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ותובעותמושטותוהידיים ...מועטלאזמןהתרבותיותדלתותינועל
זהירות, ,כןעל •כךבשלשקורסיםתרבותמוסדותוישועו.דעוד
כנסתובתימקוואותמוקפיםעצמנואתונמצאנתעורראחדיום

 ,ישראליקולנועבלי ,מתפקדתיאטרוןללאאךלמיניהם.וכוללים
אלה,כלובלילספרות.עתכתביוללאדלמוזיאוןעםאופרה,בלי
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מריאה/קולות,וולף:כריסטח
הוצאתבד-חיים,רחלמגרמנית:

עמ' 192 , 1998שוקן

סיפורהאת"מספרים"קולותשישה
שנויהמיתולוגיתדמות-מריאהשל

לחייםחוזריםבאמצעותםבמחלוקת.
 .להיווצרותווהרקעהקדום,המיתוס

הנהרעלהטחנהאליוט:ג'ורג'
וחט,אופירהמאנגלית:פלוס,
הציבוריתחמועצחכרמל;הוצאת
לתרגוםהמפעלואמנות;לתרבות

עמ' 505 , 1998מופתספרי

 1ברטלימגישלהמיוחדתאישיותה

למעיןאותההופכתהרומן'גיבורת
טרגיתולדמותבמשפחתה,ברצמח
בחברהעצמהאתלממשיכולהשלא

עוסקהרומןחיה.היאבההשמרנית

אהבה.שלשוניםבסוגים

נבחריםשיריםיעוז-קסט:איתמר

הסופדים,תמוז-אגורת ,) 1958-1997 (

טשרניחובסקישאולעל-שםסרוח
עמ' 63 , 1998ולפרוזהלשירה

המשורר.שלמשירתומצומצםמבחד
הופךבמהומה/הנוף.נבהל /."קרון
 /-מנהרותרקיע,אילן'דפיו:

הילדותשנותמרחב+זמן/ =(הזיכרון
צחוקובקרון /דוהרות.בחושך

עלצמחבהמותראשגבר'/השומרים
פרקי-בעשןנוף(מתוךהצוואר,"

נרגן-כלזן)

מבחרגלקסיה,עקרוני:אביב
כרמלהעולם,משירתתרגומים

עמ' 257 , 1998

כשמוניםשלתרגומיםכוללהספר
ארצותוחמשכעשריםבנימשוררים

"כלעקרוני:אביבד"רוכינסשתרגם
כל /האהבה.שלדממתה/הואשיר/
קשר /עת.שלדממתה /-כוכב

של-/דממתה/אנחהוכלהעיתים./
 /ורקהלגרסיה(פרדריקוהזעקה."

 ,) 167עמ'שיר""כל

ליציאההמדריךביילין:יוסי
הקיבוץאדום-הוצאתקומלבנון,
עמ· 125 , 1998המאוחר

מפורטתתוכניתמוגשתבספר

משרטטביילין .מלבנוןצה"לליציאת
מילואיםקציניושניהמדיני,הצדאת

בטחונהאתלהבטיחהדרךאתבכירים
הנסיגה.בעתישראלשל

מןסיפוריםקלאדק:צ'דלסאדתוד
N 1הלכןהאייל N :עמנואלמאנגלית

עמ' 187 , 1998-זמורה-ביתןלוטם,
בדיונימדעשל'צ'יזבסים'מעין

בהקדמהסיפוריו'אתהמחברשמגדיד

לספרו.
ומדעניםספרותאנשישלחבורה

לונדוניבפאבשבועבכלמתכנסת
מעולםובדיותסיפוריםלשמועעתיק
המדע.

חלומות;עללשחקגיל:צבי
גווניםבהוצאתסורחחלונות,

עמ' 307 , 1998

במציאותהמעוגןעלילתירומן
הספרהשחרור.מלחמתשלפניהימים
חלומותאהבה,כמובנושאיםעוסק

הרואייםומעשיםלממשם,וניסיון
מדובר.בהלתקופההמתאימים

העמותה-סיכויחראבן:אלוף
 , 1998הזדמנויותשיוויוןלקידום

עמ' 67

אי-לעומתההישגיםסיכוםניסיון
במהלך Iישראלמדינתשלההצלחות
להבטחותביחסקיומה,שנותחמישים
ויהודיםערביםלאזרחיה,שלה

החוברתבסוףדרכה;בראשית

(ביניהםהשוואתייםנתוניםמוצגים

יהודיםביןסטטיסטיים>נתונים

 1כןכמושונות.בסוגיותלערבים

 1למשלסקרים,מתוךןנמצאיםמובאים

על-1995בשנערךמייצגסקרמתוך
המשווהוהישגים,ציפיותעמדות,

 .בישראלוערביםיהודיםבין

סררהחלונות; Iדיברתיואנימיד:
עמ'. 63 , 1998 ,גווניםבהוצאת

לראותךבאתי/מיםהרבה"מהרבה
ממשעצמיאתלמצואכאן/עומד
הרבהוהרבהבי/מסתכלעומדכאן/
עצמי/למצואכאן;אליגעשו/מים

לשוני,"עלמליחותם

 1ניר-יורקיטריפגונית:מוטי

עמ' 188 , 1998חלונותהוצאת
החייםעלסיפורלמחבר.ראשוןדומן
מנסומנקודתבניו-יורקאנשיםועל
בעירהמתגוררישראליהמספר:של

כתיבהמונית.כנהגועובדהגדולה,
וזורמת.קלילה

חלליםפנטה-ריי'חמיצר:רן
ביתן,זמורהסבתא,שלכארגז

עמ' 304 , 1998לספרותעמודים
העלמותולאחרשנהוחמשארבעים

מגלה"ניצנים",עלבקרבאביושל
צה"ל.בארכיוןגנוזשהיהספדמחבר
הבן'שלקטועמונולוגהספדבמרכז
מאזקורותיואתלאביוהמספר
משולביםהקטעיםביןשנפרדו.
המתהאבשלוכתביםציורים
תשובה.מעיןהמהווים

גאיה,שלהקרנבלאלקלעי:רחל
עמ' 146 , 1998חלונות

עלסיפורים 15למחברת.שניספר
סיפוריםובדידות.יצריםאהבה,

בהם.להתרחששעשויממהאומהחיים

הםהחייםקלישו-הזז:בלחח
תמוז-ומאושרת,שמחההרפתקה

על-שםסררההסופדים,אגורת
לשידהטשרניחובסקישאול

עמ' 142 , 1998ולפרוזה
 12המחברת.שלהשלישיספרה

במציאותהמעוגניםקצריםסיפורים

המסגרתיומיומית.תל-אביבית
היאהסיפוריםשלהריאליססית

להתפתחויותמוצאנקודתלעיתים
בהםשישתכניםאועלילותשל

 .ודמיוןמציאותשלעירוב

הכריתגלשטיין-לייפציג:דבקה
כרמלהוצאתפני;מונחיםעליה
עמ' 48 , 1998

חולמתאניצוחקת/אניבוכה"אני
לאכול/עודצריכהאנירוצה/אני
אניצריכה/אניהכול/אתרוצהאני

בתינוק." /,מעצמימעט/עודיוצאת

~ 
4 

 221גליון



שוורצשטייןטלימגרמנית:

 1959באוגוסט 20בלילהשתייםעצמידיוקן

דר~ר.ףנרי~ה. fiJ ת;;כ~ל 1מל~~ת
לר~ת~ל~ים. ן~;ך~
יו: /o ~~י;ן~~ר f~~נכה~ה ,ף;ס~

pזiJ עם~ן~ירiJ ים~~qiJ יסת 1לקים~;iJ !~ז QiJ !~ה 
הסנט;רשל ; nר;צא 1ה

הפלילימהמד;ךה~עירהסרג'נטשלשאהבת;ו
: ;· -;-T '.' : •: : T -• T -T - •• -: • 

0 

 .ה~~~ס~ד~יךל~ל ;ת~ל
 .ד 1~מ~ף~לח Qז:ו~לא~נכה ל;~
~חיו ט~~ף 1ד~ד iJ~ע.תעיף ryיםלעז:ו
 .ה~יJר fiJ ת;;כ~~סריקדף iJ~ל
 • 1ה /o ~;ת n ~ 7 . 1לנר 9 ס.:_ןה

~ר fם /o~יב: 1~תס:ה~עת;ן
 .הכחדעפרעדבפצצ;ת

-:•, TT-ז:·

 .ף~:~ע.ךה~ה~ך 'ל; qזה_
~י WiJסך;ח~ת ~;נ~ P1 7~ד!זה 9 ;~ ט~';ך 9ס

הראש;נה!)(נפעםהאדמירלשנתלמר;ת
"---ד·:ד--·: :- T T 

~נכ~קיד.~נכה~נכ~קיד'~~נכה f ,סי~~~~תל;ה /o י~~
 .םל~~סעת;ן , 1ךג ry ~ ה~~יורע ~~י.א
סראש;~ה.~ם~סה~ל~~ז:וף;ל~ת nי ~ WiJ~חר.ר

מחרנתל.!זה.להתאבדנסתההיאאתמ;ל
 ... ה~• r ן;י~~א; T~ףריד~ם-~ת :ה~~~~ת;ך ryנכהיא
מטרהאיז;שהילהיש;ת nלפ

; T •• T •• '.' 
0 T T -

 ·י~א;~ךנכ~יג,חיאא;סה~זקר
ב. ry~ךק~ר;ת~יתא 1הלב.סו

 Neuen Deutschlandבפטימהשלרה 1ספ
זה.~ל~~:סקס iT ~ T f~רכ;נ~נכב
 .י 1סענ~לר; 1 א~~~יןה 77ל pי 1~ענ
במלכדתנפל nהר;צ

 •י, :--- T- .•ד

9V ט~'~ר n ;~ת ק~iJ ןר;ע;סיו.~ןס~
י;ם.ב 1שא 1המחר .ליש;ןללכתיכ;לאתה.:עת

 TT · •:•:ד-דד ··ד

-י= 1

;:i 

• 
 ה~~~ iJ~תךר ry ~~~ ץי~~~~ס~יש
:ב_א; ryעיר l.ל~

~ד;ש [i~~ךב

w;n סע.ץ~ללי 1אב
 ;תי;~

ע;מדיםהילדיםשסביב;
."' : • -: T • :• 

ל·~ך rב w;nא 1הלי 1א
הפצצהר 1שחדנעת

: •• • : -: T T 

אתהאבל
 T- ז-:

w ת:~~ח~ף 
לע.ץ~נכסת

ע;מדים.הילדיםשסביב;
q ;;ב.זזr ל-סi ץי~~~~יש 

הפצצהאתהמשחרר  T T :סא;ך.-ב~יו: ½~

~ד;ש [i~~ךב

עליולחש;בח!זבאתה
-T ז--:-T T 

 ת:;~~נכה~י

לע.ץ~נכסת
ע;מדים.הילדיםשסביב;

:• : • -: T • :• 

-+ ) 1949-ןו(מהעיזב
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 sו:וי
1 ~ ~ 

• 
 .באביבשנהףגכפישר;ת,הצפרים
 .ם:·~ז wרסס~ל.מ~ת=ליל p:חםסע.~~ם

א;סם ,ףי~~~pזנ;ז~ףרא~ת~ריםסה }p .ry ~ t:רף~ין
הגסהנירעלנטףחהלאנידכ;תבאתה
--ז:-- T ::ז ••-ז

ס~קט.~תא wנ;~ק~י~סה

 ) 1949-(מהעיזבון

מתופפיםכמהעל

-סןכף~ית~~ית םי~~;ת~ ry~לף
המותאתיםהמניב

 ''. T •ים iס~ב •~~לף

נ;ת nהשלעלמת;פפ;תשמנ;תאצנע;ת
:• : T •• : : : -T : ••• -

 .~ר ף~;ת~ד oס~
 ) 1949-(מהעיזבון

קינגלותרמרטיןשלהרצחובעקבות

 .ח~ך~לימףת }tס ד;~ס~~יף
~ק ryסלימףת }tס~טףל.י~לק;ןם

נדמ;.

 .;ת~יו:נ~א;~ךתל;מףת, }t ~ל~ק;ט ש,:ךימףת }t ד~~
~ל~ערבול;ם wל .אר~~ ,ס~ע,מ;ןס~ההףא

ןב. pס

~:ב;אף ,םיק;~~~סף.רב~ה ry :הףא
ן;~יד~ט;ן ,סי~~~~ל~ל iסע;דרי~לם ry~ירי

דיף-י;ךק ';גא~י~ר;יט, 9ך

נוייטנאם.והאכדים
• T • T T : •: : • 

שמששטוףבאחר-צהרייםאתמול

:p ~~ Q ~f:ךליןס~סהס:זירךךךי ר~
n הביתהחו"למאיזה;זר

f ס~ררסרא~:;~ה~עם·~ ..~ילה
דדrז ?fז;נ~~ז:יי~תןה;~יא
עליהמלאיםאתיםשניהטלתינעצמי

 T.יי T:מ~נrזע;דשם•י~;כבמה"ולרא';ת

 Tי.י •ראיתיל~;לם yמ ;iעצמ;ת

 .נירי;ז nלאגלתrזגלאת
~~יס~ךאףזiיר.י:;•ד~~ז;נ T ר~ס~•~

~~ n ס~~כ;תא;סן;ךי~¾ q ן~הw את
~ח.ר;תרים fך~ךליןס~סהס:זירךךר

נבשרrזחיתהלבףשהכאשר
-:-:• : T T : T TT:• 

ס~רר~ת~קז:יי Qלא
 •חבריףמ.רכילףתהמשטרהמפחד

• ---• : TT • : • :-••-

(1969) 

בפאריסשינייםריקבון

א;נ:וי ם~ך~~~~הף

ז;נזי רן,r.;י~ע,ז י~~
מדיי;תרש;תהאני

:-. ... .. . -

לאטמדיי;תרמתאני
:-. .. .. . -: -

 ) 1979-העיזבון(מתוך ) 1969-(מהעיזבון
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--י= 1

~ 

הריקהזמן

 ל;מ~~~~דלי~ת
 ש.ק~~~ךף

:ף. f~~~ךיל

~רים 9 ~~ל ק~~

בלילה
--: T 

דרמה

שמנגדהשפ~עעלמחניםהמתים
~ i סא;ר ן;·ת~~סת. ד,:-םי~יר~·סם~ים

המלאהנסיגתםעדהם.ים iinבכאו~
א;נ;ןנ~.~ןךת 9 ~ .. ר~~-ס~ר~לת~~לנכםז-ו;ך'~ל

 ) 1995<נובמבר

ים ~;ע~~~ןןךןים

~ס:ם 01ר~ין

ם 1לא·~ל 7 ה:~~

31.12.94 

• 
r-והייאת

תמידלי
• T • 

א;מרתאת -. .. .. 

r-והייאת

~~יד~~די

 ע~~
שהזבות

 ·:ד- ·:

מגליד

 ) 19 79-(מהעיזבון

) 1998 DIE GEDICHTE; (SUHRKAMP FRANKURT AM MAIN הוא

אלוכוללמילד,שיריכלמקובציםובומתוכננים,כרכים 7מביןהראשון
לראשונה.זהבספראוררואיםוהםבעזבונושנמצאובמספר) 120 (

בלעדיתרכמעסדומיננסיתחיתהשיריםכתיבתכילומרניתןמילדהיינולע
בשלהישתחילתההמחזאית,לפעילותושקדםבעשורבחייו:עשוריםבשני
לחייו.האחרוןובעשורהמאה,של-50השנות

ביוגרפייםפרטים

מילדחיינו

 ,סכסן-באפנדררףנולד- 1929
 ,הרייך"עבודתל"שירותמגריס • 1944
רררן-מקלנבררג.שלהמחוזיתברשותפקידהאמריקאי,השבילאחר- 1945

המזרחית.לברליןמעבר- 1951
המזרח-גרמניהסופריםאיגודשלהמדעיבחוגעבודה- 1954- 1955

וכעיתונאי.

שכר)(שוחקי LOHNDRUCKERהמחזהבכורת • 1957

גררקי.מקסיםבתיאסררןעבודה 1958-1959

הופעתלאחרהמתנחלת);(העברת UMSIEDLERINהמחזהבכורת • 1961
הסופרים.מאיגודמסולקמילדוהיינוהמחזהנאסרהבכורה

אנסמבל:ב'ברלינרעבודה
העם.יב'בימתגם--1976מ

מילד.רלאינגהלומוענקמןהיינריךפרס- 1959
למחזאות.מילהיימרפרס • 1979
נינגר.גיאררגפרס • 1985

מזרח-גרמניה.שלהלאומיהפרס • 1986

קלייסס,פרס • 1990
לתיאסררן.אירופהפרס- 1991
במזרח-ברלין,לאמנותהאקדמיהכנשיאמכהןזרשנהממחצית • 1990
אנסמבל.הבדלינובהנהלתחברפברואר, • 1993
 ,מילדנרהיינפסד- 1995

גרם.לתרהעדותיועלשתללשמואלמודחהמערכת

7 
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 s 1-ןך:
~1 ~ 

לנוכחחולףכין
הצעיףג:שטייבנויעקב

 1997גווניםהאדום,

נקטו ,דופןיוצאכיאםנאה,מהשע

לאורבהוציאםגווניםהוצאתקברניטי
שלהנשכחיםמסיפוריוקובץמחדש
מאזטועה,אינניאםשטיינברג.יעקב

הקיבוץהוצאתגאלהעת ,' 92שנת
בןאברהםשלשיריואתהמאוחד
נעשהלאהשכחה,מתהוםיצחק

שוב ,אכןדומה.מאמץבספרותנו

מחדששמתרגמיםמינמצאיםבושו

משורריםאושקספירייםתומחז

פאולתומס,דילןדוגמתקלאסיים
 ,בודלושירתלאחרונהואצלאן

מקוםעלהמאבקהמולתבתוךאולםו
נפקדהספרותית,הבימהבקידמת

לספרותהיסודותמניחישלמקומם
נזכריםשהללואף .זמננובתהעברית

עלהמופקדיםעל-ידיושובבוש
אנשידהיינו ,ההיסטוריןוהזיכר

אלדומני,נדחקיםהםהאקדמיה,
הספרותיתהבימהשלשוליהליוש

והעכשווי.החדשאתתדירהמבקשת

יעקבסיפורישללאורהוצאתם
עםנמנהדווקאשלאומישטיינברג,

המייסדים,שבדורותהסיפורתנפילי
ומיוחדתמרתקת ,כמשוררדעושנאף

 ,הזמןממרחקשכעת,מפני ,תרוידוע
שטיינברגשלהפרוזהשדחיקתנראה
הספרותבתולדותויתוזלקרן

כללמוצדקתהיתהלאהעברית
שלהיותםעובדתדווקאעיקר.ו

נשכחים,כהשטיינברגריוסיפ

מממדשלפנינובספרלקוראמעניקה
שהשפהאףעלשבהפתעה.העונג

התרחבהמליםאוצרהשתנתה,
החברתיתהעולםתפיסתוןווהתג

 ,שיעורלאיןמהפךעברהתיתוהספרו
הזוהפרוזהמןחלקשלשכוחהמהוד
המופלאהסיפור ,כךעימה.ודנוע

אתלמצואראויהאדום""הצעיף
שלמכובדתאנתולוגיהבכלומומק
החדשה.העבריתהספרותתולדות
משנינובעשטיינברגשלהפרוזהחוכ

למדי:פשוטהאחדעיקריים.תורומק
בתיאורימרבהואיננשטיינברג

מתייחסהואאליהםהמקומות
ורוחשלגבהםשישאףו Iוריובסיפ

יהודיותדמויותבהםשישואףרוקו

ואףהעיירה,מסיפוריולנכרותוהמ
הללושונים,מקומותמראיבהםשיש
באופןובמתינות,בצניעותמניםומס

שנדמהעדהקוראאתמרחיקונישא

ורחוקה.זרהבתרבותברושמד Iול
יכול ,בלבדקליםייםובשינ Iכך
אלהעלילותלשבץראוהק

הסיפוריםמחזיקיםוכך Iבמקומותיו

זאת,עם(יחדמתמדת.אקטואליות
לתפוסהניסיוןהסיפורים,מןבאחדים

בצד ,כןעלמייגע.מעטהמרובהאת
"הצעיףדוגמתפלאיםומריםוסיפ
הקוראימצא"העיוורת",ום"והאד

אדוםהףעיהצ

השורה.)אתהמקלקליםסיפורים
נובעזופרוזהשללכוחההשניהמקור

לאזןשסיינברגשלהמיוחדמכשדונו
עלההצבעהביןמושלםכמעטבאופן
מאפשרתזויכולתהסוד.לביןהסוד

הדרמטייםהיסודות .עלשמירה
גםזויכולת .תומועדשבסיפור
הגותיותעמדותאותןאתמאששת

פרשנותאוהשערהשבכלהגורסות,
מספק,בלתימהדבריימצאתמיד
מפורש.בלתיהקצהיוותרתמיד

הראשוןהאדום","הצעיףבסיפור

מתארהספר,נקראשמושעלבקובץ,
בחורביןקסומיםיחסיםשסיינברג

מונחתכתפיהםשעלמאחרלבחורה.
החברתית-המערכתשלעוצמתהכל

שלהמעיקהמוסרית-תרבותית
שיחייתכןלאכמעטהמאה,ראשית
אתלומרהיכולתאיביניהם.מפורש
הזוגבניאתמביאהבמפורשהדברים

הנרמז.שלבמרחבשיחולקייםלנסות
אתמחייבתהנרמזשלהרובדנוכחות
אפוא,נמצא .המפרששלנוכחותו
מעשיאתלפרשנדרששהגיבור
כשםאדום,צעיףבאמצעותהנערה

שלומעשיואתלפרשנדרשתשהיא
לייצרהניסיוןצעיף.לאותומבעד
צעיףבאמצעותהשתוק,במרחבשפה

המשאירתקשורתילכשלמביאאדום,
הטעםכשבפיואלם,מוכההקוראאת

זוכהשאיננהתשוקהשלמתוקהחמוץ
להתממש.

בסיפורמוצאיםאנואחרמסוגסוד

נערהמתוארתזהבסיפור"העיוורת",

אלאלה.ישקרושלאהמבקשתעיוורת
משקרתלהשיאה,המבקשתשאמה,

המיועדזראישבפניהבשבחהלה,
לאחרהחתונה,בלילעודלה.להינשא
העיוורתהנערהמגלהנרדם,שאישה
כפיצעיראיננושהאיש ,בזקנובחטטה

אתנוטלהואלמחרתלה.שסופר
מיתרהמרוחקבית ,לביתוהנערה

מתגוררהואשם ,היהודיהישובבתי

הבעלהצעירים.בניושניבחברת
האשהעםמדברשאינוכמעט

אותהמדריךאינוהואהעיוורת,

מראהואתואףודרכיוהביתבהלכות

 ,בהריוןכעתהנערה,לה.מפרשאינו
מןמנותקתויותריותרהופכת

קנקנםעללתהותבסירנותיההסביבה.
 ,היתרבין ,ולהביןהביתבנישל
שובבתוהועוליםבעלהמתפרנסמהמ

אלאבת,נולדהמהרהעדושוב.
לחייקץשמהבאזורהפורצתשמגפה

אחדים:חייםחודשיבתוםהתינוקת

בעלה,עוסקבמהמגלההיאאז
חיה.היאבההמציאותבפניהונחשפת

שלבסופומתגלהשהסודאף ,כאן
 ,זוברשימהייחשףשלאסוד ,דבר

אנושיניסיוןשובשסיינברגמתאר

הסוד.שלהמאפילכוחועםלהתמודד
הסודשלשחשיפתואףזאת,עםיחד

אין ,הדרמטיבמרחבפתרוןמאפשרת

הזוועהגודלעללהקלכדיבה
התשלוםלנוכחהקורא,לפניהמוטלת
 .חשיפתותמורתהנדרש

בסוד.עוסקהרב""בתהסיפורםג

עשריםבתנערהעלמסופרכאן
שלעיקרונישאה.סדםאשרושלוש
בנישלבמאמציהםמתרכזהסיפור
הרבבתאתלהשיאהבוגריםהבית

בושהתמיטלבלהסוררת,הסרבנית,
ארוסלהנמצאלבסוף,הוריה.על

בשוקחנותבעלהיתום,בדלבדמות
עדומתהדקיםהולכיםיחסיהםהחדש.
הקשה,האוירמזגמחמת ,אחדשלילה
זמןהרב.בביתלישוןהארוסנשאר

אתהרבבתמגלהכךאחררבלא
עםלדברמנסההיאהריונה.עובדת
עורף,להמפנהשזהאלא ,בדלארוסה

שהאםאלאלאמה,לרמוזמנסההיא

דעתהעללהעלותמסוגלתאיננה
העוזרתאוליאנה,הזה,הסוגמןהשעמ

שאינו ,פתרוןלהמציעההגויה,
הרב,בתשלהווייתהעםמתיישב
שלהמחירמלואאתלשלםהנאלצת

כתובשהסיפוראףכחסאה.שנתפסמה

מחמת ,מכוחומאבדהואהיסב,

במחירוהמתבטאהמסויםהאנכרוניזם

אמינותוהמתואר.הסוגמן'חטא'של
מיכולתונובעתהדרמטיהפתרוןשל
נחשפתבהסביבהלבסאשסיינברגשל

המביאהעוצמה ,הניכורעוצמתמלוא
אין-מוצא.לדרךהרב""בתאת

בהםהנאיםהסיפוריםבצד ,כאמור

גםבקובץמצוייםכה,עדעסקנו

בסיפוריםהקושימייגעים.סיפורים

שסיינברגשלמנסיובונובעאלה
אשרדמויותשלרחבמגווןלהציג
בתוךבהרמוניהלתפקדמסוגלותאינן

 ,כך .הקצרווהסיפשלהצרמבנהו
ומשתחררהדמויותביןהקוראאובד

אחרים,במקריםלעלילה.מריתוקו
אףביער""החולההסיפורדוגמת

בשפה,השימושמצדנאיםשהתיאורים

דרמטית.בחולשהלוקיםהם
יגילרןהעורךעשהיפהלבסוף,
הקדמה .לספרנאההקדמהשהקדים

אתליידעהמיטיבהועניינית,קצרה
שסינברגיעקבשלבמקומוהקורא

מצדהןהעברית,הספרותבתולדות
מצדוהןפעלבהםוהזמןהמקום
 .ביצירתוהאקדמיהעניין
 •לקריאה.מומלץבהחלט

סלבסטיורם

חציוסומקרוני

 ~וקרנהרטגינתו
דייראשרמגרמנית:

אחרוןמכליפואטיקה

ס,ירים~ל~מק ry~יס;ןם
 ;עי~~ 7~~ין~ה~לך;~ץ
השטחפניעלנכפה . : ... -: .. -... -
ונמס

~דים.ף 9א ~;·תל

הואהשיראחרון",מכליב"פואסיקההתחושהזוהיהפוך.עלהפוך
לביתפיגוםהואהשירלהביע.אפשרשאימהשלהראווהחלון

לבנים.תהיינהשהמליםמבלישיבנה,
השיראתהמולידהאב"הואאודן,ו.ה.פעםכתב"המשורר",

קיסרי.בניתוחמדוברקונהרסגינתושלבשירויולדת".שהשפה
הואנמסוהפועל Iהטבעילמהלךהעוזרתאנושיתבפעולהמדובר

עושהוהואמליםלאוסףהרומנטיקהאתקונהרטהופךבכךאקטיבי.
רבה.בחוכמהזאת
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הזמןשלבצילו
האוזל

כפיתוחשיעורחזן-רוקם:גלית
המאוחד,הקיבוץהוצאתקול,

 , 1998לשירהסדרהריתמוס/
עמ' 80

 ,קול"בפיתוח"שיעוראתאהבתי
חזן-רוקם,גליתשלהשנישיריהספר
"כשהלכנושבפתחו:הקצרהשירלמן

שעלליערממזרחאש;בשביל
ביןאלצעירצביחמקהגבעה/
שתיקהאחריווהשאירהעצים/

לדף,שמעבראזידעתילא ."וקה·ר

ובהמשך:האוזל",הזמןכובדתחת
להדביקכדיבסופנו;לגעתהיה"די
אחד/כלשנשובלפני;לעצםעצם
גורםבסוףהזאתלנגיעהעפרו".אל

דבששל"טעםילד:שלמותו
לחושמנסהאניורקבוביות./

הזוהלידהלפניטעמואתבבשרך;
המוותהזה",המוותאחריטעמו;ואת

הופךהריקודשברוןשבעקבותיו

שמסתיימת"היכןרפאים:למחול
אהבתמתחילהבשרינואהבת

נוגעתקשיחותעצמותינו/

במחול".שלדיםשני / ...בקשיחות/
היאחזן-רוקםגליתהאקדמייםבחייה
מדרשעממית,ספרותחוקרת

מןומוטיביםודמויותופולקלור,

HJ 
~י

זוכרתלוטאשת

~היק p~ ז:;סא;ךר~ע

מקהףמ;.סע;לםזtת;ךבזתיק

ממ,כ;~ם.נז;יקוב.ראשיתt;כלע.י

ךב: ry;ךךם 9 ~~םרת_ז;:כהיא~ך

 ,ם-, 9ל ./o:ב~קףפיםיים ?J ~ i:את
םל;מ;ת.ךוו_"יךקי;ןיםהתר;ממות

נ.:יע,צףמ;ת.~הקעו /o/ ~ o'עיר

 .ז;ן ryד~ין~א~המ;ךה 9~אב.יןה~חינףלאיסש.ראש;~ע·ר

tקה;ךה.ןכיךההואוי /o ~!:סק'ו~ה

פני~ה 1jלו ?7 ז:;מקרף~ה

::זםרישיתזרי~נ;יהא.ל
נל,ל. wהיא

מנצנץגבישכל
T T ' : -; •• 

 • 1 !:קtנזי~ר;ןא.למחסב.י

 ה?;ת~ ./oה ?j;:ז~תיזtת ת;.מ~ ?1היא

 הב~~ז:;;ךזרלה~נכיןסביןכרי
ל:זים. 9 ז:;רש.י /oא.תלגרם

ן~ן.ל /o'סלליםנת;?;ך~ף~קים

חווהידעה"מהחזן-רוקם:גלית
הקרבהמוותאת /אותה.ידעכשאדם

כלושלאחריוושלהבנה/של
שמעהשלאפיעלאף /הדורות

לא·לפניבדיוק;נאמרשמות-תמות
("סוףלבדו."האדםסוב-היות
מדרשמדרש,שובהרי •בראשית")

ל"סוףנוסףפןוגם •אםמדרשאשה,
בראשית",

השירשלנושאוגםהואיודעתאשה
אשתו":חווהאתידע"והאדם

 / ...התייתמתי/גדלתי"נולדתי
חקרתי ; ...ילדתי;הריתינאהבתי
 40הלאה,וכך • " ...כתבתילמדתי

טמיוןבגוף-ראשון-יחידה,פעלים
אבלתי"שכלתיכשסופם:שלם

שירימדרשאיזה •ידעתי"שרדתי

הממם.

שיריםמעטבלאהיאביתבתהאבלות
 " de profundis "בשער<בעיקרנוספים

בחומריהם, •מהם·במרכזם,מהם , )

אבלמהשתרע.קצרכאןשהמצעאלא

ורגשותוחוויותנושאיםגםיש

כךלמשל.האהבה,מעשהאחרים.
 :" 1993ידיעה(אי>"פעולותבמחזור

הפחדמוות,נגדבריתבלי"אנחנו
לךלתתכדיאותךעוטפותכשרגלי;
אלאאדעלאשלעולםבמהלגעת;
אואותי".אותילידיעתךמבעד

הרסיסים"עכשיומחזור>:<באותו

רגעלדמותך;מצטרפיםבקלידוסקופ
דבריזוזשלאמבקשתאביאחד

חזקשתנערארצהאחר-כךבתמונה/

בי/להשתקףתשובאםלראותכדי
לתזוזותבשלווהמצפההזמןרוב

הקסבות".

ויזכורוהיזכרותזיכרוןנושאיוישנם

והשירזיכרון")."פעולות(בשער
שזכהקול",בפיתוח"שיעורהיפהפה
והשערבשמו.ייקראכולושהספר
פנימה:התבוננותובוסדום","לאחר
נשי?עולםשלפרסי?עולםשלפנימו
 •פוליטי?עולםשל

שביטשייעקב

עודדפלד

ממשזהברגע

שנתפסמהשלהשנימצדו
נטישהבפנייטפחורליה,וכפסט

ושדווקאוהישרדות,ואבלותכולדש

והאמנותיהנשיעיצובםובגיןבגינם

 .ואלכדאלפתהמ·וחד
ביותרוהעזביותרהדומיננטיהמוטיב

אהבההואהאחדשצדוהואזהבספר

 .שבעקבותיוומהובדןהאהאחרצדוו
אלהפניםשנימשקפיםרביםשירים
השיריםאסופתוחומרקל ,כאחד

השערשלשמוגםכךבכללותה.
ראשיתלאבראשית"."סוףהראשון:

עולםאלא ,מזדקןמשוררשלהסוף
לסופו.באחתשהגיעומבטיחראסיתי

 .אחרעולםזההלאהומכאן
לוקחהמאישכיאשהייקרא"לזאת

ואתאביואתאישיעזובכןעלזאת.
אחד"לבשרוהיובאשתוודבקואמ

שלמפניופן . ) iכג-כב(כראשית
כזהלאגבר.שלבצלמוהנבראעולם
בקריאתחוויםשאנוהעולםהוא

': DANCE MACARIZI-" אחדברגע"לא
אלאבכישוף./לאאחד.לבשרנהיינו

ומןבראשית,,!> "מ< l "התנ

ואבניאבני-פינההםהמיתולוגיה
בשירתה.כאחדראשה

פניעלהרן"וימתהמדרש:גםכך
תרחשלפניוומאז /,אביותרח

נפשואולי /.הרןשלבמותוחתומים
שלהמוותמןלרגעתנוחתרחשל

אינוהרןמותתרחפנימעלאךבנו./
 ,)'"ןרה'וימתלפסוק("מדרשמש"
אתלקרואיודעתהאשהספק,אין

היהיכולהאםבעלה.לפניהשכול
אשתונפשאתכךלקרואגברמשורר

נושאתאניחודשים"תשעההשכולה?

מקוםעכשיולךאיןברחמי/אותך
אתה/לפעמיםאליו;ללכתאחר
אתהכאןרקכאור/זוכריךאתמבקר

כאב"עוברונשימה/דופקעדיין

חודשים").("תשעה

כותבאשתוחווהאתידע"והאדם

 .)א 3(בראשיתהמקראי(הגבר>הסופר

איןעליהוהאשה?"יודע":הגבר
האשה,היא, .דעתואתנותןהסופר

אצלכךלא ..."ידועה"היותרלכל

ממשזהנרגע
נע;לם , nאא,ם ··ת; nלפ

בית;;של;רית nהאבחצרע;;בים.·מנכש
 .. ·: .-:ז ··ז•: •ז-: ··-:

ממשזהנרגע

~~ r, ·סי~ןם ·;ןן~~ q ת~א;ל~נ;חת~לליף;; 
7 ~ n פ;~סי~ןם;תw ר;ע~ת ק~~~ט;; 
7 ~ n נ~ן~ת ס.ל~~~סי~ןם;ת;; 
7 ~ n ת;ן~ית:.ך~ןהט;ךף ע~~ך~י 9 ר~~~צ;~ה~סד~ןם;ת

הבית;ועדלגזברנבחראחדאדם;ת nלפ
~~ n ע~סד~ןם;תi ךט =ל~לה~i ט~ך~~·י-~-~ן; 
~ףרידים;ל~ז~כת ן;י~~נ;ע,ץ~סד~ןם;ת nן~
 : sה- 64סס, oשאלת ;;ט;ט;;ט;לנז;כהאחדאדם;ת nלפ
~~ n ת~סד~ןם;תi קQ -r ס~~ה ב~~~יזi ; ת~~ה~~ל.ב;; 
השד-י;דע-מה-לא:מתיפח nג;נר;עשש nל;אחדאדם;ת nלפ
--•• ••--••-: •-•• •• •• ד•: TT:ז

~נקר> י~.ח!<ס~ש ש~~.דה~ר~ע
סא;רי Qr ~~~~ד~ךפ;ת ת;ע~;~ר ת~~;;- י~מ-~

7 ~ n מ~ע,~~יםע;קר~ע;לם~סד~ןם;ת; n ; מק;ןry 
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 S!~ו
דמות ~ 1~

שביטשייעקב

 )א(

ףנכ rלךל.;ך
~פ;רם 7 ;ןף ~י~~ר

זחלא;

ורףח

י;דעאתהעכשו
-··-ז ז:-

ם ry ;~ין

ף;ת ryקך;ם

ת 7 ~;א~ש
סביבסביבמאדרנ;תועצמ;ת
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 1:~ו
פררתאחגיגה

סררת ,נחלכמושיץ:דור
אחרונותיריעותהוצאתפרוזה

עמ· 242חמרספדי 1998

בבחינתהואשיץדודשלחדשספר
שנים,חמשלארבע,אחתחגיגה.
 1רומןכללבדרך Iספרשיץמפרסם

סיפוריםומקבץנובלהלפנינוהפעם
הישראליהסופרהואשיץדודקצרים.
המשפחה.במושגהעוסקביותרהחתרני

האסביסטיהמונחאתמפרקפשוטהוא
ומדביקמאחהלגורמים,הזהוהקשה
כמהעדמדגיםנפשו;כאוותאותו

הרגשי.החיבורמןשונההגנטיהחיבור

כךמנתחים.שלאזמלבעלהואכאן
בביתוהמסתירהגרמנילזוגעושההוא
צלעמעיןשהוא Iצייר Iיהודיידיד

בנובלה Iרומנטיבמשולששלישית
בסיפורעושההואוכך ;נחל""כמו
סבכיםשבונשים""רופא 1הקצר

הדמויות,חייעלמעיביםמשפחתיים
קצרים Iבקובץאחריםבסיפוריםואף

"חרבהנפלאהסיפורכגון Iיותר
הבאהילדהשלמונולוגשהואהאור"

כחוטעוברזהענייןאביה.לחתונת
שלוברומניםהקצריםבסיפוריםהשני
הןבולטותדוגמאותומתמיד,מאזשיץ

ו"שושן 1והחול""העשבהרומנים:
אדום".שושןלבן

המופלאהדיוקאתשיץמשיגכיצד
והמשפחה?הזוגיותמושגבפירוקהזה

במחוזותינופשתהלאחרונה
בעקבות,לכתובהנטייההספרותיים

שלהשראתןתחתאו Iבשוליאו
שלהרומןהואבולטתדוגמהתמונות.

 ,"אלינוהפניםעם"זהמסלוןרונית
האחרוןהעצמאותיוםבמוסףגםאבל
נתבקשואחרונות''ידיעותעיתוןשל

טקסטיםלכתובמוכריםסופרים
בהוויההעוסקותתמונותבעקבות

שלהספרותובמוסףהישראלית,
עורכתזאתלעשותמרבה'מעריב'
 .ארמוןתלמההמוסף
הרבהנהדרזאתעשהשיץדודובכן

מעולםשיץנכון,לעיל.הנמניםלפני
אתאבללספריו;תמונותצירףלא

משיגהואהמשפחהמושגפירוק

שללהפליאמדויקתיאורבאמצעות
משפחתיות,תמונותארכיוני:חומר

מכתבים,גלויות,העבר,מןתצלומים
התמונותציירים.שלודמויותציורים
ההווהאתלשמרלשיץעוזרות
עומקשלממדלתתזאתועםהסיפורי
 .עברושלהיסטורי
אנייכולשיץספרישלנאמןכקורא
מתרכזתהריאליססיתשכתיבתולומר

עריםשלוששלמדויקבתיאור
יותרמסמלתחיפהכאשרישראליות,

אתתל-אביבהנעורים:תוםאתמכל
-וירושליםוהגעגועים:הבגרות
תמידשהואההווה,שלמדודהכבדות
ברקעמשקל.ובעלמעיק Iיותרעצוב

כעברגרמניהבפרסאירופה,מהדהדת

עומק,שלכממד Iעברשל
כפרהיסטוריה.

 1אירופימרכזסופרהואבמהותושיץ

בנובלהכךסגנונית;מבחינהכוונתי
משקלבעלסיפורשהיאנחל""כמו

בזמניםהמסוגננתהתנועהזה.בקובץ

בשלבים:הקוראעירנותאתהמעוררת
המקורי Iהריאליסטיהדימוייםעולם

כשיערונגעהעברה"רוחוהמדויק

הנהשנעהאפורה-לבנהעטרה Iראשו
 ) 31<עמ'עשב,"כעליוהנה

הנחשפת"המחלה"שלהלייטמוסיב
מסיפוריוכלקוחממשנראהבהדרגה

לרופאיםהלעגמאן:תומאסשל
הרומןאת-כךכלהמאפיין
חקרה ... " :-19ההמאהשלהריאליססי

ליעלעשהרופאלאחרבעדינותקלרה
בדממההכהה.מהנוזלוינקומצץ

הקולותהתחדדובביתשעמדה
 ) 64<עמ' " ...יותרעודהללוהמאוסים

כתיבהעלמוריםהללוהסממניםכל
יםומגברששורשיהישראלית

המרכזובכתיבההגדוליםהריאליססיים
מדובר Iכמובןהמסורתית,אירופית

בלב.דבהשפעות
מיטיבהשאינההשפעהזאת,לעומת
היאשיץשלכתיבתועםלטעמי

כתיבתו.דרךעלהישראליתההשפעה
כגוןאחריםמוכריםלסופריםבדומה

דודמושפע Iעוזועמוסיהושועא.ב

יעקב •שבתאייעקבשלמסגנונושיץ
בספרותמענייןמקרההואשבתאי

העברית.

שעולמומאודמינוריבסופרמדובר
אבללהכעיס,עדופרטנימאודצר
ועלהספרותעלהשפיעכתיבתודרך

מרכזיסופרמכליותרהרבההסופרים
כגוןצעיריםסופריםעלגםאחר,

הראשוןהיהשבתאי •קציריהודית

תחבירבאמצעותפשוטהבלשוןשכתב
ממשיכותזיקהפסוקיותשלסבוך

שדרךנראהרבים.תחבירייםוהסגרים

סיפורוכי Iשיץעלהשפיעהזוכתיבה
נוספיםסיפוריםואףנשים""רופא

כך.בנוייםבקובץ

החלשיםמןהםאלוסיפוריםדווקא

ממדאתשיץמאבדבהםכישבקובץ,

שהואוההיסטוריהפילוסופיהעומק
הסופריםבקרבהבולטיתרונו

אתמאבדהואובנוסףהיום,הפעילים
 •שלוהחזקהאישיהווידוייהטון
יסודבעליסיפוריםבעברכתבשיץ

"ההזדמנותכגון Iמיסטי Iביזארי

האחרונה".

זהלענייןחוזרהואשלפנינובקובץ
הפעםאךישרים,"בריתבסיפור

דמיוןשליסודבהשיש Iזוכתיבה
הסימבוליתבדרךנעשיתלאפרוע,

אלא Iאורפזכיצחקסופריםהמאפיינת
ברומןבן-נרליצחקבדומהדווקא

"אחריבנובלהאובאים"מ"לאכים
אפוקליפטי,~רןהואהטון • nהגשם

הסיבותבשלבמיטבואינושיץכאןגם
לעיל.שנמנו
אחדהואשיץהללוהפגמיםחרף

העברית.בספרותהחשוביםהסופרים

גדוליםבמושגיםהמטפלסופר
בהם,מלעסוקנמנעתהרזהשספרותנו

עם,למולפרסזמן,למולאדםכגון:
בשלמערכים,ריקעולםלמולאלוהים

שלאמיתיסופרהיותוובשל Iכך
פורתאחגיגההואספרורחשי-לב,
 •במחוזותינו.

יגילרן

היורהמחשכות

הרותחת

בשורהפותחים ) 45 • 40<בעמ'זה

ושלושעשרים"השעההפרוזאית:
מגיע.אינו"חצות"זמןושלושים",
במאמראמנםשואלת,המשוררת
מוקדםלמה? Iמדי"מאוחרמוסגר:

"נעוץהזמןשלעוקצואךלמי?",מדי,
בציפיה",

פועםרוזנפלדברכהשלהשיריסגנונה
לחרוזים.נדרשואינואסוציאטיבית

ופותחתוצבעוניתציוריתהכתיבה

"מרפסתובועשירעולםאלחלון
<עמ'וריחני"ירוקריבועמציירת

כלתוובלהשאגאל"מארקובו ,) 41
ובכחולים"בצהוביםמרחפיםהנצחית

ועוד.וגוגולומודליאני ,) 31<עמ'
במליםגםביטוילידיבאההרבגוניות

והטבעיתהקולחתזרימתןשעם Iעצמן
והתנ"כיהעתיקמןגםמשלבותהן
 1עצמוהשירלצורךשנבראומליםוגם

ו"קירותקיום"."חשוכצפוף"כגון

למשל:כמוומקוריים,עזיםהדימויים
אתהמפרקבעיניו"כבבה"להתייצב

או:עינו","בבתהשגורהמושג

פרווה".חסריכחתולים"מייללים
לאב.מוקדשיםהשיריםמןכמה

"געגועים/ובהםמורכביםהםהיחסים

 .) 53(עמ'רחמים."והרבהוצערוחרטה

הוקדשהמשוררתשלהראשוןספרה
ובלתיאהובמבליח,הואכאןוגםלאב

להופיעצפויהאב Iלתחושתימפוענח.
הבאים.בספריהגם

בשמונההספראתחותםהאש""איש

בניגודעומדכנראהוהואשירים

 1שיריושבעתעלהקרח"ל"איש

המשוררת.שלהקודםספרהאתהחותם
 ,משולהבים"בכליםמנגןהאש"איש
"מקושש 1לאלומה"הברקיםאת"קושר

דוזנפלר:נוכח
עתרןספדיהאש;ואיששולמית

עמ' 80 ; 1998 77

"אפר ,צלאןפאולבהשראת ,המוטו
בנחשים",מנגןהואשולמיתשערך
אתהפותחהשירלאורךוהולךנשזר

בהמשךשולמית". I"שערךהספר:
שירים,משישההמורכבתהמחרוזת,

שהולידהמוטומןשולמיתמשתחררת
קולותעל"מפליגהוהיאאותה

שולמיתשלאזכוריםנוספיםאחרים",
דימוייםאלהמצטרפיםהשירים,משיר
הכרוכיםמיתולוגיים,וגםנשיים
ושולמיתהיצירה,ובתהליכיביצירה

שלנציבגםולרהגם Iברבורגםהיא
כיהרושםמתעוררלוט.כאשתמלח,

שלזוהיאכאןהשיריתההתרחשות
ברכהשלשירתהעצמה:הכותבת
לעודבהקשרומופיעלתבערה",מליםאךוגועשת,יצריתשירההיארוזנפלד

בשרפה,הכרוכיםיצירהדימויימחשבתית-שירההיאזאת,עםיחד

המשוררתהאשבמרחבבהיתוך.הוא"גופיהמשפטלמשל,הגותית.
המהבהבת"האשלשוןאת"מחפשתכולובנוי ,זווגימרוסן;בלתירעב

המכלה.המליםלשוןאתהמתעתעת. ,ההעדרהיטב:זאתמדגיםמהעדר"
הנמלטהאשאישבדימוימסתייםהספרשולט Iטהורמחשבתימושגשהוא

שרופה","ואניהנביא,כאליהובסערהוהייצרי.החושניהגוףבדימוי
עצמה.עלהכותבתמעידהזמןמייצגתכאןבשיריםהזמןתפיסת
כנראההםבקרחהקופאיםוהמיםהאשאחרבזהשיריםשישהמלכת.העומד
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שלעולמהאתניםוהבתודוסהי
נקראהראשוןשספרהררת,והמש

נערההייתי-אששלנערהיית"הי
האש,ואישלמיתוש ;ם"ימשל

אומרות I"ךנתבתוזוהגנתדמויו

 •המשוררת.שלבפיהרה,שי

שתלשמואל

שתי"כאב

המולדות"

סופשבועגוין:ג'פרייעקב

 • 1998גווניםהוצאת Iאמריקני
עמ' 173

"סופשבועשלח-משיכתווכויופיו
הרומןשבהבקלותהואקני"ירמא

גויןגיפרישללתווביכונקרא,
רביםלאעמודיםפניעלשרטטל
יהודיתמשפחהבנישישהשלקןיוד

 1אחדשבועלסוףשנקלעיםאמריקאית

 .ג'וובעלהמדגוהבתשלהחווב
מיניתבחורהכאורחתמצטרפתהםליא
ענימביתשבאהסינרי,יפה,ודואמ

נתחברההיאיהודיה.היאאףס,ורוה

לאחרונהרקמוריס,בן-המשפחה,ל
לימודיהםכדיךותבמקרה,ו

והיא Iהארווארדיברסיטתבאוב

שלשבועסוףלאותואליומצטרפת
ללא Iאמריקאיחגשהואההודיהחג

דית.ויהמשמעות

שבעבקרבהמתרחשתדרמהה

בנקללפרנסיכולההללותויוהדמ
בסצינותכתובהספרסרט.אוזהמח

מורכבותבןורכות,ואראל
שלפנימייםממונולוגיםוגים,ואלימד
מתוודעיםאנחנושבמהלכםס,ירומ
האלה,האנשיםשלולאופייםיהםיחל
כולםאתלחבבלומדיםמוזררחובאו
בזכרוננונחרתיםהםלשלומם.גולדאו
שישהגבוהההמודעותרמתבגללםג
 1ואומרמסתכןוהייתימהם,אחדכלל

בני-משפחהשללממוצעמעבררבהה
בבעיותלרובהשקועיםשראלית,י

אוקיומיות,ובסכנותפרגמטיות

נוגעתהיאשגםפוליטיתבפטפטת
שחייהואהמוזרקיומיות.תולשאל

הקשה,באקליםבטבע,ם-יוםויה
הם Iוגירמדגושלבחוותםשלג,ומה

שהישראליממהותרימסוכניםוקשים
הואכןאםאלא Iומעודבונתקל

בכביש.רכבונוהגאוקרביבשירות

הספר,כללאורךנוקט,גויןגיפרי
שתמידבדוקהספרותיתבתחבולה

אנושיתשהיאמשוםטובבדתוע

מתחהזמןרוביוצראוה .מאוד

שאחריודרמטימפנהאואסוןלקראת
דרכים,תאונת-הכוליהרסי

פיוס,אחריהשאיןמריבהתאבדות,ה

אורצחבמשפחה,ניאוףאלימה,קטטה
ישלבסוףואכןבמחלה,פתאומימוות

שתיהןאבלקטטה,וישתאונה
איכשהופגיעה.ללאמסתיימות
אחדשכל Iהזוהתוססתהמשפחה
 1קיצוניאינדיווידואליסטממרכיביה

החגאתבשלוםלעבורמצליחה
גםכמוהקוראים, Iעלינוולהתחבב

להפוךוכמוחסרת-הבית,סינריעל
שהיכרנולאחרממנה,לחלקאותנו
מהשבעה.אחדכלהיטב

הומור,רוויהגויןג'פרישלכתיבתו
 1כךבמעשים.גםוגיסבדיאלוהשזור

סינריישניםשבוהראשוןבערב

מסעירה Iוגירמדגושלבחווהומורים
אביוואלתר,אתסינרישלמיניותה

ושניהם Iחתנו Iג'וואתמוריס,של

סופשבוע

אמריקני
י ' \
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ק

כ

 •ג

פ

ר

ג
ך

גדולה,בתאווהנשותיהםעלבאים
ההרפתקן-לשעברלגירגורמתשגם

מדגושללבקשתהסוף-סוףלהיעתר
יל.דולגדללהרות
משוםיותרעודמענייןבספרההישג

אינהגויןג'פרישלכתיבתוששפת
עלההואאמריקאית.אלאעברית
יוםמלחמתלפנירבלאזמןארצה
בתרגוםבעיקרמאזועוסק Iכיפור

ספרותיתובביקורתלאנגליתמעברית
מאחרעברית.ספרותעלבאנגלית
בארה"בכולומתרחששהרומן
קשהנראהאמריקאית,דוברתובחברה

האלההחייםאתלמסורכפליים
רומןבתרגוםמדוברכאילובעברית,
קהלנכתב.לאשמעולםאמריקאי

אתמקרובמכיראינו Iהעברי Iהיעד

אוליאבל Iברומןהמתוארהחווי
הזהלקהליותרקלבעבריתדווקא

 •ממנוהשונהאללהתקשר
מאמריקאימשהפךעלגשרלכדיכמו

אתגויןג'פרינוטעלישראלי
בישראל.שבספרהמשפחהשלשורשיה

מוזרההיאישראלשלנוכחותהאבל
הישראלית,שתמרה,משוםוקטעית
פליטתהיאלריקודי-עם,המורה
לישראלשהגיעהממזרח-אירופהשואה

שהוא ,ואלתרבעלהוכמוהבילדותה,
 ,ומנימדגווריס,מ-ילדיהםיקה.

עזבואךבישראלכולםאורובםנולדו
לכלאמריקאיםוהםצעירבגילאותה
משפחתאינהשזולינדמה .דבר

 .טיפוסית"יורדים"

אינםהםעברית.מדברואינמהםאיש

בישראל,דברלשוםרגשיתקשורים
ג'פריאבלשם.משפחהלהםאיןגם

אישי,פנימי,צורךכנראהחשגוין

המולדות",שתיל"כאבביטוילתת
יעוז-איתמרשלהקולעתכהגדרתו

קסט.

ג'פריששילם Iמיותרנוסף,מחיר
רישולהואבעברית,כתיבתועלגוין

ומתגלההחוזר Iבעיקרוטכנימסוים,
בלתי-ליקויבטקסט.שונותבצורות
שיצא Iהספראילונמנעהיהזהמוצדק

עוברהיהוקריאה,יפהבמתכונת

יותרלדפוסוהתקנהנאותה,עריכה
גויןג'פרישכאשרייתכןמקצועית.

אתלאמריקאיתגםיתרגםחמתו
שיםי-גויןפרי'גהעבריהסופר

ויתקןהללולליקוייםלבהוא-עצמו
 •אותם.

עזרבןאהוד

הציוניתהמהפכה

נארטיבים-

סותרים

יהודיםשפירא:אניטח

זהותישנים:יהודיםחדשים,

עם-קולקטיב;ושליחידשל
 • 1997אופקיםספריית-עובר

עמ' 364

מאבקמתנהלהאחרונותבשנים
היסטוריונים,ןיבאיתנים

מדעי-המדינה,אנשיסוציולוגים,
שהיונושאיםעלומסאיםגרפיםגיאו
הציוניתבהיסטוריהדרךצמתי

ומדינת-ארץ-ישראלובתולדות
ישראל.
ומזוהיםמזדהיםיםהשובהחוקרים

הזרםמןאלועיקריים:מחנותבשני
היסטוריוניםגםהמכונים Iהמרכזי

צידוקיםלרובהמוצאים"ממסדיים",
אינםשלעתיםתוךשנעשה,לכל

 1השלטונימהממסדשבטםחוסכים

החדשים""ההיסטוריונים 1ומנגד

ו"בניהביקורתייםוהסוציולוגים
המדעיותמהדיסציפלינותבריתם"
"פוסס-ציונים"המכוניםהאחרות,

סס-מודרניים",.ו"פו

אתהמטרידיםהמרכזייםהנושאים

היובלסיוםעלבחתימתםמנוחתם
והאלףהעשריםהמאהסיוםלמדינה,

הישראלי-הסכסוךמקורהםהשני
הפליטיםובעייתבכללפלסטיני
לקהילותהיישוביחסבפרט,

השואהבתקופתבתפוצותהיהודיות

המיתוסניצוליה,שלקליטתםודרכי
בקרבותרבים"מול"מעטיםשל

בקרבותהתמקדותתוך 11948מלחמת
תהליךבמחלוקת,השנוייםלסדרןעל

-הישראליתהחברהשלההפרטה
הפרטלקידושהקולקטיבמהאלהת
-המדינהשלדמותהעלוהמאבק

מדינת-אודמוקרטיתחילוניתישות
הלכה.
הואשפיראאניסהפרופישלספרה

שהתפתחנוקבדיוןשלהמשכו
הישראלית"החברהבעקבות

מאגנס,(ירושלים,בתמורותיה"
אייזנשסדט,ש"נשלספרותשמ"ס),

שלאהממסדיים"ההיסטוריונים"אבי
למתנגדיוכללמתייחסאינובכדי
ה"חדשים",מקרב

עשרותפורסמוהזההספרבעקבות

סימפוזיוניםמהומה,שעוררוספרים

למשלרבות.ואי-הסכמותסוערים
מוריסבניהפרופ'שלספריו

 1הפלשתינאית"הבעיהשל("לידתה

n מדינתשלהחשאיותמלחמותיה
n 1ישראל n שלהגבולמלחמות
בן•אוריפךךפ'שלספךך ,) nישראל

היווצרותוהכוונת:ףדרךאליעזר
ספרים ,) nהישראליהמיליטריזםשל

 ,עבורןבועזמשלומאמריםאחרים
ברוך Iשפירגרשוןפפה,אילן

 .ואחריםשלייםאביקימרלינג,
שלכהיסטוריוניתשפירא,אניטה

ועמהארץ-ישראלתולדות
קולמוסחריפתוכפולמוסנית

הנושאיםעםזהבספרמתמודדת

החוקריםמרביתועםהאמורים

מסותעשרהשלושלעיל.הנזכרים
הספראתהופכותומפורסותנרחבות

עםלהסכיםניתןמסוגו.הסוביםלאחד
ניתוחיהאתלקבללאאושפירא,

הםתמידאךההיסטוריוגרפיים,

ומאמץמחשבהמעוררים

עמם.להתמודדאינטלקטואליים
הואקולקטיבי"וזיכרון"פוליטיקה

ולמעשההפותחהפרקשלשמו
שלעולמהתפיסתאתהמוביל
הוויכוחאתמגדירוהואהחוקרת

החדשים";"ההיסטוריוניםעםהחריף

כנגדחוצץהחוקרתיוצאתכאן

להמעיטהמנסיםהפוסס-ציונים,
והמפעלהמדינההקמתבחשיבות

כולו.הציוני
הפוסט-לתפיסו.rימתייחסתשפירא
הראשוניםציוניות;והאנטיציוניות

אותהמבקריםאךהמדינהאתמקבלים
קיומהאתשולליםוהאחרוניםקשות
וציוניתיהודיתכמדינההמדינהשל

אזרחיה.כללמדינתוטועניםגרידא
חניכתשפירא,שאניטהלמרות
וגלגוליהלדורותיההעבודה""תנועת
קועל"ההליכהברל", n (השונים

והיאהיונה"),חרב nהאופק,,,

היאאין Iהממסדילזרםמשתייכת
בקולאםגםביקורתה,אתמסתירה

הדימוייםעלחלושה,ענות
 1948במלחמתשנוצרווהמיתוסים
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 1:~ו
מפיציהם,כנגדטוענתהיאואחריה.

ההנצחהמערכתמשרד-החינוך'

האש",<"עמודהתקשורתואמצעי

מיכולתםוממעיטהודומיהם>"תקומה"
ולהשרישלהנחילההיסטוריוניםשל

 .) 22<עמ'ואמיתית".נכונה"תודעה

הזיכרון"עיצובעלהוויכוח
ירפהלאכנראה,הקולקטיבי",

שלהמרכזיהזרםמול .מאיתנו
הישנים,המעצבים,ההיסטוריונים

היסטוריונים,קמיםהיישוביים,

שונים:מזרמיםמסאיםפוליטיקאים,
ושמאלניםבונדיסטים,קומוניסטים,

סיפריםומנתחיםוקיצוניםמתונים

כדיתוךלחלוטין'אחרים(נארטיבים>
בסימוכיןטיעוניהםאתמאששיםשהם

רבים.ובמקורות

הואשפיראאניטהשלהמרכזיטיעונה
מוטיםהחדשים"ש"ההיסטוריונים

הפוליטיותדעותיהםעל-ידילחלוטין
הןועבודותיהםהאידיאולוגיוחינוכם
המטרהוסימוןחץ"ירייתבבחינת

שימושתוךבעיקרמכן",לאחר
כדגםהקולוניאליסטיתבפרדיגמה

בחקררבושימושהציונותלחקר
לגביוהשמתווהלאומיותהלאומים
אינםגםאלו .·ישראלומדינתהציונות
התנגשותשלהתפיסהאתמקבלים

מתוםאךומוצאיםלצדק"צדק"בין
שפיראוהמדינה..הציונותשלבמעשיה
"החדשים",שלחולשתםאתחושפת

ה"ישנים",אתשהאשימו

לתנועהמגויסיםכהיסטוריונים
בגישתםהםוהריהציונית

הרלטיוויסטית,הפוסטמודרנית,
הם.גםמגויסים

שפיראאניטהמציגהנוספתטענה

החדשים""ההיסטוריוניםכנגד

תרחישיםעלהנוקבתוביקורתם
בבחינת: Iבוצעושלאהיסטוריים
איננוהתרחששלא"תרחיש

איננוקרהשלאמאחרשכןהיסטוריה,
אילותוצאותיוהיומהידועים
 .) 39(עמ'התרחש"

שלבסוגיותבעיקראמוריםוהדברים
המדינותעםהשלום""החמצת
שלהתגבשותהלאיהגורמיםהשכנות,

ב·כברריבוניתפלסטיניתישות
על-ידיאירופהיהודיהצלת 11948

להיסטוריוניםועוד.הציוניתההנהגה
הסבריםיששפירא,תוקפתאותם

פולמוסיםעוררוהםשגםמשלהם,
שלספרה I(למשלביותר.חריפים
והשימושהמניעיםעלזרטלעדית

המדינה>.שללמטרותהשואהבניצולי
הואוהחשובהמרשיםהפרקשלעיקרו
כלעלהאובייקטיבית""האמתשימור

"אמתכלכנגדמורכבותה
ביטוילידיהבאהסובייקטיבית"

שלאישייםאוקיבוצייםבנראטיבים
החדשה'.'"ההיסטוריהחוקרי

עלמתרפקתגםשפיראאניטה
הקולקטיבשבהההרואיתהתקופה

 1חוזרהחדש""היהודי .למרכיביוקדם

אתשניתומאמץלבה,למגינת

מודרניתבתלבושתהישן""הדימוי
בבחינתישנים,בתכניםאך

בורוכוב>(ברההפוכה""הפירמידה

הכפיים,עבודתלהתהפך.שחוזרת
משאתאינןכברהחרושת,החקלאות,

הלוחםהחדשים"."היהודיםשלהנפש

וזיכרון:"היסטוריוגרפיההואלדעתי
מציגהכאןתש'ח".לסדרןמקרה
צלחושלאלסדרןקרבותאתשפירא
אךמחדלים,מלחשוףנרתעתואינה
שעשוהמניפולציותאתמזאת,יותר

העיתונותבסיועואנשיובן-גוריון

שפיראאניסה

בכלבגבורהשעמדוהצודקהאמיץ
הספרותעל-פיכךהקרבות,
נוקבתלביקורתנתוןהקאנונית,

פרטנייםלמחקריםחשוףוצה"ל
ומחדלים,חולשותעלגםהמצביעים

מלחמותעלעזויכוחמתנהלוכיום
("מבצעצודקות"ו"לא"צודקות"

ומבצעיםלבנון""מלחמתסיני",
"הצברשלדמותועלובעיקרשונים>

תש'ח""דוראתשעיצבהמיתולוגי"
בארץ"."דורשלהדמותאתויצר

עוזשלהמקיףמחקרו Iלמשל(ראה,
 1דיוקן"-"הצברבספרואלמוג

 .) 1997אופקים,ספריית

האוריינטציהעלמצרהשפיראאניטה
בחברהשפשטההאינדיווידואליסטית

שביןהזיקהאיבודועלהישראלית
גםהשארביןהיוצרלחברה,היחיד
תוךעמוק,ופוליטיחברתישסע
שלדמותומהיווצרותמתעלמתשהיא

לרע.אולסובהחדש""הישראלי
שותפהנמצאתעצמהשפיראלמעשה,
עלמקובליםשאינםמיתוסיםליצירת
הישראלית,בחברהשוניםחלקים
רביןיצחקשלדמותובתיאורלמשל
וכלואדיכליודעהארץ,"בןז"ל:
שווים,ולבופיו Iוישרישירסלע,
 1מללושונאמעשאוהבוצנוע,ביישן

הפלדהעוצמתאתלשלבשידעהאיש
ותעוזתהמדינאיתבונתעםצה"ללש

לספר).ההקדשה<מן " ...המנהיג
בספרבעייתייםהיותרהמאמריםאחד

מפלותבהפכםהמוזמן'והמחקר
לנצחונות.

על·רבות,נחקרכברזהכאובנושא
מהמפקדים<אחדשמירשלמהידי

וכןיצחקי'ואריהזה),בקרבהבכירים

ועימנואלמילשטייןאורילונדרשו
סיוון.

ושבעיםכמאהנפלולסדרןבקרבות
השואהניצוליוביניהםחיילים
ללאלמערכהשהוטלוחדשים,ועולים
הוויכוחניטשהיוםעדמספקת.הכנה

הזה.בקרבהכשלונותגורמיעל
ומגמותשיקוליםמעורביםכאןגם

העוליםהאםבדיוןפוליטיות,
תותחים"כ"בשרהובאוהחדשים

שהכשרתםאולעולה","כשהונטבחו
לאהנופליםביןומספרםסבירהחיתה
מקרבהנופליםעלבשיעורועלה

הוותיקים.והעוליםילידי-הארץ
מהאתכאןמנסחתשפיראאניטה

פיחותשלהברזל"חוקמכנהשהיא
ונחשפותחולףשהזמןככלהעבר":
הבטיחמתחזקתכךחדשות,תגליות
כסיפוולאמצןבהןלהאמין

"האמיתי'.'

וזיכרוןפרטיזיכרון"השואה:בפרק

אובהסכמהשפיראעוסקת 1ציבורי"

שלהלגיטימיותלמקוראי-ההסכמה
אתכמייצגתוישראלישראלמדינת
ניצוליאתובעיקרהיהודיתהאומה
זהפרקבסוףמודהשפיראהשואה:

כיואחרים>פפהאילןזרםל'<כעדית

אטומהחיתההישראליתהחברה
ובשםלניצוליםרגישותחוסרוגילתה

אפשרהלאהרעיונית""הקולקטיביות
בכלעתהשפורץהפרסי'הזיכרוןאת

תיעודעדויות,שלבזרםעוזו'
העת.כלהנחשפיםומסמכים
תנועתשלהדתיים"המוטיביםבמאמר

זיקתהעלהחוקרתמצביעההעבודה"
למיתוסיםומנהיגיההתנועהלש

דתייםפולקלוריים,אתניים,
עולםהשקפותלצדומסורתיים
ורציונאליות.מתקדמות

בעבררביםמחקריםפורסמוכךעלגם
שלהטרנספורמציהעלשהצביעו
בתקופתואימוצםדתייםמושגים

מביתהעבודה","דתכמוהיישוב,

 1גורדוןדודאהרןשלמדרשו

אי"מטה",ושלמעלה"של"ירושלים
ומדינה,דת-לאוםביןההפרדה
מןבמובאותהמרובההשימוש

שאינםמנהיגיםידיעלהמקורות
על·שאומצושוניםדתומונחידתיים

אימוץכמוהחלוצים,החילוניםידי
העבודהתנועתעל-ידידתייםשירים

ריקודיםשלה,-הנוערותנועות
שונים.דתייםוטקסיםחסידיים

בדלאחת,לא Iנדרשוזולסוגיה
שז"רזלמן Iבן-צבייצחקכצנלסון'

 .בן-גוריוןודוד
באהשםרנהל",של"קובלנתובפרק

שםרנהל,זאבעםחשבוןשפירא
תיקוןאואומה"בנייןספרובעקבות

המרכזיתהתזהאתותוקפת 1חברה?"

והמעשההאידיאולוגיהעל-פיה Iשלו
בעיקרהובילוהעבודה""תנועתשל

בארץ-ישראל"חדשה"אומהלבניין
דהיינוחדשה:חברהליצירתופחות

תנועהחיתהלאהעבודה""תנועת
עשתהוככזומהפכניתמעמדית

העובד.למעמדרבותעוולות
והגותםכתביהםעלמצביעהשפירא

אמנםכיומוכיחההתנועהמנהיגישל
על·חברהליצורהמגמהחיתה

וככזו' Iיותרושוויוניתמעמדית

לתנועהחריףבניגודגםעמדה
הסביבה,תנאיאךהרוויזיוניסםית,

נגד Iהמנדטוריהשלטוןנגדהמאבק
החוגיםונגדהערבית",ה"עבודה

המגמותהתגברותובעיקרהאזרחיים

ושותפותהאינדיווידואליסםיות
עמדוואחריםאלהכלהפרסי","ההון
המדיניות.למכוננילרועץ
אסופהלמעשהשהואזהספרככלל'

האחרונות,בשניםשפורסמומסותשל
שכיוונוציבורי"מצפן"מעיןמעמיד

והמחלוקותברורלאעדייןהסופי
 •תמולאעדיין
הזהותבסוגייתשמתעמקמיכל

אליבאאוהישראלית,הקיבוצית
ימצא Iהסלקטיבישימורהדשפירא,

בסיסספרשהואזה,בקובץרבעניין

אי-ההסכמה,אולהסכמהלהבנה,
 • •עמנובתולדותמרכזייםלפרקים

יהבדן
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חולרקחול,

הוצאתהחוליארץויצבי:רמי
עמ' 68 , 1998תג

רמישלהשישישיריובספר ,ל"ו"הח
רקמשמשלא 1החול""ארץצני:יד

מהווהאלאבספר'מרכזיכנושא
המארגלטווייתבלעדיתמוצאנקודת_
השירי.

ב"חסותרובםמתרחשיםהשירים

כדיתוךב"השראתו",או ,"לוהח
שלברורהתחושהבניית

בעיקר Iהחולתוכחונ
וחולותדדיםוהנלותוהח

בכל.הלוהטיםהמדבר
הברוריםהמאפייניםאחד

שלשורותבחול"רושםולעיתים
ממנו",נצחיתאהבה

אינסוףמצייריםהשיריםכאמור'

שירותול": nה nבנושאוריאציות
בחולותאהבההמדבר'בחולותצבאי

בחולות,אשההחולות,אבקומבדע
ברחברצהובדר'/"שמןועכביש

(מתוךמדבר.''זןבןמכוער;;מרושע

 ,) 28עמיבעל-עכשוב

מןלבדויצבי'רמישלבשיריויש
מןהלשונית,והדייקנותהעושר
עםעממיפיוסאפילולעיתיםהפיוט,

יצירתהואבשירים

שלאותנטיתשהותח

T 
אמיתי.במדברהימצאות

בשמשלחושלויכראוהק

באובךראשו'עלפחתוהק
בצחיחותבצמא.ו

בחרקיםחלטת,והמ
ובסכנההרוחשים,

עלהחולות,ביןהאורבת
חוץ.כלפיושלווהסטטיתסביבהרקע

אובמדבר'להלךהאורבתהסכנה
שלחייהםתיאורכמוהחולות,ךובת

היותרמהביטוייםהםהמדברירוצי

אתלהשליםכדיבקובץ.מרתקים
הסכנה,תחושתשלהחזקהאפקט
אינפורמציהקטעיויצבימשלבלמשל,

 1השיריםבין Iהמחקריגומהס

עצמם.בשיריםאףלעיתים,געים,והנ
הכתובים Iענייןמעורריקטעים

חצי-דידקטית.חצי-ספרותית,ןובלש
שוםלמעשהאיןהארינמל",ב"משל
אינפורמטיביקטעביןהפרדה

נמלי,'אריהמכונההיצורעל ,לוכיכב

באופןנובעשכמוקצרשירןילב
ומהווההאמורים,מהדבריםטבעי

ההפרדהקולהם.ישירהמשךמעין
טכנית-חיצונית,באבחנהרקמסתמן

תוכניתומבחינההאות,סוגיובשינ

במבנהבריתמוס,-רניתוצו

מטאפוריתתמונהבציורו 'יהשיר

חדלאבמעברעובדתי.רותיאמתולע
לארבעפרוזאיתמכתיבהחדובמי
"סל"הקוראמקבלשיריות,תורוש
מקורישירעםחייםבדותועשל

הידועבשירושימושנעשהשבחלקו
"אחיםנפשך":"שמריאלתרמן:של

הישמרו-בודדיםעיםורדים,וונ

משוהרומהרוחשהיזהרו /מהידרדר!

מארישחץמשחלכד-גורר;ורב-לוא
יתאכזרהמולךמזהל;ובחמפלץ

 .) 32<עמ' ".שאולאלישךומ

בנוףמדוברכיברוראחד'מצד

המדבראךהארצישראלי'המדבר
המטאפורי.במובןגםלהתפרשיועש
ואוליגםמקום,בכללהיותעשויאוה

הדוברחשלעיתיםבנפש.בעיקר
ולעיתיםהחולות,כמודדונאושה
מחולעשוילעיתיםבהם.בע"ו"ט

ארץ

החול

מפוכחת-ציניתראיהלצדתמימות,
 .אכזריואפילונוקב,ריאליזםבהשיש
לשונייםבצירופיםשימושעושההוא

שיבושלעיתיםכמויוצאי-דופן,
שלוהשליטהבכלל'מלים;שלמכוון
וירטואוזית.היארבדיהכלעלבשפה

עודףלעיתיםבה:וקוץאליהךא
שלתחושהמותירהלשוניהתחכום
מאולצת.כתיבהאוחלולים,שירים

שורותגםלמצואאפשראת iלעומת,
ואמיתיות.פשוטות

הואויצבירמילשירתנוסףמאפיין
ומבניםכתיבהסגנונותשילוב

מליציתואףגבוההשפהספרותיים:
לצדמקראיים,ומושגיםביטוייםעם

מתומצתקצרשירמדוברת.שפה

הקרובכתיבהסגנוןלצדומחורז,
מתרחבתזהבספרלפרוזה-שירית.

הפרוזהקטעימלבדהיריעה.
ספרותישאינומתחום"העובדתיים"

בבחינתהשיריםאתלשרתהאמורים
הבדיה,אתהמשרתתהמציאות

השירים,ובשוליבשיריםמשולבים
עלשיריותאימפרוביזציותפזמונים,
ילדים.שיריואףעם,שיריפזמונים,
המנגינהאתלשמועכמעטאפשר

חבלהמוכרים.לפזמוניםהנלווית
גובליםאלהפזמוניםשלעיתים
כלבבחינתומשמשים,בבנאליה,

מפניםמהפזמוניםחלקגורע.המוסיף
התייחסותתחוםאלהלבתשומתאת

מעצםרלוונטי'דווקאולאושונה,
מצדמדי.פשטניאוילדותיהיותו
הטמוןלקסםלהתכחשאין ,שני

אתהמשלימים"המתנגנים",בפזמונים
השירים.

מסוימת,כיסוידרךעללחלוקאפשר
מקרהבכלאךבה,לצדדואפשר
 •עניין.מעוררשיריםבספרמדובר

ארה"כן"על
ה"לא"

הוצאתהלא,בד-יוסף:חמוטל
עמ' 100 , 1998כרמל

ושבעהפואמותשתישירים,כשבעים

האחרון'שיריהספרכוללשערים
השיריםבר-יוסף.חמוטלשל ,השישי

שיריםביניהםקשים:לעתיםטעונים,
שיששיריםופחות,יותראישיים

וכאלורחבה,חברתיתראייהבהם
המציאות,תפיסתבהםשמודגשת

למשל'אחרת.מזוויתהטבעאוהעולם
משקף , 16שבעמיכותרת,ללאהשיר,
בר-יוסףשלהייחודיסגנונהאת

במיטבו:

גבנו/מאחורישובנגלית"השמש
שובמוכנה/ענק,אורמעילמחזיקה
לאאבלבו'/ללבושלכולנולעזור
עודהעלבונותרקבבת-אחת./לכולם

שאינה /האדמה,נסןאתשורפים/

מחמאותבלילהודם/יכולה
החושךמאחורישמע: /וקורבנות,

אוהאורז'אוהחיטהגבעולישרים/
קצת/משככתשאכילתם /התירס,

 nהכעס,ואתהגעגועיםאת

הניצבתהמגוננת,השמשתמונתכאן'

מעיל nבלכסותםברןאי•עולםמאחורי
תחתחדששיששוב,מוכיחהאור",

בבסיסהעומדכשהאובייקטגםהשמש,

פעמיםזהבתפקידשימשהמטאפורה

הבנאליהלשוניהתיחכוםגםאינספור.
מקבל ,'עור'במקוםב'אור'שימושלש
"מעילהצירוףחדשה:משמעותכאן

קור.עםכללבדרךמתקשרעור"
 1כאןואילוחום.עםמתקשרתשמש

חדשל"מתכון"האסוציאציותחוברות
לאוהאורהחוםהקורגבולותבו

בתמונהביניהם,ומתערבביםברורים,

ויפה.מוחשית

לומרהיכולתבר-יוסףלחמוטל
מהמליםמוראללאהסוף,עדדברים

 1למשל Iכמוקשים,מתיאוריםאו

בושמשמשיםהלץ",של"בגנובשיר:
ופנטסיה,מרה,ואירוניהכאב,

לצדגדולהתמימותהמגלמת
גדולה.האכזריות

מהשירים,עולהביקורתמאודהרבה
לידיהבאהעצמית,ביקורתכולל
לעיתיםציניות,באמירותביטוי
בפואמהכמו Iמקאבריהומורבמעין

שלבקורותיההעוסקת"האצבע",
יישרתלמעיןשהופכתאצבע,

תבשיל" nשהופכתוסופהעצמאית,
מעיןהאצבע.בעלתהדוברתבידי

אתהמעכלתלאישיותמסאפורה
צעמה.

גםמהשירים,ניכרלחלקבניגוד
(שנייחסיתהקצרה"אצבע"בפואמה

"המקוםבפואמהוגםצפופים),עמודים

האחרוןהשערלהשהוקדשהכואב",
צפופים),עמודים(ארבעהבשלמותו

הפואמהוהליטוש.העיבודחסרים

התיאורים •למדידחוסההקצרה
לעקובשקשהפרסים,לפרסייורדים
להעריךאפשרעניין.מתוךאחריהם

היכולתואתהתיאוריכולתאת
כיסוילידישבאההגבוהההלשונית
מימואותוחסראך Iהללובתיאורים

אולילמרתקים.פואמהאושירשהופך
לעלילה,תיאורביןהנכוןהמינון

הפואמהמקרה,בכלאחר.משהואולי
הגבוהיםבסטנדרטיםעומדתלא

להוציאברובם,השיריםשמציבים
המקבריההומורעלהמפתיעהסוף
קלילותשלקורטובבתוספת Iשבו

הזוועה".ל"מעשהכמובןההפוכה
לאהכואב"המקום nהפואמהגם

 י"'"~ברחמזץכל

הלא

להיותעשויההיאמעובדת.מספיק
בהישסובה.לפואמהסיוטהאולי

אחריםוחלקים Iמאודסוביםחלקים
ישבמלאכותיות.בה""הודבקושכמו

במליםדבקותמעיןשלתחושה
עללוותרקושיכמוובזכרונות.

אתלהכילולנסותוהסיפוריםהמלים
שיכלוקטעיםמכילהזופואמההכול.

בנפרד.שיריםמספר"לפרנס"
פותחת Iלמשלהראשונההחסינה
פרהעללחשוב"תנסהבמלים:
וחותמתלמרעה"מהרפתשיוצאת
אולהסביר.פהיש"מהבשורות:
אוהכואב/המקוםאתמכירשאתה

·בין ,) 97(עמ' nמכיר,לאשאתה

מטאפוריתיאורישהללוהשורות
דמיוןשלאפשרויותופיתוחמורכב,
מתוךברורהואמירה Iדמיוןבתוך

הכאב,אלהיישרהמביסהתעוזה
בר-יוסף.שלשירתהאתהמאפיינת

בנקודההשיראתלקטועבמקוםאבל
אלהנקשרהמשךישהטבעית,הזו

בשלביםהדוברת.שלילדותזכרונות
איחודישהפואמהשליותרמאוחרים

באמצעותלהווההעברביןקישוראו
הפרהדומים:באובייקטיםשימוש

הופכתהשירבראשיתהמדומה

יותר:מאוחרבדימוילמרכיב
שמשמלאהפרהכמו"והולכת
שחורה".
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(ללא 43בעמ'השיר Iלמשל Iוא
אתבעליל;ראיתיהלילה"כל :שם)

ומחליט/שמסביר /תרוביבושחה
צורך;ישלמיו /נולדתימהלשם

תענוג;ליהיה /שלי.בחיים
הפשוטה/האמתשל /מהבהירות

כמומתוקהשיר;כמוזכה /להפליא
לאבבוקרחליל./כמועתיקה /ףוצ

זעיר;שמץאףלזכור /הצלחתי
הטעםאתשוב/אטעםמתימהחלום./

התכלית?"של /הבהיר
המייצג, Iקצרפילוסופישירוזה

טוביםהפחותהשיריםאת Iלדעתי

עברולאשהשיריםחבלבקובץ.
יותר.קפדניתמסננת

 1ענייןמעוררהספר Iככלל Iאבל

עצורות,לעיתיםעוצמות,רווי
באמצעותגבולות,פורצותלעיתים
דימוייםתמונות,נוקבות,אמירות

לא-שיגרתיים,לשונייםוצירופים
בדבריםלעיתיםמצויהדרמטיהמתח

 1כמו Iביותרוהשיגרתייםהצפויים

וחציארבע"בשעהבשיר:למשל
הדבריםבכלהעוסקהעץ"אפילו
 1וכך .הזוהמסוימתבשעההקורים

היכולתביטוילידיבאהשוב

ולהפוךחדשות,משמעויותלהעניק
בשירים.עולם""סדרי

בהישפשוטה.אינהשפת-השירים

לשפההקרובהשפהביןמענייןשילוב
שפהלביןנמוכה,לאאךמדוברת

שפהשאינהלמרותספרותית,מאוד
ולאמאולצתלאהרגיל.במובןגבוהה

מרחיקישימושיםלמרותמרחיקה,
שימוש Iלמשלבמלים.לעיתים,לכת,

 1שלהןבהטיהאונדירותבמלים

"ילוהס",או"אלוהס"כמו:
מזהב""עזרה ,) 58(עמ'"מכרחלה"

ונו.' ,) 42<עמ'

אחדמצדלמחשבה:נוספתנקודה
שנימצדרב-משמעיים,השירים

אמתמעיןשלתחושהדרכםעוברת
בסלעחצוביםדבריםשלמוחלטת.
למרותובפלדה.בעופרתויצוקים
ביןלכאורהשקיימתהסתירה
מתיישביםכלשהיבדרךהםהדברים,
לאמתשונותפניםישאוליבשירים.

לפערניסויזהואוליהמוחלטת,
המשוררכוונתביןלעיתיםהעומד

 •הקורא.לפרשנות

 ' rגורכיניצה

1! 
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הגדולההאשה
הסיוטיםמן

כמזכריככיתרשלו:מאיר
עמ' 430י 1998לעםספריה

בדמותשבעיסוקהבעייתיותכלעם
שלכסדרהובאופיהכאדכיטיפהאשה

אתלצייןישסטדיאוטיפיות,הכללות
שהחליטעל Iשלומאידשללבואומץ

 1כל-כךהטעוןלנושאלהתמסד

מפעלותום;עדלמצותולנסותו
לעיתיםשנראיתבעקביותמצטיין

במטרה,וכדבקותראויהכהתמדה

וכגחמהפרטיתכעקשנותגםולעתים
הגדולהלאשהמרתיעה.אובססיבית

מבצעותזרועותארבעיששלו
הסבתאאחת:שיפוטיתוסמכות

בנותיה,בשתימלווההגדולה,
עםשמידובנכדתה,הגולמית,בכלתה
והצטרפהבאחיה,"בגדה"לידתה
בזרועותהפמיניסטית.לקלחתבשמחה

 1אלדפואו Iדפי Iקטןעדנאוכלאלה

הישבנים,מדובתהגדוגונהבלשון
הקרויהוהראשים,השדייםהזרועות,

הנשי.המיןטהרתשעל Iמשפחתו
"האשהלהקוראהואלפעמים

מתוארתהיאלפעמים 1לה"והגד
כמעטאבלאימהי",רגליים"כמרבה

המקצבמבהילה;ישותהיאתמיד
בחזרותמתאפייןשלושלהטקסטואלי

ושוב,שובהמתנקזותרבות,

האשהתיאוראלשונות,בווריאציות
נשיםמחמשהמורכבתלה,והגד

אשתוכאשדשש,גם(לפעמים
מצטרפתדונה, Iהמספרשל Iלשעבר

הטורפנית,הנשיתתושיל
בעל Iמאוחדכגוף-גית)ולוהמית

כמעטלדוב Iבמיוחדחזקיםחותוכ
הןאחת"אחתומכלים.הרסניים
האורחיםחדראלמתכנסות

האשהשלהאחדלגוףמתלכדותו
הולכותרגליהעשרהגדולה.האחת

אצבעותיהחמישיםמתקרבות,ו

שקודםקולותיה,ונשלחות,נפשקות
הקירות,מיןניתזיםאליוהגיע

שכולםראשיה,מחמשתקעיםוב
'איפההוילון:אלהישרניםוומכ

התנופהאלמלא .) 190(עמ'רפאל?'"
כךהכלהצבעונית,הלשונית
להתבלבליכולת Iלשלואופיינית

חנוךשלבטקסטשמדוברלחשובו
באינספורמשובץהטקסט .ןויל

אתמחזקיםלםווכזה,מסוגאיזכודים
שלהאוניםוחוסרהמחנקתחושת

 1האימהיהסוהרבביתהכלואלדיה

גםהואבעתשבהוהמפנק,הרך

טקסתיאור Iלמשלומאיים.ריומסת
חונכתשבמהלכו Iלמדימבעיתרחצה
המבוישתזכריותואתהגדולההאשה
עלאותומעלהחיתהמשל Iהנערשל
 .קדוהמ

שלפרטנימיפויהואבמדבר"ו"בבית
הגבר.עלהנשיתהישותהשפעת

שלאשה-הטקסטשמעודדהתחושה
עושהוהיאבולדוזריכוחישהגדולה

-דוחהעלהעולהככלהקטןבזכר
מוחלטת.בנאמנותהרומןאתמלווה

נאלץהמסכןאלשרפו Iכךכדיעד
פולשתלשםוגםלמדבר,ממנהלברוח
כלאתסוקרשלוהמיתולוגית.האהש

מחייםהאפשרייםוהמפגעיםההנאות

הזכרבהםאשה,לצדאינטימיים
מתוארותוהנשיםופגיע,כקטןמתואר

המדחיקה-מקרבתטורפת,כישות

לומדניתןשלה.הדוחלמצביבהתאם
מחולקת,הגדולההאשהכי

לחמישהמסוימת,בסטריאוטיפיות
המעשית,היאהסבתאנשים:טיפוסי

דפישלאמווהמרשעת;הנמרצת
האינטלקטואליהצדאתמייצגת
השחורההדודהוהפילוסופי;המהורהר
העוצמהואתיותהחושבאתמסמלת
המאיימת;גםאךהמפתההמינית

עצביםפקעתהיאהאדומההדודה

דפישלואחותוונוידוטית;רומנטית
האנימהכהשתקפותלהתפרשיכולה
בזיווגש"בגדה"האחות Iעצמושלו

הזכרשל Iהבראשיתי Iהמיתולוגי
ובחרהומאוחדת,חזקהכישותוהנקבה

הנשי.הכוחעםלהתחבר
האיוםהעתכלמדחףהטקסטפנילעמ

המשיכהחזקהבפרט Iהארוטי

השחורההדודהאלהאמביוולנטית
אחדמצדהמתוארתוהחושנית,

ומצדמעצורים,חסרתטבעכילדת
אפל,שגופההרמון,כנערתשני

חסמי-התיאוריםואסור;מפתה

ועוסקיםשביםהשוניםארוטיים

אתהחונקיםהגודגונהאבדיבשלל
מפתים Iלתוכוהפולשים Iהילד

מקיימים,ולאמבטיחיםומכזיבים,
מאשימיםוחומסים,תובעים

בולעים,בולעים,ובעיקרומאיימים,
בולעים.

כלפיהאיומה,האילמת,הגברית
אוהאמיתיתהנשיתהתובענות

ודפינקהודפירפאל("הייתיהמדומה
בהןוגםבכךגםליהיהודיודפאול,

הדודותובשתיובאמאבסבתא-

ואפפנונישהקיפוניהאחת,ובאחותי

בדדךוגידלווחינכוושיחקוונגעו
מכידשאינניהמכאיבה,הנוראה,

עמ'בה",לגדוללגברממניסובה
שמחברלחשובעלולההייתי- ) 151

תקנה.חסדנשיםשונאהואהדומן

המחאהמשכנע,באמתהכאבאבל
צודךשהיהבטוחשלאלמרותמובנת,
והאובססיביות,הרבותבחזרות

"האשהמןבמשיכה-רחיההעוסקות

 1שהגברפלאאין Iולכןהגדולה".

הנשיהבולדוזרמחיבוקנמלט Iרפאל
געלהדומעדיף Iהמדבראלהחונק
מינו.בניבחברת

ניתנתבספרשלגבריםגםייפלאאל
כאשדרפאים,רוחותשלנוכחות
הטקסיההורימיןלחלקהופךמותם
מתוהבעליםכלהגדולה:האשהשל

 1שחדחסרותמשונות,במיתות

רצוהםבעצם, Iואולילמדי;מגוחכות
להימלטבכדי(כנראהלמות

דפימגיעאליהמסקנהמהגודגונה,
איןבחייו).מוקדםבשלבכבד

הדימוייםממערכתגםלהתלעם
שלהמגוריםסביבתאתהמאפיינת

והאשהדפיהנשים:במחיצתהחיים

משוגעים,לביתבשכנותגריםהגדולה
עיוורים.וביתיתומיםבית

מידתהיתהדרושהכיקודםנאמד

הזה,הדומןאתלכתובכדיאומץ
ולאקשיםרגשותעםעםוללכת

באווירתבפרסהסוף,עדפופולריים
הנהוגההמאוסההפוליטיתהתקינות
מחמיאיםהלאהדימויים .בימינו

אךהחזקאופיהאתהמתאדים

האשהשלוהקטלניהשתלטניהאכזרי,
אמוהטקסטמשיאי(באחדהגדולה

למענהלחסלאותושולחתדפילש

דימויעליה,השנואאשפתותחתול
נתפסבותמונת-העולם,אתשמעצים

האשהשלהמבצעתכזרועהגבר
הקלעים>:מאחודיאותוהמפעילה

שלמתפשרתהכלתיעקביותואבל
שלבסופו Iאותישיכנעההטקסט

הפצוע,הגבריהדגשבכנות Iדבר

הסובייקטיביתהמחאהשלבכנותה
שלו.
בשימושמרתיעמשהוישזאת,עם

שלבסוגשלושלהכפייתי
חבוטיםודימוייםססדיאוסיפים

קיומיתכישותמתוארת(האשה

 1"החולמדבר: .כמין Iכלחובקת

הרגיזהמתמסדת,הרופסת,בנכונותו

כמי Iכיוצרמתוארהגבר •אותו"

 1באבןאובכתבלדברים,צודהשנותן

חורט Iדפישלידידוהסתת,ואברהם
משלהסלע,עלישראלארץאrו

הגם-הארץ>עלהגברשללקוממיותו
שלויודעמבוטלהלאשבכשדונו

ההכללותעללפצותמעט,אותםלעדן
בהומור Iלשוניבפיוסהמצעבנות
 1אפקטיביהכל-כך Iלוהאופייני

גםהסקססדפיביןלפעםשממשיך
העזים,הצבעובתיאוריהפעם,

שמתמידמימדיים,התלתהחושניים,
צונחושםפהשלו.ההיכרסימןהם

מעטלאומייגע,גובה,ומאבדהטקסט
טקסטואליותחזרותאותןבשל

ומפצההמחברשבאזאבלעקשניות,
מפתיםובתיאוריםצבעוניתבלשון
שלביסודווגובה.עומקלתפוסושב
על Iעצמוהסקססמביע Iדבר

עלהמתפרצת,"הנשית"חושניותו
הזעיריםוהפרסיםהקטניםה"פכים"

נשיניסוישלכסוגמוכריםהםשגם
לנשיותהגבריתהנפשכניעתאת-

מצבהטקסטמנציחכך .שבתוכו

מביעהשהעלילהבשעהדיכוטומי:
עםנלך<ועםוקשיםסועדיםרגשות

באופיים>,"גבריים"גםההכללות,
ה"נשית"בהרמוניהמפייסהקטטס

 •שלו.החושנית
ישראליעל

השנאההכעס,מעומסשנבהלתיבחיי
באשדהאשהכלפיוהתרעומתהכבושה

כאבוהרב,הכאבאלמלאאשה.היא
נשיתישותבצלשגדלגברלש

המחאהאלמלאולוחצת,דומיננטית

המערכתהערת

ירדן'רותשלמספרה
 , 77עתרןספריבהוצאת

ציורעלפרטיםנשמטו
יעקבי'דוריתהעטיפה:

(כשםשמש"'אוחזת"אשה

 , 1997-1994הספר)

עץ'עלמעורבתטכניקה
120X1so , האמנית.אוסף
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לפמיניזםונקשומה 1:~ו
ישראליעל

גרייס""לטענתאטרוד:מרגרט
עמ', 480 , 1998כנרתהוצאת

 560 , 1997כנרתהשודדת""הכלה
 , 1996כנרתהחתול""עיןעמ',
עמ' 407

הכיהרומןאולי ,החתול""עין--
שלספריהמביןאוטוביוגרפי-=-
 ,אטרודמרגרטהקנדית,הסופרת ~

לתערוכהמצליחה,ציירתהגיבורה,יוצאת
 .נטובטורויצירותיהשלרטרוספקטיבית

לגילה(המקבילהעמידהבגילאשההאמנית,
ידיעלנחקרתעצמה),הסופרתשל

לגרוםהמנסהומעצבנת,צעירהעיתונאית
ברוחה.פמיניסטיתשיצירתהלהודותלה

היאלפמיניזם?",יודעת,את ,בקשר"מה
 ,אטרודשלדמותהבתוהציירת,מנדנדת.

באמת".לזהבקשר"מהבהתרסה:עונה
דבריםאומרת:הייתימתבקשת,תשובה

עםלהתמודדאחרתדרךאיןכיכדורבנות;
יצירתךאתלקבועהמביךהניסיון

במסמרות.

לכלואחבלבאמתאטרודשליצירתהאת
מזה.יותרהרבההיאכי ,הפמיניסטיבגטו

מהעובדהלהתחמקאפשראיגם ,שנימצד
פמיניסטייםשלהשהטקסטים ,לעיןהגלויה
סופרותשלהפמיניסטיושבמעגל ,מאוד
אריקהפרנץ',מרלין<כמואמריקאיותצפון

שהיאמפניגםמכולן:הגדולההיאג'ונג),
שהזרםאחריהרבהלשרודהצליחה

שהיאמפניוגםדעך:הפמיניסטיהמיליטנטי
בשלוםהזוהמשוכהאתלעבורהצליחה

מעמיקים,יותרהרבהטקסטיםלכתובו
ואפילוספרותית,מבחינהונבונים,בונים

 ,גרייס""לטענתכמוטקסטלכןפמיניסטית.
אחרישנהעשרהלחמשקרובשנכתב
טקסטגםהוא ,המיליטנטישפחה""מעשה
ממשיךשהואהגם ,ובוגרשלםיותרהרבה
המרכיביםהפסיכולוגייםבחומריםלחקור

המינית.וזהותנותודעתנואת

לםועאטרודמתארת ,שפחה""מעשהב
נאלציםהספוריםהניצוליםבו ,פוסט-שואתי

ההישרדותאומנותאתלשכתב
המחיהלתנאיאותהולהתאיםהפרימיטיבית

הפמיניסטיתהתיאוריהלפיהקשים.
זה,ברומןעצמהאטרודלפיוגםהעתידנית,

הןזה,מסוגבחברההמחיראתשישלמומי
שללמעמדיוחזרואוטומטישבאופןהנשים,
האשהמיליטנטיגבריבעולםשכןשפחות:
קורה,כךעצמאותה.אתאוטומטיתמאבדת

אצלהמתוארהאפלהעתידנישבעולם
הרווקותהנשיםכלהופכות ,אטרוד

המעמד:בעליהגבריםשלבכפיהלפילגשים
השגתלשםרקב"ארמון"מוחזקותהןאבל

ולהקיםלהשכיר"כ"רחםלשמשאחת:מטרה
הבית.בעלשלמזרעוילדיםשלחדשדור

מחיהתנאיברומןאטרודמשחזרתלמעשה,
 ,יותרקדומיםבעידניםנשיםשאפיינו
מעלשלבקפיצהפטריארכלית.בחברה
גרייס"ב"לטענתאטרודחוזרת ,לעשור
האשהבהפטריארכלית,תקופהלאותה
שוםלהחיתהלאשפחה:באמתחיתה

משחזרתהיא .אחרמשהולהיותאפשרות
גרייסבשםאשהשלחייהקורותאתמן iבר

בשל-19הבמאהשנודעהמארקס,
אחוזהבעלשלכפוללרצחשותפותה
זמןבאותועבדהאצלם ,שלוהביתוסוכנת

מצבהאתחוקרתאטרוד , 16בתרקוהיא-

פרופילומספקתהגיבורהשלהנפשי
מנמקתכמוובכךומפורט,מעמיקפסיכולוגי

 ,בזמןאחורהשהלכהואףשלם:חברתימצב
מאותוקדימהרביםצעדיםהולכתהיא

"מעשהשלמיליטנטיפמיניסטיטקסט
שפחה".

המשפטיים,בדו"חותבספרים,במסמכים,

תוארהתקופה,מאותההעיתוניםובגזרי

היודו-ערכית:אניגמטית,כדמותגרייס

והיוגברים,וטורפתמכשפהבהשראו

אומללה,מרטיריתבהלראותשהעדיפו
לגברקורכןשנפלהושבירה,יפהמדונה
שלבדמותההנמרץהדיוןמצפון.חסר

שלהכפולבמיתוסדיוןבעצםהיהגדיים,
 ,אחדמצדשלה,בדמוניזציהבחברה:האשה

יצאהזומנקודהשני.מצדובאלוהיותה,

הרווחים,המיתוסיםאתלפרקכדיאטרוד
אישיותהאתהרומןדפיבמסגרתולבחון

לאכרוצחת;שנודעהאשהשלהפנימית
דוסטויבסקישעשהממהבהרבהשונה

"רסקולניקוב"היאגרייסועונשו"ב'החטא
עצמהאתשממציאהאשההיא .אטרודשל
ערכיהגבולותאתבודקתוכךהרף,ללא

שבוהחברתילמבנהחיה.היאשבהוהחברה
בטקסט,עליונהמשמעותישהגיבורהחיה
שההקשר ,אטרודשלטקסטבכלכמו

משחקתמידהגיאו-פוליטיאוההיסטורי
אחורהנוסעתשהיאביןחשוב,תפקידאצלה
ממציאהשהיאובין ,שקדמולמאותבזמן

בעולםאלטרנטיביתחברתיתפרימידה
חשיבותנודעת ,החתול"'ב'עין •עתידני

שללדורבתהיאשהגיבורהלעובדהרבה
הערכיםהשביח:העולםמלחמתאחרי

הקטלוגיםעולםהפוכרים,תרבותהנוקשים,
 ,בספרייהמפוחלצתהנשיות ,בדוארלקניה
הדוראינןהשבעים"שנותהניילון.בגדי

"שנותלעיתונאית,הגיבורהאומרתשלי",
"מהגדלתי",שבוהזמןזההארבעים
בבוזהעיתונאיתאותהשואלתההבדל?",

הקשב"משךעונה:והציירתנעורים.שלקל
הכלאוכליםאנחנו •יותרגדולהיהשלנו

אנחנובחוטים.חוסכיםאנחנומהצלחת.
פרטים- ) 92<עמ'שיש."מהעםמסתדרים

ביןאטרודמקשרתזהבאקטכאמור.קטנים,

שוליים,הכאילוהתקופתיים,הפרטים
גתמופלבנאמנותספריהאתשממלאים

שלהקיומיתהמהותובין ,ההיסטורילדיוק
להמסייעשלה"ההיסטוריוני"האופיהאדם.
בגמישותארוגהפרטשבוטקסטלגבש
הםהפסיכייםוהמניעים ,החברתיבמבנה

אצלכמוהסביבתית.מהדינמיקהחלקתמיד
שלהלטקסטיםנותןזהההיסטוריונים,

אצלנדירהדישהיאפרספקטיבית,איכות
בכאןכיוםשמתרכזיםהסופרים,מרבית

בתור .ההיסטורימהממדעלמיםומת ,ועכשיו
רבהחשיבותישפמיניסטיים,טקסטים

בחיבורספריהבכלמבצעתשהיאלבדיקה
המניעיםביןלהיסטורי:האישישבין
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תמידשהםוהפסיכולוגיים,האישיים
אוהחברתיהרובדלביןאוניברסליים,

הדברים.מתקיימיםשבוהספציפיההיסטורי

האחרונים,ספריהשלושתזו'מבחינה
זהאחרבזהיצאוהאחרונותיםשכשכ

מבטביחדמהווים ',,"כנרתבהוצאת

הפסיכו-הזהותהתפתחותעלרטרואקטיבי
שלבלימודתחילה iנאטרודהאשה:שלגבית

ב"עיןהארבעיםבשנותילדהלהיות
הפוסטהשמוניםלשנותחוזרתהחתול"'

ושובהשודדת"'"הכלהברומןפמיניסטיות
התשעהמאהלאמצעאחורההרבהמרחפת
 .גרייס"'ב'לטענתהרוצחתבגירסתעשרה
האשהשלהגירסהגםהיאהרוצחת,גירסת
גםהיאהתוקףגירסתאשה.היאבאשר

שלהטקסטיםכלולהיפך.הקורבן'גירסת
שביןהעדיןבחיבורעוסקיםאטרוד

החלשהכחוליההאשהשלהויקטמיזציה
שלההדמוניזציהלביןהאנושית,בשרשרת
אטרודלמעשה,התרבותית.בפריזמה
האשה,בדמותהזוהשניותעלמתעקשת

הטקסטיםכלקורכן.מהיותהיוצאכפועל
האשהשלהנחותמעמדהבהשפעתעוסקים
נשיםלביןבינןהנשיםיחסיעלבחברה
שלביותרהמשמעותיהקוטבמןאחרות,

היומיומילמימושועדאמהות-בנות,חסיי
גרייס"'ב"לטענתחברות.ביןיחסיםשל

-שלההביתסוכנתאתרצחהשגרייסנטען
שקינאהמפני-שלהחברהקצתגםשחיתה

שלושמתארות 1השודדת"ב"הכלההכ.
ובוגדניתחידתיתאשהעםיחסיהןאתנשים

אומלאךהיאאםברורשלאזיניה,בשם
זו'לאשהבןקורנפלהבתורהאחתכלשטן;

שלגבריםכפייתי:גבריםבצידשעוסקת
 1החתול"ב"עיןכמובן.אחרות,נשים

ילדהביןקשהיחסיםמערכתאטרודמתארת
בספריההנשיםושטנית.רעהאחרת,לילדה

אבלאחרים,מאנשיםנפגעותאטרודשל
אתהופכותואזאחרות,מנשיםבולר

חרבואותהפיפיות,לחרבהפרטיתהפגיעה
אואחותבת,אחרת:באשהפוגעתתמיד

חברה.

ביחסיעמוקקבורוהפגיעההדיכוימוקד

מכלכיוםשמכותרנושאאמהות-בנות;
גםבהדרגהפולשהרבהולשמחתיהצדדים,
העבריתהסיפורתשלמהטקסטיםלמרבית
אחד 1ואני"'ב'אמינשים.בידיהנכתבת

הפמיניסטיתביצירההחשוביםהטקסטים

השבעים,שנותשלן-אמריקאיתוהצפ
היחסיםמערכתאתפרייריננסיתיארה

ביןמעטים,לאבעינוייםהכרוכההמורכבת,
הפסיכיקהאתלהביןמנתעללבת.אם

הפגיעותמעגלאתהפגומה,הנשית
חוזרתאחרות,לנשיםנשיםביןההדדיות

שלוששללילדותןהשודדת"'ב'הכלהאטרוד
הארבעיםבשנותששורשיההגיבורות,

וקשה,נבגדתילדותוהמדכאות;הקשות
בלתיאוכשירהבלתיאםבצלתמיד

ההיסטוריונית Iטונישלאמההולמת.

שנטשהנרקיסיסטיתאשהחיתההכפייתית,

המרחפת,קאדיםשלאמה .צעירבגילאותה
פיזיתבהשהתעללהנפשחולתחיתה

הילדההועברהוכשהתאבדה,ונפשית,

חורגת":"אםהפעםנוספת,אמאשללביתה
המיניתמההתעללותשהתעלמהדודתה,
הצלע Iלרוזבעלה.בידיהילדהשעוברת

שנאתעםלהתמודדכדיגדייםשהמציאה
היאגםגרייס,הרוצחת,עצמה.שלההנשים
אחרות:נשיםשלקורכןבילדותהחיתה

מרושעות,משרתותהיחסניות,ביתהבעלות
שלהן,הארסאתרכיל.הולכותחברהנשות

היוםבבואתעבירהיאכלפיה,המופנה
אחרות.נשיםכלפיהמרושעותבהערותיה
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אסרורמרגרס

קרהאםחיתהבחבורה,השלישית
חיתהכאילואליהשהתייחסהושתלטנית,
פרךבעבודתאותהוהעבידהסינדרלה
הופכותהןהללוהילדותכשגדלותביתיות.
ביטחון'חסרותפגומות,פגועות,לנשים

הכיהסיוטאחרות.מנשיםונפגעותהפוגעות

אמיתית,ספקאשהאותההיאשלהןגדול
זיניה,מיתולוגית:ספקדמיונית,ספק

פגועהאשהפוגעתוהיכןהגברים.קוטלת
כואב:שהכיאיפה ?אחרתבאשהוכועסת

הדמוניתזיניהגםהגבר.אתלהגונבתהיא
נוטשת:אםאומטורפתאםשלקורכןהיא

מטושטששהואככלאבלברור:אינועברה
הרקעמתבהרכךיותר'אניגמטייותר'

עריצה,לאשהשהפכהכילדהשלההקורבני
ואםאחרות.בנשיםהמתעללתתוקפנית,

הכרחיחלקאוחברתי,דימוירקהיאזיניה
אתבהלראותאפשר-הנשיתמהפסיכיקה

אשהבכלשנמצא"המכשפה",שלהחלק
פגועה.ילדהפעםשחיתה
נוספתבואריציהעצמהעלחוזרתהזוהתמה
הסיפוראתהמספרתהילדה .החתול"'ב'עין

בגיללהשהיומכאיביםיחסיםעלמתוודה
אותהשהפכהאחרת,ילדהעםתשע

להמתבהרתהשניםבמהלךלשפחתה.
זו'ילדהחיהבוהנפשיהלחץעוצמת
בענניילדותהכלאתשכיסתהיריבתה,

שלה.הפרטיתלעריצהוהפכהכאב
חברתעלגרייסמספרתגרייס"''ב'לטענת

שחודריםככלאךבנעוריה,להשחיתהנפש
שמציירתהנפשיהפורטרטלתוךעמוק

ב"חברהמדוברשמאהחששעולההמחברת,
מציאותית,ולאהרואיתדמותדמיונית",

נשים-אסרורשלהויקסמיזציהמעגל
היוםשבבואאחרותבנשיםהפוגעותפגועות

כולן.אתכולל-נוספותבנשיםיפגעו
מחקריםממשהםהאחרוניםספריהשלושת
הזה.החשובההבסמןהאשהנפששלקטנים

אפשרבהםבטקסטיםמקומותאינספוריש

אתולהביןהפגיעהמוקדאתלאתר
לעריצות.שהיוהקורבנותבמעגלמשמעותו

'ב'עיןאסרורשעושההבדיקהמעניינתבפרט

הילדהבוהמקוםהבעיה:במוקדהחתול"
היאהגיבורהכאשה.להתנהגאיךלומדת
אתהבכורמאחיהשלמדהקסבהנוי""סום
לחברתבבואההגבריים.ההתנהגותכללי
ומהלהתנהגאיךיודעתאינההיאבנות

אינםהנשייםההתנהגותכללילעשות.
ההיכרותכללימכךיותרועודלה,נהירים
ביותרהגדולפחדהבנות.קהילתבתוך
שלשעונשהלה,מתבררבוביוםמגיע
לסקירתהחשופהשהיאהעובדההואהאשה

אשהשלהמדוקדקת,האכזרית,הביקורתית,
שאצלמבינהכשהיאנרתעתהיאאחרת.
אצלמאשרלחלוטיןשונהקודמתקייםבנות

פנימיתבחבורהבלהקה,חיותבנותהבנים:
עםטוטליטרייםכלליםעלשמושתתת

ישכיתה,מלכתישהיררכית.עדיפות
ומושפלותשמצייתות"פועלות"וישסגניות,

עוד •מישהילהשפיללמלכהכשמתחשק
ושאתיותר'סתגלניותשבנותלהמתברר
מעגלעלישליטוהןשלהןהפרסיהדיכוי
-נתינותיושרבותוככליותר'גדולדיכוי
ביקורתרשתכוללהנשיהדיכויסוב.מה

קוריכמוהגיבורהאתהעוטפתעדינה

לחושממשיכההיאבבגרותהואפילועכביש,
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אותההמבקרתמיתולוגיתנשיתעיןבאותה
האלה"הפגישותגזרים:לאותהוקורעת
 ,הגיבורהאומרתאותי",לחזקאמורות
 ,אחרותילדותשלקורכןבילדותהשחיתה

גםהן"אבלהפמיניסטי:בתאפגישותיהעל
יאינמדוע.מבינהואיניאותי'מעצבנות

יכולשאומרמהשכלמפניהרבה,אומרת
כאילומרגישהאנינכון.הלאהדברלהיות

בשעהסגורהלדלתמחוץעומדתיאנ
עלימותחיםהחלטות,מתקבלותשבפנים

לרצות.רוצהאביזמןבאותוורת,וביק
<עמ'איתר"לישקשהמושגהיאנשיםאחוות

"נשיםאומרת:היאאחרבמקום .) 333

ומשנותטינהנוטרותתלונות,צוברות
כמולאנכון'קשה,שופטותהןצורה.

נשיםהגברים.שלהעיווריםחושיםיהנ
אואותןלרמותקשהמדי'יותרודעותי

גבריםמדועלהביןיכולהאניבהן.לבטוח
 ...תדיראותםשמאשימיםכפימהן'מפחדים

נדמהנשים.שלמהתכנסויותמתרחקתאני
עושותהן .גבימאחוריעלימדברותשהןלי

שאנהגרוצותהןכימתמיד'עצבניתאותי

אותי"לשפררוצותתמידהןמסוימת.בדרך

כאשר ,הרומןשלסופולקראת ,) 367<עמ'
מרביתעםלהתמודדמצליחההגיבורה
שעושיםהתערוכהלפתיחתומגיעהפחדיה

חששהואביותרהגדולחששהלכבודה,
תיפתח"מידהגיוני:לאקדום,ילדותי
ילדותשלהמוןיתקהלופנימההדלת

ומורותמלחששותובוגדניות,מרושעות
תודה"אסירתכנועה,אהיהואניבאצבע,

 .) 396<עמ'
בובעידןוחונכונולדואטרודאצלהנשים
בתרבות.מאודמוגבלמקוםהיהלנשים
תרבותייםבמיתוסיםתוחזקהנשיהדימוי

 ,-19הבמאהמדובראםמהדת,השאובים
ובקודיםגרייסוו,וולטענתממוקםשם

לנשים,הז'ורנליםשהנהיגוההתנהגותיים
וו'השודדתףוהכלההחתולווןןעיןברומנים

בשנותלפחות,בחלקםהממוקמים,
הקשוריםהילדותזכרונותהארבעים.
כולםמתרכזיםהחתולוו'ובועיןבמשחקים
ומטמטמים,מטומטמיםפסיביים,במשחקים

נשיםשלדמויותגוזרותהבנותהיובהם

תמידהםהנשים,בירחונישמתואריםהאלה
אתאוגופןאתמשהו'שמנקותנשיםשל

מנקותאוחלונות,מצחצחות"הןביתן:
אובפצעים,המלאפניהןעוראתבסבון

נפטרותאוהשמנוני'שערןאתחופפות

מתחילהאבי •••בגופןרצוייםהלאמהריחות
אולשלמות,קץיבואלאשלנצחלהבין

 ,) 141<עמ'הנכונה"בדרךדבריםלעשיית

כשגדלהרבה.בחלחלהבילדותהקולטתהיא
 ·מפניחוששתהיאלאשה,והופכתהזוהילדה
כלעלאותךהמבקרתהביקורתיתהעין

שלעיןתמידהיאהזווהעין-נכוןלאמעשה
נשיםשמלמדותאלההןנשיםכיאחרת;אשה

אחרבמקוםהנשיות.חוויותאתאחרות

שלה,ילדותחברתהמספרתמתארתבטקסט
אוהבת,לאשהיאבמשהוכששיחקושתמיד
ופורשת:ראשכאבלהשישאומרתחיתה
כועסתהקול'אתמרימהאינהפעםאף"היא

כאבכאילובשקט,גוערתהיאבוכה;או
וזה ,) 57<עמ'באשמתנו"הואשלההראש
אתשמחקהעשר'בתילדהעלנאמר

ומדביקותג'ורנל',הרםמה'ליידיסביתוכלי
 42-+בעמי+-המשךהנשייםהדימוייםהדבקה.בחוברתאותן

מאושראתה

אטרודמרגרט
סגלאורחמאנגלית:
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הק,~והואהמדיום ~ 1~

• • 
פינצ'בסקיועמיתשוחםג.שלמה

השקפהמביאיםאנוזהחיבור

האנושיהדיאלוגעלביקורתית-
לדעתנוהמודרני.בעידן-

סוףשלהתרבותיכסמןהאינטרנט
הקצראתמובהקתבצורהמייצגהמילניום,
ניתוחבעזרת .בימינוהאנושיתבתקשורת

שיחותבחדרישיחותתמלילישלתוכן
התקשורתכילהראותננסהוירטואליים,
הזן:חוכמתכמאמרהיאהוירטואלית

האינטרנטיהמדיוםאחת",ידכף"מחיאת

לדעתנושהוא Iאותנטידיאלוגמאפשראינו
זאתובמקוםולתרבות,ליצירההמפתח

בשלושיוצגוטיעוננו .קשרשלאשליהמוכר
הוירטואליתהיישותתנותחראשיתרמות:
ניתוחיובאמכןלאחרהאונטולוגית,ברמה

שיחותבחדריהשיחותשלדיאלוגי
השלכותמספריובאוולבסוףוירטואליים,

להלן.נציגאותהלתופעההחברתיתברמה

כתבבקירוב,עשוריםשלושהלפני
הדבריםאתטופלוויןאלהעתידסוציולוג

מוצריםשלביותרחשוב"סוגם:,הבאי
מדומותסביבותעליתבססחווייתיים
הרפתקה,שלטעמהלטעוםללקוחשתצענה
שיכנסוהלקוחות ...מיניגירויסכנה,
אתמאחוריהםישאירואלותענוגותלהיכלי

תחפושותילבשוהיומיום,(ודאגות)בגדי
פעילויותשלבשורהעצמםויעסיקו

מטעמהלהםלספקהמכוונתמתוכננות,
המקוריתהמציאותשלהכלתי-אמצעי

 1מחקים".הםשאותה

שנותובתחילתהחמישיםשנותבסוף
בסוציולוגיההאנומיהתורתרווחההשישים

המערביתהחברההחברתית.ובפסיכולוגיה
בפניניצבהמלחמת-העולם,בתרשל

נתפסשמולהשעהערכית,התפוררות
קנאה.כמושאהקומוניזםשלהערכיההידוק

באמריקהההיפיםותנועותהליברליזם

ההתפוררותאתהציבובאירופה,והמרקסיזם

תהליכיואתהמערביבעולם ,הערכית
כשאלהומהחברהמעצמוהיחידשלהניכור

במקבילחשיבות.רבתופילוסופיתפוליטית
והלגיטימציההמיניתהמתירנותלהתגברות

השבעיםמשנותגבייםוצוהלסמיםזכולה
האלקטרוניתהמהפכהעמההביאה Iואילך

המדומההמציאותאסקפיזם.שלחדשסוג
גרפיההפרדנולתעשייתדרורנתנה

האיידססכנתבעידןהעצמיתולמיניות
וירטואלית.כמוסהבתוךהפרטאתוסגרה

הערכיתההתפוררות ,הללוהתהליכיםשני
שמציעההאלטרנטיביתוהמציאותמזה,

לשיאםומגיעיםמצטלביםמזה,הטכנולוגיה
נבואתוהאינטרנט.תופעתהתפשטותעם

אלוגידיםעורקורמתטופלושלהמדהימה
השיחותחדריבדמותעינינו,מול

כמוצגמביאיםאנואותםהוירטואליים
האלף.סוףשלהמובהקהתרבותי

סוליטריאקטהיאהאינטרנטברשתשיחה
ומתוךהאדם,שלאמותיובד'המתבצע

רחוקיםמחוזותאלמפליגהואמבצרו
והמוגןהמוכרמהחללבן-שיח.אחרבחפשו

אשרומרתק,מקבילאחר'לממדעוברהוא
נוספיםמשוטטיםעםלשוחחמצפההואבו

העולם.קצוותמכל
מולאלבכורסתויושבפלוניבעודאולם

מידעמחרוזותבשצףומתקתקהמחשבצג

המידע,אוטוסטרדתלתוךאלקטרוניות
מיצורלכת:מרחיקתמטמורפוזההואעובר
הופךחייםוסיפוראישיותבעלודםבשר
עודלואיןמעתהוירטואלית.לישותהוא
הואיכולכעתנמוכה.קומהאוקרחתכרס,

כמישהוולהצטיירהפיזיתכסותואתלהשיל
לחלוטין.אחר
הזיקהשלמקומהבדברנכתברבות

נפשעלובהשפעהבעיצובהפסיכו-פיזית
התגבשותתהליךחולק ' 2אחרבמקוםהאדם.
מהםאחדכלאשרשלבים,לשלושההאגו
הפיזיהממדשביןלזיקההדוקהבצורהקשור

השלבאתמהווההלידהאירועלנפשי.
זוטראומה .האניבהתגבשותהראשון

מושלךאשרהילודבנפשעמוקותנחרטת

ועוין'קרעולםאלוהמגןהחםהרחםמתוך
אתמכירהואבההראשונההפעםוזו

אמומשדהעוללשלניתוקו •ישותוגבולות
האגו'גבולותבהתגבשותנוסףשלבמהווה

שלהאונטולוגיתלאינטראקציהבהתאם
ההשלכותייקבעוהשדעםהאגו-פה

ההתגבשותשלב 3האחרות.ההתפתחותיות
הילדשללהשלכתונוגעהשלישיהנפשית
התמודדותאלהמשפחתיהתאמתוך

רחבמגווןדרךהחברתי'במרחבעצמאית

 .מעברטקסישל
מתחושתהיחידאתהמפרידיםהאניגבולות
גיבושלידיומגיעיםהפנתיאיסטיהשיתוף
אלאאינםהנ"ל,השלביםשלושתבמהלך
ההגלדהבתהליךהמתגבשתצלקתרקמת
עםהיחידשלהאינטראקציהפצעישל

הואהאניהתגבשותתהליךסביבתו.
בכלמנתקתאשרומכאובסבלשלשרשרת

שלו.ההגנהממעטפתהיחידאתפעם
הפילוסופיהלמסורתבהמשך

היותנוכיטועניםאנוהאקזיסטנציאליסטית,
והאנושית,הפיזיתלסביבהוזיקתנובעולם
מסעבמסגרתוקונפליקטחסךביחסיכרוכה

מתאפייןזהקיוםהמוות.עבראלזריקותנו
אשר-קירקגורשלכביטויוורעדה,בחיל
והסבל'הפחדהכאב,אתבברכהמקבלאף
שלחלקוממנתאינטגרליחלקזהושכן

קבלהרקועוד'זאת .ועכשיוכאןהאדם
אותנטי'קיוםאלהדרךאתסוללתזהמסוג

שגזרהמטאפיזיהמתכנתעלתיגרהקורא
אתמקבליםאנו •אבסורדיקיוםהאדםעל

פנומנולוגיתלרדוקציההוסרלשלטענתו
קרי:אותנטי'קיוםלהשגתכאמצעי

מןהתנתקותשתכליתהאינטרוספקציה
הבצלקליפותהשלתתוךהכוללניהאחר

הואזהתהליךלדידנוהאני.אתהמקיפות
ביןהאישיותגרעיןבתוךאינטראקציה

כאבנחרטעליוההתנסותי'הפיזיהעוגן
מובילאשרהכמיהתיהדחףלביןהקיום,

האידיוסינקרטיתהמשמעותאלהיחידאת
הצרפתיהפנומנולוגחייו.מציאותשל

ורוחחיים"חומר'כיטעןמולו-פונטי
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הקיום:בצורתשווהבלתיבאופןמשתתפים
אינטגרציהשלשונותרמותמייצגיםהם

במסגרתהאשרהיררכיהמכונניםלבסוףו
קירקגוראצל 4האינדיבידואליות".מושגת
כביטויהאמונה""קפיצתמושגאתנמצא

מאחוריוהמשליךהאדםשלהאותנטילמרד
והמשעמםההדוניסטיהעולםמנעמיאת

הקיוםספירתאלאמונתובכוחקופץו
קאמיאצלגםנראהדומהמוטיב sהאותנטי.

חייובמציאותלמרודלאדםקוראאשר
מפתחהספרותיתכתיבתובהמשך 6הכפויה.

ובספרוהיצירתי'הקיוםרעיוןאתקאמי

האדם-עלכיטועןסיזיפוס"של"המיתוס
שהואהאבןעםויונדימודוסלמצואסיזיפוס
תיפתחזובדרךרקהקיום;מכאובי-נושא

האותנטי.הקיוםאלהדרךבפניו
הבחירההואכן'אם Iהאותנטיהמרד

האנושייםהחישהמקלטיבכיולהמודעת
התחושותספקטרוםרוחבכללקליטת
והןהאושראתהןלחוותמנתעל Iהאפשרי

ביותר'עמוקיםקיומייםכביטוייםהכאבאת

הארההתעלותלחושאנועשוייםדרכםאשר
ובעלתפעמיתחדהיאחוויהכלוהתגלות.

רע.אוטובערכי'משקלללאייחודיערך
במישורהואהחוויהלהערכתהיחידהמפתח

האותנטי.

גומליןפעילותבתוךהפרטשלהתייצבותו
מלווהאנומלית,ברובהשהיאחברתית,

מבוכה,אונים,חוסרבתחושותרבותפעמים

והתענוגהאושרשרגעיבעודוניכורכעס

בנירובמנסיםזהקושיחרףהם.מעטים

ניסיוןתוךאנושי'בקשרנחמהלמצואהאדם
בעליכיצוריםהשניהצדאצללהתקבל

הפרטנמצאכאשררביםבמקרים .ערך

גלחצינדרשהואחברתיים,גומליןביחסי
המצבלהגדרתבהתאםהאחרבפניעצמואת

ספקכלללאמהוויםהשיחותחדרישנוצרה.
כאשרחברתיתפעילותנערכתבהספירה
אנשיםאלפינמצאיםזמןנקודתבכל

כמה,אובאחד'שיהביקשרשלבעיצומו
השיחותערוציוירטואליים.שיחותחדרי

ובידימוחלטביטויחופשמציעיםבאינטרנט,
כללעצמולבחורהחירותנתונההמשתמש

i אפשרותכלשאיןמכיווןשיחפץ.הות
עלהמקישמיהוגלותלומעשיתטכנית

כאשהלהזדהותהגברעשויהמקלדת,
ללבושיכולהצעירכלסבית;וההומוסקסואל

לחזורגלמסוהקשישואילוגרבושלזהות
עתהלהצטייריכולהביישןעלומיו;אל

כפרוצה.לפתעמתנהגתוהחסודהכבוטה
הוירטואליהמרחבתוךאלאדםנכנסכאשר
ועליולאחראחדקיוםמממדעוברהוא

גופמןזה.חללבתוךהמשחקלחוקילהסתגל
מעיןהיאאנושיתאינטראקציהכיטען

התנהגותואתמבייםמשתתףכלבומשחק

ביןשנוצרההמצבלהגדרתבהתאם
על-מתפרשתהפרטשלהצגתו sהפרטים.

מרכיביםשלרחבבמנעדסביבתוידי
הדיבור'טוןהפנים,הבעותאתהכוללים

השיחותבחדר .וכוליהפיזיתההופעה
לכדיהיחידשלייצוגומצטמצםהוירטואלי

הואבוהכינוישםוזהובלבדאחדאלמנט
שםבחירתכיטועניםאנולהזדהות.בוחר
השלכהמייצגיםשמותשרירותית,אינה

שלאוכמיההשלמיתוסיםשלנורמטיבית
לילדיהםקוראיםלמשל'הורים,התנסות.
מתוךמיקרו-מיתוסיםמייצגיםאשרבשמות

"אביב","טובה", '"יפה"כמושמותעולמם:
להשלכותדוגמאותהםואחרים ,"יש"

שמותואילוכמיההשלטרנסצנדנטליות
אנשיםשלשמותאו"שמואל""משה",כגון

התנסותלהנציחבאיםאחריםפרטיים
אותוהקיבוצי.אוהפרטימהעברמיתית

בחדריהכינויבשמותגםמתקייםהעיקרון

היאהכינוימטרתשכאןאלאהשיחות,

ובעזרתלשיחההאמורפיהאחראתלמשוך
ואידיאליתאטרקטיביתדמותלציירהכינוי

שאיןמאחרהוירטואלית.הישותשל
בשיחההאמיתיתלזהותמשמעות

פלונייזדההאםשגםהריהוירטואלית,
זאת.לבדוקאפשרותאיןהאמיתי'בשמו

רובכינמצאבדקנואותםהשיחותבתמלילי
בשמותלהזדהותבחרובשיחותהמשתתפים

שמותשלמועטמספרכילשערניתןכינוי.
ניכראחוזזאתלעומתאמיתיים,שמותהם

כינוי'שםבעזרתהזדהומהמשתתפים

כטוב-לב,מזדהה- HrtOGoldלמשל:
WildCat ומפתה,פראיתהיאכי-משדרת

Pandora מיסתוריןשלרושם-יוצרת, 
Face2Face -כנותשלמסרמעביר
ודוגמהחוכמה,מסמל- Socratesוישירות,
 NoFutureבכינוינמצאומעניינתנוספת
שעסקהבשיחהמצוקה.שמשדרייתכןאשר

נצייןלפלסטיניםישראליםביןביחסים
 DanyYatomו AmyAyalonכגון:כינויים

 Zeus8ו abrahamכמווכינויים ,אחדמצד

מסמניםזהבהקשרהכינויים •השניהצדמן

לתחוםהנוגעתאחרתאופוליטיתעמדה
טמונההכינויבחירתבעצםהיינו'הדיון'

לסביבתלשדרחפץהדובראשרעמדה
פוליטיקהבנושאיעסקהאשרבשיחההשיח.

אופיבעליכינוייםמצאנואמריקאית
כלשהימשמעותבהםשאיןמשמעייטרלי'ב

לדוגמה:המשוחחים,לחבורת
, Epleska, RckHrr, t-man ,THA T, Addam 

Riley 
פחותשהוא,שיחהשנושאלהניחישועוד.

ובמקוםהפנטזיהמתחוםמנותקיותר'או

מסוים,אינפורמטיבימרכיבבונמצאזאת

תכלית,חסריהםכאןשהכינוייםלכךתורם
הדובר.שלהטכניהזיהויכמובןמלבד

לכינוייםכימצאנוסקסבנושאיבשיחות
היותזה.שיחהסוגבמסגרתחשובמקום

אחרתדרךכלאיןבשיחהשלמשתתפים
הריאינטימית,לשיחההשניהצדאתלמשוך

היחידהפיתוילאמצעיכאןהופךשהכינוי
הכינוימתוךשתעלההתדמית .,·המרכזי
ואתהמיניבהקשרהדובראופיאתתגדיר

רביםבמקריםכינצייןמהשיחה.ציפיותיו

בצורההשיחהאתלהמשיךהיאהכוונה
מחדרבמנותקשנייםביןודיסקרטיתישירה

מחוץנותרואלומקרים .המקוריהשיחות
שהופיעו:הכינוייםביןהטכנית.להשגתנו

, TooGood, lady D, Evita, SexGod, erotica 
slaveboy ,BIGBOY, nicelady 

הללומהכינוייםאחדכלכיברורואחרים.
אושהדוברמיניתכקונוטציהנבחרו

השני'הצדאצללעוררמעונייניםהדוברת
התנסותשלמיתוסיםהםחלקםכאשר

(אל-כמיההשלוחלקםדי>ליידי(אריסה,
ונו'),מין

בממדחיהאשרוירטואליתישותאותהמהי
כללייםקויםלשרטטניתןהאםהרביעי?
כילומראפשרהאםולמאפייניה?לדמותה

"קיימת"?היא

בהבנקודהנעוצהאלולשאלותהתשובה
הוירטואליתהישות-הדיוןאתהתחלנו

עצםמתוקףאותנטיתשאינהישותהיא

למפגשדומהבאינטרנטשיחהקיומה.
שכאןאלאהאפלטונית,במערההצלליות

הישויותגוף.הצלליותמאחוריאין
וירטואליתרפאיםקהילתמאכלסות
הישותהממשי.הקיוםמןלחלוטיןשמנותקת

המחשבמסכיעלמרצדתאשרהוירטואלית
ברשת,המשוחחשלהשלכההיותרלכלהיא
מספקאחרתכדמותהזדהותידיעלאשר

היאזודמותואחרים.כאלהנפשייםצרכים
וחדסטיגמטיאופיובעלתאידיאליתלרוב
תורמתכינויבשםהזדהותכאשרממדי

המשוחחים,ביןהציפיות·מערךלהבניית

אותנטיותשלאחדשבבולובושאיןמערך
מןלחלוטיןמנותקותשהדמויותמאחר
אנושיחברתימערךשלהן.האנושיהעוגן
וצביעות,משחקפנים,העמדתנעדראינו

גופמן'שלכביטויוהאני'הצגתהכולאחרי
אותהוהפרסונהיחסיםמערךבכלשונה
לסביבהבהתאםמשתנההפרטלהציגבוחר
זהענייניםבמצבגםאךמופיע.הואבה

האניעםאינטראקציההפרסונהמקיימת

ביו-פסינו-חברתיכמכלולהפרטהפנימי:

 ::==rו ~ ~
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אולםשונה,בצורהסיטואציהבכלמופיע
אתהקודם,קיומואתמוחקאינוהוא

הואלאפעם.בכלממשותוואתהתנסויותיו
דומהההתרחשותכאןהשיחות.בחדריהדין

הנשלטותמריונטותביןלדו-שיחיותר
מאחוריאשרהאדםידיעלומדובבות
תבכה,תשתטה,היאברצותוהקלעים.

גםכמוהמריונטה,למפעילתלהג.אותצחק
הדבריםעלאחריותאין ,באינטרנטלמשוחח.

הואאותההדמותעושהאואומרתאותם

הקהלמולנמצאהואלאהרימפעיל:
בחדרהמשוחחיםביןאוהבובותבתיאטרון

צלכןאםהיאהוירטואליתהישותהשיחות.
אילוסטרציותשלהשלכהגוף,ללא

גןהערביןובינהאשרוקיטשיותשטחיות

החשובההמסקנהקשר.כלאיןההתנסותי
הפיזיותהמגבלותביטולכיהיאמכך

פתרוןמציעיםאידיאליתדמותובריאת
הפסיכו-פיזית:לדילמהוירטואוזי

המהויותביןיצירתיתהשרתההתנג

נמנעתהפועלתהישותשלהמנוגדות
ביןהואוהשיחהשיגכאשרמלכתחילה.
עודאין ,ייחודוחסריבנאלייםסטריאוטיפים

העמוקההפנימיתהאסנציהלחיפושמקום
שלאותנטילקיוםמקוםגםכאןואין

מחוץנותרתהאותנטיותיצירתי.קונפליקט
החדש,הטכנולוגיהשיחשללמגרש
שלעבירבלתיבחיץנתקליםאנוובמקומה
פסאדות.

כאשררקלהתבצעיכולאותנטידיאלוג
כאשרהשיחשדהתוךאלעצמומביאהאדם
תוךהאחרשלפנימיותואללהגיענכוןהוא

בןמגיעהשיחשדהאלהמוחלטת.קבלתו
ובסירנותיוציפיותיו ,מגבלותיועםהאנוש

עצמואתמעמידוהואקודמים,בדיאלוגים
לקשר.לווקוראשהוא,כפיהאחרבפני

עםמשמעותבעלדיאלוגאחרהחיפוש
ובמקוםלכישלוןהמקריםברובנדוןהזולת,
בניביןהקומוניקציהמשברעלהורחבאחר
עליהאבסורדילקיוםהשותפיםאדם,

שעשויההדינמיקהלטענתנו 9אדמות.
פחות,לאגםאך ,יותרלאהיאלהיווצר
וזהולדיאלוגשאיפותביןמפגשמאשר
בבדידותולולצפותיכולשאדםהמרב

טומנתהשאיפהאותהאולםבעולם.הקיומית
מפגשיםאללהגיעהסיכויאתבחובה
דיאלוגנוצרשבהםהמציאותויקרינדירים
"הרשותכיכתבנוברשניים.ביןאותנטי

פילוסופיהבשםזופילוסופיהלכנותנתונה
שאיןהנפש,בדעתיסודהשהרידו-שיח,של

אלאכעצמהתיקונהאתמוצאתהווייתנו
ואתהאנישלבזיקהלאיש,איששלבמגעו

 10דו-שיח".שלבושהזיקהזולזה,זה

באוריינטציותאני-לזביחסיטובעעולמנו
לסביבתו'מנוכרהסובייקטבהןסימבוליות

היאאני-אתההגומליןזיקתזאת,לעומת
ידיעלכפייה.ונעדרתחציצותחסרת

מונחהואבומהמערךהאובייקטהפקעת

למושאובחללבזמןמתופעהוהפיכתו
הואומתוכוב"אתה"ה"אני"משתקףהזיקה,

היא,זוזיקההאותנטי.קיומואתשואב

מתוכהאשרחסדשלזרימהנובר'לטענת
והבריאההיצירהחווייתאלהאדםמתוודע

האלוהית.
בפנינופותחהמודרניהטכנולוגיהעידן
מגיעאשרתקשורתדרכישלעצוםמגוון
המאהבחציהאלף.תוםלקראתלשיא

הטכנולוגיים-החידושיםקצבגדלהאחרונה
בשידוריוכלהמהרדיוהחלתקשורתיים,

רבהבמידהמחשבים,ובתקשורתלוויין
כולה.ההיסטוריהלאורךמאשריותר
תקשורתערוצישלזופוליפרציההאםברם

הבין-אישית,התקשורתמצבאתמשפרת

בפנינופותחהטכנולוגיהמערךהאם
בין-דיאלוגאללהגיעמשופרותאפשרויות

אנושי?

הביאההאינטרנטטכנולוגייתכיספקאין

מלתארהיריעהותקצרזהבתחוםמהפכה
אנוכאןזה.בכליהגלומותהאפשרויותאת

לערוץכדוגמההאינטרנטאתמביאים
דווקאולאואולטרה-מודרניתקשורת
התקשורתשלהאריחלקמידע.כמקור

שיחותערוצידרךהיא ON LINEהמתבצעת

שיחותלחדרלהיכנסניתןבהםאשר
המבקריםעםשיחהולנהלוירטואלי
באינטרנטהשיחותערוציהאחרים.

בכלכמעטאנשיםואלפימאותמאכלסים
תבלרחבימכלמתקבציםאשרנתון'רגע

שיח.כבילמצואבמטרה
לניתוחניסיוןמביאיםאנוזהבחיבור
שלמקריתדגימהבאמצעותשיחותתמלילי
לאפייןננסהכךומתוךשיחותחדרימספר
נערךאשרהמדגםהאינטרנטי.השיחאת

כ-הקיף , 1997אוגוסט-נובמברבחודשים

אקראיבאופןשנלקחושיחותתמלילי 30
תקופהבמהלךשנמצאוהשיחותחדרימתוך

מדגם .) Intemet Relay Chat) IRCבשרתיזו

ברםמייצג,מדגםכמובןמהווהאינוזה

חסרהואמייצגמדגםשלהמחקריהמושג

~ 

מייצגמדגםהנוכחי.בהקשרנומשמעות

ממנוהמכלולהיקףידועבולמצבמתייחס
מחקרלנהלבבואנואולםהמדגם.נלקח
באינטרנט,המשתמשיםלהתנהגותבאשר

אוהמכלולזה:בהקשרבבעיהנתקליםאנו
נתוניםהםדוגמיםאנומתוכההאוכלוסיה

קשהגלותם.למעשיתאפשרותכלשאין
נמצאיםמשתמשיםכמהבדיוקלדעתביותר
ובעייתהשיחות,בערוציזמןנקודתבכל

שאותובכךנוסףמחקריקושימציבההזהות

בחדריםשונהבצורהלהזדהותעשויאדם
אד-צציםשיחותערוצי ,ועודזאתשונים.

השיחהתוםלאחרעלמיםובמאיןישהרק
היאהדבריםמשמעותמעולם.היולאכאילו

לשימושניתןבלתיהואכמותישאומדן
מדגםבהבאתמטרתנוזה.מסוגבמחקר

כפיטענותינו'אתלהדגיםהיאזהמקרי
בהמשך'שיפותחווכפיכהעדשפותחו

לשדהשניתן'כמהעד ,אותןולקשור
איןזאתעםיחדעוסקים.אנובוהמחקר

המדוברהמדגםאתלהביאכוונהכלבכך
המושג,שלהקשהבמובן ,אמפיריכתיקוף

לוזלטיעון.ומסייעכתנאלהציגואםכי
ולפיכךהאינטרנטיבדיאלוגעוסקזהחיבור
התיאורטייםבכליםנעשההשיחותניתוח
ובשיחבכללהדיאלוגיתהפילוסופיהמתוך

בפרט.הברברי

בשלבשלבים.לשלושהנחלקהניתוחמהלך
השיחותתמלילישלחלוקהבוצעההראשון
קבוצתהדיון:,נושאפיעלקבוצותלשלוש
הנושאיתהשיחהקבוצת ,החוליןשיחות
נותחהשניבשלב 11הסקס.שיחותוקבוצת
התוכןניתוחבשיטתשיחהכלטקסט

דפוסיםלאתרניסינוובמסגרתההאיכותי
השונותהשיחותבמהלךעצמםעלהחוזרים
 12הוירטואליים.השיחותחדרימתוךשנדגמו

מספרלאתרניסיוןנעשההשלישיבשלב
לשלושמשותפיםנמצאואשרמוטיבים
עללהלןיוצגוהניתוחתוצאותהקבוצות.

נבחרותדוגמאותבשילובהאמורהסדרפי
העניין.אתלהבהירוביכולתןישאשר

הניסיוןועלהשבהחוליןשיחותבקבוצתא.
הטכנייםקשייםלמרותודיאלוגקשרליצור

כלנראתהלאהקשרמשהושגאולםבערוץ'
התחושה .בולהעמיקאמיתיתכוונה

להפיגהיאהעיקריתהמטרהכיהיאהכללית
המליםשולבופעמיםמספרהבדידות.את

מחוץלתחושהכמטאפורהו"חם""קר"
כלכאןניכרהאסקפיזםהערוץ.ובתוך
ומנוכרכקרמצטיירהמציאותעולםהעת,

מספקשבאינטרנטהפנטזיהעולםולעומתו
 :למשלחום,שלאשליה

Stella> what planet are we on? 

Boopster> dont know ... a green and blue 
one 

boopster> lets dance or something? ! 
Elminister> ok here' s the beat its its its 
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its its its 

stella> lets dance gonna be a cold niglרt. 

spruit> was supposed to g(ו lוut i.lguiח 

tonight but I just couldn't t"ace it ... . ! :lו( 

 ... Magicck gives jakfrost a nice wa1 · 11ר

. blanket 

ידייםשולחותהדוברותהדמויות
 ,לקשרלהגיעכןכניסיוןוירטואליות,

ניתןלכך.מסוגללאאשרמדיוםבתוך
לביןהוירטואליהעולםביןבמתחלחוש
האמיתי:העולם

] BUSHY> nice to see [you 

. SUB-ZERO> you mean nice to read 

וחסריסוריאליסטייםהםהשיחותמןחלקים
כדיעדושטוחיםדליםהםאחריםואילופשר

האמיתיהעולםמתוךייצוגיםשעמום.
מליםדהיינוהרשת,למונחיתרגוםעוברים

ומספרים.

Mara j> hello everyone who ever wants i.l 

e חdrink just ask me... 1 shall be everyo 

. server tonight ... enjoy your stay 

אםהדיאלוג,אתלמשוךצדכלמנסהלרוב
עלשיחהולקייםשלולמגרשוהושג,כזה

ניסיוןאףנמצאלאאותו.שמענייןהנושא
מעמיקיותרמעטלדיאלוגלהגיע

הםמשותףמכנהלמצואוהניסיונות
בנוסחמתחיללשיחהניסיוןכלבנאליים.

/גיל?"/מקום"מיןקבוע:
מכנהלבססבאיםאלוקבועיםפרמטרים
ניסיוןזהוכיברורזאתעםלשיחה,משותף
הללוהפרמטריםששלושתהיות Iעקר

עמומהאילוסטרציה ,היותרלכלמספקים,
ייתכןבהחלטכינזכירשובהשני.הצדשל
דברשקריים,הללוהיבשיםהנתוניםכי

הצדדים.ביןהניכוראתמעציםאשר

Lee38> how old are you (gota kחlוw tlרat 

השיחהבקבוצתשנסקרוהשיחותב.

פוליטייםבנושאיםעסקוהנושאית
וחברתיים.

נותרוהפוליטייםבנושאיםשהשיחותזמןכל
להעריךניתןהאינפורמטיבית,ברמה
הקושיהמשתתפים,צרכיעלענהשהשיח
וכלדיוןלהתפתחשהתחילברגעהתעורר

קריהטכניות,הבעיותעמדה.הציגצד

מקשיםרקהרבוהבלבולהניתוקיםהשפה,
הםזאת,למרותהדוברים.עמדותהבנתעל
אתושובשובלהבהירומנסיםמוותריםלא

יותרובמגבלותיובמדיוםולהיאבקעמדתם
התאפיינוהשיחותהאחרות.בעמדותמאשר

סטיגמטיתתפיסהמתוךהאשמותבהטחת

כלללאערבי>מוליהודי(למשלהאחרשל
השיחלהקשבה. ,סמליאפילו ,ניסיון

תוךלאחרבזצדכלואלים,מקוטעמבולבל
מייצג.הואאותוהקולקטיביבאניהסתגרות

 Islamicהיהשנושאהמשיחהקםעלהלן

Resistance • 

היהשאמורלאחראליהמצטרפיםאנו
בכירהאישיותעםבנושאדיוןלהתקיים

 13 :החיזבאללהגוןמאיר

mike 17> the koran doesn' t have any bad 

words or say bad things about people 

abrahm> what do you think about Kana' s 

massacre and about the ambulance in April 

? 96 ' 

Mike 17> these are not terrorists act they 

were in a state of war we don' t go blow 

ourselves and killing ourselves to kill 

others . 

Abraham>That' s wonderful, to kill kids in 

an ambulance is not a crime 

mike17>1t is 

abraham> nor to kill people in the UN 

camping 

mike 17> but its different 

abraham> nothing is different my dear to 

kill is to kill 

mike 17> if hizbulla stops firing rockets before I really start talking!) 
Israel will leave Lebanon 

abraham> hahhaha that' s funny 

ami ailon> tel1 me something abraham, 

doesn' t the koran tells not to kill? 

רעיונותביןעירובנרשםפעמיםמספר

הזריםמופשטיםרעיונותלביןקונקרטיים
כאןהגיעוהניכורהשיחהלנושאלחלוטין
מונולוגיםפורשיםהדובריםחדש:לשיא

 ,יהשגשלמסכובפגיאחדסוליפסיסטיים
הזויההיאמהםהמשתקפתההוויהכאשר

ומטושטשת.

Tom967> 1 advise you to go out and to 
talk to the trees 

IkhLas>Yup 

Tom967>We are here ... therefore the great 

tree exists 

IkhLas> but I heard it say Lailaha llillah 

Tom967>1t must have been singing .... 

After you die its great branches will 

nourish you. 
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כללדובריםאיןהסקסשיחותבקבוצתג.
האחרהאמיתית,זהותםאתלחשוףרצון
כוללנינותר

הגנהמספקהאנונימיותצעיףואמורפי.

בהתאםמיניותפנטזיותלחשוףוחופש
הרלוונטי.לערוץ

הםהרגשותמוגזמים,הםרביםתיאורים

אינםאךמסלסליםעמוקים,סוחפים,
בתיאוריםההגזמהאמון.ומעורריאמיתיים

המדיוםשלקרירותועללחפותכנראהבאה
תחושותלהעביריכולתוחוסרועל

אותנטיות.

JANA> grabs AngelHrt and pull her close 

running her fingers through AngelHrt' s 

hair and gently but firmly takes from her a 

kiss while stealing the one thing that has 

alluded her .... her heart. 

LI Beth> we' ve got you all nervous now 

Angel: 

> Thea gives AngelHrt a Realy Hot ... 

Long Super And Really Erotic ... Earth 

Shattering, Soul Burnning 

Oh My Gawd If I Stop Now 1'11 Die, Better 

Than Heaven, Y et Hotter Than Hell, 

Groping, Don' t Stop 

Touching Me, Blood Boiling, 

OhOhOhOhGawdOhGawdOhGawdSoul 

Stealing, Dream Making, 

Close To Xrated ,Hand Trembling, Knee 

Buckling, Heart Stopping, Body 

Tingling, Earth Quake 

Making, Passion Exploding ....... 

בסביבהביותרהאמיתיהדברהיאהפנטזיה

עדמוחלטתהיאבהוהטמיעההוירטואלית
התיאוריםומוחלט.צדדיחדניתוקכדי

בפרופורציותאםהםגםמוגזמיםהפיזיים·

ויזואלייםמודליםשלבתיאוריםואם
נכספים.

> Tragar picks Athena up 

Athena> What you gonna do now tragar? 

Athena> hey ! ! 
Tragar> cradling her in his arms 

Tragar> Athena is very light 

*stony 1 take arrianna in his arms ... 

holding her so close they can feel each 
other' s heart beat ... 
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he looks deep into arrianna ·' s eyes and 

then kisses her so passionately, the room 

disappears as they float to cloud 9 . .. 
leaving reality for a moment ot· pure 

pleasure and sensual full body tingling: ) 

בערפללוטההדוברמולשנמצאתהזהות
מתקבלאשרחוזרהיזוןכלהבחינות.מכל
בפירושנתקלהמסךשלהשניהעברמן

הואהדיאלוגכלומרהקולט,שלהביזיוני
מהןאחתכשכלוירטואליותדמויותשתיבין

מאווייהאתהאחרתעבראלמשליכה
קבוצתיתאוננותמתקבלתומכאןהמיניים

טיפח.שהואבפנטזיהעסוקמשתתףכלבה
מוחלט.הואהקצר

עודמסובךהמצבהדו-מינייםבערוצים

מינומהוברורשלאבכךדילאאם :יותר
זהותומהיברורלאגםעתההדובר'של

בפעמיםמצאנוהללובערוציםהמינית.
הדוברמיןשלמפורשותהכרזותרבות

 .השניהצדבאמוןלזכותכדיהמיניתוזהותו
האמוןלרכישתתורםאינושהדברברור

זהמסוגשבהצהרותהבוטותעצםולעיתים
דרךקייםאשרלזהמעברנוסף,חשדמעורר
קבע.

Straycat>I hope you don ·' t mind nז e 
asking but are you a MA·LE a FEMALE it 

will make a difference 

kicker26> female, butch 

mercedez> kicker you r a butch '??? 

Kicker26> ahmmmmmmmmm, yes ו a nו , 

stone butch and love it 

נמצאאחדמצדעקבי:אינוהאחראלהיחס
מידהשניהצדומןועדינותרגישותגילויי
לקשרהכמיההואכזריות.סאדיזםמכןלאחר

מעוררתלהשיגו'היכולתשבאיהאכזבהו
לאקאןז'אקהפסיכולוגאשרהאגרסיהאת

בעקבותהאידיאליהאנישלכשבירהזיהה
המציאותלביןהפנטזיהביןשנוצרהמתח

 14והכואבת.הגשמית

הפנטזיהעולםלביןהמציאותביןהמתחאת
מעניינת:דוגמהבעזרתנדגים

TrustNo 1 > wanna fuck ! ! ! anybod y 

wanna help? 

קוראאיש,עלסומךאינוכשמואשרהדובר'
דרכוומחפשהמנוכרהמדיוםדרךלקשר

עזרה.

תכנימניתוחמסקנותולהציגלסכםבבואנו
מספרנעלהכה,עדשנסקרכפיהשיחות

עיקראתמהוויםלדידנואשרעקרונות
 .האינטרנטיהשיחשלמהותו

שיחכערוץהאינטרנטרשת-אסקפיזם . 1

מוגןוכמרחביצרילפורקןכצינורמשתקפת
חופשיהפרטחשש.ללאזאתהמאפשר

ולהעלםהוירטואליתהספירהבתוךלהיטמע
בה.

העולםמכבליההתנתקות-פנטזיה , 2
פנטזיותעלענגותחתמאפשרתהממשי

שלצורהלובשותלרובאשרסוריאליסטיות
ומשועתק.שטחיאידיאל

נתפסתהרשת-וירטואליפטישיזם , 3
גםנתפסותוכךונע;נושםאורגני'כחלל

בה.שמופיעותהדמויות

בחדרימשתתפים _ 15יישויות.ריבוי , 4
במהלךכינוייהםאתתדירמשניםהשיחות
אחדפרטכינמצאאףולעתיםהשיחה
במקביל.שיחותחדריבכמהמשתתף
מסוגלהדוברכיהיאהדבריםמשמעות
בהתאםולנהוגבמקבילזהויותמספרללבוש

לאופיין.

הניתוחלאורכילומרנוכלזו'בנקודה
הוירטואליתהאינטראקציהאיןהאמור
אלהאחר'אלההתייחסותדו-שיח.בבחינת

הצדמןהישותזיקתית;איננההשיח,בן

אובייקטיבייםבמונחיםנתפסתהשני

הדיאלוגלביןבינהאשרושבלוניים
המרצדותהתדמיותנגיעה.כלאיןהאותנטי
שכלבמובןלזו'זואדישותהמסך'על-פני

ולפורקןלניצולמקורנשביחרואהאחת
לניכורכאןעדיםאנוכן'עליתרפנטזיות.

הדובריםביןשעוברהחיץגיסאמחדכפול:
כישויותבראוהםאותןהדמויותלבין

שביןהניכורגיסאומאידךוירטואליות,
יציריהיותןבתוקףעצמןלביןהישויות
כינאמראםנשגהלאכידומההדמיון.
במסגרתאפילואינוהאינטרנטיהשיח

אלאהבוכרי,אני-לזשלהדיאלוגית
אלולהגיעלשאוףהיכולתלז-לז.בבחינת
ביןחסדזרימתשלייחודייםרגעיםאותם
לזירתמחוץאלנדחפתלאדםאדם

הנתון;הטכנולוגיהשיחשלהאפשרויות
כאבןנותרתוככמיההכערךהאותנטיות

צורךכלאיןחלדיםבעולםהופכין.להשאין
אוהעצםהשיח,אלתובעניתבהתכוונות

מיוחדיםכוחותמאיתנודורשאינוהסתם

מפניההימלטותכביכול'היא,טבעיתולכן
 .העולם,אלהקלההגישהאלהאתהתביעת

 16הלז.עולםאל

"בימי :-או""אובספרוכתבקירקגור

שאינוהראודותעלרבותדוברהביניים
מצוישםונוס.הרקרויהואהמפה:עלנמצא
תענוגותיומצוייםשםהחושבותמשכן

מדינה.זוממלכה,זוהישכןהפראיים,
מקוםולאללשון'מעוןאיןזובממלכה

להישגימשכןולאהמחשבות,להצטברות
הבסיסיהקולאתרקשומעיםשםההרהורים;

הקולאתהתשוקות,משחקאתהתאווה,של
אלאאינוהכלשםהשכרות.שלהפראי

 17הנאות",שלסחרחורת

אורחאלקירקגורייחסמתאלהבדברים
 .האסתטיהקיוםאלאותנטי'הבלתיהחיים
הדמיונית-המציאותאתחיהאסתטיהאיש

בכוחהממשית-קונקרטית.אתולאאפשרית
דרךועוברגירוייםאחרתרהואדמיונו

נאמנות,כלללאלענייןמענייןהחיים
מעורבותשלזיקהללאואחריות,התמדה
הואממשית.התקשרותוללאמחייבתנפשית
דמיונייםחלומותשלעולםלוהיוצרהחולם

 18הממשות.שלמאחיזתהלהימלטכדי

טכנולוגייתבחזיתספקללאנמצאהאינטרנט
ניתןמידע,כמקורהעכשווית.התקשורת

אתריםשלעצוםמגווןאלבאמצעותולהגיע
כערוץהדעת;עלשעולהנושאבכלכמעט

התשתיתאתבולזהותניתןתקשורת
גדלחלקיתנהלדרכולמדיוםהטכנולוגית

האנושית.קשורתחתשלוהולך
הואכאןשהובאהשיחותתמליליניתוח
אשרהתקשורתלסוגראשוניתעדותבחזקת

• • ~o -a=:~•11• 
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להצמיח.הוירטואליתהרשתעשויה
רבתטכנולוגיתהמצאהרקאינוהאינטרנט
תרבותיאיקוניןובעיקר'גםאלאמשמעות,

השיחותוחדריהראשונה,המעלהמן
שלתפקידזהבהקשרממלאיםהוירטואליים

 .יותררחבהתופעהעלמצביעאשר"מסמן"
האולטראהאינטראקטיביתהטכנולוגיה

ביכולתהכילשכנעמבקשתאשרמודרנית
לכלמספקתאנושי'ביןלדיאלוגלתרום
הדיאלוגדיאלוג.שלאשליההיותר

תרבותיתיצירהלכלהיסודאבןהאותנטי'
זהמדיוםבתוךלצמוחיכולאינורוחנית,
מפורקהסובייקט-דוברהגדרתו.מתוקף

גס,ידבהינףהמדיוםעל-ידילחלקיקים
שלהאותנטיקיומואתלמעשהמוחקאשר

לשאוףנוכללאאותנטיפרטובאיןהפרט,
היאהיצירהנוברלדעתאותנטי.לדיאלוג
דיאלוגימגעהיוצרהמורהדו-שיח;דיבור'

הבד'עלחותמוהמטביעהציירתלמידיו'עם
הנייר'גביעלומשפסיםמליםהסווהוהסופר

נוברדיאלוג.באמצעותיוצריםאלהכל
יצירהלתהליךכדוגמהבטהובןאתמזכיר
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באוזניהצליליםאתשמעבטהובןכדיאלוג:
כאשרהתווים,גיליוןגביעלורשמםרוחו
לחלקהמקשיבכאילו ,ממנוניתקפעםמידי
 19בכתיבה.המשיךומייןהיצירה,שלהבא

בתוךשישנואתגילויהואהיצירהתהליך
חוצצים.נעדרפנימישיחבאמצעותהנפש

הואזה,מחיבורנושעולהכפיהדיאלוג,רצח
הסיכויבהבמציאותהתרבות.רצחלהלכה
יכוליםאנואיןמראש,נשללדו-שיחלבסס
בכמהניכרוהדברעשיררוחלעולםלצפות

מישורים.

הטכנולוגיתהחפיפהכידומהראשית,

לביןמידעכמקורהאינטרנטביןהמתקיימת
אותומציבהתקשורת,כערוץהאינטרנט

לאזהולמורה.הספרלביתהעתידיכיורש
עצמםעלמכריזיםאשראתריםקמומכבר
ניתןובמסגרתםוירטואלייםספרכבתי
עצי-דעתשונים.מנושאיםנושאיםללמוד

אתלהחליףמסוגליםאינםאלומודרניים
המחנךואתאנושייצירהכמעשההחינוך

לביןידעהקנייתביןלהבחיןיש .כיוצר
ואילובמהותוטכניהואהראשוןך:וחינ

שלתפקידואומנות.בבחינתהואהשני
זיקהליצוראלאדעתלכפותאינוהמחנך
שוויונידיאלוגזהותלמידו.עם·שירה

זרעיאתהמחנךמפזרבמהלכו ,סוקרטיו

שלהבתוליתהקרקעפניעלהדעת
הדעתעצייצמחוממנהאשר ,התלמיד

קומפלמנטריהואהתהליך .לוהייחודיים
חד-ושכנועכפייהללא ,וזיקתיהדדי

הרעיונותאת"מיילד"המחנךצדדיים,
ורק ,כךעקיפה.בצורההתלמידשלמראשו

תחושתלחושהצדדיםשניעשוייםכך,
 .התגלות

מכיווןגםלהתגלותעשויהתרבותעידןן•ק
שלעצוםריבויקייםהאינטרנטברשתסף.ונ

זהריבויסקס.בנושאישיחותוערוציאתרים

שלהאנרכיהאופימן ,השארביןבע,ונ
המציצנותיצרעלמענהמאפשראשרהרשת

חדשותדרכיםפתחזהמדיוםהטבעי.

לומריותרנכוןשמא(אומינילפורקן
שטחיבאורחמיני>פורקןשללאשליה

יה iהפנטאתמביאהוירטואליהעולם .מיידיו
הקיוםאתמוחקובמקבילהמימושסףאל

היא ,פרוידטען ,כרתהתר .הממשי

האדם.שלהמינייםהדחפיםשלסובלימציה
אלהאדםיגיעלאאילועליהיהיהמהאך

אותהתופנהזאתובמקוםתשוקותיוןו·ד 1 ·

חזיונותלבריאתיאליתביריבליגיהאבר
 ?אלייםוירטו

עודשורהמרכזהשאין"תרבותנובר:תבוכ

בלתי-פוסק,חידושהמתחדש ,החיבמרכז
 20 ." •••לזשלעולםונעשיתקופאתהיאהרי

בעקבותיוגורר ,תרבותיכקטרהאינטרנט

בדרךתרבותייםקרונותשלארוכהשורה
להביאעלולהזווהתקדמות ,הלזעולםאל

הקיוםאתונאבדהרכבת"אתש"נחמיץלכך

ה"אני"בהשתקפותהמתגלםחניוהר
מפניאותנותציללאה~הטכנולוגב"אתה".

להיותפירושולדיאלוגלהיפתחזה;שבר
ממוען.להיותולאנקרא

בעידןהיטבמשתלבתהאינטרנטתרבות
"הכולבותרבותיבמערךהפוסט-מודרני.

"מציאותהאנטינומיהאפילוהולך"
אונוחותאיעודמעוררתאינהוירטואלית"

כגוןפוסט-מודרניותאסכולותגבה.הרמת

שביןהקשראתניתצההדה-קונסטרוקציה,

אתומחקה Signifiantל· Signifie '-ה
כשםממשהתופעות,שמאחוריהרפרנט

בחדריהישויותשלהוירטואלישהקיום
אלושלהקונקרטיהקיוםאתמוחקהשיחות

המכשירהואהאינטרנטמגרונן.שמדברים

מבססהואהאולטימטיבי:הפוסט-מודרני
שלוהארעיותהיחסיותאתלמעשההלכה

התופעותביןעבירבלתיחיץויוצרהיחסים
ייצוגיהן.לבין

ברשתביותרהפופולריותהדמויותמןאחת
האנרכיסטיהמשוררשלהיאהאינטרנט
מןובאחדבורוז'ס.וויליאםהאמריקאי
הסיסמה:מתנוססתשמועלהקרויהאתרים

Noth ing is true , everything is " 
. " permitted 

רוחאתכל-כךשמשקפתזוהכרזהמול
אלאלנונותרלאחיבורנו'שלהדברים

איורןשלמלותיואתלצידנולגייס
קאראמזוב:

lf everything is possible then nothing is " 
." true 

• 

בין-תחומימרצההואשוהםשלמהפרופ'

ומדע-פסיכולוגיהפילוסופיה,לקרימינולוגיה,
העליון.הגלילובמכללתת"אבאוניברסיטתהמדינה

בחוגשנילתוארתלמידהואפינצ'בסקיעמית
ת"א.באוניברסיטתלמדע-המדינה
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באופןנבחרהשיחותקבוצתמכלהאנליטית.

אתלאתרניסינובהאחתשיחהאקראי

מושגילאורהאינטרנטיהשיחמרכיבי

שארנותחומכן,לאחרנובר.שלהדיאלוג

בשלוששנמצאוהעקרונותכאשרהשיחות

 .האנליטיהמשעןאתהיווהראשונותהשיחות
העקרונותרובכיהתגלהתהליך'שלבסופו

בשארגםקיימיםבתחילהעמדנועליהם
לקוחותלעילשמובאותהדוגמאותהשיחות.

ניתוחבטכניקתלהרחבהכולו.המדגםמתוך
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iדורמשה
 .... j§b,~il8L'ק

באים!הגרמניםבאים!הגרמנים

בעורקיאלהבימיםחלףחשמלזרם
להלםגרםוהאמריקאית-הספרתעשיית

תאגיד-התקשורתמעובדיה.לרביםרציני
אתקונההואכיהודיע,ברטלסמאןהגרמני
הוצאות-ביןוהחשובההגדולההארס,ונדום

שלה,הבעליםמןהאמריקאיות,הספרים
ונדוםשלשוויהניוהאוס.ס.א.המיליארדר

אלףמאותוששבמיליארדנאמדהארס
דולר.

לאלתרבתפושההזאתהמדהימההחדשה
לקונסולידאציהבכיווןנוסףענקיכצעד
העיסקההאמריקאית.עשיית-הספרבת

בניו-גדוליםבתי-הוצאהשבעהרקתותיר
לתאגידיםשיייכיםכברמהםוארבעהיורק,
זרים.

ג'וןנמניםסרפדיהשביןהארס,לדבררם
הנשיאמארקס,גארסיהגבריאלאפדייק,
ומייקלרייסאןורבי-המכרקלינטון
השביפאוליוחנןהאפיפיור Iקרייטון
החורגתחשיבותנודעתמיילד'ונורמאן
היוצאיםספריה,הנרחבים.מממדיהאפילו
קראון'קנופף,שלבגושפנקהלאור

בתוספתובאלאנטיין'וילארדפאנתיאון'
יותר'טובנראיםעצמה,הארסלדבורם
 1יותרטוביםבאמתהםקרובותולעתים

תעשיית-הספרשמפיקההספריםמרוב

הסופריםעםחותמתשהיאהחוזיםבארה"ב.

מאלהיותררבהתשומת-לבמעורריםשלה
לנושא-נחשבתהיאאחרות.הוצאותשל

כמהוכלהאמריקאית,המו"לותשלהדגל
מוגזמת"עצמית"חשיבותעלילעיגושלא

לבטלה.אי-אפשר Iזו
דולרמיליארד 16הרוויחברטלסמאןתאגיד
השלישיהואהאחרונה.הכספיםבשנת

והבידורהתקשורתתאגידיביןבגודלו
אימפרייתשייכתכברלברטלסמאןבעולם.

באנטאם-דאבלדיי-האמריקאיתהמו"לות
ג'וןהואביותרהמפורסםשסופרה Iדל

שלוהמשפטייםשספרי-המתחגרישם,
הודיעלא-מכברעותקים.במיליונינמכרים

למכירתלהיכנסכוונתועלברטלסמאן
האלקטרוני.הדוארבאמצעותספרים
המו"לותבמפתמרחיק-הלכתלשינוימעבר

כלכליותהשלכותלושיששינויבארה"ב,
הדאגהגםהובעהעצומות,ומבניות

מןאחדזאתשניסחכפי-להעלמותו
הארסונדוםשלהבכיריםהמנהלים
בתרבותעצמאי"קולעודשל-(לשעבר>
ספורים",עצמאייםקולותרקבהששרדו

המייצגתהאמריקאית,המו"סיםהתאגדות

מנהלתעצמאיותחנויות-ספרים 3500
ענקיםשלהשתלטותםנגדעקיבמאבק
לפנירקהספרים.מכירתתחוםעלאחדים

אתלמשפטההתאגדותתבעהקצרזמן
"באונסספריםלמכירתהגדולותהרשתות
משתמשותשהןבטענהו"בורדרס",ונובל"

הנחותלהשיגכדיהמו"ליםאצלבעוצמתן
תחתהחותרותהעדפותושארסודיות

מההעצמאיות.החנויותשלכושר-התחרות
ההתפתחותעלהמו"סיםהתאגדותאומרת

דובראמרהמומים","אנוהאחרונה?

לחשוב,כדילזמןזקוקים"אנוההתאגדות,
הדברישפיעכיצדמסקנותולהסיקלנתח

מוכרי-הספרים'.'חברינועל
ירדוהארסונדוםשלשמכירותיהידוע

שניםשלושלפנידולרוחציממיליארד
לפנידולרמיליוןושנייםועשריםלמיליארד
לכשבעיםנצטמצמווהרווחיםשנתיים,

באותהנמכרוברטלסמאןספרי .דולרמיליון
מיליוןושבעיםמאותכששבעבורתקופה
קנהשניוהאוסלצייןכדאישנה.מדידולר
שניםשמונה-עשרהלפניהארסונדוםאת

וחמישהשישיםביןתמורתמ-אר.סי.איי

 .דולרמיליוןלשבעים
מאוניברסיטת-פיקארדרובוטהפרופסור

בכלכלתןמתמחהקליפורניהשלהמדינה
יעימבלדעתו'יקשורת.תחברותשל

נובעיםהספרבתעשייתהקונסולידאציה

שוליומהצטמצמותגבוהותחובמרמות
יותררביםוכותריםמו"ליםבעודהרווח
על-הקוראים.אתלמשוךמשתדליםויותר

סבור'הואכךיוכלו'פעילויותיהםמיזוגידי
ניכרחיסכוןלחסוךהארסורנדוםברסלסמאן
מחסניםמהפעלתכל,מכלהכל-בתקורה

"ספריםפירסומת.בעדלתשלומיםועד
בסיכוןהכרוכיםהתקשורתמוצריעםנמנים

"היכולתפיקארד'אומר ,,ביותר'הגדול
ממהאפילוקטנהזהבתחוםהצלחהלנבא
עומדותלרשותךטלוויזיה.לתוכניותשנוגע

ספר'מוציאכשאתה .יותרמעסותנוסחאות

לךשישמהוכללשוק,אותומשליךאתה
אותו."יאהבשהציבורהתקווההיא

-הספריםהוצאותשלהאחריםהבעלים
השולטתהוסט,חברתהםבארה"בהגדולות

ורפרטשלהחדשותחברתואייבון:מורועל
המחזיקההאוסטרלי'איל-התקשורתמרווק,

פירסון'הבריטיהתאגידבהארפר-קולינס:
וייקינגהוצאות-הספריםשלבעליהן

נסחרותשמניותיהטיים-וורנר'ופאטנאם:

בשםספריםמפרסמתוהיאהחופשי'בשוק

הגרמניתהמשפחהבדאון:ליטל,אתוורנר
אתסטרוספאראר'שלהבעליםהולצברינק,

מארטיןיססט.ושלהולטהנוישלז'ירו'
שגםוייאקום,התקשורתוחברתפרס:

בעלתוהיאלציבור'פתוחותמניותיה
עלהודיעה(וכברשוסטראתסיימוןההוצאה
ממנה).חלקלמכורכוונתה
נעוצההארסראנדוםהוצאתשלראשיתה

סוףנבטכאשרשנים,וחמששבעיםלפני
הספרבתעשייתאחריםרביםכמו(היהודי'

לייבררי""מודדןאתקנההאמריקאית>
בפירסוםשהתמחתההמודרנית),(הספדיה

העולמיתהקלאסיקהשלזולותמהדורות
המקוריים,לבעליםשילםהואוהאמריקאית.

אולי .דולראלףמאתייםליברייס,הוריים
ההוצאהשלהעמוקעניינהעללהקישאפשר

המודרנית"ש"הספריהמהעובדהבשורשיה

האמריקאית.כמדיילותחיוניכוחעדייןהיא
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ופוליטיקהסופרים

באמת,הרחוקיםהימיםאתכאןזוכרמי

כמועמד"רץ"סינקלייראפטוןהסופרכאשר
שתיכיהפסיד,(וכמובןבלתי-תלוי

שהיהמפנינגדוהתלכדוהגדולותהמפלגות
שלהמושללכהונתלטעמן>מדירדיקלי
קליפורניה?מדינת

שאישכמעטוממילאהמבוללפניקרהזה
הלהטטעוניהרומניםמחברמיהויודעאינו

 .פחם"ו"מלךו"נפט""הג,ונגל"החברתי
כך ...אבלמפורסם,היהבשעתואכן,

לאחר-שניםוכאשר'העולם.תהילתחולפת
ראשותעלמיילדמאןנורהתמודדומכן'

מושבעללוידאגורויורקיו-נעיריית
ממוניטיןנהניםושניהם-בבית-הנבחרים

מישהואליהםהתייחסלא-כסופרים
אישיםבהםראוהפוליטי.במישורברצינות
אפילומזה.יותרלאאךבציבור'ידועים

אמריקאיםסופריםהיושלפיההמסורת
ידםושולחיםהבריותביןאליוצאיםחשובים

סטיינבקג'וןשעשוכדרךבעיתונאות,

בעליית-הגג.מזמןנגנזההמינגווי'ארנסטו
שלהאחרוןספרו 'חטיפה,,על"חדשותאבל
הקולומביאנילספרות,נובלפרסחתן

דוגמההואמארקס,גארסיהגבריאל
ואילועיתונאית,רפורטאז'השלמובהקת
שלסרפדיהמגדולפואנטס,קארלוס
המתרחשעלקרובותלעתיםמגיבמכסיקו'
בארצו.

קרויהואשכאןאחר'לעולםשייכיםהםכן'
הוצגהזההעולםהלטינית","אמריקה
הבירה,בוושינגטוןלראווהבאחרונה

על-"ועידהענקי'אירועבהכשהתקיים
מטעםנערכההוועידה ."מריקותהאאודות

יובללציוןאמריקה"מדינותגון"אר
יוחדוהדיוניםנושאירובלייסודו.החמישים

האדם"זכויותכגוןולכלכלה,לפוליטיקה
העוני".עלו"התגברותדמוקרטי'!בעידן

חתנישישהבהשתתפותדיוןגםהיהאך

ילידוולקוט,דוקהמשוררבהםנובל'פרס
הכימאיבי'הקאדיביםושיהלסט.האי

נובלפרסוכלתמוליכהמאריוהמכסיקאי
וויליאמסג'ודישעברה,השנהמןלשלום

במוקשי-השימושלאיסורהנאבקתמארה"ב,
פואנטסנשאלפני-כןשעותאי-אילויבשה.

ובהבוועידה,המרכזיותההרצאותאחתאת

ה iהצומןכללייראמתאינושהואהצהיר
האימפריאליזםשלביותרהחמורה

 .כרתיהתרהזן-בימינוהאמריקאי
אחר- .הסופרשאלמאוס?"ממיקימפחד"מי
בנושאיםהעיתונאיםלשאלותבהשיבוכך

כתבשלהערתועלהגיבשונים,אקטואליים
מגעמכלנרתעיםארה"בשסופריאמריקאי

העלולנגיףחיתהכאילופוליטיקהעם
"הסופרפואנטס,אמרולא","לאלהחלדתם.

מפנימפוליטיקה,מתבדלכשהואחולהנהיה
סופרגבילריק.חללבתוךחיהואשאז

הואכזהדברשלפירושוהלטיניתמאמריקה

"ארה"בההיסטורית.אחריותויחתזב

שניםמאותבמשךפיתחוהמערביתואירופה

הכלל'לבעיותהנענותאזרחיותחברות
בוויכוחים,הפותחותעמדה,הנוקטות

סדר-שעללסוגיותתשומת-לבהמעוררות
הסופראםהלטינית,באמריקהאךהיום.
פוצהאינושאישלפעמיםקורהמדבר'אינו
פה",

אשתקדבדצמברהטבחדוגמה:הביאהוא

מהםרביםאינדיאנים,וחמישהארבעיםשל
צבאית-למחצהקבוצהבידיוילדים,נשים

"זהו .שבמכסיקוצ'יאפאסהמבודדתבמדינה

בצ'יפאסהטבחעשהבמדוע .זעירכפר

המידעקולשלחיוניותולמידתראייה
המוסדותנעדריםעדייןשבהןבחברות

אבלבמכסיקו'אותםיוצריםאנוהנאותים.
האוטוריטאריותשלשרידיםקיימיםעדיין

שקורהלמהדוגמההיאצ'יאפאסהישנה.
הקשוריםחמסניים,בעלי-אחוזותכאשר

אתמנצליםהמכסיקאית,למפלגת-השלטון
הנה,שחיטות.ויוזמיםעובדי-האדמה

כפילומר'כדיהסופרמתערבזובנקודה
'אנישנה,מאהלפניזולהאמילשעשה

מאשים.'"

הססניוולקוטהיהה"נובליסטים"בדיוני
היחידיהסופרשהיהכיווןמפואנטס.יותר

כיצדהמנחהאותושאלהדיון'משתתפיבין
"דמוקרטיה'.'המלהאתמגדירהוא
מופשטיםשמות-עצםמפנימאודחושש"אני

יכול"אינניהמשורר'השיבגדולים",
הסמכותלישישחושבואיננילהסבירם,
גםנדרשהאחרותבתגובותיולהגדירם."

בא"הואמאוס.במיקיפואנטסשללזלזולו
לכבושמאודקשה •.•מאודגדולהממדינה

כךלאאךתרבותית.מבחינהמכסיקואת
שם,הקאריבי."היםאיזורלגביהדבר

ייהפךהואשבוהיוםקרובזה,באיזור

ציין'ולקרטוארה"ב.שלכלכליתלמושבה
אבללעם,שייכיםחופי-היםהיושפעם
בפניקרובותלעתיםאותםסוגריםעכשיו
מהודריםבתי-מלוןבהםלהקיםכדיהכלל

-כךעלשמתריעלמיואוילתיירים,
הקידמהנגדבמלחמהאותומאשימים
האייםתושביאתדןשהואובכךהכלכלית

 ••.ולמצוקהלעוני
הצהרותמשרוולםהמנעריםלסופריםואשר
כלכליותאםפוליטיות,אםדיכפין'לכל
מצליחיםשהםסבור"אינניאמנותית,ואם

דברכל"ליצירתוולקוט,אמרבזאת",
דרוש-שירהאוסיפורתכיחוד-שהוא

המורכבומדוקדק,ממושךניחרךשלתהליך
אםהחפוזות.מההכרזותהשוואהלבלי

פחדמתמלאאתהאותו'לסכםאתהמתבקש
אני'מנופח.אוחלקלקתישמעשמאגדול
כזה."פחדחשמקום,מכל
אינהאמנםוולקוטשליצירתואםאך

עםמסכיםהואבמיוחד'לפוליטיתנחשבת
"סבורניחברתי.תפקידיששלסופרפואנטס

היאארה"בהעוני.לחווייתזיקהלכךשיש

הבלתי-אמצעיותואילומאוד'עשירהארץ
אייאומכסיקוכמובמקומותהמצוקהשל
ואני-למודעותאותךמחייבתהקאריביהים
אותהשללקיומה-ביומויוםמדיבהחש

יודע,גםואתההאנשים.שרוייםשבהמצוקה

מסוגלתאינההסופרשלאחריותוכי

המצוקה.אנשיהללו'מהאנשיםלהתנתק
אםכיחודדרש,יפהלאלהםאחראיאתה

וולקוטמשמשרבזמןכברכינזכור'
תחילהבארה"ב,לספרותפרופסור

ולאחר-מכןהארווארדבאוניברסיטת
 •בוסטוןיברסיטתבאוב

וז% 1

ר

החוצה!-מוריסוןטוני

המשיקהמרילנד'מדינתשלמחוזותיהבין
 .מריסט.מחוזגםמצויהבירה,לוושינגטון

המחוזית,מערכת-החינוךמנהלתוהנה,
ממדפילסלקהחליטהריצ'ארדסוןפטרישיה

הרומןאתבמחוזבתי-הספרשלהספריות
טונימאתלשלמה"אשרהשירים,,שיר

מטובילאחרנחשבזהרומן .מוריסון
מחשבה,אולעטה,מתחתשיצאוהספרים

כלתהאפריקאית-אמריקאית,המחברתשל
הסבוריםמבקריםוישלספרות,נובלפרס
ישהמנהלתלדעתאךבספריה,הטובשהוא

לגילאיםמתאיםשאינובוטה,מיניאופילו
מופקדתשהיאבבתי-הספרהמתחנכים

עליהם.
לעשותאיחרהשלאלתקשורתנודעהדבר
מועצתהתכנסהאו-אזמטעמים.ממנו

מפתחעל-פיהנבחרתהמחוזשלהמנהלים
שניקראוהנבחריםבנושא.ודנהמפלגתי,

אחדפהוגמרוונמנוהספרמתוךעמודים

במשפטה.ריצ'ארדסוןהגברתשצדקה

t-בעם'המשךt-42 
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ןתיזל סומע

ארועיםספרים,מוספים,

אחנה)(מרובכליםשוברים

בשיררביקוביץדליהאומרתאהבה","מרוב
שלשמולקוחממנוברשת'ניצוד'הזמן

וספלים",צלחות"שובריםהחדש,האלבום
כאןשברולמשוררתאהבהשמרובדומה

שביטעוזי :<עורכיםוהעורכיםההוצאות

גרפית:ועריכהעיצובציגלרועליזה
הקיבוץ-המאוחדהוצאת ,סקיבנדרולדימיר
בהוציאםהכליםאת ) 1998אחרונותוידיעות
אצלנו:כמותונראהשטרםמפואראלבום

משחקים!""כןדווקאואף-על-פי-כן
-והמשוררתמשירישירים 75ובוהאלבום,

מדהיםכה ,ישראלאמנימיטבשלציורים 7 0
שברגעעד ,ועיצובוצבעוניותו ,בעושרו

הצדעלגמרילמאפילהציוריהצדהראשון
מגיעאתהדפדופיםכמהלאחרורקהשירי

קורהדברשלשבסופוהיאהאמת .אליוגם
הירשפלדאריאלשמצייןכפי ,ההפך

כי ,האומר ,ציור"היא"השירה-דברבאחרית

שליחדההצבהמקוממתראשוןשבמבטאף
הפרעהתמידהיוצרתהשונים,המדיומים

במבטהרי ,השירשלהאוטונומיהאלופלישה
הארהכאןנוספהכימתבאריותרשהוי

דווקאוכימחסומים,כמההשוברתמפתיעה,

לתחיהפתאוםקמותהפלסטיותהיצירות
השירים.בזכות

דליהשלמשירתהמבחרמכילהאלבום
דווקאהרבהבעוצמתםבוובולטיםרביקוביץ

'רחיפה'אסוציאציות',כמוהפוליטייםשיריה

הורגיםלא'תינוקנמוך',בגובה
קופאים','בצפוןערופה','עגלהפעמיים',

 ' stone 'מביירות','לצאתמתהלכת','אמא
ב"מרוששמוכיווןזאת,למרותנוספים.
כך.עלקצתשנתעכבהראוימןא.הבה"
לפארגוזבני ,רביקוביץבשיריהאהבה

או ,נצחי ,אינסופימשהואיננה ,נומיהאל
מאותםהיאהוא,נהפוך .במיוחדמפואר

"אני :) 99<עמ'שיעור'להםשיש'דברים
ימיםעודכוחי.בכלעכשיו;אותואוהבת
שניתןמשהוהיאהאהבה " ...ואחדלאחדים

חידושבוושאיןטעותבושתיתכןלמדידה,
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שיעור;להםשישדבריםאלה"אבלגדול:
דברים/אלה /טעות.בהםשישדבריםואלה
מעולם",שהיו
ויכולהומתרגשתמרגשתהיאזאתעם

לכולהיותמוגדרתלאמאדצורהללבוש
 :) 99<עמ''מחבואים'בשירכמוכמעטדבר

עמוסכענן;דחוסהאנימאוהבת"כשאני

אנימאוהבת/כשאנימסר,/מגירגשמים,/

איש",בדעתלעלותשיכולדבר;כל
'האהבהביותרמסעההאהבהלעתים

 ) 108<עמ'נראית'שהיאכפיאינההאמיתית

הדרשעץ"כמועצמיתאהבהבעצםוהיא

שנאהאפילוולעתיםהתפוז",אתאוהב
נתקףמעסים/חודשיםלפני ... "עצמית:

עצמואתלהשליךחזקה;כמיההגופנו
מהגג",בדחיפות

בתהפוכהכרוכהתמידהיאמקרהובכל
בכל"ואפרבאי-סדרהפוך":השינה"חדר

מגפתעכשיו"ישבמחלההמקומות":
תמידכמו"ושובגרוןובכאבשפעת":

 ' 1970חצות'שיר-מאהבה"חנוקגרוני;

 ,) 72<עמ'

גםוהשפלהגםזואהבהדברשלבסופו
שאסורנעלהאנושיתמידהגםאבלחולשה,
 and sympathy is all we need myלהלסרב

: friend 
וזהלאהבה;צמאיםלומד/הכליש"מה
אך /חולשה.שלרגעגםוזהמשפיל;עניין

 /לאהבה,צמאיםכולםלומד;העזהלייש
שיעלעסופולצמא/מיםכוסימזוגשלאומי
 ) 79<עמ'ימיו".סוףעדבפי;אשדהדוקאת

באלבום,לטעמיביותרהיפיםהשיריםאחד
הואוריק,לבןדףעלדווקאנדפסוהוא
<עמ'בשלמותוכאןהמובאהבאהקצרהשיר

107 (: 

הפרטשלהיסטוריה

לךאמרתימליםתשע
וככהככהאמרתאתה

ילדלךישאמרת:אתה
שירה.לךישזמןלךיש

בעורינחרתוהחלוןסורגי
זה.אתשעברתיתאמיןלא

חייבתהייתילאממש
אנושי.במובןבזהלעמוד

המצורחוסלבסבתבי'
העירהובקעהבתמוזבי"ד

הבית.נחרבבאבנס'

לב.דהייתיאלהבכל

לבניליצחק

חז"לבלשוןדביקוביץשעושההשימושאגב,
זהאבלבשידתה,ביותרהאפקטיבייםמןהוא
 •אחרנושאכבר

 )א(הישראליותהפרטת

חדשהגותבספראוחנהרורר"ר

בשאלותסדרעושההאחרוניםןן'והישראלים

שסדםואףכאן'קיומנושלחשובותיסוד
עללדווחמזדרזאניעצמו'הספדאתקראתי
 ) 29.5.98הארץ'('מוסףמחברועםראיון

חששאניהקידבהמפאתוגםחשיבותומפאת

לדעותיו.
היום,שלהפוליטיתבמציאותמאודקל
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מזדהיםלחילונים,דתייםביןהשסועה
לפוסט-ציוניםלערבים,יהודיםלאשכנזים,

ידייםלהריםוזרמים,מחנותושארציונים,

באחרונה,שקורה,מהוזהמהכול'ולהתייאש
שאינורקלאאוחנהדוד .מאיתנולאחדים

אינטלקטואלימאמץעושהאלאנואש,אומר
עלהמיוסדתכוללתתמונהגלחציכדי

 :מלוכדתעולםהשקפת
הפרטתהואאוחנה,אומרהיום,שקורהמה

היוהאחרונים""הישראליםהישראליות.
העמוקותהמחלוקותשחרףישראליםתםוא

ממנומשותףמקורלהםהיהאותם,שפילגו
באמצעותהמשותפתמושגיםושפת·צאו'

והדרך.המטרהעלזהעםזההתווכחו
לריבכדילמרחביהנסעלייבוביץ·שעיהו

על ,אחימאיראבאיערי;מאירעםריבואת
בדלעםלוויכוחייחלעודדווי'ערש

התייחסוהעבודהוגדודבית"רכצנלסון;
ויהושפטאלדדוישראללטרומפלדור;שניהם
בר-עדשהרחיקהמחלוקתניהלוהרכבי

כלנעלם.זהכלאומר'הואהיום,וכבא.כ
ובלייכולתבלישלובעולמומסתגראחד
עימולנהלאוזולתושפתאתלהביןרצון

המתנחלים,ביטאון'נקודה',קוראידיאלוג.
ב'תיאוריהכתובמהלהביןמסוגליםאינם

באקדמיה,הפוסט-מודרניםביטאוןביקורת'ו

אתאיבדההישראליתהשפה .ולהיפר
ליצורהבסיסיתפקידהאתלמלא·כולתה
ומהבחברה.שונותקבוצותביןתקשורת

גיסנסואנומכךכתוצאהיותר'שחמור

כלכאשרהשבטיות,לעידןהלאומיותמעידן
במובלעתמתבצרתבאוכלוסיהקבוצה

אוחנה,שלבלשונו"צלקת"שלה,הפרטית
המשותפת.החברהשלקיומהעל·מאיימת
אחד,מצדגוש-אמוניםלדבריו,

שני'מצדהפוסט-ציוניםהאינטלקטואליםו
להציעשממשיכיםהיחידיםהגורמיםשניהם
הישראלית,לחברהזהותשלפתרונותםר·:

גוש-בעיניו.קביליםבלתישניהםא·לם
והפוסט-פוליטית,תיאוקרטיהמציעאמונים
כלומראזרחיה,כללמדינתמציעיםצ·ונים
וביאר-אנטי-ציוניותהןההצעותשתי

שנותאלפייםעללדלגבניסיונן:בעניות,
כזהותהישראליותאתולהגדירה·סטוריה
גוש-וטריטוריאלית.גרפיתגיאו ,ת·ד·ל·
ודתית,ימניתביאר-כנעניותמציעאמונים

יותעב-כביאובמציעיםוסט-ציונים·הפ

בית.וחילושמאלית
אתגםאוחנהתוקףוביושר::אומ·ן

סמישלמדרשומביתהמזרחיתהרד·קליות
הדמוקרטיתו"הקשתשטריתשלום

עללאחרונה.נפשותלהשעושההמזרחית"
האקדמיהאלשדרכומרוקו'·לידהיותואף
מתנגדהואכיאוחנהאומרקלה,חיתה:יא

בסגנון ,אלטרנטיבימזרחינראטיבך:.:יפח
מעונייןואינובארה"ב,;-:אפרו-אמריקאי

בנויהשתהיהנבדלת,מזרחיתזהותל·צור
צלקתעל '.טי ..דיהדיהיסטר"ת·:על
אתדפקוכיליה'מגיעטענתועלצוקהזב:-;

הורי',

הפוסט-מודרניתהטענהאתגםדוחההוא

החדשההישראליתהחברהכאילוהרווחת
זהו ,לדבריו .יותרפלורליסטיתהיא

להיותיכוללאכילכאורה,פלורליזם
מעברואיןדיוןאיןאםאמיתיפלורליזם
העידןזומבחינהלקבוצה.מקבוצה

כיפלורליסטי'יותרהיההקודםהאידיאולוגי
זהותהצעותוהיואמיתידיוןבוהיה

התקשורתי'בעידןהיום,ואילוחלופיות.
לנוישפלורליזם,שלבאשליהחייםאנחנו
 .דברמאותומדייותר

הישראליתלחברהחדשאתוסמציעאוחנה
דמוקרטית,תודעה-עיקריםחמישהובו

ים-זיקה ,יהודימוסףערךלשלום,חינוך
כמצע-חברתיתסולידריותתיכונית,
ישאחדלכלכאשרחבריה.לרובמשותף
לגיטימייםהנראסיביםוכל ,משלונראטיב
אזהפוסט-מודרנים,כטענתמידה,באותה

"אתרבין.קברכמולגטימיגולדשטייןקבר

אוחנהדוד

"מצד .אומרהואלקבל",מוכןלאאניזה
 ,יהודיתוכןמכללהתערטלרוצהאיניאחד
אתיזההשהעולםרוצהלאאנישנימצד

ההתנחלויות,עםישראלמדינתשלהיהדות
ערךלכלההתנכרותעםלאחר'העוולםע

המונים".רוצחשלקברוועםאוניברסלי

 )ב(אוטונומיותמובלעות

בטאוגריהצעירהדעותוהרגההמספרגם

תל-אביב'ליזמןבראיוןשבועבאותומדבר
"המרדשספרוטאובדומים.נושאיםעל

יצאבישראלהצעירההתרבותעלהשפוף"'
שניםלחמשלנסועעומדכשנה,לפני

עבודתאתשםלכתובכדילארצות-הברית

בשנותלדבריושתעסוקשלו'הדוקטוראס
אנחנוהכול.מתחילאומרהואמשם .-60ה

כלכלי-חברתי-הפרסהבתהליךחברה
עברההישראליתהפוליטיקה .תרבותי
הבחירות,שיטתשינויעםהזהבכיווןמהפכה

צועדתהרב-תרבותיתהאידיאולוגיהכאשר
ישעכשיו •נתניהונוסחההפרסהעםבידיד

מתערבלאסקטורוכלסקטור,לכלמפלגה

IJ 
 ~ו

קססרורוביצילום:סאובגדי

האחר.הסקטורשלובתרבותובענייניו
הדעותמהוגיאוליהואאוחנה,כמוסאוב,

ציבוריאחריותחוששמתוךהאחרונים,

ישראליתלזהותחשיבותעדייןמייחסים
פוססמודרנים,-האחריםכלכנגדמשותפת,

שמטיפים-חדשיםהיסטוריוניםפמיניסטים,

ביןמבחיןסאובלפיכךלפירוקה.
"רב-לביןתומךהואבו"פלורליזם"
אומר:הואמתנג.דהואלהתרבותיות"

שלמהצדקנותמשתקףביבישל"הפרצוף
בגלויזאתאומרוכשאתההרב-תרבותיות,

רוצהאניגזענות.בצעקותעליךמתנפלים
רב-לפלורליזם.רב-תרבותיותביןלהבחין

-שסריתשלוםסמישיטתזהתרבותיות
ואסורשלה,התרבותתהיהקבוצהלכל
דיכוי.ייקראזהאזכיבה,להתערבלכלל
החברהאתרואההרב-תרבותיות ,כלומר

נפרדת.תרבותשלאוטונומיותכמובלעות
ספירהרואהזאת,לעומתהפלורליזם
כלתורמותלהמשותפתתרבותית
הקבוצות".

המשותפתשהספירהייתכןכימסכיםטאוב

הפרטה.לאבוודאיאבל ,תיקוןטעונה
'תנו-שטריתשלוםסמישתובעמהלדבריו

נטפלואנחנוהמיסיםבכספיחלקנואתלנו
שלתאצ'ריסטיתהפרסהזוהי-בעניינינו'

 .הרדיקליהשמאלבידימבוצעתהחברה,
החינוךבתחוםמיושמתלמעשה,השיטה

 ,אבלשלה.בתי-הספרברשתש"סידי-על
כאשריונצח,אלאייסגרלאהפערזובשיטה

אתמגביהרקאלהספרבבתישמלמדיםמה
להשתלבתלמידיואתמכשירולאהחומות
הפתוחה.בחברה
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 )ג(ושוביניזםחומאניזם

הזההמורכבבנושאלעסוקהחילונוכבראם
להקשיבגםכדאיהישראלית,הזהותשל

האינטלקטואלשאומרמענייניםדבריםלכמה
לאריבראיוןבשארה,עזמיח"כ ,הערבי
ביביעלהמפורסמתמהכתבה(זהשביט

כןגםשפורסםעזמי","האזרחנתניהו>

הישנההציונותהארץ'.ב'מוסףשבועבאותו

פשטהבשארה,אומר-העבודהתנועתשל
שברגעמפנישניצחה.מפנידווקאהרגלאת

היאמודרניתמדינהכאןלהקיםשהצליחה
כעתואילו ,ההיסטוריתפקידהאתסיימה
שללכתומרחיקחדשתהליךנוצר

הימין".שלודתיזציההחרדיםשל"ציוניזציה
התהוותוהיא ,לדבריוהמהפכנית,התוצאה

מכנההואאותוחרדי-לאומיחדשגוששל
שלדרכהאתהממשיך ,יהודיפאשיזם

הנאורותללאאבלהישנה,הציונות
כאן"קורהאותה.שאיפיינווהרציונליות

החרדית-לאומיתהציונות-ייאמןהלא
אתבעצםלהביסמנסההחדשמהסוג

ידיעלשנוצרההישראליתהלאומיות
מקעקעתהציונותוכךהישן.מהסוגהציונות

 .שלה"הישגיהואתעצמהשלהיסודותאת
הציונותנכשלהבעצםשבכךסבורבשארה
 ,הגטומןלצאתהעיקריות:מטרותיהבשתי

לקחהשלאמפניהאומות.ככלאומהולהיות
היאהפלסטיניהעםשלקיומואתבחשבון

סכסוךשלבמצבהנמצאחדשגטוכאןיצרה
שלאומפני ,סביבתועםומתמשךאלים

הצליחהלאמלאום,דתלהפרידהצליחה
וכךהאומות.ככללאומההיהודיםאתלהפוך
הריהמפותחת,הטכנולוגיתהתשתיתלמרות
ישראלהופכתהפוליטית,התרבותמבחינת
דתית,ויותרימניתיותרנחשלת,למדינה

בניגודועדות,לשבטיםהתפרקותתוך
מודרנית.מדינהעלהרצלשללחזונו

והנרחבהגדולהראיוןבכללעסוקאוכללא
פטוראבל ,כשלעצמוהמומלץבשארה,עם
הואשבשארהככל .אפשראיכלוםבלא

הואכן ,בזולתועיןוחדביקורתימתבונן
קיצוניערביכלאומןגם ,לצערימתגלה,
כלקודםשהואהצהרתוחרףלמדי'

אפילוקודמתבהשקפתוהערביותהומניסט.
אפילומאמיןאיננוהוא ,שלולפלסטיניות

אוירדנית,(אופלסטיניתתרבותשיש

רואהשהואהמופתאלאנפרדת,סורית>
אומהשלהנאצריסטיהמופתהואעיניולנגד

לחזור.צריךאליוגדולה,אחתערבית
שלמפיולשמועגםמפתיעמסוימתבמידה

מסורתעלהאמוןמודרניאינטלקטואל
העםעלמדברהואכאשר ,כיצדהנאורות,

שאינןהנושנותלטענותשבהוא ,היהודי
מכירלא"אניובאחדותו:הזהבעםמכירות
אניהעולם.בכלאחדיהודיעםשלבקיומו
לאום,ולאדתהיאשהיהדותחושב

לאומיסטטוסאיןבעולםהיהודיושלציבור
זכותהזהלציבורשישחושבלאאניכלשהו.

 ,"עצמיתלהגדרה
בעםאי-הכרהביןלסתירהנקלעהואוכך

הכרהלבין ,אחדמצד ,ההיסטוריהיהודי
גםאבלשני.מצד ,היהודי-הישראליבעם
לועולהלה,להתכחשיכולשאינו ,זוהכרה
היהודי-העם ,שכןנוספת,סתירהבמחיר

הציונותשיצרההעםהואהישראלי
"היששכתב.הפרק(ראה"הקולוניאלית"

"מקימיםבקובץלציונות"קולוניאליממד
מתנגדהואלההמאוחד>הקיבוץ ,"מדינה
ההיסטוריהאתמקבללא"אביבתוקף.

באשרהזעמי

להכירחייבאניאבל-אומרהוא-הציונית
במסכתהיחידההסתירהלאוזוכפירותיה",

מעניין.ראיוןבאותוטווהשהואהרעיונית

מכןלאחרשבועייםהניבראיוןאותואגב,
פרופימהם,אחדקוראים.שלתגובותגל

רוחנידוד("בןנפרדתבתגובה ,יובלירמיהו
כותב: ) 12,6,98גולדה"של

כלאתלנתחניתןלאקצר"במאמר
מהעללהצביעאפשרבשארה.שלהסתירות
ביןהסתירהזוהי ,מרביתןביסודשעומד

אזרחוזכויותהומניזםשלבשיחהשימוש
שלהמושגיםעולםלביןאוניברסליות,

היאשלוהלאומנות ...הלאומנות
ואימפריאליסטיתהיהודיםכלפישוביניסטית

מסרבהואהמקריםבשניהערבים.כלפי
האחרשלהייחודיהנבדלבקיומולהכיר
הלאומיותבשארה,לפי .נגדוהעומד

כדילהישללצריכותוזכויותיההיהודית
זוהילהתגשם.תוכלפלסטיניתשלאומיות

לאומנותהשוביניזם:הגדרתבדיוק
לאבשארה •האחרחשבוןעלאקסקלוסיבית

האמתכל .היהודיבצדצדקבדלשוםמזהה
שלחושהעדרזהושלו.בצדהםוהצדק
מוסריתמורכבתלזהותיכולתחוסר ,טרגי
בעיניבצדק.מתנגשצדקשבה

הרמוניהואהמוסריהעולםהפונדמנטליסט
להתאיםצריךלכןדפוק,המציאותעולםורק
 ,נולדומכאןהפשטני.למוניזםהמציאותאת

דמיםשפיכותשלשנהמאותחמש ,למשל
-להסדרשםשהביאואנשיםואילו ,באירלנד

ולאסרגימורכב,אנושי ,זמניכן
מכליותרלהומניזםתרמו-פונדמנטליסטי

ועזמיפייזליאייאןנוסחהמוחלטיםהצודקים
יובל.ירמיהוכאןעדבשארה".

תגובהעלגםבשארההגיבמכןלאחרשבוע
 ) 19.6.98הארץ''מוסףדמגוגית",("דייסהזו

באופןמשהומשנהשהיאסבוראיניאבל
בסיסי.

 )ד(התנחלויותשלכיםאיים

נוסףסוררנושאעניין:באותוקצרונספח

השאלההיאהמציאות,ומןהדבריםמןהעולה
הואעמיםלשנימדינותשתישלהפתרוןהאם

ותקף?אפשריעדיין

שלהפליטיםבעייתפתרוןכיאומרבשארה
קודםלשכוח,בוסיםשהישראליםדבר , 1948

הארייםהחלטות<מבחינתהיסטוריתמבחינה
הפלסטינית.המדינההקמתלשאלתבנושא>

זובעיהלפתוריהיהאפשרשאיגםלוברור
שאםגםברוראולם ,בלבדוברצועהבגדה
פלסטיניתמדינות,שתיכאןיוקמו

הקודמיםלמקומותיהםשיבתםוישראלית,
צודקפתרוןמחפשיםשאם"כךקושי.תיצור

דו-במסגרתרקלהתממשיכולהואלגמרי
היהודיםיוכלוכזאתמסגרתבתוךלאומית.

שירצוהפליטיםואילווברצועהבגדהלגור
אחדהידוקיי.הקולתחומילחזוריוכלובכך

מלבדזה,פתרוןשלהחשוביםהיתרונות
צורךיהיהשלאהואהפליטים,שאלת

שספקדברההתנחלויות,בהורדתלהתעסק
יהיהוניתןכיום,אפשריעודהואאם

 •מקומןעללהשאירן
 ,אחרחשובפלסטיניאומרדומיםדברים

"חנוקבכתבהדרווישמחמודהמשורר

מתגעגעבפאריס,זר ,בעמאןבודדברמאללה,
לאחר-מכןשבועהיא,גםשפורסמהלחיפה"
 .) 5.6.98 (הארץ'ב'מוסף

רביםכמוכתב,שניםבמשךכימספרדרוויש

מכשולהמהוותההתנחלויותנגד ,בשמאל
להגיעכדילפרקצריךיהיהאותןלשלום
רקאולםמדינות.לשתיחלוקהשללהסדר

<עדייןלשטחיםלחזורלאחרונהלומשהותר
המציאותאתעיניובמוראהלישראל>לא

לפלסטיניםבניגודהאשליה.גודלאתוהבין
איההתנחלויותאתכילמסקנההגיערבים
פסימיגםהואולכן ,להורידיהיהאפשר
ההסדר:עתידלגביביותר
מדינהשלהקמתהעלחלמנושנים"במשך

להקימהיהיהשאפשרחשבנופלסטינית.
ישראל.מדינתשללצדהוברצועהבגדה

בואיעםלישחיתהביותרהגדולההאכזבה
בהבנתכרוכהחיתההמערבית,לגדה

מונעותעתה,כברשההתנחלויותהעובדה
זאתראיתישלאעדפלסטינית.מדינההקמת
האמיתילהיקףמודעהייתילאעיניבמו
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וראיתיסביביהסתכלתיבאתי'שלהן.
אפילולנומשאירותלאפשוטשההתנחלויות

עיקרהפכוהןגיאוגרפי.רצףשלמינימום
בגדההתשתיתכללשוליים.נדחקנוואנחנו

כאילושלנווהכפריםהעריםעבורן.נבנתה,

ישורוןחליתצילום:דרוישמחמוד

שליםבתוךלאייםהפכנו .להןשייכים
 ,"התנחלויות

דרווישגםסבורזהדבריםמצבנוכח

מדינההיאביותרוהנכוןהצודקשהפתרון

i ארץ-ישראל,שלשטחהבכלו-לאומית
צריךלמענולפעולשכדיהואהקושיאבל

חברהוגםחדש,חזוןחדשה,"תרבותליצור
חדשה".·שראלית

כמהעדמחשבהמעוררתכולההסיטואציה
מאמצינוכלבעוד .בנועתעתמתהמציאות
להפנתהכברהיאאחד'בכיווןמושקעים

 .אחרלכיוון

בארוןטיריקוןסא

"כלעוזעמוסשלהמסותספרשלעניינוגם
i "הואעמ') 255 , 1998 ,(כתר,תקוות

שנאמרכפיישראלית"זהותעל"מחשבות
רשימותאלהברובןשלו.המשנהבכותרת

הישראליתבעיתונותשפורסמומצואלעת
בהןשנאמריםהדבריםשונות.בהזדמנויות

מצאתילאכללובדרךונכוחיםחשובים
הרשימהחותםכיאםלהם,להתנגדסיבה

אותםעושהלאעליהם,השורההעיתונאית
במיוחד.מעניינים

לנושאעוזגםנדרשמרשימותיובאחת
הדו-לאומית,המדינהאומדינת-הלאום

מטיףאניבעודוהנה ... "דבריו:ואלה

עמיה,לשניאחתקטנהארץשללחלוקתה
משוכנעעודניהמציאות,כורחמחמת

וכושלת.גרועהשיטההןלאומיותשמדינות
המאוכלסהעוני'מוכהזהלכתכוכבפניעל

שיתקיימוצריךוהולך'המתפוררבצפיפות,
מדינותלאאךשונות,ציוויליזציותמאות
העצמיתההגדרהזכותכאשרכיחודלאום,

כלליתלהתרסקותמקומותבכמהרת i :ר iמי

וכדומה. ) 204<עמ' " ...מדםעקובבתהליך
היסודהשקפתעלימקובלתדברשלבעיקרו

עוזשלהסוציאל-דמוקרסית,העקרונית,
מכללהקצנותמתנגדעוזהפשרה.בזכות
אסונות:רקהאנושותעלשהביאוסוג,

בואשרהדמיוניהעדןמגןשנפרדים."אחרי

משופריםאדםבנימולידהמתוקנתחברה
אלליפולהכרחאיןמוסרית,מבחינה

גן-העדןביןהדרוויניססי.הגיהינום

קייםעדייןהברוסאלילגיהינוםהסנטימנסלי
לאחירותביןלפשראפשרבושדה

 •••אידיאלילאחברתיצדקלביןאידיאלית
בלימכווניםאיךלדכא?בלימתערביםאיך

בחירותלפגועבלילווסתאיךלרמוס?
 ?ביורוקרסיותלנפחבלילגונןאיךהפרט?

מבליוההישגהתחרותיצריאתלעדןאיך
<עמ'פשרה"לחפשצריך •••אותם?לחנוק
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גםמדייותרממתןבפשרה,הצורךעקא,רא

כועסהואכאשררקעוז.שלסגנונואת
ונעשיתלשונוומתלבנתמתלהסתבאמת,

בדרךלוקורהזה •שצריךכמופולמוסית
הדתית-האורתודוקסיהעםבוויכוחיםכלל

אותומוציאיםוצביעותהששקרנותהלאומית
מכליו:
חרדיםשביןהחמצמצותלמחלוקות"מעבר

קרוביםשהםמשוכנעיםכולםלחרדים,
מזכיריםהםהחילוניים.מאשריותרל'מקור'

היאהזיכרוןביוםשהצפירה ,למשל ,לנו
מנהגיהםוההימנוןהדגלוגםגויים,מנהג
בליצודקיםבהחלט,צודקיםהםבכךגויים.
עצמםהםבעודצודקיםעפעף,להניד

פולניםפריציםשלבתחפושותלבושים
מזמריםהםבעודצודקיםשנים,מאותמלפני

הםובעודמקסימיםאוקראיניםניגונים

פרבוסלבים,כפרריקודיבאקסטזהרוקדים
כללילפיאיתנומתווכחיםהםבעודצודקים
ובעודהרמב'ם,בתיווךאריסטושלההגיון

יפעלהמקדוהמירציםופהם
הרבבתיווךהגלשלההיסטוריוסופיה

 " ••.קוק
מדכדךכךכל"לפיכךמקום:אותוובהמשך
כמהאצלנומתבטליםכמהעדלראות

האדוקיםשל'האותנטיות'בפניחילונים
יוסףוהרב ,שךוהרב ,הלובביצרלמיניהם:

גולדשטייןהרוצחשלהכתלאומית;ליגההם
הכיפותאנשימהםלמטהאלף;ליגההם

משהכדתבערביםשפטיםהעושיםהסרוגות

קוראיהמסורתיים,מהםלמטהוישראל;
יהודיםסתםמהםלמטהלערבים';'מוות
בתשובה;למחזיריםגלםחומר ,בדרךשתעו
הכייוונים,מתהכיגרוע,הכי ,נמוךוהכי

שלאהשלום,רודפיהשמאלנים,אלה-גויים
אוקטןעוולאיזהעודבשקטלעוללנותנים
 .) 53 (לאומני"עושקקצת

עוזמתגלהודומיהםאלהבקטעים ,לדעתי
מעריךשאינוחבלוכמהמעולה,כסאטיריקון

מהארוןמוציאהואינוזומעלתואתכראוי
 •יותרהרבהבהומשתמש

גםלדבריומצסרפתלפחות, ,אחדבמקום
בעצרתשנשאבדבריםהנבואה.סגולת
בכיכרגרינצווייגאמיללזכרעכשיו''שלום
ושפורסמו 3.6 •-1989בישראלמלכי

מכןלאחרימיםחמישהאחרונות'ב'ידיעות
אתהגם-כולכםתקומולא"אםאומר:הוא
והבלתיהראשייםהרבניםאתםגם ,רביןמר

רצח,לרצחותקראותקומולאאם-ראשיים
כדורימפנימחוסניםתהיולאאתםגם

גרינצווייגאמילשלגורלוומפניהרוצחים
בכםהרואהמישהוכבריש ,בחושךשם, •ז"ל

אתהתירכברבחושךשםומישהובוגדים.

אתשלוהמחסניתתוךאלוטועןדמכם,
 8 .) 139<עמ' " •••לכםהמיועדהכדור

ך .. 1

לעמידרור""הפטורבעניין
מדורואתצדומכלרבהבסקרנותתמידקוראאני
גליוןשלבמדורואולם , nזה"מצדלויתןעמוסשל

שהעניקהפטור ·בעינימוזרמשהוהופיע 220

הקוזקשלאמונתועםבעיהליאיןעמידרור.ליעקב
מאמיןואניבכנות,בהאוחזהואעודכלל, nהנ

ל nהנהקוזקשללגירסתוובכן,הוא,כךשאמנם
 77 (זזעיתוןשלזהדףכוללגריסה,נעבורכולנו

אםהבעיה,מהשעליו.הטיפקסתיקוניכוללבלע"ז),
שמאמיןיהודיהואל nשהרמטכנניח Iובכןכן?

שעות 12חיילנויתפללואםכישלמהבאמונה
(וינצחלמעננויילחםה nהקבבדבקות,ביממה

כנהאמונהמתוך Iובכןלומר).צריךאיןבצ'יק-צ'ק,
ולתחזקלהתאמןלהפסיקפקודהמורידהואואמיתית

הפסקות(מלבדהזמןכלאתולהקדישהכלים,את
כמהשהיולינדמהלתפילות.ושינה)ארוחותשקם,
הקוזקוהנה,תנדוד.ששנתםבארץ,חרדיםאנשים

ק nמשאיזהלאהואבצה"ל;תפקידי•עלממלאהנ"ל
אותםולסדרכדוריםלספורשצריךאפסנאות
רוחמצבילאבחןצריךהואהמדף.עלבשלשות

כוחותתשתית,תהליכימלחמה,רוחותלאומייים,
בתמיההבכנות,שואלואניופוליטיים.חברתיים
החברהאתמאבחןשכךאדםהאםובדאגה:

מידתאתבה,הרוחשיםהכוחותאתהישראלית,
אפשרכזהאדםהאםשבה,הגניוסאתחיוניותה,

המצבשלניתוחבתפיליןהאסורותבידיולהפקיד
כעוזראםביןהתיכון,המזרחשלהגיאופוליטי-צבאי

אוהמכללותמפקד Iהביטחוןשריועץ ,אמ"ןארש
 •בג'בלאות?ת'תחתללקרועמעבראחרתפקידכל

עצמוןצבי

לתגובהתשובה
עצמון.צביעםממששלויכוחלישאיןחוששאני

דרורעמיל nלתאלהעניקמציעשאגיהפטור
כפי I nאומנותוזוש"איןמכיווןהתרבותממלחמת
אקדמיפטורזהאיןאירוני.כמובןהוא Iשכתבתי

צה"ליפטוראלא Iהחומדידיעתבשלמבחינה
אניצבישלמתגובתולקוי.כושרבשלמשידות

ל nלתאמעניקהיההצבאאםשמחהיהכי Iלמד
 •הצבאיים.תפקידיומכלגםדומהפטורעמידרור

לזיתןעמוס
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מתחתהגליםשוברעלדגהוא .הולךרא
ונטהאתמוציאהוא .משתכרהואל"הילטון".

עלבהליכהמתאמןהואלכסף.זקוקהואלטיול.
הוא •מימיוראהשלאבןלויש .נופלהוא .חבל

הואמקלל.הואשלו.שאיננהבשפהתפקידלומד
לומוחאיםבבחירות.זכהמייודעלאהואבפאב.למלצריתקורץ

לוישרץ.הואהבמה.עלעולההואבמדרגות.יורדהואכפיים.
לשדההגיעהלאשלייודעלאהואעוזב.הואבעיניים.מתשטח

 qui ne croit niדעת,קלהוא ,קודרהוא ,ליצןהוא ...התעופה
... Ciel, ni saint, ni Dieu למדתיככהלדברמקום>.מראה<ללא

כדימליםלחפש"למהאמרה:ותמידגבורהסיפוריסבלהשלאמלי
הריכילעיל).(ראהיפה"אוז.וםאמרכברשמישהודבריםלומר
 ...לכלהאשאותה ,דברשלבסופו
הכבישאתחוצההשדרה,באמצעלילעצורהנהגמןמבקשתאני

בתאניאהבתי.עליורדגשםאותו.מאבדתאנילרוץ.ומתחילה
הילדות.זכרונותכאןעדהאחרונה.הפעםלאזועשר.אוליתשע,
עםבבוקרשהתעוררוהנשיםואתהמינגווייסיפוריאתאוהבהוא

אניפטל.בטעםותהביתנעליסובללאהואהשפתיים.עלחיוך
פעםשם,ליהיהפעם ,)" ...אשתוהייתי"ואני-משקל(עלבתו

 ...אםשפתליחיתהפעםלמדתי,
אבא,לישהיהלחשובלמדתיבסדר.כברזההיוםבתו.אניובכן,
שייךהיתרכלנורמלי.אבאשאומרים,כמו-לכולםכמובדיוק

 ...מחברתשאנילסיפורים
Speak, memory : עדלודומהג'וקרמקועקעהשמאליתכתפועל

קראה- " effroyable "חבושה".אוזןעם"אוטופורטרטממשלהחריד.
 Verra la morte e avra 1 "שלי:אבאעלאמרההיאבצחוק.לילו

tuoi occhi ", שלי,הראשונההמתההיאאותה.אהבתי
בתו,אני ....ואמירטביה,ליבסך-הכל:נשיםשלושהזהבסיפוריש

ירשתישלאמכיווןגםגיבורהאינניהסיפור.גיבורתאינני Iכלומר
ואףטניה,שלהקודר-משהויופיהאתולא ,לישלהנעריפיהיואת
 ,אתושלהןהחשבוןאתסוגרתאניאמי.שלהפשוטיופיהאתלא

לאעדייןוהואנגמרהזההסיפורכי ,הזמןזהפסוק.סוף .גמרנוו
 ...השגתיולאאחריורצתיעשרבתכשהייתיסתמית,אניסיפור.

שנולדתיהכיסאות,ביןשנפלתי Iלידווקא .לספרזכותליישלכן
בית-זונותכמולבי ...רצחתיולאירשתישלאלי-ולקבללהתבונן

מרעה.בכלעשבשאוכלתפרהכמואנימקום).מראה(ללאגדול
מאליומובןכדברזאתעםיחדאך ,מקריכמשהואותיקיבלוכולם

אךברוש.או ,ענןאוגשם,כמונמנע,לאדבר-מהדיוק,ליתר Iאו

ומעשיותשצולמוקטעיםרקאלא ,סיפורהיהלאהזההסיפורבלעדי
מעשיםאוסףפשוט,סיפורזהוחידה.ולאסודלאבואין •שהוקלטו

שעלומאמציםמסכמתרקאני ,הכלככלות ,דבראיןבכך.מהשל
למדתימרצון.מאשרשלילגיבורותמחויבותמתוךיותר ,בתוהו
שליאחרילמוסקווה,חזרהשאמאאחריועכשיוההצגה,מןלחיבות
<עלנגמרהנגמרה,היא ,לילכתובהפסיקהשטניהואחריאיננה
 .)"מתה.מתה."והיאמשקל

שם:

אניונטה.אתחיכהאבאשלי.החדשההברביבובתאתקרעהונטה
ברבי.בובותאוהבתאנישלו.הכלבהאתאבאחיכהבגלליכיגאה,
אני("מהחדשות.ליקונהתמידאבא ,אותןלועסתשרבטהאחרי
להרוגיכולגםאניאזחיה,אואדםאוהבאניאםלעשות,יכול

אותם.

. 1 can't do you love and rhetoric without the blood 
... Blood is compulsory 

התיישבווכשכולםבבית,חתוללנוהיהחמש,אוארבעבןכשהייתי
שהואוככלבכוונה,הזנבעללשולחןמתחתלודורךהייתילאכול,

חושבת,אתלמה,מבינה? ...לולעשותיותרליבאככה Iיותרצרח
פשוט ...בפרצוףאגרוףלקבלשפוחדיםבגלללאזרים?מכיםלא
פעם,לא?ככה,בסוף,בוכה ,אותושיאלפושרוצהמיכיף.בזהאין

לההיוהעיניים.לתוךוודקהכוסשלילחברהשפכתיבמסעדה,
עודלשתותהמשכתיכךאחרהיה?זהמהיודעתאתמגע.עדשות
באתיעשית.מהתראה ,לישאמרועדממנהשכחתיפשוטשבוע,
אגב,דרך .••דמעותסוחטמעמדמלה.ליאמרהלאהיאפח.דאליה,
לינתןאבא )"פעמים.כמהאהבהלעשותלנויצאעודזהכלאחרי
יוםאותו.אימצההיאשלו.הכלבההיאאבלבמתנה.ונטהאת
 ,מוזרבמבטבוהתבונןכולוושחורגדולגזעיכלבברחוב,הלךאחד
וקנהגוריםישאםשאלאזהסכים.לאהבעליםלקנות,ביקשהוא
ונטה.זאתאחד.

כאן:

למרותהבכורה,הצגתעדשנישארמתעקשאבאפה.אניעכשיו
עלינואסרכשהגענובלב.דהגנרליתלחזרהאלאנבוא,שלאשדרש
אותי.הזכירלאלעיתוניםבראיונותוגםלטלפוניםלענות

ו-בארץבקיץביקרה ,-14הבת ,שבתוכתבהאחתעיתונאית

" They've had a marvellous time together " 
מכיסיובאחדלפרוטיכוללאשהואמטבע-"בארץ"עדייןבתו
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מקום).מראה<ללא
לחלוק.נצטרךבהגםכנראה.מטבע,היאגםלי.אתפגשתי
לעקובלהשיצאסיפרההיא •שלנוהמטבחחלוןמולשלההחלון

בסיפור.אותםלכתובפעםתרצהואולידבריםרשמההיאאחרינו.
עלסרטכמומוקרניםממולבחלוןהחייםנבזי.שזהאמרההיא

השגתיולאאחריורצתישפעםמפניאוליזה,אתהבנתי .המסך
אותו.

עוצרהיההוארצה,אותירואההיהאילו ...לאכשהואאצלהאני
הווילון.אתמגיףהואעוקבת,ליאתרואהכשהואונמלט.מונית
 .אותו.חונקותכולנו

עונות.לאאנחנו ,מצלצלהטלפון
לי:שלקולה

c \( ו·Vous etes a la maison? Vous etes seule'? Tout le plaisi 
. l'amour est dans le changement 

 •להנעלםשובשהואאומרתזאתצוחקת.
אותישתראהרציתיכן("דווקאטניהעלפהמספרהואהנה,

-תאמינישלאחבריםליהיובאמתאזהזה.הזבלכלעםמסתובב
ישמהלעצמיחשבתיוכאלה.מוניותנהגימאפיונרים,מיניכל

אחתלאוהיאאצלי?לחפשיפה,וגוףיפותרגלייםעם ,כזולאחת
משהוהיהשלהביופיאוליטניה.השפתיים,עלחיוךעםשמתעוררת
 ...יודעלאטוב.דברשוםלהעשיתילאכיכעסתיואולימלודרמטי

עםורמאןלבעלהשיששגילתהאחתעל"טניה",סרטפעםהיה
שהיאלוסיפרהלאאפילווהלכה,קמהפשוטמלה,אמרהלא .מישהי

מתשלההבןרפואה.ללמודוהלכהבןילדההיאאחר-כךבהריון.
פעםבסיביר.לעבודאותהשלחוהאוניברסיטהאחריראות.מדלקת
שלגים,סופתחיתהנידח.כפרלאיזהחולה,ילדאלאותההזעיקו

שהיהזהשלהבןשזההתבררובסוףהלכה,זאתבכלהיאאבל
לאהיאבסוף •בסיבירעבדבעלהגםכיהחדשה,האשהושלבעלה
טניה,חיתהככהמבינה?את •משהובזהיש ...מלהלהםאמרה

e רTransvestite melodrama on all levels including tl 
. suggestive למדההיאלה",ש"עשיתיאחר-כךשתגידרציתילא

היאשתינו.הלבשה,בחדריישבנולפעמים,נפגשנותסריטאות.
דבריםוגםאתה,לדברמענייןהיהאינטליגנטית,ילדההייתה
ניסיתיהאמנתי.לאפשוטכלום.רצתהלאהיאבעצם, ...אחרים
סתםשאוליחשבתישבועלפניאותה.גמרתיכמעטהאמת,אותה.
אהבתיאפילוושאוליכלום,רצתהלאבאמתוהיאעליהירדתי
לאפעםאףפרוטה.להאין-לבואאיזה ...לצלםלבוארוצהאותה.
לחדראותההכנסתיאזלגור.איפהאפילולההיהלאלה.חיתה
דירה"),ששכרתילפניגרתישם ,בתיאטרוןשלי
ישע.חסרתחיתההיאאחרת,היהאי-אפשרטניה.אתאימצהאמא

יודעתטניהשאוליחשבההיאאמא.קבעהמיד-"כלומניקית"
כךאחרורקממנה,בעיקרברחשהואהיהנדמהלא.אבל ,משהו

מאיתנו.

כאן:

בעולם,לטיוליםעמישראלאתמלהוציאמתפרנסתשהיאאומרתלי
אבלשפות,"וחציבשבעשירים"לפרקיודעתהיאמזהחוץאבל
זהכעתבעצם, ,כלומרבעיניים,מתשטחלויש ,שירלאשליאבא
משנה.לאכבר
דורשיםשלאאומרתחיתההיאמת,שטחעלללימספרתהייתילו

לאושכולנוהאריסטוטלית,הלוגיקהחוקיעל-פישינהגמפנתר
שבעתיים.עמומחמיריםהיוושהקדושיםקדושים,בדיוק

לעצמו:אמרבמדרגות,עולהאותהשראהשברגעלליסיפראבא
 " I'l have he·ו ... "

" But I will not keep her long ... " -אומרתוצוחקת,לימוסיפה
 ,דברשוםשוכחתלאליוהריההיא.הפגישהאתהמציאסתםשהוא

 , Funes el memoו· iו) sו)
מרפסתעלמעשןשליאבאאתוראתהלמרפסתלייצאהאחדלילה
הוסיפה: ,בפניווכשהביטהדקלמה, ",עשןמעלהדולק,גר"סיממול'

 " Who are you ?"אותה:שאלאבא ,פיקאסו ,אפולינרשלדיוקנו
ענתה:היא

" Just a nice guy ", 
ארבע,שהשעהפילים,לספורניסתהשכברצחהברוסיתלווסיפרה
שעות.להבדלילהתרגלזמןלהושלוקחבאחתנחתהשלהשהטיסה

"פניקבעה:היא , " fine body and fine eyes "להשישאמרהוא
והלכה"וודקה"אמרההיא ,ויסקישותההיאאםשאלהואצלקת",

 ::=יrו 1ן:ו-

מראה<ללאמתמקחים"לאאהבהש"עלהאמינהתמידכי ,אליו
אהובאוהבת,שאנימיאתשאוהבמי"כללי:הסבירהפעםמקום),

עכשיו,אבלהגיוני,לינשמעבאמתזהאז //?לאטבעי,-עלי
 •בשאלהחוזרתשובאניאיננה,כשהיא

אףהיאבחושך.להומחכהלדירתהנכנסתהייתימפתח.ליהיה
להחיכיתיכאלהבימיםהבא,הטיולעםתצאמתיליסיפרהלאפעם

מוותלההיה ,בסך-הכללאלף.רצתהלאחזרה.לאוהיאשעות
ירדלשדה-התעופה.הגיעהלאשהיאידענולאהבוקרעדטוב.
מוסיפה.ליחיתה //דמעות,סוחט//מעמדגשם.
 ,ואניאותה.לחפשמתחילהיהשליאבאונוסעת,קמהשחיתהאחרי

רצהכיכעס,הוא •לולענותמהידעתילא ,שכמוניכלומניקית
הייתילפעמיםלקינוח.דםקצתבשבילככה,סתםשם,תמידאותה

להירדם,יכולתילאהכפולה.במיטתההריקה,בדירהלישוןנשארת
הסיוטכללה,מגיעזהלמהעצמיאתושואלתפיליםסופרתהייתי
סטודנט(,,כשהייתילענותידעתילאואני?שליאבא ,כלומרהזה,

בעלאתשיחקתיב,,פינוקיו//ליצן,הייתיבוקר.בהצגותשיחקתי
אילתרוהשחקניםכל ,תשאליאלושם,הרע.הבובותתיאטרון
לפיאחדכל ,בקיצורהמלים.אתידעלאאחדאףכי ,חופשי
 ,שיכורבאתיאחדיוםאמש.שתיתבכמהתלויכמובןוזה ,יכולתו
בקהללילדיםחילקתיעשיתי?מהיודעתאת ...כלגניםחיפשתי

יודעת,ואתשברחו.הבובותאתלחפשאיתישיילכדאקדחי-צעצוע
לעצמי:אמרתימבינה?את •רעוהלכושאניידעוהילדים. ,הלכוהם

מצחיק.הייתיסתםאוליבעצם, " Ich habe das gemacht !גדול! 11
 ...הנכוןבמקוםהנכוןבזמןנמצאתמידטובשבן-אדםאומרתאת
אבלויכוח,איןזהעלבן-אדם,שלחראשאניככהנמצא.לאאני

כמוכפייםלימחאוהילדיםבסוף •אי-אפשראיתילהשתעמם
כששיחקתיטובהכישהייתיאמרהתמידאשתיאפילומטורפים.

שליהיושלאחלומותחלמתילהירדם,מצליחהדוכשהייתישיכור),
ולאבמציאותלא ,היכרתילאשכמותםוזעם,עלבוןמלאיחלומות-

עלמפוזריםשהשאירהבחלומותיהאותםשכלאהבגללאוליבלי.
אותםחלמתיבה,בגדתילאשנסעה.לאחרוהסדיניםהכרים

בהיעדרה.
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שם:

היאאותו.יפטרועודבסוףכילשתות,לושאסוראמרהאמא
להיות,איפהלהשאיןשלה,השטויותכלעםסביהבגללשזהאמרה
רקושזהאיתר'שותהותמידבתיאטרוןשלובחדרתקועהושהיא
 ,,לנו'חסרהיהזהרקמרמלדובה.סוניצ'קהלכם"הרירע.לועושה

אמא.התפרצה

כאן:

קיבלהחייהשלהגדולההמחמאהשאתסיפרהפעםגבר.חיתהלי
את",גבר'"את,לה:כשאמרוחי"ר'מדריכישלבקורסמהבנים

יותר'לרוץיכוליםשלאלאלהבטירונותעושיםמהאותהכששאלתי
וכולםאלונקהעלעולה-יכולשלאמיכיבפשטות,הסבירה
להתבייש.במהשאיןאמרההיא .אותונושאים

ימשיךשאםאותוהזהירובתיאטרוןבעיניים.מתשטחהיהלאבא ...
לאהרופאהמשיך.הואלמוסקווה.בחזרהאותויזרקולשתות,

בתחוםלאאחר'משהוהיהזהלדבריו'אלכוהוליזם.אצלובחןאי
לבלות!<לפאוולובסקשותקת.ליידעו.שבתיאטרוןאסורסמכותו.

ארגזיכמהשהבאתימפנימהאקדמיהאותיהעיפוכמעטפעם

דיל,ביגהיום.באותולהרצאותבאלאאחדואףלמעונותשמפניה
לאיזובאשאתהנגידבדיחה.עודלנוחיתה .זהולחשוב!אפשר
נכנסיםאחר-כךאוכלים,מזמינים,החבר'ה,עםיוקרתיתמסעדה

בשבילסתםלשלם,בליומתנדפיםבגדיםמחליפיםלשירותים,
מסעדות,שלושכמובמשהוזהאתשעשינואחריאחדערבהצחוק.
הסתלקנופשוטסיגריות,לקנותקפץוכשהנהגמונית,עצרנו
אותהמשחקיםאנחנומזיז'לולנוצורח,אחרינו'רץהוא .בלעדיו

אותנועצרהכמובן'בסוף,בנות.עלרושםלעשותרוציםגיבורים,
עלנפלנואלף-אלף,הצגהלהםעשינואזקיבינימאט,המשטרה,
למשחק,סטודנטיםאנחנוכיאותנו'יאסרושלאבכינוהברכיים,

מצחיק.היהשזהבחיימהאקדמיה.אותנויזרקוובטוחמסיביר'באנו

אחדטמבלאזאבלאותנו'לשחררעמדוואפילוהתרגשוממשהם
"עזובלו:אמרתיתמידברצינות.לברוחוהתחילעצביםתפסמשלנו

 ?אחריורצוהםחושבתאתבעבודה",העצביםשלהזהמההרגל
בטחכךאחר •עליהגןאחדמורהבסוף .עלינוקפצוהםאיפה!

אני.איפהידעולאשבועייםסיום,להצגתהופעתילאכיהצטער,
 ...ליאכפתהיהלאהאמת,הייתי.איפהזוכרלאבעצמיאני

. Tonight we play to the court. Or night after. Or to the tavern 

. Or not < 

שם:

בשבילטובהכישיהיהבמקוםשיגוראמרלחו"ל.נוסעעוזב,אבא
הפתרוןעשר.בתאנילי),הוסיפהמקום,מראה<ללאשלוהעבודה

היאאבלמזה.יודעתשטניהבטוחהאמא .)ל'נכ<צרהוהצרהאין
מסרבתונטהשהתבגרתי.לינדמהזה.וזהוהלךפשוטהואלא.

לאכול.

כאן:

הביתלידהספסלעלוישבהלמטהירדהאחדשלילהאיךסיפרהלי
שאףכאילונכון? !"דפוקה .אליומכניסהואמיאתלראותממול
הראשאתסובבהלחזור'כשפנתהמשבקין",פדחותראיתילאפעם

"כוסעליה:צעקמה.זמןאחריהעקבכנראה,אותו.וראתהלאחור
ניגש.ולא-אמאק!"
קמתיכךאחרכאן'ישבתיפה:לךשציירתיכמורואה,את"הנה,

לידשםעמדהואלאחור.והסתכלתיעצרתיפתאוםהביתה,והלכתי
סליחהאמרתיאניצדק.האמת,אמאק!''כוסעלי:צעקהבודקה,
לא?"מצחיקוברחתי.

העצים,בתים,שלשורותשתיביןהחצרבשבילי:שציירההציורזה
שאוהבותאלהאתרקאוהב("אניהמגוחכותהדמויותושתיהבודקה

מליםזאת.אמרמיזוכרלאעצמי,מכבודחוץהכולבהןשישאותי.
אובמאיתאחת,בחורהעםיצאתיבשווייץ,כשהצגנומבין.לאאני

פעםכלאזשבוע.בסך-הכלשם.שהיינוהזמןכלכזה,משהו
הדלת.לידהשטיחעלליישנהשליהחברהאליה,שהלכתי

קיי'אועזר.לאאותה,חיכיתיממנה,להיפטרניסיתיהתעצבנתי'

כשהתחפשתיברוסיה,עודמבינה?מזייפת.לאשהיאידעתילפחות

המשוגעיםבביתליחיתהלכלא,שובאותייזרקושלאכדילפסיכי
מריחאניחדשים.שלושה •••מביאהחיתהאשתייום.כלחמהארוחה

 nothingלךאומרשמישהוכאילוריח,להישהתשוקה.אתזה,את
compars to you , לאמבינה? •לומרבלי" nobody " אלא

" nothing ". שונה.>זה

בכללשמשהובלילי'קרהשזהבליהבנתישלה.בציורגםהיהזה
אחדכלשיהיה.הצב.אתאשיגלאכזהשבקצבאמרהלי •ליקרה
עכשיוסביה.שצילמהוהקטעיםשלהההקלטותיספיקולישלו.והצב
 el modelo para armarלהרכיב:עלי

.. We transport you into a world of intrigue and illusion 
אתחוצההשדרה,באמצעלילעצורהנהגמןמבקשתאניבתו.אני

שיהיה.גשם.יורדאותו.משיגהלאאנילרוץ.ומתחילההכביש
clowns, if you like murderers 

צוחק,הואקורא,הואדג,הואמקלל'הואמעשן'הואהולך'הוא
-we can do you ghosts and battles 

שוחה,הואמבשל'הואאותו'מראייניםלטיול'ונטהאתמוציאהוא
משתכר,הוא

-heroes 
הואבמוסקווה,בתלוישעוזב,הואהחבל'עלבהליכהמתאמןהוא
נופל,

-villains 
לויש , " Le Roi !"פתקלושלחהמישהי •••הגיעהלאשלייודעלא
מימיו'ראהשלאבן
-tormented lovers 

כפיים,לומוחאים
שלי'אמאלויש
סביה,לויש
איננה,שכברלילויש
טוב,מוותלההיה
גשם,יורד

כפיים,מוחאים

 • • ••מקום)מראה(ללאנעלםהואבולהאמיןמפסיקהשאניברגע
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נוקולפנותחמשחיתההשעה

הכבישכאמצעעמדהוקופדה
פירוןנורית
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אתקרעהגשם ,בוקרלפנותחמשחיתהשעה

באמצעעמדההקרפדהלכביש.והכאיבהשמים
שלההכסףועוראספלטתלוליתעלהכביש
המיםטיפות .לאדירבחזרההמיםאתהקפיץ
שלהאורבאלומתנתפסו ,האדירתוךאלשניתרו

מלמטהשמלמעלההחושךבתוךונבלעוומיהרוהמכונית,
נוברג'ימסתיקוסוחבאפורגשםבמעילעטוףאישומהצדדים.

אולחמניותהביאלאהואהראשי.הרחובאתלחצותמיהרשחור
גדוליםבצעדיםחצההואהעיתונים.אתחילקלאוגםחלבאושוקו
הביתהלחזורמיהרהואאוליהפנים.אתלושטףוהגשםהכבישאת

אתפספסכברושהואמאוחרשכברידעוהואאתמולשלמהעבודה
כמהממנוויבקשועראותוויתפסויקומוהילדיםמעטועודהלילה
עודלהגיעכדימיהרמיהר.הואאזיסתדר.לאהואזהועםדברים.

פסיםעםבחוםשלוהחליפהאתויצבעהבוקראותושיתפוסלפני
שלהגבולאתבמקרהתפספסשאשתולפניעודבשחור'עדינים
המעוררהשעוןלפניעודריק.שלושהחציותגלההמיטה

הבוקר.שלרהסנדוויצים

עמדהבמכונית,לאטנסעתיואנימיהרהזהשהאישזמןכלו
אתלאדירוהקפיצההכביששבאמצעהתלוליתבמרכזהקרפדה
אפשראיללילההיוםשביןהזאתבשעהמרחוק,הגשם.שלהטיפות

מנפחתאוהפהאתפותחתהזאתהענקיתהקרפדהאםלראותהיה
להגיד.מהלהשיהיהמבליבאמצע,שםלהעומדתאוהקרקעיתאת

ואשטחהמכוניתעםאעבורשאנימחכהלמה?מחכהומחכה.עומדת
מנסהאולהגי.דמשהולההיהאםנדעלאפעםאףואזתה,וא

שלהאוראתיבלעהבוקרשלשהאורעדאותיולעכבאותילסנוור
המכונית.שלהפנסים

הלילהאתשקרעהפנסיםשלהצהובוהאוראניככהלנועמדנואז
מדבקותאתועטףהפהשלמהחורשהמשיךהקרפדהשלהכסףעורו

מציףוהחלהאספלטעלשנחתמהגשםויבשמרירמבריקהרגליים,
 . .'גאביברמתשלהכיכראת

הקדמייםהגלגלים ,עכשיולהתגלגלהתחילוהמכוניתגלגלי
והפהוהלילה,והגשם, ,והחושךוהאור' :האחורייםאתמושכים
שלוהטיפותהגשםשלוהנקודותוהכסףוהרירהקרפדה,שלהאדום
שמתגלגל ...המכוניתשלהלבןוהגוףהחושךשלוהפסיםהאור

שביןוהשחורהעינייםשלוהלבןומתקדם,התלולית,עלעולהו
עכשיועכשיו.שהשתררוהשקטשנשפך,והרירהרגלייםאצבעות

ונפלה,ועלתהאחורה,חזרהואזוירדה,טיפסהשהמכוניתאחרי
נשכח.וההגהדפק,והגשםכבה,והאור

האדומההקרוסלהומאחורייללה,השתכחההרטובהדשאובתוך
נחנקה.היאגשםטיפתשלשלוליתבתוךנמלה.הסתובבהשבגינה
המדרכה.עלונעצרההחליקה,התגלגלה,והמכוניתכבהוהמנוע

ודביקה,ארוכהוהלשוןפתוחהפהשטוחה,חיתהכברהקרפדה
באלאאחדואףהגבעה.שלהצורהאתוקיבלהבחושךנשארה
קרה.מהלבדוק

שלאוהנמלהוהירח,והכסף ,והאורוהלילה,והגשם,הקרפדה,
האדומה,והקרוסלההגשם,טיפותעםוהדשאמטביעה,ניצלה
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בבטנההתינוקאתמגדלתומחכה,שוכבתבמיטה.ששוכבתומלכה
וכבדארוךשדחולצתהחולצה,כפתוריאתעכשיופותחתהגדולה.
לחדור'לדוחונותנתכפתורעודפותחתוחומה.מכווצתופטמה
לתקרה.ומזדקרתמתכווצתשעכשיוחשביה,הפטמהאתלאוורר
למעלהעולהוהבטןלצדדיםנזרקיםוהשדיים

התחתוניםאתומורידהכפתורים,עודפותחתוהיא

הרגלייםאתמפשקתעכשיווהיאומשתפשפתנדחפתוהרוח
הידיים.שלהמגעוללאהרוחכנגדויורדתעולה ,לבטןמתחת

מזיע,הגשםואדום,ורודצובעלבטןמתחת ,בחלוןמציףהירחאור
והיאשוטףהגשםלהגיע.מצליחותאינןוהידייםנרטבתהמיטה

בכריתשחורטותהפטמות,אתומושכיםנופליםהשדייםמתהפכת.
ואחורהקדימה

וקדימהאחורה

ולהסתכלהארוןאתלפתוח ,הרירעללהחליק
הגדל ,הגדולהזההחורעלבראי
ולהעלםלהיכנסרוצההיאשם

פנימה.עצמהלהחליק
החוצה.יותרלצאתולאהזההתינוקעםלהתחלף
עםהחומההחליפההזה,והלילההזההגשםהזאת,השטוחההקרפדה
המראה,אתשקרעהחורבתוךשנעלמהומלכההשחורים,הפסים

והואהקרפדה,אתומעכהשהתגלגלההמכוניתבתוךשישבתיואני
אתהרגישלכיס,הידאתהכניסלפינה:כשהגיעעכשיושנעצר
תמונה,שלמסגרתלתוךכמוקפאוכולם-הכוונהאתושכחהכאב
הכסוףהרירהזה,השחורהחושךהתנועה.אתוהפסיקולרגענעצרו
הבוקרשלהראשוןהאור .הבוקרשלהראשוןהאורעםשהגיעהזה,

עםלושברחהמזלאתרואהלא ,ועיוורורטובמבולבלאותושתפס
הזההאורשלמעלה.הענניםאתהלאהשהזיזהלילהשלהאדיר
יושבתהביתהחזרהבדרךואותיהמראהבתוךמלכהאתשתפס
למיטה.להיכנסוירצהיגיעשהואמחכהומחכה.המכוניתבתוך
מתוךאותםוהוציאלפעולהכולםאתבפתאומיותשהחזירהזההאור

בפינה.שעמדהפנסבאורהתנגשהתמונה,שלהמסגרת

השלוליתלתוךהפילהואוהמרובעהשחורנוברהג'ימסתיקאת
החוםאתבשחורוצבעוהבוץאתערבבושקפצוהטיפותשבפינה.

השמשאתוהעירהגשםעםששיחקהפנס,באורהחליפה.של
ראההואהלבנה.המכוניתאתעכשיוראההואקצרה,מתנומה

אתלהחליק.וממשיכההאורותאתמכבהמהתלולית,יורדתאותה
הידייםאתמרימהלאחור'הראשאתזורקתראההואשבפניםהאשה

והגשםעננהידיעלהוסתרהירחכבה,הפנסהתקרה.עלולוחצת
עכשיוהאשהאתנשמע.שאיננוהזההשקטאתבונהוחיכההמשיך

הואבמדרכה.שהתנגשההלבנההמכוניתבתוךראהלאכברהוא
בסיבוביםהכיכראתלהקיףוהחלוהמרובעהשחורהתיקאתהרים
בא.והבוקרנעלמההלבנהשהמכוניתעד
השכמהצלצולנשמעהגבוההכשבקומהגםלהסתובבהמשיךהוא

שמיכהעצמהעלשמההופשרה.לאעדייןמהלילההקפואהוהאשה
שהואוחלמההריקההמיטהבתוךבאלכסוןשכבהשמיכה,ועוד
אותה.מחבק

למיטה.אליהחזרוהואעלהוהבוקרקרה.לאכאילוזהכללא,אבל
 •עצמה.שלהחורבתוךנעלמהמלכהחשביה,ובדירה

רוזנפלדברכהשלהחדשספרההופיע
 77עתוןבספרי

יוצרתלכתיבהסדנה

שירה

בסריעקבבהנחיית

רוטשילדבית

חיפה-הכרמלהר

 1998מספטמברהחל

אחה"צ 6מהשעההחלג'בימי

רוטשילדבביתפרטים

 04 8380489 :טל

הנשיאפרסלמקבליברכות

ברטובחנוך

מואסיצחק

קניוקיורם

רביןעוזר
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נונהוותוםאםקוראשםטוליננאווז
ליפסקחאורח
רפאליצבימפולנית:
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~ -
שמטרלינאדוןחוכךהטבע,אתלתארניתןיצר

ציפורואילולחייםאדםבנישיעוררכדיבדעתו'
ברינה.עתהיפצחועדיין'שרולאמעולםאשרשיר'
אישכךנכון'אליודעשמטרלינגאדוןאולם ..... 

 .כותבים
הולכחצחורהכמפיתהואסתיויוםשוברט,העלמהנפלאנראיתאת

i .כמהפיגרוע-זהאךחומקת... 
במלאכתומתחילהניירפיסתאתהצידהמניחשמטרלינגאדון

ב- Morgen Mantelלושלחהאוניברסלחברתחשבונות.חישוב
זוגותשנישילינג,-420ב Angenhemer Pijamaו-שילינג, 329
ts (וכ·Young Modisch Sh שילינג.-239ב

ומתוודהשוברטהעלמהאתצנטראלבקפהפוגששמטרלינגאדון
גופו.מידותעללפניה

176 KORPERGROS SE ,אתמכירההאםהעלמהאתושואלסנטים
 .ברנהרדמאסתו

החנותואתלגבריםאופנהבחנויותמתמצאתשאיננהשוברטהעלמה
הקפטריה.אתפגועהעוזבתכלל'מכירהאינה"ברנהרד"

מבקירנו.ומתפעלבהלדנפלאץמטיילשמטרלינגאדון
באומגרטןרמתמעלאימה.עליומטילהברנהרדשלהשכולחשכת

הרוח.חולישלביתניהםעלמשקיףהוא
סנאיםרקאולםויטגנשטיין.לפאולממתיןהואשטיינהוףליד

ובאים.קרביםאדומים

שמטרלינגאדוןמהרהרהזאת,הארץאתלשנואניתןאהבהבאיזו
דשא,צלליותרקובה,עלווההחומה:האדמהעבראלתכופףומ

שיטהעציעלעלישחוקה,מדרכהשווא,נבואותשחורות,תחזיות
קיסוס.מסוגננים,

אינווהמתוחכםהחצוףברנהרדשתומאססבור'שמטרלינגאדון
צחורה.במפיתעטויהנקיה,כהלארץמתאים

שירים.לכינור'סונטותחמישיות,סרנדות,סימפוניות,
ומזמיןסגול-שחורבוקרזיגסינר'שמטרלינגאדוןמודד Iבחדרו
 • . JOSEPF KEISERאולם GOLDEN ADLERבמסעדהשולחן

• 
~ . 

הערות:

 Morgen Mantel-בוקרמעיל
 Angenhemer Pijama-נעימהפיג'מה
 Y oung Modisch •צעירמודרני

ערבחיסלונאםבהוינה,שללשמצההידועההגיבורים""כיכרהלדנפלאץ:
ובזעםנוקבתבאירוניהברנהרדתומאסהתייחסלכיכרלעיר.חייליועםכניסתו
"הלדנפלאץ".במחזהו

ידידיהשארביןאושפזובובווינה,רוחלחוליהחוליםביתשסיינהוף:
ואחיינו.ויסגנשסייןהפילוסוףברנהרד,
במקור).ליפסקהאצלהגרמניים(השמות
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 1לפמיניזםנקשומה
 22-+מעמ'+-המשך
הספהעלשוכבתהיוםשרובאמה,התנהגות

כלגלחשיכדיחולה,פגיומעמידהבסלון
הטבות.מיני

באשרהנשיותאתטובטובבוחנתאטרוד

הכילאהואבונה,שהיאהנשיוהדיוקןהיא,
לאקלפטעסאצלהיוצאותהנשיםמחמיא.
כלפיבעיקרואכזריות,תככניותהןקטנות;
המסורתיהדימויגםוזהו-אחרותנשים

אבלהגברית.בתרבותהנשיםשלהמקובל
הפכונשיםפסיכולוגי:הסברלכךישכאן

 ,אליהןהתאכזרמישהושפעםמפנילכאלה
חורהוא ,הדיכויומעגלאמן:זוחיתהלרוב

שמוקדומפני .חורשמולידחורשמוליד
לגבריםנשים,הואאטרודשלהטקסטים
ב"הכלהשולי.מקוםרקיששלהברומנים
כמוהםהגברים ,החתול,,ר'ב'עין IIהשודדת
משמעותייםבלתימוחשיים,בלתיצללים,

הזמןכלהמשוכתבתהעזההנשיתלעלילה
ב"הכלההנשיםבחייהגבריםמחדש.

אנמיים,יוצלחים,לאלרובהםהשודדת"
מתארת ,החתול,,'ב'עיןגרביים.ובוחלשים

בלתיהיוהאבותבילדותהכיצדהמספרת
האמהות,בידינשלטוהיוםשעותקיימים:

ישויותכמוהגבריםמגיחיםהיובערבורק

קצתגםאולינעלמות,חידתיות,מסתוריות,
נותנת , /1גרייס'ב'לטענתרקמפחידות.

ליתרלגברים:פהפתחוןסוףסוףאטרוד
אתלראייןשבאפסיכולוג ,אחדלגברדיוק,

עימהוההתוודעותהמפורסמת,הרוצחת

זהותובבירורחשובקטליזטורלהיותהופכת
דמותואףעלהזה,הגברגםאבלהעצמית.

 ,פחדןהואלגברים:מחמיאאינוהמורכבת,
אלימים,דחפיםבעל ,נוירוטי ,היסטרי

קורה,כךנשים.שונאובעיקרמיזנסרופ,

כדיבגבראסרורמשתמשתזהבמקרהשגם

הנשיםשנאתחשובה:נשיתנקודהלהבהיר
לחזורבמקוםאבלבנשים,פוגעתהגברית

 ,הנשיבחיקנשארתהיאלגברים,כבומרנג
הלאה,אותההמעבירותהנשים,שלבידיים

להפוךהעתידותהאחרות,הנשיםאל
הבאים.לקורבנות

המשכתב ,העכשוויפמיניסטיהפוססבדיון

ישאסרורשללטקסטים ,הזמןכלעצמואת
ככאלה.רקלאשוב,אבל •כבודשלמקום

אתשיודעתמחוננת,מספרתהיאלטעמי
העלילתיהאפקטבנייתביןהמדויקהמינון
חשוב:והכיהדימויים.עיבודלביןהמגרה,
היאספריה,שלהדופןיוצאאורכםלמרות

רבתהיאאותי.משעממתלאפעםאף
והיאהעלילה,לבנייתהנוגעבכלהמצאה
-כתערחדהפסיכולוגיתבתפיסהניחנה
הטקסטיםאתההופכיםנדיריםאלמנטיםשני
אליהשאהבתייתכן •וסגנוןמעוףלרבישלה
בספריעוסקתאניגםמשוחדת:קצת

משנייותרכבראותההמעסיקיםבחומרים

הטקסטיםעםשליהפרסיוהחיבורעשורים,
 •אותי.ומרגשחוזרתמידשלה,

אמריקאיתגלויה
 t-31מעמ'+-המשך

 ,ארקאנסובמדינתהמשוררתשלילדותה
בכלהגזעיתההפרדהאזשררהשבה

 .חוזרלדיוןחומרתה,
ספרותיות","שמחותאלוגם

חברת ,תומפסוןברברההמועצה,שיאתב

לכלהודיעההרפובליקאית,המפלגה
שהרומןסבוריםועמיתיהשהיאהמעוניינים

שאני"אפשרו"חלאה","טינופת"הוא
-חסרתערהבאינניגםאבלנאיווית,

"והספר ,תומפסוןהגברתאמרהיסיון"'ב

מגעיל."הוא
אתקראולא ,במספרחמישההמועצה,חברי
שסיפקההעמודיםשניאתרקאלאהספר
אתשקיבלהלאחרריצ'ארדסוןהגברתלהם

מהלגלותסירבהתומפסוןהגברתהחלטתה.
שקרעהאמרהאך ,הללוהעמודיםהכילו
כיווןשלההעמודיםשניאתלגזרים

"וולגרי"כההואבהםהמתוארשהמעמד
 .בויתנסואחריםשקוראיםרצתהשלא

בפנימכשולתשיםלאבחינתכזאת,בעמדה
המועצהחבריארבעתגםנקטו ,עיוור

הנוספים.

נגזרה ,~ר;~ןל~ן ,מרילנדשלאחרבמחוז
ידועספרעל"דומים:ומטעמיםדומה,גזירה
השחורההמשוררתשלהאוטוביוגרפיה ,אחר
מזמרתמדועיודעת,,אני ,אנגילומאיה

הוציאההגזירהאת .בכלובה"הציפור
דשם,המחוזיתמערכת-החינוךמנהלת
הרעשבעקבותאךפארהאם,קארול
מימירנותזכר ,הספריובא ,עוררשחת

בריטיתלסופרתאמריקאיפרס

עםנמנההלאומי"מבקרי-הספרים"חוגפרס
ששבארה"ב.הספרותייםהפרסיםחשובי

חבריםועורכיםמבקריםוחמישיםמאות

אינםבוהזוכיםכיואף"חוג"באותו

לזכייתם,כלשהיכספיתתמורהמקבלים
מרפאיםלבעליוהפרסשמוציאהמוניטיןהרי
עשוייםגםובעקיפיןהריק,הכיספצעיאת

הזניהשכןבשפע,ואםבמעטאםלמלאו
התפוצה.אתמעודדת

מהפכנית.החלטההפרסנותניקיבלוהשנה
סופריםבפניגםהתחרותאתפתחוהם

איחרהלאוההפתעהארה"ב.אזרחישאינם
שהמוזותהיהדומהשבהבשנהלבוא.

העניקוהאמריקאית,לספרותמחייכות
 ,בוהכרוךוהכבודהפרס,אתהמבקרים
בריטית.לסופרת
השמוניםבתפיצג'ראלדפנלופיהיאהזוכה
"הפרחשלהההיסטוריהרומןבעדואחת,

מתחריהבעודבפרסזכתהוהיא .הכחול"
שקצרוהספריםממחבריכמהכוללים
פאסטוראלה 1/מפליגים:שבחיםאשתקד

בעברשקיבלרות,פיליפשלאמריקאית"

מבקרי-הספרים"חוגפרסאתפעמיים

שלהאפיהרומן ,תחתון,,,,עולםהלאומי":
,,,ההררה-לילו:דוןמאת "הקרה"המלחמה

האמריקאיתהאזרחיםמלחמתעלרומן ,הקר,,
 ,לבעליוראשוןספר ,פרייזרצ'ארלסמאת

הלאומי"הספר"פרסאתלוהביאשכבר
היוקרתי.

שמותוכמהשכמההעובדהעללדברשלא
שעברה,בשנהאורראושספריהםמפורסמים,

לפרס,מועמדיםלמדרגתאפילוהגיעולא
אפדייקג'ון ,בלוסול ,מיילדגורמןכגון

רחב-היריעהשהרומן ,פינצ'ןותומאס

אי-אילועל-ידינחשב /1דיקסוןאת"מייסדן
 •שבספריולסובמבקרים

בבריטניה.אהובהסופרתהיאפיצג'ראלד
ורקספרים,מבקרתחיתהרבותשנים

התחילהלחייההשישיםלשנותבהגיעה
מועמדיםהיומספריהאחדיםסיפורת.לפרסם
,,מעברמהם,אחדנחשבים.בריטייםלפרסים
שלפרסי-הספרותבגדולזכהאף ,לחוף,,

שנה.תשע-עשרהלפניה"בוקר",בריטניה,
צעיראמןשלסיפורוהואהכחול""הפרח
נהיהשלימיםאמןהי"ח,המאהבשלהי

נובאליס,והפילוסוףהסופר ,למשורר
ים-עשרה.שתבתבנערהוהתאהב

הסופרקיבלביקורתבעדהפרסשאתנוסיף
ספרועליוסחוארגאסמאריוהידועהפרואני
שכההשירהבפרסואילוגלים""לעשות
ספרועלרייסצ'ארלסהאמריקאיהמשורר

 •שחור,,,,,גלגל-מזלות

שנדפסכפיולא ) Howard (הווארדצ"להפותח.בקטעהנזכרתהשחורההאוניברסיטהבשםסערתנפלההקודמתב"גלויה"טעות:תיקון
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עלנוספיםר,רהורים
יובלספרי

שפיראאברהםעםבדיאלוג

שפיראאברהםעמיתישלמאמרו
 ) 1997נובמבר , 213גליון 77(עתרן

ורביםההולכיםהיובלבספריעוסק
קרובותיםלעתמדפינו'אתגודשיםו

יוצאשפירא .הופכיןלהשאיןכאבן
הספרשלייחודואללבתשומתלהסב

וחקריהודיחינוך-כרביבים"

איילילמאירהיובלספרהמקורות"'
ביןהמאמר).כותבשל(בעריכתו

שפיראשכןנשכר'הקוראיוצאלבין'
יובלספרישלהסוגהתיאורמציע
אלהשליסודתכונותמפרטואףבכלל

האוניברסליים.איפיוניהםאתומגדיר
בייזומםלעסוקזכיתישלאחרונהמאחר

יובל'ספרישנישלועריכתם
ענייניםכמההקריאהבשעתנתעוררו

בהמשךלהעלותםשראוינוספים
הכרתםשעםלהציעאףואוליהדברים,

ישזה,פתיחהמאמרידיעלכז'אנר
קבציםשללהחזרתםדרכיםלמצוא
אומר'הרההאקדמי'נוןהקאאלאלה

מתהוםובגאולתםבנגישותםלסייע
מעשי.באורחרקאםאףהנשיה,

באופןולנסחלסכםלייורשהאם
שאליהםהמתארקוויאתמרוכז

שבעאצייןבדיונו'שפיראמתייחס

יובלספרישלתכולתם . 1נקודות:
החומרבטהרתומתרכזתגביתהומר

נוטיםבהםהמשתתפים . 2 •האקדמי

זמינים,בידם,המצוייםמאמריםלספק

לספרעקרונייםדווקאשאינםדהיינו
נשמה"חסריהם . 3המסוים.היובל

אניומכאןדשפירא,אליבאיתרה",
ביןלהבדילכוונתוכימבינה

הראשוןבסעיףהנזכרתההומוגניות

ספרים . 4עצמו.המדעי'ה'יובשלבין

בעללכיבודעצמםמגביליםאלה
ומתעלמיםהמקצועיבתחומו'היובל

 • 5אקדמיים.החוץומכתביומאישיותו
והדעותהגישותהנושאים,מבחר

פיעלמעוצבהקובץ . 6מראש.מתוחם

סדרתסיוםעם

"תקומה"

אישוכל"תקומה"'סדרתתמההנה
יותר .עיניוראותלפיאותהיסכם

אתחידדהתשובות,משסיפקה

חמישיםאחריעכשיו'גםהשאלות.
עלעומדיםאנחנושעדייןדומהשנה,

ההתחלה.קו
תוםעםאותנושפגשההמציאות

ומידעלינו'הקלהלאהסדרה
ראשוןשונים.מעבריםהותקפנו

עזמיד"רהכנסתחברהיהלתוקפים

וארוראליסהצילום:איילימאיר

המאמריםכלעקרונות:משלושהאחד
מופנים(עליו>,היובלבבעלעוסקים

מאמריואתרקמחזיקיםאואליו'
כישפיראמצייןעוד(משלו).
מקובלת.היותרהיאהשגיחהקטגוריה

בספרמשתתףאינוהיובלחתן . 7
שלו.היובל

המשקפותלאנתולוגיותבניגודואמנם,
טעמואועולמותפיסת Iעמדתואת
משקפיםיובלספרי Iוהעורךהיוזםלש

ועמיתיומוקיריואתובראשונהבראש

שלשתפקידומכאןהמכובד.של
 1לחלוטיןשונהבאופןגדרמרהעורך

הספראירגוןשלבראשיתוכבר
במצבהנתוניםהעריכהובעקרונות

שללחסדםנתוןהעורךשלו.הפתיחה
הןהיענותם,מבחינתהןהמוקירים

איןלמבצע.שיתרמומאמריםמבחינת
החומר.עלכלשהישליטהלמעשהלו
מסויםמסוגמאמריםמבקשהואאםגם

 1דברשלבסופושונים,מסוגיםאו

המעטפותרב,באיחורגםואמנם

הדוארשירותיידיעלאליוהמגיעות
ומאלצותרבותהפתעותמחזיקות

עליוכללבדרךהדין:אתלקבלאותו
עללבומקרבובכנות,להודות,
שלח,הכותבכאשרגםהתרומה,
דפיםחמישהאוארבעהרקלדוגמה,

מןמקלטמחפשיםאנועודבשארה.
לנוחיכתהוכברזה,שלהבליסטראות

אחרת,ביקורתהדרךבמפנה

כךמשוםודווקאומנומסת,ידידותית

הפרואניהסופרשל Iיותרצורבת
בביקוריויוסח,יוסח.ורגסמריו

אותואצלנושמצאאמרהקודמים
 .נפשוותהשאיודמוקרטיסוציאליזם

מןהתרשםאוסלוהסכםחתימתאחרי
שלום.לקראתהחיובית""הדינמיקה

בגלללדבריו'נקטע,זהתהליך
הצביע,אשרהישראליהבוחרהכרעת

החשדנות.המשךבעדקטן,ברובולו

לחמישיםאפואנכנסיםאנוכיצד

קריא.הבלתיבכתב·ידודלילים
ממוחזר,חומרלהיותעשויזהלעתים
בידואין· .שולי.אוחלקי Iמיושן

אומשמעותיתעריכהלערוךלהחזיר,
ההסכםהדבר.לבעליברצינותלהעיר
הפסטשריפטעורךשביןכתובהבלתי

עלהאחריותאתמניחוהכותבים
חתןאתלכבדמהםומצפההכותבים

אחת.ובעונהבעתעצמםואתהיובל
אולםמיסודה,גרועההנחהאינהזוהי
חלקיבאופןאולעתיםמסתברתהיא

מעדיפיםרביםבמציאות.כמוטעית

החתןשלהכיבודבמעשהלהשתתף
שחוקריםיש Iכןעליתר .מחירבכל

הספרעללהםשנודעואקדמאים
ומבקשיםפוניםשלוההכנהבשלבי

עלהוזמנושלאאףעלבולהשתתף
הכורח Iלכבדהרצון •העורךידי

מדעייםעתבכתביוהחסרלפרסם
אתמדרבניםהםגםרבים,בתחומים

נוצרכךלמשימה.לחותםהתורמים
היובלשספרילמרותפרדוקסלי:מצב

במשמעותםופוחתיםהולכים
בכמותםורביםהולכיםהםובאיכותם,
אתנופליםהםמכךכתוצאהומספרם.

הנסתרותהפניניםראיתםהנשיהתהום

בהם.

גםהיובל,מספרירביםכינוסיף,עוד
שלאישיותואתמבטאיםאינםכשאר

אתאוהזמןרוחאתמשקפיםהמכובד,

כי Iראיתימנסיוביהתחום.רוח

בהםבנושאיםמאמריםשולחיםחוקרים
והםאליהםהפניהבעתשקועיםךם,

אתעמיתיהםעםלחלוקנלהבים
לאעדייןאםגםהאחרונים,ממצאיהם

התגבשונסרםוגידים,עורקרמו

הרחוקבעתידאוריראהשעודלספר
ברורה.אינהשעדייןלתיאוריהאו

שספרייתכןהחיוב:מןבאלהויש
אוהעורךטעםאתמשקףאינוהיובל
לעתיםאולםהחתן,שלענייניואת

השטח','מצבאתמשקףאכןהוארבות

האגנדהואתהמחקריתהמציאותאת

הטבעיתהאותנטית,המקצועית

סמכותידיעלמוכתבתוהבלתי
אחרות,במליםותקוותיו.העורך

ומה Iהשגנומה ?הבאותהשנים

אבלכפנינו.הוצגוההישגיםהפסדנו?
נהעורים,שלארץ-ישראלאתהפסדנו
משעהתקוות.ומלאתופראיתיחפה

ומלט",בטון"שמלתאותהשהלבשנו
אניזאתבכלכולו.לעולםבתומתה
לשמרלנוהיאזכותכיסבורה
החלומותתקופתאתבזיכרון

בנועבריםפועליםכאשרהתמימים,
וההתיישבותוהקיבוץערינובתיאת

גאווה.מקורלנוהיוהעובדת
אךפלורליסטית.לחברההיינואכן'

גזרותבכל Iאצלנוגברהמשום-מה
הקנאות.אלאהמתינות,לאהחיים,

התיסכולכמושפירא,שלהתיסכול
מתוךנובעהעורך'שלהטיפוסי
שאוליעריכהשלאידיאליעיקרון

ספרשלהעורך Iשכן .במקומואינו
חיתהלאשידותזמורתעלמנצחיובל

ישואולישלה.הפרטיטורהבבחירת
מעורךתפקידוהגדרתאתלשנות
או Iהספרלמנכ"ל Iלאמרגןאולמפיק

לטובה.זאתוגםביצועו.שללמאפשר
המסתמןהאידיאלי'היובלספר

בבואההואשפירא,שלממאמרו
 .הכבודבעלשלורב·פניתאנושית
פואטיקהזהלצדזהיתגוררוזהבספר

תיאולוגיהוהגות,תיעודופרוזה,
שלקליידוסקופיהיההואוהתכתבות.

עלמעוצבתשהיאכפיהאנושיתהרוח
יהאופגעלבההכתרהמלהידי

רב·פניותועליעידהמכלולהמגוונים.
 .זוויותיוריבויבעצםהחתןשל

כזהאידיאליספרליצירתואמנם,
נחרץעורךידיעלאם Iלחתורניתן
אטיתהליךידיעלאויותר

אולילהיווצר'שעשויוהתפתחותי
שפירא.בושפתחהדיוןשלכתולדה

ערכואתגםלראותכדאיאז,עדאולם
שלכמראהוהמקובלהמצויהספרלש

שלמסוימת,טבעיתמציאות
מילגיסי Iאחרמסוגקליידוסקופ

שלו.בדרכו
ספרניעורשאלתהיאמעשיתשאלה
שעליוהמדעי",הקברותמ"ביתהיובל
המומלצותהדרכיםאחתשפירא.מדבר
ביבליוגרפיהשלעריכתההיא

עברייםיובלספריהכוללתיסודית,
פיעלרשימותובהמאמריהם,'וע

והקבצים.הנושאיםהחוקרים,שמות

אךומייגעת,קשהמלאכהאמנםזוהי
ששכרהקודשמלאכתגםרבהבמידה
הנשיה,עולםאלתצלוללאזובצידה:
תחייתןאתתבטיחגםכךותוך

שלואףרבות,פניניםשלוהנצחתן
מסופקהמחקריערכםאםשגםמאמרים,

ההיסטוריערכם Iקרבנושבסלאו
 •הבאים.הדורותאתלשמשעשוי

גיבורכן·יוסףצביה

הלאומי.במגזרוכך Iהדתיבמגזרכך
ההומנית,הישנה,הליברליותואילו

נדחקהפנים,לנוהאירהשפעםזו
עולמנוחמדותכל Iואניהגנה.לעמדת
בהםאיןאם Iחסרי-ערךבעינינראים

הליברליתההומניותזושלמכוחה
הישנה.

מעלדהרהעולםדורי,ובניאני
אתמביניםאנואיןכברראשינו:

מערכותואתשלוהמכשורואתשפתו
אומרילד",העולם,את"שמורחייו.
שתצליחהלוואי .ילד Iהלוואי .השיר
 •ע~

לכביתרות
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העבריתהספרותעלהכל

העולמיתהספרותמיטב
האיזורספרויותעםהכרות

חברתיתמעורבות
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אלמאע'וטמוחמד

אםרבואבו

שאפע'עאידה

נפאעאלונו

א·ש'ט'זעילולאחמד

אמ'ןאחמדחס'ן

סאלםעל•

ומאמרים:מסות

צמרתצב'

בוברט'הוד•ח

מזוריאיר

סונזךששון

11. 

ןןוו aעתעלחתום

חותםאתהמהעליודעאתה

ביותרהיפההמתנה
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