכרונותאלהשהיו

לאאותם.בלענוירושלים,עלהמצור
וההערצהההתפעלותדבריכן

התכנסואשר 101יחידהעלשהעתיד
זוהיתההפעםבירושלים.בביתו
אשר ,ואנופוליטית,עמדהנקיטת
המחלוקתאתזוכרים Iבארץחיינו

סביבה.

שלסקריםלערוךנהגולאההםבימים
תוצאותיהם,אתולפרסםהקהלדעת
שהרובסבורהאני ,כןעשואילו
היחידהאתבשלילהדןהיהבארץ
הערבייםבישוביםבפעולותיההזאת.
שלגדולמספרבתוכםרבים,נהרגו
צערהביעלאמהםאישוילדים.נשים

חרטה.או

הפעםזוהיתהשלאלהזכירהראוימן
אלפרצויהודיםשחייליםהראשונה

למחבליםמארבטמנו ,גדרלמחוץ
תורתוהיתהזוישוביהם.אתותקפו

בחוריאתלימדוכךשדה,יצחקשל
ההבדל!גדולמה Iאבלהפלמ"ח.

"מסביב 1שלורשימהליזכורה
מןבחורהשיבחבהלמדורה",
ומנעהההוראותמןשסטתההפלמ"ח
מתוכושנשמעמשוםבית,עלהתקפה

בסדרהליחסרהאכןתינוק.שלבכיו
לוחםהיההואשדה.יצחקשלדמותו
לנוהיוולאגדולוהומניסטזע-נפש
כמוהו.רבים

שלשרשרתרקאינהההיסטוריה
בהשמתגבשזירהגםהיאאירועים.

עצמןשניםבאותןעם.שלאופיו
גםהופיעו 101יחידהפעלהשבהן

וחרבת"השבוי-יזהרס.שלסיפוריו
נגדהתקוממותביטאוהםהזעה".

לכאורה .לוגורמיםשאנוזהגם ,עוול
המחייכיםהבחוריםלזה,זהדומיםהם
אותההמרושלים.במדיהםאזשל

 ,ארץאותה Iהוויאותובלורית,
השטחלפנימתחתאךמלחמה.אותה

השקפותשתישלניצניםכאןיש
תשובותשתיגישות,שתיעולם,
ביןוהקרעאחת.שאלהעלשונות
למןאותנומלווההאלוהגישותשתי

 •הזה.לזמןעדההםהימים

לבביתרות

לספריםגגקורת

 11 ?לחנויותנכנסכבר"זה :מוטו

 ".ןכ"

רציתיספרים.בחנותהייתיאחדיום ...

לידבמדף,שלי*אחדספרלשים
מקוםלהםשישאלוהמדופלמים,הספרים

לעייןשירצהשמישהו ...גגרתוקתחת
כל.יו

מחנות,ספרלגנובשאסורוכמאבל
איגםבטחלשלם,בלימשםואותלקחת
 .שיראובלילחנותספרלהוסיףאפשר
אתאנסהאנישמחרלינראהמקרה,בכל
באוניברסיטה,חנויות.בכמהזה

אותולשיםאנסהאניאפילו.בסטימצקי
יהיהשלאמשהו Iאחרספרלקנותאזו
 ...מהרראונלצאתוקרי

רייבראילי

"יחדשלהעותקים-100מאחדתק*עו
לי.נתןלאורשהמוציאזאת"עם

 .ולפעולהלחשיבה'מטען'

 .גילן*מקסים .ברעם*חיים .שארהבי*עזמי .ארלין*אבישי .אבידן*דוד
 .שמןקדי*מנחםפפה.*אילןב.מור*לוייגיל.*רניורשבסקי.*מיכאל

 .שוורצנברג*לאון .ריינהרט*טניה .רז*אמנון

 1מטען 1של 1998חורףבגליוןהמשתתפיםשלחלקיתרשימהזוהי
• 

תרומתכםשלחוהבאים,הגליונותארבעתאתלקבלברצונכםאם

הכתובת:לפי"גילן"),(לפקודתיותראוח 11ש 120בסך

 . 61162מיקודתל-אביב, , 16248ד 11תגילן,
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ברכות

רביקוביץולדליה

עוזועמוס

ישראלפרסקבלתעם

לספרות

ח 11תשנלשנת

בסריעקב

 , 77'עתרןמערכת

ן:נ

נ~

t -, 
 'Jי=
,-

~ 
וכיקוניץלדליה

לספרותישראל""פוסכלת
ו

חמותברכות

נליןוימלאורה
נרמליערן
הורוביץדני

"צוותא"תיאטרון

אחרת"קרה"הכלהמופעוצוות

המערכתהערת

שנכתבובמליםשיבושיםנפלולצערנו'הקודם,רןבגלי
פנחס-כהן.חוהשלבשירהובצרפתית,באנגלית

הסליחה.הקוראיםעם
 ' 77'עתרןמערכת

1 

1 

1 1 1 

11 



~-

• -

המשפטיםמשרד

הכלליהאפוטרופוס

אולשוונגוליאונידיוספהקרן

הספרותבתחוםפרס

אחד.לכלש'יח 10,000בסךישראליםסופריםלשלושהפרסיםשלושההשנהתעניקאלשוונגקרן

שנכתבהשירהאוהיפההספרותבתחוםמקוריספרעלדרכובראשיתישראלילסופריוענקהפרס

ולאספריםמשלושהיותרלאשפרסםמייחשבדרכו"בראשית"סופרבישראל.אורוראהבעברית

חמשעדייועברושלאספרעליוענקהפרס .פרסלהעניקמוצעעליולספרבנוסף ,אחדמספרפחות

הראשונה.במהדורההופעתומשנתשנים

הקרן.ומטעםוהתרבותהחינוךמשרדמטעםנציגיםובהשיפוטועדתמונתההקרןתקנותלפי

לצרףרשאיוהואחייםקורותגםיצרףהסופרעותקים.בחמישההשיפוטלוועדתיוגשהספר

בפרסכברזכההספראםלצייוישעותקים).(בחמישההנ"להספרעלשנכתבודעתוחוותביקורות

 .כלשהו

 • 198באפריל 19בניסן,ג 11כחמישי,יוםהואהבקשותלהגשתהאחרוןהמועד

 .כהןשושנה 1גבלידי , 94383ירושלים 216יפורחובהכללי,האפוטרופוסלמשרדיוגשוהבקשות

., 
..,, 

 77עתווןןפווויי Dבבקרוב

רוזנפלדברכה

האשואיששולמית

המחברת.שלשנישיריםספר

מובעאשהשלהנפשיעולמה

רדיאליים-מיתייםבאמצעים

ביוגרפיים.

פיכמןענבל

פוטטח

פרנררח

ליברמנטח

אשה,חייעלפרקי-נובלה 13

פרוזאית.ליריתשירחבלשון
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