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l ~~ז~ים~ת י~~ ?יrסf ;מo/ ז~ים~תדקrז~~סpם:ד:~ל~ד~ו, ו 

דוחלכלנשנוובלבז;נ;תנעיניםומסנ!ו;ת,בדגליםמחלל;ת,
: -: : -: -' -: ' T · - •• : '' : T : • T : -

גורים 9 ם:~ע~ע~~~ינוסה~~נ;גן .~ד~דז:יי~צו:ה~י~ה wר~צו:ה
~~סז י~~ 1לב;א.ל.אל~אתל.א .ר wסח~ל~חוחיםס~ז:ייםלי?~ה

 .~יגר~אד~י~~יגר
ךה;לך?~זp~יםב.קומ; f~הל~י~י,~י~ימ; fל~יגר~י~י wי wע~

*** 
ו~rזד~ע.י.ר~ר ~ ttןק~ע~זpוה~ה. ttסך~~ןסזp~ים~מו

לה p ~~ד~~ים~ע,מ;~ים .שך~~~ו לך~~~
כאזהרהמצלצליםומתענהשה;לכת

זז :- : . : :- :ז- : . ·: ·: ·:

w אן .ע;ד~~זקי~דעלא~
:ש-זpם ;ב;~ליםקיו;ת-ס~:ת
מוחנים .נפשיאת

 .ז : ." . :- ·:

לב;אר?.ת 9 ~ע;ןהע;ד~ל /o~ה wס~חת;ך~ל~לים R ~ק.ךס~ים
ry נ;ןpח~~תזtt ,ח~~ת~סוסהtt ,תנכ~ךסה,ח~י~ת~נוסה~

ה~ה, ttס~מונ;ת~תסע.י~:ם,~יב 9סחוו~יםךסק~זכיםס~ללים
~ים wמ; f ה~~~~ ף;ו~~מ; f~מ;סהע,טו~ה~זpיל wד~ו;~ה~ת
fw סו~ת;~ן~י~ן~וtt ה~הw ס;סהtt ~ 

*** 
~רו~ין~ר~ין .לרשות;ע;~דך~ןסך~הע;דל"אה;ד;ת. 7~ליו

ך~~ים.ה;ל~יםךסלב:ן Yס ,ן:~~סי;ךה.הוא דס~~~א;~~קןם
נ;עך;ת.עיניםמלאנחשב;מביטתחתם .מאדבסעדהוסביב;

: ' ' : TT : T : -' -T T : '' '' -· :-

נכ~ע.ך~החןל;ת fעד-ל"אך~ם ';ד;ע~ז:י~~י~החן-י;ךה~ם
~ינ;~ו fסקזרה w ~ס~ש~ה~ח!ה w~שע,ר~תו~מ;ת;כ;~ת

*** 
~גוף~בורים .ה~סר tt .ה~נרי tt .:ד:ר .:די . ר:~~ . י~~

י wע~ל~ן . r ר.~ה 9 ~;ר wחדרכ; f ?ן: tt ~רס~נוסה
~~יןדקךח;קים.~אד~~י~יםס:ינו w;לרים ?י~~ל~ן ?ך:~~

הה;לכ;תלשניםמנעדוכבוילדים.מציציםאהובתיהחרכים
 :- .ז--- .ז : .ז : . . : ' .ז-: ' .--:-

~ליםעל ת;ו~~~ג;זקש;ת,:די rח~~;ךן~ין w םי~~~~ר~ד?:מ;ת
חד:ר tt .~הו~נרי ~ ttח.רי;ךן tt . ר:~~~מו~ת~ת:ן ttל /o~ד;לים
צדיםנזזוההיס;דשעדעירעלטה;ךשחו

--T -' - '." : -T : T T ' 



 .ן;ז~חם /o . י~~חם /oתו~ים. pזp~ךים~ל יה~~~ ת.ק~ד~~ ***
 םי~~~~זוגמר fסךחרב,~ק~ה~~ןה~ד iו

עצמםאוספי
: •• -: T 

 ,~גו~ךגו~י , ו:ד:~:די ,~ע.י~יע.י~:ו~ין-~סמרת,~ל
ומעלינו

•• T •• 

~~שוהו. /o ת:~ ת~.ל,ע~ת iאר~ד:ד:םדק י~~ ד,?.ע~~ל~ךסק
קצרת~ל ד.ך~~שר~ל י~~ ,ה~ .תך.~~ים 9~מון iךrזללה i~דס~ד

~~זpברתורחש~דיים 9ע,מו~ךים fע,~~יו /oתותע.ץמר fסוp~ט,

אר~ד .ך~נרגעסז;ישו~הו~~rזדס~:ןד~ל ץ~~~~סע.ד, 9 ~לב,
 , rע. .גו~ו~דע,~נות~ליא w ~~~ד~ל:ו~~פרת .מרהי /fo~לילים

אינותיאתתוכםאלשואביםושדשיובשמיםשד.אשרחושבאני
- "- "'.ו "" "-: T T T T : " -: ".' T .'" "" " 

עדשהיה.בית
-' ;• TT -

עד .ערדתשובל"א
T -

*** 
w ~:עי .:~ע,דונרע,רים ם

~~לךו~יגו~י~י
~עטד 9ry~~קשע~מרזpכוrז

 .ערדשאיננוכל
T :· •• :• 

 .ה~~iריאדק o/ iמ f~זpי~לי ה~~~~~ז:ייע
iריאדק o/ iמ f · ו'-;חס~~~~יערת~~יםע,ל~ה.

 ז:~~ דז:~~ןעת. iי

ס:יהי /o י~~ןת ry ~~ ;יpז~ ה~~ל~:ז
 ,י~~ 1fל f !י~~' .י~~ /o י~~א"ל
f מרW ה.כ ,~ר~~~דוה.כ~עולם.ס:ינכא"לw .ב
ס:יסלא /oמר f ! י~~ער~ה. ז:~~ע.י~י~~~קוה"ב

נחרדתוכבדאזניאללוחשתהיאמעולם',
'' T ' '." '." '.' ' : T T: .'' :.'' ."' 

 קד'-;סחז;ו~ל~ת 9 ~~~לים~~~ריס ,ה~~ע~ל
ןעת iיiריא

*** 
~ w ריא ל~~קי~ה.אi,ם:~~סק~העליי~עתורקק.ת 

~rז~זf'לה, ת~~rז~זf'קול ת, ~rז~זf'א"ןן ת, ~rז~זf'לב ת
להתכסות.

 ה~~~להת w ~זr~~להדקאז f ~קי~ה,א w ~אז fעי
ל"א-לה:~קולותע~~השר~~ת ,ה~~ע~ ה~~ ,ם:pו~

 .ם:~ wל"אדקשר~דרת. ,תר~?ל~זp~רים.ז;ידו~ה,זp~רים,
- אירi'-;ת iמ ifריאדקלב.ל"אדק ,ןן"אל"אדק .קולל"אדק

ואפרעפראמינאהבתזזיתלילהורדופתם iירדופת
: -: --: T ו' : T ' וT T ' " וT T T •• .'" 

ןךים pס~ין~~ןם~ךמוסה i;-יךמות

*** 
דרע,~יםלעים 9ו~ך~ד~ים. pדל'אד, 9ryא'.ל ו:~~לע 9~ל י~~
f 9ל'א .םי~~~~זקים ו:~~-ןי~~נ'ק.דק.ד"ו~נסל;לה.לry א'ל~םד
קרךסרת~~ים~~חרת, ק~~ f~~יםסרים r~vזדעל~ד iו~ים. pד

ה wזpל. . ז.?~~~~~כרת ,תרפ?זr~~ םי~~-זי~~~~ים , ז~י~~~ל
ת iתר~ס:ד:ודקrז~ים,ל~:ם~ר~נדודקלילותוזpלזpה:~ים

f ת ם"א~~שר~ת~p לעים 9ו . ו:~~-ןי~ללf ערד~ס~המר
דרע,~ים

*** 
 י~~~~וpך~הtי~ל 9 ~ .ב"קד

~ע.י~י ,םי~~~ין~ד iו

ניריוחיאדםישודםשל"אתהומותוכבד
: T : ".' : •• T T T T ז- :ו

בדגלינדידותשלמרחביםוכבד
: T T : ".' ' .'' :" ו: -: -

מתכסהשלאחודיומישלפניומימפנינסרגהאדמהוכבד
: T :-ז T : T T ' -ו" .'" : T -" .'" -:--' : -.'' 

~תוrזל~רי.~ל·iרים.ל"א .ם:~ wא"ל~ע,~קים.א"לסרים. p 9ז~
~למר f~~~נדו~ל~תוrז .סארד~למר fסח;-'ו~ל
t?1 .~נדר 1 יf ךה~~דחקו~~ןחק,הולךi א ,לרi סר~~י 7~ד. 
~ת ,זק~:ר~רד v~ת , ו:~~ק~קי~תאוקף~קוב~ורד~ל
w ל.~ת ,ור~~י~תi ז~ל~~ינדרpר.~ ,ד~ךr ~~ם:~~יז ה 

*** 
מאיניפסעכבדכשאנילימחכהנפשרובכלמאדרשנבלהוא
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 Pד /oו wע~נרע,רים;סריםס:יהי o/fליה fח /o~זpי~חדל"אהוא
סרים~ל

וילדים
• T • 

ובאיםיוצאים
: • T י

אהיהשל"אמיוכלהייתישלאמיכל
T ' ' ." ' T ' T : ' ."' ."' :."' 

וכלאחד-ידגנהמדיםגודלשלבפשטותמלחמרתאישכמר
: ' ' : T : - : '." T ' '' T -- - : ' : T 

שהיהביתשלהדלתעבדאלמעוברתפוסע
זז ." .- ·: ·: ·:- ·: .. ·: ד-:-- ..

~ tP ןהח:רףלחיf ס~ת 9 ~~~~~~~ז:ייעסר~הס:ה~לוw ה~
יותר,עצובותנמליםעצובותמליםמחליפהנעצמה.

: -: T ' - : -T ' ' :-: ' ' :-'' 

באשכבתהשלאאשיותרישניםבמוארתישניםמוארת
-: : ' T : - : T : " "" ו"" .'" .•" : T : "" 

P !~י~גיירנדו, הpי~~גי~דקנוסה~זpו~דלת ,~~לדוהי~ז:
קלוךחרברתךסךחרברתדו. wiע ל'-;:ו~~דלת~ז;-יל

להשצדמהנשמהברוחנהם,תרעהשאניוחרבותשגלה,
;• T T : ' - : '." '." ' ." T T T : - '' - ' ' - '." T 

f 1לf חם~ף~חד,עולםלה~~יןtPf ע.~יםןה:ח:רףלחי
p ז .ה.ל~~יןשו~יםrךסדו~ f םהPה~~ךס~ז. 

*** 

ערדאיברוכבד
: T •• 

*** 
ת iלiר~~ס~לאלי~ין~עטד 9ry~~קש
שבעתיםאכאבאםגםנרעדים.בשמים
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א"לאהבתי
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עדחלילה.וחרזום iיוערדלילהוערדיום.לילה.ערד.תשוב
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הואצלקתבלי"אדם

סבר"בליאדםהוא

נדם,לאעודוהזעםאפלפלד:אהוון
עמ': 237 , 2008ביתןזמורהכנרתהוצאת

זמורהכנרתהוצאתהגומא,ארץאל
עמ' 222 , 2009ביתן

אחדאפלפלדאהווןשכתבהספריםשניביןמה
שיכוליםבשניהםישמה ,ואוליהשני?אחרי

עלסיפוריםשניספרים,שניברצף?להיקרא
משפחהעלנדם)לאעוד(והזעםהראשוןמשפחה.
משפחהלהקיםהכישלוןועל .נרצחוההוריםשחיתה.
משפחתיתאעלזיכרוןשלמתקתקטעםחדשה.
עלהגומא),ארץ(אלהשניובן.אבאאמאקטן.

מתפרקת.שהיאעדויל.דאמאשקיימת.משפחה
עלמתפרשיםהספריםשני(נרצחת).נעלמתהאם
רבות.שניםפניעלמתפרשהראשוןומקום.זמןציר

לאחרנדודיוומסעותבגטוחייו ,ילדהגיבורמהיות
להגעתוועדהמגוריםהבריחות,נרצחים.שהוריו
ובנהאםנדודיהשני:מבוגר.כאישישראללארץ

בשניהאם.שלהולדתהלמקוםלחזורבניסיון
ההתרחשויותאתהמובילהגיבורהואהילדהמקרים

מגיעה.שהיאלאןהעלילהואת
כוחותהילדמגלהנדםלאעודוהזעםבספר

יכולותמפתחהאימה,אתלשרודלוהמאפשרים
רחבעסקלובונההואובברגותו ,בבחרותומיתיים
שלהחםהזיכרוןלמרותמתפרנס.הואשממנו

ה"רחם"אלהגעגוע 1בילדותולושחיתהמשפחתו
חייולאורךבוהמתעתעיםהדמיוןומבוכיהמשפחתי
ובסכנות ,בדבידותוומשענתעוגןלוומשמשים

הואמשפחה.להקיםמצליחאינוהוא ,לושארבו
"זרים"והבןהאשהאבל ,בןומולידמתחתןדווקא

המלחמהאבלהשואה.את"שרדה"כמוהואשתו •לו
מות ,גטושעברה:מהאחרילחיותשלההפרטית
בחיים"לגעת"חיתה-העבודהמחנההוריה,

ולהתכחשבעיניים.בהווהלחייםלהביטבעוצמה.
לעבר.

גיבור ,ילדעלקוראיםאנחנוהגומאארץ-באלגם
שרוצהבשינוי.שרוצהלאמומצטרףהילדהסיפור.

הוריה.ביתאללמסעאיתרויוצאתלשורשיהלחזור
הנוצרי:אביואתומזכירנוצרילאבנולד ,הבן ,רודי

אחדמצדבאמו.מעט"מתעתעת"המתברגתדמותו

חשיבהמאביו:שירשהטובותלתכונותמודעתהאם
האם ,שנימצדחסון.גבוה,גוףועניינית,ברורה

הילדהמסע,אורךלכלהיהודי.לעברהלחזוררוצה
יפהפייה,האםבמסע."השפוי"החלקאתמייצג

מרתקתאבלובמעשיה,דבעותיה"יציבה"תמידלא
כללאורךשונה.בהיותהבצבעוניותה,הבןאת

הופךרבותפעמיםבתפקידים.מתחלפיםהםהמסע
 .ופיקודאחריותולוקח"להורה"הילד
תושייה,בעלמבריק,בילדמדוברהספריםבשני

הראשוןבספרהגרעינית.למשפחתומאודשקשור
גםהוריואת"לשמוע"להזות,מפסיקלאהילד
תמידלומשמשיםהם •בברגותוגם-הירצחםאחרי

6 
 340גליון

הילדהשניבספרחיקוי.כמודל
אוהבהוא .לאמומאודקשור
לה.ודואגאותהמעריךאותה,

כותבנדםלאעודבזהזעם
"שמיראשון:בגוףאפלפלד

גדעוובילדותיברומהרטברונו
כל ,) 7(עמיהימנית"ידיאת

 ,ברונושלדיבוריהיההספר
אישהיותוועדבילדותוהחל

השורהישראל.בארץמבוגר
שלהזהבספרהראשונה
 •חייומחציתאתממצהאפלפלד
תהיההשבייההמחצית

הידגדםעםשלוההישרדות
ומהההיאהמלחמהבמהלך

שאחריה.

נולדהארורההמלחמהלתוך
שלהזאתהאירוניהגידם.ילד

-גידםמלחמהלתוךלהיוולד
גידם?מלחמהתשרודאיך

שורד.הגידםהילדודווקא
סיפורהואבעיניהזההסיפור

ולברואלבנותהיכולתעל
כזאתהמציאות.בתוךמציאות

ולקיבולתליכולתשתתאים
כברכאדם.שלךהאנושית

הגיבור:אומרהראשוןבעמוד

הואהואצלקתבלי"."אדם
ישוכמוהו ,סברבליאדם

המוטובעצםשלמים",עדרים
היכולתבעיניהואהספרשל

אתקיימיםושאינםהקיימיםהחומריםמכללרקוח
להמשיךשתאפשרחיים.שתאפשרהמציאות
מעשים.לעשותשתאפשרולנשום.

לדבריושהיאלשתיקה,הגיבורמייחדנרחבמקום
לשתיקהזקוקברונוביותר'.'הטובהדרך"מורה

גדולתאישיותהשלהזההניגודלכןלשרוד.כדי
אישיותווביןהחייםתאבתוגינהשלהממדים
החי ,הסיפורגיבורברומהרטברונושלהסגפנית
קיוםמאפשראינווחלום,פנטסיהשלבספרות
ילדלהםמשנולדהשניים.ביןזוגיותשלמשפחתי

 .אותוגםלהכילברונויכוללא 1לאמודומהשהיה
להגעתועדברונוהילדשעוברהתחנותכלאת

הכוחמאפיין-ישראלבארץוגם-ישראללארץ
המציאות.מתוךולצאתהמציאותאתלראותלשרו.ד

יכולשאינוהאבלאב.שהפךהילדעלסיפורגםזה
שאינוהאב •ילדואתלהכיל ,גדללגלמסוואינו
זוגית.יחסיםמערכתלפתחגלמסו

המעבריםההליכה, ,חייומסכתבכלהגיבורברונו
להוריו.דינמיתמצבהמעיןמקיםלמקום,ממקום
רואה,שהואהחזיונותבאמצעותשנבניתמצבה

 •זוכרשהואהזיכרונותשומע,שהואהקולות
למקום.ממקוםאיתרשהולכת

הואאחרים.יחסיםליצורלהתפנותיכולאינוהוא
לחוותשמוכניםהאנשיםעםרקיחסיםליצוריכול
העבר.בעצםהםבעבורווהעתידההווההעבר.את

לגעתחייבפוגש,שהואמיכלעושה,שהואמהכל

ביותרערטילאיתולונגיעה
"תאכשהיהילדותובזיכרון

או ,ובןאבאאמא-משפחתי"

ברונוהנוראה.המלחמהבזיכרון
הענקיתהאהבהזיכרוןאתמשמר

התשוקהזאתמהוריו.שקיבל
למגע,הקשורבכלחששהוא
אחרלרגשמקוםאיןלרגש.
בחייו.

מרחיקהגומאארץאלבספרו
 •שלישיבגוףוכותבאפלפלד
ובנה.האםעלהואהפעםהסיפור

יכוללאהאבהקודםבספר~ם
שכאןהרי ,אב·בןיחסיליצור
ניתןלאלבןהאםביןהקשר

לאהאבהקודםבספרלפירוק.
ואתחולשתואתלהביןהשכיל

קשריםליצוריכולתואי
מהרגעהאםכאןרגשיים.

בעלתלהיותהמודעתהראשון
האםאמרה"חמודישגיונות:

חייבאתה ,תיאטרליבקול
אמךשלשיגיונותיהאתלסבול

חףהריאתה •בכפךעווללאעל
מלאההאם .) 7(עמיפשע?"מכל

היא,גםואמוציות.רגשנות

הקודם,בספרברונושלכאשתו
במלואהחייםאתחווה

הצורךוחושניותם.צבעוניותם

לגעתוהתשוקההאובססיבי
נוכחתלהיותלאםגורמותבחיים

בנה.שלבחייונוכחתולא
אתלחפשהולדתהלכפרנוסעיםובנהשהאםאף
המחבראותנומחזיקהדרךכללאורךהוריה,בית

יתפוגגשבומהרגעהזמןכלחוששיםואנחנובמתח
נדםלאעודבזהזעםגםהביתה.השיבהחלום

שייךהואשאליולמקוםלארץ.להגיעהגיבורמחליט
לעלותנצטוויתיובחלומיחלום"חלמתיכיהודי:
מגיעיםהספריםבשני ,) 169(עמ'ישראל"לארץ

אתמגשימיםאינםאבלחפצם.מחוזאלהגיבורים
השקטאלמגיעיםואינםשקטים,לחייםהפנטסיה
ישראללארץועלהחלוםשחלם ,רבונווהנחלה.

ורודיהאםט;ניקשה.ומחלהשודבדידות,חווה
הולדתהכפראלמגיעיםהגומאארץבא-לבנה
עלמת.בהאםאזאבלהאם.של

אינוידוכתבכמנהגו.אפלפלדנוהגהספריםבשני
הואזאתעםויחדהמנומס. ,העדיןמסגנונומשנה

רבגישותבעטמושךאפלפלדופלצות.זוועותמעורר
"איטית",הכתיבהמילולי.בנימוסזועקהוארבה:

כותבמתלהם,ולאפולשנילאסגנוןשלבמעטה
להכיל.תתקשהאדםשנפשהזוועותעלאפלפלד

הגיבוריםשפיותעללשמורמצליחהואכךואולי
המילוליתהמסגרת .שלושפיותועלאולי .שלו

מאפשרתורבורה,בהירהבצורההכתובההמסודרת,

והזוועותהרשעהעיוות,מסכתאתלהכיללקוראגם

 ·:·גיבוריו.שחווים

~'&""""!'"-~"" 
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ומוותה'~"מוות

 ,לסירוגיןמוות :סאראמאגוז'וזה
הספדיההוצאת ,טבעוןמריםמפורטוגזית:

קריאה,סימןהמאוחד;הקיבוץהחדשה

עמ' 215 2008

הרשים ,זמננובןהפורטגזיהסופרוסאראמאגוז'וזה

העולםברחבירביםקוראיםביצירותיווריגש
לספרות.נובלבפרסשניםכמהלפניזכהולפיכך
מכךהתרשמתיומספריוכמהעםהיכרותמתוך

מתייחדאופקים,ורחברב-פניםסופרהיותושבצד

.שנעשהסגנונוודבגש.בסגנוןבשניים:סאראמאגו

פוסקתבלתיכמעטבזרימהמאופיין •תו·היכרלו
ריבם.עזרבמשפטיהמשובציםארוכיםמשפטיםשל

קורא ,לדעתירוח.אורךמהקוראתובעזהסגנון
סאראמאגושלהדגששכרו.עלבאזהלאתרגהנענה

יומיומיתחייםעובדתליטולביכולתומתייחד
·קיומית.אוניברסליתחוויהולעשותה

לעבריתשתורגםהאחרוןספרו •לסירוגיןמרות
בלילהנפתח .משנהיותרקצתלפניאורוראה

משהויבנואר.-1הוביןבדצמרב 3ה·ןשביןהדרמטי

המדינה.מעריבאחתלילהבאותומתרחשמוזר
 .ישישים .בומתרחשאינומוזרמשהו ,נכוןיותר

תאונותנפגעיאנושים,חוליםמרע,שכייבתשושים
שלכלאלהכל •מרפאחשוכיעולליםקטלניות,

שורדים •הישנההשנהתוםעדמוותדינםהדעות

למעגלחוזריםהחדשההשנהתחילתועםהלילהאת
תוקפם.במלואהחיים
אותושלזונדירהשתופעהמתבררהזמןבחלוף
המוותמשמע:תרתיהחיים,לשרגתנעשתהלילה

היאהחייםממשלת .ממלאכתוי~~תידייםחבק
מצרים.בלישלטוןבכיפההמולכת

בהלהתגדרפורייהבקעהסאראמאגומוצאופה
החייםבסדריזהלשינויהתגובותאתלתארבבואו

ועדהאביוןשלהעלוב~בכףכ; •המוותבסדריאו .

המושחזבעטומעם.המורםשלהמפוארמשכנו
הנחלצתהבירוקרטיהמתעלולימטעמיםעושההוא

מזרועותהאנושית,התחלופהחוסרעםלהתמודד
המצב,אתלנצלהנחפזתהמאפיהשלהתמנון
ומחרדתהעבשהמלוכהביתשלהעשתונותמארונן
משפגתחתיונשמטהכלכלישבסיסוהדתיהממסד
מרעיתו.צאןבקרבהמוותמורא

וילדיםתינוקותשלהצלתםאמנםאם •כן ,אכן
מרנינההמוותמרמצפורניצעיריםאנשיםובכלל

תקווהחסריוחוליםשקשישיםהתופעההנפש,את
טכנית,למעמסהנהפכתלעולמםהולכיםאינם

כדבה·אישיתורגשית·ציבורית,חברתיתכלכלית,

מנשוא.

 ,כלומר ,לסורוהמוותחוזר ,בערך . ,הספרבחצי
התגובותאתומתארסאראמאגוהולךואזלפעולה.
מגזריאתהמציפיםהמוותמקרילנחשול

לתיאוריוראיתמונת •ורבדיההאוכלוסייה
הקודמים.

החדההעיןטביעתניכרתב"חזור"וגםב"הלוך"גם
אנושיות,תכונותשללשורשיהןלרדתכוחו ,שלו

.....------------- - - - - - ----

רןנוקטר

rזד tt ~~ל;לה,ל~ד~אן י~~
ס~לי;~ה, ה~;ק~tזחןרים
נעליאתנחשנהן;כךת
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וייכרטרפי

ם /oס:ה w ת.? wח;ןח;ק,~י;ם

tז~ךסב,~תtכף /o~ד;לךא;ך~ח;ק
ן~נו~tז~היםtזךחק ,ד~ p:~~יןה~ךה

מ; p:י /o ~~~ר~ים w~דחים~ין
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מנהגיםשללהתהוותם
שללהיווצרותםוערכים,
ממשלייםחברתיים,ארגונים

 ,לדעתיואולם,ותרבותיים.
המהותיייחודואיןזהבספר

אלממריאסאראמאגושל
נותראלאהאונירבסלי-קיומי

חרבתיים·בניתוחיםמקורקע

שבהםכלכליים-פוליטיים,
שעיניולמידברמחדשאינו

שמודעלמי ,בראשו
המתחולליםלשינויים
נוכחאותוהסובבתבמציאות

זההחייםתוחלתהארכת
 .עשוריםכשלושה

חשעצמוסאראמאגוואולי
 ,הנדוןבספרוזובתורפה

:שרת.מהותי:מהלך""החליףסופושלקראתמשום
הופכת·ערטילאיתמושגיתכהעדשחיתההמוות
 .ודםבשראשהלדמות

היא"מוות"המילהבפורטוגזיתלהסביר:ישופה
ופעולותיהשמrזתאריכלולכן ,נקביעצםשם

מתקשהבעבריתואולםנקבה.בלשוןננקטים
בשם ,לכך·אינקבה.בלשון"מוות"לעכלהתודעה

בדברילייורשההרוח,חירות
ה"מוות"אתלשנותהבאים

י~י .Y ~ ר~:"(בפסוקל"~וו~ה"
קטז(תהלים~יןיו" qל ה~כ~~ה'

עצםשםהואאף "ה~ך~"סר>

קמעהעודליתותראבל ,יזכר
כזית.)דלףהרוחמחירות

למרותהמתבררכאשר ,ובכן
 ,צ'לןהואלחדלונובתורשהבא
 .מסתקרנתהיא .להקורהמשהו

"קורבנה"אתלהמיתבמקום
אליו.קרבההיאוחלק,חדהבא
מכךכנובעאליו.מתוודעתהיא

אליה.הצ'לןהגברמתוודע
ההדדיותוההתוודעותהקרבה

נפרשואזומעמיקות.פורחות

נדיראהבהסיפורהקוראלפני

במשפט·ספרואתסאראמאגוחותםבשיאו .ביופיו

מת."לאאף·אחד"למחרתחידה:
לתודעתיסאראמאגוהוסיףלאזהבספרולסיכום:
ואולם,במוות.מ;קדושהואבנושאחדשותתובנות
ומיוחדתיחידהיחסיםברקמתיאותשיתףבסופו

 •••ואשה.גברבין •
מדינייעל

סאראמאגוז'וזה
 :לסירוגיןמוות
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והישארותשיר 1

-בעולםהלחם,ריחמינצר·יערימירה
 ,המאוחדהקיבוץהוצאתעבריות,מכגינות
צור;מרקיעורך: , 2008פועליםספריית
סוסנוביץ'תלמיאברהםציורים

הואעבריותמנגינות-בעולםהלחםריחהספר
קיבוץבתמינצו·יעוי'מירהשלמשיריהמבחר

יצירתהמבועאתהחריבהקשהשמחלהמרחביה,
שמתהלמשורותזיכרוןידמעמידהקובץהגועש.
היחידהכמהותהזיכרוןאתותיארהימיהבדמי

מןנעקריםוהשורשוהגוףשהצלאחרישנשאות
העולם.

תופסולאקטןהואהזיכרוןכיזוכרים.""רק
בתוךשנשאו,מישאלות',ללשוש('סיפורמקום.""

 ,) 61 • 60עמ'בעולם,הלחםריח

גדלהגנטי'כחומווהואמקוםתופסאינוהזיכרון
בתעוקותיוחייםנופחאדם.שלובתלמידיובבניו

המתפורריםחלקיואתוהופךהמתשלוכאביו
לשלם.
חותמםאת ,צוומרקיהעורך'מדגיש ,לספובמבואו

שירתהבלשוןותלמודייםמשנאייםביטוייםשל
שלה,התפילהשיריתעוזתואתמינצו·יעוישל

מדושביצירתהרואההואוקינותיה.המנונותיה

חז"ל,שלולפשטנות"ל"פשטקומההמוסיףחדש,
ומספוהובניתהסמכותשלעולהמכודבמתנעו

האומה.אבותשלסיפורםהיהכאילוסיפורואת
שלרוחהפירזתאתנוטעיםצוושלההקדמהדברי
המוצבתהקיובציתהיצירהבפרדסמינצו·יעוימירה

השיריםמחזורזמננו.בתליהדותיותועננהכחלופה
המדרשמביתהשונההחלוצי'המדרשמבית"הנובע
עמ'(מבוא,נשים"שליכולתןאתשחסםהחסידי

השואהובתחלופההקוראבפנילהניחשואף ) 9
שלים bהטקמחזוראתהמלווההטקסטיםלמחזור

יהודי.כל
משתמותשיהדותיותההקיבוצית,בהוויהחיצוו

אינםשאמנםאינטנסיביים,קהילהחייבזכות
באדיקותמקיימיםאךהדת,מצוותאתשומרים

מגייסהואופולחניה.הקולקטיבחוקתאתקפדנית
שלולפרשנותלדברורוקסמוכישרונותיואת

יומוועלילותחיובריו ,בשיעוריובגשמיות.עבודתה
היהודיהקיוםאופנילביןהקיבוציותיבןמתווךהוא

מזריםהואוכמנהיגכמחנךכמווהלה.שמחוצה
ספווכאישהיהודית,הדורותחוכמתאתאליה

ללשוןהחלוצי-ציוניהמפעלאתמתרגםהואוכעורך
 .נפשויוצאתואליהנתלששממנההיהודיתהדורות

כאסופהשיצאמינצו·יעוימירהשלהשיריםאוסף
ואתכוחהאתמדגיששנה,עשריםמקץלזכרה,
וההתרחקותהשברהמעבר:נקודתשלחולשתה
ממעייןהצמאושביותוההשברהרבותינומדברי

הרבגוניתמיצירתהנושא·חןמבחרבוישחיותם.

מחולקשהואואףולילדים,למבורגיםומשירתה
לביןהצעירהקוראביןהעורךהבדיללאלשערים,

המבקשתבשלהאשהשלפגיעותהבין ,הזקןהקורא

 l/340גל'ר

במבוכינפשהלתעלומותפתרון
הילדשלהמפגשהלםלביןהזמן
הטבע.חוקיותשלעריצותהעם
הקריאהשעונגמניחהאני

מלנקוטהעורךאתהניאבשירים
שמבטהקפדניתבשיטתיות

בשיריםבחרהואלטקסט.מחוץ
ולאודיבורם,אופניהםפיעל
כוחםצדק.ואכןמףסום.פיעל
אמירתם:בעצםהשיריםשל

בהגיונם:ולאבהגייתם,
שלהם.במסוולאבמסירתם,

הקיבוציהמפעלשלשכוחוכשם
היאועשייתו ,בעשייתוהוא

האמירה.בעצםמינצו·יעוישלכוחהכך ,אמירתו
בתוךדיהדופןיוצאתאמירההיאגופה,השיויות

היאשלושהאידיאולוגיהקולקטיביחייםמארג
מירה .תודעתוהיאועבודתומצח,עזמטריאליזם

'המנהיגיערימאיושלמשפחה,קרובתמינצו·יעוי
מפ"םוברשימתהצעירהשומרבתנועתיבותוהבולט
"ובאשאתמשננתאיננהבמרחיבהשהתגוררלכנסת

ידיים",ובראשונה

 .והבודדהיחידשלשפתולעולםהיאהשירהשפת
והמחושב,הקמצניהדיבורכלפיהתרסההואהפיוט
נותןאחד(כלשיעורואתודברדברלכלהמקצה

אתומשותצרכיו>לפימקבלאחדכל .יכולתוכפי
הפונקציונליותנעדרתהשיויותההתרחשות.

שמותועושההקיבוציהתחבירתוךאלמתגנבת
והמעוקרת.התפקודיתבתקשורת

המילוא,אתמקדיםהחללמינצו·יעוימירהאצל
ותעוקתהדיבוראתהשתיקההתשובה,אתהשאלה
השירלשוןמכך'יתרהההתקיימות.כאבאתהתודעה
מיליםשואלתגילה,לבניהפונהזוובייחודשלה,

מקורותאלורובפיעלהיהדות.ממקורותומושגים
ופילוסופיים.קבלייםגםבהםישאךרבניים,

אתמרחיקההמסוותעלהמודעתההתרפקות
 .מסוכמשותתבשפהמשימושיותרעודהמשוורת

בשםהשנישיריהלספוקראההמשוורתאמנם
התנאתהשהיאחושבתאינניאךושיראים","בשיו

ואףנאה:במלבוששמתנאיםכפיהאבותבלשון
המתנגנתהזוהרושפתוהאמוראיםהתנאיםששפת

 ,רבותינושלהשיחמשפתלהפליאוחוקהבשיריה
מששמשהיותרדמיונהאתצודדהשהיאסבורהאיני

עצמותה.להתרוקנותכליאותה
בכותבתהאוחזתבתדהמההקוראחשזאתכלועם

השתאותהובעונגוהזרותהיפותהמיליםלשמע
בהןמתבוננתכשהיאהארוכות,המיליםממחרוזות

 ,לזמרתןומקשיבהשבהבאחו'ופעםזהבצירוףפעם
אתומגלגלתוחוזותמכחולהבל~האותןצורפת

שונהמעטהצלילפעםוכללשונה.עלקולןבת
פניםהשקוףבחרוזמתנצנצותפעםבכלכילה,

אחוות:

פושתהחלה'לך·לך'לארבהםאמוכשאלוהים"האם
 ]""[ממכונומסעיו
ריחעמד'לך·לךילאברהםאמוכשאלוהים"האם
 •כהיכלבעולםהלחם
לשעהמקיימיםחדרים,חדריםבנוייםהיכלכלי

אלוהיםמאמותבנית
גביעלבקומהבעולמות,

פתחיםוכמהובכמהקומה,

עלילותמפניכסףכסבכת
('משורשוותחתונה."צווה

בתוךושיראים,בשיואחד',

 ) 31עמיבעולם,הלחםריח

אחד','משורשהשיר

מקצהמשתועותששורותיו

אתמחייה ,קצהוועדהדף

אברהםלביןהאלביןהשיח
במראתובנו.אבהיוכאילו
האומהעלהאבהותהשיר

מאפשרתוהיאהעולםעלהאבהותהשתקפותהיא
ויצודמצחהעלהמונחתהאםבידלראותלכותבת

אברהם.שלצואוועלהמונחתאלוהיםידשל
הכלומשפחתית:מטריאליתהיאאףההשגחה
מריחו.לפחותאובתנור'הנאפההלחםמןניזונים

שלהטבעההיאבקולמוסהנרקחתהמילהאף
בדמותהיאהתחתונההצורההאלוהית.התבנית
נבוא,עולםבתוךעולם"מעיןכיהעליונה,הצורה
הנשיפה ,) 31עמי(שם,כולל"זהלעומתזהואדם

מילותשלבעזרתןהעיסהאתמתפיחההשיוית
אחוזמןמיליותכ: ,עדכש,האם,וחיבור:קישור

הסודיהמתכוןאךאבל."סיוג:ומיליותשוב ,כך
השיר:חומואתהלשההידבתנועתגנוז

עבריו'מכלמההביטלאשובהואוכהכהיבן"אבל
אלוהיםשהיהאפילו .התכליתכלומהולפניו'
והולךנוסעהיהרק •ההשגותלכלקודםשהוא
 •תנועתולמהותשמודעכמי ,במאמרמכוחו

עמ'(שם,לך"לךלאוהבושגזומשעהכעובדה
29 (, 

ידיעתווכלהאלוהיתהמהותשלכלהממלאהמה
שכוחו ,הנצחיההלךשלהראייהלזוויתמוקטן

והיאהמאמרתנועתהיאהאלתנועת .בתנועתו
וסולחתלחתםמהנאהנוסעתהלשוןאתמזניקה
"אפילולאלוהיםסולחתפשוטשהיאמהאתלעצמה
מאפהההשגות":לכלקודםשהואאלוהיםשהיה
הצורה.אתהטעםידיחפןמחששאפיוןנעדר

אתלתאועגנוןש"ימיטיבועינם""עיוובסיפור
השפתייםתנועתהזו.הלחןשלהמהפנטתעוצמתו
שהשומעעדבאחוותם,הלבאתכובשיםוהמקצב
התמה,האבותלשוןבמשמעות.ענייןמאבד

השגורהתפקודמזוהמתומבועות,המבודדת

עלקסםמהלכתח;ל'למסרימשעבודוהחופשייה
לושמתבורעדהתרבותיות,היומרותבעלהשומע
 .אישילשעשוערקנועדהוהיאכללשפהזושאין

שנואהמשוםשומעיהאתמרתקתהעתיקההלשון
פתחה"כאילוקדם:אוצרותבהגלומיםכאילו
הדורותבהשגנזומהכלומוציאהפיהאתהאדמה

מכוסיםשהיודרביםגילהגינתוראהובאהראשונים.
והשירותעיוולשוןהיינושנים,אלפיכמה

שפד>.עמי ,ועינםעיוו ,(עגנון 11העינמיות

אינהלשוןאךאמיתית,שירההיאהעינמיתהשירה
פשו.להאיןאךשומעיה,לבאתשובההיאדוובת.
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ט ttל
כבדהח 11אנ
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 .ם:~זr~ת

שירהזאתנושמת.שהיאכפיהנשמהשירתהיא

"וקולההירחבמחלתשומעיהאתהמכהסהרורית,
היאאהבתה",כלשהבשילהבתולהנערהכקול
ומתחננתבש;בrזהמתאהבתהנצורה,הציפורשירת

אתה"אםמגופה:לזרוםחייהלזמרתיניחכיאליו
מההציפוררגופיתשירתלךאשיראצלךמניחני
רגופיתאתאשירבחייה."אחתפעםשרהשהיא

שפח-שפס>.שם,<עגנון'ונמות"

כשהיאהעולםמןהסתלקהמינצר·יערימירהאכן'
בחיים.אחתפעםהמושרתהשירהאתבומשאירה

מתחנףוניחוחוהמזבחאלהמונףהקורבןשירת
בעולם.הלחםכריחהאלשללאפו

שלאחתלנקודהכמעטעדפוחתגעגו~י"מרחב
כך'עוד<'ואםוצעקה"לכאבנעניתשהיאכאב
הלחםריחבתוךשמור'שליהכלי,אחריואם

 ,) 113עמיבעולם,

והשיראיםההשראהלשירתהרשהלאצורמרקי
הואהעיקר.שלשאריתהיתהכאילובאווירלרחף
הגביההשממנוהמרקסיסטיהבסיסאתלההשיב
"הלחםואלהחולשולחןאלאותההחזירהואעוף.

הערגהמולבעמדההקיבוצית.החברהשלעבודה"-
העוטההמרקסיסטיתההוויהמנצחתבנצחלמשול

יריעתאתלאדמהומסהכשלמההגוףעוראת
הלשון:
חלוםבגוףכאנחהמגולפיםשובהחושך"מצד
הריםמוציאשבויםמוציאתעלומה.מוציא

<שם>משתוממים"

ומפצחיההיסטוריהחוקריצודקיםאולייודע,מיאך
שפתוהחלוםהאנחהבשפתהרואיםהמשמעותחידת
הנשזרותהעצומותהמיליםשלבכוחןאוליקודש.

הכובדמכוחמקצתבקוראלתתארוכותבשורות
נשימהבאפסהמשתנקתהיגיעהאוליהיראה.של

אוליאי-הידיעה?מכאובאתתשכךקולובאפס
יעתירחלוליםצינורותעלבהתדפקוהחליליםקול
תחתונהצווההאינסופי'השפעאתסופסוףאליו

בעולם?•:•יפשההלחםוריחעליונהלצווהתיעתר

ערןעמירה

ספרימחברת 1ישראללמחשבתפרופי 1ערןעמירה

כהוכין ) 1994<עקד,תשובהליתהיהואיךהשירה
הוצאתעיןמראיתוהרומן ,) 1996המאוחד(הקיבוץוכה

 ) 2008המאוח,דהקיבוץ

9 
 2009יולי-אוגוסט



1 
שהידקתהללו"השירים

לשפתי"קוניאקכמו

כברסדרתהצדדים,משניארך:ויויאך

ג.אור'א.תרגום:קפלך'ליאתבעריכת
מצאלחה,ס.זינדר,א.גלוברמך,י.אלרואי,

הוצאתסערי,וו.סלעא.ניצן,ט.משעול,א.
עמ' 130 , 2009כרמל

אתאדןויויאןמסמנתהזמן'גלגלהזמן''חץבשיר
כותבתהיאשירתה.שלהמקוםותיאורהזמןתיאור

אינהמתנועעת,/במתיקותהעולם"מכונת
"ובלבהובהמשךקול",משמיעהאינהמשתנקת,

שירה".נוצרתפנימה

אמריקניתקתוקביןהמחוגיםאתמרקידהזמןתיאור

ותיאור 1ירושלמילתקתוק
אילמתמפהמזכירהמקום

אתעליהמציירתשהמשוררת
האסוסיאציהמסעותיה.מסלול

קריאתעםלישחיתההראשונה
מ"פונדקמשפטהיתההספר

"הנדודים .תרמןאלשל 1/הרוחות

"נעשיםשםכתבהואעצמם",

השםמיד:ויאמרמולדת".לך
הצהרתרקאינוהצדדים""משני

בעיקרהואשפה,שלכוונות
שלהנפלאהביכולתהודאה
ב"מכונתדלקלמלאאדןויויאן

אמירהכלכמעטהעולם".
אורךקואורוחבלקומתחברת

כמההנה •מטאפוריאוממשי

אביהעלהמרגשבשירדוגמאות:
מתחבריםמדע'>לאיש('גלעד
ב'פפריקה'לאדמה,השמים
הנפש"של"אלבניהמוזכרת

•• 

~ 
~ 

אדןאןיויו

אותך'מכירה'אניהאהבהובשיר

מוניתשנהגכפיאותך;מכירה"אניאומרתהיא

רקאינוכזהסימוןשכלברורירושלים".אתמכיר
לשמיםהשירעףממנוהמראהמסלולהוארגפי'גיאו
הזה.הספרשלמיוחדיםכךהכל

לכדרר.היודעתידעםמשוררתהיאאדןויויאן
כדיהמתפרצתההתקפהעלבמודעמוותרתהיא

דרךסוללתעםפעםלאהאמירה.עםל"טייל"
בעמ'השירפתיחתלמשל'הנה,האירוניה.מאספלט

s1 : החרש;לחיטבפנטומימה;להציג"התוכל
בטעות;הפילהאוקראיני;'הצבאחברון;מדרך
הוא(הקושיביר'?/ילסבדרכושהיה;המטוסאת

הכדרורידלגהשניבבית ,"",ב'אוקראיני')
יותר;קלזה"איכשהולאמירה:מהאירוניה
לדבר."".הרבינוכיאםשתיקתך;מפענוח;
ראשכאןמזקיפההיתהלאחדהכךהכלהאמירה

השלישיבביתוהמסקנה?האירוני.הזינוקקולולא
מקום,"מכלסיכום:לכללהדבריםיתחברו

ולאבמלחמה,/התאמנוהכלבסךהאוקראינים;
כברלמהאבלאחד./באףלפגועבכוונתם;היה

J.Q______j 
 340/1גל'-

חופשהלבלות/בוחריםאםלצפות/אפשר
להאריךבאהלאירוניההחזרהקפואים?"במקומות

סימןעללדלגבאה 1סיפורלספרבאההכדרור'את
המליםמכלולכןהשאלה.בסימןולהתאהבהקריאה
מילים'.'בלילשירלקרואבחרההיאבעולם
כמומצמררלשירהמסעאתלהמשיךאפשר

ליריתבארכיטקטורהבתיםלרהט'ילדמים',
ועודקוד'בקייפ'סופשבועלבלותודיור'ב'תרבות

אלכוהולהםהזהוהמדויקהיפהבספרהשיריםועו.ד
הללו"השיריםהמשוררתשלבשפתהאומשובח,
 ·:·לחיים.לשפתי",קוניאקכמושהידקת

התוםימי

ילדים,היוואבאכשאמאאליגוך:עפרה
 2009כנרתהוצאתקרמך'דניאיורים:

אתאחתמחוגבאבחתלכווןםיהמצליחספריםיש
תקופהשלקולפסהקוראבאוזניולתקתקהזמן

כזה.ספרהואילדיםהיוואבאכשאמאאחרת.
אותוומובילהידלקוראמושיטהאליגוןעפרה

תל"שביליכותבאניבכוונהאביב.תלבשבילי
מפהמציירתשהיאכיווןהעיררחובותולאאביב"

יותרהיהוהשישיםהחמישיםשבשנותמקוםשל

ילדיםויהאואבכשאמא
ןוגיאלעפרה

קרסןרוי : oיאור•

גדול.כרךמאשרשכונה
ברחובשהיומשחקיםלמגרשילמשלמתכווןאני

יוםהיתהלירושליםשנסיעהלימים 1הראשי
ריהטנולאשבהםלימיםובעיקרארוךלימודים

אחרות:במילים 1היואלהבטלוויזיה.הסלוןאת
התום.ימי

אליגוןעפרהלנומכירהלסיפורמסיפורוכך
היאאני.אואתה ,י:ז~להיותשיכוליםגיבורים

שלנו'בשכונותלהםדומיtכשראינומקריםמתארת
באהבההכלאתעושה 1העיקריהדברוזהוהיא,

לגלותהיכולתלחייך'היכולתהיאהאהבהגדולה.
מופיעכאשרגםולכןהפס.דרגעיכלפיחמלה
חרש"ובכתהאמהאלנצמדה"תלמהכמומשפט

מעטושעודנמוךבווליוםבכישזהויודעיםאנו.
 .החיוךיחזור

(בשחוררישומיובזכותגםמאוד'צבעוניספרזהו

ציירהואקרמן •קרמןדנישללעטיפה>פרטלבן'
וכךהניירעלהומורלהרקידסיפור'לספרהיודע
משתקפתשבהמראהשלקצהלסיפוריםלהציע

טנגו.שליופיהצייר.במכחולהכתובההמציאות

·:· 
סומקרוני

ט- oהפוהמדיניות

במאהמודרנית

ואחתהעשרים

סדרהאומות,התפרקותקופו:רובוט

האחת,העשריםבמאהובוהוותוהו

עמ' 248 , 2009כתרהוצאת

שלושהמאגדלמעשהקופורובוטשלספרו
הבינלאומית,הפוליטיקהאתהמנתחיםמאמרים
והקונפליקטהפוסט·מודרניותהמדינותהתהוות
השאלותמפותחות.הפחותהמדינותעםשלהן
המעצמותשמפעילותלכוחקשורותהמחברשבוחן

בחינתלאירופה,ארה"בביןהשוואהתוךהגדולות
המודרניתהמדינהיסודותומשמעותכיוםהריבונות

אותה.שהכרנוכפי

פוליטית.לספרותאורוולבפרסזכהזהספרועל
שנכתבספראלאבמיוחד'מעמיקספרזהאיןאולם
למדי.מקובלותטענותמציגולעתיםהעינייםבגובה

סכנתמרחפתהחדשההמאה"עללמשל:
שתיכאח.דוטכנולוגיהאנרכיהשלההשתלטות
עלולותההיסטוריהשלביותרהגדולותהמשמידות

מושתתהיההבינלאומי"הסדראו:זו";אתזולחזק
איזון".אוהגמוניה .היסודותמשניאחדעלבעבר
לאונעשיםהולכיםהמדיניים"הגבולותגם:כמו

לטיל'הודותפוסט·מודרניות,למדינותרלוונטיים
במאהחייםעבודתכברזוהי 1וללווייןלמכונית
הואהאירופאי"האיחודוגם:ואחת",העשרים

פוסט·מערכתשלביותרהמפותחתהדוגמה
שקיפות,באמצעותביטחוןמייצגהואמודרנית.

טונםמערכתזוהדדית.תלותבאמצעותושקיפות
יכחישמישהוהאםלאומית".מעל·יותרלאומית

המרכזית"העובדההבאה?הבנאליתהטענהאת
שלהצבאיתעוצמתההיאהיוםשלבגיאופוליטיקה

הברית".ארצות

עשורהמדינההעולם,מצבמתוארהראשוןבמאמר
ביותרהבולטהמאפייןהקרה.המלחמהתוםלאחר
למבנההמחברבהתייחסארה"ב.עוצמתהוא

שהדמוקרטיהמצייןהואהמדינות,שלהפוליטי
האימפריות,מולעמדההקרהבמלחמהשניצחה
וביןהדמוקרטיהביןלמעשהקושרוהסברו

דמוקרטיתמדינהלנהל"כדיהמודרנית:הלאומיות
שלחזקהתחושהדרושהדוביותבחירותבאמצעות

קהילהשלהגדרהמצריכהדמוקרטיהזהות.
הגדרהמספקהאומהרעיוןכללבדרךפוליטית.



r-------------------- ----- ·- - - - --- -

דיבורחיתוך

ז vגופרהי~תלו~~~דרת~דירהוטות~זקים
 .תר!!~ר~סז v;די ל;;ססדסרבוד~חתור

~ס~תי~ים.ךה 9 ~הואיי w~בוס·~ק~ת

~~דר~ק~יס~יומרןא~ת .~דיחרוקים

המרדה.נטול
: -T 

 .ל~~ז~אות~י~זשוב?דירות~~וים ל~~

שרנות.בדרכיםממנוויוצאלביתובאהוא
T ••: : •• •: • T : • • 

בחלדיה. i:פמ
: : -: TT 

אחרי

קינרגד

~שרא~זpי ת.ק.?~ aערד ע~;;ןסזpמר~ים~זp~סה

ר~~ה~~דודים~י~ת 9 ~ ~וצ~~~~ך~יט p:~ך~tקים~לים
ל~~ה ל;;סנוק v~קולהו~~ןש~~שרת~הרי~דעי~ה~דף~ל
w ~~ w ז~הp~ת v י~~ליד 9ל~ןה 9ס~יז~ידהי 9לס~ש

דר~ש~לס~ף 9 ~~ז w~יי 9 ק;;~ידה י~~~ ל~~
w ז~~קיר~מר~יגרה!!רתארה!!רתלp :p וז 9 ~~די~~~, 

ה w ~~די~זקtכ;ז ז.?~~ rד r ~ n~י·סיסיי n ?~ל
 ם:~ס~~עישסד 9ס~ i י~~~ז /o ~;;הו~קברן gו~

~ל~ז:ויקים~ךים 9זק~ךיךי~~צו~ח~ה ופ~~;;ד~ים
~י iח~לת iארצ:ן!!~~ויס~ים 9 ~ם i !!ס ,~ס~ןףצוקי

 ~דס~;;~זpי~זpד:ר~עו~ים~דחיסד~סרדרת~ל
לע 9ס~לךנו~~~עוללו

שכזאת".

המלחמהרקלאכיטועןקרפד
אלא-1989בלסיומההגיעההקרה

שלהבינלאומיותהמעוברתגם
 .האימפריאליוהדחףנוחרתמאזן
'שסחיהיווצרותעלמצביעהוא

לאכבסיסיםהמנוצליםהפקר',
סמים,ארגוניידיעלמדינתיים
עלהמאיימים ,סוררארפשיעה
יציב.הסדרשלאזורים
ניסוילידישבאהסדרלצדכלומר
<מענייןבאירופהביטחוןבאזרו

ולאאירופהאתרקמציידשקרפד
להשמחוץהריהמערב)כללאת

תוהוושלסכנהשלב"אזררמדרנו
ונוהר".

מודרניותממדינותבמעברמתאפיינתהתקופה

פחותהמדינייםהגבולותשבהןלפרסס-מרדרנירת
ורגמה:אירופה.איחרדבעקבותלמשלרלררנסיים,

הטשטושאתהמבטאהבינלאומיהפליליהדיןבית
אךחרץ.לענייניפניםענייניביןהפרסס-מרדרני

במדינהשהדמוקרטיהבצדק, ,מצייןגםקופו

למדינההדוקקשרקשורההפרסס-מודרנית
תחדלשהיאצרפהאינוולכןהסריסוריאלית,

היחסיםבתחוםהיסודיתהיחידהמלהיות
הבינלאומיים.

מרודניתהסדרםהמדינהעלתובנותכמהמעלההוא
מדינותקריסתאותה.המאפייןוהבוהוהתוהוועל

המדינותאתהמסכןהפשע,להשתלטותמביאה
נטייתומשוםוהפרסס-מודרניותהמודרניות

עבירתמודרניותהסדרםשהמדינותומשוםלהתפשט,
מספקת.הכנסהלהבטיחמכדי

קופומנסההראשוןמאמרובסוף

בתחוםתובנותלהעלות
שלמוצאמנקודתהדיפלומטיה
ית.הפוסס-מודרנהמציאות

היאהחוץמדיניותשמסרתבהנחה •

שהשלוםהרישלום,השגת
בשאלההואגםיתמקדידיהעת

מחולקעדיין"העולםהזהות.
[."]לעתיםאבלול'אנחנו',ל'הם'
להחליטהזדמנותמקבליםאנחנו
 ,עצמנואתמגדיריםאנוכיצד

אנוכיצד-מכךיוצאוכפועל
הזולת".אתמגדירים

למרותכימצייןהואעוד
החייםאורחהגלובליזציה,

הואשלהם.המקומיתבסביבהנטועיםוהפוליטיקה
מביא<הואזרותממשלותעללהשפיעלקושיגםער

 113-בעמודיםמעניינותהיסטוריותדוגמאותכמה

לשלבקיסינג'רהנוישליכולתואתגםכמו , 120
ולכן ,) 125עמ'השפעה,לשםלרגשאינטלקטבין
שלמחדש'הגדרהשלבמונחיםבחשיבהלצרוךגם

קבע.שלפתרונותלצורךוזהרת

לדעתוהערלההפנים,למדיניותישגורלהחשיבות
מדיניותשלההשתקפותשהיאהחוץמדיניותעל

שלהפנים-מדינתיותהקדימויות"שלהפנים
עזיםרגשותהמעוררותהסוגיותשלהממשלה,

הדעתעלעולהשובזה<בהקשרהעם"בקרב
אלאחרץמדיניותאיןלישראלכי,שאמרקיסינג'ר

פנים).מדיניותרק

שמדיניותהגורסתזוהיאבמיוחדמעניינתתובנה

למשל'בלב.דאינטרסיםעלמבוססתאינההחוץ
שאיראןצפויהיההמקובליםהאינטרסיםפיעל

"האויבשכןהעוינותשכנותיהבשלבישראלתצדד
 ,כךנהגהלאאיראןאולםידידי",הואאויבישל

חשוובתהאסלאמיותוהאחורהשהזהותמשוםכנראה
זאת,בכלאולםהלאומיים.מהאינטרסיםיותרלה

סביבהדיפלומטיהשיחמתנהל ,קופוטוען
בסיסלמצואבאמצעותםקלבאשראינטרסים

ערכים.עלולתתלשאתלנסותמאשרמשותף
להיבטיםומתייחסממשיךהואאחתובנשימה
ובהקשרהחוץמדיניותשלהאתיולממדרגשיים

"אספקתישראל:אתכדוגמהשובמביאהואזה
כדיבהישהכבושיםבשטחיםלנצרכיםמזוןמצרכי
להוזלתמיבאהגםהיאאך ,לשרודלתושיבהםלסייע
ישראל".ממשלתעבורהכיבושעלות
אירופהיבןבהשוואהעוסקהספרשלהשלישיהחלק

שקביעתודומהואחתהעשריםבמאהוארה"ב

כיוםעולמנושלביותרהבולסש"המאפייןהמחבר
קביעההיאארה"ב",שלהצבאיתהדומיננטיותהוא

שבעמודהטבלהלארדלעיןבולסתכיאםבנאלית,
שלהמספרייםהנתוניםעוליםשממנההבא,

ובציוד.פיתוחבמחקרההשקעות

מדינותלביןארה"בביןשונישישטועןקופו
תולהשהואהדבלצבאי,בכוחהשימושלגביאירופה

ה'פקסאתהשנייה.העולםמלחמתשלבטראומה
ויצירתבריתותבתפיסתמסבירהואאמריקנה'

כללבתפיסהמדרנואיןלדידואךצבאיים,בסיסים
וגםקייםהואאיןלמשלהתיכוןבמזרחגלובלית;

אתמצייןהואשאיןומענייןדמוקרטיה,קיימתלא
היומרהואתאפגניסטןגםכמועיראקכיבוש

 ·:·דמוקרטית.מדינהרבאשונהלהקיםהאמריקאית

ברבעיוסי
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1 
קולי,התשמע

שלירחוקי

מאיטלקית:אגרס,מילנההאבנים,מחלת
המאוחדהקיבוץהוצאתשוסטרמן'מרים

עמ' 122 , 2009ספרים,וכתר

כךכלשהאהבהזהאיךבלבהשאלהתמיד"וסבתא
מגיעה,לאהיאלהגיערוצהלאהיאשאםמשונה,

המעשיםועםהחביבותעםלאוגםהמיטהעםלא
הכיהדברשהיאלאהבה,שדווקאומשונההטובים,
אופןבשוםאפשראיחשוב,

 ,) 28<עמ'שתבוא"לגרום

קסוםרומןהואהאבניםמחלת
המגוללתמספרתמפיהמסופר

שמרביתסבתה,עלילותאת
לחיפושהוקדשוחייהשנות
העובדההאהבה.אחרנואש

עם 33בתבהיותהשחותנה

אתשאיבדמלחמהפליט
מהפצצותבאחתמשפחתו

וניאותהשנייה,העולםמלחמת
מחויבותמתוךלהלהינשא

אותושאירחהלמשפחתה
אתהסיחהלא ,כלחסרבהיותו
הדבראחרהחיפושמןדעתה

מצאההיאכך .יהאמית

במוסכמותכלואהעצמהאת
שאולי ,כפוילשידוךקוונןוכאניות,חברתיות

"לדאוג"הוריהשלהתדמיתיהצורךאתממלא
אשתשלבמעמדאותהמותירלמעשהאךלבתם,
שהיאהנפששיחותחושפיםהרהוריהזנוחה.איש

ממנהנמנעמדועלרברבניסיוןאלוהים,עםמנהלת
המצדיקיפה",הכיהדרב"שהיאהאהבה,אתלהכיר

הכומרבאוזנישלה.המשעממיםהעדבותחייאת
לבהצפונותאתכיסאהבווידוילהשמיענהגה
 •האהבהאתתכירשהיארוצהלאאלוהיםש"אם

 .) 10<עמ'דרך"באיזואותהשיהרוג

האבניםומחלתהללוהעגמומיותהמחשבותלמרות
מיוחדות:סגולותבשתיהסבתאהתברכהבכליות,
להכשאיןגםמאוהבת,תמידלהיות .הראשונה

היאכךנפשה.סערתאתלכתוב .והשנייהאהבה;
קשים.בדידותבימיגםקיומה,גחלתעלשומרת
נתפסתהשמרניתהסביבהשבעיניהיאהבעיה

מחזרתהיאכשיגעון.לאהבהשלההעזההכמיהה
להםכותבתוהישירה,חננהבדרכהגבריםאחרי
פוגעחוריהשבעינימעשהלוהטים,זימהשירי

שלהוהארוטיתהרומנטיתהנפשמשפחתם.בכבוד
אתמעטמפיגהובכךהדמיוןכנפיעלמרחפת

שעהמחייבת,הנורמהעםנמנעהבלתיהקונפליקט
הנושאתבביתה,מהוגנתאשהלהיותעליהלפיח
נעהעצמהמוצאתהיאבשתיקה.החייםעולאת
שלהמיניותלגחמותיוברצוןלהתמסרנכונותהבין

ביניהם,הארוטייםהמפגשיםמלדבאשרבעלה,

 1מזוזהורגשיפיזימרחקעללשמורמקפידיםהם

האמתאהבתמימוששלהפנטזיהטיפוחובין
המושלמת.

למרחצאותיציאתהעםמתרחשבחייההמפנה
האבניםממחלתהחלמתהנסמתחוללשםהמרפא,
מוצאתשהיאהאהבהבזכותכולושכלבכליות,

זהוכינראהוהמנוכר.הקרומבעלהמביתההרחק
חטוסאליתהאהבהשכרוןחווייתשבו 1עדןגןמין

ניצולפוגשתהיאהגוף.לחוליפלאתרופתמחווה
אתחשובהממיםחיוךבעל 1רגלקטועמלחמה

התעלותשלרגעיםבאותםהראשון.במבטלנח
שמסביב,העולםארתחמעסיק"לא .ואופוריהנפש
<עמ'בה"עסוקלחיותשצריךזהחראהעולםאלא

כמיומרגישהכלות,עדבומתאהבתהיא ,) 36
התאומהנפשהאתשמצאה

 .מנשואקשיםנדודיםאחרי
משוםהתביישהלאהיא"אתו
פיפילעשותלאאפילו 1דבר
אתהחוצהלהטילכדייחד

חייהשכלומאחר 1יםחאבנ
אחתכמונראיתשהיאלחאמרו
חיההירח,עלמכפרשבאה
פגשהסוףשסוףלהנדמה
חוברושזה 1כפרמאותומישהו

ר gryשתמידבחיים,העיקרי

חודשיםתשעה .) 88<עמ'לה"
שובחלאחרבדיוק

אתיולדתהיאמהמרחצאות,
הריונותאחרי 1הראשוןבנח

בהפלות.שהסתיימוקודמים
תרופתכמושאיןמתברר

חוזרתהיאמכאןהאבנים.מחלתלריפויהאהבה
בלבה,המנקרהכבדהספקואלהגעגועשגרתאל
הרחוק.אחרנהאתשובלראותתזנחהאם
לפרושהסבתאביכולתניכרהספרשליופיו

 1וברוךבקשיותמעורבותתבונה,עשויותמחשבות

למחותונוגעותשלהמהשיגעוןנגזרותשלכאורח
המספרת,נכדתהבעינימופתדמותהיאהאהבה.

אתעצמהעלשלקחהחזה,השיגעוןבזכותדווקא
מחיראתשילמההקרבה,שלמעשהכעיןכולו

המועדיםהמשפחהבנישאראתפטרהובכךהנידוי

היצירה,שליותרהנסתרברודבכייתכןשפיות.לאי
ובמידההסביבה,ידיעללההמיוחסשיגעוןאותו

אלאאיננוזאת,מקבלתעצמההיאגםמסוימת
נוכח[השתאות?]השתהו:תלהביעמסתייגתדרך

יכולת .ודמיוןמציאותביןחייהאתלתמרןיכולתה
מרפאסגולותכבעלתמתבררתדברשלבסופואשר

מיסטיות.

שללפיסותחייהאתלפרקהסבתאשלהבחירה
והסוחףהקצביהסגנוןאתליצירהמעניקהרגעים,
העלילהרקעעלנידונים 1כךעלנוסףשלה.

לאמת 1ומוסרלמלחמההנוגעיםענייניםהראשית
לכוחהוזנות,לרומנטיקהובוגדנות,לנאמנותוזיוף,

מחוללולקסמהאנשיםביןכמחברתחמוסיקחשל
המכריעכגורםהמתגלההכתיבה,שלהמציאות
עטופיםאלוכלהרומן.שלהמפתיעלסיוםשמוביל
נגזרכמואשרוענוג,אסתטי •שיגעוןספקבאותו

 ·:·לאהבה.דרךמורהלשמשעליו
פזירכל
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פנינהמחרחנההיום

נרגש,אתהעמוק,תנשוםמשה:בךיקיר

עמ' 85 , 2009'כבר'סדרתכרמל'הוצאת

כולומוקדשמשהבןיקירהמשוררשלהשניספרו
לביןהמשוררביןוהמפגשיםהקשריםלתולדות

למרותחייו.ואלמתוךוהחוזרותהיוצאותהנשים
שיריבספרמדוברלא /להתעוררשעשויהרושם
בשבחיהמדבריםשיריםאינםאלושגרתי.אהבה
בפאתוסומושריםהאהבה,שלופולחניהרזיה

רוממותאלקדושים,רגשותאללהתייחסותהשמור
אותםאודותעלשיריםנכלליםכאןוכאב.יופירוח,

שקשורים /המשוררשלבחייוטריוויאלייםפרקים
לאחרת:זאתביןהנודדותהיחסיםלמערכות
בדומהוהקוויקים.הפיק-א~יםהאקסיות,הדייטים,

מוחלפתאחתעלילה /פיקרסקיברומןלמעשיות
חברתה,מקוםאתיורשתאחתאשהבשנייה,

תנועותשלכוללסיכוםמעיןהיאאלהכלותוצאת
דומיםאךמגווניםומגעים,שיחותשבריומראות,

אותםולתמללבהםלהביטשקלשנדמה /מאוד
אלארגשיות,במערבולותלטבועבלי"בשקט",
עולם-האנישלעמומיםתצלומיםמתוךלהקימם
רגשותמפיחותאינןהללוהעלילותאוליהקטן.

כמקורנגלותהןאךבסערה,
שירים,לכתיבתאכזבלא

Jיי:שלתוכןיותתבנ (fכמעט
עםהיהכךשירים:נוצקים

אומעיןשרית,לידוזהסתוית
הלאה.וכןאפרתאומרב /תמר

גלסרלאוריםבכחבהחיים
הנשמהאפילוהדייטים.
בשירכמולאורם,מתעוררת

עםקובעאנייוםבכל'לא
"קבענוהעליון':האלפיון

אנימחרתיים, /ביחדלצאת
הנועץסמוראיכמומתרגש;

לאלראשונה:חרבואת
למעלהמישהיעםשכבתי

אתלהחדירהאםמחודש;
לנשמה?"הבולבול

התפעלות

 תזr~~~ י~~

 . 1ז;כ~יסך;;א~ת
מזהה
 ז-:

חצ;ו~~לות.

אינןהן ,אליהןמופניםאינם(השיריםכתיבה
בצורהבהםמיוצגותאינןגםהןשלהם,הנמענות
הנושאנגלהשמתוכומנחהעיקרוןאלאשלמה>
בןאותם.שכותבהמשוררהשירים,שלהאמיתי

הקוראים?לנולמי?אבל /עצמועללספררוצהמשה
שחלקןהאלה,ולנשיםלעצמובעיקרשמאאו

המשוררשלבספרושהונצחולגלות ,ודאיתשמחנה,
אתמזכירותבספרהשיריםכותרותאיתן.שיצא

נוהגיםשהיוהפרקיםסיכומי

בתחילתלשיםנובליסטים
סתוית('אתהרומןפרקי

'עדהאביב',רבאשיתפגשתי

רוניתאתמגדלאניהיום
ניסתה'יהליהאף',בתוך

להתחתןשלאאותילשכנע
חלמתי'שרית,איתה',
סדרעלרוכבשאניהלילה
הכותרות,אחרמעקביומך'),

ומצחיקותסאטיריותשרובן

עללרובהואהצחוקכי(אם
אפילוהבחורה,חשבון
הטוןלמרותלעתים,מרושע

מספקכביכול),מזיקהלא
אורגשמהמורתעלמושג

בה.נתקלשהמשוררמחשבה
עומדותאינןהןזאת,למרות

השיראלאחר>אואירוניאו(ישרברורביחסתמיד
בשירלאורן.הציפייהאתלכווןקשהאחריהן.שבא

מסכםלמשל'ריקה',לבאר'קפיצהשכותרתו
"מוכןהואשבגללןהסיבותאתלעצמוהמשורר
הקטניםהשדייםבגללדווקא"לאומרב":עםלשכב

שקרןואני'אמת.אומרשלה;הפה .הארוךוהשיער
לאריקה/בארלתוךלקפוץמוכךשתמידשכמוני'
סרטכמומרבשלהשפתייםלהתרגש.שלאמסוגל

בשחוררקאמת,הכלהשואה.עלדוקומנטרי;
שהןשפתייםלשכב".משתוקקאניזהועםלבן./
הךהאםהך?מההשואהעלדוקומנטריסרטכמו

ףמדברךשפתותיך י~~~"כחוטמאשריותראמיתיות

הפאתוסביןהמרחקהשירים?משיר~אכה"

~ 

שה 1 · 1ב•ק•ךושגנראתהק, tעמתשנםו

~ 

הרביםבשיריםקריאהכדיתוך

לציין'צורךרואהאניאגב(כהערתהספרשל
משורריםשלספריםמעטלאאוררואיםשלאחרונה
שיריםשליחסיתעצוםמספרהמכיליםצעירים,
שלהזוהחדשההמגמהעללחשובמענייןבחובם.
ואפילורבות,עשרותבהםשנדפסיםשירהספרי
זו'מגמהשלמקורותיהמהםשירים.ממאהיותר
שירה>,אלויחסעריכהעקרונותעלמעידההיאומה
לתחוםשניתךברורהעלילהעללהצביעניתןלא

אמצעהתחלה,ומשתתפים;זמןמקום,שלבגבולות
נערךשבהמסוימתתקופהשלתיעודכאןאיןוסוף.

סיפורכאךאיךזוגיות,אוסקסאהבה,אחרחיפוש

מהשנייה,הפרידהעלילותאוהאחת,אלהמסע
כמעטרגעיםמתוכושמיוצגיםמתמשךהווהאלא

מושאשלעוגןמהוותאינןהנשיםכאשרזניחים,
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ו,חצי

 ~וליפסקהאווה
 ::rוייכדטדפימפולנית:

לשאלה:הנפוצותהתשובותאחת
דשאהיא:עליך?האהובהריחמהו

מספקתליפסקהאווההנהאזקצוץ.
נפלאה.שירית,סיבהעוד

סומקרוני

משהבןשביןהקריריםהשיקוליםלביןהטרובדורי
מדורבאיןלמדמה.מדמהביןכמרחקהואעצמולבין
כאילואלאמעריץ'משוררשלחואנידוןבקסםכאן

המאורעותשלוצמצוםלהקטנהנטייההפוך'
'חדגוניותהרגלשעמום,שלתיאורכדיעדהרגשיים
שבועותכמה'כברבשירלכאורה.ה~גווךלמרות

לושאיןאתלטשלל.אףתמתוארתיוצא'לאאני
איבריםלמתוחכוחבי"איןולהתאמן:לקוםכוח

חשקמוצאבקושילבד. /נ;ת, /o ~ידידותבפני
שהואלונדמהלפעמיםבאוויר",אותיות/להקיש
רקשמדוברנגלהואזזה,כלבתוךעצמואתמאבד

"עדהצעירים:המאהביםאימתהזדקנות,בחרדת

 ]".[טוב.לייהיהשככה ,לעצמימתגעגעאניכמה
עצמה",בכוחותנושמתוהכרסנסוג;השיער

'בעזרתנעצרמשהופגום'הירח'האםבשירדבומה,

מחשבות"עדתהחושים:אתלבדוקכדיהשפה,
חשקביואין /,'קשח'המילהסביבמצטופפת
כמה'אחריבשירממני",עצלותיאתלהפקיע
איתרשמביאאביבמתוארויתרתי'אגן'תנופות

ואנחנוחורף"כברמשיכה:האיךמפניהגאולהאת

פרצתיהחונקתבצהלה ]".[מינית.נמשכיםלא
ביןהאביבאתגוררהביתה,/יחףהדלת/את

משהבךמסכם ,בספרעליהחביבבשירהידיים",
"כלמושלם:אחדבדימויההתאהבותשיגעוןאת
חלוןמולילדכמומתאהב/אניחודשיםכמה

עםלשחקומבקשפרוטה;חסרעומד'ראווה/
התחושההחנות".מפתחיגרשוניבטרםהצעצועים;

ההשגהשלהזדמנות,לנצלשמבקשהענישלהזו
שלאושר'כמועצמושמציגמשהושלהרגעית

שירישלובדיוקבקיצורמתנסחתכשהיאהחלופיות,
הזה.הספרצירהיאאטלס,יהודהבסגנוןילדים

דברשיודעיםהקוראיםהםממנושיוקסמוהקוראים

לחפשימשיכואחריםהזו.ההזדמנותעלשנייםאו
פחותמשהבךמתרכזשבהןהשורותאתבספר

חדרימתוךהחוצהקצתומביטהדייטים,בענייני

 ·:·והשקופים.הקטניםהסגורים,והגוףהאני

בראלכרית
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עצמיכבודשלגרעין 1

כרמל·עמדההוצאתהומלס,אביטוב:ירון
עמ' 208 ' 2008

בפריז,לקרואליהזדמןאביטובירוןשלהומלסאת
הרמתימסויםברגעכמטור.נסיעהבמהלךחלקו
שלהצרותחרושיבפניםלהביטמהספרראשיאת
התנצלההיאהנוסעים.לבתשומתאתשיבקשהאשה
גג,קורתלהאיןזמןשזהוסיפרהההפרעהעל

לקנותכסףאועבודהלהאיןאיתה,אינםילדיה
אפשראוליאזהלילה,בולישוןמקוםלאגם 1אוכל

טיקט·רסטורנט,איזהאולי 1קטןמטבעאיזהבבקשה
סליחהובאמת 1משהו

עליםוארובגברות
המושטתבידהההפרעה.

הנוסעים,ביןנדדה

בהנהוניםהודתה

שקיבלהמהעלחנוקים
לקרוןבדרכהועזבה
אחריהעקבתיהבא.

היתההיאבמבט.

בעיקשות.מאופרת

לבשמתיכשדיברה
עללשמורשניסתה

 1היגיוןועלדיבורחיתוך

עלכנראה,וגם,

איזהלהשיבואהתקווה
מחזהמהאנשים.טוב

שללבובלביומיומי
העולםשלהשפע

ממושבאבלהמערבי.
בעיקראחרים.מראותגםלראותאפשרהמטרד
פתאום •מאודקריםבימיםבעיקרבלילה,מאוחר
הנסלדתלהתכווצותםקצהואלהרציףמקצהצעקה
חבוקי"הומלסים"חבורתמהנוסעים.רביםשל

תמידלאמתנצחים,אומשתעשעיםמשקה,בקבוקי
הרבהכברוההופעההלבושבהבדל.להבחיןקל

מופנות 1בכללאםהבקשות,משתדלים.פחות
בגסות 1למישהי 1למישהו 1מקרי 1אישיבאופן

תרבותיבעידוןאופתאום,התעוררותשלמתפרצת
מהבהבים 1הנורמלי 1הרגילהעולםלצדהנהמרתק.
 1ובקבוקואישבזוג,בחבורה,חצי-שקופים,חיים

דהויים,רפויים,העולמותביןהחוטים •ועולמואיש
סוגישניביןקולמתוחניתןאםמזמן.מנותקיםאו

אביטוב,ירוןשלהביתחסרשגיבורודומההקיום,

שלהשנילקצההראשוןמהקצה 1מהרודי 1עובר
בכוח,בחייםלהיאחזלהיאבק,מהניסיוןהמסלול.
עמידה,איזואל 1בחלל 1בחומרמקום,לתפוס

גדולבמרחקהתכנסות,אושכיבה,לפעמים
התגברות .סותרותמשאלותשתיאחוזמהחיים,
שאינובעיניים,מוזרומבט .והתאיינותעיקשת

שלםספרשמצריךאחת,שורהשלבקלותמתפענח
כמומגיעאינואביטובשלההומלסגיבורוועו.ד
הראשייםהעיתוניםעמודיאלהצרפתיםמאחיוכמה

אבל 1האחרוןבחורףלמוותשקפאולאחרבצרפת,
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הדמיוןכידמשם,רחוקותלאבתחנותעוברהוא
מחברו.שלהמתפרע

קופירייטר 1צעירלאאדםפשוט.המעשהסיפור
והנוחים,הישניםחייואתמאדב 1בעברומצליח

משכבתאלהחזירהיכולתאתכספו'את 1עבודתואת
הנושיםבצושנהרסביתוואתמצטבריםוחובות

אתקודם,שנהרוסמעדיףאתה("מהעליוהצרים
הספרבתחילתכרב ,) 18עמ'המטבח?"אתאוהסלון
ונפשיפיזימסענפתחוכךהרחוב,אלנזרקהוא

ברובם,עצמאייםהסיפוריםסיפורים.כרומןהפרוש

שלמסעוהמכלול.בתוךיותרנכוןמובניםאך
הקודמיםמחייוהגירושדרךבחלקומונעההומלס
עלובחלקושלאחריהן'המגוונותהבינייםומתחנות

איזונחמה, 1דיורפתרונות:חיפושאלתנועהידי
מחפששבהןהבינייםמתחנותכמהלצייןדיישועה.
להצביעכדיהתאכסנות,או 1דיורפתרוןהגיבור

(וההסתכנות?),המשתלחתההעזההשיגעוניות,על
ביתדואר,תיבת"הומלס":שלהגבוליותאפילו
שלשלייהמי 1זבלהרסרדינים,קופסתמנורה,

רקלציידאםכביסה,מכונתשלותוףלווייתנה
הצרפתיהשםנראההזההרקעעלדוגמאות.כמה

 •קבועהכתובת(חסר SDFל"הומלס",המכובס
sans domicile fixe <, סיבתיותר.עודמתאים

לתבועליצירהשעוזרמהנמסרת,אינהההתדרדרות
שלבסיפורבאמתמדובראין"כללי",יותרמסר
זיכרונותבקרעימהדהדתהילדותאחד.איש

המושלךשלההזויההמציאותבתיאורכהבלחות
גורלו.לתעתועי

ההזויואלהתעתועעבראלאביטובשלההתפרצות
שלבעלילהריאליסטיההקשראתמוחקתאינה

התנערותןעםהחדשאנושי )ה(לא·המצבהספר:
 1ישראל·שוקהמדינהבתוכןו .·שוקהמדינותשל

שללגורלםמהאחריות •בע"מ""ישראללהלןאו
מהט~עותלהגנההזקוקיםמהאזרחיםרבים

רביאליסטי 1בחרבתיאביטובשלהטיפולהמאורגנת.
.ממריאוייחודוהספרשלחריגותווזו •ובאקטואלי
הפסיכודליואףהסוריאליסטיאלמהריאליה
אתכרתההמאכלתאבל 1צווחתיהצילו!'('"הצילו!
הסיפוראלרקומההריאליהאולם .) 95עמ'ראשי",

"משכונאיאלפונההגיבורבו 1הראשוןבעמודהחל
אחרי 1למשכןכדיהחלוץ"פינתהרצלברחובאחד

קריסת •דהיינו 1בשרוואתעצמואת 1הכלשמשכן
מצוירתלכלכליהנתינףתהאנחנו.וקריסתהחזון

הריביתאתהעלווחצי("בשמונהחדיםבקווים
 1"זהומאה":עודחייבאתההריביתהפרשיובגלל

כך ,)"ילנגמרהעולםכאילוהרגשתינגמר.הכסף

האדםבניביןוהאינטרנסטיםהחומרייםהיחסיםגם

ה"אתה·פה·כבך·בפרצוףלמשליבטוילידיהבאים
של·גרוש"·ממך·הרווחתי·לא·ועוד·שעהחצי

 ,) 10(עמ'אחרמשכונאי

לעתיםלמצבוהאביטוביהומלסשלהפתרונות
רעיון:במוחיהבזיק"פתאום •ומשעשעיםמופרכים

מסכיםשאני"חתמתי ,) 144(עמ'לעציץ!"אהפוך
אינוהוא.אבל ) 159(עמ'מעבדה"לעכברלהפוך
וגםהחברתיתבמציאותממששלמזרמיםמנותק
מהלכיםנכוןמנתחהואביותרהמופרעבספרו
הכנסת,ביתאלהגיבורשלההיקלעותבחברה.

המיצרביןהקשראתמאירהנוסף,אפשריכפתרון

להתפזרשהעזוהעושרפירורישאיבתעם 1הכלכלי
יותררחביםלשוליים"יעילות"הפחותבשנים
(זכורשדבתולנחמהלמנוחההפנייהלביןבחברה,

התשובההיא"התשובהכך:בערךשהודיעסטיקרלי
לביתמוזמןעצמומוצאהומלסכאשר ,)"!םעהשל

שאניוחצישניםשלוש"כברמהרהר:הואהכנסת
כולםמקום,מכלאותיזורקיםלאיבוד:הולך

אותימזמיןמישהוסוףסוףוהנה 1ממנימתרחקים

פתרון ,) 134(עמ'רצוי"אורחיברואהואףלהצטרף
עמית:ביתחסרשלמהצעתונשקףלמצבאחר
כידועלספרמחוץ ,) 139(עמ'בהתנחלות~'תגור"לך

רבים.עבורופועליםפעלוהללוהפתרונות
בחברתיהדיוןבמסגרתהספראתלמקםהפיתוי

הואהספרשלומרכזיחשובהיבטאך 1מיידיהוא
עלתביעותעםבהתמודדותוהיחידשלהנפשבחיי
חפצים.ודרךהגוףדרךהנפשישלקונקרטיזציהידי

לעילא,גמישהואהנפש,כמו 1הגיבורשלגופו
למצואאו 1להתכווץבעיקרהמועקהבתוךונוטה
היעדרותועםיחדהנעדריםוההגנההיבטחוןאת

ומשונים:שוניםבחלליםבהתכנסותבית,של
ימיםכמהעודהקופסה.בתוךוהצטמקתי"הלכתי

אתלאשפזשאוכל 1זעירממש 1קטן·כךכלאהיה
 ,) 42(עמ'מילירגם"חמישיםשלכדורבתוךעצמי

לרחםבהיקלעו 1הגיבורשלהחסדמרגעיבאחד
כך"כלמודיע:הואלווייתנהשלספריםעמוס
 .) 122(עמ'אמי"רבחםשהייתימאזהרגשתילאטוב

 1לחישהופך 1הגיבורשלהרבותהטרנספורמציות

מבטאותלמשל>,יונה, 1עציץ 1(דחלילודומםצומח
שלהמחשהאותהדרךהאנושיגבולותבירורלצד
הפוכות:תגובותשתיבעיקרהנעזבת,הנפשחיי

על 1הדמיוןדרךאםגם 1להתגרבהרצוןאחדמצד
 1שינוילשםיכולשאנינפלא,("הרגשתיהמצב

שכולם 1עכשיועדשקרהכמוולאכולם,עללחרבן
ry 1שנימצד ,) 75עמ'כיונה,מדברהדורבעלי",רבנו 

הגמורה.ההתכלותואלמ·ותשוקהפחדניכרים
(אוליההתכלויותבאינספורביטוילידיבאוהדבר
הגיבורשלפעם,לאהמעיקותמדי>,יותרמעט

נאפהראשוואפילומורעלנשחט,מתאדה,שנשרף,
ונאכל.

משחררת,יחסיתחוויהמציעההחרבתיתהקריאהאם

עלשנשעןבספררבהומוריש •מדברתאפילו
להיבטהלבתשומת •לחברהלעגועלעצמילעג

שאינהקלה,לאלחוויההקריאהאתהופכתהנפשי
הכישלוןבעומקשגםלציוןראוילעיכול.נוחהתמיד
צורךקייםההשפלה,בתוךהחברה,במבחןהזועק

עצמי.כובדשלרגעיןעללשמורהגיבורשלמתעקש
סלידתומשוםהדתשלהפתרוןאתדוחההגיבור

החזרהשלהתעשייתיהייצורמ"פסהעקרונית
עצמולביןבינוסורחהר~ ,) 135(עמ'בתשובה"

גנב!"לאאניגנב!לא"אניהעצמי:דימויועל
נשיםהחפצתתוךבולט,באופןומקפיד ) 119(עמ'

הבית"עוזרתשלדמותהאתובעיקרניכרת,
הכבודשלהאחרוןוהאתרהמוצאעלהקטנה",
הגברית.המיניותאוהביולוגיה,והנחמה,העצמי

בעדאפילו 1איבריוכלאתלמכורמוכןהואכך
"אותוהמין:איבראתאבלשקלים,חמישה-שישה



 ,) 11<עמ'דולר"מיליוןבעבוראפילומוכרלאאני

אביטובשמתארוהקשההגסההמציאותמתוךהנה

ביותרהמעוכיםגםלפיהפנימית,מציאותעולה
זהאבל ,כןברורזהכבו.דשללמינימוםזקוקים

 •ברורתמידלא
מסיפוריאחדיםשפרסם-אביטובירוןאתמכיראני

ואיני-ובספרדיתבעבריתשערךבאנתולוגיות

מגובהבחייםלהביסיכולתועלכללמתפלא
ב"הומלס",מתמקדאביטובשבוהנושאהמדרכות.

שלנולחייםמרכזיוההיזנחות,ההזנחההבית,חסרי
שנדמהבמהחשובאלמנטשמהווהוייתכןהיום,
הבחירהחדשה.חברתיתספרותשלמתרומםכגל

המצבשלהקירלתוךמשוגעתהאצהשלבאופן
הספרותיתההרמוניהשלזהולתוךהחברתי

נועזת,לצורה,תוכןבין-לכאורההמתבקשת
למסךמבעדבנינוחות.מתעכלתאינהמסתכנת,
"הומלס"נועץאביטוב,שלהמשוגעותההמצאות

לזמןהנכוןכדברשמסתמןמהבעולם,חדמזלג
 ·:·הזה.

רחמיםיחזקאל

החולףיפהכהוהוא

הזה

למים,מיםביןטוב-ישראלי:אבןאילנה
עמ' 78 , 2009כרמלהוצאת

מתבלטהרבה"ספרים"עשותשלההצפהבתוך
סוב-אבןאילנהשלהחדששיריהספרבאיכותו
האמנותייםוהצילומיםהעטיפהתצלוםישראלי.
 ,שבספרהשיריםמחזורימששתאחדכלהמלווים

המשוררת,שלבנה ,רונןיגילשלידיומעשההם
ולגיוונו.לייחודיותותורמיםוהם
לרוקהרגסיהבשעתושכתבכפיהשיר","עיקראם

"ודאיהנהדבם""הרגישותואםהמסאפורה","הוא

שלפנינוהקובץהרי /זךנתןשלכמאמרו "שירה
שירהשאוהבימהשללבוכובשמרגשבמיזוגניחן

שלומקוריעשירמגוון :בהלמצואמצפים
דרוךוקשב /בדיוקןנוקבותצבעוניות,מסאפורות

הבאה:השירתמונתכמולפרסים,ורגיש

i] ק;ם~i] הףאwi] ה~ד~~מףר 

~דירריר~~דיש
 ,ה~י~~ ן~;ה~
ן~שעקץ

 ) 30<עמ' .ן;ר~ [i תך~~~

רביםנובעיםממנהיסודחווייתהואהנעדר""כאב

שביןהדקהחרסעלהמהלכים ,בקובץמהשירים
 .מכמידואימהינשיצביוןונושאיםלשכחה,זיכרון

לחיים,השקיקהביןלמים':מים'ביןנעיםהשירים

לבין ,"ה:~~~ןדףת / ת[/~ '?fול"וליופילאהבה
לחלקשהפך ,ה"אין"עםמאשליותהחפהההשלמה

ה"יש",מןנפרדבלתי
ההתנסותעומדתהזאתהמטוטלתתנועתבמוקד

 ) 56<עמ'הבן:ארונןשלהמייסרת

~ין. .ש.:/ 1 .ך~לר~ין //!ן~לד:ש .
איבב:תלשירימחזורבספרמהווהעצמובפנינדבך
"ענקישלמאז,הילדותשלזואינה',שכרב'עירי

ושלשורשים",צמותמפתלו"פיקוסשקמים"
לצדמרכזילסמלההופכתהלבנה','המרפסת
זיכרונותעמוסיביתייםחפציםראשונים,רחובות

סמליהעםמעומתיםאלהעתיקים-חיים.משפחתיים
עכשווית:וחומרניתסכנו-אורבניתאביבתלשל

ל~י;~לסדת [l;.זכ s "המזגנים","נהמתשלאיבבתל
 . > 28<עמ' "רןr.;י ;~;ב;דידה ו~~ ם.ל~~~

שהפכוילדות,ותידמורוחשותהזיכרון" ."בכוורת
דמותובעיקרמלווה,קבעלחווייתקדוםמזיכרון

 .השואהשלאחרבימיםלבשורההמצפהזוהאם,
 ) 40עמ'אחרי',שנים<'עוד

~חר-ן~ן~נ;ומףנ;ת
i] ך~

~ז;ןא [i ב~.ע# ש.ח~~
מכישה,חרישיתתנףדה

 .ה~~מ ;~~לסע.~יןה-·~לjך
]."[ 
המעוגניםשירים,מופיעים"מקומיים"שיריםלצד

הכותבת.וביקרהחייתהבהםרחוקים,בנופים

להם,הייחודיתהציורית,באווירהספוגיםהשירים
עולםביןהאימננטיתהחיבורברקמתעיקרםאך

השיריםמחרוזתכך .האנושילעולםהטבע
פרנהיס'מעלותבשישים'איבב ,לובסטוןהמתייחסת

'קרובויזואלית,גםהמיוחד ,השירוכן ,) 62<עמ'
,קוססה·בקורקודבושנכתבליקוניה', ryפרחיקרוב
 :) 78<עמ'ריקה

]."[ 
~ח.ן~לינ;~ת~~יו~דםקףס 9חי~י
ר wנ;ם·~ת~לה ,~ח.ז 1J~נ;ו
9 ~ 1 ry ע,~~יםi] סר~ים~pז

~ל~חל [i , ;מ;ק~~ל

WiJ ~~דים~~~ iJ ?~ז 
~קס iJ .ח~ל~י .ח~
~ל~ר iJמ; f#א
ך~יןל~~י~ין
~ q רי

עלהמקוםשלורחבמדויקבתיאורנפרשהשיר
חסדסופו.לקראתומצטמצםוהולך ,גווניוריבוי

ומרמז ,השירשורותכמובהדרגהבונסווההחוויה

ביןמחיצותביטולשלהרמוניקיומימצבאלבכך
הזמן.מןמנותקהרגעשבולעולם,האני
להכלילולטעמיהראוישמןהשיריםאחד

הואספרותיות,לימודובתוכניותבאנתולוגיות

 ,) 52<עמ'לכעס'בור'לעשותהשיר

לחושמיטיבהסוב-ישראליאבןשאילנהכפיהכעס,
שאיןאנושי"רגשהואספקות,רוויתבאינטואיציה

 ו~~~ י~~"תה'ףשלרבגעיםבעולםהנוכחגדר",לו
מסתמנתזאת,עםןש", ryז;ום'לךק ו~~~~י.זכ~ק. 7

מוצא,חסרתמציאותמכורחגםואוליהרצוןמכורח
הפתיחהבשורותכברעולהזובחירה.אפשרותגם
השיר:של

 ו[/~ .ל;ד;~ן~שא;ת;בר' ?iל ,ס~~לב;ר"לע,ש;ת

 •~דיע.ץל~תל~ר
 "?י~~~~י ?י~~~

מבחינתגםהזה,והחידתיהמורכבהשירהתפתחות

שלמאימתומנוחה""עתאלמוליכה ,הלשון
היא"הפוגה"אותהכיאףבכאב,הכרוך"כעס",

 ,השירבסיוםשעולהכפימושגת,והיאמדומה,
מכוחבהשישיומיומית,אנושיתבעשייהדווקא

רה.יהיצ

]."[ 
ע.ץ. ry~ן ה~~~~ףחים sנ.:ןעף~תל~ה

~.זכקנ.:ןק. ץ~~~םר gב
ח;~יו.~ל ע~ך~~ .:ם~ל ה~י~~
פף;ה. q:ש.~ן~ה ,~~~

בעוצמתובקרוהשיר

למצבוהפואטיתהחווייתית
וטמוןרליגיוזית,התנסותשל
כוחשלהפוטנציאלבו

עולםהשירי.הריפוי
והאומדיםהאסוציאציות

לשיריםדבומהזה,שירהמזין
במקורותינו.מעוגןאחרים,

יצירותעםהדיאלוגגם
 ,הציורמתחומיויוצרים
הואוהספרותהצילום
יוצרת,שאילהבבחינת
חשובממדלשיריםהמשווה

דעת.והרחבתעומקשל
הפותחלשיראתייחסלסיום
עלגםהמופיע ,הספראת

המשלב ,) 13<עמ'כך'זהאת'לומרהעטיפה:
ארספואסית:נגיעהגםהאדםחידתעלבתהייה
~תל;~רמובנית:שניותסמרנהובכתיבה"בחיים

 · "".הך wiJע.~במ; fזpלים iJ ~ / •~רזה.
]."[ 

ימיםםסttבז
סרב-ישראל•אבזאילנה

 .ר t;קימ;לא , ו~~~לז;ו~~רך~ןם
:~יב ,לא·~זרףrן ,רףח;דק

 ".נ;~ן~ם ,~~לל~ם , ;ש~~~ת

שלאדנותהלאיןמקבילההנפששלחולשתה
ההארהרגעייפיאתהמנציחהזוהמילה,

ליחידיםהמאפשר"עוגן",אותוהחד-פעמיים,
 i ך~~ך?ס~םק;ל;ת [iלם 9 ~"כילהבחיןמזלבני
 ·:· . ,) 10<עמ'ת";אהףא

גלזמןלאה
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בילדלעשותמה

האילם?

הסדקים,דרךרקלכברתשגיא:יעקב
עמ' 122 , 2009כרמלהוצאת

אנומצףויםשבוהנוראהיוםבראשיתשנה,בכל
נרגןניצולתלברכה,זיכרונהאמיולהזכיר'לזכור
בשבילבשנהאחדיוםלי"תנואומרת,חיתהכלזן'

ויותרלשכוח,הואאףמבקששגיאיעקבלשכוח",
ההוא,הצלמוותגיאפעםאיהיהשהיה'להכחישמזה,
העבראתלמחוקההכחשהשלבכוחהישכמו

ב'שירבוטה, ,ישירביטוילכךנותןוהואהמסף:ט.
הכחשה':

הפרטיים יו:.ז.~אבלהכחשה,/להכריזמבקש"אני
לשתףמסרביםלמות,/מסרביםאותי;הסובבים

קרקעעלללכתכךכלרוצהאניפעולה;".
שלאמצליח;ואיניהצווארלינתפס/אבלבטוחה,

מראשהנידונהההכחשה .) 115<עמ'לאחור"להביט
שלושה','עדיםעודיהיולאכאשרגם ,לכישלון
כאשרהסיום,בשורותהאירונילשיאהמגיעה

שםהיהבמקרהשרקכךעלמצהירהמשורר
קורבנותכלעללומרניתןכךשהריבסביבה:
גם ,עדהואכאןהמשורריחד.גםהשואהוניצולי

 •הזההמרתקוהספרכזה,להיותהתכווןלאאם
בתצלומיהמלווהשירה,קובצישבעהמתוךו;נבחר

אכןהוא .המחברשלהמרשימותהאמנותעבודות
נאמנה.עדות

אשתכמוליוצר'נעשהשכאשרטועןשגיאיעקב
 ,העברעל ,לאחורלהשקיףשלאהיהיכוללאלוט,

כמוה,הוא,ואמנםלשואה.ושובשובולהתחבר

לרדוףממשיךועברומלחכנציבבמקומונטוע
פניך'לרחוץבשירוביטוילזהנותןהואכך .אחריו

אחךי;לרדוףממשיךכלב,כמו"העברהעייפות':
מרפה"אינושיניו'נועץלברוח,/שמנסהמהכל

 ,יבשוהאם,עיניהעיניים,בארות ,) 107<עמ'
פורחמקוםמדבר.אלאאינווהעבר ,נסתתמו
מופעלזירתהפךואשרחייםאותכלבושנמחק

חולהלשןאותומדמהוהמשורררפאים.רוחותשל
כותבהואהנגועה","השןלעקור.אפשרשאי

ממשיכהבהכרה,/היטב"נעוצה ,השירבהמשך

לפנינולהישלף".מסרבתכאב,שלבתדרלשדר
כךכדיתוךורושםולהכחישלשכוחהמבקשיוצר

שלשיריביוגרפייומןכמע.יןפרקים-פרקים
שחקןכמונשלטת,בלתיפוסקת,בלתיהיזכרות

שלהמשחקשולחןאלנחבטיםשכדוריופוגגפינג
זוהיחזרה.להביאםושובשובלשםרץוהואהעבר
מאבקשלמובהק, ,תמידיזמןצירעלהנעהשירה

עלהראשונהשלידהכאשרלשכחה,היזכרותבין
בדומהאךועכשיו'כאןנמצאהמשוררהעליונה.
סלעאת ,כורחובעלושוב,שובמגלגללסיזיפוס

שהואכפי ,אווה'אז':ה'שם'מחוזותאלעונשו
 .אני'זהאני'לא'זה •שכותרתובשירזאתמנסח

הקיומי:שבמצבוהדואליותאתלהפליאממחישה
כמילשם,/חוזראבלולעכשיו;לפהשייך"אני
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איןלהעבירם./ושכחוטלטליו;ימאתארזואשר
משקלאיןהנודדות,/הנפשלציפוריגבולות

מאוחר"כברועתה ,מצטברמשקערקלאנחות/
למהעצמו:אתשואלהואזהובשיר ,) 119<עמ'
שצמחתי ,כילדלכאןשהגעתי ,אנילשם?חוזראני

באדמה,מאוהביחף,בהשהתהלכתי ,הזובארץ
הואועוד~ין.לוותשובהשרב.לומדנופים,לומד
אשרהאילם;בילדלעשותעלי ה~"ושואל:מקשה
מואס ;י.:חכללמשךוהלאהמכאן ,אחדינרגר
להרבותהשתיקות;אתלהמשיךבוחראדם,בשפת
חצץ",כמרגסת ,בפיהנה~יתאםלשפת/נוטרא~ם.
~ין.תשובה •כאןוגם

הרגמניםפלשוכאשרוחצישלושבןהיהשגיאיעקב
ככלמוזרפולין.שבמזרחהולדתועירלזמברוב,
באותההבורגים.חייוהחלואזאבל ,הדברשיישמע

ומקוםאחיםבקברנטמןאביו'נרצח ' 1941שנה,

משפחתובניכלעםברחיעקבנודע.לאקבורתו
נתפסומכןלאחרשנתייםהביצות.ולאזורליערות

הצעיר'ודודוויעקבונרצחו'הבכורואחיהאמו

בקורביערשרדוויחדלבדםנותרו ,נעראזשהיה
אלהצצהפתחיהםשגיאיעקבשלשיריווברעב.
כאירועשהשואהכברלמדנוההוא.הסיפורמחוזות

יכולהולאהשכל'ידיעלנתפסתאינהקולקטיבי
יחידניצולשלבודדסיפוראבלהלב.בשערילבוא

גווןאיכשהו' ,מקבלשהואמשוםלחדור'מצליח
בתוךרציונליותחלקיקאנושיות.פניםאנושי'
חזק,כךכלשגיאיעקבשלסיפורוהטירוף.כאוס
וחדה,צלולהכהשיריתבשפהאותומגוללוהוא
הקוראאיןואמנם,~אמת.לגעתביכולתושישעד

מיקרוקוסמיסיפורזהושכןאדיש,להישאריכול
אתהמקרוקוסמית,התופעהאתלהמחישהמיטיב
הרעב,הקור' •ההיסטוריהאירועשלהבלההיריעת

הסיכויים.כלכנגדההישרדותהזוועה,האימה,
ומאזנפשועלברחיענקל'ה,ההוא,הקטןהילד
הזה,היוםעצםועדלארץבואומאזהמלחמה,תום
כאדםהעבר.מןפוסקתבלתיבבריחהנמצאהוא
אתזיכרונותיו'מפתאתבמיליםמשרטטהואיוצר

משוטטיםורוחותודעתו ,נפשו ,שגופוהערבמחוזות

שיירתאבלנגמרה,המלחמהנצחיים.כנוודיםבהם
ביטוילכךנותןוהואלצעוד.ממשיכההזיכרונות

אתבי'כשכיבובשירמאודונוקבמוחשיעז'

כברהייתיהמלחמהאתבי"כשכיבוהמלחמה':

מןההריסות,מןגופיאתלחלץכשכתפנואפר;."
מלפניהאחים;מקבריהבורות,מתוךהערמות,

חיתהלאכבר ,והפחדהרעבממיתותהמוות,קירות
להיטמןמסרבשם,הייתילאכברבנמצא;."רוחי
לחזור;מסרבהמוות,במחנותבבורות,שנית

הדרךאורךלכלהזיכרון./."במיתותולהתנסות
היוותריחטאליזכרומאשימה.באצבעעליהורו

אחרותבשורות ,) 117<עמ'זיכרון"עמהםל~ל.ר
מכלבילאחדעצמואתהמשוררמדמהזהבשיר

המתוקהסרחוןמןמשתכרבגוויות,שחופרהמלחמה
המראותמןוקוטףעצמותנוטלעצמות.משםונוטל

 •שלוהמזוןאבותאלהגםאלה .הךהיינו .
אחד,מצדתרצו.אםפרדוקס,כאןוישזיכרונותיו.

הכלואיםהצלמוותגיאממראותלהיחלץנואשרצון
אותםעצמם,מראותאותם ,ומאידךבהם,והואבו

מזוןלריאות,החמצןהםהזיכרוןבמפתדרךציוני
הנפש.אתבויות oל

אלההזיכרון'פניההם,המחוזותהללו'המראות
הואועבוריאיתם.עובדשגיאשיעקבהחומרים

הואלכתיבהשבנוסףמפנירקלאטוטאלי.אמן
מפניאלאבקרמיקה,ויוצרמציירבעץ'מגלף

ומוחלטת.כףליתהיאשלו'היצירהשלו'שהעשייה
עדשלובכתיבההולך'הואלשירתולהתייחסואם

לקוראיואולעצמולתתבליפשרות,ללאהסוף,
 ,לומרמהעודאיןלהשמעברהדרךקצהעדהנחות,

כלומר,זאת?עושההואאיךהשתיקה.גבולותעד
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 ,אמן'כלדברשלבסופוולסגנון.לטכניקהקודמת

מלאכה.בעלובראשונהבראשהואמשורר'כל
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קפואים,/דרךאבנילבנים,'.'"אחיםאלוהים:
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'פיקניק',האסופה,אתהפותחהראשון'בשירכבר
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והאהבהומשמרת,בטוחהבכספתולאלתוכו'
 .סטריאוטיפיתמפהעלהיוםלאורנפרשת
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הנמען:אותואלהנראה,
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תלךאםעותק;ליאשמור
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מתקפל"הזמןבוצף","עולםכאוטי'וגןשלעולמה
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ואירונית.סתמיתלהיפותזההוא,גםבאחת,

במיתוסמשחקקץ.איןאפשרויותיבןאחתאפשרות

נסעו"לאןבשאלה:מסתייםהשירובהיסטוריה.
נוסףכקולרבורה,היהודיתוהאסוסיאציההרכבות?"
ההיפותטי.בשיחלהתערבלפתעשמתעורר

שונים.לשוןמשלביביןרבבכשרוןמתמרנתוגן
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הרדמה"הבטיחוכיצוחקים,פשוטצוחקים,

מסבל",פטורלאמקומית/

ררזנפלדברכה

ספרועלהתבססתיהפוסטמודרנילמצב*בהתייחסותי

 ) 1997(דביר,פוסטמודרניזםגורביץ,דודשל

 2009יולי-אוגוסט
17 



קוסמןאדמיאל 1

לתורהעלייה

~סדי 1 י~.~,עי 1י;דוי~ןי 1י;דו
בכלשלשה.א;שניםא;

:-· : T T : 

 :ל;ק~ז:יקןא
יעלויב;או!

T -;-י

 :ו~~ל~אןי
ע,~:רת

ס~הוךים!

:p סמ;ןי 1ללולים
י 1קדו~י~א;תיאולי

הי wל~רי 1ז'ז;יסע;לים  .םי~;~~דקסזp~ד

שמ;נהישבעהיששחי
• T T : • : T 

משםא;תםתספ'ד
' : T T ' י

ה. w ~~~א;סםיפ'ד 9ז:י

ה!זהודיםדת'עש
:-:·:· -: . 

o/ ז:יך~הי · 1ל
מאר.תלוי

T : 
נעל;ניםהנה  •-: Tי ",

w ל~רי 1לw הי
~~הייז w ~א;סזד'פ 9ז:ייע~:זא;ת;~ת;ך

 ה~:יא;סןז:י~ו'ק ית;ד~~~

ק'ז:י~וא;סןיק'ז:י~ו:~חי

ד;תי w:pהזז'ם:~חי

מצבלפיממשי
-T : , --

ניםהעני
T ' י ':ז

ל'אניגחים י .- : "

~~לליי 1לע;לים
t' סייל'אף~

ממשישוהי
 T- •ד:

למניבים
י .ז: .-

י 1ל.י 'tח;ךךיםי
ה~היי 1;הוךי

י;צאממשי
-T " 

משסיתדאה
' : :· • T 

ל~ורתו~לחרי
ג'~הייא:רו~ת:~חי

ס~ד;תי~קי'ע

 יז:~~

אחדל'אגם
-,'' T 

י 1לה 7ע;ל~יי
ע,~:רת~ת;ך

 !דוז'ים vס
ולמה?

: T T 

אחדי
:• T 

שניםא;
: T ' 

שלישה.א;
: T 

הנ"לתמדרתמדר י- : .י : .

~~~ w .דק~יה
t' ס;ףסה~

ל~יהרעיחרי
י 1ל wק'סח
;הוךי.~י

~סדעי /oן~סד~ריקי~סד
~~סי~סרסו~אי~סדי ן~~

ך~ם~קסי~סר~רםי~סר

~לםי~סר~ס;ףי למהי
T T 

t'TP לה~ w .ה
ס~יןיז:יך~הי

נ;~ןי ryז:יז'ם

t' יםי 9ססה~

w ש~זי.~שי~
ודישה.ממש

-T ' : T 

לי'הכאבלי
:-T -

 . 1ל.י 't~ז'יםל'סכ
t' ל~זיןה~w לם! 

י;דע:אתההאמתיאת
.'" •: •: : T T -'' -

 1י;דוהםןק~ס;ף
י 1;הוךיי 1 י~~.עי 1רתו wרי

להגשהיפדודיםי
" ' : -T T נאיםנאים

T ' יT ' 

t' י 1;הוךיי 1ל.י
א'~ליל~אןע;לים
א'נלפתחים

: T ' י: 

ע;ליםשניםאלפיהדי
י .י . T " :-:-יי

~סדי 1;הוךי~לי 1ז'ז;י
שחי"שלא;שביסיא;

:-· : T 

~לאי ryז:י~זי
ודישהש!זש

,''" : , T י

ה wררי~שוקי~,;לחי
אזליהודים.גך;לה

: T ' ' T 

גישהודני
-: " ' T י

י 1ז'ז;יע;לים
:p 1א;א'ל~צריry י

ה. w ד~~ א~~~קי·~מ

ז:יקןא!ןק

א;סם!ז:יקןא

ז:יך~היז:יך~הי
~ Q ל'סכך

18 
 340גליון



פלדעודד גליקלואיז

שלג

ואניאבידצמבר:שלהי

 .לקך~סי;ךק,"ל~ייג7יtכ 9iנ
~יא;חזהוא

הצ;ךבת:כרוחכתפיועל
 ·: ·:--לבןנ;ר··,;;ספ

המסלה.אדנימעלת iמע;פפ
: : " --: •• -: • T 

אהבאבי

~יז"ל~ח 'ר~ד·לע,מ
א;הי.לךא;ת~~לי
ז;~ךת י~~

לפניםמבטשהישרתי
ן~ה; ·י~~ /o;ר-סע;לסז· ,r ·ל

רי~נות;'~תג"פ 9לל~רז:יי
שלאהכבדהשלגאת

 ·: ..ז- ·: ·:- ·:

 .סביבנומסתחררארצה,ירד
 • • • : • • :- : • T :-ן-

ד!זש

ססר~~ח;ךיסןקי~א;ך

t\ ףw וrw ח~סל~שP -זהא;ר
 . rס~ר~גי~לrוח;לףקש~ w ל~~הוא

ס~ה, ןr;ב~קש rwו /o ~ ,~זל~גי
 .לחנ;ר~ןר~לי~ןקי~לחנ;ןנ;גןלס"~כא"ל

 .ע;בךיםאינםהגבריםז;י;םכשעת

נחים;מחכ~ם:.נצל:ש;כביםהם
•• : • -•• : -• T • 

 .כזעהמכתמיםתחת;ניהם
-: •• .'' ,•' : ' T T '': 

t\ זתרrריר,לע.~ים~ס~
ם. v;;יגיסע;~ר ם:~וr~קנוק ;מ~

 ·קש rwו~תק.ת 9ח;ם, p~א·ר ל~~ר~ה.~ ה~~ 9
ם,·~חrו~דזpךזקים~לים vדקדבורים,א.ל

 .לידמ'ידהע;בריםהמיםצליל
ז: T ':י T ·--:י

 .ם;"וrל /roןש;ב rPוחלהד~ל.ה ם:ו::נ~pזא;זp~ה
זקכ;רים.ל.אע.רים,א.ל~ים, w ;ל.א

ם /r~ oוךחקךrו~tקים
f רo/ rה; ם;"וp לו,~נ;ןא;םרpקט,זpז,זrתו~

הגשים.מהומתא"לל
 .-ז- : :

ם,.~rוחרסקים.~ ,ה~~ל~סrזתש;~~יםrו~~רים
העב;ךה.נסת'ימהכמ;

: ' : -: T -: T T 

הבולטותהדמויותעםנמנית , 194 7ילידתגליק,לואיז
שלהשנייהבמחציתהאמריקניתבשירהביותרוהמוערכות

למשפחהבתגליק,הזו.המאהובתחילתהעשריםהמאה
כלדנגוגדלהיורקנירבעירנולדה ,הונרגיממוצאיהודית
ובאוניברסיטתלרוכסשרהבמכללתלמדההיאאיילנ.ו

ומלמדתמסציוסטס,בקיימברידג',מתגוררתקולומביה,
בכורה, ,הראשוןבספרהובוסטון.יילבאוניברסיטאות

ניכרותואכזבה,זעםשלדופןיוצאתעוצמההמבטא
פלאת.סילביהשלובייחוד ,וידוימשוררותשלהשפעות

הבידוד ,בדןהאובנושאיבכתיבתהלטפלמרבהגליק
ודייקניתלעתים,בוטהישירה,פשוטה,בשפהוהדחייה,

אתשאפיינההקדרותמןהשתחררההיאהשניםעםמאו.ד

ייופבמרכיבימרתקתהתבוננותבהלמצואוניתןכתיבתה,
שירה,ספרי 11פרסמהגליקשוקע.עולםשלנדירים
המשורריםאקדמייתבפרסשזכה ,] 1968 [בכורהביניהם:

בפרסשזכה ,] 1985 [אכילסניצחון ;] 1976 [הגןהאמריל~ים:
בראירוס ;] 1990 [אררטהספרים:מבקריחוגשלהלאומי

שבעת ;] 1999 [נובהויטהפוליצר:בפרסשזכה ,] 1992 [
הוכחותחשוב,מסותספרגםפרסמההיא ;] 2001 [העידנים

 2003-2004בשנים .] 1994 [שירהעלמסות-ותיאוריות

הברית.ארצותשלהשירהכשרתשימשה

-תנועהחסראלם,הנהרלשד;תמעבר
'' '' ."' -T T T -'' ' - - : : T 

 .זהמהמנמריםהשטחפני
ז-: ·.. .ז · .. :- ·:- .. :

השעה.חלפהמתיי;דעמהגבריםאחדכל
וחם. ש:.~םלחם: b-~תז ,ו~~·את-ס~קנוקים nמגי
 . . .משתגיםהצלליםמעט,מתכהיtכים.העל
w6 לשוב,~עקש;~ ri ו~ת~ת;זr·,רים~~
 . ·-:- ..- .. .. .מעדיפיםהםמהש;אלאינ;

זpקי~ה.לע.ת~םע,ד:ז'~זם"rוחד;ת ?rfו ל~~
 ,ור~pז~כ; ם;ק~~ע;~ך;תrו~כ;נ;ת

הגברים.לשובממתינ;תסבלנ'י;ת,
 ·ז:- : ·:-יד:-

 .קר~הך~וו~יםזp~תר \tז;הר'סןקי~
נ;נ;ןרודנ;תזpע;תrוח~ה;~תלדוש~ריר
העב;ךה.ם"תעד

ד;ת, ?rfורר.רrו~;סהל~~ה p :ר rfזר \tר
~ f? ס~ךב.עםו~סזא

 .לזpכ"rזב 9מו /oר fל fדבד~ז
ה /oס~ל /oסדרגו~הליש.ז,ה w ~י:נ~~תוrז,

-~rונ;ר~ןהו~נ;ר~.רב~ע
מציאות.חיתהז;נחרשה:ההיאהשעה

 . :ז :זז " ..- ".ם-;ל riז~ה;

פנטזיה

י;ם-י;םמשהו:לכםא;מך

rוrונ:יסלה.דקךז; ··ים~ w ~~~ה-ים
נ;לך;ת,ןש;ת pל~נ;ת \t~~זרי-?ןי;ת,י;ם-י;ם,
שלוב;ת,ניריםי;שביםהםחדשים.ית;מים
 'חדש;ם." ·ח"יםעללד~חליטמנס~ם

 . ז-: .-- . :- : .- :

t\ זרrתי~~הם~ר-rת;ך~קו, r. ל~ם
לבכ;ת,ח;ששיםהםהראש;נה.נפעם

ם,'ה.אלי ·ג;חזמישהולבכ;ת~א·לאר
וברשלר.ופ'ד~.ש··עכשו,·ע;ש~םה'ממסניו
זז ."לזrוזpל~ר: ;-א ,ם~ל~ ה~~ ר·~;ל

rו~תוrן.rוק.;ר~ל ו~~

t\ זרrת:~לח;ןךים~ר, 
~~קרים.~נ;ןא;םtז~~לא

כב;ך,א;מךתכלההספה,עלי;שבתהאלמנה
ז :·אליהגשתלבשוד.הזע;מז~~םואנשים
ז ." ··.הס;·זאדס~קארה,·~ן~תללזח·ץ
לבלם,ל;מרמליםמ;צאתהיא

ז:-נ;אםעלמ;;ה ,להםמ;דה
T '.' T T -T 

משם.ש'ילכוך;צההיאכלנה
לשובק~ררת, 6ל~ית~שוב.ל~זה·ך;

י;ן~תחיא .ל~ית-rןח;ליםrןח;לה,לסדר
o/ יד~~~·~לז:ייןה • t\ ו;חיןה,ז:יקןסהז;רr

הרחק,א.ל .נזמןאח;רהלנועהמשאלה
סראש;~ה.-~~זקי~ה~יאז"זלתו~ה, pזלעדא·ל

,,, 

פלועודדמאנגלית:
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"הביתה"?זההיכן

 ,באביבוצפונהבסתיודרומהחלפוחסידותולהקות

 ) 276<עמ'הביתהמהביתבדרכן

בברכההתקבל ) 2009אחרונות<ידיעותהכיתהענבריאסףשלספרו
ופחותהקיבוץ'לנושאו'בעיקרשהתייחסווכותביםקוראיםידיעל

עוסקהספר .דעתולסוףירדוכיבסרחלאכללאשרעצמו'לספר
ועדהמהפכהשלאחרברוסיההיווסדומיוםאפיקיםקיבוצובקורות

לושקבעהטווחעצםכבר •בישראלקפיטליסטיתבהפרסהפטירתויום

עם .סופועדמראשיתושקיעהשלכסיפורכיוונואתקבעהמחבר'
הזההספרהאםוללמד:ללמודמבקששהואהלקחמהבטוחאיניזאת,
 .לקיבוץ?היתוליםשיראואהבהשירקינה?שיראוהללשירהוא

מתוךולאחמלהמתוךלאסיפורואתמספרהואשאיןהיאהאמת
משועשע.אירוניבחיוךאלאהערצה,מתוךולאשנאהמתוךלאכעס,
שאינולביתלשובהקוראת"הביתה",הדו-משמעיתשכותרתואפשר
עלמרמזתממש,שלוהאחרונהבשורהרקומתפענחתעוד'קיים

הפתרון.

לכתובענבריבחרשבההספרותיתבסוגה'נעוץ'לדעתיהעיקריהקושי
סוגהאפיקים,קיבוץשלהימיםדבריכספראלאכרומן'לאספרו'את

שלפירושאוהעמקהשלניסיוןכלמלכתחילה,מאפשרת,שאינה

לתולדותהמתייחסכרוניקותספרזהובעיקרומתאר.שהואהעובדות
מביאכלומרהמקרא,לסיפורימתייחסהימיםדברישספרכפיאפיקים

האירועים.שלוימלוך"> .••<"וימתואנקדוטיתסכימטיתתמציתרק
שישמעמיקומבקרמסאיהואענברימקרית.איננהענברישלהבחירה

"מעמדהואהמרשימיםממאמריואחדהעיונית.לכתיבתוהערכהלי

הנכתבתלספרותוזיקתההעבריתהשפהאתמנתחהואשבוהפעלים"
שללאפעלים,שלשפההיאשם,אומרהואהמקראית,העבריתהיום.

הוויה,איננההמציאותמצבים.ולאפעולותהמתארתשפהשמות,

הפסקהאתמביאהואכדוגמהעצם.שםלאפעולהשםבריאה.אלא
בתאתויקחלוימביתאיש"וילךמשה:הולדתעלהמספרתבמקרא

המציינותמיליםשתיותלד'ותהו .)'ב<שמותבן"ותלדהאשהותהולוי'
אמוחשבהאוהרגישהמהעלדברלומרמבליוזאתחודשים,תשעה
גםהואזומנסומנקודתמקראית,כתיבהשלמופתזהומשה.של

הפעליםאתברובהשזנחההעכשווית,העבריתהספרותאתמבקר
פסיביים.גיבוריםלטובתהפועליםהגיבוריםואתהתארים,לסוכת

ביותרהרחוקהזהבמודלבחרשלו'יצירתואתלכתובאפוא,בבואו'
שלגיבוריםלהשאיןרומן'שאינהיצירה •המצויהספרותימהמודל

דמויותשבעאמנםבהשישהקיבוצית>,הקולקטיביתהישות<מלבדממש
מתוארותוהןנפשוחייפסיכולוגיהנעדרותשכולןאלאמרכזיות,

אחתדוגמההנה,ומנוכר.מרוחקרשומותרושםידיעלבלבדמבחוץ

השמטות>:<תוך

בתהבכורהבתםונירה,שלוהמזכירההיתהאשתובוטהקלת,אתניהל"מיטיה

היתההחצראדמתהחרושת.ביתבתוךרקפותשלפקעותשתישתלההעשר

בפקעותיוםיום,טיפלהנירה."אבלמכונותושמןבנזיןוספוגתבדליםזרועה

צמחוהזוהמהומתוך-אליהןדיברהבדלים,מהןסילקה 1אותןהשקתהשלה,

היאמאוד.בההתגאווהםשלה,הגינהאתלהוריההראתהנירהרקפות.שתי

 ,) 133<עמ'ומתה"חלתהחודשיםכמהכעבוראבלמאושרת,היתה
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 •בספרוילדיםחבריםשלכאלה<וסמליות?)סתומותמיתותהרבהיש
וכדומה.ההורים?חשומהמדוע?למה?להם:קרהמהמביניםאיננו
תמידהקייםולפערעצמושללתיאוריהקוונןכאןנפלשענברידומה

עלנלהבהערכהמאמרשכתבסאוב,גדי<אגב,למעשה.תיאוריהבין
הפעולהתיאורייתאתאלנכישלוברומןהצלחהביתראימץהכיתה,
מעוררת.שהיאאחרותמבעיותנמנעלאכיאםענברי'שלוהפעלים

הבא>.במדורנוכךועל
-העבריהמונחפיעל"רשומות"-הכרוניקהסוגתכיעודלומרצריך

התרחשויותשלתערובתמדעית,סררם"כהיססוריוגראפיהמוגדרת

הלקסיקון<ראהמוראליזסורית"מגמהמתוךדמיוןוסיפורימציאותיות
והשאלה ) 1976פועליםספרייתאוכמני,עזריאלוצורות","תכנים

מהפניועלמסיפורו?להפיקענברימבקשמוסרילקחאיזההיא
הקיבוציתהחייםצורתההתחלהלמןשכברזהבעצם,מספרשהכיתה
השינוייםועםלמעשה,הלכההחזוןהגשמתעםלהתמודדמתקשה

עצםעלכאיוםנתפס ,כגדולקטן ,שינויכלמכתיבה.שהמציאות
הטבק,בחוותעבודהקבוצתכשהיו ,לקיבוץהיובטרםעודקיומה.
כסלוןקושטשהואלגלותהזדעזעוהבחורותלאוהלשהציצו"חברים
לדוןאספהכונסה .].ל.ע-שליהןולהלןכאן[ההדגשותבורגני"

 ) 31<עמ'התנוונות"מסתמנתקודר:דוחוחובר ] ...הזאת["בגנדרנות

הבעיות:בכלמידלוקההואהקרקעעלעולהשהקיבוץמרגעפחות.לא
צורךהיהכאשר .) 106<עמ'מחר"התמסראבללאסנבנה"הקיבוץ
וכדומה,חינוךועדתחברה,ועדתעבודה,ועדתשונות,ועדותלהקים

בסמכותה"הכרסוםהקיבוץ.שלהישירההדמוקרטיהברעיוןחיבלוהן

כשהדילמותנמשךהכלכלית,הוועדהכשהוקמהשהתחילהאספה,של
והאספההרעיונייםהוויכוחיםהתמעטוהוועדות.ביןפוזרוהשוטפות

 .) 107<עמ'המלצות"אשרורשלצביוןקיבלה

והחבוטותהידועותהבעיותכלאתליטולהוא ,להלןענברישעושהמה
צורתהלכהבגללןכאילוהסענהאתולשחזרהקיבוציתההיסטוריהמן

שיטתבשלפעםהבגדים,מחסןבשלפעםוהידרדרה:זונעלהחיים
בשלפעם ,אישיתקציבבשלפעםהתלושים,בשלפעםהנקודות,
פעםוהטלפונים,הטלוויזיהבשלפעםהמזגנים,בשלפעםהמקררים,

בניםעזיבתכמואחריםגורמיםלהזכיר<שלאהמשפחתיתהלינהבשל
בביטוייםבספרמלווהשינויכלוכדומה>.פנימית,עזיבהומייסדים,

הנהגתעלממש.הגיעשסופולפנישניםעוד ,הקיבוץסוףעלמוגזמים
תלושיהדפסתבעדהצביעוכאשר"למעשהנאמר:התלושיםשיטת



בתולדותביותרהמהותיתהרפורמהאתהחבריםחוללוקנייה,
התקציבהנהגתעל .) 192<עמיללקוחות"הפכוחםהקיבוץ.
הבורגנייםהרהיטיםהכולל,האישי"התקציבנאמר:האישי
עודוגררוהקיבוץאתריככו ,הכוללהאישיבתקציבשנקנו
משפחתית,ללינההמעברעל .) 212<עמימרככות"החלטותועוד

כי ,נאמררבועים,מטרים-48ל-36מהדירותהרחבתשהצריך

 .) 244<עמ'הקיבוץ"מותעלהתאבלוהקיבוץ"מייסדי

בשנות ) 256<עמ'באמתהרעות"השנים"שבעהגיעוכאשר ,וכך

ההסתבכויותבבורסה,המפולתשנותשעברה,למאההשמונים
שקליםמיליונימאותשלאדיריםחובותצבירת ,האפורבשוק

הממשלה,התערבותאתשחייבוכולה,הקיבוציתהתנועהשל

שלאמבפנים,למדירופפיםקיבוציתותנועהקיבוץמצאוהן
שבע"אחריהממשלתית.ההבראה"ל"תוכניתלהתנגדיכלו

שהקיבוץהבינווהחברים .•.יקיצהשנותשבעבאוהרעותהשנים

קושרענברי .) 262<עמ'הסוציאליסטי"הסיפורוכגמדהתמוטט
והגירתהמועצותבריתהתפרקותעםבעולם,המצבעםגםזאת

 ,אופןבכלמבית, .לישראלמרוסיהקפיטליזם"שוחרי"מיליון
 .) 263<עמיהפרטה"המילהאתובעלוןבאספותלתרגל"התחילו

מתארהוא ,הספרסוףעדעמודיםכעשרהלאורך ,ואילךמכאן
פרודיבאופןדירות> ,שכר<שירותים,ההפרטהשלבישלושתאת

כונוענפיםמרכזי"עסקים",מעתהנקראוהענפיםלמדי:

העבודהסידורהעסקי",המגזר"יו"רכונהמשקמרכז"מנהלים",
הקהילה","הנהלתכונתההמזכירותאנוש",משאבי"ניהולנקרא

"המגזרמניהולהופרד"הקהילה"ניהולהקהילה","מנכ"לכונההמזכיר
דווקאשהכינוהםכרוםממאגידלהשכירים"הטבחיםוגםהעסקי".

 .) 264<עמיהסדר"בלילקניידלךשליופי

מראש,<לו>הידועסופולאורהקיבוץסיפוראתמספרשענבריאף
 .למותושגרמולסיבותבאשרחד-משמעיתאמירהמהטקסטלחלץקשה
האםגרמה?האנושיתהחולשההאםגרמה?השיתופיתהשיטההאם

ללאעצמואתהמספרסיפורזהולכאורה,גרמו?החיצוניותהנסיבות
טוןהוא ,כאמור ,אותושמאפייןמהאולם .מחברושלהתערבותכל

אפיקים,מחברינחסךואינואורכולכלהספראתהמלווהפרודיאנקדוטי
אתעברוהםשנה"שישיםהקשה:בשעתםגםוהתמימים,הטובים

על ,לאומיביטוחעלדברשוםלדעתרצוולאידעולאבשינה.החיים
להםשאיןגילוועכשיופנסיה,עלמס,דרגותעלבריאות,ביטוח

 .) 267<עמ'בזקנתם"יסתדרואיךמושגשלצלולהםשאיןפנסיה,

חיים:רוחבוומפיחותהקיבוץאתמסעירותהחדשותהמצוקותדווקא

סערושובמפהקים,ועלוניםמנומנמותאספותשלדורשנות"אחרי
 .) 268<עמיהראשונות"בשניםכמועקרוניות,מהכרעותוהעלוןהאספה

עםמזדהה:הואצדאיזהועםהמחברחותרלהיכןלדעתקשהלרגעים
הסוףלקראתהפיכחים.עםאוהמטושטשיםעםהערים,עםהישנים,

חבריםאותם"כלהםאלההשורדים.חברים,שלנוסףזןעלמדברהוא
בכישרוןשחוננואנשים-אספהובאףמריבהבאףמעודםהשתתפושלא

ממעורבותעצמםעלהגנווכךמיותרים,סתםאותימחוכיםלהיחשב
 .) 275<עמ'המציאות"כינושהמעורביםבמהכלשהי

בעמודהמייסדים.החולמיםגםמפתיעבאופןהםש"התימהונים"אלא
אפיוןמופיעהראשיים""הגיבוריםהכותרתתחתהספרשלהפתיחה

ברוסיהעודהקיבוץרעיוןאתשהגוהמרכזיותהדמויותשבעשלקצר

מתוארתכךוהנה, ,"ד.ס.ס.ס-בהצעיד"השומרבתנועתהבולשביקית,

בחורהתנועה.מייסד-<גלילי>"לסיהמביניהן:ביותרהחשובההדמות
קוראמאם.יתוםכסף.צלבעטורכחולוקסקטרכיבהבמכנסישמנמן

 217בשנתבפלשתינהשנערךפיליםבקרבמתעמקצבאית.היסטוריה

לפנה"ס".

כיוםאפיקיםקיבוץ

משנהאלוףבדרגתשעוטר ,לבן-גוריוןמקורבשהיהזה,גלילילסיה

"תימהוני"בעצםהואהעולם,ברחביהתנועהשליחשהיה ,בצה"ל
מותלפניעודמתהואהזמן.עםוגוברתהולכתרקמוזרותואשרגמור

בעמודהצגתואבלהרעות.השניםשבעשלהשישיתבשנההקיבוץ,
האבמוצגמלכתחילהתחילה.במחשבהמעשהשסוףמעידההפתיחה
ימיושבאחריתמהמציאות,מנותק ,הזויכאדםאפיקיםשלהמייסד

השנייהבמאהשהתרחשהיסטוריפיליםקרבבאותוככולורובושוקע
הספירה.לפני

מספקותעקיפהתשובהמהטקסט,מפורשתתשובהלחלץקשהאם
הספר:אתהחותמותהשורותחמשלפחות

שלהרהיטיםושמוביליהפקיעולאעודהדירותשמרחיבי"הדשאים
הקיבוץציפוריההפרטה.לפניכמוירוקיםהיו ,רמסולאעודהתושבים

חסידותולהקותהמים,מגדלעלעמדההפחחסידתבעצים,צפצפו
 .) 276<עמ'חביתה"מחביתברדכןבאביב,וצפונהבסתיודרומהחלפו

מעשיעלמכסה,הטבעהאחדודאיים:דבריםשניבידינונותרובסיכום
סנדבורג:קולהאמריקניהמשוררשל'עשב'הידועבשיר<כמוהאדם

מכסהשבשירהעשבלעבוד".ליתנוהכל,/מכסהאניהעשב,"אני
וקוברורדן>גטיסברג, ,וסולו ,באוסטרליץהמפורסמיםהקרבותעל

והשני,הכל.יכסההדשאמופרט,קיבוץשיתופי,קיבוץתחתיו.אותם
אפיקים","ביתאפיקיםקיבוץמכונהבספר"הביתה".איננו"הבית"

בחזרהכלומרהביתה","מהביתדרכןאתעושותהנודדותהחסידותאבל
למקוםהמחבראותנומחזירזומבחינה .באומשםרוסיה,לערבות

"הביתה"הזה.המעשהכלאתשהניעהחלוםאלהעלילה,שלהראשית

מושגת,בלתיאוטופיתשאיפהאפוא,היא,-בהלטעותשאיןכותרתו-

 ·:· .דינואתגוזרהגשמתושבעצםחזון
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ענברישלבחירתו

משבחתביקורתרשימתעליווכתבתיהביתהאתקראתיהשנהבאפריל
והתקומההחירותעונתשלהשילובאארס'.'סייםאביביהתלבמקומון

שקשורדברבכלשליהאישיהענייןעםהעצמאותליוםפסחשבין
הקריאהחווייתאתהביא ,בארץהיהודיהיישובשלההתהוותלתקופת

במשפטשהובעוהתרגשות,שלרגילותלאלעוצמותבהביתהשלי

להשיבהזההנפלאהספרכמו"איןההיא:הביקורתרשימתשלהסיום
 ,משהולשנותאפשרשעודותקווהלאומיתגאווהמעטהתודעהאל
מספיק".נרצהאם

הסכימהכיליכתבה ,קיבוץבתמשפחה,קרובת
לי"היהאחד:ענייןלמעטבביקורת,דבריכלעם

ודבריהאמרה,בספר",התקווהאתלמצואקשה

האםולבדוק ,הזוהטענהעלשובלתהותליגרמו
המחודשת.הבדיקההנהבשבחים.מעטנסחפתילא

בסוגהלכתובבחירתועלשבחלכלראויענברי
הספרותשלמהותהגרעיןאתמגדירהשלדעתו
-פעולה"סיפורתמכנהשהואגחסרהעברית,

"לקראתהמכונןבמאמרוהיסטורית-לאומית",

תיגרקראבו ,) 2000 , 9('תכלת'עברית"ספרות

השניםבמאהפהשנכתבההספרותכלעלכמעט
המסורתאתעזבהשהיאבטענההאחרונות,

מימיהעבריתהספרותאתשאפיינההפואטית

ומעשיותהקבלהספרות ,התלמודדרךהמקרא,
ועברהה-תשע-עשרה,המאהשלהיעדהחסידים

ממשמעויותתלושהמהורהרת,פרטית,לכתיבה

רוב,פיעל"הנוטה,פרוזהולאומיות,היסטוריות
ספרותיתבסביבהמאליהמובנתבחירהזואיןלספר".במקוםלדבר

במאמרוהסתפקלאענבריאולם ,ובפרטיבאישיעוסקתאכןשברובה
שזהותנו"מיאופרטיבית:במסקנהאותוחתםאלאהנתונים,בניתוח

האםבשאלה:עתידהתלויכמהעדלהביןאמור ,לויקרההתרבותית
זהותנוהפואטי?עברהעםהקשראתתחדשכאןשתיכתבהספרות

לנוקוראנחתםשלאהקנוןומורישים.כיורשיםלנוזקוקההתרבותית
-ולהווהההווה,טעםאתלעברשיעניקוחדשות,יצירותלולהוסיף
עתיד".

ענבריבחרלו",יקרההתרבותיתשזהותנול"מישהציבלאתגרנענה

רבים,היסטורייםרומניםכותבישלבדרכםמהליכהלהימנעבהביתה
תיאוריורגשות,משמעויותנ:ולילתוכןויצקוקצרותאפיזודותשנטלו
נצמדזהובמקוםמפותחים,ודיאלוגיםעשירותדמויותוזמנים,מקומות
ותמריהודהסיפורכדוגמת ,המקראיהסיפורשלהתמציתילמודל

אתשעשומיהןבוהדמויותהיסטוריה,מתארהסיפור :>ח"ל<בראשית
הםאםרקבומובאיםושיחותאנשיםמקומות,ותיאוריההיסטוריה,

כמעטאיןלכן .מסופרשעליוההיסטוריהתהליךלהבנתתורמים
שיחותקטעימאודמעטישהביתה,גיבורישלברגשותיהםהתעמקות
קט,לרגעבוחולפותבספרהדמויותעשרותשלרובןורובומכתבים,

זלזולחלילהבכךאיןמהבמה.ויוצאותבסיפורתפקידןאתממלאות

אינוהזההסיפורנחרצת:עמדהנקיטתאלאברגשותיהם,אובאנשים
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שחיבתרוט,ליאואוגליליקלרהעללא<אפילואחראוזהאדםעל
שלו.וההיסטוריההקיבוץעלאלאהיטב>,ניכרתאליהםהמספר
אתלספראפשראיךביקורות>:בכמהזאתשאמרו<והיוהמבקריאמר
אפשראיךאנשיו?שלובלבטיםבדיוניםלהעמיקמבליהקיבוץקורות

לחדורמבליהתרסקותלסףהקיבוציםאתשהביאהתהליךאתלהסביר
ועונהוהנסתרים?הגלוייםמניעיהןאתולנתחהפועלותהנפשותלנבכי
שלילדיהםקיבלושבההדרךאתמתארהואכךהנהאפשר!ענברי:
הוריהם:מותעלהידיעהאתמעגןאסוןהרוגי

מפיהאסוןעלשמע ,ויוסינוריתשלהבכורהאח ,זהרהרי"גרשם

כשנוריתשירת.שבוהצבאיבבסיסקומנדקרכשתיקןהחדשותקריין

שיבינוהניחוכולםלהם.סיפרלאאחדאףמהקייטנה,חזרוויוסי
זאת,לעומת ,שומרוניורהבבית.לאואמאשאבאהבינוהםבעצמם.
אףאבלבבית,לאאבאמדועמהקייטנהשחזרובנותיהלשלושסיפרה

ובחודשיםבשבועותאיתןדיברהלאפורת,עליזהאףגננת,אףמטפלת,
 .) 175-174<עמ'האסון"שאחרי

שניוחנךלאסוןהשנהיוםאתצייןכשהקיבוץשנתיים,כעבורוגם

ובתםבניהם"שני ,בנותיוקורלזכרציבורמבני

המשיכואליקשלבנותיוושלושורחלמולהשל
 .) 177<עמ'איתם"ידברשמישהולחכות

הזה?המצמררמהתיאוריותרממצההסברישכלום
מקבלהזווהמדויקתהחסכוניתההמעטהבלשוןהרי

שנכתבוהספרותיהמחקריהקורפוסכלאתהקורא
הקיבוציהחינוךעוללותעלהאחרוניםבעשוריםפה

היישרומרה,מרוכזתבכמוסההמשותפת,והלינה

לבטן.
 ,בכךלודישלאמימזה?ביותרצורךישהאמנם
העמוסההספרותבמוסכמותהסתםמןשבוי

הכוחאתושכחתודעה,וזרמיפנימייםבמונולוגים

<בראשיתיצחקעקדתכמולסיפורשישהעצום
הצלחתוובכךאח.דנפשחיבוטולובושאין ,)ב"כ

הספרותלקוראילהשיב-ענברישלהגדולה
 .מכברזהמהםנשכחשכמסתברמהאתהעברית

* 
שקראתיאחרבספרלהיזכרשלאיכולתילאהביתהקריאתכדיתוך

וקראתישבתיהביתהאתשסיימתילאחרומיד ,לכןקודםשנהעשרים
בחירתווחדשניתנועזתכמהעדוהבנתי ,שלומאירשלרוסירומןאת

שלוגםהספרים.שניביןרבדמיוןישלכאורהענברי.שלהפואטית
מייסדיושלההיסטוריהסיפורדרךמקוםשלדמותואתלתארמבקש

בפרטיםועשירהססגוניתתמונהומצייר ,ימינוועדההתיישבותמראשית

נמנעואףקונקרטיממקוםסיפורואתמרחיקשלואולםודמויות.
ומאוחרמוקדם"הכפר".המקוםאתומכנה"מושב"במושגמשימוש

עלילותלפרקים,מוחלטבלבולכדיעדבערבוביהבסיפורמשמשים

המופלגותוההגזמות ,להןהמצותתהמ~~רבעלילותמתמזגותגיבוריו
לכפרשאיפהעלמרמזותמהגיבוריםכמהשלהעל-אנושייםבכוחותיהם

ההיסטורית,התפאורהלמרותמקונדו.לידשםאיאוניברסלי,דמיוני
נכזבות,מאהבותהנבנהאנושירומןאלא ,היסטוריסיפוראינורוסירומן

אתהכפרעל.להביאהעתידיםנקם,ושאיפותכעסיםקינאה,בגידות,
וניסיונותלחלוציםקברותלבתיהמטעיםהפיכת ,לומנבאששלוהגורל

לא ,רוסילרומןאכןאותועושיםאלהכלהביצות.שלההצפה-מחדש

עברית".ל"ספרות
אמיתייםשמותעםכרונולוגי,בסדרבשפת-פעולה,כתובהביתהמנג,ד
הםמפורשים,תאריכיםבומצויניםלאכיואףומקומות,דמויותשל

טועןאינוענבריהעלילה.סיפורשברקעהמאורעותמתיאורניכרים
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הרגשותאתלהזכירממעטהואאולםרגשות,נטולותהיושדמויותיו
בדמיונם.אותםלהשליםחופשלקוראיוומשאירהללו
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אלוןשלזג'אניאחוזתהואבלעדיו>,אוספירפרס<עםלשבחים
כשמונהשלהתרחשויותושוטח ,ההיסטוריהרומןבגישתבחרחילו .חילו

בהתכתבותדמיוניים.יומניםשניבאמצעותשלם,ספרפניעלחודשים
באנטי·חילוהואשם ,> s.os ynet.29 <מגדאהווןעםשלוהפומבית

הסיפוראתמעטלערערהתכווןהכלבסךכיבתגובהוטעןציונות,
שהקפידאףאולם •עליוגדליםישראליםתלמידיםשלשדורותהציוני
ולשחזרהאמיתייםבשמותיהןדמויותלהציגמדויקים,תאריכיםלציין
עצמההעלילהמקיף,תחקירעלשמעידבאופןההתרחשותזירותאת

היאאנטי-ציונית,אוציוניתאינההיאהיסטורי.מרכיבמכלמנותקת
תקומת ,הישראלי-ערביהסכסוךשורשיכלאתהתולהספרותיתבדיה

מסופקהבלתיהמינייצרועלבפנטזיההפלסטינית,והנכבהישראל
הדמיוניהנערשלושיגעונותיוובשיגיונותיו ,מחדקלווריסקיחייםשל

פסיכולוגירומןשלסוג,אלאהיסטורירומןלאזה,מאידך.'אנידגצאלח

עתידעלרוסירבומןשלושלנבואותיושאתבעודמעמיק.מאודלא
שנבואותהרי ,החלוציהחלוםשברעלכאלגוריהלקרואניתןהעמק

שחילודומה .ירמיהועלבלבדפארודיהבגדרהןצ~לחשלהחורבן
המרפסת,עלהרצלשלהאיקונותאתגיבורובפיושםסביבו ,התבונן

שלושתואת ,העיןעלהרטייהעםדייןומשההראשעלהעומדגוריוןבן
שלהאולטימטיביכסמלוהמשולש,העגולהמרובע, ,עזריאלימגדלי
שדיסבורמישהואםעובד.לאזהביפו.הפלסטיניתהתרבותחורבן
הסיפוראתלערערכדיבנפשומעורערובערביוערמומיחרמןביהודי
הזה.הסיפורמונחשעליהםהיסודותאתהיטבשיבדוקכדאי ,הציוני

טועניםוישהתקופה,שלהעבריתהשפהאתלשחזרמאודהתאמץחילו
כלבספרואיןהעברית,הספרותשלהמבטמנקודתאולםשהצליח,

היסטורית-לאומית".ל"סיפורת-פעולהזכר

* 
בדידותהעברית.הספרותמר;םהמזהירהבבדידותועומדהביתהואילו

משום-מזהירהזמננו;בניכאלהספריםכמעטאיןשאכןמשום-

כמולעתיםהנשמעתומוקפדתחדהבשפה ,שלוהכתיבהשבהירות

החברים,אחדעלכתבלאיטליה", ה~י?~ ry ~?~לף~ה("התנדבשירה
באנדרסטייטמנטהמסתיימיםהארוכיםהפעולהובמשפטי ,) 136עמ'
מבלילנפש,וחודרותודוקרותארוכותקרנייםשולחתפואנטה,של

לצפותמיטיבשענברימשום-ורוםרגשות;שללהשתפכותלהזדקק

זהותואתשואבהואמהעברהמים:מגדלעלהחסידהכמולמרחקים,
כאחדעצמואתמסמןהואולעתידהפואטית,ומורשתוהתרבותית
נחתם".שלא"הקנוןמממשיכי

שלסיפורהאת<ודרכואפיקיםמייסדישלסיפורםאת~רו gב
צריךלחלום("גםלחלוםשידעואלועלמצביעהואההתיישבות>,

כיומדגיש ,) 47עמ' ,מאיאקובסקיאתקרצ'מןמיטיהמצטטלדעת",
העולםאתשמשניםהםשלהם,התודעהזרמיאולבטיהםולאמעשיהם,
בספר:שמצאתיהתקווהמקור ,כמדומני ,זהוההיסטוריה.אתועושים

המשותפת,הלינהנפגעישל-הקורבניהשיחאתבמשהולצמצםשנוכל
מהעללהתלונןלחדול-הנכבהשללחלוצים,השניהדורבנישל

כזועצמאית,עשייהשלחלומותולהגשיםלחלוםולשובלנושעשו
-היסטורית-פעולהסיפורתעליהגםבלכתויוכלושבייםאודורשבעוד

 ·:·בדיעב.דחורבןנבואותולאלאומית,
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ר

שיערבלוריתעםורזהגבוה"יפאני

כזה?)"יפאנימצאו(איפהמתולתל

קנזיהושעאצלהריקההמילה

אל-דרורויוסף

המחלהמהות .היבשהעלמחלת-יםשזו ,צחוקבלי ,אומרואני ,ניסיוןלי''יש

משליךאתהועכשיוהדבריםשלהאמיתייםשמותיהםאתששכחתזההוא

הספקתלאעודאבלמהר!מהר,העיקר .לפההבאמכלשמותבחיפזוןעליהם

מגדל'להשקראתשבשדות,הצפצפה .שמותיהםאתשכחתושובמהםלברוח

חסרתשובונעהמתנדנדת ,צפצפהשהיאלדעתרציתלאאוידעת,לאכיונבל

 ''.'שיכורכשהיה ,נוחולהלקרואנאלץואתהשם

עמודים , 2000 ,עובדעם ,כפרירופאהמתפלל',עם'שיחההסיפורמתוךקפקא,פרנץ

המרמן.אילנהמרגמנית: . 321-320

ויוסףקנזיהושעאצלהריקההמילהעלזו'רשימה
פורסמה.לאאולם 2005בשנתעודנכתבהאל-דרור'

קובץשללאורהוצאתובעקבותנכתבההיא
 ) 2005דביר'זמורה-ביתן'<כנרת,צלליותהסיפורים

יומית''הצגהמתוכו:סיפוריםבשניעוסקתוהיא

אל·יוסףמאתחיכוך'ו'מינימוםקנזיהושעמאת

בספרושובכעתאוררואהקנזשלסיפורודרור.
 ,עובד<עםבחצרכניסהעםדירהוהמעולההחדש
"ישנה"רשימהאותהכאןמוגשתכךולכבוד ) 2008

ומעורריהמיוחדיםהסיפוריםלשנישהקדשתי

אל-דרור.יוסףושלקנזיהושעשלהללוהמחשבה

יומית''הצגהקנזשלסיפורוחותםבכדישלאנדמה
הקובץאתגםכמובחצרכניסהעםדירההקובץאת

תחושתלביןהמטורףההומורביןהשילובצלליות.
הענייניםהשתלשלותדבר.אחריולהציבמאפשראינוהמחלחלתהבעתה
לערערכדיבהישהמחריד'לסוףמשיםבליכמעטהמובילהההזויה,

איןשכזהבמצבהז;נספרות.במיליםהאמוןואתהיציבותתחושתאת
 .נחתם.הספרואכן'להמשיךלאןעוד

 • 2005סתיודיזינגוף.שברחובהספריםחנותאביב.תלהתחיל:זהוכך

הנתונים:אתשוקלתאניצלליות.הספראתהספריםממדףשולפתאני
"ספרפרויקטש"ח. 39-המחירראויים.הסופריםקרת.אתגרהעורך

 ,לאורהוצאהעיצוב,<כתיבה,בספרהשותפיםכלהקהילה".למען
לעמותתמיועדותההכנסותורווחיהם.תמלוגיהםעלויתרוהפצה>
בחברה.מחדשלהשתלבבישראלנפשלפגועיהמסייעת"אנוש"

 •בידיהספרקונה.אני
שניאלחוזרתהייתיושובשוב-יומית'ו'הצגהחיכוך''מינימום
הייתימשתאותבעינייםצלליות.בקובץהמופיעים ,הללוהסיפורים

ואופןהמשוניםהדיאלוגיםמוללהצחיק,שלהםהיכולתמולעומדת
הימים,משארשונהשאינואחד'ויוםהדמויות.שלהתמוההההתנהלות
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הריקה.המילהגרעין-משותףגרעיןהסיפוריםלשניהבנתי:
המסומן;ללאהמסמןהיא ,עקרסימוןתהליךשלתוצרהיאהריקההמילה

ממשמעות,ריקיםהעקרהסימוןבעקבותי:וותרומושגוכלפריטכל
שלמהתחמושתפורקלשון'מטבעותמנטרלאל-דרוריוסףמנוטרלים.

קולמוסו'תחתעכשוויות.ביטויבדרכיהטבועיםחברתייםמטעניםשל
נוספות>הבעהצורותגםאלאהלשונית,זורק<לאהיומיומיתשפתנו

ספוגותאותנטיות,מכלמנותקותסיסמאותשלדקלוםכמונשמעת
בומצבבסיפורומתארקנזיהושעגיחוך.כדיעדחברתיותבמקובלות

אועו.דרלוונטיתאינהבעולמנופרטיםשלהמקובלתהפונקציונליות
שורש,שלבלשונואוסתירות,מלאיאבסורדיים,מצביםנוצריםאז

בטוחלאאנילי.קורהמהמביןלאבכלל"אניבסיפור:הדמויותאחת

ההתרחשויותמציאותי'הכלקנזשלשבסיפוראלאבמציאות."קורהשזה
התנהגותדפוסישבירתמציאותיות.בלתילאאבלתמוהותבעלילה

האבסורדאווירתואתהקומייםהמצביםאתשיוצרתזוהיאמקובלים

הקוראים, ,בנוגםמהתלתהסיפורעלהשורההאבסורדאווירתהכללית.

שלומותוהטרגי'סופואתברצינותלתפוסקשההראשוןברגעכיעד
אולםהסיפור.שלהסהרורייםממהלכיואחדכעודלנונראההילד

לפתעלנוהגורםהתגלותכרגעכמוהובוההכרהורגעאמיתיהמוות
מהגםשבומשחקשורש>,של<כלשונוכ"משחק"חיינואתלתפוס
מציאות.בעצםהואסהרורישנדמה

אל-דרוריוסףמאתחיכוך''מינימום

שמישהיבזמןהבנייןאלנכנסהאל-דרוריאניהגיבור
ממנו:יוצאת

פה?"עושהאתה"מה

לעצמי."מתאראנישאת,מה~ו

 11 .רוז>האניהשתנינ:י,ולא/

כך?"את 11

 .) 53עמ'חיכוך','מינימום<צלליות,

הגיבורמסוגללאפה?"עושהאתה"מההשאלהעל
זהאיפהיתחיל?בכללמאיןלהשיב.האל-דרוריאני

דווקאהשאלהנשאלתומדוע ?"ה~וע"זהומה ?"ה'פ"
מנוטרל ,האל-דרוריאניהגיבורשאצלנדמהזה?ברגע
אליוהמופנותהמיליםאתומקום,זמןשלמימוכל
כעומדותקונוטציות,מכלכמנותקותתופסהוא

השאלה,עםלהתמודדהיחידההדרך •לשוניריקבתוךמבודדות

מהפהעו~האני-~ר~הלהלהציבהיאחולין'שיחתשלבמסגרתה
שהשואלתבעודתהיה.ליגםאזתשובהתהיהלראםפה.עושהשאת
כדי"באתיכגון:הידועהמהפורמולהתשובהלקבלהסתםמןמצפה
מילותיהאתבחזרהמקבלתהיאהזה",בבנייןגרהוא ,מישהולפגוש

משמעות.מכלמרוקנותשלה
רו~ה".אניהשתני.זכ,"לא

הגיבורשמבצעכיולכמומחקר'כשאלתכמוהכן?""אתהתשובה:
יסודהנחותאילולפילהביןרוצהאנירגע!רגע,אומר:הואבכליו.
משתניםלאאדםשבניחושבתאתהאםהזה.הדיאלוגאתיוצריםאנחנו
הכלל?אתמאשרשליהפרטישהמקרהסטאטיים,שהםכללי'באופן

מהירההאדםבנישלשההשתנות-הנכוןהואשההפךחושבתשאתאו

נבדוק:בואישינוי?נחשבמבחינתךמהובכלל'לא.שליורקדווקא
 ,שלךהשפהאתלהביןאוכלעצמך'עלחושבתאתמהליתגידיאם
גםהשתני.tכ"·"לאהזההמוזרהצירוףמאחורישעומדתהמשמעותאת

טכניקתחוזרת"בהצלחה",הבחורהלומאחלתכאשרהשיחה,בסיום



שברורמבלי "~ל"גםלהמשיבהאל·דרוריאניהגיבורהמראה.הצבת
מוגדרת.היאוכיצדמדוברהצלחהאיזועלבכלללו
שלוששםניצביםמדוע :·ז~ך~~"השלבחדרהכיסאותעםנמשךוזה

המוסכמהאתמפרשיםךיאאחד?גבוהושרפרףאחתספהכורסאות,

אולםשייך""לאהגבוהשהשרפרףחשהגיבורהזו?העיצובית

שלהזההמיוחדהסימוןכלאתלפרשכיצדיודעהואאין
השרפרףעללהתיישבבוחרהואזאתבכלהחדר.חלל

שלושהב"מרחקהספהעלמולויושבה~~ך~זהגבוה.
מטרים'.'

ואיןחדשהלחברהשהגיעאנושלבןהדברדומה
מתהלךהוא •אותוהסובבמןדברלפרשיודעהוא
שכאןאלאאותם.לפענחומנסההאדםבניבין

הגיבורשלהמוחלטהאוריינטציהחוסרכינדמה
בתחילתחיים.כתפיסתאידיאולוגיה,מתוךנעשה

אנשיםעםרעניסיוןלי"היהנאמר:הסיפור
כזההייתיאניגםיודעים.שהםעליהםשאומרים

הנחתלטלפונים'.'לענותשהפסקתילפניפעם,
אוידועאינודברכיהיאכעתהגיבורשלהיסוד
לנסותיותרטעםואיןהשתבשמשהומאליו'מובן

שלמהסימוןאפילולהתעלםבוחרהוא •ולהבין
אתשומעאניאומר:בעצםובכךהטלפוןצלצול

ממנומתעלםאניאבללענות,שצריךזוכרהצלצול'
שיבקעוהצליליםיתרמכלגםכמומייצג,שהואוממה

האדם.בנישלפיותיהםמתוךאוהשפופרתמתוךכךאחר
מחאתיגיאידיאולוכאקטמתפרש·לטלפוןלהפסיק-לענות

במינימוםבחירהזובחירה.מתוךהעולםמןניתוקהמייצג

 .הפניםוהעמדתהזיוףהשקר'אתלמזערבמטרהחיכוך'

עםבשיחהופותחהגבוההשרפרףעלמתיישבהאל·דרוריאניהגיבור

 :"ז~ך~~"ה

 .אותושאלתי ''אני?מייודע"אתה

 ".בעצמךלישאמרתלמהמעברלא"

 ''היפנה?ומיהשםאת ,מהי'

 ".יותראופחות"

 "פחות?אבלאי,ךלהביךיכולאניותר"י

 .) 54עמי<שם,

המיליםאתמציבהמילים,שלהמדויקתלמשמעותןלרדתהניסיון
חוסרשלניחוחאיזהחושףהואשכןמגוחך'באורכולםוהביטויים

הקונוטציותכלאתהשפהמןמדירבהגדרותלדייקהניסיון .כנות
צלילים,רקנותריםכריקה.אותהומציגבההמוטבעותהחברתיות
המילים,משמעות.חסריכשלעצמםוהםמסמנים,שרפרפים,כיסאות,

אותושואלעיניואתעוצם<כשה~~ך~זהגוףמחו;תכמוהמרחב,כמו
איזהחוקים,מערכתאיזולהגדיראמוריםנרדמת?"),"כברהגיבור

הגיבורעבוראבלוהתנהגות,דיבורשלונורמות'היררכיהחברתיסדר
זיכרוןחסראדםכמובעולםמתנהלהואשקוף,הכל ,האל·דרוריאני

הפרטים,שללמביןהללוהחברתיותהמקובלותאתלקרואמסוגלשאינו

החברתית.לשפהמתכחשובכך

אנילי'("תגידסתוםלמבוינקלעת "ז~ך~~"העםשהשיחהלאחר
ויורדמהחדריוצאהואאותי?"),אתהאוהזהבדיאלוגאותךסיבכתי

אותה:ושואלבחורהבאותהפוגששובבמדרגות.
 'י?זאתבכלאעלהשאני"

 "נשואה.אני" .מתחתיאחתמדרגהנעצרההיא

בכנות.שאלתי "?מאושרת"

 .) 58עמי<שם,

נשואהשהיאפתאוםאומרתהיאמדוע :לגיבורברוריםאינםהקישורים

לאלתר'מנסהבאומץ'מתמודדהואאבללעלות.לוהציעהקודםוהרי
"מאושרת?"השאלה:אתלשלוףמזדרזכןועלהמיינסטרים,עםללכת
הנישואיםלפיההידועההחברתיתבמוסכמהשימושעושהזושאלה
נישואים-אושרבקישורשהשימושאלאאדם.שללאושרומפתחחינם

שובוכךהזה,שיחבדורלוונטיאינוהואהנכון'בהקשרממומשאינו
תחתמגלמות>הןאותןהחברתיותהמקובלות<אוהמיליםעומדות
מגוחך.באוראותןהמאירהאל·דרוריאני'הזרקור

קנזיהושעמאתויומית'הצגה

.ייככה-אפשריא"

 'י?לעשותמהאזיי

 "אותה.תביאי"

 ."אותהתביאאתה"

 ".רוצהשהואכמהשישתה .מהמקררהבקבוקכלאתלו"תביאי

 .האשהאמרה ",לותביאאתה"

 .המסדרוןלעברקריגרקרא "כיסאות!צריךיי

 .אשתוקראה "סאות!יכתביאאז"

 .קריגראמר "כיבו,דתביאיקה, 1שי'

 .אשתואמרהתביא,"אתה"

'עמודיםבחצרכניסהעםדירהיומית','הצגהמתוךלקוחים<הציטוטים
בהתאמה.> 203 , 201 , 199 , 197
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הכמעטהתשובהאשתו.שרקה,לביןקרירגביןדיאלוגיםחלקיהםאלה

שכןהמשמעות,לארנוןדוגמההיא-תביא""אתה-שרקהשלקבועה
חסרכצלילנשמעותמצב,בכלכמעט ,עצמןעלהחוזרותהמילים

'הצגהבסיפורקנזשבונהכולוהעולםהמילים,רקלאאולםמובן.

עצמנואתמוצאיםאנולפירוש.כללניתןשאינוככזהמתגלהיומית'

מר~~ניםכןועלמסומניםחסרימסמניםמסמנים,רקבושישבמרחב
שלסופועדתאוצהוצוברהולךוהואשולטהאבסורדמשמעות.מכל

הסיפור.

הרהורים.כמהאקדים ,עצמולסיפורשאגשלפני

שכן ,הסימוןמפעולתבעצמוחומקיומית''הצגההסיפורכינראה
הואבכךבמיוח.דחריגנראההואקנזיהושעשליצירתונוףבתוך

עלערעורכדיעדאוליהסימוןפעולתשלהמשחקיטיבהאתממחיש
טעם,חסרותלפתעלהיראותיכולותופירושתיוגשלפעולותתוקפה.

יומית''הצגההסיפורקריאתלאחרהאםעצמנו:אתשואליםאנושכן

"משמעות"?אותהעדייןנושא'קנז'המסומן,האםכלומרקנז?נשארקנז

רלוונטי?עדייןיהא>אשר<יהאקנזשלהמקובלה"סימון"האם

שלא.ייתכן
להיותלוולאפשרהסימוןמושגאתלעדכןשישיתכן .שכןוייתכן
 ,סיגרושללאפתיחה,שלפעולהמצמצמת,ולאמרחיבהפעולה

יומית''הצגהבזכותוהאחדה.חיסורולאוריבודהוספההמאפשרת

העיבויתהליךחדשים.איבריםומצמיחההקנזית""המערכתמתעבה

אפשרכולה,המערכתשלעושרהאתלראותלנומאפשרוההתרחבות
הקנזית""במערכתכאיבראל·דרוריוסףשלסיפורועללחשובאפילו

להפך>.<ואוליהחדשה
יומית''הצגההסיפורנכללבההקנזיתהמערכתעלמחודשבמבטוכך,

היוהריקה""המילהשיסודותלמצואנוכלחדש,באוראותהומאיר

מוחלשת.בצורהכיאםקנז,שלהקודמותביצירותיוכברקיימים

כשלוששפורסמה ,) 2000 ,עובד<עםעצים'שלושהעם'נוףבנובלה
ב'קשת-2003בלראשונה<פורסםיומית''הצגההסיפורלפנישנים

ההודיים,הריקודיםבסצנתאוליקיימיםהריקההמילהיסודותהחדשה'),

זובסצנהמחיפה.הקטנההמשפחהמולוזהבהתמרהרוקדותשבה

מהןאחתאףכאשרשונות,קבוצותשתיביןחירשיםשלשיחנוצר

אךעדיניםהודייםריקודים<שפתהאחרתשלשפתהאתמבינהאינה
וחוסרעייפותהמחביאהמעושהעליצותשלשפהמולאלדרמטיים

מצדומסוכמתאשרביותרמשעשעתסצנההיאהתוצאהמשווע>.עניין

פשוטהיאזונה[."]היאשלך"תמרהבמילים:המשפחה,,אביסרישל
מההתרחשותפחותלאסתוםמשפט-זונה"שלההחברהוגםזונה

קונקרטיתמשמעותכאןמקבלתאינה'זונה'המילהכאשר ,לושקדמה
ריקה.נשארתלמעשהאלאמקובלות,קונוטציותבעלת

הנובלהעםיומית''הצגההסיפוראתלקשוריכולאשרנוסףעניין

בסופןהמתקבלתהתחושההואעצים',שלושהעם'נוףיותרהמוקדמת
משחק.מאשריותרלאהםהחייםהמוות,נוכחכיהיצירות,שתישל

במשפט:הנחתמתהמוזכרת,בנובלהביטוילידיהיטבבאהזותחושה

עם<נוףשלך"הפרטייםהחייםעםו~ת,-היהודיםכלאתשם"הרגו

עצים'שלושהעם'נוףהנובלהשעלילתאף ,) 279עמ'עצים,שלושה
היצירה,אתהחותמת ,זואמירההשנייה,העולםמלחמתבזמןמתרחשת

עלהנובלה.שלאורכהלכלהיהודיםלשואתהיחידהההתייחסותהיא
במסרגתזאת,עםיחדשיפוטית.תוכחהכאמירתזואמירהנראיתפניה,

יותררחבהתפיסהבהמובלעתכינדמה ,כולוהסיפורשלהמכלול

לטעוןמבקשיםלשווארקאשרקיום ,האנושיהקיוםלאבסורדבאשר
רציונליים-מוסריים.בערכיםאותו
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 .לסיפורוכעת
המשפחה.בחיקפורנוגרפיסרטשלהקרנהמתאריומית''הצגההסיפור
מוזמנים ,במפעלשלוהבוס-ושורש ,מוזכראינושמואשר ,המספר

לצפותכדיהצהרייםאחרבשעותלעבודה,חברם ,גרקרישללביתו

יומית','הצגה ,בחצרכניסהעם<זירהבמיוחד"חזקיפאניב"משהו

אבלוקירחשמן ,קטן ,כמכוערשורשאתמתארהמספר ,) 186עמ'

הסתירהאתהמספרמקבלכורחובעל<מיני>.ניסיון"בעל"באמת
המיניהניסיוןלבין<המסמן>שורששלהחיצוניתהחזותביןהמתמיהה

מתבררתמיניניסיוןכבעלשורששלההכתרהכיאם<המסומן>,שלו

"אשההםאותההמוכיחותהיחידותהראיותשכן ,למדיכחמקמקהמיד

מתגוררבוהרחובגם ,) 187עמ'<שם,<משתיהן>"וילדים<שנייה>

אינםושורשהמספר<שכןחמקמקמסומןבעלכמסמןמתבררקריגר
ברכבשקטיםהיושביםהשוטריםגםוכךהרחוב>,אתבתחילהמוצאים

בטח"הםואומר:אופייניתוכןלשוטריםמצמידהמספרהמשטרה.
התוכןאולם ,) 188עמ'<שם,אירוע"איזהכנראהישעכשיו.בפעילות

 .הסיפורבהמשךיופרךהזההמשטרתי
לצפותומתיישביםקריגרשללביתווהמספרשורשמגיעיםלבסוף
כולה:הסיטואציהמסמנישלבוטההפרהחלהשאזאלאהיפאני.בסרט

לצפייהמצטרפיםכולם-והילדהסבתאקריגר>,של<אשתושרקה
הסבתאשרקה,האסורה.משמעותואתמאבדהסרט,הפורנוגרפי.בסרט

ויל.דסבתארעיה,שלהמקובלתמשמעותםאתהםגםמאבדיםוהילד

שלהקמוטותפניהכמוממשבאחת,מתערפליםכולםהסימוןקווי

חמותואוקריגרשלאמוהיאאםלנחשמאפשריםאינםאשרסבתא,
הסיפור>.שלאורכולכלהמספרעסוקבהחשיבות,רבת<נ;והייה

לבנה.בשמיכהמכוסהוהיאמיטהעלישנהענוגהאשהמתחיל.הסרט
שיערבלוריתעםורזהגבוה"יפאנינכנסשוכבת,היאבו ,החדראל

היפאנייםהמקורות ,) 191עמ'<שם,כזה?)"יפאנימצאו<איפהמתולתל

הסיפורסובבסביבוואשרכולםהתכנסולשמואשרזההסרט,של

במהירותפושטהגבוה""היפאניוכאשרבספק,עתהמוטלים-כולו

הסבתאקוראתבמיטה,השוכבתהאשהעלעירוםוקופץבגדיואת
החברתי.ותפקידןלסבתותבאשרהמוסכמותאתטורפתובכך"ה;פןה!"

מחולמתחילהשוטרים,שניונכנסיםבדלתהצלצולשנשמעמרגע
סבךנוצרהמארח. ,גרקרייוצראשרכזהפנים,העמדותשלשדים

עובדות.שלמדויקתלאוהצגההסתרהניסיונותשלפתירבלתימעגלי
באותואולם ,היפאניהזימהסרטאתמהשוטריםלהסתירמנסהגרקרי

כיהעובדהאתומשורשמהמספרלהסתירמנסההואכינדמהזמן
כולםבהסיטואציהנוצרת .מדוברבמה·יפהיפהיודעיםהשוטרים

מלבד<אוליאחתובעונהבעתומרומיםמרמיםכולםפנים,מעמידים
לתמונהורו~ןסביבהנכנסיםכאשרדרגהעולהזופניםהעמדתקרירג>.

צופיםהםכיוטוענים"הוותיקים"הנוכחיםפעולהמשתפיםאז-
רושםהרושם,עולהלכךבמקבילאולםהילד.שהביאמארזמיקיבסרט

סביבהכימאושש>,אינוגםכי<אםבסיפורשלבבשוםמופרךשאינו

"במקרהאכןאםתמהיםאנוכלשהי.בצורהפניםמעמידיםעצמםורו~ן
מיןאיזועצמנואתושואליםבכוונה>דווקאשמא<אוכאן"עברו

אלמתגוררים,הםשםחנה,מפרדסאותםהמובילהזוהיאמקריות

האל·דרוריאנית,בשיטהכמואביב.תלבצפוןושרקהקריגרשלדירתם

מכלומרוקןמנוטרללשוןמטבענותרתבמקרה""עברנוהאמירה

משמעות.

"תפתח!הקריאה •כולוהסיפורלאורךבולטיםהסימוןכישלונות
שכן ,מסומןחסרכמסמןמתבררתהשוטרים,שלהגעתםעםמשטרה!"

בצורתחיננינופךלהמוסיפיםואףלהקרנהמצטרפיםרקהשוטרים



המחלהאתמהם.אחדשלבשינהשקיעה

מאודקשה<צוקי>המשטרהקציןשל
מדעישםלהישזאתעםיחד ,להסביר

לשורשמפריעשלאמה ,"ה~ 9 ~ 7"נקרו
למחלה,שםמתן .מפגרשהואבולחשוד
בסופונותרהמחלה,סימוןמעשה-כלומר

מילההואגםהיוצרמגוחךאקסדברשל

שלהמדעיתהגדרתהאףעלשכןריקה,

ידועה>אכןהנקרולפסיה<ומחלתהמחלה
בפעילותמלהשתתףנמנעהקציןאין

ונהיגהמארביםהכוללתמשטרתית

מבצעית.

ששורש,נדמההזוהמטורפתהמערכתבתוך

רצהרקאשר ,בעיקרורציונליטיפוס

הזימהסרטימחידושימעטלראות
משליטה.דברשלבסופויוצאהיפאניים,

<מכיווןברכבוהשוטריםאחדאתלוקחהוא

משליךמכןלאחרנעלם>,המשטרהשרכב
עושהאדום,ברמזורנוסעמהרכב,אותו

השוטראתשובומעלהפראיתפרסהפניית

נקודתמהווהמשליטההיציאההרכב.על
טרגיסוףאלמובילהאשרבסיפורתפנית

 .הילדשלמותו-ממשי
כמעטמשקלה,כובדבמלואהטרגדיה,

כעודנראההילדשלמותו •מעמנוחומקת
 •הסיפורשלההזוייםהמהלכיםמןאחד

"היההילדכיהקביעהתורמתזולהרגשה

עושה"מסתובב,היההואמעולה!",נהג
עמ'<שם,השכנותאחתכדבריחניות",

הילדשלמותוסיבתזאתלאור .) 211

הסיפורבסוףשכן ,מסימוןהיאאףחומקת

ההשערהעולה •בקירהתנגשמדועברורלא
ידע"הואשהריבכוונה,זאתעשהשאולי

הילדלו".לקרותצריךהיהלאזהלנהוג,

בעולםאוליובעצם,המקובלמהקשרומ~צא
שילדהדברהגיוני,אךמהקשרוכולושיצא

יראהשתים-עשרהאו·עשרהאחתבן

ידישלחמכןולאחרפורנוגרפייםסרטים

בנפשו.

הפעםשמפסי.דמישהוישמשחק"בכל
שורש,שלזואמירתושילם."הילד

תלושהנראית ,הסיפוראתהחותמת

אלאלה.שקדםמהכלכמוואבסורדית
לכאורההקלילותמילותיודווקאשאולי

לנוגורמותודבבריםסדרעושותשורששל

מתעתעיםכולםשהמסמניםבשעהכילהבין

מסומן-הואורק-המוותכבמשחק,בנו

כהלכה.
 ·:·שילם.הילד ,כאמורהפעם,

ש~ד

 1מג'שבתאי

הצלולהההנדההושאהנחוחפיל;ס;פיחהשיר
ז :---זז•:·:--זז:ז ·- ·-

הנוודהההמלצהחושתהכבישהפילנתו;פיחעשיו
:-• -" -: : : T • : -·: "."T T T : - -: -T 

rr זש;קrry ךףv ז~~להס~ישס~יוrז~נ;ןו;ןrז~היוr
rז~~יןrז~ךיתר~ל.סrז~ל~לrזדף
המסורהאחהשועלהתה;םהא;ך

T :--T TT ז-

ןה R ~זrrזל~~זrז~לוש
לאח;ךהספידה

ז :ז ' :-

~ w י
מגיבהאתאיךע wז.ו

 ט~~ע;ד
נ;א

~רוץ

חמש
ז"

~~יפ'ה

ל~ז
ל~ז

ילך .מי

~לן /o~י~יןנכה, 'tא'ל~םנכה, 'tא'ל~ם

סלן'סלן' /o~יס:ה
אתה,א'לאםאתה,

-T • T -

ה;לכיםח;לכים:פלםיב'מסבאני
 ' • : ' ' :ז '•, •ז •ו •-:

ח;לכיםלחםומסביב
ו ' :ו •:ז •ז •

אניאניאניאתהחונהאניאתה
 ' '-: ' •-: ' '-: 'ז- " :- ' '-: 'ז-

מעגלים,ח;ו,זהמעגלים,מתפשט,זה
:· 

0 
: -

0 • -: T : - •: • T • 

אני,אני,אני,לבד,אתהלבד,אתה
 •-: •-: •-:- :ז-- :ז-

לשם,נעלם,זהלשם,
ז :ז•::•: •:ז :

o/f ~~יןך;~ח י~t\ ~ ~~ח;י 
 ח;י~~ ~ \t~ין

נינעצו
 •ז •::•:

נעצו
ז ·::·:

וגעלפניעדנאצלנישחיהמה
-."" TT • T •::•: -• : •• :• -

 .ט~ר~ע.

 ט~~~ י~~ /oת;ן
הושטהעתהשזהמ~ד

ז :ז- ·:·:ז •

בחזרהומתכנס
:-זז- ··- : .

ו~נ;י~~ס

עכשרחפצהאתונווסוגבאיזהט;ב
ז :-ז • •-: :- • ·: • • : '

עכשרסוגבאיזה
ז :- ·: •• :

~ן~ק י~~י~ן~ם

~~לן ק~~~ןח
 ~~ב~י;נז:; /o:קלי
 .~~~;ו f ל;~

~ tp זקrןח~לים~
לשנינומנו

•• • T • :•• 

ןלןלי
ןלןלי

נשיו:פמ;
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רבנופיניעבאדייוסי

הרעולהמאגרופך

עכשיו

סדע;ל.ה 1 ~;ך~~;
השפלהרצועתאiנללה

 ה~~~:מי~ישנים-פז;ל:;נ
~ i עע;לםקךיi 1~ל.יליםז 

ז:--י.יי:ז : .במעגלגילםנמצא iכמ

ע;ר:;גים 1לואשמעל .. -: : . 

~~י-~עוריםק;ך~ים

מו~rזתע;דהוחוב ז,ייי,י :

י,י,ייז "-:-- .הארזגחליעל

ן;ךןאתה

 1ד~ו.י ת;פ~~
נאותיו;ש

זי :

אש-נ;ךילו

שלאועת --:· 

נטרפה.מדעת
• --• : : T 

נמע;ז-ה~ם
-ז :י

~חורים~ד?ז:רי
ע.~לף) י~~(

ע,~י-ק;ל
מנעמפנמי

היאלשלזי~:ל~י~
: TT '," ::• -

 .חםסו-~י;ן א~~~
ן;ממתפלדהשפתם

ייי-יז "ז :- )יג;:~סקרן ל~;(ה~זעפיםעבש,

~סוריםרץ-ע:;גרייt.זבניעללהקל
 . 1~גו~ק.ירד~ב;א~יי-ירזיסי~ r~~יר"~~
ממעלכעשןהשמיםכי

--י:זזי-ז-י

~ןה 9נכ~בש 1אשיועל
o/ רףיק. ת.ל.?;א~ךץ~ן

~זp~יעו w ~~סק;ל
;~קוסזp~ךלים~ן
~לנ;ךד~ן

 1~ב;ףי
אתה

ז-
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מוטו

יהושעאבישלזכרועם

ישובםאל
זי,יי

סןהיקיםזקל
האדמהע;בדי

:•• T :ז-T 

רה wסדהקבת
ייי

לל.סם,

כחיצ;ןבאתי

~לרצים :;ח~וני
 r~לי~עש,;י

זי-:-

אדמהעמל
 T-ז: ••-:

כמ;תם
ז :

אבילימויו~א
--• T • 

השל;ם:עליו
ז-זז

קנוץ 1ל~ה
י~רימוסל vאי 17 ~,,~

 .rזזp~ליךקו~קום
 ...הנאבגלגולאול~

ז- :י--

~ןה 1 ~~ע 7יף 9ת;~רוע
שממה 1לבבנבללייוח

: • : T : - : T T : 

המק;םכמנהג
ז-- :י :

לו~ה qסו~ה
 17אתיסז

לה qך~חל,ק
השדהצבא;תוכל

: T : ' T -."' 

 . 1ואזpעל
סב;אליאךס~ם

 !פני?אתלוא;ת
-ז,יי :י

ידעתיליא
י :ז-

נפשיאת
:· -: . 

אבידברילמשמע
יז ":י- :- :

נ;קאא;ת;~ךא;הי

ק. w ;ב~על
י;ךעךז.tי~י

 ן~~~ס~ם

ס~נ;~ךק
~א /oא;

 ה~~~~קך~ה
נ;קש. י~~

באתיאיול
יז :

בעיתוןיורהעיתון

~עת;ןי;ירהעת;ן

 .תמונהח;בשתתמונה
זל;לח~הממלזחמה

ל;ת;ת ~י;;פ;~~לי~ז .. : : .. 

 .י;tווו?~ת;ת

ה;~~ים wהו;קכתמי

 ת;ע~~~סעל~ןףדף
הדםאתז;כוים

ז-:י:י

ה~דיםעלהנ;כה י-ז--י.י-

ושלהם.שלנו
י,יזי,י :ז,יי

ליו;תשזכרואצנע;ת
לשכיחל;ת iי;איל ;~;

- :י :ז:

 .~קצ;tויחןהומע;תבגובאת
ייז :-י,יי

האצנע;תחכמתז;
- : T T: ·: T 

להרגשו;צ;ת
זirלא.:~צליח;;י,

האצבעעליחמימ ~ו~~נ
- :,ייז-י-- :י

הגשםחסדאתהז;כךים -: . :· :· :· -:· :· 

~ן~הזכפ;ת ףק~~~
 .ו~ה~~שהה;לןלדם

: T -• 

הרעהפצעחשק

הע;ךעל
ז-

סדעס~~עק /oח
הע;ךנחשקמתערבב

ז ''. " : " :- :י

ט;בה.לתחנשת זי,י :- :

~~עך~בסק.ןעק /oח
 .י .Pסrוק w~ח

סרק~העלו .Pולחסלח~דע
עצמהעלשנמאסת

ז :--,יי,יי :י,יי



אמירבטיןרבנותמר

עגולותסוכריותכמו

לשיולתי"יכ
T • : T • 

 w ~ rrסלקי .r~ת
שמחהיההואאם

• TT T •• -

~צוב w ~ rrסלקי .r ל~~
~צוב vלקי .rעםךד;קד

ננ;?,הסידרלקי .rד
צבעיםשמ;דידנבכי

:· • :· • : T • 

עגל;תסכך~,;תכמ;
 · ..-: ·ז ··. :

o/ נ;תלpקיםזtקtס
שנראתהבירושלים

• • - T T - : : · ·: 

הפצועננחדנננהי;תךבבנויה
: TT : · •• : • • T ד--

השלם.באחודהמאשד
0 " :-."" : " T 0 0 T -

להפסיקיכולהלאאני

יק 9לס~;כ;להא"ל י~~
שלימלהכלעללחזר

-:--T T " :• " 

ושלש.פעמים
-:--• : T 

יק 9לס~;כ;להא"ל י~~
ושובשובלגעת ---: 

 .נבישנ;געתהחמהננ~,ך
 •-- ·: T---ז

יק 9לס~;כ;להא"ל י~~
מלהןע;ךמלהלכת"ב

• : • T • : T 

מ;ךהשלנבע.גשכמ;
: : :• :• T 

י;ןעת י~~~יסלוrז,על

o/ ~.ר~עt'o/ ~ 9 לס~זקיךיק, 
יק. t\ ~ 9-יק t'o/ ~ 9~ך~ע

o/ ~.ר~עt'o/ ~ 9 לס~~יליק
 .~דוrזז:רק~א~ההד ,ייt;ל~~ת

לבניםלילות
T 

הללו,היצוריםך;ציםמה
T • : -• T -

שהיואלה
•• :• :· T , 

שאינם,אלה
•• :• :· •• T 

ננת;כיהנדחפים
-·: T • : • 

:p ל;ןס:ינ:וי~לו~rן~~ז, 
הע;לם,הייתיכאלו

: • • T • T T 

 .נביאצודהיההע;לםכאלו
: • T T T T T • 

הנהר

~יך, 9קלוrז
דקיק,ל~ן,ע~~ךי,

ןש;בסל;ך ,ל~ט;!דם

 ת~~~ל"א .;קי~~~
ת, /o .ק~~ל"א
 ,תי;~זr~ל"א
 .ת~ /oח;א"ל

אחדס;עדערב
:·:· •• :· T 

גך;תיר,עלעלה
T T -: T 

כשכ;ךמתנ;ךך . : .. : . 

אז?ומה
T T 

Cogito Ergo sum 
הד;שם,הזההראש

T ·:-T •• 

 .ס~ם~לך~זp~ך

 ,~~ידס~עה Jססגוף
ספ;ע,ם,ה Jססלב

מחדשהמבעירההז:אתהנפש
-:· :• ---: • T T T • • 

התמידאשאתמפוחכמ;
: --:· •• -T • 

הציודובדהצייד

ך~ב,ננ;~ין /o ,סל~דס~ד י~~על
י rrסי w ~~ח;ז.ורהוא

 : .- : . ,ננטנ;עדמגד;נ;

ההריה,של
ז-ז:- ·:

o/ סןצ;ן,ל
o/ סחפוש.ל

אז?ומה
T T 

 .ש~זr~הוא

ומתנשף,נועד
•: T • : -•• 

 ;ני~~ל /oסדקסלסב~ת~זpחילהוא
שוליוע~קיעד

רשם,
: T 

t' -טt' ,ט

רצה"באו"ם
T T : 

להבאבנרמצרפתית:

 םי~ז~~~

:p ;ח~~~ל~ד ד:~מ. 
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בעבריתהד,אותשובהו

וייכרטרפי

השירהמןמשורריםתרגוםשלרבותשניםמאחורייך

קיטס,ג'וןייטס,באטלרוויליאםהשאר'ביןהאנגלוסכסית.
שאמילידומהאךתומס.ודילןדיקינסוןאמיליטניסון,אלפרד

ארתךהביאמהלספרתוכליהאםחייך.מפעלהיאדיקינסון
זר?למלאכהמוקדשיםחייואתמצאתוכיצדלתרגםלראשונה

דיקינסון.אמיליהאמריקניתהמשוררתלתרגוםלראשונהאותיהביאה-
חיתהשלהשהאנגליתכשח~רה,בשמינית,אובשביעית,אותההכרתי

לשירתה,נתפסתיבמתנה.משיריהקובץליהביאהמשלי,משובחת ,
אחדחיתהששירהלמרותלפניה,אחרלמשוררנתפסתישלאכפי

לבסקי,פוגל,בן-יצחק,אברהםאלתרמן,ביאליק,ואתחיי,ממרכזי
מןכמהלהזכיראםרביקוביץ,ודליהחלפיאברהםגולדברג,לאה

למרות ,דיקינסוןאמיליאבלעזה.אהבהאהבתי ,ביותרליהיקרים
במוסיקה ,נפשיבעמקינתפסה ,שלימושלמתהלאהאנגליתידיעת
לרדתכדיבמילוןלהיעזרעליהיהאחתלא-שאמרהובמהשלה

עוצמה,תעוזה,שלהצירוףמתוכי.דיברהכאילו-הדבריםמובןלמלוא
כבששיריה,אתהמאפיינותהעמוקה,והמוסיקליותההבעהמקוריות

כליל.אותי

עבריתוספרותמקראאנגלית,לימודיכתום ,-1965בשנים,לאחר
אתלאורהוצאתיבאנגליה,ושהותבירושליםהעבריתבאוניברסיטה

אחדכשםהיהשמו'עקד'.בהוצאתבעברית,הראשוןשיריהקובץ

ולא ,דיקינסוןאמיליאתאזהכירורביםלא .ב!; fי wעהספר:משירי
משיריה,יותרנרחבשני,קובץהוצאתי 2000בשנתמיהי.נשאלתיפעם
חייבשםמחדש,מתורגמים ,הראשוןהקובץשיריגםכלוליםובו

אמיליחיתהאזמשיריה.מאחדלקוחזהשםאף-טעוןרובהניצבו
"אמיליבצירוףנתקלתיפעםלאאלאומוכרת,ידועהרקלאדיקינסון

ייחודעלמעידהדברלדעתי,עליה.דיבראוכתב,כשמישהושלי",
 .כמותורביםשאין
אחדמתוך<שורההעולםאלמכתביזהאתלהכיןמסיימתאניעתה

מבחרהואהספרדיקינסון>.אמילישלביותרהנודעיםמשיריה
מובאותשהםכפיקורותיהוכןבהם,הכלוליםהשיריםלרבותממכתביה,

שלכתביהאתשהחזירהספרותחוקר-ג'ונסוןה'תומסשלבספרו
כילאורמוציאיהחששורבותשניםבמשךהמקורי.לדפוסםהמשוררת
ואףכתביהאתו"ייפו"הקוראיםקהלאתירתיעוומקוריותהתעוזתה

מתוךתרגמתי ,הראשוןהקובץשירילרבותשיריה,אתגםדיוקנה.את
 .ג'ונסוןשלספריו
תרגוםבעיקר ,אותואוהבתפשוטאני-בתרגוםהעיסוקלעצםאשר

משמיעשבהיצירה,בעיניהואתרגוםפרוזה.תרגוםגםאולםשירה,
כמעבירעצמורואהשהואבתנאירקאולם ,שלוקולואתמתרגםכל

מתרגם.הואיצירתושאתהמשוררשל ,במלואוהאפשרככל ,דברו
עיניאתעוצמתאני ,אליהמדברשירשומעתאוקוראת,כשאני
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סרקרלרבסקי·זקרבמיכלצילום:

תהליךזהבעברית. ,הדאותשובהכמין ,בתוכילהתנגנותוומאזינה
עמוקה.הנאהלימסבהואאולם ,ספורלאיןשינוייםהעובר ,ממושך

השיר.שלהפרוזודיותאיכויותיועלבשמירהמתאפייניםתרגומייך
המוסיקהשלמקומהמההצליל.החרוז,המשקל,לךחשובים
זמרהשלשניםשמאחוריהכמיאליה,יחסךוכיצדבחייך,

השירים.שללמוסיקהגישתךאתקבעקלאסית,
בארוקיתקונצרטנטית,מוסיקהשלכזמרתשלעיסוקיספקאין-

לתרגום.גישתיעלרבההשפעהיש-האמנותיהשירה"ליד",ובמיוחד
ביותרליחשוב ,בחייהמרכזייםהגורמיםאחדהיאשהמוסיקההיות

המתורגמתהיצירהשלהמקוריתלמוסיקהשהנאמנותמתרגמת,כשאני
 ,השירשלמובנועל ,כמובן ,לוותרמבליזאתמקסימלית.תהיה

אם ,חריזתועלגם-ומבחינתי ,בוהקשורותהאסוציאציות ,משמעותו

בהיששלעתיםספקאיןהתרגום:שלאכילסעקב ,לדעתיהיא,כי
נמצא,לאשבשירמוסיקהשללערכהאולם .כפייתי-מלאכותייסוד

אלאלעתים,ברירה,איןהתרגוםשבעתלמרותתחליף.בינתיים,
מינימלי.יהיהשהוויתורמאודמשתדלת,אניהמקורמןמשהועללוותר

המתרגם.שלהראשוניתכחובתולמקורהנאמנותאתרואהאני

שלהספרותבמוספיביקורותולפרסםלכתובנהגתשניםבמשך
ובאילוביצירתךזהמקוםלהאירתוכליהאםהיומית.העיתונות

הביקורתית?בפעילותלעסוקהפסקתנסיבות
המוסף'משא',היהשליהבית""עיתוןשנים.כעשרבביקורתעסקתי-

בכלכתבתיאבל ,מגדאהרןהיהשעורכו'למרחב',שלהספרותי
הטלוויזיה>.ימיבטרםהיה<זהברדיוהופעתיוכןוהירחונים,העיתונים

שהיצירהכשחשבתיגםאולם ,ערךחסרשהספרכשסברתיכתבתילא
שלאמגבלות,עצמיעלכפיתיהסתייגויות.לעתים, ,ליהיוטובה,
אולם,עליו.שכתבתיבמילפגועלאכדיהכתיבה,חופשעלהקלו

"מיטתבמיןבעצם, ,שאנינוכחתיאנשים.נפגעו ,השתדלותילמרות
ושירים,מסותגםאזפרסמתיופחתה.הלכהזומכתיבהוהנאתיסדום",

הימים,באחד ,החזרתיהתלבטות,לאחראולם,הנאה.שאבתיומאלה
ביקורתשכתיבתלוואמרתי ,עיתוןאיזהשלזוכרתאינני-לעורךספר



אותיהביןלאהעורךסיפוק.לילהביאחדלה
 •ביחזרתילאאבל ,גמריל

רב-תחומיאדם-זקובאמנוןובעלך,את
אישמשהואפחותלאלמתמטיקהשקרוב

מקצועיכצוותעובדים-והגותספרות

שלזועבודהמתנהלתכיצדמיומן.

אמותיכם?בדלתספרותיתהתייעצות
כשאני •הראשוןועורכיקוראיהואאמנון-

בצורךהןהנקראבהבנתהן-בבעיהנתקלת
פונהאני-בידיעולהשלאאמנותיבפתרון

שעונהלפתרוןמגיעהוא ,כללבדרך •אליו
אניספר,תרגוםמסיימתכשאניבקשתי.על

בזמנווהוא, ,לאמנוןדברראשיתאותונותנת

במרבית •הערותיואתומעיר ,עליועובר ,שלו
שאדםהעובדהאותן.מקבלתאניהמקרים,

והואהתרגוםאתקראמהיוכתיבהשירההמבין

אניביטחון.תחושתלימעניקה ,לונראה
עצמומגבילאינושאמנוןמזלישהתמזלחושבת

 •••למתמטיקה

שלשיריומבחראורמ~ראהעכשיו,
בשניםעבדתשעליוספרטניסון,אלפרד

הבאות?תוכניותיירמהןהאחרונות,

הכנתאתעתהמסיימתאני ,שהזכרתיכפי-

ממכתביה,מבחר-העולםאלמכתכיזה
אמילישלחייהוקורותשבהם,השיריםלרבות

מבחרלהשליםקרובהאניכן,כמודיקינסון.
מאודשמחההייתיקיטס.ג'וןמאתשירים

אמילימשירינוסףמבחרלתרגםלאפשרות
דיקינסון.

דיקינסוךאמילי
איג-זקובאליעזוהמאנגלית:

 435שיד

~י-עד /o~יוז- v-זק~עוזב'ו

-ס~חיןנולע:ז
-~~לטזק~עון-iר~יוןב'ך

 . ןי~~~ 1fסוכ
הכללשוווכבכ'ל,

: -" -: T 

-~זpפו:ים ~~רi-~ם r9ז
-~ן 9 ~ ~~רi-ערע.ר
 .בכבליםותושם

: -• : T • 

העולםאלמכתכיזהמתוך:

·:· 

ויטמךוולט
דודמשהמאנגלית:

אלי?הנמשךהחדשהאדםהאתה

~לי?ר tP ~~זr~דש vס~ןםסה 'tס
בוו; 9סה /t'o ה~~~אדןחוק י~~ /o'~די ,~ל~י iWר ,כ.לק.ךם

 1ל~ wס~ירי~ל~ת~יז:ר~~א wנכה 'tבוו 9ח

 ?~~זrואלע,שונכ~י~ל~ר~ל wסה 'tב rwזחו
nri וw בt' נכהw קוו~ה.ז:ר~;רידוהי~w זלrוו~ה?קודת-וו~

nri וw בt' נכהw ~~ן~~~ד~~יז י? 
~ל~ים? gךrזק~גוים ry ~זr~נו~יאת,'rזזל~סות-rזע.י~:ם ו~.ע~ךאות~ךחיק ~~י~ס

 ?יר:ז~~~נוולקןאת ש~~ל /o'~ך~עעל~נ;ו~רם ~~רo/ i'סה 'tבוו 9ח
ל:ה? 'o/t ,ה:א~~לא~ינוןה~ל /o'חולםהו ~~~ד~ת~נכסא'לrז~ם

1860 

אמריקהמדידבדב,זמן

 ,ה~יר~~~דידבןב,ד~ז

ו~זק~שוג,~זp~חותדקל~ר~לוות /oוזpוות~לז w~דד~יםל.ת v ~י:נ~
t' ו,רpו,סהע~זpללמדע~ז~~ o/ ס~י·םגום~נ:ימוךךת~נ:י~רק.ת,~נוח,~ריw ונכעת,א'ךל~גוןלות~

ם, ry~חמוגי;לד:רל /o' ת.ק~~זפי~ם~הלעולםולrזךאותrזדעתעללrזע,לותךע~זpו
 )?ם ry~~מוגי;לד:רז?ל ת.ק~~זפי~ם~הד~תועל?:לה V ו~~זולנכר~י י~(

1865 

האמריקאיהקולאדה"כ,משודדיגדולויסמן'וולטשללהולדתושנה 190מלאוכמאי-31כ

שלהפיוטיתהיצירהעלהזההיוםעצםעדשפוכהשהשראתוהענק,המחדשהראשון,הכדור

ממשיכים"אנחנו :-1972כהצ'יליאני,נדודהפגלואחד,גדולמשודדעליואמדיפהמולדתו.

אףעלוצומחות,עולותחדשותוחברותחדשיםאנשיםכיצדדואיםהוויטמני,כעידןלחיות
האדםאמיתית:גרפיתגיאואישיותשלהראשיהמבטאהיהויסמןוולט .שלהןהלידהחבלי

אמיתי".אמריקאישםשנשאאמיתי,קונטיננטליכקולשדיברכהיסטוריההראשון

ושלוש.השבעיםכשנתו , 1892כמארס-26כלעולמוהלךויסמן
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קולינסנילי
ורדייואבמלנין,מכביתמאנגלית:

האחדיםשלהשירים

ס;ףה rJזלן;ד~יןrז~ם
ע.ת י~י;נ~~rזז~ןל f~~יםחם~ין
 ?ד~ Qל /o~ס~ת.~ה 9יו 9 ג;:~נ:י~חליםך~ז

~~ o/ ב·ל~שס:היo/ זנוקי~הע.ץrל;ק~ת:וים;' 
~ל.ה fע;דך~זזpן~ה rrנ;הןדקrזד wrrמ; fהוא~ר

 .מ;~יעים

זה.אתך"לעצמסגלתאינrזהממשלהאפלו
:-• -:· : T T T • • : ••• :· :· -:-:· :· 

א;פ;סום,מ; f~ליחנ;י~רב~סיק.ד,"rזנדק
לם. Yלחנ;יס:ה~נכןל.אד;קקת,!ךנו:;גית

ןה. 9לומ; f ם:~זr~ת;ן:;גיח:;גיטר r~fזד

ם ry~לילבלtקיםא"לי /o ~~~ין
הבתיםממרזבינתליםכשהם

: :· •• • : • • -: :•• -T • 

שלנו?בשביליםעצמםומשליכים
-: ' ' -: T ' : -' T '.' 

 ·יס~~~~לו ,די~~~ י~~ /o ן~~:
 ת;!!זrזr ן~~ ם;!!זrןהס:ה /oל~י;ת:נ"ל

-הכלוביםמולהילדיםכל-כזהא;תישעשה
."' T T ' '." T T T : -' -: ' 

ק!!וםךכות~שלי /oלז!(יךיםןק~~לו
מהגבע;תידדוואנשים

ז:-·· :·· ·ז-:-

 .ל;ן:ש w ~~~דריםם ry ~ל~פ;תרב.~ת p yזג;:

rז~~ט;ךים ת~,ע~ ע~pז~ר f~ם
לשבועבמגדהאת"זואשים

-ז: ז··:- ·:ז

זהעלאסתכלואזשבתיםא;לשנהאפלואולי
-:-• : T T • - T : T : :· : -• • -:· 

- yןגוי;הד ן~.א~

לחלי~הי;~א י~~~ה /oל~י~ר
ן;ממתהכמעטאת:הזבשכונה

-: T --• : -:· :· 

o/ זח:רף~נוסת~ק;םחיאro/ 'זנכךר~ה~אוןתליro/ לי' 

האחדיםשלהשיריםאתאשי.מדוא;ציא
: • •• • :• -• • :· T :-••• 

מהעציםמזפהמציציםכשהםאפלו
:-• : :· •• : • • -T T •• •• • 

 .םי~~;ק~ל:;גים fל /oךה. 9 ~~~ע;דךי~לינ;דחיםא;
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דבריםשום

הפעוטים,לרבדיםהזאתהאהבה
T - : - T -T : -' -: ' 

~ r. זr~דעיתחיאל~~ Yv ן:V ית~~o/ ז:לדות,לr
~ r. זr~דוצ:יית, 9פ;זהחיאל~

rזנ"ק.דל~דחrזז:אתrזלב~שו~ת
לזבוב ם;!! rrר v ~ wוד

~tל~כ y זלrק~סto/ ית 9כ;לrן::ז -

האמתי,האחדמהג;דלנמנעיםפשוטאנחנוהאם
-' :--: T ' T : ' - ' ' T T '." T T :-' ' 

o/f ~~~נ;ח~ים ונf ?ע.י~ינו~ת:;גים 9 ~ן

~דןןדל /o:;ג~עיללגו ה,?זr~זrלךקין~~יליפ

השמיםמולהעליםנטוליהענפים
T :ז-• : •• :• • T T --• 

המותשלמהאינס;פ!!ותאישיצילול"א
-• • •• T •• : • :· -:1 ·ז 

 .rז~לסןל yד f ~זr~~יתא;ד f ~זrלי fא"ל~ם

ד-?;ןד"ח /o ץ~~~זr~זp~כל;ךק"לע,ס~ן~םל~ה
 ,י~;ך~~סל yז~ןל~ז~זל~ה
rזךךר ,~~~ו~רחיל yא;

שלנונחרדיםלבונולהי;תח!!ביםכלנונע;ך
: ,•' T T -' ' : : -'' -:-ז ' .'' T 

rזrז~ים~קיו~~נו yלס~יrז
ךת,.~זrל /roז~~ריו~קיד

מאח;ךינונעולהחולת
-:· ·,· : T •• :-•• 

o/f ~~~ז;ךקים ונy לת~ל~~נו~pעות,ז~pז~זr
מ;צאנו?שלוהחידה

: -' T '." T '' 

בגחליליתט;במה ---: . . ' 
 .~דק,~ל.הל yת /roזג;ל.~ת.rז~פ
:ה 9 ~~~~:;גיב 9נכ~רד r9זזrpז~נ;ן~~לוא;

אמוריםאנחנוובדשלנס;פ;כאשד
-:-:· : :· T T :--: :-• 

בתעלומהט"לחנ
-: --:-T 

השכנים?עםולעזאזליבלתנוככל
: T • • : T : T : :ז-•• • -: •• • 

עצמrזנאפס!!ותלהתחבט
ז':- ·:ז- ··-:·:

 ,םס~~~~סדים

ל /roזמוך~תת r9זל.ס.ר;ש,~~ךו"ם~חדים
השידה.

-• T 



בוסרןבנימין

הבישולספדשטרנברגליאורמאנגלית:

-~קןםד;ך fך
-אמאשלבמטבחהנזזiולספד

•• :• • : 
0 : T T ·: T • 

LuxAetema 
-צעידהאשההכריכהעל

--:· T T 0 T •: 

 ת,?~.זr~~ק~יןה, ך;ח~~~שודל"ח f ז:;ק~ןה
~שול~ד Q ~ק;ךאת
נשולספדא;חזתאםכריכת;שעל

:· -:• T •• :•:· •• :· • 

סל~הך~ך
 .~י~ס;ף~ד

ס~נ:יים תל~~~גו~ך;;~זניל ל~ז:;
 ,ת;ד~ vס~יתך~ת \t~ל
הצללים.כלשלמבשדםהוא

 ·ז:- T •:ז:-:

~~אד~ים, v ~י:נ~~ים /o ;ז:;~לל:רלךא;ת;כ;לה ~ 'tס~ם
~~ןה~ח!ה יpז~;; ן;ך~~ז:;

 ה~~~ ע~~;;~וiך~tקין

~ח p 9זז:;~לסך~לiר~ז:ייך~שוטא;
~ית"~נ;ראלקרי~ה

w ~rא;ת;~ה.ז. 

 י~pז~סלקיק ל~~ה.כ~דזpקועיםסיו wחם
ם vללסזקיברי p:ל~ס;ףח~יחו
 .הדאש;ניתדמותםאת

:· : T T " • 

ד;ך 'pt;;קשא;ך~~ח;ךיחבו:ים

:נ;ר~ךגוחם

 .ומוהרוכ~יל wחד;ך 'tס ל~~

-נכח.לפ;חת;תאמה;תשלז;אינס;פיתשודה
T : • • • ·: T • - : T : 

:p 1נו 9 ק~;;~לf לךא;ת:יזכיבו-. 
 י~~~ ה~ךז:;~ט;ב

ק;פ 9;:זזpיקד;רר.ר טי~~ז:;

לי~נכך א~~;;
זpבו~:ם.ל~גי  ,א~~~חרי

ד 'wtלרי p:ד~ךנ;נכדא.ל
מהם;ואחדאחדכל

T T ·: T ·: : •• :· 

ס~ה~יןל"לtקאא;
דו v ~ם v ~ ת;מ;ק~~

לאחד;נההלכומאז
•• T : 0 -: - T T 

ל~רן;

-אמדתיאז
T T -: • 

לעינישנדאהל"מנ י- .. : ·: :· ·: .

נהרנה?ממניגד;ליצודשלמעיניו~עלםמה
-'• ' ' T T '' '' ' ." : T ' ."' ' : -: '' 

~~חוץ~ר~ה~י~נו wל fס~ם
t' םי~~~~~ך~הר 

~ןנ:יי?~ת~קזקיך iא~~ריל
לדאותמהםאחדלכלגד"םלכדיא"לגם

-:•• ' : : T T '." '' ."' ' : 

יכ"לתא"לשאתאת
:· :· -: T : : ;:ם~ז f רה.:קןהל

חרי 'tא;ל~גי
ח;ב;תיכלאתשאמלא

:• :--•• ."' T -

ס~ה~וכך;;לא~ד~ך
 .~יגי?,םלס~ריד

 תי~~~סrזדiרלה v ~זpלו~ים
הך;טטים,הצלליםשל

:• -; • T T ; • 

ני;תךהזעירהלאם
'' T T ' : -: '' 

שוןה, ל;;ס~י~ס;~י ה~~~ ת.?~~ז:;
~שול~ד Q ~ ת~~~~

 ,ונ~~לrזלץ ת~~~ל
~סל~םא; ם~;ל~~
-נחשפושטרםחמרים

 ; : •: ·:·: ·: • T:ז

יאך f םי~~~ז:;;:זךקו~ים,

אמא,להם,תמחליא"להאם
-• • : ;-• •: T T • 

~לליהר~ת 1f וד;~;;~ל
~~קית,ן;ק.ק.ת,

 .ל"נלע.יגי
 ?יpז~ ל;;

;;ליד
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 *.א.מ

~י~ינו, wס~ל.הס~קורים
 י~~ךת,.~ס~~א~סה

~ה wwס~לדותזו ,~ליומור 9~~קום
רת.ןאו~סז~ן~ל~rזת ע~~~

 .לח!זיםלהתנכרשטעות
:• T : ' : -•• --• 

~וו~ י~~~~תשו~ל י~~
וחובפנתבכל

 :- .ז :

ס~~נכ~ת. 1~~ימו~~תמו~א י~~
סקץ? ת~י~~~ה~הס~י~הס~ם

ם'סח~ת~ים tpנוס~סוךים

w 1חלומוסיד~דו , 
 .סד.סז ם~~ןדם ry ~זfן ~ t~Vיי~ת
 .נורד~סהtיע .Pל

ק.ת .rר.ס~ 1~ךידו~~ת~ריrז י~~

w ~~~~ס~רןלל~קי סw .ךה
ת W .ק~~~זf~הס~ח

 1ולסחדיך 1לח~י~
מעולם.הייתשלאמהאל

:· -."' • • T 'T T 

 .~ו 1 י~~ wק'סד
~ o/ ךצ~ל 1~ל~i ~י' 
 .ס~רידל Wס~סךק.ת~ץשונו~ל

המשוררשלבנואריאל,מרסלו *

מצבהעלכתובת

 .נתוניפעםח!זהצפור
 . :---ז .

 .נדמיפעםתופרח
:·-T - -T : ' 

 .ננודפעםהיהלני
 .--זז ..

 ם~~~רי~ו .~ס~ז:ריא'לאו~ס~ז:רילעז:רים
האביבשמחו:אותיגם .אותיאהבו

 ' .זז : . .- .-:ז

 .האשדמחברות,ירים
 '". T T '•, : 'ז-

 !אדםלהיותח!זבשהאדםאומד
•• •~ r .ז.ן_"!' ..;. T : ' TT 

 .תזr~~פור~ק~ןהה'(פ
אחד.פרח

ז '',-·:

אחד.)ננוד
ז '', .
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שיו

מרהל

 םי~~~סךפו~הי wחוו~ין

ם,·ל~ע~~זקיךסלב Wרי p: ף~,ע~~חוחי
המרהלכיסלהננסנדיהליזדכחוחי

' '" -'' ,'' : '' : ' ' ' T ' : T T -
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חלמןחואן

רזניצקיפרץמספרדית:

 ,ן-930באיידסבבואנוסנולדחלמןחואן

אירופה.ממזרחשהיגרהיהודיתלמשפחה
בארגנטינה,החשוביםהמשורריםאחד ,חלמן

,מגדוליויאחוססראתכתיבתובסגנוןמזכיר

הפואטיתיצירתו .לטיניתאמריקהמשוררי
ופוליטיתחברתיתתודעהמשקפתחלמןשל

האדםשלבחייומרכזיותבשאלותועיסוק
המחויבותביןמפרידהאינהשירתוהמודרני.

האסתטית·התודעהוביןעולמולהשקפת
שלהרדיפותבעקבותהשפה.שליצירתית

איבדבהןהשבעים,בשנותהצבאיהמשטר

לרבבותשנתווספוההרה,כלתוואתבנואת

כ·כתבהואמארצו.גלמןחלה"הנעלמים,
זכהרבות,לשפותשתורגמושירהספרי 25

סרוונטספרסוביניהםספרותייםבפרסים

במקסיקו.כעתמתגורר .) 2007 (היוקרתי

פ.ר.

מורדצ'ינסקיאלידנלם:יצ , 2008היבסגובהשירהפסטיבלסומק,ורוניסווינקהדולהעםבמרכז,חלמןחואן



הגדולאתאישיתלהכירזכיתיולאביאליק,עםבקשריםעמדתישנים

-ואניבארוסה,התגוררהואמזה.זהרחוקיםהיינוכישבמשוררינו'
הרוסית.הקונסטיטוציה!שלאחרהגלותשנותבאוכךאחרבקייב.

האטלנטינוסוקיאהאפגיעלומשםלשווייץ'לחוצלארץ'הושלכתי
מתישהולהיפגשתקוותיאתלגמריכמעטאיבדתיכברוכךלאמריקה,

בקונגרסהציוניםלהםמתכנסיםאלוהים?עושהמההענקים.ענקעם
מגיעואניכציר'ביבוחריםהאמריקנייםוהציוניםבהאג, 1907בשנת

 •שבהולנדלהאג
היו"רמלא.האולםנכנס,אני 2נךאיסטים". [i "ועידתישהקונגרסערב

ויותרנרגשים, 3הע;יל.םבפטיש.השולחןיעלדופקלווינסקי.א"להוא
מכף~הבביתאצלנו 4נףרז'ףק;כנראה •בחוררןאיזהרותח-השארמכל
ומחל~טהאברךאתסוקראני ."ן;רח;ס"כלומר'-"קף~צ'יק"כמוהואחד
זהשאךצעירמשכילאומסתמא,שזה,

סמוךשעודנוחתןאואביו'משולחןירד
משכילשהואומאחר .חותנושולחןעל

עליכם,שלוםלהולדתוחמישיםהמאהשנתהיאתשס"ט,השנה,
הייחודית,ליצירתופהפתחוןולתתלציינהשראויודומההציוניםהרי~לבית,יהודיהואוחותנו

ביאליק",ח"נעם"היכרותיהממואריתהרשימההפנומנלית.הסתםמןשנוסעכציר'בובחרומעיירתו

חייושנת , 1916בשנתעליכםשלוםבידינכתבהבזה,המתפרסמתשאיןסבורואנילהאג.שלוחשבונועל
עליכםשלוםכתביבכלמופיעהעבריותרגומההסופר,שלהאחרונהסופרואיזהסופר'אנישהריטעות,לי

בקובץאחרונות,פועלים-ידיעותספריתהוצאתכרכים,בח"יבחכמתמביןכלומרפיזיונומיסט,איננו

 ~-------------·-ם_יי_ח_ה_י _ים_י_ופ~סה"סוחרון",מןעיןגורעואינניהפרצוף.
לונו •ממקומופעםכלקופץוה"סוחרון"

יורה:הוארגעומדיהוא,וגםעברית,כולםמדברים

 •קודמודעתעלחולקהואמסכים!"אניאין .•."אדרבה!
ננעלה.הוועידהבפטיש.דופק<לווינסקי>"והיו ...ו

אנימתנשקים.אנחנוהשולחן.מןקםהיו"ררוגשים.עודםהעוילם
לרגע.מעכבניהיו"רללכת,רוצה
שלנו."ביאליקעםהיכרותלךלעשותרוצהאניקצת."חכה
הוא?"איפהכאן?ביאליק"מה,
פה."הואהלא"הנה,
ה"נורז'ףק".לפניאותימציגוהוא

 .הגדולביאליקהיההזההקטןה"נורז'ףק"
שכזה."עיןחדפיזיונומיסטמיןאינניהמשמעות

עליכםשלום
אחרוניאריהמיידיש:

ביאליקנחמןחייםעםהיכרותי

א

ביאליקוה.ב.עליכםשלום

ג

בן·וגםספרים,מוכרמנדליסבאגםבשווייץגלותערךימיםאותם

משלושתנואחדשכלמאליוומובןהזה.היוםעדז'נווהתושבשהואעמי'
בביתולאנסןובתענוגבכבודרצה

מאחראבל •הגדולהאורחאת

האורחבאלכןשלי'היהשהרעיון
זאתשמרתיעמי.rויבפניאלי.ישר

להםלעשותרציתיבסוד,בינתיים
ראששלבבוקרולמחרת,הפתעה.
והלכתיהאורחאתלקחתיהשנה,

סבאכברהיושםהכנסת.לביתאתו
ברובביוב;סבאובן·עמי.מנדלי
בן·עמיעליכם",ב"שלוםהרחבה

מי .בן·עמיאלאליו'לאאלי'סרשביאליקעלאש-להבההיההואלא.
ספך·להוצאתכשהגיעוקנאתו."אתלהביןמסוגלבן-עמיאתשמכיר
אתוהוכיחלהתאפקבן-עמייכוללאהכנסת,ביתלחצרויצאנותורה

אחרתירוץלמצואיכולתבלאאצלו.אכסניהעשהשלאעלהאורח
באשרזאת,לעשותיכולשלאבן·עמילפניביאליקהצטדקלהיחלץ,

הרכבת.מןבאזהאך

היהודייםהמשורריםגדולהשנה?!ראששלהראשוןביוםהיום?מה?

שומועצמו?!מביאליק-זאתשומעהואוממיהשנה???!בראשנסע

ב

לאואניביאליק-כמעטהזמןכלאבלבהאג.ממושכותביליתילא
שעותטיילנוהלבן·:פסףףהיםשלל;ן·החולהרחבהחוףעל .נפרדנו
שנים~נכירים 5עס sעהיינוכמואינטימיות,שיחותוניהלנוארוכות

שבנוועכשיוהרחוקה,בילדותנועס sענפרדנוכמושנים.גביעל
ולדמייןהעבר'עלולספרלספרמהלוהיהמאיתנואישאיש .ונפגשנו

חזרהשבדרכודבןתולינתןביאליקקצר!כההזמן-העתידאת
קצרהנסיעהלאחרבדיבורו.עמדוהואשבשווייץ.בז'נווהאצלייתעכב

וה.לז'נראלי'השנהבראשבאאיטליה,פניעל

נבקעים!!."השמיםשמים!!!

שהוסיףוככלוצחק.ביאליקהוסיףכןורתח,הוסיףשבן-עמיוככל
מאו.דשמחלהיעשותוהתחילורתח.בן-עמיהוסיףכןוצחק,ביאליק

האחדאיךרוגשים,הנכדיםאיךראהסבא.ובאמעגל'סביבנונוצר
כפיהלעיג;המקום,עללבן·עמימנהנתןצוחקים,והאחריםזועם
יכול:שסבא

בימיםעוולהמפניעליולהגןבשווייץאלוהיםשלפרקליטואתה,"מה
לעיירהלדאוגבעצמויכולהוא-ריבונו·של·עולםעלתסמוךהנוראים?

משהו!"שמעתם-שלו
היהיכוללאזמןשהרבהיביןבן-עמי'שלהחמףםמזגואתשמכירמי

ילדעלממושכותלכעוסיכוליםוכיביאליק.עלובייחודלכעוס,

לצחוק?לךוגורםכךכללבביבאופןשצוחקאהוב,קונדסעלשובב,
אכןהמשורריעשהאכסניהאבוד.שזה-פשר;יזעשינובמקוםמיד
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לוויאשלוםמיידיש:

שלאורחשיהיהכך-שםופעםפהפעםיאכללאכולאבל ,אצלי
כלנשכח.בלתישבועטוב.שבועהרםהאורחעםבילינווכךכולנו.

שלהשקטימrזלידהכחולים,היפיםהשמיםתחתהצטלמנוארבעתנו
ומעשיותלעולם.המושלגיםהגבוהים,השוויצרייםהאלפיםמולז'נווה,
אחד;ת .בחייואחדלכלשאירעומופלאים,אירועיםלאחת,אחתס~פרו

בספרוןלאורוהוצאתיהכתבעלכךאחרהעליתיהללוהמעשיותמן
ביאליק.שלשבועזההיהאחת:במילה ...ישבנו""ארבעהבשם:מיוחד
ביאליק.חלילהוחוזרביאליק,ושוב

ד

שקטנעשהביאליק.אין-האורחלונסעההומה,השבועלוחלף
עםיחדחינניתהשתקפושלג-ע,דהמכוסיםהגבוהים,ההריםבשווייץ.
שלששמונגזראולםז'נווה.שלהיפההשקטבימ;:ןהכחוליםהשמים

קונדסמעשהבשלחדש,אינצידנטבשלבינינויתאווררעודביאליק

חדש.

מודיעניבמכתבוןמביאליק,מכתנוךאנימקבל ,אחדעבותלאבבוקר
מבקשהוא 6שטעקשיך.זוגבדרךאיפשהושכחשהואהדגולהמשורר

אמצאואםבה,שישןהמיטהתחתלהציץעצמישאטריחממניאפוא

ביאליקשלבסגנונונכתבהמכתבון .אליושאשלח ,שלוהשסעקשיךאת
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עם'חתונה'והתחילה ...שלי""השטעקשיך : 7סמירין""מגלהבלשון
"שטעקשיך"שהמילהמכתבים,אחרמכתביםוחזורהלוךרצו •שטעקשיך
פעמים.מאהאפשר-ונלעסתונשניתבהם,מוזכרת
למיטהמתחתהשטעקשיךאתשחיפשתילוכתבתיהראשוןבמכתב
הםהשטעקשיךאםבוודאותיודעאינניאבלבה,ישןביאליק,שהוא,
שוםושלוםחסתצאשלאוכדי .שטעקשיךזוגסתםשזהאו ,שלו

לושולחואני ,השטעקשיךשלתצלוםועשיתימצלמההבאתיטעות,
ויודיעניבשטעקשיךשיתבונן •השטעקשיךתמונתאתברצוף,פה,

מביאליקמכתנוךאלימגיע ...שלוהשטעקשיךאםמכתבבאמצעותמיד
השטעקשיךאתוהכירהשטעקשיךבתצלוםהיטבשהסתכלמאחר-

הםשהשטעקשיךחפץבנקיטתלהישבעיכולשהואכךכדי ,שלו
השטעקשיךאתהשםלמעןלושאשלחכךומשוםלכן ,שלושטעקשיך

 ,השטעקשיךעלקבלהבמחילהלישישלחבמכתבלואנימשיבשלו!
 8גוואלד:עםמביאליקמכתבאלימגיע •••השטעקשיךאתלואשלחואז

השטעקשיךעלקבלהלילשלוחהואיכולאיך ?כזאתהיי;ימעהייתכן?
לושולחאניעצה:שיש ,לואנימשיבהשטעקשיך?אתשקיבללפני

עלקבלהליישלחוהוא ,שלומהשסעקשיךאחתנעלבינתיים
אתאזלואשלח ,השטעקשיךעלהקבלהאתוכשאקבל ,השטעקשיך

"המשךפתק:צירפתיהשלוחהלנעלהשטעקשיך.שלהיהשניהנעל
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שהתחממובנשמתו'שהשתקפומאלההרחקהשחור'היםחופיעלשם,נשאר
 ·:·הזה.היוםעדאותוואוהביםגבול'בלאשאהבוהוכישרונו'בלהט

הערות

דבבר"חרקה"הצאריהשלטוןידיעלניתנהשלפיורבוסיה, 1905במהפכתמנשר-הקונסטיטוציהו.

קצר.זמןכעבורבוטלואשרזכריות-וכר'הדפוסחופשהדיבור,חופשהבסיסיות:האזרחיותהזכריות

הערבית.חובבי-הבראיסטים . 2

אנשים.קהל,-ביידיששמשמערתה"עולם",הערביתהמילהשליידיתהגייה- ם.לי~·~ . 3
בורגני.-מ"בורז'~י"הקטנהלשון-<רוסית>בורז'~ק . 4

 .איכשהואיזשהו'כלשהו'משהו'-<יידיש>עפעס . 5
הרגליים.כפותאתלתוכןש'תוקעים'מאחור'פתוחותיבת,נעלי-שטעקשיך . 6
החדשה,העבריתבספרותהראשונההסאטירה- ) 1839-1773 (פוליוסףשלספרר-טמירין""מגלה . 7

מופלגת.בהגזמהוחסידים,יראיםספרישלמכתיבםחליפתבנוסח

רכיר"ב.אדירים!""אלוהיםשמים!""שומר"אבוי!"מעיןשרב'זעקת-<יידיש>גרראלד • 8
 • 1914בשנתשתחילתההראשונה,העולםמלחמת-הדםמבול • 9
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והמצד

 ·~לוותועמוס

אוןןעוםספרום,מןספום,

כמכשולהיהודי

בסכסוךהשניםרבהעיסוקמןעייפהיהושעשלא.ב.שנפשונראה
בהינףאותולפתורפלאנוסחתמחפשוהואהישראלי-ערבי

עמוללכתומוכן ,כמוהוחשואולי ,אותומביןאניקולמוס.
האחרוןבגיליוןאפשרי.הדבראםלבדוקכדיהגונהדרךכברת
'הארץ'שלהמיוחדבגיליוןוכן ) 19<מס''גג'העתכתבשל

"יהודים,יהושעשלדבריופורסמו ) 10.06.09 (הספרלשבוע

שלמהפרופסורשלצוננתלתגובה<שזכוישראלים"ערבים,

שנאמרו ) 14.06.09'הארץ'היהודים"מדינתזאת"בכלאבנרי
יותר ,זוקצרהברשימהגרביה.אלנאקהבמכללתסופריםבכנס
הןיהושעמחדד ,בספריוהיריעהרחבותהעיוניותבמסותמאשר

כותב:הואבסכסוך.העוסקותהתשובותאתוהןהשאלותאת

ייתכןאיךאנשים:אותישואליםבחו"לאניכאשרפעמים"הרבה
ובתקופהשנה,ממאהיותרכברנמשךהואסוף?איןהזהשלסכסוך

הישראלי·בסכסוךבוישמהלסיומם.הגיעוסכסוכיםהרבהזו
סוף?"לולשיםאפשרשאיערבי

משיב:והוא

איננוזהבעולם.כמוהוסכסוךהיהלאעודפשוטה.שלי"התשובה
נוסחמכיבושכתוצאהשנתהווהסכסוךאיננוזה ,קולוניאליסכסוך

באקייםעםבמינו:יחידהסכסוךאצלנווהדרומית.הצפוניתאמריקה
היאארצכםלתושביה:ואמרשנה,אלפייםבהישבשלאארץאל

 .אתכםלנצלבאנולא ,בתוכנואתכםלהטמיעבאנולא .ארצנובעצם
אתכם".להחליףבאנו

בתפיסהוהיטמעות,הטמעהלהטמיע.היאכאןהמפתחשמילתלינראה
הדמוקרטיות.במדינותומיעוטרובביחסימפתחמילותהןהליברלית

ישראלבמדינתהערביהמיעוטהיטמעותבפניכמחסוםשעומדמהואילו
שתעקוףנוסחהאפוא,מחפש,יהושעיהודית.כמדינההגדרתההוא

ישראליות:במילהאותהומוצאאותה

זהותשלמושגלהציערוצהאניתיאורטיותלשאלותלהיכנס"מבלי
למושגקוראאנייח.דלחיותלערביםוגםליהודיםגםלעזורשעשוי

ישראליות",-הזה

מושגאלאאליה,מסוימתקרבהאףעלהכנענית,הישראליותזואין
 ,זוגיהסרעלבדבריולהדגישיהושעשנוהגכפי ,בתוכוהכוללטוטאלי

האזרחות.אתוגםהיהודית>הדתאתבהכרח<לאהיהודיהלאוםאתגם
חובתלצאתכדיודמוקרטית"ישראלית"מדינהלומריהיהשמספיקכך
כולם:ידי

באזרחותיגםישראלישאנילכךכוונתיישראלי','אניאומראני"כאשר
באזרחותוישראליהואישראלי','אניאומרערביוכאשרבלאומיותי.וגם
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בלאומיותו",ערביאוופלסטיני
עצמוהמגדירהמיעוטבןשלפריווילגיההואכפולשתוארנראה

יהודי· ,למשלהלאום.פיעלופעםהאזרחותפיעלפעםפעמיים,
רקעצמומגדירהרובאומתשבןבעוד ,אפרו-אמריקאיאו ,אמריקאי

רואהזהדבריםבמצבלמעשה,ישראלי.אואמריקאי,אחת,פעם

היהודית:בהיסטוריהיסודישינוייהושע

בתוךלאומימיעוטיש ,יותרלאאםשנה,אלפייםמזה"לראשונה

כפיהישראלים,אוהיהודיםהקודיםלעומקשחדרמיעוטהיהודי.העם
הרוסיםהגרמנים,שללקודיםבחדירההגלותבשנותהצטיינושאנו

הצרפתים".אוהפולנים,
כהלהלמשל ,שלוהרומניםמןחלקכי ,לומרצריךמוסגרבמאמר

האחר.שללתרבותוהאחדשלהזוההדדיתבחדירהעוסקיםהמשחררת,

"המהפכהבמאמר ) 2008 ,המאוחד<הקיבוץמולדתאחיזתהעיוניבספרו

הושעי .א.ב

בכךורואההדיבוראתכךעלמרחיבהואהמשך?"לההיש-הציונית

מיעוטיםשלביכולתםכלומר ,בעתידהציונותשלהגדולהאתגראת
בלאומיותרצוניבאופןלהשתלבהאזרחות,באמצעותונוצרים,מוסלמים

להמירמבלימשתלבים,ומוסלמיםשיהודיםכפיהיהודית-ישראלית,

מובהקתנוצריתזהותבעליעמיםשללאומיותםברקמתדתם,את
 ,) 58<עמ'

אתלנצלהישראליםלערביםיהושעקוראהקצרהרשימתובסיכום
הישראליתלהוויהלהיכנסכדיהמיעוט,חווייתשלהזאתההזדמנות

לגמריאחריםיחסיםתכונןאשרשותפותכשותפים,עליהולהשפיע
שניהם.לטובתהעמים,שניבין

בהצעתומעטיםלאמקשייםלהתעלםמוכןאנייהושע.דבריכאןעד
היהודי-ההיסטורי;והלאוםהיהודיתהדתביןהמוחלטתההפרדה<כמו

 ,שניביתשלהיהודיפניעלראשוןביתשלהישראליאתהעדפתואו
הרהרתיאחתלאעמה.וללכתועוד> ,יותרהרבהסימפתיהואשלטעמי

שנהגכפיבישראלהערביהמיעוטינהגלאמדוע ,לביניביניאניגם
הרובשלטוןאתמרצוןיקבלכלומרמושבו?בארצותהיהודיהמיעוט
 .מוסלמיאו ,קתולי ,נוצריהיותוחרףבווישתתף

תבואהדחייה ,היהודיבצדמהקשייםנתעלםאםשגםחוששניאולם
במדינתמיעוטהםישראלערבייאםגםשכן,הערבי.מהצד<כרגיל?>
ומוסלמיערבימרובחלקהםהוא,נהפוךבאזור.מיעוטהםאיןישראל,
המקוריים.הביתכבעלידווקאאלאכמיעוט,חשיםאינםהםורב.עצום

טמיעתם,במידתתלויהיהשקיומםתפוצתם,בארצותכיהודיםשלא



יהודי"חיה<בנוסחאזרחותולטובתלאומיותואתלמתןשירצחמיגם
 ,מבחוץהערביהמבטנוכחכןלעשותיוכללאבצאתך">ואדםבביתך
במדינהשלוחתםאתבחםחוואיםוהרחוקים,הקרוביםאחיהםמצד

כדיהצדדים><משניוצניעותענווהשלרבהמירחצריךהישראלית.

אםספקאבל ,לכךמוכןחיההגולההיחרדיהעםכזה.פתרוןלקבל
לכך.יסכים ,אדמתועלהיושבהערבי-הפלסטיניהעם

זהפתרוןלאחור,שניםאותנושהחזירנתניחו,נאוםאחריובכלל,

 .מתמידרחוקעתהנראה

בעיפתהפגישה

השנהפרסמו ,זךונתןגוריחייםהישראליים,המשורריםמבכירישניים

<הקיבוץעיכלאתגורישעה.לפיוהאחרוניםהחדשיםספריהםאת
כלשלחנוניםשלושתבתוךעיפתה rאראתזךונתן > 2009 ,המאוחד

כנגדהניצבהקללההרחראעיכלהר .) 2008המאוחד<הקיבוץשיריו

כנאמר 11וצלמוותחושך"ארץהיאעיפתח""ארץוחברנה,הרגריזיםהר
באיוב.

וגםהמדינה,ודורתש"חדורבשירה,שכניםדורותבניחםוזךגורי

זאתעםביניהם.מפרידבלבדשניםכמהבןשפערדומים,גיליםבני

מזרחכרחוקמזוזורחוקותשירתםשלהרעיוניותהמוצאנקודות
אלתרמןלנתןיותרחרבהקרובגוריחיהאידיאולוגיתמבחינהממערב.
עלהידועהבהתקפתוזךיצאכאשרהצעיר.זךלנתןמאשרהבוגר

התקפהרקזוחיתהלא ) 1956 (אלתרמן"שירתעל"חרחוריםאלתרמן
ביקששזך ,עולמוהשקפתעלגםאלאחאלתרמנית,השירתורתעל

"האנחנו"במקוםהיחיד"האני"אתהציבכאשרהשורש,מןלעקור

 .שירתובמרכזהקיבוצי
במאמרוקלדרוןנסיםלאחרונהשהראהוכפי ,בירקוןרביםמיםזרמומאז

זך"ב"נוסחזךמאסלקופסה"),מחוץ<"זךזךשלחנוניםשלושתעל
"אני".שירתמאשר"אנחנו"שירתיותרהיאשניםחרבהכברושירתו

האחדשלח"אנחנו"איןעדייןאבלשינויים,חלוגורישלבשירתוגם
בספריהםזהשונישלאחדהיבטנבחןחבהחברו.שלל"אנחנו"רומח

האחרונים.

הזיכרונותביןחייך"בשאריתשנכתבוקשהכואבשירימשאחראעיכל
הזאתבארץוחיינוחייוחשבוןאתגוריעושהשבו ) 7<עמיוהתרופות"

"האשםתרבותועדתש"חשלוהצודקים"הנצורים"תרבותמאז
זאת.להגדירנוהגשחראכפי ,ימינושלוהחרטה"

עדייןאך ,שגינוכימודחאמנםחראנואש,אומרלאנאבק,עדייןגורי

מבקריםורביםגבלומפניםכבררביםאבלעמנו;הצדקכיסבור
שלאפיותמרחיביעוד / ...מקלליםועוד"עודשחורות:ומתנבאים

ואמוריםשהצטברו;הנוראיםהימיםאתנדירבכישרוןלתארנלאו;

כביטויהואםכפשוטהאםהתקווה, .) 8<עמיבשערינו"ולעבורלבוא

ועודמוטלת,תקווהעודהרחק,"לאכפגר:בשדהמוטלת ,הלאומי
האוכלת./הארץאחרימקנחיםבתמונה,שםחםגםמשוטטים./כלבים

 .) 9<עמי 11 •••אווירצילומילועורךחג,העיט

המבטאתממקדחראשבחןשונותתקופותומקיףהיסטוריחראהמשא

על"וחשבתיהסיכויים:מיעוטחרףוהפועליםהמחכים,המקווים,על
אפרהנושריםקלויים,שמיםתחתגיבורים,/לחיותהעייףהקושי

 :מושרשעדיין ,תרצואםחציוני ,מתיחמשיהחינוך ,) 12<עמי 11חם."
 .>םש<ההיא"לחגיגהרשומיםאנחנוחגןמגילתדאג./אלשם."נחיה

כלשחיסייעתאללאלבדנותרנוכיעלהטרוניה,גםמבצבצתזאתעם
כמו ,אולילנו."/גםילחמובמסילותם;הכוכבים ,שינוילשם ,"אולי

לעזאזל,/פעם,לונזנח,דבורה

 .) 13<עמיאלוהים!"באצבע

אחריתנבואתעלבפרודיה
חורש<"וניגשהמקראיתהימים

במושךענביםודורךבקוצר

"כיכותבחראט>עמוסהזרע",

נקמותוהוזחבסופדשולףניגש

מקובעתלגמועמדרךבעייף
ישליולאכי / ...התרעלה;כוס

 11ותאנתם."גפנםתחתאוהביה

המסעזאת,חרף .) 15<עמי

לרגענפגשתאףוכאן ,נמשך
שלשירתועםגורישלשירתו

לך-לךסוף,נוע"נועזך:
אל ,ארצךאלבלילה,

דרך ,האבןדרךמולדתך./
וצלמוותח",רומחדרךעיפתח,

דרך .) 18<עמיגוריכותב

חושךדרךכלומרעיפתח,
עםמצטלבת ,גורישלוצלמוות

וצלמוותחושךארץעיפתחארץ

כךעלנעמוד<ועודזךשל
נעצראינוגוריאבללהלן>.

אתמשלבוחראללכתוממשיך

נוע"נועחצח"ליתהפקודה
המקראיהציוויעםסוף"

ארצךאללך-לךלאברהם

הארץעלהמאבקכי ,ומולדתך
בפואמהזהבמקום .נמשך

יפים,שירבתימופיעים

ארצ-נופיםשלתיאורים

המזכיריםמתש"חישראליים

פרחיהראשוןבספרושיריואת

אתהכוללתהארץאהבת .אש
מתעמתת ,הערביהכפריהנוף

הארץעלהאכזריתהמלחמהעם
נמנעת:חבלתיהשאלהועם
החם;בצדיקיםתפגוש"אם

אפשראם ,בשמנואותםשאל

חיה ,לעזאזלמה,בשקט,/

 .) 21<עמי 11לעשותעלינו

מהההיא,במלחמה ,כלומר

כאשרכי ?לעשותיכולנו

איןלפינה,השאלהאתדוחקים

עללוותראואפשרויות:חרבה
וחיומלכתחילה,המדינהרעיון

להילחםאוכאלח,דרישותגם
כיוסופית,מוחלטתתשובחלגורישאיןהאמת,הכל.למרותעליה,

אחיאת"ראיתיהגענוטרםאליההסופיתבתוצאהתלויההתשובה

עלוגם ) 29<עמיבעיניהם"פירוסוניצחוןחדרך;לאורךל~טםנעים
שמישהיאדעולאוהגדרות/העציםבין"ואמשיךהתגברנוטרםחסכנות

אורבעדייןחמרות ) 30<עמיבירח"רכבפלח ,ליממתינהחבית/גגעל

גדעוןבןאבימלךאתשחרגהחאשחכמוצפויות,לאבנסיבותלנו

זךנתן

השיריםכל
חדשיםושירים -

חדשיםושירים -
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"ששובמכריזיםלעתמעתהמתנבאיםהנביאים .>'ט<שופטיםבתבץ

"הייתיהטועהשהואאפשרותמכללמוציאגוריואיןעמהם",הצדק
החרטותלמרותאולם .) 32<עמ'הבדוי"אלסומאנמשךשקר,/נביא

שיחגרו,/למפתחים"אמרווהמנוחההנחלהאלהגיעטרםוהתחינות

עכשיומשהואיותרוהמאבק, .) 35<עמ'הבאה"בפעםשננוחלהםאמרו
השונאיםאתלשנוא"נמשיךפנימי:מאבקהוא ,חיצוניאויבעם

 .) 42<עמ'עלינו"פסששמושדי,/החושביםעםלריבנמשיךאותנו,/

מזעזעת:היאהעכשוויומצבנומצבולתיאוראותוהמשמשתהמטאפורה
 ,אינטימימשהושםישנולעיר;מחוץהגרוטאותבמגרשימתגורר"אני
הוותיקים,החיילים .) 43<עמ'השירים"עם /הווטרנים,בהתכנסותכמו

ועומדיםלמחנהמחוץגורשוכמוהעצמאות,מלחמתותיקיהווטרנים,

אלינו,/וקרביםההולכיםקולותשומעים"אנושפטים.בהםלעשות
אולישהואבית,מגיעוכאן >.םש<צווארנו"ואתאותנוהמחפשים

הקדושותהפרותכל"כמעטכולו:'עיכל'משאשלהרעיונישיאו
רעיתישניםעלשניםהאלה,/הפרותללאאישיתליקשהנשחטו;
שנשחטה"קדושהפרה/לעודלמתושלח,דומהונעשההולךאניאותן.;

פרההציונים.המשורריםאחרוןאולישהואלכךמודעגורי .) 44<עמ'
לא<שלו>,הדוראפסכינשחטה,שכבראולשחיטהמיועדתקדושה

לדעתהאמוריםשנשארו;זקניםכמהבקושי"מוצאאישכמעטנותר
נעוריםזיכרוןאללהתגעגעהואשנותרמהכלזהובמצבמה"דבר
וסבוןקיץזיעת"כירת,/תגוסנדליםסופןאלואלה,את"מחפשרחוק

לאהשאלהויכלה,ייתםשלודורואםגםאולם .) 46<עמ''עדין'"
 ,יבואודומהיורדיואף / ...יימחולא"העקבותלהעסיקותוסיףתרפה
יוםויבוא ) 48<עמ'ידועים"לאפרטיםלכםלהוסיףאתכם;לבקר

אזשתבוא./ ,החסדשעתתהיהשזואומרים"ישלהםיקשיבושעוד
האחרים"הימים"שבאונדעואזלרצויים".יהיוהאבודיםואףהשכוחים

הבאות:בשורותמסתיים"עיכל"השיריוהמשא .) 50<עמ'
להימשהעליולאןידעשלאבהמשךנתקלנובוקרלפנות

 .האבניםלביןהעציםביןעצותשביקש

בעקבותינו,הלכההפניםשורטתוהחלופה

ההוא,ההרעלאחרתלהיותיכולהיהשהבללנדנ,דהמשיכה

 .) 52<עמ'בקולהשמענורקאילו

 ,גוריתפקידים.היפוךבמעיןכאןמשמשות"הקללה"ובעיקר"הברכה"
זההמקללים,מושאהוא ,עיכלמהרהקללהאתמשמיעמשהואיותר

הואכיוםכולוהציונישהמפעלכפיאחרים,מפיבומוטחתשהקללה
הואונו'. ,אמרנו ,התרענו ,הזהרנושטוענים:מישלהביקורתמושא

עדיין"ההמשך"אבלבטעויות,הודאהתוךללכת,להמשיךמתעקש
"חלופהשלקולהמתגברויותרויותר"להימשך".עליולהיכןיודעלא

להיותיכולהיה"שהבלהאמת,אתתמידשיודעתומנדנדת,שורטת"

נתןרבהבמידההואזוחלופהשלדוברהבקולה".שמענורקלואחרת
עיפתה.ארץהאחרוןבספרוזך

 ,גוריכמו ,חשבוןהבארעיוניספרהוארבותמבחינותעיפתהארץ
חוזראפילוהואבחולות'אלתרמן'עםמיוחדבפרק •כאןמעשינועם

הפעםאבלהחמישים,בשנותפתחשבוההיסטוריהוויכוחלספיחי
אתאלתרמןבפישםהואדיאלוגישירבמעיןיותר.אישיתבנימה

"בעצםאלתרמןלואומר ,למשל .נגדואותן>מפרששהוא<כפיטענותיו
שחיתה,השעהגדולתאתמרגישלאגדלת;כאןלאאשם,לאאתה

בטוןשלמתבדבר"ומהלומשיבוזך " •.•הצועקתהאדמהפצעיאת/
שלשיח ,)ג 378<עמ'הקבלנים"שירתאתשוררת;אתה •..ומלט?/
השיריםברוב .ראותוומנקודתזךשלבראשוכולוהמתרחשחירשים

שהולךכמילאהצ.דמןביקורתיתהיאזךשלעמידתוהזה,שבספר
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הערותיואתומעירבצדכברשעומדכמיאלא ,גוריכמו ,בדרך

ביקורתשלשירגםשהואהמאבק',תולדות'קיצורבשירהארסיות.

 /האמבולנסאת"עצרנוכותבהוא ,דיעשהשלאהשמאלעלעצמית
 /מאמין:היהומי / ...המולדת;למען /נעשהלאמההיולדת,/עם

עמואתשיטביעעולם;לבוראבתודהיאסין;השייחאתגםרצחנו

שלושתאתהחותמיםהאחרונים,השיריםאחד .>ג 339<עמ' "בדם!
כותבהואאחרוןהלפניובביתהארון'מתוך'היציאהנקראהכרכים,

החרמש;עםלאישלהמתיןרקלינותרארצי,/אינהכבר"ארצי

אתלפרשאפשר .>ג 447<עמ'ואש"סיגריהעודבנימוסממנוולבקש
כאןבקיומנוגלויהאמונהאישונות:בצורותהארון"מן"היציאה

הפירושים.אחדלהיותעשויהחוצה>יוצאהוא<עמה
אבלאנחנו","שירתהם ,זךושלגורישלהאחרונים,השירהספרישני

יגיעואוליעיפתה""בדרךהולךשגוריבעודמזה.זהשונים"אנחנו"
תקווה.עודבהשאיןעיפתה"ב"ארץנמצאכברזך ,חפצולמחוז

ואינטלקטואליאוטופיהשואה:סוכני

יוסףמאנגלית:ושם,<ידבאואריהודהמאתהשואהעלהרהורים
מורכבאבל ,והקפדשמופיעללכאורהצנועספרהוא ) 2008ובקרט
יהודהההיסטוריוןשלמחקריואתשמסכםספר ,תוכנופיעללמדי

מורכבאותושעושהמהחדשים,הרהוריםעליהםמוסיףוגםבאואר
מורכבתכמהעדדעתינתתילא ,בולקרואעתיחגשלאעד •יותרעוד

הענייניםתוכןלדוגמה, ,כךעליעידהנושא.עלהכתיבהלהיותעשויה
שואה?""מהיהראשוןהפרקשואלהוא,גםקללא"מבוא",לאחרשלו.
שלהאובייקטיביות"שאלתקודמתשאלהמעמידבפתחווכבר

על ,וארבאשלגישתולפי •כשלעצמומורכבנושא ,ההיסטוריון"
"מסקנהללהגיעלשאוףהשואה,כמובנושאבמיוחד ,ההיסטוריון

שהיאבלבדזולאאשרמסקנההיאלגיטימיתו"מסקנהלגיטימית"
גםהיאאלאחיצוניים,לחציםעםמלהזדהותהאפשרככלנמנעת
עצמהשלההפרספקטיבהמןהנידונההתקופהאתלהביןמאמץמשקפת

אירועיםאותםמחדשיפרשאחרשעידןיודעיםאנושלה.ובמונחיה
חלקויהיובעתידניתוחלכליתרמושלנושממצאינוומקוויםבדרכו
משפטינוהםמה ,ולקוראינולעצמנו ,בבירורנאמראם ,ממנו

עלמונההואשואה","מהימגדירשהואלפניעוד ,ובכןהקדומים".
הקדומים""המשפטיםהםמהמורכב>ענייןזהגם<כיעמודיםכמהפני

שובאבלהשואה,להגדרתניגשהואכךאחררקהשואה.בחקרשלו
מלכודותמיניכלמפניעמודים,כמהפניעל ,מזהירשהואלפנילא

"אינטרנציונליזם","דטרמיניזם",<כגוןבהןליפולשאפשר
כשמגיעיםלפנילבסוף,נפרד.עיוןהמצריכיםועוד>,"סטרוקטורליזם",

עם""רצחשלשונותבהגדרותמקדיםדיוןעודנדרשעצמה,להגדרה
ב-למקיזרפאלפולניהיהודיהדיןעורךידיעללראשונהשנדונוכפי

ביןלהבחיןיש<כי •-1948בהאו"םידיעללבסוףשאומצווכפי 1943

רצחבאמצעותשכזאתבתוראנשיםקבוצתמהעולםלסלקכוונה
קבוצהלאותההמשתייךפרטכלהעולםמןלבערכוונהובין ,סלקטיבי

המקרההיא"השואהאומרת:באוארלבסוףשמאמץההגדרהשכזאת>.
פעולהשלכלליסוגלאותושייכתוהיאעםרצחשלביותרהקיצוני

נוספים.ופירושניתוחעדייןהטעונההגדרהאנושית".

"האםהיאוכותרתוכמהפיגדולהשניהפרקהראשון.הפרקכאןעד
עם''השוואותאחריוהבאהפרקואילוהשואה?"אתלהסביראפשר
הלאה.וכןעם",רצחשלאחריםמקרים

כסדרם,הספרפרקיעםאמשיךלאהזאתהמורכבתהכתיבהבגלל
ברגמניה",הבונדסטאגחברילפני"דבריםשבסופוהנספחאלאדלגאלא



 • 1998בשנתהמחברשנשא

בשלזה,מפרקדווקא
למדתי ,וישירותותמציתו

ומעניינים,חשוביםדברים

סוגיותשתיעלואתעכב
מהותיות.ליהנראות
נשאלתקרובותלעתים
אתלהסבירכיצדהשאלה

אותה?להביןאיךהשואה?
העםלרצחהגורמיםהיומה

דווקאומדועהיהודי?

ניסיוןמתוךוזאתבגרמניה?

המהותיתלתשובהלהגיע
אתשואלוארבאגם .ביותר

ייתכן"איךהללו:השאלות
שחיתרבות,בעלשעם

ביותרהגדולותהתרבויותאחתאתושפיתחאירופהשלבקרבה
ממנהלהרפותולאהשמדלמלחמתכךלהסיתהיהיכולבהיסטוריה,

 .) 268<עמ'המר?"הסוףעד

השואהאתסחור:סחורללכתמבליוביהמניהמשיבהואוהפעם
אידיליתקהילהשלאוטופיהנפלאה,אוטופיהעלכללית"הסכמהחוללה

מפלגותבושאיןסכסוכים,בושאיןבעולםהמושליםאדם,בנישל
מילתעלידוכאןשםוארבא .אפילודמוקרטיה"בושאיןפוליטיות,
למותםהביאהשטניתאומרושעתתיאוריהלא"אוטופיה".המפתח

 •יותרטובעתידיעולםעלאוטופיההוא:נהפוךאלאמיליונים,של
למעןזוועהמעשילבצע ,אולייהסס,בצלם>הנברא<זההאדםשכן

כפינעלות,מטרותלמעןזאתלעשותיהססלאאבלנתעבות,מטרות
הרוגיםאלפימאותהצרפתית,במהפכההדמיםטרורכברשהוכיחו

הקומוניסטיתבמהפכהמיליוניםוהרגהאמריקנית,האזרחיםבמלחמת
ברוסיה.

המחשבהלאהואלשואהבקשרביותרהמחריד"הדברכותב:באואר
אנושיים,היושהםהואביותרהמחרידהדבר-אנושייםלאהיושהנאצים

אנושירקהריוזהאני:אוסיףכותב,לאשבאוארומהוכמוכם".כמוני
ואומרים,אחרים,אונאציםבאיםואםכן?!,לאיותרטובעולםלרצות
אותולהרחיקצריךיותרטובעולםולמעןמשחית,יסודהואהיהודי
אחמדיניג'דהיוםמשתמשדומה<בנימוקלהתנגד?יכולמי ,מקרבנו
ולאממנה.האזוראתלטהרשישמחלההיאשהציונותאומרכשהוא

נאוריםהנחשביםהאנשיםשדווקאדומהאלאמזדעזע,לאשהעולםרק
בדבריו>.אמתישאבלמגזים,הואאולילעצמם:אומרים

באואר:שלבדבריוהחשובההשנייההנקודהוזו

האקדמאים,-האינטלקטואליםששכבתהעובדההיההמכריע"הגורם
אנשי ,הדיןעורכיהרופאים,הבירוקרטים,הסטודנטים,המורים,

הציעהשזומשוםהנאצית,למפלגההצטרפה-המהנדסיםהכנסייה,
עםהאלההאינטלקטואליםשלההזדהותבאמצעותומעמ.דעתידלהם

נמנעבלתיכצעדהעםרצחאתלהציגנקלהעלהתאפשר ,המשטר
הרפרופסור,הרדוקטור,<אדון>כשהראוטופי.עתידלהשגתבדרך

לשכנעהיהקלעם,ברצחפעולהלמשתפינעשו ,אינג'ינרהר ,דירקטור
 .) 272<עמ'אותן"ולבצעהללוהרציחותשלבנחיצותןההמוניםאת

בלעדיהםאותה.ויפיצושיסבירולאינטלקטואליםזקוקההאוטופיה
כיצדשואלים,ואםכללי.ולקונסנסוסהמוניםלתנועתתהפוךלאהיא

דווקאהנותנת:היאהריכגרמניה?תרבותיתבמדינהדווקאקרהזה

קלהמלומדים,שלקולםנשמעשבהכגרמניה,השכלהשוחרתבארץ
יותר.טובעתידעלאוטופיהלהפיץ

ארנדט,חנהשסברהכפיהרוע",של"הבנליותלאזהמעתה,אמור
גםהאנושותאתלסכןהעלולההאוטופיה,שלקטואליות·האינטלאלא

לאאנוהטובכנגדאבלמסוים,חיסוןקנינוכברהרועכנגדכיבעתי.ד

לאכיעתידית,שואהנגדחיסוןישאםמפקפקאני ,לכןמחוסנים.
נעלים.רעיונותדווקאאלאלה,לגרוםעלוליםפסוליםרעיונות

פניםישטוביםלאנשים

גלאטשטייןיעקבמאתוקרלאמיל
צעירים,סדרת ,אחרוניאריה<מיידיש:

שנישלסיפורםהואפועלים>ספריית
לאחרבעולםלבדםשנותרונערים

לאוהםלילבאישוןנלקחושהוריהם
יהדותםבשלהאחד .עודלראותםזכו

היותםבשלוהשניהוריושל
ערבברינהמתרחשהסיפורקומוניסטים.

בשנתאוסטריהשלסיפוחה-האנשלוס

לראשונההתפרסםהואלגרמניה. 1938
התרחשותלפניעוד,כלומר 1940בשנת

זה.בשםשכונתהלפניועודהשואה,

קודרכמשלנקראהואזומבחינה
אתנעדרשהואמשוםדווקאומאיים,

מלחמהבואיןהמוכרים;השואהסממני

דחוסהאווירהאלא ,ריכוזמחנותבוואין

היאהמרכזיתהעלילהרעות.מבשרת
יותרעודאבלהנערים,שנישלידידותם

-ואחריםהנסמתילדה,בוטה,-טוביםאנשיםבידיהצלתםמזה
היכולתלאנגליה.אותםמבריחיםדברשלובסופומכלכלים,המחביאים,

באחדלשרו.דכדיחיוניתתכונההיאבהםלבטוחשאפשרפניםלזהות
נאמר:המקומות

אנשיםאבל ,להכיראפשרטוביםאנשים .פניםישטוביםלאנשיםרק

 .לעצמהכאילוחרש,בוטהאמרהלזה,"זהמאדדומיםרעים

שתק.הואגםואמילשונים,דבריםעלוחשבהשתתקקול

 .טובאדםנראהאיךכשנזכרקולאמרככה,"באמתשזה''משונה

שלושתשלבפניהםאבלאמיל.שלבביתושהיהברכינונזכראפילו

 .) 70<עמ'להיזכרהיהיכוללאאמו,אתממנושקרעוהגברים

הגותואתשגיבשלוינס,עמנואלצרפתיהיהודיהפילוסוףכי ,מעניין

'הפנים':הקרויבפרקואינסופיאתיקהבספרואומרהשואהלקחילאור
מסתכלשהאחרהרגעשמןהפנים,עםהמפגשעלנאמרחיובי"באופן

אחריותושהיא;אחריותכלליטולמבליאףכלפיואחראיאני ,בי

עושה."שאנילמהמעברשמשתרעתאחריותזאתעלי.מוטלת
דברהמבטים,שלבפגישהמותניתזוכזואחריותכינוסיף,מצדנו

מלעשות.כידוע,נמנעים,רעות,כוונותבעלישאנשים
במאהיידישומשורריסופרימגדולי- ) 1971 • 1896 (_גלאטשטייןיעקב

מזירתהמרחקאףועלהברית,לארצותמפוליןהיגר-1914בהעשרים.

אתהחדיםבחושיולקלוטהראשוניםאחדהיהבאירופה,האירועים
ספרותורגםשנים 65כעבורספרותי.ביטוילכךולתתהמתרחש

 ·:·לעברית.לתרגוםגםזכהועתהלאנגלית
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לנגראורנה

ואיכותימצומצם

העוצמתעלבובות;לתיאטרוןמענטשאלאךקליינעביןמה

 iמעודןאמנותיסירוסועלהגינאווהכתשלבאקסטזההמשכרת

שרוולשלליריליטוףעלהתנועה;שורשיסודחקריפיעל

ביןהאנדרוגינית"אורלנדו"שלמסעותיהעלציבורית;בגינה

האיזוןבליני;ו;כאוריציושלהיכולתשיכרוןעלוזהויות;מאות

 iטריסטןאקורדשלגלגוליועל iקלןקנטוסאנסמבלשלהמופתי

קלורביעייתחבריביןוהזרימההעילאיתהחדווהועל

חקוקותעדייןבעזההמרוטשיםהילדיםותמונותנדםטרםההפצצותהד
פסטיבלהצליח-והצמצומיםהקיצוציםלמרותזאת,ובכלבתודעה
חסויותבהעדרארצות.-13משהגיעואמניםאלףלארגןהשנהישראל
וליצירהליוצרהצוהרהשנההורחב ,פוליןממשלתנוסחנדיבות

ועודנרכשולמכירהשהוצעוהכרטיסים 42,000מתוך 80%הישראלית.
היועץתפקידהתפצלהשנהאףהחינם.למופעיהגיעוצופים 25,000

בילסקירחל ,התיאטרוןבתחוםגןטליוסיהפסטיבלמנכ"לביןהאמנותי
ועמנואלהקלאסיתהמוסיקהבתחוםשוחטגיל ,המחולבתחוםכהן

עולם.ומוסיקתג'אזמופעיעלהופקדויצטום
מיכאלשלבניצוחוהפילהרמוניתהתזמורתפתחההפסטיבלאת

נבחרההלבלמגינתפולין.לשנתהסיוםמחוותבקונצרטדוורז'ינסקי
הדרמטיתשירתהלמרותגורצקי.מאתהיגוןשיריסימפונייתדווקא

האינסופיותהחזרות-הוסהאיוונההמופלאההסופרןשלהמרשימה
פתיחתרוחאתהלמולא-זויצירההמאפיינותהמונוטוניתוהכבד~ת
שלמינורבמיהקונצ'רטושלהמביכהנגינתומזהפחותעודפסטיבל.

הדרמטיתהנוכחותקורטוש.יאצ'ק ) 21 (הצעירהפסנתרןבידישרפן

בביצועבתזמורת"נארגה"שנגינתה ,גולןדוראלשלמגעהושקיפות
הקונדסותתחתלבואיכלולאג'ובני","דוןמתוךנושאעלהווריאציות

זה.מביצועכלילשנעדרוהמוצרטיתוהחדווה
אנסמבלשלבתכליתהמושלםהביצועאתאףאפיינהעגמומיתקדרות

האהבה"אםובאך.פוסלשלולמזמוריםלפנטסיות"פרטוורק"הןוי;לים
בניקיון ,וילקינסוןקליירהמצו·סופרןזמרתשרהמתוקה"תשוקה;ךנה

ותשוקה.חיותכלללאאךמופתי
קלן""קנטרםאנסמבלהציעעתיקהמוסיקהלחובביאמיתיתהינגח

קודמיוהוצגושבהמקורית,בתוכניתהפעם-יונגהנלקונרדבניצוח

לקולותהכליםביןמופתיבאיזון •גדולתואתלהאירכדיבאךשל
מתעלההבסכשזמר ,קראוןהנויאולםשלה"רטוב"האקוסטיובגיבוי

בפתיחהאםהפסטיבל.לפסגתהערבהפך ,שירתובחיותכולםעל
לאחרהערב,שבסיוםהריקלה,שמנוניתבצווחנותהאלטזמרתשרה

 ,חופשיבקולבוקסטהודהשלהקנטטהאתשרההיאקולה,שהתחמם
הערבבראשיתשבאהוהתכנים,הדיקציהעלההקפדהרגש.ומלאנושם
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הפראזותלעיצובבהמשכותרמההמוסיקלית,הפתיחותחשבוןעל
הסלסוליםכלעלוהקפדהרגשמלאתובשירהבחיותהמוסיקליות.
שלאדון"מאוד"אוהבךהקנטטהנחתמההווירטואוזייםוהקישוטים
שחיתה ,באךשלהרביעיתהקנטטהדווקאהלבלמגינתבוקסטהודה.

אתלגמדלאכדיאולי-הועלתהלאהערב,פסגתלהיותאמורה
ראש.כרותכפרשהנפלאהערבנותרכךאך-קודמיושלכתיבתם

מכךויותריכולתך"ככל"תפוסשלהמוסיקליהסופרמרקטגישת
מכברלאשהוכתרשוחט,גילוהפסנתרןהמלחיןשלהמרתקיםהסבריו

הנויאולםאתגדשה ,האמנויות""אבירבתוארצרפתממשלתבידי
עלוחותמהבטהובןשללמהפכההפעםשיוחדמרתוןבחובביקראון
ושבכדג.בדג-השנייההווינאיתהאסכולהמלחיני

הפסנתרניםפתחומתכתיוצלילאי-ניקיונותגדושמושלםבתיאום

הסימפוניהשלהראשוןלפרקהעיבודאתקנאזווהוסמיאדמונייובל
המרתוןלמנחהאפשרהההרמוניהשלדשקיפותבטהובן.שלהחמישית

הצליליםארבעתטריסטן":ל"אקורדהבטהובניהמקוראתלב~ר

"אורלנדו" ,טשיובסקה·דרודיסילביה

הראשונההסונטהאתשפתחו ,וגנושלבאופרהכלייטמוטיבהחוזרים
המופלאההנגינה"אליסיום".לאנסמבלשוחטשעיבדבדגאלבןשל
-עצמובפנימשובחמוסיקאימהםאחדשכלהאנסמבל,חברישל

השוקעת.וינהשלהרכותאתהבליטה-והקובניתהחלילניתבעיקר

מועםהסערהכשברקמסחררבקצבשוחטניגןהירח""אורסונטתאת

 .פדלבגודשקמעא
שלהמאלפיםבהסבריוניתןהתשיעיתשלהידועלאפילוגחדשהיבט
משהיאיותרברלין.חומותבנפולשנוגנההחירותלסימפונייתשוחט

העיבוד .הסביראידיאליזם,מייצגתהיא ,לאוזןערבהמנגינהמייצגת

האיטלקיה"פלא"שלוהברקהכישרוןאך ,חלולנשמעלפסנתר
מופנםמפיאניסימו<הבניהלפסנתרהגרסהבנגינתבלינימאוריציו



עוזמלאלפורטיסימוחרישי

בודד>צלילעלמתחמלאתוחזרה
לסימפוניההתשתיתאתהאירו

הבטהובנית.הצמיחהאתובעיקר

 ,צלילבתוספתטריסטןאקורד
שלהשיריםבארבעהגםחזר

הסופרןששרה ) 2<אופ'שבכדג

ונעתרתבמוסיקליותשמירמיכל
אתבהבליטה ,ונואטוי

ציורשלהקסומההכרומטיות
 •שבריריסוריאליסטי

אתחתמהה"ארכידוכס"שלישיית
ניגנומדובבתבליריותהמרתון.

בעיקרירושלים,שלישייתחברי
והפסנתרןטושינסקיאריאלהצ'לן
אךהפתיחה.את ,טלוזבוירון

המעודנתהנגינההפכהבהמשך

הקנדיהבלט"קנטטה",וסתמית.מתחלחסרת

שיכרוןהיהנשימהועוצרמרתק

העיבודאתברצףשניגן ,-34הבןהאיטלקיבלינימאוריציושלהיכולת
אתאחריוומידבטהובןשלהתשיעיתלסימפוניהליסטשללפסנתר

ישבמשעתייםלמעלהבמשך >.-12ו 10<אופ'שרפןשלהאטיודים 24
המכושף,וממגעושלוהמופלאותההצללותמרכותמהופנטהקהל
עלתדירוהשמירההמוסיקליתהבנייהיכולתעםאחתבכפיפהשדר
הכרחיתכנובעיםשרפןשלהאטיודיםכלנשמעולפתעבנגינה.מתח
בחדוותהאגדיהפסנתרןניגןמריחהכלוללאבשקיפותממשנהו.האחד

מידבקת.כישרון

הזרימהההונגרית.קלדרביעייתשלנגינתהעםהמפגשאףהיהמופלא
-גופובכלרקדמשישבשיותר-הראשיהכנרביןבעיקרשבנגינתם,

"בראשמנגניםשהםהרביעייהבחבריניכרחלומית.חיתהלצ'לנית
 , 76<אופ'מג'ורברההרביעייהאתניגנואורמלאקלילבריחוףאחד".

 .תיירןמאת ) 5מס'
-ברטוקשלמינורבלההראשונההרביעייהביצועהיהפיוטמלא

מהכרומטיותהמעברפרקים.שלושהבעלתמוכרת,פחותיצירה
בסיוםהאשמלאלפוסטרהקודרת,בפתיחההצפופההברטוקית
אינהרנטיים.היוהמלוכדתשבנגינתםהמשוחררתוהריתמיות

מפירנצה","זיכרונותצ'יקובסקישלהשישייהנגניהיובמיטבם
הריתמיותצרי.ניתאיהכנרואחיוצריהללהצ'לןהצטרפוכשאליהם
הרטטמלאהרוךחדווה.מלאתחיתההפותחהאלגרושלהסוחפת
שאתביתרבלטהשירתיהאדג'יופרקאתהראשיהכנרשלבנגינתו

חיבצלילשניגנו ,המיתרכלישארשלהפיציקטופריטתרקעעל
שלהמחשמלהביצוענחתםיהודיכלייזמרשלכמעטבנעימהונושם.

צ'יקובסקי.

ה, 'tסטר;הבמאישלמטיביליסיהגיאורגיהתיאטרוןהשנהחזרלפסטיבל
בעבר:שהעלהומההצגותהמונומנטליתבעוצמתולטובהלנוהזכור
מקוריעיבודהוצגהפעםהשלישי".ו"ריצ'רדהקווקזי"הגיר"מעגל

לוואןשלבבימויוחדשהבהפקהצ'כוב,שלהכלבלב"עםל"גברת
לבןאחדכלהנשואיםזוגבניביןהאסורההתשוקהסיפוראתצולאצה.

דמויותאתשהכפילובובות,מפעילילשבעההבמאיהעתיק-אחרזוג
והעצימושוניםבגדליםבובותשלמרהיבלמשחקהגיבוריםארבעת

המציירתהמעודנת,הצ'כוביתהאריגהמורכבותהעלילה.אתבשתיקתם
למשחקהפכה-אסוריםהגירושיםשבהבמאההאסורההתשוקהכאבאת

ואכטאאנגשלהמצמררתבמוסיקהפעםמדישנקרעהבובות,שלמרהיב

כזעקהולעתיםקדומהגיאורגיתכתפילהנשמעההיאלעתיםקאקידזה.
הזחוחהבורגניהמרקםשלהקסוםהריקבוןמאווירתמאוםנוקבת.

וירטואוזי,המשחקהיהזאתלעומתזו.מופלאהבהפקההיהלאהצ'כובי
משלישותלכלבלבאפילוהעניקוהבובונאיםשלהמופלאוההומור

האסורההתשוקהייסוריאתהציגוהמאהב,בעיקרהשחקנים, •עצמו

רב.בכישרון

שלמענטשעלעך"ל"קליינעהמחודשתמההפקהעלהקלנפתליןריח
שמואלהיידישפילתיאטרוןמייסדבהשתתפותהפעם-עליכםשלום
להומורהמכוריםלקהל •טרייסטמןוישראלנודויעקבולצדו ,עצמון

יעקבובעיקרהמיומניםהשחקניםכאשרקלהאכזבהציפתה ,העסיסי
היולאמשל ,אותולשחקבמקוםהכתבמןהטקסטאתקראונודו

 1soו-הייחודילתיאטרון 20במלאתחזרותלדיבידיהםעתותיהם

שמסךמי ,עצמוןשלהרהוטמשחקולמרותהמחבר!שללהולדתו
בעייפותנף~עשלא ,טרייסטמןישראלדווקאהיהלמופעפלפלקורטוב
החומר.

השחקניםשלישייתאתזאתלעומתאפיינהנפשמשיבתרעננות
השמונה-המאהבןאנגלישחקן"גאריק":במופע'טריסקל',הספרדית

כלאךחביבהיההקהלשיתוףבצחוק.מטופליואתשריפאעשרה
כמסטיק.נמתחהבדיחה

נמוכיםלקהליםלרדתרצוןאפייןרוזןחנוךהפנטומימאישלהמופעאת
שלהצעקניתבהמולהאבדווהכישרוןהווירטואוזיותהאפשר.ככל

בגינהספסלעלמעילשרוולעםהליריבדיאלוגרקהרועש.המופע
שלהמחונןתלמידושלהידמגעהורגש-בדידותהמציגהציבורית,

מוסו.מרסל

סילביההמוכשרתהשחקניתהגישהוהתודעההזמןלנבכימרתקמסע
דמויותגילמהדקותוארבעיםשעהבמשךטשניובסקה-דרורי:

דיפלומט ,צעירמשוררדמיונית:אחתישותכולןשהןמתחלפות,
השמונה-עשרה,במאהלאשהההופךהשבע-עשרה,המאהשלבקושטא

עזרכיום.עולמנושלבפתחושעומדתהדו-מינית,לאורלנדווממנה
והאובייקטיםהחללועיצובהתפאורההתאורההיוהשחקניתשלכנגדה
מהופנטישבשהקהלעדומשכנעכובשכההיההמשחקדביר.נעםשל

ודלף.וירג'יניהשלהקסוםהטקסטאחרבריכוזועקב

הציגההגדוליםההינדייםהאפוסיםשלהנרטיביםעולםעםמפגש
שלאוגמישותקסוםבחןואלי.אלמרלהווירטואוזיתההודיתהרקדנית
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בהבעותובעיקראצבעותיה,'זרועותיההעליוןגופהפלגבכלרקדהתתואר
בשירההתומךהליוויברגליה.רקעההמורכביםהמקצביםואת-ועיניהפניה

 .העדיןבאיזוןשפגמהמופרזתהגברהממערכתסבלותוףבכינורונגינה
"רומיאושלהמרשיםמהביצועלנוהזכורהספרד'שלהלאומיתהמחוללהקת

הכוריאורגףשלמחולותשלושהעםלפסטיבלשבהעשור'לפניויוליה"
הרקדנים.מתנועותאחתבכלניכרהאיתןהקלאסיהבסיסדואטו.נאצ'ו

כמרגב.מוסלמיתמיסטיתאחווהשםעל-"גנאווה"היהשבמחולותהראשון
בספרדששורשיהמשכרת,עוצמתיתקצביתמוסיקהלצלילינעוהרקדנים

והגבריםשחורותבשמלותהנשיםביןהצבעיםניגודיאפריקה.וצפון
ההיוליתהתנועהלהבלטתתרמוחשופים,ואחורייםצמודיםלבניםבמכנסיים

-ב"קסטרטי"דווקאלאקסטזה.בהדרגהנכנסיםשהםבעתהפראית
המאהשלבאיטליההאכזריהמנהגלזכרדואטושיצרמחול"המסורסים",

פגם-קולותיהםזרךאתר w?:7לכדימקהלהנערילסרסהשבע-עשרה
-לתנועהויוואלדישלבמוסיקהתיבהכלבאדקווטיותלתרגםהניסיון
המחול.ושלהמוסיקליתה~סקהשלברצף

להוהגרקילסוהגדולהספרדיהמשוררבהשראתשהולחנהמוסיקהלצלילי
ריחפוסאבאל'ג'ורדיבניצוחקטלוגיהשלהמלכותיתהקפלהבביצועוגח,

החמש·המאותשלהספרדיתהחצרגינוניאתהמעלהמחולבזוגותהרקדנים

מסוגננות,תפוחותבשמלותמעודןובהומורבחןרקדוהםשש-עשרה.עשרה

התנועה.קסםאתשהבליטוהעורבצבעגוףבבגדיולסירוגין
סליססטיןהכוריאוגרףשלהעיבודהיהבאכזריותוגדושדרמטיסוער

סטרווינסקילצלילינידז'ינסקיה.ברוניסלביהשלההיסטוריל"כלולות"
בחליפותהגבריםממונטריאול.הקנדיהבלטרקדניבווירטואוזיותהמריאו

כאשר-מתנופפותובצמותקרועותלבנותבשמלותהנשיםאתנשאו
פולחןהיהבמכוון .פיירונוסחאוניפורמיולבןבשחורמאופריםפניהם

שבדרוםהפולקלורלחייבהצצההלהקהחיתהבמיטבהואדיש.קרהכלולות
המופלאהשירתןלצליליביגנוזטי.מאורומאת"קנטטה"במחולאיטליה

סרנדותהלהקהחברירקדואותנטיים,מוסיקהכליובליוויסולניותארבעשל
המחולפולקלור.עםמודרנהשלקסםרבבשילובנפוליטנייםערשושירי

המופע.פסגתהיהתיפוףרקעעלפאקטאיזבלהרקדניתשלהתשוקהמלא
ממוצארובם-ליינזלהקתרקדניהפגינותתוארשלאוירטואוזיתגמישות

קינג.אלונזושללכוריאוגרפיהסימטרית"לאב"פנינה-אמריקניאפרו

לפרשנותזכההקלאסי-מודרנילמחולהבארוקמוסיקתביןהמרתקהמפגש
קונקרטייםתכניםנטולהריקודהיותמשוםדווקארקדן.כלאצלשונה

רקדניםבביצועהתנועה,שורשילחקרמרתקמסעזההיהו"נושאים",
מורכבים.גיאומטרייםומבניםמרהיבות"מודרניות"בתנועות"קלאסיים"

ההודיהטאבלהנגןשלהמקוריתהמוסיקהלצליליב"ראסה"היובמיטבם
פנימיתהתבוננותליכולתחברבמוסיקהמסגרותלפרוץהניסיוןחרסייך.זקיר

מופלאה.

* 
היההמשובחיםהג'אזמופעיביןמגוונים.לקהליםהפסטיבלפנההשנהגם

אלבומוצאתלרגלכהן'אבישיהמחונןהקונטרבסונגןהבסיסטעםהערב
מקוםאפסעדהאולםאתשגדשהקהלמשלאבצדק"אורווה",החדש

להקתוחבריכלמשכרת.נגינהשלרצופותשעתייםאחרילאגםמכיסאו
איתמרההקשהכלינגןבעיקרומעלה,שמשכמםומוסיקאיםוירטואוזים

הכנותוריגשהללבנגעהוהווירטואוזיותמהכישרוןלהתפעמותמעברדוארי.
מהססולאלשורשיושמחובראמן-הכלישמאחוריהאדםשלהאמיתית
 .מגדרויצאהמכוריםקהלמאמא.ששמעכלדינושיריםלשירפומביבמופע

* 
מחולמופעיעללהתענגהיהניתןבופסטיבלזההיההקיצוצים,למרות

שבעידיתמהעידיתהרכביםעלבאירופה,מובילותלהקותשלאיכותיים
וייחודיים.·:·מקורייםתיאטרוןמופעיועלקלוורביעייתקלןקנטוסנוסח
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--------------------------------------------------

הבוקרבארוחתגירוש 1

פאנדיישןלארי
נרשיידליה :מאנגלית

היהדולרעבורפנימה.להיכנסאותימשכושבחלונותהשלטים
טובנראההמקוםאדמה.ותפוחיטוסט,ביצים,שתילקבלאפשר

השלטיםמטופח.ודימשפחתיעסק-מסוגוהמסעדותמרוביותר
קמעה,הצהיבאמנםהניירומסודר.ברורידבכתבכתוביםהיו

ירוקיםבפסיםסוכךכהות.דיהיועדייןהשחורותהאותיותאולם

"אצלהמסעדה:שםהתנוססשעליההדלתמעלנטויהיהולבנים
קלרה".
נעיםטיגוןריחאפוףלב.ושובהלמראהמיושןהמקוםהיהבפנים
לוחעלדפוסבאותיותכתובהיההתפריטעיפוש.שמץללאוביתי
אחדלהזמין.שניתןהטוסטסוגיבוהופיעוולעניין.קצרשחור.
מלחםהטוסטשזהלעצמיתיארתימחוק.היההרשימה,באמצעמהם,

שיפון.טוסטרציתילאממילאשיפון.
השולחנותששארכךהדלפקלידהתיישבתי ,לבדשהייתימכיוון
לסורהיושעתידיםאחריםלקוחותשללשימושםפנוייםנותרו

שנירקרבה.תנועהבמקוםחיתהלאשעהבאותהשם.ולסעוד

עדייןאולםהדלפק.לידהיחידיהייתיואניתפוסיםהיושולחנות
 .אפילווחצישבעלא-מוקדםהיה

וזקנקןשפםעםכהה,שחורששערונמוךאישעמדהדלפקמאחורי
ללאלבושזיפים.שלמאורכםיותרצמחלאשמעולםכזה ,נערי
כובע.בליאך ,וסינרחולצה,מכנסיים,-לבניםטבחבבגדידופי
 .חולצתועלרקוםהיה"חוויאר"השם .כבדזרמבטאלוהיה

בהצעהלבחוראםשאחליטכדידקהשימתיןוביקשתיקפההזמנתי
בחביתה.בחרתידולר.-1.59בגבינהבחביתתאובדולרהמיוחדת

עלשליהעיתוןאתפרשתיחזק.היהוטעמווטריחםהיההקפה
להכיןהכירייםאלניגשכשחוויארמהספללאטיוגמעתיהדלפק

 .שהזמנתיהארוחהאת
לתוךצנחההלחםפרוסת ,הטיגוןמשטחפניעלהתפשטוהביצים
חוויאראתתפסוהםפנימה.נכנסושהשוטריםבשעה ,הטוסטר

לאהואגם .גבומאחוריידיואתוכבלומילים,וללאבמהירות
אותודחפווהםהתנגדות,סימניכלהראהלאהואהגה.הוציא
הממתינה.המכוניתולתוךהחוצה

שהואייתכן-נוסףעובדאחרתרועיניהביצים.בעבעוהכירייםעל

לדלפקמעברראשיאתשרבבתיבשירותים.אומאחוראיפשהו
השולחנות.לעברלאחורמבטהעפתיענה.לאאישבקול.וקראתי

שתיבאחר.מבוגרותנשיםשתיאחד;בשולחןישבוקשישיםשני
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שמושלאנראהבעיתון.שקועיםהיוהגבריםביניהן.שוחחוהנשים
מהמקום.חוויארשלליציאתולב

עלימהבטוחהייתילאלהיחרך.מתחילותשהביציםלהריחיכולתי
היסוסלאחרבביצים.עיניאתונעצתיחוויארעלחשבתילעשות.

הדלפק.שלהשניצדואלועברתיהאדוםהמסתובבמהכיסאקמתימה
והפכתיהתרוודאתנטלתיואזשם,תלוישהיההסינראתלבשתי

אולםלמעלהנדחפהשליהטוסטפרוסתהשני.צדןאלהביציםאת
עסוקבעודילמטה.שובאותההורדתידיהקלויהחיתהשלאכיוון

שאלתילשלם.וביקשולדלפקניגשוהמבוגרותהנשיםשתיבבישול,
המחיריםאתבדקתיזכרתי.שלאמופתעותהיוהןאכלו.הןמהאותן
הרושמת.הקופהכפתוריעלהחשבוןסכוםאתוהקשתיהלוחשעל
השאירו ,שילמוהןשלהןהגדוליםבארנקיםמהזמןשחיטטולאחר

והעברתיהתנורמןהביציםאתהסרתימהמקום.ויצאוטיפ,דולרלי

עליומרחתיעכשיו.מוכןהיהשליהטוסטנקייה.לצלחתאותן
עלהנחתיהצלחתאתהביצים.לידהצלחתעלאותווהנחתיחמאה
 •שליהעתוןלידהדלפק
חדשים.לקוחותשישהלמקוםהגיעו ,מקומיאלחזרהבדרכיבעודי
עניתיביח.ד''"אנחנושאלו.הםשולחנות?"כמהלצרף"אפשר

קפאין.ללאשנייםקפה,הזמינוכולםואזשכן.

רעבים.היוהםאוליאבלשם.עובדלאשאנילהםלומרחשבתי
הזמינוהשישהכלפשוטה:חיתהשלהםההזמנהמהקפה.להםמזגתי
לחםוטוסטמקושקשותביציםעםהמיוחדת,שבהצעההארוחהאת

התנור.עלארוחתםאתלהכיןהתחלתיחיטה.
להגיע.החלונוספיםלקוחותלשלם.ובאוקמוהקשישיםשניואז

היהקשההלקוחות,זרםלנוכחעבודה.מלאותידיהיווחציבשמונה
לחיפושבמדוראפרסםאולימלצרית.שכרלאחוויארמדועלהביןלי

מסעדות.בעסקיניסיוןכלליהיהלאמחר.שלבעיתוןעובדים
 ·:· .עצמיבכוחותהזההמקוםאתלנהלאוכללאאופןבשום

עדפרסםאנג'לס.לוסתושבואקטיביסט,אמריקניסופרהואפאנדיישןלארי

בשוליהחייםבתיאורהעוסקיםקצרים,סיפוריםשלקבציםושנירומניםשניכה

אנג'לס.לוסשלהעוניבשכונותפעילהיההספרותיתלעבודתובנוסףהכרך.

ריביו'.ביזנסוב'הרווארדטיימס'אנג'לסב'לוסהופיעומאמריו



אהובתיקונדוליסה,

דהאןרון

זחלודודמזהשנצאסיכוישישהאמנולאלבנובסתרהאמת,מעןל
הולךלאזהיודע,"אתהואמר'מורחביםאישוניואחד'לילהאלי

להיגמר."
היתממתי.להיגמר?"הולךלא"מה

מבין?אתהשנים,כאןלהישארהולכיםאנחנוהזאת."המלחמה
דרךהבטתיתאורה.פצצתשלנשורתנצצו,שלוהעינייםשנים."

אתהאירמפוארירחבו'שהותנוכ;יותוךלאחרשייהרסהביתחלון
אתהשענתיצודק.שהואידעתיבגוף.הפחדכמומתגלגלהשדות,
כמוני.שיעשהלדודוסימנתיהקירכנגדראשי

דוד?"הרגתמחבלים"כמה
שתקנו.בפלוגה."הרבההכיהרגמוטיאבלחושב,אנישניים"לפחות

לע~לאפשריבלתיהסוף,אתלראותקשה .עכשיושותקמוטיגם
העכשיו.את

לארץמגיעהדייםשקונדוליסהבפלוגההשמועהנפוצהבבוקראבל
היאלא,לא,היהודי'העםאתלחזקאוושםבידלבקרבשבילולא
שבקנהזאתלעולם,הפסיקהלאוהאשהאשאתלהפסיקכדיבאה
פרופילעללשמורוניסינוהצירעלהתקדמנובינתייםההר.עלוזאת
היהמההפצועים,אתכשפינינותהיתי' .כךכלהלךלאזהנמוך'
מסקנה.לשוםהגעתילאאבל ...אםלקרותיכול

 .כךאמריאירשלכשהפלאפוןלעובדההפכההשמועהזאת,למרות
עםחדשפלאפוןהאיסור'למרותלשטחאותולהגניבהצליחהוא

היתהקליטהאבלחלומות,לאגםהיה,לאאוכלואינטרנט.מצלמה
מגיעה,קונדוליסהפחות.לאמלאים,קוויםארבעההיתה,גם

יודע.האינטרנט .אמרהאינטרנט

הן"הכושיותהזית,לעצימתחתדודרקדמעט,"עודמעט,"עוד
ראיתםאותה,מזייןשהייתיבחיי .מכולןיותרוקונדוליסהשוותהכי
לנסראללהמציצהלאולמרט,מציצההשיניים?ביןלהשישהרווחאת

שלוההתלהבותמהאינטרנטהדיווחיםאמיתי."שלוםישתקותיק
הודינו .מאחורינויהיההכלבקרובאותנו'גםלהדביקהצליחדוד
הטכנולוגיה.בריאתעללאל

הכיבוש,התנועה,גוויה.כמוקפאהכלהללו'הקדושותבשעות
כמוראשינועלשדלקהמהשמשחוץאחתבבתקפאהכלהייאוש.

הרגילים,לחייויחזורבקרובשהנה,דודשלהתקווהוכמומודאגתאם

הואממנו'מאושרהיהלאאכן' .שיעורלאיןהנפלאיםהאפורים,
לארץקונדוליסהשלבמסעהומתעדכןבפלאפון'מציץליאירנצמד

קונדוליסההברית,ארצותשלהתעופהבשדהקונדוליסה-הקודש
המטוס,שלבשירותיםקונדוליסהבלייר'טוניאצלבבריטניה

ישראל'שלהתעופהבשדהקונדוליסההארץ'שמימעלקונדוליסה
קונדוליסה.קונדוליסה,קונדוליסה,

ממולליםסמיך'עשןכמולאפנונשאףהבצלוריחבשדהישבנו
נשמעומרחוקהמאובק.הצירעלצופיםבאצבעותינו'עפררגבי
שרוף.חלבשלטעםהיהובפההטנקיםפגזיהיטב

המתים,ארונותשלושתעםהאישאמרהחלה,"רק"המלחמה
 11 •הנהרלכיווןננועואזלכבושכפרעודישעצמכם,את"תאספו

כשההכרהמידוהשתתקבלחשמישהומלמל " ...אמרהאינטרנט"אבל

 .בוגאתהמציאותהיאהאמתכי
כדיכדוריםשניגםוהוסיףהפלאפוןאתזרקיאירלנהר'ובדרך
עצור'בכעסאמר 11האלה,"הכושיותאלי'ניגשדודהריגה.לוודא

אפשר"איולחות,שחורותכבו'ועיניוהטבעילגודלםחזרואישוניו
 ·:· 11יודעות.הןלמצוץרק .עליהןלסמוך
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Jרוןרו 9 ~~ות
מירוןכרמית

שבחוץ?אלהאושבפניםאלה

הוכמןיאורוןרנבדב :נג"יאל"

גרסתהבימה,בתיאטרוןכאסופטרהלסטיניוסאקסלמאת"אלינג"
הויברגר,רמי :בימויאל-דרור,יוסףתרגום:נבט,סיימוןההצגה:
נחשוןבןליליתפאורה:

הידועספרופי<על"אלינג"הנורווגיהמחזההתגלגלרביםגלגולים
אלשהגיעעדלמחזה>וגםלסרטגםשעובד ,אמביורנסןאינגוורשל

מ'שירותישקיבלוחבריםבצמדמדוברהלאומי.התיאטרוןבימת
במוסדאשפוזשלםישנלאחרכסףוסכוםדירהבאוסלוהבריאות'

בקהילהלהתערותלהםלאפשרהיאכמובןהרשמיתהמטרהנפש.לחולי
לביתישובוהםיצלח,לאהניסיוןאםעצמאיים.חייםולקייםהמקומית

עליהםלהשגיחאמורהשלטונות,מטעםסוציאליעובדפונק,החולים.
גורלם.אתולקבוע

המופשטשלהמיוחדבצירוףטמוןבאירופההנורדיתהתרבותשלכוחה
ללאלזהזההמחובריםוהריאליסטיהסוריאליסטיהדמיון ,והמוחשי
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המחשבהפירותכיצדלהבליט,השכילובמאי,שחקןגרחויבורמיהפר.ד

מעולהבביצועאלינג,וחושני.אמצעיבלתיבכוחכאןנחוויםוהדמיון
כמשוררהמחזהבסוףהמתגלה ,הדמיוןבעלהואנבוןדבשלומרגש
אלינגשלהדמיוןוחסרתמיםמידותגדולחברו ,ביארןשלאמיתי.

לחלומותיובמוחשי-הריאליסטיהניגודאתמשליםולאהבה,לאוכלרעב

 .הוכמןאורישללבכובשבביצועאלינגשל
שלמשכנעבביצוע ,מוזרמשוררגםמופיעלמחצההדמיוניתבחבורה
מסוגלתהיאומהירותחןבאיזהמוכיחהאופירוקאריןאלמוג,אהוון

בתפקיד ,כהןשמעוןשונים.תפקידיםשלושהשלמעולהביצועלהחליף
כולו:המחזהשלהמרכזיתהשאלהאתמעלה ,הסוציאליהעובד

לבדוק,שכדאישאלהשבחוץ?אלהאושבפניםאלההם?מיהמשוגעים,
זה.מציאותי-דמיוניבמחזהלצפותגםכדאי

עיצובובבימויה,רונןיעלמאתהבימה,בתיאטרון"משוגעת"
אריקמוסיקה:רו,אורןתלבושות:עיצובשטרנשוס,ענתתפאורה:
אביגדור

החייםאליצאואשר ,לשעברמאושפזיםשניפגשנוהקודםבמחזה

סופרת ,רונןיעלהחדש.למצבעצמםאתלהתאיםוניסוהנורמליים,

ארבעומציגהנפשלחולימוסדלתוךפנימהאותולוקחתובימאית,
 •ופחדיהןתקוותיהן ,מכאוביהןעלצעירות
מטרהלקראתעמומהחשכהבמיןמהלכותהללוהאומללותהנשים
עםמתערבביםהמציאותייםהחייםמודעת.לאולעתיםמושגתבלתי

ייסוריהןומאשליות.מתקוותחפיםאינםהםשאףההזוייםהחלומות
 ,כולנושל ,שלנוומכאובינוייסורינוהםהמאושפזותהצעירותשל
מהלכים.אנושבההחברהשל

אתהקהלבפניהמציגהמנחה,מיןהיאהנהדרת>פלדמן<הילהאיה
היאנוספות.דמויותעם ,המטפלהסגלואתלחדרחברותיהשלוש
האםעםעימותומשוםלהתאבדהכושלניסיונהבשלכאןנמצאת

במכאוביהמכירהואינהמבינהשאינההמצוינת>קנליס-אולייר<טטיאנה
הבת.של

איה,לעזרה.וקוראלבקורעחייםסיפורישהאחרותהחולותלשלוש
 ,לחדרשותפותיהעםעמוקהידידותקשרייוצרתהחדשה,המאושפזת

שבאהפישמן>אסנתשלללבונוגעאנרגטי<ביצועהיפהפייהטומי
ידעל<המגולמתואנה ,במוסדשניםששכברונמצאתאלים,מבית

ומצחיקה,פרנואידית,בסכיזופרניההחולהמשכנע>בחןמטטוברינת
פלגמיקישלמרגש<בביצוערדיאן ,פרטיךעםבטלפוןלדברבניסיונה

שלמלחצווסובלתלהחיתהלאשמעולםלאםהמתגעגעתרוטשטייז>
הדמותאתלבצעהמשכילכורשמיכאלמינית.אותההמנצלרוחגסאב

הדרמהשלבסופהנחשףואהדה,סימפטיהבתחילהמעוררואפילו
רוטברגארנההשחקנים:בצוותעודהבת.שלבמותההעיקריכאשם

במחלקה.המתמחהבן-דודותומרהפסיכיאטרית,סירקיןד"רבתפקיד

לביןנורמלים,המוגדריםהשפוייםביןהדקהגבולשאלתמועליתשוב
אוסוףלהשאיןמהפכהבנפשםמחולליםהגדוליםשייסוריהםאלה

פתרון.

 ·:·היטב.ומבוצעתמחשבהמעוררתמרגשת,הצגה



שמושאמנון

האמתמעולםגלויות

עלשומרתכפופה,זקנה,לפ~י.לשםהגיעההיאהאמת.בעולםהציונותאתפגשתי

מגדליםכלביםעדתבידה.הליכהמקלהציבורי'בגןבודדספסלעלישבהיופייה,
ממנה.הרפוולאבמקלהאותםלגרשניסתהסביבה.ונבחהרחרחהשוניםוגזעים
אליההתקרבשמסביבה,השלכתעליאתניקהארוךמקלעםויעהמטאטאעםערבי

במטאטאנגעהואהיטב.לנקותשיוכלכדירגליהאתשתריםמיליםבלאוביקש

פניה.מעל 'אותודחתההיאהנינוחה,לישיבתההתאיםשלאמתפרץ,בזעםברגליה.
כעוס,אותו'והבריחפניועלשבידההמקלניחתמרצונהשלאספקמרצונהספק

עלימלאלפניו'ענק"גןלעצמה.מלמלהממני?"רוצההוא"מהומאיים.מקלל
אלהאישהתרחקזועף,שלי,"העייפותולרגלייםשלילספסלנטפלוהואשלכת,

זקן'"ערביושובשובלושריםילדיםשלקולותנשמעוומשםהעבותים,העציםבין
ומסכן;צולעבן'להםנולדמסכנה;צולעתערבייה,עםהתחתןומסכן;צולע

חלילה.וחוזר " ...מסכנה;צולעתערבייה,עםשהתחתן
עורלנמנום.רגיעהביןלבדה,ישבההיאמהורהר.הספסל'אלוקרבתיצעדיהאטתי
היהזרועותיהבשרעורפה.עלבקפידהנאסףהכסוףשערהקמטים,חרושהיהפניה

רקשמתחתיה.האיתנההעבריתהשפהעלרוטטתהעליונהשפתהמדולדל'תלוי
קרבתיהאחרונות.השניםבשישיםאותההמלווהנעורים,בברקבורקותהיועיניה
ירדןארץאלהגלילהאחריהלכתיבעודי'חסדלהזכרתיובחיבה.בהיסוסאליה

קסםעלומיה,בקסמיהייתישבוינעוריה.עםאחדבקנהעלושליבעודיוחרמונים.
אומהיצירתקסםממקורותיה,היונקתהעבריתהשפהקסםהאידיאליסטי'הקיבוץ

יצאהבטרםאביבתלבנותיה,ואתאותהאהבתיהארץ.בנייןקסםגלויות,משברי

הגימנסיהנכדותיהעלוהתענגתיהתרפקתיהופרטה.בטרםודגניהרעה,לתרבות
חפנתהלאנכחה,הביטההעשריםהמאהנסיכתהעברית.והאוניברסיטההרצליה
נשיאים,בי",פשעווהמהורוממתיגידלתי"בניםלעצמה:כאילוומלמלהאלי'מבטה

אתאתכם.ואכזבוביפשעוכולםוכולם,בכירים.ופקידיםשריםממשלה,ראשי
ופניתיהספסלבקצההתיישבתיאלי.ישירותמבטהעםיחדהפנתה"אתכם"המילה

ומגמגם.מבוישאליה

בראשהנדהלעברי'פניההסבההיאהאמת.בעולםאתגםהנהואמרתי'פתחתי
לשאולשאלותכמהלייששפתיה.ביןלחוץנותרהשניחציוחיוך.חציוהעלתה
שתאמרימקווהאניהאמת,בעולםשאנחנוועכשיונשמעת.בלחישהאמרתיאותך'

דוברייך.אתשניםבמשךשאפיינווהקלישאות,הסיסמאותמעטפתבליהאמת,אתלי

 .תוקפניכמעטברור'בקולהפעםאמרה.שלי!האמתאת-
 ?אחרתאמתישוכי-
מלחמותהיוולאשכניםביןמריבותהיולאכןשאלמלאבני'הרבה,אמיתותיש-

בעולם.
לגומותתזכורתלחייה,עלעלו'וקמטיםפ~יעלשהתפשטההתמיההאתראתההיא
ואנטבה.אקסודוסחניתה,מימיהחן

אחדציוראגם.יעקבשלהציורספריבביתך'שראיתיהספריםמןזאתלךאמחיש-
ציוראחרות,מזוויותתצלומיםשלושהשנייםצדדיוומשניהחזית,מןמצולםשלו
שונההנראהציוראותויקירי,בקיצור,המסתכל.בעיניתלוילו,רבותופניםאחד,

זוויתאדםלכלאחד.בציורשמדוברלהאמיןקשהשונות.מבטמנקודותלחלוטין
אחרת,שלוהראייהשזוויתעםאומאדםשונהממנהרואהשהואומהשלוראייה

שלו.האמתעםולכלאדםלכלהאחר.השני,הצדמןמנוגדת,ולעתים
אותי!הפתעת-

מיוחדהיתרישוהמשוררים,הסופריםשלכם,לך'ואזכירשובאותךאפתיע-

פואטיקהליצנציהלכםישאתם.ספרותייםשקריםיוצרישהריהאמת,מןלהתעלם
בדיות,כותביםאתםהאמת.לעולםשהגעתםלאחראפילולשקרלכםהמתירה
תרומתכםוזוזכותכםזו .נבראוולאהיושלאודבריםאנשיםעלסיפוריםאגדות,

המקיליםוהומורומעוףחןמוסיפיםאתםהשקר.בעולםכורחםבעלהחייםלאנשים
רקולאהמקובלים.הדבריםמןהמילוניות,ההגדרותמןחורגיםאתםבו.החייםעל

היאוהעממיתהמילוניתההגדרההבא","עולםהעממיהמושגאתלמשל'קח,אתם.
העולםהואהבאהעולםובספריהם,הקבלהחכמיבעיניהמוות.שלאחרהעולם

טוב.שכולועולםהמשיח,בואשלאחר

אתאותךלשאולההזדמנותאתאחמיץלאאבלמהסס."אנילשאול."רציתיאני-
 .עליהמעיקותהשאלות

האמת.בעולםאנחנוהרישבעולם.הזמןכללנויש •דברדבר'-
ההאשמות,'האיומים,אותנוהסובבהעולםשלהמנהיגיםדבריאתשומעתכשאת-

לאאתהאם-ותכליתסוףלהןשאיןהמלחמותאתרואהכשאתהיוקדת,השנאה
המאייםהזה,המסוכןבאזורשלנוהלאוםמדינתאתלבנותההתעקשותעלמתחרטת

לכלותינו?עלינו

כעיצור.בפיהנהגתההאל"ף-לא!!-
חד.מבטבהנעצתילתשובה,מחכהאני-

לך.השבתיארוכה.שאלהשאלת.-

לך.קשהלאאםפרטי'-
בהםשגםהאחרים,במקומותולאישראל,בארץשבחרתיחרטהביאיןלי.קשה-

דבש.ונלקקחלבנשתהרקשכאןעצמיאתהשליתיולאדבש.מלקקיםהיינולא
להטיףרוצהלאאניבעיני.חןמוצאאינושלנובגניםהטבועהקיומיהפחדאבל

לנותועילושלום,רגיעההכולליותר'טובבעתידאמונהאבלבמשיח,לאמונה
חולני.רדיפהמתסביךיותר

העולם.מןהאנטישמיותאתתמחקבארץוהתרכזותשעצמאותלנוהבטחתאת-
הפוכה.המציאות

והנםהיוהאנטישמיותשורשיואתכם.עצמיאתהשליתי .טעיתיבזאתלצערי'-
מששיערתי.וחולנייםעמוקים

בטוח.מקלטלנוהבטחתאת-
לפנינוהאמת.בעולםלאשגםחוששתאניבטוח"."מקלטבעולםשאיןמסתבר-

איוםבהיהיהשהטרורלמאהנכנסנוהתיכון.במזרחבמהירותהנמסהקרחוןקצה
בטוח.מקלטעלשחולםמיכלעלאיוםמנוצח,בלתימתמיד'

העבריתהשפהשלך.הגדולהכישלוןהואחיינואתהמלווה'השכולדעתילעניות-
בתופעהאשמהמרגישהלאאתנרנו.לפניעודאחד,בשורשוכשלרןשכולכורכת
אחריהםוקוראיםמוסיפיםונכדים,בניםקובריםוסביםאבותשלאנושיתהבלתי

קדיש?

ועליהשלו'והאמתעםכלעם.אינועצמאותובעדבדםלשלםמוכןשאינועם-
המלחמותשלמזהכבדדמיםמחירמאיתנוגובותהדרכיםתאונותנלחם.הוא

ובמטוסים.ברכבלהשתמשמפסיקיםואיננויחד'גםוהטרור

מלבי.יצאהגדולהאנחהשתקתי.
ומרטיטהשכולעלמדבראתהנחמה.חצילאאפילונחמה.בזהאיןיודעת,אני-

משהועלנדברבואומשפחותיהם."הפצועיםעלוחושבתממשיכהואנילבי'את
אחר.

כועסיםחלקםבך'מזלזליםחלקםמכאן.ברחולארץשהבאתיהודיםמיליון-
כפולות.מונאותעלייךתוליםפשוטואחריםממךמאוכזביםחלקםעלייך'

אתלפארהפסיקואםגםובדרכי'בידבקיםמיליוןשישההתפזר'אחדמיליון-
בגדול.הצלחתיבמספרים,לדבראםהלל.בשירישמי

זה.בשטחואופטימיתטובהכךכלפעםהייתבערכים?לדברואם-

ארצישלי'בדנמרקרקובמשהוישאמנםאופטימית.ונשארתיאופטימיתהייתי-
והואוהתרופותהרופאיםלושיימצאוספקביאיןאבלחולה,החכםעמיהיקרה.

השורש.מאותוהםוהחלמהחלוםגםשלו.האורלחלומותישובויחלים.יבריא

שמךהאחרונות?בשניםאותךמזכיריםשלאכמעטובעבריתשבארץלבשמת-
יהודים.אוישראליםעלמדבריםלאהםובפרסית.בערביתבחדשותרקנישא
אקדמי"פוסט"לךהדביקוהעבריתובמדיהאל-צהאיינה,הציונים,הואשלהםהאויב

לדורותיו,היהודיהעםגאוותעלומי,עלמתשהייתאתאותי.מדאיגהאתמפוקפק.
שלמה.מהירההחלמהלךמאחלאניחולה.לינראית

הבלתיאלבדרךהאמתעולםאלמעבררקישהחלמה.איןמןקנהממה?החלמה-
בברוקלין.~זקבהשהואעדבמשיחהאמנתיידוע.
ידי.בתוךרעדההקמוטה~רהי.דבלחיצתממנהונפרדתיקמתי

אותי.אוהבשאתהיודעתאניאמרה,היאנשיקה,לילתתיכולאתה-

רחב,חיוךכנרת.יםשפתועלהעבריתשפתהעלשפתיה,שתיעלאותהנשקתי
לגויים.אורלאמעיניה.ונגהעלהיקרותאורפניה.קימוטיעלהתפשטאמיתי'
 ·:·לשלום.נפרדנונושנה.בתקווהעטוףקדומיםאורסתם



עlתןןןוהמלצות

הםפזן.עלמטעןארגומן:סטנלי
רבו:פתחוהוסיףמאנגליתתרגם
 , 2009בצווןספדיהוצאת 1פלועורר

עמ' 84

עינייםעוד"איןדו-לשונית.מהדורה
דרוריםעקוצותהתיל;גדרי •השמימה

האחוזיםונעלייםמגפייםבלבד.//

שני;איןברקיע!הקוביה;בפסיפס

דורשת('הצניעותהעצמיאורתפורר;

מאתבאיוריםמלוויםהשיריםגאווה'),

סרניה 1לויתןאיתמרלויתן'ארנון
 .וייןונטעשכייף

ספרייתהוצאתקרח.רכון:אפות

עכשוויתלפרוזהספסרותפועלים , 55<עמ'מדתכם?"מהיחדיו,
עמ' 160 , 2009בן·יוסף)ראובןמאנגלית:

נובלותונון.אפרתשלהשניספרה

כמונולוגיםהכתוביםקצריםוסיפוריםלשירים.קברותביתגלעד:יובל
ביןמרכזית.אחתדמותשלבתודעתהעמ' 46 , 2009 ' 77'עתרןספדיהוצאת
שונות,זיקותישוהדמויותהסיפוריםאיזהירושלים;לצילומימתגנב"תמיד
לעולםועומקאחידותהמעניקותכשוטההנצח;אתמטרידערירי;שיח

ב'קרח'.שנוצר .) 16<עמ'עריצה"בטרגדיהשקספירי;

יווןהוצאתקזנכיה.אלנקוח:שגיא
עמ' 56 , 2009גולן
עוף;מרקכףהיאדקה"כל

תוכי;אללהתרוקן;שמשתדלת

בלאכלים;הרגעיםכךבאה./ואינה;

 .) 34<עמ'להתכלות"

עירמוצאכפתורים,מנורות,"~תקן

בחוצותתינוק~גלתעםלטייל~קלט,
להקשיב / 1?משלהעתיקiזירושלים;

בחייםשלבליישעתיקות./לרוכלי
קיומים Tוחייiויאני;וזהשהלואי
 .) 43<עמ' 11אחרים."

דנוןאפרת

 ,,ןכךח
·~ 
" 

,, "· . ~ 
- , .. ,,.... 

לזמן.ממורחווזנבוג:ג'ג'ייקובאונים.כאיןקריאהגווני:יוסף
הוצאתשפירו.סלעיעלמאנגלית: 320 , 2009המאוחרהקיבוץהוצאת

עמ'

העיתונותעמדתאתהמשווהמחקר

העולםבמלחמתהשואהאלהיהודית

הבריתארצות 1ישראלבארץהשנייה
ואנגלית.יידישבעברית,וברה"מ,

נאמןמקורחיתההעתונות

היוהידיעותכיאףלאינפורמציה,

 .אמוןאילעוררכדיעדקשות

מטוהוצאתהמרתף.מדיני:יעל
עמ' 571 , 2009

אביב.לתלגליציהאתעזבחפץיהושע
הציוניתההגשמהרוחעםמתמודדהוא

נשים,לשתימשיכתוועםחבריושל

ועםביתלעצמולמצוארצונועם
שלו.הפנימיתהאמת

עמ' 221 , 2009רביד

ילדותושביןבשניםזיכרונותשרשרת

 1בפוליןורז'בל 1ערריולכהמחברשל

המאה.שלוהארבעיםהשלושיםבשנות

עולםעלבדמיוןמעורבתאישיתעדות
שאב.ד

כנותהוצאתהלבנון.זרזאיני:לאח
עמ' 543 , 2009זמורה-ביתן

מתנדבתים,מבתחיילתלאה,ורד;

צמח.כמעטפצוע,חייל 1ליונתןלסייע
המפגיש 1אוטוביוגרפיבסיסעלרומן
"בריתל'שנייה':ה'ראשונה'ישראליבן
סרבנותפעולותהנוקטיםדפוקים,של

חירות".ללוחמיאותםההופכות

לכאורה.קיץ.ובקררקמשאלי:יעל
 187 , 2009זמווח·ביתןכנותהוצאת

עמ'

אתחייהאלמכניסהמצליחהמחזאית

המושכתורדופה,פגועהאשהעמליה,

עולמה.אלאחריהאותה

שטארק.העלמהחוולימן:תומס
הוצאתשרלצקי.אירחמגרמנית:

עמ' 192 , 2009כרמל
המביטמתבגרנערשלקיץחופשת
המנזרבספרייתהנשיםשלברגליהן

ועל 1נץבשםנזירעל .גאלןבסנט
משקאתהמנהלתשטארקהעלמה

ביתו.

אנשיםרוסטויבסקי:מ'פירורו

הוצאתחן.רועימרוסית:עלובים,
עמ' 197 , 2009החרשההספדיה

הואדוסטויבסקישכתבהראשוןהרומן

הפקידשלאהבתועלמכתביםרומן
לשכנתוךבףשקין~~אר,הנ:יש,~
הוא!ך~קה.השבעיעשרה,בתהיlוומה
בהתכתבותומסתפקמחלונהבהצופה

משגרשהואקטנותובמתנותהדדית

אליה.

 1היופירעםבוריצ'בסקי:יוסףמיכהיהיהודיהאפיפיורגו:כמבויוסף

המאוחרהקיבוץהקטנה,הספדיההבינייםמימיאגרהשללזתלרזתיה
עמ' 181 , 2009אילןבוארכיב'הוצאתכאשכנו'

('קלונימוססיפוריםחמישהשלמבחרעמ' 156תימחסרות , 2009
אדומה','פרהתבנה','ביתונעמי',בנו 1אלחנןעלהיסטוריאגדהסיפור

שנכתבו'מחניים'),וחורף','קיץשנחטףממגנצה,שמעוןרבישל

למציאותמתחת . 1900-1920בשניםונעשהכנוצריהתחנך 1בילדותו
גועשיםהיהודיותהעיירותשלהמוכרתהסיפורשלגרסאותיו .לאפיפיור

והיקסמותךמ;ניףתאקסטטיים,יצריםהחמש·עשרהמהמאהוביידיש,בעברית

 *הנשי.היופימכוחהתשעיעשרה.המאהמחציתעד

הוצאת 1מאוחריופיויבנו:טוביה

עמ' 59 , 2009לשידהקשב
מלווה 1המשוררשלחייותחנות

ובציורים.בתצלומים

גםלומר.;מהלומראיךמחפש"אני

גםוהרימסתתרת./והלשוןזקןאני
לא;מהיודעיםושנינואוזן;כבדתאת

 .) 53עמ'פרידה',('ועודכן"מהכרמלהוצאתאלרגיה.שלוש:שמעון

עמ' 59 , 2009

הוצאתלאחזר'זפםעלכישקר:מלנח
עמ' 78 , 2009המאוחרהקיבוץ

הדרך.;בקצהקוציו;שולף"אלול

סריח;ורקלנוח;עת/הגיעהאולי

הערגה"שלהרחוקהריחרקהריח;רק
 .) 18עמ'('אלול',

הוצאת 1לאבימחכהבוזילי:יעקבשירים,ובזרא.היזם,לויתן:אבי
עמ' 69 , 2009כרמלעמודים , 2009 ' 77'עתרןספדיהוצאת

חיתה;שלאהדלת,/אלבאתי"ואניממוספדיםלא
עודניבאה./שלאאמא,אתוראיתיהטרילוגיהאתחותםונוראהיום,

הרף"ללאמצלצליםפעמונים;שומעברחובוהביתעשראלהדרךהשירית
 .) 21עמ'<פעמונים,סירה;אתהנפרש;"ים .אלבני

הביניים.ימיםתיזחאוזינחח:יוחאן

הוצאתפולשטיין.קולחמהולנדית:
עמ' 524 , 2009ירושליםכרמל
בשנתאורשראהלספרחדשתרגום

המחשבההיומיום,חייל .;v ·דיוקן . 1919
/ 

צרפתבצפוןוהאמנותהספרותוהרוח,

הארבע·במאותהשפלהובארצות
עלבהסתמךוהחמשיעשרה,עשרה

ביבליוגרפיה,כוללתקופתו.מקורות

ונספחים.תמונות
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