


הזההגיליון
יפי
•עה

שיקראוובלבד
בהקשרגם ,במיוחדעינינואתמשךזהבגליוןהמופיעהדיאלוגמתוךקטע

המקום>.קצרועדייןהמורחב,ההמלצותמדוראת<המסבירשחלףהספרלשבוע
משהו.רומן.פליטונים,לעיתונו.מהדברשיכתובמהסופרמבקשהעיתונאי

ביקורתספרים.עלחודשיתבביקורתמסתפקהעיתונאיולבסוף,מתחמק,הסופר
לו:עונההסופרכאח.דוהיתוליתרציניתשימושיתחיות,מלאתשתהיה

הספריםשוקאתבהןשמציפיםהללוהשמאטסמןשלםצימסשאעשה"רצונך
אפשרקלה,עבודה-פנינהפעםאישםואגלהאשפה,בערמתשאנבורשלנו.

הדיאלוג,שלבסופולנשמה.""והןלגוףהןמאודבריאזה ,כפגרממנהלהכחיל
"ובלבדהבריאות.ולאהכבודלאהכסף,מעניינימוטרדהסופרשאין ,מסתבר

היום.נכתבוכאילווהדבריםמבקש.הואשיקראו"

משה . 101המופלגבגיללעולמושהלךקוניץ,למטבלימקוםגםמקדישזהגליון

אמריקאי.היהודיהמשוררעלמיליםכמהוהוסיפותרגמושימורןויוסףדור

עלהפעםכותב-שרה"אמריקהאתשומע"אנישייקראחדשבמדורפלועודד
בסיפורקריאהמציעקוסמןאדמיאל .עטופריהואהזהשהמשפט ,ויסמןוולט

וגם, ,עוזעמוסשלנשכחבסיפורחדשהקריאהמציעהפלדמןויעל ,תלמודי

העקדה.ובמיתוסיפתחבתשלבסיפורה

לפניכם,והשאר

 •שתקראו.ובלבד

ב-אורלראותעומדים

(Q) רוו~רוייC:נuגf ןן::ע::ע

םישיר

בועהאספלט;כמובטוןמתכת/
עשןוניל;כמוסמיםכדור;כמו

דנישל('ממחברותיואסון.""כמו
 ) 88עמ' ,כהן'

-il1שןןתהמונBו--- --

אלכדרכוהירוקליטבסקי:צביה
עמ' 81 , 2006כרמלהוצאתהירוק,
הירוקחומקבההמרהיבה;"הדקות

בדרכוהירוק / /-ירוקהמילהמן
הדרך"ארוכהמההירוק.//אל

מלוויםהספראת .) 7עמ'סוף',<'קני
 .ריקמןתמרהשלרישומים

הירוקאלבדרכורוקיה
ןםקףmובת 'םיזנווחר 1סב'?tתלהרבצ

עםערבארוחתאלידז:ישראל
חושןאבןהוצאתוחירבם,שוניחנה

עמ' 103 , 2006

תוךאל;האשאתמושך"המתוק
פשוטשזהככלהאגסים.//עוגת
הנפשחושקתכךלהשגה;יותר

;מהיותר.;רביםבכליםלהתגלות;

שלטהור;קפלהואלפנישרועד
אין'בקצה<מתוךמתוכו."" ,העדר

 .) 10עמ'המטבח',מלבדכלום

שליזזכףעליעוז-קסט:איתמר
 , 2006ושם-עקדידהוצאתחורף.

עמ' 41

בידיהשואהבתקופתשנכתבושירים

נכתבוהשירים .בילדותוהמשורר
 1המחברבידיותורגמובהונגרית

"האטווהערות.מבואשהקדים

לשרוק,/התחילהקטרגלגלים,
מרחוק./הופיעגדרי-התילמראה
הואנוראפניה,הסתירההשמש

זלגו-הסתכלהואםהמקום,/
נרגן('בשעריפתאום"דמעותיה

 .) 19עמ'כלזן',

לטהרניכזינפדסטק:וחל
 47 , 2006גווניםהוצאתימקליזפתי

עמ'

/עינייםעשרה,שתיםחוגג"המחוג

הכחול.;היםמולנפערות;עצומות
וברימונים,בחרבותנתנשק;בוא /

עצמות"נחלץהחשכה;בחסות
 .) 8עמ'לקודש',חול('משעון

כרמלהוצאתדרפו,תשתונכחן:דני
עמ' 120 , 2006

כמוזכוכיתשקיעה;כמו"וזריחה

יכג'ליזעזועיםמאידי:גלעד
עמ' 78 , 2006כרמלהוצאת
שערפותח;גופי;"חום

אגוז /פוקוס,הרקוםאוטומטי.//

תוליםבעונה.//לאקוקוס;
ככנפיאדמומיים/פלפלים

אנקולים"."עלים/ורקוב
 .) 12עמ'לשבת',('השלמות

מא•ך•גלעד

!~ 1T יל'~~~ים 

מחשובירבינוביץ,שלוםהואעליכם,שלוםשללמותושנהתשעיםמלאוהשנה
סוףשלובאמריקהבאירופהוכתבשחילמרותההשכלה.עידןשלהיידישסופרי

<הידועהחלבןטוביה-אחראוזהבאופן-לכולנוידועיםעשרה,התשעהמאה
אריהשלו.וכתרילבקהמנדלמנחם 1החזןפייסיבןמוטלהחולב>,כטוביהיותר

בפליאהמצביע,מיידיש,עליכםשלוםכתביכלאתבנאמנותשתרגם 1אחרוני

קטעכאןומביאעליכם,שלוםכתבישלהתרגומיבמפעלקשייםעלמסוימת,

שהגעשעפטמיאו 1עיתוןלעורךמיהופץסופרביןמשעשעמדיאלוגגומרבתר
שלוםיהודים"),"סופרים<מתוךפאלקסצייטונג""יידישע-יהודי""עיתוןשלו

על 1ומעשיומנדלמנחםשלמהותועלמהרהריידיש,וחוקרמתרגםלוריא,

הפרדוקסליתהמהותאתהמבטאות-למחרהאתמולשביןהתוהובעולםתנודותיו
 .היהודיהקיוםשל

חלומה,אהבה :פוגלמןנעמי
גרםתוועברית,יידיששירים,

 , 2006כרמלהוצאתנוי,דבליידיש:

עמ' 192

מגלותמתעופפיםשלי;"השירים
וממדינהנושעת.;לאואנילגלות;
איפהנושעת;לאואנילמדינה;
להניחהמקום;.והיכןהמקום;
סולם?"שבראשהאבןעלראשי;

 .) 46עמ'('ניגון',

לאזמיזJוהנוף.כשםצמיד:חמוטל
כשירהזםזכייקטיכיזתמגזר

החמישיםכשבזתהישראלית
בןארכיב'כתוהוצאתוהשישים.

 , 2006קריטיתמסהסרותגוריון.
עמ' 359

דורבשירתביקורתיתקריאה
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bוןןתהמ=בו~mו
הישהרשחר,בהכרפמלזורגני:חגי

ערכיהיהזזיוהסכסוךהעברית

 255 , 2006פורסהוצאת , 1967-1929

עמ'

בשירהערביהיהודיהסכסוךייצוגי

ועדהעצמאותממלחמתהעברית,
שלבחינהתוך-הימיםששתמלחמת

לנושאשנתנומרכזייםמשוררים
ישורון'אבותאצ"ג,-בשירתםביטוי

עמיחיגוריאלתרמן'פן'אלכסנדר
ואחרים.

העימו,תכצלרתוגםכיאל:מחמוד
עמ' 294 , 2006מאגכסהוצאת

העבריתהספרותמןתרגוםנורמות

 1948-בשניםהערביתלשפההחדשה

לשיקוליםגרםתרביןהקשר . 1990
גורמיםשלמעורבותםאידיאולוגיים,

עצמאיים,תרגומיםבתרגום,ממסדיים

לבחירותהפואטיקהשביןהקשרים
תרגומיות.

לחד,כנדתהדציג,חנהעורכות:

השתקהמננגונישוותקי,םיודעים

הוצאתהישראיל,תכחהרבהוכחהש
 , 2006המאוחדוהקיבוץליורןמכון
עמ' 197

חוקרים,שלמאמריםמבחר

הספרחברתיים.פעיליםעיתונאים,
שוניםבתחומיםשתיקותלהפרמבקש

במשפחהאלימותעם,רצח-
בצבא,והכחשותהשתקותובקהילה,
לשחיתותעדיםעריות,גילויקורבנות
ציבוריות.ועוולותציבורית

כצלוספריחייעקכיא:מרים
 272 , 2006גווניםהוצאתהשראה,

עמ'

אוטוביוגרפיותורשימותסיפורים

-המחברתבחיישונותמתקופות
בפולין'בארץ'-ומתרגמתסופרת

ובהונגריה.בשוודיה

4 
 311.גליון

מקסיקוביןהנעיםבסיפורים,שזוריםמעבולאופק.מתרץברטוב:חכוך
וישראל.ברליןלבנקוק, 287 , 2006ביתןזמורההוצאתלרחוב,

עמ'

הוצאתמרבית,אשהמוונו:אלי"שהיאאחתמשפחהשלביוגרפיה
עמ' 144 , 2006גווניםהדוראנשישלנאמנהמראהתמונת
שבמרכזוסיפוריםקובץשלישי.ספרוהראשוןאירופהליהדותהאחרון
אםבים,מצילהמונית,נהגת-נשיםהספר).(גבישראל"למדינת

שלבספדוהדמויותובנה;אםובתה,
ופשרות,בדידותעםנאבקותמורנו

לאהבה.וכמהות
הוצאתיאהותביציוןסטכוו:דניאל
עמ' 205 , 2006ככל
בלונדון'גולהישראליבוזוקי'כהן

כפיתה,ישככאגט,ישחדו:אלוןאירופיות,ובירותפאביםביןמשוטט
 , 2006מפתניםסדרתפועליםספריתבזיכרונותיוומחטטעצמועלמרחם

עמ' 173ממומשתלאבאהבהבעיקרהעוסקים
סיפוריםושנייםעשריםראשון.ספראביבי.תלבפאבלמוזגת

שלההווהמפתאת"המשרטטים

החייםעשרים-שלושיםבניצעיריםהוצאתמפתת.זמיסרבול:יחלי
שלמתמידבמסעהיום."שלבישראלעמ' 235 , 2006ביתןזמורה
ורוחני"פיזיביתאלוגעגועכמיההלניריוצאאפרוריספדןשיפמן'איתן
הספר).(גבמשפחתיתתסבוכתלהתירכדייורק

שםמביתם;הוריואתלנשלהמאיימת

מפתיעה.תפניתחייומקבלים

אחזישלהיפוכולוקח:רהאוי
דכילוף):וכיקולסרות(עםכאייכחסןהוצאתכחן,ש'אודימאיטלקית:

תחתצ'צ'נירופאלשסיפורואזמל,המאוחדהקיבוץהחרשההספדיה
הוצאתמילד.מרבמאנגלית:אש,עמ' 162 , 2006
 , 2006נפגשיםקיטוביםסדרתכרמל,לוקהוהשלחייואוטוביוגרפי.ספד

עמ' 340בתנועתכחברכסבל'כפועל'בימיו
מנתחבאייב,שלהאמיתיסיפורועםהתמודדותמתמשך","מאבק

השרויהלארצוהשבמצליח,פלסטיכמטפסמחייוחוויותדיכאון'תקופתשלהתלאותמסתכיידרכו:שכרינת
ולחולים.לפצועיםלסייעכדיבמלחמה,ותשוקות.אהבותהדים,הוצאתהדרקון.ונקתממאנבוחסום

וגםהצ'צ'ניםהקיצוניםשגםמשום 192 , 2006המאוחדהקיבוץעםספוא

להרגנאלץ'הואאותורודפיםהקדמליןמאנגלית:קסם.זרעיכאיפול:ו.ס.עמ'
שהברית.לארצותביתןזמורההוצאתמוקרן,דינהועצבפנטזיההומורראשון.ספד

הספדיההדרכים.כלשגיא:ורוח
 246 , 2006קריאהסימןספריהחדשה

עמ'

נאציםוציידאמנותבלששלאשתו
כרטיסימותולאחרמוצאתבעבדו'
שחיתהמאשה,שנהמדישהגיעודבנה

היאבעלה.שלהשנייהאשתואולי
 .הסודבעקבותברלין'ליוצאת

הוצאתקיבוץ,זמןוונו:אמנון

עמ' 128 , 2006גוונים

הקיבוץשעניינםסיפוריםראשון.ספד

ומודעתמחויכתאישית,מזווית

ההוויהאתהמעבידולתהליךלעצמה
חלום.שללשברומחלוםהקיבוצית

T 
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הקיבוץהוצאתפיקניק,קזין:אוכח

סףסדרתפועלים,ספריתהמאוחד
עמ' 176 , 2006

הדמויותשלחלקן .ראשוןפרוזהספד
לא-ישראלי",באיפוק"מתנהגות

השתוקקותידיעל"מובלותחלקן
העטיפה);(גב " ...ולמיןלאינטמיות

וגםוכאבתשוקהמלנכולי'ניכור
בן 1הקובץאתמאפייניםפרועהומור

הסיפורים.וחמישהעשרים
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עמ' 285 , 2006

ומקומותזהויותמחליףהודיממוצאגבר
 .לחייומשמעותלמצואבנסותומחיה
כלוחםפעילותובשלכלואשהיהלאחד
אתמוצאלאנגליה,שבהואחופש,
בחייוצופהבנייהלמגזיןבכתיבהיעוור

רגשיותבהסתבכויותהשבוייםמכריו'

כסף.אחדיובמרדף

 :מצרפתיתמזזת,פסקשר:כלאבמוויס
המאוחד.הקיבוץהוצאתישורון,חלית

סדרתמופת,ספוגרםלתוהמפעל
עמ' 102 , 2006"הצרפתים"

ו"כדגעמוות""פסק-נובלותשתי
מסאיסופדבלאנשו'מודיםשלמותי"

דניאלהספרות.שלותיאודטיקן
דבר.אחריתהוסיףאפשטיין
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זהבשיניבמכשפה.פוגשיםאנולסמרקנדטשקנטשביןהדרךבאמצע
מסירהמיתמריםלאדיםמבעדאותןלראותקשהפיה.בחללמחייכות
אפילו(פחותסדםאלףשלשטראבלבידה,מחזיקהשהיאהקטורת
קצתועםהמשידרךהיאהדרךאיתי.להצטלםאותהמשכנעמדולר>
אוח'אןג'ינג'ים ,טימורהמלךסוסיפרסותאתשםלהריחאפשרדמיון

היאמטאפורה.גםהיאאבלממשית,מאודהמכשפההגדול.אלכסנדר
ההיסטוריה.שלהטם·טםתופיאתלהגבירכדיהדרךבאמצעשתולה

תוויבעליבתושביםרבים,במסגדיםהמרוהטתמדינההיאאוזבקיסטן
עובדה:לשירה.רבובכבודשוקצבעישלבקילומטריםמונגוליים,פנים
 ,נבואיאלישרשלפסלומיתמרהבירהבעירהמרכזייםהכיכרותבאחת

פרחאתפרחים.להניחוחתניםכלותנוהגיםולרגליו ,הלאומיהמשורר
יהודיספרבבית ,בסמרקנדלשפותבאוניברסיטהמניחאנישליהשירה
הקומוניסטית>המסורתמיטבפיעל(הבנויהגדולובאולםבבוכרה
מהל,לעמימעביראניהכפייםמחיאותאתבטשקנט.העולםלתרבות
שחקןביןנדירשילובעמיהכדורסלבשפתבאוזבקיסטן.ישראלשגריר
זאתעםויחדהאצבעותקצותעדמקצועןכלומר:נשמה.לשחקןטקטי
גםמתרהשל ,אשתו ,יעלשל ,שלוהאירוחנדירה.בצורהרוחשארבעל

מושלם.היההשגרירותצוותושלזיניה,

הידלחיצתאתלראותנדירההזדמנותהיאאוזבקיסטןמשהו:ועוד
ולמורסותלמסגדיםמגביהמוחמד .לדוסטויבסקימוחמדהנביאשבין
האנשיםבפיהמתגלגלהא"בהואודוסטויבסקיהתקרהאתהספר>(בתי

להוסיףצריךלאהכבש.בבשראותולערבבכדיאורזערמותהקונים
שלהבלונדיניראשהאתמאחורלראותמספיקהזה.לצירוףתבלינים

 •השוק.ביםהמתנופפיםהצעיפיםבגלימתערבבשירליבתי
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זהאנחנו'לאזה
שלנוהחברים

הוצאתטקסטיל'קסטל-בלום:אורלי
 , 2006המאוחדהקיבוץהחדשההספרייה

עמ' 220

עמדהפזאלכסנדרפינתבת-מריםיוכדב"ברחוב
ליאיןאמנםכבוי",ומנועדלוקיםבאורותמונית
כבראבלנורמליות,תגרנותיכישיעידמסמךשום

אתהפותחוהעמוסהחסכניהפתיחהבמשפט

להצחיקקסטל-בלוםאורלימצליחהטקסטיל'
משורריםשנישםעלהרחובותשניבחירתאותי.

אינואביבבתלשאישתקופה,אותהבניחשובים

שחשיבותוהרחובות,קרןבציוןהדיוקמכיר'

המעידיםהכבויוהמנועהדולקיםהאורותמפוקפקת,
תחביריתהפשוטהמשפטכלוכןלילה,שעתעל

-מתחספרותז'אנרשלספועלאנוכיהאומר'
הצחוקעלשליהזאתהפיסקהכלמבדח.הוא

ישקסטל-בלוםאורלישאתלהוכיחבאההמובלע
שקוראמימילה.כלעלובהתעכבותבשיהוילקרוא
מהשורה,עלילתירומןכקרואברהיטות,אותה
נפתלותלאורךהזרועיםהחןאבניכלאתמחמיץ

מרתקת.עלילהוישהעלילה.
המפתחמשפטאחרשיבואהפרטני,הטבעתיאור

הואאףהמקצועי'הלטיניבשמההצמחייהציוןעם
הקוראיםשרוב-ספרותימסתשלוםבבחינתאיננו

נועדאלא-לבישרימבקריםוגםעליומדלגים
שלהסוציו-אקונומילמצבמטונימיהלשמש
מאיוןעליון'עשירוןהחדשה.הישראליתגנותהבור
מתוכננתבשכונהשמתבדל 1עליוןואלפיוןעליון

מכונהובהמשךצפון"ברוך"תלבשםלתפארה
המאפייןמ"תנצ"בה"להבדילתב"צתיבותבראשי

כיהעלמין'לביתהסמוך"קריית-שאול-דרום"את
אביב,בתלחיוביתקונוטציהבעלהוא"צפון"בכלל
והירוד.הישךהאזורלעולםשהואכ"דרום"שלא

אתבערומהקיפלו"הםהחדשההשכונהבכינוי
ואלהמחראלכשפניהםוהכליה",הבלאיהמוות,

הקוקוסדקלבאילנותמוקפתהשכונההתקווה.
עכשוויותשכולוולמרותמים,מעטאךהצורכים

והרי .יושורשישךשלעיןמראיתמציגהואוהווה,
נטעוהםמזהחוץאח.דבמשפטישראלארץכללך

(עמ'מלחמה"גםישרודשהמקום"ביטחוןבמקום
אביב.תלשלאחריםלפוכריםשחסרמה ,) 120

באיזההמילה,מובןבמלואריאליסטיתכתיבתה
הרוסי.לגוגולאוליהדומהומשוגע,מקיףריאליזם

שלי'וחבריםחברותהךמאודהמלאותהדמויותכל
לאולכןאני'לאהןמהסביבה.אותןמכירהאני
הזדהותאוצעראמפתיה,שלאחדרגעליהיה

הרומןאםמתמדת.לגלוגתחושתאלאכלפיהם
לסאטירהבהמשךמתגלגלהואבלשיכרומןנפתח

בוטותולאגסותלאאינסופיות,ופארודיהרגוטסקה
אגואיסטיםבחבורתהמאוכלסותרומזניות,אלא

אוישראליםעצמם,טובתדורשיאקסצנטרים,

מכסיםהמוצהריםמניעיהם'שכללשעברישראלים

6 
 311גליון

nיaובםוt·קסלט
סלוס 1

המניעיםעלבעוקצנות
המובלעים.האנוכיים

זוגהםגרונוואמנדהעיור

שנישהעמידולתפארה,
המשרתיםנורמטיבייםצאצאים

תפקידיםבוומבצעיםבצבא

יתרה.בהצטיינותטיפוסיים

אמנדהלימזכירה 1כלקודם
היוצאתשליאמיתיתחברה
בדרוםחוליםבבתיובאה

יתוחיםבלעשותאמריקה
איברבאיזהפעםכלפלסטיים,

שבעיםוחרףבגופה,אחר

תינוקת,כפניפניהשנותיה

קשישהנראיתהיאזאתובכל
לאיסודותאילואיעם

קוהרנטיתתמונהיוצריםשאינםפרופורציונליים,
מסתדרתאינה 1למשלהיציבה,מהטבע.לנוהמוכרת

כמוהטבע,מןשאינומשהו 1הצווארמורדעם

הביניים,מימיהתינוקעםהקדושההאםבציורי

מתחילהיכןאבלזקנה.פניווהבעתתינוקישגופו
"שבהיותהנמנעבלתישיגעוןאותואמנדהאצל
פלסטיים"בניתוחיםויצאהנכנסההיאבריאהאשה
השמיני,הניתוחלפניעומדתהיאעתה .) 15(עמ'
הגרמישהזיזהשכמות,אתותשתילתשייףשבו

השכמותאתרואהבכללמיהשנים.עםנשחקשלהן
תוספתועםצילום,דוגמניתאיננהוהרישלה,
ניתוחעודלעשותלהנותראבסורדשלמעטה
באמתשהמבטמשוםמבט","השתלתאחד,פלסטי

ביתהאתשיפצהוכאשרהקשיש.המבעאתמסגיר

-נורמלישזה-לשמאלימיןהמשפצים"הפכו
ואגב,הקומי.האבסורדשוב-לרצפה"ותקרה
לייצורמפעלבעלתהיאבטלה,אשהאינהאמנדה

ומכאןשעטנז'חששבהךשאיןלחרדיםפיז'מות
"טקסטיל".הספרכותר

רגונועיורהגאוןבעלהמוזרויות.בעלישםכולם
שלהמדהימההמצאתועלישראלפרסזוכההוא

לפניעתהעומדוהואלולייניות,נעותמדרגות
אתרקלאשתושיעהמצאהעלנובלבפרסזכייה

ממ"טמעיןתהיהאלאהבאות,במלחמותיהישראל
טרור.מדיהיינו:"מטי"ת",מדיהמתקראעולמי
מפותחים,בעכבישיםעכשיומתמחההדגולהחוקר

קורים 1המצויהעכבישמקוריחזקיםשקוויהם

תיל.חוטישלבעובינראיםובלתיקליםשקופים,
מוורטיגו:סובלשהואמעםנישאכךכלהפרופסור

הוורטיגולפנישנתקףהאימהובשלהוורטיגו'"בשל
הוורטיגומפניהאימהכלומר 1הוורטיגוכדיתוךוגם

ניצבשמיודענולהביןלנוניתן ) 142(עמ'עצמו"
פוביותעליושמפילחברתיגובההעולם,פסגתעל

גבהים.פחדשלבהחלטמובנות

מיטבאתקוראמצטיין'צלףשהואהמוצלח,הבן
אתלאזןכדירוחביבאופןהעולמיתהקלאסיקה

בסיכוליםלטווחלוהמסייעתהאורכיתהראייה
להוליוודהצבאאחרילנסועהואחלומוממוקדים.
לראייההואאףהנדרש 1פפרציכצלםלהשתלם
הארץ"ל"מלחיהפוךוכך 1מצטייןהואשבהאורכית,

היורדיםשבבנינוהטוביםכמו

עסקיםלעשותצבאאחרי
יזמותםמכוחומבטיחיםבזויים

הואמזהחוץלאית.בהכלתי
אותולויששכןמוסרי'מאוד
תתברךלאשבלעדיויסוד

כישרוןלו"היהמוסריות
שלעליולכגעלולהיכנס
מנוגדהיהזהולכאורההזולת,

צלףשהואלעובדהלחלוטין
שללנעליהםאבלמעולה.
(עמ'נכנס"לאשלוהירויים

130 (, 

אתהיאאףשמילאה 1אחותו
להוריםלבשרהצבאיתפקידה
בנם,נפילתעלשכולים

בהיותהטבעונית-אורגניתבתקופהעכשיונמצאת

לישימוןועולהשלה,התורןמהאידיוטמוקסמת
כלאתמעצמהמשילהשהיאתוךבעקבותיו'הנגב
תשוב,ואליהםהורגלהשאליהםהמותגים,בגדי
ריאליסטיכאמורהכלהאורגנית.עונתהתוםעם

לחלוטין.
שלהטיפוסיותאתלתפוסמיטיבהקסטל-בלום

ניבשבשפה.הטיפוסיותאתיותרועודהדמויות,

מפריח,בסדנהאינטלקטואלימישהושאיזהלשון
אינטלקטואלית,ומדבריםמחזיקיםמחריםוהכל
העצביםעלליעלהשכברשל","ממקוםבניבכמו
הזוגבנילמשל,שלה:המבריקהקטעלפניעוד
ממקוםמדבר"אנישאמרובארץהראשוניםהיוסגל

ה"מקום"תרבותאתשהמציאואלההם "."לש
הפכומופשטיםדבריםמיניוכלהעברית,בשפה

בדידותשלמקוםכאב,שלמקוםהיולמקומות.
חמלה,שלמקום 1לעזוררוצהשלמקום 1ותסכול
שמדברמיכישהבחינו'הראשוניםהיוהםוכדומה.

המדברמישהועםלדבריכולאינוכעסשלממקום
חיתהולפסיכולוגים ,) 70(עמ'קבלה"שלממקום

כדיותוךשל'ממקוםמדבריםשהםושמחהאורה
לדברהיאגםמתחילההאחרים,עלמלעיגהשהיא

טובהאינניכאומרת 1משהושלממקוםהזמןכל
למלאותתורמתהיאזהבאופןהאוויליות.מדמויותי

מקיפותהךשוליות,דמויותאצלהאיןהדמויות.כל
והלקויותהנכויותהחוליים,בכלהחוגיםכלאת

שפעבכלבמעוגלמטפלתהיאהרוחניים,החרבתיים
נהגאותוואפילוהעלילה,בדרכיהנקר;תהדמויות
במוניתמחכהכשהואבלדב,אחתפעםבחטףשנזכר
תשובהכבעללהעמקהזוכההנ"ל,הפתיחהבשורת
וישנה(בעיני),חולניתישראליתתופעהעודהמייצג

בהטהחוקרתלעיצוב,הראויהטיפוסיתעוד
כדיגרונועיורנוסעואליהבאמריקהשיושבת
והיאהעכבישים,בחקראינפורמציותלהחליף
אזורשלהאמריקאיהסלנגמןהרףבלאלומצטטת

ממדיםחמישהבכלליששליקוםכגוןהדמדומים
החשיבהשללריקנותהכביטויכמקובל,שלושהולא

הפופולרית.האמריקאית

סאלטותקסטל-בלוםעושהלשוניתמבחינה
ופעילהאינטנסיביתקריאההמחייבותוירטואוזיות

הפרוזהלגבידולןפולהצרפתיהמשוררכמאמר



בדעתימעלהאיניהכל".לפניהיאש"המוסיקה
"ישראל .מוסיקליכךכלעבריפרוזאיקןעוד

כרכורופלוג'ה,עפולהעיראק.כמומפחידה

שתילנוישוהריההבדל?"כברמהוקירקור'
עםוכרכורבעיראק,ואחתכאןאחתפלוג'ות
מצלוליקשראלאקשרכללהןאיןהריקירקור
משתמשתהיאאיןדרךכפורצתמוסיקה.זוהיבלדב.

היאאיןכאצעדות,מצלצלותעבריותבמילים
ומעכסתמתגנדרתואינהבתזאורוס,מסתייעת

שליטההמפגיניםהעבריםהסופריםטוביכעמיתיה
העלילהזגזגיכלעםבה.ומנפנפיםהשפהבמכמני

דמותלאסטייהלאאקראי'דרבשוםאצלהאין
שוםאצלהשיורגשובלימתוכנןהכלניב,ולא

מאודורומזנית,ישירהמלאכותית.תבניתאומאמץ
הלשונייםהמשלביםבכלוגולשתעולהקומפקטית,
שפהלכדיאותםמאחהשווייץ'הררישלבסלאלום

היאכךומשתובבת.פרועהמודרנית,עכשווית,

שלבמובןמלבבקרמטי""תיקוןביטויממציאה
להתנסחמסוגלתהיאסיי",לה"איןבצדקרמה,

ששוטמיםגברים"שניפסוקעםמדליקהבגחמנות
הפועלשלהאנטיקהאתשלפהמאיפהזה".אתזה

ממריאההיאבו.משתמשאינוכברשאיש"שוטם",

ספרותיתבטכניקהמבריקאירוניהומורשללפסגות
מהבשפה,והןבאירועיםהןפרשיותסמיכותשל

כך • juxtapositionאקדמאיתבלשוןשקוראים
בהטמכונההאמריקאיתהעכבישיםחוקרתלמשל
הלוקהארכנופובית,היאשוהםהקרויהאחותהבעוד
ונדלעברוהגירושים"לאחראו:עכבישים,בנעת
טרםועדיין .) 79(עמ'לבוסטון"בוסטון'ואמילי
תמידאנישכןקססל-בלום,שלשבחהמקצתאמרתי
שלכדרכםהסופיםוגילויהעלילהמסיפורנמנעת
הקוראאתלתסכלשלאמנתעלאחדים,מבקרים

בביקורתשונההטקסטניתוח .הפוטנציאלי
מיעםשיחהמנהלמזהקרא,שטרםלמיהמופנית

בטעימות,רקשליהקוראאתהטעמתיקרא.שכרב

מעולהסופרתבעיניהיאקסטל-בלוםשכן
אותהמזכיריםאיןפעםשאףאותיומרגיזוייחודית,

הגדוליםהסופריםארבעתעםאחתבנשימה
מכלממנהנופליםמהםשאחדיםהקאנוניים,

וכללמקומיותחברתיות,הןאמירותיהבחינה.
ריאליסטיותוקומיות,פסיכולוגיותאנושיות,

בליפוליטיות.לא-לאלוהשבחואבסורדיות,
המוסריותלבעיותלהירגרובליערביםיהודיםיחסי

אצלשיישאראצלה,לאזההשטחים.שבכיבוש
אחרים.סופרים

מסיבותנובעשלההקאנוניזציהאיעוולהאם
ספרותכללכותבתאינהוהריחלילה?מגדריות
 •לנשים.

אורייןיהודית

ממוצאאריםחיילים
יהודי

שלהיהודיםהחייליםדיג:מארקבריאן
חרקיעלסופרשטרםהסיפורהיטלר'
ממוצאהחייליםרעלהנאצייםהגזע
הוצאתגרמניה,בצבאששירתויהודי

עמ' 455 , 2005מטר

ארבעדיגמארקבריאןראיין 1998-1994בשנים

ששירתויהודי'ממוצאחייליםושלושיםמאות
ספרו'השנייה.העולםבמלחמתהרגמניבוורמכט

התיחוםקואתנתצומעצםלעיכול'קלשאינו
מציאותמשרטטלנאצים,יהודיםביןעבירהבלתי
עצמה.אתמכחישהאףהיאכישדומה

איתנה,כהחיתהברגמניההיהודיםשלהתערותם
שלחםדבימוס,מיררנאומן'מקםד"רהיהודיכיעד

-20בלהיטלרכתבהראשונה,העולםבמלחמת

הנאציםעלייתלאחר<כשנתיים 1935במרס
היטלר'"במפלגתמצדדיםותומכיושהואלשלטון)
 ,) 28<עמ'מרגמניה"ה'אוססיודן'אתבכוחבגירוש

התערובתבניהחייליםבנושאמתמקדדיגמארק
להנחהשבניגודומסבירהגרמני,בצבאששירתו

'מישלינג' 150,000לפחותכי"הוכחהמקובלת

גנרללדרגותאףהגיעוחלקםבוורמכט.שירתו
 ,) 295<עמ'ואדמירל"

הקוראעלהמכבידותרבות,דוגמאותמציגדיג
מיותרות,חזרותמעטלאשישגםמההממוצע,

אתלפרוסהיהניתןקפדניתשבעריכהודומה
 •יותרוקצרהבהירהבצורההיריעה
עלשלחמוחייליםשלריבםסיפוריםמגוללהספר
לאהנאצי.המשטרתחתארצם,אתלשרתזכותם
רגישבמאישלשעיןמהספר'עוליםאבסורדיםמעט

למשלכךייחודי.לתסריטלהפכםחיתהיכולה

לוטנטכאשרנוראמצב"נוצר
אביואתביקרכהןיואכים

ב-זכסנהאוזןבמחנההיהודי

מפקדבחופשה.כשהיה 1943

להביןהתקשהההמוםהמחנה
קציןלהיותכהןיכולכיצד
 .) 170<עמ'מעוטר"שריון

וונולמחצההיהודיכשנתפס
שהרתהאריתעםשוכבאייזנר

האם-אסבידינשלחלו,

מהרכבתשירדלאחרלאושוויץ:
הואהגזים,לתאיבתור"ועמד
במדיםעצמושלתמונהשלף
עומדיםאתם'כעתוצעק

לאחרבוורמכט'.חייללהשמיד
אותושלףהתמונה,אתשבחן
 .) 179<עמ'חייו"אתוהצילמהתורהאם-אסאיש

שלהחלקיותמידתנקבעההיהודיותמקביעת
כמוהמוצא,בנקודת .האריותלעומתהיהודיות
ת,יהנאצהדוקטרינהגםטענההיהודית,ההלכה

אבלבתורשה,העוברתתכונההיאאדםשלשיהדותו
כמובדיוקלילדיויהדותמעבירשאבטעןהיטלר

 ,) 31<עמ'יהודייהאם

גזעסיווגישנינירנברגחוקיהולידו 1935בשנת
 ,)'אדרגהיהודי<מישלינגלמחצהיהודיחדשים:
ליהודי ,)'במדרגהיהודי<מישלינגיהודיורבע

סבהיהיהודילרבעיהודים,סביםשניהיולמחצה
בןכלהגדירההנאציתהגזעשמדיניותמכיווןאח.ד
במוצאלהתחשבמבלימלא,כיהודיהיהודיתהדת

למעשההיו"מישלינג"המוגדריםשרוב'הריאבותיו
פחותשדבמוימשכלהשתמעאלומחוקיםנוצרים.

 .) 49<עמ'ליהודיייחשבלאיהודי""דםשל-25%מ

מסביהםארבעהאוששלושהמינחשבוממשיהודים
ביותריהודישהואאדםהיטלר'פי"עליהודים.היו

בחזקתוהואלהצילו'עודניתןלאאחוזים,מחמישים
ולרבעיהודים,סביםשניהיולמחצהליהודיםרע.

<עמ'אחד"יהודיסבהיהיהודים
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אתהגדירונירנברגחוקי

שיסהבהעדראךהקטגוריות,

"מישלינגים"לזיהוי 1/"מדעית
הביאוגופניות,תכונותפיעל

אוהכנסייהלארכיבילפנייה
המשפטבתילרישומי
ראיותלקבלכדיהמקומיים

שלהגזעיתלהשתייכותובאשר
האבסורדית,במציאותהנחקר.

בקרבמישלינגיםהוחרמושבה
עתהיהודיםמשפחתםבני

המחברמצייןדתם,אתהמירו

יהודיםהיוכימפתיעזהש"אין

בברכהשקיבלואורתודוקסים
נישואימנעושהםמכיווןנירנברג,חוקיאת

 .) 61<עמ'תערובת"

הנאציםפנוסיווגיהםלעריכתהאירוניה,למרבה
המרכזיהארכיב-דווקאיהודיארגוןשללעזרתו

-יעקובסוןיעקבשלבניהולוגרמניה,יהודישל
שלהם.הגזעבמחקרילהםלסייעכדי

מורכבתסוגיההיאהמישלינגיםשלהעצמיתזהותם
דווקאכימראיםהמחקרממצאיוסבוכה.

קרובקשרלחושנטויהודיהיהשאביהם"מישלינג"
ושנחשבויהודייה,חיתהשאמםמאלהליהדותיותר

גאידהיואכיםהנחקר ,) 59<עמ'ההלכהלפייהודים
חשוה'מישלינג'שרובתחושהלי"חיתהאמר:

לומרמעזואנייהודים,משחשויותרהרבהרגמנים
לאס-אסמצטרפיםהיו 1אנילאמהם,שחלק
<עמ'היהודי"הדםכתםבהםדבקאלמלאבשמחה

ויהודים'מישלינג'כידיגמצייןזאתלעומת .) 529
לישראלנסעואפילובוורמכטששירתואחדים
ובמלחמותהעצמאותבמלחמתלהילחם 1945לאחר
 ,) 70<עמ'לאחריהשבאו

מהרבע-30%ולמחצהמהיהודים 60%שלצייןיש
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פיעליהודיםנחשבוזהבמחקרהמתועדיםיהודים
נתוניסמךעלטועןהמחבר ,) 33<עמ'ההלכה
רבעגברים-98,500ל 46,000ביןכיהתקופה
למחצהיהודיםגרבים-91,500ל 61,000וביןיהודים

השלישיהרייךבתקופתצבאילשירותכשיריםהיו
 .) 85<עמ'

הדרגותגםאלאמרשים,המספריהנתוןרקלא
ניתןביניהםהמישלינג.הגיעואליהםוהתפקידים

אוסקרוינודאלפרדאוהדרפילדמרשלאתלמנות
לאםבןכנראהשהיהריריה,האומשרדראש ,מילך

הלופטוואפהבהצלחתמרכזיתדמותואףיהודייה,
במלחמה.

היהשמידטהלמוטגרמניהקנצלרשלמסביואחד
כלוטנטהגרמניהאווירבחילשירתשמידטיהודי.
להיפרעלולהיההוא ,היהודיסבושאלמלא"וטען

 .) 67<עמ'לנאצי"

הראשיהמשרדראש ,היידריךהיהמכולםהבכיר

הסופי",ה"פתרוןמאדריכליואחדהרייךלביטחון
 ,יהודיהיההיידריךשלשאביוטענותרווחו

"משהכמובכינוייםזכההואגבוומאחורי

 .) 219<עמ'זים"ו"איזידורהבלונדיני"

יועץ ,ליצמןקולגנרלהיאאחרתמעניינתדמות
נכדיםשנילוהיוהנאצית.המפלגהוחברמדיני

למשפחההעניקהיטלראךהחוקים,לפייהודיםרבע
להמשיךליצמןשללבתווהתירהגזעמחוקיפטור

בוורמכט.לשרתולבניהלמפלגה,להשתייר
וזופעמית,חדחיתהלאהיטלרשלזומעורבות

ה"מישלינג"שלהמעורבותביותר.מרתקתסוגיה
מצאהיטלרשגםרבה,כהחיתההרגמניתבחברה

היטמעותםאתמעדיףשהואמפורשותלומרלנכון
הגרמניהפוטנציאלהיחלשותלמניעתבחברה

שלבאישורומסוימים,"במקרים ,ואכןבמלחמה.
'ארי"'עצמואתלכנותה'מישלינג'הורשה ,היטלר
להכריזהיטלרהורההמלחמה,במהלךכן ,) 13 7<עמ'

אומץעלבעיטוריםשזכויהודים"ה"חצישהחיילים
עלחללאזהאך ,מיוחדביחסיזכובקרב,לבם

הוריםעלהמגןצופורסם 1941במרסקרוביהם.
בקרב.נפלהיחידשבנםתערובת,בנישואיהחיים

רבעיהפכוהמלחמה,שלאחרפורסם,-10.7.41ב
 .) 166<עמ'גרמני""דםבעלילאזרחיםהיהודים

למחצהיהודיםכיהיטלרהורה-1944בזאתלעומת
לעיטורים.זכאיםיהיולאבשירותשנותרו

שניתנוהפטוריםשמספרולומרזונקודהלסכםניתן
בחדותפחת-1943ל 1941ביןה"מישלניג"לחיילי

התחרט-1944ב • 1940-1938לשניםבהשוואה
ורביםרכהבידהמישלינגכלפישנהגעלהיטלר
חייליםעםיחדעובדה,למחנותגורשוהפטורמבעלי
בדימוס.למחצהיהודים
יהודים 69יהודים, 4ש:כךעלעומדיםהספרנתוני

שלאישורואתקיבלויהודיםרבע-20ולמחצה,
 74יהודים,-2והגזע,חוקימתחולתלפטורהיטלר

אישורואתקיבלויהודיםרבע-137ולמחצהיהודים
באישוריםמדוברגרמני.דםבעליהיותםעל

 • 1941עדרובםשהוענקו

מהכלליםבהתנהגותוחרגעצמוהיטלרלמעשה,
רבים"מישלינגים"שלו.האידיאולוגיהשהכתיבה

כיצדלהכריעיכולתולחוסרהישרדותםאתחייבים

8 
 311גליון

לעקרםהיהודים,כמולהשמידםאםבהם,לטפל
לגרשם.או

נפוצהכהחיתהעליהםוחבריהםמפקדיהםהגנת
שמפקדיהםסיפרוזהבמחקרלמחצההיהודים("רוב
עמ' ,גןהריחסכלפיהםגילוולמצבםאהדהגילו
שחברילהסיקשניתןגרס,הימלרכיעד ,) 154

הגדולהבכמותמכובדיםיהודים"מכיריםהמפלגה
בפרזןבנאומוברגמניה".היהודיםכללשלממספרם

[השמדתעללדברש"קשהאמר-4.10.43ב
ולכלגרמנים,מיליון 80באים,כשהםהיהודים]

הםהאחריםשכלברור .משלוהגוןיהודיאחד
ובדרכו ,"'אסוגיהודיהואהזההיהודיאבלשרצים,

הבא:המשפטאתדיגמארקמוסיףהמפתיעה

פריץפרופסור ,ליהודיסייעהימלר"אפילו
ולהימלטהריכוזמחנהאתלעזובפרינגסהיים,

 ,) 223<עמ'מגרמניה"

ידעומה .השאלההיאאחרתמסקרנתשאלה
הרי .) 9פרק<ככותרתהשואה?עלה"מישלינג"

רדיפתאתגםאלארדיפתםאתרקלאחווהם
שנותבסוף ,למשל ,כךיחם.חרתומשפהוריהם

זמןשבריעלוןיום
צפים

 ,להמריאמבקשהיהעוד :אייזןאסתר
עמ' 86 , 2006 ' 77'עיתוןספרי

היהעודהחרשבקובץאייזןאסתרשלשיריה
וסמוייםגלוייםבחוטיםמחובריםלהמריאמכקש
כוכבים,תפרהאמישלה,האוטוביוגרפילרומן
בחייה:משמעותייםזמןפרקישלושההחובק
ומןהגטומןהזיכרונותשואה,טרוםשלהילדות
בארץ.חדשיםחייםובנייתהמלחמהסוףהמחנות,

סגורמעגלבמעיןהמסתיים ,לרומןבדומה
המוקדמתנעוריהלתקופתהכותבתאתהמחזיר
ביןהטלטלהמונצחתבשיריםגם ,ובגטובכפר

כשהמשוררתובהווה,בעברהשוניםהזמןמעגלי
"מסכסכת ,וזיכרוןחוויהרסיסיומדביקהאוספת

שברי ;םי~~~"מעגלתגםבשעהבהאבלכוכבים",
הבולטתהדואליותשלאחדפןרקזהוזמן".

עלהשמירהלביןהרגשיתהסטיכיהביןבשיריה:

מתגמדותשהמיליםחשההיאפעםלאהשפיות.סף
מעמד"שמטתיהטעון:החווייתיהתוכןלנוכח

~~נכי;ף Q7יעמדו ,יעוררשוב"הן .והנהמילים",
ארנון".אללקפוץנכונות
בית"הייתיהלשון:בזונפתח'הייתי'הראשוןהשיר

העת"וכלבמילים:ומסתייםלוחם"ומטאטאצף
להתאיינותהקיוםביןומתפוררת".בנויה;הייתי

החזרהעיקש.הישרדותמאבקמחברעליוהמאיימת
מסכם,מבטמשקפת"הייתי"הפועלעל

ביןהלכודוהחולףהארעיהאנישל ,רטרוספקטיבי

להמריא"מבקשהיה"עודהספרבשםגםלשם.כאן

הנס·גירטטר"ששלהיהודיאביוהיגרהשלושים
המלחמהלאחרלאנגליה.אלברט,וינודפלקנברג,

נגדלחמהאביושלהבריטיתשיחידתובנוגילה
 •-1940בצרפתעלבמערכהשלוהוורמכטיחידת

"מישלינג"ידעוהרגמניםרובשכמועולה,מהמחקר
לרצחאותםקישרולאאבלהגירושים,עלרבים

האמינורציחות,עיניהםבמוכשראוגםשיטתי.

מצייןזאתעםהכלל.אתולאהחריגאתשראו
אנשיםכמההיואכןלציפיות,שבניגוד ,המחבר
בעיקרבמבצעים,ישירותשהשתתפויהודיממוצא

הנאציםרובכמוותפקידיהם.דרגותיהםבשל
אוחרדפילדמרשלגםנירנברג,במשפטיהבכירים

עלידעשלאכשנשבעשיקרלמחצה,יהודי ,מילך
לשמצההנודעהרופאיותרעוד"מתועבהשואה.

אולי ,יהודירבעאפינגר",הנסהד"ר ,דכאושל
ניסויים"שערך ,יותראףאולמחצהיהודיאפילו

עלידערקלאהוא ,מילךכמובאסירים.נוראיים
בהם"השתתףאףאלאנוראיים,רפואייםמחקרים

 • ,) 287<עמ'

ברבעיוסי

לדמותבהתייחסועברבזמןפועלאותומופיע
אופצייתעלויתרלאהכלשלמרותה"הוא",
התובעהקיום,מןהנסיקה~זק~ל.תעלההמראה,
ייכווביןהואוהקונפליקטמפוכחת-.התמודדות
הואכשהפיכחוןלכניעה,התמודדותביןלשתיקה,

בשיר;שם;אתהגשם;"כמהקבוע:לוויהבן
קמצן;הגשםכיאהבה?/וכמהשלך;סרטסיפור;
חוםמזיקולאהבה;לעננים;קרשיהיהוצריך

 ,אבללתחום,שאפשרמינוןאיןלאהבהעודף".
ברומןשראינוכפיבחיים,פרקכלהמלווהסםהיא

המשוררת.שלהאוטוביוגרפי
'חוזההואבולטדילרומןשחיבורוהשיריםאחד
השתמעויותישללחםכאןאבל<כתובה>.'לחםעם

לאשיריםהאהבה.לחםחוק,לחםזהונוספות:
כואבתבוגרת,אהבהשיריהםבקובץמעטים

בזיכרונה .מחלתועםהמתמודדהזוגלבןומפוכחת
הח.לףבוא"לפניאהבתוקריאתחקוקההדוברתשל



חיתה-/"ולאפחות:לאחזקהשירסיוםלכרות".
 ,"ר~~למילים;~ףףמאזקריאה;כזו
"בינתיים;שואה.טרוםשלחיים"ההואשעברץיהק
לאחלומהוארמוןמדרכה./למשטחוהיה;היערגז

היטבלכותנתזכורצינורי",טלפוןתאאלאהיה;
לפניאחיהסיפרשעליהםהמצולהדגישלגורלם
ההוא,העכרנחלתהואכולוהטבענרעב.מותו
לגדר"מנעדהעדן.מגןכגירושהואממנורושישהג

אחד;רק-החייםונעץנשרו.הדעת;תפוחי-

ניסיון".משני~וףישמשית,/רוחושנעמקומט

לאהובהשיריםושפת ,וטכנולוגיאורבניהואההווה
חולים,יבתחוויותדרךעורכתחוליולמיטתהמרותק

זונדהשל("נזםרפואייםומינוחיםמכשירים
<רומיאוספרותיותדמויותדרךגםאבלבנחיר"),

אתקולטהואהדומם,עלנחכשהמבטויוליה).
"זוגאלאשאינומוזיאוני","זוגשלהמסע""אחרית
מחלקה,/בקצהנחיםישך;מדורגלגלים;כיסאות

כאילו .לקירנסמכיםמסעד;עםידמסעדגב,אלגב
ביישנים".ונערה;נערהם

ההורים.בביתהרחוקלעברגםנשאביםהשירים
הכאבמןישההרה,שלהמבטמנקודתבובהתבוננות
האבבדמותמתמקדוירושלים''אמיוהמחאה.
ירושליםביןנחצהולבוהמזרחקירידעלהמתוודה

אביהעםלהשהיההשיחמןהדוברת.שלאמהלבין
השיר .כבעברעכשיו-מצוקהבעתכוחשואבתהכת

שותפהשחיתההאם,מןהזיכרוןהזמנים:ביןמעמת

האבציווהבהןהקיר",לידלחושות"שעותלאותן
המשוררתאצלמתעוררהרוחנית,מורשתואתלבתו

חזרהבנסיעהירושליםנוףעםונעלםבכותלבביקור
'לילדימהשירעולים~~דילאשכשפלה.לבית

אימה;/שלמבטים /ם,.פירורי"אותםקוסובו'
יסודהכלפיהםוהאמפתיההסולידריותשכןידקרו",
העבר.בניסיון

הקושיעלזמן","שבריעלכותבתאייזןאסתר
ניכרת .הזמן"שלעקבו"שחיקתעלפינות,לעגל
האמנותשלאצבעותיהטביעתנשיריםהיטב

רכיםשיריםהמשוררת.שלהנוסףעיסוקההפלסטית,
מטאפורהסביבבנוייםאבל ,במוחשיאמנםנאחזים
עוד ,"ואני'נעל':היפההשירכדוגמתסמלית,
בדומה ,כאןוהסנדלרלסנדלר".איתן;הולכת
יצגתישממהלכלרגיש ,בירשטייזיוסלשללסנדלר

 ל~~~יכאב."שלמקומולאתר.:דע"הואהנעל.
iנעט ,מסמרלונחוץעודאדמה;פניעלהמוליך
הישנה,בנעלהדבקותחמלה".שלרפידהדבק,

ם:יבחיקשתיהעהדבקותאתמשקפתהמתוקנת,

טופפי!-- .הקיומיהריקעל-נעל!-אותי!י"נעל
ביניהפרידיהאדמה./תוףשללוליו ryקרומיעל /

עודעלים.להצמיח;-שורשיםרוצהלאלנינה./
המוצאמנקודתעקבים".לשחוקללכת,לינחוץ

שהנעלייםהקיומי",ל"ריקהשירממריאתיהקונקרט
חיים.רוחבונופחות

בתפיסהגםניכרתםינשירהאמביוולנטיות
המחט,דקירותהזמן:שלוהסמליתהקונקרטית

מתקנות","דקירותהך-טלאיםומאחההתופרת

-1 הל~~~שאניכמה"חיי;כלאייזן.אסתרכותבת

יוצאממש/"לאשהתיקוןאףעצמם",אתמתקנים
הואהזמניםביןשהגישורמכיווןאמנותי",קוןיתלי

שלאבושה,בלילהכעיס/מפשיט"החג,בעייתי:
היאהתוצאהאחידה",בשכבהחול/המכסהכמו

והיפוכו:דברשלשעטנזמיןוכואבת,רגוטסקית

ייי~~?ס:ישריריאת , י~~להרים/את"אתכופף
מסמרעל,;תיתלה;תבוסתי//תעלההפה.של

החיוך".

ורכקעומשומש"זמן"חוסישזוריםזמן''חוסיבשיר

אתהולםוסיהסישאופיה ,גרסלוהנזלאגדת-
כבמרבית ,כאןמחרבתהמשוררתהנוכחי:ההקשר

הרחוקהזיכרוןמנותקות".זכירה"יריעותהשירים,

שייריהמפזריםוילדהילדמפגישהילדותמן
המכשפה.ביתאלהיערנסכךדברכםפירורים
שביםמר/"במתקהםהסבך","כשנפרםעכשיו

הפירורי",קיומםאלהמסומן;בתוואי

כלבנפגשיםוההווההערכוה"אחרית",ה"רנאשית"
בצומתהתמימות",ממנוגורשה"שבשוטיםחצוי

"בשניבחייםאוחזוהזיכרוןוהשמחות.היגונות

מזן"עץהאחדבקצהערסל".כמוומניעם;קצוות
שכמוהמתעתעהעיוורהגורל-ובשנינכחד",

דל'ארסה.הקומדיהמןהידועותהדמויותמאחתגזור
שונההזה,הקשההסלסולדיוק,ליתר ,או ,הערסול
שעודוילדות,שלראשון"ערסולמ"ניעבמהותו
נימיאתבחשאיומחזק~זיזהדוברת,בזיכרוןשמור

מעיללבושה;ילדה;"דמותעולההעברמןהנפש.
יום".שברי ,קירפרצי~רד;ת,

הפסיםקדם''מהבשירלזיכרון:מנותבהכל
אצלמתקשריםבדםהטבולהיוסףככתונת
עלהסולםעםיעקבוחלוםלרכבות,המשוררת

שמימה"והמלאכים;המסילהאלאאינושלביו
לטבחהמובליםתמונת ."םייורדושאולהעולים
בשירגםממנה.העולהובזעקהכמוחשיותהחזקה
מחלוםהאזכורמהדהדרוחב'שלאורך;של'פסים
שאינובזיכרוןהואהדורבתשלהלילימאבקהיעקב.
-מראשותי;הכרשיהפוך"עד;ירפהולאמרפה

לחלום:כאנטיתזההואהשירשלוסיומולאבן".
מלאכיו".עלסולם;בוימעד /-חלוםאזיבוא"אם
ודבקותהחייםעלפוסקבלתימאבקשיריאלה
שהםהקשיםוהמבחניםהמהמורותלמרותבהם,

גםאבלוספקות,פחדיםתהיות,בהםישמזמנים.

"כשאיןגםכן".פיעל"ואףהמשדרפנימיחוסן
להתנחםאפשרעדייןבעולם",יציב;דברעוד

השיריםמקוטע"."בדיבורהנלחשתאהבהכהצהרת
האמירהשבהםהשיריםהםבעיניבמיוחדהנוגעים

ללאכזוזוממוזגותהפלסטיתוהציוריותהכואבת
 •הפר.ד
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מחודשתתקווהגםבנומפיחההיאמייאשתנעווה

כרמל,הוצאתהגנרלעלעדןגןמדיני:יעל
עמ' 150 , 2006

 .לבןי-על-גב-שחורעצמךאתלראותפשוטלאזה

 ,גסהבידשלךלפרטיותשפולשיםכאילוזה

זהעללחשובתנסיאבלעצמך.אתממךשגוזלים

מוערביםמישהושלהחייםכאשר .אחרתבצורה

 .מעמיקיםהם ,מתרחביםהם ,אמנותיתלגרסה

והחיים ,אותםחווים ,אותםקוראיםאנשים

אתלחיותלהםעוזרזה .מהםחלקנעשיםהאלה

להתגבר ,בהםלהיאבק ,אותםלהבין ,חייהם

אחדהיאהזאתהסגולה .מהםלהינצל ,עליהם

ערךבעלת ,טובהאמנותשלהעיקרייםהסימנים

 .) 114 1(עמ

"כתובהסיפור<מתוךזהבקטעלפתוחבחרתי
אמן'שלאני-מאמיןרקלאבעיניזהוכיבקפה"),

כזהדברישאםזהות,תעודתשלסוגגםאלא
ספר.עלכשמדברים

מאוד'השוניםהסיפוריםאתבקיצורגילהצאנסה
להטעיםכדישורותכמהאביאושםפההזה.שבספר

כשתוכנוגםאומר'צלולסגנוןשלבעונגהאוזןאת
ומחשבותהשגותכמהואוסיףתהום,פיעלמהלך
בספר.חוזרתבקריאהבישעלו

שבשםוהחוכמההעומקהכוח, ;הגבולעלעדןגן
מטאפורישבאופןספר'שלשםאהבתיתמידהזה.

אוקסימורונינתפס,בלתידבר-מהבומתמצה

עמוקה,אמתאיזולנסחשמצליחשם 1במהותו
מפיחההיאמייאשתשבעודהומופלאה,מהותית

קובץשםלמשלהואכזהמחודשת.תקווהגםבנו
שלאנציקלופדיהקיש,ובילושלהסיפורים
בושמתמציםהחיים,ספרבעצםשהואהמתים,

נותרושלכאורההאלמונים,המתיםכלשלחייהם
שכותביםאלההםאךההיסטוריה,לכתיבתמחוץ
שחייהםהחיים,שלהגדולההאנציקלופדיהאת

אפשרויותינועלעליהם,שלנוהידעאתמייצרים
האמיתייםגיבוריהוהםתמותה.כבניסיכויינוועל
שורשיאלמוג,רותשלהרומןשםאוהאמנות.של

רבותשניםלישראלתשתיתימשהושלכד 1אוויר
השייכויות.והתפתלותתרבותיותרבעלהשיחלפני
בלדה 1מריבייעלשלהקודםספרהשםגםהואכזה

עדןגן-וכעתשנים,כשלושלפנישיצא 1לטרור
הזה,החמקמקהמשהואתהמבטאשם .הגבולעל

שלהריאליהשביןמשהווניסוח,לתיאורהקשה
הגשמית,היומיומית,הפשוטה,בממשותםהחיים

הרוחלביןמדויק,לתיאורוניתנתבחושיםהנתפסת
משלהם;עולםחייהממשותבעצמותשנופחת

כלמדיני.יעלשלאלהספריםשבשניהזההמשהו
בלדההרומןגםכמוהזה,הספרמסיפוריאחד

כאןונושמתשחיהכישראליתליקרוב 1לטרור
הווה,ונופיעברזכריבוכרוכיםכי 1ועכשיו

האצורהתובנהצומחתמהםאחדמכלכי 1ובמיוחד
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 311גליון

אחדוכלמפעילה,שהיאהדימוייםובעולםבשפה
שהגורלחיים,שלהזהבבנייןל~נההואמהם

הפרדלבליבהםאחוז 1והאישיהאינטימי 1הפרטי
כשהמפח 1הלאומיהסיפורבישמכתבמשמעות

לרמזי 1טרגיהואאםגם 1יוצרביתהופךהנורא
החירות.אפשרויותלרמזי-והמלכודתתקווה,
חווהשאני 1הספרסיפוריעלליםימכמהוכעת,
לדרמהמהם,העולהובנעימהבתוכןכאחיהםאותם
 1בעינימאודהחשובברומןמגוללתמדינישיעל

 .לטרורבלדה
כשםששמו 1הראשוןהסיפור

שלסיפורההוא 1הספר
יהודיתמשפחהביןידידות

מכפרערביתלמשפחה
שקדמובימיםעראבה

ופגישה 1השחרורלמלחמת
אזשחיתהמיביןמחודשת

כברהיאובמלחמהילדה
הילדותאחתלביןחיילת,

הערביתהמשפחהבנות

 1נכבששהכפרלאחר

כפי 1ממנוברחוותושביו

המפקדלחיילתשמסביר
מתרחשתהפגישהשלה.
מלא 1צרנקיקשבובמקום

פורחות,ברקפותגדושו

שלצפוף"שטיחממש
שבמלחמהבאזוררקפות",

שפעעצמה,הזאתהתמונה .מוקשיםזרועהוא

עצמהרבתמטפורההיאוהמוקשים,-הרקפות

קוראתואני .ביומויוםמדיאותוחייםשכולנולמצב
אתגםאםכיוההווה,העבראתרקלאהזהבדימוי

שבועותלפנישפרסםדבריםהנההעתיד.תקוות
אתתיארובהםב'הארץ', 1כבכבשתימירוןאחדים

טרםבימיהאוכלוסיותשתיביןשהיוהיחסים
בהקשרמידביהדהדוהאלהוהדבריםהמדינה,
הזה:הסיפור

חברתיים-אנושייםםיוביחסםיבדימויהעיסוק

כופההאלימהשהמציאותשעה ,כמותרותנתפס

עשויהלעתיםאבל .היריחרךדרךהאויבאלהצצה

דרכיםפרשתעללהצביעהמנטליתהמפהדווקא

עלולהביטחוני-הפוליטישהעיסוקצומת ,מכרעת

הציבורהגיעזודרכיםלפרשת ,ואכן .להחמיץ

ןשכניו-אויביועםביחסיוהיהודי-הישראלי

העצמאותבמלחמת ]."[ .הפלשתינאיםהערבים

אולפליטהפךהשכן ;ערביםאלפימאותנעקרו

 ] ... [ .העוין "הערביהעולם"בתוךונבלע ,למסתנן
היחסיםאתשזוכרהדורונעלםהולךםיובינתי

ב)"דק-הרחוקבעבר[ששררוהאינטימיים

 ] ... [ .ערביםבלאישראלארץתיתכןלאושלדידו
שלאחרללמודאפשראחריםסכסוכיםמניסיון

 ".ההתפייסותשלבבאהתודעהמןהמחיקה

r 
i 

הדוא"לבעיתוןשהתפרסםקטעלהזכירהמקוםזה
שבו ) 1.5.06מתאריך 113 7<גליוןעזרבןאהודשל

וערביםיהודיםיחסיעלמספר<ואב>בן-עזראלעזר
ועד-1878בהחדשההיהודיתההתיישבותמתחילת

שם:נאמרהשארוביןישראל,מדינתהקמת
פוליטיצביוןנשאו ]".[הענייניםכלשלאלצייויש

 .הערביםהארץתושביהפלחיםמצדמובהק

לכלההתנגדותאתובראותם-בהדרגה ,אדרבא

היהודיםעללהסתכלהערביםהחלו-עוולמעשה

ביניהןהתיידדורבותמשפחות .ובדרך-ארץבכבוד

נתקיימוכןכמו .רעותהאצלאחתמבקרותוהיו

-שיתופיות ,חתונות ,כרות ,משותפיםםיסוסמרוצי
חקלאיותהתייעצויות ,מוכתריםאספות ,מסחר

ויוצריםהלבבותאתשמקרביםועצההדרכהומתן

 .משותפיםיחסים

בסיפורלביאתששובהמה

הואהגבול"עלעדן"גן
רמזמכלמרחקשמירת
שלסיפורה .גטיאפולו
שתיביןהיחסיםמערכת

שמסופרמהואףהמשפחות,

מהשלמשמץקיב 1בהמשך
"ראייהמכנהשהייתי

1אנתרופולוגית
 1כלומר 11

הקרבה,גבולותשלבדיקה
אף-והשוניהדמיוןהזרות,

מוחשיוהואקייםשהשוני

בעיקרזהובסיפור.גםביותר

כפשוטה,ידידותשלסיפור
שתיביןידידותכרתלו

וטבעיתרעננהשהיאהנשים,

בהרגליםהשוניחרף
הרקפותשכמוובמנטליות,

ושחיתה 1ארץאותהשלמאדמתהצומחתהיא
ישעוד 1אולי 1ולכןעברובימיםוטבעיתאפשרית

והתהוםתמים,סיפורזהאיןלבוא.לעתידתקווהלה
כמואבלקיים.הרקפותששטיחכשםבוקיימת

רגעאותואלגשרבוקםנכונה,טיפוליתבשעה
שונה,לאפשרותותקווהיסודשמכיל 1עברשל

הקוראאתהמותירבאופןהזהבמקוםנוגעוהסיפור

להתחלקפרחיםשל 1שלנוהקטןהעדןשגןבתחושה
לחרךמעברשםאיהקייםפוטנציאלעודנובהם,
שובלנושנדמהכפינבצראיננוושאולי 1הירי

העדןגןבתיאורחדשות.מהדורתכללמשמעושוב,
מעברהקורא:לבאתשכובשמשהוישהגבולשעל

שלברית,שלעמוקהתחושההמפרידה,לתהום
הספרותהזהבמקרה .ארץחבלבאותומשותףגורל
נרמזשחיתהבאפשרותשהיה;מהמתעדתרקלא
חלוםהתנסחותראשיתבבחינתלהיות,שיכולמה
מיםשלמעמקיםלזרםובדומה 1אחרעתידשל

בלבבותהקרקעלהכשרתתורמתהיאחיים,
ובמוחות.

שוניםהםחיים.סיפוריוכמהכמהישנםבספר

וישנןהמתוארים.במצביםדבמויות,בעלילות,מאוד
שנבניתהיחסיםמערכתלמשלכמומשנה,עלילות

אפריקה,מצפוןעולההעוזרת,לביןהוותיקהבין



עלאלאעדתיים,ביןיחסיםעלסיפוררקשאיננה
כמוקטנות,בריתותאותןשלהתקיימותןאפשרות
כשהעולמותהנשים,ביןהנרקמתזובידידות
ואפיקיםחדשההבנהויוצריםזהאלזהמחלחלים
מתרחששבעים"בגיל"פרמננטהסיפורגםחדשים.
לביןהשוניתהוםביןהזההגבולעלכולובעצם

ביןהפעםהפעולה,ושיתוףהקרבהאפשרויות
משנהעלילותה"עיראקים".לביןה"יקים"
הכמעטהממדעלכמוסים,יחסיםלחייםשמקימות

כמולמהות,החזףתשביןללבנוגעכךוכלקומי

סיפוריפלפל!"קצתלה"תוסיפיבסיפורלמשל
שוניםמזמניםחוויותזכרילרובאוצריםהחיים

והם ,כיחידהגיבורשלהנפשיבמרחבהמתקיימות
שהנפשבמקומות ,הגיאוגרפיבמרחבמתרחשים

וממריאה,צומחתהיאשמהםבמסעותיה,פוקדת

שלבמושגיםמדבריםכשאנומתמקדתהיאובהם
 .ובינהתבונהותודעה,מודעותוהכרה,הבנה

נפרשובאיפוק,בתמציתיותבחוכמה,ברגישות,

"מקומותשלרחבגיאוגרפימגווןהזהבספר
הימצאותםעלמאותתיםשכולםהשונים,הנפש"

הסיפורים,עלילותבמונחיהעדן.גןמפולתגבולעל
עםורעותשלוםיחסישלעדןגןזהובראשון
<שב"בלדהחורבנםאימתנוכחוהכאבהשכנים,
מלא).ולמרחבלפיתוחזוכהלטרור"

משהאהבתעלאגדהמעיןנכו","מורדהסיפור
צריך .בסגנונודופןיוצאהכושית,לאשהרבנו

העבריתשליכולתהעללהתענגכדיאותולקרוא
המילים,זיכרוןבכוחהקדוםהעולםאתלברוא

שפתהשראתבהשניכרתעוצמתיתבתמציתיות

אוניברסליתמשמעותבעלתוברלוונטיותהמקרא,
מנהיגשלחייועלהנסבההעלילה,תוכןמבחינת

האישי:החסדלקוטבהלאומיתהאחריותקוטבבין
איתה .נפשוכבשוךעלשסכרהסכרנפרץבמחיצתה

 /פרעהמארמוןהצפוניםבזיכרונותיולהשיחיכול

ואחותואחיובמקלעתימיו/בשחרעילגותובכלימת

צפורה.עםחייובחורב /למנוחואםלמצוקעם

המצריהאישדמימקולנלפתהקיץבהםבלילות

 .להרגיעוהשכילההיא-החולמןאליוהזועקים

 .-פרעהבתעללהבספרולבורחבמכוליותראך

ואךאמהותיהבידיאותוהפקידהאמר/ /בינקותו

החלהתבונתובהבשילאך .צעדיואתשמרהמרחוק

ביןההבדלעלנסבועיקרם .שיחבדבריאליולקרוב

הנובעתאימהותוביןולידהמעיבורהנובעתאימהות

 .וזיקהמהאצלה

בגללהאוהבעלנכפיתהפרידההזהבסיפורגם
אתלהכיל •העםושלמרים,אחותושל •הקושי
אחדבכל ,כךעלחושבתכשאניובעצם,האחר.

עלילותשלשונותובנסיבותבאופןמהסיפורים,
 ,האחראתלהכילהזה:הכאובברגעיןמדוברהחיים,

 ,כגמול .והעונשהשכרעלוהאכזבה,התקווהעל
בקפה""כתובבסיפורכתהום. ,כסיכויכהבטחה,

שגורמת ,ביותרהקרוביםבגידתאתלהכילהכוחזה

סיפורזהומניבה:שזוומהאדם,שלחזונולמפולת
אמןלהיותשנועדאדםשלבחייוהמפולתעל

מטעמים ,ביותרלוהקרוביםבידיוהוכשל
הגורל.נקמתשלכוחהעומקועלאינטרסנטיים,

לחיים,האמנותשביןה"פלונטר"שלסיפורוגםזהו

עלאמנים,שביןהאנושייםהיחסיםמערכותעל
 .ויתורועלצמיחהעלובגידה,חברותאהבה,

עלמשכנע,עמוק, ,תמציתיבאופןגמולם,ועל
מןגםקצתההנושא,שלהאוניברסליתהזווית
סיפורןאתמביאהצמה""קלועותהמגדרי.ההיבט

וחברתהבטשקנטהאחתנעורים,חברותשתישל
והןלצרפת,הגיעההמלחמהשבצוקהיהודייה,
כברמתכוונתכשהיהודייה ,בזקנתןנפגשות

משפחתחיתה"איפהלבררהמפגשבראשית
שהרוסייהמתרברוהנה ,גורשוכשהיהודיםחברתה"

היהודייה,חברתהשלאביהשםעללבנהקראה
אתששמרהכשם ,לושרחשהוהוקרהאהבהמתוך
הציוניהקונרגסאלממסעובזמנוהאבשהביאהדגל

שהבתלאחרבובחרהושחברתה ,לבתוכמתנה
במקוריותהבונה ,קטןסיפוראחרת.מתנההעדיפה

לבנות.מתקשיםכךכלשהחייםהגשריםאת
רגעבולוכדתשהמספרת ,קצרצרסיפורוישנו
זיקמעיןהמכילרגעהתודעה,ערותעלאיףםשל
ה"סיפור",כלבעצםוזה .התאיינותחווייתשל

במראהדמות-עצמךהשתקפותבושחוברת

במראה ,ובמקבילראווה,חלוןשלהחיצונית
קשהתודעתיאירועבכעיןשמתלכדותהפנימית,
הסיפורבלשוןשבו ,במינויחיד ,ולביטוילתיאור

בתמציתה",הווייתהבתמצתהאחת,בבת"פתאום,

וכלשונה:ככתבההזאת,התמציתוהנה

 /כנהוג /היאנקראתזהברגעכיידעהוהיא

-חייהמסלולאחרלהתחקות
-היקוםבמפתיימוגבטרם

-ולחוותולחזורעליהכי
-לאחוזהונחתהשבוהנתיבביןול~ןל

-ולפנייהלעצירההיאיזמהשאותםהצמתיםובין
-ובמיזוגםוברעבטובולהרהר

-והנבחרהנגזרשביןהקלעובכף
-והספקהנחרץשביןושובוברצוא

-אלהמכלהתנערהשהופשטההווייתהאך
-למושגוהיתה

איתרכצנפהיחרהאיתרנצופה /אחתבבתופתאום/

-חייהליתרת 1יחד

מקבץשללהפליא,הולםשםשוב .המטען""תא
המספרתמתארתשבהםאוטוביורגפיים,רישומים

מבני<חלקהזהותמרכיבימכנהשהייתימהאת
החומריםשלההיבטמןבארה"ב),המשפחה

שלההיבטומן ,היוואיךמה ,מיהמשפחתיים:
הזיקותומערכתוארה"ב),<ישראלשםלעומתכאן

והשאלותהאישית,החוויהבשפתביניהן
הצעירהדורנדבלשבהןהעכשוויות,האקטואליות,

 .וסביוהוריומדור

מהעלהזה,הסיפוריםקובץעלבמחשבהולבסוף,
תכניועל ,שורותיושביןמהועלבושנאמר
השפהועדנתהדעתניקיוןעלחיים,שלכמכלול

בשפתהאולרעננות,שחורבתהשורשיותעל ,שבו

נוכח"בקבועשדנההאמנותעלהמחברת,של
עולות • ) 89<עמ'פיתוחיו"נוכחבמסדהמשתנה,

כמבטאבעינישיפהזלדה,שלשירמתוךשורותיב
הזה:הספרשלרוחואתונאמןעמוקבאופן

וטיפהטיפהכל

זיקההיא

הדרביםוביןביני

זיקה

 .העולםוביןביני

הלילהוכאשר

התהוםאתמעלה

מעלההתהום

וגנים.שדות

• 
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התרגוםגםיפה

מאנגלית:ראיתי'כערברקרייט:ג'יימס
 96 , 2005לשירהקשבהוצאתדור'משה

עמ'

ארה"ב,שבמערבבאוחיו-1927בנולדרייטג'יימס
מתחיל'סתיוהעצובשירואתהזאתלעירוהקדיש

מאריכים"פולקים .) 15(עמ'אדהיר'פרי,במארטינס
ההיתוך",בכור"כושיםבירה",כוסותבשתיית

גדליםו"בניהםהביתה",ללכתמתביישים"אבות
קשה.עירעלקשותשורותלהתאבד":כדיעדיפים

וקיבללמדשם 1וושינגטוןלמדינתרייטעברמאוחיו
באוניברסיטהללמדהתחיל-1957בדוקטור.תואר
מיניאפוליסמינסוטה.שבמדינתמיניאפוליס,של

אובנייניםרע,הכל"שבה-קשהעירהיאגם-
(עמ'והנדכאים"החלכאיםשלגורלםאואזרחים

מייללשלגלהרג,שוחריםזקניםאינדיאנים ;) 8
זאת,ועםוקוביוסטוסים.פוחחיםשלבקולותיהם

קטנהבסככה"יושב 1אופטימיבשירהספרפותח

הארוך".בצלימלחך"סוסוגם:קי,"ץבבוקר
(בעמ'לכפר'שוב'בהגיעיבשירגםישאופטימיות

 ,) 28(עמ'הזה"בעולםטוביםדברים"ישאו: ,) 30

רייט.מציין

ביתמצאשםיורק,לניררייטעקרממיניאפוליס
היפההשירנכתביורקבניומכובדת.ומשרה

"מצפהנאמר:ובו ,) 60(עמ'יורק'בניו'למשורר
---האחרוניםהדמדומיםקולותלשוךבסבלנות

ויתגלו":שיצאואדיבים;לנהרותהממתיןמאזין
לעמודזכתהיורקנירדווקאמדועלהביןקשהאמנם

הםמימתפענח:ולאפרטישהוא 1השירבכותרת
התבוששותלהםשנחוצה- /-אנוש"יצוריאותם
או 1השירשלבסופוהאיסטניסי"החצאיןבאור
בשמותוייקובאליךשיקראהצלול"הקולמהו

שלך".החבויהמשווהקושל /האישים
אשתו 1אןכתבההתרגומיםלקובץהדברפתחאת
ובארצותבאיטליההרבהבילוהשנייםרייט.של

לרביםרקעשימשואלהארצותונופי 1הבלקן
השירגםביניהםבספר.המאוחריםמהשירים

הברית'ארצותעלעודאשמעלאשלעולם'הלוואי
צפוןעלשורותבשירישזאת,ועם .) 73(עמ'

רייט,שלהאהובלסוסוהנוגעותקליפורניה,
סוסשלצווארואת"אספתילעיל:כברשנזכר
היכןולחשתי:זרועותיבין;אלצהבהבאפרפר
המשוררמאזיניםזהבשירהזמן?"כלהיית;
ולמעונות",לקתדרלותלמילים;"מעברואשתו
ארציאתמצאתי"כמעטשם,רקששם,מפני

שלי",

הארצותמפתחפיעלמחולקאינוהשיריםקובץ
סדרפיעללאהשירים,נכתבובהןהשונות

השיריםיפיםנושאים.פיעללאוגםכרונולוגי
מדויק,תרגוםלנומגישדורמשההתרגום.גםויפה
בוחסרותכיייתכןזאת,ועםלשבח.וראויזורם

לדוברימוכריםשאינםלמושגיםמסבירות,הערות
למושגיםהסבריםאףואוליהעברית,השפה

של"ביקורולמשל:דמוגרפיים,אוהיסטוריים
לוחם"אניאו ," 1959פונקו,אצלאייזנהאואר

גתרי"."תיאטרוןאףואוליסר",משבט
שהיאעללשירהקשבלהוצאתולהודותלשוביש

השירהבמיטבהקוראיםאתלזכותממשיכה
 •כהלכה.לעבריתמתורגמתהעולמית,

שתלשמואל

 irחצי
רייטג'ימס

אניגרוע,שיריםספרשלבעטיומדוברך
החרקיםאתומזמיןנטושאחולעברמחלך

אלילהצטרף

דורמשה :מאנגלית

 .ך~~~~ח;רילדשו~ר gל~~יזב י~~~ןה qת w~~חף
נמףכה.עשבתלףליתעלמטפסאני

:-· : -•• -: • •• :• : T 

לנמליםלהפריער;צהאיני
•• • :• : -:• --: T • 

הגדר'עזפףןבמעלהערפינטףרהנע;ת
 ··-ז- ·:-:-: .ד: :-ז

ן~~ים,ק~~ים~ן~יםנ;~א;ת
נעוםלרא;תיכ;לשאנישביריםכהצלליםמשליכ;ת

-: • : • T : 
0 

• 
0 
-: •: T 0 : -:-ז 

ף~ק~יב.~י~י~תע;~ם י~~?ד~ע
ם~ק,~יםםזבךג;לים

נכבדףת,עכשרמדלגיםהםעיפים,
:-•• • •• : -:• -: T • : •• 

עמףס;ת.ירכיהם
-: .. :· :-

~רףךים.~לילים?ס~יק~מףךים~םא;סם,ל~מ~ךצ;~י
 ם~'נ~יל ry ~~ה ry ~~ן~ראן' f ~םךסק 'ז~

האדר.נעצי
-:-•• T :• :• 
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 311גליון

נשמעהזההנפלאהשיר
מערוצילאחדתסריטכמו

מדויקיםקלוז-אפיםהטבע.
 •העיןמןהסמויאתחושפים
צרצר.חרגולים,נמלים,

לכבודהזאתהתזמורתוכל
מיטבגרוע.שיריםספר

כזבו.השיר

סומקרוני

שרהאמריקה

שרהאמריקהאתשומעאני

 ך;]

m מדורלכותרתלהעניקהואטבעיך w שירושםאתאמריקניתלשירההמוקדש
האמריקניתהשירהאבי 1ויסמןוולטשל

לנחשקשהבכלל.המודרנהומחלוציהמודרנית
מןהאמריקניתהשירהשלפניהנראיםהיוכיצד
ויסמןהופיעאילוליואילךעשרההתשעהמאה
משורריםאי·~ילוט yלמ 1שלפניומשוםבזירה,
היתההאמריקניתהשירה ,הכללמןיוצאים
הוויקטוריאנייםוהחרוזהמשקלבכבליחנוטה

 ,ויסמןהגבוהים.המעמדותבניהיווגיבוריה
טרנסצנדנטליסט,דיוק,ליתראומובהק,רומנטיקן

הגשיםהאמריקנים,הרומנטיקניםשנקראוכפי

ואלדדואלףשלהאוניברסליתהשירהחזוןאת
ותוךומשקלחריזההצדה~אטאהוא .אמרסון

במקוםכיחידת-קצבהמשפטעלהישענות
שכףנהמהאתלמעשהיצרהמקובלת,ה"רגל"
אתהחליףהואחופשית","שירהיותרמאוחר

-העםבפשוטיהפיאודליתהספרותגיבורי
 ,האינדיאניהדייג,הרחוב,זונת ,הבנאי ,האיכר
ד~בהדפוס,פועל ,המכונאיהבורח,הכושיהעדב

לקדמתעברוהידופושטהנוודהא;~~יב;ס,
הבמה.

השירהאתמלוותכתיבהמסורותשתי
אמילישלזוהזה:היוםעצםעדהאמריקנית

שירהשלנוסחהשהתוותה ,דורובת ,דיקינסון

ומהודקתדחוסהשקולה,מאו,דמוב~יתלירית
משףלהששירתו-ויסמןשלוזולהתפקע,עד

הארוכותהשורותפתוח.בשדהדוהרלסוס
אחריםרטורייםובאמצעיםבחזרותוהשימוש

הומרוסין yממובהק, יב;:~למשורראותוהפכו
העצומיםמרחביהאתבכתיבתוהמפניםאמריקני

החדש"."העולםשלהחופשרוחואתהיבשתשל
ל"גליםהוא-עצמודימהאותה ,שירתו

אקספרסיוניסטיתפריצההיאמתנחשלים",
נאיביותשלכבדבמחירלעתים(אמת,אקסטטית

שורותשלהאדירההמסהובכוחופאתוס-יתר),
ארוכהנשימהעלהבנויותדוהרות,רחבות,

אדםשלהעמוקהמיזוגאצלונוצרוחופשית,
האנישלהרמוניה ,והחומריהרוחנישלועולם,
שלוהרחבףת""מיתוסאתאותו.הסובבעםהשר

האנושיוהנוףהטבעבגבולותלתחוםאפשראי
משוררהואויסמןשכןהחדש,העולםחזוןשל

ממנו ,אמרסוןשלתלמידו ,ביסודואוניברסלי
אלאחריג, ,תמהונייצוראינושהמשוררלמד

יוצרהיקום,מןנפרדבלתיחלקנביא,ין yמ

"""'"' r.: 



אתוחושףשבזרימההקבועאתבכתיבתוהלוכד
ובכלהאנושי.ובמיןבטבעההתפתחותתהליכי

אולי ,מאודאמריקנימשוררהואויטמןזאת,
בעולםנטועיםשורשיושבכולם.האמריקני

אירופה,נרדפישלהגדוליםההגירהבגליהחדש,

המרחביםבנופימערבה,החלוציתבהליכה
האזרחים.במלחמתבעדבות,במאבקהעצומים,

העמוק,הדתיבמובןאךודמוקרט,לירבלהיההוא
בחזיתששוטטהאיש .האינדיווידואליסטי

חבשזוועה,למחזותעדהיההאזרחים,במלחמת

אתכתבתקופה<באותההפצועיםאתועודד

פטריוטיזםשראשיתםמוערכים,הפחותשיריו

בלבושריאליסטיתהתפכחותוהמשכםמתלהם
כנה>,אנושיתחמלהמתוךשנכתבוקינהשירי
מעט".צ:.יתהרבה,"התנגדלומר:גםידע
איןדורו,אתהקדים ) 1892-1819 (ויטמןוולט

,תופסיםהממשיהחייםניסיוןהחוויה,בכך.ספק

החספוסהלמדנות,שלהמסורתימקומהאתאצלו
מהפכניתבשורההביאהואאסתטי.לערךהופך

השוטההעשב ,המורדהרע,הילדלפואטיקה.
הספרותשלהמטופחתהמדשאהבפאתי

משורריםשללאבטיפוסהפךהאמריקנית
ויטמןאתחיקםאלשאימצובאמריקהוסופרים

וסופרימשוררימולהאירופית.המרדמסורתואת
 ,מיילדבדומן ,מילדכחברייוצריםצצוהאקדמיה

משוררי ,הווידוימשוררי ,הלוג'וזףודלף,תומס
מהםאחדכל .אחריםורביםה"ביט"דורוסופרי
שלהטוב"הסבאשושלתאתבדרכוהמשיך
האמריקנית."השירה

 ,שליהעשרהבשנות ,להכירזכיתיויטמןאת
במקצת,הארכאיאם<גםהמופלאלתרגומוהודות
והארבעים>השלושיםבשנותהשפהמגבלותבשל
 ,עצמובזכותמשוררהמנוח,חלקיךשמעוןשל
בלבושעשב""עלישעטיפתוהשכיח,ששכחלמי

חייו.מפעלחיתהעברי
העזההחופשמרוחלהתפעללמדתיבזכותו

מןהנבואית,הנימהמןבשירים,המנשבת

ואדם,עולםחובקתאמירהשלהטוטאליףת
הרוחניהחזוןמןהשירית,היריעהמממדי

המבע,עזתההנפשהומןהפנתאיסטי

חייםרוחעצםלכלויטמןמקנהשבאמצעותה
הטבעשלמכף~ה,שהואכפיה"קטלוג",משלו:
הדומם, ,החי ,הכפרונופיהעירנופיוהאדם,

יחדהחוברים ,והמיסטיהארציוהמכונה,הצומח

ויסמןשלמףת.שלעוצמה,רבמופלא,למארג
הפשטניתשהביקורתכפיממגלומניה,רחוקהיה

הפרדוקסדרךעלהוא.נהפוך .לראותונוטה
 .בתחושהרבהבצניעותצורךשישלומרניתן
<כמאמרכחגבים""והייתםשל •למעשההלכה

נפרדבלתי ,אינטגרליחלק;ךי;תשלהפסוק>,
יהאהשרשהאנימנתעלהג;ולה,ההוויהמן

אםגם ,ויטמןשלאלוהיו .עצמולקוסמוסחופף
ממשיתישותאצלולובשחידה,בגדרנותרהוא
מעגליתבמחזוריותביקום,בטבע,אדם,בבני
בתולדותשאיןדומהולבסוף,ומוות.לידהשל

צריך .כךכלאופטימילמשוררורעאחהספרות
הסובבעםשלמותשלגבוההלמדרגהלהגיעאדם

עלילהפוךמנתעל ,עולמוועםקובועם ,אותו
"אניכמו:שורותולכתובהאל"ל"ממחטתעשב
ברחוב,שנשמטומאלוהיםמכתביםמוצא

אותםמשאירואניכולם,/עלחתוםואלוהים/
אחריםאלך,/אשר;בכלאדע,כיבמקומם,

הואהגורלצחוקאךע.ד"לעולמייבואובעתם
שלובארצובוזשללקיתונותשזכהשהמשורר

מילאוקיינוס,מעברחסידיםחייובימיוקנה
גםולגבריםלנשיםאהבתועלבגלוישהצהיר

הברבריתצריחתיאתמשמיע"אניוכתב: ,יחד

שלהלאומילמשוררההפךהעולם",גגותמעל
"שירתהמחזוראתהנועל 52מס'שיראמריקה.
הרוחניתצוואתוהם"ירושתי"והשירעצמי"

 • .אחריולבאים

~ 
~ 

4== 

~1 ~ 

ירושתי

ס~ריר ד:~~~קים, 9סע,~יש
 ן~;פ:~~ ,ת;א~;תס;ק,ךקיןה /oנ;ת /o?~סר

-~רי'הלקראת
~~ ry ע.רר ת;ר:~מ;ךישב~ןמ;ת,~ז:וים וי~;?יל·, 

~ית-ח;לים, 7א;@ר g~ית· 7קןנ;ת ,םי~~~

~ o/ ה~~ 7ף 9 ~~יר q ה;~ןה,א;ת;תב;לקנ;ת~ךים

סב. tדט;ב;ת םי~;~~לך;ת f ז,~

 ,ם~ Q ~ ,ס:י~תס;ק,ך ,ב~~י

 ,ת;ל~.ע~ים w ~ה;ריש 7ד;יליד~יד
 ! Qtא;ט;ב;ת םי~;~ן;ת ry ~לא~ןמ;ת,ךלא~ז:ויםלא

רי?,ם, q ~ךל~~ים ,ם,?לס~ה 7 ~ז:פ;ך;ת,ז:ו ה~~ ל;~
 ,ה; q ~~ךס~לים, א;~-ת;נ q ~~לק~נ;תך;ת f ~~ף
.ןה.~ירים ך;ך~~ףמ;ךיש~סי:פ;ךך י~~

 52מס'שיר-עצמי""שירתמתוך

ry ץ~ry ~~~ן~;ל~~הףא ,א;נריף~~~ים~י~ףח;ל.ף ר 
~לי·~~ןה ryך~?פף~י~ל

ל~ר~ם,י w כ;:~~יא;נרי~ם~ןל, ף?'ז~~י~י י~~~ם
·סע;ןם.ג;ת i ל~~~ך~רית ryנרי ry~רי~ת ~י~~~· י~~

למענימשתהיםם iיב"נערמהיריםעננים
סם, i~י~קת-~מ ·,,:~~ ry~לי o '~דמףנרי '~~·ילים
 .מףצלים,פראאפריפניעל
ך~~לףלית.~ול·ונר~~·א םי~@~

ת, [lן iנ ש~~מףלץ~~ים ryנכלי 7נכ ר.ע~~ י~~ ,~ריר i~מ~סק י~~
נכסךה. י~י~~~אות;ף~~יטת iל i~~ךנגף:;כי~ק iי י~~ . . . . . 

 ,~ז:יי ry ~~סע.~ב~ן [/·ל~מל~~י י~~~~~ןה י~~
 . . ·. . . .ףי~~~ת iלי 9ת aנכא;נרי~ש aשףב,~יז:יר~ה~ם

 ,~ב~נרי~ה iא י~~~י~דע~ק~י
ןף,~ה:ה~ה iט~ריאףתזאת,ף~~ל
ך~ף.ל waב~~~סי

ף, qרףל"~פ~ל~חןה,נכ~י~לא~לי~ם
 , י.ח~~ ש~[/ ,א~~י:זלא~סים i ק~~
ןף.ה fב~ס ב~~~~ם w ·י~

ויטמןוולט
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קוניץסטנלי

קשהחזותיום

tt ף~~ים. םי~~~~~~ד;ליםנזים 1ר
נ;ך~~רין~ינ:יי

נכקריםרי 90~רים 9 ~~

ח;ף, [i~יש;רעלי;ךך;ת

ל:ם. 1מש~תד~~נזי~~קר;ת
~~ס.לד הס~~~חדע~מ;נכי

ק~~ה~דףןהן:.ד ת;פ~;ט~~
מלא-בך~ילא;ת ת;ני~:ז~~

? o י~תדש~~pס~ררמז• 

המריבה

~~עסי~ס~ינ:ימזpלה
:p רנזיד~ח;ת;ןה~~iJ ~~ה:?י~;ר, 
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~ v? עלקי~יםi] .ןץ~pז

~~ q י~~מךךר~ית :p י~י'~ת~ר
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Liebchen 
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Liebchen -תיבגרמנבהואה

14 
 311גליון

החייםלמעןנועדההשירה

מ.ד.

האמריקניתהשירהג;&וליעםנמנהואחת,מאהבןוהואלעולמואלהבימיםשהלךקוניץ'סטנלי
נהיהמדשלהשירה""שרשהיהמיארה"ב,פייטניזקןבשנתו'נשיקה,מיתתמתהואהמודרנית.

יהודיתלמשפחהשנולדקוניץ'היהדרכובראשיתשלה.הנחשביםהספרותפרסיבכלוהוכתר
והחלוהמשקלהחריזהעולאתשברכאשררקאךפורמאליסט,מאסאצ'וסטס,שבמדינתבווסטר
שירתהארווארד,אוניברסיטתבוגררחב.קוראיםקהלאלאחתבבתפרץחופשי,בנוסחלכתוב
אוניברסיטאותוכמהבכמההורהוכשהשתחררהשנייה,העולםבמלחמתהאמריקניבצבאקוניץ

פרשלבסוףוהרעיונית;האישיתחירותואתבקפדנותוקייםהאקדמיהלכללינשתעבדלאאך
שאותהגינהמוקףבביתמאסאצ'וסטס,בפרובינסטאון'הציירתאשתועםהשתקעמההוראה,בכלל
כזה.מופלגימיםאורךלושהקנתההיאבההעבודהולדבריוהאחרון'יומועדבאהבהטיפח

הבזהוטכנולוגית,מתועשתבחברההאדםצלםשמירתעללמאבק 1האנושילקיוםנדרשביצירתו
קוניץשלאביו 1אכןהנישואים.חיישלהטרגייםלהיבטיםמזהפחותולאבה,ולעוסקיםלשירה
אתביערהזה,מעשהעללבעלהמעודהסלחהשלאוהאם,העולם,לאווירבנויצאבטרםהתאבד

חוקעלבעברוהילדממנהשספגהלחי(סטירתאביושםאתלהעלותבנהעלואסרהממעונהזכרו
בשירתך),נחקקהזההברזל

"השיריצירתו:עלאמרבירושלים,שאננים""משכנותכאורחבישראלרעייתועםשביקר 1קוניץ
בימילנסחוניסיתיכך .המחשבה'אתואופפתהפורצתנשמהעליית'כמו .ברכהבדמותמופיע

ניתנתובלתיוהזנהחיותמקורהיאלחייםהשירהשלזושמתנהנוכחתיהשניםבמרוצתבחרותי.

למעןנועדההשירההנכון:הואההפךדווקא,לאוהשירה?למעןאפואחיאדםהאםלצפייה.
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הציבוריהרדיועל-ידילהתראייןכשנתבקשהמאה,הולדתוביום
לקרואהציעזאתותחת ,עצמועללדברקוניץסירב ,> NPR <הלאומי

בספרונדפס , The Long Boat ,בושבחרהשיר .משיריואחד
Next-to-Last Things בשנתשהתפרסםאחרונים>כמעט<דרבים

השניהשירלהלן.מובאהשירשנה.שמוניםלומלאוכאשר ' 1985
ביניהםשהקשרחלקים,שניבתמפואמהראשוןחלקהואכאןהמובא

 The Poems ofבספר 1979בשנתהתפרסםהואברור.לגמרילא
Stanley Kunitz . ,שלהשניבחלקמתפרשללילה","אשרהשם

ומפוכח,מבוגרמבטמשקפיםהשיריםשניכאן.מובאשאינוהיצירה,

וסופם.החייםעלמיואש,לפעמים
"רוחותהואהארוכה""הסירהבשירהסבראוליהטעוןהיחידיהדבר

אחדיםשבועותרגלפשיטתבשלהתאבדקוניץשלאביוהמשפחה".
ארוכות.שניםכךעללוסלחלאקוניץבנו.שללידתולפני

א;ך'~נ;ת~~ךסק
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העםהצליחלאחזההיוםעצםער
הספר","עםהנכסים,עתירהיחווי,

ביידיש,אחתכתביםלמחוורתלכנס
גדולשלכתביוכלאת tהמקורשפת

האחרוניםברורותמספריו

פליאהגניעלפליאה
עליכםשלוםלמותשנהתשעים

אחרוניאריח

כלשללמקורוהנאמןהשלםהתרגוםאתסיימתי 1999שנת ~
L...למהדורהשכונסוכרכיםוארבעהעשריםעליכם.שלוםכתבי נ
 ,כמוניבכךלעסוקשיאריךמיכלכיודומהכרכים.ח"יבתאחת

עליכםשלוםכיהנחרצתלמסקנהשיגיעסופועשורים,משלושהלמעלה
העברית,והןהיידיתהן ,שלנוספרנקריתביותרהגדולההפליאההוא

פליאה.גביעלפליאההוא ,בשתיהןליצירתושאירעמהואילו
ושבע.חמישיםבןביותו , 1916בשנתיורקבניונפטרעליכםשלום

שלוםכתביאתלכנסברקדניהי"ד ,חתנוהחלמותולאחרשנה
זאת,מהדורה . 1923בשנתמלאכתואתוסייםאחת,למהדורהעליכם

נחשבת,"פאלקספאנד",בשםהקרויה
עצםעדלאוטוריטטיביתהתמיהה,למרבה

שלזאתנוספות,מהדורותשתיהזה.היום
שהודפסה ,) 1944יורק,<ניר"פארווערטם"

וזאת"פאלקספאנד",שלהדפוסמאמהות
 ,) 1955-1952איירם,<בואנוס"איקופ"של

,זהותלמדירשלניבאופןמחדש,שסודרה
"פאלקספאנד".למהדורתכמעטלחלוטין

הנוסחאתהוסיפההארגנטיניתזאת

בלאנדזשענדעהרומןשלהמקוצר
יצאולאנוספות-המהדורותשלושכלתועים>.<כוכביםשטערן
הכתבים","כל-ווערק""אלעבתואר-מתהדרותעתהועדמאזלאור
בתוכןמכנסותאינןשכןהטעיה,משוםהפליאה,למרבה ,בכךויש

כנתינםבהןחסריםכתב.עליכםששלוםממהלערךכמחציתאלא
האחרון:חייובעשורעליכםשלוםשכתבהגדוליםהרומניםשלושת

הזהב,חופריהמחזהחסרהדם,מהתלתתועים,כוכבים ,המבול
בעיתוניםבשעתםשהתפרסמוופליטונים,סיפוריםשלרבותועשרות
 ,היהודיהעםהצליחלאהזההיוםעצםעד ,לאמורשונים.עתובכתבי
שפתביידיש,אחתכתביםלמהדורתלכנסהספר","עםהנכסים,עתיר
האחרונים.בדורותמספריוגדולשלכתביוכלאת ,המקור

כיהיאהמקורבלשוןעליכםשלוםשללסיפוריובאשרנוספתתמיהה

העובדההרביםיצירתוחוקרימעינינעלמהלערךשנהשבעיםבמשך
רשותנטלביידיש,היכתבם,בלשוןהכתביםמכנסברקדניהשי"ד

לתפיסתוולהתאימןחותנומיצירותכמהלשנותאולצנזרלעצמו
עליכם.שלוםשלמזאתלחלוטיןשונהשחיתהוהאסתטית,האתית
אזייןצו"שוועובשםמחזהמעולםכתבלא ,למשלעליכם,שלום
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בלוטיקערדערבשםגדולרומןכתבהואיהודי>.להיות<קשהיין"
לעת ,לנוצריהיהודיהעולםביןנינוחשעניינוהדם>,<מהתלתשפאס
את ,מאודמסורבלעיבוד ,שעיבדזההואברקוביץ'בייליס.משפט
הכתביםלמהדורתאותוכינסיין",אזייןצו"שוועולמחזההרומן

במטאמורפוזהשידובמילההזכירלאעליכם,לשלוםאותוייחסביידיש,
אתעיבדפיושעלהדם,מהתלתהרומןאתואילוהזאת,הצורנית
הכתבים.מןהשמיטהמחזה,

דערברומןשלווהצנזורההעריכהדרשניואומרותתמוהותפחותלא
מותלאחררשות,לעצמונטלולכן ,לטעמוהיהשלא<המבול>,מבול

המעשה,סיפוראתלשנותקטעים,בולקצץשפטים,בולעשות ,המחבר
את ,כמובןולייחס,<בסער>שטורעםאליןהרומןשםאתלשנות

דומהעליכם.לשלום ,לאיבודבוהולךהסיפורשעיקרהזה,"עיבוד"ה
בניוביקורלעת , 1907בשנתכתבעליכםשלוםכילהוסיףכאןשראוי
הזמנתלפיברוסיה, 1905מהפכתעלהמבולהמרתקהרומןאתיורק,
לספקנדרששלום-עליכם'ווארהייט',היומיהעיתוןעורךמילד,לראי

להגיהאולעבדשהותשוםלושתהאללאחדש,פרקיוםיוםלעיתון
ההיגיון ,בעיתוןשפורסמהכפיהיצירה,שלשלמותההנכתב.את

-שלההאמנותיהמבנהשכנועגיבוריה,התנהגותשלהמושלם
כלעלהעלילה,המחבר:שלהמוצרטיכישרונועלכמדומה,מצביעים,

היומיומית,הכתיבהומלאכת ,בראשובשלמותנכוןאלישבהפרטיה,

שלוםזכאיבלבדזאתעובדהבשלדלףזקקלףט.מעיןרקבעיקרהחיתה
היהודי",העםשל"המוצרטלהתכנותעליכם

העבריתהספרותביקורתשלהממושכתההתעלמותתמוההמכןפחותלא
מסיפוריחלקשהריקשעהברקוביץ'שעשההמפליגיםהשינוייםמן

שפסלמהביןוכי ,קטןוחלקחלק,להדגיש:כאןוראוילעברית.חותנו

לתמוהטעםאיןהאמן.שליצירתוממיטבנובלותסיפוריםישלתרגום
עםמיטיבהואכילתומושסברהמתרגם,על

מן ,נענעךאותה,גואלעליכם,שלוםיצירת

לאחררקוכישלה,השףקית""הוולגאריףת

משקלהאתהיאמקבלתשלובמסננתשעברה
דורותעלבהחלטלתמוהישאך .הנכוןהסגולי

הספרבביתשהפיצולספרות,מוריםשל

המאהשלהעשריםבשנותבארץהעברי
אתוהארבעים,השלושיםבשנותהקודמת,

נס,בגדרהואזהתרגוםמעשהכיהאגדה

אלא ,המקורמןנופלשאינובלבדזושלא
לחותןחתןביןכזאתנדירהרוחקרבתרקוכי .עליועולהשעודאפשר

אגדיים.ושבחהללדבריבאלהוכיוצאכזה,הילוליםפרילהניבעשויה

עליכםשלוםבספריבהרחבהעמדתיהזההטיעוןבכלהמופרךעל
מהאךכאן.דבריעלאחזורולא ) 2002פועלים,<ספריתחדשבאור

נחשבול"שףקי"ל"וולגארי"כיהואמחדשלהדגישראויזאתשבכל
עליכם,שלוםשלהמובהקיםיצירתוממאפייניאחדברקוביץ'בעיני
אותולמחוקליטאית,בשקדנותדאג,והוא ,השחורההומורהואהלא
 ,גרדומיאו ,מקאברילעתיםהמכונהזה,מעיןהומורשתרגם.סיפורבכל

קשות,בסיטואציותכידוע, ,נולד ,עצמוענייןלאותושוניםכינויים

-מוותסכנתטבע,אסוןמגפה,מלחמה, ,כגוןואימה,טירוףבשעת
התגובהאדרבה,שהולמם.למההגמורההפךהואשהצחוקמצבים

יללה ,בכיעשתונות,ארנון ,שברזעקתהיאכאלהלמצביםהטבעית
ההומורממילא ,כאןלמסתברהגמורההפךהואשהצחוקומאחרוכיו"ב.

זההומורפרדוקסלי.-איפכא-מסתבריהואכאלובסיטואציותשנוצר

התגוננותזאתהריהאנושיים.בחייםמאודחשובהפונקציהממלא



אכחכחדקסופרכיאפואתימחמה

אחתלאנזקקעליכםכשלום
שחוריהומורשלזאתלתחבולה
ופחדפחדואתגלחפיכסגולה
עלהמאיימתהסככהמןגיבוריו

קיומם?עצם

התעקשותובציפורניים,היאחזותוהאדם,

כאוטיים,במצביםהדעתשפיוןעללשמור
ביאליק,ח"נעליהם.שליטהשוםלושאין

הנתוןעלאומרבלשון",וכיסוי"גילובמאמרו
"היושבהבאים:הדבריםאתזהמעיןבמצב

משמיעומרתת,ואפלהחושךבאשרןיחידי

מצפצףאו'שמע',קוראלאוזניו:קולו
אתלהפיגלוהיאסגולהלמה?בשפתיים.

להפיגסגולהאכןהואהשחורההומורהפחד."
סיפוריואתכתבעליכםשלום .הפחדאת

היהודיתכשהעיירהגדולה,מבוכהשלבימים

בימיםחורבנה,סףעלעמדהאירופהבמזרח
בהםשנסתתמוימיםורדיפות,גרומיםפרשל
היההיהודיהקיוםוכלהפרנסה,מקורותכל

יושביאתשאילץמצב-בלימהעלתלוי
בהמוניהםלהרגגבולות,לגנובהללוהעיירות

דקסופרכיאפואתימהמה-לאמריקה
לתחבולהאחתלאנזקקעליכםכשלוםאבחנה

פחדואתלהפיגכסגולה ,שחורהומורשלזאת

עצםעלהמאיימתהסכנהמןגיבוריוופחד

וכחניךכהומניסט,זאת:אףועודקיומם?

התשעהמאהשלהגדולההרוסיתהספרות

לאגילוייםשבצדלדעת,היטיבהואעשרה,

הרבהבחייםיש ,אנושישגבשלבמיוחדרבים

 ,בידולשל ,ערךפחיתותשלגילוייםמאוד
שלאכזריות,שלרוע,של ,כיעורשל

 1904ארוסהלא ,ביצירתועליהםפסחלאוהואסאדיזם,

האנושיתהקשתכלאתתיארהוא ,במיוןעסק
כילושנראהאימתכללעברית,גמרלתרבאכאשר ,חתנוואילוכולה.
אתשפסלאו-יפה"כךכל"לאהיהודיאתמתארעליכםשלום

דוגמאותכאמור,לכך,והבאתיהסיפור.בגוףששינהאולתרגוםהסיפור
 .חדשבאורעליכםשלוםבספרימעטלא

ובייחודהתרגומיות,השונותבאינטרפרטציותנגיעתהנוספת,פליאה
היוולא ,לושיוחסומחזותאו ,מחזותיוהעלאתלעתהבימתיות,באלו

ונסקישלאברהםבפיבשעתושכונושונים,מחבריםידימעשיאלא ,שלו

הסיפוראתלאהמתרגמיםאלה ,היינו"עלפיניסטים",השנוןבביטוי
ראויכאןפיו","עלאלאכנתינתם,המחזהאו

שלוםשלהמונומנטליתיצירתושבכללומר
 ,שמאלץשלאחדגרםאפילואיןעליכם,
והבמאיםהמתרגמיםהמעבדים,רובואילו

באמבטיצירתואתלהטבילכללבדרךניסו
את"המרכךחביב, ,מצחיקנישמאלץשל

נעים".שאינואתומנעיםהקשה

טענהלאחרונהנשמעתזהמסוגפרשניםבין
 ,למקורוהנאמן,השלםתרגומינגדהמכוונת

יידישיזמים,וכמהכמהבושהותרתיכךעל

מנטעיםנקייהלעבריתעליכםשלוםיצירתאתלהריקראויוכאילו
טענהעללבכותאולצחוקאםיודעאיניהאמת,עלאודהאלה.זרים

היידישיזמיםמןהעבריתאתלצנזרשאומרמיכידומהזאת.משונה
הדיבראתשמצטטלמימשולעליכם,שלוםתרגוםלעתדווקאשבה,

איזוהדעת:אתקצתלכךניתןהבהה"לא".בהשמטהתרצח""לא

לאז-חז"ל?לשוןלאז-המקרא?לשוןבפינו?עכשיומדוברתעברית
לאז-ההשכלה?תקופתלשון ,ספרדמשוררילשוןהפיוטים,לשון
הראשוניםמופלא.דברלהקרהשבפינו?לעבריתלהקרהמה ,ובכן

העשרים,המאהובתחילתעשרההתשעהמאהבסוףארצהשהגיעו
אירופה,ממזרחבעיקרם, ,באובעברית,חייהםאתלחיותוהחליטו

בבואם ,התרבותי ,הרוחני ,הנפשימטענםיידיש.הייתהאמםושפת

חוויותיהם,אתלכאןהביאוהםחלק.לוח-ראזהטנףלההיהלא

לבטאדחוףצורךלהםוהיהשלהם,האסוציאציותשובלירגשותיהם,

מילוליתתרגמואפוא?עשומהמילים.להםוחסרובעברית,עצמםאת
לאאםלמאות,אידיומטייםביטויים

ביטוייםכולםלעברית,מיידישלאלפים,
מופיעים,שאינםלאמורתקניים","בלתי

 ,הדיבורבלשוןשגוריםהםאבלבמקורות,
משלאף,עיקוםבליאותםמבטאיםואנו
-המקודשיםהלשונייםהרבדיםמןבאו

שירתהפיוטים, ,התלמודהמשנה,המקרא,

חטופהרשימה-ולדוגמהונו:ספרד

 :ברךעלשערכתי
עלפרוטהליאיןמכות,חטףמכות,הלך

אתלוהוציאהנשמה,עללירעהנשמה,

במכנסיים,עשהצחוק,עשהצרות,עשה ,מהרשיותרמההנשמה,

חושךלונעשההמוות,אתלועשהחיים,עשהעסק,עשינוכסף,עשה
עדסכינים,עלהםבראש,חורכמוהאצבעות,אתליקקבעיניים,

אדעשככהטוב,לייהיהשככהעליה,מת ,לאכולמת ,עשןשייצא

יש ,אביובאבילונתןמנה,לונתןיודע,אניאםאותיתהרוגמרע,
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הידייםאתמוצאלאבתחת,שק<לבדיחה>,זקןלזה
עלנפל<הבין>,השכלעלנפלמהרגליים,נופלוהרגליים,

לאזה ,ולתמידאחתפעם ,רעיוןעלנפל<השתגע>,הראש
יודעלאאניכמוסיכות,עליושבמצחוק,התפוצץצחוק,
לי>,שווהלאזה ,<אולישווהזהמההאף,אתדוחףמה,
---בו><געראותוקבר ,זמןלקחזהללב,תיקחאל

עליכםשלום
יהודים""סופריםמתוך

אחרוניאריחמיידיש:

מדבריםשהננולומרכמעטאפשרכיעד ,ועודועודועוד

כמהאףלהוסיףיש ,כמובן ,לכךעבריות."במיליםיידיש
שאחדות ,שלנוהמדוברתלעבריתשנכנסויידישמילות

עברית:סיומתאוהטיהאףקיבלומהן

התקווץ'>,-<בנטייהקוועטשנעבנעכים>,<רבים:בנבעך

משוויץ>,-<בנטייהשוויצער<פרטאצ'י),פארטאטש

פקלאות>,-<רביםפעקלונו'),גוןפיר ,<לפרגןפארגינען
בוידעם,שמעטע, ,כמובןוכןלנדנד>,-<בנטייהנודניק
 .באלווכיוצאעפעס,
המיליתשלגורלההיאביותרהמאלפתהדוגמהכיואפשר
-עתידאועבר ,זמןהוראתהיאשבמקורה"אז"העברית

או ,שעברולימים- )'וי"ב,<בראשיתבארץ"אז"והכנעני
לימים- )'דג'<מיכהאותם"יענהולאה'אליזעקו"אז

והלבישויידיש,אמםששפתהעבריתמחדשיובאושיבואו.
לערך:"ובכן"במשמעותהיידישאית,ה"איז"את"אז"על

מה"אזמרגיש?",אתהאיך"אז-זין?"אידפיטלווי"איז

וכד'.נשמע?"

<דיאלוג>

עליכם!שלום-
שלום!עליכם-

נוסעים?מ~יין-

מווארשה.-

שלך?הגשעפטמה-
 •יהודיעיתוןאבי-
 ן?ם~~ /vמה-

אתה?מ~ייןואתהפאלקסצייטונג".ע w"ייד~-
 •מיהופץ ?להיותיכול.אביייןמ~-
שלך?הגעשעפטומה-
 •יהודיסופראנישלי?הגעשעפטלהיותיכולמה-

 ?ם,?~~מה-
עליכם.שלום-
עליכם.שלוםלךמגיעהלא ,כןאםעליכם?שלום-
בניכם.ועלעליכם-
עליכם?שלוםפאניעפעס ·מעשיךמהאז-
כותבים. ?לעשותאפשרכברמה-

כותבים?מה-

כותבים.-שרואיםמהלכתוב?אפשרכברמה-
כותב?שאתההזאתמהכתיבהלךישמה-

ביזיונות,לב,כאב ,בטן~חושיש,צרות ?להיותיכולכברמה
 •.•צערדאגות,ייסורים,

הכל?בסך-
רוצה?הייתעודמה-

 ...התכוונתי-
זוכהאינובעולםסופרשוםערוך!ולאיןשיעורלאיןכבוד?-

סופר,יהודים,אצלבכךמהשלדבריהודי.כסופררבכהלכבוד
הכותב?אדם

 ?ברצינותמתכווןאתה-
איחולים .שלנוביובלותנעשהמהנאראהבצחוק?מה,אלא-

קוראיםשלוסתםמושבעיםחסידיםשלמעריצים,שלדוארוגלויות

~יאןבקה,-מטף~מכתריליבקה,העולם:קצותמכלניתכיםמסורים
מ~ין-~רי~ץ' 9וממגאלאגאניש;ק,משלוש-סעודות'ש;ק, ,ץ~ר~~מ

 ,נועצמו!היובלבעלשכותבלעיתונותוהמכתבים ,.נולא?
השפעמןהינגחעושיםכלבים-הברכהכוסותהנשפים,והסעודות,

בארץ-מעשהבשעתהמחולקותהצדקהונדבות,והמלגותנושנותר!
יהודי?סופרעםלךמשתעשעאתה •••הפועלים!לטובתישראל

עליכםשלוםסיפוריאתלעבריתולתרגםהיוםאפואלבוא
לעקרפירושוכיחוששניבה,שביתהשקנוהיידישזמיםללא

מעשהוהואשבה,החיותסממנימכלזאתמופלאהיצירה

שהיהעליכם,שלוםשלכתיבתורוחאתעקרוניתהנוגד
לשוניחידושלכלוקשובהדרוכהפנומנלית,אוזןבעל

שינוישליוצאפועלשהואחידוש ,גיבוריובשפתשחל
 ,החזןפייסיבןמוטלאתוראועליהם.שנאכפיםוזמןמקום

כברלאמריקה,משפחתואתהמשיטההספינהעלשבעלותו

אדמהתפוחיולא"אוראנג'ס"אלאתפוזיםאוכלהואאין
ולהשתעשע.תרגיליםלעשותכמובן ,אפשר ."ס~י~~"אלא
אליושבמחונןמוסיקאילשמועלינזדמןפעמ~םכמה

מנגןוהאמן ,פופולריפזמוןאיזהלומציעופלוני ,הפסנתר
אובטהובןובנוסחמוצרט,ובנוסח ,בךבנוסחהפזמוןאת

המשובהיצרמישהוואםבידור.של,כשעשועאחרמלחיןכל

סיפוריאתלהריקהאופןבזההואיכול ,אותומגרהשבו

לשפהאוחז"לללשוןאוהמקרא,ללשוןעליכםשלום
ולתרגוםזהמשובהלמעשהמהאבליידישיזמים,נטולת

 ?לעבריתזאתמונומנטליתיצירהשלאקוויוולנטי

עליכם,שלוםשללמותושנהתשעיםעכשיומצייניםהננו

המורשתעלהמופקדיםהקברניטיםדקה.דממהבקולכמעט
מןלהםישהישראליים,התקשורתוכלי ,שלנוהתרבותית

להפנותניסיונותיבכל ,שכן ,יותרחשוביםעיסוקיםהסתם

בשעתואמראיך-זהנכבדלתאריךלבםתשומתאת

בידי."פורצלאןהעליתי-קישון?אפרים
 ,סדןדבורבימוריפעםלישאמרשבמהממהיששמאאו
 •מקיומה"?עייפהאשכנז"יהדותכי
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לכתוב?עלימה-

לצחוק.יהיהשאפשר ...יםפליטונ-
 ...לבכותמתחשקלצחוק?-
לא?אומבין,אתהיצחקו.שהעוילםולבדלבכות,לךרשאיאתה-
לפורים- ,לבדחןשאתחפשרצונךאבין?שלאלמה ,מביןאני-

העוילם.אתלשמחכדילצרה-צרורה, ,למוקיון ,שפילער
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 ...מתכווןאני ,התכוונתילכךלאלא,-
בנוסף ,וביכולתךפנאילושישובלבדהפה,מלואלפרנסה?-

 ,מקבליהודיכךסתםאו ,שדכן ,סרסור ,חנווני ,מלמדלהיות ,לכך
עםלךמשתעשעאתה ...ספרולמעןלקבץהפתחיםעללחזרהיכול
מובטח.אדםהואיהודיסופריהודי?סופר

מובטח?אדםשהואפירושמה-

העולמות:בשנימובטחהוא-
מובטחהואהבא:ובעולםהזהבעולם
ובילדים,באשהובריאות,בלחם

 ...ובנפשבגוף
שאתהעליכם,שלום,פאנידומני-

נתקעאתה ,מרותךאתשופךכבר

לאכך.טובלאלאן!יודעמיכבר
למעןהכותב ,יהודילסופרנאה
יהודייהודים.עלשיטפולהעם,

ולומרבאהבההכללקבלמחויב
 ...ביוםפעמיםשלוש

לטובה?זוגם-
מהשהרילטובה!זוגםבוודאי-

פרצוףאיזה ?זאתגםחסרתאילוהיה
אתגםאילוהעמיםביןלנוהיה

השלכנווהיחידההאחתקפוטתנו
מלבושאיזהלנוישוכימעלינו?

בולהיראות ,לספרותנומחוץ ,אחר

עולם?לפני

 .איתרהצדקאולי-
הבהבוודאי!אולי?פירושמה-

שמח.יותרמשהועלנדבר
יארצייט?לךישמתי-
 ...חתיכתאליךליישזה.לא-
לכתובהסתםמןבקשה?חתיכת-
בעיתונים?מישהועל
חתיכתאליךליישושלום!חס-

געשעפט.

שידוך?מכוח-

 .שידוךמכוחכןואולי ...לא-
הכלה?מ~ייןהחתן?מי-
בווארשה.הכלהביהופץהחתן-
קוראיםאיךקצת.רחוקשידוך-

להם?

"יידישענקראתהכלה

שלום-והחתןפאלקסצייטונג"
 ?התוכניתבעיניךחןמוצאתעליכם.

 ..ובלב.דאדרבה,-
מה?ובלבד-
כלום.לאובלבד-
 ...לך!לוחץמהאמ;ךשונא.אנימיליםחצאי-
מה ,הכלללי!ללחוץכללמתחיללאזהלי?שלוחץאמרמי-

לבקובסקידודהחולב,וטוביהעליכםשלום

פורים- ,בדחןאומרמייהודי!סופרעםכברמתחילזהא;ה!-

וח~כא,בבדיחהשתכתוברקרציתיצרה-צרורה? ,מוקיון ,שפילער

 ...הנאהתהיהשלעוילםאחת:במילה ,ועידודבחידוד
ידוהזה.עליכםהשלוםשלאביובאביהרוח"ייכנסשיאמרו:-

 ...דום!"תיאלםשרקשלולשונולה!תיבששרקשלו
גלותם,בשפתודווקא ,יהודינועםקצתשתתחשבןאנירוצהוכן-

 .•.באלה!וכיוצאוכאלהכאלהשהנםלהםשתאמרמאמע-לושן.

רצונך?

שאתה ,יהודיסופרואתהיהודיעיתוןשאנימאחרכירצוני-

אדפיס.ואניתכתוב
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 ...שצריךוכמובמידהובח.ן'אבל-עמוקאותםקבורשתכלומר'
לא?אומבין'אתה

משחקבאותואיתםשאשחקרצונךאבין?שלאלמהמבין'אני-
 ...ובלבדלא?למהאדרבה, ..ועכבר"?"חתולהמכונה

מה?בלבד-
כלום.לאבלבד-

לך?לוחץמהאמור'מילים.חצאישונאשאנילךאמרתיהלא-
עודמההכלל,לי.ללחוץמתחיללאזהלי?שלוחץאמרמי-

ברצונך?

 .הוויציורילהםשתיתןאנירוצהוכן-
שיפהקו?כדי-

 ...מעשיותתספר-
 ?בקלותלהירדםשיוכלוכדי-
עוצרותלב,נוגעותסצנותעםאהבהרומןגדול,רומןשתכתוב-

 ..."רומן"יהיהשהרומןאחת:במילהנשימה,
סצנות 2שמ"ר?א-להואפילוג,פרולוגעםחלקים,בשישה-

שמלמדלמשל:נבראו,ולאהיושלאמגושמותמשונות-פראיות,

יכתובשהוארבקה,בשםמשרתתנערהעםרומןינהלוויז' 9מ~
הואשייסעאחרכןמתוקים;שיריםתשירושהיאחמיםמכתבים

אהובתואתוימצאמיליונר'~רון'ישובחודשיםתשעהוכעבורלפריז
שייערךושםהבנדיט,הרוצח, 3ק;נטיסט, ?vאפריםאצלבמטבח

רץלשניים,אותולבתרשקונטיסטאפריםרוצהדו-קרב;ביניהם
בלווייתומגיאוהשינהמןאותוומעירשר-הפלךאלהנסוויז'יהברון

שקונטיסטאפריםחוטףשכזה,מעשהמשרואה 4ז'נדארים;שלושה

ושרהמתעלפתנופלתהבתולהורבקהלמוות,עצמואתודוקרסכין
אבןגםשלמשמעו"עצוף",כהשיר 5דייטשבלשוןמעשהבשעת
 ...לימםיכולה

לפריז,שייסעונסוויז'ייםבמלמדיםצורךאיןכבר?גמרתכבר?-

למוות,עצמםשידקרושקונטיסטיםמשינה,שיעירףםשרי-פלך
רוצהאניבמטבח."עצופים"שיריםבדייטששישירומשרתותנערות

יהודית.התאהבותאבלהתאהבות,יהודי;רומןאבלרומן'שתיתן
לא?אומבין'אתה

החיים,מןסיפורלךשאכתוברצונךאבין?שלאלמהמבין'אני-
בעצבים,לךשאכתובאכןרצונך'האמיתיים;היהודייםהחייםמן

בטרםשמזקיןמהאתבבריאות,שעולהמהאתהלב,מעומקבדם,
רוצה?אתהזהאת-כשיערשיבהזורקבפנים,קמטיםחורשעת,

 ...ובלבדלא?מדועאדרבה,
מה?ובלבד-

כלום.לאבלבד-

לך.לוחץמהשתאמרמוטבמילים?חצאישוב-

עודמההכלל'לי!ללחוץמתחיללאזהלי?שלוחץאומרמי-
ברצונך?

הספרים,אתלסקורבחודשפעםלפחותעצמךשתטריחרצוני-
 ...כותביםשהסופריםהספרונים

 ?ניירלהשחית-
 ...מדפיסיםהן~סים-
 ...מדפיסיםכשמשלמיםנוסעים;כשמורחים-
 •..קוניםהספריםסוחרי-
 ...בגו""מסמרבספרים,ספריםמחליפים-
 ...קוראיםוהעוילם-
 ...קשהיאלועסתסובין'לפרהנותניםכשאיןלהם?ישבררה-
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לקוראכךאחרולמסורלקרואזאת,בכללהציץעצמךשתטריח-
 ...לכפרותשווהומהטובמההיטב,לעףסבקיצור'

הקיבה.עלרחמנות-
ביקורת.שתכתובאחת:במילה-

 ...בעדרכןגםואתפגרפרהאהיהאנישגםכלומר'ואבוי!אוי-
 ...שקטשיהיהממך'מבקשאנימה?אלא-
לצעוק?למה-
 ...אשבלי-
 ...מיםבליגםו-
 ...כעסובלי-
 ...זרהעבודההואכעס-
רצינית,גםשימושית,גםיףת, ryמלאתגםתהיהשלךשהביקורת-

לא?אומבין'אתה ...היתוליתגם
השמא?סמןשלםצי~סשאעשהרצונךאבין?שלא'למהמביןאני-

אשפה,בערמתשאנבור .שלנוהספריםשוקאתבהןשמציפיםהללו

ממנהלהכחילאפשרקלה,עבודה-פנינהאי-פעםשםואגלה

אנילא?למהאדרבה,נו'לנשמה.הןלגוףהןמאודבריאזהכפגר'
 ...שובלבדמוכן'

מה?ובלבד-
כלום.לאבלבד-

שונאשאניפעמיםכמהלךאמרתיכברעליכם!שלוםפאני ,ה~-
ה"בלבד"?פירושמהאמור-נא,פשוט;לדרבעליךאיתימילים;חצאי
כסף?

כסף?עלמדברמי-
כבוד?מה?אז-

כבוד?עלמדברמי-
 ?בריאותמה?אז-
בריאות?עלמדברמי-
"ובלבד"?אומראתהאפואמהאז-

 ...שיקראו!ובלבד-

• 

 ."ףו;ז?;ז"מגזוריידיש,דובריבפיד?~ם !Vשלרווחנוסח-זז?ז;ו~םמה . 1

חיבר .) 1905-1849 (שייקביטשמאירנחוםהשםשלתיבותסופי-שמ"ר . 2

עליכםשלוםהיהודי.ברחובמאודנפוציםשהיוביידיש,מתחשלרומניםכמאה
 .) 1888 (שמ"ר""משפטבחוברתוזאתכתיבהעלהלעיג

בריבית.מלווהביידיש,-שקונטיסט . 3

שוטרים.-ז'אנדארמיםשלשיבוש-ז'נדארים . 4

גרמנית.-דייטש . 5

עורךכתמונות,חייועליכם,שלרםמתוךוהאיוריםהתמונות
עליכםשלוםביתדביר'הוצאתליס,אברהם



 ,רומןשלגיבורואינושמנחם-מנדלבהקדמתוכותבשלום-עליכם
עקרוניפערתמידשקייםאגב,דרךלהעיראפשרוקיים.חיאישאלא
תמידהמחברמילים.באמצעותכדמותעיצובולבין'החי-וקיים'בין

להתחבא."לכאורהמנסההואאםגם ,ודמיונוהוא ,וכשרונוהואמעורב,

רומנטיתראותנקודתמתוךכגיבורמעוצבאינושמנחם-מנדלאפשר
העשוייםעניינים,בשנילהבחיןניתןכןפיעלאףכלשהי.אידיאליתאו

לאמור: ,שניהרהורלגרות

בדברהמיתוסטמוןהפרשהכלשלהעמוקברקעאי-שםגיסא,מחדא.
מקרוב,לעיניוהמתגלהסמוי,אוצראחררודףמנחם-מנדלהאוצר.

רפאים.כרוחהיה,כלאונעלם-בשוליולנגועלומרשה ,אותומפתה

'האידיאליזםשלוריאציהבמעיןלהבחיןניתןגיסאמאידךב.
ראשונישלוהתמכרותמסירותלאותההכוונההקפיטליסטי',

האדם'התחייבותבבחינת ,והצבורההוןאצירתלענייןהקפיטליסטים
עקביים,במעשיםאחוזהיההתחייבותאותהשלאופיהרכושו',כלפי

שלמהותועלהרהורים
ומעשיומנחם·מנדל

לוריאשלום

<פייוול>אוריהיקרידידישללזכרו
חיפהואישוילנהילידסבירסקי

עמיואלשנאסף

.1 

ושיינה-שייבדלמנחם-מנדלשלסיפורם
 .'הק~;:.לירו:ג~'בעיירהאחוזרעייתו

של.המוצאמקרםרקלאהיאכתרילבקה
שיינה-שלמושבהומקרםמנחם-מנדל

גםהיאכתרילבקהוילדיה.הרריהשייבדל,
לשרבמנחם-מנדלמבקשאליוהכובדמרכז

מפריחהואכיאףהשלבים,מןאחדבכל
האשהמשיכתבדבררעיונותפעםמדי

כתרילבקהכן,עליתרגדולה.לעירוהילדים
יציב,-ורקעמידהקנההםואורחותיה

התוהועולםאתלהבליטהבא-רביתינטרח
שרב.ללאמנחם-מנדלנקלעאליו

המתמודד'אתמול'מעיןהיאכתרילבקה
שלטעמועלהפרוע'המחר'עםונאבק
'היום'.

.2 

כתרליבקה"שלריחההואהריחאךיורק,נירשזואומר"ההיגיון :> 1914<דצמברקונדס'רגויסער'ידעו

רדית-פארוריאציההואמנחם-מנדלים.ושקרבחרוציםקמצניים,

 .רכושואתהגדללמעןמנגדנפשואתהמשליךהאיששלגרוטסקית

.3 

-וחומרקלשלום-עליכם.שלמרכזיתלדמותמנחם-מנדלהפךוכך
בביוגרפיהמרכזיבפרקושזורקרובכךכלהיהפעילותומרחבכאשר

הסופר.של

 ,רגיליהודיאברךמנחם-מנדלהיהלדרךיציאתושעד ,לשערמותר
עלותוהההמדרש,בבית ,חותניובביתיושבהאברכים:לכלדומה

מנחם-שלהאישימראהומהיודעאינוגםהקוראהקטן.עולמויציבות
לדמיונופתוחהכלשיינה-שייבדל.רעייתושללאגםגילו.ומהמנדל

תמורהלא-כןעליתרפתאום.כמעטבוחלההתמורהולניחושיו.
אישהואשמנחם-מנדל ,התבררפתאוםגלגול.מעיןאלאזוחיתה

דרכים.
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.4 

הואלמעמד:ממעמדלדלגעזהשאיפהובוממנושפועלתהתברר'כן
התרקחהאדרבה, .שמריועלקפאלאדמיונואך-ריאליבעולםאחוז

שלהזיותיואתשתיארמיהיהעשייה-עם-הזיה.שלמזיגהמעיןבו

ההזיה'חולני',שלוה'ביצועיזם'גםוהנה,כ'חולניות',מנחם-מנדל
הידלי.ובמרץ-לעשייהבבת-אחתהפכה

ומפרנסהלעירמעיראותושדחףאדיר'כוחבוהפעילההתמורה
ארנוןכדיעדהריאלילעולםמעברונסקהמריאגםהואלפרנסה.

 .ומשפחתוילדיוכגוןביותר'חיונייםאישייםבפרטיםאחיזה

.5 

כמוהכך.כלרביםאינםשיינה-שייבדלעלהאישייםהפרטיםגם

עםמשלימההיאשאיןאלאשנכשלה.דמותהיא ,מנחם-מנדלה wכ~י
מסוגלתהיאאיןבבעלה,שחלההתמורהאתמבינההיאאיןכשלרנה.
הנלהבים.מסריואתלקלוט

אלאברחוב,אינההיאעוינת,בסביבהשרויהאינהשיינה-שייבדל

עולהלהשקרההאסוןדורות.שלושהיציבבאורחמשלבתהיאבבית.
בגידה,<גירושין''סביר'להיותחייבאסוןגםקליטתה.כושרעל

אלמנות>.אפילולאמריקה,בריחה
כתרילבקה.שלמהותהאתמייצגתשיינה-שייבדלשרקנכון'זהאין

סטטיותמגמותבעלותעוצמותטעונהכתרילבקהמנחם-מנדל.גם
עולמוהעיירה.מןחרגלאשיינה-שייבדלשלעולמהדינמיות.וגם
אינהשיינה-שייבדלוהסתחרר.בבת-אחתהתרחבמנחם-מנדלשל

הואהזמןכלאךאליה,חוזראינומנחם-מנדלמכתרילבקה.יוצאת
לשוב.עומד

.6 

למנחם-כאנטיתזהאישזהבספרוהציגלאששלום-עליכםמעניין'

פרקלכלולהחליטהואכךשמתוךאפשראשה.דווקאאלאמנדל'
החלבן.טוביההמונומנטליבספרוגםמנחם-מנדלעל

בילדים,בקדרות,בבית,ביום-יום,האחוזההפשוטה,היהודייההאשה
והמקנאתהנאמנההאשהלהורים:והדאגהוהבריאותהקיוםבצרכי

הכמהההאשהחברותיה,לגורלדומהגורלהשאיןלהוחורהלבעלה,
אשהולילדיה,לאמהלה,-חדשולבגדכלשהיולמתנהלבלתשומת

איש-פרפר."עםלהתחתןמזלהונתמזלבשורשיהאחוזהזו

ו.

החותנת.אלאאשתולאמגלמתלמנחם-מנדלביותרהקיצוניהניגודאת
ניסיוןבעלתקרה,מפוכחת,היאכבשר-ודם.מעוצבתאינהממשוזו

ממש.שלרגשגםבהאיןהזיה.כלדוחהוהיאאשליותלהאיןחיים.
יבשהואשלה,החוכמהבפתגמיהשזורהחותנת,שלההומוראפילו

מעורבותללאאישי'בלתיומגבוה.מרחוקאמורכאילוואפלולי'
ויבש.חכםודאגה.

ההיסטורי'היהודיאתלייצגועשויהפנימיהמעגלמןחורגמנחם-מנדל
העיראלופרץאדיריםסמוייםכוחותבחובושאגרהעיירה,יהודי

הגדולההעולםבמכונתלהתברגהמבקשיהודיהואועסקיה.הגדולה
מתייאש.ואינוהנופליהודיתועלת.ממנהולהפיק

כוחאתבעיקרהיסטוריים:כוחותמייצגתשיינה-שייבדלגם
ההסתגלות.
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ולזרמיה.השמיםיראתליהדותזכראיןאלהשנייםביןבעימותומעניין'
גרידא.חילוניהבטמתוךמעוצבתהדרמה

.8 

המהותעלמצביעהמנחם-מנדלשלשתנועתולומר,אפשר
ניסיוןכל .היהודיהגורלמןמוצאאין .היהודיהקיוםשלהפרדוקסלית

מתוךלהפעילניתןאךובו'ממנונכשלהקיומיהמעגלאתלפרוץ
ציונילפתרוןרמזכאןשמבקשמיישאדירות-כוח.פוטנציותזהקיום

והתנאיםהמקוםשינויידיעלהגורלשינוילאפשרותכלומרקיצוני'

טועה.שהואלינדמה-והתכלית
זהבספרוכללנוגעהואאיןשלום-עליכם.שלהמסרכנראה,זה,לא

אומר:הווההציונות,אתשהולידההיהודים,שלביותרהבוערתבבעיה

האנטישמיות.היהודים,שנאת

בישותהטבועהיותר'מהותיתמערכתעלמצביעשלום-עליכם
העצומה,הפוטנציאליתהעוצמההמפליגות,השאיפותהלאומית:

הואהמכריעים.המציאותבגורמיוהתחשבותהבנהבחוסרהשזורות

המנחם-כלשלאלזכור'עלינוזאתבכלגורלית.כבעיהזהאתמציג
יהודיםשהםזמןכלאךהמודרנית,היהודיתבהיסטוריהנכשלומנדלים

מנחם-מנדלים."במידת-מהלהיותחדליםהםאין-

.9 

שיגעון.אףאודית wעוצמהאותוהמניעבכוחרואהאינומנחם-מנדל
הפעלה-כשלרןבכלרואההואשיינה-שייבדל.שלראותהנקודתזו

היאלמעשהבחוץ.הדמוניותאתמבקשיםשניהםדמוניים.כוחותשל
מבפנים.פועלת

התוהו.למערבולתשייכיםאינםכשלעצמםהעסקיםלהבהיר:חשוב
המתחעסקים.שלבינלאומיתלמערכתשייכותוהמניותהבורסה

בלב.דרציונלילתכנוןכנראה,ניתן'אינולביקושההצעביןהמתמיד
המוטיבציה.אתחונקיםשהםהוכיחו'והתכנוןהריסוןניסיונותכל

הואמנחם-מנדל.שלמבחינתותוהולגלגלהפכהזוכלכלהמאי?אלא

בכלכמובן."והפסיד,מזל.שלהימורכאלזומורכבתמערכתאלפנה
הכלכלי''האדםשלחירותוזוחירות.שלמסוימתמידהלוישזאת

ונגרףנסערשהואבמנחם-מנדלבוניכרההימורים.במעגללהסתובב

אובססיה.מעיןפנימית,כפייהממשונתקף

משהוגםבוישיהודית:מערכתרקלאמייצגשהואלומר'אפשר
עולםבתוךקיומועלהבודדהאיששלמאבקובעצםאוניברסלי'
ישדית'. w 'לכנותהשניתןאי-רציונלית,כמערכתלעומתוהמתערבל

'אךעויןעולםלעומתהיחידשלחייםוחפץקיוםכוחבמנחם-מנדלבו
 .ממנומוצאשאיןקסםבמעגלנסחףהוא

.10 

והניחרביםקטעיםהשמיטהואידיו.במוהספראתערךשלום-עליכם
ההוןעסקיבתחוםעוסקיםמהםשלושהרקפרקים.שישהרקבו

האחרוניםהפרקיםשלושתפסוק.סוףכאןהרואיםישוהספסרות.

מעיןה'מוגבלות',הפרנסותבתחוםמנחם-מנדלפרפוריעלמצביעים
לכתרילבקה.חזרהדרך

לפרוץ.אוקונכייתואללהתכנסהכרעה:נקודתאלהגיעהגיבור
ומפליגפורץהוא-הראשוןגלגולואללחזורמסוגלהואשאיןמאחר

 •לאמריקה.
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והחלוםמקיסריההזונותרועה
אנהררנישל

תלמודיבסיפורקריאה

קוסמןאדמיאל

להיוושעכדיכילונאמר ,בצורתשנתכשתיתה ,(=בחלוםאנהרבילונראה

ירד.ומטריתפלל lפנטקקהבשם)שאדםצויד

 .והביאוהוא)מילחקורכדילפנטקקה,(=לקרואאנהררבישלח

בכלעובר 2(=אני)האישאותועברותחמש :לואמר ?אומנותךמה :לואמר

בגדיהןומביא ,ורקדניות)(=מנגנותהטיארותושוכרתיאטרוןמקשט :יום

 .לפניהןבצלצליםומקישלפניהןומרקד(=בידיים)ומטפחהמרחץלבית

אתהראויכילינאמר(=שבזכותהעשיתטובהומה :אנהר)(=רבילואמר

הציבור)?עללהתפלל

אחתאשהובאה ,תיאטרוןמקשט(=אני)אישאותוהיהאתפעם :לואמר

בעלה :אמרהעסקך?מהלה:אמרתי .בוכהכשהיאהעמודאחורילהועמדה

מבקשת(=ואני)והיא ,הסוהר)(=בביתחבשוהו(=בעלי)אשהאותהשל

שהיאבכךלוורמזה ,האסורים(=מביתלהתירוכדילעשותמהלראות

 .לשחררו)כסףלאסוףכדילתיאטרוןעצמהלהשכיררוצה

 3מיטתישעלוהכילהמיטתיומכרתיאנהר)לרביפנטקקהמספר(=עתה

בעל,ךהתרת)ךז;;נילךהא :(אווהתירילךהא :להואמרתי ,דמיהםלהונתתי

 .תחטאיולא

ותיענה!שתתתפללאתהכדאי :אכן) ,לפנטקקהאמראכהן(=רבילואמרתי

יוונית ,ליברמןלפיוהתרגוםהנוסח .ע''בסד,ד ,אתעניתירושלמי[תלמוד

 .] 24 1עמויוונות,

בספרותהמצוייםלודומיםוסיפוריםזהסיפורשלהריאלירקע י::::::ז
זמנםשלהחייםשבתנאיהבצורת,מפניהעמוקהחששהואחז"לם.נ

הציבוררובשכןומוות,חייםשאלתזוהיכיום>אףמסוימת<ובמידה
החקלאות.מןהתפרנסימיםבאותם
מאבקהואזהקדוםארצישראליסיפורברקעהמעורבנוסףעניין

קיסריה,בעירהיהודית.הקהילהעלהרומיתהתרבותבהשפעתהחכמים
התרבותהשפעתלספירה,הרביעיתהמאהבראשיתאנהררביחיבה

ביחס.ועשירהמגוונתנמלעירשחיתהכיווןמאודגברההבוכרית

המתנגדיםמןהיהולאהלניסטית,השכלהבעלהיהעצמואנהררבי
ברם-יווניתבתואתללמדהיתרלמצואטרחואפילוהיווניתללימוד

גינושחכמיםהנמוכותהתרבותתופעותעםבמפגשעוסקסיפורנו

 4ותיאטראות.הזנותוכל:מכלאותם
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חכמיםסיפורליצירתרקעאלאאיננוההיסטוריההקשרמקום,ומכל
שניתןסיפורהואכךומשוםבמובהק,תיאולוגיהואהאמיתישעניינו

 .זמןובכלמקוםבכלושובשובלספר
ביחסהואזהסיפורשלהנסתרעניינוכאןמציעשאניהקריאהלפי

ל"זר",ל"אחר",
-הדקונסטרוקציהאנשיהיוםזאתמכניםשהיוכפי-ה"מרכז"
עצמואנהררבי .אנהררביהואשמייצגוהחכמים,עולםהוא ,בסיפורנו

ובעושרבכוח ,בנויונתברך ,בדורוארץ-ישראלחכמימגדוליהיה

הרומאייםהרשותפקידיגםכישמסופרעד-הכלעלמקובלוהיה

שלו.האומה(=מנהיגדאומתיה""מדברנאבווראורבכבודלורחשו
וראהלבריותנוחאדםשהיהמסופרלכךנוסף ,)א"עידסנהדריןבבלי

<בבליהעולםמתקייםובזכותהשעליהביותרהגבוהההמידהאתבענווה
 .)א"עפטחולין

דרךאת ,הקונוונציונליהמודלאתמייצגבית-המדרששלזה"מרכז"
מיוצגוהואהחברה,שלהנכספיםהאידיאליםעלהרגילההמחשבה

ותפיסותהקוסמולוגיההמחשבה, ,הדיבוראופן<כלומרב"שפה"אפוא

מוכרתשהיאכפימסוים>ובזמןבמקוםחברהבניעלהמקובליםהחיים

נקייה","שפהכולההיאשלנוהסיפורשפתלהם.
שבה-קיצוניתסיטואציההיאלפנינוהמוצגתהסיטואציהואולם,

 .לוהמוכרת"שפה"השלהידייםבאוזלתבעצמומבחין"מרכז"ה
החברהושלהאדםשלהאמיתיהמבחןהיאכזאתמשבריתסיטואציה

מצוקהבמצביאנשיםלמנועיכולותלבויהירותעיקשותשרקמשום
ה"שפה"במעגלמצויותאינןאלולמצוקותהתשובותכילחוששלאאלו

להם.המוכר
מצווהעליהןהצומותטקסיגםשלפנינולאירועקדמוכילהניחיש

משנהא<מפרקתעניתבמסכתבמשנהכמפורטבצורתבשנתהקהילה
ברורשבההנקודהמןלמעשהמתחילוסיפורנו ,)טמשנהגפרקעדד

בסיפורנולכךראשוןביטוי sךהתפילךת,הצומותעקבנושעלאהציבורכי

כימביןהואולצום.לשובלציבורמורהאיננואנהרשרביבכךהוא
כ"רב"לוהמוכרותההוראותבטווחאינןהבצורתשללשאלההתשובה

"דלתלקשובהואכיבסיפורנאמרולשבחוחשוב>, ,גדולפירושו "בר"(
 6החלום.שלההזויהתחוםמןהבאהזואחרת,לתשובההנפתחת"

דרכובתחילתהמגששאתהמובילהשערהוא ,זותפיסהלפיהחלום,

היותהבגלללהכיליכולהלאשהשפהמהאללשפה,שמחוץמהאל
 .הסיפורבהמשךשיתגלהכפיהאלוהית,האמתכלפימטבעהחסומה
ביותרצפויההבלתיהדמותעםלהיכרותאנהררביאתמובילהחלום

גדולתוהשפה.שלהמוכריםכלליהמתוךהדעתעללהעלותשניתן
ללאלקבלמוכןשהואבכךהיאאנהררבישל("רבותך")האמיתית

שאלתעלמשמיםלושניתנהכךכלחתרנית'תשובה'גםערעור
הושחתכימעידשמושאפילומי-הזונותרועהפנטקקההבצורת:

הציבור.יורשעובזכותושיתפללהוא-לגמרי

ה"לוגיקהאחרלחקורמנסהגםאנהררביחכםתלמידשלכדרכואך
ב"שפה",למללניתןשלאמהאתלמללמנסההואהלא-נודע",של
שאלות.שתיפנטקקהאתשואלהואכןועל

נפרצוה"שפה"מבחינתכילומ~ןהעסקך","מההראשונה,החקירה
הזונותרועהבפנטקקהדווקאהאלשלזוובחירההגבולות,כלכאן
שוםאיןהרי-אלוהית!בדיחהכמעיןממשלונראיתעירואנשימכל

שומריהמהוגניםמקהלאחדולאשכזהדרגהירודאדםבבחירתהיגיון

המצוות.

עללענותלכאורהאמורהזו-עשית?"טובה"מההשבייה,והחקירה

 .זוראשונהתמיהה
פנטקקה,שעשהטובמעשהאנהררבילפנימציגהפנטקקהשלתשובתו
לזנות.להתדרדרכשרהמאשהבכךשמנע



כאשרגםנסתרצדיקהואפנטקקה

אינושהואמשוםזונות,מעסיקהוא

ישנושבווהשפה,החוקבעולםחי
פיעלאסור-ומותרשלמוגרוטווח

בכלנקבעיםוהמותרהאסורהמקובל.
שבו,-האחרעםבדיאלוגמחושרגע

האלוהישורהיבוורקזה,במפגש

שהובילהאלוהיההיגיוןמתמצהבכךהאםהתמיהה.סרהלאבכךברם,
זה,פנטקקהדווקאמדועלהביןנוכלהאםפנטקקה?שללבחירתו
הצלהשלאחדמעשהשבזכותזההוא-כזונותאחרותנערותשהפעיל

העדה?כלאתתפילתובזכותיציל
כימכךללמודניתןכיהניחפטאירפאל

מלהורידהשמיםנעצריםשבגללוהעווןהיאשזנותהרווחתלדעהבהתאם

לראויים ,מזנותאחריםשמנעואו ,מזנותשנמנעואנשיםנחשבו 7 ,גשמים

כמה .אחריםמפשעיםחפיםהיולאכיאף ,ולהיענותגשמיםעללהתפלל

ביותרהאופיינישביניהם ,זוהשקפהעלמעידיםהירושלמיבתלמודסיפורים

 s .פנטקקה)שלסיפורו(=דהיינוהבאהסיפורהוא

מדוברשלפנינובסיפורכילומרישפטאישלהשערתוכנגדברם,

הואפטאי'כדבריהסיפור'שלעניינוכלואםמקצועי'זונותברועה
אשההצלתזכותמגעתהיכןעדלהראות
דווקאכאןהובאהכיצדכןאם-מזנות

כזונותאחרותנשיםשמעסיקמישלהדוגמה

ההיגיוןאתלהביןאפואישפרנסתו??כךועל
שונה.באופןהדבריםשלהפנימי

שהצורךשיער'אורנךאלימלךאפרים
הבמהמרכזאלפשוטיםאנשיםבהעלאת

בתחזקהכאשרהחכמיםשלבעולמםהופיע
שלכוחםונחלשהדורותירידתשלהתחושה
זוהשערהברםצרה.בעתלהושיעהצדיקים

שהיאובוודאימי.דשיבוארכפינראית,אינה

"האישלרעיוןמרכזיסיפורבורואהשהואשלנו'לסיפורתואמתאיננה
 9שעשה.טובמעשהבזכותהציבוראתהמושיעזההפשוט",

בלתימעשהביןאיננהבסיפורנו'נראהכךהמרכזית,הדיכוטומיה
שהריז oשם>,פטאי<כדבריהגשםיורדשבזכותומוסריומעשהמוסרי

המהוגניםקהלביןהיומצוייםימיםאותםשלקיסריךבעירכילהניחיש

כאןמסופרלאשהרי-מוסריבאופןשנהגומעטיםלפחותשבעיר
הרשעה.העירסדוםעלדווקא
אכןאםגםשהריאורנך'שלהשערתואתלקבלאיןגםזהומטעם
הנסבתלייתהיגיוןכלאיןעדיין-הדורותירידתתחושתהתחזקה
אנשיםפסולאשעדייןיודהארנוןגםשהרי-זונותרועהשלבדמותו
הגדולים.הצדיקיםשלכוחםתשאםגם-הארץמןהגונים

ההבחנההיאסיפורנו'להבנתהנכונהשההבחנהלומרמציעאנילפיכך'
"מעשה-שבא-ל"אחר",עמוקהמאמפתיהשנובעספונטנימעשהבין

תכלית.זזלשםבעשייהשיסודומעשהלביןמן-הלב",

טוביםמעשיםמוסריים,מעשיםגםבוודאינכלליםהשנייהבקטגוריה

-כאןהועילולאאלהאךצדיקים.אנשיםשלשוניםמצוותומעשי
עצמו'אבחרברבילאואףאלובכלבחרלאשהאלהיאעובדהשהרי
בפנטקקה.אלא
איכותועלכאןנאמרמההקהילה?בניאתהאלכןאםכאןמלמדמה

שיכולהואבלבדזהמעשהמדועהמעשה-הבא-מן-הלב?שלהמיוחדת
שהואהואבושהמיוחדלינדמהובכן'בזכויותיו?הציבורעללהגן
מניעכללואיןלו'מחוץאחרתתכליתכללשםהנעשהמעשהאיננו

לחושפנטקקהשלמהיכולתורקאךספונטניבאופןנובעוהואמזוהה,
הבוכה.האשהשלהכואבהפנימיעולמהאת

המוסרמקטגוריותשמוטרדקאנטיאניפילוסוףאיננופנטקקה
הגוןבורגניציבורשלשכבהאותהעםנמנהאיננוגםוהואהשכליות,

'מחוץפועלהוא .בתורתוהאלשצווההדבריםמעשייתמוטרדשיהיה
זונות','רועהכלבפילהיקראלואכפתלאהמוכרת.השפהשללגדר'
'מחייב'החברתיש~יצבוכיווןדבר-מהלעשותצורךמכלמשוחררוהוא

אותו.

אינןהזנותנושאעלוב"שפה"בחברההמקובלותשקונוונציותומאחר
הבלתי-במפגשורקאךעבורונקבעיםוהרעהטוב-אותומטרידות
זונות,מעסיקהואכאשרברעחשאינוהוא .ועולמוהאחרעםאמצעי
איןמבחינתוופרנסתן.עבודתןעםבנוחמרגישותכז.צדןהןכאשר

שעוסקמיאםהיאהיחידההשאלה-טובהאורעהכשלעצמההזנות
זאתלעשותנאנסשהואאופנימיומחופשמבחירהזאתעושהבכך

רצונו.כנגד

שהואמשוםזונות,מעסיקהואכאשרגםנסתרצדיקיא 1הפנטקקה

אסור-ומותרשלמוגדרטווחישנושבווהשפה,החוקבעולםחיאינו
עםבדיאלוגמחדשרגעבכלנקבעיםוהמותרהאסורהמקובל.פיעל

 •האלוהישורהבו'ורקזה,במפגששב:ו'-האחר
אבחררביאתהאלשמלמדהעמוק-מכל'האמיתי'השיעוראם-כןזהו

החייםמהלךשלזובעצירההקהילהובני
השגרתיים.והריטואלים

שלהפנימיליובשכסימןהגשםאתעוצרהאל
מכניבאופןמעשיהםאתהעושיםהקהילהבני

ופותחמאמפתיה,לגמריריקניאךותכליתי'
פתוחשלבוהיחידכשמתגלההשמיםשעריאת

כילהוסיףשכדאיאפשרכך'<אגבלזולת
הציבור'שלמניינוכרובחקלאיאינופנטקקה

בדאגהפחותנגועההקהלעבורתפילתוכןועל
מהאחרים>.עצמית

שמולבכךלהכירניתןנוספתבהתבוננות

הפוכיםקצוותשניעומדיםאבחר'רביבסיפורנומייצג t7ה"מרכז"

אלוהיםמגשםהעצוריםב"שמים"ניצבאחדמצדה"אחר",שללגמרי
מחוץשהואזההמוחלט,האחראתה'גבוהה'בדמותוהמייצגזה-

המפתיעיםהמסריםאתלפענחאפשרואיטוטאלי'באופןל"שפה"
בכלילגמרי')ה'מושחתהזונותברועההבחירהחלום,<בצוךת,שלו

בבית-הזונותניצבשניומצדהחיים:שלהרגיליםוהוימידהההבנה
שגםפנטקקה,"הפושע"שלה"נמוכה"בדמותונוסף,לט Jמוד"אחר"
המקורימשמעול~נ;ת,ב"זנות",העיסוקאכן,אבחר.רבירחוקממנו
ז 2ה"מרכז",מןלהתרחקהמקובל,מןלסורלסטורנ,הוא

דווקאשוכןהאלמכל:לנמוךמכלהגבוהביןכןאםמרזבוהסיפור
אבחררבישלהרשמיהמדרשוביתפנטקקה,שלבעולמוהזונות,בבית
אמיתית.מבחןבישעתלונזקק

מלמדהסיפוראחדותיים.הםוה'נמוך'ה'גבוה'שמאפיינימסזוםומדוע?
היאהאלוהיהממדמןמזערמעטלהכירהאדםשליחידה iדהדרךכי

נעשהזהאםכךכלמשנהזהאיןכןועלה"אחר",אלהלבבפתיחת

זה,בסיפורמתמצתכולההתורהכלבבית-המדרש.אובבית-הזונות
הניסיוןאבחר:רבי'ובראשםהציבורלפנירבהבחדותעתהבג tהמובמסר
סימניאתבפניוולמצואהאחר'אללבואתלפתוחהאדםאתללמד

האלוהי.
מטילהמהותהמעצםוהיאה"שפה",אתמייצגאבחרשריביומאחר
לרובחוסמתוהיאהואילזה,אמתדיאלוגבפניגדרותברת tויוסייגים

דמוניזציהתהליכיידיעללאחריםאמיתיקשבשללהוויההדרךאת
"סוף",ומלשוןגדרנתינתמלשון("שפה"השפהשללבהבלבהמצויים
עצמה,השפהמןשאיננולגילויאבחררבינצרךכןעל-חיץ>הקמת

לחלום.
האלוהיתההתגלותשלסיני'הר'מעמדהקצוות:שנימתחבריםבחלום
החיצוני:בעולםולאהפנימיבעולםכאןקורה
שלהטהורהלבבגילויהזונות,בביתבמפתיעאבחרלרבימתגלההאל

פנטקקה.

שמרכיבותמצומצמותשרשרותלשתיכלליממבטהסיפורנחלקכך
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"לוגית"נוסחהממנולהציבניתןשכמעטעדהסיפור'רובדישניאת
שלו:התיאולוגיתהעולםתפיסתאתהממצהפשוטה

הציבורסתום:במבויהמסתיימתה'תכליתית',הראשונה,השרשרת

למשל>,פנטקקה,שלהנפשגדולתאתראהלא<אישדבררואהשאינו
מועילשאינווהתפילותהצומותריטואלהעצמית,בדאגתוהעסוק
הבצורת.וצרת

ופתוחת-הלבהנדיבההאחדותית,השנייה,השרשרתעומדתולמולה

שלבדמותוהוא<וחיבורןהראשונהזועםבסיפורהנשזרתלאחר'
אתלהקריבומוכנהבעלהצרתאתהרואההבוכההאשהה"רבי">:
<סמלמיטתואתלמכורומוכןבצרתההרואהפנטטקהעבורו:תומתה

עלזואשהשלצרתהאתמנצלאינוהואשהריכמובן'משמעותרב
עבורה:לבברוחבלמענה>מוכר;ךהואדבר'שלהיפוכוזו:'מיטה'
הציבורבצרתמצדועתהרואה Tו fלסיפורזובנקודהשמתחבר •והאל

בידמטר-'צרה'המולידים'צרים'חשבונותללא-כולםעבורומוריד
רחבה.

* 

אמונתנחלתאינהזודתיתאמתכיהדברים,חתימתעםלהעירוכדאי
דווקאחשושונותעממיותותפיסותאחרותדתותגם .בלבדישראל

הקונווציותשלה"שפה",שלמשברזהוכימשברעליהןכשהתרגש

במקומותהיהמקובלגםכךומשום-להושיעיכולותשאינןהמוכרות
בשעתולהסתמךה"אחר"אלזוקשהבשעהה"דלת"אתלפתוחשונים
שאינםוכדומה>ילדיםעניים,<זקניםנסתריםצדיקיםעלזומשבר
הציבור.עלוהמקובליםהמכובדיםהאנשיםעםכללבדרךנמנים
ולילה"לילהשב"אלףהמוסלמיבסיפורלמצואאפשרלכךידועהדוגמא

גםקשה.בצורתלאחרגשמיםירדושבזכותוהחסידהכושיהעבדעל
יוצלח>לאכושי'<עבד'החברהשלהשולייםמשוליהואזה"צדיק"שם
 • 13כולם.נושעיםבזכותואך

מקורותרשימת

ירושליםמאגנם,ודעות,אמונותפרקי-חז"ל 1אורנךאלימלךאפרים =חז"ל ,אורנך

תשל"ו.

ירושליםספר,קריתריבלין,יואליוסףתרגםולילה,לילה=אלףולילהלילהאלף

1964 • 

 =אנציקלופדיהאפוסטולוס-קאפדונה,
, Diane Apostolos-Cappadona, Encyclopedw of Women in Religious Art 

. 1996 Continuum, New York 
 =זנה 1ארלנדסון

in: G. Johannes Botterweck and Helmer Ringgren זנה, S. Erlandsson 

eds.), Theological Dictionary of the Old Testament, vol. 4, tr. David ( 

99-. E. Green, Eerdman Publishing, Grand Rapids, Michigan, 1997, pp 

. 104 

מהותם,חז"ל:בספרותהתיאטראותדבורז'צקי,אסתי =התיאטראותדבורזיצקי,

כנספחנוסףהמאמרהעתיקה,בעתבארץ-ישראלהתרובתבחייומקומםמאפייניהם

ביאליק,מוסדהעתיקה,בעתבארץ-ישראלהתיאטראות 1סג"לאותרושללספרו
 • 143-117עמ'תש"ס,ירושלים

הרומיתבא"ילהמוניםהבידורומבניהבידורתרבותוייס,זאב =הבידורתרבותוייס,

תשנ".דירושליםהעברית,האוניברסיטהדוקטור,עבודתחז"ל,במקורותוהשתקפותם

ביאליק,מוסד 1ישראלבארץויוונותיוונית ,ליברמןשאול =ויוונותיוונית 1ליברמן

שנייה>.<הדפסה 1984ירושלים

 1המאוחדהקיבוץהחכמים,ודרשותהציבורתעניות 1לויןדוד =הציבורתעניות 1לוין

 • 2001אביבתל
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 =ארמית·א"ימילוןסוקולוף,
Michael Sokoloff, A Dictionary of Jewish Palestinian Aramaic of the 

. 1990 Byzantine Period, Bar Ilan University Press, Ramat-Gan 

ע"יספריםלהוצאתחברהב,ואדמה,אדםפטאי,ב=רפאלואדמה,אדםפטאי,

תש"ג.ירושליםהעברית,האוניברסיטה

ודיאלוג",מאגיההלכה,-ה"מעשה-הבא-מן-הלב"לביןציות-לחוק="ביןציותקוסמן,

 • 247-219עמי<תשס"ב>,יחמשפטמחקרי

 , 2מחניים 1חז"לבימיבכלכלהפעילותנשים 1רוזנפלדציוןבן =נשים 1רוזנפלד

 • 171-166עמ'תשנ"ב,

וישמעאל:ישראלממקורשוארצבוים,חיים =וישמעאלישראלממקורשוארצבוים,

תשל"ה.אביבתל 1הפולקלורבאספקלרייתואיסלאםיהדות
 • 1986אביבתלעובד,,עםדברעודשלום,רגשם =דברעודשלום,

העוות

אשםשהוא"[אדם : 268עמ'ב,ואדמה,אדם 1פטאיראויוונישמקורוהשםלפירוש . 1

,יווניתליברמןהערתכךעלוראו ,) 201עמ' ,דברעודשלום,<וכןחטאים"ב]חמישה

דבורזיצקי,גםוראוגמור",כ"רשעהשםאתלפרשהמעדיף , 18הע' 24עמ'ויוונות,

 • 35הע' 123עמ'התיאטראות,

 • 282-279עמ'ב,ואדמה,אדםפטאי,כךעלראוזו,היאנקייהולשון . 2

יוונית 1ליברמןטימיתון·:להריחניתערסיופרוסיפרוסי"וזבניתהארמי:במקור . 3

מה(=כלואביזריתופי"ומכרתישונה:תרגוםהצעתשוקל 22הע' 25עמ'ויוונות,

שלי·:התופיםלמערכת>ששייך

וטועןהזנות,רכיבאתמסיפורנולעקורמנסה , 25-24עמ'ויוונות,יווניתליברמן, . 4

שבסיפורנוהביטוייםחומרתומשחק.נגינהריקודים,שלתיאטרוןבעלרקהיהפנטקקהכי

פירושולפישבתיאטרון.הריו;יםמהאנשיםחז"לסלידתשלבהקשררקאצלומתפרשת

בעקבותיואומר<וכךזהבתיאטרוןלעבודהעצמהלהשכיררקרצתהבסיפורנוהאשה

נאמרשלנובסיפורואולם .) 2הע' 216עמ'א,כרךהבידור,תרבותוייס,במפורש

משכירהואסוקולוף,שמבהירכפי ,שפירושוזנייתה""מורגגםהיהשפנטקקהבמפורש

מתרגםליברמןאמנם ,)'ינז'ערך 1179עמ' 1ארמית-א"ימילוןסוקולוף,<ראוזונות

אךבידוריתפקידבעליהיוהטייארותהלאתרגומו,לפיגםאךהטיארות'.'"ושוכרכאן:

גם ." Hetaera "ערך , 174עמ'אנציקלופדיה,אפוסטולוס-קאפדונה,ראו ,מיניגם

אחדמחמרחמורששכרההאשהעלהסיפורלאחרבירושלמיבאשסיפורנוהעובדה

שגםמוכיחהחמרי")"וזבניתד"השםהעדה""קרבן<ראולזנותמהתדרדרותשהצילה

שעסקוהחוקריםרובואכןלזנות.עצמהלמסורמוכנהשחיתהאשהעלמדורבבסיפורנו

מסביר<אף 268-267עמיב,ואדמה,אדם 1פטאיזונות:רועהבפנטקקהראוזהבסיפור

 : 138עמ'תעניות,לדין, : 201עמ'דבר,עודשלום,הזנות>:רכיבסביבכולוהסיפוראת

תורףנעקרלאליברמן,צודקאםגםמקום,ומכל • 124עמ'התיאטראות,דבורז'צקי,

שלהעברהחומרתאתלהחליףשישאלא 1לסיפורבפירושימציעשאניהמרכזיהרעיון

 1רוזנפלדחמורה.לעברההנחשבדברשהואמדגיששליברמן 1התיאטרוןבמשחקהזנות

בפריצותשכרוכהשפלהכמלאכהנתפסהבתיאטרוןשהעבודהכותב 1170עמ'נשים,

שם"תיפתיא",המילהעלט,ז,רבההשיריםשירממדרשחיזוקלדרביויש<ובאמת

 ,דבורז'צקיגםוראוזנות'.'עלהרעיצרין"שמפתהתיאטרוןבשחקניותנאמר
כמקוםהתיאטרוןעלטרטולינוסדבריגם 138בעמ'שםוראו 136עמיהתיאטראות,

ופריצות>.זוהמאשל

 • 267-265עמיב,ואדמה,אדםפטאי,ראושונותבתרבויותהבצורתעלצומותעל . 5

ט,ן,גיטיןבירושלמיהדיוןלמשלראולעברייניםאנהררבישלהאמפתיתגישתועל . 6

אנהר:רבישלהמקרבתגישתועלוההערהללודרים,עצמםהמוכריםעלע"דמר

נעשה?מהאמר: 1אנהררביקומיעובדאאתאללוויםעצמואתשמכרבאחד"מעשה

עשה'.'חייומפני

וימנעו 1וברעתךבזנותיךארץ"ותחניפיב-ג:ג,בירמיהובמקרא,כברנאמרכך . 7

ואדמה,אדם 1פטאיוראוג. 1סרא,ג,הירושלמימבהירוכןהיה'.'לואומלקושרביבים

אחרים.עמיםבקרבזהרעיוןעל 250עמ'שםוכן , 246עמ'ב,

 • 267עמ'ב,ואדמה,אדם 1פטאי . 8

 • 440-439עמ' 1חז"ל 1אורנך . 9

 • 262עמ'ב,וארמה,ארםפטאי, . 10

לחוק.ציות 1קוסמןבהרחבה:ראוזוהבחנהעל . 11

 • 100עמ'זנה,ארלנדסון,ראו . 12

שוארצבוים,ראו:כן , 2136-2133עמ'טז,בכרךריבליןבמהדורתמופיעהסיפור . 13

והצולעתהנכההנמלהעלהסיפורגםושם , 265-260עמיוישמעאל,ישראלממקור

 •המלךלשלמההגשםירדשבזכותה
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 11אהבתאשרבנךאתקיןאת 11

יפתחפיעלהבשורה

פלרמןיעל

 ""אתהקנאכיאוכלת,באש-חרוןתשרוףאותותאהבאשר ....אלוהים

קיןאתקין,אתניסודןאתידעתיאניאבל ,מנחתוואלשעיתהבלאל

קיןנע-ונדהבל.עללאקיןעלהמצועףחסדךפרשתכןעלאשראהבת,

אתההלאהאדמה.על-פניוחרונןאהבתןשאתלמעןמצחועלוחותמך

בחלדך.צלמךולחתוםבארץלשוטאהבת,אשובנןאתקיןאתשלחת

ליתן ...בגורןואשביעררבקאלוהיאלוהיםצלםלצלמןקיןהיהעד

 ).פ.ישלי,(ההדגשותאות.

אותנטיעברינוסחקייםהאמנםאהבת"???אשרבנךאתתקין ;-ח

Lג.Jlll גילויה"?עלנתבשרנומזמןשלאיהודה"פיעל"הבשורהשל"
חושפתשבוזה,אנטינומיאוונגליוןשלעבריתגרסהנמצאתהאמנם

זהמיסטיסודשלעיקרושהלאשלה?הגנוסטי"ה"סודאתבני-קיןכת
לאובוודאינראיםשהםכפיאינםשהדברים<הגנוזים>,הידיעההוא
אלאהבוגדאינוקריותאישיהודהרקלאהגבורה:מפישנמסרוכפי

חלקכיאםהכת,נקראתשמו<שעלקיןגם 1המושיע,בידיהסייען
האהוב;הבןאלאהראשוןהרוצחאינו ) .•.בקיומהספקמטיליםמהחוקרים

צלחהלאשמלאכתו<דמיורג>ועלוברשעבוראהואצבאותאלוהי
אלאאינהוגופניותו>חומריותוכלעלהזה,<העולםהבריאה ,בידו
 ,לנפשנו<קרי:לנוייסבכןמאחורינולהשאירושנמהרשככלכלא,
וכלעורו>,אתהנחששמשילכמולהשיללנוכדאיהגוףאתשהרי

אינםהתרבותשבתשתיתעריותגילויואיסוריהשארותיחסינורמות

 .פרץבהולפרוץלהרוסהשמצווהגדרבבחינתאלא

ה"חדשה",ל"בשורה"מיוחדאינוזהלמהדריןערכיםהיפוך ,כמובן
ועולםהגוףשלילתבמיוחד •ממנוחלקבכלל.לגנוסטיקהלאואפילו
חותמהאתשהותירההקלאסית,היווניתהתרבותמןלנומוכר-החומר

פריצתכגון •אחריםחלקיםהשונים.ענפיהעלבנצרותגםהמובהק

בתנועההמאוחריםמגלגוליהםלנומוכרים •המינייםחטאנוגדרות

כברזיהההגנוסטייםשורשיהםשאתהפרנקיים,וספיחיההשבתאית

החוקריםמייחסיםשלחוגיהקין","בניכתאתשמייחדמהשלום.גרשום

בתפקידוהעמדתוקיןשלטיהורוהואיהודה",פיעל"הבשורהאת

והאהוב."היקירהבן

לידיעההדוברטועןבו ,פתחתישבוהקטעשלמקורוכןאםמחו
אהבת"?קיןאת ,קין"אתכיוהואהסודשלמיוחדת
השורותנכתבוהעתיקההעתבשלחילא ,הברורחקייניאופייםלמרות
מרביתנשתמרו<בההקופטיתהשפהמןמתורגמותהןואין ,הללו

ונתפרסמוהשישיםבשנותבארץנכתבוהןהגנוסטיים>.הכתבים

"איש ,עוזעמוסשלהמוקדםבסיפורו ,'קשת'העתבכתבלראשונה
זנחלאואףהקוראיםלקהלדיומוכראינוזהקצרסיפור 2פרא".
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זמןשפורסם ,הסיפורפלא.כלבכךואיןהביקורת.שללבהלתשומת
 ,התןארצות ,עוזשלהראשוןסיפוריואוסףלאורשיצאלאחרקצר
שנותשלהצעירהוהפרוזההמוקדמתיצירתורקעעלבזרותובולט

בניישראליםמרביתם •אחריםגיבוריםכמושלאבכלל.השישים
השופטיפתח,הואזהסיפורשלבכותרתוהמופיעהפראאיש .זמננו

 ,בתוהקרבתמתועבים:פשעיםשני ,כזכורביצע,אשרהמקראי
בניאחריםסיפוריםכמוושלאאפרים;בני 42,000כ·שלוטביחתם
אלאסימבוליסיפורואינוריאליסטיסיפוראינופרא""אישהתקופה

מודרני."מדרש"מעין

עוברהמקראבעודחז"ל.מדרשיבעקבותהולךהואאיןזאת,ועם
דינואתוגזרהלוסלחהלאחז"למסורתיפתח,מעשיעלבשתיקה
 .אכזריותוועליוהרתועלעונשבתובמותרואהכשהיאלחומרה,
הנרטיבמןלחלוטיןהמורשיתהמסורתסטתהזאת,,לעומתבתובעיצוב
הצלחהבלאאמנם .אביהלהחלטתלהתנגדלבתואפשרה ,המקראי
לטעוןהידעואתהכוחאתבת-יפתחבידינתןאפילוהמדרשיתרה.

סמךעלואםלנדריםביחסההלכהבחוקיבקיאותמתוךאםחייה,על
ולבתוליפתחמעניקזאת,לעומת ,עוז .עצמוהמקראמןבוחןמקרי
ברוחכביכולהעקדה,סיפורעלסיפורםאתמרכיבהואשונה:טיפול

מודלובבתואמונהגיבורניפתחראתהזומסורתהנוצרית.המסורת
אתופירשההמושיע>,אםמריםכמו<נשית,מרטיריתהקרבהשל

ובנוהאבביןממצעתכמקבילהשניהםשלוההקרבההקורבןמעשה
 3החדשה."הבריתשלוהבןהאבלביןבראשיתספרשל

הסתפקלאהצעירהסופר ,לעילהמובאהמונולוגשמעידכפיאולם,
הכתותאלהחתרניים,שוליהאלגםפנהאלאהנורמטיבית,בנצרות

המסורתשלהקבלה""שלשלתאתכלשונהקיבלושלאהגנוסטיות
ח"רעים"המקראמגיבוריכמהשלויפתחמייצגוכךהיהודית-נוצרית.

מסוגנימייםאנטרבמקורותכמוסטרומזה>,<ראו"טובים"לשהפכו

פרא")("אישישמעאלבבחינתרקאינויפתחיהודה":על-פי"הבשורה

 ,הדחויהבן ,המקראיקיןלאאבלקין!להיותנפשונושאהואאלא
הנאהבלבןוהפך"בני-קין"ידיעלשטוהרזה ,הגנוסטיקיןאלא

והנבחר.

 ,הסיפורשלהמאוחרלנוסחוכשקראהסופרידיעלהובלטזהמקור
בשם ,התןארצותשלהמחודשתבמהדורהעשורכעבורשהתפרסם

הגנוסטיההדהודאתהחריפהרקזוכותרת 4הזאת",הרעההאדמה"על

האדמהבשלילת ,כאמור ,דגלוקיןבנייפתח":על·פי"הבשורהשל
 ,אוורע,אכזראלידיעללדבריהםשנבראמפני ,החומרעולםהזאת,
נוסיףואםלהלן>.<ראומשטמתך""בצלם ,בסיפוריפתחכדברי

כהסברכאןהמשמשתהעריותגילויעלחטאנוחפרתאתאלהלמוטיבים
כזוגהפועליםובתוהאבשלהמתוזמרההקרבהלאקספסיכולוגי

אמנםשלמה.כמעטהגנוסטיתהתמונהתהא .מלאבהסכםגריםמבו

כמעט.רק

דחוקיםלמקורותעוזפנהולמהאיך ,כמובןהיא,השאלהשכן
הספרותיות?כוונותיואתשידתוחםוכיצראלחוחתרניים

הביקורת,שלעיוורונהעללתהותישזוקושיהעלשנענהלפניאך

הסיפורשלמקורותיואתרקלאדעתילעניותהחמיצהבמיטבהשאפילו

תפסה ,למשלפורת,צפירה .עוזבהםשעשההנועזהשימושאתאלא

הבניםלדור"בןעוז,שלהעקדהערגוןשלהזריםמקורותיואתבחוש
אתצייןבלבןאברהם 5כלשונה;המשיחיות",ההזיותעקודיהגלמים

 6האלוהים;עםההתלכדותבתשוקתהמתבטאתיפתחשלהמוותתשוקת

בתפיסתהנוצרית"המרטיריותמן"משהובמפורשזיההוייסהללואילו

פורסמההיאשאףמוות,עדלנובלהאותההסמיךואףזהבסיפורהעקדה
 .) 1969 (ב'קשת'לראשונה

השאלהעלעונותאינןאלהאבחנותאולם 7



הואהואהמוות,שלהארוסזה,פיתוי
פסיכולוגיתהסופר,נאבקשבוהדרקון
מראשיתהיצירתושמעירהכפיואיויאית,

האוטוביוגרפיתאחריתהרעוהבריונית

<ובתו>"?יפתחפיעל"הבשורהעללהגידהסיפורמנסהמההקרדינלית:
להזיותיהם ,גיבוריושלהמוותלתשוקתביחסהסופרעומדאיפה

המיתולוגיהשלהבתולותלקרובןביחסואפילו<הנוצריות?),המשיחיות
הוא?גםכאןהמופיעהפגנית

במיתוסיעוזהשתמשלטענתי
הכלולותקרובןלמןהשונים,הקורבן
למרטיריותועדהיווניהנשי

ארכימדיתכבנקודההנוצרית,

מוקדםבסיפורלבקרניסהשממנה
בןהקורנרטיביאת )! 1966 (זה

העקדהטופרם<ואתבכללוההקרבה

ערפיליחישוףידיעלבפרט>
אותם.ומסוויםהסובביםהמיסטיפיקציה

שלהארוסזה,ופיתויומפתה.מושכתגםזומיסטיפיקציה ,כמובן

ואידיאית,פסיכולוגית ,הסופרנאבקשבוהדרקוןהואהואהמוות,

האוטוביוגרפית.אחריתהועדהבדיוניתמראשיתהיצירתושמעידהכפי

ואינםהמפתההאסתטיתברשתונופליםקוראיםגםשלעתיםונראה
מגיבוריוהמסתייגהמספרהקולואתהמבקרהמבטאתמזהים

 .היוצרדמיונואתאלההזינוואפילו ,הסופרשליווממקורות

שיגעוןמכוחלמעשהנשלטיםשחייוכגיבורבסיפורמעוצביפתח ,אכן

בחירה.-כלומרהתגלות, ,ניסיוןאות,אחריכפייתיחיפוש ,אחדלדבר
ובמופתים,באותותאלוהיםחיזרשאחריהםהמקראיים,לנבחריםבניגוד
מחבואיםמשחקשלדרמהזוהי .בעצמואותותאחרילחפשנאלץיפתח
ליתורשהאם ,"איינה"שואלויפתחמתחבאאלוהיםשבו ,מהופך

 .עמיחייהודהשלהמפורסמותמילותיועלפרפראזה
ממנושחלק ,ארוךבמונולוגלאלוהיויפתחפונההחיפוששלבשיאו

רקלאלחלוטיןפניהעלהופךהוא ,שראינוכמו .דבריבפתחהבאתי
הראשוןלרצחשהביאההקורבןתחרותשלהמקובלתהקריאהאת

בתחרותש"שפט"האלשלהמסורתיהדימויאתאפילואלאבמקרא,

זו:

 ..במדרב"בלילההזאביםאלוהי ,נוצרתימשטמתךבצלםכיאליךאספני
בנךוגם ,אתהקנאכיאוכלת,באש-חרוןתשרוףאותותאהבאשר

אהבתךשאתלמעןמצחועלוחותמךקיןנע-ונדבמשטמה""יאהב

האדמה.פניעלוחרונך

"משטמה",-לאלוהיויפתחשמייחסהחד-גרוניתהאטריביוטיםרשימת

<של"הזדהותו"עלבבירורמעידה-שורפת""אש"קנאה","חרון",
דתזוהקדומה,הגנוסטיקהרעיונותעםהמחבר>שללא ,הבדיונייפתח

תיאולוגידואליזםויצרההמקראאתש~כתבהזוהידיעה,בהאהכפירה
מזוגהחלהמקראיים,הערכיםכלאתפניהםעלהיפנהשבמסגרתו

באוניברסיטהמהלכיםלהקנתהזותורה ...בבראשיתהראשוןהאחים
יהודה",פיעל"הבשורהשלהמרעישהגילוילפנירביםעשוריםהעברית

לגנוסטיקה,משלהמומחהלאוניברסיטההיההארבעיםבשנותשכן
ורוחהגנוסטיקהיונאס,שלהיסודספר ,ואכןיונאס.הנסהפרופסור

אתמדגים ,-1958בבאנגליתלראשונהשפורסםהעתיקה,העתשלהי

שלוהמרידההכפירהרוחואתוהפולמסניהמגמתיה~כתובעקרונות
לסמלבכתביה(!),שהפךקיןשלדמותובאמצעותדווקאהחדשההדת
המובילהיוחסיןבאילןכבודשלמקוםותפסהבל>,<במקוםהנבחרהבן

פלוסרדודפרופסורשכתב Gnosticismבערךגםהמושיע.לישו
היפוךבעזרתהכתשלהפרשניהעיקרוןמודגםיודאיקהבאנציקלופדיה

 sקין"."בניהכתכאמורנקראהשמושעל ,קיןשלערכו

הקדוםהגנוסטיהמרדאתשפירשיונאס,שלתורתושהדילוודאיקרוב

הורגשוהעשרים,המאהשלהאקזיסטנציאליתהפילוסופיהלאור

אלהבשניםעוז.שללימודיושנותהשישים,בשנותגםבאוניברסיטה

הספרותשלהשוניםלענפיהגםהנראהככלהצעירהסופרנחשף
משנותהחלבעבריתוהתפרסמהשהלכהוהחיצוניתהכתר-מקראית

נוריתכברשהדגישהוכפיהחמישים.

עםערדיאלוגהצעירעוזניהלגוץ
אך 9האוניברסיטאי.הקוראיםקהל

שנכווה ,הצעירהמחברכילינראה

 ,הרומנטיהמריברוחבנעוריוכבר
קיבללא ,כאחדוהפוליטיהאישי

בהתאםאותהו~כתבבשלמותהאותה
לדואליזםיגורבנ ,וכך .לצרכיו
המקראאלוהיאתהשולל ,הגנוסטי

בוראהדמיורגאתרואההואשבו

שלבקיומומאמיןאבלהזאת"),הרעה"האדמה<אוהזההרעהעולם
יפתח-חותר>,הוא(=גנוזים>ל"ידיעתו"<ואשרטובשכולונסתראל
לטיעוןמשלומקוריפירושומציעהיוצרותאתהופךעוזשלקין

היאקנאתו-שנאתוכי"בצלם",שנבראהואהואכיניצלקיןהגנוסטי:
כפיל,אותושלצלמוזהוהאל.שלהאמיתיתמהותואתהמייצגתזו

החסדאלאתתמידהמסיתזההיריב-המתחרה,או"אלטר-אגו",

השטןמןהחל-וההקרבההקורבןבמבחןבנואתלנסותוהרחמים
("בראשית")יובלותבספרמשטמה""השרדרךשבמקרא,איובבספר

המושגעלבחזרותספקללאמהדהדששמוהחיצונית,שבספרות

ומפיסתופלסוציפובלוכלה 10 ,שלפנינובמונולוגיוונרדפות"משטמה"

יפתחאמנםלמשל>.וגתה,מילטון<אצלהמודרניהרומנטיהמיתוסשל
שלידתוהעמוני-עבריהסינקרטיזםבזכות-עצמואתרואהעוזשל

לגבומעבראבל ;;זאנטינומית-חתרניתמסורתשלכיורשה-מייצגת
השתנושלאהעקרונותאחראתהמשתמע)המחבר(אוהנרטיבמבקר

הגנוסטיהמונולוגחשבוןשלבסופוחקורבן.עיקרון-זובמסורתגם
חמרות""מתתמוצגתשבעזרתהחמסכחאתפורםיפתחשלכביכול

אחריות;אחנה;כקורכןורירה,שלבלשונוחיחורית-נוצרית,
והאכזריחקרבאורחארתחומאיראתיקה-שמעבר-לאתי,••נאמנות;

נרדפתכמילהחמורתאתהקוראתזוליטראלית,סמנטיקהשל
לאחבח.ולאלמשטמה

אך-בוהבחירהעלמשמיםאישורמבקשאמנםיפתח ,כןעליתר

זמנית,שתיקהלאשותק.אביואלוהימגיע.לאאותאףהועיל.ללא
<ליקויהשואהאחריברברשלהידועהבאפולוגיהכמו ,רגעי"ליקוי"
שביןההדדיתב"הבנהשמקורהשתיקהולא ,) 1952 ,האלוהיהאור

מוחלטת.שתיקהאלא ,קירקגורלפיהמיוחד"היחידלביןהאלוהי

הפרשניבספרוהיובלמחציתכעבורעוזיחזורשאליההשמים,שתיקת
התבונןשממנההייחודיתהזוויתמקוראתהמסמנתהיא 12 ,עגנוןעל

הרחוקים ,ומקורותיותקדימיוכלעלוההקרבהבןהקורבנרטיבעוז
שלפנינוהבין-טקסטואליתבשרשרתביותרשמרתקמהשכןוהקרובים.

הכתר-מקראייםההשראהבמקורותביצעשהואהערכיההיפוךהוא

השפעתו<שעלהמקראוקדמוניותיובלותספרלמןאלה,בעודשלו:
לבשורותועדאחר>במקוםעומדתאניפרא""אישעלהמרבית

של-האדםקרובןאתשהציבהמסורתשלספהעלעמדוהגנוסטיות,
עלהמשוואהאתהופךפרא""איש ,כאידיאל-ישויפתח,בתיצחק,

הסכנהאתענותבקוליהושעשחשףלפניומחצהעשוריםכשניפיה.
גלוי"מרד"עלוהכריזבאווירתדירהמרחפתהסכיןבמיתוסהצפונה

זה.מוכרובלתיצנועבסיפורעוזזאתעשה 13 ,בו

קרובהחלופהזה,ביטוי ,כן-וחושך""חלוםשלסיפורזהו ,אכן

 ,וחושךאהבהעלסיפור ,שלוהאחרונההמופתיצירתכותרתשלביותר
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זהמצד
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תןוילעמוס

אירועיםספרים,מוספים,

נדבר?שפהבאיזו

המוקדשו 7 7'עתרןשלהאחרוןהגיליון

הראוימענייןגיליוןהואמזרחית"ל"פואטיקה
בתחוםמאמץריכוזבומורגששבח.לכל

דליהעלון'קציעהשל<מאמריהםהחשיבה
מישר>,נעמההרצוג,עמריחבר,חנןמרקוביץ,

בהר'אלמוגמאתוסיפורת<שירההיצירה

יוניתמאירי'גלעדהשש,יאליבנאי'סיגלית
והעריכה.שמואלוף>'מתינפשי'יחזקאלנעמן

הביקורתילמזגיובהתאםמאתגרגיליוןגםזהו
הערות:כמהכךעלאעיר

בואםהואהמשתתפיםמרביתשלבולטתו

המגדרית,התיאוריההאקדמי".המקום"מתוך

וכדומה,הפוסט-קולוניאלית,הפמיניסטית,
תיאורטיהגודשהלהבה.אתהמלבההרוחהיא

אותהמראשתפורהככתונתאחתלאמגיעהזה
מרקוביץדליהעצמן.היצירותעלמלבישים

כותבותשלהןהמבואברשימתעלוןוקציעה
שירים>:בשניכאן<המיוצגתהששיאליעל

בפוליטיקהמתוחכםשימושעושה"השש
בעוצמהמנביחההיאהמיניות.שלהאתנית

האשהעלהתרבותשמטילההארוטיהמטעןאת
אתמפרקתכךובתוךהמזרחית,השחורה,

מןאותהומחלצתהאתניותשלהמיניהקידוד
להיותעשוייםאלהדבריםהאקזוטית".הראייה

הנזכרפאנוןפרנץשלדבריועלפראפראזה
מחמת<אוליניסיונותיכלאבלהרבה,כאן

שיריהעלאותםלהחילהמשיג>קוצר

 •בתוהועלוהשששלהקונקרטיים
השיחמןמודליםבאימוץחלוץחבר'חנן

בעברית,ונטיעתםהעולמיהפוסט-קולוניאלי

בפיוהמכונהחדשבמושגאותנומשכיל
 Subaltem Studies <מוכפפים""לימודי
ידעשל"ענףמילולי>.בתרגוםזוטרים

שנותבראשיתבהודושהתפתחהיסטוריוגרפי

30 
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חביבהעבריהופעלשבנייןמתבררהשמונים".

טבעושכבראצלנו'הזההשיחבעליעלבמיוחד
"מושתקים","מודרים",המושגיםאת

<כמושמותולאתאריםוכדומה."מוחלשים"
לאהמציינים"שכירים")"עובדים","פועלים",

 .ערכישיפוטגםאלאעובדהרק
המרקסיזםשאפילולמד'אנימאמרמאותו
אירופי"שיחבתור"המוכפפים"בשיחנפסל

אופנישלהאוניברסליזציהעלהמבוסס

ו"אוניברסלי""אירופי"משמע,הייצור".
כבלתיהפוסט-קולוניאליבשיחמראשנפסלים

אתהמעמיקהגדולה,בעיהקבילים.

פתרון.כלומרחיקהמזרח/מערבהדיכוטומיה
החדיםבשיריושמואלוףמתילהרומז

הואלאור''ליצחקבשירבחוברת.המתפרסמים

"מזרחית":איתרלדברשניסהמיעלמלגלג

מעמד;החזיקהלאהתבוננתיממנה"המרפסת
אזהתערערה".בה;התקועההנוזליתחריש
זה?עםזהנדברשפהבאיזושאלה:נותרה

הפוסט-קולוניאליוהשיחהמזרחי

מקורימחקרספרהואמשענידרורשלספרו

בשאלותפולמוסספרגםהואזאתעםוחשוב.
אקדישלהלןדבריאתבלבד.ספרותיותשאינן
זה.לפולמוסבעיקר

איזהישהמזרחיהענייןבכלהספרבשםכבר
מדוברתלתרבות 972סדרהעובד'<עםאבסורד

אםברורלאהפולמוס:מןישעמ') 204 , 2006

כותרתאומחברו'דעתשלאמיתיתהצהרהזו
לעמודהקוראכשמגיערק .דעתועלפרודית

שזהולומתבררשלו'האחרוןברבעבספר' 140
עםיהושעא.ב.שלראיוןמתוךציטוטבכלל

ראיון ,-1987מישראל'ב'קולהופרטשמואל
:"בכלמרלכוספרועלבשיחהיהושעאמרשבו

אתהכביכול' .אבסורדאיזהישהספרדיהעניין
אנשיםכמהבעינישנחשבממקוםשבאת

החלשה.לשכבהאמוניםלשמורצריךלנמוך'
ולכןמהםבאתאתהדרישה:מעיןכאןויש

כותרתזולדעתי'איתם".להישארחייבאתה
איתה,כוויכוחספרוכלאתכותבשמשעני

הואיהושעכאשרשלה,הסיפאעםובעיקר

זה.ויכוחשלוהסמויהגלויהנמען
רדיקלשמשעני'משוםפולמוסיתכתיבהגםזו

תופסשהואלמהמתנגדמספרו'כעולהמזרחי
המזרחיותעםמדומה"התפייסות"שלכניסיון

לדבריושחיתה ' 1977שלהמהפךלאחר
האליטהעלשנכפתהאלימה"סטיכיה

לרב-פנימית"היפתחותולאהתרבותית"
כתיבהבעיקרוזו .) 167<עמ'תרבותיות"

בשוםמנסחאינושמשענימשוםפולמוסית,

מזרחימיהוועצמאי'חיוביבאופןבספרומקום

עללנהלמעדיףאלאבעיניו'מזרחיותומהי
הייצוגעלאחריםשלדעותיהםדרךויכוחכך

שליחידיםהתגנבותרומנים:בשלושההמזרחי

עוז'עמוסשלשחררהקופסהקנז'יהושע
שנכתבהוהביקורתיהושעא.ב.שלומולכד
שלהביקורתיתבדרכוהולךהוא<בכךעליהם.

הנזכראבוריינטליזם,סעידאדוארדורבומורו
עינייםדרךהמזרחאתהקוראבספר'הרבה

משענילדברישלו>.עיניודרךולאמערביות
התמההשמוניםבשנותלראשונההופיעה

בפועל'אולםהללוהרומניםבשלושתהמזרחית
עליהםשלוהסיכוםבדברידבר.נשתנהלא
כותב:הוא

שלהרגע ,העבריתהספרותשלבהיסטוריה

שלרגעבעצםהוא ,בתוכההמזרחיהופעת

במרחבהמזרחיותמנוכחותחרדההתפרצות

אתבשיחמחדשלהסדירניסיוןושלהפוליטי

ראינו .ממנההחרדהאתוגםהזאתהנוכחות

של 'הפוליפוני'הרומןוחוךוםהתגנבותכיצד

 'הגזעני'הרומן ,שחורהקופסהכמו ,קנזיהושע



המזרחיותהופעתאתחווים 1עוזעמוסשל

בחלוםשבר /הלאומיתבהיסטוריהקץכאיזה

הישראליהלובןאתשובלכונןומנסים ~הציוני

המזרחישלמחודשתהרחקהבאמצעותהאבו,ד

שלמולכוכיצדגםראינוהלאומית.הסצנהמן

אתמתארשלכאורההרומן /יהושע .ב.א

אלשלוהשיבהואתהמזרחישל 1שחרורו 1

כיצדלמעשהמספר /זהותוואלשורשיו

בישראלוהמזרחיתהאשכנזיתהזהותמתכוננות

הואוכיצד ~הקולוניאליהמבטשכפולבאמצעות

 //המזרחיוהערבהביתאובדןעלבחשאימתאבל

 .) 179-178 1(עמ

המזרחיותהופעתבספרו:היסודיתטענתוזו

בשנייםלפחות ,הישראליהפוליטיבמרחב
איום,כמיןנתפסהאלה,רומניםשלושהמתוך

בחלוםוכשברהלאומיתבהיסטוריהכקץ
אתשובלכונןמנסיםהםולפיכך ,הציוני
הרחקהבאמצעותהאבודהישראלי"הלובן

הלאומית".הסצנהמןהמזרחישלמחודשת

אתעצמומשעניתופסכיצדהיאהשאלה

היהאמנם<אםשלו?בעיניוהזאתההתפתחות
היהאוליאזאלימה","סטיכיה 77שלהמהפך

משעניאין ,כאמורממשי?)איוםזאתבכלבו

 ,בעקיפיןאלאישירות,שלודעתואתאומר
קביעהיש ,מסתברזה,בעקיפיןגםאבל

המשמשהשיחמתוךהעולהמשלועצמאית
הפוסט-הביקורת"לשוןשהוא ,בביקורתואותו

ביקורתשלללשוןמעוברתתקולוניאלית,
לספרההקדמהפרקכל .) 18<עמ'מזרחית"
המזרחיתהביקורתלשוןעלמבוא<"דברי

לשוןשללהסברתהבעצםמוקדשבעברית"),
בתהליךבפועלשקורהמהומקורותיה.זו

המקוריתהפוסט-קולוניאליתהלשוןעברות
שרשורהואהמזרחית,הביקורתללשון

מזוהה"הלבן"כדלהלן:זהויותשל"מעוברת"
עםמזוהה"האשכנזי""האשכנזי",עם

"הקולוניאלי"עםמזוהה"הציוני""הציוני",

"המזרחי",עםמזוהה"השחור"בעוד<הגזעני>,

חידושספקבליוזהלבסוף,המתקבלתהתוצאה
המזרחישהרדיקלהיאזה,ספרשללכתמרחיק
ואם ,לאומיאוציונילהיותיכולאינוהאמיתי

המזרחיים.בשורשיובוגדהואכזה,הוא

משום.דווקאמולכושלהמקרהבמיוחדמעניין
משעניממנועושה ,מזרחיספרדיהואשמחברו

ממנוותובעספרושלהעיקריהנמעןאת
פוסט-רדיקליותלעמדותנאמנות

מיאתהרדיקלפוסלכידוע,קולוניאליות.

אתהאורתודוקסהיהודיממנו:רדיקלשפחות
הפונדמנטליסטביהדות,האחריםהזרמים

הסוציאליסטבאיסלאם,המתוניםאתהמוסלמי
הפמיניסטיתהסוציאל-דמוקרט,את

כלאתומשעני ,השארכלאתהמיליטנטית
יהושע.שמבטאהמזרחיותשלהבינייםגוני

מזרחיתלעמדהבעצם,נדחק,הואבכך
אותנטיתמזרחיותרקישכאילומהותנית,
בהכרחוהיא ,שינויבתשאינהאחתאמיתית

מסכםהואוכךופוסט-קולוניאלית.רדיקלית

 :מולכועלדעתואת

ניסח ).ל.ע-(האשכנזיהביקורתישהשיחהרומן

בעצםהואמזרחי~עבראלחזרהשלכרומן

חקיין 1מזרחימוקיוןבמרכזוהמעמידטקסט

עללחזורמפסיקשאינו /אשכנזיותשלמלנכולי

 1ולהחמיצןהזדהותשלאשכנזיותפרקטיקות

האופיאתאלהבהחמצותלהסגירכדי

והמבטיםהטקסטיםשלהקולוניאלי

(האשכנזיות)הלובןמתכונניםשבאמצעותם

ובתרבותבספרות(המזרחיות)והשחורות

 .) 169 1כעמהעברית

מזרחי""מוקיוןהואמולנומשעביינעיב
המבטאתלרצותהמבקשמלנכולי"ו"חקיין

לפיאמיתימזרחיואיננו ,האשכנזיהקולוניאלי
מג'ודיתציטוטפיעל .שלוהמידהאמות

מפיכאלהבציטוטיםעמוס<הספרבאטלר
הזהויות,"כלוכדומה> ,סעיד ,פאנון ,פרקו

וזהויותהאתניתהזהותהמגדרית,הזהות

שלפרקטיקותבאמצעותמתכוננותאחרות,

וסמכותיים"זריםטקסטיםעלמצטטתחזרה
החוזר ,למולנוהיאמשעניכוונת ,) 146<עמ'

אלהדבריםואולםקולוניאליות,פרקטיקותעל
המזרחיהרדיקללגביגםמידהבאותהנכונים

עלמצטטתחזרהבאמצעותזהותואתהמכונן
פוסט-קולוניאליים.טקסטים

ביחסבאמתהמרכזיתהשאלה ,כאמוראולם,
בשיחהשימושמשמעותמההיאזה,לספר

ואשכנזיםמדוחיםלגביהפוסט-קולוניאלי

כ"יליד"בונתפס"המזרחי"אם<ביןבישראל
וביןבאלג'יריה;כמוכ"מתיישב"ו"האשכנזי"

ו"האשכנזי"כ"שחור"בונתפס"המזרחי"אם

בארה"ב)?הגזעיםביחסיכמוכ"לבן"

והמזרחיהלבן-הציוני'עםמזוהההאשכנזיאם
רקלאלפנינוהרי ,השחור-הילידיעםמזוהה

סכסוךהמסוכסכותאתניותישויותשתי

המסוכסכותישויותשתיגםאלא ,תרבותי

 .ישראלמדינתשלזהותהעלפוליטיסכסוך
ברורזובשאלהעוסקאינושמשעניואף

אםהשאלהעל ,למשלהשלכה,יששלעמדתו

אואזרחיה"כל"מדינתלהיותצריכהישראל

ההוגיםמןישובאמת,היהודי"?העם"מדינת

יהודהכמוהמזרחית",הדמוקרטיתב"קשת

במזדהיםלראותשמבקשים ,למשלשנהב,

ספרוכשםהערבים""היהודיםאתכלקודם
שפתאתבמודעמזההמשעניגם .) 2003 (

עםהחדשהמזרחיהאינטלקטואלשלהמאבק
היהלדבריואשר ,הפוסט-קולוניאליהשיח

שהיהלפניעודופוסט-לאומיפוסט-ציוני

פוסט-קולוניאלי:

דורשל 1הזוהחדשההמזרחיתהלשון

שפתאתמחדשהגדיראשרהאינטלקטואלים

הפוסט-המחשבהבאמצעותהמזרחיהמאבק

ציונית/פוסטלשוןכברהיתה /קולוניאלית

 .) 182 1(עמלאומיתפוסט

הואזהבהקשרדווקאכי ,לצייןמיותרלא
בספרו:יסודיתלתזההנוגעתלסתירהנקלע
 11"התפוררותעלמברךהואאחדמצד ,שכן

בקריאהשנעשהכפיההומוגניהלאומיהגוף

שליחידיםהתגנבותברומן"פוסט-לאומית"
שלמותו"עלחולם"הגוףכולוהשני<הפרקקנז

מתנגדהואשנימצדאולםלכך>;מוקדש
של"פוסט-מזרחית")לה<נקראכזאתלקריאה

בהלקרואשניתןכפי ,המזרחיההומוגניהגוף
יהושעשלהאחרוןהרומןאתגםאומולכואת

אנושמשאביעלהממונהשלשליחותו
כותב:הואעליו ) 2004 (

הלכודורובניהסופריםכאשר /התשעיםבשנות

שלהחדריםאלהמאוחרתביצירתםוהתכנסו

 /אמםאליהםדיברהשבוהלשוןאל /ילדותם

שהמזרחיותהישראליהסופר /יהושעשובמחק

האתניההבדלאת /השמוניםבשנותממנופרצה

מבולכומזרחיותעלהגלויהדיבוראת .מיצירתו

 1(עמ 11ופירוקזרותשלבפואטיקההחליףהוא

182 (. 
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אתהשוללתכאןישאחדמצדכלומר
"האתני".אתמחייבתשניומצד"הלאומי",

משעניחזה.הספרשללבובלבהטבועהסתירה

בסיפורעוזעמוסכמושסופרבעודכירומז

הלאוםסיפוראתלספרחוזרוחושךאהבהעל
חריחפוסט-לאומי>,לצו<בניגודחייוכסיפור

מיצירתו"האתניההבדלאת"מחקיהושע
שלופירוק"זרותשלב"פואטיקחעתהועוסק
האתני>:השימורלצו<בניגודהמזרחי

אתשלוהרומןמגיבורלקח ,זאתלעומתיהושע

 'זהות'ללאאותוהשאיר ,שמואתואפילו ,ביתו

תושבת ,זרהאשהשלגופהאלמשתוקקבכלל,

בההפכהולא ,ממזרחלירושליםשבאהארעית

 ...ביתלבתמעולם

ייצוגאישלחדשהאסטרטגיהאותהבאמצעות

מןכךכלאותושמרחיקההמזרחיות

 ,הפיקרסקהאלאותושמקרבת ,האוטוביוגרפיה

ובלשונובמבטו ,מבחוץמובניתזהותשטהאופן

 .) 183 1(עמ 11אחרמישהושל

העליון''האניתפקידאתלעצמונוטלמשעני
אישלב"אסטרטגיחאותוומאשיםיהושעשל

מןאותוהמרחיקה ,המזרחיות"גייצר

זהותלוומכוננתעצמושלהאוטוביוגרפיה
"רבעלמדברובעודו"מבחוץ".מובנית
מסרבהואיחידיםבהתגנבותמבורכתקוליות"

קוליות""רבשלכביטוימולכואתלקבל
מזרחית.

במציאותעוסקיםאנו ,כאמור ,דברשלבסופו

,המהפךלדעתובספרות.שלחבייצוגיםרקולא
המהפכניהפוטנציאלאתמיצהטרםהפוליטי

רקהיאשעהלפיתרבותיות"ו"חרבשלו
המדממיםהרגעים"אחדעלכיסוי""סיפור

<עמילמזרחיות"העבריתהספרותשביןבשבר
הלשוןמןלהיפרדסיבהעדייןאיןגם ,לכן .) 179

המזרחיתהביקורתומלשוןחפוסט-קולוניאלית
לעשות.שמיהרנוכפי ) 33<עמ'

מזויותרמורכבתהמציאות ,שבפועלאלא

אימץלאעצמושמשעני<עובדההספרותית.
בספרושנהבשהציעגיחחטרמינולואת

"מדוחים",לכנותםומוסיףהערביםהיהודים
המציאותציונית>.המצאהזושנהבשלפיאף
הנכתביםהספריםמןיותרמחרמשתנהגם

נדונולאשכללגורמיםשלבעטייםוזאתעליה,

משענינמנע ,,אולילכןחזה.במאמרולאבספר
פרוגרמההחיובדרךעלמלנסחספרובכל

עלמדברשהואהיחידוהמקום ,משלומזרחית

מאשרבעברשהתרחשבארנוןיותרעוסק ,כך

לעתיד:בפרוגרמה

שלההזדהותלתביעתהמזרחיתההיענות

32 
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המזרחיותמןבפרידהכרוכההיתההישראליות

אלהמזרחיתיהבבהרחקת ,זהותשלכאופציה

האבבסילוק ,אליולחזורעודאפשרשאיתחום

אפשרשאיהאובייקטיםמרחבאלהמזרחי

 .) 169 1(עמ 11לאהובלעולםיהיה

האשכנזילביתגםשאירעמהזהלאכלוםאבל

גםחיסלה<חציונית>שהמודרניות ,המסורתי

אותו.

הספר ,העצמיהמזרחילקולבאשרלמעשה,

האם ,"ואנחנואחד:שאלחבמשפטמסתיים

<עמ'עצמנו?"עללדבריודעיםאנחנוכבר
183 (. 

החדים,החושיםבעלוהסופרשהמשוררמעניין
כאןשהונחהב"חטאת"שחשאדף,שמעון

בערבאמרהמזוהים,ח"אנחנו"שללפתחם
ואני ) 26.4 (ספרים'ב'תולעתלספרההשקה

"עכשיובחיפזון:שםשרשמתימהמתוךמצטט

משבשיםאיךלחשוב,צריכיםמדוחיםסופרים
מזרחיתיצירהלכתובאיךמשעני.שלהתזהאת

לייצראיךאסתטיים,קריטריוניםלפי
האתני.המוצאמןשתיפרדחדשהאסתטיקה

עבודתותשמששיכתבומהשבכלברוראבל

חשוב."נדבךמשענישל

לעכשיונכון'עכשיו',

המדינה,דורבשירתהעוסקיםפרסומיםשני

שפתחבוויכוחמשתלביםלאחרונה,אורשראו

גבריאלשלספרוהואהאחדמשעני.שלספרו
אבירן ,זך ,עמיחי<עלמשורריםארבעהמוקד
גלישלהמשודרתהאוניברסיטהבהוצאתדולך>
חביבהפרופישלמסתהוהשני ; 2006צח"ל
בשירהאחרתאני''לומרהזמן"הגיעפריה

במוסףהמשכיםבשנישפורסמההעברית"

הואמשענישדרורבמאי>-10ו 2 ('ספרים'

אחדכלשנכתבואףהפרסומים,שניעורכו.
תגובותגררווגםזהעםזהמתכתבים ,לעצמו

כלומרלהתחלה,הסוףמןאלךלפיכךזה.עלזה

 .הספראלוהתגובותחמסהמן
משוררתפריה,חביבהשלהיסודטענת

בן-באוניברסיטתישראללמחשבתופרופסור

נתןשחוללוחשיריתהמהפכהכיהיא ,גוריון

נהפכההעבריתבשירה"לקראת"וחבורתזך

היצירהרובעלהחולשתלהגמוניהמזמןכבר
אותוניצבבמרכזההמודרנית.העבריתבשירה

ברסיסיעצמוהלוכדוחולף,ארעי"אני"
השיריחשדהעלשהשתלטורשמים,חרחורים

למרכיביםחשיבותאיןזושירחעבור .כולו

אחרתשירחוכלומקום,זהותשלקונקרטיים
גיוזייםוליבתכניםאובחגירההעסוקה

כשירחידיחעלמתויגתוסימבוליסטיים,

כותבת ,עכשיואבל"עדתית".או"דתית"
"האנימראייתלזוזהזמןהגיעפריה,

"אניכגםהנתפס ,זךשירתשלהאוניברסלי"

השירהמתרחשתשבויחידכשדהמערבי"

ביןאחתכאפשרותראייתואלהעברית
דבריאתהמזכירים<דבריםאחרות.אפשרויות

 .)' 77ב'עתוןעלוןוקציעחמרקוביץדליה

שירתכימבחירה,היאחמסהשלהשניבחלק

מטשטשתרקלאזך,שלהאוניברסליהאני

נעדרתגםאלאוהמקום,הזמןגבולותאת
מחאה"שירתפונה.היאשאליוממשי"אתה"

אלופונה"אתה"לפניהרואהתמידטובח",
מבקשתהיאוממנומפרקתהיאשאותו ,נמען

מנסחתהיאהפואטיתמטרתהאתלהיבדל.

שירימודוסביןהדיכוטומיההריסתרקכלהלן:

"אנישלשירימודוסלביןאוניברסלי""אנישל
חדרךאתתפנהוכדומה>,דתי ,<אתניספונטני"

מבוססתשתחיה ,ההמשךדורשירתלפריצת

אופקיםעלגםאלאחגירה,פצעיעלרקלא
פיגורטיביתואסתטיקהצבעוניותשל

והישראליות,העבריותבתוךואקספרסיוניסטית

שנקודתוכשםבמודחק.בתוכההיוםהחיות

השירהחיתהזךשירתשל("הופרך">הייחוס

שלהייחוסנקודתכךהאנגלוסקסית,המערבית
יהדותשלהתרבותמאגריתחיההחדשההשירה

חאיסלאם.

פריהשלשחמסהשחשכמי ,מוקדגבריאל
ברשימה'ספרים'בעליההגיב ,אליוגםמכוונת

תהיחלאמעולםהעברית"השירהשכותרתה
לתקןניסחשבה ,) 24.05.06 (מהמקום"מנותקת

 ,למשל ,כךפריה.שלבדבריההבנותאיכמה
עלהמבוססתהיסודיתטענתהכיכתב,

"אתניות/ ,ב";מער"מזרחדיכוטומיות

היא,"דתיות;חילוניות",אוניברסליות",

מדברתהיאשבוהזלזולגםודוגמטית.סכמטית

תודעתשלורשמים"חרחורים"רסיסיעל
חננהבאי ,לדבריו ,מקורוהאוניברסלי","האני

הישגיוושלחמודרניסטיהתודעהזרםשל
ועד<מגיריםהעולמיתבספרותהחשובים

אורפז>.עד<מגבסיךהעבריתובספרותבדוחס>

שלוחשיבתומרכזיותואףעלזאת,עםיחד
לעיסוקמתנכרהואאיןחזה,הקיומיחזרם

כפיורליגיוזיות,אתניות,מקומיות,בשאלות

שפריה ,עמיחייהודהבשירתפריה.שחושבת

בולטזהעיסוקלגמרי,כמעטממנהמתעלמת
ומרכזי.

פרסוםלאחרכברשנכתבה ,מוקדשלהתגובה
 ,בספרטיעוניורובעםאחדבקנחעולה ,ספרו
עבורוגםחיווהזהשספרכךעלשמצביעמה

אתשנח,חמישיםמקץ ,לבחוןטובחהזדמנות

ואתהמדינהדורשירתשלהחדש""הנוסח
רבהבמידהשאחראימיבידיוזאת ,תקפותו



רבותשניםבמשךהתמצההזההנוסחלניסוחו.
כשמו-'עכשיו'-אחתיחידהתוארבמילת

עמיחייהודהזך'נתןשייסדוהעתכתבשל
 •-1959בלראשונהאורושראהמוקדוגבריאל

הוצעהזהשהשםמסופר 143בעמוד<בהערה

בהשראתומוקדזךידיעלחפץגבריאללמו"ל
עכשיועמיחייהודהשלהראשוןספרושם

של<"לקוראינו")דברבפתחאחרים>.ובימים
מגמתעלהרבהנאמרלאהיסטוריגיליוןאותו
"מגמתי",שיהיהלכךפרטהחדשהעתכתב

צעיריםלמשורריםפתוח"משוחד"'
"להיחלץוינסהלוותיקיםדווקאולאו

השוררוהתרבותיהספרותימהאקלים

ההיחלצותמעשהבארץ".כיום
זךנתןשלהמסההואביותרהמפורסם

אלתרמן"שירתעל"הרהורים
והפכהחוברתבאותהשהתפרסמה

גםהעכשווי.המניפסטמןמרכזילחלק
'עכשיו'של 50מספרהיובלבגיליון

המהותעלהרבהנאמרלא 1985משנת

המסהואילו'עכשיו',שלהרעיונית
שינוי"לקראתגיליוןבאותוהחשובה
כברמכילהשבתאיאהווןמאתהנוסח"
כךזך"."סינדרוםעלחריפההתקפה

'עכשיו',נוסחיוצרשלשמבחינתו

הביטוירקלאהואהנוכחיהספר

משנתו'עיקרישלהראשוןהמסודר
שלהם.היסטוריסיכוםגםאלא

המדינהדורשירתשלהכוללהמהלך
אלתרמן>עלזךשלהמסותשתי<כולל

מרידהבעיקרה,זו'חיתה •דיומוכר

שלונסקי-אסכולתשלהקודםבנוסח

בורילציעורףהפנייתומן'אלת
האירוניהאינדיווידואליוהעמדתולרומנטי

האנגלו-השירהשלהמודלאימוץתוךבמרכז,

המודלודחייתאודן><אליוט,המערביתסקסית
פסטרנק><מאיאקובסקי'הרוסיתהשירהשל

עיקריאתנצטטאםלנו'דיהמזרח-אירופית.
קובעהואשבהםזה,בענייןמוקדשלדבריו
האישית'החוויה"שירת :ביתעקרו

שלהמפנהבמרכזניצבההאינדיווידואלית,

קייםזו"מבחינהוכן:המדינה".דורשירת

לביןמודרניזםביןהדוקקשרומורגש

מושגיםשלושה .) 21<עמ'אקזיסטנציאליזם"
מודרניזםאינדיווידואליזם,-אלה

בשיחהמפתחמושגיהיו-ואקזיסטנציאליזם

בישראלוהןהמערביבעולםהןהרווחהפואטי

השנייההעולםמלחמתשלאחרשניםבאותן
המצב-האנושי-העכשווי.שללמבטאיםונחשבו

מוקדרואהכיצדהואיותרייןשמעבמהלכן'
שנה,כחמישיםשלברטרוספקטיבהאלהדברים

ה'עכשיו'במושגמכניסשהואהדגשיםהםומה

בתשובתוכברנזכריםהםבחלקםהיום?

לטענותתשובההםובחלקםלמעלה,לפריה,
והםמאז'הרדיקליהשמאלשלוסמויותגלויות
הבאות:בנקודותכלולים
משהויותרזהספרוכילומרצריךראשית,

ביהודהעוסקהואובשירתוזךבנתןעוסק

הפרקשלאחרהפרקיםשלושתובשירתו.עמיחי

("אקזיסטנציאליזםבועוסקיםהמשותף,הראשון
ושלום"מלחמהעמיחי":בשירתוהומניזם

בשירתנוספים"היבטיםעמיחי":בשירת

בעיקרהנושאתהיאעמיחישירתעמיחי").

אותוהמאפיינתוהיאהדורשירתשלהנטל

מוגנת",לא"שאהבתוחשוף","דורבתור
דתית".מטפיסיתמתמיכהנהנה"אינוואשר

עמוקהזיקהבעלהואעמיחיואף-על-פי-כן
הרגשייםולתכניההדתיתהאמונהשל"לפתוס

הואעמיחי .) 36<עמ'היהדות"שלוההיסטוריים
הישראלי""המצבאתביותרשמבטאמיגם

ממלחמתישראלמלחמותכלעלבכותבו
"הואהאינתיפאדה.מלחמותועדהשחרור
אךשבמלחמה,האובדןאתהסתירלאמעולם

ששוללפציפיסטלסתםאותוהפכהלאגםזו

זךעל .) 43<עמ'שלנו"הבסיסיהצדקאת
זך:("נתןפרקיםבשנימוקדמדברושירתו

זך"נתןצעיר":אקזיסטנציאליסטשלדיוקנו
כמשוררמתוארהואשבהםמודרנית")ואגדה

בשיר<למשלאקזיסטנציאלית""אירוניהשל
 ,) 62<עמ'החמישיבפרקימיו')כחציר'אנוש

שנעשומודרנית",אגדה"שירישלוכיוצרם
האינטלקטואליתהעיליתבקרבפולחן"שירי
לשנה'משנההשיר<למשלהמדינה"דורשל

הואאבירןעל .) 71<עמ'השישיבפרקזה')

ביאר-רומנטי","אקזיסטנציאליסטכעלמדבר

מיופחותלעצמוסוגיותרהואאבירןולדעתי'
דורובנישלהכללי"הנוסח"עלשהשפיע
האחרים.כשניים

קיומיבמצבשמדובראףכימדגיש,מוקדשנית,

נטולוחולףצףרקעזה'עכשיו'איןעכשווי'
השלכותוחסרהעברשלגרפיביוממד

הוא:נהפוך<הלאומי>.העתידעל
עמיחישירתלדבריו'מייצגת,זומבחינה
חווייתשבוהאופןאתמזהירהבצורה

העםבןעברית,דוברישראלישלהיחיד'
להקשריםמוצאנקודתמשמשתהיהודי'
ובעתידבעברוע-ברייםיהודייםלאומיים

ישראלשלדימויהלדבריו' .) 24<עמ'
החמישיםבשנותהמשורריםכלאצל

היותוחרףביקורתםחרףוהשישים,

ואקזיסטנציאלית,אינדיווידואליתשירתם

וחיובית"מודרניתישראלשל"דימויהוא
ודינמיתמודרנית"ישראליותושל

ולגדולתההמערבילמודרניזםהפתוחה
<עמ'רבדיה"כלעלהעבריתהשפהשל
25 (. 

 :משמעותיתהבהרהוזו'שלישית,
בשירתהמתחוללתהפרטית"החוויה

בתוךמתרחשתדורוובניעמיחי

בתוךגדותהמוביתמודרישראליות
עלהסתמכותובליעצמהובשבילעצמה

אוערביפלסטיני'מזרחי'כלשהו'אחר
עמדה .) 25<עמ'מוסלמי"

מחוסרנבעהלאזו'ישראלוצנטרית
מעמדהיותראלאהמזרח,בתרבותעניין

כולההקדמהלפיהמסורתית,מרקסיסטית

טכנולוגיה,<מדע,האחרונותהשניםבמאות

במערב.נוצרהואמנות>ספרותדמוקרטיה,

חיתההיוצריםרובשלהעצמאית"השמאליות

היושלהההשראהשמקורותמערביתשמאליות

 .) 26<עמ'וברכס"קאמי'סארטר'אודן'

התצפיתמנקודתמסכםהואהללוהנקודותאת
זמנושלהמודרניזםביןעימותתוךימינושל

"עמדתקובע:הואהמאוחר.לפוסט-מודרניזם
לחלוטיןמנוגדתהמדינהדורשלהמודרניזם

להגדיר'המנסההמאוחרהפוסט-מודרנילכיוון
השירה<כוללהמודרניתהעבריתהתרבותאת

צמידותמתוךולפניה>המדינהדורבימישנוצרה

הסכסוךשלהפוליטיותלבעיותבלעדית
פלסטיני".הישראלי

המודרניזםאתברורבאופןלבדלמבקשמוקד
הפוסט-מודרנית"העמדהמןבומחזיקשהוא

 2006יוני
33 

~ 
~ 

.-:::=: 

~1 ~ 



עגתאתביקורתיבלתיבאורחאימצהאשר
אנטי-בעמדהלהתייצבכדיהדקונסטרוקציה

העברייםהטקסטיםמחשיבותהממעיטהציונית

כימוסיףהוא .) 26<עמ'היהודי"והנרטיב

זרהחיתהזואנטי-ציוניתדקונסטרוקציה

המדינה,דורשלולדינמיקהלאתוסלחלוטין
בתוקףהתנגדההמדינהדורספרותדווקאוכי

מנתעל 1967לאחרהשלמהישראלארץלחזון
לאוגם ,ובדיכויוב"אחר"להשתקעשלא

שלההכבודיחסלסוגיה.האחרותבפולחן
שלהקרבה"לשםנועדלא ,התרבותילמגוון

<עמ'האחרות"מזבחעלמודרניתישראליות
27 (. 

מוקדביןהעקיףהוויכוחשללבולבזה ,לדעתי

נכון'עכש,'וישלהעדכוןעיקרוגםפריהלבין
ששלטהמודרניזםביןהוויכוח ,כלומר .לעכשיו
לפוסט-מודרניזם"עכשיו"כשנוסדבכיפה
נשארדברשלבעיקרוהיום.בכיפהששולט

החזיק,שבוהעילי"ל"מודרניזםנאמןמוקד
טקסטיםשלאובייקטיביתבהיררכיההדוגל

שלו:ובניסוחויחסית.לרב-תרבותיותומתנגד
בניגודהפוסט-מודרנית"הדקונסטרוקציה

הדוגל ,והכלליהעבריהמודרניזםלעמדת
הטקסטים,בממלכתחשיבויותשלבהיררכיה
ויוצאתבכללההיררכיותאתוסאתמבטלת

המהותנגדאנטי-לוגוצנטריותבהנמקות

בשםוזאתהיא,באשרהאובייקטיבית

פתחהפותחתופרשנותהרמנויטיקה

 .) 26<עמ'טקסטים"שלמוחלטתלרלטיוויזציה

עמדתועםגםאחדבקנההעוליםדברים
הפוםט-העמדותכנגדהציונית,הפוליטית,

הפוסט-מןהנגזרותופוסט-לאומיותציוניות

מודרניזם.

 ,הללוהשיחסרגישניביןההכרעה ,לדעתי
סופית,נפלהטרם ,והפוסט-מודרניהמודרני

צריךלכןכיום.דומיננטיהואהאחרוןשזהאף
נסוגשאינו ,מוקדשלעמדתואתלהעריך

עשוייםשאנועמדהלייצגוממשיךמעקרונותיו
בעתי.דלהלהזדקקעוד

עביכבב"כל"משא

בכלהבקיאמן ,אמיתימשוררהואפלועודד

כךעלמעידיםהשירה.מלאכתשלרזיה
מבחרדברפתחבספרהמכונסיםהשירים

אבללשירה>,'קשב'<הוצאת 1973-2005שירים

לספרהמצורףהדיסקגםכךעלמעידפחותלא
הואנפלא.קוראופלו .משיריופלוקוראשבו
 ,נכוןריתמוסעללשמורפסוק,לפסקיודע

פואמותואףרבותשורותלאורךלקיים,
רקלמעו.דמבלידרוךשירימתחארוכות,
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יכולכמוהוהכתיבהסודותאתהמכירמשורר
משוררלעתים, ,שמבדילמהוזהככה.לקרוא

שיכולתכשםמילים,שלממשרבטממששל

חסרממתחזהאמיתיציירמבדילההרישום

כשרון.

הפואמהנפלאה.שלוהציוריכולת ,ואכן

רצופה ,נפלושריוסף ,לאביוהמוקדשת'קדיש'

המראורה :צילוםפלו,עודד

שלהפורטרטיםאחדהנהנהדרות.תמונות

הזקןביידישיסטמתבונןאני"הערבהאב:

אפרפרוזקןבלויהעניבה ,מעוךכובעשממול;
עיתון;שורותמעללשמאל;מימיןמשוטט

נזירחוכמתבתוכומקפלמעומעםומבט / ...
 .) 66<עמ'בונו?"/אקסכבה,מהפכניולהטזן

לתארמימטיתיכולתקודםהיאספרותוהלא
שיריבביטחוןגםניחןפלובמילים!מציאות

למופתלוהציבזהבענייןגדולה.ובתנופה
<גםגינזבורגאלן ,ויסמןוולטגדולים,מורים

ואתתרגםשמיצירותיהםקזנצקיס>,ניקוס

 .למדאומנותם
רחבה,כהעדשפרסםספריועשרבאחדשירתו

בנושאיהועוסקתלעתים,טרגיתגםעמוקה,

שלאסבל> ,זיכרון<שואה,התקופהשלהגדולים

ישלכך ,כאןהדיבורעליהםלהרחיבאוכל
להצביעלכן,ברצוני,נפרד.מאמרלהקדיש

אבל ,אולישוליתאחת,צנועהתמהעלרק

למעשה .ספרולאורךהעוברתמרתקת,
הימניבדשחטופהבהצצהכבראליהנמשכתי

המשוררשלהנפלאלתצלוםוכוונתי ,הספרשל

אתשכבש ,המראורהשלידיהמעשה ,וכלבו

מקוםלושישליהתבררקריאהכדיתוךלבי.
בשירים.גםמיוחד

שירמעיןהולדת','יוםהמוקדםבשירכבר
החיים,עלשונותהתבוננויותהכוללחניכה

במלאותונכתבגינזבורגלאלןהמוקדש
הכלבמאוזכרשנים,ושלושעשריםלמשורר

ברחוב:המשוררשלההתבוננותממושאיכאחד
בחממהומתבונןאיכשהו;אליוחוזראני"תמיד

 " ...ארבעעלורציםשתייםעלהולכיםשלהזו
מורכבמחזור'עלווה',המחזורגם .) 32<עמ'

שיודעכמיהכלבבתיאורנפתחמוות,על

יחזהלאשאיש . 1 " :מותובעתלהסתתר
<עמ'בעלווה"דרכוזוהכלב;כך . 2בגסיסה;/

ינבחאחרוןראשוגלוי ... "בו:מסתייםואף ) 83

 .) 92<עמ'בלילות"

"לזכרומוקדשכנעני''לילההשיריםמחזור
בעמ'גםהחוזרת<הקדשהכנעני",כלבברשל
השירגרמנים").רועיםוברברשל"לזכרם 186

מתוךכביכולכתובהיער',אלמוצא' ,הראשון

שחוריםכתמיםמנומרלבן"כלבשלתודעתו
מפיסרוגע"אח,המהרהר:שטיח"עלמנמנם

לבן;נולדתי ,-מתוקהדעתצלילותעצמות/

הצופההזה,הכלב " ...שחורמקצבבעורקיאך
"ואףפילוסופיים:הרהוריםהוגהבטלוויזיה,

שליהכפירהממסכי;לרובנעדראלוהיםכי

המתהלךחיכלומכבדהשמים;אתאנוכיירא

מאמין,שאינונאורכלבזהו " ...האדמהפניעל
להיותאףורוצהבדיה,כלמכבדאךבאלוהים,

לכתוב;מאודיאודיבכל"ורוצהמשורר:

 .) 95<עמ' " ...כנענייםחרוזיםגדולהבכוונה

כנעני','לילהגם<ולדעתיעתיק''זמרהשיר
הסתלק"הואהכלב:שלמותועלמספרסיום>
 ,מכאןרחוקהייתילילהאותוכיפור;ביום

בלע;רעלסי.סי.כמהיודעאיני / ...צמתי;
בגסיסה"יחזהלאשאיש; ,בסבךהסתתראם

גמוריםצדיקיםכידוע,ביהדות, .) 101<עמ'

כיפור.ביוםלהסתלקזוכים
המחודדיםחושיואת ,אחדמצדמייצג,הכלב
יזקוף,מפרשאוזניכנעני("כלבהמשוררשל

 ," ...רחוקדשאלכריטוסבבהילותירחרח;
נשמהבעלגםהואשנימצד :> 226עמ'

הכלב("אבללומזיזלאדברשוםפילוסופית,
צפרדעיולקרקורלומהסטואי,/ ,בשלו
 .) 229עמי " ...המוח

המרגשתבפואמהגםלכלבשמורמרכזימקום
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בע.ברכשהורמהמידכנrזעלהשפופרתאתהנחתיופעמייםשלו
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האבןגרתבמדרעליתי .שלוהשבייה

מולעומדתעצמישמצאתיעדבאטיות

ח~רעציץשללצדורחבה,עץדלת
בוך 9יסמיןשיחממנושהשתרגכרסתני

הכוכבדמוייהלבניםהפרחיםענפים.

ואחיהםהמתקתקניחוחםאתלעבריהדיפו
למרגלותבנדיבותפזוריםהיוהנבולים

מקרמיקהצבעיםעזשלטבמהופךכמעטלהבתהדלתעל .העציץ
אותםקראתי .ותוארושמואתרופףאחדבורגעלשנשאארמנית
עכשיושמו.אותיותעלאצבעותשתיוהעברתיהצדהמוטהבראש

קול.בילחש ,בפעמוןתצלצלי

סחרוב,גינותידעללירושלים,בכניסה

פקקשלזנבובקצההאוטובוסהשתרך
שתיתיהנפתלת.הדרךבמעלהלגמרישעצרעד ,ארוךתנועה

מבעדלשמאליהעמיק [lנפתומיואדיהמינרלים.המיםמבקבוק
הזוחלותהמכוניותמיו~ש.וצהובגירסלעימרובבהכהה,לזגוגית
כחרוזיםנדמופגוש,אלפגוש ,המתעקלבכביש ,בטורלאטן

קשרקשורההאחתשלתנועותיהשרשרת,עלמושחליםצבעוניים
הזדמנותליסיפקההאטיתההתנהלותהאחרת.שללתנועתההדוק

ו-העירבשערחפוזהנסיגהלרקיחתלמעשה-היחלצות,אחרונה

! No harm done כמוהבקבוקדפנותעלהתדפקכברהשדאבל

לצאת.לונתתימשוגע.
עלקצתלואספרמשוכלות,ברגלייםבקליניקהמולואשבככה:אז

שלהמדרגותבמורדיוםכלאיתיגוררתשאניהעמומיםהפחדים
עלקצתלואספרזמןיישארואם ,שליהפרטיהדובפרכמוחיי

שלשקריהיהשלאמה ,אמיעםלישישפתורותהלאהבעיות
עלמשוךיהיה ,מפזהיקרותהאלה,הדקותוכמהובחמישיםממש,
 .לבכיאולצחוקהזמנההואאםלדעתשאיןהחיוךאותושפתי

מוללהתאדותכךואחרלהתקצרסופםארוכיםתנועהפקקיגם
והמנועהגזדוושתעלהאוטובוסנהגלחץהדרךבעיקולהרמזורים.

נפתחואךודמם.לתחנההגיעבטרםתרעומתשלנהמותכמהנהם
כמימלאה,בהכרהרגליועלונעמדהתעוררוהחיילהדלתות,
של ,קושיכלללאובגירוש,פתאומיותעינייםבפקיחותשמתורגל

התחלתיהריק.המיםבבקבוק,אוחזתאניגםקמתימהן.השינהקורי
בחלציועל-כורחינדחפתהיציאה,דלתלכיווןהצרבמעברלהתקדם

מיאוס.בתחושתהאוטובוסמןירדתימאחורי.שעמדזהשל

תיקבמעמקיקצרחיטוטהחזק.הצהרייםמאורמידסונוורועיני

לפניהמקניםשליהכהיםהשמשמשקפיאתהעלהשלכתפיהעור
בינימחיצהנעימה,בלתילגמרילאומד~ךת,אטומהארשתאיזו
בהם.להתחמשמיהרתיואניהבוהק,האורוביןביניהעולם,ובין

הראשונההאווירשאיפתעםאכזבהנמלאתי ,במקבילהקלה.חשתי

בשבילפוסערם,בגבעתבקמפוסהראשונהבפעםאותוראיתי
שנדמוהמסוגפותבפניוהבטתיהלאומית.לספרייההמעונותמכיוון

בסקרנותעיניאתבושמיקדתיאףועלמרוחקת,בנקודהמרוכזות
 .חשבתיטיפוס, .לעבריהביטלאהוא ,לידיכשעברגלוייםובעניין
 ,גוברענייןבישעוררהבמידהבעצמושקוע ,פניעלשחלףאחרי

הזכוכית.בדלתשנבלעעדוק~ןההולךבגבווהסתכלתיהסתובבתי
שנתלקופה.בתורבמבזה,שובאותוראיתיכךאחרימיםכמה

פילוסופיה ,דו-חוגילקחתילהתחיל.עמדהשליהראשונההלימודים
מהקורהצטמררהירושליםוציפייה.מרץכוליוהייתיעברית,וספרות
בנייןשמולהגזעועקומיהגבוהיםוהעציםהסתיוראשיתשלהצורב
אלמטההדרךכלחורםולסעליהםאתלהשילהחלוגיהולוהגיא
אבל ,אזונבנההלךהצופיםבהרהחדשהקמפוסהחנייה.מגרש

בקמפוסהתאהבתירם.בגבעתהיועודוהחברההרוחלמדעיהחוגים

ובפסליםוהמדושאיםהגדוליםבמרחביוהראשון:בשיטוטכברהפורח
ובגינותיושלוהאינסופיותהברושיםבשדרותבנדיבות,בהםהפזורים

היוללמוד,עתידההייתיבהםוולפסון, 1מייזרבנייניהמטופחות.

כעשריםשלבמרחקחיתהוהמבזהמהמעונותקצרההליכהבטווח

צרהיהשקיבלתיהחדרהאספלט.שבילעל ,שלימהחדרפסיעות
זאתובכל ,החלוןבכיווןמעטרקוהתרחבכמסדרוןובנוימידות
שותפהעליכפוולא ,זמניבאופןלפחות ,מזליהתמזלגם .בושמחתי

ציוריםבקירותנעצתיהמקרטע,הארוןמדפיכלעלהשתלטתילחדר.
המכתבהמעלתליתיהטרייההשעותמערכתואת ,שליורישומים

ששנתרוחבקוצרחיכיתיויושן.עובשריחותעלושממגירותיה
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וקניתילאקדמון'הלכתינותרושעודהמעטיםבימיםתחל.הלימודים
והוספתיספירלה,ומחברותצבעונייםעטיםוקלסרים,לימודספרי

נסעתיהחדש:לביתישליהקטןהחדרואתירושליםאתלהפוך
והטחובים,הקטניםהממכרכוכישללעומקםנכנסתיהעתיקה,לעיר
לאחרוכחול'סגולבצבעיבחזיתהרקומהשחורה,גלבייהליקניתי

נחושתפעמוניאשכולקניתיוחייכן'זקןמוכרעםארוךמשא-ומתן
גםקניתיבמיוחד,ענוגצלילובעלימסולסלבחוטקשוריםזהובה

חברוןזכוכיתכדוריושלושהעזשריחוצבעונימבדמיטהכיסוי
צבעוהזכוכיתוכדוריהמיטהכיסויהשמלה, .וכחולירוקשקופה,

משקוףעלבנחתונדנוהנחושתפעמוניעזים.בצבעיםחדריאת
לשכונתנסעתיבחדרי.חסרעודשמשהוחשתיזאתבכלהחלון.

עםלחדרישבתיוקרירהחשוכהבחנותקצרחיטוטולאחרקטמון
ירקהשתלתיאחדבעציץבישול.כסירישטוחיםחומרעציצישני

נודדיהודיגבעוליכמהובזpניובצהובבירוקרצועיםשעליס
הנחתישבוע.במשךבמיםוהשרשתילמטההגינותמאחתשקטפתי

הבריאותשירותילבנייןשפנהשליהחלוןאדןעלהעציציםאת
ימיםברובם.ריקיםעדייןהיוהאחריםהחדריםהימים.אתוספרתי

שתיים-מוכרות.פניםסרתי qמקומי'את.חיפשתיבאווימיםהלכו
התחתונהבקומהוגרוהבנייןאתאכלסושכברהסטודנטיותשלוש

הרוחקרקשחלוני'מולממשלמזלי' .כמוניבעצמן'מכונסותהיו
לתוךבושהבליהציצההכההשצמרתוזקןחרוביםבעץהיוםכל

כאח.דבשניהםהתאהבתיממנו.הרחקלאצמחהתאוםאחיוחדרי.
אי-שקטבצדבישצמחההחדשההבדידותבעוצמתחשתיזאתבכל

אז' .קדרהמתהירושלמייוהסתעוזובכלעלישהכבירמוכרלא
כך.אחרשיבואוהשניםובכל

מאוורר'לאמקוםשלחזקריחבמבזה.לקופהבתורעמדתיבכן'
בבחורהבחנתיבאוויר.עמדובצלמטוגןבשרשלבריחותבלול

ממני'הרחקלאעומדהמסוגפותוהפניםהכהותהעינייםעםההוא
לשיםאלאור,שלוםלואמרהמוכתםבסינרחייכניתטבחיתלפ~י.

עבהפרוסהבצלחתלושמההיאלתשובהלחכותומבליכרגיל?לך
עםמרוסקיםאדמהתפוחיגדושותכפותשתישחום,שניצלשל
שעועיתמנתגםערמהלצדםבזריזות,השטיחהשהיאגןמטובצל

בגללפיךה.כףעודלצלחתלוהוסיפההיאאדים.מעלהצהובה
כףלךהוספתירם,בקוללואמרהנשמה,אותך'אוהבתשאני

והיאשמעתישלאמשהוועודתודהלהאמרהואבתור!הבאפירה,
אתמחליקלעברה,להביטמבליבתורהתקדםהואמעונג.צחקה

עצמימצאתישובלקופה.הדרךכלהמסילהלאורךהכתוםהמגש
תהיתיאבלמעניין.שםאיזהלו,קראההיאאלאור,בגבו.מביטה

כזהרעטעםדופןיוצאכךכלשםעםכזהיפהלבחורישאיך
דהויהחיתהשלבשוצהובחוםהמשובצתהפלאנלחולצתבבגדים.

 .רזונואתוהדגישהממידתומידותבשתילפחותגדולהומקומטת,
יחפותרגלייםכפותשתיהציצומכנסיושלהמקופליםהשולייםמן

היהלאוכאילוסטודנטולאדייגהיהכאילולמדי'ומלוכלכות
היהכברהתורמןויצאתילקופאיששילמתיעדבירושלים.סתיו

עםהזכוכיתקירידשעללשולחןישובאלאורששמוהיפההבחור
האווירלחללזרקוהםסטודנטים.חמישה-שישהשלרועשתחבורה

סטודנטיםהיושלאבהםניכרמלא.בפהמהןוצחקובשרשרתדביחות
יוםמידייחדלאכולונפגשומשותפיםחדריםחלקווכיאלףשנה

פניוובהבעתבתנועותיומשהואךאיתם,וצחקאכלאלאורביומו.
להם.ולאלעצמומאודקשובהיה

.38 
 311גליון

לאחור.מוסטכיסאשלחריקהקולנשמעמבפניםבפעמון.צלצלתי
ורפהחמהלחיצתוקדימה.ידואתמושיטואלאורנפתחההדלת
יחידבמבטלפענחכמבקשתבמהירות,פניואתסוקרתאניכאח.ד

אלהשמולי'הפניםבקמטיחבוייםשקוויהשלמהאילמתמ~ה
'אומרתיכנסיבבקשההשנים.לושהוסיפוואלהקיומםעלששכחתי

פנימי'לחדרבבטחהאותיומובילהמוכרגבואתאלימפנהאלאור'
אחתכורסהבושניצביםקטןכניסהחדרדרךלפניעובראפלולי'
מינימליסטיתבתפאורהכמומעילים,לתלייתארוךעץוקולבמסוגפת

מעבירהאניבושה.בליהחולצהבתוךמתפרעלביתיאטרון.הצגתשל
עטורהראשמןממוקדת,במצלמהכמוגופואחוריעלעיניאת

הכלואותו~כמותיועורפודרךשיבה,בוזרוקהשלאהשחורהשיער
ועדבהיריםג'ינסמכנסיבתוךכיאותהתחובההכחלחלה,בחולצה

כשהיה.נאהאלאוררגליו.שלכפותהשחורותההתעמלותנעלי

מחתכים.חפותחלקות,ולחייובקפידהגזוזשערוסדר.בועשווהשנים
זהאוליהנכונה.במידההחולצהמגוהצים,שלגופוהנאיםהבגדים

מבחינהאניכחולהאפורהשטיח-מקיר-לקירעלאשה.שלמגעה

להסבצריכהשאנילעצמירושמתאנימכוערים.קפהכתמיבשני
החלונותשניכך.אחרעכשיו'לאאבלאליהם,לבותשומתאת

אתעובריםאינםהרחובוקולותסגוריםהפנימישבחדרהגדולים

באותועליהםהמשוכיםבהירחוםבצבערפפותדקי~לובים~פם.
לי.גםהנעימהנינוחותבחדרמשריםסופם,עדכמעטהגובה,
לישמזכירלבןבדוגבאורןמעץבכיסאבזהירותמתיישבאלאור

במחוותאותיומזמיןבחיקוידיואתמניחהואבמאים.שלכיסא

נוחה~בוהת-מסעד,היאבכורסה.מתיישבתאנימולו.לשבתראש

ישבינינוהריפוד.בדשלברכותלחושלעורפימניחהואניומזמינה
וקופסהזעירהקלטהמכשירמונחיםועליוגלייםוודקקטןעץשולחן

אתומשלבתבכוחלשוניאתנושכתאנינייר.ממחטותשלצבעונית

כמחובקתשאניעדצווארו'עלאפולשלאבחוזקה,בזוזוזרועותי
נוגעותשאצבעותיועדל~ניםידואתמושיטאלאורעצמי.בידי

השיחותאתשאקליטהתנגדותלךשאיןמקווהאניההקלטה.במכשיר

.כשנגמורכךלעבודחייבשהואומסבירהבנתיאתמבקשהואבינינו'
 .תרציאםהקלטות,אתלקבלתוכליהטיפולאת
ונדרכת.צלולבקוללומשיבהאנימבינה,שאניכמובןבסדר'זה

מחליקהואעתה.לעתלגמרי.לוזרהאנילקולי.מגיבאינואלאור
והואההפעלהללחצןמגיעשהואעדהלחצניםשורתעלאצבעואת

במסעומתחילשבקלטתהסרטנדלקת.אדומהאורנקודת .עליולוחץ
העומדתבשתיקההיטבנשמעהחרישימנועוברור'בכיווןהמסתחרר

האדוםהאורפעם,בוחיתהשלאבצייתנותממתיןאלאור .בינינו

ואיניעמוקנושמתאנימשהו.כברלו'תגידינוברשעות:אליקורץ
מבקשאלי'באתשבגללההסיבהמהבבקשה,לי'ספרי .דבראומרת
ראשי'מעלמבטואתקובעשהואתוךעדינהבנימהלבסוףאלאור
שאתמהשואלת.אניהאמת?אתהמוצל.בחלוןלא-נראיתבנקודה
האמתכאןמצחו'עלמצטיירתהייהשלושמץליעונההוארוצה,
בדעתך'שעולהמהתגידיטעם.ישלשניהםהדבר'אותוהםוהשקר

פניואתשעיטרהמאולץ-משהו'החיוך'שותק.הואמקשיב.אני
כן.גםושותקתעיניאתעוצמתאנילאטו.נמחקדק,בקולהרף-עין

בינינומתרבצתשהיאעדמתארכתשתיקתישווים.אנחנועכשיו

בדריכותנזקפותאוזניוורקשובעאומריםאיבריושכלככלב
ארוכותשתיקותבי.מאיץאינואלאורעכשיו.להגידמהאזובציפייה.

רעדעיניים.ופוקחתאווירלוקחתאניומעולם.מאזהרי'לונוחות



מהלהתחיל'מאיפהבקדחתנותמחפשתכשאניבסנטריעוברקל
יודעותהןכיבחוזקהבזוזואוחזותעדייןידי .עכשיולהגידבעצם
אותולהדקבראשו'לאחוזאליו'עצמןאתלהושיטמתאוותשהן

העולהבבעירהלחוששיוכלעדפניואלפניאתלהסמיךאליהן'
גלים-גלים,התימהון'פניועלמתפתחאיךשאראהעדמתוכי'
פתאוםשמביןמישלהרצוןבשביעותמהולהגדולהפליאהלכדי
 .לכבודוהפתעהמסיבתשלבעיצומהשהוא
עדיין .במקומןהידייםהכורסה.מסעדאלממוסמרשליהגבאבל

קוליממרחק.עצמיאתשומעתאניהנחוץ.האומץאתמוצאתאינני

מתקשחבמנעד'ויורדעולה
אבי .בדבריחליפותומתרכך

סחור-סחור'מעדנות,איתרמהלכת
לאשוליות,פיסותמנדבת

-שמיכתמעשהעצמי'עלכואבות,
רביםבהשהחוריםטלאים

שקריםשלתערובתמטלאיה,
שמסרביםבנלייםדבריםואמיתות,

פעםמדימהנהןאלאורלגעת.

דבר.אומראינועדייןאךבראשו'

הואמהלנחשומנסהבומציצהאני
אין .פניומראהפיעלחושב,
אינוהואפסל.כפניפניולדעת.
מביעאינוהואהדרך'אתלימראה

דברלהביןמבקשאינותמיהות,

דבריאתמעבדאינואףעתה,לעת
רקנחמה,עמהשישחדשהלתובנה
מטהאניחתומות.בפניםמקשיב

אתמותחתבאלכסון'ראשיאת
תמידעושהשאניכמוצווארי'

אנילצייר.מתחילהכשאני
צרים,לחרכיםעיניאתמצמצמת

כמופניותוויעלעוברתאנידרכם

העדיניםהמשטחיםרך:בעפרון

עיניוארובותרקותיו,של
והסנטרהישרהחוטםהמיוסרות,

נחישותשמשדריםהמחודד

ובאמתלכאורה,ונוקשות

שלהמתארקוויאתלימציירתאניגדול.רוךמאחוריהםמסתירים
שםהיושלאשפתיושלצדיהעדיניםהחריציםאתגםומוסיפהפיו
שלנוגדיםרבדיםבשנימשייטתאליו'לדברוממשיכהפעם

כאח.דונתינהלקיחהועליו'עליוהחוצה,פנימההתבוננות,
לא-;שעון-חולמאדצרסדקדרךלאחת,אחתחולפות,הדקות

מגרגרימתעלמתאותו'לציירממשיכהאני .בינינוהתלוינראה
ופורחותממשיכותהמיליםהתחתית.אלחרישיתהצונחיםהחול

חדלהאנישלבסוףעדרעותצרעותוכמוצבעונייםבלוניםכמומפי
הלא-נראההעיפרוןואתהלא-גמורהציוראתמניחההרישום,מן

לגודלןעיניאתופוערתשבהאנישניהם.אלידיאתומ~רפתבחיקי
אתמפנהואניאלאורשלפניותווימיטשטשיםזאתובכלהמלא

אניאגודל'בצדעקבצעד'אחרוצעדאלי'פנימה,ממנומבטי
אלועמוקלעורימתחתאלראשי'תוךאלבעדינותאותימנתבת

נמלאוהואלאטהביהנפערתבדלתמרגישכמואלאורנשמתי.תוך

לפני'עוברבאמוני'למעוללול ttששיודעכמיוריכוז'חיוניות
נחבאותנגףאבניבשבילי ה~~~הדרך'אתליומפלסדרכיאתמגשש

שהמיליםעדכסומא,אוכתינוק,בולהלךמתחילהשאניהשבילמן
פרפריםכמוואווריריותצבעוניותהחדראתממלאותמפיהיוצאות

ומכוערותיפותבטון'חביותכמוואפורותכבדותקונפטי'חופןאו

ממחטותקופסתאתבעדינותאלימקרבאלאור .שליוכולןוכואבות,
בקולאפיאתבהןומקנחתורודותשתייםממנהמוציאהואניהנייר
גדול.

ממנוהבוקעהאדוםוהאורקטןקליקההקלטהמכשירמשמיעלפתע
כבמקסםבאחת,מתפוגגמשהוכ~ה.

אלידואתמושיטאלאורשווא.
הקלטתאתממנומוציאהמכשיר'
מכניסצדה,עלאותההופךהזעירה,

כפתורעלללחוץושבפנימהאותה

נגמר'מעטעודשלנוהזמןההפעלה.
הואאיךתוההואניברכותאומרהוא

פתאוםהקלטת.אורךלפיאולייודע.

לעולםאועכשיואומץ.אוזרתאני

עמוק,וקוליעונהאניאלאור'לאלא.
השעהעלתודהמלאתאניצפוי.לא

'אבלעכשיולהסתייםשעומדתהזאת
כברנגמרכאן'אנישבגללוהזמן
להחזירבאתיואנישניםהרבהלפני

עורהשבוכמילחיים.קצתאותו
פתאומיתהכרהאלרגעימערפול

אניהמעמדשלבחד-פעמיותו
אתמסיטההכיסא,מןמתרוממת

האיילהרגליבעלהקטןהשולחן
עדאליו'שליהכורסהאתגוררתו

הכורסהשיניים.רופאשללקרבה
הטייפ.אתמכבהאביבחריקה.יתעבב

איבריו .בכיסאונדרךאלאור

גבו'אתכךזוקףכשהואמתקשחים

ממש.שלשאלהסימןמצטיירפניועל
סורקאיךבדמיונישומעתאני

כללעבו.דמתחילשבראשוהקולות
האחרוניםבשבועותששיננתימה

כנפיים,במשקמראשיעכשיופורחבו'לתעתעכשאחדללושאגיד
לוקחתלראשו'ראשיאתמקרבתאנילמסע.הנוסקיםכאווזי-בר

שתיעלפשוטותאותןמניחהכאז'ונעימותחמותהןידיו'אתבידי
עושה,אתמהלסגת.לונותנותלאידיו.עלסוגרותידיכפותלחיי.

כיסאשלהבדבמסעדנתקללאחור'מעטנרתעוגופואלאורלוחש
כלהמזקעיםשלו'השחוריםוהאישוניםמתרוממותגבותיוהבמאי'

אנינשלטים.ולאמבעחסריושמאלה,ימינהבעיניומתרוצציםכך'
 .מידיומרפהלא
שובלווקוראתלו'לוחשתאניאלאור'אותי'שתראהרוצהאני

כך'לוקוראתכשאניפיובזוויותנדלקחיוךשלקצה .הפרטיבשמו
עלמרפרפותאצבעותיופעם.שלמל~ילי'פרטי'בניגוןאל-אור'

נוגעותבאווירתלויותנשארותידיולחיקי,ידיאתמשיבהאנילחיי.

בפני.לא-נוגעות

ומשועשעסקרנייותרכברקולואךשואל'הואאותך?מכיראני
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'השחרורבקולוהזההשינוינבוך.ופחות
אתמבלי-דעת,אולימשחרר'שהואהזה

במהירותהתעשתכאילוגופו'דריכות
במשחקחלקליטולעכשיומוכןוהוא

הואאיןאםגםעליו'הנכפההמשונה
פתאום.לעליצותליגרםכלל~"'אתמכיר
וגםהפניםהעמדתאתמעלימשילהאני

המבוכהמןמשוחררתגישהמראבי

לירושלים,הדרךכללישהיווהחששות
חשה,אבי .היוכלאממגיעלמיםבוהם

שלהחזקהבנוכחותבדמיוני'לפחות
ודקהלשוןחדוהמוכר'הישןוואלא

כלגבולותיואתבודקשהיההאבחנות
דוחקתאניתסתכל,סיכון.כדיעדהזמן,

נשמתימעומקצוחקתואניותיזכר'בו'

וגופותינוושתייםעשריםבתשובואני

שוכביםאנובזה.זהשזוריםהעירומים

בשתיבמעונות,שלובחדרחבוקים
שמיכותאחת,למיטהשחיברהמיטות

וקרןוסתורותסבוכותהירקרקותהצמר

סתוויצהרייםאחרשלאלכסוניתשמש

המותן'מןהשמאליתרגלואתמאירה
תרגילעושההיאכאילואורכה,לכל

במכחולכולומלוטףשבשרועדמעניינת;מזוויתטווסוברישום
וכלביותר'הקטנהולושערהכלובחדותבבירורורוא~םהאור

השנייההרגלאתגםתכניסבעור.צלקתוכלבבשרשקערורית
פתאוםמהאח.דבצדרקמשתזףאתהאליו'צוחקתאנילשמש

שישמרגישלאבאמתאתה'מה,לומשיבהואנישואלהואמשתזף?

אומר'הואלי'תראישלך?השמאליתהרגלעלנפלאהשמשקרן
הרגלכףמכיווןרגלולאורךבאטיותהפשוטהידיאתמעבירהואני
עלמתהפךוהואמרגיש,אני'עכשיוכןתראה,'הנהלמפשעתוועד

שוב.איתיושוכבבטני

חזרהאליואותיואוסףבהיסוסושואלאלאורשבאותך?מכיראני

הואשממנה~נחישותמשיבהאניטוב!יותרתסתכלהישן.מחדרו

מכאן.אלךלאלפתחו'שזרקתיהכפפהאתיריםשלאשעדמבין
מעבירלאטלאטההתחלה.מן'תתחילפניאתלוומושיטהשבהאני

השיערפעםמהסס.מגעוהקצר.שעריעלאצבעותיואתאלאור
אנילרגעלו.להזכירמנסהאנילכתפיים,מעברעדארוך,היהשלי

אצבעותיוכריותמאוחר'כברעכשיואבלהעניין'כלעלמצטערת
בעשרמצחיעלזוחלהוא .איבראחראיברפני'אתלחקוריורדות

וקרתי'עלאותןומחליקידיואתמפצלהואכךאחראצבעות,
קורנתכךאותיבוחןכשהואמקבילות.בתנועותומשמאל'מימין
אטאטלהן.זקוקהואאיןעצומות.עיניוגדולה.הקשבהממנו

והשפתייםהלחייםואלהאףאלהעפעפייםמןאצבעותיויורדות
כמגעבבשריבשרומגעעורי.עלהמרפרףהמגעבנועםחשהואני

מתחבט,רפרףככנפיכךאחרהדרך'לואצהשלאחילזוןשלגופו

באצבעופוגשתלשוניהשפתיים.עללשוןמעבירהאניומדגדג.נעים
זהירותנעשותאלאורשלהאצבעותהסנטר.אלמטהממניהחומקת

כאילואותיוקוראותממשיכותוהןהמסעמןחדלותהןאיןאךיותר

שאניהסנטרבמורדבחקרנותיורדות~דייל'כתובמספרדףאני
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גםנדלקיםלפתעצווארי.אלחומקותהןומשםבשבילוזוקפת

אפטר-באלה:אלה'מתערבביםמשנינוהעוליםהריחותשפעבנחירי
דיאודורנטקל'פהוריחזיעהרמזיפרחים,בניחוחוסבוןמתקתקשייב
והבושםהשחי'בתימצדחולצתואלדבוקיםששייריומנטהבריח
אתפתאוםממלאותהמתפרקותשפרודותיוקלייבורן'ליזשלי'

במתיקותן.האוויר

הואלתחומו.אותןומשיבחולצתיבמפתחידיואתעוצראלאור

כתשבץעדייןמצוירותפניובאטיות.בראשוומנידהעינייםאתפוקח

לאאניבמבוכה,בכתפיומושךהואמצטער'כךכלאניתפור.לא
מאליו:הברוראתקובעשהואלפנירגעשותקהואאת.מייודע
מיליתגידיזאתבכלאוליטיפול.לקבלבאתבאמתשלאמניחאני
כאבהראשכואבההיזכרותבתהליךלהיזכר.מצליחלאאניאת?

 .אותוהורגתוהסקרנותיודעת.אניממשי'פיזי
פניהם,עלקרבוצבעיממחפורותיהםהיוצאיםברגשותנאבקתאני

שלאכפיאלאוראיתירקדמאזשחלפוהרביםהימיםבאשםנתלית
וישתוההאניאותי'זוכרלאאתהמעולם.רואהאישאיתירקד

אתזוכרבטחאתהאבלומאפיל'שמעמיקבקולי~~לי~היותר
כשאיבגיכזה?עודאתהפעם.הייתמשוגעעיווראיזהעצמך'

וו'וטריועםאומקלעםבזהירות,-רםבגבעתהולכיםהיווהאחרים
ובחורף.בקיץיחף,הולךועודלבד'להרצאותהולךהייתאתה

בשבילכשהלכתבחזרהעלימסתכללאאתהלמההבנתילאשבועות
היוםגםמתעלם.ואתהמבטיםבךתוקעתיפהבחורההמבזה.אל

והיפותהשחורותשהעינייםלראותכדישלךהאףעדלהתקרבצריך
שמדוברוחשבהשטעתההיחידההייתילאאניאפל.מסךרקהןשלך

אתהאוליאז .לחייךמתחילאתהעכשיובהתנשאות.אוביהירות

גבעתוה~לףמעונותשביןבוואדישעשינובטיוליםגםעכשיונזכר
ההיאהפעםאתאוהמצלבה?ועמקישראלמוזיאוןוביןמרדכי

מיטבאתלךוהראיתילמוזיאוןעדהדרךבמעלהאותךשסחבתי
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אדרוך'השניבאולםכךאחרדושמפ,קנדינסקי'פיקאסו'הציורים,
עדהצבעים,אתולמששלהתקרבאותךוהסתתימאירוביץ'לביא,

החוצה.אותנווזרקלגעתשאסורעלינווצעקבנוהבחיןשהשומר
יודעאלוהיםמי-בפתוח,בוואדיהטרסותעלטיפסנואיךזוכראתה
משוגעכמוטיפסתהלוהט,בחוםהיוםבאמצעשםחיפשנומה

אותיהפלתשכמעטעדהעיוורת,אניכאילואיתןאותיוסחבת
חסראותךשראיתיהיחידההפעםחיתהזאתעמוקה.בארלתוך

שבהןהפעמיםלכלבניגודרואה,לאשאתהבגללמפחדמתאונים,
המחיר'מהמשנהולאעיניים,בליללכתיכולאתהרחוקכמהבדקת
 .זוכרשאתהבטחלהיזכר?מתחילבאמת.פחדתההיאבפעםאבל

עלהפינתי'ההוא,הקפהלביתבן-יהודהברחוביורדיםוכשהיינו

כן'שמו'אתליאומרוואלאמהזיכרון'שמוליפרחציון'כיכריד
שחלילהכדיהקטנה,באצבערקאותילהחזיקהתעקשת'תמידנכון
ואתההרחוב.בפנסילהיתקללאלךעוזרתבאמתשאנייחשבולא

קוראתהייתיואניבחיקיראשךשלך'בחדרשרועיםהיינואיךזוכר
הייתאיךזוכראתהשלי?מיכאלאתדף,אחרידףבסבלנות,לך

הנורא?ברעשרוקנרולאיתיורוקדה~לףלמועדוןאחריךאותיגורר
בה Qוהרגדולמעגלנוצרשהיהעדאחורהזזיםהיוהרוקדיםגרתזוכל

הייתכילאכפיים,לנומוחאיםהיווכולםשנינושלכולהחיתה
כמכושף,איתירוקדשהייתבגלל'אלאלעודדשצריךעיוורסטודנט

כלאניבהתפעלות.בנוהסתכלווכולםכמונו'לרקודידעלאאיש
שקורותהכול,זוכרשהואידעתיוכבר---אניהייתישזוגאהכך

כמולאחור'הנגללבסרטכמואליושבותההםהרחוקיםהימים
המשכתיההוא.המאמרעלחתוםשמואתכשראיתיאליששבו

שבויההקרובות,פניומולהמיליםאתהוגהנשכחות,לולהזכיר
איךאלאור,זוכרת,ואניבאתי.בגללםוהריכמוהו,בזיכרונות,

אתגופיאיבדאיתןלעיניים,הופכותהיושלךהידייםשלךבחדר

והקולאיבראחראיברמקרוב,כךכלאותיבחנולאמעולםהבושה,

•קיוועינתמשהגן•ק•ןעםופרוזהש•וה •

 20:00-22:00א'יוםמתקדמים 118:00-19:30א'יוםמתחילים

נושא:וסדנאותהוצאות

המיתוסשלהמעצבהתפקידעל-לאליםחיותנין •

 19 : 30-21 : 00ד'יוםואסשווןהמשוררתעם

המתרגםשלהענודהלשולחןהצצה •

 19:30-21:00ב'יום 1ד•קמןעמינדב'ר 1דהמתרגםעם

לאאוראל'לחישה,ממרחקאותושמעתפעמיםהרבהכךכלשלי'
 .-ש-ייתכן

שמי.אתבשפתיווצרשפתיעלארוכהאצבעשםאלאורדי.די.
כשהנחתיבבלי-דעתממנישהרחיקכיסאואתאליומקרבשבהוא
גדולכתפועלראשיאתלהניחהפיתויאזהרה.בליפניעלידיואת

שלושה.לך?ישילדיםכמהאותושואלתאניזהבמקוםמנשוא.
מספרתאיננישנים,כמהכברגרושההיותיעף~דת~תאח.דולך?

ובת-השחורים,הריסיםעדויותהמזוגגותבעיניומתבוננתאני .לו

שמשוכיםהחלונותבאורקלושותמוארתבהן'המשתקפתדמותי
אחדבציורהמר~האתלימזכירהחופפות,דקיה~לוניםעליהם

זרדיםכאגדדקבקולבימתפצחמשהו .בי~ישלויפהמפורסם
~הרעללגשראפשראיבי:נובטתועצבותיערבקרחתנדרסים
מכאןהרחקנינשאמעט,בהםנתבשםהיותרלכלהרבים.הימים

ו~רדהמאובקותתמונותשבראשנו~עליות-הגגנעלהומעכשיו,

באוטובוסכשאשבכברתתמוססשמתיקותודבשלשונותבזהירות
איךהתשובה:בימתרבצתששאלתי-ממשובליבגבי.וירושלים

בתהנערהומפניהשניםעםשונופניאותי'לראותאוראליכול
למששםשניתןסימניםנותרולאבימתדפקתשעודושתייםהעשרים
אתאחרישאסגורואחריבפנים.וגםבחוץאחרת,אשהאניבידיים.

:.רדורגליהמבואה,שבעציץהיסמיןפרחיריחבאפייעלהדלתו'
 .ואלאואתעודאראהולאהברזלבמעקהידיהאבן'גרתבמדר

קידהוקדקםאוראלפזיזה,להחלטהשהגיעכמיפתאומית,בתנועה
בתור .איתןרקדתילאמזמן ?קצתשנרקודדעתךמהקונדסית,
שהקלטתימהכלאתלךלהשמיעיכולאניצוחק,הוארקע,מוסיקת

ידיו'אתאליומריםמרציןהואקודם,אבל '---האחרונהבשעה
 •שוב.עלייךלהסתכלליתניקודם

ובעולםכאןע•וונ•תש•והעל •

 19 : 30-21 : 00ב'וו••כוטופיוהמתרגםהמשוררעם

לדיוןוקטגוריותמודוסיםסצנותב•שואל:הש•וה •

 18:00-21:00 'דיוםופד•החנינהפרופ'המשוררתעם

פים·הסוהמשווו•םשלהענודהחדו•על •

 18:00-21:00 'ב!יוםשניליגניוהסופרהמשוררעם

מוגבלהמקומותמספווקטנותבקבוצותבסדנאותהלימודים

המבוקשתלכיתהבהתאם-קצרסיפוראושירים 4שלח/ימועמדות:להגשת

 61060אביבתל 6056ת"דחוץ,/לימודיהליקון-הספרותיתהיצירהלאמנותביה"סאל:

הל•קוןומנו••חייליםלסטודנטים,הנחה 10%

שמורהלשינוייםהזכות
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~ 
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מזרחית"ה j"פואטיולגליוןתגובה
Jתנ~~eכרנןרנולזמןלמקוםקשורהשאינהשירה

מירוןכרמית להיותספציפית,יכולה,היאוזמן.מקוםלשוםקשורהשאינהשירההיאפואטיקה
היאאםשהם,כבליםוכלגשמייםמכבליםמשוחררתהיאאךולזמנים.למקומותקשורה
היותהוטבעהשירה,מהותהםבהם,אסירהשהיאהיחידיםהכבליםיעודה.אתממלאה

 .כזוהיותהמיסודשירה,
אין .חייותולדותבציוןדרךאבןרקהואאותההכותבשהיא.מהלהיותנולדההשירה

שלבחוויתימלאששירתובזימבבווי,משוררלהיותיכולשירתו.עםקשרשוםלזה
אינו ,בקרבוהשיראתהנושאשלרגפיגיאוומקוםמהות,הואשירלמשל.פורטוגל
 .שירהיצירההיותממשקלגורעאומוסיףואינו ,השירמהותאתמצמצםואינומרחיב

כולושהיהמקוםמסופוטמיה,נהרייםארםשהוא ,הבגדדילמוצאיכמובןמתכחשתאיני
עציושפעתריחותספגתיאמנםלשם.מאודלהתגעגעבחלומותיהעזתיפעםולאיפעה,
השיריתהמהותאתלפכותיכוליםוהדנובההדייןגםבתוכיאבל ,החידקלואת ,דקל

שבי.בהלךהטמועה
ושוםהמשורר.מקועקעבההנפשיתוהקרקעהקעקועהיאהשיריתשהמהותאומרלהווה
אםספציפית,הואכמובן .שבתוכוהשירבבתנגיעהלהםאיןאחרתשייכותאוקעקוע
בא,הואממנולמקוםקשוריםבהכרחשהם ,חייולתולדותיתייחס ,השירממנוידרוש

משורר,הואמכונהאםמשוררכלכןעלהשירי.המהלךבתוךאחד,גשמינתיבזהואך
דעתי.לעניותלה,רקשייךהואגרפיתוגיאו ,וארצומולדתוהיאהשירבתשבוהלךהוא
ועלואחיהאחריהואמותתצווניבאשראחריהואלךבתוכיהשירמהותאישיבאופןאני

 •וחסדיה.ברכתהועלחרבה
הסאמירה

פרפראות

יעקבמאתהבימה;בתיאטרוןחברבורות""נמר

שבתאי,ועדנהשנירחנןההצגה:'נוסחשבתאי

 :תלבושותתורן,רוניתפאורה:שניר,חנןבימוי:
וידיסלבסקיאורימוסיקה:קרנפינו,עפרה

יבימ /חולותעלהבנויה /אביבתלהלבנההעיר 11

.11העשריהמאהשלהעשריםשנות ...נעוריה o 

לביקורמגיעקפה>,בית<בעלנוחשלאחיופינק,
לבושהואכיאף .עמווהזיותיווחלומותיו ,בארץ

 ,שמאלועלימיןעלמתנותומחלקרבבהידור
אהבת ,הארץאהבתגדושלבואךריקים.כיסיו

להקיםרוצהשהואהקרקסרעיוןואהבתקרוביו
הקפהביתבאיעלמשפיעהואאביב.תלחולותעל
ועורך ,חלומותיובהגשמתלהשקיעאחיושל

הדמיוני."לקרקסהפינהאבןהנחתלכבודמסיבה
פינקאתמחפשיםכולםהחלום.נגוזבמהרהאך

טעותתיקון

לצערנונפלהזנושלמהשלספרועלנונעיוסישלברשימתו 310-309בגליון
לכתיבתביחסהביקורתילמאמרוכלללהתייחסשלאניתן"לא-נכתבטעות:

"."ביחסלהיות:היהוצריך ,) 8<עמ'שטרנהל.""זאבשלהפשיסטיתהאידיאולוגיה
הפשיסטית".האידיאולוגיהעלשטרנהלזאבשללכתיבתו

 ' 77ב'עתוןחדש
אילןאוריתבהנחייתוכתיבהקריאהסדנת

ומוכנותערנותממנודורשותהפעילויותשתימובהקת.כהלקריאהכתיבהביןההבחנהאיןהסופר'"בעיני

אוהשלולמאבקו'מודעות ] .•. [בעצמומחבלהדמיוןשבהםלמקומותקשובהזהירות ] •.. [להסבירושאיןליופי

וריסון]מ[טונילהביעה."ויכולתמשמעותהשגתעלהמיוזע,

כתיבהעם-חוצי-ז'אנרים)וטקסטיםהגותשירה,[סיפורת,מגווניםבטקסטיםקריאההמשלבתייחודית,סדנה

קשב,וערנות,דיוקעלרבותבהידובראבלבה,ידוברלא<כמעט>תיאוריותעלעצמם.המשתתפיםשל

אותם.ולעדןלחדדהדרכיםועל-והכתיבההקריאהבתהליכיומודעותמוסיקליות

ואוליהעולםעםובאמצעותםטקסטים,עםשלוהמפגשיםאתולהעשירלהעמיקשרוצהמילכלמיועדתהסדנה

עצמו.עםגם

וקריאה.כתיבהסדנאותומנחהוספרותיהדותתרבות,לימודיומלמדתחוקרתכותבת,אילןאורית

 iton77@actcom.co.il , 03-5618271 ' 77'עתרןלפרטים:



צפוי.בלתילאאךטרגי,הסוףלכל.כסףהחייבהפנטזיונר,
ממריא.פרץהדודבקובץזה,בשםפךך,סיעלמבוססהמחזה
בפעםבארץהתיאטרוןבימתעלעולהחברבורות""נמר

פיוטי-רומנטי'נופךוהשחקניםהבמאיהוסיפואילוהשלישית.
המיושן'המחזהבהעלאתהמצויעלרקולאהרצויעלהמבוסס

שהואכפיאךהמחזה.חידושאתלהצדיקהיהשאפשריתכן
וחבל.השנים,עםוהזדקןנחלש"הנמר"שלקולוכיום,נשמע

הזיותיואתיפההבליטפינק,הראשי'בתפקידקושניר'אבי
ברגעיאולםההצגה.שלהראשוןבחלקההחלומות,בעלשל

רכההמיהנשמעהנמר'שאגתובמקוםקולו'גםנחלשהמשבר
וחלשה."
שדה,יגאלגורן'ליאתאלמוג,אהווןהשחקנים:עודהשתתפו

בהצגה,חיהרוחהפיחהתזמורתרעיוןואחרים.פישמןאסנת

תפססחכמינו:אמרוכברהגזמה.שלקורטובבזההיהאולם

תפסס."לאמרובה

חוואו,דייריומאתחקאמרי,בתיאטרוןשחורה""ציפור

שכרי,אביתפאורה:ריקלין.עירובימוי:משולח,רבקהתרגום:
דראורןתלבושות:

לפניקטנהילדהשאנס ,הצ'יפיםבביתשםלויושבותיקפושע,,

שלשבט,מנהיגשלזכותו ,היאשזכותולשופטואמראחדותשנים

יף"'צ

 ) 266 1(עמגורדימרנזיןמאתהכבודאורח

או~ה,צעירה,אשהעםותשעחמישיםבןגברמפגישהמחזה

בהיותהאסורהאהביםפרשתניהלשאיתהושבע,עשריםבת
ששעונשו'אתוריצהנשפטנתפס,האנסעשרה.שתיםבת

מקום'אתשמואתמחליףהואמכןלאחרהאסורים.בביתשנים
במקוםחדשיםחייםלעצמולבנותומנסהעבודתוואתמגוריו
באותונשארההצעירהואילועברו.ואתאותומכיריםשלא

מחרםגםאלאהזיכרונות,מטראומתרקלאסובלתמקום,
והחברה.המשפחה

כאשרולפרש,לנתחהמקוםכאןשלא'מסיבותשלנוכמובארץ
לבקריםחדשותמתרחשיםקטיניםשלמיניוניצולאונסמעשי

שאנסהמבוגרהאישכלפיבמחזהו"הסלחני""המבין"היחס-
מבולבליםשהדיאלוגיםגםמהודחייה.חלחלהמעוררעשרהשתיםבתילדה

ההצגה.מחציתחולפתכברהמדובר'במהמביןשהצופהועדוקטועים,
האדםבתפקידתאומי'עודדשלגשהמרמשחקםגיל'כרמציל'המחזהאת

שצ'ורואדלההצעירה,אלעדייןהנמשךאךהעבר'עלהמצטערגרהמכר
אולםשלה.והדרמטיהגדולבמונולוגדמעותעדריגשהאשרהנפלאה,

הערכיםעיוותעללכפריכולאינומעוליםשחקניםשלמצויןמשחקגם
הוראו.דייריושלהשוביניסטישבמחזה

סיגל,קאריןבימוי:ליסין.ביתבתיאטרוןיעקוביאורןמאת"יומנים"
בן-נוןיוסימוסיקח:דר,אורןתלבושות:בילינסון.דניתפאורה:

יותרוהמורכבהבוגרהשני'מחזהושזהצעיר'מחזאיהואיעקוביאורן

החדשהביצירתוליסין.ביתתיאטרוןבימתעלהעולה("דצמבר"),מקודמו
כאשרהדיאלוגים,בכתיבתמודרניתבטכניקהלהשתמשהמחזאימנסה

סובבהמחזההעלילה.גיבורישלבהתנהלותםמרכזימקוםתופסהמחשב
ההרסניתוההשפעההחיים,באמצעזוגשלהתיאטרוןבחיימשברסביב

רק."לאאךבאמא,בגדשאבאמסתברכאשרילדיהם,על
הגיבוריםשלהמעולההמשחקבזכותניצלתלמדיהרדודההעלילההפעםגם

העוברתהמשפחהשלהמתבגרתהבתכ~זית,בוימולדאפרתהראשיים:
אחת.ובעונהבעתותמימהסוערתאמינה,דמותיצרהמינית,התעללות

הקטן'האחבתפקידהמקסיםגלתםהאם,-מעוזמאיהידהעלעוזרים

כוימולרואפרתמעוזמאיה"יומנים",

תפקידהמשחקיםהיומנים,מימון.שמעוןשלבגילומוהבוגדניוהאב
ובלתיכמוסיםסודותהחושפיםדוממים,גיבוריםהנםבעלילה,מרכזי

נכונות.הלאלעינייםאולידייםמגיעיםהםכאשררצויים,

ועריכהבימויליסין.ביתבתיאטרוןלויור~ררשףמאתהחרדי""החולה
דראורןתלבושות:בילינסון.דניתפאורה:אופיר,אלוןמוסיקלית:

בימתעללראשונהמועלהוהואצעיר'סופרידיעלנכתבזהמחזהגם
תיאטרוןשללזכותוליסין.בביתבמה""פותחיםהפסטיבלבזכותהתיאטרון

ברוכהיוזמההנאה.לתוכנייההכתובהמחזהצירוףאתגםלזקוףישזה
הסיפורעלילתההודי"),"החולה("יומנים",תיאטרוןאוהבלכלוחשובה

הנמשךובן'אבביןביחסיםמשברכוללתההודי""החולהשלהמשפחתי
להשליםהמנסההצעירהבןשלהאנושהומחלתושנה,מעשריםלמעלה

הניצים.בין

הסנילי'האבבתפקידוישינסקישלמה-השחקניםשלהמעולההמשחק
אתמציל-הסרטןחולההצעירהבןאתהמגלםכהן'אושריובעיקר
הדרמטיים.החומריםלגודשהאורבתומהסכנהיתרמסנטימנטליותההצגה

שלוהרגישהעדיןבימויוטולידנו.ויורםאנקוריגילתעוד:משתתפים
והפשוטיםהטריוויאלייםלרגעיםגםואמינותעומקמעניקאופיראלון

 •הזאת. 1/"ההודיתבעלילהושםפההפזורים
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