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האבודהזמןכעקבותפרוסט:מרסל
הוצאתמלכלכות,עלמותכצל- ) 3 (

סימןספריהמאוחר/הקיבוץ

ישורוןחליתמצרפתית:קריאה,
עמ' 200 , 1998

הספרהואמלבלבות"עלמות"נצל
מתוךעבריבתרגוםהשלישי
התפתחות :האבוד"הזמן"בעקבות

המוכרותהדמויותוהופעתעלילתית,
בלבושהקודמים,הספריםמתוך
שונה.

שירים, ,והשיהפיתויצלקה:רן
יומני-מסע,מכתמים,תרגומים,

מהודקים,דפים ,זעירמחזה

עמודיםביתן,זמורהמוצרטיאנה,

עמ' 115 , 1998עבריתלספרת
שרוייםהננוהמאהסוף"לקראת
לשוני-צורני.חופששלבתקופה

ספרלאורלהוציאלימרשהזהחופש
שונים:מז'אנריםכתיבההמכיל
מסע,יומניתרגומים,מסות,שירים,

פניםבשוםלאורמוציאהייתילשא
מןצלקה,<דןשנים",מספרלפני

 1זמןהקדמה:"במקום-המבוא

המקום").

קונטרס /הנהקוסמן:ארמיאל
מאיזך,נתןעורך: , 20מס'לשירה

1998 
"שירהפנטזיה":לשלטונות"שיר

נגדישפתחוהפנטזיהלשלטונות
 /צולבת.פרטיתבחקירהבחלומות

המכס,וגוביהפנטזיהלשלטונותשיר
שיר /שלהבת.ואשנרותבידם

כלהמכס,וגוביהפנטזיהלשלטונות
המיסהמןאותישמשך/הצוות,

עתהפותחים /בגבס.עטוףעירום,

 ] ... [הרוכסן."אתבעדינות

לשירהקונטרס /הנהנרווח:פבלו
טלתרגמה:זך,~תןעורך: , 19מס'

 1998מאיניצן-קרן,
ברודה:פבלושלשיריומבחר

כבחזהבשנאה/נוגע"אני"ואלם":
אלמבגדבאאניהרףבלי /,יומיומי
איני .אינני//אנימרחוק.וישןבג/ד

כליליאין /איש,מכיראיני Iמועיל
גראיני / 1עץשלאויםשלנקש
 /ולילה.מיםפימלאתיהזה.//בבית
לי,"איןמהתפסוק/העתיקההלבנה

] ... [ 

לשירהקונטרס /הנהרבין:עוזר
 1998מאיזך,נתןעורך: , 28מס'
לא"ואיש ...כתב":עצמועל"כך
מלבדהתנסה/לאבדברכיידע,
קושרחרוצה,בידעשה/אשרשיריו

 /מצא/מהאלה/ובכללדבר /רבך/
 ] ... [לנפשו?"

רביןעוזר

גטסרלסויהדק

ן 11mועןו
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מטרויההלנהאטרוד:מרגרט
כרמל,הוצאתהדלפק,עלרוקדת

 124 , 1998מילדאיתןמאנגלית:
עמ'

והמשוררתהסופרתשלשיריםאוסף
"אתשבה":"אתהצפון-אמריקאית:

מאזגרה/אתבומקוםלחדר/שבה
כאן;קרהמהאומרת:;אתומתמיד.

הסדיניםאתלכלךמי/הייתי?כשלא
אשכוליות?/יותראיןולמה/האלה,

גוףביןביניים/במקוםנמצאתאת

אמוראו / 1שמכילמקוםלמלה,
 ] ... [ ,,אחרים.אנשים/ Iלהכיל

t 

( ג~,
i , , ~ 

,..,_ .... 

האנושותשלאופייהעלמסאפורהוילדיהענקיםזוהר:אוריאל
פוטנציאלעלבפרס:והתרבותבכללבהוצאתסידרהחלונות/השמש,
להתקייםהממשיךוהמפלצתיותהרועעמ' 333 1998גוונים,
האנושי.המיןבקרבהיחסיםמערכתהרומןברמכז

הערביזוהירשביןהאמביוולנטית
בן(המספר)ואריאלבצפוןמכפר

נובעתזוהירשל"גאוותוהקיבוץ.
אדםמהיותואציל'לעםמהשתייכותו

אתלהפוךהמסוגלאמן'רגיש,
אריאלהיוצר.בידלחומרסבלותיו

עלידוע,אמןשלבנוהיותועלגאה
הקיבוץ'מרתק,לניסויהשתייכותו

. ~ ••• r '61עמ • 

זוהראוריאל

השמשוילדיהענ~ים

בבלהוצאתסקסופון,ק"ן:ניצח
עמ' 270 , 1998

ספרילשניהנוסףלמחברת,שנירומן
בשתיעוסקתקייןקודמים.שירה

שיששונות,תקופותבשתינשים

המצוימולדפגםמשותף.מכנהלהן
המאהבתאשהרחלה,שלפניהעל
חייםשללזכרונםסימןמהווה ,-20ה

ה·המאהבתאשהשלחייהאחרים:
פראנק.יעקבשלב:וו , 18 ,,

והכיתן,העירגינצבורג:נטליה
הספדיהאלטרס,אלוןמאיטלקית:

ספריהמאוחר/הקיבוץהחרשה,

עמ' 231 , 1998קריאהסימן

גינצברגבסליהשכתבההאחרוןהרומן
ידידים,חבורתמכתבים.רומןהוא

הוריםיחסימוות,בגידות,אהבות,

חליפתדרךמשתקפיםוילדים,
המציאותאתומשקפיםהמכתבים

אותהשראתהכפיהשבורה,

גינצבורג.

קול'כפיתוחשיעורחזן-רוקם:גלית
במאוחר/ריתמוסהקיבוץהוצאת

רבינוביץיהושעקרןלשירה/סררה
עמ' 78 , 1998תל-אביבלאמנויות

חזן-רוקם.לגליתשנישיריםספר
הואמתשאחיומיכל"לא"הבליי:

עדייןממריאהבל/הואלפעמים .קין
אבלבמחשבה/הכחוליםלגבהים
 /וקורא,האדמהמןעולההחםההבל
אותו/לשאוללו'לענותרוצהואתה
 ,) 38<עמ'אחת"ועודאחת.שאלהרק

כהן,ג'ינגיסשלריקודוגארי:רומן
כנרתהוצאתבכימיני,אתיתרגמה:

עמ' 236 , 1998

 1לשעברנאציקציןשל·ההכרהבתת

יהודיקומיקאיכ"דיבוק"שוכן

השלטוןבימי Iבפקודתושנרצח
ניתןהבלתיהקשרעלהנאצי:

תליינו:לביןהקורבןביןלהפרדה

תמיםמאהבלח-קארח:ג'ון
אלעזר,צילחמאנגלית:ורגשני,
עמ' 464 , 1998כנרת,הוצאת

אבל Iרומןאםכיריגולספרעודלא
מפעלבעלמתח.בסוללאכמובן
יוצא Iונשויבורגנימצליח, Iמוכשר
הואשםישנה,סירהלעצמולרכוש
ומתאהב.מוזרזוגפוגש

עורך:צבי'שלצעדיםקלפו:וארו
עמ' 69 , 1998שופראשינפל.ראילן
ראו~שלבעבריתראשוןשירהפסר

שירהופרסםכתב Iכןלפניקלפו.
הרומנית.בשפה

שמך/אתלבטא"תענוג"אלם":
אתלטעוםתענוגשלי,/סודיחיוך
כשגופךעורך/אתלשתות Iשמך

צליל,/כלעםאותולנשוךמרוחק,/
מתוחמיתראותוללטף/תענוג
עדקולי/שלהאלםתענוגלמגע,/
 ,) 7<עמישמך,"חגיגת

עלמחשכותהתקזזת,כלעוז:עמוס
 , 1998כתרהוצאתישראלית,זהות
עמ' 255

לאמדינה,לאעם,לא"ישראל:
כמעטנימוקים.שלאוסףאלאחברה,
שישה-פהישאזרחיםמיליוןשישה
שישהלאאםממשלה,ראשימיליון

 43-+בעמ'המשך
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כפרייהודית

ישראלארץעפולה 1925

י /oע~~ק~י~נ:ודחקתהיא
החורתההיאבתמונהכמ;
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-T 
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:-• .'' ,'' ; T '.' : T 
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 .הלי.לה'רדתלפני
. : •• .. " --: T 

ושתחן;ך

~מו~ה vלת;ך
ההיא.

זושח

בריסלז'ילסןכלא 1942

H === ~1 ~ 

שםהשאירהלאן;שה
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: -:-•• T • T -: -T 
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 •• T : •: •;ה i-7ר•ס:

ר;ח.ף ry~לה ד~~~
הזכיםהחמוריםבפניה

: T •: T -:-' --• 

לההתאים;ת nפהכי
 t~~Tקיתק;מו•~לחי;ת

 25~ת /oל /o ל~ן~:~~ךץ
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: -: T 
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 .תך~~~~
 .ם.;ל 6ל
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למר;ם.יו,ע:ינ-את Tשא i~נ
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זמנהאחרי

ל:ם w;רו~סריה w•ך n ~ת ry ~~ן Ti קד"~-.:
עליה:שכתוב

ד ...דד ...

קי 9 ~;ן;פ-ה /o ;ז"
8.6.1906-28.6.1942 

כשדריתנספתה
• : : T T - : • 

האדמהזמ"רתהת
~~ךיקל"זז•:~•לזן g ·.א.ל~~

נכלאחדשיםתשעהשחיתהכתובולא
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 .. :- .. . ... .ז;כרולאי;דעלאשאיש
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 1:~ו
תולדותאלה

גרפיה.ביו-עגנוןחיילאור:דן
 1998שוקן.הוצאת

רוויותהצורבות,לשורותהסכיתו
אישצמח,שלמהשכתבגופרית,
עגנוןעל Iבשעתוהשביחהעלייה

שלו:הרשימות"ב,.'פנקס

עמדובירושלים:רכילהולכי"מספרים

מהלשוודית.והזזעגנוןסיפורילתרגם

בלאלהאפשראיזושלשוןפתאום,ראו

בגו.דבריםישהללו?דזהב''תרנגוליךשני

עגנוןסיפורימשיהיו ,כסבורהמדינהנשיא

פרסמובטחמהםלאחדבשוודית,הזזו

שלקופהלנשיאשישהעיקרונובל.

שלשוןגברתבירושליםוישסתרים,

קצתבעברית,וגםבפיהשגורהשוודיה

זוגברתאפשריודעת:היאעברית

והנהבשטוקהולם,שישבהאלאמגליציה,

הגברתאלעגנוןהלךהרכילות)(וזאת

וסוףרבותשעותעמהוישבמשטוקהולם

אתתתרגםולאשתסרבאותהפיתהסוףו

נובלפרסעכשיולבדו.עגנוןאתאלאהזז,

לאחראי·אפשרשכן ,שלובקופסהכמונח

פרס.לויתנושלאלשוודיתשתרגמוהו

בשטוקהולםפעםעגנוןהשתולכברעוכיד

וקראאספותואסףלשםהלךואפילו

ושכבעליונשברשלבווסופופוריםיס

עלבונותמרובחוליםבביתחודשיםשלוהש

צער.ו

בעיתונותהזההיוםעדאף·על·פי·כןו

מועמדשהיה"מיהתוארלעגנוןנשאר

בדיחהזכרוניעלמעלהזהנובל",לפרס

ועוברתברחובעומדיםשנייםביידיש:

'כמהלחברו:אחדאמרו ,·תואריפתאשה

והלהפעם!'עודלהלנשקנפשיחקשה

'לא'פעם?'להנשקתכבר'וכיאלהו:וש
נפשיחשקהכברפעםאבל'לא,השיב,

וד'ל",לנשקה

פרופ'היהיכוללאאלהכגוןשורות
 1עגנוןעלולכתובלהעזלאורדן

עלואחריםצמחדעתשהזכירלמרות
מאודהמקפתהביוגרפיהואכןעגנון.

מכלכמעט,חפה,עמ') 744 (שכתב
דרכומחברה.שלרגשיתמעורבות
צנועהאובייקטיבית,בכתיבתה

באיסוףוענקיתבסגנונהפשוטהו

מבחינתהידועכלשלהשתאותמעורר
הסופרעגנוןעלהבדוקותהעובדות

מאותמוזכריםגרפיהובביהאיש.ו

מחוזותספרים,אנשים,אלפיאוליו

חייולמסכתהקשוריםתומקומו
עגנון.הטוטאליהסופרשלהארוכים

החוגראשכיום Iלאורדןפ'ופר
שלבאוניברסיטהעבריתלספרות

אישרבותשניםהיהתל·אביב,
וכנראהישראל",ב"קולבכירחדשות
במיטבההעיתונאיתהעבודהתרבות

שלכתיבתהבמלאכתגםבודבקה
הזאת.גרפיההניר

מעורבותליותרהצמאשקוראייתכן
בכתיבתהאופייניתהמחברמצד

שונהלגישהוהמצפהתוגרפיובי

הנזקקתכזאת-לאורדןשלמגישתו
נלוותשאליהולצבעוניותאישילנופך

- ·הספרותיתהבדיהכזית,לפחותגם
יבואכזהקוראאבללהתאכזב,עלול
העצוםההיקףבכינוסשכרועל

הבדוקותהעובדותשלוהמדויק
כזאת.סדורהבביוגרפיה

דמדומיאחרית-הספראחריתלקראת
דןלעצמומרשה Iומותועגנוןשקיעת
 •בדיון·סופרשלמעורבותקורטלאור
שלביקוריועללאורדןמספרכך

והנעולהמופנםהאיש Iשוקןגרשום
למחלקהלבואמקפידשהיההזה,

על·שםהחוליםבביתהסיעודית
ששהשעהוכשהגיעהבגדרה.הרצפלד
עגנוןאתמובילהיהבדיוק,בערב
האוכללחדרהגלגליםבכיסא

שוקןהתיישבלשולחןהאוכל"וכשהוגש

מאכילוהחלכףלידובסל Iלעגנוןסמוך

ישבוחיווררזה ...ובסבלנותלאסאותו

השחורההכיפההגלגלים,כיסאעלעגנון

עוקבותועיניוראשואתמכסהוהגדולה

 ,, .החלוןעלהמכותהגשםסיפותאחר

מתוארתבוללב,נוגעאחר,קטעאו
הסיעודיתבמחלקהויחידהאחתפגישה

חמדתבידיאסתרלייןמובלתבו
הםבהבתקופה Iלעגנוןואמונה
בקומותאחדים,חודשיםבמשךשוהים,

 :החוליםביתבאותונפרדות

המזקינותפניהבקפידה,מסורק"שהרע

גופהיופיה,שרידיאתעדייןמסגירות

כל·כולהאך-הכיסאעלמעסשמרס
הביסומיוסראילםואצילות.חןמקרינה

שכדיהאשהזו ,אליוהקרבהבאשתועגנון

דרכואתעושההיהבקרבתהלהימצא

אימתכללשסדנברגממינכןברכתב

קירבוובזהירותלאספנוי.רגעלושנמצא

שלהגלגליםכיסאותאתואמונהחמדת

לזה.זהבסמוךלשבתשיוכלוכדיהוריהם

עגנוןהושיטהימניגופובפלגמשותק

זרועהעלוהניחהשלושמאלידאתבמאמץ

בוהתבוננהאסתריקירתו.אסתרלייןלש

שעשהלמחווהאדישהבערפילים,שקועה

אתמעטזקפהפתאוםכלפיה.עגנון

כיהיהנדמהולרגע ,בוהתבוננהראשה,

צעקה:מגרונהבקעהואזאותו.זיהתהאכן

"! Vaterchen " <!כינויזה-<אבאל'ה

רובבעלהאתלכנותנהגהשבוהחיבה

אתללטףעגנוןהמשיךכולונרעשהימים.

לשקועמיהרהזואולם Iאשתושלזרוהע

המשיכועיניהנשמס,ראשהעצמה,בתוך

יכוללאבעולםכוחושום Iבחלללבהות

מיהואונמצאתהיאהיכןלהלבארהיה

 ,,לצדה.היושבהאיש

הואלאורדןשכתב ,עגנון""חיי
ז'אנרשלנתחיהחשובנדבך

לעדנהבמיוחדכעתהזוכההביוגרפיה,
גםפחותהובמידההעולםבספרות

לאורדןשלביקורובמקומותינו.
לו,העניק 1992ב"בוצ'אץ'בעיירה
וההחלטיותהסופיהדחףאת Iכעדותו
כעשרשקדעליההביוגרפיה,לכתיבת

שנים.

דגולהאשיותשלביוגרפיה"כתיבת
 1המתאפייןונפתלמורכבתהליךהיא

שלהיווצרותה ,,,·לע Iהיתרבין
ביןמאודאינטימיתיחסיםמערכת

ככלכתיבתו.מושאלביןהכותב
בלתילחלקעגנוןנעשההשניםשנקפו
מןאלא Iמעבודתירקלאנפרד,

כיהיה,נדמהולרגעים Iשליהיום·יום
אומר-ממש,"ביתיב-תוך t-'שוגהוא

 •הספרבפתחלוארדן
כאיקוה"אגדה"אתלאורמפריךבספר

ופרשנותמביקורתעגנוןהתעלם
הנכון.הואההפךיצירתו.עלשנכתבו

קירבהואמאו.דלהםקשובהיהעגנון
ובהםלטעמוחיתהשפרשנותםאלהאת

 1סדן Iקורצוויל Iקרויאנקר Iנדנד

בנקאברהםגולדברג,לאה Iסוכנו
"צהוב"היההואאבלשק.דוגרשון

עללחלוקשניסולמימאודעדועוין
עגנוןפולחןלניתוץולעשותגדולתו
שכנו Iקלויזנריוסףצמח,שלמהובהם

בןעמנואלקבק,א.א.ב"תלפיות",
או Iברדיצ'בסקילאביושקינא Iגוריון
יוסף.בריהושע

ירושלים""חכמישלהפיאסקותיאור
עלוהממליציםהשתדלניםמאבקסביב

מובא Iנובללפרסעגנוןמועמדות
לאור.דןעל·ידיכהווייתוברצינות

הצדומןשניאורזלמןעוצבותאחדמצד
זהועגנון;למעןהלוחמיםגייסותהאחר
למלחמתבסמוך,שתחילתוקרב

-המיוחלתבזניהרפידותיוהעצמאות
שדבריוצמחשללבולמגינתאולי

זאת.בראשית·רשימהצוסטו

עגנוןנקם·הימיםששתמלחמתאחרי
ובלתיעקרוניתמשמעית,חדעמד

לזכותושנוגעמהבכלמתפשרת
עלישראלעםשלהבלעדית

שלהכרוזעלחתםהואאץר·ישראל.
השלמה"ישראלארץלמען"התנועה

ששיקפוחייובשלהיהתבטאויותוהיו
אתקילוסוכגוןמובהקת,ביציתעמדה
יפהכ""שליחלוינגר,משההרב

למרותס;ר,זהלענייןיפה",לשליחות
מןכאלתרלאישים Iפעילהיהשלא
הימיןעמדותעםמזדהההיותו •וסדן

נעדרהימיןמחנהכאילובסברה,פוגמת
תקוותהרוח.אנשיבקרבתומכיםהיה

ממרוםכיהיא Iכמוניממעשהעני

וממרחקעגנוןעכשיומשקיףשבתו

הביעמאזשעברוהשנים,שלושים
עלהחוסהבואוחזתאלה,דברים
 •ואמרם.שחשבם

לכטוביצחק

סומקרוני

פרטואלברזכריסטינה

-rחצי

j ~ 
פלורנטיןדניאלמאנגלית:

חייםקורות

י p~ע;ךז;ךם:ם~ת~לתל /oד~ה /o~~לל.ןה
הtפלמנדרה,ע;ךה~א,ע;רי

ךיקית p:דע;דם~ז:יי ?i ~~ים w ·י~~~-ל~~י /o~~לל ~-
 ת,,;נאשהנת;כהע;טפת

 tשנת;כיההראת••לנט;~ Tצה'ר; י••נ~א,
: •• • T : • "." T T :• : • 

דוחסתבמדריד)החיהספרדיה(משוררתפרסואלברזכריססינה
ביםמתחילההיאשלה.הזמניתהביוגרפיהאתשורותלחמש
משנההסלמנדרהועורשניםאלפימתקתקהזמןשעוןבהר,וגומרת
אלתרמןפעםכתבו"הנדודים",נודדתאשההיאכזיקית.צבעים

מולדת",לך"הופכים
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הדורותחוכמת

דוד :עכרי-ערכיהפתגמיםספר

הוצאתלבואו,מ'יעקבשגיב
 293תל-אביבשוקן-ירושלים

עמ'

העברי-הפתגמיםספרשלפעתווה
בספרותנו:חשובמאורעהואערבי

חוקריםשנישלפרי-עמלם Iהספר
 1לבראומ'ויעקבבשגידודדעים,ונ

בעבריתמאלפותהקדמותללוכ
במקורותהשתמשוהחוקריםבערבית.ו

בכךוהשלימולועזייםועברייםביםר
לנומגישיםהםהמקיפה.דתםועבאת

לרבותפתגמים,מאלפייםלמעלה
בעבריתעשירהגרפיהובלייב
לדעתם, Iמצייןהפתגםעזית.ובלו

בצורההמבהירתמציתיניסוחמעין

ומבטא Iהרעיוןאתוציוריתפשוטה

הפתגםשלה.העממיתהתבונהאת
בדרך-כללהמוסר Iמהמשלנהוש

הפתגםואילוומסוגנהמקיףסיפור
ספוגת-המפוכחת,במסקנהמסתפק

העממית.חוהר

ראשית,אי-אפשר.כלוםבלאפטורו
המרתקהספראתלערוךמציעהייתי
שעשוייםמסוימים,ערכיםלפיהזה

הרב.בחומרלהתמצאלקוראסייעל
מסויםפתגםמחפשהקוראשאםןיווכ

עליויקשה Iתחילתואתכרוזואינו
אתלמשל,מציע,הייתיכן.תועשל
-וצרכיואדםשלהלן:ערכיםה

עוניוהנפש,הגוףאתורפלליםוהכ
האדםהנאות Iומתןמשא Iשרועו

שליחסו-למקוםאדםביןי;ונו
אדםשלביתובוראו:וביןבינוהאדם

בנים:גידולבינה,וושבינדברים-
האדם,כבוד-לחברואדםבין

ודרך-ארץ,הליכותאהבת-הבריות,
ופיקוח-נפש:הכנסת-אורחיםצדקה,

וחנופה,תוכחה-תוודעתודמי

-וכןכעס; Iודיבורשתיקהת,וצביע
ענייני-וצרכיהם;ומדינהציבור

ונו',חלומות Iרלוג Iמזלש,וחינ
פתגמיםכמהבחרתיהמצעצרוקבגלל

במיוחדראוייםליושנראחדים,וימ
"איןהפתגם:שלערכומחמתלדיון.
התרגוםמובא(רבין) ,"ובעירנביא

"שאיןמצויןבוקאוודאך Iאנגליה
עלבעירו"אלאנקלההנביא
בגללהנביאיםשלתיהםוסבל

הרבהמוצאיםאנוהקשה,תםושליח
מצויהזהשהביטוימניודאךבמקרא.

נביא"איןהחדשה:בבריתובעיקר

נביא"איןאו:(לוקס) "ובעירוירצ
 .וביתו"קרוביוביןבעירואלאנקלה

לנביאההתנכלותרשוש .)םומרק(
בקרוביובבני-ביתו,תחילהץונע

אלהקרובהמעגלמן-עירו;יבבנו
בדבריבהכרחנזכריםואנהרחוק.

אחיךגם"כימענתות:המיוסרנביאנו

מלא,אחריךקראוהמהגםאביךביתו
טובות"אליךידברוכיבםתאמןאל

 .) 6י"דורמיהי(

(על-פיפיו"ומחה"אכללפתגםבאשר
היהשצריךלינראה ,) 20ל'משלי
אףעלבשלמותוהפסוקאתלהביא
אינוהקיטועדווקאשכןבדבר.הקושי

הפתגם .כולוהרעיוןאתמבהיר
המוליכהנואפתאשהעלמדברהמקראי

הכתובבהיתממותה.שוללהאנשיםאת
פיהומחתה"אכלה :להלןבשלמותו

ניתןלאאוון."פעלתילאואמרה
הארוטית"ההרמזה"מןלהתעלםאפוא

הנוסח.

צדיקתהי"אלקוהלתלדבריבאשר
הפסוקמובא )'סז'<קוהלתהרבה"

נביא-יוצאובו Iבקוראןהמקביל
היתרההצדקנותנגדחוצץהאיסלאם

האמונהונגדהבריותשל
שהואהגם ,)!(הקדושבשילוש

אלוהים:כשליחבישומכיר
שלכםמריםבןישו"אכן

האמינו ...הואאלוהים
תאמרוולאובשליחיובאלוהיו
 ...מזהוערהתג'שלושה',
פרשתאחד"הואאלוהים
 , 171עמ' ) 4 (הנשים

יחצולאומרמה"אנשי-דמים
 ,) 24"הנים(תחילימיהם"

העבריהתרגוםמובאלהלן
לתתשראוילינראה .בדיוקו

פירושועלגםהדעתאת
 1דיןצבי Iפרופשלהמקורי

ברורינוהאוגריתחוקריגדול
"עלילות-האלים"ומחבר

כיסועןדיןפרופ' .) 1996(פילדלפיה
גלגולוהואח.צ.השהשורשאפשר

בערבית ,'ז,'ז.חהשורששלהאטימולוגי
רווחה. Iעושר Iגורל Iמזל :יינושעב

שאנשי-דמיםאפואיוצאלדבריו
לאהשעה,להםתשחקלאומרמה
הואהזהשהשורשמכאןמזלם.יתמזל

יוסיפושהמחבריםוכדאידו-משמעי.

הזאת.המשמעותברוחבערביתתרגום

י"ד<במדבריושביה"אוכלת"ארץ
מובןבערביתהמקבילהתרגום ;) 32

על-כךהמערעריםישאךמאליו.
כאןהמשמש"יושביה"כיוטוענים

 1פועלתיאורשלתפקידממלאכמושא

אתאוכליםבארץהיושביםכלומר:
המקוריים.הארץתושביאתולאהזרים

עליה"נובלתכאלהתהיו"כיוהשווה:
משמשתכאןגם .) 30י"א(ישעיה

הקודם.כבפסוקכתיאור-פועל"עליה"
לשכליבוזכי Iתדבראלכסיל"באוזני
הפסוקקריאתעם ) 9כ"ג(משלימלין"

ישו:שלהמקוריבמשלנזכריםאנוהזה
פןהחזיריםלפניפניניכםתשליכו"אל

אתכם"ויסופרויפנוברגליהםירמסום
כלומרהחזירים,שהרי )' T<מתי

חשיםשבבריות,והאטומיםהמדושנים

שלמעלהדבריםבשמעםמבוכה
לאומכאןמתוסכלים,והםמהשגתם,

מקורימשללאלימות.הדרךרחוקה
הפתגםשגםואפשרכדרבנות.ודברים

עם-הארץולאירא-חסאבור"אין
לאותהשייך )'אב'(אבותחסיד"

קטגוריה.

החרירהוא<בשורוק>לקוףבאשר
החורגםהואהקוףכידוע,שכמחס.

אחרכליבכלאו Iבגרזןאושבקרדום
נשבר"קרדוםהקת:אתבובעיםושק

ראוי ,) 13י"ג(כליםסחור"מקופו
לגביזהבפתגםהשתמששישולציין

הפילאתשהחליףאלאהעשירים,
העשיריםעליקשהכלומר: Iבגמל

ניתןשלאכפיהבא,לעולםלהיכנס
 1(מתימחס.שלבקוףגמללהשחיל

האיסלאםנביא Iמוחמדואףמרקוס)
אתשהמיראלאהזה,בפתגםהשתמש

(פרשתבאללהבכופריםהעשירים
 ,) 40 ) 7 [המחיצה

 ) 14נ"ו(תהיליםדחי"אלמרחי"הלך

העבריתהספרותמןהמקורותאכן

 1לדעתי Iראויאךומעניינים.מקבילים

המקבילהקוראןמןפסוקגםלהביא
תהילים:שבספרלמסאפורהמאוד
גבומאחריספרולוינתן"אשר

(פרשתדחי"אלמרחיילכו(משמאלו>
הכופריםאלהכלומר: ) 19 ) 84 [הפרץ

מןויפלויכשלובאללהוהמכחשים
הפחת.אלהפח

 .) 18י"ס(ויקראכמוך"לרעך"ואהבת

אין Iואכןהרבה.נדרשהזההפסוק

ראשית,כל-כך.פשוטיםהדברים
לצוותאיןהמסורתייםהפרשניםלדעת

בשיר·נאמרכברשהריאהבה.לע
אתכן"השבעתי :>זג'(פרקהשירים

ואםתעירואם ...ירושליםבנות
 .שתחפץ":עדהאהבהאתתעוררו
בדרך·לאהוב,מסוגלהאדםאיןשנית,
אתאוהבשהואכפיזולתואת Iכלל

המחוברהכינוימתפרשלכןעצמו.
כיווןכלומר:שונה,באורח"כמוך"
 .המוסריבערכולךושווהכמוךשהוא
י"ד(משליבהמתו"נפשצדיק"יודע

המצוייםבערביתהתרגומיםמבין :> 10

לינראה Iבמספרחמישה Iבספר
יודעתנפשכלהוא:הקולעשהתרגום

סבורניידידיה.אחיה,מביןמועילמי
שלהמקוריפירושואתלהביאשיש

סור-סיניופרשן-המקראהבלשן
המשפסעלמתבססהוא(סורצ'ינר).

למשפס Iלדעתו Iהמנוגדהמשלים,
כאןמדוברשלאסועןהואהראשון.
באדםאלא Iבהמתואתהמכירבבעלים

אתהמייתה,אתויודעלנפשהרגיש
כלהלן:לנקדישמכאןרחשי-לבה.

לעומתבהמיתה,נפשצדיקיודע
היהואכזרי.קשוחשלבםהרשעים
הזההמקוריהרעיוןאתלתרגםמעניין

לערבית.
פרשת I(הקוראןספרים"נושא"חמור

הכתוביםמן ,) 5פסוק ) 62 ["הקהל"
ל"עםהתכווןהאיסלאםשנביאמתברר
יהודהפרופ'לדעתליהודים.הספר",
נהגו Iישראלפרסחתן Iרצחני

לשיםלמקוםממקוםכשנעוהיהודים,
משניבשקי-החמורמגילות-התורהאת

עליהםמלגלגהאיסלאםנביאצידיו.
לבהמות-משא,משוליםשהםבכך,

מסוגליםשאינםלשוטים,כלומר,
החשוביםהספריםשללעומקםלרדת
נ.ש.אשעניינוח.מ.ל,השורשהאלה.

שלושמופיעיחדגםובערביתבעברית
משמעויות.בשלושפסוקבאותופעמים

<מלכיםיחסא"לאאשראדםאין"כי
"כי : 20ז'לקהלתוהשווה ) 46חא'

סוביעשהאשרבארץצדיקאיןאדם

 1ישושללדבריווהשווה •יחסא"ולא

אלפנההזונה,אתלסקולביקשוכאשר
נקימכם"מיהמצטדקים:הנאספים

m,nעליהלהשליךראשוןהואשיבוא מ
 ,)'ח(יוחנןאבן"

סתריםולחםימתקוגנובים"מים
בערביתהתרגום ) 17 'ס'(משליינעם"
עמדוחזיילאךכנדרש.לעברית,מקביל
החבויההארוטיתהמשמעותעלכבר

בשרבמשמעותולחםמיםזה.בפתגם
הזההפתגםידועים.ארוטייםסמליםהם

שבעתייםעזהאסורהשאהבהמרמז

ו'פרקאיובוהשווהמותרת.מאהבה

והמה Iכלומרלחמי"כדווי"והמה : 7
שהאהבהואפשרבמכאובי-בשרי.

השירים:בשירנרמזתהנסתרת,

המדרגה"בסתרבחגורי-הסלע"יונתי
 ) 14ב'השירים(שיר

מתפרשאינואפיים"אחת"מנה

דווקא,לחיובאלאכמקובללשלילה,
אהבחשוכת-הבניםחנה,שאתכיוון

"אפיים"מפרשיםולכןמאוד.שמואל
העממית,בלשוןכן""גםשעיקרו
"אפיים"?נוצרוכיצדאף.כלומר
רגליים,הזוגי:דרךעלשנוצרנראה
ועוד.ידיים

הייתי .)ס"י(שבתרננן"קדמוןכבר

אתגםהפתגמיםלספרלצרףמציע
(דבה"אעתיקים""והדבריםהפתגם:

 ,לעילשהובאהמשמעותבאותה ) 22 ,,
מכרה·הואהזההספרדבר:שלכללו
בכלל.ולשוחרי-הדעתלחוקריםהזב
תימלאולאבולהפוךעיןתשבעלא

שלמכמניםעלומהתענגמשמועאוזן
נחמד •בהידורוחוכמת·דורות.

מהווההספרלעיניים.ותאווהלהשכיל
שכנינו'וביןבינינותרבותיגשר

נכבדהתרומהמהווההואזוומבחינה

מאו.ד

 •שבח.לכלראויהספר

גולנטרשמואל
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בגוףברלז'אק
ראשון

גווניםהוצאתז'אק.יגיל:רן
עמ' 78 • 1998

רזמספראודותיושעלבדל'ז'אק
שנותבסוףבארץהופיעבספרו'גילי

גברהאףשלוהפופולריותהשישים.
דניגוריון,ישראל ,-1970בכאשר
העלושוורץואביבהגלריקיליטני'

שיריובדל".ז'אקשירי"ערבאת
עברילתרגוםזכובדלשלהיפים

המקומי'הקהלעלמהרהעדונתחבנו
דוברותבארצותשאומצוכשם

עםנמנהבדלז'אקספק,איןאנגלית.
יצירתוומצדהשאנסונייריםגדולי
ברסאנס,ז'ורז'לצדלהציבוראוי
והאחרים.גרקוז'ולייסאזנבור'שאדל
מועטיםשרקכיוצרייזכרבדלז'אק
לייצריכולתםמבחינתלרמתו'הגיעו

בעליקלה,מוסיקהשלטקסטים
מפניכך.כלגבוהיםומשמעותאיכות

לאורלהוציאהרעיוןאלה,כל
שבח.לכלראויבדלשלביוגרפיה

ובעלרהוטמוכשר'מספרגיל'ירן
צנועבספרלתארמיטיבהומור'חוש

היותומאזבדל'שלקורותיואתזה
עבורבבלגיה,ספרבביתילד

שלהקרטוןקופסאותבמפעלבעבודתו
מועדוניםבמיניהופעותיומשפחתו'

כאמןייסוריובבלגיה,אלשכוחי
האהבהחייבפאריס,ואלמונימתחיל
גדוליעםפגישותיושלו,

קנסי'האמרגןועםהשאנסוניירים,

ברחביהופעותיולגדולה,עלייתו
ולבסוף,ישראל'ואףארה"באירופה,
יגילספק,איןהמרה.הסופניתמחלתו
מרתקתנעימה,קריאהחווייתמזמן

לקוראיו.רגשתומ
כישוריודווקאבה,וקוץשאליהאלא

אתמביאיםהכותבשלהמוכחים
סתירהשלעמוקהלתחושההקורא
בדל.שלחייולסיפורבנוגעפנימית

ראשוןבגוףמסופרתאמנםהביוגרפיה

כמי Iבהומורעצמואתמציגבדלו
בקלות,הדבריםאתלוקחשבדיעבד

מערכתשלהקשהמידהסבלשלאכמי
שנפגעוכמיהקשוחההבלגיתהחינוך

אךאביו;שלהקשוחמיחסומעטאך
על-שנדחהשמיסבירהאםתמה,אני
ומי Iממנוסולקואףהספרביתידי

הקרטוןבמפעלעבודתובמקוםשנדחה
ומיהצבא,מןשערקומי ,אביושל

שניםבמשךועלובגרועכאמןשהוצג
נעדרפגע,ללאאלהמכליצארבות,
נקבלאםטינה?אומרירותשלשמץ
כך.שאכןנראהיגילשלגירסתואת

לקוראשיסופקוראוימקום,מכל
נראה,ליזו.לתמיההנימוקים
בעלמיוסראמןשלכללית·שתמונה

היאהכללמןיוצאהומורחוש
למציאות.יותרהקרובההתמונה

למדיםאנואיןהספרמתוך ,עודו

יגילרן

ז'אק

כאלההכרחיים,ביוגרפייםפרסים

בדלז'אקאתלמקםלנויאפשרואשר
שלההיסטורייםהאירועיםבמסכת
מצייןאינוהמספרהנוכחית.המאה

שלמותוושנתלידתושנתאתאת
מתוךאלהאתלנחשנאלציםאנובדל.
להופיעהחלשבדללמדיםשאנוכך

כברסופןועדהחמישיםשנותאבצמע

נאלציםאנווידוע.מבוקשלאמןהיה
לנומספרשיגילמכךאלהאתלנחש
מלחמתבתקופתילדהיהבדלשז'אק
וכקוראיכיהודיםהשביח.העולם
סיפוקלידיבאיםאנואיןעברית,

לחוויותיובאשרהטבעית,סקרנותנו
שנותשלהכבושהבבלגיהילדלש

ז'אקהילדעלחלפוהאםהארבעים.
אתבולהותירמבליאלהשנים

היה,שכךשאפשראףרישומן?

מןהנעדרמענהדורשתזותמיהה

שלפנינו.הטקסט
אחדיםיגילמזכירבספרולבסוף,
בדל'ז'אקשלהידועיםמשיריו
"הבורגנים",ורזה","ורזהביניהם

באמסטרדם","הנמלתעזביני","אל
שורותכותבעבוראחרים.גםואולי
העידיתעםיםבמגאלהשיריםאלה,

המאהשלהקלהזמרשבשירי
ניתןכיצדלהביןקשההנוכחית.

מבליבדלז'אקשלביוגרפיהלפרסם
במקור,המופלאיםשיריואתלהציג

בשניהם.ורצויבתרגום

שוב,להגידראויאלה,כלעםיחד
לאוהביחובהספרהואשלפנינוהספר
 •ורב-חן.מהנהספרבדל,ז'אק

השינהממחוזות

הערותאל

נעלמה.ההראםאס:שרון
 1997תגהוצאת

בציטוטפותחאסשרוןשלשספרהאף
המשוררים,מגדוליאחדשלמדייקלא

התממשותאתהמציע Iדמנואותרו

אותך",ש"אמצאבמקוםהזוגיות

עליתרמרתק,המשוררתשלמסעה
אסעושהבוהדימויים,שדה Iכן

לאוגיווןבמקוריותמצטייןשימוש,
שגורים.

הספרשלהראשוןבחלקאסשלמסהע
שלהמסעהואנצחית""ילדותהנקרא
האחראלמסעזהולעצמו'ביחסוהאני

להאבק.ישבוהאחרביחיד'המקנן
יחשףהפסיכולוגיה,כדרך Iהאחר
הילדות,עםההתמודדותמכורח

היאועליהקוראתהיאאליהוהמוזה,
אתותלווהשתאפשרהיאנשענת,
הכמוסים.הילדותנופיאלהמעבר

באמצעותלאנתפסתהילדות Iכך
זמןבאמצעותאלאהכרונולוגיהזמן
המוצגיםו"האחרים"הגדילהסימני
הללוכ"אורחים".הקוראבפני

הגדילהסימניעםבבדבדמתגבשים
הפנימית.הכפילותאלהילדהשל

הנשלפותהאורחיםזרועות"מול
גופה"פתחיאומרת,היאכתנינים"

אבן".לעפעפינחתמים/
המאפשרהאהובמופיעזהבשלב
לעומתהאורחים.שלמרביתחשיפה
 1כאןננקטתהרבים,לנוכחהאחת

על"נמלטנוריבוי:לשוןהטבעמדרך
אך ", ..הזקניםממעגל;נפשנו

פירושהיחיד-סובבמהיחסההינתקות

בניביןהמושחלספקמאיים,קרעגם
ראשנוהטיל"והכאבהצעירים:הזוג

וערף",לאחור;

אחדותכפילויותכאןמציעהאסשרון
העברבעודזמנית;בוהמתקיימות

המקועקע"הזיכרוןבאצעותמתקיים

עבראלבמכסההווהמתקייםבגוף",
אנישפתותיכם"עלהזיכרון:אותו

ממנההעמדהזוכמנעול",ישנה/
המוזה.למקדשהמחברתעולה

מביאהמוזהבאמצעותההתבוננות

איהיא"ילדותההגותית:לאמירה
ספק:נטולתשאינההחיים",במרכז
אתוהנחתיבי/חזרתילוהיה"מוסב

(אמירההדוגמה",במרכזאלוהים;
מןוסוסהמנומקתאינהזואחרונה

ובכךכאןהמתקבשעלילתיהכמוהקו
הסוחףבמסעאחוזהחולשתה).
עודנזקקתהיאאיןהמוזהבזרועות

מסתייםהספרשלזהחלקלאהוב.
שאפשר ,כאמור ,כאיהילדותבהצגת

חומקהואאךושובשובסביבוליסוב
-רטרוספקטיבהומאפשרמאחיזה

והמוחשהממשימןמטבעההמנותקת

בלב.ד-
נוףאלהקוראאתמעבירהשביהשער
 1ברחיותניןשםוהררי'טבעי

ממתינהרציפיה,ברעבשבויה

זושנעלמה,ההרלאםמשוררת
העולםלנוכחלבדהאותההמותירה

"היובשאתרקאחריוהמניחהעמל,
שנילנוכחהמוחלט",שלהקודח

התובעניהטבעעולםהעולמות,
והיבש,האנושיהעמלועולםוהאכזר

הואהגוףכיידענו"לאהמוות:נרמז
 /צוללתתהוםשחוסמתאבן /סף,קר

נדחקזהאך ",/הך/משמיעהאינה

"עיןבדמותהאחרונחשףשעהלפי
"הצלוגםהדלת"מאחוריממתינה
הנחמההכתף".מאחוריהמתעמק

עצמהבתפיסתטמונההאיוםלנוכח
נצחית.בילדותכשרויה
"גבוהההשלישיתהנוכחות ,האחר
שב"ארץהשלישיאתמזכירוזרה"

כאןמוצגוהואאליוטשלהישימון"
עומד"הגוףהמאיימת:זרותובמלוא
ומתמלא /העולםכדורתחת

שלתנותתנותרוח;שלגלוסקמאות
האחרנרמזבהמשךנובטים//",ירחים

שלכמקוםלמלים,שמעברהשלישי
שבשינה//",השבעה/"הפרדה

מוות.שלמוכרמובןאלאשאיננה
אתהמעמידבשירמסתייםהשער

שנופל"מיכבחירה.ולאככורחהמסע
יצא",שנופלמייקום,לאלעולם
שיתחילמי"כיובהמשך:נאמר'
פיסה/אחרפיסה;יקרע, ,לפחד
לעצור;/",אפשרשאיגןבתוך

המסתמןהזהות,מןהנסיגהתהליך
הבחירהעםהספר'שלהשביבחלקו
ממחויבות,החומקכפתרוןבילדות
שלהשלישיבשערתוקףמשנהמקבל
נסיגהשמוצגתרקלא Iכאןהספר.

עצםמתוךהמתחייבתהעולםמהשקפת
מןנסיגהמתרחשתגםאלאהבגרות,

כאןהמרכזיתהדמותהמינית.הזהות

לאהמופיעהקדומהאלהה, JJאיהיא
כדמותכילדה,אלאאשה,אוכגבר

מתקיימת Iמאידךאךסדום-מינית,

שאינולוותר;מוכן"שאינוכמיבה,
לבחור".מכון

עםבמפגשאיננה,שלבמקום
בקלותהאנושימשתלבהאלים,
חסרת"התשוקהיתרה.

ציפיה"חסרת /כאןזכרונות

לאהרואה"כאןאחר:םוובמק
פקוחבאישוןנראה·/

 ;פךובמההעולםצוללתמיד;
 ."/קול;חסראחת,אבןכמו
בנופיםהקוראמהלךעוד

האלים,עולםשלהפלאיים
אלהמשוררתאותומשיבה

היומיומיתהפשוטה,המציאות

"ברגעטרם-מסעה:הנערהלש
 /לגופהלשובאאלץאחראוזה
ניתקתיממנואמי/של
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כאןבקומה//".יהוהשרחהיכאבט

שתיביןהמשוררתנקרעת

בתאואי~~השלוזת,ויואימצה
i הפרקהמוכרת.ת,ימוהקיוזותה,מו

המשוררתבוםובמקםייסתמ

עצמה,שלהמציאותאלעת iוותמ
מעובד"שדהאהוראיהובםוקמב

בתהוםכאן-תובדידןרסמ

הביטויישנה".ררתומש /בלבתמל
אתלייצגמיטיבמלבלבת"םותה"
הפלאיתהמציאותביןהנקרעלםועה
החלוםהשינה,לםועשלמתייהמאו
המנוח""חוסרלםולעריןוהמסתו

אתהמקבלהמנוחסרוח .שיוהאנ

המשוררית,העמדהמתוךרקמובנו

המפלצתנראיתממנהעמדהאותה
 .עירכלבפתחהמאיימת
אתהחותםהחלקהואהעד""הרפתקת

המסענחתםכאןאס.שלהמרתקספרה
שזואלאהעדות,מחוזותאלבשיבה
המסע,נפתחשבההעדותעודאיננה

החשוכיםממחוזותיוהשבזהשלאלא
נעדרהמקוםאלהלא-מודע,לש

הםהסודותשהדיהסודות.

הישנה",דוחישיצרה/"המיתוסים

ניתןהמסע,משנסתייםכעת,דק

העדות,מתוךבחלוםלהתבונן
הכולבוהמקוםמתוךבסודלהתבונן

ללא ,זומפוקחתהתבוננותחשוף.
ביתרוןספקמסילהוסדק,כחל

שלוביתרונההשינהעלהעדות
ניצחוןלאאי-הידיעה.עלהתודעה
 :פיקחוןאלאמסעה,בתוםאסמציעה

פניהאתדואהאנימלאה"בעדות
במההואהכוחמקודהמחשיכות.

בקלותכהלאב.ד"עומדיםשאנו;
שאנושמהעדעושר;נמלאים
הריקות,"-הואחומדים/

שהספד ,לומדאלאליאיןלסיכום,
 ,לטעמיומדגש,מעולההוא ,שלפנינו

שקראתיהשידהבספדיהסךבאולי
בצודהמעמיקהספדאחרונה.בשנה

ממששלשידהחובבוכלדופןיוצאת
עמוקיםרבדיםשלשפעבויצמא

דקחבלהמחשבה.אתהסוחפים
במונחיםשימושהעושהשהמשודדת,

אוצהובה""מוזהדוגמתרווחיםאל
מצאהלאהמגים,שלושתאואיננה,
בנוגעהקוראיםעיני'אתלהעידלנכון

זאת,עםאלה.מונחיםשללמקודם
פירושו"לשירהמשודדת,כדברי
אסושדוןנמנע",הבלתימוללעמוד
 •השראה.דבבאורחשםעומדת

סלכסטיורם

תחתמציאות

מציאות

שמש,אוחזתאשהירדן,רות

עמ' 70 , 1998 77עתרןספרי

יופיותותמימהרבהמגלםהספרםש
אלהתואסוציאציי:וגל Iבסיסי

בהקשריםלשמששישתואחרו
הצירוףשלבהקשרוכמםימויסמ

בדשמש".אוחזת"אשה 1ריואפהמט

והאגדתיות,והזוהרהיופיעם iבב

ואפילונסתרותתונוולכמזיםר
השורות,ביןםילעתחשיםורתלואפ

גבולעלצדדייםלשביליםםיליבמוו
בדידות,ופחדלצד Iככללסכנה.ה
סגידהמתקיימת Iקורוקשה,אהבהו

אלמנטיםתית.יאמתומילתמויפליו
בשירים,םיחשופעיתיםללהא

הםלעיתיםובלבדםימשתמעםיתיעל
"שיר-מעיןבתוךוןובמכטשטשיםמי

שהשדהאוככזה,יוהבנה"אגד

ריומסיפמורכבלושאטיבייצואסה
כדיךותקלאסיות,תואגדוםידיל
לביןהדבריםביןמתחורהיזש
הלא-לביןשנאמרמהביןכם;ופהי
 :רמנא

לה/רהוקמה /ודעיאלח/בירתהיב
דע/וילא /רחיבביתה ;רחוזאוהשכ
ביתה /עווגכשהוא /להרהקוהמ

בשבילאני ;רחובאלאניו ;בירח
אניו ;לוהכחךובת ;לותיפאלאשהי

נערתכמוהיאו /רחיבתהישבח;רוצ

בצעדיםלצד/מצד /הס ;בירחרקסק
כיילדים/שלסיםיר /םיקילמח
לאאםו /מגיעלאאניוח;ריבהתיכ
ביתהכי /דעויישאנ /הלדגיא
שם"היא /זורחאוכשהו /רחיב

 .) 7עמ'-רח"יבתהיב"(

הפנטסטית-החלומיתנהוהתמרקעלע
הירחבתוךהגרהתודמהשל

וריסיקרקס,כנערתועליעעתותנומ
מוצאבשירברוהדם,ווישלםי iל"

התמונהינים.ילענוץמחמוצ~·
אתלהמחישיכדבאהומהקסה

המנסההדובר','האנישליותרגשו

בירח.החיהתוהדמלאעלהגי

ןדריתרו

שמשחזתואאשח

העשויהממשירחיב [ Kגמדוברוא

הירחבתמונתאלאוסלעיםחול
שלמהשתקפותוהמורכבתהמיתית

שנרקמווהאגדותהאמיתיהירח

לאהיאמסתברבשיריםהאשהסביבו.
ירח,אוחזתרקולאשמש,אוחזתקר

 ,הגברשלדמותוממש.בוגרהלאא
-בשירהדוברהיותולמרות

הבלתיהאשהמולאלמחווירה
זהואוליבירח;בביתהחיהמושגת,

 1בשירהדוברשלבית-חלומותיו

שאינהאשת-חלומותהיאוהאשה
התכונותואכן .במציאותקיימת

חלומיותתכונותהןלהשהוענקו
שהדוברלמרותלחולם.השייכות

להתעלםאין Iגברהואבשיר
קולוהנשית.הדמותעםמההזדהות

למרותמשכנע,מספיקלא"הגבר"של
נשיקולביןהבחנהלעשותניתןשלא
חד-משמעי.באופןגבריקוללבין
עלוגםהקובץאתהפותחזה,שידלע

אווירהשודהאחריםשירים

שלקולורקפנטסטית.סוריאליסטית
 ,ממשיכקול"נשמע"בשירהדובר
(מלבדואמיןכן ,ויומיומיפשוט
כאמור). ,בושישהנשית,הנימה

ומספרומדוברת,פשוטההשירשפת

מהשורותחלקגריםהסוחרוזים
 .משהודותיליךפונלומשווים

בצבעיםמצוירתבשירהתמונה

לתכניםרמזיםבהישאךפסטורליים,
עםבתודעתנומתקשרירחהפוכים.

גודלהשקט.ומסתוריןשלווהרוגע,
מבעדבשירהמתוארתהדמותשל

השרוי-הדובר-המתבונןשלעיניו
אינו-חדדהאףואוליבאי-ודאות

"כמודקחבלעלמהלכתהיא,בדוד:
קרקס".נערת

ובעיקרוהיפוכם,המושגיםצמר

תמימותכמוהפכיםשלהמשמעויות
הולכיםוחרדה,שלווהואי-תמימות,

בעובישוקעשהקוראככלומתעצמים
בהםישירדן.רותשלשידתהקורת

לפעמיםנרמזת,לפעמיםארוטיקה,
יצריםהכוסות.גבולעלישירה,
 ,כאמורמסווה,תחתרוחשיםאפלים

אחרת:מציאותתחתרוחשתומציאות

חיורחוקה/רחוקהדחוקה"בארץ

שחוד/היההאישואשה/אישלהם
שיניהיולאישחוד;היהולאשה
לעתנרדמתחיתהוהאשהסוף/
היהנחרתה/קולומשבקעערב/
אצההיעדאלמהבקתה/חומקהאיש

אהובתו/לומחכהשםדרכו/לו
ידעהאהובתואבלשחוד/היההאיש
 ,) 39עמ'-("ביער"האוד"סודאת

"ציפורהשיר ,שלעילהשירלעומת
מבליאגדה,סיפורמספרעדן"גן

מכוערת.מציאותמולאללנפצה
בסופותמימהשאלהאבל ,נותרקהסם
נשמעת:ואינהשכמעט ,השירשל

הקוראאתמחזירה ,אז"היה"ומה

המציאות.אלובזהירותבעדינות
עדינותמתקיימותכזהובאופן

שישהתבטאויותלצדושבריריות
בוטות.מעטלאבהן

הצדאינהכתיבהכסגנוןהאמירה

אבלירדןרותשלהיבשירהדומיננטי
על"משהובשירלמשלקיימת.היא

למלחמה/הולכים"הגבריםנשים":
מחכותהנשיםיום/מחכותהנשים

לאשנתיים/מחכותהנשיםיומיים/
 "] ... [כנפייםמצמיחותהנשים /יותר.
 ,) 40(עמ'

בשיריםחזקהמאודהנשיתההזדהות

"אניהספד>:בשםכ-בדמצוילכך(רמז

 /מסתכלת /הולכת /מלקסתהשא
 /מסתכלת /הולכת /מלקטת

הולכת /מלקסת /מתכופפת
 /מלקטת /מתכופפת /מסתכלת

עמ'-מלקסת"אשה("אניתמיד"
55 (, 

אופייניוריתמיתלשוניתמבחינה
בעיקר-חזרותשלבטכניקההשימוש'

בשירים,בתיםהפותחותשורותשל
הבתיםבתוךחזרותלתוךהמתרחבות

במליםלעתיםהשורות.ובתוךעצמם
אשה"אניהתמציתי:בשירכמו

השימושלעיל.שצוטטמלקסת",
מסויםאלמנטמדגישבחזרותהמאסיבי
סוגסטיביתהשפעהליצורומכוון

משיגאכןוהואהיפנוטית,ואווירה

מסותו.את

טקסטיםשללחולשתםלטעוןאפשר
שידייםסקססיםלעומתמסוימים,

אבלעצמו.קובץבאותומאור,סובים
שגםכיווןדרסטיים,אינםהפערים

נשמדיםסובים"ה"פחותבשירים

המחפיםהכתיבה,וסגנוןהריתמוס

אפשרהחסד.התוכןעללעיתים
השפעותמהשיריםבכמהלזהות

המזכיריםבמלהאובשודההניכרות
ישהכתיבהבסגנוןמוכר.שיד

ופוסס-מודדניסםייםיסודות

אתקצתהמזכירסגנוןמודדניססיים,

ושימושים ,ולךויונהשלכתיבתה
אבירןדודאתהמזכיריםלשוניים
ביןחיבורנעשהבובאופן<בעיקר

במקצב).ולעיתיםאחתלמלהמלים
ובו ,ענייןמעודדשידהספדזהו

גבולותפורציוהתבטאויותרעיונות
 ,ייחודיקולהואהקולתעוזה.ובעלי

המשודדתשלשידהמתאיםובהחלט
"'במעיןרות:עלכותבתשהיאלשיר

אתשדהואמלאך/ניצבמולדתי/
זהושילד;לסקראלזהאהבתי'/שיד

להיותיכוללאזהרות/שלשידה
מהסוביםאחרזהרות/שלדעשיד
זהמהיחידים/אחדזהרות/של

רות/שלאהבתהשידזהוהיחיד/
של("שירהרות"שלשידהזהו

 8 ,) 42עמ'רות",

גורכיץ'ניצה

 r ' 9גורכיניצה
 ' 98יוני



 5~ו
~1 ~ 

מלנהואונןהאפסנאישלבתרמילוקווה""מה
סומקרוני

אתכשבדקתישנים,כמהפני . ··•· .. •··· ..... ·.·

s ··•.•.• .. • עלשנתלתההשומריםרשימת

שאניראיתי ,המפקדחדרקיריי
מלכה.ראובןטוראיעםלפטרולמשובץ
הכרתיולאלבאר-אורהיוםבאותוהגעתי

 ,יותרמאוחרהבסיס.מחייליחיילאף
מןהיישרמלכההגיעהמשמרעלייתבמסדר

אתקראוהמפקדידייםלחצנוהאפסנאות,
 ,מאיתנובעיקרוביקשהשמירהשעות
שבתקופהלזכורהמילואים,מחיילי

 ,ירדןמגבולחדירותכמההיוהאחרונה
יתרהבקפדנותנקראבאשהפתיחהנוהל

פוזר.המסדרו

הפטרולחייליאותיהעירובלילהבשתיים
לידהייתיכברדקותכעשרואחריהקודם
בערךלישהגיעמלכהראובןהש"ג.בודקת

"מהכמו:משהוואמרראשהריםהכתף,עד

"אתהואמרתי:מבטלוהחזרתיהעניינים?"
שיר".עליךכתבהרביקוביץדליהיודע,
פתאום,התחדדשלוהעניינים"ה"מהמבט

דממה.השתררהולרגעהתכווצואישוניו
שאל.הוא "?ימ"-
הנהנהבקולעניתירביקוביץ",·"דליה
"אתהשתק.הואהמבוכה.חכתאתלהטיל

נהדרת,משוררת"יש ,לואמרתידע",יו
שירכתבהוהיארביקוביץדליהלהקוראים

מלכה".ראובןטוראיאתמזכירההיאשבו
זוהראתרק"אוהבענה,הוא ,"אבי"

דבריםעללדברעברנולו.הנחתיארגוב,"
כלפרששמירהשעותכמהואחריאחרים
הצהריים,בארוחתלמחרת .לחדרואחד

שכתבהזאת ,"תגידושאל:מלכהאליגשינ
וכתבתידףלקחתיהשיר?".איפהשיר.עלי
אתקיפלהואהספר.ושםהשירשםאתלו

ולתרכיזלצ'יפס ,לשניצלוחזרהדף
עברופלסטיק.לכוסותשנמזגהתפוזים

שמוהופיעשובהשמירהוברשימתיומיים

יחד",שנשמור"סידרתישמי.לידמלכהשל

רגע,שתקהואבראשי.הנהנתיאמר.הוא

את"קראתיואמר:בעינייםישרליהסתכל
אתקניתילאילת,אתמולנסעתי .השיר
עלי",בדיוקלאזהאבל .הספר

שאלתי. "?המל"-
אחיםשלושה"רקענה,הואאנחנו",·"כי

שהיאכמואחיו''שבעתולאאחיותושלוש
כותבת".

שאלתי.השיר?"איך"אבל-
הבנתי"לאלענות,מיהרהוא-"גדול",

 ,גדול"אבל ,הכול
התקדמנוהספר.אתמלכהשלףכברכאן
התחילהפרוז'קטורולאורהגנרטורחדרעד

אמרהוא"קראתי",השיר.אתלקרואמלכה
יפהמהיודעאתהשירים."עודלפתע

אצלה?"
שאלתי. "?המ"·
כותבתהיאהרבה.מתפלספתלא·"היא
אלהעללרחםיודעתהיא .מהבטןהאשכר
שלהפקידהרותימזה,וחוץכותבת.שהיא

אמרהוהיאהספרעםאותיראתההמפקד

רותישלה".שיריםלמדההיאהספרשבבית
היארביקוביץשדליהההוכחהלרגעחיתה
אלאמטורףמילואימניקאיזהשלהמצאהלא
פקידתשלהטובהזיכרוןממגירתחלקגם

מלכההאלההמילואיםסוףועדמאזהמפקד.
לכלוהראהשורותציטטהוא .אליצמודהיה

שירה.בספרמודפסשמואתלידושעברמי
האחריםהשיריםושפתהזההשירשפת

האפסנאות.טפסיבשפתלהתערבבהחלה
לפקידהלהראותבעיקרמאושרהיהמלכה
קליבר.הואבשירהשגםהמפקדשל

אמרהואחולם",אנימהעליודע·"אתה
ילחיןמישהו"שאולי ,שהשתחררתיביוםלי

תפסהואואזעלי",השיראתארגובלזוהר
האפסנאות,קירעלמושעןשהיהמטאאט
"מהלשירוהתחילגיטרהכמואותוחיבק
קורה?"מהלנו.קורה
שלשירכיהזההסיפוראתמספראני

האפסנאישלבתרמילורביקוביץדליה
הכללשירההוכחהעודהואמלכהראובן

העפרלדרךהוכחהעודשלה,מרגשתכך
הפכהואשרהאלהבשיריםשנסללה
 •כולנו.שלהמלךלדרךרבהבטבעיות

רביקוביץדליה
קורחמח

ז;ין~הךאף~ן
 .ר~ Qר;~הס~ס

לנף?ק;ךהז;ןה
~ב;דא;ת;תחןקףךאש;ן ryם ./oמ~עם

יאמנף.שלאלמתים
ז;י~ןבע;ד~לה;ן'סרא·~ם ./o ~מ.~ם
 ה:~';ת;;ךתמ;קש~ל
~~נף ./oס~ל~ים~~ים ry ~;ר 9ף~

 .םא~~א~.ר ן;פ~~
לנף?ק;ךהז;ןה

בצ~ףניםשזכףהגבףרהספףרי
• •• -: T T '." : ' ' 

דמי;ננף.אתמנפצים
: -: . ... . : .. 

פיינברג.אבשל;םשלהאגדימגףפ;
 :·::-ז:- ... •ז-ז .

רה?_ק;ז;ןה

שעברבאביבשנפלףאנשים'
 • T :•םי~ i T~ל.ףי'~ג•~~ד~ים

רפיחידעלבמדבר
-·ז-- ז:•-

ס~ר.~ז;ןח~ם
ר. tמף ה~~

ר' tמף ה~~

 .;ל~ס~הז;ן~ל~ז:ויתמדב:ה
 .ח~ wל~~ףן

הרמטכל.יד'לחיצת
מג;ךן~מררףס ry-ת~ ry ~~ ם;~ 6ך

כלבת.כח;לת
'ל'נף?ק;ךה~ה

צבעיםכמפלתמתערבלהכל
-• : -: •• : -:• : T • 

~המ~~ים,~ד~~ים

מלכהטףראיי;צאלשמירהו~ףב
: • : • T •• -T : -

רמ;~ים.ף~גי~י~יק wגנזם
מלכה.טף.ראיש~חיההלוא~

- : T T • .םי~~:ל i ',ע;ד •ל~

גבףרה.ספףריע;דלא
• •• : T 

 ה:. ryז:ו wרףח~מתק~ת
 .אחיוושבעתמלכהלטףראי

•ד:-:•: ד:-- :

המאוחדהקיבוץ ,השלישי""הספרמתוך
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האותאתשנתנהשהעזה,וזוהזועמת,העזה,
מזוריאיר

רביקוביץרליחשירתשלמשווהבהקשרוולךויונחחרץרליחשלשירתן

 ~ l==== ~1י

פואטיקותשתישלכינוסןנכתב.בר==
אחת,בכפיפהאחת,באכסניהנותושו

רקעעלמהןאחתכללבחון_,,,מאפשר
שלבאורהמהןאחתכלתולראה,משוו

נבחנתאחתשפואטיקהבשעהיכאחרת.ה

לשתייםוחומר<קללאחרתאהוובהש
נעקריםודיוקנהעקרונותיה ,)תואחר

ומעוגניםומקובעים Iהשגור ,הרגילהקשרםמ
כךומתוךמבחינתם.לחלוטיןחדשקשרהב
 ,כלומר )''זרות<מלשוןהזרהתאפשרתמ

המביאחדשבאורנבחנתפואטיקהכליתירא
עדמוכריםולאידועיםלארבדיםןואבחל
ה.כ

הפואטיקהבושגרתיהבלתיההקשרדך:ללמ
עליהוזורעזורה"לפתע",מעוגנתנבחנתה
וחומרקל ,וכאמורמחדש.גםוחדשרוא
נבחנותמושוותפואטיקותשתיתןואאשרכ

המשמשתשלישית,פואטיקהשלבהקשרה
אףאלא Iביביהןהשקהנקודתרקאל
הואאףושוב,-שלישיהקשראפשרתמ

המשווה.לבחינתן-מחדשוחדש
האמנותיתהזהותתעודתנלמדתכךךותומ
המסייע ,צפוילא ,חזוילאמכיווןלהןש

של ,יותרוחודרתחדה ,יותרטובהבהבנה
אמוריםהדבריםוכאן .שלהןיהפואטפןוצה

ושירתהרץדליהשירתשלמשווהנהיבבח
דליהשירתשלהמתווךבהקשרהלך'וובהו·
שירתשלהמתווךבהקשרדווקאוביץ.וקיבר
עלשהשפעתהמשום ,כאןנבחרביץוקיבר

נתוןבבחינתהיאלךווהרץשלרתןשי
צורךשוםאיןואף .להכחישושקשהבדתיעו

אינההשפעהשאותהמשוםרקלא .בכך
מקוריותעלמעידהאינהאפילוואבטלתמ
עצמאותןעוצמתעלהשתיים,שלרתןשי
אףאלא .בהמשךעודכךועלאטית.והפ
אינה,לעצמההפואטיתשההשפעהםושמ

מבחינתמדוברוכאןחשובה,כה ,בעצם

היאיותרחשובהכיהספרותי.המחקר

שוניםספרותייםטקסטיםביןאהווהשה

הטווחאתלהרחיבלתוהיככךךות~מ
ההשפעה ,אכןהאסתטי.האבחוןשלבחרמה~
חשיבות.משוללתאינהלעצמהתיתוספרה

ורלוונטיתחשובהשהיאאלאשלא.ודאי
המבקשהספרות,שללהיסטוריוןיותר

ו ?jאתהאבולוציה,ציראתלשרטטומנסה
שהוא.ספרותיגוששלההתפתחות,ונתיב
שללאסתטיקןהספרות,לחוקראבל

יותרחשובהההשוואהיכולתהספרות,
ההשוואהכתבנו:כברכיהשפעה.מאבחון

דיוקנםלבחינתחשובכלימשמשתההדדית
ולפיצוחספרותייםטקסטיםשלהאמנותי

המונחכאןננקטואםשלהם.הפואטיהצופן
קלנוחות,שלמטעמיםננקטהוא'השפעה',

אכןהשפעהשלשתהליךההנחהמכוחוחומר
והדמיוןההשקהקוויכיכאן;התממש

הרץשלשירתןביןהמאובחניםההדדיים
העובדהרביקוביץ,שירתלביןדולך

שירתה,בפרסוםאותןהקדימהשרביקוביץ

לשירתבמודעחשופותהיושהןוהידיעה
פרסוםשם,לעצמהשרכשהרביקוביץ
כל-(ומוצדקת>עצומהבמהירותוהערכה

ומספקיםההשפעההנחתאתמפרנסיםאלה
לכותרתובאשרתקפות.שלסבירמפלסלה

שנתנהשהעזה,וזוהזועמת,העזה,הדברים:

אתשנתנהשהעזה,זו Iובכןהאות.את

שזיכתה ,רביקוביץדליהכמובןהיאהאות,
השירהשלהקולקטיביתהזהותתעודתאת

חדשים,דיוקןבקוויהשישיםבשנותהעברית

בכתיבתההעזהשהפגינהמחדשים,

נתיבשהכתיבההאטרקטיבית,המקורית,

הספרותבשדהחדשיםוסגנוןשפה ,אסתטי

כי .ולךויונההיאוהזועמתהישראלית.
שלוהסמורהאגרסיבי"המאוגרף",אופיה
לאומעוררמניבאכן>כולה,(לאשירתה
להכותהמטיבמרעים,זעםשלרושםאחת

תובענותשלחזויה,לאמזוויתבקורא
ומיוסרתתוקפניתמוותרת,לאזעופה,
לבוא ,רפיוןלהפגיןמסוגלתשאינהכאחת,

שישהרץדליההיאוהעזהסיפוקה.על
אתהחושפתסבלנית,תבונהבשירתה
 ,ובאומץבעוצמה ,בשירהמעוצבתהמציאות
המציאות.עולאתעצמהעללקבלהיודעת
עלרביקוביץדליהשלשירתההשפעת

היאהרץדליהשירתשלהפואטיהפורטרט

מדגימהשהיאלפילעצמה,פואטיתתופעה
למנוףמתורגמתספרותיתהשפעהאיך

מקוריותשלעיצובההמאפשרפואטי
טביעתללמדך:אסתטית.יצירתית,
אכןהספרותיתההשפעהשלהאצבעות

אותהאתהמגייסתביצירהומאובחנתנוכחת

לאותה"המתמסרת"ספרותית,השפעה
מודעבאורחהנחשפתספרותית,השפעה

השפעהאותהזאת,עםהמשפיע.לטקסט
אינה ,הנתוןבטקסטהמאובחנתספרותית

תעודתעלמעידהאינהואפילומבטלת
עלהמושפע,הטקסטשלהיצירתיתהזהות

עקרוניתשלו.והמרתקתהמקוריתהעצמאות
פוטנציאלית. Iכמובן

מתוךשאינההשפעהעלכאןמדוברכי
ומפרהפורהפואטיתהשפעהעלהתבטלות,

שבובמקרהכאןמדוברכיכאחת.

המאומצת,המשפיעה,המגויסת,האסתטיקה

אתהמחלץ ,שיגור~ןשלתקןעלמתפקדת
פואטיקהעיצובלקראתהמושפעהטקסט
ההשפעה .משלוועצמאיתמקורית

ואימצהקלטההרץדליהשלשהפואטיקה
מתמקדתרביקוביץדליהשלמשירתה
בתבניותהננקט,בטוןברטוריקה,בעיקר

בדיוקןההתנסחות,ובמפלסהתחביר
הקורא;תעםו"בהתכתבותה"הדוברת

כובש, ,אישיוידויהדעתעלהמעלהבאופן
כתיבהכמוקולח ,סיפוריכמעטבנוסח

ודפוסיםמאפייניםבעלתנראטיבית
נראטיבית,כמוכתיבהובאותהעלילתיים.

וכובשאישיוידוישלורטוריקהטוןובאותם
אינולעולםכיאם ,ונכמררךמשהויש

אך ,מתמסרכמעטשהואמשהוישכנוע,

שלותיעודדיווחישמתרפס.אינולעולם
תצפיתמנקודתהמעוצבתהמציאות

אתהרואה ,מאודעובדתיתמאופקת,

רוויאחתלא ,אמיץ Iצלולבאורחהמציאות
לעולםאשליות,משוללתמידאךמכאוב,

דווקאאבלשולל.מוליךאומשלהאינו
דמיוןהדבריםמטבעהמפיקההשפעה,אותה

שירתלביןרביקוביץשירתביןומופגןהדוק
המבדילהמיםפרשתכקוגםמשמשת ,הרץ
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אתומדגישהשתייםשלהפואטיקותבין
שביניהן.וההפרשהשוני

מתפקדתהפואטיתההשפעהכאמור'כאן'

הפואטיקהבהארכימדית,מוצאכנקודת

וקוויתבניותחומרים,מאמצתהמושפעת

אךהמשפיעה,הפואטיקהמןאמנותייםמתאר

ההשפעהמטווחנחלצתהיאעתבאותה
ובעלעצמאיפואטיפורטרטעיצובלקראת
המאומץהחומראפוא,כך' .מקורידיוקן

כדיתוךהמושפע,בטקסטומוטמעמופנם

התאמתולצורךמחדשועיבודועיצובו
הטקסטשלהקולטתהאסתטיתלסביבה

ההשפעהתהליך'כךומתוךהמושפע.
שלההתבטלותמסכנתמסתלקהספרותית

המשפיע,הטקסטבפניהמושפעהטקסט

האסתטי'האימוץתהליךכך'ומתוך
כמאיץולתפקדלפעולמתחילהספרותי'

פואטיתזהותתעודתהמפיק<כקטליזטור)
שלשירתההשפעתנכתב.כברובכן:חדשה.
הרץדליהשלהפואטיקהעלרביקוביץדליה

והטוןהרטוריקהבתבניותבעיקרמאובחנת

שלבדמותההתחביר'ברובדהננקט,
הנראטיבי·סיפוריבדיוקןהנשית,הדוברת

עלהמעלהההתנסחות,במפלסהמסתמן
קורותשלסבלניתטוריהאופרישה,הדעת
אישיוידויברמתדיווחאושהיא,עלילה
דיוקןלכשתרצה:ומאופק.שקטוכובש,
במציאותהצופהנשיתכדמותבשירהדוברת

במצבהנתונהומתונה,מדודהבמודעות

שלווההשלמהלביןמפוכחעצבביןציפה
ועלמציאותאותהעלומדווחתונבונה,

נראטיבית,טקטיקהנקיטתמתוךמצוקותיה

קורותבכאמור'אבל' .סיפורימסעלכךקרא
הפואטיקותשתיביןוההשקההמפגשהדמיון'

עלהאחתשלהשפעתהבעקבות(המופקות
כקו-הגבולאףעתבאותהמתפקדותהשביח>
ישדבר'שללאמיתוהשתיים.ביןהמפריד
להתבוננותהבהתייחסותמסויםאי·צדק

רביקוביץבשירתהדוברתשלבמציאות
אלהתאריםשלווה.אוסבלניתכהתבוננות

בשירתהדוברתאתיותרותואמיםהולמים
רביקוביץדליהבשירתכיהרץ.דליה

לכנוע,הקרובבטוןמתוודההנשיתהדוברת
ואסורהנצורההיותהעלומתלוננתקובלת

אחת(לאז 1ומייסרעריצהחברהבמחיצת
מתעמרתחברהגבריים),מאפייניםמפגינה

הדוברת,אתומקפחתהדוחהומתעללת,
אתושודדתשוללתמאושרה,אותהמרוששת
בעבורה.שמוראיןששובשלה,החופש
אתמותירהומדבירהרודניתחברהואותה

ומוכתכנועהבעליבותה,שבויההדוברת
להתמודד'לקום,למרוד'כוחנטולתכלימה,
הדוברתלעומתה, .המצורמןחלץולהלפרוץ
כלואהמלהיותרחוקההרץ'דליהבשירת
הדוברתתקווה.ואבודתכנועהבעמדה

הקוראעםמתכתבתאכןהרץדליהבשירת
המדווחאישיוידוישלבטוןהעיניים,בגובה

היאבוהאורחאתומתעדתחושותיהעל
בשעהגםאבלה-כ1ולם.אתוחווהקולטת

איןאכזבה,עלאומכאובעלמעידהשהיא
המקוננת,התלונהנימתאתבשירתהלזהות

רווחתכהאשרמקומם,קיפוחעלהקובלת
בשירלמשל'כך'רביקוביץ.דליהבשירת
שלהראשוןשיריהבספרהנתוןכותרתנטול
כך:הפותח ,) 1961 (גוט"''מרהרץדליה
ממחלתסובלתאני /התקפה.לייש"כעת

לי"נדמהכך:ונחתםוהנפילה".השיכחה

ו
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הרץדליה

כילינדמההתקפה.לישיששאמרתי
אכן,מתקיפה".אניאותי.מקיפיםנדמיתי.

לאחשהרביקוביץדליהבשירתהדוברתאף
מותקפת.מוקפת,תמיד,כמעטובאמתאחת,

הרץ,דליהשלבשירתהלדוברתבנייגודאך
במקוםואילומתקיפה.אינהלעולםהיא

טוןנוקטתרביקוביץשלשהדוברתובשעה
ואףקובלטוןותלונה,כמיההעתירכנוע,
דבקהכמוהרץשלהדוברתמקונן,

אובייקטיבי'באורחאותןמתעדתבעובדות,

המציאות.דיןאתעצמועלמקבלענייני'
דברמתקיפה.שהיאעדלכך.מעברולא

שליכולתהלגבולמחוץכאמורשהוא,
הנצורהרביקוביץ'בשירתהדוברת

אוממנה.חלץלה·סיכויחש~~תבמצוקתה,
בספרכותרת,נטולנוסף,בשירכמו

כמולכך"התייחסתיכך:שנפתח"מרגוט"
הופיעהפגם,בהשאיןכשברגל /הרגלאל

כמומידלכךהתייחסתיממשיך:והשירדם".
לאשאפשרכמהעדוהשתדלתי /הרגלאל

המצוקהעםהתמודדותמידובכך:להיבהל".
הסתגלותמידבמציאות,קוץכמוהננעצת

הדבריםכאשרוגםסבל.המסיבהלסיטואציה
לאהדוברת,בעבוראופטימיותנטוליהם

תלונהולאכנועה,כמיההאצלהנמצא
אצל(כמונחבאנכאיםקולולאמתקוממת,
ובעיקררביקוביץ'בשירתהדוברת

מחושלת,יכולתלהפך'אלאהמוקדמת>,
מנגד,לעמודנכונותכמעט,שינייםחשוקת

מאמץמתוךמחייכות"פנילהתמודד:

עיר"). H ,"לצ"(היגיעה"

המכאוב,הקיפוח,תחושותנכתב:כבר

ודוחקותמדרבנותוהשבי'העושקהוחיה,

<ושוב:רביקוביץדליהשירתשלבדוברת
לטפחמוקדמת>היותרשירתהבעיקר

המצוקה.ממציאותולברוחלהחלץמאוויים,
אתלתרגםהדוברתבכוחשאיןלפיאלא
אפילוואוליממש,שללגאולהרצוןאותו
 ,ספקןמהוסס,ניסיוןעבורמספיקאינוכוחה

הצלהאחרולחפשוהשביהמצוראתלפרוץ
בהקיץ.בחלומותפיצוימוצאתהיא-

חפץמחוזותלעצמההוזההיארוחובאותה
וספוגענוגבקסםטובליםרחוקים,נחלמים,
של(המוקדמת!)שירתהכךומתוך •מסתורין

באיזכוריםלרובמאוכלסתרניקוביץדליה
שכמוהזויים,זרים,רחוקים,מקומותשל

למרחקמעברומבטיחיםמהדהדיםמבליחים,
צ'אד'מבגיוריה,·קונג,הונגהמכחיל:
אפריקה,מדגסקר'סין'קאמרון'זאנזיבר'

ל.כנעה,מעברהשמש,שוליסקנדינביה,
שלומכוחה .ועוד •ועודהמכרות.תהום
תפוצותיו<עלהציפורמוטיבהנמקהאותה

אופייני'כההואאףטווס>כמוהמטונימיים

רביקובי·ן:דליהשלנשירתהודווחנפוץ
"ונח,עורב,זרזיר'עפרוני'כנף,עוףתוכי'

תלויותמצייצות,ציפוריםינשוף,עופות,
מצייץשכוויציפורים,כנפיופורחות,

כמשוגעת,צייצהר iציפופורח,כציפור

שושןפורח,.כדגוטווס,פורחת,צרעהזמזום

מרחפתבשמים,פורחתנוצהמטוס,ברוח,

כי .ועודמטוסים,להקתברבור'ברוח,
שלוחותיוכלעלהציפור,מוטיב

הזריםהמקומותאיזכורכמוהמטונימיות,

להגשיםהדוברתשאיפתאתמבטאוההזויים,
לממשנכשלהאשראתבהקיץבחלום

לקראתלנסוקממצוקתה,להחלץבמציאות:
ולהשאירכנפייםלפרושהקסום,המרחק
אתהשבי'אתישן'לבושכמומאחור'

זאת,לעומתשברון-הלב.ואתההשפלה,
יכולתהמפגינההרץ'דליהבשירתהדוברת

רוויימצביםכנגדלבבאומץלהתייצב
לחלומותזקוקהאינהשובועצב,מכאוב
קסםעוטינחלמים,חפץמחוזותעלבהקיץ

 .דוברתאותהאצללאתראיןכןועלכשלמה.
גבוללמעברלכתלהרחיקכמיההכל

ולפרושלנסוקהגבול'קואתלחצותהאופק,
אצללהפך' .המכחילהמרחקלקראתכנפיים
במציאותהתמקדותנמצאדוברתאותה

להציעניסיוןשוםמבלישהיא,כפיהנתונה,
ומבושמת,קסומהתחליפית,מציאותתחתיה

ה"עכשיו".מרובדה"כאן",מקרקעהמנותקת

קמהפשוטהיאונוסעת,קמהכברהיאואם

הנתונה,הארציתהמציאותבמסגרתונוסעת,

האורךמקווי"לערוק"ניסיוןכלובלא
לךמשאירה"אנילמשל:כמושלה.והרוחב
"החלטתיוגם:נוסעת",שאנילפניפתק

התחלתי /בספרים.כמולפתע,לנסוע,
כותרת,<ללאנחוצים"דבריםכמהלאסוף

הייתיבארץ"בדרכיאו: .) 14עמ' ,'מ'רגוט"
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("בדרכי ", ..בנעריםפעםמדיפוגשת

בארץ"."בדרכיובכן: )"עיר"בארץ",

לנסוקניסיוןכלללא ,ועכשיו ,כאןללמדך:
ניסיוןכלללאהמציאות,לגבולותמעבר
מקרקעיתההמנותקתכחולהציפורלחפש

שכותבתמיכיהמציאות.שלהארצית
("מרגוט",גרזן"לביתימתחת"קברתי

ולנסותלהתאמץצריכהאינה )גוט""מר
מסתדרתהיאכיהמציאות,ממצוקותלהחלץ

אותהבגבולותגםרקלאבהחלטאיתן
בעיניים.ישרלהמסתכלתהיאכימציאות.

נוסעת.ואינהונשארת. .שרירלהעושהו
מדוברולהדגיש.לרגע.לעצורחשובאבל

ומתוךקונקרטית.במציאותלאבפואטיקה.
המרשיעהשיפוטיתקביעהכלכאןאיןכך
זואתהמרשיעה .זואתומזכהזואת

המצוקהממציאותלהחלץהמתאמצת
כמיההדרך ,בהקיץחלומותבאמצעות
מוטיבאימוץדרךאווהזוייםזריםלמקומות
אווחופש.מעוףמטאפוריתהמבטאהציפור

בקרקעהנאחזתלזוצל"שמעניקהאומזכה
ולעכשיו",ל"כאן""כן"ואומרתהמציאות .

הפואטיהתיאורברמתהםוהאבחנהההבדל
כיולשפוט.לקוםשאיפהכלובלא ,בלבד
הנקיהואמינכתב:והיטבנכתב,כבר

קלהראשונה.האבןאתויטילשיקוםמאשם,
 ,פואטיבמיפוימדוברשכאן ,כאמור ,חומרו

במציאותולא ,ספרותיטקסטשלבעיצובו
דליהבשירתהדוברתשלנטייתהעצמה.

חלומית,מציאותאחרלחפשרביקוביץ
בתורתשתתפקדומבושמת,קסומה

המייסרת,המצוקהלמציאותרנטיבה'אלט
אינההיאוממנהכלואההיאבההמסריטה,
אףלפחות,חלקי,(ובאורחלהחלץמסוגלת

-והואנלווהרווחישלשבירוצה:אינה
רקהמתאפשרותמהכרעה,מאחריות,בריחה

בשתיביטוייהעלעודבאהחופש),שלבמצב
רטוריקהנקיטתנוספות:אסתטיותטקטיקות

לא(מילדיםמתרפסתמתפנקת,ילדותית,
אואחריות>לקחתלהכריע,תובעים

בהתמסרותבוטה,ארוטיקהלחיקבהימלטות
אףאחתלאטוטלית,סוחפת,לסקסואליות

המודעותמושעיתכךומתוךלאלימות,נוטה
להתעמתולצורךהמצוקהלמציאות

המסתמנתהסתירהובצדאיתה.להתמודדו
עקיפתשלפואטיותטקטיקותשתיאותןבין

אינהמתרפקת(ילדותיותהמצוקהמציאות
ניתןואלימה>בוטהארוטיקהותואמתהולמת
באמצעות :ביביהןהדדידמיוןאףלאתר

מתאמצתרביקוביץבשירתהדוברתשתיהן

אחרלחפשהמצוקה,ממציאותלהימלט
בינהשיחצצועליה,שיסוככוומקלטמסתור
בכוחהשאיןמייסרת,מציאותאותהלבין

ממנה.להחלץברצונהו
מוכנההרץדליהבשירתהדוברתלעומתה,
מנסהואינההמציאותעםולהתמודדלעמוד
אותהאצלנמצאלאולכןממנה.להחלץ

היאבריחה:שלצורותשתיאותןברתוד
ומרטוריקהתצפיתקורתמבנסוגהאינה

מתמסרתאינהאףוהיאלילדותיותבוגרות
עליהלגונןהמסוגלתסוחפתלסקסואליות

אתלעקוףבמקוםהריאליה.ממוראות
אותהמעדיפה ,ממנולהתעלםאוהעולם,
פיעללחיותהעולם,עםלהתעמתדוברת
אינההיאהכרעהאותהשלומכוחה .חוקיו
היאאותה,ממפההיאהמציאות,מןמרפה

מפוכח,באורחעליהומדווחתבהדבקה
אינהיצריםסערתשוםפקוחות:בעיניים

אינוילדותיטוןשוםעיניה,אתלצעףמנסה
לאבבקשהושוב,מבטה.אתלהסיטמנסה

במפלסהתנסחותכלכאןאיןלשכוח:
ברובדעובדהקביעתאלאשיפוטי·מוסרי

כאןמתעקשיםזאתבכלואםלבדו.הפואטי
כאןולהבחיןלשובניתןאזשיפוטיות,על

פואטית:השפעהשלוהמפרההפורהבכוחה
מאמצתהרץדליהשלהפואטיקהאיך

פואטיותותכונותאיכויותימהומפג

 ,רביקוביץדליהשלהאסתטיקהמןהמגויסות
עיצובלצורךאותןמנצלתהיאואיך

דליהשלהטקסטיםאיךעצמאית.פואטיקה
יצירתיבאופןומסגליםמאמציםהרץ

האופייניותפואטיותתופעותוסלקטיבי
תופעותמפנימים ,רביקוביץדליהלשירת
שלהפואטיקהאיךאחרות.ועוקפיםכאלו
שירתשללהשראתהנחשפתהרץדליה
אתההולםמינוןבאותורקרביקוביץדליה

וראויתואםהנמצא ,האסתטיקלסתרה
 ·יופיאיך•העצמאיים.'היצירתייםלדפוסיה

והופךהקוויםאתחוצהמעולף,מצועף,
נקודתכברוזאתומפוכח.צלוליופילהיות
בדיוקןולדוןלעבורהמתאימהטובה,זינוק

המשווהבהקשר ,ולךויונהשירתשלהפואטי
יונהאםאכן,רביקוביץ.דליהשירתשל

היאזה,אתקוראתוחיתהחיהחיתהדולך
עץכלתחתובועטתצועקתחיתהבוודאי
 ,מזדמןופרןמקרלכלמתראיינת ,רענן

פואטיתהשפעהבדבראמירהשאותהטוענת

שודדתמשווע,עווללהעושהשירתהעל
בשרכורתתמקוריותה,אתברשעותוחומסת

אזלאחרת.הקרדיטאתנותנתועודמבשרה
טענה, .ולךויונהחיתהכזו .בסדרטוב.
ונוס,כמושהיא,חשבה,באמתאפילוואולי

נולדהכאפרודיטה,נודעההקודםשבשמה
אלוהיםאצבעשלהשבמקרהרקהים,מקצף

היא ,הארוטיאורכהלכלובעצמה,בכבודה
ויצאהצפהשהופקהקצףומןליםשהוטלה

לדימויולאלה.יעזורלאזהאבליונה.היא,
כיסהרקשבעצםשלה,הנרקיסיסטיהעצמי
העדרשל ,פחדומעוררפעורבורעלוחיפה
לאדולךשיונהלאבקרבה.שנבעהביטחון
חיתה.לכך.ומעברטובה.משוררתחיתה
המקוריותמכךפחותלאאבלשחיתה.ודאי

כמהעל·ידיפואטיתהושפעהשלההמפתיעה
אחרים.אצלוקורהשקרהכמומקודמיה.

הזהבביזנסכיכולם.אצלאחרות.ואצל
יוצאיםאיןאבלמוזות.אוליישיצירהששמו

מושפעות.כולןמושפעים.כולםהכלל.מן
כמואבל .ולךויונהאפילו :הכבודכלםע

דליהלהשפעתביחסהרץדליהאצל
דולךיונהשירתגםשירתה,עלרביקוביץ
האסתטיתההשפעהאתגםלתרהיטיבה
לקראתהמריאההיאממנונסיקהלמסלול

כתבנו:כברהעצמאית.היצירתית,מקוריותה

המציאותכאחת,והרץרביקוביץבשירת

 ,בשירוהמתועדתהמעוצבתהחיצונית
הפנימילעולמהכמטאפורהפעםלאמתפקדת
מהןאחתכלואצלבדת.הדושלוהמופנם
המציאותאתמתעדתבעצםרקזובדרכה.

לעולמהלמסאפורהאותהוהופכתהחיצונית
ככוויה.והצורבוהמכאובהעצברווי ,הפנימי

העצבעםמתעמתתובאומץמודעבפיכחוןוזו

החיצוניתהמציאותאתומאמצתהמכאוב,ועם

לעומתבקרבה.הנצורהלעוצמהכמטאפורה
בפואטיקהלמצואקשהפואטיקות,שתיאותן
"נסו",חיצוניתמציאותדולךיונהשל

מתפקדתאינהאשרחיצוניתמציאות

המקריםברובאשרנפשילמצבכמטאפורה
הגועשים,רגשותיובעוצמתקיצוניהוא

פעםלאהמתורגמיםהגועים,הגואים,
האחרונה, ,וזופיזית,וגםמילוליתלאלימות

 ,כלומראכזריות.עםגםמזוההלהיותיכולה
אצלבמינון:בהבדלבעיקרכאןמדובר

מתפקדתהחיצוניתהמציאותדולךרביקוביץ
ואילואמוציונלילמצבכמטאפורהפעםלא

וחומרקלאחרת.קורהולאכמעטדולךאצל
בקולניות"רוקעים""הדציבלים"שאצלה
תמידכמעטהחיצוניתהמציאותיותר.רועמת

מסאפורימוליךשלתקןעלאצלהמגויסת
אתהפוקדתהנפשיתהסערהאתהמשקף

אותה,ורודפתמטלטלתהסוחפת,הדוברת,
עדמרפה.ואינהלופתתאותה,לופתת
להיותהופךדולךיונהשלשירכלשכמעט

ונטוליהיפיםהשיריםבאחדשכתובכמו
כמונפתחת"תת-ההכרהשלה,הכותרת
עודפואטית,השפעהאפרופושהוא,מניפה",

ניתןכברמרהיבדימויאותוכידוגמה.

הורביץיאירמאתשיריתבשורהלאיתור
מתוךכמניפה",נפקחתודאיהרוח("בשנתך

במידהכלואה"),"ציפורבספר 12מס'שיר
דולךיונהשלשירתהאתלתארניתןידועה,

רסיסיאתהמגייסתאסתטיתכאסטרטגיה

תוךרפש",הוא"שקטהפאשיסטיתהסיסמה

המציאותפואטית.לטרמינולוגיהתרגומהכדי
לעצמה,עומדתאינהשוב ,כאמורהחיצונית,

מוליךכמוזרם,מעבירכמומתפקדתאלא
<אךאמוציונליתפנימית,למציאות ,חשמלי

צבעוניתאינטלקטואלית>,מכךפחותלא
ומתגרה,אתגריתוסעודה,קסומהומצודדת,

ניתןולכךאובדנית.ואפילופרובוקטיבית
 ,כמונוספים,רלוונטייםתוארשמותלהוסיף
ומצולקת,קולניתומסריטת,רצוצה ,למשל
שוקקתומאיימת,אלימהונפחדת,רדופה

וחסרתסוררתסקרנית,חושים,ומסוחררת

כמרוץמתמדת,בתאוצהנתונהכמומנוחה.

מצליפהמתנשפת,כותשת,כמהה, ,נצחי
איןאךנשימה.וכבדתנרגשתוצורבת,

שלהמלאהמיפוילאזהכי .כאןלטעות
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שבה ,ולךויונהשלהפואטיתהזהותתעוות
מרהיבה,מניפהכמונפתחתתת-ההכרה

תרוץאלאאינההחיצוניתהמציאותשבה
כמוסים,הכיהקרבייםאתולטלטללערטל

הדוברת.שלהנפשידיוקנהשלחסויים,הכי
רמברנדט,שלהנודעתבתמונתוכמו

 ,סוטיןחי~םשלבאקספרסיוניזםובעקבותיו
חשוףוהבשרלרווחהפתוחהאיטליזשם

עםוגם ,הניגרהזב,הדםעםכן:כל.לעיני
אצלולארמברנדטאצללאאוליהזבובים.

בהחלט. .ולךויונהאצלכךאבל .סוטיןחיים
 ,כאמוראבלהיסוס.בליהסוף.עדלחשוף

נוספיםואספקטיםפניםדולךשלבשירתהיש
פואטיתכמניפההנפתחתתת-הכרהלאותה

ואגרסיביותעוינתאלימותרקלאמרהיבה.
אגרוף.כפפתכמוובוטהחובטתסמורה,

כך.רקלאלחגורה.מתחתלפגועומשתדלת
דולךיונהשלהפואטיתהזהותבתעודתכי

אסתטייםימנייםסמניםומזדקריםמזוהים

ורכות,כמיההכמוהפוכים.ובהחלטנוספים,
מאופקת,רגישה,וחושניותענוגהנגיעה

מתפנקתוהתרפקותביישנית.כמעט

המושטיםמשושיםכמומגששתידהשולחת
ונואשת,חוששתמהוססת,בספקנותלפנים,
אולייודע,ומיקרבה.שלרגעלדעתמקווה
לעשות,מהאבלשלווה.שלאפילו

כשהיאוחומרקלסמורה,אגרסיביות
בוטה,בארוטיקהמינית,באלימותמשולבת

יותרתופסתומתגרה,ססגוניתבסקסואליות
מלמולמאשרבקלותיותרלפחותכותרות.

יותרהקולקטיביבזיכרוןאזמלמלה.של
כלבה"כלבהכמוקוצניותשורותצרובות

רוצהכבראני /נעימהנעימהמשתוללת
מאשרשנה")("לפניכלבה"לזייןמזמן

לאאבלבוטותפחותשורותבונחרטות
 /אחדכלאהבה"ובטוןכמויפותפחות
("כריסטינה"),מה"אזלהלוחש

מיטיבהדולךיונהשלשירתהאפוא,כך,
לב,שובהמלהיב,מרהיב,יופילהפיק

לאבפראותהמיטלטלתתלולהבתנופה
אפשרויותביןקיצוניים,קצוותביןמאולפת,

סגנוןבמפלסומתכתשותהמתגוששותשונות
היודעהמצודדת,בצבעוניותומרצדססגוני'

עוינתבאלימותחדה,בצריחהלפרוץ
כמולשדריודעשאףכפיבוטה,ובארוטיות

בתוךהמתנשםשקטכמוחרישית,לחישה
היצר'שלהניחרתצריחתוגםהחשיכה.
עדין,ידמגעוגםמוותרת,ואינהתובענית

שבראשיתאפוא,פלא,איןמתגעגע.מרגיע,
ופעילותההופעתהכאשרהשישים,שנות

להפגיןהתחילודולךיונהשלהפואטיות
נלהבותתגובותמעטלאהניבוהןנוכחות,
והעובדהתשואות.שלשיארשםשרובן
הופעהעלבאדיקותהקפידהדולךשיונה

(בהתבטאויותיהומתגרהפרובוקטיבית

והדרמטי'הצעקניבלבושה ,בציבורהבוטות
נלהבותתגובותבאותןפגמהשלארקלא

תרמה ,אותןהזניקהאףאלאשירתה,כלפי
שקראול"תופעה"אטרקטיביותשלתבלין

ל"אייטם"הפכהשכבר .ולךויונהלה
ומןהחוגמןהחורגמידהבקנהתקשורתי'

תגובותאותןשלחלקןהתל-אביביים.הטווח
שלשירתהכיבהתפעמותטעןאףנלהבות,

מרעננתאסתטיתתופעהרקאינהדולךיונה
מעידההיאאלאהישראלית,הספרותבנוף
לאאםוגםתקדים.בסולתמקוריותעל

נשמעהבהחלט ,הקשרבאותוכךהתנסחו

, . 
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וולךיונה

מקוריתכהשירתהכיעקרונית,טענהברקע

(למרותמשומקוםנולדהכמוהיאכיעד
חשיפתהאתאבחנואחריםשמבקרים

אבירןדוד ,הרץדליהשללאסתטיקה
בהחלטאלושורותשכותבולמרותואחרים).

לשירתנלהבתוגםהחיוביתלתגובהשותף
שלשבקטעלי'כלומר ,לונראה ,ולךו

המבקריםמןכמההתקדיםנטולתהמקוריות
מפלסגרסלפחות, ,<כךמעט""נסחפו
דליהכמושמותכיבתקופתי),הסלנג

ויאיראבירןדודהרץ'דליהרביקוביץ'
לשירתרלוונטייםבהחלטואחרים,הורביץ,

פואטית.השפעהמקורותשלתקןעלדולך
עללמשל'אבירן'דודשלשירתוהשפעת
בשיריהבעיקרניכרתולך'ויונהשירת
אופימפגינההתמסיקהבהםארוכים,היותר

האידיאיהרובדבהם ,פרובוקטיבימתגרה,

בהםסמורה,אגרסיביותנוסה,ארוטיקהרווי

רחוב",של"נראטיביותמחקההתחביר
נכתבת,ופחותמדוברתיותרשיחה ,כלומר
 ,כאחדואינטיליגנסיסלנגיהתנסחותמפלס

וחומרקללשון.ומושחזשנוןו"ממזרי",זריז
חיבורשלהמובהקתהאבידניתהתחבולה

וניפוץפיצוץלהפך'אולאחת,מליםשתי
ערךעוד 'ר(לשתייםוהפיכתהאחתמלהשל

יונהמאתהבאהשירלמשלישורון>.אבות
עליוחותםבוודאיהיהאבירןאשרדולך
אועצומות,בעינייםאוחפצהבנפש

וסוחבחמסצועקהיהנסחשניה,במחשבה

ובכן:שירי.שודבאשמתמשפטלביתאותה

השיר.

שמישהוסרב / •אחרסקסשישלנו"רומזים
ביא~ה~ / Qאחרסקסישאם /זה.עליודע
 / •ז,)יןארישגלויות,ן~ר /ד~נדע.ה~לכאן
נשינו~ןמאודעייפיםאנחנושכבר

"שיר<מתוך: " ...הבתולותוידידותינו
i? :ך,לערמתגרדאר"),אפרופוד~זק~.זריrזא

דולךיונהמאת "י~"זקיךיהשיריםמחזור
לאמושלאמובהקים,זמירןקורימפגזי

יאירשלהאימפרסיוניסטיתלשירתונלהבים,
רגםססגוניתאווירההדוריהשירהזרהררביץ.

אתהשמהשירהומצועפת,ערפיליתקסומה,
"המקריבה"שירהצרופה,חושניותעלהדגש
הצירופיםביןהנביעתי-סיבתיהקשראת

מזבחעלהאידיאיתהאמירהואתהתמטיים
תחושות,רחשים,שרקקהזוי'אימפרסיוניזם

בסגנוןחסויים,רכים,פסטלצבעיניחוחות,
עיין<וכאןהישראליהליריהאבססרקס

לביא>רפיארוך'זריצקי' ,ססימצקיערכים
כך,וגעגועים.ערגהכמיהה,המביעים

שיריותשורותרושמתוולךיונהשכאשר
 /שופעים!וים /שפחהכל";כןחכמר

 /שפעתרועש,נחל /ע.ץשלבמעלות
~י"שירי(מתוך ..מעוטר",כוחשללימלום

ואפילוכאן'להחמיץקשהכותרת)נטרל ," 1
באוזניים,הנערציםובאסמיםעצומותבעיניים

שירתשלמובהקתהיותרהזהרתתעודתאת
"כסותהכמר'שוררת,שכתבהררביץ.יאיר

עלים"שלוותעלשוקקתמתיקותי /ערפל.
מלאכיםאייםעל"נחיםאו:אהבתי"),("אבל

~~יםב~נתםמהלכים,נפקחפרחים /וד'רא
("לאהבתי' " ...נעלמיםימים,על /

לדליהנשובעכשיואבללכשתשכים"),
שלאפשרידיוקןנכתב:וכבררביקרביץ.

פואטיתכמתווכחתרביקרביץדליהשירת
 •ררלךיונהשירתלביןהרץדליהשירתבין
יותרחבהולךושירתהרץ'שירתכמוכי

רביקוביץ.לשירתאחתפואטית"מ"מחרוה
אגרסיביותארתהלמרותנכתב:ועוד

מתגרה,וסונטת,סמורהמאוגרפת,

אלימה,להיותיודעתרגםפררבוקסיבית,
פעםאחרפעםהמופגנתעוינת,לאמושלא

דוברתשלדמותאףבהנאבחן ,וולךבשירת
וקיפוח,רחיהעלבון'עלהמעידהנשית

חולשה,חשש,שלתחושותעלהקובלת
ללמדך:מקוננת,בכמיהההמהולהכניעה
ובכן:רביקוביץ.דליהבשירתכמוממש
החוששתולך'ויונהבשירתהדוברת •נכון
'חולשה',התיבהאתבפירושלאייתאחתלא

שריוןלובשתבשמה,להלקרואהנרתעת
 ,וסרקסטיסמורסונט,אוועוין'אלים ,אירוני
חולשתה.עלוקובלתמדווחתשהיאבשעה
והסרקסטי'הסונטלמחסהמבעדאבל

לשריוןמתחתהנכמרת,התחינהמסתננת
אוהאירוניה,שלוהעוקצניהקוצני

כמוהנואשת.החולשהמבצבצתהאלימות,
 /נתקענולאןציפורה"אויי.רי": i"אבשיר
קשים,ימים /במלעילתאמריארקשיםימים
בי ...בקזקיתהימיםכלכמו /לשתותכמר
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או )<"שירה"עומדים"אנחנואיפהציפורה

אתמשדרתדולךבשירתהדוברתכאשר
דיוקןדרךהמתקוממת,המקוננת,תלונתה
רקלאאשר"צורות")("בובות",בובות

הןאףאלאחרותן'אתמקפחיםאחרים
חרותן'אתומצמיתותעושקותבעצמן'

המעטהצנוע,החופשאתומרוששותשודדות

עללהעלותשלאמאודוקשהקשה,שלהן:
דליהשלהממוכנתהבובהאתהדעת

היוצרותשלה,המריונטהאתאורביקוביץ'
לאמסריטת:סתירהאותהמצור'אותולעצמן

אףאלאבחולשתן'במכאובן'שבויותרק
מייסר'שבישלמצבאותובעצמןמנציחות

עלאחריותמנטילתולהסתלקלהימלטכדי
עליהאשרנשיתחולשהואותהחייהן.
אינהדולך,שירתשלהדוברתקובלת
ורטוריקההתנסחותתבניותלגייסמהססת

למשל'כך'רביקוביץ.לשירתהטיפוסיות
למצואלי"תןוולך:יונהבשירתנמצא
למצואליתן ...כיווןלמצואליתן ...אותך
 .אותךלראותליתן ...נמצאאתההיכן
("צורות", ...שאני"כפיאותיקבל ...באמת
והרטוריקההטוןוהריכותרת).נטול

ההתנסחות,מפלסראיתםכאן'הננקטים
אלהאתומובהקהדוקכהבאורחמהדהדים

טיפוסייםהכהרביקוביץ'בשירתהמסתמנים

שלה,הפואטיתהזהותלתעודתואופייניים
יוזמה,לקחתסמכותיגברימנמעןהתובעות
עולאתמעליהלהסירהדוברת,אתלהוביל
ירכה,יאלאותיח p "והאחריות:ההכרעה

 /האטלנטיהאוקיאנוסאלאותיח p /צפון
Jry אותיח... / p אותיס~א ...אותיח... " 

 ,)קשה""חורףהגדול",והעולם("תרצה
ממירהרביקוביץבשירתהדוברתוכאשר

ובטוןברטוריקהנכנעתתחינהאותה

מתפנקיםכמעט,תינוקייםילדותיים,
בהשתוקקותשילובםכדיתוךומתרפקים

אכילה:דרךמטאפורית(המתבטאתארוטית
להה.ן ...ונילרוצההיא ...ונילרוצה"היא
כמוהשלישי">,'הספר("פורטרט", ...וניל"
"שהםדולך:בשירתהדוברתאחריהמחדה
שהםאבלשאמות /מאכליםליויביאויבואו

שהם /מגדנותליויביאו /בואוי
ובכן: ,)''הריש"יבואו",("שהם " ...כנסויי

רטוריקהללמדך:רביקוביץ.בשירתכמו
המהולהמתרפקת,מתפנקת,ילדותית,
הארוטית,התחינהוהיא,ארוטית.בתחינה

ומכוחהאכילהדרךמטאפוריתמתבטאת
כמומיניתחדירהעלהמעידיםפעליםנקיטת

''למות"הפועלוגם"להיכנס"."לבוא",
 .ועוד .סקסואלישיאמטאפוריתהמבטא
רביקוביץהשפעתעלעדויותעודכלומר:

כהאשרהשיחהדפוסלמשל' Iכמוולך.ועל
שירתשלההתנסחותלמפלסטיפוסי

(אולנמעןפונההדוברת Iכלומר Iרביקוביץ
תחבירותבניותטוןנקיטתמתוךלנמענת>
ישירה,בשיחההרווחיםלאלההדומים
סינוןעברהשלארחוב","שיחתאישית,

אומרתאנילעצמך'תאראסתטיים:סגנוןו

אתהמהאיתן'יהיהמהיודעת,אתלך'
השגריריםמןמעטולא .לעצמךחושב

מהגריםרביקוביץשירתשלהאלההשגורים
הפואטית.בזירתהומתאזרחיםוולךלשירת

"תסתכל'כותבת:ולךולמשל'כך'כי'
לך"שקרהמהיאומןבלזההרי /תסתכל
"בעוד :> sעמ'"שירה",כותרת,<נטול

"שירה">:("קנון":לואומרתאנישעתיים
נמרץ"("בדיוקלהודות"מוכרחאני"עכשיו

("תראי,שולמית""תראי,"שירה">:ג'
 .)"שירה" ' 11שולמית

לטבעלהעניקרביקוביץ,בשירתהמגמהגם
 ,סקסואלי"ג~אשלתפקידמטאפורי'מעמד
רווה,בוטה,ארוטיקהשלמובילאומוליך

בשירתגםמופגנתמגמהאותה-תובענית

לדברשלאשקשהעדמוצהרכהבצביוןדולך
כותבתכךהנה,מודעת.השפעהעלעוד
"(הספרהלילה""צערבשיררביקוביץדליה

 /מהביליםעביםבשמים"ושטים :)"השלישי
ועולה /ומגדליםגגות~ם 1בע.רנוקמים

רניקוניץ'דליה

~וגםשרוע.ד /שועליםיללתלפניהם
כותבתבעקבותיה,וכך'הגדר".~ת 1במש

 :)<"שירה"כותרתנטולבשירוולךיונה
כלעל /פרחיםבערוגותפילחה"והספינה

מתכופפיםהפרחים /זקופיםפרחיםהימה

פרחיםמוקפתהספינה /מתיישריםומיד

הדמיוןוהרילהמשיך?עודוצריךעומדים",
המקצב,המשקל'מןהחלומובהק!הדוקכה

תבניותנקיטתדרךהמרובע,הביתמבנה

וכלהוהתמטיקההרטוריקההטון,
ובמיפויבתיעודהסקסואליתבמטאפוריקה

שלהפאליתהזקפה(לדוגמה,הטבע
שלוזורביקוביץאצלהקמיםהמגדלים
אווולך>,אצלוזקוריםהעומדיםהפרחים
כמטורפים"והיינוכותבת,דולךיונהכאשר

כותרת,(נטולאריות"בנושאגוהלילהכל
שורותהכירהלאשהיאלשערקשה )"שירה"

שואגוהרוחאריות,;,גערתבלילה"ואיןכמו
לפניהשניםכתבהאותןרותחת"כיורה

סופה",לפני("כגלגלרביקוביץדליה
דולךיונהוכאשר .)"הזהבתפוח"אהבת
פסקווהעופות /שתקהחיות"וקולכותבת

האין·שירה•>,האילה",("מפלצתמלצרוח"
שיריותשורותברקעומבליחותמהבהבות
"רוחותלמשל,כמורביקוביץ,דליהשכתבה
מןצורחיםעופות /מחורבהבההומים

תפוח•אהבתלירושלים",("סביבהשלווה"
ביןהמסתמןההדוקלדמיוןביחסומה .)"הזהב

הגן;אתהמגייסיםרביקוביץמשלשירים
סקסואלימטאפוריכמובילהגינה/הפרדס

"הספרמתוךלמשל'גינה",שירי("שני
שימושאותולביןאחרים)ורבים ,"השלישי

וולךיונהבשירתהמופגןובפרדסובגינהבגן
 ?)"גנים'שניהשםאתהנושאספרוחומר(קל
של"בגנים"הסיפוראתקראושתיהןהאם

הרסנית,סמורה,סקסואליותשבוגנסין'
 ,הגןשיחיבסבךמתרחשתמסריטת,כמעט
לגןבאשרומההשמש?שללהטהתחת

ב"שירסקסואלייםכסמליםולבוסתן
כותבת,רביקוביץדליהכאשראוהשירים"?

ואדמת /כזהבכתומיםפירותשםו"היו

כבדהכנחושת /שחונה·אדומההפרדס

 /אפליםירוקיםהעציםועלילאבק,שהודקה
היום("מןחשוכה"בנקבהעובריםמיםכמו

ובכן,הזהב·>.תפוח"אהבתהלילה",אל
היאכאשרכך'כותבתרביקוביץכאשר

שלמטאפורילמובילהטבעאתהופכת
תובעתמיוחמת,לחה,חמהחושנית,הילולה
אולשכוח,אפשרשובהאםמוותרת,ואינה

לביןשירתהביןההשקהנקודותאתלהכחיש,
זהב"ואבקבעקבותיה:שכותבתולך'ושירת
והעלים /עלמשמשזהב.מקרנינשר

היווהקולות /וזהבזהבזהוכלוהפרחים
וקולזהב("קולועבה"דקבזהבזהבכנקישות
לאלוזיההמרמזתכותרת :"ש"ירהבשר",

וחומרקלכלה',וקולחתן'קולסקסואלית,
"ידעאתהמהדהדתלבשרההתייחסות
כאשראואחד").לבשרו"היוהבשרים",

האילנותבדי"וכל ,רביקוביץדליהכותבת
אתהעין;גלגל ... /לגבוה.מתעצמיםהיו

תפוח•אהבת("חמדה",חמד"החמהגלגל
הכותבת,ולך'ויונהאחריהומחדה ,)"הזהב

מתפשט /דקגןאתעגולגן"וכשמרגיש
בצינורות"עולהולאהפרילדפנותהקול
השפעההשפעה.ובכן:ש"ידה").גנים",("שני

כבראבל·הכחשה.משוללתגלויה,מופגנת,
ספרותיים,טקסטיםביןההדוקהדמיוןכתבנו:

יותרחשוביםהמשוערת,ההשפעהובעקבותיו

הטקסטחוקרהספרות.שללהיסטוריון
יוצאהספרות, .שלהאסתטיקן ,הספרותי

טקסטיםביןההשוואהמעצםבעיקרנשכר

טקסטכללבחוןמאפשרתההשוואהכישונים.
אורעליוהזורהמבחינתו'זרשהואבהקשר
בלתימזוויתבחינתובעקבותומחדשחדש

אחריעוקביםכאשרלכך:ומעברחזויה.
חומריםרקלאמאבחניםספרותית,השפעה
אלאההשפעה,מימושבמהלךשגויסוותבניות

המושפעהטקסטאותםותבניותחומריםאף

 41-+בעמ'+-המשך
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 s~ו
ממרגועגלותועלוגעגועיםערגהעל ~ 1~

מזוריאיר

עוזעמוסשלכתיבתועלמבואהערת

ובכתב:כך'פעםהתנסחעוזמרס :;ב;;: :;ב;;:

.E = שתיים-שלושבקריאת"די
בכךלהבחיןכדיפיסקאות . . . . .

בעלהוגה·דעותבידינכתבלאשהספר
המתרגשאדםבידיאלאשיטתית,משנה
עלנרגשתתגובהלהגיבונוטהבקלות
שאםקדחתנייםמאלהאחדשונים:עניינים

עלחוזריםהםעצמםדבריאתסותריםאינם
סותריםואינםחוזריםוכשאינםעצמם,דברי

נגיעהונוגעיםהגיונםבקומסתבכיםהם-

נגיעהאוליהצריכיםבדבריםיתיינעבלא
העזה",התכלת("באורמובהקת"עיונית
אואומרת,זאתטוב.אז"הקדמה").מתוך:

לספרבפתיחהעוזעמוסכתבכךכלומר:
מאותתשעאלףבשנתפיוסםאותוהמסות
"אזכאןכותבאניובינתיים,ותשע.שבעים

יותרובאמת,רומז'אניבזהכיטוב",

עםכימאוד'וברוראומר'אניבזהמרומז'

בשנתאז'כתבעוזשעמוסלמההכבודכל
המציאותותשע,שבעיםמאותתשעאלף

ליצור'וממשיךיצר'שהואהטקסטואלית
עשוריםוכמהכמהבמהלךולהפיק,לעצב
לכיווןמלהצביערחוקהופורים,טובים

מציע.הואאותוהביקורתי-עצמי"האזימוט"

(כמושב"שטח"העובדות :אומרתזאת

הסתנןומשםבצה"לנו'להתנסחשנהוג
ומשםהישראליהסלנגלמפלסהביטוי
הלשוןשלהנורמטיבילרובד"היגר"

והנתוניםהעובדותכלומר'השימושית),
עוז'עמוסומפיקהפיקאותםהטקסטואליים

עוזעמוסשללעדותוחפיפהמפגיניםאינם
כישקרא,מיכיעוז.עמוסשלכתיבתועל
הפולמוסיותבמסותיקרא,אושקורא,מי

ובעיקרפילוסופיות),אפילוידועה(ובמידה
והחברתיהפוליטיהאופיבעליבטקסטים

אושקראמיובכן'ופיוסם,כתבעוזשעמוס

כיובנקל'יבחין'בוודאיאלה,בכלקורא
אונרגשת,בכתיבהמדובראיןבהחלט

עלסנטימנטליבסחףהמגיבהרגשנית,
סינוןריסון'התובעיםנושאים,אודברים,

ואיפוקממושטותשליטההדורשיםג,וסיר
 ·העיוניתהכתיבהאיפהכימוקפד.

רגשסערתואיפהעוזעמוסשלפולמוסית
פקודההמסרבותנפשיתהשתפכותאו

 .הנכוןהואההפךאיפה. .הריסוןלחובת
זועוז'עמוסשל·פולמוסיתהעיוניתכתיבתו
שבטווחלנושאיםבעיקרהייחסתהמת

רושםמשחררתהפוליטי'ובמפלסהחברתי
רהוטה,ממושמעת,חשיבהשלמפורש

במציאותהתבוננותוממושטות,מלוטשת

שלסדוריםבדפוסיםעיצובהובתהליכי
לוגיקהלכשתרצה:מוצקה.שיטתיות
קולעבדיוקויצוקהמהוקצעתממש'גבישית

ודק.

יוטענותעםלהתווכחבןכמואפשר
כמובןאפשרעוז'עמוסשלהעקרוניות

אתמפרשהואבוהאורחעללחלוק
ממהראני-עצמיכי'אםהנתונה.המציאות

אבחנותיועםנוחחשבהחלטאנילהצהיר:
עלחולקיםאםגםמקום,מכלוקביעותיו.
אפשראיאפילוואוליקשה,טענותיו'

מפגינותטענותשאותןהעובדהעללחלוק
בבהירותהמתנסחומלוטש,מגובשהיגיון

וקולעת,מדייקתבשפהקולחת,מפוכחת,
להשמיטאפשרואוליקנאה.מעוררתכמעט
ניגשעוזעמוסכי"כמעט",הביטויאתכאן

לדיוןהעומדתהנבחנת,המציאותאל
מאוזןזהיר'מדעאישלמשל'כמו'וללמידה,
ובחלוקזקוף,היושבובשיקוליו'בחשיבתו

עצומההאחתועינובמעבדה.דווקא,לבן
ובידולמיקרוסקופ,צמודהחשביהועינו

מנתחהואומושחזחדבאיזמלהאוחזת
מפריד'חותך'עצומה,ובצלילותבריכוז'

תמיד .מגדיר ,מגבילמנפה, ,מאבחןבוחן'
יחטיא.לאלעולםלהפליא.ומוקפדמאופק

הכתיבהשולחןאלניגשהואאחר·כךורק
ובוטחות,רהוטותחסכוניות,עטובתנועות

ומספקמפיקחותכות,אבחנותמנסחהוא

וכולןנהירות,מסקנותמסיקהוכחות,
השערה.כחוטקולעותמדייקות,דקות,

עוזעמוסאיפהעכשיו'בבקשהאז

האידיאההעיון'אישהמסאי'מרסן'הפול
רותחת,אוקדחתנית,כתיבהואיפהוהדעת,

רגשותיהבגעשהנגרפתכתיבהואיפה

שלהתנסחותוברוחו •נכוןובכן'הגואים.
גודשהשחורה,השדיםאש •עצמועוזעמוס

החשכהאימתממאיר'כנגעהתופחהרגש

ריסוןכללסכלהמאיימתוהמסויטתהסמורה
התבונהקולעללהעידהזוממתשכלתני'
ועודאלהכלהמפוכחת,המאוזנתהזהירה,
רחוקים,הקודח,הרגשמבשלמביתהבאים
איןכיולכתיבתו.לו.זריםמלהיותומאוד,
עמוסשלנובלהואיןעוז'עמוסשלסיפור

מקרקעיתאשר ,עוזעמוסשלרומןואין ,עוז
היצר'צווחתובוקעתעולהלאמעמקיהם
בוטה,ארוטיקהשלהקולניתאנקתה

שלגעשוגעייתככוויה,צורבתתובענית,
אתהגודשרגשואותוהגואה.הרגש

אותועוז,עמוסשלהספרותיותיצירותיו
והארוטיותמזההיצריותשלוחותיועלרגש
 ,מאולץלא ,פראי ,אפלתמידהואמזה,

התבונהלצולצייתהנצחיבסירובומתמיד
מתגשםזהכלאבלהמרוסנת.המבויתת,
הפואטית,הטריטוריהבגבולותרקומתרחש

לאותםמעברולאעוז.עמוסשלהאסתטית,
אוהשיפוט,בשטחלא ,כלומרגבולות.
העיונית,יבתרכתשלהמרחביבטווח

לא.שםעוז.עמוסשל·פולמוסיתהמסאית
באותםשגםוחומרקללא.לעולםשם

בוקעתממעמקיהםאשרספרותייםטקסטים

שלהתובעניתוצוויחתוהארוטיתנאקתו
ניסיוןנמצאעדייןטקסטיםבאותםאףהיצר'

סכר'לולהציבהגורף,הרגשסחףאתלרסן
מאמץנאבחןעדייןספקן'מהוסס,ואפילו
אתלכלואהייצר'התפרצותאתלנצור
הלועבעומקהתפרצותהואתהצעקה
מרכזעלמצביעיםכבראנחנווכאן .הפעור
בקרקעיתהמעוגןהאידיאי·פואטי'העצבים

כיעוז.עמוססיפורתשלפיגומיתהיותר
שדבבמהנוגעיםכברוכאןמגיעיםכברכאן

שלנשמתה""שורשמנסחאוליהיהסדן
החוזרהיסודמצבכיעוז.עמוססיפורת

עמוסבסיפורתומונצחמשוחזרומסתמן'

התנגשותואיבה,יריבותשלמצבהואעוז'
נאבקים,כיווניםשניביןוהתכתשות

שניביןבתכלית,הפוכיםמתגוששים,
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מצדלזה.זהוזריםקוצנייםניצים,קצוות
הםשלוהגלםשחומריעולםנמצא ,אחד

מגובשענברי'היגיוןממושמעת,שיטתיות

צלולה,ראציונליות ,ובהירמפוכחומלוטש,
וקשוב.שקול ,נבוןמבנהמוצקה,יציבה,

 ,ושדיחשוךעולםנמצא ,האחרהצדומן
עולםשחורה,באשגועשיםרגשותשלעולם
צרודה ,היצרשלצריחתונשמעתשבו

עולםואותו .ורסןמנוחהחסרתומדבירה,
ובלתיעכורעולםגועים,גואים,רגשותשל

העולםאללפלושושואףמבקשמבוית,
כמולתוכולחלחל ,והמוארהמתוןהמפוכח,

 ,יסודותיואתלקעקעוממאיר.כוססארס
נקודתאתגדועל ,סדריואתלסכסך

ארורה,רעה,רוחלהכניס .שלוההעגנות
 ,לבןהמסויד ,הסדורלעולםומסריטת
לרוששהמבויתת,שלוותואתלהשבית
אתלנתץאושרה,משגרתאותוולנשל
עולםאותושלוהמהוקצעהמוצקצביונו
לגייסלגיטימיובניסיוןוחלק.נינוח ,מעוגל

עמוסבסגנוןהמתנסחתטרמינולוגיהכאן
 ,וזדונימושחזסכינים,בלילגנגסטרעוז:

ומתאמץהזומםלהשחית,ושנוןמרושע
מוארת,בצינההספוןהטייסתאאללהסתנן
לוחעללהשתלטמבקשובהירה,קרירה

האופקיכיוונהאתלשבש ,המכשירים
להביאדברשלובסופוהטיסה,שלוהמאופק
חייביםכיאם .ולריסוקוהמטוס.לקריסת
לאכילהודותכאןחייביםכלומר:להודות.

נותריםהקוצניים,הניציים,הקצוותתמיד

לאכיזה.שלבצידוזהוזכים,מבוצרים
מיתוןלקראתתמורהלאתרניתןאחת

תמורהאותהואפילווהיריבות.האיבה
מהוססים,מינוריים","פיגמנטיםמפגינה

ואותהוחסויים.סמוייםכמעטספקניים,

אחתלאמתאבחנתמתינותלקראתתמורה
ורומניםסיפוריםכמהשלסיומםלקראת

הסתמנותאומרת:זאתעוז.עמוסמאת

שבישלבטריטוריותסימולטנייסיוןכ
מעטלנועהאיבה,רווייהיריבים,הכיוונים

ההתנצחותממסלוללסטותזה,לקראתזה
המשטמהממפלסהקוצנית,הנצחית,
עםולהסכיןלהסתגלניסיוןמתוךהסמורה,

 ,כךומתוךאחת.גגקורתתחתקיומםעצם
השחורההשדיםאששלהרושףכבשונה
צורמים.פחותבדציבליםלהדהדמתחיל
מוצאאינושובלפיוס,רופס,ואפילו ,וסיכוי
הכוחניהמאבקודאי:אפשרי.חשבוןמכלל

מלפוג.רחוקהיריביםהכיווניםשניבין
 .ידעךלאלעולם ,יחדללאלעולםוכנראה

רוחשלוהמיטיבההטובהבשיבתהאבל
פלומתיתוקשובה,מתחשבתמשככת,רכה,

הזועף,העורףעלמוחשתלפתעכמעט,
והמיוזע.הזועם

וגועההגואההרגשעלקודםכאןדובר
הגועשיםהמשקעיםעל ,עוזעמוסבסיפורת

עודודוברהקרקעיתה.ומעוגניםהמקובעים

ועלהגבישיההיגיוןעל ,המוקפדהאיפוקעל
עמוסשלבכתיבתוהצלולההראציונליות

שםמזדעפת,האפלהשםועוז'עגנוןסיפורת
הלאהייצרשםפניו'אתמזעיםהפרא

תובענית,בצווחהפורץמבוית,הלאמאולץ'
עייןללמדך:אות.להםתןמוות.עדניחרת
עורקערךועיין •עוזערךעיין •עגנוןערך

להשחית,שדיבחשכה,רוחשהמעמקים,
 •לעדועויןאלים

עגנוןעלדבריואתחותםעוזעמוסוכאשר
כך:ואמרמוסיףהואכנס,באותושנשא

דבר.שוםחידשתילאאםליתסלחו"אתם
באתיחידושים.לחדשלכאןהוזמנתילאאני

מכאובועלאהבהעלייסורים,עללדבר
מיניבכלשהתחפשקוהלתזהבעגנון'

עליודיברתיאהבהומרוביפות.תחפושות
חזרה",והדרךהחלל("הלבאחרת"ולאכך

 ,)העזה"התכלת"באור

 ~ו Hן~

ש"מהגרים"בשעהומופגניםהמתגליםעוז'
כתיבתואלהסיפוריתמכתיבתו
·פולמוסית.המסאית

עוזעמוסשסיפורתכךעלעודכאןודובר
ייצריתשהתפרצותאחת,מקשהעשויהאינה

בהנתונהמאולפת,לאפראית,אפלה,
עםמתמדתובהתכתשותבהתגוששות

מבנההמסמניםיסודותסותרים,יסודות

מסתמנתאםגםומתונה.ותבונהסדור

מפויסת,ספקמהוססתספקהדדית,נדידה

הפער'עדייןהסותרים,היסודותבין

נותריםביניהם,הנבעיםוהאיבההיריבות

קוצנייםככוויה,צורביםתלם,עלבעינם,
פשרה.אוגישור'ומשוללי
שהוקדשבכנסדבריםנשאעוזכשעמוס

עלהשארביןדיברהואעגנון'לסיפורת
עורקעגנון'בסיפורתכמוסחבוי'עורק

הואכךגטטיבי'ועורק •הסוילאאךחסוי
לאמאולץ'לאופראי'אפלעורקלו'קרא

 •במחשךהחותרומסריטסמורעורקמבוית,
עוזעמוסהת·נסחכךבדיוקלאאוליאכן'

ועמוס •התכווןהואלזהאבל •מעמדבאותו
סרבןהזה,הקמאיהעורקכיצודק.עוז

לנתיבומזדעףזעוםעורףמפנההזה,הביות
הזההעורקצלולה,לראציונליותהתבונה,

בהחלטשדי'ואפילומרושעלהיותהיכול
אבל •עגנוןשלהסיפורבמחוזותמתאזרח

העובדהונוכחתמוכחתמכךפחותלא
וזומםשדיומסריט,סמורדומה,שעורק

בקרקעיתאףומזוההמשוחזרשכזה,

 •עוזעמוססיפורתשלהמעמקים
החנוכה:בחגלשירנהגנוילדים,כשהיינו
אצלשניהם,אצלאבללגרש",חושך"באנו
אתגרשלבאאינואישעוז'ואצלעגנון

שלהמעמקיםבמחוזותשם, •להפך •החושך

כאן.חידשתילאאםליתסלחואתםובכן:
אסתטיקהעלרקלאלכתובבאתיאניכי

ייסוריםעלאףאלאסטרוקטורהועל
עוז.עמוסבסיפורתומכאובאהבהותסכול
 ••אחרתולאכך.עליוכתבתיאהבהומרוב

"ליטוףמזור:יאירשללספרוהמבואמסתמתוך
אורלראות(העומדעוז"עמוססיפורתעלבאפלה:
ירושלים). ,כתרבהוצאת

רותםערן

ראשוןפרסום •

לילימעשההיאפרדה
:•• T • -:-•• •• • 

:פבכי

:פבריחה,

לילימעשההיא Tפר;ה
:•• T • --: •• •• • 

~ f ב;
 ,ת~נ~;א~

לילימעשההיאפרדה
:•• T • -:-•• •• • 

:פדי

נח~ת;תפניםלהסתיר
: -: • T • : 

 ,ת;,~כ;נפנים

;:זס~ים ת;ק~; ת~·ידלס~ז:י
הפ;זלהדםאתידהסתל
 ..--ז ... . :- :

:פדמע;ת.מעינינ~
•• •• •• • : T 

ליליעשה.מהיאפרדה
נזכר ,;תה~ה ..לאשלדת ~,כ

 T T •י Tליל :מעשהה;א ••ה,ר•פ

 . ..הפב-~אה. .נ~ביל
• : • -: T 
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 5ו~
ן~
קלישאותשלנוחן ~

מורגגלעד
עוזעמוסשלבמרתף""פנתרעל

במרתף""פנתרקריאתכדירך = .;;; i אתלעצמירשמתיהראשונה,בפעם
כאןממחזרעוזהבאה:ההערה ••
הואהרעה."העצהמ"הרומצביםחומרים

להמחישכדימחונןילדשלבקולומשתמש
עםגרוסמןשעושהלמהמאודדומהתקופה.
היכולתללאאולם ,שלוהמספריםהילדים

ילדותאידיולקטליצורגרוסמןשלהמופלאה
אמןהואוסמןגרבעודע.ומשכבמקורי

שלכאספןכאןמתגלהעוז ,הרענןהניואנס
מוכרות.קלישאות

רשמתי:ועוד

וחסרמכניהואהזהבספרהילדיםאפיון
תבניתבבחינתהואמהםאחדכלחיות.

תפקודהאתלשרתכדישהורכבהרטורית
ייחודלהשניתןמבליהדמות,שלהתמטי

אותנולהחזירמבקשעוזע.משכבפסיכולוגי
באמצעותהמדינהקוםשלפניימיםאותםאל

מבליהתקופה,שלהשגורותהקלישאות
המורכביםהחייםאללהתחברלנסות

לקלישאות.מעברשהתרחשו
הספראתרואהאנישכיח,קריאהאחריאולם
אחרת.הזה

המספר ,פרופישלהילדותשעולםספקאין
וצ'יטה,חורבן ,וחבריו ,"במרתף"פנתראת

שדופות.מחשבותורצוףקלישאותרווי
עיצובומדרךהנחשפתההוויהלאוראולם,
אתמעמידעוזכילינראההזה,העולםשל

לאשבספרבלוביותחשהשיחתבניות
ילדישלפסיכולוגילעיצובכתחליף
הפסיכולוגיבעיצובכמרכיבאלאהתקופה,

רקלאואולי-ההםבימיםישראלילדישל
שלנוסטלגימחזורכאןאיןההם.בימים
חדשהבחינהאםכימוכרות,ילדותחוויות

ותהייהאחרת,מבטמנקודתחוויותאותןשל
הללוהחוויותשלהשלכותיהןעלערה

ימים.לאורך
''פנתרעלשהגיבוהמבקריםמןרבים

שלכוונותיורצינותאתהחמיצובמרתף"
רומןמאשריותרלאבספרוראוהמחבר
כינראההנעורים.לבניחביבעלילה

עלרקנופלתאינההזאתלטעותהאחריות

קשה .עצמוהסופרעלגםאלאהמבקרים
דיאלוגלעצבעוזשליכולתועללחלוק
הספריםשלהסיפוראופןאךעלילה.ולהניע
אותובע,אינוהאחרונותבשניםכותבשהוא

אינוהואוהעמקה.התחקות ,מזמיןאפילו
התחבולותמןאחתבאףשימושעושה
המשבשיםהמבנייםיםובוהמנגבביותהסגנו

שמתרחשיםלקוראיםומאותתהשטףאת
לאירועימעברשהםחשוביםדבריםבטקסט

גרהבובסגנוןוהשקיפותהרהיטותהעלילה.
שלהמהוקצעתהלכידותעםיחד ,עוזשל

כךכלמעמידים ,שלוהסיפורייםהמבנים
שקלעדהקורא,שלבדרכומכשוליםמטע
היצירהשטחפניעלקדימהלדהורמאוד
ממדיםגםבהשישכלללהבחיןמבלי

לראותחשובאולםוכוונה.עומקשלחשובים
במרתף""פנתרשלהקונוונציונליהמבנהכי

חשיבהמבנהעלצורבתביקורתבחובוטומן
לבניעלילהרומןשלבמסווהקונוונציונלי.

למבוגרים:פרודיהבעצםהואהספרנעורים,
אידיאולוגייםעלילהספריאותםעלפרודיה

עלוביקורתוהחמישים,הארבעיםשנותשל
מןכחלקכאלהספריםשהפיקהחברה

שיגדלוהילדיםתודעתלעיצובהמאמץ
אזרחיה.להיות
מעוגנתהרעה",העצה"הרבסיפוריכמו

שלבדינמיקהבמרתף""פנתרשלהעלילה
אתשובפהמוצאיםאנובמשבר.משפחה

ומנותק,נוקשהאבשלהמוכרתהמתכונת
והמחונןהרגישוהילדומובסת,פגועהאם

להגדירמתאמץבעודוהוריוידיעלהמעוצב
חייבשעימםהכוחותאולםכנגדם.עצמואת

חורגיםזהותואתלגבשכדילהתמודדהילד
ותביעותיהצוויהאלהמשפחתילסבךמעבר
אתלעצבמקבילבמאמץהנתונהחברהשל

פטריוטיפאתוסשטופהחברהזוהיייעודה.

ערכיםילדיהעללהחילבכוונתהונחושה
והקרבה.לחימהשלחמורים
מובהקתוצרהואהשתים·עשרהבןפרופי

קריטיתהיאשלוהמבטנקודתחברתו.של
פועלתשהיאמשוםהספר'שללעניינו
לכוחותלהתנגדיכולתבהואיןבתמימות

מציץכשפרופיאותה.לעצבהשואפים
חייםשאנחנו"כתובמוצאהואבעיתון'

לגייסחייביםולכןגורלהרתבתקופה
שמעלליכתובהיהועודנפש.תעצומות
והעםכבדצלמטיליםהבריטיהשלטון
 ,) 11<עמ'במבחן"לעמודנקראהעברי

ערב"כלעומדיםהשכניםפרופישלבשכונה
שלהמכולתלפניהמדרכהעלקטנהבחבורה
שכתובמהביןומשוויםסינופסקיהאחים

מהלביןהמוסריכוחנובענייןב'דבר'
הרוח"קורלחשיבותבנוגע'הארץ'שאומר

זרובבלהמורהמגייסהספרבבית ,) 23<עמ'
אתבתלמידיולהחדירכדיהתנ"ךאתגיחוך
מעוררהואהפטריוטית.הצייתנותערכי

שלהקדומיםהמלחמהמנהיגילהערצתאותם
מאסריםחיפושים,שליוםולאחרהעם,
כי:לומדיםאנו ,ועוצר

הבבליםאתבכיתההוקיעשובגיחוךזרובבלהמורה

כיאההתבטאירמיהוהנביאהאמנםספק,הביעוגם

 1גיחוךמרהשקפתפיעלומצור:מלחמהבימילנביא

לרומםדווקאהיאהנביאחובתבשערהאויבכאשר

חמתואתולשפוךשורותיואתללכדהעם,רוחאת

ראשעלימהפגולאהצורר'הצרראשעלהחוצה

אתלהעליבלשמוהראוילנביאאלבייחודאחיו.

ירמיהוהנביאאבלהאומה.גיבוריואתהמלוכהבית

ללבולהביןלנסותצריכיםואנחנוממורמראדםהיה

 .) 147<עמ'לוולסלוח

אותוהמקיפההלאומניותהקלישאותממסכת
המעטים"שאנחנופרופימסיקעברמכל

מעטים,אבלצודקיםהיינוותמידוהצודקים,
(עמ'בעולם"ידידאףובליעברמכלמוקפים

להיותש"אסורלומדהואומאביו .) 114
 ,) 26<עמ'חטא"זהחלשיםלהיותחלשים.

לוחםלהיותעצמואתמכיןשפרופיפלאאין
האומה.מזבחעלעצמולהקריבהמוכןוגיבור
בהתרפקותאיננובמרתף""פנתרשלעניינו

אםכי ,עברזכרונותעלנוסטלגית
הערכיתהמורשתאחריבהתחקות

מתארהספרהזה.העברשלוהפסיכולוגית
השתקפושדרכוהאידיאולוגיהלהטאתיפה
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עיסוקועיקראךהימים.באותםהאירועים

גיהאידיאולואותהשיוצרתיםבעיוותהוא
רגישילדשלבנפשווהקרבהגבורהשל

הנובעיםבנזקיםעוזעמוסשלעניינו .ואנושי
סימניוחדש.אינוכפויהמאידיאולוגיה

"דרךכמומוקדםבסיפורכברהיטבניכרים

מאוחרותיצירותבכמהומופיעיםהרוח"

הנוכחיהספרעומדשבההעוצמהאבל .יותר
לאומניתאינדוקטרינציהשלסכנותיהעל
תקדים.חסרתהיא

שלבהזיותהומהפרופישלהפנימיעולמו
עםיחדעצמית.והקרבהצבאיתגבורה

אתמבלההואוצ'יטה,בן·חורחבריו'
נגדמחתרתבמשחקי 1947שלהקיץחופשת

תצפיותעורךהואבבית,כשהואהבריטים.

תוכניותותווההסמוךהבריטיהמחנהעל
העליון'הנציבארמוןעלנועזתלפשיטה

על·פתעבמהלומתהמחתרתו"להשתלטות
בערבים ,) 27<עמ'בירושלים"השלטוןמוקדי

כדיצבאיתהיסטוריהבספריקוראהוא

"אפילושבדרך.לקרבותנכוןלהיות
מנצח"הייתיפרופי'אומרבחלומות,"

 ,) 27<עמ'אויבים"

מאיימתוהופכתנבלמתהמשחקחדוות
ומוצאמביתואחדבוקריוצאפרופיכאשר

והאפלההרעהבקלישאהכרוךשמואת
קלישאהאותה .הלאומיהמללבאוצרביותר
ראשלרצחתביאהימיםברבותאשר

חברו'שלידובכתבביתו'קירעלהממשלה.
<עמ'שפל!"בוגד"פרופיהכתובת:התנוססה

וצ'יטהמבן·חורפתקמגיעיותרמאוחר .) 7

שדהלמשפטהשפלהבוגדאתהמזמין
עםהתרואאותסעיףחמורה"בגידהבאשמת

אתמתקןשהואלאחרהבריטי",הצורר
לעצמוכותבפרופישבפתק,הכתיבשגיאות

קשה"המצבכותב:הואתחילהמשלו.פתק
"אךהמותנה:הרפלקסבאומייןמדאיג,"ו

אחרת.היאהמציאותאולםיישח."לאראשנו
ודברלמחנה.מחוץאלאותולהוציאעומדים

 ,) 16<עמ'רבפחדבומעוררזה

פרופימאשימיו'בפנילעמודמתכונןבעודו
בגידה,המושג,משמעותעללתהותמתחיל
כולוהרומןמהווההחשוביםמרבדיוובאחד

והסתירותהמורכבויותאחרימקיפההתחקות

ומקוםזמןשלבהקשרובגידהנאמנותשל
החורגותהשלכותעםאךספציפיים,מאוד

קשורותנשארותאךהזמןאותושלמתחומו
נובעתבבגידהההאשמההמקום.אללחלוטין

המחתרתלמשחקישבמקבילהעובדהמן
פרופי'מתיידדהאויב,הדברתעלהחלומותו

בשםבריטישוטרעםכורחו'בעלכמעט
מוחלטהיפוךהואדנלופדנלופ.סטיבן

בנובלבלנטועהאבשביקשלסטריאוטיפ
יהירים,"קלגסיםהבריטים:עלאומרכשהיה

<עמ'העולם"כאדונימקוםבכלמתנהגים
אויהירותשלשמץאיןהזהבבריטי ,) 46

שמנמן'בגברמדוברלשתלטנות.סימן
התנ"ך.אתאוהבהואוחביב. Iגמלוני Iביישן
המליםלאהבתושותףהיהודים,אתמעריך

להיפגשלפרופימציעוכשדנלופפרופי.של
כדיפאלאס,אוריינטבקפהלשבועאחת

אנגלית,בשיעוריעבריתשיעורילהחליף
ולבסוףלסרב.מאודלושקשהמוצאהילד
"אנילהסכים:הולמתדרךלעצמומוצאהוא

עמו"אפגש .אומרהוא "'הצעתואתאקבל
שיעורשלבמסווהוכך'פאלאסבאוריינט

מפיואחלץאניובאנגלית,בעבריתפרטי
היערכותעלחיונייםחסוייםפרטיםבערומה
הצורר"השלטוןמזימותועלהכיבושכוחות
מתחילשהואהאהדהאולם ,) 47<עמ'

ההכרהוניצנידנלופ,כלפילהרגיש
גורמיםהזה,המגודלהבריטישלבאנושיותו

הייתיכברההואברגעש"אזלחשובלפרופי .
 ,) 46<עמ'בוגד"קצתאולי

קצת.ואיןאוליאיןוצ'יטהבן·חוראצל
והואאשםפרופינמצאעורכיםשהםבמשפט

אתבן·חורמסבירוכךהמחתרת.מןמסולק
הדין:פסק

אויב,לאהובהאויב.אתאוהבפרופישאתהמפניזה

גרועיותרידיעות.מלמסורגרועיותרזהפרופי'

יותרמלהלשין.גרועיותרלוחמים.מלהסגיר

מלעבורגרועיותראפילונשק.להםמלמכור

שיאזה ,פרופיאויב,לאהובשלהם.בצדלהילחם

 ,) 76(עמ'הבגידה

הוחיה,ומעוצמתההאשמהמכובדהלום
הדרךמןסטהאכןכישיתכןבמחשבהורדוף

גומרפרופיהאומה,בערכיובגדהנכונה

הלאומילמאמץכולוכלאתלהקדישאומר
באמוןשובולזכותשמואתלטהרכדי

עידן"מתחיל ,מכריזהוא ","מעכשיו .חבריו
אתפותחהוא ,כדרכו ,) 25<עמ'הפנתר"

שעותומבלה ,אביושלבספריההזההעידן
מלהיביםהיסטוריהפרקיבקריאתקדחתניות

מרפהאינווהואמסעירים.קרבותוסיפורי

התוצא;ךאתעצמועלמביאשהואעד
הספראתסוגר"הייתיהרצויה:הנפשית

ושובאחר'ולוקחלמקום,בדיוקומחזיר
שעתייםשעהכעבור ...מחפשושובמדפדף

מסוערפנתרקצת,שיכורהייתיכבר

יודעונדרים,שבועותמרובגועשבמרתף,

 ·ולמהלפעולעלימוטלמהנמרץבדיוק
אותםאקריבגםמה·ועלחיי.אתאקדיש
ומאוחר ,) 102<עמ'האמת"שעתכשתגיע

חבילהבביתומוצאכשפרופייותר'
כימאמיןושהואהבריטיםמפנישהוסתרה

מהיותרעודמתבררנפץ'מסעןמכילההיא
ומההלאומיותהקלישאותשלכוחןרב

 •שבהןהסכנהגדולה
הואבוהשיחעולםשלפוסקהבלתיבלחץ

להזיותוהעדיןהאנושיהנערנדחףחי'
מזבחעלוהתאבדותרצחשלכפייתיות
כשהואפרופישלמחשבותיוואלההאומה.
באירוניה ,המוסתרהנפץבמטעןמהרהר

אביו:שלהספריםביןלה,מודעאינושהוא

HJ 
~ן
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הזהההרסמנגנוןאתושאלךלךקוםאדםבןואתה

הנציבארמוןאלישרהספרביתילקוסבתוך

מכוניתגחוןאלברזלבחוסאותוקשורהעליון.

וחכהבשערבסבלנותעמודאוהחניה.במגרשהנציב

עברינערכך:אולרגליו.תשליךובצאתולו;

אתלעוררכדילדעתעצמואתמפוצץמירושלים

 ,) 110<עמ'מולדתוגדילתעלולמחותהעולםמצפון

וענוגחולמנימנערפרופישלההשתנות
עלמה,במידתנבלמת,ומסורלהרסלקנאי

לכיווניםאותוהדוחפיםפנימייםכוחותידי
הפותחיםאחדיםאנשיםידיועלאחרים
לקלישאות.מעברשהןאפשרויותבפניו
ומסיחיםבושצציםחלומותעלכועספרופי

ומביאיםהלאומיתהמשימהמןדעתואת
"אישבמשימה.בגידההרהורילידיאותו

לגייס."חייבקובע,הוא "'אמיתימחתרת
הניצחון.קידוםלמשימתחלומותיואתאפילו

חלומותהעם,גורלנחתךבהאשרבתקופה
לבנות.רקאולימותריםחלומותלשם

עלמלחלוםבייחודלהיזהר'חייביםלוחמים
המרכזייםהמתחיםאחד ,) 56<עמ'ירדנה"

הקלישאותעולםביןהואהמרתף"ב'פ'נתר
הרגשותעולםוביןהשנאהאלהמוליך
האהבה.אלהשואף
היאבן·חור'שלגרתהבואחותוירדנה,
בוהלילההזה.העולםשלהמובהקתהנציגה

כשהוריופרופי'עללשמורנשארתהיא
מןכמהעמומביאאביב,לתלנוסעים

הרומןאתהמוליכיםהמכריעיםהמהלכים
רוחמשביעמהמביאהירדנהסיום.לקראת
פתיחות,חושניות,שלומסעיריםרעננים
דפוסיאתשוברתהיא •עולופריקת

ומבשלתהביתשלהנוקשיםההתנהגות
האמוןהילדשלחושיואתהמטריפהארוחה

עללהשיבמנסהוכשהואובהגבלה.בהצנעה
נוזפתירדנהאחיה,עםהריבבדברשאלתה

שלכמומליםפרופילךיוצאות"תמידבו:

 41-+בעמ'+-המשך
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ברזלחלל

משווהעיוןועינם":"עירו-אשה""לדעת

מופלגומרחקרבהקרבהא.

בשנימתקיימתלעגנוןעוזביןהזיקה
בהקדמהוכךוהיצירה.האהבהמעגלים:
קריאות"שלושעוז:כותבהשמים"ר/שתיקת
הזה,בספרנכללותעגנוןמיצירותבשלוש

קוראבידיאלאגמורחוקרבידינכתבשלא
עגנון .) 7<עמ'שקרא"מהאתהאוהבעגנון

בעניינירבהבקיאותהמראה '//הריש//בספרו

המניין:מןפרופסורמכנהואקדמיה,מחקר

וידיעהאהבהלענייננוגמור.פרופסור
מביאהידיעהאמר:הרמב"םלזו.זוסמוכות

אהבהכהשלמה:לומרניתןוכךאהבה.לידי
אוהבהואעוזעמוסידיעה.לידימביאה
גמור'חוקרכאלאליולהתייחסוישעגנון

אחדהואשעגנוןהמניין'מןפרופסור

האחדהמעגלהחשובים.התמחותומתחומי
אפוא,מתייחד'לעגנוןעוזאתהקושר
נמצאהשניבמעגלוחקר.ידיעהבאהבה,

לאהבה, .עצמובזכותהאמןהסופר'עוזעמוס
במשפטולדבוקאם-יצטרףולחקר'לידיעה
ההשפעה.מןהפחד-בלוםהרולדשלהנודע
החקירההידיעה,האהבה,שירבוככל

האמן'שלמצדוהרצוןיגברכךוהדרישה,
עולמוהשקפתמעמדו'חירותו'עלהשומר

שעלולממהייראלחתסגנונו'וסגוליות
עצמאות.שוללתהשפעהאוכחיקוילהיראות
שביןהזיקהלבחינתפנינואםהתולדה,

לנקוטאםאועגנון'לביןעוזעמוסהסופר
ההקדמהמןהמובאהבעקבותזהירה,לשון

אהובותליצירותזיקההשמים//'ר/שתיקת
גדול.ומרחקרבהקירבהעגנון'משל

קטבים:שניבהשישיחסיםלמערכתכדוגמה
להביאניתןמופלג,ומרחקגדולההערצה

'עיידוהרומנסהואתאשה////לדעתהרומןאת

אהבתרקלאכילהדגישראויוכבר .ועינם//
טעונילבינהשבינויחסיםלאשה,גבר

כסיפורהרומןביןמחבריםומשברים,רגשות

כסיפורהסיפורית,לרומנסהמתארךאהבה
הרבהאלאיותר'ותמציתימרוכזאהבה
כותבביןוהמרחק,הקרבהמזה.יותרוהרבה

הז'אנרי'בשונימתמציםלאלרומנסההרומן
עולםהשקפתשביןהעמוקבקשראלא

לפואטיקה.

ועינם""עירועלעוזב.

והנידונותעוזשלהאהובותהיצירות,שלוש
"סיפור"תהילה",הן:השמים//'וב/שתיקת

לנבוןדעתאולםשלשום",ו"תמולפשוט"
לאלמחקרווידיעהאהבהשמצרףמיכינקל

כלשהוחלקהמפרשתבהתבוננותויזניח
הםלכךעדותהעגנונית.היצירהממכלול
התבוננותעלהבנוייםעוזשלפירושיו

שמחשיבומי .עגנוןכתביבכלוהתמצאות
תפארתאתסיפור//ב,,מתחיליםעוזכמו

תפארתאתגםלהעריךיודעהפתיחה,
ארבעהמופיעיםהשמים"ב'ש'תיקתהסיום.

הפותחהמאמרלהקדמה.בנוסףמאמרים,
מחדשמביאחזרה",והדרךהחלל"הלב
ואשרלעגנוןאזכרהבערבעוזשאמרדברים
 •העזה//התכלת//באורבספרוגםהופיע

כפותחוגםלעצמוכשהואהחשובוהמאמר
התייחסותבסיומוכוללהספר'כלאת

ועינם","עירושלומפרשתמגביהה
הנחתואתרבהבמידהתואמתזוהתייחסות

מפורשות,אותולהזכירמבליקורצווייל'של
הקוהלתיתהגירסההיאועינם""עירוכי

גינת.שלחייובמפעלשהומחשההעגומה,

נאאלגדולות.בהכללותפתחתי:כאשראסיים"אני

עירולשוןכיואוהביועגנוןקוראיישכחו

שלשרידיההכולככלותאינםהעינמייםוההימנונים

שיריםאלאהםאיןואבדה:ששקעהעתיקהתרבות

עצמם.אתלשעשעכדיובתואבלהםשבדוולשון

שלמפעל-חייוכלמפני·כןובייחודומפני·כן

עלהרוחהולךסובבואפר:עפרהואגינתהדוקטור

(שם,הבל"הכולהבלים,הבלהרוח.שבסביבותיו

 ,) 17עמ'

עוז:שלנוסףמשפטגםלהביןישזוברוח
בהןאיןשבסיפור'המסתוריות"ה'סגולות'

בגילויכאןמדוברלאשם>.(שם,ממש"
בולטמחברגשרשהןומסתורין'תעלומות

הרומנסהוביןאשה////לדעתהרומןביןלעין'
הצפוניםבסודותאלאועינם//',,עידו

גורלושמלמדיםכפיכחסרי·ערך'שהתגלו
גמולהשלומותםונפילתםגמזוגבריאלשל

גינת.ודוקטור

הנעלםגילויג.

בהכרחשאינםהמסתורין'מןהמתחייבהצד

הנתקליםאלהשלהרצוןהואממש,חסרי
עלכאןמדוברולאפשרם.אתלמצואבהם,

הגנאיככינוי"מעגבנים",בחלקם,הפרשנים,
אוובכתב,בעל-פהיזהרס.בהםשהטיח
באבדאברהםנגדםשיצאכפיסמלים""ציידי
לפענחברצוןאלאעגנון'עלהמקיףבספרו

וכמאפייןהעלילה,מןכחלקהמסתוריןאת
שלזומבחינההגיבורים.התנהגותאת

החידתיהכמוס,שלללב·לבולהגיעהרצון
ושלעוזשלהיצירות,שתינראותוהנסתר'

הרומןלרעותה.אחתמאדכקרובותעגנון'
אישהואהראשישגיבורואשה//',ולדעת
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קיימתשבהוהרומנסה,החשאיהשירות

הבולטעניינםגמולה,סודותעלתחרות
הנעלם.לחיפושההתקדשותהיאוהמשותף
מצטיירהחבוייםלסודותלהגיעהמאמץ
שניתןדבריםמישורים:בשניהיצירותבשתי

וחידותרבבמאמץגםולואליהםלהגיע
הישגיובין .לפתרונןלהגיעסיכוישאין

משתייךשיואלהחשאי'השירותשלהגדולים
הישגנזכראויב,יותתרכבשיבושאליו'

שללרציחתההמזימהסיכול :מרשים
בעתהישראליתהפילהרמוניתהתזמורת
מידתשבאוסטרליה.בבריסבייןביקורה
בכלכמוהיאהבדיה,כנגדשבפרטיםהדיוק
יואל,מינון.שלבעיהספרותית,יצירה
הואשכןבתפקידו'מצליחעוז'שלגיבורו
לתהותאנשים,שלסודםעללעמודמיטיב

חשוב.לידעבעזרתםולהגיעקנקנםעל.
גמזו'גבריאלאתלהציבניתןלובמקביל
ידכתבילרכושהמצליחעגנון'שלגיבורו
גםלהשיגבידוושעלהונדירים,עתיקים

סימניועליהםסגולהעלימיוחדים,עלים
כאשרוהולך'מסתבךהתפקיד .מוזרכתב

הפסלכגוןיצירתיסודבתוכומכילהחודמי
מעשההחתוליים,ממשפחתהטורףשלהקטן

היהאפשריולאטבעי"לאחובב,אמןידי
עללכפותהצליחשהאמןאףבעיניו'הפסל
 ,) 6<עמ'בת"מצוייחתוליתגמישותהחומר

הכד'מןהעליםשלחשיבותםאתמביןגמזו
יותרלונוחלחקרם.להגיעישכיללאאך

גמולה,שלמיטתהלידשישיםרטובבבגד
רופאים.שלכעצתם
ענייניםשלבגדרהםאףלשוןסתרי

נזכריםובילושבלשנותבילוש.המחייבים
וכברלשון.עלנופלכלשוןועינם"ב"עידו
מןכארכיאולוגיה.כמוההבלשנותכינאמר
המלהומןשלםכלישלשרידהשבור'החרס

 .עלמסקנותלהסיקהחוקררוצהבשורשה,
שללסודןהרףבלינדרשיואלמלא.עולם
שונותמלשונותמליםהמצרףלצלילמלים,

"מובהק"המלהאותומטרידההגייתן.פיעל
אתהעמידעגנוןהמדויקת.משמעותהעל

ההימנוניםסודפענוחואתעירולשון
גינת.דוקטורשלמעייניובמרכזהעינמיים
היצירות,שתיבמרכזהנמצאתתעלומה,
נכרכתרחוקה,ורפואתהגלוייםשסימניה
חולתהסהרורית,גמולה.מסתורית:במחלה
הנפילה,מחלתאותהשפוקדתנטעהסהר'

המחברברומן'המופיעיםהכינוייםמןבאחדו

כוכבי-ירחי.ליקויהעגנונית,לדמותאותה
הכבלמןעבריה,שלמותהסודוקיים

אסון'ספקהארץעלמוטלשהיההחשמלי
שלנפילתהוקיימתלדעת.איבודספק

דוקטורואיתההגגמןהסהרוריתגמולה
חוזרשיואלהגג",בעליית"החרפהגינת.
הכפייתיים,מהרהוריוכחלקאליה,:נדרש

עלעבריהשלהדוקטורבעבודתנקשרת
אנקת Hברומןהגגעלייתברונטה,האחיות

לאמגשרתאליה,רומזעוזשעמוסגבהים"
הנודע,האנגלילרומןשלוהרומןביןרק

לרומנסהגםאחתובעונהבעתאלא
הגג.עלנקבעגיבוריהשגורלהעגנונית,

וסמלתעלומה .,

שהנתיבביצירותתימצאבשפעסמלנות
נעלם,אחרהחיפושהואבעלילתןהראשי
בנבדלזאת, •אליולהגיעסיכוישאין

גילויהואבהשהעיקרבלשיתמספרות
המתחבהשמכריעריגולספרותאוהפושע,

מכוונתסמלנותהמסוכנות.הפעולותורצף
ביןהמתחלהאדרתהאמןבידיכליהיא

פתחפותחעבריה,השםלאי-ידיעה.ידיעה
בשמהגורלה.שליותרמקפתלראייה
לעםהצפויעלמרומזאיוםמסתמלובמותה
גוריהאלבפירושוטוננו .בארצוישראל

שטעהדומההשכינה.עםגמולהאתזיהה
כילהניחסבירבעגנון.ניטשהאתוהחליף
כשהואישראלעםשלהאנשההיאגמולה
אתהמערבבתמסוכנת,להתנהגותנתפס
 •וריסוןתבונההמחייב ,השקולעולמו
ב"שבועתאהרליךשושנהשלהשינהבמחלת

עידו Hכמושפורסמה,הרומנסהאמונים"

הסכנהנראית , 1950בשנתועינם",

שאינובשנתושקועעםיתרה,שבפסיביות

הסהר'מוכתבגמולהלפעולה.מתעורר
אתממנהתמנענהלאנעולותדלתותששבע

הגלומההסכנהמסתמלתלגג,העלייה
וכךמעצורים.נעדרתמופלגת,במשיחיות

שבהתקרבותהסכנהאתלעבריה,להוסיףיש
שנותקכבל ,בהופעתוהמטעהלוהטלזרם
הואובינתייםתיקוןודורשהארץעלונפל
מזכירגלויההיסטוריתמבחינהחללים.מפיל
רחוקכאירועתרפ"ט,מאורעותאתעגנון

שהטילהעוצרלילות ,הבריטיהמנדטואת
ואתוקרוב,נזכרכאירוע ,הזרהשלטון
השגיח,העולםממלחמתהחייליםשלהחזרה

ברומן ,עוזבדירות.למחסורשגרמה
גיבורואתמעסיק , 1989בשנתשהתפרסם

הנראה(ככלדדועלשנכתבהספרבקריאת
מלחמתשלבהקשרברטוב)חנוךשלספרו

ניתןועדייןספיחיה.וספיחיהכיפוריםיום

לקנותלקלקיליה ,יואלשנוסעכפילנסוע,
עגנוןפח.דכלבלילגינהזבלהערביםמן

סודאתבוחניםהכולל,הסמלניבמעגלועוז,
קיוםעלהמרחפתהסכנהואתגיבוריהםקיום
ישראל,לביתהצופיםסופרים,כשניעמם,
נחבאתאךגדולה,פוליטיתבמעורבותעגנון

גדולהפוליטיתבמעורבותעוזהספרים,בין
וכקצהוהזדהותפעילות ,במאמרגלויה,ו

מותן .אשה""לדעתדוגמתביצירהקרחון
הסמלניתמשמעותוועבריה,גמולהשל

עםעתידעלהמרחףהגדולבסודנוגעת
הדחוסהומנסהברעגנון •במולדתוישראל
ברומןעוזאחת.בדמותומוותמחלהצירף

העירמתרחב,שרומןוככל-המתפשט
ההיסטוריאלפונההואפריינורתורפבצדק

ביןועתידותיה,האומהצפונותאתחילק-
בגורלהקלהואהבת.נטעוביןהאםעבריה
ביןבמחלוקתשנוילנושאאותווהפךהבת,
המשך.חיילההועידוגםהאם.וביןהאב

העםושלהיחידשלהקיוםלהמשךרמזעגנון
גמולה:שללהלווייתההמשותפתבהליכה
עמומיברומנסה,גיבור-עדשהוא ,המספר

לחתונה,רומזעוזעדנה.הקטנהונכדתו
ביןבר-קיימאקשרותקשורתבואשמסתמא

אחריה.המחזרקראנץדוביוביןנטע

הנצחייםחסודותח.
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הנקשרהלאומיההיבטאתמלווההסמלנות
הגדוליםהסודותחיפושהיצירות.בשתי

תחפושת.ובלאבמישריןנזכרהאוניברסליים
אחרהחיפושנזכרהעגנוניתברומנסה

המיתוסאחר:לשוןההיסטוריה,ראשית
שאלוהיהסברוהחוקריםהפרה-היסטורי.

האניואלוגבריים.היועינםשלוכמריה
קולבהםשומעעגנוןשלבסיפורוהדובר
כסודהאשה,תעלומתאשה.שירתנקבי,
בחרשבוהשם,דרךנזכרת ,והכליוןהדעת
לספרנסמךהשםאשה","לדעתעוז:

הדעתמעץהאכילההתחברהשבובראשית,
איןשבולעולםוכניסההעדןמגןלגירוש

מןשניטללנצחכפיצויהמוות.מןמנוס
בניםוהולדתאשהידיעתתבואנההאדם,
 ,היעודאחרהחיפושגםמצויובנות.

החלוף.שלבכוחוההכרהבצדהתכלית,
לסודמוליך ,מעיןאותיותחילופי"עינם"
למצואגינתמבקשאותוהזמנים,ראשית

התכלית, ,היעודהעינמיים.בהימנונים
עגנון .עירושלאותיותבחילופינרמזים
שללהצבהלהגיעיותרקלכיאותנומלמד

קלמושלמת.משיחיתגאולהכמותכליות,
מצאגינתהמילוני.ניסוחןאתלמצואיותר
 .עירולשוןשלהנעלםהדקדוק'סודאת

הדברים,שורשעללתהותקשהיותרהרבה
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כליכול ,כאןהנסתרת.ראשיתםאתלחשוף
מצדועוז .ובהשערתובאמונתולדבוקאחד

עצמההידיעהבעייתאתלהראותמעדיף
אתלהגדירמתעקשיואלבמחלוקת.כנתונה
נמלטת ,עמומתנצחתעבריה .בתומחלת

ונותרהומתרחקת.מחדשמתקרבתחוזרת,ו

היאנטעמחלתאםהלא·פתורההשאלה
מסכנתממש,אפילפסיהאואירוע,הפסק,
ותוחלת.המשך
עגנוןביןמפרידהגדוליםלסודותהיחס
ועוזקורצוויילשתפסוכפי ,עגנוןלעוז.
 ,קוהלתי ,פסימיצדועינם"ב"עידומגלה
עוזוהנעלם.הטמירבגילויהכרוךבכל

כילשכוחאיןאבל .יותרהרבהאופטימי
בשגגהאומרצוןבהיצמדהעבריה,שלרלןוג

אלהנמשכתגמולהושלהחשמללכבל
הגגמןבטעותאומרצוןנופלתהלבנה,

חד-הזיתיםובהרההלוויותבחדרסופהו
שלבגדרהיאהאשהידיעתכיונמצאהם.

שניתןגמורההתוודעותולאנצח,תעלומת
בלתייציב,מחסהבהלמצואבה,לעגון

שאינםהגדולים,הסודותמצד .מעורער
לפשרם,הכפייתיוהחיפושמתפענחים,

לדגםהמצטרפיםורומנסה,רומןלפנינו
המתמקדותיצירותשלארכיטיפלי
והמכלה.הממיתהסףהסף,לידבהיעצרות

למסתוריןהנדרשותיצירותשייכותכאןל
 ,הקוסמייםבספקות ,בחידלוןהכרוכים

כאןמהלכיםהסופריםשניהמטאפיזיים.ו
קפקא ,זיק"ביב"מומלווילהלךשבוכנתיב

בשירביאליק ,ד'הטירה""המשפט"ברומנים
עםהמתעמתותאלה,יצירותומת"."הציץ
בדרךהןהמוחלט,אללהגיעכיצדהבעיה
זהבנוסחמטאריאליסטיות.חזיוניות,כלל

פונותכשהן ,עגנוןמיצירותרבותכתובות

אלבהידרשוגםעוז .הסמויאלהגלוימן
הידיעהבעייתלרבותהגדולים,הסודות
המבטיחה.העזה,התכלתאלחותרעצמה,

כמורבים,ובפרקיםריאליזםמעדיףאוה
כמתנדביואלשלעבודתובתיאור

(היפר·ריאליזםיתרגם·החולים,בבית
אתמעציםהמטאריאליסטיהנוסחאליזם).יר

המרבההסגנוןדרךהגדולים,הסודותבעיית
הריאליסטיהנוסחוסתומות.חידות

והתוודעות,בהירותמפגיןהיתר·ריאליסטיו
עגנוןוהשתוממות.תהייהרצוףשתוכואף

כפיאגוז",ל"גינתהקבלית,לגינהנדרש
מלשוןרביביואל .טוננולפרששהשכיל

שמוורבדים,תכשיטמלשוןרבידאוגשם
הואחשאיכסוכןצורכו.כלמתחוורנויא

לאחרזהות.העלמתשלבתכסיסיםחייב
ובלבושומלאכתובכלינראההוא ,שפרש

לעיןבה,מתמידשהואהגינה,בעבודת
ביתו.לידאים,ור

צופןשלבעיה .ו

מענהבחיפושמפתחגורםהואהצופן

מןהלוטבהסרתגםוהקיומיותלשאלות

(לוט,לרסןמרמתיואלהמוחלט.הנעלם
בעצמוהמככבעגנוןשלבריתובןהואחבוי>

מייעדשהואבמשימותחלקליטולכמבקש
נתפסתהצופןבעייתאולם .עלילתוגיבוריל

שונותראייהזריותמתוךהיצירותבשתי

תורהשלכמרחקהמזוזוורחוקות
אף·דתית.מיסטיתמתורה·חילוניתסמיוטית
כשהןהמספריםשניאצלמופיעות,ששתיהן
מפניםהמספרים,שניזו.בעקבזואוחזות

גלויבמראהבמליםלהשתמשליכולתאותנו
שללמעמדהגםמפליגעגנוןסתר.וככתב

שנימלה.בראשבהופעתהואות,אותכל
בתהליכימופלגתבקיאותמפגיניםהמספרים
שונה ,אחרהיבטמהםאחדלכלאךהצפנה.
צופן.שלסגוליותועללחלוטין

יצירותיושתיועינם",וב"עידועולם"ביעד
לאותיותיש ,עגנוןשלביותרהחידתיות

לפיוכניצבותמליםכבונות ,כפולתפקיד
עסקשנה"עשריםמלים.בראשישיטה
גומלידתא,תעלומותבחקרעמזהעדיאל
עדעצומים,גוייםגאוותגדולהעירשחיתה
עפרערימותועשאוההגותיםגדודישעלו
עמ' ,עולם"<"עדעולם"עבדיעממיהואת
להתפרש,יכולהובגימלבעיןהבחירהשין),

האותיותשתי ,באקרוסטיכוןכשימושבצדק,

האקרוסטיכוןמןהמחבר.שםשלהראשונות
 ,לשוןבמשחקיהאותיותתפקידמתרחב
אליטרציה,רצופה,בחזרהקלמבור,

אםעדינהלי"סלחיהמצלול.ובהעשרת
הם.עמעוםשלדבריםדברייךלךאומר

שלעיננוערוףענבלשמעת,ריקהשמועה
ב"עידושכד·שכה).עמ'(שם,עגילייך"
הניצבותבאותיותהשימושמתרחבועינם"

נדיבהבידוגימלעיןרקלאהמלים,בראשי
המחבר:שלהמלאהשםאלאושופעת,
בתוךמזדקרהלוי'עגנוןיוסףשמואל
לייחוסהרמיזהגםנעלמתולאהכתוב.
בצורותהנתלהההסברשלבצדואבות.

ביתןאליטרציה> ,מבורקל(אקרוסטיכון'
 •כצופןביתבאלףגעהנוהסברלמצוא
המתרחש,לכלהמלאבשמונצמדהמחבר
לחוץ·לארץיצאושדייריוהביתכשומר
מוצפנתבדרךמגלהעגנוןקצרה.לתקופה

שהואכמספר'הגדולהאחריותומידתאת ,זו
בשמווצמודהביתשומראחתובעונהבעת

משוםזאתהנזכרים.והמקומותהדמויותלכל
ישראל'עםשלבראשיתואמוריםשהדברים
שלהמשיחיתגיהנסוהישרדותו'ביכולת
ובסודותוכיצדמתיישראל'עםגאולת

ללכתאפשרהזמנים.ראשיתשלהגדולים
עגנוןלפגינוכיולומרההיתוללצד

שלההתייצבותעללהקלכדיהמשתעשע,
הבעיותשלהגדולהרצינותןלנוכחהקורא

גורללהן'נדרששהואבסוגיותהנכללות
ועדעולם<עםהעולםאומותגורלועמו

צדאתהשעשועלפןלהוסיףניתןעולם).
לאותיותהנודעהמיוחדהמעמדהקדושה:

בפניבעמידתןגםהעבריות,האלף·בית

שהרילתיבות,בהתחברןדווקאולאועצמן'

 ,מאמיןסופרשלראייהבזויתלנועניין
עמועםהאלוהיםדיברשבהלשוןהמציג
וניתןהאנושות.לכלמסריםדרכהומסר

עגנוןשלבדרכונוסףאופןבכךלראות
בפניםולהופיעמחופשתבדרךלהשתלב

למשל'כמויצירתו'מגיבוריכאחדשונות
"בלבבבסיפורהקודשלארץהעוליםבמניין
ימים",

למלאיכולותהאותיותעגנוןשאצלבעוד
עוזשאצלהריזהותמגלהבצופןתפקיד

מתעתע.מצופןחלקלהיותעשויותהאותיות
הצפניםלבעייתכולוהמוקדששלםבפרק

להסיטיכולותהאותיותכיהטענהנשמעת
אפשרילמובןאחד'גלויממובןהכתובאת
מוסכםפענוחאופןבהכרחאינוצופן •אחר

כתכסיסלהיראותיכולאלאלנמען'מועןבין
בכתובלעשותרשותלנמעןהנותןקריאה
סגירות,שלמימובוישצופןהמונח .כחפצו
השירותמןשפרשלאחרהנתון'יואלסודיות.
בעייתעלתוההעצמו'למרותהחשאי'

עלשהשאירהפתק,למראהוזאתהנצפנים.
מחלקשללבולתשומתהדוארתיבת

מןפורשהואלהיענות.זכהושלאהעתונים
לקרואניתןשבוהפתוחלספרסודיהמושג
"אבל •כפשוטןעיתון'ציפור'גינה,כמומלים
לצרף,אחרים:באופניםלקרואגםאפשר
אובמהופך'שביעיתמלהכלזואלזולמשל'

אולסירוגין'שנימשפטבכלרביעיתמלהכל
אותכלבעיגוללסמןאוכפ"ת,בג"דכמפתח
כבר ,) 71<עמ'גימל"האותמופיעהשלפניה
מתקרבעוזכיצדלחיוכה,אפשרזו'ממובאה
האות .משלולנתיבהימנוופורשלעגנון
אלאהתיבה,בראשאינהמזכיר'שהואגימל'
שניביןהשווההצדאחרת.אותאחרידווקא

אתכקובעבצופןההתעסקותהואהסופרים

הואביניהםהמבדילהצדהקריאה,אופן
עגנוןהצופן.שלהמחייבלמימדההתייחסות

שפותשלכחוקרגינתלדוקטורנדרש
גינתהמסתוריים.ההימנוניםושלשנעלמו
מוטלתאךשאבדה,הלשוןבפענוחימצליח
ההימנונים.סודאתלגלותיכולתובספק
גיבורילשםבשמוהנצמדזההמספר'האני

מזויתגםעינםהימנוניאתבוחןסיפורו'

איניהריבידי.היאטעותאפשר"אוראייתו.

שהואנאהדברמכלהנהנהקוראאלאחוקר
ישכיהיאמובלעתהנחהשמה),<עמ'קורא"
ולהימנוניםהנעלמתללשוןמוגדרפשר

לרבדיםלהגיעשידעמיואשריהקדמונים,
אףהכתובמןהנאהשתיתכןאלאהעלומים.

עוז'עמוסכןלא .צפונותיואתיודעיםשאין
עלהנכפההצופןמןגיבורואתהמשחרר

להעליםשחייביםידיעותבשלחרשסוכני
מסוגזיקהעלהרהוריםלוומתיראויב,מעין
גיבורומפליגשדר'כל •לצופןלשוןביןאחר

הדורשמעיסוקוהמתחייבמןרקלאוהולך
מנוסחאותגםאלאמוסכמים,צפנים

צופןרקכיהגורסותבסיסיות,בלשניות,
ואכן'משפט.שלצביונוהקובעהואמוסכם
האמתחקרעלמוותראינועגנוןשלגיבורו
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בהימנוניםשקראתי"שמיוםהנסתרת.

קולהזה ,ההדאותוהייתישומעהעינמיים
שלראשיתהשראשיתקדומיםשירתשל

 .>םש<יורשיו"יורשייורשתהיאההיסטוריה

פתוחיםלמסלוליםיוצאזאת,לעומתיואל
בעצם ,הצופןבתעתועייינםשעביותר

במוענים:או ,במועןשמקורםמהם .מהותו

מדי ,למשלמשתנה,אינושהצופןלך"ומנין
שלמותומדיבוקר?מדישנים?שבע

גםולוסגורה,מתפיסה .) 72<עמ'מישהו?"
צדדים,שניביןכמוסכמהצופןשל'חסית,
המטעה,הסובייקטיבילתחוםיואלעובר

אופןאתלשנותהעלולותהדומעותהעיניים
שלקיומובעצםלפקפוקומכאןהקריאה.

לאאם"ומהבו.לעגוןשניתןמוסכם,צופן
אישאישרבים?צפניםאםכיאחדצופן

 .)םש(שלו?"והצופן

ויוםלילהז.

תעלוליאתהצופןלתעלומתמוסיףעגנון
שביןהבינייםבתחוםמתרחשהכולהחלום.

עלשנטלמיאתפוקדהחלוםלמציאות.הזיה
גרייפנבךשלביתםשמירתאתעצמו

החולםכימפורשותנאמרכאשרגם .ורעייתו
באשליהמדוברכיהרושםנותרהתעורר'

מדומהיקיצהחלום,בתוךהתעוררותשל
בגמולההעוסקתהרומנסההנחלם.מןכחלק

תעמודלאנעולהדלתששוםהסהרורית,
האחתהעיןבעלגמזובגבריאלבפניה,
בגינתומאותתת,העיוורתוהשנייההרואה

ברורהבהפרדהלהנוחלאונעלם,המופיע
גםלילה.לתמונותיוםתמונותבין

יכולים ,לעין-כולהגלוייםהמאורעות,
שהאגדה ,עלילתיממרקםכחלקלהיתפס
לויצרולגביראבןשלמהרבי .בושלטת
נערההאגדה,מספרתאותו'לשרתנערה
אומרתגינת,עץ.שלמחוליותעשויה
נערה.הואגםלובראגרייפנבך'הגברת
מבקשאתה"ואםלזה.זהמתלויםוממשספק
השערותלשערשאוהב Iמגרהרדבקשיותר

שלהסיפורשמח),<עמ'כוודאות"ולראותן
מישלקולונשמע .ראשוןבגוףכתובעגנון

וסהרוריתנחלמתאגדתית,להוויהשנקלע
הדברים,משמיעמוזרים.קולותושמע
כמוהוושוחח,שמעשראה,מהעלהמספר

 ,בהקיצוגםהחלום.בממלכתשרוי ,כגיבוריו
וממפגשיםההזיהמתעתועינחלץהואאין

מןחלקהואהנעלםפענוחחלום.דמויי
להוויהשייךהואאחתובעונהובעתהעלילה
 ,יואלהנגלה.מןבהרבשהכמוסהלילית,

הופך ,"ועינםב'עידועגנוןכגיבוריהואאף

מרבההואראשית.פעולהלזירתהלילהאת
לרסןברמתביתובתוךבלילהלהתהלך
המאוחרותהלילהבשעותממנוולהפליג
תרדמהזוהרינרדם,הואכאשר .במכוניתו

כוסית.שתייתוגםהתעלסות,לאחרכבדה,
אותומשאירנים·ולא·ניםשלמצבגם

עוררותהחתאתהיודעתבדריכותו'

בזוגהמציץ ,מאריאבשלאחיההארוטית.
שלעיניוממראהמתחמקאינוהמתעלס,

העגנוניהביתמשומרנבדלהואהחרש.סוכן
יישןולאינום"לאהפסוקבוקייםמתשלא
המודרניהביטחוןאישואילוישראל",שומר

הגמורה.אחריותובתחוםהלילהאתמשאיר

בחסדילשואהבוטחתהמשיחית,הסהרוריות
החשאיהשירותאישוהלאה.ממנוהיאשמים,

לאחרגםאשר ,בעברישראלמדינתשל
לשליחותגםולולשוב,מתבקשהואפרישתו
אינו(הפטרון>,השירותראשידיעלאחת,
אורביןפדותלשיםביכולתוספקמותיר
הלילהלסתריהיאההתנהגותבין ,לחושך

השמש.באורשמקומהזולבין
הלילהחופףעגנוןשאצלנמצאוכך

לבאלוהמעשים.ההבעותכלעלהמסתורי
גםצופן.שלבסיועולהגיעניתןההבעות
מילונית,משמעותמהןשנעדרתההבעות
מה,פהוהידלידללהתפענח.עשויות

גמולה,שלהמזומרות,המוזרות,מילותיה
לשירתיבותראשישלבדרךמתחברות
ומפתחרומנסה,לכליסודדגםהשירים,
הדורות.בכל·אלגורית,סמלניתלפרשנות

יבואשרה:ישראלעםשלכהאנשהגמולה
 ,עצמועגנון •מגדיופריויאכלגנולדודי
צפונותבפניוחשף ,סוכנושסיפרכפי

מתיישריםוגלוינעלםהחידתי.מסיפורו
נחשףוכאשראםזה,לידזהומתייצבים

מןצעיף·הסמלנותיוסראםהנעלם.הצופן
הבהירבאורוגדולותבעיותתיראנההחלום,

דברים,שלבתוקפםמאמיןעגנוןהיום.של
קויםאותיות,החידתי.המעסהלהםשנדרש
הגלויאתבתוכםמכיליםעלים,שלמוזרים

המוליך ,עוזעמוסכןלא •כאחדהסמויואת
הגלויעגנון:שלמזושונהבדרךגיבוריואת

השטח,לפנימתחת •לבטלוכדיבכמוסנאבק

לפשרם.להגיעניתןשלאהספקותמצויים
שמתגלהכפיקבוע,צופןשלבקיומוספק

לשבויפענוחכלהופך ,יואלשלבהרהוריו
בלעדיושכן ,הכרחיהפענוחבנסיבות.וגדור

בחייתפקידיםבמילויוהתמצאותקיוםאין
בשליטתםגיבוריואתמראהעוזיום.יום

המליםבצדאבלובניב.בעגהבמלים,
הגדולים.הספקותגםניצביםכמוסכמה

אוומהתלהדבריםבשורשבסרחעגנון
באשרמסופקעוזהתגלותם.באופןמחמיר

הקיום,לשורשיוההתוודעותהידיעהלסיכויי
הספק.מסילתההתייחסותאתמנהיראך

להיסטוריה,לבלשנות,מפליגהעגנוניהבלש
סהרשלבאווירהופולקלוראגדהלמיתוס,
חובב,כבלשן ,עוזשלהחרשסוכןוחלום.

מעשיכסמיוסיקאיבטבע,מתפעםכמתבונן

הפסלאתשיצרלאמןובדומה ,ועיוני
בקי ,יציבותוסודאתלדעתבליהמתרומם,
בהירשאור ,ומלומדמוכשרכאדםבפרסים,

 •התנהגותואתומכווןמחשבותיועלנסוך
הצופןבבעייתכמומסוימים,בתחומיםאך

ספקות.ידיעלנרדףהוא ,לעצמוכשהוא
הממש,היש,אתבתמירותמלוויםאלה

 .חייובאורחותהקיים,
נראהלפענוחצופןביןהיחסבסיכום ,כןעל

עלכמסיכההלילהאתמשליטכשהואעגנון
הדתיתהאנושית,שבהוויהעניינים

משיחיותגאולה,כמוענייניםאכןוהלאומית.
ואילובתוכנם.חשובמרכיבהםומסתורין

וכוחהחריףשכלואתמשליטעוזעמוס
עלוגםיוםאירועיעלגםיואלשלחשיבתו

והלילההיוםבחביוניאךליום.הנהפךלילה
 •הוודאילחקרםלהגיעשאיןדבריםיישארו
יואלבתה.במחלתלהקלנטתהעבריה
מןהמתעתע,מןהולךעגנון •החמיר

כמלבושוהמהתלות,הרציניותהאותיות
עםשלקיומובעייתמסתתרתשמתחתיו
כלשלקיומןזההריעולם",ב"עדישראל.

הןהנבדלתבעמידתןהאותיותהאומות.
המחברשםמשחקי·לילה.כתעתועי-חלום,

היום.לאורהיוצאהסודהוא ,דרכןהמצטרף
למעשיםהשלמות,למליםנדרשעוזואלו

חלוקהידיעללפענוחהחלטיים,מוגמרים
לתבניותהופכותהןשאףלמשבצות,

מוציאהואהצופןבעייתאתאפילוגדורות.
ומושך ,הקבליאו ,המסאפיזיהעירפולמן

בעידןהשליט ,סמיוסי·תקשורתילכיווןאותו
כספחנקבעהספקשלמקומוהפוסס·מודרני.

מבלי ,עליוומאייםפענוחכלאחריהנגרר
בשיחשדריםשלתוקפםעלקשייםלהערים

הרומנסההבריות.ביןהמתנהליוםשל
היכולתמצד ,כןעלנשארתועינם"'עיידו
אוהצופןגילוילרבותצפונותיה,אתלפרש

שאחריוכלילהלהם,נזקקשעגנוןהצפנים
קיים,אךחבוישנמשלוכמשלהיום,בא

יגיעוח"ןשיודעימתוכננתגוריהכאל
מןהרבהבושישכמשחקואףלפשרה:
וגםלשעשע,לתעתע,שנועדהפיוס,
ומיתוסלשוןששרידיכשםידיעה,להרבות
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 1:~ו
ונדרשים,מתגלים ,ביותרהקדוםהעברמן

מיומנים.חוקריםידיעל ,חלקיבאופןגםולו
שמורהלנעלםוהתוודעותתקוות-ניצחון

אתהקדוםבעברשידעלמי ,ועינם"ב"עידו
אתכיוםשידעולמיוהעלים,הכדסודות
 ,אשה"ב"לדעתבמעמקיהם.הפענוחכללי

הקורא,אתלקרבהמאמץניכרזאת,לעומת
בצדו,ההתמצאותשעוגןבדו-שיח

-הלילהמסיכותאתהאופפיםלגילויי-יום
 ,עגנוןשהציבמחסומיםבעקבותיהם.ובאים

לשיטתוצפניוצפונותיוהנעלם,בהפיכת
סילקהגלויה,בזירההמתקיימתכתיבה,

עוזהידיעה.בסוגייתלעסוקבבואועוזעמוס
התמצאותשלמחובותקוראיואתמשחרר
כתפיהםעלמניחהואאלהאת .בנסתר

 ,ברורשדיבורםונשים,גבריםשלהגלויות
בעגהאונבדלבסגנוןנשמעהואכאשרגם

נבדלת.

התגלותשלרגעיםח.

מתחיליםהצופןבעייתעליואלשלהרהוריו
"אור .בבוקרורבעבששהלילה,בחלוף

הענניםביןזריחהשלוהבהקיםכחול-אפור
בוקררוח ,) 69עמ' ,אשה"("לדעתבמזרח
ריחהחושים.כלעוררותלחתיפהקלה

ושניאגסעצישנימרחוק.באקוציםשויפת

נתפסיםלידיעה>ברמז<תפוזעצי-תפוח
 ,יואלהקיץ.בשלהיהמשחימהבעלוותם
וסופומחקרשתחילתוהתגלותשלבמעמד

גופיהלובשיחף,ניצבמיסטית,התפעמות
מושפל"צווארולבנים.ספורטומכנסי
ציפוריםלהקותרואה :בשמיםראשו ,לאחור
מצפוןבדרכןראשי-חץבתבניתנודדות

אוחסידותאלהאםתמההוא .)םש<דרומה"
סודעלתוההעצמוומוצאעגורים

יששמאבנדודיהן.המתגלהבזמןההתמצאות
לירכתיעדהמשווהבקוהנמשךקבועצליל
ומןואור.חוםשללעברםאותןהמוליך ,צפון

החוויהמןבושישבמעמדהשקט,אל ,הצליל
 ,ומלואוהיקוםעםלרגעהתלכדותהקוסמית,

בדומהשלא ,האלוהילממדלהזדקקמבלי
הסערהמןחורבבמדברשהגיעלאליהו
הקיףעמוק"שקטהדקה.הדממהאלוהרעש
מלחצוץעורוחדלכברכאילואותוומילא

העולםדומייתלביןהפנימיתהדומייהבין
 ,) 70עמ'(שם,אחת"לדומייהוהיוהחיצון

לידיעהמביאההאלוהיתההתגלותחוויית
זוכהשבהומתמשכת,מתעצמתגדולה,
היאאףהמיסטית,החוויה .התנ"כיהנביא

ועוצמה·ידיעהרבתפואטית,איכותה

בספרוג'ימסויליאםשתאוכפיחד-פעמית,
ההתגלותבמעמדלסוגיה",הדתית"החוויה
מספיחיבושישאףעוזידיעלהמתואר

הוודאי.ונעלםהספק,מתעצםוקבלה,קודש
הפנימיהעולםשלוההתלכדותהידיעהרגע
צאתעםואיננוחלףנית·החיצוההוויהעם

לרגע.רקפענחתשפענחתמה"וכלהשמש.
ביערעבותיםשרכיםביןמעברכמפלס

ואיןשעברתאחרימידאחריךהנסגרטרופי

דבראיזהשהגדרתעדלנתיבך.סימןשום
דמדומיאל-זחל-חמקוכברבמלים,
ההתגלות ,) 71עמ'(שם,וצללים"טשטוש

בהשראתהזוכה ,עוזידיעלהמתוארת
אחריומשאירשאינוציפוריםשלממעוף
אתהסובבבכלנשארהסודבשטח.אותות
רחוקיםבזכרונות ,עיניובמראה ,יואל

ברוחומתקמריםתלוייםבלבניםומידיים,
שכברובשמים ,בתוושלאמושלהבוקר

"הכולהנודדות.הציפוריםמלהקותהתרוקנו
 ,) 72עמ'(שם,סודי"

אמתהמכילההתגלותמעמדהואשונה
הנשמעעת,בכללזוכרהשראויגדולה,
מעוףשלבהקשרהואאף ,ועינם"ב"עיוו

התרשמותואתחווההמספרהאניהציפור.

מלוחהרעשללילה.היוםמןבמעברהגדולה
גדוללכללמוסבתשתהיהההתרשמותאת

"הלבנהבעולם.המתרחשאתהמסביר
מאיריםוהשמים .יצאולאעדייןוהכוכבים
שזיףכמוכחלחלאפורואורומתוכםמעצמם
וצרצריםלארץשמיםביןמרפרףשהבשיל
כלבמלואמצרצריםשיעורבלאהרבה

עצירעשקולמביתירחוקולאהעולם.
בלילהסוערכיערוהולךנשמעהחורשה

מתרחשלאאםאניתמהסוער.וכיםסופה
שביןההתבוננותשצ),<עמ'בעולם"דבר
התרחשויותאחריעוקבתלממשהזיה

לי"עמדתילעולם.שמחוץתצפיתמנקודת
 .)םש(עולם"שלערפומאחוריונסתכלתי

הגבולמיטשטשמעשה.בתוךנשקףמעשה
מתנסחת .שנשמעולדבריםשהיודבריםבין

בגלגוליהכרוךבכלתוקףבעלתמסקנה
ידיעלנחטפתגמולהומאורעות.משעים
שלהחטיפהבסיוןאתהמקדים ,גמזוגבריאל

המצוילכליוצאתוהמסקנהגאים.בןגדי
 .רישומולוקדםשלאדברלך"איןבעולם.
והןכנפיופיוסעףשהואקודםלעוףמשל

וטס"כנפיוונוטלבצלהואמביט ,צלעושות
האפלולית,ומנסהבראיןאם ,ואכן ,)םש(

שלמאורההרבההסהרורית,הלילית,
דברשלגוןלהמאמצתהיאהריהשמש,
כאשרהאותיותשלבחזרהכךלדבר.הדומה
וכךהשביח,שלל"צילה"הופכתהאחת
"התחלתיבחלומות.וגםמעשיםשלבחזרה
שראיתיהרכבתובאותהחלוםבאותומהרהר
הלילה.בחלוםשנפתחובחלוןאמשבחלומי
חלוםשלכוחועלמשתומם,הייתיושוב

ממש":שלכדבראותנוומאנהבהקיץשחוזר
מאחזאותנו.מרמהא'נ'ה,משורש"ומאנה",

מובלטמעמדולמדצדילאותיותעינינו),את
במליםהאליטרטיביהמערךמןכחלק

ראשיים:ובמוטיביםוקולצורההחוזרות:
ארצות. ,הנשרציפורניצבעים,אצות,

גמולה.שלבדמותהנקשריםעצמםהצללים
אורזיקוקיעיניהגמולה,חיתהכלבנה"תמה
בצללימתוקוקולהנוגהמראהפניהומראה
שעו).<עמ'ערב"

והצלליםהלילהאווירתעללומרניתן

"רזיבשירוביאליקשאמרמה 'ועינם"'ב'עידו
לילה":

~,לה 1סן~הו~פח 1ומפח
ל~להל~לה,ל~לה,ךק

צ.למק.ךבו?צ.לו?צ.ל·~ל·צ.ל

 .ל.יל iJ ם;הר;נ~;:מיםאל;ל~ים:שוטו

שיר:באותוועוד

ל;ט iJ י~~נ~לו ט~~ו~~ט
 . ,;סגלה ,;ס 'ל.צ·ת }:1צ.לב:קא
-ןצ.לןצ.לו' ?jןו ?jך ,ןק;לךק;ל

ליל!~לי w;פו~יף ל~~א;נ;רף~ניי 1

צלליםשלמחותםט.

הילדותידמותובןחרש,סוכןשלבפיו
ובקיצור"פרופסור"יואל,שלוהחינני
לצל.ביחסוהיפוכודברהמספרשם"פרופי",

דבר"זה :ועינם""עיוובנוסחמתנבאהוא

יותרפשוטהדרךלמצואלנסותועלימסובך
צל·ידיעהמיןהיהכך:אוליאותו:להגיד
בייחודוהנהידיעה,לפניהרבהלפעמיםשבא
שאניהרגשהליחיתההזהצל·הידיעהבגלל
הגג"עלערבבאותוושפל,בזויבוגד,

שלבמבט ,) 30 • 29עמ' ,במרתף"("פנתר
לאחר ,בספרכנאמרהחוזר ,גרהמכרהסופר

נזכרתלילדותו'שניםוחמשארבעים
שלההוויהכפלאתשמנצחתכמיהממשות

כימקומותובעודכאןכתבתי"כברהצל.
מאשר(חוץצדדיםשנילפחותישדרךלכל

ההואהמוזרברגעומתפלא:זוכראנילצל),
מעוךאורשלקטןואיסביבנועמוקחושךהיה

וחיתההשוטר'שבידיהפנסתחתהתרעד

שקטים.לאצלליםוהרבהמפחידהריקות
וגםצל.היינולאואנידנלופהסרג'נטאבל
צל"ולאבריחהאיחיתהשליהבריחהאי

 ,מתקשר ,צלהמונח ,) 47 • 46עמ'(שם,
למונחומשמעותצלילשלבזיקה ,בהמשך
שהואהצלכמונכפלחוזר'צלילצלצל.
החלטה,גמלהברגע"בוכפל.שלתופעה
 ,) 47עמ'(שם,פעמון"ביצלצלכאילו

מחושהעדיןהמעבראתגםמשרתצלהמונח
 ,) 108עמ'(שם,נגיעה"שלצל"רקלחוש.

שמש.או ,אורקרינתשלכעקבותהואצל
איזובהנתפסהפןלהחליףהממחטה"ואת

ביןחיבורצורתהואהצלשם),(שם,קרינה"

ונוכחות,היעלמותנראה,ואינוכרואההאני
בלינוכחצל.וגםאני"להיותואין.אני

לנוסחובחזרה ,) 125עמ'(שם,נוכח"להיות
גםאוליצל.מיןישדבר"לכל :ועינם"'עיוו
 ,) 150עמ'(שם,צל"ישלצל

לאו'אםצדדיםשניישלצלאםהשאלה
הכורך ,הספרשלבסיומוונדרשת,חוזרת
אוקסימורוניצירוף ,במרתף""פנתרבשמו

שלבמקוםהנכלאתמתפרצת,טורפת,(חיה
ותנועותבעיצוריםדמיוןונמוך>סגור ,חושך

כנטייהאלהכלאותיות.בשיכולוהתחברות
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ושומעמתעוררהייתיבלילהשלפעמים שי,---,,

אףזהאתתשכחשלאאתהליאמרפנימילחשמיןו

צל.רקהואהשארכלהלאפעם,

באמת?שהיהמהשלהשניהצדהואמהו

הואשהיהמהשלהשניהצדאומרת:חיתהשליאמא

היה.שלאמה

יהיה,"שעודמההואשהיהמהשלהשניהצדאבא:ו

ב"עידזדמוי·התגלותבמעמדבוודאות,
i '"למהשהיהמהביןהיחסעלמדוברעינם

דברשלבמונחיםהצופיה,לעיןשמתגלה
ברישומו'מביאלמעופושקודםהעוף :וצילו
דפוס,צורה,לאמור:כרישום,הצל

הציפוריםבמעוףמביטיואלקונטורים.
בעייתאותומעסיקה .צלבלי Iגדולכמחנה
מיבשתהמופלא,למעוףפשרכמעניקהצליל

הפנתרהילד·המבוגר,ואילוליבשת.
עלהמחלוקתהצל.מהותעלתוההבמרתף,

מתנסחתלצלליםאירועיםביןהיחס
בעייתוהאם.האבשלהמכתמיותבאמירות

הבעיותושתי Iהצופןבבעייתנכרכתהצל
במרתף"ויפינתראשה""לדעתביןמגשרות

הראשישעניינןכיצירות ,ועינם""עידולבין
נראהאחתובעונהבעתהנעלם.בגילויהוא

במרתף"ב"פנתרהצלנתפסשבוהאופן
עוזנוסחביןהגדולהשוניאתכמסביר
לנוסח Iדרכואתהיודעהחרש,סוכןשעניינו

הדמויותכלמגששותשבהברומנסה,עגנון
בהוויהדרכןאתלמצואומנסותבאפלה
ומסתבכת.ההולכת

ותחוםרוםי.

בומביטהארץ'עלצילואתהמטילעוף
תפיסתמציגבגבהים,מעופודרךאתולומד
והגבוה,הנמוךשביןביחסהמתמקדתעולם,
עלבאדםכך'בעופותאםומרומים.אדמה
במיכך'באדםואםוכמה.כמהאחת

תורתוישראל'עםאתלייצגשאמורים
גאואל'בןגבריהוכמה.כמהאחתעל Iורוחו
וגאוותו'מרומים,באלוהישנקשרמימשמע
וכוחואריה,פני"פניובאל.מקורם Iגאונו
בעפיפותו.כנשרברגליוקלוהואשורכוח

<עמ'בידיו"פיפיותוחרבבגרונואלרוממות
עיניוסלע,צוקעלעומדגבריהשסב).

"והסלעשמשות.כשתימאירותהחומות
שירהעימדומעלהמעלה,ועולהעצמומגביה

נאמרגמולה,שלקולה .)םש(התהום"מן
 .הציפורגרופיתכקולמלבלבברומנסה,

ועוףגמולהשלברכיהעללומונחלבן"גדי
<עמ'הזקן"שלתלתליועלמרחףהשמים
נשמעיםוזמרתהגמולהשלקולהשסד).
מןהיאששפיעתםהמעיינות,לידשאתביתר

לגובהם.שיעורשאיןההריםולידהמעמקים,
מזמריםבגבהים,וגמולהבמרומיםהלבנה
מה.פהוהידלידלמסתורי:שיראותו

הנשר'אותושפצעהפציעהבשלמתגבריה
איךללמודכדיההרלראששעלהבעת

היאגמולהנעוריהם.אתהנשריםמחדשים
ומוצאתהגגעלבלילות·ירחהמטיילתנערה
בפגישתוכבר .ממנובנפילתהמותהאת

עלעומדתגמזו'אותהרואהעימההראשונה

הסמלני:ברובדלגובה.כמוהושאיןהרראש
תורה.מתןבעתהיפותבשעותיוישראלעם

להגיעכדילמקוםממקוםמהלךגמזוגבריאל
הואבמרומים.גענושתוכנםלכתבים

מלאכייבואומותו'לאחרשמא'ייראמת
מעלה,שלדיןבביתעליוגוויקטרחבלה

מרובשפא).עמ'(שם,גיהנוםלו"להעמיק"
"שומעים •קולואתמגביההואלבוהמיית

בקבר'קולמהואומרים,הקדושים,הפייטנים
 .זועכורהנפשורואיםיורדיםונראה.נלך

הקדושותבידיהםאותיונוטליםבאים
שהעליתפלוניאישהואאתהואומרים,

לימחייכיםוהםהנשיה.מתהוםאותנו
 .עמנובואגבריאלואומרים,צדקםבענוות

בצלמסתופףואניאצלםאותיומושיבים
שלחיוביפןהואהצלשפא),<עמ'דקשם"
כיסאלידבגובהי-מרום,כמגןצלהקודש,
הכבוד.

האחתהעיןבעלגמזו'שלהתבוננותו
סוללהואאחדמצדעקבית,אינההרואה,
שלמושבולרוםהקברמחשכתנתיב

לבן·שיחומציעהואשנימצדהאלוהים.
נענע"לבסוףלממשות.דמיוןביןלהבחין

חיוךחייךלבסוףדמיונות.דמיוניואמרידו
מתגבראדםשלכשדמיונוואמר'מבוכהשל

כדברים"לונדמהכותלשלצלוצלעליו
תרופהמחפששהואבעתויש'שפה),<עמ'

למצואבתקווהנאחזשהואהחולה,לרעייתו
לספירותהארציותהספירותביןקשר

מןאליושהגיעבכדשמצאהעליםהגבוהות.
שכוחםאדמהכצמחילונתפסוהמערה,
ברובדשבז),<עמ'העליוןהאוירעללהשפיע

חייםכתורתישראל'עםתורתהסמלני:
שמפיושבשמים,לאב ,הארץביןמגשרת

שבההמערה,התורה.דבריאתמשהכתב

סמלניתתוספתהיאוהעלים,הכדנמצאו
למקוםרמזלעומק,בכיווןהקבלה,מתולדות
שלויוחאי'ברשמעוןרבישלהמסתור
 •הנסתרבחוכמתהממושךהעיסוקמיוחס
גמזורואהפולקלורודבריאגדותכמספר
ברקיעים,והמזלותלמטההבריותביןקשר

בדמותונקבות.וחצייםזכריםשחציים

עללספריודעהואהנצחי'הנודדכיהודי'
וצירהנבוכדנצרשהגלההבחוריםשלגורלם
כלכתפיהםעללהעמיסעליהם

"ראהישראל.בארץשנמצאואבני·הריחיים
באבנים,חייםרוחוהכניסבצרתםהמקום

והביאוסככנפייםהבניםאותןנתנשאו

הבתולותשעג).<עמ'נוגש"שםשאיןלמקום
ברגעבחורים.לאותםנישאוהיםמןשעלו
מןהפלאתרופותאתגמזומוכרמחסורשל

וסובבגדכימאמיןהואאחרובזמןהמערה.

מלשוןגםבגדהעלים.עשושלאמהיעשה
בגידה.

ישןמצטרפיםובמעשיושבשמוגינת,דוקטור

למעיינותלהגיעהואאףרוצהוחדש,
כלושלהיהדותשלוהנסתריםהעמוקים
משהונמזגגינתשלבדמותוהאנושות.
הקבלהחוקרשלום,גרשםשלמדיוקנו
 ,היונגיאניבנתיבגםושהתהלךהיהודית,

המסורת,בתחומינשארגמזוהאוניברסלי.
הגדול.העולםנתיבותאתמספיקהכירולא
סטהוגםהראשונייםלמקומותהתקרבגינת
סיפר ,ועינם""עידולכתיבתההשראהמהם.
ארעיבאופןשהתגוררשעהלובאהעגנון
שלום.שלבביתו

מידהבקנילהתחלףעשוייםותהוםרום
גבוהעלההסתמכותבהםשנשמרתמוקטנים,

לרבותממונו,אתמאבדהמספרהאניונמוך.
לושהיהכלוכןגמזובידושהפקידמעות
יםבסביבותלסייריצאשבוביום ,בביתו
שלביתםשומרהסמלני:ברובדהמלח.

ביתועללשמורהשכיללאהגרייפנבכים,
הידועלמקוםמירושלים,שירדשעה ,שלו

לכיתותמקלסכמקוםוכןבעולםכנמוך
לדוריהמסורההתורהמןשפרשושונות,
והםצבעיםמחליפיםשבכדהעליםדורות.
רכניץיעקבשמצאהאצותבדמותלו,נראים

הואשאףהמחקרילפן,רמז,הים,במעמקי
האניהתנ"ך,ספרידלתבכףלעיסוקמתלוה
לראותכדיהגגעללטפסחייבהיההמספר

ברובדהגג.עלבחביותמיםמעטנשארואם
עמרםאתתורה.אלאמיםאיןהסמלני:
בגבעתפוגשהואהשומרוניהחכם<עם·רם>

ברובדפונההעגנוניתהרומנסהשאול.
לתנ"ך'בהתייחסותכיווניםמינילכלהסמוי
 .באסוןשנגמרוהימנוסטיותלרבות

כרוניםפעם,להשבנתהגמולהשלהטרגדיה
גמזואתשזנחהלשמים>,פולחן(צורות
ולאבסודותיהשרצהגינת,אחריוהלכה
הקבורהלמקוםבהלווייתהמסתיימתבגופה,
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עמומיגםשותףשבההליכההזיתים,בהר
השייכות).כינויבתוספת<עם·רם

ורקיעיםהריםראשיהארץ,פניעלערים
הנגליתשבחזותובסיפורלאלה,אלומתלוים
יום,יוםשלואתריםמעשיםנשקפים

מןישראלעםקורותלכלנמשכיםוחזיונותיו
ומלחמתהבריטיםלשלטוןועדהמדבר
גמולהשלמוצאהעירעמדיה,השביח.העולם
יה><מעמדסיניבהרתורהלמתןגםרומזת

הביתמןעמדיה. ,רואיאלדודשללעירוגםו
נתיבותנמשכות ,והסהרהחלוםבסימן
גדמעטרותגדרה,ועדמוינה ,תבללמלוא

הזמנים.כלשללירושליםקםימישל
החכםגדעוןומקומומקוםשכלגמזוגבריאל

קבריםשנילהםשיכרוהראוימן ,הירושלמי
שנקשרוהאותיות,משחקילזה.זההסמוכים
שושנתמציגיםבמקומות,גםובדמויות

בשמי·מרום.וכוכביםומזלותבארץרוחות
הנעלמיםלמחוזותנוטההמאזנייםכףאבל
לראשילמערות,ים,למצולותרואה,מעין

גבוה.מכלהגבוהיםההרים,

לבלימהזינוקביןיא.

ברומנסהשליטהלהםשניתנהותהום,רום
הפסלעוז.שלברומןנבלמיםהעגנונית,

העלילה,בפתחיואלמריםשאותוהקטן'
מעלות,וחמשארבעיםשלבזויתמתנשא

ותנופהבלוםזינוק .כנואלצמודנשארו
שלמחשבותיואתבלי·הרףמטרידיםעצורה

זיתמעץהעשויהפסלשלבקסמושנשבהמי
קואלחלד.פלדתשללבסיסוהמחובר
אתמושכיםגבוההאנטנהצמרות,קוגבעות,

בין"והנהמטה.מיידיורדוהואמעלה,המבט
·ארדפסזיקחבהלהאהעפעופים

 ,בשמיםאטיתבזרימה ,כחלחל-חלבי
הוא .בנפילתומטאוריטאו ,לווייןכבחלום,

הכלבאלמלמל ,גמרנו ,די .והלךפנה
מעברעצלהנביחהבושנבחאירונסייד

המלח,יםשפתעלטיל ,) 82(עמ'לגדר"
פצצהמרים ,הומוריסטיצבריבדיבור

שם).(שם,שיעראדומתנערהג'ינג'ית,

 .מיןיחסימקייםהצברית:בעגה"מרים"
מושבולא-הגגבעלייתהחרפה

 ,משיטוטיושחזרוהשטןי·האלוהיםבנ
שלנפשואתמטלטלת-איובבספרכמסופר

חשמליכבלממכתנגרםאשתומותיואל.
קשורואינוהאדמהפניעלונפלשניתק
פתאומיזוהרהשמים.וצבאהירחבמהלך
הניצבתקפואהבציפוררבהבעוצמההפוגע

שעה ,הסודלתורתמזיקתומאבדענף,על
הפתאומיתהאורלזרימתלהגיעמנסהשיואל

 ,) 128<עמ'משעונוהניתזאורזיקבאמצעות

להרהתיאורנעהכרמלעלחורףמפסטיבל
משתמשבאמבטיהעירוםכביסה.שלמצטבר

פסגתאת"להגביהכדיבבגדיויואל
 ,אכן .)םש(למיין"החלשאותוהר·הכביסה

 ,יואלשלהפנימיעולמוביןניגודמתבצר
גבהישללמסתוריןמקוםמעטאךבושיש

אשה""לדעת •המספרשלזהלביןמרומים
ועינם"ל"עידובניגודשלישיבגוףכתוב

המתערב ,המספר .ראשוןבגוףהמסופר

 ,הצדמןכמתבונןיואלשלקורותיובמהלך
אינושיואלושחקים,הריםמראותמתאר
משתמשוהואבהם.להתבוננותשותף

מונחיםועודהזוהריריעתכמובמונחים

שלהגבוההבלשונוגםאבלמ:גביהים:
יראיםשללשוןביןהגבולנחצהלאהמספר

שלומעוטרתעשירהחוליןלשפתעגנונית,
עוז.

הספירהמןחורגיםשאינםהגבהיםכמו

אףעלהאלוהית,לספירההחילונית
עולמות,חוצהלדומיהאו ,לזוהרההידרשות

כהיכלותמתייחדותאינןהמצולותגםכך
היםמקרקעיתעולהשכאילואורתהום.
 ,) 83<עמ'ירוקבאקוואריוםמקומואתמוצא

מוגדרתשהיאאףנטע,שלהנפילהמחלת
שלמחלהביסודההיאירחית,ככוכביתגם

צניחתהקרקע,עלכפויההישארותכפיפות,
בזרועותמתהעבריההכרה.וארנוןפתע

 ,) 140<עמ'בחצרהרדודהבשלוליתהשכן

הציפיהמופניתהיםאלהנשקףהמצוקמן
ההגהליד"וישב .במישורשיתרחשלמה
לשקעולהמתיןהמצוקלקצהמאדקרוב

ועומדבחושךהיםמכיווןהזוחלהברומטרי
 ,) 138<עמ'החוף"במישורהלילהלפגוע

עלכציורמתגליםומכתשיםעמקיםהרים,
לתארמפליאעוז ,) 95<עמ'הצלחתפני

ומקקיםשחיןמוכישחתוליהעירשלם,בפרק
בחוצותיה.נראיםבשרקציצתשלבגודלה

עלשוכנתהעירביוב.צחנתעולההמיםמן
זונות ,) 193<עמ'מי·תהוםביצתשלדלתא
הגדרותעליושבותעשרהשתיםבנות

שלגיהנוםסמרטוטים.שלבבובותומשחקות
צורךבליהארצית,לספירההועתקמטה

טומאהשערילמם-טיתמפורשותלהתייחס
לתופת.המוליכים

נבכיםבסיפורעומקתוספתמוסיףהצל
בושיששלי","מיכאלדוגמתיונגניאני
לשכבותוגםחלוםלנבכיהתייחסות
בשמשהקשורההצלליםממלכתגיאלוגיות.
מיתוספיעלכתיבהבנוסחתושמקומה

לעמוסזרהאינההיאאף ,האפלטוניהמערה
הואסודותגילוישבוברומןאולםעוז.

רקלאיצטמצםהמקצוע,איששלתחומו
ותהומות,הריםשלהמיסטיגובהםשיעור
אלההצללים.במעמדפחתיחולגםאלא

המערהמלבאוהנפשמנבכימועתקים
תנועת"כלהמגורים.דירתאלהאפלטונית

צלליםהחרידהבחלוןהשזיףבענפירוח
 ,) 67<עמ'והקירות"התקרהעלמסובכים

לצילוםהצלמתחברלשוןעלנופלבלשון
<עמ'טלפוןשלולצלצולזעירהבמצלמה

הצללים ,) 86 ; 52 (לחיוךלרהמתצל ,) 68
לגבהיםבסמיכותהודם,במלואנתפסים
בצלוהרואהלכוכבירחהמצרפתבאדירה
המתחוללוכלהיקוםלהבנתמפתחהציפור
מההמספרהשליםזה,במקרהמטה.מעלה,

הגינהאלויצא"וגיששמגיבורו:שנמנע
---לישוןוהלךעצומותבעינייםוהשתין
<עמ'בעפר"עתיקהאבןכמובשנתווצלל

הוא,בצלליות,הגדושהגבוההמראה ,) 168
שלולא ,בלבדהמספרנחלתשעה,לפי

מראהלילהאותוהחמיץ"כך .הראשיהגיבור
להקות ,לראשומעלממששהתרחשמסתורי
זואחרבזורחב,בזרםחסידות,שלעצומות

שלמלאירחתחתצפונהשספוהפסק,בלי
ואוליאלפיםמעננים,ריקברקיע ,ניסןאמצע
לאדמהמעלרחפוגמישותצלליותשלרבבות

וחישהזווחיתהחרישית.·כנפייםבאוושת

ענוגהזאתועםלא·מרפה,עקשנית,ממושכת,
לבןמשישלקטנותמטפחותהמוניכזרימת

שטוףשחורמשישלגדולהיריעהגביעל
<עמ'הירחי·כוכבי",אור·הכסףבנהרת

עוזהבדילסיפורוגיבוריאת ,) 169-168
ובני·שיחו.גמזוגבריאלשלהמיסטימעולמם
שלאמההרואה ,למספרהתירהואכזוקירבה
יגיעובמשורה,בהדרגהרק •גיבוריורואים

קבעדרךשמחפשמישללמעלה ,יואל
שייאמרכפילרקיע,מכווןבמבטתשובות
 .הרומןבסיום

האופקיםאלמבטיב.

שלגםולבסוףהמספרשלהמגביהיםהמבטים
מתבצריםירחבלילהצלליותאלגיבורו
אלהמופנההסיפוריבמכלולנגדיכקוטב

מןבנבדלזאתהגבהים.אלולאהאופקים,
הרים,ראשימובלטיםשבההעגנוניתהמפה
 ,ירחיסיפורשמים.נשריגבוהים,סלעיםירח,

מסיפורנבדלתבסגוליותמתייצב ,סהרורי
מתגווניםארציים,דרךבציוניהמרבה

פגישהמסחררת.ובהתמדהבשפעומתחלפים
אוניברסיטהבוגרתפיליפינית,אשהעם

בתשובהבבנגקוק.מתרחשתאמריקאית,

ברומניה.נולדכייואלמשיבהאשהלשאלת
קוניאקירושלים,מטולה,גרוזינית,אשה

תיכוןספרביתשוויצריה, ,מארסיי ,צרפתי

אחד.מכחולבהיקףנזכריםאביב,בתל
למנזריואלאתמביאהמאוחרתליליתנסיעה

לשלוחתכפר·קאסם,לגבעות ,כלטרדן
 ,בלבנוןמלחמהמאפריקה,מזכרתהכרמל.

בקטעמשתזריםפרנקפורט,בורמזית,שפה

על·הגפייםכרותהאירועים.ממסילתאחד
לעולםתזכורתמעין ,בהלסינקיגלגליםכיסא
במחזותיובבעלי·מום,המאוכלסהגבהיםנטול
שלהרהוריואתקבעדרךמסיטיםבקט,של

שנתפסמיפינלנד.לבירתלוטןמרמתיואל
ונדנעבינלאומי",נשקכ"סוחרבטעות
משםומביא ,לפאריז ,מילאנולמגוריוממקום
שמרבהומיבהן.טבועמקורןשחותםמתנות,

וגםנסיעות;ישבעלא ,תפקידובתוקףלנסוע
סוףליםעבריהואתאותותבאנההחופשות

תבל.למרחביתילקחנטעגםליוון.או
בתואתעמולקחתיואלהחל"כשגדלה,
·העולםמפתפניעלארוכיםלמסעות
מעלותלהבלונדוןלהשקנההמפורטת
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לאמסטרדם,כשהגיעוהקודמת.מיטתה
שפרשמצוינתכרת-דחומפתלוחיתה Iלמשל

אלנטעאתלהובילכדיהמיטהעל
ולבקרבתעלותעמהלשוטהמוזיאונים,

לבריסלנסעוומשםשכיות-החמדה.בשאר
אמריקהעדשהרחיקווישלציריךאו

יורקשיירחבלמפת .) 59<עמ'הלאטינית"
הבוגרת.נטעשלבסטודיותלויהחיתה

שלהמשפחהשמותדרךגםנזכריםמקומות
ספרואת(מזכירלדבליןהגיבורים:מןחלק
ליטוויןויתקין>(כפרויתקיןעגנון>,של

ברמזוגםקורדובה(מלשוןקורדוברו(ליטא),
קורדוברו).משהרביהמקובלשללשמו

בירושלים:שכונותשלשמותמתפרסים
האוניברסיטהונזכרתטלביה,רחביה,
החייםסאנטה.נטרהששכנהבעתהעברית

מסךבעדנשקפיםבאמאזונאסהטרופיים

לפרטיה,מצטיירתבאנגקוקהטלוויזיה.
הפיליפיניםהזהב.עטוריוכמקרשיהבערביה

מקוםתופסתאוסטרליהוגםפעולה.זירתהם
חלקנוטליםשבהן ,החשאיהשירותבעלילות

שלמחצבתהכורמטולה, .וחבריואליו
חלקיגםוכךונזכרתוחוזרתנזכרתעבריה,

בהם.מלשוטטחדללאשיואלאחרים,ארץ
אגבנזכרות ,דייגוסאן ,בוסטוןדטרויט,

האינטימיים,הקרבהויחסיהשכנותתיאור

לשכנתוהאלמןהרומןגיבורביןהמתפתחים
הזוייםבגידההרהוריהגרושה.האמריקאית

נעדרתלאאסקימואית.בפילגשנתלים
הממשיכה ,תוניסאימהנדסשלדמותו

גםהשירותסוכןשלמחשבותיואתלהטריד
 .מתפקידושפרשלאחר

אגברקלאומתואריםנזכריםמקו~ות
הנפשותשלבשטחוהתנועההעלילה

בגוונימצטייריםדיוקנאותגםהפועלות.
לחייםעצמותסלאבית,איכרהפנימקום:

וללידה,עבריהשלאמה ,גיללאביטטריות.
סידורהמזכירהתסרוקת Iיואלשלאמו

משעותבאחתנראיתאביגיליפני.פרחים
רוסייהכאיכרהוריחנית"רעננה :הבוקר

שחת,"ערמתגביעלהלילהאתשבילתה
הואאףנכרךאדםשלזיהוי .) 91<עמ'

העבירההיאהזאתההודעה"אתבמקומות.

סולל-בונהשלהאדםידיעלאלינו
אוליהצ'כי.פלסנו.חכם.בחורבסינגפור.

בוונסואלה"שניםכמההיה .עליושמעת
שלאפיוןגםמשרתיםמקוםציוני .) 93<עמ'

כינוי ,הפטרוןשלמשרדוקירעלמשר.ד
נוףתמונתתלויה ,החשאיהשירותלראש

על ,ראובןהציירשלמכחולופריצפתשל
שם Iהשלישיהרייךעלספריםהאצטבה

קיימתהקרןשלהישנההקופסהגםצבתינ
ועדמדןבהפלסטימפתשעליה Iלישראל

לכינוירמז ,במקור"פלסטינה",באר-שבע.
המנדטבתקופתישראלארץשלהרשמי

מקומהנפקדלא .)י"א(פלסטינההבריטי:
הקפהביתשלשמוציוןאגב ,אוסלושל

אביב.בתלגבירולאבןרחובבקצה
ציוניעלהיאאףנסמכתאישיתהיסטוריה

ברגל,מסעהעלמספרתיואלשלאמומקום.
לווארנה.מבוקארסטהתינוקות,עגלתעם

הרופאשלגילוייו ,בבנייןרוסיסגנון
אתמגלהאישוריםבדיקתכיבווינהרה-האן

 ,בצ'רנובילהאסוןלמיניהם,המתחזים
בציריממוקדתכמערכתלרומןמתווספים

שכונות,ערים,מדינות,בשם:מזוהיםתנועה

גםווחפצים.חדריםדמויות,כרת,דחו

עלמעידהפרטחסרות.אינןמטונימיות
מןנגמלבטרם ,יואל .גרפיגיאומקור

"ז'יטאן"גרירתסילעשןנהג ,העישון
המתפשט ,העלילתיהמצעבשרשרת.
ולכלהגלובוס,קצותלכלרוחותכשושנת

בציריםבפעםפעםמדיזוכהישראלמפת
 ,למשל ,כזהוהזירה.ממרכזהיוצאיםחדשים
שבואביב,בתלנטרקארלברחובהחדר
שלזהגודש •העצמאילמשכבהנטעבחרה

העלילה,מןמתחייבוטופוגרפיהגיאוגרפיה
מבירהנודדחרשסוכןהואהראשישגיבורה

לעצמומספחולרחוק,לקרובמגיעלבירה,
אינווגםונוודותתיירותיצריביתוולבני
ובעונהבעתמגורים.מקומותמשינוינרתע

הבנויהעלילהרקלאכיהקוראחשאחת,
אלא ,עיניולנגדמהיריםזירהחילופיעל

ברומן ,צופןגביעלצופןשלהעמסה
עגנוןמעשיהנעלם.אחריחיפוששעניינו
ברומנסהשוניםממקומותמקומותבצירופי

ארכאיים,הכרסימניבהשמרוביםהחידתית,

 ,משלובנוסח ,אחריוההולךלעוזסימןהם
המודרני.החרשסוכןשבמרכזוברומן

וארמהשמיםלרוכביג.

המשנהבכותרתעוזעמוסיסחב ,עגנון

אלוהים".על"משתומם :השמים"ל"שתיקת

להגיעהמאמציםמופגנים ,ועינם""בעידו
היאהטרגיתהתולדההמעמקים.מןלגבהים
עדונמשךגאואלבןבגבריהשהחלכישלון

חשבוןמתגלההאלגוריברובדוגינת.גמזו
לחורבןעד ,סיניהרממעמדהיסטורינפש
תרבותימגע ,נבוכדנצרמידיראשוןבית

שהביאו ,הרומאיבנשרומלחמהכושל
שלהבעיהנבחנת •השניהביתלחורבן

 ,ואיאלדדודשלזוכמומאכזבתמשיחיות
היהודיםקושטאמתושבירביםשהעלתה

התמלאוומשלאלנס.בצפיהבתיהםלגגות
ספקמוטל •ומתועצמםהפילוהציפיות
מדומים,ספירותעםשיחדולקייםביכולת

המקורמןנפרדתלמדומיםהפנייהצורתאם
סודאתללמודרצהגמולהשלאביההקדוש:
הנשרובאהשמיםנשרישלהימיםאריכות

שהפנייהבעתכשלובותגםוישלמותו.וגדם
אמונה,בלאחקרמדע,תכליתההעבדאל

אםאפילו ,יתדנדודי •פולקלוראיסוף
יועילולאחולה,לאומהמזורהבאתתכליתם

הנדרשות.התדו~ותטיבאתמביניםאיןאם

שלגודלהגםכמו ,הכדמןהעליםגודל
המקורותהסתלפותאתמסמליםגמולה,

בזמניםהמושיעכוחםוארנוןהראשוניים

שמצעהבדומנסהלרכזהצורךהחדשים.
עולםהשקפתבליווימקפתהיסטוריה ,קצר

פדה-היסטוריתהתבוננותלרבותעקבית,
שעיקרהכתיבה,שיטתחייבומיתולוגית,

עולםוהשקפתמאורעותשלדחוסההצגה
בחדעגנוןייחודיים.גכלי-ייצרבאמצעות

אירועיםשלהתחברותדהיינו-בכדונוטופיה,
כמובידהעדיאחד:למקוםשוניםמזמנים

יםסביבותמדבריות,במקור),(ווינאוינה

באחתרגילביתואפילוירושליםהמלח,
באמצעיםהרבהוכןמשכונותיה.

החיהדמותתיאור ,כלומדכדונופיגודליים,
לדוגמה, ,כךאחת.ובעונהבעתזמניםבכמה

שכמוהולגינת,דוקטורהתוארשלבצירוף
שלימה"ב"פתנאמןיקותיאלשלכהכתרתו

משהשהוא ,נאמןיאליקרת •דוקטורבתואר
בחוצותאקדמיתוארכבעלמתהלך ,רבנו

והווהעבדההווה.מןודםכבשדירושלים,
("גינתהקבליבהקשרגינת,אתמחברים
חוצה,גמולה •החוקרגינתלדוקטוראגוז")

כלאת ,ובעצמובכבודוישראלעםכמו
אתהפוקדיםחורבנותמסמלמותההזמנים.

 ,טעןעגנוןהקדומה.ממורשתובסטייתוהעם
כיהעברית,ללשוןבאקדמיההידועבנאומו
מפתח,דומןשלבשיטהכתבלאמעולם
שללמסרהמתחתחיהדמותהסתרתלאמוד

מלהשתמשבמגעכיטעןלאהוא •בדויםש
מספרשיבוץלאמודמפתחות,בצירופי
אתגםכוללתזושיטה •אחדבדיוקןדמויות
או ,בשמוהמתלווה ,המספררקולא ,המחבר
לדמויותירושלמי>חכם<כגוןמתאיםבכינוי

הגדילהואשלפנינובדומנסהאחרות.
מלא,באקרוסטיכוןהשימושידיעללעשות
אדםולכלמקוםלכללריחבןאותוהעושה

האירועים.במסכתהמשובצים

,זב: 1
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שיבוציםושיבוציצירופיםשלזושיטה
שאינהמטאריאליסטית,לכתיבהמתאימה
מהובמרחב.בזמןגבולותמביטולמתייראת
עלמתקבל·יום,בתמונותתמוהשנראה
פעםליאמרסדןדבלילה.בחלומותהדעת

חלומותשלאוסףהואהמעשים""ספרכי
גרסלרכיליהעיראחדמצדעגנון;שחלם

הןהשטן'שלכהאנשותשהתפרשו ,ואנדרמן
המספרשלבחייומקוםשתפסוחיותדמויות

אכןהרופא",ול"אלשל.מה"ל"פתהתגלגלוו
גםכמוורחוקות,קרובותחיות,דמויות

ואיןבחלומות,מופיעותמתים,שלדמויות
"עידוהרומנסהסדן.שלבדבריוסתירה

i "בהתרחשויותיהנקלה,עלמתחברתעינם
המעשים".ל"ספרהמוזרותהליליות

באופןכשייכתלראותהאין ,ואף·על·פי·כן
בכלגם .המעשים""ספרסיפורילנוסחמלא

קיפחשסדןדומההמעשים"'ב"ספרהכרוך

המתגלההסמלני·האלגוריהתכנוןמידתאת
 ,ועינם"'ב'עידוחלום.כסיפורישהגדירבמה
האותיותצירופימראים ,עולם"'ב'עדגםכמו

שקורצוויילאחרים,וירטואוזייםסממניםו
חשיבהחידות,ומשחקיתעלוליםבהםראה

כלמלא,באורהיטב,המחשבתאדריכלית
אותםומתאימהאריח,וכלל~נהכלפינה,

הטפחותועדהמסדמןמדוקדקת,לתוכנית
ביותר.לעליונהועדהראשונההקומהמן

הנחלמתבזירהגםאמוריםאלהדבריםו
השונות.הדמויותפועלותשבהוהמתעתעת

מןמחקריו'שמעידיםכפימתרשם,עוזעמוס

אבלעגנון'שלהרב·קומתיתהאדריכלות
אותהומנחהכותב,שהואברומןאותהמשנה

פניעלהגלויהממדאתהמעדיףבכיוון
וההיסטוריוסופי'ההיסטורימדהמימן .הסמוי

יוםמלחמתהמוגדר'אלבאהואהעלום,
לשירתבתמורה .דדווהרמטכ"להכיפורים
שירהוקבלית,תנ"כיתמיתולוגית,קדומים,
המשורריםנזכריםובתו'אבלנחלתשחיתה

גשטייבנויעקבג,לדברגולאהאלתרמן'בתן
שירתם,אתאוהבתשנטע.גלבע,אמירו

הפטרוןבחדרה.תלתהתמונותיהםושאת
דליהשלשיריהספראתבמתנהלנטעמביא

בידישמהנטע .אמיתית""אהבהרביקוביץ

גלבעאמירשלואדומים""כחוליםאתאביה
מסתפקהואבהם.לקרואאותווממריצה

שלההדוקטורבעבודתעבריה .אחדבשיר
כמועוסקתאינההעברית,באוניברסיטה

ובהימנוניםשנעלמהבלשוןגינתדוקטור
ואהבהמיןבכבוד'אלאהזמנים,מראשית

ברונטה.האחיותשלביצירותיהן
מתפשטתעגנוןאצלהאשהידיעת

תוךישראל'עםלקורותלהתוודעות
גובה,מודדתאנכית,·מידהבאמתהסתייעות

ועד·יםממצולותללבנה,ועדהמערהמן
שמיםביןמראותמעדיףעוז .לכיסא·הכבוד

לנדודיבדומהוחולפים,באים ,וארץ
ממש.לאדמהביצירתומכובדמקוםהעופות.
מתרחשעבריהעםיואלשלהראשוןמפגשו

מנסהיואלהאדמה.פניעלבהתגלגלות

למעשיגעותהנוגדולות,להכללותלהגיע
שמכונהלמהבזהואלאלוהים.לאהאדם,

הדבריםהיולודתיות","צרמוניותבפיו
שםרקפת,לבתוקוראהיהבורקתלויים
האדמהפניעלמסויםפרחמבליטצבעוני'
עבריה.ידיעלשהועדףנטע,השםבמקום
האבכללי.מונחבאדמה,זריעהנטיעה,נטע:
המידה,עליתרמכליליםממונחיםנרתע

בצירוףבעולםהמתרחשאתלתפוסהמנסים
כמו:מוחו'פריהואאםגםאחד'מכליל

רתיעתושחור.הומוראוהעולמיתהמהתלה
עולם,חיים,יקום,דוגמתממליםגםהיא

בסופו .ממידתוגדולותומגוחכותלוהנראות
לאימותופעםבכלוחוזרמגיעהואדברשל
נקודותשתיבין"כיהתותחנים,מג"דשל

תמידמלאהזהוהקואחדישרקורקעובר
משבץעגנוןנוסחהגובהקריאתחמורים",

מסתעפים,רוחבקרישפעבתוךעוז

מזוהיםדרךבתמרוריעתיריםססגוניים,

הגלוימןבהןשישלהתרחשויותכרקעבשם
אלהשמיםמןעוברתההדגשההסו.דומן

אללהביטהערגהעללוותרמבליהארץ'
השמיםהאדמה.לפנישמעלבמההמתחולל

אל'כבודמספריםאינםעוזשלברומן
ומזלותיםבתולותמלאכים,לאושתיקותיו.

אלאהחרש,סוכןשלעינואתמושכים
עלהיושבפינלנד'בבירת·הגפייםכרות
בשיטתלצרף,אוהבעגנוןגלגלים.כיסא
בכלומקומותזמניםלמטה,מלמעלההאנך'
נותןעוזעמוסואילומיצירותיו.אחת

ומעמקיו'גבהיואתומחלקלפלסעליונות
יצירהכלשונות.יצירותביןרבדים,רבדים,

ההר'המרתף,הנהר'שלהשונותוהמידות
סיפור'כלאותה.ההולמיםוהרחוב,המסלול
מועדיהדובריה,טיבפיעלרומן'אונובלה

אחדכלהפועלים,גיבוריהולעיןהגלויים
להםשהועידובמקוםבזמןדרכו'לפי

מחברם.

הסיוםתפארת .יד

המעשהסיפורמסתייםגינתשלבצוואתו
רצונוהגרייפנבכים.שלבביתםשאירע
לשוןעלספריוהוצאתאתלחדשלאהאחרון

העינמיים,ההימנוניםוספרודקדוקהעירו

שלעיניולנגדשעמדהאפשרהתקיים.לא
שלבקשתוגינת,שלאחריתובתיאורעגנון'
הידכתבימרביתאתלהשמידקפקא

מכן.לאחרשאירעומהאחריו'שהשאיר
וכלוהולכיםנדפסיםגינתשלהספרים
להעלים.שביקשהספריםאתמכירהעולם

ההימנוניםשלויפייסחנם"ובייחוד
רואיםרוציםחישהחכםזמןכלהעינמיים.

 .חכמתואתרואיםולארוציםאיןחכמתואת
כלמספריווהולכתמאירהנשמתושמתכיון

<עמ'לאורו"ניאותלראותויכולסומאשאינו
חסד'שלבמידהננעלהמעשהסיפורשצח).
הסיפורכלבמהלךעליונותשניתנהלאחר
לרדתשהחלולגשמיםבדומההדין'לצד

גיהסרהגיבורקומר'יצחקשלמותולאחר
בטוב.מסייםעוזגם .שלשום""תמולשל

ימיםשעות,במשךבתצפיתממשיךיואל
מזהטובדברלושאיןבנימוקושנים,

 .יותרמרוממתבהנמקהגםולעשותו
לא·צפוי'נדיר'רגעשללהישנותו"בתקווה
להרף·עיןמזדהותבהםאשררגעיםמאותם

חטוףהבהובבאהבלחה,ובאההאפלולית,
בולהיתפסאסוראותו'להחמיץשאסור

אתמסמןהואשאולימפניבהיסח·הדעת.
התפעמותזולתלנו.ישמהלנבחראשר

לחוששלאקשה .) 200 • 199<עמ'וענווה"
"לידהמשללביןעוזשלהסיוםביןבזיקה
בתפניתאכןקפקא,שלהחוק"שער

מןהפרידהאתגםהמציינתזואופטימית

העגנוני.הסיום

העצובה,הדרמטיותמןבושישבמהפך'

והגבהים,השמיםמןהקוראאתעגנוןמחזיר

הסהרוריתלנערהפניהםהאירושלא
סודותיה,אתלדלותשביקשולמלומד
מת,גינתלהתקיים.הממשיךבעולםלנעשה

מבחינהלדורות.ומאירקייםחייופועלאך
החותםבהטבעתועוזקורצוויילהפריזוזו

שלאיואל'החידתית.ומנסההרעלהקוהלתי
כותבשליותראופטימיבמבטכגינת,
ידיעהשללרגעומחכהבחייו'ממשיךהרומן'
עבריה,האשה,בידיעתנכשלהואנעלה.
גינתוגאיםבןגדיגמזו'שנכשלוכפי

לונותראבללגמולה.מלאהבהתוודעות
שמהותהרגעשלבידיעהלזכותהסיכוי
השמיםמןבפנייהנחתמההרומנסהקוסמי.

העתיקיםהספריםשלמעמדם ,הארץאל
עוזואלו •כמנהגוהנוהגבעולםחדש,בלבוש
והמסעותהעריםמןהכובדנקודתאתהעתיק

בשערמוגדרשהואכפיהעיניים','איששל
ההיפוךההוויה.לחשכת ,הרומןשלהאחורי
המספריםשנילסיום.עוצמהמעניקהדרמטי

מוותשלגורלהטרגי'המשאעללהקלבחרו
"סוכניעלשהעמיסוסגולה),כמו<עבריה
שלהם.החרש",

וענווההתפעמותחתימה: .טו

ועינם"ל"עידואשה""לדעתביןהזיקה
לסייםעוזבחרשבהןבמליםלהתנסחיכולה
גילויוענווה","התפעמותהרומן:את

ולמעשהידבהישגלכאורהשהואהנעלם,
שבווהמופלא,המורכבבאופןוהולך'מתחמק

שלוומנסההראתעשהעגנון'ידיעלהוצג
תחרות.שללחיקויראויהמופת,לדוגמת

מכלחרשבסוכניהעיסוקעליושחביבעוז,
להיתפסשלאהיהיכולשלאדומההסוגים,
ודוקטורגמזוגבריאלעלילותשללקסמן
וצפונותיהחסדיהאחריבחיפושיהםגינת,

'ב'פנתרפרופיאתשמציירומיגמולה.של
יואלואתמלים,במשחקיכמתמידבמרתף"
מהותןעלותוההלמשבצותקירותכמחלק

שלאהנראה,ככלהיה,יכוללאמלים,של
החידהבסיפורהאותיותממשחקילהתפעל
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המחברלגשרהיווצפניםתעלומותהעגנוני.
בליומתחדשעדכןהמתיסטן'המודרנעוזאת

ומודרניותארכאיותהמצרףלעגנוןהרף,
מרהיבות.ולשוןסיפורבתבניות

ההתמצאותההשתאות,נמצאותבובמקוםו

חיץהקובעתהענווה,גםתימצאהבקיאות,ו

לא .למשנהואחדמקוריאמןביןפדותו
אלאלפנינו'העגנוניבתלםנוחההליכה

הואאשה""לדעתאדנות.בצדהשישוהוענ
ממנולהתרשםשאפשרעצמו'בזכותמןור

מקבילותיואחרלתורמבליעמוקות,
עללהעידבאהמשווההמבטהעגנוניות.

מסדשלויציבותכוחבהםשטמוןטפחות

המקורות.ממיטבעוצמתואתהשואבעמוק,

• 
המאמר:בשולי

אשה,לדעתעוז:עמוסספרימתוךהןתובאוהמ . 1
כתר,השמים,שתיקת ; 1989שלים,וירכתר,

ירושלים, Iכתר Iכמרתףפנתר ; 1993שלים,רו·
199 'i . וכןעוזשלכתיבתולולמכלהיאתוחסיההת

 ' 1966ירושלים, Iכתרסיפור'מתחיליםלספרו:

עגנון.שלימי'ה'"בדמיבסיפורדיוןנכללשבו
ו"עידועולם""עדהיצירותמתוךהמובאות . 2

האשמופיעות:הןשבהםהקבציםמןהןועינם"

עדתשכ"ס;אביב,ותלירושליםשוקן,והעצים,
תשכ"ס.אביב,ותלירושלים Iשוקןהנה,

במספרים,מסומנותעוזספרימתוךהמובאות . 3

באותיות.מסומנותעגנוןכתבימתוךהמובאות

וכןבמסההנזכריםועינם"ל"עידופירושים . 4
עם Iעגנוןיוסףשמואלבספר:ראהאחרים,פירושים

ידי,עלשנערךבספר, , 1982אביב,תלעובד,
עלמקיףומבואעגנוןשליצירתועלמאמריםמבחר
 .עגנוןיצירותשלהפרשנותדרכי

"סיפוריבפרק:ראהועינם"'ב'עידונרחבדיון . 5

שלאהבהסיפוריבספרי:מסאריאליססיים",אהבה
רמת·גן,בר·אילן,אוניברסיטתעגנון,יוסףשמואל

לקפקא'עגנוןבין :בספרימפתח,לפי Iוכן . 1980
ש.י.ביאליק,ח.נ. ; 1972רמת·גן,בר·אוריין,

 , 1986אביב,תליחדיו,עגנון,

בכללסופר'סופרבין Iאחרמסוגלזיקהדוגמה
הקודש":"אותיותראה: ,"ועינםל"עידוהכרוך

ועינם','עירו-אחת'ובעונה'בעתעגנון,אפלפלד,

 1וחזיוןחזוןבספרי:כלולההמסהמשווה",עיון

 • 1987אביב,תליחדיו,

יחדיו'מספרים,שישהבספרי:ראהעוזעמוסעל , 7
תליחדיו,בייחודם,מספרים ; 1972אביב,תל

בפרשנותדרכיםמפתח,לפיוכן, ; 1981אביב,
 , 1990בר·אילן,אוניברסיטתהחדשה,

עמוסבכנסהרצאתישלמורחבנוסחהיאהמסה . 8
בנגב,בן·גוריוןאוניברסיטתמסעםשנערךעוז,

 ,בפברואר 2s • 24בימיםעברית,לספרותהמחלקה
1997 , 

לשאלתישהשיבעלעוזלעמוסנתונהתודתי , 9
תשובתוסמךעלהגג".בעליית"החרפהבעניין
המסה.בגוףהדברמוסבר

בעתכיהזדמנותבאותהליאמרעוזעמוס , 10
שלמחזותיועיניולנגדעמדוהרומןכתיבת

"אדיפוסובעיקר:המלך","אדיפוססופוקלס:
נוס",בקולו
בפניחידההמציגהקטן,הפסלשלמקומואתאכן,
לאחראותולהטרידוממשיך Iהרומןבפתיחת Iיואל
חשובמקוםהתופסבספינקסלקשורניתן Iמכן

יכולברומןהעלילההמשךאדיפוס.שלבטרגדיה
חייומסלולאתלבנותאדיפוסשללנסיובולרמוז
אשתו.וליוקססהלושאירעמהלאחרמחדש,
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ןתיזל סומע

אררעיםספרים,מוספים,

לאור-יצחק ?מגמגםהואמדוע
גוויתירוחיועם . 

 ) 237<עמ' ", ..קו-קומריצ-יצחק"א-אני

1 . 

רבות,מתוךהמעניינות,השאלותאחת
לאוריצחקשלהחדשהרומןמןהעולה
 336החדשה,הספדיהגווייתי"רוחי("ועם

שב"כאיש-הראשיגיבורומדועהיאעמ')

שלהשיבהמסעאתהמוליךשהתאסלם,
לבנוןמלחמתפורצתבעטיוהפליטים,ילדי

מגמגם?-

אולם ,בספרישירהתשובהלכךנמצאלא
פנימיתבסתירהנעוצה ,לדעתיהסיבה,

רומןזהואחדמצדהרעיונית:בתשתיתו

קבועה,זהותכלשללפירוקההמחויב
וכמהכמהאחתועלקולקטיבית,אואישית
מצד<הציוני>:הלאום""בנייתשללסיפור

פחותה,לאבמידההמחויב,רומןזהושני
הביזהשהשוד ,הפלסטיניהעווללסיפור
הלאום""בנייתמסיפורחלקהם ,והנישול

שלו.
נמצאיםזותשובהשלמרכיביהרובלמעשה

<מנחםמ.פ.בידיהכתוביםבדבריםכבר

חסרה.המסקנהורקהעטיפהגבעלפרי)
הוא-שםנאמר-הספרשל"נושאו
האישיתהזהות,שבעצםהמופרך

אפשריסיפוראלאשאינהוהקולקטיבית,
איןבאמת, ,אחדמצדאזרבים",מתוך

זהותבעלתאחתבדויהדמותבספר
-שמותכמההראשילגיבורקוהרנטית:

עגנון>,שלשלשום"(מ"תמולקומריצחק
אבו-כמוכינוייםוכן ,גדי Iמהדי ,איסמעיל

מלבדוועוד:לספרותהמגמגםהמורהארבע,
רטנו ,שמוקלד-נוספיםגדישלושהלנויש

גדי:אותוכולםהםאםברורשלא-וחרמן
שלומיתלביולוגיה,המורה-נשיםשלוש
כמהאחד:לבןאםכולןשהן-הרבואשת
מפקדאפריםאל"משפרה;הקרויותנשים
מיןלשינויניתוחהעובר ,מטכ"לסיירת

האח ,ויזידג'מילה ,מוראןאפרת;ונקרא
בית-שרתגיסים,גםשהואשייתכןהאובד,

וארה;גוצ'השלחסידו ,המהפכןהספר
וכהנהכהנהועודלספרסיומיםשלושה

רציפותכלהמחורריםובלבולים,תעתועים
גםוהדמויות,שלאחדותוכלסיפורית
 •המסופרהבנתעלמעטלאמקשים
לבשםלאפרישמנחםמהוזה ,שנימצד
חייבהמסר ,בדבריוצייןלאלפחותאואליו

אחדאפשרי"סיפוררקולא ,ברורלהיות
ישזהותכלפירוקרקלארבים",מתוך
הריהרומןובנייה.הרכבהגםאלאכאן,

ותחילתלבנוןמלחמתבתקופתמתרחש
"סובים"ביןוהאבחנההאינתיפאדה,

בצד ,וכךנחרצת.להיותחייבתל"רעים"
אופציונאליותוהתרחשויותדמויות
ואירועיםלדמויותגםזוכיםאנו ,לחלוטין
העירבכיכר(המתאבדבגיןכמומוכרים,

שרוןלאירופה),לשובעמולבניומייעץ
 ,רבין ,ופולהעירית),גרתמדרעל<הנרצח

המשוררואפילוואהוון>,(אהודברקפרס,
(הנקראיםלביארפיוהציירברנשסייןאורי
נוספים.אישיםושמות"שמרקים")מהמשום

2 . 

הראשיהגיבורמדועלשאלהפרשנותי
יצחקשלהמסותמספרסיועמקבלתמגמגם,
<הקיבוץ ,,מולדתאותךכותבים"אנולאור

בוהמרכזיתהמסהומן ) 1995 ,המאוחד

שלהרחבהשהיאהקרועה''הלשוןהקרויה
 ,-1994בב'הארץ'תחילהשפורסמהרשימה

 •בהגותומרכזיותהעלשמלמדמה
שעשתההעוולותהןזומסהשלעניינה

תקומתה,מיוםלפלסטיניםהמדינה
פותחתהיאסיפורן.עלשגזרהוהשתיקה

אלף 30בגירושדהיינוכמשל",ב"לוד
"פשע , 1948ביולי-15בהעירערביי

~ 
Lנ

בתנועתבן-גוריוןלעשותושציווהמלחמה
בפוליטיקה,השתקתואחרובהתחקותיד",

העברית,בספרותובעיקרההיסטוריבמחקר

המדינהעםפעולה ,לדבריוששיתפה,
מןכחלקוהשיכחה"הזיכרוןבכינון

הלאום",בבנייתההגמוניה
א.ב.שלבסיפורוגםלאורעוסקבהמשכה
מופיעהבה ) 1964 (היערות""מוליהושע
לאור .הלשוןכרותהערביהשומרשלדמותו
נובעתהזההסיפורשלחולשתוכיכותב
הפוליטיים,בתכניםהעצומהמתלותובדיוק
לדבריו •כוחובכלולעקוףליפייףשניסה
הביזה,עלהדיבורכברהיהההןבשנים

תחתשנקברסאבובגדרוהגירושהמלקוח
כייהושעאתמאשיםהואשבהסכמה.שתיקה

פוליטימאבקהתנהלהסיפורשנכתבבעת
שלאמאבק ,הצבאיהמימשללביטולעיקש
 .מחברואתענייןולאבסיפורכללנזכר

שייכים ,בסיפוריהושעבעיניהערבים

"איום"אלאערביםאיןבהווה ,לעבר
לאורהיערות>.שומרשמציתבאש(המסומל

הקרןנזכרתשבוהאופןאתתוקףגם

תוךהייעור"כ"מחלקתבסיפורהקיימת
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המדינהשלזרועשחיתההעובדההעלמת
היהיכול ,לדבריוהערבים.אדמותלהפקעת
הריסותשעלהקק"לביערהעובד ,הערבי
הלוםעדהתגלגלאיךלפחותלספרכפרו'
לונותןלאיהושעהתרחש.הכולואיך

וגםמדוע,שואללאורויצחקפה,פתחון
הלשון?אתלערביכרתלמה"אבלמשיב:
השומרשלבפיולתתהיהיכוללאכלום
הלשוןאבל ,שכןבוודאיכלשהי?גיוסה

הכרותההלשון ,הערבישלאיננההכרותה
תשוקתאחרות:במליםאוהיהודי.שלהיא

חסרפהאל ,הערבישתיקתאלהיאהיהודי
תשוקתזוהיכימדקלם.פהאלאולשון'

שאנחנוכמושידברו ,הציוניהנראטיב

הלשוןבכלל.ידברושלאאו ,שידברורוצים
שיששמהמשום ,בסיפורלערבינכרתה
 .)שא(טרוריסטיידעהוא-לומרלערבי
מסתכםבלשונולומרלערבישישהידע
 ,תרבותיבידעלא ,'מזרחני'בידעאצלנו
ידעזה .היסטוריזיכרוןעללדברשלא

שב"כ, ,הערביהצופןלמפענחידבר'למביני
לאהסיפורביסודהערכה.גורמימודיעין'

אתלומרהרצוןזולתאחרדברעמד
 .שלנוהצדקמולצדקלהםשיש'הרעיון'

להצדיקשנועדומליםאלהצדק,מולוצדק
שם). , 166<עמ'כוח"-אחדדבררק

הסיפורישנו-מוסיףהוא-אלהלכלמעבר
לזכותקשרשוםבלי ,לספרחייבשהסופר

יכלולאההשתקה,ניסיונות"כללצדק.או
להתבונןמוכרחהספרות .חזרהואלמודחק.

החשכה".לתוךעמוקעמוק,בעיניים.לעבר

 .-י
לספרלאורמנסה "גווייתירוחי"ועםברומן

הקרועה''הלשוןבמסתואומרשהואמהאת
אמנם,רעיונות,כמהלספר.חייבשהסופר
ביקורתוזה.ברומןפיתחממנה,הלקוחים

אצלנוהמסתכםלומרלערבישיש"הידעעל
ביטויהאתכאןמוצאת ,מודיעיני"בידע

בתשובההחוזרהשב"כאיששלבדמותו
לספרות.חתרנימורהנעשהשגםתאסלם,ומ
הנזכרתהפלסטיני",המודחקשל"שיבתוגם

בדרכיםלעיתיםברומן'ביטוימוצאתשם,
- 224<עמ'למדיגרוטסקיותופארודיות

אתמוליךשהתאסלםהשב"כאיש :) 225
לבלרהפלסטיניםהילדיםשלהשיבהמסע

פורצתשבעטיומסעחיפה.לידא-שייח,
שרוןעותניאלהביטחוןשר .לבנוןמלחמת

לכפריםלהסתנןמנסההשביםששיירתטוען
(זנבהקסנשוואנץהכנסתחברהחרבים.

 400שרידיאתלסלקדורש ).ל.ע-מכשפה

אבלשרידים, 5000נותרומהםהכפרים
ובמכתב ,מתנגדירושליםבהריצובאקיבוץ

פריחתמתוארת'דבר'הסוציאליסטילעיתון
לטיולייעדהמשמשהחרב,בכפרהר·מונים
תושביהאמנים ...דו-קיוםלמעןה·לדים

וללוחמילהםמשותףערבערכועין-הוד
גםהם .הכפרתושביאתשגירשוהפלמ"ח

עללמחותכדיערבים,אמניםהזמינו

לאהערביםאולםהומאנית,הלאההצעה
"שהיההקסנשוואנץ,הכנסתחברהגיעו.

אמרהשכל",אתכשחילקופוליטיתבאסיפה
אתמקבליםשאינםהערביםהוכיחושובכי
ציטטלשקועהבתים"דיןההיסטוריה.דין

ערששיר ),ל.ע-(מאלתרמןפרן-שרון
מרטיב.ילדהיההוא .אמולושרהשחיתה

אותוהעירוכךאחר ,אותוהיכרבהתחלה
זהבסוף .סירלתוךשישתיןשיריםלוושרו

הטבחבגללמתפקידוכשהודח .הסתדר
אמולקברהלךושאהילה,בסאברה

היכוהושבהםהלילותזכרוןעימה.ייחדלחת
ככה ,לעצמואמראותישהיכר"טובבו.עלה

מהאנשיםנוקשהיחסלסבוללמדתי
 ,)םש(ביותר"אליהקרובים

הראשיהגיבורמגמגםמרוע

הישראלי-פלסטיני,הרומןשל
לרעתי,שהתאסלם?שב"כאיש

בתשתיתופנימיתסתירהמשום

אח,רמצרהספר:שלהרעיונית
שללפירוקההמחויברומןזהו

אואישיתקבועהזהותכל
כמהאחתועלקולקטיבית,

"בנייתסיפורשללפירוקווכמה
שני,מצר(חציוני);הלאום"

פחות,לאהמחויב,רומןזהו
הפלסטיניהגורללסיפור
חםוהנישולהביזהשחשוד,

הלאום""בנייתמסיפורחלק
לשוןאתכרתלאלאור •שלו

שלהיערות"ב"מולכמוהערבי
התירלאגםאבליהושע,א.ב.

מלשוןהמעבר .גמרילארתח
ביצירתוחוטה,ללשוןכרותח
לאספר •פשוטאיננואמנות,

שאינוספראבללקריאה,קל
ושלאאדישהקוראאתמותיר

מרחיביםרפיםבוחסרים

ביופיים.

הדרישהאתכביכולהמקיימת ,זודוגמה
לעברולהתבוננותהמודחקלהעלאת
חיתההחשכה",לתוךעמוק"עמוק,בעיניים
המחברשלחוקולחםלהיותלכאורהצריכה
אולם ,בספררביםעמודיםולמלאזהברומן
ואינהלמדינדירההיאכיהיאהאמת

הבאההפיסקהבמקרהלא •לרובואופיינית
קשורלאזה"כלבמלים:פותחתאחריהמיד

שלנו",לסיפור
אסתטיתאי-התאמה,איזונחשפתכאןגםכי

שגיבורהיסודית,מהסתירההנגזרתהפעם,

עתההמשמשלשעברהשב"כניק ,הסיפור
בעקיפיןלהנותןלספרות,כמורה-מגמגם

בשיעור:לתלמידיואומרכשהואביטוי

ש-א-אלהחג-הגדולים,"ה-הקונפליקטים
ל-לא ,ש-שלנוה-החייםעלשמשפיעים

ו- ,דמו-דמויותביןמת-מתרחשים

דמו-ב-ביןש-שמתרחשיםוהקונפליקטים
מ-מכתבהיו-יותרש-שוויםל-לאדמויות,

 ,) 110<עמ'בט-בטלוויזיה"או ,ב-בעיתון

מתרחשיםהערךבעליהקונפליקטים ,כלומר
עצמה,לביןשבינהבמאבקהדמות,בתוך
הקטעזוומבחינהסביבתה.לביןבינהולא

שווהלאלמעלה,כדוגמהשהובאהבוטה,
נמצאבטלוויזיה?אובעיתוןמכתבהיותר

תחתאו ,עצמותחתכאןחותרשהגיבור

כאילוהרומן .קביעותיועלומערער ,מחברו
חד-משמעיים,דבריםלומרהצורךביןנקרע
בחד-משמעותכפירתולביןוישירים,בוטים

שללאאמנותית,ביצירהבמיוחדמעיקרה,זו
ורדודה.שטוחהתעשהמורכבות

האמירותבספרשתופסותהמקום ,אולי ,לכן
לעומתבשישיםבסלהישירות,הפוליטיות

לסקס ,למשלהמוקצה,הרבהמקום
 ,פשר"חסרשהוא ,הגיבורשלבמחשבותיו

שזה",מהזהכי ,הסבירלהקשרמחוץתמיד
שופכיםאוראיזהלשאלה,מקוםישבכלל
המקומותבאחדהגיבור?עלהסקסקטעי
מין",חולהאתה"תלךלונאמר ) 206<עמ'

והםתיאורים,שלכזהבסוגכיליונדמה
אתלהחלישהמחברמתכוון ,בספררבים

שלאורנראהגיבורו.שלהמוסריהתוקף
למעןחד-משמעימסרעלבמכווןכאןמוותר

ממשיךהואכאשרהדמות,שלמורכבותה
הסותרותהמחויבויותשתיביןלהיטלטל

מ.פ.כךעלכותבוחובקה"אש"מפיח-שלו
(חתרניים>בדבריםהדיןוהואהעטיפה.על

 ,לתלמידיוהמגמגםהמורהשאומראחרים
שלבמעשיוספקהטלתמשוםגםבהםשיש

המחבר:

מולנוישבכלום,אמרלאאחד"שיעור
א-איןואמר:בכתפיומשךכשצחקנוושתק.

הפ-אמר:כךאחרל-למד.מ-מהל-לי
מ-ממורשתק-קסעא-אחרק-קטעהפקרנו

מ-מ-מאיתתמו-תמורת ...ה-האנושות

מט-מטבעב-בעדול-לקבלכ-כדימערכו
 ,) 116<עמ'אק-אקסואליות"ש-של

עורףהפנייתמשוםישכאןבדבריו

הספרשלואחריםבחלקיםכאשר ,לאקטואלי
בה.אחוזכולוהוא

HJ 
1 ~ 

4 , 

הביקורתית,המסהעלהרומןבנוילכאורה
הספרותייישומהכימתבררלמעשהאולם
לכתובלאוריצחקוכשניגשפשוט,כהאיננו
אמנםהואמהסס.כאילוהואשלוהרומןאת

היהודי-ערביגיבורולשוןאתכורתאינו
משאיראלא ,גמרילירהמתלאגםאבל

נובע,הדבר ,כאמורבגמגומה.אותה

שלסותרותממגמותבהכרח ,לדעתי
פירוקמחויב:הואלהןו"בנייה""פירוק"

כלאםהעוולות.סיפוראתגםמפרקהזהות
להבדלמצטמצםלערבייהודישביןההבדל
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 1:~ו
עמ'('שיבולת'ל"סיבור""סיפור"שבין

סיפורבנייןואילולספר?!נותרמה ) 156
 .אותוהנושאתהזהותאתגםבונההעוולות

מורכבותשלאסתטיותמשאלותגםו
מסתברעיתונאית.השטחהמולאמנותית
רהוטה,ללשוןקרועהמלשוןשהמעבר
פשוט.כהאינולפחות,אמנותביצירת

 ,יותרהרבהנחרץהואהעיונית,בביקורתו
פוסחכאילוהואהספרותיתביצירתוואילו
הסעיפים.שניעל

גםנמשכתאגב,יהושע,עםההתדיינות

המענייןפחותה.בחריפותכיאםזה,בספר

 ,הפוךעלהפוךבמעיןהמגמגם,כיהוא
בגמגום:יהושעא.ב.אתמאשים

א.ב.שלחתוםעותקלישישיודעאתה- "
נכון?נפלאסופרהואיהושע?

ש-שלוה-העברית-
סופר?הואהרי ,מתכווןאתהלמה-
מ-הואו-רגיש,מ-מספיקל-לאהוא-

 ,) 235<עמ'מגמגם"

לשנימתפצלכמוהגיבוראגב,בסיום,
פשוטקומריצחקהיהודי-ערבי.מרכיביו

השגיחבגדהונעלםלנחליורדהואמתפוגג.
הירוקים.השדותלתוךהילדיםשיירתעם

 ,) 325עמ' ,הראשון<הסיום

קמוהםואזהמוותמןחזקים"החייםאולם
ביניהם"והואהלאהוהמשיכו ...המסעילדי
אוהשיבה,ממסעהפליטיםילדיאלה

מנוחהשימצאולפניהאחרים,תלמידיו
של"הקטלוג",אתלמצואצריכיםהםנכונה

אלפיההרוגים,ושמותהקבריםהכפרים,
חייואתמסייםהואכךאחרוערבים.יהודים

עמ' ,הסיפורשלהשני<סופושניה.פעם
327 (. 

שאינויזיד,הואגיסים,נעצרהשלישיבסיום
שלהנרדףאחיו ,ליהודיהמתחזהערביאלא

"המצטט ,הספרביתשרתהגיבור-המגמגם,

אותושמסגירומיהמהפכה",מכתבילעייפה
וגיסיםמתקומרהשב"כ.איש ,אחיוהוא

<הסיום .הסוהרביתשלבקרביונעלם
 ,) 329עמ'כמעט, ,השלישי

מגומגמת:היאגם ?האמתאפוא,מהי'

משפטייםהליכיםגםסיפורים.הם"סיפורים
ומידותהאמת,חקראללהגיעיכוליםאינם
כאשררלוונטיות,אינןהרחמיםאוהצדק
איאוהשתייכותההוויה:בשורשמדובר

 .) 332<עמ'לאומה"אדםשלהשתייכות

5 • 

 ,ברשימתנועמדנועליוהיחידהנושאמן
לקריאה.קלספרזהאיןכילהביןניתן

האחרוןהפסיקעד ,ו qלעצמדימודע<הספר
הציבוריהיוםסדרעלנושאכמעטאין ,שבו

מדיעמוסהספרבו:נזכרשאינו ,והביקורתי

מןהחלספרותיים,וברימוזיםבאיזכורים
הים",מןעולים"טנקיםהפותחת,התמונה
מןנולד"אליקעלפאראפרזהמעיןשהיא

המסיימתהתמונהועדשמירמשהשלהים"
מהמלין:החלילןאתהמזכירה

 ,המסובךבמבנהומקוראיומדיחכםהספר
בדבריםמסתבכתמ.פ.שללשונוואפילו
הקורהאתלתארבניסיוןהעטיפהגבשעל

וכדומה. ,בו

שאסורספרזהו ,הללוהקשייםכלחרף
ממנורביםשחלקיםספרממנו.להתעלם
ספרמרשימים,ובתנופהבעוצמהכתובים

 ,מרגיזרב,בכוחהקוראאתהמטלטל
אדיש.אותומותיראינואךמרגש, ,מעצבן

גםאוכללאאך ,הכלכאןלפרטאוכללא
'פרשתג'פרקאתבמיוחדלצייןשלא

תא"סיפורילכנותושאפשרשיבולת'
ולילהלילהאלףסיפורימעיןהמעצר",

במדוראחדלילהבמהלךהמסופרים
בסיפורוהאהבהפרדוקסהואשיאו •התחתון

 ,אשתואתשונאחלילאשתו:עלחלילשל
ואיןמחדש,בהלהתאהביכולשאינוכיוון
שכברכיווןמחדש,בהלהתאהביכולהוא

 ,ממנוחלק ,אותואהבתהברובנעשתה,
התאהבבהאשהאותההיאאיןושוב

ברירהלואין ,לכןלראשונה.אותהכשהכיר
אוהבהואלפעמיםואזאותה,לרצוחאלא
הקושיהואמהסיפורחלקמחדש.אותה

<עמ'לחוקריםזומורכבת"אמת"להסביר
שלהסתירותמרובתהאמתכמואולי ) 142

כמותוחסריםולאנפלא,סיפור •כולוהספר
אחרים.בפרקיםגם

אלוהינו?אחד

שפרצההתרבותמלחמתכישאמרומיצדקו
"אחדהמחולעלשהוטלההצנזורהבעקבות

חיתהלאבת-שבעלהקתבביצועיודע"מי
השאלהעלאלאהגטקעס,אוהעירוםעל

מורשתעלהבעליםמיהםהעקרונית
שליכולהאומרת:האורתודוקסיהישראל?

בה!ונחלהחלקלאחריםואין
נכסיםמכל.יותרהמקומםהענייןלבזהו

שמנכסומיאיש,שלבבעלותואינםרוחניים
עובדאותם,"מקדש"ועודלעצמואותם
בלוגייהדנאמרעליהאלילים'עבודת
"לא ,עודנאמר ,ישראלתורת .יעבור
והיאלה",פנים"שבעיםהיא",בשמים
אלאחייםואין ,בה"למחזיקיםחיים"תורת

מאברהםהיהדותמתמידים.וחידושהשתנות

"העבר"מןשהיהמשוםכךשנקרא-העברי

היא-הזה"העבר"מןהעולםשארוכלהזה
הולכתהיאבעצם, ,כךורקמתמדת,מהפכה

ומתעשרת.

החילוניםאתלסלקרוצההאורתודוקסיה
שיתעסקוישראל.במורשתעיסוקמכל

חיצוניות,בחוכמותשיתעסקובאמנויות,

במהיתעסקושלאאבלבמדעים,שיתעסקו
זובנקודהשלה.למונופולחושבתשהיא
פעילענייןלושישמילכלאסורדווקא

 ,אלוןארישלכדבריובה,ורואהזובמורשת

נהדיןאוהד

סמכות,מקורלאגםאםהשראה""מקור
תהפוךלאשהיהדותכדיוזאת •לוותר
ומתה.קפואהחנוטה,

עורכת:סר'(גיליוןהאחרוןב"דימוי"אגב
ביקורתאמנות"לספרותכהן>פנחסחוה '

 " 1998ל"שירההמוקדשיהודית"ותרבות

(משוררקוסמןאדמיאלשלשירומתפרסם
ומרצהמגדירו,הייתי"דתי-מהפכני"

היהודים''שירהנקראעיסוקו>לפילתלמוד
"חברהבידיהמנוהלתכזולוויהמעיןהמתאר
ישכאשרקדישא)חברהמשקל<עלאדישא"

הואלקבורההמובלהארוןכימרמזיותר
האחרון:בביתשםנאמרוכךהברית.ארון

בגרוןנחנקותוהמליםלחיינו'עלודמעות
היחידה,התשובהאת ,עלאלמרימים,ואנו

שנים,אלפיזההטמונה,לחיים,הצעובה

כגויה

מצחינה

בארון.

עלחז"למאמראתליהמזכירותשורות
זכהלאחיים:סםלונעשית-"זכההתורה:

התרבותמלחמתהמוות".סםלונעשית-
החיים.עלכזאת,מלחמההיא

התרבותממלחמתפטור

מכתבי 17עניין:באותולענייןומעניין
פיעמודים,כפולתפניעלנזעמים,קוראים
בדרך-כללמוקדשלוהרגיל'מהמדורשניים

 " 9499 .ד.ת"במדורפורסמו ,אחדעמודרק

אחרונות''ידיעותשלימים" 7 "במוסף
שפירסמההראיוןעלבתגובה ) 8.5.98 (

תא"לעםברקוביץעינתלכןקודםשבועיים
הביטחוןשרשלהצבאייועצו ,עמידרוריעקב

לושמייעדיםומיבעברבכירקציןבהווה,
בעתי.דבצה"לחשוביםתפקידים
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בעלהמזוקןהמפד"לאישעמידרור'תא"ל
מאותןחלקכנראההואגה,הסדרהכיפה

והואנתניהו'שמטפחחדשות''אליטות
ותופסתשהולכתהקצונהסרגאתמסמל
מציינתהעיתוןמערכתבצבא.בולטמקום

בעקבותהמערכתעלניתךעזמבולכי
 17נבחרומתוכו ,עמידרורעםהראיון

משהוואכן'לפירסום.בדבלמכתבים
לאלמגיבים.במיוחדהפעםהציקכנראה,
ההתנשאותזוהיתהכינאמראםנטעה

גבאתששברהקששחיתההמפד"לית,
מדבריו:כמההנההחילונים.

היהדותמתבטאתבמהמהעבריתחוץ ... "

בארץ?חייםשאתםבזההחילונים?שלכם,
גוייםאתםהדתיים,היהודיםמבחינתנו'

אומרים,הדתייםאנחנועברית.יברוד

בינינוהפערזהמצוות.קיוםזהשיהדות

שיכולהמלאהחילוניתתרבותאין ) ... (
אניהדתיים.שלהתרבותעםלהתמודד

שנה?מאתייםבעודכאןיהיהמהשואל
בתנך,לקרואיוסיפויהודיםמיליוני

יישארומהערוך'ובשולחןבגמראבמשנה,
להקתהחילונית,התרבותשלהיסודמאבני

טיפקס?"

עלהזומהרטוריקהבאמת,כבר'נמאס
החילוניתוהעגלההמלאההדתית'העגלה
בעודכיהפוכה,כמובןהיאהאמתהריקה'.

התרבותאתגםמכילההחילוניתשהעגלה
באלוהים,האמונהאתבהכרח(לאהיהודית
גםהשתיים>ביןמזההברדידותועמידרור

אתוגםהמקוריתהחילוניתהיצירהאת
העגלהכוללתהעולמית,הרוחניתהיצירה
מעודכןאינושברובומטען'אותוהדתית,

עגנון:כבראמרראכגוןעל .רענןאינוו
נתיישן.והישןנתחדש,לאחדש

כ..ב

פרסםעמידרורתא"לכינמסרלאחרונה
הואבמכתבודבריו.עלהתנצלותמכתב
חרבהחינםשנאתבגללכיהשארביןאומר

לשנאתבתוספתאשםעצמווהואשליםורי
מהכנה,התנצלותלדעתי'זוהי' .זוחינם

מונהלאהציבוריהוויכוחשבגללםג
לפיכך'עיניו.נשאאליואמ"ןראשלתפקיד
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קסבהחוףעיר ,מאוססנדיוצאתלקופנהגןרכבת
בלגיה.במערב
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= ill הולכת ,סוערבלילהבאוססנדעצמירואהאני
המים.לאורך

ושחורים.גבוהיםוגליםסערהרואהאני
חיוורואורהיםכנגדעומדיםבתים,שלעירומיםקירותרואהאני

עליהם.שפוך
מסרה.בליגיל.בליהים.לאורךהולכתאשהרואהאני
הים.לאורךהולךגבררואהאבי
שם?נפגשיםאנחנוהאם

נוגעים?אנחנוהאם

נוגעים.אותנולראותמצליחהלאאני
 .ממניאחדיםצעדיםבמרחקהיםלאורךהולךהוא
בלילה?שםעושיםאנחנומה

הסערה,במבחןהגבראתלהעמידלישישהצורךהיאאוסטנדאולי
בזרועותיו?אותייאסוףהואובקצףבגליםכשאתחבטכילוודאכדי

באוסטנד.הייתילאמעולם
במרכזמידי'רה'גרבתחנתאותיותאסוףמשםתבואהרכבת

בקופנהגן.אותיותורידגרמניהאתתחצה ,בריסל

מידיירההיגראתעוזבתהרכבתבערבוחמשארבעיםבששבדיוק

האםבחוץ.אורעדייןהריק.השינהבקרוןמתיישבתאניבבריסל.
התכוננתיומעולםמאזהגרמני?הגבולאתכשנחצהאורעדייןיהיה

העיתוי.אתבקפידהלבחורהתכוננתיהזאת.הגבוללחציית
איתישיבואגברזהיהיההזוג.בןאתבקפידהלבחורהתכוננתי

שלאהיסב,ביולאחוזהכולממנילהסתירוגדול.חזקגברלמסע.
לייז',העיראתעברנוהריק.בקרוןלבדיאניעכשיוארצה.אשמט
אךמעטמאפילהאווירמתוחה.ואניהנוףלתוךחותרתהרכבת
 .בבירורנראיםוהפרטיםאורעדיין

השםעםהגרמניהשלטאבלהדרך.תמרורעלכתובשפלילה'אקס
בתיםקבוצתלהומעברקסבהחורשהכךאחרהוא.גםמופיע'אאכן'
לומרליקשהגרמניה?כברכרוב.ערוגותובחזיתםלבניםאדומי

הכפריתבדרךנוסעתמכוניתהנוף.אתלפצחמנסהואניבביטחון
אחר-ולבן.אדום ,בלגיהואשלההרישויסימןהמסילה.שלמרגלות

בלבדמסרכמאהגבול.תחנתרואהואניעוצרתהרכבתכך
 ,קטןביתעומדירוק,עשבעםגבעהעלגרמניה,בתוך ,מאיתנו
אתארסםהוא .הבדתריסאתלמסהמושכתאניעכשיולב.מסויד
לשמוע.רוצהלאלראות,יותררוצהלאשלי.השינהקרוןחלון

זה.מעלזההתלוייםהדרגשיםשלושתאתומציענכנסהקונדוקסור
קולותשומעתואנילפעםמפעםעוצרתהרכבתלבדי.אניבינתיים
אינםהדיבוריםהשפה.אתלזהותמנסהאיננימהתחנה.הבאים

האטום.בתאלבדיאניאותי.מענייןאינודברכרגעאותי.מעניינים
צעירהוחשביהומבוגרתגדולהאחתנשים.שתינכנסותאחר-כך

בזריזותמספסרתשהןתוךבדניתמפספסותובתה.אםאוליודקה.
נושמות ,מאודמהרונרדמותקצתצוחקות ,ראשימעלאלבסולם
להסתגלמתחילהואניהחושךאללחדורמוסיפההרכבתקצוב.
מיטלטלהקרוןחבסות.מרגישהאניאחר-כךהאטום.בקרוןלקיומי
למהאותימענייןלאאימה.לכלמוכנהכבראניאבלנואשות
תנועתפתאוםהפכהומכוונתעזהמחתירהלמההקצב.השתנה
לאבןמתכדרתבשמיכה,ראשימכסהאניאקראית.לסלסלההקרון

מתיישרהגוףשלווה.עלייורדתלאס •לבוקרומחכהקטנטנה
שבותקודםשקפאווחזירתישובגדלשליהפניםשטחהצר.בדרגש
מוחי.סלעיאלנשברתשתקוותםכגליםלפכפך

אנילתאהתריסשולידרךחודרותהדניתהשמשכשקרני ,בבוקר
מציצהאניקודם.שעותכמהכךחדרהגרמניהחושךשגםמבינה

ריקים.מישוריםשכולונוףחדגונית.ערבהורואהלחלוןמבעד
הרכבתבתחנתשקניתימהארץהשנהראשעיתוןמהתרמילמוציאה
זוביןבענייןהרוחותגועשותשבישראלבעיתוןכתובבבריסל.
להשמיעשבחרהפילהרמונית,התזמורתשלההודימנצחהמחטה,
התרבות.בהיכללמנוייםבקונצרטואגברשליצירה
תרבות, ,היכל

סמל,ואגבר,
מוסיקה, ,היטלר
קצפת.עוגות ,היטלר
ההפגנות,נגדמפגיניםאנשיםמפגינים,אנשיםמזועזעים,אנשים

העולם,מצפון
לשכוח.ולאלזכור

ואגבר?זהמי

 •שלומוסיקהמכירהלאאני
דעה.ליאין

לכלום.סמלאינוואגברבשבילי
דעה.ליאין
אתלאסרםמצליחיםשאינםאלהעללהכבידלאכדאיאוליאבל
שלהם.השינהקרון

ולאלזכורהסיסמאות.נושאיהמפגיניםאתעינילנגדרואהאני
ומצטיירהעולם.מצפוןאנחנולשכוח.לאלשכוח,לאלשכוח,

36 
 220גליון



שדיםעכשיו.חילומציירהיהבוששהירונימוסציורבדמיוני

עלסופפיםשדיםוארוכות.חדותואוזנייםעטלףכנפיבעליאדומים
ממנונוטפתשזימהומעוקלארוךומקורשוטמותבעינייםעץקבקבי

דמויותשםורואההציורבמורדעינימשפילהארגמן~בטיפות
אניבאימה.לרווחהקרועותועינייםכבויותועיניים,ומוכות,רזות
נשמטיםרחלוסבתאיצחקסבאשלכבויותעינייםבציוררואה

אנישבגטו.הקטןבחדרלרווחהנקרעושדלתותיוארוןמתוךירויים
ערימתתחתמקופלהקודחשגופוקטןילדשלעיניואתרואה

טיפוסחולהילדשלפחדיואתבושהירונימוסיצייראיךסמרטוטים.

הסמרטוטיםערימתתחתעליועובריםאימהשלארוכיםשחודשים
אניהגדולה.האירופאיתשבעירהיהודיםשבגטוהרכבתבתחנת

צייר.לאבוששהירונימוסבציורסחורבביתזקנהערביהרואה
הקפוצותכפותיהרקבוכה.לאהיאיבשות.ועיניהגרומותפניה

דמויות,הרבהעודרואהואנישהוחרב.ביתהיאושאתמביעות

מונחתהגושובמרכזזבוב.רימותכגושפעילותרוחשהציור
אנחנו'זההעולם •מצפוןהעולם.מצפוןזהונוצצת.זהבבגתל

לחלוקה.נתבתהבלתיהיסודית,היחידה

ראשבגליון ,.בי,המפורסם,הישראליהפיסיקאישלמאמרגםיש
מומחהאמנםהואנ. .יפרופסור .הישראליהעיתוןשלהשנה

עלמאמרכתבבעיתוןכאןאבלאלמנטרייםחלקיקיםשלבפיסיקה
איךלייסבירהואאולי .לילעזוריוכלב. •יאוליאזהציונות.
לחלוקהניתןשהואאלמנטרי.חלקיקאיננוהעולםשמצפוןלהוכיח

כמהבמאמרומסבירנ.י,פרופסורמצפון.להימצאצריךבתוכווגם
אומרהואטוב.כהמכירשהואהפיסיקליותלמערכותדומההציונות
במדינתאנחנו'גםכךפרוקופייף,שלוג'ולייט''רומיאושכמו

שלי,ודיבורופזרני.מבנהמשקל,משיוויהרחוקהמערכתישראל,
הופךהואולאט .ציירלאבוששהירונימוסבציור·ונבלעהולךנ.

בילטמור","תוכניתהעירום.גביעלהמוצלפותקשותלמלים
והשלשלאותכושלתואניהדמוגרפית","הבעיההציונית","ההנהגה
נוקשה.להיותמפרקי.אתשוברות

אףשלמצפוןלהיותרוצהלאהעולם.מצפוןלהיותמסרבתאני
יאהבואוליבקופנהגןאותי.שיאהבורוצהבשקט.לאהוברוצהאחד.
שםתהיהוהיאהרכבתהגעתשעתאתאורהלחברתיהודעתיאותי.

במעיןליותושיטותבצעבמתיקותשתשלוףשוקולדטבלתובתיקה
עלונדרוךאופנייםעלונרכבראשונה","עזרהמחויכתהתנצלות

רחוקה,קופנהגןסוף.בליונשתטההשלכתבשביליהנושריםהעלים
לאאנחנוכאילועצמנולעשותנוכלולרגעשםאותנומכיריםלא

העולם.מצפון

ומתוךוהבלויה,המקומטתהמעטפהאתמתרמילימוציאהאני
הטלפוןמספרובואבאשלמכתבואתשולפתאניהמעטפה
אבלכתב.שאבאהאחרוןהמכתבזהוצבי.הטובחברושלבקופנהגן

להבחיןיכולוהבוטחתהשזופהידוזיכרוןאתיישאשלאמיגם
סגנוןאךהכתב.אלבהאספןנוראהטלטלהשעברובאותיות
אזדמןשאםמבקשהואותמציתי,מאופקעדייןאבאשלכתיבתו

בחטף,עליושבאההמחלהעללוואספרצביאתאבקרלקופנהגן'
שניםכברנמצאידידוצבילכך.מסוגלאיננועצמוהואכי

איננושאבאלולספרצריכהאניועכשיוקופנהגן'באוניברסיטת
מחלת-אחתנוראהטרופיתלמחלהעולמימומחההואצבי .עור

אפריקאית.טריפנוסומה-אותההמחוללולטפילהשינה,
היצורשלהמסולסלתדמותובראשיועולהצפהטריפנוסומה,

בימיםמקופלוהמסובךהמורכבחייושמחזורהזה,הזעירהתולעתי
בוואיןפשוטחייושמחזורהאדם.חושבת.אניוהאדם,קצרים.

אניגלגולים.וכמהלאדם,לו'פשוטלאכמהאבלגולם.זחל'ביצה,
i באוניברסיטהחשובחוקרשהואידעתימילדותי.צביאתוכרת

חול'יוםשלצהרייםאחריבמפתיע,הביתהנכנסוכשהיהכירושלים
צביאינם.שכברלחייםלהימלטכדיההוריםמחייושעהשגנב·דעתי

הואאייתהכשהואזרה.שפהכאילויפה,בעבריתאמאעםמדבר
הזההכלוםלמהלהביןומנסהבשיחתםמתרכזתואניאיתהכולו

החרוץהעפרבשבילאבאעםמטיילצביכך.כלדווינדמהביניהם
נשרכתאניהעולם.עלולדברבלבלובהצעירהכרםאתלראות
עםבשיחותכמומענייןלאשכאןמתאכזבתוקצתבשבילאחריהם
ואיןבשיחתםשקטיםוצביאבאהקיבוץ.מימיואמאאבאשלהחברים

האיןאצלםבן-גוריון.ואיןלנוןפנחסאיןפרשה,איןניצוצות.בה

 ~ ~ 1 ==י=י 1י

ואתאשתואתעזבצבי,קםשניםלאחדמהיש.ממשייותרלינדאה
דיברומהלהיזכרמנסהאניעכשיוונסע,תיעוב,עדלושדמהילדו'

שזרותוצבי'שלהלחייםוגבוהתהצחהתלמידתועלהודיביניהם
כרוכהוחיתהאותהכבשוהנוגהוחוכמתוקופנהגןשלבאוניברסיטה

לאשה.נשאהנעימותשמאיעדאחריו

האפודה.הטקסטילבעירילדותםמימיעודאבאשלחברהיהצבי
והמוסקיםהעשיריםמבתיהםהצונניםהבקריםבאובךצעדויחד

הציוניתהנועדלתנועתהצטרפויחדהעברית.הגימנסיהאלהיטב
הנגדיותמחשכתהקןאלשבאונעריםבחייהם,לראשונהשם,ופגשו

וצבי'אבאהבחינו'גםיחדהטקסטיל.ומפעליהמרפדיותוממעמקי
לנערות,מהגימנסיהלקןשבאהאמאשלהחולמניותבעיניה

הגיעוישראלמארץושליחיםשחלמה.בחלוםשניהם,והתאהבו'
קדקובייקורוקדיםבמפוחיתמנגניםמשופשפים,עודבמעילי

בסוףעולם.שלסבלואזהיהעודרומנטיכמההר'וצ'רקסייה,
וצביאבאשלהוריהםעשוושבע,שלושיםמאותתשעאלףפברואר'

נפרדווצביואבאלפלסטינה.בניהםאתלשלוחכדיאחתיד
דאגותונטולשובבנעוריםלמסעויצאוומחבריהם,ממשפחותיהם

ורומניה.פולניהשלהמושלגותערבותיהןאתהעובדתברכבת
קפאהלחיפהזושהתקרבהועםאוניהעלעלוקונסטנצהבנמל

הטעולכך.מודעהיהלאעדייןהואאבללע.דאבישלשובבותו
אותותאתלזהותעליוהקשונעוריווגםהיפיםהחוףמדאותאותו

למראהצחקועודהאוניהגלותלמדלמולם.הפרושההדרמה
קולניפטפוטתוךהמטעןבפירוקעסקואלההמכנס.רחביהחורבים
הסיפוןמעקהעלשעוניםשעמדוהעין'כחוליהמלחיםעםבפולנית
אלדדכםועשומזוודותיהםנטלופיהם.בשיפוליותיתלווסיגריות
הפתעתםחיתהרבהמהמלכותה.הודנציגיאצללהתייצבהמכס,
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אלאאינושמחהבשאגותשמקבלםמלכותההודשנציגכשגילו
הואעכשיוארצה.ועלהשהקדיםהעבריתבגימנסיהמהכיתהחברם
הבחינוהראשוןהמאייםבסימןמצוחצחים.במדיםבריטימכספקיד

שלהאוטובוסנהגחמושהיהבוהענקהפרבלוםאקדחאתכשראו
ממששלסדקאבלמאורעות.ימיהיוהימיםשכןרגב","איחוד
בביתהצעקנייםהנעריםקלחתתוךאלכשנפלורקביישותםנסדק
 .יועדואליוהחקלאיהספר

חיתהלאבקיץאפילושבההקפואה,פולניהאתעזבושבועלפנירק
כאןוהנהלראשה.מגבעתבלאלרחובלצאתחושבתצעירהעלמה

רקמעורטלות.מחמדכחיותורועשיםגועשיםובנותבניםרואיםהם
כשיגרוןעצמותיהםאתממלאהאנושותכאבהיהעודשבועלפני

ונחבש,בספרדהאזרחיםמלחמתמאורעותאחרהיהדרוךומוחם
חבורתלתוךנופליםהםוהנה ,גדודוומוסוליניהיטלראיומיואחר
אינפנטיליים.ב'קונצים'מעייניהםשכלאדםפראי

לאחים.אותםשעשהבדבקהיהכנראה,זה,גם

המופתע.בקולוחיוניותושמעתילצביצלצלתיהרכבתמתחנתכבר
לוקסנבורג""ורזהלמועדוןאורהשלמביתהלהגיעאיךאותיהדריך
המועדוןעבראלהרעועהמדרגותבגרםכשירדתיערב,ובאותו
הלבןבקצףומנסומכונסותבכתפייםיושבהיהכברהחשוך

בידיו.המתערסלתהבירהכוסשבדפנות

אני"צבי".ראשו.אתלאטמריםוהואכתפואללוחשתאני"צבי",
לחישתי.משהה
 11 ,רחלי"אני

שמחהמנחשתאניאיסי.בחיוךאומרהואגדלת"כמהילדה,"שלום
העצובות.בעיניו

יגעה.פניומסגרת

לימודיסיפוראתשוצפתאניהרבהובמבוכתישאשבכיסאמושך
להתגנבשקסלשנייתלאאףמרשהאינניונישואי.בבלגיהוהחיים

עכשיולינראהומראהוועדיןרךצבישלקולו .דיבוריתוךאל
לולספררוצהאניזכרוני.שבשאריותהרציניפניומסברשונה

הואהרגע.אתלדחותשמחהואני ,שואללאהואאבלאבאעלגם
אהבתיאתלולתארמנסהואניאורה, ,זוחברתיהיאמישואל

חייה.מועקותביןריחופהלקלילות

ענקיותבירהכוסותתוךאללוהגיםגבריםכבד.רעשבמועדון
משהואועםשיריבמרץמנגנתקטנהתזמורתמצחקקות.ובחורות

בנחתליאשבשלאלמהאדרבא,אבל,מקום.בשוםמרגישהואני
שעלהמסולסלתהעץבנסורתטובעותכשרגלירופס,שרפרףעל

עלואשוחח ,בקופנהגןלוקסנבורגורזהשםעלהלילהמועדוןרצפת
הטקסטילבעירהקודםמגלגוליאובעםאפריקאיתטריפנוסומה

נהרגדותעללהיוולדיותרטבעיבאתמשמאאואירופאית.המרכז
לגדל ,הלשוןכבדהשכןלבןלהינשאהפירנאים,בהריסגרה

שאתהשאוולחשובחזירים,מעליהםבקומההבית,במרתףארנבים
קיים.שאינךאוקתולי

 ,לעירמחוץאללטיולאותיויאסוףיבואהואשמחראמרצבי
;'לואיזיאנה"שנקראיפהפהמוזיאוןאוהב,שבטוחנהדרלמקום
שלביתהבפתחמכוניתואתעוצרהואהחורש.בשביליולטייל
אורהשותק.רק ,מהרכברשארדרוצהכאילוליונדמהאורה
בתחתוניבמטבח,חבלקלועשרפרףעליושבת.היאלי.מחכה
הלחיםתלתליהורך.גדולסוודרומעליהםקטניםלבניםכותנה
במרומילזוזומחברתשהיאבהירותצמותשתילתוךבקושידחוקים
ספלמתוךמשקהלוגמתהיאצוחקות.ועיניהמחוצףואפהראשה

אותומרימהכשהיאחוםקפהעיגולהמשאירוגס,כבדקרמיקה
כךשאלה.סימניבמחרוזתכאילוידה,בכתבהמלאהניירמגליון

עלהדוחותשאתמטופליהשלאלהעםאורהשלחייהמתמזגים
מדףעלמסוים.ריחוקומתוךמהברישולכותבתהיאעמםפגישותיה

בעציץמקומטת.עיתוןניירמאריזתקסןחרסעציץמציץהכלים
והיאשואלתאניאורחים?""היוקוצים.כסוףקקטוסצמחנסוע

בעיניה.מצוקהשלבמכסחשהאניעכשיובמבוכה.מחייכת

יוםאיזהומספרתקסבהאנחהנאנחתאורה •בזוזומביסותאנחנו

עלשנה.כחצימזהעובדתהיאבומסמיםהגמילהבמעוןעברהקשה
כורחהבעללמעוןשהובאהשלהוהמסכנההיפההחולהאלסביסה,

אורה,היא,חיתהאיךעלשובנאנחתוהיאהאמידים.הוריהבידי
ואיךהזאתהאומללהלבחורההקשיבפעםשאיהראשוןהמבוגר
הדחףאתבה,טבועשהיההנוראהעצמיההרסאתלהביןניסתה
כלעצמההיאלמההבינהלגמרילאהיאבעצמה.לפגועהזההעצום

דווקאייחודיפרויקטראתהומדועאלסביסה,אלדוקאנמשכהכך
חשובהיהומדועאהבה.לחפשברחובותשהלכההעשיריםבבתבה,
מבקשתאתממיראיאורה,אורה,איתה.דוקאלהצליח,כךכללה

רקהיהזהשכללהאמיןקשהממשהיום,ופתאוםלקיומך.הוכחה
אמא,אתלפגושלצאת.התעקשהאלסביסהערב,לפנותהיום

סירבהאמנםוהיאאחריות.לקחתאםהתלבטהאורהואיךאמרה,
כמהכהרגלה. ,אומרללאהסתלקההנערהאבל ,דברשלבסופו

ירדכברכשהערבכאמון.בגידהשובזאת.כשגילתההתעצבנה
והודיעובפתחשוטריםשניהופיעוהמעוןאתלעזובעמדהואורה
בנייןלמרגלותעתהזהשנמצאההאיבריםמרוסקתשחגוריהביובש

להם.כנראהשייכתמאדםשומםמסחריבאזורקומותרבמשרדים
סתם.עצמיואני ,כוחךחמקמקכמה ,שליהמסכנהאורה'לה

לעצמהמלמלהרגעולאחררחלי" ,קסןפרפרכמוחיתה"היא
שחור"."פרפר

מדוכדך.בקולאומרתהיאאת"ליתגידילחיים,ישסעם"איזה
לבאזלזכרונילומחוללסוריאליססיובטירוףשאגיד?"אני"מי

שלמראהוואלהחייםמוצאעלמדעיכינוסלאותו ,שעברבסתיו
המרושללבושוהנערי,שמנסוהמראה,עדין.דר.האנגלי,המרצה
מהלחנו.להאמיןשנתפתיתיעדאותיוכבשוהלכוהמבוישוחיוכו

במהדורתלכןקודםקצרזמןרקשפיוסםהפופולרישהספרעוד
האקדמיהאנשישגםעדקוצים,בשדהכאשהתפרסםקסבהכיס

הרצאתואתכשפתחבדבריו.וחשובמקורימשהושישהשתכנעו

ומשוםדבורים,כנחילגדושהאולםהיהבבאזלההואבכינוס
במהלךרגליעללעמודנאלצתי ,כהרגליהאחרונה,בדקהשהגעתי
ר.היהעתאותהכלרגל.אלמרגלמתנדנדתשאניתוךההרצאה,

דיברהואבקסמיו.אותנוומפתההדרוךהאולםבפניעומדד.
 ,שלנוהגניםבידישרתכלי ,שידענובלאעבדיםהיותנועלבנועם
ולהפצתלשכפולורקאךהמשועבדותומגושמותגדולותמכונות
 •שלנוהתורשתיהזיכרון

לא"היאאורה.אומרתמכונה"לדרגתהגיעהלאאפילו"אלסביסה
ואניסופם".ועדמתחילתםמיותריםהיווחייהבלידתהרצויהחיתה

ועדמתחילתםמיותריםאינם ,כולנושל'והחייםלעצמיחושבת
אלסביסה?שלמאלהיותרמוצלחיםשלנוהחייםבמהסופם?

אותנואוהביםכי

יוצריםאנחנוכי

מאושריםאנחנוכי

יוצריםולאאהוביםלאחייםרוויהעולםהריחושבת,אנישטות,
הקוביותאתמניחהאנישרשרת".משחקהם"החייםמאושרים'.ולא

"הם •המגדליציבותאתלבדוקועוצרתזוגביעלזובזהירות
אניכולה".לפירמידהשהבאתהכוללברווח ,בדיעבדמוצדקים

פניהעבראלואומרתמוסיפהכןועליציבשהמגדלחשה
לךניתנתבחייםגםשרשרתמשחקבכל"כמואורהשלהמדוכדכים

מגלהואתהתרמיתכשנחשפתלמשחק.נכנסתכשאתגדולההבטחה
 ."לצאתמדימאוחרכברנעשה ,השקעתךאתשהפסדת
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אניערך",הםחייםהיגיון'בהםואיןחייםהםחייםאורה,"כן'

רקהוא •ערךלאהוא"ומדעשבראשי'ההגדרותממילוןשולפת
פרופסורשלקולובחיקויאותהלשעשעמנסהואניהיגיון".

שלב-מ-כ-ביזמיםהעוסקהמדעעללפילוסופיה.בשיעורלייבוביץ
לי.מקשיבהלאבכללאורהאבלהחיים.ב-מ-הרתלאאךהחיים

מדףשעלהגסהחרסעציץאלמלוכסןמבטושולחתשובנאנחתהיא
"מתיעצוב,בחיוךקובעתהיאאיתי",יהיה"ומההמבריק.המתכת

מאושרת?"להיותאלמדאני

גיטרהנגןהואקרלוסחואןקרלוס.חואןעםמאושרתשהיאחשבתי
לקרואאפשרהאםלמשל'למוסיקאים.נמשכהתמידואורהקלסית

נתונים?הםבהתמידיחיזורשלהמשונהלמערכתחיים
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ושלפהטיפסההארון'עבראלשרפרףגררהממקומה,קמהאורה
שלחיוךבאותושובמוליוהתיישבהדובדבניםליקרובקבוקכוסיות
אוהבשהואאומרקרלוסוחואןקרלוסחואןעםעדייןהיאכןמצוקה.
אצלהשהואשבועבכלוהיומייםכך.אמנםשזהיודעתוהיאאותה
היאהאלה.הספרדיםלאהוב,יודעיםהםהעדן.בגןיומייםעדייןהם
שלואמאאתלבקרשעברבכריסמסאיתרנסעהוהיאמצטדקת.שוב

כשנגמריםפעםובכלככלה.אוכבת,בהטיפלהואמובוולנסיה
כלחיהבוהאחר'לביתולעבורועליושלהםהשבועייםהיומיים

והגעגועיםעצב,בכזהוהואאורהנפרדיםהדנית,אהובתוהעת

 1/.אותהוהופכיםאהבתםאתהמשמריםהםהבאלשבועהציפיהו

גםהביני,"אורה,הפתיון.אתקונהלאאניאבלכך.כללמיוחדת
אניאבל •מוזרמבטביתוקעתוהיאמורכב"חייםמחזורישלאהבה

נתק.מרגישהאניהצפוני.היםשפתלאורךנוסעיםאנחנועכשיוכךכלהתמונההריסוף.סוףלהביןאותהלכפותכאילוממשיכה,
מסךאתלרווחהלפתוחהאובססיהגועשתכברוביברורה.

הברונזהופסלאורשסופתהחצרלואיזיאנה.שערימולאלהגענואניהכרחיים",שלביםכמהלהיש"אהבההמצועף.האידיליה
והידידות.וההתבגרות,והמימוש,וההתאהבות,"החיזור'מתנשאת.

כשאתשרקההיכל'שהואהבאלשלבפרוזדוררקהואשלבוכל
לומרליצראזהבא.לשלבפרוזדוררקהואשגםמבינהאתבתוכו
אלאאינוהתשוקהלשימורשלכם"שהפטנטמתעקשת,אנילך",

בוגר",לאמאודבקשרתקועיםעדייןקרלוסוחואןשאתהוכחה

שבירותהעםרזוננספיבהבליוצרתואנישבירייןגביעהיאאורה
אופרהזמרתכמובדולחלחנותנכנסתילרסיסים.אותהמנפצתו

אורהבה.שהיההעדיןהגביעאתדמעותעדוניפצתירועםשקולה
במדרגותבמנוסהועולהחנוקטוב"ב"לילההניירותאתאוספת

רע.ומרגישהנרדמתלאאניבלילהחשביה.שבקומהלחדרההעץ
שני'מצדשמנה.אופרהזמרתשלבגופההבדולחבחנותלהיותכבד
רזוננסשירוצוכדיאבלנכון,זהעדין,אמנםהגביעמתנחמת,אני
במדויק.מאודלשירחייבתהכבדההזמרתהפנימי'קולועם

במכוניתוכשחלפנולמחרתלצביאומרתאניבמוח"גידולהיה"זה
"במוח?" .העירבשיפולילינגבישכונתשלבתיהפניעלהקטנה

ואיןצ'יקאומרת,אני"כן'איפה.שמשנהכאילומשתומם,הוא
 ."םיחי

בשתיקותיו?חשבאבאמהעלושותק.בכבישמביטצבי

קיומי.צורךזהכאילוהכבודעללשמורהזמן.כללאנשיםלחכות
בעיניומשתנהשהולךשלךהדימויבשתיה,אושבאכילה,הקושי
להתאיםשעליךהידיעהעםלעשותומהבעיניך.לאאבלאחרים
נעלמתוכברשתייםאומחווהאיבדתרקמוכרת.לאלדמותעצמך
מאבדאוליאתהמחוות.סוףבאיןשנבנתהאישיותךהזולתמעיני
 .לראותךיבלתואתמאבדהזולתדוקאאבלראייתךצלילותאת
אתידיבכףקופצתאנישלו'העצמיהכבודאתאיבדלאאבאאבל

הומור.עללשמורלדעתזהכבודלי.שהשאירהאחרוןהחסדפירורי
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שנראהומרובעקטןראששהוא.מאיפהמוכרנראההחמוקייםעתיר

עמודיםכאכסדרתשהואוגוףמרוצפת,בחצרבודדנזירכמו

עםלפגישהבשמחהומצביעהאומרתאניאצלנו""כמומקושתת.
צביהירושלמי.לקמפוסבכניסהיושבשאחיומורהנוישלפסלו
אךבאווירקרכברהלבן.הלבניםבנייןלעברנמרץבצעדהולך
בנייןשלהלובןקובייתגבולותאתבמדויקרושמתהבוהקתהשמש

ומחציתםכבדוקםשירהמחטעציסבךרקעעלמחציתםהמוזיאון'
לנוףאיןמהרהרת,אניבירושלים,שטוח.שכחולוהיםרקעעל

שבי.הבהירותלאיהסיבהזאתואוליכךכלברוריםקונסורים

מנסההואגםנחמץ.ולביהמוזיאוןבפתחנבלעצביאתרואהאני
זכרונות.עםאותורודפתאניומהבורחהואמצליח.בקושיואך

מגלהאניומתלחשים.לאטנומהלכיםהאולמות.ביןמשוטטיםאנחנו
ואםזמננו'בתבאמנותבקידוקאצביאבא,כמושלאלהפתעתי

דידווקאאניהריהפסקנית,בביקורתומדינחרץשהואמכךנתעלם
לאהואהחריפות.והבחנותיוהשנונותהערותיולמשמעמשועשעת

בחורותואפילוהאולםשבחללהאחריםהאנשיםעלמסתכלכךכל
סגולירוקמנומרותשיערוכרבולותבאףנזמיםשורתעםמצחיקות
עומדתאנילבו.תשומתאתלמשוךמצליחותאינןאךמנסות
נוכחמחוזקתיוצאתשסערתהענקיתדיותמונתמולנפעמת

לצביפנימסבההקווים.דליהאולםמרחבישלהאצילהפשטותם
כמימתנערהואבזהירות.בימתבונןאותוותופסתמשהולולומר

בקלקלתו'נתפסשבאמת
משהוכאןישכאילומקסים,בחיוךלוחשעמנואל"של"הבת

לאס.שמתעכל

תקרתו.במרכזהתלויעץפסלמקיףהאולם,מפינתבומביסהאני
בעיניו.לחקורשהתרגלמישלחרוץכמנסאותובוחןהוא

והכולושמיםועציםמיםכאןצבי'שלך'הסיבוךמאחורימסתתרמה
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ו~י:ו(
הציוריםבדיועלקווים,נקייכאןהפסליםאפילוכך.כלפשוט

וברורים.חדיםשגבולותיהםאחידיםצבעמשטחימונחים
מתחשקמקום.בשוםשובהים.בשפתהאבןחלוקיעליושביםאנחנו

הזההמקוםעםזורםלאצביאבלמישהושלבחוםקצתלהתכרבללי
יתמות.מרגישהואני

הזה.ה~קוםעםזורמתלאאניגםבעצם,
מקום.שוםעם

לימניםנבראהעולםחושבת.אני ,ימיןידאיטריכמוהםהיהודים
צריכיםוהםאיטרים.כמהגםבונטמעוהבריאהבתהליךאבל

הידייםלהםומתבלבלותאחרלמישהושתוכנןבעולםעכשיולחיות
שהםלעומתםטועניםהימגיםהזה.העולםעםזורמיםלאוהרגליים.

הורמון.עודףאולימלקחיים,לידתבגללאפילואולימוח,פגועי
עולםישגובקוסמוסשהואשאיפהבלבםיודעיםהשמאלייםאבל
היולואלזרום,יכולהיההכולההוא,בעולםושםלהם,ששייראחר
היינוואבאואניצביבובחללמקוםאיזהשישחושבתאניגםשם.

פגיםמעמידיםרקאנחנוכאןהזה.בעולםלאאבללזרום.יכולים
אנחנו ,בקונגוהבלגיםכמוערב,אישלורגסכמוזורמים.שאנו
מקיפיםצבי,כמואנחנומבחוץ.משקיפיםבעצםאבלבפניםכאילו
ומתבוננים.הפסלאת

ועוליםהמיםמשפתקמיםכשאנחנו ,לשתיקתומתפרצתאבי"צבי"'
הסתירשאבאמהכלאתממךלשמוע"באתיהחורשה.עבראל

תגידעכשיויודע.ודאישאתהמהכלאתהאלה.השניםכלמאתנו
מרוחקהיהשתמידלוהיהמהאבא.שלהסיפורהיהמהצבי'לי'

מאיתנו",

אורח.עוברכאילו
השנים.כלעיקשאלםמין

צביאומר "?תופסתאתהאםשם,השארנושלנוהמשפחות"את
אתמשחררתאניזרועי.סביבאצבעותיואתבחזקהומהדקבחטף

הסוגריםהעציםהמחסים.מרבדעללפגיוצעדוהולכתבתנופהידי
כללגו,שהשתיירמה"כלהליכתי.אתמקשיםבענפיהםהשבילעל
שתקלהמחשבזיכרוןכמו .לכולנונמחק ,אליושהשתייכנומה

מהשלהעקרהזיכרוןאצורעודבראשךפתאום",מחקהטכנית
יימוג.הואשגםיודעאתהאבלשהיה

שלמהכשרמההשרשרתמשחקשלכלליוהופרואיךחושבתואני
תמונתעיקשת,תמונהאותהבעיניעולהשובמהפירמידה.נמחקה
נידפיםאחיםבו.מתגודדותשחורותנמליםקבוצותהקירח.המדבר
יבשעלהאפילוואיןבכוחבזהזהאוחזיםהחמה,המדברברוח

עדזהשלהשחורבבשרוזהחורציםואחיותאחיםהמוןבו.להיתלות
אחרוץואנישליהוירסואליהזיכרוןאתהעכשיוצבי'הודם.זוב
 .בכךומתנחמתלעצמיאומרתאביבך'

צבי.שואלהמכתבים?"סיפוראתפעםלךסיפראבא"האם
מכתבים?איזה

שתיקה.

ואניאבא'לה, ,כבריודעתאניעכשיואבא'לה.אבא'להאוי
לךהיהחשובכךשכלמהלישגודעמצטערתרב.צערמצטערת
ממגי.זאתלהסתירחשובכךכלהיהשלךומצטערתממני,להסתיר
סוףסוףמבינהאניעכשיוהיוקדת.בשמשלחיותאוכלאיךומעתה
ליגילהצביאבא.הרמעולם,המראתלאולמהכנפיךכבדולמה
התעצלתכיהכחש, ,נוצרהואסתמיותבאיזהאבא.הכחש,את

עללכתובקשהלךהיהכיכתבתלאכךאחרלהוריך.לכתוב
פה.להיותרציתואתהבגולההיוהםכיכברכבראחרגעגועים.

לךכתבווהריחוק.הגעגועיםאתוהבינוהעצלותאתהבינווהם
טפטפומצביכשהמכתביםאבל .הקשרשיישמרהעיקרבעצמם'הם

כתבולהבין.וגיסובמעשיהםפשפשוהםכואבהספסוףוגעשה
שלאהמשפחה,מחיקאותךשניתקועליהםתכעסשלאוביקשו
אחראז.אפילועניתלאואתה ,לךובודדלךקשהאםאותםתאשים

עדייןהםאבל •המשחירהאופקולאזהלאמצחיק,להיותהפסיקכך
בחרדה ,כךכיבעצמם.ולאהמפונק,הזקוניםבבן ,בךעסקו

שלהם.קיומםלחרדתמפלסמצאוהם ,הפשרחסרתמהינתקותך
שינסומהםביקשהשלךאמאכילהתערב,החליטוצבישלוההורים
ישירות.לךכתבהצבישלאמא·זאתואחראליך.מסילותלחפש
כתבת,לאאזגםהמלחמהוכשפרצהענית.ולאועודעודוכתבה
תיגמרשלאהבנתכבראחר-כךבקרוב,תיגמרשהיאחשבתאולי
כברתקופהשבאותהחושבצביכתבת.לאאזאפילואבלפעםאף

חיתהשלאחושבתואני ,המוזרלאלםהמקוריתהסיבהממךנשכחה
אותך.ששיתקההיאהבושהמקורית,סיבה

אניהמאמצים.שלהמתאבךהגלבאמת,המסובךהגלהתחילואז
מצליחהולאבלואיזיאנה,העציםגזעיביןהמבצבץבכחולמביסה
האלההצעיריםארצהישיסושעליוהגלאתכראיהחלקביםלראות

שנשלחכלעומתלחוףחזרהזההגלמאחור.שנותרואחיותיהםאת
 •בלבונוצרהואואחותוהוריושלזכרםאת .בראשונדצבי .ממנו
בסבךמעבריאתלהקלכדיכורעענףמסיסוהואשלך",אבא"אבל

שלך"אבאלואיזיאנה.מגןקולותשומעיםלאכברועכשיוהדוקרני
נהרסעולמינורא.שזהליהאמיני ,רחלינורא,וזהניסה.לאאפילו

להצילשיכולתימהכלשעשיתייודעאניאבלנכחדה,ומשפחתי
אתאהבתיהיחי.דחבריאתגםאאבדשבכןבדעתיעלהולאאותם,
אתליסלחשלאחטאימההבנתילאמעולםאבל ,שלךאבא

שתקתילאכברשאזליהאמיני ,רחלי •לוגרםשהנחשהעינויים
 ,יצסערעודאחרתכיבהיגיוןשיתנהגוהתחננתיהפצרתיכקודם.

אבאבזה.ולאבזהלא ,הצליחוולאניסוכולםהיחי.דהייתיולא
החברתיים,רעיונותיושלהמוגזםובלהטבעצמווהתכנסהלךשלך
שואל,הייתימאיונה',אפילולךאכפת'לאאותו.מכירההריאת
כללהצילה',מאמץתעשהלפחותאחותך,לך,עשתההיא'מה

 ,מאודאותושאהבתי ,ואניאביךשלמוזרותואתעויניםהיוהאחרים
עליו",סוככתיאבל ,הבנתיולאכעסתי

לשגיותגאלםהואבמרסהקופץוכמופתאוםבימביסצביואז
הוא ,בומתבונןהעולםכלאםוגםבתוכוהתכנסותשלארוכות

ומתפרץלפנימיותוהדלתאתלרווחהשפותחעדפנימה,מביסצעמו
הרף.עבראלנחושהבריצה

בכעס.אומרהואלך",נוגעואינוחשובואינואיננוכברהכול"אבל
נהרסשלוהעולםכך.כלמריהיהשהעונשחשבלאשלך"אבא
כלאותורדפווהשדים .גמרילאותולמחוקהצליחלאהואאבל
ממנואותיומרחיקצביאומרלכתפו",מעבראותםרואהאניימיו.

מכושיאתפתאוםעוצרהואכךתוך .כתפיבשתיבחזקהנאוחזר

לוחש:הואלראשונהדואביוכאילונשמתיאתשמקעקעיםדיבורו
שומעתאנילך"מגיעלא"זהאליו.לוקחניוהואשלי",מסכנה"די,
לאבאהסבריםאין .אותךגםלרדוףצריכיםלא"הםכואב.אותו

שלך".

את','היטהרילומרכאילואותימחבקוצבימכווצתמרגישהאני
מבלילקרקעאותיגםמיסמרוחרמוניםלהיטהר.יכולהלאאניאבל

לחצריוצאהיהאבאלמהפתאוםתופסתאניעכשיושידעתי.
בצללגוחיכהולמהברדיונשמעהיהקרובים"לחיפושכש"המדור

הגטאות"."לוחמילקיבוץבטיולהשואהלמוזיאוןכשנכנסנוהעץ
כךכלשאנישלומהחבריםמישהוכשאמרבביטולמגיבהיהלמה
 •אותיאהבכךכלולמהלאיונהדומה

אותי.תאהבצבי; ,אותיתאהב

 .בסוהראהבשצביאמישללזהזההשלימהגנוםאחוזחמישים
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שאביאיונהדודתישללזהזההשלימהגנוםאחוזוחמישהעשרים
היוואבאוצביאותיאהבאבאבה.לבגידתווהשתעבד ,העריץ

לתוךזורמתאניהזיכרון.שלהדמונייםבמסמרותלזהזהממוסמרים
מנשוא.קשהוהמערבולתצבישלגופו

כבאלי.שהכולאומרצבי

הכולנשאהטוב,חברך ,שלישאבאבכךכבאלימה ,צבי ,כבאלימה
בלואיזיאנהחושי.היוקהיםכמהשכמוני,טיפשהחייו.כל ,לבדו
שמיםרואיםלאצוננת.והברונזהירוקהירוקוברור.וקרצלול
כאןהגבולותהיער.עםמתערבביםלאהשמיםכילעציםמבעד
לחוסרהחושנית,לעיגוליותםחרס.לכדימתגעגעתאני .חדים

עמום.חרסכדאניחושל.בולחום ,שבחומרהבהירות

הזמןעכשיוהאובדן.עלבוכהאינניאבא,עלבוכהאינניצבי,לא,
הנושא.אניעכשיוהמתים.לאהנושאאנחנו ,עצמנועללרחמים
בוכה.אניועכשיו

עדבאדיםהאמבטיהחדראתוממלאההיטבמתקלחתאניבבית

יושביםואורהצביאתרואהאנייוצאתכשאנימחניק.שנעשה

מחסעציריחותמפיץשאחוהחמיםבחדרבמתינותמשוחחים

הדלתמשקוףבמסגרתואורה~ביאתרואהאניברוגע.הנעכלים
שהוצאתאתזאתשובהכוללמרותמשהו:ביוצובטטורקיזהצבוע
המשחקים.למעגלמחוץ

ככלכספית,סיפתלתפוסלנסותכמוזהשלךבזהותלגעתצבי,
הכספיתסיפתאתה ,צבימתחמקת.היאכךאצבעותישמשתדלות

שהואשליהאהובכמעטאתהאניכמעטאתהאבא,כמעטאתהשלי,
כספית.סיפתלתפוסלנסותכמוזהשלךבזהותלגעתאני.כמעט
מתפצלת.היאכךמתחמקתשהיאככל

בחזיתנופשיםהומהלגינהאותילוקחיםוצביקרלוסוחואןאורה
נגןמולאלמשוכלותברגלייםהדשאעליושבתאניהמלוכה.ארמון
מגבעתמונחתולידומשוכלותברגלייםהואאףהיושבהצדחליל
עצומותבעינייםמנגןהואשטרות.וגםאחדיםמטבעותובה

אחררב.בעונגהגןאתממלאותהחלילמנקביהיוצאותוהמנגינות
הציפוריםשירתעםשמתאחדותעדמעלהועולותמסתלסלותהן

 •העצים.שבצמרות
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האותאתשנתנהשהעזה,וזוהזועמת,העזה,

E-מעמ'המשךE--15 

והותירדחההואשאותם ,לאמץשלאבחר
מעידהרחיהואותהההשפעה.לטווחמחוץ
מאשרהמושפעתהפואטיקהעלפחותלא

ותבניותחומריםשלוהקבלההבחירה
מתאיםאינוזהנדחה,זהאםכימשפיעים.

מתאיםאינוזהדווקאואםהדוחה.לפואטיקה
וזהותה.נטיותיהעלמכךללמודניתןלה,

קלישאותשלנוחן
E-מעמ'המשךE--21 

המליםהןואיפההלוחמת.ציוןקולרדיו
<עמ'לך?"היולאפעםאףאין?שלך?
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רקלאלהשתחררפרופיאתממריצהרדנהי
מקלישאותגםאלאהמילוליותהקלישאותמן

להטילמעזההיא .אותןהמולידותהחשיבה
מובניםלפרופיהנראיםבערכיםספק

אותההמחתרת,שלבערכהאפילומאליהם,
 .) 138<עמ'ומורעלמזוויעכמשהורואההיא

"שאומרתהצעירההאשהמןנרעשפרופי

מכנהשקייםוחש ,, ,להגידלאשצריךדברים
דעותיהביןמחוורבלתיאךעמוקמשותף

וחסרותכמסוכנותלוהנראותהבוטות,
ידידושלהעולםתפיסתלביןאחריות,
יורדלאמעולםפרופי .הביישןהבריטי
שבתוכוהספראךהזה,הקשרשללעומקו

אחרילהתחקותקוראיואתמזמיןפועלהוא
 ,הללוהדמויותשתיביןהןהמקשרהעיקרון

ומציאותםהעברשלהחשיבהדרכיביןוהן
בהווה.הדבריםשל

ממסלולהנסיקהשביןלרווחשביםושוב
בטריטורייתהנחיתהלביןהמשפיעהטקסט
הסיפורכלהוארווחואותוהמושפע.הטקסט
הרווחהואכיהספרותית:ההשוואהמבחינת

אחרהמעקבלתהליךהנלווההמחקרי
פואטית.השפעהאחרספרותית,השוואה

מתמרנותוולךויונההרץדליהרווחובאותו

בדמותוטמוןהזההקשרלהבנתחשובמפתח
שלהפנימיעולמושלובהשפעתודנלופשל

מתמוססביניהםהמפגשיםבמהלךפרופי.
האכזרהאויבשלהדמוניהססריאוטיפ

אלאצוררכקלגסלאמתגלההבריטיודנלופ
רגשמלאתפנים,רבתאנושית,כדמות

מעמיקיםגםהללוהמפגשיםותבונה.
השיחות •פרופישלאנושיותואתומאשישם

אמפתיתראיהבפניומציבותדנלופעם
הרבהבספקהמעמידהאנושית,חשיבהודרך

עדהתחנךשעליהןהשגורותהאמיתותמן
אתלראותפרופיאתמלמדדנלופכה.

מיתולוגיים,כמושיעיםלאהתנ"ךלוחמי
הנקלעיםומתייסרים,נבוכיםאדםכבניאלא
<עמ'אומלליםבגידהלמצביפעםלאהםגם
גםחובקתדנלופשלהאמפתיתהראיה .) 90
כעםלארואההואאותם ,הארץערבייאת
אדםכבניאלאדם,צמאירוצחיםשל

היהודיהניצחוןבעקבותרבלסבלהצפויים

 .) 91<עמ'נמנעהבלתי

להשתמשלהןהמאפשרתפואטיתבמיומנות
כקרשרביקוביץדליהשלשירתהבהשפעת
העצמאית,הפואטיקהלעיצובקפיצה

אתשגיאותבליולאייתשלהן.היצירתית
יג~ר ?V;ן p:הפואטיתההשפעהדיוקןהמשפט:

ממנוחדשה.מקוריותלקראתממריאיםממנו
 •רחוק.רחוק.מפליגים

ניתןדנלופעםהקשרשלהשפעתועומקעל
שלהכפייתיתההזיהשבובמקוםלעמוד
האויבומיגורחורמהמלחמתעלפרופי

להבנהובשאיפהצעמאיתבמחשבהמתחלפת
ולפיוס:הדדית

בחדרכולנואחתפעםלהתאסףנוכללאמדוע
ואמאדנלופסרג'נםפאלאס,אוריינםשלהאחורי
אמיןחג'והמופתיוירדנהחורובןגוריוןבןואבא

לצרוסומרהמחתרתומפקדיגיחוןמרוהמורה
שלוש,שעתייםלשוחח ...כולנו ,העליוןוהנציב
להתפייסקצת,לוותרזה,ללבזהסוףסוףלהבין

 ,) 90-91<עמ'ולסלוח

להוליךמבקשבמרתף""פנתרביספקאין
 •מחברולבאלהקרובהאידיאיתתפיסהאל

אינוהזההצנועהספרשלכוחועיקראולם
בהצגתאלאמביע,שהואהלבבמשאלות

לאומיותקלישאותשלהמעצבכוחן
הטמונותוהגוףהנפשסכנותובהתוויית

 •כאלה.קלישאותשלבתרבות
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ו~י:ן(
עלועוד

אנתולוגיות
הביקורתלרשימתלהתייחסברצוני

האנתולוגיהעללאופורותשל
 ,סיפורים"חמישיםשנהחמישים"

הטענותאחתסתרי:זיסיבעריכת

האנתולוגיהכיברשימה,המרכזיות
היותרסיפוריהםאתרקכוללת

סופריםשלמוכריםיותרועיםודי
 1אחרמשהוולאונחשבים,כריםומ

יצירותמוכרים,בלתיכותביםגמתוד
טענהסותרתונו',מוכרותבלתי
מסראיןכיהרשימה,באותהאחרת

השימושאםברורלאבאנתולוגיה.
אכןהוא"אי-מסר"או"מסר"נחובמ

שלבתפקידיהלדיוןרלוונטי
המאפייניםאחדמקוםמכלאנתולוגיה.

בהבאתהואהזאתהאנתולוגיהשל
ואחרותקאנוניותחשובות,תויציר

אחדזהווההכרה.הזמןבמבחןשעמדו

אנתולוגיה,שלהחשוביםהתפקידים
באלהאלקלעיבלקסיקוןהמוגדרת
בשירה,יצירותמבחר"לקטהמלים:

אובשלמותןמדע,אומוסיקהספרות
אתלהדגיםשתפקידן-בקטעים
ספרותילקט .בכללותוהתחום
ערך:ראהללימוד)",או(למקרא

אנתולוגיה.
מסוימת"שיצירהשהעובדהרקלא
איננהונחשבתלמוכרתהפכהכבר

אותהלכלוללאסיבהלהיותיכולה
שלעיתיםאלאבאנתולוגיה",

שלהערךבדרך-כלל,לאאםקרובות,
בבחירתדווקאהואהאנתולוגיה

ונחשבות,מוכרותמרכזיות,יצירות

כשהחלוקה Iזמןשלמסויםבפרק
והןהיצירותשלהן Iהיססורילשיוך

מלהיותמאודרחוקההיוצרים,של
מוחלט.ערך

לשמשלאאנתולוגיותשלתפקידן
לשימושאלאהיצירותלפרסוםבמה
וקוראיםתלמידיםחוקרים,בידי

ש"הקוראהכותבתשלההנחהרבים.
שלהעבריתבסיפורתמעטאךהמצוי

רובאתיכירהאחרונים,העשורים

באנתולוגיה"שמופיעיםהסיפורים
אותומיהוספקות.מעוררתבהחלט
כל-כךבסרחהשהכותבתמצויקורא

שלהעבריתבסיפורתבהתמצאותו
זהנושא ?האחרונותהשניםעשרות

באמצעותלבדיקה,תיאורסיתניתן
היותוצאותיושאולי Iלמשל /סקר

באנתולוגיההכותבת.אתמפתיעות
סיפורים"חמישיםשנה"חמישים

שנכתבוהיצירותמיטבנכללות
כשאחד Iאלובשניםופורסמו
לקבץההצלחהבעצםהוא"המסרים"

כמהעלבו-זמניתשיענויצירות
להגיעהאפשרותביניהםקריטריונים,

להתפשרמבלירחבקוראיםלציבור
הדברים.אחדרקזהאבלאיכות.על

שלמהסוגוהסתמיהכלליהמשפט
לעומת .מעוליםסיפורים"מסע

יצירהפסגתמהוויםשאינםסיפורים

שתמידספרותפניניולאלכותביהם
עשוילאודאיאליהן",לחזורנעים
קוראיםשלואהבתםטעמםאתלשקף
שלערכהעלדברלומראורבים,

בה.והסיפוריםהאנתולוגיה
פסגותמהוויםבאנתולוגיההסיפורים

 /לכותביהןרקולא Iבכלליצירה
ומלמדיםבהם,וקוראיםחוזריםולכן

שלהנפלאהסיפור /למשלאותם.

שלהחגיגית"הסעודההנדליהודית
סיפור /לדעתיהוא, ".בידידתי
שאפשר /הנדליהודיתשלמעולה
אנתולוגיותבשתיהופיעמדועלהבין
יותר:אופחותבו-זמניתאורשראו

ולא Iבהןלהימצאראויהסיפורכי
הוא /לחלופין /או"נחשבותו",משום
כךמעולה.סיפורשהואמאחרנחשב,

קציריהודיתשלשסיפורההעובדהגם
אורשראתהנוספתבאנתולוגיהמופיע

ההנחהאתמחזקרקלאחרונה,
מהלקונצנזוס,זכתהשהיצירה
חשובותאנתולוגיותמאפייןשכאמור
 .החומרבחירתבבסיס

אמיתיותפניניםכוללתהאנתולוגיה
הנדליהודיתשלהיצירהדוגמת
אותןמהןברורלאאחרות.ורבות

ולשוניותסגנוניותתמסיות"תמורות
בסיפורתשניםחמישיםבמהלךשחלו
אינהשהאנתולוגיההזאת",הארץשל

ברשימתמבטלהעיףדימשקפת.
שזהלהביןכדיוהסיפוריםהכותבים

גםמשקפת,שהאנתולוגיהמהבדיוק
 •.כזהדבראיןכימלא,באופןלאאם

 / yג,רב,נ'צה

א n~וו 77עתוןבספריהופיע
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~ןוו nנ8J 1המ

ומושיעים,משיחיםנביאים,מיליון
אישיתנוסחהעםואחתאחדכל

(שינחתמהלכים",בשלושהלגאולה
 ,) 9עמ'-התכלית

בוחןישראל,פרסחתןעוז,עמוס
קיומיות,שאלותזהבספר

ואחרות,פוליסיותגירת,אידיאולו
שלקיומהשנותלחמישיםהנוגעות
מולאלהעברעימותהמדינה.
אחדאתמהווההנוכחיתהמציאות

בספר.החשוביםהנושאים

ואיש,ראשהאישליברכט:סביון
עמ' 224 , 1998כתרהוצאת

אחריליברכסלסביוןראשוןרומן
בהםשהראשוןסיפורים,קבציארבעה

 ,' 86בשנתפורסם
אהבהסיפורהואואיש"ואשה"איש

(שניהםושאולחמוטלואשה,גברלש
במחלקההמתרחשלאחרים>,נשואים

הוריהם.שוהיםבההסיעודית

ו'פהלחויסמנס:ז'וריס-קרל
דבר:אחריתציפו,בנימצרפתית:

כרמל-הוצאתבסקייברונויורם
הציבוריתהמועצהירושלים,
לתרגוםהמפעלואמנות,לתרבות

עמ' 207 , 1998מופת,ספרי

הסופרשלפרידתואתהמצייןרומן
שלהנטורליסטיתמהאסכולההצרפתי

בןעשרה.התשעהמאהבסוףזולה,
המציאותעםמסכיןשלאאצילים,
להגיעמנסה ,חיהואבההוולגרית

חושיו.באמצעותיותרסובעולםאל
מהעולםלמציאותלחזורנאלץהוא

אינוגופוכיהגיע,אליוהאקססנצרי
הבלתי·המשימותבנסלעומד

 •עליושנכפואפשריות

מצרפתית:המשיסה,זולה:אמיל
כרמל;הוצאתבוטנו;קולט

המפעלואמנות/לתרבותהמועצה
עמ' 311 , 1998מופתספרילתרגום

שכתבספריםעשריםשלמסדרהאחד
הריסתהתהליךשלבעיצומוזולה.

בגירסתהפאריסשלמחדשובנייתה

 ,לנומוכרתשהיאכפיהמודרנית,
מגיע ,השלישינפוליאוןעל-ידי
 ,הרומןגיבורהכפרמןאליה

גלאלמצסרףהוא •סקאראריססיד
בעזרת ,בתהליךהכרוךהשחיתות

בעללוהנישאתרכוש,בעלתאשה
דודוהערות:לקוראמדריךכורחה.

מנדלסון.

כתרבאבריאצללפיר:שולמית
1998 , 1S2 'עמ

 ,הרומןגיבורלמחברת.שביעירומן
הסובל ,מתבודדצעירהוא ,באנו

תקריתשבעקבותמטראומה

בדרוםהברבחצרבאינתיפאדה.

מגלההוא ,מנהלהואאותו- ,העיר
לביתו.אותהואוסףפצועהצעירה
הפועליםשלעולמםועםעמההפגישה
הבדידותבועתאתמנפצתהזרים

 •לעצמושהקים

הוצאתבסנטרידירניסרסבוגר:תמר

סימןספריהמאוחר/הקיבוץ

ומשחחברחנןעורכים:קריאה,

עמ' 240 , 1998רון

עוסקהספרלמחברת.ראשוןספר
"דיזנגוףשלשורשיואלבחרזה

ועלהראשוניםיושביועלסנטר",
לפיגועעד ,בהמשךהמקוםגורל

ביןהקשרעל , 1997בפוריםהחבלני
לרבדיםההיסטורייםהרבדים

יים.הארכיסקסונ

ט
בדגותמר

בסנטרדיוניסוס

קיראהסיז.בןספרי ;המאוחדהקיבץואת xרד,

פרנדרהפרטטהפיכמן:ענבל
 48 , 1998 77עתוןספריליברמנטה,

עמ'

פ"וטטה-פיכמןלענבלראשוןספר
חופשי(הרגישוליכרמנטה"פרנדרה
שיריתפרוזהבאיטלקית),-לקחת

שלעולמהאלצוהרפרקים.-250ב
ההתבגרות.בשלהיצעירה,אשה
בטוחההיתהלאכבר"היאלס.:

היאבגדיםצרורבעזרת /בכלום.
וניכוהגיל,//אתמעצמהניקתה
לה,היהנמאסהזדקנה.//ששוב

בכלבה/חיכתהשינוישלותחושה

 " ...הוכתהזאת

הוצאתאבן'תחתאבןגור:בתיה

עמ' 222 , 1998כתר

העוסקרומןהפעם, ,בלשימותחןלא
בצדקאקסואליים-פוליסיים:בנושאים

במרכזחברתי.צדקלעומתאישי
הנצחתעלאםשלמאבקההעלילה

רשת""רולסתבמשחקשנהרגבנה
 •הצבאישירותובעת

לאהםתפוזיםווינטרסון:ג'אנט
שור,עופרמאנגלית:היחידיהפרי

עמ' 190 , 1998בבלהוצאת
הבריסיתהסופרתשלהראשוןספרה
בפרסוזכה , 1985בשנתאורראה

שניםחמשביכורים.לרומןוויסברד
אתהמחברתעיבדהיותרמאוחר

שזכתהטלוויזיהלסדרתהרומאן
מקורית.לדרמההאקדמיהבפרס

הפועלים,מעמדבתהגיבורה,
כמוהקיומיות.שאלותעםמתמודדת

אחרות.דמויותגם

היחידהפרילאהסתפזtיס

ווינםרםוןאנם·ג

• 
ממציאההאהבהבלום:איימי

ארב,איריתמאנגלית:אותנו,
עמ' 182 , 1998בבלהוצאת

ומווא

ולעיתיםעדיןשהומורקלילבסגנון
מערכתמתוארת ,אותועוסףמריר

הנפרשתגבריםושניאשהשליחסים
שהואלספר,שנה,שלושיםפניעל

קובץקדםבלום,שלהביכוריםרומן
שאחדאלי"),("בואהסיפורים
באיןהמפציע"האורבומהסיפורים

 .הרומןאתהפותחהפרקהואשמש"

הוצאתיהעפרארוזיסוכה:שמואל
עמ' 80 , 1998תג

 .המחברשלשישי iJשיריוספר
צורחיםסתיו/"אווזי :העפר""אווזי

נושאיםהכאב/מלהסהמותשבבשרה
מענןגשוםאריגפיסות;במקורם

לתפור /בחלל.תועותנשמות/
אווזירועיםהאילמים/לילדיהמבע/
לעד."חתומיםבכלוביםהעפר/

מה, ...אדמה?רעשאלקובי:בנימין
עמ' 140 , 1998תגרעש?איזה

משלב-אלקובישלהשלישיספרו
הפרוזהגבולעלשחלקםשירים
שלהמאבק"יכולתתמציתיים.וחלקם

מבטיחאני /נושר.לא"אנימשורר":
אפול,/לאאניהכל,/למרותלכם,

הדיו /לאביב),(אצפהשלכתתקוותי
עד,"ירוק /·בישנובע

ספריתשרקררט,הראל:אמיר
 , 1998רכה""כריכהסירותמעריב,

עמ' 127

וגםבפאריס,ישראלישלחייו
לאמץבסירנותיותוך ,אהבתוסיפור
צרפתית.זהותלעצמו

 ~דנ·:.י~

 , 1998תגהארמון,עץביתן:אףס
עמ' 238

שתחילתהעלילה •למחברראשוןספר
ובמרכזההמדינה,קוםשלאחרבימים
עםנגיש. ,הספרגיבורשלדמותו

דמויותמצטרפותהעלילה,התפתחות
משפחתיתמערכתונפרשתלסיפור

נרחבת.



:.;· 

והיוקרתיתהגדולההפרסיםתחרות
 !לדרך!יוצאתאקו"םשל

שםבעילוםהמוגשותליצירותאקו"םפרס

ח. 11ש 151000שלבסךלפחות.דפוסגליונות 3שלבהיקףסיפוריםקובץאורומןכגון:הסיפורת,בתחוםליצירהא.
ח. 11ש 15 / 000שלבסך .לפחותדפוסגליונות 2שלבהיקףהשירה,בתחוםליצירהב.

יצירותפירסוםלעידודליצירהאקו''םפרס

ח. 11ש 101000עדשלבסךסוגמכלשירהאוסיפורת-הספרותבתחוםליצירהא.

 0פרסי
 iח oאקו"ם
 j'תשנ"ח

 03-6841414 .טלם, 11אקובמשרדילקבלוואפשרהמחייבהפרסיםבתקנותמפורטיםהמלאיםההגשהתנאי . 15.7.98להגשה:אחרוןתאריך
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