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הוצאתלאור'להוציאדייך:צביקה
עמ' 324 , 1998תמיר

היוםלהיותהפכהלאורההוצאה
וייןצביקה .כשלעצמולימודנושא
שנותבראשיתזהבנושאמרצההיה

שלהספרותיבמוסףופרסםהתשעים,
בשם:מאמראחרונות''ידיעות

העברי",לסופרתוהישרד"מדריך
לספרובהקדמהכותבהוא"מאז"
(כותבימחבריםעשרותאלי"פנו

סיפורת)(כותביוסופריםספרים)

עםמשא-ומתןשלבעיצומושהיו
רובםייעוץ.וביקשוספרים,הוצאות

מיועדהספרוחרדה",בדידותשידרו

למעצבים,לעורכים,"למו"לים,גם
לעוסקיםלעורכי-דין'למפיקים,

מילוןכוללספר",לאנשיבדפוס,
מונחים.

תגהוצאתקולאז',גולומב:נפתלי
עמ' 336 , 1998

מיתוס ,מוסרעלמחשבה,חופש"על
שבגללהסיבההעדרועלומסורת

אלהגםליהרג",אולהרוגראוי
 ,הספרעוסקבהםהנושאיםממגוון

הספר.שלהמשנהבכותרתהמפורטים
העוסקיםקטעיםקטעיםבנויהספר

החברה,ולעומתהבאמנות,
הישראלית.וההיסטוריההפוליטיקה

להיותמתיימרשלאביקורתיספר
שיטתי.מחקרלהציגאומדעי,

רימוןצבייוסףשירתלוז:צבי
הקיבוץהוצאת(מונוגרפיה),

עמ' 191 , 1998המאוחד

 ,רימוןצבישלבשירתודןהספר
הארצישראלים.המשורריםמראשוני

ועדהשניההעלייהמימיפעלרימון
כמשוררמציגוהספרהארבעים.שנות

לזמנו.וחדשניאזוטרי

לאזהלהתגעגענצח:ליהוד
תמוזהוצאת ,לחזורלרצותבהכרח

עמ' 64 , 1998

שאהבתךהעובדה/אתאוהב/"אני

לאשאת /מעט,מסויגתאלי;
לא /רחוקה,קצתשאת /בטוחה,

לאפעםאףאני;גםכי /שלי.
אתאוהב;ממש/אניאם /בטוח,

 .) 5(עמ'כולי",

מאלוהים,שאריותתדחו:לביא
עמ' 79תגהוצאת

שובקיבלתיהיוםהיקר:;"יומני
הגשמיםיורדים(באפריקה /מלריה.

ירידיםבאפריקה /באים:והיתושים

םו"י(מתוךנשאר).ואניהגשמים

 .) 67עמ' " 16/11/96הולדת:

ואנשים,מזוודותפרידמן:זהר

עמ' 94 , 1998גוונים

קתותשעלהסקסופון;מספר"בבכי
הומ /הגדוליםהמגנטיםאלהמתכות;

התופים. /מקלותכאןיועילו
מבקשיםפוסקותבלתי/בשאלות

("בלדה"להבין" ,העץעשוי

 .) 25עמ'

והסיפורהאקסטזהאלשטיין:יואב
בר-אוניברסיטתהוצאתהחסידי'

 , 1998רמת-גןאילן,

עמ' 208

עוסקוהואפרקים,שמונהבספר

על-המאופייןכז'אנרהחסידיבסיפור
הראשוןחלקו .האקסטאטיהיסודידי
בהגדרתבעיקרעוסקהספרשל

לביןבינווהיחס ,הז'אנרתכונות
עוסקהשניהחלקאחרים.סיפורסוגי

בהקשריםהאקסטטיותשלבתכניה
הקדמה,מקום,מראיכוללשונים.
כללי.ומפתחדבר,פתח

משוגעות""רגלייםפרי:עמק
 , 1998גולןירוןהוצאתהמופלאה,

עמ' 229

סיפורפרי.עמקשלהשלישיספרו
כלבהלבין ,הספרגיבורביןאהבה
נפרשותבמקבילברחוב.שמצא

נשותיועםסבוכותיחסיםמערכות

ההווה.אל"הפולשות" ,לשעבר
כךויוצאת-דופן.מורכבתעלילה
הסגנון.

חלונות,נייר'מיתריויסמן:נועם
עמ' 30 , 1998

חוטיםהנס/מוצהעתקסם;"ובחלוף
עמומהניננו;נמתחיםשתיקה;זבי

הנצלולועזר;פלישהכביןדקותם
הקשה,האימצחעזאנוש/גבולעדי

כבטרםלוותררוצהכאב/מניהפרטי
מיותרהרגש,כבודמהסס/שנה/

 ) 10(עמ'ידע",לאככבוד/
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חדשהכראשית

מצוקותאו

כאוטופיה?

חדשה,כראשיתפרס:שמעון

לאור,מוציאיםביתןזמורה
1998 

פעמייםשכיהןמיפרס,שמעון

תפקידיםומילאכראש-הממשלה
בגיןזכהשונים,מיניסטריאליים

 1מדינאי-עלשללמעמדאוסלוהסכם

בתקשורתמקובלהוארביןרצחאזומ
החשוביםהמנהיגיםכאחדרוציבוב

 •-20ההמאהשל::יותר

ובחיבתוהספרבאהבתהידועפרס,

ובעיקררוחאנשישללקרבתם
ספרים.כעשרהכהעדכתבסופרים,

חיבורמשהואיותר Iהאחרוןזה,ספר

הואמדינאי,אופוליטימנהיגשל
המתיימראינטלקטואלשלרוחיב
העתיד.תהליכיאתתולחז

 1אינטלקטואליבחיבורשמדוברמאחר

מידהבאמותאותווןבחליש

מדע Iבכללהחברהממדעיהלקוחות
מאחרבפרט.לוגיהוציוהסוהמדינה
פוליטיקאיהואועדייןהיהשפרס
ביןהקשרמהותאתוןלבחיש Iבכיר
האופרטיביתהפעילותלביןהחזון
הייעדיםלהשגתממשליתמבחינהשלו
 .ולדידבייםוהחי

סקירהשלהמצומצמתמסגרתה Iאבל
לשאלותמענהמאפשרתאיננהוז

שראויואחרותאלהמשמעותיות
הבסיסמהוכגון:ביסודיותוןלבח

מהיפרס,שללתזותהאינפורמטיבי
ביחסביקורתואוותוחדשנ

החוזיםאחרים,לאינטלקטואלים

ניצבתבפניהןגורלהרות"תמורות
תרומתומהישות",והאנ

להבנתהספרשלהאינטלקטואלית
ועוד. Iישראלשלעתידה

עלהערותכמהלהעירכדאיזאתבכל
לשאלותגעותהנוכאלהגם ,הספר
 .ועלושה

והמבנית,החיצוניתהמסגרתמבחינת

האסתטיתברמתומצטייןהספר

להפליאמעוצבתהכריכההגבוהה.
בחומה,לשערמעברהניצב rע·בדמות

"פנים·ביןאי-ודאותיצירתתוך

עצמוהספרהמתבונן.בעיני " i 'ו·ח

 1לוירענןהצייר·ידיעלירומא

המצטיינייםגבוההתובאיכאיורים

העתיד.לחזוןציאטיביואסרובקיש
מבחינה Iהויזואליהצדמתולע
עלושובשובהמחברחוזרכניתות

שלהנושאיתקהוהחללמרות Iונירכיע
 1מהותיליקויעודלצייןישהספר.

ורשימהמקומותמראישלבהעדרם

מןטעותתהיהלארפית.וגביבלי
אינטלקטואליםגםכילהניחהסתם

וכיהנדונות,בסוגיותכתבורים 1iא

לגביהן.שוניםמידעמקורותייםומצ
אריהלד"רהתודותאיןוזמבחינה

לחבריםאוולדןצביהלד"ר Iנאור
אבי Iסביר(אוריולחשיבהלעבודה

-מרחב)ושמואלהרצוג,יצחק Iגיל
שניתןלמהתחליףלהיותיכולות
יומרהבעלמספרלצפות

התמצאות""מפתכלומראינטלקטואלית,
הנדונות.בסוגיותמתודית

בחרתי Iוטיבורוחואתלהדגיםכדי
וקביעותניסוחיםכמהברצףלהביא

"רקלמשל:מהספר,מאפיינים
השינוייםאתלהעריךאפשרבדיעבד

התמורותאתשהולידוהתקופה,ברוח
בשעתכבעבראולםההיסטוריות.

עללהתחקותיכוליםאנומעשה
להבחיןההיסטורית,הדינמיקה

 ...והולכותהמתפתחותתובמגמ
כההיאהאדםשלבמצבוהתמורה
עומדיםאנוכילומרשאפשריסודית,
שלחדשה.ראשיתשלבפתחה

'קץזהאיןחדשה.היסטוריה

(עמ'התחדשותה"אלאההיסטוריה',
"כלאתהמקיףבשינוימדובר ,) 11

האדםבפניומעמידהחייםאורחות

חדש,עולםאלאחדש,נהררקלא

• 
גאותנ'י;תאגב;ת
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ם 1ס;ק

המהפכה ,) 12(עמ'כמשמעו"פשוטו

הגלובלי","הכפרהטכנולוגית,
ההתקדמותההיי·טק,תעשיית

מצריכיםאלוכלהמדהימה,המדעית
ביחסיםבדת Iהמוסרבמושגי"רוויזיה

בזהותוהחברה,וביןהפרטשבין

הקיבוציתבזהותההפרט,שלהעצמית
השינויים .) 12(עמ'החברה"של

·מדעיים-חומרייםהטכנוהמהפכניים

"ליצורליכולתהאדםאתהמביאים
עושרמקורותרציונלייםבכלים

עלרק"לאמשפיעים ,חלופיים"
הצורךעלגםאלאהחיים,רמתעליית

תפיסתמכאן ,) 12(עמ'במלחמות"
בשלוםש"הנהגההגורסת"השלום"

שהיאמשוםבמלחמה,מהנהגהשונה
בעליגורמיםשלשיתוףמחייבת

האישית,ברמהמנוגדיםאינטרסים

 ,) 16(עמ'והבינלאומית".הלאומית

הדמוקרטיהתהיההחדשה"ב"בראשית

הרמוניהאלאהסכמות,של"אוסףלא
שתיעלמושתתתוהיאניגודים.של

שרווהלהיותהזכותעל:זכויות
(עמ'שונה"להיותהשווההזכותו

הפוליטית-כלכליתהחלוקהגם ,) 17
"צפון-דרום"שלזוכוללהעולם,של
(עמ'כלח"עליהש"אבדחלוקההיא

עוד"איןפרסשלשלדידומכאן .) 50
"עושרביןחלוקהעללדברםעט

דרומי"עונילביןולבן"צפוני

מדינותביןחלוקהעלאלאוצבעוני",
לכיווניםצבבצעדיהנעותאחרות,
עתהלעתומחמיצותברוריםבלתי

כלכליתלהמריאאדירההזדמנות
העידןלכל.פתוחיםשמסלוליובעולם
הואהמגוריםמקוםשלאמורההחדש

בלוחההתקדמותמסלולאלאהקובע,
 .) 53(עמ'החדש"ההיסטורי

שלתרומתומהותאתלבדוקמסקרן
כברהריהנדונות.לסוגיותפרס

בנושאמעטיםלאספריםנכתבו
 1תקופתנושלהטכנו-מדעיתהמהפכה

אלויןלמשלהשלישי","הגלהמכונה
בסוגיותספריםכמהכתבטופלו
לעבריתשתורגםבהםשהראשוןאלה,
אפקים,צאת i(ההעתיד""הלםהיה

"הגלספרו .) 1974עם-עובד,
עם-עובדבהוצאתאורראההשלישי"

לצייןשראוינוסףוספר ,-1984ב
עלמעידששמו Iהספרהואזהבהקשר
זעזועים--21ה"המאהתוכנו:

בפוליטיקהבכלכלה,ותמורות
 .) 1992מעריב,(ספריתובתקשורת"

פולשלוהרציניהמעמיקספרוגם
(ספרית " 21ה·המאה"אלקנדי

הולםהמשךמהווה ) 1993מעריב,
שלונפילתן"עלייתןהמקיףלספרו

כלכליותתמורותהגדולות,המעצמות
שנתעד 1500משנתצבאייםומאבקים

גםהספריםשבי .) 1992 1(דביר " 2000

דיוריושמכנהמהלכתוב"שאפויחד
מידהבקנה'היסטוריהבשםלנוס

 ,)"-21ההמאה"אלקנדי:(פולגדול'"

האופטימיזם Iניסוחיופישעליוצא
"אנובמהותו:אוטופיהינופרסשל

חדשנית,אחרת,בהיסטוריהמתחילים
שתנסהלאידיאולוגיהזקוקיםואנו

להציעלפחותאואיתה,להתמודד
שלמשמעותה ...חדשהאוטופיה
שנוצרהבהכרחהיאזואוטופיה

לנושדרושומכאןחדשה,הזדמנות
אותו"לחלוםרשאיםואנוחדשחלום

מול .) 198עמ'חדשה"(''בראשית
"שום-מקום"כלומרזה,אוטופיזם

שם),פרס,שלכניסוחו("שומקום"
פוליטית-מחשבהלהעמידראוי

פילוסופית.אוכלכלית-חברתית
משמעותיתתרומהישזומבחינה

אורישלהחיים""קץכמובספר
בחלקועמית,ואריהמילשטיין
"הפרידיגמהעלהביקורתיהפילוסופי

 , 1994שרידות,(מכוןהמיתולוגית".

חייםשלספרוגםכך .)-9 101עמ'
שלהגדולתפקידה"חיוניות,אסא

בו , " 21ה-המאהסףעלהדמוקרטיה
וחיוניותתקווה"המושגיםכינטען

וחוסרהתקווהחוסרמוטב:או-

מידותלמעשהמהווים-חיוניות
להעריךניתןשבעזרתן(כמותיות),

ויותרנתונה,חברהשלמצבהאת
בה".מרכזייםתהליכיםלהסביר Iמכך
קו Iהמאוחדהקיבוץהוצאת(שם,

 ) 1995אדום,

(שלאבספרוישלמחשבהנוסףחומר
-פוקוימהפרנסיםשלהובן>תמיד
האחרון"והאדםהיסטוריה"קץ

 .) 1993אור-עם(הוצאת

להקיףניתןלאזובמסגרת Iכאמור
בספרהנדונותהסוגיותכלאת

ביקורתמאמרחדשה","בראשית

ש"אנולטיעוןלהקדישראוינפרד
היהדותחדשה.בראשיתבפניעומדים

זובהתחדשותתפקידלמלאעשויה
היהדותשלהמסר ...ועולמואדםשל
יציאהשלמסרהואומתמידמאז

 ,) 16עמ'(שם,לחירות"מעבדות

"עםכיבטיעוןגםלטפלראוי
ובוודאינמנעתבלתיהכמעטהפרידה,
-והצבאותהמלחמותמעולםרצויה,
ודרכיחדשיםמשחקכללילעצבצריך

הרמות"בכלכמעטחדשותהנהגה
אני Iהצערלמרבה .) 99עמ'(שם,
סבירהברמההבקיהקוראכיסבור

שעללחשובעלולהשונות,בסוגיות
התקיימהלאפרסשלכתיבתו
הואחכם''"תלמידכיהוא,הבחנתו

נתפסאינו Iבלימודושמעמיקמי
נמהרות,מסקנותולהסקתלשטחיות

שלפניוהסוגיהאתלהביןמנסהאלא
שהבלעדלהמניחואינומעיקרה,

 ,) 113עמ'(שם,מאליו"מובן Iלוברור

• 
כרבעיוסף
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הארץ,אותה

האשהאותה
זוהראוריאל

השמשוילדיהענקים
וילדיהענקיםזוהר:אוריאל
גווניםחלונות,הוצאתהשמש,

עמ' 333 , 1998

השמש"וילדי"הענקיםהוגיהטריל
זוהר'לאוריאלראשוןומןרהיא

לתיאטרון;וקטור iומרצהבמאי,

ביטוי'הואהיריעהרהבהספר

 /ישראלי-עכשווימןולר Iעתי iל
פוסט-השפעותעם Iמקורי

ומרובות.לטותובתורניסטי iמו

 i(עוהטרילוגיה,שלןוהראשהלקה

"חזותושלישי)שניספרבכתובים
שללתיאטרוןבחוגממוקםענקים",

בשנותתל-אביבניברסיטתוא

בן /באריאל iמתמקאוההשבעים.
שני Iערביכפרבן Iהירובזוק·בו·ן

קיומיות:בבעיותהמתחבטיםהברים

אהבהמציאתכלכלית,תו iהישר
רקעעלמקצועיתהתפתחותו

מהבוהמהואכזבהמביתתו iהתנג

מחפשיםוזוהיראריאלהתל-אביבית.
i רקעעלאפשרויותהניםוכ /רך

ובינםסביבתםלביןבינםקונפליקטים
מסתמןהעלילהשלשיאהעצמם.לבין
האוהביםלזוהיראריאלביןקתובמחל
שניהם.אתהאוהבתאחת,אשה

ויקים iמבתיאוריםמתאפייןהרומן

מקסיקו,בנייןתקופה:וףונשל
שאה iהמשעלמרקיןותשלפסלו
ו iשלמשחקניםהתל-אביבי,סובקמפ

ההיא,בתקופהלתיאטרוןהוגנ
 1ויינגרטןועפרהאיציקלמשל,

התל-הבוהמה Iצ'לטוןהולנהבמאית
כמו ,)!(בן-אמוץן iללוכאביבית,

על Iהערביהכפראתזוהרמתארכן
המסורתביןהמאבק Iפתגמיו Iמנהגיו

ן iאובסףשעלהקיבוץאתמה, iקוה
הקיבוץות iהתנגגיה,ולואי iהאי

וקטיביים, iפרושאינםמאחרלאמנים
 '.ךכ;

הפרטנותלעומת Iשבימצד
משייטותהאמינה,ט·ת, oהר·אל·

מתוךמויות iהענקים"תוב"הז

לשיםישעוז;לעמוסנה"ונכוההנ"מ
משחקשהםהגיבוריםלשמותגםלב
זוהר.אוריאלהמחבר:שלשמועל

והרמזיםהאמינותלמרות Iכךו
האופפיםהאינטימייםהאוטוביוגרפיים

והגבולותהספקמחלחל Iמןוהראת
מיטשטשים.מיוני iלקומנטריו iהבין

תישארהיה"לאאו"היההשאלה
הרומן.אורךלכלת iעומותלויה

בעיקרוסט-מודרניסטיופספק Iןאכ

שלבדבריולהיזכרהמקוםכאןליואו(
יצירההואבהנראטיכי Iסטראו ,ופ

אךהמציאותבהשראתאולישנוצרה
עצמה).המציאותתהיהלאלעולם

הן /שברומןמויות iלבאשר
זהויות,בריבויתויניתאפמ

וזוהיראריאל .ובזוזהמשתקפות

דמותםברעהו,אישכאמורמשתקפים

על-פעםבכלמחדש,ונבניתנשברת
אריאלביניהם.האינטראקציהידי

ואתמאצ'ואיזםהילכותמזוהירלומד
אתלומדוזוהירהמיניתמשיכתורזי

ואתהדקהאבחנהכושראתהמתינות,

אריאל.שלהאוניברסליתהפתיחות
האחר.שלמקורותיועללומדאחדכל
ביניהםהעימותעלמתגבריםהם

הדעותעלמתגבריםשהםמתוך
הגילויומתוךהאחרכלפיהקדומות
והקיבוץהערביהכפרכיהמשותף,

השני:שלהאחדמפתיעהמראההם
ולוחצות.אטומותמסגרותשתי

שהםעדזהאלזהמתקרביםהגיבורים
באותהמתאהביםעצמםאתמוצאים

אותהאתהסתםמןהמסמלת,האשה,
אליההאינטימיותאתגםוהארץ
מפרידאינוהעימותהשניים.הגיעו

ממשיכיםוהם Iבשיאוגםביניהם,

פסקלצורךמנזר-שתקניםאלביחד
בשורותנפש.וחשבוןרוחניזמן

הטרילוגיהשלזובחטיבההאחרונות
הידוע,לרבלעלותמתעתדיםהם

הרבהתל-אביבית,הבוהמהיוצא
זוהר!)אוריאלכמעט(שוב,זוהראורי

לשנינעבורובטרםזה,בשלב
"זוהיר"שבכתובים,הבאיםהרומנים

ומיהוזוהירמיהונדעלאו"יוניאל",
נפרד.קיוםלהםישוהאםאריאל
הקוראאתסוחףענקים""חזות

לאורךמקצבי'טקסטבאמצעות
בניחוחותהמלוויםדרמטיים,אירועים

מסופריםהסיפוריםוארוטיקה.יסמין

בעלותפנטזיותכרצף Iפיוטיבסגנון
שובמתערבהסופרזאת,בכלעוצמה.
ואםמוסגריםבמאמריםאםושוב,

עםמתווכחהואהטקסט.ברצף

מבין Iלחלופיןאושברא,הדמויות
הרהוריםמביעוגם Iבהןותומךאותן

אינההמחברנוכחותפילוסופיים.
אבכמיןלקורא,אולדמויותמניחה

רוחואשר Iהרומןבורא Iאומניפוטנטי

דמויותיו.בכל
 1אכןהפתיחה:לדברילרגענחזור

המרכיביםבושמרוביםרומןלפנינו

ריבויהתעתוע,מודרניסטיים:הפוסט

נוכחותההשתקפויות,הזהויות,

העומקאמנםונו'.הבולטתהמחבר
המתוארהדמויות,שלהפסיכולוגי

יותראופייניובקפידה,ברגישות

האמירות Iהריאליסטילזרם
הזרםאלמושכותהחברתיות

המעגליהסגנוןו Iהנטורליסטי
מיסודותמושפעהאקספרימנטלי

המבדילההתכונהאבלהמודרניזם,
הזרםמןענקים""חזותאתבמיוחד

חוסרוהמשדרהקודרהפוסמודרניסטי

באדירהדווקאמתמציתמשמעות

מעניקהמחברהרומן;שלהאופטימית

לדמויותוהומניסטישוויונייחס

לחלוטין:שונהאתנירקעבעלות
עידוניםאדמה,ועובדיאמנים

דתייםוערבים,יהודיםוכפריים,

להשכנתשאיפהברומןישוחילונים.
תחושהוישבין-תרבותיתהרמוניה

הגיבוריםהחיפוש,שבסוףחזקה,

 •החיים.משמעותאתימצאו

הראליעל

אנגליתלספרותמרצההיאהראליעל
-בולביתבמכללת

עצמוןצבי

יםטיפת

ה'יםאיגפהמיםטפת

ב-מתחתת Tל~•ת.כל fכל;
"W סע;עקולj 1 •ם --
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נביאאומשוגע

העזןנישואיבלייק:ויליאם
גיוראמאנגלית:והשאול'

לשירהקשבסידרתלשם,
עמ' 48 , 1997

 /המוקדמותהחמישים"שנותביומנו
אלןהמוקדמות",השישיםשנות

 ,שלובלייקחיזיוןעלמספרגינסכוג
"שכבתי : 1948ביונישהתרחש

לבדיהייתי ,אחדצהרייםאחרבמיטה
וספרבאיסט-הארלםשליבדירה

בשירפתוח ,לצדיבלייקשלהשירים
רפיוןשלברגעפתאום,חמנית!'.'אה

מדקלםקדמוןקולשמעתיהמחשבה,
הואשזהליברורוהיה Iהשיראת
מבעדמידהצצתיובעצמו.ודובכב

ובשמיםבבנייניםראיתי Iלחלון
וחשתיהבורא,חותםאתליםוהכח

יישרתשלחלקיקכלמאחורי
נבונה,אדירה,ידשלבנוכחותה

הנדיבסיועם(בלאזוחוויהנצחית."
טעןשגינסברגכפיהזיות,סמישל

תחושתאתחידדהיותר)מאוחר

הקיוםאתשזיההשעה ,ותועצמי

"אקליםכאותואדמותעליהאנושי
שלבשירהחמנית,שלשלבהזהב",

אליו.יוצאבלייק,
משורר, ,) 1827 • 1757 (בלייקליאםוי

ממשיך ,ומיסטיקןחרט-נחושת Iרייצ

במאהיוצריםשלדמיונםאתלהצית
שלהמחודששהגילויכשםהעשרים,
הארס-עלמעטלאהשפיעותחריטי

הקודמת.המאהבסוףונוכ

השראה,מקורבוראוריאליסטיםוהס
ואמריקאיםאנגליםמשורריםכמוהםו

הושפעולורנסרד.ה.ויסמןרבים;
דמותהיההואאודן .ה.ועבור ,ממנו

נלהבחסידייטס,ו.ב.ואילואית,ונב
 1893ב·עודופרסםערך Iשלו

בשלושהעבודותיושלמהדורה
רבהלתהודהזכהשלאלבלייקכרכים.

 1966 •ב .הזובמאהעדנההיתה Iובימי

שלהשלמההמהדורההופיעה
קיינס)ג'פרי(בעריכתיצירותיו

חייועלנכתבורביםקריםומח
אינטרפרטציותלרבות Iויצירתו

ויונגיאניותפרוידיאניותמרקסיסטיות,

הבלייקיאנית.למיתולוגיה

נביא?אומשוגעהיהבלייקהאם

כתבבן-זמנו,רומנטיקןרדסוורת',וו

שהמסכןספק"אין :מותולאחרועלי
טירופואבלהראש,כלעלמשוגעהיה

לורדשלמשפיותםיותרהרבהמרתק
שלרעייתוסקוט".וולטרסרוביירון
הענייןאתפטרהזאת,לעומתבלייק,

זוכה"אינניאמרה:כאשרךובחי

אדוןשלבחברתוהרבהלהימצא
בדרךבגן-עדןנמצאאוהבלייק,

שבז ,מיסטיקןהיהאכןבלייקכלל."
ולחםתקופתושלההיגיוןלכללי
התבונה,שלהמשעבדיםתיהםובכוח
היההואהמוסרי.והסדרהחברההדת,

לאינדיבידואליזםוגלשצרוףנטיקןומר

ll'וJ~~י,~ייf~,:i! 
~' :1J,: 
~ ' tנ; 
ו ,f ~ר .

ב"ספרילשיאושהגיעקיצוני,
מיתוסיםהרצופים ,שלוהנבואה"
 ,לעיכולקשיםאזוטרייםוסמלים

במשךשנחשבודיסקומוניקטיביים,

תוצרורעות-רוח,להבלרבזמן
כמובלייק,הדעת.טירוףשלמובהק
מחולק ,סמליעולםיצר ,לפניוונטה

בגןותחתונים,עליוניםלמדורים
מרחבהמצרף,ובכורבשאול ,העדן

שרפים,מלאכים,בתוכוהמאכלס
והשאול"העדןב"נישואיועוד.שדים
עלסאטירהליצורהתכווןהוא

"גןסוודנבורגשלהמיסטיתיצירתו
אך ,"והשאול-ופלאותיוהעדן

באיורשלוותההכתיבה,במהלך
הואנחושת,לוחותעלובחריטה
שניתןכך ,כוונותיואתהרחיב

התקופה:למאורעותרמזיםכאןלמצוא
מעולאמריקהמושבותהשתחררות
הצרפתית,המהפכההאנגלים,

ולרק,כסהרשלהפילוסופיות
באנגליה.הדתבחיישחלווהתמורות

כותב ,, ,מנפשונבדלגוףלאדם"אין
 ,והשאול"העדןב"נישואיבלייק
אתנגדושקוממהכפירה,שלאמירה
דבלייקאליבאהכנסיה.חוגי

אםהיאהחושיםבכלתוההתנס
או ,הדמיוןואילווהחירות,הידיעה

הואה'חזון'אוהשירה','רוח

עלזוהשקפתואתהעליונה.הסמכות
בפיבלייקשםהשירהורוחהחיים

ראיתי"לאויחזקאל.ישעיהוהנביאים
בתפישהשמעתיולאגםאלוהים,
גילוחושיאךבגוף;שמקורהסופית

 ,ישעיהואומר ,, ,בכלהאינסופיאת
מאמיניםהמשוררים"כלומוסיף:

עקרהברוכי-דמיוןבדורותו ,בכך

בלתי("חזוןוגבעות"הריםזואמונה
אתמעלהבלייק .) 20עמ'נשכח",
חווהרקאינוהואבהלדרגההדמיון

תוךהחושיםבאמצעותהעולםאת
מסוגלהואונפש;גוףשלאיחוד
כאינסופיתכולההבריאהאתלחוות

מלאכיםביןהניגודיםגםומקודשת.

הפיכתתוךזה,באורמוצגיםושדים

הואהרעפיהם.עלמקובליםמושגים
הגבולקוכאשר ,שאול-הטוב ,עדן

ההבדלבהכרחאינויחםביבהחוצץ
 ,מטבעו ,המלאךלשלילי.חיובישבין
הכנסיהקלישאותאתרקלבטאיכול

לראותמסוגלשהשדשעההממוסדת,
כלאינסופית.כשלמותהעולםאת

משחיתלשדהמלאךביןלפשרניסיון
ניסהלאישועאפילוהקיום.את

בלייק,טוען ,לסכסךאלא ,לפשר
להטילבאתי"לאהפסוקעלהמסתמך

על-פי(הבשורהחרב"אםכישלום
המוםוהמלאך, ,) 34 ,'ימתי,

נצרףהשטן,שלהניצחתמתשובתו
עלולבלייקויליאםלש.דוהופךבשא

הקוראבעיניתמיםכשהלהיתפס
מבעואךהמתוחכם,הפוסטמודרני

שנונהסאטירההואהתופתבמחוזות

שלחזוןבהשיש ,האנושיהמצבלע
העונה ,ורוחניפוליטימדיכוישחרור

גםרביםיוצריםשללמשאלת-לב
גיורא •-20ההמאהבשלהיהיום,
ליצירההראשוןשתרגומולשם,
גםתרעקד)(הוצאת ,-1968בהופיע

מילוןהוסיףואףמחדש,אותה
ועניינית.ממצהדברואחריתמונחים

הגבוהההשפהעללשמורמשכיללשם
אתלהפוךמבליוזאת,בלייק,של

למליצה ,העבריבלבושוהטקסט,
ספרישזרםהיותולבסוף,מנופחת.
בשניםלמדידלילהמתורגמתהשירה

חדשצוהרשנפתחטובהאחרונות,

חדשהסידרה"קשב",העולם.לשירת
בעריכתםבעיקר)(מתורגמתלשירה

וגיוראוייכרטרפי ,דורמשהשל
הזה.החללאתלמלאעשויהלשם,
יצירתמזו.ראויהפתיחהשאיןודומה

 •מופת.בתרגוםמופת

פלדעודד

הפילוסוףעל
והספרותי

אחרים;חייםיבנה:יובל
 1997שוקן;

 ,הקובץאתהפותחהסיפור"אגמיו",
המבנהמצד ,דופןיוצאסיפורהוא

מושאיו.מבחינתוגםשלוהספרותי
תמונתפורסהמחברהמבנה,מבחינת

מרכיביםשלושהמתוךהמתהווהעולם
גרים,מנוואףבמהותםשונים

סיפוריתרקמהתוךאלהמתגבשים
דמותהאחד:פנים.רבתוהגותית

שלמרחבהמייצר Iהמפנטז ,המספר
מהמציאותנמלטהואאליוחלום

 ,הסיפורגיבורתהשני:המכאיבה.
היאאךבשמה,נוקבהואשאיןהנערה

הפנטזיהבמרחבמארייואתמייצגת

לא Iהמספרהואהשלישיהסיפורי;
תמונותמתאראוהעלילהאתכמציג
שתוההכמיוכפילוסוף;כהוגהאלא
המתכלה,בזמןהכרוכותבעיותעל
הרוח ,מעגליזמןלעומתקוויזמן

שאלותוהטכנולוגיה,האנושית
געותהנושאלותועוד ,המדעיהמחקר
האנושית.וההכרההישותלתחומי

שביןבמרחבנעוץזהנרחבמצע

הקסום,האי ,מחדלפנטזיה.המציאות
לכאורההמציעהפנטזיה,מתרחשתבו

המציאות, ,ומאידךאחרים,חיים

להמציאהצורךאתהיחידעלהכופה
המרחבביןהגבולאחרים.חיים

מטושטש.הדמיוןלמרחבהקיומי
מקפיציםהסיפורשלהקצריםפרקיו

פילמתגוררעליוהאיביןהקוראאת
המכונהויםשנףבשםינשוף ,סגול
הגותיותלהתבוננויות ,קלוקלו

נסיעתהבמהלךלאיהנקלעתבנערה
שטחיותהערותלביןבמכונית,

למערכותבנוגעושרירותיות
העולם.שלוההגותיותהמדעיות

סיפורספקמסהבספקוקראתיחזרתי

שלא ,ודומניאחדות,פעמיםזה
יבנהשלמניעיולשורשירדתי

מזונותבאוסףהקוראאתלהלעיט
הרי ,לפנינוסיפוראםלמחצה.אפוי

הפנטזיהבמרחביההגותייםשהקטעים

רצףאתוקוטעיםבאמינותהפוגעים

העושה ,בפנינוהגותאםהעלילה.
שזוהריבפנטזיה,אובמשלשימוש
הקוראאתהמותירהקלושה,הגות
משמעיורבורופס,עמוםמשהולנוכח

כאןלהציעמנסהשיבנהאפשר .מדי
לאשילובחדשה,ספרותיתצורה
הגותביןשכיחשלאובוודאימוכר

ניצביםשאנונראהכך,אםלספרות.
הניסיוןכיסוי.ללאיומרהלנוכח
בלתיפילוסופיותטענותלטעון

ולהציגמחדכיסויוחסרותמפורשות
כדיבואין ,מאידךעמומהפנטזיה

מגובשת,ספרותיתיצירהלהציג
שלהנסתרותמפניומשהוהחושפת

אחריםחיים
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ללכתיבנהביקשאםשי.והאנ
כורחםקפקא,ניטשה,שלתיהםובעקב

 1בדעתישעלהכפיפרק,רז'וז'אףוא

שלאהריהקריאה,כמהלךלעתים,

הולכתכאןשישאפשר .ובידעלה
אלןשלמדרכיהםכרתוהמ Iללש
יורשואו Iהאמריקאיהפיזיקאי Iקלס

המתחזה Iרייסקיןשלמה Iהישראלי
אבןעבד·אלחליםדומחמלד"ר

האחרוניםמגליונותיובאחדהקמיר,
"מאזנים",ןוהירחשל
שמושעלאחרים","חייםרוהסיפגם
בחולשותלוקהבץ,והקיוקר

כיאם"אגמיו",אתתוניהמאפי

המתאוותהדמויותתה.ופחתומדנו·

הלוטפנילקולתומאזינאחרים,לחיים
שלאשליההמאפשר Iומהרדיקעוהב

קיימים,ביניהןהקשריםאחרים.חיים

בסיפורהקושיקיימים.שאינםוא

דרמתימרחבלהציגלתוויכבאי r 'ונע
שלמשכנעותדמויותתומתפקדושב

בובחללהקוראתרונכךממש.
דמויותשלוייםומאמהדהדים

ובלתיאנושיותןמצדתוריקת,לוחל
הספרותי.עיצובןמצדמשכנעות

סין"."יומןבסיפורהדברנהוש

בסיןמתרחשתשעלילתו Iרוהסיפ

שלהרהוריםפורשכיומן'ךועראוהו
בן-זוגהעםיחסיהתודואעלנערה

שלהגותוועםסיניתמדהל Iמרוע
לאי-שקטנקלעאשר Iרפנגוצ'החכם
ארבעאפילוהעכבר.בשנתפנימי

להרגיעו.מצליחותאינןיותונש
שלחומהמציבהסיןכיחשההנערה

כדיעדעומרלביןבינהתוזר
והיא Iמיןמיחסיממושכתתוהימנע

מומריםהגוףיחסיהאםמתלבטת

הרוח.ביחסי

שליומרנותודמים,והקריםובסיפ
הרהוטההשפהעלמאפילהיבנה

נוצותמשהשיל Iכאן ;ושלהעשירהו
סיפורלהעבירמצליחאוה 'וללא
בהירהבלשוןכתובמרגש,ט,ופש

עםהרוחניאתהמשלבתשית,ואנו
עםהפילוסופיההרהוראתומיוהיומי
האחרים,בסיפוריםגיות.והזקשיי

אתלהעבירמצליחאוהאיןבוש
המובעתאנושיותשלמרהתהא

זה.יןומצרובסיפ

שלבכתיבתוהמרכזישהקושינראה
סיפורליצורבניסיוןנעוץיבנהבלוי

פילוסופיתבשאלהיתבטאושנמשל
הלוגייםלמשחקיםואולם,ימת,ומס
דבראיןהאנליטיתפיהוסוהפיללש
אםהממשיות.מיותוהקיתודיהחעם

הפילוסופיביןלחבריבנהבקשמ
שיעייןוליוראתי,ולספר
צרפתיםפילוסופיםשלהםיתודובעב

אלהלמשל. Iוקאמיסארטראחדים.
מתוךשלהםהפילוסופיהאתוגיבש
שמיראויכוחם.ובכךמיוהקישיוהק

אתיקדיםספרות,לכתובשמבקש
 •להיפך.ולאלפילוסופיה,תוהספר

סלבסטיורם

שירהלא
פמיניסטית

נעולים;גליםרמות:רות
 , 1998כרמל-ירושליםהוצאת

עמ' 94

אישיים,רובםשירים,קובץבפנינו

חלקרגשות;שלרחבהקשתהפורשים
שלמעמדהנובעיםמהשירים

עצמיתהתבוננותלעיתיםהתבוננות,
היאהתייחסותלעיתיםפנימה.

כדיתוךחיצונייםלאובייקטים
אובייקטיםאותםעלרגשיתהשלכה

האדומים/"הפרחיםכמו:קונקרטיים

שבצידיהשיחיםאתהמנקדים

כמומופשטיםאובייקטיםאוהשביל",
צופרי"עםהמתגוששקנטרני""שקט

נרדפים."מוסיקהוקרעימכוניות;

ומקומותורחובות, Iהזמןגםכך

זהויותתכונות,מקבליםטבעגורמיו
כמובמציאות,בהםשאיןיכולותאו

עלה"מתנפלים"האדומיםהפרחים
"להסכיםממנהו"דורשים"הדוברת
עליהם.שנכפההזה/המדויקלסדר

השיר:(מתוךכאן."דווקאלצמוח;
 .) 48עמ'הפרחים"עלי"מתנפלים

שלחזקהתחושה"משדרים"השירים
כוחותבהםישהמציאות.עםהשלמה

הנעולים",ה"גליםגםאבלמופנמים,
שקטיםאםכיסוערים,שאינםדומה

עוסקיםבהםהנושאיםומתונים.

במליםאיןאךקלים,לאהשירים
שלזעזועמשוםעליהםהמספרות

המטרהאוליוזוסיפים.אמות
והכוונה.

מיותרת.מלהאיןמחושבות.המלים
הבתיםחלוקתכךהשירים,כך

שלא Iהספרשלוהמבנהוהמקצב,
הפנימיהאסתטיהעיצובעללדבר

ציוריםשלבשילובםבעיקר,
יחיאלמאתמים,בצבעיצבעוניים

שהמידהאמנות,אומרהכול .סגל
שלה.ביותרהגדולהסודהיאהנכונה

ניתןשלאזוהנכונה,המידהמהיאך
לכךאיןבה?לחושוניתןלהגדיר
חד·אמתשלידיעהולאתשובה,

אמתלאזוודאי Iכןואםמשמעית,
אותהלהוכיחאובה,לאחוזשניתן
משמעותיתנקודהוזומדעיים.בכלים

רותשללשיריהבהתייחסותמאוד
הנוכחי.בקובץרמות

ואוליבשירים,בסדרהכולכלומר:
אתעוטףמסךכאילובסדר.מדייותר

נעולים","גליםכמושהןהמלים,
כלשהו:מחסוםמעלעוברותלא

איןהבדולח./בריחיעלי/"סוגרים
 /המבוצרה.בנפשיבאואין/יוצא
(עמ'לי."לאליפעמונים/ונדון
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מעגלבתוךרובםמתרחשיםהשירים
אולעולםההתייחסותגםסגור.פנימי

להתרחשויותאואחרותלדמויות
באותהאפופההאישילמעגלשמחוץ

נעוליםגלים

שיו~ס

• 
המאפיינתשקטהמלנכוליתאווירה

בראה"היאכולו:השיריםקובץאת
באשלהאירדרקון/בדמותאותו/

עבדההיא /שתיקתה. /אתאפו

חרדתקול;אתתשמעשלאלבעל;
ביןמהלכתהיא/בזהירות /הקודש.
עלגופה/אתשוטחת /תרפיה.

עמ'היא"("בזהירותתפילותיה."
64 (. 

אולינשית,כתיבהקיימתאמנםםא
רותשלכתיבתהאתלסווגניתן
בשיריםהאשהשלדמותה .ככזורמות

 •קלאסיתנשיתכדמותמצטיירת
לעיתיםפאסיבית,סטריאוטיפית:

הגברמצויעולמהשבמרכזכנועה,
הםמהשיריםרביםשישנו.אושהיה

כוחות-עלהמעניקיםאהבהשירי
מתוךבשורהכמוהגברית,לדמות
בי."מלוךדהה":כחול"ערבהשיר:
מתוךאו ,) 63(עמ'בי."ומלוךשוב

 1שליכחול"נסיךכחול":"נסיך

 .) 85(עמ'קרח."דוקבגלימת/

וכעסהתנגדותשלביטוייםיש
הםגםאך Iעצורזעםואפילובשירים,

קול.בהנמכתבדרך-כלל"נאמרים"
לכללמגיעיםולאלמדיחרישייםהם

ובמציאותבעולםלמרודניסיון
מעבריםבשיריםאיןהמלים.באמצעות
העצבומסךלמצב,ממצבקיצוניים

אותםעלגםכולם,עלשורה Iכאמור
עלמלמדיםשלהםשהתכניםשירים

חיוביות.התרחשויות

העירונילנוףקשוריםמהשיריםחלק
קשוריםמהזכרונותחלקהתל-אביבי.

יושביהם,עלמסוימים,בתי-הקפה.ל
הדוברתאתהמלווהההעדרולתחושת

בכלכמוביתה,קירותביןכמושם,
בקפהכשישבתי"אתמולמקום:
החלונותנמלאו /היית.לאואתה/
אתראיתיואני/עבותגשםטיפות

ולא/חיקואלאותנוחובקהים/
ולאלידי/נמצא /מיכללזכרתי
שככהאחר-כךהים./ולאמי;חשוב

לפתוחמיהרווהמלצריםהסערה/
ההולכיםיחששושמא /דלתות
שהים·קפה/לביתלהיכנסושבים/
 .) 62עמ'הים"("ולא ".לבלעומאיים

עדכנית.וטובה,פשוטההשיריםלשון

ולאגבולותפורציאינםהשירים
ואותנטיים,כניםהם .לכךמתיימרים

 ,שירי"שדרה"חוטאיזהחסריםאך
אםאוליתעוזה.שלאוליעוצמה,של
"הגליםמחסוםמעלמעטפורציםהיו

המינוריתהשירההיתההנעולים"
למשמעותיתהופכתלמדי,האיכותית
 •יותר.ומעניינת

גורביץ'ניצה
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הזכרונותנהר

השכחהונהר

הלתה,גזותעלכגן:אליעזר
עמ' 124תשנ"ח,תג,הוצאת

במישורהשונים,ביטוייהעלהזיקנה,
המעסיקה Iבעיקרהיא Iוהרוחניהפיזי

הדוברזה.שיריובספרהמשורראת

כמיעצמועלמעיד Iראשוןבגוף
הכתיבהסגנוןלגבורות.שהגיע

נושאהופכיםהמיוחדיםוהתיאור

ומאייםמכאיבקשה,להיותשעשוי
החריזהלמרותומרתק.לנגיש

עלהשמירהואפילוהסגנוןהארכאית,
מהשירים,בחלקהאלתרמניהמקצב
פעריעללגשרהמשוררמצליח

הז'אנרים.

עלשחוקהגשראל"הגעתי
פקופתעלמראהואך /השפתיים,
תהוםומתחתיוצר,הגשרהברכיים:;

גלויצוויתיעליוולעבור /רבה,
קצרשיר .) 7עמ'צר"("גשרעיניים."

רובדבושיש Iומלואועולםהמבטא
באופןהממחיש Iמשהוומיסטימקראי

הלא-ידוע,בפניהפחדאתפיוטי
המוות,אוהחייםלהיותשיכול
על·ואםהבא.העולםאוהזה,העולם

גשרהואהעולםמברסלבנחמןר'פי
הופכתזהבשירלפחד,לאוהעיקרצר

הגשראלהמגיעשלהקלילההתחושה
ולחוסר·מפלט,ממנהשאיןלאימה
כוחותעל-ידיהנשלטשלאונים
 .ממנוגדולים
מולאלחוסר-האוניםהעצבות,הפחד,
המוטיביםביןהםהמתכלה,הזמן

ואףהגוףבגידת .זובשירההמרכזיים

לעצורנואשיםבסירנותתוךהנפש,
במעיןמתואריםמראש,גזורתהליך

היהכביכול Iמעצמוהדוברשלריחוק
נטולמכאיב,בפיכחון Iהצדמןצופה

תוךלפאסימיות,נוטהואףאשליות
המחברלא-פעםהמציאות.עםהשלמה
שקורהולמהלעצמובציניותמתייחס

הבנוייםבשיריםמתארכשהוא .לו

התוקףהבלבולאתושיטתיותבסדר
אתלעצמומחזירשהואדומה Iאותו

מחדשאותהיוצראוהשליטה

המלים.באמצעות
עברביןההשוואההחיים,בסיון

שחליםוהשינוייםהתחושותלהווה,

+-
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החלבשירים,הדוברשלובחיי
וכלהביותרהקטניםמהפרטים
אתמוביליםשלמה,לםועבראיית

חצי· Iחצי-הזוילםועאלראוהק
מעוגניםבחלקםהשיריםתי.וציאמ

הואהמשקלכובדבחלקםות,ובמציא
שלהקטגוריהבתוך .ןוהדמיעל
מעברווגםההזיהלוגבשעלריםיש

אותםמצוייםזה,גבולשלהשני
דוגמתמיתוסיםעלהמתבססיםשירים
השניהשערמתוך"לתה",השיר
איןחלתהשפת"עלזה:בשםהנקרא

חורק /ולרעים.לצדיקים /דשח
עלאימהמטילשם; Iקוברנייםיש

לא / 1בדרךחשמלמנורתלא /הבאים.
נוחיותלא ;וחת:ומררתועבמ

לא /מפחד.קיבהשקלקלולמסכנים,
מצדמהנדנדה ;סירהדבר:השתנה

וקור Iספסלאיןולוגדרוהת / .צדלא
אליורדאני /פל·עד.ומאשבונ

אבי /מקומי.אתתופסבהו ;הסירה

חניונילא / 1ביההוביביטלובשא
 .) 46(עמ' ".אמיםג

מתוךחומריםמעתיקההזהשיר

"תור",כמומיתומיוהיתוהמציא

דמיוניתתמונהאל"ספסל",סירה","
המפריד Iלוגיהמיתוהשכחהנהרלש
גםמאפייןזהשירת.ולמוהעישנןיב

המציירים Iבקובץאחריםשירים

יחד;גםוזרהכרתומלםוענתמות
שילובךומת Iכאמור Iצרוהנאפקט

הדמיוןמעולםהשאוביםאלמנטים
הטקסטלצדההערותת.ואיצמהו
שומר"כלבהואש"קרבר"תוזכירמ

הכוונהוב"אמי"(שאול),ההדס"פתח
מכירהשאינהדיסאוסואאםאלאיה

למשוררדילא .בשאולבנהאת
מרכיביאלציאציהואסביצירת

שכוונתומוודאגםאוה .סותיהמ

דוגמהדרךדווקארה.וברתהיה

התייחסותשלרהולכאליתוש
הקפדתועלללמודאפשרתולהער
באהזושיריתמגמהבן.ומתולהי

כמוספות,ונבדרכיםגםיטיביידל

ככלקומוניקטיביתשפהעלמירהש
הלשוניבעושרלפגועמבלי Iהאפשר

i לט.והבאליונטלקטיהאבדובר

באיבודלהיותעשויבכךןהחיסרו
הקוראיקשמעבמשמעויותשלמסוים

להיותחייבותתמידשלאלטקסט,
הכותב.שללאלוזהות
זה,בספרשיריםוארבעהעשריםמאה

הספר .המשוררשלהחמישיספרו
"ילדותשערים:לחמישהמחולק

"חתונת-זהב","לתה",שניה",
 ." ARS POETICA "ו•המתים",עם"שיחה

בשםקרויהקובץאתהסוגרהשיר

שהואכמות"חתימה",הרב-משמעי:

להצביעעשויהואהקובץאתחותם
רומזואוליפרקי-חיים,חתימתעל
בשירים,לדוברהכותבביןזהותעל
אוהחותם,עםהמזוההחתימהכמו

שמטביעהחותםהארס-פואטי:במובן

אוהכתיבה,באמצעותבעולםהמשורר
הדברים.עלשמוחתימה
 ,הלתה"נהרגרות"עלהשיריםקובץ

טוביםשרובםבשיריםמאופיין

סוףלקראתפחות.ומיעוטםושלמים,
המשורר:שלמונולוגמתפרשהספר
הואבומתחיל"למשוררבהו"תש
בכתיבתואי-הכורחהכורחעלמדבר
ל"משוררעצותומשיאשירה,

הסכנותעלכותבהואמתחיל".
עצמושימצאמישלבדרכוהאורבות

הוא(בהם"המקוללים"המשורריםבין
סבלחלקםשמנתעצמו),אתאףללוכ

המעטמתילעומתותסכול,
איןחלקםבמנתשגם"המבורכים"

דווקאשלאו Iפרוזאישירמעיןלקנא.
שלוכתיבתושיריואתמאפיין
 1הנוכחישיריובקובץ ,כגןאליעזר

הקשותלתחושותמתקשרךא
למלים.בוהמעוצבות

למישהוכביכולשנאמריםבדברים
עלנפשחשבוןמצויובהכללה,אחר
הציפיותעלכמשורר.דרכו

ופחד"הבדידותעלוהאכזבה,
 /המכותששש"הןההתייבשות"

כוללהואכמונו,"משוררשלוקה
 /אלפים,מאות"אלפים,ביןעצמו

מלחינים,משוררים,שלערב-רב
וישחקושנשחקו /רקדנים,ציירים,

שאפשרלמרותפורח,"לאבק
 1יסודהנחותמעטלאעםלהתווכח

הנוגעותואמירותקביעות

מרחיקתצניעותישל"משוררים",
הפרטיהאגוביטולכדיעדלכת

מתוךקולקטיבי","אנימעיןלטובת
אותםעםגורלושותפותהזדהות
 ,"םי"מקולל

אינספורביןעצמוכוללהאני-השר
נחשליםאלמוניםויוצריםמשוררים

אךלאמנות,הזקוקיםומתוסכלים
 .לדבריובהם,חפץאיןלאמנות
המהווהבשירנאמריםזהמסוגדברים

ללא Iהדוברשלמאמין""אנימעין
לועוללהשכךהמציאותנגדהתרסה

הבנהמתוך Iההיפךאלאולאחרים,
מעמדהלאהעולם;לביןבינםוהבחנה

שלצערומתוךאלאהאשמהשל
פהגםנידח.עצמוהחשהמשורר

אלאמביוולנטיביחסכחולהיואפשר

השלמהבושישוהעולם,המציאות
מסוימתהתרסהלעומתוכניעה,
מעברזאתאחרות.שורותביןהמצויה

ולצניעות Iבשירשישלאמירות
אותםכלאתמייצגתלאשבהחלט
שהטקסטרקחבלמדובר.בהםאלפים

מתאיםספק-פרוזאיהספק-שירי

משורריםאותםשללכתיבתםעצמו
לרובבניגוד Iמדברהואעליהם
בקובץ.האחריםהשירים

אתלצייןיששבשירים,לענייןמעבר
מהשיריםחלקהספר.שלעיצובו

שלנאיםברישומיםמאויריםוהכריכה
אומכחולבמשיכתקדישמן.מנשה
סיפוראתהאיוריםמספריםפחם

מבעעליהםמוסיפיםואףהשירים,
 •משלהם.ומבט

גורביץ'ניצה

רוצה"אני

לגמור"
משאיראינוצערזמיר:שרית

 • 1998חלונותהוצאתשושנים;
עמ' 34

זמירשריתשלהראשוןהשיריםספר
שירים:סוגילשנילחלוקהניתן

סיפוריתעלילהבעלישיר','סיפורי
קצריםושיריםהפרוזה,סףשעל

המשלחיםשניים,עדכביתברובם,
עשיריםביטוייםרקעעלאמירתםאת

עוצמה.ורבי

שיריםלצדהאיכות,מבחינת
למצוא,ניתןומענייניםמרתקים
וארוכיםעמומיםשירים Iמאידך

באריכותםזהותםאתשמאבדים

המחטיאותשאולותאנלוגיותובמיני
הרצויה.כוונתםאת

שיר ,) 10(עמ'"ענק"השירלמשל,
בשלאמירתואתשמאבד Iמדיארוך
באשרמסוימת,נהירותחוסר

"ואולי"הענק":סיפורלהשלכת
אחדלדעתרוציםרובוט/הואהענק

דורך"הואלמהגורומיהולאחד;
כנראההיאההתייחסות ,) 11(עמ'

"מחכיםבקט,סמואלשללמחזהו
לקשוראולי,שאמור,מהלגורו",

היהשבקטהאבסורדלסגנוןהשיראת
נכשלתהמשוררתכאן .מחלוציו
"הענק",סיפוראתלהעבירבניסיון
והרעיוןדיהמלוטשתאינההאמירה

 .האנלוגיותכתמיביןדוהה
אכןהמשוררתאחרים,בשירים

אוהרעיוןאתלהעבירמצליחה
בשירכמוולזעזע,להדהים Iופיןלחיל
המרהיב ) 9(עמ'לגמור"רוצה"אני

טפחכאןמגלההמשוררתבבוטותו.
קדומה,ודעהעכבהמכלומתערטלת

רעיוןשעשעאישיתאותיכיםא

בנושאבישראלמורהשלהדיון

אורגזמה.

משתמשת Iשבספרהטוביםבשירים

מיוחדיםובדימוייםברעיונותזמיר

הפכה"פוליןבשיר Iלמשל .ביותר
הקבלהזמירמעמידה ) 27(עמ'פניה"
הנמלטהנביאיונהסיפורביןיפה

ומושלךבאוניההאלוהיםמשליחות
מדומהבשירהאל;בהתערבותממנה
תקיאלאאשרהאוניהלאותהפולין
היהודים,ליושביהמשליונה,את

עלשטים;אנויםעל"לא ,וכמובן
מימיםשאומוירוקים/מישורים

 ;) 27<עמ'המסוים"חיוכהמצבע/

לבארצורךהיהכיבטוחאינני
עדיין,אךהאנלוגיה,אתלחלוטין

טוב.השיר

בשירלשיאומגיעהספר Iלטעמי
מובאבו ) 31<עמהמסורתי""בלבושי
עםשבעת-טיוליםאםשלסיפורה

וקרבהלכאפופיםהמתמסרתבנה,
בשורה"ויעמידהבןיגדלבוליום
ביויכהיוריםכיתתתוכחותיואת

 .) 31(עמ'המשתלח"כבודובשררת

כלמעלזמירמתעלהזהבשיר-סיפור
פשטותההבעה,בכנותהספרשירי

בהןיפהפיות,לשוןובפניניהכתיבה
מתוודעשאליהכואבתאמתצפונה
הקורא.

החמדהמשכיותלהתעלםקשהככלל,

 :~נ:חt ~ ~tג 7ר

 1בספר Iזמירשריתשלהלשוניות

צלםעלשומרהחלשיםברגעיושגם
מפתיעה.כתיבהשל

ששורותיובשירמסתייםהספר

הרבה"צריךכימכריזותהפותחות

אותה"לכתובכדיבמלה/אמונה
בצמד .) 34עמ'במלה"אמונה(צריך

בעייתונעוצההאלוהמשפטים
הגדולההאמונההספר:שלהעיקרית

ובעלילה.במסרמכךופחותבמלה
על-פיהשיר,שלהעליונהחשיבותו

לייחודיותבניגודבמלים.היא Iזמיר
הספרכפרטים,הביטוייםשברמת

בעריכהאוליבמכלול.כושללעתים
מאותםלהימנעהיהניתןנבונה

הקוראבהםהאמירה,דהוייהשירים

כיוון"למהלפענחמהניסיוןנלאה
לעודלחכותיש ,ואוליהמשורר":

יהיהניתןואזזמיר,שריתשלספרים
וראויהטובהשיריםמאסופתליהנות
 •יותר.

כלזםמשב
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 IJסיוןאריה
 ::==rו

נדנוד

 .נשירלייצאזהשמע, :אגו
~ק~יב.~י ,Ti~יר? iאלטר::

~שו~נ:יה~ת~~יסה ,ת~~ך~~ת ,/oי;ה /o ~"אגו:
ךח~~חות·ם nב; ש~. ./o ע~~ 7ת ,/o ~;נז:ושו~ה

~ילה." q ~~ןף, iJ~ל
~זאת~~שו~הנכףרר /o ~לא~ןםליסה, 9אלטר:
 . ;ת;מ;א;זוןת;'עם ע~~;~לא
~ה w~ף~ה"ס;נ:יה ·יי~~~ י~~אגו:

תחנה:באין;א;תהלהשאיר
: -: ' T •• : T -: -

א;נכה rרי~~ א~~:אוליהו wמי
 .ל~יו q~ל ;א;ךב; 7~ל
ד:י~ע,tקי~ת~סה,ר;ן r ~חיא ל~~

o/, ;רושpפ;~ינ;רזg ק." 

נדמי;נה?מתרחשזהאלטר:
 T : • : ..- : . •.י

ךש;~לל.יס f ,~;ע"~יש :אגו
' OiJ ילה~i] זאתo/ '?לך

בשלילהתשיבאם
• T • : ' T 

 :ה; w :~~ע,דינות~ילה q ~~יש Q ע~:
הנכ;נה,"הנגיעהנידהחהים

 T :-ד•:--: ·--

בלולה,השאלהן;הי .ליסלח :אלטר
 T ;דמוי Tזdלת•ףמעותגסההגשמה

 . ·:אחרא~בלתיטפףל
. . . . -. -

;~קךאי /o~ך~ל~נוי
 ת;ה~~ /o ~ה w ~~ילה qל_יש
 .ןי; ת~;ד~ י~~~יד'זה.ואם

ה /oס~ל ,/o ה~;ת~~אן~ר ;,י ~~ :אגו
w ג~~תי;ר~תלאw .ה

 'ך~;ל~אלטר:
v קפול~ת;ר~ירtג~~י. 

נאמת.נוהאשה?שלנפשהאתי;דעאתה
-.?iאאגו: :i ~.-~~~ ~;ל~-ל~ ;--,ר ~~ w ה:,· ... 
 י~~ .י~~~~לךק

האשהאתמעלייה;ךךת
לי [l •ל~ת ה~ק~~~ה Tלה ~ ~ר-~ 9

בחבילהל.ה:פלהצררתי
 T -• -: -T ' :ז-

אמצעיהואהזהוהשיר

~יך.לי ת~~~ךלא ,ת-;ק~~ח-ל
 . ?ף?ט;ב ה?~

 ר.ל~ל~~ךק~סהף. 7ךלאלילאאלטר:
 . ר:~ו~ל~ל.ך

.ךה iJס~:ר~ת~ח ?ה~י;ן~~סהאגו:
~נוסה!לין~ןדף,~א /o ז~?א;ת;ןחף

סד~~ת,~לע,ל.ה ?ף~~~? ?ה;;ר~סה~נוסהאלטר:
--ליסה 9~ק,שה, wס~~ל~ש

--עכשונכשללאאתהסליחה.אגו:
:• T ז:- ז:•-ז 

בניר?נאחזשובאתהאלטר:
--השיר:את Tלהאשלחאול~אגו:

 •- •: T- : ?ן~~אלטר:

--ר;נה nהאלתחנה :אגו
~ףןן.~ך~ל~סה w י~ד-~ ry T ~ T ~ל-אלטר:
 • ך~~ ד~;~אן' f~יליח~~ס

בהוצאתאלהבימיםהמופיעמוגן"לא,ודיירהספרמתוך
-ריתמוסבסדרתהמאוחד'הקיבוץ
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תלויחוהשולמית

עדנהאחריהעיבורסוד

 ת;~ 7לף ~~ךי 7כ;ך~ת

ר?;הח;ךה /oקךקע~ת pח;
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 .רר /o .י J ~?בףל,א,זוב
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צפרים
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~ך ryך~רףךי

~~~ןרים

נ;ת ry ~~~ין

ף~ןךקים

~ןךקים.-

מ~י;~~יתמנכםןית
 .מערפלת

: .. •; :· :· 

: ry _צךך~ה
ף~רףךים~דיק;ת~ע;ד

~רףךים~רףךים

 ה~ח~~
צריבה

:• T 

קרי~ה

 ם:~ Wל~רףס;תד~ל:ר
שלא.בתפלה
אלדרכהאתמצאה

T ; T ',' T : -.'' 

מ~פףץ~ין

עלר;כניםאנשים
- . : . ז-:

ח? p ~~הח, pםי

~~ךה~יז.ןנףמלא
 י~קt~~הרקח~ה

r סא ·ח~י. ry לה. 
ף 9 ~~~ים 9ףק

חקר~ל
מנןבףרס;ד

מ~עףר;ת ר:~ר;
~~~ירי~ףרירים
נןנף:ים

פףך ryryת;?ך~ל

:p ח~ץ

w לחי, w רח~רא.תלחי
 .השפירי.מפניעל

-; •• " -T • 

ry א;ק:~~ים
שבשמיםשאמנף

;~נף nל. ה~~~
התה;ם.ערותאתלכס;ת

: -... ... : --: 

בשמיםשלחוט

א.לי;א
אצנע;תנע"נג

: :• ."' : T 

;_ךק;תע.יג:ם
ס~;ם

ס~;םךכ;ת

כמיחד
• ;,,' T 

אלינא
T •• -

ש,ק;ת:ד:ם

~~ o/ יו
·נ;תנ;תנ;טל;ת

: : 

נשמתיאת
:• • : T • 

אלינא

ךלחףת ה~~ 6~ן
~ ry ף~

~רף w~~ז.וי
בשמיםשלחףט

,'' : T • 

~~ o/ גף~ףר~
לשלי
שלי!

 תף~~;~ q ~~ןף~לףס
 •••~~גף~י

"עקד"בהוצאתאורראההלויחוהשולמיתשלהראשוןשיריהספר
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ס"מ 40x40צבע,הדפסת , 1997תרת,וכללאי,נפתלשירה

סומקרוני

נשיקה

~חףךה ה~י~~~קב iryע,לי Jא.ת
 .ח~~~א;~ה~קףנש.נכמיד

ע.ל:ם Jת ry?~זק ח~~ v~~ריק~ז
 oד~ף~ה r י~~~לא~נ;ת vת. ./oי.ףמ~
מ~צףץרי q ~ ,ס~:ז ל~~ oא.ת
~נכ:ם. o/Vמ;קש.י~ל
~קילימ;ן r ~ד~יסראש;~ה,ה rמ~זקיא.תז;כ.י~ני

 oרי ק.ח~:~~לה ם:~~מא.ת~ש.ף w ~~ם ./o 1לנ י~~הף W~י~~לים.
v ךס:הסנזיר~בארדק;ת. ת;ע;~.א~ז 1סילע,ך~ל~רה;ת.םיQ ,סרבב~q י~r ה
~ד~י;ן~~דחלךש;ן ם:~~מ;יןמדימ;ן oרי /o:ך~הלאר~ינ:וי /o;חףךה vר

ךה. W@~ים Vלט 9~ל

13 
 ' 98ספטמבר-אוגוסט



 ~, 5וי~
יוזטד ~

רישום

זpלרמת~ת ,,פ wע.טא;סי·הרגי~סרשום
עצמיםמכוח.לברזלדמה

- T T : ";י :- :דד : • 

 םי~~~םן~ה,ות n ~;נלת;ך~ת~סרו
שרשמתשעהס;פית.·הלתנוחהנדרכם

- ' TT ;-ד:-: T ;•ד-:: 

o שתי~~ ry ,נכחמן~זךגו~.ךר~~
 .םך;,י~~~משוק~ת ~~ wכש.ר

: w ד~ררי~ז:י, ~ w הו~טר~~. 
רף~~ים ry;ע,ל.ין. ryןרו·ן~~~~ע;ת

כהלכה.א;תםשרשמתלוראלב;אהמשיכו
זpןנו,ל iry';j •;ת T~סוךי:סחז-,;ת•מ~ךר-ג~ל:;~בנו
שלנוהת!לריתהרעננותמאשרים.והיינו

· • T ' T •. ; - - : - T ' T - -T •: 

~~לנוךך~ים~~ךנו ·,ה~ 7pהת
עצמיםהיינו .העירכנתיבי

של;הבננ;ת .:אתכ~מכרמכ;ים.ר:ים·ז
- T ' •. ·ד T '.' ; '.' T T -.'' 

מ;~עלנו~~יק ryמ~~נ;ת·מ;כ.ר
 .של;הבננ;תגבע;לעלנכנ;רס;ל;
 tשלךףם Tהר~את:להללנאספובלם

 :• T T • •: ·•- : ;י.י •;ד ·,

מצ;ךךים,פרטיםבהתמדה,ם"לרשהמשכת
.v א:מ-ל:את-שלכדתדT :התמףנה: : . 

 T :-לעד:הצלת:היא,·;הנה

 ,~דנית.ר Q • ,,ב~דה;לר_ס:ה תר..ח~- wקר.מב~זו
p שו~תךרות.ך~·-ry ~~ךי;קנ;~תל~דף ,ה

:ש.זש.ע.ד:זשוקש.ל
י Jל~ר~ע .ם~~י~מנימי

ונעלםשנע;ר

~ o לצךחרתתpמ~רי~יךי;ןז~P ץ:
:רר wם w ~~ררים. Q ~מל;נ;תש.לצוקו

 .חן.להאל.;.ט 6הפט;נתחת'צללה
 .,,~ 7 ךי~~~·· ;~· iנע;,רפית~.-אינםבאפלה
 . . 'רר:~~ל~י ל:; ם~~א~

~ w לןה.ד~ר;ן~רpז~~~ ry מןרו~הס~ך~ה,ז.יר~ R ,;ת;נ~ 7 ת, 
-ךוולים w·מק~רתסךפו:הן~ה Qמ ,זpלרמק~רים:ם p~~ Qזמ

~ o ת;ךת~o/ רךז:ויל;~ים~pרז~q י~t{ יר;~ה-
זpןך'ךשום ryד~ך~ת 7~ז /o ~ס~_ךכ;ת,חףמ;ת ry;ל:רךר

המהרהרוהרגע

זpןך'ך~ז-מ~קט o/ry ·.~ןי ו:ז-~- iל
זהמהרהרגעבר

~-i -יש ר.ת~~ד~-,~~~ :ם~;לי~pסבוז~~
 .ה~~~מ"ק ryלא;ס~ר 7:כ;ללא

פלועודדמאנגלית:
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 18מס'דאגנירחוב

ל ./o~ה qף~ךףיקט;ך:א~ית ry;קהףת~ם
ל.ךח~ינ:וי הך~·~-ה~;מ~~ר 9מרא;~ירח;ב
-נכ~אףרת-;~הל Z: ~הףא v ת:; vל l:ח;ש.ב~ני

סא;ךיט;ךיףם.~ל~עףר;תק;מ;ת~ר;ע

~ה q ~ס·ק~~~חף~ה. ry ,ה~י~~ק;מ;ת, ry~ך;ע ל?~
ךמ;ת 9ךדס~יםת Zp: ~ף~ע,~ןיו'ךכ;~יו l: ~ ל?~
 .והתר;תשזיר;תשל

;· : • : -T 

 .!קןס:הלא~יש~ים. ryךב;ת qך~;ךיםא.י
אהבים.שלמפענחתמענדה

~~ i ת_;מ~-~תקרת_ה_ qw6 ק~~יםry ,ל~ים
ליד f 'לי:~~רףהםנכ~קידים. vלאלע;לם~ר

ןנףק!~חףזהףאךה._ ת:;ל l:~ר 9ב'לכת

 !ן;·ה~ א~:.לאע;לם 7 ,ס~~~ v?ל
-~ב;ות;ו~ל ס~~~ ,ס~~~ v?ל

 1 • ;כ;ת~ ה~~ך~ע.ת~ךף~י-~קךים!ל ./oקנ;ס;ס

~רסם,~ז:וי wחק~רחימ;ת.סיף ת;,~~ס

 י~~;~ז:וי w : .י~~;סייחי
נ:ייק Z:ס , l1:~י vל 9v ~ 9א.;ל

ף~זpךסז' ה;ו,ז~~~ש.ש~ש
אס.-לף~ 7ףלויה~נכנתו

חשבתילאשחשבתי'מהיהיהאשר·היה
ע, p ך~~-ת~;ק~ ./o·;דר~רה ..~ית~ד b ';רה·ח-~ v .נןל

נעלים:נצחצףחשחרשערנפטרהה,דשנה
v צפ;ר, v ·לף:~T ר~ה. i פףפi .ז-,ל~ש-ף~י~חףץ· 

ששמריד-שננ,ההמכ;ננ,;תס;חרשל

 םי~.ל~~ י~~ע~ףס T~מקבףךה 6כוו•~ך~ף~ל
:ם p ;ש·י.ש~ר~~ים, p Jז~~ק:~ים ת;ה~;כ~ש~ךי
י;חים vר .שף?ים qמרףנ:וים wל;.ךרר

הרח;ב.למדרכתשמתחת
הביתנשארלעש;תמזהחי-ה :ל~בחף-רהל

לה ./o ת:; vר~ ryס;-.ה~ךך;נכ-~קי-ןה~ת~לא 7Tז-ףלת
ךמ;ןהיהנבדףךעליהששמר

 •• T •; T ' : T T-ז ·,י

מהיר-חמהשח;ר'משגע,אלזסי

pTryw מ יד;;;~~ ·;ד.לתךק 9ס"ר·ררw רo/. רת
עליה,שמרהףאףבא.י;צאל'כ

 .~ייט;בל"מננכל;ת ,הנ"לפני.מהמכ;נ:;-ת,ר nס;נשכיל.
לה, ./oמ~ז:נכנףר-~~~~ ,ם;~ס~:~ים iש.~ע ·,~ל
לסףזןלאגם .דבראתילההיהלא

נמב;ך,להלכוהיתד~ ,עתידה Tשע;,
- T T : T " T ' ; Tי-; ·;

 'ר;א?;ניpז;ם /oךל~ג;ש
קל.פ;ן v~זא;נ:וירחיק vףל

ז.ה~~ךבל,"~ני;נררליז:וןדקק~;ףם ./o;ל.יל;ת
שמישהףבדעתילהעל;תהיהעשףילאדבר

 f~יו qvך;ף 6 •ת, i~ךיכ~ים- /o~ר i .ם~~א.י Tלי~ןןקק

o/ ל;ש~ ry קךם~ק~רו'ןo/. פףt ז
ד~~לה ./o ה~;ק;ל;להל;לה l:ל~ס;תף~ל
אצנע;תינף,עלגך;ל;תהחךש;תהטנע;תואת,אני(שם

 " : : ''.-י'חידה>ינף-נמטהףל;ת T_נ_ל-לילאת•חממנו~
 T :ה:~.קף•א:ל~ת 99ג;ך:ף~ה,~~ךידה:~-;ב

 ~ר~ f .א;~וה~יאלף~אס
ד~ריז.נרו 9~נף~דרו ן;,ד;ל~ךל;לה

 . י~~י;ם .~~יול ./oלךת; rי;ם ,~~~ריל 13
~קךי~~יתא.יר;~הא,ין;דרוךר ryנכ 9ry7:~את ./oז:וי ryח;
מ;נרורי q ~ים ~ /oת, Z:רת ryןחף

ההףאהחפףשנ;אשףתאתתפשתי
T -: • :• :--• -

ד~ע;נכ:ו~תז;ךהמ;~ים,~~ים vו ./o~ק
בלמתיאחדללילהפריז.שלמרצפ;תיהסביב
-~כל~נ;ן~ה Tא.~•~נרות i :fנכ:ר iןח p •י.~ת •:ךד;rכ:ר ry~ת
 .תף~נרר~ראשר ./o ~~ך~ןה v-:Zק~י

שהתחננתהחנ,יםלצףך'שנ,צאתהחל;ם
~~-: J ז•~נ~w ,7~ית T ע;לם, 7 ,ך;~י~~-~~ף~•~ע;לם-לא

 .נןנף~ך~פףר~תלי ר~~ ך;~;י
:ר w~זpקן~קדש ל~~ ~ר~~~י~י ש.ח~~ י~~

איכשהף, ';ת;אשתלכדינסערתנאמףנה
 _ ...~קרים:~~רףף ;;;ל·ףל~ ... ,;~ f- ת~~ך~·

:Z רב~יל~~ ry ך~י~ית.ל~שף~ה;לדיםק
 .נכ~ךי~ך ,/oר;;ה qס~ם V ~ :Zן; ה~; vלא
-אחד;תלשע;תאני'הייתישעהלפי
 T:כבטףח~-לנסי,עה,ת iפרףטכמה

o/ ~ O לry די;ת~i ~ ~~~רף~ש.ם 'הry טףת~·
ל~י;נרי•ג;ןל vא.תח.י w ~ ,ב;א~~ע.ור י~~
 .משגליהיהלא'א;תי?'כ.שפתהאם
 T '•,י TT fילחנ,ףננהפכתי•כ~צד

הג;רליבצענת~ח·חרףם.ה'איז-;א
~ w ס~י-1י:Z ~ i י" v .-קריpכ-י~~-ז:T ר.ע~~ 7;ל 

ףקר;~ה,:ה oשףפ;ת, aמ;~דךג;תת .9 ~~~
נשימה.חסרתלהשמע~נדי'ת tל;אב

 :י;~~~: qל ~לר ./oת ,/oמ ryנכ 6 : ה~~·~:ן;
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 5ו~
ן~
~ 

מ~ל.א;tקךי;~ך~ך ry~שו ~ ryר~ ,/oי Jלפ
-י 1 ~ .ת~ w ;~~א;~י~ע /o/. ~ oרצית

~ךה? ,;ע~ה ?ז:ו Q ;~~~י~ילא·כלום.
 ?;מ~~~ת.לו·~אסק o ~ ,ל /oל~ ·,א.יו

ry הנ~ללאם~~ w ?פ;ר~נו~~ ry ,ךךת
~~ o/ ~ שו~ך'ח~ר~~לו~ת;

-ל"תכו;לטז'רפת."מטהתעלות
· ; -: ;• ;• : T T 

~~ילותחלתר' ryז;~לטק;
 ·ר? ./oךקחיא~י;~-חורלר~תז:וי ry ~;נpז
רו~ן' tמו~סי'.ס~ע.יג:רוב'סק

~ים, Q~רוים, Q~~ךןחו~ים,ק~;ים~~tקיםי Jש

~ים /oךר;ר~דד~~ים, ,םי~ך~~~ך
 .~ך 9י ro ~ Qנל
~ ry ריו~w ת~ o/ ~ ry מ~ ,~ר; ~~ J ?ך
מ~ק;ך~ים.מחדוtקיםסיוע.יג:רבילי' /oנ

 .ש~~~ךז:וי 9ח~ל~ס;ף,ר~נכה,
;א;;~קtקי~הות, 'ר:ר~ ,/Q,o~לים, 7 ~ 9סין@ג
'חסרי-עצמ;ת':י;תר'אכזריתואת,גומי''דמויי·כנו

 ד-: •·:- .. יד:-:-: ... : .

;~יזpים,לק?~ים ן~~~
רגעבכלצורהמשנה·נשמהמסכת

עצמה. ל~:נאתרעצמה,זdלבסי-אנס:
 ד:- ·: ·:·:-ד:- ·: :- ··-

ת;ךין 9לזpמוןע:יתי.ו~ה
~ע;ךי'ס:י~ילא ,/o י~~ש@נכ:ר'ש,ל

 'ך~~ך .ןמ;ן pס ז:~~
 ,ףר;~~~ל ,/o ;פ~ ט~~~ 'י'~~~ךרסב
~י wמי ./oס~ל ./o~י wv ;,~;~קךבל 1- ~ל ./o~סי@ז
pזry ך~~~;א 7 ה~.ל~~~ל~ך' 

נ;גד ryרם~ר'סו~ר
 ,מ"~~זpי~~ים ry~ס.לומו~:ר

 ן~;ין·י~~~tקיךה:ל ,/o ;ט~~מ~ף
ז wלע, י~~~~י~יט vדכלו·:.ש

ק~נ;ת vךךק;נכ:ר .; nגא;א vמדורת

קים ry~ן 'ךר~~רש.י /oהצט;~פוש.~רז
זה.ז;הך,אפנתי,תלתלמפני

ים. iד~ןל~קר Q; ,T?ז rזכ;tכרך•נ; gו
זהים.לאלעדכשלעצמם.פניםאלההיולאמע;לם

·· T T '.''' T ' ::•:-:דז-••• 

~חד ר~~~~ל~רך~יד
 ~-נ~לה g ;~וו~;,קר~קך o ~ י~~.ש~

 'ל"נ~ל~ר;תרר. 6מ ·ך;ת~ ·ך~וע~.~ת
 . . . .~י wדח ~~~-סלא

ר 9 ~ ת~~ Q~ל ן;,~;לךךרןר;~ה~~ןנו
ה 9ל~~י~מול .ו~ל;~ך
 ז:~~ל~נכרס~ר /o ה~~~ל /o ש~~~~
בסחרח"רתבזהזהנאחזנו

~ס~ית~םיךח~~~ןנ:ף •:ן T;n ~•~ ~~ח:ל
ת nצ;נכלשהו.ניאגרהמפלפניעל
~ w ~ i ה~~~ת• TQ לק~ךלי:~ןה~--_ 

-סיסמתהא;הס;ךי'כשמה
שמעתיואני :להתאבדנסית.כיצד

 . :לר~ע,-,לג,קךךלו:לחו"ל, ; 7 ~
זאתלחשצלול~דעתכ;כבכאלו
הזהר.המסתחררת:ה'ר;עמת~לעיזרמעל

••-'T T •:•: •:•::- : •-T' '' 

ז;כראיננילב.מוגכ;כב
 •• • ·: •• ••ד

~~סק ת~~-סיוס:םי Jכ~
וירח.שמשוזרמים,גי·אוירלמז

מהואר-;ן qTס~לבקר~י T םי~~•~ל "לינ!
~לקנ:ים-~ל.יי Jל~הפכו Jכש.

דקל~~ ה~~~ך ·ב;רא.ש.לכלקריו

~רטוף r , י~~~~תז:וי ryח~ר~י~י
ס:ינו.~ם .מ~ל;ןת;ך~ל

~ןג.ך~ה qבו;~י~הד~ת-~וס:ית
סןש. ryע;ך~יסןש.ע;ךםס:ית

p ;זry יו:ז~~~~ח ,ה~יר~~י . 
 !ה:~ה~~מ ,ה:~ה~~ v~~רי~ה

וייכרטרפימאנגלית:

לשיר:המתרגםהערות

דאגני.ברחובאזהתגוררהואבלונדון.יוזאתלפגושנסעהפלאת 1956באביב
 1ששוןריצ'רדמאהבהאתלפגושהתעתדהשםלפריז,בדרכהחיתהפלאת

ממנה.להתרחקהחלשהואלמרותוזאת ,ששוןזיגפרידהמשוררשלוק nקרוב·ר
שלבמכתבהמופיעהבשיר,המתוארתיוז,עםפלאתשלפגישתהתיאור

כמובן.מצונזרת,בגיוסה ,מכןלאחראחדיםימיםאמה,אלהמשוררת
שורתואתונזכורבמיוחד.מזללבישהנחשביום-באפרילן 3ה·שישי,יום
בחודשים".האכזרהוא"אפרילאליוט:של

קסם.כוחבההיהעתיקהאמונהשלפיחןאבן-הקרפדהקמיע
ויליאםשלבסגנונופלאתשכתבה'מרדף'המוקדםהשיר-השחורהפנתר
בלייק.

אליוט, Iשייקספירמיצירותהדיםזהבשירלזהותניתןביוגרפייםאירועיםלצד
 •עצמוויוזפלאת ,אודן
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חנוקהאהבהבעקבות
וייכרטרפי

IJ 
 ~ו

יוזטדשלשיריוספר-חולדת"יום"מכתביעל

'111 

--.... _, 
האולמותבאחד . 1991קיץ ,ונדון

 SOUTH BANKה-שלהגדולים

CENTER אפור-שיערגבוה,איש, 
הבמהעלניצבאלגנטית,בחליפהלבוש

אנשים.מאותנדחקיםבקהלמשיריו.קוראו
רקקפואה.מוחלטת,דממהשלדקותשישים

קדוםפולחןכשבריהחזקים,השירים
מהדהדים ,בראשיתינוףשלתמונותו
מסךההופעהבתום .האוויראתמהפנטיםו

טדהמשוררלביןבינינווחוצץרדו·ברזל
 • iו'

בהתגלותלחזותליהזדמןרחוקותלעית·ם
בקולהקריאהויצירה.יוצרשלמרשימהכה

נעתקושממנוהחיקאליוןשיריאתמשיבה
השיריםהקדומים,המיתוסיםהטבע,-

הקהלהפךשעהלמשךההשבעה.שבעל-פה,
שלוהמרפאהאיוםלמלמוליהמקשיבלשבט

ומוות,חייםעלהשר ,שלוהגדולהשאמאן
הערבבסוףואלוהים.שטןוצמחים,ח·ות
והצלחתישבמקוםלחנותמיהרתיההוא

בחתימתו.יוזשלשירהספרישנילהשיג
נובעוכמשוררכדמותיוזשלממשיכתוחלק

סילביההאמריקאיתהמשוררתעםומ·חסי
שלאהבתםהראשונה.אשתושחיתהפלאת,
הנודעיםהסיפוריםלאחדהפכהרריםוהמש

שלהתאבדותהבשלמעטלאהעשרים,אהןבב
יורקשיירילידהתואר'יפהיוזפלאת.

מסציוסטסילידתהאמריקאית,פלאתו , 1930
גםלימודיהבתקופתשהצליחה , 1932
לימודיהםבימיהתאהבוגמנית,וכד
קצרזמןוכעבורקיימברידג',ניברסיטתובא

באנגליהמגוריהםאהבתם,חיי .ונ·שא
וניקולס,פרידהילדיהםשניבאמר·קה,ר
הביטויעזתהגואה,השירית·צ·רתםו

לחץשלהיתוךלכורהפכות,ירב·דמוהו

י
1 
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אהבה,יוצרים,וקנאתטירוףואלימות,נפשי
אשםתחושותתסכולים,בגידה,מיניות,

החזקיםהאהבהמשיריבאחדודכאונות.

'שיראירוניתבפשטותהקרוי ,שלוביותר
הגופנייםהיחסיםאתיוןמתאראהבה',

עלכמלחמההמיניםשניביןוהנפשיים
ביןכוחותכיחסידומיננטה,עלשליטה,
ורצףהמתגברהקטלוגונכבש.כובש

הםהתודעהאתהשוטףהאלימיםהדימויים
הרגשותלסערתרב-עוצמההמחשהאמצעי

"הואהשניים:ביןהמתנחשלתהמתמדת,
ינקואותו/נשיקותיואהבהוהיאאותהאהב

היהלאהשתדלו;אוועתידהעברהכלאת
עצום/מכבשהיהחיבוקה ...אחרתיאבוןלו

היוחיוכיה ...בעצמותיהאותולהטביע
צבאותהיומילותיו ...עכבישנשיכות
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ו~ו~
 /התנקשותבסירנותהיוצחוקיה/שוכיב

בשנתם ...נקמהפגיונותכדוריםהיומבטיו

ורגליים/בחלומםזרועותהחליפוהקלועה
שלי'<בתרגומיערובה"כבניזהאתזהשבו
 .)וו.

"מכתבי-יוזשלורחב-היריעההחדשספרו
המופניםשירים, 88כולל-ת" iהולםו·

שלמקיףתיעודזהופלאת.לסילביהבםובר
תחנותיהציוןתוךשביניהםהיחסיםמערכת

הפואטיקה.בשלמאשרהביוגרפייםצדדיו

במוסףפרסמתיהספרעלראשוןדיווח
אז .) 30 • 1 • 98 ('מעריב'העיתוןשלהספרות

ובדבריכולוהספראתקראתיטרם
האנגליתהעיתונותשלרווחיהעלהסתמכתי

שהובאושיריםקטעיועלוהאמריקאית
לידיהגיעמשהספרעתה,אלה.בעיתונים
זהאיןכינראהיותר'מעמיקהובקריאה

הבריטיהשירהשר .יוןשלספריוממיטב
הריתמיותיהועוצמותמאודכאןהתבגר

דאגה

~חרך'~ם ה~~ ryכתי~ת.ר

ש.~לא.י~ת.ר' ה~~ ryהיאםי~עלד
~~לך 1ל;מ;ןכיך .o 1ש.לו;:ךםנר~הת;תנ~
 .ךמז.כלוז~~

לר w:;כתי~ה J;ת J ;כ~א.י~ה. ryיש.דבידי
ילדיך.תפיךה. J;ת J ;מכ .ח~לת
 .ח~ל~ל~כ
~ o זהדry מכנכבת.רן;בג:ה, 
 .קלסת.ך;א.תרעת:ש.~טונכ
 .פ; 9ל 7לז;י·:כ 1 ;ע;ך ;כמה: ryה i _ןעי .~
ש.לו•לבי q ך:;:כה r ~ת;;אעםלטתלכ:
ש.לך,;:ךכתי~הת Jכמכוהרעישאוה
-עצמ;קז.ניע;תבת;ךנ.ח~אאוה
 . ry ~ nעל wמtכךק;?ה ם:ך:;·תתולב
ריל;נ;ת. J;לי· w~דים J;ש.לי·נ~~תי J; ,,נ;פך:;ם~ת~

ם. /oזה.ש.:דעז;יבא.לה,~הית
-ש.לו~א~ר J;בע.טנח~אזה

 ,;r~וכ; w~עם ל~~ליי• fהסביבם;ק~ J;:ה ryהז
ה, 7;:ךמבא.מ~ע~רת, yנ.תיי~

ז.נז, /oח;ר, /oשא.ת,ת.י:ב ;בנ.ן;בתהל
-ןכיך;א.צבעןבי

ry ה~אי;J ה;ג~ry ך~ע ל~~ע;ז.נךת
מז.כךל·ךל;זפתאם~rיךלהת

 .יך~ O ,גו:כך ,לדיךי ,רל Y ~תא.
 .ךק,ז:~ם, /o ,ה~;את;ראלתל:כ

ןה..א.ת~ם~חלוהשינו

סוס,עלברכיבההאב,פטירתבשנת

פלאתמכות-חשמל;שלאיומיםבטיפולים
פלאתהמת,לאביהואהבתה-סגידתה

בהמתנהנסערתאשהבאירופה,ומסעותיה

כשיוןבמחלתהרעיהאוטובוס,בתחנתלירז
מדקלמתפלאת Iשהכיןירקותבמרקסועדה

הזוגבני Iבאחופרותלפניצ'וסראת
 .ועודמורמריאןהמשוררתעםויחסיהם

באמצעותלתת,מנסהיוזכינראה
ככלמלאהתמונהרגע,שלסינקדוכות

רקלאדמותה.ושלפלאתחיישלהאפשר
שלושמחותיה,פחדיהשלאלאיחסיהםשל

במצביםהנדירוקלסתרההצעירגופה
שלה:הפסיכולוגיהעמקישלשונים;
אולהימחץ"והפחד; .בךכירסמה"החשכה
מסובבשירכלנשוכת-השפה"."קדרותך

 1הקצר-מדיהחייםבקליידוסקופתמונהעוד

האקספרסיבייםהשירים,והרבגוני.המסעיר

אךכרונולוגיתמתקדמיםהדימויים,וטרופי
תמונותהמביאיםבפלשבקים,רצופיםגם

בהבנתהכרחיתתקופהפלאת,שלמילדותה
עליוןעומדהשיריםבמהלךוחייה.שירתה
לחדריהאמןבידוחודראישיותהעוצמות
 .ביותרוהאפליםהכמוסים

יוז'של-האםבהוצאתאורראההשיריםספר
והנודעתהגדולההספריםהוצאתהיאהלוא

ציורהספרעטיפתעלפאבר'.אבד'פאבר
המשותפתבתםיון'פרידהשלמכחולהפרי
אדומה-לבהמעיןובווסילביה,טדשל

קרושה.וכמוצוננתגםאךלוהטתצהובה
לילדיהםיוזהקדישכולוהקובץאת

שלמתנהמעיןוניקולאס,פרידההמשותפים
פניעלנפשוחשבוןאתשעושהמתבגראב

השנים.

יוזשמנסההקטביםשניאתלהדגיםכדי
גםאךואכזרית,קפדניתבעיןולהנציחלצוד

שירים,שנילתרגםבחרתיואוהבת,מרחמת
-'דאגה'-שבהםהראשוןהפוך.אופיבעלי
שלהקיומיותחרדותיהאתלחקורמנסה

פחדיה,מפתאתמשרטטהשירפלאת.
להשתלטוהעשוייםעברמכלאותההמקיפים

מעצביוןתודעתה.ועלחייהעלרגעבכל
מודעותקיומית,פאניקהשלתחושהכאן
ממששלאחיזהואיןודאותשאיןלכך

בדברים.

להיסחףלאכדיכמוהשבי'הצדומן
אושר'שלשירטווההואהצער'במערבולת

אימהותמימימזכרתשלווה.ושלאורשל
התקופההמשותפים,ילדיהםשלראשונים
עללפלאתשנודעלפניהפורענות,שלפני
אסיהעםבעלהשמנהלהיחסיםמערכת
אחר-שבאוהטרגייםהאירועיםולפניגוטמן
כך.

מושלםאור

ז:י~נכר' ל~~ ,ם~~ז:י . . •' 

~ז;ימף~המ; p: 'ר: Q~ךקי~קךב ת~~;י
'ז:י~ימףת'.רת:.לכ;נכ ת~נ.ז~ד~~

א;סםז.נ~יר:ר·~~~ק~ןםא;ך
ם ryry~ךקי~ים J;~ן~סי~למ; p:~ךקיס. ;~
~ןמ;תע,לי~לו;חידי J;~~ריל ryי;ת ryלנ;עדהףא

 1~ןר;ע;נכ:ר ,:ך Q~ךקי~קךב

ןש, ryry ך~~;ע,צףע,:;כךב;ן
בלבד.אחדיםשבףע;תבתתמת;

,,' T -T :ז-• •:-

קךש. ת~ףמ~~כ;:ךנ:וינ;~;:ן,א.ם

 1א.ל:ר~~ןהקת ryש;ףן~ר.ר'

~ךקיסמ; p: ,ם:כו~~~ת~ק~י 1~ת.ך
 .ה~-ר~ןא;~ךתא.ליס, ר:~~~ך~י~ה~ז;י

 .ה~ל~~~~;דףן;ד:ר
ה i;די J;ן

 , ryלי i ת~~;י י;ז~~ה i~ד J;~ת;ך

 ,~~ינכו הך;,; ,~גזלת i ~~~ת r ~~צףןה~דעת
~לך,~א ryך~ע ryך~לףלז;ימף~ה.~יע ryןח~ליסהלא
ח.יל-ד;לים:;כ~ישלקךאנכך ~

ry ן~ט;~ב~~~ ry-n 'קר~
- ;,;עכ.זא.ל:רח~יעלא ,ףח~~ת oנככ;רע
 .םן~~ J;א;ך ryןת;ך~ז.נס~שףט

הראשוןבשיריוןמתארלמשל'כך'ת.ונוהש
מילגתזוכישלבתצלוםמתבונןאוהכיצד

פלאתאתשהביאההמילגהט,יילברופ

לפניכן'אםמתחיל'הספרבאנגליה.דוללמ
 1אחרישניםומסתייםהיחסיםתחילת

על-אודותהמשורר-הבעלשלוריובהרה
והילדיםשבוהיצירהצד Iהקשרתוהמ

הארוכיםהשיריםבאחדלשניים.ולדושנ
 ' 18מס'דאגני'רחוב-בקובץהיפיםו

אתובאינטימיות,בפתיחות Iזיותארמ

"הייתהראשון:לילםואתהיכרותםלתיתח
עולם;הייתכדג.וחלקהגמישהו-גודקת

מהבהבותושובשובהחדש".עולמידש.ח
שונותתמונותרביםעמודיםיפנעלתוכנו
הוריהבביתשמונהבתפלאת:סילביהלש

בחודשיםגליםמכהיוןטדשלהחדשספרו
הספרותשלבעולמההאחרונים

כברמכרדיווחיםולפיהאנגלוסכסית
בגלליותרהסתםמןעותקים,אלפיעשרות

עלהתחלפואונחלשושירתושלוהפיזיות
 .מהורהרתהתבוננותשלבסוגרובפי

שלבטוןיוזבחרהספרשיריבמרבית
לרגעיםנוקשהבנימהסיפור'ושלהתכתבות

ביקורתשלבמבטומקבלת,מפויסתגםאך
חדשהימהבזומתונה.חמלהשלגםאך

העולםאתהולמתשהיאבטוחואיניבשירתו
האלימיםכה,עדשיריומיטבאתשפירכם

כאןלועומדותמכשלותשתיוהאפלים.
התיעודית,היומנית,הכתיבה-לרועץ
 .המתהסילביהאלכפניההשיריםועיצוב

שלמסויםסרגשלםבספריוצריםאלה
כגוןמרכזייםשנושאיםגםמהמונוטוניות,

הזוגיות,תחילתהמת,האבאובססיית
שובבוומתואריםחוזריםוהיצירה,החרדות

מעניינות.בווריאציותתמידלאושוב,
ם,ימרגששיריםבספרלמצואניתןזאת,םע

רגשובעיקרחזקים,ודימוייםנהדרותשורות

והסוער'הפראיהמשוררעצמו'שיוןחדש

שלמקיףכניסיוןגםבית.לולמצואמנסה
חשובהובמשוררתמיוחדתבאשההתבוננות

 •עניין.אלובשיריםיש

וייכרטירפמאנגלית:השיריםתרגום
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דרוםשרוןהתפרקו

~דףק.ת~ע,מ;~ית~.ררר~ם~ל
ה rר~ס,~~רה

ה r~~בוךה q1,~ל;רי~ה
אלמ;ניםכלביםלזוגשהאירה

 . :- .בשבי,לזדדוא~ר
-כל~לתנ;ךדו'ו-ה

ברוח

 .םיק~~~~ומ~~קים

;קים nסךס~הו~יםי J ~~תך~מו ם:~ /oו~
~~לת ry~לת t2ל Z:ל;זבגיר
פניהםאתוהחיו

מע;לם.מות ·,ר·ב:עא'לאלו.כ
לר"ב~~זך;~ים 'יי~·-~ז~~ק;ררתי~י°ת
-;ב nלרגלש

- T T : 

סע,~~הנר; r~היר~~יגךר;~יו~ד·ך
ד~ה.~ריסהש.לבהדהוד
נתי·העירשלהארמיםלרעפיםומעל

" -• T : T • '• - : T ',' " T T • 

 י~,פ~ ryסא·~קב o .לר
~נ;ףהו;ף
אימתני.גדל;אשר

:-;• : T '' T ; ' 

בנאיפרץ-דרור

סרב~ךךס~~ריו~ין
נטושיםרכביםנגלו

w 'ףדr ף~רו~יםים'~רו~זם
 ה~י;~מ; p:~ל~יםם rד vר

ב. J ~~ל ;,:~מ~ה ryש.

-שםוגםופה
; -T 

זהבתפוחיבערוע;ד
זז ..-ולימ,נ;ם,

i ךי~ר;ת ת;,~~~~ן~ה'ח.ךק;ת~ל
i נכח~. J ךסב:ל;ן". . 

ראש;עלמכסהטמבלשכ;בעאחדואיש
- •:- : '', : ''.- •: T ''.י :

ממכנסיואדניםומגפיו

המנענעהזשנ~םליד'-מאגרזעדמ
- .. :- :- •זושאב-ושאב. 'ושאב

נמתחאדמדםותלם
במזרחאשרהשדה'ולי ..מ.ש

 ה~;· nסך- ·.ה-~ ryryלע.-יןז·:"ייi.ו

 ה~; nו~ה Jח~הי~י~תך~ה-ש.ן
לענניםמבעד

ו~~;יםדקים םזי-~,ס~ל~~
:Z לb יל~~ry ~~~ר ,· o/. ~~ w ר
~נ;ךדו ryךדדוב; ם;ק-~ ryמן
אלמ;ניםכלביםזוג
ךי;מ;ים.שנה;ת nמלושנגזרה'כתמונה'כמ;

: • : T T : : • •: • T T , T 

הדהיםהעירבתילומעל
-ייי ·ז- ··ז:-··

 י~;פ~~ק p~א
~נ;ףף Jהו

ואימתניגד;ל

ל~סקיםידידוה'; T'א.תש.הניף

מל"לכפרבואךהעפרדרךעל

~יב r ~ 9ר..ק; oפ;ר~רז
 ת~~;ת /o ~ ף~~ן~םפ'ה
נמוכהכרוחבעדינותמכה

-T ' -: -: -: T 

י;מ;~ן~ר~יה 1~ןי .םי~~,ע~
~זב;י l:~לא ry :lד~~יריק l: י~;~

ז:וי~ה l:~ןה י~~ l: ~~ןדףךת,קרז
הנמתחאלכס;ניצלמטילה

זבאדמהם i;iהלחר~ציעד
 .ח~ /o ;~י iז~ןה~'~יםם.:לעי 9~ין

~ן~ים ry~ין~ןך;ת~מתןע;,ס~ןה
ז:ויר 9מ~מ:ר'ק~לןע;~ר;ת
מבראשיתהבריאהאתלהתחיל

: -: • ."' -:• T • :•• • 

טרחניתזרהויד

 ן;ל~~~ריע;תק~ןה ,ם:~;זן Tר i~נה Q י~~
מד~י;ן ד:: p::רים /oיךהה;ז,

:l מ~רל-

~יב 9ס;~בן~ר'ה;לך י;~
נכרשרפי;נההשמשחוגתעם

• --:• :• ."'' : T T • 

זה.ממ~רמזpיש;ר~ן
ב; ם;ק~~· .ססרל~פולי W"ד

החללאתמפלחיםוצריחיםהבתיםמלני.נים
 T T ''. ''. • :-•להמטיר~חדל~ה'ענניםז •את

:• • T -: T T '.' : : -: ' 

כנצחמצטנזרתוהפוגתם

ל~ע,ןב~זהןסך~ה ןא~~•: ה~;פ• j-.ןא~~ Tןר;~ה
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אילןאורית

קולות;-מריאהודלף:כריסטה
הוצאתבר-חיים;רחלמגרמנית:

 ; 1998אביבותלירושלים tשוקן
עמ' 192

 ;~;,::~:~הל~ו~;:~~ ·;~;;~ "=-~ 1
לפנה"ס,-431בהגדולה-

לולקרואשאפשרלמההשניםברבותוהפך
-אוריפידסשלמריאההמיתוס":"מריאה,

העל-כוחותיהבכליה,אהבתה,שגירןעל

ברצחששיאוהנרקיסיסטי'וזעמהטבעיים

כפיה"מיתולוגית".מריאהנעשתה-ילדיה
-מאירבמבואשבתאיאחרוןשמציין

המחזהגרםלתרשלויים-כתמידהעיב
שבתאי'אחרוןמיוונית:מריאה,(אוריפידס,

כברמוזכרתמריאה ,) 1983שוקןהוצאת

לפנה"ס.השמיניתמהמאהאפייםבשירים
קדומותעלילותמספרוארגבחראוריפידס

-הילדיםרצחאבלאחד'לרצףכאלו
שלדמותהאתמקבעמכלשיותרהמעשה,
ואינושלוחידושהוא-בתודעתנומריאה
אחתלפיהמוקדמים.במקורותמוזכר

אתגחהרמריאההמוקדמות,הגירסאות

אלמוותלבנילהפכםבנסותהבשגגה,בניה
אחרת,בגיוסההרה.שלהבטחתהבעקבות
הרה,מזבחלידהילדיםאתמשאירהמריאה

המלךאתשרצחהלאחרמקורינתוסונמלטת
אבלעליהם,יגןשיאסוןחשבההיאקראון.

הילדיםאתרוצחיםקראוןמשפחתבני
הזו'הגירסהאתעליה.האשמהאתומטילים

 11הזהבב"גיזתגדייכםרובוטאימץאגב,

שלו.
 ,"מדיאה" ,-1996מבספרהודלף,כריסטה
ומספרתאוריפידסשארגהאריגאתפורמת

דיוק,ליתרמריאה.שלסיפורהאתמחדש
שלהנדבךנוסף,נדבךלובונההיא

למחזה-מתחתשמונחהאמיתי","הסיפור
מראהודלףאוריפידס.שלשהפך-למיתוס

שרצחההאשהעלהמיתוסשלהולדתוכיצד

כשהיאהבוגדני'באהובהכנקמהילדיהאת
עלגםכמוועלבונהכאבהידיעלמונעת

המיתוסהולדתכיצד-נרקיסיסטיזעםידי
באופןנבעהואכיצדהכרחית.חיתההזה

זמנה,שלהפוליטימהמערךנמנעבלתי
כלאשרלעזאזל'השעיראתבדמותהשמצא
 .קיומוהמשךלשםלוזקוקמושחתשלטון

מזושונהה"מציאות"ודלף,שלב"מדיאה"
אתרצחהלאמריאה-אוריפידסשמציג
החדשהאשתואתולאאחיהאתלאילדיה,

-אחרתמאופיינותוהדמויותיאסון'של
זה,במובןשונה.המציאותשלהנראטיבוגם

קולות,שישהמספריםשאותו-הספר
-חדשיםוחלקםבמחזהמופיעיםשחלקם

קונצרטנטיעיבודאינוהואמרתק.הוא

פסיכולוגיים,ניואנסיםשל(תוספתעשיר
ליצירהוכד')פילוסופייםעלילתיים,
שלבעוצמתה>לא(בהרכבה,הקאמרית
לאלתוריותרהדומהמשהואלאאוריפידס,

 .הזוהיצירהעלג'ז

נערהשלקברהעלבכריחהעיר

שלבמעגלמסתובבודלףשל"מדיאה"
ביקורתשלובמעגלפמיניסטיתביקורת

בהקשרבזה.זהמאודהשלוביםחברתית,
עלבפאראפרזהאומרת,הייתיהפמיניסטי

שלקברהעלבנויהשהעירמהספר'משפט
קורינתוס,הקונקרטית,העירגםנערה.

תאוותמזבחעלהמלךבתהו.קרבהשבה
הסמלית,העירגםואביה,שלהשלטון
ערכיםומערכתכוחסדר'תרבות,המייצגת

קיומהגבריים.ערכים>מערכתהיעדר(או

הכחשהרצח,עלמושתתהזוהעירשל
החיובית,ה"נשית"האופציהשלוהדחקה

כאןוהמתקשרתכמריאההמתגלמת
ומחוץפחדללאלחייםלחיוניות,למוסריות,

ולשלמותלאותנטיותהדימוי'לכלוב
יכולהאינההזוהנשיתהאופציהפנימית.
מתוךהמונעהחברתי'הסדרבתוךלהתקיים
פחדלכוח,קרהתשוקהפחד:ומתוךתשוקה

החיים.מלאותמפנילוהט
לאורמתחדדתאחרתכהצעהמריאה

אוריפידס:שלמריאהלביןבינהההבדלים
ביחסרקמתקיימתמריאהאוריפידס,אצל
אםרעיה,מלך'שלבתוהיא(לגבר>:לאחר

מנקודתבתנועההזמןכלנמצאתוהיא-
 'לאחרזהמתפקידלאחרת,זוהתייחסות

ודלף,אצללאינטגרציה.אפשרותבלי
שלם,אנושייצורהיאמריאהזאת,לעומת

לכלכמצפןהמשמשחזק,פנימיגרעיןםע
שלמריאהאתשמניעמהפעולותיה.
בו-זמניתוגםלחלופיןהואאוריפידס

ואילושלה.לדימויוחרדתהליאסוןאהבתה
ההכרחידיעלמונעתודלףשלמריאה
הדבראתולעשותשלההפנימילקוללציית
ממנוואכזבתהליאסוןאהבתהסיפורהנכון.

כאן.משניכמעטהוא

קורינתוסשלהנשיםרובממריאה,בשונה
מוחמצים,נשייםקיומיםשלאוסףהן

תלמידתהאגאמדה,ומסורסים:מעוותים
האשה,שלהמייצגתהיאמריאה,שללשעבר

העולםשלהמשחקכלליאתהמפנימה
משתמשתכשהיאכוחומשיגההגברי

ומודעותקלאסיות"נשיותב"טכניקות
וביטולחנופההתחנחנות,פיתוי'שללעצמן
הנישאתהמלךבתגלאוקה,שלכאורה.עצמי

המדוכאתשלאם-טיפוסהיאליאסון'
המדוכאתהיאמירופה,אמה,ההיסטרית.

בסיפורהנשיםשארכלכמעטהדכאונית.
אחרתאוזוומוסריתרגשיתמנכותסובלות

מדיבוקהחל-שונותבדרכיםהמתבטאת
ביתכ"חיותהתקיימותועדרצחנידתי

הןקורינתוסנשותומאולפות".קטנות
אתעצמועלשקיבלדיכוישלבבואה

יאסון:שאומרוכפיהמדכא,שלהערכים
וכולנועם.פ.יחלפוהאלההרעיםהזמנים"אם
בקורינתוסהגבריםיעמדו .ונירגע,נשוב

מדוכאות.יותרעודיהיווהנשיםיותר'גבוה

המלךבת ) 172(עמ' ".הסיפורסוףיהיהזה
ארתוסה,ידידתהמריאה,למלוכה,שיועדה

אחרת,נשיתאופציהמייצגותכולן

20 
 223- 222גליון



סיכוילהןאיןולכןומלאה,אקטיבית
השגיח ,כקורכןמועליתהראשונה . iלשרו

 ,מהעירומגורשתלעזאזללשעירהופכת
 .בר iהבמגיפתמתההשלישית

הטענהעםשליההסכמהת iלמיקשרללא
שלבדמותהחבוטקצתמשהולטעמייש ,הזו
"האשהב"מכשפה",דולף,פיעליאה iמ

מעיןכאןשעוברת"המסוכנת",הפראית",

ושחוקצפויקצתמשהוישרהביליטציה.
יופיעמה:נושאתשהיאהתארים"ב"ערכת

(ולאמרפאכוחותחיים,תאוות ,ופראיק iח

קדום,מידעהנובעיםשחורה)מאגיה

להתבונןויכולתחדהאינטואיציה
חסריושרהאדם,בנישלבלבותיהם

דמות .פחדוהיעדרפנימיחופשפשרות,

שהואמודלהערצה,ואפילואהדהמעוררת
-בימינוזאת,ועם .לחיקוימראוייותר

i ענטחנהשכברמותi ,כמעטדק

פחותלא(מסוים),פמיניסטיסטריאוטיפ
יצריםכפקעתהאשהשלמהסטריאוטיפ

ממהמעטלאבנוסף,ומסוכנת.אפלה
במהלךאלועלאלוונשיםגבריםשאומרים

ישנוחות.לחוסרעדוידועמוכר ,הספר
ההיגדשדווקא ,בכךמתסכלמאודמשהו

בראשית<בעיקרהואודלףשלהפמיניסטי
מיןממנו)להתעלםתי iשלמעדהקריאה,

 ,התוכןבגלללא-בגרוןשנתקעתע iצפר
האמירה.שלהמגושמותבגללאלא

אתכםחיסלילדי,אביכם,ניוון

אחדבמגרשמשחקתאוריפידסשליאה iמ
ולפימטרותאותןעםהמחזה,גיבוריכלעם

הגנהולשליטה,לכוח(תאווהכלליםאותם
רצח,המולידיםואופורטוניזם, iהכבועל

שלמריאהוכד'),אמוניםהפרתהונאה,
אבלהמשחק,לכללימחוץפועלתודלף

ולהישארמגרשבאותולשחקמתעקשת
להתגונןלא ,לשינוילחתור ,בתמעור

באופציהבוחרים ,למשלואויסטרוס,(לאוקון
מסרבתשהיאמכיווןבארצם).גוליםשל

מתעקשתאבל ,החברתיבסדרלהשתלב
אתכמסכנתנתפסתמריאהנוכחת,להיות

שלהטרגדיהכולה.החברהואתהשלטון
מהחיץנולדתאוריפידס,אצלמריאה,
לאהבתה/אמהותהביןבתוכה:שעובר
 ,ליצרהתבונהבין ,ליאסוןשנאתה /קנאתה

אצלואילווכד',לפרסונהאותנטיותבין
העולם.לביןמריאהביןעוברהחיץודלף,
אומרמקורינתוס,מגורשתשהיאלאחר

החףבןהקור"היא,ידידה: ,לאוקוןעליה

כיהפנימיהקרעמןמשוחררתחיתהמפשע,

לביןבינהנפערהואבה,עברלאהקרע
אלהאותה,והרשיעועליהשהעלילואלה

וירקואותהגידפו ,העירדרךבהשהאיצו

 ) 182<עמ'עליה."

צידישניאתבוחנתודלף ,הפוליטיבמעגל
השלטוןביןהכוחיחסימערךאתהחיץ:
מציגהשהיאכפיהפוליטיקה, . iהיחילבין

קוריםשלמתנועעתרשתהיאאותה,
קואורדינטותכמעט,מקריבאופןשנארגים

התועלתמידתלפישזזותאינטרסיםשל
קבועהמפהאיןמסוים.ממצבלהפיקשניתן

 .מוסרשלגבולותמטרות, ,ערכיםשל
ידיעלמחדשפעםכלמשורטטתהמפה
השנאה,הנקמה,-וגילוייההכוחתאוות

מהעלמושתתזהלוכנאה.ההר
דוסטוייבסקישלהגדולשהאינקוויזיטור

אווהסמכות",התעלומה"הנס,לוקורא
אמונה ,ופחדמוראעלאחרות:במלים
התובנה ,המצפוןוהדחקתבשלטוןעיוורת

המתנועעתהרשתלתוךהאישית.והערנות
ומפורשתמתורגמתהמציאות,נשאבתהזו

ומוחזרתבחוטיםהמושכיםשלצרכהםלפי
כפיבשמחה.אותהשמקבל ,ההמוןאל

הגדולהאינקוויזיטוראקאמס,להביןשמטיב
אנשישל"רווחתםשאומר:הזה,בסיפור

ישירותתלויהחיתהשליהיקריםקורינתוס
כאנשיםעצמםאתלראותביכולתם
 ,למדתי ] ... [השמשתחתביותרהתמימים

לאשאנשיםכךכדיעדגסאינושקרששום
חשאיתמשאלהעלעונההואאם ,בויאמינו
 ,) 104-103<עמ'שלהם"

שאורגותהןהגורלאלותבמיתולוגיה,אם
האריגהמלאכתעל ,כאן ,הגורלחוטאת

עדהמקריותשהנסיבות,אלומופקדים
שהםוהחוטים .לשלטוןאותםהביאובעתה,
שלאושלהםחייהםחוטירקאינםאורגים
בדרכם,להםהמפריעותבודדותדמויות

 ,למשל(כמוכולוההמוןשלחייוחוטיאלא
ובסופו ,הדברמגיפתנגדפועליםכשאינם

עללההאחריותאתמטיליםדברשל
מריאה).

מתעמתיםאוריפידס,שלהמחזהסוףלקראת
ילדיהםאתרצחהעתהשזהומריאה,יאסון

המשותפים:

בנילכםחיתהנבזיתאםאיזוהוייאסון:

אתכםחיסלילדי'אביכם,ניווןמריאה:
אותםשרצחההיאימינילאיאסון:
ונישואךשחצנותךאלאמריאה:

 1366 • 1363שורותמריאה,(אוריפידס,

כי- 1שבתאי)אחרוןתרגום:
מריאהשמטיחהאשם","אתההטענה

ונוקב.חדשמימוודלףאצלמקבלתביאסון'
הפוליטיהמערךשלהאמיתייםהקורבנות

השליטים,שניווןהילדים,הילדים.הםהזה
הסדרעלהאחראיםהמייסדים,האבות

מריאה,שלאחיהאותם:מחסלהחברתי'
כולם-מריאהשלילדיהיאסון'שלבתו

-בקורינתוסגםובקולניםגםנרצחים.
מאחורישעומדותהןהאמהות,הנשים,

אובצעירמושחתמלךלהחליףהניסיון
העתידואתהממלכהאתשיצילוצעירה
הגברים,-העריםבשתיוממוות.מניוון

אולםהזה.הניסיוןאתמסכליםהמלכים,
שלמראהתמונותהןהעריםששתיאףעל

וקורינתוסשבמזרחקולניםרעיון'אותו
גיוסההיאקורינתוסזהות.אינןשבמערב

אבודהזהובמובןמתורבתת,משוכללת,
היאקולכיסשלהשחיתותקולנים.שליותר

 .יותראישיתפרטית,יותר'ייצרית
ונראהטבע,חוקכמעטכברהיאבקורינתוס

יוחלפואםגםלשרודתמשיךשהיא
יכולהעדייןקולכיסבאחרים.השליטים

קורינתוסמריאה,מתוכהלהצמיחחיתה
לא.כבר

והמוותההמון

שלהפוליטיתבביקורתמאודמשמעותיפן
בשר .להמוןהיחידיםבהפיכתעוסקדולף
קורינתוסשלאנשימריאה,מציינתושוב
המאושרהמקוםשהםלהרגישמאודחשוב
תנועהבכלמבט,"בכלאדמות:עליביותר

מקוםרקישלך:משנניםהםמתנועותיהם
מאושר'להיותיכולאדםשבובעולםאחד
מפקפקאתהשאםהבנתייותרמאוחרורק

<עמ'רעה"בעיןזאתרואיםהםבאושרם,

שלדבריומהדהדיםזה,בהקשר .) 15
אלו'"תקופות :ההמונים,,ב"מרדאיגאסט

כמושהןמעצמן'רצוןשבעותכהשהן

בתוך-תוכן.מתותהריהן-'מעוגלות'

נובעתאינההאותנטיתההוויהמלאות

המטרה"מהשגתסיפוק,רצון'משביעות

ההמונים,,',,מרדאיגאסט,אורטגה(חוזה

ביתןזמורהבסקי'ברונויורםמספרדית:

 ) 39עמ' , 1975מורן,

הקונקרטית-קורינתוסאחד'ממובןביותר

רקלאמוות.שלמקוםהיא-והסמלית
רקלאאפל'רצiדעלמושתתקיומהשכל

מישל(מותומוותשלייצורמחייבשקיומה
שהכוחותאלאהשלטון>עלאיוםשמהווה
רגשותמוות:שלכוחותהםבההפועלים
מוחותשלעקרותבתנועותמוחלפיםויצרים
מוחלפותהגוףואהבתבריאותשלטון'תאבי
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במומיםהיסטריה,שלשוניםבביטויים
עלביותרהמאייםהדברבסטיות.גופניים,

החיוניותהואהקורינתייםועלהשלטון
שלה,החייםתאוותמריאה,שלהעצומה
מזדעזעיםבקורינתוסשלה.הפנימיוהחופש
מתיהם,אתהקולכאיםקובריםשבהמהדרך

שלהם-הכבודכיחסמגדיריםשהםמהאבל
האמיתייחסםאתמטשטשאינולמתיםעצמם
"פחד",במלהלתמצתאפשרואותולחיים:

מפניהשררהשלהעמוקהפחדזהו
הנתוניםהפרטיםשלהפרטיותהמסוימות,
אותםלהפוךאותהשמכריחפחדלמרותה.
ל"המון".
המוותבעירהגורלאלישלמבטםמנקודת

אילמת,אחידה,מסההואההמוןהזו'
-לטובתהתמיד-שלטובתהמטומטמת,

תועלתנותבציניות,אותהלנהלשי
שלוהדרךמסוכן'הואהיחידוהתנשאות.

אותולהכפיףהואאותולרסןהשלטון
וככלמיתוסים.עבורוולעצבאחד'לנראטיב
יותרהואכך"המון",יותרהואשההמון

הצורךגדלוכךמאנושיותו'מעצמו'מנותק
מספרשהשלטוןובסיפורבשלטוןשלו

מלאותבתוךלהיותאנושי'להיות .עבורו
לכאב,חשוףלהיותגםפירושוההוויה,
מצפוניותלדילמותלמורכבות,לסבל,
כמווההמון' .שכאלונעימויותאיולעוד

אתמעליושיסירורוצהאומר'שאקאמס
לתפקידמתנדביםהזה.נסבלהבלתיהנטל
הגדוליםהאינקוויזיטורים-יהיותמיד

לדורותיהם.

לקרוא?לאאולקרוא

אחרספרקראתישניםמעשרלמעלהלפני
אלהחוזר '""קסנררה-ודלףיסטהכרשל

שלסיפורהאתמחדשומספרטרויהמלחמת
ודלף,(כריסטהלההאמיןלאשאישהנביאה

עםהמרמן'אילנהמגרמנית:"קסנררה"'
היההספר .) 1987אחרת,פרוזה ,עובד

כיצדיודעתשאיניאףועלבעיני'מופלא
בישהותירהרושםהיום,אליומגיבההייתי
בציפיה.טעונה"מריאה"לתוךאותינשא
ש"מריאה"בכךלהודותליקשהממשלכן'
וקראתיזורםהספרדומה.עונגליהסבהלא

שלמוזרהבתערובתאבלבריתוק,אותו
ביחסנוחות.וחוסרהנא;:זוהסתייגות,עניין

מדוללמשהוישאוריפידסשלל"מדיאה"
העוצמהנמהלהכאילוודלף.שלבסיפור

מערכתבתוךהמחזהשלהטראגית
אבחנה,דקתמאודלעתיםפסיכולוגיסטית,

מובנתויותרמעניינתפחותאיכשהואבל
שדולףמכךנובעשהדבריתכןמאליה.
ולכןשלה,לאידיאולוגיהמדימגויסת

הןשלההאמירותוגםהעלילה,הדמויות,
הרגשהליחיתהמדי.צפויותמדי'כלליות

עלנשען//מריאה"שלשהכוחנעימה,לא
ה"קסם"עלהמוכר'הסיפורשלההיפוךעצם

שהואמיתוסעללגמריחדששבמבט

אינילמבט.חדירובלתיהכרחילכאורה
שהתרגלתאחריאבלראש.בכךמקילה
והדמויותהעלילהשבהעמדתצפוילבלתי

(השאלות,השאלהנשאלתעדייןראשן'על
הסיפורהואטובכמהעד-דיוק)ליתר
עדנוגע,הואכמהעדכאן'המסופרהחדש

אוחדשהבתובנהאותנומפלחהואכמה
חתוםהואגםוהאםהאנושי'המצבעלישנה
דרישותאכןאלוהכרחיות.שלחותםבאותו
אותןלדרוששלאקשהאבלמאוד'גבוהות
שלהמחזהכתפיעלשעומדמסיפור

איןהאלולשאלותברורהתשובהאוריפידס.
החמצה"שלש"תחושהלינדמהאבללי'

מקביעהשליההימנעותהכיוון.אתמסמנת
אלאהנוחמאופיירקלאנובעתנחרצת
כלאתשליוותהתעתועתחושתמאיזו

רעיוןלדולףישרבותפעמיםהקריאה.
בולטובמיוחדלהמריא,מצליחשאינויפהפה
כלכמעטשלה.הדמויותבאפיוןהדבר

מרענן"סיבוב"איזהעושותהדמויות

אבללמחזה.ביחסעקרונית,ומפתיע,
הדמותהסיפור'לתוךנפרטכשהעיקרון

גלאוקה,אתלמשל'קחונשחקת.החדשה
אתלוקחתודלףיאסון:שלהחדשהאשתו

אצלבקצרההמוזכרת ,הזוהדמות
אבלצפוי.לאבאמתלמקוםאוריפידס,

טיבגםכמוגלאוקה,שלהפסיכולוגיהמערך
נשמעיםואופיים,מריאהעםשלההיחסים

בחרהשדולףשנדמהצפויים,כךכל
מילאהואזיחסים"ו"מערכות"טיפוסים"

התנהגויות,פעולות,באמירות,אותם

ועוד,תובנותפסיכולוגיים,מניעים
להיותמצליחיםושאינםלהם,ש"מתאימים"

הטובהביטויוחד-פעמיים.מסוימיםבאמת

העובדה,הואשליהזולאמביוולנטיותביותר
עלשובלחשובאותיעוררבאמתשהספר

/גבריותנשיותעלפוליטיקה,עלמיתוסים,
הנהנתיאםלעומק.בינגעלאאבל-וכד'

אמתלארעיון'שלאמתחיתהזושבו'לאמת
משהוהיאהזוהשביחוהאמתאמנותית.

ובניגודכורחךבעלאותךכובששלעתים
והאינסטינקטיםעולמך'תפיסתלאמונותיך'

היאנבוקובשל"לוליטה"<בעיגי,שלך
אפקטיביתעדייןאבלמשופשפתדוגמה
זה).לעניין
כדאיהיההתחתונה,בשורהזאת,ובכל

גםודלף.כריסטהשל//מריאה//אתלקרוא .

משוםגםמחשבה:מעוררשהואמשום

חדשהבדרךמחדש""סיפורשלשהמהלך
אותימרתקתמידחדשהמשמעותועם

אינובהחלט,/מריאה//שרלטני'לא(כשהוא
שלההספציפיתשהכניסהמשוםגםכזה);

היאלמיתוס)שמתחת(ה"אמת"לסיפור
לאאיזוריםבושישבגללגםבעיני:מבריקה
וגם,והתרגשות.ודקותיופישלמעטים
מיבאוזנימאודמהדהדשהואבגלללצערי'

הזו'ובתקופההזובארץועכשיו'כאןשחי

אתמחסלשניוונוהזה,המושחתהשלטוןבצל
אדמה,בפינוהקרויהזה,הפלח"עלהילדים.

וקורבנות",מנצחיםמלבדדברעודאין
לאדבראבלמדכא, .) 89<עמ'מריאהאומרת

 •השתנה.

-rחציסומקרוני
 :rו~קרדיףגלדיס
עמיתפנינהמאנגלית:

רשימותלעשות

ק~ר;תע,ש;ת ~סר~ימ;ת
ק~ר;תי;ז,וך

לק~ם
~י wפ;ף qל

~ךב~ר~םתדס~ין
~דע ~ל~~

בעברההתב;ננ~ת
רשימ;ת T~למחריבחי.ה:

TT -:-• :• : • 

סלם
•• T 

~חיק;ת~ל
זהלא
זה.לא

אינדיאנית-משוררתקרדיף,גלדיס
רשימותעורכתהצ'רוקי'משבטאמריקאית

שביןלרווחמתכווציםשהחייםומגלה
היאהערב.ארוחתלהכנתהשיערחפיפת
בעבר"ההתבוננות"מדעאתמגייסת

חורבן.שלכמדעמתגלהזהמדעואפילו
אומרהסירה",איכותעללהחליטלים"תן

נותנתקרדיףוגלדיסהפולינזי'הפתגם
יומה.סדרעללחליטשלהלרשימות
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r לחנ:וה;ןיל~;יידאתo ח;ןי;א~~, 
 'י~~~ל ,/o .ס~ךקשיו_נת.לנןיז~~ל
ףמאחיממניחפףתתב;על

סזp~~ךקים.א;ת 9מ~~ר Q~ל;ת.ךררנ 9מ i ·,נ~;א-ך-ה;ליל

r ק~יבש~לנ:ויל~ח;ז 1 ?יאתר:o/. ;אQ דים~ p ן~ךנ;ת; o , 
נכ:קל;ת, 9מזpע.י;י 7?,ךף~י;rורסק~נ;ת ףי~;ב~~א,תת.תל
י ~~ש.א.י;נומי;תיהל
ךב;ךים.ע,;ן:קמ;ךיו Q ~:קרף~ה.~~י~נ:ויזאתב~לף

r קל~כ;ת~נ:וי 9לאנ:ויר:W חיא~ Q ח;סה,על~ךת~
סראש;~ה,?ךת; 'tf~ו_נלה ה~~ י~~ ./oמחף~הרש..רת w ~~ח;זל
 .מ~הף~מ~ת·םמ~:תלףק o oרי.א.תדחתי~·
~ים. /oסק;ךב~ליונ:ילק

~קתל;ו_נרל~חי~ראתי
 ,לש.ל;~ז:יי wש.חק י~~~חנ:ול~בףתל~פףדילמקשיב

עכשואמףתשלאגם'·,מ;.תי'בשעתלידיהחיה.שהשבעל
 Tח~יא:מ?,ל,ב W~ים' 9ג; 6תףלים Q .ס~ת:לי·,:~ ·:~יכ~טבףל

r מ;סה~ת;ךל,;ןתיראתי

~ן;יעללה ./oב ryמןע,~יליא,תרא;תל
קת ryצ;דחיאקטועים~י~ריםעל~דיח;תלה~ר 9 ~תכס~ wו_נרלו
~זpי~ת;ק oוןוסדרמברדסןהא.ת~רעידל
סו:קךדית.ל;ש /o ,ה~~ ת;ה~~ י~~ :--ה~ rשת;תל

23. 11 . '17 

לעשות /במליםלשחקיודעלאהוא /המוות,מלאך ,מסכן
חיים.

כרמי .ט

שירה"מריםואאתםובים,םיבעוטידישימע"

הים>שירתאתהשריםלבני·ישראלהיםואל(

• 
ר·מ;ס,ד:ם o ~א.לי ה~~אי~ה

אל;היםשלהאמאאניהבתיאנ
:-' --:-' T ' T .'' ;י.י• 

~לי~~ים:דיש.י yו_נ
ים·: Oע;~יםו

מ~סדים~לסר;ך ת~ר~~;ת ry ד~~ י~~
 ה~ם~~ת ggג; י~~חן'~קך;ת~נ:וו_נלאפיוג

 . .מהרסשליבהטףא;תי''מכיראתה
א;תישע;זבתה Tמ:האימול•מבגדי•מתפשטת ר;~

 • •: •: •:ה Tר~ iמף Q~ל ;~לימרזוקת~א;
להל;חשתאניסי'.תכנ.איוב

· · · : T • - ; '," '.' T 

נאהבהא;תםשניתיא;הבתשאניאנשים
;·· • T • - : ·; •; '.' ' ' ' T T - : - : 

 ה~~ 7צרךה.ך ה~~~ךב;~י
נמיםא;תהע;טפתאנימתפשטת,היא

 •- : T '', '". •-: •י, •:- : • •

חדףדים·חדףדיםנעשיתאני

קר o/,7ס~ר~קת, .~~~ךז:יי ~ך~?ל
~~סדיםש.ש·;שח.ק wדנ;או
קים Qצ;מ~לח;~יש.י ,ה~~~ ץב~~~ ryמ~לף~להמ~יי
משתנהאניאז ';ת;אא;הבתאני

 T-ם:•י~י•~:~~ס:ינף ה,ל~~מ~קט
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לירח

ל; ,/o~פ;ךים ry~~ן~יםם"ע.יר~ן p ~~י
בבעיטההצבשבריאתמפזר

: -•• .'' ' :' -T • : ' T 

p יה~~~~תח p ך~~ךךתה;ל~ת י~~ליסהי 9~תח
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ןים qפ;ס:ינף~~בארי'ז ry ~~חנףק;
ן~~~יםנף o/. ~ ryJ:ד~נףא;סנו,ךך~ס~א 1ה ./o~י
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המרףטיםהנחליםהנגדים

~~ T ךנו?~~ i ךקת, :~תנו~pם;ךד.ן~תמזf ה~~מ•ן~~~ת 
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הנלתי·נמנעתהפגישההיינוהאהבההיינו
w עםמ~לףםלry ק~pזi ת" T -• : • • : --

ז;כריםשאנחנוי;ענףולאהכל'ז.כרנף
לח·~ים-הפכף:,·צמנ;:ל-ערנף,שספספורים-

~~ Q יר;~:, _ ob ים~;j ~.דכוw קר, _ . 
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נתאיםנספגהדםני'ג;אהשניםשלצפיה
ובאה•;;צאתאב~י T;צרת•שנ Tלאחרדשים•.זז ה~~
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שחווים?חוויםקיימיםהאם ~ 1~

קרת>ואתגרקסטל-בלוםאורלישלקצריםבסיפוריםפארודיה<על

צ'ורנובסקיליזח

ופוסטמודרניזםפארודיח

חשוביעםהנמנהב,יינוטיביורי 'ובזמנ

הפורמליסטיתהאסכולהשלהחוקרים
הספרותבתולדותלראותהציעהרוסית,
שהתיישנוצורותשלפארודיזציהתהליך

יצירהכלאחרות,במליםלנדושות.ופכוה
סגנוןעלפארודיהעושהלמעשה,חדשנית,
חדשכלאין ,כןאםלה.שקדם

לאחתהפארודיהאתשהפךבפוסטמודרניזם,
לאאך .שלוהמרכזיותמפרקטיקות-הכתיבה

החזירהפוסטמודרניזםראשית,היא.

לדעתשהוא, ,הקומיהמרכיבאתלפארודיה
שנית,לה.הכרחיאחדים,פארודיהחוקרי
 ,ןבמיטבלפחותפוסטמודרניסטיות,יצירות
בפארודיהמשתמשותלגמרי'מודעבאופן
לפוסטמודרניים,שנחשביםאפקטיםתלהשג
בסיסיות,סיפוריותאחדויותרוקיפכגון

ביצירה,המחברייצוגשלפרובלמטיזציה

ועוד.מטא-פיקטיביאספקטיצירת

להיותחייבתלאשהפארודיהבן'כמו
אי-אפילוואוליקשהאךסטמודרניסטית,ופ

ללאהפוסטמודרניזםאתלדמייןאפשר
עושיםבהבדרךאתמקד ,על-כןודיה.הפאר
כללשבדרךמספרים,שניבפארודיהשימוש

טענתיכפוסטמודרניסטים.מוגדרים

אכןודיההפאר ,אחדשמצדתהיה,המרכזית

 ,במיוחדעל-ידיהםהמועדףאמצעימהווה
מלואאתמנצליםהםאיןשני'מצדאך

שלה.הפוטנציאל
פרמינגרבעריכתהפואטייםהמונחיםמילון

 ,סגנוןשלכ"חיקויודיההפאראתמגדיר
ליצורבמטרהמסוימיםמסורתאוטקסט
 .) Preminger 1993 : 881 (קומי"אפקט
בספרהמובאותיותרומקיפהממצההגדרה

 " Parody: Ancient ,רוז,מרגרטשל
" Modern and Post-modern , שמסכם

החלהפארודיה,שלשונותתפיסות
ביותר.בעדכניותוכלהביותרמהמוקדמות

 " para-ode "של(פירושהפארודיה ,ובכן
נגiרלעומת")"שירהואהעתיקהביוונית
שלכחיקויביותרהרחבבמובןמוגדרת
ואףספרותיטקסטדווקא(לאוכלשהוטקסט

שלמסוימיםהיבטיםשינויתוךורכלי>לא
אותחבירו Iנושאיו fסגנונו Iצורתו Iתוכנו

ביותרהמוצלחותהפארודיותמשמעותו.
משעשעאוהומוריסטי ,קומיאפקטיוצרות

שלמושאהביןאי-התאמהבאמצעות
זה,אפקטעצמו.הפארודילטקסטהפארודיה

הפארודיסטשמכניסהשינוייםאותםלצד
רמזמעיןלשמשעשוי Iהמקורילטקסט
 Rose (נתוןטקסטשלודיהפארלאופיו

בטקסטיםהרווחיםה"אותות" .) 1993 : 45

שלשוניםבסוגיםמתבטאיםהפארודיים
 ) 1 (המקורי.הטקסטקוהרנטיותשבירת

מרביםמספרים-פארודיסטים Iלכךבנוסף
מושאששימשוטקסטיםעלהערותלהעיר
טקסטשאותו ,האפקטמבחינתודיה.לפאר

אפשרהקוראים,עלינולהטילאמורפארודי
הנובעים ,והומורהפתעההלם,עללדבר

במהלךלשבירתןציפיותנוביןמההתנגשות
מבקש,הפארודיהטקסט ,כןכמוהקריאה.

עלהקוראדעתאתלשנות Iכללבדרך
 .המקוריהטקסט
הטקסט-אלהפארודיסטשלליחסובאשר

עיקריות:תיאוריותי 1שוקיימותהמושא,

נעשהפארודיחיקויכימניחההראשונה

לעומתה,למושאו'ללעוגבמטרהבהכרח
נובעתפארודיתכתיבהכיטוענתהשנייה

אלהפארודיסטשרוחשהאוהדמהיחסדווקא

שפארודיהטוענתרוז .המקוריהטקסט

אלאמביוולנטייחסבעלתתהיהלעולם
משתקףזהאמביוולנטייחסלדעתה,מושאה.
המלהשלבאטימולוגיהובראשונהבראש

היועתיקהשביווניתמשום"פארודיה",

שונות,משמעויותשתי para-Xלקידומת
"סמיכות"שלדשניה"ניגוד"שלאחת

 ,) 45 • 48עמ'(שם:("קירבה")

פארודיהביןלהבחיןניתןלדעתי,
האחרוןלסוגלתוקפת.אמביוולנטית

רבות,סאטיריותפארודיותשייכות

ההשכלהבספרותבשפענמצאשכדוגמתן
המטא-פיקציותמרביתאמנם,העברית.

יצירותכאמורשהןהפוסטמודרניסטיות,

אמביוולנטייחסמשקפותמיסודן'ודירתפאר
שהפגנתלומרניתןהמרובים.מושאיהןאל

מודלים,צורות,עםוירטואוזימשחקיכולת
מטרתןהיאונו'סגנונות ,) 2טופוסים(

אולם .אחרדברמכליותרהעיקרית,
מהוותוהשנינותהווירטואוזיותכזה,במקרה

בייחודלזכור'עלינוזאת .הכרחיתנאי
בהמשך.שיובאוהדוגמאותלאור
לחוקריבדומהרוז'ועוד'זאת

אחתבפארודיהרואהרבים,פוסטמודרניזם

הפוסטמודרניסטיותהכתיבהמפרקטיקות

הפארודיהביןמבחינהשהיאתוךהמרכזיות,

 1האטצ'ןליברהבעקבותולמונטאז',לפסטיש

הסיפורתבחקרהמרכזיותהדמויותאחת

מטאפיקציותכיטוענתרוזהפוסטמודרנית,

מרבישימושעושותפוסטמודרניסטיות

האטצ'ןעלחולקתהיאאךבפארודיה,
היאהקומי.האפקטשלהביטולבנקודת

וחוקריםאקואומברטועםלהסכיםנוטה
הפוסטמודרניסטיתבפארודיהשרואיםאחרים,

מטא-פיקטיביתבמורכבותשנאחזתצורה,
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כאחד.קומי-הומוריסטיובאפקט

-קרתנוסח"פוסטמודרניזם"
קסטל-בלום

שלכתיבתםאתלהגדירמקובלכאמור'
קרתואתגרקסטל-בלוםאורלי

פעילותםבזכותרקלאכפוסטמודרניסטית,
המוגדרתהיסטורית,בתקופה

אותםבזכותבעיקראלאכפוסטמודרנית,
הכתיבהסגנוןאתשמייחדיםהמאפיינים

כתיבהכמאפייניהנחשביםשלהם,
המבקריםבבואאולםפוסטמודרניסטית.

לעתיםמתרכזיםהםאלה,במאפייניםלדון
פורמלי'אינושטבעםבאפקטיםקרובות
תיאור.אולמדידהניתניםלאהםכךומשום

משמשתבפוסטמודרניזםהפארודיהלדעתי'
להשגתצורניתתחבולהאורטוריאמצעי
האפקטים.אותם

-המודרניזםעלפארודיח
כלתי-רצוניים""סיפורים

לדייקניסיתי ,משער''"אבי
שקוראיםמה'שאניבתשובתי'

סופר.

פתוח,סוףעםסיפוריםכותבאבי

אומרים'",ככה

קסטל-בלוםאורלי

רצוניים"בלתיב"סיפוריםשעסקומבקרים
בדעותיהםחלוקיםקסטל-בלום,אורלימאת

בסיפוריםמדוברהאםלשאלה,בנוגע
כתיבהשלהמטאפורה(מכאןסוריאליסטיים

 ,) 1993צוקרמן , 1994(יווןרצונית)בלתי

פוסטמודרניסטיים,בסיפוריםמדוברשמאאו

 ; 1994(בלאטהולמיםמאפייניםבעלי

שמסתתרתהשאלהאולם ?) 1994גלוזמן
שלסיפוריהאתלשייךהנסיונותמאחורי

והיאמסוימים,ז'אנראולסגנוןקסטל-בלום

"סוד"קייםאמנםהאםבאמת:החשובההיא

אובסיפוריההמעוצבבעולםעומק>(קרי:
בניסוחאולחלוטין?"שטוח"עולמםשמא

"חוריםקיימיםהאםיותר'מטאפורי

אורלישלהספרותיבעולמהשחורים"
תשובותמספרלהלן ?קסטל-בלום

 .זולשאלהאפשריות
בעיתוןירדןנועםשלברשימתולמשל'
ו'המקום'",'זה'ביןהפנטזיה 1"מרחב'דבר':
מוגדרתקסטל-בלוםשלכתיבתהכינאמר

"הכתיבהאוטומטית:סוריאליסטית,ככתיבה
והתבונה,התודעהממגבלותהמשוחררת

בתוכהשתכילהעל'מציאותלבנייתכדרך
כדרךוה'ממשות',החלוםמציאותאת

טמוניםשזרעיהאחרתמציאותלגילוי

יוון ,) 1994(יווןהיום-יום"במציאות

סוריאליסטיותתכונותמספרעלמצביע
בשפה,קסטל-בלוםשעושהבשימוש
כגוןאינדקסיקליים,בביטוייםובמיוחד

ביןפערנוצרהמצוטטבניסוח ) ... (" :"הז"

ממוקמתבושאוליפער-וה"מקום"ה"זה"
המציאותכןאםזוהי .הסיפורמציאות

האצבעקצהמולשמצוימההבלתי-רצונית,
עצמוהכופהלשפה,שמעבר'זה'המורה,
שלסיפוריהירדן'שללדעתו .)םש(עלינו"

אתלהביעבכישלוןמתמקדיםקסטל-בלום
לשפה.שמעברוהממשיהאותנטיה"זה"
לעולםיישארקיים,הואאםאףסוד'כלומר'

שלאמשוםובלתי-מפוענח,בלתי-מובע
שפהבאמצעותולפענחולהביעוניתן

של"ערכםכיהיאיווןשלמסקנתואנושית.
הבלתי-ניתןעםבהתמודדותטמוןהסיפורים
הנשאלתהשאלה .)םש( "ה'זה'עםלתיאור'

נעשהבלתי-רצוניים"ב"סיפוריםהאםהיא,
אולביטויניתןשלאסודעללהצביעניסיון
עלודיהפאראלההםאיןלהפך'שמא,

בספרותשרווחואבסורדיסטייםטופוסים

אתמראששהניחוטופוסיםהמודרניזם.

בינתיים .הבדויבעולםסודותשלקיומם
תשובה.ללאהזוהשאלהאתאשאיר

שלכתיבתהאתמאפייןצימרמןעקיבאגם
סוריאליסטית:ככתיבהקסטל-בלום

סיפוריםבאסופתמדוברהמחברת,"כהודעת

היאאךמובהק,ארס-פואטישנושאה

פריצותשלאותנטיאפקטליצורהשכילה
אומצונזרותאינןשכביכולתת-מודע,

קצריתוחכב .) 1993מן(צימרגנות"מאור

חלקה"כשהכינרתלסיפורצימרמןשמציע
הואעצבני",להיותאפשראיךראיכמו

כמאפייניםואירוניהשחורהומורעלמצביע
קסטל-שלבכתיבתהחשוביםסגנוניים

משמשיםאלהכללדעתו'אולםבלום,
חווייתשהיאאותנטיתחוויהשללעיצובה
הנתוןבסיפורביטויידיהבאההאימה,

מבצבצתוכאן ) ... (" :עצמי-הרסכיצר

שאיננההמספר'שליתהאמיתהשאיפה
עצמי'הרסאלאוהתרווחותהתפייסות

לראשו"שיכוונוהמכיםלדגיםמראהכשהוא
למרות"בסיכום,מסכם:וצימרמן .)םש(

כאןצירפהמהסיפורים,הנובעתהפסימיות

עדמצחיקיםסיפוריםכמהקסטל-בלום
בתוךמצחיקיםיותר'נכוןואוליאימה,
מייחסצימרמןגםכלומר' .)םש(אימה"

"בלתי-ריפרורשלניסיוןלקסטל-בלום
באמצעותלתת-מודעחדירהאומתווך",
היום-שבמציאותוריקנותזיוףעלהתרסה

יום.

הביקורתבכתבתבלאטאברהםלעומתם,
מציע ) 1994(בלאטהכישלון"בצל"החיים
קסטל-אתרואהבלאטשונה.ראיהזווית
בספרותהפוסטמודרניזםכנציגתבלום

עלחזרהבסיפוריהרואההואהעברית.
"מחכיםנוסחמודרניסטי-אבסורדיטופוס

מובהקתפארודיזציהתוךבקט,שללגורו"
בשמו>:לדברקוראאיננוכי(אםשלו

מהווההדוארבתיבתנתקעהאשר"האשה

במקרהאךהציפיות,שלהפסגהאתאולי
האבסורדעםמתנגשתהיארנן

היאדברשלבסופושכןהפוסטמודרניסטי'
בלאט .)םש(האבוד"העדןגןאתמצאהכן

ספרותיים-למודליםבהתייחסויותהבחין
קסטל-בלום,אצלבולטתשכהתרבותיים,

ייאוש"שלכ"גרוטסקהסגנונהאתוהגדיר
שלאמכיווןאךהגאולה".שלוכ"פארסה

1~ 
 ~ו

קסטל-בלוםאורלי

כילמסקנהמגיעהואבשמם,לדבריםקרא
התפיסותמערךנגדמורדתקסטל-בלום

"הדמיוןאתכנגדןומעמידההמודרניסטיות

הייתי ."המטורפות"ההזיותואתהפרוע"

קסטל-בלוםשלוהזיותיהדמיונהכיאומרת
פארודיים>(קרי:"ספרותיים"יותרהם

סיפוריהגםלפיכך'"פרועים".מאשר
כ"בלתי-רצוניים"מוגדריםלהיותיכולים
הציטוטזו'תפיסהעל-פיהספרותי.במובן
סכמות,עללהסתמךשנדוןהכותב,עלנגזר

ומודליםרווחותאידיאולוגיותמושגים,
ונגזריםראשואתשממלאיםספרותיים,
כותב.הואבוהחברתי-היסטורי'מההקשר

הקובץאתמשייךגלוזמןמיכאלגם
הואלכלאט,בהשוואהאךלפוסטמודרניזם.

היבטיםעלבעמדוקדימהאחדצעדעושה
שלהמתמדת"הבחינהבסיפורים:פארודיים

אתמדגישהלקוראיםסופר/תביןה'חוזה'
לקונוונציותכפופיםשהסיפוריםהעובדה
גלוזמן .) 1994(גלוזמןיוצאים"הםשכנגדן

מושגאתהללוהסיפוריםעלמחיל
קסטל-שלהמקוריות"אולםהפארודיה:

שלפארודיריקוןאובאיוןהיאבלום
משתמשת"היאבהםהפסיכולוגייםהמונחים

שלהיותםעלמצביעהואמזו'יתירה .)םש(
(טענתומושלמיםשטחמבניאלהסיפורים
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 1:~ו
שלהבחנותיועל ,דבריולפימתבססת,
המתואריםהנפשמצבי ,"ואכןג'יימסון>:

ה'עומק'שלכפונקציהלאנתפסיםבספר
כמוצאהאלאהדמות,שלהפסיכולוגי
 ,)םש(העולם"שלהאינסופיתמהמוזרות

האינסופית"ה"מוזרותגםכיאומרתהייתי

מוסכמותעלפארודיהאלאאיננההזאת
בניגודוזההמאגי.הריאליזםשלהכתיבה
 ,כןאם"הדגש,על-פיה:וזמןגלשללטענתו

חברתיקיומי,אלא ) ... (פסיכולוגיאינו
שהעולםמשוםמסריטותהדמויותופוליטי:

היגיוןחוסרגם ,לדעתי ,)םש(הגיוני"אינו
 ,פארודיהואקסטל-בלוםשלשבעולמה

אואחר"ל"היגיוןכביטוימוצגשאיננומשום
ביצירותכמתרחשעל","היגיון

היגיוןכחוסראלאהריאליסטיות-מאגיות,
ואינודברמסתירשאינוושטוח,מוחלט
מקום.לשוםמוביל

 ,להלןלהוכיחאנסהאותהלטענתי'
הכתיבהמפרקטיקותאחתבהיותהפארודיה,

לאאםהמרכזיות,הפוסטמודרניסטיות
שללפואטיקהמפתחמהווההמרכזית,

קסטל-בלום.

'ב'סיפרריםחפארודיחשלמקומח
כלתי-רצוניים"

ביןלהבחיןחשובפארודיות,יצירותבניתוח
לקביעתם<הכוונהשלהןתוכנייםהיבטים
שאליהםטקסטים,אוטקסטשלותיאורם

להיבטיהןנתון>פארודיטקסטייחסמת
שלההבלטהלדרכי(הכוונההצורניים
שלהלןבדיוןהמחוקה>.מהנוסחהסטיות
אנסה .זוהפרדהעללשמוראשתדל
אורליכיסיפורים,שלושהעל-פילהראות,

עלפארודיותלחברמרבהקסטל-בלום
למודלים(הכוונההמודרניסטיהטופוס
המודרניסטיתבסיפורתשרווחותמטיים,

תוךכאחד),והעבריתהמערביתבגירסותיה

למדימצומצםבמספרשימושעושהשהיא
פארודיות.טכניקותשל

ראיכמוחלקה"כשהכינרתבסיפוראפתח
<קסטל-בלוםעצבני"להיותאפשראיך

סיפורלדעתי,שהוא ,) 13-23עמ' : 1993
מובהק.פארודי

הנפוציםהתמטייםהמודליםמןאחדכידוע,
שלהואהמודרניסטיתבסיפורתביותר
הנמלטאמן>,(לרובהאקסצנטריהגיבור

רבים(במקריםמתבודדהטבעית,מסביבתו

השראהמקורותאחרומחפשנופש),באתר

מתרחשת ,דברשלכשבסופוחדשים
שלהבנהאואסתטית(התגלות)אפיפאניה
במשמעותמדובראםביןנשגבת,משמעות

 .יותרכלליתבמשמעותאוהפרטיקיומו
האמן''דיוקןבנעשהזהתמטיבמודלשימוש
של"חדרוג'ויס,לג'ימסצעיר"כאיש

ודלף,לווירג'יניההמגדלור"ו"אלג'קוב",
"הקיץ ,מאןלתומאסונציה"בו"מוות

הסהלחרמןוינסדורף""שלבחייוהאחרון
היערות""מולהעברית:ובספרותונו',
 ,אורפזליצחקדניאל""מסעיהושע,לא.ב.

ראשונים""מושכלותקניוק,ליורם"סוסעץ"
סיפורהלכאורה,ונו',כהנא-כרמוןלעמליה

"חבריםמהלך:באותועוסקקסטל-בלוםשל
 ,בוץעצמךעלתמרחלטבריה,סעלי:אמרו

המספר ,) 15עמ'<שם, ",נדבראז-ותחזור

ספרותית,בכתיבה ,עדותולפישעוסק,
בלובי .עצביואתלרפאכדילטבריהמגיע

בתיירתפוגשהוא ,משתכןהואשבו ,המלון
יפאניתחברהנציגת ,טאיבשםיפאנית

שםנושאת<החברהתרופותהמייצרת

טאיקואופרשן"),שרמר"סרמובהקפארודי

הרגעהתרופותלנסותלמספרמציעה
התפתחויותלאחרעמה.המצויותמשוכללות
אתליטולמסכיםהמספרביותראבסורדיות
למעיןמגיעהואהסיפורבסיוםהתרופה.

נירוואנה.שלמצב
בסיפורהמרכזיתהפארודיתהטכניקה ,ובכן

מרכיבישלאבסורדייםועיוותהקצנההיא
מוזרות ,למשל ,כך .המקוריהתמטיהמודל

ביצירותאמניםשמאפיינותואקסצנטריות

שלצורהולובשותמוקצנותמודרניסטיות
במעשיםשמתבטאתפסיכופטית,התנהגות

העובדהובכלל,היגיון.וחסריחריגים
ולאאגבכבדרךמוזכרתבסופרשמדובר
גמורבניגודכמובןהעלילה,במרכזעומדת
על-שנבחרהטבריה,המודרניסטי.למודל

מתוארתהתבודדות,כמקוםהמספרידי

הקצנהתוךגרוטסקיים-מוגזמים,בקווים

כגון:ההתבודדות,מוטיבשלפארודית
רקבההיומנופשים,ריקהחיתה"טבריה

יתירהעתיקה",טברייניתדובריטבריינים,

רדית,פארהיאהמקוםבחירתעצם ,מזו

ייחודילמקוםלהימלטבמקום ,כלומר
אתרלטבריה,מגיעהמספרבאמת,ומרוחק
שהגיבורבעודלמדי.כבאלינופש

מקרים(בהרבהמסביבתובורחהמודרניסטי

ונו'),אהובהמשפחה,הקרובה:סביבתוזוהי

חבריועל-ידילטבריה"נשלח"המספר
כדיאותומאתריםמהרהשעדהרבים,

שמותשלארוכהרשימהלשלומו.לשאול
היפוךלמעשה,היא,אליושטלפנוהחברים
שהואההתבודדות,מוטיבשלפארודי
הטופוסשלהחשוביםמרכיביואחדכאמור
טאייעםהיחסיםפרשתואילו .יסטיבהמודר

פארודיהשהיאמרכיביה,כלעלהיפאנית,
האקזוטיתהאשהעםהאהביםפרשייתעל

המודלשלרווחמרכיבהיאגם(זרה),
ההרגעה,כדורנטילתולבסוף,דלעיל.
קשרכלנטולוהואבעקבותיה,שבאוהפיוס

קסטל-אצלתופסים ,המספרליצירתיות
שאמורההאפיפאניה,שלמקומהאתבלום
קיומהלגביקריטיתמשמעותבעלתלהיות

הראשית.הדמותשלויצירתה
בסיפורשבולטתנוספת,פארודיתטכניקה
("נטורליזציה")"ליטרליזציה"היאשלפנינו

מודרניסטיים-וסמליםמטאפורותשל

שביצירותה"התכסות" ,למשלכךטיפוסיים.
להתבודדותרצוןמסמלתרבותמודרניסטיות

למריחתקסטל-בלוםשלבסיפורההופכת
בבוץמרוחמגבתעל("שכבתיהגוףעלבוץ

- ) 15עמ'<שם,מתקשה"אותווהרגשתי

ואילובבוץ"?)."אניקלישאהעל(וריאציה
מעמקיאלחתירההמסמלתבמים,הטבילה

וסודותהנפשסודותאלהבלתי-נודע,
בקונוטציותטעונהגםוהיא ,כאחדההוויה

כשחיהלתרגילכאןהופכתחזקות,נוצריות
שלאי-היותהעובדת ,מזויתירהכפשוטו.

זוכהבחינה,משוםמטאפוריתזושחיה

כברכיהראשיאת"טבלתיאירונית:להדגשה
כיברורכךכלהיהנפוצה.כאגמיהמצויה,

 ,) 16עמ'<שם,הגונה,"לשחיהזקוקאני

שינוייםהכניסזהסיפורכילומרגםניתן
הפארודיה.מושאשלללקסיקוןדרסטיים

גדושהופיוטית,עשירהמודרניסטיתשפה

דלהבשפההוחלפהוסמלים,במטאפורות
וקלישאותסלנג,ביטויישזוריםשבה ,במכוון
שלסגנוןלנקיטתהקוראיםציפייתרבים.
שלהעמדהמעצםהמתעוררתתודעה,זרם

 .לחלוטיןככוזבתמתגלה ,ראשוןבגוףמספר
המתרכזיבש,דיווחשלצורהלובשהסיפור

שלבקיומוהחיצונייםבהיבטיםורקאך
וחוויותיו.במחשבותיולהתעמקבלאהמספר,

שימושנעשהבסיפורכיגםלבלשיםיש
כגוןנדושים,סטריאוטיפיםשלרבבמספר

אשהעםאהבהפרשייתהיפאנית,החברהשם

כמובןזאתועו.דלטבריהנסיעהאקזוטית,
המודרניסטיתלשאיפהמוחלטבניגוד

ששימושנראה,ליעה.ולחפתלמקוריות
נועדנדושיםכהבסטריאוטיפיםומכווןמוגזם

שלהמהירהתיישנותתהליךאתלהמחיש
בסופוכיולהראותהספרותית,ה"המצאה"

לסטריאוטיפיות,נידוניםכולנו ,דברשל
בלבד.רומנטימיתוסהיאהמקוריותוכי

דבריואךכמודרניסט,מזדהההמספר

'"אנימובהקת:אירוניתבנימהנאמרים

מה'שאני ,בתשובתילדייקניסיתי ',משער
סוףעםסיפוריםכותבאניסופר.שקוראים

עםנובלותכותבאניאומרים.ככהפתוח,
חצי-אוטוביוגרפירומןכתבתיפרופלור.

שמזוויתמשעראבי .יבעיותאתהחמירשרק

כן.בהחלט ,סופראנימסוימתמאודאחת
המצויביןמתבלבלאני-הצדדיםמשאר

מגלהזהעצמיאיפיון ,) 20עמ'<שם,לרצוי."
מופנההלעגגיסא,מחדכפולה;אירוניה

אמניםשלסטריאוטיפיותדמויותכלפי
אותםכלפי ,ומאידךמודרניסטיות,ביצירות

המורהנוסחדדוקטיביים,סטריאוטיפים

המודרניזם.סביבשנוצרו ,בתיכון

"האשההוא ,הדיוןלצורך ,השניהסיפור
גם ,) 45-51עמ'<שם,טרקי"ווקישחיפשה

חזקיסודהכולל ,בעלילודיפארסיפורהוא
הפארודיההפעםחברתית.סאטירהשל

טיפוסיות,מודרניסטיותדמויותאלמכוונת

השאולבמושגנשתמש<אםה"מונדות"
דמויותהןאלהלייבניץ>שלמהפילוסופיה
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ומנותקות,מנוכרותבודדות,מופנמות,

כלשהי.חיצוניתלהשפעהניתנותלאאשר
נקודותמהוותאלהבלתי-חדירותדמויות
באמצעותלרובונחשפותצרופותתצפית

התודעה.זרם

המודרניסטיהמודלמרכיביהפעםגם
 ,למשלכך .אבסורדיעיוותיםמעוות

הדמותשלהמודרניסטיתהייחודיות
("חיתהקיצוניתבבינוניותכאןמוחלפת

עמ'(שם, " ...שמנהולאגבוההלא-אשה
הבידודואילושם.חסרתדמותשל ) 4 7

שלחלקןמנתכאמורשהםוהניכור'
להקצנהזוכיםדווקאבמודרניזם,הדמויות
בלתי-פוסקדיבורשלגרוטסקיבביטוי

אתהפעילה"האשהכיווני:חדבווקי-טרקי
אתפתחההיא ,לדברוהתחילהטרקיהווקי
 ,) 48עמ'(שם, ".אותוסגרהולאהפה

"דברנותם"עלפארודיהגםמבצעזהתיאור
"מדבריםשכאמורמודרניסטים,מספריםשל
שלהאירוניתהערתההרף.בליעצמם"אל

טרקיהדוקיהתחילעומס"מרובהמספרת:
לאזהאבלהכיוונים,לכלגיציםיורהשלה

הגיבורה."שלהווידוייכולתעלהשפיע
נוסףפארוריפןמבליטה ) 48עמ'(שם,

שלהווידויכושרהפעם-האשהבדמות
מושאהוא-הואהמודרניסטיותהדמויות

מוחלטבניגודאולם,הפארודיה.
המורכביםהמודרניסטייםלסובייקטים
שלמיםזאתעםיחדאךוהמתוסבכים,

לדמותעצמם,אצלוקרובים
גישה,איןהפארודיתהפוסטמודרניסטית

אמצעיתיווךללאעצמה,אלאפילו
משעשעת.הקצנהספקללאזוהתקשורת.

"אודיסיאה"לאחרהעלילה,בהמשךאולם
בלתיבאופן ,זו"מנוכרת"גיבורהפארודית,

חברתיתלפעילותמתמסרתלחלוטין'צפוי
פארודי.תיאורהיאגםהמתוארתסוערת,

סאטיריאמצעימשמשתהפארודיההפעם

כלעלפיקדההיאטרקיווקי"דרךמובהק:
הקישוןשלהריצוףעלוגםהזההמבצע
ואזפיקדה,היאאיטלקיבשישוהירקון
עשולאלמהלהפגיןהנתנייתיםכלכשבאו

שצרלהםאמרההיא Iאלכסנדרלנחלזהאת
בלישלמהארץלהשאיראפשראילה,

מפנה ,) 48-49עמ'(שם,מסריחים"נחלים

אתחד-משמעיבאופןסותרזהעלילתי

מסתייםהסיפורהמקורי.העלילתיהמודל
"האשהניכור:שלבלתי-מנומקתבשבירה
ואמרהטרקיהדוקיאתבקלותלהםמסרה

וחוזרתמזדקנתהיאממנו'להשנמאס
שביצירותבעור ,) 49עמ'(שם,הביתה."

קלים.פתרונותייתכנולאמודרניסטיות
אלאאינוזהאבסורדיטוב""סוף 1לדעתי

הנפוץהמאוחרתהשיבהנושאעלפארודיה
במודרניזם.

יודעתכלבמספרתהבחירהועוד'זאת
הבלתי-אופיהשלפארודיתלהקצנהגרמה
בסיפורברם,ה"מונדה".דמותשלחדיר

הראשיתהדמותשלאטימותהשלפנינו

עםהאשהאבסורדית:לקיצוניותמובאת
נוכלשלא ,כךכדיעד"אטומה"טרקיהדוקי
הפנימי.עולמהעלדברלדעת
הסאטירהממימדלהתעלםשאי-אפשרכמובן

בסיפור:שקייםלכאורה,לפחותהחברתית,
 ,טרקילווקיומגונחתמיותרתאובססיה

ועו.דמסריחים""נחליםשללסילוקםמאבק
המרכיבאתכאןנמצאלאלמעשה,אולם

האוטופיתהראיהבסאטירה:ההכרחי

בדומהכינראה ,כןעללתיקון.והשאיפה
 ,שלפנינובסיפורגםכךהקודם,לסיפור
משחקתחברתייםסטריאוטיפיםשלהקצנה
מוסכמותשלבפארודיזציהתפקיד

לא.ותומודרניסטיות
הוא:הדיוןלצורךהמובאהשלישיהסיפור
הדואר"בתיבתנתקעהידהשכף"האשה

מתבצעתלדעתי,כאן, ,) 51-57עמ'(שם,
מודרניסטיים,אבסורדסיפוריעלפארודיה
אוחוקלתפוסאנושיתשאיפההמבטאים

נעלההיותושמשום ,כלשהומטאפיזיעיקרון
ניתןהואאיןבני-אנוש,שלבינתםמעל

השלכותכבעלנתפסזהמצבלהכרה.
אחדותדוגמאותהאנושי.הקיוםעלחשובות
"הדבר"הןזהמסוגאבסורדיסטיותליצירות
לקפקא,ו"הטירה''"המשפט" ,לקאמי
ובספרותונו':לכקטלגודו""מחכים
הנצחית"ו"הכלה"נמלים"-העברית
קניוקליורםכלב"בן"אדם ,אורפזליצחק

ונו':

שאמורמטאפיזיסמל ,שלפנינובסיפור
מגפת(כאמורורב-פניםמעורפללהיות
אצלהמשפטמערכת ,קאמיאצלהדבר
מונמך ) ...אורפזאצלהנמליםמכתאוקפקא
 ,לומצפהאשהשאיזו ,סתמימכתבלרמת
שחיכתהאשה"חיתהברורה:סיבהללא
 ,ממיידעהלאהיאחשוב.מכתבלאיזהשנים
גדול."דיסכוםעלצ'קהיהבכללזהואולי
עלפארודיההואזהמכתב ,) 53עמ'(שם,

דלעיל.אבסורדיסטייםסמלים
קיומיים,וייאושחרדהשלמטאפורות
היזובשב ,האבסורדמספרותהמוכרות

 ,קאמינוסחאקזיסטנציאליסטיתמפילוסופיה
מהידעהלא"האשהליטרליזציה:עוברות
בייאוששגובלתריקנותחשההיאלעשות.
הבטיחהשהיאדבריםמניכללבלועוחזרה

 .)םש<יותר,"אליהםתתקרבשלאלעצמה
מהווה,דוארבתיבתהידכףהיתקעות

ליטרליזציהתוךגרוטסקיתהקצנהלמעשה,
גםוכךלהתגלות,הציפיהמוטיבשל

ה"חידתי"המכתבשלהמסובכתהשליפה
 ,וביחדמלקחיים,הביאה"השכנהמהתיבה:
בקרקעיתשהיההמכתבאתמשכושלושתם
"הסוףואילו ,) 55עמ'(שם,התיבה,"
היפוךהינדהסיפור,אתהחותםהטוב",

שרווחהסתוםהמבוימבנהשלפארודי

האבסורדיסטיות:המודרניסטיותביצירות

אותופתחההאשהכן'מכתב,זה"היה

טיסהכרטיסהיהבפניםואכןברטט,

 11 •דולראלפיכמהשלוצ'קלמונטווידאו

ליצירותגמורבניגוד ,) 9עמ'(שם
בכידווקאנגמרהכולכאןאבסורדיסטיות,

טוב.

אפקטיםשללפירוטעודאכנסלא
באמצעותהנוצריםפוסטמודרניסטיים,

סיפוריהלדעתי'כירק,אומרהפארודיה.
מביעיםקסטל-בלוםאורלישלהפארודיים

התמטייםמהמודלים.מאודגדולהעייפות
מהפתוסגםואוליהמודרניזםשלוהצורניים

שלו.

אומאגיריאליזםקרת:אתגר
פארוריח?

H~I 
 ~ו

שהמלאךהדבריםשמכלסוף-סוףהביןהוא"ואז

הואמלאךשאפילונכון'היהלאדברשוםלואמר

 ,,כנפיים.עםשקרןאישסתםהיה,לא
קרתאתגר

משמשיםקסטל-בלוםאורלישאצלבעוד
למודרניזםהאופיינייםתמטייםמודלים
מתמקדקרתאתגרהפארודיה,כמושאי

 .כמקורהמאגיהריאליזםבז'אנרדווקא
עדינותהןשלוודירתהפאר ,לדעתי

קרתאתגר

הןאיןזאת,עםויחדיותרומורכבות

קומי.היבטנטולות
חוקרלמדימשכנעבאופןשהראהכפי

יצירותטודורוב,צווטאןהצרפתיהספרות

רטוריקהמפעילותריאליסטיות-מאגיות
שניביןלהתלבטלקוראשגורמתמיוחדת
חריגות,להתרחשויותאפשרייםהסבראופני

בסיפוריםשנפוצותמסתוריות,ואףמוזרות

-הראשונההאפשרותהזה:הסוגמן
מציאותיים,במונחיםהמתרחשאתלהסביר

הקליטהביכולתשיבושאומדעטבע,של
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-השביחהאפשרותמספר;שלוהפרשנות
בלתי-במונחיםהמתרחשאתלהסביר

על-מיסטיים,מטאפיסיים,מציאותיים,
עשויזההיסוסטודורוב,לפיוכר'.טבעיים
-תתשלקביעתושונות.בדרכיםלהיפתר
ריאליסטית-יצירהשייכתשאליוהז'אנר
פנטסטית,טודורוב,שלבמושגיםאומאגית,

הפתרוןבסוגתלויהתהיהאחרת,אוזו
זה.למתחשימצא

שלתת-ז'אנריםשלסקלההציעטודורוב

ה"מוזר"ניצבהאחדשבקוטבהפנטסטי'

לריאליזם),ביותרהקרוב-הז'אנר<תת
(תת-הז'אנרה"מופלא"נמצאהשניובקוטב
מצוייםביניהםמהריאליזם),ביותרהרחוק

ופנטסטי-פנטסטי-טהורפנטסטי-מוזר,

 .) Todo·ו ov 1975 (מופלא
"געגועיהקובץמסיפורירביםלכאורה,

להיותבקלות,יכולים,לקיסינג'ר"
שונים.מסוגיםפנטסטייםכסיפוריםמוגדרים

העיוותיםעללעמודאנסההיא.ולא
שניפיעלהז'אנר'תכתיבישלהפארודיים
בקיר",ו"חורכובע""להטוטהסיפורים:
גםלאיתורהניתןעיקרוןמבטאיםשלדעתי
קובץ.באותוהנכלליםנוספיםבסיפורים

 : 1994(קרת,כובע""להטוטבסיפוראפתח

בסיפורמדוברלכאורה, .) 20 • 27עמ'
כלשהושיבושחלאחדיוםמובהק:פנטסטי
המתפרנסצעיר'להטוטןשלבציודו

עללחזורומרבהפרטיותבמסיבותמהופעות
הקסמים,כובעלהטוטלהטוט,אותו

חי.ארנבממנולשלוףאמורהואשבמהלכו
הארנב,קאזאםבמקוםהימים,מןביוםאולם
הכרות.ראשואתכובעומתוךמוציאהוא

מהוויםהסמלית(שברמההרביםחיפושיו
רציונליהסבראחרלחיפושהקבלהמעין
לאהואלשווא.היובסיפור)שאירעלמה

בעצם,השיבוש.מקוראתלגלותהצליח
יוםבמסיבתכאשר :ומחמירהולךהמצב
עלחזרהוא ,גאביבברמתהולדת

שניתינוק.גווייתבכובענמצאתהלהטוט,
המספראתמביאיםהמזעזעיםהאירועים

עםבמגעבאהנראה,ככלהוא,כילמסקנה

איננווכובעוכלשהו'ואפלעל-טבעיכוח
המציאותהוויות,שתיביןגשראלא

ממשיך"אניאחרא:והסיטראהמוכרת

שאשלוףהנוראיםהדבריםאתלדמיין
אתמולבפנים.לישמחכיםאלואתהחוצה,
עליהונסגרותהידאתמכניסשאניחלמתי

 .) 23עמ'(שם,מפלצת."שלמלתעות

ידיואתלמשוךלוגורמתזומסקנתו
מלהטוטנות.

לז'אנרהסיפוראתלשייךניתן ,אכן
הבלתי-הסברשבמסגרתוהפנטסטי-מופלא,

אולם,המציאותי.הסברעלגוברמציאותי
הז'אנר'מתכתיביחריגותכמהבסיפורישנן

תמיםבלתילשימושרומזותשלדעתי
"צורם"שילובלדוגמה,ז'אנריה:במסגרת

לבלתי-נודע,מסתוריתפריצהשללמדי
זעיר-סביבהרקעעלהמספר'זכהשלה

ביום"הילדיםלחלוטין:סקפטיתבורגנית,
מהםחלקאדישים.ממשהיוהזהההולדת

שוורצנגרשלסרטוראואליהגבעםישבו
בסיפוריםאמנם, ,) 22עמ'(שם,בכבלים."

והיומיומיהמסתוריהריאליסטיים-מאגיים
בעודאךאחת.בכפיפה ,כללבדרךבאים,

אתמסמלאומגלםהמוכראלושבסיפורים
שניקרתשלבסיפורוהבלתי-מוכר'

שרירותי'באופןלזהזההוסמכוהמישורים
שלששילובדומני .קולאז'ינכון'יותראו

ותרבותמיסטיקהמנוגדים,הקשריםשני

שלההמטונימיותמןשאחתבנאלית,המונים
יוצרשוורצנגר",של"סרטוהיאבסיפור
משעשע.אפקט

הבולטותנוספותרדיותפאריקרתטכנ
ודתיים,מיסטייםסמליםהנמכתהןבסיפור

מובהק>,נוצרי<סמלתינוקשלגווייתוכגון
וסמליםבמטאפורותושימושגיסא,מחד

קסמיםכובעכגוןומתים,קלישאייםנדושים,
כסמלמפלצת Iמאגימגעלערוץכסמל

ביןמטאפוריזיהויאואפליםלכוחות
המתים""ממלכתעםהחושך""ממלכת
מאידך.לילה,סיוטיכביכולניזוניםשממנה
הוויהעםמגעהאשליותנטולהסיפורבעולם

הקסמים,כובעבאמצעותמתבצע"אחרת"

מגעלערוץסטריאוטיפיסמלמהווהכידוע.ש
פנטסטייםשבסיפוריםבעוד .מאגי

דרכיםמוצאנודעהבלתי"רציניים"
להתגלותביותרובלתי-צפויותמקוריות

דווקאמתגלההואכובע"ב"להטוט Iבהן
וצפויה.סטריאוטיפיתבדרך

אתשחותמיםהמשפטיםלכאורהועוד'זאת
-הפנטסטיתהאופציהאתלאשרבאוהסיפור

בחידה,רמזיםאיזההם"כאילומופלאה:
שעכשיו Iמשהולילהגידניסהמישהוכאילו

וגםלארנבים,מוצלחתהכיהתקופהלאזו
טובהתקופהממשלאשזולתינוקות,לא

היא.ולא .) 23עמ'(שם,לקוסמים."
כוחותהפנטסטיים-מופלאים,בסיפורים

מהםלהתרחקלמספררומזיםהיואפלים
התממשזהתמטימודלהיהודית<בתרבות
מאחרלפרדס),שנכנסוהארבעהבאגדת
בניגודאיתם.המגעבהלםלעמודיוכלשלא
"רומז"הבלתי-נודע Iשלפנינובמקרהלכך'

מקוםאיןחיהואשבובעולםכילמספר
עלמכריז- ..אחרות,במליםאולקסמים,

האמירהאתלפרשניתןאמנם .קיומוביטול
בולטתכזה.במקרהכארס-פואטית:הזאת
איןהמספרשלבעולמונוסטלגית:נימה
איןולכןממש,שלולמאגיהלמיסטיקהמקום

'~רציניים",פנטסטייםלסיפוריםגםמקוםבו
ישראליתבחברההשולטהתרבותיהאקלים

ילדיעל-ידיבסיפורהמיוצגתהמודרנית,
שהולידמזהבתכליתשונה ,'גרמת-אביב

והואספרותי'כז'אנרהמאגיהריאליזםאת
פנטזיהשללצמיחתהקרקעלהוותיכוללא

שככלעולם?)תפיסתשמא(אוסגנון-
סיפורשלמחברועלקסםמהלךהנראה

זה.פארודי-נוסטלגי

הפארודיהפןבולטבקיר","חורבסיפור
מהסגנוןפארודיותוסטיותשאת,ביתר

לראותניתן .יותרעודקיצוניותהןהמקורי
עצמועלשחוזרטופרםעלפארודיהבסיפור
והואהריאליסטיים-מאגיים,בסיפוריםרבות
ההתגלמויותמן(אחתהמסתוריהכפילנושא

היא,התמסיהמודלשלביותרהמפורסמות
הסיפורמתחילתגדל).גושלה"חוטם"כמובן'
שלמשאלתוביןצורםקולאז'צירוףבולט
שפעם,היא("האמתמולאהלאשכמובן Iאודי

שבקירהחורלתוךצעקמסרט,בערבכשחזר
בומאוהבתתהיהוימלטשדפנהרוצהשהוא
והבלתי- ) 24עמ'(שם,קרה."לאוכלום

הדעת.עלקבלמת
בלתי-מהימנהתצפיתנקודתלכך'בנוסף

 .עלודיהפארלמעשה,היא,קרתשלבסיפורו
בסיפוריםפרובלמטיותתצפיתנקורות

אתמשיגיםשאלהבעודמאגיים.ריאליסטיים
מספרשלצירוףעל-ידיהערפולאפקט

(למשל'בלתי-מהימניםמידעמקורות
סיפור'אולאוזןמפההמועברתשמועה,
אתמסלקקרתונו'),למקורממקורשנודד
התצפיתנקודתאתומציגהבעייתיהמימד

לחלוטין:כמהימנההעלילהנמסרתשממנה
צרח Iלבדנוראכשהרגישאחרת,"ופעם
 1מלאךחברלושיהיהרוצהשהואהחורלתוך

לאבכללהואאךמלאךבאכךשאחרונכון
שעלילתלשכוחלנואל .)םש( " ...חברהיה

על-ידיהנשלטבעולםמתרחשתהסיפור
הופכתמהרהעדשמועהכלובוהמדיה
זעירגיסא,מחדהרוב.עלהמקובלתלאמת
אךבסקפטיציזם,דבקממוצעמודרניבורגני

והיאבמדיה,שלמהאמונהמאמיןהואמאידך
דברדבר.בכללהאמיןלולגרוםמסוגלת

המושגאתשמקבללמספרקרהדומה
כמושגדיוק,ליתראו'מאליוכמובן"מלאך"

ממלאהואשאותומטאפיזי' "תוכןמכלריק
אנושי.בתוכן

מעוצבתהמלאךשלדמותוכן'על
דמויותעלומשעשעתבוטהכפארודיה

 .המאגייזםאלבריהרווחותארכיטיפיות,
על-אנושיותהיותןלמרותכאלה,דמויות

תבניותלרובמגלמותהשטח,פני
שאותןאגדתיות,אומטאפיזיותמיתולוגיות,

לאתרקללאבכללקרובותלעתים
הןזהמסוגארכיטיפילעיצוב(דוגמאות
לגארסיה-הנרדמת"היפהפייהשל"המטוס

שלהערב"מסעלקורטאזר'"קירקה"מארקס,
ונו').לעוזהתן""ארצותליהושע,יתיר"
כיצורגדרמרדווקאשלפנינובסיפורהמלאך

האנושיתהתנהגותולמרותבלתי-אנושי'
רזההיההזה"המלאך :מדיהאנושיתואף

שלאגשם,מעילעםהלךהזמןוכלוכפוף
דמותכלומר' .)םש<הכנפיים."אתלויראו

כךועל-ידיקיצוניתלהנמכהזוכהמטאפיזית
זהשמלאךכךעללדברשלאלפארודיזציה.

שאודי"בזמןלמדי:"חזירית"בצורהמתנהג
לדברמישהוצריךבאמתוהיהבטירונותהיה

לחודשיים,המלאךפתאוםלונעלםאיתר'
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אל-שלמגולחלאפרצוףעםכךאחרוחזר
 ,) 25עמ'<שם,תשאל-מה-קרה."

עלפארודיהמהווהסיפורשלסיומוכן
"פנטסטיים-סיפוריםשלפתוחיםסיומים

סוףסוףהביןהוא"ואזרבים:טהורים"

דברשוםלואמרשהמלאךהדבריםשמכל
היה,לאהואמלאךשאפילו ,נכוןהיהלא

 ,) 26עמ'(שם,כנפיים,"עםשקרןאישסתם

הסיפורשבסיוםקורהקרובותיםלעת
בנוגעהקוראהתלבטותהפנטסטי-הטהור

באהלאהעלילהבמרכזהעומדתלחידה
הסיפורבסיוםמתחזקת.אםכיפתרונהלידי
להרגיששלאאי-אפשרבקיר""חור

שלסטריאוטיפייםייצוגיםכלפיבאירוניה

מלאכיםשלגםייצרלמשל ,העל-טבעי
פיעל ...בשמיםמעופפיםמכונפיםכאנשים

יודעשלאמכונף,אישזה,מעוותהיגיון
עםשקרןאיש"סתםאלאאיננולעוף,

מיסטיציזםהמודרניתבחברהכנפיים".

דו-קיוםמנהליםקיצוניוסקפטיציזםשטחי
"הפנטסטי"אתמחסלזהקונטקסט .אקלקטי
המודרניזםבנוסחלפחות ,וכז'אנרכסגנון

המאוחר.

ביןרבתמסידמיוןמוצאתאני ,ועודזאת

כנפייםבעלמאודזקןל"אישבקיר"ה"חור
גארסיה-מארקסשלסיפורוגדולות"
כןעללעברית,תורגםלאידיעתי(שלמיטב

הכיראכןשקרתבטוחהלהיותיכולהאיני
הדיון>,לצורךמשנהזהאיןאך ,הסיפוראת
פארודי.סיפורהואזקן""אישגםאגב,דרך

המאגיהריאליזםשגםלטעוןאפשר ,כמובן
המיסטייםהמקורותעלפארודיההוא

המאגיבריאליזםאולםהסקרלית.והאמנות
גדותמנולמטרותמשמשתהפארודיה
בעודבתכלית.שונהמגמהומבטאת

סמליםמנמיכההמודרניתשהפנטזיה
סטריאוטיפיםלשבורכדי"גבוהים"
להראותוכדיגיסא,מחד ,מתוכןשהתרוקנו
שללבובלבלמעשה, ,טמון·~המופלא
פוסטמודרניסטיתפנטזיה ,מאידךהיומיום,

הסטריאוטיפיםאתמאשרתדווקאפארודית

על- ,כךדבר.עומדלאשמאחריהםומראה
 ,מלאךשלקיצונינטורליסטיתיאורידי

חייבלאאמיתישמלאך ,לומרמבקשמארקס
 ,איקוניןעלמלאכיםלציורילהידמות
אווריריות.כנפייםבעליורודיםכפעוטות

כנפיבעלזקןאישגםלהיותיכולהוא
זאת,לעומת .למדימכוערותתרנגולת
אינואשרשמלאךמתבררקרתשלבסיפורו

כגוןהסטריאוטיפיות,לתכונותעונה

בעודמלאך.להיותיכולאינולעוף,היכולת
מתגלהכנפייםבעלזקןמארקס,שאצל
דמוימלאךקרת,אצלאמת,כמלאךבסיום
איש"סתםמוכרזלעוףיודעשאינואדם
מארקסשאצלבעודכנפיים",עםשקרן

להבחיןלאנשיםמפריעיםסטריאוטיפים
יוצריםהםקרתאצלהמטאפיזית,במהות

קיצוניתדבקות Iכלומרמסומניהם:את
בקלותלהאמיןלאודיגורמתבסטריאוטיפ

דומה?הדברולמהמלאכים.שלבקיומם
בהציגההפרסומת:עלינושמפעילהלמנגנון
בנונוטעתהיאסטריאוטיפיתעולםתמונת

אמונות.

אתגרשלרדיותהפארכינראהשוב, Iכןאם
הפוסטמודרני.בהקשרצמחוקרת

בסקירהביקורתיות.הערותמספרולסיכום,
הפארודיהכילהראותניסיתיזוקצרה

הטכניקותמןאחתלמעשה,משמשת,
בסיפוריהםהמרכזית,לאאםהמרכזיות,

שמקובלצעירים,מספריםשנישלהקצרים
 ,כאמוראולםכפוסטמודרניסטים.להגדירם

אופןביןמשמעותיאיכותיהבדלישנו
על-בההשימושלאופניבפארודיהשימושם

כמוגדולים,פוסטמודרניסטיםסופריםידי
נאבוקוב,ולאדימירבורחס,לואיסחורחה
 ,אקואומברטופאולס,ג'ון ,קורטאזרחוליו
ונו',רוב-גדייהאלן ,קאלווינואיטלו
שלמאי-ניצול ,לדעתינובע,זההבדל

הטמון ,עשירמטא-פיקטיביפוטנציאל
שרמזתיכפיהפוסטמודרניסטית.בפארודיה

ניזונים,פוסטמודרניסטייםרומניםלעיל,
מקורותעלרבותמפארודיות ,כללבדרך

ובלתי-מתחברים,מגווניםטקסטואליים
בתרבותרבהמומחיותמצריכהכתיבתם

יצירותשמחבריהואמקרה(לאובספרות
אשכולותאנשילרובחינםזהמסוג

ספרותחוקריאףאובורחסכמורנסאנסיים

ודירתהפאר ,זומבחינהואקו>.נאבוקובכמו

"חד-לינראותוקרתקסטל-בלוםשל
למדי.ודלותערוציות"
להצביעיוכלוהאלההסופריםשנימעריצי

מדוע ,שבהןהראשונהבעיות.שתיעל
ואיךפארודיותבסיפוריהםלראותבכלל
אכןהמוזכריםוהסגנונותשהטופוסיםנוכיח

 ,יחידדעתזוואוליאלו?בסיפוריםנוכחים
כמושפארודיה,ספקאיןגרידא?המצאה

מבנהיותרהיא ,בכללבין-טקסטואליות
שהראתה(כפירטורימאשרקוגניטיבי

במחקריהבן-פורתזיוהמשכנעבאופן

שלשלרשותםגם,ברוראולםהאחרונים).
לגרוםשאמורותתחבולותעומדותטקסטים

להתרחשהאינטר-טקסטואליתלפעילות
שאמורותהתחבולותלצד("טריגרים"),

שוםכידוע, ,לכךבנוסףאותה.לבלום
ומחוץב"בועה"נכתבתלאיצירה

חברתי ,טקסטואלימסוים,לקונטקסט
 .ונסיבתי
רגישותעלמתבססתכאןשהצעתיהקריאה

בין-קריאההמדרבנותלתחבולות
התחשבותועל ,מחדטקסטואלית,

צמחורקעושעל ,הספרותיבקונטקסט
המודליםמאידך.הנתונים,הטקסטים
למעשה,מהווים,פארודיהכמושאישתיארתי

שלספרותימהמטעןוחשובנפרדבלתיחלק
יחלהבסביר .משכילישראליקוראכל

והפניםהכירומנוסהבוגרשקורא-ישראלי
המודלהןמודרניסטיים,מודלים

המטא-והןעוז-יהושענוסחהפסיכולוגיסטי
ברזל>הללעל-ידישנטבע(מושגריאליססי

 ,כןעלואחרים.שחר ;'אורפ-זקניוק,נוסח
כחריגהבעינישנתפסמהכילהניח,סביר

(אומסויםתמטיאוז'אנריממודל"צורמת"
במושגנשrרמשאם ," ungrammaticality "-כ

בעינייתפרשויפטר),מישלשלהידוע
דומה.באופןמנוסיםקוראים

גרועהיצירהעלשלהכריזאומרים
ביותרהטובההדרךהיאכפארודית

שפארודיהלהיותגםיכולאותה."להציל"
טקסטיםעלשמוחלקוגניטיבימבנההיא

בתוךהנתוןרטורימבנהמשהיאיותר

שאופן ,ליאומרתבטןתחושתאךטקסט.
מזמיןבטקסטחומריםשלמסויםגוןאר

שהתייחסתיושהסיפוריםפארודית,קריאה

אחר.ולאכזהבאופןמאורגניםכאן,אליהם
שלזו"דלותה"אתלתרץשאפשרכמובן

הסיפורבז'אנרהבחירהבעצםהפארודיה

יכולמדויק.יהיהלאזהלדעתיאולם ,הקצר
הופךבפארודיה"פגום"ששימושלהיות
יצירותלכתיבתמספיקבלתילכליאותה

שפארודיהבעודהיקף,רחבות

אמצעימשמשתבמיטבהפוסטמודרניסטית

להיפר-מטא-פיקטיביותיצירותלהפיכת
למשךלא(כוונתימשךבעליטקסטים
אורכןלמרות ,אינסופיכמעטליניארי>
 •המוגבל.

IJ 
1 r==:: 

הערות

מדוברכאשרסמנטיים,שינוייםא. :כגון ) 1 (

אבסורדיים,משמעות,חסרישינוייםבהכנסת

מקור;שלמסרו/אולנושאסאטירייםאואירוניים
בפונקציותו/אומליםבבחירתשינוייםב.

שינוייםג. ;שלהן/מטאפוריותליטרליות
גםכמו ,דקדוקיובגוףבזמןשינוייםד.תחביריים;

ה.מקורי;טקסטשלאחרותדקדוקיותבתכונות
לביןבינםקטעיםשל juxtaposition)עימות(
שינוייםו.חדשים:טקסטיםקטעיעםאוצעמם

והם ,מקוריטקסטמעוררשאותןבאסוציאציות,

ז.אחרים;משינוייםו/אוחדשמהקשרנובעים

במרכיביםאואידיאולקטבסוציאולקט,שינויים
בפאראמטריםשינוייםח. ;הלקסיקוןשלאחרים

לזהותניתןמקורית.יצירהשלהפורמליים
בסגנונוהחל ,פתאומישינויעל-פיפארודיות
 ,) 37 • 38(שם:עצמוהפארודיסטשלה"רגיל"

עצמועלהחוזר ,נושאילאבטיפוסכוונתי ) 2 (
מסוימות.עיצובדרכיומכתיבבספרות

גרפיהוניליבי
א.

תל-בלתי-רצוניים.סיפוריםאורלי,קסטל-בלום, . 1
 , 1993אביב,

 • 1994תל-אביב. .לקיסינג'רגעגועי Iאתגרקרת, , 2

ב.

בלתי-'סיפוריםקסטל-בלום,"אורלימכבית,אלדד, . 1
 , 1994 , 120-121י'ב,מהותרצוניים',"

'הצופה', ",הכישלוןבצל"החייםאברהם,בלאט, . 2
 , 7עמ' , 1,07,94

 , 194 ,' 77'עתרןממוחזרים,""חלומותדוד,גורביץ', . 3

 , 1996מרץ

 ~ 46בעמ'~המשך
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 5~ו
נפשולכלשווההאמנם ~ 1~

זמיריחוח

-פוסטמודרניזםגורביץ':דוד
המאהבסוףוספרותתרבות

תל-אביב,דביר,הוצאת tהעשרים
עמ' 387 , 1997

עלספרותיתביקורתלכתובמבקש -"פוסטמודרניזםהספראודות =-= המאהבסוףוספרותתרבות = =
אשרהמלכודת,מןלהיזהרעליו /העשרים"

מלכודתזה;מסוגספרבחובוטומן
המתודהשמציגהמההכללההנובעת

מפגינהזומתודההפוסטסטרוקטורליסטית:
אשרביקורתית-פרשנית,כתיבהשלסוג

הפוסטמודרניסטית.התופעהבתוכניצמחה

ואה iהמשאתלבטלמבקשתהיאהיתר'בין
טקסטיםביןהמבחינההבינארית-היררכית,

טקסטיםלביןהגותייםביקורתיים,
לשיחמתגבשיםאלוכלספרותיים,

בהתפתחותה.התרבותאתהמתארנראטיבי'

ספרותיתלביקורתהתוקףאתזאת,עם
יחסיתסובייקטיבית,כשלעצמה<שהיא
בעלתתהיהשעדייןלפרשנויות),וניתנת
לשאוב,אוליאפשרהקורא,עלהשפעה
דודד"רשעורךהחלוקהמןאירוני'באופן

מודעותולמרותכך' .בספרוביץ'גור
זאתהיררכיתמשוואהלבטללכסירנות
הספר'שלהראשוניםהחלקיםבשניואחרות,

לתיאורנרחב"תיאורטי"מצעמציגהוא
שלוהאחרוניםהחלקיםשניואתהתופעה,

יצירותשלפרשנילניתוחמקדישהוא
העולם,מספרותפוסטמודרניסטיותספרות

כמואפוא,המחבר'הישראלית.הספרותומן
מתמודדיםשניהם ) }iקךך(כותב/המבקרגם

שלהרצףאותועלנמצאיםוהםפרשנותעם
תלויההטקסטיםשלהפרשנותטקסט.יצירת

כל-הפרשןשלובידעבהבנהמלכתחילה
קורא/כותב.כלשלהתצפיתמנקודתאלו
כיהקורא,עיניאתלהאירישכן'כמו

שללהצגההמתקשר"תיאוריה",המושג
בעייתילהיותהפךבספר'שוניםרעיונות
ועל"תיאוריות"עללדבראוליניתןומסויג.
(שפהדיסקורסשלסוגכעלבכללכתיבה

הכותב,שלגיאידיאולומבנההמצפינה
על-והתרבותהחברהעללהשפיעשמטרתו

ד"ראחרים.נראטיביםביןלשנותם>,מנת
ביןהבחנהכך'אםעורך'עצמוגורביץ'

כברשאיבדוכאלו(מהםתיאורטייםמצעים
האקזיסטנציאליזם>:למשל'כמותוקפם,את

חברתיות'דירתבפרשהגות'כתבי

ביאר-מרקסיסטיותהיסטוריות,פסיכולוגיות,
בעיקרהספרותיים,הזרמיםלביןואחרות,

משנותבעקבותצמחואשרהפוסטמודרניים,

ואףפוסטסטרוקטורליסטיות,אותיאורטיות
מינוריתבצורה .התפתחותןעלהשפיעו

תרבות:שלאחריםתחומיםמזכירהואיותר
הארכיטקטורה(כאשרהארכיטקטוניים

והתפשטהצמחהממנוכמהלךנתפסת
 ,)-1974מכולההפוסטמודרניסטיתהמשנה

 :בהכללה .ועודהפיסולייםהציוריים,
האמנות.שלהאסתטיקה

האידיאולוגיבמצעמבחיןגורביץ'דודד"ר
הספרותשללכתיבתההובילאשר

המונחאףושוב,הפוסטמודרניסטית.

שלההכרזהבשלבעייתי'הואגיהאידיאולו
של"מותןעלואחריםעצמוגורביץ'

למשל(כמו' ,"הגדולותגירתהאידיאולו
המאהבמהלךשרווחוהפסיכואנליזה),

המושגועוד'סופה.לקראתהעשרים
סוגמציעהגרנדיוזית,במשמעותוכשלעצמו'

שהואלאומי'ואףאנושי-קיומיפתרוןשל
יהיהתמידזאת,ועםבמהותו'וטוטאליסופי
הפוסטמודרניסטיתהתרבותבמחלוקת;שנוי

על-פיקאנוניתלהיותוהופכתהולכת
הממסדכתליביןבמיוחדהגדרותיה,

לתחוםהספרמחברמנסהולכן'האקדמי'
לביןהמודרניסטיתהתרבותביןולהפריד

לפינראההפוסטמודרניסטית.התרבות
דחייתהתוךבאחרונה,מצדדהואכידבריו'

שאבדככזאתהמודרניסטיתהתרבותשל
התרבותכיספק,איןואולםכלח.עליה

חייםעדייןספיחיהאוהמודרניסטית

יתרההפוסטמודרניזם.בתוכניורוחשים

עדייןמשתמשגורביץ'דודד"רמכך'

כךהמודרניסטית.התרבותשכוננהבכלים
שבוהתכניםבסקירתהספר'עריכתבאופן

התפיסהבעצם,מציע.שהואבפרשנויותואף

כארכאית,על-ידוהמוצגתהמודרניסטית,

ביותרהפראדוקסליבאופןמחלחלתעדיין
העידןבאםכללודאיזהאיןלכן' .בספרו
עודאיננו"פוסטמודרניזם"לכינוישזכה
שהמחבר(אפשרותחולפתאופנהשלצורה
-אסתטישעשועמיןלה>,מודע

החברהאיוןלקראתהחותראינטלקטואלי'
והרווחתהשלטתוהתרבותהכלל-עולמית

דודשמצייןכפייותר'מועטהבמידהבה.

ניהיליזםעללדבראפשרעצמו'גורביץ'
הקיוםמצוקתבשלהישראלית,בחברה
מתוךצומחתכזאתהתפתחותבה.השוררת

סוףכלהמאפיין ,> ZEITGEIST (הזמןרוח
 FIN DEשלתחושהמעיןעולהמאה.

SIACLE , קודרת,נבואהבתוכההחובקת

הסופריםמביןהעיתים.קץשלאפוקליפטית,
הנחשביםהעולם,בספרותהבולטים
המחברדןפוסטמודרניסטים,כסופרים

קרבר'ריימונדכמושביניהם,בעיקריים

ואחרים.קלווינואיטלובארתלמי'דונאלד
אורליאתמצייןהואהעבריתהספרותמן

לאהשמעוני'יובלהופמן'יואלקסטל-בלום,
דיוןמקדישהואלאחרוןקרת.ואתגראיילון
אתגרשלסיפוריו .וחבל-ואגבישוליקצר'
לכתיבהודוגמהמשלחינםקרת

ועל-כןקריאהשהיאיסטית,פוסמודרנ
קהלעםמתקשרהואבמיוחדלקורא.נגישה

אתלסמןהעתידהצעירים,הקוראים
והואהכתיבהתחומישלהשונותהאופנות
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ההוויהשלהתפתחותהעללהשפיעעשויאף
בשירתהגורביץ'ד"רעוסקעודהישראלית.

ולקולהפמיניסטיבנושאלדיון .ולךונהוי
הספרמחברמקדישובאמנותבתרבותהנשי

נפרד.פרק

פיוטי-נופךמוענק"פוסטמודרניזם"לספר
איןכיאםשלו'העריכהאופןבשללירי
פרקכלבראשועיקר.כללמקוריהוא

השירההספרות,מןציטוטיםהמחברמעמיד

הספרהישראלית.מזוואףהעולמיתההגותו
 .ביותרומעניינתמבטיחהמבואבמסתפותח
החברהמתוארתוססגוניתציוריתבלשון

והיאבהשהתפתחההתרבותעלהבורגנית,
המערביהעולםברחביומתפשטתההולכת

התיאורלגבולותיו.מעבראלאףחוצהו
אוהכלכליים-תרבותיים,בהיבטיםמתמקד

השפעחברתשלהפוליטיים-מוסדיים
הקפיטליזםשלההוןחברתהיאהצריכה,ו

התרבותעלמושתתתזוחברה .המאוחר
כוח,מאבקיעלוהקיטש,הפופולארית
להבטחתשנועדווטקטיקותאסטרטגיות
 1בהמשךוחברות.יחידיםשלהאינטרסים

מתמקדת,בהםהנושאיםבמבחרהמחברעוסק

ניתןהפוסטסטרוקטורליסטית.הכתיבהאכן,
העניינים,לתוכןבחלוקהכברזאתלראות
ד"רמפרשהמבוא,מסתלאחר .הספרבשער

כמונחהפוסטמודרניזםאתרביץ'וג

הסדרלפי(לאתקופתיוכמונחביקורתי
היקרשהפחלתוךנופלהואושוב,הנ"ל).

לניסיוןמתייחסהואאיןכאשרעצמו'של
הפוסטסטרוקטורליסטיםהתיאורטיקניםשל

על-פיהעולמיתהתרבותתפיסתאתלבטל
רואההפוסטמודרניזםהיסטוריות.תקופות

הכתיבהשלובהיסטוריהבכללבהיסטוריה
בעל-פהנראטיבישיח-אחידרצףבפרט,

פרטכלכאשרכל'חובקשהוא-בכתבו
מזושונהשכזאתראיה .בחשיבותוזהה

אללהתייחסהנוטהכאמור'הקודמת,
התפתחותהעל-פיהתרבותשלההיסטוריה

ושלעשיהשלחשיבה,שלשוניםלזרמים
בזרמיםתדירלהתמקדוהמעדיפהיצירה,

עללהחילניתןכעת,ועכשוויים.חדשניים
ושהתפתחשגים,והממערכתאתלהוכהירוסטיהה
כךהפוסטסטרוקטורליסטיות.תוריוהתיאךובת

חדשהסבריעניקאשרפרשני,היבטלצורך
בהכללה,אויחם,למינשליטהלמאבקי
המיוןהקטלוג,האנושות.תולדותשללייצוג

מודרניסטייםחינםבווהדיוןההיסטורי

הפוסטמודרניזםאתמציגיםהםבאופיים.

נובעהזמן.רצףעלהיסטוריתכתופעהעצמו
זמני'כקוריוזאותוממוססיםשהם Iמכך

בחלוףולהיכחדמימושלכדילהגיעידהעת
לערוךהנסיונותבשלדווקאהעיתים.
דודד"ררואה Iלמיניהןהיסטוריותהבחנות

הפוסטמודרניסטיתהכתיבהאתביץ'גור

בייצוגשחלהניהיליסטיתכהתדרדרות
הפיחות,בשלזאת,התרבותיים,הערכים
המאהשלהילקראתבהםשחל Iלדעתו

הופךנוסטלגיההמונחלכן'העשרים.
הקיומיתהניכורבתחושתמרכזילהיות
איןבזאתהפוסטמודרניזם.ומאותתשמשדר

מיצההקיומיבניכורהעיסוקשכןחדש,כל
במחשבהתוםעדעצמואתכבר

ים.השוביהגרובלהאקזיסטנציאליסטית
ומתלבטנעהמחברכילראות,ניתןככלל'

שלאופיהאודותעלפסימיתהשקפהבין
האמנותשלהאסתטיקהגםכמוהתקופה,
שתחושתלהזכיר'(אפשרשלהוהתרבות
אתאףרבהבעוצמהאפיינההדקדנס

לדוגמה,שעברה.המאהשלהישלהתקופה
תומסשלבספרואובר'פלושלברומנים

סיזדרנופוםטמ
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התחושהומכאן-בודנברוק")"ביתמאן

השקפהלביןהשמש,תחתחדששאין
דמוקרטיזציה,עבראלהנעהאופטימית,

להטרוגניותמקוםבהשישחדשה,פתיחות
למרותאולם,תרבותיים.ולפלוראליזם

ההשקפהאתלעצמולאמץהמחברשאיפת
דווקאכיהספר'מןתכופותעולההאחרונה,

שאוחזתזוהיאהתרבותשלהפסימיתהראיה
 .בדבריוומחלחלתבו

ביחסיבספרוגורביץ'ד"רדןהשאר'בין

להיותהפכושאכןיחסים,אובייקט-סובייקט.
הפוסטמודרניסטית.בתקופהבעייתיים

בסובייקטומתמקדתהולכתהלבתשומת
אחדותי'הואאיןשובכיהבנה,כדיתוך

וידעתובנהובעלמונוליטיהומוגני'יציב,
היוםנתפסתכזאתגישה .כלחובקים

המתודהבאופיה.כמודרניסטית

הסובייקטאתעתהרואההפוסטמודרניסטית

ד"רמשתמששבובמונח-ואוליכשסוע,
כסכיזופרני.-לדעתישגויהבצורהגורביץ'

הפסיכואנליטיתהתיאוריהעל-פי(הסכיזופרניה
היאאלאהאישיות,פיצולשללבעיהזההאינה
הגדרותיה,לפיבהרבהומורכבתמסובכתמחלה
אותההמתאריםהרביםוהסימפטומיםסוגיה

במושגהמחברכוונתבפסיכיאטריה.)בעיקר

או'המפוצל'לאניאוליהיאסכיזופרני
שלשללל yבוהמגווןוייהריבלהבדיל'
אפשרות .)ו j ;'א(אומברטואפשרייםעולמות
כיהיא Iיותרהדעתעלהמתקבלתאחרת
הלקאנייאנית,לראיההמחברמתכווןכנראה
אלביחסוהשסוע""האנימושגאתשטבעה
נוספת,בעיהמכאןונובעתהחברה.

אופנישניביןההבחנהבחוסרהמתבטאת

נגזרושניהם"אחר":במושגהשימוש

הפסיכואנליטיתהתיאוריהמןוהתפתחו
ה"אחר"ראייתלקאן:שלהבינתחומית

שוליים,כקבוצתה"אחר"אוכזולת,
והןהפוליטיקההןכיוםאשרפריפריה,
כפעולותשתיהןפוליטית,כפעולההכתיבה

קולהאתלשאתלהמאפשרותאסטרטגיות,
בכתב.ו/אובעל-פהעצמהאתולבטא

כאמור'ומשלים,נובעבמושגהשניהשימוש
הראשון.זהאת

נוגעתלהתייחסותנוספתחשובהנקודה
ביןההבחנהבביטולהעוסקלפרק

הכתיבההספרות.ביןלההיסטוריה
נראטיבשללסוגלהיותהופכתההיסטורית
למטא-נראטיב.רבתיבהאוההיסטוריה

בכללנגיעהגורביץ'ד"רשלבספרוחסרה
שהשפעתההניו-היסטוריציזם,שלבתפיסה

תיאוריהרבה.היאהספרותיתהכתיבהעל
טקסטיםשלחשיבותםאתמדגישהזוחדשה

בהווה Iבעברההיסטוריה,ביצירתכתובים

וכוללמתרחבהניו-היסטוריציזםובעתיד.
הכתיבהואתבפרטהספרותיתהכתיבהאת

(חברתי-מילולי>-סימבוליכאקסבכלל
יו-היסטוריציזםהנשלהתפיסה .פוליטי
אואנשיםשלשוניםאינטרסיםכיגורסת,
מעמדם,ציפיותעל-ידיהמותניםעמים,
הלאומית,וזהותםדתםגזעם,מינם,

היסטוריתתפיסהמתמיד.באופןמשפיעים

יארדתאללשובהעדיפהשכזוחדשה
עליהםלהחילבמקוםהאירועיםשלנראטיבי
דגששמההיאועל-כןתיאורטיים,הסברים

וביצירתבסיפורהספרותחשיבותעל
כטקסטנתפסתההיסטוריהההיסטוריה.

לטקסטהספרותהופכתכאמור'ומכאן'
אשרונוסף,חשובמחקרתחוםהיסטורי.

הלבתשומתאתמפנההמחבראיןאליו
טקסטיםביןההפרדהביטולחיברזה,בפרק

טקסטכל-כלומר"טבעיים",שנקראים
המתודותספרותיים.טקסטיםלבין-שהוא

זהותלהיותכיוםעשויותשלהםהפרשניות
בפואטיקהכברשהונחכפי

אינסופימגווןולהניב-הסטרוקטורליסטית
מאכלסיםכאלוטקסטיםפרשנויות.של

ואחרים,ספרותייםהיסטוריים,כתבים

השוניםהמבעיםמרחבאלבפתיחות
כולה.ההיסטוריההתפתחותאתהמתארים

בספרומתייחסגורביץ'שדודלמרותמכאן'
הדיוןאיןההיסטוריה-ספרות,יחסינושאאל

 .דיוומקיףמעמיקבו
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בתחוםבספר'נוספיםביםחשופרקים

דניםהפוסטסטרוקטורליסטית,הכתיבה
ביןהיחסאולאובייקטים,המליםביןביחס
מןבהתפתחות(ופרנס>.למשמעותהסימן

מסמןסימן'ביןסוסייך'שלההבחנות
הרפרנסאתהתקופהאיבדה ,ומסומן

מגווןבחובהאוצרתמלהכלשלה.האחדותי
ובהרחבה:משמעויות-מסומנים,של

איןכיהגישהאתלקבלישמכאןפרשנויות.
שלריבויישנואלאסופית,אחתפרשנות

אינספורקיימיםכן'כמופרשנויות.

בהתאםבמהותם,סובייקטיבייםטקסטים,

וליכולתהכותבשלהשיוךלקבוצתלהבנה,
לכלהקורא.עםלתקשרשלוהאסטרטגית

 .האחרתבצדמשלהקיוםזכותפרשנות
המתקייםכוח,מאבקשוררד'פוקו'אליבא
המצפיניםהנראטיבים,ביןהכתיבה,בתוכני

אלווהםכותבים,שלשוניםאינטרסים
שלמתמידשינויליצירתהפועלים
ראיהומתוךהתרבותית.ההיסטוריה

שליכולתואתלראותישזהירה,אופטימית
למבעיםבהצטרפותוהבודד'הכתוב,השיח

הכוחמוקדישינויעללהשפיעאחרים'
מוסכמותבתוךהמתקיימיםהשונים,

החברה.

"קוויבפרק:נחתםהספרשלהשלישיהחלק
בוהפוסטמודרניסטית",לפואטיקהיסוד
הרווחיםהכלליםאתגורביץ'ד"רמסכם

מתארהואהפוסטמודרניסטית.בכתיבה

התחבולות,כ"סךפואטיקההמושגאת
משארהספרותיתהלשוןאתשמייחדות
עמ'<שם,במגע"באההיאאיתןהלשונות

שהיאהבחנה,הספרכותבעורךושוב .) 226

טקסטיםביןכאמור'אפשרית,בלתיכמעט
הספרשלהאחרוןבפרקלאחרים.ספרותיים
הפוסטמודרניסטיתבספרותהמחברמתמקד

המשתייכיםהסופריםשארביןהישראלית.

לעיל'הוזכרוואשרהפוסטמודרניסטי'לזרם
הואמספריהם,אחדיםשלפרשנויותלרבות
לאינטרפרטציהרביםדפיםמהמשוםמקדיש
ביחסלדעתי'פרופורציה,חסרתנרחבת,

שללספרומציע,שהואאחרותלפרשנויות
מכך'ויותרהשלישי":"המצבעוזעמוס
אותםהפואטייםהמאפייניםמגווןעל-פי
לראותאיןעצמו'גורביץ'ד"רמתאר

פואטיקההספרשלהכוללתבפואטיקה
בדיוןמתמקדההמחברפוסטמודרניסטית.

שלוהאנליזההספר'אודותעלתמטי
מתוך-בעלילריאליסטי(שהואהסיפור

על-נערכתשלו>הספרותיותהקונוונציות
שלבדרךבו'המופיעיםסב-טקסטים,סמך

מההתמיהה,ועולהמודרניסטית.ביקורת
שלבהקשרלעסוקהמחברלעצמוראה

ואוליהקיומיתהאישית,הגאולהשאלת
כלשלואובדנםהישראלית-לאומיתאפילו

אחרהמרדףשהריזה?בספרדווקא ,אלו
הבעיותשלבהקשרהאבודההגאולה

ואפילויות-הישראליות-החכרתהקיומיות

וחריפהבוטהבצורהעולההבינלאומיות
הנחשביםכותביםאצלדווקאיותר

למשל'כמו'מובהקים,פוסטמודרניסטים
"דולילספרהגםאשרקסטל-בלום,אורלי
אינטרפרטציהגורביץ'ד"רמקדישסיטי"

מה,משוםהתחמקות,תוךזאת,נרחבת:

הלאומיים,בנושאיםדווקאמעמיקמדיון
אלהנוטההמחברת,שלהאידיאולוגיהכולל

ביטוילידיבאהשהיאכפיהשמאל'רעיונות
מוקדשבאםאפוא,היה,הראוימןבספרה.

שללאינטרפרטציהרקהרביעיהחלק
המוגדרתהישראליתזוהספרותית,הכתיבה

הדגשהתוךלעסוק,כפוסטמודרניסטית,
מוצגיםשהםכפיאלו'בנושאיםוהתעמקות
הישראלית.הפוסטמודרניסטיתבספרות

גרפיתהביביליוברשימהגםלראותניתן
ד"רמשתמשבהםהציטוטיםובמרחב

הםפוסטמודרניסטית.תופעהגורביץ'

סוףלקראתהידעהתפוצצותעלמצביעים
כזה.ידעלהקיףהקושיועלהעשריםהמאה
עלשחלהלמגבלהלבלשיםכדאיואולם
מתוךכיהמבקר>,עלגם(כמוהספר'כותב
בטקסטיםהמחברבוחרהספריםמגוון

ביחסגםכךבאחרים,ולאמסוימים
אתיותרהתואמיםכאלולרעיונות,
ומובאותרעיונותהסתם,ומן .תפיסותיו

להבהירהעשוייםכאלהגםואוליאחרים,
הפוסטמודרניסטית,התופעהאתשאתביתר

היומרהשלמרותכך .יישמטואוייזנחו
מקיפה"תיאורטית"בצורהנושאלהציג

שלסוגלהיותהספרהופךואבסולוטית,
שלסוגבעצמולהיותכלומרפארודיה,

עליוחלים .פוסטמודרניסטי(ציטוט)שחזור
היחסיותהסלקטיביות,סממניאותם

צרכיולפי ,כברשהוזכרווהסובייקטיביות,
הספר'שלהפרישהבמכלולכךהכותב.של

הנידוניםהנושאיםשלהופעתםבסדרהיינו
שונות,הגותיותלמשנותבהתייחסותבו'
ואחריםספרותייםטקסטיםשלבפרשנותוכן

האחרונים,אלועלמיוחדתהדגשהתוך-
שלעדיפויותסולםלפימופיעיםאלוכל

על-כןהופךהמחקרנושאעצמו.המחבר
התמהשלפרשנותעודלהיות

אחרות,רבותביןהפוסטמודרניסטית,

במחקר(במיוחדאודותיהעלשנכתבו
הבינלאומי),

גורביץ'דודד"רשללשבחוזאת,עםיחד
המועטיםהספריםביןהינדשספרויאמר'

הפוסטמודרניסטיהעידןאתהמתארים

כי ,ועודהעברית.בשפהמקיפה,כהבצורה

כריזמטיות:עדמלוטששלוהכתיבהסגנון
קסמןאחרשביהולךהכותבכידומהואולם,

לסטריאוטיפיות,עבורוההופכותמליםשל
אשרחזרה,כפייתהמהווהפסטיש,שלכסוג

כמומליםהשני.כחוטהספרלאורךעוברת
ניהיליזם,רלטיוויזם,בריקולז',קרנבל'

חוזרותאחרותרבותועודסכיזופרני

נטועותהמליםמןחלקמדי.גבוההבתדירות
אינןאךהפוסטמודרניסטי'הז'רגוןבתוךכבר

מופיעהספרבסוף •יומיומיבשימושנמצאות

לסייעהאמורמבאר'מונחיםמילוןאמנם
שלשחלקןאלא ,אלומליםשלבהבנהלקורא
רבדיםטעונותלמשל> ,קרנבל(כמוהמלים,

תמידלאכןעלואשררבים,מחקריםשל
אלהדפדוףועוד' .דיומספקזהמונחיםמילון

עלמקשההספר'בסוףהממוקםהמבאר'
אתדברשלבסיכומווחוסםמייגעהקריאה,
החזרהועוד' .הספראלהקוראשלהנגישות

בסיכומוהופכתושוב,שובמסוימותמליםעל
שעלול ,אישיציטוטשלגלסרדברשל

 ,להעירחשובהקורא.אתולקומםלהלאות
היגרגורביץ'דודד"רשלהמליםשאוצר
עלמחזרהלהימנעלוהיהוכדאידיועשיר
מופלאה.מנטרהכעלואחרותאלומלים

ואקוטיתמרכזיתנוספת,בעיהעולה ,מכאן
אלהממוצעהקוראבנגישותוהיא ,ביותר
ככל ,המחברשלהפרשנויות •הספר

ל"קוראנגישותאינןמשכנעות,שתהיינה
על-ידיכמועדףשנמצאמונח-הממשי"
דווקאזוהפוסטסטרוקטורליסטית.התפיסה
אוהאידיאלי","הקוראביןלהבחיןהשכילה
-בוהממשי","הקוראלביןהמיומן""הקורא

הגבוהביןהבינאריותההבחנותביטולעם
-לאליטיסטיולאריהפופבין ,הנמוךלבין
 ,הספרשלהסמיוטיהיעדאתזומתודהרואה

שאינומיכל-קורא.אלכממועןכל-ספראו
אשרהענפה,המחקרספרותאתומכירבקי

יתקשההפוסטמודרניזם,אודותעלנכתבה
וכמה,כמהאחתעל •הספראתלצלוח
 ,ועודביקורתית.בעיןבןלהתבונןיתקשה
בציבורדווקאמדוברשלא ,להעיראפשר

ידעבעלשאינואו ,משכילשאיננוקוראים,
הואשאיןמכיוןואולם,אחרים:בתחומיםרחב
דווקא,ומתפתחההולך ,הספציפיהידעבעל

והחברה,הרוחלמדעיבפקולטאות ,ובמיוחד
נעוללהיותגורביץ'ד"רשלספרועלול
שדרךכך .בעיניוענייןחסראו ,בפניו

מתאפיינתגורביץ',שלהמחקרכתיבת
שאופיינההמודרניסטית,הכתיבהבסממני

בתוךסגורה ,ביותראליטיסטיתכאוטונומית,
המיועדתומנוכרת,אינטלקטואליתעצמה,
אפוא,ליוטרד,כמובלבד.ח"ןליודעי
ד"רנוטה ,הפוסטמודרניסטי""המצבבספרו

מעלהמצויהכתיבהשלבסוגלצדדגורביץ'
תרבותשהיאהפופולארית,לתרבות
האמורהזוהבורגנית,התרבותהצריכה,

ענייןבגלותההספרים,שוקאתלהרחיב
 ,מכאן .הספראתולקרואלרכושויכולת
 ,האחדמהלכים:שנילהתפתחעשויים
הממוצעהיעדקהלעםהנמנהשהקורא
השפעאתלעכלירצה,לאאוליאויתקשה,

השניהמהלךבספר;המוצעהתיאורטי
הידע,חסרהקוראדווקאכיהואהאפשרי

לכינוישזכתההתקופהבמסגרתשהתפתח
 ,השכלתואתלהרחיביבקש"פוסטמודרניזם"
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בספר.ענייןגלהוי

הפוסטמודרניזםחותר Iכברשהודגשכפי

שהןהבינאריותהמשוואותאתלבטל
החשיבהאתאפיינואשר Iבמהותןהיררכיות

ביןהתפתחותה.למןהמערביתהפילוסופית
 1ביותרהבולטיםמןהשונים,הניגודיםצמדי

ממנולנמוך.גבוהשביןהניגוד Iכאמורהוא,
אליטיסטיתלתרבותהחלוקהבעתנואף

העדיףהמודרניזםהפופולארית.לזובניגוד
אתובכללההאליטיסטיתהתרבותאתרומםו

היאהבורגנית,התרבותאתודחההאמנות

בודרייה)(וכןבוגרפטרההמונים.תרבות

המוסדיתההשכלהללאכי Iבעבודותיוסובר
הממוצעהנמעןהיהיכוללאהמתאימה,

שלהילמןשהתפתחההאמנות,אתלהבין
השונים.לזרמיהואילךהתשע-עשרההמאה

למורכבתלהיותשהפכהזובמיוחד
המאה-שנותבמרוצתיותרלמסובכתו

מוחלטתמובנותחוסרלכדיעדהעשרים,
דגששםהואבעיקרהרחב.הציבורמבחינת

רביםדעותהוגיכי Iלצייןישהאוונגרד.על
 1אזורנוכמומודרניסטים)כיום(הנחשבים

ובאמנותבאוונגרדצידדולמשל,
כאמצעיהיתרביןבכללה,האליטיסטית

ההמונים.תרבותעלביקורתלמתיחת
וברחיהעמוקבבוזמתייחס Iלמשל Iנואדור
אףגבית.הבורוהצריכההשפעתרבותאל
המשתייך Iלעילשהוזכר Iבספרווטרדלי

כי Iטעןהפוסטמודרניסטית,לאסכולהדווקא
התרבותכנגדמחאהלבטאחייבתהאמנות

בקונוונציותעמוקגבתהמעדהפופולארית,
לקונפורמיסטיותהנחשבותהריאליסטיות,

חברתי-אמנותיקונפורמיזם .במהותן

תיראפוייטיאישורלהמוניםלספקמטרתו
ביחסאחדותיתעצמיתזהותשלליצירה
להתפתחימשיךלאאם .כולולציבור

כוחהייפגם Iמזהירהואבאמנות,האוונגרד

שינויולגרוםפוליטיתלהשפיעהאמנותשל
לדעתשוב,ואולםיחד.גםוחברתיתרבותי
שלו,המתנשאבאליטיזםדווקאבוגר,

מחאהתוך Iהובןלאאףדברשלשבסיכומו
וערכיה,הבורגניתהתרבותכנגדבוטה

עורר Iעיניולנגדולפרוחלשגשגשהמשיכה
ההמונים,בקהלחריףאנטגוניזםהאוונגרד

אותוידהרתהוא Iיותרהגרועבמקרהו

לזרוםהמשיכהגביתהבורהתרבותאדיש.
מקצינהשהיאתוךמואצתבצורהלהתפתחו

עםיחדהאוונגר.דנלחםבהםרביםערכים
כמעט,פתטיתבנואשותזאת,ולמרותזאת,

התופעהשלהזרמיםמכלולבין
להתפתחהמשיכההפוסטמודרניסטית,

סממניאתגםהמכילהה"גבוהה",הספרות
זהאחוזיםופואטית,תמטיתהפוסטמודרניזם,

לקריאה,קשהלהיותעלולהזוספרותבזה.
מוסכמותעלנסמכתאףהיאכרתרפעמים

כברשהוצעוומסובכות,מורכבותאטיותופ

כוונהמתוךהמודרנית,הספרותבמסגרת

באופןאליהןלהתייחסאו Iאותןלפתח

ציטוטיםבאמצעות Iלמשלאירוני-בוטה.
כמלללהצטיירהעלוליםאינסופיים,

נהיריםהציטוטיםתמידלא .קדחתני
אתלהחמיץעלולהואולכןלקורא,ומוכרים
גרוטסקי-מקבריעדהאירוניהמימן

והבוטההציניהאופןבגלל Iועודשביצירות.
ערוכיםבויאושעדוהמדכאהעצובואפילו

ולהרתיעעלוליםהםהקוראבפניהציטוטים
נוסףכתיבהזרםמקריאתם.אותוולדחות

צוברהואועדיין Iעוזובמלואשפרץ Iואחר
ומתוךהעולמיתבספרותאדירהתאוצה

בהוויה ,המקומילקוראמיוחדייןעב
הכתיבהשלזההואהישראלית,
הספרותיחד.גםוסיפורתעיוןהפופולארית:
מזמןכברקיבלהבכללותההפופולארית
הקריטריוניםעל-פיציבורית,לגיטימציה

מדורגתהיאההתקבלות.תורתשל
כלישלבסקרים-מכררבישללרשימות
בעלתשהיאנובע,ומכאןהשונים,התקשורת
יעדקהליעלאדירהשפעהפוטנציאל
מייצגיםאלוטקסטיםונרחבים.מגוונים
 1העדתיכמו:וחשובותשונותשיוךקבוצות

שיחב Iהמרכזי I-שוליהפריפרי Iהדתי
לפעולהעשוייםאלוהםהלאומי.-ובהכללה
מהוויםוהםהציבורעמדותלשינויבהדרגה
השיחשלדמוקרטיזציהלאותהעדות

התרבותבפנינפתחאשר Iהנראטיבי

ד"רשלהמודעותלמרותואולם,והחברה.
 1הגבוה-נמוךביןהניגודלביטולגורביץ'

לידישבאהכפי Iהפופולארי-אליטיסטי
"המעגלהטלוויזיהבתוכניתבדבריוביטוי

מתעלםהוא Iבספרודנהאשרהקטן",
לספרותכללמתייחסהואואיןלחלוטין

ביוצריםבבחירתוהפופולארית."הנמוכה",
עדייןהואלפוסטמודרניסטים,הנחשבים
אלהנוטההספרותשלהשןבמגדלמתבצר
האליטיסטית,המורכבת,"הגבוהה",הכתיבה
כנראה, Iזוספרותלפרש.מעדיףהואאותה
קוראיםציבורעל-ידיונצרכתפונהשהיא

אתנושאהואגיסא,מחדלמדי.מצומצם
בעודה"נמוכה",הספרותבעדברמהקולו
 1ביותררבהשמרנותמפגיןעצמושהוא

עלמסתמךהואגיסא,מאידך Iכאשר
הןהמודרניסטית,החשיבהשלהקונוונציות

הקורא,בפנילהציגבוחרשהואבטקסטים
הואשבו Iוהחד-צדדי"הגבוה"באופןוהן

גורביץ'דודד"ראומרועודאותם.מפרש

הואשלוהענייןכיטלוויזיה,תוכניתבאותה
לתתהיינוהשוליים,אלהמרכזמןללכת
דמוקרטיזציהלאותהעדותשלביטוי

אלבמיוחדהתרבות:נפתחהאליהאמנותית
בקהיליהה"אחר"שלוההוויההקיום

יומרניתנראיתכזואמירהושוב,האנושית.

הוא ,ובכךלעיל.הנאמררקעעל Iמצידו
האירונית,הביקורתמןשמץללא Iמערער

הקביעהעצםעללפוסטמודרניזם,האופיינית
כימדבריואחרציטוטעל-פי .עצמושלו

טקטית,חיהשלמטאפורההוא"הנראטיב
הצריכה",שלהנצחייםהשדותדרךהנעה

-"פוסטמודרניזםהספרהאםלשאול:אפשר
הואהעשרים"המאהבסוףוספרותתרבות

הספרים?לשוקשכזאתמטאפורהאכן

 .. 11מספר Iלעילנידוןאשרלנושא,בהמשך
ר

גורביץ·דור

בהםאשרמרכזיים,קביעותאומונחים

א.הבהרה:טעוניםהספרמחברמתמקד

שהיאובמהבהשהדיוןמשמעות,המלה
המלהב.ועיקר:כללחדשאינומייצגת

ג.ממנה:המשתמעכלעלגיה,אולראידי
כיוהיא,-בעקיפיןלהלןבהשדוברההנחה

במהותם,ההיררכייםהבינאריים,הניגודים

מכאן Iהפוסטמודרניסטיבעידןמתבטלים
עדרתבבחברהעתהשרוישהיחיד

כניסוחוכלשהי.הגמוניהבהואיןהיררכיות,
 :ההיררכיות"משבר :גורביץ'דודשל

מבליטותהפוסטמודרניותוהאמנותהתרבות
היררכיתמחשיבהבשחרורהצורךאת

מרכז-שוליים,המודלבמקוםוהגמוניה.
(מסחרי)-אליטיסטיפופולאריגבוה-נמוך,

קיוםשלחדשתחוםמציגותהן(רוחני)
בדחייתבשונויות,בהבדלים,המתמקד
האחת.ה'אמת'שלאוהזהותשלעריצותה

שלמסחור>שיאמרו(וישדמוקרטיזציהזוהי
נפש,לכלשווהלמוצרהפיכתההתרבות,
ולהטרוגניותלעושרהבטיחהואשעיקרו

מסוגגביתהומרלסינתזההסגידהכנגד
המושגלגבי .) 24עמ'(שם,כלשהו"

המתודהכי Iלהעירכדאי , ,,"משמעות
מצדדתבהחלטהפוסטסטרוקטורליסטית

 1לומריותרנכוןאוהמשמעות,אלבשיבה

ואינטרפרטציות.משמעויותשלריבויאל
כמוהמוחלטיםהערכיםכיהתחושה,למרות
 1ועוד"מוסר" ,"שוויון" ,"צדק" , ,,"אמת

שהמגעולמרות ,האחדותיתוקפםאתאיבדו
בין ,עצמולביןהסובייקטביןהישיר
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ביןבהרחבה,אוהאובייקט,לביןהסובייקט
שזרםלמרותהתעמעם,החברה,לביןהיחיד
דרךהנמען-הצופהאלכעתמועברהחיים
היאהמשמעותאלהחזרהנים,ושמסכים

הסטרוקטורליזםשלטון .תריובנטיתווול
לאורךוהשפיערווחאשרת,ובאמנובמחקר
ניסהומבנה,צורההדגישהעשרים,המאה

המבנייםלמרכיביההמבעמערכתאתלפרק
אתרלוונטיות,חוסרשלבטענהביטל,ו

שהועברוומסריםמשמעויותאחרהחיפוש

שלבחדשנותהתמקדותתוךת,וביציר
קטורליסטיתוסטסטרוהפדהוהמתהכתיבה.בוציע
תבנית,אחרהחיפושכילהכרה,בילההו

להפיקשניתןבפרשנותכרוךואינאשר
ללאמזאת,יתרה .עקרהואמשמעות,מנהמ
סובייקטיבית,שתהיהככלבמשמעות,ןיוד

האמנות,שתוצרלתובנהלהגיעניתןלא
 1כאמור Iמטרתוכתובים,טקסטיםלרבות

ויחוללופוליטיתשישפיעומסרים,להעביר
והחברה.התרבותובמבנהבערכיםשינוי

המלה,במיוחד-ובתחומןהאמנות,תויציר
אתאוליאיבדוהכתוב,השיחרצףעל

בעת,בהאולם,המוחלטים,ערכןואתתוקפן
משמעויות,שלאינסוףמאפשרותהן

חדשות,הבנהדרכילידע,המתגבשות
הצירעלולהשתנותלהתפתחאףתוהעשוי

i .בפירושמייצגתכזאתתפיסהמן-היסטוריה

אשרהטרוגנית,לפתיחותשאיפהתהואאת
ואולם, .בספרוגורביץ'ד"רמדגישתהוא

אותהאתליישםבמקוםבה,וקוץאליה
שלבאנליזות Iפרשנילפלוראליזםהמודעות
הספרותיים,אלובעיקר Iבחרבהםהטקסטים

סגורותשהןאינטרפטציותמציעהוא

להדגיםמבקשהואכאשר .במהותןסופיותו
גיה"ה"אידיאולוואתהפואטיקהאת

לפי Iלומרנכוןזהויהיההפוסטמודרניסטית,
אידיאולוגיהכלשלבדנהאואת Iודעת

חד-משמעיותפרשנויותמציעהואשהיא,

מאלץהואבכך .באופייןמאודחלקיותלכןו
אחרהחיפושעללוותררקלאהקוראאת

אשרהאנושיים-קיומיים,הגאולהאוהאושר

אףהואאלאשוב,לבלי Iלטענתו Iאבדו
העונגשלהעיקרוןאתלזנוחועליכופה
הגורמיםואחדהסיבהשהוא Iגעיהר

בשטףהאנושיתההישרדותלדחףהמרכזיים
אשר Iרגעיעונגשלעיקרוןאותוהחיים.
ההבניהעםההתמודדותבעתהקוראמפיק

מןאחדהינדמשמעות,לכללהשיחשל
שלולצריכהלקריאההעיקרייםהמניעים
הספרות.ובכללםואמנותיים,עיוניםמבעים

האופנהשלכסירנותיהתולמרו
התיאוריותושלסטמודרניסטיתוהפ

אתולמוססלפוגגהפוסטסטרוקטורליסטיות
תקופתשלמןהתבוני-"נאור",האדםתווא

היקוםולשליטלמרכזיהפךואילךהרנסנס
שהשאיפההריהתודעה,באמצעות

הקיומיתבמשמעותלדיוןההומניסטית
גםוכךקצה,אלבאהלאבאידיאולוגיהו

מטושטשיצורביחידרואהשאינההתפיסה

 1ועודההמונים.בחברתואובדהנטמעפנים,

גיה,ובאידיאולובמשמעותהדיון Iכאמור
בהיסטוריהחדשאינואדם-עולם,יחסיהיינו
אבןמהווההואועדייןהפילוסופיה,של

בדיוןאףוחשובהמרכזיתיסוד

שד"רהיאעובדה .עצמוהפוסטמודרניסטי

פרשנויותבספרומייצרהוא,אףגורבי,'ץ

עיקריאתלהבליטבחרבאמצעותן
שצמחההפואטיקהמאפייניואתהרעיונות,

שלסיפורהאתהמספריםהםזה.מדיון
אףהמדגישההפוסטמודרניסטית,התקופה

אותםבערכיםהנצחיהדיוןחשיבותאת

תקופהבכלהתרבותומייצגתמייצרת
האמורכלבשלשהיא.נתונההיסטורית

במיוחד Iהספרשלסיומולקראת Iלעיל
לוקה Iעורךשהואהספרותיותבאנליזות

הואמפניהןעיוורוןנקודותבאותןהמחבר

הנרחב,הידעעל-אףהקורא.אתמזהיר
תוחםהוא Iבומצוידשהואמפורשותשניכר

בעומקלוקהמזומנותולעיתיםפרשנויות,
שניתןהאינטרפרטציות,מיגורןשלובמרחב

מפרש.הואאותםהטקסטיםמןלשחזרהיה
מהןבאידיאולוגיותהעיסוקמוחמץבמיוחד
בהםמשוקעותואשר Iאלוטקסטיםצמחו

המתקשריםכידע,כמסרים,כאינפורמציה,

 .אליוומועבריםהקוראעם

ד"רמפצירהעשרים,המאהסוףלקראת
אלמלשאוףלחדולישגורביץ',

חייםאנוכי Iמלהאמיןאוהאידיאולוגיה,
ושובחזורמצייןהואגירת.אידיאולובתוכני

אתהאופף Iהקדחתניהמלללהטאת
הפוסטמודרניסטית,הכתיבהשלהפואטיקה

זהמללבה.מרכזיתתמהאףמהווהוהוא
בעליכמטאפורה,כציטוט,להופיעעשוי

ונוקבתחריפהאירונית-ביקורתיתתשתית

בעתלכן.קודםשנעשה-נכתבמהכלעל
ואתהאחידהמשמעותןאתאיבדושהמלים
שיעתוקבמעיןמופיעותהן Iחשיבותן

ניטלוכךומרפרף.שטחי Iסדרתי Iתמונתי
 1כביכולהיציבים,הערכיםאותםהעולםמן

לוהעניקואו Iבוויצקואותוהסדירואשר
אפוא,הבורגנית,הצריכהבחברתמשמעות.

קניוניםדרךחייואתמפלסשהאדםבעת
תפקידונחשףמתגלהזוהרים-פלורסצנטיים,

אמצעי-להיותהופכתהיאהמלה.שלנוסף
דעותיועללהשפעהכלי Iהיינותקשורת,

כשימושית-מודגשתהיאולכן Iהציבורשל
-אףעל Iזאת-פרגמטיסטית.כלכלית
השקופההגבישיותאותהאתאולישאיבדה
הנושנהה"חירות"במסגרתלהשחיתה
נתפסת"האמתהאבוד.האושראחרלמרדף
שלפרגמטיתברמההפוסטמודרניזםעל-ידי

דווקאוהרי .) 87עמ'(שם,בלבד"תקשורת
היאכפונקציונלית,המלהשלהתקשורתיות

שלבידיהםביותריעיללכליאותהההופכת
כאחדופוסטמודרנייםמודרנייםמחברים

ביןההבחנהאתהמבטלים Iכאלו(ויש
מסרים,היינומשמעויות,להעביר-השניים>

צרכיהם.לפי

בדמותולהיתפסחדלהטקסט,מחבר Iהסופר
גתולדרמורדוהוא I-האלהסופרשל

אידיאולוגיותהמעבירכסובייקט,האנושית
מקודדיםצפניםשדרים,הקורא:אלשונות
היעדבקהללחוללשנועדובמבע,

שללעמדותיוולגייסוטרנספורמציה
המוצאנקודתהכותב.הסובייקט

ציבורשלוהןהסופרשלהןהאידיאולוגית,
המיליהבתוךתמידתשרה Iהקוראים

מתקיימיםהםבוהלאומי-החברתי-התרבותי
למיניהן.באידיאולוגיותהרוויופועלים,

נמצאיםאנו Iאלתוסירשמצייןכפי Iולכן
החלותשונות,אידיאולוגיותבתוכניתדיר
ובחברה.בלאוםמגוונותשיוךקבוצותעל
גירתאידיאולו Iוסיראלתשלהמודללפי

מערכותשתיבאמצעותהציבוראלמועברות
שלמערכת-העלהאחת, :נורמטיביות

ענישהגופימשטרה,צבא,הכוללתהמדינה,
המערכתומשועבדתכפופהאליה Iועוד

המפורטת,התרבותית,המערכתהיאחשביה,

 •ועודאמנות Iחינוךמשפחה,דת, Iמיןשל
שאףאפוא, Iיתכןלאכזה,מודלעל-פי

אידיאולוגיותמתוךתתפתחלאהספרות
המוסכמותהיחיד.משתייךעליהןשונות

הםהתחנךשעל-פיהםהמערכתשלוהחוקים
במידהתפקודו.ואתהתנהגותואתהמווסתים

הישראלית,הספרותאלבהתייחסותניכרת,
הלאומיבמצבכיהדעת,עלעולהזהאין

לרבותהישראלית,ההוויהנתונהבוהדחוק
שלהוהחברתייםהלאומייםוהשסעיםהפערים

ואףרבים,סוציולוגיםשמבחינים(כפי
הציבוריתבמודעותחדהעליהמסתמנת
ובלתימתמשךדיוןיתנהלשלאלקיומם),

ישעל-כן,הישראלי-היהודי.בקיוםפוסק
ד"רשלקביעתואתבתקיפותלהפריך
תםכיההשקפהמןנובעתאשרגורביץ',

אתולהנחותלהובילהאידיאולוגיותשלזמנן
העבריתהספרותשלשתפקידה Iהציבור
שליחותהסתיים.ישראל"לביתכ"צופה

התזזיתבתוךהספרותשלאלוויעוד
קיומהשלהבחינהמןבמיוחדהישראלית,

אףלחדוליכוליםאינם Iהלאומי-הפוליטי
המצעיסטית.בודרמוסטהפבספרות

 :שלויםהשובההיבטיםעל Iגיהאידיאולו
עשויהתרבותיים,החברתיים,הלאומיים,
להתחלפותבהתאםלהשתנות
 .תדירהמפרפרתב"מציאות"גירתהאידיאולו

-ישראליותשלהלאומי-הקיומיהמצב Iועדיין
המרכזייםהנושאיםמןתמידיהיהיהדות

להדגיש,ישהעברית.בספרותוהבולטים
ההטרוגנייםהפלגיםעלהלאומית,שהתמה

תמשיך Iבארץהחברתיותהשיוךקבוצותשל
האופנותלמרותבספרות,מתועדתלהיות

המשתנות.הפואטיות

כדאיגירת,האידיאולובנושאהדיוןלסיכום
גורביץ'ד"רשלנוספתלקביעהלהתייחס
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בחברהכיוםחייםאנוכיוהיא,בספרו

קביעהזוהיוהרי ;""פוסט-חילוניתישראלית
לחלוקישועודספק.ללאאידיאולוגית,

נכונה,אינהשכזוהצהרהכי ,ולומרעליו
אתלראותדייסודה.בטעות ,מכךוחמור

בפוליטיקההדתיהמגזרשלעלייתו
שלהגואהצמיחתה(לרבותהישראלית

סופרותאוסופריםבידישנכתבתהספרות

שלכוחוושגשוגעליהעםבשילובדתיים>
בארץשנערכוהאחרונות,בבחירותהמזרחי

מההשפעהלהתעלםאין ,כןכמו .) 1996 (
הלאומיים-בתחומיםהדתילמגזרשיש

שהחברהלקבוע,כדיהכלכליים-החברתיים
להיותיכולהאינההישראלית-היהודית

צפויהולהיפר,כ"פוסט-חילונית";מתויגת
ציבורשליותררבההתחרדותאולי

אוליניתן ,כןאםבארץ.יהודים-ישראלים
המשוחזר ,האבודהדמוקרטיהחלוםכי ,לומר

 ,הארצישראליתגביותוההטרבתוכני
לכדייגיעלאהומוגנית,לחברהלהיהפך
שלפניהישונוואוליהזה,בדורמימוש
תחולכי ,יתכןאולם,הכר;ללאהארץ

ומכאןהחברה.מבנהעםציבוריתהשלמה
בפרשנותנוספתבעיהאללהפליגאפשר

היצירותלגביבמיוחדגורביץ',ד"רשל
או ,למשל ,מבחיןהואאיןהישראליות.

שלבכתיבתוכי ,מצייןהואאיןלפחות,
הטקסטבאמצעותהסופרמנציחהופמןיואל
בחברהכמגזרה"אחר"קבוצתאת

ההיסטוריהתיאורבאמצעותהישראלית,
בעברוקשייה("ייקית")הגרמניתהעליהשל

הפואטיקההישראלית.בחברהלהשתלב
אתהמאפיינתהמורכבתהפוסטמודרניסטית

ניתן ,לכן(ואוליהופמןיואלשלכתיבתו
יכולהמודרניסטית),בשםעדייןלכנותה
הספרות,באמצעותתיעוד,שלדרךלהדגים

 .במהותוהיסטורישהוא ,באטינר
ההגמוניותבביטוללהבחיןהרצוןעצםאף

מופרךהואובחברהבלאוםוההיררכיות
אלתוסיר,שלהמודלעל-פישוב,מעיקרו.

בתוךמתקיימתשאינהתרבותתיתכןלא
נתייחסאםרקולווהיררכיות.הגמוניות
עשיריםלביןענייםשביןלפעראולהבדל
השליטהבעוצמת ,ומכאןשלהם,הקניהבכוח

עמוקנטוע.זההיררכיהבדלשבידיהם.
החברהשלובתשתיתהבמהותה

אותההמאוחרת,זובמיוחדהקאפיטליסטית,
כל-כךמפליגהבצורהגורביץ'ד"רמתאר

אינםעל-כןההיררכיותדפוסיבספרו.
זוכיםאוומשתניםזזיםהםאלאמתבטלים,

מישלאףוהדגיםחקרזאתאחרים.לשמות
השיגעון"תולדותבספרובמיוחד ,פוקר

לאורךכיקובעהואבוהתבונה"'בעידן
בתוכניתמידמעוגנתהתרבותההיסטוריה,

 ,לפיכךשולט-נשלט.שליחסיםמערכות
עלהמשתנההיאאלויחסיםשלההגדרה

שובניתןלסיכום,מהותם.ולאהזמןרצף
הספרמחברנשבהבוהמלכודאתלציין
במודלהתמקדותוובשלתוךעצמו'

 ,היינו ,שוללהואאותואשרההיררכי'
הואכךהאליטיסטית,-"הגבוהה"בכתיבה
אלההתייחסותאתמזניחשהואתוךעושה,

העיסוקאתואףהפופולארית,הכתיבה
לקשרכיוםהמשכילההיאוהריבה.והדיון

אתומשאירההקוראלביןהספרותבין
ונושמים.חייםקיימים,שניהם

החלקהיינו ,הספרשלסיומולקראת
ביותר.מייגעונעשההולךהואהרביעי,

המתגבר ,הפרשניבתהליךהפתיחותחוסר
לאורביותרבולט ,הספרשלזהבחלק
לאורכו.המשתרעתהרבההידעהפגנת

הבחנותעלהחזרהגםהיאבעייתית
בחלק .לכןקודםכברשנסקרווהתרשמויות,

לפרושלעצמוהמחברמתירהספרשלזה
מופשטותשהןפרשנויותהקוראבפני

שלוהכתיבהשתהליךעד ,מדיוכוללניות
מחשבותשיטוטלמעיןלהיותהופךעצמו

בלשוןומשורטטשנרשם ,אסוציאטיבי
על ,אכןהמאפילהומזהירה,גנטיתאל

הטקסטעצמה.הפרשנותשלחסרונותיה
מללשלסרגאותואתמזכיר

המחברמתריעשמפניו ,פוסטמודרניסטי

המעידהכרטוריקה,מאפייןהואאותוואשר

היותרלכלממשמעות.התרוקןהמבעכי
עודאלובאינטרפרטציותלראותניתן

נכתבואשראחרות,רבותמביןאפשרויות,

הנידונים.הספריםאודותעלכברופורסמו
רביעיחלקבאותוובולטתנוספתמכשלה

בסדראיזוןבחוסרמתבטאתהספרשל
הדיוןלגביהמחברקובעשאותוהעדיפויות,
בוחרהואשבהםויוצרים,ספריםבנושאים,

השואהלנושאמקדישהוא ,למשללהתמקד.
(עמ'בלבדאחדעמודהישראליתבספרות

סיפורמפרשהואזובמסגרת ,) 257-258

שההתייחסותכךקרת,אתגרשליחיד
 ,חמורהדבר ,בעיניבחסר.לוקהלנושא

באופןהמתוארתטראומה,היאהשואהשכן

שלבסב-טקסטיםמסתתרתשהיאאו ,גלוי
שלבמסגרתשנכתבו ,מאודרבותיצירות
זאת,עםיחדלדורותיה.העבריתהספרות

להוסיף,כדאי ,המחבראתלקפחשלאכדי
זוועותשלבנושאעוסקאכןהספרכי

כפיכלל-עולמית,מבטמנקודתהשואה,
ובאופןובאמנות,בהגותמופיעהשהיא

כולהההיסטוריהשלהפריזמהדרךראייתה
באותוהדיוןדווקא ,ולכןזוועות.כרצופת
הארץ-ישראליתהספרותבמסגרתהנושא,

בלתיהואלאחרונה,שנכתבתזאתואף
מספק.בלתיוממצה

חטיבהכלהעניינים,בתוכןשוליים:הערת
הספרבמהלךלפרקים.מחולקתהספרשל

עצמםהפרקיםכילראות,ניתןעצמו
פרקים,לתתימשנה,לחלוקתנפרדים

הפרקים,מן(להבדילבמספריםהמסומנים
בירגןדיוניםלמשלכךבאותיות).המסומנים
אוניטשהשלבכתבים ,ובמשנתוהברמאס

מנקודתאלוכלואחרים.ג'מבטיסטהבריקן
זאתשחלוקהחבלפוסטמודרניסטית.מבט
הערההעניינים.בתוכןגםמופיעהאינה

הראשונה:לזוהמתקשרתואחרונה,נוספת
בנקודהמסתייםהוא ,לספרסיוםפרקאין

תחושההמותירהמשהו'סתמיתמסוימת,

ההרמטיותחוסרמפאתוריקנות,צחיחותשל
הסיום.דברישל

קוראיםלקהלבמיוחדמיועדהספרלסיכום,
שלהאחרונותההתפתחויותעלהאמון

והחברההרוחמדעיבתחומיהמחשבה,

אמנםבפרט.הספרותובביקורת ,בכלל
במרחביה,בתרבותלעסוקהיומרהקיימת
ספרותיים.בדיוניםמצטמצםהספראולם
ולדעתלקרואגירוייהווההספרכי ,יתכן
פוסטמודרניסטית,"חיה"אותהעליותר

 ,הזמןבחלוףגרוטסקי'באופןהמסתברת
המשנותשלרבות,מניאחתכאופנה

דודד"רשלכעדותו .למיניהןהפילוסופיות
כילקבועיכולהואאיןעצמו'גורביץ'

התיאוריההיאהפוסטמודרניסטיתהתיאוריה

והחד-הטוטאליתהדפיניטיבית,האחרונה,
שלסרגאפוא,מהווה,הספרמשמעית.
הנושאלכלרדידה,שלבלשונועקיבה,
להיתפסיכולזהנושא .בשלמותוהרחב

רבתהעלילהבהתפתחותחולףכגימיק
התרבות.שלבהיסטוריהוהמתמשכתהפנים

• 
פיחגרכליובי

 \.1ו: 1
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ןתיזל סומע

ארועיםספרים,מוספים,

והחכםהכסילמקרח

שולחניעלמונחיםהיוטקסטיםסוגישני
עיתונאייםטקסטים .לסירוגיןבהםוקראתי
הסתום"מןעיוניוטקסטאוראוריבפרשת

לנתןעניים""שמחת-המפורשאל
עקד;(הוצאתברזלהללמאתלאלתרמן"

נטרפוכמוימיםכמהכעבורתשנ"ח).עיון

ענייןלישאיןכיווןבאלה.אלהונתערבבו
אניבפרשה,העיתונאיהעיסוקעללהוסיף

גםאורהזורעהספרותי'בטקסטלעסוקבוחר
 .-אורפרשתעל
 11עניים"שמחתעלנכתבכברמעטלא

בכלוהחידתיתהסתומההיצירהלאלתרמן'
אתהמבססברזלהלל .המשורריצירות

למחזותורמזיםלתנך"רמיזותעלפרשנותו
מוסיףספרו'שלהמשנהככותרתשקספיר"

בחוץ"'כ'וכביםשיריאםלהבנתה.נדבךעוד
עלבעיקרכנסמכיםנתפסים-ברזלאומר-

עלמצרים""מכותשיריהיוצר'הדמיון
כמחרוזתמתגלהעניים"'ש'מחתהרי Iהשכל

"אי-מובנותה"גםכאןמכאןהרגש.מולךבה
התנגשויותרצופההיותהבשלהמפורסמת

אינםהמדויקיםורקעןשסיבותיהןעזות

לשיטתוהניתנתאי-מובנותמפורטים,
ורמזיםרמיזותאותןפיענוחעל-ידילהסבר

 11ענייםב'ש'מחתשראוהיובין-טקסטואליים.

בהשראוהיוהאנושות,מצבעלמחרוזת
ביטויבהשראווהיואישיגורלשלהתנסות
בארץ-ישראלהישובשלההיסטורילמצב
העמדתובאמת,השואה.ערבהיהודיוהעם

עזהבתנועהאותםהמניעהרגשעלהשירים
החיץאתבעצםמבטלתוריחוק,קירבהשל
ביןהרבים,לפורענותהפרטשלאסונובין

עולםלמלחמתזוגבנישלוקנאהבגידה
עירלביןורעיהבעלמותביןאכזרית,
ונשרפת.נופלת
במאמרועצמואלתרמןכילנומזכירברזל
העיקראתראהבשירה"מובןהבלתי"על

יוצרשהמשוררבקשרלאובשירה,באמנות

לעצמיותובנאמנותואלאקהלו'עם
הרגלמתוך ... "שם:כדבריוולמקוריותו.

'הבלתי-מובן'אתלהביןשלאנוהגיםוחינוך
לתת-היגיוןשלזכויותמעניקיםשאיןכיוון

לתפוסמוכשריםאנוכייודעיםואיןהיגיון
 ,, ...'המובן'מןיותרמובן''הבלתיאת

לראותאפשרכיברזלאומרבעקבותיו
עליונותניתנתשבהיצירהעניים"ב'ש'מחת
לתנךהרמיזותכאשרהנפש"ל"סערת
המלטבדברי(למשלשקספירולמחזות

סערתבושישמונולוגלי"הבולשחקנים:
הסערותאתומעמיקיםמעצימים )" ...נפש

המחרוזתשלשמהכבר .הללוהרגשיות
באמוציותהמעוגןשםהואעניים"'ש'מחת

בגידה,שלעזיםרגשותומעוררחזקות
כאשרוכדומה,חרפהזעם,אשם,נקם,קנאה,

חירוםמצביהואלכולםהמשותףהרקע
האב,הרעיה,הגבר'אתהמותיריםואסון'

ועםאינסופיביגוןולאוםמולדתואףהבת,
וערביה.עליבותה-השמחהמןשנותרמה
אתלהדגיםרקאלאלהרחיבנוכללא

באמצעותברזלשלהפרשנותמלאכת
הפתיחהשירמתוךאחדלדימויפרשנותו
הבתיםשניאתכאןנצטטלמחרוזת.
הדלתעל"דפקההחוזר:והפזמוןהראשונים

 /עת.עדהאישלהחכה/כיעניים.שמחת
עניבה;וישמחעניים,שמחתכיבודיהותשא

שמעתי/כינעים,ומהטובמה/;ויאמרכמת.

שדודבלילה//ובלילהעניים.שמחת
כנקםהקש:;חלומהמצעעל;חלמהונזוף,

 ," ...הרשככבשתכגוף/וצחהוכואבת
כפלכי'אומרהואהרש"ל"כבשתבהתייחסו
בשירמתבטאבבגידההכרוךהרגשות

עלהסתמכותתוךמוראובמלואהפתיחה
בכבשתובת-שבע.החתיאוריהדוד'פרשת

דמויותשתינשקפותונטבחהשנלקחההרש
דוד'בפקודתלמוותשהופקרהחתיאוריה-

שהמלךהיחידה,כבשתורעייתו'ובת-שבע
ללאבת-שבענתפסתבתנךלעצמו.לקח
נתןאולםלמלך'מופנההאשםוכלדופי

אתגםתופסהנביא,כנתןשלאאלתרמן'
בגידתהכבוגדת.בת-שבע,אתהרש,כבשת

חוזרהיהאםאולםבבעלה,חיתההראשונה
חיתהדוד'שרצהכפיעמהושוכבאוריה

כבשתלו.הרתהשכברבמלךגםאזבוגדת
וברה"צחה"אפואאינהברזל'אומרהרש,
"צחהכפולה.בגידהשלעווןנושאתאלא

בניגודאירונית,רמיזההיאהרש"ככבשת

הפזמוןשלהמשפחתיתהשלמותלתמונת
גםאחיםשבתנעיםומהטובמה"הנההחוזר

בעודקלו),תהליםעל(הנסמכתיחד"
הנקמה.שמחתהיאשנעשקהעני""שמחת

במבטכיבאומרוזונקודהמתמצתברזל
שהביאהואהרשכבשתמעשההיסטורי'

ובסופובמלכותלפילוגדוד'ביתלנפילת
מסמלתעניים"ב"שמחתלחורבן.דברשל

האחדהאישאסוןאתהןהרש""כבשת

ממעשהלכללהנשקףהאסוןאתוהןשנבגד
שבוהאופןגםלדעתי'יפה,והחטא.הבגידה

"הכבשהמוטיבאתבהמשךמפתחהוא

תוךנעורים"לאשת"שירהבאבשירהצחה"
מן'אלתרגםתר(אותול"אותלו"השוואתו
וכןולדסדמונהחשיבות>לכךשישומסתבר
מטפחתךעדית"כי-המטפחתלמוטיב

מ"אותלו"המעברגם,מעניין :" ...בתי
-השקר"ב"שירהנקמהולמוטיבל"המלט"

שקר".שקר'שקר'"כי

שלבמחרוזתיששיריםמחזורישבעה
ולאהמסה,עוסקתבהםעניים""שמחת

לכןכולם,שלתיאורכאןליתןכמובן'נוכל'
המחזוראתהפותחלשירהיישרמדלגאני

השייךוהחכם"הכסיל"מקרההרביעי
לענייננו:

עודשירה';גםישאלעודאחיואת"איש
למשל;שחיתהכסילות/עלישנה,תוגד

צרביוםגד:/;והרלשנינה.שחיתהוחכמה
;ולכסילריחכם,החכם;העריםקם,אשר

 " ..האח.דהמקרה';ויקרםידנתנההכסילות
כיברזלאומרבכללוהמחזורועלזהשירעל

האשםתסביךמתייצבהעזיםהרגשותברצף

ניתןבמחרוזת.הרביעיהמחזורבמרכז

המאורעותשלרגשילוויהכבןלראותו
חשביה.העולםמלחמתלפרוץשהוליכו
אירופהנגדמכוונתמאשימהאצבע

אתשהפקירהוהנאורההמשכילההמערבית
החכםבעודהנאצי'הכסילבידיגורלה
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הסכםלאחרבשעתו'כצ'מברליין ,סבור
שלוםאתוהצילהכסילעלהעריםכי ,מינכן

כי';ואראהחכמתיהחכם:"ויאמרהעולם.
היאהאירוניתהרמיזה " ...נמתיולאצרבא

שומרישןולאינום"לאבתהליםלפסוק
נאמר:השירבהמשךבעודד><קנאישראל"
,/וכמוהוכסילכמוואסכיל;ואפת"ואבטח

הןכאןהמקראיותהרמיזות " ...יתמתגוועל
נח>יז " ...לגוועתמנו("האםבמדברלספרי
 11 ...הכסילעםלחכםזיכרוןאין("כיוקוהלת

היאהאמירותלכלהמשותףכאשרטז>ב
לזהלאיתרוןאיןבואשרלמוותהסמיכות

לזה.ולא

התקופהרקעעלזהשירלפרשבחרברזל
 ) 1941ב-הופיעעניים"<"שמחתנכתבבה

צ'מברלייןשלבדמויותיהםולתלותו
לכלנכונה ,כמובןו'אמיתותאבל ,והיטלר

העיתונאייםלטקסטיםנחזוראם ,לכןעת.
מיהועליהםגםלשאולאפשרפתחנו'בהם

אוראוריבפרשה?הכסילומיהוהחכם
מבקריואו ,גדולכחכםנתגלהלאשבוודאי
דוגמתפוליטירווחממנהלהרוויחשנחפזו

הוא<המענייןומרן?ח"כאוראש-הממשלה
ולאוהסיעותהעדותאתחצוהתגובותכי
 1מןאלתרשלמשירוכלל).אחידותהיו

לחכםהכסילביןהבדלשאיןברורלפחות,
לוקיםששניהםכיווןמדובר'בהבסיטואציה

מר'גורלאותוצפויולשניהםנוראבעיוורון
הואהעיקרבמועד.עיניהםתיפקחנהלאאם

לשניהם,העליוןהמבחןוזההחיים,הצלת
אתהחותמותהשורותמשתישעולהכפי

השיר:

והתנחם,החייחיה"ואם

חכם".וגםכסילתמואיךיזכור

יותר.חיוביאחד'לקחעודזאתבכלויש
המשוררנאמנותהיאאלתרמן'אומר ,העיקר
"שמחתשלהסיטואציה .ולמקוריותולעצמו
המתרחשתקיצוניתסיטואציההיאעניים"

כאשרהקץ'קועלחייםשלקשיםבזמנים
מצוראשם,נקם,בגידה,אהבה,שלמוטיבים
סיטואציהבעירבוביה.בהמשמשיםוחורבן

סערתבאמצעותאלאלהביעאיןכזאת
גםכזאת,סערהחיתהואםעזה.רגשות

לטובה.אלאזהאיןפרשה,באותה

 )א(אלקריבבזמןולאבעגלאלא

"קשת"מאסףשלצאתולרגלשנשאבדברים
זהכתב-עתחדלמאזשנהעשריםלציון

לשמשהסכיםכייהושעא.ב.אמרלהתקיים,
ובןקנזיהושעעםיחדהזה,המאסףעורך

-הראשונהסיבות:משתישרפשטיין'עמי
"סיבה-והשביח Iאמיראהרןשלאישיותו
הצעיריםכלאתלקחללמדחינוכית,

הספרותבשדההנרפים,אבלהמוכשרים,

 ."העכשוויתהישראלית
להתריעהראוימןכייהושע,צייןבהמשך

הנובעהישראלית,הספרותלחייהנזקעל
וקבועים.מרכזייםכתבי-עתשלמחסרונם

יעקבשלהמצוין"מפעלואתשהזכירלאחר
עוד:אמר ,"' 77'עתרןאתהמוציאבסר

כתבי-עתכמהללאהמתנהלת"ספרות
שמתנהלתלתנועהדומהומרכזיים,קבועים

שלתפקידםשכןרמזורים,מערכתללא
לחזורהספרות,אתנכונהלווסתכתבי-העת

היטבאותןלעכלספרותיות,תופעותולבחון
להפקיעיותר.רחבבקונטקסטאותןולהניח
שלוהשטחיתהמדומהמהעריצותאותן

רשימותעםוהמקומוניםהיומיתהעיתונות

להנמיךשלהם.היחצנותוכתבותרבי-המכר
מיותררעששעשויצירותשלקומתןאת

לתשומתזכושלאראויות,ביצירותולהעמיק
ראשבכובדלפעםמפעםלבחוןהראויה.הלב

להעלותספרותיים,תהליכיםובאריכות
לפתוחלהווה,אותםוליישםהעברמןדברים
לקשורוהעיקרהעולם,ספרותאלצוהר

החברתיתההוויהלביןהספרותביןנאמנה
דבריםובקיצור'חיים".אנושבהפוליטית
עללחשובקשהאשרומדויקים,נכוחים
לכתב-עתמשימותכהגדרתמהםנכונים

האחרוןחלקםעלאלה,דבריםעלוהנה
והסופרהעיתונאישלגזורוקפץבעיקר'
במקומוןעליהםהמגיבאלקריב,יקירהצעיר

צריךזו'תגובהשבוע.מאותו'תל-אביב'
לאמיתותחיההמחשהלספקבאהכמולומר'

הצעירים,הסופריםעליהושעשלטענותיו
מנסהאינואלקריבשכןלמעלה.שהובאו
לגופםיהושעעםתרבותיויכוחלנהלאפילו
עלבונותבמלחמתמידפותחאלאדבריו'של

הוארשימתואתהמקומונית.הכתיבהבמיטב

וכברהדינוזאורוס""שוועתבשםמכתיר

 .ב.א"הכותב:שללגופויורההואבפתיחה
נסשלסרגכמולינראהתמידיהושע

בהופעתודברששוםאדםאישיותי.

העובדהאתמסגיראינובעל-פהובניסוחיו
למשכנתאותבנקסניףמנהלסגןאינושהוא

לאחר " ...ספריםכותב-זאתובכלברעננה.
לי(איןהסופרשלובמראהובגופושפתח
מיהושע>סופריותרנראהשאלקריבספק
כותב-אישית"אני .לספריועוברהוא

יותרלצלוחמעולםהצלחתילא-אלקריב
לפניהאחרוניםבספריועמודים-30מ

מלבדפני",אתלבקעאיימושהפיהוקים

אלקריבויקיריהושעא.ב.

ספרותי.

"אהרןיהושע:אמרהצעיריםלסופריםאשר
בעריכתהתחילכאשר 35בןהיהאמיר

בגיליםשלנוהצעיריםעלחושבואני'קשת',
להריםיכולהיהמיעצמי'אתושואלהללו

הצעיריםכזה.פרויקטובהתמדהבצנעה

יותריושביםהםאולינרפים.לינראיםשלנו
לסרטים,מדייותרהולכיםקפה,בבתימדי

יותרומעייניםעיתונים,מדייותרקוראים

ברשימותורבי-המכרברשימותמדי

כשהםגםשנפתחות.החדשותהמסעדות

לאחרכתב-עתשלצנומהחוברתמוציאים
כךכלהםעליה,העולםאתשהרעישו
בהודולנוחנוסעיםשהםותשושים,נרגשים

שקם"המתדבריו(מתוךבריוויירה".או

ספרותב'תרבותשהובאו(זמנית)"לתחייה

 ,) 3,7,98אחרונותבידיעותאמנות'

איימו("הפיהוקיםהמגושמתהמטאפורה

אלקריבמאשראמנם )" ...פניאתלבקע
יהושע,שלספריולפחותספרים,שקריאת

דבראינההראשונים,העמודים-30למעבר

לעשות.נוהגשהוא
מהרקלאגבול.איןמסתבר,לגסותו,
 1בעיניוערךכלחסרהואיהושעשכותב

כעדותו'ספריואתממשלקרואמבליוזאת
פרסומובשלכיאותומאשיםגםשהואאלא
היחצניתהשמשתחתמקוםמותיראינוהרב

עוז'עםיחד-הוא"והריהצעירים:לכותבים
רשימותאתמחרלפרסםיכול-קנזגרוסמן'
יהפכושאלהידיעהמתוךשלו'המכולת

יכוליםואיך ...שבועייםתוךמכרלרבי
כזהבשוקמשמעותייםקולותלהתפתח

הגדולים".לשמותמראשהמכור
גחבדרכך'כלנמוךספרותישלוויכוחדומה
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כברזכינולאאלקריב,קירידוירוהאליה
i שלכפיתעםנולדלאיהושעהרירב.מן

סופריםהיולפניווגםבפה,רב-מכר
רבישמכרו •שמיר Iיזהר Iעגנון •שראליב

היוםעדמכרלאספר(שוםמעטיםלאכרמ
לאוזהשמיר>שלורם"בשרלךמ"מתרו·

הבאהסופריםשבדורלטוביםמחסוםמששי
לנימוקיםלהיזקקמבליולעלותהבקיעל

 1ויודומאלקריבאבלאלקריב.שלתיםוהנח

עםלהתמודדבאמת,יכולים,אינםכנראה,
ולכןהספרותיתהיצירהבשדהחבריוו·הושע

שיחדל Iיותרולאפחותלא Iממנומבקשאוה
"אםהבמה:אתולשכמותולוויפנהלכתוב

 1ךללבקרובכךכלהעבריתהספרותרלוג

רביעשרתאתאתמאיתנוחסוךשע,והי

םיהשנבעשרלכתובשתכננתהמלים
הזדמנותחדשיםלקולותותןהקרובות,

הקוראים".לבאתלכבוש
לאמיתותנוספתלהוכחהזקוקיםוהיינאם
םיהצעירהסופריםעליהושעשליודבר

ובגדול.כאןאותהקיבלנוהריהנרפים,
(שלזכותובאלקריבלעסוקרוצהאינילםוא

לומראלאשירים>וספררומןנזקפים
לפנייסודי:בירורטעונהבכללהגיהשהסר

קסםמילתחיתה"צעירים"רבלאזמן
דומהאולםהשערים.כלאתשפתחה

אתגרכמווביוצריםבהםשתלושהתקוות
ודומיהםדיילעוזיקסטל-בלום,אורליקרת,
עוז,יהושע,נעשהלאמהםאישהתגשמו.לא
ישזאתבכלאולי Iלכןחדש,סמןוגרוא

לתשומתהראוייםיהושעשלבדבריומשהו
שישסבורעצמיאנילגידופים.ולאלב

בכךעוסקגםוצעירים,סופריםלעודד
חושבאינניאולםספרים>(בהוצאתעלובפ
 1קודמואתשיחליףהבא,הסופריםרושד

לאלפחותהכותל.מאחורינמצאכבר
ובקרוב).(במהרהקריב'בזמןו'בעגלא

 )ב(משלךדרךלךתמצאלך

 1דלעילהדבריםאתשכתבתילאחרעייםושב

לא(ואניפסוקסוףזההיהשלאמסתבר
שיבוא).מהאתבדבריהטרמתיכי·דעתי

 ) 17.7.98 ('תל-אביב'בעתרןהמשךבכתבת

נרגזתטלפוןשיחתעלאלקריבספרמ
דבריובעקבותיהושעא.ב.עםלושהיתה

בטלפוןדיברנוימיםכמה"אחרידמים.והק
והתנהלהלמדיעצבניתחיתההשיחהו

הנימהעלבינזףיהושעגבוהים.בטונים
וטעןהשתמשתישבהוהאלימההמכוערת
לכתובלוהצעתילטובה.היתהשכוונתו
להיפגשהעדיףהואאבלזה,לעתוןמאמר
"אני-הנוספתהכתבהפנים".אלפנים

ךדרלךתמצאאזהפה?אתלךתםוס
פגישה.אותהתוצאתהיא-חדשה."

מדבריומקצתיהושעמבהירוזבכתבה

למצברגישותדווקאמפגיןוניםוהראש
עלכשדיבר Iלדבריוהצעירים.פריםוהס

משוםדווקאזאתעשהכתבי-העתחשיבות

היוםהצעיריםהסופריםבמצוקתמכירשהוא

עלשהשתלטמסחריגלמולהפועלים
שכתבי-עת-אומרהוא-"חשבתיהספרות.

אלומותלזרוק Iהמסחורנגדלעמודיכולים
לציבורמגיעיםשלאטוביםדבריםעלאור

הרחב".

לעורכיםשמעברטענתועלוחוזרשביהושע
וגבריאל ' 77'עתרןבסר<יעקבהוותיקים

חדשיםכתבי-עתאין'עכשיו')מוקד .

ישאם(גםצעיריםאנשיםעל-ידיהנערכים
יתרונעלמים).המופיעיםמזדמניםכתבי-עת

"בהתקפהכילאלקריבאומרהוא Iכןעל
תלותאתדווקאהרגשתיעלי,שלךהפראית

לאלינראהוזה Iבנוכמוךצעיריםשלהיתר
בריא",ולאנכון

נקודהעליהושעעלהאלהשבדבריםדומני
ושאפשרבשיחהלמרכזיתההופכתמעניינת,
שלרצוןוחוסרבגרותכחוסרלנסחה
חברתיתאחריותליטולצעיריםכותבים

גדיהצביעכברעליה<נקודהוספרותית
תרבותעל-השפוף""המרדבספרוטאוב
שאלקריבהעובדהחרףבישראל).צעירה
"כלאחרת.לנהרגגלמסוהואאין Iבכךמודה
-אלקריבמסכים-נכוןאומרשאתהמה

בעולםנמצאשאתהשהעובדהאומראניאבל
האחריותאתמגדילהממניזמןיותרהזה
שאתהספרכלמזהוחוץ ...המצבעלשלך

אתוסותםעותקיםאלפיעשרותמוכרמוציא
השוק".

אתמאשרותכמואלקריבשלקובלנותיו
עריהושעבקודמו.זהדורשלהתלותטענת
עליהםהערנושכבר(דבריםומצייןלכך

שלטולכתובהתחילהואכאשרכי )'אבחלק
 1הנדליהודית Iשמירמשהשלספריהםבשוק

יותריחסית, Iשנמכרוואחריםמגדאהרן

לאמעולםהואאולםהיום,שלהמכרמרבי
כךבשלעליהםשחלהחשבולאעליהםכעס
שביהושעהדרך.אתלולפנותחובהאיזה

הזההדורשלהפאסיביותכיואומר
המכירותלעברהמתמדתוההסתכלות

הספרותעלהנכוניםמושגיואתמשבשות
-לאלקריבאומרהוא-לי"תאמיןהטובה.
 ...מכתיבהכסףשאעשהשיערתילאשבחיים

ראיהאלאחשוב,לאהזההכספיהענייןכל
הכתיבה".באיכותהקשורהארוךלטווח

דיייםהשבביןהזהשהדיאלוגמודהאבי
שליוטענותמבחינתבעיקר Iמתסכל

כללמסוגלהואשאיןנראהאלקריב.
שיווקי.התקשורתיהמבטמןלהשתחרר
בהוצאותהקולראתתולההואבהמשך
ספרהיוםמוציאאתהאם ... " :הספרים

לאוהואבעולם,טובהכישיהיה Iראשון
אתהעותקים,אלפיםמשלושתיותרמוכר

גמרת".

שוב Iמאמיןאינוספרותיותבחבורותגם

שיווקיים>(תקשורתיים,נימוקיםמאותם

לכם"ואין-בנידוןיהושעשלולשאלתו
איזהספרותית,חבורהאיזהבתל-אביב

משיב:הוא-פורום?"

איןכסף,שםאיןשתהיה?למהפתאום."מה
חבורותאוליישהשפעה.שםאין Iכבודשם

הואשבעיתונותהפיתויכי ...עיתונאיות

שללקהליםמיידיתלהגיעיכולאתהעצום,
קוראים",אלפימאות
המוצא,לנקודתמשים,בלא Iחזרנווכך

ל'קשת',באירועיהושעשלהראשיתלטענת
לספרות.ולאלעיתונותמכוריםהצעיריםכי

והנרפותהחולשהעלקובלגםיהושע
אינטלקטואליםשלהציבוריתבפעילות
עבודהאנרגיהכמה Iלמשל Iומזכירצעירים,
נתןקניוק,יורםכמויוצריםהשקיעוומאמץ

סופריםעםבמפגשיםקלדרוןוכיסיםזך
כיום,מגליםכזונמרצתפעילותפלסטינים.

צעירים.מפד"לניקיםרק Iלדבריו
שליהדור"בנייהושע:אומרדברשלבסופו

בגללאינטלקטואליאתגרפהמפסידים
מפרסםהיהצעירסופראםשלכם.הפסיביות

אתגרגםיוצרהיהזה Iאחדחזק,סיפורהיום

 " ...מיושןכברשאניליאומרהיהזהעבורי.
"הכעסלאלקריב:אומרהואהשיחהובסיכום
הואאםרקעניינילהיותיכולעלינושלכם

לךסותםשאניאומראתהאםאבלספרותי.
דרךלךתמצא-לךעונהאניאז Iהדרךאת

חייאתלקייםיכוללאשלךאבאחדשה.
שלך.בדרךלךבמקומך.שלךהנישואים
עםהתמודדנואנחנוגםבאמונה.בצניעות,

לאומגובש,חזקדורשהיה Iלנושקדםהדור
זהאחר.משהועשינופשוטעליהם,כעסנו
הכול",בעצםזההכול.

חירםשלבמבט-שלשום""תמול

החדשברומןכאןעסקנוגיליונותשנילפני
ובאחתגוויתי"רוחי"ועםלאוריצחקשל

גיבורומדועוהיאממנוהעולותהשאלות
השבנומגמגם.שהתאסלם,שב"כאיש Iהראשי
בתשתיתובסיסיתסתירהלדעתנוכישם,

לכך.הסברלשמשיכולההרומןשלהרעיונית
מדועהיאבה,דנושלאאחרתנכבדהשאלה
בשםדווקאהראשילגיבורולקרואלאורבחר
עגנוןשלהראשיגיבורושם Iקומריצחק
 ?שלשום""תמולברומן
"רב-ערפליבועזהספרותחוקרשלספרו

i "שלשום""תמולעלמאמריםחמישה-ומן
המכון(הוצאתבינתייםשהופיע-עגנוןלש"י
עמ' 335 1המאוחדפורטר;הקיבוץע"ש

לשאלההתשובותמקצתלספקיכול ) 1998
 .זו

רקלאהואשלשום""תמולערפלילדעת
שלביותרוהשלםהעשירהמעולה,הרומן
ביותרהחשוביםהרומניםאחדגםאלאעגנון,

תמטיתמבחינההחדשה.העבריתבספרות

עםרבת-פניםהתמודדותהרומןמגלם
והלאומיהחברתי Iהאישיהקיוםשאלות
בניגודיהםאשרחשביה,העליהבתקופת

אתמבפניםלהרוסמאיימיםובסתירותיהם
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אך .הציוניהמפעלואתהיהודיתהחברה
להציג ,כלאורשמבקש,שמיאפוא, ,טבעי

לתאראוהזה,המפעלעלכוללערעור
ביצירהייתלה ,שלוביקורתיתיאור

כילהראותכדי"קלאסית"כברהנחשבת
כברנזרעוהציוניהמפעלשלהקלקולים
בראשיתו.

יותר.הרבה ,כמובןמורכב,ערפלישלספרו
רבדיםחמישהחוקרהואהמאמריםבחמשת

"רב-מכנהשהואמהאתהמרכיביםשונים

הואשלשום""תמוללדבריו .עגנוןשלרומן"
כרומן-על,ערכיתמבחינההןרב-רומן

מבחינהוהן ,רב-אמןשלרומןרומן-מופת,
-רביםרומניםבתוכוהמאגדכרומןמבנית
היסטורי ,פיקרסקי ,פסיכולוגי ,חברתי

רומןגםלכנותוואפשר-דוקומנטריאפילוו
ריבויבשלגםוזאתרב-קולירומןפוליפוני'
סבורערפלינוקט.שהואהסיפורטכניקות

חדשה ,חוזרתלקריאההעתיעהשחג
הזה,הגדולהרומןשלאינטגרטיביתו

טרםאבלמעט,לאעליוכתבהשהביקורת
שלו.שלמה"ל"תפיסהלהגיעניסיוןעשתה

המענייןהמחקראתכאןלתארנוכללא
עללהצביערקאנסה ,לפיכךהזה,והמורכב
 ,לספרהמבואעלבהסתמך ,הכללימהלכו

הקרוימרכיביומחמשתבאחדהתמקדותתוך

שהואכיווןחברה"כדיוקןיחיד"דיוקןבפיו

פתחנו.בהלשאלהביותרהרלוונטי
כפולהעלילהערפלירואההרומןבעלילת
נתפסתהיא-לסוףההתחלהמן :לפחות
בחורעלכמעט,קומיתפיקרסקית,כעלילה

החולם ,קומריצחקהגיבורהוא ,ונאיביחביב
בוניה,ביןולהיותאבותחמדתלארץלעלות
סלעיאלמתנפציםהללוהדמיונותשכלאלא

בכיווןגיבורואתמוליךוהסיפורהמציאות
הואלמעשהללכת.ביקששבולזההפוך
מאהבה ,העיראלשדהמחלקתדרכועושה

מחילוניותכשרים,לנישואיםחופשית
מציונותלירושלים,מיפולדתיות,

תחיהכארץומארץ-ישראללאורתודוקסיה
הדרךשלבסופהגלות.כארץלארץ-ישראל

ומת(בלק>שוטהכלבעל-ידינפגעהוא
הראשונההעלילהאםכלבת.שלבטירוף
הריוחיצונית,שרירותיתכמקרית,נתפסת

באופןהנקראתהשביח,העלילה
נתפסת-להתחלההסוףמןרטרוספקטיבי

חוקיותבתוקףוזאתגיתוטוכדרמטית

בעלילהמקריםמנומקת.פסיכולוגית
כשלובותנשביח,כגורלותנתפסיםהראשונה
באופןנשביח,כאסונותבראשונהקומיים

ביניהם.לנתקשאין
בחורהואהראשונהשבעלילהקומריצחק
המטולטל ,רצוןכוחונעדרפסיבי ,וישרתם

חיצונייםאירועיםבשללמקוםממקום
שכוחותכמיהשביחבעלילהנתפסבעיקרם,

לאבעוצמהאותודוחפיםלמדיעקבייםנפש
שלווהיושרהתוםלכישלון.מכישלוןמודעת

שהואהדמותהפרסונה,שלסממניםיותרהם
 ,דברשלשלאמיתובעודלחברה,מציג

 ,ערפלילדעתהיא,נוקטשהואהפסיביות
בחירהלבחורהצורךמןשלוהמילוטדרך

 ,וכךואידיאולוגית.אישיתאמיתית,
מדחיק,הואואותןבורחהואשמהןההכרעות

פורצות ,נפשובעומקכוחלבסוףצוברות

רתmנמשתועמסתחפ

ערפילבעז

מחהשממאם<ר
עשן •·שמאתלע

וז.תופש"עוןבסןקזטוהלפאוקיטהשיהילארןוכמה
האמדחויקהץובהאצות ,,-ןוידוג .pלמתשרוהמרמ

הסיפורלפי .חייואתוהורסותהחוצה
אדםהואקומריצחק ,ערפליאומר ,הראשון
שליטהלושאיןכוחותבידיהמוכרעפשוט

גיבורמעיןהואהשניהסיפורלפיעליהם.
טרגדיה.של

כפולתהעלילהשלזהלניתוחבהמשך
המשמעותבתיאורערפלימתמקדהפנים,

קוראשהואמהשלוהאידיאולוגיתהחברתית
(יפו;והאנלוגייםהמרחבייםהמבנים

חילוניםישוב-חדש;ישוב-ישן:ירושלים:
נודדביניהםציונים/אנטי-ציונים)דתיים:

זה,בהקשרבמיוחדשמסקרןומה .קומריצחק

יצחקשלבדמותועורךשהואהדיוןהוא
גיבורשלדמותהופכתכיצדובשאלהקומר
רצוןכוחונעדרפסיביאיש-מרתקלאכה

כל-כך?מרתקרומןשללגיבורו-
ערפלישעושהבהבחנההואהתשובהסוד
בעודשבכוח".ל"יצחקשבפועל""יצחקבין

פשוט,בחור ,כאמורהוא,שבפועל""יצחק
ודמותאופקיםצרקרתן ,בינוניחושיםאיש

הואשבכוח""יצחקהריושבלונית,משעממת
כלשלפוטנציאליגילוםמורכבת,דמות

באשרהאדםאתהמאפייניםהקונפליקטים
ובמיוחדהחדשבזמןהיהודיואתאדםהוא

אתהמאפייניםהדרמטייםהניגודיםכלשל
העליהבתקופתהארץ-ישראליתהחברה
שלעיצובודווקאכיטועןערפליהשביח.
אופיחסרריק,כגיבורשבפועל""יצחק
אתלהציגלעגנוןאיפשרו ,עצמומשלורצון
כלאתבדמותושמשקףכמישבכוח""יצחק

ניגודיהןעל ,סביבתושלוהדמויותהחברות
הפשוטה ,שבפועלנפשו .וסתירותיהן

כשדהשבכוחדיוקנומתוךמתגלהלכאורה,
יכולתהעדרהללו.הכוחותלכלמאבק

 ,הללוהכוחותביןלהכריעאוליישב
אחדכלמתקיימיםהםהחברתיתשבמציאות

מתנגשותהגיבורשלבנפשואבל ,לעצמו
גורלו.אתאףקובעהפוגה,ללאבבואותיהם

קומריצחקשלהפנימיעולמו ,כןעליתר
ההיבטיםאתמבפניםזובדרךמשקף

גזריםללקרועהמאיימיםהסותריםוהמניעים
חשביה.העליהבימיהיהודיתהחברהאת

הרומןשמעמידהחברהשלהביקורתיבדיוקן
אתהמאפייןקולקטיבידיוקןלראותגםניתן

המתוארהציוניבמפעלהכרוכההבעיתיות
 .הראשיגיבורונפש ,היחידנפששלכבבואה
אין ,ערפליאומרכזאת,תפיסהבמסגרת
להתרשםשאפשרכפי ,קומרביצחקלראות

 ,חייומהלךשלהחיצונייםהאירועיםמן
כפיאלאבדורה,דופןויוצאתחריגהדמות

גיבורשלדמותהשלם,העיצובמןשמתברר
המהותיותהבעיותאתבתמציתיותהמגלמת

מכלבארצו.ישראלתקומתושלהדורשל
הנתונהחברהשלהפנימידיוקנהעולהאלה

מתיישבות,בלתיסתירותשלבסבך
מבפנים.אותהלהרוס ,כאמורהמאיימות,

בלק,הכלבבפרשתכאןלעסוקרוצהאיני
ומאמר ,"שלשוםמ"תמולכשלישהתופס
בקצרהרקאומר .ערפלישלבספרומיוחד

מלבד-השארביןרואה,הואבבלקכי
שמביאומיהסאטיריים-פארודייםתפקידיו

שמבטאמיגם-הגיבורשללמותובנשיכתו
מודעיםוהלאהמודחקיםהחלקיםאת

המעצימים ,קומריצחקשלבאישיותו
ובחברהבאישיותוהסתירותאתומעמיקים

והחשובההמרכזיתהסתירהמשקף.שהוא

אשרסתירה ,ערפלימדברעליהביותר
עלביתר-שאתעודלאייםמוסיפהלדעתו
הסתירההיאכיום,גםהיהודיתהחברה

הציונית.מהמהפכההנובעתהאידיאולוגית
מקורותיהשבין"המתחזהואחרות,במלים

לביןהציונות,שלהדתיים-היסטוריים
המצטרףמתח ,החילוני-מהפכניאופייה
משיכתשביןלמתחקומריצחקשלבעולמו
לביןונוח,חםכביתלוהמצטייר ,העבר
האישית,וההתעצמותההתחדשותשאיפת

הציוניתההרפתקהאתמלכתחילהשהניעה
דברשלבסופועלתהשלא ) 1997 (שלו"
קצהעלרקבאמת,וזה, ,ערפליכאןעדיפה.

קרא.זילואידךהמזלג.

קומרהשםעלקצרמדרש :.ב.כ
יצחקהשםעלקצרבמדרשלסייםברצוני
הספרים:שנילמקראבדעתישעלהקומר

מעיןשבא"."מיפירושוביידיש"קומר''

new comer ,מי"מהגר",כלומרבאנגלית
השורשאתכולל"מהגר"בא.שמקרוב
יצחק,שלאחיו ,ישמעאלשלאמו"הגר",
שגםמניחאנישרה.בפקודתלמדברשגורש
קומריצחק ,לאורבעיניובוודאיעגנוןבעיני
אתוהדוחקבא,שמקרובזה ,המהגרהוא

הארץשלהישמעאלית,הוותיקה,האוכלוסיה
 •דורות.מדוריבההיושבת
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ליליתוחצה 1:~ו
ענבריאסף

הכפרמבניאחדנסעושקטצלולקיץירחחת ~
כשברכבוחזרשעתייםכעבורסמוכה.לעיר

לירז.אושירד'ששמהאמרההיאללילה.בחורה
- י!י!י!י!111 נתןלאמעולםהשם.אתלקלוטניסהלא .הוא ~ =
פטפטוהםליווי.נערותלושמסרובשמותאמון-- ....

כברשזרקהשאלהאתלהלזרוקבשלשהרגישעדהנסיעהבזמן
שלאלילהיהיהזה"אםהביתה.שהביאלבחורותפעמיםכמה

איתי?"תישאריתשכחי,

אחרת.שתעשהשיערלאהואהצטחקה.היאחמוד","אתה
וחייךהרךהאבקשבילעלהמנועאתהדמיםהוא .גבועלנחרהכפר
מתאימהלאנראתההיאהעניין.כלעלקצתהתחרטבלבואליה.
החצאיתאתיישרהכשיצאה,שלה.המבריקהקטןהתיקעם ,כאן

צמיגישהטביעוהגומותרוכסןעלהגבוהיםמעקביהמעדהכמעטו
העציםביןאותהכשהוליךהתפצחוזרדיםהשביל.בשוליטרקטור

 .המוכרהעליםריחאתהחריףהטלהצרצרים.ובכיילדותושל
קוציםהרפתות.משבברביצתלהתמזגסירבהבחורהשלהבושם
הביתמפתןעלמשנתהשהוחרדהבמיההנטוש.הלולעלוהתלטפ
 .אליונצמדההבחורה .החצרשלהרחשיםבמחתרתנבלעהוחמקה
היוהןקודמותיה.כלפישהרגישמדכאתזרותאותההרגישהוא

לטליה,להסבירשניסהכפילהן'להסבירצריךהיהוהואעירוניות
ללילה,רקשבאוהיותאבלללב.יקרכךכלהזההמקוםוע iמ

עלשמירהשלהמסוימתבהנאהולהסתפקמהסבריםלהימנעהתרגל
 . iסו

נייראהילדלקכברכשנכנסוהדלת.ממשקוףמפתח iהוריאוה
האורסביבחגוזעירותמכונפותישויותהפתוח.לחלוןמתחת

עלהתפרקדההבחורהזכרונות.ומלאפשוטרוגעשהפיץהצהבהב
הנעליים?"אתלילהורידלך"אכפתהריפוד.דהויתהספה

ליטפהוהיאלחשק,מחופשחשקבחוסראותןוחלץלידהכרעאוה
"לאפעם.אותוראתהשהיאהרגשהלהשישואמרההראשאתול
לי."מוכרנוראאתהדעת,וי

לך?"שהיהקליינטכלכרתוז"את
 ,,זוכרת.הייתיתךוא"

בעבודה."היהלא"זהאמרה,היאנפגשנו","אם
משהו?"לשתותרוצהבעבודה.היהלאזה"לא.
 "?מוכרתלךנראית"אבי
לשתות?"רוצה .דו"מא

חלוןרשתעלשארבההמנוסהבשממיתהתבונןהקפהאתכשבישל
השתכשךלחלוןמחוץמזינוקה. ,באיחורשהופתע,לפרפרהמטבח

בסבךסהרוריהרהורצייץעטלף .הכפרשלהשחיהבכריכתהירח
באינספורעשור'לפנישנה,לפנישםעופףעטלףאותוהצמרות.
בית-מגולחבריחנמהלהבחישהריחנעלמה.שטליהמאזהלילות

יחפהעומדתשהבחורהלהסתובבמבליידעהואמתקתק-נלוז.שחי'
 .מאחוריו

 ,,ברינה.כאןשישסיפרתלאברינה.יופי'"איזה
לשחות."יודעתשאתסיפרת"לא
הקפה.אתושתובמיםטבולותרגליהםעםישבוהכריכהשפתעל
אושהשירזלהישבעשיכוללמרותטליה,להלקרואלאהתאפקהוא
יםהשבבשלושבאמת.היאמיכמוהובדיוקיודעתהזאתלירזה

בקיץמשתזפתחיתההוריה,עםמכאןשנעקרהעדבכפרשנראתה

עבדהאמההתערובת.מכוןאתניהלאביההכריכה.שפתעל
המים.מגדלשלידבבית-הצנחןבשכירותגרוהםבצרכניה.
מדועלההסבירהכריכה,שפתעלהראשונהבפעםלידהכשהתיישב

עלשהופקדערירישתקןהכפר'ראשיתבימידיירוכך.נקראהבית
מותו.אלוצנחהמגדלמראשאחדיוםנשמטהמים,מגדלאחזקת

לכריכה.הבאיםשלטיבםמהלדעתבכפר'להתאקלםלהעזרהוא
סיפרבחובות.משקלבעלמשגשגמשקבעלביןלהבחיןאותהלימד

ילדיואתמלבדהוליד'ומימי'שלבנומימי'עםמסוכסךמי
פרקאחדסיפור.רדףסיפורידידיו.שלמבניהםכמהגםהמוצהרים,

 iאחתחתם.קבורהארבעבןילדואתוגילהכימיזבלשקישלעגלה

וכעבורשכנושלהמטעחשבוןעלשלוהאגסיםמטעאתקצתהרחיב
איךלהתיאראגסים,והזכירהואיל .מנוסרמטעואתמצאשבוע

צובאותהמטע,שלההשקיהברזישסביבבשלוליותהקרפדות,
לאבמים.טבורםעדהנרקביםנושריםאגסיםעלתשוקהבקירקורי

אתצמאמלבבדהמלבושבדהומהמלבו'בדהשסיפרמהכל
עלעיניהמתגובתלוחשובפחותהיההעובדתיהדיוקקירבתה.
נחקק.פרטעלמוצלח,משפט
הכריכהקרקעיתכשעלהחורף,במשךעשתהומהחיתהאיפה

לבקרממנומנעההביישנותצלו?לידעורבדידההבטוןחשופת
הגבריםעלובמחשבהמאובדנהבחרדהשנהחציגררהואבביתה.

הנוצציםבלילותאותהומענגיםבעירשונותלדירותאותההמסיעים
האוראלהגיחההיאוהנחשים,תפרחות-החרדלכמומגשם.

שיזופה,עיניה,צחוקה,קירבתחזרו .חזרהקיץהתחממה.כשהאדמה

עקשנים,עלהכפר'מייסדיעללהסיפרהואבשערה.השמשפתיתי
שהפהמהכלעלמסתור'מקומותעלהאריזה,ביתעלנים,תמהועל

לךאתןאניאםאחת.שאלהרקלשאולרוצהכשהלבלספרמוצא
איתי?תישאריתשכחי'שלאלילה
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השקטכאן."יפההריקה.הכוסאתלווהגישההקפהאתסיימההיא
ליתן ...בתהייתיבכפרשהייתיאחרונהשבפעםמאמיןאתההזה.

 11 ...להיזכר

"שבע-עשרה."

 ,,ידעת."איך
"ניחוש."

הניחהורכיסות,כפתוריםפתחההלילה,אתנשמהקמה,היא
שעלהמוזהבתוהשרשרתהמזויףשמה .לנשורהלבושלפריטי
 ,,לשחות.יודעתלא"אניעירומה.עליתלובצווארה

"לומדים."
אותי?"תלמד

תנופתעםקדימהלצלולהמשיךהחמימים,למיםקפץהתפשט,הוא
הכריכה,באמצעהמיםפניעלביצבץדקהחציוכעבורהקפיצה

שיחורההכריכה,שפתעלרחוקהבחורה,הירח.בהשתקפותמואר
 11 •כבר"דאגתיהקלה.אנחת

באה?""את

עלי."צוחק"אתה
 "?בהתכתבותשחיה?ללמודרוצהאת"איך
אטבע,"אנייכולה.לא"אני

נו.""בואי,

אליך?""עד
כלום.""זה

מתה.""אני

 ,,ילדה.תהייאל .בואי .כאן"אבי
ככלוגבהושהלכובמיםמותניהעדאליומדשדשתבההביטהוא

אתכךאחרצלעותיה,אתכךאחרטבורה,אתמלחכיםשהתקרבה,
ממגענותקורגליהכפותקורן.מזמין,בחיוךאותהועודדכתפיה,

לשחות.בתולייסיוןכבבמיםחבטהוהיאהקרקעית
"בואי."

באה,""אני

יכולה?''שאתרו-אה"את
עלי,"תצחק"אל
צוחק,""מי

מים,בולעת ,לקראתודרכהאתאיכשהוופילסההדפההיא
אתשאלשבוהצורבברגענזכרהואבמבוכה.מצחקקתמתנשמת,

"אתההצטחקהוהיאשנתיים,אותהלשאולהעזשלאמהטליה
יותראותהראהלאכךואחרלשאלה,להתייחסבמקוםחמוד"
שהתקרבהככלהיום.עדפעם,אףמקום,בשום ,בעיר ,בכפר
ונשימותיה,גופהשלהמיםליקלוקלקולותמתחתמבטיהם.נפגשו

המרחקתשובה.מידשקיבלהחרישיתשאלהעיניהםביןהוחלפה
הירחאלומתשלהכסוףבזוהרפניהאתהאירביניהםונסגרההולך
אל ,גופואלהמחבקות,זרועותיואלואזתחומה,אלשנכנסהברגע
עורפה.שעלבשרשרתהאוחזותאצבעותיואל ,שפתיו
אלהגופהאתמשההואמהבגדים.להיפטרצריךהיה ,ראשוןדבר
התריסדרךהביתהלזרוקכשניגששםאותהוהשאירהכריכהשפת

הקפהכוסותאת .עירריחהמדיפיםהביגודפריטיאתהפתוח

אתנשאהתלבש,לכריכהכשחזרהחלון.אדןעלהניחהריקות
אפוףהמתפצחים,הזרדיםמצעעלהבית,סביבוהלךידיועלהגופה
חסמושקוציםהזגוגיות,מנופץהנטוש,הלולאל ,וטלוחושךשקט

אותה,להניחאיפהוהתלבטשניותכמהעמדהואפתחו.אתחלקית
השלדיםלבואה.שהמתינוהשלדיםשלושתלידמקוםלהמצאואז
עליהםהשאירולאהנמיותחיוורים-קרירים.נקיים,יבשים,היו

 •בשר.חתיכת
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 ,פעילמילואיםלשירותנקראתי ' 80שנתשלחורף
שברמת-הדתייםהמושביםבאחדכשומרוהוצבתי

על ,המלומדחבריעםיחד ,שמרתיבלילות .הגולן
אבטחתיובימיםהמושב,שללבשר""הבקרמכלאות

המקומיתהמכולתאתהשוקקים,גני-הילדיםאת
נסתיימה.לאעודשבנייתוהכנסתביתואת

שאראלכמואלינווהתייחסוהמושב,חבריבנוטעוהראשוןבשבוע
מנזקם.קטנהשתועלתםבמושבם,והולכיםהבאיםהמילואיםחיילי
הישיבהמןהמוריםאחדעםהמדרכה,עלמקריתשיחהאחריאבל

וארוחותשבתלקבלתבהזמנותלפתעהוצפנוהסמוכה,התיכונית
בימיםהתנכרותםעללכפררצוכאילוהמתיישבים.בבתישבת

מוגזמת.מעטבאדיבותעלינווטרחוהראשונים,
השבתלסעודתהוזמנתילפורים,חנוכהשביןאחד'חורפישבתערב

היהזההמושב.אלהחדשיםמהמצטרפיםצעירה,משפחהשללביתה
 ,שלוהחיזורתקופתכברשנסתיימהפיעלשאףונלבב,צעירזוג

אחדחדבמבטהיהאפשרהשטיח,עלשנייםאותינוקפעהוכבר
וכמוביישנים.אוהביםמנהגבזוזהעדייןנהגוכמהעדלראות

בינתקעהמלוהט,הברזללתנורממולשולחנם,אלשהתיישבתי
אצלהמתורגםשלום-עליכם,שלהמפורסםהמשפטהרפהולא

וחלב".דםממש ... "כך:ברקוביץ
התינוקותניחוח ,התנורשלהמרדיםהחוםהטובים,המאכליםריחות

האיששלהסמוקותלחייומארחי'שלהנאיםהשבתבגדיהמטופחים,
הוויהלמעיןחברואלהכלהצעירה,האשהשלהצחורידיהובשר

וחלב".דםממשממש, ... 11במליםאצלישהתנקזהמופלאהשנתית
עלהגולן'אנשיבפישכונהכפיהסורי'התנורהברזל'לתנורמעל

הנבחריםהפסוקיםביןהסיום,לתעודותהמשפחהצילומיביןהקיר'
מפתחבולטמסמרעללותלויהיה ,ישראלארץשללתמונות
זוהר.אדוםבצבעשנצבע

הנלבבים,מארחיעםבפטפוטיםמעטהשתעיתיהשבתסעודתלאחר
הזההמפתח"ומהלשאול:פתאוםאותיהסיתשדאיזהיודעואינני
מחבליםחדירתשללמקרההגג,אלהמפתחזההקיר?עלשתלוי

אזעקה?"שללמקרהלמחסן-הנשק,המפתחזהאוליאולמושב?
 ,מהירמבטביניהםהחליפוואשתוהבעלשתיקה.נפלהבחדר

לפנותכביכול ,הכיוראלפנתהוכשהאשהעז.סומקהסמיקוניהםוש
זה"לא,ולחש:אוזניאלוהסמוקהצעירהבעלרכןכלי-האוכל,את

שלדבריולינתחוורואחתובבתהמושב."שלהמקווהשלהמפתח
גמדיםבלילהתראושאםלנו:שערךהפתיחהבשיחתרכז-הביטחון

הממהרותהמושבנשותאלותירו!אל-הבתיםביןבדובוניםרצים
 ...במקווהלטבולבצניעותן

שלי'המילואיםשירותתוםעדהבאים,ובלילותהלילהבאותו
זכיתיכאילובחשיבההמושבשלהבטוןמדרכותעלהסתובבתי

אתראינושנינורקשהריבעצמו.אלוהיםאלזמני,באופןוחברתי,
עדהעטופותהגוצותהדמויותאת Iבחשאיהנפתחותהדלתות

הציבורי.המקווהאלהדשאיםביןוממהרותחומקותמראשן'למעלה
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הכרנושנינוורקהחדשים.העובריםנוצריםמתיידענושנינוורק

כששמענובטבעותיהם,המשקשקיםהאדומים,המפתחותצלילאת
 •החסודות.המושבנשותשלההדוקותכפותיהןמתוךעולהאותו
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אינעאםשלמותה
חופרי-אפללשרה

מרומןקטע

אותהלחפשוהלכתיאינעאםמתהאיךלדעתציתי- ____ 
--=== !111 

אינם.מזמןשכברברחובותהתחתית,בעיר

ריבועיםתמה.פהלקראתיפערושבורותדלתות
הביתהוהביאוחלונותפעםשהיווכחוליםירוקים

עכשיוהיוהאורואתהילדיםהמולתואתהרחובאת
עלעצמוואנסאיןאלדרכםפלשוהרחובומכועריםגסיםפתחיםאך

עליהציירהמקריתאורשקרןורצפהשחוראוירעמדבחדריםכלום.
מתעתע.קו

יכולתישלאדבריםעלהכריזוגדולותבאותיותמצויריםשלטים
לנחש:רקלדעת,
לפתח.מעלבאבןחקוקהמלהמאפה.דבריאומתיקהלדבריחנות
משם.והלכושםשחיומשפחהאואיששם
לדעתהיהקשהשםששררבשקטפתאום.נעלמולאןלהם,קרהמה
הרחובבמעלהנעלמותרגלייםטפיפתקולהיהששמעתיהרחשאם
 ;במודדוהחבילותגרירתקולאו
אחרישניםבמקרה,לשםשנקלעילדשלהמתפלאיםצעדיואוליאו

הרחובעםונסחףוהתגלגללקירותמעלשעףכדוראחררץ .הכול
עצובשעצרעדהריק,והריקוהדלתותהקופסאותוקרעיוהאבק
לשםיבואוכאשראבק.ויעלהידההבאפלה,ישההושםפינה.באיזו
שהילריםלחשובבוודאייטעהחורש,בעודאושנהבעוד ,מישהו

כדור.גםשכחו 1948באפרילמפהשנעלמו
 .השאירורק .שכחושלאאו

\'°' \ ,_, 

' \1 
1 
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תמהרו.-אמםלהםאמרה-חשוביםלאכדורים
הקולותבקעווממנהברחובעברהמכונית .בבוקרהתחילזה

בעברית.וגםובאנגליתבערבית
כה.ערשחיינוכמויח.דפהנחיה-אמרוהם-איתנוהישארו

עבאסלרחובוירדומאריסמטלהשלההרבעיקולעברוולות jה,כ
פוארשלביתועלנפלוהמליםסטנטון.ולרחובולחלימהולחווסה
המכוניתשלמקולהיותרחזקיםהרים,והעלוריקהיהשכברחמיימי
פוארשלהריקביתוהריוברבעים.ברחובותוהנוסעתהדוברת
שםטאנוס.יוסףשלהאבןבביתופגעובאווירוהתאבכועלוחמיימי
בדוגמאותבוהיםמתוח,וגופםוהשכניםהמשפחהבניישבו

הדרךופחדבאוזניהםהרמקוליםוהריהרצפותשעלההנדסיות
נכנסוהמליםנעים,לאאוירמשבחשווהםרגליהםאתמאבןללבנון
לרצפה,הנברשתביןוהתיישבוועמדולרווחההפתוחלחלוןמבער
קורם,מאובנותשהיוטאנוס,גברתשלרגליה .במרכזממש

פתאום:התרוממו

-כארוז.

שלנמרץבמחוליצאובחיקהושואלותעצובותעתהערשנחוידיה,
שהיאלחשובהיהואפשרפקודותנתןופיהגזיםוארקופסאות

נכנסוהאורהתפנהוהחדרצלצלוהסיריםמוחארם:שםמארגנת
והפקודותרעדוהפהושוליכבויותהעינייםאבלגדולים.בפרצים

הריק.נאוירומתפצחותנשברותחלולות,ממנובקעו
לביתובכניסההכחולההברזלדלתאתנעלשורלאקהדיןעורך

עלהגןשעראתנעלהיטבהמוגפיםהתריסיםאתשברקולאחר
ופנהבכיסוהמפתחאתשםבאפריל'שפרחוהנהדריםהוורדים

עניינים,מסדרותעדייןהבנותוהנכרים.אשתוישבושבהלמכוניתו
ועצרהההרבמעלהעלתההמכוניתמחרתיים.אומחרתבואנה
כ"ץ.מתתיהושלביתואלמדרגותהתחמקוששםהרחוב,בפינת
שלדלתועלונקשבמכוניתמשפחתואתעזבשורלאקהדיןעורך

לאאפילוהמפתח.אתנירונתןבפתחהופיעוכשאךכ"ץמתתיהו
כ"ץאתראוורקביניהםשנאמראתשמעולאוהילריםאשתונכנס.
ונכנסחתומותופניוחוזרשורלאקואתשותפושלשכמועלטופח

ומתניע:

הכול.כשייגמרנחזורואנחנוהמפתחעלישמור-כ"ץ
לעכוהמובילהבררךופנההתחתיתהעיראלוירדלאחוריוופנה
אל-נקורה.וראם

איךוראתההריקבחלונהישבההיאדבר.ארזהלאשמאסאינעאם
החמיםאפרילאויר .אוירבהםואיןפעםכמובופורחיםהוורדים
כמועצמוסביבהתרווחלאכברהזקןוגופהבהנגעלאוהנעים
כלום.ולאהעולםמןדורשלא ,מקומועלקפואעמדאלאשירע
מזמן'ששכחהאנשים .בונכנסיםאנשיםראתהוהיאנפתחהגןשער

ואחריםטאנוסויוסףמנצוראבוארשנים.מזהמפהשנסעוחשבה

הגן.שלוותאתלהחרידחשבה,הוא,רעטעםכלל.הכירהשלא
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נהמותעלוהרחובמן .נשברוזרדיםהלבן'החצץאתדרסורגליים
חיינושניםלכם.יאונהלארעכלאיתנו.הישארו-וצפירותמנוע
הוורד.שבחיקמקינםהזקניםהדבשיונקיאתשהבריחו-יחדכאן

לשערמעבראלירוקחץהזכר'שלמעופואחריעקבהאינעאם
ירקלולחפשלמעלהועולהושבהסמוךבקירנחבטאותווראתה

ירוק.בריחוףונעלםאחדעיגולחגאותוראתהוצל.
מאזחזרולאשנסעלמאורןשחיכתהכמולו.וחיכתהעמדההיא

הקןאלפנתהשב,לאאווההערבמשהגיעשנתיים.לפניהקיץ
ריק.אלמצווחיםפעורים,מקוריהםקטנים,גוזלישלושהבווראתה

ללטףהעזההזקנהובאצבעהלהםאמרה-תשובלאשלכםאמא-
אתהשקיטלאהליטוףהקן.בקדמתשרבץהגוזלשלראשואת

הפחידוכמעטאוןביתרוצווחמקורואתופערבכנפיושטפחהגוזל
היה.תוקפניכךכלאינעאם.את
אולילאכול:משהולולהביאחשבההיאלאחוריה.פנתההיא

רזותהיורגליהלזוז.פחדהאבלבמים.מעורבקמחאוליפירורים,
יותר.אותהנושאאינוהחצץששביללההיהנדמהמאוד.

פתאוםנדחףהדופןכנגדדחוקשהיהאחדלצווח.המשיכוהגוזלים
ופערהקןחללאתשמילאווגוףונוצהכנףביןדרךלופורץקדימה,
חדה.צווחהוהשמיעמקור

דיו'גדולהואהקן.מןאותוושלפהאצבעעודהושיטהאינעאם
הרישאימנה.ודאיבתעופה.אמואותואימנהכבראוליחשבה.
היאהקן.אלוחוזרתושבהעפהבחצר'הגוזליםעםאותהראתה
פהלוידאגמיאמא.אתשיחפששיברח,שיעוף,לאדיר'אותוזרקה
אותו.שישקהמייהיהלאמעטשעודהוורדבחיקהדחוקבקן

ושיעורילמד'לאעודבאמתאולינופל.אותולראותותמהה
אחר'באביבשעברה,נשנהאםכיהשנההיולאשראתההתעופה

ולהתרומםכנפייםלפרושהגוזלניסההארץעלאחרים.גוזליםל
אותה.הגביררקלהיפך:מצויחתו.פסקולאהצליחלאאבל

העמידהאותו'גםהוציאההשני'בגוזלואחזהידהאתפשטהאינעאם
חצתההדבשיונקתבכנפיו.ורוחכוחלתתבו'ונשפהידהכףעל

ועפה,החצרלתךנורתהחוםכחץ .חדבמעוףהגןאתפתאום

 1שחוויםחוויםקיימיםהאם
 29מעמ'המשך

 , 7,01,94'מעריב',העולם,"שלהאינסופית"המוזרותמיכאל,גלוזמן, , 4

 , 29עמ'

s . 27נגה''קסטל-בלום,"אורליזי-רצוניים', 1בל'"סיפוריםרחל,רא,גיו , 

3 5 -2 5 1 1994 ' 

העברית,"בספרותהדורותבחילופיהפארודיהשל"מקומהרית,ונגר·ן' , 6
 , 1981ארופבר , 12-13קריאה''סימן

 , 1980,תל-אביב,עוזסועמרית,ונגוץ, , 7

 , 1983תל-אביב,שלמחרת.בוקרוהחזעהחרבתנורית,גר·ן, . 8

אחרונות','ידיעות 11והמבקר'הקוראהסופרת,"הגברת 1יוסי Iוזי , 9

 , 28עמ' , 19,11.93

עמ' , 3,06,94'דבר',וה'מקום',"'זה'ביןהפנטזיהב"מרחם,וענון,וי . 10
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 ' 1995 , 8-9 1186 ,' 77'עתרן 11הפלאות,בארץלידה"מינהת,ור Iלאופו ' 11

 , 18עמ' , 26,11,93המשמר','עלכהפרשה,""כתיבהעמוס,יחן,רל , 12

 , 1981תל-אביב,מונוגראפיה.ע.יהושב.א.נילי.סדן, , 13

טפיחהחשהאינעאםהמעוקל.במקורהאינעאםשלעיניהעלמאיימת
נשרטהידהתיפול.שלאבמשהולאחוזוהתכופפהמצחהעלחדה
ברגלייםומסתבךהקורסהגוףאלונשמטהנרתעההוורד,בענף
שם.ושוכב

שנותרוהאחדהארץשעלגוזליהשניסביבהציפורצווחהבאוזניה
חיתהרוצה .גזלרולהגרמהואותהשהטרידהבצווחהבקן'

אלוצווחהוחומיםעגוליםבריחופיםריחפההציפוראבלשתשתוק,
כנף.להםלהושיטיכלהשלאילדיה

היושהרחובותימיםכברדיבורים.ונהמהברחובעברהמכונית

אתוהשאירוהשכניםאצלהשבאומאזהגן,אלנכנסלאואישריקים
אצלמפתחותלהשאירלהויעצולבואדחקובהגםמפתחותיהם.

ניסתההיארצתה.לאהיאאבל ,בכרמלשלההיהודיהמחותן
שתייםעלכךואחרתינוקת,היתהכאילוארבעותיהעללהתרומם

 .הציפורשלמעופהשובבהפגעאזאבלהביתה,ככהולזחול
אםכיבפניהפגעשלאהפעם,וצורבחם ,אחרמעוףזההיהאוליאו

ופרץרעם,בקוללארץאותהשהטיחוכואב,חםחד'חתךבכתפה.
ונאסףשמלתהועלידהועלזרועהעלזורםודביק,רטובאדום,

חלומותיהכלעכשיושטוובהבחיקהשנקוותהקטנהלשלולית
שגוועו.

לראותישמה .דברראיתיולאאינעאםמתהאיךלדעתרציתי
סדקיתלחנויותשהיובתיםמוניות,חנות_ותלמוסכיםשהיובגינות

בכלבאוטובוס,קפה,בביתהסיפוראתלספראפשרמלחים.של
נכוןלטוותרקישהכול'אחריירושלמית.במרפסתפה,גםמקום.
החוטים.את

פרומיםחוטיםישן.שטיחשלתיקוןמעשההסיפור'מלאכתמהי
מרמזות,דוגמאותצבע,כתמילהתאחות.ומבקשיםבעולםתלויים
ומבטחקוסםפרוש,אותורואיםמרחוקמתעתעות.תבניות

הפרחיםגםהשתי.חוטיעלברפיוןהמעריביםתלוייםוכשמתקרבים
בהם.להיקשרקשריםבאיןונושריםענפיהםבשביזהיםמתפוררים,

ממגע.פוחדמתפורר'גושהואעכשיומרחוק,היהמבטיחכמה

לאפןאצבעותי.ביןהדקהחוטיתפוררפןלגעת:פוחדתאניגם
 •.ונעלבתבודדהבידיותישארהאריגאלהבדפיסתאתלחבראדע
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