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עוסקת " Recycling "הפואמההיום.הפולניםהמשורריםמחשובי
לאבזהב.מתוחכמים,אמנותייםובאמצעיםבחוכמהרב,בכשרון
שוויץשלהבנקיםכספותאלאהפרוע,המערבלאזהב,אחרחיפוש

עדואינטרסנטיותלמיניהן'נייטרליותובנשמותאחדמצדואחרים,
הקודשארץהאנטישמיות,השואה,ובתווך .שנימצדהגבול'קצה

יותרלקרואמומלץעצים.שתילילנטועאלינוהבאיםהעולםוצדקני
להגיב.ואזאחתמפעם
לאיציקהפעםמוקדשהזה,הגלידןשלרובושהואהמרכזי'המדור
בשוםולאהיידישבשירתלאלו'דומהשאיןוהיחיד'האחדמאנגר'
אתהפךמאנגרהעולם.בשירתונדיראדירכשרוןאחרת.שירה

למציאותלמשל'התנ"ךאתהפךגדולה,לאמנותהיהודיהפולקלור
באירופה.השלושיםשנותשל

הקוראיפגושרןבגליגרם.לתרביותרקשהמשוררהואמאנגר
כיי'האמיתמאנגרזהאיןאךלמאנגר'חדשיםגרמיםתרבשלושה
למלים,אותיותמחברתמאגיתובדרךהקוראמאוזןהנסתרתהמוסיקה

ללשוןלהעברהניתנתהבלתילהגדרה,ניתנתהבלתיהנימהזו
העברית.כמוקשוחה

בתולדותביותרמהבקיאיםרוזנפלד'שלוםשלגרפיתהמונומסתו
שלהנדודיםמחייחדשותעובדותחושפתוביצירתו'מאנגרשלחייו

הראוימןכן'הארבעים.בשנותשלולונדוןמחייובעיקרמאנגר'
מאנגרבשירתהעקדהנושאעלוייכרט,רפישלמאמרואתלציין

שלהמלומדתמסתואתבירשטיין;יוסלשלקצרצרוסיפור-מסה
מאנגראתשהכירההנדל'יהודיתעםהחודששיחתאתודלף;לאונרד
האחר"'"הכוחמספרהקטעהכוללתבישראל'האחרונותבשנותיו
הזאת.המיוחדתהאישיותבבחינתמרתקאישיממדמוסיפה

עצמו'מאנגרשלהרצאתו-מסתוהכותרת,גולתאוליולבסוף,
שלהכוחסודאתחושפתוהיאלעבריתלראשונהכאןמתורגמת
בפרט.עצמומאנגרושירתבכללהיידיתהספרות

היינהשללאומיותוסביבבוויכוחהעוסקמאמררן'בגליועוד
לויתןעמוסשלמדורו .-200ההולדתויוםלרגלהגרמנית,בעתונות

משורריםשלושהשלשיריםיזהר.ס'שלהחדשבספרוהפעםעוסק
אתלהםשולחיםואנואולר'רוןעל-שםהצעירהמשוררבפרסשזכו

ברכתנו.

הקבועים.המדוריםכלגיל'וכר

לחבריםשלום
עטתופסיכולםחברים,שלושהמאיתנוהלכו ,לנוכחי 218גליוןבין

במחזה,בסיפור'במחשבה,לספרותנומעטלאשתרמומובהקים,
ובשירה.

חוקרת,דגולה,מחנכתברטוב,יהודיתמאיתנוהלכהראשונה
עמדהבהיר'סגנוןבעלתהראשונה,מהשורהמסאית-סופרת

ובספרותנו'העולםבספרותובקיאותמגובשתאמנותיתתרבותית
ליהודית.קבועהביתבימת ' 77'עתרןשימשהאחרונותבשניםכמובן.

חנוךאךולמחשבה,הספרותולאהבתלעמלשותפהאיבדנואנו
לחנוךכיופיה.כמובאישיותהדופןיוצאתאשהרעיה,איבדידידנו
 .באבלוהשתתפותנושלוחה
רגישאחד'למיתרנאמנהמאוד'מדייקתצנועה,משוררתאורן'מרים
עלוגםמאיתנוהלכההיאגםכתבה.אחתאהבהעלאוליללב,ונוגע
ראש.יםמרכיבאנוקברה

אתהצל""ילדיהאחד'במחזהושהנציחמחזאי'תומר'בן-ציון
ואידיאית.תיאטרוניתהצלחההיההצל""ילדיטהרן.ילדיעלילות

הספרותאישהשאירביוגרפיתפרוזהוקזכעינאיםשיריםמעטלא

פעם.לאבווניזכרשנשובספקאיןהזה.המעורב

אזעקהפעמוני-היובל""פעמוני
במופעהקלעיםמאחורישהיהמהעלהעקר'בוויכוחלהמשיךטעםאין

היצירההואהענייןהעניין.איננה"בת-שבע''הזה.והמבישהמדובר

פאנאטים,מידילהצילהכדילעשותישמההכוללת.הישראלית
לעשותמהכל.לעיניבולטהזיוףאךנאורים,פנימעמידיםשלעתים

לבייםשיר'לכתובולעזורלהתערבינסהלאאחראוזהשפקידכדי
ולהמתיןלהסתכןאסורמיידית.היאהסכנה ...סרטלצלםמחזה,
"מההשאלהאפואנשאלתמדי.מאוחרלהיותעלולנוסף.לכסיון

שהציבורהתקשורת,אמצעיבכלבמה,מכללהבהירישלעשות".
בשוםיסכיםלאפשוטושקט,מנומסאךמאוד'רבשהואבאמת,הנאור
אמנותית.בעבודהיתערבשהממסדואופןפנים

לאשהםהיהזהמתיהאחרונות.השורותלמקראהמגחךהקוראצודק
ו"סינדרוםציורים?מתערוכתתמונההסירלאגוריוןבןהתערבו?
חנוךשלאמבטיה""מלכתסרבול,יהושעשליהודי","נפשירושלים",

-לאוריצחקשלושיריםמחזהדולך'יונהשל"תפילין"לדין'
זוכרים?!

אתלמנועעלינואבלבעתיד.יהיוגםוכנראהמעולםדבריםהיוובכן
הפרדתידיעלרקלעשות,ניתןוזההפסילה.בסירנותשליעילותם
משרדליצורכלומרמיניסטריאלית.מבחינהמהחינוך'התרבות
במקרהלא .משלו"סגור"תקציבלושישאמנויותמשרדאותרבות

אלוני'שולמיתהשרהבתקופתמדהימהבצורההתרבותתקציבגדל
האמנויות.שרתכזכור'שחיתה,

פרבוסלבי"לאאתה ,שקרן"אתה
אזורהואק;מיבק;מי.-1942בהיהזהשבע,בןואוליששבןהייתי
עונתשבשיאאומריםישמנשוא.קשהשםהחורף .בסיבירהגליה
ורקהקרקע.עלנוחתתשהיאלפנילקרחהיריקההופכתהכפור
כפריםעלפשטוחבורות,חבורותילדים,הכפור.מןקשההיההרעב

יותר.טובהיהשמצבםמהאיכרים,לחםוביקשולבתיםנכנסושכנים,
הפעםחיתהזוביניהם,הקטןהייתיאנינערים,שישההיינונכנסנו'

בגג-ומכוסהעץקורותבנויהלבקתהנכנסנושהצטרפתי.הראשונה
עיניהאתזכרתיתמידהדלת.אתפתחהקשישהאיכרהשק,

 ...ולחותשחורותתולעיםמזכירותהריריות,
האםשאלהולבסוףמהזמןבנוהביטהלחם,לבקששבאנוידעההיא

מפולין'פליטיםיהודים,היינוכולנויהודים.אופרבוסלביםאנחנו
זוכראניוכדין.כדתופרבוסלביםכמובןרוסים,שאנואמרנואבל
משוםאלאלנו'האמינהשלאמשוםלארע,אדםשהיאחשבתישמיד
פרבוסלביםאתם"אםאמרה:היאנקמני.משהובהםהיהפניה,מראה

ממניהוותיקיםחבריכל " ...אתכםנראהפרבוסלבים,כמותצטלבואז
הצטלבוהםלא.אניהזה,הריטואלאתכנראהידעוהנדבותבמלאכת

כשהבוהןקתולי'כמוכמובן'הלחםלמעןהצטלבתי'אניואילונכון'
כשהבוהןהאצבעותשתיעםלהצטלבהיהוצריךהאצבע,עלנחה

ביניהן.

אתהנוצרי'לאגםאלאפרבוסלבי'לאשאתהרקלא ,,לי:אמרההיא
 ,,מרעב.שתמותלחם,תקבללאיהודי'שקרן
וקראתיכשחזרתיזהעצובמצחיקבסיפורוןנזכרתימתתי.לאאני
שאנימקורית,הכל-כךלאמירהדרורשנתןעמידרור'יעקבדבריאת
שאיפותהיולאההיאלאיכרהעברית.מדבררקאלאיהודילא

 •דומים.דיוהואהיאהכולבסךאךבצה"ל'דווקאצבאיתלקריירה

i,)1 <?~ 
המערכתהערת

ללקטוריםדעתלחוותמועבריםהספרותבתחוםהעיוןומאמרימחקרים . 1
זה.בתחוםמחקרואנשי

נשמטה , 218בגליון ,גנוסריאירהשלספרהעלברזלהללשלבמאמרו . 2
המאמר.סוףאל , 42לעמ'ההפניה

אתכםשיפוצים.לרגלסגורההמערכתתהיה-28,6 21,6בתאריכים . 3
הסליחה.
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הסכין,לישתהייגרוסמן:רדיד
הקיבוץהוצאתהחדשה,הספדיה

 , 1998קריאהסימןספרי ·המאוחד
עמ' 283

גברשכותבמכתביםעלהמבוססרומן
ובחטף.באקראישראהלאשה

החותרקשרנרקםהמכתביםבאמצעות

בלתי-אפשריים.בתנאיםת,ולטוטאלי
נרמזיםהחיצוניתלהתרחשותבמקביל
המתייחסיםפסיכולוגייםרבדים

הקשורותועלילותלדמויות,
שהןהחדשולעולםבנפרדלחייהן

יחד.תוראוב

פתוח,סגורפתוחעמיחי:יהודה

ותל-אביב,ירושלים-שוקןהוצאת
עמ' 178 , 1998

 .עמיחייהודהשלהחדשוספר
חזרותהםשהחייםשבוח"אני

ובחזרותהאמיתית.ההצגה /לקראת
למחוקשינויים,להכניס/עודאפשר
להחליף;דיבור'להוסיףושמפט

להצגהעדואולמותובמאיםשחקנים
ולאמשנים,איןשובשבה /האמיתית

מורדתההצגהכימשנה/שאיןמשנה

 ,) 49<עמ'הראשונה."הפעםאחרמיד

בדיונות,בדוחס:לואיסחורחה
הספדיהברונובסקי,יורם :מספרדית

המאוחד;הקיבוץהוצאתהחדשה,

עמ' 168 , 1998קריאהסימןספרי

שהביאהוא"בדיונות",הקובץ

חלקםהעולמי.פרסומואתלכורחם
"גןבאסופההופיעוהסיפוריםשל

אורשראתההמתפצלים"השבילים
הקיבוץבהוצאת , 1975בשנת

ברונובסקייורםהמתרגם,המאוחד.

והוסיףהתרגום,אתוהשליםעדכן
וביאורים.הערות

"הערותשלאסופההוא"בדיונות"
סיפוריםדמיוניים",ספריםעל

מחקרייםלמאמרים"המתחזים"קצרים
פרדוקסיםהמציגיםהגותיים,ו

ולאופןלמציאותבנוגעסופייםופיל
מצייניםאואותהחוויםאנושבו

אותה.

האריות,בגוביאנדאורק:יאן

 , 1998גווניםנוברי,רותמצ'כית:
עמ' 163

בבבל","החייםעלסאטירירומן
בת-החברהעלביקורתשעניינו

ברומן:המככבותהדמויותביןזמננו.

נבוכדנאצרספקן'אינטלקטואלדניאל'
הגדולהכהןבעלבררותמיד'השיכור
ללאיגלה"הקוראועוד.זרים,השונא
בבל",עלדבריודעשאיננימאץמ

מומלץהספר.גבעלהמחברמצוטט
הצ'כי.ההומורלחובביבמיוחד

-הקטןהנסיךטיקוצקי:גרעון
המאוחדהקיבוץמסע,פרקישבעה

עמ' 223 1998

אנטואןשליצירתובמכלולהדןספר
שלו'ובביוגרפיהסנט-אקזופרירה

למרבה .הקטן""הנסיךלהבנתככלים
שלהמנומקת(לדעתוהאירוניה
המפורסםזה,ספרדווקאהמחבר)

חריגהואסנט-אקזופרישלבספריו
כוללהספרביצירותיו.ממששל

מקורייםהיבטיםחשובה,אינפורמציה

וביבליוגרפיה.הקטן"'"הנסיךעל

 1צק 1ק 1uעוןדג

~,~ ,,oגn 
.:~ 

הוצאתהאהבה,צדטרבס:נובה

עמ' 107 , 1997המאוחרהקיבוץ

כתוביםאהבה,סיפוריעשראחד

הצדנהיאהעלילהמיוחד.בסגנון
סיפוריהםבחלקםברובם.הדומיננטי

נגיעהישובאחריםאישיים,אהבה

תוךבמיתולוגיה,בפילוסופיה,
אולתרגמםהחיים,אתלהביןניסיון
אותו"איננילקח:וללמדמהםללמוד
חייועלאותושואליםשכאשראדם
מחדשחייואתחיהיהלוכימעיד
 ",אנילאבדיוק.דבראותועושההיה
 .) 83<עמ'

עוזישמיר,זיוהערפלי,בועז
שלהאידיליה(עורכים):שביט

המאוחדהקיבוץיטשרניחובסקי

עמ' 219 , 1998

האידיליהעלשפורסמומאמריםמבחר
שזהמאמריםלצדטשרניחובסקי,של
המאמרים:ביןראשון.פרסוםלהם
דבמאתלאידיליה"תוכחה"בין

והמטאפיסייםהנפשיים"שורשיוסדן'

ברוךמאתהאידילי"היסודשל
עשרארבעהועוד ,קורצווייל
ומבחרמבואות,מאמרים,

ביביליוגרפי.

(סיפורים),בז-זמניתכהן:ברוריה

עמ' 154 , 1998לאורהוצאהתג
כהן:ברוריהשלראשוןפרוזהספר

דמויות,עלפשוטיםסיפורים
יומיומייםמצביםיחסים,מערכות

שלזכרונותלעיתיםמהחיים,
מארצותאועברומימיםהגיבורים

ת.ורחוק

רומנטיים,פשעסיפורי 13-הקרקס

גווניםשונים,מתרגמיםמאנגלית:
עמ' 201 , 1998

שנכתבוהסיפורים-13מאחדבכל
שונים,בריטיםסופריםעל-ידי
רגשיים:המניעיםרצח.מעשהמתרחש

אלמנטנקמה.אושנאהקינאה,אהבה,
ביותרהחשובדווקאלאוהואהמתח

מנקודתנכתבוהסיפוריםבסיפורים:

החמורהפשעסוגעלקלילהמבט
למידווקאלאואבלמעניין,ביותר.
מותחנים.שאוהב

מרחב,עולםטקסטצורן:גבריאל
 366 , 1997המאוחרהקיבוץהוצאת

עמ'

שלמחודשתבבחינהעוסקהספר
הטקסטנדוןשבאמצעותםהמושגים

תיאורטיתשפהומציעהספרותי,

שתאפשריותר'משוכללתאוחדשה
המרחבעללדברהמחבר'לדעת
ומתוךעקבית"בצורהבקטסט

יסודותמכלולאלאינטראקציה
הטקסט",

 , 1948פלשתבשדותאבנרי:אורי
הקיבוץהוצאתהחדשה,הספדיה

 , 1998קריאהסימןספריהמאוחד/
עמ' 336

אורישלספרושלמחודשתמהדורה
מלחמתלאחראורשראהאבנרי

השחרור.

אבנרישלרשימותיואתכללהספר
 '-48בופורסמובמלחמהשכתב
עיתוןשליד'יום-יום',הערבבעיתון
-50ההעצמאותיוםלקראת'הארץ:
בתוספתשוב,הספרהודפסלמדינה
 .המחברשכתבחדשההקדמה

הוצאתקסטזריה,שבילי:בנימין
 , 1998ותל-אביבירושלים-שוקן

עמ' 179

עלומספרראשוןבגוףכתובהספר
בלשוןביוון,המספרשלמסעותיו
ומחשבהבסיון-חייםרוויציורית,

מלאאניחיי"כלעליהם:מעמיקה
ליםרעב Iלנדודרעבאניגעגועים,
אדמדמים.בענניםהמלוותולשקיעות

איךיהיה,מהלבד.להיותרעבאני
<עמ' ] ... [הים,אלמביטאניאחיה,

122 ,( 

גיבור'היההואברוך:אדם

הקיבוץהחרשה,הספדיה

 , 1998קריאהסימןספריהמאוחד/
עמ' 221

רביםמתוךסיפורים 41שלפהואס
האישיבמדורובזמנושפורסמואחרים

ב'ידיעותעין""קשרברוךאדםלש
אתמשקפיםהסיפוריםאחרונות.'

בעשוריםבארץהחייםמציאות

הייחודיותוהבעיותהאחרונים,

(והמעורבת)המורכבתלאוכלוסיה
ערבים-ישראלים,וחילוניים,מדתיים
וכד.'מתנחליםשואה,ניצולי

ביםוכתוממוקדיםקצריםסיפורים

תובמציאהעוסקיםריאליסטי'בסגנון
והיהודית.הישראליתההיסטורית

 1::]ברוןאדם 1
ר 1ג•בה•ההוא

מבואלוישהריחכיאסתר:חיה
 , 1998מרחףהוצאת ,באהבהגדול

עמ' 54

וטקסטיםציורים,שירים,שלשילוב
פרוזאיים:

באהבה/גדולמבואלוישהריח"כי
מבואלוישוהריח 1ובשלוה 1בלהבה
בחלימה/בזיכרון;בשיכרון;גדול

 .) 5<עמ' "], .. [ובעדנהבחמלה/

 , 1998תמוזמחומשים,כהן:אליעז
עמ' 80

שלבהשראתןומעשיםשירים
חומש:וסיפורימקראיותדמויות

ונשיא/רוחרקחיתההכל;בראשית
ונזרגבר;אחר;אין,/וגשםמרחף;

נופלים;שוטים,יצר;עשבים
הכל /בדגתורדועלו /עולים.

המכסים/כמידעה;מלאושירצו,;
 ,) 5עמ'(ג'נסיסמרחף,"רוחושוב

פלא-ומעשהנדודיםהררי:אילן
 , 1997תמוזהוצאתחיבורים,קובץ

עמ' 182

נושאיםבשניהעוסקיםסיפורים

מהוכלוהמוותהבדידותעיקריים:
גבוהה,מעטלשוןכתוביםשביניהם,
נפתלת,תלמודית,בשפהלעיתים

 54כוללהספרמפולפלת.קצת
שירים.ושניקצריםסיפורים
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 1:~ו
הגעגועיםטבור

לגעתאנסהכז'רנו:מאיה
הקיבוץבטני'בטבור

עמ' 48 , 1997המאוחד

"היאדרסו'זאקז'אןכתב , ,,"הילדות
וכשהשכלהשכל".שלהשינהתקופת

למגרשהמפתחותבכיסמשקשקיםישן
ערששירשרהבז'רנומאיההחלומות.

אתמעליומגהצתאפילוהיאלשכל'
הילדותלזכרונותומאפשרתהשמיכה
דפיעלמרהיביםבצבעיםלהצטייר
מיד:ויאמרשלה.הראשונההתודעה
ספרהואבטני"בטבורלגעת"אנסה

משוררתשהיאבז'רנוללב.געונ
עודבופותחתומהודקתמעולה
היאשלה.השירהבחולצתכפתור
נוףלתבניתהקוראאתמזמינה
כאבודהנקראתאחדשברגעהמולדת

מוחתמתשעדייןכמולדתאחדגעוו
אתמאמצתהיאשלה.השיריבדרכון
שבההאידיליהלאהאידיליה.תבנית
אלאסוערתבהורהפורצותהמלים

נשרטתגםהילדרגלשבההאידיליה
ושם.פה

התפאורה . 9בגילמתחילהמסע
באמבטהמים"פכפוךאתגםמכילה
כיורלפנימלט"רצפתאתגםהפח",
"הגופיהאתוגםבגינה"הישןהברז

מכותנה".כמוהוהתחתונים /הלבנה
ניאו-ריאליסטיסרטמזכירההאדירה
דה-סיקה.ויטוריולבייםהיהשיכול
והמצלמהביפו'מתחלפתאיטליה

שלהכותנהבארוטיקתגםפוטוגנית
שלהתחושהוהגופיה.התחתונים

מדווחתהיאעיניים.מחליפההדוברת
וגםעיניהמגובהגםהמראותעל

האחרים.הגיבוריםשלהעינייםמגובה
הכיור"למרגלותלמשל:כותבת,היא

מבטואתראיתיחתול;לוהתלקק
האבןחומתשפתלעברהמבוהל
אינוהמבוהלהמבטמעלינו".הגבוהה

השתקפותגםהוא Iהחתולשלרק
המבטהעתקתהדוברת.שלמבטה
אתמחדדתלוהחתלפני

אחרות,במליםאוהפרספקטיבה,
הבהלה,שלהטריטוריהאתמרחיבה

כיוןבחלקה,שמחהבהלהזואבל
שלמבטהיצטלבאחריהשמיד

באורהמוארשמשון"ב"נערברתוהד

התקמטו/זהובים"חוטיםואזשמש

האסוציאציהטבורי".סביבהתלפפו
ל"הברכה",לביאליק,מגיעהשלי

שלב"יםהרוחצתהשמששביןלרומן
והוא, ... "האלון'תלתליאתהר"וז

 j Iכולוזהבחרמימשטח /האיתן

עומדדלילה,בידיכשמשון Iלרצונו
ברור ." ...עצמושלפזברשת ...נלכד
אניאבלרחוקה,אסוציאציהשזו

המקריםשבשניכיוןאותהמצטט

עםהארוטיתהתמימותהתעלסות
רב.קסםיוצרתהטבע

תרבותפיגומיבשילובהואאחרקסם
מתכווןאניהחוויה.קירעלהילדות
ל"וואלהוגםו"סיסי""טרזן"לסרטי

שקדיםשניעינייםשתילהיש
דומיה?מי Iיואלמיבשוקולד".

במבולומסתחררתהדוברתאלתוש
עליסהאתיטביעשבסוףהשמות
ובכלל' .הבוץשלהפלאותבארץ

לפנטזיהיפומוחשיותשביןהרווח

לחוקמאודמהרהופךהאגדותמספרי
שלבלשונה Iאושירישלוביםכלים

תקועיםצברקוציעם"לשוןבז'רנו:
 /אחרותמליםנבטוממנהעמוק.בה

מלכות".חלומות
הספרעוברהאלההמלכותומחלומות
ילדותיל"ארמוןאחרים,לשירים

כותבתשהיאכפיהיום",המתפורר

אתמעטמנעריםהשיריםמהם.באחד

ומראיםהשכלשלהשינהקורי
ישהמטאוריהטבורשלחבל

אתהחותםבשירמתמשך.קילומטראז'
כותבת:היאהספר

אדמה,תפוחעם"רבתי

עםבצעם

אדמהתפוחישני

דימוי,רקהם

לבח

אדמהתפוחיבאמתהיולוכי
איתם"רבההייתי ~

גםבעיניהואהזההמקסיםוהשיר

בז'רנומאיה •כולולספרדימוי
האדמהמתפוחיהקליפהאתמקלפת

לקליפהמעברכיויודעתילדותהלש
איחהלריבשאפשרהאדמהצומחת

 •אוהבים.שלריב

סומקרוני

הנחשבים

והידועים

חמישיםשנהחמישים
העבריהסיפורמבחרסיפורים,

ידיעותסתרי;זיסיעורך:הקצר'
עמ' 688 , 1998אחרונות

שערךהקודמותהאנתולוגיותכשתי
שלושיםשנה"שלושים 1סתריזיסי

 ) 1993אחרונות',('ידיעותסיפורים"

>. Jt ך

Jlת v/D זנן?<י
ך

י /1---יזנ

דור"סופריסיפורישמרביתגםמהאחרונות'('ידיעותמשוררים" 66 'ו'

אושנכתבוסיפוריםהםתש'ח"חמישיםשנה,"חמישיםגם ,) 1996

הזמןמסגרתאחרירבותשניםפורסמווגםטובהאנתולוגיההיאסיפורים"
 ,) 1948 • 1960 (העורךעבורםשתחםהמוסףעורךסתרי,מאו.דצפויה

נמניםמדועלהביןקשהקצתהיהליהעיתוןשלואמנותספרותלתרבות,
עםלדוגמה,קינן'עמוס--,כאלוניכיסיםכנראה,נוטה, ,אחרונות'ידיעות
א.ב.ואילותש'ח"דור"סופריהופיעו Iכךבנבחרים.לבחור

כהנא-ועמליההנדליהודיתיהושע,שלושיםשנה"שלושיםבאנתולוגיה
אבלהמדינה",דור"סופריעםכומרןמאודסופריםורקאךפודים"סי

ב"קטנות"לעסוקטעםאיןאוליסיפוריהםעםלרובונחשבים,מוכרים
עצמם.בסיפוריםלהתמקדומוטבמוכרים,והיותרידועיםהיותר
מופיע""מיהשאלהאחרישירים"כותבתששון"נעימהדוגמת

מופיע."מה"לשאולישבאנתולוגיה,"מיתותכהנא-כרמון'עמליהלש
ונהוכלעורךחיתהלאאכןאםו"התרנגולתעמיחייהודהשלאבי"
נחבטאומסויםבנושאלהתמקדקנז.יהושעשלהרגליים"שלושבעלת
להיותהופכתה"מה"שאלתמסוים,אותהעל-פימשוררים", 66 "ב:ואילו

 Iאולי Iאוטעם,שלשאלהבעיקרעםגלבעאמיר /הופיעומתכונת,

התקבלות.שלשאלהבעצם,"אמו",עםגוריחייםשותק","ואחי
מעטאךהמצויהקוראשגםלהניחישויונה"חמדה"עםרביקוביץדליה
העשוריםשלהעבריתבסיפורתאפשרו"יונתן"."תפילין"בלידולך'

רובאתכברמכירהאחרוניםצדק,שלרבהובמרהלטעון,
באנתולוגיה.שמופיעיםהסיפוריםהפכהכברמסוימתשיצירהשהעובדה
אלה,סיפוריםדווקאמדועלשאלהלהוותיכולהאינהונחשבת,למוכרת

לאאניתשובה.ימצאהואאםספקבאנתולוגיה.אותהלכלוללאסיבה
 .מצאתיתפקידןהאםלתהות,אפשר Iשנימצד
בעיני'מעוליםסיפוריםמעטבצדאתלקוראלהכיראנתולוגיותשל

יהושעא.ב.שלהים""גאותדוגמתבפנילהביאתפקידןשמאאו,המוכר,
שבתאי,יעקבשלו"הסתלקות"כותביםדוגמתאחר,משהוהקורא
באנתולוגיהכברהופיעששניהםמוכרות,פחותיצירותמוכרים,פחות

הרבהבספרלמצואקשההקודמת,המשקף Iייחודישונה,הבטאוליאו
יצירהפסגותשהםסיפוריםשתיתקופה?אומסויםנושא

שתמידספרותפניניאולכותביהםהחדשהוזוהקודמותהאנתולוגיות
לדוגמה, Iכך .אליהןלחזורנעיםגלדושסתריכךעלמעידותאינן

בשתיהנדליהודיתמיוצגתאוחידושאיןואםחשביה.באפשרות
המוכרבסיפורההאנתולוגיותזאת?בכלישמהמסר,

 ,".בידידתישלהחגיגית"הסעודהסיפורים"חמישיםשנה,ב"חמישים
 .) 1988 (קטן""כסףספרהמתוךסיפוריםכמהמוכרים,סופריםיש

הסעודהאתהמתארזה,סיפור"נחשבים".סיפוריםוהרבהמשובחים

הגוססתב.הידידהשלהאחרונההיאהנוכחיתהאנתולוגיהלמעשה,
גםלאחרונהוהופיעחזר Iמסרטןהסיפורתאנתולוגייתשלהרחבה
בעריכתבג'ינס","נימפהבאנתולוגיהעשריםשלתוספתעםלה,שקדמה
(הדשחרורוציפיזילברמןדוריתבהכללתםביטוילידיהבאותשנה,
"נחשב".סיפור),והוא 1998ארצי,על-ידישנחשביםסופריםעשרהשל

המופיע Iקציריהודיתשלסיפורההואאותם /יותר"ל"מוקדמיםסתרי
תחתהאנתולוגיה,שלג'בחלקבניגודתש'ח",דור"סופרימכנה

התשעים",שנות"סופריהכותרתשמופיעיםהמדינה",דורל"סופרי
 1האחר""הקולבאנתולוגיהגםהופיעסיפוריםעשרהועוד /בספרב'בחלק

החדשה,(הספדיהרתוקליליבעריכת"סופרימכנהשסתריסופריםשל
לסיפורדוגמההואגם ,) 1994התשעים".שנות

"נחשב".אכןהיאהזאתההרחבהשלהסימטריה
המיוצגיםה"צעירים"הסופריםביןההיסטוריהשיוךעםאבלמעניינת,

 1מגןמירה Iכצפוימופיעים,בספרלהתווכח.אפשרשלההכרונולוגיאו

קרת.ואתגרהראבןגילסמיט,שהם-
של"הבןהמצויןסיפורועםהאחרון'

הראשוןספרומתוךהמוסד"ראש

בחלק .) 1992<עם-עובד,"צינורות"
לסיפורולבלשיםכדאיהספרשלזה
אולישהוא"הפסתנו",טאוב,גדישל

הזאת.העשיריהבסיפוריהטוב

שקט,במצפוןאפשר,הכולבסך
שהיאהזאתהאנתולוגיהעללהגיד

גםו"פרווה",משקלעל"בסדר",
ואפשרטעים.לפעמיםהוא"פרווה"

אמיתיותפניניםעללהצטערקצתגם
ובעיקרהזאת,מהאנתולוגיהשנעדרות

אתמשקפתממשלאשהיאכךעל
הסגנוניותהתמסיות,התמורות

חמישיםבמהלךשחלווהלשוניות
 •הזאת.הארץשלבסיפורתשנים

לאופררות
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פיוטי'רומן

לאומיתטרגדיה
נגיעותבנאי:פרץ-דרור

הפועליםספריתבענן,שפרחו
עמ' 218 , 1997

יובנבנאיפרץ-דרורשלהחדשוספר
שעצברומנטית,מעלילהקריבע

בה.מהוליםשרואשלתוטיפוהחיים
הסיפוררותיאנקטעמסויםבשלב

הטרגדיהתיאורעל-ידיהאישי,
רבין.רצחשלוהטראומטיתמיתוהלא
השיריםספרשלניוהחיצבוועיצ
המבנה.ואתהתוכןאתאםות

הללוהאלמנטיםשלושתתובאמצע
נרקמתכן),והתוהמבנהבועיצה(

דפיםפניעלהנפרשתשירית,סכתמ
כיס.ספרשלבפורמטספרשלקטנים

מקבילשירכל Iשירמכילדףכל
השירית:במציאותסףונלצעד

העלילתיתאוהרגשיתבהתפתחות
כלשורות.חמשכוללשירכלשלה.

לשלוששתייםביןלרובכוללתרהוש
שללתיאורנוקשה,דימסגרתמלים.
לפניכנפיים,הפורשאהבהרוסיפ
מתפורר.אונגדעאושה

 ;חיוורתהזהובה /השמש"עכשיו

באהבה/תשטיאל /הגגעלמתאבדתו
השירזהו .) 6(עמ'כדג"תשתקילא

שלולתחילתןוהראשהפרקן;והראש
מאודבמעטפרוהמסאהבה,רופיס

הרבהמעבירותאותוהמתארמלים,
דמיוןתחושות,ת,ורגשדומא

ושבריריחלומימגע· Iשברירי
ייסוריכמוההתאהבות, .תומציא

שיבואוהנפשריוייסוהאהבה

מאודבשפהמתואריםתיה,ובעקב

היאהשיריםשפתלעיתיםקלילה.
בסלנג,נגיעהכדיעדמיומיתוי

בסגנונומחורזתפיוטיתלעיתים
שאי·בנאי'פרץ-דרורשלבהקוהמ

מופיעכשהואגםובלטעותאפשר
פניו'עלאחר",ב"לבושרהולכא
מעיןזהומקודמיו.שונההזההספר

הפואטיתהזרימהלצדאךמן-שירי.ור
מחושבת.ובמלהכל .

פרץ-דרורשלהקודמיםובספריוכמ
הדימוייםמצוייםזהבספרגםבנאי'

ישבוגם .לשירתוהייחודיים
פחותלאאךלטבע,עמוקההתייחסות

הדובראתהמקיף Iהאורבנילנוף
מהווהאינםוהנופיםהטבעבשירים.

אךבשירים,עצמובפניהעומדנושא

 1השר'ה'אנישלבנפשומופנמיםהם

המים,הזדמנות:בכלמאוזכריםו
"זוהרהשנה,עונותהשמש,

הפרדסים",בלבהקלמנטינות/
בגן"פרפרבסתיו","דוכיפת

הטבע"גי"נצי./ביפו"הפעמונים
אםגם Iבכלאותומלוויםמראותיוו
במפורשמצוינתאינהכחותםונ

כשאינםבחסרונםחשהואלעיתיםו
שרהאתותמרים'/'"תפוחיםיים:ומצ

ולאמטע/כאןאין /מסלסלתו
מייללת."הכאבחתולתרק /דקלים
שתייםהספר,שלבשמוגם .) 19(עמ'
אתהמרכיבותהמליםשלושךומת
לטבע,מתייחסותהשם
"נגיעהשערים:מארבעהיובנהספר

שלאהסיפור·
סופר

"נגיעהשניה","נגיעהראשונה,

אחרונה",נגיעהו"גלויות/שלישית",
פותחיםהשעריםארבעתמתוךשלושה

"גשםכמו:לטבעהקשוריםבתיאורים
בענפים"שרבי"וסתיו/מתמהמה",

האחרונה,הנגיעהשעראתהפותח

המתחילהשיריהמעגלאתסוגרובכך
 .) 8(עמ'הסתיו""עדנתעם

שלכרצףהמתוארהאהבהסיפור
באמצעותמועבררוחניות,נגיעות

מלהמבט,תחושה,שלתיאור
עלהתבוננותנוף,תמונתשנאמרה,

תפיסתונמוג.הקיים •חולףמראה
 1בזמןוהזרימההרגע,שלשבריריותו

ולכידתוהרגעהנצחתלעומת
ממאפייניהםלמשל'הזיכרוןבאמצעות

הבאיםבנאיפרץ-דרורשלשירתו
זה.בספרמובהקבאופןביטוילידי
האופטימיות Iהרגעיוהאושרהעצב

במינוניםקיימיםוהפאסימיות,

למרותבספר'למדימאוזנים
הקיוםשלהקשים\שהאלמנטים
הטוןאתשנותניםהם\והמציאות

הסופי.

מסתייםהספרשלהשלישיהשער
בתוךאהבהשלמגעהמתארבשיר

מאפיליוםשלקסומה"תפאורה"
הקסוםהרגעארגמן.באורמוארורקיע

נגזרהבוהרגעגםאוליהואהזה
בקשרנאמרלאשדברלמרותהפרידה,

האחרון'הפרקשהואבהמשך'אך .לכך
הקשר.ולהתפוגגותלפרידהרמזיםיש

מתועדיםזהבפרקהשירייםהקטעים

וכשמגיעיםתאריכים,על-ידי
וקייםהכול,נמוג-4.11.95הלתאריך:

עלבשירהדוברשלהגדולכאבורק
 1הלאומיהאבלתיאוררבין'רצח

למנהיגהנוערבנישלהגדולההאהבה
לאחרהטראומה.ההערצה,שנרצח,

שיריםגרה,לשילחזדוהנסיונות ,מכן
המציאותבתוךאירועיםהמתארים

בושישהספרלסיוםעדהישראלית,
"מפוקפקת"אופטימיותעםדיווח

ולאקשהלתחושהמקומההמפנהמעט,
היאמהברורשלאמציאות,שלטובה,
מבשרת:בדיוק

ושודדיבנק/שודסוכל"בירושלים/
(עמ'וטנק"בשריוןמתמגניםשמחתי/
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האוויר/אתחוצהאווירון/"צל
הראש/אתהחוצהכמחשבה/ורועם

 .) 217(עמ'בשיר"ומשתיירת

האחרונההמלההואשיר iז /לכלומעבר
הטקסט.מתוךלהיווכחשאפשרכפי •

• 
גורביץ'ניצה

הכתיבה,פשעלפיר:חיים
הוצאתהחדשההספדיה

סימןספריהמאוחר;הקיבוץ

עמ' 124 , 1998קריאה

מסתורימזרמכתבמוכרת:המסגרת

עלסיפורחיים.קורותמסופריםובו
בן Iוקודרשתקןאבשנעלמה,אם

 .אמואתהמחפש
הופכתאינההחומריםשלמוכרותם

להפך.מעניינים.ללאבהכרחאותם
בטרגדיהלמשלכמואפשרות,יש

המסגרתאתלהכיר .הקלאסית
אתולהפעיללפעולמתוכהודווקא
ואפילומסקרןלהיותיכולזההקורא.
מוכר?שאינובמוכרישמהמטריד:

התיאטרוןאתמתפעללפידואכן'
משעמם.רגעשםאיןובמיומנותשלו

המקבלתהמחבר'שלבאשתומעשה
ומכובדקשישאנגלימג'נטלמןמכתב

קפהבביתפגשהאותולמראה,
בלונדון.חופשתהבעתכלשהו,
 ,המחברמותלאחרהמגיעהמכתב,

כמההמספריםקבצים,כמהמכיל
אחדלסיפורמשתזריםאלוסיפורים.

צמתיםכמהשלוחיפוש,של
והמשותףהמובילהקווהשתקפויות.

אמו'אחריהבןחיפושהואלהם
צבעורקמתה)(אוגורשהאושנטשה

שנבעהמסוימתזוהרתואיכותשיערה

מיןכאןיש .בזכרונוטבועיםממנו

סיפורתיבה",בתוך"תיבהשלמבנה
הסיפורבתוךהנתון ,סיפורבתוך

"פשעשמו:אתלספרהמעניק
האנגלישהג'נטלמןמסתברהכתיבה",
מסוימתתקופהכמשךהשתייך

המונעיםספרות,חובבישללאגודה
דתיתבקנאותהכתיבהמןעצמםאת

מוקאבכתיבהשחוטאומיכמעט,

הכותבאין Iעדותופיעלמקרבם.
הכתיבהההיפך.לכתיבה,נסיהבעל
שהואהראשונההפעםוזועליו.קהש

כותב.

לאוהדמיוןהמציאותגבולות
שמספרבסיפורברוריםלחלוטין
מישוריבכלוזההקשיש.האנגלי
אותו'המספריםכמהשישהסיפור'

האב,למשלברצונם.שלאאוברצונם,
האם.שלקורותיהאתלספרהממאן
והאם,האבשלמסתוריידידלמשל,
אודותיה.עללספרהואאףהממאן
שזההרימשהו'מספריםוכשהם

ניתןמדבריהםגמור.כשקרנשמע

אורוצחת,חיתהשהאםלהסיק
ואולישנרצחה,אונטרפה,שדעתה
סיבהממשאיןאבלגורשה.אונמלהט
עצמם.הםרומזיםלהם,להאמין
והנואשהמתעתעהחיפושבמהלך
שיספרמיאחריבעצם,אוהאם,אחרי

הילד-נער-גבר·מוסיףהסיפור'את
נשיותודמויותמשלו'סיפוריםזקן'

חמקמקיםכפניםמשתקפות,שונות

נכספת.נשיתדמותשלושונים
האמהי,האיןשלהפעורלחללכניגוד
אנרגיות,הרבהכךכלאליוהשואב
המנוכר'הסגור'האבהי'הישעומד

 •הילדעלושומרוהמסתוריהנאמן

 ~ו lןב

והמוזרותהקשוחותהשקפותיועל-פי
אותו'מאכילהואייפגע.שלא •

פצעיו.אתוחובשמלבישאותו,מפרנס
מספר.אינוהמבוקש,הסיפוראת

הבן-המספרהופךהסיפור,סוףלקראת
צעירהלאשהאבדמותלמיןעצמואת

אמםשעםהחולני'ולאחיהקסםורבת
ואותהאהביםפרשייתפעםניהל

לנועז,הופךעצמוהואכאןהכזיב.
לסיפורשגורםלמושיע,למישהו

אחר.מישהועבוראבללהתרחש,
אינובומעונייןעצמושהואהסיפור

לפניו.מתפענח
אחדנעלםכל-כךהחסרההמשוואה

היחידההנשיתהדמותמתאזנת,אינה

הביתסףאתלחצותשמצליחה
יה,הרחמנהאחותהיאבו'ולהישאר

אתהסועדתבמדים, Iמיןחסרתדמות

קשוחה.בנאמנותימיו'בסוףהאב

האב,מותעםמתרחשהאחרוןהניסיון

הבןשלבהתעללותהגובליםבמאמצים
והתשובהאחרון'וידוילסחוט
כאןולאבמיוחדמתעתעתהניתנת
אותה.לפרטהמקום

ציפיהכאןהיתהאםמקום,מכל
שלפידהריהארה,אולפתרוןלגאולה,

אותה.מספקאינו

כביכולהממאןסיפורכאןישבעצם,
פשע,שהיאכתיבהעצמו'אתלספר

פרדוקס.מין

בנשימהנקראמרתק,לפידשלספרו
אפשרויותיו'בשפעומרהיבעצורה

בתפקידים,המסכות,במשחקי

עמוסהואלפעמיםהרמיזות.המבוכים,
כמעטנראיםהתפריםלפעמיםמדי'

המחברמאודנחפזכאילוגסים,
והמרהיבים.הצבעונייםבדיובאריגת

הפיתויבפניעמדלאלעתים,כאילו'
 •חןאבןעוד Iנוצץכפתורעודוהוסיף
בלבהמסכים,כלמאחוריאבל

סיפור'בתוךהסיפורבתוךהסיפור'

מנוחה,חסרגרעיןמיןמשוקע

לאםואהבהעזגעגועשתמציתו
שלמוחלטתכמעטובדידותשאיננה,

שלהםובדידותגעגועשלמים.חיים
מחלה.מיןכמוובעתיד'בעברשורשים

עודהפותחהקורא,אתשואבוזה

לאשלכאורהבסיפוראחת,ועודתיבה
אותו'לכתובאואותולספרנותן

 • •נוצרהואהמיאוןומתוך

ישראלי-גלעדעמית

9 
 ' 98מאי
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והמוסרהסיפור

ורעיוןאמנותגלנדר:שמאי
הוצאתהמקראית,כסיפורת

"חיללספרייתהמאוחדהקיבוץ
 1997בן-חיים",

התחומיםמןהיאהמקראחקרספרות

במכלולביותרוהמגווניםהמקיפים
היהדות.במדעיהעוסקיםהמחקרים

פסוקשורה,מלה,כמעטשאיןדומה
התייחסושלאהספרים,בספרפרקאו

מימיםוחוקריוהמקראמפרשיאליהם
ימימה.

שחלוהמשמעותייםהשינוייםאחד
הואהמקראבחקרהאחרוניםבדורות

המקראמרכיביאלבהתייחסות
אמנותית-ראותמנקודתהשונים

למחקרכמקוררקולאספרותית,
 .לשוביאוהיסטורי Iיאיאיד

-גלנדרשמאיד"רשלהחדשספרו
המקראית"בסיפורתורעיון"אמנות

זה,בכיווןומענייןנוסףנדבךהוא-

אמצעיביןהיחסיםבחינת-ועיקרו

רעיונותוביןאמנותייםעיצוב

הואלכךבהתאםעולם.והשקפות
אתורוחבאורךחתכיבמספרבוחן

סיפורישלהאמנותייםהצדדים
דמויותעלילתם,מבחינתהמקרא

מבנהזרימתו'ודרךהטקסטהגיבורים,

וכןהעיקרייםושימושיוהחזרה

דפוסשלוסצנותתבניותמוטיבים,
קבוע.

סיפוריכותביכימניח,המחבר

ומוטיביםספרותיחומרשאבוהמקרא

להם,מוכריםשהיוממקורותשונים
שולבוהאמנותיהעיצובבתהליךאך
מוסריותועמדותהשקפותגם

הסיפורי-לרובדמעברייחודיות
מטרתםאתמהוותוהן Iבידורי

לציין,מענייןהכותבים. /שלהעיקרית
אורנךא.שלהידועבספרוכי

זה.לנושאהתייחסות"מימזיס,"קיימת
אודיסאוס"של"צלקתוהנקראבפרק

המקראסיפוריביןהשוואהנערכת

הומרוסשלהיווניהאפוסלעלילות
בסיפוריםרקלאכיומורגש

מטרותלהציגמגמהקיימתהמקראיים
גםאלאחינוכי'מוסריאופיבעלות

אולםהקדומים.היווניםבעלילות
הואהסיפוריהיסודאלהבעלילות

הערכיםואילוביותר'החשובהגורם
אופיבתכונותהמתגליםהחיוביים,

חשובים,מרכיביםהםהגיבורים,של
האפוסשלעניינועיקראינםאך

עללהצביעאפשרלזהבדומההיווני.
פולקלורסיפורישביןההבדל
מיועדיםהראשוניםהמקרא.לסיפורי
בהם,הקריאהמעצםלהנאהבעיקרם

מטרהמלכתחילהישלאחרוניםואילו
דתיתהשקפהאועמדהלהציג

שלבמאמרולמשל'(ראה,וחינוכית.
i שבעל-'מסיפור-זקוביץיאיר"ר

שבכתב'),לסיפורפה
מקראייםסיפוריםשנישלשילוב
חדש,אמנותימערךלעיתיםיוצר
כלשלהסגולילערךמעברשהוא
אתהמתאריםבאירועיםבנפרד.סיפור

שניצורפווהמלאכיםאברהם
עלמבוססיםשהיוסיפורים,

רגגורשמיא

ורעיוןמאונת

המקראית mכיספו

הראשוןבביקורהבשורה.רעיון

יצחק,הבןהולדתהיאהבשורה
חורבןהיאהבשורההשניובביקור

מגיעהיצחקהולדתעלהידיעהסדום.
הידיעהאך(האנשים),המלאכיםמפי
הרשעהסדוםשלהצפויגורלהעל

צירוףמאלוהים.ישירותמגיעה
אחדסיפורילמערךהשונותהבשורות

שונותמטרותין i::עימותמעיןיוצר
המתמקדתדתית-לאומיתמטרה-

אברהםשלוהמשפחתיהאישיבגורלו
המתמקדתדתית-ערכיתמטרהלבין

מתעלהאךסדום,שלבגורלהבתחילה
בערךאברהםשלהכרתולהדגשת
ובנכונותוהאלוהיהצדקשלהמוחלט
אמונתורקעעלהאלעםלהתעמת
שלבחשיבותהלהמעיטבלי .ומצפונו
מתגלהלאברהם,האלוהיתההבטחה

המהווה,על-זמניתערכיתגישהכאן
הראשוניםהגילוייםאחדאת Iאולי

מצוותשלניסוחןלקראתבמקרא
היהדות.שלהיסוד
לנושאמוקדשבספרהמרכזיהפרק

במבשריםבשליחים,דןוהואהחזרה,
סיפורי'מבנהשליחות.ובסיפורי
אופייניחוזרים,ענייניםבושמצויים

בהערכתאולםהמקראי'לסיפורמאוד
ביןרעיםתמימותאיןעצמןהחזרות

כיסבורים,חלקםהשונים.החוקרים
גםכמובמקראקייםהחזרהמבנה

במקראאמנםהקדום.המזרחבספרויות

אלהאולםושינויים,תוספותיש
מבניםשנוצרובהכרחמעידיםאינם

עצםבשלהספרותילחומרחדשים
כיטוענים,אחריםחוקריםהחזרה.

על-ידיבמכווןנוצרתהחזרה
אתולהטעיםלהדגישכדיהמספרים
לכן .המרכזיהרעיוןאוהעולםתפיסת
הדעתאתלתתישהמחקריתבבדיקה

החוזרים.בחלקיםהחליםלשינויים
החזרהבמבנההעוסקהמרכזי'בפרק

תחילהנבחניםהעיקריים,ובשימושיו
מופיעיםשבהםסיפורים,תשעה

שלניתוחיםכאןמוצאיםאנושליחים.
ואחאב,אליהוושלמה,אדניהסיפורי

יעקבאברהם,עבדוגד,נתןהנביאים

מואב,ושריבלקבלעם,אביו'וברכת
המחברשמשון.שלואמוהמרגלים
העובדה,אתרבותפעמיםמדגיש

האלוהית,השליחותנושאשהשליח,
עלמכניבאופןהחוזררובוטאינו

אתומהוויםהאלמןששמעהדברים
אתלנסחנוהגהואאלא Iשליחותותוכן

וראייתוהאישיתגישתועל-פידבריו
הדבריםאיןעודכלהמוסרית-דתית,

אואלוהיםלדברבסתירהעומדים
שהואכפיהבורא,שללעמדתולפחות
 ) 17 • 1 'ז(ב'שמואלבספראותה.מבין

בעודכיהנביא,לנתןהמלךדודאומר
ארוןארזים,בביתגרעצמושהוא

כלומריריעה,בתוךנמצאהאלוהים
אשר"כלנתן:לועונהכךעלבאוהל.
אולםעמך".ה'כיעשה,לךבלבבך
עליואלוהי:ציווינתןמקבלבלילה
ביתלבנותצריךאכןכי Iלדודלמסור

"אשר-אבלהמקדש),(ביתלאלוהים
הוא Iממלכתואתוהכינותיממעיךיצא
אףעל .) 14(פסוקלשמי"ביתיבנה

בתחילהנתןשלדבריוביןהסתירה
השניה,בפעםמעבירשהואהמסרלבין
העמדהעלבנביאנוזףאלוהיםאין

עלהחזרהנוקט.שהואלכאורההעצמאית
ברמתעליהגםמהווההנביאדברי

דודעםהאלוהיםיחסישלהמשמעות
הבאים.בדורותדודביתועם

היסודהנחתאתלקבלשניתן Iלינראה
הסיפוריםמחברישלפיההמחבר'של

לשעשעמשביקשו"יותר-המקראיים
 ,) 146 'ע(לחנך"ביקשוהנאה,ולגרום

הסופרשלההצלחהרמתזאת,םע
אחידה,איננהזהמוגדרבתחוםהמקראי

הןהסיפוריםביןברוריםהבדליםויש
החינוכיהמסרשלעומקומבחינת

הלאומי·אוהאישיבמישורוחשיבותו
האמנותי-ההישגמבחינתוהןדתי

ספרותי.

ומדעיתמחקריתבמסגרתערוךהספר

מאלפותהערותכוללוהוארצינית,
מקיפהוביבליוגרפיהפרקכלבסוף

שלנוספיםמחקריםהכוללתבסופו'
 •המחבר.

עקרוניאביב

ולאלהםעיניים
יקראו

הוצאתקטאי'אפותי:שלמה
עמ' 123 , 1998צעיריםגוונים

הביקורתכיבעובדהחדשכלאין
היוצאיםספרי-המקורנטלתחתקורסת

החגים,לפני Iבארצנוזהאחרבזה
כלאיןבנוסף,ונו.'הספרשבועלקראת
הקפיטליסטי·שהשיווקבעובדהחדש

הביאהעבריתהספרותשלהאגרסיבי
עברי-פיאלהמקוריצירתאיכותאת

מנפיקיםבעלי-שםיוצריםפחת.
מןיצירותיהםשלחיוורייניםפלגיאטים

אישהזה,המדומההשפעובשלהעבר:
אחתעלבהווה:למתרחשקשובאינו
עלום Iצעירביוצרכשמדוברוכמהכמה
ארוכים",לטווחיםכרטיס"בעלשם,
שלהפרוזהמבקרזאתשמכנהכפי

נכות.אמנון'מעריב',

הקרויאפותישלמהשלהראשוןספרו
אשהשלשם ,"קטאי"המוזרבשם

ביןנופלאפרו-אמריקאית,שחורה
המביש.המצבבשלהכיסאות

וביניהןנובלותלשלושמחולקהספר

תיאורייםקצרים,פרוזהקטעישני

והאחרלילדותבזיקהאחדואישיים,
דרכו.אתהמחפשהתועה,לבוגרביחס

קישוטייםקוויםהםהקצריםהקטעים

 .שבספרהטובותהנובלותלשלוש
 1הקובץקרוישמהעל"קטאי",הנובלה

נשיםשלושעםיחסיםמסכתמתארת
האםבלואיזיאנה:חד-הוריותשחורות,

 1אריאלוהנכדהקטאישלהבת Iיןג'י

לחרוגסיכויבלבדהאחרונהלזו
קרמואשרהדורותשלהחייםממסלול

מתרחשתברוח""צבעיםהנובלהלה.
ציירתובמרכזההאינתיפאדהבתקופת

ואילובגדה:לכפרמתל-אביבהעוקרת
ומעטשלג"חתולים,בקובץ'האחרונה
ריאליסטיבהומורמשרטטתאהבה",
ביוםצבעוניותירושלמיותדמויות

לשג.
בסיפוראינואפותישלמהשלכוחו
ואםבנובלה,כוחוהאופנתי.הקצר
גםלכתוביוכלכמספרכוחולויעמוד
בסיסיגרעיןאצלוקייםטובים.רומנים
הפסיכולוגיבריאליזםהנעוץקשה

הגרעיןאתהשונות.בדמויותשמתגלם
לכדיומפתחמפתחהואהזההפסיכולוגי

ציירתלמשל,ומעניין,ארוךסיפור
מדרךמושפעיםשלההרוחשמצבי
שהיאגדוליםצייריםשלהציור

שלפמיניסטיפרולטריעולםמעריצה:
מושגאתלאייןשהצליחושחורותנשים
עברשזמנםפלמ"חניקיםשניהגבר:

ימיהםאתבעליבותלחדשהמנסים
רקעעלפתטיקרביבמבצעכקדם

בודדותדוגמאותרקאלה-משפחתי
הפסיכולוגייםהגרעיניםלאותם

 1כןעליתרנובלה.לכללהמתעבים

אפותישלבכתיבתוהיריעהרוחב
מתרחשיםהסיפוריםהשתאות.מעורר

תל-אביב,לואיזיאנה,שונים:במקומות
הנעשהבפרטיםדיוקתוךירושלים,
עלילהשלסלילנימבנהעל-ידי

נקודתשרובת.תצפיתמנקודות

מרפרפת:תיירותיתאינההתצפית

עליוהמקוםאתהחיפרוטגוניסטלפנינו
כברו;תוכואתומכירכותבהוא

עיתונאיתואינהרב-רובדיתהלשון
מודעות•מתוךשימושבהנעשהורזה,

המסורת.אלובזיקה

אופתישלמה

ק\,כאי

שלמהבאשממנההספרותיתהמסורת
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למקוםשזכובשמותכרוכהאפותי
כוונתיהעברית.בספרותדוכב

סופריםשלהראשוניםריהםופילס
("ההזדמנותץ,ישדודוןכג

("שקיעה 1בן-נריצחק ,)נה"ואהרה

התן")("ארצותז,ועעמוסכפרית)",

בעלפסיכולוגיריאליזםוזהם.יאחרו
חמורתלליריותהנוטהעשירהפהש

אשראפותישלספרואוהכזהסבר.
בשפתולטעמימעטמגזיםלפעמים

בשונה Iכאןאבלטית.והפיוההוגבה
 1לעילשהוזכרוהקלאסייםהקבציםמ

דמויותגםתולבנהמספר-דע
האחרונהבנובלהת.ורכבומתוימקו
 ,אהבה"מעטושלגליםו"חת , rב·ו:ק

מבלימיות,וקתויודמשללתוזרשנ
המעשיהאלואהסאטירהאלשוגלל

בספרותכל-כךחסרזהדברהעממית.
ומורכבשלםסיפור-עבריתה

הומוריסטיות.בסיטואציותבלומת
שלעיתיםהמספרבלשוןהליריותלצד

הנובעמסויםפגםגםישמוגזמת,אהי

המספריםשלראיהתויווזיוריבמ
שלמידהאפותיאצלחסרהנים.ושה

במחלותאבלהפרדה;ותוהתמקצע
לפעמיםרב.קסםישהאלהתוה·לד

ואילוקוראדוחהקצעתומה·:ג·רה
גולמייסודבעלתבראשיתית·צירה
צראותו.מקרבת-מקועשליממד

שלבספרוהבחינהלאשהביקורתל·
 1הישראליושהקוראאפותי:למהש

 1הישראליבתיאטרוןפהולצמהובד

והפופוליסטיהמרכזיהזרםאחרסעופ
 •.העדרתרבותשללתווהאיבמצעד

יגילרן

עםאחת"אשה

עט"
ושכחה;נהרפנחס-כהן:חוה

 , 1998המאוחדהקיבוץהוצאת
עמ' 80

גםהואהספראתהפותחהאהבהשיר

האהובמןלקבלבקשהותפילהז~ירי
ונתתממך/ידךאתשפשטתתו"עד

בכחולעגילים---זוגהערומהבידי
מכל",עלינושיגןלירוק /בוהקר
קושראהבה/"צינורושבזהוןסגנ

עלינו""חמולמלשוןחומל"ומביאו
שזוגארציתאהבהמטבלשבתפילה,

בתפילהבמשנה,בידה,עגילים
·ברחמים.

מעיןפורשהראשוןהפרקכללמעשה,
הקרוישירלמשל, ,ובונשים",סדר"
ביחסיהדנההמסכתכשם 1ת"ו.,במ,

"ותחתהמת.בעלהאחיאלהאשה
ב'אמן'למואזיןעונהאיש /שוכבהעץ

i לי:ואמר---ילדים/ומנייןאשהול
לו:עניתיבאת?'/מאיןלבד,'אשה

--עץ/תחתאניגםואישןליתן'
אשהולאזונה /עוד·לייקראולאו

ספרבלשונהתבתוכאשה--- /דהובג
ביועולים ,) 8(עמ'תה'"ותיכר
"ותחת , 20ב'וירמיהקיופסאליהםמ

אוזונה",צרעה,אתרענןעץכל
אומרתבו"גיטין",שלאחריו:השיר
ורחמי;אהובהעודאני"שאיןהאשה

 1כךואחרבצורה";פוריה,שעדיין

מלשוןשלאכלה""נפשהשיר
כלהשהיאאלאהיא,בלבדהכלולות

-דלי·"וכשהעלינומים",מיםל"מים
מליחים---מיםמלוחיםמים-

עד·מאאאאוד";--עדגדולוצמאוננו
כריכתשעלהכדאתמביןשאני
 /פיינרוסימוןבלהשליצירתו Iהספר
המשוחזרכדהמציגה ,"אהעולם"אם

עתיקיםחרסיםקטנים,שבריםמהרבה

חכמים.ותלמידיהנביאיםמימי
"ירידההאחרוןהשערשלהמוטו
נשיםשתיםוהנהעיני"ואשאלגיא":

ולהנהבכנפיהם;רוחויוצאות /
אתותשנההחסידה/ככנפיכנפיים

 " ...השמיםוביןהארץביןהאיפה/
השילובאתהיטבמציג )'טה'(זכריה
שפהזכריעםהעכשוויהלשוני
זכריהשלנשים""שתייםקדומה.

עליורבות/אמהות---ל"שתיהפכו
להן/כאילואונים)חסרילד(על
("הנה /הראשוןבשירשבעולם"הזמן
השניהשיר .) 62עמ'מת",עםאנו

קרה"בטןושמהאשה"תפוחשכותרו

פנחס-כהןשחוה"סוגה"מעיןמייצג

שלצדושיר-סיפורבה:משתמשת
 1כאןקצרות.בשורותליווי","שיר

אמהותעללשיר-סיפורבמקביל
שלומותוחייו Iלידתוועלובנים
מעיןמקוננת Iעמיחיהסמליהילד

וסופד.מספרבקולומלווהמקהלה
יונקיםשבספראחריםשיריםועוד

אגדה.וסיפוריאמתמסיפור'

וחושניתצבעוניתבשלה,נשיות
לשוןשני.כחוסהשיריםביןעוברת
והדימוייםמאודציוריתהספר

מןמגוונים,ממקורותשאובים

ונדרשתהנצרות;ומןהיהדות,

להביןכדיהקבלהבתורתגםבקיאות

עםכלולותמצעהיאהתכלתכי
שלפניוב"קלסתרולחזותהאלוהי

 .) 78(עמ'ההעדר" • • •זה/
 1אתי"שכבהיצריות:בולסת /כאמור

השלוחותרגליךשלבשדה,איש
ובשרינכונה/אניברגלי··
לקראתך···"פהאלפהחידודין;

שלשדיהוקשים"זקוריםאו ) 24(עמ'

רושםרב.·ומגדלמצריה/בטןרקדנית
וחרבואדיריםבאלהים/מונףלצדן

המליםגםוכך .) 16(עמ'שלופה"
"ואזכורהספראתהמסיימותהארוטיות

משבר"עלשבתיעד ;זכרותובעבורו
לידה).לפנישל(המושב

להתפעלשלאאפשראיהקריאהותוך
ומסעדובדבןמ"עץהארץטבעמתיאורי

אלון • •ומלוןענבים.·אבטיח,זית
ומרווהולעבהאזוביוןמסתיק,ואלת

התיאוריתהחושניותואותהורוזמרין".

"ידייםהמטבח:עלגםשורההנשית
הביצים, Iהסוכרהמרגרינה,תוךאל

בתוךזהוללושלהוסיףוהקמחהווניל;
מרווה Iרוזמריןעשבי"תהאוזה",

הכוסברהוגםסרפדים",ושיקוי

שעליהודה,מחנהמשוקוהחווייג'
עמדתי.לאעדייןטעמם

 ) 17(עמ'"ביתו"כייודעקוראכללא
ביןלהבדיליכולאו Iאשתומשמעו

 .גיטיןשירישלוסיקרא"סם I"דיו
ואמירןותושבחתא"שירתאלימוכרים
מסידורשבארמית ) 72(עמ'בעלמא"

אואונהקרירה,ו"סיקונדההתפילות,
 ) 43(עמ'השירבסוףמתורגמיםדרס"

אינהשחלדינומיבהםייכשלשלאכדי
הפרוטו-"הכתבכשלעצמי,לו.נשמעת
המילוןואפילוליקריאאינוכיניאי"
שכבתואתליגילהלא"ספיר"החדש

מ"מסךנהנהאניהארכיאולוגית.
מליםצלופני",ורשרושפלסטיק

אחרבכבודהעומדותבנות-גילי
המופיעותציה"בארץמים"מבוע

פנחס·חוה . 78בעמ'מהתנ"ךכמובאה

מליםבמשחקילפעמיםמשתעשעתכהן
להויוצאתנוחיות"חושבתכגון

ואומרתמחילה"מבקשתנכות",
 ••-להשכחניתן"ההראומחלה",

בסך-הכולונו:ההר"זכרוןאני
ועםהרמטיתשאינהבשירהמדובר

גםנעלמהוהחרוזהקצבזניחת
המודרנית.השירהשלהקומפקטיות

ולפירושולצערלרווחהפתוחהכול
 /מאמרבעזרת .מילוליופיתוחרגשי
עולםלברואאפשרבלבד,אמרה
שלמחזיהםהרוחאתלהוציאואפילו

המתחזים.

אתמקייםאניקצה,אלרשימתיבהגיע
יודעואנילגמור"המלאכהעליך"לא

העלהלאשהלבשירהמלאשהספר
 •לשפתיים.

שתלשמואל
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מאנגראיציק ~ ~ 1

סתיו

נ;שדיםכאדם-סתר'ג;נםעלים,
 ': T :ל~ד.הףאמ'~לר Tר

בכי;-מאזאתהרףחל;משמיע
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בכנ;דשמדל .... -. 

 .~רעיומ~ס~ת;רל
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 .~רעיומ~ס~ת;רל
נימביאנגףנם

• T •• • • 

ך~ע;ת.יד~י;

ליש;ןך;צ;תןקנ;ת ת;ה~~

 ,ת;ך~~~נ;ךךת~~גכז
ןקנ;ת~ן ryס~~ה;ת

ע;ו.~י~נףל;~ן qב

בכנ;דשמדל

 .~רעיומ~ס~ת~ךל
בימביאנגףנם

. T •• • • 

 .ך~ע;תיי; .vד

תף~נכז~ת~רא;ת~רב;ת-;כףת
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;לפת nגו;להוצפ;ר
נעצב.כנףפה• T fהכלמלע

•• --: T : :• :• 
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 .~רעיו:ב~ס~ת~ךל

בימביאנגףנם
• T •• • • 

ן~ע;ת.יד~י;

 1939פאריס

סיוןאריחמיידיש:
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~רים ףנן~'',ל;ם q6ר;ם,•! T~י~ר;ת
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הר;~חים ,דמףת-א;רעלינףשמ;ר
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f====::I ~ לספרותפולקלורנין

מאנגראיציק

מלךלעמינכילהודותרוצהני 1--
רוזנפרבוחוהקורןרחלרוויטש,- ,
אמרושהםהלבביותהמליםעל •-
אודותי.עלהיום
זוכרפשוטאניהרצאתי'אתליירשמתלא

גביעלשניםדקעדביהתנסחההיאאותה.
 .הספרותבעיותעלמחשבותכדיתוךשנים,

הראשונהבפעםנשאתיהזאתההרצאהאת

ואחר-כךבירושליםאחר-כךבתל-אביב,
הרצאהזובישראל.עריםשלארוכהבשורה
לאאניאבלרב,זמןהמתמשכתארוכה,
נוחככהבה.אקצרהיוםאתכם,אעייף

עיןבהרףאותהיתפסושיבינואלה .יותר
זאתאעשהלמענם,שימהרו,מיאחד.

בקיצור.

ושהעסיקהבפנישניצבההבעיהחיתהמה

לצלולהוהפכהוהתבהרהשנים,במשךאותי
היאזוולאחריה?המלחמהלפנירק

מדועלספרות.הפולקלורשלהשייכות
כל-כךעברבעלילמשל'היהודים,אנחנו

והאנגליםגדולותדרמותיצרנולאדרמטי'
הואהאנגליתהספרותשלהמלךמדוע .כן

הספרותשלהמלךומדועגיקוןהטושקספיר
עליכם?שלוםההומוריסטהואהיידית

האנגליהעםשלבהיסטוריהטמונההתשובה
לעםהיהודי.העםשלהטרגיתובהיסטוריה

בהיסטוריהמאודפעילתפקידהיההאנגלי
היוהםבתנועה,היוהאנגליםהמודרנית,
חיתהשלהםהחדשהההיסטוריהדינמיים,
ההיסטוריההאנגלית,מזולהבדילדינמית.
דחפוהיהודיםלאפסיבית,חיתההיהודית
התשובהאותם.דחפואחריםאלאאחרים,
החידודהחיוך,היההדחיפותלאותן

אותהשלהמלך Iהיהודיבפולקלורהלשוני.
ההומור'הואהפולקלוריסטיתהיצירה
במחשבהנתעכבהבהההומוריסטן. Iכלומר

לזה,זהמנוגדיםשהם Iהללוהעמיםשניעל
גםופולקלוריסטיתגםהיסטורית,גם

האנגליתהשירהשלהכתרמהוספרותית.
אתפעםאיקראתםאםהבלדה. ?העממית
אלההעממיות,והאנקדוטותהבלדות
לסקוטלנדאנגליהשביןהגבולעלשנוצרו
מסוימיםמוטיביםהועברויותרומאוחר

מכךמופתעיםתהיולאלאמריקה,גםשלהן
האנגלית.הספרותשלהמלכההנהשהדרמה

שלהסיפוראתמעבירהשהבלדהמשוםא'
בחובהשומרתשהיאמשוםוב',ההתרחשות

נעותהאנגליותהבלדותהדיאלוג.עלגם
 •ומדוברשםמתרחשמשהוהדיאלוג.סביב
אהוב,עםאהובהבנה,עםמשוחחת~ם

כברההתדיינותוקיים.שרירהדיאלוג
פעילותהאנגלי.הפולקלורבתוךקיימת

קיימתכברהדרמטיהמשחקהמו"מ,

המודרנית,ובפעילותהאנגליתבהיסטוריה
ומןהאנגלית.הבלדהאלבאזהומכאן

העממיתהבלדהומןההיסטוריתהפעילות
האנגלית.הדרמהאלפתוחההדרךחיתה
הבלדהמןהדרךליהתבהרהכך

אני .שקספירשהואהשיאאלהפרימיטיבית
העממיתבבלדהמסוימיםנתוניםמצאתיאף

הדרמהאלישירותמרמזיםאשרהאנגלית
וארד"אדהבלדהלמשל'השקספירית.

ליידיש.יפהכךכלשתורגמהאדוארד",
גריההטוניכרתכברהזאתבבלדה

מביןביותרהחזקותאחת"מקבת",

דיאלוגמנהלתאםהשקספיריות.גרירתהטו
חרבו'שעלהדםמקורעלושואלתבנהעם

אדומההחרבשונות:בדרכיםמתרץוהבן

לאהאם Iשלוהנץאתהרגשהואמשום
אביואתהרגשהואבסוףויוצאמשתכנעת

הזה.למעשהאותושדחפהזאתוהיאמולידו'
מלואאתהזאתבבלדהתמצאולאאתםאם

אניאזמקבת,שלהטרגדיהשלהאווירה
שלהדרךברור.זהלימדוע.להביןאתקשה
אלאדוארד""אדוארדהעממיתהבלדה

קיים,ישירה.היאשקספירשל"מקבת"
לספרותהפולקלורביןקשראפוא,

הספרותעלמשפיעהפולקלורהקאנונית.

כלמושרשתמקוםבאיזשהוהקאנונית.
העממיהפולקלורבתוךלאומיתספרות
שלה.
אלהשגיח:הדוגמהאלאשובעכשיו

היהודיהעםשמשחקהפסיביהתפקיד

הייתיבאמריקה.לטרגדיהעדבתפוצותיו
"דחקו"לאפעילים,היולאשהיהודיםאומר

חיתהתשובתםבעצמם.נדחקואלאבזולתם,
וזולמצואיכלולאהםאחרתתשובה-

כהשביןהכעס-מכולןהטובהחיתהשמצאו
אוחידוד'אמירתאועזר'לאוכה

יוצאהשכל.מוסרעםבהלצהההסתפקות
הואהייריהפולקלורשלשהקאנוןאפוא,

האנקדוטהוביןהעממית.האנקדוטה

מוליכההיידישספרותשלוהגאוןהעממית
הבדיחהביןלומר'מתכווןאניישרה.דרך

דיאלוגראינועליכם.שלוםלביןהעממית
דיאלוג-פעולההאנגלית.העממיתבבלדה

ראינולאהעממיהייריבהומורדרמה.הם
מונולוגים.ראינודיאלוג,ראינוולאפעולה
המונולוגמונולוגים.כותבעליכםשלום
אודרמהשוםאבלתיאטרלי.להיותיכול

מכאןממונולוג.להיווצריכולהלאקומדיה
שלהסגנוןאלהישירההדרךיוצאת

עליכםשלוםשלהיהודיםהיידית.הספרות
עדזמן'הרבהכךכללבםאתשופכים
מתעלף.שאלהלשאולאשהבאהאליושהרב
לא,אוכשרהסיראםאותולשאולבאההיא

כלהיאאבלשבפשוטים,פשוטדברלכאורה
תולדותכלאתלוומספרתמאריכהכך

והיא,להתעלף.לוגורמתשהיאעדחייה,
הרב.אתלהצילשיבואוזועקתהאשה,אותה

שתיביןמאודמעניינתהשוואהזו

מבחינתכךכלהמנוגדותהספרויות,
 .נוןהקאומבחינתהפולקלור

 ?היהודיתהעממיתההלצהנעהמהבסיסעל
קבצניםאבלקבצנים,יהודים,סביבלרוב

העליזהעניאתסיפקאזורכלשמחים.
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פייפר.שייקחשמובליטאהיהודית.לבדיחה
באוקראינה .ביגרגרייאפריםשמוליציהבג

המאפייניםהםמהאוסטרופולר.הושלשמו
קבצניםשלושההיהודי?הפולקלורשל

משלושתלכואםעליזים.אבלעניים
שלוםשליצירותיואלהאלההדמויות
העלוב.העניעלכתב?הואמהעלעליכם,

העממיתהבלדהמןישירקולכםהרי
ההומורומןשקספיראלהיישרהאנגלית

אבלעליכם.שלוםאלהיישרהעממיהיהודי
עסקורביםאמניםנוסף.דברלנוישכאן

בפולקלורעסקפרץי.ל.היהודי.בהומור
עםסיפוריעלהתבססהוא .החסידי

אותוהפכווהםאותםסגנןחסידיים,

היהעליכםשלום .ספרותנושללקלסיקון
בטוחאיניאנימפרץ.יותראמצעייבלתי
שעשה.מהעלוחשבוןדיןלעצמונתןשהוא
התפרץובאמצעותובתוכוהתרחשמשהו

העםשלההתרוממותכלהיופי'כלועלה
מהומעניינת:לשאלהמגיעאניכאןהיהודי.
הוסיףעודמיעליכם?שלוםשלהסגנון
ובתחוםהציורבתחוםסגנוןלאותומשהו
שגאללכם'אומראבי ?יאטרוןהת

שלביותרהבהירהביטויהיוהםגולדפאדן'ו
קפיצהסגנון?אותומאפייןמההסגנון.אותו

הראש?מעללקפוץפירושמההראש.מעל
"אני Jאומר:עליכםשלוםאצליהודי

הואבכך.מסתפקלאהואאבלהלכתי",
<אניאיךביןגעגאנגעןביןאיך :אומר

בסוף.האני,איך",ה"ביןמהואני).הלכתי
שהתאזרחההזאתהקפיצההנה,הקפיצה.זו

הגרוטסקהאתוהדגישההיהודיבסגנונה

אנישבהבכלל'ובספרותהיהודיבתיאטרון
חלק.איזהלישיהיהרוצה
מעלקפיצהאותהביטוילידיבאהאיך

ביטוילידיבאההיאאיךבתיאטרון?הראש
העובדהגולדפאדן?ואצלשגאלאצל
חדשהאינהיהודי'פולקלורספוגגאלשש
גוייםבעיניחידושהיהזה .וכללכלל

וראוהכולאתהמציאשהואשחשבומסוימים
אז .פנטסטימעוףבעיקרשלוביצירה
שלבתמונההיהודילמשללהם,הסברתי
פניעלהצועדמויטבסק,היהודישגאל'
יוצאכשיהודיובכן'בי.ד"מקלעםהגגות
גייטערביידיש:עליואומריםנדבותלקבץ
פניעלהולך(הואהייזערדיאובער

הזאתהאמירהאתלקחשגאלהבתים).
היהודית,ויטבסקאתוציירעמה,והמשיך

מובןהבתים.גגותמעלפוסעכשהיהודי
נובעתהזאתהגרוטסקיתשהתמונהאפוא

שבההתמונהועלהיידיש.מלשוןישירות
כשראשיהםבאווירמתעופפיםנאהביםשני

שזההמבקריםחשבולאחורמסובבים
אומריםשביידישלהםהערתיאניפנטסטי.

הראשאתלשנימסובבשהאחדנאהביםעל
וכךהם.עולםבאיזהיודעיםלאוהם

שניהזאת.התמונהגםלחלוטיןהתבררה
אינםלאחוריםמופגשראשיהםהנאהבים
נעוציםהםאלאשגאלשלפנטסטיתהמצאה

הלשוןשלהמיוחדתהסוגסטיביותבעומק
היהודית.העממיותשלשלנו'
פנטזיסט.הואריאליסט,איננועליכםשלום

אריהשמעוןהמכושףבחייטהמעשה

עזלקנותלקאסדייווקהשנוסעשמעקולנו'
חולבת,עזלהיותשמסרבתיש,משםומביא

אתמחזירוכשהחייטתיש,הריהואכי

הואשממנומלמד'חנעחייםר'אלהתייש
הזמןכלמלמדחנעחייםהתיש,אתקנה
הולךוהואעזבמקוםתישלוודוחףחוזר

ראשותיש,-עז-תיש-עז-ומתבלבל
המעשה.אתמסייםלאוהואמסתחרר
הכותרת:תחתהופיעההזאתוהמעשיה

הכתירשהואלפניעודסוף",ללא"מעשה
המעשיותהמכושף","החייטבשםאותה

חלמאיתאנקדוטהעלבנויותפשוטהללו
עממית.

בתוךמושרשעליכםשלוםהיהבסגנונו
דיברתיכברכךעל .היהודיהפולקלור

רוצהאנישוב.זהעללהתעכברוצהואיני
היהודי_.הסגנוןעלהרעיוןאתלהשלים
שלהמייסדהיההואגולדפאדן'אתהזכרתי

יצירותהרבהיצרהואהיירי.התיאטרון

חייבתהתחלהשכלחשבהואפשטניות,
זההיההוא .לקהלעצמהאתלהתאים
שלהדרמטיתעבודתועלחותמואתשהניח

מונחתאיפהאבלהיירי'התיאטרון
שישגולדפאדן'שלבתיאטרונוהגרוטסקה

סגנוןסגנון'מכנהשאנילמהקשרלו
לגולדפאדןישלכם,שזכורכפייהודי?
מכירהקהל ...יצחק""עקדתששמהאופרטה

אברהםייכנסמעטעודכולה:העלילהאת
אמו'שלמזרועותיההרצוחיצחקאתוייקח
היאשהאדירהנדמההעקדה.אלאותוויוליך

מאחורישומעיםלפתעמתוחה,דרמטית
הקומיקאי .הקומיקאישלקולואתהקלעים

הואמהההצגה,לץהואישמעאל'הוא
כך'כלתכעסאללייזר"לייזראומר?

כך, " ••.ברווזיםרגליאווזים,קורקבני
ומבצעהדרמטיהמתחאתקוטעהואבמכה,

לדרמה.מעלהתיאטרוניתהקפיצהאת
אינספור,דוגמאותלהביאיכולאני

שסיפרתיהכולויוכיחושישלימודוגמאות
התיאטרוני'הדרמטי'הסגנוןעללכם

אצלהתבררהציורי •והציוריהספרותי
גולדפאדןאצלהתיאטרוני-דרמטישגאל'

שלום-מכולםהגדולאצלוהספרותי
עליכם.
יכוליםאתםתזה.עבורכםשבניתיראיתם
אתםאבלאותה.לדחותאואותהלקבל

לכם.שאמרתימהעללחשובחייבים
כלחשוב,זהואיןתסכימו'לאאותסכימו

והשגותיו.והבנתותחושתולפיאחד
כמהאחתעלעליו'יהיהאמן'הואואם

הדרךמובילהלאןבמחשבהלהתעמקוכמה,
 .האמןאתמוליכההיאלאןהסגנון'אותושל
שמצוימהכלשקספיר'שלבדרמותכמו

בדרמותמצויהאנגליותהעםבבלדות
בדרךכיאםמושרש,גםכךהשקספיריות.

העליזיםהקבצניםהגרוטסקה,סגנוןאחרת,
הואשלכםהמקוראךעליכם,שלוםאצל

היידית.האנקדוטהמתוךהיהודי.הפולקלור
חושבואניאתכםאייגעשלאלכםהבטחתי
שאמרתיוזהעין'כהרףאותישהבנתם

כךעלתחשבואתם •עיןהרףאלאאיננו
חקרבתחוםמשהולכםחידשתיגםואולי

היהודי'התיאטרוןהיהודי'הפולקלור
 .בכללהיהודיתוהאמנותהפלסטיתהאמנות

שולל'אתכםשהולכתיתחשבושלאוכדי
 •מגולדפאדןדוגמהעודלכםאתן
"אותותבשםאופרטהגולדפאדןליש

אחדיהודיישנוהזאתבאופרטהמשיח",

מתכונניםיהודים •שנורריענקלששמו
הואהגיע.המשיחכילארץ-ישראל,לצאת
הבמהעל<שנבנתההאוניה,עלעולה

עלעולההאוניהתאונה,ומתרחשתהעניה>
לאורביםטובעיםרביםומתפרקת,שרטון
ביןצפים.קרשיםבעזרתניצלים,פחות

שמפליגשנורר'יענקלאותוגםהניצולים
כלה.הכנסתלטובתלשנוררישראללארץ
אוניהתמונה:לעצמכםמתאריםאתם

יענקלאלהכלביןוצעקות,בכיטרופה,
הפחבקופסתומקשקשקרשעלצףשנורר
תמונהזוכלה.להכנסתנדבהמבקששלו'

גולדפאדןשלמתיאטרונוהעולהגרוטסקית
היהודי.בפולקלוראי-שםששורשיה

הרצאתי'אתששמעתםעללכםמודהאני
זאתאעשהאוליעוד'רוציםשאתםיודעאני

ששמעתםשמחאנישעה,לפיאחרת.בפעם
ראיתיולאכיסאותחריקתשמעתילאאותי.
אתלהיניקללכתעליסליחהשאמרה:אשה
דבריםמעיןושמעתישמעתיבעברילדי.

ההקשבהעללכםמודהאנידומים.
מןקצרהחיתההיאאםגםלהרצאתי'
דעתי.•לסוףשירדתםמקווהאניהמצופה,

H~I 
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רוזנפלרשלום

החייםמןסיפור-

מאנגראיציקל.שבביוגרפיהויפה""עצובפרקלונדון

שחיזרבעתלראשונהיוגשת ':: ;:: +'=י
שלי.הישניםהספריםחנותאחר ••. ,

הנביאיםכאחדשנראהאדם ... ··•···.
אתבזהירותמונהסחבות.בושל .מהתנ"ך

ספריםלרכושכדי ,שבכיסוהמטבעותמעט
ידענולאעודאזהספרות.ממיטבישנים
 .שלואנגליהידידהאבי .סופרעצמושהוא
כךכאן",לושישביותרהטובההידידהאולי

הסופראלבמכתבים-עצמהאתמציגה
- 1943בנובמבר ,במונטריאולראוויץ'מלך

הספריםחנותבעלת ,ווטרהאוז .דגרסמר
הנתונהבלונדוןקוטג',בסוריםהעתיקים

תיאורהואוכזההמלחמה,לאימיעדיין
 .מאנגראיציקעםהראשונהפגישתה
תיאטרוןכאישעצמואתשראהמאנגר

בגופוחלחלווהדרמהשהקומדיהמובהק
אתלומרשהשכיללפניעודנעוריומשחר

לכתובחלם ,ובחרוזבקצב ,בצלילאמירותיו
התנ"ך.עלמבוססותלתיאטרוןיצירותכמה

וספראסתרמגילתהחומש,לשיריבנוסף
·יפתח,בתפרשתאתלהמחיזרצהרות,

עלמחזהלכתוברצההיהודית,ה"איפיגניה"
גםהחתי.ואוריהשבעבתהמלך,דודפרשת

-כולוהתנ"ךהמלך.שאולועלאבישג.על
אופרותלעשרותליברטוהוא-אומרהיה

בעצם,בתנ"ך.ישנושאנושימהכלודרמות.
ושנאה,קנאהבחיים:תמצאשבתנ"ךמהכל

חוכמהובגידות,אהבותואכזריות,תככים

 .הומורגםוויצרים.
שלוהקסומה"החלומותב"קופסתאפילוהאם

היוצרדמיונואתנדירמשהשהגדירכפי-

עצמםשהחייםכזודרמהלצפותהיהיכול-
שלו?ביותרהקשותהתקופותבאחתכתבו
שוניםכךכלאנשיםשנישבמרכזהדרמה

-מכאן :חייםבקורות ,באופיבמוצא,
חייטשלבנומרומניה,יחפןיידישמשורר

אותוטלטלהשהמלחמהעגלה,בעלשלונכד
 ,כלחסרפליטזרה,עיראלויבשותימיםבין

 ,בקושיהביןיושביהשלהדיבורשפתשאת
צאצאאשה,-ומפהסיגריות.בדלימשנורר
ב.פרסיהאנגלים,המשורריםמגדולילאחד
-דולם-שמושעלמצליחעשייךולת ,שלי

המפורסמתיתהיוקדתהמכוניתקרויה

הליכותאצילתעצמהוהיאבעולם,
בספריםממסחרשמתפרנסתויפת-נפש

מאנגרנטעעל"הבלדהאפילועתיקים.
מדופצה"היפהוהרוזנתהחייטיםשוליית

לעדותנוסף .זולדרמהדומהאינה
ממכתביהבאחדמרגרטשלהלאקונית
גירסאות,כמהישנןואוריהאלהראשונים

ההיכרותעלמשלימות,גםוסותרותגם
בלונדון.המלחמהבשנותשלהםהראשונה

יםשבאלההיו •מהןכמהלפחותאביא
הנדודיםשבעאיציק,שבהןנוראות

מציפורניפוסקותהבלתיוההימלטויות
הנסערת,לנפשומרגועמעטחיפשהאויב,

וכיסאשולחן ,ראשואתעליולהניחכר
חייושל"הבלדהאתולכתוב,עליולהתיישב

הסופראלבמכתב(כדברוומציאות"חלום-
קצרזמןהימים,באותםגלאטשטיין>.יעקב
 ,בליוורפולהחוליםמביתששוחררלאחר
במעיחירוםניתוחעבראחתגיוסהלפישבו

סכנהכדיעדמודלקהיהשכברהעיוור
בגללאושפזאחרתגיוסהולפי ,לחייו

סי~וךוגםלבחולשתגופנית,תשישות
ייןלטיפתללחם,רעבמאנגרבריאות,
סיגריותלסיגריות.ובעיקראהבה.ולמעט
נאוירלוושהןבלעדיהןיכולהואשאין

לנשימה.
ותכליתמטרהללאשוטטכאשר ,אחדיום

לפתענעצרומדוכא,עזוב ,לונדוןברחובות
קטנהספריםחנותשלהראווהחלוןליד

פניואתהכניסכמעטהואקוטג',בסורים

הספריםשמותאתבסקרוהחלוןלתוך
"מחלה"למאנגרהיוספריםלראווה.שהוצגו

לאממנה.להירפאהצליחלאשמעולם
העישוןכמוכמעטלהצליח.רצהולאהצליח

לאאגדות.הרבהנרקמושסביבהוהשתיה,
ז'אנרהיהלא ,אותוייןעבשלאנושאהיה

שאתגדולמשוררהיהלא ,בושמאסספרותי
פילוסוףהיהלא .הכירלאחייוקורות

עלשמרהכולהכול,התעניין.לאשבמשנתו
בזכרונוובעיקרהנודדותספריותיומדפי

בכורהיינה,ועדהיווניהמספפוהמופלא.

קאנט,עדמאריסטוהשירה.בממלכותאחיו
כשהואובסיוטיובחלומופעםראהשאותו
עלגיבוןשלמספריוהס.ס.,במדילבוש

גרפיהפרדנוספרוועדהרומיתהאימפריה

סוויפט ,משקספירהאריס,פראנקשללמחצה
אחיושנטע ,ובודלוויון ,וורלןעדומאולר
עדמסרוונטסליידיש.משיריוכמהתרגם
עדסבתותינושלוראינה"מה"צאינהקפאjו

הלמדןפעםליאמרפלאוויוס.ליוספוס
הופתעכמהעדרבינזוןחייםד"רוהמשורר

ידידו ,מנאגרעםשלוהשיחותבאחתלשמוע
ביותרמקוריותהתייחסויותמרומניה,עוד

שלבמרכזםהקבלה.ואלהבעש"טאלשלו
פעםועודשלום-עליכם,כמובן-אלהכל

ידעהלאאליושהערצתושלום-עליכם
החלבן-הפילוסוף,טוביה,אתגבולות.
היהשווה,עםכשווהאלוהיםעםהמשוחח
יהודיפולקלורעלבהרצאותיומציגמאנגר

נפשואתשמכרפאוסטד"רשלכאנטיתזה
פעםראהפאוסט,אתאותו,גםשאגב,לשטן,
 .שבידיוגומיבפרגולמנפנףכשהואבחלום

שם,לפגושציפהלאכמובןעליכםשלוםאת
-גתהאתקוטג',בסוריםהספריםבחנות

הגרמניתבגימנסיהנערבעודנוהרי .כן

גתה.שלהבלדותאחתלבמהלעבדתכנן
אתקניג",ה"ארלשלהפתיחהשורותואת

בגירסאותלמצואניתןווינט"אובדה"נ~כט
 .עצמושלוהבלדותמןבאחדותשונות

המוזרבאישהשגיחהבחנותהמוכרת

כתיאורה,מהתנ"ך",נביאכמו"הנראה

ה"קפליוש" ,מעוךכובעחבושקרעים,לבוש
בלוריתמציצהשמתחתיו ,שלוהמפורסם
לחלוןאפואתהדביקכמוהאישפרועה.
פעםשהיהבמהמכורבלהצנוםגופוהראווה,

בעלתובגשם.בקורקופאוהואקיצימעיל
יכולההיאאםושאלההחוצהיצאההחנות
איןכסףאבל .אמר-כן .במשהולולעזור

בגרמניתספריםבכמהלדפדףרוצהאנילי.
הובילהפנימה,אותוהזמינההיאובפולנית.

כוסלוהציעהואףהגרמניתלמחלקהאותו
הגיעמאין .נפשואתלהחיותוכריךתה

לפיהתקיים?ממההתגורר?מיאצללשם?
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מרגרטשלמהכתביםבאחדמעורפלרמז
עלובבחדרוןשגרלהסיקניתןלראוויץ'

סמית,גברתאיזוחירשת,אשהאצל
אפילוישממעלותיה.חיתהלאלבשנדיבות
היהגםלשם , 15גארדנסלינקרופטכתובת:
איזידורשםעלשלוהדוארדבריאתמקבל

באחדכנראההרשוםכפיהלפר·מאנגר'
איך ?הזאתהחירשתמיהי .שלוהפספורטים

חידה.המגורים?אתמימןמילשם?הגיע
עלמצורשםשכמוהמוזרההלךשלהחזירן
עדזמןכמהעצמועלחזרהספרים,חנות
לאחר-שבחנותהאשהחיתהזו-גרטשמר

ביידיש,משוררהואכיהתמהונימפיששמעה

בפניוהתוודתההגדולה,בעירכלחסרפליט
עצמההיאוכילהזרלאהשירהנושאכי

שלי'בישפרסיהאנגליהמשוררמצאצאי
> PERCY BYSSHE SHELLEY (, שלי-

אתשמצאוהמרדןהפילוסוףהרומנטיקן'
בטרםעודבאיטליהביםבטביעההטרגימותו
חיתהמאודקשהשנה.שלושיםלומלאו

שפהידעהלאמרגרטהשניים.ביןהתקשורת
בודדותמליםכנראההבינהאנגלית,מלבד

בהמשךכסירנותעשתהוגםבגרמנית,

הצלחהללאיידישקצתללמודהסיפור
השתמשהואףסוףסוףהבינהאך·תרה,

שגם"שנורר",במלהתכופותבמכתביה
כדיבהלהשתמשהרבהעצמומאנגר

הגיע.אליה·השפלתחתיתעללהצביע
מידאיזוואספארלוירןאלצדינג("כ'האב

ג~רעטסי iפרןשנ-~רער ~ tט:יערון Tאליב
שלוהאנגליתמעטגארנישט").ווייטעראון

בתימלים,עלבעיקרהבנויה ,הל,-חיתה
במקורםבזכרונושנשתמרוומשפטיםשיר

הכיר.יצירותיומרביתשאתמשקספיר'

הניו·זילנדיסופר.המאנגר' ,של.-נפש_·דיד
הנהדרתבמסהמספרהייווין(דניאל>דאן

ב~ת;כי:~חשיך", ,"הערבהמשורר'עלשכתב
הפ~ןבקונגרס 'המשעממותהמסיבותשבאחת

שם , 1950בשנתהמלחמה,אחרי ,באדינבורו
מאנגרשלבאוזניוציטטלראשונה,נפגשו
לנסיבות)כמובן(רלוונטימ"שיילוק"בית
מזכרונווציטטהחוטאתמאנגרתפסמיד

בית.אותושלה.באותהשורותאתבאנגלית
שמשוררפתאוםגילהדייוויןלתדהמתו'

שלממאלטה""היהודיאתגםמכיר-ידיש
ופניניםסוויפטשלגולינומסעיואתמאולר
הפולקלורומןהקלאסיקהמןאחרות

עםלישחיתההפגישותבאחתהאנגליים.
סיפרההיאהשישים,בשנותבלונדון,מרגרט

שערודיהבחנותהמאנגרפעםחוללכ·צד
תיאטרוןשחקןכאשרמכות,עדכמעטרבת:

"שקספירכיפלטלחנותשנזדמןגרמני
מאנגרבגרמנית".טוביותרהרבהנשמע

ספריםגבוהים.לטוניםעברומידהתרתח
המסכנהוהיאבבהלהנסולקוחות ,התעופפו

אתרקהאמנםהניצים.ביןלהפרידנאלצה ,

רצהמסטראטפורדה";~ארד"שלעלבונו
תמיהני.הגרמני?עםזובקטטהלנקום

שלשמואתגםהיטבידענגרשמאכמובן'
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 1951לונדון ,מאנגרמאיציקפרידהמסיבת

ומןשלי,בישפרסימרגרט,שלהרב·סבא
עולמווהשקפתמיצירתומשהוגםהסתם

אלשלומארצוגלהשבגינהדופן'היוצאת
נטעדאגעודנכוןאללכךדאנטה.שלארצו
העולמיתלקלאסיקהאיציקאתשקירבאחיו'

כברהרייוונית.כוללבהן'ששלטבשפות
לפניעודשכתבשלו'הקרובות"'כ.'דמויות
המשורר·המהפכןעלהטרגיבפרקהמלחמה,

מאנגרדעתו'עליושנטרפהבשוברבויוסף
בעתכיכביכול'הרופא·המטפלבשםאומר

הואכיצועקבובשוברהמאניות,התקפותיו

המשוררוכיאחדבגוףגתהושקספירהיכר

איציקביןההכרותלרגליו"."הדוםהואשלי
ומאנגראינטימיתלידידותהתפתחהומרגרט

לכלדאגהמרגרטואצלה.איחהלגורעבר
בתנאישנתאפשרככלוצרכיו'מחסורו

תיאורההואועצובטרגיכמההמלחמה.
שלהעלובהה"גארדרובה"אתהריאליסטי

קצתלושישלחומתחננתכשהיאאיציק,
החורףלימימעיללקנותלפחותשיוכלכסף

תקופהבאותהבערךהאלה.המקפיאים
מצבואתלראוויהבמכתבמתאר'מאנגר

ק~פוט,זענעןלונגען"מ:,ינעהלשון:בזו
 ~~ןבלינו,ה~לבאריגןמ:,ינע

אויפן~נצוג~לטן ~מיטווינטער-מ~נטל,
("ריאותילעכער".גאלעאיזוראםלייב

מעילללאלמחצה,עיוורותעיני Tהרוסות,
שכולהחליפהלעורי'ישנהוחליפהחורף

שלו'המושיע""המלאךגרט'מרחורים).
שהיוחייואתהצילהבעצםוין'דיירכדברי
שהיוהגוףיסודימפאתבלימה,עלתלויים

נרדפתכחיהבורחשהיהבעתחלקומנת
בעורממשניצלבריחהבכלהגרמנים.מפני

שיניו.

כדיקטנהאתנחתאכאןלעשותחייבאני
לנושאפרקים,בראשילפחותלהידרש,
בטרםהמלחמה,בימיהמופלאההצלתו
הוא .ללונדון·הדמיםסופתאותוטלטלה

שעשהנדיבמעשהבזכותהשואהמןשרד

(כנראהמרסייבנמלגבוהמינהלהפקידעמו
נושאתאוניהשלרב·חובלוגםיהודי)ממוצא

אוראןנמלחיתהפניהשמגמתתחמושת
כךכלמיין,הרכוס-עצמוהקפטןבאלג'יר.

לבובסתרכנראההיה-מאנגראותוזוכר
לצבאלהצטרףושאףגולרה·שלחסיד
ד'אלמה","קאפאהאוניה,החופשית.צרפת

ועודמאנגראתהקפטן'במצוותהורידה,

לקרצףחדלושלאמדומים,מלחיםכמה
עלגם .בגיברלטרהסיפון'אתלראווה

שתילפחותישזומרתקתאודיסיאה
כעשרלפניפורסמהמהןואחתגירסאות

מפיוויינינגרפריךהמשוררעל·ידישנים,
מוכרציבוריעסקןגולדברג,דודשל

אשרגולדברג,בצרפת.יהודייםבמוסדות
לצוותמאנגרשלצירופואתיזםלדבריו
נמלטהמספר'עצמו'הואשגםהאוניה,
-פתייםהצרועוזריהםמהנאציםבעזרתה

ומשםגיברלטרעדממארסייהמסעאתתיאר
המתין'כברשםלליוורפולאחרתבאוניה

מאנגראתשהסיעאמבולנסבהתערבותו'
בכלמאיןהחולים.לביתהיישרבדחיפות

מאנגרעלהמוזריםהסיפוריםבאוזאת
דמיוןפרילאבתוניס?מאנגרועלבאלג'יר

חיתההימיםבאותםהדמיםמציאותהם.

משוררשלאפילושהדמיון'מהמכלנוראה
אלג'ירלהמציא.היהמסוגלמאנגר'כמו

שלודולורוזה"ה"ויהמןחלקהןותוניס
זוונפשית.פיסיתאותומוטטהשכמעט

בארנייתהפלגהשלביזאריתפרשה
הואהפקר""ארניית-"דורה",המעפילים

המלחמהפרוץאחרקצרזמן-אותהמכנה
לארץ·ישראללגליתהבלתיהעליהכאשר
יהודים.להצלתהיחידההדרךבעצםחיתה
בחוףהורידהאחתפעםשכברזו'אוניה

נשלטהמעפילים,מאותמארבעיותרשפיים
ונוכלים,הרפתקניםידיעלהשניבגלגולה

ואיזהבצעותאבירמאיםיווניםבעליםמהם
אימתשכלוסובאשתייןהולנדיקפטן

חזקיותרשהואמתפארהיהשהשתכר

רפאל'גדעוןמפי .יחדגםיומוסולינמהיטלר
מטעםבאירופהההעפלהמפעילישחניה

מנכ"ל-<ולימיםשניםבאותןה"הגנה"
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באו"ם)ישראלושגרירהישראליהחוץמשרד
שלזהמסעהעלמזעזעיםפרטיםכמהשמעתי
שהמשוררנוסעיה,עלגםוכמובן"דורה"
בהם.והבולטיםהידועיםביןהיההיהודי
האוניהאתלהסיעבמקוםהרמאים,הבעלים
לנמלבעליה,עםשהוסכםכפיתחילה,
מאותכשמונהלהחיכושםברומניה,סולינה

אפריקהצפוןלחופיאותהניווטונוסעים,
מהזמןשהתעכבהאחריעצים.להוביל
לראוויץ'ממאנגרגלויהישנה-באלג'יר

המשיכה-האלג'יריהדוארמןחותמתעם
הנוסעיםשרטון.עלעלתהושםלתוניס
השפלותהרבהסבלולחוף,הורדו

לשםבינתיים(שהגיעורפאלוהתנכלויות
בסבלומאנגראתבתוניסראהבטיסה>

היהבו'פגששבויוםבאותו .ובעליבותו
כנראהשבומאלכוהול'מטושטשגםמאנגר
הפיסיהסבלאףעל .מיסודיומפלטאזביקש

מעטלאלכתובהצליחמאנגרוהנפשי'
שלהאריהחלקאתביניהםבתוניס,שירים

מכתבישלישכשניכעדותואך"ספר·רות",
רות,עלהגדולההפואמהשלגםושלוהיד

מתוניסביםחזרהבדרכולאיבודהלכו
בים.הרפתקה-ושובלמרסיי.שובלצרפת.
הביאהזושניהנסיעהיותר.מוצלחתהפעם
 800אותםאנגליה.לחופילבסוףאותו

בסולינהשהמתינוהמעפילים-בכוחהיהודים
בידיהאחרוןעדלבסוףנטבחול"דורה"
יהיהמאנגראיציקשגםחסרכמההנאצים.

מופלאותאפיזודותכמהעלנפסחביניהם?
מאגדתכאילוהלקוחהמאחתחוץשבאמצע,

לליוורפוליגיעשמאנגרהלוחרצהילדים:
החוליםבביתשםויישארהמולדחגלקראת
התחבבשעליהןהאחיות,הכריסמס.בעונת
הראשיהרבשלמפיוכברידעומיד'

לימיםאונטרמן'איסרהרבאז'דליוורפול
אותושביקרישראל'מדינתשלהראשירבה
גדוליהודיבמשוררשמדוברהחולים,בבית
להציףודאגוכסףאספוגלמוד'ובודדוהוא
שהגיעויפותבמתנותהחולהשלחדרואת

והצטרף .שירתומעריצימיהודים,כביכול
שעםבו'שטיפלעצמוהרופאגםאליהם

מאנגראתציידהחוליםמביתשיחוררו
לפנילאסטרלינג,לירות 10שלבשטר

כלעםנוהגהואשכךהמשורראתששיכנע
הפציינטים.

איציקשלבחייוהבאההגורליתהתחנה
שלבעיצומולונדון'כאמורחיתהמאנגר

נערכיםעדייןאנגליהכשבשמיה"בליץ"
ההפצצותבאחתהגרמנים.עםאוירקרבות

הואזובתחנהנפגעת.מרגרטשלדירתהגם
בכמהמרגרט,שלבעזרתהבמעטלאפוגש,

יוסףאתיהודים.ואינטלקטואליםסופרים
מאנגרשליצירותשתירגםלפטוויץ
שנותאתגדולבמאמרתיעדוגםלאנגלית

יעקבד"ראתבלונדון'מאנגרשהותו
אתשטנצל'אתקניג,ליאואתמייטליס,
צאנג,יואלאתאברמסקי'שמעוןפרופסור
סופרשניםכמהששימשועורך'עיתונאי

משיריוכמההואגםותרגםבלונדון"מעריב"
שמואלאתלאנגלית,מאנגרשל

ואלכסנדרציוןבןאתגולדשמידט'
"אררט"'הספריםמהוצאתמרגליות,
מאנגרשלמכתביוכמהלאורשהוציאו
גםנפגשחבר"מביא"חברבשיטתואחרים.

הסופראלבלונדוןוהתקרבמאנגראיציק
עלהביוגרפיות(מחברדויטשר(אייזק>יצחק

הגדולהפולניהמשוררואלוטרוצקי>סטאלין
יאנתונ-זמן'באותוהואגםגולה-

זליג(חייםחז"סשלנכדוסלונימסקי'
"הצפירה"),ועורךמייסדסלונימסקי'
מאנגרושלדויטשרשלבעזרתוסלונימסקי'

ותידגםמאנגרשלמשיריוכמהקראצעמו'
שיראותובוים", ~שטייטוועג"אויפןאת

שלושיםבמלאותאותוכתבשמאנגרמפורסם
כלכמעטורשםשמנהסדןדב .אמולמות
שלאחרתאוזויצירהשתרגםומשוררסופר

שלדורותשלושהכיפעםכתבמאנגר'
 .משיריוגמרתריהודיםומשורריםסופרים

אותם .הכרתיגמיםחמתוהסופריםמןחלק
שלהתרגומיםאתבעיקרתרגומיהם.ואת

לאמהםאחדאףבוים", ~שטייטוועג"אויפן
שללפולניתלתרגוםבעיני'לפחותישווה,

לימיםיזכירשלובאוטוביוגרפיהסלונימסקי.
עמדהמאנגראיציקשלדמותוכיסלונימסקי

עלה"אלגיהאתכתבכאשרעיניולנגד
"שבהןעיירותאותן ',,היהודיותהעיירות

והספרפילוסוף-השעןפייטן'היההסנדלר
טרובדור,"-

ואחריליוורפולאחריבסיפורנועומדיםאנו
ווטרהואזמרגרטעםכךכלהבלדיתהפגישה
גרףלנירחייביםאנועדייןאבל •בלונדון
צעדיועלהאחרותהגירסאותאתהעתידי

כעשרעשהשבההחדשהבגולההראשונים
שמואל .בחייוביותרהמרותמןשנים,

מצויניםקשריםבעלעיתונאיגולדשמידט,
הסוכנותמשרדמנהללימיםבלונדון'

כילספריודעבאנגליה,היהודיתהטלגרפית
הגדולההנסיגהבעתמצרפתהוצאמאנגר

הושםובבריטניהמדנקירקהבריטיםשל
אותוביקראףהואלדבריו'במחנה-פליטים.

בעיצומםלדנקירקמאנגרהתגלגלאיךשם.
למהבכך?לועזרמיהעזים?הקרבותשל

בריחהדרךהזכירלאמעולםעצמומאנגר
שמעתילאמעולםאחרמקורמשוםזו?

גיוסהגולדשמידט.שלזולגיוסהאימות
המפגשעלהיאאףומוזרהשונהאחרת,
המשוררונכדתהצועני""הנסיךביןהגורלי
ידידקנאפהייס,משההסופרמביאהאנגלי'

שם.ביתוומבאיוורשהמימיעודמאנגרשל
המשורריםמקבוצתחלקהיהקנאפהייס
הסופריםבביתבשעתוגייסשמאנגר

לצורךשיזם,לסדנהבוורשה, " 13"טלומצקי
השירהמןמופתיצירותשלליידישתרגום

מזה:חשובאךשירי·עם.בעיקרהעולמית,
המלחמהפליטיביןהיהקנאפהאייס
פגשושםהרחוקהלסמרקנדעדשהתגלגלו

 ,מאנגרשלהאהובאחיואת 1942בשנת

האחרוניםבימיוקרב·סטאלינגרד'נכהנטע,
 .וחולימרעבהזההנדירהעילויגססשבהם

מקוםחיתהספריםחנותלאקנאפהייס,פיעל
אםכיבלונדון'גרטומראיציקביןהפגישה

שלהמנהרותאחתבפתחעיתוניםדוכן
הואכך-כבדת·בשראשההתחתית.הרכבת

בחוץעמדה-גרטמראתמהמשוםמתאר

וכותרותיהם.העיתוניםעלמכריזהוחיתה
וכותרותהמלחמהבימיכאמורהיההדבר

אתראתהוכאשר .חסרולאמרעישות
עצמותיולשדעדהרטובהזר'הנווד·הקבצן

בחוץ'בדלי-סיגריותאוסףמקור'ורועד
שיעזורלוהציעהואףבסיגריהאותוכיבדה

הםכסף.מעטירוויחוכךעיתוניםלמכורלה
מוכרתשאספהעדוהתקרבו'התיידדו

מאנגראתמרגרט,היאהלאהעיתונים,
מאנגרעלזוגיוסהמזכיראנילביתה.

כותרותיהםעלשמכריזכמוכר·עיתונים
ממנהללמודניתןכישלו'הרצוצהבאנגלית

עודבחייולעשותשאהבתעלוליםעלמשהו
שלאאתפלאלאהעליזים.וורשהרומניהמימי
זוגיוסה"מכר"עצמומאנגראלאאחר

כברהואגולדשמידט.לגםאולילקנאפהייס.
לסופריםזהמסוגמעשי·קונדסבעברעשה

פרסםאףכזהאחדמדי.יותרששאלועמיתים
ברכבתנולדשהמשוררמאנגרשלמפיופעם
היהוהמספרלקולומיימצ'רנוביץבדרך
שםנרקמהכך'אוכךאבלולשנינה.לצחוק

המשוררביןבמינהמיוחדתידידותבלונדון
האנגליתאתהביןשבקושיהמוכה,היירי

הנוצריהלביןו'מיטיבתשלהמדוברת
זושלאהאוניטרית,הכנסיהמןהאדוקה,

גםחיתהאלאבקושיאזשהתפרנסהבלבד
 •יאספונכה,ובאחמאודחולהבאםמטופלת

שהשתדלההטובבכללהגזיםכללאפשראי
כאותםאשרהיהודי'הפליטעללהרעיף
ב"נדודים,התנסהבשיריונודדיםזמרים

רקלאהונגער).הפקר'(וו~גל'ורעב"הפקר
והרבהאהבההרבהאלאלו'נתנהבית

היאלהם.זקוקהיהכךשכללבתשומת
שתצילכדילהשלחשאלוהיםקדושבוראתה
חייו.את

מאנגראיציקאתליוונשיםשלדמויותשלוש
איןעדוהמסורההדאגניתהאםחייו:בדרכי

האםעם,ושיריערששירילוששרהקץ'
העמיסהבוים",אשטייסוועג"אויפןשבשיר

ולשלומו'לבריאותוחרדהמרובעליו'
נתנה"לאובכךוערדלייםוצעיפיםסודרים

השחוחהעץמענפיאחדעלציפור"להיותלו
אחותו-השביחהאשהדמותאם·הדרך.שעל

·הנפשמרתאךוהמסורה,הרחומהשייבדל'
בעיקרבחייה,אותהשרדפוהאסונותמחמת

גלוזמן'ודלקההאורגלחיים,חברהארנון
·חיקו'שרתב-שלישיתדמות .המהפכן
כלות.עדאותושאהבווהאחרותלוהנשואות

הסופרתחיתההפרודה,אשתומהן'אחת

בגטושעזרהבך'אויררחלוההיסטוריונית
"עונגהארכיוןבייסודלרינגלבלוםוורשה
היהומאנגרהחורבןמןשרדההיאשבת",
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 ·~ברדיוכיבלונדוןששמעהראשוניםאחד
נפשובחיים.נותרהשהיאהודיעולדבלין
הקרעלמרותאליה,ומגעגועיםמדאגהיצאה

אתנביןלאכידומניבעבר.ביניהםהטרגי
לנגדנשיםלאאםאיציק-מרגרטפרשת
איציקביןהאהבה-שנאהיחסיאתגםעינינו

המקורביםמןבודדיםשבודדיםורחל,
מהיודעיםאוליוורשה,בתקופתאליהם,

זה,בנושאגםביניהם.הסופילפירודגרם
מהדמיוןהסיפוריםרביםהשתיה,בנושאכמו

במציאות.כנראהשהיומאלה
כאשרגםאותווהעריצואהבושאיתרהנשים

לבלותה"פאב"אלאוהפונדקאלמהןנס
דמויותכמהעםמשקהכוסעללילותיואת

בגיחותהלילהאתולהמשיךמפוקפקות,
שהסבויחפניםעםמשותפותהוללות
היחפניםהיומילשולחנם.הואאו ,לשולחנו

מעמדות,הבדליהחשיבלאמאנגרהללו?
גםאדם.כללהיותלפיכךיכלוהםוגזע.דת

אותו ,יןדיירודןהחביביו-זילנדיהנהסופר
שלהשעמוםמןבהימלטובמקרהלגמריפגש

כמהגםו 1950בשנתהפא"ןקונגרס

האנגלים>לשוטרים(כינויאנגלים"בובי'ס"
רגליהםהדירולאלתפקידמחוץשבהיותם

האהבהפרחהראשוןממבטוממשהמסבאהמן

הפרטיבכחוסלאל .מאנגרלביןביניהם
אבי ,לאנקריאוןאוליאו ,המשוררשלמאוד
 ,ייןועלאהבהעלששרהפייטניםאבות

שירי-הערצה,כמהלוהקדיששמאנגר
ייצגהמרגרטיח.דבילוואיךהיכןהפתרונים

ורעיה.אחותאם,הדמויות:שלושאתבעיניו
מעטשיעלהכדי"בריא"למזוןלודאגההיא

ההם,בימיםלהשיגוהיהקלולאבמשקל,
כאחרוןעודייראהלבללבגדלודאגההיא

להתגלחאותוהכריחההיאהיד.פושטי
היאהפרועה.בלוריתואתלסרקתכופות,

עליותלויהתהיהלאשהעניבהלכךדאגה
אותולימדההיאליצלן.רחמנאכחבל-תליה,

כלסיפקההיאהספרים.מןשלאאנגלית
שאחרי ,להתחנןחדלהולאשביקש,ספר

הקרקעקומתלעבראותויזרוקלאהקריאה
ניתןלא"הואבמיטה.אחיהשכבשם

קישרההיא .ואמורחזוראמרהלריסון"
הםאף-שלהמכריםלביןבינוכאמור
היאויהודים.אנגלים ,ספרואוהבייודעי
הכירהואוהוא? .שלוקהל-המעריציםחיתה
הוקירנדיבותה,אתהעריךהואתודה,לה
לההקדיששלה,והידעהאינטליגנציהאת

לאחרואף ,מספריובאחד ,שיריםסדרת
ההקדשהאתמחקלאממנההפרידה
למהבניגודלה,שהקדישהשירים"מ"אלבום
משהושמאאומקרהרקהאם .לרחלשעשה
שהקדישהשיריםשאחדבכךהיהסמלי
הזהב,טווסעלהנפלאהשירהואגרסלמר

בחיפושי-שוואבשמים,רביםנדודיםשאחרי

האשהאתפוגשהוא ,האתמוליוםאחר
והיאהדרךבקצהקברעליכוכיהבשחורים

של"האלמנהחינהעליה,חשךשעולמההיא,
נעכטיגעדיפרןאלמנה("דיהאתמול"ימי
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למימאנגראיציקהיהקשהריבאישטעג"),
פגעואועלבוכישהאמיןאועווללושעשו

ממנושקיבלתישברשותי,אחדיםספריםבו.
עדמחיקותמכיליםשיינדלה,מאחותואו

כנראהבעיקראנשים,שמותשלהכרללא
אוזהשירהקדישלהם ,ציבורואישיסופרים

ומןהלבמןאותםמחקחימהשלובפרץאחר
ידידלהיותמאנגרידעגםזאתעם .הספר
מסוגלהיההאחרונהכותנתואתונפש.בלב

שלטובידידהיהוהואחברים.למעןלפשוט
אתובהטעמהלאטלפניה,קראהואמרגרט.
משפט.וכלמלהכלבסבלנותוהסבירשיריו
היהודיהסופרהבינה?בכללהאם

- ) SOWDEN (סאודןלואיסהדרום-אפריקאי

 ,בלונדון ,אשתודורהושלשלוביתם,שאל
שםוקראפעםמדימרגרטעםבאמאנגרהיה

מרגרטכיצדתיאר-אורראושטרםשירים

ולפעמיםמלהכלאחרובמתחבענייןעקבה
וכלאותכלבדיוקהבינהכאילובראשהנדה
הספרותכיסופראותואומרבכדילאתג.

בכךכבודשלחובלהחבההיהודית
ועידודהשראהמקורגםלמאנגרששימשה

השניםהיויצירהמבחינתואמנםקהל.ואף
פרצוהשיריםמאוד.פוריותשניםבלונדון
פעםליאמר-געשמהרלבהכמומתוכו
בעיקראבלבלדות,הרבהצאנג.יואל

"כיוון ?סונטותולמהפרוזה.וגםסונטות.
בלדות,ועליבמקומיכותביםעצמםשהחיים

לסונטות,"עברתיאניהמשורר,מסבירהיה
הגדולותהיצירותמןכמהכתבבלונדוןשם,
והעצובהמקסיםספרואתהוציאשם ,שלו

השיריםאתכתבשם,,הגג,,מעל"עננים

השתתףאפילושם •אחיולנטע,המוקדשים
עםיחדביידישפעמיחדעיתוןבעריכת

השותפהחיתהמרגרטאברמסקי.שמעון

כאבההיא .זושופעתליצירההפסיבית
ה"וו~לקנסשלהמהדורהמכלכאשר ,איתר

טפסיםשישהבלונדוןנמכרוך" )tדאיבערן
כךכלהראשונה.בתקופהלפחותכךבלבד.

 .ספרבאותוהיאגםתלתהתקוותהרבה
מעטלא ,לחלוטיןהתדרדרהכספימצבה
הטיפולבגיןלהשהיוההוצאותבגלל

לחץוהלכו.אזלוהפיסייםכוחותיהבמאנגר.
החובותגםוכךועלהעלהשלההדם

חוליםבשלושהלטפלבבנק.היתרומשיכות
לגורמיםפנתההיאלכוחותיה.מעלהיה

לעזרה.וזעקהובאמריקהבאנגליהשונים
להשמידאייםמאנגר ,נמכרלאשהספרכיוון
להעריךידעההאםשנשארו.הספריםכלאת
ומחשבהדמיוןשלרגש,שלאוצרותאלו

ספרלתוךהמיוסרתמנפשומאנגרהערה
כלבין ,כךעלפעםאותהשאלתיזה?

להןשביקשתיהאחרותהרבותהשאלות
זושירה.סתםחיתהלאזואמרה:מענה.
כלזהועםכךכלרחוקמשהומוסיקה.חיתה
נעיםכהאךמוזרמשהו ,ללביקרובכך

מיוחדת.שפהישלמוסיקההרילאוזן.
נתן-"מוסיקה"כזו:הגדרהשממש ,מעניין

האנגליהמשוררגםמאנגרשללשירתוו
 ,) ARTHUR WALEY (ודייליארתורהחשוב

הגדוליםהמתרגמיםכאחדלפניוהלךששמו
ובוספרוויפאנית.מסיניתבעיקר ,בארצו

הפךסיניותפואמותושבעיםמאהתרגום

ודייליכימאודקיווהמאנגרלקלאסיקה.
קראבאוזניוגם .משיריוכמהגםלתריצליח
בית.ביתמלה,מלה ,מיצירותיומאנגר
התחילאף ,יהודיממוצאהיהשאגב ,דיילי

מאנגרשיריתרגוםלכללאךיידיש,ללמוד
שלידידיוביןקודם,הזכרתיהגיע.לא

שמואלהעיתונאיאת ,בלונדוןמאנגר
אתיםלעתמבקרהיההואגולדשמידט.

פעםסיפרהואמרגרט.שלבביתהמאנגר
באחדשהתרחשהדרמטיתאפיזודהאיזו

לידישבו ,ומאנגרהואשניהם,הביקורים.
החדשהספרעלושוחחוהבוערתהאח

(הכוונהבלונדוןלהוציאעומדשמאנגר
רואההשיחהכדיתוך ,)"הגגמעלעננים J/ל

מעלבעצםנתקדרושהענניםשמואללפתע
בנימהלומודיעהמשורר .מאנגרשלראשו
הידכתבאתלשרוףשהחליטיאוששל

צרורמאנגרנוטלולפתעעמל.כהשעליו
ועומדבחיקומונחשהיההידמכתבדפיםשל

אינסטינקטיביתהאש.לתוךאותולהשליך
סיפרחראכך- ,ידואתגולדשמידטעצר
חטף-בכתוביםכךעלעדותהשאירואף
מאנגרהבית.מןאיתרוברחהידכתבאת

תחנתחיתההביתליד .אחריורדף
אחדתוךאלקפץגולדשמידטאוטובוסים.
צלצלמאנגרלמחרתוהסתלק.האוטובוסים

לעשות.שעמדהמעשהעלחרטההביע ,אליו
 .אמראתמול"ליקרהמהיודע"אינני
שלג'סטהזוחיתההאםלו?קרהמהבאמת,
אםמחאה?שלזעם?של ,תסכולשליאוש,

 ,סיפורלאותונוספיםתימוכיןמצאתילאכי
גםהןלקרות.היהיכולשהדברספקליאין

הואלייוויקאלמלונדוןהמיואשבמכתבו
ומבטלהז'רגונליהמן"מתפטרהואכימודיע
באותןואוליכה",עדשכתבמהכלאת
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קפקא,אתעיניולנגדמאנגרראהשניות
אתלהשמידכידוערצההואשאףקפקא
חיתהלא .ו'הטירה""המשפט''שלהידכתבי

·זעםמחוותעושהשמאנגרהראשונההפעםזו

ביצירתומזכירביקלשלמההסופרכזאת.
העשרים,בשנותעודכידורי"בני"הסופרים

טיילוהם ,דרכובראשיתרקהיהכשמאנגר
עלהיתרביןושוחחוצ'רנוביץבחוצותפעם

לוהציעבתמימותביקלפרנסה.דאגות ,
עבודהלמאנגרשימצאהחבריםלאחדלפנות
שלףהתרתח,הצעירהמשורר .עסקובבית
עלאותהוזרקשיריםחוברתמכנסיומכיס

החוברתאתהריםהתכופף,ביקלהמדרכה.
לאאבלהנעלב.לפייטןאותהוהחזיר

משנותהמדומהאוהאמיתי"העלבון"
הארבעיםשנותשלוככאבכצערהעשרים
כלהיהמאנגרוהמנוכרת.הקרהבלונדון

לכלחשופיםעצביועצבים.פקעתכולו
אתבעיקרוגידף,חירףאפובחרוןגירוי.

כדידברעשושלאהבריתבארצותהסופרים
ומןלספריהםהגיעהסופריםמן .להצילו
יידישיידיש.כתבו:שבההשפהאלהספרים

נטעוגםהואחלמובהכתב,עצמוהואשבה
ש"יופיהשפה .ואמואביודיברובה ,אחיו

כלוהנהיפה"כהובדידותהבודדכההוא
בפיוהופכיםוהשפהוהספריםהסופריםאלה,
גביעלשתתפגרמטונפתגונליהל"ז'ר
פחות.לאזבל".שלערימה

ששתקוהשתיקהעלדםושתתנקרעלבו
האיוםהטבחעלליםמעבראחיו·הסופרים

"לתוךאירופה.ביהודיהיטלרשמחולל
ישבטהובןושלואגברשלהסימפוניות

הואוארץ"שמיםשתזעזעכזוזעקהלהצעיק
לאמריקהששלחקורא"ב"קולתובע

מחאה ,עלבוןשלהזההגועשוביםולקנדה.
שמאנגרתוךנחמה.רגעיכמהגםישוכאב

מרגרט,שלומכריהלידידיהאטאטמתקרב
-יהודיםסופריםזוגעםומתיידדפוגשהוא

סופרתהיאאברהמס.·ציוןוביתאברהם

 ,עדיןלירימשוררוהואעצמהבזכות
איךוראהצאמופלאה.ידידותזובאנגלית.
אדםבנישלדרכיהםמצטלבותלפעמים
 :גורלשלמוזרותאיזו .הקטןבעולמנו
בירושלים,כעיתונאישליהקריירהבראשית
שהכרתילפניהרבההשלושים,שנותבשלהי

חייובשנותללוותווזכיתיאישיתמאנגראת
אותוהיה ,והקץהחולישנותהאחרונות,
עבדתי.שבוב"הירדן"מעורכיאחדאברהמס

עורךאברהמסהיהמכןלאחרשניםכעשר
 ,בלונדוןהרוויזיוניסטיהביטאוןשלראשי

היוורעייתוהואסט~נד~רט".ה"ג'ואיש

אברהמסאל .מאנגראיציקשלבנפשידידים
החוליםמביתלבקורעמכתבמאנגרשלח

לוסייעווהם ,מאושפזהיהשבו ,בפדינגטון
הואלפתע,חלהשובכאשרשונים.בתחומים

כיווןלי.מגיעהקץ.שזה"כנראהלו:כתב
מנתחיתהמהיהודים.אצלמשוררשנהייתי
מרעידמיניוכלשחפתכאבים,דם,חלקי?
סוףלהיפטראנישמחבעצם,אחרים.בישין

במכתבבלונדון,"שלימחיי-הבדידותסוף
שחלםחלוםמתארהואלאברהמסאחר

עליושבהואבחלומו .חוליובמיטת
אליובאולפתעהחולים,בביתהגזוזטרה.
"המוות,לו:ואומרלנדריזישעהמשורר
מכלאותךמפשיטהוא /שירלאזהאיציק,
ומשאיר /ומבכיחלוםמשמחה, /וזמרצליל
נשמע."שלאקלושהד /בודדלבדאותך
ער /לידקייןנישטאיזאיציקטויט<רעד
פריירפרןקל~נג,אוןז~נגפרןאריסדיןטוס

איבערדיןלזtזטאון ,געווייןאוחלוםפרן /
ד~רהערטערקוים ~ /~לייןאיין

 )/אכזt-קל~נג.
אםכיאותושהפחידהואהמוותלאכינדמה

בלונדוןישראללקבריובאשמאהמחשבה
נטע,לאחיושאירעכפיוהרחוקה,הקרה
במכתבו:מוסיףוהואבסמרקנ.דהרחקהרחק

שברחהכפיהקברמןאברחהסתם"מן

לבלדהברמזובבראך",טויבעסבתימקברה
ב~בעטויטע"מ~יןשלוהסוריאליסטית

ברזtד".בעמישאיןקבראידפרן~נטלויפט
מאודחיתה ,ציוןביתאברהמס,שלאשתוגם

וחיתהולמרגרטלמאנגרהנוגעבכלמעורבת
השביח,אשתוגביה,למכןולאחרלי

רקלאשקעהמרגרטאיתה.ענפההתכתבות
 •מדוכדךרוחבמצבגםאלאבחובות

המשיכההיאאבלמאו.דהתערערהבריאותה
שמטפליםכפימאנגראתולהלבישלהאכיל

עשתהשליחויותהרבהגםאונים.חסרבילד
ספרים,ומוכרימו"ליםעםבמגעים ,למענו

שכתבהפוסקיםהבלתיהאזעקהבמכתבי
שמאנגרוכתובותשמותפיעללאמריקה,

והעגומההקשההשליחותאבללה.סיפק
ממרגרטמאנגרביקשכאשרחיתהביותר

 .לשעבראשתו ,בךאויררחלעםלהיפגש
המלחמה,גמרעםללונדוןהגיעהרחל

בראשותוהבריתלארצותהיהודיתבמשלחת
יוסףמהסופרגם .זומרשטייןאמילדר'של

עםבדחיפותלהיפגשביקש ,ידידולפטוויץ',
האם ?זאתעשהלאעצמוהואלמה .רחל
כלאתאופפתתעלומהבטלפון?אתהדיבר

עםאי-הפגישהאוהפגישהשלהזוהפרשה
בלונדון.אוירבךרחל

מתאימהאיןאי-פגישה","פגישה,ההגדרה

שהתקייםומסעירדרמטימפגשלאותוממנה
 ,ורעייתוקניגליאוהסופרשלבביתם
הסופריםלמשלחתפניםקבלתשערכו
 ,בלונדוןמהלזמןעכבושחתשואהניצולי
משלחתבאותההיוהברית.לארצותבדרכם

ביןאוירבך.ורחלקגנובסקיאפריםהסופרים
פרופ'לפטוויץ,יוסףהיוהמקומייםהמוזמנים
אולריאנקלהציירים ,מסקיאברשמעון
לבד.אחרון.הגיעמאנגרועוד.חרמןויוסף
אחדיםהבחינו ,היכנסועםמידמרגרט.בלי

שלשום.כתמולאינםשפניומידידיו
חיתהרחלעםהפגישהלקראתההתרגשות

שבדרךממהיותרשתהשהואעזהכהכנראה

היההוא •לסבולהיהיכולהחלושגופוכלל
 .מסקיאברשמעוןפרופסורמספר"בגילופין"

הצדאתשובחשפההמרההטיפהואמנם

רחלשגם(מענייןבאישיותו.ה"דמוני"
שהכירואחריםאנשיםכמהוגםעצמהאוירבך

לפעמיםהשתמשומרומניהעודמאנגראת
אותה ,רחלאתמאנגרראהרקזו).בהגדרה

לבכותחדללאשהואנווה"-,3וה"הצנועהרחל
אליההגעגועיםאתולחשוףארנונהאת

והואבאמריקה,היהודיםלסופריםבמכתביו
שהניירובגידופיםבחרפותכלפיההתפרץ

כללית.מבוכההשתררהאותם.סובלאינו
גרוםליכלהלאבאולםנפלהפצצהאילו

 .מרבבכיפרצהרחל .יותרעמוקהלתדהמה
ללאאךלהרגיעהניסהקגנובסקיאפרים
לנטושהמוזמניםהחלוזהאחרבזה .הועיל

האמנםלבד.עזב.מאנגרוגםהמסיבה.את
שהםשניהם,בחייהראשונההפעםזוחיתה

שנותשלהארוכההפרידהאחרזואתזהראו
עודהאחרונה?הפעםוגםוהשואההמלחמה

לאהאלכוהולמןכשהתפקחזו.לשאלהנשוב
לפטוויץאתביקשהוא .נפשואתמאנגרידע

אתשלחהוא .בשמוויתנצלרחלאלשייגש
התאכסנהשבו"אספלנד"למלוןאליהמרגרט

לראותועודרצתהלאהיאלשוא.המשלחת.
ראולאהםואמנם .ממנולשמוערצתהולא
אומללמפגשעלימיהם.סוףעדזואתזהעוד
מלונדוןממכתביהבאחדרומזתרקהיאזה

וכשאני . 1945באוגוסטבקנדה,לראוויטש
שמונהעלהמשתרעזהבמכתבוהופךהופך
עלהרבהמספרתהיאשבו ,פוליועמודי
המלחמהבימיבפוליןהסופריםמשפחתקורות

עלבגטורינגלבלוםד"רעםועבודתה
כמהגםהשורותביןמסתתרים ,הארכיון

כךעלמלמדיםשאוליברורים,לארמזים
קניגליאוהסופרשלבביתוטרגדיהשאותה

 ,מאנגרלביןבינההיחידהמגעחיתהלא
 ,בלונדוןשהתהשבוקצרזמןפרקבאותו
עדיעודמצאתילאושוב:לאמריקה.בדרכה
-אברמסקיהפרופסורזולת-ושמיעהראיה

אניהתעלומה.מןחלקאולילפענחשיוכלו
אוירבךרחלשלממכתבהקטעלצטטמעדיף

שעשויכלעל ,מאנגרלאיציקגעהנו
את(בלונדון>כאן"מצאתיממנו:להשתמע
התפראהוא .ביותרעלובבמצבמאנגר

בסימטהתקועבמקור),-("פארווילדערט"
כללוישמתה.נקודהעלנעולמוצא,ללא
החיים.המשךעלסבירותלאתוכניותמיני
איתרואסעעבודתיאתשאעזובדורשהוא

שאשנה ,אופןבשוםבחשבוןבאלאלאמריקה.
אותישמחזיקהיחידהדברזהתוכניותי.את

יודעאתההרי-אמותיובד'ולחיותבחיים.
עלעכשיוזכותליאין •הדבריראהכיצד
הפיסיתבריאותי ,עצבי-פרטייםחיים

מסוגלתשאהיהכדימדיהרוסיםוהנפשית
הזה<ועמאן>ב"דמון"להיאבקמחדש

לשניה.אחתממערבולתמאנגראתשמטלטל
-אומרהואכך ,למעני-עכשיוכתבהוא

אתשוברשהדברביופייןנדירותכהיצירות

בגלל ,כתמידעצובהאניגסיסה.כדיעדלבי
שאוכלמדיעמוקההתהוםשלי.האוניםחוסר
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הנחתיבעצםהריובחיי.בגופיאותהלמלא
אתעזבכאשראז'עודשליהנשקאת

הואשביהאמיןהואהעתכלאבלפולניה.
לושהיההביתמעטתחושתאתמחדשימצא

יתחילשובבוודאיהואבחייו.אי-פעם
כפייצליח,שרקככלאותיולגדףלרדוף
 .).ו.ש(מולודובסקה?לקאדיהבעברשעשה
בייפגעזהכיליהאמןשלא.ייתכןגםאבל
שגרמתיהאכזבהשאחרהעובדהמאשרפחות

ובודד'אומלליותרעודעתהיהיההואלו
אולי .להיפרואוליואבו.דבךמסויותרעוד

אנגליה.ידידהעכשיולוישנס.איזהיקרה
בלילחיותלהמשיךיוכללאהואאבל

אתלאישתגלהנאאלהיהודית.הסביבה
שרקבכלעזור .לועזוררק .מכתביתוכן

תוכל".
 .רחלשלבמכתבההעיקריהקטעכאןעד

לוחאתלשחזררבותכהשניםאחריקשה
שעודובוודאימתי'ממנוללמודכדיהזמנים

בפגישה-דרךבאיזולדעתקשהיותר
בלונדוןמאנגרקיים-בטלפוןאואישית

ענייןשללגופורחל.עםהראשוןמגעואת
כמובן.משנהזהאין

כתבה , 1950בדצמבר ,מכןלאחרשניםכמה
מקווה"אניראוויץ':אלבמכתבמרגרט

<מהלרחלשליהמסראתלהעבירשהצלחת
 .)?ימשל-מסר-הזה?במסרהיה

איננולצעריאךאליהבשאכתרלההבטחתי
אוברעתהרוצהשאיניעדיאלוהיםמצליחה.

בינהקרהמהיודעתאינני .צערלהלגרום
 TO MAKE HIMמשתדלתאנימאנגר.לבין

SENSIBLE . ולאזאתשתביןיודעתאני
אלימכתבבשוםכךעלדברחלילהזניות
אתמסרתכימקווהאניאבלמאנגר.אלאו

גרמהוהיאבעיניחןמצאההיאלרחל.המסר
בפגישהגםאותה".כשראיתיודאגהצערלי

אתלהרחיבמרגרטמיאנהבלונדון'איתי
ביקשהשרחלהזכירהרקזה.בנושאהדיבור
זאתושתעשהבאיציקלטפלשתוסיףממנה
אתהכרתיקפריזי","ילדעםשעושיםכפי
פגשתיהבירושלים.אוירנורחל

לאוהיאלחצתילאאניפעמיים-שלוש.
ויחסיהמאנגראיציקעללדבר"התנדבה"

ואיתר.אליו
מתח,רוויעצוב,רומנטי"משולש"הנה

"כאחדלהשנראהאיציק, :טראומותדרמה,
השואה,ניצולתרחלמהתנ"ך"'הנביאים

הנוראההתבערהמןחיהיצאהשמאז

לחקרובירושלים,בוורשהחייה,כלמקדישה
מרגרט-השלישיוהקודקודהשואה,ותיעוד

 '?רותשלאוליאוהגר?של<גלגולהנוכריה
ללבנוגעיםשיריםלהןשהקדישדמויות
 ).הגן-עדן'ןוג'ספרוגםשלוהחומש"ב'ש'ירי

כךשכלתנכ"ייםמוטיביםכמהכאןאיןהאם
 ?למאנגרקסמו

שלהכלכליומצבהבריאותהחולפות.השנים
חדלהאינההיא .להתדרדרמוסיפיםגרטמר

היהודייםהסופרים ;מןעזרהלבקש

היאציוןלביתיורק.~'-ויובנבמונטריאול

קדושה!תמימותאה,הסיגריות.ומןהייןמןכותבת:

להיטיברצתהכךכלהיאמאנגר!אתלגמוללדברמוכרחהאניומיואשת.מודאגת"אני
היהמצדוש"המרד"עדבמסירותהעמועודשאיןהחליטשאיציקלינדמהאיתן.
בעיניראיתילאכלוםנמנע.בלתיכמעטמחזיקעודנטעאחיוזכררקבחייו.טעם
הנשיםשתיעםביחסיוגםדומיםחזיונות"אניכותבת:היאלראוויץ'בחיים".אותו

גניה-בישראלביותרלוהקרובותהמלחמהעייפה!"אניעייפה!אניעייפה!
מלאכיותשתי-והאחותהרעיהושיינדלה,הכנותעושהואיציקלקיצהמתקרבת

משלהןחייםתקופהבאותהלהןהיושלא-
קרבותאיתןניהלוהואלמענועצמןוהקריבו

אלימות,שלסףעדלפעמיםפוסקים,בלתי
עלגםאלאסיגריותעלרקלא

שבלע-השינהגלולותוגעה-ההרגלולות
לסבול'נאלצהמרגרטעצומות.בכמויות
ממצביבמחיצתו'האחרותכנשיםכמוהה

זעםלהתפרצויותפעםלאשגרמושלו'הרוח
לחיותהיהשקשהוכאונותאובוטות

במחיצתם.

יוצאמאנגרהמלחמה,סתיימת iככאשר
כדייום"עשרשנים"לעשרה,לפאריס
הארצותאללנסיעהההכנותאתלהחיש
כמהבפאריסנשארהואלים.שמעבר
חולהשוכבהואהזמןמןכשחלקשבועות,
גרטמר .במלוןוהמעופשהקטנטןבחדרו

כדילצרפת,בעקבותיוטסההמיואשת
אליובאנוואני"אשתיללונדון.להחזירו

שיכולנוככללוועזרנויום-יוםכמעטלמלון
בפרקקנאפהייסמשההמשוררמספר-

מאנגרכאשראחדערב-שלוהזכרונות
אחרסיגריהבעצבנותעישןבמיטה,שכב

לפתענפתחהלהשתעל'חדלולאסיגריה
לתוךנפלהכאילוכולםולתדהמתהדלת
אתהבשר".בריאתמרגרטמשמיםהחדר

שלממסתוכנתינתו'מביאאניהזההקטע
להםודאגשםאותםשפגשקנאפהייס,משה
קורעיסיפוריםלקנאפהייס .אשתועםביחד
-וחלקםהפאריסאית,האפיזודהעללב

במיוחדאוהדתבנימהכולםלאמשעשעים.
יודע.אינני ?האמתבדיוקמהילמרגרט.

עדויותגםמקוםבאיזהקיימותבוראי

כילספריודעלפטוויץ' .כךעלנוספות
לאאיציק.עםיחדלפאריסהגיעהמרגרט
אינוזהמשברגםאבלידיעתי.למיטבסביר'
העמוקהומהערכתואליושלהמאהבתהגורע
אחרימאנגרמצאכברכאשראליה.שלו
חשב<כךבית·של-קבעבניו-יורקשניםכמה
שלאלמנתוגניה,אתלאשהשנשאאחד
מכתביםכותבתגרטמרחיתהנ~דיר),משה

ספריםפעםמדיושולחתלגניהלבביים
כלועלמשלוחכלעלמגיבמאנגרלאיציק.
בכתיבה.דייקניםכמוהוהיומעטיםמכתב.

זהבנושאגםבאהאחריםתחומיםבכמהכמו

-והדיוקהסדרואהבתחוץכלפיהרישול-
לסיוםאביא •שבאישיותוהשניותלביטוי
דירתו.לישלובמיוחד ·ביאופיימכתב

דפיסטליי.שלספרועללך"תודהבלונדון:
גורס·אינניובכלל ·שטiדי.אבלטובכתוב

אפשראיךומערב.למזרחהאנושותחלוקת
התנ"ךשמילאמהתפקידעלםלחתככה

חיתהצורהמההמערבי?האדםשלבספרותו

ומשםלקנדהמלונדוןלהגרקדחתניות
גרטמרתישארמעטעודהברית.לארצות

מןמשותפיםידידיםכמהורקלב.דשוב
האחרונהלאאותה.יסעדואוליהעבר

אברהמס.ציוןביתתהיהביניהם

מכתביםכמההללובשניםכאמורקיבלתי
לאיבוד.הלכורובםכיחוששניציון.מבית

מאנגרבארכיוןאולינמצאים<חלקם,
עדייןמהמשוםאצלישמוראבלבירושלים).

 , 1974באוקטובר-2מהשלה,נוגהמכתב

לונדון'אתעזבשאיציקאחרישניםהרבה
ורוחהגרטמרשלהחמורבריאותהמצבעל

למצבהמודעתגניההאםשואלתהיא .הירוד
תדעלמעןלה,אכתובאנישגםומבקשת
ומוסיפהאותה.שכחולאמאנגרשלשידידיו

לךלספרצריכהלא"אניאברהמס:הגב'
הכיבתקופהמרגרטמילאהתפקידאיזה

אחריםידידיםגםואביומהבחייוקריטית

כלפיה",שלוהבוטההיחסבגללהרגשנו
בספרושיריםצרורלמרגרטהקדישאיציק
בספרוגםהגגוןמעלןןענניםבלונדוןשיצא

יורקבניושיצאשלווהבלדותהשירים
טעםואיןמאנגר.הואמאנגראבלובישראל.

אתלייפות-רבותכהשניםאחרי-
אתאהבהואזה.סיפורשלהקודריםהצדדים
לההכירדרכופיעל .דרכופיעלמרגרט
אותההשביעגםדרכופיועלתודה.

ביתאליבמכתברמזהכמובןולכךמרורים.
נהגמדועהוסיפה.ולארמזהאברהמס.ציון
ביקשהגרט_מרבה?פגעכךכללמהכך?

איציקאתלגמולהבלתי·אפשרי:אתלעשות
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 ~ו
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 sןן:וו-
מאנגואיציקשלשירתו ~ ~ 1

וולףליאונרר
פלרעוררמאנגלית:

ישבתי , 1963בנובמבר, 71 11 ::;:;:~::::.

האירועיםבאולםשולחןליד ...
בניו-יורק,סטאטלרמלוןשל . .

איציקאיש,מאותכארבעשלקהללפנישם,
הלא-חדש,פרסשקיבלהראשוןהיהמאנגר

יידיש.לספרותלייויקה.פרסהוא
אתשארגןיהודית,לתרבותהקונגרס

אתניצלהפרסים,אתמחלקואשרהערב,
פרסוםנתןהואמשולשת:למטרההאירוע
להופעתהמאהכיובל 1964-1963לשנת

באמצעותהמודרנית:היידישהספרות

באורחחתםהוא ,למשוררהפרסהענקת
ב-שהחלוהשגיםשנותמאההולםסמלי
מוכרמנדלישלהפרוזהפרסוםעם 1863

הוא ,מאנגרלאיציקהפרסובהענקתספרים:
 .הללולהשגיםהגדולהבתרומתוהכיר

איציקשלבשירתושליהראשונהההתנסות
החוגבאפלה.להתנגשותדמתהאנגרמ

אנגלית,ספרותהיהבמכללהשליהראשי
הדרךכלאתמאמץללאלעבורוהצלחתי
 ,כולנוכמוהארדי.תומאסועדף" 7מ";אוף
ענקיאתזהאחרבזהקוראשאניידעתי

עםשליהמפגשאבלהאנגלית.הספרות
חיתהגדולתו .כביכול ,טהורהיהגרמאב

שנותשרובשפה,דרךאלילהגיעצריכה
אותה.לשכוחבתקווה-למחצהעליעברוחיי

בידינבגדלחושפירושוהתנגשותעללדבר
השיר ,דברשללאמיתו .דיבורצורת

אותימילאשקראתימאנגרשלהראשון
נקראהשירמבוטלת.לאאי-נוחותבתחושת

והואנשיר>(בואו"לאמיר-זשע-זינגען"

שלהנבחריםהשיריםלקובץהקדמהמשמש
ובלדות","שיריםהיאשכותרתומאנגר,

כדלקמן:הואשלוהראשוןהבית

שגרתישהואכלעלבפשטותנשיראווב

ויקר;אהוב ,מכל

בכפור'המקלליםמזדקניםקבצניםעל

 .האשאתהמקדשותאמהותעל

במשקלהמתנגנתבנליתפתיחהזוהי

מצהירותהשירשורותיתרמעורב.דקטילי
נסעללהעלותמתכווןשמאנגרהנושאעל

ננטשות,כלותנבגדות,<עוזרות-בית
ומביאסמרטוטרים>גנבים,עתידות,מגידות

הסנטימנטליסטשלעולמואלהיישראותנו
ברכיעלשחונךלמינכוןהלאהמרחב-

שלוהאירוניהאליוטשלהאובייקטיביות
סטיבנס.

האחרון:לביתמגיעכשהקורא

שגרתישהואכלעלבפשטותנשירבואו

ויקר;אהובמכל

הכפור,אתהמקלליםמזדקניםאדםבניעל

האש.אתהמקדשיםוילדים

שהואלמרותהסנטימנטליסט,שלעולמו
במרהחזותואתמשנהשם,נמצאעדיין

מתחשמאנגרלכךמודענעשהאתהניכרת.
עדשלוברשימהבדמעהמוכתםפריטכל

קלילים,רגשותשלהחיצוניהגבולקצה
והופכתמקפיאהשלוהליריקהבולמקום
המורכב, ,צונןפסיפסבמעשהלאבניםאותם

כביכול,זמינים,אלהתוגה:מרגשילמעשה,
תלוייםשהםמשוםבהישג-ידאינםהםאך

חשוב,מבריק,-מפוכחבקונטקסטועומדים

החוזרתהשורהשלזוטקטיקה .מובן
עלהאהובותאחתהיאקליםבשינויים

היאבומקוםבכלענייןיוצרתהיא ,מאנגר
טכניקהזוהישלוהבלדותובמיטבמופיעה,
אדירה.דרמטיתעוצמההמניבה

"ל~מיר-זשע-זינגען",בשורותההזמנהחרף
לאואופןפניםנשוםהיאמאנגרשליצירתו

אהובמכלשגרתי;שהואל"כלהללשיר
היאשאף ,דיקינסוןלאמיליבדומהויקר".
עלכתיבהשלהאשליהאתליצוריודעת
למוותנמשךמאנגרהסנטימנטליות,גבול

בגידה,בדידות, ,בדןאושלו:ולמצבי-משנה
אותםרואהשהואבזההואההבדלכאשר

שביןהיחסיםשלונשניתחוזרתכתולדה
הרהורהיאשירתואםמסוים.ואלהאדם
שההרהריאפלים,צלליםאפוףנוגה,

סיני.במדברניצבהללוהצלליםאתשהטיל
שלוהתנ"ךשיריאתההופךהיסודזהו

שרובםהשירים, .ביותרהחשובלהשגו
גםומפוזרים ,שלואיציק"ב"מדרשמקובצים
שלמחודשיםסיפוריםהםאחרים,בקבצים
יעקב,יצחק,חוה,אדם,מהמקרא.עלילות

חיים ,לפנינומוצגיםואבישגרחל ,הגרנוח,
לאבזמן ,יפולגכפריבנוףונושמים
הקהילההשטעטעל'שלנופוזהו .מתוארך
שבו"יידן"שלעולםהקטנה:היהודית
פוסט-תנ"כיים,חייםמנהליםהיהודים
העובדהבשליותרכבדהופךשלהםשהנטל
משמשיםהםשבהםהסיפוריםאתקראושהם

אתמוצאיםאנחנו ,לפיכךראשיות.דמויות
כלהלמצואאליעזרבנואתהשולחאברהם,

בזהירות:שינהגבוומתרהיצחק,לבנו

בבת-עיניהואבנייצחקהלהכי

ממש,התחננתישאליו

הנאמן'עבדייודעזאתאתהגם

 *בחומש.זהעלקראתהן

מכירתאתבניועםלומדאבינווב"יעקב
השיריםאחדספקללאשהואיוסף",

מוצגת ,ימינושלהגדוליםהטרגי-קומיים
אתמקלקליעקבבהתמונהיכולפנ

מתכווניםואחיושיוסףה"פורים-שפיל",
השנינותבהם-עצמם.העוסקלהעלות,
ההווהזמןאתשולחתמאנגרשלהעצובה
שיעקבשעהועתיד,עברזמניאלבסחרור

עליוכיצדליוסףלהסבירמתעקשהזקן
להתנהג:

לבוראותךמשליכיםהם

-קסבהנכיהבכהאז
מציגאתהשפיל''פוריםאת

 *ראשונה.פעםלא

לפולוניוסדומהיעקבמפטפט,שהואושעה
שלהעולםלתפיסתמודעשאינו ,הזקן
שלוהאנשים ,אנגרמשלבשיר .ילדיו

אך ,יותרמחוספסתבשפהמדברים
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ממשיךיעקב\מרה.פחותלאהיאהסיטואציה
כאשרנועםלדברימאיוולתעוברלקשקש,

 :ליוסףיועץהוא

כשתלךאפותהתדרך

רחל,אמךאצל

אמיתיבכיקברהעלבכה

לוחש: ,תגידלהו

יעקבהיהשניםשבע

לבןאתשובבדוע
 ,מותולפניללטףרק

 *באהבה.ראשך

סנילית:בצעלתאוותמדלגהואומכאן

לקנותתשכחאללאבאו

אמיתי!קמחשק

יותר:עודאוויליתלעצהעוברוהוא

תשכח,שלאהשם,למעןו

-אתההצדיקסףיו
 ,טיפרו-פמאשתתדחק

מפתה!והיאפהי

למאנגר.אופייניהשירשלהקודרוסיומו
שואל: ,בניושתיקתבשלנבוך ,הזקןיעקב

 ,תעמדומהבנים,דה"חי
 "?םופתאהשתיקההמ

משיב:הבנים,בכור ,וראובן

שפיל''פוריםאתאתה"אבא,

 *היום".פהקלקלת

בשירימאנגרשלממיטבועודלמצואאפשר
אחרמקוםמבכליותר ,שלו"ךהתג

בדמיונוציירמאנגר ,והבל"ב"קין .ביצירתו
הרצח,לאחרגעהראתמבריקבאורח

שמעולם ,קיןכאשר ,מוזרבאופןכשובה-לב
בדמורואהמוות,אואלימותראהלא

מלבב:מחזהאחיושלובשתיקתו

בגרזנינמצאהיופיהאם

א?והנמצאבךשמאוא

 ,רויעבםיובטרם
 .ילענהדבר,

הומורעלבעיקרהמבוססיםשיריםהםאלו
עלבשיריםכמו ,שההומורלמרותופאתוס,

שעה ,דקדקנידחוס,נעשהואברהם,הגר

הננטשיםשללצדםמתייצבשמאנגר
הפגועים.ו

הואללוט",מוסרמטיףאבינוב"אברהם
פטריארכים,שלמלא-חייםמראהלנומעניק
כפיקדושים,היותםלפניודםבשרשהיו

כשתייןבשירמוצגלוט .זוכרשמאנגר
שלהנכבדהתווךכעמודואברהםהמקומי

שהואהפעולותעלגאווהמלאהקהילה,
חולשתו.מפנילוטעללהגןעל-מנתנוקט
העצות .פתטיבאורחשקוףהואאברהםאבל

בהתלהמותמלוותשלוהחכמותהבורגניות
שאברהםכשמשברוראבליפה-נפש,של
קבללוט,שללאהטוב,שמועלמגן

משפחתיתסיטואציהזוהיועדה.צאצאים

האילבידיננזפתהשחורההכבשהקלאסית:
בחדותצורךשישאלאהעדר:שלהזקן

 ,בשטעסעלאותהמציביםכאשרמיוחדת
לקדושהל"ייחעס",מאודעריםשתושביו

היהודית.גאווהול
מאנגר ,לעולה"יצחקאתמעלהב"אברהם

והגאווההעיקשתהצייתנותאתמותח

עוקבמרירהבשלווההסוף.עדהיהודית
בוהרגעמןשלוהדמויותשלושאחרהשיר

שהןעדאברהםשלמביתויוצאותהן
הקרבתלמקוםסמוכהלנקודהמגיעות

היהודיהואאברהםזה,בשיר .בןהקור

צואחרהפעםהממלא ,הכפרשלהעשיר
יודע ,אליעזר ,משרתואלוהיו:שלמטורף
בוחרהואאבללהתרחש,עומדרעשמשהו
יצחק, ,הילדישנוולבסוף,לציית:

קודרבוקרבאותוהישנוניותששאלותיו
המסע,מטרתאתיודעשהואכךעלמרמזות

אתאליעזרועםאביועםחולקוהוא
מסעזהואםשלהם.השבטיתהעקשנות
שלבעולמומתרחשהוא ,גורלושנחרץ
הערבהשיחיאבלזועק.לאויצחקאלוהים,
המסעשלקיומואתמאשריםהדרךשלצד
העגום:

בדרךהמאפירותהערבות

לביתשוברצות

לצדניצבתאמואםלראות

בנה.עריסת

אירועביןחרישיבאיזוןנחתםהשיר

לפרשנות:

ומעיףורוסןיושבאליעזר

הדרך.במורדמודאגמנס

המשורראומר ,,ועצובים,"נפלאים

 ".הקדושהספרדרכי"הם

אכןהםמאנגרשלהתנ"ךשיריכחסינה,'
ועצבנחמותגחמות,ונפלאים"."עצובים

הנשגב,עלנשעןהסריוויאליעמוד;בכל
ה"כן-אמירתעם qשנמצאתמידויהודי

-לאלוהיושלואבל-מצד-שני-לא"
אחדאףשלידובוביניהם,העתיקבדיאלוג

העליונה.עלאינה
גםלמצואאפשרוהעצובהנפלאאת

חושףהואשכאןאלא ,מאנגרשלבבלדות
יותראישי ,דמיונושללמדישונההבס

מעוצביםשלוהאהבהשירירובפחות.ורוגע
שלביסודואומרים,והםהבלדהבתבנית

אפשראהבה,קיימתבומקוםשבכל ,דבר
באמנותמפח-נפש.אוארנוןלמצואיהיה

הללוהנושאיםשניהמסורתית,הבלדה
שלבבלדותלדמויותאך ,למדינפוצים
בחשכה ,השמשבאורחלקכלאיןמאנגר

היוצריםהיום-יומיות,המרפקיםובדחיפות

סר ,ונדללורדכמומשורריםאצלקסם
האנשיםאלן.ברברהאוספנספסריק

אכזרייםלאוגםקנאיםאינםשלובבלדות
נמשךמאנגר •מופגןבאורחארוטייםאו

נערותאודותעללסיפוריםזאתבמקום
השירנימתנישואיהן.לפניהמתותצעירות
הנערותעלמדברשהואשעהאצלו,

המופלא,היופיבעלות ,שלוהחיוורות
כמובשיריםקיססיאנית.היא ,המוחמץ

על"הבלדההלבן",הזוהרעל"הבלדה
היוניםעל"הבלדההאדומה",הטבעת

הכוכבים",מחרוזתעלו"הבלדההלבנות"
שלתפיסההואהקוראאלשמגיעמה

שלדקויותמביןקיסס,שכמו ,משורר
בשיריםמימושם.שלמאשריותרכיסופים

הואהנושאיקרה,כאשרבהםיקרה ,הללו
בדרךבוחנים,הםשלמות.חוסרתמיד

ממשהנפערתהצוננתהתהוםאתרוחנית,

המובנתתהום,זוהיהתשוקה.לרגעמעבר
לגברים,מאשרלנשיםבמדויקיותראולי

ר.דראיסא.אפיינוזושמסיבהליונדמה
כמעט"רגישותכבעלמאנגראתג'סין

בשירהלהעבירממנוהסיבלאאישנשית",
החרדהשלהטרנסצנדנטליטבעהאת

מיותר •בהילתוחיהשהבתולההמינית,
 ,מאנגרשלבשיריםקיים:זהשפחדלומר

למות,ההולכות ,שלוהחיוורותהנערות
שלקלמחילולחששמאשריותרמייצגות
הסוהרהןעצמן;שלהאובדןהן-הןבשרן.
להיכנע.החייב

"ויתור"קייםכילראותשלוביכולת
הוא-הוא ,דברשלבסופו ,מאנגר ,מתמיד
החודשאחרת;בחינהמבכליותר ,צעמו

שהואהיוםשעתנובמבר:הואעליוהאהוב
ההבנהערביים:ביןשעתהיאמעדיף

בשיריםלמוות.נתונהשלוביותרהמיידית
התנ"כיתלחסינהשייכיםשאינםהגדולים,

במוותמהרהרמאנגרהארוטיות,לבלדותאו
הואהמשוררשלהדמיון ,כאןאחרת.בדרך
קרובות.לעתיםמוזרהוהשפה ,מפותל ,הזוי

הםהכחולים"הכדיםעלו"הבלדה"נובמבר"

 ~ uי

 ::==:rו

t-42בעמ'המשך t-

23 
 ' 98מאי



 ~, 5וי~
מאנגואיציקשלעקדותיו ~

וייכרטרפי

היידיתהתרבותאישוייכרט,מיכאלד"רסבי'לזכר

מאנגרושירתיידיששירתא.

פתיחההערות-בעברית

שמוהעברילקוראהיוםאומרמהלדעתקשה
 , 1969-צ'רנוביץ , 1901 (מאנגראיציקשל

השירהשבמשורריהבולטיםמןאחדישראל),
כשעודשבהם,הפופולריוכנראההיידית,
השואה.בטרםשלו'הקהלשלחייופיעמו

ישראליקוראלאותואומריםמהובכלל'
אייכנראנד'לייזרהמשורריםשלשמותיהם

יהודההלפרן'משה-לייבגלאטשטיין'יעקב
אהרןלייוויק,ה.לייב,מאניטלו'לייב

יעקבסוצקבר'אברהםמארקיש,פרץלילס,
שיריםכתבושחלקםראוויטש,מלךפרידמן'
כידומהבמאתנו.השירהמיטבעםהנמנים

אתנסוקמשהפרסםמאזחלפועידנים
''מבחר-המייצגתהשיריםאנתולוגיית

ובה ) 1963 ,המאוחד<הקיבוץיידיש"שירת

משוררימחמישיםלמעלהשלעטםפרי
ופירוטמשוררכלשלדיוקנובצירוףיידיש,

קצר.ביו-ביבליוגרפי
שירתשללנחשולתרםהאחרונותבשנים
אתשפרסםהושב,בנימיןבעבריתיידיש

קריאה,(סימןבניו-יורק""משוררהקובץ

יעקבשלמשיריומקיףמבחר ,) 1990
מחדש,הושבפרסםכןכמוגלאטשטיין.

בחוצות""המתופףאתמורחבת,במהדורה

משיריוענףמבחר ,) 1993ביאליק,(מוסד
תורגםשחלקםהלפרן,משה-לייבשל

מצומצםמבחר .סיוןאריההמשוררבשיתוף

השנייםשלבתרגומםהלפרןשירישליותר
תחתלכןקודםשנהכשלושיםאורראה

ביאליק,(מוסדהזהב""טווסהכותרת
הספראורראהבהולאחר .) 196 3

(הוצאתבניו-יורק""אינטרוספקטיביזם

א.שלמשיריומבחר ) 1997 ,המאוחדהקיבוץ
הושב.בנימיןשלבתרגומוהואגםלילס,
נזכירעסקינן'האחרוניםוחציבעשורואם

שירים""מבחרטלוי.ל.שירימבחראתגם
והציגגםשתר ,) 1986פועלים,<ספרית

שיריתרגוםואתמירוןדןנרחבבמבוא

ה.אורלנד'יעקבעל-ידיסוצקבראברהם
בקובץוינפלדודודיניכרתק.א.בנימין'

קודםמבחר ,) 1983עובד,<עםשחם""כנפי

<עםופואמות""שירים-סוצקברמשירי

שפירא"דעל-ידילדפוסהובא ) 1975עובד,

אלתרמן'נתןשלתרגומיהםהשאר'ביןובו'
גלבע,אמירגולדברג,לאהברש,אשר

ואחרים.הלקיןש.המאירי'אביגדור
המשוררשלשיריומבחראתגםלצייןחשוב

היתהבראשית IIפרידמןיעקבהמצוין

מבחינת ,) 1983המאוחד<הקיבוץהדממה"

עלימחזותיווהצגתבכלל'לעבריתתרגום
בר-מאנגראיציקהיהבפרט,בארץבמות

מאנגרשירתזכתההשניםבמשךמזל.
בעבריתאורראושיריונאמנים.למתרגמים

לא-מעטים.גרמיםבתרספרשלבהיקף
"שירים-טנאבנימיןשלתרגומוביניהם

עם ) 1968המשמר','על(הוצאתובלדות"
סדן.דבמאתורב-הארותמעמיקמבוא

המהדורהאתמהווהעודנוטנאשלמבחרו
בעברית.מאנגרשירתשלביותרהמקיפה

הכוללעמודים,-250מלמעלהשלספרזהו
מאנגרשעשההכינוסמתוךשירים 101

העולםמלחמתאחרילאמריקהבהגיעו
 ,) 1952 (באלאדע"און"ליד-חשביה

שירתוקבצימתוךשיריםהעבריבמבחר

על'כ'וכביםהשארביןמאנגר'שלהשונים
ו"רות"איציק""מדרש :ברוח"'פ'נסים :הגג"

"ולדולה :מגילה"ר'שיריחומש""שירימתוך
היפה":למלכה'להמכתביםכותבזברז'ר

 ,"הגגמעלו'ענניםבראי"'דמדומים
שירים""מבחר-יונתןנתןשלתרגומו
וינפלד,דודשלבעריכתו- ) 1986 ,'רתכ'(

ממאהלמעלהבןמקיף,קובץהואגם
שוניםמספריםמבחרובועמודים,וחמישים

יםבשבאורראהכןכמו .מאנגרשל
(כרמל'הזהב""טווסהספרהאחרונות

שאויר ,אורלנדיעקבשלבתרגומו ,) 1995
 ,ברגנואוזריהציירתשלהנאיםברישומיה

משוררשלבנוגבר'בריוסלהציירשלאשתו
ראוויטש.מלךהיידיש
לעבריתגרםבתרמאנגרשלנוספיםספרים
בדת"קרו"דמויותהםכאןלצייןשניתן

שלבתרגומו ) 1941פועלים,(ספריית
ראתהמחודשת(מהדורהשלונסקיאברהם

איילים>:עפרדורון,בסדרת-1982באור

המקורבלשוןאורשראה ,המגילה""משירי
פועלים,בספריתהואגםנדפס , 1935ב·

--1969במחודשתובמהדורה 1953בשנת

מאתעיטוריםעםאמיתימרדכיגרםבתר

בנה"לאתגםתרגםאמיתיודייל.שרגא
 ,) 1975<המנורה,מכסיף"גגעלאדומה

 .ל.י<סיפור"בלדה, ,"שיראתכאןנזכירכן
בתרגומודו-לשוניתמהדורה ,) 1962פרץ,
-שםאיופרסםגםתרמלצר .מלצרשמשוןשל

"הוצמךהמחזהאתגםהשישיםבשנות

ק.א.והמתרגםהמשוררואילורשות'",
רבת-הדמיוןהפרוזהאתתרגםברתיני

 .) 1982 ,עובד<עםגן-עדן""סיפור

שיריםאנגר'ממשירתגמרשתראחרים

בעיתונותשפורסמושירהחטיבותאובודדים

השאר:ביןהיו'לספרות,ובכתבי-העת
בןא.זנסוק,משהאשמן'אהרןאליעז'רפאל
סגל'שמואלסבר'מרדכיכהן'באידוישי'
חייםצוקו'שלמהפומרנץ'ברסדן'עזרא
ואפריםשבהוד'שלמהשטרק,צבינזרן'רבי

 .בדבלחלקיתרשימהלצייןאםתלמי'
המתרגםלידיעתיהביאמעניינתעובדה
לדבריווינפלד.דודפרופ'הספרותוחוקר
לפולניתתורגמהמאנגרשירישלחטיבה
לשנתלספרותנובלפרסכלתעל-ידי

הופיעוהשיריםשימבורסקה.ויסלבה , 1996
שלבעריכתויידיששירתשלבאנתולוגיה

ב-לדפוסשנמסרספרסלוצקי,ארנולד
פוליטיותבוודאישונות,מסיבותאך 1968

ב-רקאורראהוהיסטוריות-תרבותיות,

1983 , 

שיריוארבעהמאנגראיציקב.

עקרה

והדגמים'ימותחבהנושאים'מכלל
ורבת-העשירהשירתואתהמאכלסים

לעסוקבחרתימאנגר'איציקשלהגוונים
החוצהבמיוחד'בולטבמוטיב ·הבאיםבדברים

העקדהיצחק","עקדת-שירתוקובצידרך

אולאומיתהיסטורית,דתית,כסיטואציה
רביםיוצריםאצל" ,·כידועמופיעה,·קיומית
ומשורריסופריאצלובוראיהעולם,בספרות
לית,"והישראהעברית.היהודית;התרבות

אחריה.שאת"וביתרהשואהלפני
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יתרהעקדהמקבלתמאנגראיציקאצל
שנכתבובשיריםביטוילידיבאהזועוצמה.
המשוררשלמהזדהותוונובעתשניםבמשך

הנערשלדמותועם ,ובבגרותובנעוריו

כןכמונקרא.שמושעליצחק,המקראי
הסמלהיאשהעקדההעמוקהבתחושהמקורה
אדמתעלהיהודיםשלקיומםאתההולם

אירופה.

הקובץמןהחלמאנגראצלמופיעההעקדה
(בוקרשט,הגג"על"כוכבים-הראשון

בדגםהכתוביצחק','עקדתבשיר .) 1929

הנמצאים ,לבנוהאבביןמתנהלהסונטה,
בהרשאיננוהעקדהמקוםאלבדרכם
הבא:הדיאלוגחמוריה,

תכולעל·אראה:כעת?/בני-קורבני,תראה,"·מה

ועל·עולם;הרתשעהכנפיהפורשת ;הרםהשחק

חיוורכהאבי'תעמוד'·מה //מת.אדםמוקעצלב
-מותך /לצור?נשמטתשלךוהמאכלת /מחריש,

ובואבניתוגתך'לבש/'שמורהואלאחרהיפה
איןפניו.;אתלראותארצהמי?הוא,·מיחיש.//

זהנוטל·קורבני,זהונלבב/מופלאהוא,קדושוזאת

מחשיךהערבכברבני,-בוא, / /צלבו!עלהאיש

והוא,מאוד'/רחוקהלאוהלוהדרך /תובשד
לבוא."רקעתידהואהמאושר,

לקוחיםהשיריםציטוטיכל , 19<עמ'
טנא).בנימיןשלבתרגומוובלדות"'מ'שירים

הכוססתהיהודיתהעצבותנובעתזהבשיר

להקריביכולאינושהאבהעובדהמןדווקא
במקום .האלוהיהצואתבכךולקייםבנואת

בנומרצחאותופוטראחרמישהוכישישמח

מאנגרהתוגה.ברגשהאבנתקףיחידו

המוצקיםהיסודותאחדאתכאןמערער

האמונהיסודהואהלוא-היהדותשלביותר
לפניאחתששנה ,הצעירהמשוררוההקרבה.

ביקרהגג"על"כוכביםהקובץפרסום
כיזהשירבכתיבתחשבוורשה,לראשונה
אתומוחקתהולכתהנוצריתהתרבות
הבריתשלה.מושגיהאימוץמתוךהיהדות
ישוהישנה,הבריתאתמחליפההחדשה
הואהאושרהעקו.דיצחקאתדוחקהצלוב
("נוטל-הקורבןשלהגויים,שלחלקםמנת

שלולאאלוהיהם,ושלמושיעםקורבני"!!)
שאינםהיהודים,ויצחק,אברהםשלבני-עמם
המצמיתבצלוקורבנםאתלהקריביכולים

לתחיה.כנראהיקוםהואשרקהצלוב,של
מבצבצותחורבןונבואתקשהיאושתחושת

שפורסםזה,שירשלהסיוםמשורותועולות
לפוליןהנאציםשפלשולפנישניםעשר

הרביםוקוראיולאמונהאחיובהשמדתוהחלו
זה(אוהאירופיהביתמןהמרחק .מאנגרשל

בדידותםהרחוק,האוהל-שבארץ-ישראל>
השייךההרעלובנוהאבשלהקיומית
אתמתחילה ,היורדהערבלעתלצלוב,
מאנגרשלבשירתוהמתפתחתהעקדהמסכת

שלפנימהערבהמאוחרים.לקבציהעד
שאחרילערבעדוביתמשפחהכשישהשואה,
 .עודאינםאלהכשכלהשואה,
העקדהאתממקםאיננושמאנגרמעניין

כחלקלתארהבוחראלאהמקראייםבנופיה

 ,כלומרבגולה.היהודיםמחייבלתי-נפרד
ואת-יצחקאיציק;-שלוחייואתלראות

מצמררסיפורלאותוכהמשך ,עמובניחיי
אדמתעלהקיוםדווקאבראשית.מספר

הקרבה,העקדהתחושתאתמדגישאירופה

בחללהןוהמאיימתהמתמדתנוכחותהאת
למעשה.הלכהוהןהאדיר

יצחקאתמוליךאבינו"אברהםבשירגם
(מתוךאיציק'ב'מדרשהמופיעלעקדה",

עלהעלילהממוקמת ,) 1935 ,החומש""שירי
לשקב:בעיירהלירידבדרךנכר'אדמת

אליעזר / .שעלהשחרשל /דמדומיםהארץ"עוטפים

אזבזרועותיו /לעגלה./סוסיםרותם/הזקן

הישן;לביתמעליטול./בן-זקוניואתאברהם;

השוט-אליעזר!''הירא,כחול.//כוכבמבהיק

ויפות,<עצובות /תימתח.תכסיף,הדרך /מצליף,

הערבות //.)ך"נתהדרכיהןהפייטן'/אומר

עלה~םלראותבחזרה.;בורחותכסופות-שיער;

הוינוסעים,'לאןמרה.//ס~םבוכהריק;ערש

שם,נקנה'ומהליריד',/'ללשקב,אבא'לה?'/

שם'חייל-חרסינה /ביריד?'/בלשקב, /אבא'לה,

לאמא/לשמלהומשי /וחצוצרה.ותוף /נקנה,

חש-;הואהאב.עינידומעות /נשארה.'שבבית

לך-הריתצרוב:;כההמאכלתלירכית/מתחת

הסוסיםטחנת-המים;ליד'אליעזר, / / ...יריד

/אליעזרנעבור:;ברגלויצחקיל;אנימשםעצור!/

<עצובות /נח.הדרךעלמבטו /,הדוכןעלנוהם

<עמ'התנ"ך),"דרכיהן /הפייטן,אומרויפות,
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הואאלה?שיריםבשנימאנגראומרמה
גוייםאדמתעלהיהודיהקיוםעצםכימדגיש

נטולתעקדהזוהיאולםעקדה.בגדרהוא
הנוצרישהמושיעבגללאםביןהרואיות,

עוצמתכלואתהקורבןתהילתכלאתלוקח
העובדהבגללאםוביןלעצמו'האמונה
רחוקיםאירופהאדמתעלובניםשאבות
ביןהחוזהלקיוםוההכרחיהאמיתימהנוף
וריאציהמעיןומהוויםלאלוהיואברהם

אברהםשהרי .המקראיהבסיסעלגרוטסקית

דמויותהםבלשקב,לירידהנוסעיםויצחק,
גםוכמותםמגוחכות,גםאךללבנוגעות

זוהיאחרבמבטהמנחם.העגלוןאליעזר'
שהחייםליהודיםמאודקרובהקרובה,עקדה

ולאיומיומיתמציאותבשבילםהםהמאוימים
ומלא-הו.דקדוםמיתולוגיסמל

במובןלאאךהעתידיהמקריבהואאברהם
המשוררכוונתאולי' •"ךהתגשלהמקורי

הירידבמתנותלבנוהמשקרהאבכיהיא
דהיינוהאיומה,האמתאתמעיניומסתיר

ערבותביןהמכסיפותאלה,אדמותשעל
"הרימוות:רקליהודיםאורבכסופות-שיער,

השורותאתנקראכך ,)!!!(" ..יריד,לך
אומרויפות,"עצובותכפזמוןהחוזרות

ייםנעיב "ך"התגדרכיהן /,הפייטן

ובנוהאבאתהמתארהפייטן'אירוניות.

מסרמעבירלאשורו'מצבםאתורואהמבחוץ
יפותלאנוראות,אםכיעצובותלא-כזה
דרכיואלאתנ"ךדרכילאממיתות,אםכי
הולכתועקדתובגלותשנפוץהתנ"ך,עםשל

לבשנשיםכדאישם.הואבאשרומתממשת
ב"צעצועיו"הטמוןהסמוילאיוםגם

המלחמהבמשחקיהילד'שלה"מפתים"
תוףחייל-חרסינה,-הקטןליצחקהמוצעים
אירופה,אדמתעלאבינואברהםוחצוצרה.
הצורבתלמאכלתזקוקאינו ,בפוליןובעיקר
בנופייצחקאתלגדלשימשיךלודיבבשרו.
גבעותלמרגלותותחנות-מים,יערות

הקרבים,האסוןענניביןעטורות-צלבים,
אואמונהעםמותו'אתעליומביאהואוכך

בלעדיה.
היהודיםנחלת ,זוכלליתיצחקמעקדת
שליותרפרטילממדהמשוררעוברכולם,
ליעקדת ,שלובשמושימושתוךעקדה,

''דמדומיםבקובץהמופיעבשיראיציק',

 :) 1937(וורשה,בראי"
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בעיניים /,העיוורגורלישיר-ערש,לי"שיר

אתחוצהציפור-כסף-אראה /אחלום.פקוחות

ציפור-הכסףלימה /הלום,/באההיאוביעףהים;

כוס-את;אוליהאל.רקבמרומיוידע/זאתתביא,

מיאך /מארץ-ישראל?/ייןעםסבי;שלהקידוש

ופנה;באאליהנההזכיר?/סבישלשמואתזה

העקדה'איציק,מסטופטשט:בעל-העגלהסבי'
מוליכוכבי-סתיו;כשנישלוועיניו /מוכנה.'/

ושבעהומה;הרוחהאפורבזקנו /עולות.בלהב

עלהסב;נימוביל ,בידיואוחזגדולות.//דמעות

הכפריםקטנות,הןהערים /-וכפריםועריםבורות

הסב:אומרועוברים.//פוסעיםואנו /גדולים,הם

כיצדבלי-די,/רבותשניםלפניהתזכור·/'איציק,

עתה /אזי?/ניצלתואתההמלאך;נגלהלעינינו

מאיתי'/בןהקורויתבע /,הזקןהאלהוא,מתחרט

רבותכהופעמים /רבותכהפעמיםחייתיכיאם

וכי /,לחסדוזקוקאינניסוף!יהינשמתי.//יצאה

שמתהטובמהאיציק, /-דימה?הואבמרומיוהמ

מובילני ,בידיאוחזמדמעה',//תמנעועיניהאמך;

הןהערים /-וכפריםועריםבורותעלהסב;

פוסעיםואנו /גדולים,הםהכפריםקטנות,

 ,) 196-195<עמ'ועוברים,"

ממוקדתכבקודמיו'זה,גשמרבשירגם

המזכירהשירבאירופה.העקדהעלילת
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'אלאתשבמודע,וכנראה ,בתחילתו
בבשורה-כביכולנפתחביאליק,שלהציפור'

לוקחזהבשירלסיוט.מהרהעדהופךאך
אברהםלאחדש.למקוםהעקדהאתמאנגר
מאנגראיציקאלאכלשהויצחקעםכלשהו
כבשניאברהם,האבעםלאעתהאולם ,עצמו

 .סבועםדווקאאלאהקודמים,השירים
סרגמאפשרתהמקראיתהמסגרתשבירת

לנכד.הסבביןקרבהשל ,יותראנושי ,אחר
לנכדועורךספוג-הצערהסבכינדמה
אוההריגה,בעירהכרותסיורמעיןהאהוב

כולם.ההריגהוכפריבערידיוקליתר
ובכפריםבעריםבבורות,זהסיורשלמטרתו

לנכדלהסביר-היאאחתהיהודיםשל
לאמצעסמוךעתה,ותובעמתחרטשהאל
היהודיםהעתיק.קורבנואתהעשרים,המאה

הם ,דמאנגראליבאבשואה,הנרצחים
שמלאכואלאותו ,האלשלהחרטהבנותקור

תשלח"אלהציוויאתבראשיתבספרהשמיע
יקריבושסביםעכשיומצפההנער"אלידך
נכדיהם.את

שבוכהכמיהקודםבשירשתוארההאם,מן

לא ,הצערעתהנחסךהריק,הערשעלמרה
העובדהבשלאלאהעולםמןהעדרובשל

עודמתהשהיאו"מרחיבת-הלב"ה"משמחת"
אשריחידהבנהשלבמותותחזהבטרם
ועיניהאמ;ךשמתהטובמה"איציק,אהבה:

בשירשנדמוהנופים .)םש<מדמעה".תמנע

בחובםטמנוגםאךכפסטורליים,הקודם
שהדברלמרותעתה,הםאיום,שלמימו
בניהמוות.שלמקומותבמפורש,מצויןאינו
המאהלהסב.שלבבכיומתחלףהאםשל

הרחוקה,הקודשבארץמתחלףהרחוק
(והכיסופים>הכסףציפורבאהשממנה

אירופה.יהודישלהגורלאימתאתכמבשרת
בקבלתהוא ,קודמולעומתזה,בשירהשינוי
 ,וקצרעובדתיפשוט,אחדבמשפטהגורל
המשפט ,בשירביותרהחזקגםלטעמיולכן

כשנתייםדומעות,בעינייםהסבשמשמיע

האלמוכנה".העקדה"איציק,השואה:לפני
המועלחסר-הרחמים,האלעכשיוהואהגואל

המרוחקים,ממרומיו ,ברצותובתפקידו

שבעודהאליצחק/איציק.הנערשלבמותו
הנבחר.עמולעקדתלחלוטיןאדישיהיהרגע

 ,) 1942 ,(לונדוןהגג"מעל"ענניםבקובץ

בזמןמאנגרנמלטאליהבגלותאורשראה
כברהמתרחשתהעקדה,מופיעההמלחמה,

מחשיך":"הערבהקינהבשיר ,בפועל

ג.~נועופות-ערב.בדים/עליושביםמחשיך'הערב"

מולאלכנפיונושא/חלומנוזרים.ביערות /~סאוה
שומרותיגון;דמויותרחוקה.העקדה //כוכבים.

קיץכוכבי /מאכלת.נשאהאב/ידכיצדזיכרון

הפלאי,המלאךרק /בדחילו.;מרטטים /קיםומת

נקראאותועצר,/המאכלתעםשהיד /רב-האור,

שמרנו'הגורל.//פחדובהפיל /מצוקה,תובשע
עללוחשיםגרזינם.משחיזים/הרוצחיםרב-האור.

סרחוןמדיף/והרצחשיכורים,בשפתי /העקדה

כוכביםנושריםסתיובלילות //ושנאה.יי"ש

לא- /עולי-ימים,עדייןאנולדשא.מטה, /בשלים
כילדיםמלאכים.//עםשלנו;האבותוחחושמכבר

הגרזן;מניפהלידווי /החומש.סיפורינקרא

לבוא.//המאחרלמלאך/ווישבעתייםהממורט.

נכנועופות-ערב.בדים/עליושביםמחשיך.הערב

מולאלכנפיונושא;חלומנוזרים.ביערות /ס~הוא
 ,) 218 • 217(עמ' ,, ___כוכבים

נבואתעל-פישהתגשמה ,זועקדהכינראה
מכלקודרת ,ביותרהאכזריתבצורההשירים
לכלקשורההיא .לעילשתוארוהעקדות

שלסיכוםמעיןומהווהשונהבאופןמהןאחת
שבההלא-מוצלחת,הראשונה,העקדהכולן.
מסתיימתליצחק,ההצגה"את"גונבישו

ויצחקאברהםעלהיורדהערבבתמונת
הערב"כברלביתם:למודי-אכזבההחוזרים
שמתחילההתמונהבדיוקזובשדות".מחשיך

שירמחשיך"."הערבהנוכחית:העקדהאת

האוהלבתמונתמסתייםהראשוןהעקדה
ביתמתוארהנוכחיתבעקדהואילוהרחוק,
ביערותס Jכ"שהואהנווהבגולה,היהודים
לביתהשייכותעומדתבשניהםזרים".
 .מתמידואיוםמצוקהשלבסימןכלשהו
מאמיניוושלהצלובישושלנצחונותוצאות
שנאתאתהיטבומנמקותבשטחניכרות

היהודים.כלפייםהגרזינמשחיזיהגויים
הביטוי ,השארביןבלט,השניהעקדהבשיר

לך"הרילעצמו:אברהםשמשמיעהאירוני
אמור ,כזכור ,כשבירידזה,ביטוייריד".

הנשק,צעצועיאתוללמודלקבליצחק
המגעילהלתמונההנוכחיבשירמתפתח
גרזינם."משחיזים/הרוצחים:שלוהבזויה
שיכורים,בשפתיהעקדה;עללוחשים
עתה ,,ושנאה.יי"שחוןסרמדיף;והרצח

 ,יהאמיתהעוקדמיהו ,הירידמהוברור
הואשבכאןהאירוניהמשפטכיגםוברור

"העקדהכביכול:הסתמיהחיווידווקא
"איציק,הסבלדבריהפוךהדמעיןרחוקה",
איננה ,כמובןהעקדה,מוכנה".העקדה

מאירועומתממשתהולכתהיארחוקה.
שלהמוותלתמונתעדלשירומשירלאירוע
זוהיהערב.ענפיעלהיושביםהערב,עופות
מולאלריקםהפורחחלום-הקיום,ודאות
המשאלותכוכביהקרים,השמיםכוכבי

מותםאלמטה,הנושריםהבלתי-מתגשמות
כוכבי-סתיושניאותםהםאלוואוליבדשא.
העקדהבשירהסבבעיניבלהבותשעלו

'עקדתהשירמןהעיוורהגורלהקודם.
עלאימתוהמפילבגורלכאןמתגשםאיציק'
הדובר.

מקבליצחקשלסבוכיניכרההואבשיר
 ,ומוכןהזקןהאלשלחרטתודיןאתעליו

"יהיהמאוחר:הקורבןאתלהקריבבהתרסה,
אצלאולם .)םש(לחסדו"זקוקאינניסוף!

פרוץעםשנמלט ,יותרגרהמכרהמשורר
ואחר-כךלאנגליהתחילההמלחמה
אחיו-שלובמשפחתווניגףלאמריקה,

בימיגלה ,מאנגרנטעאיציק,שלהאהוב
ורעבבחוליבהומתלטרנסניסטריההמלחמה

ברחמי-שמים.צורךאיזהלפתעמתגבר-
שעשהכפיהאלוהים,מלאךעללרגוזבמקום
הכתובתשזואיציקהנכדמודההסב,זאת

פחדובהפיל /"בשעות-מצוקה,היחידה
רב- ,"שמרנותפילה:אליוונושאהגורל"
העקדהשירישמביןלראותחשובאור".
דיאלוגכלבושאיןהיחידהשירזהוכולם
ביןלאליצחק,אברהםביןלא-שהוא

כמוליצחק.הסבביןולא ,לאליעזראברהם
רקלפליטהונותרהעולםמןכולםעברו
יהדותשלההריסותעלהמקונן ,לבדואיציק

אירופה.

נושאשהואוהמוותהיורדהערבבתוך

להפיג ,אולי ,מסוגלהאורמלאךרקבכנפיו
שלבואואתלהאיץכדיהעלטה.אתבמקצת
המשגיחשלגורלואתהמשוררכורךהמלאך
עוליהיהודים,הילדיםשלבגורלםהאלוהי
"וויאסונו:הואאסונםשכןהתמימים,הימים,

ווישבעתייםהממורט.הגרזן;מניפהליד
"עשייתזוהילבוא.",המאחרלמלאך/
שלמידהובהאחרונהטרגיתמצפון"
שלהנודעפסוקועלוריאציהמעיןהפצרה,
-יש-צדק"ואםהשחיטה''עלבשירביאליק

הערב,ציפוריתמונתאךמיד!".יופע

עלמצביעההשיראתוחותמתהפותחת
ועקדה.הרס-מוותשלמעגל
בשירשתוארה"מאושר",הנוצריהצלוב
מתחלףלבוא,שעתידכמייצחק""עקדת
היהודיבמלאךהנוכחיהעקדהבשיר

עלהולאאיחרלבוא,איחרשכבר ,המושפל
מגרזןהנבחרהעםילדיאתלהצילבידו

הקודםהעקדהמשירהכסףציפורהטבח.

הנווההערב.בציפוריזהבשירהתחלפה
 ,ס~עםשלההרוסלנווהוהפךס Jשהיה

העקדה,מעגלהושלםכךונרצח.שהופץ
 .האלוהיהחסדמןרחוקחמוריה,מהררחוק

סיוםאקוררג.

מאנגראיציקאישיים.משפטיםכמהלסיום
וייכרטמיכאלד"ר ,סבישלומודעמכרהיה

היהודיתהתרבותמבכירי ,) 1967-1890 (

הייריהתיאטרוןובמאימייסד ,בפולין
"יונגתיאטער".והמפורסםהחדשני

בהקשריםסבישלבזכרונותנזכרמאנגר
אלההשארבין ,ומקצועייםאישיים

בפוליןהייריהתיאטרוןלחייהמתייחסים
שמאנגרמאחרהעולם.מלחמותשתישבין
ביטוילידיבאשבהםרביםשיריםכתב

בגולה,היהודיהעםשלהמיוחדההומור
משעשע,מעשהבסיפורדווקאלסייםבחרתי
זכרונותיושלהשניבכרךסבישמספר

"ויהי :) 1961תל-אביב,(המנורה,"ווארשע"
מסואגף ,מאנגעראיציקלימספרהיום,
מאותכמהשלבמסאותיכיבדאזוריהכנסה
השומהלפקידהלכתיבלבי.צחקתיזלוטי.

המדינהשלהפיננסישמצבהלוואמרתי
לאזרחבאההיאאםרעבכיהואהפולנית

-גדוליותרעודוקבצןגדולמשורר ,רומני
השווהמסממנולדרוש-מאנגערייציק
<עמ'שירים"מכתיבתהכנסתומכליותר
353 (. • 

תשנ"חחנוכה,תל-אביב,
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פעם,שירבב ,וינצלואברהםהמשורר ,שליבר

להיטידוע,משיר-ערששורהמשיריובאחד
מיט"ראזשינקעס-שקדים"עם"צימוקיםביידיש:

מאנדלען".
מאנגער".מיט"ראזשינקעסכתב:וינצלואברהם

עמוקשתחילתויזרעאלעמקבשדותמאנגרעםצימוקיםעלסיפור
אוסטרליה.ביבשת

בשנתשש-עשרה,בןנערלאוסטרליה,והגעתיפוליןאתכשעזבתי
שעמדוספרים 800ובהביידישספריהמלבורןבעירמצאתי , 193 7

באלפיים.התחלתיהאלף-בית.לפימסודריםהמדפיםעל
שהספקתילפנישירה.דרמה.פרוזה. .אימנו ,נסןאי ,מרביץאבר

לצבאגויסתיהשביח,העולםמלחמתפרצהמ'האותאללהגיע
ישירתח .מאנגראיציקשיריאתלקרואהספקתיולאהאוסטרלי

וביוויקטוריההמדינותשתיגבולעלוההנדסה,העבודהבחיל
טנקיםלרכבתמרכבתלהעבירהיהשליהתפקידווילס.סאות'

 .יפןעםלחזיתבדרכם-הבריתארצותצבאשלותותחים
טנקיסטלידיניצבלוהטים,הברזליםקופחת,השמש ,אחדקיץיום

שלוהטנקאתכראויוקושריידישמדברשאנישמע ,אמריקאי
אותושאוכל ,מבושללאתפוח-אדמהמתנה:לינתןלפלטפורמה,

חתכתיפ'ארווערטס"."רעד ,הניר-יורקיהיומוןיידיש,ועיתוןחי'

מצאתיהעמודיםבאחדהעיתון.אתופרשתיחצאיםלשניהתפוחאת
לשוואשמנסהומשורר ,בודדעץעלשיר .מאנגראיציקשלשיר

האדמהתפוחאתאכלתימנשוא.כבדהשאהבתהואםציפור'להיות
עודעםלארץאיתיאותוהבאתיולימים ,השיראתקראתי ,החי
 .מאנגראיציקשלהשירהמספריכמה
כבשיםעדרעםמתהלךבגבת,צאןרועהבארץ-ישראל'אניוהנה

 .יזרעאלעמקבשדות
-צלמצאוהכבשיםלוהטות,האבניםקופחת,השמש ,אחדקיץיום

נמוך.סלעתחתצלפיסתלימצאתיואניהרגליים,תחתהראשים
משמיעהמשכוכיתשלצווארהעלהפעמוןנדם.הכולמסביב.שקט
שלהדקודבררנוהכולממיתיםוהחוםהשקטחד-פעמי.צליל

חי.עודנושמשהולכךיחידעדהואהפעמון
במדרוןעדרואתהשאירגבע.מקיבוץרועה-צאןלידימופיעלפתע
מכורסמותאוזנייםבעל ,שלוהתישעםהאדמהמןוצץהסמוך

יבשהלחםפתהתיששלפיולתוךתחבמלוכסנים.ואישונים
דפדףבידי,שהחזקתיהספראתנטלעצמו.בשבילקמצוץוהשאיר

הברנש?מיהומאנגר?איציקביידיש?שיריםאמר:מלאובפהבו
סיפרתיזה.בשםמשוררעלשמעלאומעולםבן-הארץהיההרועה

להיותהצליחשלאהמשוררעל ,בדרךהבודדהעץעל ,השירעללו
שמעלאהזההשירעלגםמנשוא.הכבדההאםאהבתועלציפור

............,, 

לוסיפרתיושקדים.צימוקיםעלשיר-ערשאיזהזכרכיאףהרועה
החוםאבלמאנגר",עם"צימוקיםועלוינצלואברהםחבריעל

מדבר.אנימהעללתפוסלוהפריעווהדממה
ושניהםשלוהתישעםבאבחלום.הפעםאבלשוב,לפניהופיעולכן

הכבשיםעדרואתהפעמוןצלצולאתהשדה,חוםאתאיתםהביאו
תוךאלהרועהתחבהפעםהצהוב.השלףפניעלגליכשטיחשנראה

ובפה ,עצמובשבילקמצוץהשאיר ,חיתפוח-אדמההתיששלפיו
"צימוקיםשיר-הערשאתמכירהואועכשיוודרששחקרסיפרמלא

משוררהבוד.דהעץעלהשירשלמחברומיהויודעוגםושקדים"
זהולנפש.לחיוושקדיםצימוקים-ושיריוכלבחייהיושחייו

 •מאנגער",מיט"רא'זשינקעסהמשורר

וחציסומקרוני

 fקרראזימרדרסלררטררה
 :rוייכדטדפיעבדי:נוסח

ערבופתאום

האדמהבלבנ;דךמא.ז-ונ~אחדכל
T T •: T • •• •• •• : T :ז-T 

 :ש~~~קךן~~ןח
ערב.~פתא"ם . : :·:· 

שלושאלהואוליהבדידות.ולפניהשמשקרןולפניוערב,פתאם
הנפש.שלברמודהבמשולשצלעות
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האחרוןהיהודיהמשוררהנול:יהודית ~ ~ 1

בסריעקב

צביהציירובעלךאתחבול,יהודית
מאנגרלאיציקמקורביםחייתםמאירוביץ
נוצרהאיךבישראל.האחרונותבשנותיו
חזאת?חקרבח

קראשהואמהחיתהלמאנגרבחיפה.גרנו
באהיהוהואבחיפה,שגרהשלי""הקוזינה

משותף,ידידלנוהיהקרובות.לעתיםאליה
הנשיםרופאשהיהגינקולוגרופאפרץ,ד"ר

עלאייכמןבמשפטהעידגם(הואבדכאו
 ,דופןיוצאאדםהיהפרץהנשים).עיקור
מיודדהיהגרמאב .אמיתישירהואוהב

אנחנווגםהרבה,לביתובאוהיהאיתר
ערביםהיואלוהרבה.אליובאיםהיינו

היהזהאבלמאוד.ומרתקיםמאודארוכים
לאכןלפניחייו'שלהאחרונותבשנים
איךרקלספריכולהואני ,אותוהיכרתי
והקשרהאחרונות,בשניםאותוראיתי

 .מאודקרוביםוהיינו ,מיידיהיהשנוצר

למה?
השירהאתאהבנומאודאניגםומאירוביץ

אבליידישקוראתלאאנימקודם.עודשלו
יידיש.אוהבתומאודיידיששומעתאבי

עםהלךכךכלזההאישאתוכשפגשנו
אחת,מהותכל-כךהיה ,שלוהשירה

אפילוחזקה,מאודמאודקירבהשנוצרה
ידידות.

מיוחדבמשחוהבחנתהראשונותבשיחות

אותו?אפייןמחשלו?באישיות
אדםהיההוא ,שלוהמראהאתלתאראם

ופניםנפולותכתפייםעםצנום,רזה,מאוד
למטהצריםומשופים,צריםפניםחיוורים,

והואהמצח,כלפימעלה,כלפיומתרחבים
 ,מורכןלמטה,תמידהראשאתמחזיקהיה
ועלהפניםעלתמידיצלאיזהשהיהככה

לדעתהיהשקשהחיוךמיןלווהיההמצח.
והוא ,שבורכזהחיוך ,בכיאוצחוקזהאם

היהזה-משפטאיזהוכשאמרהרבה,שתק

אתנוהםהואכאילו ,מושפלבראש

המשפט.

שלו?והשירה
ימיכלנדדבאמתוהואנוודים.שלשירה
שריתקמהאבל .חייוימיכלנוודהיהחייו'
נווד'שלהליכהלושחיתהזהמאודאותי

היהזהבבית,התהלךכשהואבבית,אפילו
עוברתמידהבית.בתוךנודדהואכאילו
יושבכשהיהאפילוהולך-נודד'תמידאורח,
 ,הולך-נודדנראה ,המורכןהראשעםככה,
בדיוקלאשם,בדיוקלאפה,בדיוקלא

שלבעולםתמידזרות,בדרכיםתמידבבית,
ממנושפעהזהעםיחדבית.ובליארעיות,

חמימותמיוחדת,חמימותמיןחמימות,הרבה

נכמר.לבשל
אתשרהיהבההדרךזונפלא,שהיהמה

בערביםפרץ'אצל .עצמושלהשירים
יפהשרהיהפרץהרבה.שריםהיוהאלה,
אתאתנומאודושניהםמאירוביץ,וגםמאוד

שלהשיריםאתהרבהשריםוהיומאנגר
המקובלתבמלודיהאותםשרוהםמאנגר.

האחר"),'ב'הכוחקצתזהעלמספרת(אני
במלודיההשיריםאותםאתשרהיההוא

ניגון-מעיןשלו.רקשלו,מלודיהאחרת,
מורכןבראשיושבהיה .חרישיאישייחיד

והניגוניםשלו'הפרטיהניגוןאתושר-מבהם
גענוהיהוזה ,מוזרבאופןבזהזההתמזגו

מייאזלאך"זינןאתהרבהשריםהיוללב.
אתועכבר),עכברים(שבעהמויז"אמיט

יותראבלהצועני),(שירליד""ציגיינער
שהיאדאליע"מייגע"דאליעאתשרומכל
(מתחתחורבות"די"אונטערמתוךשורה

הואדאליע"מייגע"דאליעואתלחורבות),
 ,סולומעין ,לבדולשירלפעמיםמבקשהיה
לשורהמגיעוכשהיהמזה,לבכותהיהוזה

עלהשורהפויגל",שבעהגרויסע"רעד
שיראתשנושאתהגדולהציפור-השבעה

מתייפח.היה-כתפיהעלהזההקינה

התקרבתאתחזאתמההתקרבותכתוצאה

שירתו?אתקראתלשירתו?
איתרההכרותאבללפני.גםכן.קראתי,
אוהבתבאמתאניאחרת.קרבהאותיקירבה

משוררבעולםישאםיודעתלאאניאותו'
 •מאנגראיציקכמו

היופימחחסינה?אתלנסחיכולהאת
חזאת?כשירח

שפתשלהקסםהתגלמותשהיאשירהזוהי
הסבתאהיידיש.בשפתקסםישהיידיש.

ומאירוביץיידיש,איתימדברתחיתהשלי
מרגישהשאניככההיידיש,אתמאודאהב

שפהבעולםשאיןחושבתאניהשפה.את
רוךבהשיששפהבעולםאיןיידיש.כמו
כל-כךכזאת.וחיבהכזאת,ענווהכזה,
וכינוייחיבהמילותשלניואנסיםהרבה
מאמע,כמומלהתיקחמלה,כלתיקחחיבה.

עלשמעידותלמלהתוספותאינסוףיש
עםיחדהזאת,בשפהגדולעצבוישחיבה,

כאלהאין •הומורשלאפשרויותאינסוף
יותרהרבהבעבריתההומורבעברית.

הרבהכךכללוישביידישההומורקשוח.
כשהואגםנסתר'כךכלוהואוריאציות

והעצבגרדומים.הומור ,ומרשחורהומור

שאותובזהזהמעורביםכל-כךוההומור
בעצב,וגםבהומורגםמלאעצמוביטוי

היאמאנגרשלוהשירהגעגועים.ובהרבה
שחקרומשערתאניהזה.הפנטסטיהצירוף

השפה,שלהזאתההתפתחותאתהרבה
הרבהסבל'מאודהרבהשלשפהזושהרי
הרבהוכאמורקשים,חייםחוכמה,מאוד

סיומישלמדהיםוריבוי ,יהודיהומורמאוד
בפניהגנהכמעקהאולילמלים,חיבה
חמימותשלמע~המעיןתמי.דעוינתסביבה

התמירי,הקורבפניקטנהמילולית
נחמה,שלמשהווהזרות,השנאההנידחות,

והבלתיהקשהאתלסגורכמואינטימיות,או
שלהרגשה-קטנה~ביתיתחיבהבתוךנסבל
לענייןאבל:המלים.בתוךלפחותביתקצת

ניתןשלאחושבתבאמתאנימאנגר,
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ניתןאםהשאלהבכלל,מאנגר.אתלתרגם
שלתרגםפעםאמרביאליקשירה.לתרגם
 ,אולצעיף.מבעדכלהלנשקכמוזהשירה
מהכלזהשירהפרוסט:רובוטשאמרכמו

ככלוכמובןבתרגום.לאיבודשהולך
איכות,ובעלמשקלבעליותרהואשהטקסט

הפרובלמטיקה ,יותרבוחשובוהריתמוס
לעבריתמיידישגםולתרמחריפה.הזאת

ביןכזהקונטרסטישכי ,ניתןשלאבוודאי
העברית,שללמהותהיידיששלהמהות
קשוחה.שפהקשות.אבניםשלשפהשהיא
עוברוהמתנגןהרךהמאנגרישהטקסטברגע

הטוןאת ,שלוהצבעאתמאבדהואלעברית
 .המיוחדוהחןהקסםואת ,שלו
"עננים ,בידפהלישישהספרלמשלהנה
 ,-1942בבלונדון,שהופיעהגג",מעל

 .ווארשע-לאנדאןנאוויץ-טשער :בוכתו
"אליינעניו",פארלאגקראהואלהוצאה
זהאבלעצמית.הוצאהכמומשהוכלומר

קשהאחר.ניחוחעםאחר.משהו לל:..:·נ
כמוביטוי ,מיידישזהאתלתרגם

בבדידות. ,לבדזה-אלייך"אליינעניו".
חןאיזהישהחיבה,סיומתעם"אליינעניו"

 ,לבדלמלההזאתבסיומתאינסופי
שאי-וחיבהאינטימיותבהוישבבדידות,

לתרגם.אפשר

חריגההיאבישראלמתאדת,שאתהדמות
עםלתקשריכולתכלחסדזד,לחלוטין.

הגבריותעםהישראלי,המצ'ואיזם
הישראלי.השלטוןעםהישראלית,

העלוגדולה.בחיבהבארץהתקבלהוא
הואאבל .שלושיריםשרו ,שלומחזות
אניכאן.לחיותרצהמאודאםגםזרנשאר

באיזשהובביתממשהרגיששהואחושבתלא
בליאדם ,נוודהיהבאמתהואבעולם.מקום
זוכרתלאאניהמלחמה,אחריאגב,בית.
בארבאיזהנפגשובוורשה,שנה,באיזו

נסקישלואברהם ,מאנגראיציקבלילה,
שלושתם,ככהויושביםטובים.ויוליאן
שתויים,קצתבוודאיבלילה, ,בבאר

איציקהמלחמה,אחרישלההרוסהבוורשה
נזכרתשאניפעםשבכלאמירהאמרמאנגר

נעשהעכשיוגםצמרמורת,מקבלתאניבה
כלאצלאמר:הואבזה.נזכרתכשאניקרלי

אצלהמשוררים,קברעלעולההעםהעמים
העם.קברעלעוליםהמשורריםהיהודיהעם

משותפת?שפהמידאיתרמצאת

מידהואאבלעילגתשליהיידישמיד.כן.
יידיש.אוהבתמאודשאניהרגיש

יצירתו?עלחרבהאיתןדיברהוא
דיברהוא .שירתועלדיברכךכללאהוא

עלמאו.דאהבאותונטע,אחיועלהרבה
שרהיההואשדיבר.זוכרתלאאני ,שירתו
היהזהאותם.מבהם ,נכוןיותר .שלו'זtירים

 .שירתועלשלוהדיבור

היימןמיכלצילום:

דיבר?כןמהעל
 ,שלוהחייםעלקצתהרבה.דיברלאהוא
בניו- ,בלונדון ,באלג'ירשהיההשניםעל

 .שלוהבריאותמצבעליורק.

הסופדיםלחבורתקשותטענותלוחיו
בארצות-חברית.חיידישאים

הואשםאגב,שם.זרהיהשהואחושבתאני

הוא •נאדירמשהשלאשתועםהתחתן
מביו-ברכבתנסעהואממנו.אותה"גנב"

איננילניר-יורק,משיקגואו ,לשיקגויורק
הסתכלככהשהואאשהשםוישבהזוכרת,
אשתושהיאלוסיפרה ,דיברווכשהםעליה,
מכובדיידישסופרשהיה ,נאדירמשהשל

שהואבמקוםבוהחליטומאנגרוידוע.
חיתהזאתהזאת.האשהעםאיתה,מתחתן

באמתהםואחר-כךאמיתיתהתאהבות

חיתההיאלארץבאהיהכשהוא .התחתנו
שומרתושותקת,יושבת ,איתרבאהתמיד

 .מדייותרישתהשלאעליו

לאהתמכרות,מתוךחיתהשלוחשתיח
תענוג?לשםשתיה

אףאבלהתמכרות.חיתהשזאתחושבתאבי
פעםאףשיכור.ממשאותוראיתילאפעם
קצתאותוראיתיתמידסימפטי.לאבמצב
במיןהסף.עלתמיד ,י iשתיותר ,שתוי
לא ,הזויקצתשלהתפרקות,שלמצב

שיכור.

התייחס?הואלשתיח
בליהיהיכוללאאבלזה.עלדיברלאהוא
פחדפחות.שתההאחרונותבשניםזה.

 .מעורערשהיהשלוהבריאותמצבבגלל

לשידהעברית,לספרותיחסלוחיה
עבדים?למשודדיםעברית,

אניאבלכך.עלמדבראותושמעתילאאני

הראשונה,בפעםאותוכשפגשתיזוכרת,

הואפרוזה,כותבתשאנילוסיפרופרץ
כותבתאנימהעלשאלהואהתרגש.מאוד
זרמאודהיהזהבעברית.לכתובזהואיך
ספרותקראשהואחושבתלאאנילו.

עברית.

משודדיםעםחברתייםקשריםלוחיו
עבדים?

הואלפעמיםחושבת.לאאני .ליידועלא
שעםחושבתלאאניאבלב"כסית",ישב

המשוררים.חבורת

מלברשלו,מחרמותביצירתךמושפעתאת
"בהכרחעליומספרתאתשבוהטקסט
האחר"?

יודע,אתהאבלחושבת.אינני •להגידקשה
מי-כמוזהמחלחלת.אוהב,שאתהשירה
תהום.

המגילה""סיפורילהצגתהגיבחראאיך
 ?בעבריתבייםשבונים

אותוהכניסובכה.הואמאוד.התרגשהוא

ק.שהלוהיהשםהקלעים.מאחוריאל
ישבוהואכיסא,עלאותווהושיבו ,לעמוד

בשתיתפוסיםשלוהפניםהכיסא,עלשם
אניללב.נוגעתסצנהחיתהזוהידיים.
הדברמעצםנרגשהיהשהואחושבת

 •שלושירהמעלים ,בארץפה,שפתאום
וגםהיידיש,שללגורלמודעשהיהכמובן
מומנטהיהזהוכמובן ,בשיריוזהעלכת:;ג
זאת,בכל ,חיזהשפתאוםמשמעותימאוד
אבללו.נעיםהיהזהבעברית.אפילופה,
הזה,הכיסאעל ,כל-כךבודדשםנראההוא
סביבו.שעמדוהאנשיםבין

חולה?חיההואבמה
שבץ.לושהיהזוכרתאנייודעת.לאאני

היההואעגום.היההסוףאחת.מפעםיותר

אותו.ראיתילאכברשםסיעודי.במעון
תראה,רע.מאודהיהשמצבושמעתיאבל
לאזהפרנסה.שלקיומיותבעיותגםהיו

 ,לועזרואמנםביידיש.משוררלהיותפשוט
חיהואאבל .לודאגואפילו .אותוזנחולא

לעונירגילכךכלהיהוהואבצמצום.מאוד
 .שלומהמהותחלקהיהשזההזה

לצירו?חיתהאשתו
היהאהבה.שםחיתה .בותמכהמאודהיא

הזה.הזוגאתלראותעיםבמאוד

H~, 
 ~ו

ריבד?חראאוידבךרחלעל
לאאבלורחל.אתאותה.הזכירלפעמים

אותה.היכרתילאאניעליה.דיברממש
להוהיהבחייםחיתהעודהיאמתכשהוא

אותה.זנחהוא .עליוקשהלב

חזה.לסיפורביחסגידסאותמיניכליש
לנשים?התייחסחראאיך
מופלאג'נטלמן .סימפטימאודהיההוא
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היד.אתשמנשקיםמאלההיההואבדרכו.
 .שלובעצבגםמפתה,שלמשהובוהיה

פוזלככההיההואמורכןשלוכשהראש
אחת,בעיןכאילומהצד'ככהמביטהצידה,
היהזהעיניים.אלףלושישהרגשתאבל
ידעוהוא Iחןהרבהלוהיהנחמד.מאוד

 .אותוולהפעילהזההחןעם'לעבוד'
לנשים.ביחסובוודאי

המוביליםמהמשורריםאחרחיחחרא
ביידיש.

צירוףהאחרון.היהודיהמשוררהואבעיני

האלמנטיםלביןנטושירהביןנפלא
ואתההזאת.לשירהשהתגנבוהעממיים

הכיבשיריםגם .שירבכלזהאתרואה
ובזהעממי.ניואנסאיזהתמידישליריים

ישגדוללמשוררבכללאםורע,אחלואין
ורע.אח

הואאיךלראותושנבואארלוזורוב,ברחובשלוחקוזיגחאצלבחיפהשהואואמרמאנגראיציקפעםאלינושטילפןשבתבמוצאיהיהזה
קרובהיהכברוכשהיגענובלילה 11חיתההשעהשבאים.ואמרבידידחיכךהתרגש,צביהכפולה.הגדולהבמיטה Iלבדושםמתגלגל
תלוייםהיוהצרגופועלהלבנה.מהכותונתיותרלבניםופניולבנהכותונתלבוששקוף,זקוף,במיטה,ישבמאנגראיציקלחצות.
רגליושתימתוכםיצאוקצריםשהיוכיווןשלו.הדקהגוףעלשחוריםקטניםגליםועשוכבדים,גםשהיושחורים,צריםמכנסיים

אהבמאודכילכבודנו'"התלבש"שהואסימןהיהוזהלבנה,אחתוגרבשחורהאחתגרבתואמות,לאגרבייםשתיעםהחיוורות,
מעולםלוהסתדרלאזהשאיכשהואלאאמר),צביסקארפעטלקאלאן'ווייסעמיטאויסגעפיצטזיןחאט(ערלבנותבגרבייםלהתקשט
באמצע,פניו'אתוהצמידעליו'רועדצווארוקדימה,נטויועמד'קפץאותנומשראהלבנה.חיתהאחתרקותמידתואמותיהיושהגרביים

כדיתוךכאילומשונה,בתנועהידיו'בשתיכאחדשנינואתחיבקידיושתיאתופורשקרות,בינינו'לחוצותלחייו Iשלנוהפניםשניאל
צוחק.אותנומקבלנשברות,הןחיבוק

אתלהרגישהיהשאפשרעדהגבעללנוהקישוואצבעותיומסובך'ומאודארוךמאודמשפטכאומרלאט,אמרגעקומען'זעגטאיד
הגב.בתוךוסבלתשישותשלהצליל

אותוביקשוצבימשונה,חיבוקתנועתבאותהבאוויר'תלויותשנשארוידיו'אתלפתוחקצתמצליחשוב,אמרגעקומאן'זעגטאיד
חייךשובוהוא Iאפשראיהיהכמובןזהגםאבלבמיטה,שיישבהוחלטואז Iאפשראישזהואמרבעגמומיתחייךהואלשכב.לחזור

הכר.עלמקוםלומצאלאלמעקה,שעוןמתוח,סוף,סוףוכשהתיישבאמר'גישט,זיןס'זיצטבעגמומית.
אפלהצרהתעלהכעיןיותר'עודאותןציפףשדיברובשעהצפופות,ועינייםגדולמצחלוהיו .ידועלוישבנוכיסאותשנילקחנו

הפסיםשניעםוהתכווצה,התארכההזמןכלהזאתהתעלה Iדיברהזמןשכלוכיווןצורה.ומשנההזמןכלמתנועעתפניו'אתשחצתה
מאודשכידועהשניידר-יונג,נטעאחיועלאזסיפרכברהואהפנים.באמצעשובמיידונדלקיםהצדדיםאלהפניםמאמצעמקפציםשלה
לאשותק,ישבאזשעדוצבי'המלים,ואתהמשפטיםאתחותךשלוושברון-הלבהדבריםאתומסכסכתבפיומתבלבלתלשונואהב,

אחת.במיטהשנהשתים-עשרהישןאיתרחצקלאחיועללספרעכשיוהתחיל-אחדבדיבורגםאותומפסיק
אתמותחמורעב,הדעת,שבהיסחמבטבצבינתן Iסיפורבאיזהזוכרתאינניופתאום,הקשיב.מצופפים,שלוהפנסיםשנימאנגר'איציק
עצמותיו'אלממשאותולוחץאותווחיבקהתכופףגוף,ולאחבלהיהכאילומתוח,ובצווארמכתפיו'מנותקשנראהעדגבוהצווארו
יבבה.כעיןמשהועלהומגרונו

דאליע,מייגעדאליעאתלבהםהתחילמאנגר'איציקשלחזהואל-צמודלעשות,מהיודעולאזיעה,נשטףמצחונבהל.כנראהצבי
אפו'ואתסנטרואתלחייו'אתעיניו'אתניגבממחטה,הוציאמאנגראיציקנמוך.שיחהבקולמקודםהסיפוראתכממשיךבשקט,מאוד

אבלדאליעמייגעדאליעאתלנחםהואגםוהתחילהמנורה,שלהחזקבאוריותרעודלבןפתאום,גבוהבמיטה,ועמדקםאחר-כך
אתמנחמיםהמיטה,ידעלוצביהמיטהעלמאנגראיציקעמדו'ככהיחםשבוהםקםהואגםצביכילמדי'מוזרמעמדהיהוזה .אחרבניגון

ביחד'לאאזגםאבלמפסיקיםהיוהםפעםמדיזה.אתזהמנקביםזהבתוךזהחילחלוהניגוניםושניאחר'בניגוןאחדכלאבלביחדזה
מנותק.הבודד'הניגוןאתלשמועיותרעודמוזרוהיה

המשוררעמד'הואואיךהניגונים,שניביןהפתאומיהאלםאתדיוק,ליתראושלו'ההפסקותאתורקהניגוןאתזוכרתואיננינמשךזה
המוגבהת.המיטהעלהזמןכלמתנועעהיהלאאםכמתנראהולבן'מתוחפניםעורעםשנותר'האחרוןהיהודי

מאנגר'איציקמוגזם.כמעטרם,בקולמויז,אמיטמאייזלאןזינןאתלשיראחתבבתעברוהואפניואתחצהפחדשלחיוךאיזה-צבי
אתלשירהואגםהתחילפניוקפאוןאתלשנותאוראשואתלהסבבליאךהגרויסער-שבעח-פויגל'אתרגעהמשיךעודהדוקות,שפתיו

פניעללושפשטואדומיםכתמיםעםכשימחה,מהר,עכשיושרהואכימוזריותרעודהיהוזהאחר.ניגוןלוהיהלזהוגםמאייזלאןזינן
סגולים.יותרהפכוהללוהכתמיםמהריותרששרוככלהרפאים,

שנלך.הציעצבי
במיטה.והתיישבהתקפלהואדעתו.עלאוליעלתהלאכזאתאפשרותנדהם.גופו,אלידיואתהצמידמאנגראיציק

החיוךאתחייךהואמהחושך.פוחדתשאנילואמרתיאני.איךשאלהואאמר.גאכט,דיפרןגעחאטמוירעגישטקייגמאלחאככ'
 .שלוהעגמומי

לסדין.מתחתבחיפזוןאותןמסתירברגליוהביטאחר-כךבי.והביטאמרצעירה,אתאבל Iכן
היהואפשרמצווארו'אלאמפיולאבאהואכאילו Iצרודהיהקולוממול.בקירעיניונותןוהזדקף,אמרוואייטער'וויגעגטערשויך

אבלהקיר'עלמסולסליםפרחונייםטאפטיםעםלמדי'מטופשחדרהיהזה .הקטןהחדראתוממלאיםמגופויוצאיםהפחדיםאתלהרגיש
הפרחוניים.הטאפטיםעםבקירמביטזקוף,חיוור'יושבמאנגר'איציקאתשםרואהאניעדיין

עכשיו.בערושלועיני-הנווד
שכח.לאצביהזההמשפטואתאמרוואייטער'וויגעטערשויךיא,

 76-73.עמ' , 1984קריאה,סימןספריהמאוח,דהקיבוץהוצאתהאחר","הכוחהנדל:יהודיתמתוך:

באתם. .גקעומןעזענטיאו

לשבת.ליהולךלאזה .נישטזיךס'זיצט
החורבות"."תחתמאנגראיציקשלבשירחוזרחרוזדולה,שלידולה •דאליעמייגעדאליע

גדולה.ציפור-שבעה •גרויסער·שבעה·פויגל
מהלילה.פחדתילאמעולם •וגוימוירענישטקיינמאלכ'הב
רחוק.מאשרקרוביותרכבר •וואייטערווינענטערשויך
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הצליחהואשכעצםלהגידנכוןזההאם
כלעלשלוגרפיהחכיואתלהפוך

שירית?לאסכולהתהפוכותיה
שלו.הנוודותאתוכאמורשכן.חושבתאני

סיפוריעםשעשהמהזהנפלאהיהשגםמה
וליידיש,לימינואותםהעבירהוא .התנ"ך
בעיירה,היהודימההורילחלקאותםהפך

אתהכניסהמתפוררת.האבודההעיירה

שלהמציאותלתוךהתנכייםהסיפורים
הזאת.העיירה

העברית.השירהכתוךקייםלאמאנגר
שלהקשיחותהיאהבעיהאםהשאלה
אואומרת,שאתכמוהעברית,השפה

והחיבוראחר,עםשלנציגכעצםשחרא
מלאכותי.הואכישראלהעבריהעםעם

העםכמדינתישראל?עלדעהלוחיתה
מתכוון?אניהיחרדי

שהואחושבתאנילכאן.לבואאהבהוא
היהלאהואבניו-יורקטוב.כאןהרגיש
כאןזר.והרגישהסופריםבחבורתמעורה

חיבה.מוקףהיההוא

ומהאותו,שקראנולנו,ממנו,לנוישמה
אותו?יקראולאשככרלמיממנויישאר

היידיש.שלהטרגדיהגדולה,טרגדיהזאת
 .ויחידאחד .גדולמשוררבאמתהוא

ממהיותרטוביתרגמוואולייתרגמו,
לקרוא.יוכליידיששילמדומי .גמרשתר
קתדרותיותרתהיינההימיםברבותאולי

הריאבל .שיקראואנשיםיותריהיוליידיש.
הזאתלשירהויקרהחיה,שפהתהיהלאוז

מתהשפהשלשירהלכלשקורהמה
אבלתמיד'נשארתהשירהכמובן'ונשכחת.
היוונית.לשירהקרהמהתראההקוראים?

דומה?גורלליידישצופהאת
מאמינהלאאנישנעלמו.שפותשלגורל

בארץסיבה.שוםאיןתתחדש.שהיידיש

יותרבארצות-הבריתעברית,מדברים

לאזאתיידיש?ידברומיאנגלית.תרויו
עםשפהתהיהזאתחיה.שפהתהיה

קומץויהיהושירה,וספרות,היסטוריה,

מאוד.עגוםוזהאותה.שילמדואנשים

לכךאתשכחמחמאנגר?לךהשאירמה
שלו?כאישיות
יחדאינסופיעצבשלהזההנפלאהצירוף

מאודהרבהושלגדולחיוךשלאפשרותעם
גדולה.סלחנותמהצד'ראיהואיזהמור'וה

אנושיתראיהמאוד.אותיריתקהזההדבר

וסולחת,הקשההצדאתשרואהחמה,מאוד
אצלזהאתלראותהיהאפשרתרת.ומוו

הואחיוך'באותומשפט,שבאותומאנגר'

בוכה,אוצוחקהואאםידעתולאמחייךהיה
נכמר.לבשללב,שברוןשלחיוךמין

וזהשבור.מלבשלםיותרדבראיןוכידוע
 .שלובשירהגםחזקקיים

רכה.תודח

פיכמןענבל

 HJ.יט.
~1 ~ 

צפצף.הכחולהשעון
להתעוררשצריךלהאותתמהמשום
ומצוררמצטפצףבקוללהזעקמהמשום
דוחקשהזמן

אמק""כוסמלמלההיא
הצ'ופצ'יק.עללוודפקה

רגעיםכמהלהלקחו
דםמלאההמיטהשכללהבין
מגיעותשאליומהמקוםלהשהגיע

לבניםסדיניםעםהחסידות

~ ~ 

בכריתהראשאתתקעההיא

מזה.יצאלאילדגם

 .כ.

הירוקים,לשרותיםנכנסההיא
ירוקה,בנקודההתמקדההאסלה,עלהתיישבה
פתאום,ירוקהפךשהבלכךכלהתמקדה

ירוקהפךהדםאפילו

לשירותיםנכנסהשלאהצטערההיאואז
הכחולים.

טואלטנירשלריבועיםכמהתלשה
דםשלפסיםעליהםמציירתוהחלה
לאדום.שובבינתייםשהפך

השותתתהמיטהאת

שהיאכמוהשאירההיא

גם.והריחחגגוהזבובים

אמרה:היאשלומהמהאותהוכששאלו

אמרו:וכולם-לחיים"צבעעודלי"נכנס
יופי" ,"יופי

 77עתוןמפריבאורלראותהעומדליברמנטה"פרנדרה"פוטסההספרמתוך
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גרמני?צופתי?יהודי?-היינההיינוין ~

שוורצשטייזטלי

היינהשללהולדתושנהאתיים . .  .זהותוגבילתוההגרמניהועדיין = =
ii iP להלחגיגהזוכהלאהיינהעדיין

"מותר"אםברורשלאמכיוון ,ראויהיההוא
והמשורריםהסופריםלשורתלצרפו

מומחשהאוניםחוסרה"טהורים".םיהגרמנ

השמידועתהשזהכשמתבררבבהירות,

במיוחדהודפסהאשרשלמה,בוליםסדרת
ציירשהאמןמפניייםחמאתהולדתוליום

הגרמניהכתבאותיותאתהבולבשולי
השביחמהמאההגרמניםהשבטיםשלהעתיק

ובכךלספירה.האחת-עשרהלמאהעד
מקור-(רונןהגרמני.ללאוםלחלוטיןשייכו
סוד).פורשורונההגותית,בשפההשם

כמעטהואגםדמותווסביבהיינהעלהויכוח
כברעוררוהמשוררהסופרשכןמאתיים,בן

 ,כתביועזות.מחלוקותצעירבגיל
אשרהעיתונאייםומאמריוהפרוזההליריקה,

אתביתרומצליפות,בחרבותשזוריםיוה
עורראשראחדגרמניסופר"איןקוראיו:

שעוררכפיכל-כךעזותבותותגחייובימי
 ,יצקירבדייךמרסלכותבהיינה"היינריך
על IIבספרוהיהודיהספרותמבקר

 11הגרמניתבספרותהיהודיםהממרידים

כבר .> DTVהגרמניתהכיסספרי<הוצאת

ברגשותהמקצועיהוויכוחנוהל ,חייומייב
רחוקוהיהעזה,ומשטמהצורמים

אףאיןעניינית."וגישהמאובייקטיביות

שקיללואחדאףואיןכמוהושהותקףאחד
כמשוררזמניתבושגרםאך ,יותראותו

שלגבולותיהלמחוץיותרגדוליםלהדים
כותבהיינה",זאתשעשהכפיגרמניה

עליושכותבמיכותבכיום"גם ,יצקירב
נגדו."אובעדובגרמנית.

החצויה,הסוררת,דמותואתשקישרוהיו

האשםאתוהטילוליהדותוהמנוחחסרתו
 ,כתביוועםהאישעםלהםשהיובקשיים

התשע-עשרה,המאהבסוףטעןכךבמוצאו.

מביהגר-דייך"ה"קייזרשליסודולאחר
טריטשקה,פרןהיינריךהיהודיםשונא

אהוביםלאדבריםאותםלכלשהסיבה
מרכזיתכמהעד .יהדותוחיתהבחייבה

עצמוהיינהגבילהיהודיתהשאלהחיתה
אומריםישלשער.רקניתןבחייו,

גרמוהשייכותוחוסרכיהודישתלישותו
בצורהביטויהאתמצאהאשרלבדידות
האהבהבשירידווקאביותרהעמוקה

מקורהםובדילותוושפרישותוהארוטיים
והאלגית.המלנכוליתהעצמיתהאירוניה
 1797לדצמבר-13-בנולדהיינההיינריך

אתלטשטשהעדיףעצמו(הואבדיסלדורף.
הראשוןכילידהלהיחשברצהכיהתאריך

במשפחהגדלהואהתשע-עשרה.)המאהשל
האוסטריהאמנותחוקרלפיאשרמתבוללת,

"בעצמהכי:גםהתבוללהגומבריךארנסט
יהודים",להיותאומרזהבדיוקמהידעהלא
לשוא.היולסביבהלשוותמאמציהאך

עלהמוותרתמתבוללתילדותהיאילדותו
אינהבבדובדיהודיוחינוךחגיםמנהגים,

אתתמלאנהאשראלטרנטיבותמעניקה
לעיתיםמתייחסהיינהשנפער.החלל

אשרהקדמוןהנוראל"עםבשנאהליהדות
שלמוצאםארץמצריםאתיצא

מחלותמלבדואשרוהכוהניםהקרוקודילים
איתרהביאהגנוביםוהזהבהכסףוכליהעור
במקוםאוהחיובית",הדתשנקראמהאת

ביתאת-1824בבהמבורגכשמקימים ,אחר

היינה:כותבהיהודיהחולים

זההואמשלושתםהנורא

האחרון,

השנהאלףבתהקללה

הנילוסמעמקשהובאההמכה

העתיקההחולניתהמצריתהאמונה

מרפאימצאלאזהלסבל

אדיםאמבטלאיעזרולא

המכשירים,

התרופותכלולאהכירורגיהלא

חשוכילחוליומציעזהביתאשר

המרפא.

חולים,עניים,ליהודיםליםוחבית

בהםדבקואשרהאנושותלילדי

פגעיםשלושה

גופניכאב ,עוני

ויהדות

למצואניתןאחדבמקוםאחרות,לעיתיםאך
לעםעצמואתמשייךהואבהםביטויים
 :לשורשיוהערכהומבטאהיהודי

הצעיריםאךיפה;היאהיהודית"ההיסטוריה

מעללהציבםהיהיאהאשרלזקניםמזיקים
היולאשאםמאמיןאניולרומאים.ליוונים
היואי-שם,זעירקומץרקאלאיהודים
ידיהם-אתללחוץכדישעותמאהנוסעים
מאיתנו!"מתחמקיםוכעת

שלהרגילהספרבביתלומדהיינההיינריך
-1819בבדיסלדורף.הפרנציסקניהמנזר

בבוןהמשפטיםלימודיאתמתחילהוא
תקווהמתוךוברלין.בגטינגןאותםוממשיך
הפרופסורהאת<לקבלהקריירהאתלקדם

בחדר 1825 •בהמשוררמתנצר ,במינכן

 • Heilgcnstadtב·הקהילהביתשלהאחורי

א.סיבות:משתיבהחבאנעשיתההטבלה
להעליםנהגהואלהתנצרותעדשגםמפני
וב.נוצרישהואלהביןונתןמוצאואת

שלהכספיתהתמיכהאתלאבדהחשש
היפנהשהואלהםיוודעאםהיהודיםקרוביו

אבותיו.לדתגבואת
באותםנדירדברחיתהלאההתנצרות

גנץאדוארדהיהודישלו'טובידידימים.
היהדות>עלמחקריםיחדיוערכו(שניהם
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כדילהתנצרהואגםמחליט ,מברליןשפטןמ
אשרהיינההנכספת.הפרופסורהאתלקבל

בשםנקראלפני-כןשנהחציטבלוה
מגיב ,היינריךיוהאןכריסטיאןצרי:והנ

לצלב""זחלהואשגםגלותלמבליבשיר
לפני-כן:קצרןזמ

צלבלתזחל

בזאתהולבלצל

ריםוספתועושבלפנירקש

בעפר.וסמולריתהג

רבהאהיקרעקבזאתכל ,חא

 ,וקהרבהלר, ,לגשללש

 .-בליעלןב-םיוה

אתועוזבהפרופסורהאתמקבללאנהייה
פאריסאתמעדיףשהואמפניה,יגרמנ

לכתובמתחילהואהחופשית.ירתהוואו
הראשונים(שיריוצרפתבעיתוניאמריםמ

למרות )-1817בכברבגרמניהתפרסמיםמ

מצליחהואאיןהתרבויותביןלגשררצהש
המלחמהגדול.מידהבקנהזאתתולעש

באחדמתישה.חיתההגרמניתבצנזורה

בולמצואוניתןלכךמתייחסהואשיריומ
המילה:ברית-בהחלטיהודילנושאהקבלה

בידתוקשונ·םיספרמה

הפראיהחברמתקרב

תךוחאוהפךגול

רשבב

 .תריובבוהטקהחלהיההז

בעיתוניםמופיעיםאשרהמאמריםספרמ

והפוליטיקההתרבותבחייודניםגרמניםה
במבטאצרפתיתדיברהיינהקטן.הצרפתית

בספרותבמיוחדהתענייןולא ,רמניג
ונשארהחיתההיצירתיתשפתו ,הצרפתית

לפילוסופיהלספרותגעגועיווהגרמנית
שיריו.מתוךושובשובעוליםמולדתולארץ
רבותולעיתיםביקורתיתהיאעמדתואך

טועןוביצקיומורה.סוררתפרובוקטיבית,

שהיההיחידהאירופאיהסופרהיהש:"היינה

 ,כתביומאן",לתומאסגתהביןלגרמניה
 .מבט-עלעלמעידיםוהליריקההפרוזה

מארץהגיאוגרפיהריחוקרבות,םיפעמ

התשע-המאהשלבצרפתוהחייםלדתומו
שדבריוויששלהם,אתעושיםעשרה

שעתידלמהכחזוןכנבואהונגליםפתיעיםמ
מזהירוכך ,מכןלאחרשנהמאהתולקר

"המחשבההצרפתים:את-1935בהיינה

לרעם.קודםשהברקכפילמעשים,דמתוק
והוא ,כמובןגרמניהואהגרמניהרעם

אותווכשתשמעויבואהואאךלאט,מתגלגל
העולמיתההיסטוריהבכלשהואכפיעםור
הגיעהגרמניהרעםתדעו:אזרעם,לאדוע

 ."ועדלי
אחדרועהאז;יהיה"אוליאחר:במקוםו
רועיםמקלעםחופשירועה ,אחד·נודרו
בקולהפועםאחידבאופןהגזוזועדרברזלמ

ללאודם,עורשלבריחמריחהעתיד !אחד

לילדינומציעאנימכות.הרבהועםאלוהים
עבה".עורעםלעולםלבוא

שנותשמונהבמשך ,חייושבסוףלמרות
הואעזיםוכאביםלשיתוקגרמהאשרמחלתו

שב"מהדורה"גםמה ,התנ"כיהאלאלחוזר
הקברותבביתלהיקברמבקשהואפרטית,
ידועלינוחוהיוםשבבואכדיהקתולי

לדתה"הקשורהאשתו:שלעצמותיה
התבטא.עצמושהואכפי ,"בקנאות

הקתולית,הנעלייםמוכרתמתילדה,
"כדי ,קתוליבטקס , 1841ב-לחייבהנישאה

כךשלה"הנאיבייםהדתברגשותלפגועלא
היינה.

אינםבחייוהפורמלייםוהצעדיםהטקסים
אינםגםהםאךיהודיתשייכותעלמעידים
כלשהיא.שייכותעלאוההפךעלמעידים
נושאהואפרגמטית,מסיבהמתנצרהיינה

בההתחשבותמתוךקתוליבטקסאשה
לוחשיבות.לכךאיןשעבורומשוםוכנראה

עצםאךנאיביים",דת"רגשותכנראהאין

צעדיואתמסבירעצמושהואהעובדה

עלמעידה ,התנצרותולמרותהקתוליים,
אלףהפנימיהמאבקועלהאמביוולנטיות

מונים.

משוררהינדהיינהאםברורלאהיוםעד
צרפתי,יהודיאויהודי,גרמני,צרפתי,

בכלל?צרפתיגרמניושמא ,גרמנייהודי
מפורשתמשאלהעקב ,-1966בנרכשוכך
היינה .שלהידכתביאוסף ,רה-גדלשל

בנימוקבפאריס,הלאומיתהספדיהעבור
צרפתי.סופרהיהשחיינה

גם ,ממנושהתעלמותקופותהיובגרמניה
מס'שפיגל'ב'ד"רבמאמרואושוויץ.אחרי

אוגשטיןרודולףמזכיר ,-1.12,1997מה 49
סופרים 90בקרב-1972בשערכוסקר

בשם:בקובץאחר-כךנכללאשרגרמנים,
סופריםשלבמודעותםהיינה"הודאות,
לאמהםרביםכיהראהואשרעכשוויים"

רודולף •אליונפששוויהיואוכללהרהכירו
דתיאדםהיהלא"היינהכותב:אוגשטין

ובמחווהברור'זהיהודי'היההוא .מעודו

היההואכצרפתי.גםלזהותוניתןרצוןשל
גרמני".משורר

הלאומיתהדתיתזהותו'גבילהתהיה
רקרלוונטיתלינראיתהמתלבטת,החצויה,
הפנימייםלהיטליםהנפשילמשקלבהקשר
 .ביצירתוביטוילידיבאיםהםשבווהאופן
היהשהאישלדעתרוציםבגרמניהאבל

לפגייהודי'אוצרפתימשהיהיותרגרמני
החיפוש •כראוייצירתואתשחוגגים

מעלההמזההלחותםהסמויהוהדרישה
 ...שונותאסוציאציות

כיצירהיצירתואתלחגוגאפשראימדוע
בשיריו?כאביואתלחוותלאומי?תיוגללא

ובבואצרפתייםגרמניים,בוליםלהוציא
בפאריסמכתביוענגולחתאירופאייםהזמן

שיריו ?בגרמניתהמולחניםשיריואתולומר
השונות.לשפותומתורגמיםמולחניםאגב

לפגושניתןמונמרטרהקברותבבית
עלשיריואתהמזמריםביפאניםגםלעיתים

 ...קברו
היינההיינריךמקברו'משם,שעודמסתבר'

אירופהאתמוקיעהאירופאיהסופרהמשורר

שנותשלאירופהאת ,האירופאיוחזונה
רעיוןאתהרםדגלהעלהנושאתהאלפיים
המוסר'שלהעקרונותואיחודשיתוףהחדות
גבולללאוהמסחרהמטבע,השוק,החוק,

ומתעקשתהסףעלכושלתאשרוגבולות,
 150לפניכבראשרמשוררלאומית.לזהות

היינהאירופאי.משוררלפחותהיהשנה
הייתיכיחרבקבריעל"להניחביקש:עצמו
 ,"האנושותלשחרורבמלחמותנאמןחייל
 .הדרךארוכהעודתם,לאשהקרבנראה

IJ 
~ן
~ 

שירהיינהכותב-1853בהמוותנוכח

היבשת:גבולותאתהשיריםכמרביתהפורץ

הקדושותלפרבולותהנח

הדתיותלרפורמותהנח

הארורותהשאלותאתפתור

לענייןישר

לצלבמתחתהצדיקנשרךמדוע

ואביוןמדמם,

כמנצחזמןבאותוכאשר

הסוס?עלהרשערוכב

האשמה?מוטלתהיכן

מוגבל?אלוהינושלכוחוהאם

לתעלוליםאחראיעצמוהואואם

שפלותשזאתהרי

הפוגהללאשואלים,אנוולכן

מלאאדמהשחופןעד
הפה-אתלנוסותםלנצח

תשובה?זוהאם ,אך

• 
 ,שוורצשטייןטליעל-ידינעשוהשיריםגומי<הר

זו>רשימתהלצורך
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 ~, 5וי~
הישראליהתיאטווןשלמצבכתמונתשמיומשה ~

חייזנרזמירה

 , ,- ~-:לן~~~~ה '~~~~~י~~~מ~ר~~~ ',;;::::_::
 , 1997ינואר-אפריל, , 55-54עמ'

שלאופוסהמאגנוםמחבר ,שמירמשהטוען
הלך"הואהישראליתוהתרבותהתיאטרון
 :) 1947 ( ,בשדות"

התיאסרוןתולדותאתלחלקישכללייםבקווים

שנהשמוניםלפניעיקריות.תקופותלארבעהעברי

העבריהתיאסרוןנולד ) 1918במוסקבה,("הבימה"

הציוניהחזוןמןחלקוחלום,תקווהשלכתיאטרון

השגיח,התקופהלאיטהנפתחהבארץ .שמתוומהג

התמודדותשלתיאסרוןוהחמישים.הארבעיםשנות

מדינתשלהעצמאותלמאבקביטויהיהאתגריםעם

מןחריגיםהיוכימאליהמובנתבהנחהישראל.

שעצםמהתקופות,אחתבכלהמובילותהמגמות

לשםרקנעשיתעשוריםלפיהמכניתחלוקתן

התקופותשתיאתלראותנוכלת·הדיון,וחונ

החלמקודמותיהן.יותרלזוזוצמודותכשהןהבאות

עשריםפעמייםכמעטכן'ואם-השישיםמשנות

הישראלי:בתיאטרוןחדשהדמותמופיעה-שנה
הםלוין,חנוךואחריואלונינסיםהמחזאי·במאי.

מאפייןהראשונהאת .זובקטגוריההמובילים

מאפייןהשגיחאתהמציאות.מןהבריחהתיאטרון

המציאות.שלילתתיאטרון

הבורחיםבאיםהלוחמים,ואחריהחולמיםאחרי

הקיוםלגביהשנאה,ר·כך nואההתחקותהשוללים.ו

 .במצורמדינהשלניסוימהוותוהיהודי'האנושי

נוסףפרקשלהגורלומן.הקיוםמןחלץלהוןהרצ

אתמייצרומותקףנרדףעםשללדותיוובת

והשנאההשלילהטיפוחעל·ידילוהדרושהההצדקה

 .) 28עמ'(שם,הזה.הקיוםעצםלגבי

הטלויזיהיתנתרכב ,אחרתבאכסניה
כשנהלפניששודרה , 33בערוץ'סקאלה',

התיאטרוןשלההיסטוריהאתלסכםוניסתה
ביחסדומהעמדהשמירמשהמביע ,הישראלי

וההסברהתיאורכיאםזה,לתיאטרון
שלהמשמעותתחתחותריםאליהשנלווים
תוכניתבאותהב'נתיב',המוצהרתעמדתו

אומר:הואטלויזיה
רכושםלקיחתהערבים.היאשלנו"הבעיה

בהקשר(וזאתאותנו"קוטלתהערביםשל
שבו ,סופה"ו'לילעל-ידושנכתבלמחזה

נטוש),ערבימשקעלהתיישבותתיאר
המהפכה ,משדרבאותושמירשללטענתו
ישנו"זהשהיה.מהעלנשענההציונית
האדמה,לא.אומסכיםאתהאםבין ,בחיינו
צמיחהמחדשים,יוצרים.שאנותחושה

אחריערך,"עםאותנטימשהושלמחודשת
גיסיםאת ,ההורימחזותאתמצייןהואזה

כדבריהוא, " ...המלך"בגדישמאזאלוני
שלאהזו"המציאותלברוח.התחיל ,שמיר

להפיקעליואהובהחיתהלאאואותוסיפקה
שמירפסקה."לאהבריחהמאז .יופיממנה
המציאותמפניגועללנוש"ישואומרמוסיף
מנסהעדייןשהואעצמועלמעידהואהזו",

חיינושלהאפורההמציאותמןשירהלהפיק
הבמה,שלהעלאתהמבחינתהולךלא"זה

החייםשלילתעלאמירותברצףועולות
נברח','בואעד ,:כאןשלנווהחייםבכלל
 .הזומהאדמהמהבריחהחלק
נאמריםאלהשדבריםמפתיעזהאין

שהמירמיעל-ידידווקאובגלוימפורשות
בלהטהמרקסיסטיבשמאלאמונתולהטאת

מביתהרוויזיוניסטי,הימיןהקיצוני.הימין

פעםאףהתכחשלא ,ז'בוטינסקישלמדרשו
 1993 ,(בארץערביתאוכלוסיהשללקיום

Beit-Hallahmi <, שלההגמוניקולוזההיה
בדרמההפרגמטיסטיהציוניהשמאל

וההשתקותהשתיקותאתשמילאהלאומית
זהוצודק.הומניסטי ,אוניברסליסטיבמלל
ההרצליאנית.הציונותעל-ידישהותווההקו
תוכניתאותהביןבדרךלשמירקרהמה

וללאנכוחההדבריםנאמרושבהטלויזיה,
באכסניהשהופיעהמאמרלביןמסווה,כל
הלאומני-דתי-משיחי?הימיןהמתנחלים,של

אמנםמשקףההתבטאויותשתיביןההבדל
הימיןאנשיבקרבשחלההתזוזהאת

אךהדתית,המשיחיותעבראלהרוויזיוניסטי
בתודעתושחללשינויזהמהלךלייחסקשה
 •כל-כךקצרזמןפרקתוךעצמושמירשל

הנאמרשביןבפער ,אולינעוצה,התשובה
במחשבהעמוק,שמוצנעמהלביןבגלוי
הסיפורביותר.קיצוניהימיןבקרבגםובלב,
הגלוישביןהפערעל ,מראשיתו ,בנויהציוני

גונהדינהצילום: ,שמירמשה

לשאלתהקשורבכלוהמוכחשהמודחקלבין
במחזההארץ.עלוזכותנוהפלסטיניתהישות
שמירמשהשכתב ,) 1951 (הללוו,ובית

האב,דמותהלל,ביןדיאלוגמופיעהמוקדם,
נעמי,שלחברהרפי,לביןהקיבוץ,מופת
 :כדלקמן ,הללשלבתו

לאאם-הכוללהתמוסס,עלולהכול ) ... (הלל:

מעורעריםוהבלתיהחשוביםהדבריםעלמבוססיהיה

נאמנותאיןלהםהנאמנותבליאשרהחיים,של

דבריםיש ...בהםלבגודשאסורדבריםישבכלל.

 ...יחדכשנמצאיםגםלחייםטעםאיןשבלעדיהם
 ...כגון?רפי:
שלחובתהביתו.כלפיאדםשלוחובתוהבית.הלל:

הקיבוץ.שלועתידועברוכלפינעמי

החשובים"הדבריםמן ...הביתכן'הבית.רפי:

מעורערים?בלתיהחיים."שלמעורעריםוהבלתי

המליצהמןהרבהנשארלאלחשוב,מתחילמשאתה

בשנההרסנובתיםהרבהכה .עצמנואנוהנההזאת.

בתיםעבר'בעליבתים .ידינובמוהאחרונה

בתים.אלפיפשוט.נפץבחומרעתי.דחסרישעשינום

רקאיננו.והבית-שניותשישיםשניות,שלושים

מעורערים.בלתיאומרואתהופגרים.אבנים,אבק,
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תחתחותריםזהבדיאלוגהנאמריםהדברים
אותםהמביעההדמותשלהמודעתכוונתה
<בדבריהמחזאישלהמוצהרתכוונתוותחת

אותםאלואותם.הכותבלמחזה>ההקדמה
מחוץאלהודחקואושנדחקודברים

מועליתשעליההבימה,שלגבולותיהל
שלבמרחבהגדולה.הציוניתהדרמה

שהיובתיםשםניצבים ,עברישהחוצבימה

חושףזהכוונה""כשללכן.קודםעודבמקום
כברהביתשאםמכךהלא-מודעתהחרדהאת

מאותםאיננועליושקםהביתאולינהרס,
אךהחיים".שלמעורעריםהבלתי"הדברים

במחזה?"צרימה"אותהנפתרתכיצד

הרשמיהעלילתימהקוקמעאשסטההדיאלוג
הדרמהידיעללושנקבעלמסלולמידמוחזר

מאזורשעלהומההחיים,שלהגדולה
מושתקלחוצבימההבימהשביןהדמדומים

מהעיקר:מתפנקתלבריחהכביטויבמהרה,

מלחמה.שלשנהחיתהזו :הלל

במלחמה.רקלאמתעסקיםבמלחמהאבלרפי:
ולאבדדבריםלרכושלהרגיש,לחיות,ממשיכים

i .בית,מהמושגאולימשהו.לנואבדזובשנהברים

לגמרימשמעותלהםיש-ביתהמצפוןבית,החובה
אחרת.

כהלדברלהיותיכולהאחרתמשמעותאיזוהלל:

 ?ביתכמוחםוכהפשוט

הרצוןאולי .משלנוביתלבנותהרצוןאולירפי:

החולימישלשמותיהםמחדשללמודלנוח.לשכוח,

מחברהמקסרקטין'קצתלברוחהרצוןאולי )".(
ושלאחריותשלמעומסבאחרים,מהתחככותגדולה,

 )."(תובוח

הזחתובאמצעותכביכולנפתרהקונפליקט
להכילויותרשקל ,אחרלקונפליקט

שביןהקונפליקטוהוא ,איתרלהתמודדו
החברה, ,ה"כללתביעותלבין ,היחידהפרט,
על-ידיאומץזהבקונפליקטהעיסוק .הקיבוץ
הספרותלביקורתגםוהישראליתהחברה

 ,אותוולהנציחלהתמודדיותרקלהיה
הישראלית,החברהשללפתיחותהכביטוי

עללערערליכולתהשלה,העצמיתלביקורת
רצון .ביותרבסיסייםחברתייםערכים

משמעות ,כןאם ,מקבלרפישלהבריחה
לעקוףהמחזאישלנסיובובמסגרתכפולה

להשצצההמאיימת,האחרת,העלילהאת
העלילהשיצרהלהריסותמתחתגעלו

תוכה.אלטווה-נטווהשהואהראשית,
מהכילראותאפשרלעילהאמורמכל

אך ,נכוןהואתמונה""מצבכשמירשמתאר

התמונהשלההצגהבדרךהואהשיבוש
לה:שמוענקתובמשמעות

הישראליתהחברהשלהאובייקטיביומצבהאילוה
היחיד''חירותלהצבתתנאיםיצרלאוהשתנה,לא
ביןהרה-אסוןזיווגנוצרחברתי'ערךלכללעמ

כדיעד ,ללא-גבולמתירני ,אגוצנטריהדוניזם
שלילתלבין ,הנרקיסיהיחידשלעצמיפולחן
אשמהתסביךיוצרקיומםשעצם. ,והלאוםהחברה

<שמיר,עצמית.שנאהשלחמורתסביךבעקבותיוו

 .) 31עמ' , 1977

זהאיןבמסובב.הסיבהיחסיאתמהפךשמיר

התיאטרוןאתשמפעילהאשםרגשאלא
הישראלית>,החברהשל<המראההישראלי

מעליםזואחר"בזועצמו:שמיראתכמו
מסרבעלותהצגותישראלתיאטרוני

כציונים,כיהודים, ,קיומנועצםחד-משמעי:

עוול."ועלשקרעלמושתת-כישראלים
נכונהמאבחןהמאוחרשמיר .) 31עמ'<שם,

 .הישראליהתיאטרוןשלבעייתואת
שלבשמהמעלהשהואהשליליתהביקורת

ואותושמנחההימניתגיההאידיאולו
האשםרגשותאתהשוללתאידיאולוגיה
המעשיםאתלאאךהמעשים,שבעקבות

המטבעאותהשלהשניצדוהיאעצמם,
 .ביקורתוממושאפחותלאהמבקרעלהמעיד

הציונותוהןההרצליאניתהציונותהן
היהודיתהלאומיותאתכוננוהרוויזיוניסטית

לאומיות,אחרת.לאומיותשלשלילתהעל
הכחשהשלילה,עלבנויההגדרתה,מצעם

שנותמאהלאחר ,) Bahbah, 1990 <והשכחה
לנונותרלאמדינהשנותוחמישיםציונות
מעשיבאופןולהתמודדלהמשיךאלא

המוגמרותתוצאותיהעםרקלאותיאורטי

משמעויותיהעםגםאלאוזולאומיותשל
ובנאומווברברמרטיןוהעתידיות.העכשויות

החמישיםהמחזההצגתלכבודבמסיבה
בירושלים,והלאומיהתיאטרוןב"הבימה",

 1940כ"דוכרךב'במה'<מופיע ,'אאדרט"ו
השאר:ביןואומר ) 3עמ'

מינישניביןלהבחיןזהלפיאנויכולים
ותופסתלעולםמתכוונתהאחתלאומיות:
יהוהשברוחה,בכוחותאותוומעצבת

דבררואהואינההקיבוציל'אני'מתכוונת
מאוהבתזולתה,לדברדואגתואינהזולתו

פוריהמהןאיזוהוא,ברי .בוהיאומשוקעת

 •עקרה.ואיזוהיא

מקורות

 ,ישראליתיאטרוןשנותחמישים<עורך>א.יאס,
השידור.רשות"סקאלה",הטלויזיהתוכנית
·אביב.תל ,טברסקיהלל","בית , 1951מ. ,שמיר
מצב-הישראלי"התיאטרון • 1997מ.שמיר,

ינואר-אפריל, ,) 54 • 55 ( 2-1'נתיב',תמונה",
1997 , 28-32 • 

Bahbah, H. K. 1990. Nation and 
. Narration, Routledge 

, Beit-Hallahmi, B. 1993. Original Sins 
. Olive Branch Press 
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ןתיזל סומע

האביונהותעוו

1 . 

יזהרשלהחדשספרובשאלה:נפתח
כזה,דבראין<אגביפהפיה""מלקומיה

ומיה"מלקהואהמדעישמה ,שםכהערתו
לכתיבתוביחסחידושיםכמהכוללחרוקה")

מפתיעארוטיסיפורזהו ,תוכנומצד .שלו
העברית,בספרותביותרהארוטיים(ואחד

וליפיבכלללמיניותהללשירשהואסבורני>
יזהרלס.אירעכאילונראהבפרט.האשה
ואיננווהיום,ובגילוקוהלת,דבריהיפוך
אועוזה,בכלהאביונהבויעודהב ,עודנער

עושהצורתומצדלבטאה.האיסוריםשהוסרו
ומקדיש,לואופיינישאינונוסףמעשהיזהר

הקרוי ,מיוחדפרק ,הספרסוףלקראת
דרךעלהגנה""כתבמעיןשהוא"סיפור",
לקורא,המגיש ,עצמוזהבספרסיפורו
מעשהאמרנו"לא-סיפור".סיפור ,כדבריו
כמיידועיזהרשכן ,לואופיינישאינו

מיותריםלהסבריםומעולםמאזשמתנגד
'מהבנוסחליצירה,פרשניעודףולסרח

עלואףהסופר'.התכוון'למהאומשמעותה'
הרומןובגוף ,בעצמוכןעושההואכןפי

וכיצדשכזהלהסברנזקקהואמדוע .שלו
בזה?זהקשוריםהללוהחידושיםשני

2 . 
להקדישעלינו ,כךעללהשיבשנוכללפני

 ,הסיפור .עצמולספרמליםכמהתחילה
עלם ,בחור ,נער ,אחדעלהואאפוא,

אבל ,חיבורוזמןלפיהסתםמן(פלמ"חניק
סיבהבלי ,אחד"יוםאשרמשנה>זהאין

שזה ,שכןויודעבבוקרקםפתאוםברורה,

איבודובליפשוטאליה,והולךוקםהיום,
אלוהולךקם ,אחדוטובצלולבוקר ,זמן

באהעולם,בכל ,תמידמקום,בכל-שולה
ויודע,בבוקרקםואדם ,הזמןאחדבוקר

 ,, ...שולהאלוהולךלוויוצא
הסגולהמהותהידיעה,בהאהאשההיאשולה

השם,חסרוגיבורנובעולם,הנשית
המחברשלקלסתרולפיאמנםהמשורטט
אומתאגרף,כשלמחוץ-עצם("פרצוף

כהיםעיגוליםעםיים,והעיב ...רומאיכחוטם
וגבותהפוכותעינייםהאישונים,סביב

אביגדור"הציירפעםשקבעכמויורדות,

ס.שלהמובהקקלסתרוהריהו ) 116<עמ'
והולךקםאריכא)אביגדורשלברישוםיזהר
 ,בושבעורביולוגידחףמתוךאחדיוםאליה

כלאתהמתסיסהמיןיצרהתעוררותכלומר
בעלי-בצמחים,כמומיציה,אתוגם ,מיציו
הייחום:בעונתבכללונקבותוזכריםחיים,
קשיותשלהמזוקקכוחצדצדדים, /1"שנ

הרךהכוחרוךצדעםהמצולק,הניסיון
 ,_ואלאליהלקחתיכולתהעסיסבכלשהבשיל
והסיפורהשאלה,זוהיה?לאאוהיהובכןשלוהזההנוקשההכוחאתהברוכהרכותה

כלהיאאיןגםובעצםעליה,משיבבדיוקלאשוטףכולולהפריץמלא,אליהולהביאו
הואיודעיםכןשאנומהבעיניו.חשובהכךבהןשנתנסההמסותכלבחוזקהואפנימה,

רנןהגיבורשניים,יצאושבילאותועלכיהתחוחהבשלותהרכותבכלוהיאלקראתה,
אוהשלושיםבשנותאחדיוםושולה,שעצםהיפתחות ...לקראתורטובהפתוחה
ישראלארץלצמחי"המגדירעםהארבעיםאלהכלשלהתקהלותכאןעושהכברריחה

ירושלים ,פינברוןוב.זהרימ.איג,א.מאתכבדיםסביבהלפניהכולםפההעומדים
הזמנתלפיבידם, ) 89<עמ' " 1931תרצ"אכלעלשלהםריחםומסמניםריחהנושמים
צמחים,הגדרתשללטיולכנראה, ,גיבורנו ,, ...מנוחחסריסוסיםכמוכלבים,כמופינה,
צמחאותוהגדרתלהיותהיהאמורששיאו .) 171<עמ'
להראותגיבורנושביקשיפהפיה""מלקומיהשהםאףאלה,כלהקורא,ייסחףאלאבל
המצליבים"ממשפחתאחד"צמחשהיאלה,מהםועזיםנועזיםויש ,למדיונועזיםעזים

 ,, ...הברצנונימינימכל"אחתסתםובעצםעלוהדבוריונה,עליון"כמו :<למשל
 .) 90<עמ'ההואהדברעםהסוסה,עלוהסוסהדבורה

שללכתםסיפורהואלכאורה, ,הסיפורוהזקורהמלאהענקישלושהתקשההבשרי
מלקומיהאותהאתלמצואבדרךהשנייםדרכושיודעבעיוורוןאליהומגששחסון

סיפורהואלמעשהאבלולהגדירה,תיאוריםאךהם )" ...אליהלהיתחב
הנקבה,אלהזכרשלהאינסופיתהימשכותושקליםעשרהביןהבדליש(כלוםמדומיינים

ההגדרה,ענייןכלכאשרלשולה,הגיבורשלששום )?במציאותשקליםלעשרהבדמיון
שלומצידומסופרגםוהואאמתלה,אךהואיקרה.לאוגם ,בפועלקרהלאמהםדבר

והזיותיומחשבותיוסיפורדהיינו ,בלבדזוגשל"דמיוני"שחזוררקהואכולוהסיפור
הפלאיתההזדמנותאתינצלכיצדעליה,מלואאתהמספרמקיםמהם ,בחולעקבות
יפתחכיצד ,תשוקתולמימושלושנקרתהגםדברשלובסופוהשניים,שלדמותם

איךיקרה,כשזהלהיאמרמהבדברים,עימה ,למדימטושטשותעצמןהללוהעקבות
וכדומה. ,בעיניויפההיאוכמהאותןומטאטאתמוחקת ,הספרבסיוםוהרוח,

מאומה-עכשיוכברלגלותאפשר ,ובכןובקלקלילה,ברוחגםדי"הלאלגמרי:
מתפעלבה,מביטרקהואקורה.לאזהמכלשלאפניםולהעמידהכללמחוק ...קלילה
היהמההוזהעירומה,אתמדמייןמיופיה,כןדווקאכשאולינברא,ולאהיהולאושאין
רובפניעלוזאתקורה,היהזהאילוקורה, ,) 209<עמ' " ...היה
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ולכןקורה,זהאיןבסופואך ,הספרעמודי

אתלהגדירואפילומתרחש,לאבפועלדבר
זואיןכי ,בידועולהלאיפהפיהמלקומיה
עונתה.

הרבהבוקורהשלאסיפורכןאםזהו
מלאהואזאתלעומתאבלהעלילה,מבחינת
האשה.שלתיאוריםגביעלבתיאוריםוגדוש

לעמודיםכאןזוכהבגופה,כמעט, ,איברכל
התיאורנפתחלמשלכךהנהרבים.נהדרים

שדיה:זוגשל
וכאילוגלויים,כמעטהיוהםפתאוםו"

די ,נכוןגדוליםאבלגדוליםלא ,כצפוי
והםאותםתכסהלאאישידכףאבלקטנים

גםוהם,עודבהםנגעהלאשמשבהירים,
היפה,בצחותמופלאיםשמם,מפרשיםכשלא
המעוגלהרוךבזהשלהם,המעוגלבכיור
שלהםוהתפוחיותהם ...שלהםנקיהצח
<עמ'לחימוש"רכיםהםואיךכמעט,הרכה

הפטמות,תיאורכוללהלאה,וכן ) 162
חומים")("תותיםוצבעןקשיותן ,זיקורן

חיטוביה,האחרים,אבריהתיאורבדומהו

חזה,מחשוףירכיה,קרסוליה,חמוקיה,
אלא ,להללנפלאים ,ועודועודעורהפלומת
נפשמפחבמיןתמידמסתיימיםשכולם
הטיפשגםמתמתחידה,על ,"ובצדבנוסח:

 ,דהיינו ) 161<עמ'הזה",הטיפשהעגלהזה,
כלום.בלא

3 . 

אתקראתיכי ,לומרחייבאנימוסגרבמאמר
ומדביקהקלינטוןשפרשתבעתהספר

חשבתי:אחתולאבשיאה,חיתהלוינסקי
כזהבמצבלעשותמהיודעהיהכברקלינטון

מגפף, ,ידשולחהיהכבר ,כלומרשולה.עם
יזהרשלגיבורואבלמעשה,עושהמנשק,
במליםלודיכאילו ,מעזאינומשותק,נותר

ובממשותבמעשיםולאהזויים,בתיאוריםו
מדוע?באמת,והשאלה,עצמה.

קללאאםגםתשובה,זולשאלהישבכןו
כי ,לנונאמראחדיםבמקומותלקבלה.
לזולתואדםבין(אולאשהגברביןהגבול

"שגםכיוון ,עבירבלתילמעשההואבכלל?)
 ,יחדומדבריםיחדוהולכיםקרוביםהיינואם

 ,שלךבצד ,אצלךהזמןכלנשארתאתעדיין
ולא ,אליולעבוראוכללאלעולםשאניבצד

לאולעולם ,שלךבצד ,בולהיותאצליח
את,אהיהלאלעולםגםואני ...איתןאהיה

ולאכמוהלראותלא ,אפילואתחיללאגם
הצדשלתישאר ,תמידוהיא,כמוה,להבין
 .) 185(עמ'לגמרי"האחרהשני,

שלא ,ועקרונימהותימכשולכאןיש ,כלומר
מתואראחרבמקום .עליולהתגברניתן

נפגשים.שאינםמקביליםכקוויםזהמכשול
ביןהרווחאתהאפשרככללצמצםאפשר

היא,כשזו"אבללבטלו:לאאךהשניים,
תצליחלא ,תוכללאשלעולםיודעאתה

שנישלעולםכדרךשלה,לצדלעבור
אפילוסיכוישוםשאין ,ייפגשולאמקבילים

 .) 197<עמ'כמעט"אוקצתלא

בעצםקורהלאגםמדועהסיבה, ,לדעתי ,זו
לביןהסיפורגיבורביןהשניים,ביןדבר

אתבפועללחצותאפשראיכי-שולה?
כי ,מדיגבוההמכשולכיהמינים,ביןהקווים

ואשה>גברכללפחות(אולמעשהאדםכל
אך ,האחרעלובהזיותיושלובעולמוכלוא

אליו.כמיהתואתלממשמסוגלאינובפועל
סטטימצבזהושבהכרחהריהמצב,זהואם

כלתיתכןלאולכן ,שינויכלבוייתכןשלא

סיפורהואיפהפיה''מלקומיה
לואירע •יזהרשלמפתיעארוטי

בוובעורהקוהלתדבריהיפוך
שירזהואחרמצר •האביונה

האשהוליפיבכלללמיניותהלל
סיפור,כאןאיןשני,מצד •בפרט

לא"מקבילים"כמוואשהגברכי
חרגאולי,.לכן,להיפגשיכולים
מיוחדפרקוכללממנהגויזהר

המגבלותאתלהסבירשנועד
שלכרומןסיפורודרךעלשהטיל
כי •והתחלה)סוף(ללא"אמצע"

אחת"נשיתבידאגבתנועות"כמה

קרה?ואיךהיה?ממהיותרחשוב

הקוראבוימצאעורזהמלבר •
"ההזדווגותשלמדהימיםתיאורים

הדו-השבלוליםשלהאלוהית"
של"השביעית"ושלמיניים
אותומפרשגםהואשםבטהובן,

 •עצמוהדבר"כ"לב"אמצע",
הבלאתכמעט,המבטל,ספר

הבלים

למספרשניתןמהכלהתפתחות.וכלעלילה
תיאורעלושובשובלחזוררקהואלעשות
פעםשונים,מחבטיםסיטואציהאותה

פעם ,הקרסולפעםהמחשוף,פעםהשדיים,
וכדומה. ,הידפרקהנףפעםהעורף,

4 . 

יודעסטטיים,מצביםאותםעלאלה,חזרות
אשר ,הרגילהקוראאתלייגעעלולות ,יזהר
 •נחיצותןאתהביןולאדעתולסוףירדלא

כבר ,עצמוהקוראזאתאמרבטרםעוד ,ולכן
סגנונואתותוקףטענותיואתיזהרמטרים

המעצבןהדשדושרקהזמןוכל ... "שלו:
הרבהכךובכל ,עצמןהמליםובאותןהזה,

לשוםמוליכותשאינןחזרות,חזרות,חזרות,
שלאלמיממליץוגם ) 120<עמ'מקום"
שאינוכזהסיפור"מיןלקרואלומתחשק
כדיהקריאהמןעכשיוכברלפרושסיפור",

 .)םש(מרומהעצמולהרגישלא

עצתואתקיבלנולא ,כמובן ,למזלנו
כךעלמצטעריםואיננולקרוא,והמשכנו

קטעיםמחמיציםהיינואחרתהנימה,כמלוא
למשלכמו ,ביותרמדהימיםוגםרביםיפים

הדו-מיניים:השבלוליםהזדווגותעלהקטע
ההדדיותאתבזמןבויודעיםוהיאוהוא ... "

אחת,בבתהצדדיםשניידיעתאתהאלוהית,
בזמן.בו ,להיבעלזהואיךלבעולזהאיך

רגעהזה,והמיוחדהנהדרהרגעוכשעובר

האלוהית,והקבלההמסירהההזדקפות
 " ...וממולאיםמרוקניםלאיטםשניהםצונחים

פרקלאותומגיעיםהיינולאוגם .) 132<עמ'
המוטובעל"סיפור"הנקראמשהותמוה
סיפור"לספרלנסותהולך"מישהוהמוזר
<עמ'בקט>מאתכלום"על"טקסטים(מתוך:

188 (. 
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5 . 
אינההקוראאלהמחברשלזופנייה

לומייעץהואכאשרלאובוודאישגרתית,
אתבוימצאלאפן ,מידיוהספראתלהניח

בוודאותלומרניתןכיסבור,אנימבוקשו.
מבקששהואכיווןזאתעושהשהמחבר

 ,מהוחשוב.לדברלבותשומתאתלהפנות
דבר?אותואפוא,

הפעם(בציינופניםכפלבעלהואזהדברגם
צורניבפתיחה>:שהזכרנוהולזההפוךבסדר

בבקשנוכי ,יזהרלנואומרצורנית,ומהותי.
אתמחמיציםאנו ,רגילעלילהסיפוראחר

הואלמהות,הנוג·כ, ,לעיקרובאשרהעיקר.
אינםואשהגברשיחסימכיווןכי ,לנואומר

שאינםמשוםוזאתממש,להתרחשיכולים
עיקרמקבילים,קוויםאותםלחצותיכולים

עלמדמייניםשאנובמההואחשיבותם
האינסופיתבחזרהכלומרושוב,שובאדוותם
בעינימהםפרטיםפרטיעלחוזריםשאנו
העדר-זהברומןשנקטהמבנה ,לכן .רוחנו

-המרבותוהחזרותסיפוריתהתקדמות
אלא ,כמובן ,שלויכולתוחוסרבשלאיננו
מפנההואאליהעצמה,המציאותטבעבשל
דעתנו.את

ששמופרקבאותואומרשהואמהוזה

הואראשית, .שלוסיפורועל"סיפור"
המוכרתבמתכונתסיפורזהשאין"מודה",

סיפורלנונעשה"וכךאחר:סיפוראלא ,לנו
סוף,ובליהתחלהבלי ,בלבדאמצערקשל
 ,) 192<עמ'ומתמשך"הולךאמצעמיןרק

והואהחשובהואהזה"האמצע"שנית,

"ההתחלה",אתלדעתשמבקשמיכי ,העיקר
בדבריםשעוסקרקלא"בסוף",היהמהאו
מןכברלהיפטררוצה,אלאחשובים,לא

הזה,הסיפורשלהמספרואילו .הסיפור
קוראיםשבעיניהדבריםעלדווקאמשתהה

חוזרוהואחשובים,ולאשולייםנראיםרבים
ושוב.שובעליהם
כףהינף ,למשל ,ובכןפרטים?אותםומהם
מחוותבאותןעושהכשהיא"נערהשלידה
לבומסחררתתומהלפידקות,אצבעותשל

ואיךדעתה,עללהעלותבליאחדמעריץ
 ,הידכףבפישוטמתוחותיחדכולןשהן

<עמ' " ...כלשהומתקעומעוגלקוזהעדיין
להאריךשאפשרנושאהלאה,וכן ) 194

זוטותלכאורהסוף.לבלילפרטיוולתארו
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בדבריםשדווקאסבורהמספראבלגמורות
משהוכאן"ישוהגלוייםגיליםהרהללו

רקושלאמאליו'המובןמןיותרהואשתמיד
אותובדיוקשהואאלאאותו'להפסידשאסור

עצמוזהושהואומפליא,סודימיוחדדבר
העולםמעושרשעשוי .כאןאנחנושבגללו
 ,)םש(קיומו"ומטעם

סודאללבנותשומתאתלהסברוצה,יזהר
למשל'הגורס,החיים,שלעמוקפנימי
חשובדברהואנערה,שליופיהסודשתיאר
הואיופיאותוכיקרה?''ממהיותרהרבה

הים"כמוהחוצה,ממעמקיםהבוקעמשהו

האחרוןהרופסבגלהחוףעדבסוףשמגיע
האינסופיתאינסופיותומכלשלו'קטןהכי

מסקרןוהואההסבר"וחסרתמוסברתוהלא
איךעלעניינים,סיפור"מכליותרהרבה
ומהקודםקרהואיךהיהומהקרהומההיה

קמוומישהישמישהוקרהאיךאו Iאחר-כך

 ,כלומר ,) 195 (עמ' " ...יחדוהלכואחדיום
והלךאחדיוםקםשגיבורנוקרהאיךהסיפור

סיפוראךהואספרו'אתפתחבושולה,אל
התרחשויותלעומתחשיבותחסרמסגרת

פרקניעהן Iכאמורואלה,באמת.החשובות
למקומומשיבההיאשבוהאופןאשה,שלידה
בידאגבתנועות"כמהוכדומה,שערה,את

<עמ'האנושות"תולדותכלכנגדאחתנשית
נערה"שלאחתקלה"ידאותה ,) 196

טבעלתופעותגםידועלשםמושווית
העננים,מסעאושמש,שקיעתכמוגדולות

אבלמוזרה,השוואהלכאורהפחות.לא
שנראהמוזרורקמוזר'שוםבזה"איןלדבריו
צריךאותההזו'המופלאותואתמוזר",
לתאר.

6 . 
הנחות,ובליהקלותבליספראפוא, Iזהו
ספראלאחשובים,שאינםוסוף,התחלהבלי
סיפור.לאלא.("סיפור?בלבד."אמצע"של

וגיבורים.עלילהבלי .סיפורבליסיפור
בכלולהפסיקמקוםבכללהתחילאפשר
לאאיש ...מקוםבאותורץכאןהכל ...מקום

שהואכשרואיםגםהכאן'ומןהנעתמןזז

כששניהםאפילואוהולכת,שהיאאו Iהולך
 ,) 198עמ'הולכים",

מעניין"במיוחדלאאחד'"בחורהגיבורגם
"תמידואשראומר"גמורליודע"לאאשר
הידכףלסיפורכךאיונתקעהצדהנסחף
"גיבוררקהואהגרון""גומתאושלה",

מדברבדיבורים,פלאותעושהבדיבורים,
אחתנערהועלואבניםעציםעלומדבר
מהכיטוב,לאבוודאיוזהשולה,ושמה
דיבוריםעל-ידילנערהלעשותאפשר
זהוכןפיעלואף ,) 199<עמ' " ...גרידא
שגםכיווןיזהר'מעונייןבוהגיבורבדיוק

"ספררבהבמידההואהגיבור'כמוהספר'

כך .המחבראותורצהוכךדיבורים"של
הודיעוגםסיפורואתלספררצהבדיוק
לאהזההספרכל"לאורךכילקוראמראש
בפרקבסופו'גםכךעלוחזרכלום"יקרה

הוא"שלפניךהזההספרכיהזה,המיוחד
זהוזהוכזה,הואכולוכזה,רקכזה,בדיוק

 .)םש(הכול"וזה

ד.

דבר'שלבסיכומובאים,כשאנולכן'
גםיזהר'שלהחדשספרואתלהעריך

לפיזאתנעשהאםפנים:כפלזו'להערכתנו
כסיפורעצמויזהרלושקבעהקריטריונים

שלוכספר"אמצע"שלכסיפורסיפור","לא
שלהמבחןכילומרנוכלהרי"דיבורים",

ביפיהלשונית,באיכותותלויהזההספר
הבחינותומכלתובנותיו'ועמקות Iתיאוריו

מהםשאחדיםנפלאים,שיאיםבוישהללו
ציינו.כבר

אחדותכילומר'שלאנוכללאזאת,םע
תיותורירשנולנראותיומקביעות

שלאקורה,לאשדברהעובדהומצמצמות.
מתוארממנוושהמבטקווים,לחצותניתן
רקלאבלבד'הגיבורשלהמבטהואהכול
מונעתבעיקראלאלעיתים,מייגעתשהיא

שערו .יותרהרבהגדוליםיםהשגמהרומן
נתןלולעשותיזהרהיהיכולמהבנפשכם

היהולוהדיבור'רשותאתלשולהגם
גםלכןממש?להיפגשגיבוריולשנימאפשר

הצורךכיהמחשבה,מןלברוחיכוליםאיננו
במידהנבע,סיפורו'אתלהסבירשלו

אצלגםאי-נחתשלמתחושהמסוימת,
מחברו.

כך:לשםהנבחרהכלי
פוסטר'השלישי'בפרקזה,הנהזה,וכעת ... "

ומתחיליםמהיר'פשוט,מהיר'לי'כמדומה
יכולהאתרגע,תשמעיכולם,אתלהזעיק
להם,אומריםהעזוברור'כךכלהנהלשמוע?
עתיקות,נהניברורות,נהניהאלה,ובמלים

הנביאים,שלהגדולה,בעבריתנכונות,נהני
בחצוצרות,שופר'בתרועתהמזעיקות,במלים

רועהאיזהכמובשריקות,לצד'מצדבצעקות
הזעקו'העזואומרות,הןהעזועדרו'את

 ...כמדומהמצפניהוקושר'התקוששו
מיניוכלומושו'התמוששווגושו'התגוששו

 1וכורוהתלכדו ...הזההפוסטראומרכאלה

התעוררו Iועודוהתעודדו Iוגורוהתגודדו

זהוועופו,התעופפווגרסו,התגוססוועורו,

<עמ' " ...הנביאיםמןישרבטהובןשאומרמה

עמודים.כמהעלהלאהוכן ) 68
היצירהתכליתכמוהמוסיקה,תכלית

היאיזהר'שלבמשנתו Iבכללהאמנותית
השומע,אצלהמפורסם"הקשב"אתלעורר
מהי Iנדירדיבאופןמגלה,גםהואכאןאבל

כיווןודווקא Iעצמו"קשב"אותותכלית
בלתיבאמנותכלומרבמוסיקה,שמדובר
או"תוכן"עלבהלדברשקשהמילולית
בהקשרוכלמכלשוללשהוא(מושגים"מסר"

יותר:עודחשובההדוגמהזה>

מעברמוסיקה,להביןזהמהכי ... "
ומעברלקשב,הקריאהלמסדרונות
לשידוליםמעברלקשב,ההפצרהלתחבולות

קשב,אליהטהקשבךליתןקשב,לקשוב
האמצעהאמצע,כעתמתגלההיטבבאמצע

 1הגדולהאמצעומתגלההולךהדבר'כלשל

הדברגם,שלךוהאמצעהכול'שלהאמצע
עדיןממתהזמן'כלמחכהשהיהעצמו'
אמצעהאמצע,הדבר'לבזההפעם ...בואו
אתלתפוסיתחילושכעתעתה,עדידועהלא

הדברומובן'נראהלהיותיתחילמקומו,
 ,) 76-75(עמ' " ...עצמו

גילוילמבואאךהוא"הקשב"כלומר'
"הדברהדבר","לבהואוהאמצע"האמצע",

אשרפירושויהאגם",שלך"האמצעעצמו",
שלוהזההסיפורעלמדבריזהרואםיהא.
בורואההואמשמע"אמצע",שלסיפורכעל

בדברהדבר'בלבעצמו'בדברהעוסקסיפור
היה?""מהלאכאמור'וזה .ביותרהחשוב
נערה,שלידהפרקהינףאלאקרה?",ו"מה

למקומה.שיערקווצתהמחזירהלמשל,

8 . 

מהפרקאחתדוגמהעודחייביםאנואולם
שלהשביעיתלסימפוניההמוקדש"שביעית",

העוסק Iשבספרהיפיםהפרקיםאחד Iבטהובן

אתומרחיב"האמצע"בענייןהואגם

 1ההולךהגיבורמתוארזהבפרק .משמעותו

צלליאתומריעשרכשהואשולה,אלכזכור'
יזהרשלאמנותומבחינתסימפוניה.אותה

אתרקלאהמדגיםוירטואוזיפרקזהו
אתגםאלאהגאונית,הלשוניתשליטתו
וכעת ... "שם:נאמרוכךהאמנותית.תפיסתו

מההשביעית,אתלשולהלהסבירבדרךהוא
לגלותבה,ישמהלהלהראותלהסביר'זה
ואתבטהובןשומעכשהואשומעהואמהלה

 ,) 67<עמ'שלו"השביעית

איןהרימקרית.אינהיזהרשבוחרהדוגמה

שלהמוסיקהאתלמליםגםלתרמבקשהוא
השקפתואתנוגדרקלאזהדבר Iבטהובן

 • 9לעשותוכללניתןשאינואלאהאמנותית,

 .הרהורנעלהפתחנו'בולקוהלת,נשובאםמהבמליםלומראוכל"לאזאתאומרוהוא
ויסתכלהשקד'וינאץ ... "נאמר:בקוהלתמליםרצהאילובמלים,אמרלאשבטהובן

ביתאלהאדםהולךכיהאביונה,ותפרהחגב,ועשהבתרועותרצהוהואמלים,אומרהיה
הזקןהאישתיאורשהוא )'ה(י"ב " ...עולמועושהואניכאלה,תרועות,שתהיינה
טעם.עודאיןלחייוכאשרמותו'אלההולךמה Iכלומר .>םש( " ...ככהתשמעותרועות,

עללהצביעניסיוןהואיזהרשלזהספרהמוסיקהאתלנולהשמיעהואעושהשיזהר
שהואעתובכלזמןבכלהקיים,הטעםלה""להראותהמלים,באמצעותבטהובןשל

אף Iאולי(שבכוחו'הכול"של"האמצעכליהמליםהיוכאילוהגיבורכדבריאותה
לבטלמצליחשכמעטספרהמוות).אתלדחותאוחליללפסנתר'בדומה-נוסףנגינה
 •הבלים.הבלאתהיאהנביאיםשלהעבריתכאשר-כינור
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הזינווזשלחשיבותועלמליםנמה ~

ונטראייל

.....,....._ 
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שלביותרהמדהיםהמתועדהמקרהספקלא
נפלתורנם.פ'קוליןשלזההואזיכרוןאיבוד
 ,נדירמקריםצירוףשהואמקרהתיאורלידנו
אתוחווהיוצראמןשהיהחולהשלשילוב
לתארהיטיבאותה ,דופןיוצאתבצורההפגיעה

שהיהרופאושל ,אחריושהשאירביומניםוהמרתקהייחודיבסגנונו
כפולהשטרגדיהקרה,כך .נדירתיעודכושרובעלמסורחברגם

כעבורגםדעךלאבושהענייןומרתקמרגשאנושילמסמךהפכה
שנים.ממאהלמעלה
שעברה.המאהבתחילתשחישם,בעלאנגלימשוררהיהתורנם
איבדמכךוכתוצאה ,בראשוונחבטמסוסונפלוארבעשלושיםבגיל
בספרותהמכונהפגיעהשלאסיקלמקרההיההוא .זיכרונואת

פרטשוםלזכורהיהיכולולארטרוגרידית,אמנזיההמקצועית
אחרותאישיותותכונותהשפהזיכרוןהתאונה.לרגעעדמעברו

המשותפיםחייו ,ילדותו ,אזעדחייואירועיכלאולםנפגעולאשלו
ממוחוחולץלאמהםזיכרוןשום ,שלוהשיריםואפילואשתועם

שניםחמשלחייוקץששםועדטרגיתרכיבהאותהמאזהפגוע
אלברטואדוארמאשראחרלאהיהבושטיפלהאישיותר.מאוחר
שניםשבעהכירוהשנייםהגולה.הספרדיהרופאהמפורסם,כוש
לאנגליההיגר ,מולדתואתלעזובשנאלץשכוש,בזמןהמקרה,לפני
במקרה,עמוקהאישיתמעורבותגילהכוש ,'בפורתסמותהשתכןשם

שלו.הטרגילסופולבסוףשהביאהמעורבות
כברשירהספרישארבעהמצליחמשוררתורנםהיההתאונהלפני
בעיקרהושפעהשלוהנוףשירתלפניו.מבטיחועתידמאחוריוהיו

כמוצייריםשלמובהקתהשפעהלזהותניתןובכתיבתומציור
בן ,שרידןאוההולנדיהאימפרסיוניסטואן·סורט, ,הספרדיאליאס
לאלהצלחהשזכוושירהציורערביתורנםערךלעתיםארצו.

מבוטלת.
חיתהשעברהטראומה .חייוהתהפכומסוסותורנםנפלבוביום
החולים.בביתהכרהמחוסרשכבהואימיםשבועובמשךמאודקשה

רכיבתאתלא ,שמואתלאדבר.זוכרשאינוהסתבר ,כשהתעורר
עליוהיה .מחייואחרפרטכלולאאליהשיצאגיתהטוהשחרית
שבלאזכרונוהרופאיםתקוותלמרותעברו.כלאתמחדשללמוד
 ,בעצמועליושעבראתלתארמיטיבהוא .הזמןעםאליו

ביומנו:כותבהואהתאונה,לאחרחודשיםשלושה ,-13.11,1837וב
שמתגברתוככלזאתמביןאנילאטלאטלי.נשארלאדבר"שום

חייםשנותוארבעשלושיםהפחד.תחושתמתעצמתכךההבנה
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ובדבריםאחריםשלבזיכרונותיהםתלויאניהיו.כלאנעלמו
כאוותלילהעניקאוממנילהעליםבאפשרותםלי.לספרשברצונם

ארוחהבסיוםשמשליכיםעוגהפירוריהואלישיהיהמהכלנפשם.
 ,, ...דשנה

ואםחייאהבת ,אשתיהיא ,מדלייןקלייר ,הזושהאשהלי"מספרים
החיות:שבגןהתוכיכמולומדואניומושכתלמראהנאההיאילדי.

שהיאלזכוררקאומחדשבהלהתאהבאמוראניהאםאשתי','זו
 ...אהובתי?

קשרקשרואלהכלאםומה ...לצוןחומדכלבפניאוניםחסר"אני
בי?"להתלנגדי

פורתסמות', ,אינגלוודהוצאת ,תורנם"פ'קוליןשל'י'ומנו(מתוך
1852 (, 

שתיארכפיאובייקטיבי.נוסף,ביטוילמצואניתןהאחרוןלמשפט
החולהמגלהמסוימיםשברגעים"בעודשלו:ביומנוכושדוקטור

שומעשהואעברועלמהסיפוריםילדותיתכמעטהתלהבות
מצוקהסימנימראההואויותרשיותרהריבתוכם,ואני ,ממקורביו

מוליכיםסביבושכולםחוששהואמובהק.פרנואידיגווןבעליקשים
שמצליחיםשהיחידיםלינדמהלעתים .לומתנכלים ,שוללאותו
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שהואבשעותילדיו.שניורות,דניאלהםללבוהדרךאתלמצוא
עליכולתוכמיטבעושהוהואאמיתיחוםממנוקורןאיתםמבלה
הקשה"המקרה(מתוךטוב."אבלהםולהיותאליהםלהתוודעמנת
 .) 1861כוש,אלברטואדוארדדוקטורמאתתורנס"פ'קוליןשל

המאבקאתהשתאותמעוררבאופןלתארתורנסמשכילביומנו
ללבנוגעבייחוד .עברואלמחדשלהתוודעבניסיוןהקשרהיומיומי
ארבעהמדליין.קלייראתמחדשולאהובלהכירשלוהניסיון
הרגיש ,מיןיחסישקיימוהראשונהבפעםהתאונה,אחריחודשים

חלקאלאוזכרששינןמשפטרקאינואיתהשהקשרלראשונהתורנס
היינו"כאילוכותב,הוא ,מכונה"כמו"פעלנו .מישותואינטגרלי

במקרהשהופרדואחדשלםשלחלקיםשני
למליםנזקקנולאהשלמות.אלחזרוועכשיו

המיןיחסיהדדי",לימודשלזמןלפרקאו
ממששלמפלטלתורנסהפכואשתועם

לוהיהגופהוהקשה.המחודשתחייומחוויית

ידואתלשלוחהיהיכולדרכוצוהרמעין
אתהמובטחת,הארץאתלרגעולמשש
להיות.שניסהלהיות,אמורשהיההאדם
ובהדרגהויותריותרזהלמפלטפנההוא
נכונותהסיכוןכדיעדכמעטתובעניהפך

שלניכריםמאמציםרקבו.ולתמוךלהמשיך
אותהשכנעובראשם,וכושהמשפחה,חברי

אתלתורנסלהשיבבמאמציהלהתמיד
 .לושחיתההחייםשמחת
שינויכלהיהלאהמיןליחסימעבראולם

אתבשניתלמדהוא .שלוהיומיוםבחוויית
מההרגשהלהשתחררהצליחלאאך ,עברו
·ספרביתשתלמידיכפיחומרמשנןשהוא

אתזכרהואהתנ"ך.סיפוריאתמשננים

סיפוריםזוכרשהיהכפיעצמועלהסיפורים
 .ממנונפרדבלתיכחלקולא ,אחראדםעל

מחשבותאותולהטרידהמשיכולכךבנוסף
ניתקהוא .נגדושנרקמהוהקנוניההרדיפה

מנסה ,בביתווהסתגרמכריומכלעצמואת
לאחרשניםחמש .לבדוחייועםלהתמודד
שהמאמץסופיבאופןכשהביןהתאונה,

ושלא ,לכישלוןנידוןנתוןהיהבוהסיזיפי
אףאו ,בחייואמיתיאושרלמצואעוד·וכל
שבגןהנטושההמשרתיםבבקתתתורנסנסתגרשלווה,מעט

שהשאירבמכתבבתוכה.כשהואבאשאותהוהעלהשלוהחווילה
כותב:הואאחריו

לינשארלאמזהדברשוםהרילשווא.חייתישניםוארבע"שלושים
נכשל.השביחבפעםחייאתלחיותהניסיוןרישומו.אתהותירולא
האם ...אנישהיהלישמספריםאדםלאותולחלוטיןזרמרגישאני
הואלהיותאמורעצמושהואמיאלכשאפילו ,כךלחיותיכולאדם

יכולשהייתיייתכןשלם,אבלאחראניהייתילפחותאילומנוכר?
איננישהייתיהואאבלחיי.אתולהמשיךשהייתיההואאתלשכוח
מיאת ...מצליחאינניכןגםאחרומישהו ,עודלהיותמצליח

חבריםאבללשאת,מסוגלאיניהישניםידידישהםלישמספרים
 ...בכךענייןלאגםו ,ליאיןחדשים

יכוליםהםאיןשהריחושש,אינימהייסוריםאיטי.במוות"ברצוני
אחרונהתקווהבימקננתיום·יום.חששאנימהייסוריםקשיםלהיות

יחזורהאחרוניםוברגעיהכבולההנפשאתישחררוהגוףשייסורי
לייקרהשכךהטובלאלמתפללאניחיי.אליויחזרועבריאלי

וגופישנים,חמשבןמתשאניהרילא,אםשלם.אדםלמותושאוכל
 ...שניםותשעשלושיםבן
 ,ללביקרוביםאוליפעם,שהייתיאתםשלום,היו

נסתור ,פקולין

לי)"מספרים(כך

ברגעיוואםיתקיים,שמבוקשוזכהתורנסאםלדעתנוכללאלעולם
כלאתהבקתהאלאיתרלקחהוא .זיכרונואליוחזרהאחרונים

השיר .עצמועםיחדבאשאותםוהעלההתאונהמאזשכתבהשירים
ונותןמופתליצירתנחשבעצמו",עםנלחם"אדם ,ששרדהיחיד
משפיעיםהיוהאחרוניםששיריוהאדירהההשפעהעלמסויםמושג
ביחדהודפסזהיחידשיר .לאורלצאתזכואילוהשירה,עולםעל
ונכלל ,התאבדותולאחרשניםמספרשפורסםשלוהיומןעם

המאהשלביותרהטוביםהשיריםעשרתברשימתלאחרונה
'עלופרוזה,לשירההיוקרתיהבריטיהירחוןשפרסםהתשע·עשרה,
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האדמה',פני

דוקטורעלהשפיעו ,האכזרימותוובעיקרתורנס,שלמחלתו
להשתחררהיהיכולשלאבאופן ,וחבררופאכוש,אלברטואדוארד

הפסיקוהואמלהושיעקצרהשידוכךעלאשמהחשהוא .ממנו
הוא ,, ,מישהועודלרפאאצליחאם"ומההרפואה.במקצועלעסוק
אתשווהזהכלהאםלרווחתו?באמתאביאאז"האם ,ביומנוכותב
ניתק ,בביתוהסתגרהואיתרחשו?"עודשבוודאירנותהכשלמחיר
לאחייומהותעלמחשבותהמרה.לטיפהוהתמכרמחבריוצעמו

זהכל"הןתורנס.שלהמקרהבהשפעתמנוחתואתלהטרידהפסיקו
מה ,כךאםהטעםומהיישאר?מהואז ,אחדברגעלהעלםעלול
הגדוליםהרופאיםשל''יומניהם(מתוך "?לחיותלראות,הטעם

 .> IV, 1928כרך ,בהיסטוריה"
ירהנס,תורשלמותואחריחודשיםושישהשנה , 1844שנתבשלהי

הסוותהשעהבאותהשהשתוללהברקיםסערתבראשו.כדורכוש
ידיעלימיםשלושהכעבוררקהתגלתהגופתווה,היריהדאת

עבודותרובאתהשמידמותולפניתשלום.ממנולגבותשבאהחלבן
טיפלבהםמקריםתיאורימספרהואשנשארוכלעסקבהןהמחקר
אותווזיכהבזמנופורסםהאישייומנותורנם.שלזהביניהם ,בעבר

פרוזאיתנפשבעלכאדםגםאלא ,דגולכרופארקלאבהכרה
במשימתו ,גשתוהרלפי ,שכשלעלמצפוןשייסוריומיוסרת,
 •לבסוף.אותההכריעו ,ביותרהחשובה
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החייםמןסיפור-גרטומראיציק
 21-+מעמ'+-המשך

 ?ך"התגבלעדיכולההאנגליתלספרות
 ?השיריםשירללאספנסרשלהאהבהשירי

תהילים?ללא 17ה·במאההדתייםהסופרים
כלבלעדימילטוןשלהאבוד'העדן'גןאו

אלה?".
גרט.ומראיציקשלהסאגהאתאפסיקכאן
שלבחייווהעצובהיפהלונדון""פרקאת

מאנגר.

פוסק,בלתיוחולינדודיםהרבהאחרי
משותקוחצימשנתייםיותרשוכבכשהוא

לחייבהבדומההמזרן"'"קברגביעללמחצה
חייואתמסייםאיציקימיו'בשארית

בסנטוריום , 1969בפברואר 20ב· ,בישראל
עדלידו'אשתוגניהבגדרה.וייזלדר'של

ולילותיהימיהשכלרחלהאחרונה.נשימתו
לעולמההלכההשואה,לתיעודקודש

נפטרהמרגרט . 1976במאי-31בבירושלים
לכתובנאלץאני . 19soב·כנראה ,בלונדון
האחרונהבעתהמאמציםכלכי"כנראה"

הלאומיהספריםבביתידידיושלשלי
שמטפליםבירושלים,והאוניברסיטאי

עלפרטיםיותרללקטמאנגר'בארכיון
 .בתוהועלו-בחייההאחרונההתקופה

שניםשהיהפינקלסטוןליוסףגםפניתי

כרוניקל"ה"ג'ואיששלהעורכיםאחדרבות
להתחקותשינסהבלונדון"מעריב"וכתב
מישלאומרגרטשלעקבותיהםאחר

לפיאשרהאישהיהפינקלסטוןמשכניה.
שלמותועללמרגרטבשעתובישרבקשתי
אותההכירזוובהזדמנותמאנגראיציק

זופגישהעלפרטיםברביםפרסםואףמקרוב
ברחובשמעהנוכחי'בתחקיראיתה.

כמהחנותה,פעםחיתהשבוהמפסטר'

גורלה.ועלעליהועצוביםמענייניםדברים
ווטרהאוז"מיםאלי:ממכתבומצטטואני
היאהשבעים.שנותבאמצעמוחישבץעברה

לגברחנותהאתומכרהקשהבאופןהוגבלה
גםמכרלימים,ספרים.מוכרכללהיהשלא
חנותעכשיושםונמצאתהחנותאתהוא

ווטרהאוזמיםששיערתם,כפיילדים.לבגדי
היה ,-1980באוהשבעיםשנותבסוףנפטרה

הנראהכפיאבלאותו'לאתרוניסיתיאחלה
ישלונדוןשלהטלפוןבמדריך .נפטרהואגם
יודעאינואישבשניהםאבלווטרהאוזשני
אנשיםבשנינעזרתימרגרט.הגברתעלדבר

נוספיםפרטיםכיתקווהעדייןוישברובע

אולימרגרטשלהאחרונהחייהשנתעל
הגברתעלהכלליתהתמונהואולם •ודעויו

וייתכן'נישאהלאהיא .עכשיוכברברורה
היחסיםבגללשזהלוודאי'קרובואולי

עםבקשריהשבעקבותיהםוהאכזבההקרובים

שלהדימויעלהסוףעדשמרההיא •מאנגר
ומאופקת.קרירהצנועה,אנגליהגברת

באוזנימאנגרעםיחסיהאתכשהזכרתי

לכביש'מעברהספריםמוכרתשלה,עמיתה
עלהלאשכללאמרההיא .מאודהתפלאההיא
המאופקתווטרהאוסשבמיםדעתהעל

חייכההיאכאלה.עזיםרגשותפעמווהסגורה
ברחובכולם .מפיהסיפורלשמעבחיבה,
מרגרט,"אתחיבבו

שותףואניפינקלסטוןשלהדו"חכאןעד
בעתידיתגלועודשאוליידידישללתקוותו

חייהשנותעלנוספיםפרטיםאלהאי
שלילזכרב"אגודהגרס.מרשלהאחרונות

מאותכשלושרשומיםשבהבלונדון'וקיסם"
המשוררים,שנישלורחוקיםקרוביםצאצאים

מקוויםעדייןהםאף .דברכהעדגילולא
עקבותיהעללעלותבסוףבידםיעלהשאולי
זוסאגהלסיוםיותריאהמהמרגרט.של

המשוררשל·השירמלותאתלהזכירמאשר
דרכיהןויפות"עצובות :החומש""שיריב

וועגןדיזענעןשייןאון(טרויעריקהתנ"ך"

כמוובחייםבחיים.כמובספרתנ"ך).פרן

היפה.והרוזנתהחייטיםשולייתעלבבלדה
איזמעשה"דיבה:אומרשמאנגרהבלדה

זיןה~טמעשהדי .שייןאוןסרויעריק

הואהסיפורזtליין",מידמיטטזtקעגעטרזזפן
 •יתקיים.הואעצמיביועצוב.יפה

מאנגראיציקשלשירתו
 23-+מעמ'+-המשך

שלילהשלבלילהמסעעורכותהן
הטקסיותהשאלותאתשואלותמתמשכת,

שלהן:

ומצלולעוצמהבעלימדהימים,שיריםשני
שלהאחריםלשיריודומיםשאינםאדירים,
בני-אחריםמשורריםשללאלהולאמאנגר'
"נובמבר":מתוךביתלהלן .זמננו

בגננו;מתייפחתרעלתומוחר

ביתנו;לפנימבהיקארגמןפנס

קשתותכמומשחקים,המוותשלכסףהיתער

רות,וכינ

שמים.יראיעגליםגרונותעללבנהסיקהומ

עצמןאתמנענעותעריסותהילדים,בחדר

שלההחרישיתהטהורה,המוסיקה-איננהאמאו

תה,מ

ערש.שירישלמפשעחףרכןוק

בנוקשות,הנבנהמתמשך'סיוטזהו

מלאודחוס,אליםכולוהשירבהתמדה.
ואפלה.מוסיקה
 .אנרגיההכחולים",הכדיםעלב"בלדה
מגולמת'בחופשיות,מרחפתלחרדההדומה

לאורךהנסחפותלבנות,אמהותשלבקבוצה
השיר:

התשושותבידיהןקטניםכחוליםכשכדים

נסחפות.האפלההבאראלתולבנתואמה

הטובמזלןאתתמצאנההןליוא

 ...הדומםמקובעחבוי
התשושות.בידיהןעדיםורכדיםאך

לבסוףשהגיעועד ...

צווחשםבעץ'הראשונה.למצבה

לפסועלהןמורההוא .שלוהשחורהענףעלהאוח

נוצצות.בעינייםרוקדותהןהחתונה.במחול

התשושות.בידיהןרועדיםהכדים

פחותלאחסר-תועלתלריקודמתמסרותהן
ש:עדורוקדותמשאלותיהן

לוחשתחצותשעת ...

אםכל-לישון""עתסודות:

משיובאצבעותזאתבשומעהשוכבת

עיניים.עוצמתלאות,רכות,

התשושות.מידיהןצונחיםהכדים

חסרות-האמהותלסיומו'מגיעכשהשיר
לתוךעשןכמוונמוגות"נסחפותהפשר
אךאותן,להסבירמסרבומאנגר " ...הלילה

ש:לנומספרהוא

עברובכפרהדוממותהאמהות

הביאו'ללביכסוףויגון

הקרקע.עלמתייפחיםהכדים,כמו

תהילתהכסוף,היגוןמשורר Iמאנגרעבור
מניאחרוןהכרהאותרקחיתהלייויקפרס
בשנותתקופה,חיתהלהם.שזכהרבים

מאנגרשלוהבלדותהשיריםבההשלושים,

שכבותמכלכמעטבנים,שלבפיהםזומרו
כשהליריותיידיש,הדוברתהאוכלוסיה

שלובמינההיחידהוהגרוטסקיותהנפלאה
ספרותמבקריחוגי'בכלשבחלדבריזכו

הארצותבכלהתפשטהותהילתוהיידיש,
לאחרהיום,יידיש.קראואודיברובהן

היידישדוברישלהגדולותהקהילותחורבן
אנשישללטרגדיהשותףמאנגרבאירופה,
ובייחודהיירי'הסופר .ששרדוהספרות

יוצאתמהתעלמותסובל Iהייריהמשורר
לשפהכבודשהעניקכמאנגר,אדםדופן.

נאלץלספרותה,כבירהתרומהבאצעות
הספרותואתנעלמתהשפהאתבחייולראות

השגיםבעלמשוררלשוליים.מועתקת
אחרתמערביתשפהבכלכותבשהיהדומים,
קוראילתודעתמזמןחודרהיהיידיש,מלבד

בודדיםשיריםמבחרמלבדאךאנגלית,
ושזיפים//ומלפפונים'(ובצליםבאנתולוגיות

בעריכתהזהב////טווסבססקי:בעריכת

בלתיבעצם,נותר'הואלמשל>לפטוויץ',
 .אנגליגרםבתרמוכר

ניצבמאנגרמוצלח,סרגיקוןכמובינתיים,
גלוי-לבובסגנוןשלו'המצטמקהאיעל

אתזורההואומריר'מלנכולי ,ומעודן
 •לרוח.מלרחיו

פלדעודדמאנגלית:

שלתרגומיומתוךהםבכוכבהמסומנים*התרגומים
על-מילוליבאופןנעשוהאחרים,ואילויונתן,נתן
האנגלי.התרגוםפי

ע.פ
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הסדרהכשולי
תקומה

סאדאתביקור . 6

אתהקהירבחוצותלשוטטתצאאם
והומה,מרכזיבמקום Iלהיתקליועש

זהכילךויסבירו-זיכרוןבמצבת
נשיאסאדאת,אבוארשללזכרו-עדלג

מתנקשיםבידילמוותרהושנמצרים,

תל-שלבחוצותיהתטיילואםקנאים.
למצבהרגליךאותךיוליכואביב,

הומהבמקוםקמהוההיאשאףעהוצנ

למוותבושנורהבמקוםממש-מאדם
וגםשםרבין.יצחקוממשלתנראש
אטום Iקנאיצעירהמתנקשהיהכאן

וגםהמצריהנשיאגםשניהם,סת.ומו

קרבנותהיו Iדיוהיההממשלהראש
ם.והשל

"תקומה",בסירות Iהגענוהנהיכ

סאדאתשלביקורואתהמתארלפרק
ובעקבות Iביוזמתובאהואשלים.וריב

 1דאזהממשלהראששלמפורשתהזמנה

טלויזיהלנוחיתהכבראזבגין.מנחם
בנשימההביקוראתוליווינובבתים,
בפרק Iבונראומחייכותפניםעצורה.

 .שלנובהיסטוריהנפתחחדשדףזה:
קיבלובכנסתשביםוהיהעםגיינצ

מפקדאתסוערותכפייםבמחיאות

עמוהתעמתואתמולשרקהצבא,
מלחמהתהיהעוד"לאבשדה-הקרב.

מנחםהממשלהראשהכריז 1 "וננינ
הצבאיהארגוןראשלשעבר Iבגין
מי.והלא

עתידיום.בןאושרלאהשלוםהסכם
והםרבים,מכשוליםלעבורהיה
שלהרגעהגיעאךבסיורה.עדיםומת

 1נדירדמוקרטיבהליך .חתימתו

הלילהשלהקטנותלשעותעדשנמשך
אחדלכלהדיבוררשותבושניתנהו

אתהעםנציגיאישרוהכנסת,מחברי

ההסכם.

תקווהנפרצו.המפלגתיותהמסגרות
אותנו.שטפהגדולה
ישאל"ואםשנים.עברויםיבינת

אייהו?"השלום"בני,המלאך:
אולי,נוכל,לו.להשיבנתקשה
"שוטשיר:אותושלבנוסחלהמשיך
השלוםמלאכי,"בקשנו,בעולם,
 1אצלנוהתאזרחלאעדייןלושציפינו

 .לומצפיםאנועדייןו
שוםזאת:בכלהשתנה,אחדדבר

אינהפוליטיתקבוצהשוםמנהיג,
אםאלא Iהציבורבאהדתלזכותלהויכ
בשמונשבעת Iבוגלתודהיאכן

להביאו.מבטיחהו

משיחפעמי . 7

צעירים,אנשיםיפה.דיתמהתחלהה

בלילהיוצאיםצעירים,לאגםו
למקוםהולכיםשכמם,עלמשאםו

עלשםאיחדש,ישובלהקיםשמהמ
הכרך.מאורותהרחקנידחת,גבעה

ראשיתעלסיפרואשראלותמונות
לנוהזכירואמונים","גוששלדרכו
העובדתההתיישבותשלהמראותאת

היותלפניעוד Iומגדלחומהבימי
צעיריםאנשים,צעדואזגםהמדינה.

הגבעלמשאעםפחות,וצעיריםיותר
נקודתבלילהלהקיםבלב,שירועם

ישוב.

הקיבוציתההתיישבותתנועות

ממקורותינקואמוניםגושותנועת

גלעםנישאההראשונהשונים.
התנועותשעוררוהתקוות

המאה;בראשיתהסוציאליסטיות
המשיחיותהאמונותמןניזונהחשביה

חורבןמאזהיהודיהעםאתשליוו
המקדש.בית

שפוקדעמוקלמשברעדיםאנוהיום
האבותהעובדת.ההתיישבותאת

הםמדי;תמימיםהיוהמייסדים

שלאופיואתלשנותשאפשרהאמינו
שוויוניתבחברהיגדלאםהאדם

שאמרכמונכונה.חינוכיתובאווירה

לבנותרצוהם Iנוברמארסיךפםע
היצראתבחשבוןלהביאבליחברה
הרע.

גוששלהמייסדיםהאבותגםהאם
מפקפקתאניתמימים?היואמונים

היצרשלבקיומופנים,כלעלבכך.
עצמםוהקיפו Iהאמינודווקאהםהרע

ומצוות.איסוריםסייגים,שלבחומה
לבודדביכולתםיששאכןהאמינוהם
שלבחומהלהקיפושלהם,המחנהאת

הלכות.
המודרני;העולםשלכוחוגדולאך
וכךהחומות.ביןסדקים "לומצאהוא

אנשיםלפניךמוזר:מיזוגנוצר
שהעולםמהבכללהיעזרהמוכנים
והפאקסהמטוס-לידםמזמןהחילוני
הכל-המודרניוהמטבחוהמחשב

הםזהעםויחד-הטלוויזיהמלבד
אלפייםשנותמלפניבאמונותדבקים

כאןהמשיח,שלבואואתומבטיחים
ועכשיו.

והאי-הרציונלישלזהערבוב
האולטרא-מודרנישל Iרציונלי
בחיוךלפטורהיהאפשרוהעתיק,
כךבו.הגלומותהסכנותאלמלא
הקנאיבמחנהכשהתגבשה Iלמשל
שביקשההיהודיתהמחתרתהדתי

בהרהמוסלמייםהמסגדיםאתלהחריב
חדישבנשקלהצטיידדאגההבית,

לאהיאמודרניים.חבלהובחומרי
החומותאתלהקיףעצמההתקינה
שעשהכדרךבשופרות,ולתקוע
חומותאתלהפילבבואויהושע
יריחו.

וחטירורבושחכי . 8

לפרקהגענוהפסחחגשלפניבשבוע
העוסקהסידרה,שלבעייתיהכי

ויכוחלוקדם .ובטרורבכיבוש
השם .לקראתומוכניםוהיינו Iציבורי

התנגדותעוררבילאדי" I"בילאדי
שנידוןהנושאמישנה:לכותרתוהוסב

הפיגועיםהכיבוש,שנותהיובפרק

הפרקלהקרנתבצמודוהטרור.
בבהירותהוגדרהובוויכוח,התקיים

אחרי Iאנחנוהאם :העקרוניתהשאלה
הצורךדיבוגריםשנה,חמישים

 1לנושנגרםהעוולאתרקלאלראות

אנושגרמנוהעוולאתגםאלא
היו Iכצפויהתשובות,לאחרים?

סוסי-המלחמהומקוטבות.שונות
כלשלה"פייטרים"המנוסים,
מקוםכאןשאיןטענוהחזיתות,

היהודים,אנחנולאובייקטיביות.
דורותלדוריהערבים.עםלנולמחמה

בעינינו.נחשבשלנוהצדורק
בארץכאןשחיינוהצופים,קהל Iאנו
חיתהלכאורההאלו?השניםבכל

 1מיקיריאחדכלאו Iשאניאפשרות

שבוצעוהטרורמפיגועיבאחדייפגעו

קרה:לאהדברהזו.התקופהבמשך
לאעלינו.זהגורלפסחמשום-מה

כיכולתואישכאבנואדישים,היינו
אתאבלהקרבנות;שלכאבםאת

חיתנולאירוע.אירועביןחיינוחיינו
אישאישנאבקנוובנות,בנים

שםאיפהאיראינוגם Iשלובקשיים
אותיהטרידהתמידנחת.שלרגעים

העמידהביןהבלתי-אפשריתהפגישה
ההיאחזותוביןהזולתשלאסונומול

קטנות.ביום Iשליבחיים
האירועים:אתרושמתההיסטוריה

 1אנואךתאריכים.מקומות,עובדות,

חיינוכערבים,יהודים Iהארץתושבי

 1לעוצרעוצרביןלפיגוע,פיגועבין

ברווחיםלהיתקלות.היתקלותבין
רקלאחייו.אתהיישובבנהשביניהם
גםלהראות:מהישהיהודילישוב
שורהלמנותיכולההערביתהחברה

הישגים.שללא-קטנה
החברות,בשתינשאר,ואף-על-פי-כן

היוםבעצםהנה,איבה.שלכבדמשקע
"תקומה",בסיורהזהפרקבוששודר

על Iהשלטוןבפקודתדחפורים,עלו
בדואיותמשפחותשלבתיםשלושה

מכלאותם.והרסומרובות-ילדים
שהארץהלא-חוקית,הבניהמקרי
באוכלוסיהדווקאבחרואותם,מלאה
וחסרת-אונים,חלשהשהיאהזאת,
בצבאנו.משרתיםובניהבתוכנושחיה

 •מאו.דעדקשוחיםנעשינו Iאכן

לבביתרות

אמונותבודק

ספד-אורחים"מלון'ב'מדבר
סכרואלכסנדרליונתחרש

מולהממשיבעולמנוניצבשלא"מי
הוא Iשקרןהוא Iבמיעוטוהרעשאלת

נתעב'.'שרץ

העולםבתוךהצמיחהעלפרקיםאחרי

שוקימגיערועשלבעולםעמידהועל
שוקי .במיעוטוהרעעלהמאבקלא
יגיעהואהרומן.גיבורבן-אנוש,הוא

שבמדברבקיבוץאורחיםמלוןאל
חייוקורותעלזיכרונותעמוס

והמדינה.העםבקורותהמעורים

חברעל-ידייסופרחייוסיפור
הרועאתחווהעצמושהוא Iקיבוץ

בית.במדברלמצואובחרהמאבקואת
ברומן.דמותוגםעדהואהמספר

ועדמקראקובמשתרעהרומןמרחב

אותוהואהעולםטבוראבל Iנזל
המשתתפיםיגיעואליו Iבמדברמקום

הדמויותאחתביצירה.העיקריים

המינקתאטה,מלגוז'היאהמרתקות
בסוףשמגיעהבן-אנוש,שלהאהובה

ושבעזקןהעלמין.בביתלנוחדרכה
המנסהכתושב,בן-אנושיתקבלימים

העולםש"כלבתקופהבמדברלהיאחז
הקולגליכמוהרעדוגלירועדכולו

גםמקום,לכלומגיעיםהמתפשטים
עלאיתןעומדשלכאורה Iמדברלנווה
 ...עקרונותיו"ועלסדריו

 1המספרעלהאהובההאשהוסולח,

שלשוניםבשלביםלמדברמגיעה
ובת-ביתאורחתכשהיאחייה,

אתבאישיותהנושאת Iלסירוגין
 .ברומןהחייםשלהנפשמעמקי

שלידםהמעמקים,מןלחוששים Iיצוין
שלפיקרסקיתרוחהזוביצירהנושבת
ודמויותמעשיות-עםושלמעשים

לביןפולקלורביןהנעותצבעוניות
בפרקרחלאסתרכאותהמיתוס,

למיתוס,באשרפיש"."גפילטע
ותכסוסארוסברומןנוכחים

הםדווקא.אנטי-פתטייםבדיאלוגים
שזורם Iהזמןריתמוסאלמתחברים

בתוכההמאה,אתומקיףעשוריםלפי
מעשיו'.'הגיוןמחפש"סיזיפוסהאדם

"מיט"אמירמיהולקוחהספרשם
הקוראאורחים'.'מלוןבמדבריתנני

למצואעשויהמקראיבטקסטבהמשך
 1הספרותיהטקסטאלרחבהקשר

המאהבמהלךהחייםמהותאלהקשור
לסיכום,אומר .הזוובתקופה
רומןלפנינוהרעיונישבמישור
שלהן Iומימושןהאמונותאתשבודק

הבנים.דורשלוהןהאבותדור
בנים>ארבעהלבן-אנושסמלי(באופן
במעשיםביטוילידיהבאותאמונות

נשלטבלתיהרגש,תחוםובמחשבות.
בחיים.כמובספרותלרוב,
מאמנותלהנאהמעברהקריאה:בתום

הרחבה,העלילההתבנית,הכתיבה,
הדמויות,צבעוניות Iבסגנוןהדקויות

שללמימושהבקשרשאלהביעלוה
שנובעתשאלההקיבוצית,האוטופיה

ברומן:המתחוללאלהאמפטיהמן
מלוןשללתפקידיידחקהקיבוץ
ומןהרועמןמפלט Iבמדבראורחים
בוולהיקברלמותמקום Iהניכור
אחרתבולחיותמקוםאו Iבכבוד
 •מלאה?אנושיותשלחיים

לוטןאורה
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והעיתונאיםהסופריםאגודת

בישראליידישכותבי
סופריםשלכלליאיגוד

בישראל

שירהערב

ויידישעברית

בסמןרבקה

בסריעקב

ברינסקילב

ברנשטייןאורי

גנוסריאירה

וורזוברשלמה
טשרניןולול
סיוןאריה

א 11ת ; 30הרזדבלייויקבביתיתקייםהערב
25  19.00בשעהבייום 5.98.
מוזמנים 77עתרןקוראי

חופשיתהכניסה

-: .... 

-בבקרוב

ותעןןןספרי

שלחדששיריםספר

אייזןאסתר

 .- ~~-."'ודר~-·~ ~::· . .

ביאליק"בביתשירה"קוראים

בסריעקבבהנחיית

 20:30בשעה , 25.5.98 ,'ביום

ריידאשראורח:משורר

בושם,אילןהמשוררים:מיצירותיהםיקראו
ניסימונ,חוהבן-דו,דיערהבלזם,משב

 ,נתנזוןמלכה
קורזקובהחוה-ברכה

תייא 22ביאליקרחיבבית-ביאליק,יתקייםהערב

 03 5253403טלי

שייח-15במחירכניסהכרטיס
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