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כצבכמוה
חזקיהקרין

תסכולהאתיותרמאוחרתפרוק ,פחדכזהידעתילאעולםuנ
הומבולט,אוניברסיטתשלהמהודרתבקפטריהאינ~הבפני

הסכנותכלעםלדרביה.תוקףיתנוהניסיוןלמודישקירותיiז
הייתילאפעםאףלא,ומהופיגועיםמלחמות ,בארץלנושאורבות
כמעטמשותקתעצמימצאתיבמערכה.לבדממש ,כךכלנטושה
הרכבתמקצהכולםושמעושמעתיהלבהלמותואתבהלה,מרוב
שאחזההחרדה,עלתתוודה ,לירועדותעודהידיים ,תראיקצה.ועד
תאבתג'ינג'יתלדירה,שותפתהבאוזני ,לכןקודםקלהשעהבה

חוזרתהמס~.~;יתההיסטוריהכאילומאוימת,פשוטהרגשתיחיים.
הצלחתיבמאמץורק ,בשריעלאותהאחווהאנישגםכדיעצמהעל

אופיינילאנחישותבפרץ ,ואכןהתחתית.ברכבתמהקרוןלהסתלק
ספסלאלהוורודיםהקשבסנדליודידתהלבסוףעצמהחילצה

עליוהצניחהרווחהבתחושתהרציף.עלהקרובהאדוםהפלסטיק
בספסלהגוףשחבטתודימתהוהתקשה,לרגעשהתאבןהדקגופהאת

אביבתללחוףעזיםוגעגועיםבמטקה,הפוגעגומיככדורהדהדה
נדמתההדביקההלחותאפילולבה.אתצבטווהאינטימיתהחמה
שללנוכחותומודעתהמתעתע.האירופיבקיץנפשמשובבתלרגע
ריטהביקשההרציף,אתבמהירותהכובשהאלמוניהאנושיהזרם

שכלהאדישהההבעהאתולעטותבידיההרעדאתלעצורלשווא
היובשהרגש.עלהמכסהמסכהקבע,דרךעוטיםהזאתהעירתושבי
לעצמהלפלסכוחותיהכלאתשגייסהלאחראבללה,הציקבגרונה

בקבוקאתלפתוחכוחעודבהנותראםמסופקתחיתההחוצה,דרך
::זג;רבלהשכברהגדולהעורתיקבמעמקיהתחובהפקוק,המים

לעצמה,אמרה ,תירגעי .הניסיוןעלמראשויתרהולכן ,בפינותיו
 ,אחרייךעוקבלאאחדאף ,דברשוםקרהולאגדולמזללךהיה
חדשים.בנוסעיםבהתמדההמתמלאברציףעכשיוגבתמרדיואת

בפיה,עמוקמתחפרתכשחיתה,מרירהנותרההבהלהלע~תאבל
בקלילותאותהלבטלניתןלאברגונה.המטפסותישנותבהלותבצד

אחותאם,חברה,בתפקידשאינגה,כפי ,הישרהשכלבאמצעות

 ,פטרוניבטוןלשכנעיותרמאוחרתנסה ,כאחדטיוליםומדריכת
היסטרית,תהייאלכלל,להרגיעהבליריטהאתנגדהתקומםורק

אתתגייסיאל ,אחדלכלנטפלתשחיתהפרחחיםחבורתסתם
שהבהלהמשוםאוליוביאר-נאצים,אנטישמיותשלהכדביםהתותחים

שהמתיןקמאיבזיכרוןבמעמקים,נטועיםושורשיהמאיןישצמחהלא
זהבההטבועמולדפגםמזינה ,להצדקתומחדש,להטענתובסתר
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התורשתיוהניסיוןעוללה,אתבומגמיאהשאםבחלבנמהלדורות,

ביודעיןשנמנעהאףכורחהבעלפעםמדיובצבץשבוהמוכרהזר
בו.מלהרהר

הספסלעלבחופשיותלההתרווחהשבוהריקלקרוןשעלתההחבורה
בצהרילהגיששעליההרפרטבקריאתמשתקעתרגע,אותועד

בראשיתלהיימאט,למולדת,גרמניהיהודינאמנותעליוםאותו
הוריבהשראתלושנתפסהנושאהקודמת,למאההשלושיםשנות
אחדלפניה,התיישבוהראשממגולחישנייםסביבה.התגודדהסבה,

להתעלםהשתדלההיאהספסל.עללימינהנדחקוהרביעימאחוריה,
ויתמלא,ישובהקרוןהבאהשבתחנהבידיעההרעשנית,מנוכחותם

להםויורהבקולועליהםשירעיםבשרבריאגבראיזהודאיויימצא
היהונדמהונמשכהנמשכהשהנסיעהאלאלהירגע.אולהסתלק

קולביץ'קטהלכיכרכללתגיעולאמדרכהלהכעיססטתהשהרכבת
כולללהפליא,בזיכרונהחרותהיהכברהרכבתמסלולהקרוב.היעד

התחנה,שםאתהמציינותומוטעםברורבהיגויהמוקלטותההכרזות

ומשמאל'מימיןלרציףהיציאהואתאליההמקושריםהקוויםאת
וביןהביתביןקובאותונוסעתהיאשנהחצישכברלאחר

 .ביומויוםמדיוחזורהלוךהאוניברסיטה,

ובלשונובגבתונקוביםעגיליםוהמנומש,השריריהצעיראליהכשרכן
התכלתעיניאתלתדהמתהפגשההיאהקר'מבטואתבהותקע

מטירוללההביאהשסבתארוחמה,בובתהשלהמימיותהזגוגיות
הספריםאצטבתאתמקשטתהיאהיוםועדהעשירי'הולדתהליום

דהויים,זכוכיתחרוזירוטשיל.דלשדרותסמוךההוריםבביתבחדרה
פיומהבלנרתעההיא .אנושימניצוץחפיםרדודים,שטוחים,

אותו'להביןשהתקשיתילמרות .שבפיוההמוניתומהעגההאלכוהולי
מהצחקוקיםמההקשר'קלטתילב,בקרבתלאינגהיותרמאוחרתספר
מגונה,בהצעהאליפונהאופיואתמנבלשהואשלו'החבריםשל

חשבוניעלמתחכםאמיתי'כגבראותםלהרשיםמנסהשהואוהבנתי
לתיקאותהוהכניסההדפדפתאתסגרהביטחוןליתרחופשי-חופשי.

קולטתהנייר'דפיאתמידיהלחטוףינסושהבריוניםחוששתהכבד'
השתוייםהצעיריםאצללהתפרץעלולהשבנקלכבושה,אלימות
באוזניעליולכסותשניסתהלב,במורךציינהיורדת,אנימהבוקר.

חרוטשחורונשרחייליםכמדימנומריםבגדיועליה,הסוגרהבריון

שלוחיםטפריומכוון'ברישולקוצץששרוולההשריריתזרועועל
ודחקמהספסלהיציאהאתחסםהואאבללעברה.הטרף,לעבר
לשובאותהמאלץמצועצע,במגףהמשוריינתרגלואתפנימה

חייבתאני , lch muss aussteigenבה.ייגעפןבמושבולהתכווץ
בקולה,הרעדאתלדכאגםניסתהבשנית,מזלהאתניסתהלרדת,

אין .ירפולאועכשיועליסגרוהתרשם.לאהכנופיהמחבריאישאך
נוגסתכשהיאהסכנה,גודלמלואאתקלטהנגדם,סיכוישוםלי

כוח,להפעילאנסהאםהחושנית.התחתונהשפתהאתבשיניה
כלעלייתנפלובתיק,הזהבשיכוראחבוטאםהמחשבות,התרוצצו

רושםעושהלאשליהנימוסמחכים.הםכזהלאותבדיוקכיהשאר'
הצחור'מצחהאתבקמטהבמועקהלעצמהסיכמה ,אחדאףעל

רקזהבעצםהתוקפנות.אתאצלםומגביראותםמגרהרקהגבוה,

מדליוןאתשיניהביןונעצהלרגענואשהאני'קלטרףאיזהמסגיר
לפנישקיבלהמסבתהירושהבו'משובצתמשנהבשמדונההזהב,

שהתפשטוהאודםוכתמיחשוףנותרהאביביתשמלתה~פתחנסיעתה.
להםישבטחלעין.נגלוהתרגשותברגעיהלבנבןעורהעלתמיד



חסרתוכמהאניפאניקהבאיזוקולטיםוהםטרף,כלבישלחוש
נגדם.אונים

כזאת,לסיטואציהנקלעתחיתהלוברלינאיתבחורהעושהחיתהמה
יחווירוכמוולחייהאפהעלשהנמשיםאינגה,אתכךאחרתשאל
החוצהונדחקתעסיסיתקללהמפטירהחיתהודאיומבושה.מחרון

אתלעולםמאבדתשאינהאינגה,כיבעצמה,תשיבבמרפקיה,

לרגע.תיאלםקנאה,מעוררוגופנינפשיבחוסןובורכהעשתונותיה
אניכאילוהצגהעכשיולעשותאצליחולארגמנייהלאאניאבל
משחק.ככליבידיהםאותיהשאירהקרביהשירותואפילו ,כן

כשהואסבא,להשסיפרבמעשהנזכרההיא

 1938בשנתכיצד ,סודכממתיקקדימהרוכן

קצרזמןלווינה,מפלשתינהסבתאעםנסע
,לפגושמנייןלהגייסושבקושיחתונתם,לאחר
שחיכואחיה,שניואתסבתאשלאמהאת

באחדמולולהתרווחאהבההיא ..ל"סרטיפיקט"
ביןהעמידהשסבתאהצהוביםהנוחמכיסאות

שנערםועבהרךמחטיםמצעעלהאורנים,
כפובתוךנתונהכפההשנים,במרוצתתחתיהם

 .מותירהאךחופנתרכות,בההאוחזתהקשה
עםיחדצומחתכמובתוכהלנועמרווחלה

הדוברהעמוקלקולומקשיבההגדלה,כפה
מיליםמהולכבדובמבטאבוכריבניגוןעברית
דבריואתתקטעאםשיכעסיודעת ,אמומשפת

שאיןבסמכותיותלהשהסבירלאחרבשאלות,

להקשיבעליהשתחילהאחריה,להרהר

להישיבואזדבריואתשיסייםעדבסבלנות
להקפיץנהגכילדהשאלותיה.כלעללבבחפץ
מתחרזיםשיריםלהולשירברכיועלאותה

לשובואזמעונג,בפחדשצרחהעדבאוויראותהלהניףאוברגמנית
האישעללהפעילשלמדההרגישה,וכנערהבזרועותיואותהולקלוט
מפיוולדלותהמתפתחהנשיקסמה,אתטרורומשליטפחדהמעורר

בערבכברלחשוף.מתקשהוהואלשמועאוהבתשהיאזיכרונות,
לרחוב.הבחוריםשלושתיצאנוסבא,סיפרלווינה,כשבאנוהראשון

שלהאחים ,אותרוודודקולודודשלושים,בןצעיראזהייתי
לאווירההתגעגעתימרזח.ביתלחפשמעט,רקממניצעיריםסבתא,

העורוברהיטיבקירותשנספגוהבירה,מרתפיולריחותהאינטימית

הכלאביבבתלשקמוהבאריםבשניכישימוש,שנותעשרותלאחר
לחקותמאודשהשתדלואפילואווירה,ובליאופיחסרחדש,היה
באטיותשנמזגתגזעיתגרמניתבירהעלוחלמתי ,האמיתיהדבראת

סבא,המשיךהרחוב,מפינתמבקבוק.ולאחביתמברזחרסלכוס
יהודים"כשדםמשולהבת:קולניתצעיריםקבוצתלקראתנוזינקה
אבןלחפשחיתהשליהאינסטינקטיביתהתגובההסכין".מןיותז

שלךהדודיםשניאבל ,דיטיליין ,ליתאמינילאאתעליהם.ולזרוק
שהתרגלואחרי ,שרוהאלהשהבריוניםהמיליםאתקלטולאבכלל
ההולךמה~י~םולהתעלםהרחובלקולותהאוזנייםאתלאטום

תפסוהאלה,לנאציםלשתוקמוכןלאשאניכשהבינורקומתממש.
שהבחוריםשירשזהו ,שהשתגעתיבינוזפיםחזק,שליהגיסיםאותי

אתישחטואותםארגיזואם ,שלוהתוכןעללחשובבלילשירנהנים

אתםלחזוראותיוהכריחופעמיים,לחשובבליהמקוםעלשלושתנו

מהחבית.צוננתבירהעלשליהפנטזיהאתשאגשיםלפניהביתה
עלהתהדקהוידו ,מאזשנהשישיםעברולאכאילונרגש,היהסבא
 ,~אץ~ין ,אוצרי ,עליךאשמורתמידלומר:מבקשתכמוכפה,
שניםשלושחייתישכבראחריהיהזהבך.יפגעלאאחדשאף
הבעללהיותהתרגלתיהשנוק,ברגונומכחכחסבא,סיים ,בארץ

איזהאניכאילואלילהתנהגאחדלאףלתתמוכןהייתיולאבית,
שלה,לריחהתרגלובאנטישמיות,שהתבגרושלךהדודיםאבלזבל.

 •פילעורוהצמיחושלהולפרצוף

אמרלאשסבאזכרהותמידהכירה,כברהקשותהמיליםאת

 ."ה 9 י~~"אלא"זבל"אמרולא"אנטיזמיטיזמוס",אלא"אנטישמיות"

מבטומחייכות.להנראושתמיד ,בעיניוהממזריבמבטנזכרההיא

עםהשריריות,זרועותיועם ,מוצקותועםהשתלבלאהקונדסי
זוחיתהאםגםבאדמה,היטבנטועותלהשנראוהאתלטיותרגליו

פליטותתחושתבושהותירה ,כךכלוהרחוקההזרההמולדתאדמת
 .ימיולשארית

החאקיקסקטשמצחייתזהשלפניה,הפרחחיםאחדהזדקףלפתע

הבהירות,החיטהמשערותטפחוגילתהלאחורהופנתהשחבש
הרכבתבקרוןיציבותעללשמורמנסה ,שורשיהןעדכמעטהקצוצות
חיילוהצהיר:ידבמועלמצחואלידוהניףימינה,פתאוםשהתעקל
בטבורוהתקועהעגילאתראתהוהיאהתרוממהחולצתוהיטלר!

הואבטנו.עלהמקועקעהקרסצלבשלהתחתוןבקצהוהבחינה
בנחיריה.הכההבירהוריחרצונולשביעותבקולגיהק

כיצדאדעלאהיוםשבבואנגה,איבאוזניהתוודתה ,ידעתיתמיד
שמו~ןמהרועיותראותישמפחידדבראיןאלימות.עםלהתמודד

יתקיףחלילהאםמולו.אוניםחסרתשאהיהיודעתואניבאדם,
מצרורמפתחבעיניולתקועאוכלאםמסופקתאניאנסאותי

כיצדנזכרהוהיאהגנה.בסדנתמדריךאותישלימדכפיהמפתחות,
מגוריהםלשכונתהמכולתביןשהפרידהרחבהשדהאתפעםחצתה
כשהתכופפהרקבשריון.מכורבלקטןבצבוהבחינהוסבתא,סבאשל

 ~~ 65בעמ'~~המשך
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הקיבוציתהמחוללהקת"אקורדם",

השתאותמעוררבניקיוןוויספלוויניגן--1760בשנבנהגואדניני
הבאכיים.והקונטרפונקטהקולותהולכתמורכבותאתבשקיפותוהאיר
שלעתיםאלא ,סחפובנגינתווהקצביותהמרחפתהקשתמגעשלהקלות
מלא,צליללעומקתחליףמופלגותלהאטותנטייתושימשהקרובות
הפרלוד.בפרקיבעיקרהבאכית,התפילהמשמעותאתלהביןכדיהחיוני
שלהחכמהוהפרשנותהצלולחזרךעםהמפגשאףהיהביופיונדיר

ליצירותפיליפס,פיטרבניצוחהבריטיסקולרסהטאליסאנסמבל
קולותאתהתקופה,לסגנוןשבניגודהגםוזמננו.הרנסנסמתקופת
שהשרוהייחודיתהתחושהנשיות,סופרןהחליפוהגברייםטנורהקונטרה

 ,אנסמבלשלהקולותוהולכתהמלודייםהקוויםשלוהשקיפותהצלילות
חיתה ,האופראימהסגנוןאורשנותמרחקרחוקהשלוהשירהשתרבות

חיצונייםמאפקטיםהנמנעתהאינטימיות .אותנטירנסנסיניקיוןשל
<ילידסאבנוג'וןשליצירותיוביצועאףהיהמרתקהתפעמות.עוררה

אורתודוקסיתאשכבהתפילתמתוךפסוקיםעלמבוססתהאחת :) 1944
יווןשלהטוהרעלמבוססתוהשנייה ,סגפנייופיעלושומרתלכמרים

המלחיןשלוטוהרחזרךהשתלבופלאבאורחהעתיקה.ואלכסנדריה
הרנסנס.סגנוןשלהפוריטניותעםהמודרני
האנסמבלנגניעםהרצוגמיונההמנצחתחיתהכובשתרעננותמלאת

והזמריםאביב"תל"קולגיוםמקהלת"פניקס",עתיקהלמוסיקה
"מיסהלבכורהבביצוע ,נתנאלוצביוטמןנודוד ,אוקרןמיכליםלבהסו

בראשיתשחיברמיסה,פרקיהםהקטעיםרובהמקסיקנית.זפוטק"

האינדיאני.ה"זפוטק"שבטבןמוטיבם,אגרוסעשרההשבעהמאה

 .מגדרושיצא ,ובקהלהאנסמבלבחברידבקההמנצחתשלהעליצות
הטבלהנגןצ'אורסייה,הריפרסאדההודיהחלילןעםהערבהיהמופלא
אליאס.תייאסירהעודונגן ,פרסקוזוהרההקשהכלינגןגהטה,ויג'יי
ליכולתההרכבחבריהעפילוהמופעשלהשנישבחלקוהיהדומה

נדירה.וירטואוזיתאלתור
האקדמיהשלהמהפכה""תזמורתשלהאנימציהפרויקטהיהמרתק

בבצלאללאנימציההמחלקהשלהומורמלאירעיונותמבחרלמוסיקה:
טעםבטובעשויהיההכל-למוסיקהמהאקדמיהמחונניםמלחיניםעם

על,שניצחאופנהיימררועיהמבריק.מהשפעשבעלאשהקהלודומה

פסטיבלשהיהבערבופלפלחיותמסךהמצטיינים,הנגניםארבעים

 •ויצירתיים.מקורייםרעיונותשל

כצבכמוה
חזקיהקרין
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התקפה,בעמדתשחורנחששלהמאיימתבנוכחותוחשה ,אותולהרים

במקומה,קפאהארוכהשעה .אותוולבלועהצבעללזנקנחוש
חסרתהמוחשית,הסכנהנוכחמהופנטתנפשה,עלמלברוחמנועה
לאינגה,תספר ,אלינטפליםבקדרןהאלההחלאותועכשיואונים.

שוליאתדקחושפת ,שלךהאריהמראהאתלישאיןבגללדק
תינוקת.בעודהבהשנקדשהאימהקרחון

עוגןהשליכווהענניםעמדהאווירנע,לאועלהבשדהנדםהכל
נצבעווהשמיםהעביםמאחודימסתורחיפשההשמשלשוט.וחדלו
לצרצרהמשיכוהצרצריםדקהיוקד.החוםאףעלמתכתיאפוד

מאיציםכלבנותם,שפרחוהחצבענפיאתוכיתדההסתחררהוהדוברה
השדהעלהשתלטוורוגעהתפייסותהסתיו.בואאתבריחניותם

כמתכווןלועואתפערדבממההנחש.ציפהזה:ןןא;תהתרפה,וגופה

שדיונועללסתותיווסדגעיןבהרףהצבעלהסתערואזלבולעה,
שקפאההזעקהוחדלו.לרגעזעושבלוליםעמוסיהדוליםשניהדך.

מהדהדמגרונה,בקעזדוקולבקדרןפתאוםהשתחררהברגונהאז

תסתלקועבד,לכלחבטההכבדבתיקדי.די,די,הרכבת.במנהרת
הצעידאתוהודפתמזדקפתבמנוחה,אותיתעזבונבלות,מפה,

גםועמוםזדצלצלהצווחני.קולהמעיניוניבטהשהתדהמהשלידה,
רוצים,אתםמהנטפלתם,מהבמנוחה,אותיעזבו ,דיבאוזניה.

משפילסבאאתדאתהדוחהבעיניטרף.חיותשכמוכם,אדםשונאי
מישהואמשוכנעאךלעזרתה,להיחלץשבוששנבוך ,מבטואת

 .באיחודאמנםהנחישות,אתבהשהפיח

תעביראינגהממנה,ללגוםמתקשהוהיאלפניהמונחתהקפהכשכוס
אצבעותיהובקצותריטה,שלהחוםשעדהעלקלבליטוףידהכףאת

התגובה ,ריסיתירגעימצחה.עלשנקווהזיעהטיפותאתתמחה
שרצובדיוניםכמההכלבסךשקדה.למהפרופורציוניתלאשלך

י.דהורמהלא ,סכיןנשלףלא •והצליחואותךלהפחיד
אתלייצבמנסהבפניה,תתריס ,שלךהנפשיהשקטאתליאין

הכעסעללחפות ,להשתחררהמבקשהבכיאתלאפקנשימתה,
אתלשיםנסיהרעים.לצדאינגהאתלדחוקלא,מבקשתהמתעודד

לעולםוהאוהבתהחמהשאינגהששגתה,תבחיןומיד .במקומיעצמך
ביניהן.מפרידהתהוםכיבמקומה,לעמודתוכללא

מנסהממצחה,זיעהידהבאמתמוחה ,הקרוןדלתעלנשענההיא
לתחנההרכבתבואועם ,בפחדבזעם, ,בתסכול ,רבעדולשלוטלחזור
האדיש.•ההמוןשלהמגונןלחיקונפשהעלפניםבבושתנמלטה

 2006-אוגוסטיולי
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