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הזההגלידן

ללמודיכוליםאנחנוהאם
באפריקהמהמתרחשמהדבר

בה,לנכתבבה,למתרחשלאפריקה,מוקדשהזההגלידןשלרובו
תשומתאתשהסבהעלאבירםלאביבהמודיםאנועליה.לנכתב
ומקיפים.מרתקיםחומריםבנדיבותלנווסיפקהלנושאלבנו

מחשבהמעוררזהאחד'אפללמקוםזרקורכשמכווניםלפעמים,
פינותלאותןהלבתשומתאתמסבאחר'אפלמקוםעלגם

חגשלפניימיםהאלה,והימיםמהן.להתעלםנוטיםשאנחנו
 .להיזכרטובזמןהםבחירותוטרםהפסח

בידיאחדעםשלשדיכוי-כעםשלנומניסיוננוגם-להיזכר
תמידישאףהמדוכאוכיטוב,בכילהסתייםיכולאינואחר

שלאלהיזכר' .בידיומבוקשויעלהדברשלבסופוולהשתחרר'
מנוכרות,לחומותאוסגול'אוירוקלקומעברמכאן'הרחק
 .כולנובשםאכזרייםמעשיםונעשיםאדומים,קוויםנחצים
שטיבןוהפרדה,התכנסותבדברשיחלצדאלה,שבימיםלב,לשים

נפרדיםשממנוממימהפרטנר'מתעלמותוהןכלל'ברוראינו
שאינםגזעניים,דיבוריםויותריותרעוליםמתכנסים,ומפניו
חילופיעלקטיפתייםביטוייםתחתאתניבטיהורפסולרואים

אסוןמכלהנרעשיםהקולותגרפית.דמובסכנהואיומיםשטחים
מקטסטרופהמתעלמיםלסיוע,ידומושיטיםהעולםברחבי

לפי
•עה

! 

ביתם.סףעלשמתרחשתיטריחהומנ

שחייוממיהמתעלמותוהתכנסויות,ופרידותשחומותלהניח,וקשה
ארוך.לזמןתושענהונרמסים,הולכים

אניבאפריקה?מהמתרחשמהדברללמודיכוליםאנחנוהאם

ולרע.לטובשכן.תקווה
<שתיהקלפיאלהולכיםוכשאנחנוהזה,בגליוןקוראיםוכשאנחנו
עלינומהכרחית>יותרלינראיתשבהןהאחרונהשלפחותפעולות,

גםשמולנו'האדםראייתשללאהסכם,שללאשיח,שללאלזכור
תקומה.לנוגםתהיהלאלאום,אותובניאנחנואיןאם

*** 

דפיו'מעלמתנהלדיוןמעיןהזה:הגלידןעלנוספותמיליםוכמה
שונותרשימותשתיבאמצעותאוריין'ליהודיתלריחןעמוסבין
לאגמדיםשוםשילחשרהשלספרהעלבגישתןגדותמנוואף

עודלרוב.שבחיםוגרףהופעתו'עםרבענייןשעורריבואו'
זמירראשון>,<פרסוםשנהבנועהדינר'יוליהמאתשיריםבגליון:
בחיוךשחותםעודד'י'שלוסיפורגורי'דניוליליאןבן-דוד
מסוים.
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 77עוR1ןןהמיצית

עפרהמסינית:אזזמים,רפגיםאלאי:
ביתןזמורההוצאתאובל,וייכשטיין

עמ' 380 , 2005

מאשומאיצ'יהמושלהיסטורי.רומן
אופיוםפרגילגדלסיניםללאומנים

נשקשללאספקהבתמורה 1בשדותיו
בסחרטיבטמסתבכתכך .מודרני

נפילתהלנסיבותשתרםמהאופיום,
שלונפילתהעלייתהסיפורבעתיד.
הסיני.הכיבושבטרםבטיבט,משפחה

הקטנה,הספדיהה~ורןמבונו:י.ח.

עמ' 117 , 2006המאוחדהקיבוץ

מוכרהואהמספרדרמטית.נובלה
פועליברובםהםוגיבוריועיתונים,

מהגרים-יהודיעתרןשלדפוס
וייטצ'פלברובעמרוסיהיהודים

בעיקרמתמקדהסיפורבלונדון:
ידיעלהנעוץ 1מברחיךבאברהם
המספר.

הוצאתזכשלזן,שכזלברכו:י.ח.
עמ' 252 , 2006המאוחדהקיבוץ

האחרוןהרומןשלמחודשתמהדורה
חפץ"אסתר .בחייובונושפרסם

מרים,אתשאוהב 1ביחזקאלמאוהבת
בחייאחדמהלך ".חמיליןאתשאוהבת
 ."".ץפחמשפחתבניוכליחזקאל

מנחםשהוסיףהדבר<מאחרית

קר.>בריב

הספדיהבלזנרןז,רבברביילין:אשו
 93 , 2006המאוחד.הקיבוץהקטנה

עמ'

בייליןאשרשכתבזיכרונותסיפור
 7-בקיץבונו.רצחאחרי-11922ב

בבונוופגשבלונדוןבייליןהיה 1906
שניביןנקלעהצנוע"העדובגבסיך:
שנעכראהבהסיפורומספרהידידים

השניים,שלסודםאישהוא,ונכזב.
ידע".לאמהםאחדשכלמהיודע

הקיבוץהוצאתתזעק,אבןסיקר:מ'

 , 2006השחורההכבשההמאוחד

עמ' 254

<מאירסיקרמ'שלהסיפוריםקובץ
לפנילראשונהאורראהסמילנסקי>

הפרעותאימישלתיאורשנה.שישים
אוקראינהביהודיהטבחומוראות

כפרייםיהודים 1918-1917-בשנים

דמויותחיילים,יהודיםפשוטים,

מוסרערכיהמקרינותגיבורותנשים

נוריתבסיסית.אנושיתועוצמה

דבר.אחריתהוסיפהתמיר-סמילנסקי

אתירעלאחראפפי'צק,שריד:יוסי
ידיעותושם,ידהוצאתשמרי

עמ' 54 , 2006אחרונות

נכלאגרינפלדפפיצ'ק-פטר
שםארבע,בגילבאושוויץ-בירקנאו

ד"רשלהרצחניותבידיוהופקד
אבודחמש,בגילממנוויצאמנגלה,

החיפושיםמסעתיאורוזהות.שם

-קצואלהגיעאםשספק-הארוך
זהותו.אחרפטר-פפיצ'קשל

זאנרהזפאמזתלששרפושקין,א"ס
הוצאתאחרוני,אריחמרוסית:אחת,

עמ' 84 , 2006פועליםספרית
נוליך','גרףשובבות:פואמותשלוש

ואגדהבקולמנה''בית'גבריאלדה',
ניקיטה'הצאר-אחת"צנועה"בלתי

מלווההספרבנותיו':וארבעים
 .פושקיןשלידכתבימתוךברישומים

4 
 308גליון

בטרגיות 1בזיכרוןעוסקמוטלועו.דבעצלות,פעם;איחיניקיטה, 1"צארערוך:שירים,מבחררימון:יעקב
ובהומור.בחמלה 1האנושיהקיוםשללאטוב,לאחולללאונועם./פארהמאוחדהקיבוץהוצאתשביט,עוזי

בטורחגםפורה.חיתהנחלתורע,/עמ' 78 , 2006
אלאח{אם,רארווטפלד:יעקבהוא,אכלשתה,התפלל,הוא,בחללא 1903- (המשוררשלשיריםספר

שללאורההוצאהביתספוא,הוצאתמ"םהואהעמידשונות/אמותוממ"םרימוןאליעזרהסופרשלבנו ,) 1973
בישראלסופריםשלכלליאיגודוארבעיםניקיטה('הצארבנות.""רימון:צבייוסףהמשוררשלואחיו
עמ' 53 , 2006 .) 73עמ'בנותיו'דבר.אחריתהוסיףאיזקסוןמירון

חליל:;אל"בואכהראשון.שיריםקובץללאיומי;נופלעיניים;"גלוי
כביש-למשמרת,/הופקדוזיתעציהוצאתילביאתהרטיטילוין:חכוךנאבקקביו/עלמדדהמראה,/
עיר ;:י~באת/מקדםחוצה-שומקום,הקטנההספדיההמאוחדהקיבוץתפוח/ניצתריחיוכל.;ולאבאור;

בואכהאבות."/עיר /-ארציתעמ' 72 , 2006זיכרוןבי;מסעירתחתיו;חלמתי
בשינייכרסם/הספק; 1הסופילאינסוףהושלםלבי"את"הרטיטיהמחזהעמ'המאדות',('בזיכרון " ...המאדות

'ליל"אלחבואכההזית./עץהתולעת,/קומדיה .ויןלשלהאחרונהחייובשנת ) 56
 .) 36עמ'אלח'ליל',('בואכההשופטשלהסוערתאהבתושעניינה

לללה.אללמקחשופטשאינו
חילזניתאזפציהבזזבתופפווט:גיזי

אלהמזנזתיאיזםמןמפרימת,זםיפזריםקרבזרצ'כוב:אכטון
 211 , 2006כרמלהוצאתהרציזנילז,תהוצאתמוקרן,דינהמרוסית:אחירם,
עמ'עמ' 248 , 2006כרמל

כלילמעשים,להפוךעלולותהמיליםסיפוריםעשרהועודקרב""דוהנובלה
למשל,מסוכנות.אידיאולוגיותלמימוששירדו"אציליםתקופה:מאותה

ביקורתיבהדות.ואףבנצרותבאיסלאם,תמהוניםמפוכחים,איכריםמנכסיהם,
דתית,אידיאולוגיההמבטאותהמיליםיושביפקידיםבדרכים,מתגלגלים

המתעמתתחילונית,לחלופההצעהתוךהצלול".ממבטוחומקלאאישבית,
שונות.חילוניותתפיסותעםגםאחריתהוסיפהטולסטויהלנהפרופ'

דבר.

םלזנ,היביםקזםאדיצ'יח:צ'ימנכדח
מחבורתהוצאתשבא,ג'ודמאנגלית:
עמ' 250 , 2005לספורת

שניהניגרית.לסופרתראשוןרומן
ואחיהעשרההחמשבתקמביליאחים,
תחתהנתוןמביתם,יוצאיםג'ג'ההבכור

ביתהאלאביהם,שלהנוקשהמשטרו

עםהמפגשדודתם.שלהחייםשופע
והתנגשות.מתחמולידהחירות

 · R ~ ftבנ:
( " \1) 
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 ~'· iצ'נואנט!.
מהונגרית:יפיאםקזקוטס:אימוח

מחבורתהוצאתבוקאי,מרדכי

עמ' 268 , 2005לספורת
החייםעלרומןכותבמזדקןסופר

הואהסוציאליסטית.אירופהבמזרח

 1כןלפנישכתבהרומןכימאמין

ידיעליידחה 1באושוויץהעוסק
קורה.כךלאאך 1שלולאורהמוציא

כרףיפההוצאתצחאה,גרינבוים:חיים

עמ' 605 , 2005בנישמאחזירהזעבזזתמוטל:יאן
איטלקיבנקאישלהכלכליתהאימפריהמאנגלית:ימהלסינקירזקאמאטיז

הרחוק.העברמןפשעבשלבסכנה 163 , 2005כנותהוצאתשוו,עופו
משפחהבידינתונותלפשעההוכחותעמ'

ומדריךבשב"כבכירירושלמית.מחברשלמוקדמיםסיפוריםארבעה
מעורביםסרטןחוליילדיםשלבקייטנהעוסקמאיידסגוססצעיראיש ;פייחיי

הבנקאישליחישמנהליםבמרדףלאורךמשפחהשלסיפורהבכתיבת
פריז,יורק,ביוביןההוכחות,בעקבותאתחווהסטודנטהעשרים,המאה

שבני-ברק.ואףלוקסמבורגמוסיקלי,מפגשדרךוייטנאםמלחמת



הרבהמהכלא,שוחררשמנדלהלפנינכתבשהשירלציין,הראוימן
הטובבמקרהאותוראואזבצלו.להסתופףמיהרועולםששועילפני

כשהיותרסגורה,זמןבבועתהחירלוונטיותחסרפוליטיכאסיר
ובעיניגרידא.הומניטריותמסיבותבשחרורותמכומהםלירבלים
אזנתפסהואאתוצילוםהזדמנותכלעלעטויותרשמאוחראחרים,

א.אוקומוניסט).כטרוריסט

מנדלהאותי,מפחידשלךההיגיון

שניםאותןאותי.מפחידשלךההיגיון
מואץזמןשלחלומות,של

המשימה,עלמחודשתהתענגותשלחזון'בתקוות
אמיץ".חדשל"עולםמסביבבשמשות-עללפרוץהערוךהקצבהקריאה,של
מסביבנסגרהעולםשתיקה.דממה.ואז

 ?חלומותהוא."השאר .שלךהיחידהלמציאות

אותי.מפחידשלךההיגיון
ידיים.ללהטוטיבזאתהקורבאיזה

ציריםעלחלודהשלעשוריםושנימערה""היפתחי
קוסמים?מטהלמגעמתקלפים

שנהבקצהבעלשחורכישוףמטהלבן'כישוף
מהומותלדיכויאלהאחדרגעקסם,מטהאחדרגע

סיאמבוקאוושוטפרותדרבן

 ?ומוחותדםושופךבשרקורע

הופכיםשלההמשישחוטיזוקסמיםתיבת
 ?שחורותרקותלמחוץעב-קשריםלחבל
הארנב?מאחוריחובטתשהתגנבה,ארנבכפתקמיע,

כחלב?לבןדורסעוףלציפורניהמשתנותיונים
שנבטיוהזיתעלהבשבילךלא

קוציםסבכיתיל'זרירובים,לועות
ברצונם.שלאכריסטג'יזוסשלשחוריםלמצחיםמסביב

מנדלה.אנושית,בלתינעשיתסבלנותך
לידידים?ולטאותעכבריםהופךמזון?מגדלאתההאם
הזמן?שלהמדודהקצבלפיהעשבצמיחתאתמודד
לתשבצים?המומחההיוםאתההאם

אורבתחתרנותלאזאהשחמט?
ולבןשחורשלמובניתהתנגשותשחמט.כליבין

לאזישר?לוחשווה?שווהומוצביםערוכים
דחי.אלמוחידמקה?איילנו.*ברובןלא

ליקוםאולמעמדכבודשוםאיןהזהלמשחק
שבצ-נא?מה,אזוצמיתים.מלךשלסדור

מכיראתהזה."עכשיו'מונופול?
הם.גםהמשחק.שלאורחותיואת

ללבנים"."רקכתובהכרטיסיםעלהרווחים,זמןהגיע
צדיהמשני •מהמרשלמזויפתמטבעכמוהמשותפת.בקופה

לכלא.היישרלךלכלא."לךכתוב"הפתעה"כרטיסיעלפלי.אועץ
חוגגים,דגיםונד",מאיתתגבהאלמילוטדרךאין

איילנו.ברובין"לך"כרטיסלעקוףשניסואלועלחושב,אני

למאבקוחבריומנדלהנכלאושבוהכלאביתאיהיהאיילנוורביןאורובן *

שייי~קהודלה
אבירםאביבהמאנגלית:

:ךן.

~ 
c=: 

1 ~ ~ 

שלךההיגיוןמנדלה,אותי'מפחידשלךההיגיון
שממיות?מבייתאתההאםברך.שפלאותיעושה

שתיקתך?אתמ~ריםחרגוליםהאם
מבטךעלמתבייתעטלפיםשלהרדאר
למרחקים?מעלכרצונוהמתעלהכפסלחצוב
כנףשובריםעשחרקיהאם

חשמלנורתשללסירוגיןהנצנוץעל
 ?צורבתהארהשוםמביאהשאינה
לנורה,מעשעוברמבטך

-שלוהזוהרהדופקתנודותעלנח
שבורהקשתידיעלניעוריםקרבהרגשותהאם
ריק?בחלללכודטונגסטןשל

סיבוביהעםהואטיודע,אנישלך'הדופק
שדמךיודעאניהאדמה,שלהפלגמטיים

העונות,עםבתבונהומתקררמתחמם

ביותר'הקלהלרוחנענה
הוריקנים><אורוחותעםלדהורבזאך

צב.שלמדרךעלשינוילחוללהמאיימים

מנדלה?אור'שנותמרחקרחוקעולמנוהאם
עליונההעזהאותהשלבחזיונותאבוד
גזע,שלאיומהעליונותנגד
הארץ?לכדורחזרהאותךמביאמה

חוטאתספוגיתעיןהלילה,סוהרשלאנושיהלאהכדבפסיעותיוקול
הזההשומרמנדלה,ליאמורההצצה?חורדרךפולשת

שלך?האסירהואהאם

שויינקהוולה

תוףעוראותומנדלה, ,עלימאייםשלךהשפע
המיליוניםרוקדיםשעליולבךעלמתוח
שמנות,עלוקותנצמדים,שאנוחוששאני .שלנו

המשוננות.רצונךשפותאתיוםכלמקהיםדיוקינואי .שלךלוורידים
עשיתאשרהמעשהשפעתאתמרוקנותפשרות

רצון.מכלשרוקנויבשתקיבותהמזין
מנדלה?ממך'יישארמה

 • 1986לספרותנובלפרסחתןניגרי,ומסאימחזאימשורר,סופר,-שריינקחררלח

שלו:הרומניםבין

The Man Died; Ake - the years of childhood; Isara 

 Ogun Abibiman; Mandela 's Earth and other Poemsשכתב:השירהספריבין
 A Climate of F earהאחרון:ספרו

אחרתנכתבכןאםאלאאבירםאביבהבידיתורגמולאפריקההמוקדשבמדורהשיריםכל

 ~~ 16מ 11ע-אפריקהעל~~לכתוב

5 
 2006מרץ



לןצותעדדיבורית

גבולותיה

יבואו'לאגמדיםשוםשילח:שרה
עמ' 254 , 2005עובדעםהוצאת

התלהמרכזאתהפריפריהמציפהגליתבתנועה
עלומשפיעההדברים,מתרחשיםשבו 1אביבי

הטעמים 1הסגנוןעלשלה,התמטיקהעלהתרבות,
צנטרופוגליבאופןזורמתהיאעודלאוהרייטינג.

מןהולכתאלא 1שינקיןרוח'"מציצים"מחוף
 1התרבותיהמרכזאלהפריפריאלייםהשוליים

הזמרמןייצוג.להםהיהלאכהשעדשוליים
ושלמהאיינשטייןאריקנוסחאביביהתלהאשכנזי

הטעם,טובהגבוה,הישראליהזמראתשסימלוארצי
 1כוכב-נולדמתוכניותהחדשיםהזמרכוכיבצומחים

כמווהרייטינגהרייטינג,אליליאתבוראיםהם
החדשההתרבותיתהכוכבותאתמכתיבבמשוב

אותה,מקבלתמידלאשטעמימסיקה,ומיריכניבט
 1יבותרמעניינתתרבותיתתופעהבהרואהאניאבל

ולרע.לטוב
אלאנרקיסיסטיותשינקינאיותנסיכותעודלא

שבספרותנידחות,פינותמאותןהלבבותכמיהת
הםזרעיהובמקומותינופרובינציה,יכונוהעולם
אךזדונילאקיפוחתחושתעםהפיתוחעיירות
כמציאותוגםסובייקטיביתכתחושהקיים

שילחשרהשלגיבוריהנמנעת.בלתיאובייקטיבית
בכמיהתםאפואמצטרפיםיבואולאגמדיםשמום
ולנשיםפריזמפתאתהחולמתבובארילמראם

משוםמוסקווה","מוסקווה,הקוראותהצ'כוביות

אביבותלוהמרסקו 1פריזהללושבמקומותהתחושה
בפרקישטיםלכןהאמיתיים.הדבריםמתרחשים

והווייתםחולפות,כעננותהחלומותשלההרומן
זוהסוציו-אקונומית,ההזנחהמשוועתרחוקה

כנגדנחיתותתחושתאונחשלותלרובהמבטאה
העוליםאתשיישבהיזומה,מדיניותשלעוול

הרוחבכאותנגזרתהזהברומןנושבים.לאבאזורים
מהדטרמיניזםלהחלץשקשהמגורלהפטליסטית

הנתיבאתלפיוהקבוע,בתהליךלהבחיןדישלו.
גל"צ,ניצנימתחיליםהתקשורתיתהקריירהאל

לעברהמתקדמיםטוביםבנימשכיליםילדים
והסלבריטאות,האליטהשהיאבטלוויזיה,הכוכבות

שנידורהםכימתגלהבציציותיהםבודקיםאםאך
אביבים,תלרוזניםשלשנידורסלבריטאות,של

קשריםפרוטקציה,צריךלאאצלנו-הידועכמאמר
קשרים,איןשילחשלספרהלגיבוריאבלמספיק.זה

עלהעיירהמרחובותלעלותסיכויכללהםואין
התהילה.מסילות
מצוינתסגנוניתבחירהכלקודםעשתההמחברת

מגמהמהווההיא 1לישנראהוכפיתקדים,להשאין
לנקוטבמקוםהספרות.בלשוןדרךכובשתחדשה

בימינואגבשנקלעהעברית,שלהתקניבמשלב
 1התיפייפותוולעתים 1קבירתושתמשוםלקשיים

שספריםכפינכתבתהתקניתהיצירהכימזייפות,

מדבריםשאיןספרותיתבעבריתלהיכתבצריכים
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סnרt'iללוו
לוRובאלגל"וםlג-שום

1 
גבולותיה.קצותעדדיובריתכותבתשילחואילובה,
ועיניינוצפונית,בעיירהמתארעהרומןכל

אבלילדיה"."וששהעובדתהאם 1ודוןבמשפחת
עלילותיהםאתחייהם,אתגיבוריה,אתלתארתחת

כמספר-כצופה,שביניהםהפסיכולוגיםוהיחסים
שלהם,בלשונםאותםמדובבתהיא 1חיצוניעל

הרלוונטי.הסיפוריהמידעכלאתמוסרתזוודברך
למדאתהמנהליםשהםוהדיאלוגיםהמונולוגיםמן
מקורהשכלתם,גתדר 1העדתימוצאםעל

שלהםהשגיאות-בארץשנותיהםמספרשמותיהם,
מגשימההיאובכךעליהם,ומדווחותאותםמסגירות

הלשונייםהסממניםהאדם",הוא"הסגנוןאת
הקרבהלמשלכמוהמשפחה,יחסיאתמשקפים

שכל;וחלושנכהשהואואיציק,דודיהאחיםשבין
שליאמאעל"חשבתילבוהרהוריאתחושףודודי

שבטוחאיציקועלבריא,בריאילדאותישילדה
שלו.החלקי-חילוףלהיותבשבילרקשנולדתי

יהיושלישהידייםזה,אתסידראלוהיםשככה
בסגנונווניכר ,)'מע 135 (שלו"הרזרביותהידיים
לשארמאשריותרהשמעחושאלהפונההמקצב

עשרתהםהיפהפייםהעמודיםאחדהחושים.

חוקיעלאותםמנסחשדודיאיציק,שלהדיברות
וכללגנוב,מותרומתיממיהלגיטימית,הגנבה

וכלוכר'",לגנוב"."מותרבמיליםנפתחחוק
הםאבלהקרימינליותסףעלהםהללוההיתרים
מןכיהאומרת,עמוקה,פנימיתאתיקהספוגים

ממש.שלפושעיםייצאולאהאלההשניים
הבוגרת,הבת 1ודוןאתישלהאינדיווידואליזםעל

דבבריה,עושהשהיאהשגיאותממיעוטלמדאתה
והנקבההזכרקללתאתנושאתשאינההיחידהוהיא
זוהיממנה.נקישאיןהעבריים,העצםשמותשל

כשהםבה,ניגפיםטלוויזיהשדרנישאפילוקללה
כמוזכרייםעצםלשמותנקבייםמספריםמדביקים

העבריתלדוברלואפשראישהריחלונות","שתי
כדיתוךעצםשםכלשלמינובסימנילפשפש
צ'קרושמתשאניאימתוכלשוטף.דיבור

נמצאתאני 1בזכרואלפיםבנקבהמאותומתלבטת:
שלא 1הללוהעניותדקדוקיועלעצמיעלמלגלגת

אתשכותביםמיוהריהעניות,מןלהחלץליסייעו
שהמוריםלמהנדרשיםאינםהשמניםהצ'קים
הקוראעיןעולמם.מרכזאתבורואיםלדקדוק
לשיבושיםמורגלתאינהכיבצומת,קצתהמצוי
שרהאבלכותבים,לאככה 1בעיןשימושתוךאלו

אתלגבשזובדרךומצליחהכותבת,כןשילח
 1המתוארהעולםשלהאותנטיותואתהישירות

באמצעותולאהאוזןבאמצעותהנקניתישירות

העין.

אומללהחיתהלאהבניםואםהאלמנהודוןסימונה
בלידמעותעליה.שירדהאסוןבטרםמקצועית
הפלאפלמלךבעלה,ממנהשנלקחלפנייפחנות.
הפרנסהוגםהעיירה,מלכתחיתההיא 1המקומי
סימונהביןהאהבהויחסי 1בשרפימצויהחיתה

מותובעתאבללהפליא.מתואריםהםאףלבעלה
השמותבעליהתאומיםאתברחמהנושאתהיא

במרוקואושריכמוזה"שמסעודוחייםאושריהנאים

שלהם"בחייםשלוהמוותאתלהחליףבשבילוחיים
נפילתהואברקעהנשמעפס-הקול ,) 38(עמ'

מלווהוהוא 1רעמןועוצמתשלהןהמקצבהקטיושות,
ספיגה,בכוננותהיישובתושבישלחרדותיהםאת

והירידההשוממיםהרחובות 1המפעלשביתת
והדאגההיחדבתחושתמלווהכשהכוללמקלטים,
והמנוכריםהבטוחיםאביבתלשתושביההדדית,

 .אותןיודעיםאינם
בכור 1קובישלזההואמכולםהכובשהמונולוג
"מבזבז"אינועשרהתשעבןהיותושחרףהבנים,

בכלמופיעההעלםשלדמותובצבא.חייואת
שנוטליםמאלההואקויבכיהריאליסטית,מלאותה

האב.פטירתעםהמשפחהעלהאחריותכלאת
לרכושמתאווההוא 1פרגמטיהואחלומותיואופי
'קומפלט'שתבוא 1לציוןבראשוןלדוגמההדירהאת
שכרואתאוצרהואכךלשםהתאומים.הקטניםעם

השנייםביןויש 1איתרשעובדערביידידאצל
אצלמתארחכשהואמופלאה.יחסיםמערכת
 1צרורואתליטולבבואוידידושלהערביתמשפחתו

בקרבשמצויהבסיסיתחשדנותאצלומתעוררת
אזאבל 1הערביאותויגזולשמא-מאיתנואחדכל

אורחותיההאוריינטלית.החמולהשלקסמהמתגלה
כלליעללבניםהאבביןשלההמקובעתוההיררכיה

מיכלשלקנאתומעוררותשלההמיוחדיםהמוסר
לאזהנאור.ליברלהואואפילוהמזרחבןשאינו
ואילוהומלסיםאיןהעונימוכתשבעזהמקרה

רובציםהעולםטובכלהשופעותמבהטןבשדרות
חמולתיותזוהיערירים.ביתחסריהמדרכותעל

זוהיהומלסים,מקרבהמוציאהאינהמצוקתהשחרף
האדםבהההדדיתהמשפחתיתההשתייכותברכת

ודוןקובישלהמונולוגפרקילדבו.אינולעולם
העבריתבסיפורתשקראתיביותרהיפיםמןהם

לפרסים.ראוייםכשלעצמםוהםהעכשווית,
גםביטוילידיבאים 1קובישלהממשיהחלוםבצד

"מאותגריםוהגיגיםאיציקשלהבוסרחלומות
האדםלבניהמתייחסהאלעוולותבדברשכלית"

וכלנמלים.לקנימתייחסיםאדםשבניכמו
פותחיםדודיהנערץאחיולביןשבינוהדיאלוגים
במיליםטיפוסית,אופיינית,בעילגותומסיימים

איציק". 1אומר'ך"אני

שוםאיןביכורים,ספרלהשזהשילח,שרהאצל
אינהכתיבתהמדמויותיו.החכםסופרשלהתנשאות

אתמכבדתאלאמזדייפת,ואינהאנתרופולוגית
אםמענייןהמתוארת.החברתיתההוויהואתעצמה

 •נוספים.ספרותייםחיקוייםיניבהנועזסגנונה

אורייןיהודית



כואבתבנהייהעו?.ה

והברק,תקום?לאלמהרבין:עוזר
עמ' 102 , 2005קשבהוצאת

כמיההכולוביופיו'נדירעץהיארביןעוזרשירת
כשרקהישראלית,השירהיערבשולישצמחלרקיע,
לאנעוצהלכךוהסיבהבו.הבחינויודעי-דברמעט
אלאהעברית,השירהקוראישלבקוצר-הראותרק
שלנזיריתכמעטשירהעצמה,רביןשלבשירהגם

השואבתגבוהה,לשוןשלוהרמטיותתמטיתסגירות
ספרואתריבןפרסםעתהחמישים,בשנותמהתנ"ך.

עלהאלתרמניהמקצבהשפעתניכרתהראשון'
שיריםלחלוטין:פרטיכברהואהתוכןאבלשיריו'

שירת 'ר~~משקייםמשהואלכמיהההמבטאים
רוויהשי"רההכמהה,הנפששירתהמעל'אלנהייה
כשעלוהלאה,השישיםמשנותגםמוות.בפחד
ועמיחי'זךשלהנוסחהשתלטהעבריתהשירה
רביןדבקבשירים,יומיומיתריאליהפרטיששילב
ונזיריים.מופשטיםנותרוושיריוהפנימית,במהותו

שלושה •מהקהללריחוקותרםכתיבתוקצבגם
(בנוסףיצירהשנותחמישיםבכמעטשירהקובצי

אחד>.למבחר
ישנעמוד'מידשעליהםהשירים,לאיכותמעבר
לפרסםלשתוק,משוררשלהאומץאתגםלציין
נפשו'אתוהולמיםדעתואתהמניחיםשיריםרק
האגולשלטוןלהיכנעלאפרסום,אחרילרדוףלא

האמנים.טוביעלגםהמולך
מארבעהמבחרהנהוהברקתקום?לאלמההאסופה
רותאלמנתושבחרומוקפדמבחררבין'שלספריו

כבר .דברפתחהוסיףשאףריבנו'טוביהוהמשורר

והמסתוריןהייחודעלמעידהנאההאסופהשם
בכותרתהספראתלארוזמנסהשאינושםזו'בשירה
אלישבעשלעבודההמציגההעטיפהגםנגישה.

הספר.תוכןאתהולמתרבין
נחשףהספר'בסוףהמובאבסר'יעקבעםבראיון

מסבירהואבתחילהכבררבין.שלהשיריעולמו
"רקלהרים:כמיההתיאוריבעזרתשירתו'לבאת

פהגם ".-1953בבאירופההאלפיםאתכשראיתי
אבללגליל-העליון."ללכתאוהבהייתיבארץ
מתנתהואהשפעכאילוזהשםיסודי."הואההבדל
שוכניהםההריםכאילובשוויצריה,בייחודשמים,
המשהו."חיתההיאתבורלהרהעלייהאבלשמים."
שמתנשאהזהוהמחוספסהחשוףוכלהאדמהולמטה
מרגיעישמיםובראשו."גבוהתבור."הרממנו

ששורשיורבין'בשמים".השוכנתהארץייסורים,

הכמעטלנופיםרקקרבהבארצנומוצאבאירופה,
אלאבסנוביזם,מדוברולאהגליל.שלאירופיים
הראיוןבהמשךשיריו.בלבשעומדתנפשיתבכמיהה

הארצישראלי'לנוףהתאמתוחוסרעלמעידהוא
העברי:מהקוראהמסויםריחוקוגםאוליומכאן
נשרףאניישראל,לארץעשוילאשליהעור"תראה
האבקשלוהאכזריותהחוםאתמרגישממשבשמש,

והחספוסצל'טיפתואיןוהקוצים,העפרהישראלי'
שלתכונהאיזהלוישהישראליהנוףוהקושי."

חרון-ההוויה".חרון-תמיד'חרון'

עלעצמו'עלביקורתרביןמותחהשיחהבהמשך
מנוףמעטכך"כלבשיריו:הריאליהפרטימיעוט
כאןחיואני •לשיריבאוהחייםהעירמהוויהעיר'
שאדםהריאליה."לתיאורנכסףאני .שניםכבר

זהולאכך."כללאזהלא."זהשלוהפצעאתישיר
ראויזהלאשרציתי."מהזהלאמבקש,שאנימה

ואףמחריגותוהתייסרשהמשוררנכרלאדם".להיות
בפואטיקהנאמנהדבקבשיריואבלאותה,קיבללא

 •מתוכושנבעה
 .) 1953 (עפרעדהספרוראשיתעצמם,לשיריםוכעת

הנפשחרדתהמוות,פחדמתגלההראשוןבשירכבר
"עצים :) 15(עמי'שבויי-ליליבשירמסופיותה,

יתגבהו'כיסוף;משוכילבם."לבדידותעזובים
לועאלונגרף,/זועףהליל'אךלהישאר;יתארכו

 :) 23(עמיהנפש''פיכחוןובשירגורר".אין-שוב;

כאיןוהואלא-אני;מיליונימוכפלעובר'"הזמן
הציץבן-עפרצמחמשתרעת./שלאין-קצהבתבל

ואתאפל,;עברכוסו,/ממלכות-ענקנובלוכבר

כאן?עקבותייךאיעני:נפשי'עני'להינצל?דימית
זמןהיהעודלמיגורעת?.""אתמה •תאבדיואם

מאבקיםשלזמןשורות,כאלהלכתוב-1953בבארץ,
שירהזוהי ?הישרדותומאבקיהרואייםצבאיים

מהאינסופיהנפשחרדתשבהמוחלטת,מאטפיזית
במרכז.נמצאתוהסופי

המשוררמתוודה ) 21(עמיהראשון''השחרובשיר

כשסיבבורבקיעומתבונןשוכבהזה,במקוםזרותועל
ואבן'רגביםעלשם,שכבתי"."כמהשרב:בוער

תמרוריאתהגובמלואלוגם • /וקישחוןהדר;בליל
של·הסרקכשכוונותכואבת,בנהייהעולההטבע,/

עדקריםגבוהים,/כוכבשמיאלוצבע;צליל
להט;שלואצבעותארצי'.אורסחופתאךפיכחון./
אותךהשמיםבלהבשרב,/יוםבנגהבלב,/תופסות

חייוסערתורחף;גופיבניחוח,/שדותיךסובב,אני

מציגההאחרונההשורה ,"".נבלעתבפריחתם
כמעטפריחהמולהחרדההנפשלמצבמודעות
והלמטהללמעלה,כמהההנפשבבריאותה.אכזרית
המיוחדתלשפתוגםלבלשיםישבשרב.עסוקאדיש,
וקישחון",הדר"לילכמויפיםלצירופים ,רביןשל

וצבע"צלילשל"שכוונות-הסרקהטבע","תמרורי
ונו',

רביןמשתחרר • ) 1967 (ושובשוב •השנימספרו

אתלעצמוומסגלהנוקשה,האלתרמניתמהחריזה
חריזה ,שירתוכלאתשתאפייןהמוסיקה

בצורהאבלשורות,בסופילמדיאינטנסיבית
סדורה.בצורהולא ,השירממקצבהנובעתחופשית

הארוכיםאלוהם ,לטעמי ,יותרהטוביםשיריו
תנופהצובריםוהמחשבותהמוסיקהשבהםיותר'

הגותית.

תקום?לא"למההאסופה,שםאתהנושאוהשיר
קוראתהחשכה,דחפה"לכאן :> 28(עמיוהברק"
/עורגתרותע,רוטטבגוףכלואה'/ורוחממצריו

משחקגבולעדבחיבוטיה;אותוהדפהגלגולים,
הפקרלטלטלה,יתנפללא;ולמההאיתנים.
חוששמנגד,לקפואהכול:חזות."הזאתלגורלו?
גווייסדקיםאבנית,/קהותלהתרחק,מאןלקרב,

הצעירהשהמדינהבשעהומחנקת".רכהוירוקהחול
בתוךהסתרגריבןממשיות,במלחמותעסוקהחיתה

כמויפיםבצירופיםתיאראותו ,המטאפיזימאבקו

"משחקגלגולים","עורגתרותע",רוטט"גוף
ונו',אבנית"קהותהאיתנים",

מדייקיםהמשוררשירישמותזה,לשירבדומה
מקורייםשמותבפתיחה,כברהמסראתלהעביר

(עמ''למה?' ,) 35(עמ'שמה'להגיע'קשהכמו
 .) 3 7(עמ' /'אילו."ו ) 36

 ) 1975 (תעבורבטרם •רביןשלהשלישימספרו

אולייותר'ישירהלהיותהשפההופכתוהלאה, .
הקשה.השירהעללגשרהקורא,אללהגיעבניסיון

הצירופיםחשבוןעלבאהזוישירותלטעמי'אבל
חשבוןועל ,להלןשצוטטוהמקורייםהלשוניים

בשיריםבעיקריפה,שהותכוהדימוייםמארג

כותב :) 55(עמ'לפניה''ועדייןבשירהארוכים.
עדייןואני;גמורתגמרכולה;"ואגירתיהמשורר:

עזור!"לי!עזור • /כלבעורלחיותהתחלתי;לא
עוברותלאאבלמצוקה,המבטאותשורותאלו

לכך''והלאבשיראומספקת.שיריתטרנספורמציה
לגוויתהרוחי; •התמעטה"פוחדת :) 65(עמי

כיואינה/השתטחהוכבריוצאת."אליה;צמאה,
מחיילולבקשבי;לומגשששלשוואצלאם

כיתדע;למעןלנפשומשענהגוף;בצלםמילים
אותם,מסכםהדברים,אתאומררבין ," ".חיתה

רוחייוצאת,רוחיכמוצירופיםלהראות.במקום
אתחסרים ,לנפשומשענה ,צלאלאאינה

השיראוקודם.שהובאוצירופיםשלהאינטנסייבות
הנהבקונטרסשנדפס ,) 74(עמ'נותרה''מה

צלה;בהתארכות ,חיי"השתרכותזך:נתןבעריכת
בטרםהרבהעודבהתמעטה;נפשירואה;

שעתה.""באהשקיעתה/

גדולה,לאבאסופהנעוץמהבעיהשחלקיתכן
כהפרסםשמלכתחילהמשוררשלמבחרשהנה
באסופהשנדפסורבים,יפיםשיריםשכןמעט.

מעלשהכילה ,) 1982 (הולךסובבהולךהקודמת
הנוכחיים>,ממאהלפחות(בניגודעמודיםמאתיים

נאמנה,מציגזהמבחרגםאבלבה.נכלליםלא

שירתאתבסיומו'המובאהיפההראיוןבצירוף

במערתלהדהדשתמשיךייחודיתשירה ,רביןעוזר
 •רב.זמןעודהעבריתהשפה

גלעדיוכל
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שמיליםלתומוחשבמי
ישוטז jוהן

ספריהוצאתאחות,בואינץ:דבורה

 137 , 2005הגטאותלוחמיבית , 77עתרן
עמ':

 77עתרןספריהוצאתהזית,לעץממזרח
עמ' 96 , 2005

תמונהמתוארתאחותבואילספרהדברבאחרית
"ילדהשנתיים:בתבהיותהנץ,דבורהשלמחייה
נפתחוקטן;בחדרדובים;מלאביערשיערזהובת
שנילפתעיופיעובו •בלילהמתקפלותמיטות
ובשינייםועירומיםרטוביםיעלו;אבא/שלילדיו

ישנהכמוניבמיטתם;ישנתיאחר;לילהנוקשות;
בשנית"."מקוםופינתהמתה;כךואחראחותי;

 1שבספרהשיריםאתשהולידוהןוכאלהאלהחוויות

אחילכם"אחכהבלידה:גםכמובמוותשעוסקים
בדממה".ואםבמיליםאםואחיותי
בתכריכיכלהבואיאחות/"בואימתחיל:הספר
ראויות"."היושלאהשורות/מחקי / ... /המתים

מחוכמתבוחיתהמותו/בטרםעוד"אביובהמשך:

ובחייםבארנוןעוסקיםבספרהשיריםהמתים."":

ריבואבעל/אבלב',שםלא'אביממנו.הנולדים
בשורותהמסתיים'אבי',השירגםוכך 1נשמות/

ושבעה"שבעים~תיוועלשבעה/אביעל"ואשב
שנספתהדודתישל"לזכרההשירוכן .) 24<עמ'

הקריאה:סופושלקראת'רוחל'ה',בשואה"
 1הדנובהבאוזניהרוחלוחשתרוחל'ה,"רוחל'ה,

<עמ'העשן"בארובותמפשירותהקפואותורגלייך
<אםובנייההקמהשעניינושיראלה,ולעומת :> 26
'יהיהשירהעבר>:אתעמםנושאיםהחומריםכי

ב·שבנהז"ל"לאביההקדשהאתשנושאבית',
מלוחותהביתרהיטיאתארצהעלייתנועם 1949
הצמודההעשייהעניין ,) 36<עמ'המכולה.""ארגז

נזכרהאבומופיע:חוזרוהמוות,הבנייהלהריסה,
למתים",משובחיםארונותבעירו;עושים"היוכי

היוהמתים"ואתהשירבסוףמוסיפהוהמחברת

במידהפשוטה,בשפההארונות",מןיותרעושים;

"בעציםועוד:חרוז.ובלימליצהבלי 1הומורשל
בנערותזורם"דם 1אוהאפר"מתעוררהשרופים;

הלילה'.'
דפקגבו/עלשנשאמסומרים;"מכלונסאות

כמשא •ורגליו"ידיובכפותהחוריםכאבובפטיש;
להסתיר"הפרוכתו"נמתחתבית,צומחשממנוצלב,
מהעולםבולטיםואזכוריםסמליםלצדבית'),('יהי

'בת 1ועודאפרשלו'יוםהצלב,משאכמוהנוצרי
הנמלטתלוטאשתגםמופיעהנזיר',ושירתיפתח

שחייויצחק,עקדתעלדרששירואףמהשרפה,
הנער;אלידךשלחת"לאהמאכלת:למרותניצלו

שכחתהאילאתוגםהמאכלת."צוארועלשכחתאך
מסתובבוכשהואהקרן;אתלותלשתורקבסבך;
 , 54<עמ'עין"שתוםאומרים,הם 1גיבורבכרך;

החייםונסהמוותהאבדה'>:עלקצרה'וריאציה
שביןוהמוותהחייםכמוומעולם,מאזקיימים
וכדי ,) 62עמ'תשרפו',('אלל"סיבולת"שיבולת
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בספריבלפרקלהידרשרצויהשיראתלהבין
רחב,ואסוציאטיביתרבותימנעדובאותושופטים.

דולךיונהשלשיראלגםאותנושולחיםהשירים
לפענחהכותבתמנסהבו ,) 102עמ' 1הפרגול('צופן
מכרותלאורהמוכהאביהבה,הטבועהצופןאת

דולך:יונהשלבשירהיהונתןעלהשיר
ומאזפסים;גופיוכלנולדתי"ולכן
צופןאתלפענחמנסהנוברת."בתאים

הפרגול·:
מקורלאנגלית,מתורגמיםהספרשירי
שהוסיפה 1שמגרבטבידיתרגום,מול
הקשראתמציינתהיאבומבוא,גם

ליצירתיות.הכאבשביןהמסתורי

נמהורידיבערוגותנחה;רקפתהמשדרגתבזרועי

כותבתהמובטחת"הארץאלאבוא"אניחרצית."
שאלוהיםלמרותבצליעה,במאבק,המשוררת,

המובטחת',הארץאלאבוא('אנילנהרמעברנשאר
נחושבשירמסתייםאינוהספרזאת,ובכל ,) 69עמ'

נץ,דבורהשלהשנישיריהספרגם
 •הזיתלעץממזרחהשבהאורשראה
"לאמי":הפעםמהוריה,לאחדמוקדש
אמנםהואהספראתהפותחהשיר

המופיע<שירפעמיים'נהרבאותודרך'אבי'אבי·:

הבוער'),ו'בבית'ציפקה'גםכמואחות,בבואיגם

בשדה",נטועות"האמהותאכןהשניבשיר

פותחותהן<כךו"יולדות""ממתינות""חורטות",
שינהלאבמשפטו;"המלךהמשפטהשיר>:בתיאת

שיריםאלוהשיר.בתימארבעתאחדכלמסייםדרב"
מהחידתיות.בהםשישהגותיים,וגםליריים

מבקיעותקוצים;עלדורכותהנחש;אל"מושכות
 .) 11<עמ'דם"נוטףהזרהצלוב;ראשעלהעטרה;

הכר;מרטיב"בכייאהבה:שירימופיעיםבהמשך

ושתיים;העשריםבקומההמלון;בביתהלילה
"'מאושרת'?/ ,) 12<עמ'מגדלור"לךהצבתי
אלה,אהבהשורותוארבע '"ןכ'ועניתי;שאלת;

 ) 15<עמ'ב'אושר'חוזרותבלבד,אחתמילהבנות

בןבשירמתוארוחוהאדםשלהעדןגןפעמיים.
בשביליוצעקעירום;רץ"הואחלקים:ארבעה
 ,) 20<עמ'הנחש"אתלבינהבינוומתחהגן;

"האדמהבמיוחד:יפהשירהואושיר'ראשון'גשם

/קומיבצמא/יונקתהזעירות;פטמותיהזוקפת;

<אותהלטליתאקוראהשירראשון"."גשםטליתא;
'אחותי'כאןהמכונהלתחייה>הקיםשישוילדה
אחות>,בואילספרהשיראותנושולח<שוב

ולהתעוררהבכאבעמקמהישיבהלקוםשנקראת
אחותי;שלכת"לבשיהשיר:ומהולדתמהגשם
השיר;בבשרהזרימהשבהטליתא;האדמהבנימי

 ~ 30<עמ'והעפר"העצמות

דקההראייהאכזריות.גםוחמלהבשיריםיש
חתול 1זקןנשרשלבעליבותםגםומבחינהומזדהה,
מתחתאלנמלטות"יוניםבוכים,סוסיםשסולק,
"שבעהוגם:מקור":רועדיםרחוב"כלבילגג",
מחפשיםבשלג;הלילהמתבוססיםונסיכה;גמדים

קור.צרוביזיכרונותשהםגמדים, • "".תשובה;

הבשראחריתרותוצרעותדבוריםשוט;הן"מילים
קישוט?"הןשמיליםלתומו;חשבזהמיהחשוף;

ועםהמילים'.קשרזה'מיהארספואטיבשירנכתב
מתוךהשוט,מתוךהמילים,שבהולדתהכאבכל

פורחבשלג,ההתבוססותמתוךלתחייה,ההקמה
שבקצה"עדןאלגםנשלחהמבטיופי:הרבה

עודםבאביב/ההדר"פרחינחמה.יששםהרחוב",

והאזוב."הריחןהיסמיןוכמותםחסן;לנונוטים

ללילה',מלון'מחפשוהמוזרהמענייןבשיראלאזה,
שלסוריאליסטית,הכמעטבתמונההמסתיים
ומוכרתהיםחוףעלדוכןהמציבההכותבת
הקונהוכלמקדם;מאובנים"מכרתימאובנים:
שפם./בעלולףליג;לבי;אתחינםקיבלמאובן;

מעלהשלטוהאירהמערבה;במזרחנדדהשמש /
רכיכותמוכוחוליות;חסוסוחרבעברה;ראשי
 •במקור].[ההדגשהוים:,חול

שתלשמואל

לארזמהונגריה
ישראל

הוצאתסלוני'אתלךצותפלו:מרדכי
עמ' 432 , 2005תשרי

כמוהומאיןראויספרהואפלומרדכישלספרו
הונגריה,יהדותהשואה,בענייניהמתענייניםלכל
כתובהספראירופה:יהדותשלוהרוחהדתוחיי

ילדותותיאוריאופניו.עלדבורדבררהוטה,בשפה
השלושיםשנותשלבהונגריההמחברשלוחייו

הזמניםתחוםומרתק.קולחהשנייההעולםבמלחמת
המחברשוחררמאז .כשנהבמשךהואהספרשל

שכללאחרהמוקדם,העשרהבגיללבדומהמחנות
הריכוז,במחנותבחיקומתואביונכחדהמשפחתו

במהלךישראל.לארץעלייתושלהראשוןליוםעד
 1בהרפתקאותיוהמחבראתמלוויםאנוזושנה

 1ומריויצריו 1שלוההישרדותמלחמת 1תלאותיו

המקיפיםהיהודיםשלהידאוזלתעלבזעמווגם
והרפורמיםה"ניאולוגים"והןהדתייםהן 1אותו

המתבוללים.
שתקצוובאיכויות,ברבדיםעשירזהייחודיספר

ברצוניזאת,עםכולם.אתולסקורמלתארהיריעה
במיוחד:אותישהרשימונושאיםשניעללעמוד
ורבימוריאצלמתמחההייתייובלותשנילפני
הואלממשלה:משפטייועץאזששימש 1כהןחיים
מעסקני 1ולדגרינומלכיאלנגדדיבהמשפטניהל



 ,קסטנרישראלאתהאשיםאשריברושלים,המזרחי
לשעברכנסתוחרבההיסטוריתמפא"ימעסל~יאחד

זהמשפטהנאצים.עםפעולהבשיתוףמטעמה,
עודבותהתבררוובמסרגתווהסתעף,והסתבךהלך

הקהילותעסקנישלהמחדליםעלשיערמסמרות
הרצוןוחוסרהיכולתחוסרבהונרגיה:היהודיות
הקטנונייםהריביםהמתקרבת;השואהאתלראות

חצרות-למיניהןהקהילותופלגיהקהילותבין
הציוניםהניאולוגים,המזרחי' ,וסאטמרויזיניץ

אתשאיחד,ומהלעצמודאגפלגכלוהמתבוללים.
שלבמקרהוששיאההזויה,ידאוזלתהיתהכולם

שהורהמסאטמר'"והאומרטיסלבאום,יואלישדי
אקטייבתפעולהכללנקוטולאלרבוחשלאלחסידיו

ואילוהבורא,שלרצונושהםהדברים,מהלךכנגד
גןשארהמיוחסיםברכבתנפשומילטעצמוהוא

במהלךהנאצים.עםפעולהשיתוףתוךקסטנר
שליחיםשלדיווחיםמינישכלהתרבר'המשפט
היישובלמעןשנאספוידיעותוכמובןמהארץ'
הצנחןשלהידועספרו(כוללישראלבארץהיהודי
שגויותעודבותהכילובאה>גדולהרוחפלגייואל

הלויבנימיןהשופטאתהביאואלוכלומטעות.
הנאצי.לשטןנפשואתמכראכןשקססנרלפסוק,
הבלתישהחידהבהרגשההתהלכתירבותשנים

גםכמובשואה,הונרגיהיהדותהשמדתשלפתורה
אפופהבאירופה,האחרותהקהילותמרביתאודבן
שקרשבודיסאינפורמציה,שלומחניקעכורבערפל
שלספרוהזויה.בערבוביהיחדמשמשיםואמת
אינהכישאםחשובה,נקודהליהבהירפלומרדכי

הריוהמענות,הטרוניותהקושיות,כלאתמיישבת
זונקודההאפלות:מהפינותחלקמאירההיא

היתהלאהונגריהשליהדותהעודבהעלמצביעה
המליץאחדשפלגכיףףןכלל.אפקטיביתהנהגה
נלחמווהרביעיוהשלישילו'התנגדהשניעליו'

סטגנציה,היתהשהתוצאהכךכולם,נגדאחדהםגם
שדביעבדפנטסטית,תוצאהמעש.וחוסרמדמנה

שהיהודיםהיחידשהדרבמשוםאסון'כהרתהתרברה

להוראותלהישמע-היהלעשותהיוגליםמסו
שלטונותשלולצוויםההונרגיהפשיסטיהמשטר
למחנותהאיסוףבמקומותלהתרכזהנאציםהכיבוש

אוטיסטי-היפנוטי'שכנועמתוךזאתההשמדה:

שגםהריהקלגסים,להוראותיישמעושאם
דרבשלבסופוישתכנעוהגרמניםוגםההונרגים

נפשלהלךמקארביאישורבסדר".הםש"היהודים
קריאלוידידיחברישלבסיפורומצאתיזהחולני

ממקוםהמלחמהבימיברחכאשרדוש:(קוציי>
לביתווחזראייכמןידיעלנשלחאליוהריכוז

עלשברבזעקותאביופניואתקיבלבבודפשט,
תרגוםאשרהנאצים,שלרבורההוראהלהפרשהעז
האחרונההפעםזאתהיתהמיותרים.לסיובכיםודאי
בחיים.אביואתראהשדרש

הואעיניאתפלושלספרוהאירשבושניעניין
נובר'מרטיןשלבמשנתוהשארביןהעוסקבפרקדן

עדייןהיהההרבהםבימיםהצופים,מהרורבימורי

מפיותורהשלמדתיזכורניקסקומבות.ולאהר
הטיףגםאבלשלום,בריתחברכשהיה 1947בשנת
המסורתאתולחזקלחדשלצורךגליבדיש

וללאהדתאלקשרללאהיהודית,והפילוסופיה
והןהחסידיותהן-הישיבותאזכבראליה.זיקה

בעיסוקןבלבד'אורתודוקסיפןגוהצי-הליטאיות
לדברשלאמהאגדתא,שלהןובפחדבהילכתארק
הציונותואילווהפילוסופיה:המיסטיקהעל

הגלותי'היהודיאתוכלמכלדחתההסוציאליסטית
והמנותק.המרחףהרוחאישמנטש",ה"לופסאת

המים,עםהילדאתהשליכוהםדברשלבסופו
נסעהנכדתישבורה.שוקתבפניעומדיםאנווכיום

וההנאייני'המהאיינימהבודהיזםהארהלקבללהודו
אוהתיכוןהספרבביתאותהלימדלאאחדאףאך

טקסטיםשקיימיםבאוזניההזכירולאהעממי
וספרוהזוהרהלוריאנית,הקבלהשלמיסטיים
הלבבות,חובותפקודה:בןבחיישלמני-יםהעמוק

ותובנהמיסטיתהארהשלבהליכיםהעוסקים
בעומקםנופליםשאינםטקסטיםהתגלותית;

והטאואיסטיות.הטנטריותהבודהיסטיות,מהתובנות

ישועיםכמריםבפנילהרצותליהזדמןכאשר
ביקשוניהם ,בוותיקןהגרגוריאניתבאוניברסיטה

שלויטאה,פרנסלספרבנוגעעיניהםאתלהאיר
ידעושלאמשום"אביצרבון",בפיהםשנקראמי

דרגיובאוקספורד'גבירול.אבן-שמואתלבטא
ממנייבקשלמתמטיקה,המלכותיהפרופסורפנרוז,

המספרמהותעלהערביהטקסטבהבנתלושאעזור
רחובותמאשרחוץ ,אצלנועזרא.אבןשלוהאינסוף

חייםמקוראתשקראואלההםמעטמתישמם,על
אבןשלהפילוסופייםכתביוואתגבירולאבןשל

מדבריבהביאועינינואתמאירפלומרדכיעזרא.
הגחלת,עללשמורשעלינוכךעלשעמד ,נובר

הפילוסופיהואתהמסורתאתלשמהכתורהללמוד
הגוייםלעיניאורהיתהאשרהפילוסופיההיהודית:

הנוערכיעד ,שלנוהחינוךמערכתבידיהוזנחהאך
האלה.הרוחענקיעלידעמכלכמעטחףבישראל
בתדמיתביותרקשהפגיעהנגרמהזובהזנחה

פגיעההעצמית,זהותנוובביסוסשלנוהרוחנית
אתלאמודיהיהקשה ,מידלתל~הנדאגלאשאם

שמענושלאמשוםזאתוכלההרסניות:תוצאותיה
מרטיןשלהנולדורואיהחדיםהבהירים,לדבריו
היהודיהיישובשלהרוחניתתדמיתובדבר ,נובר

בישראל.
ורבמענייןומהנה,מרתקפלומרדכישלספרו

 •לב.בכלומומלץחשוב ,משקל
שוהםגיוראש'

החסרותהמילים

ס~לה~ס,ןב;תר;ת gqססזpלים
;ןה nס~ס~שס~דרדקסז

:פרףחמפזריםחנויםשפתינףועל
- T •ז• •• : •- ••ז:-:

 ~ר:~~רףבמןהס~~ע

ס~ים.דרםךק;ל.סיל ry ~~~~נף
צללים.ףמחיהלתמייבב.ת;כנ~מפנה

: -:• : •• : • T •:- : T : • 

ף~.rכ~רי~ים~קרעים

ת"ם.~י ה~~~סקרי~ה

מתשהיהמה
-:• TT •• 

בבאטרםלב;אשאמףרףמה
-:• T T •:•: T 

~ב p:ס~מף~תסזאת ן~~~
ע;לםיףלד

 T •••ז

ע;לם~ת ;פ:~ ם;ק~~

 ה~~ז.~ןה,
ס~ןש;ת~י~י~ין

ד~ה. J! ז:: 'ר"ח'ךם

 1rחצי
 ~ורבונייהאריק
 ::rבואשטומולנהמצרפתית:

למיליםנגינהכלילהצמידצריךהייתיאם

שהייתיספקאיןברונייהאריקשלהחזקות
בסאם-טאם.בוחר

בליטוףהמכותאתמרכךהייתיפעםמדי
הפצעאתבחמלהחובשהייתימצילתיים,

עודהאחרונהמהשורהיונקאובירכייםהצרוב

הואחדשעולםנולדבוהלידהחדר .ייןסיפת
כדיקירותיועלאוזןמצמידשברונייהחדר

מזלהראשונה.הזעקהאתאוזנינולנגדלתופף
טוב.
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מידתלפיגדלההאהבה
בגוףהנסתרהעצב

הוצאתאהבה,בקרובכוכב:ברישראל
עמ' 69 , 2005עובדעם

ישראלהמשוררהגדיר , 11להחיותהשירה"תפקיד
כדרךבעיניוהנראיתהשירה,תכליתאתכוכבבר

בקרובהשמיניבספרוהקיום.אתלחגוגצנועה
ילדות •תקופותשתיכוכבברמסמןאהבה,
שהואתוך 1ביניהןורגיששקוףחבלומותחוברגות,
התלויותישויותשתיהיוכאילובעדינותבהןמטפל

בהעמידולחדלונן.לרגוםעלולניתוקןאשר 1בזוזו
רצףליצורמיטיבהואההווה,מולאלהעבראת

עמידהשבסופםהתפכחות,מכוננירגעיםשלמעודן
הקיומיהמעמדעםהשלמהועמההאמתנוכחאיתנה
 / 1והודחתיכילדכיהנתישניםעשרה"חמשהחדש:

זרחועציםכנה;עלעמדההארץההיא,במלכות
השחים,/הלחםדג 1השקדמטהיבשעכשיובגשם,/

שעמדהאהבה; 1לוויתןהרעלקרסהשמיםאוהל
 .) 11עמ'('כהונה',לחכי"דבקה 1לשוניקצהעל

כהונהכעלהילדותעללהכריזהדוברבחירת
ההיא,האהבהבהחמצתוהכרהבהדחה,שהסתיימה

הצומתנמצאבובמקוםאותומציבותפעם,של
לקרואניתןלפנות.לאןההכרעהנדרשתשממנו

מעורפל 1בזמןפרטימסעכתיאורהספרשיריאת
בארנוןלעתים 1ממושךלמשטהדומהתועה,ואף

ים.בלבדרך,
אותובמרכז.היםנמצאהספרמשיריבעשרהלפחות

"האם •ובאינטימיותבחוםכעוטףמופיעשאחתים

שמשעםמדברתישן;חוםיםבבגדקומהקטנת

('יםלים"שאהבת><כמונלךממותךאמא,ומים,/
 .ומאייםכעצוםמופיעואחת ,) 32עמ'אביב',תל

לוחיותעוליםבגאותהים;תנוחתנסתרת"בגוף
נטולותקטנותחיותירקרקות/קרועות,שקופות,
בגוף"קמותאילמות/גדולותחיותידיים,/

קיומיתאמתאיזובחובוטומן ,) 61עמ'('גיאולוגיה',
עיר',('רישומיים"אלוישובהים;מןבא"הכול •

ומותירהיםנגמר 1הספראתהחותםבשיר .) 36עמי

 •בתקווהמהולהמטרידהאי-ודאותבהסתלקותו
אבניםבשמיעולההים;מתהלילהפנסי"תחת
יפיםהקרים;הימיםובאיםהולכים ]".[דםירח

 .) 69עמ'טרופה',('טרוףבכנען"הלילות

בספרהשיריםעלמשרההילדותהחייאתמעשה
המתבטאתהגיאורגפיתהמציאותנוסטלגית.אווירה
שלפירוטרמתעדוזמניםמקומותאזכוריבריבוי

וציוןבגבעתיים> 127כצנלסון<רחיומספררחובשם
יחזקאלאסתרשטנרגט,<אורליאדםבנישמות
עברואתהמשחזרדוברשלכנותיוצרתועוד>

מקומותרשימותובאמצעותפרטים,לפרטי
לפיכךחיים.שכולוצבעוניאריגטווההואואנשים,

תנאיהיאהילדותאתלשמרהבחירהכינראה

ברושםשמדוברפיעלאףהבגרות.שללכינונה
המיםעתיקיםהים,"עתיק •ונעלםהולךעולםשל
 ]".[ניסיון.מרובעייפיםאדםבניעתיקים ]".[

10 
 308גליון

כרכבברלשואל

אהבהבקרוב

00 
 mזס•;םעעווב

המשוועותבגופנן;הכלואותהחיותועתיקות
 /אביו·"קבור ) 23עמ'הימים',('דברילעזרה"
מרחובהילדיםקבורים ]".[היוניםקבורות

הרכבתפועלימרחובהילדיםגןקבורכצנלסון;
 ]".[העץאופניקבוריםהרכבתפועליקבורים;
הפנימיותהצעקותהחריצות,הפשטות,/קבורות

פיליפס,שלהגדול;הרדיוקבור 1הבקיעושלא
חדש,זמןמפציעגוריון."",בןקבורהגזוז,קבור

להציעכדיבויש 1אליוהנלוויםהקשייםשלמרות
"מעיני •בשברלכודכיאםותקווה:יופישלשביב

שמש;אורניתזבטוןמגדלישלהמתותהזכוכית
במשקתפוזבעציהילדותבשמי;מכיםסנוורים
בעפעפי 1הבוקרבחלונותעולהעשןעזר,/

וכאב"פטלשליוםאלהמקיציםהחולמים;
 .) 25עמ'ישראלי,בארץ('אורפיאוס

"עברתי .קונקרטילביטויזוכההילדותחוויית
אדוני',('ביהגינה"חתוליבחברתארוכיםחורפים

בתוךרץ"אני •מטאפורילביטויגםכמו ,) 19עמ'
במכנסיטובעדהויה;טריקוחולצתחגורהילדות;

ילדיעלחושבאניעכשיו ]".[הגדוליםהטרנינג
אתאיבדוהכולאדמדם;באורחושךבחדרהחצר;
במקומם"באובהיריםכתמיםכהים,כתמיםצלמם/

בזיכרונותנאחזהדובר .) 12עמ'הילדות',בתוך('רץ
הולכיםומיטשטשים,הולכיםשאלואף 1ילדותו

רחוקיםזיכרונותבאותםישזאת,עםיחדונמחקים.

מוכן 1רגליושתיעלאותושהעמידהעוצמה
גבאיהמורה"בקול •החייםלושיזמנולנפלאות

אבליםבישיבתליזולבריחהחיים;אמיתותקפאו

ומעבר ]".[סדוקיםמוכתמיםעץכיסאותעל
הספר',בית('ימיהגדולים"הימיםנשקפולקרחתו

 .) 24עמ'

 1מעברוהנפרדהדוברשלהפסיכולוגיתהמורכבות

 .בהוריוהעוסקיםהשיריםבמחזורלשיאהמגיעה
טעוניםיחסיםשלתמונהעולהאלומשירים
בקשיותבעיקרשנודעהאבכלפיקשותותחושות

יחדיובהשניכריםלאםגדולהאהבהלצד 1לבו
משהשללדמותואירוניבארמזוהחולשה.הטףב
עוטהההר;מןש"יורדכמיהאבמתואר 1רבנו

בידיואדוםגרזן'אתא'/שללבנהגופייה
בוערות/פניוהמראה,אתלשאתאיןהמגוירות,/

 .) 14עמ'('גרזן',הדיברות"עשרתאתיורהכשהוא

כוחנותשלחמוריםאלמנטיםהאבבדיוקןיש
בוגדתבריאותוכאשררקמתבקעתוזומפחידה,

דהוימלכותוכיסאבמטבח/התעלף"אבי •בו
הפנהצבאווכלהצולע/רוכבועםנפלמצולק;

הכיסאו·"על ) 15עמי ,' 1('כיסאלחיים"גבו
בשבתו ]".[בהתקףהאבנפלאורבתוךבמטבח;

בארץעברמשחיתמלאךאגס,מעץכיסאעל
דמותה 1לעומתו .) 16עמ' ,' 2('כיסאגבעתיים"

אשרואוהבת,רכהכאישיותמצטיירתהאםשל
נמלאתואתמדבר"אני •ונמוגההולכתבזקנתה
אותךחטףפחדממלמלת,/הגדולבגשםמים./
שלךאלוהיםגםבמצולות,/והטביעוחייךמחופת
 ,) 29עמ'מים',נמלאתואתמדבר('אניידו"קצרה

החייםמסממניכמהמסתלקיםבמותהאשר
הסתלקו:"ובמותה •נפשייםחלליםהמותירים

שנות ]".[הגננתמלכהחסיה,פאניה, ,'בצרכניה
היםשפתעלהשישים,/שנותהחמישים,
עמ'('במותה',וריקודים"עוגהפגוסנדוויצ'ים;

מותעםוהמאוחרתהרגשיתבהתמודדותו .) 30

השמורהחםהמקוםאתלהדגישהדוברבוחר ,הוריו
להדירכמעטהנואשניסיונו,לעומתבזיכרונולאמו
כנראהמוכןאבל 1בפינתו"אבי .מתודעתואביואת

להוסיףכמנהגה,עוגיות,מוסיפהאמיתה,/לכוס
 .) 34עמ'בחלום',('גםהמלאות"מידיהטובדבר

יותרהנוגיםהשיריםבאחדהאםשלמותהתיאור
השוטפתוהאהבההכאבגשותואתמעצים ,שבספר

מוקפתנעצמה"אמי .מצמרריםניגודיםבאמצעות

סבלה',לא'היאאמר:;אחדרופאילדיה,שלושת
מוותאזלה,אמיכוחם,/בכלצווחוהמכשיריםאבל
ירוקיםוילונותהיפים;פניהעלבלחייה,צהובפרח

עמ'אמי',('במותלרפאים"היורופאים 1הוגפו
זכראתלהדיחהמאמץבולט 1כאמור 1מנגד .) 31

לאחרשיער"כמו •בנובנפשלמותהמסרבהאב
ביחיואבילצמוח;מוסיףהילדותביתהמוות,/

לפקודעליוואסרתינידוי;עליושגזרתיאףעל
עמ'('נידוי',בחרמות"אותווהחרמתיביתיאת

לשובהדוברמבקשבבטן,המכההעברלמרות .) 37
אתשעטפההאימהאףעלכימדגישוהואאליו
גםלהתקייםהממשיךמקוםזהו 1ילדותובית

בגןאמאהילדות/כוכבאלשב"אני •בחורבנו
מלח;נציבבפינהאבאפרחוני;חלוקלבושה
לעלותעומדתצעקהצינה;אוחזתהביתבקרנות
הילדיםהשנה;כלשוררהכיפוריםיוםבחלון,/

הביתה,/לשובניתןתמידבשינה./מפחדקופאים
('כוכב',הבית"וחרבמת/והאבמתה;שהאםאף

 .) 38עמ'

עםהיחסיםבמורכבותהמעמיקלעיסוקבנוסף
עםהקשרלתיאורשיריםמספרמוקדשיםההורים,
המתיקותמהםשעולהשיריםאלוהאהובה.האשה
ניחוחואחתשלאממרחקים,הנישאהאהבהריחשל

מציירהדוברהנכוחה.האהבהשלמריחהיותרנעים
במלואהמוצגתהאהובהלאשההשתוקקותואת

ממש,מלאכיתכדמותמופיעההיאתפארתה.
זנבמפאר"תרנגול •מהטבעתשואותהסוחטת
פותחיםשמיםבשביל;זורחיםחתוליםלכבודך;
האהובהשליופיה .) 48עמי('מתנה',ורידיהם"
"האלפים .מאדירטבעשלבדימוייםמתואר



פשוטהלבנה'/שמלהכעינייךירקרקיםהדרומיים
היאשלההמתפרצתוהארוטיותהעירום",גופךעל

מסורה"את-המודעשלהתפיסהליכולתמעבר
עמ'וותר',('ימתבזיכרון"שז'~למהולכללשמש

מתסכלתאולינרגשת,כמיההאותהמתוך ,) 51
מידתשגדלהשככלהתחושהעולהלהכזיב,בנטייתה

בדידותמתוךהאהבה.פוטנציאלגדלכך-העצב
הזולתנפשעםלהתקשרותהעזהרצוןנולדהצער'

בגוף"הנסתרהעצבמידתלפיגדלה"האהבה-
 ,) 53עמ'פתקים',('ארבעה

להווה,עברביןבשיריומתמרןכוכבברישראל

בשירתו'לחיים.מוותביןלתיקון'משברבין
המוותואילובאפרוריותםהחייםאחתלאמצטיירים

מעלהעמימותאתלפזרמבקשהואוקסום.צבעוני
שלאותנטיתהצגהבאמצעותילדותוביתזיכרונות

עלהמכסהלהיקרע,ומאיימתעדינהרקמהאותה
אותנו;מלמדיםהחייםושוב"שובהעבר.צלקות

ואנוהחייםאנותפיסה:;כבדישמלמדיםכפי
ולאדבר;תלמדולאבבשרכם,/מקעקעיםקשים;
כך ,) 60עמ'החיים',ושוב('שובדבר"תשכחו

אחינועלאהבההערת
הנהג

-האחוריבמושבאהבהמזור:יאיר
הוצאתהשישים,בשנותהעבריתהשירה

עמ' 316 , 2005זמורה-ביתן

כמושבאלהבההמוטונאות:בגילוימתחילאני
המסע,ובסוףשלימשירשורותשלושהואהאחורי
מודפסאףלשבעים,השישיםשנותשביןברווח
גורמתזאתעובדהשלי.אחרלשירהמתייחסמאמר

הספרראוילהםהכפייםמחיאותאתמעטלרסןלי
הנוהגמזורעלאהבהבהערתאסתפקגםלכןהזה.
האחורישבמושבמכוניתהזאת,השירהמכוניתאת

סערה.מתחוללתשלה
לחבקהמנסותבידייםרחבה,ידייםבפריסתמדובר

שלהההמראהמסלולאתשסללההפואטיקהאת
השישים.בשנות

ועמיחיזךאבירן'שלבמרדקודם,מעטמתחילמזור
אתהעדיפההצורהמבחינתשלפחותבפואטיקה
לאאלהשמשורריםגםברורהמעומלן.הצווארון

שנכתבהשירהעםהתכתבאחדכלמהים.נולדו
עובדלמשל'אליוט,(ת"סלועזיותבאותיותגם
היותרהחבורהשבתוךגםברורנוספות>.שעותכאן

פנימייםויכוחיםהתנהלווכך')("לקראת"רחבה
לנופףאועולםאזרחלהיותהרצוןביןהוויכוחכמו
כדגל.הילידיותאת
הפואטיים"נתוניהמזור:אתמצטטואנימקרה,בכל
והשישיםהחמישיםבשנותהעבריתהשירהשל

בתולדותחדשמיםפרשתקוושרטטוסימנו
מעטנזנחהסימבוליסטיהפנטהאוזהשירה".
 1המרוסן 1"האינטימיאלעפרדרךנסללהובמקומו

האישי".'האינטלקטואלי''האירוניהספקןהמהוסס,
זך' 1עמיחיעלמסותבשורתנפרטתההוכחהחובת

הורביץ 1דולך 1ברנשטייזפנקס,בסר' 1רביקוביץ
ועו.דשבתאי 1בך 1כרמיויין'ויזלטיר'

הואאחדכלהשלובים.הכליםחוקאתמפעילמזור
המלכויותוכלשלו'האישיבסנטימטרמלך

וישגבול'תחנותכמובךישלאימפריה.מתחברות
וישהמדינותביןתרבותחילופיויש 1גבולהסגות

שדגלךכאלהוישיותריפהמתנופףשדגלךממלכות

זמרוריאי

האחוריבמושבאהבה

קופל.כמעט
האסוציאציה.טווחאתמרחיבמוכיח,מדלג,מזור
 1קובנומיכאלשלאמנותבעבודותהספראתמנקד

עםפינג-פונגהמשחקתאמירהכמובךישבהךשגם

עודמוסיףהספרשלהיפהפההפורמטהשירה.
השטח.לפניחךנקודת
הנהגשלהכתיבהלסגנוןההקדמההםאלהכלאבל

שירה.מכוניתבאותה

שמזורשיחשבוכאלהשיהיובטוחאנימיד:ויאמר
לעצמומרשהשהואהאקדמיה,חוקיאת"מזניח"
החוקים.ספריותאתהמפארהמילוןעללוותר
מוותראינושמזורלומרישאלהטענותמולאבל
והמחיריםהנחותלעצמועושהלאהואכלום.על
בדרךבחרפשוטהואעונה.סוףמחיריאינםשלו
כדוריםגםמונחיםהאקדמיהאקדחבמחסניתשבה

בחרהוא •יופירביכדוריםכלומר:נותנים.
אותןלטבולהמחשבות,אתפעםמדיל"סלסל"
ריצתקסםהתוצאה:שמך.בצבעיהמאוהבבמכחול
כאשרגםבמטאפורותהשימושקסם •המרתון

 •באבחנותיומדייקהאקדמיהאיזמל
כיורך 1האחוריכמושבאהבהאתאוהבאנילכן

יותרדומהשלוהשירהשמכוניתיודעשמזור
הקוראצריךפעםולאשרבלוטשלהרחביםלמודלים
אתלהבליטכדייותררחבאספלטלהלסלול

 •שבה.הממלכתי
סומקרוני

לבלתיעינייםלפקוחשבספרהשיריםמצליחים
המרכולתפרישתהזה.הקיומישבפרדוקסאפשרי
וסנטימנטליותהצטעצעותנטולבאופןהרגשית
להביטהזוכהסקרך'ל~דהקוראאתהופכתמזויפת,
נדמהזומהתבוננותהמשורר.נפשתוךאלפנימה

ישכשלעצמו'חסר-תוחלתהואהמוותאםגםכי
להמשיךהמחויבתהפצועההנפשאתלרומםכדיבו

זורחתוחשכההילדותעליורדאחרוךאורלחיות.
היפיםבשיריוהקריאהזאת,למרותהבגרות.על
אהבה.בקרובשאנךתחושה,מותירהכוכבברשל
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כנפייםחולםסוס

עצמואתבולעזמןקאופמן:עזריאל
הוצאת , 5.2.04-1.9.03מחזור-שירים

עמ' 160 , 2004נטע-נתן

 • 1974שנתבסוףהכרתיקאופמןעזריאלאת

מבקרמשותף,לידידהודותהצטלבודרכינו
אלהגעתיוכךרפאלי'צביוהמסאיהאמנויות

שעזריאל'עכשיו',העתכתבואלמירוןדןפרופ'
הזכות,ליהיו .שלוהמערכתכמזכיראזשימש
חוברתעריכתעלבמחיצתולעבודוהעונגהכבוד
עזריאלשבערביםמרורים'מאזניים'.שלאחת
מקצתםשרקהעברים,הסופריםבאגודתז"ל

אינניהמשותפת.עבודתנובמהלךאיתרחלקתי
מותואתקירבואלהשמרוריםאפשראךיודע,
והנמהר.המר

ופשטות,אצילותשלמופלאהמזיגהבעזריאלחיתה
ספרולמןובכתיבתו.באמנותוביטויהאתשמצאה
כמשוררהתגלה ,) 1983 (נודדעוףסונטתהראשון,
הבומבסטיות,הגדולות,בשאלותעוסקשאינו

שחותרכמיאלאהאנושי'הקיוםשלהמטאפיזיות
לגעתידעהואהבראשיתית:ההיולית,הכתיבהאל

היומיום,שלהקטניםבפכיםרגילות,בסיטואציות
נקטהואהומניסטית.עולםלהשקפתאותםולתרגם
מדודה,באמירהבהירה,תמציתית,בלשוןתמיד

חיתההאוקסימורון'דרךעלזאתלנסחאםמאופקת.
לתרגםידעהואאומר,הווההרכףת','עוצמתבו
לכוח.לעתים,שבריריותו 1עדינותו 1רגישותואת
בספרוחרבתיות-פוליטיות,בשאלותנגעכאשרגם

רביןרצחעלוכאבזעם.שיריהזההיוםמפני
לאבוז, 1בחייואורשראההאחרוןובספר ,) 1996 (

בדרכוזאתלעשותהיטיבהוא ,) 2003 (טיח

'מגויס'פלקטימשוררלאמאו.דהאישיתהייחודית,
אלא 1כלשהיפוליטיתתנועהאומפלגהמטעם
מצפונו.בצו 1עצמומטעם'מתגייס'משורר

מןשירים 1עצמואתבולעזמןהעשירי'בספרו
חשבון·קאופמןעזריאלהמשוררעורך 1העיזבון

ילדות,סוסיהיסטוריה,סוסיוקולקטיבי.אישינפש
 •מלחמהוסוסימרכבהסוסיומיתוס,משלסיפורי
פרידה.לפניאחרוןמיליםלמסעכאןנרתמיםכולם
פנוימקוםתשאיר"אלהפותח:בשירלמשל'כך'
יודעאנימהמילים;עליודעאנימההמילים;מן
יודעאינימהמילים;עליודעאינימהסוסים;על
שומעאניסוסים;פרסותהדשומעאניסוסים/על
עשב;לרגבהופךהזיכרון;גילהאדמה;זמן

~ןלףאיךבאו;הםאיךסוס;לכוחוטל;לתשוקה
דהירה;יערמרובות;רגלייםהפכואיךפרסות;

המוארך;ראשועלהסוסים/עלדרבשוםיודעאיני
ו~פתחזנבך;שערותערךעלשבשיניו;גילועל

או ;> 5עמ'מקום',תשאיר<'אלהחכמות"עיניו
להםהיו"אזכחולים':האגמיםלהםהיו'אזבשיר

לגובהגו'~ךירוקרךועשבכחולים;האגמים
ומתפזרים;רציםחושביםעומדיםוהםותוסס;

זאבללילהואיןבידור;כזירתבשמשלהםוסייחים
בעומקואיןלהכחידם;ו~לעמקואיןלהפחידם;

12 
 308גליון

קאופמןעזריאל

לטרוףסוסים;לדםצימאוןרוחשת;נקרההר
ךרףךשבילריח~כף~עקבןשףףאציל;צוואר

~אבןעירוםפרסות;תיפוףספוראיןימיםעונות;

טובושמשוצלעונות;להםהיועודכלו~חול;
~רדית/גדולה,סוסיםחדוותחיתהמתחדש;ברצף
שקיפויותצוברתדיכויים;צוברתמרחביםצוברת

מחוזותאלאותםנושאקורממתין; ן~~?מחר
וסופותצוננים;מיםאלאותםנושאשרבנוחים/
חשוף·גוףעלמצליפותהשלג/וסופותהחול

עדרעדריחדיולרוץולהימלט;לרוץפרווה;
וגורלואחדאחדושביליו;עדרעדרודרכו;

אתלסוססוסאומר;יביעלדורדורבעדרים;
ביןהנחלמימיומסנןשותהצמאסוסשתיקתו;

פולטרואה ;ם:~~עצמורואהשותהסוסשיניו;
ביןצעצועים;כמווהסייחיםלגורלו;עיוורבוהה

ועצםימיםשיתמלאועדואמהות/אבותגל.יו
אניפהכיהרהוריעלעכשיומטפסעצבובשר;/
וסוסאדםוסוסאדםמקום;לתפוסהולכיםואבו.rוי
רבותרוחות;שרקורבותעמו;סוסואישאדם;

אישושצףסוסים;וצלסוסיםרבותהזמן;נשבר
הושם/~עולנשבר;וסוסנשבע;וסוסוסוסלוחם/

~זיכרון;ירוק ו~~לסבול;שכמוד~ענרתם;וסוס
מושךוהואקדומים;חצץשבילי 1~ל.בעליזסייח
לביןוביןסופגצליפותמושך;מסעמושךוהוא
 .) 10 • 8(עמ'סיזיפית"להבטהזוכה

לרבות 1אורכולכלזהספרמלוותשעטות-סוסים
ה~רה·"ואותומכונפים:עתיקים,מיתולוגיהסוסי

 1ם 61~לאתליצוריכלו;סוסיםלףשאמר:סוקך~י;
דברלכלסוס;סוס,~ל .אותו;כסוסמתאריםהיו

אמרתילכן • /היאסוסיתשבקרבוואלוהות/
דבר;אכןבהםיששמאסוסים;אוהבאניבלבי;

בהםשישלמרות;אלו~י,הםשאיןלמרות;ממני,

פנומן /ע~.:~פנומןודם;בשרל~נו~ןממני;הרבה
בפניותה;רךפנומןההסתרה;פנומן /סבילףת
דוברשכברהפרה·סוקרטי;וזהומפתיעות;חדות;

שאףאפשר;."לכןלסוס;צמודהואגםלעיל;
 1דיבורללאלים;להם;עושיםסוסיםכן;פיעל

עומדים;אליםתמורה;סוסיםללאתנועה;ללא
מתנכריםלחומר;מתנכריםלזמן;ומתנכרים
ובין;יבנהשאיןגדולה;עצמם/בכפירהלאלוהףת;

עמ'הפרה-היסטורי',('ואותודבר"כאן''אנחנו

שיראושיר;שלכוכבים"ישאו: ;> 117 • 115

אלים;ומרכבותאש;שלמרכבותישמכוכבים;

~;סףס/וישן; i?יק ryישאדם;חציסוס;שלחצייש
שלכוחותוישכוח;שלסוסיםוישאדם/י 9סוויש

וישמנוע; ד~~סוס;בתוךשלמידותוישסוס;
וישיש;ם iןר iיפ ryוסוסים;ומרוציסוסים;מרוץ

סוסים; י.ל~~·וישעבודה;סוסוישקרבות/סוסי
סוסיוישיש; •סוסיםוסוחריסוסים;שףק.יויש

וישסוס;עלס,ירתוישריבוי;סוסיוישדימוי;
ומרכבותואדונים,ואיברים;ופרשיםכסוס;."עודב

~דרך; ך.ל~?סוס;לושאיןלמייש;ומקלפאר;
אוויר,ס;סים;סוס];לחלוםלושאין[למיישוחלום
 • 118עמ'שיר',שלכוכבים('ישואהבה"עפר;

כנפיים.ישלסוסיםאפילו •עזריאלאצל .) 119
נחמןרביסוסיהשלג,אירופה,הגלות,סוסיוישנם

לו;שיהיהצריךאדםנחמן:;רבי"אומרמברסלב:
וידידיו~שכניואדם,י~ wמרעלברוחשיוכלסוס

רתוםסוס/שיהיה •ולחסדלשבט;נפשוומבקשי

אותו/נושאוהואאוכף;רתוםסוסאו/לעגלה

ההריח~יי~י;ועוביוליערולחףץ;ק,ט wללכשיתפרץ
לושיהיה ' iצריאדםהפנימית/האבן;ואפלולית

להינסקהרחק,להינשא/~רו;~הלושתהיהסוס;
תלמודשיבטלשמים/רוכבלאשלהפוךלגובה;

מתוך;שרקסוסלושיהיהאחרת;לתורהודרדקים/
חףם •אחרמשהך;הואשבמהותסוס;הואהרגל

טליתמיןהואוה?~ן;שחורלאשחורחום;לא
סוס;לושיהיהצריךאדםהנפש;להצלתסתרים;

ממתין;אמיתיערךמהיידע/לאפעםאףשהרי
האותומההצבירה;תוביללאןלצבעיו;מתחת

לסוס,צריךאדםהעין;תוךאלכךתוךשתישמט;
רגליושתיעללקום/צריךהואשומע?!אתה;

להיות/כדיכך;ככהלעמוד;ככההאחוריות/
עמ'נחמן',רבי('אומר?מנוסה"ומנותק;:נזיף

74-73 (, 

השיריםלמחזורנתווסףואחרים'שמים'צורותהשיר
 1כתיבתואתהשליםשהמחברלאחרימיםכחודש

חודשיםכחמישהונמשכהביותראינטנסייבתשחיתה

עדזהממועדיחלפובלבדספוריםימיםרצופים.
מןשברחסוס"זהומחלתו:דברלמשוררשייוודע
מערות;הואאוהבלילה;אוהבהזההסוסהעדר;
צורםיפים;בימיםלו;שרעסוסזהוסרגיר;אוהב

נקיקים;לומבקשהואהאור;אותוחונקהירוק;לו

ק,ט w ~ ~ץר~~להינתקכנפיים~חולםהוא~סלע~
היוםטלפיים;כתיבתסייםבריחתו;בטרםהעדרי;

לחשוב/בחושךלנשוםשורה;לומריכול;כברהו·א
:ה 9~לק iע,בו~חושך;גרגר ס~~~ ry7בחושך;
אחרת/מוסיקהעםרקיע;צליל.ימסלולאחרת/
בריאהצורותאלוהית/צונחתאלוהית/זורמת

צורות~חשכה;צורות /ךאףתצורותיולדת/
קוראחסףם;ניצןצורות ;םי~~ ry ~~בעיגולים;

אחרים;שמיםצורותאחר;אפיריוןתחתלבוא/

 .) 157 • 156<עמ'רבים"רבים

הטובדעתילעניותהואעצמואתבולעזמן
מעגלסגירתוגםחיים,מעגלסגירתבויששבספריו.
עובדותאלאמטאפורות,לאפואטית.ארסמבחינה
מגעויותריותרוהפשטות,דימוייםפחותמוצקות.

קובץהאנושי.הקיוםשלהחיבבשראמצעיבלתי
כמיהה 1להשתחררלהמריא,ניסיוןכל-כולוזה



איקרוסלסיפורבדומהאךאחרונה;נפשלשלוות
לסלעייכולאינוהמעוףהיוונית,במיתולוגיה

מעניקההכתיבההקרקע.עלהממתיניםהמציאות
מלווההמיוחלהמזוראךלמחבר'מרגועאמנם

כבדה.במועקה

 •ספרותומבקרציירמשורר' •קאופמןעזריאל
מלחמתפרוץעםשבפולין.בסוקולוב 1929ב·נולד

וכךהמועצותלבריתהמשפחהברחההשנייההעולם
עםארצהעלה-1948בהנאצים.מידיניצלה

ובשנותובחיפהבעכותחילההתגוררמשפחתו.
למדעזריאלאביב.בתללהתגוררעברהשישים

העבריתבאוניברסיטהוסוציולוגיההיסטוריה
באוניברסיטתשנילתוארעבריתוספרותיברושלים

החינוךבמערכותמורהשימשרבותשניםאביב.תל
לאמנותהמחלקהאתניהלהשבעיםומשנותהשונות
והמרכז.אביבתלמחוזהחינוך'במשרדותרבות

'מאזניים'.העתכתבאתערך 2003-1998השניםיבן

 20תשס"ה,בשבטבכ"חלעולמוהלךעזריאל

 •.עפרורגבילוימתקו • 74בןוהוא , 2004בפברואר

פלועודד

אינטראקציה

אינטלקטואלית

 , 2005גווניםהוצאתרושם,נואל:בוית

עמ' 79

לא .האמיתיתהפיוטיתלמילהטובטעםלפתח
שלארוךתהליךוגםדרךהואהטעםכיקל.תמיד

הלמידה.בתהליךליוצרשותףהקוראשבולמידה,
התובנהאלהשבילבזה.זהקשוריםוהטעםהלמידה

זוכהאותםשלומדומיבהכשרה.נסללהפואטית
אוהביםשלאאלההשירה.מצדמעמיקיותרביחס

אתלהכיררצוולאניסולאפשוט .שירהלקרוא
אשמיםלאהםואולישלה,והמאורגןהמרגשהעולם

בזה.

ויששירהספרילאוריוצאיםאפור.הכוללאאבל
בשירה.טעםבעלשהואומישמביןומישקונה,מי

('האלטרואיסט'),המשוררבעיקרמחנךהזהולטעם
כותבת:נואלבויתוהטעם.הדרךאתשבונההוא

גיחהבחציעשבשל"אלטרואיזם
בחשאי."העולםגרעיןאתמוריק

ומתוךהכאבמתוךפעמיםהרבהכותביםהכותבים

במרחבהמקוםאתלמצואהמסויםוהרגשהרצון
ללמודאפשרשאידבריםגםוישנםוהנפשי.הפיזי

הסברלנוואיןהשמים,מןבאמתהםכיוללמד'
"כישרון"במילהמסתפקיםואנוומה"."איךעל

 .כישרוןישנואללברית •הכולמסבירהתמידשלא
הנפלאהדיאלוגאתבכתיבתהלבנותיודעתהיא
שעליההדרךנבניתשממנוהדיאלוגהקורא,עם

קודם.דיברנו

שקובעהיוזם,הואהמשורר.פותחהזהדביאלוג
 .אינטואיטיביבאופןהיעדקהלאתובוחרהטעםאת

ההמשכיותעלומחליטבוחרהקוראהשני,בצדואז,
שיח.הדו

שיצאלפניהרבההזהדביאלוגפתחהנואלבוית
אתלכןקודםפרסמההיארושם.הראשוןספרה
'עיתון ,'גג''מאזנים','כרמל',העתבכתבישיריה

אתלבנותיכולתלהשישאומרזהונוספים. ,' 77
דיברנו:שעליוהדיאלוג

שאיבדולמיכותבת"אני
מחפשים.""אינםוכבר

הם"השיריםכתבה:צווטייבהמרינההמשוררת

ניתןלהםכימאיתנו'מבורגיםילדיםהםילדינו'
לכת.""יותרלהרחיקוגםבזמןיותרלחיות

טלוויזיהמהיידעושלאבזמניםזאתכתבההיא
הקיומיהמרחקשלנו'שבעידןוברורמחשב.ומהו
ולאמלמדיםלאכברכיוםכימצטמצם.השירהשל

הפיוטית""ההרגשהאתהזה,הטעםאתמטפחים

 •עדיין .היאהכותביםשלהמטרהאבל .אזכמו
בשורות,שמחפשיםלאנשיםלעזורלשיריםלאפשר
שאב.דמשהושמחפשיםמטאפורות,שבונים

 •השירשלהקומפוזיציהאתלבנותיודעתונאלבוית

עלשלובמילותיולהגיביודעהאמיתיהמשורר
כאשרגםוזההאדם.שלוהנצחיהאמיתיהכאב

לעצמהמרשהפעמים!)<הרבהלפעמיםהמדינה
נואלבויתהאדם-האזרח.שלמכאבולהתעלם

הנכונות:במיליםכךעללהגיביודעת
זהוזרישןחיוךגזירממנינעלם"ולא
נסתרבכוכבשוממותעיניאתשמצא

שאלותאלףבאישוניםמכפילות
נבוכה."נפשכולי

רואיםאנובמראהכמונואלבויתשלבליריקה
מהותה.אתהמציגההחברהשלאמוציונליתתמונה

הקודמות,לשורותהחזרותועםהקריאהעםוכך
המשוררת.עלהרושםמתגבש
וסביבדמות,אתלבנותהיכולתישנואללברית
חודריבחדוהכולדמויותעודגןלארהזאתהדמות
אינטלקטואלית.אינטראקציהבמיןהקוראלנפש

המעמיקה","הבדיקהשנקראמהקורהואז

הפיוטי:והטעםהמחשבותהשאלות,אתשמעוררת
יפה.לזונהזריםכמואביבלתלשורקותסנוניות
"והעיר

להכששורקיםהזונותכלכמו
מבט."מחזירה

בויתשלבשיריםצפויותבלתיוהתפתחותדינמיקה
ולחזורולקרואלחזורהרצוןאתמעוררותנואל
הכתוב.אתיותרטובולהביןלהבין'כדישוב,

מתוךהמציאות,מתוךנבחריםשירתהשלהנושאים
מצליחהוהיאהרחוב.משיחותלנו'שקוריםהדרבים
"שיר":קוראיםשאנומהמזהלבנות
פיגועכשישעסוק.אדםבן"היא

כלבאוחתולמתאםשואלתהיא
מכירהלאהיארסיסים.קיבל

גוהרת.היאשקורסים.אנשים

מדברתכשהיאמדברתלאהיא
מדברת."כשהיאשרההיא

ואתהמיליםאתלעצמהמרשהלאהמשוררת
איזושהייששלהבפאוזותואפילוהריקות.השורות

ברגשותעמוסההזאתוהמשמעותמשמעות.

שיריה.אתשממלאים
אנוהאםרטורית:שאלהלשאולרוצהאנילבסוף

אנינמחק?השירהשלהמקוםשבובעידןנמצאים
הקרירות,למרותשקיימיםדבריםיששתמידחושב

מתפלליםאנחנווהאכזריות.הריקנותהסנוביזם,
ולפעמיםמשהוומאבדיםלדולריםומשתחווים

בויתהחברה.אתמציליםהטוביםהשיריםמישהו.
כותבת:נואל

רפותנשיםבתאילנדלקנותאפשר"עכשיו
הגופות."תמונותוגם

שלהמקסימלילריכוזמכוונתהמודרניתהשירה
והדמויות.המשמעויותביןוהקישוריםהמשמעויות

אפשרהטקסטיםבמסרגתבזה.מצליחהנואלבוית
אני.סוגיכמהגוף,שמותקולות,חפצים,למצוא

מושכת.מאודובחוויהבכימיהנתונותהדמויותוכל
ספרהרושם,והספרטוב.רושםמשאירההקריאה

 •וטעם.ידעעלמעיד .המשוררתשלהראשון

יעקביצחקבןאלברט
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אתלהעבירמצליחההיאהפורמליתהבנייהדרך
הנמצאתהפנימיתוהמשמעותהתוכןהמסר'

המעגללדוגמה,הפיוטית.בקונסטרוקציה
מתחילההיאהשירים.באחדהקונסטרוקטיבי

אביבי.התלבגשםוסוגרתבירושלים
שקט."בירושלים

הואהלילהשלהשלג
דאשתק.ד"שלגלאבהחלט

שלאהגשםאתמעמידההיאשלג,שלאהשלגמול
אתומשדריםשחוזרים "ש"ובעיצוריםמשמח."

אתהטורבתוךהםגםויוצריםהשקטואתהרוגע

הכול.בהשישליריקהזאתהלילית.האווירה
הזהאביביהתלבגשםראשיאת"ארטיב
לקראתו."שמחאינוואישמגרף,אינושאיש

משמותמילולית,אנטיתזהאוקסימורון'מיןזה
מסרבזהישאיבב".תלוירושלים"גשם-שלגהעצם
שזהלינדמהלנצח.אפשרהייאוששאתחשוב,
הפואטיקה.שלעיקריהיעד

:ךן.
((:\ 
~ === 
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אפריקהעווכתוב
עלוןוקציעחאבירםאביבה

המוקדש ' 77'עיתוןשלהנוכחיגיליון ~
w ,יכולואינומתיימראינולאפריקה

ממיטבהמזלג,קצהעלולולהציע,להתיימר
כוללתסקירהלספקאוהאפריקאית,הספרות
שלמהאנתולוגיה •זוספרותעלכלשהי

חיתהעמודים 300עלנאמר'המשתרעת,
מתבקשתכזהבמקרהבמשימה.לעמודמתקשה
עלהמאמריםשניעללוותרלאמדועהשאלה
סיפור-עודלהכניסובמקומםבגיליוןאפריקה
מגיעיםאנושכאןאלאשירים?כמהעודשניים,
התייחסותבכלהנעוצההבעייתיותללב

<במידהשאתביתרובישראללאפריקה,
פשוטזויבשתכזו>.התייחסותאצלנושקיימת

הסטריאוטיפיםלכלמתחתלחלוטיןנעלמת
היאשבתוכםמוכרים,ולאמוכריםוהתדמיות,

העולםלחלללשחררהוגןלאלנוונראהחנוטה.
ישובצוהצערשלמרבהספרות,קטעיכמהעוד

מדי>קרובותלעתיםאךכמובן'תמיד'<לאמיד
כלשתצמיתשלהם,הסטריאוטיפיתבמשבצת

בהם.טמונהלהיותהעשויהפנימיתאמת
מעוררתמערביתלאתרבותשכלנכוןבהחלט
היאכאשרגםקץ'איןעדפטרונותרגשות

מהרצוןטובות,מכוונותרקלכאורהנובעת

אינדונזי'לסופראבלהאחר":את"להכיר
לאפריקאימאשרבהרבהטובסיכויישלמשל'

שלהנשייהבתהוםאוטומטיתלהיעלםלא
לצטטזובנקודהיהיהמוטבאוליהאקזוטיזציה.

בגיליוןשהופיעמאמר-קליםבקיצורים-
 A View From Africa-'גרנטה'שלהאחרון

ואינאנה,ביניאוונגההקנייתיהסופרמאת-

<אז Kwani ?הספרותי-פוליטיהעיתוןעורך
לכתובאיךלמערביםהמציעבניירובי'מה?)
אפריקה.על
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 .טוביםתמידורעבשמששקיעות :עצותכמה

 11ייאפלהאו 11ייאפריקהבמילהתמידהשתמשו

משנהכותרות .שלכםבכותרתספארייי 11או

מסאייי,ייזנזירביי,המיליםאתלכלוליכולות

ייגדוליי, , 11יינילוסייקונגויי,ייזמבזייי,ייזולויי,

תמיד .עברוייייימיםאויישמשייייצליי,יישמיםיי,

גרילהיי,יילוחמיכמומיליםגםמועילות

ויישבטייי.יינצחיייייקדוםיי,

מהיישובאפריקאישלתצלוםתציגואללעולם

זהאםאלא ,בתוכואושלכםהספרכריכתעל

צלעותקלציניקוב, .נובלבפרסשזכהאפריקאי

אם .השתמשובהם-חשופיםשדייםבולטות,

שיהיההקפידואפריקאי,לכלולחייביםאתם

אוזולואומסאישלמסורתיבלבושלבוש

 *.דוגון

היתהכאילולאפריקהשלכםבטקסטהתייחסו

ערבותעםומאובקתחמההיאאחת.מדינה

ובניחייםבעלישלענקועדריידייםרחבות

שהיאאומרעב.הגוועיםורזיםגבוהיםאדם

ננסייםאדםבניעםלהחרידולחהחמה

בתיאוריםתיתקעואל .אדםקופישאוכלים

 900מדינות, 54גדולה:אפריקהמדויקים.

רבעבהמידהעליתרהשקועיםאדםבנימיליון

אתלקרואמכדיובהגירהובלחימהובגסיסה

שלכם.הספרים

טבועיםוקצבמוסיקהכמהעדלהראותדאגו

אוכליםהםוכיצדהאפריקאיםבנשמותעמוק

תזכירואלאוכל.לאאחראנושבןששוםדרבים

הואקוףשלמוחו .וחיטהבקרובשראורז

בשרלצדלאכולמבכריםשאפריקאיםהמעדן

הקפידולסוגיו.צידובשרזחליםנחשים,עז,

בליכזהמזוןלאכולמסוגליםשאתםלהראות

-ממנוליהנותלמדתםכיצדולתארלהירתע,

לכם.שאכפתמשום

אהבהרגילות,משפחתיותסצנותטאבו:נושאי

מקרהבסיפורכרוךאם(אלאאפריקאיםבין

לאינטלקטואליםאולסופריםהתייחסותמוות),

שאינםספרביתבגיליילדיםאזכוראפריקאים,

אומאכולהאוטרופיותממחלותסובלים

הנשיים.המיןבאברימוםמהטלת

עםאחתבעצהחרישי,קולאמצוהספרלאורך

כדיי.ייציפיתי-להרבה-כלשלנוגהונימההקורא,

הליברליותהקבלותאתמוקדםבשלבהוכיחו

לתחילתסמוךוהזכירושלכם,הדופיחסרות

כיצדאפריקה,אתאוהביםאתםכמהעדהספר

בלעדיה.לחיותיכוליםואינכםבההתאהבתם

יכוליםשאתםהיחידההיבשתהיאאפריקה

אתהחדרגבר,אתהאם .זאתנצלו-לאהוב

אתאםשלה.החמיםהבתולייםליערותגופך

הלובשגברכאללאפריקההתייחסיאשה,

אפריקההשקיעה.לתוךונעלםספאריחליפת

לשליטה.אולסגידהלרחמים,אובייקטהיא

לכלוליכולותשלכםהאפריקאיותהדמויות

מגידינאמנים,משרתיםערומים,לוחמים

החייםישישיםחכמיםגבריםוחוזים,עתידות

מושחתים,פוליטיקאיםאומזהרת.בפרישות

ופרוצותיוצלחיםלאפוליגמייםדרךמורי

תמידמתנהגהנאמןהמשרת .איתןששכבתם

מפחדהואתקיפה.לידוזקוקשבעבןילדכמו

אותךמערבותמידילדיםעםטובמנחשים,

תמידישישחכם .שלוהמשפחתיותבדרמות

כמוהבצעתאביהשבטים(לאאצילימשבטבא

עינייםלוישהשונה.)**אוהאינוהגיקויו,

האפריקאי .לאדמהקרובוהואטרוטות

במשרדועובדשגונבשמן,גברהואהמודרני

למערביםעבודהושיוכרתלתתומסרבהאשרות,

 .מאפריקהלהםאכפתשבאמתכישוריםבעלי

בתפקידותמידמשתמשהפיתוח,אויבהוא

פרגמטייםזריםעללהקשותכדיהממשלתי

אוממשלתייםלאארגוניםלהקיםלבוטובי

שלמדאינטלקטואלשהואאוטבע.שמורות

סידרתירוצחלפוליטיקאישהפךבאוקספורד,

הוא .מהודרותבריטיותחליפותללבושונוהג

היאואמוקריסטלשמפניהשאוהבקניבל

המנהלתזובעצםשהיאעשירה,אלילרופאת

המדינה.את

לכלולתמידחייביםאתםבספרכםהדמויותבין

-הידיעהבהא-ברעבהגוועתהאפריקאיתאת

הפליטיםבמחנהכולהכמעטערומההמשוטטת

ילדיהעיניעלהמערב.שללבולטובוממתינה

ושדיהנפוחות,בטניהםזבובים,דבוקים

חסרתלהיראותצריכההיאוריקים.שטוחים

עבר,לאלהלהיותיכוליםלא .לחלוטיןאונים

הרגעאתהורסותכאלההסחות .היסטוריהלא

פעםאילהאסורטובות.הןגניחותהדרמטי.

עללדבראלאבדיאלוגעצמהעלמהדברלומר



 .במילים)להביעוניתן(שלאסבלה

אשהלספרלהכניסגםדויהקפ

מתגלגלצחוקבעלתואימהיתחמה

להקראופשוטבכם.שמטפלת

עבריינים.כולםילדיה .מאמה

ולרחףלרצדצריכיםהאלההילדים

לוולגרוםהראשיהגיבורביסב

יכולשלכםהגיבורטוב.להיראות

להאכיל ,אותםלרחוץ ,אותםללמד

תינוקותהמונינושאהוא .אותם

 .בעיניוהמוותאתראהוהואבידיו

(אםאתםהואשלכםהגיבור

אוברפורטז'ה)המדובר

בריטי/סלתיקרט/אריסטו

ת iטרגית 1בינלאומי

בבעלית 1מטפלשכעתפייה 1יפהפה

בספרותברוהמד(אםחיים

 .בדיונית)

להיותיכוליםרעיםביםמער

שמרניםממשלהשרישלילדיהם

אפריקה,בדרוםבורים ,ברביטניה

אתםכאשר .העולמיהבנקעובדי

הזכירוזריםבידיניצולעלםימדרב

וההודים.הסיניםהסוחריםאת

שלבמצבההמערבאתהאשימו

ספציפייםתהיואלאבל .אפריקה

מדי.

כללאורךרחבותמכחולמשיכות

מלתארהימנעו .טובותהןהספר
 2003יפטארןיקמנדלה,נלסרןקרןמטעםסיועלקונצרטהכנרתפישר'מרק

כדינאבקיםאוצוחקיםבספרהאפריקאיםאת

פשוטאוללימודיםילדיהםאתלשלוח

האפריקאיםהיומיום.בחייאיכשהומסתדרים

לאירופההקשורמאפייןאורלשפוךצריכים

וביחסןאפריקהבתוךבנוהגן-לאמריקהאו

להיותצריכיםהאפריקאיםהגיבורים .אליה

אבל ,מהחייםגדולים ,אקזוטיים ,צבעוניים

שום ,דיאלוגשוםללא 1מבפניםריקים

שום ,בסיפוריהםפתרוןאוסוףאוקונפליקטים

 .הקלפיםאתלטרוףהעלולותמוזרויותאועומק

מיןאבריאוחשופיםשדייםבפרוטרוטתארו

גדוליםמיןארביאו .מוםבהםוהוטלשהושחתו

מתות.וגופות .מיןארבישלסוגכלאו .במיוחד

בעיקראו .מתותערומותגופותיותרטובאו

חיבורכל ,זכרומרקיבות.ערומותמתותגופות

מזוהמיםהאנשיםנראיםשבהם-שתגישווספר

אפריקה"אתכמבטאיםיועלו-ואומללים

עלייכתבשזהרוציםהלאואתם "האמיתית

איתרגישואל .ספרכםכריכתשלהאחוריהצד

לעזורמנסיםאתם :בנדוןואיסטניסיותנוחות

(אומדבריםהםומורכבות.מלאותדמויות

אתבגאווהמניפיםהםכאשרונוהמיםרוטנים

 .ותשוקותשאיפות ,שמותלהםוישרעמותיהם)

אידרואיםאתםמשפחה:ערכיגםלהםיש

הםםיפילילדיהם?אתמלמדיםהאריות

אוטובותפמיניסטיותוהםאכפתיים

 .גורילותגםכך .עצמיכבודמלאיפטריארכים

עלשלילימהדרבתאמרואללעולםלעולם

אתלתקוףיכוליםפילים .גורילהעלאופיל

ואפילויבולםאתלהרוס ,אדםבנישלרכושם

לחתולים .הפיליםלצדעמדותמיד .אותםלהרוג

 .יוקרתייםסקולספבליקשלמבטאישגדולים

לתקוףיכוליםאתם ,זאתלעומת ,הצבועיםאת

מזרחמבטאיםלהםוישנפשכםכאוות

במקצת.תיכוניים

פעילי ,סיועועובדיסלרביטאיםפעיליםלאחר

ביותרהחשוביםהאנשיםהםסביבהשימור

להםזקוקיםאתםאותם.תעליטאלבאפריקה.

שלהםהברחיותלחוותאתכםשיזמינוכדי

תוכלוכךורקדונם 120,000עלהמשתרעת

לעתים .המפורסםהפעילעםראיוןלהשיגביותרהגדולהטאט .מהמערבסיועלהשיגלהם

להראותאולתארהואאפריקהעלבכתיבה

סובלים.אומתיםלבנים

כאלחייםלבעלילהתייחסישזאתלעומת

פעילהמראה-ספרכריכתעלתמונהקרובות

פלאיםתעלה-הרואיתחזותבעלסביבהשימור

חאקי,ולבוששזוףלבן,אדםכל .המכירותאת

כחייתבאנטילופההחזיקפעםשאי

הואחווה,פעםלושתיתהאומחמד

אתמשמרוהואסביבהשימורפעיל

 .אפריקהשלהעשירההמורשת

אואותומראייניםאתםכאשר

המימוןהיקףמהתשאלואל ,אותה

הםכסףכמהתשאלואל .שלהם

 .שלהםהחייםמבעלימרוויחים

משלמיםהםכמהתשאלואללעולם

 .שלהםלעובדים

לאאםאכזבהירגישוקוראים

 .באפריקההאוראתתזכירו

באפריקההשמששקיעת ,ושקיעות

ואדומה.גדולהתמידהיא .חובהאיה

םימרחב .ענקייםתמידםיהשמ

הםחייםובעליידייםרחביריקים

שלהארץהיאאפריקה-חיוניים

כאשר .הגדוליםהריקיםהמרחבים

הצמחייהמצוקתעלכותביםאתם

להזכירדאגו ,החייםובעלי

אוכלוסיןמצפיפותסובלתשאפריקה

המרכזיתהדמותכאשר .מדיגדולה

בג'ונגלאובמדברנמצאתבספר

קבוצותבניעםיחדומתגוררת

קומה)קצרשהואאדם(כלמקומיות

שהאיידסלהזכירבסדרזה

אתרוקנוהידיעה)(בהאוהמלחמה

 .מתושביהאפריקה

בשםלילהמועדוןגםהכרחי

 ,חרבשכירימסתובביםשבו ,טרופיקנה""

אנשיזונות, ,מרושעיםנובורישיםאפריקאים

 .וזריםגרילה
כלסוךמאתבציטוטספרכםאתתמידסיימו

עלאובענןקשתעלמהדרבהאומרמנדלה

 • .לכםשאכפת***משום .רנסנס

משיכהמוקדהיאהדוגוןארץכמאלי;לאום*קבוצת

 .במדינהתיירותי

לאוםקבוצת-איברבקניה;לאוםקבוצת-גיקויו **
ביותרהגדולההלאוםקבוצת-שונהבניגריה;

בזימבבואה.

צבעיםשלמגווןכלומר ,בענןהקשתאומת ***

החדשהאפריקהדרוםשלכינויההואותרבויות,

לרנסנסהכוונהברנסנסהאפרטהייד.שלאחר

נשיאהתשעיםשנותבסוףשטבעמושגאפריקאי'

 .מבקיתאבוהנוכחיאפריקהדרום

ב"הארץ"ומתרגמתעיתונאית-אבירםאביבה

אפריקה.בנושאמתמחה

עבריתלספרותדוקטורנטית-עלוןקציעה
בירושלים.העבריתבאוניברסיטה

<ראהפישרמרקשללתצלוםפרטהאילוסטרציותכל

בקאסל'-11ההדוקומנטהמקטלוגלקוחותלמעלה>
 ) 2002 (מניגריהאנוויזוראוקווישאצר
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שוונצחמתקוףנצואפריקה:
סטריאוטיפים

אבירםאביבה

w שאינםלמערביםאפריקהאומרתה
שהאפריקהעניין'שלשמץבהמגלים

בכלל'אםבמטושטש,רוחםבעינירואיםשהם
גזעניים,ובסטריאוטיפיםבתדמיותכולהחנוטה

אלואילא.רביםכאלה,בתורמזוהיםמקצתם

חלקשהיאגזעניתנשורתמאותהסטריאוטיפים
אפריקהראשית,תמיד:חוזריםהעולם,מאוויר

כמקשה-לסהרהשמדרוםאפריקהלפחות-
זוספור.לאיןאפריקותכמובןקיימותאחת.
ויותרתרבויותמאותמדינות, 54שליבשת

אואפריקה,לרבים,אבלשפות,-2000מ

מצטיירתלסהרה,שמדרוםאפריקהלפחות

ש"התרבות<כמולחלוקהניתנתוכבלתיכאחת
לחלוקה>,ניתנתובלתיאחתהיאהמערבית"

אפשרי.תחוםבכלבדלותההומוגנית

מעטיםאופייניתבעצלותשוחק.עונישנית,
עלשלו'הספציפיתגרפיההטופועליחשבו

חושביםכןשרביםמה .ורבדיומרכיביוסיבותיו'

שאפריקאיםהוא"יודעים",דיוקליתראו

עללקשקששיפסיקו .בכךאשמיםעצמם
הבוקעתהנימהזווהקולוניאליזם,העבדות
רקלקולוניאליזםכיוםשיש<והעדנהתכופות

אשמתעלהדיבוריםכלכביכול>.אותהמאששת
בפיודמגוגיהאמתלהאלאאינםהמערב
עדבשחיתותהטובליםאפריקאיםעריצים
מראשם.למעלה

עלהנושןהגזעניהסטריאוטיפנלווהלכך
לעמולאשתואתהשולחהעצלןהאפריקאי

במלואכיוםעודאותולמצואמדהיםבשדות.
תקינותשלדקציפויבליאפילותכופותהדרו'

מאמרפרסוםלאחרלמשל'כךפוליטית.
כמיברונפמןאורגצוטטשבו-1999בב'הארץ'
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היוםכלבירהשותיםשאפריקאיםשאמר
ההערה<בתוספתשעובדותהיחידותהןוהנשים

"אם-אלהבמקריםתמידכביכולהמתבקשת
אמותרעדולאמצטער"),'אניגזענינשמעזה

המחאהאתלעוררבליחלפוודבריוהספים
ביותר.הרפה

הפסקה,ללאמלחמותשלהואנוסףסטריאוטיפ
האומרתמילהאותה-כמובן"אתניות"

עשרהשתיםכלום.לאולמעשההכללכאורה
המתוכננת,ההשמדהלאחרשנים

ברואנדה,והביורוקרטיתה"אידיאולוגית"

עללא<בהחלטבמערבכיוםהמקובלהשיח
לתארנוראהטעותזוחיתהשאכןהואכולם>
הדדי"אתניכ"טבח-1994בהמתרחשאת

יומין".עתיקותשבטיותשנאותשלו"תולדה
עללהחיללהמשיךבמערבמרביםמונעלאזה

אתולראותאתניסטיתטרמינולוגיהאפריקה
כאילואתניסטית,בפריזמהבההמתרחשכל

"גנטי-מנגנוןמעיןאפריקאיםאצלפועל
לפעולמזומנותלעתיםאותםהמניענפשי"
ולצאתה"אתנית"שייכותםמכוחאחדכאיש

אתפוטרתאתניהמילהבזה.זהלטבוח

ידועשהריהסבר:שלצורךמכלבההמשתמש

אתניות"ל"מלחמותיוצאיםשאפריקאים
להבין.מסוגליםאינםשמערביםמסיבות

אותןכלעללהגיבהיריעהתקצרכיאם
עליודעים-לא-יודעיםש"כולם""אמיתות"
מובןכאן:מתחייבתקצרההערהאפריקה,

ברואנדהוההשמדהבאפריקה,אתניזםשקיים

אפריקהבכלורעליהגרורותיהאתשילחה
מניפולציהכליהואאתניזםאבלהמרכזית.

וששליטיםויישם,הביאשהקולוניאליזם

<החלקיתהדה-קולוניזציהלאחרבאפריקה
שלתוצרלאהואבהתלהבות.אימצומאוד>

הרעועלהטובעלכלשהי'אפריקאית"תרבות"
המשתמשיםאפריקאיםפוטרשאינומהשבה:

היושלואומרשאינוומהמאשמתם,באתניזם

חיתהלואואירופה,אתכובשיםאפריקאים
הריסוקללאמתפתחתהאפריקאיתההיסטוריה

הזאת.למדמנהנכנסיםהיולאהםהקולוניאלי'
כפי-זוועותלבצעמסוגליםאפריקאים

וברפובליקהבדארפורהיוםלראותשאפשר
יותרלאאךפחותלא-קונגושלהדמוקרטית

אחר.אחדמכל

נרדפתמילהכמעטהואגםהפךאיידס
התקשורתאותומסקרתויחסיתלאפריקה,

אבל .אחראפריקאינושאמכליותרהמערבית
 28שלשקיומםכלשהוספקישבאמתהאם

רבהבשאננותמתקבלנשאיםאפריקאיםמיליון

 ?אחרתיבשתבכלמעוררשהיהמכפיבהרבה
העולםשלהידיעהמשמעותהיאבדיוקומה
כמהבאפריקה?המגיפהשמחוללתהשמותעל

החייםשתוחלתלמשל'יודעים,אנשים
היאבזימבבואה ?במחציתירדהרבותבמדינות

בעבר. 61לעומתשנים 33כיום
נוסףמהותימרכיבהיאגמורהפסיוויות

נתפסיםאפריקאיםהאפריקאיות.בתדמיות

באשמתםובראשונהבראששוב,-כקורבנות

עיןכהרףהיכוליםכאחד'ומתחלפיםנצחיים-
פניםמחוקיבתורם,לתלייניםלהיהפך
אדםבנישלוהמורכבותהעומקומשוללי
שכתבשכפיממדיותחדדמויותמהיישוב:

שויינקה,ודלההניגריהסופרובמרירותבזעם

הבסיסייםלצרכיםורקאךכזקוקותמצטיירות
אלמנטרי:רפואיטיפולגג,קורתמזון'-ביותר

בעצמםנחלציםאינםשלעולםאדםבני
מחכיםורקוהמצוקההרעבממעגלי

סיועארגוניהיינוהחדשים",ל"מיסיונרים
מישכלברור .מאליומובןמערביםותורמים,

ל"אמיתותו"ספורלאיןדוגמאותימצאשירצה,
שיאמצואפריקאיםויהיוזה,סטריאוטיפשל

לאורךפיועלוינהגולתוכוישתחלואותו'
והמצמיתהמחרידהדברזה .הדרךכל

בסטריאוטיפים.

שלהסטריאוטיפהואורווחמושרשפחותלא
בחסדואלאכלשהיהיסטוריהכחסרתאפריקה

לעבדות,"הודות"אפילוכן'המערב,של
שהחיכוךולאימפריאליזם,לקולוניאליזם

אתלאפריקהכביכולסיפקובהםוהמאבק
בספרהשלה.היחידההאמיתיתההיסטוריה

Country of My Skull האמתועדתעל
קרוגאנסיהמצטטתאפריקה,בדרוםוהפיוס

בארצההאפטרהיידחסידילבניםאקדמיהאנשי

דמוקרטי'לשלטוןהמעברלאחר<באופוריה
בדושחיולבניםכוללדודו'ובןאחדכשכל



יבשתעודאוליאין
עוותה,שלהשההיסטוריה

וטואטאהדקעדנכתשה

גםאפריקה,כמוכךכל
השניםבעשרותאם

נשלפתהאחרונות

בשולינאחזהקודם,המשטרעםמושלםקיום
-הכריזוהםמנדלה>.נלסוןשלאדרתו

הורישרקלאשהאפרטהייד-בכךוהשתבחו
ביותרהמתקדמותהתשתיותאתהחדשלמשטר

אי-מנהיגות ,לושהודותאלאאפריקה,בכל
עולהיוקרתיים,אקדמייםתאריםבעלת ,אן-סי

כלעלבהרבהבכישוריה

באפריקה.אחרתמנהיגות

רביםמהלכיםישזולגישה
המערבלמעשה,במערב.

אפריקהבדרוםתמידעסק

בכלמאשריותרהרבה

גםהאחרותאפריקהמדינות

לאבהשעיסוקו<ככליחד
וזאתמספיק>:להיותהתחיל
תועבתבגללרקלאבהחלט

ההערצהאוהאפרטהייד

מרכזיתסיבה .נגדולמאבק

 ,מהסיפורחלקהםשלבניםשברגעחיתהנוספת
אחרלמישורעוברכברהואכמדכאים,אפילו

נהפכוהאפרטהיידורבנותרק .גמריל
המתמדתהתחככותםמעצםיותר"אנושיים"

הלבן".ב"עולם
כמעניקנחשבמערביםשלמבטםרק ,וכמובן

ממדאתבאפריקהוההווההעברלמוראות
היסטוריוןשוםאמנםשלהם.האמיתיהזוועה
יושאמרמהלומרכיוםיחלוםלארציני

אחדיוםתהיה"אולי :-1953בטרבור-רופר

שוםלהחיתהלאאבלהיסטוריהלאפריקה

היתרכלהאירופים.שהגיעולפניהיסטוריה
שההיסטוריהיבשתעודאוליואיןחשכה".הוא
כךכלוטואטאהדקעדנכתשהעוותה,שלה
האחרונותהשניםבעשרותאםגםאפריקה,כמו

 ,אינו<זההנשייהמתהוםזוהיסטוריהנשלפת
 ,עדייןאךפעם>.אישיסתייםתהליך ,כמובן

בואעדרבים,שלהבטןתחושתפיעל

אפריקהשלההיסטוריהחיתהלאהקולוניאליזם
לאמהשורהואפריקאי ,בכלהכלמלחמתאלא

תבניתאלאאינוהיוםגםכללובדרךהיה,

בהשלו.האתנית""הקבוצהאו"שבטו"נוף

לתקינותהודותשרק"יודעים"כולםבמידה
ציוויליזציותעלמדבריםמתחסדתפוליטית

יש"רוחניות"וכיאפריקאיות,תרבויותועל
באפריקה.לא ,בהודולחפש
הזניחותסוף.לאיןהסתעפויותישהזהלבוז

אפריקאיםעלהמולבשתוהייחודיתהמוחלטת
אפילוהמדרגה,בתחתיתאותםמעמידה

אפריקאיםהתורנים.העולם""אויביברשימת

רקלאלהקיםמסוגליםשאינםכמינחשבים
לאאפילואלא ,למיניהןרשע""אימפריות

 ,היגיוןאותוולפיבינלאומיות".טרור"רשתות
האמונה,רביםמערביםבקרברווחת

ויגיעוהזדמנותבכלבזהזהיטבחושאפריקאים

אינומערביששוםוסדיזםאכזריותלדרגות
רצחניםאפריקאיםלאותםאך ,להןמסוגל
הארגוניים,הכליםהתחכום,חסריםעצמם

השמדהלבצעוהאידיאולוגייםהטכנולוגיים

"שוותודקדוקיה,פרטיהכלעלכהלכתה,
שגםדברים<אלההיהודים.להשמדתערך"

מפעם>.יותראישיתשמעתי

אפריקאיםשללעברםהבוז

דוגמהעתידם.עלגםחל
 Negrlogie :בלבדאחת

Pourquoi l'Afrique 
Meurt :מדוע<נגרולוגיה
שלספרוגוססת>,אפריקה

הכתבלשעברסמית,סטיוון
'ליברסיון'שלהראשי

ועדאפריקהלענייני
'להעורךוסגןכתבלאחרונה

מתהוםזוהיסטוריה

הנשייה

קולוניאליסטיםבידישהוקמוהענקשמורותכל
-רבותכהבחיותשמדסףעדשירולאחר-

 .מהןשגורשואדםלהמוניביתקודםשימשו
כדיאפילולחזוראזהורשולאהם ,מכךיתרה

כןאםאלאהחיים,בבעליבעצמםלצפות
הלבנים.בשירותכעובדים

עודהיאאקזוטיקהושובאקזוטיקהאקזוטיקה,

אקזוטיקהאפריקה.שלהסטריאוטיפיםאחד
אוכולהליבשתמוצמדתהיאאםבין ,זו

יהיהלשחורים,בכללאו-יחידיםלאפריקאים
אתבחובהלכאורהטומנת-מוצאםיהיהאשר

יותר"חיובית"לסטריאוטיפיזציההאופציה
הואסטריאוטיפהואשסטריאוטיפ<אלא

סתירהשום ,הצערלמרבה ,איןסטריאוטיפ>.

עלרביםומאמריםשספריםהעובדהבין

יתר-שלההאקזוטיזציהאתמוקיעיםאפריקה

-שלהםהפתיחהנקודתהיאזוהוקעה ,כןעל
בפריזמתנתפסתעדייןשאפריקהבדהלער

~ 
~ 
c:: 

~1 ~ 

היבשת,בנושאמונו'

אחתלאהמואשם
הנוכיהאחרונותבשנים

השירותיםשלהאיש

פתיים.הצרהחשאיים

עצמואתמתארהוא

הרבהשבאהבתוכמי

האמתאתחושףליבשת
שלואפריקההכואבת.

שלרותחתיורההיא

נפסק,בלתיטבח
אכזריות,שלאורגיה

ושחיתות.קניבליות
התרבויותאשמותובכל

 ,כולןהאפריקאיות,
עדמקום,בכל ,תמיד

 2002לגום,מרינה,רחוב :~פו;t;א~ויורהללא ,שבהןהאחרונה

אתהוציאורקחנינה.

יפרחוהםכיצדותראומאפריקההאפריקאים

יכולאיך ,חסידיותוהיםכאלה,דברים<ואחרי
גזען?>שהואעליולטעוןמישהו

שלכיבשתאפריקהשלהואנוסףסטריאוטיפ
בראייתמאודמקומםמשהוישמופלאות.חיות

כמי ,בלבדכרקעשלמהיבשתשלתושביה
לתייריםשירותיםלספקהיאקיומםשתכלית
מתבקשתכאןהחיים.בבעלילהתבונןהבאים
חייםבעליבזכויותמאמינהאניאישית.הערה

ולניסוייםחיותלאכילת ,לצידומתנגדת
לצפותהנוהריםהתייריםובין ,בהןרפואיים

אנשים ,כמובןיש,באפריקהחייםבבעלי

המקרהזהלאאבלאלה.למטרותהמתמסרים
האכזריותעםבעיהשוםלהםשאיןרובם,של

בנישלמאליהלכאורהמובנתוהכההאגבית
מהםליהנותרוציםשרקחיים,בעליכלפיאדם

זהכהואתפגעשלאבצורהמביתם,הרחק

שכמעטזהבהקשרלצייןהראוימןבנוחותם.

מוצגותותרבותהשאפריקהבמידההאקזוטיות.

רביםמערביםבקרבקיימתהרי ,זובפריזמה

עלאפריקאיות"ב"השפעותלהכירנכונות

ביןהנעהנוכחיבצייטגייסטהעולם.תרבות
ביןמתנדנדתשמצדה-"רכה"גזענות

-תרבותי"ל"דטרמיניזםגנטי""דטרמיניזם
חודקההמדישתכופותתרבותיותרבובין

סטטיתלבועהתרבותכלוהמרדדתעוקצה
השפעותמתקבלותפולקלוריסטית,

אתהמשביחתבליןשיהיובתנאיאפריקאיות,

שוחרי"המערבי".התבשילשלטעמו
אתקרובותלעתיםאוהביםלשמההאקזוטיקה

אם"הקריאוליות","המולאטיות",אתהעירוב,

התיעובלאאךאלה.במונחיםלהשתמשרוצים
אוגזעי"טוהר"לכלאוגזעניתראייהלכל

אתיעדיפוהםאותם.המנחההואתרבותי

"הטהור",השחורפני .על"המעורב"השחור
מוצא><מבחינת"הלבן"במרכיבושיראומשום
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בקרתמעין"תרבות")<מבחינת"המערבי"או

ולפיבהרבה,מורכביםכמובןהדבריםאיכות.
אפשרהכוזביםהעימותיםשלהמסורתמיטב

בעולםזוגישהשלניגודיהאתגםלמצוא

כוחםעלהדיבוריםכלאףעלאבלהתדמיות.
המחלקותריבויאףועלמתיםלבניםזכריםשל

ישעדייןקולוניאליים,פוסטללימודים

אתהמעדיפהלגישהיותררביםמהלכים
בצרפתגזעניםדיברולאהאםכתבלין.אפריקה

"הרבהכדורגלנבחרתעלבהתפעמות
העולםבאליפותכשזכתהארצםשלתרבותית"

 ?-1998ב
מהשורהלמערביאפואמצטיירתאפריקה

מגיפתקץ'לאיןומלחמותרציחותשלכיבשת
גבוהה,תינוקותתמותתמשתוללת,איידס

מוחות,ובריחתנחשלותמרוד'ועוניבצורות
גידול'לחיישנידונהיבשתכל'בולעתשחיתות

ההיסטוריה.שלהאשפהלפחלהשלכהלאאם
מאזאדירהתאוצהבמערבשקיבלהראייהזו

הואשלההטקסטותתברלין'חומתנפילת
עצמאותשלאחרבשניםנחרץאפריקהשגורל
המיטיביםובשלטונובחסותואז'עדוכיהיבשת

אולילאט,אולי"התקדמה",המערב,של
אנשיםכמה<האמנם?בטוחאבלצב,בצעדי
מאוכלוסייתהכשלישאיבדהשאפריקהיודעים

 )?-1920-1880ב

נראיתבלתידוממתשהפצצהחושבמישהוהאם
אתעושהאינהגזענייםסטריאוטיפיםשלזו

שעדייןאפריקהעלנוחתתשהיאעודמהשלה?
חטאיהםוכלהמערב,שללחסדוכלילנתונה

הים>שפתעלכחול<והרביםמאודהממשיים
שלטוניותאליטותושלעריציםשל

שלאזה:דבריםמצבמשניםאינםאפריקאיים,

ישואליטותעריציםאותםשלכלכךעללדבר
פטרונים-ארוכהתקופההיולפחותאו-

ובאליטותמערבייםבחוגיםפעולהומשתפי
פוליטיות-עסקיות-צבאיות-מאפיונריות

גיאוביחסיםהמדובראיןכאשרזאתמערביות,

אפריקאיםשליטיםביןמלאיםקולוניאליים
חי'קולוניאליזםשהניאובלבדזולאלמערב.

קולוניזציהשלשהאפשרותאלאובועט.קיים
כללאינהגיאו'שלמסווהכלללאמחדש,
גםבזכותהמועליםובהחלטכך'כלפרועה
אפריקאיים.קולות

הגזענותשלהנמשכתהמחלחלתלהשפעתה
אפשרהסוגים.מכלדוגמאותישאפריקאיםעל

יפה",הוא"שחורהנשימהכלותעדלדקלם
מלאותהאפריקאיתוהפזורהאפריקהאבל

מזיקיםבתכשיריםהמשתמשותבנשים

שיכריזונשיםביניהןהעור'להבהרתומסוכנים
שהןאוהאפריקאית,גאוותןעלוהערבהשכם

מערביים"נוהגיםאימוץיוקיעוזוגןבניאו

הסיווגיםאפריקאית."מחותנות"בשםנפסדים"
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עלהדיבוריםכלאףעל
לבניםזכריםשלכוחם

ריבויאףועלמתים
פוסטללימודיםהמחלקות

ישעדייןקולוניאליים,
לגישהיותררביםמהלכים

אפריקהאתהמעדיפה

כתבלין

אפואנמשכיםפחותושחורשחור-שחורשל

יחסכואפריקהבדרוםבכפריםעוזם.במלוא

שעשוכפימפיהן'לחםיוםקשותאמהות

כדיוסבותיהן'אמותיהן

החלקתתכשירילקנות
שכןבנותיהן'לשיער
אינומקורזלשיער

הגנאיתוהסופרת"אנושי".

תיארהאיידואטהאמה

העצמאות,לאחרמידכיצד

והקדחתהרטוריקהבשיא

כלכמעטהשחרור'של
עירוניתגנאיתצעירה

חבשהעצמהאתמכבדת

בוכרית.פיאה

אפריקאיםאינטלקטואליםבקרברווחכיום
אחתאפרו-פסימיזם.שמכונהמהמעטיםלא

עדהשחתההיאלכךהכוזבותהתגובות

ממילאהבעייתיהמושגכלשללקריקטורה
לדוןהמקוםכאן<ושלאאפרו-צנטריזםשל

שיצרהפיקטיוויתההיסטוריותכנגדבו>:

פיקטיוויותהיסטוריותנרקחותהקולוניאליזם
אידיאליזציהעלהמבוססותכביכול'הפוכות

שכלהטועניםאפריקאיםיששכן'כךופרנויה.
נוצרובעולםוהתרבותהמחשבהמכמני

ידיעלונגנבואפריקאיםידיעלבמקורם
משרהרקגזענותהרוויההזוההכלותלבנים.

זומערבים.בגזעניםנוספותושאננותנוחות

קץ.להשאיןסחרחרת
מקוםאיןזושלגזענותלחשובטעותזותהיה

דוגמהלהעלותאםמדומה.אואמיתיבשמאל,
תמיד,לא-תכופותזניחהאפריקהבלבד,אחת
בפוסטהעוסקיםאלובקרבגם-להדגישיש

אפילואינההיאאלהבמקריםקולוניאליזם.
המעניינת"אידיאלית"דמיוניתאפריקה

מאפריקהיותרערוךלאיןאלהמערבים
 tiersה-כאשרתכופותשקרהכפיהממשית,

* mondisme שמאל.בחוגיבאופנההיה
שולייםמהערתיותרהרבהאינההיאלמעשה,

עלאוקולוניאליזםעלבתיאוריותפיסקהאו
כבבואהנתפסתשהיאאוקולוניאליזם,הפוסט

התיכון'במזרחהקולוניאליזםשלוריאציהאו
אלאשאינהאוהלטינית.אמריקהאואסיה

גםמערבית,עצמיתהתענגותשלנוסףכלי

עצמית.הלקאהשלריטואליםבאמצעות
אוהמוחלטתהבורותאינההגדולההבעיה
תמידבורותליבשת.ביחסמוחלטתכמעט
נעלמתשאפריקההיאהבעיהלתיקון.ניתנת

הבעיהשוטים.עשביםשלהזהלסבךמתחת

דבר'עליהיודעיםאינםכישיודומישגםהיא,
כלמפנימיםאחתולא"יודעים"עדיין

אפשראיהיבשת.עלאפשריסטריאוטיפ

"סיפוריםאועובדותידיעלגזענות"להפריך"

תמידנופלותהזולמלכודתלמיניהם.חיוביים"

"שוויין"את"להוכיח"המנסותמיעוטקבוצות
 .מלאירשימותולשלוף

לאהבנות.איכאןיהיושלא
"סיפורים-גם-שאין

כמהנעלהבשפע.חיוביים"
האקראיתבצורהמהם

היהלולאביותר:והמתומצתת

שלושיםבןהעצמאותמאבק
אריתריאהשלהשנים

 )-1991בבניצחון<שהסתיים

בעולםהיובאפריקה,מתנהל

כמופתעליולומדיםכולו

(וכן' .שחרורלמלחמת
כיוםקיימתבאריתריאה

יושביםהמאבקמגיבוריורביםדיקטטורה

לאפריקהייחודידברשוםאיןאבלבכלא,

עצמהבאפריקהגםנוסף,וכןאלה.בתהליכים

כוללותוהתנכרותאדישותהמאבקעורר
זועליהן>.לעמודהמקוםכאןשלאמסיבות
השתתפותעםאותנטית,עממיתמלחמהחיתה

אחוזשלושים-נשיםשלתקדיםחסרת
לכללוחמותאלהוהיונשים,היומהלוחמים

שהצטלמו"נשיים"תפקידיםבעלותלאדבר'
הגרילהשלקרקעייםהתתבבסיסיםנשק.עם

האווירחילשלהמתמידותההפצצות<בגלל
מןיוצאבאלתורחוליםבתיפעלוהאתיופי>

היהלשבוייםהיחסתנאים.בתנאים-לאהכלל

ספורותדוגמאותבאמתואלהבאנושיותו.נדיר
בכלקייםהואהירח.שלהאפלהצדהיהבלב.ד

עליולכתובוצריךואפשרשחרור'תנועת
ראויהאריתריאיהמאבקאךשלמים.ספרים

ממאבקיםיותר'לאאםפחות,לאלהערצה
בהרבה.ממנוהמפורסמיםאחריםרבים

גנרי'האווקוויהלמתיו ?אישיותדוגמאות
אתבבריטניהלרפואהכסטודנטשקיבל
ילדיםברפואתפעםאיביותרהגבוהיםהציונים

האזורבגולו'ארצובצפוןלעבודבחרטרופית,
נלחםהואבמדינה.ביותרוהמקופחהעני

מגפתפרצהכאשרובציפורנייםבשיניים

החוליםבביתהניצוליםשיעורבאזור'אכולה
מצוידיםחוליםבבתימאשריותרגבוההיהשלו

שלוליותבידיוניקההואבהרבה.ומשוכללים
המבועתיםהבריאותלעובדידוגמהלשמשקיא

לאחרנדבקשבהמאכולה,בעצמוומתבמקום,
להשתלטלאחכשסייעזהירות,אישלאחדרגע

 .בעצמולפגועוניסהשהזהחולהעל
שלאופוזיציהשהקיםעיתונאיזוגגו'נורנו
בלייז-בורקינה-פאסושליטנגדאחדאיש

סנקארה>,תומסהמהפכןשל<רוצחוקומפאוךה
מהייהרג,במאוחראושבמוקדםואמרידע

תקףהואמבוימת.דרכיםבתאונתלבסוףשקרה
מהאתגםאלאבארצוהדיקטטורהאתרקלא



אותהה"פרנסאפריק",שמכונה

מוחלטת,תלותיחסישלרשת

וכמעטמאפיונרים

הממסדביןאינססטואליים,

לאליטותיחצופתהפוליטי
באפריקהשלטוניות

הפרנקופונית.

דיטנשל-2003בבמאמר

שתחתיוהבדוי<השםצ'יוושה

זימבבואית>פמיניסטיתכתבה

סיפרההיאבארצה,המצבעל
פעילותצעירותעלהשארבין

לאחראותןשראתהאופוזיציה
בבתיועינוייםאונסמכות,

בשקטלהשאמרוחולים,

יחלימושרקשברגעובביטחון'
מדוברכברואםלפעילותן.יחזרו
"נשיםאלמוניות,נשיםעל

באותולהשתמשאםפשוטות",

ביןלהזכיראפשרמחליא,ביטוי
נשיםאותןרבות,כהדוגמאות

שבניהןאפריקאיותדרום

שירותיידיעלנרצחוובנותיהן

בתקופתלמיניהםהביטחון
לסלוחהמוכנותהאפרטהייד'

בהרבהסבוכהבעיהזולרוצחים.

זאיר>לשעברקונגו,שלהדמוקרטית<הרפובליקה<פרט>,רפאיםעירקינגלז,איסקבודיסגםראשון'ממבטשנראהמכפי

סליחהשבקשותמשום

לחלקכולובעולםהפכולמיניהןוהתנצלות
שוםלואיןכללשבדרךוקר'משומןממנגנון

לואויהמשחקכלליושלפיאמתלחרטתקשר
אותהזאתבכלאךסולח.אינואםלקוונן
לשוטרשאמרהלי>זכוראינו<ששמהאשה

איךבני'לךסולחת"אניסליחתהאתשביקש
להשתנות"תמשיךלך'לסלוחלאיכולהאני

באנושיות.פרקהעולםאתללמדיכולה
כלוםלא ?דוגמאותאותןכלמוכיחותמה

הןלהוכיח,יכולותאינןגםודבר'שלבסופו
מישלבסטריאוטיפיםמשתלבותאינןרק

מכנהדיופבוריםבובקארהסנגלישהסופר
"מדוע,שאל:שעליהםהשלווים","הגזענים

כלשהובמקוםגזעןהואשמישהופעםבכל
השחורים,כלפיגםגזעןתמידהואבעולם,
זאתלנסחאםזכאים,באפריקהאלהומדוע

טעותזותהיההיריקה?"שלהארילחלקכך'
נסיגה.בעמדתהםאלהשלוויםשגזעניםלחשוב

בראשמתמיד'רבכוחםמסוימותמבחינות

שלהמוחלטתהנחיתותעמדתבגללובראשונה

שהיותרמשוםגםאךבעולם.אפריקה
לרשותםמפקיעיםמביניהםלכאורהמתוחכמים

מוקיעיםקולוניאלי'הפוסטבשיחמרכיבים
"מכלילים",אינםלעולםקודם,דורבניגזענים

<אומוכניםרבה,כידעתםברחבותיהיו'ולכן

כןבפניהם>פתוחותהאופציותכלשלא,
עתה.זהשהועלובדוגמאות"להכיר"
בשולייםאינםבהחלטלא,אושלוויםגזענים,

איןגזענות.היאגזענותהיאגזענותגםכיום.

המשקלאבלפחות,רעהאויותררעהגזענות
שחורההאנטיהגזענותשלהמיוחדהסגולי
מעציםרקבפרטאפריקאיתוהאנטיבכלל

בד'בלדוגמאותשתיעלהבאלה.גזענים
לכאורההןכךומשוםפוליטיותאינןשבמתכוון
כמהשלהפורצת<שפלותןיותר.נינוחות
עלתגובותלמשל"פוליטיות",דוגמאות
מיגםלזעזעיכולהברואנדה,ההשמדה
הבאותושהדוגמאותזוגזענותהיטבשמכירים

הבריטי'ספקטייטור'העיתוןאותם>.יפתיעולא
בפירושהואהמסחריוסמלוקיצוניכימניידוע

בעלטאקי' .שלוהמדומותהפרובוקציותגם
תקופתנוסחבגזענותוידועבעיתון'קבועטור

לקרואאפשריוםכללאכך'אפילו .האבן
להיותהאמוראשתקד><בפברוארבקטע

למהלההמסבירלמלכהמכתב-הומוריסטי

אתלארחלבריטניהכדאילאפניםבשום
המיליםאת-הבאיםהאולימפייםהמשחקים

אבללנו'לעזורהתנדבווסווזילנד"רואנדה
פיועלנעלמואליהםששלחנוהבנקאיםאבוי'

ונאכלו",בושלוהשמועה

בהרבהמרכזיתדוגמה

שהשמיעבדבריםנמצאת

עםבשיחהשיראקז'אק

-14בבמרסייסטודנטים

בעקבות . 2004בנובמבר

צודקלדעתואםשאלה
מיליארדששלושההדבר

עלחייםבעולםתושבים
פחותליום,דולרשני

יוםמדישמוציאמהסכום

עלהאירופיהאיחוד

בתחומו'אחתפרהסבסוד

עלצרפתנשיאכמובןהגן
נחהואזהסובסידיות,

השמיעוהואהרוחעליו
הואאישית.השתפכות

ביקורבכלכיצדתיאר
מתקבלהואבאפריקה

הנשיאידיעלכךכליפה
מבקר,הואשבארצו

בשיירתבדרכווכיצד

התעופהמשדהמכוניות

לבבתשומתמתבונןהוא
והוא .הדרךשלצדיבקהל
צעירים"צעירים,רואה

צעירים,המונירבים,

שמחיםהם ... 15- 5בגילי

שהאפריקאיםמשום

הםהתלהבות.מלאיהםמטבעם.שמחים
רואיםהםמרוצים.הםכף.מוחאיםהםמחייכים.

מאפשרזה > un monsieur <אדםכאןשחולף

כן!"מרוצים,הםהדרך.לצדילעמודלהם
יה"'בננ"כושימכךכלרחוקיםאנובאמתהאם
לפניפרסומתשםעלפאנון'פרנץשטבעמונח

בשםשוקולדלאבקתהשנייההעולםמלחמת
שלתרבושחובששחורשהראתהבבניה,

קולוניאליות<יחידותהסנגלים""הרובאים
ואומררחב"כושי"חיוךמחייךצרפתיות>,

 •טוב"?זה"בבניה"כושית"בצרפתית

* tirers mondisme -הטוענת,תיאוריהבמקורו

גםכמו ,וספיחיושהקולוניאליזםבצדק,לדעתי

במההעיקרייםהאשמיםהםכיום,קולוניאליזםהניאו

בכלל,השלישי"העולםשלההתפתחות"תתשמכונה

משמעותהביטוילבשהזמןבמשךבפרט.ואפריקה

 ,בשמאלאינטלקטואליםנגדוכווןאירוניתלוואי
שתוארואושראווהשבעים,השישיםבשנותבעיקר

מדומהאואמיתיתמהפכניתתנועהכלכרואים

היהלא •כולוהעולםגאולתלכערוץהשלישיבעולם
לאמעולםהםאבלכאלהבאינטלקטואליםמחסור

השתרשוהביטוי ,מתמידפחותעודהיוםרוב,היו

היודעים"פרגמטיקנים"אצל"האירונית"במשמעותו
תשתנהולאאפריקהאותההיאשאפריקהכמובן

 .לעולם
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סיפורים)(שניקואוטומיא

האש
גורפינקלכת-שחרמאנגלית:

לגברנועללאממתינההמחצלת,עלישובהחיתהזקנהםנ
כפולה:מתשישותסבלורגליהמהנףש.שיחזורשלה

כלרגליים.למרמסשהיהומהזמןשחקשהזמןמהשבילים
ומכתש.עליסלים,קערות,לפניה:פרושיםהיוהזהבעולםחפציה

התקרבכהרגלוהזקןבודדה.נשבההרוחאפילוריקנות,מסביבה
אתרעההואחזרה,ממנהשאיןבדרךהלכושבניומאזאט.אט

לפניו.עצבותו
צל.""הואחשבה.היאמצטמק,""בעלי

הזקןגוף.לונותרלאכמעטכינשמתו'שלרקאבלאכן'צל'
אתהריםהואשליד.המחצלתעלהכחושגופואתושטחהתקרב
חושב.""אניאמר:באשתולהביטובליראשו
בעל?"חושב,אתה"ומה

 .ובליחולהלבדי'אני'איךתמותי'"אם
אותך?"לקבוראוכלאיךכוח,
עלהצנומותאצבעותיואתהעבירהוא

"אנחנווהמשיך:שכב,עליההמחצלת
דבר.שוםהואלנושישמהכלעניים,

שמוטבחושבאניאחד.אףלנוואין
כברשלךהקבראתלחפורלהתחיל
עכשיו."

"כמהחייכה:ללבהנגעושדבריוהאשה

שזכיתישליהמזלבעלי!לב,טובאתה
חיי."כגברבך

זקנה."כךכלאת .ייתכן"לא
 .נרדמווהםהסכימה.היא"ייתכן'"
שלך.הגודלאתמודד"אניבריכוז.בההתבונןהואלמחרתבבוקר
שחשבתי."ממהיותרגדולהאתדברשלבסופו

קטנה."אני"שטויות,

זרדים.כמהמתוכהומשכההעציםערמתאלניגשההיא
עו.ד"ואביאלבושאלךבעל,עצים,כמעטנשארו"לא

שלך."הקבראתואחפורכאןאשאראניאשה."לכי,
בקפולנה*מושכתנעלמהידחשהכאשרלהתרחקהחלהכברהיא

בעל."שמע,אמרה:אליובגבהעדייןאךלרגע,נעצרההיאשלה.
 " .•.אחתבקשהלייש

רוצה?"שאתהדבר"מה

להיותרוצהאנימדי.עמוקתחפור"אל
שאוכלכךלאדמה,מתחתממשלמעלה,
בחיים."קצתלגעתכמעט
מעלייך."אדמההרבהאשיםלא"טוב.

בחפירתעסוקהזקןהאישהיהשבועיים

אתלהשליםשהתקרבככלהבור.
ואז .יותררבזמןלונדרשהמלאכה,

מים.התמלאהקברהגשמים.הגיעולפתע
הזקןחצופה.קטנהכשלוליתנראההוא

שהביאוהשמיםואתהענניםאתקילל
אותם.

 1990-91השנהב><חוף"אלפאבית"מתוךבאובו,בדוליפרדריק

"אניפיו:אתפתחיותרמאוחררקבמחשבה.שקועהשתתק,הזקן

מעדר."לחפשיוצא
מעדר?"תמצא"איפה

בחנות."מעדרלהםישאםלראותהולך"אני
ארוכה."הדרך ?החנותעדהדרךכלאתתלך"אתה

הלילה."שלהזהבצדעוד"אחזור

שללשובולהקשיבשתוכלכדייותר'עודהשתתקהמסביבהדממה

האבק.בשיירינאחזועודהאחרונותהשמשקרניכשחזרבעלה.
בעל?""ובכן'

לראות.שתוכלכדיהמעדראתהריםוהואכסף,"הרבהעלה"זה
שלך."הקבראתלחפוראתחילבבוקר"מחר
אתקטעההיאושקטרךבקולהנפרדות.המחצלותעלשכבווהם

 " ...בעל"אבלהשינה:אלצלילתו

ימיםעוד .אותוהזהירהכך'"עלתיענשאתהשטויות,תדבר"אל
הנזקים.אתסקרהזקןהאישלקרוס.החלוהקברוקירותגשםשל

טיפסגשם,שלנהרתחתכולורטובבמלאכה.המשיךבדעתונחוש

כמותמתחזקות,גניחותיו ,ובסרבולבכבדותוהחוצהפנימההזקן

והולכת.פוחתתשנשאהאדמה

כך."להמשיךתוכללאבעל.מהגשם,פנימה"היכנס

עדלהתבונןעצרפעםמדיהזקן.ציווהאשה,"להרגיז,"תפסיקי
 ,יותררבהעבודהנותרהלמילראותניסההואאפורים.השמיםכמה

לגשם.אולו

אותומשכוהן .משנתואותוהעירוהזקןהאיששלעצמותיולמחרת
הכואב.גופולתוךויותריותר

לקום."יכוללאאניאשה.לי,"כואב

זהמחום.בוער"אתהמפניו.הזיעהאתוניגבהאליונפנתהאשתו
לעצמות."לךשחדרההרטיבותבגלל
האש."לידשישנתיבגללזהאשה.טועה"את

 "?המ"

חולה."לאאפילו"אני
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--- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------ויי-

אש?""איזו

שראההזוהאשחיתהמהנבהלה:הזקנההאשהגניחה.חיתהתשובתו
אותה.הציתולאאפילוהםאםהאיש

אליוהסתובבהכאשר .שלוהתירסדייסתאתלולהביאקמההיא
בואחזהואשלו.המעדראתוחיפשרגליועלעמדכברהואשוב,
כוחות.לאגורכדיעצרשניצעדבכלהחוצה.מהביתוחמק
קודם."תאכל .כךתצאאל ,"בעל

התעקשה:הזקנהשיכור.אדםשלביטולבתנועתבידוהניעהוא
קצת."שתנוחכדאי .ומשמאלךמימינךיודעלא"אתה
העניששבתוכוהחוםלעבודה.לשובמוכן ,הבורבתוךהיהכברהוא
הוא .עיניולנגדלרקדלעולםגרמהסחרחורת .עקשנותועלאותו
ביאוש:קרא

לי!"עזרי"אשה,

 .לעזרתורצההאשהשנבקע.ענןקטוע,ענףכמונפלהוא
חולה."מאוד"אתה

בכבדות.נושםנשכב,הואהמחצלת.אלבזרועותיואותומשכההיא
 .וירדושעלוצלעותאותןביןשםרוכזונפשוכוחכל ,חיותוכל

כנפיה.האוספתכציפורהמוותאלבשקטגולשאתהזהבודדבמדבר
נוצצים.החייםשםבמקומותכמובהבזק,באלאהוא

להשאיריכוללא"אני ,זכרשוםהותירשלאבקולאמר"אשה,"
ככה."אותך

עכשיו?"חושבאתהמה"על
אותך."להרוגחייבאנישימוש.ללאהקבראתלהשאיריכוללא"אני
להשאירחבליהיההבור.אתלחפורכךכלעמלתבעל.נכון,"זה

ריק."אותו

----לאאבלאותך:להרוגאצטרך ,"כן
גוף."ליאיןכי ,היום
כוסלווהכינהלקוםלועזרההיא
תה.

הירחציפורונת
האדמה>מולדסיפורי<מתוך

בר-גיוראכירחמפורטוגלית:

לריטה>ראשון<סיפור

~ 
שהשינההפחדיםמהםיודעאינואישלהירדם.קשהבתי

להבודהואני"אבא"ליקוראתהיאלילהבכלבה.מעוררת
התחתונה.עלוידייוצאתמידאניהזומהמשימהערש.סיפור

עוד:ממנימבקשתהיא ,הסיפורלסיוםנקודהלשיםעומדכשאני
כך?ואחר-

בניגודחלוםעלמדברתתמידהיאיירדם.כולושהעולםרוצהריטה
וגורמתבאור-ירחלהאיררוצההילדהירח.להיותורוצהלשינה
המסורותהלבנה.היא ,הארץאני-כךעצמנואללהתייחסלשנינו

הילדההלבנה.אחרהחיזוראתאצלהמגבירותאףמוזמביקשל
גשםלרדתעומדלמטה:נוטותהירחקרני"ראה,ברחובשמעה

בבטנה".שומרתשהלבנה

סיפורוןלהלספרדעתיעלעלההאלה,הימיםבאחד
ה"ואחר-אתלמנועלנסותובכךלחלומהשתניחכדי

הסיפוראתלהבדיתישלה.האינסופייםככים"
עתה.לכםשאספר

שלההקטןהענףעלשישבהציפורתחיתההיה
דמיונותוהעלתהבאור-הירחהביטההיאוחלמה.
התעצם:חלומהלשמים.

הירח.עלשם,אשבאני-

אולםהארצית.המציאותאללהקראוהאחרות
אניהטיפשונת:התעקשה ,בהקיץחלמההציפורונת

לענףחבריהמהמרומים.יותרגבוהלשם,אעלה
שוםידעו:כולםמצדה.ילדותיכךכלזהצחקו:

החלומותבעלתהקטנההציפוראבלהזה.המרחקעליגברלאמעוף
ללא-יהיהשהכולכדילאור-ירח,להיותרצתההיא-ויתרהלא

כלום.
לשמים,הציפורהתרוממהבמילואה,חיתהכשהלבנה ,אחדלילה
 •עברזמןכמהידעהלאהיאעפה.עפה,עפה,והיאחלום.מלאת
התבלבלו.חושיהירדה.אועלתהאםידעהלאהיאמסויםברגע
הזדעזעשגופהרקברורחולמת?שהיאחלמהאוהתעלפה?האם

 .אחרבגוףמההתנגשות
התבוננההציפוראדירה.אבניםערבתהירח,אדמתעלנחההיא

עלהגיע.לאהלילהאךלהירדם.כדיללילהוהמתינההאורבמרחב
מנדודישעייפההציפור .אורישתמידלילה.ואיןיוםאיןהירח
אתראתהלאאבלבכנפיהנפנפההיאלארץ.לחזוררצתהשינה
אךנוצותיה,אתפרעהבמקורהלאור-ירח.נהיוכנפיהמרחף.גופה

הציפורמזוככת.שמשזהרוריבבואות,אלאנוצות,עודהיולאהן

לשמים,שהתרוממהלפנישהשמיעהמאלוקריאה,להשמיעניסתה

שתרגישכדישתהאדם,בן"שתה,

זקוקתהיהשובמחרכי ,יותרטוב

שלך."לכוח
ישבהוהאשהנרדם,הזקןהאיש

צפתההיאמנוחתהבצלבפתח.
לאטו.מתרוקןהאור,מלךבשמש,

עלוצחקהיוםאותועלחשבההיא
עכשיוידעהמעולם,נרשםלאלידתהשתאריךהיא,שבו:הסתירות

נשענההיא ,היערעציאתלהאירהחלכשהירחמותה.תאריךאת
המתיםשם,היוילדיהרחוקים:זמניםעלחלמההיאונרדמה.לאחור
עלהחליקועיניה ,ביבולמלאהחיתההחלקהבחיים,שעדייןואלו
סיפורים,מספרמעונב,באמצע,ישבהזקןהאישירוקת.אותהכל

נוכחים,היועצמםהחייםונכדיה.ילדיהשם,היוכולםשקרים.שרובם

באמיתותהאמינוכולםזהמאושרבמפגשהבטחות.טעוניםמגוללים,
בשרהאתפתחהלאאםושוםאיתם,תמידהיההצדקכיהזל~יםשל
היאואילולעצמהמחוץאללהלקרואהחלוהבוקררחשיהמוות.אל

כדישישארהלילהאלהתחננההיאשנתה.אתלנטושלאהתאמצה

לאמהחייםהפצירהבהדבקותבאותהביקשההיאיתמהמה,שחלומה
בעלהשלזרועואחרבצלליםגיששההיאילדיה.אתממנהלקחת
זוגה,בןשלבגופוידהכשנגעהייסורים.שלזהרבגעאותהשתחזק
מאותההרחקנרדםשהפעםנדמהשהיה ,קרכךכל ,קרשהואחשה

 •מעולם.הציתלאשאישאש
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היאכוונה.בגדרנשארקולהאבל
הם,מועטיםהירחשמיכינאלמה,

קיימת.אינההשירהשמיםובלי
דמעותיהאבלעצובה,בכתה,היא

קטנותאבניםנותרוהן .זלגולא
כסף.גבישיעפעפיה,בקצות

הירח,בידשבויהחיתההציפורונת

קולשמעהואזשלה.בחלומהאסירה

גוףזההיההדהודים.כולושכל
שדיבר:הלבנה

לי.לשירשבאתחלמתי-
אותי?חלמתולמה-

 .חיקולכאןאיןכי-
עלייך.שאשבחלמתיאניגם-
כךהירח.באורתשיריעכשיויודעת.אני-

מחלומי.חזקחלוםואיןחלמתי'
אישוןאתהכסופההלבנהעלרואיםהיוםגםוכך

החלומות.בעלתהציפורונתשלהכוכבוניעינה
לשירתמקשיבהאינהללילה,פרטנפש,ושום

עליעלהירח.באורהמוארתהקטנההציפור

אלההטל.אגלינושריםהראשוניםהשחר

עללשבתשחלמההציפורשלהזעירותהדמעות
הירח.

 •אבא?כך'ואחר-

סמילושלבבארהעליזותהבנות

העפרדרךלידסמילרשלבבארהזונות

חרדותקצתמיניבחצאיותנערות,רקפעםהיו

בנותמהמזרח,חרוזיםעםרוטטות,קצת

לצליליםוקיפצוקרלסברגבירהבעליצותשלגמו

מתיבתרועמיםורומנהסימנז'ה-מנז'השלחלודים

שהשתעממומרשימהחזותעםבתולותהיוהןהנגינה.

אמיתישפרסביטריאניעדשלנו'המתחסדיםמהפרסביטריאנים

עללשבתהבנותכלהציעולנו'כמולו'וגםאחד.לילהבא

דיזלדלקענביודחוסהמלאהאחוריהאפלבחדרזוליםקרשים

ללבו'נגעשהדברהפקידשימורים.מקופסתממנורה

לא.אמרההיאסטייל.עםאחתשללכיווןעינייםגלגל

לטעום.העצמאותמפירותאובעל'לתפוסבעל'רצורקהבנותרוב

מיני'חצאיותעלאיסורהוטלמאזאבל

מכוערות".פרוצותהיתרלכל"בנוסףהפכוסמילרשלבבארוהבנות

שבקעמהעלהבנותמצחקקותעדייןהיום

שלנו.המסורתייםונו'ונו'ונו'עלהשמירהמהמיקרופונים:

<מלאורי>:מפאנז'הג'קהמשוררשלביותרהידועיםספריובין

; The Chattering Wagtails of Mikuyu Prison; Of Chameleons and Gods 
 The Last of The Sweet Bananasשלו:האחרוןהשירהספר
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מח~פשחגלויה

מוגרלמיצ'רה

אחותי

הסכמנוהריואתאבי

כסףליהיהשלו
האזרייםבאייםעכשיולהיותצריכההייתי

במאוריציוס.לפחותאו

בשמשטובלת
שליהישבןאתמכסה

בנאמנות,לשלךהשייךשהישבןהדברוזהבאקסטרא·מלנין'
 .לוזקוקאינולאל'תודהבאמת,

נז'רישלבחדרכאןיושבתאניאז

שלעייפותישנה

מפוקפקותשנים

וירידותעליות
והלוךשובושוב,הלוך

כדיזהקמה,כשאני

רוצה,שאנימהלקרוא
צריכה,שאנימהלא

ההבדל'כלאתשעושהמה

לאכול'משהוולחטוף
-לאלוהיםתודהעדיין-בנאמנותששלךעודפות,קלוריות
 .להןזקוקהאינהבאמת

יותרוהעשירהמדויקשבעולמםחושדתאני
כיצדהיודעיםאלהשל

יודעיםמשאנוטובאותנולתאר

-עצמנואתלתאר

שלמצוינתחופשהזוהי
ייה.עבאפריקאיתאשה

המרחב,עללכםתודה
השאר.כלועל

איידואטהאמה
עלוןקציעחמאנגלית:

מחזאיתסופרת,-איידואטהאמה

ספריה:ביןגנאית.ומשוררת

Our Sister Killjoy; No 
Sweetness here and other 
stories; Changes: A Love Story 

 An Angry Letter-השיריםוספר
in January and other Poems 

בפופולריותלזכותלחש

היורונה>*<ממסורת

עכברושעםהיערעללריביכוללאאתה
התאועםהסוואנהעללריביכוללאאתה

אביושלהתוארעלאולוקורהעםלריביכוללאאתה
נחשעםלשחקיכוללאאתה
עכבישעםלרקודיכוללאאתה
אמואתלהכותיכוללאקטןילד

עצמושלהחראעללהתרגזיכוללאזקןאיש
שמחה.להיותבלי-בזיןלהביטיכולהלאאשה

 •ושמחוביהביטו
הציפוריםעםמשחקיםהילדים

הבית,זקניהבית,ילדי
וזקנים,צעיריםנשים,גברים,

להיותולאנולדעתהשזהתינוקלראותתוכלולא
מאושרים.

נולדעתהשרקתינוקאני
 •אתירקדובואו

אבירםאביבהמאנגלית:

באפריקהבגודלהוהשנייהבנירגיהביותרהגדולההלאוםקבוצתהםהיורובה*
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מדומהאקזוטיקהקואוטו:מיא

אמיתיתוהיסטוריה
אבירםאביבה

 ,מחירבכלאקזוטיקהחיפוששלעידן ~
התנסה ,הכולש"ראההמצויהמערבי ~
לאפריקהגםלהעניקמוכןהכול",וקראבכל
איןהאמת,ולמעןהאקזוטיקה,בעולםנישה
כיעדהאקזוטיקהבולעתשאותהאחרתיבשת

לאקזוטיקההשאיפהקרבה.אלבאהכינודעלא
לעולמותמסילותכפותחתמצטיירתאולי

בצורה.כחומהתמידכמעטמתגלהאךחדשים
האקזוטיקהבמחוזותישבצושרביםספקאין

שהרומן ,וטוקראמיאהמוזמביקיהסופראתגם

בעבריתיצאסהרוריתארץשלוהראשון
מיכרמל.בהוצאתמלצריורםשלבתרגומו

סגורעולםשלתחושהמהרומןישאבשירצה

אפריקהאמא<באמת?),ולמקוםלזמןמעבר
עםוריקה,יריםרחבתבדיוק?>,<למההיולית
באפריקה?),מקוםבכל<כמוורעביםפליטים
השניםבאלפיים<כמובהמתרחשמאודשמעט

מביןאינושאישמלחמהרקע,עלהאחרונות?>
מובנת?>;אינהאפריקאיתמלחמהששום<כשם
במידהבהלהתרחשהיהשיכולעלילהסיפור

מדעבספראובקונגובליבריה, ,ליאוןבסיירה
חוגגתקואוטוספריבכלאמנםבדיוני.
במשבצתלקבעהמידצריךלמה<אבלהפנטסיה
יגעהלקלישאההפךשכברהפנטסטיהריאליזם
לתוכםמזדחלתמכךפחותלאאולםומכנית?>

רקוהקוראמוזמביק,שלהמיוסרתההיסטוריה

חלול.באקזוטיציזםאותהימיראםיפסיד

לפעמיםיכולההאקזוטיקהבבועתההתכנסות

אוצרלאפריקהיש ,כןטובות.מכוונותלנבוע
קוסמולוגיותשלפה,שבעלספרותשלבלום
והמתים,החייםביןהנמשךבקשראמונותושל
איאבל .וטוקראעלהשפיעוספקללאוהן

האפריקאיתהספרותכלאתלהכניסאפשר
משליםאוסףבהולראותרדוקציוניסטילסד

חכמים"גריו"סיפוריקדומים,וממרות
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סיפוריםאגב,מדברים.חייםבעליעםוחידתיים
חייםבבעליגדושיםמסורתייםמוזמביקיים

אבלמהם.גםהושפעבוודאיוקואוטוכאלה,
חיותריבויהאם ."םג"היאהמפתחמילת

ביצירותיומדברותותכופותסובלותמרגישות,
ביולוגהואשבמקצועומהעובדה,גםנובעאינו

והסביבההחייםבעלילשימורבמאמציםהפעיל
בארצו?

אינהסהרוריתאברץהשםחסרתהמלחמה
אוא-היסטוריתמיתית,"שבטית","אתנית",

 ,מאודריאליתמלחמהחיתהזוגורית.אל
וניהלויזמושאותהונוראה,מאודפוליטית
רחוקבשלטאפריקהדרוםובעיקררודזיה

השחרורארגונירחוק.כךכללאולפעמים
 MPLAו-במוזמביקפולימרהשמאליים

נגדלמאבקהשישיםבשנותשיצאובאנגולה
עםנמנו ,הפורטוגליהקולוניאליהשלטון
במדינותרקלאבמהפכותשהאמינוהתנועות

הקולוניאליזםעולתחתהיושעדיין

אפריקאיותבמדינותגםאלא ,והאפרטהייד
לבנותשלטוניותאליטותהמירושרקעצמאיות
פרטוריהשחורות.קולוניאליותביארבאליטות

קיבלהשזולאחרמיד-1975בלאנגולהפלשה
לצדבלחימהמעורבתוחיתהעצמאותה,את

רודזיהלשלטון.שעלה MPLAנגדאוניטה

ממשתפיונאמוארגוןאתבמוזמביקהקימה

החשאייםבשירותיםסוכניםמוזמביקים,פעולה
וקומץאפריקה,דרוםושלפורטוגלשלשלה,
 .משורותיושגורשולשעברפולימראנשי

דרוםקיבלה-1980בזימבבואהכשקמה

ומוזמביקאנגולהבירושה.ונאמואתאפריקה

באי-אן-תמיכתןעלמאודיקרמחירשילמו
שלחםהלאומיהאפריקאיהקונגרס ,סי

באפרטהייד.

מצאובמוזמביקהמלחמהשנותעשרהבשש

הפכומיליוןחמישהאדם,בנימיליוןמותםאת
התפשטשמאזדפוסהנהיגונאמופליטים.

מום,הטלותשרירותיות,רציחותבאפריקה:

אפים.שדיים,אוזניים,איברים,כריתת

המסראתלהפיץהיואמוריםבחייםהנשארים

פורטוגלנגדהמאבקבתקופתעודפח.דולזרוע
מנגנוניהמשוחרריםבאזוריםפולימרהקים
ולאחרפרוטות,שלתקציבעלשבדרךמדינה

שהיוובריאותחינוךבתוכניותפתחהעצמאות

באזוריהרסונאמומידה.קנהכללפימרשימות
שרףבריאות,תחנתוכלספרביתכלהכפר

בשדותיבוליםהשמידנוסעיהם,עלאוטובוסים
מלבלעקורכדירעב,בעתותמזוןומחסני

המכשףשאומרכפיתקווה.שביבכלהאיכרים
כדינועדהלאהזו"המלחמהסהרורית:אברץ

להוציאכדיאלאהמדינהמןאתכםלהוציא
מכם".המדינהאת

חטף,שאותםאנשיםהיוונאמומגויסימרבית

בעינוייםלרצוחשאולצוילדיםמהםאלפים
איכריםשכנים.אומשפחהבנימזוויעים

שלאסטרטגיותעלאמוניםבמוזמביק,
בשללפעמים,בהמוניהם.ברחוהישרדות,

לתתמוכניםהיו ,מפולימרהגוברהניכור
עדייןכללבדרךכיאםהזדמנות,לרנאמו
הניכור .במיעוטוכרעפולימראתהעדיפו
ממשיזאת,עםהיה,פולימרכלפיהכפרבאזורי

האספותהעצמאות,שלהסוחףהלהטמאוד.
לא ,הכולעלכולםדיברושבהןהאינסופיות

כלאינו ,כמובןזה,זמן.לאורךלהישאריכלו
השחרורמאבקימרביתכמו .הסיפור

המאבקגםבאפריקה,ביותרהאותנטיים

סטליניסטיים:בדפוסיםטבועהיהבמוזמביק

 ,מפלגתיחדשלטוןמחדש","חינוךמחנות
פקודותשלמאליההמובנותההירארכיה,

בביורוקרטיהלהפליאשהולחמו"מלמעלה",
כוחנותהפורטוגלי;הקולוניאליזםמורשת
הנראותממלכתיתציפורנייםושליפתמנותקת
במאבקרבים,בין ,בכללאם ,בלבדאחדמרכיב

השטחפניעלתמידפורצות ,עצמוהשחרור

הבוסיםאצלכזובעליבותונחשפותלאחריו
שלאחרים<ובספריםסהרוריתאברץהקטנים

לחיזיוןרבותאספותהפכובמהרהקואוטו>.

סיסמאותקטניםבוסיםצווחושבוהטקסי

איכריםבאוזני ,הבינולאשבעצמםוהוראות

סהרוריתאברץגלית.בפורטומילההבינושלא
עלמוחלטתבבעתהרקהאנשיםמגיבים

מוזכראינושלעולם ,ונאמו-"הכנופיות"

שלגלגולעודלדידםהואפולימרבשמו.
מדבריםשהפעםרק ,תמידהקייםהשלטון
בכיריםודרגיםהוראותעלבשטחנציגיו

והמעמ.דהעםאויבועלהעםשלבלבווניגודים
האפרטהיידמשטרנהנהדייגןממשלתחת

לפניעודביבשת.מתמידיותרפעולהמחופש



איהסכם ,נקומאטיהסכםעלהדיושיבשה

עםחתמהשעליולמוזמביק,משפילהתקפה
פרטוריהאותוקרעה ,-1984באפריקהדרום

-1986באחראיתחיתהאפריקהודרוםלגזרים.

סאמורהמוזמביקנשיאשלמטוסולהתרסקות
-1978-9בלגבול.סמוךשטחהבתוךמאשל

באזורירעבעםבהצלחהמוזמביקהתמודדה
בגללבעיקר ,-1980באךוגאזה,אינמבאנה

ודרוםונאמושגרמוההרס

מעלחדשרעבהיהאפריקה,

התריעהמוזמביקלכוחותיה.
אךעזרה,ביקשה ,מועדמבעוד

הסיוע.בצמצוםהגיבהמערב

ש-לאחררקהגיעהעזרה
לא-84כשב .מתוכבר 100,000

אתלפרועמוזמביקיכלה
הנושיםהכריזוחובותיה,

אפשריתתהיהחובותשפריסת

תנאיאתתקבלאםרק

קרןשלהכלכלית"ההבראה"
והבנקהבינלאומיתהמטבע
המיידייםחובותיהכיאם ,העולמי
דולרמיליוןבמאתייםהסתכמו

מידהבקנימאודקטןכסף ,בלבד
בינלאומיים.

ובאורחשליטהאיבדפולימר

מעמדלוולהעניקונאמועםלהסכםלהגיע
נחתםהשלוםהסכםמכובדת.אופוזיציהשל

 •-92בלבסוף

והבנקהמטבעקרןשלהכלכליתהליברליזציה
חיתהלאהעצם.עדמוזמביקאתרוצצההעולמי

המלחמהלוחמיקונספירציה.שום ,כמובן ,כאן

הפיננסייםהמוסדותעםעצהטיכסולאהקרה

עלמוזמביקאתלהורידאיךהבינלאומיים

 ,גדולאחדראשכאבהמקומיות,הקהילות
חיתהשלנוהמשימההם,לולאהאלה,העניים

מפלגתהוא,ונאמוזוובמוזמביק,יותר",קלה
כיוםזקוקואינו ,ביותרהגדולההאופוזיציה

תומכים.לרכושכדיהפחדהלאמצעי
מיאשלבעצמותיוהטבועהההיסטוריהזו

מאבקעםכלילהזדהההוא . 1955ילידקואוטו
לאחרשלוהרפואהלימודיאתוהפסיקהשחרור

פולימרידיעלכשנקראהעצמאות
חזר-85(בכעיתונאילעבוד

ביןביולוגיה>.ללמודלאוניברסיטה
הידיעותסוכנותכמנהלשימשהשאר

'טמפו'המגזיןעורךהממשלתית,
'נוטיסיאש.יהרשמיהיומיוהעיתון

כמיעליוהתקפותמנעלאזהכל
ומעזהמהפכה"אתמשרתש"אינו

שאותוהעם, , povoה-עללכתוב
רצףשוםאיןביצירתו .מכיראינו

שאינוכשםההיסטוריה, 11ב"פלישת

ושובשובאולםבמציאות.גםקיים
ברעלי-גם-נתקליםאנו

העמוקיםבפצעיםהקולוניאליזם,
קיבעהשדומההגזענותשלהפתוחים

"גזע",במשבצתאדםכללנצח

דם."מינון" ,"שבט"

הרבהאפריקהאת"גילו"אירופים
שלעשרההשבעהמאהבשלהיהופעתהלפני

בעלתלוגית,ודוהמת 11"המדעיתהגזענות

אינסופיים.ולהירארכיותלקטלוגיםהאובססיה
עדייןאבלדורסנית,חיתהבקרבםהגזענות

קראוגליםהפורטוחורים.ומלאתעקביתלא
כתבוהטובים",האנשים"ארץלמוזמביק

המשגשגותהסווהיליותהעריםעלבהשתאות
לממלכתהתייחסו<שהחריבו>,אפריקהבמזרח
בנויהממלכהכאלכורחם,עלולו ,קונגו

התפעלושביניהםוהכמריםלתלפיות,

אפונסוהנוצריהמלךשלהדתיתמבקיאותו
רבזמןחלףלאכמובן, .) 1542-1456 (הראשון

העבדים,סחרשלבקדחתנתקפוהכמריםוגם
תלמידיהם.אתלעבדותומכרו
התנגדלאשבהחלט ,נסואפוהרעיףלשווא

מלך"אחיו"עלמכתביםלעבדות,עקרונית
סוחריםבמקוםלולשלוחבבקשהפורטוגל
ומורים.רוקחיםרופאים,כמרים,

הוקםהראשוןהפורטוגליהקבעיישובכיאם
ב-רקכולההמדינהבכיבושהוחל ,-1507ב

שליטיםלצדהמדינהבפניםשלטואזעד . 1890
זכיונותשקיבלו Prazeirosה-אפריקאים

ממוצאתכופותושהיו ,הפורטוגלימהכתרענק
שהגיע ,באזורוהשנהבהעבדיםסחרמעורב.

הזיןעשרההתשעבמאהדווקאלשיאו
מהןוניזוןפוסקותבלתימלחמותבמוזמביק

בעקבותשבאוהפורטוגליםהחייליםבתורו.

LE GROUPE AMOS , הקהילה,למעןנשים<ארגוןמאמה""תיאטרוןארס,וידיאו
 1998קונגו>,שלהדמוקרטיתהרפובליקה

הדיכוי:שלמשמעותיתבהחרפההגיבאופייני
גירושפומביות,וצליפותלהורגהוצאות
אילוץמהערים,ייצור"ב"מבצעאלפיםעשרות
שיתופייםלכפריםלהצטרףאדםהמוני

מרביתוולנטריים.להיותהיושאמורים

כברהנזקאבלבהמשךבוטלוהללוהאמצעים
אזבדיוק ,פרדוקסלילאכללובאורחנעשה.

בלתילחציםלמכבשויותריותרפולימרנכנע

 .מבחוץאפשריים
ימניתסבוכהמפקעתסיועקיבלונאמוכיאם

מערביים,ביוןבשירותי"גורמים"שלקיצונית
ארכידתייםוארגוניםעסקיםאנשישדולות,

כצירבמערבאותולמכורניסיונותשמרניים,

באמתלאהקומוניזם"נגדהצלבב"מסעמרכזי
לא ,ונאמומנהיגדליאקאמה,נסואפו .צלחו

מנהיגשכזה,סווימביג'ונאסמןמעולםהיה
שהקסיםלשוניהרב"הדוקטור"אוניטה,
עמדולאשלוה"כריזמה"ושמאחורימערבים

גוברת.ופרנויהגזענותאכזריות,דם,אלא

דרוםעלהופעלולאלחציםשוםאולם
החלקלרקרהפ-וושהנשיאומהרגעאפריקה,
כפירוקלבסוףשהתגלהמהלקראתלפעול

באלאהמערב.ליקירהפךהוא ,האפרטהייד
ומוזמביקכלשהולחץעליולהפעילבחשבון
שלוםבדרכיהמעברלמעןהפעםשוב,הוקרבה
למוזמביקהמערב"תרומת"אפרטהיי.דלפוסט

פולימרעלמתמידיםבלחציםבעיקרהסתכמה

המדיני.קיומהאתולרסקברכיה

התוצאה.חיתהזומקרילאכללבאורחאבל
בריאות.ותחנותספרבתיהרסונאמובמלחמה

עלכספיםלהוציאאסרוהמטבעקרןכללי

לאחיותמספיקשכרתשלוםועלמחדשהקמתם
ארגונים .הכפרלאזורישישובוכדיולמורים

אותםבנומערבייםוכנסיותממשלתייםלא

כדיולמוריםבריאותלעובדייותרושילמו

המדינה.בשירותשעבדואלומקוםאתלתפוס
שלטונית,אליטהחבריכאשרזה,במצב

שמעוכפיה,בניקיוןנודעהדרכהשבתחילת
המניעהוהיאטובהבצעשתאוותעברמכל
גבוהותמשכורותלהםהוצעוכאשרהעולם,את

 ,הפרטיבסקטוראותורמיםאצלמוניםעשרות
הגיעו ,השחורבשוקרווחיםלגרוףשיכלואו

לביתם.לעשותהזמןשהגיעלמסקנהרבים
שלמצטיינתתלמידהכיוםנחשבתמוזמביק

מלבין 7%שלריאליצמיחהשיעורהמטבע.קרן
בינלאומייםותורמיםוהקרןחטאיה,אתכשלג

 ,הכפרבאזוריהדוהרמהעונימתעלמים
למרכזמהפיכתההמדינה,מנגנונימהשחתת

ברומןוסמים.כספיםהלבנתפשע,רשתותשל

אומרהפלמינגושלהאחרוןמעופוקואוטושל
מןלהרוויחהחורגלבנוהעוזרמקומיבוס
עםלעבוד"קשה :סמיםמעסקיהצד

להמשיךאיךיודעלאאפילואניהפרולטריון.
האוכלוסייה,העם, ,הפרולטריוןלהם:לקרוא
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אפריקהאתשחילק ,-1884בברליןקונגרס

רקלאנלחמוהקולוניאליות,המעצמותבין

הממלכותאתולכבושזריםאירופיםלהדוףכדי
מדרוםמהגריםידיעלשנשלטוהאפריקאיות

קולוניאליתשליטהלאכוףגםאלאאפריקה,
הקריאוליותהנחלותעל

החמושות.

שניפורטוגלהעניקה-1892ב

לשתימוזמביקמשטחשליש
אותןשניהלועסקיותחברות

הפלתמאזפרטיות.כמושבות

ביתרועוד-1910בהמלוכה
שלהפשיזםעלייתמאזשאת,

העדיפו ,-1932בסלזאר

להיפטרגלפורטוממשלות

הנמוכיםהמעמדותמ"עודפי"

הגירתםעידודידיעל
הקולוניאליסטיםלקולוניות.

ו-יותרלבניםנחשבוהחדשים

civilizadores אפילויותר

מוצא ,"דם"שלגורלגזרותגרות,ומסו
אסופתשםהואגזעהואאזםכלונחיתות.
נאמווווימניסראלההיו .קואוטושלסיפורים

תערובתבנינגדואתניזםגזענותשטיפחו

אואמיתייםשחוריםלדידםהיושלאולבנים,
ומוזמביקיםאנגולים

היהאפשריבלתיכמעט
אתלהביןמבחוץלאנשים
יקהשהעבהשחרורתחושת

לפחותלאפריקאים,
כיהתובנהבתחילה,

כביביןהבסיסיההדבל
מדכאיםביןהואהאדם

צבעהבדלילאומדוכאים,

כשלעצמם

אמיתיים.

אינםלעולםהדבריםאך
בכללאפשוטים.כה

גזענישדפועםאדם

קבוצהשוםאולם ,קטן
פטורהאינהשכזובתור

ו-פולימרמגזענות.

MPLA דגלאתהניפו
אבלבגזענות,המלחמה

בשורותיהםחברים

כשדיברוגזענותהפנימו

הכפריםתושביעל

מהלבנים
נאחזוהםאנאלפבתים.כשהיוגםהוותיקים,

לבנימשייכותםלהפיקשיכלויתרזכותבכל
אתודחקושחיתה,ככלעלובה ,הלבןה"גזע"
והודיםתערובת""בנישחורים,שלרגליהם
מגואה>הגירתםאתהפורטוגליםעודדו<שבעבר

שחורגברכל .ביותרהזולותמהעבודותגם
חודשיםשישהשכירותבעבודתלעבודנדרש

כפייה.לעבודתנשלחשכירותחוזהללאבשנה.
באמצעותחיתהממנהלהימנעהיחידההדרך
נודדפועלחייאו assimiladoמעמדהשגת

הניירעלבוטלה-1961ברקלמדינה.מחוץ
הכפייה.עבודת

עברלכלזרעםאתשפיזרופורטוגלים

אינהשהגזענותלטעוןתמידאהבובמושבות,
רוח.ורעותהבלוהנםהיואלהבמעונם.שורה

דמומינוןפיעלבמדויקנקבעאדםכלמעמד
מלבין""כסף<בברזיל"השחור",או"הלבן"
ממהידעוהכולאךהמפורסמת,המימרהכדברי

ו-פולימרשאימצוהאידיאולוגיהמלבין>.הוא
MPLA סדריעלתיגרכקוראתאפואנראתה
מוזמביקיםאיןופחות,יותרשחוריםאיןעולם:

 indigenas ,איןפחות,אויותראמיתיים
assimilados שבחרולמי<הכוונהלבניםאו

ישהחדשות>,המדינותעםגורלםאתלקשור
השפעתגשתמורכאןמוזמביקים.רק

הלעוסהגפןצמרבגרסאותאפילוהמרקסיזם,
הגיהנוםמדורישבעתשלהתולדותאחת ,שלו

לאנשיםהיהאפשריבלתיכמעטהסטליניסטי.

שהעניקההשחרורתחושתאתלהביןמבחוץ
כיהתובנהבתחילה,לפחותלאפריקאים,

מדכאיםביןהואהאדםבניביןהבסיסיההבדל
לאכשלעצמם,צבעהבדלילאומדוכאים,

סגורות"שבטיות"ו"אתניות"משבצות
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בסירובוקרארטרצודק

לעושר'עורףלהפנות
ואכזריותדינרישלצד
אינם?שהיכן-איומים

ב"ערלםהואגםטמון-

מןשירדוכ"פרימיטיווים

חיתהלאזולגזענותהגזעניתהתשובההעצים",

חבריםבקרבגםאלא ,בונאמורקקיימת

ובניהודים"ריבוי"עלשקוננובפולימר
אפוא,כך,הארגון.בצמרתבעיקרתערובת,

סהרוריתאברץהקטןהמקומילבוסמאודנוח
בוגדשהואהמסכןההודיהחנווניאתלהאשים

מעוןשללאטיהמוהמנהלאפוא, ,כך .וזר
נידחתבפינהלזקנים

שלברומןבמוזמביק
עץתחתקואוטו

ש"הוגלה"הפרנגיפאני
מכה ,מוצאובגלללשם

היחידהלבןהדייראת

"להוכיח"כדיבמעון
וכשהמנהלגזעני.שאינו
 ,שחורעלבמכותמאיים

הישן"

ביותרהטובידידושהוא

אותושיכהבידידוהשחורמפציר ,לבןאותושל

משחור.מכותלספוגמוכןאינוכיהוא,

ניקורוהירארכייתהגזענותדרכיאינסופיות

בזמנולארח,לוסיומצמיחה.שהיאהתרנגולות
אמרבאנגולה, MPLAשלהראשיהאידיאולוג

'L "פעם: Afrique Profonde הצרפתית>

תהיה",שאנגולהרוציםשהםמהזהבמקור>

מתקלףבצלכמעיןמזiואריםאפריקהמעמקי
לכשלמאפריקההחלסטריאוטיפים,של

המתאפיינתקונרד>,ג'וזף<מאתהמאפליה
ועדשחר'וחסרתאילמתובאכזריותבקניבליזם
שגם *דו,וסמיואלבוקאסה ,אמיןאידילמעללי

האפריקאיהעריץאתרביםבעינימסמליםהיום

בערותםעילגותם,מפאתדווקאהטיפוסי
שלבנהרותהשוחהסמנו""כושיונלעגותם,

שלמסלידתםבןמריותרדבראיןדם.
מאותהאפריקה","מעמקימהמונחאפריקאים

ההופכתפיקטיוויותוהיסטוריותתדמיותקלחת
בתוכונעלםשהכולשחורלחורהיבשתאת

זיהו'לאהםהאםאבל .בתוכוקורסוהכול
הגזעניםשלאפריקה""מעמקיאתלפעמים,

האמיתיים?אפריקה""מעמקיעם

החייםודפוסיהמסורתיותהאמונותמושגכל

גדול.מוקשיםשדההואבאפריקההמסורתיים
לעושר'עורףלהפנותבסירובוקואוטוצודק
אינם?שהיכן-איומיםואכזריותדיכוישלצד

דברכלוכמוהישן".ב"עולםהואגםטמון-
הבשרבמטחנתעברומסורותבאפריקה,אחר

חלקזההיהוספיחיו.הקולוניאליזםשלהענקית

באפריקהאירופיםתייגושבמסגרתומתהליך

נזילותוקטגוריותישויותשלמשתנהמארג
כביכולתלויקיומםשעצםכ"שבטים",

השלטוןחסדיעלבזהזהנצחבמלחמת
הצמידו"שבטים",המציאו ,הקולוניאלי

צורתהואצ'יףהלא<כיצ'יףל"שבטים"
אםגםאפריקאים>:שלהבלעדיתהשלטון
גםכזה,מונחקייםהיהלאהמקומיתבשפה

בעקביותהתנגדובניגריההאינולמשלאם

המבעיתההדוגמהאוליעליהם.צ'יפיםלאכיפת
שהמציאוהדמיוניתההיסטוריהחיתהביותר

ואתנוגרפיםמיסיונריםובבורונדיברואנדה

אפילו"שבטים",שניעלשדיברובלגים,

במלחמתהלכודים ,טסיוטוהוטו ,"גזעים"
שנהמאותארבעבתאיתנים

נבראה>.ולאחיתה<שלא
עשוהקולוניאלייםהמנגנונים

"שבטים""להקפיא"הכול
"נוהגיםשכינומהבתוך

הםאפריקאיים",ומסורות

מסורתייםונוהגיםדפוסיםבחרו

אותם .מטרותיהםאתששירתו

את .עיוותו ,חידדו ,מיסדו

הםרוח.לכלפיזרוהאחרים

לאכשהללוגםמסורתייםמבניםלאכוףיכלו
כפיבברכה,התקבלוולאבמקורםבנמצאהיו

 • Arrow ofGodבספרואצ'בהצ'ינואהשמתאר

הדפוסיםעלתמידכמעטנפלההבחירה
שליטתםעל,שהקלושמצאוביותרהשמרניים

עריציםשלהעצמאותלאחרמלאכתםועלאז
"מסורותמהלליםהיוםשגםאפריקאים,

צחות.באנגליתאובצרפתיתאפריקאיות"

הםאמיתיים","שחוריםאהבותמידגזענים

"פאפה"),אומן"("ביגאפריקאיםבוסיםאהבו

שיסבירומוחלטת,מרותלהשליטשיודעים

"מסורתזולבוסמוחלטשציותהפתילמערבי
מעשהכלזהבנימוקויצדיקואפריקאית"

לאוניטההאפרטהיידשלקרבתותועבה.
משתלבת ,כביכולהלבנים"שונאי" ,ולרנאמו

"גזע"כלכיהאמינושלושתםבתמונה.להפליא
"תרבותו""דמו"טוהרעלשומר ,ישכוןלבדד



ו"מסורתו".

ומורכבותעשירותקוסמולוגיותגםהןמסורות
שנמחתה.להיסטוריהשרידיםגםביותר'

גםכוללותבה,רקולאבמוזמביק,ומסורות
המסוכנתהפרךעבודתופוליגמיה.נשיםדיכוי

מוזמביקמדרוםפועליםאלפימאותשל
הפכהאפריקהבדרוםוהיהלומיםהזהבבמכרות

הגברית""התרבותשמכונהבמהמהותילחלק
כחלקהיאגםבדיעבדוהצטיירהזה,ארץבחבל

הדרךחיתהשזוומפנימסורתיים".מ"מנהגים

לאסוףכפרבאזורילשחוריםיחידההכמעט
לכאורההיוהצדדיםכל<מוהר>,ללובולהכסף

גירזההמוזמביקיהמשוררהאמנם?מרוצים.

שחזר<אדם'מגאיזה'בשירוכתבגראווייריניה

ובריאותוכסףמלאי"כיסיומהמכרות>:עתהזה
איבדושנמכרוהבקרבניוראו;בואוהרוסה/

שנמכרוהבקרבניארצי;אלוהיראשיהם/את

מכרות/בקרטיפש/בקר ...הראשאתאיבדו

ראייתונמכר".שסומןאפריקה,שלבקר
שלכפונקציהשלהוההיסטוריהאפריקה

פחותלאכוזבתמסורתיים"ומבנים"נהגים

אבלהאתניזם.שלבאספקלריהמראייתה
חלבםלחייהם,מבזההתנכרותאינוהפתרון
חוזרוקואוטואדם.בנימיליונישלודמם

שהולךהאמיתי"ל"עולםושובשובבכתביו

האחותמדברתהפרנגיפאניעץתבחתוכלה.
עובדתהיאשבובמעוןהזקניםעלגימרמרתה

הורגיםאטשאטהעולםזההעולם,כ"שומרי
אותו",

סהרורית,אברץהמופיעים Naparamasה-

שואףקינזדושהנעראגדייםהמעיןהלוחמים
לקוראהםגםייראואוליאליהם,להצטרף
ומיתוסיםפנטסטיריאליזםשלכעירוב

היוהםודם.בשרהיוהםאבלמוזמביקיים.

רוחות .לרנאמוהשכוחהמוזמביקתשובת
מדיומיםמגרונותאומרגונם,מדברותאבותיהם

לפגועלאומזהירותמסורתיים,ומרפאים/אות
לאנשיאיכריםאמרומפשע,חפיםבתושבים

אנטוניומנואלבשםאדםקם-1990בונאמו.

שמתישושלבנוהואכישהכריזזמזביה,בחבל

אתלשחררעליוציווההאלוכילחיים,וחזר
עשרות .פולימרלידיולהשיבונאמומרהחבל

ונאמואתגירשואליושנספחוהאיכריםאלפי

אבלנהרגאנטוניומנואלהמחוז.ממרבית

מנואלאמרמותולפניקצרזמןהובס.ונאמו
אינכם"אתםהרדינג:ג'רמילעיתונאיאנטוניו

יכוליםלאאתםניר'אנטרכמנואלמאמינים
הצביע<הואזה.אתהמצאתםאתם .להאמין

המצאתם,המטוסאתגםהווידיאו>.מצלמתעל

לכםאומרואם .הכולהכולהכוליודעיםאתם
שיכולה'חניתונאמונגדחדשנשקשהמצאתי

אתםקילומטרים,שלושיםממרחקבולפגוע
"אנחנובצחוק,פרץאבל",לי.תאמינולא

למות",מוכניםכולנו'אנוהנהרוחות.כולנו
מוזמביקשלקולוניאליתהפוסטההיסטוריהכל

שלהצטלבותםלולאבתכליתשונהחיתה

<לוושינגטון>זולותמלחמותהקרה,המלחמה
ומשטרהשלישיבעולם"מרקסיזם"נגד

ומנחוץ'מביתדורסניארכיאפרטהייד

גםשעשהמהכלעשהבריוניםשלשכדרכם
שוםזוהר'עתידשוםיכול.היהשפשוטמשום

למוזמביקמצפיםהיולאמתרונניםמחרתימי

הטובבמקרהאפילו .בונאמוהמלחמהלולא
בוודאיהשלטוניתהאליטהחיתהביותר'

המזיניםקיימיםשלטוןדפוסיבתוךמתבייתת

מתחיליםאיננושעדייןבתהליכיםעצמםאת

לעילא.קפיטליסטיתהופכתגםוחיתהלהבין'
החורבןממדיעללעמודבאמתיכולמיאבל

שלנציגםאינואפילוהואובעתי.דבהווה
בתורמשלועולםיוצרהואההיסטוריה.נשכחי

בכלומוזמביקיכן'לבן'שהנו'המוזמביקי
-גם-לנומראהעולםואותואבריו'רמ"ח
ומשתנהטנטטיוויאפריקה,שלמעברהטפח
הלאמההיסטוריהשמץעצמה,הצפייהברגע

 .ארצושלהרשמית
מאודאופנתירשמיתהלאההיסטוריהמושג

הלאהתופעותכלעלמסוימיםנחוגים

כולובעולםאךבכך'הכרוכותסימפטיות
רבדיםרבדיםרשמיתהלאסטוריהההימחופרת

ובסופולמיניהן'רשמיותלהיסטוריותמתחת
בסיפורואמיתית.היותרההיסטוריהזודברשל

המספראומרהרוסית""הנסיכהקואוטושל
כךכלישזרים,רובםמקומות,מלא"העולם

 2002אפריקה>,דרום<הילבורו'ולתיקוןלמכירהמפלטיםגולדבלט,דייריו

החברהאתכלילשמחצההמלחמהשהמיטה

 ?המוזמביקית
שללהיומהלדעתכמובן,אפשר,אי

אתאבל 11לו."קורההיה"מהשלהאפשרויות
חתוםשעברההעובדהגםמייחדתכולהאפריקה

לחפורעודנותרעתידה.כמוכמעטבפנינו
הקרובזה,עברולנחשולשלוףבזהירות
אוסף,עלעתידהיהכאילוכמעטוהרחוק,

אחר.אוזההיסטוריבצומתאפשרישהיהעתיד

ובראשונהבראשהפוניםאפריקאיםסופריםיש

הוא .וטוקראלא •ערטילאימערבילקורא
למוזמביקים."רק"כותבאינובוודאי
אתאוארצואת"מסביר"אינוהואאבל

שלאדמותעלינציגםאינוהואהיבשת,

בעבר'שחרור'מאבקיאואפריקהאופולימר

שלהם",בדגליםמלאכולוהעדןגןמהם.רבים

אפילוהדגלים,אפילומדיקרובותלעתים

מוכרים.אינםביותר'המטעיםההיכרסימני

שמתחתם,ההיסטוריהאתלגלותעודנותר

קבורהשבובעולםמקוםאוליאיןאבל
שבההיבשתבאפריקה,מאשריותרההיסטוריה

ביזהניצול'גזענות,שלהספציפיתההיסטוריה
אדם,בנימיליוניעשרותלמותשהביאהוכיבוש

 •ההיסטוריה.מושגעצםאתריסקהגם

המרכזהרפובליקהשליטבוקאסה,בדלז'אן *
עצמועלהכריזהפיכה,בעקבות ;-66מאפריקאית

אתתפסדוסמיואל .-1979בוהופל-76בכקיסר

הופל ,-1980בצבאיתבהפיכהבליבריההשלטון

 •-1990בונרצח
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שלמשפטו
האנאלפביתהמחבל
טומחהאמה

אבירםאביבהמאנגלית:

הק,~ל.ה?משרדעלהשתנתמדועשאלה:
ק~ל,ה.שלמשרדשזהידעתי;לאיותרלהתאפקיכולתילאתשובה:

משוםהיהזההאםכזו?בדחיפותלהשתיןצריךהייתמדועש:

 *?'ז~ששתית

לעצמולהרשותיכולשליבמצבמימקרה,ובכלטז'שונאאנית:
טז'.היום

 **?הל?שתיתאזש:
מים.רקשתיתילא.ת:
גרועה?כךכלחיתההטלהש:
עצמו.אללהשלהמיםאתרקששתיתילךאמרתייודע.לאאנית:
בציבור?להשתיןרגילאתהש:

אתעושהאחדכלצריך.כשאניזהאתעושהאניהרגל.לאזהת:
לא?אתהזה.
הק~ל,ה?עללהשתיןלךאמרמיאתה!לאהשאלות,אתשואלאניש:
ק~ל,ה.שזהידעתילאאח.דאףת:
יודע?הייתלומשתיןהייתלאש:
הייתי.לאת:
לא?למהש:
 ...ובכןת:
נכון?מפחד'הייתש:

כן.ת:

אנרכיסט?לאאתהאםשלנומהק~ל,הלפחדצריךהייתלמהש:
מה?לאאניאםת:
העם.אויבמהפכן.קונטראנרכיסט.ש:

אח.דאףשלאויבלאאנית:

אימפריאליסטים?שללאאפילוש:
הם?מית:

אתלבזבזפשעשזהיודעלאאתהאותם!מכירלאאפילואתהש:
שלך?בפשעיםמודהלאפשוטאתהמדועשוטרים?שלהזמן

פשעים.שוםעשיתילאת:

הק~ל,ה?עלפוליטיתהכרזהלהיותאמורהיהשלךהשתןהאםש:
מבין.לאאנית:
הק~ל,ה?עללהשתיןאותךשלחמיש:
מים.מדייותרשתיתיאח.דאףת:

למה?ש:
צמא?הייתית:
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באמהריתוכותב ,בגלותהחיאתיופיסופרהואטומהחאמה

 :באנגליתשיריםספרפרסםהשארביו .ובאנגלית

0/ Spades and Ethiopian . הואהאחרוןספרו: 

African Absurdities: Politically Correct articles אסופת

וסיפוריםהסוציאליסטיהאלילרופאשלמשפטו 11 3-199מסיפוריו

שלהסטליניסטימשטרותחתבחייםברובהמתמקדתאחרים"

טומה(חאמה .-1991בשהופלמנגיסטומריאםהיילההדיקטטור

העםמפלגת"קיצוניהשמאליהמחתרתבארגוןפעילהיהעצמו

מהסיפוריםרבים .מנגיסטו)נגדשפעל "האתיופיתהמהפכנית

השולט 11הגדולר"היו''ש ,ם'.?'עלומתבארץדמיונייםמשפטיםהם

משפטיהליךאיןבמדינהכיאמנסטיארגוןהאשמותעלזועםבה

 ,''העםאויבי"שלכללעינימשפטיםלערוךמחליטהוא ;הוגן

משפטו"ב .בעירהיחידהההצגהזושמבחינתםהתושביםלשמחת

מובטלאיכרהוא ,יסחקמר ,הנאשם ,"האנאלפביתהמחבלשל

(רשמיתהמקומיהק~להקירעלשהשתיןהיההנוראשפשעו

בעריםהממשלביןשקישרהמינהליתיחידההק~לההיה

למשטרהמקומימטההשארביןשימשהואלמעשה .לאוכלוסיה

שהאיכרברורעצמובמשפטאפילוכיאםולמלשינים).החשאית

הגדולותהכרזות ,בק~להשהמדוברידעלאהואעוון,מכלחף

הוסרואכןרשמיבמקוםמדוברכימבחינתושהעידוהקירותעל

שנותלעשריםונידוןמורשעכמובןהוא ,'ונו ~וכןוכן~שאמרכפי

 .המשטרהבתחנתחקירתותעתיקהואהראשוןהקטע .מאסר

למה?ש:
יודע.לאאנית:
מדייותריודעלאאתהש:

יודעעדייןאתהאבלמה?דברים,

המה-אתלשלוףבשבילמספיק

הק~להאתולטמאשלךשמו
שלנו!

להשתין.איךיודעילדאפילות:
איפהיודעיםרגיםמבורקאבלש:

מיל.דיותרגרועאתהלהשתין~
למה?אנאלפבית.גםאתה
לקרואיודעלאאניכית:

ולכתוב.
מתוךבאובד'בדוליפדדדיקלא?למהש:

 1990-91השנהב><חוף"אלפאבית"

ספר.לביתהלכתילאפעםאףת:
מדוע ?הבערותלביעורבמסעפתחלאשלנוהגדולהיו"רהאםש:
נרשמת?לא

משהולישיהיהכדיעבודהלמצואבניסיוןמדיעסוקהייתית:
לאכול.

מדיעסוקמים!בשתייתמדיעסוקמובטל!כלהיותמדיעסוקש:
חוקים!בהפרת

עבודה.להשיגיכולאניאםלעבודאוהבאנית:

מובטלים?שלארץהיאהסוציאליסטיתשאתיופיהאומראתהש:
אתיופי.אניאבלזה.אתאמרתילאת:
לךישמוסלמי?שםוגםנוצרישםגםלךשישזהאיךבאמת?ש:
ערבי?דם

נפוצים.כאלהשמותשםמו;ל;באאנית:

בו;ל;מרעבמתושאלפיםיודעלאאתה ..•מו;ל;באאתהאזש:
הייתוהמהפכה,שלנוהגדולהיו"רלולאהישן?המשטרבתקופות



גומלאתהכךאבלמרעב!מתכןגם
שלך!המלוכלךבשתןלמהפכה!

הרעבלפניהרבהמו;ל;באתיש:

לפנירקבאהאחותיאבלשהזכרת.
הנוכחי.מהרעבלברוחכדיחודשיים

עצלניתאחותגםלךישאזש:
רישיוןלההיהבמדינה?שמשוטטת
לנסוע?מהקבלה

מהתאחדותרישיוןקיבלההיאת:
שלה.באזורהאיכרים

מודהלאפשוטאתהמדועש:
ונגדהמדינהנגדשלךבפשעים
אפריקה?

פשוטהשהשתנהידעתילאפשע.שוםעשיתישלאלךאמרתית:
מכיר.לאאפילושאניאדםשזהובאפריקה,ארץבאיזושהיתפגע

חלאותחרפה!איזושכמוך!בורשלנוהיבשתהיאאפריקהש:
כך!כלרעשםשלנולמהפכהמוציאיםכמוך

המשפטבביתהנאשםשלמחקירתולקוחקלים/בקיצוריםהבא/הקטע

יכולאינוהנאשםכישהסבירלאחרמסוים/שבשלבהשופט/ידיעל

פונהשונים/מסוגיםחמוריםבפשעיםאשםהואוכימפשעחףלהיות

א.א 11מפשע?חףבאמתאתה 1ליאמורעכשיו 11בשאלהאליו

גדוליםחוטאים,שכולנואומראללהאדוני.מפשע,חףהואילד"רק
אזעליהם.לכפרחטאיםישלכולנועניים,אועשיריםקטנים,או

השתנתילאאבלמפשע.חףשאנימלאבפהלומריכולאניאיך

מקולל".יוםבאותומיםרקושתיתיהק~להעלבכוונה
יודע,מיהיום!אתתקללואלשלי!המשפטבביתרוחותתעלה"אל
שאתהמודהאתה .כלשהימהפכניתבמדינהחגיוםהיהזהאולי

חוטא?"

הנאשם.השיבאדוני'"כולנו'"כמו
אלהשבימיםיודע"אתההשופט.בזעףאמרעצמך!"בשם"דבר

מהם?"אחדאתהדתיים?כקנאיםעצמםמסוויםמהפכניםהקונטר

אדוני.""לא,
מצוות?"מקייםמוסלמי"אתה

אדוני."אבי,שלהדת"זו
למסגד?"קרובותלעיתיםהולך"אתה

אדוני."יכול,"כשאני

להתפלל?"ביקרקדאפיכשהאחשם"היית

זה."על"שמעתי
שמעת?"עוד"מה

באמוסלמיתמדינהשלשמנהיגליאמרמישהואדוני.זה,את"רק
שלנו."המרכזיבמסגדוהתפלל

הרגשת?""מה

שאללהקיוויתי .בעיניושוויםכולנואינסופיות.אללהשל"דרכיו
שלו."לתפילותישמע
שהאורחמשוםשרטנוריאקציונריםכמהשהיולךאמרלאאחד"אף

למסגד?"ראששומרותנשיםהביאשלנוהנכבד

זה."אתשמעתילאאדוני,"לא
למסגד?"נשיםלהכניסרעשזהחושב"אתה
שלי."להבנהמעברהםכאלהודבריםאפס,אניעני,אדם"אני

הנשים?"בשחרורמאמיןלאאתה"אז
 .אחדאףשללשחרורמתנגדלא"אני
חופשיים."האנשיםכלאתבראאללה
נשוי?""אתה

מכולרה."מתההיאאבל"הייתי

שהופל!"המשטרשלקורכן"עוד
שנתיים."לפגימתה"היא

אותהלקחתמדיהתעצלת"בוודאי
לממשלהטיפול!לקבלהחוליםלבית
שמוכניםרופאיםמאותיששלנו

האומללהלאשההנחתואתהבךלטפל
מספיקחצוףואתה .טיפולללאלמות

מכולרהמתיםאדםשבנילהכריז

הסוציאליסטית."באתיופיה
אחותיהאדם.בנילאמכולרה.מתהשאשתיאמרתי'רקאדוני"אבל
יכולאניאיךלמשל.מטיפוס,מתושלההבניםששניליאמרה
מכולרה."מתאחדשכללומר

המהפכה.מאזשלנובמדינהכולםחוסלווכולרהטיפוס"אבעבועות,
האלההנהדרותהחדשותאתלנובישרשלנוהגדולראשהיושב

לאשלנוהגדולראששהיושבאומר'אתהמהאזשנים.ארבעלפני
 ...האמת?"אתאומר

וכמהכמהאחתעלכזה,דברלחשובאפילויכולאניאיך"אדוני'
זהאזחוסלו'וטיפוסשכולרהאומרהגדולהמנהיגאםאותו?לומר

ונהגנומחלותעלמדבריםאנחנואחותי.וגםבוראניככה.בוודאי
יודע,מי .חוסלומזמןכברהאלההמחלותאםאפילועליהןלדבר
בתנאיהרע,מעיןאחותישלוהילדיםמשחפתמתהאשתיאולי

 •אותנו."לתקוףכדיקיימותעדייןהאלהשהמחלות

מדבשאתיופיאלכוהולימשקה • ' T*ט

אתיופיתבירה-**טלה

זהבאפריקה.שונותבגרסאותהנפוץאנונימישירהואהבאהשיר

בצרפתית.והשנייהבאנגליתבמקורהאחת ,מהןשתייםשלשילוב

• 
שחורהייתינולדתיכאשר

שחוראהיהכשאגדל
שחוראניכועסאניאם

שחוראהיהכשאמות

ורודהייתכשנולדת ••.אתהאבל
לבןתהיהכשתגדל

צהובאתהחולהאתהאם
כחולאתהלךקראם
אדוםאתהלךחםאם

סגולאתהכועסכשאתה
שנהבתהיהתמותוכאשר

צבעוני?קוראאתהולי
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זהמצד

לויתןעמוס ~~·------------------------~

אירועיםספרים,מוספים,

סכלעם

ואלה"שבחוכוכתאתאצלנויודעיםלאמדוע

לקפוץתמידחייביםאנומדועתעשה"?
לטעותלחמאסלתתבמקוםמדועראשונים?
ובכלל,ההפך?קורההתגובה,אתלנוולהותיר

עקרונות,שלבחשיבותםאצלנומגזימים

 ,בנויכירושלא"עדואידיאולוגיות:מצעים
גישהלנקוטבמקוםוכדומה.עמם"נדברלא

ארוכתהוונהשלמציעים,שהםכפימעשית,
לזרועותיהאותםדוחקיםאנוזאתתחתשנים?

למלחמתהנוסףצידוקלהומספקיםאיוןשל
בנו.

 ,החורבןנביאכמאמר ,אנולב"ואיןסכל"עם
 ,יראוולאלהם"עינייםשהוסיף ,ירמיהו
 .>כ 'ה(ישמעו"ולאלהםאוזניים

הרומןלאורהיומן

גולדברגלאהיומניאתלקרואשסיימתילאחר
 ,אחרוניואריהרחללדפוסוהכשירו<ערכו

התלבטתיעמ') 633 , 2005פועליםספריית

עםרבהבמידההסכמתיעליהם.לכתובמה

בן-נפתלימיכל ) 9.12.05 (ב'הארץ'שכתבהמה

אירוניה,מרירות,חשש,ביןנעיםרוחה("מצבי

חיכוךעליהמצווההיומןושקט.השלמהייאוש,
יםהמערביםבוהמנגבללא ,העצמיעם

האינטלקטואליתעבודתהשלוהמגוננים
רקלהוסיף.מההרבהליהיהולאהמגוונת")

והואשלהברומןהענייןמחדשכשהתעורר
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עתהיצא ;-1946בלראשונה<הופיעהאור

 , 2006המאוחדהקיבוץהחדשה,בספריהמחדש

<ספרייתשבידיבעותקלקרואושבתיעמ') 232

נוכחתיבהמשך>אצטטגםממנו 1994פועלים

 ,היומןעלאורשזורקהואהרומןכילדעת,
גדולתהאתשמאירהוא ,כלומר .להפךולא

רבתגדולהכאמניתגולדברגלאהשל

בן-שמכנהבמהשימושהעושהתחבולות,

המגוונת",האינטלקטואלית"עבודתהנפתלי
מיומנים<להבדילעושהאינושיומנהדבר

שלההזוהגדולהכילמשל>.קפקאשלאחרים,
כלחסרהיומןואילוהאמנותית,גדולתההיא

מבליטהרומןאחרות,במיליםכזאת.יומרה

מספרשהיומןבעודיוצרכאדםכוחהמלואאת

הלאבשעותיהמתייסרכאדםבעיקרעליה
מלבד ,אולי ,חשיבותוזאת,עםיצירתיות.

הפערעלמצביעשהואבכךספרות,לחוקרי
דבריםשניאלהלאמנות.חייםשביןהגדול

הקריאהמןלמדיםשאנוכפי ,לחלוטיןשונים

 .ברומןוביומןהרצופה
עוסקיםהרומןוגםהיומןגםהתכניםמבחינת

לאהבההכמיההדומים.בנושאיםלכאורה

מןהפחדוכןהתממשותה,שבאיוהייסורים

כימסופר<ביומןלגיבורה.האורבהשיגעון
בעתבנפשולקהגולדברגלאהשלאביה

עליוגלותראשרליטאיםחייליםבידישנתפס

כלחששהגולדברגלאהוכילהורג,הוצאות
ברומןגנטי.גורםגםהיהלמחלתוכיימיה

דמותהבת-נורהשלאביהכימסופר

בביתמאושפז-גולדברגלאהשלהספרותית
במחלהלקהדודהגםכי ,פסיכיאטריחולים

השנייםביןהפעראבלעליה>.אףהמאיימת
בעיקרבנליים,אזכוריםאלהביומןתהומי.

הם ,מספוררביםשהםואףהאהבה,בנושא

ואילוממש.שלענייןנעדריסתמייםרישומים
נפלאה.אמנותשלמעשההםברומן
שלמשיאיובאחדקצרהבפיסקהזאתנדגים

נורהשלצאתםאתמתארתהפיסקה .הרומן
אלברטלאופרה.ידידיםוזוגאמהבחברתואוין
לפנילאמריקההיגראביה,שלגילובן ,אוין

נורהגםבליטא.קצרקיץלביקורושבשנים

מלימודיהקצרהמולדתבחופשתנמצאת

במהלךבקרוב.לשםלחזורועתידהבברלין
 .בוומתאהבתנאויןפוגשתהיאחופשתה
אויןשהזמיןהיקרבתאבאופרה,הביקור

רגעלהיותהיהאמורערב,לאותובמיוחד

אהבתם:שלהגילוי

וזהירהקלהנגיעהנגעהידכיהרגישהלפתע
הזרועאתהחמההידלפתהכךאחרבזרועה.

העזהלאנורהליטוף.שלאחיזהבהואחזה

לנשום,העזהלאלאחוריה,פניהלהחזיר

ונמוגהישבההזאת,לידמסורהוכולהכפוגה,

אתלהסבלהישצורךמה.וכיהגדולבאושרה

ידעה,בלבדהמגעלפיידעה,ידועהלאראשה?

לזרועההנצמדותהללוהארוכותהאצבעותלפי

האישומימיישותה,בכלידעההחשופה,

שלךידךידך'ידך'היא,ידךבה."האוחז
והמנגינה,ואתהאניאלברט.אלברט,אלברט,

הזאתבאפלוליתאובדיםאלברט.אלברט,

הזה,הערבכיידעתי'ידעתי' •ייחודבמגע

המסךירדובטרם ".הואבשביליהזההערב
לאנורההכפיים.מחיאותפרצוהאור'ויעלה
זעהלאניתקה.לאזרועהעלאשרוהידזעה,

בעינייםנשימה,בקוצר •האורועלההיא.אף

מקומולאחוריה.נורההציצהמשמחהנפחדות



נשעןהתאבקצהעמדהואריק.היהיןארשל
מארקישבכיסאועלכפיים.ומחאהכותלאל

משהבינה, •..בידונורהשלזרועהאתוהחזיק

בהנתכווץהכלצורבת.בושהאותהשטפה

מעלכמנערתוחדה,גסהבתנועה .ונתמרד

שלמידוזרועהאתחילצהמאוס,שרץעצמה
 ,) 177 , 176<עמ'מארק

רבות:מבחינותנפלאההיאהזוהפיסקה

דרמטימהפךמתארתהיאספורותבשורות

אשהשלאינסופיאושרמתחושתבעלילה,

הצורבוהעלבוןהבושהתחושתועדמאוהבת,

<מארקהנוראה.התרמיתבעקבותשפקודה

כמהעמוהמחליפהנורה,עלשנואבמיוחד

כלצורבים>.עלבונותלכן'קודםפיסקאות
פניעלמענגתכהבצורההרומןשעושהמה

פניעללעשותהיומןמצליחלאאחד'כעמוד
ביןההבדלנמרץ'בקיצורזהו'רבים.עמודים

לעשות,ספרותיצירתמראששמתכוונתמה

יומרותחסריומנירישוםלביןאמנות,כלומר

סיפורגולדברגלנומספרתברומןאמנותיות.
סחההיאביומןואילותחבולות,ורבמתוחכם

הרישומיםתומה.לפיביותרהפשוטבאופן

תמימים.לגמריאכןהםביומן'המוקדמים
מרחוק.אחתפעםראיתיואלה"בימיםלמשל:

רוצהאניאליו.מגעגועיםמתהאניאלהבימים
ב-כנערהכותבתהיאידי",עלקרובלראותו

שניםעשרותאחריגםאך ,) 107<עמ' 1927

בהתנסחותשינויכמעטאיןעמודיםועשרות

מישהולאהובשוברוצה"הייתיהנושא:על

לבואו'מאדשאתגעגעכךלאהובבאמת.
הזה",האישאתלראותהמיוחדבצורךשארגיש

 .) 404<עמ'-1961במבוגרתכאשהכותבתהיא

מאודהרבהנותנת"הייתישנתיים:וכעבור

נשיםהרבהכךשכלחייםשלאחתשנהבעד
אותןהאוהבאדםשלבצדופשוטלהם,זכו

להיותחייבותואינןהאחריות,אתמהןונוטל

<עמ'כלום"ולאמעניינותולאחכמותלא
עמודיו.מאותפניעללכך,ובדומהוכך ,) 432

ייחודכלהללוהרישומיםבכלאיןאולם

היומןכינאמר'מוסגר<במאמרכשלעצמם.
שדרשהכפילחולין""האומץאתמגלהאינו

עצמההיאזה>.בשםהמפורסמתבמסהגולדברג
שלערכםעלמקומותמעטבלאמהרהרת
 ,-1955בלהשמידם.היהמוטבלאואםיומניה,

היאדווקא,הפוריותמשנותיהבאחתלמשל'
ביומנישרשמתימהכלאת"קראתיכותבת:

הטוביםהדבריםמעטיםמהמוזר'השנה.במשך

 ) 363<עמ'ועייפות."מחלותבעיקר:שרשמתי.

הרומןשלהמחשבתמלאכתעללהצביעכדי

הקשורלפחות,אחדענייןעודלצייןראוי

הרומן.שללשמווגםלמעלהשהובאהלדוגמה

שירומתוךציטוטהואהאור""והואהרומןשם

בתחילתו:כמוטוהמובאעזראאבןמשהו'של

ויאורילךאשרהאורוהוא

זקוניעתויוסיףנוערימי

סבוריםאנובתחילתורביםעמודיםפניעל

להאשרהאהבהאורהואמדוברשבוהאורכי

זו'שלוהגשמתההשגתהוכיהגיבורה,כמהה
הנוערמימיחייהלאורךבאורה,אותה,תלווה

התיאטרוןמןבתמונהאולםזקוניה.עתועד

כשירדאלאקרה,לאשהדבררקלא<למעלה>
גודללנורההתבררהבאולם,האורועלההמסך

קשרהגםלההתבררמזאת,יתרהטעותה.

איננוכאןהאורלשיגעון.האהבהשלהמסוכן
אתמפזראשרהפיכחוןאוראלאהאהבה,אור

האהבה.ואשלייתהתיאטרליתהאשליהערפל

העובדהלאוריותרעודמתחזקזהעניין

שלמבתובמכתבבהמשך'לנורההמתבררת
 .בנפשולוקהשלה,כאביההוא,גםכיאוין'
חולה:כולוהעולםכילנורהנדמהלרגע
אהבה,אשרהואגם .אחדלמקוםהולך"הכול

אומרגמרוכמוחולה-רוח,כולוהעולםכל

נורההפעםאבל ,) 186<עמ'להכריעה"כולם

בחייםבוחרתהיאלהיכנע.ומסרבתמתקוממת,

 1מדעתיאצאלא"אנישפיותה:עלונאבקת

אהיהשפויה,אהיהאני ...וחמתכםאפכםעל

לחיות.רוצהאני ...מאודמאושרתאהיהעזה,
לומותראשראדםחיילחיותהרבה.לחיות

הימיםשלבאורם 1באורלחיותלנשום,

אשרהאורוהוא •האורוהואלבוא.העתידים

 ,) 191<עמ'האור"והוא .ויאורילך

האהבהאורעודאיננונדמה,כךהזה,האור

שלאורוהתבונה,שלאורהאםכיהמתעתע,

השיגעון'חשכתמפניעליההמגןהפיכחון'

לסחוףהעלולההאהבה,סכנותמפניגםאבל

מסתייםאכן'והרומן'התבונה.סכריכלאת
ההיא,בעתההשכלהבירת ,לברליןבשובה

בסופוכייודעיםאנוהיומןמןלימודיה.להמשך
סבלהבחייהכימאושרת,חיתהלאדברשל

להיותזכתהאבלאהבה:ומהעדרמבדידות

חשובה.ספרותוחוקרתגדולהמשוררת

יותראמיתיתבהכרחאינההיומןשלהמציאות

ישאבל .להפךוכןהרומן'שלהמציאותמן
נפשאתוהמרתקביומןהחסרשגב,ברומן

אליו.הקורא

בעקבות"לעולםברשימתוזנדבנקשמעון
מצביע ,) 03.02.06אחרונות'('ידיעותהאור"

ואומר'לרומןהיומןשביןהקשרעלהואגם
היחסיםהאב,שלהטרגדיהפרדוקסליבאופןכי

באיםהשיגעון'מןהפחדאוין'עםהאדיפליים
ביומניםמאשרברומןיותרעשירביטוילידי
והואהמזלג.בקצהרקבהםנוגעתהיאשם

בדיוניתשבסיפורת"הייתכןבשאלה:מסיים
שלאמהלעצמהלהרשותגברגולולאהיכלה

עצמה?"עםבשיחהלעצמהלהרשותיכלה

חיובית,זולשאלההתשובהכיספקליאין
עצמה,האמנותשלבטיבהנעוצההסיבהוכי

טבעה,מעצםהאמנות,להראות.שניסיתיכפי

לראותמעמיקהלשמה,היאראויהאמנםאם

פניאלהללוהמעמקיםתכניאתולהעלות
משובחטעםכבעלתגולדברג,לאההשטח.

מודעתחיתהנרחב,תיאורטיידעוכבעלת

האמנותייםבכליםמוקפדשימושועשתהלכך'
('מעריב'גלסנראריקמונהבצדקביצירתה.

אתאורן"שרף"ריחברשימתו ) 20.01.06

ונוספיםגנסיןנרנו'טולסטוי'שלההשפעות
זה.רומןעל

הוכחהלנומספקיםשהםהיומניםשלחשיבותם

הבאתםלטעמי'בעיקר'חשובהזה.לענייןחיה
גולדברגלאהשפסלהמעטים,לאשיריםשל

הדוגמאותאבללהארי,ךאוכללאלפרסום.
כיצדבעליללראותאפשר .ביותרמאלפות

פסלה,שםמיותרתמילהאופה,גרועהשורה

זה,אמנותיברזלכלל .כולוהשיראתובצדק,

בכתיבתהנקטהלאליצירתה,ביחסשנקטה

לפרסום.נועדהלאשמלכתחילההיומנית,

התגמדות

"שוםשילחשרהשלהרומןשלשמוכבר

 ) 2005עמ' 254עובד'<עםיבואו"לאגמדים

רשימתלראשוטיפסהביקורתלשבחישזכה

מקוםאתדעת,בבלימסגיר'המכר'רבי
"שוםכתובלאבספרמקוםבשום .תורפתו

בשניאבללנקות.""עכשיויבואולאגמדים
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לאגמדים"אףבונכתבלפחותמקומות

חשו'הספרעורכי .) 221ועמ' 15<עמ' " .•.יבואו

עילגתלשוןלשיםיכוליםהםאיןכיהסתם,מן

יותר'תקניבניסוחאותהוהמירובראשוכזאת

לאמדועהשאלהאתפתוחההותירואולם

הספרכשםשטובמההאםהספר:בגוףתיקנו

שלו?הגיבוריםלשפתמדי""טובלהיותעלול

נכבדהבעיההיאלדעתי'השפה,בעייתואמנם
<סימונהפרקיוארבעהמתוךשלושהזה.בספר

כתוביםרדון>קובירדון'ואיציקדודירדון'

העלילהסיפוראתהמוסריםכמונולוגים

הרביעיהפרקרקגיבוריהם.מפיישירבדיבור

ובמבעעקיףבדיבוראותומוסררדון><אתי

רובדעתעלחולקאניוכאןלטעמי'משולב.
הראשוניםהפרקיםבשלושתהשפההמבקרים,

בעליל.מהנהובלתידלהבמתכוון'נמוכההיא
מודעתרדון'אתיהרביעי'בפרקהגיבורה

"לאשה-האזינהבילדותהכימספרתהיא .לכך

<אלדד>,ראומההאגדיתהקרייניתשל-הרדיו",

בכליום,אותו"מאזכמותה:להיותוביקשה
יכולתילאוזןהטרנזיסטוראתשהצמדתיפעם

מחכהשהאשה-של-הרדיולעצמילספר

בעבריתלדברואדעללמודשאגמורבסבלנות

 .•.אומרתשהיאהיפותהמיליםכלעםשלהכמו
שהבנתיעדאותןוהגיתי'חזרתיהתביישתילא

מייש .) 228<עמ'אומרות"הןמהבדיוק

הגבוהההשפהעללגלוגכאןשיששיחשוב

כן.סבוראיניאותה.המעריצההגיבורהועל

אותומספרתשהיאכפירדון'אתישלחלומה
מדרגותבכל"לטפסאחדיוםהואבהמשך'
יכולהאתלה:ואגידשאבוא •.•שלההמגדל

מעכשיו"אותךאחליףאניראומה,למטהלרדת

לשוניתמעלהלאותהלהגיעלדעתי' .>םש<
לכלכךכלגדולהבסתירההעומדתתרבותית,

בצפון'נידחתפיתוחעיירתשלהחייםהוויית
חלוםהואהקטיושות,אימתבצלהמתנהלת

מןהמתפעליםמבקריםישואמיץ.אמיתי
ושלושתסימונההאםשלהמשובשתהלשון

ב'מעריב'גלסנראריקלמשלילדיה,
שלהנמוכה"שהשפההסבור ) 06.01.06 (

אתילדעתי'מיוחד'.'באופןפיוטיתהדמויות

שרהשלה,המחברתמן<וגםממנוצודקתרדון

לאזונמוכהששפהחושבתהיאכאשרשילח>

היאשבו"הנמוך"מהמקוםלהוציאהתוכל

נמצאת.

בעייתאיננהמייצרתזוששפההעיקריתהבעיה

מייצגת:היאעולםאיזהאלאשלה,התקניות

היאלכאורה,תקניתשהשפהבמקוםאפילו

ובלתיסבירהבלתימילוליתעודפותמייצרת

המכביריםדוברים,בפיהמושמתאחראית,

נוראה.עילגותאיזועללכסותכדירקמילים
אוילדיםאנשים,מדבריםשככהסבוראינני
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מדברותככהבעולם.מקוםבאיזשהובוגרים,

עליהןשככהסבורהשהמחברתדמויותרק
שלמפיההפתיחהפיסקתלמשלהנהלדבר.

אתומכוננתהרומןאתהפותחתרדון'סימונה

שלו:הטון
בחוץזהקטיושהאותישתתפוסחושבהיהמי

לחשוב,בליהולכתיוצאת,לאאנישניםשש
בית-עבודה-שוק-בית-עבודה-בית-קופת-

אתתפסההקטיושהבאהחולים-בית-עבודה.

 .) 11<עמ'שלההדרךשעזבהסימונה

להמתלווהמדועאבלתקין.הכוללכאורה
וכברמגחיכה,הטעמהאיזומראשיתהכבר

שלה?העדתיהחיקויאתברקעלשמועאפשר
הפתיחהבפיסקתכברשהגיבורהמשוםהאם

בית-לחשוב,בליש"הולכתכמימתאפיינת

מדברתוגםוכדומה,עבודה-שוק-בית-עבודה"

בנדון'ספקותלנוהיואםלחשוב?בליכך'
לחלוטין:אותןומסלקתהשנייההפיסקהבאה

שלהקוסקוסהשולחן'עללהםשמתיהאוכל
עםהחומוסעםדלעתעםעוףעםשלישייום
הקטיושותלישנופלותעומדתאניבפנים.הכל

אםבפנים?מחזיקשליהראשומההראש,על

הראשונה,שנפלהמתיעדהקוסקוסאתאכלו
 >.םש<ריקהבטןעללמקלטיורדיםשהיואו

אתכאמור'<להוציא,הלאהוכןהלאהוכן
האחרון>.הפרק

אתמגמדתשכזווכתיבהששפהסבוראני

המחברתשלהטובותכוונותיהחרףהגיבורים.

המקדשתתרבותיותברבפשטניתאמונה<בשל

עולמםאתמצמצמתהיאמשובשת?)לשוןכל

לאכן:עליתרקומתם.אתומנמיכההרוחני'
שהתוצאהאלאהמציאות,שלזיוףכאןשישרק

יכולבאמת,מיכי'אמנותי.כישלוןגםהיא

מהר?חישלהתייגעמבליכזהנוסחלקרוא

נוספתעדותרק'הוארב-מכרהיהשהספר<זה

שבחדבראצלנויכתובשמישהודישכןלדברי.

ויתפרסםאחרמישהוידיעלשיועתקכלשהו'
ינהרהביקורת,חושחסרשהקהל'כדיכמודעה,
האופנתי>.המוצראתויקנהלחנויות

שילחשרהשלרדוןסימונהאתלהשוותדי

כומרןנחבאעמליהשלששוןעימהבעם

כדישירים")כותבתששון"נעימה<בנובלה

השתייםביןההבדליםאחרת.גםשאפשרלהבין

ישהלשוני'הנושאלצורךאבללמדי'גדולים
מרקעבאותשתיהןביניהן:גדולדמיוןגם

הראשוןבמקרה<מזרחידומהסוציו-אקונומי

אתמוסרותושתיהןהשני>במקרהוחרדי

בעודאבלישיר.ובדיבורראשוןבגוףסיפורן

נמוכהשראינו'כפירדון'סימונהשלששפתה
גבוההששוןנעימהשלשפתהבמתכוון'ודלה

שהכרעתהאלאבמתכוון.זאתוגםועשירה,
יותר.נכונהלינראיתכומרןשלהאמנותית

אלאכמוה,מאיןומהנהמענגתששפתהרקלא

באמת,ומופלאעמוקבסיפורההנמסרשהעולם

יבואו'לאגמדיםשבוםהנמסרזהלעומת
כינראה .ורידודהשטתהעברכאילואשר

פורסמהמאזשחלפוהשניםבארבעים

כומרןנחבאעמליהשליצירתהלראשונה
בחלקיםהעברית,הספרותגם ) 1966<בשנת

דומים.ורידודהשטתהעברהשלה,גדולים

לבדוחתנךעללא

הןהיסטוריוןשלוחולשתוכוחומקור

הןשבימצדהכול'הןאחדמצדבדות'.'"הער
בספרהשפיראאניטהההיסטוריוניתכלום.לא

מאגנם,<הוצאתהישראליתוהזהותהתנך
שלכוחהעיקרהיטב.זאתמדגימהתשס"ו>

הואחולשתהועיקרהתיאור'הואזומסתה
דבריה:בפתחאומרתעצמההיאהן .הטיעון

ייחודואתוהיפוכו:דברלהוכחתשימש"חתנך

אתהעמים','ככלהיותוואתהיהודיהעםשל

ההיסטוריהרצףאת'רוחניותו',ואת'ארציותו'

כאחת'.'ההיסטוריהנתקואתלארצועםבין
שנסיבותברורהריהמצב,אכן'זה,אם

והואבוהשימושאתשקבעוהןלתנךחיצוניות

מוקדשספרהואמנם .בידיהןמכשיראךשימש

"היהשבהןשניםמאהאותןלתיאורלכלמעל
במעלההראשוןהזהותמעצבהטקסטחתנך

עדישראל"בארץהמתגבשתהיהודיתבחברה

חלשעברההמאהשלהשבעים"בשנותאשר

עלייתוהעברית'.'בתרבותבמעמדופיחות

נושאוהיאקנוני'כטקסטחתנךשלוירידתו



עוקב"הספרשלה:ובמילותיהזה.ספרהשל
לאומיכטקסטחתנךשלאימוצותהליךאחר

ארנוןועדהעשריםהמאהבראשיתמכונן

האחרוניםבעשוריםהישראליתבחברהמעמדו
האמונית".היהדותידיעלמשנוכסזומאהשל

משתמעומה ,זוקביעהשלמשמעותהמה

נתחקהזושאלהעללהשיבשננסהלפניממנה?
חיבורה.מהלךאחריבקצרה

עוקביםחלקםתהליכים,כמהמסמנתשפירא

פרקים:בראשילסכמםאנסהחופפים.וחלקם

ו.פפ•ואאנ•ו<ה
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בתקופתהואבתנךהחדשהעיסוקתחילתא.
שביקשהעשרה,התשעהמאהבשלהיההשכלה,

הדתיתהאמונהאתבאמצעותולקעקע
מכבליה.היהודיהאדםאתולשחררהמאבנת

אותואימצווהציונותציוןשיבתתנועתב.

ולתולדותאומהשליצירתהלסיפורכמופת

הראשונותהעליותעבורג.קדם.בימיתפארתה

ביןמקשרתלחוליהחתנךהיה ,ישראללארץ
הגולה.לשלילתראיהשימשואף ,לארצוהעם

דחקבארץ-ישראלהחדשהעבריהספרבביתו.

אתדחקההמקראוביקורתהתלמוד,אתחתנך

תקופתמראשיתה.המסורתית.הפרשנות

בספרותבולטתנוכחותלתנךחיתההתחייה

המרכזימעמדואתשביססמיאולםהעברית,

דודהיההמדינה,קוםלאחרהראשונותבשנים

שללמעמדחתנךאתהעלההוא .בן-גוריון
טקסט ,ולארץלעםערךשווה ,קנוניטקסט

ההיסטוריהשלמקומםאתבעיניותפסאשר

כאחת.והחילוניתהדתיתהתרבותושלהיהודית

הישראליתגיההארכיאולוגםבהשפעתו .ו

אתלאששלעצמהחובהראתה ,ההןבשנים
עודלכתהרחיקוהכנעניםז.המקראי.העבר
עבריתאימפריהלייסדביקשוכאשריותר

נבדלהעבריהעםלטענתםהתיכון.במזרח

ביתבימירקשנוצר ,היהודיהעםמןגמריל
הימיםששתמלחמתח.ציון.שיבתלאחרשני

בתרבותחתנךבמעמדגםלתפניתהביאה

"באופןשפיראלדבריהחילונית.העברית

אתהרסחתנךארץעםהמפגשפרדוקסלי

היונוספותסיבותהמקרא".שלהרומנטיקה
והבעיההפליטיםעםהמפגשהכיבוש,

לעצמםשאימצומיט.בכללה.הפלסטינית
אנשירקהיומחייב,כצוחתנךאתעתה

גוש-אמונים.אנשיוהמתנחליםהדתיתהציונות

אתלעצמהוניכסהשבההדתיתהלאומנותי.
ללמדשבוהממלכתיבחינוךגםכאשרהמקרא,

הארכיאולוגיםמנגד,יא.מקודש.כטקסטאותו

"החדשים",להיסטוריוניםבדומה"החדשים",
ופוסט-לאומיותפוסט-ציוניותמגמותשביטאו

ממצאים,<בהעדרלקעקעביקשוגוברות,
איןהמקרא:מסיפוריניכרחלקלטענתם>
הוכחותאיןיהושע,בידיהארץלכיבושהוכחות

התרבותיב.וכדומה.דודביתלממלכת

להאיןוהתשעיםהשמוניםבשנותהחילונית

גיםהארכיאולוממצאיאתלקבלקושיכלכבר

כאחדדרכוהחלישראלעםלפיהם"החדשים",

אימץראשוןביתסוףלקראתורקהאזורמעמי
הייחוד.אמונתאתלו

ולסיוםשלנולזמננושפיראמגיעהוכך

מסתמניםכוללבמבטההיסטורית.סקירתה

הזרםלתנך:ביחסעיקרייםזרמיםשלושה
אתשהחזירההחילונית,הציונותשלהמרכזי

ממנושאבה ,הציבוריהיוםסדרלמרכזחתנך

ראתהלאאךואוניברסליים,לאומייםתכנים

 ,הקיצוניהזרםמחייב;אומקודשטקסטבו
שהפכההדתית-משיחית,הציונותשל ,מימין

והזרםהארץ;עלההשתלטותלספרהמקראאת
אתשטיהרוהכנענים,שלמשמאל,הקיצוני,

לאדנותמקורבווראוהיהודיתממהותוהמקרא

יהודית.טרוםעברית

השניםאתשפירא,שללדעתה ,שמאפייןמה

הזרמיםהתחזקותהואממש,האחרונות

שפיראהמרכז.והחלשות ,הללוהקיצוניים

הדתי-הקצההשקפותביןהמפגשכיכותבת

עלמעיד ,החילוני-כנעניהקצהעםלאומני

מאזהישראליתהזהותשעשתההארוכההדרך

ידיעלהמקראניכוס<שעברה>.המאהראשית

בתרבותמעמדולירידתהביאהקצוות,שני
המקראשלמקומו"אתלדבריההישראלית.

השואהרבהבמידהתפסההישראליתבזהות

ועםהיהודיהעםעםלהזדהותכמקור

בחפירותלבקרבמקוםהיהודית.ההיסטוריה
הדורנוסע ,בארץ-ישראלגירתארכיאולו

 ,אחדמצדבפולין".שורשיםלמסעותהצעיר
לקולאזאתלפרשאפשרדווקאלטעמה,
בנישלהמקומיתהזהותלהתבססות"כביטוי

עודזקוקהשאינהטבעית,כזהותהצעירהדור

לעםהזיקהזאת,לעומתתבנית.יוחסיןלמגילת
אין ,שנימצדלחיזוקים".שזקוקההיאהיהודי

נותרבדעתהמשהוזה.ניסוחעםשלמההיא
בפיסקהחיבורהאתחותמתוהיארגוע,בלתי

שלגביהםהחילוניים,החוגיםבקרב"אךהבאה:

התרבותשלהיסודמעמודיאחדהיההמקרא

חסרשלתחושהנותרההחדשה,העברית

למוקדהמקראאתלהחזירדרךישהאםוארנון:

 .) 33<עמ'העברית?"התרבות

שלה"הטיעון"כלבערךהיאזומסיימתפיסקה
 ,ראינוהןשאלה.בסימןמסתייםהואוגם ,כולו

בתקופות ,בתנךהשימושכימלכתחילה,

מטרהבשירותבעיקרומכשיריהיההשונות,

 ,העברהחייאתציונות,<השכלה,מסוימת
המטרהמהתחילהלבררצריךאזוכדומה>

וזאתחתנך?אתלרתוםמבקשיםאליההחדשה
להברורודאיזאת,מלבדכלל.עושההיאאין

פשוטהחזרהתיתכןלאכיכהיסטוריונית,

<ואיןשעברההמאהשלהחמישיםלשנות ,לעבר

שלגדולאוהבבוודאיאניצורך.>גםבזאת

שטורדמהאולםהשונים,חלקיועל ,חתנך
הזאתהדיכוטומיהמדועהשאלה:זודעתיאת

 ,תלמוד<משנה,השארכלמולחתנךשל
הרוחאוצרותוגםפה,שבעלתורהמדרש,

נכונהקביעהזושאיןרקלאהכללית>?
כזאת,הפרדהתיתכןלאבפועלעובדתית,

<וראההיסטוריתבשלשלתחוליותוכולן
 11נספח ,בן-גוריוןעםהזזחייםשלהוויכוח

לביסוסכללנדרשתהיאשאיןאלאבספר>,

נהפוך<חילונית.>וכתרבות<יהודי>כעםזהותנו
עלמוצגתהיאשבהשבצורהסבוראניהוא:

שלהרחבהולאצמצוםמשוםיששפיראידי

מעיניהשנעלםמהוהלאומית.הרוחניתזהותנו

שלהמגמהדווקאהואבסקירתהשפיראשל
בריבויהמתאפיינתממש,האחרונותהשנים

יהדותבלימודיהעוסקיםחילוניים,מדרשבתי

באורנים,"המדרשה""עלמא",כמוכוללים

וכדומה,חילוניתליהדותהתנועהשלמכללות
שגישתםמוצאאניכולה.הארץפניעלהפזורים
פונדמנטליזםמאותויותרומקיפהפתוחה

מייצגת.שהיאמקראי

השתמעותיקרןת

המהדורהעל 2005דצמברבגיליוןבמדורי

תחת ,חלפילרחלהשמשמקלעתשלהנרחבת
כאילומדבריהשתמעמרובה","תפסהכותרת

 ,המאוחדהקיבוץהוצאתבדבריספקהטלתי
לבשרשמחאניאזלה.הראשונהשהמהדורה

ומאחל ,באוזניזועובדהאישרההמחברתכי

החדשה.למהדורהגםדומההצלחהלבבכל
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השלדיםסופר
עוררי'

ברכבתכשנסעתישנים,כשלושלפנילישקרהעשה ~ w .לחיפה
הטכניוןשללספרייהנוסעאניהחגים,בתקופתשנה,מדי

הקיץבחופשתעדייןהסטודנטיםבחגיםלהתעדכן.כדיבחיפה
עתבכתביולעייןבשקטבהלשבתאפשרריקה.כמעטוהספרייה
מחדש.המצבריםאתלמלאהפרעה.ללאמקצועיים

והתיישבתילחיפההנוסעתהרכבתלקרוןעליתיסתווייוםבאותו
עלי~החביבבמקום

בכבישבכביש.בנסיעהלהילחםולאבנחתברכבתלנסועמעדיףאני
להגהצמודותלהיותחייבותהידייםהצדדים,לכללהסתכלעליך
כלדרוךלהיותעליךפתאום.לעצירתמוכנה ,המעצורעלגלוהר
מופרעאיזהכאשרמוכןלהיותפראיים,לנהגיםלבלשים ,הזמן

שלמסוכןחיתוךתוךאחרלמסלולאחדממסלוללעבורמתכוון
שלך.המסלול

אפילו ,בעיתוןלעייןברווחה,לשבתאפשרברכבתזאתלעומת
שלעתיםזרים,אנשיםעםשיחהלחטוףולפעמיםועוגהקפהלקנות

מעניינים.גםהם

השלישיבשולחןהואצפונה,בנסיעותלישבחרתיהקבעמקום
שאוכלכדיהנסיעה,לכיווןהפוךלשבתנוהגאנילקרון.מהכניסה
כמויושבאניהמיוחדבמושבילקרון.הבאיםאתולבחוןלראות

לנחש,תחביבליישהשחקנים.הםלפנישעוברוהקהלבתיאטרון
ששיעורחושבאניהאדם.עוסקבמההגוף,שפתולפיהלבושלפי

עצרתילאמעולםיודע,מיאך ,אחוזתשעיםמעלהנושליההצלחה
 .מקצועומהאותולשאולאדם
קוראאניכאילופניםולהעמידהעיתוןאתלפנילפרושנוהגאני
גברלקרוןנכנסהנההנכנסים.לעברמציץאניאחתבעיןאך ,בו

אוחזהואובידוג'ינסומכנסיקצרת-שרווליםצבעוניתחולצהלבוש
אניהילוכוודרךבגדיולפי ,פניושעלהשיזוףלפיפלסטיק.שקית
אמצעיםמספיקלואיןמחופשה.החוזרנמלפועלשהואמחליט
חיתהלאהחופשהבשקית.חפציואתנושאוהואמזוודהלרכוש
במושבומתיישבלידיעוברהגבר .פניועלזאתרואים-מוצלחת

התיישבועםמידגב.אלגביושביםשאנו,כךשמאחוריהשולחןליד
המכונית"משה.-בקולוקוראמחייג ,ניידטלפוןמכיסומוציאהוא
שהישיבההמנהליםלחברתמסורברכבת.מגיעואניהתקלקלהשלי

 11להתראות.בשעה.נדחית
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נוסעוהואמכוניתלוישחופשה.ואיזופועלאיזהנכשלתי.הפעם
אחוזיעשרהאותםבמסגרתהנהזושטעותנראהטוב,לישיבה.
טעות.

הרכבתהקרון.שלההזזהדלתלעברומציץבעיתוןדףמעביראני
 ,צעיראדםלקרוןעולהוהנהחיפתה,לדרכהלצאתרגעבכלעומדת

תיקמיןמזוודונת,בידוומחזיקבקפידהלבושהשלושים,בסביבות
מרפרףישיבה,מקוםמחפשסביב,ומסתכלנעצרהואנוב.רג'יימס

אתמצאהוא ,עיניואורוופתאוםהריקים,המקומותעלבעיניו
לשולחן,מעברמולי,ומתיישבניגשהואמאוששיםבצעדיםמבוקשו.
 .החלוןשלידבמושב

החוליםלביתהנוסע ,צעירמתמחה ,כןרופא.-הואמהקבעתימיד

מאלה .רפואיתועמלןשהואלינראהבעצםלא.לא,הרמב"ם.
רפואיציודשלפרוספקטיםלהםומציעיםהרופאיםאצלהמסתובבים

ועו.דמיוחדותתרופותחדש,

בברנשענייןאיבדתיומחלות,תרופותבמיוחדאוהבשאינימאחר

להאיץ.החלהוהרכבתשריקהנשמעהקורא.עצמילעשותוהמשכתי
ומתיישבנכנסהקרון,עלעולהבקפיצהחייל,בריצהמגיעפתאום
רגליו,ביןהתיקאתמניחהרפואי.התועמלןשלידהפנויבמקום
ישלחייליםמיד.ונרדםהימניתידוסביבהרובהרצועתאתכורך

מידברכבת,אובאוטובוסמתיישבים,שהםברגע-מוזרהתכונה

הנגב,בקצהבקורסשהיה ,מקרוביחיילשאלתיפעםנרדמים.הם
דרךאוהערבהבכבישנסעוהםהאםצפונה,נסעובוהמסלולמה

אמרתי ",ןכ"לי.ענההדרך,"כלישנתייודע,"אינניומרן.מצפה
האםחופשות.מספרוקיבלתחודשיםכמהכברשםאתה"אבל ,לו
ישןתמידאני"בנסיעה-הדרך?"אתלראותלךיצאלאפעםאף

 .ליענה 11 ,סביביקורהמהיודעואיני
אומר 11"סליחה,-לנמנם.ומנסההשולחןעלהעיתוןאתמניחאני

אומראני 11"בבקשה,בעיתון?"להציץ"אפשר ,הרפואיהתועמלן
עצמוועושההראשיהעמודאתלוקחהוא .לעברוהעיתוןאתומסיט
העינייםהעיניים.תנועתלפייודע?אניאיךכמוני.ממשקורא,

עללדבריתחילבוודאיעניין.בחוסרלשורהמשורהמרחפותשלו
"בעיתון-ואומראליפונההואואמנםמנחש.אני ,האווירמזג

לשיחהנכנסאני ,"ןכ"- 11בהירים,השמיםאךגשם,שירדכתוב

גשמיםשירדואמר"החזאי-לנמנםמצליחאיניממילא ,ברצון
 11 •אחרבמקוםגשםעכשיויורדאולימקומיים.

אנשישלשהחיזויכךועלהאווירמזגעלפטפטנודקותכמהבמשך
תקופתהשנה,שלזובתקופהמדויקכךכללאהואהאווירמזג

המעבר.

מזגעלבשיחההרפואיהתועמלןפתחסתםשלא ,לינדמההיה
מה.דברלהגידאולשאולרוצהשהואלינראה .האוויר
עונהאני 11 ,"כןשואל.הואלחיפה?"ברכבתלנסועמרבה"אתה

ולדווחהענייןאתלקצרמחליטאנילכן ,כךאחריבואמהומעריך
ברכבתנוסעאניבחגיםשנהוכלפנסיונר"אניעצמי.עלישירותלו

שבספרייה."העתבכתבילעייןלטכניון
 ,אניאותואשאלשעתהמצפהוכאילואומרהוא 11 ,מאוד"מעניין

עיסוקו.מה

-הרפואילתועמלןאומרדיפלומטיתובלשוןהרמזאתמביןאני
 11עוסק.אתהבמה ,עבודתךמהיקלטתי"לא

 11 ,מאוד"מעניין .בעיניוממצמץולאהבחוראומר 11שלדים,סופר"אני

מעמידאניכזה.עיסוקעלשומעאנייוםשבכלכאילו ,אומראני
סופר ,"כן-מספרהואממש,ךילאאניכאשרומחכה.פוקרפני



למסעדה.אותהולקחתילבליינד-דייטבחורהעםיצאתיפעםשלדים.
להאמרתיעוב.דאניבמההתעניינההיאהראשונההמנהאחרי

שאניחשבהמילה.אמרהולאבדברהרהרההיאשלדים.סופרשאני
כזה."משהואומעורער

שאלתי.כך,"אחרקרה"ומה

והלכה."עייפהשהיאאמרהזמןולאחרושתקהישבההיאדבר'"שום
פשוטאניאךחושב,אתהמהיודע"אינני-המשיךוהואהגבתילא

שלדים."סופרסיפורים,שלשלדיםשכותבסופר
העניין.אתלעכלומנסהדבריועלחוזר"אניסיפורים,של"שלדים
שקראת,טובמספרזוכראתה"מה-לעברימתכופף"הוא"תראה,
שנתיים?"אושנהלאחר

בגילי'"אני'-בבדיחותספקברצינותספקואומררגעחושבאני

ויורדצוחקהחייל .הסופרמחייךהזקנה,"שלהשלדאתמוצא"אתה
 .שלובתחנהשעצרהמהרכבת

אח.דמכלמקבלאניכאלה"תגובותהסופר'לי"אומררואה,"אתה
ברצינות."דבריאתשקיבלהראשוןאתה

בסופרמתענייןעצמיעושהואניברירהליאיןכאלהדבריםלאחר
סיפורים?"שלתמציותמחברשאתהלילהגידרוצה"אתה-הצעיר

"ומהמתרצה."אנישלדים,שיהיו"טוב,אותי.מתקן"הוא"שלדים,
סיפורים?"לפיהםלכתובמתכווןאתהכך?אחרבהםעושהאתה
יבואאוליאותם.אוסףרקאנידבר.שוםאיתםעושהלאאני"לא,
בהם."ואשתמשיום

ירדאומרים,איךקצת,שהואוחושבלומשיבאנימבין'"אני"או'
שהתגובותפוחדאתהאולימכישלון?חוששאתה"אולימהפסים.

ידענותיאתמוסיףאנישליליות?"יהיושלךלסיפורים
בגרוש.בפסיכולוגיה

הסיפורשלהשלדאתשעוטפתהדקורציהכלפשוט"לא.
מההאוויר'מזגהנוף,ליחשובלא .אותימעניינתלא

שלהרוחמצבהיהומההגיבור'לבשומההגיבורהלבשה
מוסיף,"הואמחשבים,מתכנתבמקצועיאנימהם.אחדכל

שאניחושבאניברבורים.איןולעניין.בקצרההכול"שם
הקודםהסופריםמדורשונהובייחודרגיל'מסופרשונה
שלפניו."ומזה
עלמסתכלשאניתוךשואלאנימתכוון?"אתה"למה
שהוארואהאנישעכשיושלו'הרפואיהתועמלןתיק

נישא.מחשבבעצם

כתבהפלמ"חמדוראחד"שסופראומר'הואלי'""סיפרו
סלט."מכיןהואאיךעלשלםפרק
אלמוני'אותושללהגנתויוצאאנישלם,"פרק"לא
ולאתש"חלדורמתכווןודאיאתהמשפטים.מספר"רק
האמתבפלמ"ח.היושלאסופריםגםהיוהפלמ"ח.לדור

ארוכיםארוכים,במשפטיםכתבותקופהשבאותההיא

סיימתימשובח,"זההריהמאריךכלאצלם,סוף.ללא
בפתגם.דבריאת

הדברים.לבאתהעיקר,אתלכתובצריךמתכוון.אני"לזה
הסיפורשלהשלדאת'כותבבקיצורכותבכשלעצמיאני
עלבשרוילבישסופריבואמתישהו,אולי,הספר.או

לכך."נטייהכלאיןליהשלד.
והפעםשואל'אניהשלדים?"רעיוןהרעיון?לךבא"מאין

אמיתי.בעניין

רופאיםקבוצתעלבאנגליתפרקט-ברקקראתישנים"לפני
מהאתולאהסיפורשלהשלדאתרקהיוםזוכראניאמריקאים.
שלדים,"סופרלהיותהרעיוןאתלינתןזהשמסביב.

שאתהסיפורשלשלדאותו"מהובאמת.אותילענייןהחלהדבר

שאלתי.זוכר?"
אחדהתור'לפיפגישה,בכלבסודיות.שנפגשהחבורהחיתה"זו

אתמביעיםהיווהשומעיםלושקרהקשהמקרהעלמספרהיהמהם
חיתההתוצאהוהאםפשלה,חיתהאםנכון'היההטיפולאםדעתם,
לחבורהשנתקבלרופא,הציגהאחרונהבפגישהאחרת.להיותיכולה

ומהלושהיהחשבומהתיארהואשנפטר.צעירשלמקרהלאחרונה,

דעתו'אתוהביעדומהמקרהזכרהוותיקיםאחדטופל.שבוהטיפול
היושאילושטעןאחד'עודאליוהצטרף •נכוןלאהיהשהטיפול

מניסיונםהערותהוסיפואחריםמחלים.היההבחורוכךכךעושים

כחדש."לינראההואשבועייםולאחרספרקורא
זוכריםשאנחנו"מה-וממשיךאותימשדלהואברצינות,""לא,

אתרקזוכריםאנובעצם,או'מהספר'פרקיםראשירקהםאלו
כךבבניין'העיקריהחלקוזהשלד'יששלבנייןכמו .שלוהשלד
כמוהוא"השלדומבאר'מוסיףהואשלד'"ישלסיפוראולספר

קונסטרוקציותמהנדסשישכמוהקונסטרוקציה.-בלעזשאומרים
לספרים."שלדיםסופרישכךלבניינים

ביולוגישעוןודאילויש .לשיחתנובומקשיעוררמתשלידנוהחייל
 .שלוהיעדלתחנתסמוךאותוהמעיר

הרפואיהתועמלןשואללך'"יש"מההחייל.'"אומרליישלי'"יש
שלדים.שלסופראמנםלסופר'שהפך
דירה,"שכרתי-וממשיךהחיילעונהשלדים,"עלסיפורלי"יש

אתפותחלחדרנכנסאנינעלמה.קודם,בהשגרההזקנהשהדיירת
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לביתהמקרה,אתשהציגזההרופא,רץהפגישהבסוף .האישי
אתמידושינההצעיר'הבחורמיטתאלניגשעב.דבוהחולים
שלחייושלו.הקולגותשהעירולהערות'בהתאםלושניתןהטיפול
ניצלו."הצעיר
קצרשלדזהבאמריקה.רקלקרותיכול"זהאמרתי' 1/מאוד'"יפה

לי,אמוראבלשלם.פרקט-ברקכנראה,ארוךסיפורשלומעניין
ישידעאיזההרפואה?סביבסובביםהםהאםכותב,שאתההשלדים

טעיתיושלארפואיתועמלןהואזאתשבכלחשבתיבנושא?"לך

באבחנתי.

ידעכלליאיןומגוונים.רביםבנושאיםשלדיםכותבאניולא."לא
שקראתי."ממהדוגמהרקחיתהזוברפואה.

 " ...ידיךמעשהשלדשלדוגמהלי"תן
אומרובשםדבר'האומרחז"ל:שלהאמרהעלשלדלמשל"טוב.
לעולם'.גאולהמביא
גאולהלבואיכולהפעוטכהדברבגללהאםאביואתשואלילד

דברהאומראחרת:הנאמראתלהביןשצריךמסבירהאבלעולם.
להמחישכדיואז'העולם.עלחורבןלהביאיכולהוא,בשמואחרשל

 :התנ"ךבימיכביכולשקרהמקרהעללומספרהואיין'העבאת
מהמשפחהלמישהוחרההדברלו.לאבנוצותהתקשטמסויםאדם

אחדאתוהכוכעסוהלהשלמשפחתובניברבים.והעליבוהשכנה,
שבטים,למלחמתעדוהתפתחגדלהעסקוכךהעולב,משפחתמבני

הלאה."וכךעמים,מלחמת
אתמביעאני 1/והלומים,היוניםהכביסה,עםהסיפוראתמזכיר"זה

דעתי.

הילדהשלד.סוףלאזהאבלכך."בערךאיתי'מסכיםהוא ",ןכ"
שעדבשעבודההמקרה,קרההאוניברסיטאות.לאחתוהגיעלמדגדל'
ללאאחר'מישהוידיעלכנסבאיזההוצגהרבזמןבמשךעליה

שלוהואשהרעיוןטעןוהשניתלונההגישהואבשמו.ולארשותו
מילוליתמלחמההחלהוצמח,גדלהריבנגדית.תלונהוהגיש

נזכרהבחורפתאוםהאווירה.אתויותריותרשהלהיטווהאשמות

לצאתמפרופורציה,לצאתיכולשהענייןומביןאביושלבסיפורו
הואעליהם.יתחרטוכולםכךשאחרלמעשיםולגרוםמשליטה,

שלאהעבודהאתשהציגזהעםעינייםבארבעפגישהלכןקובע
לעצמי."שומראניהסוףאת ...ובשמו

שאתהמהכלבעצם,"אבל-ומוסיףאומראני 1/מאוד'"מעניין
 11סיפורים.שלתמציותדברשללאמיתוהןלימספר

שלדלביןסיפורתמציתביןגדולהבדל"ישעונה.הוא 1/ולא,"לא
בשלד'ואלונכתב,שכברמסיפורלעשותאפשרתמצית .סיפורשל

היסודות.מונחיםקודםשלבים.שלביםנבנהוהנושאמאפסמתחילים

ונו'.החדריםמבנהאתמתכנניםואזהראשונה.הקומהכךאחר

בניין."שלשלדשמתכנניםכפיממש
לך?"ישכברשלדים"כמה

שלי.בראשנמצאיםכולםנושאים.מיניכלעלשלושים."עשרים,
לנושאיםשלדיםמחבראניהארוכותובדרכיםלנסוע,מרבהאני

קודמים."שלדיםומשפרמשנהאובדעתי,רגעבאותושעולים
תןמקוריים.שכולםמניחאניהרבה.באמתזהשלושים."עשרים,

מורכב.הואממהבנוי'הואאיךשלד'שלמפורטתדוגמהעודלי
-ומוסיףמבקשאניהחברתי,"בנושאמשהואדם,בניעלמשהו
מתנערתזאתלעומתוהממשלהוגואההולךהעוניהאחרוןבזמן"הנה

עזרהאגודותמינילכלזהבנושאהטיפולאתומשאירהמהעניין

וצדקה."
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דעהלייש .סביבישקורהלמהמודע"אני-ואומרמקשיבהוא

בנושאיםמטפללאשלי'בשלדיםאני'אךלעשות.ישמהמוצקה
ממני.טוביםולסופריםלעיתונאיםהזעקהזכותאתמשאיראניאלה.
שלדממנוובונהפתגםאומשפטלפעמיםבוחראניהשלדים,לגבי

ידיומעשהשלדשלמפורטלתיאורלבקשתימתרצההואלסיפור."
'לחםהעתיקה,ברומיההמוניםדרישתעללמשל'"שמעת,ומתחיל:

שהםושעשועים,לגוף,מזוןשהואאוכל,רצוההמוניםושעשועים'.
שניהזה:השלדשלהתמציתזאתובכןרוחני.מזוןלנשמה,המזון

אולחםלהמונים,חשוביותרמהביניהםמתווכחיםממוןעתירי
גדולסכוםעלמתערביםהם :'אקומהתרבות.אואוכלשעשועים,

עיירותשתייבחרו-הבאבניסוישינצחמשניהםלמישיינתןמאוד

ארוחות,תלושיאחדלכליחולקואחתבעיירהארץ.בקצווימבודדות

שלושלמשךהדרך'אםשעלבמסעדהלאכילהתשלום,כלללא
לכלויינתןגדולתרבותביתיוקםאויישכרהשנייהבעיירהשנים.

שימושתשלום.כלללאשימושבו'חופשישימושקבוצהאויחיד
לשלושכאן'גםהאביזרים.ובכלהמופעיםבאולםהחדרים,בכל

שנים.

חשבוןפותחמהשנייםאחדוכלנבחרותהעיירותשתיב:קומה
לביצועונמרציםצעיריםבחוריםשניבוחריםהםאזיהמקומי.בבנק
התוכניות."שתי

מאותמצריכיםכאלה"פרויקטיםאומר'אני 1/כסף,בהרבהכרוך"זה
 11שקלים.אלפי

לשעבר'הרפואיהתועמלןלא,הרפואי'הסופרמחייך 11 '"נכון
כקורח.עשיריםמופלגים,עשיריםלרובהםהעשירים"בסיפורים,

נדיבים."גםהםלפעמים

 11 •ייןמעבבאמת"זהמבקש'אבי 1/"תמשיך'

 • 1מס'צדדיחדר ,'ב"קומהממשיך:הוא

ניגשומידומשרדחדרשוכרהלחם',מ'עיירתהראשון'הבחור
הסכםעלאיתרוחותםהמקומיהמסעדהבעלעםנפגשהואלפעולה.

המיקחעלעומדהואמלאה.ארוחהיקבלתלושהמביאכללפיו

כלבסוף .אחוזבעשריםארוחהכלשלהמחיראתלהורידומצליח
התלושים.מספרלפיכסףסכוםהמסעדהבעליקבלחודש
שנדבןלהםומסביראחד'ספרביתלהנהלתניגשהואכךאחר

ביתילדילכלתשלוםללאארוחותלספקמוכןשמובעילוםהרוצה
לארוחותהתלושיםואתהמקומיתבמסעדהיוגשוהארוחותהספר.
ייןהעבאתהמקבלההוריםלוועדאותושולחהמנהל .ממנויקבלו

בשמחה.

 : 2מס'חדרב,קומה

בעילוםהרוצהשנדבןלהנהלה,ומודיעלמתנ"סמגיעהשניהבחור

אתלקדםרוצההואשנים.לשלושהמבנהאתלשכורמעונייןשם
שכרם.אתויקבלובתפקידיהםיישארוהעובדיםכלבעיירה.התרבות

יתקבלו-במבנהלהופיעאולהציגשירצוקבוצהאואדםכל
 .הנדבןחשבוןעלהןגםהאחזקה,הוצאותתשלום.כלללאבברכה,
להוציאהמוכןהזה,המוזרהאדםהואומההואמיהבינהלאההנהלה

דיןעורךעםשהתייעצואחרינידחת.עיירהעלכסףהרבהכךכל
ועדההנהלה,ביןחוזהנחתםכספיות,ערבויותשקיבלוולאחר

הואעצמו.במבצעהצעירהחלהחתימהעםהנדבן.ונציגהעובדים

חזרותלערוךלבואשהיאלהקהלכלהזמנההעיתוניםבכלפרסם
'עיירת-השעשועים'.שלבמתנ"סלהופיעואף

הספרביתשילדילאחרחודשים,כמהלאחר- 1חדרג,קומה

פנהעסקו'אתהרחיבהמסעדהשבעלולאחרהחדשלמצבהתרגלו



הפעילות.אתלהרחיבכדינוספותלמסעדותהצעירהבחור
בתיכלתלמידיהארוחותלמעגלנכנסומוכנה,חיתהכשהתשתית

להוריםעבודה.מקומותנוספובעיירה.פריחההחלהוהגנים.הספר
להסתובב.החלהכלכלהוגלגלהוצאותפחותהיו

תרבותית.התעוררותחלההשנייהבעיירה- 2מס'חדר ,'גקומה
כלללאבמתנ"ס,שוניםלחוגיםהילדיםאתלשלוחיכלוההורים
שהתאמנוהארץממרכזומחולזמרהלהקותבעירהופיעותשלום.
שיצאולפנימוזליםבמחיריםהקהללפניוהופיעוהמתנ"סבחדרי
הגדולות."לערים

השעשועים?"אוהלחםניצח,לבסוף"מי"אמרתי.אידיליה,"ממש

לקומההגענולא"עודלשעבר'הרפואיהתועמלן"אמררגע,"רגע,
 ".'ד

הבחורנמשכת.החגיגההלחםבעיירת-ד'קומה
התושבים.לכלארוחותתלושילחלקהחלהצעיר

לצוץמתחילותוכןחדשותמסעדותנפתחות
בעיירתלמסעדות.טרייםירקותלאספקתגינות

רצינייםתיאטראותפורחת.התרבותהשעשועים

ובשלווהבשקטחזרותכאןלערוךבאים
העיירותבשתיהקורהעלידיעותהמקומיים.
ברדיו-התקשורתאמצעיבכלמופיעות
מפסיקהוא-פתאום,ובעיתונים.בטלוויזיה

בעיירת-לסיפורדרמטיותיותרלתתכדילרגע

ובעיירת .הראשוןההומלסמופיעהלחם,
הסמים."מופיעיםהשעשועים

סופראבל .דעתיאתמביעאביביש'""עסק
לדקלםוממשיךאותישומעלאהשלדים
מהזיכרון:

לצאתהחלוהראשונהמהעיירה"תושבים
'דאגו ,חסד'לחםאוכלילא'אנחנובהפגנות.

וסיסמאות ,טובות,לנותעשוואללעבודהלנו

בעיירהגםכרזות.עלנישאותדומיםבנוסחים
להחזירדרשולהפגנות.תושביםיצאוהשנייה

הפנקיסטיםאתלהרחיקלמקום.השקטאת
ועוד."והילדיםהנוערעללרעההמשפיעים

שוב.אותוקוטעאניניצח?""ומי

ואומר:לרגעחושבדיבורו'שטףאתמפסיקהוא
סוד."הוא"הסוף

אותםמעלההייתיבמקומךאניהשלדים?כלאתזוכראתה"איך

בעיה."לאזומבין'אבילך'מחשב.על
ומפנהאותומפעילהנישא,המחשבאתופותחאומרהוא"נכון'"

הכול."רשמתיביטחוןוליתרכךעלחשבתירואה,"אתה-אליאותו
כלבראשפיסקאות.שלארוכהרשימהובוקובץבמחשברואהאני

חיטיך',קרני'קרבאחד',מקששלכתיבה'מכונתכותרת:פיסקה
האולימפוס','אליהשלישית',ד''היושעשועים','לחם

לכלמתחתועו.דועודהארכיאולוגי''העוקץ'האנתרופולוגים',
שלדים.מלאהקובץהפיסקה.שלהתוכןמופיעכותרת
זה,"מהדעתי'אתמביע'"אנישלךלשלדיםישמעניינים"שמות
אחד'?"מקששלכתיבה'מכונתלמשל,
היתדות.לכתבאחד'מקששלכתיבהמכונתובונהמתכנןאחד"רבנש
הכתיבהומכונתומתפתחתמסתעפתהעלילהמספיק.אחדמקש

לשיא."מגיעההמיוחדת

כתיבהמכונתלהגיעיכולהשיאלאיזהעצמילביןביניתוההאני
השלישית'?"'הידזה"מהושואל:ממשיךאניהיתדות.כתבשלועוד

שאתהלךקרה"לאלי'אומרהואתראה,"מעניין.שלדזה"או'
יד?"עודלךוחסרהידיךבשתימשהועושהאועודב
אצלהייתילדוגמה,ולאחרים.ליקוריםכאלהמקריםבההר"כן'
הסתדר.הואבקושייום.באותובאהלאשלושהסייעתשנייםרופא

שלישית."ידלוחסרהבאמת

לאחרנפגשיםלמשל,מהטכניוןחברים,ארבעההזה,בשלד"ובכן'
שיחהכדיתוךבעסקו.והתבססבחייםהתקדםאחדכלשנים.הר~ה
ידלתכנןאפשרהאםשואל:אחדואזהשלישיתהידבעייתעולה

מחליטיםהםולבסוףארוךויכוחמתחיל ?שלישיתידנוספת,

ביותר."הטובההשלישיתהידאתויבנהיתכנןמיביניהםלהתערב
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ומהמאוד.שימושי"גםוצוחק,אומראנינורמלי'"לא"רעיון
ההמשך?"

תעשייתיריגולמשוגעים,רעיונותבוישומפותל.מסובך"ההמשך
מהםאחדוממניםשניםארבעבעודלהיפגשמחליטיםהםועו.ד

נפגשיםאמנםהםשניםארבעלאחרהמנצח.מייחליטהואלשופט.
ממש."הפתעההפתעה,נופלתוכאןהמצאתו.אתמציגאחדוכל

אתלהוציאאפשראישממנונזכרומידשואל"אניההפתעה,"מהי

המעשים.סופי

עודבקצרהלישיתארממנומבקשאני .אומרהואסוד'"הוא"הסוף
ושוקעמפסיקהואזמןלאחר .ברצוןענהבוהואידיומעשהשלדים

וכפרים.עריםפניעלוחולפתבמהירותנוסעתהרכבתבשתיקה.
אניזמןלאחרבמחשבות.ואוליבמראותשקועבחלוןמסתכלהוא

לבקשרוצהשהואמרגישאניעוד?"ומה"נו'ואומר:מתאפקלא
החליטלאכנראההואלידי.התיישבסתםשלאדבר,איזהממני
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לבסוףמתבייש.פשוטהואאוליאוהמתאיםהאדםאניאםעדיין
ושואל:אליפונההוא
שלי?"השלדיםאוסףעלדעתך"מה

לסיפורים,רעיונותשלאוסףממשהםמאו.דמעניין ,מעניין"ממש
ישאךבזה.מביןאינניעצמיאנילסרטים.אפילואוליאולספרים

נמנע,אתהשלךהשלדיםברשימתשראיתיכפיהערה.אושאלהלי
ובעודאויבינווביןשבינינובבעיותבדת, ,במיןבפוליטיקה,מעיסוק

בכוונה?"זההאםהיום.סדרשעלנושאים

אניאךמסביבישקורהמהכללגבידעותליישצודק.אתה ,"נכון
משוםכותבים.מספיקישלאלהשהזכרת.בנושאיםמלעסוקנמנע
בהם."נגעולאשאחריםמיוחדיםנושאיםרקבראשליעוליםמה

"למה ,בראשיעולהחדשרעיוןכאשרממשיך"אנימה,יודע"אתה
 ,שלךהרעיונותעלממש,סיפוראלא ,שלדלא ,סיפורתכתובשלא

דומה?"למשהואוספרותילעיתוןאותוותשלח
בקשבומקשיבשואלהואבסיפור?"יהיהמהמתכוון?"אתה"למה

לתשובתי.רב

עלשלךשהסיפורכדיאבלספק.איןמעניין.שלךהשלדים"קובץ
שאתהבזהלהתחיללמשליכולאתההקורא,אתיתפוסהשלדים

לשנייםדוגמהתןהשלדים.עללוומספרמישהופוגשלרכבת,עולה

ספרהזאת.בנסיעההיוםקרהשזהכפיממשכתובשלדים.שלושה
בינינו."השיחהעלדווחהעניינים,השתלשלותעל

לך"אגלהגלויה,בשמחהאומרהואמאוד,"טוברעיוןטוב,"רעיון
המחשבשלהמקלדתעלמקישהואזה,"אתעשיתיכבראניסוד:

בבקשה.""קראאלי,המחשבאתומסובבמסויםקובץמוצאהנישא,

סיפורמתחיללהמתחתהשלדים.""סופרהכותרת:אתקוראאני
ישיבהמקוםוחיפשתילחיפההנוסעתהרכבתעל"עליתי-המעשה

ישבהוא .עיתוןולפניוצעירלאאדםישבהשלישיבשולחןנוח.
 ,לקרוןשנכנסמיבכלבענייןוהסתכלהנסיעהלכיווןהפוךבכיוון

מקצועומההלבושלפי,לנחשניסהודאיבמחזה.וצופהשיושבכמי

מולו."לשבתבחרתיהאדם.של
ישבשמישהוניחשת"איךרם,בכלואומרמפסיק"אנירגע,"רגע,

עיתון?"ובידולקרוןהנכנסיםלכיווןפניו ,השלישיבשולחן
יכולאתהקרון"בכלהולמס,שדלוקאתציטט ",ווטסון"אלמנטרי

ופניולהנאתוהיושבפנסיונר ,השלישיאוהשניבשולחןלמצוא,

לקרון."בנכנסיםוצופהיושבהנסיעה,לכיווןהפוךבכיוון
כאן?"כמונימישהושתמצאשידעתאומרתזאת

 ,השביבשולחןישב,הקודםבקרוןרכבת.בכלכמוךרביםיש ."כן
הזהלקרוןהמשכתילכן ,רציניפחותלישנראהעיתוןבלימישהו

אותך."וראיתי

[ז"אהואהאוויר.מזגעללדברמתחילים'אנולקרוא:ממשיךאני
מדויק.לאלגמריהחזאיםשלהחיזוי ,המעברשבתקופתטועןאני]

עללימספרהואואזברכבת.לנסועמרבההואאםאותושואלאני

'סופר-אנישבעצםומוסיףעבודתימהלואומרבתשובהאניעצמו.
המקצועלשמעפניובהבעתלשינוי ,לתגובתומחכהאנישלדים'.

מאו.ד'ייןמעב ,ייןמעב :ואומרפוקרפגימעמידהואאך ,המוזר

לו:ואומרהקריאהאתמפסיקואזשורות,מספרעודקוראאני

לידך."שישבהחיילאתהזכרתלאאותך.תפסתי"כאן

שיתיישבמראשליתיארתילאנביא.לא"אני ,אומרהוא ,""נכון
לא?"מתאים.השארכלאבלחייל.פה

הסיפורעלהבליינד-דייט,עללקרואוממשיךבראשימהנהןאני
במחשב.השלדיםאוסףעלשלו.השלדאתרקוזכרשניםלפנישקרא
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הלאה.וכןפהבעללפנישקראשלדיםשלדוגמאותעל
באותיותובתוספת .הסיפורסוףוזהובמילים:נגמרהקטעבסוף,

הזה?הסיפורעםלעשותמהנרשם:קטנות,יותראחרות,

אלי.מופניתשהשאלההבנתי
דבריםכמהליהתבררו"עכשיולו:ואמרתיהמחשבאתאליוסובבתי
והתבררהמוליבמושבדווקאלשבתבחרתמדועלינתבררתמוהים.

בחורפתאוםמההבנתילאעתהעדבה.שפתחתהשיחהמטרתלי
שחשובהעכשיומביןאני .פנסיונרעםארוכהלשיחהנכנסצעיר

הסיפור."עלדעתילך
אפשרהאםשכתבתי.במהמשהוישאםלדעתמאודליחשוב"כן,

ומחשבה."זמןהרבהלוהקדשתיהסיפור.עםמשהולעשות

 ,הסיפוראתמגישהייתיבמקומך"אני-ואמרתיקמעאחשבתי
הערב,מעיתונילאחדאוהספרותייםהעתמכתבילאחדשהוא,כמות
שלדיםשלאוסףהפךאיךתיאורלהםתשלחהספרותי.למדור

שתוסיףליאכפתלא ,מענייןיותרשיהיהכדיושלם.מלאלסיפור

לך."הערתיומהשלךלסיפוראניהגבתיאיך
שהואסיכויושישמשעמםכךכללאשהסיפורמתגובתךמבין"אני
עת."כתבבאיזהיופיע

מענייןהסיפורלדעתיאך ,ספרותימבקר"אינני ,אומראני ",ןכ"
שיסכיםעורךאיזהימצאודאי ,כן .שלוהמבהילההכותרתבייחודו

אותך?"שייכתימקצועלאיזהיודעאתהאגב,דרךלאור.להוציאו
ידעתילארפואי,תועמלןשאתה"חשבתימעיניו.ניבטשאלהסימן

 .בחיוךסיימתיבשלדים,"עוסקשאתה
ליהיהאופןבכל .ליחסרזהרקרפואי?"תועמלן-ואמרצחקהוא

הזמן."עבראיךהרגשתילאאיתן.לשוחחמאודמעניין
קפיצתממשלנו"חיתה ,אמרתימאוד,"מענייןהיהליגם ,"כן

מגיעים."אנוכבר .הדרך

בתורועמדנוחפצינואתואספנוקמנובחיפה.לתחנההגיעההרכבת
 .מהקרוןלירידה
לי"הועלת-לסופרשהפךהרפואיהתועמלןליאומררבה,""תודה
 ,אובייקטיבימאדםקלהדחיפהליחסרהחיתה ,לסיפורבקשרמאו.ד

אמרתילאאגבדרךלהתראות.לעצתך.אשמעאניתלוי.לאממישהו
ליתרשלוהביקורכרטיסאתליונותןאומרהואשמי,"אתלך

 .ביטחון
הביקורכרטיסאתלמצואבכיסיומפשפשאומראנימאוד,""נעים
לוומוסרמתנצלאניכזה.ליאיןכימוצאולאשאניוכמובן ,שלי
טיפוללגביעצהממנישירצהלמקרהשליהטלפוןומספרשמיאת

בשלדים.

לספרייתלנסועהאוטובוסלתחנתהלכתיואניידבלחיצתנפרדנו
הטכניון.

במקומיברכבתיושבואניהחגיםעונתהגיעהשובשנה.עברה

העיתוןאתמניחאניהשולחןעלהטכניון.לספרייתדברכיהקבוע
אלמציץאניפעםמדיהנסיעה.לכיווןהפוךבכיווןכרגילופני
ולפילבושולפיהנכנס,שלהמקצועמהולנחשומנסההקרוןפתח
סופראתבשרלפגושמקווהאבי ,דברשללאמיתואך .הליכתודרך

ליאומרבפניםמשהו .שלולשלדיםקרהמהלשמועהשלדים,
היום.בושאפגוש

שלנולקרוןעלתההאחרוןברגעלזוז.החלהוהרכבתשריקהנשמעה
באותולבוש ,הרפואיהתועמלןלאאםמיואחריה,צעירהבחורה

ואזסביב,ומסתכליםבכניסהעוצריםהםתיק.באותוומחזיקלבוש



אלימתקרביםושניהםלבחורהמשהואומרהואאותי.רואההוא

עלמניחהואמעטפה.מחזיקהואהפנויהבידומולי.ומתיישבים
אלי:פונהואזהמעטפהאתעליוושםהנישאהמחשבאתהשולחן
ראינווכשלאהשנילקרוןקודםעלינוהיום.אותךשאפגוש"ידעתי
אתליאמרהואחברתי."אתתכירהזה.לקרוןורצנוירדנואותך
ידיאתאניאףהושטתיידי.אתללחוץידהאתמושיטהוהיאשמה

 .שמיאתלהואמרתיללחיצה
ברכבתיחדשנסענוהנפלאההנסיעהועלעליךרבותלה"סיפרתי

לאאךלחיפהנוסעאתהשבחגיםלישסיפרתזכרתישנה.לפני
מריםהואואזוצוחק.להאומר'"הואהצלחנואבליום.באיזהידעתי

כל"רצנוממני'מבקשהוא"תקרא,"-לי'ומגישההמעטפהאת
שקיבלתיהמכתבאתלךלהראותשנספיקכדיהדרך
חודשים."כמהלפני
ששלחמודפסניירדףומוצאהמעטפהאתפותחאני

הספרותיים.העתמכתביאחדשלהעורךלו

כותב:העורך

 •ובו'ובו'לבב'
המוזרההכותרתעםליששלחתהידכתבאתקיבלתי
פעמים.מספרהחומראתקראתי •השלדים""סופר

שזהומידניכרבשלה.לאעדייןשכתיבתךלצייןעלי
מועטותהמטאפורותבכתיבה.הראשוןניסיונך

בעיותעםהתמודדותאיןמצומצמים.ממשוהתיאורים

 •לימבוהואשלךהסיפורעלילה.שלהתפתחותואין
לפרסמוהחלטתיזאתכללמרותאך •הגבולעל

המגרעותאףשעלהיא,העיקריתוהסיבהשהוא,כמות
שלהבאבגיליוןיפורסםהואמעניין.הואהרבות

 •שלנוהעתכתב
רבבכבוד

 •העורך
"אניניצחון'בהבעתשואלהואאומר?"אתה'מה"נו
חודשיםשלושהלפניזה.אתשיפרסמוהאמנתילא

פורסם."זה

סיפורבאמת"זהאומר'אניטוב,"מזלמאוד'"יפה
האשטבילתשאחרימקווהאניומקורי.מעניין

ולאבשרעםסיפוריםלכתובתתחילשלךהראשונה
לשאוללי"מותר-אליהפונהאניואזשלדים."רק
שלדים?"סופרלהכירפחדתלאהכרתם?איך

"במקרהמספרת,היאבאוטובוס,"בנסיעה"הכרנו

התחלנו .אותוותפסרץוהואלידיפנוימקוםהיה
ואזרא,ועלהאעלכךואחרהאווירמזגעללדבר
שלדים."סופרשהואאגב,כבדרךלי'זרקהוא

בכלל."יתעבאםלו'יתעב"ומה
היתהזאתקברנית."שאנילצחוק,מתחילההיאלו'""אמרתי-

שלו."המוזרהלהכרזהספונטניתתגובה
 " ...קצתשהואחשבתלאנבהלת,"לא-
זיהיתישלדיםסופרשהואכשאמר"מיד-אומרתהיא ",אל"-

לכןקודםימיםכמהשהופיעשלוהסיפוראתקראתיפשוט .אותו

"אניבחיוך'עליומסתכלתהיאאני'"הספרותיים.העיתוניםבאחד
הואמייודעתשאנילוסיפרתיהשלישיתבפגישהרק .אותומתחתי

ממשיכה,היאבאמנות,"עוסקתאני .שלוהסיפוראתושקראתי

גדולויכוחבינינוהתחילהאמנות.בתולדותשנילתואר"סטודנטית

בתכנון'מתחיליםבאמנות,כוללדבר'שבכלטועןהוא .נגמרשלא
 11 •בשלדמתחילים

וינצ'ירהליאונרדוהציירים,גדולי"אפילו-לדבריהנכנסהוא
הציורשלמוקטןשלדציירוהםבעצםסקיצה.קודםציירוואחרים,

ליצור."שרצוהפסלאו
בתודעה,בראש,אצלםהיוהפסלאו"הציוראומרת,היא ",אל"

שלהם.השוליותעבוראוליהיוהסקיצותהעבודה.לפניעוד
הדמותאתבתוכוראההואשיש,גושעלהביטכשמיכלאנג'לו

שציירורביםמפורסמיםאמניםהיוהגוש.מתוךלחצובעומדשהוא
צריכיםהיולאהםהאימפרסיוניסטים.ואחרים.גוןואןהבד,עלישר

שלדים."

ביניהםהוויכוחמרחקים.וגמאהמהירותהבכלעתהנסעההרכבת
החלהוויכוחהרגש.לביןההיגיוןביןהנצחיהוויכוחמחדש,החל

דבריהםשטףאתשעצרתיעדיותר'אלילבשמולאוהםלהתלהט
לתיקהתכופפתיבשבילכם."הפתעהליישאחד,"רגע-ואמרתי

ומסרתילחוברתשדכןבסיכתמחובריםדפיםכמהוהוצאתישלי
להם.

שני".חלקהשלדים,"סופרהיתה:הכותרת
שנה"חלפהרם:בקולוקוראהחוברתאתפותחהשלדיםסופר
כצופההעולםעלמסתכלברכבת,הקבועבמקומייושבאניושוב

שפגשתיהבחורלקרון'שנייםעוליםזזהשהרכבתלפני .בתיאטרון

צעירהבחורהואיתרסופר-השלדים,לעצמושקוראזהשעברה,בשנה
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ויפה."

עםשאבואיחשתבאיך ?ידעת"איךקורא'הואיאמן'""לא

זוג?"בת

אישונאה,צעיר"בחוראומר'אני "'ווטסון"אלמנטרי'
-סופרשהואחושבשהואלמרות-מכובדתבחברהמחשבים

שנה?"במשךזוגבתלוימצאלא
רואיםהם"כאשר-לקרואממשיךוהואמתמוגגיםשניהם

אותהלהציגמזדרזוהואמולי'במושביםמתיישבים'הםאותי
מאוד'נעיםשאמרנו:לאחרההצגה,בסוףבפניה.ואותיבפני
באומרואותהליומגישמעטפהמוציאהואלי'גםמאודנעים

הסיפוראתלהדפיסהסכיםבעצתךאליושכתבתי'העורך-
 111 •שלוהעתבכתב

"אולי-רםבקולהקריאהאתמפסיקהוארגע,""רגע,
עםשאבואניחשתגם'אולישליהסיפוראתשיקבלוניחשת
עושה?"הייתמהלבדבאהייתיאםאךבחורה.

חוברתעודוהעליתילתיקיוהתכופפתיאמרתיבעיה,""אין
יותרובאותיות ",בחלקהשלדים"סופרהכותרתועליהדקה

הכולרואה,אתהלב.דשתבואלמקרה"זה-"לבדו".קטנות
להכיןיכולאניגםללמו.דממיכמובןליהיהמראש.תוכנן
בעצםהואמהכימסובך.לאבכללזהסיפורים.שלשלדים
הדבריםסדרשלעלילה,שלמראשתכנוןזהוסיפור?שלשלד
אניבזההטכניון.בוגראניסוףסוףבתכנון,מביןאניונו'.

ומסיים.אומראניהמלומדת,"משנתיאתמסיים

קוראתהיאפתאוםהראשונה.החוברתאתקוראהצעירהזוג

במשפטיםבשקטמדברומופנם,עצור"הואבקול:מהדפים

פונהוהיאממנו'"הגמורההפךתזזית,רוח-היאקצרים.

ידעת?"איך ?יחשתב"איך-י.אל
חשמללמדתיהשאר"בין-עונהאנימאוד'"פשוט"זה

ראיתיזה.אלזהנמשכיםשניגודיםיודעואניומגנטיות
להתחבר."ל.יכוהואשאליוהטיפוסמהלעצמיייאותדתאותו

מקשקשיםהםלקרוא.וממשיכיםלדברימסכימיםשניהם
פריהואבעולמנוהכולהאם-הישןלוויכוחוחוזריםביניהם
"להחליטמקוםלספונטניות,מקוםשישאומוקדםתכנון

אינטואיציה.לפיהבטן'תחושתלפילהחליטהרגע",על
והיאאס-אם-אסיים,קצרים,במשפטיםבשקט,מדברהוא

לבסוףמזמן.שכחוהםאותיארוכים.ובמשפטיםרבבלהט
חדש?"שלדכתבת"האם-אותוושואללדבריהםנכנסאני

'משחקים"ושמועונה,הואמיוחד'"משהוכן'"כן'

באלוהים'."
 .אומראבימבטיח,""שם

לחיפה.שהגענורואה"אני-ואומרבחלוןמביטהוא "'וא"
ארוך."סיפורזהאחרת,בהזדמנותהזההשלדעללךאספר

תוהה.אניסיפור?"שללשלדארוך"סיפור

עליו"התווכחנואומרת,היאמיוחד'"משהוהואהזה"השלד
לדעתהיהמענייןמסוימת.בפעולהבעקבותיווהתחלנורבות
היאועתהלחיפההגיעההרכבתתם.זמננואךדעתך."מה

להיפגש,ומבטיחיםידייםלוחציםיורדים,אנובתחנה.עוצרת

לצדמתרחקיםהםהבאה.בשנהרכבת,באותהשלושתנו'
 .ההפוךלצדפונהואביאחד
שניפגשבטוחאנישנה.בעודהבאה,בפגישהיקרהמהנראה

 •חדשים.שלדיםעלונשמע

}jו(ךJ~ \9 רJ[(lנ 
מירוןכרמית

ומחזמרמודרניקלאסי,

סופוקלס,מאתטואכיס""נשיפיעלקוימפמוטיןמאת:ורחום""אכזר
קוגן;אותרובימוי:פרנס;דוויתרגום:הבימה;הלאומיהתיאטוון
נירעינתתלבושות:פוידמן;נמניתפאורה:

שהתשובהחשבתיואנימוסרית?תפיסהשהואאומכונהמיןהואהצדק"האם

מדינהבכלאותושעורכיםאמפיריענייןהואהצדקבנירנברג."ניתנהזולשאלה

לה."מיוחדחברתימשטרבהלהנציחבשבילומדינה

הכבודאורח 1מרגורדיבדין

סופוקלסשלהטרגדיהאתנטל , 1956ילידקרימפ,מרטין ,הבריטיהמחזאי
הקדום.המקורמןהרחוקהמודרנית,עלילהעליהוביססטראכיס""נשי

אשתולבין ,האגדיהגיבורהרקולס,ביןביחסיםמטפלסופוקלסשלהמחזה

'הבימה'ורחום","אכזררוזנברג:עירו ,כהןצח ,חוריקלרה

הרקולסשולחשובולפניהמעשים.עתירלבעלהבביתהמצפהדיאנירה,
ניסיוןתוךהחדשה.אהובתווביניהןמלחמה,שבויותשלקבוצהלביתו
שמתבררקסמים,סםאשתואליושולחתבעלה,אהבתאתמחדשלל~ות
קטלני.כרעל

המתרחשמודרני,עלילתימארגקרימפמרטיןרוקםזהקדוםבסיסעל
אלמנטרקושונות.רבותבבעיותאחתובעונהבעתוהנוגענודעתלאבארץ
עלבאהסופוקלסשליצירתוהמודרני:המעבדשלמלבונשכחביותרחשוב
כידוע,ורחום","אכזרבמחזהמופיעשלאגורםהמלחמה,כנגדלזעוקמנת
באירועהשתמש ,זמנובתמולדתוממלחמתעדותולהרחיקשרצהיוצרכל

מחשבותיו.אתלבטאמנתעלהקדומה,יווןמתולדותההולםההיסטורי
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מה'י'הבורחום","אכזרנאור;יגאלירימי,טל

נתונהיווןחיתהטראכיס","נשיהמחזההוצגכאשרהספירה,לפני 415בשנת
שימשההיאכןעללספרטה.אתונהנכנעהשבסופהמדם,עקובהבמלחמה

המלחמה.עוולותכנגדלזעקתואובייקטיבירקעלסופוקלס
בביתהמצפההאשהביןהמשפחתייםהיחסיםבתיאורהסתפקקרימפמרטין

ואתשלוהצעירההמאהבתאתהמלחמהמןהמביאהגנרללביןהגיבורלבעלה
וחבל.איתה,האהבהמיחסילושנולדהבן

קוגן.אותרושלהבימוישרביטתחתמצוינתעבודהעושיםהשחקניםאולם
מלכתאולםסגל'בלויואנסקיאלכסהגנרל'-נאוריגאל :במשחקמצטיינים

הנבגדתהאשהתפקידאתשגילמהטפרסון'עידיתהנפלאההשחל~יתהיאהערב
קלרהעוד:משתתפיםבעלה.אהבתאתלעצמהלהשיבבניסיונהשנכשלה

ואחרים.ירימיטלחורי'

תפאורההקאמרי;התיאטרוןובבימויייהספרישמואלמאת"נתניה"
לירודאלדד :מוסיקהרו;רות :ותלבושות

יהפוךהאבות"ביתהבאה:הידיעה 15.1.06בתאריךהופיעה'מעריב'בעיתון

אתלמכורהוחלט"בויצ"וובהמשך:לעזוב".ייאלצוהזקנים-יוקרהלמגדל
אומרים-ללכתלאןלנואיןנדל"ן:ליזמיהאבותביתעומדשעליוהשטח

איןלאנשים".כמוולארהיטיםאלכמואלינומתייחסיםהקשישים.הדיירים
להיות."היהיכולאולם-"נתניה"המחזהמןהלקוחטקסטזה

הספרישלהמחזהעלילתהצגה.מכלומרהחזקההנראה,כפיהמציאות,
הקשישיםדייריואתלגרשמבקששבעליובנתניה,אבותבביתמתרחשת

בזמן.אותויפנהלא'אםלחייו'וחוששנדל"ןלסוחריהמקוםאתשמכרמשום
לפיכמעטמתנהלהכולימותו.אויסתלקושהזקניםבפירושמחכההביתבעל

החיסול.תוכניתאתשמשבשחדשדיירשמגיעעדהצפוי'
הצעירהישראלשמדינתבעיהחושףהואאולםמעמיק,ואינוגדולאינוהמחזה

ובמחזה,בחייםהבעיה,תושביה.שלהמתבגרתהאוכלוסיהבחשבון:לקחהלא
מצילהההצגהאתהעלילה.בהתפתחותההולםהדרמטילמימושזכתהלא

בטקסטהפעריםאתלמלאהשכילהלאאםשגםהמעולה,השחל~יםקבוצת
ושעשועהזדהותשלסוגהעניקההמתרחש,שלהרביםהקצוותאתולקשור
הצופים.לקהל

ורזינהכהן'אלברטוגבר'יוסיאזולאי-הספרי'חנהמיכאלי'רבקהמשתתפים:
ליהנות.אפשרואחרים.קמבוס

רןתדגום:הקאמוי;התיאטווןמיהן.ותומסבורקסמלמאת"המפיקים"
סמווגונסקיאורנהותלבושות:תפאורהלבינסון;מיכהבימוי:אלמגוו;

בן-נון;יוסימוסיקלי:ניהולבורקס;מלופזמונים:מוסיקההונדון;ורדוד
(נמני)בואנואביתאווה:

י''הקמר ,"קיםי"המפ

דומהאמריקהכישטעןהאמנות,לתולדותפרופסורשלהרצאהפעםשמעתי
וארצותמאתונה<רומאאחרתמארץתרבותהאתמייבאתהעתיקה:בעתלרומא
מקורימוצרמהווההוא .המחמזרכןלא ,> the old countryמאירופה,הברית

ובשניםהעולם,ארצותשלהתרבותייםהגבולותאתבתורושכבשאמריקאי'
שלגדולתוהעתיקה.התרבותבעלתאבותינו'ארץבימותאתגםהאחרונות
שהואבכךהיאמפגין'שהואהעשירהלהשקעהפרט-"המפיקים"המחמזר
 .המחזמרעלפרודיהמעיןכולה,לתופעהולועגעצמואתמבקר

בלום,ליאוןוחברוביאליסטוקמקסהמפיקשלסיפורםאתמספרתהעלילה
המשקיעיםכספיאתלקחתבעולם,ביותרהגרועהמחמזראתלהעלותהמנסים

אתהיטלר>,על<סאטירהביותרהרדודהמחזהאתבוחריםהםלדיו.ו."לברוח
הלאה."וכךנסבלת,הבלתיהמוסיקהאתיו'בכשלובותהידועהבמאי
לביתמגיעביאליסטוקומררגילה,בלתילהצלחהזוכההמחזמרלבם,לדאבון
לצייןעליאךחפי-אכד.תמידישמוצלחבמחזמרדאגה,אלאךהסוהר.
הואהנאציהצוררשלבהעלאתוממנה:להתעלםיכולתישלאחלשהנקודה
צחוק."מעוררמגוחךאפילו
הסרטכנגדאצלנוואףבאירופהשהוטחההקשההביקורתאתזוכריםהכול

מלחמתtזי~יעללצחוקעדייןניתןלאכיהטועניםאלהכלהיפים"."החיים
 : 17פסוקל"ד'בתהיליםככתובצודקים.-ביניהםואני-השנייההעולם

בהופעהלהתנחםכמובןאפשרזכרם".מארץלהכריתרעבעושיה'"פני
בר-שלמהשלהמצויןהמשחקומןהמחזמרשלוהמגוונתהמושקעתהעשירה,

אחרים.ורביםעופרהילהכהן'איציקגורנשטיין'אליקרן'דרוראבא,
מןמאודייהנהואביזריו'היטלראודלףשלמהופעתולהתעלםשיכולמי

 •הקאמרי.התיאטרוןבימתעלהעוליםהמוצלחים"המפיקים"
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אנונימישיו

שחווחייתינולדתיכאשו
שחוואחיהכשאגדל

שחוואניכועסאניאם

שחוואחיהכשאמות

ורודחייתכשנולדת ...אתהאבל
לבןתחיהכשתגדל

צהובאתהחולהאתהאם
כחולאתהלךקואם
אדוםאתהלךחםאם

סגולאתהכועסכשאתה
שכחבתחיהתמותוכאשו

צבעוני?קוראאתהולי

www.iton77.com 
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