
ורנימילוא,ניליבת-אליעזר,חגיתכפוי,יהודיתשטונפל,דצביקהדרתן,ואובךעלון,צדוקבנאי,פרץ-דורועויידי,נעים

פז,יובלאדיבי-שרשך,אסתימזרו,יאירהסינג,יעקבסטויזרבו,אוריבך-משה,איילנשר,גרבךושבן),יייטהילרובוטסומק,

מיורןכרמיתלריתך,עמוסחייקיך,אלימנדלשטאם,ארסיפורנן,יהודיתליפשיץ,אסתרופאלי,צבייהב,דןאוריין,הודיתי
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וכפועלגבריות,דימוייהורים,דמויותאב,דמויותעלשונות

נשיות.דימוייגםיוצא,

סטריזובראוריעםמשוחחהגלידן>אתפותחים<ששיריועריידינעים

שניעלכותבמזוריאירבשירתו;גברייםמוטיביםועלגבריותעל

והכואבהריקבחללהאב,במותהעוסקים ,לאוריצחקשלשירים

שאיננולאבמוקדשמילואנילישלשירהגם .לכתולאחרשנותר

שלשיריםשביהנוכחת.תוהעדרועלשיחהעמולנהלומנסה ,עוד

עלוןצדוק ,ובןאבשלהטעוניםביחסיםעוסקיםוייטהילרובוט

ורוני ,בתולביןאמולביןבינוהצמותקלועהקשראחריעוקב

מהילדות.הפרידה""מזוודותאתהרוקדתהילדהעבוראורזסומק

הבנותספינתהרומןעלשושןאדיביאסתיכותבתשונה,מכיוון

הנשיותבהשתקתנרחבבאופןלראשונההעוסק ,זמירמיכלשל

הישראלית.בחברההמשפחהומוסדהאבדמותובכישלוןבצבא,

קרהזהככהגינצבורגנטליהשלספרהעלפזיובלשלבמאמרו

המקריםבשניכיאםהנשיות,להשתקתאלימה,שונה,תגובהנבחנת

אסון.כמחוללתנדמיתזולהשתקההתגובה

היריעה,רחבהנושאאתלהקיףיומרהאופןבשוםכאןאיןכינאמר

השונות:המבטנקודותמלבדמסוימת,אמירהלהציעלאואפילו

געגועים.חמלה,כעס,ביקורת,

לפי
•עה

* 
המאורע,לציוןהיינה.היינריךשלמותומאזחלפושנהוחמישיםמאה

שלהמוקדמתיצירתומתוךפרקיםשניהסינגיעקבפרופ'מביא

היינה.שלביצירתוויהודיםגרמניםהמציגותמסע,תמונותהיינה

כמולקומדיה,הופכתהטרגדיהכיצדמדגימים ,שלפנינוהקטעים

 .המיוסרהמשוררשלביצירתואחריםרביםבמקומות

- * 
'מטעם'שלהאחרוניםבגליונותהפעםמעייןבמדורולויתןעמוס

ב'מטעם'ורזג'קליןשלמסהעלמתעכבהואו'אלפיים'; ) 4<מס'

ה]פסיכואנליזה"[כביקורתהציונות-באווירהמרחפים"דברים

<במקרההרדיקליהשמאלשללשיחהאופייניתהצביעותעלומצביע

עלמצביעהואשנימצדשיגעון>;כמבטאהציוניהחלוםבהצגתזה

הפוסט-קולוניאלימהשיח"החורגתב'אלפיים'פלדמןיעלשלמסתה
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וותןןוו uהמ~צית
תרבותייםבמטעניםדיוןבעיתונות.

עםהמפגשואוונגרדיים,יהודיים

והרביעית,השלישיתהעלייהתרבות
השירהביןהלשוניוהמפגש

לפובליציסטיקה.

םרעהילשאפילזבחרכרט:כגנייזכי
קשבהוצאתוינפלהרוומפולנית:
עמ' 117י 2006לשירה
וקטעישונותמתקופותשיריםקובץ

"עכבריםהנמלים':'מלךמתוךפרוזה
עלהראש;עלבבוקר;מתרוצצים

שיירישיחות/קרעיהראש;רצפת

נכנסת/החדרנית/המוזהפואמה;

<היומיוםמטאטאת.""כחול;בסינר
 ) 57עמ'הנפש,של

~ 
 '!'רהו:חנזב•נג'ינ
 ·םעוה,שלאפילוג
לסגד I'ררד : '11םלזפג

:זד'Oל.וlי-

קליזפרניייימחרבותכנאי:וווופרץ
עמ' 114י 2006חושןאכןהוצאת

הממתקים;דוכניאל"קחוני
חצרותאלקחוניכציורים;המעוצבים

תעלוליואלכמה;יודעהלאלראי;
שלהקיוםפילוסופיתואלנפוליון;

שלה~פנות~פנתואלוסרטו;קמי;
קחוניושרמוט:.ה;ושמוט:.הגוט:.ה;

שלהמ.הוקצעזiפוסט;בסממניולרוני
 ) 90עמ'ואגס,<לאסהבשמים.""

הוצאתהניצהילנפיאיבןרחריישראל
עמ' 75י 2006לשירהקשב

ב-אורשראהלספרשלישיתמהדורה

שלבציוריםמלוויםהשירים . 1963
ספינהכמוהלילה;"כלברגנו.יוסל
שקט.//אופלדרכוהבקיעגלי;בים

כלבירעביםנרדמוחצות/בטרם
<כלהלילה"יבואלאאליהו /-חוצות
 .) 16עמ'הלילה,

כרמלהוצאתאזזשהיגוא:וון
עמ' 104י 2006ירושלים
שיר./של;בדקלוםנשים;"עוררתי;
/לאראשונה.אשבנשמתן.;נוקית;

מיילדת.""תפקיד //.הבהשתמשתי
 .) 51עמ'<מיילדת,

הכלבתאהגנן,פנחס-כחן:חוח
המאוחרהקיבוץהוצאתהזשרזמטה,

ריתמוססרותלאמנויותוכינוכיץקרן
עמ' 58י 2006

שמחוץלזמןמחוץיצאהמביתי"אש
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לבי;בגובהאליהיד/הושטתילזמן;
הקפואים;/אצבעותיפרקילחמם

והשבים"מהעיווריםשלמדתיתנועה
 .) 30עמ'בתפוחים,<נובמבר

הוצאתחזרףיקייטנתקוול:תמו
י 2006מפתניםסרותפועליםיספרית

עמ' 53

ברגים;ניביוממלונתו.מתפרץזמן
נשיכתו;תינוק.בעגלתמשוחררים

מכרימפות.עלצמתיםרתיחת
נוצציםקישוטיםביתוליםהחדשים;

המול.דחגלקראתאשוח;כבעץ
עץהחשמלי.מכוחםמתפעלים;

אהבה"למתקןהופךגלוחים,/שורשיו
 .) 26עמ'<כרונולוגיה,

חורוק"םנמ

 "קרור.תמר."

כחוח ,מישרותמבחרפםטרנקפירם

ליטווקימירימרוסית:ותרגמה
עמ' 76י 2006גווניםהוצאת

שופע;לבןהשלגים,/ביןאבד"הכל
בוקע.//אורוהמפה,/עלעמדונר

החייםעלרומןכותבמזדקןסופר
הואהסוציאליסטית.אירופהבמזרח
כן'לפנישכתבהרומןכימאמין
ידיעליידחהבאושוויץ'העוסק
קורה.כךלאאךשלו'לאורהמוציא

הוצאתהנגרליעלערןבןמריבי:יעל
עמ' 150י 2006ירושליםכרמל
משותףמכנה"לכולםסיפורים.קובץ
אדםעומדשבואנושימוקד-אחד

גורלו'חברתו'משפחתו'עצמו'נוכח
זהותו."

חנהשלהביקורכן-נפתלי:מיכל
המאוחרהקיבוץהוצאתארנרטי

עמ' 212י 2006ליורןמכון
עורכתנפתליבןמיכלשלבספרה
אינטימיים,ביקוריםארכוס

דמויות:ארבעאצלאינטלקטואליים,

רביקוביץ'דליהאלמונית,תלמידה
המלך.שאולבתומיכלצוויגסטפן
שירעלמסות,שתיגםכוללהספר
שכתבההדוחועלרביקוביץדליהשל

אייכמן.עלארכוס
הפתיון;ואשהפינה;מןבאהרוח

ישראל,ארץשירתברזל:חללאלמזניקה;כנפיים,שתיהצליבה
מילזתזביהיאיריאלזזביה,רונמטיקהנשפהפברוארחודשכלהמרום.//

עמ' 779י 2006פועליםספרייתהוצאתהמפה;עלעמדהנרהזמן;וכלסופה;
השירהב"תולדותהשביעיהכרך ,) 52עמ'חורף,<לילתם"לאלבעור

ימינו":עדציוןמחיבתהעברית

ומיתולוגיהגיהאידיאולורומנטיקה,

כשסייד'בלורחלשלבשירתם
ויונתןהמאיריאביגדורפן'אלכסנדר

מקיפים.מונורגפייםחלקיכוללוטוש,

הספדיהיהאזרזהזאגולרכוגילאח
עמ' 232י 2006החרשה

אורשראההרומןשלמחודשתהוצאה
משנתחוזרתקריגרנורה .-1946ב

הביתאלהוריה.לביתבברליןלימודים
הפלא,נקרזתלזבזובוולף-מונזון:תמונפש,ממחלתהסובלאביהגםשבים
שלזהפזכליציםטיקההפואטיקהשלואחיהאלברט,אביה,שלחברו

העשירםיכשבזתירבנרבבצביאזירנורה,בשחפת.החולההמשרתת,
אוניברסיטתשלהספריםהוצאתמתאהבתאחרים,לחייםהכמהה
 1עמ 399י 2006ביתןזמורהתיפחיבו.שפגשהלפניעודבאלברט

אצ"גשלבשירתוחטיבהניתוח
וירח'גדולה'אימהאתהכוללתמהונגרית:יפיאםקזקוטס:אימוח
מלנא''טורשיריהעולה',ו'הגברותמחברותהוצאתכוקאיימדרכי
שהודפסוהפובליציסטייםוהמאמריםעמ' 2005י 268לספרות

אהכהיללאאהםתפיונרלו:לואיג'י
הוצאתאייליאורחמאיטלקית:

עמ' 280י 2006ביתאחוזת

חייעלנובלותושבעאחדרומן
והסופרהמחזאימאתנישואים

הקובץהנובל.פרסזוכההסיציליאני'
שפרסםהראשוןהרומןשםעלנקרא

 •-1894בפירנדלו

הזרכרכןימעשהווינטוסון:ג'נט

ינשוףהוצאתרוויודרמאנגלית:
עמ' 159י 2005

אשהעשרה.השבעהמאהשלבריטניה
אוספתוקנאית,בורהרוצחתענקית,

הואגדל'כשהואעזוב.תינוקביתהאל
הואבעודוגנן.ארצותלמגלהנעשה
לצדנלחמתהאשהלמסעותיו'מפליג
המהפכה.בתקופתהמלך

מאנגלית:הקשיאנישמושל:מייקל
 398י 2005ינשוףהוצאתייייינטע
עמ'

לכאורהתעלומות,שלושמתח.רומן
בדםרצחנערה,חטיפת-קשורותלא
שנהרגמבוגרוזוגבמסעדה,קר

העלילה,אתמניעותדרכים,בתאונת
עלמשהוללמודהמנסהבמסע

האנושית.האלימות

1. 

יליסיפרתםלאלמהמגן:שמואל
עמ' 364י 2006חלונותהוצאת
לושנתגלהאובד'ובןנכדשלסיפור

מלחמתבימישתחילתומשפחתי'סוד
הואהגילויבעקבותהשנייה.העולם
-משפחתוקורותבעקבותיוצא

ישראל.ובארץבסיבירברוסיה
ש
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פשרהללאניתזו,

דיוקןכןולפניהנכבשדיוקןממי:אלנו
רן-מכוןלהב,אבנרמצרפתית:הכובש'

 176 , 2005ירושליםכרמלוהוצאתליו

עמ'

נפשםלתוךחודרניומסעמעמיקהמסההואהחיבור
הווייתםהמשתנה,מעמדםוהנכבש,הכובששל

זהניתוחמלהחילמפלטאיןביניהם.הזיקהויחסי
גומליןביחסיונמצאיםשנמצאוהעמיםכלללגבי
הכיבושמעשהאתלתרץניסיוןכלאלו.מעין

נידון •הנכבשעלשנכפתההמציאותאתולייפות
 •פילוסופיהמוסריבמובןלפחות ,לכישלון

הכובשדיוקןעיקריות:חטיבותמשתיבנויהספר

המחברשלהקדמהחוברותשאליהןהנכבש,ודיוקן
אפילוגצורףלספר .סארטרפולזיאןשלוהקדמה
חוצננולנעראפולוגטיניסיוןבבחינתשהוא

ההתנחלויות.וממפעלהציונימהכיבוש
בידיהנוכחיותרגומושנים,יובללפנינכתבהספר
החותכותאבחנותיואתמוכיחלהבאבנר

משטרוכלתקופהכללגביהמחברשלוהדקדקניות
הם.באשרקולוניאלי

 .מקריאינוהספרהוצאתשעתוילשעריש
כמהאורוראותורגמוהאחרונותבשנתיים-שלוש

מלחמתכגוןבאלג'יריההמלחמהשעניינםספרים
כאלג'יריהסגןעדריות;דימוייםחוויות,אלג'יריה:

הספריםכלהאלג'יראית.יהטרגדיה 1כמדברשחר
ובנכבשים.בכובשיםבקולוניאליזם,עוסקיםהללו
לאפלסטיניםמיליוניעלבשטחיםשליטתנוהאם
ישלאור?הוצאתםואתתרגומםאתשעוררההיא

הטרגדיהמחברארון,לרמוזבניגודשכן.להניח
שלהצרפתילכיבושהמתייחסהאלג'יראית,

מצביעממיאלנואיןשם,קולוניהוהקמתאלג'יריה
 ,כלשהןנכבשתוטריטוריהכובשתמעצמהעל

מוצאואתלפעםמפעםמזכירשהואלמרות
העקרונית·ברמהמתמקדאלאהתוניסאי,
והמסקנהונכבש;כובש .המצבשלפילוסופית

שתמיטסופהכבושיםבשטחיםהאחיזההיא:אחת

הכובש.עלאסון
 ,ביותרמורכבהכובששלוהפנימיהחיצוניעולמו

(עמיספרוממחציתיותרממימקדישזהולנושא
העוולותמסכתאתומתעדמפרטאינוהוא ,) 85 • 31

 ,לעילשצוינובספריםלרובמופיעותאלו •
והשישיםהחמישיםמשנותרביםבמאמרים

נציבממישלובספריועת,אותהשלובעיתונות
אתותיארסקרשם . ) 1955 (הגרו ) 1953 (המלח

האוטוביורגפיות.האישיותחוויותיו

דיוקנאותבציורעוסקהספרשלעיקרו ,כאמור
חוזריםשלטוןוכדפוסיכפרדיגמותוהנכבשהכובש

הפילוסופיהרקעבעל ,ממיאלנוונשנים.
כבוחןהמיקורברמתכתיבתואתממקד ,והסוציולוגי

הכובש .הפרטאצלהמתרחשאתולבכליות
והנכבש.

עלומצביעהכובשמפניהמסכותאתמורידממי

הרווח,מכוחובראשונהבראשהמונעתדמות

6 
 307גליון

לקידוםההתאוותהמובטחת,הכלכליתהמוביליות
ומשאביםקרקעותחלוקתיותר'גבוהשכרמהיר'

וחלוקתבלעדיותפוליטיותזכויותשוויוניים,לא
נחשקות.משרות

הכובשאתשהופךמהכיבהחלטיותקובעממי
החדשהעשיר"יסוד •המיידיהרווחהואלכזה

ממדינתהינתקותועם ;) 33(עמ'להתרושש"החושש
אתנוטלתמידהכובשבמושבה,והשתרשותוהאם

הזכויות,מרבאתלעצמוומנכסהנכבששלמקומו
רווח, .דמותואתמעצבותתודעותשלושכאשר
ועושק. ,יתרזכויות

מכנההואאותם •המתיישביםנגדגםיוצאממי

מיוחסתקבוצהבחזקתשהם .קטנים""כובשים

'הופךממישלבראייתוהמתיישב,הילידים.לעומת
מדעת,שלאאומדעתלכובש,הואגםמהרהעד
שיירהואשכןהטוב",הרצון"בעלהואאםגם

(עמייתרזכויותמאותןונהנההמיוחסיםלחברת

שמאלכאישעצמויגדיראםגםהמתיישב, ,) 44
היומיומיים,חייותנאיבשלחייב,והומניסט,

הערכיםעםולהזדהותהקווים"את"לחצות
והוא ,שלוהאםמולדתעםהכובש,שלוהמטרות

כובשייעוד",מתוך"לקולוניאליסטייהפךעצמו
אתלשכתבעליושומהעצמו",עם"המשליםזה

אתלכבותהילידים,שלזוואתשלוההיסטוריה
ללגיטימיהעושקמעשהאתולהפוךזולתוזיכרונות

 .) 67(עמי

למשל,כובשים:שלשוניםטיפוסיםמציגממי
הוא •ובדגליובסמליוהמנפנף •"הפטריוט"
"החיוביים"הצדדיםאתהמוצא"השמרן"

במשטרהדוגל •ה"פאשיסט"אובקולוניאליזם;
מדינת-האם.ובהאלהתהטריטוריהבשמירתהדיכוי,

אתמשחיתהכיבושמצבכיוטעוןחזורטועןממי

 •מדינתאתגםומשחיתבמושבותהחיהאירופאי
לגזענות,מהרהעדפונההקולוניאליסטהאם.

הכובשוציפיותדרישותשביןהפעריםמןשנובעת

ממרביתהאחרוןאתומדירההנכבש,שללאלו
הבסיסיות.זכיותיו

לאחרספרואתכתבשממילהזכירמקוםיש
המעצמותומרביתהחלהדה-קולוניזציהשתהליך

שנגרמוהנזקיםעוצמתאתהפנימולאעדיין

בפסקנותגדולתווהמוסריים.התרבותייםלערכים
ואחתערש-דוויעלמצוישהקולוניאליזםהמחודדת,

להיעלם.דינו
רבותומעצמותשנעלם,כמעטזהמדינימצבאמנם

הקולוניאליסטיתהתודעהאךממושבותיהן.השתחררו
במספרבנמצאעדייןזהמצב .כלילנעלמהלא

רצונהאתמכתיבהשלטתקבוצהבהןמדינות,
קולוניאליזם •מדינהאותהבתוכנינשלטתלקבוצה

רביםחוקריםמכניםאותו •וחברתימדינתיפנים

אתנו-רפובליקני.אואתנוקרטימשטר

המדומייןהנכבש,עלממימדברהשנייה,בחטיבה

תרבותחסרעצלן' ,שכלכרפההכובששלבתודעתו
כוללתזו"הגנה"הכובש.להגנתזקוקולכןוכדי,

מתוארהואבאשר ,חייואורחותכלעלשליטה
ואףסדיסטגנב,מרושעים,אינסטינקטיםכבעל
תכונותיופיעלנמדדאינוהנכבש ,) 91(עמירוצח

כוללנית:תמידהיאאליוההתייחסותהפרטניות.
ניתןבקושילרוב,דומים".כולםכאלה.""הם

אנושיות.תכונותלהםלייחס
בכלמרוויחלאהנכבשהאםעצמואתשואלממי
למדינותחודרתאירופהשהריהכיבוש,מןזאת

מצבוכיממימסיקככללאךהשלישי",ה"עולם
ל"התאבן",רקיכולהואבכי-רע.הנכבששל

הטבעיים.חייואתולאלזמןמחוץלחיות ,כלומר
יהגראםגםו ,להתבוללאפשרותכללואין

חברתיים,פיזיים,בגטאותשםיחיהלאירופה,

אתלפרוץשהצליחובודדיםלהוציאותרבותיים.
סופרים,(מדענים,הללוהגטאותחומות

בעמימותיחיוהםגםאךוספורטאים).פוליטיקאים
אתבהדרגהלאבדנידוןהנכבשתרבותית.ובשניות

בידיייכתבזהכי ,שלוההיסטוריהלאומיהזיכרון
(חגיםיימחקותרבותוושרידיישונושמותהכובש.

מוסיקהספרות,מאכלים,לבוש,מנהגים,ומועדים,

כיבוששללמצבהפתרוןממישללדעתווכן'),
מוחלט,הנכבששלמצבובמרד.הואקולוניאלי

פשרה.ולאניתוק •מוחלטפתרוןתובעולכן
באוניברסיטההמדינהמדעיממחלקתשרביט,דניס

משנתואתלהרחיקלספרבאפילוגמנסההפתוחה,
בגדההישראליהכיבושממדיניותממישל

מדינתבתוכניממדיניותהאפילואוהמערבית,
בעיוןהקוראכלאךהערבים.אזרחיהכלפיישראל

ההשוואות.מןלחמוקיכוללאזה,ספרובדקדקנות
הסוציולוגיים-כלכליים,במישוריםלפחות

 ,בכללונכבשכובשוביחסי •מוסרייםפילוסופים
מןאחריםדעותהוגיובוודאי ,ממישהציגםכפי

הומי ,פאנוןכפרנץהפוסט·קולוניאלייםהזרמים
אחרים.ורביםסעידאדוארדבאבא,ק'

הראשונותהמושבותלנו:הידועמןלהתחמקאין
ובתחילתעשרההתשעהמאהבסוףהוקמובארץ
הארץכאשרהראשונה"),("העלייההעשריםהמאה
מרביתבקירוב.פלסטיניםבמיליוןמאוכלסתהייתה

שונותבדרכיםהועברואונגזלו ,נקנוהקרקעות
וסוחריהאפנדיםהעות'מאני,השלטוןדרךומשונות
לאריסיםהפכוהפלחיםלארץ.מחוץשחיוהקרקעות

תהליךלחלוטין.מהןהודרואואדמותיהםעל
הבאות.בעליותגםנמשךוהעבודה"הקרקע"כיבוש

~ 



כלעלעצמןכפוהשלטתוהתרבותהחברהגם
-יהודיתכ"מוינהגורהשהו 1הארץאוכלוסיית

וכך'),הימנוןוגלים,סמלים, 1(כאמורודמוקרטית"

האוכלוסייההורתנוברשרביטשמביאהטיעון

 1ממישמסבירכפיוי.בואיןהמזרחית-היהודית,

גםמגווניםמעמדייםורדביםשוניםסוגיםישנם

הכובשים.בקרב

במולדתםשוויםהיולאהמזרחשיהודי 1הדברנכון
מהישותחלקלהיותהפכומהרהעדאךהראשונית,
גםוהפכוהחושה,במולדתםישראלית""היהודית

הארץ>.ערביי<כלפילמדיריםהם
אחת,מיקשהעשוייםאינםוהכיבושהקולוניאליזם

הואאותנושמאפייןהגווןרבים.גווניםבהםיש

"צוקאיאי-שוויוניות,ניצול,הורה,כיבוש,
כלכלייםפעריםאתנוקרטיים,חוקיםחלוקתי",
ת,ילאומכקבוצהבערביםהכרהואיוחברתיים
וייחודית.נבולתכאומה-ניםיובפלסט

את"שמתאימים"ונדמה"מחזקים"רקאלהכל
הדוחה 1ממיאלנושללניתוחוומעשינוומותנו

הנכבש,את"הורסבהיותוהכיבושאתוכלמכל
 •הכובש",אתגםאך

יהבדן

לבניםבוןבוןביםלחצות
הזפתנהראת

הוצאת ,הנודדהפסנתרהולנדר:אורי
עמ' 56 , 2005לשירהקשב

הולנוראורימציירמשוגעים""מיםהשיריםבמחזור
שלהיםחוףאתטבעציירשלעצבניבמכחול
הרדיפה,במחלתחלההחול 1השתגעוהמים .ילדותו
לדגל"השתחררצרוחההצלהסרכתשעלהמלך

שדיים".ה"מזהה;עיןוכמרבןהשחור"

שרואהמהביןמוריקתביולחברודעיהרלנור
ולכןלנפש.המחוברהסיסמרגרףתנודותלביןהעין
תהיהמחזורנאותרהרביעיהשיראתהפותחווחילד

לבנים"בקבקביםשם:כותבחראמיוחדת.משמערת
למקרםבורךזפת/נהרבמהירות/חרצהאבי

מכן(לבנים;זפת>,לאחרהניגודכלקוום .המוצל"
אתלהניעהיכולתמכלויותר(מהירות>,התנועה

המילהאתלכתובמבליפחולתנודתהסיסמורגףמד
אחתשערהבעלהואהעצבניהמכחול"פחו".
השמןצבעיסמיכותאתגםגבהעללהעמיסהיכולה

אקוררלית.מארדביוהקרואעינימולהנצבעים
הזה.החזקהספרשיריאתתלווההזאתהתחרשה
הלבניםהקבקיבםאתהקוראלעינינועלהולנור
מחושמשחירהמוצל"למקרם"וברךשנייה,ובאותה

רגםיפניהייקרלהיותיכולגםזההזפת.נהראת
אלוני.כיסיםשלבמחזהסמויהבימויהוראת
משרגעים""מיםהשיריםמחזרושלבסופראגב.

ויחתוםהשכחהדבגלהשחורהדגלאתהרלנוריחליף

היה",שלא"ההואבחרףהמים"ימי"ובריאת
השיריםבמחזורנפתחהנודדהפסנתר

שכותרתםשיריםעשרבאחוואלה 1"ריתמרסיקה"
אלהבשיריםהתל-אביבי",הקרנסרבטררירן"ימי
שידיים.בתיםכמההרלנורמרהט
למרסיקה.הגדולההאהבהאתמזמיןהואאחולבית
החלילדותתמונותתלויותהשניהיבתקיררתעל

נבנהשדבמיוןבמקרםהמנרזליםהילדיםמכיתת
העינייםרעוהסיריםקונצרטורךקוסמים",כ"מגול
בגגהיושלאהנערותלשדיהועברת

הארס-ביתהואהשלישיהביתהקרנסרבטרריון.
המפהשרטוטשורךמכיורןאוליפואטיקה.
המיליםמפתאתגםהרלנורמשרטטהמרסיקלית

גםהיאזרשלג"לנגן 1ענן"לנגןכותבוכשהוא
הבית 1העיןמןהסמויהביתאוליזהרכתיבה.הוראת

המרחף.

מספרלשירמתנורןואניהפוליטיהואהרביעיהבית
 / 1בחלילחשקתיהימים"באחו'חליל':שכותרתו 7

הסיפורים.מספרשלניגרנו/שפתהאגדות,צלילי
הכוללבסוףאבלביורוקרטיה,הואנוסף;כלי

השיעורבערבנקבע./הראשוןוהשיעורסרור;

צלילשביןהרווחבוטל",;השיעוררבין.נרצח
הואעמיריגאלשלהאקדחליריותהחליליהאגדה
הסטאקאטרחרקיאתמכירהרלנור .מצמררורוח
אתסוללהואבוטל""השיעורהשררהאחריולכן

הרצחשוררתשתי 1ובכללהשתיקה.מסלול
הנוסטלגיהמילתוךשחררהכוירמטופטפרת

שריטתאתממחישותהןהקרנסרבטרריוניים,

לאותועדחףשהיההפניםעורעלגםאותיהמצ
מדגישהזה,במקרה 1הסטאקאטרמפוליטיקה.רגע
ה"קבקביםאתמאשרהזפת""נהראתיותר

הלבנים".
באירוניההמנוקדיםרביםשיריםגםבספריש

הואשהרלנורלשכוחולאלמשל.בבקבוק",("זבוב
שמחה")("הלילהבארוטיקהקאמינגס>,שלמתרגמו

שטריקו")רחובשלהאהבה("משולשבתל-איביבות
האחרים.השיריםנרתמיםשאליוהנושא,שירוישבר
כיהרלנורכותבהנווד','הפסנתרהזה,ובשיר

חלםביןמדבר;נורהכנראה;הוא"הפסנתר
הזפתנהרזרדםהזהבמדברמקרה,בכללניכורה",

רגליים.טביעתמשאיריםהלבניםוהקבקבים
שוררתעלפרפראזהלעשרתראם ,נרדדהפסנתר
עלמדברמשרורשגםהרי 1שיראותרשלהסיום
ווליוםישלדיברוהזהבספרמשפחה.עלכמרשירים
 •מרגש.
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סיפורהםאדםכלחיי

הוצאת ,האנישלהפניםאלףכהן:אדיר
עמ' 438 , 2005מפגש

חייכיאפריוריתמניחהאנישלהפניםאלףהספר
ספרותית,מסכתלפנינוהאישי.סיפורוהםאדםכל

הגלויעלהספרותית,ההגותשלהמצולותאלמסע
שליצירותיהםעםמפגשזהובה.אשרוהחסוי

בספרהמעייןרבם,שונים.והוגיםסופריםמשוררים,

סמוילמדיוםהואאףמדעת,שלאאומדעת ,הופך
היצירותעםהדיאלוגאתוממשיך ,המסופרשל

אלףבין ,כך .לרוחווהקרובותמשלוהאישיות
 ,ביודעיןשלאאוביודעיןיתווסף, ,האנישלהפנים

הנו ,כהןלדברי ,המסופר .משלו ,אישינוסף,פן
המראהבה.חבויאשרוכלספרותיתמראהבבחינת
לנוזכורהבהמשך.שוטףברצףאלינותתלווה
מראםאתהכירהאםלשאלהפלוברשלתשובתו

כדברי ,אוהשיב. ,באריבומראםהנניאני •באריבו

לאמיתה.אמתהנההיאבאשרהפיקציה .ניטשה

עלהתיאטרוןשחקןבבחינתהואהאדםבהגותו
חייו.קורותאתוערבשתיהמשחקהעולם,בימות
מסווהלשאת ,בכךרעמה .ידנגקארלכדברי

עצמנואנותמידלהיותיכוליםאנואיןבחיים?
הזמןבעקבותבספרופרוסטמרסלאףהזה.בעולם
עלילותשלבדביוןעצמואתורקאךמספרהאבוד
הרווי ,שלוהפנימיהמונולוגאפואלפנינו •גיבוריו
הדרךקצרהמכאןלקה.בההכרוניתהקצרתבמחלת

הילד ,פולז'אן .סרטופולז'אןשלהמיליםאל
אהבתובעזרתמתסכוליומשתחרר ,הדחוי ,המכוער

הואלוובסגידתואליובאהבתוהמהולל.סבושל
במלחמתו ,בלבטיולדעתעצמויכתוב

כךהעולם.שלכיעורונגדהאקזיסטנציאליסטית
סגורות""בדלתייםלשהייהנידוניםבהיותנוניענש
אנוהנוהאמיתיהאניאךהזולת,עםאנוכאשר
הואהמאושרקאמיאלנושלבכתיבתועצמנו.

אלביודעו 1ההרלראשהסלעאתהמגלגלסיזיפוס,

לז'אןבאשרומהושוב.שובלמטהידרדרכינכון
הואסארטר?שלכלשונוהקדוש""ז'נהז'נה,

גבב,שליבומנובזימתו 1בפשעיוומזדכךמשתחרר
אגוהאלטרהנוהואועו.דבהמשרתותבהמרפסת,

הזנותהזימה,דרך 1כךגיבורים.האנטיגיבוריושל
המהולליםהיוצריםכאחדייזכר ,האישיוהווידוי

השתחררכאשרכיהוא(הפרדוקסתקופתו.של
חדלכמעט •סארטראפוטרופסובמצוותמהכלא

מלכתוב.>

 ,שבווהנסתרהגלויעל ,בספרהפואטיקהמבחר
דרמה"לחפשמרתק.אותושעושהמהלדידיהוא

בתקופתבעיקר"רבים ,כהןאדירכותבבחיים"

חדלושחייהםמרהבתחושהנתקפיםהחייםאמצע
היולאבכללמעולםואולינועזתהרפתקהלהיות
כלום".הלאבתוךמדשדשיםהםכאלה.
המחברמביאשבתוכנו"הגיבוריםאת"לעודדבפרק

אתה"מהעמיחי:יהודהשלשירואתהשאריבן
מדועשותק?אתהמדועמשיב?אינךמדועעושה?

8 
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ינאתלשוינפ.םי'י"
" ... -Oיltל'oווnניתOוים

 1ואכןעוסק".אתהבמהעצמך?בתוךישובאתה

נשאלתהעבריתוהשירההעולםשירתשלבסוגיות
עצמך";בתוךיושבאתה"מדועהחוזרת:השאלה

פןלמצואניתן'פיקציה'בשירו ,ריבנוטוביהאצל
שוב".אותימתחיל;השירמתחיל;"אנינוסף:

מקוצקהרביאותנויפתיעעצמואחרבחיפוש

עצמך!"אתכאן?לחפשעלימי"אתעצמו:השואל
למילים"תןדולך:יונהאתמטרידהדומהסוגיה

 ,בךתכנסנה/אלוחופשי.היהלהן.תןבךלעשות
בךיחוללוצורותעלצורותעושיפנימהתבואנה
את"בכתיבהמסכם:כהןאדירואילוחוויה."אותה
לבדך".אינך 1עצמך
 ,עצמוסביבהתהייה ,המשוררשלהאוניםחוסר
נתןשלשירומתוךבשורותביטוילידיבאיםאלה
צעירלאגברשולחןמנורתלאורכפוף,"בגבזך:

ומהומוחק."כותבומוחק,כותבמיומןלאועוד
בפואטיקההאובדתהמילהלדממתלהידרשטוב
"עדייןאפר':שלו''יוםבשירואליוט,ת"סשל

המילהנשמעה,שלאהמילהנאמרה,שלאהמילה
העולם;למעןהעולםשבתוךהמילהמילה,שבלא
המרכזסיבבהתערבלגמולהלאהעולםהמילה,ומול
הושב>.בנימין(תרגםהדוממת"המילהשל

שלדבידותוונשנית.חוזרתנאמרהשלאהמילה
כבפרפראזהמילים,עלמילים ,המשורר

בעמימות 1לדורמדורונשניתהחוזרתההאמלטית,
מרה.אירוניהשל

מותהעלהמוזותשלבאבלןכאןלהיזכרלאואיך
השיראתהפותחבבית ,רביקוביץדליהשל

יוםכלים.אנימחרגבעה;אני"היום'כיסופים':
בועה;אנייוםכלמרים;שלכבארתועה;אני

בנקיקים".אורבת

סביבסחורסחורהסובביםבנקיקים,האובדים

והשירית,הפרוזאיתזהותםאתהיוצריםישותם,

החומקתהמילה,אחרלתורוימשיכוהמשיכו
הנסתר 1הנסתרהואלכאורהבההגלויוהאובדת,

הפןשלבראשיתוחידתאךלעתים,ייחשף
בערפל.לוטהעדייןהחבוי,האוטוביוגרפי

בחיפושבידינויסייעווהביבליותרפיההלוגותרפיה
היצירה.שלראשיתה

כדבראותם,ליצור ,חייךאתלכתובטובזאת,עם

הפרוזהבקסמיהרווי ,כהןאדירשלהמרתקמחקרו
שלהמיתוסככתיבתהאנישלהפניםאלףוהשירה.
והמוחשיהמדומהבהםהמיתוסים,ככלהואעצמנו
המוזות,בושלנוהגלובליבכפרגםיחדיו.כרוכים

לבואועדייןלהמתיןישלהייטק,לעתיםהופכות
גורו.של

עוזרהמשוררשללבטיוכמו ,תדירקיימיםלבטינו
חיואםחי;איני •כותבאני"אםהכותב ,רבין

מבפנים."חייומוצץהחי.אתהורג.כמוכותבואם

• 
רפאליצבי

מהעיןנסתרשלםעולם

 ,כאכןלהתלאסורפלץ-פורר:צביה
 2005גווניםהוצאת

הנובלהעומדתפלץ·פוררצביהשלספרהבמרכז
משפחתיהוויהמתארתבאבן",להתל"אסור
עולםאתלהחיותהשואפתנוסטלגית,מבטמנקודת
אתמעלההנובלהשאבדו.והנעורים,הילדות
הנעוריםלעקרונותנאמןשנשארמי.האםהשאלה
לעצמנוהנאמנותשמאאו ,התבגרותואתמחמיץ
הנעורים?שאיפותהגשמתמשמעה

אתלשמרהניסיוןכימעידהנובלהמןהעולההקול
יצלח.לא .שהיינומה

באפייתכוחההגיבורהמנסהשבהבתמונה ,למשל
לניסיוןכסמללהתפרשהיכולהאמה,שלהעוגה
קופסת"מעומקבבגרותנו:הילדותעולםשיחזור

ארוכהושעהמקומט,דףשלפתיאמאשלהמתכונים
עלים,שישהעלה,אחרעלהאופהבמטבח,עמדתי

מהתבניתהעלהאתלהוציאשניסיתיפעםבכלאך
ההתבוננות .) 70(עמ'האצבעות"ביןליהתפרקהוא

ביצירהסיטרית.חדאיננהלילדותמבגרות
לכיווןהילדותמעולםהתבוננותגםמשורטטת

בתוהיאהנובלהגיבורתהחיים:שלהסיוםנקודת
מגרשהואהעלמיןוביתהמצבות,עושהשל

צלםמוטלהגיבורהשלילדותהעלשלה.המשחקים
עקבוגםאביה,שלמקצועועקבהמתיםשלהארוך
הניצוליםשלחייהםשואה.לניצולישנידורהיותה

הנחשפתהצעירה,בתםשלראייתהמזוויתמתוארים
עלועומדתאחרות,משפחותשלהחייםלאורחגם

השואהניצולישלחייהםשגרתביניהם.ההבדלים
בסיפוריפוסקהבלתיבעיסוקםמאחריםמתבדלת

הנספים:אחריהםשהשאירוובוואקוםהישרדותם,

שמרהשהגויה ,הרוזנטלסדוריםעםלאמא"עזרתי
ממנונותרושעכשיוהמלחמה,אחריעדבשבילה

חיתהעדייןואמאצלחות,וארבעספליםשלושהרק
מבחיןהילדהעינידרך .) 70(עמ' "".ובמתגאה
בעודזו:משפחהשללייחודהנוסףבפןהקורא
פליטיאצלחייהם,בתכנוןעסוקיםהאחריםשכל

לזכותנחשבתמותם,לתכנוןהאפשרותגםהשואה,
חלקלכך.זכולאהנספיםקרוביהםשהריגדולה.
מותם.לתכנוןמוקדשהשואהפליטישלהחייםמכוח
שהרידקה,באירוניההבתידיעלמתוארזהתכנון
לאחרתוכניותיועללאדםיששליטהאיזו

בנובלהמסוימיםקטעיםהעולם?מןהסתלקותו
הבלתיהדודבןאלומופניםנוכחבלשוןכתובים
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עודהמספרתשלאהבתהמושאהנוהדודבןנוכח.
המסגרתסיפורביןהמקשרהחוטוהואמנעוריה,

המסגרת,סיפורשלבסיטואציההפנימי.לסיפור
לבואובושעדהממתינהבוגרת,אשהכרבהמספרת

הפנימיבסיפורגםשקבעו.לפגישהדודהבןשל
פיעל"אףלבואו:ציפייהשלתיאוריםחוזרים
מגניבהאניעדייןתגיע,לאשאתה 1לישברור
 .) 50(עמ'הכביש"מעלהאלמבטים

מחזיקהשתמידמתעתעת,לאהבהסמלהואהדודבן
 .העברבכוחותשבויהמתנה,בעמדתבההשבויאת

מגולמתזאת,לעומתהמקדמת,המצמיחה,האהבה
לבןבניגודסמלי);(שםמנחםשלבדמותובנובלה

נוכח-ובעיקרשלווהמשרהיציב,מנחם 1הדוד
להווה,העברביןחיבורליצורמצליחבסביבתה,

ראיתיהבאים"בחודשיםהעתיד:אלאולי 1וממנו

לשם."שהגעתיפעםבכלכמעטהמצבותלידאותו
עצמהעלהחוזרתמהמקריותמופתעתהייתי

יכולבקלותכיהבנתיכךאחרגבוהה.כהבתדירות
שעלהפטירהתאריכילפיאגיע,מתילדעתהיה

 .) 48(עמ'המצבות"

מידהבאיזו-היאהנובלהשמעלהנוספתשאלה
להמשיךצריךהאםבחיינו?למתיםמחויביםאנו
להתנערהצעירלדורעדיףשמאאומורשתם,את

חדש?דףולפתוחהעברשלהכבדהמהמורשת
המשתנההחיפאיתהמציאותבתוךמעוגנתהנובלה

והיוםאז-חיפהותיאוריהעשריםהמאהשלהישל
לסיפורומל~יםהעתיםחילופימוטיבאתמחדדים-

גםמצטרפיםלנובלהאותנטיות.שלממדהאנושי
מגוונים:שנושאיהםקצרים,סיפוריםשישה

אםשלומחשבותיהנפשהעל-האדומה""האשה
מאמצת.

והשפעתומוקצןאקולוגיאיוםשעניינו-"אוויר"
הגיבורה.חייעל

יהודיזוגשלביתואתבונהערביקבלן-"הקבלן"
רביםליקוייםמתגליםהבנייהסיוםעםצעיר.

בזוגיות.סדקיםגםנחשפיםובמקבילבמבנה,
כאנטיכלולותלילהמתאר-כתום""לילה

הגואל""המלאךמעורר.שהואלציפיותקליימקס
שלמבטומנקודתהכנסתבביתכיפוריוםמתאר
האמביציותאתמגלה"הכינור" .דתיילד

נקטעהשלושהקריירהאב,שלהמוסיקליות
באמצעותמחדשלהגשימהמנסהוהוא 1בילדותו

בתו.

בכךהואהראשוניםהסיפוריםלשלושתהמשותף
 1לדמיוןמציאותשביןהתפרעלמתרחשיםשהם

הגיבורה.עלהמאיימתעמומה,בסכנהועוסקים
אתהשטחפניעלכאןמעלהפלץ-פוררצביה

ביחסיםהמצוייםקרקעיים,התתהזרמים

בפנינומציגההיאמאיתנו.אחדכלשלהבינאישיים
להתעלםאפשראיאךהעיןמןהנסתרשלםעולם

מקיומו.

פנינההוא"הקבלן"הסיפורים,שלושתמבין
עצמה.בפניספרותית

היצירה,שללפתחההמונחתהסטיגמטיתהתפיסה
בעלילביןהערביהקבלןביןהלאומניהמתח 1דהיינו
איננה-ולמוצהרלצפויבניגוד-היהודיםהבית
 .הסיפורמוקד

ה"ידיעה",ביןהחזיתיהמפגשטמוןהסיפורבעומק

המסומל"האינסטינקט",לביןהבעל,מסמלשאותה
ביןמתנהלחירשיםשלשיחדוהאשה.ידיעל

המהפנטכוחומפניבחרדהנתונההאשההשניים.

ומהאיום 1כלפיוחשהשהיאמהמשיכה 1הקבלןשל
"מחשבהשלהם:הזוגיותשלמותעלמהווהשהוא

כברהואאוליצי.דככלבנמתחתבימצטמררת
הספהמחציתעלמשתרעהגדולגופו 1בסלוןשם,

הקטנותועיניובקפידה,המגוהציםהכהים,בבגדיו

יחזיקהאם 1שלווהאקדח .לירק 1לימחכותהאפלות
 ) 94(עמ'אלי?"ויכווןהגדולותבכפותיובו

מוטרדתשאשתווחושבזאת,מביןאינוהבעל
בסצנתמתרחשההבנהאישלשיאההבנייה.מליקויי
המסד:בקומתשהותקןהביובמכסה

 1שבמחסןהרצפהאריחיפניעלחלף"כשמבטי

 1רגילריצוףמחופה 1גדולריבועלהפתעתיגיליתי

נראהוהוא 1שוליואתתוחמיםדקיםמתכתפסיאך
יוכלכמוהוחזקשאדם 1חשבתילהזזה.כניתן

הבית."בתוךבפנים,והוא 1דרכולעבור 1להרימו
לקומתירדנויואל.שללחזרתוהמתנתידבריכות

חייךרקיואלאבלהריבוע,אתלווהראיתיהמסד
כך'אחרזה.עלגםאותונתבע 1תדאגי'אלואמר:
הכניס'הקבלןבקול:וקרא 1שלומהקלסרדףשלף
שלהמגוריםביתתוךאלמשותפתביובשוחת
 .ותברואתיאסתטימפגעמהווהזושוחה 1מרשי
ראויהאינההמסדקומתכללעילהאמורלאור

משפטיתבלשוןמובאות ,) 93(עמ'לשימוש'"
 1הקבלןנגדיואלשמנהלהתיקמתוךמדויקת

הבעלשלהפנימיעולמםביןהפעראתמחדדות
 •הומורשלאפקטיצירתלכדיעד 1ואשתו
מאיתנואחדכלאלמדרבפלץ-פוררציבהשלספרה
היאבהםוהאוניברסלייםהאנושייםהנושאיםבשל

 •מטפלת.
 rליפשיאסתר

באונירבסיטתעגנוןש"יעלמ"אעבודתכתבהליפשיץאסתר
אילןבו
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חמלה,איןהקורא.פניעלהאבניםכלמוטחות
בית.שלתחושהואיןנוסטלגיהאין
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כאביםבליציונות

אחרונותידיעותוידוי'בונוס:יוני

עמ' 422 , 2005

אלאשבספריההטוברקלאהואבונוסליוניוידוי
בשניםשקראתיהמרתקיםהרומניםאחדאףשהוא

מאותולגבישונה"מרתק"שם-התוארהאחרונות.
תאריםמרתק",מותח,"קריא,קבועשילוש

ליאיןשלרובספריםלגביברציפותבהםשנוקטים
מטוסים,ספרותכללקוראשאינוכמיבהם.עניין

אותםשבהם>,למצוינים<פרטמתחספריבלשים,
הנגדיבקוטבנמנום.עלימטיליםקריאיםספרים

המחוכמים,הספריםמצוייםהמכררבירשימותשל
אלאל"איכותיים",הנחשיבםומפריטים,מתפלספים

שלספרהבהכרח.אותימרתקיםאינםהםשאף
נמנהאינומהשורה,רב-מכרהיותועםובנוס,יוני

איבאב"וידוי",מדוברואםשמניתי.הסוגיםשניעם

שאציםמיפעםלאעליחשודיםמשלי:וידויכאן
אםמסופקתואניהנפוצים,המכררביאתלרכוש

בהםלהשיחדיהסוף.עדאותםצולחיםאכןהם
נדרשתהסלון.שולחןעללהניחםאובחברותא

כילהודות,מנתעלרבהאינטלקטואליתתעוזה
העצים,גזריאתשווהאינווהנרכשהמדוברהספר

שעולהדוגמההגשם.ביערותעבורושבחטבו
 ,יזהרלס'צלהביםהיאהמקרהדרךעלבזיכרוני

יושקראתואף ,ההללאתעליוגמרושהמבקרים
וקשהמשוכותגדורתיצירהבעיניהואתום,עד

באמת,משובחשהואספררקלדעתילקריאה.מאוד
מרתק.הוא-ומאתגרמעשיר ,והגותיסיפורי

פותחתאותנטי",שהציורהאמיןלאאחד"אף
שלנבטיםבונזרעיםוכבר ,וידויאתהמחברת

הצעירה,הרומןגיבורתהאוצרת,תמרסקרנות.

אותה,מעוררהסמוישערכונידחלציורמתוודעת
המשתרעיםהספרפרקיכלאתאחריומושךוהוא
מעגליםשניכאןנמתחיםבזכותושנים.מאהפניעל

מןולבד ,בשרשארישאינםעצמאייםמשפחתיים

אחדסיפורימעגלביניהם.שיקשרמהאיןהציור
מתרחש-ממנומקיףסיפוריומעגלבהווה,מתרחש

המעגלאתהעוטףההווהבמעגלשנה.שמוניםלפני
מקוריתתערוכההאוצרתתמריוזמת ,הפנימי

ולאנודעיםלאעתיקיםציוריםשלאוסףשתציג
אינושבהםהמבעשכשרוןיתומיםציוריםחתומים,

בספק.מוטל
קורנותובהיותןחידתיות,הןאלהנידחותתמונות

לצייראירעמההתהייה:עולהגדולה,שלאור
ציורהמובהקתמיכולתושרדמדועהאנונימי?

האמיןשלאמשוםלציירחדלשמאאח.דמיותם
זורעתכאןב~בו.בנפשוידשלחאוליאוביכולתו?
מענה.התובעתמעין-בלשיתתמיהההמחברת

המעגלים,שניאתחותכיםמקביליםרביםקווים
רבאשיתקורהוהשניאלהבימיםמתרחששהאחדאף

אתמנתבותהעיגוליםבשניהעשרים.המאה
האחתותמהוניות.גדולותישישותשתיהאירועים

גבריםעוינת ,תמרשלהאהובהסבתההיא
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 307גליון

פסיכולוגיהפיעלנכדתהאתהמחנכתמקצועית,
נכדתהאתלחזקתחתלי:מובנתשאינהביזארית
היא ,והפחדהאימהממוקדהרחקתהתוךהחרדה

ודברךאותה,להעציםהאימה,עםלהתלכדלהמורה
טובעתהיאחרדותיהעלתתגברשתמרבמקום ,זו

 ,הפנימישבעיגולהשנייההישישהתקנה.ללאבהן
בידיה,מצוישהציורזוהיאציונה-דינה,המכונה

קורותיהאשרהמרכזית,הדמותלמעשהוהיא
רוסיהיהודיהתערותלתולדותמקבילותהאישיות

ישראל.בארץ

קישינוב.פרעותשלבעיצומן-1903בנולדהציונה
וכדיהרוסיתהצנזורהמחמת-ביאליקכתבעליהן

נמירוב","משאהפואמהאת-עדותולהרחיק
הכותרתתחתכתביובכלאותהלמצואניתןשהיום
לתודעתםחדרוקישינובפרעותההריגה"."בעיר

ותשעהארבעיםבהןשנהרגואףהארץ,ילידישל
לאחרשהתרחשפטליורה,שלהטבחבלדב.יהודים
וטף,נשיםאלףעשרשישהנשחטוובושנהעשרים
אודותיועלשכן ,הארץילידישלמתודעתםנדחק
זיכרון.פואמתהלאומימשוררחיברלא

אתעזכיבקולמוסושתיארבלבדזולאביאליק
היהודיבעםמטיחגםהואוזוועותיהם,החיותפריצי

 ,לנפשואישגם"ואוליהנוקיבם:המשפטיםאחדאת
-נסעשהעולם,שלריבונובלבבו:התפללאז

הזהואתכשקראתילימים,תבוא".לאהרעהואלי
הודיהברכתאצלוגםמצאתילוילפרימואדם

ודילגושזכהההשמדה,במחנותיהודיבפיהנאמרת

בטליתועטוףמתנועעהואהגזים.לתאיבדרךעליו
אותהההופכיםמשפחתומבנימתעלםדבבקות,

ישראל"כלנאמרהריהזההעםועל •לאפרשעה
בזה".זהערביך

שהוא"עםבונוסמגיבהביאליקשלשירתועל
בעצםהואהרוצחים,אתומוקיעהמתיםאתמבכה

לפנישנהארבעיםכיהאל.שלמותואתמבכה
בקישינוב.גססכברהואבאושוויץנשרףשאלוהים

מוסיפההיאועודפשענו." ,עררינו ,חטאנועודלא
וכבאכברמרדלאחרשנאמר ,חז"למדרשאת

כמוך"מיתגידואל-הקטנה")"השואה<שכונה
אדוני"באילמיםכמוך"מיאםכיאדוני"באלים
חז"לינו.שלהחתרנייםמהגילויים ,) 85<עמ'

השליכהואביהציונה,נולדההפרעותשלבעיצומן
הוריהובעודמהפורעים,להעלימהכדיהשדהאל

נחמןחייםלבדה.זופועהתינוקתשורדתנשחטים
אתלתארמנתעללקישינובשהזדמןביאליק,
ומודיעהאסופיתאתלאמץאומרגומרהזוועות,
להם.נולדהילדהכיהעקרה, ,רעייתולמניה

שלחוותהאלאלמאורע.כתריםקושריםהעיתונים
הילדהאימוץאתדודתהויידלהתבעהציונהשל

בסוףשקבעהואהדםוקשרציונה,כינהשיבאליק
דינה,מהמשוםשמהשנקבהדודתה,האימוץ.את

רחם.ללאבהוהתעמרהועיקשתמרהאשהחיתה
גורלההיהביאליק,שלהאימוץאושראכןו"אילו"

ברומןמופיעה"אילו"הקצה.אלהקצהמןשונה
חייםשלאפשרותכהצגתהרבהפעמים

עלשנגזרומאלווטוביםשוניםאלטרנטיביים,
שהתבררלאחרדינההשםאתתיעבהציונהגיבוריה.

אשם,נושאתהיאכי ,המקראיהסיפורמןלה
שופכיםיעקבבניהיולאדינהנאנסהשאלמלא

העבריםהגיעוובאשמתהשכם,אנשישלדמם
עולמים.למריבתוהכנענים

דרתןראובן
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התמסרהלה,נקבשביאליקלשםשחזרהלאחר
ההגנה,לקבוצותופעלתנית,נועזתנערהציונה,

שעותיהלארץ.לעלייהוציפובארוסהשהתאגדו
רוחואנשיסופריםבמחיצתשםהיוביותרהיפות

היוותהארוסההגדול.המאוריבאליקסיבבשהתגודדו
שוורשהכשםהחדשה,העבריתליצירהרוחנימרכז
הסופריםאתושימשהבפוליןמקבילתהחיתה

פרץ.י"לאתשהקיפוהעברים
הראשונההציוניתהספינהרוסלןיוצאת-1919ב

המייפלאואראתלבונוסומזכירהישראללארץ
המפורסמיםהמשכילים,נוסעיההאמריקאית.

העתידה.אביבתלשלה'וואספים'יהיווהיוצרים
יונתןהוא ,הלפריזאוריאלאתהולידהלפריזיחיאל
לביתהארכיטקטיםמשפחתאורנן.עוזיואתוטוש,
המשוררתבהעלוכןכמו .הארץמאצולתהיאונטר
נחמיהוכןעוז>עמוסשל<דודוקלויזנריוסף ,רחל

כאןניכר .רביןיצחקאתשהולידוהאדומה,וזהוו
במחקריםארוכיםחודשיםהשקיעהבונוסיוניכי

ותיעודיים.היסטוריים

חטאת.נושאותברומןהמופיעותהנשיםדמויותכל
אסונותוהביאוהעווילוהןכימהמשוםחשותכולן

להך,מאותתתמזדמנתאושרשעתכלבעקבותיהן.
כסופרתבונוסלדלת.מעבראורבתשהפורענות
שלהצפויבואןעלרומזתומנוסהמקצועית

באופןלפזריודעתהיאזמנן.טרםהפורענויות
במקומותהסיפוריתהאינפורמציהאתמחוכם

ולאהסיפורית,הטכניקהמבחינתהראויים
מבחינהכרונולוגית.מבחינההנכוניםבמקומות
הרבדיםלגביוהןהשונותהנשיםלגביהןלשונית,

בעיצובהשקיעהלאשבונוסניכרההיסטוריים,
ענייןלהמשמשתאינההלשוןכאילוהשפה,גוני

בלב.דהמידעלמסירתנועדהאלאכשלעצמו
הךהמעגליםבשנילב.ערלףתישנשותיהבכל
ובמאוחר.במוקדםוניטשותנוטשותבגפן,חיות

ניטשת ,החיצוניהמעגלאשתהצעירה,תמראפילו
מדימיטריוניתקתמבעלהמתגרשתאביה,מידי
התמהוניתסבתהללבבו.מסילותשמצאההערל
לגברים.האובססיביתאיבתהומכאןבערירותחיה

שהשניםהמאה,בתציונההיאשבכולןהרגועה
בהן.שניחנההשליליותהאנרגיותאתהכהולא
כלנטולתקנאית,אנוכיתמסוכסכת,אישיותהיא

שיעור.לאיןומרושעתהפכפכתפרגמטית,תבונה

זהועםעבר.מכלאהבהרובעליהמרעיפיםהחיים
טובה.כפיותמתוךלההמסורדודהאתנוטשתהיא
להמשגרטובה,רובעליהמשפיעביאליקגם

גבריםלו.מתנכרתוהיאדאגה,מביעותאיגרות
אהובבכולם.מתעמרתוהיאכלות,עדבהמתאהיבם

אתמקריב ,פנאטיקומוניסט ,מיכאלחייה
בארץעמהלחיותמנתעלשלוגיההאידיאולו

אותווקוברתעווללאעלבומתנקמתוהיא ,ישראל
עודוכאןבניה.אתהממיתההסובייטיתברוסיה

טובים.ימיהאחריתהיוקנאתהאלמלא-"אילו"
להסבירמצליחהאינניעליחביבהשרשעותהאף
פסיכולוגית.מבחינהאישיותהאת

הואהמחברתשלהמדמהבכוחשהבריקהרעיון
אתמניפההיאובאמצעותובתכלית,מקורי

ארץתיאורכדיתוךהזה,המורכבהרומןעקלקלות
גימנסיהוהקמתוהבריטיםהטורקיםבימיישראל
הקוראזוכהבכךמיפו.הנשפכתאביבותלהרצליה
מתברךוידויהנרטייב.לענייןבנוסףידעשלבבונוס

פיקשןסתםלאכאבים.בליהציונותבהוראתגם
 • .היסטורינופךשלהעשרהגםאלאמהנה

אורייןיהודית
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בחשכתהתבגרות

האיראניתהמאפליה

מצרפתית:פרספוליס,סטראפי:מרג'אן
 158 , 2005ביתאחוזתהוצאתמיון,ראובן

עמ'

הפרסיתהממלכהשלהבירהעירשם"פרספוליס",
המיוחדהספרשםהואכורש,המלךשייסדהקדומה

דם.הרבהבדם.רווידרמטיסיפורמספראשרהזה,

 1הספרעטיפתשלהעזהאדוםצבעה 1זומבחינה

תמונתהובושוטי-אוריינטלימוטיבמצוירעליה
 1הספרגיבורתשלבשחור-כחולוהצבועההקטנה

האדוםהצבעולתכניו.הספרלמאפיינימתאים
זועקהואשכןשיווקית,בראייהגםנכוןהדומיננטי

ביותרצורךאין 1בידיךשהואוברגעאותי"י"קח;

האחראי;תמי .בקסמולהישבותכדיקצרמעלעול
הראוימןהספר?עטיפתשלהדופןיוצאלעיצוב

שמו;ה.אתלציין
תוססתהיקף,רחבתסיפוריריעתמציגפרספוליס

בסגנוןציוריםמאלףלמעלהבאמצעותוצבעונית
לכאורהלכאורה. 1בשחור-לבןהצבועיםקומיקס,

מולרואיםאנחנוהקשתצבעיהעדרשחרףמשום
וזאתחייםומלאות"צבעוניות"תמונותעינינו
המדויקהמללביןביותרהמוצלחלשילובתודות
אךהמינימליסטיים,הציוריםלביןדינמיותוהרווי

העשירים.

שלבסופויוצרהבא,הציורנגזרממנו 1ציורכל
קץששמההאיראנית,המהפכהסיפוראתדבר

 1941- (פהלוויודאמחמד 1האחרוןהשאהלשלטון

המהפכהמשטראתלשלטוןהעלתהואשר ) 1979
ח'ומיני.רוחאללההאיתאללהבהנהגתהאיסלאמית

בתולדותיוצאת-דופןספקללאהיאזומהפכה
מסמנתוהיאהחדשה,בעתהתיכוןוהמזרחאיראן

שלהמודרניתבהיסטוריההמיםפרשתקואת
מרדכמו"מהפכות",כברידעהאיראןהמדינה.

הטבקזיכיוןנגדבמחאהשפרץ ) 1892-1891 (הטבק

אומערביות,לחברותשהוענקונוספים,וזיכיונות
וכןחוקה,שדרשה ) 1911-1905 (החוקתיתהמהפכה

 1951- (מוצדקמחמדשבהנהגתההתנגדותתנועת

השאה.ולמשטרהמערבלעושקשהתנגדה ,) 1953
דברישהשהתמקדומקודמותיה,השונהבאופןאולם,
דרשהמרכזיים,אםגםמסוימים,בנושאיםלשינוי
פנישינויואתהמשטרהחלפתאתח'ומינימהפכת
הצליחהתקדים,חסרבאופןוערכיה.החברה
וזאתמטרתה,אתלממשהח'ומיניסטיתהמהפכה
פוליטיקאיםבאמצעותולאדתאנשיבאמצעות

גורפת.עממיתתמיכהצבירתתוךצבא,ואנשי

גליעלנישאההח'ומיניסטיתשהמהפכהלמרות
דמים,שפיכותללאלשלטוןוהגיעהציבוריתאהדה
זמןתוךמאפייניהואתהתנהלותהאתשנתההיא
החייםמהיבטיהיבטלכלבאלימותוחדרהקצר

ביניהםבה,שתמכומאלהרביםלאכזבתבאיראן,
מרג'י,שלמשפחתה

בשנותהחרבהבחייפרטכלעלהח'ומיניזםהשפעת

12 
 307גליון

 1בספרהנסקרתהתקופהשזוהראשונות,השמונים

מרג'ישלסיפורהואכזרית.מדכאתטוטאלית,חיתה
מכליותרהנוגעסיפורהואעת,באותה 1העשרבת

שלבמדרוןולגלישתהבמשברחברהלהתנהלות
כבודוארנוןובוהותוהוואידיאולוגיות,ערכיםהרס
לדריסתמכליותרהנוגעסיפורזהואדם.לחייוערך
רודניותאליטותבידיהנשלטתבחברההאדם

עדהשאהשבהנהגתהאליטהזואםביןואלימות,
זואםובין-1979בהדרמטיתהדרכיםלפרשת
הסופרתממקדתאליה-ח'ומינישבהנהגתהאליטה

ח'ומינישלהמהפכהמשטרהלב.תשומתמרבאת
אתמוחלטבאופןלאמץהמדינהמתושבידרש

והדתיים-הפוליטייםהרעיוניים,הערכים
לכלליהפרטאי-ציות"הנכונים",התרבותיים

חייםכדיעדנורא,מחירגבההטוטאלייםהמשחק
 1יומיומיאימהבמשטרורוחניפיזימוותסףעל

אונסובכללםפיזייםועינוייםהתעללותשכלל
ממושךמאסרש"פשעו",בתולותשל"לגיטימי"

ואנושי.כלכליוחורבןאנושצלםלארנוןעד
העריצההאיראניתהמציאותבחומריעיסוקוחרף

ואףהקוראאתלהפתיעהספרמצליחוהמרסקת,

המבצבץהמיוחדההומורפניו.עלחיוךלהעלות
ביןהמדהיםהשילובצפויים,בלתיבמעמדים
וזרימתהחדהכיתובלביןהקומיקסנוסחהציורים
כשרונהעלמעיד"הקריאה",וקלילותהמסרים

אתהמתארת 1סטראפי'אןמוגשלהרב-תחומי
בעקבותאיראןהתברגות-התפכחותואתהתברגותה

מרג'ישלהתבגרותההאיתאללות.משטרעליית
האירועים,מהלךאתהמתחזקתבהבנתהמשתקפת
וביכולתהל"רעים""הטובים"ביןלהבחיןביכולתה
עלהמקובלתהקודיםשפתאתנכוןלפענח

יודעת",("אתילדיהםעללגונןהמנסיםהמבוגרים
ההסבראתהמדקלמתהתמימה,לחרבתהאומרתהיא

רב,זמןזההנעדראביהעלאמהלהשסיפקה
מתכווניםבנסיעה".שהואמישהועל"כשאומרים

האיראניתהמציאותאתפוגשתמרג'י ,)"תמשהוא

אמידיםמשכילים,להוריםיחידהוכבת 1עשרבגיל
חוויותיהדרךמאירההיאבחברתם,ומעורים

סביבתהושלהוריהשלאלהדרךוגםותובנותיה
שלהטרגיהממדואתהפרדוקסיםאתהבוגרת,

במדינתה.והתרבויותהמשטריםחילופי

ארבעלמרג'ימלאועת-1984בדבר,שלבסופו
הוריה,שלוהפחדיםהמרוריםסאתכגרשהעשרה,

חייה,אתלהצילכדילאוסטריה,אותהש"שלחו"

אוליממנה,ניתוקםשלהנוראבמחירגםולו
לאכוללכילווינה,כשתגיעי"מידלתמיד:

גדולההכיהשוקולדגתערזאתזא~רטורטה.
כאביאתלרכךמנסהאביה,להאומרבעולם",
חיתהטהרןשלהתעופהבשדההצפיפותהפרידה.
עזיבתשלהמכאיבבמעמדמרג'ימספרתגדולה,

באותהבאיראןרביםשהוריםמשוםוזאתהמולדת,
להםמלאושטרםלבניםהוריםבמיוחדתקופה,
מאיראןאותםומילטודומהצעדנקטועשרה,שלוש
במלחמהמסובךשהיהלצבא,גיוסםאתלמנועכדי

אשר 1חרסיךצדאםשלעיראקנגדמדםהעקובה
 •-1988לעד-1980מנמשכה

הצעירבנואתשלח 1ג'ימרשלדודה 1טאהרגם
הבןבארצו.ההרגממוראותלמלטוכדילהולנד
"לראותהיהחלומושכלהאב,טאהראךניצל,אמנם
בחייו.כךעלשילםאחת",פעםעודשליהבןאת

נסבליםבלתיבגעגועיםשהוזן 1שלישילבהתקף
אולםפתוח,לבניתוחלעבוראילצוהונורא,ובעצב
בביתוהחלונותמנקהשהיההחולים,ביתמנהל
ושעלההאיסלאמיסטיהמשטרלעלייתעדטאהרשל

מבהירהחדש,במשטראחריםרביםכמולגדולה,
וגםמתאים,ציודהחוליםבביתאיןכילמשפחה

בפצועיהטיפולעקבקשהעומסבעייתקיימת
ביצועאתמונעים 1מסבירהואואלה,המלחמה,

 1ואמרהוסיףהחוליםביתמנהלבאיראן.הניתוח

למדינה,מחוץורקאךהניתוחאתלקייםניתןכי
מנעו 1בעיקרביורוקרטייםאחרים,קשייםאולם
האל",ברצוןתלוי"הכלטאהר.חייהצלתאת

ובאופןהעבות,זקנותוךאלהזה""האידיוטממלמל
המהפכהשלמובהקנציגמדבריו,להביןניתןסמלי,

מחוץרקאפשריחייםקיוםכיהח'ומיניסטית,

אירוני?!כמהלאיראן.

כחוטעובר-בלעדיואפשראיך-היהודיהקשר
שלבעיצומןלדוגמה,שונות.בסיטואציותהשני

נהרגושבמהלכןהשאה,נגדהאלימותההפגנות
היולטבח"האחראיםכישמועותנפוצורבים,

מרג'יכאשראחרת,בסיטואציהישראלים".חיילים
הבריתארצותשלסירובהעלהוריהעםמשוחחת
פרו-מדיניותשאימץהמודח,לשאהמקלטלהעניק

 1ג'ימרשלבביתההמשפחתידביוןנאמראמריקאית,

במדינתויארחומצרים,נשיאאלסאדאת,אנודכי
הוא-למערבוהחשוףהנאור 1ג'ימרשלואביה
זאתמנמק-הבי-בי-סילשידוריתדירמקשיב

"חבריםהםוסאדאת,השאההמנהיגים,ששניבכך

בריתכשכרתושלהםבמדינותבגדושניהםותיקים.
מגיעהליהודיםההתייחסותזאת,עםישראל".עם
היוםוהחיההבוגרתמרג'יאחרים.ממקומותגם

ספרהשלהעבריתהגרסהבפתחמצרפת 1בפריז

נדהעלמספרתהיאבישראל":לקוראים"פנייה
אותהשליוונוספיםיהודיםילדיםשניועל

נדההאיסלאמית.הדיקטטורהכינוןערבבילדותה,
ומררעאך 1לישראלמשפחתהעםלהגיעהצליחה

שלנו"."השכנים 1באבא-לוימשפחתשלגורלההיה



עזבושלאהיחידיםהיהודיםביןהיוהמשפחהבני
אמרבאבא-לוי"אדוןהמהפכה.אחריאיראןאת

אלפיםשלושתלפניכברבאיראןחיושאבותיהם
הזהשהביתאלאשלהם",הביתהיאושאיראןשנה,

סקאדטילנחתכאשרמשפחתוועלעליונחרב
במהלךשבטהרךטאוואנירשכונתבלבעיראקי
בביתם.לבלותנהגושאותוהקדושהיוםהשבת,

לקהלבחוםהמומלץספרהואפרספוליס
כבדיםפרוזהלספריובניגודהרחב,הקוראים

לבניגםאלאמבוגרלקהלרקלאמתאיםהוא
שלהשוניםהיבטיהעלללמודהרוצים 1נוער

נמנהפרספוליס .באיראןהאיסלאמיתהמהפכה
מספר-מצייר-והואהמאוירתהפרוזהסוגתעם

לפנישלאיראןבחיימרתקתתקופהמצלם

חיינועלשהשפעתהתקופהעשורים,שלושהכמעט
והבינלאומיתהאזוריתהפוליטיקהועלישראלבמדינת

 ••רגעיניתעוצמהשלספהאלומגיעהביותרחזקה
רונןיהודית

בהוצאתחרוביםשלויסקירונךיהודיתד"רשלספרה
שלישיתבמהדורהלאחרונהנדפסעובדעם
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מסעתמונותשתי
היינההיינריךשלביצירתוויהודיםגרמנים

חסינגיעקב

הלך , 1856בפברואר-17בשנה, 150לפני

לפנינביאהאירועלציון .לעולמוהיינההיינריך

יצירתומתוךפרקיםבשנידיוןהערביהקורא

 .המשוררשלהמוקדמת

הואעשרה,התשעהמאהשלהעשריםבשנות

הכותרתאתהנושאתטקסטיםאסופתפרסם

עיניוראואשראתוהמתארתמסעתמונות

במסעבאירופה.אחרותובארצותבגרמניה

ואחדהגרמניים,ההרץבהרימבקרהואהראשון

 .לאיטליהאותומוביליותרהמאוחריםהמסעות

1 • 

עוזב ) 1824 (ההרץחבלאלהמסעבתחילת
"העירלהרים.ויוצאלימודיועיראתהיינה

"המפורסמת ,הראשוןבמשפטנאמר ,גטינגן"

למלךשייכתשלה,ובאוניברסיטהבנקניקים
 ,ובישולחימוםמוקדי 999בהישהנובר:
כוכבים,מצפהיולדות,ביתשונות,כנסיות

העירייה,במרתףופונדקספרייהכלא,בית
המזלזל'בשרשור 11מעולה.הבירהשבו

השכלתו'אתהיינהרכשבה-האוניברסיטה
 .העיןמןנעלמתכמעט-לעירגאווהומקור

שוחרירגמניהיהודישלנפשםמשאתההשכלה,

נקניקים,ביןשלהההילהאתמאבדתהתרבות,

מאיתנומסתירלאוהיינהכלא,וביתבירה
למד:בהלאוניברסיטהרוחשאינורבהשאהבה

לסטודנטים,גטינגןתושבינחלקיםרובפיעל
המעמדותארבעתוז;כק;.ה:בורגניםפרופסורים,

החשובהוא.המקנהניכרהבדלמזהזהנבדלים

הפרופסורים,הסטודנטים,שמותמנייןשבהם.

מדי:רבזמןגוזלהיההמניין,מן>(ושלאמן

הסטודנטים,כלשמותאתזוכראיניזהוברגע

לשםזכולאשעדייןכאלהישהפרופסוריםובין
כלל.

אתגטינגןאוניברסיטתהרחיקה ' 1821בינואר
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 307גליון

והואשנהלחציהיינההיינריךהיהודיהסטודנט

שהיאלהניח"סבירהעניין.אתמסתיראינו
חמשלפנישכןרבות,שניםזהעומדת[העיר]
לאחרקצרוזמןללימודיםכשנרשמתישנים

ארשתאותהלהחיתהכברהושעיתי'מכן
חבלאלבמסע~קנה".חוכמתאותהאפורה,
 ,שלוהאוניברסיטהעםחשבוןבאהיינהההרץ
שאותםלימודיובמהלךעודזאתעושהוהוא
 • 1825ביולילמשפטיםכדוקטוריסיים

זאתולעומתהגרמניםלאקדמאיםלועגהיינה
פלאזהאיןהפשוטים.הכפרייםאתמעריץ

נהירהבשפהמשתמשהואשלושבשירים

שהודותהעםשיריבשפתאףולעתיםומובנת
הבורגנותמןרבה.לפופולריותזכהלה

יהודיאתשקלטהחברתיהרובדהמשכילה,
הביקורת.שבטאתחוסךאינוהיינהגרמניה,

ספקות,בומעוררתהשנייםביןהזיקה

לשיאהמגיעההגרמניתההשכלהעלוהסאטירה
ברוקןההרעלבפונדקמבלההואבובערב

> Brocken <. ההר~ךג, 9הדל;קעלמטפסהוא
שאותוגתה,שלבפאוסטהנזכרהאגדותאפוף
לפנינו:להציגמיטיבהוא

ההר'שלהעליוןבחציומטפסיםכאשראכן'
עלהמענגיםהסיפוריםעללחשובנאלצים
הטרגדיהעלובייחודהבלוקסברג,אודות

אפופתהטרגדיההגדולה,הלאומית,הגרמנית,

תמידפאוסטוס.הדוקטוראודותעלהסוד'
'ומישהואיתייחדטיפסשהצולעליהיהנדמה
שגם.סבורניאווירשאףעלימלגלג'כמולצדי

מטפסכשהואבכבדות,אווירשואףמפיסטו

 .עליוהאהובההרבמעלה

היינהמעצבגהבלוקסברעלהלילהאת
ההרעלבפונדקהנעלה.המסורתעלכפרודיה

שונות,מאוניברסיטאותסטודנטיםפוגשהוא

בגטינגן'הלימודיםלספסלחבריםגםבהם
מתבונןהוא .בשינועצמםהולמיםוהצעירים

מןמתרחקיםכושלותשברגלייםבחוריםבשני

השולחן:

נכנסיםאותםוראיתיבעקבותיהםהלכתי

פתחחלון'במקוםהאחד'כיצדאפל'לקיטון
לפניונעמדוהשנייםכיצדגדול,בגדיםארון

לסירוגין.ודיברועורגות,פרושות,בזרועות
"מעיןהראשון'קראליל!//דמדומי//רוחות,

משחקכןנעיםמהללחיי!וצינהרעננות
מעברשם, ] ••• [המתנפנפים!ראשיבתלתלי

דרכןמשרכותערפיליותבדמויותלגבעות,

עמכן'לשעוטיכולתיאניגםהאבות.רוחות
היםפניעלסער'בלילסוס-העבים,על

צערליאבוי!אךשמים.כוכבילמרוםהרועם,
פרשהוא'גםהשניוהבחורנפשי!//נוגהוכאב,

דמעותהבגדים,ארוןלעברעורגותזרועות

שדימהחלמוניים,עורמכנסי'ואלמעיניופרצו
בתאת,יפהנכאים:בקולדיברללבנה,

עטוריפעמייך tפנייךבשלוותוחסדחןהשמים!
 !] •••נועם//[

במסעלקלס.עצמםשמיםהרומנטיקהאבירי
יחסואתלבחוןשבהיינה ,ההרץחבלאל

הטבעאליוצאהואלתנועה.האמביוולנטי
עלואולם ,בוהמושרשיםהאנשיםאתומתאר

המשטרכתומכיבגטינגןשהכירהסטודנטים

בפונדקחדרואתחמתו.אתשופךהואהשמרני

אתמסגירוההמשך ,צעירסוחרעםחולקהוא

 :היינההיהודי

מרשהאינההצניעות-הרבהלשאתיכולאני

למדיטובובמצב-הבקבוקיםבמספרלנקובלי
עלעלהכברהצעירהסוחר .לחדריהגעתי
ואפודהכסידלבנהשינהמצנפתעםיצועו'

הואלבריאות.ידידותיפלנלמבדכרכומית
העירבןשיחה.עמילקשורביקשוישןלאעוד

עללדברהתחילמידולפיכךהיהפרנקפורט
ולאציליליפהחושכלשאיבדוהיהודים,

הנמוךבמחירהאנגליותהסחורותאתוהמוכרים

תקףהעלות.ממחיראחוזיםוחמישהבעשרים

אנילו:ואמרתימעטבולתעתעחשקאותי

אוליאםמראשמתנצלאניכןועלסהרורי'
למחרת,ליסיפר'כך.המסכןבשנתולואפריע

שבנדודימחשש,הלילאותוכלעיןעצםלא
שהיובאקד![יאסוןעליואמיטהסהרוריים

 •מיטתילצדמונחים

מעורריםהעירשלוהגטופרנקפורט
עלבמצוקה.השרוייםהיהודיםעלאסוציאציות

הקנאהאתעוטףהמתחרההסוחרההרפסגת

הםעסקית.רומנטיקהשלבלשוןבוהמקננת



עלאומרהואולאצילי",ליפהחושכל"איבדו
לסחורותכוונתוממנו:בזולהמוכריםהיהודים

הנמוךבמחירמוכריםשהיהודיםהאנגליות
מערכן.

 .אינסטינקטיביבאופןומגיבללבומביןהיינה
אתהסוחרלפניחושףאינושהואלהניחיש

מציגהואעצמואתזאת,ולעומתיהדותו.
שלתהליךייחשףהקוראולעיניכסהרורי
ההתנהגותמפנילהתגונןמנתעל-פרויקציה

נוטעהואהיהודים,שונאהגוישלצפויההבלתי
 •עצמובסוחרהפחדאת
שלמכתביוברביםהפועלהגנהמנגנוןזהו

מהלכותשחווההחוויות .הפוךבכיווןהיינה

אותה,מסתיראינוהואלשרודוכדיאימה,עליו
אותהמעציםאלאההר'עלהשינהבחדרכמו

הרושםאתויוצרבפרהסיהאותהמציגהוא-

מתרחשתדומהסצנהמהתלה.אלאהיאשאין

עושההוא •ההרץחבלאלהמסעסוףלקראת
הזtילז~זק~יין'לראשומטפסבהריםדרכואת
מןמ;קסםברזל.צלבניצבעליוגבוהסלע

הואאילזנבורגוהעיירההנהרעמקאלהמבט
שמו:אתלסלעשנתנההאגדהאתמצטט

בהמכושפת,טירהעמדהשכאןמספרים

שעדוהיפה,העשירההמלךבתאילזההתגוררה
האילזהבנהררוחצתבוקרמדיהזההיוםעצם
להיותמזלושנתמזלזהואתכשמה:ששמו
ששםהסלע,אלתובילהיעודה,בשעהבמקום
 .מלכותיבחסדלוותגמולטירתה

היינהחולםכאןגםשלו'אחרותביצירותכמו
המלךבתאתמתארשהואבשעהנסיכה.על

אתשפקדו~ים wהיהסקסוניםוהקיסרים

פלצות:מעוררמשהוקורהטירתה,

האילזנשטיין:בראששעומדמילכלליעצה
אילזהעלאוממלכה,אוקיסרעליחשובבל

שם,עמדתי.כשאנירגליועלרקאםכיהיפה,
המוסיקהאתשמעתי'לפתעבמחשבותישבוי

אתוראיתיהקסומה,הטירהמתחתיותהעולה
ראשיהם,עלנעמדיםאותההסובביםההרים
לרקוד'שהחלוהאדומיםהרעפיםגגותואת

דוקהכחול'באווירמרחפיםהירוקיםהעצים
שראשיואני'עיני'אתכיסהוירוקכחול

אילולא,לתהום,נופלהייתי'ודאיעליסחרחר
הברזל.בצלבבחוזקה'אחזתינפשיבמצוקת

 •לייחשובלאאישלעווןזאתקשה,כהברגע

מעוגניםשלושהחלומותהיטביודעהיינה
להזדהותביקששאיתההגרמניתברומנטיקה

טומניםשהםהסכנותעליודעהואולכןבעבר;
עםבריתקשרהשהרומנטיקהרבזמןזה .לו

מןנשכריצאלאוהיהודיהשמרני'השלטון

-לתמונההיינהמתרגםהאיוםאתהעניין.
שבהפחד'שלגרוטסקיתסצנהמשרטטהוא
כמצילמופיעהנצרות,אלהבריחההברזל'צלב
המוות.מפני
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היינהההרץ'חבלאלהמסעשלוהפרסום
שלאברורכרונולוגיתמבחינהלנצרות.נטבל

המעשי'ימרקהנאלאשטייןהאילזנעלהבהלה
ביוני-28בזה.צעדלעשותאותושמניעהוא

היינההיינריך

הפרוטסטנטית;הדתאתעצמועלמקבלהוא

לומוענקביולי'-20בשבועות,שלושהמקץ
גטינגן:מאוניברסיטתלמשפטיםדוקטורתואר

לקבלהיהיכוללאיהודיהשמרניתבגרמניה
באוניברסיטה,אוהציבוריבשירותמשרה

דרכואתתסלולשהטבילהמקווהוהיינה
לאשלעולםתקווה-המיוחלתלקריירה
תתגשם.

שלמצאירשימתהיינהעורךמסעתבמונות
הביקורתגודלהאכזבהוכגודלמאכזב.עולם
שלמענההמטרהוהחברתי.הפוליטיהמצבעל

תוארכאשליה.התגלתהלנצרותנטבל

שלארשמי'מהלךרקהיהלמשפטיםהדוקטור
לאגםובגרמניהאקדמית;קריירהלפניופתח

פוליטי.כפובליציסטמעמדואתלבססלוניתן
השניהכרךמפרסוםהיינהשלומדהלקחזה
 1828שלהראשונהבמחציתמסע.תמונותשל

 Neueה·עריכתאתעצמועלמקבלהוא
allgemeine politische Annalen , עתכתב

ימשיךשחיינה > Cotta <קרטהלאורהמוציאשל
באמצעותבעת,בהמפריז;גםעבורולכתוב
להתמנותמנסההואהמלוכה,חצרעםקשרים

שנימינכן.שלבאוניברסיטהלפרופסור

הרוחלכישלון:מראשנועדוהפרויקטים
לאהעת,לכתבלהקנותשביקשהליברלית
היינהכמוומשוררדרך'לעצמהלפלסהצליחה

הקתולית.במינכןלקדםאפשרהיהלא-
גוססבאולאיטליה.למסעוגרפיהנירהרקעזהו

גנואהבעריםמבקרלדרך'יוצאהוא 1828
מבלההואובנובמברבאוקטוברולוקה,

הואונציה,דרךדצמבר'ובתחילתבפירנצה
לוקהמרחצאותהמסעתמונת •למינכןשב

שנימתארהיינהמיוחד:ענייןבנומעוררת

גיבוריםשנייהדותם,אתשזנחויהודים

המפורסמותהדמויותעםהנמניםספרותיים

 .ביצירתוביותר
אתמשלחהסאטירה,אלפונההואזובתמונה

ry כותבדברשלולאמיתוגרמניה,ביהדותציו

שתקוותיוהמומרעל-עצמועלגםפרודיה
משעמםדבר"איןהמציאות.לנוכחמתנפצות

איטלקי'מסעתיאורמקריאתאדמות,עלייותר
המחברימעיטאםורקכתיבתו'אולילהוציא
אחרתאוזובמידהאפשראיטליהעללדבר
הרביעיהפרקנפתחכךהעניין".אתלשאת

ואינוזובעצהדבקהיינהלוקה;מרחצאותשל
יהודישלבמצוקהאםכיבאיטליהעוסק

גרמניה.

 1829בפברוארמתחילהואהכתיבהאת

אתמחדשהוא •ברליןשבקרבתבפוטסדאם

ה-מןחבריווצונץ,מוזרעםהקשר

Culturverein ולחוכמתלתרבות<האגודה
גרמניתהיהודיתבהיסטוריהוהעיסוקישראל>,
כאןמסוים,במובןבטקסט.רישומואתמותיר

לקראת-גרמניהיהדותשלשורשיהנטועים
נהרגדותעלמתיישבתהתשיעיתהמאהסוף

העירמןשמוצאהקלונימוס,משפחתהדיין
אלשלוהמומריםשניאתמחזירהיינהלוקה.
מציגהואהסאטירהבראי-באושממנוהמקום

שנים.אלףכעבורבהםשחלהשינויאת
ובעלעשיריהודיהואגומפלכריסטיאןהבנקאי

מזמןכברבהמבורג.עודהכירשהמספרגוף

תוארלעצמואימץגםובאיטליהלקתולי'היה
 Markeseשמוהיהמעתהאצולה.

Christophoro di Gumpelino , אפואולם

כשהיה:נותרהאיששל

האף:שלבגנותומשהולומרבכוונתיאין

שבזכותםאצילייםבתוויםניחןהואלהפך'
הפחות,לכלשמו'עללהוסיףידידיהיהרשאי
האצילימוצאועלהעידאפוהמרקיז.תואראת

'שאפילוהיומיןעתיקתמשפחתועלהמיוחס,
חששבלאהנישואין,בבריתאיתהבאהאלוהים

במעטירדשמאזנכוןתערובת.נישואימפני

עלהגדול'קארלומימיהמשפחה,שלקרנה
שנייהמידבמכנסייםלפרנסתהסחרהרוב,פי

דבקהתמידואולםהמבורגיים.מזלובכרטיסי

 2006-פברוארינואר
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התקווה,אתאיבדהלאולרגעהמשפחהבגאוות
אונכסיה,אתלעצמהתשיבהימיםמןשביום
הולמים,הגירהלפיצוייתזכההפחותלכל

המוליך'זההלגיטימיהקדום,השליטכאשר
אתיקייםשנות,אלפיים-זהבאפםאותם

כךכלאפםהתארךואולי •השיפויהבטחות
באפם?אותםמוליךשהואזמןמשךאותומשום

בשניהולםוהיינהונוצרי'יהודיהואגומפלינו
באבותיההגאהביהדות •המזויפתהזהותחלקי

בבריתשבאהבנצרותמאשרפחותלא

הלעגאתלבטאכדיהאלוהים.עםהנישואין
השמרניתהפוליטיקהבלשוןמשתמשהוא

אלוהימסע:תבמונותמלחמההכריזשעליה
הלגיטימי",הקדום,"השליטהואהיהודים
להשיבאמורהמהפכה,כשלרןלאחרשעתה,

הישנותהפריווילגיותאתהמיוחסת"ל"אצולה
שהבטחתמוכיחהארוךהאףואולםשלה.

גומפלינושלהמשאלהתעתוע.רקהיאהישועה
 •בנצרותוולאביהדותולאתתגשם:לא

ממכירתבהמבורגשהתפרנסמשרתישלבנקאי
שמועכשיו .מומריהודיהואגם •מזלכרטיסי

הוריו'לושנתנוהשםזהאיןאך~י~א~ידט,
המחבר:מןזאתמסתיראינווהוא

אלי'שקרבבשעהאמרתקווה,"כולי"אני
לאשכברלמרותאותימכירעדיין//שאתה

ואניהייאצינט,שמיהיוםהירש.ליקוראים
 //.גומפלהאדוןשלהאישימשרתו

אףוחרוןבתמיהה[הבנקאי]קראווהייאצינט,וו

ברבים.סודואתשגילההמשרתעל
'אוגומפלינומר'אוגומפלמרדעתך/ותנוח
האדוןלפנימעלתו'הודאוהמרקיז,האדון
לאאותי'מכירהואלהתבייש,מהאיןהזה
ואנישלי'המזלבכרטיסיכספואתשםאחת
האחרונהההגרלהשמןלהישבעאפילומוכן
ותשעהמרקיםשבעהעודליחייבהוא

 11שילינגים.

יהודיםשנימסגירלאהפטפטןהמשרת
המירהמספרגםשלושה.אםכימפוקפקים,

שולחביותרהחדיםהלעגr:דציואתדתו'את
גומפלינוולהייאצינטבאשר •עצמואלהיינה

ואולםהקודמים,בשמותיהםנוקברקהוא •

לאהטבילההעוני:חרפתמתגלהשלו'במקרה
למוכרחובואתלשלםהמובטללמשוררעזרה

 .המזלכרטיסי
עלהדיאלוגמצביעמרקסקארללפניהרבה
המוקדם.בקפיטליזםהמתהווההעדיפויותסדר

העולםבשמיהעולההכוכבהואגומפלינו
מעמדו.אתחבהואהכסףשללכוחוהחדש,

שלאחיינווהמספר'לכך'מוכשראחדכללא
אךבשרו:עלזאתחשחיינה,סלומוןהבנקאי
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עלוחולמיםהחדשבסדרמאמיניםרבים

חם .המזלמשחקישלגיקחהלוזוהי .העושר
מפוקפק,אושרהמודרנילאדםמבטיחים

מגלחלשתוק,יודעשאינוהמשרתוחייאצינט,
 .בפיתויעמדלאהמספרשגםלנו

לכבושגומפלינוהמצליחןמבקשכספובעזרת
יהדותשלהאיכותסמלאתהאחרון'היעדאת

נסיעתוכרת.חתר :המתבוללתגרמניה
שבאמצעותוהשכלהמסעגםהיאלאיטליה,

למסורת,להתוודעהחדשהמתעשררוצה
טיולבשעתלגיטימיות.לולהקנותשאמורה

אחדים:במתאבניםהמשורראתמכבדהוארגלי

ונעלם,'מתגלגלעגולהואכסףכסףזזהמה
אדוניהדברים,פניכךנשארת.ההשכלהאבל

אתאאבדאלוהים,ישמרניאני'.אםהדוקטור

מביןבאמנות,גדולידעןעדייןאניכספי'
'והובלעיניאתקשורובשירה.במוסיקהבציור'
כלולפניבפירנצה,התמונותבגלרייתאותי

'אוהציירשלבשמואנקובשתעצור'תמונה
 .הציירנמנהשעמההאסכולה •הפחותלכל

אשמעעדייןואניי' Jאוזאתאטוםמוסיקהז

כלאתמכיראנישירה?מזויף.צלילכל

יודעאניהמשורריםואתהגרמניותהשחקניות

פניעלחלפתיהטבעזאתואפילופה.בעל
כדיורקהפוגה,בליוליליוםמילין' 200

היאאיטליהאך .בסקוטלנדאחדהרלראות
נזרבעיניךזחןמוצאתהסביבה .לכלמעל

השמים,ההרים,העצים,עלתסתכלהבריאה!
ציורןכמונראהלאזה •המיםלמטהוכאן

לומראפשרבתיאטרוןזמזויפהתמונהראית

 •למשוררהופךהאדםשכאן

הניגודיםאתהבנקאישלבפיושםחיינה
חולך'וכסףבאכסף .קיומואתיםחמאפיינ

היותאךגומפלינו:אומרנשארת,ההשכלהרק

מסתבךהואבכספו'רכש"ההשכלה"שאת
לעד,שלותחיהשזורוצחהואהגיוני.בכשל

אותה:להפניםשעליומשערהואולפיכך
הואגרוטסקית:הבנהלאיהמובילהמחשבה

אתגםהמשוררים,כתביאתפח""בעללמד

להשכלתושבהתאםלוונדמהוהמוסיקח,הציור
בעינייםאפילו .אותםלקטלגיכולהוא

מקנחכאןכבראטומות.ובאוזנייםעצומות

יגדירמארקסשלימיםלמהסאטיריביטויהיינה

עלחוזרוהדברבקפיטליזם.ששורשיוכ'ניכור'
נראההכוללטבע.גומפלינושלביחסועצמו

הדוקטוראתשואלוהואציור""כמולו
בתיאטרון?"מזויפהתמונה"ראיתהמשכיל:
בתפאורהכמובטבעמתבונןגומפלינו
שלהצביעותאתחושףהואובמעשהו
החשיבהדפוסאתוגםהבורגנית,האסתטיקה

לחפץהטבעהיהבשבילו •הקפיטליסטשל

קנייה.בר

באותוהאחרונההבדיחהמושאהואוהמספר

הופךהאדםשכאןלומר"אפשרמונולוג.

תמונתלפנינוומציגגומפלינואומרלמשורר",
כותבעבורוהקהלעםנמנההבנקאיחבויה.ראי

חייבהמשורר'הוא,גםהמודרני:המשורר

ואםהקפיטליסטי.בשוקלחמואתלהרוויח
עצמואתלהתאיםעליולשרודברצונו

 .קוראיושללאסתטיקה
לתרבותהכניסהכרטיסהיאהטבילה"תעודת

היינהשלזומפורסמתאמירהגםהאירופית":
יששתמורתההתיאטרוןהצגתאתמשקפת

ולמרותכסףשלענייןהיאהדתלשלם.

אתרואהמשרתוזו'טענהידחהשגומפלינו
הבנקאיאצללבקרבאהמספרנכוחה.הדברים
ממתיןהיינהמתפלל.שזהבשעהבדיוק

חברתיתפרשנותהייאצינטלומספקובינתיים

הדת:של

לחש •תפילה//עתהנושאגומפל//האדון

חשיבות,מלאחיוךנסוךפניוכשעלהייציאנט
וימדיהאדון.שלחדרולעברשהצביעבשעה

עםהפרימדונהלפניברכיועלכורעהואערב
שעולהמרהיבהאמנותיצירת.זוהיהילדישוע

פרנצסקונים,"מאותששלו
כורעאינךמדועהייאצינט'מר//ואתה,

הדתידידיעםנמנהאינךשמאאומאחוריו'

הקתולית?//

 .מהורהרראשבמנודזהענה,ווידידולא//ידיד'
ערבועדשמבוקרמכובדלברוןטובהדת/וזוהי

זואיןאבלאמנות;לשוחרבטל'ללכתיכול
בעסקיו'הטרודלאדםג,המכורהעירבןלדת

מספרכלהגרלות.סוכןבשבילדתלאובוודאי
ואם ]".{דיוק,בברולרשוםעלישנמשך

ואניקתוליתמקטורתכמועינימצטעפות
לגרוםעלולזהשגויה,ספרהרושםאניטועה,

גומפל:לאדוןאמרתיבפעם.פעםנוראיעוול
להיותלעצמולהרשותהיכולעשיראדםכבודו

בקטורתתבונתואתלעשןרצונו'כפיקתולי
ועלקתוליפעמוןכמוטיפשלהיותקתולית,

עסקים,אישאניאבלחסר;אינואוכלהכולאף

 .למחייתילהשתכר'כדילעניינילדאוגועלי

הקשראתהיינהחושףוברמקסלפניחרבה
הכלכליהסדרעלייתלביןהרפורמציהבין

עםנמנהאינוהייאצינט,כמוהוא,גםהחדש.

לדתנטבלבמקרהלאהקתולית;הדתחסידי

דברייכתובהשלושיםובשנותהפרוטסטנטית,
החדשבעולםאך .לדתומרטיןעלוהוקרהשבח

עםהפרוטסטנטי'במוסרוגםמצדד'אינוהוא

אתנותןאינוהואהקפיטליסטית,הנעימה
התורפהנקודתעלמצביעהייאצינטאמונו.

הנוצרית:בחלופה



הדתעלדעתךמההייאצינט,מר"ואולם,
הפרוטסטנטית?''

ואםהדוקטור'אדוניבשבילי'מדינבונה"זו
ודאיאזיגב,עדהפרוטסטנטיתבכנסייההיהלא

מזיקהלאהזאתהדתבינינו'דת.היתהלא
לאגםהיאאבלמים,כוסכמוצלולהוהיא

ליעלהוהניסיוןאותה,ניסיתיאנימועילה.
 ".שילינגיםעשרוארבעהמארקיםבארבעה

יקר?"הייאצינטלמה,זאת"וכל
דתכמובןשזוחשבתיאניהדוקטור'י"אדונ

והנסים,הלהטאתעצמהמעלשהשילהנאורה
מןקטןנסבה,שיהיהצריךלהטשלטיפהאך

עצמהלהציגברצונה'אםלחוללשתדעהראוי
נסים,כאןיחוללבדיוקמיאךהגונה.כדת

כנסייהכשבחנתיהימיםבאחדלעצמיחשבתי
לסוגשהשתייכהבהמבורג,פרוטסטנטית

חומיםספסליםאלאבושאיןלמשעי'הערום
קטןלוחרקתלויהקירועללבנים,וקירות
ספרותתריסרחצירשומותשעליוושחור
עוול,הזאתלדתגורםשובאתהואולילבנות.
ספרותאותןיכולות'ואולילביניביניהרהרתי
 ] ••. [האלוהיםאםדיוקןכמובדיוקנסלחולל

דרכיעשיתימידעניין,שללעומקולרדתוכדי
הימרתיאלטונהשלהפיסובהגרלתלאלטונה,

לאאףצדק,בהןאבל- ] ••. [ספרותאותןעל
 .בגורלעלההפרוטסטנטייםהמספריםמןאחד

הדת'ועלדעתיעלישהשתבשהלך]ונדמה ••. [
מארקים'ארבעההפסדתיוגםהמרתישעליה
אושרי?"כלאתאשיםשילינגים,עשרוארבעה

למשחקיהישועההבטחתאתממשילהיינה
והופךהדתהמרתאתמוזילהחילון-המזל
במארקיםשמחשביםעסקילסיכוןורקאךאותה

שלהמגוחכתהמסכהמאחוריובשילינגים.
 ,המחברשלמצוקתומסתתרתהייאצינט
לבנקאיגילהכברהייאצינטברורים:והעקבות
כרטיסעבורכסףלוחייבהדוקטורשהאדון

והיינההמהמרים:עםנמנההואגםכלומרפיס,
הפרוטסטנטיתהדתאתעצמועלשקיבלמודה

המחבראתמציגהמשרתשלהמונולוג-
היהשצריךמובס,כספקולנט ,מטאפיזיכמהמר
כפרתעלגםהימרובנוסףתוכניותיועללוותר

העוונות.

לשאולחוזרהואביהדותו?נותרלףמוטבואולי

האלה:כדבריםלו,המשיבשלוהאורקלבעצת

לאיותר'הרבהמועילהמשהשדתלך"נדמה
יקירי?"כן

זואתמשה,דתעםלי'הנחהדוקטור"אדוני
eןרי.רקשבשונאילגרועאפילומאחללאיאנ
זהדת,לא'זולישמעבצדה.פניםובושתאף
שעלולמהמכלמסתלקאנירע.פגערק

 "] •••אותה[לירילהזכ

משוםכברמשעשעתהמשרתשלתשובתו
שהייאצינטבשעההיינה.נוקטבוהלשוןמשחק
אותומסגיר ,יהודיסממןכלמחייולסלקמנסה
אפילומאחללאאניוז"אתהמשפט.מבנה
בשפתשמקורהאמירההיאשבשונאי",לגרוע
מ'הירש'הגלגולהגרמנית:בשפהולאהיידיש

מנסהולשווא ,ובלוישחוקליהייאצינט'
אינהההסוואה-השכלהלולהקנותגומפלינו

היהודי.דמותאתלהסתיריכולה

שלהנואשמצבוחבויהצחוקמאחוריוהנה,
הקריסהעלהיינההצביעבעברכבר •המחבר

,כמוכאן,וגםהמודרניהעולםשלהמטאפיזית
גויההטו ,ביצירתואחריםרביםבמקומות

 •לקומדיה.הופכת

ולספרותלשפההחוגראשהואהסינגפרופסור
ספרובירושלים.העבריתבאוניברסיטהרגמנית

Der Traum und der Tod, Heinrich 
Heines Poetik des Scheiterns 

החלום • Wallsteinבהוצאתלאחרונההופיע
הגרסה •היינההיינריךשליצירתועלוהמורת
לראותעתידהומנורקטיהגרםבתרולספרהערבית
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גנריתמגדריתמגמתיותוואין

שלזומלנד ,שלינשירה
עצמהווהשירה

ועלגבריותעלעריידיעיםבעםשיחה

בשירהגברייםאפיונים

סטריזובראורי

ביולוגית,תפיסהמתוךגבריותהמזחיםיש
סוציולוגיתתפיסהמתוךארתחהמזחיםיש
גבריותחיאמחתרבותית.תפיסהאו

לדעתך?
מהמילהלקוחבעבריתגברגבורה.היאגבריות
השפה<איש>.וגדלזהבערביתגברגיבור.

ומהןגבריותשפותהןהערביתוהשפההעברית

שלסמלהיאואשהגיבורהואגברכיעולה
יוצרתהגבריתהחברהאנושיות.ושלנשיות
 ,מלאךהוא ,אנושיאיננושהואדימוילגבר
החברהיוצרתכךהאנושיות.מעלהוא

גםוכךגבריוסדרמנגנוןגבריות,מוטיבציות

בתחילהגבריות.וסיטואציותעמדותנוצרות
פיצלכךואחראדםשלתבניתאלוהיםברא

בראשיתהחברהולנקבה.לזכרלשניים,אותה
ונשיםמטריארכליתחיתההאנושיתההיסטוריה

היהדותהילודה.מקורהיושהןמאחרבה,שלטו
בידיהמנוהלחדשמוסריסדרלעולםהביאה
פוחדהגברהסירוס.תסביךבגללוזאתגברים

פוחדהואאשהעםבמגעבאכשהואמהאשה,

פיצוימבקשהגברלפיכך .לויעמודשלא

כוחעמדתהואהסירוסלתסביךוהפיצוי
סדרהמודרניתהאנושותקובעתכךושליטה.

משפחתיותאגברייםמנגנונים ,גבריחיים

שולט.הגברשבומקודש

ממגווןמורכבתהישראליחגבותפיסת
חסטריאוטיפיםנבניםכיצדסטריאוטיפים.

גווניםונחהישראליתכחכוחהגבריים
 .כךכלרביםאנושיים
תרבויות,שלתערובתהיאהישראליתהחברה
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באכשאתהאפשרי.בלתיכמעטמיקםזהו
סטריאוטיפ.עםבמגעאתה ,אחרגברעםבמגע

מערכתנוצרתוכךסטריאוטיפעםבאאחדכל
גלויים.אומודחקיםסטריאוטיפים,שלחבויה
גברייםמסטריאוטיפיםמורכבתגבריתחברה

אוממרוקוהםהגבריםקבוצתאםחשובולא

מייצרתקבוצהכלערבים.אויהודים ,מפולין

מהם.וניזונהעצמהמשלסטריאוטיפים
העזולאהקלאסיתהערביתבחברהלדוגמה,
העזולאאהובי.אלאאהובתילאשהלקרוא
זאתועשואשהכלפיארוטיתשירהלכתוב

חברתיתתופעהזוהאםזכר.שלבטרמינולוגיה

ישזאתעם ?ספרותיתתופעהאוליאו
לדוגמהתרבות.חוצישהםסטריאוטיפים

שישאחדגברביןהבדלאיןהסירוס.תסביך

להיותיכולזה .אחרגברלביןסירוסתסביךלו
כל .אמריקאיאורוסי ,פולני ,יהודי ,ערבי

הסירוס.בתסביךנגועיםהגברים

גברית"ו"דעותגברים""אחוותהמושגים

הישראליתכחכוחמפתחמושגיחם
בדית.חג

בחברהשקיימיםמושגיםאלה ,בוודאי

ועםפחדיםעםהזדהותבהםישהישראלית.
משחרריםגבריםכולם.הגבריםשלתסביכים

שיחות,באמצעותמתסביכיהםעצמםאת

קיים",זהאצלירק"לאכיהידיעהבאמצעות
 ,הקיבוץהפלמ"ח, ,בישראלהצבריותאווירת

אחוותמהמושגנובעיםאלהכלהסחבקיות,
הערביתאוהפלסטיניתבתרבותגםגברים.

איןשונים.ניואנסיםעםקייםהדברבישראל

ישאבלגלויות,קיבוץאוצבריותואיןפלמ"ח

הגבריבתסביךשקשורבסיסיענייןכאן

חוסרלדוגמה,הערבי.הגברשלובסולידריות
שגבריםלכךרגםהערביתהחברהשלהפתיחות

באקטצורךנוצרוכךנשיםעםבמגעבאיםלא

ביןוחיבוקיםליטופיםשאין.מהעלפיצוישל
שהןגופניותמחוותהופכיםעצמםלביןגברים

לאזו .והצורךהרצוןמולאלסובלימציה
מיוח.דמסוגגבריםאחוותזוהומוסקסואליות,

לחרטההכרחישותמיד
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ג><ביתעריידינעים-משאלה'יש'תמיד

משודדיםכימגלחשערכתימקדימהבדיקה
ביןהגבריתתפיסתםאתמבטאיםישראלים
"חאב"בנושאיוצרעיסוקדרךחשאר

באיםאלחנושאיםחאם"חצבא".ובנושא
בשיריך?ביטוילידי
שליכשאבאמאו.דאותימעסיק"האב"נושא
הרבהזהאתביטאתי ,נפטרכךואחרחלה

ביטוייאתשיריםבמספרלמצואניתןבשירים.

האםמולהדומיננטיהאבאאתהסמכותיות,
אדיפוס,תסביךהוא"האב"נושאהכנועה.

האבא,נגדהסמכות,נגד ,השלטוןנגדהמרד

הזמן;כלשםנמצאאבאהפטריארכליזם.נגד

עםהתמודדותמצדישאיןכמעטזאתלעומת
ליעוזראוליהסמכותנגדהזההמרדאמא.

זאתלעומת .שליהגבריותתפיסתאתגבשל

אוהצבא,עלשירשכתבתיזוכרלאאני
בישראלהצבאהאםאותי.העסיקשהעניין



שלי?הגבריתהסמכותתפיסתבגיבושקשור
הענייןשללעומקונכנסתילאיודע,אינני
הזה.
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שלתפיסההתמסדהחדורותלאורך
חשפהמובהקת.גבריתאסתטיקה

מאסתטיקהנפרדבלתיחלקחןוהמילוליות
זו.

מהאתמדגישההגבריתהאסתטיתהתפיסה

צורתאתלתפוסניתןגםכך ,הגברמגוףשבולט
הצלב ,יותרכלליבאופןהשורות.שלהכתיבה

המזכירההמסגדצורתגםוכךפאליביטויהוא
ופורץמודגשוהואהגבריהכוחזה •גברימיןאבר

השפה •זומאסתטיקהחלקהיאהשפהגםהחוצה.
שמיות.שפותהןהערביתוהשפההעברית

דברלכלגבריתשתיהןשלוהטרמינולוגיה
הדבריםכלכילראותניתןבערביתועניין.

בצורתבשפהמבוטאיםהשלילייםאוהחלשים
יפהלאטוב,לאדומם,חלש,דברכלנקבה.
עבריתבעברית.גםכךנקבה,בצורתהוא

היאהשפהבמקרה.לאאחיותשפותהןוערבית
מדגישבאמצעותהגברית,קונוטציהבעלת

הרווחת.הגבריתהאסתטיקהאתהמשורר

גברית?שירחבעיניךישהאם

השאלהנשית.שירהשישכמוגבריתשירהיש
אותה.לבחוןניתןקריטריוניםאילולפיהיא
בשירה.נשיאופיוישבשירהגבריאופייש

שמורדנשיאופימבטאתוולךיונהשלשירתה
גבריתבטרמינולוגיהמשתמשתוולךבעצמו.

היאשלההזינוקנקודתאבללעצמה,ביחסגם
שלההבסיסיתהעמדהבמודע.נעשהזהנשית.
אתלגלותניתןנגדית.היאאםגםנשיתמאוד

השורותביןבשירתה,הנשיתהטרמינולוגיה

דליהשלשירתהזאתלעומתלשורות.ומעבר
עמדותמתוךהנכתבתנשיתשירההיארביקוביץ

כילטענהבאשרמתלבטאניאשה.שלברורות

עריידינעים

אתכותבתואשהגבריותואתכותב"גבר

הכוונהאם •א"ס> ,סטור<אנתונינשיותה"

שירחכן.אוליאזביטוישלבמובןלכתיבה
לבטאיכוללאשאתהלדבריםביטויכליהיא

חטאנואתמוציאההיאנורמטיבית.בצורה

בחייולאשירבתוךרקלהתנחלהיכולימיהפג
לאשאתהמהעלשירהכותבאתההיומיום.

אינטואיציהשלסוגאוליזהלהגיד.יכול
הפחדים,אתהחבויים,הדבריםאתהמוציאה

הערכיתהנורמטיביתשהמערכתהדבריםאת

אתלבטאמנסהגברבהם.להתביישלךגרמה
זאתלעומת ,שלוהגבריותתסביךאת ,גבריותו
מבטאתלאאשהלכןנשיות,תסביךאיןלאשה

המשקפתשירההיאגבריתשירהנשיותה.את

אנושית.שירההיאנשיתשירה ,תסביך
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במובניםמחנךתפקידבעלתאיננה

שירמלמדאושירכותבאתהאםהקלאסיים.
שירהאיננהכברזוהנורמות,לפילחנךכדי

אינפורמציות,מעבירהשירהאמנות.ואיננה

המחוזהוא ,מגמתיאיננומטבעוהשיראבל

 ,הגוףאלמדברשבשירהמלל .הקטן ,הסגור
היאשירההשכל.ואלהעצביםאלהנפש,אל
לספירותלעלותהנפשאתהמזמנתזו

מוציאהוהיאהמציאותאנטיהיאעליונות.
ארתחלחיותכדיהחוצההפנימיתהמציאותאת

שירהחינוכי?תפקידלשירההאםלרגעים.
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אנשים.לעודמשותףבפנים,שהחבאתמהכימביןאתהממנו
המגדרייםהאספקטיםעלמיוחדובאופןשירהעלכךלומרנכון

בשירה.

כיצרהמשורר.שלאישיעצמיביטוימזמנתשירחכתיבת
חשירית?ביצירתךביטויליריבאחשלךהגבריותתפיסת
בהבדליםלהבחיןליוקשהשליהשירהאתחוקראינניככלל,

מתוךפועלאניבשירי.גבריתלעמדהנשיתשהיאעמדהבין
הפורציםטאבומיניישבשירתיגםכיליוברוראינטואיציה

מביעאנייפה"דברהואנשיםשל"בכיאומרכשאניהחוצה.
אלאנשיתלעמדהמנוגדתשאיננהעמדהזוגברית.עמדה

מערכתהיאהמגדריתהמערכתכיסבוראניאותה.משלימה
זהמשלימיםהמיניםשנילאשה.ניגודאיננווגברשלמהאחת
בשירתישישלכךמודעאנילזה.זהמנוגדיםולאזהאת

קשהלהגדירם.ליוקשהבאינטואיציההקשוריםדבריםהרבה
מתוךבאהבשיריםמביעשאניהעמדההאםלהבחיןלי

שהיאאוומהנורמות,מהמסורתומושפעתאינטואיציה

יתכןשבי.והחוקרהמורהמעמדתובאהיותרשכלתנית
ובזיכרוןהקולקטיביבזיכרוןהזוהאינטואיציהשלשמקורה
חונכתיהפטריארכלית.התפיסהשלתוצראנישבי.האישי

מושפעאניזאתעםפטריארכלי:בושהשלטון ,גברימאודבבית
אתלתפוסאפשרומניסיוני.האישיותמחוויותי ,מהשכלתי

הנובעפנימיכאקטבשיריביטוילידיהבאההזוהאינטואיציה
 .משחררגורםלהיותשתפקידוהכוללת,עולמימתפיסת
מגדריתמגמתיותאיןשליבשירהכי ,אומראוליבזהירות

עצמה.השירהשלהמגמתיותמלבד
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הלבחדריהםוכואביםריקים
מזוריאיר

שלמקבץמעמידיםכאןהמובאיםדברים ~
LIJ מאתשיריםשנישעניינןקצרותהערות
דקמפעיםשאופייםשירים ,לאוריצחק

מתמקדיםהשיריםשניומרגש.רגישומדויק,

האם>.במותאףמהם<אחדהאבבמות

יכולתלאוריצחקמפגיןכאחדהשיריםבשני
בשעהגםמרגשנותלהימנעמרשימהשירית
כךרגש.עתירבמינוןנושאעלכותבשהוא
 ,מרוסן ,מסונןרגשמפיקיםהשיריםאפוא
עודףמפחבחוכמהחומקיםבעודם ,מבוקר

אסתטיהישגומממשמגשיםלאורהרגשנות.
תמטיקהלנקוטשלוהיכולתמכוחרקלאזה

בזכותאףאלאבקפדנות,מאופקותורטוריקה
ממושמעתבזהירותהמניחהקומפוזיציה

שללצדוזההטקסט,חומריאתוממושטות
סכנתאתומהסהמסכלאשרבאורחזה,

אתלעקוראולעקרמבליהסנטימנטליות
הנשאף.הרגשמישור

יכוונהי:הואלדיוןהעומדהראשוןהשיר

כוונה

ח;רים~ליןק;ך~ים~יריםלדז-ובר;~ח י~~
מספריםלא'שחםמהאתלבדמביניםחםני

םי'~ iל~~פדיירים iח ;ל~~.~~י·~סד. ף~~
חרח;בבאמצעאפלףמהזיח,אפלףמזפחשבה,

1 ••ןיז-זן•• ••ןדיזן•• I-ן•, 1 T 

זר.ח; ,ע;~ר ,~~סר ,ל~,ןדא; ,ה~~ל~ךךף
 .ר~ Qןןד*ר,~סם ה~~ ,ר,ק;~;םאףלי ,ן~ן~~

יכס.דרים~ת~~יןה;ריםל;~יז;ר fז~י ל;~
יכ'ירים ת~(~~~קים IJ~~רים IJ~תסריקים,

IJ ~~~יכגףף~ת;ף(~מקמ;ת;ן:דע;גר .>םיק
לא ,ר'ל~צלא ,~ר 9ןלא >;ת;אה;ליו wדף:י ע~~

ןד*רלאן;ק,ו,לאן~ן~ן,לאלס.דו,

 )'רזבמלוןלהי'ל(מתוך
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הריקים"."החדריםאתמביןהוריםלואיןשכרבמי לבא"'.'

'כוונה') ,לאור<יצחק

השירשלהמטרהקהל 1בשירהדוברלטענת
הםכיהורים,בליקוראיםאותםהוא

הוריםעלשירלהביןשיכוליםהיחידים
שיכוליםהיחידיםהםכי 1עודשאינם
לאבאורחהנוקבהכאבאתלבטא
נטו.רגשיבמישורורכלי.

להיותיכולאינושובהוריםלושאיןמי
אפילוממחשבה,לפעמים/"נחרד
בדרךהרחוב;באמצעאפילומהזיה,

 ,עוצר 1ממהר 1למשרדאולקפה,
ככה 1מבקרגםאולי ,מטלפןחוזר;
מעצבהשירוכאןלספריי. ,לדברסתם

עושיםמהעצובה.ניגודיתאנלוגיה
הוריםנטולייתומים,שנותרואלה

איננה 1בגילמותניתאיננה<יתמות
העמידהבגילשיםאבגם .גיללגבלתמר

יתומים>?לחושיכולים
הוריםלואיןשכברמי"אבלובכן:
את ,הריקיםהחדרים/אתמבין

<אתהמאובקיםהספרים

 1כןאם " ...המאופקים>השירים/

שנותרואלהרקהיתומים,רק
הבנהלהביןיכוליםהורים,בלא

הנוקביםבקרבייםלחושצורבת,
מצמיתה,כואבת,יתמותאותהשלהם,

נוצריםשכולם-צחיחריקאותו
האבודים,הבודדים,הצעדיםבעקבות

וכלוהמהדהדים.הריקיםבחדרים
המאובקים,הספריםהםשנותרו

שיריהםאוליהמאופקים","השירים

בקטנותכמואשר 1הטוןמתוניהליריים,
יעקבשלכמושיריםמהלכים,
לאשאכלסו ,פיכמן 1רחלג,שטייבנו

הספריםכונניותאתבעיקראחת

 .דוישל"חולייבואוהצנוע,הצר"סלון"ב

לידעובר •.•הוריםלואיןשכברמי"אבל
 " ...מותו

 .שלומותוידועהבמידההואההוריםמותכי
 ,תנאינטולתאהבהאותושאהבואלהמתו

עלהאורעמחלוםהתעוררכאשרבלילהשקמו
הוריםשרקדבריםעליושידעואלהמתו ,חומו

ובחייהםחייםלושנתנואלהמתויודעים,
בוטבעואשראלאמתו ,חייועלשמרושלהם

שהוליךרךידמגעהגוף;בתוך"<עמוק
מותם,לידעוברשהדוברבשעה ,לכןאותו>".

מותלידעוברהואמותו,לידעוברעודהוא
 1לשאולההורים,עםאיתם,לשבתהאפשרות

ולכןלדעת. 1להתענייןלשמוע, ,לדבר ,לספר

בלשוןמנוסח 1הוריועםעודיידעלאאשרכל
 ,לחזורלא/לעצורלא ,לספר"לאשלילה:של
לדבר",לא ,לבקרלא ,לטלפןלא

בשיריפהשורהכךעלשכתבעמיחייהודהכמו
איןלא,אומרים"מתיםמתחי,גולדברגילאה
אינני". ,אני

אבי tשתיקתךיי ;tפטפו

 '~~ ,ם'נ' IJ?ל~רףיכ~ר: ר'~~ב;~ךתע;ן ה~~~~ש
ךם~ב ר'~ IJWf;ם , י~~יכום,?ל~רף ,יכיכ~'ר?ל~רף
 '~~ןל;ל~הזוא'~ר(ף~ה י~~~ןם, ה~~ '~ ,~ר

י;תראדםשניםעשר;תאחריזוא'מר?)ףלמיאופא?

 י*~~ןהףאאות; ם~~~;א ף·~~ן-~אן א~' fה, i'ס f'מ ,~~
בחשכהאבי,אבילבד.נשאראח,דאחדלאם;,א;תם
 T ח~-,ת;נ~ם'י~~( ף~;.סל~הף~ת '•ח,ן T :''.י.ע ,~ן~סח

 ת~~~~רף~ה~לח,א; ר~~יי~~תי;ן~ים?סם
לדע;רל~דר;נ;תtיןסע.דףת,?ל~מ;ר .>ן~"זהח;לים,
~ס~ט~ל ,ספ~~~ל ,ם~ Q ~~ליכגףף.~'סםן~ט,
 ר?~ן~ט,לדעול~דר;נ;תסז ,)א~סהףא<חםףט
יכ~גי~ח~ף ף~~ב wי;~ינ;~יש ,ף~~ן

ןח~~*ילבא',ל~דר;נ;תק;רא~סה ;ב~
ז;ע,ף. ,ם~ 7סי,ןח~~רף:

 1990נובמבר 1יארנסון

זר')במלוןלילה '<מתוך

לאהםאינם,הםלא,הםמתו.הדוברהורי
ודבר .בור .חללמאחוריהםירוהרתוהם .יהיו

הבור .חלליישארהחלל •יותרמלאיהיהלא
בור.יישאר

יעידוהריקיםבחדריםהמהדהדיםהצעדיםורק

אחרת.היהפעםכי

 ,בשירהננקטותהאסתטיותהתחבולותאחת
עוצמהלוהמקנותאבישתיקתך,פטפוז,;י,
ייסוריוביןהאנלוגיההיא ,האמוציונליבמפלס

ןילבומת,ההולך 1ודועךההולךהאבשל
אותהשלתהיראשאיוב.שלטיםיהמסרסוריויי



ורקותלילדהשישיתעצה

רגלחףטימתירהנכשאת
 •: •: •• T •- :- •:ז

ם~ףף ת~~~~

ה, P ~ f:ז;ת J/ ~:~י.עך

~סטהףא~סךקףןחי p:ז:י~~ל
~rםק~ףלת'~ךנ~ת~לחים ר~~ ו
 ם:~'םת w~קי~תם~דים,י wדא~ל
ם~~ר ת;ל!~~ל.י 1רך~תל~:םק;~~ים ry~ל

~צ;ת~לסף fם י~; n ~ם~~ליג;ת
האצנע;ת

T :• זT 

ם~ריןה~:זןד;ת~תא;ךז י~~~סז

~:ןדףס~.

 (ן:

 .!סומקרוני
ו~

מלהיותרחוקות ,אבי" ,"אביהביטויידיעל
מעידותהן ,שכן ,בשירשרירותיותאומקריות

האבשחווהכפי ,לבדהיוותרותעלנטישה,על
לכאןכשבא .•• "לו:הממתיןמותואתבשיר
 ,לאטואותםמאבד;והואאותואוהביםמוקף
 ,דברשללאמיתולבד",נשאר ,לאחדאחד

לאיוב,ישירהכאלוזיהמזוהה"אבי"הביטוי
<קלל;השירפותחאליואחרתבאלוזיהאשר
קראתי"לשחתאיוב:אומררוחובמרברך>.
הדוברשלאביווהרי ,) 36 ,לד<איובאתה"אבי

אשרמצמיתתהליךשלבעיצומונמצאבשיר
אךמותו.לאמורהשחת,לוממתינהבחתימתו

אומרכך .בשירלאיובהאלוזיהנחתמתלאבכך
למהתאמר"<ומההאב:שלבנו ,בשירהדובר

 ")"?אמאילדתני;
יצאתימבטןאמות/מרחםלא"למהאיוב:וכך

עדייןלאיובוהאנלוגיה ,) 11ג,<איובואגווע"

לאביואומרבשירשהדוברבשעהפגה.לא
<חיטוטתחטט/אלתשפוט,אלתסכם,"אל
אשרכמודלאיובאתנטלהואחטא>",הוא

 ,לשאולחדלאינובאיוכילהימנע.ישממנו
אתלחבוקובמקוםלחטט, ,לברר ,לחקור

בהםנאבקהואהזן-בודהיזם><כמשנתמכאוביו

לתתלאביואומרהדוברואילוהורמה.מלחמת

כהןאמירצילום:

 ,ואכןהגוף".הםכילאט,לבעור;"לזיכרונות
לושנותרמהוכלה,הולךהאבשלשגופוככל

 •זיכרונותיוהםאותוהאופפתהאפלהבבדידות
הנחלאט",לבעור;לזיכרונות"תןלכן

הקרב,המוותאתבמתינותלחוותלהווייתך
והואהנה ,איתרתתכתשאל ,אליותתכחשאל
לבעור;לזיכרונות"תןדלתך.עלמקישכבר

"בחושךהאחרון ,היחידהלפידהםלאט",
תןהקרב.מותךבבדידותישובאתהבוהכבד"

וכברונינוח,קרדק,בזרםלקלוחלזיכרונות

לאעדייןבזיכרונותשהבערהלמרותקרהוא
אותםוברךלזיכרונותכבודהענקכבתה:
ישכיאתהיודעהלאאבלוקיים.חיבברכת
כתובשלאהמשך"צועק",לברכה,המשך

התפילותבספררקשכתובהמשך ,בסידור

"צועק",המשך:ישהמשךלאותוואף ,שלך

"דומה"."דומיה",

לאיובאלוזיותשלצפוףכהברצףהשירזריעת

שהיאכפיאסתטיתחכוםהשירלמרקםמקנה
אבלהאב.שלייסוריומפלסאתמעלהעוד

השירשלהנבוןדוברויודעלאיובמעבר
ובחוכמהבחמלההנובלאביואתלהנחות
 •כאחת.
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בשדהלאאםגם ,הוורבליברובדהיאאנלוגיה

לומייעצתאיובשלאשתוכזכור' •הסמנטי
ומות",אלוהים,"ברךהנוקבים:מכאביולהחלץ
הדובראםגםומות.אלוהים,קלללאמור'
לאיוב,איובאשתכמולאביוהפונה ,בשיר
הפשוטה,במשמעותו"ברך"בביטוינוקט

האנלוגיהאיוב>,לאשת<בניגודהישירה
דיוקנו:אתומכתיבההשיראתפותחתהאמורה

אביהקיים,על"."ברך
אבי.""הדם,עלברךהבשר,עלברך
אותוהמדרבנתאיובלאשתגמורבניגוד ,כך

ידיעלהממאירים,האבודים,מחייולברוח
קוראבשירהדובראלוהים,<קללת>ברכת
נובליםההולכיםחייואתלחבוקלאביו

הםוכליםההולכיםחייםאותםכיודועכים,
 ,אבי("אבילושנותרהיחיד ,האחרוןהדבר

חייו."למהומתיחידעד ,לבדאתהבחשכה;
בזירתלנטישהחובראבי""אביהביטוי ,)"

אביו ,אליהומידיננטשחשאלישערזיה.האל

כךומתוךהשמים","בסערההעולה ,הרוחני
ופרשיו"ישראלרכבאבי'"אביאלישע,קורא

הקוראהצלבעלישווכך .) 12ב,ב,<מלכים
עזבתני",למהאבי"אבילאלוהים,

בשירהמוזנותנטישהשלאלוזיותשתיואותן



ומחוללתחלולה
ריק'כל·כךריק.היה'נפניםאו:

אויבי-שושןאסתי

 ,חרגולהוצאתהכנות,ספינתזמיר:מיכל
עמ' 191 , 2005

עודחמישית,גרידההתגברה.בחילה ~
בתלאעודואנישנתייםגמרתילאuנ
שאחריהזאתחמישית,גרידהוכברעשרים

ואנילהריון.להיכנסיותראפשרשאיאומרים
זהוכלאניזאתאבלאני'שזאתמאמינהלא

שוטף,גלוי,עירום,וידויי,במונולוגלי."קורח
דיבוריתובעבריתהמזעזעים,לתכניואדיש

מהדהודיםאומפיוטיותחפהיומיומית,

חסרת-השםהמספרתמספרתספרותיים,

ושלשלחחחיילףתסיפוראתופעורת-הזחות
הישראליתהחברהבנותהצעירות,חברותיה
האלפיים.בשנותהחילונית

שאריותמרחמהומגרדתהחוזרתהגיבורה,כמו

מעיןמבצעהרומןגםכךרצויות,בלתי
בתרבותוהפגומיםהמרכזייםלערכים"גרידה"

הקונצנזוסמרחםאותםמקלףהואהישראלית.
ריקנותםעלהעלוב,קיומםאתושוטחהשותק,

 .הספרותיהשיחשלהפתוחבמרחבנרתםואי
המשפחה,מוסדבעליבותםלעינינומוצגיםכך

תפקודם'יוקרתי',בבסיסבנותשלשירותן
הנשיוהגוףבוהמוצביםהבכיריםהקציניםשל

נבחניםכןכמוהחיילת;הצעירהחאשחשל
 .כלפיוהבכיריםהקציניםויחסאליויחסה

סוקרהתבונהבעידןהשיגעוןתולדותבספרו
החברהשלהשונותחדרניםאתפרקומישל

ביןהשיגעון.תופעתעםלהתמודדלדורותיה
השוטים""ספינותאתמצייןהואהשאר

האנושימטענןאתשהוליכוחרנסאנס,בתקופת
ממחזורהלקוח<רעיוןלעירמעירשפויהלא

היוונית>.המיתולוגיהבסיפוריחארגונאוטים
מעלהזה,בספרהזמירטוענתדומה,באופן

עלהצעירותבנותיהאתהישראליתהחברה
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כשהשמיםיורד'"כשהערבהבנותי:'ספינת

כההבכחולנמחליםהבסיסמעלהפרושים

כשהכוכביםושחור'

רחוקים-רחוקים

בנצנוץמתרמזים

כשהשעוןמבטיח,

וחש"גחמשמראה

 ] •.. [מתחלףבשער
מתחילהכול

לכולנוהמזכירמפוארמוסדצח"ל'שלומטח
סייפאקצוות,שניבעלמקלהואשצח"ל
הקציניםשלכאיברם'סייפא',-וספרא"

כעבודותו'ספרא',מקוםלכלתוחביםחםאותו
כותבים,חםשאותןהמשמימותהאקדמיות

יחןפקידותבעזרתומשכתביםיקיםמעת

בבסיסהמשרתיםהקבעקציניהצעירות.

ודאגתםמשמעותיתמעשייהומובטליםבטלים
שימוש,תוךהאישייםענייניהםלקידוםנתונה

הצעירותחיילותשלגופןוניצולביתוק
ניצולהחורים,ומחסותמביתהמנותקות

עלשבויות,וחיותןנכונותן-לכל'זמינותן'
 .ורצוןחוקפי

שהואכפיותולדתה,חפגימףתמשורשיאחד

החוריםביתהמשפחה,במוסדהואברומן'מוצג

בריקנותם,המוצגיםהאב,בדמותובעיקר

מוצגהמספרתשלאביהובגידתם.עליבותם

במרחבוהניהולייםהסמכותייםתפקידיודרך
אלוף"סגןלו:מחוצהוחןבצבאחןהציבורי

בראשון".קואופ'שלסניףמנחלבתחזוקה,
מתנחליםחייו

חבית,ביןבכפילות

לביןואשתו'משפחתו
העשרים,בתמזכירתו

קשר .בתושלכגילה
גברביןזה,מסוגזוגי

בעלנשוי,מבוגר,

ותולדתההפגימ~תמשורשיאחד
ההוריםביתהמשפחה,במוסדהוא

המוצגיםהאב,בדמותובעיקר

ובגידתםעליבותםבריקנותם,

ספינתלהתנדנד.

מזוהםהכול ] ...לדרכה[מפליגההבנותמגורי

גונחלקירות,מבעדנאנחויורד'עולהועלוב,
ישחספינתילאקלים ;) 24<שם,ומתנשם"

שמעידכפיבו'הנמצאיםעלמוחלטתהשפעה
רבותשניםשלותקבעלתת-אלוף-כוכבי,

חזה,המקוםומשתלט,חולך"זההספינה:על
מתלכלךשהכולחזההגסהג'ונגלשלו'החוקים

 .) 42<שם,מטנפת"השפעהישחזהלמקוםבו.

הארוכהוההגליהלעירמחוץההוצאהאםאך
משותפתונורמטיבית,מגוננתהוריתמחסות

השוטיםספינתשעלחריהספינות,לשתי

ועלומשרגעיההחברהמוקצי<לנצח>הועלו
החברה,יקירותדווקאמועלות 11הבנות"ספינת

חח"ן:קצינתשמעידהכפישבעידית,העידית

נבחרהכאןאחתכל ] ... [בבסיס,"החיילות

מודעחיהשהציבורבעודוכן'רבה".בקפידה

חריהשוטים,ספינותעלהמוקציםלהגליית

שלהידיעההבנות'ב'ספינתהמתרחששעל

בלב.דוחלקיתמשובשתהחוריםושלהחברה
שחותמקץהבנותשלבשיבתןהואנוסףהבדל

כי'אםאותן'ששלחההחברהלחיקגררתמר
לספינה.עלועתמשחיולחלוטיןשונהבמצב

זמירשלהביקורתית-חתרניתהתבוננותה
שמרחבהבנות',ב'ספינתבמתרחשממוקדת

לפיקודחבין-זרועית"המכללההואשלחהשיוט

בכיר'ציבוריתפקיד

שירותי-תפקיד'בעלתמאודצעירהאשהלבין
'מזכירה-פקידה',הציבורי,במרחבשולי

-החוקיתחאשחשלגבהמאחוריהמתקיים
האבשלשותפותוברומן.רביםייצוגיםמקבל

אשרורו'ובכךהשוטףתחזוקוזה,ותיקנימוסו'

בתו'שלשותפותהאתומכשירהמאפשרת
מחםאחדכלעצמו'מוסדבאותובתורה,
מראש,לוהקבועהמגדריובמיקוםבתפקיד

בנותהתרבותיות-חברתיותהנורמותמכוח

הזמן.

לבסיסהתגייסהעתהשזההצעירה,חבת
ולמפקדיו'חצח"לילאקליםונבקעההיוקרתי
נימוסו'אביהשלהפעילחלקועלכעסמבטאת

בתבמזכירהומוחלפתאמהנבגדתבוזה,

כללמודעתאינהכאילוומתנהגתעשרים,
חברתו-אתעצמו.'מוסד'באותושלחלחלקה

ומכנחחוזרתהיאהאבשלשמחוץ-לנישואים

כדי'תוקע'בפועלומשתמשת'שרמוטה''
אתתוקע"אבאעליה:האבפעולתאתלתאר

שיערעםעשריםבתשרמוטהשלו'המזכירה
זהותהמתוךעצמה,היאכאמוראך 11צבוע,

היחידהחלבובמשאלתהפגומות,ותודעתה

לא-מבקשת'שאנימהכלזה'נחמד-שלח
'שרמוטה',בעצםהיאשגםלכךמודעת
איתםהמפקדיםונשותבנותשלראותןמנקודת



 .מיןיחסימקיימתהיא
שמעידהכפיהביתיבמרחבנותרתהנבגדתהאם

הנדיריםמביקוריהבאחדהחיילתבתהכךעל
שהיאהאלההשעותכלעושהאמא"מהבבית:
במטבח?שעותסגורהעובדת,לאבבית,לבד
מה ]".[בבית,היאשעותיודע.לאאחדאף
האם, ,) 147<שם,הזה?"הזמןכלעושההיא

חיישלהתקינההתנהלותםעלהאחראית
ה'מזכירה',שלקיומהעליודעתהמשפחה,
השירותפעולותאתבאוטומטיותוממשיכה
הולךהאבבעודולילדיה.לבעלההקבועות

השרמוטהשזאתידענוו'כולנובמטבח''לדבר
מגיבבביתמהילדיםאחדוכלהמחומצנת',
נעניתהנבגדתהאשה ,בקונכייתובהתכנסות

היאולפיומכירההיאאותוהיחידהחייםלקוד
חסרת-הבחירה-והברירהובנאמנותהפועלת,

עם'גמרשאבאועד ,הגיהוץקרשאתמוציאה

חולצות.חמשלולגהץהספיקההיאההיא',

אמא ,שלוהמזכירהאת'תוקע'אבאבעוד
עםבבית'תקועה'

ובעלההמתבגרבנה
גברים'שני ,גדהבו

הכיפור.ביוםשנהרגליוסי,ואחותשואהניצולי
אבהית,דאגהשלבמסווהלתוכוחודרהוא

גירודניצול,תוך

ערכיםוריקון

-בסיסיים"צהליים"
של·גבריתרעות

וזיכרוןהלוחמים
חודרהואהנופלים.

זיכרונותיהאלאפילו

'החברבדמות

האח-שלללחימה'

וחצי-מזכירה',

ואוניםקולחסרת
ומצגמצבמול

בדומןופגומהמזויפתאבהות

זוגםאלאהביולוגיתזודקאינה
בדאגתהמתממשתהמטאפודית,

לנערה-אשהמבוגדגבר
 .והשקרהבגידה
זההואהאבדווקא

בצעקההמשפחתיתהערבמארוחתשקם

לאשהשנותרמהאותי',תעזבי'אוליהנרגנת
שלוהבלבדיתהקבועה,צידתןהיאהנבגדת,

עשריםשהמתינהפנלופה,מימיעודהנשים
הסבלניתהציפייהאודיסאוס:לבעלהשנה

במרחבמסעותיובתוםהבעלשללשובו
ארבעעליחזור[."]שהואיודעת"היאהחיצוני:
להישנורא,לאהאחרון.יומועדאותהוישנא

 .) 148<שם,סבלנות"

זורקאינהברומןופגומהמזויפתאבהות

המתממשתהמטאפורית,זוגםאלאהביולוגית

מוצגתלנערה-אשה,מבוגרגברבדאגת

כוכבידוד·אלוףתתשלבדמותובקיצוניות
תת-אלוף'.לדרגתלקידוםבבסיספה'שמחכה

האבהיתהחסותהעדראתמזההאלוף-כוכבי

הצורךאתגםכמושסביבו'הצעירותבחיילות

זו'אבהיתבחסותשלהןמודעוהבלתיהעז
חודראבהיתדאגהשלונצלניכוזבובמסווה

מיכאלה, .גופןולבןהפרטי'חדרן ,למשרדן
קורבנההיאהמספרת,שלבתפקידקודמתה

הוא"ככההמזויפת:האבהותמסכתשלהתמים

כמועליההסתכללמשרד'פעמיםכמהנכנס
בהומתאהבשהולךאבאכמולה,שדואגאחד

 .) 14<שם,נשוי"עוד[."]והואלרצונו.בניגוד

המדמםהשכולפצעאתמזההתת-אלוף-כוכבי
מבורגיםלהוריםיחידהבתמיכאלה,שלבנפשה

בתיקיםלחפשסמכותומכוחשיכולמיהמת,
שהיאהאמת ]".[האמתכל"אתלה:ולגלות
תת-אלוף-'משחזר'כךשתדע".היחידהתהיה
אותןורותםהמת,האחשלעיניואתכוכבי

שלוהתלותהשעבודמלכודתלטוויית

שלו'בעינייםנזכרהוא"בעיקרמיכאלה:
כברכשהגוףגםלגמריחינשארבהןשמשהו

לשכוח,אפשרשאימהסוגעינייםהיואלהגסס.

הזאתהפגישהכלואולישלה.כמועיניים
מעגל.סגירתזאתאולימקרית.לאביניהם
עליהםמביטותיוסישלהעינייםואולי

ישכח,לאיוסיאתהוא ]".[בשמים.מאיפשהו
שלנו"טוביםהכימהכיחמודות,עלםבאמת
והופכתבמלכודת,נלכדתמיכאלה .) 14<שם,

שבועתת-אלוף-כוכבי.של'אהובתו'ל'חברתו'
חודששאחרי'הפרעות'אצלההתחילוכךאחר

מ'ספינתהראשונהובירידתהמאודהחמירו

בראשכדורלעצמהדפקה"היאהבנות'
<שם,שלה"ההוריםאצלכשישבתבאמבטיה
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מיכאלה,שלהתאבדותהלאחרחודשיםשלושה

אבהותוקסמיאתתת-אלוף-כוכבימפעיל

חסותנטולתנוספתחיילתהרומן'מספרתעל
היאכאשרלחמש',ב'עשרהכך'אבהית.
נכנסהואיום-פקידותה,אתלסייםמבקשת

כאןקל"לאבאהדה:בהומתענייןלמשרדה,

ללכתלהלהניחבמקוםלך?"גםבערבים.
להקשיבאותהמאלץהואולישון'להתקלח
בה-שהואאישיסיפורהמוחמצים,חייולסיפור
ב'מכללההקבעקציניכללשלסיפורםגםבעת

מוסדצה"ל,שלומטהלפיקודהבין-זרועית
ונשנההחוזרמהחילוףשעולהכפימפואר',
לגוף-ראשון-רביםמגוף-ראשון-יחידבדבריו

'אנחנו':במילההמונולוג-הווידוייומפתיחת

לשנה[."]משנהומזדקניםהולכיםפה"אנחנו
אידיוטיים.נראיםהמדיםהקרחת,גדלה,הכרס

תראי ]".[ויפות,צעירותהזמןכלאתן ]".[
ובינתייםלפנסיהומחכהיושבפה,נרקבאותי'
עכשיובזמן.מכאןלצאתצריך[."]הייתימה?

בענק,טעיתיטעיתי' ]".[מדי.מאוחרכבר

תקוע ]".[פטריוט.תמים.אידיוט.הייתי ]".[

בתחתקוץכמונצחי,בטלןתת-אלוף,פה,

בתחתקוץגםאולילישראל'הגנהצבאשל
חרא.דישליהחייםגםלי'תאמיניאבל .שלכן
 ]".[קשה.זהלנומבינה,את ]".[כלב,כמו

אנילגמרי.אותיטינףשליהצבאיהשירות
 • 41<שם,אשם"לאאניאבלחרא,שאנייודע

לבטאיכולהואהמזויפתסמכותובכוחכך' .) 42
להקשיבממנהולדרושמזויפתאהדה

מזויפת.ית-ספינתבשותפות

להסבירתת-אלוף-כוכבימבקשבהמשך'
'עסקתאתשלו'הבאהקרבןלמספרת,
מכנהשהואמיעםשלו-גבריות'האבהות
שאנימרגישלאאניהזמן"רובשלי':'הבנות
שיעבוררקכלום,צריךלאאני ]".[צריך'
רואהשאניעדקידום,בליאוקידוםעםכבר'

חייבאנישבכוחאותי'שמכריחהאחתפתאום

מוכןאני ]".[גבר.שאניולעצמילהלהוכיח
להןשייתנולדאוגהביתה,טרמפאותןלקחת
שלי'לבנותדואגבאמתואניבבסיס,כבוד

 ,אותילרצותלי'לדאוגצריכותהןאבל
מהפה.הרעוהריחוהקרחתמהבטןלהתעלם

תת- ;) 44<שם,אותי"לאהובמוכרחותהן
לעזורדואגהרחומה,באבהותואלוף-כוכבי'

ברחמן.מותירשהואמהאתלגרדל'בנותיו'

מממןשהואלהפלההמספרתאתמלווההוא
תוךבתל-אביב,פרטירופאבביתמכיסו'

מהלך"איןאותה:ומרגיעמעודדשהואכדי

אותךמלווהלרופא,איתרנכנסאנילפחד'
לאאותימכירהזההרופאניתוח.חדרעד

פקידהליהייתהכלום.זהלי'תאמינימהיום.
היהלאחוםאפילופעמים.עשראצלושגירדה

<שם,טוב"יותרלהעשהרקזה •כךאחרלה
107 (. 

עיורסגן-אלוףמעמידקצין-קבעשלנוסףדגם
לאשבוחרהבנות''ספינתמפקדשוורץ,
אוענייןשוםלהביןולאלדעת,לאלראות,

עניינוספינתו.עלמהמתרחששערורייה
עבודתוהשלמתמשפחתופרנסתהואהיחיד

 2006-פברוארינואר
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רואהאבלבצבא,אמנם"הואשלו:הדוקטורט

מאסטרלוישאקדמיה.אישעצמואת
יותרלויידרשולאולדעתובהיסטוריה,

הדוקטורט.[."]אתלהשליםאחדיםמחודשים
לעשותמקפידרקהואפה.לאאוטוטוהריהוא
<שם,ביותר"הטובהצדעלשלוהעבודהאת
 •תתנכנסמיכאלה,שלהתאבדותהלאחר :> 15

והם ,שוורץסגן-אלוףשללחדרואלוף-כוכבי

מהומות.לחוללבליהענייןאתביניהםמסכמים
פעםהמספרת,ממנומבקשתכאשרגם ,ואכן

'לאשהיאמשוםעבודתהאתלעזובפעם,אחר
תחילתשללבחילותגלויקודטוב',מרגישה
אתומאשרמידהצופןאתמפענחהוא ,היריון

ומוחלטתנחרצתבהתעלמותהנחפזת,יציאתה

 •בוומהכרוךהקודממשמעויות
·פקידה·החיילתהמספרת,שלבדיבור·משולב

עירוסגן-אלוףושלהגעייה,קורכןזוטרית,
והמקפידבההטיפולעלהמופקד ,ורץשר

העיקריתהבעיהבגלוימועליתממנה,להתעלם
ההפלות.שלהזה"הענייןהבנות":"ספינתשל

השערוריותשערורייתשזוהיהיא,האמת

ידועים.אינםכללשהיקפיהשערורייהבצה"ל.
 ,) 22<שם,סטטיסטיים"נתוניםשוםעליהשאין

ל'שערורייתמודעשוורץסגן-אלוף
מכללהישמרמקפידאךבצה"ל'השערוריות

בענייןלעשותיכולכברהוא"מהעמה:מגע
להעלותהריפעולה.לשתףלאמקסימוםהזה?
עליעלהשלאמעשהזה ,בציבורהנושאאת

גםוישכולם,אתלהכפישעשויזההדעת,
שלענייןזהמזה,חוץבינינו.מוסרייםאנשים
נלחם,הואבמהלבחוריכולאחדכלטעם,
אחרים,שלבמכנסייםלפשפשאוהבלאהוא

הוא ]".[מהומות,לחוללוכמהכמהאחתועל
מהשאיןלראותכדימספיקפיכחעצמו

מקפידוהואזה,אתלעצוראפשרשאילעשות,
יודע,מי ]".[ •שאפשרכמהעדלהתרחק
אלופילכלסיפליסלהעביריכולהאחתחתיכה

 ,בדברהכרוכותההוצאות ,ובכללהמטכ"ל.
 ]".[והזיהומים,והסיבוכיםוהנפליםוהדם
ותציףביובכמותעלההזאתהזוהמהכלובסוף
לעשות"מהאיןפשוטזהכלוכנגדהצבא.את

 ,) 23<שם,

למפקדיהן··הצעירותהחיילותביןחמיניחאקט
ממשמעויותיוחראאף'מגורד'המבוגרים

כריק,ומיוצגוחארוסיותהחושניותהרגשיות,

בתוךאחדאקטזהותשוקה.ונטולתפלעקר'
דומים,אקסיםשלונמשכתארוכהסידרה

בהם,המשתתפיםוהנחרדותשהחודרים

כלחסריחיוניות,נטולתפסיביתבהסכמה
דרךומתחלפיםייחודייםאישיותייםמאפיינים

'שלום·בא,כאשרכךואחרות.באחריםקבע

העבודותאתלקחתבשטחים',מפקד-חטיבה
חרא ,התוארלסיוםבשבילומדפיסהשהמספרת
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 307גליון

 •החיילותביןהמיניהאקט
גרים.המכרלמפקדיהןהצעירות
ממשמעויותיוהואאף'מגורד'

והארוטיותהחושניותהרגשיות,

ובסולל.תפעקר'כריק,ומיוצג
תשוקה

כיסתם,זה"איתרלמיטה:אותהמשליך

עושיםלאאנחנואישית.טובחמין ,התרגלנו
עייפים.זיוניםלהתווכח.כוחליאיןוגםעניין

לחוסרמודעתהמספרתמתלהב",לאחראגם

בעלתכסובייקטקיומה
בסךולחיותהייחודית,
'גמירה', .הכול

כפי ,חדיראובייקט·

זאת:מסכמתשהיא

עודכמונילו"יש

אוטונומיתזהות

גמירותמאהעודמאח,

חווהבתוךמשחולא
עדשמונח-עשרהבין

 ,) 25<שם,עשרים"

מפקד-חטיבה'שלום,
מוותרותמידההדפסותעלמשלםבשטחים'

קצת,מזדייניםאנחנוזה"במקוםהעודף:על
 ,) 166<שם,דקות"כמהשלענייןקצת,ממש

המספרתפקידותח·חצבאית,סוףלקראת
ביובש:ומסכמתעבודותיוהדפסתאתמסיימת

נסבל.בלתימסדרנעשוכבראיתר"הזיונים
זמין' .) 172<שם,לשים"הצלחתיבצדכסףקצת
מיידילתחליףוניתןמשמעותכלחסר ,מחיר
ל'אלוף·המספרתביןחמיניחאקסגםחרא

סייס ,אווירזרועמפקד ,סגיןאסףמשנח

כאן"אניכיפשוטאותיש"מזייןופילוסוף',
כוכבי:דודתת-אלוףעםגםכך ,) 30<שם,

כשנכנסלאהרגשתילאמורגש.בלתי"כמעט
<שם,אחדות"דקותנמשךוהכולכשיצא,ולא
מוותרלאעוברושלההפלהלאחרגם :> 101

ונסוגמופחתעלוב,המיני,האקסעלכוכבי
שיחיה.ככל
החסותחסרהמשומש,הנקוב,הנשיהמודלמול

החיילותידיעלחןומחוללהמבוזהוההגנה,
 ,אותןהסובביםידיעלוחןנציגותיוהצעירות

שבמקוםאחרים,נשייםייצוגיםהרומןמציג

אחריםמשאיריםעליוכאובייקט·חדירלתפקד
כסובייקט-פעיללפעולמנסותסימנים,
 ,מאלואחתלכלבעולם.סימןהמשאיר

בהתאםמוקדש,בעולם',סימןה'משאירות
מיכאלה,שמן:אתהנושאנפרד,פרקלפועלן

נטולתלמספרתבניגודוסיוון.עלמהרחל'
זו ,המסופרבעולםובלועההבעולההשם,
היאהיצירהשלבחווהסימןמשאירחשאינה
 .ברומןשמח<היעדר>עלפרקנטולת

שלזהבקריטריוןמשתמשתעצמההמספרת

וחברותיהבינהלהבחיןכדיסימן''השארת
בעלתהאחת-האחרת,לביןהיכולתחסרות

החיילתסלילה,עלמספרתהיאכאשרהיכולת.

להפסידדגן'יאירל'תת·אלוףשגרמהחיפה
 ,מתפקידוולפרושמשפחתואתלעזוב ,ובגדול

הצליחה ,לכולנו"בניגודכך:זאתמסבירההיא

ולאאותוזיינההיא ]".[סימן.אצלולהשאיר

סימןלהשאיררוצחאניגםארתח.זייןהוא
לייצליחלאזהכנראהאבל ,סגיןאסףאצל
סימנים".שמשאירטיפוסלאאני ]".[

מרובת·הגרידות,המספרתכמושלאעלמה,

הסביבהלעמדתבניגודהפלח,לעשותמסרבת
לבסיס,חברותיהכולה,

ח"ןקצינתאמה,

הקבעוקציניהראשית

הגבוהותהדרגותבעלי
חראש"חצבאקובעת •

מסרבתהיאהאבא",

שחרורהאתלחקרים
'להשאירובוחרת

בצבא,בבסיס,סימן',

המגוררתובתודעתן

קודםניכרתהסימן''השארתעמיתותיה.של
פורצתהבטן-ההרהשלהבולטתבנוכחותהכל

"לעלמההצבאי:הבסיסשלוהנורמותחמרים
 .שביעיחודשבולסת.ממשבולטת.בטןיש

הבעיה.אתפותרתלאכבר XXLגרביתחולצה
היריוןבגדילנואין .היריוןבגדיצריכההיא

הבנות"ב"ספינתהסימן''השארתבאפסנאות".

שיוצרבמסמורפוזחניכרתנחהשטיםובתודעת

 ,ההיריוןסביבהבסיס.שלבאקליםההיריון
נוצראמתשלולסובייקטלהוויהחמטונימי

להוויהבניגודואמתערךממשות,שלאי
וערךמשמעותוהעדרכזבשלהכוללת

 ]".[ ,"אצלנוהבנות":"ספינתאתהמאפיינת
הקמנו ]".[משפחתיותשלתחושההתעוררה

קשרהחדשהאחנהחדשה.משפחהבבסיספח

שותפותלפחותאומשפחתיתאחנה ,בינינו

בניגוד ;> 54<שם,בקטנות.""עזרנוגורל,
והגבריםהנשיםשביןוהתחליףהתזזיתלקשרי
עמיתותנכרתתותינוקההאםשביןהריבבסיס

בשםגםהשארביןניכרתשהיאכפינצחית

"עמית". •התינוק

אףעומדתלמספרת,הנצמדתהכלבה ,רחל
הכלבהשבחייה.ולריקלתפלכניגודהיא

ודרךהמספרתשלחטובה.לחברתהנהפכת
נפש:חשבוןלהמתאפשרואיתהאליההדיבור

ואניאחדאףליאיןפשוטמתנצלת,"אני

ליושחור ]".[ ,בהיריוןחמישיתפעם ,בהיריון
 ,) 32<שם,בראש"גםאלא ]".[בלברקלא

 ,ביותררבהלבבתשומתשנעשההכלבהעיקור
שלהתזזיתיותלגרידותיהאנלוגיכניגודעומד

והמזלזלהמבטליחסהאתומעציםהמספרת
להריונותיה,לגופה,לעצמה,המספרתשל

בניגודבעתיד.אימהותהולאפשרותלהפלותיה
לכלבהדווקאשם,כלהנסולתלמספרת
עלמתעקשת'רחל',שם,המספרתממציאה
ונזכרתבמלרע,ולאבמלעילהנכונההגייתו

בלידה"מתהבכלל"היאהמקראישבסיפור
והזהירהמתלבט ,חשחויהעיסוקדרך ,) 35<שם,



תיקוןלבצעהמספרתמנסההכלבהבעיקור
ביחסדווקאותוכפות.החוזרותלגרידותיה

בפעםהמספרת,עוסקתהעזובה,לכלבה
שלהמוסריבהיבט ,ברומןוהיחידההראשונה

הנשללתהאימהותובחווייתהעיקורפעולת
נמנעתהיאשבהםהיבטיםממנה:.כתוצאה

למעשיות-בניגודלעצמה.ביחסמלעסוק
גרידותיה,אתהמספרת'מתקתקת'בההטכנית

חבריתאימהיתדאגהכלללאלבדה,לגמרי
להיותהעתידהשלכלבההרי ,כלשהינשיתאו

ממנהשנמנעמהאתמבטיחההיאמעוקרת

"ידעתינשית:ואחווהדאגהחברות,עצמה:

ועלרחלעלסומכתאני ] •.• [לה.אדאגשאני
 ) 38,35<שם,נסתדר"אנחנועצמי.

בספינההבנותלגורלנוספתהתנגדותדרך
לעלותהמסרבת ,סיווןבוחרתשבהזוהיא

השירותאתלהעבירובוחרתהבנות"ל"ספינת
 ,השומרתלחוליםבביתבבידודשלההצבאי
חיתוךשונות,בשיטותומגיעהחוזרתהיאאליו

כלהתמוטטות,וסתםצהבתמחלתורידים,

שלהקבועמקלטןה'שיגעון',בחסותאלה
הנקובוגופההווייתהמול •עברומימיםנשים

מודלסיווןמייצגתהמספרת,שלוהמשומש
בלתי-נגוע, ,מבודד ,טהורשונה:גופני-נשי
עלוהפועלויחידלאחדהמחכה ,בלתי-חדיר

"אניעצמה:עלמעידהשהיאכפיהלבקולפי
בוואזהלהיותצריכהאניאותי.שיקטפוצריכה
דברים ] ... [בעדינות.ממש ,מישהושלבסלון

המגע-המיני :> 116<שם,בלב"שומעיםכאלה
שבחרהמיעםמקיימת,שהיאוהיחידהראשון

בגופהמוטבע ,בושבחרהבעיתוי ,בו

עדומשמעותיתייחודיתכהכחוויהובנשמתה

'היפהפייהבשנתלאחריושוקעתשהיא
שעות.וארבעעשריםשלהנרדמת'

בביתהמספרתשלאשפוזהלאחר ,הרומןבסיום
התה;שלהמיחםממיכוויהבעקבותהחולים

ממפקדיה,לאחדלהכיןאמורהשחיתהקפה
הצבא,של'השוליים'לאנשיוהתוודעותה

 ,ומהלכיוחוקיועםפעולהלשתףהמסרבים
בהשחלהשינויאתלבטאמבקשתהיא

סףעלבעולם'.סימן'להשאירבהחלטתה
שלמטבעמוציאההיאהחולים,מביתשחרורה

ודקאחדחריץהקירות.כלאת"ושורטתשקל

אחרשיהיה",האפרפר.השמןבצבענקרע

שלוארגמניארוך"קונוסף:קירעל ,כך
היאסימן'ל'השאירנוספתדרךליפסטיק".
אלאהג'ריקןפתחלתוךהיישררקלאההשתנה

ירידתהלפניוהנעליים'.החצאיתעל'קצתגם
מחליטההבנות"מ"ספינתוהסופיתהאחרונה
היוכהשעדבגבריםסימן''להשאירהמספרת

חוותהוספתידיעלבה,סימןשהשאירוהם

איתיסרןרבעלהאישי.בתיקםעליהםדעתה
בקטן'בצד'כותבתהיאלציוןמראשוןנץ

שלהאישיובתיקורווח",לצונישלא"נחמד
היאאחרת,בחיילתאותהשהחליף ,סגיןאסף

אפס ] ..• [מסופלסכלב ] ... ["מניאקכותבת:
היאשלוםשלהאישיבתיקוזונה".ובן ] ••• [

תוך ,אשתועללהאומרשהואמהאתמצטטת
"אניפקידתו-מדפיסתו:איתהשוכבשהואכדי

שאותהמקווה"אניומוסיפה:אשתי",אתאוהב

שצריך."כמומזייןהואלפחות
לחוללהמספרתשמבקשתלשינוינוסףביטוי

היחידבחפץלראותניתןבעולםבהתנהלותה
הבנות".מ"ספינתבירידתהלוקחתהיאאותו
היאגרידות,וחמששנתייםבתשהותלאחר
זומיכאלה,שלתמונתהאתרקאיתהלוקחת

המהלךעםפעולהלשתףשסירבה-עד-מוות
'השאירה ,ובכךבספינה,המתרחששלהמסואב

לקיחתומחאה.סירוב ,מרדשלבעולם'סימן
ללמידתהביטויהיאמיכאלהשלהתמונה
המוחלטהסירובאתהמספרתשלוהפנמתה

<גברים>משאיריםעליופסיביאובייקטלהיות
ההיהפכותהכרחואתסימנים,אחרים

בזמןבעולם.סימןהמשאירפעיללסובייקט
היאשחרורה,לקראת ,ברומןהמתוארההווה
להביןבלי ,וסתמיאינפנטיליבאופןזאתעושה
-החריץדרךמעשיה,משמעותאתתוםעד

 ,הקירעלחורצתהיאאותופרימיטיביסימן
שלהחוצהההוצאה ,הלכלוךכלומרההשתנה,

כמו-גםאינטימיהואכללשבדרךמשהו

שלהאישייםבתיקיםובקטן''בצדבכתיבה
שניםצעירה,כאשההתבגרותהעםמפקדיה.

מממשתהיאהבסיסאתעוזבתשהיאלאחר

 .הרומןשלהכתיבהבמעשההסימן''השארתאת
גבלתמרמודעותבעלתחיילתשלראייהמזווית

אתותמים-לכאורהמדויקבאופןהמתארת
המספרתמבקשתהבנות',ב'ספינתהמתרחש

 )?('חריץ'-בעולם'סימן'להשאירשבגרה
הספרותיבשיח-'לכלוך'<?>'שריטה'(?)

מקרה,ובכלהישראלית,הקולקטיביתובתודעה
שלתיעוד-האשהגוף ,מגוף-ראשוןתיעוד
 •אמת.
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חיבטקסם,גדלבארה"ב,נולדוייטהילרובוט

ומורהביצואעוסק 1במקצועודיןעורך .בוושינגטון

האחורית,במראהטקסםמתוךהשיריםלעברית.
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רציתיכיאיתרהתחתנתי

הואאיפהתמידלדעת
פזיובל

קרה,זהככהגינצבורג:נטליה
הוצאתרפופורט,מירוןמאיטלקית:

 , 2005החדשההספדיההמאוחדהקיבוץ

עמ' 91

והואהאמת'אתלי'תגידלו:מרתי lijח
אלובמילים • / /1אמת?'איזו~אמר:

מאת ) 1946 (קרהזהככההקצרהרומןנפתח

בהדפסהכעתהמופיעג,גינצבורנטליה

נדפסבוהערבקולותמהקובץנפרדתמחודשת,
שלהאמתרדיפתכינדמה .-1994בלראשונה
בדרךאותהשתובילהיא ,הרומןגיבורת
בעלה.אתלהרוגהבחירהאלונואשתפתלתלה
הפתיחהבפיסקתכברנחשףאשרהרצחמעשה

.מארגןמראשידועמוותשלכרוניקה.בחינת

מאי-הידיעההמסעעלילתאתמהופךבאופן
לנטרלמקפידההמחברתכאשרהידיעה,אל
וכליהרוצחלזהותבאשרבלשיתתהייהכל

המניעבשאלתמחודדתהתרכזותלטובתההרג,
למעשההגיבורהאתשהובילהפסיכולוגי

הקיצוני.

בתאשהשלסיפורהאתמגוללקרהזהככה
אהבהחוותהשלאלבנות,ספרבביתמורה , 26

בעל , 40בןגברבאלברטו'שפגשהעדמימיה,
ומסתורי'סגורובוערות,עליזותעיניים
חולףרבזמן .עצמועללספרמאודהממעט
האםלבררמצליחההגיבורהשהמספרתמבלי

שרויההיאכךובתוךאותה,אוהבאלברטו
כטרףחשהומתישה,חד-גוניתחייםבשגרת

אפוףאלברטודמיונותיה.שלישעוחסרחלש
עלמלהצהירנמנעוהולך'באהסודיות,
זאתובמקוםהמספרת,עםביחסיוכוונותיו

ובאופןמעטהחושפים ,בפנקסוציוריםרושם

אוזרתהיאכאשרהפנימי.עולמואתסימבולי
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האשה,שלנשיותההגדרתלשאלת
מידהבאיזוהתהייההתלוותה

גלחשיהיאבאשדהאשהשלבכוחה
חופשיאדםולהיותחירותהאת

סודואתחושףהואאהבתה,עלומצהירהאומץ

אשהעםמנהלשהואשניםארוךקשרבדבר
התקרבותשליחסיםמסכתנפתחתבכךאחרת.

נרשמיםבמהלכהאשר ,גידלסירווהתרחקות

שלקשותשעותלצדאושרשלקטניםרגעים
בנישלפגישתםמזמןההתרחשותנפש.מפח
פשוטהבלשוןמתוארתהרצחמעשהועדהזוג

המיטלטלתהגיבורה-המספרתמפיוחלולה
האמתגילוישלומייגעמרתקנפשיבמסע
לומודעותהשמידת ,מדיכוילשחרורבדרך

בספק.מוטלת
אתגינצבורגמלווהשלה,אחרותביצירותכמו

ובנרפותבפסיביותהמאופיינתשלההגיבורה

חלוםלהתגשמותאינסופיתציפייהמתוך
המוביליםאידילי,

וייאושלאכזבה

כתוצאהטוטאלי
המשפחהמהתפרקות

הבדידותומהשתלטות
 ,שכאןאלאעליה.
המוותלמרות

כחלקהמתגלה
מבקשתמהחיים,

בוולהיאבקהמתאכזרבגורללמרודהגיבורה
לחיות. •הכוללמרותמבקשתהיאבאומץ.
ברומןהקריאהחווייתבמרכזהעומדתהשאלה

עדותהואגדהבוהבעלרצחמעשההאםהיא
האשהשלניצחונהאתהמסמניםוכוחלעוצמה

שמאאוהמיוחלת,בחירותשזכתההמדוכאת
 .חסרתאימפולסיבית,פעולהאלאזואין

דעתהשיקולאתשאיבדהאשהשלשליטה,

ידעהשלאמישלנפשיתהתמוטטותמתוך
שקרן?בן-זוגעםהרסנימקשרלהיחלץ
לאוריצאקרה,זהככהפרסוםלאחרשנתיים
שטחהבו ,בובואררהלסימוןהשניהמיןהספר

הנשית.האחרותבדברמשנתהאתהמחברת

אשה?""מהיהשאלהניצבההספרבמרכז
כתביםשלגדוללמבחרפתיחהירייתששימשה

הציטוטעליה.להשיבשניסופמיניסטיים
אשה,נולדתלא"את :השנימהמיןהמפורסם

הקריאהכללאורךמרחףאשה"נעשיתאת
ארעינותרהנשיותמושגקרה.זהככהברומן

הטבעזה"איןותרבות.חברהתלויהואוככזה
אתשמגדירהזוהיאאלאהאשה,אתשמגדיר
 ,שלה"בדרכההטבעעםבהתמודדותהעצמה
שלנשיותההגדרתלשאלתבובואר.והכתבה
בכוחהמידהבאיזוהתהייההתלוותההאשה,

ולהיותחירותהאתגלחשיהיאבאשרהאשהשל
מורכבתזולשאלההתשובהחופשי;אדם

שלכמעטהראשוניתהגדרתהבשלומסובכת
תפקידאתכימובן"אחר",שלכסוגהאשה

שלהגיבורהלאשה.הגברהועידה"אחר"
שביחסהבסיסיתהסתירהאתמקיימתגינצבורג

גינצבורגנטליה

להגשיםשואפתהיאאחדמצדלעצמן.הנשים
בחירהמתוךבעולםולפעולעצמהאת

אתעצמהעלמקבלתהיאאחרומצדחופשית,
החברהדפוסי

<הגברית>,האנושית

האשהאתהתופסת

מכאן .בייקטונא

סיטואציהנולדת
התכחשותשלעגומה
וכפירהעצמית

ההופכתתודעתית,

במסעההמרכזילנתיב
הבחירהעללשום-מקום.האובדתהאשהשל

כברנכתבוהתלותיתהפסיביתבאופציה

 ,) 1981 (דאולינגקולטשלסינדרלהתבסביך

:ן )tלתוךהישאבותשלמציאותהמשרטט
ועלהעצמאותעלהוויתורשבמרכזו ,רוחני

ברגששמקורהחולשהמתוךבמעשה,הבחירה
הרומןגיבורתהנראה,כפי .בסיסינחיתות

עליהשנגזרהשוויוןחוסרעםהשלימה
זאת ,גדבוגברעםבידיעהלחיותבהסכימה

החברהלהשמעניקהלביטחוןבתמורה
נעההתנגדותהאיש.אשתבהיותההאנושית

שלקטנותהבלחותלביןמוחלטתפסיביותבין
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לעתיםממש.ניצתבטרםעודדועךשלרובמרד
אתהפנימההנבגדתהגיבורהכינדמהאף

עודמודעתהיאשאיךכךכדיעדכוייהד

הנרמסתהגיבורהאתמוליכהגינצבורגלקיומו.
היוליתעמדהומתוךהמודחקחשיפתשלבדרך
 .לשחרורפוטנציאלגםמהווהדיכויכללפיה
אתלגאוללקום,התקווהלאשהנותרתכך

אותנטית.כאישיותולהתייצבעצמה
אחדאתמציגההדומךשלהפתיחהתמונת

ארוכה-ארוכהרכבת-אלברטושלמרישומיו
החלוןמןמציץוהואעבה,שחורעשךעננתעם

הרכבתמוטיבשלו.במטפחתלשלוםומנופף

חזרתהגםכמושחור'עשךופולטתהנוסעת
אףשאהובהכךעלהגיבורהשלושובשוב
היטבמתחבריםאהבה,דברילהאמרלאפעם

יה.יחאתמציפהאטשאטהעיוורוןלהוויית
תיחשףהשקרים,ביןהתמרוןבתוךומשם,

"ואיךמהרהרת:היאהאמת.דברשלבסופו
אתלנחשבניסיוןהזמךכלמתעניםכולנו
עיווריםכמומתנועעיםאנחנואבלהאמת,

הקירותביןבאקראימגששיםהחשוך'בעולמנו
המסרבתכעיוורתכך' .) 52<עמ'והחפצים"

מגששתהקודרת,המציאותעלנכוחהלהביט
לבואוהיומיומיתהציפייהשביןבאפלההגיבורה

להישארמבחירתוהאכזבהלביןאלברטו'של
קיוםבתוךשוקעתהיאומנטלית.פיזיתמרוחק

מהמראהמבטהלהפנותמתאמצתר' 9סשל
גובי'והבוהשקרןהגברשלהמייסר

מקסם-עבורהמייצרמתוחכמתשבערמומיות

למיצויאובססיביתבהמתנהשסופושווא,
"לדעת,מאשריותרלאהםשבעיניההיחסים,

עושה"הואומההואאיפהדקה,וכלערבכל

הרומנטימימושהעםומסופקתשלמהולהיות
עלהמעילאתוישליךהביתהשכשיחזורבכך

<עמיבארוךאותותתלההיאבכניסה,הכיסא
15-16 (. 

ג'ובאנההאשהביןחייואתהחולקאלברטו'
אחר,לגברנשואההיאאךאוהב,הואשאותה

מתוךלאלאשהנושאהואשאותההגיבורהלבין
חולשתומתוךדווקאאמפתיה,מעורראהבה,

אתלהסתירהמתאמץדחויגברשלהמופגנת

מרקםלהםולשוותהמשמעותנטוליחייו
והמרוחקהמפוזרמבטוחשיבות.שלמדומה

לציפוריםשקורה"כמוהמתערפלותועיניו
הנעלמת,דמותואתמסגירים ) 13<עמ'חולות"
אחדברגעאותהמגדירשהואכפיאוהריקה,

דומהשהואליאמר"הואלב:פתיחותשל

מערסליםוהגליםהים,במישצף~ם wלפקק
מהלדעתיוכללאפעםאףאבלברכות,אותו
באהוא .) 20-19<עמיהים"בקרקעיתשוכך

מקריאושוקולדים,ספריםמביאהואלבקר'
ילדולהביאלהתחתןבוחרוילקה,שלשירים

ובשניובורח,שותקהואבעיקראךלעולם,
הדמיונימהסיכויאשתואתמרוקךהואאלה

פורצתהיאכאשרגםמאושרת.ולהיותלחיות
ומתקיפה:אומץאוזרתהפסיביות,חומתאת

לאהובאפשר"אי
יודעאתהאותך.

לךאיךכילמה?
קטןאישאתה .אומץ

ללכתאומץלושאיך
הסוף.עדהדבריםעם

אתה.~ם wפקקאתה

אוהבלאאחדאף

אוהבלאואתהאותך'
- 38<עמיאחד"אף

ומידכוחשלבדותיחיזיוןאלאזהאיך ,) 39
"לא,ומתחננת:בבכיפורצתמתרצה,היא

רוצהלאאנישתלך.רוצהלאאניאלברטו,

שאתהממהיותראותךאוהבת]אני .•• [שתלך

אחר"גברעםלהיותאוכללאאנילשער.יכול
 .) 39<עמ'

תלותיתיחסיםלמערבולתנשאבתהיאבכך

בדברלעסוקמסוגלתשאיננהעד ,אלברטועם

דודתהבתגםאודותיו.עלבמחשבהמלבד
והמפוכחהשפויכקולהמתפקדתפרנצ'סקה,

צרותאךכיאותהלשכנעמצליחהלאביצירה,
 •ממנולהצפויות
חייה,עללספרמרבהשהגיבורהלמרות

ואילומשמעות,ולחפשפנימהלהתבונן
עללעומתהומתריסשותקבעיקראלברטו
עצמיותה,אתלחקורבעיניוהמיותרניסיונה

הואמושתקת.היאולמעשהנשמעלאקולה
כלוםאותותשאללאפעםשאףבהמתרה

כוזבתבהצהרההמאיימתהדרישהאתומקשט

שעזרומילים-לושישהיחידהדברהיאלפיה

בהדרגהשאיבדועדליוםמיוםלחיותמעטלה
מתגליםדיבוריה .) 33<עמימתיקותךאת

אפלריק,קשרעלהמכסהמזויפתכמעטפת
מדבראלברטוכאשרלשיאושמגיע ,ודכאני

לסך-תיסעלאכימודיעהשהיאבשעהמגרונה,
מילותיואתבמדויקדוברתשהיאתוך ,רמו

והצבעיםהאורעםמפחידש"היםבגלל ,שלו

די'גאאירילוס .) 25<עמישלו"האלימים

מאפיינת ) 1977 (אחד"שאינוזה"מיןבחיבורה

גיבורתעללהכילושניתךבאופךהאשהאת

ב-עצמה.אחרתקץאיךעד"'היא'קרה.זהככה

האשהעלשנאמרלכךהסיבהספק,ללאזו'
קלתנרגשת,מפוענחת,בלתימתעתעת,שהיא

'היא'שבהשפתה,אתלהזכירמבלי ...דעת
חסר'אותו'ומותירההכיווניםלכלמתפזרת
 .כלשהועקבימובךבדבריהלמצואיכולת

הלוגיקהעבורמטורפותמעטסותרות,מילותיה

עבורלשמיעהניתנותבלתיהתבונה,של
מוכנהמונחיםברשימתהמצוידלהךהמאזין
-בדבריהשגםמכיווןבדוק,בצופךמראש,
געתנותמידהאשה-עוזנוטלתכשהיאלפחות
לזלזלבוחראלברטוואנך'בעצמה".מחדש

את"לדעת-אשתושלהמבולבלתבהעדפתה
שלאמההאמת,

פורץוהואתהיה"'

"אמתואומר:בצחוק

יקרהכהוהיאנבקש'

ניתךהחייםשאת-

 ,) 8<עמיבתמורה"

שיקפחלפניקטרגע
מזבחעלחייואת

שמצטיירכפיחאשח,שחרורהאם

עלבלחיצהרקאפשריברומן,
מציעהגינצבווגהאםהחדק?

חדרךבורעיל,לפמיניזםמתכון
מחייבתחגבומולבעוזלעמוד

באקדח?שימוש

טיפחאותוהשקרנות

למעלהבאדיקות
שנים.מארבע

בלאקוניותמתארתהעיניים",ביןלו"יריתי
שעברההמהפךשלהשיאברגעהדומךגיבורת

המאירההלידהדווקאלעוצמה.מחולשה
ואשראחריהשחוותההפתאומיתוהטרגדיה

העירו ,המשפחתיהקרעאתאיחתהקצרלזמן
והיאשרויה,חיתהבוהתעתועיםמחזיוןאותה

עלהאשליהניפוץאלבאומץצועדתהחלה
-לפעולמחליטההיאהדוקרת.המציאותסלע

החופש:אלבדרךהדיכוישעראתלפרוץ
העירום,בגופיבמראהוהבטתי"התפשטתי

 .גברלשוםיותרשייךהיהלאשכעת
 ] ... [רוצהשאנימהעצמיעםלעשותאוכל
מאמץ"אעשהאםאחרת,לאשהלהפוךאוכל
מהחלוםההתעוררות ,כךפיעלאף .) 59<עמי

עתלהתבקעהעתידאופוריהשלדוקמותירה
המסקנהאלאותהשיוליךנפש,חשבוןתערוך

מאוחרוכעתלחיות,ידעהלאלפיההעגומה
המראהאלמבטלהישירתאלץהיא .ללמודמדי

בזבזהכיטעןכאשרצדקשלהשהגברולהיווכח

אלפנימה,עמוקההתבוננותעלחייהכלאת

היעצמי'.שלהאפלהבורתוך
שחרורהאםהשאלהמתחדדתזאת,לאור

רקאפשריברומך'שמצטיירכפיהאשה,

מתנוךמציעהגינצבורגהאםההדק?עלבלחיצה
מולבעוזלעמודהדרךבו ,רעיללפמיניזם

גיבורתכינדמהבאקדח?שימושמחייבתהגבר

 ~~ 40בעמ'~~המשך
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זהמצד

תןוילעמוס ~~·-------------------------------------------------------------

אירועיםספרים,מוספים,

היהודי?לעםלאומיפוסטפתרון

ומחשבה"לספרותעתכתב , 4'מטעם'
שנהמצייןלאור'יצחקבעריכתרדיקלית"

עמודיארבעהעלהישג.שזהספקואיןלקיומו

פוסט-קולוניאלי'-משמע><תרתיהפוסט
-ופוסט-מודרניפוסט-ציוניפוסט-לאומי'

האחרונהשבחוברתהמרכזיתהמסהגםעומדת

כותרת<בעלתבאוויר"המרחפים"דברים

כ[ביקורת"הציונותהלאקניאנית>המשנה
מאוניברסיטתורזג'קליןמאתה]פסיכואנליזה"

יותרפשוטותשבמיליםבלונדון'מריקוויך
ש~~ע,נףהיום,ועדמאזהטענות,כלאוסףהיא
הציונות.נגדציוניםבידי

הציונותמייסדבהרצל'פותחתהסקירה
ברומןפסיכואנליטיתובקריאההמדינית,

מדעתשלאמציע"שהרצלהמעלהאלטנוילנד
לפנימתחתהציונות.שלנוקבתדיאגנוזהגם

שאינומהדבררוחשהאופוריהשלהשטח

ברישומומצולקהנרטיבשללבוכשורה."
ארוכה",להעלותהממאןייאוששלהעיקש
מצטרףהציונות,שלהפסיכואנליטילניתוח

הרצל"תיאודורעצמו:הרצלשלאופיניתוח

אתחיברכימעידעצמוהואדיכאוני."היה

חשהואדיבוק.שאחזוכמיהיהודים''מדינת

כיגםמתבררמדעתו."לצאתעומדהואכי
<שהואבאמונותיוהביטחוןלושאבדאימת"כל
מטורפות')מופרזות,'מגוחכות,מתארןעצמו

הזדמנואףאחתופעם "ואגנו."ללהאזיןנהג
שלהאופרהלביתערבבאותווהיטלר"הרצל
שאבהאחדואגנו:שלבאופרהוצפופאריס

'מדינתלחיבורההשראהאתהחיזיוןמן
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'מייןאתבהשראתוכתבוהאחרהיהודים'

קמפף'",

לעשותאפשרמהמאלפתדוגמהלכםהרי

כתיבהששוםהיטב,מתועדתאקדמיתבכתיבה

יותר.טובתעשהלאצהובהעיתונאית
מדיכאוןסבלהרצלרקלאההתחלה.רקזואבל

 1902בינואר .ממנוסבלויצמןחייםגםחולבי'

-- . ~מע.ועם
למפרותעת::יתב

רדיקליתומחשבה

הרופאלקויה.""בריאותימוצקין:לליאוכתב
כתב:ולארוסתועצבים",חולשתאצליאבחן

מסרבתורזרופסים",נרפים,עצבנים,"אנחנו

גרידא,יומןרישומיאלהבהערותלראות
עצמה:הציוניתבמשימהשמקורןוסבורה

כלשהימידהעלאלההערותמעידות"בעיני

<ציוניחלוםלהביאהדרושהמעשהכיהכרהשל
הרבהואלים,רבהואהגשמהלידיזה >.ל.ע-

עתידהציוני"החלוםומסקנתה:למידה",מעבר
בהםשהשהייהלמקומותמגשימיואתלקלוע
מדי",יותרתובעתהציונותאפשרית."אינה

טרגימחירלשלםנתבעלדבריה,עצמו'הרצל
עצמםאיבדוילדיומשלושתכששנייםעליה

היאבהמשךפפהאילןעלובהסתמךלדעת.
<הנוירויטיים>הביטוייםמקורגםשכאןטוענת

ובוכים"."יוריםאוהנשק","טוהרכמו

אורראההרצלשלאלטנוילנדכיכותבתורז
פרוי.דשלהחלומותפשרלאחרשנתיים
שותפותהןוהפסיכואנליזה"הציונותלפיכך
שהםהגםלזה,זהמשיקיםמסעותיהןברוח,

לכלשתתאים'אףזוקביעהביעדיהם".נבדלים
השואבתאישית>,<וגםלאומיתהתעוררות
משמשת<הקולקטיבי>,התת-מודעממעמקי

שוםולאהציונותאתבעיקרלנגחזובמסה
למשל>.<הפלסטיניתאחרתלאומיתתנועה
מכאןהן'וכדומה,אי-שפיותשיגעון'טירוף,

הציונות,שלהנרדפיםשמותיהואילך'
כביכול.מדעית,תוויתשלגושפנקההמקבלים

הדיאגנוסטיקהמןיותרשמשמעותימהאבל
היאהמצוי'מאבחנתכלומרהפסיכיאטרית,

אבחנתכלומרהציונות,מבקרישלהפרוגנוזה

במסתהורזאתמשמשיםכאן<והראוי>.הצפוי

ומבעליהציונותמקרבאופוזיציונייםהוגים

נובר'מרטיןאחד-העם,כמו"נרטיב-הנגד",

שלעיקרוונוספים.ארנדטחנהכוהן'הנס
ללאומיותהתנגדותוהואהנגדיהנרטיב

ותמיכתוולמדינה,לטריטוריה"נורמלית",

אחד-נוסחרוחני"<מרכז"רוחנית"בלאומיות



הפוסטבלשוןברבר>.נוסחאוטונומיהאוהעם,

פוסט-פוסט-לאומיים,הריהםימינושל

פוסט-ציונים. ,וכמובןריבוניים,

הפוסט-הגישהפיעלנורמלית,לאומיות
ואלימה.נצלניתדכאנית,מטבעההיאלאומית,

להקיםהיהודיםשלהניסיוןמןחששברבר

חשבוןעללרובריבונית,לאומהולהפוךמדינה
כלפיהןתופנהשאלימותהמנבאוהואהערבים,

ברברשלהציונותאתפנים.כלפיוהןחוץ

"הציונותבלשונה:ורזג'קליןמסכמת
,לאנוברשלוהאנטי-אפוקליפטיתהאוטופית

המוקדשתציונותחיתהזומדינית.ציונותחיתה

ברוחהיומיוםחיישלולקידושםהרוחלחיי

לאנוברמדיניתמבחינההחסידית'.'המסורת
"בריתאלאהפרדה,אוחלוקהשלפתרוןהציע

לעצמואדוןמהםאחדשכלעמים,שנישל
מאוחדיםשניהםאבל ,ובתרבותובחברתו

המשותפים."ענייניהםשלהפדרטיביתבהנהלה
"ציונותהמונחאתלסיכומהמשרבבתורז

בלתיזואוטופיהשאיןנראהאבלאוטופית",

הוא,נהפוךבעיניה.תיבעייתאומציאותית

"בעיניהבעיה:בעיניההואהנורמליהקיום
לפסיכואנליזה,מאדקרובהואוכאן ,נובר

במחירזאתעושהלנורמליתהנעשיתהאומה

לכתומרחיק .) 56<עמ'עצמית"השחתהשל
אצלכמובא ,הטועןכוהןהנסתלמידוממנו

האמת,עלמכסה"הנורמליותכי ,ורזג'קלין
מטעמההיזומהלאלימותכמסווהמשמשתאיה

 .>םש<שבדרך"המדינהשל

בדבריההתורפהנקודתמצויהשכאןסבוראני

"הנורמליות",נגדזוטענההריעיוורונה.ואף
לאומי-קיוםנגדעקרוניתטענהבעצםהיא

היאמדועאזבכלל,מדינת-הלאוםשליריבונ

קיוםאםועוד:זאתבלבד?הציונותנגדמופנית
מדועבכלל,האפשרמןהואכזהלאומי-רוחני

עלאחדמקוםעלולומצביעההמחברתאין
מתקיים?הואשםהגלובוספני

היסטורית.מסהאיננהורזג'קליןשלמסתה

כשלעצמםבאירועיםדנהאינההיא
מרחפים"בדבריםלהודיובהשתלשלותם,

מסקנותמהםלהסיקכדימסתה><כשםבאוויר"
שלזמנה"עברכייודעתהיאלכת.מרחיקות

יבוא"יוםכוהןהנסוכדבריהלאומיות",

האומהשלהמקודשותזכויותיהבדברוהאמונה
הביעדומה<אמונהמהבנתנו'.'נבצרתתהא

פחות>.לאדכאניתשהיאהמדינה,לגבימרקם
ניתיאופיבצביעותהנגועהמשיחיתתקווהזוהי

תובעהזההשמאלשכןהרדיקלי:לשמאל
הלאומי-מקיומהלהתפרקבלבדמישראל

ללאוםכךכלטבעיהנראה ,ריבוני-נורמלי
כן,עליתרבכלל.הערביתולאומההפלסטיני

העםועלהציונותעלכביקורתשנראהמה

מבטמנקודתישכון">לבדד("עםכאחתהיהודי

כוחותבפניראשהרכנתבעצםהואאוטופית,

חנהלפיהציונות,שלסופה .ממנוגדולים
אינןלעולם"שאומותמכיווןלקרוסארנדט,

שעליהבמהשימשהישראלנתימד ...ריבוניות

שלהתגבשותה-הזההעוועיםחזוןנגול
אומותנמנעת'.'הכלתיוקריסתההאשליה
אומותלאובוודאיריבוניות,אינןלעולם
סופןולכן ,מהןגדולותמולכישראלקטנות

עדיף?!<ערבי>כוחמפנילקרוס
בפוליטיקהכשיעוראלהדבריםלקבלאפשר

בפוליטיקהכשיעורלהציגםלמהאבלריאלית,
בארץ-רוחני""מרכזשלשזמנוייתכן ?מוסרית

בחסותיגיעעודד'אחד-העםאליבאישראל
למהאבלאיסלאמית,אואיראניתפצצהאיזו

אחריתחזוןשלאידאלייםבמונחיםזאתלתאר
הימים?

ומשמעותה'ערבסקות'שלהעברית

השיחמןהחורגתבמקוריותה,מפתיעהמסה

היאהרווח,פוסט-ציוניהפוסט-קולוניאלי

ונצרותשואה"עקדה,פלדמןיעלשלמסתה
בגיליוןשמאס"אנטוןשלבזעבסקותערבית

כיאומראגב<בהערת .האחרון 29'אלפיים'
מאתזהגיליוןשלהפותחהמאמראפילו

ההגליה"מיתוסיובליעקבישראלההיסטוריון
כיבטענה,הרווחלשיחמסמעלה ,הארץ"מן
ידיעלמארצוגלההרלאכללישראלעם

נטשאלא ,שניביתחורבןלאחרהרומאים

עליה>.זכותואתאיבדובכךאותה,

ילידנוצריערבישמאס,שלערבסקותכזכור
בארה"ב),כיום<מתגוררבגלילפסוטההכפר

'עםבהוצאתוהופיעעבריתבמקורונכתב

העושהיריעה,רחברומןזהו .-1986בעובד'

החדשה,בברית ,ערביבפולקלורמורכבשימוש
מןהעבריתבספרותואף ,המערביבמודרניזם

אתקולות,בשני ,והמספר ,ימינוועדהמקרא
הרומן .ישראליליד ,ערביסופרשלחייוסיפור
כמהשלשבטייםחייםשלמקיפהתמונהפורש
המשפחהשורשיאחרועוקבבאזורדורות

קוםועדעשרה,התשעהמאהשלמסוריה

ואחריה.המדינה

<הרומן-1988בלאנגליתגרמובתרהופיעמאז
הפךבערבית!),הופיעולאתורגםלאמעולם

"שיחבנוסחהתרבותביקורתשלמועדףמושא
זוביקורת"הפוסט-קולוניאלי'.'המיעוטים"

בחברההממוקפת""הזהותאתבעיקרהדגישה

מקףהוספתעליה:מצביעזהשרומןהישראלית
בים-"ער ,ישראלים""יהודים-מחבר

"פלסטינים-ערבים-ישראלים"ישראלים",

הבלעדיהזיהויעללערערשבאכמיוכדומה,

שלההגדרהועליהודית,כשפההעבריתשל
לכךלתתשהרבהמייהודית.כמדינהישראל
 ,חגרחנןהספרותחוקרהיהבישראלביטוי

מס'וביקורת'ב'תיאוריהערבסקותעלבמאמרו
שראהערבית",ביד"עבריתבמאמרווכן 1

חתרנימעשה ,ערביסופרבידיעבריתבכתיבת

הנשלטים.בידיהשליטיםשפתניכוסשל

טוענתאך ,זוטענהעםחלקיתמסכימהפלדמן
"אותוהאחרת:מחציתהאתמחמיצההיאכי

מנקודהלהתעלםבחר ,ביקורתיקונסנזוס
מסוגניכוסלעיכול:נוחהאינהשאוליאירונית

הספרותיהתוצראתשידביקההכרחמןזה

הואשפתושאתהאחרשלהתרבותיבמטען
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באותהיותר:פשוטותובמיליםלנכס'.'מנסה

העבריתהעברית,אתלוניכסששמאםמידה

 ,הדדיתהליךלעולםזהושמאס.אתלהניכסה
כיאעיר<מצדי .חד-כיווניולא ,דיאלקטי

העולםמןלכותביםקורה ,למשלדומה,תהליך
ויקראם ,רושדיכגוןאנגלית,הכותביםהשלישי

עלמשתלטיםהםואחרים.קוריישיסת,
שמאסאצלעליהם.משתלטתוהיאהאנגלית,

הואעברית,בכותבויותר:לכתמרחיקאףזה

יהודיאפילואלא ,עבריסופרנעשהרקלא

במקצת>.

הביקורתמעיניכי ,בהמשךטוענתפלדמן

ביצירתהקייםנוסף"ממקף"מקףנשמטדלעיל
בעזרתו"אשר ,-נוצריביהערהמקףזהושמאס.

הדיכוטומיהאתהדיוןממרכז<שמאס>הסיט

דיכוטומיהויצר ,ערבימוליהודישלהשלטת
זה,מקףלדבריה,אחר'.'מולעצמישלשונה

שאיןאףמיעוט,בתוךלמיעוטאותוההופך
השטח,פניעלהפוליטיבשיחביטויכמעטלו

עברבסקות.מכריעתת-קרקעיזרםמהווה
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היוםעדהופיעלאמדועמסביר'שאכןמה העדות"מלחמתשלהאסוןאתבמקומוומבליט עוד'שנשחקהנוצרי-ערביהמקףשלהעלמתו
בערבית. גרמהנוספות,לשפותהיצירהבתרגומייותר •-1860בבלבנון"

הרומןמןכיאומרת,פלדמןועוד:זאת - <העולמית>שבביקורתלכךדברשלבסופו
של"היהודי"הואהנוצרישהמיעוטעולה בעבריתהרומןשלהרבגוניותצומצמה

ב'מעריב'ומהתהלךב'הארץ'משוט למדי'חתרניתמטאפורהזוהי .הערביהעולם כולהשהתמקדהוחד-צדדיתמגמתיתלפרשנות
העכשוויתהטענהנגדמתריסהשהיאמכיוון ונשנהחוזרובאזכורערביהישראליבסכסוך

המזרחשל"היהודים"שהםהפלסטינים,של <פרשנותשלומרכזיתכ.r.ימה 1948שנתשל
אנטישמי"חניכה"טקס . 1 הערבים-הנוצריםביןהאנלוגיההתיכון. כשכלסעיד,אדוארדרבהבמיד.ההכתיבאותה

מוספואתציפובנישלהעריכהדרכימוזרות השם","קידושהביטויידיעלמודגשתליהודים קפדניתקריאהבעקבותיו>.הולכיםהאחרים
מזרויותמשהו'הארץ'.שלוספרות''תרבות אבישלמותולתיאורשמאסמשתמששבו ניתןשלאתראהאומרת,היאהרומן'של

שלוהאוטוביוגרפיברומןכברהטעימנואלה הערב,בקולושהצטייןהכומרשמאס,משפחת קונספטואליתבגומחהערבסקותאתלתחום
אולםהספרותי'העורךשלהשמימהעלייתו "הובללמסגדשירותואתלהעניקמשסירבאך רב-משמעי'פוליסמי'רומןשזהומכיווןאחת,

חדשפרקלומזומןהרומן'אתשהחמיץמי מותואתמצאאבלהצריח,למרומימעדנות פוסט-גירתאידיאולובטענותתומךשאינו
יוכלתמיד .העיתוןדפימעלכמעטשבועמדי 'מתבושנתקייםעליולומרואפשרלרגליו. אפוא,קוראת,פלדמןגורפות.קולוניאליות

פחבכותב,קוראשלהטחהאיזושםלמצוא [כדאיבספר>. 15<עמ' "",'םשהקידושעל אוכללאערבסקות.אתואחרתחדשהקריאה
הכולכשעלהיטב,מוסווהקטןמארבאויקדש שמאסמפתחבספרמקוםבאותוכילהוסיף, קריאתהשלהמורכבהמהלךכלאתכאןלמסור
העורך.נעלם,בחיוךמלמעלהמנצח רקלאמעניינת:נוצרית-יהודיתהזדהות ממסקנותיו:כמהבציוןרקואסתפק

פניעללפרסםיכולהואלמשל,אחד,מצד רדיפות"סבלופסוטהכפרושתושבי האינטרטקסטואליותאחרמתחקהפלדמן-
שבחיםעורך'ידהתערבותבלאשלם,עמוד דירשלהמוסלמיםתושביהמידיוהתעללויות בדוחס,<פרוסט,שבערבסקותהמורכבת

במאמרלעולמהשהלכהגורבתיהלסופרת אתגםמונהששמאםאלאהסמוכה",אל-קאסי אחתפסוקיתכילמסקנהומגיעהמרקס>,
שנימצדהירשפלד:אריאלהמבקרבעלהמאת כפרהוא"פסוטהכפרו:בנויעליוהדורותרצף שנשחט("מיהרומןשל-11הבפרקסתומה

שלתגובתואתלפרסםשבועכעבוריכולהוא בה''פסוהמבצרחורבותעלהבנויילדותי' לבנון'שלהנוצריםהםלסעודההגיעולא
המבקשעניין'אותועלארדשלמההקורא הכפר'מפשטה'חורבותעלהבנויהצלבני' והדרוזים.""המוסלמיםשלידםתחתשסבלו
וכיאלוהים",איננו"העורך'כיבאוזנוללחוש שניביתחורבןלאחרבושישבההיהודי' מספקתבצורהמתפרשתאינהבספר> 206עמ'

אתחצההירשפלדבפרשתלעצמושהתירמה פיוטמסמיךהואלכךהרים",הנהניםמשמרת לסעודהכאלוזיהולאללוקאס,בהקשרהלא
הטוב.הטעםגבולותכל העברישמואתהמפרשהקלידאלעזרשל דווקאאלאהחדשה,בבריתהאחרונה

בשלושהמאמרמפרסםבעודואחד'מצדושוב סופראםשספקמעשה"מפשטה",הקדום השירהבקאנוןמרכזילשירכאיטרנטקסט

עמיחייהודהעלמירוןדןמאתהמשכים שפורסםגלבועאמירמאת'יצחק'השירהעברי' .].ל.ע-עושההיהערבי-מוסלמי
דיוןשעיקרולמותו'יםשבחמשבמלאות השניםמכלכיואומרת,מוסיפהפלדמן- מהראבא,"אבא,שורותיו:ולצמד '-1950ב
עמיחישלהעינייםבגובההשיריתבשפתו המשמעותיתהיא 1936שנתבספר'הנזכרות בסעודתאישיחסרולאיצחק;אתוהצילה

אתמוצאאניחזיונותי;למרוםמגיע("כשאני מוליכותואליההרבההכיהנזכרתהיאביותר' המסורתיהמבנהאתמשנהזהשירהצהריים",

מקללותוקעהואיומיום")אנשיעםעצמי מדורהקורבןתפקידאתומעבירהעקדהשל 1939-השנים ,) 1948משנת<יותרהדרכיםכל
הקרוילוזצבימאתמאמרבדמותבגלגליו שהיההגדול"הערבי"המרדשנותהן 1936 למייצגתהעקדהאתשהופךמהלמשנהו'אחד
העיניים"לגובההבוזלאליטיזם!"הידד הערביתהלאומיותשלהמצרףהכור השואה.של

כקריאתאלאלקוראואפשרשאי ) 14.10.05 ( היההערבים-הנוצריםעבוראולםהפלסטינית. מסקנהזוהיכילחשובשעשוייםלקוראים

מירון.שלמאמרועלתיגר ידיעלנרדפופסוטה"תושביאחר:סיפורזה המיוחדיחסועלמידעפלדמןמוסיפהגזמת,מר
אריאלעםעצמו?ציפוניצבהיכןהיאוהשאלה להשתתףסירובםבשלהמוסלמיםשכניהם כעיתונאיעודגלבוע:אמירלשירתשמאסשל

דןעםארד?שלמההקוראעםאוהירשפלד כפיהפלסטינית,האומה"בנייתבמשחק שבוושירה'פרפרים'עלמאמרפרסםצעיר

עלמלמעלהמשקיףאולוז?צביעםאומירון שבאומה"המרדכאשרלמעלה,שראינו הלבנונימשוררלביןגלבועביןמשווההוא

כההואמריבותיהםשאתלפניו'המתקוטטים מתחתהאלהלנוצריםלהםעברבעקבותיו כשפרסםוכן ;> 1969ב'היום'<פורסםחאג'אל
לביים?מיטיב בספר>. 196<עמ'המתנשא"לאפם קשהכריכהבעבריתהראשוןשיריוספראת

זהותמבעייתסובלהעורךכיזאת,בכלנראה, בחירתגבילהסופיתמסקנתהגםמכאן- מאוד"מושפעהואכיבראיוןאמר ) 1974 (

המסעמיומןללמודהיהשניתןכפימסוימת, וראשונהבראשבעבריתבחרשמאסהשפה: שיריוספרשלהאחרוןהחלק"אתוכימגלבוע"

מסעועלקהירה","אלהמשכיםבארבעה האחר,שפתעללהשתלטחתרניכמעשהלא משוררשלאסתטיכמניפסטלקרואאפשר

תשס"והחגיםבמוספישפרסםמצרים,לבירת ערביפניםבקונפליקטעוסקשהואמשוםאלא אחר",

לרבת-מסעועלרשימהגםבהמשךלוושתכף החברהמתגובתחששוובשלנוצרי-מוסלמי' בראשיתהמערהכיבהמשך'מראהפלדמן-
זהותועםקשהבעיהלציפרישכינראה .עמון עמיתלדליהבראיוןשאמרכפיהערבית, בעתשמאסמשפחתהסתתרהשבההרומן'

תרבותלעבראםממנהנמלטוהואהישראלית בתחילתוהנתפסתבלבנון'העדותמלחמת ,) 1988('פרוזה'
המזרח.תרבותלעברואםאירופה מתפקדתשהעברית"נראהפלדמן:ומסכמת כהיסטוריהבסופומופיעהמיתי'כזיכרוןהרומן

כותב,הוא ] 17.10.05 [ )'ג(קהירה"ב"אל הלאומניתהמערכתמןמקלטכמקוםכאן ולאבלבנוןשנשחטוהם<הנוצריםפוליטית

בובבניין""השגרירותבשםסרטעללמשל' לוהמאפשרתהיחידההשפההיאהערבית." ערבי-מיעוטשלזהזיכרוןלסעודה>.להגיעזכו
קומדיהזוהיכימסתבר .בקהירבקולנועצפה ניתןהבלתיאתהמיעוט,זיכרוןמתוךלדבר  1948שלהרשמיהתיארוךעםמתחרהנוצרי

הביטחוןוסידוריישראלשגרירותעלהמלגלגת <הערבית>".שלוהאחרתהרובבשפתלהיאמר הפלסטינית,הזהותבמרכזהעומדתכנכבה,
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ישראלדגלבסרטלראשונה"כשנראהשלה;

הוא " ...באולםהיושביםיתרעםבצחוקפרצתי
הקהלעםשצחקתי"העובדהומסביר:מספר

שמציגהרעיוןעםלחלוטיןשהזדהיתימלמדת
לנגדכיוםרואהישראלהאומרשכלהסרט,
הרשאיםראשוגלוחיקשוחיםמאבטחיםעיניו

אםולהחליטבכליךלחטטלפרטיותך'לחדור
פגיעהבגדרהםלובששאתההתחתוניםצבע

דבריוהםמובןשפחותמה " ...המדינהבביטחון

שהמירויהודיםחשושכךמשער"אניבהמשך:

מעצםנהנובכנסייהביקוריהםובעתדתםאת

ומתייחסיםבאצבעעליהםמוריםשאיןהעובדה
היציאהאחריואמנםהאדם.כאחדאליהם

הצהריים,אחרשלהעזהאוראלמהסרט

זר'שאינוכמיבקהירבחיילראשונההרגשתי
אנטישמי-אינטימיחניכהבטקסשהשתתףכמי

וכשהלכתישייך.להיותזכאיאותישעשה

שמתילאאפילועדאלירחובלאורךמזרחה
'שערהכנסתביתפניעלשחלפתילב

השמים'"."

כחלבה"."ערוך"מילון . 2
שקראתיוהמושחזותהאלגנטיותהקטילותאחת

ספרותמבקרשלדווקאהייתהלאמעודי'
ללשוןהאקדמיהחברשלאלאמקצועי'
ב'ספרותשכתבכהן'א'חייםד"רהעברית,

מילוןעל'מעריב'של ) 9.12.05 (וספרים'
כתר>.<הוצאתרוזנטלודביקשלהמקיףהסלנג
ובעל'מעריב'מערכתחברהואשרוזנטלמכיוון
נזקקהלשונית'),('הזירהזהבעיתוןקבועמדור

שבחבדבריביקורתואתתחילהלעטוףהמבקר
מרקוםשלההספדדבריכמואולםוהלל.

במחזהקיסריוליוסשלגופתומעלאנטוניוס

ההמוןלבאתלהעבירהמצליחשקספיר'של
נגדו'להתקוממותברוטוסברוצחמתמיכה
לקעקעהעבריתללשוןהאקדמיהאישמצליח

בכסותרוזנטלודביקשלמילונואתתוםעד
 .עליושהעטירהשבחים

 :כהןחייםכותבהשבחים.תחילהבכןו
הסלנגבמילוןנתברכההעברית"הלקסיגורפיה

היקף,רחבמילון ...רוזנטלודביקשלהמקיף
ניכרתמחברוכוונתשרצינותכהלכה,ערוך

שנעשהמהכלאתבאחתוהמשנהדפיומבין
בבחינתהשבחיםכאןעדכה".עדזהבתחום

ואילךמכאן " ..כבו.דשלאישהואוטוס"בר
דבריאתלהכחישבאתי"לאבבחינתהסייגים,

<מערכהיודע.""שאניאתלומראלאברוטוס,
דווקא"ואולםכהן:חייםכותב .)'בתמונהג'

הירידהעםהנהאלו'ראוייםשבחדברילאור
להתאכזבשלאאפשראיהערכיםלפרטי
דיוק,חוסרשלמאודרביםמקומותלמראה
בניסוחםוהטעיהסילוףכדיעדלפעמיםהמגיע
נראהזושמבחינהלומרצר ...הערכיםשל

לעטועדייןהממתינהבלבד'כטיוטההמילון
ינכשמחדש,הדבריםאתשינסחמישלולעינו

אחידותוינהיגמדי'המרובותהטעויותאת

לאזהשדברנראהוהביאור.הניסוחבשיטת

והתוצאהוברישול'בחופזהשנעשהאונעשה,
שלאבמילוןעמודכמעטשאיןהיאהמצערת

 " ...לקוישביאורוערךבויימצא
שלושהנהדוגמאות.שלארוכהרשימהולהלן
אואיתותפנססתםהוא"וינקר"האמנםמהן:

סתםהם"פירסניג"האם ?במכוניתאיתותפנס

העיקרשהואהדיקורללאהגוףעלקישוטים
רושםיצרההואאורגזמה""זייפההאםכאן?

במילון''כמוגדרמיןמיחסינהניתשהיאמוטעה
וכןמיני?לסיפוקשהגיעהמוטעהרושםאו

ארוכה.רשימההלאה,

באותו'הארץ'שלוספרותשבתרבותמעניין

למילון'שבחמאמרישניפורסמוממששבוע
הערכיםאתבידיולמושירדלאמהםאישאבל
 .כהןחייםזאתשעשהכפי

מדרידריח"ל . 3
'ספרים'מוסףמתוךלקוחהבאהמשעשעהקטע

כותבמשו"ת")מפחד("מיבמאמרו .) 30.11.05 (

"יצירתםלמשפטים:מרצההכהן'אביעדד"ר
החתוםכספרהיאספרדחכמישלהתרבותית

מצאתילכךהד .הישראליהסטודנטעבור

הזכרתיכאשרבאוניברסיטה.משיעוריבאחד

וביקשתי<ריה"ל>חלדייהודהו'שלשמואת
<ספרהמפורסםחיבורובשםלנקובמהם

ושאלתיהוספתיכאשרידע.לאאיש'הכוזרי')
ויצר?חיהיכןהאיש,עלבכלללהםידועמה

חושבאניבהיסוס:אחדסטודנטהשיב

השיב: ?זאתיודעהואמניןלשאלתישבספר.ד

מדריד".ריה"לבגללברור'זה

זהבשוותהטיט""מטבעות

'קשב'הוצאתמוסיפהשבחלכלראויהבהתמדה
מתורגמים.שירחספרישלשורהלאורלהוציא

כאלה:ארבעהראובלבדהאחרונהבתקופה
איוואןהסרביהמשוררמאתשאהבנומקומות

אפילוגבן-ציון;קטןדינהבתרגוםלאליץ' ,,

זביגנייבהפולניהמשוררמאתסערהשל
ראיתיבערברקוינפלד;דודבתרגוםהרברט
בתרגוםרייטג'יימסהאמריקאיהמשוררמאת

האיריהמשוררמאתהטיטמטבעותדור;משה

שטרנברג.ליאורבתרגוםקאוואנהפטריק

וחשובים,יפיםשירהספריכולםכאמור'
אליהםלהתייחסאוכללאהצערשלמרבה

לומרשלאאוכללאזאתעםהראויה.בהרחבה
שיריאתבמיוחדאהבתימכולםכיכאן'

 ) 1967-1904 (קאוונהפטריקהאיריהמשורר

ויליאםאחרישקמוהאיריתהשירהמגדולי

מאתלספרדברבאחריתכנאמרייטס,בטלו

אינשקיןכפרו'נופיבשלאוליהמתרגם.
במקורי'אני'גםשהרימונהאן'במחוזמכורתו

כזה.כפרבן

אחד:קצרשירהנה

הצומחלעשבלבשים

הצומחלעשבלבשים

שלפניה,ובזאתשערבהבשנהשצמחכמו

קיץשלכנהרותהקרסולייםעלצונן

ירוקיםשדותדרךמאישלבערבפסענועת

 .להמליטשעמדהבסוסהלצפות

שוותקאוואנהפטריקשלהטיט""מטבעות
זהב.

 2006-פברוארינואר
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נשר

נשרגונן

כן,זקנים,אנשיםרקשלובמחלקהששכבוזוכרתני ~
זהובגללשלו'במחלקהשכבוזקניםאנשיםרקכן'

שהואהמחלקהשביןכאילומבין'אתה •פחדתינורא
היההכולאחד.צעדרקהפרידהמוות,כלומרהסוף,לביןבהשכב

צדימשניהעץארוניותבוהק,בסידמשוחיםהיוהקירותלבן.שם

פורמייקהגימורעשויותהיוולספוגיםלמטליותששימשוהמיטות
הברזלומיטותשם,היולבןמפלסטיקסניטרייםכליםאפילולבן'

צעיר,מתמחהשלמדיםלבן.שםהיההכולבלבן.כןגםנצבעו
הפניםצבעהיהגרועוהכילילה,משמרתאויוםבמשמרתאחיות
אתמכסהעורשלאחשבתיכברמסויםבשלבהזקנים.האנשיםשל
שכבואושהסתובבוהחלולות,האלה,הדמויותמןנשארשעודמה

בגוןומחוספסישןקלףדמויימעטהמיןאלאגבריאל'שלבחדר
נייר'שהיהלפנילכתיבהכמצעששימשהסוגמןמבין'אתהלבן'
האוכלגםלבן'היהמקוםבכללבן'היה .הנייראתשהמציאולפני

תפוחיעשויורסקודייסהואורזבשרכדורילבן'היהלהםשהגישו
יותרגרועאפילושהיההזה,מהצבעסבלתיכךכלכברואניאדמה,

ונשימהובישולוליזולאקונומיקהשלריחהמחלקה,שלמהריח

מרקיב."גוףשלבשרגוועת,
מדיבורה,חדלהאלמירהקולות.נשמעוהנמוכההעץבמתמכיוון
נסןשליהראשוןהערבהיהזהמי.דיתחדששהמופעהבנוושנינו

בעולםביותרהגבוההמספרישנושכאןלי'אמרמישהו .סבסטיאן
כברהזההנתוןאתלבדוקאומרגמרתיאזמרובע,למטרבריםשל

אחרלכן,קודםשעותכמההגעתיסבסטיאןלסאןהראשון.בערב
הסופייעדהאשרממדריד'ברכבתשעותשמונהשלנסיעהמהלך
טרחתילאאור'היהעדייןשבחוץומפניבצרפת.אנדאייהתחנתהוא

שקיבלתיהצרההיחידמיטתלידהכולהנחתיהמזוודה.אתלפרוק

לאונסה,בינישהוחלפומיליםכמהואחרלורנזו",סאןב"פנסיון
החוצה.יצאתיהמקום,בעלת
רחובאיניחו'רהבקאייהעשרהארבעמספרשלהכניסהדלתמול
עלשבישרהמודעהחיתההעתיק,ברובערביםיששכמוהוצר

שנראהמהשלוחשוךקטןחללתוךאלנכנסתי .פלמנקומופע
שורותגדולים,בשרנתחיהשתלשלוהתקרהמןאופייני.ברכטאפאס

"ספרדחשבתי:ואניברזל'אנקולעלתלויותחזירירכישלמסודרות
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פוגששגוףלינדמההיהבר,לטאפאסשנכנסתיפעםבכלגוף."זה
שלתיאטרוןכן'גוף,שלתיאטרוןכמונראיםבריםטאפאסגוף.
גםהואוהבשרבשר'שלויציעיםתפאורהוגדושעגולחללמיןגוף,
אלנכנסבשרהרבהבהם,שישבתיבריםבטאפאסראשי.שחקןכמו

גוףחלקילראותהיהאפשרשלעסתי'ובזמןשלי'הבטןתוך
אהבהבגלללמוותעצמהשתלתהכדמותהתקרהמןמשתלשלים

ואניהדלפקלאורךקטנותבצלוחיותמפוזריםגוףחלקינכזבת:
רצח,כמונראה"זהחשבתי:זאתוגםבר?"אואיטליז"זהחשבתי:

בשרמדמם,בשרמטוגן,בשרמעושן,בשררצח."כאןהיהאולי

עוף,ובשרחזירבשרבקר'בשרדג,שלבשרצלוי'בשרמיובש,
מפתה,גםאבלמסריחהממנו'עולהחריפהארומהבשר'בשרבשר

הגוףהקיבה.מיציואתהאףמערותואתהעיןאתומגרהמפעילה

לגוף.מגיב
בראשיתעודאליהםשנקלעתיהבריםבאחדברמןסלינס,פורוחוליו
השניאוהראשוןבלילההיהזהאםזוכרלאואניבספרד'מסעי

בישאחזהנפשבפיזורהבחיןשבמדריד'אנהסנטהרהבפלאצה
טאפאס ... "ארוך:מונולוגמפיויצאכוסות,שניגבובזמןלילה,באותו

מתוזמנתנעריםמקהלתכמועובדים.החושיםכלבוהמקוםזהבר
אתשמדגדגמהריח,מתחילזהאחר.חושאלמוליךחושכלהיטב,

אוטיגוןשלריחפנימה.נכנסתשבכלללפניעודהאףמערתפתחי
תערובתמיןובעיקר,סירגיות,אוסיגריםעשןאלכוהול,אדיבישול,

ומסתלסלתהעשןבתוך'שנמהלתגבריובושםנשיבושםשלחריפה
הרוח.כיווןעםהחללשלשונותלפינותחומקתעמו'
הריח,מכוחבחוטמךשנמשכתאחריכיהראייה,חושבאכךאחר

אםהאנשים.שלההתקהלותאתאוהברבפתחהשלטאתתזהה

סוגים,מינימכלבשרשלחמיםבצבעיםתבחיןיותר'עודתתקרב
כההירוקכמוקרלצבעגםאבלוכתום,ואדוםחוםכמוצבעים
אלאהזה,בשלבלב.תשיםאתההזיתים,צבעישאלהבהיר'וירוק
צליליםהאוזנייםתעלותאליצללוכדבה,ממששלךהשמיעהכןאם
שהםלאטינו-אמריקאית,רקעמוסיקתאובספרדיתפטפוטיםשל

פועליםהחושיםבולאופןדוגמהלךוהנהערבים,ממשצלילים

 .לאוזןערבאמרתיאניככהלחך'ערבשאומריםכשםכיביחד'
שלהזוההתרחשותלכלבנוגעמחשדותיוקצתהסירשהגוףאחר

בפגישהכמוממשקדימה.אחדצעדלעשותמוכןהריהובר'הטאפאס
ובחנוהריחומוחלטיםזריםששניאחריואשה,גברביןרומנטית

בעזרתיותר'לדעתקצת,עודלהתקרבמוכנותהידייםושמעו'
לשלוףתזמוןובאיזהמהיכןלדעת,החושזהמישוש,המישוש.חוש

הסרטנים,שלהנחבאת,הזעירה,הבשרפיסתאתהאצבעותבקצות

להתירהנכוניםהזמןואתהמקוםאתלדעתצריךשגברכמובדיוק

שהגוףאחריעכשיו'האשה.שלחזייתהקרסיאתמוחלטתבאפלה
הריוהמישוש,והראייהוהשמעהריחחושיבעזרתעצמואתהכין

למושאבינוהמחיצהאתשתבטלהאחרונהלפעולהמוכןהוא
שלהמוחלטהכיבושלצורךאח.דלגוףשניהםאתותמזגתשוקתו'

אחיזהלהםקנושכברהחושיםשאראלהטעםחושמצטרףהיעד'
עבורם.שהוגדרביעדשהתמקמוחייליםכמוממשהנחשק,במרחב
הםוהמציצה,היניקההבליעה,אוהליקוקבבשר'השינייםנעיצת
חושאתשמגדירההתעלסותובשר'בשרגוף,עםגוףשלהזיון

 " ...רךאוצמיגימלוח,אומתוקמר,אויבשהטעם.
תלויההיאנשמעת,כמעטוהמחשבהגוף,זהספרדגוף,זהספרד

המהססת,הלשוןעלוקדימהאחורהנוסעתלשפתיים,הח.ךשיבןבחלל
אלהבר'חללאלממשנכנסלאשעדייןהמהסס,שליהגוףכמו



לצוציותמתוךולבסוף,פנימה,הציץגחן'רקאלאהגוף,תיאטרון
נכנס.השתוקקות,מתוךבו'שקינןוהרעבהריח

ארבעלדלפק.שסמוכיםהכיסאותמסוגכיסאעלישבתיבהתחלה
מעלהכלפיוצרההולךקונוסכעיןצורתןוחזקות,צרותרגליים
בכפותעישנו'ממניחוץכולםוקשה.מעוגלעץבמושבותומך

אוכלובשאריותמקומטותניירפיסותשלברשרושהרגשתיהרגליים
לבדו.כאןשנמצאהיחידהאיששאנינדמה,והיהסיגריות,ובדלי
שלתנועותיואחרכמהופנטנמשכתיואניכולם,עםדיברוכולם

ייןשלסוגשזהצ'אקולי'שמזגאנטוניו'לו'קראוניראנטרהברמן'
באסקי.

הייןסוגיעלליסיפרממדריד'הברמןשחוליו'במהנזכרתימיד
עלמרגשיםוהםעצמו'אתשמכבדברטאפאסבכלתמידשנמצאים

שקוראיםייןישהאמיתי.לדברהקיבהמהכנתכחלקהביתחשבון
"טעםכשטעמםבאסקייםיינותשהםסידרה,בשםייןאוצ'אקולי'לו

זכוכיתבספלש"מוגשאבסאנטהבשםקאטלוניייןוישחם",שתן
הדם."כצבעוצבעומהםשותיםשהערביםקפהספליכאותםקטן

אכןהואהבאסקיהייןשלשהטעםיותר'מאוחרליהתסתברבאמת
אבלממדריד'הברמןאותישהזהירכפיממשחם","שתןשלטעם
עלאינההצ'אקוליייןעלהבאסקיםאנשישלשגאוותםהנחתיאני

הימנית,בידוהכוס:תוךאלנמזגהואבוהאופןעלאלאטעמו

ופוגעותכמעטשאצבעותיועדישרהבזוויתמעלהכלפיהמורמת
נוזלדקבקילוחניגרממנוהפוך'בקבוקניראנטרהחזיקבתקרה,

קפהספלי"כאותםקטן'זכוכיתספלתוךאלהישרוחםבהיר
ממדריד'הברמןשלקולושליבתודעההדהדמהם,"שותיםשהערבים

שלהשמאליתידוכף .אנטוניושלהשמאליתבידולפותשהיה

עברשהנוזלהמשוערשהמרחקומכאןבברכו'ונגעהכמעטניראנטר
 .וחצימטרכמעטהיהשמאל'שבידהספלאלימיןשבידהבקבוקמן

אנטוניושלההצגההסתם,מןמאו.דהשתפרשליהרוחמצבזהבשלב

שניגרוצ'אקוליספלישלושהשנייםגםואוליהשינויאתחוללה
בקרוןהצהרייםארוחתמאזאליהנכנסלאשדברבטני'תוךאל

אחר'במקוםלשבתעברתיהרוח,במצבשינוישחלומתוךהרכבת.
בברלהישאררצוניאתביטאהשבעצםפעולהמשלי'שולחןליד
הפלמנקו'ממופעליהנותאףואולילאכולמשהולהזמיןהזה,
להתחיל.רגעכלשצריךליהתחוורלפתעשהנה

שהסתכלתילפניעודהחדש,במקוםישיבתישלהראשוניםברגעים
וגםהזמן'כלבושאחושכזובצורההצדתיקאתארגנתיבתפריט,

על .לידהכיסאעלאותותולההורדתי'והארוךהדקהעורמעילאת
צלוחיותנייר'למפיותומתקןומאפרהמתפריטחוץהיו'כברהשולחן
אבלקלויים,וקלמאריבקרבשרוחטיפיבוטניםשהכילוזעירות

הבחנתיעתהשרקאנטוניו'הברמן'שלהזההשםעלחשבתיאני
שםכאותוממששמו'אתלחשתיאנטוניו'היה.הואמכוערכמה
אלהגעגועביפגעומידהספרדי'המשוררמצ'אדואנטוניושל

אנטוניושלהואמהםשאחדאוהב,שאנילספריםובעיקרהבית,
רחוק,אבלאהובמשהושלזיכרוןישן'מאלבוםתמונהכמו .מצ'אדו

שלי'במחשבהמצ'אדואנטוניושלודקכחולספרוןהופיעדהוי'
כמודבר'כלשללשםובעצםאיששללשםישמהיכןתהיתי'ואני
התודעהאתלהעתיקשביכולתורב,כוחחפץ'אומקוםאורחוב
אושהמחשבהאלאהברמן'שלשמופעלככה .אחרמקוםאלשלנו
עצמיומצאתילפתע,התפוגגהלהמשועבדשהייתיההזיהאולי

 .מסביבישהתרחשמהכלאתלהביסשהתחילהרעב,לחושמתמסר
ארבעהאושלושהשלחבורותתפוסים,היוהכיסאותשרובבגלל

אלמירה.שלי'לשולחןהצטרפההיאבפלמנקו'לצפותשבאואיש
מעילאתהזזתימקום,קצתלהפיניתיואניהצטרפה,היאבשתיקה

והונחוהידמתיקשהוצאופריטיםמיניכלוגםהכיסאמןשליהעור
מוזרדברשוםהיהלאמי.דפנימההוחזרוהשולחןעלדעתבפיזור
בשורהמסודריםהיוהשולחנותשרובמפניהצטרפה,היאשבובאופן
היושכולםכזובצורהכיסאותיהםאתאלתרווהאנשיםשווה,אחת

לנחשהצלחתילאוהבמה.הבראלופניהםהקיראלגבםאחד'בקו
ליהזכירפניהבתווימשהואבלצעירהיהשלההגוףהיא,כמהבת
תוויםחדים,ארוכים,תוויםמראם.חוליושלבסרטיםהנשיםאת

~·, 

שחורצבועושיערנוקב,מייסר'ארוך'סבלשלבכוחשנמתחו
היאמאודמהרמצוירת.עץבסיכתולכודבקפידהאסוףמאוד'
ראיתיואנילבנה,ובירהוצ'אקולילאצ'הקרןקפהשתייה,הזמינה

ברצינות.יותרלתפריטלהתייחסלהתחילאותבזה
בשרשלוחתיכותוירקותאורזעםלוהטתמחבתלישהגישואחרי

בשםעכשיונזכראניפאייאה,"כן'"פאייאה,וסרטנים,וצדפות

היא " ...אח?מכאן'לאאתה"אז .לדברהתחילההיאהזו'המנהשל
"בעצםהקביעה:אתלאששכמוהוסיפה,ומידקבעה,אושאלה,

לדברמנומסהיהלאכילאכול'הפסקתיעליך!"רואיםתייר'אתה
שהורגשוהיםפירותשלוהריחותבפהלישהיההזההאורזכלעם
"גםהמשיכה:והיאלה,הפריעשזהנראהלאאבלהברה,כלעם

לאזהשם?הייתכברמבילבאו'בכללאנילא.ממשמכאן'לאאני
הבעלשלהמשפחהבגללכאןאנימכאן.נסיעהשעתיםאולירחוק,
אלאזהוכלשהתגרשנובגלללאלשעבראומרתואנילשעבר.שלי

שלוהזקניםההוריםכיכאן'אניולכןהבנזונה.מת,שהואבגלל
המזחבקצהלפינה,מעברממשגריםבסדרממשלאשהיאוהאחות

מתהואכבר?אותוראיתצ'ילידה,שלהפסללידאורגול'מונסשל
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לעזוריודע,אתההאחרונים,הימיםכלכאןהייתיאזשבוע,לפני
לאהרבה.ובאושבא,מילכלסנדוויצ'יםובהכנתהקבורהבסידורי
חברים."הרבהכךכללושהיוידעתי
השטףמןלרגעחדלהאלמירההפלמנקו.מופעהתחילרגעבאותו
מןנבוךקצתהבמה.עלבמתרחשהתמקדוועיניההזה,המהמם
שלשניותכמהניצלתיזרה,אשהמפילישנמסרהחדשהמידע
כברהכולהפאייאה.מחבתאלבחיפזוןוחזרתימכיוונה,שקט

שהפעילותהיהנראהאבלשיבוא,למלצרלאותתוניסיתיהתקרר'
הבמה.עלחיתהזהברגעשהותרההיחידה
עלעמדוהםנשים.ושלושגבריםמשלושהמורכבתחיתההלהקה

אתלהריחיכולתילאנשים.קרובממששניצבהקטנהעץבמת
חליפותלבשוהגבריםהרקדנים.מכיווןשנשבווהבושםהזיעה

משוחררמעטוצווארוןלמטהמתרחבתבגזרהמכנסייםשחורות,

דוגמהמעיןמסורתיות,שמלותהיוולנשיםושעיר'כההעורשחשף
ובעיקרמאוד'צבעוניותשמלה,בתוךשמלהבתוךשמלהשל

השדיים.באזורוחשופותוצמודותגלותמערשלהן'גוףלמחמיאות
שנחשפוהירכייםאוהמחשופיםלכיווןלבהותנעיםלאקצתליהיה

אתעשיתיולכןמהיר'סיבובשגרםשמלהשלפתעבהינףהןגם
עיקרולמעשהמכוונת,לאמקרית,בצורההבמהעלמסתכלעצמי

הפאייאה.במחבתממוקדיםהיושליוהריכוזההתכוונות
דיהםחוקים,לזהלקרואאפשרבכללאםהמופע,שלהחוקים
והנשיםוקסטנייטות,בגיטרהומנגניםשריםהגבריםקבועים:

שמסופרסיפורישאחרת.מישהיפעםבכלכלל'דברךרוקדות,
ככל .בעיקרומוותאהבהעלסיפורים,שלמחרוזתאובהופעה,
תופסוהפלמנקונפרמים,החוקיםשכלנדמהמתקדם,שהמופע
רגלייםרקיעותורועש.סוערקרצ'נדושללמדרגהעולהתאוצה,

בעלותשחורותנעלייםבעזרתשנעשותוקצביותאוזנייםמחרישות
עידודבצעקותשמלווההנשיםשלמסחררמחולוחד'גבוהעקב
חלקםלזוז.התחילובמופעוצפושישבוהאנשיםגםהגברים.של

ברגליים.רקעוכפיים,מחאוהלהקה,עםורקדוהרגלייםעלעמדו

בידיהםמחזיקיםקמו'השתייהאוהאכילהבאמצעשהיואנשים
שלבידיוונגררנמשךמידקםשלאומישתייה,אואכילהכלי

אחר.מישהו

יותרעודעמעמווהבירההייןחדש,סיפורהבמהעלרץפעםבכל
חוללווהקנאהוהטירוףוהמוותוהאהבהשלי'המיקודתחושתאת

שלפולחןאוליאופולחן'מיןהואהפלמנקוחשבתי'בעצם, .לפני
ודיבוק.שדיםגירוששמטרתוטקסמין'

שקסהונזכרתילבר,קראובגיסו""קסהבבר.ישבתישעותשלוש
ולתתהזיכרון'אתלאמץניסיתיכךואחרבית,בספרדיתפירושו

ואוליחי'עודבכללהואהאםבניטו'אותוהיהמילשאלהתשובה
 ,ספורטאיאואמןאוהאזרחיםבמלחמתגנרלמפורסם,מישהולאזה

אלשפונהקירעלמשפחתובניבידיהונצחששמופשוטאישאלא,
הרחוב.

אתשכחתילאלרגעהבמה.עלבמתרחשצפיתיהזמןכללאאבל
סיפרתילא"אבלאלמירה.לימיני',שהתיישבההזוהאשהשלקיומה

היהבהשהכולההיא,למחלקהלשם,הגיעבכללהואאיךלך
"זהפסק.לאמעולםכאילוודיבורהאלמירה,לפתעאמרה " ...לבן

ערוםעמדהואאחדבוקרמהבית.אותושהעפתיאחריקרהכבר

קצתשהואואחרי ,בצווארלוהציקמשהווהתגלח.המראהמול
מסרטןנפטרשלומכרברור.היהזהמישש,ושובועיסהמישש

להביןכדיאחדועודאחדלעשותצריךהיהלאגבריאלאזהלימפה,
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כאילוודיברהדיברההיאבצווארו."שעברההמוזרההתחושהאת
אלאשלי",ב"גבריאלדוברלאכאילולה,נגעלאזהמכלדברשום

אוספרמתוךבה,נזכרהשהיאדמיוניתדמותאפילוואולי ,זרבאיש

מןמופתעלהיותלאאומרגמרתיכבר ,ליאשרקולנוע.סרט
להגידמתביישקצתאניזרה.אשהמפילישנמסרוהקשיםהפרטים

לאוככהמדברת,אותהלשמועשמחתישאפילוייתכןאבלזה,את

סבסטיאן'נסןההואהקרבערבבחברתירצהמישהולבד'הייתי
ולגינהלביתזקוקהייתימשאנייותרשלילאוזןזקוקהיהמישהו

המשיכהאלמירההקיבוץ.שלהיפההגבעהעלשהשארתיוליעלי
 ,כולוהחללאלאלאאלידיברהלאכללהיאכאילונראהוזהלדבר'

 ,והבשרוהברמןוהאנשיםוהלהקהוהמוסיקהוהרעשהעשןאל
 ,סיפרהפלמנקושריקודסיפורכמוהיהשסיפרההסיפורומבחינתי

 .סיפורבתוךסיפורבתוךסיפורבניטו"ב"קסההיווככה
הסתכלההיאמהבית?"אותוהעפתילמהבכללשואללאאתה"תגיד,

אתלדעתרוצהלאאתה ...הזההבנזונהלוקראתי"גםפתאום.עלי
מפניפסקה,פשוטאושאלההיאאםידעתיממשלאהסיפור?"כל

משמעי'חדמלהיותרחוקהיהשלההדיבורבטוןאובנימהמהשדבר
דברשוםשבעצםלהמרמוכןאנילפעמים,עליהחושבאניוכאשר
חדהיהלאלה,קראושלאאיךאואלמירההזו'באשהשקשורממה

משמעי.

הואשלו.מהעבודהמישהירומן.לוהיהלגבריאל,רומן,לו"היה

במוזיאוןהייתילאעודכבר?"שםהייתיודע.אתהבגוגנהיים,עבד
 ,בבילבאוזהיותר.מאוחריומייםאויוםלשםלהגיעתכננתיגוגנהיים.
יצירתהואהמוזיאוןשלהמבנהשרקמספריםכברשםשהיוואנשים
מכלפנימה.ולהיכנסלטרוחבכללצריךלאעצמה,בפניאמנות

מכדיחזקפשוטלפעמיםהיההבמהמכיווןשהגיעהרעשמקום,

עםקצתהתעסקתיאניהרעש,שלהאלהבשניותאזלדבר'שנוכל
אתהרגשתיהנייר,מפיותנגמרוכברבקר.ובשרקלאמארישאריות
הבשרחתיכותכלעלוחשבתישלי'האצבעותביןנוזלממשהשומן

שהתאבד'מישהוכמוונראותאנקולעלשתלויותהאלההענקיות
מןלוחמיםשלבגורלםשעלהכשםאותו'תלושפשוטמישהואו

"גבריאל'המשיכה:אלמירהתפס.שפונקוהאנרכיסטיתהמיליציה
שלמשקאישמיןהיההואכספית.אותנושסידררע,לאג'ובלוהיה

המוצגיםבסידורעוזרהכול.שעושהאחדיודע,אתה ,המוזיאון

שזואבק,המוןשםישכיפעם,מדיאותםלנקותדואגבתערוכות,
הבעיהאתלפתוראמוריםהרימוזיאוניםכיכשלעצמהמוזרהעובדה

טואלטניירכמו ,מלאיעםהתעסקויותמיניכלוגםהאבק,של ,הזו
וגםמת,כברגבריאלכי ,עכשיולייעזורזהכלמהאבלבשירותים.

כברבסוףכי ,חיהיהשהואבזמןעודמתה,אליולישחיתההאהבה

גםהיאמבין'אתה .הזוהאשהעםשלוהזיוניםאתלסבוליכולתילא
לקבוצות.סיוריםשעושהמדריכהמיןחיתההיאבמוזיאון'עבדהכן

הכירו."הםככהלאמנות.סטודנטיתחיתההיאשהבנתי,ממה

ריקהמחבתרקשלנו'השולחןעלכלוםהיהלאשכברלבשמתי
שלהנשנושיםעםהצלוחיותאתאפילונייר.למפיותריקומתקן

יכולתילאכבררעב,עדייןהייתי .לקחוהבקרובשרהקאלאמרי
ושמןמיוזעהיהשליהפניםעורוגםבאצבעות,השומןאתלסבול
אתשקלטמלצראוברמןשוםמצאתישלאמכיווןומסריח.ודביק

הלכתיובאמתחוזרמידשאנילאלמירהאמרתי ,שליהאיתותים
מרענןמשהוובעיקרבשרחטיפיעודלבקשהבר'לכיווןאחדלרגע

גםאלאהבשרכמוהיהשליהפניםעוררקלאעכשיוכילשתות,
הגרוןלבשר.שליהגוףביןהבדלשוםאיןכברכאילוהרגשתיבגרון



אלמירה 11 ,הזדיינוהםשנה"כמעט .קרפצ'וכמוומתוחיבשהיהשלי
גםשפתאוםלבשמתיואני 11שבה,"כמעט ,הסיפוראתהמשיכה

האצבעותהאלה,הדבריםאתסיפרהשהיאובזמן ,לאכולהתחילההיא
הפואטיקהזו .הבשרעםהצלוחיותבתוךבזוזונתקלוהזמןכלשלנו
מספרתאשההנה ,הבשרשלהפואטיקהזופתאום,חשבתי ,הבשרשל

ורואיםאוכליםאנשיםשניהנהשמת,וגוףשזייןגוףעלסיפור
הנההבמה,עלרוקדאנושיבשרהנה ,בשרוממששיםונושמים

בדרךנפגשו"הם .בשרבצלוחיתנפגשותקטנותבשראצבעות
מהםשאחדשלהההוריםשלהדירהלמעשהשהיאשלה,בדירהכלל
 ,מכאןשעתייםבערךכןגםשזהפמפלונה,שלבסנטוריוםואחדמת
מהטירוףחוץשםלראותמההרבהאין .מבילבאוההפוךלכיווןאבל
אותוכלבמשךלרחובות.פריםמשחרריםשאזאוגוסט,שלהזה

הסוףזה ,שזהולכך ,עצמיאתובעיקר ,אותוהכנתיכבראניהזמן
תראה,אתהלו:אמרתיהזמןוכלעליו,כעסתינוראושלו.שלי

 .הזוהבגידהעלעונשתקבלאתה ,בךיתנקםעודזה ,גבריאל
הסכיםכאילונראההואלהגיד.מהידעלאפעםאףהואוגבריאל?

שיודעמישהושלהבעהחיתהשלוהפניםועל ,אמרתישאנימהעם
לכפריוכלהחטאכמידתנוראעונשרקאשרנורא,חטאשחטא

עליו."
לאעדייןהפלמנקוריקודבערב.שמונהכמעטחיתהכברהשעה
היההקטנה,הבמהעלשהתחוללמהשכלליהיהנדמהאבל ,נגמר
אשלבקשקמהשאלמירהבזמןעצמו.עלשחזרהדרןשלסוג

ופרצופיםאנשיםהידלדלה,האנושיהבשרשכמותלבשמתילסירגיה,

היציאה,עבראלפנוהזה,הקטןהגוףתיאטרוןמתפאורתחלקשהיו
ובשרהצביובשרהבקרבשר ,אנושיהלאהבשרכמותזאתולעומת

 ,הרהורביאחזופתאום ,מאודגדלההים,מןשבאובשרהעוף
משתלשל ,אנקולעלתלויקודם,כאןהיהלאהזההבשרכלשאולי

גדולזכוכיתמחלוןמציץמגשים,אוצלחותעלמפוזרהתקרה,מן
אוליראווה,בחלוןמישהושלמופתעפרצוףכמואחסוןמקררשל
הצטרףרקאלאהערבכלכאןהיהלאגדלה,שכמותוהזההבשרכל
איניחורהבקאייהדרכואתשאיבדכתיירהאחרונות,בדקותאלי

הצהריים.אחרבוהבחנתישאניבשלטוהבחין
כלעונשיקבלהמסכןשגבריאללעצמיתיארתילאפעםאף"אבל

נענש"הוא ,צרודוגםחנוקגםשהיהבקולאמרההיאאכזר,"כך
התשוקהכלעל ,מביןאתהבגוף.חטא,הואשבובמקוםבדיוק

טובההכיהוכחההיהשאולימהכלעל ,מהצדוהזיוניםוהבגידה
קיבלהואשלוהגוףשלהדחפיםעלגבריאל.נענשחי,שהואלכך
דחףבאמחייהדחףבמקוםהגוף,התפוררותשלבצורהעונש
מוות."שלכוחמבפנים,אותושאכלכוחהורס,

אבלדמעות,היואלהומלוח.חםנוזללהצטברהתחילשליבעיניים
שלמהעשן"זה ,חשבתי 11 ,מהעשן"זה .בכיתישלאבטוחכמעטאני

טבלתילפעםשמפעם ,מהקאלאמריגםואוליוהבישולהסירגיות
עלניירמפיתשוםמצאתישלאומפניוחריף."אדמדםברוטב
מהסוגלאףניירשלחפיסהחיתהלאשליהצדבתיקוגם ,השולחן
 ,חשבתיואפילולהתייבשמאמץכלעלויתרתיאוהב,שאניהעדין
לדמעותתן ,ושמנונירטובלהיותלעצמךתן ,בשרכמו"תהיה
ואוכל."רואהשאתההבשרכמותהיהלבעבע,לעורתןלזלוג,

 .עצבניבאופןבתוכוחיטטההיאבתיק,משהוחיפשהאלמירהגם
מישהוכמוקצתונאנחהאמרה,הסיגריות,"לינגמרו"הסירגיות.

התנדבתיהאוטובוס.אוהרכבתאתפספסזאתובכלכוחובכלשרץ

 ,הרעיוןאתלבטלהזדרזההיאומידתכףאבלסיגריה,ממישהולבקש

אדמדמהחיתהלשלישבדומהידכףידה,בכףמהירהתנועהבמין

בשר.שלבשומןחיטוטמרובוחלקה
דילהתפרקהתחילושלווהגוף"גבריאלאמרה,היא 11 ,"בקיצור

 ,בצווארהגושאתגילהשהואאחרישבועותשלושהבערך .מהר
העיפההזוהסטודנטיתשגםאחרילעצמוששכרקטנהחדרבדירת

עמדשהואאחרישבועותשלושהבערך ,ממנוהתייאשהאואותו
סימניםמיניכלהתחילולגילוח,מוכןתערעםהמראהמולערום
בכללשאתהבזמןשליהשפהעלליתסלחאתההתפוררות.של

וגםהתעוותהגוףועורפנימידימוםלוהיה ? ...נכוןליהנות,אמור
נמשכתיכךכלשבגללושלווהשחורהסבוךהגוףשיער ,השיער

שיער ,אליולהימשךחדלתילאמעולםולמעשהבהתחלהאליו
לגמרי."להעלםולבסוף ,לנשורלהלביןהתחילהגוף
לינשמעהגוףהתפוררותשלהתיאורלהגי.דמהכךכלידעתילא
המתעתעת,המהממת,נוכחותורקעעלדווקא ,ומראירוניכךכל

 ,אנושיהלאהגוףשלגםאבלהבמה,עלהרוקדהאנושיהגוףשל
רגעיםלכמהנעלמהשאלמירהבשעהבו.מוקףשהייתיהבשרכל

 ,הרהוראותיתקףהשירותים,לחדריפרוזדורשהסווהפרגודמאחרי
ירוקיםטפטיםומכוסהקטןקריאהחדרשל ,זיכרוןאוהזיהאוליאו

שמתפוררהגוףזהאביב.תלאוניברסיטתשלהמרכזיתבספרייה
ונבנהומתפרק,שנענשהגוףזההבגידה,בגללהחטאים,בגלל

אוקראתיאושמעתיהיכןאחר.גוףשלובדמותובצלמומחדש
האוניברסיטה,של,בספרייהכןהאלה?הדבריםאתחשבתיאוראיתי
מצאתיפריכים,צהובים,שדפיועורבכריכתעשויכדבספרבתוך

נענש,מכךוכתוצאהאשהבגוףכדיןשלאשנכנסגוףעלסיפור
צורהאנושית,לאחדשה,לצורהשהפךעדמצורתווהתפרקחלה,

כלב.של
 ,ד'אמור"מאלטייהאלמירה,אתלפתע,"שמעתיד'אמור"מאלטייה

שנכנסחושבתשאנימהזהבאיטלקית,שאומריםכמוהאהבהמחלת
מידואנימתיישבת,שהיאתוךזהאתאמרההיאשלי,"בגבריאל

עזבריחחשאחדים,לרגעיםבהנתוןשהייתיההזיהמןהתעוררתי
בחדריאלמירהשלבבגדיהשנספגאווירלטיהורתרסיסשלודוחה

השירותים.

לקרואאפשרבכלאםבילה,כברהואהאחרוניםהשבועיים"את
לךלספרשהתחלתיהזובמחלקההחולים,בביתבילה,ככה,לזה

לנסותרקלעשות,מהממשהיהלאכבר .לבןהיהבהשהכולעליה,
אניכאבים.לשיכוךסמיםמיניבכלאותולסמם ,גבריאלעלולהקל
שעהוכליוםכל ,מתפוררמתפרק,שלוהגוףכיצדראיתיממש
בשדהרבזמןשעומדרקובבשרכמוחתיכה,עודממנונפלהכאילו

 2006-פבורארינואר
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הבנתיזמןבאותוחתיכה.ועודחתיכהממנו'בוצעיםדורסיםועופות

שכמואחותו'ואלשלוההוריםאלשליהאהבההיתהחזקהכמה
לזה,קרובאבלפסיכיתלאבסדר.היתהממשלאלךאמרתישכבר

כמהארזתיולכןמקרה.בכלמאודאותהלאהובליהפריעשלאמה
סאבסטיאןנסןכאןאיתםלהיותובאתיקטנהבמזוודהבגדים

האבל.ושלהסוף,שלהאלה,בשבועות
הסיבהגםזופעם.אףשמעתילאאתההתעסקשהואמהסטודנטית

תערוכותלפעמיםשםשישאפילולגוגנהיים,להיכנסמעזהלאשאני

המוזיאוןשלי'לדירהקרובכךכלוזהלראות.לימתחשקשממש
אניבוקרשבכלנוףהמוזיאון'שלבנוףמסתפקתאניאבלהזה,

אפשרשליבדירהמקוםמכלכמעטובעצםתוכו'אלמתעוררת
הקטן'המטבחוחלוןהאמבטיהוחלוןהשינהחדרמחלון .אותולראות

יודעתאניבאדניות.משתולליםלאוהגרניוםוהאזוביוןהרוזמריןאם
קרהבדיוקמההבנתילאפעםאף'אבלבמוזיאוןעובדתעודשהיא
שהואבכלליודעתהיאוהאםשלי'גבריאלאתזרקההיאלמהשם,
כלב."כמומת

שעות,ארבעכמעטבפניםשהיינואחריבערב,תשעהשעהבסביבות

למונסאורגולמונטביןהמקשרתהעיר'שלהטיילתלכיווןיצאנו
אפשרמהםחדהפסגהבעלותגבעותאוקטניםהריםשניאיגולדו'
אותה.שמקיפיםוהיםההריםעלבהירוביוםכולההעירעללצפות

שבילוגםהליכהאוריצהכמסלולהטיילתמשמשתהיוםבשעות
בעיקרמתרוקן'המקוםערבולעתשם,ישאופנייםלרוכבימיוחד
רבהבעוצמתשנחבטיםוקריםמלוחיםגליםהחזקה,הגאותמפני

רב.ולגובהמטרכעשרהשללמרחקומתיזיםבמזח,
לצדאותהשייקחהאוטובוסשללתחנהאלמירהאתליוויתיאני

מאוד'קרהיה .שלילפנסיוןסמוכההיתהוממילאהעיר'שלהשבי
ורגלייםדלילשיערעםורזהגבוהאיששהלכנו'שבזמןזוכרואני

ובעיקראז,חשבתיסקנדינבי,שלנו.לקצבבמקבילרץדקות,
קצריםלייקרהמכנסישרקוהצנומות,הוורודותרגליועלהשתוממתי

שפתיומביןואחיד,אטיבקצברץהואעליהן.תלוייםהיוודקים
לאזה"אבלסיגריה.עםאישכמוחם,בהבללהבחיןהיהאפשר

שאלמירהנזכרתיומידחשבתי'תעתוע,"זהמעשן'שהואייתכן
הסגורבחללמשהוהיהכאילומהבר'שיצאנומאזדיברנולאואני

לזרום.למיליםשאפשרוהרועשוהחםוהדחוס

אדוארדושלמהפסלהליכהדקותכמהמרחקהיתההאוטובוסתחנת

לפסלקוראיםהםבספרדיתכזה.דברראיתילאפעםאףצ'ילידה.

מכבנותאוהרוחמסרקותשפירושוויאנטוס,"לוסרה"פייאני
סאבסטיאן'נסןלשהותיהבאיםבימיםהזהלמקוםחזרתיואביהרוח,

נמצאהואיום.באותושלושאופעמייםאליושחזרתיקרהולפעמים
מטרכשלושההמשוערגובהואורגול'מונטלרגליהמזח,בקצה
אתלנצלביקשצ'ילידהשאדוארדוליסיפרהאלמירהדומה.ורוחבו
משבשלאפקטלמזח,היםביןהמפגשמןכתוצאהשנוצרהאפקט

אתואלים.נוראברעשאבןחומתאלשמתנפץעצוםומיםרוח
מעיןבעצםשזומכבנה,אוראש,סיכתשלבדמותהיצרהואהפסל
להידוקמשמשתאשרמזוזומרוחקותזרועותשתיבעלתסיכה

כמווהמיםהרוחאתשלובדמיוןראהצ'ילידה"כאילוהשערות.
מקורהאםמושגכלליהיהשלארועדבקולהסבירההיאשיער'"

תנועותיהאתוכיווןשבייםגבריאלעלהסיפורזהשהיהאוהרעדנבע
ולכןופרוע,ארוךשיער"כמובמאי'אולדרמהמורהכמווקולה,
הנהחשבתי'דימוי'הנהאותו."ללכודבסיכה,אותולאבזםביקש
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אייםבןכמוהואהיםשערותיה,והרוחאשה,כמוהואהיםדימוי'

אתשמטעינהברזלסיכתכאן'עומדתראשסיכתזושיער'ארוך
אמרתי'פתאוםגאון'"ממש"הואבארוטיקה,והאבןוהרוחהים

"הואהאחרונה,בשעהממנישיצאוהראשונותהמיליםהיוואלה

ערבאולאשההפכוורוחואבןומיםיםהזה.הצ'ילידהגאון'ממש
הסיכה!"בגללהסיכה,בגללארוך'שיערעם

המיליםאתאומראתהצעיר'"אישואמרה:חייכה,אלמירהעכשיו
כךכללאמשהו'לךאראהאניבוא, .אבןרוח,מים,הנכונות,

לאשם."כתובזהשם,זהנתקרב,אםאבלמכאןזהאתרואים
קירעלהצביעהשהיאאחרי'אבללהגידרצתההיאמההבנתיממש
ברינהשפתעלשיושבילדכמוהמיםאלההרמןשירדחשוףבזלת

מטריםשישהבערךרגליו'כפותאתוטובלמופשליםבמכנסיים
הבחנתיהנפילה,סכנתבגללאליולהתקרבהיהשאסורמהפסל
ובאנגלית:בספרדיתשפות,בשתישםכתובהיהמרובע.ברזלבלוח

תבלוםהאבןהמים;אתזורההרוח /האבןאתנוקביםהמים ... "
אבן;רוח,מים,הרוח;את

רוח;והםנסיםהמיםהמים;גביעהיאהאבןבאבן;חוצבתרוח

מים;רוח,אבן'

מחשה;נועבליהאבןבלחש;יפליגוהמיםושרה;סובבתהרוח
אבן;מים,רוח,

ואחרהריקים/חולפיםשמותיובקרבכלום/ולאאחרהואהאחד
 " ...אבןרוח,נמוגים;מים,

חשבתי'ואניהמקסיקני'פאסאוקטביוהשיר'אתכתבפאסאוקטביו

מכסיקנימשוררכולנו'אתמזמנתבנו'מתעתעתהמקריותכיצד
הזה.והזועףהקרהמזחאלספרדייה,נבגדתואלמנהישראליותייר
שאיימוהשחוריםהגליםעלחשבתי'הגבוהיםהגליםעלגםאבל

הדגעלהמורעבת,היםדגתועלהמזחאלשהתקרבמיכללבלוע
באותוממששנופל'איששלבבשרושיניהםשינעצווהכרישוהתנין

הרך.הדגהבבשרננעצותאיששלששיניוהאופן
האוטובוס,הופיעההיאהמחשבהשלבעיצומהשבדיוקומפני

גםאבלאלמירהאצלמופתעתאומבולבלתתנועהאיזוהתרחשה
זירזתיראשובתנועתשלה,הצדתיקאתלהמסרתימידאצלי.

טיפותעלינוהתיזהמזחאלגדולברעששנחבטגללעלות.אותה
לכיווןבחזרההסתובבתיואחרלעברו'הסתובבתיואנימלוחות,

מתרחק,אוטובוסהיהלראותהספקתישעודמהכלאולםאלמירה,

ועצובה.מבוגרתאשהשלראשבסיכתאסוףומבריקשחורושיער

לפנסיוןלחזורלהתחילהאםוחשבתי'ארוךאחדרגעעמדתיעכשיו

לאשני'מצדאבללפנסיון'לחזורמכדימוקדםהיהאונסה?של
בגללמדוכדךקצתהייתימזה,חוץאחר.דברלשוםכוחליהיה

עלתלויותשהיוהחזירוירכיוהמוותוהסטודנטיתוגבריאלאלמירה
בעיקראבלאומללה,אהבהמרובלמותנפשואתשביקשכמיאנקול
סבסטיאןשסןזה,עלחשבתילב.דהרגשתיפעםעודשעכשיומפני

בודדה.עירלהגיד'פואטיאומדויקיותראוליאומבודדת,עירהיא
ביןמיקומהאשרבודדה,עירחשבתי'בודדה,עירהיאסבסטיאןסן

משניאחדלאףשייכתלאהיאבדידות.עליהגוזרויםשמים

לשמים.ולאלים,לאהמקומות,

ושקיותעליםהיוצ'ילידהשללפסלהאוטובוסתחנתביןהספסלעל
התיישבתיזאתבכלאניאבללפח,זרקולאהתעצלשמישהואוכל
עלשיורדבערבאניבסתיו'עכשיו'הנהחשבתי'קצת.לנוחעליו
הזו'כעירממשאניהנהוים,שמיםביןשנמצאתעירבודדה,עיר

 •וים.שמיםביןשנמצאאיש

וים",שמיםבין"יחידישעמד 1קומרליצחקמוקדש
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בן-משחאייל

לבושהמתאגרף,שלכמוכפוחחלסתעםעקום,ולכתEונ
עגלתדוחפתספורט.נעליונעולהלבןזולבטריינינג

הפעוט.אתרואהלאאישהשמש.מפנימכוסהתינוק
שחוםשהיהלמרותילד'כשהיהלוקראוככה-בעלה"דוידוביץ'",

והיאלעשות,מהלוישתמידכאילומהר'צועד-מפקיסטאןובא
 .אחריומזדנבת

בביתלדרשהלבואאותווהזמיןבשכונהפעםאותוראהמאירהרב
הכירוגםגדולהשחורהכיפהשםזקן'גידלשם.הואומאזהכנסת

יושבתשבת,בכלהכנסתלביתאמהעםבאהחיתההיאהילה.את

נרותהמכוסיםבקירותלפעמים'מתבוננתבסידורובוההאליהצמוד
מחייכתהנפטרים,כלשמותאתפהבעלמשננתאלקטרוניים,נשמה

אבודה.ומרגישהאלכסוניותשחורותשינייםחושפתלעצמה,

צעירעללהסיפרהואביחידות.אמהעםמאירהרבדיבראחדיום
בתכברשלהשהבתוהזכירטובה,עבודהלושישבתשובה,חוזר

אמר.טובה,הזדמנותזאתנשואה.לאועדייןעשרהשמונה
שחזרואקס-עבריינים,היוהאורחיםהכנסת,בביתהתקיימההחתונה

לאהואנבוכה.נראתההיאמאיר.הרבשלהתלמידיםבתשובה,
מאולץ.היהזהוגםכולם,כשרקדואחת,פעםרקחייך'
שמחההיאחצאיות.כמהשתקנהשקל'מאהלהנתןהחתונהלאחר
ממנהדרשהואבארון.אותןושמהצבעים,מיניבכלארבע,וקנתה

פעםכשלבשהשחשבה.כמובשבת,רקולאביומיום,אותןשתלבש
שנכנסההחמהמהרוחנהנתהשרבי'ביוםבקיץ'מהחצאיות,אחת

קצתשהיודוידוביהשלהשוקייםעלוחשבההרגליים,ביןלה
שהרימהחזקה,רוחנשבה'בחורף,אחדיוםוסדוקות.קשותשעירות,

שאל'והוא-מדיקרהחליטה.חצאיות,איןבחורףהחצאית.אתלה
לא.ובחורףבקיץצנועהכזה,דבראיןענתה.לאהיאהרב?יגידמה

היא .אמרישראל'בנותשלדרכןזה .הזמןכלחצאיותללבושצריך
שתקה.

המכוסההעגלהאתדוחףחראהתינוק.עםלטייליצאוראשוןביום
אחריו'והיא-קדימהעינייםמהר'הולךתכלת,בצבעעדיןבבד

הראשממטפחתשהשתחררהשיערקווצתמסדרתאצבע,מוצצת

צריךהנביאים.רחובלאורךפעמיםכמהושבוהלכווהזעירה.הזולה

אמר.עשרה,אחתשעהלפנילחזור
ומוצאתחוזרתחלב,לקנותלסופריורדתהיאהביתה,מגיעיםהם

העבודהבמקוםעובד.לאשהואחודשכברהכורסה.עליושבאותו
השבת.כניסתלאחרלהישארהסכיםשלא'בגללאותופיטרוהאחרון

זהרכב.חשמלאיהואבמקצועויום-יום.כלישנה,חותםהואמאז
בתעודה.השנהבסוףכתובהיהומהיר","חרוץבתיכון.שלמדמה

לאחרכדורגל.לשחקאולעשןברחשלאהיחידאותו'חיבבהמורה
ושתק,התעודהאתהציגמקוםבכלבמקצוע.עבודהחיפשהצבא

העובדים,אחדעליואמרכחודשלאחר .אותוקיבלואחדבמקום

 .פוטרוהואקרבורטורשגנב

שעותכמהולאחרלדוגחולךחיהלאוכל,הספיקלאכשהכסף
קילומטרבמרחקשלו'הקבועהבפינהשםשניים,אודגעםחוזרהיה

שנייםעשרה,חמשכבנינעריםחמישהבאופעםהמציל.מסוכת
וצחק.החכהאתלוחטףמהםאחד .זקןזיפיעםמגודלים,מהם

הדיגכליאתלקחוהםהחול.עלאותווהפילועליוהתנפלוהאחרים
באצבעותכשדקריו'אצבעותאתפצעהואשם.אותווהשאירו

מהשמלפניו:בצוקבהההואבצדפים.מכוסהחוףפיסתנוקשות
הרב?יגידומהדגים.הבטחתיהריהילה?תגיד

הפאזלאתהוציאהנפוחה,העיןעלקרחשםהביתה,לבסוףכשחזר
קרועהחיתההקופסהחלקים.מאותחמשבזבל'פעםשמצאהענק
בסלוןהריקהחללאתפינההואבשלמותה.התמונהאתראוולא

ובאהלישוןהתינוקאתהשכיבההיאהרצפה.עלהחלקיםאתושפך
לפעמיםהדמיון.לפיחלק,אחריחלקהרכיבושותקים,לו.לעזור
ובכתה.בווהביטהראשהרימה

קטן'חלקועודחום,בצבענח,קטמלונהלאתרהצליחהוהנח
עכשיואדום.רעפיםגגלבנותהצליחוהואכלב,שלזנבשהזכיר

מצאהשעהכחצילאחרלארובה.שיתאימוחלקיםלמצואמנסההוא

 2006-פבורארינואר
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היאלצווארו.קשורקטןתיקעםסן-ברנרדהכלב,כלאת

ציפורניים.כסוסותקטנות,לבנותבאצבעותאותוליטפה
אדומותאדניותעםקומותשתיבית,בנההואשעתייםאחרי

גדולה.חומהעץודלתרקומיםלבניםוילונותלילך'ופרחי
ומידשאהבלבןצבועהנדנדהעםהחצר'אתבנתההיא

הכניסה.אלשהובילושבילממטרותעםוירוקה,גדולה

החצר'אתשהקיפוהעציםלצמרותהגיעוהםבוקרלפנות
היההשניוחצייםירוקיםעליםהיושחצייםלחלקיםעד

-לשמיםהגיעושהםאמרה,היאצהוב.וקצתבכחולצבוע

החלקיםכלצהובים.כתמיםעםענניםחלקיאיתרכברוהוא
קצוותעםענניםקבוצתביןבשמים,חורונשארלהםנגמרו

נהנימה"העז"

 ~י~תרבותיתכתופעה
~ 

אורייןיהודית

 •צהובים.
כתיבהבמחלקתאובסקורה,קמרהבוגר . 29בןמשה,בןאייל

גמר.לתסריטרבינוביץוקרןסנוניתקרןזוכהותסריטאות.
בינלאומיבמעמדזכתההעיראביבשתלהתבשרנומקרובזה

כמוההומוסקסואלים,שלהעולמיהמקדשהוורודה",כ"העיר
שלהיאישלאדם,לוקללאבחיפה.הבהאייםשלהעולמיהמקדש

ולהחליףמוסריותיסודעמדותהרבהכךכללהמירהעשריםהמאה
בשינוייםהתאוצהאח.דחייםבמשךפעםמדיאידיאולוגיות
האנושית.בהיסטוריהורעאחלהאין ,דורנושלוההתפתחויות

עשרעדשנתייםשלמאסרעונשעדייןאייםהשבעיםבשנות
אחריהםשהותירוהחוקים,מתוקףזכרמשכבהשוכבעלשנים

ויילדאוסקראתשכלאובריטיםאותםהמנדט,בארץהבריטים

תקףהיההחוקלעפר.אותוודרדרושנתייםלמשךודינגבכלא
רקהואמיושםאינושהחוק ,אזליהסבירונאכף.שלאאלאבארץ

תלויותשהיואחרותעברותשלבמקרהההומוסקסואליםעלמרחף
עשריםלפניהכולבסךאזבגינן.אותםלתבועכשהתקשוכנגדם,
שוללנילאאםאדישהיההסטרייטיכשהציבורשנה,שלושים

להשמיעכדידיינאורה'הייתיההומוסקסואליהמיעוטשללמעמדו
הפרטיותההשתגלותבדרכיהמדינההתערבותכנגדברמהקול

ב·חריגה.קצתאזאותישעשהמהשלהן'הווריאציותכלעל
הישראלי.במשפטהזההריאקציונריהחוקבוטל 1988
דבר","אותוהואהיווניתבלשון("הומרשההומוסקסואליותדומה
מאזנורמטיביתחיתה"אדם")שמשמעוהלטינימה"הומו"בשונה

היוהמערבית,התרבותכלשלהשתייהאבןבאתונה,ומעולם.

בעלומיםהאפלטוניתבאהבהמאוהביםוהחכמיםהמבורגיםהגברים

לאלתופעהחיתהלאפלטון.ב"סימפוזיון"כמתוארהאסתטיים

אלא .השניםרבותעםמאיתנומסתלקשאבוי' .ליופיסגידהרק
והעמידוהיווניםנישאוהדעתחסרותלנשיםחברתית.סיבהגם

רוחנישיחאיתןלנהלוטעםענייןכלהיהלאאבלולדות,איתן

האתונאית,באגורהשהתגודדוהסופיסטים,ונעריוסוקרטסכלשהו.
הגופנית.השלמותאהבתעםהתבוניהשיחאתוגוף,רוחשילבו

שקדמההעירשםעלסדום""מעשההתופעהמכונהיבהדותאצלנו
בפילוסופיה,מופתמהווהאתונהובעודשנים.בכאלףלאתונה
היום,עדהפלסטיתובאמנותהמוסרבתורת ,בתיאטרוןבמדעים,

האונסמעשהנהוגשאצלםכיווןלרשע,מטאפורהסדוםמשמשת

"הוציאםללוטהסדומייםשאמרוכפיאורחיםבהכנסתההומואי

כידועהואהמקראי"לדעת" ,) 5י"ט<בראשיתאותם"ונרעהאלינו
הרוע,לתכליתהרשעהסדוםנעשתהמאזלהזדווגות.יופימיזם

עמושאיןרשעבהתגלמותו'הרשעהיאבמקורותסדוםומידת
המזוקק.הרועהואאלארווחיםאואינטרסים

 ,זכרמשכבבאחתופסלהאבסולוטיהעבריהמונותיאיזםהופיעאז
אלפיםכשלושתובמשךוהאיסלאם,הנצרותגםהלכוובעקבותיו

הואאיפהתמידלדעתרציתיכיאיתרהתחתנתי
 •• 29מעמ'המשך ••

צומחיםהחבטהומעוצמתאי-הוודאות,קיראלמוטחתהרומן

שולחןבמגירתהמונחאקדחאותובדברההרהוריםבתוכה

העליוןכמסמןמובהקתפקידישלאקדח •אלברטושלהעבודה
ככלאליווהמשיכהבתחילהמהאקדחהסלידההגבריות.של

הגיבורה.שעוברתהמהפךאתמסמלתומחריףהולךשהמשבר

נחותהאשהשלממעמדאותהתעבירהאקדחעלהבעלות
גורלו.שלסוכןשולט,שלם,מודע,אדםשללמעמדומדוכאת

השגתאתאפשרהלאלברטוהמחודשתההתקרבותדווקא
בקשרמדוברכאילויד'מהישגרחוקתמידשהיההאקדח
כךובתוךאותולפרוקיוכלהאקדחשרקטעון'כהבינאישי
שלמבעלותוהאקדחשמעבראפשרהאומללות.אתלסלק

קנאתלתסביךפתרוןבגדרהוארעייתושללידיהאלברסו
האשהבניסיוןזהבמקרהביטוילידיהבא ,הפרוידיאניהפין

שלהאליםסירוסואתמחייבשהדבראףבריבונותה,לזכות

ביןלבחורהמשוחררתהאשהנדרשתבובואררהפיעלהגבר.

נשיותה.עלהוויתורלביןאישיותהארנון
 •אריסטואמרמסוים"תכונותחסרוןבגללנקבההיא"הנקבה
באקדח.החסרההנשיתהתכונהאתמזההגינצבורגנטליה

אשם,רגשותמתוךשבוקעבמזוכיזםנוהגתהנבגדתהגיבורה

ותרניתכנועה,רכה,היאשלה.בגברטוטאליתותלותהענשה
הפיכתהעדשלה,הגברבפנימתבטלתהיאגבול.ללאואוהבת

אתמסמןבאקדחהשימוש •אורלמעטהמשתוקקתלעיוורת
להפיגבוחרתהיאהאישיות.קימוםלטובתהנשיותעלהוויתור

שתיקהעצמהעלתגזורשאחריובעלה,רצחבאמצעותיגונהאת

שלאשקשהעדרבהכהבעוצמהמהדהדתזושתיקהלע.ד
הפורץמעשהאימפולסיבי-אודבני:מעשהשלתוצאהבהלראות
מולאלהקורסהנשיההיגיוןאתומנטרלהמיוסרתמהבטן

מציעההברוטליתבשתיקתהשמנגד.היהירההגבריתהנחרצות

אשה?""מהילשאלהואנינת-טעםמרגשתתשובהגינצבורג

• 
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החילוניתהנאורותשהגיעהעדאז,המוכרבעולםהחד-מיניהמשגלנאסרשנה

לסטיותהאנציקלופדיהמןההומוסקסואליזםהודרהקודמתהמאהתוםועם
נמחקהואהפסיכולוגיה:שלותומיםהאוריםשהיאהדי-אס-אם,מיניות,

המונותיאיזם,עידןקודםכמונורמטייבתהתנהגותלהיותוחזרהסטיותמקובצת

הקדומה.הפלורליסטיתמהפגניותיותרודורסניתחשוכהל~אית,תפיסהשהוא
אלהבימיםהמועלהאלביאדוארדשלבמחזההתיששלתורומגיעוכאן

לערוךמתכוונתאינההפרשיותסמיכותזו.רשימהעילתשהואבהבימה,
במקראמופיעיםשהםמשוםרקאלאבהמה,למשכבזכרמשכביבןאנלוגיה
בעולםההבחנהגבולקואתמציבהאניכאןואכןאיסורים.כצמדבסמיכות

הגבולות.כלאתשאיבד
אםהיוונית,הטרגדיהצמחהאטימולוגיתוממנוהיווניהטרגוסהואהתיש

לתיישים.להתחפשנהגושהשחקניםמשוםואםהקדום,הפגנימקורהמשום
שלו.בנקבהאלאבתישלאכאןשמדורבהיותמגדרית,מבחינהלדייקועלי
תתפסוניאלאבלהאיל,שלזוגולבתנחשבתהעזהמילוניתההגדרהלפיואגב

הגסה.והבהמההדקההבהמהשלהמגדריםבפרטיבקיאהשאינניבקטנות,
סילביה?"זאתמיאו"העזבמחזהכאןמדוברמקוםמכל

 ,ביאלאדוארדשלהשערורייתיהמחזהבעלילתבקיאיםשאינםאלולמען
אלמרטיןהבעלבאאחדיוםהעלילה:צירשהואאחדבמשפטאותהאסכם

בלעדיה.לחיותמסוגלואינובעזמאוהבהואכילפניה,ומתוודהסטיביאשתו
מוותמכתההתוודותחיתהאזגם ,מרטיןשלמזכירתוסילביהחיתהאילו

מבטיחיםוהנהשערורייתית.לאכיאףטרגדיההיהוהמחזההמסכנה,לרעייתו
שלבעיצומהאניכאילונורמלילאבאורחמגיבהאניואילוטרגדיה,לי

התאהבכיצדמתארכשהבעלסאטירה.אופארודיהרגוטסקה,קומדיה,
הצופיםבקרבונבוךיחידקולרועם,בצחוקפורצתנמצאתיבסילביה,

שוחחובכללשהםלפניעודראשוןממבטבאהבהכאןמדוברהרציניים.

כובשסילביהשלומבטהעיזיםבעדרנתקלבטבע,מטיילהבעלביניהם.

אותו.מסנוורותשלההתכולותהעינייםלבו.אתנוקבארוסשלוחצואותו
שביניהםהשיחותורמתהקשבוכןהחטובותהרגלייםממנה,הקורןהרוך

מצויותאינןבסילביהשישהאלההתכונותכל-שלההמפלרטטתוהנשיות

לעוררמהמשוםהצליחולאהאלההמפורטיםהתיאוריםהחוקית.רעייתואצל
האהבהסונטותעלכפארודיהלינשמעואלאבטרגדיה,כנדרשאמפתיהבי

הגבראתהבנתיכאןעדהביניים.בימיהאביריםשירתעלאושקספירשל
חתולתישלההבעהרבותהתכלתבעיניהתאהבתיאניגםכיהקשיש,

שאפשרנחמדיםחייםבעליישעמה.ומשיחהבמיטהאיתהמתגפפתהפרוותית,

אמיתית.אלטרואיסטיתבאהבהבהםלהתאהב

שלוהברבור""לרההמופלאבציורכמובאמנויותכאלהתופעותנראווכבר
התאוותןזאוסהתחפשלפיההיווניתהמיתולוגיהעלהמבוסס ,ולבופול

הצרפתיהזמרשלהמקסיםכשבסוןואפילולרה.האלהעםלשכבכדילברבור
משעשע.מאודוזההמחמירהשופטאשתאתהגורילהדופקתברסנסזירוז'

עםבהשתגלותדומהתופעהמתוארתמיילדלכורמןהתלייןשירתברומןגם
אלאהלבנה"."האשפהמסוגכפושעהגיבורשלדמותומתוארתשםאבלסוס

במשהואלאסאטיריבעוקץולארגשיתבאהבהמדרבאינוהבוגדנישמרטין
קבוצתיתלדינמיקהמצטרףוגםקבועבאופןשלוהעיזהאתמזייןהואנורמטייב:

עברתיהכללימהצחוקורודים.חזרזיריםכוללהמיניםמכלחיותמשגלישל
שתרבותכפינאוראדםשאינניהעגומהלהכרהוהגעתיעזהסלידהלתחושת

ושעמםהגעילהנושאכל,שאותיבצערמודהמחייבים.שלהוחפי-סיהתקופה
ישליגםוהרילעשות,מהאבלכולם.כמונאורהלהיותרוצהשהייתיאףעל

והחירותהכלליתהפתיחותבמסרגתאותםולקבללהבינםשישסוטים,רגשות
"אחר",להרגיש

שאניחשבתיההצגהסיוםעםהתיאטרוןבמבואתשהתנהלוהשיחותלאור
ובניובלונדוןבהצגהשצפוהגדול,העולםאנשימכלנפשי.לטיפולזקוקה
שבכולםוהללשבחדברירקשמעתיעמהם,ששוחחתיהצופיםמרובוגםיורק

סמכותיים:תיאטרוןאנשימפימדוקלמותהןכאילוהמיליםאותןמופיעות
במוסכמותבעיטה"זוכנ"ל)(אותוסמל""זהלמה?)(מטאפורהמטאפורה""זו

ספירובמילוןאליזבתהמלכהשלכתרהתחתאנחנו ,(הלוהוויקטוריאניות"

מכולםהחמורהמשפטנשמעוכאןשרוקה),"כוס"הגסההמילהאתמצאתי

השתגע?העולםכל ,כאןקורהמהשלנו".הסובלנותגבולותאתבוחןבי"אל
אתמותח"הואהניברווחפוסטמודרנייםסופריםעלספרותבביקורות
מגפה.שלוירוסכמוהמבקריםאצלשמתפשטניבהגבולות",

המתפעלותהתגובותכלשלדעתי,בעודצביעותנועללכאורהמדברהמחזה

הוויקטוריאנית.הצביעותמקוםאתשתפס ,העכשוויהחדשהמיןמןציבעותהן

עליההסוסהעםשוכבבעלהכי ,לדידויוסלחנותבהבנהשתגיבאשהישאם

סיציליאנימחזהלהיותעשויאכןזהמשקרות?הןלמהאזשתקום!-רוכבהוא
שהגבריםאלאטרויאני.האחיםשלפאדרונה""פאדרההסרטכמומעולה

בטרםבנערהלגעתיכוליםאינם ,האמריקניהעירוניכגברשלאבסיציליה,

ישישותבשלושמלוויםהםהמחוזרתהנערהעםשלהםדבייטיםכינישואים
במחיצתולאכבשיםבמחיצתהיוםכלמבליםוהםהגינותם,עלהשומרות

עירוניאדריכלאבלאותם.יגנהמימורעבים,וכשהםסקסיות,מזכירות

לפילגש?תישלויבחרלמהנערץ
לשכבהקוראןמתירהאיסלאם,נגדהתוקפניבספרהפלאצ'יאוריאנהלפי
מאלועזיםיצריםבעלהואהמזרחיתהתפיסהלפישהגברמשוםבהמות,עם

משכבלהעדיףיש ,צרכיואתמספקותאינןשנשותיוומשוםהנשים:של
בטהרןלוליטהבספרה ,מזויתרהפמיניסטי.מאודנשים.אונסמאשרבהמה

ידעתם"האםבנושא:מענייניםדרביםנאפיסיאזארהאיראניתהסופרתמספרת

חיים?בעליעםמשגלהיאגברשלהמיניתתאוותואתלרפאהדרכיםשאחת
ואתןזה?)אתעושיםאיךחה,חה(חהתרנגולותעםמשגלשלהבעיהוישנה

לאכוליכולתרנגולת,עםמיןיחסישקייםגבראםעצמכןאתלשאולחייבות
בניולאהואלאלא,תשובה:לנולספקדאגמנהיגנוכך.אחרהתרנגולתאת

הזאת,התרנגולתבשראתלאכוליכוליםשלוהשכניםולאהקרוביםמשפחתו

בחיבוריונאסריןשלהלמדניהדיוןמותר.ממנודלתותשתיבמרחקלשכןאבל
שחומיינילשכוחלנוואל ) 104(עמ'אותנו"זיעזעלאחומייניהאייתולהשל

האיסלאם.שלהכשרותבהלכותהדורפוסקהוא
שהאיש ,לתומןומאמינותהנחשלותכשיאהנושאאתמציגותהסופרותשתי

ואחתהעשריםהמאהאישמחזאימתייצבוהנההתופעה,אתיבזההמערבי

אלאכנורמהבהמהמשכבמציגהואשאיןתאמרולנורמה.הפיגוראתוהופך
התכווןרקשהואהמחברשלהבבל"תלפילאזהגםואולילשיפוטנוכבעיה
 .המחברשלהמזויפותלהצהרותיומאמיןמיאבלולהטריד"לבלבל ,"לעורר

הפרוטגוניסט,א.פסול:בהשאיןכהתנהגותהנושאאתמציגבהחלטהואובכן

והסביבה ,כךנוהגהדרמה,מבנהמעצםלהזדהותעלינושאיתר ,העזובעלהבעל

האמנותצרכןשלוחובתוהקורבןהואהבעלהשלילית.היאבושמכהההצבועה
הרהיטיםכלאתהמנפצתכפסיכיתהמוצגתרעייתוב.הקורבן.עםלהזדהות

הצופהשאותולאנטגוניסט,הופכתובכךבעלהאתמבינהאינה ,בסלון

שאיתהזודווקאהיאוהרי ,ועויןשוללדרמטיתיצירהכלשלטבעהמעצם
התקופה.מוסכמותכקוונןהצופהמזדהה

נושאחיפשאלבישאדוארדמשוםרקהתחרפנוכולנוכאן?קורהמה

לנושאשייעשהמנתעלבאמת,אחדאףלמעשהמטרידשאינו ,שערורייתי
האנגלוהבימהאתאלהבימיםהפוקדהכלליהשיממוןבתוךהציבוריהשיח

אהבהעללכתובעודאפשראיהיוםהריהרייטינג.בשבילהכולאמריקאית.
הענקיםהכותביםידיעלנאמרכברהכולכימעורערת,וזוגיותובאפופים

אלהידרדרווהאהבההניאוףפינטר.והרולדסטרינדברג ,נסןאיצ'כוב,כגון
אשנהומשכלתנבונהצעירהליאמרהוכברשם.ונשארוהטלנובלותרצפת

ומשכיליםנבוניםשלעיניהםשגםשאומרמהטלנובלה,הכולבסךהואקרנינה

אמת.לאמנותזבלביןשיבחינוכדילפקוחיש
עלבחיבהמספרתהיאבוהנשיקהברומןעולמהאתקנתההריסוןקתרין
מתעללים?אבותלהענישממשיכיםאפואמדועאביה.לביןבינההעריותגילוי
המכונה ,ומוסרמשפטשלבשאלותמודרניופוסטחדשרוחמשבאיזהנושב

כלשלוהווריאציותבכלמותרהמינישהעונגמאחרהקווירית"."התיאורית
גםוהנקרופיליה.הפדופיליההתרתעלגםמדרביםבהסכמה,נעשההואעוד

מאודבטלוויזיההמשפטבסדרותנשמעתשהיאכפיהפדופיליתהאידיאולוגיה
עינוגיםמפינוקיםזאטוטים,מאהבתלטענתםנובעתשהיאמשוםמשכנעת,
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נעשיתהיאשכן ,עלימקובלתבכללוהנקרופיליהוכיו"ב.ומתנות
בשלביממנהשנמנעבבונוסאפילוזוכהוחגוריהאילמתבהסכמה

אבותיו".עם"לשכבאתאפילומקיימיםאנוובכךהאחרוניםחייה
החומר·לפנינפרשותואזהגבולותאתלמתוחכאמוראפשר

דרךצפרדעים,עםלאלמהשיעור.לאיןאפשרויותסאפיינס

אצעקבשמרנותיואניהקניבליזם?שלתורויגיעומתימשל?
האנושית,להתנהגותגבולותויהיוישכימדעתה,שיצאהככרוניה

כךמשוםדווקאאבלהזמןכלומתנועעיםזזיםקצתאמנםהם
 •ארורה.נאורות ,הרגדרות.להםלהציביש

טעותתיקוני

שלשמוטעות.נפלה , 306גליוןדורמשהשלבמאמרוא.
כפיולארוברטסוןהואהפונדמנטליסטיהנוצריהמנהיג
שנכתב.

הואהשלישינפוליוןכינכתבלויתןעמוסשלברשימתוב.
נפוליוןכימעירדורמשהבונפרט;נפוליוןשלצאצאו

 .הראשוןנפוליוןשלאחיובןהיההשלישי

שלאלצערנונדפס 306בגליוןצחייקששוןשלשירוג.
מחדש:אותומדפיסיםואנוכהלכה,
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jJך(י1~~רוזרו
מירוןכרמית

בימותינועלהחורףעונת

פיליפווהאדוארדומאת"פילומנה"

רוניבימוי:מושקוביץ';שלומיתרגום:ליסין;ביתתיאטוון
בן-אוי;יוסיתלבושות:ווקס;אוויאןתפאורה:פינקוביץ';

ליורדאלדדמוסיקח:

אתליסיןביתתיאטרוןדש oמ .לפעילותויובלחצילציוןבמחווה
מופלאצמדאותושלבכיכובו"פילומנה"הנאפוליטניתהקומדיה
אדוארדוגבאי.וששוןאליאןיונהשנה:עשרהשתיםלפניששיחק

בסגנוןגולדוניקולושלכיורשונחשב ) 1984-1900 (פיליפווה
עשרה,השמונהבמאהמתרחשותלאעלילותיואולםהקומדיה,

שלמגוריועירשחיתה ,בנאפוליאלאונציה,בוולא ,בימינואלא
פרטגם,ניכרתפיליפווהשלביצירותיו . 1931משנתהמחזאי

לפחותדל-אוטה,הקומדיהשלוהאילתורהפארסהרוחלהשפעת
פירנדלו.לואיג'ישלישירההשפעהגםהמחזות,מןבחלק
חייה,אל ,מגוריועיראלצמידותוולמרותהרבהעממיותולמרות
בלבד;לוקאל·פטריוטייוצרפיליפווההיהלאשלה,וההורילשונה

החברהאתשהסעירוהבעיותשללעומקןלחדורהשכילהוא
סוציאלי.גווןלהןהעניקואףהשנייה,העולםמלחמתמאזהאיטלקית

"פילומנה"אתכתב ,שחקןשלבנווגם ,ובמאישחקן ,פיליפווה
באיטליה.נערצתשחקניתשחיתה ,פיליפווהטטינה ,אחותועבור

 ,סוריאנודומניקושלבביתו ,בנאפולימתרחשתהקומדיהעלילת
לפניזונותמביתפילומנהפילגשואתשהוציא ,מזדקןז'ואןדון

 ,לעסקיודואגתבית,סוכנתלוחיתהוהיאשנה,וחמשכעשרים
ולהתחתןממנהלהיפרדעתהרוצההמזדקןהמאהבואומנת.מאהבת

מביביצמחהאשרפילומנה,ושתיים.עשריםבתצעירהבחורהעם
לחולהמתחזה ,עליומערימההישרדות,ומאבקיסבללמודתהחברה,

כדי ,כומרלפנילהתחתןהיאהאחרונהובקשתה ,דוויערשעל
אולםחוטאת.כאשהולאמכובדתכגברתהזההעולםמןלצאת
לפתעמבריאההבית,מןהכומרבצאתלה,ניתןשמבוקשהברגע
שלושהלהשיש ,הנסערלדומניקומגלהועודהגוססת,האשה
שלו.בנוהואמהםושאחדמבורגיםבנים
חומרזהאולםנפש,תהומותיורדאושחקיםמרקיעמחזהזהאין

הקלאסיהצוותמשתתףבבית-ליסיןובהצגה •לשחקניםנפלא
לב.כובשתרעננותבאותהשנה,עשרהשתיםמלפנילנוהמוכר
 ,גבאיששוןהנפלאהשחקןאת ,כמובן ,לצייןישהחבורהבראש
וולרגית,מצ'ואיסטית,דמותיוצרהואמעולה.קומיבכישרוןשניחן

ובעונהבעתוצבעונית,נאיביתערמומית,חושנית,אגרסיבית,

יותרחיתההיפהפייה,אליאן-קשתיונהכנגדו",ה"עזראחת.
בתורוולגרית.פחותלאכיאףומניפולטיבית,מרוסנת

בניה.שלושתחייואתחייהאתלסדרהיטיבההיא"אנאלפביתית"
עלושלטההנאפוליטניתהאווירהאתההולמתעוצמהשידרההיא



ליסיןביתתיאטרון"פילומנה",אליאן'יונה

רוזליה,בתפקידחריפאי'זהרירה'גונבת'ההצגהאתרמה.בידהבמה
אמצעיתובלתיקומיתנאיבית,בערמומיותהדואגתהנאמנה,העוזרתדמות

רפיסלקטור'אברהםעוד:משתתפיםפילומנה.גבירתה,שללאינטרסים
לב.כובשיעדיין"פילומנה"שלוחיוניותהחנהואחרים.תבור

מק'דונהטיןמרמאת / fהכריות//איש

קומנקו;מיכאלעיצוב:בו-שביט;בןובימוי:תדגוםגשו;תיאטוון
קלאסית:אנימציהאיצקוביץ';אנה :תלבושותבנימין;אבימוסיקה:
מיטגוץאדואוד

התיאטרוןבימתעלעתההעולהוהמורכבהפרובלמטיהאגרסיבי'המחזה
באמצעותהמודרנית,בחברההאלימותבעייתאתלהאירמנסההיפואי'

מתרחשים ) 1970בשנת<נולדמק'דונהמרטיןשלמחזותיועצמה.האלימות
המחזההוצגמאזשם.חילאעצמוהואכיאףאירלנד'במערבכולםכמעט

הסופר'קםכביכול'שכנגדה,האלימותשעברה,המאהבשלהיבלונדון'
אחר.מקוםבכלולאבארצנולאבאירלנד,לאבאנגליה,לאפחתה,לא

הנגעיםבלימודאנווחרוציםמהיריםכמהכפורחת.עלתההיאהוא,נהפוך
ערכים,פיחותאימה,אלימות,סמים,הגדול:בכרךהחברהשלוהפגעים

ואהבה.תרבותוחוסררצח

לעינינוהללו'החולייםכלאתשיבליטלמחזהחברתנוזקוקההאמנם
המחזה,הבמה?עלהמתרחשתהאלימותעםומזדהההצופההנוערולעיני

במערכהממשיךהראשונה,במערכהברוטאליתמשטרהכחקירתשמתחיל
עלמפשע,החףגםשהואהסופרנרצחשבהמקאברית,כדרמההשנייה

-בכךהאםהשאלה:נשאלתאלימים.סיפוריםלכתוביוסיףשלאמנת
בעייתנפתרה-להורגמוצאילדים,רצחבסיפוריהמתמחהשהסופר'
הןמפקפקתאניהבעיה?!בשורשלגעתהדרךזאתהאםבחרבה?האלימות
איננההאלימותלדעת:ישזאתכילפותרה.בניסיוןוהןהאלימותבחשיפת
סיבותלהישמאין.ישהצומחתסאטירית,אפילואופשטניתתופעה

ועוני'מצוקהשלחייםבתנאיחברתיים:במחסוריםהמעוגנותמוחשיות
כהנהועודההוריםאהבתמחוסרהנובעיםבלחציםנאות,בחינוךבמחסור
לאלימות,הגורמותהסיבותלעומקחודראיננומק'דונהמרטיןוכהנה.
כאשראוניםחוסרשלטעםישהחיצוניות.התופעותבתיאורמסתפקאלא

 ~הוולגריותעמו.לחיותלהתרגלמתבקששהנךכגורםמוצגתהאלימות
 .:qצמרמורת.המעוררישעבחוסרמלוותהבמהשעלוהאגרסיביותהרדודה

 :::cאתעושהגשר'תיאטרוןשלהקבועכמתרגםלנוהמוכרבר-שביט,בן ··~

ו~זריםאינםהתיאטרוןרזיאשרכאדםכבמאי.הבמהעלהראשוניםצעדיו
 ~ואמינות.משכנעותמיזאנסצנותהבמהעללהעמידבר-שביטמשכיללו'

בר-כשלוכאןהשחקנים.עםלהיותחייבתבמאישלעבודתועיקראולם
ואמנםאמין'לאהמשחקפגומה,במחזההמשתתפיםשלהדיקציהשביט.
איןהזוועתיות.ברציחותהנאשםמפגר'אדםלגלםבנסיובומגזיםודלף
אלימות.ידיעלהמודרניתבחברההאלימותאתלרפאשאפשרגורסתאני
להשיגה.וכיצדהדרךגםאלאחשובה,המטרהרקלא

סרבוליהושעמאתנדרי////כל

עדנהתפאורה:עיצובבסד;גדליהבימוי:הרצליה;תיאטווןאנסמבל
קפלנסקירותיתלבושות:עיצובסרבול;

בשאלה""החוזריםשלבעיותיהםאתהתיאטרוןבימתמעללחשוףהרעיון
מעודדחםלחיבוקזוכיםבתשובה""החוזריםכידוע,הוא.נכוןרעיון-

ואילואבודים.אומנודיםעצמםחשיםהםואיןהדתי'הממסדמידיומדריך
המשפחהאלשינוי:בתכליתשונההדתבשאלותהמתלבטיםשלמצבם

למדולאעדייןהחילוניםואילולחזור'יכוליםהםאיןיצאו'ממנהוהחברה
בתנאי'החילונית.החברהשלהערכיםאתלגלותלהםולעזורלקבלםכיצד

שיגלהמישיימצאכמובן'
אלה.ערכיםבפניהם
עושהאינוסרבולשלהמחזה
ללחציםהתשובההאםזאת.

החרדיתהחברהשלהכפייתיים
לכאדיםההליכההיא

איןהאמנםולדיסקוטקים?
אחרתדרךהחילוניתלחברה

הדתיהנוערבפנילהעמיד
החממהאתהעוזבהמתלבט,
המשפחהואתהמוכרת

הבילוייםאלאהאוהבת,
ישקפה?!ובבתיבכאדים

הרדודההתשובהעללתמוה
עלסרבולשמעלהוהשקרית

המייסרהמעברידיעלהבמה.
עלולות,למשנהואחדמשלב

שלבעיותלהתעוררכמובן'
בתחוםיחסיתאי-יציבות

הגדרתןבתחוםהאתיקה,

הרצליהתיאטרוןאנסמבלנדרי","כלמוסרנורמותשלוקביעתן

פירושוהדתמןהחופשאםלחברה.והיחסהיחידהתנהגותלגביחדשות,
אשרהחרדית,האידיאולוגיהצודקתמפוקפקים,בכאדיםבלילותלבלות
הכפייתיים.לרעיונותיהנפשותעושהאנושיים,ערכיםעלהגנהשלבמסווה

יוצאיםגמרא,ללמודבמקוםנשואים,ישיבהבחורישני-וחייםנחמן
בדיסקוטקיםשונים,ממיניםהרפתקאותשםועובריםהגדולהלעירבלילות
שלושהשלהאותנטייםהסיפוריםעלמבוססהמחזהאםגםואחרים.כאלה

העולםרעיונית.ולאאמנותיתלאהצדקה,זהלמחזהאיןההצגה,משחקני
מכלריקה"כ"עגלהפריצות,כמאורתמוצגסרבוליהושעשלהחילוני

לאנג,מנחםיוסקוביץ'גילידובינצ'יק,לוסיבהצגהמשתתפים .וערךתוכן
ואחרים.היפה,הקולבעל

 •יפה.עלהשלאניסיוןעלחבל
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