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נושךכו,וץמחדשצומחמשורר 1ד
קומתי 1".בשל 1ב w ~~~מהלח:.ימרטהכבר~מי~

רע~יכלבים;במוות//גבולותגנבתיהקטנה/
שםהשורשים, .) 31<עמיצלי"אחרירדפובשר;
יעקב,שלמהווייתונפרדבלתי·לק n_להופכים ,וכאן
 ,ספרבאותואחרבשירגםכך .כמשורר ,כאום

בריחהבעת ,ילדבהיות"."פעםכפולהי:'מציאות
הגירסמוך-סמוךשרץההוא/האישרחוקה,אחרת,

מחטיעלצלוב/נותרסנטר,;פרףםכתפיעלזיעתו
רגלי;;ושתימתחתיו;אזרקדוכלביםעוריהתיל;

טוב,/הרטיטו.;;עור·תו~י·הנביחותעל

שיכוןבחצרצמרתע.~~ז:וי ryחי./עווני ,טובמאוו

נאנקוי wשור •לגמתי;.,מ~ם ;כאן.הנהעולים,של
בארצושורשמכההמשורר ,) 33<עמיאכזרית"ב~:ה

החמה,באומהעוגןמטילהעתיקה-חושה,
אחריורודפיםהבלההששורשיאלאהמדברית,

הציפורבעי~ימשףלאני"נומה,מסריטים:בלילות
כנףבעלאו ,~ל ,לעץבקשב/כת~יעלהנחה
ו o ~ל 't ;שומע.שישטובלי ;נודע;בלתיאח.ר

כסירה·הזאתהאומהעםצמחתיכיאםציפור.;

 "ו. o ~ל 'tבי~לגעתהמושטתיוכלפוצעקוצנית;
הלילה;ביעו.rייעםנוצרההעפעפייםולקת

הייתיעתנשרו;אשרהכאביםשרידיאורגריקבונם

שלפיואל 1~ליהמוןמפילשורשים,קוף~עץ
כקוץמחושצומחהמשורר .) 35 • 34<עמיזר"גשם

ששורשיועץבגשם,עליו~~יוכעץ ,נושך
 ,דייקןמיליםמכחולשלתנועותיובכוחמתפצלים
ולאחורלפניםרוחובעי~יאותםהמסיע ,תובעני
לכאורה,המופשטהרובדאתומתרגםהזמןבמרחב

חוות,תמונותלשפתוהמטאפורההדימויאת
~רפהולא~רפהשאינוכאבשפת ,מאודמוחשיות
לעולם.
נוכחיםהכפולה,הממשותזה,חייםכפלואמנם,

שבירה,עופרתבקובץיותר.מאוחריםבספריםגם

בשוותהלוחםבסרשלחוויותיואתברובוהמתאר
מוטיבאלשבהואהימים,ששתמלחמתשלהקרב
רב·עוצמה,קצר,בשירלמשל,כך,ושורשיו.העץ

פניעל"יומיים;שליי:שאינו'הדם ,שכותרתו
אצללנשורהפגזים/כמכשףאניוהחול;הפיח
/אלך;בשלים;והםמעץ;התפוחיםכנשוררגלי;

ונחוובחול;ואקרצף;המים;/שלוליותאל.י
אשרדם;שלשרידיםהציפורניים;מביןהסכין;
הואאביבבתלמגוריוובית ,) 59<עמישלי"אינו;

מיטלטליםוצמרתוענפיו ,גזעו ,ששורשיועץ
 .התתבקומה;ישן"אניהבלהה:זמןבמרחבי
אספרגוס,שיחיהגינה,מעליבית./שלקרקעית

ורךנושמת//האומה; ת;~ ry7ב~נוי,/עצי
הקטנהדירתיהצמרת:;/העץ,גזעהשורשים,

התולעיםטיולבצאתבוקר,/עםי;ת ryלמתעוררת
אווירארובותהמנהרות,לעבר "./,עי~ימבעו

האומה;מעף~ךשעריעלורמשהרמשוחוס;/
הספר;לביתבשבילמלווהו; 1ילדשלרגלוכףאל
יוצר,אט/בעורוחושותמזימות/חורשברקך;עם

לשעהושבלחייו,/בעצמותלעצמו;טרייםחריצים
ניחוחעננירעננה,;רוח 11י. ~r,עצמותוךכלוםשל

 . /הגזעבשרהבדים,עסיסטעם;הצמרת,עלוות
 .) 73<עמיהשורשים"וריקבון

שיריםבסריעקבאצלחובריםהורךכללאורך

שיריםרוח,מנשבתהנה,בסר:יעקב

הוצאת 1לריחןעמוסערך: , 2006-1965
עמ' 428 , 2006גוונים

שביןבהפוגותמלחמה,ימיאלה,טרופיםבימים
ביראת 1ורחימוובחילומתיישבאניאזעקה,צפירות

שלהמקיףה~בחרספרעללכתובעמוקה,כבוו
אנסהולא ,ידיל~לאיןלוחם.משורר ,בסריעקב
הדבריםמתוךהאישיהקשראתלהפקיע ,כלל

הטעםמןוזאתיחסית:דלף ,אובייקטיביולהיות
השבעיםשנותבראשיתחבר.הואשיעקבהפשוט

במוסףהולדת''יוםהפואמהמתוךקטעיםפרסםהוא
המפלגהביטאוןהעם',ב'קולאזשערךהספרותי

ותרגום,מקוראחרים,ושיריםהישנה,הקומוניסטית

ריפתיןשלהשמאל""בריתביטאוןשמאלי,ניטורי
מלווהאניארוכותשניםממפ"ם.אחריםופורשים

והעונגהזכותליוהיו ,ידיועלשנוסו ' 77'עיתוןאת
במהלךמזההאניאמיפניאתספרואתלערוך
בפעילותואותוליוויתי'גוונים'.בהוצאתענוותי
שותףוהייתיהעברים,הסופריםאגודתבוועד

איןחוש.סופריםאיגודולהקמתממנהלפרישה
ר~ביןכאןלחצוץאפשרות,לאגםאפוא,טעם

בכתיבתפרקאחריםורביםאותישלימולמשורר

מפלגה'מטעם'לא'מגויסת',לא'מתגייסת'.שירה
איויאולוגיהשלבחיקהשבויהלאאחרת,אוכזו

בקצותהנוגעתשירהאלא·כל,חובקתטוטאלית,
שיששירהמחלוקת,שלרגשייםבצמתיםעצבים,

לים wי~חברתיותמצוקותעלנוקבתביקורתבה
רדודה,פלקטיםשירתלא .שלטוןוחט~יפוליטיים

להתגייסלוהקוראהמשוררשלמצפונוקולאלא
חברתיצוקאנוש,צלםשמירתעלהומנילמאבק
ואמניםסופריםמשוררים,שללבםלרחשיוק~ב

ערביי .עבריתאינה~מםשלשוןמיעוטיםי" iב
הערבי.העולםמרחביויוצריםופלסטיניםישראל

עיוורתקנאותבלאפנים,משואבלאזאתוכל
המשותפתהסבוכההחייםברקמתאחוצול~וקת
לסבלותזורגישותהזו.בארץהיושביםהעמיםלשני
אום,הואבאשרלאוםהמתרס,עברימשניהזולת
,שלובהבסרשליצירתובמארגהשניכחוטעוברת

בריחה ,צעירמגילאותושליוואישיותבחוויות
עקירה,השנייה,העולםבמלחמתלרוסיהמפולין
משפחה,בית,חושה,שפהחושה,ארץנוודים,

לא .ושירתוחייואתהמעצבותהתנסויות .אהבה
המהפכהמשורריהיוהרוחנייםשאבותיואפואפלא

חופשייה,נשמה 1ייסניןסוגייובייחודהרוסית

שלכינונהאתבמהירותשזיהתה ,.עולפורקת
יעקב.שללבואתושבתהבארצה,חושהעריצףת

 1<ע~וחוליגןשלוידויו 1משיריומבחרתרגםהוא

 .) 1985 ,' 77'עיתון<ספריאותוותרגםושב ) 1970

חתךשםבלנינרגו,·מלוןבביתלחייוקץשםייסנין
עצמוותלההאחרוןשירואתנוםכתב ,ורידיואת
אלכסנדר,ליעקב,לוהיהנוסףורךומורהכך.אחר
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 .מותולאחר·מהבהכרתוזכהימיוכלשנףןה ,פן
 .מדימאוחר ,מדימעט

ארבעיםמאותתשעאלףחורף ,הראשוןבספרו
סיפוראתבפואמהבסריעקבמגולל ) 1965 ( .ו"

~~נף~יהמלחמה"כאשר;פרצההשואה:בצלילדותו
הביתמרתףעפרבתוךעמוק,השורשים,/בין

ידעתילאאני;אבלשונים,אנשיםהיו/שםההוא.
ילד-נביא,שלמיתוסלאלקרות".העתידאתכלל
תיאוראלאנס,בורךשניצלמישלהתלהמותלא

שלפניועלהטופחתאימיםמציאותשלעובדתי
תוכיאלנהרפחוהר,/ •תופחתאמי"וכרסילד:

שבאווחלמתי;חלון./עלהצלביםמאימת
התינוקותככלורךחםאח./לנוונולואווירונים."

נשיםאושרבכתה/ואמאמלחמה./בזמןגם

מתוךשלום;שלתינוקותבכיבכההואמיניקות./
אחזתישניםשני;/ •בכיווצבעהמתאבך;הרעם

לאעדייןאביב./שי~יבתוךמתבורכדגל; •קולו
האם .) 15<עמ'להיוולד"איחראושהקדיםהבין;

בקוללהיאחזמנסההמשוררבוכה,התינוקבוכייה,
הריסותומתוךאחרים.לחייםסיכוישלכדגלבכיו

צומחיםהמשחקיםמחצרשגורשקטןילדשלעולמו
נמצא"עוובהמשך:ביטויהאתהמוצאתתקווהזרעי

החמים;גגומתחתונשכוןהטוב;הביתבעלאת

מתוךהעשןיפרוץאזבביתו./אשונבעיר

פשוטבשרלגזענהפוךלףהסדוקות//מקטרותינו
ריקיםוכרכים./להלךמאודעייפנועייפנו/ורביא.
בגוינואת/לכבסתבואלאאחותשוםהגנים;

שאולי ,מחראבל i i .קודמינוי wמ~ iהמרופשים
לחבוקספסלעלנשבנבוא.;עוו ·בהישג-יו,הוא

פטמותיהורוךהחמים.שדיה;נשתהנערה,

נפחיוולאהכחול."/השחרמנגיעותהוורודות;
נשמותהנושאותהנשיםאתכורכים,/יתומים

להןנופומתאבךערפלבפלומת/נברך""ב~טנן
מביאותיפות-בטן,תפוחות-שד,נשיםבואוורך.;

 .) 18 • 17<עמינביאים"

יעוז·שאיתמרמשורריםלקבוצתמשף~ךבסריעקב
משורריםדף-שורש.המונחאתעבורם ע~~קסט

לארץובאוהתופתאתששרדובאירופה,שהרותם
ויותרמקוםבית,שלחוששורשהכוכאןחושה,
פולניתחיתהאמוששפתכמיחושה.שפה .מכל
בסרשלשירתורוסית,ההיאהמלחמהבמהלךולמד

אמושפתזוהיתהכמו •נפלאהעבריתכתובה
רחוקההדף-שורששחוויית·אלאומלידה.מבטן

השורשיםתמונתעודבה,בלוב.לשוניענייןמלהיות
שיריובספריונשנהחוזר 1מרכזימוטיבהיא

בסבךבמקרה,ולאנקרא,השניספרוהראשונים.

השורשים.

השורשיםאלשבהואהמלחמה'פרצה'כאשרבשיר
צעדתי;המלחמה/פרצה"כאשרהאימה:ב~לההם
בקרבתבמרתף,היוכמעט;הראשוניםצעדי

אום/פגריפה/ניבול.יזיע/שינקוהשורשים;
לעצמי;לחשתי • /מתאינניקודמת.//מהפגזה



וגעגועאהבהשיריצרופה,ליריקהשהם
היום-יום,בפר~ימעמיקהוהתבוננות

מחויבותטעוניםצדק,זועקיושירים

סבלועםוהזדהותאכפתיותחרבתית,
כלבןאוהואיהודיאםביןר' ryהאשל

בהשראתהנכתבתשירהלא .אחרלאום
אידיאולוגיתשירהלאעיוור'קומוניזם
שכורשירהאלאמראש,~כףרומשחק

הומנית.שירההאדם,אהבתמחצבתה

אתהפותחהשיריםבמחזורלמשל'כך'
 ,) 1969 (הזאתבהליכהשיריםהקובץ

מספרבוליזקלי'קפהבבית'שירים
לחוותאי~יכולתועלהמשוררתחילה
פורענותב~לעדייןשרויבהיותואושר'
רותםערןצילםבסר,עקביאני"מתקנאהשנייה:העולםמלחמת

אני~ ,האושרר w~חהוארואהבעיוור~

קריאותהגיעונישלוש;פעמיiכיכול./איני
שדהדחוסותעי~יבאתי.//ולאהפעמונים./

עלהרוח;ברוח./·תמיד·מיטלטלתשעורה;
ייפלובטרם;ברבוריםצואךישולחותהשיבולים;

לאאני;עיוור;לףהקוצר.//חרמשלהבעל
~~כרת/ףלילה.//בצליל.י ך~~להמירנצרכתי

הייתי-·/שחורכלבבאערב;עםרבעבלאעשר
מגיאמצטווח;שמיכאןשמעתי; ;הייתי~כלא;'

 /!ך.ל :ק~.ע~הגיעונימילים;לי,הפרטיהרפאים
החמלהאתמתארהואובהמשך ,) 77<עמ'ברח!"

בית-הקפה:מיושביכמהפנילנוכחאותוהמציפה
אתמוזגשמע,/כבדאיש;יש'ליזקליקפה"בבית
'ליזקליקפהבביתבוכיות."ועיניובעי~י;היוד
אניאומרשירלאויודע:;בו;מביטמביט,אני;

רעת·צהובה,חמניתהוא!/שירלאהבכה;;בשעות
:• .'' T -

 i ,ע~ w ה·ד~~האישעי~יאתמעי~ימבעירה iאש,
המרעילים; iמאישוניוהזהבחיציאחרוןהימלטעד

אירופהנופי ,) 79 • 78<עמ'אלי"גולשתבחמלה

יערותבאלו'אלונמזגיםישראלארץונופי
וכלוגמלים,שרבחול,עםושלג,כפורצפוניים,
באמצעותלעתיםהמועצמותהללו'התמונות

בלבד'רקעתפאורתבבחינתאינןאוקסימורונים,
אימהשלפנימילתהליךעזביטויהנותןכליאלא

בעורשנמלטהילדהגיעלאןשכןמתמשכת,קיומית
ארץיושביה,אוכלתלארץ ?צלמוותמגיאשיניו

'תמיד·בולהמתיןמקוםחף~ה,לחםהיאשמלחמה
אנחנוהבאה;המלחמה"אתהבאה:למלחמהתמיד'

הילדים."חדרלבין;השינה;חדרביןמטפחים;
/שומריםצעדיה,החדריםבאפלוליתשומעים;אנו
 . /העין<ובקרקעיתהצהריים;שעותתנומתעל

~יזה;מפי;זה;שותיםשחורים;גמליםשניים

ובשיר ,) 86עמ'הבאה',('המלחמההירוקים)"האימה

המשוררמתבונןהזאתבהליכהשיריםאתהחותם
אתומביעתנ"כיות,לעינייםמבעדהרותבנשים
המתכסיםהזיתשורשילידניצבבעודולהןאהבתו

"הה,קינה:לשירמהרהעדעובראךשחור'צוף
ושומע;זע,לאעומד'/כאן'ניצבאניהסלעכיליד
בלובןרואהאנינשים."בכרסותזורםנביאים/דם
 / /.עי~יאתמציףחלבןהרן'דמןבטנן'יפיעורן'
נביאים;מותבכיאדומות-חמר.אדמותזמרהה,

הרותנשים/תעבורנההעולם.";לאווירבואטרם

יצירתואתהמלווההמוות,עםבסרשל
עוצמהלשיאיכאןמגיעמראשיתה,

מןחלקלראותאפשרלכןפיוטית.
רוחנית.כצוואהכאןהמכונסיםהשירים

מה/ואלךזמןכאן'אשההבאתי"שלום,
כמוטוהמופיעובשירהוא,כותבלי",

וילדה:אשהאיש,מופיעיםלספר
עפרמנעלינוניערנושלושה;"."עכשיו

נעלינו;עלנקיים,בגדינו ;ו~~דר~י
בומקוםשמשם,הים;מחופיהזהבחול

כיהפעם,לאאךשוקעת/השמש
משם;עולהגםהיא;הפלאלמרבה

פתחעדבזריחתה;צוחקתעגלגלה,

ביתנו.""

 י~~אבלאולי'היא,מוזרהתופעה
וכבים,זורחיםכוכביםיודעיםהשירה

בתולדותשוליים.ומאורות~נוןשלמאורות
ועדהעתיקהשפתנותחייתלמיןהערביתהספרות

שלאבלדבזושלאנפלאיםמשורריםשזוריםהיום
כמעט.נמחקונשכחו'אלאל~נון'להיכנסזכו

חלקיך'שמעוןלמדן'יצחקהמאירי'אביגדורשירת
חלקיפסיפסהיאואחריםתומרבן-ציוןשטרן'נוח
לעולמםהלכובשוליים,תמידשניצבויוצריםשל

ה~יצהחייהנשייה.תהומותאלצללוופסוקיהם
ו~גורפשהרףבלארוחשיםהעבריתהספרותשל

לאחוכמהסופריםוקנאתמתגוששים,וחבורות
אלוןאנודיעוז·קסט,איתמרשלשירתםנכר~ה.
לאוטובים,ארוכיםלחייםייבדלובסר'ויעקב
בעברית·היוםשמכונה?מהל~נון,כנראהתיכנס

ומיהושמהוהמרכזיהזרםזקךים, Q~ייןאמריקנית:

לכלוכוונתימחובתנו'פתרונים.לאלוהים' •דביוק
להיאבקעיניו'טחושלאבר-דעתומבקרמשורר

קורצתשאינהאמתשללשירההראויהמקוםעל
וגםולבסוף,חנופה.לשוןיודעתואינהלקורא

משורריםישנםעסקינן'מרתקתבתופעהכאן

זמןומנקודתביצירתםמופלאיםלשיאיםהמגיעים
ושובשובל~rזןרלדעוך'מתחיליםאחרתאוכזו

אחדמכיספתק~ש~רלהוציאישנות,נוסחאות
משוררים,ישנםולעומתםהאחר;לכיסולהכניסו

שיצירתםלהם,מובהקתדוגמההואבסרויעקב
השנים,עםומצטללתהולכתומשביחה,הולכת
רבדיםמגלהוטלטלות,תמורותהיודעתשירה

גוברתועוצמהומצלולותמונהלשוןשלחדשים
שאדמהונפשגוףלתהליכיביטויהנותנתוהולכת
שלונפתלארוךמסעזהובקרבם;משיקיםושמים
ושובשובהחותרתהרף,ללאמבשילהחייםשירת

שירתאתלהכניסהתבקשתיאילוחדשות.לפסגות
הייתיאחת,מילהשללמשבצתיעקבשלחייו

שירבציטוטלסייםבחרתיולכןהומנית,אומר:
"כשאישאדם:ואהבתלזולתק~ב·עיןשכולוקצר
מרגישאניאשתו;בכתףפעםא/[רפעםנוגע;זקן

כנפיוזעירים;ברעדיםללביממעלמרחףפרפר;
הידבהינתק /עי~י;י 9רינוגעותולאנוגעות
רעדביןלהפריד;שעלייודעאשתו/אנימכתף

עלשלגכמוהנמוגות;האישלבין;אצבעותלב
 • .] 141עמ'נוגע',זקן['כשאיששפנכי"

בואותאמרבניםחשוכתאשהפני.;ותכירניעל
כיוידעתינפולה.אמיבטןואראהלבני.;והיית

עמ'הנביאים',<'לידתמה"יודעמיבפעםילידיתיני
בטרם·מוותדמותכאןלובשהשורשיםמוטיב .) 126
בסריעקבביצירתהשניכחוטלעבורוממשיךעת,
שתמיד·אחרתמסכהפעםבכלעוטהשהמוותתוך

סקולהשדהבקובץוכאן.שםשלמזיגההיאתמיד
יוםמלחמתרקעעלנכתבושיריושרוב ,) 1973 (

שהמשוררהמשכיותחזקה,נוכחותלמוותישכיפור'

נטושים,דשאים~מר'בנו'פניעלאותהורושםרואה
ילדותי''ארץבשירילדותו.מארץזיכרונותרסיסי
פרחיםליגילו"בילדותיכותב:הואאגסים'עסיס

למעןליקראו .ו~~ראיתיוכשבגרתיצהובים;
בןעלספרכתבתיקטן/~/[רכך'~ר 9מאנמנם;
שחורים;גרבייםהיולהוריוכיועלשמiו;השכנים

שהשליכהין;על~ל~ימבטתלו .בכולאכללושהם
אומראניוכשאגדל'הקבר;/."לתוךאבנים

היאכמההר'קרובה,היאתחילהכשאגדל;לעצמי;
ע,קף~ה.ך~ך; J/ ~דודים.במיטתאהובהכמוקרובה;

בבדידותף"אותףמותירהקבך;כמווצומחתעולה

עליחדחגיםובנוסבוהמשורר, ,) 149-148<עמ'
שוליכמו"א~לחגי:של'ביוםבשירהמוותציר

כמוקרהאשנושרתוינוד;זיקוקיסביבשמים

כדיגבוהעצמימניףאני;בשלג.סבישערות
הכתףעלצוחקמישהואזיותר.ועוד'גבוה;להיזכר

סיביאפל;מרתףיששמע,ל~ן:אומרואני;שלי.
יוריםחגשלביוםעיניים.//ריסיהפכוהעשבים

לאש"מסביבשמיםשרל.יאני;הרשף.אתה;בי'
 ,) 150<עמ'

~בחראחת,בנשימהכאן'מלסקורהיריעהתקצר
כתיבה.שנות 41תמציתחיים,מפעלשהואשירים

בשערקצרצרדפדוףבלאלחתוםאפשראיאך
האחרונות.השניםבחמששנכתבושיריםהנעילה,

שעבר'נפשחשבוןשירי .כאןנמצאשבמיטבהמיטב

פרדהשירייח.דגםבהםמשמשיםועתידהווה

למוריליעקבשהיווממשורריםו~ם,מאבמרגשים
מבקשהמשוררפן.אלכסנדריסכין,אחמטובה,דרך:

מלחעללהנחיתוהעייף,המכונףסוסומ~;סוס,
האדםככלמשוררועמוקה".טובהינה w"להארץ
הדרךאתיבחןהאחרוןחייולפרקובהגיעוהוא,

פוסקהבלתיהדיאלוג .ך.ל:.ולאןבאמ~:זבה,שפסע
פלדעודד
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הרחוצהאהובתי

והמחותלת

קליפורניה,מחברותבנאי:דרורפרץ
עמ' 114 ,) 2006 ( 2004חושןאבןהוצאת

אדםקםפתאוםכךלא

טסשהואומחליט

מיבשתורחוקמביתורחוק

באווירוארצותימיםועובר

אהבתואתלפגושומגיע

הספר][מתוך

המשוררשל-14הספרוקליפורניה,מחברות
אחדהללשירמעיןהואבנאי'דרורפרץגםוחמתו
תינוקתלין,לנכדתוהמשוררשכתבונרגשארוך
ממנו'הרחקמתגוררתאשרחודשיםעשרהכבת

בסגנוןהכתוביםשיר'עמודי-114בלים.מעבר
אתעצורה,בנשימה 1בנאידרורמתאר 1פרוזאי

מגוריהמקוםבקליפורניה,והנסערהקצרביקורו
אתצועקוהואבנכדתומאוהבהמשורר •ליןשל

אותהמניףהואמהתרגשות,דומעלעולם.אהבתו
מנשמתולהפורם 1כתפועלאותהנושא 1באוויר

אתריםבאינספורעגלתהאתמגלגלביסקוויט,
תעלוליה,כשאתבוויתורים.אותהומפנקנוצצים,

הואותנועותיהצחוקהצליליקסמיה,פעלוליה,
לרשום"ירוץכךואחרלבוטיוטתעליצרוב

 ) 114<עמ'אחרים"וידעווידעבשורות;

התלהבותתוךאחת',ב'מכהנכתבהספרכיניכר
מתוךכמונשמעיםהשיריםמןרביםגדולה.אמיתית

לדפדוףדומהבהםוהקריאהמדמעותחנוקגרון
 :> 24<עמ'לנשום"אפילומקוםבושאיןב"אלבום

השהותאתלהגדיראפילומסוגלהמאוהבבנאידרור
נכדתובמחיצתדקותוחמשהארבעיםבתהקצרה

או ) 31<עמ'נטו"חיישהםדקותכ·"ארבעים

המוותאםגםקלות/בכזאתאמות"לאלהכריז:
 ,) 59<עמ'מטאפורי"הוא

שכיותעלהגלריותהמקסימים,הנופשאתריגם
אורותאובתייריםההומיםהכיכרות 1שבהןהחמדה

יופייה,מולוכאפסכאיןהםהנוצצים,ווגאסלאס
לרתקומצליחהאשרנכדתושלוחד·פעמיותהקסמה

מכאןסביבו.שיראהמהמכלמוניםאלפיולהפעימו
רקנגזרהזההמסחררהביקורשליופיוכיברור

מנוכחותה.

הצורביםהגעגועיםאתודאימכיריםמאיתנורבים

חייםאשריקירינוכלפיחשיםשאנווהמתסכלים
להפליאתואםזהספרמבנהואכןלים.מעברהרחק,

נפגשיםכשאנובנוהמתחולליםהנפשמהלכיאת
 1יחדיושהייהמפגש,שלקצוביםלזמניםיקירינועם

מעיןבעקבותיההגוררתהכואבתהפרידהולאחריה
המדובראםוכללכללמשנהזהואיןרגשית.צניחה

לאשה,גברביןאווסבא,נכדהביןבמפגשיםהוא
 1כשלעצמוממושכתפרידהשלמצבובנה.אםביןאו

מושאסביבאידיאליזציהלעתים,לפתח,לנוגורם
כיניכרזהספרשיריבמרביתואכן,אהבתנו.
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קליפווביהמחכורת
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האהובהנכדתוסביבאידיאליזציהפיתחהמשורר
שהבלאלוהיתכנסיכההספרלאורךהמצטיירת

כירק,אעירעולם.שלטבורווהיאסביבהסובב
הכהרגשנותםבשליופיים,כלעםאלה,משפטים

מוגזם.נופךלכתובלעתיםלשוותעלוליםגלויה,
עלרבותמדבריםבספררביםשיריםזאת,ועם

השנייםשיכלוהדבריםכלהחמצת .ההחמצה
"עודכך:כלרחוקיםהיולאאילויחדיולעשות
תוכניות;ליהיועודפורחת;/לראותךרציתי
כולוהיהפיעודעוגיות;מלאהיהכיסיעוד

ליוהיודגים;בשבילךליהיועודנשיקות//
מהכלוהיהחגים;ליוהיוהולדת;ימיבשבילך

בכאב.המשוררכותב ,) 113<עמ'אוהבת"שאת

מאמין:לאכמועצמוצובט 1ישאלאףאחרבשיר
צמחיםליהתחלפואולילא;ואוליהיהזה"אולי

איצטרובל"בידך;הנחתילאומעולםבצמחים;

 .) 110<עמ'

היפהבספרומקדישלוקהוהאריהאיטלקיהסופר
 ) 2006המאוחד,הקיבוץ<הוצאתאחדשלהיפוכו

לאותו 1ביותרמצמררבאופןהמתייחס,שלםפרק
כשאת ,מיקיריוהפרידהעקבלאדםהנגרםכאב

שלכ"חתיכותמתארהואהרציףעלהנותרים
איבריםקטועותהרציף,עלנשארותמשפחות

כאובבנושאבנאידרורמטפל 1לעומתומפרידות":
עיקרכי ,וניכר .יותרהרבהאופטימיבאופןזה

הקלילהבדרךהואקליפורניהמחברותשליופיו
נדמהלעתיםכיעדלנקוט,בנאיבחרבהכביכול
כישבידיעההכאבאףעלכיהקריאהבמהלך
מואריםשיריםיפוג",והכרטיסתסתיים"שהותו

ישיבהתוךקלה,קולומוסבמשיכתנכתבוכמואלו
מכונתמעלאופרקבלונהענקגלגלעלמסחררת
מהבהבת.הימורים

ההשקההוא 1בספרשקיים 1יותרחבוינוסף,היבט

 1ליןשלינקותהלינקות.דיקנהביןנמנעתהבלתי

 1בומפעפעיםחדשיםשחייםוהנמרץהקטןוגופה

העייףהסבשלזיקנתואתשאתביתרמדגישים

כותב:הואוהמאיימת:המשחיתהמהזיקנההחרד

עיני;ויזקינואזקין;אניבטחלין;"שכשתגדלי
יבשותלחצותואתקשהאוזני;ויזקינוידי;ויזקינו

 .) 8 • 7<עמ'נאויר"אותךלהניףשובוימים;ולבוא

מאושר.אךמותשארצהבנאיחוזרהזההמסעבתום

הטיולאתמסכםהואהספראתהנועליםובעמודים
בךונותרתישדוד;ממך"ונותרתיואומר:היפה

אותושדדוכמובן><מרצוןוהסגידההאהבהשבוי":

היאעוצמתה,במלואהאהבה, •אותושבוגםאך
בואךהכוחות,כלאתושואבתמכלהשודדת,

ונוצרהשראה.ומעוררתמעצימהמבשמתגםזמנית,

האהבה,בקדחתכאמורשלקה 1בנאידרורכיהרושם
הולידהזהההיסטריוהסחרורתוכה,אלברצוןנסחף
יפים.שירהפרקי

שלקהעלבמשוררלקנאלאאםלקורא,נותרמה
אהבה,ששמההזווהמבורכתהמעוררתבקדחת

 •הכתיבה.כיסאאלכשבויאותךהדוחפת

שחורידפנה

בצורהאזלמות,אם
מסודרת

הקיבוץהוצאתשלדגים,מיון:ראובן
עמ' 125 , 2006המאוחד

המערביותהגבעותהראשוןסיפורופרסוםלאחר
שהאדם"הבנתימיון:ראובןאמר ) 1965 ,'אשמ'(

היחידושההבדלהאנושיהקיוםבסיסהואהיחיד
מת",שמתומיחישחימי •זההואאדםבניבין

חייםביןהמפרידהדקהחבלעלמעורערתהליכה
הקובץמסיפוריברביםמרכזיתסוגיההיאלמוות
סדורהעולםבהשקפתמחזיקמיוןשלדגים.החרש
הרצאהבמהלךביסודו.המתעתעהזמןלמושגבאשר
עלשלוהתיאוריהאתחשףהואתלמידים,בפני
אנחנומקום.לשוםעוברלא 1"הזמןלדבריוהזמן.

ביןהתנועהכיעולהשלדגיםמסיפוריעוברים."
לאזמןצירפניעלנמתחתהמוותוביןהחיים

המדומהבמציאותחוקיות.חסרלעתים 1מאורגן
עוגןמשמשאינוהזמןמהסיפורים,כמהשל

נוכחבולהיאחזניתןאשרסדרבבחינתלדמויות,
המסתוריים,אחתלאהאירועים,השתלשלות

עלשמתנהלכמינדמההזמןהחיים.אתהמכוננים
נאלץ 1המבולבלהאדםואילו 1משלוהיגיוןפי

שלעלוםלמימןחייוקצבאתלהתאיםבמבוכתו

 .עבורואבסורדיהופךפעםלאאשר 1פנאי
<עמ'סימנים"משאירלאשרוףזמןזמן.שורף"אני

 1עכשיורואהאתהב"מההגיבורהמספראומר ,) 37

לחיותושלווהמפוכחתבדרךמדוברלכאורהבני?"
אלאואוזל.ההולךהחייםמחמצןלהיחרדמבלי

בהמצמררתשיחהמתוךנולדתהזאתשההצהרה
בנימגורלהינצלותוזיכרוןאתלבנומספרהאב
באכזריות.שנטבחוהארמניהעם

 1ויעבורפניהעלשיחלוףלזמןממתינההיא"בשקט

בסיפורנעמהמתוארת . ) 58<עמ'יעבור" 1יעבור

מאמהבהשלמההנפרדתהפנימית","השפלה
העוברלזמןכאןמשוליםאם-בתיחסיהמנוחה.



שאפיינההשתיקהאתבכבדותווהמסמלבעצלתיים,
נערהבחייהזמןשלכוחומההשתיים.ביןהקשראת

הפסיקהשלי"אמאהמחשבה:חולפתשבראשה
נוסףסיפור .) 57<עמ'שנולדתי"לפניחודשלחיות

היחסיםלמערכתמטונימיהמשתרךהזמןבו
מרגישהאני"לבדהואלבנה,אםביןהמפותלת

נזכרהבן-זיכרוןזמןזהו ,) 80<עמ'בודדה"פחות

 ,לדבררצתההאםהאלמנה.אמועםלאיטליהבנסיעה
לתקשורתתחליףשימשוהנופיםלנסוע.רצההבן

בצערה,הכבויהאמואתלהחיותביקשהבןהחסרה.
המלוןביתאלזיכרונותהטעוןהביתממרחבלהוציאה
 ,כןפיעלאףהחיים.האדםבניהומה ,האנונימי

לחלחלהערבזיכרונותשלהטבעיתתכונתםכינראה
להניחםהאפשרותאתמטרפדתהתודעה,מעמקיאל
כךלעתי.דוציפייהלהווההתחברותלטובתבצד

שבסופושתיקה,שללמסענסיעהאותההופכת
האם,שלהפרדוקסליתבהצהרהגדולה.בדידות

היאבודדה,פחותמרגישההיאלבדשבהישארה
שלאבנה,רגליתחתהקרקעאתשומטתלמעשה

צביוןאתלהומכתיבאמובנפשהמשתולללזמןיכול
בציורימקושטתשחורהסיניתמניפהגםחייה.

להלהעניקלרצונוכסמללאמוהבןשקונהטווסים,
הנהרלמינופלתהחולה,מידהנשמטתחיים,אוויר

הבןואילובדידותה,אתמממשתהאםושוקעת.
לארכבת,בתחנתוממתיןיושב ,אבודנותרהמספר

מועדות.פניוולאןבאמאיןיודע
כשעוןהמקובלבתפקידוגםמופיעהזמן ,אלולצד

הדברזה"זמן-החייםאתלקצובהמאייםהעצר
 ) 52<עמ'ופחות"פחותממנושישבעולםהיחיד

משיבהמספרואילו"פרדי",הסיפורגיבוראומר
מכרהאיזהיששליחושבאנישלפעמים"רקלו:

-פעם"אףייגמרושלאשלירקשהואזמןשלסודי
לנטרלביכולתעצמיביטחוןשלכגילוישנראהבמה
דלקמעין-כאמצעיהזמןמופיעכאןהזמן.את

הזמןהחיים.מחזוראתלכבותמאייםאוהמניע
הואשאיןאלאהדמויות,ביןלדיאלוגיםרקעמשמש

עבורם.יציבקנה-מידה

תורמיםהשונים,בסיפוריםהזמןשלהמגווניםייצוגיו
ושובשובהחושפת ,מסתוריןאפופתאווירהליצירת

 .ועכורקודר ,אבסורדיאנושיקיוםשלעמוקגרעין
הסופרשלקרצילוםהמזמנת ,הספרעטיפתגם

אפורה,דבידותמשדרתהזמן",לפנידקות"ששבשם
שכמוקפואוזמןשעוניםשנירכבת,תחנתשבמרכזה

 ,) 12<עמ'הפוך"קוריםהחיים"לפעמיםמלכת.עמד

המתרחש ,מסתורימוותמקרהבחקירתהשוטרחושף

עלילתמילים",שלושכתב"האילםהפתיחהבסיפור
ניתןאשריצירות,לחטיבתמודלמשמשתהסיפור
מוות,מקרהחידתיים.תעלומהכסיפורילהגדירן

הצופהאחדאילםואדם"פשוט"פענוחשוטרים,שני
דמותאחרים,בסיפוריםגםכמוזה,בסיפורמהחלון.

היאמנודה,אוחריגבחזקתהנמצאתזוהשוליים,
היצמדותשלהטכניקההנסתרת.באמתהמחזיקה
יוצרתהבעתה,בכושרהמוגבלתהדמותאלהמספר
ההוויהאלחטופההצצההמאפשרמענייןמשולבמבע

מרכזאלמקדםמיוןהעין.מןהסמויהזוהנעלמה,
בחייהםבמקרה,אוליהמתבוננים,האנשיםאתהבמה

מעין,הואהממודרהאילםזולתם.שלהבלתי-נראים

הנחות,החברתימעמדואףשעלנראה,ואינורואה
החדבמפנההקוראאתלזכותבאחריותנושא

,בתובנהמכךויתרהלידיעה,מאי-ידיעהוהמפתיע
במעמקים,קבורהלהיוותרהאמתשגורלהמעיקה

 .לארעיהצדקמושגאתשהופךמה
מציאותמתרגשתאד"שלהמכולת"מולבסיפורגם
המתגוררצעירשלמעיניוהנצפיםשולייםאנשישל

שלדמותומופיעהכאןבית.שלאחוריתבחצר
ומדכא,צפוףעירונינוףרקעעלהאמת,מגלה
מטריםושישה"שלושיםעצמו:עלשמעידכמי

בטוחאניתמידשלאבעיראחדבודדלאדםרבועים
יודעתמידלאאניושבהבמציאותקיימתשהיא

להתבוננותשותףהופךהקורא ,) 22<עמ'אני"מי
ספק-תמימהספקבהתרחשותמשהומעורפלת
מפתיע.בין-אישיחיבורבסופהאשרפלילית,

התרחשויותבמרכזםמעמידיםהקובץמסיפוריכמה

שונים.ביוןבשירותיהעוסקיםאנשיםשלחשאיות
עצמואתמגדיר ,) 72<עמ'שקוף"אני"לפעמים

האנשיםגםכמוהו"סוטו-ווצ'ה".הסיפורגיבור

 ,עכשיורואהאתה"מהמהסיפורים"השקופים"
מצוייםכולם-ואחרים"סומאטרא""פרדי",בני,"?

מדומהאואמיתי-בכוחמחזיקיםחסויה,בשליחות
שלהםחייהםאךחיים,ליטולאמנםמסוגלים-

הללוהגיבוריםבלימה.עלתלוייםכאילונראים
הנעדרת.לעתיםהחסכנית,הלשוןכנציגינוכחים

בפיזיותלהבחיןשקשהעדמוסווית,כההתנהלותם
בזכותהתודעהקירותאתפורציםהםשלהם.

ישומושתקת.עצורהשהיאאףהרגשית,עוצמתם

שלוסקרנותמלוןבתישלדבידותהללובדמויות
אפלולי ,קטןחדרשלמחלוןנחבאתהתבוננות

ונפשותאורבנייםאתריםפתוחים,נופיםאלוטחוב
נוצרתכך .והזרהציבוריבמרחבחייםהמחוללות

אדםבניביןומרתקתמשונהאינטראקציה

למשימהשמעברוניצודים,כציידיםהמצטיירים
איןחד-פעמית,פגישהלהםתזמןשאוליהחשאית

שבמשותף.דברלהם
לידיבאהמורכבת,המציאותבפסיפסנוסףנדבך
ככלוסתוםחידתי-מהריאליסטיבמעברביטוי

סימבולית.התייחסותהמחייבהבדיוניאלשיהיה,
על"האמתהטרגי-קומיהסיפורזהבהקשרבולט

סיפורזהו ,) 26<עמ'אוחנה"אדישלמותו
מפתיעמוותהמתאר ,היסודמןמופרך ,סוריאליסטי

הרובדביןהמשעשעהדילוגנערץ.רוקכוכבשל
עלילהיוצר ,הסיפורשלהסמויהרובדלביןהגלוי

ועל ,הגיבורשלעולמורוחאתהתואמתתזזיתית
עין"הרףאוחנה:אדישלההיסטריהלהיטרקע

ההמוןאתשמסיתמישלההיבריסחטאנחשףאחד",
הרגע",את"לחיותבסיסמההמגולםלאסקפיזם

המוטובנצח.נוראיבגידהמעשהכמושנראהבמה

לעונשרומזהסיפורבפתיחתלוקספיעלמהבשורה
האלנצחיותכנגדשיתריסלמישמיםמידיהבא

נענשאוחנהאדיבוהאופןההווה.אתלקדשבניסיון
פולק,פונקבדוקטורהמתגלההאלוהיםבידי

היצירהאתהופךאל-קנא,ממעלההנודעהזואולוג
והמוותהחייםסודמסתוריעלמלגלגתלפארודיה

 .החושךושלטוןהאלוהותנפתוליועל
למצואניתןלמוותוכואבתרציניתהתייחסות

גיבורשמו.אתכולולקובץשהעניקבסיפור
רצוןמביע ,הקובץשבסיפורימהיפיםשלדגים,

אתלפענחמעונייןהואהחיים.רציונלאתלהבין
מסודרת.בצורהלמותיוכלכךרק-הקיוםחידת

 ,הספרלדמויותאב-טיפוסמשמשהואבדמותו
בחביונותהפסיביתבהתבוננותןהמאופיינות

אחוזתההוויהנוכחהשתוממותאותההעולם.
אין-האוניםואתהחרדהאתמשרטטתהמקריות,

המוות,בצלנעיםשלהםשהחייםאנשיםאותםשל
עשןעלנישאיםמהלכים,מתיםלמעיןנדמיםוהם

המרחף.קיומםאתהאופףוסמלימוחשיסיגריות
איזומסגירהכולולקובץשלדגיםבכותרתהבחירה
בחייםהמגולם ,הפתאומיהמוותשלעגומהמהות

המוותהשלדג.במקורהניצודהדגשלהנקטלים
לכודהסיפורגיבורלטרף.שוחרשלדגכמומרחף

הרנטגןצילוםבריאותו.למצבהנוגעתבאי-ודאות
מאפילההקיוםשחידתאלאהאמת,אתלחשוףאמור
"אני-ולהיוושעלאמתלהתוודעהאפשרותעל

קוראקולפתאום ]".[למעטפההצילוםאתמחזיר
ולאהואואיפהקוראמירואהלאאניאבלבשמי
והולךקםאנילמהמביןולאללכתבדיוקלאןיודע
זו ,הלבןהמסדרוןשבקצההיחידההדלתלעבר
לקראתינפתחתהיאאליה,מתקרבשאנישככל
 .) 48<עמ'ומתרחקת"נפתחתועוד,ועודעוד

בפנים"היההסיפור"כלהקצרצרבסיפורו
 ,) 1996אחרונות,ידיעותמתה,מעונה<זיכרונות

הים,שפתעלישיבהמיוןראובןמתאר
כמושנראהגדולכדורמיןהתעופףכשממרחקים

שחיתהלראותהיהאפשרמקרוב"אבל ,צמרכדור
קרועיםהקלטהסלילישלסבוכהפקעתזאת

<שם,בפנים"היההסיפורכלבזה.זהומסובכים
פקעתאתאוספיםשלדגיםסיפורי ,) 40עמ'

הקרעיםאתמאחיםהחוף,עלהמתגלגלתהסלילים
והמנוכרת,הנידחתהמציאותאתעזבקולושוטחים

נפשית,אופיזיתאילמות,שולייםדמויותשגם
 •האנושית.עוצמתהאתלהחרישיכולותלא

פזיובל
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 (ך:

~ c:::: 

1 ~ ~ 

9 



למילים""רעב
T •• -

הוצאתחרמה,בניתילאמיילין:פסח
עמ' 123 , 2006כרמל

אתהלשון:אתלחפשהקוראאתשולחתשירה
שימושהאתהמפורשת,אוהמובלעתפעולתה
פעולתאתמקצינהשירהתקשורת.שלכמדיום
הפוטנציאלאתמרביתבצורהומנצלתוהלשון

ובראשםשלה,הלשונייםבחומריםהטמוןהסמנטי
המשמעותממשקלמשמינות~שירהמיליםהמילים.
תכניאתמזמנותונעשות,קמותהן ,בהןהדחוסה

הלבתשומתמתרומתם.אותםומעירותהתודעה
מיוחסתשיריבטקסטללשוןהניתנתהמיוחדת

נקודותבשירלגלותשנקראלקורא,בורך-כלל
אמורהקוראואחוות.פרדוקסיםורציפויות,שבר

 ,לתוכןונופלבלשוןהמלכודותאתשמזההזהלהיות
קיוםשבשירהלשוןלחומרילהעניקשאמורהוא

שירים,ספריבולטיםעדייןלכןאוליבעולם.ממשי
 ,השירהגשמתתפקידאתמקבליםשכותביהם

הופכותשהןעדבזוזוהמיליםאתהמשסיםכותבים

גלם.לחומרמסימן ,לכלימצליל
פסחמאתהחושהשיריםספרחומה,בניתילא

כממשות.המילהשלהפואטיקהאתמגולל ,מיליד
באופןמתממשותהןאומרות,אינןהמילים
היאהמילה .ובעקיפיןבפעולתןנראות ,קונקרטי

מןחלקהיאהעולם,אתלייצגהאמצעירקלא
כעצםבעולםקיימתהיאבשירים,המיוצגהעולם
מוחשורבכלכמובכותבומתרחשתרודפת ,מעצמו
המשוררביןמרדףשבושיר ,הספרבתחילת .אחר

"לבשההמילהכיצדמספרהואעליה.שחלםלמילה
אירה-"לחשלניסיונותיוסירבהא;ת~;תיה",את

 ,השימוש-בלשוןכאןלנומומחזשה iלמ ."~~רי~~
בהתקן:בסחורה, ,בכלילשימושמייליןאצלשדומה
 ,בשירותנושתכליתהככזוהלשוןאתתופסיםאנחנו
ולגלותלהתנפץעשויהחמקמקה,היאוהנה

לה.שיהיוחשדנולאשכללמשמעויות
מאמירההשירים,ברצףהתקדמותנובמהלך

אפשר"עכשיוהמיוצג.בעולםהמילהשלמרכזיותה
עכשיואותן;לנשקאפשרעכשיואותן;למשש
המיליםמתביישות",לאכברהןאותן;לזייןאפשר

פורצותמהתרחשות,חלקהןלדיאלוג,מושאהן
המיליםאחרהמרדףתמתבזמן.ומתקיימותבחלל

פרפרים",כמו"התעופפו/הןפעםוחוזרת.מושחזת

שבויות/להיותרוצות"איננולמשוררמבהירות
שידיף".אנחנוחופשיות/להיותמבקשותאנחנו
 ,בופועלתשהמילהבעולםפועלבשיריםהדובר

למציאותכפופה ,הדוברשלבחייוטמונהוהמילה
המילים ,בלבוזוולאהמציאות.אתומכפיפה
אליהן.מחויבותכלתחתהקרקעאתשומטות
בתשוקהנלכדהפסקה,בלאלהןנצרךהמשורר
קונהאנימ~ך/מתעשראנימילה;"הרלהשיגן:
 ,יובהשגכשהןז:ווףך".ללאמביומיך;אתומוכר;

הכותב:שלהיוםבסורתפקידןאתתובעותהן
אוהבאינניר wבח~ארגטל~מיליםשתלתי"ובבקר
בריק:טובע 'הכותב ,כשאינןזאתועם ,"°לת~ל
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למילים".ר~באני /"מח~ה.
מרחביםלמיליןמשמשיםהמופשטיםהלשון 'מבני

אלוהיםגםבהם.להתגשםבצלם,לחסותמוגנים
מניפסטהואאחרושירשירים,וכותבשירים,קורא

מאחורילהתיצבהמילה/נאמני"לכלשקורא
מעיו:המשוררשבובעולם ."הו:;q ~~.rל 1ים 9ה~~ך

האחרונה",המילהאתאכתוב/מתייודע"אינני
אוכלבו 1ןם 9 ~שלבלאותך;הגעתילאו"עוייז

העיוותמובלט ·הנכונה",ה~ןהשזאתלעצמי;לומר
בתוכהמשתקףהכותבהמילה:עםשביחסים

הדבריםאבלכתובים,כדבריםבעולםומתקיים
שיקוףרקהםהנחווים,הדבריםאינםהכתובים

רודףשהכותבהאנושית,ההתנסותושלשלהם
 ,כךאםנובעת,איננהלכתיבההמשמעותלייצג.
כותב.לביןמיליםשביןמיחסיםאלאאחת,ממילה

במילה.מתגלמתהאהבהגם ,עסקינןביחסיםואם
מילים.לוחותגביעלחרוטיםבספרהאהבהשירי

הידייםהמדרבות,השפתייםהןהמנושקותהשפתיים

מרחקשלחומותהכותבות,הידייםהןהמלטפות
מכירוכאןמילים,שמייצרותחומותהןאוהביםבין

כדיהאוהב.לדוברעזרכאמצעיבמילהמיליד
חומתשלהטהורדבחףלהילחםישאהבה,שתתממש
וממשחקיהמיליםמאשליתלהתפכחהמילים,
שהמיליםכדיחומה;בניתי"לאשלהן:הגישוש

ד /o ~~דספסל/עלאותןהנחתירקמעל~יעופולא
הצפנתי/שנותר;מה/וכל ;ך~~ועוו ו~~מעוד
מחר",שובשאר~הכדיגו~ך/בחורי

אחת,ומותובכולםחומה,בניתילבאשיריםכמאה
הרתיעהוכוחהשירים,אלהמשיכהכוחהיאהמילה.

הךשבההתודעהלביןשבינןהקשרמהתרופפות
העולםאלבזיקהאותןמציבמילידמתחוללות.

למיליםיששבשימושן.הניגודיםאתוחושףהסובב,
נסייעהקוראיםאנחנו .בקרבוממשיתנוכחות

 •בקרבנוממשיתנוכחותלהשתהיהשלוליצירה

בראלברית

בהוצאתיצארושם ,נואלנריחשלשיריהספר

 2005גוונים
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למוחמדאחמדבין

שירים,בנוי'בשטחלוחמתרון:זיוה
עמ' 47 , 2006גווניםהוצאת

ספראתהכרתילאוציירת.משוררתהיארוןזיוה
מולשאלזהאבלחפוזים,שיריםהראשוןשיריה
לצטטבחמדהמוכןואנימקסים,קובץהואעיני
הואשאכן'ולהגידהספרעטיפתעלהכתובאת

מתגעגע".פוגע,משעשע,מריר,"ספר

נקשרכמוהשםאביב.תלשרובםשיריםבספר

אביביתהתלהלוחמהלא.אך 1ולפעולותיו"ללצה
הקצרההשיריםשבסירותהבנויבשטחגםקשורה

ו'שיפוצים ' 2'שיפוצים ,' 1'שיפוציםרוןזיוהשל
אחרעוקביםהקוראיםאנחנואלהבשירים .' 3

 1עקבותינואתבתיאוריהמוצאיםהכותבת,עקבות

ראש,בהרכנתאובצניעות-מה,אולימסכימים,
 1האירוניבכוחה 1הציוריבכוחהכותבת,שהיאלמה

גדולה.באהבהזאתובכל •לעתיםהסרקסטי
שאי-אפשרעירהיאב"שיפוציה"שלהאביבתל
בקירכלביםש"אצלנולמרותבלעדיה,לה

אונים./חדלעומדשיפוציםוקבלןמשתינים;
רוצים./שלאשכניםנגדמעלית,/רוציםשכנים
אלוהים."",ארגוף

אבלקטנים"ב"ענייניםכביכולנוגעתרוןזיוה
יכולותובעיקרביטוייכולותעלמצביעיםאלה
 .אורבניג'ונגלהיאאביבתלמשווה.ראייהשל

היאאדומים"עליםנושריםבארה"ב"בסתיו
גובים,/שלעטיפותנושריםביתי"ובחצרכותבת,

וקונדומים".סיגריותדבלי
ב'שיפוציםמדויקת.ישירה,היאבסביבההתובננותה

במרכזלמוחמד;אחמדיבןחיה"אניכותבת:היא ' 2
הזמןכלדיירת;ואניבנייןפועליהםאביב/תל

 .) 11<עמ'ניילון.""ביריעותהחלון;אתמכסים

ולמרותאמיתית,היאהנגיעה .רבורוזה 1כלומר
הערביםחברתית:"השוואה"איזושהישלפנינו
והיאהעצים""חוסניהםאביב.בתלכאןנמצאים
סינתטיצבעמתיזיםשהםשעהכי'סובלת',דיירת

הנשימהבקושיאבל •לנשוםלהקשההלוא •
הערבים,הם, •מחדמשווה,עודף,משהויששלה

אוקמךטלי

יפהלהיותקליותרהרבההיהפעם
לס~למוקדש
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הכותבת,היאאךאביב,תלהעירבמרכזעובדים
כללקיר".מעברהעיר;באמצעערבית"לומדת

מעבראךהזרות.למרותאופטימיכךכלפשוט,כך
שלושםמעטרוגזבהםשישולסרקזם,לאירוניה

נוגעתשובהיא 1הפוךעלהפוךשכולושיר
אביב.בתלהחייםשלבאיפכא-מסתברא

שאוליאיבביותתלשניםמחיהשהיאדומה,לעתים,
המדויק.הזיכרוןתוקייםתמידאבל •השתנו
אלגםנתיביםמוצארוןזיוהשל<ציניות?)ההומור

יקר""משוררושמוקצרצרבשירהארספואטיקה,

ומרפקים;אמביציהבעל"משוררכותבת:והיא
מבריקיםלאאךויפים./מבהיקיםספריםהוציא
 11הפרומו."למרותחכמיםלא / 1ומרהכרלמרות

ביאליקשלהנהדריםמשיריואחדעלבפראפראזה
בדיוק:שלה.ייחודית.בצורהמתנסחתהיאשוב
דודימיםליישקשים;לוינייםחנוךימיםלי"יש

אינילי./איןובארגןליאיןמייאשים;אבידניים
ירקרק;תלליאיןצל./כדבארגתחתיושבת
הואאךעייף;רעליישדווקאאל;סודהשומר

מגדף.""

במידה.מכאיבגםמשעשע,קונסרפונקסאיזה

גדולה,אהבהמצאתי •רוןזיוהשלהכתובובכל

ונושם.•מדויקו"דקדוק"יבקורת 1שלה-שלילעיר

בן-שאולמשה

 2006ספטמבר
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גםשהואאישיסיפור

ולו,טיבי jו

הזמןאתלמלאוינינגר:לבנתהלן
לאורההוצאה ,הביטחוןמשרדכחיים,

עמ' 302 , 2005

בתחילתרואת-חשבוןוינינגר,לבנתהלןהמחברת,
נבעכיספרהעלכותבתלחייה,השישיםשנות

לדבריהזהוולמקום.לזמןמעבר 1כמעיןמתוכה
מבחינתקולקטיביגםרבהבמידהשהוא 1אישיספר

מספראירופה.מזרחיהודישלההיסטוריהזיכרון
שימשולדורמדורבמשפחתהשעברומצהיביםדפים

לספר.וכהשראהאינפורמטיביכגרעין
יעבץצבי(אמריטוס>פרופ'שההיסטוריוןלצייןראוי
מאוד."מרשיםההיסטורי"הדיוקשבספרמוצא

שעודםהרומניםשללאכזריותםמשכנעתעדות
(גבבפרשה"הנבזהולתפקידםלשואהמתכחשים

העטיפה>.

הבכורהבןאפרים,הואהראשוןהחלקגיבור

שליחתוהואחייושלהמכונןהאירועבמשפחתו.
ילדיםכמולצבא,בכפייהשיגויסמחששמביתו
החדשהבמשפחתו .) 21(עמ'ומעלהעשרבניאחרים

אביולושמסבירכפיחדשה,זהותמקבלהוא
האחרונותבשניםששההבננואתה"מהיוםהמאמץ:

הואהחדששמךהדנייסטר.לנהרמעברדודאצל
תלוייםבכךהזה,השםאתתשכחאלוינינרג.אפרים

 .) 4(עמ'כולנו"חיי

אוצרבאזכורמסתייםאפריםשלחייוסיפור
הבאים:לדורותלהעבירשעליו 1בידיוהמופקד
הקודש,ספריאתבושהחזקתיהארון"בתוך

באותוארוזהקטנהחבילהחיתהוהטלית,התפילין
שהורישהקטנההתורהזאתאותה.קיבלתישבובד
הקטןמהביתשנשארהיחידהדבר 1מולידיאבילי

היאהזאתהמגילהרך.ילדבעודימתוכושנעקרתי
הבא,לדורלהורישבידישישביותרהיקרההמתנה

להפקידעליחיי.סיפוראתהלאהשתישאוהיא
צירפתירועדותבידייםבכורי.משהבידיאותה

אתבסתרגוללתישבהםהצהוביםהדפיםאת
 .) 106(עמ'סיפורי"

שלבנו 1פייבלשלשמועלנקראהשניהחלק
כשיוםעוליםהתקופההדיאפרים.שלונכדומשה
מדווחוינה,תושב 1פייבלשלדודושלמה,אחד

גםעדהיהלהןאנטישמיותהתפרצויותעלבמכתב

"לאחרונהכותב:הואועודבאוניברסיטה.כסטודנט
אנטישמיתוכןבעלימאמריםלקרואנדהמתי
 .משפחתנושםאתהנושאאדםידיעלשנכתבו
יהודיחיברינהזה.למכתבימהםכמהצירפתי
 1אנטישמיהאיש .נינגרויאוטובשםמומר 1לשעבר

דעתועלאותוהעבירהליהודיםשהשנאהפילוסוף,
כמהלהוכיחהיאחייותכליתכל .דתועלוכנראה

במקוםהרוחני.ובעושרבידעעלינועוליםהגויים
בולהילחםשחובתימרגישאניבלימודילהתרכז

גדוליעלאינפורמציהמאודהרבהאספתיכוחי.בכל
אנשישלשמותמאותגיליתיובהווה,בעברהיהדות

12 
 314גליון

אוציאבכוחייהיהשאםוהחלטתימשלנושם
היהודיםהאישיםכלאתשתכלולאנציקלופדיה

אחרינוההרבשנוערהיאהצרההגדולים."
שבכלמשתדלאניוינינגר.אוטושלהשקפותיו

(עמ'משלי"מאמרגםיופיעמפרסםשהואמקום
117 (. 

וינינרגאוטושלדעותיומוצגותבהלפשטנותמעבר
הגדולפרסומושלמעשהלהעיריש ) 1903-1880 (

כיסבירלא . 1903בשנתהתאבדותולאחרלובא
כתבכיידועהיומית.בעיתונותמשנתואתפרסם

שניםשהתפרסםהאפוריזמים,בשיטתנוסף,ספר

תחתשהתפרסםלדוקטורטבנוסף 1מותולאחר
עקרוני",מחקר 1ואופי"מיןהכותרת

חדשיהודימודלאחרשביפייבלהלךבבגרותו
רובכי(אםמעטיםלאשללבותיהםאתששבה

"בזמןהחדש.>לעולםפנתהאירופהממזרחהההגירה
עלשלנומחברשמעתיבגרותלבחינותלימודי
לעזובבכוונתההצעירים,בקרבשמתארגנתתנועה

 .) 186(עמ'ישראל"לארץולנסוערומניהאת

והוא"שרידים",נקראהספרשלהשלישיהחלק
לפייבלשנולדהצויןהקודםשבחלקלאחרמתחיל

הליקה,זוהי .)-05.06.1940ב<שנולדהבכורהבת

 .) 301(עמ'וינינגרלבנתהלןהמחברתהיא

בימיהמשפחהקורותמתוארות"שרידים"בשער

שלמתמדתהידרדרותתוךהשנייה,העולםמלחמת
ליהודיםהמקומיתהאוכלוסיהיחסהחיים,תנאי

המחניקהמסעמתוארהיתרביןיחתות.נגזרותו

ברורלא .) 229-226(עמ'הסגוריםהרכבתבקרונות

כך,עובדתי.הנומהכתובהעולההמידעכמהעד
קיבלהרפאים,לעיירתהרכבתכשהתקרבה 1למשל

בדםהכתובהביידישכתובתהנוסעיםפניאת

האחרונה".בדרכנוהלכנוקדיש,עלינו"תגידו
בדרכםהולכיםשהםהתושביםידעוהאמנם

כתובתשיקראמייהיהכיחשבוהאמנםהאחרונה?

 .) 229(עמ'זו?

מאמציוסביבנסבהבספרבמיוחדמרגשתסוגיה

בביתלהיקבראמובקשתאתלמלאפייבלשל
ברורלאזהסיפורגם .) 253-244(עמ'יהודיקברות

החייםבנסיבותעובדתיתמבחינהאפשריהיהאם

דאז.

בידיהיהודיםהניצוליםעלשנכפההכפויהגיוסגם

באירועמדוברכלום-השאלהאתמעלההרוסים
איוםכללזהגיוס .) 282-276(עמ'היסטוריעובדתי
אנשיםעםידבראומהשורהשיצאלמימוותבעונש

הכותבתהמחברתשצודקתייתכןאבללגדר.מעבר
מתקבלותשאינןאמיתות"ישלספרה:באפילוג

משמעותן.אתלתפוסיכוליםאנושאיןהדעת,על
ומתוכו 1חוויתיהזההנפלאהחושיםשיכרוןאת

 • .) 299(עמ'ספרי"נולד

כרבעיוסי

הנועזמסעםבעו,בות

וחמתמוותנגןבן-משה:בן-ציון

 157 , 2005הספריםחנותהוצאתחלילים,

עמ'

השפיעוויילדואוסקרשקספירהשירהגדולי
כךכדיעדבן-משהבן-ציוןעלשלהםבסונטות
השיריהכוחאתהעירוגםהםלערבית.אותןשתרגם
מאהמשלו:סונטותכתיבתכדיעד 1שבוהמקורי

פחותבמשךאור-עולםראוסונטותוארבעים
משנתיים.

סקרנותמעוררחלילים"וחמתמוות ן~~"הספרשם
במשקל 1שלוהסגוליםשניעל 1הנגןמחשבה.·וגם

אתנושאהואשגםהמוות,אתמקדיםוהקסםהזמר

"ומרעיד : 15בעמ'בסונט 1הסברויש .בספרהחיים

שפתייםק ?vל~ידלמגעאינסופית/בתשוקה
וגואההחומרהדםאתתלהיט;אשרחמהלמילה;
חלילים".וחמתמוותכנגןברחמה;

הרביעיתהמאהמןהיווניהמתמטיקאיאוקלידס,
"היופיבראייתהראשוןהסונטאתפותחלפנה"ס,

הסבלאת"ראהסונטבאותו 1ויילדבמערומיו".
"ראהסונטאותושלבסופוו"המשורר"במערומיו",

והאהבההסבלהיופיבמערומיה",האהבהאת
רקומהחן;"שלמתומולבשיםבמערומיהםנתפסים

בלואיואתמילים---רקומהחן;אדרתחידות;---

העולם".שלהנצחיים
תאחרלאהכמישה"גםהשלישיבסונטכבראך

יכלההרוחתכלה;"במותההבא:ובסונטלבוא":
אפסותאפסות,הרגשתשלסונטותגםישהיופי",
חדש;כל"איןהאלוהים.אפסות 1הכלאפסות 1עצמו
"הביטומאחריו"."כבר;שיריושכלהמשורראמר

מחדש"היוםשובזוהראמש;/שזהר;כלבשמש
"אםרבותסונטותממלאהמוותמפניהפחד .>גצ(
חוזרנושאהוא(קטז>עת"בטרםעתהאמות

"ומדימהחיים:חלקהואהמוותכיאףבסונטות,
קידשכיעללבוטובשמח---אביהיהשנה

באחרית(קלז>.מתיו"אתבשנהשנהכמדיברבים;

טמוןהכל"ביסודפונטוביץ':טליכותבתלספרדבר
עלואףהדברים,אמיתותאתיודעוהמשוררמוות

הנוקבמתהומהלהימלטלבומשיאושלעתיםפי
האהבה,שלהמנחמיםבענפיהולהיתלותהנפששל
 11הניצחת."המוותבעובדתלחבוטשבהוא

עלבנוסףשם.בעלותדמויותמאכלסותהסונטות
הפיחהאלוהי"הפייסטוס; 1ויילדואוסקראוקלידס



"פאן"מופיעסונטותשתיולאחר ,)הכ(מפוחו"את

שלהעצומות/הפסל"ידי .בחלילולחלל
חבוישהיהאתהגרניט;מןחשפומיכלאנג'לו

עממיסונטאלה,ולצד .)טל(האבן"בלבעמוק;
הגיטרהלנגןהמוקדשעגסונטכמוהומור'רווי
הגיטרהבנגניוהגדולהטובהגיטרה;"נגןויי'אמט

ואףלקבצןהפךהמרה,לטיפהשהתמכרבעולם"'
כצלילבדויחלוםהיה"משלואולי'ברצח,הואשם
ויי".אמטשלגיטרה

בנויותשקספיר'שלאלהכמובספר'הסונטות
השורותשתיבתים.שלריווחבלישורות, 12

עשרההשלושוהשורהקדימהמוזחותהתחתונות
שלושאושתייםכדיעדלעתיםמשכנותיה,קצרה

הסונטכלאםגםבחוזת,אינהזושורההברות.
ועיצובסונטכתיבתעצםכיטועןמשהבןמחורז.

מוליכיםמהוקצעותשורותעשרהבארבעשיר
ממדיו'שלושתעלפסלכמואמנותית,ליצירה
אדריכלימבנהכמוהשמיםענניביןמרחףשאינו
גבולותיובתוךהיושבפסלשלו":הזהבב"חתך

הבנייה,חוקילמגבלותוכפוףמסחרימגרששל
והשיריהרגשיהביטויזאת,בכלבצדם.ששכרם

ונעהיבשים,החריזהחוקיעלגוברמשהבןשל
השורותמספררקהשורות.שלה~שתנהבאורך
הסונט.של •בגימטריה 14 •ה"זהנ"חוקעלעונה

מלונדון'חורגומגוון'גדולהואהמשוררשלהעולם
 ,)ןמ(אחתבסונטההמתכנסותהבריתוארצותסין

ציד;כלילייצרסמכויותהאוצל;"בעולם
האדםאתונר;שלבסופויצודואשראיומים,
הפסקבליבמשוררהפועמתרצופהשירהזועצמו":
עלהחייםלחןגםהואנמשך'סונטיבלחן

תהפוכותיהם.

מתוךכךסתםלעולם;באוהללו"הסונטות
האחרון'בסונטבן-משהבן-ציוןכותבשעשוע"

כללמדובראיןכיעולההסונטהשלמהמשכהאך
הסולםנשלנימסעעורךהמשוררסתמי:בשעשוע

יותר",עמוקיותרקרובלראות/מנת"על

"אללו'שקדמואלהכלשלהנועזמסעםבעקבות
חלקםהזמן;בלבירינתאבדחלקםהנפש;נבכי
כדמויותושנועלוחלקםהמינוטאור;טרף

 •לראשם".עטורדפנהעליוזראלוהיות/

שתלשמואל

אלבנים 2

"עיניים"מתוך 8מספרשירבוצ'פאפא;הרק

לישן.ע.י~יכ;ת 7ה; ם;~~

ry 9 ~ן .rו :p נ;ת~ q ~:ה ן~~~ס~~לה תf שףט.ה~
 ם'א~~?~סערירים. ry ~ל;מ;סי q .ל~~~ תך~~~~~נ:וי

 .ע.ר~יקף~י q :ם ryס~ס;?ים.סא;ך י.;~ םי~;~~
:p ינכר 9 ~סא;ך ן~~י;ךד~סל;לה~דע~רt.נכנף~~

~ת?סד~יק~~נכנף ו~~~סא;ר.ל~לףגיא ry~זאת~מףןה
ךן~ב.~~רים ,ת;מס?~~~רףךיםי;tיינף ry ~סא;ך

 .ם;ק~ ל~~.~רףפ;ת ת;ש~~ :ק~~ל.י p:ים ?v~דף ףנ~~~י g~י
סריק.~ל.יע,ןת Q ~ט;~לים~נףל pךחיש?~סע

רוומשחהמשורר:שלהאנגלימהנוסח

העיוורהמגדלורצ'ונגה;סוקול

סעבר:סוp~ךל;ך
:פבףיהגר~הסי

• T 0 T : T 

 .ה~~~ס?~ךץא;נ:וימ;~ילה~נכ~יר

אורקוביהמשורר:שלהאנגלימהנוסח

הדקעיוור.המגדלורשאפילויודעצ'ונגהוסוקולעיניואתמרדיםנוצ'פאפאהדק
ארץאוליתתגלהסיגריותכמהשבמרחקיודעוסוקולהזמןבכיסינשקכלימוצא

השממה.

סומקרוני
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ברסטריזואורי

אבשלום

לאבשלום"לנערלי"לאס

הי"ח,בשמואל

~~יף 7דר~~יןס!!דת~ה~יןו;נ~ע;ךךתלא~ן~ה ה~~;~ךץלסת ry~לף qו;נ~ת y.ן
~~~ליםיף 9ו;נד~~רד~הג;ןה q ~ ל~~~ ף~~~~חדז~~ךףז:ר~דח~ן 7

לקיף q:~~ךקד~ךם ש~;~~ה
~ןה 9ע.ין f~סתם y ~ל~חקרדסנזםדל.r.יתאת wל ה~;ר~ ה~~~ל y ס~~ 7

לתמירשורה

f יינ 1~מ:זרדק;תאן.r.;לחןהדי:םד~מד~ת ם:~~~לך~סתו;נן~ר~ל~סת 1נ~
 ;ב~~?~~ךקראtקיד;ליי f~ף yו;נ~~ד~ידדס;~הו;נ~~ך~תסו;ניר:ד

מותיםאלכירידהמת~ל~ליםמכזריםלבחדרי
 •ד: T •: T • • •::-:•ז•• •• : •• ••:-

~לחל y~ים f ~~~ןים f?~ים iZו;נ~~ןים f ם:~~לנכסת
חר' fקדע ס~~~נ;~ע~נכם
t;כפדקנדל y~~ים~~~ריבדד~ים iZו;נ~

:ם~י f~לח fק;ללא fד~t;כים

ירוקהמשוררת

בגזפרפסת~;ססתמש;ררת
: :·:· :·:· :·: :•:• 

ע.ץ~ד~י fבד~ה 9ל;ךית; fד~~ת~יזקיב ם;ל~~~ך
שערהנ~דלילדתמביס

-• 
0 : • : TT 

סתדם~ךים 9~ך~ז ד~? ל~~ךז;~הtקךי;ן
 ;בז:~ f~~ךב [pi? ;ט~~~ש;ךר;תד~~נכיס

 ~.ליt~ן 7:זנדסה~ם fש;~לת

 ם;ל~~~~לאה w ר.;~ש;ךךת
נ~פנהמת:פדצת

• : -:· :• : • T 

ת 9ו;נר~קירל y תי~~~ f~~ןה

14 
 314גליון

'< •• , '~ •••• -,, ,.,,. - , ,' "', • 1 ; ':'. ' • • • • •'lii 

סקסטוךאך

זהאציליבביתמגרדימקום
הדפנהעץשל

ך-ה;~ליסע.ץ~ד~ל.ים~ה י~~
 .ת;קך_~.מ~_ךק;ת:די

מכדימאחר
; .•" T • ;•• 

ry7 ~~ל;פ~ ,ףי~~~~~דףז:יי~ר~ל ר.ע; , 
~קל~ה,מ~ףךקיםי r~ע;ךית Viרי qע ~ךם
 ,ף;ע~~שרשמכ;ת 7 ה~~י~~ד~ל.י~ד~ז:יי , י~~
 ה?~ע.~ים ר~~ 7ן;ךת ry ~~ הל~~~דקלי ש.:

לי י~~~מזpק~ב .ת~~;ש י~~ ם~;ת~~
נכףנףל;ת ,ה~~ ל~~י· Vi ~~ןךת~:זימ;tייע;~ף
 ,ל'כ~לי ת;בי~~~ה p~צף

:p בנ;סךתב~~יע;ךי~ל ק~ד~~פ;ר~;j ק

סרףם .ן~~~~~ל~נכ~נכה~יסןר
.זהיב ry~ך~?סדן~קס ,ף~;א~~:זיק

~א;ךף. ד;:;א י~~רףם ת~~~ל ryאב;

~לי~ה ry~:זנכrז~ואן;ה p~שף~י~ד~ןאי;ד~ת~י~י

ךו;rכי ryה pדס~נ:יי?רףםר w ~ל~י
 .ם:~ 7 ~~~ית;ס~~ת-ס;ךנף ,א~;ר~ל

 י~~ o ;נ~·ר Qq ף;ר~~

ר;ת. pסע, ייt;נ~~מכ;~~ים~לג;ן~ת~ע;ןי
תאםתחלה;עטרתנדמףתלגלףגארשתאני

:-• :-:· :• • : • : :-:• :• ; • T -

 ,;תן:~~לאל, t ~·שי~הףא,דע,ב;~י

ry לקר~נכq ל;פ~ ,~ב;ןלילק; . 
 ןי~~~ז'ישע;ן~ין

~~ז:יי~ה י~~~י~ד

 ;ה.ך~ליסע.ץ~ל.י~ד~אן
 .ת;קך_~.רק;ת.מ~:די



טביעהחיקויי

~םי

 ה~י~~~

ן; f ~דידףת f ~~םי

ry ~ 9 9א;נ:וייקvf ים~~
:p ;ל:כ?ז:יימp נ;ת

 • 1 נ~~ךי 1ר ry ~~ת

 ם:כr.~~ י~~,דה
לי 1יךש nל fףד~~ר

of מ;ףw בy1 סעת;~יםry חירף~~~ o נ;ת;q ד~ים

~ :p מ~~ישry ט;ן 9ףדב;ירnry ;~ף 9נ;~ך~ז א~~ ק
א;ת. nהמורשמנףבירהשתינף ';ר 1ב'טר 1ישבנ 1וכלנ

ז:- :-ז: T •ז• : •זז:•ז .. :

חךף. ת;ל~~ p:ד~ס;ן;תים ?:f ך~~~לים,ל yן~בף~ח.דים

זמ;ת.,א;ך~~ל:;כים~ע,~ךת ה~~ת 1מ~א~ר-~חינ:וי
ים. 9סף~~ךאריים ry ;ב~ 1סימ~לים~ר-~חינ:וי
מדלת,~ת~ים 9 ך~~ ,ף;ש~ 7ףמהףא, ן;ר~~ןה 1ג 9ס:ינ:וי

 .ן~~-ל; n~ל;ף nל y~סד ת@~~~~ם, w ~א;נ:וי 1~ךרסם

מיתהטביעה.עללחל"םהתחלתיבא;גףסט
: : • : -: 0 -:--: • T • T 

~לףלים 1~ים t ם:~ f ת,?~~~ךה;ל?,ת
:p ;ש;סהי ~~~'יןמ~מf י;ם~לf י~.ח!ס~ש . 
 ,ת~~;ר'םר;~ה q ~ד~י~ה ,ה~;ר qס~ם y ~~ת ypש;

ר' t1מ~סר' 1ןה .•~לים qמ; p:ים ry ~;ל~ל;~סת י~~
~~יעים,;ב;ת nסך יt:ז~א~~ ,,~ Yר. 1~מ.ןה ,ף;ש~?ך, f~םר

ry ;זq מ~ליםp ת ת;נ~?מ~~ים~ים~p גנ;ס. 7סא;ך~עית
ע;.דא;נ:וי:.~דיילא ,ק,ז vכ~ב iPמף~ןת,

 !י~~~

לך."ףןעי
ש;ק;ןד'יר 9fד~לה

ר;.rכםא 1ה

א;סך. רו::נ~~ 1

~~םיסןשל fז:tיז
~םיך~ר~לס;פ; f~ר
 .א;סר y י~~~מןה.הףא

~ע;ןם

,דה fל;ם qליס:הלא
~ה;ןי p: ם:~,ע~דק

~~ ry 1ז f ד~ס;ן;ת

ל~ןת,:.םד 1ךח:פ
p ים 1פ~

 .ה~~נ;ת 1 מ~~

פלועודדתרגם:

תלמידתומובהקת,וידוימשוררתהיתה ] 1974 • 1928 [סקסטוןאן
דיקינסוןאמיליפלאת'.סילביהשלוידידת-נפשלואלרובוטשל

ויסמןוולטהנפש',שלפומבית'מכירהשירהפרסוםפעםכינתה
קיצוניבאינדיווידואליזםדבורואחרמשוררמכליותרלכתהרחיק
אסורים.אינטימייםמחוזותאלמשיריובחלקקוראיואתוהוליך
פאונובמילים,להביעהשאיןהנוראבחווייתרבענייןגילהאליוט

שירתלמצואניתןקרייןהארסואצל ,בשיריולאלימותביטוינתן
שירתצמחהגבםשעלנדבכיםהיואלהכלסימבוליסטית.ארנון

פלאת',סילביה ,רבימןג'וןסנודרגאס,לואל'שלהאמריל~יתהווידוי
רוקייזרכמיוריאלותיקותמשוררותובנוסף,ואחרים.ריץ',אדריאן
ה'פמיניזם'שלוללגיטימיותהנשילעולםצוהרפתחובישוףואליזבת

מתןאלא ,המגדרמתורתהנגזראקדמיפמיניזםלא ,ממוסדהלא
הנוגעבכלקדושותפרותשחיטתהנשית,לעצמאותחושפניביטוי

ובנותבניכמו ,סקסטוןהאשה.שלהחברתיולמעמדהלאישיותה
למצוקותחריףביטויבכתיבתהנתנה ,הווידוילזרםהמשויכיםדורה
וטירוף,ניכורייאוש,עלבפתיחותכתבההיאחיים.ולטלטלותנפש
ניאוףעריות,גילוימלאכותית,הפלה,אוננות,החודשיהמחזורעל

הללומהנושאיםאחדכלנחשבשבהבתקופהלסמיםוהתמכרות
עלהתאדבות,ניסיונותעלהמוות,עלכתבהמכלויותרבטאנו.
סקסטוןאןפרסמהשירהקבצישבעהלחייה.קץלשים·לבמשאלת
אורראונוספיםוקבצים ,-1966בפוליצרבפרסשזכתהבחייה,
פלאת'סילביהחברתהאתמרגשבשירהספידההיאמותה.לאחר
קץשמהמכןלאחרשניםעשרהאחת •-1963בהתאדבהשזולאחר
לחייה.
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ואהבתי
לויתןעמוס

 2006-1916-יזהרס.

חשובסופררקלאמכולם.והמופלאהנפלאהגדול'היהרא ו::1 w אפשרשאיסופרדי.בליעדאהובסופרגםאלאכמוהו'מאין
האישאתוממילאיצירתו'אתלאהובשלאספרות,אוהבלכלהיה,
 .מאודיבכליו'אהבתאבי .עצמו

אחדדברהסופרמןיזהרתבעובעל-פהבכתבהספרותיתהגותובכל
שארכלאתדחהלהלכההקורא".אצלהקשבאת"לעוררפשוט:

אידיאולוגית,שתהיהמחנכת,שתהיהלספרות,המופנותהדרישות

נהפוךאלה.כלאתיצירתונעדרהלאלמעשהוכדומה.ערכיתשתהיה
לאספסת",חוזר"אפריםהראשוןמסיפורוהחל-יצירותיוכלהוא,
"פאתידרךשעברה,המאהשלהשלושיםשנותבשלהיאורשראה
עלהכבירהרומןהזעה","חרבת"השבוי",חצות",של"שיירהנגב",

התשעיםמשנותהמאוחרותביצירותיווכלהצקלגימיהשחרורמלחמת
צלהבים,מקדמות,ובהןכתיבה,שנותכארבעיםשלהפסקהלאחר

רקלא-הכיפוריםיוםמלחמתעלאליהווגילוייפהפייהמלקומיה
עלנוקביםפולמוסיםבשעתןעוררוגםאלאלמכביר'מסריםחדורות
הראשוןהיה("יזהרוכדומהלאויביחסנובה,התנהגותנוהמלחמה,צדקת

אףגורי>,חייםרעועליואמרוהצודקים"הנצוריםתרבותאתשסדק
בכךלאזאתעםובצדקתה.בציונותלהאמיןלעולםיזהרחדלשלא

 .כסופראמנותועיקראתראה

זאת.עושיםואיךהקורא"אצלהקשבאת"לעוררמהולהסבירקשה
וסודהגאוןהיוצרשלכשרונוזהוכיאומריםהיינורגילותבמילים

בכלימצריםללאשליטתוחדירתו'כוחהסתכלותו'עומק .קסמו
בידיושחיתההעברית,שלמכמניהוכלהלשוןהשפה,שהםאמנותו'
כך.כלורוגשתחיההיוצר'בידכחומר
הסימפוניהעל'שביעית'הקרויבפרקיפהפייהמלקומיהבספרו

ליצירההספרותיצירתאתממשילהואבטהובן'שלהשביעית
עצמו'הדברהכל'שלהאמצעהגדול'האמצעכיואומרהמוסיקלית

לכלמרותקלהיותהדברפירושכקוראהקשב.באמצעותלנומתגלה
איןיזהראצלשבפרטיטורה.ותותולכלכמושבטקסטואותאות

ואחרי",לפנישהיהמה"עלהכל,הסךעלהמכלול, "עלרקמתענגים

עלהבניין'מאבניאבןכלעלאלאהעלילה,סיפורעלכלומרכדבריו'
הפסקהבפסקה,המשפטבמשפט,הנחתהסידורה,הקצעתה,אופן

במחרוזת.

ושפלתהנגבמישורישלהארצישראלי'הנוףשלגדולציירהיהיזהר
משפחתבביתימיורובוחינולדשבהעירו'רחובותנטועהשבההדרום,

לכפרשניםכעשרלפנישעקרעד ' 14מוסקוביץברחובסמילנסקי
דמותשלהדיוקן>אף<ואוליהציירגםהיההואלגדרה.סמוךמישר

אותההראשונים,ובימיהמדינהשבטרםהארץילידהחדש,העברי

יצירתובתקופתרחביםהיסטורייםבקוויםפעםפעמיים,בעצםצייר

השנייה.יצירתובתקופתעדינותמכחולבמשיכותופעםהראשונה,
לוחמיעלהתקומהאפוסאתשכתבהגדולהמעגליםסוגרגםהואיזהר

 • 73שלהמחדלמלחמתעלהאנטי-מלחמתיהזעקהמשאואתתש"ח

צעיריםסופריםולאהמדינהדורבניסופריםלאדורו'בניסופריםלא

 .לכךזכויותר'

ביצירתודיעסקולאמלב.מעטנשכחשיזהרדומההאחרונות,בשנים

נדחקוהואבטלוויזיהבקושיןיצומותויום .עצמובודיעסקוולא

לשלםעתידיםאנוזושכחהעללמיניהן.חקירהועדותעניינימפני
שלשנה,לפנימותה,יוםגםהואמתברר'מותו'יוםיקר.מחיר

הולכיםשכאלהדגוליםשמופתיםובשעהרביקוביץ.דליההמשוררת

לשוניתעילגותהצעיריםהדורותעלמשתלטתמאיתנו'ומתרחקים
להקיםעודיהיהצריךכך<ועלמבהילה.מחשבתיתורדידותנוראה

חקירה>.ועדות

כמושבההשנייה,יצירתותקופתאתשפתח ) 1992 (מקדמותבספר

בחייו:הראשוןהמקוםשלהראשוןהזיכרוןאליזהרחוזרמחדש,נולד

ובליהראשוןהמקוםכי ?הראשוןהראשון ?הראשוןהמקוםהיהואיפה

 .מאודכתום .כתוםכתום .כולוכתום .כתוםצבעהיהאסמכתאשום

 .ולגמרי

בעתבשדההתינוקהונחשבוהודיאוהלשלהכתוםהצבעזההיה

 :הוריובושעבדו

ראייתאתפתאוםגילהאז .כולוכתוםזוהר ,זוהרכתוםכולומלא

הכלמציף .ועולמיושלםוכלליאחד .השלםהכתוםידיעתאת .הדרב

היהושם .הראשוןהראשון .המקוםהיהשם ...ודאיתכתוםבזריחת

 .הכלהתחלת

 • .וביצירתובחייומאזוהזדהרהשהלכהכתומההזוהרות
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העתיד?עלכאןמונועודמי
כמונןמהשלום,חוץ
סמילנסקייזהר

שולחןאללעתיםשניים.לשיחתגוריוןבןעםהרבהנפגשתיאrי
r.J כשעודועדהשולחןאללעתיםהצבעות,שתיביןהכנסתמזנון
ימיאתכיהסבירובולצערי>,<שאבדפתקליכתבפעםהתחילה,לא

שנראהאלמלאעמודים,כמאהכברבוקראואפילולקרואהתחילצקלג
שבסיפור".הבחוריםמןיותרהרבהטוביםבחייםשלנוש"הבחוריםלו

השיריםמאותםחוץכלל'קוראאינושירהכיליסיפראחרתופעם
ונראהההם,הימיםשלציוןחיבתשיריאותםכלבצעירותועודשקרא

שמסביבוהאנשיםאללאסביבושקורהמהאלפתוחלאלבוכאילוהיה

ועלעצמועלסגורהיהרקוכולונסיעתו'שבשעתהנופיםאלולא
חזקקפוצותשהיוובשפתיוידיובתנועותשניכרוהסוערותמחשבותיו

בשתיקתו.פנימה

אשרמורים,כנסלפניבאילתשהרציתיהרצאהלאחרפעם,ואירע

<ושאחרסוער"בעולם"ספרותמאשר:פחותלאהשמותמכלהיהשמה

האנשיםכיביקורת,דבריליוכתבקראוהואב'דבר'>;נדפסהגםכך

בשוםושדורנולי'כתבמתאר'שאתהמאלהיותרטוביםשבעולם
לדברישבניגודמתיאורי'שיוצאכפיבלבד'ריקיםשלדוראיננופנים
לחשובהיויכוליםשטחייםאנשיםרקוכיהזה,במקוםאלוהיםישאכן

הקטעיםושאפילואטומיים,כוחותשלעיוורמשחקרקפועלשבעולם
כילהאמיןאותומשכנעיםאינם •דברילחיזוקשהבאתיהספרותיים

גםוכיומזועזע.ריקןעולםרקאלאעודואיננונתרוקןבאמתהעולם
כפיאשליות",רמוס"דורכללאיננוסרהבושהטחתיעצמוהזההדור

הדורכיונהדרנפלאדורהואמניסיונואלאבהרצאה,עליושהעללתי
חיוביהואהספר,ביישוביבקיבוץ,בצה"ל,בארץ,כאן,.וגדלשהולך
השיגגםוהואהמדע,במכוניוגםהרחוקיםבגבולותגםובונה,ויוצר

אםוגםהעולםמןמלחמותעודתמולאאםוגםכבירים,הישגיםכבר

באפשרותמאמין'לאמצדו<והוא,מרחףעדייןהאטומיתהמלחמהפחד
כיהיהודידורנועללהגידיכולאיני •בהמשךכתב •"אניהזאת>,

עשירדורנוהריהשואה,אתלשכוחבליוגםאשליות',רמוס'דורהוא

בחיינו'שישנםלמומיםלהתכחשובליפנטסטיים".ובהישגיםבכיבושים
המדינה,בהקמתרקלאנסים,לנונתרחשושבימינוהיאהרגשתוהרי

 .הכלמכלאלא,היהודים,מיליוניובעלייתבמלחמותבניצחוןרקלא
פהוגדלשצמחזההחדש,היהודישלבדמותושחלהגדולבשינוי

ובעבודה.בספרותויצמן,במכוןהספר,ביישוביבצה"ל,בארץ,
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שאינורקלא .קודמותתקופותעםתקופתנואתמשווהוכשהוא
ההישגיםמןסיפוק"עתירהואאדרבא,אלא,אשליות","רמוס

ועדייןהמלחמותנשארושעדייןנכון'הגדולים".והכיבושיםהאנושיים
שכשהואאלאשתפרוץ'מאמיןאינוכיאףהאטומית,המלחמהמאיימת
 .התקדמהאונסוגה .הקודמותהתקופותלעומתתקופתנואםשואל

היומכברלאשעדומדינות,קדימה,צעדהשהאנושותספקלואין
וגורלןעצמן'ברשותעתהעומדותאדירות,אימפריותבידימשועבדות

העולמי'השלוםלסיכויכךכלקרוביםהיינולאמעולםולמעשה,בידיהן.
הכיוון:שזהלוברורבימיו'עודיקרהזהשכלבטוחאיננואםוגם

מלחמותוללאבעם.עםשלטוןללאיותר'מאוחדלהיותהולךהעולם
מזרחשביןוהתחרותולהתקיים,להמשיךדיקטטורהלאףיניחוולא

להמשיךאמריקהשלהבצערודףלקפיטליזםגםתניחלאלמערב
יכולכברוהואויקטן'ילךרקהעולםעמיביןשהפערבאופןכקודם,
דמים,שפיכותללאעולםהחדש:העולםלחזוןממששלסיכוילראות
שהעולםזההריכעת,לחשושממהישאםאדרבא,הבנים.עקדותוללא
 .חזוןבליוייפרעילך

בהיותילארץבאתיהמשיך'שבקרבנו'בדםויופיגדולהרואהאני
נתרחשואםוגםושאיפות,ותקוותחלומותמלאעשרים,מבןפחות

וביטחוןאמונהמלאהואעדיין •ומחרידיםאיומיםדבריםהרבהבעולם
בעולם.וגםפהגם .והשאיפותוהתקוותהחלומותבהתגשמות

גםיש .אלוהים .הבירה""מנהיגשלדרכומההמשיך'יודע,איני
בכללוהמאזן •אבלומייאשים,ומחרידיםמזעזעיםדבריםעושהשהוא
וזומסיים,הואחלדו'בימיהאישיניסיונותמציתהיאוזו .חיוביהוא
באדם,אמונה .והיהודיתהעולמיתבהיסטוריההסתכלותומסקנתגם

חברתתקוםשאמנםובאפשרות .ובהשתכללותובהתקדמותו'וייעודו'
לה.וטובצודקתבני-אדם

המציאותאתראהולאעיניו'וטחוכך'כשכתבמשהונסחףלאהאמנם
אחתראייהראיות.שתיתמיד'היומסתברגוריון'שלבןאלאשסביבו?

ורואהמסונוורתאחת,ראייהועודורציונלית,מפוכחתמציאותית,

גםהרךבנבטהרואההגנןכאותואוליממשות.היהכאילוהנכסףאת

מקימיםאיךניסיוןהיהלאולחבריוגוריוןלבן .בגובהוהאילןאת

הכלבאמתאבלנושבת.ארץמפגרתומארץנורמלי'עם·עםמפזורת
שכתבאחדישןמכתבהיוםוכשקוראים ,ולחבריולו ,לוברורהיה

הצחיחות,גדרהגבעותעלהתיישבזהשאךהבילוייםמראשוניאחד

מהחברו'ולשאלתירוק,עשבולאשיחולאעץלאעליהןשאיןאלה
להתהלךיוצאהואבשבתותכימשיבהוא ?בשבתותבגדרהעושההוא
דוןאינווגםמלבו.דבריםבודהואינו •וביערותיהגדרההריעל

בימיםבגדרה,כיצבא,גייסותהיוכאילואבקעננישראהקישוט

למחר'ואחתלכעתאחתראיות,שתילאדםלוהיומסתבר'ההם,
לאמעמד'מחזיקהיהלאאחתרקלוחיתהאילוכי.בזמן'בושתיהן

אלהבאלפיהם,הבילוייםשארכלשכן ,חבריועשרתכלולאהוא

שתיובליאחת,ראייהרקחיתהלהםבארוסה,ורקדוששרוהאלפים
בוקרבוקרלקוםבגדרה,אזולהתקייםלבואהיהאפשראיראיות

הכהיםרוסיהבבגדיהיטבולבושיםכבדיםכשהםולצאתהקשהלעבודה
שקראוהכבדבמעדרומכיםכפופיםככהועומדיםהכבדים,ובמגפיים

ונאחזיםאוחזיםהחמרה,אדמותבצחיחבדבקותוחובטיםטורייה,לו
ולבניםטרייםחלוציםהמוניבפועלחיסלהשכברהזאתבטורייהבה

ולאמאולארניותליםבחזרהאותםוהניסהולקחההתרוננותם,באמצע
המציאותאדמתאלאותםשהצמידהגםהיאהטורייהאבלשלהם,הטובה

שהיאכפיוהנחושתהברזלאדמתואלכאן'שהיאכפיהאששרופת
ושיקוליםשפויות,יותרקצתמחשבותהנלהבלראשלוהחזירה'וגםכאן



משתלםועל ,כדאילאועלכדאיעלתכלית,חוסרועלתכליתעל
ונחשפתפתאוםמתגלהחיתהמעלהשלכשגדרהמשתלם,לאועל

ומתעבתעידודשונאתאדמהנחושת,אדמתשלברזליצחיחכמיןלמטה
שלהזאתהקשההרצפהשלפראיעידודאותושבליאלמלאמעדרים,
גםוכךהמופלאים,חלומותיכםמכלכלוםייצאלאהחדשה,המולדת
הגדולהעידודשבלעדילגלוג,בלילאהערביםשכניהםלהםהסבירו

אלפיזהתחתיההמהודקתהאדמהרצפתאתויתחחויפוררשיצלחהזה
לאפניה,עלויהפכוהויפתחוהבכוחבהויהלמושייקחובלישנים,
לחםלאכאןיהיהולאאיןשבלעדיוראויתחוחהקרקעמצעלהםיהיה
לאגםומיםבארולאפרדסולאכרםולא

עודלהמשיךרוציםלאבאמתאםגדרה,
עודשנותרוהמיםשיירימעיפושולשתות
העגלות.בחריציעבשים

• 1' .t 

שהקימוהמושבהלגדרה.קרובהיוםגראני
להםשנתבררלאחר ,בילוחבריאותה

לביתברוסיהשנשבעוהאלפיםשמכל

רקהגיעוארוסהשלחוףולאחריעקב,
ולגדרהעשרותרקהגיעויפוולחוףמאות,
הריכיתשעה,הכלבסךהגיעולבסוף

 ,בראשוןונשארפתאוםחלההעשירי
אילו ,אניהייתיאיפהעצמישואלוכשאני

שהלכובגדרהאזאיתםהייתיאניגם
ועבדוהתייסרושכברלאחרלהקים,
ונאנקובמקווה-ישראלבעבודהוהתאמנו

ראשוןימיכלולאחרהקשה,העבודהמן
אללהגיעלבסוףואז ,הפרךועבודתלציון
צחיחרקמלבדכלוםבהשאיןההיא,גדרה
פיינרגשעודדאיור:יום,כליום,כלאזולקוםויבש,ואטום

ולהקישולהתכופףלחזורומחדש ,בוקרכלוללכתולקוםמחדשיוםויום
גםהאם-אפשריתבלתיעקשנותבאותה ,הברזלבאדמותבטורייה

באמת?כך?כליכולהייתיאני
אותקווה.אוחזון.אואמונה.לומרקלאותם?החזיקבאמתמהכי

שלמשחקהיהלאהאחזותםענייןשבכלמפניייאוש.אועקשנות.
כמואחדים,קשיםימיםכמהכעבורנגמריהיהלאוגםבן-חלוף,רגע

כברזוההתחלה,היאשזואלא ,הנוערתנועותשלהעבודהבמחנות
שלההתחלהממנה,חזרהאיןאשרהממשיתההתחלהההתחלה,חיתה
זה.זהוושלעולם.ועדמכאן

ושלמה,אחתגדולהשממהרקאלאאזהיולאסביבותיהוכלגדרהכל
 ,עץולאצמחלאצחיחות,כורכרגבעותרקהיההכלעזהועדמיפו

שהגמליםושם,פהשתיים,אווסחופה,מרוטהסיוריהאיזואולילהוציא
שהעתידמפניכיזב,לאכמובןשהואאלא-לגמריכרסמוהלאעוד

עדהווה,רקכולווהכל ,סופיאיןהווהכמיןעומדשם,היהדווקא
היההכלאילו ,כךשאלמלאמפני ,כךאחרוביןכעתביןהבדלשאין
ובורח.קםהיהורקמעמדמחזיקהיהלאאיש ,הזמןכלכעתרק

להםהיואמנם ,נכון ,"כןבחיפזוןומפטיריםכשהולכים ,שנימצד
מןומתעלמיםפשוט,כאילוהכלנשמעקשות",שניםכמהבהתחלה
ושאחריוסוף,בליארוךיום ,אחדיוםרקישאלאשניםשאיןהעובדה

שנים,מנייןשוםכאןלהיותיכולושלאסוף,בליארוך ,אחדיוםעוד
רקישהזמןושכל ,נגמרשבקושיייאושעדקשהאחדיוםעודרקאלא
עלותמקודם ,מקומועלעומדהזה,נגמרהבלתיהזההגדולהיום

האחדהיוםמןקשהאחדיוםוכלהשמש,שקיעתאחרועדהשחר
עצמותיוושכל ,יותרלהישבריכוללאכבראדםשלושגבו ,שלפניו

ריקותוהןלותלויותרקהןושידיו ,יותרגונחותלהיותיכולותלא
להתגברלקחתרצוןשוםולאנשמהשוםעודבוואיןכוח,משום

 ,ודירוצהלארוצהלארקפשוטוהוא ,כגדיולאכארילאולקום,
רקולא-רוצה,לא-רוצהאחדרוצהלא-אלאאחדאדםלאזהוכעת

נפלהרוחותלכלאיךזוכרלאוגם ,יכולולאלא-רוצהלא-רוצה,
עדתכאיזוכעתשנראיםהאלה,חבריווכלהואהזאת,הצרהלתוך

כפופיםראשם,עלמשונותקשמגבעותעםקרעיםלבושיקבצנים
להםקרהאיךזוכריםולאמשונה,

שלאעדבמליצותיהםכךכלשהסתבכו
רקאלאעודיכלוולאלסגת,עודיכלו
כשהםונוחות,משפחהבית,ולעזובלקום
בודדים,בחוריםעשרהאלאאינםכולם

שנאמוהמתרונניםאלףמכלאחדיםעשרה
אז,בארוסה,הגדולותבאספותוהתלהבו
עלה,בעלה ,אחדפהשריםהיוכשכולם

ובלנה.לכויעקבובית
מאותלפניהיהכברכאילוהכלנראהכעת
חלוםכמיןרקאוליאורחוקות,שנים

הואשהבל,אלמלאממנולהתעוררשצריך
עצמיאניובעליל,ממשכעתכזהבדיוק
כבןוצעיררךועודושליאבאאיךיודע
מןבנפרדיםהיההואגםאיךעשרה,שבע

בקיץואיךהנוחות,ומןהמשפחהומןהבית

ואיךציונה,ועלההילדקם , 1890 ,תר"ן
מןעבריותמיליםשרים,היווחבריוהוא

רוסיה,מערבותמתייננתומנגינהחתנך

<. . ' ' ' \ " ~ 
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המיםאגמיביןצריפיםמקימיםהיוואיך

עיתוןגםאבל ,ובצללחםרקובוסלעםיוצאיםהירוקה,חדרהשל
היבשותהפרוסותביןמקופלשהיה ,הצעירהפועלאוהעבודהאחדות

ועםטורייה,שנקראהזההכבדהמעדרועםהיבשים,התמריםובין

הכבדהבטורייהלעדורשחזרולפניהצהריים,הפסקתבשעתהוויכוחים
התה,וכוסמלוחהדגעםהערב,עדההוא,לגמריהריקבשדהההיא,
משלביםועוד ,חושואחיםחושו ,יחדושריםקולונושאיםמתגבריםורק

 .סוערלריקודידייםיחד

כשהבל ,בימיעוד ,מזמןלאממשהיההלאזהכלאבלמאמינים,אינכם
יהודיםוקצתמצלצלהיההעבודהפעמוןויפה,וחדטריהיהעודבעולם

ופשטוזה,מצדהגבעהמןירדוערביםוהמוניזה,מצדהגבעהמןירדו

אי-פעם ,מזמןמזמןאירעזהכלכאילוזהועםהצעירים,הכרמיםעל
אפילוואולימקדם,אבותינואבותבימיאוליועידנים,עידןלפני

טבעכנראהשזהאלא .מיוחדפלאשוםכאןואיןהיה,כךמעולמים
להצמיחהחוףהתחילוכברלחוףהגיעהזהאךהעוליםארנייתהדברים,

כבראחתועיר ,לעירהפכווכברזה,בצדזהוהתרבוהלכוואלהבתים
וקומהביתעלוביתוצפופהמלאהארץזווכבראחרת,בעירנוגעת

גםוגואלוגאלויג~לכישמותלילדיהםקוראיםשיםואבקומה.על
עתי.דהומההיהממשכאןוהכל ,יזהרואפילויפרח

ישומהאזלנוהיהמה ,הגענולאןותראו ,לומרמתבקשכאןובדיוק
ההווה,מןגדוליותרידעתלנוהיהאזכי ,עודלומרגםו .עכשיולנו

חוץהעתיד?עלכאןמדברעודומיקץאיןגדולהווהרקלנוישוהיום
 • .כמובןהשלום,מן

גוריון>בןפרסקבלתלרגלשנאמרודברים ; 2001נובמבר , 261<גליון

 2006ספטמבר

 (ן:

~ -== 
1 ~ ~ 

19 



מחפוזנגיבעםפגישות

-2006-1911מחפוזנגיב

סומךששון

הראשונה.לפגישתנושניםבכמהקדמהמחפוזנגיבעםיכרותי ~
w מחפוזעלדוקטורעבודתלכתובהתחלתי 1965בשנת

מוצטפאמוחמדהמצריהמלומדשלבהנחייתואוקספורד,באוניברסיטת
חיבוראלכסנדריה.העירילידבאוניברסיטה,לעבריתמרצה ,בדווי

קשרליצורכללניסיתילאהזההזמןולאורךשנים,שלושארךהתזה
ביןהיחסיםתאריכים.אועובדותלבררכדיאךולומחפוז,עםכלשהו

היהעלולמישראלימכתבשקיבלומצריבכי-רע,אזהיוארצותינו
לטובה,היה"שלי"הסופרעםהמגעשחוסרליהסתברלימיםלהיפגע.

שסופריםעודמהלתשובות;להגיעכדיבמו-ידיקשהלעבודנאלצתישכן
עשוייםהםובכךהעודבות,עםזההתמידשאינהביורגפיהלעצמםבונים

ביקוריאתערכתיכאשר , 1980ינוארמאזאולםחוקריהם.אתלהטעות
הקשריםנפסקולא ,הסופרשלמותויוםועדמצרים,בבירתהראשון
הקהירילמלוןהתעופהמשדה-1980בשהגעתיברגעבינינו.האישיים

ואמרהענתהאשתומחפוז.שללדירתוטלפנתיהנילוס,לחוףהשוכן
הכתבתיהביתה.רבלאזמןתוךוישוב ,ברגלהיומילטיולויצאשהוא

בהתרגשות:לאטהשמיאתשמעהוכאשר ,שליהטלפוןמספראתלה
טובה,מבשראותהיהזהמזמן.לבואךמחכההוא .לקהירבואךברוך
עלי.יודעיםבביתושגםבטוחהייתילאשכן
המונוגרפיספריבהולנדהופיע ,-1973בכלומרכן,לפנישניםשבע
 ,מחפוזנגיבשלברומניםעיוןהמשתנה:המיקצכמחפוזשליצירתועל

ממנועותקקיבלעצמושמחפוזעדומעלהשנתייםזהלספרולקח
הואבבירות>.האמריקאיתמהאוניברסיטהפלסטיניפרופסור<באמצעות

עםעליודיברמכןלאחרקצרזמןשכן ,מסתברכך ,מידהספראתקרא
שובשבח.מלאהיהופיו ,בגדאדיבעיתוןמאמרשכתבמצריעיתונאי

שלביקורובעקבות , 1977בשנתרקלהתקשר;ניסיתיולאהתאפקתי,
עיתונאיבידיאותוושלחתימכתבלמחפוזכתבתיבירושלים,סאדאת
והנהימיםכמהכעבורבשובולקהיר.במסעובגיןאתשליווהישראלי

המצרי.הסופרשלידובכתבידידותושופעארוךמכתבעמונושאהוא
שיביאלשלוםנרגשתתקווההבעתוגםספרותיתהערכהגםישבמכתב
לרבותבעיתונות,במלואופורסםזהמכתבוקידמה.רווחהלאזורנו

הישראליוהסופרהעיתונאישכתבמאמרבמסגרתטיימס',יורקב'ניו

אילון.עמוס
אותיושאלאלימחפוזטלפןהביתהשובועםמיד : 1980לקהיר,נשוב
כן,עשיתילאלתר.לדירתוולהגיעמוניתעללעלותמוכןאהיהאם

'אלבבנייןבחדרואובביתוהתקיימוהן .פגישותינוחדלולאומאז
שלידהידוע"דיש"קפהובהםומשונים,שוניםקפהבבתיאואהראם'

חרב","טלעתכיכר

הידידותהתהדקותאתיפהבעיןראולאבקהיראחדיםספרותאנשי

20 
 314גליון

בריטית,באוניברסיטהעתההמלמדידוע,מצריספרותמבקרבינינו.
יצירתועלמציירשאניהתמונהאתומעוותמסלףשאניושובשובכתב
ואמר:הגיבהואלמחפוזהאלההמאמריםאחדאתכשהראיתימחפוז.של

שלאהאלה,המבקריםסילוף.שלאחדמקרהולוהדגיםלאהאיש
בלשונם.מתנבאשאינומיכלשונאיםהנאצריזם,ממסורתהשתחררו

בנוסףסיפורים,וקובצירומניםכעשריםמחפוזפרסם ,אותוהכרתימאז

בקהירשביקרתיפעםבכלכמעט .לכןקודםשפרסםומשהולשלושים
הייתיבתמורהוחתימה.הקדשהעםחדשספרממנולקבלזוכההייתי
לערביתשתורגמוהעברית-ישראליתמהספרותיצירותעמילומביא

בגירסתםמכתביועותקיםלומביאהייתיכןכמובישראל.ופורסמו
הטרילוגיהשלהשניהכרךאת 1981בשנתלוכשהבאתיהעברית.
ופורסםמיכאלסמיהסופרבידילעבריתשתורגם ,)"לאמכ"(הקהירית

אתהניחקצרדפדוףולאחר ,פניוקרנופועלים","ספרייתידיעל
מחפוזהיההשולחןלידשהזדמןמיולכלשבינינו.השולחןעלהספר
הזההכרךנקרא<כךאל-שוקקצרזהמוסתרת:לאבגאווה ,אומר

ברחובשבביתועבודתובחדרמביקוריבאחדעברי.בתרגוםבערבית>

התרגומיםאתביחדסידרובומיוחדמדףהעמידשהואגיליתי"אל-ניל"
שמעשהוליהיהברורכאלה>.תרגומים-18כ<ישיצירתושלהעבריים

 ; 1981קיץאלכסנדריה,אליזה","שאנזקפהסמל,ונועםנאוהעםמחפוזיב'נג

סומךששוןצילם

ולאעבריתקוראהואאיןשכןאישית,רוחמקורתורקאךנובעזה
האלה.העברייםבספריםשימושלעשותיוכל

באוזניעליהלגונןנכונותוועל ,ישראלכלפישגילההרבהענייןעל
שהעניקהראיונותמאות><ואוליעשרותמתוךושובשובלמדתישוטמיה,

היובלחציבמהלךשונותבהזדמנויותוערביםמצריםלעיתונאיםמחפוז
זכולישראלהאוהדיחסובשלאותושתקפועויניםעיתונאיםהאחרון.

שלסופוומהאותו:שאלאחדעיתונאילמשלמפיו.בנזיפהפעםמדי
רעומהחדה:חיתהמחפוזשלתשובתוישראל?עםהזההרעהשלום
השאלה?ניסוחבעצםלךדבריאתלעוותמנסהאתהומדועהזה?בשלום
לפרטטעםואין ,מישראלועיתונאיםסופריםעםמחפוזאתהפגשתי

פירוט:במעטאספראחתפגישהעלאבלאלה,שלשמותרשימת
מנהלשהיהסמל,נועםידידיידיעלהתבקשתי ) 1980<בשנתבשעתו

אותהלהמחיזשאפשרמצריתספרותיתיצירהלהציעחיפה,תיאטרון
מחפוז,שלהנילוס"על"פטפוטיםעלהמלצתיבתיאטרונו.ולהציגה
ופורסםסלע,מיכלבידילעבריתאזתורגם<הרומןהתקבלהוהצעתי
 ,הסופרשלהסכמהלהשיגממנידרשסמלאולם .)"רתכ"בהוצאת

ואיןיסכים,שמחפוזעניתיוכדין.כדתהסכםעמוייחתםשבעקבותיה

שלושה:למצרים,נסענולבסוף .בשלוהואאבלההסכם,בטרחתצורך
נסעשמחפוזלנוהסתברבקהירואני.סמלנאוההסופרתרעייתונועם,

ת,י<תיאורטידעתישלו.השנתיתהקיץחופשתאתלבלותלאלכסנדריה



"שאנז-בשםבקפהשלוהבקריםאתמבלהשמחפוזכך>לומראפשראם
סופריםשלחוגעםיוםמדינפגשהואשםהים,שפתשלידאליזה"

אגודתנשיאאל-חכים,תופיקהוותיקהמחזאיובראשםואינטלקטואלים,
ששבשעהלאלכסנדריהבמוניתיצאנוימים.באותםהמצריםהסופרים
"שאנז-שלידהמדרכהעלהמוניתעצרהבדיוקתשעבשעהבבוקר.
 ,לבדובו-ברגע,מגיעמחפוזאתלראותמאודשמחתיוהנהאליזה".

עלשמחתיהקבוע.שולחנולידלוומתיישבשלוהקשכובעאתמסיר
ענייןיתנהלאחריםמצריםשלשבנוכחותםמכךנבעהלבדוהיותו
עדדקות,כמהבמוניתלהמתיןמנועםביקשתילפיכךבאטיות.המו"מ

להכיןמנועםביקשתיכברלכןקודםמחפוז.אצלהדופק"אתש"אגשש
 ,אחדעמודבןאחד ,אחדמשפטבןאחדההסכם:שלנוסחיםשלושה

נחליט ,הסופריחתוםמהםאיזהעלומפורט.מלאהסכם-והשלישי

הקפהוביתהכיכר
מחפוזנגיב
סומךששוןמערבית:

1 • 

עדנה.האוויראתוממלאנושףהאביבבהירים.השמים .זוהרהבוקר

החנויותהעתיקים.ושרידיההחדשיםבנייניה-מתעוררתהכיכר

מקבליםהקפהבתיבגאווה.בהןמוצגיםומאפהחלבדברינפתחות,
חליפות,ונזכרמביטהירוק;התהמולישבתימעש.וחסריעמליםפני

באווירהחסרולא ,אכןנעורים.וחלומותתקווהבריאות,שופע

הואשינה.ומחוסרמבכינטרטרשעיניואישהנהמדאיבות.תמונות

הדרךמהישואלתבאה-בימיםאשההנההבריאות.לשכתאתמחפש
אירועיבשפעהנבלעיםמראותאלהאך ,קהירשללכלאביותרהצרה

ומנעימהאום-כולתוםשלזמרתהמרפרפתבשעהובההיום-יום,

בהנאה,מאזיןהתה,אתלאטישואףאניהמאזינים.שלבוקרםאת

לרצוןכפוףואינונצחיהיופיוכי ,הן-חלוףבנותגרתשהתובטוח
הזמן.

2 • 

והכוסותהכדאתמסלקהמלצרמגיעה.הקבבמנתהיום.אמצע
ידידי.אמר 11היום,נורא"הדוחקהצהריים.לארוחתהשולחןאתומכין

זההיום"אבלבאדישות.אמרתי 11אדם,בנימלאהתמיד"הכיכר
ישןידיד ,המלצרהתערב 11משתנים,"האנשיםענה. 11 ,גבולכלעבר

אמר 11שהוא,כפינותרישתבחז:tל"רקשהיו,"כמולא"הםהוא,אף

הואהשתנהלמהמישהושואלאתה"אםהוסיף:והמלצר ,ידידי
הראש."עלנפלהעולם ,ליתאמיןהאחרים.אתומאשיםמכחיש
בכלהבריות"כךששמעתי.במהמהרהראניבעודלאכול,ניגשנו

מרגיעה.בנימהלאטתימקום,"ובכלזמן

3 • 

המומותננעצוועינינולשוחחחדלנווהערבהצהרייםשעתבין
לאאפילו"לא,ידידי.שאליום?"בכלהרגילהדוחק"זהובמתרחש.
לחלוטיןנעלמתהאדמהאימה.עדמתעצםהדוחקהודיתי.בחגים,"

ואמרתי ,הסופרשלשולחנולידוישבתיניגשתיהסביבה","תנאילפי
"פטפוטיםאתלהמחיזשרוצהישראליתיאטרוןמנהליושבשבמוניתלו
מחפוז,הסכם.עליחתמושהצדדיםמבקשהואכךולשםהנילוס",על

צורךאיןולדעתולהמחזה,התנגדותלושאיןאמר ,בכךרגילהיהשלא
יצירהכשמציגיםשלנובתיאטראותקבועכללשזהלוהסברתיבהסכם.

אחתום!בעיה,איןאמר:ומחפוז ,חיסופרשל
חתםמחפוזהמלא.החוזהאתתביאנועם,וצעקתי:החלוןמןהצצתי
מצריסופרביןראשוןתרבותיהסכםנחתםרגעבןוכךהיסוס,בלא

וסבל.גלותשנותאלפייםאחרי-ישראליתרבותיומוסד
בעקבותהגיעההמחזה,מלאכתהופקדהשיבדיומיטלפונקט,הללהמחזאי

בילווהשלושהשיניה>,ביןאזחיתה<שכרסהרעייתועםלקהירכך
ההמחזה.בעיותעםוהתמודדוהנהרשליד"קליאופטרה"בקפהריבםימים

• 

מקונים.הומותהחנויותוילדים.ונשיםגבריםשללרגליהםמתחת
איזה •הרדיוהמולתעםצורמתתחרותכדיתוךמאמירההמהומה
זרםהגירה.אואגירהשלבולמוסבהםאחזכאילולקנות,להיטות
המעוררבחיפזוןמתנהלהכלמתנגשים.גועשים,גליםפוסק,בלתי

ומכירותקניותשלחגיגהבאוויר.תעוהרחובקבצניתחינותתהייה.
מרעיףעולם,"אדוןעינינו.מולהתפוצצההנהאובדותוגניחות
שלצחוק .יחדיוצחקנו •ידידידקלםבלום,"יגורנואשראתשלום,/
זה.היהאיוולת

4 • 

המולתבתוךולהעלם.להתפזרהרביותמיהרולחשכהמעריבשעתבין
הגליםוידיים.לשוןקרבותפרצווכךנמתחוהעצביםההתפרצות

נעלמו.הקולותעצום.שפלבאהעצומההגאותובעקבותוהלכו,נסוגו
אשמורתעדלהתרוקןשלאדרכהוהלא ,כלילהתרוקנההכיכר

אבלהתנועה,שוטראתלשאולכדילקוםבדעתיעלהאחרונה.
ולפתעהזועפים.המתוחים,פניואתמשראיתיכןמלעשותנמנעתי
בכל.שולטיםודממהעלטההבתים.וחלונותהחנויותדלתותנסגרו
 :נבוכיםמבטיםזהאלזהשולחיםהקפהביתיושבי

לעולם?קרהמה
דבר."שוםמזכיריםלאהםהעיתונים.הנה
באוויר!משהושישבטוחאבל

כאן?להישארלנולמהללכת.עלינו
 ?לחדשותנמתיןאולי

 .יחדשנהיהרצוי
שבבתים?ואלהשלנו?והבתים

ואמר:ממקומועמדאחדאיש

לי."אומרלבי
אלה •לווהלךמסתוריתתנועהבידוהחווההמשפט.אתסייםלא

מודאגים ,ידידיעםהלכתי •לקוהסתזהאחרבזהו ,עודדוחתשהיססו

"מהאמר.קרה?"מהבחי,ךילי,אמורעלי.סחרחר"ראשישנינו.
שלאלמהבקשרמה"אבלפוקעת,סבלנותי ,אמרתיקרה"שקרה
 •עדיין?"קרה
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בולוססוגרן
סומךששוןמערבית:
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קבאביניזאר
גבאיצבימערכית:

מהפצצותכתוצאההכפרתושביכמאהבשגגהנהרגובהשאף , 1996באפרילהראשונהקנאתקריתבעקבות
נאצהובריהשמיעבהןארוכים)(שיריםקצירותשתיהידוע,הסוריהמשורר ,קבאביניזארפרסםישראליות,

שלפניכן)הקצירהבקטעישנראה(כפישבטוחסךלאגםאךואחיותיה"),("רחלישראלכלפיבוטים
בלבנון.המתחולללנוכחשהבליגוערבממנהיגי
מחברת'בשולישירואתפרסםכאשרהימים,ששתמלחמתבעקבותערביתהכלללתודעהשזינק ,קבאבי

במנהיגיםבהצלפותיוהמשיךוהרקוב",הכושל"המובס,הדורעםנוקבנפשחשבוןבושערךשירהתבוסה',
 •-1998במותועדהערבים

הלונדוני)'אלחיאת'בעתרן , 1996באפריל(פורסםהערבי"הכבודחוריאתמטליאהמ"לבנוןקטעיםלהלן
נזקלישראלשגרםתיאור ,אותוראהשקבאביכפי ,-1996בובלבנוןהערביבעולםהמצבתיאורהכוללים
היהכיצדמענייןלבנון.בדרוםחיזבאללהשלהטרוריסטיתההתארגנותאתועודוהערביבעולםתדמיתי
והתקפותיוצה"לחיילישניחטיפתבעקבות , 2006באוגוסטשהתרחשההשנייה,קנאתקריתעלמגיבקבאבי

ישראל.צפוןתושביכנגדחיזבאללהארגוןשל

המתרגם

 !!הערביהכבודחוריאתמטליאהלבנון

חובותינו ...לשימושראויהאחתחרבהאלוהפחדבימיהערביםמחרבותנשארהלא

והפכו ...לנכיםהמחסהלבתיאולמוסכים,אולמוזיאונים,נכנסוכולן

היסטוריים.לסרטיםקולנועתפאורתאוקישוטלחרבות

קבריפותחת ,מעינואתלכובשתהפכהערים,כובשתחיתהאשרהחרב

דתומפיצה ,מסרנושאתחיתהאשרהחרב •גאוותינומותןופותחתילדינו

נפגעה ...וגבורהצדק ...תרבותמהפכה,חוכמה,בידע,היקוםאתוזורעת

 ..•מלאכותיותמשענותבשתילציידההבינלאומימהצלב-האדוםמבקשתוהחלהחלקימשיתוק

האמריקאים-ישראלים.הזעםענבימולנישאתעומדתלבדהלבנון

 •.•גפןבצמראוזניוסותםכולווהעולם
 ...עיניועלשחוריםומשקפיים

 •.•יורקותעלקרחושקיות
חורלנקבמנסהשנהחמישיםזהאנישכןעמם,דיבורליאיןהערבים,ואילו

אך ,וכולסטרולגזיםהמלאותבכרסיהםהמשוריינים,בגופותיהםקטן

 ..•השפהלפנימתחתהםשנמצאיםמשוםוהפרוזה,השירהבאמצעותמלעוררםנכשלתי
לשניבשניתחוזראנילתקנםאוהישרבדרךהדרכתםלמעןלא ,בלבדהזיכרוןלמען
שלהדיןבביתעדותבשםקצירהמתוךוייסוריםכאבהמטפטפיםמהשירבתים

 : 1969באפרילשכתבתיהשירה

 ..•הנשיםאלאנשארולאשכןתקרא,אלאלשמס.עבדשללגבריםתקראאל
אחורה!אחורה,ותלךהגבריותאתשתמיתהחרפה,פסגת

תישאיכולתה,ומוגבלותשבירותהחולשתה,למרות ,שלבנוןמאמיןהיהמי

בישראל?בקיבוציםלמשרתיםמלהפוךמהםלמנועכדיכתפיה,עלערביםמיליוןמאתיים
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אשרהערמומית,הפיקחית,המשוררת,התרבותית,הזאת,היפהשהארץמאמיןהיהמי

ברירהובליתתפקידה,אתסיימה .•.האלף-ביתואותיות ...החירותאתהמציאה

לשחטה.יש

עלהדיבוררב.זמןזהמתוכנןהיההלבנוניקדמוס*הריגתפשעאכן

מינותשלסוגהוא ,הגלילביטחוןעלוהשמירההקטיושהטיליחיזבאללה,

ההרג.שלהעיקריהמניעלהסוואתהסברתית

חנוהטבעית,פיקחותו ,שלובדינמיקהעוררהלבנוניקדמוס

בעלשיילוק,מוונציההסוחרקנאתאתהעולם,עםהרחביםוקשריוהלשוני ,האישי

השחור.והכובעהארוךהזקן

קדמוס.יריבםאחרלחפשהמריאוהמתקדמתהאמריקאיתהטכנולוגיהכלעם F-16מטוסי

או ,צורבנמלהעוגנתסירתועלהדרום,בגניקדמוסאתמצאולאאך

התערבבכברדמושכן •.•הימייםומסמכיומפותיוביןאו ,שלוהשינהבחדר

 ...שנהאלפיםארבעתזההדרומייםבדם

מסתתר?הטרורכןאםהיכן

טרוריסטים?להיותיכוליםבשדותהתרנגוליםהאם

 ?טרוריסטיותלהיותיכולותהביציםהאם
טרוריסט?להיותיכולמהתנורהיוצאהלחםהאם

טרוריסט?להיותיכולהחלילהאם

 ?טרוריסטיתהמשוררוקצירת
טרוריסטי?הדבקהוריקוד

הבנותוצמותהתלמידיםומחברותהכנסיותופעמוניהמסגדיםצריחילהיותיכוליםהאם

טרוריסטיים?הילדיםומשחקי

מסמל 1תניהעירמייסדהיוונית,במיתולוגיהאלקדמוס: *

אתמסמלהואבשירהאדם.ידשבהישגהאושרשיאאת

הלבנוני.

 ,ישראלשלבעיניה"קוץ"לבנוןשלהיותהעלמדברהואבהמשךהבא.הביתבפתח ,קבאביאומרחושה",אינהלבנון"הענשת
הפיניקיתמהמורשתפוחדת"ישראלהשבעים.שנותמאזלבנוןשלתשתיותיהאתלהשמידבניסיונותישראלאתומאשים
גםכורךהואזאתהיבשות.""בחמשהמתמערביםשטוומהווניםפוחדתהלבנונים.;בעיניבוערתעדייןאשרהעצומה,
יכולאינוהקרנף"אכןמסכם:הואישראלשלהרביםפשעיהאתמונהשהואלאחר . 1948מאזבפלסטיניםישראלשלבמאבקיה

הואהקורידה,בסוףמנפילתומנוסאין ,השורהחיטה".שיבולתאתלמגריכולאינווהבולדוזרהצביאתהימיםמןביוםלנצח
קדמוס"."כסבהופנה,בזריעטופהלבנוןאתבנפילתוהשורלעומתומצייר ,מזהיר
קבאבי.פיעלגםכךלבנון,מבחינתלפחותעצמה,עלחוזרתההיסטוריהכילומראוליאפשר
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מקומוועלחיגיטארקעל

המצריהליברלינשיח
צורףמירח

m מדלמשפחהםעיד,בפורט 1950בשנתנולדחיגיאחמדארק
u סייםבמשפטיםראשוןלתוארלימודיואתהבינוני-גבוה.המעמד

עשהעסקיםבמינהלההמשךלימודיאתואילושמסעיןבאוניברסיטת
במשפטיםדוקטורתוארבעלהואחיגיטארקז'נווה.באוניברסיטת

אקדמית,בקריירההתמקד 1979שנתעד .ציבוריבמינהלמוסמךותואר
במרוקובאונירבסיטאותציבוריומינהללמשפטיםכמרצהשימשבמהלכה

המשפטיליועץהתמנהעתהשמונים,שנותראשיתלמןובאלג'יריה.
כמנהלמתפקידוהתפטרעת , 1996לשנתועד ,"של"הנפטחברתשל

בינלאומימומחהשלמעמדלעצמוביסס ,זובחברההתיכוןהמזרחאזור
כאישעיסוקיושניאתחיגימשלבהאחרונותבשניםוגז.נפטלהסכמי
וכאיש ,רם"פטרולי > TANA <"טאנאבשםפרטיתחברהבעלעסקים
הציבוריהיוםסדרשעלהבוערותבסוגיותבכתיבתוהמתמקדהגות,
והאזורי-המזרח-תיכוני.המצרי

מתגבשתשהחלההערבים,האינטלקטואליםקבוצתעםנמנהחיגיטארק
ביתרלהישמעהחלוחבריהשלקולותיהםאךהעשרים,המאהבשלהי
בכינויהנודעהזוקבוצה • 2001בספטמבר-11האירועילאחרשאת

פעלואשרהמסורתיים","הליברליםמןבמובחןהחדשים""הליברלים
העשריםהמאהשלהראשוניםובעשוריםעשרההתשעהמאהבשלהי
בלבנוןבסוריה,במצרים,ובעיקרהעות'מאניתהאימפריהברחבי

שבקרבהבולטיםמןכמהזאתבתקופההצמיחהאכןמצריםובאיסטנבול.
חלקהשאתהרחבה,בהשכלתםשהתאפיינוהלירבלים,האינטלקטואלים

השכלתםשאתשעההמצריים,הממלכתייםהחינוךבמוסדותרכשו
באירופה,הממושכתשהותםבצרפת.ובמיוחדבאירופהקנוהאקדמית

אפשרותרבותה,אלוהיחשפותםאנשיהעםהאינטנסיביתהתחככותם
בקריאהמלווהחיתהזאתפתיחותהמערב.כלפיפתיחותלגלותלהם

להיחלץבמטרהאירופהשלוהמדעייםהטכנולוגייםנכסיהאתלאמץ
שמצריםאףעלהמצרית.החברהחיתהנתונהבה<אנחטאט>הנחשלותמן

השכילו )-1882ב<שהחלהבריטיהכיבושעולתחתעתאותהנתונהחיתה
בבריטניהמתפשרבלתימאבקהכרזתביןלהבחיןהמצריםהליברלים
לריבונותהטבעיתהזכותאתהמצריםומןממצריםהשוללתככובשת,

כתוצאההמצריתלאומהלצמוחחיתהשעשויההתועלתלביןולעצמאות,
הטכנולוגיים,הישגיהשלוניכוסםהמערביתהפוליטיתהתרבותמאימוץ

והעצמתה.התרבותיתהאותנטיותטיפוחעללוותרבלאזאתכל
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האיסלאםדתעלתיגרקריאתאיןמרביתםשלבהגותםועוד,זאת
הוא,נהפוךובנותיה.הללוהחברותבנישללנחשלותםכגורםוסימונו

ומרעננותחדשותקריאותעלביססוהםהליברליתעולמםהשקפתאת
הנביאשלוהביוגרפיה<חרית')פהשבעלהתורההקוראן,הקודש,בכתבי
פיועלהמשתנותוהנסיבותהזמןלרוחבהתאםאל-נכי><סירתמוחמד
ישירההסתמכותתוךהלכהלפסוקהחופששמשמעו:האג'תהא,דעיקרון

'המסורתהקוראןאתהכולליםאל-פקה><~צולההלכהשורשיארבעתעל
המוסלמיםכללוהסכמת<קיאם>ההיקשוהחזית'>,אל-נכי<סדנתפהבעל

היקשיםעלהנשעןעצמאידעתשיקולמפעילכשהפוסק<זtג'מאע>,
ככאלההקדמוניםהדתחכמישלפסיקותיהםאתמקבלואינולוגיים

פיהעלהמסורתיתלהנחהבניגודזאתהבאים;הדורותאתהמחייבים
ביססלדוגמה, ,כךלספירה.העשיריתבמאההאג'תהאדשעריננעלו
אל-מראאה><תחרידהאשהשםפרירשחרור ,) 1908-1863 (אמיןקאסם

הדיםעוררו ) 1902 (אל-ג'דידה><אל-מראאההחדשהוהאשה ) 1899 (
עיקרוןעלהלאומיתהגותואתלה,ומחוצהמצריםבתוךומחלוקות

המצלחה.-הכללטובת

כינהאותוהפופולרי,הלאומיהאידיאולוג ,) 1908-1874 (כאמלמצטפא
מצריםשלהראשוןהמצריהעממי"הפוליטיקאיחוראניאלברט

האיסלאםעקרונות"עלהלאומיתהגותואתהואאףביססהמודרנית",
קריאתוביןסתירהכלראהולאהנכונים"<~צול>ויסודותיוהטהור
עיקריהאתלנכסהצורךוביןהבריטילכיבושקץלשיםמתפשרתהבלתי

במטרהמנציגותיה,אחתחיתהשבריטניההמערבית,הציוויליזציהשל
יוצאהמערב.עמיהגיעושאליהןוההתפתחותהשגשוגלדרגותלהגיע
שראה ,) 1963-1872 (אל-סיידלוטפיאחמדהואאלהבכללהדופן

ובכללןהמוסלמיותהאומותשללנחשלותןהמרכזיהגורםאתבאיסלאם
הפרדתהיהאל-סיידהציעאותוהפתרוןכן'עלאשרהמצרית.האומה

המערביים.העמיםבמשפחתמצריםשלוהשתלבותהממדינהדת

הלאומיים"ה"ליברליםאוהמסורתיים"ה"ליברליםקבוצתאתהמייחד
אוספרותייםאקדמיים,שןבמגדליעצמםנעלולאשהםהעובדההוא

הובילהבקרבםשפיעמההלאומיתהשליחותתחושתפובליציסטיים.
מצטפאהןהפוליטית:העשייהשלהקרב""שדהאלישירותאותם
 1907בשנתכוננולעילהנזכריםאל-סיידלוטפיאחמדוהןכאמל

הלאומית"ה"מפלגהאתכאמלבראשן:והתייצבופוליטיותמפלגות
שניהםאל-אמה>,<חזבהאומה""מפלגתאתואל-סידאל-רטני><אל-חזב

<אל-'הרגליכעורךכאמלמפלגותיהם:שלהעיתוניםכעורכיכיהנו
המאהשלהעשריםבשנות<אל-ג'רידה>;'העיתון'כעורךואל-סיידלוא>

ביניהםנוספים,אינטלקטואליםהללוההוגיםשניאלחברוהעשרים
הייכלחרסייךמוחמדאל-עקאד'מחמודעבאס ,חסיןטהאתלצייןניתן

חיתהזואינטלקטואליםחבורתשלהמכוננתהחוויהמוסא.וסלאמה
אםגם ' 1922בשנתבעצמאותמצריםזכתהשבעקבותיה ' 1919מהפכת

מינהלית.כאוטונומיהלהגדירהניתןאשרבלבדחלקיתעצמאותזוחיתה
אתהעשריםשנותשלהליברליםהאינטלקטואליםראואלהבנסיבות

הסדרהאידיאלית,השלטוןצורתאחרמתמידבחיפושמשימתםעיקר
המצרית.האומהבראשלעמודהראויוהמנהיגההולםהחברתי

וביתרהשישים,שנותבשלהיבמצריםהופיעליברליזםשלנוסףגל
בספטמבראל-נאצרעבדשלפטירתועםהשבעים,שנותבראשיתשאת
ה"קציניםמהפכתמאוכזביאלאהיולאהללוהניאו-ליברלים . 1970

כישלונותיהכיהתחוורהשישיםשנותבאמצעכרבלמעשה,החופשיים".
המצריתהאומהאתהובילההיאוכימהצלחותיהמרוביםהמהפכהשל
והחלומתרדמתםהאינטלקטואליםניעורואזאופחת;פיעבריאל

הדמויותביןמנהיגה.ועלהמהפכההישגיעלביקורתםאתלהביע



תופיקוהמחזאיהסופרהיוהניאו-ליברליהזרםעםשנמנוהבולטות
תופיקלספרות.נובלפרסחתןלימיםמחפוז,נגיבוהסופראל-חכים,
<עוות"ההתפכחות"שכותרתופמפלט 1972בשנתחיבראל-חכים
ועלהנאצריזםעלנוקבתביקורתאלגוריתבדרךהביעובואל-רעי>,

זובתקופהלעיןבולטאחד"חיסרוןנאצר:שטיפחהאישיותפולחן
שהשתלטאדםלעצמנונתארהבהמצרים""שלהתודעהארנוןוהוא
והספריםהעיתוניםאתלשאת,שעליוהאשהאתהבוחרהואבנו."על

קולנועלאיזה ,ישירשיריםאילושומע""שהואהחדשותקורא,שהוא
ייפגש,שעמםהידידיםיהיומיישתמש,תרופהובאיזויאכלמה ,ילך

לאדםהפךהואוהריהזה?הבןגורליהיהמהיפעל""שנגדםוהאויבים
נמנהאל-חכיםפיקתוכילצייןהראוימןלעצמו""",מודעותלושאין
היההאשליה,מןמשהתפכחאךהנאצריסטית,המהפכהשלתומכיהעם

לפרסםעוזהרהיבאל-חכיםבעודואולם,הבולטים.ממבקריהלאחד
הרומןאתמחפוזנגיבפרסם ,נאצרשלפטירתולאחררקביקורתואת

 ,הנאצריסטיהמשטרעלנוקבתביקורתשעיקרוהנילוס,עלפטפוטים
 •-1964בכבר

 ,) 1992-1945 (פודהעליפרגאתכוללהניאו-ליברליםשלהשניהגל

 ,) 1932- (אל-עשמאויסעידומוחמד ) 1932- (אמיןאחמדחרסייך

המצריהליברליזםשלהמייסדיםהאבותדורעלהתרפקוהללוהליברלים
שהעניקבראיוןפודהעליפרגשלדבריו-ראיהוהא

"מצריםונקד>:<ארבוביקורת''ספרותהעתלכתב
לקידוםהאשה""אתשישחרראמיןלקאסםזקוקה

זעילול""סעדשהציגהבאופןהלאומיתהאחדות
שלההלכתייםטיעוניונוסחנאורדתיולאג'תהאד

הואהשלטונות.התנגדותבשלזאתאך<אל-מסתקבל>,"העתיד"בשם
אלאהעם.למועצתבבחירותעצמאיכמועמדבהתמודדותאףכשל
לדבוקהמשיךהואשספגהצורביםהפוליטייםהכישלונותאףשעל

ערכיםעלמושתתתלהיותהמודרניתהחברהחייבת ,לטענתו .בעמדותיו
שאינםערכים-ומדעקידמהפלורליזם,סובלנות,תבונה,פתיחות,של

אותו.נוגדיםאינםבמידהבהאךהאיסלאםבמורשתבהכרחמצויים
החילוניהמשטרשלמרכיביולשלושתתקפותיתרלהקנותתבעפודה

 • 2דת,אוגזעהבדלבלאלמולדתוהשייכותהאזרחותזכות • 1במצרים:

השואב ,אזרחישלטון . 3והפרט,הכללאינטרסאתהמשקפתחקיקה,
זאת,עםיחדהאדם.בזכויותוהאמוןהחוקהמןלקיומוהלגיטימיותאת
היציבביןהמפגשמןכתוצאההנוצרתהדיסהרמוניהכיפודה,גרס

הדתביןביותרהיעילהמגשרהכלישלהפעלתומחייבתלמשתנה
אל-<אל-אג'תהאדהנאור"ה"אג'תהאדהואהלואהגשמיתלמציאות
"להפוךפודה,,לדעתעלולוכלשונהככתבההשריעהיישוםמסתניר>.

לזנות""לקריאההזמרותשיריאתשנייה""מדרגהלאזרחהנוצריאת
לנוהגהאשההתקשטותואתלפריצותובקולנועבתיאטרוןהמשחקאת

ג'אהילי",

ביאר-ליברלים,שלזובקבוצהנוספתבולטתדמות ,אמיןאחמדחרסייך
השבעיםובשנות-1953בקהירבאוניברסיטתהמשפטיםלימודיאתסיים

כפודההואגם .המצריהדיפלומטילשירותהצטרף
לאמונההנגישותמןגרעההאג'תהאדהזנחתכיגרס

שלושתמביןבאחדביטאהואזאתואתהאותנטית
אל-<דלילהנוגהלמוסלמימדריךהחשוביםספריו
אשר ,אל-עשמאויסעידמוחמדגםאל-חזין>.מסלם
באוניברסיטתהמשפטיםלימודיאתהואאףסיים
במערכותשוניםבתפקידיםוכיהן-1954בקהיר

הכלליתהתביעהראשובכללםוהשיפוט,התביעה
טעןהמדינה,לביטחוןהעליוןהדיןביתונשיאבקהיר

לביןכדתהאיסלאםביןמשמעותיהבדלקייםכי
פתיחותגיה.כאידיאולואוכפוליטיקההאיסלאם
 ,אל-עשמאוילטענתהיא,האנושותלצורכי

צדקלמעןהפועלמשטרוכלהאמיתיהאג'תהאד
איסלאמי.משטרהואומשפטיחברתיפוליטי,

מצביעהאכן'המציאות,

שאמצעיכךעל

החדשיםהתקשורת

שלהמונופולאתשחקו

עלהערבייםהמשטרים

במההעניקוהםהמידע,

לקולות

אינדיווידואליים

הסכמהחוסרשביטאו

הקולעםפומבית
ההגמוני •הממסדי

כתורבעיניהםהצטיירהזותקופהעברה"""מוחמד

ישאותואשרבמצרים,הליברליהעידןשלהזהב
באבותיהםהתקנאוהםבעתבהאולםלשעתק.

תרבותיתהגמוניהשלממעמדשנהנועלהקדמונים
שיקףאשר ,הדורמורישלמעמדואינטלקטואלית,

רוחואתבמצריםעתאותהשרווחוהרוחהלכיאת
לגילויהליברליזםנחשבעתבהששררההתקופה
חייםרוחהפיחאשר ,ומרענןמסעיר ,חדשני

הניאו-המצרים.האינטלקטואליםבקרבויצירתיות
אכזבותשבעתבסביבהפעלוזאת,לעומתליברלים,

שלהמצטבריםמכישלונותיהכתוצאהומתוסכלת
שלבתקפותםבשיטתיותכרסמהאשרהמהפכה,

ואזרחות.מודרניזציהחוקתיות,כגוןמפתחערכי

שתיפעלושבתוכובאקליםהשוניאףשעלאלא
הגליםשניביןלעיןבולטדמיוןקייםזאתבכלהרי ,הללוהקבוצות

קבוצתהניאו-ליברליתהקבוצהאתלכנותראויבזכותואשרהליברליים,
שלחדשהלפרשנותהידרשותלאותההיאהכוונה .ההמשךדור

ובדמותםבצלמםלעצבוכדיהאיסלאםשלוהמשפטההגותההיסטוריה,
האיסלאם,בתוךהאידיאליםאיתורשלהדואליותולאותהמפרשיה:של
זכויותפלורליזם,כגוןלומחוצהערכיםשלמודעתקליטהעםבבדבד

הפוליטיקה,מןהדתהפרדתהחוק,בפנישוויוןהפרט,חירותאזרח,
לעולם.ופתיחותקידמההיסטורית,יחסיותרציונליות,

היותםהואלעילהנזכריםהאינטלקטואליםשלושתשלהמובהקהמאפיין
דיסידנטים,אינטלקטואליםאופוליטיתמעורביםאינטלקטואלים

במשנההחזיקרקלא ,ועיתונאיסופרפודה,עליפרגנטל.שלבלשונו
מסגרותשלהקמתןידיעלבפועללקדמהפעלאףאלאסדורהליברלית
,המשפטיהפוליטיבסדררדיקלייםתיקוניםשתבעווציבוריות,פוליטיות
חדשהמפלגהלהקיםבניסיונואמנם,נכשל,פודההקיים.והכלכלי

השלושהשללהגותםוהדתיהפוליטיהממסדתגובת
לשמשהחוץמשרדמטעםנשלחאמיןחריפה:חיתה

עלהוכרזאל-עשמאוירה-ז'אנרו.ברירכלליקונסול
והותרונפסלווספריוחלבתי"כ"סוטהאל-אזהרידי

קנאיםבידינרצחפודהואילומובארכ.הנשיאידיעללהפצהשוב
אתמכליותרחושפותאלהפעולות . 1992ביוניבקהירמשרדובפתח

משקפותהןבעתבהאךבמצריםהרציונליהשיחשלושבירותוחולשתו
הנ"ל.השיחשלושרידתועמידותוכושראת

הליברליםבקבוצתרואיםמהם,אחדהנוחיגישטארקהניאו-ליברלים,
 ,השארביןלהסיק,ניתןזאתהרוחניים:אבותיהםאתהמייסדיםדורבני

ד"רהסוציולוגכךתקופתם:עלומההתרפקותמאמריהםמכותרות
למעןהמאבקכמוקד ,ח'לדוןאבןמרכזמייסדאבראהים,אל-דיןסעד

הערצתואתממאמריובאחדהמביעבמצרים,אזרחיתחברהשלכינונה

המתרפק ,חיגיטארקמיודענוגםוכךזע'לולסעדהמצרילמנהיג
ב'אל-אהראם'אורשראה,במאמראל-סיידלוטפיאחמדעלבנוסטלגיה
אל-לוטפי"איכהעצמה:בעדמדברתכותרתוואשר 2004באוגוסט

נמנעיםכקודמיהם,,שלאהללושהניאו-ליברליםאלאזמננו?"בןסייד
גבימעלעמדותיהםבהצגתבכתיבה,ומסתפקיםפוליטיתמעשייה
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הכוונההחדשה":ה"מדיהעומדתכשלרשותםהרצאותובמתןהמרקע
בשנתבמצריםשהופיעההאלטרנטיביתלעיתונותובראשונהבראש
אל-יום>,<אל-מצריהיום'ו'המצרימצר><נהרתמצרים''תחיית 2004
ישכןכמוובדמוקרטיה.בשלוםהמצדדליברלי'תלוי'בלתיעיתון
הסעודי'אל-אוסט'ו'אל-שרקהלבנוני'אל-חיאת'העיתוניםאתלציין

עבורומהוויםבלונדון'לאורהיוצאים
לניסוחנוסףערוץהערביםהליברלים
הערבייםהלווייןערוציגםכךעמדותיהם.

ו'אל-ערביה','אל·ג'זירה'כדוגמתהחדשים
המערביותהתקשורתמנורמותהושפעואשר

בנושאיםלדוןמהססיםאינםולפיכך
הלווייןערוציוהתחדשות.רפורמותשעיקרם

זכותנקודותלעצמםזוקפיםאכן'הללו'
שלהבלעדיתהשליטהערעורובכללןרבות

התקשורתיהמסרעלהריכוזיתהמדינה
לתרבותהתשתיותוהנחתהציבוריוהשיח

הערביבמרחביותרפלורליסטיתפוליטית
והאיסלאמי.
שאמצעיכךעלמצביעהאכן'המציאות,
שלהמונופולאתשחקוהחדשיםהתקשורת
העניקוהםהמידע,עלהערבייםהמשטרים

חוסרשביטאואינדיווידואלייםלקולותבמה
הממסדי-ההגמוניהקולעםפומביתהסכמה
פוליטיותגירתבסרפתוחדיוןואפשרו

כ"פרותאזעדשהצטיירווחברתיות,

משדריםהםלכךבולטתדוגמהקדושות".
אל-<אל-אתג'אהההפוך"ה"כיווןכדוגמת
יחיגטארק<הוארפתוח""דיוןאובאל·ג'זירהמעאכס>
ויכוחיםהמציגיםתחנה,באותהמפתוח>

שנויותגירתבסרגבולותפורצינוקבים
במחלוקת.

ולהבעתמצונזרלאמידעלהפצתחשובלכליבהדרגההפךהאינטרנטגם
האינטרנטתפוצתגדלהכךהשיח.מןשהודרואושהושתקועמדות
מכלל 8.6%לכדיוהגיעה-400%לבקרוב 2000שנתמאזהתיכוןבמזרח

אתריםהאינטרנטיצרמהרהעד .הערביהעולםברחביהאוכלוסיה
 Middle East "אוממצרים,המופעלמצריאתר ," Elaph "כדוגמת

Transparent ", הםאףסיפקואשרמפריז,המופעלכל-ערביאתר
התקשורתבכליביטוילידיבאולאכהשעדועמדותלדעותרעיוניתבמה

לבמההחדשה"ה"מדיהאתהפכומצדם,החדשים,הליברליםהממסדיים.
תרמהעודעולמם.להשקפתביטוינתנוובאמצעותהדרכההמרכזית
ומנהיגיפוליטייםפעיליםהוגים,שלוירטואלילאיחודהחדשה"ה"מדיה

משותפים.ביטויוערוצידרךשותפיבמציאתהתקשוכהשעדאופוזיציה,

כחמששלקבוצהחשפולעיל'הנזכריםהאינטרנטערוצישניואכן'
השונות.המזרח-התיכוןמארצותכותביםמאות

הםובהםאישייםאינטרנטאתרילעצמםשהקימואלהמקרבישנם
עםמתמידדיאלוגמקיימיםאףהםובאמצעותםעמדותיהםאתמציגים

שלהאינטרנטלאתרכניסהוהמערבי.הערביהעולםרחבימכלקהלים
בסמלים'המלווההאתרלעיל:הנאמראתמכליותרממחישהחיגיטארק

קורותאתמציגמוצארט,שלזעירהלילובמוסיקתמצריים-פרעוניים
לצדוהמשפחתי'האישיאלבומומתוךתמונותבליוויחיגי'שלחייו
ועבריתרוסיתצרפתית,אנגלית,ערבית,שפות:בחמשמאמריושלל
ולערוצי'אל-חרה',הלווייןלערוץשהעניקהבולטיםהראיונותאתוכן
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במצריםהדמוקרטיהעתידכגון:רגישיםבנושאיםהמצרייםהטלוויזיה

ממדינה.מסגדוהפרדת

הליברליםמקבוצתחלקהמאפייןדיסוננס,מאותוסובלאינוחיגיטארק
מרחיקיבשינוייםהמיידיבצורךהכנהבאמונהיסודואשרהחדשים,

והפוליטיקההכלכלההחברה,בתחומילכת
גיסא,מחדהמערביהליברליזםברוח

ולנורמליזציהלגלובליזציהנמרצתובהתנגדות
מאידךתרבותילכיבושמחששישראלעם

הנוישראלעםהשלוםכייטעןחיגיגיסא.
בתוכההכוללתשלמהמערכתשלאורגניחלק
חברההפרט,זכויותהדמוקרטיה,ערכיאת

חילוניות,רציונליות,ליברליזם,אזרחית,
שוקכלכלתלעולם,פתיחותמודרניות,

הנוחיגי'שללדידוהשלום,פרטית.ויזמות
הזאת.הערכיתהמערכתשללכינונההכרחי
הסופרשללזוחיגישלעמדתוזההזובנקודה

שלהראשונהבמחציתעודשטעןמחפוז'נגיב
ולעתידנולנויקר"השלוםכיהשבעיםשנות
הציוויליזציהאתלבנותיכוליםאיננושכן'
הליברלגםכמוהושלום".בתנאיאלאשלנו
מהנדס )· 1948 (אל-מהדי,אמיןהחדש

בקהיר'לאורהוצאהביתשלובעליובהכשרתו
הדעהבספרוזוגיהבסרעמדתואתביטאאשר

בספרו . 2001בשנתלעבריתשתורגםהאחרת,
'תרבותימוסריערךלשלוםכיאל-מהדיטוען

הנשיאעלשלוהביקורתבדברי .ופוליטי
עלה,המצריהנשיאכיאל-מהדיסוברסאדאת
לאאךישראלעםהשלוםדרךעלאמנם,
הדמוקרטיה.דרךעלבמקביללעלותהשכיל

אלאאינולישראלמצריםביןהרשמיהשלוםאל-מהדי'לדעתלפיכך'
בוואיןתרבותיעומקממדנעדרחיים,רוחחסרמניפולטיבי'שלום

נרחבת.עממיתהשתתפות

מובעותשהןכפיחיגי'טארקשלעמדותיוכיאפוא,ספק,כלאין
איננוהואכבוטות.מצטיירותאףולעתיםנחרצותובספריו'במאמריו

ל"טאבו",נחשבבהםשהדיוןכאלהכוללרגישים,בנושאיםמלגעתנרתע
והתייחסותולדוןבוחרהואשבהןשהסוגיותלכךמודעשהואאףעלזאת

בתוךמעמדואתלסכןאףולעתיםלערערעלולותאליהןהביקורתית
אופציותשתילנו"ישבאומרו:מכברלאזההתבטאהואכךעלמצרים.
לכבשים".להפוךאוסיכוניםליטולבלבד:

המצריתהחברהאתלהפוךהיאכתיבתומטרתכימפורשותמצהירחיגי

והתרבותהציוויליזציהבמעגלייותרולמשולבתיותרלמתקדמת
זומטרהלמעןלכתיבהעתותיומרביתאתמקדישהואוכיהעולמיות

לנגדהרואהמצרי'פטריוטלכלוראשיתראשהיותומשוםזאתבלבד:
חיגישללדידולרפאה.ומבקשהמצריתהחברהשלחולייהאתעיניו
הקונספירציהתיאורייתאתלהמירוהאיסלאמיותהערביותהחברותעל

ארה"ב,ישראל'זואםבין-חיצוני"אשם"בהרואהזובקרבם,הרווחת
לנחשלותןהעיקריהגורםאת-בכללותוהמערבאואירופהמדינות

עצמיתבביקורתבפרט,המצריתוהחברהבכללהערביותהחברותשל
הכלכלההפוליטיקה,בתחומימקיפותוברפורמותואמיתיתכנה

סגורים,אוטוקרטייםמשטריםשל"שילובכיסבורחיגיוהתרבות.
מאובנת,והבנההמדינהבידיהנשלטתתקשורתמיושנות,חינוךמערכות
רביםוערביםמוסלמיםהופכיםאלהכל-הדתשלקיצונית,לעתים



חיגיבטאדקלדאותניתן

המצפון"אישאת

עלהמקפידהחברתי",

לאהפוליטיקה.מןריחוק

בענייןחיגיהתבטאאחת

הואייעודואתכיוטעןזה

הדרךבהתווייתדואה

ולפוליטיקאיםלמדינאים

שלפוליטיתבעשייהולא

ממש

לאמצןהקריאהלדידם,שכן'והמודרניות,הקידמהמושגכלפילחשדנים
התרבותית".הייחודיותולארנוןלתלותקריאההיא

כימצייןהמצרי'הצעירלדורכולהכלנתונהדאגתוכיהמצהירחיגי'
המוקדש ,) The Values of Progress (מההקיזערכיבספרו

כילקוראילהבהירעצומיםמאמצים"עשיתימצרים,שללצעיריה
איןלקיומהוכיאנושיתתופעהובראשונהבראשהיאהמודרניזציה

מסרבהמקומיהאזרחרק ...•דתיתאולאומיתזהות
אנושיתוצראלאאיננהשהדמוקרטיהלהאמין
לאנשיהשמורהמערביתסחורהולאאנושיתוזכות

בלבד."המערב

הקיבעוןמןהמצריםוהצעירההצעיראתלחלץכדי
לבצעחיגימציענתונים,הםבוהמחשבתי
מערכותלדידו' .בחינוךלכתמרחיקותרפורמות

מרכזיתחוליההןהזמןבמבחןעומדותשאינןחינוך
המדינותברובהחינוךמערכותההרס.בשרשרת

צרותמעודדותחיגי'סבורוהאיסלאמיות,הערביות
משארהבידודתחושתאתמגבירותאופקים,

הדתיהיסודאתומניחותקנאדתמקדמותהאנושות,

שלרובןרובועוד'זאתפוליטיים.למאבקים
לפתחחיגי'לדעתמיועדות,הלימודתוכניות
שאלות,העלאתבמקוםתשובותמתןשלמנטליות

דינמיקהמכוחדווקאמונעתהקידמהבובעולםזאת
הסיבות,אחתרקזוהיוספקות.שאלותהעלאתשל

אתלהוסיףישלכך •המצריהסטודנטשלהנמוכהלרמתוגי'חיסבור
אתהמאמציםבמצרים,הגבוההההשכלהמוסדותשלהתנהלותםאופן

הסיועהעדראתבלעדית,הוראהכשיטתהפרונטלית-ההמוניתההוראה
דיוניםלקיוםסמינריוניותמסגרותוהעדרמחקרלצורכיהממלכתי

;ההמצרייתהסטודנט;שללמיקומותורמיםאלהכלביקורתיים.
בעולם.לעמיתיהםביחסהסולםבתחתית

המצריתהאשהשלמעמדההיאגיחיאתהמעסיקהנוספתחברתיתגיהסר
הגברית",העליונותתרבותאודות"עלבמאמרוובחברה.במשפחה

ישירותחיגינוגע 2003במרס-15בביאל-אהראם'אורראהאשר
בהשכלתו'משפטןהיותומתוקף .האישיהמעמדחוקיינםשעבבנושאים
המכונה , 2000בשנתבמצריםשנחקקהחדשלחוקבמאמרוחיגימתייחס

אלאבעליהן'הסכמתללאגירושיןליזוםלנשיםהמתירהח'לע,חוק
לבעליהןלהשיבואףהמזונותדמיעלמראשלוותרכךבשלנאלצותשהן
מינימלי.כלכליבסיסללאהתהליךשלבסופונותרותשהן'כךמוהרןאת
חוקיבקובץהחדשהחוקאתלכלולבמאמרוחיגימציעזאתלמנועכדי

מבעליהןלהתגרשהמבקשותלנשיםשיתאפשרכךהמקובלהגירושין
עוד .בעליהןביוזמתשגורשונשיםעלהחלותהזכויותמאותןליהנות
מסמכיבכללכלולישהבאהתיקוניםבשלבכיזהבהקשרחיגימציע

והןחומריתפגיעהבגיןהןגירושיןלתבועהאשהזכותאתהנישואין
זהבחוקיתמכוההלכהחכמיכיתקווהמביעחיגינפשית.פגיעהבגין
בהןתחזיקו"ולאבקוראן:הנאמרעלתמיכתםאתמבססיםשהםתוך

מוחמדהנביאשלנישואיומתואריםבההנביא,שלובסונהיד"בחוזק
אתלבטללחריגיההתאפשרשבמסגרתםשוויוניים,כנישואיןלחריגיה

מוקדםתנאילנביאמציבהשהיאתוךשתחפוץ'עתבכלהנישואיןחוזה
פניה.עלאחרתאשההנביאיישאלאפיועל

אותוהובילועמוקחותםבחיגיהטביעואשרבספטמבר'-11הפיגועי
ביןשהכתיב,הואהביהאיסלאםבסוגייתגםמשמעיתחדעמדהלניסוח
בסיסעלמוסלמיהלאה"אחר"כלפימתפשרובלתיקיצונייחסהשאר'

האיסלאמית.ההלכהממטרותאחתהנוהכופרעםהעימותכיהטיעון
חיגיהפנהאותואל-יוסף','ורזהמצריבעיתוןשהתפרסםגלויבמכתב

"משימתנוכי:טועןהואזקזוק,חמדיד"רהמצרי'ההקדשיםלשר
העולםלמעןלאוהפשרה,המתינותלדרךהאיסלאםהשבתהנההקדושה

ולארה"בבכללהמערבלמדינותחיגימציעבעתבהעצמנו",למעןאלא
ואלימהקנאיתדתבאיסלאםהרואההמכליל'הדימוימןלהשתחררבפרט

מתוןסובלני'איסלאםשלמקיומולחלוטיןומתעלם
 •יותרוהומני

חיגיטארקשלעמדתוהיאבמיוחדומקוריתנחרצת
זהבהיבטגםהישראלי-ערבי.הסכסוךבסוגיית
כלכלהכאישוניסיונוהשכלתואתחיגימשלב
סכסוכים,יישובבתחוםמקוריתתפיסהעםומינהל
אתאףאלאהסכסוךפתרוןאתרקלאהכוללת
אל-סלאם>(ת'קאפתהשלוםתרבותשלהנחלתה

סבורכך'לצורךהשנאה.תרבותשלחיסולהתוך
הערביתבתקשורתגםמהפךלחוללישחיגי'

המוותלתעשייתומרחבקולהמעניקההמגויסת,
אתהנושאעטופריבמאמרהמתאבדים.של

 ) Theלאן?"הישראלי-ערבי-"הסכסוךהכותרת:
)? Arab-Israeli Conflict-Where to , אשר

אל-יום'ב'אחיבאר 2004בנובמבר-20באורראה

"ניהולשלהמרעננתהגישהאתחיגימציעהמצרי'
הגישהתחת ) manage the change (השינוי"

הובילהולאתוםעדשמוצתה ) zero-sum game (אפס"סכום"משחק
כללישינויהואהגישהמעקרונותאחדסתום.למבויאלאהצדדיםאת

המעורביםהצדדיםבקרבשינוישמתחוללשעההסכסוךלפתרוןהמשחק
פז,הזדמנותמהווההפוליטיתהזירהמןערפאתשלהסתלקותובו.

עמדתולאור .הסכסוךלפתרוןזהמסוגחדשהגישהלאמץגי'חילדעת
הקהירילעתוןשהעניקבראיוןאותהשביטאכפימאזן'אבושלהמתונה

נחרצות:קובעהואובו 2004בספטמבר-25באל-ערבי''אל-אהראם

שניםארבעמשךאותהניסינוההתנגדות""באופצייתתומך"""אינני

ב-הפלסטינייםהשטחיםאלנכנסנו ".!אלותוהרסהשגנו?."ומה
אכן'יש,בלתה",איןשכןזולאופציהמחויביםואנוהשלוםבשם 1994
להובילעשויההשינוי""ניהולגישתכיחיגי'לדעתלהניח,סביריסוד
ויפתחהאיבהעידןאתשיחתוםלהסכםוהישראליםהפלסטיניםאת

שלום.שלחדשעידן
בטאדקלדאותניתןאינטלקטואליםטיפוסישלהטיפולוגיהבמסגרת

הפוליטיקה.מןריחוקעלהמקפידהחברתי",המצפון"אישאתחיגי
בהתווייתרואההואייעודואתכיוטעןזהבענייןחיגיהתבטאאחתלא

ממש.שלפוליטיתבעשייהולאולפוליטיקאיםלמדינאיםהדרך

אתחיגיטארקוהאינטלקטואלהעסקיםאישפורששלפנינובמסה
מסתתרכשהואלמחצה,הבדיוניתהייחודית,בדרכומשנתועיקרי

התבוננותהאופןאתהמשקףהתמהוני","ידידיהפסאודוניםמאחודי

לדוגמה,כך' .זמנואתשהקדיםגו'מסואדםעלהמצריתהחברהשל
ללתנויד>,אל-מצריה<אל-גמעיהלנאורות"המצרית"האגודההתייחסה

הכותבביןלהבחנהמקימיה,עםנמנהלעיל,הנזכרפודה,עלישפרג
אתהחי"זהכיוקבעהתקופתואתהמקדיםזהוביןתקופתואתהחי

מלהגיערחוקנותראךבריאקציה."למאבקזמנוכלאתמקדישתקופתו
המקדיםההוגהשלמשימתו'זוהיולעתידלהווההחושבתאסטרטגיהאל
הוגיםכיהאגודה,חברישללדידםטבעי'אךלפיכךתקופתו",את

תועלתומפיקיםבעבדהחייםהאופק,צרישלבשנאתםייתקלושכאלה
ואשד ,-1987בשנוסדזה,שגוףאפוא,תימה,איןלאחור".מהשיבה

 ~~ 37בעמ'~~המשך

 2006ספטמבר
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השאםאבןשלה"סירה"

הנביא>שלגרפיה<הניר

נביאכילנרמספרת

לקרואסירבהאיסלאם

בשםהראשוןלנכדו

ושינה<מלחמה>,'וחרב"

<טוב>ל"חסן"השםאת

התמהוני*ידידיאמרכה
חיגיטארק
לכנחיצחקמערבית:

הקדמה

היההשישים,שנותשלהשנייהבמחציתשמאלניםסטודנטיםבהיותנו
התמהוני","ידידנולכנותוהאחרונותבשניםרגיליםשאנו ,ידידנו

יצירהעלשדיברנוקרהלאכדוגמתו.שאיןספריםותולעתמרקסיסט
-5בלפנינו.אותהקראכברשהואגילינוולאספרותאוהגותשל

מןרקוב"העץלנו:אמרהואברק.כמוכהלנונראההוא 1967ביוני
באירופה,ארוכהתקופהבילההיאפירותיו".אומענפיוולאהשורש,
וחוזרואומראידיאולוגיה,כלדוחההואומאזלמצרים,שבמכןולאחר

היהולעתים ...ובקיומה"במדעמאמין"אניקרובות:לעתיםואומר
נפש.במחלתכחולהכמוהוכיום,בעולמנואידיאולוגיאדםאומר:
במהלךאותו".לרפאצריךאיתרשמדבריםלפני
אומרשהואמהאתרושםהחילותישעברההשנה

מפגשיםמארבעהדבריוהנה .בפגישותינו

אחד.חודשבמרוצתשהתקיימו

1 • 

נחלקשנהכתשעיםלפניהתמהוני:ידידיאמר
אסכולות:לשתי ,-MI-6ה ,הבריטיהמודיעין

הזההמודיעיןשירותשלמשרדועמדהאחתבראש

במצרים.משרדועמדהשנייהובראש ,בהודו

סברהבהודו>הבריטי<המודיעיןהראשונההאסכולה

שהרחיב ,סעודאבןאל-עזיזבעבדלתמוךישכי
למערב,ממזרחערבהאיבחצישלטונויריעתאת

הבולט . 1901בתחילתריאצ'עלשהשתלטלאחר
עבדאללהמכןלאחרשנקרא ,ביפילג'וןהיההזוהאסכולהבאנשי

מתוךשעבד ,ביפילקיםהמפורסםהבריטיהמרגלשלאביו ,ביפיל
כיסברההשנייההאסכולההמועצות.יבריתבשירותהבריטיהמודיעין

אבןאל-עזיזעבדכנגד 2ממכה,'אזחגמושלחסין'בשריףלתמוךיש

אל-עזיז.עבדולאהערבים","ממלכתבראשהואיעמודלמעןסעוד,
והופקוספריםנכתבושעליולורנסהיההזוהאסכולהבאנשיהבולט

השריףניצחואילולומר:כיוםניתןערב'.'איש"לורנס-קולנועסרטי
הירדניתהממלכהמלךעבדאללה,המלךהיה ,בושתמךוהצדחסין

היוםשקרוימהכוללתשחיתהערב,ממלכתמלךוהיום,ההאשמית
קרהאילוההאשמית'.'הירדניתו"הממלכההסעודית"ערב"ממלכת

האיבחציוהחייםהשורשמןנעקרתהווהאביתהאסכולהחיתה ,הדבר

אבןאל-עזיזעבדוהשתלטמשניצחאולם,לחלוטין.שוניםהיוערב
 ,>זא'וחגנגיד ,ביותרהחשובים<וחלקיוערבהאיחצירובעלסעוד

שלההלכהחוכמתעלהנסמכתהווהאביתהתורהלפניהדרךנסללה
ערב,האיבחצירקלאלהתפשטכמותו>,מאין<הקיצוני 3תימיה,אבן
המרכזיםשלרובםרובתבל.קצוויבכלהפטרודולרים><בזכותגםאלא

בעזרתנבנוהאחרונותהשניםבארבעיםהאיסלאמיות 4וה"מדרסות"

לעייןשיעמיקמיגם ,ולכןהווהאבית,לתורהפטרודולריםביןהזיווג
אוהשאפעיתאוהחנפיתלאסכולהזכרימצאלאהמוסלמית,בהלכה

המרכזיםמןבאחדאףהשיעית,האמאמיתלהלכהאו 5המאלכית,

 .הללווהמורסות
זכאיאיניהאלה,הדבריםלאחרהאםדבריו:אתסייםהתמהוניידידי

בענייןלאיבודשהלכהחוכמתועללהתאבלהבריטילמודיעיןלקרוא
שהביאה?!מההעולםעלוהביאההזה,

הקדים ,ניהתמחוידידידבריעלולהגיבעמוקלנשוםהספקתיבטרם
ביותר:מוזרהשאלהליוהציגאותיהוא
מדפיובאחדומצאתיערביבעיתוןקראתיאתמולהתמהוני:ידידיאמר

<קשה>,צעב<מלחמה>,חרבטרף>,<חייתצ'אריהאלה:השמותאת
מהנדאויבו>,להיותשקשה<מיעדי<מקשה>,מצעב<מעייף>,מתעב

ענוד-אשהשםגםהיהסבר>.וחמור<זועףוג'הימאן<בעל-חרב>

ניתוחבעזרתואמר:השפוי-למחצהידידיוהוסיףמאוד>.<עקשנית
בנקללגלותניתןגיאו-פוליטייםגורמיםבחשבוןשמביאסוציולוגי

המכנההללו.השמותאתשהצמיחההסביבהשלהתרבותיהרקעאת

כלפיוהלוחמניתהעוינתהעקשנית,העמדההואשמותלאותםהמשותף
לישאפשרמה-שניותכמהשתקשיחיבןה"אחרים'.'אוה"אחר"

שהרקעמתכווןאתהשאלות:כמהלשרבב

 ?שמותאותםביןהמשותףהמכנההואהאיסלאמי
לא.גמור:בביטחוןהשיבהשפוי-למחצהידידי

שלהביוגרפיה<להלן:השאםאבןשלה"סירה"

לקרואסירבהאיסלאםנביאכילנומספרתהנביא>
אתושינה<מלחמה>,"חרב"בשםהראשוןלנכדו

השמותאתלהביןניתןלא<טוב>.ל"חסן"השם
ומנטליותתרבותשלטבעיכתוצראלאהללו

האיחצישלהחולובדיונותבמדבריותברוויות

להרגושישאויבתמידהואה"אחר"שםערב,

באכזריותלהכותואו"פאתכ"),השם<ומכאן

 ,)"ברח"(בולהילחםיש ,)"ירא'צ"השם<ומכאן

"מצעב", ,"בעצ"(ומתישקשהיחסלוולהעניק
חרבכשבידנואליולהתייחסעלינו"מתעב").
זועפותבפניםאליולפנותעלינו ,)"ןנהמ"(

בהיותהנהדרתהיאחברהבאותההאשהואפילו("ג'הימאן">,וקודרות

ראיהוהאהאלה,בשמותאיסלאמידברשוםאין .)"ךרבע"<עקשנית
איןוהלבנוניתהתוניסאיתהסורית,המרוקאית,המצרית,שבחברות

המצריהפלאההבדווית.התרבותעץשלענפיואלוהללו.לשמותזכר
"צאנו"השםאתמכירהואשמות.מאותםאחדשםולומכיראינו

לוקוראהואארוכה,המתנהלאחר ,בןלונולדוכאשר<ארך-רוח>,

אםכמתת>.אותולונתןשאללהמשום-<מתן"שחתה"או"שהאתה"
"עבדב"עבדאללה",בוחרהואמסוימת,שמותקבוצתמתוךבוחרהוא

מדובראללה,של<עבדואל-עיני""עבדאל-חפיט'","עבדאל-לסיף",

המשמעות!יפהכמההנעלות>.תכונותיואתהמצייניםהאלשלבכינויים

הערבית.גרסתופיעלולאהאנגליתגרסתופיעלהמאמרכותרתתורגמההמחברלבקשתבר-דעת.חציאושפויכחצילתרגוםהניתןעאקל,בצףהמונחמופיעהערבי*במקור

<המתרגם>
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אללה,שלכינויזה<אףאל-ג'באר"ב"עבדבוחרהוארחוקותלעתים
מסיבותהאל>,שלכביכולהמוחשייםולממדיולגבורתומתייחסהואאך

אלה,שורותכותבהמצרית.הזהותקורצהשממנובחומרהנעוצות

רבות,פעמיםובלבנוןבסוריהוביקראפריקהבצפוןרבותשניםשעשה

אותןכלעלחלמצריםעללעילשאמרמהכיבפסקנותלומריכול
כותבאנישמות"!שלמד~ם"סלאותואתמכירותאינןאשרחברות

אחתובעונהבעתולובימצריכמעטשהואמאזוראלהשורותעכשיו
הששיםשמותמאותםאחדשםולואיןבווגםתרבותית>,<מבחינה
נמצאאני<שבוהזהבאזור"אויב",ה"אחר"אתומגדיריםאלי-קרב

זהברורה.שמשמעותו"סאלם",השםרווחמצריםבצפון-מערבכעת>
ובסודאןהזאת.הקשההגיאוגרפיתבסביבההשםלבעלשמאחליםמה

שנגזרשםהואיפה<כמהיופיהרווי"בשיר"השםבעלירביםכמה-
 .)!"לאהמ"בשורתאוטובה"מ"בשורה

החברותמןאישעםמשוחחעצמיאתדימיתידבריו:אתסייםידידי

אל-ג'הימי"צ'אריאבןפאתכ"שמילי:אומרשהואדימיתיהאלה.
"ישמרנילו:משיבעצמיאתדימיתואזהזועפים>,לביתאכזרבן<הורג
זעפך!".כנגדבעזריהאלויהיהאכזרית,מרצחנותךהאל

.2 

התקשורתהמוכרת:בהתרגשותושאלותיואתלהציגהחלהתמהוניידידי
שלבמעשיהאיןכילהשתכנעהערביתהקהלדעתאתהובילהבאזורנו
שגיאותכולםאלאטוב,דברשוםאמריקה
כתבהלאתקשורתאותההערבים.נגדופשעים

הפלסטינית.ההנהגהשלשחיתותהעלאחתמילה
אלאאל-סאדאתבאברוראתהלאתקשורתאותה
כיאחתפעםאףאמרהלאתקשורתאותהבוגד,

בעמדהנמצאיםשנה>כארבעים<זההערבים

ג'מאלשלמעשיובשל ,ישראלמולביותרדחוקה
אותה . 1967ויונימאיבחודשיםאל-נאצרעבד

שלהשקפתםעלאחתמילהאמרהלאתקשורת
פיגועיפיהשעלפלסטינים,אינטלקטואליםכמה

הפלסטיני.לצדביותררבנזקגרמוההתאבדות
המופרזהשימושביןקושרתאינהתקשורתאותה

ההתאבדות.לפיגועי ,ישראלשלמצדהבכוח

 ,השלטוןנגדאחתביקורתמילתבארצותיהכתבהלאתקשורתאותה
בעולםבדעתושפויאדםיכולאיך .מאנשיורביםשלשחיתותםאו

תקשורתשיצרההקהלדעתשלבמגמותיהלפקפקשלאהמתקדם,
החברה.מןלכמחציתמגיעבהןהבערותששיעורבארצות,שכזהממין

בהתלהבותוהתפרץכסדרה,אחתנשימההתמהוניידידיינשוםובטרם
~מים,הםכיהערביםמןכמהשלשטענתםמסכיםאתההאםהמוכרת:

הגדולותהדעתמגנבותאחתהיאאנטישמיםלהיותיכוליםאינםולכן
שהביטוימביןצנוע,ולו ,כלשהוידעבעלאדםכלהריבעולם?

באשריהודינגד<להיות"אנטי-יהודי"לביטוילגמרינרדף"אנטישמי"
התשעהמאהשלהישלבצרפתהנוראהדרייפוספרשתמאזיהודי>,הוא

ליהודיםאיבתםאתהמוכיחיםדבריםוכותביםהאומריםישאבלעשרה.
הםשאיןמדיניותהנוקטיםישראליםהםבאשרולאיהודים,הםבאשר

משוםאנטישמיםלהיותיכוליםהםשאיןאומריםהםואזלה,מסכימים
תוההאנימבני-שם.והערביםהםערביםשכןשמים,עצמםשהם

היטלרלאדולףהפונהערבימציירקריקטורותציירכיצדלפעמים
שאיננואומרהואואזהמלאכה?"אתסיימתלא"מדועושואל:

היהודים,אתולקללהבימהעללעמודדתאישיכולאיךאנטישמי?!
אומריםואז ,היהודיבאופיטבועותחוזיםוהפרתגרנותשבוולומר

מכלוהגרועאנטישמי!להיותיכולאינוולכןשם,מבניערבישהוא

בעטואחדערביסופראחזלאהאחרונההמאהמחציתשבמשךהוא

כמותםמאיןומופתדוגמהשמשמשיםמיבתוכנוישבמפורש:וכתב

שישיביוםהבימהעלעוליםרביםשיח'יםמזו:יתרהלאנטישמיות.
יכוליםהיוכאשר ,ככללהיהודיםעלקללותשלקיתונותושופכים

שהיא.דתומכלעדהמכלמפשעחפיםהורגיעללדבר
חדליםאינםשהערביםיודעאתהואמר:הוסיףהתלהבותובאותה
שלבמדיניותבפרט,ארה"בואת ,בכללהמערביהעולםאתלהאשים

הבינלאומית.הקהילהשלהמחייבותההחלטותובאי-כיבודואיפהאיפה
האלה:בערביםונדהםמשתאהוהביטהעולםעמדהאחרוניםבשבועות

לרצונםשלא ,סודאןבעניין ,היוהבינלאומיתהקהילההחלטותכאשר
אותןוכאשר ,הללוההחלטותאתלגנותהיססולאהםהערבים,של

הערבים,זועקיםבלבנוןהסוריתההתערבותאתעכשיומגנותהחלטות
החלטותאתותוקפיםהערבית,הליגהשלהכלליהמזכירועמםכולם,

הערביםוכהנה.כהנהמגוניםתאריםלהומדביקיםהבינלאומיתהקהילה
החלטתאתדחוכאשר , 1947בשנתיותרעודחמורבמצבזאתעשו

לערבים<האחתמדינותלשתיפלסטיןאתלחלקהבינלאומיתהקהילה
וחדווה,שמחהמרובמדעתםהערביםייצאוהיום,ליהודים>.והשנייה

 1947בשנתלהםשהציעמהלהםלהעניקכלשהוגורםיצליחאם

הערבית-למלחמהיצאומכןולאחר ,בשעתוידיהםעלונדחההאו"ם,

גדולשטחעם ) 1949<בשנתממנהיצאהשישראלהראשונה,ישראלית
שלבספרוהאמורפיעל .) 1947<בשנתהאו"םבהחלטתלהמשהיה

הערביםייצאו ,שעברביוניאורשראה ,קלינטון
האו"םאםוחדווה,שמחהמרובהימיםמןביוםמדעתם

יאסרשדחהמהאתמעטותשניםבעודלהםיציע
הוכחהזוהי-שניםארבעלפנידייריובקמפערפאת
ממנהיגיכמהשלוהנוקבתהרחוקהלראייתםנוספת

שלספרואתשתרכושממליץאניזמננו.בניערב;'
ובושבועות,כמהבעודלהופיעהעומדדרס,דניס

הזדמנותהחמיץערפאתשיאסרלכךראיותעשרות
 .לעמושניתנהחוזרתבלתי
 ,בהערותיוהתמהוניידידיהאריךלא ,כמנהגושלא
איזורואהאתההאםרצינית:שאלהלפניהציגאלא
רובשבההזאת,האפורהבמציאותתקווהשלקרן

אמרתי:קיומם?בהמשךאלאעסוקיםאינםהמשטרים

גוסס,הטוטליטרייםהמשטריםשעידןסבוראניאופטימי.אניכןז
הפוליטיותוהרפורמותספק,כלללאיבואובואהאזרחוחירויות

ויסרבשירצה,מי<ירצהיתרחשווהתקשורתיותוהחינוכיותוהכלכליות
 ,) ...ערפאתיאסרשלבלשונואבא"מןואבאשאאמן"שאאשיסרב,מי

האחרים,עםבדו-קיוםהמאמיןהזהב,שבילשלהמתוןוהאיסלאם

פירושושג'יהאדומאמיןרעותה,עלדתשוםשללעליונותהטועןואינו
עםוצועדהזרוע,בכוחאמונההפצתולאלגיטימית"עצמית"הגנה
-החברהומדעיהאזרחובחירויותבדמוקרטיההאנושיה.ז:ורבותתהליך

העליונהעלתהיהשידוהואהזהשהאיסלאםשלמהבאמונהמאמיןאני
וחגורותאזרחיםוהרגמבודדיםמסתורומקומותמערותשלושהאיסלאם

וגםבקרוב.הרשע"תולדותל"מוזיאוןייכנסתופתומכוניותנפץ
הלב:אתהמשמחיםדבריםמוצאאנייותרהקטניםהאירועיםבתחום
החוקה,וכיבודדמוקרטיהשכנותיהאתללמדבמקום ,שלבנוןלמרות

במקום ,אליהןוהתקרבהמזאתההיפךאתמספר>ימים<לפנימהןלמדה
אור:נקודותהלבנוניתבתמונהישזאתלמרות-אליהתתקרבנהשהן
הממשלהמןשהתפטרוהלבנונייםהשריםארבעתאתהערצתיכמה

מעשהזהוהעם.לטובתולאהשליטלטובתהחוקהתיקוןעלבמחאה
מנהיגשאותהלקבוצהמשתייכיםמהםששלושהואףמצדם,אצילי

הואג'נבלאט>,<ולידדעותיורובאתדוחהבעתובהמכבדשאניאדם

שבמשךהואמכלהגרוע

האחרונההמאהמחצית

אחדערביסופראחזלא

ישבמפורש:וכתבבעטו

 /שמשמשיםמיבתוכנו
 )iמאיומופתדוגמה
 'לאנטישמיותכמרתם

 2006ספטמבר
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לאולכבוד.להערכהבעולםאדםכלשלמצדוראוייםאנשיוושלושת
עדאותיציערוזהחשובאירועעלהערביותהתגובותכיממךאכחד
בסדרכלולהאינההדמוקרטיהכינוספתפעםליוהוכיחו ,מאוד

דמעההמזיליםהערבים,הערבים.הפוליטיקאיםרובשלהעדיפויות
נוכחותועלאחתדמעההזילולאבעיראק,האמריקאיתהנוכחותעל
בעיראקהשלטוןבראשהמודרניתשבהיסטוריההחשוכיםמןפושעשל
 • 2003בשנתלאדמה>מתחת<כעכברשנתגלהועד , 1968שנתמאז

נגדהסודאנייםהשבטיםפשעיעלדמעההזילושלאערבים,אותם
מוסלמים>,ואלו<ואלואפריקאיממוצאהסודאנייםהשבטיםבני

 ,אפריקאיממוצאסודאניםאלפינגדשבוצעוהפשעיםמהיקףוהמעיטו
התערבותעלדמעה>הזילהערביתהליגהמזכ"ל<וגםדמעההזילו
חשובהסודאןשלריבונותהחיתהמשל ,סודאןשלבענייניההאו"ם
במאותמבתיהםונעקרובאלפיהםשנהרגוהסודאניםשלמחייהם

זו!!היאהמצפוןוחשכתהשכלחשכתאיזואלפיהם!

3 • 

ראינושלאכפימכעסרותחהפעםאיתנולפגישהבאהתמהוניידידי
אחווהולאאתפלסףלאהיוםאמר:שהתיישב,לפנימעולם.אותו
הואשאעשהמהכל .אזורנושלהחולההמציאותאתאנתחאודעה

עליהן.לחשובכדילבתיכםעמןשתשובומציעואנישאלות,להציג
ופתחהחדש",ל"נוהללהתנגדאולהסכיםבידנוסיפקנתןלאהוא
שאלותיו:בהצגתמיד
ארה"ב.עלבהתקפהדבריואתפותחשאינוהזהבאזוררוחאישאין

הואכלשהיתופעהתוקףשהואלפניהליברלים,עםשנמנהמיאפילו
ואתאמריקהאתתוקףשהואבכךמאזיניושלבהגנתםלזכותמבקש

תיכשלשהיאלבומשאלותאתגםלדבריומצרףשהואוישמדיניותה,
באישיות 6ה"תקיה"מרכיבשלהמשךהיאזוהתנהגותתעשה.אשרבכל

הגנהלושמבטיחיםדבריםאומראדםהמוסלמית:ובאישיותהערבית

שלהיסטוריהשלטבעיפריהיאה"תקיה"הציבור.אוהשליטמפני
שסירבומיאתהח'ליפיםרצחוכאשרלשיאה,שהגיעהונגישותדיכוי

,אלימותבחסיןמעאויהבןיזיד<כמעשה 7<ביעה>אמוניםלהםלהישבע .
אל-ושידהארוןהרגשבוהאירועכגוןפסיכופתיים,מדחפיםהנובעת

האלימותוכן ,משפחתוכלואתאל-עבאסהאחותושלבעלהאת
בשאלותפלוגתאבניכנגדאפילוויורשיואל-מאמוןהח'ליףשהפעילו

שללאמיתוהיאהמערבששנאתאומר ,רבותי ,ואניפילוסופיות>.
הקידמה.שנאתדבר

איןמערבית.היאואיןמזרחיתהיאאיןאנושית.תופעההיאהקידמה

אוערביתאואירופיתהיאאיןנוצרית.אויהודיתאומוסלמיתהיא
חקידמהרכבתאתהמושךשהקטראלאמצטבר.אנושייבולהיאסינית.

פירושהאיןהמערב,שלמוחלטתדחייה ,כןועלהמערב.הואכיום
החושבחלומות,בעלשאיסלאמיסטמביןאניהקידמה.דחייתאלא

למעשה<אךבכךמאמיןאכןאלטרנטיבה,לושישראיה>כל<ללא
אחרות?קבוצותאבלהמערבית>.הקידמהכפירותלחלוטיןתלויהוא
שאינניפסיכולוגיתפרשנותהיאלכךשליהיחידה,והפרשנותמוזרזה

להזכיררקרוצהאניאבלברגשותיכם.לפגועלאכדילהסבירה,רוצה

פהקבעתםאשר ,.ט.חידידנועלימיםכמהלפנידבריכםאתלכם
 .מעמיתיושונההיותוהואהיחידשחטאואחד

שאלתואתהתמהוניידידיהציג ,מפיומילהמאיתנומיהוציאבטרם
השנייה:

הרפורמההצעותעלשהגיבוכפילהגיבבאזורנוהשליטיםלרובגרםמה
בארצותיהםהקהלדעתאתגייסוהםמדועוהאירופיות?האמריקאיות
שהפובליציסטהאלה,ההצעותנגדמטעם>התקשורתאנשי<באמצעות
דברבהןמצאולאבהןעייןכי ,לומרהעזסלמאוימחמדהשמאלן
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סוריה,כזו?במידהבחישוביהםשליטיםטועיםאיךלו.להתנגדשניתן

-ממנההנדרשיםהדבריםארבעתאתדברשלבסופותעשהלמשל,
הוצאתסוריה,דרךלעיראקהבאיםלמחבליםעיראקעםגבולהסגירת

הארגוניםמנהיגיוכלמשעלח'אלדשלגירושם ,מלבנוןצבאה
במקוםחיזבאללההפעלתהפסקתמשעל,שלארגונודוגמתהפלסטיניים

 ·לה,למהספק.ללאזאתכלתעשהסוריהלכל.שידועכפיהסוריהצבא
זאתלעשותבמקום ,ביותרגבוההבעלותבעתידזהאתלעשותאפוא,
תיתןהיאבעתידהריוהישגים?רווחיםלהשיביאהסכםפיעלכעת

עצמולהפוךשעליומביןאינוערפאתיאסרמדועדבר!תקבלולא
מוחמדאומאזןאבוכמולאדםולהניחהפלסטינים,שלכבודלנשיא

וחלילה?חסלאבדוןזהיילךבטרם ,הפלסטיניהממשלאתלהנהיגדחלאן
המציאותאתתפסטרםהואאבל ,בלתןשאיןאופציותשתילויש

כיום.בעולם
שאלות-אלושבהתהמןמעטלגםעמוקה,נשימהנשםהתמהוניידידנו
שלו:המצרר

 ."רמח"('אל-מרירה'מכנהשאנילווייןערוץאותושלמטרותיומה •

שלמוזרהבתערובתמדוברהמתרגם>?-'אל-ג'זירה'עםמיליםמשחק
הרחבהערביבציבורונפשיתשכליתרעיונית,וחבלההייטקתעשיית
לשםונפשית.שכליתרעיונית,חבלהועודעודלקבללמעשה, ,המוכן

באופןהופךשהואבכךהמדורה,עלשמן'אל-מרירה'ערוץשופךמה
<ההורגיםהעיראקיםהמחבליםואתוחבורתולאדןבןאוסאמהאתשיטתי

פושעים,כמוומבקשים,ובפקיסטנים,ובמצריםובטורקיםבעיראקים

לפניהרואיים?לסמליםחטופיהם>שחרורתמורת-נפשכופר-כסף
אתלהסתירנמררג'ומאנההקרייניתשלבידיהעלהלאימיםכמה

דבריהמחלקיםפלסטיניםהמרקעעלשהוצגובעתצחוקהואתשמחתה
מגדליפיצוץעלבשומעם , 2001בספטמבר-11בורוקדיםמתיקה

הצופיםהמונישלמוחותיהםאתמפקיריםאיךיורק!בניוהתאומים

חייתייםאינסטינקטיםפיעל ,ברכחתולתהמתנהגתקרייניתבידי
חיתהנמררג'ומאנהתבונה?של ,שכלשל ,היגיוןשלרסןכלשלוחי
שארגןהסוגמןאספסופיתברבריתשבטיתמנטליותשלחוזרתהמחשה

הערביהשליט-אל-סאדאתאנודשלתרצחוביוםשמחהמשתאות
העשרים!המאהבכלביותרהשפוי

האחרונה:שאלתואתלפנינוהציגמעלינוייפרדובטרם
אניחודשיים?בעודבארח"בלנשיאותבבחירותינצחלדעתכם, ,מי •

 ,קליג'וןאתגורףניצחוןינצחבושג'ורג'עכשיו:כברלכםאומר
עלשהתנהגואלוועלבארה"ב),גדולפער<זהולפחות 7%שלבפער

שבחןשניםארבעשלפניהםלדעתנמררג'ומאנחשלהמחשבההלךפי
חרסה.מרובאצבעותיהםאתינשכו

שאלות:שלמבולעליהמטירהתמהוניידידי

תרחיש,עלשכותבערבבארצותאחדפובליציסטאיןמדועשאל:.הוא
פלסטיןאתלחלקהאו"םלהחלטתהסכימו 1947בשנתשהערביםהמדמה

איך<ישראל>?יהודיתומדינה<פלסטין>ערביתמדינה-מדינותלשתי
בעצם, ,עשינולאוהאםהזה?כדברקרהאילועכשיונראהמצבנוהיה

חוששהואכיבאמרו , 194 7בשנת 5צדקיאסמאעיליומפגנושהזהירמה
אתלבקשוממשיךהאפשריאתהמחמיץשלכגורלויהיהשגורלנו
 !אפשרי?הבלתי

תמידעומדיםהמוסלמים""האחיםהשנייה:שאלתואתהציגומיד •

ינתחלאמדוע . 1948במאישעשומהזה-המזוינתההתנגדותבראש
יונאןד"ראורמצ'אןאל-עט'יםעבדד"רכגוןהוגןהיסטוריוןעבורנו
ואת 1948בשנתהמוסלמיםהאחיםשלהמזוינתפעולתםאת 9רזקלביב

כיוםאיתנומדבריםהםכאשר ,בחשבוןזאתנביאלמעןתוצאותיה,



דבריהםשל 11ה"מזהירותהתוצאותמהןהיטבונדעשפה,באותה
התלהבותם.עלינושתביאה"נהדרת"וההשפעה

השלישית:שאלתואתהציגהואכראוי'לנשוםהספקתיובטרם •
שבעא,חוותאתהגולן'אתבחזרההיוםנקבלשאםמבין'אתההאם
נזקיתיקוןהואשנשיגכלהמזרחית,ירושליםואתהמערביתהגדהאת

שיצרוהמרההמציאותעלומה ? 1967יוניבחודששחוריםימיםשישה
האזורית?בזירתנוהשניםושבעשלושים

מדועהרביעית:שאלתואתמידהפיקשאלות","מכונתהיהומשל •
נענואילוקורה,היהמהלהסבירהמנסהדעותהוגהאופובליציסטאין

חלקוליטוללבואסאדאתהנשיאשללהזמנתווהסוריםהפלסטינים
קורה,היהמהיובל?כחצילפניהישראליםעםשניהלומתןבמשא

ידיעלחודשארבעיםלפניבטאבה<עקרונית>שסוכםמהנתקבלאילו
אזערפאתיאסרשדחהמההאםהפלסטינית?וההנהגהערפאתיאסר
ממפתטוביםאזבטאבהשהוצעוהדבריםהיוואםהדרכים?ממפתטוב

שלאדם,חיי<שלהזההבזבוזעלהדיןאתשייתןזההואמיהדרכים,
אישאיןהערבים,שלנו'במציאותשמאאוזמן>,ושלרכוששלדם,

אחראי?מוחזק

חמישית,שאלה'הציגשאלותיושטףעללהשיבלהתחילמנסהובעודי
הבאה:התוכניתעלדעתךמה :)!(ולשפיותלשכלקשרכללהשאין

לראשמאזן><אבועבאסמחמודאתלמנותעישובבערפאתיאסר . 1
סמכויותיו.רובאתלוויאצילממשלה

באלימותהבחנהללא"שימושמגנההואכייכריזערפאתיאסר . 2
ויאמרבאזרחים,פגיעהכלומרוהפלסטיני",הישראלי-הצדדיםמשני
ובחייבמצברבההידרדרותגרמוההתאבדותשפיגועיבפירוש,לעמו

מה"חמאס"מה"ג'יהאד",'דורשמצדוהוא,וכיוהפלסטינים,הישראלים
אזרחים.עלמהתקפותלחלוטיןלחדולאלאקצא"ומ"גדודי

יאסריודיעהללו'הצעדיםשנישיינקטולאחרשלושהאושבועיים . 3
למחמדוויעבירבריאות><מסיבותלקהירלנסועחייבהואכיערפאת
שהייהלצורךלמצריםיבואהוא .סמכויותיוכלאתמאזן><אבועבאס

מחלותיו.ומכלפגעיומכלירפאנושאללהעדארוכה,
מפתאתליישםבמטרההישראליםעםהמו"מאתיחדשמאזןאבו . 4

הנשיאשלכהונתובשלהיבטאבהשסוכםלמהלשובואוליהדרכים,

 .בטוןקלי
לארה"ב,עליהותדווחכולה,הזאתהתוכניתעלתפקחמצרים . 5

מצריתתוכניתהיאזושלוםתוכניתכיוישראלארה"בידעולמען
להגשימה.יכולאינומצריםמלבדשאישתוכניתמזה:ויותרממש,

עםמידכימצרים,תודיעהפלסטיני-ישראליהמו"מהתקדמותעם . 6
אתמצריםתובילהצדדים,שנישלרצונםאתשישביעהסכםהשגת
תרבותאקלים-חדשאקליםאלותקשורתיתתרבותיתמבחינההאזור

השלום.

אל-סלאם>(ת'קאפתהשלוםתרבותכן!הוסיף:ואזהדברים,אתאמר
הדעותהוגהידיעלוהותקפתשניםלפניעליהשכתבתהואשאתה
וראייתתבונה<מתוךהמצריתההנהגההקימהכאשראבל tיאסיןססייד

פיעלופעלהדגולהדעותהוגההחרישהשלום,לתרבותארגוןהנולד>
תרבותשללסנדקהבעתידיהפוךאולייודע?מי ..ה"תקיה'.יעיקרון
- " .••מטעם!"אינטלקטואלים-לבלריםשלורבעםאורחםזהוהשלום.

הסתירהמןגדולהולשוניתפילוסופיתסתירהראיתהאםוהוסיף:אמר
קולואתהריםואז"לבלר"?המושגלבין"אינטלקטואל",המושגשבין
תמידלומרנהג-בשלוםמשכבועלינוח-"סארטרבאירוניה:ואמר
המשטר!מתומכישיהיהלאינטלקטואלראוישלא

זההואלאוכי .לדרכווהלךהאחרונה,שאלתואתהציגהתמהוניידידי

עיוורות"?!והתשובותפיקחות,"השאלותתמיד:שאומר
טובההללוהשאלותעללהשיבערפאתיאסרמרשלשיכולתוהיות

עללהשיבויואילהזאת,השיחהאתיקראשהואמקווהאנימשלי'
מ"שפוי-לרביע"ששמעתישאלהעלועודהאלההקלות(!!)השאלות

השמונים><בשנותהראשונההפלסטיניתהאינתיפאדהימים:כמהלפני

ללאאלימותנטולתשחיתהמשוםכולו'העולםבעיניוחסדחןנשאה
בה,שתומךמייש-הזאתהאינתיפאדהואילואזרחים,כנגדאבחנה

<לצורךנניחאבלבה,שכלולהאזרחיםכנגדלאלימותשמתנגדמיויש

היהשניתןממהטובותתוצאותתניבהנוכחיתשהאינתיפאדההדיון>

ה"שרירים"עםלאחריהערפאתיאסריעשהמה , 2001בינוארלהשיג
<בכינוסימסרביםובעליהםעתה,ועד 2000שמספטמברבתקופהשצמחו
<לאחרערפאתמריעשהמה ?)!!(זהבענייןכוחואתלייפות ttקהיר>

שהנשיאלשד<בדומהששחררהשדעםאינשאללה>הגדולהניצחון
מתנתוזוואולי !שעברה>?המאהשלהשבעיםבשנותשחררסאדאת
 •האזור?!ובכלבפלסטיןהבאיםלדורותלהעניקשביקש

הערות

העולםמלחמתבזמןרבותשעשהבריטי,מזרחן ,) 1960-1885 (פילביג'ון • 1
אמיר ,הווהאביסעודאבןלביןבריטניהביןבריתשלכינונהלמעןהראשונה

בחציהמדיניהסדרלעתידהמפתחהואסעודאבןכיההנחהאותוהניעהנגיד.

ערב.האי

האמירלמשרתהתמנהההאשמית,למשפחהנצר ,) 1931-1852 (עליבןחרסייך . 2
העוסמאניתלשושלתנאמנותואתהדגישזומשרתובמסרגת • 1908בשנתמכהשל

התגלעו ) 1908 (הצעירים"ה"תורכיםשלעלייתםבעקבותהאיסלאם.ולערכי
הצעירים","התורכיםלביןחרסייךהשריףביןואידיאולוגייםערכייםדעותחילוקי
שלבשמההראשונההעולםמלחמתשלבמהלכהלפעולחרסייךאתהביאואשר

חרסייךהשריףחלקנטלו , 1916בשנתשפרץהערבי,במרדהערבית.הלאומיות
להבטחהבתמורההעוסמאניםכנגדהבריטיםלצדועבדאללה,פייצל 1ובניו

הבטחהבראשה,יעמודעליבןשחרסייךמאוחדתערביתממלכהלכונןהבריטית
מעולם.התממשהשלא

עםנמנהעשרה,השלושהמאהבאמצעחיתימיהאבןאחמדאלדיןתקי . 3
ורבם.מורםאתהרדיקליהאיסלאםמנהיגיבורואיםכיוםהחנבלית.האסכולה

שטענומיכנגדגםאלאהכופרים,כנגדרקלאהגיהאדאתשהצדיקכיווןזאת
השריעה.אתמקיימיםשאינםמוסלמיםלהיותם

למוסד-11הבמאהשהפךוהמסורתהקוראןללימודבית-ספר-מדרסה • 4
המוסלמית.ההלכהלהוראת

המאהלמןבאיסלאםהקיימות<מדיאהב>המשפטיותהאסכולותהןאלו . 5
ולכולן 1התגבשותןתהליךהושלםעשרההשלושהמאהסוףלקראתהתשיעית.
לגיטימיות.שלמידהאותההוענקה

 1השיעירשאיסכנהבשעתכיקובעזהעיקרוןזהירות.מילולית:-תקיה • 6

האמיתית.אמונתואתלהסתירחייב,אףולעתים
ערבהאיחצישלהפוליטית-חברתיתבמציאותאמונים.שבועת-ביעה . 7

שלצורותבשתילהבחיןניתןמוחמד.הנביאעםאישיכהסכםהביעהנתפסה
לשבטווחוזרהביעהאתהנותן 1הכדורישלשבועתו-ערביהביעה . 1ביעה:מתן
האמוניםשבועת-אלהגירהניעת . 2המסורתי.חייובאורחלהמשיךמנתעל
לקהילתוהצטרףהקודם,חייומאורחהתנתק 1משבטועצמושעקרמישל

המוסלמית.המאמינים
הראשונהבמחציתהמצריםהמדינאיםמבכירי ,) 1950-1875 (צדקיאסמאעיל . 8

המבריק"האדםהבריטיםהשרגיריםאחדבפיכונהאשרהעשרים,המאהשל

החוקתיים",ה"ליברליםמפלגתשלמקימיהעםנמנה-1922בבמצרים'.'ביותר
 1930-השניםביןהגיעהפוליטיתהשפעתולשיאפנים.כשרשימש-1924ב

המלךידיעלהרמהלמשרהשובמונה-1946בממשלה.כראשכהןעת , 1933
רק.פאר

'אלאהראם:המצריהיומוןשלהבית""היסטוריוןהואודקלביביונאן . 9
למחקריםהמרכזראש 1בעברב'אלאהראם:בכירפובליציסט 1יאסיןסייד . 10

זה.בעיתוןאסטרטגים

השוניםהפלסטינייםהפלגיםאתלכנסמצרייםניסיונות-קהירכינוסי • 11
המאמרכתיבתעדשביניהםהאחרון .>הנד~<אשהפסקתלהשיגכדיבקהיר

 • 2003בדצמברהתקיים

 2006ספטמבר
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ישראליניןדיאלוג
למצרי
וחבהמראו

שרנצלישראלמערבית:

t;:ב-פרינסטוןבאוניברסיטתשבתוןבשנתסומךששההעת ר

r::...ופרינסטוןלארה"ב,להגיעעומדפאוזישחרסייךלונודע , 197 5 ב
רבזמןחלםשכןשמחהמילאוהדברירצה.שבהןהתחנותאחתתהיה
שלממאמריםבבגדאדנעוריובעתעודשהושפעלאחר ,עמולדבר
מלחמתלאחראירופיותבירותבכמהמביקוריוברשמיושעסקופאוזי

אתשחקרבעתכשגילה,ממנווהושפעשבסומךהשנייה.העולם
חברוהיה ,זומהיסטוריהחלקהואפאוזיכי ,המצריהסיפורהתפתחות

 .הריאליסטיהסיפורז'אנראתשטיפחוצעיריםסופריםבקבוצת
סומךעצמוהציגפרינסטוןבאוניברסיטתפאוזישלהרצאתולאחר

שללדיאלוגמבואלהיותתוכללאזושהיכרותהאמיןאך ,בפניו
זושהערכהאלא . 1973מלחמתשלהשליליותהשלכותיהבשלממש,

בשיחתםלהמשיךכדיהתחייבויותיוכלאתביטלכשפאוזיהתבדתה
המלחמהפוליטיקה;עלולאספרותעלדיברוהםתמים.יוםלמשך

גרידאכנימוספירשוסומךמפורשותנזכרהלאקצרזמןלפנישנגמרה
אךהעמים.שניביןישרורשהשלוםמקווההואכיפאוזידבריאת

 ,פאוזיהחללקהירשובועםכילסומךכשנודעהתערערהזופרשנות
שלבמסגרתישראלעםהשלוםלרעיוןלהטיף ,מעמיתיוכמהעם

פאוזיהיההמדינותשתיביןהשלוםחוזהחתימתלאחר .הגיוניפתרון
לשםדוקטוראזלווהוענק ,בישראלהמצריםהמבקריםמראשוני

בזכותתל-אביב][אוניברסיטתבישראלהאוניברסיטאותמאחתכבוד
במצרים.והתרבותייםהאקדמייםלחייםותרומתולשלוםמחויבותו
מהפכתבמהלךבמצריםהליברליהזרםעל ,סומךזוכר ,שוחחנו

שאיפותבעליהיוהזההזרםראשיכיסיפרפאוזיולאחריה. 1919

סופריםעםיחדהקים,זהרקעעללממשן.הצליחולאאךנעלות,
בספרותהמודרניזםמהפכתאתלהגשיםששאףחוגנוספים,צעירים

הריאליזםחלוציבהשפעת ,הסיפורבז'אנרובעיקרבכללותה,המצרית

המשנהשכותרת('השחר')'אלפג'ר'בשםעתכתבנוסדכךבמערב.
לאשיןטאהר ,חאקייחיאהיועורכיווביןוהבנייה','ההריסהחיתהשלו

 .המצריהריאליסטיהסיפורלחלוצימכןלאחרשהפכו ,תימדדויחיא
עסקלא ,-1923בבמצריםהרפואהלימודיאתפאוזישסייםלאחר

אוקיינוגרפיהללימודימצריםמממשלתמלגהקיבלאלאבמקצועו

המערביתהתרבותממעיינותיכולתוככלללגוםגםניסהשםבצרפת,

לכתבמיצירתוותרםלכתיבהפנהמלימודיושובועםהעריץ.שאותה
ובואלחכים,תופיקעםבשיתוףשלי')העת('כתב'מג'לתי'העת
כךאחרשכונסו ,הימיבתחוםהרפתקאותיועלמאמריםשורתפרסם
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 314גליון

 1980ביוניודכבשלדוקטורהענקתבטקס 1בן-שחרחייםפרופ'עם<משמאל>חרסייךפרופ'

בשבועון 2005בפברואר-25בהופיעזהמאמר

מדאזפרופסורהואמחברו'אלמצוור'.הקהירי

החילוני,המצריהשמאלאישפילוסוף,והבה,

שניםקהירבאוניברסיטתפילוסופיהשלימד

 .רבות

שהלךהידוע,המצריהאינטלקטואלפאוזי,חוסיין

דרכובראשיתפורה.סופרהיה , 1988בשנתלעולמו

 ,ימיתלביולוגיהפרופסורפאוזישימשהאקדמית

הביקורתית-הגישהבזכותהדובריםמראשיוהיה

השלוםאתקידםפאוזיובחיים.בתרבותחילונית

פעמיםבישראלוביקררבהבהתלהבותישראלעם

שוניםאקדמייםמוסדותשלהזמנתםפיעלרבות

 . 1986-1980השניםבין

ההוגההואוהמצריסומךששוןהואהישראלי

התקייםהדיאלוג ,) 1988-1900 (פאוזיחוסייןהחילוני

שלבמאמרוונכלל ;-1974בפרינסטוןבאוניברסיטת

 ;' Jerusalem Quarterly 'העתבכתבשהופיעסומך
הספרותבחקרישראלפרסחתןהואסומךששון

 .הערבית

המתרגם

 1942בשנתלמערב>.יוצא<סינדבאדאלע'רבאלאסינדבאדבספר

חרסיךטאהאאתומינהאלכסנדריהאוניברסיטתאתפארוקהמלךיסד
למדעים.הפקולטהלדיקןפאוזיאתמינהוזהבראשה,לעמוד
פיסינדבאדיותרמאוחרבספרמעניינת:תופעהעלמצביעסומך
פאוזיאין ,-1962בשיצאהחיים>במסע<סינדבאדאלחיאתרחלת
חיתהשלאמשום ,-1952בהחופשייםהקציניםהפיכתאתכללמזכיר

ההפיכהלאחרמונההואזאתעםדעותיו.עלאוחייועלהשפעהלכך
שהוזנחובאמנויותתפקידובמסגרתותמךהלאומית""ההדרכהלתת-שר

הספרותיהירחוןאתערךאףהואומוסיקה.תיאטרון ,ריקוד ,ציוראז:עד

שהיהאףעלאחדות;שניםבמשךהראשיכעורכוושימש'אלמג'לה',
פתוחמועדוןמעיןושימשעצמאותעלשמרהוא ,ממשלתיביטאוןזה

שהביאההיא ,סומךסבור ,זופתיחותואמנים.כותביםשלחדשלדור



אמונתהאתמצריםתאבדאם

היאהמערביתהתרבותביסודות

החשוכותלתקופותיהתשוב

לביןבינוסמוימאבקושיקפהראשיכעורךמתפקידולהדחתולבסוף
הממשלתייםמתפקידיומכלפאוזיסולקזהמאבקבשלהנאצריסטים.

האמוןמשבראתשהעמיקההסוציאליסטית,החקיקהשנת- 1960בשנת
לאהליברליזםמחלוציכאחדהבכירה:הפוליטיתהמנהיגותלביןבינו

ב"חוקיםאוחד-מפלגתימשטרשלבחיזוקולתמוךפאוזיהיהיכול
הסוציאליסטיים",

אתהעצימהערביתלאחדותנאצרשלקריאתו

להיותפאוזיהסכיםזאתלמרותאךהמשבר'
אהדהגילההואב'אל-אהראם',הכותביםאחד

אתבשלילהראהאךולמובארכ,לסאדאת

סומך .האיסלאמיהזרםאחרסאדאתשלחיזוריו

ביןאיזוןליצורכדיכךנהגסאדאתכימסביר

איזוןאךהשמאלני'הזרםלביןהאיסלאמיהזרם
סאדאת.לרצחלבסוףשהביאהואזה

רחאבפירחלה ,מצריסינדבאדבספרו
ברחבימסעהמצרי'<סינדבאדאלתאריח'
שלהראשונותהמכוננותאחתחיתהשמצריםפאוזימדגישההיסטוריה>

התמוטטהזושתרבותאלאבלשונו'החיה""התרבותהאנושית,התרבות
אורראהזהספרהעות'מאנית.האימפריהידיעלנכבשהשהארץכיוון
וקריאתההנאצריתהאידיאולוגיהשלהשיאבתקופת '-1961בדווקא

כידועאזשהפכהמצרים,השםבמחיקתשהתבטאהערבית,לאחדות

לסוטהרקלאאזנחשבפאוזיהמאוחדת",הערביתל"רפובליקה
ממש.לבוגדאלאאידיאולוגי

המערביתבתרבותוההתעמקותהאהבההאםזו:היאהמהותיתהשאלהלכן

 ?הערביתהתרבותאתסותרות

אהבתכיהמסבירסומך'עםומשיחתומכתביועולהפאוזישלתשובתו
אלאסינדבאדבספרוהשלטתהנימההיאהמערביתלתרבותפאוזי

הראשוןהיהשאביסבור"אניאומר:הואובולעיל'שנזכראלע'רב,
תלוימצריםשלעתידהכיהאמיןהואהמערב;אלאותישכיוון

ביןשמבדילמהכנראהוזהוהמערבית,התרבותבנתיבבהתקדמותה
הכובש,אתאמנםשנאבחינוכנושעסקהדורהנוכחי.לדוראבישלדורו

לאאךהלאומית,במפלגהותמךהעות'מאניהסולטאןלניצחוןהתפלל

התרבותאושיותעללהתבססחייביםתחייתנושיסודותספקכללוהיה
אותוהסיטולאבכללוהמזרחלכיווןאוהדתיותונטיותיוהמערבית,
ותרבותו".המערבשלמהמגדלור

סבוריםלאו'וביןצעיריםביןרבים,כידומההיום"אךממשיך:פאוזי
מזרחיות,לתרבויותלהתחברותוקוראיםמהמערבוהותרדילקחנושכבר

אכן .כלפיהןומחויבותנועבורנו'סכנותיהןתכניתן'יהיואשריהיו
העולם,בתולדותמפוארדףהןהמזרחתרבויות

היאימינובתהתרבותכיתמידלזכורישאך
כאחד'והמזרחהמערבתרבויותשלתוצר

הרנסאנסעידןמאזאירופהעמיהוסיפושעליהן
כיוםהעולםחייאתהמכונניםהיסודותאת

שמזניחמישלסופואךכאח.דובמערבבמזרח
החשכהאללשובהואהמודרניתהתרבותאת

לאאםבעמיובוגדפחדןצבוע,אהיהוהבורות.
בשניםנפשיסערתאתבמפורשאבטא

ביותר

אמונתהאתמצריםתאבדאםהאחרונות:

ביותר",החשוכותלתקופותיהתשובהיאהמערביתהתרבותביסודות
ב-פאוזישחיברבספרהיטבלראותניתןהאחרוןהמשפטנכונותאת

הרדיקליהאיסלאםעםעימותלצורךלתחייהקוראהואובו ' 1985
חילוניםאינטלקטואליםשבמעברהשלילהעלומצביעובאיראן'במצרים

תופעהבגדראינוכזהמעברכימעירסומךהקיצוני.האיסלאמילזרם
כינראההעשרים.המאהשלהשלושיםבשנותגםובלטבמצריםחדשה

נוספתראיההצדקה.כללוראהולאכזהמהפךלשאתיכוללאפאוזי
השידורלביתהגיעפאוזי- 1980בשנתשהתרחשאירועהיאלהשקפתו

האחראיםאחדהמערבית;הקלאסיתהמוסיקהעלשיחהלהקלטתהמצרי
ערכיואתבעיניושסתרובאמירותהשיחהאתלפתוחממנודרששם

שוב.לבלימהבנייןויצאדבר'הקליטלאפאוזיהחילוניים.
החברהלמדעיבינלאומיתבוועידהלהשתתףיחדנסענו 76באוגוסט
שעותכעשריםארכההטיסה .במכסיקושנערכהאפריקהובצפוןבאסיה

אמרהנחיתהלפנישונות.תרבותיותסוגיותמלהעלותפסקלאופאוזי
אתשתהפכובתנאיזאתאךהשמאל'אנשילכם,שייך"העתידלי:
 •לחילוני",העם

המצריהליברלינשיחמקומוועלחיגיטארקעל
 ~~ 31מעמ'~~המשך

הקנאותאתחבריולדעת'המזיןהחברתיבפיגורלהיאבקלמטרהלוהציב
פעילותהעיקרשכן'אלהכגוןבנושאיםבביטאונולהתמקדבחרהדתית,

הגותתרגוםכנסים,ארגוןסביבנסבהלנאורות"המצרית"האגודהשל

המצרי.הליברליזםחלוצישלכתביהםוהפצתלערביתמערבית
להתרחש,שעתידאתהחוזה-המתנבאשלוזובשערהמוכיחעמדתואכן'

עם"שיחותהכותרת:אתהנושאתולהלן'במסהבערבוביהמשמשות
התמהוני",ידידי

מרחיקותתמורותהתחוללוהיוםועדמאז . 2004באוגוסטנכתבהמאמר
בכללבפרט.הפלסטיניתובזירהבכללהמזרח-תיכוניתבזירהלכת
מאזןאבושלבחירתועראפת,יאסרשלפטירתואתלמנותניתןאלה

החמאסתנועתניצחון , 2005בפברוארהפלסטיניתהרשותלנשיא

הממשלהלראשהנייחאסמאעילשלומינויו 2006בינוארבבחירות
המאמרשלהרלוונטיותאלהכלאףועלהשנייה;לבנוןמלחמתוכמובן'
להתרחשהעתידאתלנבאהמחברשליכולותיובשלולאעומדת,בעינה

ותחזיותיושתרחישיומשוםאלאהבינלאומית,בזירהוהןבאזורינוהן
הליברליתמשנתואתהמשקפים ,שלו wishful thinkingבבחינתהם

הישראלי-הסכסוךבסוגייתהמתונהעמדתואתבעיקראךבכללותה
 •פלסטיני.

צורףמירה

באוניברסיטתואפריקההתיכוןהמזרחשללהיסטוריהבחוגמרצהצורף,מירהד"ר

בולביתבמכללתערביתולספרותלשפהובחוגת"א,

 2006ספטמבר
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"המתנבא"כינויואתלספירה.
ביןהתהלךעת ,בנעוריוקיבל

עיראק<יבןסמאוהבמדרבהדבואים

בסגנוןמתנבאכשהואלסוריה>,
הקוראן.

לאבירותוהשאיפההערביתהלשון
לשירתופינהאבנישימשו

כלמותניב.שלהפסאודו-ג'אהילית
עלחלםבגדולות,להלךביקשימיו

הואגבורה.עלילותעלשררה,
הרהב ,הפארהכוח,אתהעריץ

נהרג 965בשנתהערבית.והגדולה
בנועםיחדפניםאלפניםבקרב
לבגדא.דבדרךונערו

מאוכזבהמשוררשלפנינובפואמה
משורר-חצרהעדיףשאדוניומכך

בנימהפותחתהפואמהאחר.

הלללדבריעוברתקצרה,ארוטית
ולאיוםלתלונה-ומכאןושבח,
כמשורר-חצר.שירותואתלנטוש

הפואמהעל

מןהתאוששטרםאל·מותנביהמשורר
אל-דולה,סיףאדונולושרגםהאכזבה

 ,זולתואחרמשורר-חצרשהעדיףבכך
האופייניתבלשונובאדוניונוזףוהוא
פותחתטבעיבאורחהביטוי.ועזת

קצרה,ארוטיתבנימההפואמה

 .ומכאןושבח,הלללדברישעוברת
שירותואתלנטושולאיוםלתלונה

כמשורר-חצר.
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אלרומיאבן

ויש .ג'ףרייגבןאלעבאסבןעליאלחסןאבו
 .אלרומיאבןבשםהמוכר"ג'ורג'ייס",טוענים

המכונהבמקוםלהיג'רה, 221בשנתבבגדאדנולד
ממוצאשהיהלשעריששיריופיעל"אלעקיקה".

התייתםצעירבגילפרסייה.היתהאמווכי ,יווני

אלרומימשפחתו.לקיוםממוןדישהותיר ,מאביו
מתמטיקה, .שוניםלימודובחדריבמסגדיםלמד
האסטרולוגיהבספריקראוכןפילוסופיה, ,לשון

וקלס,שבח 1ייןבשיריהרבהוהאסטרונומיה.

אבןמכך.התפרנסואף ,ותיאוראהבהקינות,

החברהואנשיהמשורריםלאימתנחשבאלרומי
תקדים,חסרתבבוטותתקףשאותםהבורגנים

 •בזמנוומתקדםבכירלמשוררונחשב
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זהמצד
---~~~~~~~~---~~ 

תןוילעמוס

אירועיםספרים,מוספים,

ירמיהוברירת-מצפוןהרעה

תמידמפחדאדםאשרי

ברעהיפוללבוומקשה

יג·יד>נח<משלי

המלחמהבכנסתהמדיניבנאומוהממשלהראש
דעת,מבליאולילצטט,בחר ) 17.7 (בצפון

עשההוא .ירמיהוהחורבןמנביאדווקא

 ,לראשושחורהכיפהחבש ,בנאומואתנחתא
ובהבעהיד>פסוקלא<ירמיהוהתנ"ךאתפתח

קרא:דרמטית

רחלתמרורים,בכינהינשמע,ברמה"קול

קולךמנעילהינחם.מאנהבניה,עלמבכה
 ,לפעולתךשכרישכימדמעה,ועיניךמבכי
בניםושבואויב."מארץושבויהוה,נאום

לגבולם",

הןאבל ,זוכגוןנחמה,נבואותגםלירמיהויש

גםוהחורבן.הזעםנבואותלאחררקיתגשמו
מנבואהחלקהיאהממשלהראששקראהפיסקה
דרכםהעושיםהחרב""שרידיעלהמדברת

שנותשבעיםלאחרישראללארץמבבלחזרה

 .הראשוןהחורבןבעקבותגלות
בענתותאשרהכוהניםמןחלקיהובןירמיהו
 .לימינומאודרלוונטינביאהוא ,בנימיןבארץ
 ,יאשיהו-האחרוניםיהודהמלכיבימיפעלהוא

ביתחרבמלכותושבימי-וצדקיהויהויקים,

בבל.מלךנבוכדנצרבידילפנה"ס> 586 (ראשון
דרמההםירמיהושלהאישיוגורלונבואותיו
אחדמצדלמחברה.עדייןהמחכהסוערת
לאהוא .לרצונויגורבנעליונכפתההנבואה

גורלו.מרעלאלוהיםבפניוקבללשאתהשש
אתואעזבהאורחים,מלוןבמדבריתנני("מי
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נאמןנשארשנימצד ,)"".םתאמואלבהעמי

עוזרולמעט ,בדעתויחידשנותראףלשליחותו
מלך"עבד ,<ואחדהסופרנויהבןברוךהנאמן
והפקידיםהשריםחייו>.אתשהצילהכושי"

הוא .מותואתותבעולוהתנכלוהבכירים

המלךהמטרה.שבחצרלבורפעמיםכמההושלך
נבואותיואתלשמועביקשאמנםצדקיהו

שלבסוףכך •לפיהןלפעולסירבאך ,בסתר
עדשהציעלמרותהקשות,נבואותיונתגשמו
מהן.מילוטדרךממשהאחרוןהרגע

שלבתקופהירמיהופעלגיאופוליטיתמבחינה
אשורממלכתהתיכון.במזרחאימפריותחילופי

מצריםהתמודדוהאזוריתההגמוניהועלשקעה
הכהלפנה"ס> 605 (כרכמישבקרבובבל.

ושינהמצריםמלךנכופרעהאתנבוכדנצר
כברזיההירמיהו .באזורהכוחותמאזןאת

בפתחהעולה.ככוחבבלאתנבואתובראשית
שמאזהידועההנבואהאתנושאהואדבריו

לצטטה:חדליםלאשנאמרה

 ?רואהאתהמה ,לאמוראליאדונידברויהי

צפונה:מפניופניורואהאנינפוחסירואומר

כלעלהרעהתיפתחמצפוןאלייהוהויאמר

 .יב) ,'אכירמיהוהארץיושבי

שעומדתהמבעבעתהבעיההיאנפוח""סיר

דווקאאינו"צפון"סביבותיה;עללגלוש

צפוניתהמצויהבבלאלאסוריה,אוחיזבאללה,

בהחלטאפשרימינושלבמונחיםישראל.לארץ
האזוריתהמעצמה ,איראןהיא"צפון"כילומר

החדשה.

מענייןאותוועושהירמיהואתשמייחדמה

שהואמלחמתית""האנטיהעמדההואלזמננו

בצפון.מבעבע""סירלאותוביחסלנקוטמציע

לימיןשהתייצב ,ישעיהוהנביא ,לקודמובניגוד

 ,באשורמצרים>עם<יחדשמרדחזקיהוהמלך
כלולבבלנגדכזאתמרידהלכלירמיהוהתנגד
מפתיעהעמדהזוהיזה.לצורךמצריםעםברית
לאומית,לעמדהכביכולהמחויב, ,'הנביאמצד

העםאתמוכיחישעיהוגםאמנםקנאית.

הארץטוב-ושמעתםתאבו"אםקשות:במילים
תאוכלו"חרב-ומריתםתמאנוואםתאכלו;
בגדריותרהםאלהדבריםאבלכ> ,'א<פרק

התורהמןכברהידועבנוסחכללית,תוכחה

מצוותיואתתלכובחוקרתי"אםנו>:<ויקרא
הארץונתנהבעתםגשמיכםונתתי-תשמורו

מתייצבבפועלואילווכדומה.יבולה.""
מלחמהבשעתחזקיהוהמלךלימיןישעיהו

עמדתולז>.להושיעה",הזאתהעיראת("וגנותי
כאשרכצודקת,דברשלבסופומתבררת

ונסוגירושליםבשערילפתעניגףסנחריב

העיר.אתלכבושמכוונתו
חד-משמעיבאופןמתייצב ,לעומתו ,ירמיהו

זעם,מטה<המשמשבבלמלךנבוכדנצרלימין

"יצאישראל>:אתלענושה'בידשקד""מקל
 ,ממקומויצאגוייםומשחית ,מסובנואריה
ב,יושמאיןלציהערייךלשמה,ארצךלשום

שבלאכי ,והילילוספדושקיםחגרוזאתעל

אחמדינג'דמוחמד

שיצא"האריה" .)ח-ז ,'ך(ממנו"יהוהאףחרון

הםממקומושיצאהגויים""משחיתו ,מסובנו

עללצורדרכםהעושיםנבוכדנצרצבאות

בפרקיםמתרחשהדרמהשלשיאהירושלים.
בספר.לו-לח

כברהנתון ,ירמיהואליומזמןלו><פרקתחילה
לוומכתיבהסופרנויהבןברוךאת ,במעצר

מגילתשהיאאומריםשישספר","מגילת

יהודה.כלבאוזנילקוראהאותוושולחאיכה,

חושבאנוכיאשרהרעהכלאתישמעו("אולי
הרעהמדרכואישישובולמעןלהםלעשות



ולחטאתם"),לעוונםוסלחתי

ממנואותהנוטליםכךעלהשומעיםהמלךשרי
יהויקים.המלךבאוזניהמגילהאתוקוראים

דלתות("שלושפסוקיםכמהממנהשומעהמלך
אלומשליכהבתעראותהקורעוארבעה"),

עלאלוהיםמצווההמגילהשרפתלאחרהאש.
עליהוכתובאחרתמגילהלךקח"לךירמיהו

הראשונים".הדבריםכלאת

'המולךצדקיהובימיכברהואלז><פרקההמשך
כשגורלונבוכדנצרבחסדזובינייםבתקופת

אתלהביאשולחצדקיהוהוכרע.טרםהסופי

יתפללכיומבקשהאסוריםמביתירמיהו

משנהלאזהדבריםבמצבגםירמיהו"בעדנו".

שהזעיקפרעה,חילכיומזהיר'נבואתותוכןאת

"הכשדיםבעודלמצריםישובלעזרתו'צדקיהו
הזאתהעירעלונלחמושבוהבבלים><הם

באש".ושופרהולכדרה<ירושלים>
יצפהלבלצדקיהואתמזהירהואכלומר'

וישעיהוחזקיהובימיסנחריבשלשהסיפור

ירמיהומושלךבתגובההפעם.עצמועלישוב

צדקיהומבקשזמןמקץאולםהבור'אלשוב
נבואתו:נשתנתהאםלשמוענוספת,פעם

ויאמריהוה?מאתדברהיש<המלך>"ויאמר

תינתן".בבלמלךבידיש!ירמיהו

לח>.<פרקהבאבפרקהואהדרמהשלשיאה

-המלךשריעקיף.באופןנמסרתהיאתחילה
בןיוכלפשחור'בןגדליהמתן'בןשפטיה

אתשומעים-מלניחרבןפשחורשלמיהו'
לאמור:העםאלירמיהומדבראשרהדברים

ימותהזאתבעירהיושביהוה,אמר"כה

הכשדיםאלוהיוצא .ובדברברעב,בחרב,
מפאת ,)'ג(וחי"לשללנפשולווחיתהיחיה

לראשונהבמיוחד.אותםהדגשתיחשיבותם

כיהגבורה,ומפיהנביאבשםכאןלנונאמר

להילחםלא-האסוןמןלהימלטדרךיש
להם.להיכנעתרצואםהבבלים>,<הםבכשדים

במלחמה.ימותשלא,ומייחיה,כןשיעשהמי
עלמידועומדיםהשריםשומעיםאלהדברים

יומתהמלך'אלהשרים"ויאמרומשמעותם:
ידיאתמרפההואכןעלכיהזה,האישנא

ידיואתהזאתבעירהנשאריםהמלחמהאנשי
במורלבפגיעהאתמאשימיםהם ,)'ן(העם"כל

והםכבגידה,שכמוהוהנצורים,הלוחמים

והואברירהאיןלצדקיהוהמתתו.אתתובעים

נוספתפעםמושלךירמיהובידיהם.אותומוסר
<הזה>ש"בבוראלאהמטרה,בחצרהבוראל
בטיט".ירמיהוויטבעטיט,אםכימים,אין

ובהסכמההאחרון'ברגעאותומציל<משם

מלך"עבדאלמוניאותוהמלך'שלחשאית
אותוהמעלההמלך"'בביתסריסאישהכושי'

אתאליוקוראצדקיהובחבלים>.הבורמן
ממניתכחד("אללדעתומבקששובירמיהו
הפעם?נבואתוהשתנתהשמאבפיו?מהרבך")

ניתנהשכברתשובהירמיהומשיבכךעל

נאמרתהיאהפעםאבלבעקיפין'למעלה
המלך:באוזניהנביאמפיישירות

אלוהייהוהאמרכהצדקיהו.אלירמיהוויאמר

שריאלתצאיצאאם :ישראלאלוהיצבאות

תישרףלאהזאתוהעירנפשןוחייתהבבלמלן

שריאלתצאלאואםוביתן.אתהוחייתבאש

הכשדיםבידהזאתהעירוניתנהבבלמלן

(יז-יט).מידםתימלטלאואתהבאשושופרה

ובחרירמיהולעצתשעהלאצדקיהוידוע.הסוף

עשרההשתיםבשנהבבבלים.להילחם
העיר.נפלהבאב> 'ט(לחודשבתשעהלמלכותו,

נשחטו.בניויריחובערבותונתפסברחצדקיהו

נשלחוהואעיניונוקרוכךאחר .עיניולנגד

בבלה.באזיקים

נוראלסיפורמענייניםלקחיםכמהישלדעתי'
ישראלנביאמפימסופרשהואמפנידווקאזה,

ישראל:עוכרמפיולא

תגובהמקרהבכלולאתמידלאראשית,

שכן'פעמיםישהנכונה.התגובההיאכוחנית

כמושלאפעמיםוישישעיהו'שלבמקרהכמו
המדברהשם,נביאדווקא .ירמיהושלבמקרה

תובעאיננוישראל'אלוהיבשםהגבורהמפי
הוא.נהפוךזה.במקרהאותה

בעיניהרע<עשוחטאואמנםישראלבנישנית,
דרגותישמסתבר,אבל,ייענשו.כךועל )'ה

מןלהימנעהיהאפשרלעונש.שונותחומרה
"יצאואילווהרגהרסשליותרהקשההעונש

עצמם>הסגירו<כלומרהכשדים"אלישראלבני
ומונעלשללנפשםאתלהםמותירשהיהמה

 .העירחורבןאת

כנראהוהשרים,שהממשלהמתברר'שלישית,
כוחניתתגובהאותהתמידמגיביםומעולם,מאז

אפילואחרת,תגובהכללשקולמוכניםואינם

נשאלמוסגר<ובמאמרעליה.ממליץשהנביא
עדייןידועותהיולאנכתבואלהכשדברים-

הדרךהאמנם-הנוכחיתהמלחמהתוצאות

החייליםשלושתבעייתלפתורהיחידה
במלחמה?)ורקאךחיתההחטופים

איראן'היא"צפון"אםהעיקר:וזהרביעית,

ממנהשלה,הגרעיניהכורהואהנפוח""והסיר

נבואתלפיאזיבימינו'הרעהלהיפתחעלולה
 •צבאיבכוחולהביסהלנסותלנואלירמיהו'
בתוכנורברבניםמעטשלאכפיכזה,מהלך

 .גמורבחורבןגמרלחיעלולעליו'ממליצים
שמציגלברירהקשבביתרהפעםנאזיןאולי

נוסף?מחורבןונמנעהנביאבפנינו

פוסט-קולוניאליזםבלי"דווקא"

ליורןבמכוןמכברלאשנערךעיוןביום

אמרמהי?""האשכנזיותבנושאבירושלים
הקשתממקימישנהב,יהודהפרופסור

אתכשהקימוכיהמזרחית,הדמוקרטית

קשתמעיןגםתקוםשבמקבילקיוותנועתם
תנועהאםיודעאיניאשכנזית.דמוקרטית

עתכתבקםלאחרונהאבלקמה,ממשכזאת

עללאוריוצאמר'בני<עורך'דווקא'חדש
 ) 2006 ' 1מס'גליוןעליכם,שלוםביתידי

יידיש.תרבותעלבעבריתהכותב

'דווקא'?"למהנאמר:המערכתדברבפתח
סיפוראתבקיצורמספרתהזאתשהמילהמפני

הלשונותשתילעברית,היידישביןהיחסים

ולעתיםבאחווהלעתיםשחיוהקרובות,

משמעות<דייקא>הארמיבמקורהבמריבה.

טענההיידישאבלמה';בדבר'לדייקהמילה

שלכיוםלנוהמוכרתחדשהבמשמעותאותה
דווקאדווקא','לעשותאואחרת',ולא'כך

אלברשטייןחוה

אוזקניםשלכשפהנשמעתכשהיידישהיום
העולםמלחמתשעדלהזכירהזמןהגיעחרדים,
צעירה,לשפההיידישנחשבההשנייה

ולהמונים.""למשורריםיפהוחופשית,

צעירה"שפהשלזו'מרכזיתתזהובאמת
יפהבראיוןוגידיםעורקורמתוחופשית",

אלברשטיין'חוהעםמרבנישערךוחשוב
מהוויםושירתה,אמנותההיידיש,עםשיחסיה

חוההעת.כתבמטרותשלמצוינתהדגמה
הקליטהכזמרתדרכהמראשיתכיצדמספרת
זהמעשהוכיצדביידיששירים

יידיש:איןזינגטטוכטער<אלבערשטעיינס

העניקהביידיש>שרהאלברשטייןשלהבת

העוליםבשכונתולחבריהםלהוריהגאווה
גאווה,להםשנתתי"הרגשתיגרו.שבההעלובה

שהגיעוברגעכבודםאתמהםשלקחולאנשים

לחזקכדיאיתם,להזדהותכדישרתילארץ."
"שהשירההבינהבדיעבדמספרת.היאאותם"'

להשליךהעזהרצוןעלמחאהחיתהביידיש
מחדש",אותנוולעצבההיתוךכוראלכולנואת

מהישראליותחלקזה"היידישכילהברורהיום
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הישראליתתרבותהאתהמעשירחלקשלי",

היאשבלעדיהםורגישותעומקלהומעניק
ורדודה.כוחניתנותרת

שחקניעםפגישותעלבראיוןחלקיםאותם
יורק,בניונחבושנוחכמובעולם,יידישוזמרי

("דובפריזאביהשלהמשורריםהחבריםאו
עליזע:שאנזאונדזערעאיזואסחוהל'ע,זעסט,
אמרו ,שלנואליזההשאנזזה'הלחוורואהאת

עםהעבודהאואליזה>,בשדרותבטיוללה

לאהשלשירהעליורקבניוהכליזמטיקס
שלפניניםהןאהבתי",ארץ"משיריגולדברג

ממש.

המזרחיםעםקצרהבהשוואה ,הראיוןבתחילת

ההשוואה,אתאוהבתלאאניכלל("בדרך
 )" ...יידישכשאומריםמידלאדינולהגידשצריך

התרבויותלשתישמשותףמהכיאומרת,היא
ארנוןתחושתהואוהאשכנזית><המזרחית

הרגשהמשמרתהלאדינו><כמו"היידישהבית.
כברהםוהמשפחה.הביתהיאהיידישבית.של

לשמריכולההיידישאבלכנראה, ,יחזרולא

אותם".

עלשהדיבורהואב'דווקא' ,לטעמישיפה,מה
אינו ,מאידךתרבותיותהרבועלמחדבדןהאו

פוסט-מודרני ,תיאורטיגודשבאותומלווה

פוסט-ציוני>לומר<שלאופוסט-קולוניאלי
המזרחית.הכתיבהאתשמלווה

יעקב ,ישורוןאבותאתבחוברתתמצאועוד

 ,קוסמן,אדמיאלמירוןדןבתרגוםגלאטשטיין
עליפהברשימהרוזנטלודביק ,הולצמןאבנר

נוספים.ורביםלעברית,היידישתרומת

בהצלחה!

אינסופייםשוליים

בדרךלאהדעת.בהסחלךהבאותתגליותיש
<ועודשבשולייםצדדיבמשעולאלא ,המלך
אחתשבתגליות.היפותוהןזה>לביטויאשוב
ישראלית ,בנסקיקואריתהמשוררתהיאכזאת
מלמדתהברית,בארצות 1965משנתהחיה

סטייטויאןבאוניברסיטתעבריתולשוןספרות
באמריקה.עבריתשירהוכותבתבדטרויט

עלידיבהישגרבהעתהיושספריההיאהאמת

לאמעולםאבל ,עובדאנישבהבהוצאהמדף
"אלבבחינת ,לכןקודםידאליהםשלחתי
משהגיעהעתהשתחפץ".עדתעוררוואלתעירו
אליהם.לבינפתח ,חפץשעת
קובנסקיאריתהוציאהשירהספריעשראחד

הוותיקהבהוצאהכולםהיום,עד 1992משנת

יעוז-איתמרהמשוררבעריכת'עקד',לשירה
בידיעבריתדו-לשונית:במהדורהכולםקסט.

והמשוררגםוהמתבידיואנגליתהמחברת
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קרבנסקיארית

ספריהאתמלווהשגםקודיש,אדהנפלא
רציניפרויקטשזהניכרחשובות.בהקדמות

אינובודברוששוםתחילהבמחשבהשראשיתו

אקראי.

בספרהדווקאעשיתיעמההיכרותיתחילתאת

קאמיאלכדשלנושאעלואריאציותהאחרון
בעלתמשוררתשליצירהבתוראשר ) 2006 (

ביותרבשלספרזהוגבוהה,עצמיתמודעות

מות vהמןכמהשלםביטוילכללהמביא
מהשיריםאחד ,למשלהנה,לה.האופיינית

עשההואלבי.אתוששבושקראתיהראשונים
מכשפת:בלחישהאלאחרב,באבחתלאזאת

היוםבשוליחיהאני

היוםבשוליחיהאני

הכבישעלסטטית

קטנה.יומרהשלבשעהדינמית

הזאתבמטפיסיקהמתפתלוהלילה

מצטופפותמיליםשלבגרסהכמו

 .שמששלגדולהבכמיהה

הזמןאתממציאהבעצםאני

מהירהבביוגרפיה

הדף.עלמתגלגללזיכרוןדומה

הרגעבאחריתבדיוניותומילותי

הכחולברצףמתבהרות

 ) 17 1(עמהכוכבים.כלביןכרוכות

הלמדנותניסוחישפעאתלגייסאפשר

מזוריאירפרופסורשעושהכפיהספרותית,

באוניברסיטתעבריתלתרבותהתוכנית<ראש

ותנופתהניגודים"גאותברשימתוויסקונסין>

אהבהשלאנטומיהלספרהבמבואהיופי"

כיצדלהסבירכדי ,) 2002-1992שירים<מבחר

"מצבי<באמצעותעובדתקובנסקישלשירתה
אוקסימורוניים""צמתיםניגודים","צמדיצבירה",

 ,בדיעבדרקאבל ,ונכוןחשובזהכלועוד>.
נשבהאתהשירעםראשונהבפגישהואילו
עוד ,ראשוןממבטבאהבהכמו ,בקסמותחילה

איננילכןומדוע.למהבדיוקיודעשאתהלפני
עללהצביערקאלא ,השיראתלפרשרוצה
ונתחילזה.אתליעשואשרשבומקומותאותם
 :הראשוןבבית

יומרהשלבשעהדינמיתהכביש~עלסטטית

קטנה.

הכביש"על"סטטיתומשעשע.חדנפלא,כמה

בולהיותשאפשרבעולםהאחרוןהמקום-
יומרהשלבשעה"דינמיתזאת,לעומתסטטי.
יומרהכיגדולה,רבותאאינהלכאורה-קטנה"

החכמהכלאבל ,יחדהולכותדווקאודינמיות

מדוע.נראהועוד"קטנה",במילההיאכאן
הביתעלהומוריסטיבמדרשנפתחהשניהבית

הראשון:

הזאתבמטאפיסיקהמתפלפלוהלילה

הדינמיותועלהסטטיותעלהואהליליהפלפול
מטאפיסיקה,שלכדרכההמטאפיסיקה,בעוד
אבלמצטופפות",מיליםשלגרסה"כמוהיא

ידשלמוחשתובלתיקלהבהטיהלפתע,
מעלהכלפיכולןנשאבותהןהכותבת,
דוגמהזושמש".שלגדולה"בכמיהה

בליאשרקובנסקישלהמופלאהלאלכימיה
וירטואוזייםמהפכיםמבצעתבכךשנרגיש

חלילה.וחוזרהנשגבאלמהקומי
אחר:במישורכברנמצאיםאנוהשלישיבבית

הראשוןבביתהיום""בשולישחיההדוברת
היאעכשיו

מהירהבביוגרפיההזמן;אתממציאה ...

לאאםזמן?ממציאיםבכללאיךזה:עלחשבו

ידייםלהטוטכמושוב,מהירה!בביוגרפיה

יותרמהרעינינולנגדמתרחש ,משהוזריזות

היאבפועללקלוט.מסוגלותשעינינוממה
קוראים,שאנוהשירבכתיבתעכשיועסוקה

הדף".עלמתגלגללזיכרון"דומהשהוא

אלאקטנה""יומרהאינהכברהשירכתיבת

הביתמןלמדיםשאנוכפיקוסמית,משימה

עתה .אותוהחותמתהשורהומןוהאחרוןהרביעי

הןהרגע"באחרית"בדיוניותמילותיה

 .הכוכביםכלביןכרוכות



ליצורמופרעובלתיאינסופישירימרחבלהצדדיבמשהוהפותחנפלאשירלסיכום:
 .בושלבנסיעה"כביש"איזהעלהיום","בשולי
"השמש""הלילה",דרךונוסקקטנה""יומרה
גבהיםלגובהימורגש,מאמץשוםבליו"הדף",

 .ביקורכרטיסהאס.רובוט"בדיוניותהיומיומית,מילותיואתשםומקבע
הכוכבים".כל"בין ,לעדרגע",שלבאחרית

כותבשירתה,שלוהפרשןהמתרגםקודיש,אד

זהבספרקובנסקישלשיריהכיבהקדמתו
כיעדובחזרההעולםאלהשירמןזורמים
דווקאוברור.חדביניהםהמעבראיןלפעמים

"שוליים",כמולמושגיםרגישההיא ,כךבשל
ונשניםהחוזריםוכדומה,"קצה""גבול",
את ,לדבריוומגדירים,משיריהרביםבשירים

<כמואומרהואלעתים,כולו.הקובץאופי
כותבתהיאשאיןדומהלילה'),'גוויליבשיר

"השולייםואז ,עצמוהעולםעלאלאהדףעל
במידהשראינוכפיהקוסמוס",להיותהופכים
מוסיףהואלעתים,שלמעלה.בשירגםמסוימת
הםואזאלוהים,אתגםהשוליים"כוללים

אינסופיים".

שניתןנוספת,משמעותישל"שוליים"
גיאו-משקל<עלגיאו-פואטיתלהגדירה

אנטומיהשיריהלמבחרבהקדמהפוליטית>.
 ,בנסקיקואויתכיקודיש,אדכותבאהבה,של

דטרויט,שלבפרנועבריתשירההכותבת
משוררתואינהאמריקאיתמשוררת"אינה

ייתכןמולדתה".היא"שירתהאלאישראלית",

משוררשלבעקבותיוהולכתהיאזושמבחינה
פריילגבריאלבאמריקה,אחרגדולעברי

לאשיריםלומקדישהשהיא ,) 1993-1911 (

שללשירתודברבאחריתובאמת,מעטים.

<מוסדסתרויםאספןבספרופריילגבריאל
ששמהבמסהמירוןדןכותב ) 1993ביאליק

שלשירתושלההקשרכילכוכבים',הנר'בין
יידישיסטילאגם ,אמריקאיאינופרייל

הוא ,מירוןלפי ,פרייל .ישראלישלאובוודאי
פוגל ,פומרנץכמומשורריםשלדרכםממשיך
הדרמהאללהיקלעשלאנזהרואשר ,ולבסקי
בספרותדורותמלחמתשלוהמעייפתהסוערת

קיומםאתביססואשר"משורריםאלההעברית.

היינופריפריאליות,שלקונספציהעלהיצירתי
לחתוראמןיכולזוקונספציהפיעלשוליות.
שהואמשוםדווקאמסוימותמטרותלהגשמת

להגשיםהחובהומןהמלךבדרךמלילךפטור
רובוטשלבשירוכמו ...הגדולותמטרותיהאת

דרכיםלמסעףשבהגיעםמשורריםאלהפרוסט,

שהלכוזודרוסה,הפחותבדרךללכתבוחרים
ייחודייםמשורריםמאפייןפריילפחות.בה

 .) 296<עמ'מירוןדןשםכותב ,אלה"

ייחודיתמשוררתספקבליהיאקובנסקיאוית

מאפשרת 11השוליותשלו"הקונספציהכזאת.

משה<תרגוםהאםרובוטמאתאנושמשאלות
אותיזיכהגולדברג>ברברהדבראחרית ,דור

תודהעליהחבשאנינוספתקריאהבחוויית

קודםשמעתילאלשירה.'קשב'להוצאת
הספרמגב .אליהגיעלאושמעושמואתלכן

המשורריםמגדוליהואכילמדתי

פרנסיסקוסןיליד ,דורנובניהאמריקאים

באוניברסיטתלספרותפרופסור , 1941

קוראיםעלנערץמשורררוניה,,קליפבדקלי
כאחת.ומשוררים

הכותבמרתק,משוררהואהאםובאמת

התרשמתיבעיקראולםשונים,בז'אנרים
הפורמטאתהמותח ,לומיוחדז'אנרמאותו

רחביבשיריםמדובר .גבולוקצהעדהשירי
בפרוזהקצריםסיפוריםמעיןשהםשורות,

ברצףמחציתואוכעמודעלכתוביםלירית,
שיריםשורות.אולבתיםחלוקהובלא ,אחד

מאיןמתוחכמיםגםאךלהפליא,פשוטים
מהם:אחדלכםנכיראםנעשהטובכמוהם.

הגוףאודותעלסיפור

במושבתההואבקיץשעבדהצעיר,המלחין

יפנית,היתההיאשבוע.במשךבהצפהאמנים,

שהתאהבחשבוהואשישים,בתכמעטציירת,

בקנהעלתהויצירתהיצירתה,אתאהבהואבה.

השתמשהגופה,אתהניעהשבוהאופןעםאחד

השמיעהכאשרבמישריןבוהביטהבידיה,

לילה .שאלותיועלושקולותמבודחותתשובות

דלתאלהגיעומקונצרט,רבגלכשחזרואחד

חושבת"אניואמרה:אליופנתהוהיאמעונה

זה,אתרוצהאניגםאיתי.לשכברוצהשאתה

מסטקטומיהשעברתילךלומרעליאבל

שניאת"איבדתיהבין,לאוכאשר ".כפולה

חזהוובחללבבטנוסביבשנשאהנוגהשדי."

עלכפהוהוא-קלחיש-מוסיקהכמו-דעך

חושבאינני .ליצר 11באומרובהלהסתכלעצמו

שלולבקתהבחזרההלךהואמסוגל."שהייתי

קטנהכחולהקערהמצאובבוקרהאורנים,דרך

שהיאלוהיהנדמה .לדלתושמחוץהמרפסתעל

לדעתנוכחכשהרימהאךורדים,טרפימלאה

העליונה;השכבהאתהיווהוורדיםשטרפי

אותןשטאטאהההכרחמן-הקערהשארית

דבוריםמלאההיתה-עבודתהחדרמפינות

 ) 67 1(עמ .מתות

כותבתאבדה'כאב. .'יופילספרדברבאחרית

שהאםפעם"כלזה:שירעלגולדברגברברה
יכוליםהמאזיניםאין ,קהלבאוזניאותוקורא

בתדהמהמכההדימויפלצות.אנקתלכבוש
אתמכירהאנירבות.בדרכיםלפרשוואפשר

אניועדייןשנים,עשרהשבעכברהזההשיר

 ,בערפלתועהאניעדייןומשתוממת,תוהה
עלבאהשלאסקרנותתקופתאניעדיין

 .) 112<עמ'סיפוקה"

האםרובוט

רקהתחברתיאליובאינטרנט,בגלישה

למלומדיםכולנואתהעושההרשת<זולאחרונה
שכתבדבריםמצאתימקלדת>בהקשתברגע

כיאומרהואהזה.השירעלהאםרובוט

היפניתהתייקרמשירתרבותהושפעבכתיבתו

 1644- (באשומאתתייקושירלדוגמהומביא

<בתרגומייפןשלהתייקרמשורריגדול ,) 1694

מאנגלית>:

פרגייהרעל

חילזוןמטפס

לאט.לאט,אבל,

אלה:דבריםלמדהאם,אומר ,זומשירה
לפישתפקידה,פשוטה,שפהתובעהתייקר
הדיבור".את"ליישר ,באשו

<הקרויההשנהלעונותזיקהוכןמקום, ,זמן

תייקו.בשירמרכזיים"קיגו")

התייחסותלטבע;היאבשירראשוניתהתייחסות

הטבע.עלבודהיסטיתרפלקסיההיאמשנית
הצדמןלעמודאנשיםמכשירתייקושיר

האגו.למנגנוניהמסקנותהסקתאתולהותיר

היאתייקושירלקרואביותרהטובההדרך
מילוליוהכיפשוטהכיבאופןאותולקרוא

שאפשר.

תודה!האם.רובוט
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ארנדטחנהבשםבן-נפתלימיכלאמרה

קשה ) 1906-1975 (ארנדטחנהשלהגותה

כירושליםאייכמןספרהלהוציאמלכתחילה.
המצבהטוטליטריות,<עלספריהששארדומה

ושיפוט>נחחשיהמהפכה,עלהאנושי'
שלספרהבלבד.מעטיםחןליודעימוכרים
<מכוןארנדטחנהשלהביקורבן-נפתלימיכל

קושיעלקושימוסיףהמאוחד>הקיבוץליו;רן
שזונראהלו>.רקלא<ואוליההדיוטלקורא
אתלסבךהמחברת,שלהמולדתנטייתה
ביטוילגזור<אםהנפתלאתולפתלהמסובך

קודםבספרגםשעשתהכפימשמה>,זה

משנתעלככלנפתוליופירשהשתרגמה
ורידה.ז'אקשלהדקונסטרוקציה

האחרוןמספרהלקוח"הביקור"שרעיוןדומה
לאחרשנכתבושיפוט'חשיבהארנדטשל

מקורההרוע.שלהבנליות-כירושליםאייכמן
בידישנעשתהבכךכזכור'זו'בנליותשל

רפלקסיבית.חשיבהחסרצייתןביורוקרט
זהחסרוןלתקןארנדטביקשההאחרוןבספרה

<בתרגומיכותבתהיאהאנושית.בהתנהגות

מנטליותבאמצעות"לחשובמאנגלית>:
לערוךדמיוננואתלהניעפירושו'מורחבת

פעולתלהפעיללנומאפשרכזהביקור .ביקור
גםבה-בעתשתהיהאינדיווידואליתשיפוט

ינפתלבןמיכל

ציבורי".תוקףבעלת
ארנדטחנהעורכתבן-נפתלישלבספרה

רחלאצלכאלה:מדומייניםביקוריםארבעה
הראשון>,מחקרהאתכתבה<עליהפרנהאגן

הסופראצלרביקוביץ'דליההמשוררתאצל
בתמיכלואצלשהתאבד,צווייג,סטפןהיהודי

"בית.התנשאול
השניבביקורהתמקדתיבשירהענייניבשל

דליהאצל"הביקורחלקים:שניהכולל
שלשירהעלבאמצע:פלוניו"ידרביקוביץ"

מסה".נמוך',בגובה'רחיפהרביקוביץדליה
אופייני:מכשלסובללטעמי'הראשון'החלק

עלוצחיח,מכלילמופשט,פילוסופידיוןזהו
ייחודייםאופיקוויושםפהלשרטטהניסיוןאף

התמונהנפתחתלמשל'<כך'דמותלכל
עצובהאשהלהיפגש,חייבותהיו"הןהראשונה:

מטאפוריתאחווהמאוד'כועסתואשהמאוד

אולםבמריין">.העומדותיחידותשתיבין
אחתכלשלהטיעוניםלשלבעוברתכשהיא

יותראףמוקשיםנעשיםהדבריםמהדוברות,

ארנדט,שלבספריההמקורייםמהטיעונים

בשלוהןהקשרמכלתלישותםבשלהןוזאת
שלהשוניםמכתביההלקוחהאקלקטי'אופיים
<תרשיםהזרימה""תרשיםשגםארנדט,

מקלאינופרקכלבסוףהמובאהציטוטים>
שלבפיהשמההיאכאשר .הבנתואתהרבה

אימורכביםפילוסופייםטיעוניםרביקוביץ
כזאת,שהתנסחותמשוםלחייך'שלאאפשר

לדליהזרותתכליתזרהחיתהכמדומני'
כרת.מדהיאלמשל'<כך' .ביץניקוו

הנוהגיםהמשאביםשהקצאתיש"רביקוביץ:

באופןהקצה,אלהקצהמןמשתנהמרחבבכל
המודלשלהקדימויותסדראתמהפךרקשאינו

היסטוריתמציאותלמולהנורמטיבי

קיימיםשמאספקמעורראלאטוטליטרית,
 .) 61עמי " ...אחדממודליותר

רביקוביץדליהשלשירהעלהמסהזאתלעומת
 .יותרומעניינתענייניתנמוך',בגובה'רחיפה

כיזהבשירבחרהשבן-נפתליסבוראני

עליוהחשיבהאופןאתמשקפתשלוהפואטיקה
כלומרושיפוט",ב"חשיבהארנדטממליצה
ציבורית,וגםאינדיווידואליתגםשהיאחשיבה

מרחקשמירת'וגםהאחראלקרבהגםבהשיש
עולםביןגומליןיחסימקייםהשיר .ממנו

סונטיםשלושה

יחזרוהם

נסתר"."אחזרהא;מרים:אתאשנא
."" : T "." T •: : •: T : -

ךא. /oךלףם fא;ריק, 'ל~ ry~רדדןם
הבטחתם?מה-מבטיחים,הם

-:זזז- ··:- ..

נכם. 9ר f~ד~רים~ר~הף~ים,חם

ז:וקגהזףר /oשףדםדחף~ים.א;

-ןח;ק:תףרמל.ב .ם\_זך~ע;ד~י
-:רק~ז f~לדל.בע;ןמכל
 .~ר f ~קף qןחם .א;פ\_ז ם~~

ךא. wלשף~ם~פ;ת ,ל~~יזסד?ז:וי
נ:יו 9~יסד~י;ןעם~דז:וי 9ח

 'ר~~~סל;ן'~א ,~י~חח~ה

הבטחתם.כלואפרעפר
TT •:•• : T דדד:-

o/q ?נ:ים. 9~ר ',~~ל~ם~סק~חף
סם? י~;מ~~~ישחזולף,דקא;

44 
 314גלידן

לל'

f ק~רר ו:? ב~~~קףק:ה: 
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מכבר.מתףמא;ת~ז;ת
•• • •• • : T 

יםחישבהףכףחים
-• • -: T • 

חף, f ~~ך~~ק~רף
שנים,לפניכברשזפתף

."' '' : T • • : ' T • 

הףא?~ך qא;-~דדף~חף,

~מק. ,ת~~ל ףס~~~~י
~רדצ;~םדר fך~ע,~ר

אימהבמלאעועים,חל;ם
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 .ק;מ~לרףץךק;ף ה:.ך~
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T TT:T 

 .א~;מ?לאל;ת p?pע,



אורבותהתופעותהחשיבה.לביןהתופעות
היאלריכוז.מפריעותבה,מתחככותלחשיבה,

החוצה,יוצאת ,החדראתעוזבת .להןיתעבב

הקרקע"אלמאוד"סמוךמאבקלנהלנחושה
להיסחף.ואופןפניםבשוםרוצהאינהשכן

ללאלהתבונןרביקוביץנזהרתארנדטבעקבות
אמפתיהללאהזדהות,ללאפעילה,מעורבות

 .) 73<עמ'השחקניםעם

רביקוביץמתארתמרחפתשלזותצפיתמעמדת
קטנה",ב"רועהשנעשהאליםאירועבשיר

צופהבשירהדוברתבשטחים.שםאיכנראה

לקוראומזכירה ,נמוךמגובהברחיפהבאירוע
אניכאן;לא"אניהשירבמהלךפעמיםארבע

באההיאכאילו " ...מזרחייםהריםקיקיבעל
במהחלקליואיןמכאן"לא"אניגםלולומר

השייכתשלה,התצפיתעמדתאת .כאןשקורה
בשלושמנסחתהיאכאחת,שייכתולא

השורות:

מאודפשוטהשיטהלימצאתי

 .מעוףולארגלכףמדרךלא

 .נמוךבהבגורחיפה

אומרתהיאובהמשך

עצמי:לבעלולדברלהסתלקאפשר

 "ראיתי.לאדבראני

בסוףרקמרומזראתהלאכביכולאותוה"דבר"
בה;ואחזהשערהאתלפתהקשה"ידהשיר:
"ידהמסה:שם<ומכאןחמלה"קורטובללא

בן-ולארביקוביץלאאולםבאמצע">.פלוני
אותומהובמפורשלנואומרותאינןנפתלי
אינהבן-נפתלישניהם>.אואונס,<רצח,דבר

הסבורה ,אליאוררחלפרופ'כמופמיניסטית
שלמעשהעניינורביקוביץדליהשלזהששיר
כב:בדבריםעליושמסופרכפיבשדהאונס
ומצאהלאישמאוושהבתולהנערהיהיה"כי
שניהםאתוהוצאתםעמה,ושכבבשדהאיש

ומתו.באבניםאותםוסקלתםהעירשעראל
ואתבעירצעקהלאאשרדברעלהנערהאת

 ••.רעהואשתאתעינהאשרדברעלהאיש
האישומתהנערה,אתהאישימצאבשדהואם

דבר"ייעשהלאולנערהלבדועמהשכבאשר
זאתשמעה>.לאאישהריצעקה,אםגם<כי
ניסתה"ואםבשירהנאמרסמךעללומדתהיא

כלבהרים".מסתוראיןצעקה;אולהתחבא
מאזהפטריארכליהדיכויהיאשלההיt:יזה

 •ימינוועדהמקרא
שלמאמרהאתמזכירהלאכללבן-נפתלי

הולמתזושהתעלמותוייתכן ) 2005 (אליאור
<אףמגויסתמשירהארנדטשלהסתייגותהאת

סוגיה,אחראית>.בשירהתומכתשהיא

כותבתרביקוביץ.גםבההתלבטהשלדעתה,
שללדידהחיתהפוליטית"שירהבן-נפתלי:

נתברכהשהשירההמידותשלגסההפרהארנדט
חופשאמצעיות,חוסראובייקטיביות,בהן:

פוליטיים"היסטורייםלאילוציםביחסגמור
המשוררכאשרכיסברהארנדט .) 65<עמ'

מהזהלגרזה.שירתומשתעבדתבאזרחנבלע
נובט,ברט;לדשלגורלואתבעיניהשחרץ
אתשגייסעדבעיניהנערץמשוררשהיה

לארביקוביץכיאומרתבן-נפתליכתיבתו.
לנהוגיוצריםעלכיצדעצמהאתלשאולחדלה

"אחריותם".המכונהזהומהומצוקהבעתות

 ,מבן-נפתליברורהתשובהלחלץליהיהקשה
עלכותבתשהיאמהזהטועהאיניאםאבל

פוליטית"בשירהעניין:שלבסיכומורביקוביץ
כדיהביתמשקאתהחוצההתנועהאתשמעה

תחתקיבוציים,הפרטייםטקסיועלבגוףלגעת
המחברתתמורשתלנוכחרואה,ובאיןהשגחה
עריצה,פנטזמהלתוךוביהמניהאותו

ביושביבתמהונים, ,בכלהנוגסתמוסרנית,
 .) 66<עמ'בערירים"האחוריים,המושבים

עדיפההיאאוליאבלאופיינית.נפתלתתשובה
 • ?פשטניתתשובהעל

וגנויפה
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המלחמה:וסרטיהמלחמה
והשוקולדהעיוור
עלוןצדוק

r:שלנו.השכונתיבמועדוןמוצגיםהיורביםמלחמהוטי ר
מלחמהממשחקיולבדהיינו'מתבגריםילדיםאנו' ~

מלחמה.מהיהבנובדיוקלאמשחקים,היינובהםהיתוליים
המדוברמןמילההבנולא .בוהמתרחשואלהמסךאלהיינורתוקים

המסךשלבצדומתגלגלשהיההתרגום,אחרלעקוביכולנולאואף

בדרך-התרגוםגלגולעלשהמופקדמכיווןהפילם,עלמודפסולא
אתידניבאורחמגלגלשהיה-המסריטשלמצוותועושהנערכלל

אתלוולהתאיםבסרטהמתרחשאחרלעקובהיהיכוללאהתרגום,

וצועקבוזשריקותפיוממלאהיהתכופותיםלעתהקהל'גרם.התר
ואחורהקדימהמגלגלשהיהבנער'גוערהיהוהמסריטמלא,בפה
ביןהתאמהיותראופחותשקיימתהקהלמןשחשעדהתרגוםאת

התרגום.וביןבסרטהנאמר

* 

היהשתמידהשכונתי'המועדוןאלדוריבניאחריהייתינמשךאני'
לצפייהנוחמקוםלינמצאלאכללבדרךוצפוף.לפהמפהמלא

מלחמהסרטיהוצגולאכאשרהרצפה.עלאפרקדןמשתרעוהייתי

ספקשאזבדמויות,וצופהמתיישרהייתיאחרים,פעולהסרטיאלא
מןהןשמאאוהיומיומית,המציאותמןלקוחותהןאםבעיניהיה

אלודמויותמפישמיתמרהסיגריותעשןכיהייתיחשעצמו.הנצח
גופאוהסיגריההרוע,להשמדתלטוב,פנימיתלתשוקהביטוימהווה
כשאניהיום,אפילונפשם.ציפורחיתהכמומהם,חלקלינראתה
כאילוליונראהרוחיבעיניאותםרואהאניאז,שהיומכפימבוגר

התקדמותיתקופתכללאורךנשתנה.לאלגילםעכשיוגיליביןהפער
כילדמבטימנקודתכלומרדבר'אותותמידלינראוהםבשנים,

שלהגס-למחצההכותנהבדשלהפשטותבמבוגרים.המתבונן

בהוהפשטותגס-למחצה,היההואשגםהחולצהועיצובחולצתם,
תחובהכשהיאחזם>עליותרנכון(אךגופםעלמונחתחיתה

כדבריםלינראואלוכל-עירםברחובותוהליכתםבמכנסיהם,
כאילואחרת,ולאהדבריםלהיותהיוצריכיםכךכאילוהכרחיים,
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 .לבנותשומתאלהובאהנצח

* 

המרצפותהרצפה.עלאפרקדןשרועאותיהותירוהמלחמהסרטי
תנוחתי.אתלשנותלפעםמפעםצריךוהייתיוקשות,קרותהיו

לוותרמוכןהיהלאאחדאףאךומשעממים,ארוכיםהיואלוסרטים
רקמשתררהיהשקטוצוחקים.וצועקיםמפטפטיםהיוהכלעליהם.

אובפרידה,הצורךעללהומבשראהובתואתפוגשהיההגיבורעת
בהןהמרובות,המלחמהבסצנותהקרבות.תוםעםאליהשבהיהאם

צריךבההדרךעלאינסופיותהערותומעירוצוהלצועקהיההקהל
מפעםאניגםהייתיהרע,הצדאתלהביסכדילנהוגהטובהצד

בהמולהרב,בחשקלאאםאףומשתתף,ממקומיעולהלפעם
יכולההקהלשהשתתפותרווחתתחושהמהמשוםחיתההמתמשכת.

בהתערבותנוכיהאמנוהאמןאכןכיסבוראניהמציאות.אתלשנות

ומדועברעים.במלחמתםהטוביםבידילסייענוכליכולהקולנית
בשמים,המסודריםהכוכביםבנושהותירוהרושם'אםבכךנאמיןלא
שנבראמהשכלהיהבהשתאות,בהםמתבונניםשהיינואימתכל

בשריקותהסתפקולאהנוכחיםואולםלמעננו?אלאנבראלא

שהובאואצטרובליםכגוןחפציםמשליכיםהיולפעםומפעםובצעקות
לינראהשהיוםתפוז'קליפותאוזה,לצורךמועדמבעודהשדהמן
המרוויםעסיסיות,עתיריתפוזיםמאותםלקוחהמכוחימדת-מהכי

אחווה .בילדותיהייתישאוכלהגוף,אתדווקאולאוהנפשאת
ונפשוגוףהרע,אתניצחהטובכאשרבכלאוחזתחיתהגדולה

ברשותה,שהגוףלנפשחיתהממנהגדולשאיןרוחשקורתעדנתאחדו
כךזהואיןהדבריםקיימיםשבכללכךעלגדולהשמחהושמחנו

אותנו.פקדבישותנוהתמדהשלעזורצוןכלום,שאין
ובהשלכתבצעקותאקטיוויבאופןהשתתפתישלאכאןמתוודהאני

הרעים.לעברקליפות

* 

לשמחכמבקשהנערים,יתראחראניגםנגררתיאחתפעםואולם

שאתהתפוז'קליפותהקולנית.לקבוצהעצמיאתולשייךעצמיאת
הרע,והאישבידי'נותרועתידי'אתוהעשירועתהזהאכלתיפלחיו
תפוזבקליפתאחזתיהטוב.באישירהבקסדה,וחבושברובהחמוש

ומידהרעשלבקסדהפגעההקליפההרע.האישעלוהשלכתיהאחת
הרעשלהחשוףבראשאחתירייהירההטובוהאישראשומעלנפלה

האמיץהמעשהעלשיבחוניוכולםבאולםפרצהרבההמולה .ושיתקו
ארוכות.דקותכפייםומחאושעשיתי

* 

פקדהובלילהלנצח,לטוביםלעזורשהצלחתיעלמאודשמחתי
בגילכברכשאניהזה,היוםעצםעדשנמשכתרבה,התרגשותאותי

הזהב.

* 

זו'נאיביתבהרגשהאתכםלשתףבדעתיעולההיהלאאוליאבל
כןלעשותלעצמילהרשותיכולאנישבוזה,לגיליהגעתיאלמלא

ואלמלאלנצח,לטוביםלעזורהצלחתישמאעצמיאתולהשלות
חיי'במהלךרבותפעמיםבישעברהתחושהאותיפוקדתחיתה

עלמשפיעהעתידגםאלאהעתידעלמשפיעהעבררקלאכאילו
רבותשניםשסבלבאזורנו'לשכוןהשלוםהגיעואלמלאהעבר'



בכיסאייושבטלוויזיה,בתוכניתהערבצפיתיואלמלאממלחמות,
שניהראושבהתוכניתהקפה,שלהארומהמןנהנהועדייןהקבוע
ששררהבמלחמהעוסקיםשניהםבמאי'אותובידישנעשוסרטים

זה.סיפורבפניכםלשטוחניהביאואלוכל .באזורנו

* 

משימהעלינוהוטלההצבאי'שירותיבעתיותר'מאוחררבותשנים
מטעמיםלאאמנםנכבש,ששטחההאוכלוסייהבקרבלסייר

בה.החייםועלהמולדתעלהגנהמטעמיאלאאימפריאליסטיים,
בקרבלהתערותחששנולאואנובמצב,רמהבידשלטהצבא

אלימיםבאמצעיםוניסתהעוינתהפכהשלימיםהאוכלוסייה,
היינותמימים.באזרחיםולפגועהכובשהצבאאתלסלקומחרידים
השכונתיים.המרכזיםאתאףופוקדיםהאוכלוסיןלמרכזינכנסים

האלו.המרכזיםלאחדנכנסנוערביים,ביןשלסיורבעתאחת,פעם
קולנייםמלחמתי.בסרטהיוצופיםהרצפה,עלהיושרועיםנערים

אלאלי'זרהבשפהוהכללנהוג,כיצדלגיבורעצהומשיאיםהיו
שבהוהאינטונציההגייתןפיעללהביןיכולתיהפנייהמילותשאת

הצופיםבנתינים.בגסותשנהגכיבושבצבאעסקהסרטנאמרו.

יכולתישלא'באופןכןעשוהם<אולםבקולניותהכובשיםאתקיללו
מקבליםהםכאילואלימה,התנהגותםתהיהבעתידכיממנולהסיק

ביכולתםזהאיןשמאאו-צורךרואיםהםואיןכנכבשיםדינםאת
בסרט),שתוארלמצבמצבםביןהפשוטההאנלוגיהאתלעשות-

אנושכןבכבוד'בנעשה,מתבונניםהצדמןשעמדנובנו'נהגואך

שאספרכפימקרים,אולילמעטכלפיהם,בגסותלנהוגנטינולא
מיידיתאשרהרעעלמזוההלאחפץהשליךהנעריםמןאחד .להלן
בתשואות.פרץוהקהלהטוב,עליושירהמדויקמירינפל

אתשהשליךלנערבעצמיוניגשתישלנוהשכונתיבמועדוןנזכרתי
בעתוחיזקנישליווניהסוגמןשוקולד,מכיסימוציאכשאניהחפץ,
המתיקותאתליבהעניקוהמפרכים,המסעותולאורךהצבאישירותי

חיתהשלאפעולההשוקולד'חפיסתאתלוונתתיכשלעצמה,
להניאוניסובי'גערושעמיהחייליםהקהל.תשואותלקולשגרתית,

אני'אךלכבוש,שנאלץצבאינהגלאכךשהריהדבר'מןאותי
לנצחלטוביםעזרתיכיצדכשנזכרתיאותישפקדהההתרגשותתחת

להם.שעיתילאהרעים,את

* 
במהלכוהבטתילילותבהרבהשכמולילה,באותוהסיורשלסיומועם

סדריהיה,שכךמראשנקבעשכאילובו'הכוכביםובסדרברקיע
ועתאחרת,ולאלהיותצריךשכךביטחוןשלאווירהמשרהשהיה
היוםשבוהנצחיהסדרמימושלידבאכיצדלראותהייתיממתין
העיראותהבפאתיפתעמחסוםלהקיםנצטווינוהלילה,אתמחליף
היהקרממנה.היוצאיםהרכבכליכלאתמקיפהלבדיקהולעצור

'שהנוסעיםזקןישבשעצרנוהמכוניותבאחתבכל.אחזהבוקרוצינת
לביתבמהרהלהביאוישוכי ,וסובלהואעיוורכילנוהסבירו
אתפוקדיםקשיםייסוריםכיוניכרמקורורעדגנחהעיוורהחולים.

עיווריםאצלכנהוגכהים,משקפייםכיסולאעיניואת .גופו
אודותרקלאלתחושותיהוסיףוהדברמומם,אתהמסתירים

הקיוםשלהאבסורדיותאודותאףאלאשבמצבהאבסורדיות
בסדרהביטחוןתחושתלעולמיםכאילולקהונסתכשלעצמו'
כךאםמציאות,לידיהדבריםאתלהביאנתכווןמישהריהכוכבים,

עדוהגוף,הנפשביןהפעורבחיץחשתיעתבאותהעתה?נראיםהם

שהיושהחייליםאלאברשותה.הנמצאהגוףעלהנפשחיתהשמצרה
כילינדמהשהיהקרוביו'ושלהעיוורשללתחינותיושעולאעמי
העובדהמחמתורקבשוקולד'שכיבותיונעראותוהנומהםאחד

מאיתנו'שונהלעםהשייכיםאלושלבהבדליםלהבחיןלנושקשה
מןלצאתבגסותהעיוורעלפקדוהחייליםבדבר.בטוחהייתילא

מיהרובראשםוהנער<וקרוביובחוץאבןעלבשקטולישבהרכב
שרקדקדוקיו'כלעלהבדיקהנוהלאתוניהלושמיכה)לולהביא

מתעמריםשהםחושבנמצאתילאמסכנותועלשליהמחשבותבשל
המחסוםמפקדשהייתיאףדווקאית.יתרבקפידתעמוונוהגיםבו

לכך:כוחיליעמדולאנשתתקתיכאילוהבדיקה,אתלזרזויכולתי
טיעוניהםאתהיטבהכרתיעיוור.אותובידילסייעכוחיליעמדלא
ואיןרבים,נהרגוהנכבשתהאוכלוסייהעלרחמיםבשלכיחברישל
חיינועל"לשמורהיהשהוגדרשכפיבתפקידנו'טובהמידההיא

ולהזכירלהתלוצץהייתינוהגאנילבסיס".בשלוםולחזורהסיורבעת
יםבלבשניצבעמודעלומתי'היכןזוכרואינישפגשתיוהמשלאת

אליויחברושלאהואעמודאותושלתפקידושכלשלטמונחועליו
לאשםאותומציביםהיולאאםוהרימזדמנים,שיטכלישלחבלים

תכליתמהבעצמנוואנוחבלים,אליוייקשרושלאבכךצורךהיה

תכליתלממשצריכיםהיינולאקיימיםהיינולולאשהלאקיומנו'
היאקיומנושתכליתשאמרפילוסוףבאיזהנזכרתיובמיוחד ,זו

לאקיימיםהיינולולאאםזותכליתמןואיזהבישותנו'להתמיד
עלרחמים ?ביישותהתמדהשלתכליתבעלילהיותצריכיםהיינו

נוצלואלושכןרבים,שלבונםלאוהובילוחברי'שכטענתהעיוור'
שקורהכפי-הופכיםהחלוהנכבשת,האוכלוסייהידיעללרעה

דברכלעלרחמים-בחיינואחרותובתקופותהנעוריםבתקופת
פילוסוףאותוודבריכזה,עולםשלבכללמציאותועצםועלודבר

להמשיךבשאיפתנוהםפוגעיםאםברחמיםשישהרעההמידהעל
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משותקהצדמןבעומדיבמיוחד'מוקשיםעתהלינראובישותנו'
 .עיוורלאותומסייעואיניאוניםוחסר

* 
מוצרטפולחן

ילדשללהולדתו 250חוגגזלצנורגפסטיבל
הפלא

אםספקאותםראיתישאלמלאהערב,שראיתיהסרטיםשני

באזורנוששררהבמלחמהעסקוזה,סיפורלספרחפץהייתי
השטחיםתושבבמאי'אותובייםשניהםאתהשלום.הושגטרם

הבמאיםמבכיריהואשהושג,השלוםנשלשעתה,שנכבשו'

במדינתו.

כהתעללותשראהלמהעד'שהיהילדכיצדתיארהראשוןהסרט
נחושפםישע,חסרבעיוורבמחסוםהכובשהצבאמןחייליםשל

אזרחיםנקרבעצמושפוצץמתאבדלהיותהפךהעז,לקוראותו
שקיבלילדכיצדהראההשניואילוהכובש,העםמןמפשעחפים

סרטיםבימאילהיותהפךהכיבוש,צבאחיילימאתשוקולד
אלימים.לאבאמצעותהכיבושנצבאמלחמהשנושאםתיעודיים
לשלוםהובילוהילדיםשניכיהיתההתוכניתעורךמסקנת

נדרךדיאיןוכינדרכו'אחדכלהכיבוש,מןעמםולשחרור
עורךשלהיתהכאמורזומסקנההשלום.אתלהשיגאחת

במאישלדעתובהכרחאיננהשזונעלםלאוממניהתוכנית,
מהלךתיעודיבאופןתיאראלאדעתואתהניעשלאהסרטים,
יכולתילאאניאףושוקולד:עיוורהיומעורביםנהםעניינים
התוכנית.עורךלמסקנתלניבכללהסכים

לנגראורנה

אלפרדשלהאניןוההומורהעילאיתהתבונהעל
עלהרנונקורט;שלהייחודיתפרשנותועלנובדל;
תיאטרוןועלכביסה;ומכונתלמגהץאריה

ובסטיינהבסטיןשלהקסוםהמריונטות

ונטלהמגדרההשנהיצאהבזלצבורגהפסטיבל~בהלת
LlJ האופרותושתייםעשריםכלאתלהעלותעצמהעל

בנעוריו.שחיבראלואףמוצרט,שהלחין
בביצועיהמתמחההרנונקורט,ניקולאוסננחרנכדילא

שלמחודשתהפקהעללנצחאותנטיים,מוסיקה
בפרטיטורהנדבקותהדוגלתלגישתונאמן"פיגארו".
ועומקזוהרלשקיפות,בגרסתומוצרטזכההמקורית,

שלבאופרהפונטהדילורנצושמתארהמציאותנדירים.
לבעלבהםעשרה,השמונהבמאההפיאודלייםהחיים

אריסיושלגורלםוחייהםעלמלאהזכותחיתההאחוזה
כלולותיה,בלילסוזנההמשרתתאתלנעולזכות-ולרוזן

בזלצבורג.פיגארו" 11של-221הנגרסהלחלוטיןשונתה
מצליחותבהמשעשעת,,,נופה,,באופרהמדוברלהלכה

מצליחהסוזנההמשרתתהגברים.את,'לסדר"הנשים
הרוזנתפיגארו.לבהלאהובולהינשאמהרוזןלהתחמק
מחזרשהואבעתבקלקלתוהרוזןאתלתפוסמצליחה

למרותסליחתה,אתלבקשלוגרוםולסוזנהאחר

תופסשכמעטהרוזן'שלקנאהבסצנתנפתחתשהאופרה
הצלולהסופרןמרצ'לינה,אפילו .כרובינועםהרוזנתאת

להינשאהאופרהבראשיתשחפצהמק'לאפלין'מדיה
מצליחה-נישואיןחוזהעל"חתומה"היאעמולפיגארו
מגלםאותונוטרלו'דוןמולידולאביולבסוףלהינשא

עלזובהפקההמופיע.זליג,פרנץ-יוסףהמרשיםהבס
ך:ה 9אופרהזוהידהרנונקורטאליבאגלגלים.כיסא

הרוזן:שלאהבתואתשאיבדהעלא~לההרוזנתטרגית:

אחד'אףאוהבתשאינהאשהשלמעשיתדמותהיאסודנה
עלהחולםכרובינוהכל;עלאהובהלהיותדואגתאך

ויהודיתלפרשנותגה.לחשימצליחאינו-מושלמתאהבה
יצירהשהעלהגוט,קלאוסהבמאיחברהרנונקורטשלזו

להפרידמנסההואחדשות:דמויותעיצבבהסאטירית

המאהבןבביתמתרחשתהדרמהלפיגארו:סוזנהבין

* 
שנדמההרבים,והכוכביםהרקיעניניבטיםמחלוניסיימתי.

שאםחשאניאחרת.ולאכךמסודרים,להיותהםצריכיםשכך
(כשםהעברעללהשפיעימשיךוהעתידכשורהיילךהכל

לראותלנומאפשרתשקעה,שכנרזורקולאמחר'שלשהשמש
אנשים"ישנםשבמשפטוכשםהזה,הלילהשלהכונניםסדראת

-נוהעברעלמשפיע,'טונים",-במשפטהעתידטונים',,
מיטתילעברספורותדקותבעודאלך ,)',ונשי"ולא,,ישנם,,

שכונתנו'במועדוןאותישפקדהראשוניתשמחהנאותהואזכר

שכונתי' .קולשתלטובוסייעתיהרעשלבקסדתופגעתיעת
כאחוזבהאחזורגלינושבילדותנו'הארץ'מעפרעפרפיסת
ממארגנצחיכחלקליותיראהעיני'לנגדתתפרשבגוף,הנפש

שראיתיהרביםהמלחמהסרטייתגוללועיניולנגדהכוננים,

בהןעצמןבמלחמותמתערבביםהשכונתי'במועדוןבילדותי
גיבוריעםיתערבבוהסרטיםמןהגיבוריםדמויותהשתתפתי.

שהאמינובשכונתנו'שגדלוהשלוםשוחריהמלחמות
נרעיםבמלחמתםהטוניםבידילסייעיוכלושבהתערבותם

להיותצריךכךהריכיהעניינים,מהלךעללהשפיעושבידיהם
הנפשאחוותעלמיוסדתלרעהואדםאחוותכיאחרת,ולא

אזכרממתין'ובעודי .ממתיןאהיהבמיטתי'בגוף.הדבקה

הזה,היוםעדנפשיאתשמרוויםהתפוזיםשלבעסיסיותם

האוניםונחוסרהעיוור'שלהאוניםונחוסרהשוקולד'ובמתיקות
מנייןפונות,פנינולאןלראותממתיןואהיהששיתקני:שלי

מאליוהמובן'כדברואמתיןואמתיןהחשבון'ומהוהטונהתיפתח
סרטיושניאתואראהזהבמאישאפגושעדהדברים,סדרפיעל

 •אליכם.אשוב-נווכשאפגושהמלחמה.על

 ' 77'עתרןספריבהוצאתאורלראותעומדעלוןצדוקשלשיריםספר
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הרנונקורטקולאוסינ

שחורעוטותהדמויותמדרגות.גרמיעלהגיבוריםנעיםבושעברה,

ברגמןשלמסרטיוהבמאיקיבלההשראהאתאילם.כבסרטלבן

ארוסהאהבהמלאךהיאהיחידההשובבההדמות .נסןאישלוממחזותיו
לוויהכבןוהוסיפrדהבמאייצראותהדמות-קיךשאףליהשחקן-

הכלמשחקיםבהבגינהלהתרחשהאמורבסיוםאפילוכרובינו.לנער
הדמויות.מסתתרותשמאחוריהןבדלתותהגינהאתגוטהחליףמחבואים,

~ר wקריסטיןמהסופרןהחל-ביופייהלשלמותקרובהחיתההשירה
הבהירבקולההאופרהקדרותעלשהתעלתהכרובינו'הנערבתפקיד

~טךבק;אנהשלוהמוצקהמלאהעגולבסופרןוכלההחיות,ומלא
מהצוות;חלקאלאראשיכוכבלאהפעםשחיתהסוזנה,בתפקיד
שפרקריסטיןשלנחלתההיולאנטרבקואנהשלוהמעשיותהטבעיות
בהואס, '.!jס iבהדניהזמר-לרוזןלאהבה.הכמהה

הנוי-נסאףעמוקקטיפתירוךבעלבריטון

אתלגלםהיטיבד'ארכנג'לואילדבראנדו

למסוךמסוגלשהיהנראהכיאםפיגארו'
היהברקמלאופלפל;גווניםותריבתפקידו

הגנן'בזיליובתפקידהנקספטריקשלקולו
חיתהברברינהבתפקידליבאואווההסופרןואף

מופתיביצועזההיהמוסיקליתכובש.קולבעלת
ריבואבשלבעיקראלאהשירה,יפיבשלרקלא

מהתזמורתהרנונקורטשהפיקהגווניםריבואות

ברדתובעיקרוינה,שלהפילהרמונית

והקרהשכלתניבבימויאךחרישי.לפיאניסימו
נעדרההמדרגות,גרמיעלהגיבוריםנעיםבו

למוצרט,הייחודיוהשילובהקלילהה"בופה"רוח
פלאית.מורכבותשלבדרךלקומיהטרגיבין

מוצרטשחיברטיטו",רהקלמנצה"לההאופרה

טיטוסהמלךעלטרגיסיפורהיאלמותו'סמוך
בנסיכההמאוהבסטך; gרעהוידיעלהנבגד

מלכו.נגדקשרלקשור .אותומפתהזו .ויטליה
גארו"יפישואי"נ

לטיטוסמגלההיאויטליהלנסיכהכלולותיוערב
מוציאוולאלססטרוהמלךסולחוכךהאמתאת

מעודןמרכבהמעשהמעיןהרנונקורטפרשזובאופרהאףלהורג.

שלמהעץהנשיפהכלינגניעצמםעלהתעלובעיקרלאוזן.ומופלא
להבלטהזכתהמוצרטשלה"מודרניות"הווינאית.הפילהרמונית

ההולךההבעהמלאהראשיהקואתשהדגישהמנצחשלבפרשנותו
הטנורהיהזוהפקהכוכבקלרינט.הבסשלהסולולנגינתמנוגדבכיוון
המלךשלהמיואשתדמותואתשגילםשדהמיכאלהמופלאהגרמני

גריההבולהזמרתחיתהכנגדועזרטיטה.·מזרושירהמשחקבכישרון

\. 

ג'ובאני""דון

נדירמשחקבכישרוןססטרותפקידאתגילמהאשר~ה iר '.!9jלי~ה 9ב
הזמרתוניקיונו;מגמישותוקמעאאיבדשלההמצר-סופרןשקולאלא

אךלירית,חיתהויטליההנסיכהבתפקידרושמןדורותיאההגרמנייה
מילגבהים;בהעפילהבעיקרבתפקידה,ומשכנעתסוחפתמספיקלא

בתפקידפיזרונילוקההצעירהבריטוןהיהומשחקובקולושהרשים
משובחים:זמריםידיעלגולמובאופרההמשנייםהתפקידיםכלהשומר.

מלנההשוודיתהמצר-סופרןזמרתשלהמלטפתקולהמרכותהחל
ורוניקההסופרןשלומשחקהשירתהבחיותוכלהאבוביובתפקידאומן

'ז'י tקומרטיןהבמאי •באבוביוהמאוהבתסרוויליהבתפקידקאנגמי
ה-באולםהחצובותהמערותשלהחלליםבכללהשתמשבחר

Felsenreitschule שנראה ,מפלסירבמודרניארמוןמעיןלבנותכדי
נוטהאינו'אירזשקמאחר .ייןכבגרםכפייותר

הצופה,שלהחופשילדמיוןרבמקוםלהותיר

מאליו:הברורכלאת"להסביר"נחושהיההוא
לססטרו'המלךכשמוחלהאופרה,בתוםוכך

זוגות-הרומיהעם"המון"הצופיםאלנשקף
ילדיםכתיבהשולחןאלשעוקדיםשרדבחליפות

אכזריותהבהדגמתהכרחישכמומעורטלים.

טיטוסשלחמלתוגודלאתלהביןכדירומישל
המופלאים!ובמשחקובשירתודיואין
נראהקוז'אימרטיןשלבבימויוג'ובאנידון

מפעל- Palmersשלמרשימהכתצוגה
נשים,ללבניהנודעהתחתונהההלבשה

לדמויותהקברותביתבסצנתהמתחלפת

נושבמקפיאקורנבולות.נשיםשלגרוטסקיות

שלירידתואתשהפךקוז'אי'נוסחמהגיהינום
 .ומסנוורבוהקלאורמתופתלשאולג'ובאנידון

לשירלהםנוחשלאהראשייםבגיבוריםניכר
תומסהאציליבבריטוןהחלאלו:בתלבושות

לידושירתהולםהגווניםעתירשקולוהמפסון

בסופרןוכלהגוב'אניכדוןתפקידגילוםלאאך
אנה.דונהבתפקיד ו@~קריסטיןהמופלאה

הזעםרטטאתלהעבירהתקשתהמסחררותעקבובנעליבקומביניזון
אךאלווירהכדונהבשירתהמרשימהחיתהאף~ה '.!jמיכאלהוהנקמה.
קנאית.אשהשלייסוריהאתלהביעהיטיבש.לאמרושלמעילעטתה

מחוספסמופלג;בסלסול Piotr Beczalaהטנורגילםאוטביודוןאת
שעטתה Isabel Bayrakdarianצרלינהשלהסופרןהיהקמעה
בתפקידששחהמיתמימות!כפריותשלכדרכןמשוריינתזהבשמלת

 . Ildebrando D'Arcangeloהבריטון-לפ;ךלוהיהשלוכבתוך
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הבריטיהמנצחמזטו.תפקידאתלגלםהיטיבפיזרונילוקההבריטוןאף

כניסותועלהתזמורתבנגינתלכידותעללשמורהתקשההרדינגדניאל
הגולףמקלותכגוןמבריקיםרעיונותעשרותהיוהזמרים.שלמדויקות

אלווירהשלכדםהאדומותהנעליים ,דטו.בובוגיובאנידוןחבטבהם

המופלאה.השירהיפיעללהתענגהיהניתןככללכהנה.ועודהנקמנית
 •עצומות.בעינייםבעיקר

J.תו~~~רגזיג
מירוןכרמית

הבאבגליוןזלצבורגפסטיבלעלהסקירההמשך

הסתיובואעם השלום""תנועתעלהאמת

בלוד"נפרדות"דרכינוהמנוחמאיוםיעקבשלזכררנרתיואתבענייןקראתי
 .' 77'עתרןשליולי-אוגוסטבגליוןהשלום>בתנועתשלונסקיארבהם<על

במיליםשנים.ושלושעשריםלפניהרשימה,בסוףכמצוין ,נכתבוהדברים
את"גילו"הצעירהשומרהארציוהקיבוץשמפ"םלאחררבזמןאחרות,
כלשלהאמיתיתמהותןאתבזהוכיוצאהמועצות,בריתשלהאמיתיפרצופה

הרודנותשלהאינטרסיםאתלשרתכדילעולםשבאוואירגוניםתנועותמיני
יעקבשלברשימתואבלהשלום'.'"תנועתלרבותחקומוניסטית-סטאלינית,

וחצימילהאיןגת,קיבוץוחברהשלוםלמעןהישראליהוועדמזכירמאיום,
בההשתמשההסובייטיתשהמעצמה ,זושלום"מ"תנועתהסתייגותשלמילה

העולם.שלוםאתלקדםכדילאבהחלטאךומשונים,שוניםלצרכים
בהסתייגות-הארציוהקיבוץמפ"םהכפיפושבהןוהטרגיות,הקשותהשנים

עצמםאת-והקיבוץהמפלגהשלחציוניתזיקתםעלבשמירההכרוכהאחת
כדיתוךהעמים",ל"שמשוסגדוהקידמה""עולםמשרתישללמדרגה

הדיכויומןהסטאליניזם,שלהנוראהרצחנימאופיומוחלטתהתעלמות
שניםהראשונה",הסוציאליזםב"מדינתבסיסיותאנושחירויותשלהמפלצתי

הארצישראליתהעבודהתנועתשלבהיסטוריהלדיראוןייזכרואלו
לקונגרסיםוחבריושלונסקיאברהםשלהאינסופיותהנסיעותוהישראלית.

המועצותבריתשלהחשאייםהשירותיםניצלושבהםהשלום","תנועתשל
צביעותםאתאוטמטומםאתארתמימותםאתממנהלמעלהשאיןבציניות

לשבחםלהידרשיכולותשאינןבוודאי ,תבלקצוותמכלאינטלקטואליםשל
שהמשורר ,השקטהדרןמחברשולוכוב,אתלפגוששלונסקיסירבאם<גם

עורכו-לשעברקובעואפילונפלאה,לעבריתהריקשלנוורב-המתרגמים
"בקונגרסיםכימאיוס,בזיכרונותכמצוטט ,רוזנפלדשלום'מעריבי,של

ייצגהואתכופות,נוסעשלונסקיהיהשאליהםשלום,לענייניהבינלאומיים
כולו"),היהודיהעולםזרועותהחובקת ,שלוישראלאהבתאת

עלהשלום""למעןנמרצתפעילותשלתקופחאותהנשתמרהשלימיכרוני
<עלהמאוחדתהפועליםומפלגתהישראליתהקומוניסטיתהמפלגהחבריידי
הצעיריםוהמספריםהמשוררים ,שחברימפניבעיקרהמרכזיות>חטיובתיהשתי

אסכולתנגדתרומהמלחמתלחמנו ,ואנוכי"לקראת",קובצתעםכמונישנמנו
חיתהוהשראתההמועצותמרביתאלינושיובאההסוציאליסטי""הריאליזם

המתקדמת"."התרובתדבגלישנופפווהקטניםהגדוליםהקומיסריםעלשפוכה
מציפורניהםלהתחמק ,דרבשלבסופוהצליחה,הישראליתשהספרות ,אשרינו

לשמח>ראויהבאנציקלופדיהאבזריי""ז'דאנוב,ערך 'ך(הזידאנוביםשל
ספרותםעלהרוסיםרבותיהםשהמיטוכדרךחורבןעליהממיטיםשהיו ,הללו

שהכרתימשוםדווקאתוהה,עודניעצמיאניכי ,אצייןמוסרגבמאמרשלהם.
שעמדתוזה,ופיקחמבריקאדםכיצדאישית,שלונסקיאברהםאת

המירהסובייטית,לנורמההניגודתכליתמנוגדתחיתההמקוריתהספרותית
להוויה-חוץכלפילפחות-שניםרבתבהשתעדבותהרוחניתעצמאותואת

ישראל""אהבתשוםויצירה.מחשבהחירותשלנצנוץכלגסהברגלהדורסת

 •הזאת.הקושיהאתלתרץבכוחהאין
דורמשה

בית-ליסין,תיאטווןאגמון,גווןמאתעובה""קפח
ונחותלבושות:תפאורהפינקוביץ',רוניבימוי:
צופתי

אינניממילאהזהבמקוםאניסימנים;לפזרעקבות/לאלהשאיר"לא

לסדרלאמזכרות/תצלומים/לאסוףלאמכתינם/לכתובלאנשארת;

באלבומים".בשלשותאותם

 1983סטגוארטיוטה,רכיקרכיץ',דליה

אמיתיתאהבההספרמתוך

בעולםלהדומהשאין ,זוומיוחדתייחודיתיצירה-הקיבוץ
ילידתעצמהשהיא-אגמוןגורןהמחזאיתידיעלנחשף ,כולו

קסםמילת-הקולקטיב .שבווהקשוחהמדכאהצדמן-קיבוץ
אמורהה"יחד",ה"אנחנו",טובתוממילא,הכל.חזותהוא-זו

למצואשרצהמיהמתלבט.לפרטגםהדרךשלבסופהלהועיל
בלימודיםאואמנותיתביצירהעצמית,להגשמהשבילים

החברהמןמנודהעצמומצאגבוהה,להשכלהבמוסדות
הכלל","טובתלצונכנעאו ,ביתוובניהואהקיבוצית,
האוכל.בחדרהחבריםבאספתשנקבעה

בקבוצתאגמוןגורןשלילדותהמאזהשתנוהזמנים ,ודאי
 ,בחברתנורביםבערכיםשפגעההפרטה,שלהעכורהגלשילד.
הוותיקההחברהומרים,הקיבוץ.עלגםפסחלא ,ובכפרבעיר

תתעקשהיאאםמרעב,למותעלולהערבה","קפהבמחזה
בחברההיחידבעייתאולםקיים.לאשכברהאוכלבחדרלאכול

שגילתההמחזאיתעשתהוטובנפתרה,לאעדייןהקיבוצית
גורןאמרהלעיתונותבראיוןונפתוליה.מזיכרונותיהטפח

אסורשונה,להיותשאסורהואשליהחזק"הזיכרוןאגמון:
צצולכאורה,זה,חיובייסודעללכולם".שאיןמשהולרצות
וחרףלים.נים iקמשהרבההשניםבמשךועלו

טולדנו<יורםאבנרעלמספרתערבה""קפהשלהעלילה
בפיזיותרפיסטיתמתאהב ,לקיבוצוהחוזר ,צה"לנכההמצוין>,

במקוםאיתהלחיותורוצההנפלאה>לוי<אסיגיליאביביתהתל
ובוניו,הקיבוץאבלביתו.שהואזמן,לאותועדשחשב,

נדב,הטובוידידומריםהוותיקההחברהידיעלהמיוצגים
אתהזוגלעזיבתוגורמיםמוסרי"הבלתי"המעשהנגדקמים

הקיבוץ.

לתפקידיםזכתהתמידשלא ,זומוכשרתשחקנית ,רוזןעליזה
אמוןמעוררתמוכרת,משכנעת,דמותיוצרתלה,הראויים
לויאסיאתלטובהציינתיכבראחת.ובעונהבעתודחייה
וירצו,דניאלהחייט,יואבאליהם:מצטרפיםטולדנו.ויורם
רונישלהרגישהבימויואחרים.קלוגרבתידקל,פרחיכליל

ערכיעללמחשבהחומרואףהנאהלצופיםמעניקפינקוביץ'
חיינו.
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איציקבימוי:הבימה,תיאטרוןלפי,רשולמיתמאתנטוש""רכוש
שחםפרידהותלבושות:תפאורהויינגוטן,

עםהקאמריבתיאטרון 1987במארסלראשונההוצגלפידשולמיתשלהמחזה
האםעםהמחודשתהפגישההראשי.בתפקידהנהדרתחריפאיזהרירה

להריסה,המיועדישןבביתהמתגוררותהמתבגרות,בנותיהושתיהשתלטנית
האמנות,בתולדותקלאסיותיצירותישכידוע,אחדות.תמיהותמעוררת
-הזמןבמבחןהעומדותבפילוסופיה,אובהיסטוריהבמוסיקה,בספרות,
אינונטוש""רכושהמחזהבעבר.כתיבתןכבשעותההווהצרכיעלוהעונות

יצירות.שלזהסרגעםנמנה
טרופיםבימיםענייןמעוררתאינהכברוהפלקטיתהפשטניתהעלילהראשית,

השם:בבחירתכברמתעוררותהבעיותשנית,לה.מחוצהולאבארץלאאלה,
אתלהזכירשלאמה?ובזכותקיבלמיומדוע?אותונטשמינטוש".""רכוש
מורכבותשאלותמעוררנטוש""רכושהמיליםצירוףשעצםהמצערת,העודבה

מתחברתכיצדנוספת:תמיההוחוץ-תיאטרוניות."חוץ-ספרותיותומסובכות

והחולה,הזקנההאםביןהמורכביםהיחסיםלבעיותמובנתהבלתיהכותרת
לביתלצאתהצמאותהמתבגרות,הבנותלביןוהמוכר'הישןלמקוםהקשורה

המחזאיותלאלוהיחדשים?ולחייםחדש
פתרונים.

שאביהעובדההמחזהבשםנרמזתאולי
שייךמהאךהיבת?את"נטש"המשפחה

אינוגםזהנושאאךלכאן?"רכוש"
ואשרהמשפחתית.בעלילהמרכזי
מוכרויינגרטןאיציקעצמה,להצגה
כמדריךכלומרשחקנים",שלכ"במאי

השחקניםהזדהותעלהדגשאתהשם
ויחסהטקסטהבנתתוךתפקידיהם,עם

ניתןהתוצאות""מבחןלפיאליו.רגשי

ב"רכושבכךהצליחשהואלומר'
המשחקרמתאתהעלהואףנטוש",

האםבתפקידאלמגורגילהשל
רותםעםפלדמןהילהושלהקשוחה,

שהיאלרמההמצוינות,בנותיהזיסמן'
 .הכתובלחומרומעברמעל

מלמןיוסימאתחטוב""חנן
חקאמוי,חתיאטרוןונון,ורמי

אביתפאורה:ונון,רמיבימוי:

קרנפינועפרהתלבושות:שנוי,

אחרת."זאתתפסו

שלהמצמרר(בגילומוגדעוןהקשוחהחוקרלהתוודות,אותולהכריחמנתעל
שלרגיש(בביצועאניטהחרמן'שלבתואתגםלחקירהמזמיןשחך)אוהד
עיווהואגייאגררדיקליים.בחוגיםוהפעילהלארץבחוץהשוההגולן),שירי

תפקידאתמשכנעתבאמינותמגלםסלביץ'יבגניואילוהטוב,החוקרמוסרי'
 .המדעןשלהזר"המפעיל"

הכיסאמןזזלאשכמעטהמדע,אישחרמן'אתהמגלםגרבו'יוסינשאר
המזהיריםהתפקידיםאחדאתמבצעהוותיקהשחקןחוקריו.אותוהושיבושעליו

ובמימיקהבלבדבקולוהדמות,בגילוםנעזר'הואכאשרשלו'בקריירה
הטוב"."הבןבהצגהלצפותכדאיכךבשלרקולופניו.שלהמרשימה

חתיאטרוןאלוני,נסיםתרגום:פור,ג'ווג'מאתבראש""יתוש
וורותותלבושות:תפאורהניצן,עמריבימוי:חקאמוי,

היהודיפדוג'ורג'שלהחריףובעטובראשו"היתוש"משעשע:במופעונסיים
לספרהמודרנית.בתקופההצרפתיותהקומדיותכותביגדול ,) 1921-1862 (

לאזהפדו'של"יתושו"תוכןאת
בלתיגםאלאאפשרי'בלתירק

"הרוצח"גילויבחינתמוסרי'
אולםבלשית.קומדיהשלבתחילתה

ישאי-אפשר."כלוםבלאפטור
"המטפחת"ביןהמשוויםרוחאנשי

גילוילבין"אותלו"שלהמפורסמת
הגב'שלבעלהשל 1/"הכתפיות

המלוןמןאליההנשלחיםשאנדביז'
המקריםבשניומי".""מיהמפוקפק

אי-שלמטורפתהשתלשלותנוצרת
אותלושלטעותוכאשרהבנות,
-מוותשסופהלטרגדיהמובילה

שאנדביזגב'שלאי-ההבנהואילו
אירועיםלשרשרתמביאהנאה

ומצחיקים.משונים

כמומטורפתמצביםבקומדיית

עליונהחשיבותישבראש""יתוש
יציאותיהןשלהנכוןלעתוי

הפועלות.הדמויותשלוכניסותיהן
עמדניצןעמרישהבמאילצייןיש
שפדוהתזזיות,תביעותיובפנייפה

האמנותית.באמתחתוהכילעצמו
קהלושלהבמאישלמזלוגםהתמזל

שחקניםצוותשנמצאהצופים,

עםלהתמודדהשכילאשרמעולה
היוםבסדרומשוניםשוניםמצבים

רגילה.בורגניתחברהשלהמונוטוני

שלהכפול'בתפקידוילוז'נישמואל
בביתומשרתביטוחחברתמנהל
כישוריומגווןאתשובהוכיחמלון'

עלמנוצליםתמידשלאהקומיים,
שניאליוהצטרפובימותינו.
יצחקנוספים:מעוליםקומיקאים

וילוז'ני'שלכאחיינוטיראןואיתיספרדי'עסקיםאישבתפקידהמצויןחזקיה
גולדשטיין'לימורנוספים:טוביםשחקניםמשתתפיםלבדםבדיבור.המתקשה

ואחרים.קפלןעיריתשצ'יור'אלה
ממחלותלהבריאבהחלטאפשרלבריאות,יפהשהצחוקהאימרהנכונהאם

 •הקאמרי.בתיאטרוןבראש""יתושבהצגהקלות

מקרהעלמבוססהטוב""הבןהמחזה
מרכוסד"רהמדעואיש(המרגלאמיתי

יוסיעיתונאי'ידיעלונכתבקלינגברג)
רמיהמחזאי-במאיעםבשיתוףמלמן'

עבודתשלמשהוהרופףמגעו .ונון
העלילהבהתפתחותמורגשהעיתונאי
הסוף).אתיודעיםהכול(הריהרדודה

שלהמקצועיתעבודתוזאת,לעומת
לןגויריושגובריוסי ;"הטוב"הבןמבורךביטוילידיבאהונוןהבמאי

השחקנים.רובשלהמעולהבמשחקם
מערכותלפיתוחרבותתרםחרמן'השםאתבמחזה'המקבלהבוגדהמדען
ומוניטיןקשריםגםלוהיוואףישראל.מדינתשלביותרהמתוחכמותהנשק

עםשנפגשמיעבורנוחהסיטואציה-בעולםרביםמדעבחוגיבין-לאומיים
הישראלי.הנשקפיתוחשלהכמוסיםסודותיואתלדעתהצמאיםזרים,מפעילים
שחיתהבמחזה),כמו(בחייםהמדעןטועןשנתפס,לאחרהמאומצת,בחקירה

שוניםפרשניםהמולדת.שלטובתהלמעןחיוביתאידיאולוגיתמטרהלו
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