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עלקולומביאניידידעםפעםלישחיתהבשיחה
"בואהציע:הואבדידות,שלשניםמאה

לאשכללותראהלקולומביה
מציאותיהכל-בדמיוןמדובר
המתקבלתהתחושהגםזוכאן".

ספרואתכשקוראים

מבין(הראשוןהאוטוביוגרפי

כדילחיותמארקס,שלשלושה)
עלברכבתחולףהואבולספר'

לאורךהיחידההבננותחוותפני
-השערעלנכתבששמההדרך

שכברהמילה-מאקונדו
לבו'תשומתאתמשכהבילדותו
למילהספריובעקבותושנהפכה
וקסום.נידחלמקוםנרדפת
תולדותאתמספרכשהוא

שלב~ברקןאמושלהתאהבותה
בעקבותמסעותיהועלהעיירה,
שמשפחתהלאחרהזוהאהבה

מביןמחיר'בכלנישואיהםאתלמנועהחליטה
בדיהאינהכולרהבימיאהבהעלילתשגםהקורא

מושלמת.

הרצאותיובסדרתסיפר'עצמושלומאיר
עלבעיקרבספרשכונסההעבריתבאוניברסיטה

ושלההיזכרותשל"התהליךכי ,) 1995 (אהבה

סופריםאצלהיצירהשלמהותההואהזיכרוןעיבוד
המאגרמןמידעשליפתסתםאינהההיזכרותרבים."
שמעורביםיותר'מורכבתהליךאלאטכני'באופן

ששמעמיכלושכתוב."שינוישליסודותגםבו
יודעעלומיו'מימיזיכרונותלילדיומספרעצמואת

(עמ'הזה"היצירתיהזיכרוןשלפירושומההיטב
201 ( 

התיישבטרםשנה,בעשריםממארקסצעירשלו'
עלהגדול"הסיפורואתזיכרונותיואתלכתוב

בראשיתאומרהואזאת,אתשלי",הגדולההמשפחה
בעתיד'אולייעשהככה,היהבד,דברדבריו

יותר"וסלחןואמיץיותרומתוןיותרזקן"כשאהיה
קטןבסיפורמסתפקהואבינתיים .) 14-13(עמ'

אודותעלהסיפורהללו:הזיכרונותשללמתוך
ששלח-ה"סוויפר"-האבקושואבטוניהסבתא

שלחמתוועלאפועלהברית,מארצותגיסהלה
 .אהווןסבאבעלה,

ככההיההןבר

6 
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שלכאורהכמעט,עלילהנטולקטן'סיפוראכןזהו
שמעבראלא .בספרהעצמאילקיומוהצדקהאין

משנהעלילותשללאשרהרזה,לעלילתו
הקולקטיביהמשפחתימהזיכרוןואנקדוטות

עליתר(לעתיםאותהומאריכותמעבותמרפדות,
שלושללדבריוהדגמהמעיןהספרמהווההמידה),

מעניין 1שבומהסיפוריותרהיצירה.תהליךעל
 .רוסירומןשלהקלעים""מאחוריכמיןאותולקרוא
טוניה 1שלומאירשלסבתוהיאהסיפורגיבורת

שהלםהשלישית,העלייהמאנשיחלוצהבן-ברק,

להינשאנאלצה(היאוהנסיבותהארץהעלייה,
להתגייסאותההובילוהבכורה)אחותהלאלמן
 .בלכלוךתוחלתוחסראינסופילמאבק
גיסה,מאמריקהלהששלחהאבקשואבסיפור
והןבסוציאליזםהן(שבגדהכפול"גד"הבוישעיהו

שהחלהלאחרקצרזמןבמחסןושאופסןבציונות),

שללסיפורורוסיבדומןהתגלגל,בו,להשתמש
הבוגד","הקפיטליסטיוסף,הדודששלחהכסף

מקררבולקנותכדיפייגה, 1המספרשללסבתו
תוקףבכלסירבהסבא,מירקיןשבעלה, 1חשמלי

הקומיהמקרה .חבריוהפצרותחרףבולהשתמש
היהבד,דברטוניהסבתאשלבסיפורהמתואר

לטרגדיה 1ממנושנרקחהבדיהבסיפור 1נהפךככה,
שלבלוקיםוסחבהצעירהשמתהפייגה,סבתאשל
וחלשה.חולהכשחיתהגם 1האחרוןיומהעדקרח

ורדיפתהטוניהסבתאשלהניקיוןשיגעוןואילו
בדומן 1התגלמווהבוץהאבקאחרפוסקתהבלתי

שלדמותה 1יותרהרבהקומיתאחרת,דבמותרוסי

לאשתושחיתההעבודהמגדודהחלוצהביילין'ריבה
עשיריםבביתשגדלה 1הכוורןגוליםמרשל

ניקיון".בענייניגמורה"משוגעתוחיתהבאוקראינה

הסגוריםהחדרים-זוריבהשלמנהגיהשכלמסתבר
ידיות"שפשוףהמכוסים,הרהיטים 1כלבפני

המקלחתלימון",ובמיץמירוקבמשחותהדלתות
שלבשוקתלהתרחץהמשפחהבניושליחתהנעולה
אלאהיו'בדיהלאאלוכל-במכבסהאוהפרות
שואבגםטוניה.סבתאשלבביתההחייםמציאות

באמריקה>,מהגיסלא(מבעלה,ריבהקיבלהאבק
טוניה.סבתאשלה"סוויפר"לגורלזהההיהוגורלו

לצרתהבאירוניה, 1שלונתןטוניההשםאתרק
אותושעזבהבעלהשלהראשונהאהובתוריבה,של

כששניהםהימים,ברבותאליושבהאךבצעירותם,
זוגם.בבנימאסו

לספראיךלדעתרקוצריךמציאות, 1כןאם 1הכל
מלקטרוסיבדומןהמספר 1שברוךכשםאותה.

שונותגרסאותושומעהכפראנשימכלסיפורים

לכלכי-ככההיהבד,דברשלומספרכךשלהם,
ובכלרגסאות,"כמהישבמשפחתומהסיפוריםאחד

(עמ'ושיפורים"ומחיקתותוספותהפרזותמהןאחת

אתמצאוהללוהנלוויםמהסיפוריםרבים .) 14

אורוסיבדומןאחרת,אוזובגרסהמקומם,

 .שלואחריםברומנים
שלהדיבורשפתבתיאוריהספררווימלבדם,
שהמשפחהטוניה,סבתאשליבטוייםובשללגיבוריו
מקורועצמוהספרשםהיום.עדאותםמשמרתכולה
שלה,סיפורכלמתחילהסבתאהייתהשבהבאופן

כבר"הואלי",תקרצקרץ"אלאליוומתלווים

אותיתירשולאו"אתםתבוא""כשבתיהאיננה",
סבתאהגתהאלי?"פ;נית"אתההמיליםאתבחיי",
רובוטשלבפיואותןששמולפנירבותשניםטוניה

"הבעדגםאםתוההאנימונית".ב"נהגנירווה

 1אורכולכלונעריונהגיבוריאתשליוווהבנגד",

ובן-ברק,שלומשפחותשלפנימיבביטוימקורם
ביטוייםישמשפחהלכלכאן.נזכריםשאינםאף

מצליחושלו 1לדורמדורשעובריםמשלהפרטיים
האזכוריםבזכותמשפחתואלקוראיואתלקרב
שפתה.שלהרבים
אלבאיםרבים"מבקריםשלוחזהרוסיבדומן
שלהמלבלבמפעלםאתלראותשלנו."הכפר
בזכותבמהרה:התגשםחזונוהמייסדים".האבות

שניםמזהבנהללפועליםשלושלספריוהצלחת
 1ובסביבתובמושבתייריםהמארחיםעסקיםשני

אכןרביםומבקריםהמים,ובמגדלבצריףבסליק,
הוזמןשבובאירוענפתחככההיההדברבאים.

המשופץהסליקחנוכתלרגלדבריםלשאתשלו
לסיורקוראיואתלהובילממשיךומשםמהם,באחד
האישיתמבטומנקודתרקאתרים,באותםמודרך

שביןהגבולותושובשובמיטשטשיםכךהנהשלו.
 .ודמיוןמציאות
סיפורבקושיהואגדול'רומןאינוככההיההדבר
שכברסיפוריםמדייותרממחזרהואלעתיםקטן.

במעטזאת,ובכל .שלושלהקודמיםבספריוקראנו
דרכםולהתחברלהציץלנומאפשרהואחדש,תיבול

ועולםמשפחתו'וסיפוריחייועולם-עולמואל
אותםאתומעבדמלקט 1הזוכר 1הסופרשלהיצירה
בדויים.·:·חדשים,עולמותמהםליצורכדיסיפורים

שביטאמנון

ושירהנבואהדיסלקציה,

דיסלקטי'האדםקונונוביץ:עקיבא
עמ' 77 , 2009גווניםהוצאת

והמשמחהחדשספרועלפירושכמיןהערותכמה
עשהשבו 1דיסלקטיהאדם 1קונונוביץעקיבאשל

עלעבודה 1בשבילנונפלאהעבודההמחבר
מופיעהאלןוודישלמסרטיובאחדהדיסלקציה."

כישמה,אתלהפוךמאודשקשה OTOבשםדמות
מסופואו 1לסופומתחילתו-להתקראשלאאיך

ק'עקיבאאבלתוצאה.אותהתקבל-לתחילתו
בכךלוקדםהיפוך.מיןועשההדיסלקציהאתלקח

הקבצנים.שבעתעלבסיפורמברסלב,נחמןו'
חירש, 1עיוור-הקבצניםשלהמהפכניהרעיון
שלשהמוםהוא-ופיסחחיגרגידם, 1גיבןאילם,

יוצריםהםוביחד 1יתרוןדווקאמצייןמהםאחדכל
הסובל,האדםאתנטלק'עקיבאשלמה"."קומה

והיפוכו."דברבאמצעותולנולומרכדיהדיסלקטי'
כולנוהזה:מהשירלמדתיהפחותלכלכך

איננוהמציאות,עלמסתכליםכשאנחנודיסלקטים.
נכונה.המציאותאתרואים

הקולרהקודםמספרביתמביאהואספרוגבעל
כיתה/למה?//נשאראני/תמידלמהוהקול:--



סטרית:;-חדמורה;באצבעקול
אתהלא;ךלקרוא;יודעאינךכי-

לשחרנבל;-,/לבןמרורקורא
שחור".קוראאתה

רואיםשאנחנוהואהמרכזיהרעיון

בצורתםבדיוקלאהדבריםאת

ק'שעקיבאחושבאניהנכונה.

אותוורואההעולםעלמסתכל
הקסמיםמןאחדזהואחרת.

קסמיםהרבהיששבשירה:

העמוקיםהקסמיםואחדבשירה,

לבטאיכולשאתהבעובדההוא
במילים.לומראפשרשאידברים
מאודבההרזהעלנאמר

לבטאמזולתנודורשיםאנחנולעתיםבפילוסופיה.
אתהממהלנותסבירלומר:יכולשאינודברים

והמשוררלך".ישמצוקהמיןאיזולנותגידסובל."
המשוררנוסף.דברנעשהכאןאבלזה.אתאומר

בעולםמביטהואשהוא:כמותמהעולםמתעלם
הםהללוהדבריםמןוחלקאחרים,דבריםורואה
נפלאים.דבריםבאמת

"והעבריתיהושעא"בכותבהספרגבשעלבדרבים
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יותרהרבהזה "".ךלנענית
להבהירמצליחההשפהמזה.

ק'שעקיבאהזההעולםאת
דוגמהכאןאביאאולירואה.
דבריםהרבה(וישאחת

מבקששהייתינוספים

שנשבמעקיבא,לגביהם
אותומביניםאנואםונראה

נפלאמשחק ,למשלדבר>.
 ".םל~לביןאלוהים~ל.םבין
-השיריםבאחדשואל.הוא
להיותמתחילאדםמתי

-"ונבראומשיב:קיים?
 .) 69(עמ'הצלם"צילמואם

מסוימתבמידההצלםכלומר
אלוהיםצלםאתמעניקהואהבורא.תפקידאתיורש
 .אותומצלםשהואלמי

(עמ'ושם""כאןביןלשחקמפליאהואאחרבשיר
ואילו ,בעתידחישהילדחשבתיתמידאני .) 29
שאנחנובעוד"כאן",חישהילדלנואומרהוא

מסתיים"כאן"מעניין:וזה ."םש"חייםהזקנים

סופיתבמםמסתייםו"שם"פתוחה,סופיתבנון

החיים.סוףכמוסתומה,

f 1C1 1d ,,1 · 1~ 
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שבובישעיהופסוקשישלולהזכיררוצהאני
המשרה"ותהיהמילה:באמצעסופיתמםמופיעה

אביעדגיבוראליועץפלאשמווייקראשכמועל
 .)'ך 'ט(קץ"איןולשלוםהמשרהלםרבהשלום:שר

דיסלקציה.שלסרגכעלזומםעלהסתכלוחכמים
למשיח.חזקיהואתלעשותהקב"הביקשלדבריהם

שירותלפניךשאמרהמלךדודהדין:מידתאמרה
שירהאמרשלאחזקיהומשיח.עשיתןלאותשבחות

קשרלנווהריהמם.נסתתמהמידמשיח?תעשה
ושירה.נבואהדיסלקציה,בין
בנסוע"ויהיהפסוקבתורה:מוזראחדמקוםעודויש

אותיותשתיביןהנתוןל"ה>י'(דבריםאהוון.""
כאילויפות,דרשותזהעלדרשווחז"להפוכותנו"ן

אותן."שםדיסלקטי
צריכיםשאנחנואהבהישהללובשירים ,והעיקר
לאנושות,לנכדים,למשפחה,עזהאהבהלהרגיש,
מהלכלגאולהישהסכנות.אתרואהשהואלמרות

השפה.באמצעות ,שבתוכנו

גרוזנברשלום

הספרבהשקתרוזנברגפרופ'שנשאדבריםפיעל
ירושליםהעמים,תרבותבמרכז
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האחרוןהיהודי 1

עמדההוצאתסיפורים,שישהיגיל:רן
עמ' 116 , 2010

העורךהסופר'שלהחדשהקובץסיפורים,שישה
ביותרהטובספרולטעמיהנויגיל'רןוהמבקר

חייופרשתעלשהתבסס 1אורורמזינקישות<לצד
הפואטיקהשטרן).נוחוהנשכחהדגולהמשוררשל

רצינותעםעממיהומורמשלבתיגילשלהייחודית

פיוטית.לשוןעםדיבוריתלשוןהיסטורית,ותודעה
וגםהיידישאית,מהעממיותשואבבספריוההומור

עמוקמחיבורוהרצינותהחיוור","הגשששלמזו
יחד<יגיל'לדורותיה.העבריתהספרותמסורתעם
ועורכימייסדיהםאדלהייט,עמוסהמשוררעם

יצירתהיאהעיקריתשמשימתו 1'עמדה'העתכתב

המאהתחילתשללזוימינוספרותביןהיסטורירצף
אדם,אוהבדיוקנאותציירהואיגילהעשרים).

אנשיםלוזרים,כללבדרךהםסיפוריוכש"גיבורי"
חולייאתבנידחותםומאיריםהחברה,משולי

<יהודי?)בניסיוןמתייחדתכתיבתוכןכמוהתקופה.

לרמתהקיוםשלהגדולותהשאלותאתלהוריד
זה.ביומיוםיופיומציאתהיומיום,

והמוכריםהקרוביםבעולמותעוסקסיפוריםשישה
תצלוםמופיעהעטיפה<עלהתיאטרוןעולםליגיל:

הסופר),שלסבו 1גלחורמשההתיאטרוןשחקןשל
בעיקראבלהיהודית.האמונהועולםהספרות,עולם

הסיפוריםבאשר 1יגילשלביותרהיהודיספרוזהו
מאמיןיהודילהיותהדברפירושמהלבררמנסים

בעיסוקמדובראיןהאלפיים.שנותשלבישראל
שהביאהרוח','משיבהעתכתבשלבסגנונובאמונה

 1מדי'חמודים'אבלטוביםמשורריםשלגלעמו

ה"יהודי"המהוגן.הדתיבעולםמושרשתשאמונתם
בו-זמניתחיאמונה,מחפשתלוש,הואיגילשל

לימזכירזהיהודישאלות.ושואל 1החילוניבעולם
פרנץשלוחברוהייריהתיאטרוןשחקן 1לויאת

גםזה.תיאטרוןשללהצגותללכתשהרבהקפקא,
היהודיבעמדתדעת,מבליאוליעסק,עצמוקפקא
חברתיתהדחויכשעמדתומסתאב,חילוניבעולם
חדשניסוחאפשרותואוליהזדהות,נקודתמשמשת

 .זמננובןהיהודישל
עקיבא"ספר 1"באחד-הקובץאתהפותחהסיפור

עדהרומיםידיעלשעונההרבשלבדמותועוסק-
שלהאחרוניםבימיםמתרחשהסיפורנשמתו.צאת

 .ההואהזמןבשפתזרם-תודעה,בסגנוןוכתוב 1חייו

והדמיוןשהמציאותמעונה,אדםשלמחשבותיואלו
שלרומיקלגסיךיבואומעט"עודבמוחו:מתערבבים

ובגדיהאבןתקרתאלנשואותפ~יאותי.ליקחשוב
פצעזווהפכה 1בעורשרטתנתנוגבילאורך .איןצו

רקכלוא." 1בקיסריךשאניידעתילאשותת."
היםנם 1מכאןהרחקלא 1שבחוץהאחתהמחשבה
רואהובהמשך .) 7<עמ'הלב.""אתמחמיצההגדול,

"ראיתיומדמום:הוזהוהוא 1חזירתאומחלוןהרב
חזיר·גורריםקלגסיךשלשרה'מטושטש,מוזרמחזה

והוא 1בומביטאביברומי."ערצתבחיה-גדולבר
טלפיךפשוטחזיר,אותי.לבזותמבקשיםבי.מביט
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הזדהותנוצרת .) 11<עמ'אני"טהורואמור:

 1והלכודהמבוזהאבלהטמא,החזירןיבפרדוקסלית

בצחוקהחזיר"רעםובהמשך:הכלוא.היהודיובין
הרעידושלווחטיםעשןנתמלאונחיריואדירים,
וינעצוהמקוםמןשייעקרושדומהעד 1לצדדיך
המציאותמתערבבותכברכאן .) 12<עמ'בבשרי"

עצמועללוקחיגילמרגשת.פיוטיתבכתיבהוההזיה
דמותואתלהחיות 1גדולאתגרזהבסיפור

ומצליח.עקיבא,רבישלההיסטורית
אלעצוב"מסע-הספרותעולםעלהנסבסיפור
בדמותוהעוסקמבריקסיפורהוא-הרחוב"קצה

עםפגישההקובעברש,משהוהעורךהסופרשל
חלומועללולספררוצההוא .הגדולעגנוןש"י

אבל"גנזים",ם,יהסופרכתבילקיבוץמוסדלהקים
והעסוקהמוכשרעגנון .בייאושואותולשתףגם

עללשמועכוחלואיןאבל 1בכבודלכרשמתייחס
הגדולהסופראתיגיל"מאניש"ובכךמצוקותיו.

בסיפורלביאליק,גםעושהשהוא<כפיהדורשל
וכךתל-אביב"),ברחובותביאליקאת"ליוותי
כל"עםברש:שלהמבטמנקודתעגנוןמתואר
הולךהכלשכזה.ואבדיתמידהוא 1כבדעגנוןהיות

והמקטרתכתפיועלנושאהש"סכלאת .קללו
אףוהואתרנגולת,שלעצםכלום,זהכאילובפיו
אתלשתףמנסהברש ,) 47<עמ'מזיע"."לאפעם

המתפתחתהקלגסיתמההוויהבייאושועגנון
אומרברשהפרטיים.ומחייוהצעירה,בישראל

אתה 1אשררגע,"רקמשיבעגנוןקרב"."."קצי

רצוןלי"איןמשיבוברשרציני."":במשהוחולה
יהודירשאי"ממתיעגנון:ככה".פשוטלחיות,
שלנובידייםלאזהקיצו?יבואמתיבעצמולהחליט

 1אז 1עגנוןשלההקשבהחוסרכך".לדברלךואל

שלההקשבהחוסרגםהואהמדינה,ראשיתבימי

ניצולימזוהים,מהגריםלחלשיה:הצעירההמדינה
יגילתופסזהכלואת ,ונו'פלסטיניםשואה,

קפה.כוסעלסופרים,שניביןאמיןבדיאלוג
"עגנוןברש:שלמרגשבמונולוגמסתייםהסיפור

רקפגשתישכזהצנטרליסמוסשהלך."טובהלך.
כלהזאתהכתיבהמכללךיצאמהצבי.אוריאצל

אללפנותהתחלתיטובים,זמנים .אשרהשנים,

מסעמסע,מעיןבעצםהיאהכתיבהכלעצמי".
מעופשרחובזהאםמשנהלאהרחוב.קצהאלעצוב

אוביפוצדדיתסמטהאובבוטשאטש,אובלופטין

שאנילכתובבקריהעזאיך 1לעזאזלצדק.בנווה
במחשכים?נשרףכשהלבשקטיםנופיםשלסופר
למהמחנק." 1באווירחולוכמהכךכלהיוםחם

הואלביניבינוההבדלכיכשאמרעגנוןהתכוון
אנילאגדה,המציאותאתהופךהוא-לאגדהביחס
 ,) 62<עמ'למציאות?"האגדהאת

מוסך·בעלתבהיותהגםמתייחדתיגילשלכתיבתו
כזוכתיבהכיום .לחנךהבאהכתיבה 1השכל

לארעה,לכתיבהנרדףשםהיא"דידקטית"
-הדבריםפניכךהיותמידלאאבל .איכותית
להנעיםשבאהדידקטיתשירהכתבהיווניהסיודוס
כתבטולסטויהשדה,עבודתעלוללמדולקורא
ספרותגםכךדתית,תחייהספרותימיובסוף

קלי"תורההמצחיקהסיפורונו'.והאגדההמשלים
כלאתפהבעלהיודעארבעבןבילדעוסקקלות"
פונהה~ם .אותושיעריצוומבקש 1והתלמודהתורה
הבוגר.פניבעלהילדעםלעשותמהבשאלהלרב

פהבעלוהשליטהשהידעאותנו"מלמד"הסיפור
אמונה.לכדיאדםמביאיםבהכרחאינם
הנובתל-אביב"ישראלשל"סנגורםהסיפורגם

יהודיעלאמיתי:סיפורעלכנראהומבוסס 1דידקטי
בבית-בושתזונותלמוותשהציתופנאטימאמין

מאמיןיהודיהמציתפוגשבסיפוראבלבתל-אביב.

נוצרהמעשה.אתלעשותשלאאותועשמשכב
סדוםבתל-אביבהרואיםשנייםשלדיאלוגביניהם

זומזוהם.כאןהכלאיתן.מסכים"אניועמודה:
קטנותילדות .יהודידברבהשאיןיהודיתעיר

מכלהפקרותכסף."בצעעבורגופןאתמוכרות
ים,ושרציעלינולאוחזיריםשפניםאוכליםעבר.

שומריםולאהארץאדונישהםחושביםהשם.ירחם
ובעלהשוכרים,רקשהםמביניםלאשביעית.על

יעמדולאאםאחרלמישהוהשכירותאתיעיברהבית
 .) 103-104<עמ'בחוזה"

לעתיםגולשתיגילשלהדידקטיתכתיבתואמנם
קצתהדמויות.עומקחשבוןעל 1יתרלדידקטיות

המתנהליםזה,בסיפורלדיאלוגיםלהאמיןקשה
טירוף.מעשהסףעלמצויאדםשבהבשעהבנחת

שלבדמותוהעוסק"הלחשן",היפהבסיפורגםכך
 1וערירידתייהודי 1טננבויםדוד .יאטרוןבתלחשן

שםעובדהואנערצת.תיאטרוןבשחקניתמאוהב

הטקסט.אתשוכחשמישהופעםבכללוחש 1חייוכל
השחקנים 1אותומפטרגס-הרוחהתיאטרוןכשבעל
סףעלעומדוהתיאטרוןהטקסטיםאתשוכחים
שאסורהנוההשכלמוסר .מוחזרשדודעדקריסה
חסראבלונו',הכסףחשבוןעלהלבאתלשכוח
הרחוב".קצהאלעצובב"מסעהקייםתחכוםבסיפור

מפגןהנובכללותוהסיפוריםקובץ 1כאמוראבל
יפהערוךכאחד,ומרגשהיטבמחושבספרותיכוח

 •ויזןיהודההמשוררבידי
ק" Q"ןיפה,ספרותשלחדשהסדרהחונךהספר
כותריםלהוציאהמתעתדתסדרהזוהישמה.

"מלחמתמעיןמכובדת,אבלזולהבהפקהאיכותיים
קוראיורבשתות.הגדולותהספריםבהוצאותרגילה"



בחנויותבספרלדפדףיסתקרנושאוליזוביקורת
להתקשות:עלוליםלתל·איבב,מחוץורגיםהספרים

ספרלדחוףאפשרותאיןהקטנטנותלהוצאותכי
לספרותאבלמוכח.מכירתיפוטנציאללושאין

להילחםלמחתרת","לרדתאלאבררהאיןהטובה

במדינהומתמסחו'הולךבעולםנפשה,על
שבה,ה"יהודיות"אתומכחידהשהולכתישראלית

 ·:·המילה.שלהעמוקבמובן

גלעדירכל

דשבנגלהאלחלון

מאנגלית: ,הזוהרימיאנאם:תמימה
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עמ'

באופןעוצבומדינותמעטלאשלגבולותיהן
לעידןהמעברבעתמלאכותיאףולעתיםשרירותי

מגווןשיקפההגבולותהתווייתהפוסט·קולוניאלי.
קולוניאלייםמקומיים,אינטרסיםושלסיבותשל

הגבולקווינקבעולעתים,וניאו·קולוניאליים.
המפהעיצוברשלנית.אףאומקריתבהתנהלות
ויבתרהתת·הודיתהיבשתבאזור·לאומיתהמדינתית

פקיסטאןהשםאתשנשאבשטחוהענקבמרחבדיוק

אףנעשההעשרים,המאהשל 40ה·שנותבשלהי

לרצףהקשורבכלמעמיקההתחשבותללאהוא
למורכבותהאוכלוסייה,חלקיביןלזיקההגיאורגפי'

לפעריםמלכדת,אידיאולוגיהלהיעדרהחברה,
החברתי·פוליטילאי·השקטהחריפים,הכלכליים

התרבותייםהאתניים,המאפייניםביןולעוינות
אוכלוסייתשלחלקיהשניביןהשוניםוהאחרים,
החדשה.המדינה

באזורהבריטיהקולוניאליזםעידןתם 1947ב·

עלהתפרשששטחהפקיסטאן'עצמאותוהוכרזה
ופקיסטאןהמזרחיתפקיסטאןענק:"אונות"שתי

ההודית,הטריטוריההשתרעהביניהןהמערבית.

חלקישניביןטוטאלי'באופןלאכיאםשהפרידה,
שיבושהספר),בפתחהתמצאותמפת<ראופקיסטאן

וביןהאזוריםשניביןהגיאוגרפיהרצף

הפסיכולוגי'בממדהשוניעלנוסףאוכלוסיותיהם,
במזרח<לדוגמה,מהםאחדכלשלוהתרבותיהרגשי

המקוםשפתהייתהבנגלהדש,לימיםפקיסטאן'
היאהמקוםשפתפקיסטאןשבמערבבעודבנגלית
שניביןהאיבהואתהניכוראתהחריפואורןך),

זהשברקואל .פקיסטאןשלאוכלוסייתהחלקי
אוכלוסייתשלקשהותרעומתקיוםמצוקותהתנקזו
במדינתםב'סוגכאזרחיםשחשופקיסטאן'מזרח

נמשךוקיפוחכרוניתאפליהעלושהתלוננו
המרירותהמדינה.שלהכלכלייםמשאביהבהקצאת
פוליטייםלאפיקיםהתנקזה·חברתיתהכלכלית
 1פקיסטאןהקמתמאזשנהכעשריםכעבורוהובילה,

שבמזרחהחברהחלקיה.שניביןאליםלסכסוך
עצמאותלהשגתאליםלמאבקהתגייסהפקיסטאן

קמהאכזרית,מלחמהשלכשנהבתום ,-1971וב

מזרחהשםאתהמפהמןשמחקהבנגלהדש,מדינת
תמולאהבנגלדשיתהחברהשלייסוריה .פקיסטאן

ובמיוחדקשיםטבעאסונותרעב,העצמאות:עם

משווע,ועוניכלכליותמצוקות 1המונסוןשיטפונות
צבאיות,והפיכותפוליטיתאי-יציבותגםכמו

שרביםהמדינה,אוכלוסייתעללהעיקהמשיכו
שלהתשעיםמשנותבריטניה.אלהירגוממנה

והכלכלי'הפוליטיבמצבהשיפורחלהעשריםהמאה
אינההעצמאותשלאחרהתקופהכילצייןראויאך

ימיהספרדפיביןהמתרחשתלעלילהרלוונטית
 .הזוהר
עםשעברהמכלכותה,הודיתאלמנההאק,והנה

ולימיםפקיסטאןמזרחבירת •דבאקהלגורנישואיה
זירתהיאואקחהסיפור.גיבורתהיאבנגלהדש,
אלגםנפרשיםגבולותיהאךהמרכזית,העלילה

כלכרתהאלהמערבית,שבפקיסטאןלהודעבר
אריסטוקרטיתלמשפחהוהנהנולדהשםשבהודו'
אתבהותירהוהתפרקה,מנכסיהשירדהואמידה

אחיותועםעליהםלהתרפקזיכרונותעםוהנה
עבראלואףורגשית,גיאורגפיתממנה,המרוחקות

הגיעאליההקולוניאלית,והאםהאירופיתלונדון

מכוניתלייבאכדי 1העשיראיקבאלוהנה,שלבעלה
עמולהביאשכחלאאיקבאלנחשקת.ווקסהול
משובחזהבשעוןמ'הרודס',שחורצמר"מעיל

שוקולדיםשלעגולה[ו]קופסהודלקםמתוצרת
לאחראלה,חומרייםפינוקים ,) 142<עמ'מובחרים"

עלמרמזיםבהתבגרותה,שחוותההקשההעוני
לחייגם<ובמטאפורהוהנהשלבחייההמחזוריות

עושרביןמתנהליםאלהחייםהבנגלית).החברה
התחבטויותללאבחייה,בהשלמהומשתלביםלעוני
המכההדלותנפשית.קריסהוללאמייסרותנפש
שוברתאינההיאגםבעלה,איקבאלמותאחרבה
כוחותיהאתמעצימהבאללהאמונתהרוחה.את

כאןוישהחייםגזרותעםלהשליםלהומסייעת
בחברההחומרנותלערךמפורשתלאאםגםאמירה,

הבנגלית.

העיקרית,לעלילההמובילההמקדימה,העלילה
והנה,קודרת:אנושיתבהתרחשות-1959בנפתחת

עומדתהתאלמנה,עתהשזהקטניםילדיםלשניאם
אהבהשאותובעלהמצבתלידהקודרהעלמיןבבית
אוחזתוהיאבחייהוהכלכליהרגשיהעוגןושהיה

היא ,) 11<עמ'ילדיה"שלהעגולותידיהם"בכפות
ובמידההמתמאביהםפרידהטקסעבורםעורכת

עובריםשהםמאחרהחיה,האםממנה,גםמסוימת

כלהודהילדיםחשוכיודודתםדודםעםלהתגורר
פסיקהעל-סמךוזאתפקיסטאןשבמערבהרחוקה
לרצונה.ובניגודהמשפטביתשלואכזריתנוקשה
הצליחהשלאעלחטאעלמכה<היאהמשפט""בית

אתמצאהשופט)אתלשחדכדיכסףל"ארגן"
דתיוחינוךביטחוןלהעניקראויהבלתיהאלמנה
 1ליצלןרחמנאהעזה,<היאלילדיה"נכון"ותרבותי

 1ראוישאינוקליאופטרה,בסרטלצפותאותםלקחת

ניתוקם ,) 12עמ'רכים"."לילדים 1הדודדרבי·פיעל
הואמערבה,אלומעברםפקיסטאןוממזרחמאמם
בהתברגותםשתריגלםה"פורענות",זרעיאתשזורע

לעצמאותהמאבקהצלחתלמעןעצמםאתלהקדיש
הדש.בנגל
השכילהשלאעלאשמהברגשיהמתייסרתוהנה,

ואףהביתהלהשיבםנחושהזה,דיןפסקלסכל
מסורה,ואםאמיצהחזקה,אשההיא .בכךמצליחה
ליוזמתה,תודותהחזרתם,עםאותםהמפצה
למאווייהםהגבולותחסרתובהיענותהבאהבתה
למאווייםנפרדבלתיבאופןהקשוריםהאישיים,
קשהרגשיתטלטלהעוברתהמשפחההלאומיים.
מגוונותתחנותאלמסעתוךהחיים,אלומתברגת

אלוהנהאהבתביניהםאהבה,קשרייצירתותוך
בנגלהדש,לעצמאותהמלחמהממפקדי"המייג'ור",

החדשה.המדינהאתגםהמסמלמרשיםגבר
הלאומילממדהאישיהממדיבןנפרדתהבלתיהזיקה
לילדיההאהבההשני.כחוטהזוהרימיבספרעורבת

הסיפור'אתומטלטלותמניעותהגברואהבת
כמוקשה"התייפחות,גדולה:בשמחהנוגעשסיומו

אותה,עצרההיאברגונה.התנחשלהמלח,גוש
אלירדובטרםאבל 1מעצורללאזלגווהדמעות
אותןמורחות 1ידיואותןלכדולסנטרהמתחת

האהבה ,) 261<עמ'חמאה"כמולחייה,עלבעדינות
בהקשרהחדשה.המדינהאלהאהבהגםהיאהגרבאל
כאלאלהאהבהלביטויילהתייחסהיהאפשר 1אחר

 1הספרשפתרקעעלאךבנאליים,תיאורים

הסגנונית,החריגהבולטתלעתים,והיבשההמדויקת
האהבהמימושביןהמפגשהשיא:אתהמעצימה

למולדת.האהבהמימושלביןהאנושית
הנפתחבצוהרהיאהספרחשיבות 1דברשלבסופו

 .לאומיתהיסטוריהואלמרוחקתארץפיסתאל
תרבותה,עםהיכרותכדיתוךמוכרת,לאפוליטית

מענייןהספרהאקזוטיים.ניחוחותיהועםטעמיהעם

קצרותהבהרותמעטבלאומוערמוארוהוא
החייםשלמאפייניהםלהבנתהמסייעותומדויקות,

דתיהחברתי,העולםובכללםבבנגלהדש
שלהארץ •בבנגלהדשהחברהשלוגסטרונומי

 ·:·בנגל.

רונןיהודית
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הקטיפהמהפכת 1

מרוקאית,ציפורנ:ו!iכ~יקרתביטון:ארז

עמ' 94 , 2009המאוחדהקיבוץהוצאת

מונחההאמיתי"המהפכןאמר:גווארהצ'הארנסטו

עללהעלותאפשראי .חזקיםאהבהרגשותידיעל
הגדרהכידומהזו".תכונהבליאמיתימהפכןהדעת

 ,ביטוןארזהמשוררשלדמותואתהיטבהולמתזו
זיהויואלה.בימיםאוררואההחדששיריושספר
המשוררים,ראשוןמהיותונובעכמהפכןביטוןשל

שללכאבםביטוינתןאשרהמזרח,עדותיוצאי

נקלעולישראלעלייתםשעםהמהגרים,דורובני
ראשיתימיהימים,ביותר.כואבזהותלמשבר
ההיתוךכורמדיניותהמדינה;

שעלאחדתרבותיאריגרקמה
'הצברהצירוף:הוטבעתוויתו

להפוךהיהניתןלאהחדש',
להתנערמבליאמיתיישראלי
המולדתשלמורשתהמיסודות
ביקשבשיריוומסמליה.הישנה
הסבלקולותאתלהשמיעביטון

הזהות,קונפליקטשלתוצריו-
גולדברגשלאהמהאתולבטא
"אתקודם:עודלתארהיטיבה

המולדות".שתישלהכאבזה
אתראהבילדותושכבר ,ביטון
באחדמשרטט ,כמשוררעתידו

אתשבשיריומהמאוחרים

במציאותהאהבהשלמקומה
·חינוך"בביתהכואבת:החיים

נוטף-האף;הילדהיהעיוורים;
·חינוךבבית ]".[גדולהאהבהבלבו;מפסל

בשאריתצוברנוטף-האף;הילדהיהעיוורים;
ותיסימפונמהן;לעשותקול;שלהדיםשמיעתו;

גדולות",אהבה

לנושאעזביטויניתןביטוןשלמשיריוברבים
קשייעםההתמודדותרקעעלהדורות,ביןהיחסים

"עלכותב:הוא'פיגומים'בשירובארץ.הקליטה
מצביעאבי;עמד /ישראלבארץביתחציסף

פעםנבנההאלה;בהריסותואומר:;לצדדים
ובהריסותהבר;ושורלוויתן;זנבבולבשלמטבח;
למקדשמקום;למצואתפילה;פינתנקיםהאלה;
מציבימי;כלואניבסף;נשאראבימעט./

בשלמותמתמצתזהשירהשמים".לבאלפיגומים;
לעלותשקיווהמיעבורהציוניהחלוםהתנפצותאת

להסתפקההכרחביתו.אתבהולבנותלישראל
אתמרפהלאישראל",בארץבית"חציבהריסות

נאלץהוא ,דברשלבסופובחלום.מלדבוקהאבידי
בנותופסמקומוואת ,משאלתוהגשמתעללוותר

כלומרהשמים",לבאלפיגומיםה"מציבהמתייסר

 ,כבודווהשבתאביומורשתלמימושחייואתמקדיש
לכישלון.הנידונהבעשייהמדובראםאף

עלהמשוררמתרפקראשוניים',רקע'דבריבשיר

הואהבוגר.עולמוליסודותשהיוילדותוזיכרונות
"אמיהוריו:שלהמבורכותסגולותיהםאתמתאר
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צורות/באצבעות /רעותשהרחיקהאמי;

אבי;אביהאמהות.//כלובשםחזה;בהלקאות

בערקשבתותקידשאשרבעולמות/עסקאשר
ביתבהלכותכמוהו;מאיןבקיאהיהאשרנקי;

להתרחקהטבעיתשאיפתועםיחדכנסת",
לעצבייחודיתדרךמחפשהוא .עליומהשפעתם

שהרחקתיאני;"אניהבנתו:יפעלעולמואת
ישנים;היושכשהבללבי;תוךאלהרחקעצמי;
קטנותמיסותלבי;תוךאלהרחקמשנן;הייתי
מרוכך,מרדזהומרוקאית".ביהודית;באך;של

הישנההמזרחיתלמסורתהתכחשותבושאיןמשום
חומריעםאותהלשלבניסיוןאלאההורים,של

החדש.המערביהעולם
ביטוןמוותר ,והריחותיקרן'ת ,יותרמאוחרבשיר

השינוירעיוןאתומנסחהמוקפדת,הלשוןעל
דיבוריתבשפהבוהמתחולל

באירוניההמתובלתחופשית
רוציםאתם"מהמשועשעת:

זעפרןוריחערקטעםממני,/

אותולאכבראניצורב,/

אניחברים;עכשיו ]".[הילד
מבדולחגלידהלאכוללומד

בטעםנשיםעכשיו; ]".[

אותימלמדותתךת·שךה;

שקספיר;שלכריכותלהריח
השבע-עשרה;המאהמן

בחתוללשחקאותימלמדות
ירוק".סלוןבתוך ;סיאמי
ביןהקונפליקטמתחדדמכאן
לזיוף,אמתביןלהווה,עבר
מזרחביןלזרות,ביתיותבין

שיתגלהבמה-למערב
שלכיחסנוספיםבשירים

הישראלית.לתרבותמשיכה-דחייה
הוא ,שבשיריומהמוכריםבדיזנגוב',קנייה'שיר

רוצההואהמשורר.נתוןבוהפנימילסכסוךדוגמה
להכותכדידביזנגוב;חנות"קניתילהשתלב:מאוד

לצדמקוםלמצואיוכלשכךמקווההוא .שורש"
מעוז-"רוול"המיתולוגיהקפהביתיושבי

החמישים.שנותשלהתל-אביביתהבורגנות

אתשולףאניאלי;פוניםברוול"כשהאנשים
אדוני,/,/בבקשהאדוני/כןנקיות,מיליםהשפה;

שאיןחשהואזאת,למרותמאוד".מעודכנתעברית
דלתותאתלפתוחהנכונותהמיליםשלבכוחן
אפלולית;"בשעהלכןבפניו.הנעולותהחברה
לחזורחפצים;אורזאניבדיזנגוב;בחנות

אינוהשירסיוםהאחרת",לעבריתלפוכרים/
בוויתורשמקורובהפסדכאןמדובראםמבהיר

דווקאאוליאולשוליים,מידורהיאותוצאתו

המקורותאלבחזרהגאהבחירהשכולובניצחון
האותנטיים.התרבותיים

במידהלוהעניקהאשר ,ביטוןשלהאותנטיות
להציבבניסיונוהתבטאה ,המהפכןתואראתמכרעת

ביטוייםשזירתתוךזאת ,במרכזהשולייםאת
בשירהעברי.השירלשוןתוךאלהערביתמהשפה
לרוץאותנטי,/להיותזה"מה :כתבשיחה''תקציר

אנאמרוקאית./ביהודיתולצעוקדיזנגוףבאמצע

הלויחוהשולמית

אבלמודעת

ק;ךךו~:ג;ןדב ר~~~

לכת;עלמ;דיעיםאנו
 : ."- . .ז

נא"~ר)א"לע.ת א"ל~(

סבנואבינו,א"ל-בננושל
;· :•• ' T T '' 

~ןב ר~~זrך;ךנו

~ם~י~קןאזp~ן

 ש~~~ר ;ב~~ ל~~~~יו
:p ל"א ,~ן:p ~נ;לדך~ןב ,ב

ע.תלל"את; iל. רזtr:ז?

שרוטשערעלעכשו
ז--- ז:-

 ר:~~~ל~ז
שח;רהמסגרתעם

• • ::•:• : T 

נגמרשלאשכ;לשלספור
ז : . ·: : ." .

שחבלגבורהשלספור
ז·: ·:ז : ." .

~ה ל~~~

מתברר ,כןפיעלאףאלמגרב".מןאנאאלמגרבמן
המעיק:הזהותלמשברפתרוןמשוםאיןבכךגםכי

~קרעעדבפהאחרתשפהטופחתזאת"ובכל
בבלילאובדהעגות/ביןנופלואניחניכיים;
הקולות".
ספריושלושתאתמאגדמרוקאיתציפורתמכיסרת
 ,) 1976 (מרוקאיתמנחהביטון:ארזשלהקודמים

 ,) 1989 (יבשותכיןציפור ,) 1979 (הנענעספר

מאודמעודניםשירים 25בתנוספתחטיבהוכולל
עוסקיםאלההאחרונים;העשוריםבשנישנכתבו

עללודבעירהמשוררילדותשלהאבודהעדןבגן
רקעעלילדיועםביחסיוהייחודיות,דמויותיה
הבריאותימצבונוכחבהרהוריוהמפרץ,מלחמת

שנתלישוןאחתפעם"רקובכמיהתוהמתערער
הבוקר".עדתינוקות

בשירההמזרחיהמרדדגלנושאהואביטוןשארזאף
לסגנוןנאמןלהישארביצירתוהשכילהואהעברית,

הגםאהבה.ועטורמכבד 1שקולצנוע,·שירידיבור

שלממעמקיםהנובעתמחאהבשירתשמדובר
ברכףת.זעמואתלהביעהעדיףהואוכאב,תסכול

הסיוםמילותמהדהדותהזה,היפהבספרהקריאהעם

לבואחמההזמנהכעיןמרוקאית','חתונההשירשל
בואכרטיס;לך"הנההמשורר:שללבובשערי
 •:•."םעפאףהמינכשלאהחזה;מהומותאלהיכנס;

פזיובל



רקולאבנגב,גםקפקא

מהדמיון

הכפריםואינם,שישנםהכפריםנח:חיה

הוצאתבנגב,מוכריםהלאהבדואים
עמ' 204 , 2009פרדס

פוליטיתפעילהנח,חיהשלוהצנועהממוקדספרה
עבודתעלמבוססבנגב,ושוויוןלדו·קיוםבפורום
בנגב,מוכריםהבלתיהכפריםבנושאהמאסטר
בןבאוניברסיטתלגיאוגרפיההמחלקהבמסגרת

גוריון.

שיטתיכ"מחקרהספראתיפתחאלאורןרואהבצדק
הערביותוהקרקעותהתכנוןלסוגייתמסוגווראשון
היסטוריתבדיקהתוךשבע.ובארעומרבאזור

ההתיישבותתהליךאתהספרקושרמדוקדקת,
שלה~רבורגליועדהחמישיםשנותמאזהיהודית
ההכרהומניעתהנישולעםהאחרונות,השנים

בשכנותהנמצאיםהבדואים,בקרבוהפיתוח

 .) 14(עמ'ליישוב"

כ·בנגבהבדואיתהאוכלוסייהמנתה 2003בשנת
"לאמכונים 55%ומתוכםאיש,אלף 150עד 140

עודבשטחקיימיםאףחלקם ,) 19(עמ'מוכרים"
משנתבריטימפקדפיועלהמדינההקמתבטרם
שבעבארבנפתדונםמיליוןכשניאזעיבדו 1943
 .) 115עמ'אדמותיהם:רישוםלאיהסבר ; 63(עמ'

שחוקנחכותבתהדבואים,שלמצבםאבסורדיותעל
"מתחתהקרקעלשמיטתגרםוהתכנוןייההנב

הוצמדלימיםאשרהכפריםשלהמשפטילמעמדם
כברשחלקםאלה,כפריםמוכרים'.'לאהכינוילהם

בתוכניות,נכללולאהמדינה,הקמתטרםהתקיימו
 •חקלאיותכאומותבתוכניותסווגואדמותיהם

במילים ,) 37(עמ'בהן"לבנותהותרלאולכן
לכתובקפקאהיהיכול"הטירה"סיפוראתאחרות,

 .מהדמיוןרקולאבנגב,גם
שלקיומם"וברנח:כותבתוביושרהבצניעות
חידושבגדראינוהנגבבמרחבמוכריםהלאהכפרים

גםממנו.להתעלםבוחריםרביםאךגדולסודאו
דברלדעתמבליאלהכפריםלצדשניםחייתיאני
חייהםסביבשנרקמוהשקריםובעיקרהאמיתותעל

והירוקה.השבעהעומרשלהאחוריתבחצרהדלים
הבדואיםשללדמוניזציהנחשפתיוטוביםרביםכמו

לתיאורהמשמשתבלשוןתמיםהלאולשימוש
אכן .) 15(עמ'במרחב"והשתלטותםהתפשטותם,

הדבואיםעלהידעמאפייניהםוהדמוניזציההבורות
"התפשטותם",אתהמסקרתהיומיתוהתקשורת

לאמבניםאלפי"עשרותבנייתם 1מסוכן"סרטן"כ
להםמאפשרתשאינהתכנוניתבמציאותחוקיים",

טריטוריאלי""רצףליצורכוונהוייחוסלגיטימציה,
גםומכאןהפלסטינית,ולישותלחברוןשבעמבאר

היהודית"המדינהשלהאזרחותלשוליהדיפתם
מעשיתאומשפטיתחופנתשאינההדמוקרטית",

 ,) 20עמ'הבעיה,היווצרות(עלאזרחיהכלאת

טריטוריאלית.לאוםממדינתכמצופה
 1בוחןמקרישלושהעלמחקרספרזהולמעשה

שלהשיפוטבתחוםמוכריםלאכפריםשלושה
לאזורמאדמותיהםנעקרושתושביואחד 1עומר
ודימונה)ערדשבע,בארביןדמיוני(משולשהסייג
אדמותיהם,עלהחייםתושביםשלהואהשני

עברומכפריהם,שגורשואנשיםשלהואוהשלישי
למקוםהוחזרולקיההעיירהבנייתועם 1אחרלאזור

העיירהשיפוטלתחוםמחוץכיוםהמצוימגוריהם,
 .) 114 • 71(עמ'

לתושביםההשוואהתוךנבנהלמחקרנוסףנובך
זילנדכניוהחדש","העולםבמדינותילידים

למודלוהתייחסות ,) 26 • 22(עמ'וקנדהאוסטרליה
למשטרשונותגישותהצגתתוךהאתנוקרטיה

 .) 27 • 26(עמ'בישראלהמקרקעין

המדינהגישתאתענייניתפורסהראשוןהפרק

"זמניות"הארתתוך , 1948שנתמאזלבדואים
נישולםעלשכיסתההסייג,לאזורהמעבר

החטאראשיתבבחינתוחיתה ,) 30(עמ'מאדמותיהם

כיהופנונגמנחםטענתאתמביאהנחכלפיהם.
שהוקםהצבאיהממשלפעלמשנהלמעלה"במשך

להתכנסצריכהחיתהבו(החודש 1948באוקטובר
בסיסללאהאו"ם!)החלטתפיעלהמכוננתהאספה

למושליםהוענקו 1950בינואררקמוגדר.חוקי
תקנותעפ"יצבאייםמפקדיםשלסמכויותהצבאיים

קרקעותהלאמתבשירות"החוקהפרקבתתחשוב
הואנוסףחשובפרקתת .) 40 • 31(עמ'הערבים"

 • 40(עמ'המדינה"בשירותוהפסיקההמשפט"בתי

הממושכתהישיבה"עצםכימסתברשממנו ,) 47

(עמ'עליה"בעלותכללהםמקנהאינההקרקעעל
 .אחרבתחוםלמחשבהאקטואליחומר ,) 41

מצו 1התוכןמצדלספרהמגיעיםהשבחיםלצד
ניתניםאינםכמעטנספחיוכילהעירישהצורה

שלא , 134עמ' , 130 • 129(עמ'בחלקםלקריאה
מפותאוהאותיותגודלבשל ,) 141עמ'עללדבר
לצייןישבנוסף .) 134 , 132(עמ'וייןברורותשאינן
בספרלשבץהיהניתןחשובואףמענייןשמידע

"קונפליקטים : 9נספחלמשלכמוכנספח,ולאגופו
"עומרדן:נספח ,) 136-135(עמ'בנגב"קרקעיים

(עמ'השיפוט"תחוםוהרחבתהיישובעלרקע .
עתירתשלהראשוניהפרסוםגםכמו ,) 154 • 150

חסר ,) 158עמ' 20(נספחהביטחוןשרנגדא·צאנע

שופעהספרכיאםומקומות,שמותמפתחגםבעיני

כאמור.טכניים,ליקוייםאלואךשוליים.הערות
שהואהנגבלחזון 1לספררבהחשיבותיש ,ככלל
שחפץמישכלידיים,רחבאזורהוא"הנגבמציג:
הענקת(תוך)מקומו."אתלמצואיכולבולחיות
משאביםהקצאת 1אזרחישוויוןתוךלכולם,מקום

 ,) 17(עמ'הדדי"וכבודשוויונית .) 31(עמ'חירום"שעתההגנה,

"החוקיות"הפרוצדורותמהותעלללמודןיהמעוני
מידעלמצואיכולהבדואים,לנישולהמדינהשל

ברבעיוסי

 lrחצי
 ::r 'בואשטומולנהמרומנית: ~וקומנסקווניסה

v השיראתלושאקדיששביקשלחבר

 . י~;ת~זרו~ל'אס~~ח;ןןךע
המשתרשיםצמחיםיש

'' : ' T T : ' -: ' 

מיםנכ;ס
: -. ' 

~ישועים,~דים

לעים 9~ת;ןח;~ךים
עדיםע;דפי

 ' .ז " :

נאומה.א'ולבשמיםנ;געים
ז-ז:ז : .-ז- . :

הג;עשיםהאנשים ,;ה
T :-ז . -:-' 

 ו~~חמ;ןל~קז:יי
שמשזרחהשבבטניעד

 ·: ·:ז :ז . : . : ."-

ז;הדתאניומאז
•• T :-• :•:• 

ןז;הךת

זורחתשמשמתוארתהשירבסוף

 1שנאמרמבלילפניה, .בבטן

שירזהו .החושךאגרופימתוארים

נרקיסיםעלמתעקשים,על
וניסהביצה.מתוךהפורחים

מיםומעטכוסרקצריכהקומנסקו

אתעוצמהבכזאתלתארכדי
עלחלומותעםשנולדיםהשורשים

שמים.

סומקרוני
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נחמתמולהעצב"משק 1

הרוח"

כרמלהוצאתאלגריה,שלוש:שמעון
עמ' 59 , 2009

כולל~לוש,שמעוןשלהחדששיריוספראלגריה,
הגבולעלהנעותשונות,נוכחויותשלמרתקמקבץ
השבריריתהווייתואתוחובקותלאיןיששביןהדק
אתהחותמותהמראות""כלותהמיליםהדובר.של

שירהשלהמיוחדלאופיהביטויהןהפותחהשיר
אישית,לאמירהממנווחומקתבקונקרטיהנוגעת ,זו
לומרלוומניחהבכאבנוגעתוצלולה,פעמיתחד
נעניתהלאה,ועוברתבולבטושמבליעצמואת

אותה.הנושאהחייםלזרם
בתוכהאוצרתהפותחבשירמלך""אניההצהרה

היאוכזאתויחידאחדהואמלךמועדף.קיומימצב
הטבועההמעיקה,לאאךהצרופה,בדידותוגם

הןהשירבתחילת'המראות'החלופיות.בתחושת
עצם,שםשלבמובןהןובסופותמונות,שלבמובן
 .שבזיכרוןהתמונותאתהמשקף

נפשיים,לתהליכיםפהפתחוןהנותנתשירהזוהי

שתוקיםדיאלוגיםכאןישהזולת.שותףשבהם
עםהכותב,שלמונולוגיםבעצםשהםוטעונים,

כמהלהמלאוש"עכשיוה'היא',אות' 'tה'דמות
לאלמשורר.חשובהנמעןלאשתיקות".שלשנים

 .ממנההיוצאהפועלאלא ,העיקרהיאהיותועובדת
נאמרדיבור",נטולתשפה;ערב.;רוחרק"זו

שאיןאףשותקי.פריואת'והלחןהארספואטיבשירו
אחתלאממנהעולהשירה,יוחשופהשירהכאן

קיים,הכאבנפש.בחשבוןהמהולהנוקבהווידוי
לומרואפשרומרירות,טרוניהנעדרהואאבל

מולהעצב"משקהואהשיריםביןהמקשרשהחוט
הרוח",נחמת

מנושאיםהריחוקסודאתיודעשלוששמעון
אוהתעלמותבמקוםלמשל.מוות,כמו'גדולים'
באנינותהאנושית,רבמהבולטפלבוחרהואהעצמה

הםהמוותעלאקסלוסיבייםדיבורים . Tם Tע:ט
התנסהשלאלמי ,ממנולרחוקהשמורהגיהפריוויל

תדבר"אלמפציר:כמעטמבקש,הואלכןממש.בו
אקזיסטנציאליסטקצתאנימוות./עלאיתי

תחתית",בליבמערבולותשוקעהערב,/
"משיהמלנכוליהלילהמדוריאתעובריםהשירים
הגיעםעדשאולבכפרהלילה""נודדיעםשחור"
תמונההמאירהבלילה",ל"שמשהאחרוןבשער

אבלמאתיופיה.מהגריםחתונתשלסוריאליסטית
כשהדוברגםדומיננטית,עדייןהליליותתחושת
עםלטיילמקלט;עירו"מוצאבשמחה""עסוק
"~קיםפעםומדיירושלים",בחוצותתינוקעגלת
כדוכיפתהמגע;מןעצמיאתלנתק~לי;לילהעוד

לילה".
שםהואוכזה ,שלוהזהותתעודתהואספרשלשם

לעקובמענייןשמחה.שפירושו"אלרגיה",הקובץ
האחרוןבחלק-לאלגריההמובילהתהליךאחר
שערים,שניקדמולשמחהשיאו.שהיא-בספר
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עורבמנגידותשכותרותיהם

השתמעויותיהם:עלויונה
מדובבמכאן',עברו'העורבים

 ,העברמןהעורביםאת
וכעתמחדש,לפקודהחוזרים
 ;ה~ך~~קולותיהם"נפתחים

השעראחרת".שעהכלכמו
דן-היונה''אחרי-השני

בהעדרהעולם,מולבעצמי
והמשתנה,החמקןבזמןבית,

הנשזרותובכמיהותבאהבה

"שובהמבוליונתאחריבו.
 ,באהבה"דלת/פתחתי
אלגריה,האםבקברוהביקור

השערשיריאתהפותחבשיר

"ל~רקאותם ף~~~ ,האחרון
זiיל' .למהלומות.הבית,/

שלום".
אתהממקדהואעצמוהדבראלא ,בור-עליהדלא

ומושאאהבה".הייתיזה./עלדיברתי"ולאשלוש:

.. - . i 
.·~ ; \~ 

אלגןןה
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ואהובה~םבתוכההממזגת ,'ו:ז 'tה'דמותהואהאהבה

חתמתי"בגו~ךהפלגים",נפתחים. ך~"כאחד:
ובגבולותהזמןבגבולותמכיראינו~לושגעגוע".

ביןחציצהכמעטאין .בשיריוהשונותהנוכחויות

הרוח,הואבשיריםהמרכזישהגיבורמכיווןהזהויות,

למרחק",ודרכה~תמות;"בתמחרןהמביטההרוח
ישותהלשוןלשההרגשיתהסטיכיהומןממנה
להכרחנעניתשאינהטעונות,שתיקותרוויתשירית
ריחוק,נתק,שלתחושותצעיפים.מסירפרשני

כמו:מטונימיתאמירהדרךעוברותובדידותניכור

אואמון",אישלקשה;מבטקובעים"החלונות
הבא:היפהפההשירכדוגמתמוקפדת,מסננתדרך

המולתערבים;נחמתועכשיולבן;שהייתי"כמו
החורף;שלמתפשרתהבלתיהשיבהגםהעצב/

הקיץ;מןשרבכתמיליילד;שבכוחיהמראהוכל
הפלגים",נפתחיםובךימים;לשברימתחת
לעולםביחסוהקרבההריחוקשמוטיבלצייןראוי

בעלהשירכדוגמת ,נץבקולמדידומיננטיולזולת
רחוקהעולם,מפני'קרובהאמביוולנטיתהכותרת
שלהשתקפויותיוצראורואהשלושידי'.מהישג

ולהפך ,ובמטאפיזיבסמליוהגשמיהריאלי
לאמירהמעברנפשיים>.מדורים;יעל("רוחשים

עץמסתתרעצים"ייתמרו"הלילההליריתהשירית
והואלזכוכית/מעברעליו;טיפסתי"שלאמוחשי

מושלג".מלילומפלתו;תפרחתו;עללי;שייךלא
נימיהכמטו ,דמיונינפשיעץגםקייםלצדואבל

מומשה.שלאנפשלמשאת

כך'כלמדייקתאת'לאןהשירהואומרגשנוגע
שנספתה ,בן-שמחוןמיריהמשוררתשללזכרה

שחשהרוחניתהקרבהמתגלהובודרכים,בתאונת

קולנייםפנימייםתוויםאל ה~;ש"שחיתהמיכלפי
 ."ך:ל~אותישקושרותה~ליםאתלאתרממני;
עולמותביןנדירם 'tתושלמפגשמתארהדובר
משותףוהמרדניהסטיכישהיסודמשיקים,כתיבה

מחובריםשהיינוטוב;יותריודעאני"עכשיולהם:
והעדרהמותהעצםאתכואבמשהואיותרבחלום".

ארנוןעלכאבשעיקרושירזהו ,בן-שמחוןשל

", 

בדידויות,שתיביןרוחניקשר

עלאשמהבתחושתטבועוסיומו
"מדועהשירי:הדיאלוגהחמצת

טלפון;מתאאותךאספתילא

בקור?"

בחלקובעיקר ,בספרהמיוחד
עתירתהלשוןהוא ,האחרון

המשוררהמפתיעים.ההקשרים

ויוצרהתחביריהמבנהאתמפורר

מקורייםלשוניים~~~רים
אזוטרייםגםאםואותנטיים,

מבדיליםמנכרים"אלהלעתים:
~לבדויים;מנופיםריחוקים

'שרותיבשירהמתקרבים".י w .ע~

המרגשיםאחדלהשיב',יקים nי
ומקוריתרעננהאמירה ,בקובץ

שם"מיהאם:לדמותהמתייחסת

 "?הב?~~~;כ~ותשל;הריםלמע~ךשהקרבתילב
במלואנשמרתמכברזהשמתהגריהאללאםהאהבה

ובמנטליותבזמןממנההרחוקיםומשדותיועוצמתה,
ומכמידיפהמטאפורי.פרחיםבצרורהבןלהגומל

מצבהמעצב ,השירשלוידוייהרהמשכוהואבמיוחד
שמעברהחזק,לקשרצוהרופותחמתמשךנפשי

מוראותי;אתלתורששוטטתי"עתהזמן:לגבולות
~ןכות;לך,;הייתיזי.אותי.;שתמשחיביקשתי

מתחברתכאןה~לכותןןה". Qוההנפש; י~;
מלךהקובץ,אתהפותחבשירמלך""אנילהצהרה
והדרכים 1וחרדותיועברושובלאתאחריוהמושך
שבלב.השמחהאלהעורבמקריאת-לפניופרושות

·:· 
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בן-דודיערה

נמוךבגובהרחיפה

לשירהקשבהוצאתמכשפות,חלפי:רחל
עמ' 57מרון,חנההקראה: , 2009

ו'עכשיו'מרכוסי'בהוצאתאורראה 1979בשנת

כלתשלהשנישיריהקובץ-חופשיתנפילההספר
מחזורבתוכושכלל ,חלפירחללשירה,יבאליקפרס
העתבכתבכןלפניפורסם(שאףמכשפותשירי

צאתולאחר ,יותרמאוחרשנהשלושים'פרוזה'),

מקלעתשיריהקובצישישהשלהמורחבתהמהדורה
ב-מירוןדןשלדבראחריתועם ,-2002(בהשמש

למחזורמכשפות.הנפלאהספראוררואה ,) 2005

אףלוונוסףלרוב,מכשפותנוספו ' 79שלההוא
מקריאהשבודיסקעצמו:בפניומופלאחדשנדבך
את ,מרוןחנההשחקנית ,ישראלפרסכלת

·אחת.אחתבקולה,הללוהמכשפות

אפילואיןחלפירחלשלמכשפותשבספראלא
בקובץהמתפצל"מכשפה",השםתחתאחת.מכשפה

ריפדהשלא"מכשפה-זהויותלאינספורהזההשירה
מתלוננת"מכשפהמובסת","מכשפהחייה",את

-ועודלרפא",שמוכרחה"מכשפהחלון",ליד



אחרים,רביםשמותמסתתרים

ישירבאופןכולם,הקשורים
 ,חסר ,אפרורילקיוםועקיף,
ככזה.עוצמהמלאגםאךנאנק,

"מכשפות"?זאתבכללמהאז
 ,דברעושותהשניםדווקא.
הבלתי·החלקיםאתמוחקות

לומדאדםהזהות.שלאמצעיים
 ,פונקציונלישהואבמהלהשתמש
הולךבתוכובלב.דבזהולהשתמש

אלצעד/מעשהכל ,בורונפער
מרחבעודפוערהפונקציונליערב
שבקיומו.הלא-פונקציונליבבור

הלא·אתוממפה ,חלפיבאה
קוללונותנתהזה,פונקציונלי

כולםהמתכסיםרבים,ושמות

"מכשפה".הרב-שימושיתהשםמטרייתתחת

למערךכ"תוספת"תמידהיווצרהמתוקףוהמכשפה,
שהותלהשישכמי~מה,מביאה ,האנושיהקיום

הלא·כלאתובמרחב,בזמןאחרותוהתנהלות

באמצעותזהאתעושההיאאךהזה,פונקציונלי
עללהאירתפקידהכללדברךאםהפונקציונלי:

והמודחקיםהנוצציםהאפלים,המופשטים,החלקים
המכשפהמעלהאבקאתומנערתחלפיבאהבנפש,
לדמותה,אבקשלחדשמעבההוספתידיעלדווקא
מכישוף,נוצצתאינהחלפישלשהמכשפהמשום
גרתנציהיא-להפךממזימה,בוהקתאינה

הסיזיפיתהעבודההרגליים,כאביהביורוקרטיה,
עלהמומרדוכדו'),לנקות(לכבס,לעשותשיש

ושאראלה,כלוהראומטיזם.העצמיאי-המימוש
ידיים,אוחזיםקשים,ווידוייםשוואתקוות

שטבולה ,חלפישלהנדירההלשוניתוברגישות
והםהזה,ה"פף"בהםמתחוללעמוק,בהומורתמיד

והמטאפוריהליטרליהאבקחרףלעוף,מצליחים
אותם.המלווה

רחיפהנמוך:בגובהרחיפהזה?מעוףמןאיזהאבל
רגעכלנשמטתואףלהישמטשיכולהכזוטרוטה,
עונשיםבגלללאגדולים,אסונותבגלללאמטה,

אפילולעתיםגדולה,עייפותבגללפשוטכבדים,
לב:מכמידיושרישהאלהבמכשפותכיעצבות.
שחורהגלימהורואים'מכשפה'/שומעים"אתם

השמים;רוחותאתמטאטאמטאטאמתנפנפת;

להזיזהיכולרצוןהקטנה;הזרתבניעתעופה
ברוחותנקרעתהגלימהמושג.;לכםאיןיבשות//

קישיון.;חולותהרגלייםיום.;כללתפורוצריך
ובלילהטינופת.היום;כלמנקההקסםמטאטא

הנחושהרצוןלייבוש./ולתלותאותו;לכבסצריך
ניירועיסתעייפותיצוקהואנחושת./שמץבואין

בקלות./נשבראבלחזקהואנבוןשהתקשתה./
בלאחבוקכןשלשדים;מחולהןשליההחלטות

 /.ןכ·במובסלאבלאמובסכןבלא;מוכהכן
אבלברוח,/וילוןמתנפחות,הטובותהכוונות
מחוררתעצמיאניכן,ו-מחורר.;בלויהדקהווילון
למעשה'),('מכשפהרבמטיזם"גםליוישלמדי./

התפכחות.שלשירההיאחלפישלהמכשפותשירת
והתבוננותהתהוםסףעלעמידהשלשירההיא

הרגעאתלדמייןאםמטה.
הריממש,פיזיתמבחינההזה,

הואשירכלשלשסופו
אצלהבאהצעדשלתחילתו
 ,פניועלחלפי:שלהמכשפה

סףעלעומדתמכשפהאם
לעוףיכולההיא-תהום
הטרוניות,לנוכחאבל ,מעליו

והאפרוריותוהפיכחון

האםהשאלהעולההקיומית
יודעתחלפישלהמכשפה

יודעתהיאהאםלעוף?בכלל
במטאטאלהשתמשבכלל

לא·"קלאסי",שימוש
וקסם?רהבמלא ,פונקציונלי

פעם.ידעהאולילהשיב.קשה
שניחנההכישוףכוחותשכלנדמהשכחה.בינתיים

הרצוןביןרובציםהםוכעת ,הלשוןאלנדדובהן
הנחושת:לשמץהנחוש
צלילאתהנביטה;כוחאתבישאיבדו"מילים
הר-הגעש;רםאתהבתולין;ביישנותאתהמעיין;

בפהלינשברות /-המופלאהתינוקבושםאת
אותן;שוברתאנינשברות/לאהןואםבשיניים;
כאבמתוךלהוציאלשון;/לעולםלהוציא

שוברת'),('מכשפהנשימה"ניחוחההריסות;

העומדות ,חלפישלהמכשפותהמצופה,לעומת
אלקורסותמטה,כללבדרךצוללותתהום,סףעל
כלשכזו.אין-בררה""בחירתבמעין ,עצמןתוך
ברגעבמכשפותלהביטהאפשרותבעצםהואשיר
ודברךמטה.הצלילהשלהחופשית,הנפילהשלהזה
נותרותהן-ליריתמטריקסטכניקתבמעין-כלל

בי.דלפנינההזהברגעדווקאונהפכות ,באוויר
שםישאם-הקרקעאלקורסותכשהןולפעמים,

הלא·המטאטאעםמסתובבותשהןנדמה-קרקע
משוםהביתה.וחוזרותמכשפיתמבחינהפונקציונלי

הדעתעלמידומתקבלומפתיעמקורימפגששעוד
המכשפהביןהמפגשהואלכןלבוקורעהשירהבכוח
שירת-המכשפותשלהדומסטיתהשירהזולבית.
לצאתרוצההמכשפההביתה.המובסתהשיבה
מתלוננתהיאזה,אתמבקשתשירתהכלמהבית,

אט-אטאךמעוף,חסרתאותהשהפךהבית,על
היחידההדרךהםוהייסוריםהתלונהכימסתבר
הטרוניהלה.שנותרהיחידהמעוף ,ממנולצאת

הוא.מופלאמעוףואיזההמעוף,היא-היא
כלומר;לעוףמנסהאניחיי?/עליודעתאני"מה

עלחוזרתראייתי;סוף.לזהאיןאבללהעמיק;
אתמעניינתאניאותי./מכתרתבמעגלותעצמה
חדשמטאטאחומרי-יסודאל;מתקרבתפחותעצמי
השערו.rייכואבים./עפיםזיכרונות /-שנהמדי

 .א'(מתוךבהשערות?"טעם;מהאחור.נופלות
שלישייתמשירימילה',לומררוצהמכשפה

השותקות).המכשפות

"נכון"נכון",לומררוציםכמעטשורהכללמקרא

מרוןחנהאתוכששומעיםצודקת"."אתמאוד",

שלהנסלנס,מקשיביםהללוהשיריםאתמקריאה

הצרובהבשל,בקולהפוגשהשירשלהחומקהקול
ומחמלהומתוקפנותומחריפותומחוכמהמכאב

והוא ,מרוןשלדבריםהרבהכךכלומעודומשנים
 .ושתועדווהשחקןהמשוררשידעוהיפיםמהמפגשים

עדשלההעבודהבכליצלולהכךכלאחתכל
נהפכתחלפיהיפוך:הזהבמפגששמתקיים
מרוןאתוכששומעיםלמשוררת.ומרוןלשחקנית
"אתאחתמפעםיותראפילולומררוציםמקריאה
אתצודקת.אתצודקת,"אתלומררוציםצודקת".
ככה,להסכיםהיהאפשרלאחרונהמתיצודקת".

 ·:·מכשפה?עםיום,לאורועוד

יקירעינת

הרפזלאה

ידייםללא
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לבהלהמעבר 1

 126 , 2010ספראקשב,הפרעותקינר:גד

עמ'

אמנם, 1אוקסימורוניהיגדזהו-סרקזםשליופי
השיריםקובץאתלאפייןממנוטובמוצאאיניאך

אחדכלכמעטקשב;הפרעותנרקיגדשלהרביעי
הקיוםפצעיאתבציפורנייםמגרדהקובץמשירי

השוכןהמוותאלמבליחשירכלכמעט 1האנושי
אינןהמדומותהצלחותינוכלאשר 1מינקותנו 1בנו
הגוףבלייתאתלא 1אותולא-להשכיחגלותמסו

כדיקרוע;והואלקרוב"כשיקראושלפניו:והנפש
ששכחבלבו;אותךיקללהוא / 1אותךלזהות

לקרוב',('כשיקראוחולצתו/האהובה"אתלהחליף
 .) 116עמ'

מהחובהההלםביןמהשילובכאןנוצרהסרקזם
לעולמושהלךקרובשלגופתואתלזהותהמצמררת

שלהקטנונייםהעצמייםהרחמיםובין 1אחדמצד-
בעטיההאהובה""חולצתואתלהקריבשנאלץמי
שני.מצד-עצמהחובהאותהשל

לאולבולוונציה,שיגיעתייראיןנוספת:דוגמה
שעליהןהתעלותהארמונות,למראהיתרונן

המעתירה,מרקוסןכיכרוהגונדולות,הוואפורטו
זאתמתארקינרוגדבקרנבל.המרהיבותהמסכות

כך:

רמברנדטשלהאנטומיהבשיעורהגווייה"כמו

עכורזורםלבהדםמבותרים,בעורקיםמוטלת;
עלעטותאוהביהשלהמבטיםוכנפי;בתעלות,
אתששכחורופאיםבתאוות/המפורכסתנבלתה
 ,) 82עמ'('ונציה', " ...פתוחלבבניתוחהגוססת

כלסרקזם!שליופיקולע!כךכלאבל 1כן ?סרקזם
הסמטאותאלונשאבהמרכזיתמהכיכרשפורשמי

לדימוילהסכיםשלאיכולאיננוונציה,שלהצרות
הזה.בשירהמרטיט

להתמודדותמיצירתוהקדיששלאמשוררכמעטאין
התרוממותהחשש, 1הצער(העונג,הכורחעצםעם

הוציאכותבכלכמעטספרות.ליצורוכך')הנפש
כאלה,רבותוישנןארס-פואטית,יצירהידיותחת

מצמררבדימוינתקלתילאמעולםבאמת,אבל
אשרנחשים;מארסעושים"שיריםשלהלן:זהכמו

משלדים/גםעושים//שיריםעצמם.אתהכישו
הואבנןשלהערוףראשו ;מח;ללות.אמהותשל

 ,עושים'('שירים " ...המסורסיםחלציוגםשיר./
 ,) 13עמ'

הכואבת""הלידההיצירה,בכאבכאןמדוברלא
עינוייםשלאורגיהעלאלאהשירים,שבכתיבת

בפאסאדהמצטבעתדברשלבסופואשרומוות,
זירההםרובפישעלשירה,פסטיבלישלנלעגת

בזה.זהארסשינינעיצתשל
'נוקטורנוהואבקובץבעיניביותרהחזקהשיר

בתבניתשם, ,) 38(עמ'פרוסטטה'לביתמודרטו
מבהילמגווןרחמיםבלימתוארמוסיקהמונחישל

חולים,שכניםארבעהאחד:בבנייןמתנווניםחיים

עליה("שמנגןאחתריאהבעלירקןקיטע,עכבר

14 
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ואפילו 1העירבאמצעמוטלפרגסיגריות"),בארבע
נחמה:איןהצעיריםשלהתעלסותםבצליל

מזרזףמלמעלההצעיריםהשכנים;של"."משגלם
ורידי".אלרעל

הבא;עולםשלבקיומומכיראיננוהמקראכידוע,

המקראמימי .העפראלוהולך 1העפרמןבאאדם
היאאדםחיישללארעיותםהתשובההיום,ועד

בספרהמוזכרתהראשונההברכה-ילדיםהולדת
קינרגד .מותולאחרקיומואתשימשיכו-בראשית
 :זולאשליהמלגלג
רואה;לאהמתאביבהבמסדרון;הבבואה"אני
את;בפוריםהעז/לחבוששלא;כבניעצמו.;את

 .) 67עמ'גיה',('גנאולופני"שלהמוות/מסכת/

(מןאבודעדןגןכאלילדותםאלהמביטיםרבים
אצלאבלסלקטיבי),הואשהזיכרוןמשוםהסתם

הילדות,שלפארקבלונההונאה:היאהילדותקינר
נעילה:בשעתמרבבכיהסוסמעליורדיםתמיד
בלשכת/חורקתקליטכמואביבמתנגן"בחוץ

ומונהילדים;המצהילפארקשבלונההקרוסלה
עמ'פארק'('לונההאוזל.""זמנםאתחולכשעון

74 (, 

(שהיאהאהבהשלביותרהאינטימייםברגעיםאף

החידלוןאימתחודרתהיחידה),הנחמההזהבקובץ

גדולה;באהבהאליאותךמצמיד"אניהתודעה:אל
תיאלץאותך;לשחררשתבוא;המוותשסיירתכדי

 .) 118עמ'בטרם',('עודבשנינו"לירות

הנפש,ולהתעלותלהנאהמקוררקאיננוהליבידו
 ; 17עמ'נקודתי'('אירועלמבוכהמקורגםאלא

 ; 31עמ'גופה''היעדרואילך; 21עמ''ארוסוף'

אחרי"כמולאכזבה:ואף ,) 34עמ''סופאנטזיה'
בניתוחכאונה;מגופךניתקאניעליזה;מסיבה

 ;) 24עמ'עליזה',מסיבהאחרי('כמולובוטומיה.""

בשירמתוארהאהבהמעשהשאחריהמדכאהרפיון

המדומההמיןאיברשללבמפעיםבדימויזה
נותרשלאחולפת,רכבתמולהמונפתלמטפחת

 .עשןאלאממנה
הרחובמדרכתעלשקבצןפעםציינהגולדברגלאה

 1קבצןאותואבלסלידה,ולעתיםרחמיםבנויעורר

יפעהעליותורעף 1מחונןציירבידימצוירכשהוא

קינר:גדשללשירתוביחסחשאניכךמלכותית.

התמימות,ארנון-מדכאיםעצמההריאליהחומרי
האדם,שלוהנפשיהגופניניוונוהאהבה,גסיסת

והדרךכשרונומשוםזאת,עםהמוות.נוכחות

לחושאפשרמובאים,הדבריםבההמרתקת
שורותבשירתוישהתעלות.לאאםהתפעלות,
למשל:ויופיין.ייחודןבשלבזיכרוןעמוקשנחרתות
סגירתהקטן;המוותשלההיאהמתוקה"בשנייה
גופה"והיעדר;ראיותמחוסרהאהבה,התיק,

 .) 31עמ'גופה',('היעדר

והרצפההחלונותאדניעלמוטל"כשהבוקרוגם:
לז'טו.""המחמיץהצחור;אורוחלבאתשותת;
 ,) 49עמ'בראשונה',שמעתי('הלילה

תרבותשלבמכמניהספוגהקינרגדשלשירתו
בקובץימצאהמשכילהשירהאוהבכןעלהעולם;
את 1לושקדמוהקבציםבשלושתכמו 1שלפנינו

חתירהומעולם:מאזמחפשיםהשירהאוהביאשר
 ·:·ביותר.הולמיםלשונייםבכליםהאמתאל

גרנותמשה

ליישלומר:לפחד"לא
T 

עבר"
T T 

 ,הלשוןמןמושךחוט :בהרגמראל
עמ' 142 , 2009עובדעםהוצאת

מצפיםשירהספראלהניגשיםרביםשירהקוראי
הם .המשוררשלהדמיוןקלסתראתבולמצוא
 1לרשמיונגינהכליהמשמשבמשוררלפגושמצפים

אמורים 1לפיכךהשירים, .ולחזיונותיולמאווייו
אישיותובנימילחפוררגש,שלעקבותלהתוות

בברו .הפנימיעולמובסבילחוג 1המשוררשל
השירה,מהותעלשירהחובביכששואליםהפעמים

 1המשוררשלנרקיסיגייצרשלבמונחיםיםערבהם

ואכןמילים.לואיןשכאילומהאתלייצגניסיוןאו
עוניםבימינואורשרואיםהעבריתהשירהספרירוב

תפיסהמתוך 1אולינובעות,הן .הללוהציפיותעל
אמורהששירהכךעלשירה.שלמסוימתמאוד
לרגשותו"נשגב""נקי""טהור",ביטוילהיות

התמוהלמושגגםקשורההזוהתפיסהאנושיים.

גםהעולםמןפסלאהפליאהשלמרבה"השראה",
מספראוררואיםמנגד,מודרניזם.שנותמאהאחרי

משורריםמאתשירהספרישליחסיתמועט
המציאותארשתאלהחוצהלהתבונןשמיטיבים

ולאושסביבם,ורגשותאנשיםאלבפניהם,הנגלית
מרגישיםכאלהמשורריםמתוכם.נובעיםדווקא

המוסריתואפילו-החברתיתהחובהאתבכתיבתם

מוצבכשה"אני"זהות,שלבשאלותלהתחבט-
העדתיהמוצא 1(משפחתוכלשהוזולתמולאלתמיד
ועליהחיהואשבהוהמדינההעירהשכונה, 1שלו

תמידמרחפת"אני",כותביםכשהםכותב).

מגיב ,לעומתוהניצבכלשהול"אתה"האפשרות



תמידמציגיםאינםשלהםהשיריםלצדו.וקייםאליו
רקרבותפעמיםאלאמחשבה,שלצלולזיקוק
לנסחשקשהלחשוב,ניסיוןאורגששלבדיקה
הואבסוףאםגםלהציבולנסותרקואפשראותו
 .השירלתוךקורס
המשורריםמןאחדהוא ) 1978(יליד~מרגאלמד
במהלךספריםשלושהלאורהוציא~מר .הללו

בארותצמארןהשירהספראתבלבד:כשנתייtג
הקצריםהסיפוריםקובץאתתשס"ח),עובד(עם

השירהספרואתתשס"ט)(בבליהודאלמןאנא
תש"ע).עובד(עםהלשוןמןמרשךחרטכאןהנדון
התגלההחדש,שיריוספר 7שקדמוהספריםבשני
אדירהמחויבותבתחושתהכותבכמשורר~מר

הזההמעשהשלז:ופקודוומידתהכתיבהלמעשה
להביטאפשרותרקאיננהעבורוהכתיבהבעולם.
הזדמנותאםכי ,לעצמועצמואתולבררבעצמו
שהפכווהאנשיםהניגוניםהמקומות,אתלבחון
העולםאלמפנהש~מרהשאלותשהוא.למיאותו

מבחינהוהשיריםהעולם,אתלהביןלומאפשרות
בלבדזוולאמונולוג.מאשריותרדיאלוגהםזו

גםהואאלאמרשים,ברצףספריםמפרסםשהוא
ושלחשיבהשלשלםמהלךבספריולהציגמצליח
מספרומתרחבמסתעףשמתפתח,מציאות,תפיסת

לספר.
אוררואיםמשורראותומאתשירהספריכששני

במיוחדמעניין ,משנהואחריהאחדתכוףכהבאופן

נגלההספריםבשניביניהם.היחסיםעללדבר
שמתענייןספרות,חוקר(בהרומשכילצעירמשורר
עבודתאתהפיוט.ובמסורתמזרחיתבזהותבמיוחד

אמירההמשוררתעלכתבשלוהשנילתוארה.r.יזה
אחתובעונהבעתעצמושרואהבגדך),ילידתהס

הואהאחתבשרשרתדוריות:שרשרותבשתיחוליה
המזדהיםוהמשוררים ,בכללהמשורריםלשבטנצר

שבההשפהבעברית,שירהלכתובשממשיךבפרט,
ימימשוררישלשיריהםתהילים,מזמורינכתבו

גבירולאבןושלמהחלדייהודהו'כמוהביניים
וארזעמיחייהודהשלזוכגוןחדשהעבריתושירה
שתילשבטנצרהואהשנייהבשרשרתביטון.

והמערבשהמזרח,משפחותהוריושנישלהמשפחות
והעיראקית,הספניוליתבערבוביה,בהןמשמשים
האלוהים,שלהקיוםושאלתהכנסתביתהמסורת,

כטפל,ולאכעיקראלמוגאצלנוכחיםאלהכל

מטאפורהכקישוט,ולאהזהותשלהתווךכעמוד
שלאשירהיהלאכמעטהראשוןבספרמשל.או

אומקראיתדמות ,רוחניהורהאומורהאלפנה
רעננהשבין ,הזוהדואליותאתחיבהרקרוב.אדם

ירושליםלביןגדל)שבההמבוססתהאשכנזית(העיר
המוסיקהאלונפתחבאוניברסיטה,למדשבה(העיר

והאמונהאלוהיםשלהמקיפההנוכחותאלהערבית,
הזהות),וכינוןקולוניאליסטיותהפוסטהתורותואל
לאתאיסט,המאמיןשביןלייקה,העיראקישבין

מתמיההלהיראותשעשויה ,כזוודבקותחיותבמידת
אותנטיתהיאכמהועדאותהמביןשאינולקורא

עבורו.

אופציההיאזהותלכינוןהאלמוג·בהריתהאופציה

בכתיבתומחיהבהרבאת".מאין"דעושלשימורשל
התלמוד,שפתואתהמתיםסביושלשפתםאת

איבתבמחירשקטשלרגעיםליקניתיפעמים
לילותעלויתרתיגםאחריםבזמניםאבלדורות,

מ~חך",אוליסיבה,כלבליאהבהשל
 ,והעברהסודשיריריבויובזכותמפליא,באופן
הביכורים,ספרהואהיהכאילוהשניהספרנדמה

ומפותחבוגרבאופיניחןהביכוריםשספרבעוד

לגביומשופשף.מנוסהמשוררבידינכתבכאילו
מנפקוחשבון",דיןליתןעתידאתהמי"ובפני

לכאורה.ותשובותתשובותמגווןהחדשבספרובהר
לעצמובהרמברראלוהיםאלהפנייהשבעצםנדמה
מעוררבוהאמונהשלמרות ,האלעםיחסיואת

השירלמןכברהזהבספרנוכחאלוהיםשאלות.

"בלישלהאפשרותאתמעמידבהרהפותח.

בליבחיי;חלפוכברימיםשכמה"ואביןאלוהים":
 ]".[/.ערפוילאהדבריםשלוסדרםאלוהים.;[."]

אםה gמנלבי;אתבמדקרותאתאלטףאניורק
משיריברביםומופיעשבאלוהיםבכאב".שינוייש

מה,ולשםמדועבדיוקברורתמידולא ,הקובץ
"האלוהיםכך:אלוהיםאתמגדירכשבהרלמשל

או:החלום",אלהע.רותמןשירה;קפיצתהוא

אינווהעולםעולם;שלמקומוהוא"אלוהים
אלוהי:כתוצרמוצגתהשירהאחרבשירמקומו",

שיריםלכתוברוצהאני /'האתנפשיעלי"בהתעטף
ונוכחהרחובות/עמלונוכחהביתנוכחרבים;
הכנסתבביתההשתחויהמאזחדל;שלאהזההרעב
הכיפורים".ביום;

דמויותבהרמייצגשבהםהשיריםבמיוחדיפים

שבוהסערה' 4 ~'אלוהבשםשירכגוןמקראיות,
התלמודיתהאמרהאתשולל ,סבלועלאיובדובר
(מסכתהיה"משלאלאנבראולאהיהלא"איוב

 ,~ל~י ,~ל~יהןאיוב"אניומצהיר:בתרא)בבא
ומתהלךשטשטןראיתי ,נמשללא ,הייתימשללא

העורמןעייףחיי,/אפרבתוךוישבתיכנגדיבארץ

ישמע·'עקדתהקרוישיראוהלב".מבדידותהמת,
"וכשכרעבחרוזים:לבקורעתכמעשייההכתובאל'
האמהבןשאללאהכבדה;המדברמאכלתתחת
בודדה;נשארתאמואיךראהרקלעולה;השהאיה

מילה".אומרבלילבואתעליהובכה
בספרמאשריותרהגדולההאישיתהחשיפהלמרות
 ,מלבומאשריותרמהרהוריוחושףבהר ,הראשון
מישהוהואשלהםשהנמעןשנדמהשיריםוישנם
כגון:והיום,הישראליתהשירהבסצנתמאודהבקי

מספרשבושדרות"שלהכתיבהמרחבעל"הדיון
שהיהשדרות,העירבןאדףשמעוןהמשוררעלבהר
בשדרות"הכאבהכאב":"אצולתבשםבלהקהנגן

זכויותאתששכחהחדשה,אצולהבך;הוליד
יכול·אביבלתלובדרכוכאבם,אתלאאךהאבות/

הנטייהעצמי'",משלשלםדברלי'איןלומר:היה;

ולכתובנושא,בכלעד·מאודלהרחיבאלמוגשל
לפעמיםשורות,ורווייםמפורטיםארוכים,שירים

לכךגורמתמנומקת)תמידלא(העודפותעודפ;ת
לספרשניגשיםכשםלגשתצריךהזההספרשאל
סבלניים,שירהקוראיהםשנמעניוספרזהוהגות.
המחשבהבמרחביארוכ;תלהתארחמוכניםשיהיו

שמעוראה,שקראמהמכלמורכבתוזו ,בהרשל

 ·:· .לזכורעצמואתוהכריחוזכר
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עצמושרואהכמיאלאכמעריץלאוהפיוט,הגמרא
באחדלמעשה.הלכהדרכםאתלהמשיךמוכרח

שבוחרישראליבחורעלבהרכתבמסיפוריו
במסה .סבוכשלעיראקיבמבטאלדברלהתחיל
תהודותבאנתולוגיה(שנדפסהבאספניה""חלומות

עובדעםמזרחית,כותבהשלישיהדורזהרת:
אתלשכוחשלוההתנגדותעל~מרמספרתשס"ז)
ולאלביבהרהוריעלהנוראאחד"ודימויהעבר:
רביםדורותבתשלמה,תרבותכידמיינתילי.הניח

להנמצאשבסופהעדוהצטמקההצטמצמה ,מספור
החרבהלשושלתאחרוןבןואותואחד.צאצארק
סבי.חששתי,כךהיה,הספניוליתהתרבותשל

לא ,המועדאתאיחרתי ,לעצמילחשתיועתה,

ובמותובמותו.אליידברלאוהואבחייולוהקשבתי
המזרחיים ,אנחנו ]".[ושפתה.כולה,התרבותמתה

בחלוקותאולמחצהמזרחייםל:ים', 9ה'לא·~ ]".[
בעריםהראשונה,בישראלגדלואשררבעים,של

לכךהניצחתכהוכחהלשמש[."]נועדנוהמבוססות
שאףלכךההוכחהבעיה.חיתהלאומעולםשאין
שיטתייםגזענותאואפליה ,דיכויהיולאפעם
שלדמיונםיצירהואהעדתיושהשדהזאת,בארץ
ועכשווי",ובועטחידבר·מהולאהוזים,אנשים

השאלהנותרתזאת,לעומתהולך",אתה"ולאןלגיב
החומריםמתוך~מרלשבדיוקמהברורלאפתוחה.

כמשוררזהותוואתהאישיתזהותואתשמרכיבים

נדמהכמובן>.השירים,(מלדבזהמכלנוצרומה
לאהמטרה.מאשריותרחשובההדרךשמבחינתו

"צימאון"המילהאתהספרכותרתהכילהבכדי
זאת,עםולבירור.לחיפושהעזהרצוןעלשהעידה
הלשוןמןמרשךבח-רטבארות,לצ-מארןבניגוד
נגלהשמתוכםהאישיים,השיריםהםיותררבים
חוויותעלגלויבאופןשמספר ,הצעירהגברגאלמד

משברינשים,עםניסיונותיוכגוןיותראינטימיות

לאפרוזה,כקטעשכתובבשיר .ילדותוועלאמונה
'רשימתמעיןבהרמונהלבתים,מחולקולאמנוקד

כמיזאתועושה ,לושקרואירועיםשלמכולת'
דמעות"שתיתיחייו:בשלהיאוטוביוגרפיהשכותב

עזבהמהןשאחתפעםוכלשאהבתי,נערותשל
שאשהפעםכל ]".[כנקמה.אחרתאניעזבתיאותי

כמהשנים.אחריגם ,הופתעתילפ~יהתפשטה
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לעשותשאפשרמה

אחדביוםאושנהבמאה

הסודיים,הכתוביםבארי:סבסטיאן

אחוזתהוצאתפרמינגר'שרוןמאנגלית:
עמ' 358 , 2009בית

צלולהאיריתמקנ;לטי'וודאןשלחייהסיפורדרך
נחרץשגורלומשוגעיםבביתהספונהמאהבת

קורותיהאתבאריסבסטיאןלנומספרלהיהרס,

וודאןשלקולהביןדואטמעיןזהואירלנד.של
ד"רשלקולולביןימיהבערובסודייומןהכותבת

 1פסיכיאטר 1גוין

מהלהחליטשמתפקידו
המטופליםבגורליעלה
ביתהריסתלאחר
תוחזרהאםגעים.חמשו

אוהקהילהחיקאלוודאן
משוגעיםלביתתועבר
האמפתיהלמרותאחר?
שללדמותהרוחששבארי

העגוםחייהסיפורעלוודאן
בגבריםהמשופעוהמקומם,

נציגיםככולםרובם-
החברהשלבהקיםמר

ודתההמתפוררתהאירית

בשרהנה-הכפייתית

כףעלמונחגורלה
ולא 1אחרומישהוהמאזניים

 1טיבויהיהמהיקבעהיא,

רבזמןלהנותרשלאהגם
הזה.בעולם
הקולותשניהולכיםכןונפרש,הולךשהסיפורככל

שלאראויאחד.ממובןביותרבזהזהונשזריםהאלה
בווהמאכזב(המפתיעהחיבורמהותאתאפרט

הקריאה.בהנאתלחבללאכדיביניהם,זמנית)
ד"רשלהדו"חלביןוודאןשליומנהבין 1כאמור

שניםמאהנחשפותחליפות,לנוהנמסריםגוין

אירלנ.דשלבחייה
הנפרשותהאלה,שהתולדותואומראפתחראשית,

המאהבתחילתבאריבידישלמהמאהפניעל
בווירטואוזיותותומצתוזוקקוואחת,העשרים

כברג'ויס,ג'יימסבידיאחדיוםשללקורותיו
'אוולין',הנודעבסיפורוהעשרים.המאהבתחילת

השתיחוטיכלקיימיםדכליכאים,בקובץ 1למשל
המאהתחילתשלאירלנדארוגהשמהםוערב

והקתולים,הפרוטסטנטיםביןהקרעשעברה:
האישיהשיתוק 1המחפירהעוניוהבערות,הבףרות

המתנשאהגבריהיחס 1הלאומילשיתוקמשלשהוא
לחוקיםהאשהשלוהכפפתההכנסייהבחסות

להתהיהלאשבשמםשרירותיים,פטריארכליים
עתידה.אוגופהרוחה,עלעצמאותלאגםתקנה,
שלונשניתהחוזרתהקריצהמעניינתזה,בהקשר
 1האחרוןשלהמלאשמוג'ויס:שלבכיוונובארי

לנגדבוודאיהיהג'ויס,יףס 9 ~;לt:זאוגוסטיןג'יימס
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ב·מפתחדמות-גונטלכומרכשהעניקעיניו

עלההרסניתההשפעתובגללהסודייםהכתובים
אלויסיוסהשםאת 1מקנולטימשפחתכלשלגורלה
כך:הקודרהכומראתמתארתוודאן .ט~;גמרי

כאילומנותק, 1טהורקדושה,אפוף,;נראה[הוא]
זהועצמה".אירלנדשלמההיסטוריהמנותקהוא

רעהבכנסייהשראהג'ויסשלבכתביוחוזרמוטיב

אבלאירלנדשלמאזרחיהבמנותקשהתנהלהחולה
עולמה,מהשקפתהפועל-היוצאאתעליהםכפתה
שלהתוחלתוחוסרעליבותםעוניים,אתדהיינו
חייהם.

(שגםאווליןשלנפשהמשאתג'ויס,שלבסיפורו

הנראהככלהמתהאמהואילו 1מגןהיהלאלה
עםמאירלנדלברוחהיאבאמת)משוגעתחיתה

דמותההרחוקה.איידסבואנוסאלהמלחאהובה
כשבארימידבמוחיעלתהאווליןשלהשברירית

גורלהלמרהואאףהאחראי-לאוולג'וןבפישם
המיליםאת-בעקיפיןרקלכאורהכיאם 1וודאןשל

מהארץרחוק 1אחרלמקוםהולך"אניהבאות:
הנאמנותשבועתעםהזאת,והמסריחההמחורבנת

בהם".בגדהשהיאוהמתיםשלההמזורגגת
אמוניםשבועתנשבעתאווליןג'ויס,שלבסיפורו
ולעזוראביהבביתלהישארמתחייבתהמתה,לאמה

אתמקריבההיאזושבועתהבשלבאח.יה.לטפללו
ב-נוספתדמותג'ק,חדשים.לחייםהיחייסיכו:ה

הבריטיהסוחרבצי"מלחהיה-הסודייםהכתובים
 1מנגדשבעולם".נמללכלהפליגוכבר 1נערכשהיה

שסודצעירמלחהוא 1וליןאושלאהובהפונק,
העגוםבסוףוכמובימים.מסעותיובסיפוריקסמו

בנכותהשבויהנותרתהיאשבו'אוולין'של
עומר;ך,עלאותהשמותירבשיתוקלו~ההנפשית,

 1באריאצלגםלים,מעברלעתידתקווהללא

שהואשמהלאחר 1וודאןשלחייהרובמשותקים
לסיוםכורחה.עלהותרוונישואיהבבעלהבבגידה
האמןדיוקןשלהמשכונחשביוליסס 1זונקודה
המשכוהואהסודייםוד,כתוכיםצעירכאיש

ובעודמקנולטי";אניאס"איפהשלהמוצהר
עללפרודיהנחשביםבלוםליאופולדשלמסעותיו

באריסבסטיאןשלספרוהומרוס,שלהאודיסיאה

וירגיליוס.שלאיכיאסאלמתייחס
בארי.שללרומןמעלמרחפתג'ויסשלרוחורקלא

ספרותיותאיקונותגםבערבוביהבודרות

עומדתכשדודאןהקריאה.עללעתיםשמכבידות
פטישיםאביהמשליךשממרומיולמגדלמתחת

היאהכבידה,חוקיעלאותהללמדכדיונוצות
במחזההזאתהסצנהכמו 1הרגשתי"ככהאומרת

מדמייןהמלךשלהחברשבהליו','המלךהישן
"עכשיוביומנה,כותבתהיאמצוק".נופלשהוא

והיער 1ביערשביליםלשנימתפצלותכאילוהדרכים
אומדים-לובן"רקשישעמוק,כךכלבשלגשקוע

שלמפורסמיםשיריםלשניאחד,במשפטברורים,

פרוסט.רובוט

בארי)שלבלשונוהמתכת",("אישהפחאישגם
עוועיםמגדלורכעיןמשמשעוץמארץמהקוסם
שלאאפשרואיהים,לידלפגישהבדרכהלדודאן

אומרתרוזאןשלכשאמהמחמליןבחלילןלהיזכר
ילכוהםאותו.ימצאוהםאזכייכולה,לא"אני

החולדותהחולדות,אותו".וימצאוהקולאחרי
מפעםיותרתהיתיהקריאהבמהלךאותו".ימצאו
לנודיהזה.הגודשכללבארילומהבשבילאחת

ואיןקסם,עלינוהמהלךרוזאןשלהצלולבקולה
העולם.מספרףתל~רמזיםזקוקהוא
בכתיבתונמצאהסודייםהכתוביםשלכוחו

ובעינהוודאןשלהברורבקולה 1בארישלהמעודנת
ובדימוייםאבחנהדבקותהמשופעתכתיבההבוחנת,

שהכותבמהתחושהלהתחמקקשהזאתבכליפים.
ולעתיםקוראיושלהקריאהכישוריעלסומךאינו
דילאדק:עדדימו:ונמשליאתעבורםלועסהוא

מצייןבעלה,טרם,המשוגעים,בביתספונהשדודאן
משוגעיםביתעכשיוהיאאירלנד"כלכיצורךללא
מניחאינובארידוגמאות:שתיועודגדול";אחד

מדימויאירלנדחייעלבעצמםלהקישלקוראיו
ראה"הואמפורשות,כותבהואוהנוצות.~~טישים

ש~סדרנוצה,כמורךמכשירהפרוטסטנטיתבדת

הראשיםאתשינפץלפטישאותוהפךהישןהפוליטי
היושרובם 1באירלנדלחיותשהתאמצואלהשל

שכברהחולדה,דימויגםכךמיסודם";קתולים
 .למדירביםבהקשריםבספרומופיעלמעלההוזכר
כקברןמשרתואתמאבדרוזאןשלכשאביהלמשל

אומרתכשדודאןאוחולדותללוכדנעשההוא
שבניתילקירמבעדפרצוהבושהש"חולדות

והתרוצצוהשניםבמהלךסופיתאיןבזהירות
בחיקי",

הזיכרוןשלהמתעתעתמהותואתבוחןשבארידי
שד"רבכותבושובוגורעמתאפקאינוהואכיאם-

זיכרון"של"גרסאותבנושאשכתבבמאמרדןגוין
זיכרוןלעומתהיסטוריזיכרוןשלטיבםעלועומד-

ותוההטראומתיזיכרוןשלהמכניזםמהבוחןאישי;
נותןבארילדבוק.ראויגרסהבאיזואיתנויחד

רוזאןשלהפיוטיבתיאורהזהלענייןמאלפתדוגמה
זוכרתהיאכךוהנוצות".הפטישים"ניסויאת

שלעלייתוטיבאת(וההדחקה?)השניםממרחק
מתוודעיםאנויותרמאוחרואולםהמגדלשלאביה
ד'האבאליבאערוך:לאיןאכזריתאחרת,לאמת
פעמוןעלבתלייהלהורגהוצארוזאןשלאביהגונט,

כיבנוצות,נסתםופיובזפתשנמשחלאחרהמגדל

גםאגב,המרי",תנועתשלביעדיםש"פגענחשד
מתאונןבאנגליה,מאומץכילדשגדל 1הפסיכיאטר
מהסממניםשמץבליאירילהיותמאודש"מבלבל

 .)ש"ע-(האירייםהייחודיים"והזיכרונות

פרק .אחריתוהיאהספרשלהעיקריתחולשתואבל
שהוא,אףמשמע,תרתיהלב,אתמחמיץהסיום

ודמותהרוזאןשלחייהסיפוראחרישביהולךהלב,

שהןעובדותכמהמתגלותהאחרוןבפרקהטרגית.
לפרטאפשרשאיומאכזבמפתיעגילויאותוהן
שכמוהןעובדותספוילר!) 1(ספוילרטיבואת

זאת,ובכלמפואר.גוףעלמדיהדוקהכחליפה
ומהאנושיותמהחיוניותגורעתאינהזופגימהאפילו
שאנומהחמלהאוגויןוד"רמקנולטירוזאןשל

בוודאיזופגימההקריאה.במהלךכלפיהםחשים
לאבלעדיהכיאולי 1בארילסבסטיאןלותסולח

 ·:· .גיבוריושלחייהםמחידותכמהנפתרותהיו

שמשעדנה



הסיפוראמנית

הוצאתהקצר'הסיפוראמןערד:מאיה

עמ' 453 , 2009עובד><עםפלוסחרגול

לתופעההסברליאין(בינתיים).מתהקצרהסיפור
מככבתשתוצאתההרלוונטית,החדשה,הזאת,
הנתך·הקוראיםאנחנוהמכר.רביבטורי

סבלנות.ובארונןרוחבקוצרלוקיםטלוויזיוניים,
פוסחיםהםכיספרותמבקריהודוהקודמתבמאהגם

הכרחבבחינתשהיו-הפיסז'-הטבעתיאוריעל
החייםבקצב ,אנחנוהמכובדים.ברומניםיגונהלא

בתיצירהרקלעכלמותניםהפוסטמודרניים,
מןלניבוייםבניגודפרסומת.פלוסדקותחמישים
מתבטלת.אצולהולאפנאיחברתאיננו ,העבר
למטלהשמתמסרומיועשייהבעבודהכבוליםכולנו
לשעותעדבעבודתויעריבקידום,אופרנסהמטעמי

ובעלוהפרקליטהירקןלמשל,הוא,כזההמאוחרות.
שעתותיהםמבורכיםאותםואילוהפיצוצייה.

למתוחיעדיפו ,זמננושלהפנאיחברתבידיהם,
בשלגיבחורףלגלושאושלהם,ביאכטהחבלים
כרסתניים.רומניםעםלהתייחדבמקום ,שוויץ
אחתבהפסקהמסתפקימינובןהתיאטרוןאפילו
לכןבכלל.הפסקהעלידלגולעתיםבשתיים,ולא
גיהולויוצהסאתההולםהז'אנרכיליאומרגירןהחי

 1הקצרהסיפוראוהנובלה,דווקאהואהעכשווית

לתל-אביב.מחיפהברכבתלסייםיכולשהקורא

האירופיהכתיבהכישרוןשאתדומהקרה?מהאז

ךב·הכרכים,ברומןהןהתשע-עשרההמאהמיצתה

בסיפורוהןהארוכים,החורףלילותאתלמלאכדי

הצהריים.מנוחתבעתניםלאניםלשעתהקצר
לסומרסטלצ'כוב, 1למופסןגעגועיגואיםוכמה

אותןולכלואניוןלדיימון 1·הנוילאומוחם,
היום .הקצרהסיפורמבחרשלמשכרותגירתלואנתר

ספריםבהוצאתכלקטוריתמניסיוניגווע.ז'אנרזה
עלנדחיםקצריםסיפוריםשלידשכתבילמדתי
היותםבאשר ,קשרכנגדםקשרוהכלכאילוהסף,
בסיפוריםוהרגועיםדורש.להםואיןלשיווק,קשים

שבנעורינופואנטה,בהםשישאלההםהקצרים
 .הכתריהלומיהיו

עלינוגיחת 1כאןהמתוארתהמציאותבתנאיוהנה,
הנשיםשכלעמודים 600 • 700בןרומןלזמןמזמן

תמההואניהביקורת.בעקבותממנומתמוגגות

ביןרצופיםעמודיםד ooל·זמןלאנשיםישמאיפה
חשדאלימתגנבואזוהטלוויזיה.הילדיםהעבודה,
לרכושניתןאבלהספראתמסייםאינושאישמכוער
בסיועבהכללות,עליולשוחחבקלות,אותו

לפופולריותלתרוםוכךעיתונאיות·עזררשימות
אתלקרואשסייםמישהומכירמישהוהאם .שלו

האחרון?פריירספרןיונתן

* 
מתגוררתהמוכשרת,העברייההסופרת 1ערדמאיה

אינה 1בסטנפורדלבלשנותומרצהבארה"ב
שהופךמההנודעים,הישראליםבסופריםמתחככת

והןהתמטיקהמבחינתהןוייחודיתשונהאותה

אחרת.פשוטהיא-הקולחהלשוניהז;נשלבמבחינת
עםהעברית,הספרותתולדותעםמתווכחתלא

דמויותמעצבתרקאלאהציונות,עםסמליה,
שלהבדרכהאחתכל-כולןאינדיווידואליסטיות.

משושיםהשולחותכושלות,בודדות,הן-

שאינהלאחרהתקרבותלעברשלהםמהקונכייה
צולחת.

עלמודפסכך 1רומןהואהקצרהסיפוראמן
אחד 1אנטי·גיבורבעצם 1גיבורלווישהמעטפת,

ובכלהרומן.מסימניהואשאףטהר·זהב,אדםבשם

שלערמומיותהסודוכאן-רומןדביוקלאזהזאת
קצרים,סיפוריםקובץלמעשהשהוא-הספרכותבת
 1הגיבור 1הסופר •רומןממשולאנהדרים,מהםכמה

אצלהמובלעתשההנחהמשוםרומןלכתובמשתוקק
אטיףדיםהםהקצריםשהסיפוריםהיאכותבכל

הקצרהסיפוראמזערדמאיה

היא,הדרךרומן.כתיבתלכללבסוףשמבשילים
אחר 1קצרסיפורלכתיבתבסדנאותלימודלרוב,

בעיתוןהחגיםבאחדהקצרהסיפורבתחרותפרסכך

כי 1רומןכתיבתעלמסתעריםכךאחרורק'הארץ'
הכותרת.גולתהוא

קצריםסיפוריםמשובץערדמאיהשלהרומן
לכתוברקמסוגלטהר-זהבאדםשהריעצמאיים,

בפרקיםמתואר 1לושקורהמהזה,עםויחדקצרות,
גםהוא"התכנסות"קצרים.סיפוריםעצמםשהם

סיפורעודקצר.סיפורסתםוגםברומןפרקשם

הכיהסיפורעלבסדנתומלמדטהר-זהבמבריק:
"למכירההמינגווי:שלידועסיפורבעולם,קצר
אותוכשמנתחיםכלבשו".שלאתינוקנעלי

שהןהנואלות,הסטודנטיותאחתמסבירה 1בשיעור
נעלייםזוגעודקיבלושההוריםמשוםנמכרות
סמלהיאהזוהקצרההפיסקהוהריבמתנה.קטנות
לביןהכותבביןהשרויהמתסכללמתחודוגמה
מתפתהזה,ממיןמייאשתתגובהאחריהבער.הקורא

לעולמים.·טופהלפאתלכבותהכותב

קצריםסיפוריםשלרומןרקלאכאןכתבהערדאבל
השוואתיתמסהגםזוהינשים.ושלושאחדגיבורעל

נדירבתחכוםוכך 1והרומןהסיפורעלחכמה

בתוךשזורז'אנרנדבכים,כאןנבנוובערמומיות

רפלקטיווי 1קונצפטואלי ,עיוני 1נרטיוויספר 1ז'אנר
עםיצירהעודמכירהלאאניפואטי.וארס

שהתנפץעתיקכדהרומןהיהכמוכזו.קונסטרוקציה

ומודבקיםעצמםבפניהעומדיםציורייםלפרגמנטים
היאסיטואציהכלרומן.שלשלםכדלכדימחדש
אחרת,דמותמתבלטתשבועצמאיקצרסיפור

מלווההיאזהעםויחדומתעגלת,ההולכת
"יותרכשהרעיוןאדם,שלוהרגשותיובמחשבותיו

נכון.לאבפירושהואלהיות"יכוללאכברמזהרע
המוחלטתהפסימיות .ממנורעישרעמצבלכל
רווקמסירוב,חרד 1חששנילרתףע,אותועושה
 .במיוחדירודהעצמיתהערכהבעלעקר 1ערירי
מתחילהכשבחורהביקורת;רואההואמחמאהבכל
רגעמהקשר.שתפיקהתועלתאתמחפשהואאיתר
זואסנת,הנהמרורים.לפריהופךחדווהשלקצר
עללהרצותאותומזמינהבגימנסיה,שאהבהיפה

מהבכיתתה,ת"ש""משקיתהמפורסםסיפורו

 1צערולמרבהאךאושר;שלנדיררגעעליושמביא

המכוערת.השנייה,אסנתדווקאשזומסתבר

שונאים,אוהבים, 1קולבלימשוחחיםהגיבורים
 1בתסכולשרוייםוכולםמפרגנים,לאמקללים,

והםמובטחים,מצטיינים,חייהםאתהחלושהרי
האשהאפילו .דברלהגשיםבליאותםמסיימים

להשאדםמיטל,עיכבוהנערצתהאהובההגדולה,
העיוניהיסודעלאחראיתוהיאנדרסת,כאסקופה

תל·באוניברסיטתלהתקבלמנסה 1בספרהמצוין

נדחית.אבל 1מהמנייןכמרצהאביב
לוקה,נפלאיםסיפוריםכמהבעברשכתבואדם,
אותוהמקבעתנמוכה,עצמיתבהערכה ,כאמור

והכושלתהענקיתעיכבמיטלכתיבה.באלם
עמהשלו(המקרטע)והרומן 1חייומרכזמשמשת

בחייה.קצרמסיפורותרילאהואאף

סיפוריהמיטבאתכאןמלגלוללהתאפקקשה
הסיפורלמשל,כתיבתה.אתלנתחבמקוםהקצרים

שקראתיהמטלטליםמהסיפוריםהוא"אומסק"
ישראליתאשהחבטות:שתיעלבנויוהוא 1בחיי
לאימוץ.ילדלהלבחורלאומסקנוסעתעקרה
המאותגרים,היתומיםממראהשלההדחייהרגשות

איןחמלהמעורריםהישראלית,להורותהאופייניים
פוגשתהיאהיתומיםביבתהראשונה).החבטה(זןקץ

ילדים,לשלושה·ארבעההורים 1קתוליאמריקאיזוג
לאאחדשאףהיצוראתלאמץכדיבמיוחדשבאים
"החייםהגדולה.השנייה,החבטהזאתלקחת.ירצה

האמנותהזהבמקרהאםאפילוהאמנותאתמחקים
 ·:· ,) 332(עמ'קצר"סיפוררקהיא

אורייןיהודית

 2010מאי
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ו
קשורמתנשם,לב

בקולר

כרמלהוצאתילך'אנהוהיםלי:רנה
2010 

בתוכוכוללילך?אנהוהיםלירנהשלהחושספרה
השניםמןחושיםבחלקםשירים,מאותכשלוש

הספריםמקובצימרשיםמבחרובחלקםהאחרונות
עםשירהזוהיהשנים.במשךלישהוציאההרבים

לישרנהכפי •שהיאשירהמתפשרת.שאינהלב,

בקובץ:נכללשלאמשיריהבאחואומרת,בעצמה
הכסויותידיהןבי;תהיינהשלאובלבו"הכל!/

וחסרותהאצבעותארוכותלאות/פשרותשל
יבנההשמש,פרווריאל('פשרות',המרפקים.""

1971 (. 

<מחברותליליתכשדרההראשוןשיריהבספר
משפחהידיותיל.דבהיותיפגשתי ) 1960לספרות,

 .בומלקרואחולהלאאשר ,לאמיהספראתהביאה
<בספרלי''וצרהשיראתלדקלםיכלהכברלימים
 :) 283בעמ'החוש,

אותךבשלחילרוחי;הבנתשלאעללי"."וצר
 /תאהבני."אחרתכיחפצתילראשונה./פנימעל

ברום,/כוכברזחמה,זהבעמי;תחלוקכיחלמתי
אותי;תאהבכיחפצתישדה./וריחותאביבית,רוח

חולףחיוךפניעלולאהנשמה;שלהעמוקבעצב

בלבו."""

ובהמשךפה,בעלזהשיראניאף'למותיכשבגרתי
בספרהנכלליםאינם<אשרנוספיםשיריםלמותי
שנטשהפצועה;"אהבתי·יונהלמשל:כמוהחוש).
עצוב".מזמורעםנותרתי·;בוושוב;לבליקנה;

כסירותאליך;שטים"געגועי'געגועי':השיראו
אליך;עפים;געגועיתוגה."נהרותפניעלמפרש;
געגועיהכלוב."/מסגור;בהתפרצןצחוריוניכעדת

שקשהנפלאה,אמיתית,ליריקהאליך".נישאים
העכשווית.בשירהכמותהלמצוא
גםכלי'שלימיםהשניספרההופיעה 1965בשנת

האחוריתהכריכהעללספרות.מחרבותבהוצאתהוא
שיריה,במהותלירית"משוררתזמורה:ישראלכתב

ובראשיתצעירהבעודהבה,זרקהשעצבות

הצעירהלמשוררתלבשימווממליץ:ורכה."",
סתיו.""כברנכוןאלעצמה:היאהמודיעה

 : 242עמ'והאינסוף,הסוףמשירי

באזניהםוגועההעצים;תנוכיאתהרטיטה"הרוח

חשך;בליאהבה;להמטיראפשרכיצד / """
נפלאהמטאפורהאיזוערלה?"זגוגיתאזןעל

באוזניהם.גוועתוהרוחהעצים""תנוכיוחושנית:

זגוגיתאוזןעלנופלתהיאאבלממטיריםאהבה
בפשטותישיופיכמהנוראה.אכזבהוזוערלה,
הזאת.

בהוצאתהשמשפרווריאלספרהיצא 1971ב·
לשאול','קינההשירלראשונהמופיעשבו'יבנה',
הןוכאלה ;) 199<עמ'עמוהזדהתהכךשכלהמלך
תרמית;צליליאחרשלי;לבו"הלךהסיום:מילות

18 
 346-7גליון

מרההאמתכיווו;שלכנור

 " ..ממאירה"וכמוהכעטרה;
שירליכתבהכךאחרשנים

שירי<בקובץשאולעלנוסף
'נר .בהמשך)שיוזכרערער

בשיריכאןלשאול'.

הדימוימופיע"הערער",

דגכמו"עטופההמשובח:

דגמשומשים,~תרניםבקרעי

שיומתמנתעלרקשנקנהחי

 .) 102<עמ'שבת.""לכבוד

שהבל 1סיזיפימסעהםהחיים
שקשוקי"שלוחולף,זמניבו

אפסיים".במיבינתיים

שנותהספריצא 198oב·

השירנכללשבוצהריים
 :) 149<עמ'הירוק''הזמן

לעברו/קורציםזרחןמחוגיעבר./הירוק"הזמן
אינהזאתשאומהאיךהלאה./הלאה,חציהםויורים
חרש;חרשחומקתשהיאאיךלרגע;אפילונלאית

השוותאפסיעדאחריה;לרדוףמוסיפיםואנו / "".
הפותחוהשירלי'אתמעסיקהזמןנושאהצהובים";

שלי'.'הזמןנקרא:אכןהספראת
הטובההתקווהמכףהרחקהספריוצא 1995ב

 :) 115<עמ'חיי''ספרהשירנכללשבו('רשפים'),

ומשמאללשמאלמימיןונכתב;הולךחיי"ספר
אטשבלייועת,פחו;ינניפעמיםאךלימין·;

הקצוותומשניצו;אלמצועצמומוחק/הואאט,
יחד".גם

חייםעל 1ערערשיריהקובץיצא 2000בשנת
שהפליאהזקןווועלהשנים,עםצחיחיםשהפכו

והיוםעינייםיפהאדמונישהיה ,) 88<עמ'וחוללנגן
ת wבקובמקוםכמסכים,ומורדיםכנויםעפעפיו

פש riמהתחנות,ביןמשוטטבשלט·רחוק,אוחזהוא
כברכידומה,לי,/ומר 1לי"ורעלחנות:מקום
באעוולאימים;ושבעזקןשלי;וווולי'/נגמר

בלילות·".

 ,) 86<עמ'בשניים''טיולהשירגםנכללזהבקובץ

לא 1זקןככלבבקולרקשורהדוברתשללבהשבו
כלשהואמשוםאלאשיברח,חוששתשהיאמפני
ומתנשם.כבוכך

חושים,שיריםהםבספרהראשוניםהשירים

קראהזהחושולקובץהאחרונות,בשניםשנכתבו
קוצרגםנוסףעכשיוידיקוצר"על :קוצרעלבשם

ההולכיםהחיים;עללדברשלאנשימה·;

הלבפעימותביןממוטטת./בשעטהומתקצרים
כיצדבחששחשהאנילפעם,/מפעםהנחלשות,

מתמעטת".אני

זוואהבה,זוגיותעלבשיריםגםנוגעהזמןחלוף
תולדהשהוא"היחדעלשניים","בליכברשהיא
המורדהשירעלההורים,על ,) 23<עמ'פחו"של

 ,) 10<עמ'./כילדי"בלעדי"וחיוהתנתקשהתרחק

שהוא ) 7עמ' 1הספראתהפותח<השירהזמןועל
בזמן:בוועומדחולףובתוכה,להמחוץרחוק,קרוב
מכל./המוזרמזמןאותיהשיגכבראךאיתי"גדל
קטן".כשהיהגדול;הכישהיה

בהשליטהלשפה,אהבהמגלהלירנהשלשירתה

במקורות.ובקיאותנוריה,על
שאמרמהעלשיריםמתוך
 :) 30<עמ'לחוההנחש

המתיקללחישה,/ויבור"בין
פיתה"כךלאשה";דבריו

 .להחניףועוועוווהוסיף/
הישמחמאות/חמאת"על ; "

תמעד?!"שלאאשה
מטאפורייםבמצלוליםהשימוש
"חמאתלמשל:מענג,מדויקים

צירופיגםכך ,מחמאות"

נחמהלמצער.""נחמההלשון:
ועוו.ועוו, ,) 8<עמ'מצערת"

הקתרזיס,מןבושישספרזהו

קלהבאירוניהמביטוהוא
ההולכיםהחייםעלובחמלה

מצלמתהדוברתומתמזערים;
קרובים,קרוביםואנשיםרגעיםרגעיםבפיקחון

נעלמים.אטואטומתמעטיםההולכים
באותהיוםיוםברחובלונוהצועדהאוםדבידותאת

ששתיבעת 1השעוןאתפיועללכווןואפשרשעה,
האישכמהוחושבותקפהלוגמותהגזוזטרהעלנשים
זהשאישועתן;עלעולהלא"אפילואבלבווו;
רבהמוןכילבדו;כללאינולמרגלותן;הצועד

שנשארמה .) 62<עמ'איתר"תמיומחשבותיו;של

מניחות.ואינןרודפותואלההמחשבות,הןלאוםלו
חבורה,לושאיןמשוררלצערנו' 1במחוזותינוכאן

איננולך",ואשמורלי"שמורביחסינתוןשאינו
החכמההאצילית,בשירתההנדירה .לירנהקיים.

מלבו 1ומיכליה.אלנחבאהכשאףלוהפשוטה,

עליה?שמעבאמת,טהורהשירהאוהבי
 ·:· !ילך?אנהוהיםהנפלא:ספרהאתוקנורוצו

גרארון

רוזנמןתומר

חמהגילוי

;רים nהםהכ;כבים
 . .. .ז-

 .ה~~~זp~קבו

 .גך~~~ ב~~rז~רrז

wri יז 9 ~~ש~~~~ n . 
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גלם"חומרי"הפואמהמתוךפרק
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באופןהעיראתלחוותפירושוסיוןשלשורותיובתוךללכתילידי>.
מטונימיההננוואנישהעירכתבתימשידיבאחדביותר.האינטימי

עצמו'המשוררועלסיוןשלתל-אביבעלשבעתייםחלהזאתואמירה
ישראל.פרסחתן

וייבוםרפי

תל-אביביכמשוררסיוןאריה

כלל'בדרךהדעת,עלעולהתל-אביביםמשורריםעלכשמדברים
ויזלטיר''מאיראבירן'דודאלתרמןנתןהבאה:הפטריארכליתהשושלת

מגדרית,וגםדוריתגםבהרבה,עשירהכמובן'התמונה,סומק.רוני

לפניהתורמיםועודםשתרמוומשוררותמשורריםעשרותוכוללת

בממלכהכבודשלמקוםתופססיוןשאריהספקאין .העירשלהשיריים
 .זו

 .כילדשיחקימהלחוףואשרנולדשבהלעירהוקדשומשיריועשרות
חול'ים,-הגלויותמפותיהאתבתיה,ואתאנשיהאתמתארהוא

דרךוהרגש.המיתוסשבתחוםהסמויותמפותיהואת-אתריםרחובות,

המצמררבשירכמוהשואה,זיכרוןעםמתמודדהואובאמצעותההעיר

בשנות'תל-אביבהארוךבשיראוהירקון'מרחובחרמןלגברת'מונולוג
ומודדללידתושקדמובעברהאירועיםמתארהואהראשונות',הארבעים

בפניהימיותמורותאתרואהשאדםכמורקעהעלזקנתוואתחייואת
בעל-לביודע"אניההם':ברחובות'שובבשירכלשונואואהובהשל
החלודה;ימיואתהסדקיםהולדתואתבבתים/הטיחפצליכלאת

 ," ...החתוליםואתבחצרותפחכלמכיראניהנחשפים,/בברזילים
סתיוב'עודהסתיואתלמשל,-המטאורולוגיותעונותיהאתיודעהוא

המיניותעונותיהוגם-~ליה'אוכלתב'עירהקיץואתבתל-אביב'
קרבהחשהואבחיקה.המיניתהתבגרותואתשחווהכמילו'זרותאינן

ומנוצליה.ניצוליהופגועיה,משרגעיההפשוטים,אנשיהאלגדולה
בוקעיםשלוהשכולמשיריוחלקהראשונההאינתיפאדהמאורעותגם

מחלונותיהם:והנשקףבתיהמשרדיה,מסעדותיה,הנבנית,מתל-אביב
רבי-קומות:מהםמאו.דיפהמתפתחים;הםנחים.אינםהבתים;"רק

שוברות;והזגוגיותותמירים;הםגזרהדקיעשרים;וגםחמש-עשרה

ילדים'),('שירלגזרים"השמשפניאת

עקבותאתומחפשהקיימתהקרןבשדרותשלוהילדיםגןאתזוכרסיון
בעקביהולך"אניהישנה':'בשכונהבשירלסלברחובשהיההאיש

המשוערמקומועלומתעכבלסל;ברחובהגדרותלאורךשהייתי;הילד
אתמתארהואלשעבר",הפועליםבשכונתגדר;עמודכלשל

החולאלימיו'בערובופונה,והכרמלהקישוןברחובותהאקזוטיקה
שאהבתיךכפיאותי;אהבילדותי'חסדלי"זכורבאהבה:אותושיקבל

החול'),('אלבחמוקיך"רקילדבהיותי;

כאשרשירתו'וחוקרתהמשורראחותרודנו'תמרלעשותהגדילהלכן'
ערכהתל-אביב>העירשללהיווסדההמאה<ובשנתלגבורותבהגיעו
קשבחול'ועלים<עלכךכלהמובהקיםהתל-אביבייםמשיריומבחר

בראשהואסיוןכמהעדלראותמאפשרזהמבחר ,) 2009לשירה,
אוילידימשוררשהואלפניהרבהתל-אביבי'משוררוראשונה

משוררלהיותבליתל-אביבימשוררהיהלמשל'<אבירן'ארצישראלי
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השיריםמןרביםמאפייןהוא"ללכת",בפועלהשתמשתיבכדילא
"שובאוהישנה')('בשכונהשהייתי"הילדבעקביהולך"אניהללו:

'ברחוב;לבדיביפואלך;שבוההוא,ליוםצופה;עצמימוצאאניושוב
עצמי'),מוצא('אניישן"מזרחיבנוסחעליושהקשתות

שבולבמכמידשירמופיע ) 2007לשירה,<קשבקיטועיםשיריובספר
השירים,נימתשלבפרוזאיותמשהו .עברועםההווהאתהמשוררמפגיש

והסנטימנטליותהנוסטלגיהמןלחמוקתמידמצליחובדיוקםבכנותם
 4<ראובאירוניהאותםמאזןעצמיים,לרחמיםנכנעאיננוהדביקות,

צלולהמראהובפנינו'המשוררבפניומציב,האחרונות>,השורות
ואמינה:

0 

נ;סעבעגלתיאני
:-• : :• : T • ' •• -

~ tp סךד;ת.v. ע.י~י .ת.ק~.ס~רד

ו~קומות:נו~יםו~ךהותקולטות

~~חוד~ד p:ספ;ע,ל;תק /oק.

~לךז:וי.עירל /oסזpזןחי~בולה ,די~~קך:תךח~ה
ב..חוחובתמונתלימסתוואיננומשהו~בל

: T ·: -·: '• ' • - : ' ' : ' -T : 

מדיוביםלמכונ~ותוהנתיביםמדי,וחבהוא
TT ·-:-:·' ·: • -· ·-

 ת;ת:~~~המ;ת /oסע,~ל;ת ,ת;ל~,עב;ך~ין
 . .אפיניברעשגל;תמגל
יז:ז--: ::-:

~~ךלtכח /oס~לה;ןהדדקא; ,ה~;ך י~~ס~ם
 .ובניניםאספלט

 .:ז . :- :-

 .ה~;ך~ךעד~~אןסךעו tpח /oס~רס~ים ם;ק~~
ח;זקב, י~~ןק,ליד Qס

אמיאינהמאח;דישהאשה
."' T ' T - : '' -T ' ' ' ' 

תאילנדיתא;פיליפיניתמטפלתאלא
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ארמוןתלמה

החולעליחף

בפתחידבקוהאבקהארץ'שרבבתוךשיריואתהכותבחגבואותו

ביניהקפה,שולחןאלרכוןיושבאוהשנים,לאורךעומדנשימתו'
אלהיטבשמתאחהחיבורכרקמתלהיפך,מפרי.דכקירלאאבי.לבין

וזעם.אהבההנוהמיםהקצוותשני

סיון'אריהמוצא.הקורארקבו'שאיןמהגםובשיר'בושישמה

פיעלבקוראיו;ישאוליבשירשאין"מהזאת:אומרמודע,משורר
שלשירתומוגן>.לאדיירמתוךבשיר',שאין('מהמידותיהם;/."

בקולהאלימדברתהזה,היםחוףילידהואגםאבי'שלדורובןסיון'
אבאהפיכחון.שלהזאתהמוצקותאתאוהבתאניהקשה.האמתשל

ביןהאמוןאתלאבדקלכךכלהרימקוממות.במיליםאלידיבר

הלאףתהציניות,לביןהילדה,באוזנישודרושבוהפלמחאי'הפאתוס
תש"ח.לוחמישלנכדיהםלדפיםששמטווה~רפףת,

תמידשלושהשירסיון' .אמוןביואיןאילמתאניהזמןרובכןעל
החומריהיהשלאמהאונקבה,אשה,כנגדו<אניגבריתאלימדבר

קולו.אתשניםכברלימשאיל ,>ת'אחרשמתובלעפרנהייתי.שממנו
הבטחות.מבטיחלאאנילי:אומרהואהמופלאה.שונותועלמשתאהאני
להנקראבואימאליו.מובןנתוןהיאהייסוריםמנתהריאומר:הוא

ופעמיםמבעדם.נראהבואיפירורים,פירוריםאותהנפרידבואיבשם,

מה .•• "בפני:חושףשסיוןהדבריםבבסיסהפנימיהפסיפסמתברררבות

לאוברגעבתוכנך;כברנמצאאוליהעולם;מןלקלוטיכוליםשאיננו
אותנויתפוספתאום;/שנפתחמאופקמפתיעהרוחכמוצפוי;

 .>םש<לפסיפס"אוספת;/שידאבנים;/שלערימהמבפנים;/

סיוןמדויקת.תחושהשלהדהודרקנחוץקרבהואףאמוןלחושכדי
הואמשמעות.שלבאזוריםאותהוממקםעצמההתחושהאתמספק
'אביבשירובידייצירתימכשיראותםונותןלאביגעגועיאתמחדד
מאהעד<שיחיולאסיאהבתיאתלימפרשהואהשלמה>:<בקובץמת'

לושאיןב'מימייצבותבתמוכותאותיהמקיפהלנצח>ובעצםועשרים

ב:.ששמחהאניהמשוררשלאחיו~ינותמתוךמוגן>.לא<ב-דייראח'
האחרת,בישותהמתמידהחסךאתעמוח;ךהאניזאתועםשלי.הרב

להיות.אמורהשהייתיהאחרתהשלמה,אני
הפרוזאיתבנימה-מדברכשהואסיוןשלאמירתואתבחריפותחשהאני

שישנומהעלוגםואינושהיהמהעל-לוהאופייניתיובשניתהכמעט

בחרתישבובשירמופיעשהואכפיהארץ'עפרברירה.בליתבנוודבק
בתל-אביב.ובגרנולדהואכאן.החולעליחףהולךסיוןלהתמקד.
וגדלתינולדתיצורבות.רגליכפותשלוהחולבשפתמדברוכשהוא

ומן .בשיריובהלטיילמרבהעדייןשסיוןלעירדרומיתחוף,אותועל
מארץב'עפרללונדוןהמשוררעםטסהעצמימוצאתאניהזההחוף

בנמלהבדיקותכלככלותש"גםומרגישההקלע>,כף<מהקובץישראלי
וגםהעורבחריציישראל;ארץשלעפראתינותרבלוד;התעופה

 11 // •••החזהביתבתוך

הנרגשות?ידיכפותלתוךאותוהמסנןסיוןשלהארץעפרעשויממה
שללוהטיםחולאותומכילוהואהנכספת,הארץמקודשעשויהוא

ואשרהאלאותנובראשממנוהחומרגםהןמשמעותוופרודותילדות,
המעיקהישראליהאובךגםהואהארץעפרספקוללאנשוב;אליו

רגלייםלכפותמתחתהנמוגההלסאדמתשלהדק"מןה"דקוהאבק
אתחד-פעמיבתיאורסיוןממחישהשירשלהאחרוןבביתיחפות.

על;אלנפלטאוויר ... "יחפה:רגללכףמתחתהאבקיתההתנדפות
מתחתאבק,כמעטהדק,מןדקחול;שמתחתיהבפטריית-עלעול

יחפות."רגלייםלכפות
כפר?איזהכפר".שלחורבותיוביןעפר"גלגםהואישראליארץעפר

הצעירהבחוראתבעברולראותיודעהמשורר .לוודאיקרובערבי'
עפרהאחר'שלחורבנוערימתעלישרים""שנתלישוןהיהשיכול

עולההארץמתולדותעפרעודוהנה,למראשותיו. ו~~היההחורבות
למלכהאותולהגישחושבוהואבלונדון'בשהותוסיוןשלבדעתו
לשעבר".המנדטמארץ"עפרבקינגהם,בארמון

נפעמתאניכמותואךהאנגלי'הדשאאלבהגיעולהקלהמצפהסיון
משתוקקתובו-בזמןכערפל'שנזרהלגשםמתחתהשבעהירוקמן

הביתשבחזיתהחרוכהבגינהבזעףמכההנדירהגשםאתלשמוע
בי"ירגעסיון'כותב 11לעיל;,שתוארהלחץכיהאמנתי"אםבישראל.

טעיתי".מצל;פארקשלדשאועל
לולקחשנולדתילפניאחדותשניםהשראה.בימקיםהזההמשורר
ממנהוסיתתהשיר'כתיבתאחרירבזמןבההתנסיתישאניהרגשה

כהרגלו.מבפנים,ועשירמבחוץסגפניפואטיבניין
ישראל'ארץעפרשלהכימיתליזההאבאתהחותםהאחרון'הביתאל

הלאומיההמנוןמןחרמיה""נפשמעיקות.משמעויותעםסמליםנאספים
יונהשלנשמעהלאחיבוטהקולאתקונכיה""כמובעפרשומעת
ביתשלמחדריוהמתמלט"האוויראתהגולל'עליהשנסתםבארבתוך

הדק.מןהדקבחוליחפהגללומתחתהנפלטהאווירואתמתמוטט"'
אינוונטר'רשימתומוחשים.נראיםרקנשמעים,לאצליליםאלהכל

תוסיףשלאבארעוד'תעוףשלאיונההמונהודוממת,תנועהרוחשת
בחזרהבחול.יחפהרגלבמגעתסתכםשהתמוטט,וביתמים,לתת

הסופים.לסוףאושבהתחלות.להתחלה

גושבידיוהעליתישדהעלגחנתיהצרפתי'דורדוןבחבלבאירופה,
ריחהדעת.בזחיחותעליוסגרהוקליפתובתוכוהיהרוויכהה.אדמה

אופנייםרוכבלמשורר.אמרתימאוד,מרתקזהממנו.עלהומדושןזר
ידי.בכףחמימהואדמתועמילשוחחעצרבידיו,שעיתותיוצרפתי,

קריאותיונוכחשתקתימכורתי.היאשישראלהזה,הנתוןמןהתפעלהוא
בפיהארץעפרטעםאת ?יודעתאנימהאמרתי:ולמשוררהנרגשות.

יודעת.אני
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נויןגונורית 1 
בחדריהם"אדםבני"אין

תרע"ז''תל-אביב,סיון:אריהשלשירועל

ביןלציבורי'האישיביןסיוןאריחשלשירתואתהמלווההמתח
לקרואשישזה,בשירגםקייםלישיר'המוצנעוביןלחברתיהלירי
אידיליהשלהראשוןהרושםאחת.ובעונהבעתקולותבכמהאותו
מאדם.ריקעולםפליטףת,גירוש,שליותרהעמוקהרושםמפנינסוג

במלחמתתל-אביבתושביגירושעלהיסטורי'שירשלהראשוןהרושם
 'יאקטואלשירשלבתחושהמתחלף 1התורכים,ידיעלהראשונההעולם
שלהמציאותרקעעלהכותב,שלגיההאידיאולואתהמבטאפוליטי

 2 ,זמנו

המתגלהאידיליהסיון:אריהשלשירתומאפיינימיטבאתממחישהשיר
ומתגלההחוזרתבקריאההמתהפכתמתוקה,נוסטלגיהכאי-אידיליה;

שלמקבילההואהרחוק,ההיסטוריהרקעמרה.אירוניתכהיתממות
השירכופההפוליטיתההשוואהאתהקרובה.האקטואליתהמציאות

השירמתוךבעיקראבלהחוץ-ספרותיההקשרמתוךגםהקורא,על

 .השיראתשעושההואהטון .עצמו
השירדרךעלביטויהנותןמעורבמשוררתמידהואסיוןאריה

פעםלאבאזהביטויוהפוליטית.החברתיתולביקורתולעמדותיו
הרעיוניתהבהירותחשבוןועלאחדמצדהשירשלהליריותחשבוןעל
אינההפוליטיתהעמדה-הליריותכשגוברתהאחר.הצדמןשלו

-האידיאולוגיהכשגוברתהדורות;ממרחקבמיוחדדיה,ברורה
ממדיות.וחדהשטתהשלסכנהקיימת

געגועיםבושיששהיה,מהעלהמתרפקהיסטורי'שירלכאורה,

יחפה"."ברגלעליהםללכתהיהשאפשרפעם,שלהחולות""על
והרריצח,ובק"רים"רקמוחלט:טבעשלמציאותלכאורה,

 3מלכומיות".

קבלתעלביקורתישירזהולמעשה,לכאורה.רקהואזהכלאבל

בעירלפתע""נפטריםשממנהאחריות,עלדיוקליתראואחריות.
 4למצוות".הגיעומכברשלא"הבתיםעםהצעירה

עולםבחדריהם",בני-אדם"אין"ריק":בעולםנעשיתההתרחשות
מןמוחלטשיחדורבתל-אביב",ריקביתאזלהיותהיהטוב"מהשל

האנושית.המציאות

שלהמפורסמיםציוריועלמבוסס,זה,כביכול'אידילי'תיאור

תל-אביבעללשמורנשארכיצדלסיפורו'שחברוגוטמן'נחום
שוכבאותוהמתארהציורבלוויית-נהדרים"ימיםהיו"אלה-הריקה
 5והלטאות.הציפוריםבחברתבספר'קוראהרצל'ברחובהכבישבאמצע

אותו.מדגיםגםובעונהבעתאבלזה,לציוראנטי-תזההואהשיר

בעלכשיראותולהביןהקוראאתמוליךבשירהמהלךהאירוניהטון
בשיר:המוצגתאפשריתבלתיאפשרותכאותההפוכה.משמעות

מתגלגלים / ]".[היו /ממקומםלנועיכלורקלו ]".["והבתים
ולאגעגועים,כאןאיןזו'מרירהאירוניתקריאהלפיומתהפכים,"

שנשארובתיםעלבגולה","הליכהעלמרהקינהאלאהתרפקות,
ההקבלהאדם.ללאאבלבהיר"חולשלכזהנקי"ביוםטבעעלריקים,

לבין 6בגולה",תל-אביב"הלכהביןהיאלעשותמתבקששהקורא
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תרע"זתל-אביב,

~ג;לה.ה.ל-~~יבסל~הה'תדע"זן 9 י~~
~ג;לה?.:לר w~ז בי~~-ליr~ס~הקח

בתיםשלשיםאולישלשה-עשר
יז':-זז'ז:

W רים ;מ~~היד,חללם~~~
 .העיראלשנאו

.'" T •: T • 

למצו;תהגיעומכברא'שלוהבתים
 : ' : ' 'ז: ' ''. , 'ז- :

ם r~ryזךרי~ןם י~~~ין~~~ןיות: ור~~~ל~נ:וע
 .ת;!!~;כל~רי.ך~ך ,ח~קר"וב:םןק

 ם~;ק~~לנוע:~לוןקלו
יחפהנרגלהח;ל;תעלה;לכיםהיו

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

היהט;במהומתהפכים.מתגלגלים
' : -: : ' ' : -: ' -TT 

 בי~~-ליt~.ריק ת:~~זל~י;ת
~הידח;לז?ל~ןה~קי~י;ם

 · ם~~ת;ן~לסרים v~ז~דך~הק.ש Wך

' 
~ 

שמיםוכחולחולותכיןגוטמן'נחום

הגוליםבן-הזמן.הקוראשלבתודעתוהאקטואלי,ברקעהקיימתמציאות

ל~~לים.נהפכים
יכולוהואשבוהאידיאולוגיהעלגוברתהשיר'שלהליריותזאת,עם

השנים,ממרחקהומורשלמשמץיותרעםהבטה,כפשוטו.גםלהיקרא

"שלושה·בהשהיו"הקטנה"תל-אביבשבה,הרחוקה,ההיסטוריהעל

"הלכה-למצוות"הגיעומכבר"שלאבתים",שלושיםאוליעשר'

בגולה".
אריהשלבשירתוהמובניתהבסיסיתאי-המובנותאתמייצגהשיר

ניתניםשאינםשיריו'שלהקבועההחמקמקותעלמעידהואסיון.



גלעדיובל

חולכמויומיומי

'קשב'הוצאתתל-אביב,שירי-חולרעליםעלסיון:אריה
עמ' 57 , 2009לשירה

משניליהנותיכול ,הטריישראלפרסחתן ,סיוןאריחבשיריהקורא

מדמותווגם ,אמןבידטווהשהואהמקומייםמהסיפוריםגםעולמות:
כמוויומיומיצנועלקיוםדרךמורההמשמש ,ועדיןמאופקדוברשל
שיריאתמכנסת ,רודנותמרבידיערכהשבהנוכחית,האסופה .חול

למקומותתייריםמדריךמעיןהנובשיריםהדוברהמשורר.שלתל-אביב

"הייתיבעל-חיים:שלבצניעותמתבונןהואשבהחוף,מעירוזיכרונות

 ...נולדתישבההעיר;צירעלסובבכזה,/חמוראולפרדעצמימדמה
חיתה('לף " ...החולות~רח.םיםמינחשב,/לאמעומקים~יומעלה

 . .בתל-אביב').

גיבובאסקפיסטית,חושנית,עירהיאויזלטירמאירשלתל-אביבאם
מטאפיזייםרגעיםשלעירהיאישורוןאבותשלוזוזיכרונות,וחסרמענג

 ,חולמלכותהיאסיוןאריהשלזוהריועצים,יוניםמבניינים,נוסקים
בדרךמקושרהאינסופיריבויועלחולילדות.זיכרונותשליםעיר
גרועים,דיציבוריחסיישוליומיומיותיומיומיות.עם ,חוליןעםכלל
אבלמרגשת.שגרהשבירתלכלבניגודמדכדךכמשהונתפסתהיא

המקומיים:גילוייועלליומיוםאהבהמלאיםסיוןשלתל-אביבשירי
ליזכורחול:; ,אליךאחתבקשהבעצם;בקשות,רקטענות,לי"אין
בחמוקיך"רךילדבהיותי;שאהבתיךכפיאותי;אהוב ,ילדותיחסד
מה; ,ממניציפהלמהשאדע;בלימת,לפתע"אביאוהחול'>:('אל

עדבחולחופרהים;שפתאלאיתרבאהייתיבילדותישאהיה./רצה

דליליאקחאולישיראה./ ,לוומעלההפח,דליאתוממלאמים;
פניליישתקפוהמיםומןבחול;אחפורהים,שפתאלארדכזה;
קטןפרטהואהאדםשבהנטורליסטית,שירהזוהי .)'תמ("אבי " ...אבי

עירוני>.או<פראיבטבע

בהםשורהשכלנרטיביים,שיריםיומיומית,בלשוןכתובהסיוןשירת

ב'עודבהירה.רטוריתסיטואציהובונהמדודה,אינפורמציהמוסיפה

חילופירקעעלהעיראתלתפוסהמשוררמיטיבבתל-אביב'סתיו
רצועותאתמחזיר;היםהעיר.נרגעת ,נובמבר ,"באוקטוברהעונות:

עקבות/אתמרגיע,בספוגכמוממנה,/מוסהשפיותה,אלשלוהחול
הקרירההזפתאתשובלובשיםהכבישיםואוגוסט./יולישלהתאוות
רגליה;ועלשחיהבבתילצמוחלשערה;מתירהאזוהעירוהקשה;

עלבקיץשנמשחוהנעריםאלפונהשחיתה/זוהשכונה,כמשוגעת
קרעיה,מתוךלהםקוראתחם;במלחהחוף

הים".עלבקיץראושלאמהלהויראו;שיבואו
מביתשצמחהבמיטבה,מקומיתשירהזוהי

החמישיםבשנות 1'לקראתחבורתשלמדרשה

רחובותיהתמציתאתהתופסשירועודוהשישים.

אתבעל-לביודע"אניתל-אביב:שלהקטנים

הסדקיםהולדתואתבבתים;הטיחפצליכל
טבול,לאשאמותרואהאני ...החלודהימיואת

הירקון".מרחובמזרחהכחול;לא
חיילים,מותעלהמתאבלילדים',וב'שיר

ההיסטוריהאתסיוןשלתפיסתונפרשת

"אנשיםמקום:שלבתולדותיוכארוגההאנושית
בתים,/בנוהים,שלחוףהאלההחולותעלעלו

אללבוא;לזהקראוילדים.הולידוובבתים;

היםהרך,/בחולהיחפיםהילדיםהמנוחה:;

אורגותוהרוחותכחול;שניחוטכמובהםעובר

הלכוהילדים,גדלובשערם./קיץמסכת
תמונותהחולשעלהבתיםאלחזרולמלחמות,/

באשרנחים.כולםעכשיו;על-עשרים.עשר·;שש-על-תשע,קטנות:;

מא.דיפהמתפתחים;הםנחים.אינםהבתים;רקנחים.מונחים,/הם

ותמירים;הםגזרהדקיעשרים;וגםחמש-עשרהרבי-קומות:מהם;

בשירהאיפוקיפהכמהלגזרים".השמשפניאתשוברות;והזגוגיות
"אנשים-פשוטאחדבתיאורנתפסתכולההציוניתההיסטוריהשבוזה,
לנורמליותשאיפהפריוהילדים, :" ...ילדיםהולידו ..•החולותעלעלו

קטנות"תמונותהחולשעלהבתיםאלו"חזרולמלחמותהלכוולחיים,
האנושיתהחלופיותאת ,כולובדןהאואתשמתמצתפשוטחומריניסוח-

 ·:· .חולבעיריםבתרקאחריהשמשאירה

מרחפתתמידישירים.אידיאולוגיים-פוליטייםלניסוחים"להיתרגם"

נאמר,שלאבלתי-פתורמשהושלבלתי-נוחהמעיקה,תחושהמעליהם

 ·:· .מפרשיומכלגדולתמידהשירתום.עד

שיריםמבחרערבון.כונס: . 13,עמ' 1981תשמ"א/פועלים,ספריתהוצאתאישרורים,

 • 70עמ' , 2001תשס"א/המאוחד,והקיבוץביאליקמוסדהוצאת , 1997-1957

הערות

תרע"א.פסחהגירוש: . 1

"השטחים".עלוהוויכוחהימיםששתמלחמתעלכתגובהכנראה, . 2

המקובלים:והכתיבהשםהמצליבים.ממשפחת ,חד-שנתי ,סגולברפרחמלכרמיה. . 3

יופיבעלהכליםאלונחבאצנועברכ"צמחמתוארהאביב.בתחילתפורחמלקולמיה.

העטיפה.עלהפרחתמונתעם ) 1998 (יפיפיהמלקומיהיזהרשלס'ספרלימיםעדין".

 • 1904בשנתמתחילההספירה . 4

ויבנה,בורנשטייןיהושעהוצאתשמים,וכחולחולותכיןעזר:בןואהודגוטמןנחום . 5

שככל ,סיוןלאריהידועיםהיווהציורשהסיפורספקאין . 162-160עמ' , 1980 /תש"ם

לילדים'.ב'דברבהמשכיםשפורסמו ,סיפוריואתבשקיקהקראאזשלאביבתלילדי

תושביגירוששלהשברקעכיווןמדומה,היאגוטמןנחוםבפיהאידיליהגםלמעשה,

משפחתו.בניגםובתוכםמבתיהםתל-אביב

 ."ר~~-רהנ·ל~הישניםאביב,תלאל-הגולה,"ואבוא : lsג'ביחזקאלהפסוקפיעל . 6

בפסוקהמשוררשעושה ,והחתרניהמתוחכםהשימושאתלנתחזובמסרגתאפשרותאין

 .השירשלהכפולההמשמעותליצירתזה,
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1 
ארוטיקה,רווי ,עדיןחניכהסיפור-למעשהגבינה.עלשירלכאורח,
והגלויים.הסמוייםהניגודיםדרךובעיקר

בתחיתה'פייגלה'),המקוריבשמהבפינו<שכונתהציפורההדודה

<שהואהמשוררשלשאביו ,בומשטייןוהאחיותהאחיםבשבעתהזקונים
מהם.אחדהיהאבי>גם

סוציאליסטיותמהאחיות,שלושהגיעוצמחטבריהבכבישהעבודהמגדוד
הצופהבדירההחמישית,בקומהשם,לירושלים.מושבעות,וצמחוניות

שלהירושלמייםבשיריואחתלאשמופיע<מקום'אווירן'קולנועאל
חיכתהשניםאותןכלשנים.וכמהכמהמשךיחדשלושתןחיוסיון>,

מארץשגורשקומוניסט-פוליטיפליטשהיה ,מאירלארוסהציפורה
והתאחדלארץשבהואהמדינהקוםאחריהבריטים.בידיירושליםציון

בטן.פריללאפייגלהבלתההציפייהתוך-איחראךעמה,

לתל-אביב,מגיעהשחיתהציפורה,בדודהמאוהביםהיוהאחייניםכל
היא-צבעונייםזריםגדושרטובעיתוןחובקתפריחה,בריחותאפופה

בעריסותשבצבצוהינוקות,השתיליםעלאחראיתבוטנאית,חיתה

הרעלהצעירהבאוניברסיטההצעירהבוטניהגןבסוכתהעציצים

אלמהמשפךהערתהבבתוליההחבויהאימהיהרוךכלואתהצופים,
שיגדלו.-הרכיםהשתילים

אלהבתאפשרית<אלוזיהגבינה''אהבתבשירהמונצחתבסיטואציה
המוצלת,בסוכהדודתועםעצמואתהשמונהבןהילדמוצאציון)

שמסביב.המדברשלוהחורךהיבשומחומוהצהרייםמחוםמחופים

וחושפתהעטיפה*נייראתהקולפתבדודההילדמתבונןסוכהובאותה
הגבינהאתמדמההמתעוררודמיונווהרכה,הלבנההגבינהגבעתאת
חוויהחווהוהואהצעירה,פייגלהשלבבגדיההספוןוהרךהלבןלשד

גבינה.שלחפיסהנוכח-וראשוניתארוטית

בניגודעומדיםהילדשלוהבוסריתהתמהוההתעוררותהבתוליתהגבינה
שמקיפות,הרבועותלמסגרותוגםהעוינתהאקליםלסביבתגםמשווע
בסכיניםשנהרגו"היהודיםשלשמות ,הלבןהעיתוןעלבוטהבשחור

הערבי>.המרדה"מאורעות",<תקופתוכדורים"

שלכדרכם-"משדלת"הדודההקטנה,הפסטורליתבבועה ,וכאן
אחתבבתהופכת'תנובה'וגבינתגבינה,לאהובהילדאת-הצמחונים

<וגםנמלאשלא ,ובתולילבןשד-בספרותבמינויחידארוטילדימוי
חלב.יימלא>לא

-חשוף ,<שחור-לבןהדרמטייםהניגודיםכלביןהסיום,אלקרוב
ניגודים:עלפרודיהאולינרמזתפרעות>,-פסטורלהבמסגרת,מבוצר
ההרוגים>:מולעדיין<חיהאחרוןבביתהמובלעהניגודאחרי

ואני ,חיעודני"ואני

גבינה"אוהב

שניש"היוהמוכרתלבדיחהמרומזאזכוראי-שםמעלהכזהצירוף
ניגודשאינוניגוד-גבינה"אהבהשניוגם ,פקידהיהאחדאחים,

הקטן-גדוללשיר-אולי-שמכניסהברנסנס,~מרתלא-ניגוד,ואינו
אופיינית.סיוניתבאירוניה ,מרומזקליימקסאנטיהזה
 ·:·שדיים.גםוגבינה.אוהבהמשוררהיוםועדמאז-שבטוחמה

רודנותמר

השלמה

וציוןגבינהאהבתעל

גבינהאהבת

בומשטיין·דשאציפורהלזכר

ט;~ה~י~י~ם ' 193 7 ץ:~~
אחראיתשחיתהאבי,אח;תן;ךתי,

• T -: • - : T : T •: -:-ז • 

סtקהיליםvןלם ryלס~י
ס~ן י~י~,ע~ וצ~~~ /oד~ים(tקהילים
האוניברסיטה)שלהנ;טני

-' T ·: T • : •: • T 

~סהא;הילק~ה
סצ;~יםסד~ע,לה~ל

סא;ך'דון pסזpך~דמולם, /oן

?סזpק;סםלה~!ךז:רי
ן;ךתיצפ;דהא;תישולהושם

 ' .זז . ' .ז : .ז :

גבינהלאכ'ל
:· ::· : • T 

ולבנה.דנהגבינה
זז:-זז·:

~ aw ךיאהiסעת;~יםנ;נךד;ת~ת~דאהי י~~ס

זpח.רים םי~~?~~ ופ~~~ /oמ;ת wסן~ת
W ו~הוריםלrvן~ ry ךגו~ g ן~וורים~י~ים

ה a י~~וr~ן י:~וrע,~י~ת~תי;דהיה~יןהסזקהילים~ין~ה 9ו~
l ~~ינ:יי יpי~~~לרז 

o/ ו~ח~ההיאסע,~י~הrין~י~י~?o/ ךה
נתמלאל'אשזפע;לם

 "- : .ז " ·:

ילדיםלההיושל'אמפני
' :'' ."' T T T : ' 

ה /ao~זקזקיםל~~להל~גי~ןהןה
ואניחיע;דניואני -:-. :· . -' -:-. 

גבינה.א;הב
•• : • T 
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ולח.לבןדק,בניירתנובהשלרכהגבינהנעטפהרבלאזמןלפניעד *



דורמשה

דםשולחלב

מותעלהידיעהקבלתשעניינותוס"ר"בתמוז"כ"אבשיו
מילידיכמהקפצוישראל;"ובארץסיון:אריהכותבהרצל,

אלהתפרצוראשון;בניודהרו:סוסיהם;עלהמושבות
להרים;מזרחה,דהרוגדרהובניהים;בהםשעצרעדהחולות

מועד".בעודהחלוםמןלהיקרעהיו;מבקשיםכמובמהירות,
הארץשלהפיזייםהגבולותהםהמושבותבניאתשעוצרמה

פסיכולוגיהיבטגםמוסיףסיוןאבל .גדלוונולדושבתוכה
 ,הציוניהחלוםמןלהיקרעהכמיהההזאת,המטורפתלדהרה
שבכל ,דיבוראלאואבניםוצומחאדמהשלממשותבושאין
 .דיבוראלאאינוומלהיב,נשגבהיותו

לרצונושלאאולרצונואשר ,סיוןשירתשלהילידיהצדזהו
לאובוודאי ,שלו·הימיםלדברימתכחשאיננוהואכי-

שלהשיטיןביןמבצבץהוא-מושלהשאיןהיהודיתלטרגדיה
יצירתו.

בחולותנטועותרגליונפשו.נימיבכלילידימשוררהואסיון
שכוסוואלהשרדושעדייןאלה ,התיכוןהיםשפתעלאשר

הולדתובתחומישם,האופק.קואתהמסתיריםהענקבמבני
רגלי;אתהוליכו"אשרההםהרחובותמצויים ,וצמיחתו
דם,שולחלבכמועצומות/בעינייםליהמוכריםהרחובות

·אביב'>.תלחיתה<'לוחיה"כעת ,אליויחזורשלבטחיודע;
מפעלעלישראלבפרסהוכתרהזההנפלאכשהמשורר ,עכשיו

השעההגיעהאוליואחת,שמוניםבןוהוא ,הפיוטיחייו
שהיאהזאתהיצירהלתפיסתלשטח,רקולאלעומקלהידרש,

 ,עכשיודווקא ,כןלתחושה.ור~יוסיוןשלהדם"שולח"הלב
החומרנותךת i~כהעצמית,הזהותאובדתהמתפוררת,בחברה

שוטהכעשב~ה [i] ~ lוהמדכאת,הדורסנית ,הלשוןומרוסקת

 .המורעלהמולדתעפרעל
 ,חותנולזכרהמוקדש ,ישראל'בארץ'לחיות ,מרטיטבשיר
חידתעםסיוןאריהמתמודד ,שכול"ואבמפקד ,"חלוץ

i] שלנו:המטורפת~כ;ךה

 1949 ,סיוןאריה

ישראלבארץלחיות

rז~ד ,ה~ iר i?מךרוןת iל~י

לל.?.ת~~קךח,ןת ryiא
לאחרגםוחמורה,סגורהנשווה

: T : T -: -T T : --

w זלס~:םrק~~;ז?לארת 
שות i2~נ;ורסע.י;~םר, gןהולדר wרrז~
 .;נןp~ןהק'לךב

~עון~קךח~ז?ןה: ה~pז~

~עות.לירות. iפ iס

ת: iלקר~כ;לrזנ'ל:זpן~ל r ר.~~
סלוד rק~יבור, wקר iנ

בלתי-צפויהנטולראת iה iא
- T • • : • : T 

ר!זה. iהמנהרלאברהםשארע iנמ
: :• • • -: -: T T - : -T • 

להתייחדצריךמרובה,המכילמועטהזה,הנהדרהשירעם
מלב •עצמובעדמדברהוא •ההמוןממהומתהרחקבדממה,

דם.אלמדםלב.אל
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פלועודדמאנגלית:

היוצריםמחשוביהיההיהודי-אמריקני,המשורר ,] 1997-1926 [גינזבוגאלן
 ,הפוליטיהאמןשלאב-טיפוס-התהפוכות,ורבתהסוערתהעשריםבמאה
במפתהדופןויוצאותהמרתקותהדמויותואחתמובהק,תרבות""גיבור

מרוסיה,מהרגתואםליריומשוררמורהלאבבןגינזברג,העולמית.הספרות
חלבאתינקהשלושים,בשנותסוציאליסטיותבתנועותפעילהשחיתה

באוניברסיטתקצרהתקופהלמדהואבילדותו.עודהפוליטיהמרי
 ,המוסדנשיאבגנותכתובותמריחתבשלסולקממנהיורק,נירקולומביה,

מבקרלילה,שוער ,רתך ,ימאיכלים,כשוטףלפרנסתוכךאחרועבד
וויליאםקרואקג'קהסופריםאתלראשונהפגשבאונירבסיטהועוד.ספרים,
שבמהלכוומורדות,עליותרצוף ,אמיץלקשרהפכהזוידידותבארוז.

אחריםואמניםמשורריםעםיחדה~יט,דורודוברימעצביהשלושה,הרבו
ואחרים]קורסוגרגורי ,מקלודמייקל ,פרלינגטילרוכס ,יידוסב[גרי

באמצעותפנימיים,במסעות

מרחיביבסמיםשימוש

מנוחחסריובנדודיםתודעה,

ומחוצההבריתארצותברחבי

דרוםקובה, ,מקסיקולה:
מזרח ,'ידטנגאמריקה,

ויפן.הודואירופה,ומערב

מראשיתמחוברהיהגינזברג

הספרותיהמרדלמסורתדרכו
מןהושפעהוא .האירופי

ומןהצרפתיהסוריאליזם
האנגלים,הרומנטיקנים

המיסטייםמחזיונותיוובייחוד
מקלודרמייקלדילןברבגינזברג,אלןלשמאל:מימין

מקוראךבלייק,ויליאםשל
הלאומיהמשורר ,ויטמןוולטהיהותמטית,צורנית ,שלוהגדולההשראה

העולם,"גגותמעלהברבריתצריחתיאתמשמיע"אניאמריקה;של
זוהיויטמןאצלאםאבלעצמי";"שירתשל 52מס'בפרגמנטויטמןכותב
הבנייהחזוןאתהתשע-עשרהבמאהשטווהמישלמשוחררתשמחהצרחת
ויוצר ,שלויבללההמעגלאתסוגרשגינזברגהריהחדש","העולםשל

ב-אורשראהאחרים,ושיריםיללההקובץחורבן.נביאשלזעםאלגיית
"פגיעהבשלהפרסוםאתלעכבהשלטונותשלכושלניסיוןלאחר , 1956

הספרותית.הבמהלקדמתמחברואתהזניקהחברתי",המוסרבנורמות
בגהינום,"עוברהזההמסע ,גבירותי ,שמלותיכןשוליאתחזק"תפסו
רחבות,בשורות ,ואכןלספר.בהקדמהויליאמסקרלוסויליאםכתב

המשורריצרמפרידים,מקפיםבאמצעותנשימהלקבוצותמחולקות
גבולותאתפרצהשעוצמתהאמריקה,ונדכאיחלכאישלתופתאודיסיאת

אתוגיבששכללגינזברגכולו.העולםברחביזועםדוראלודיברההשפה
 ,אמואתהספידבה'קדיש', ,שלוהבאההמופתבפואמתשלוהטכניקה

ושלעצמושלוהאם,שלהפרטישיגעונהאתמתרגםשהואתוך ,נעמי
שיריםבאוכךאחרהתקופה.שלהאוניברסלילטירוף ,לוקרוביםאנשים

'אמריקה',בקליפורניה','סופרמרקטלקלאסיקה:הםאףשהפכואחרים,
'חמניתאפולינר',קבר'עלעוגב',מוסיקתשל'תעתיקלבן','תכריך
קצרים,שיריםשלארוכהושורהויטמן',שלנושאעלאהבה'שירסוטרה',

ושירתבודהיזםהזןהבודהיזם,השפעותאתהמשקפיםבחלקם,אימז'יסטיים
מסורת-ויטמןוולטשלהרחבףת""מיתוסאתהחיההואהיפנית.ההייקו

למודלהיוםעדהנוטההאמריקנית,בשירהבמיוחדפופולריתלא
תחביריותתבניותעלהמבוססוהדחוס,הקצרהשיר ,דהיינו ,הדיקינסוני
רחבותשורותעלמבוססיםגדולים,"מבניםוהרים-מאודהרמטיות
שלמענייןשילובתוך[כהגדרתו],וחופשית"ארוכהנשימהשלוקבוצות

בקצבדוהרותרחבות,בשורותשונים.מוסיקלייםומקצביםדיבורשפת

קולנועייםמהירים,חזותייםדימוייםשלצפופיםברצפיםושזורות ,סטקטו
היום·הדיבורהחיים/קצבקצבאתלהדביקמרתקניסיוןעשההואכמעט,

יוצרהיהגינזברגהעשרים.המאהשלהשנייהבמחציתהמסחרריומי
מסות,שירה,קובציספרים:לחמישיםקרובאחריווהשאירמאודפורה

 ·:·מסע.ויומנימכתביםחליפותראיונות,רשימות,

וי
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ו
אונוצריקדוש-סופראנוטוני

בורגני?סיוט

 " Oה"סופראנוהטלוויזיהסדרתעלמחשבות

צמיחהחלהשבוכעשורהאחרוןהעשורעללדברמרביםבאחרונה
ממהעצוםנתחשנגסההטלוויזיונית,הסדרותתעשייתשלמפתיעה

הטלוויזיהסדרותהקולנוע.לתעשייתבלעדיבאופןשיירהיהשפעם
'שגרמהזוביתיתתרבותשללפריחההמרכזייםמהגורמיםהיוהגדולות
העירוניים.הקולנועאולמותשלבמעמדםמשמעותילפיחות
למהפךהאחרוןבעשוראחראיותשהיוהסדרותבאחתכאןלדוןברצוני

ולכלמביניהן'החשובההיארביםלדעת"הסופראנוס".זה:תרבותי
המשובחותעםנמניתהיאכיהסכמהשלרבהבמידהלקבועניתןהפחות

ואףשבוע,מדיצופיםמיליוניאליהריתקה"הסופראנוס"שביניהן.
כבכירתהאחרוןהטלוויזיוניהעשורלסיכוםהמשאליםברובהוכתרה

ובנוסףנחשבים,פרסיםבשללזכוומשתתפיהיוצריהפעם.איהסדרות
סצנה<כוללופרודיהביקורתמאמרים,ניתוחים,לשללהסדרהזכתה

השישית,העונהבסוףהסיום,סצנתסימפסון">."משפחתבסדרה

ומאמריםפרשנויותלאינספורזכתהפתוחות,רבותשאלותשהותירה

"הסופראנוס"ואחרים.פוסטמודרנייםמהיבטיםהסדרהעלנכתבורבים

ברחביגםעצומהפופולריותוצברההאמריקאיתמהתרבותלחלקחיתה
ניבולינמוכה,בשפהדיאלוגיםשלהרווחשיבוצםלמרותוזאתהעולם,

אליהנחשפושהצופיםהברוטליתהאלימותולמרותרחוב,וגסויותפה
רבות.בסצנות

אחרותאיכותיותסדרותעלגםאורישפוךבסדרהשדיוןסבוראני

מהיכןלהסבירביכולתוישמכך'ויותרהקטן:המסךעלכיוםשמוצגות
המתויגות-יותרהנחותותלסדרותאףשנודעהעצוםהמשיכהכוחנובע
טלוויזיוניות.כמלודרמותכללבדרך

דיוריוהואהסדרהומפיקיוצרה"סופראנוס":עלרקעמילותכמה
ששכלהסרטתאךשונים,תסריטאיםכתבוהאפיזודותאתצ'ייס.

כמפיקהידועצ'ייס,שלהקפדניתידותחתנוהלההסדרהשלהעונות
ותהילתשםקנוהמרכזייםהשחקניםההפקה.מפרטיפרטבכלהמעורב

סופראנו'טוניאתהמגלםגנדולפיני'ג'יימס-בסדרהבהופעתםעולם
האחרונים,<שניסופראנו'כרמלהטונישלאשתו'בתפקידפאלקואידי
בסדרה.>משחקםעלנחשביםבפרסיםזכואגב,

טוניהסדרה:בפרטיבקישאינולמיהרקע,סיפורתמציתלהלן

במשפחהמסורואבבעלאחדבמישורהואהראשי'הגיבורסופראנו'
צדשישאלאלמישרין.לכאורהמתנהליםוחייוטיפוסית,אמריקנית

הברוטליבאופןאיטלקית,מאפיהכראשמתפקדהואשבולחייו'האפל
 .לדמייןשאפשרביותר
במעיןשונים,אדםבנילשנימפוצלאיננוסופראנושטונילומרחשוב

כדמותמעוצבאלארבים,סרטיםיוצריעלהאהובהקיצוניתסכיזופרניה
כשהואגםבזה.זהמתערבביםאישיותושלהשוניםהצדדיםשנישבה
שדמותואלאאשם;ורגשותקשיםלבטיםאחוזהואמתנגדיואתמחסל
גםסוכניועלמצמררפחדולהטיללהתפרץיכולהוהברוטליתהגסה
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מולאואשתועםביחסיו-היומיוםחיישלביותרהבנאלייםברגעים
 .ילדיואואמו

משוםזה,באופןמתאפשרהראשיהגיבורשלהמורכבתהדמותעיצוב
המאפיהשלפירמידהבראשחייובמחציתעצמוהמוצאשהוא,

דם,צמאאופרוורטיאפל'טיפוסאיננו-ג'רסיבניוהאיטלקית
זול"עבודה"שנקלעמשוםאלא-חושיוקהותבזכותלמעמדושהגיע
באופןכמעטהפשעעולםלתוךנכנסהואכלומר'הגורל;בידכביכול
המאפיהבסרטי<כמתואראיטלקיגנגסטרשהיהאביו'שלכיורשוטבעי

השלושים>.שנותשל
סופראנוהללו'הפשעבמשימותתפקידומילויבעתכינדמהאףלרגעים

עקבבזבובלפגועהמתקשהקטן'בורגניפקידשלסוגאלאאינו
אחד<בצדלמדיופריכהכשבירהזובסדרההמצטיירתנפשו'רגישות
לברווזיםחיים,לבעליביחסומיוחדבאופןמתגלהזהפןשלה.בלבד

למשל>.ולסוסים
בשגרתביותרמוזריםביטוייםישהשוניםהקצוותשתיביןלהתנדנדות

משפחתי'אירועבמהלךלפעמים,למשל'כךהגיבור.שלהיומיוםחיי
נסגרותהמשפחתית,בווילההברכהשפתעלמתרווחיםכשכולם

נקניקזולליםבעודםהמאפיהאנשיביןסבוכותרצחעסקאותבלחישה
סביב.המתרוצציםהילדיםאחדשלראשועלבעדינותומחליקיםעסיסי
שסופראנובכךהואזאתהתנדנדותשלביותרהבולטהביטויאבל
נאלץוהוא-כךכלהשונותפניושתיביןלהשליםיכולאיננועצמו
שלהמורכבתדמותהלתמונהנכנסתכאןפסיכולוגי.לטיפוללפנות

הפסיכולוגית-כללמשניתאיננהכיבהמשךשמתברר-ה~שנהגיבורת
בסופראנושמתאהבתאיטלקי>,ממוצאהיא<גםמאלפיג'ניפרד"ר-

 .איתרהמקצועייםביחסיהקשהבניסיוןועומדת

לדיון?מעלההיאבעיהאיזוהסדרה?מדברתבעצםמהעל

עוסקתשהסדרהשטחי'ממבטלהסיקהצופהשיכוללמהבניגודובכן
ככללו'מתברר-חייוומיסטרג'ייקלד"רבנוסחפסיכולוגיבפיצול
סופראנוטוניהעניין.בכךלאכיהסדרה,שללעומקהנכנסשהוא
פרטיכאדםהוארקולאפסיכולוגית,מבחינהבמיוחדחלשאדםאיננו

מיוצגתשלמהתרבותזאת:אםכיהפסיכולוג;ספתעללפנינומתיישב

הסדרהשלהעצומהההצלחהמסודחלקכילטעוןאפילואפשר .בדמותו
בחברהרביםמיליוניםעלהעוברמשברמייצגתשהיאמכךנובע

שברלבטאהמהגרים,ארץאמריקה,כמוואין-המודרניתהמערבית

זה.

לאחרונהלועדשהייתיקטןויכוחעלכאןאספרדברי'אתלהבהירכדי
בשםדבריםשטעןמיוביןמודרניתעמדהבדבריושייצגמיבין

עלנסבהוויכוחכדקונסטרוקציוניסט.עצמווהגדירהפוסטמודרניזם,

היוםעדהנהוגה~נדתמילתכנגדבאירופהרבותקבוצותשלהמאבק
אירופהבארצותהחייםאלוביןגםמוסלמיות,משפחותאלפיבקרב
המוסריתהמוצאנקודתאתהסבירהמודרניסטדורות.וכמהכמה

התנשאותבמאבקראהשהפוסטמודרניסטבעודהמילה,במנהגלמאבקו
האחרת.התרבותמנהגיעלמערבית,קולוניאלית

לרלטיוויזםלטעוןיהיהנכוןהאםסבוכה:קושיהאפואעומדתהפרקעל

יתבצעשבהן ' 11"אחרותלקהילותמקוםשישאירכזהקיצובי'כהמוסרי
מום?והטלתמשוועכעוולנראההמערביותשלעינינומה
טקס"ממציא"היהשלוביתובתוךפרטיאדםשאםלכלברורהרי

התעללותעלהדיןחומרתבכלנשפטהיהתבל,ברחבימדינהבכלכזה,
ברחבימוסלמיםשמיליוניהעובדההאםהשאלה:אפואעולהאכזרית.

הנורא?העוולאתמכשירהכךלעשותנוהגיםתבל
שמתרחשלמהישירקשרלהשאיןכמובןרבות;מניאחתהיאזאתדוגמה

כך'עלחושביםאםאבל-סופראנוטוניהאמריקאיהגנגסטרבחיי



העימותהסדרה:פרקיכלכמעטנעיםשסביבוהצירבעצםשזההרי
כמעטבאופןביטוילידישבאערכים,שלשונותמערכותשתיבין

המרכז.אלהפריפריהמןהעובריםמהגריםבחייטרגי
איתהשהביאהאיטלקית,מהגריםלמשפחתכילדגדלסופראנוטוני

 ,האמריקאיבאתוסשמיוצגמזהמאודשונהערכיםעולםהחדשהליבשת
האמריקאיתהאומהאתלהציבשהצליחקלוויניסטי>,<בגווןהפרוטסטנטי

המערבית.ההתפתחותשלבמרכזה
מדרוםהגדולבחלקםשבאו-סופראנומשפחתכמוהמהגריםבקרב

מקובעותקתוליותועמדותגדולהבערותשלומחוזותפרים p:מאיטליה,
לגביהםהיום.המקובלבמובןפשעכנופייתנחשבתאינההמאפיה-

החברהברשיוןהפועלמוסדשכירים,צבאמעיןאלאהמאפיהאין
לספקכדי ,אחרמוסדככליותר>או<פחותשסביבו

מסוימים.שירותיםלה
סופראנוטונישלהמרכזיעיסוקו ,למשלזה,באופן

סוחריםעלהגנהכלומר"פרוטקשן",שקרויבמההוא

עסקבתיאמנםעסק.לבתיופריצותגנבותמפני
אינםאםגםה"הגנה"עבורלולשלםנאלציםאלה

הישנה""במולדתמקובלהיהכךאך ,בכךרוצים
באיטליהניכריםבחלקםקייםעדייןזהמצב<ואגב,

אלה>.בימינוממשהמודרנית,

כלגיטימית.פעילותואתאפוארואהסופראנוטוני

-מאלפילד"רבמפורשאומרשהואכפי-מבחינתו
לפעולותגםנדרשהואקטן.צבאשלמפקדוהוא

להילחם"נאלץ"ארגונוכאשרלרצחואףאלימות
מסוימים.באזוריםשליטהעלאחרותמאפיהבקבוצות
סופראנוינעי~כןאםנתפסתאיננהזאתמלחמה

משוםלא ,כאמורוזאתטהורה:קרימינליתכפעילות
שהואמשוםאלא ,בנפשוומעורערחולהאדםשהוא

משלומקוםלושישמוסדבמאפיהרואהבאמת
הואסופראנוטוניואולם,בא>.הואשממנה<בחברה

הגדולחלומו .האמריקאיהחינוךשלתוצרגם

הואהסדרה>,פרקיבמהלךבחלקורק<שמתגשם
באחתלימודיהםאתמסיימיםבנוואתבתואתלראות

מקצועיבתחוםלעבודהומוכשריםהטובותהמכללות
הזאתהמבטשמנקודתאפואברור .האפשרככלמכובד

וידידגנדולפיני>(ג'יימססופראנוטוניוהרצחניתהאלימהשפעילותולכךהיטבמודעהוא

ישזהתרבותילקרעמוסרי.ובלתימעוותפשעהיא
ברגעיםסופראנושטונימתבררקשות:פסיכולוגיותהשלכותכמובן

סחרחורתנתקףשהואכךכדיעדללבוהדבריםאתלקחתנוטהמסוימים

מסיבהחולשתו.ברגעילהתגלותלושאסורהיכןדווקאומתעלףקשה
טקסמעיןשהוא ,פסיכולוגילטיפוללפנות ,כאמור ,נאלץהואזאת

השוביניסטייםבקודיםמקובלאיננושכמובן-מערבישאמאניריפוי

האיטלקית.המאפיהשל
רבות,לעלילותנרחבכרבסדרהמייצרתהשונותהתרבויותהתנגשות

סטאטוסאלימות,דת,משפחה,שונה:בתחוםעוסקתמהןאחתשכל

הדורות.ביןומאבקיםפשע ,דיכאוןמוות,מיניות, ,חברתי

שונות,מזוויותהקולנועחוקרישלבמאמריהםכברנידונוה"סופראנוס"
לאשכמדומניתיאולוגית,מבטנקודתלדיוןלהוסיףמבקשאניאולם

כה.עדהועלתה
קשהמוסריתשאלהבמרכזהמציבהשהסדרהלהעירראויראשית,

מצליחיםהסדרהשיוצריהיארביםהעירושעליההעובדהלצופה.מאוד
להעידיכולאניהגיבור-הפושע.עםחזקההזדהותהצופיםאצלליצור
תוההפעמיםוכמהכמההצפייהבמהלךעצמימצאתיכיאישיבאופן

שלחיסולו-כמובןשמשמעותו-הפרקשל"טוב"לסיוםציפייתיעל
 .סופראנוטוביבידיאחראוזהמתנגד
במישורלדעתינעוצהלכךהתשובה ?הזאתההזדהותנולדתכיצד

ההזדהותפועלתשבוהאופןעלעמוקמשהומלמדתוהיא ,הפסיכולוגי

האינטימיות.במושגבטבורההקשורה ,שלנוהרגשית

עצמנוכלפיאובייקטיביבאופןפעילשלנוהביקורתחוש ,הבנתילפי
בתופעהלהתבונןמסוגליםאנחנוכאשרורקאךהאחריםוכלפי

היולאאם-כךמשוםרגשית.מעורבותללאאותהולשפוט"מבחוץ",
שלוהמתייסרהמתלבטהפנימילעולמואותנוחושפיםהסדרהיוצרי

כראששלוהמופגנתהאכזריותכלפימיידיתיעובחשיםהיינו ,הגיבור

מאפיה.

תחושהמתפתחתהצפייהשבמהלךהיא,הצופים, ,לנוהנגרמתההפתעה
טיפוסשלרושםעושהאינוטוניאיתר.הזדהותשלכמעטנמנעתבלתי
שבהםלמצביםנקלעהוא,הצופים,כמונושפוי.בלתיאובמיוחדאפל

שונות.תרבויותשתישלערכיםהתנגשותובעבודה><בביתעליונכפית
בפנינולחשוףבחרושהיוצריםהעובדהבשלמתעצמתאףההזדהות

במיוחדגדולמשקלוהנבוך.המתייסרהפנימיעולמואתפתוחכהבאופן
אינטנסיביכהבאופןממוקדתשהמצלמהלעובדהכמובןישזהבהקשר
עםמנהלשהואהאינטימיותלשיחותו"מצותתת"-ה"מציץ"בעמדת

שלה.בקליניקהמאלפיד"ר
גםלעתים<אגב,בית"ב"נעליכשהואלרובסופראנואתפוגשהצופה
-חזקהאינטימיותתחושת ,כאמור ,מעוררוהדברליטרלי>באופן

היינושבהםבמקריםבמיוחדבעוצמתה,מפתיעההזדהותשמולידה

 .יותרמוצקותמוסריותבעמדותלהחזיקמעצמנומצפים
להעמיד ,ביותרמחוכםבאופן ,נמנעוהסדרהשיוצרי-היאנוספתנקודה
~דרהחוטבעלתדמות ,ומחוץמביתהשונים,בעימותיוסופראנומול

לצבוע-עמהההשוואהלאור-חיתהשיכולהחזקה,דמותמוסרי:
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ו
הרוע.שלהאפלבגווןאותו

שכללההסדרה,שלהעונותשששבכלהיא,מדהימהעובדה

מוסרי~דרהחוטכחסרותכולןהוצגומשנה,דמויותעשרות

דרכיומפעילמינימחסךהסובל ,המקומיהכומרכךממש.של
 ,טונישלאשתוגםכךהקהילה:נשותכלפימוזרותפיתוי

לניהולהנדרשיםהעתקשסכומילכךהמודעתחסודה,קתולית

ביןדמיםלמאבקיתורמים-המשפחתיתבוילההפארחיי

השונות.הכנופיות

לקשוראפשרנרצהואם-הסדרהבמרכזהעומדתהשאלה
-המקראיאיובספרמאזהנשאלתהקלאסיתלשאלהאותה
באופןלו".וטוב-ה"רשעשאלתהגמול.שאלתאפואהיא

שההשגחהכמישבמרכזההפושעאתהסדרהיוצרימציגיםמוזר

מצרה.תמידכמעטלחלצודואגתהעליונה
שכןמוסרי,בלבולשלנופךמוסיפהזופרטית""השגחהגם

נוצריקדושלפניומוצגשמאמוזרה,תחושהלעתיםבצופהמתעוררת
אויביו.מידילהצילונחלץשהאל ,כלשהו

כשמשתחררהעלילהשלהשיאמנקודותבאחתהמתחגובר ,למשלכך
מתייחסאיננושהואבזהדישלאאפריל>,<ריצ'ימסוכןפושעמהכלא
מתארסואףהבעייתית,אחותואחרימחזרגםהואסופראנולטוניבכבוד
משום ,והולךגוברהמתחאחיה.בידיחיסולואתמסכלובכך-עמה

התעלפויותכדיעד ,ממשיברכייםפיקסופראנולטוניגורםזהשריצ'י

 ,גיבורועלומתהדקתהולכתהחנקשעניבתחשהצופהמביכות.פומביות
,מתייחסשלוהחולשהמרגעיבאחדמ"שמים":הישועהבאהלפתעואז

בתגובהפניה.עללהסוטרואףהאחות,אלותוקפניגסבזלזולריצ'י
לטוניהשוביניסט;בארוסהויורהאקדחשולפתהיאזעםשלספונטנית

שהצופה<דברהמרשיעותהעדויותואתהגופהאתלסלקאלאנותרלא
חשמליכמשורהגופותניסורכוללבסדרה,פעמיםאינספורלועד

נידחים>.במקומותוקבורתן

החזקההמשיכהאתסוציולוגיתמבחינהאתלהסביראפשרכןאםכיצד
שהוא ,סופראנוטוניהאליםנרהמאפירשלדמותואלההמוניםשל

לפחות-אליושואףהממוצעשהבורגנימהמכלהגמורההפךלכאורה
שלו?הערכיםעולםמבחינת-המוצהרתברמה

גילוםאלאאיננוסופראנושטוניבכךטמונהשהתשובהלינדמה
בעצםמייצגסופראנוהזה,בסיפור .מאיתנוואחדאחדכלשלנסתר

שמולהאנשיםמיליוניאותם-דהיינו ,חייושלבדרמההצופים ,אותנו

 .עצמנועלשלנוהסיפוראתלנומספרסופראנו .הקטןהמסך
האמריקאיהאנתרופולוגשלהידועהטענתובעקבותמסיקאניזאת
עצמה.עללעצמההחברהשמספרתהסיפורהואשמיתוס ,גירץורדקליפ
-והספרותיתהפסיכולוגיתלרמהגםלהעברהאפואניתןזהרעיון

אתושובשובבעצםמספרב"סופראנוס"שהצופהלטעוןומאפשר

 •לעצמו-עצמועלשלוהסיפור
בסדרההצפייהבמהלךעברתיעצמישאניהתהליךבעקבות-סבוראני

מנגנון ,כאמורמשום,גםסופראנוטוניעםעצמואתמזההשהצופה-

לדמותו:הצופהביןשנוצרתהמיוחדתהאינטימיותבעקבותההזדהות

 ,כלליסימבוליייצוגמעיןעבורנוהואסופראנושטונימשוםגםאבל
לנוומציג-הבמהעלכגיבורשלנוהאגואתמתוחכםבאופןהמעלה

העולם.אלביחסואותו

האפלהחלקלכלהיאהכוונההדבריםשלאחדבמישורכוונתי?למה
ורק-שאנו"פשעים"שלאפלמרתףלאותו •שבנו"צל"לוהמודחק,

הסימבוליהחוקכנגדבסתרמנהליםשאנומרתףויודעים:מכירים-אנו

שנחשבמהכלאתמאחסןוהואהממוצעת.המהוגנתהמשפחהשל
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מחשבותרגשות,זהבכללממש:אסורואףנאותבלתיחריג,משונה,

אופן<ובכלמעצמנואפילומדחיקיםכללבדרךשאנחנוומעשים
 ,אלו"אפלים"חלקיםהמידה>.עליתרעליהםלחשובשלאמעדיפים

שנאהקנאה,כגוןשלילייםברגשותסדיסטיים,בדמיונותשמתבטאים

 ,יתרבזלילתאסורות,מיניותופנטזיותאלימותבפנטזיותוכדומה:
ה"במה",על ,לטענתימתגלמות,אלוכל-שונותובבגידותבאוננות

 •סופראנוטובישלבדמותו ,בגלוי
מכלולשלהשורשכי ,לומרכמדומהאפשריותרעמוקבמישוראך

ואחדאחדכלשלהאגו •האגואחד:אלאאינולעילשנמנוהתופעות
חובקת-כללתופעהאלאגרידא,לאגואיזםלאכוונתיובכךמאיתנו:

האנוכייםהמשקפייםדרךהעולםאתהרואהואדם,אדםכלשלבנפשו

בדרךהעולםנתפסאלהבמשקפייםאנוש.בניהיותנושלמטבעם
לכל.הקודם ,האישיקיומנושלהצירסביבורקאךכנע-ויחידהאחת
מעולותבסדרותמיוצגשבמיטבו-הזההאפלהחומראלנמשכיםאנו

משוםאמריקה,דרוםתוצרתבמלודרמות-ובמרעוכ"סופראנוס",

שבכלסופראנו"ה"טוני-גורםאותוהבמהעללעינינומוצגשבכך
שמאפשראומניפוטנטיכוחעלהמפנטזאליםגנגסטרמאיתנו:אחד

תביעתובעצםעליושמאייםמיכל ,<דהיינומתנגדיואתלחסללו
מקומו>.אתולתפוסלהקדימוהאינסופית

עלינושתגןפרטית""השגחהעללפנטזיהשותפיםכולנומזה:ויותר
תבוא-המתחבסדרותשמקובלשכמוהקשים:ברגעיםמ"שמים"

 .שונאינומידיאותנוותציל ,ה~יןמןהאחרוןברגעהישועה
האכזריהרוצח ,הגנגסטראתהסדרהיוצריהפכוכאשרמדועאפואמובן

<ושעלעבורנואינטימיתלדמות ,סופראנוטוניאנשים,עשרותשחיסל

שלכייצוגושלוהבית"ב"נעליעבורנולתפקדמעתהיכולהואכן
מוסרימנגנוןאותוכלבאחתמאיתנונמחקהעולם>,בפנישלנוהאגו
עםעזהספונטניתהזדהותחשיםואנו-שבנוהתרבותבןשלבסיסי

הגיבור.

הטענהאתשתאששבאנקדוטהזאתרשימהלסייםאוליראויאגב,
הפתוחשמסיומההסדרה,שלהאחרוןהפרקשידורלאחר •כאןשעלתה

רבותשניםוירצהלמשפטיועמדסופראנושטוניסבירהאפשרותעולה
נירברחביזועמיםאזרחיםשלספונטניותתהלוכותפרצו-בכלא
 ,עשוכךראווה.וחלונותבירהבקבוקיבמחאהנופצושבמהלכן ,ג'רסי
 ·:·סופראנו.טונישלדמותועםהעמוקההזדהותםמשום
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ו
מאןתומאסשלוגדולתוייסוריו

ייסוריו-א'חלק

נגועוהיהרביםגלגוליםעברליהדותמאןתומאסשליחסו
באנטישמיותמאןאתמכתימיםבנושארביםמחקריםבאמביוולנטיות.

שניםוחמשחמישיםציוןעםנכונים.הדבריםאםספקאךארסית

שבסופריומהגדוליםהעשרים,במאההגרמניםהסופריםגדולשללמותו
מתוךדיוקם,עלהדבריםאתלהעמידהזמןהגיעכינראהאירופה,

 .הנתוןהמכלולעלחדשההסתכלות

ראשוניםצעדים

הגרמניתשבקיסרותבלינק 1875ביוני-6בנולדמאןתומאספאול

עירשללסנאטנבחראשרתבואהסוחר ,מאןנויךהיייוהאןמאסלתו

בעלגרמנישלבתווליוליה,העיר;ראשכסגןוכיהןלינקהרפובליקה
ניגנהיוליהפורטוגזי-אינדיאני.ממוצאלאשהשנישאבברזילמטעים

ועלבנהשלהמוסיקליטעמועלרבותוהשפיעהובמנדולינהבפסנתר
ובמיוחד ,יצירותיושלהמוחלטברובביטוילידיבאאשרלמוסיקה,יחסו

זקנה.לעתשנכתבהפאוסטוסדוקטורהחשובהביצירתו
הצליחבגרות,תעודתללאמלימודיוונשרהספרביתאתשתיעבהנער

מגיתה,רבותהושפעבצעירותוכאוטודידקט.וענפהרבההשכלהלרכוש
 1897בשנתואגנו.ויכרושלמהאופרותוכןושופנהאואר'ניטשה

-1901בהקטן.פרידמןאדוןבשםהראשוןסיפוריוקובץאתפרסם

אלגנטיבאיחוראותושזיכהמופתרומןבודנברוק,ביתאתפרסם

ביןביותרהארוךהזמןלפרקשהיהבמה ,-1929בלספרותנובלבפרס
הפרס.תולדותבכלעצמהלזכייההזכייהסיבת

ואחריהלאוםלגבולותמעברפורץמאן><שלהספרותי"מפעלו

עולמי"תוקףלוונותןהגרמניהסיפורגבולותאתמרחיבגתה""הוא
 ,-1995במותולאחרקורצוויילברוךעליוכתב

התשע·המאהשלהקלאסייםהספריםלאחרוןנחשבבודנברוקבית

מעוגןהואהעשרים,המאהבראשיתנכתבכישאףמפניזאתעשרה;

באלזאקשלמדרשםמביתהריאליסטיתהכתיבהבמסורתכולוכל
"אוליהואכימסותרתלאבגאווההספרעלהעידאףמאן .וטולסטוי

עדנטתהאשרהגרמנית"בספרותוהיחידהראשוןהנטורליסטיהרומן
מיצירותיושתייםמאןפרסםכשנתייםכעבורהפנטסטי.לכיווןכה

הציגבהן ,) 1903 (גרקרוטוניוטריסטאןהנובלות ,ביותרהמוצלחות

המביעהשלוהמאנית''הפרובלמטיקהעיקריאתמושלםבאופןלראשונה
מאידך.והבורגנימחד,האמן-האנושיתההוויהסוגישניביןהמתחאת

שבהן.האחרונהעדיצירותיובכלהשניכחוטעוברתזופרובלמטיקה

משפחה

שלבתויהודייה,פרינגסהיים,לקטיהמאןנישא 1905בשנת

שישהנולדולזוגפרינגסהיים;אלפרדהנודעהגרמניהמתמטיקאי
וביניהם:גרמניה,שלהספרותיתהאצולהלמשפחתשנחשבוובנותבנים

שהתמודדוהראשוניםהרומניםאחד ,מפיסטושלמחברו ,מאןקלאוס
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 ,מאןאריקהעצומה.לפופולריותושזכהוהנאציזםהשלישיהרייךעם
הפלפל""מטחנתהמפורסםהפוליטיהקברטאתקלאוסעםביחדשייסדה

> Die Pfeff ermiihle <, מותולאחראביהכתביאתשערכהומי. 
לשנתגתהפרסוזוכההגרמניםההיסטוריוניםמחשובי ,מאןוגולו
ההיסטורייםשספריולפניו>,שנהוחמששלושיםאביוגםזכה<בו 1985

עותקים.במיליונינמכרונפשלכלהשוויםזאתועםהמורכבים
יצירתושלכבירהמהצלחהלסופרגדולאסון"אין ,מאןשללשיטתו

שנתעדרומניםמכתיבתהימנעותעצמועלגזרולכןהראשונה",

שכתבבמכתבמלכות.הודשלוהשניהרומןאתכתבשבה 1909
"משחקככתיבתואתמאןהגדיר ,הרומןעלעבודתובזמןנויךהיילאחיו

מופת",יצירתעללחשובהזמןהגיעכעת, 30בן"אניוהוסיף:ילדים",
בוונציהמוותהנובלהאורראתה 1912בשנתלבוא.איחרהלאוזו

חלתהשנהבאותה .מאןשלביותרהגדולהאסתטילהישגשנחשבת
שבשווייץ.בדאבוסבסנטוריוםוהתאשפזהבשחפתמאןשלאשתו

הסנטוריוםבקרבתבפנסיוןמאןהתגורר ,רעייתולשלוםהרבהבדאגתו
בכתיבתהתחילגםשםבקרבתה.לשהותכדישבועותשלושהבמשך
החשובהגרמנילרומןיהפוךשלימיםקסטורפ,האנסשלהטרגיסיפורו

 .שמוהקסמיםהר ,הרומןבמבנהדרךולפורץהעשריםהמאהשל

שביניהםומאן-תרבותספרות,יהדות,

 ,מאןנולדשאליההגרמניתהאימפריה,מימיזוארוכהתקופהכלמשך
 ,ויימאררפובליקתשלקריסתהועדהראשונההעולםמלחמתדרך

מהלכימושפעותהיובכללהיהדותועלבפרטהיהודיםעלמחשבותיו
השתייך.אליההגבוהההחברהומרחשיהבורגניתהתקופהשלהרוח

ומעמדומלאזכויותלשוויוןשזכה ,ביהודידבקוישניםסטריאוטיפים

אנטישמיותלאותהבסיסשימשוואלוגבוה,לרובהיההגרמניתבחברה

בספרהחברה.אותהלקתהבהגרידא,תרבותימענייןכחלקקלה,
אנטישמי"משהוהיהמאןבביתכיקטיהכותבתנכתבושלאזיכרונות

כשעזר ,-1895בדאז",בגרמניההדבריםהתנהלוכך-וקונסרבטיבי

לערוךהריאקציוניות,הדעותבעל ,מאןהיינריךהנודעהסופרלאחיו
העשרים,<המאהיארהונדרט'צוונציגסטה'ואסהאנטישמיהירחוןאת

Das Zwanzigste Jahrhundert <, דווקאלהינשאמאןציפהלא
יהודיולאבשהתנצרהיהודייהלשחקניתבתפרינגסהיים,לקטיה

מעלותיהאךיהודי>.נשארעצמו<הואלפרוטסטנטיותהומרהשמשפחתו
עליה.לוותרלואפשרולאאחרת,אשהבאףראהשלא ,הדופןיוצאות

בישיבתויהדותה.,למרותבעיניונעמהוהמכובדתהעשירהמשפחתהגם

האירועיםהתקיימוכךממשכיצדבהתרגשותנזכרהתהבמסיבותאצלם

עמווביחדהעולםמןחלףשאביולפני ,בצעירותואז ,שלובביתו
פגישתולאחרברם,הארכאית.לינקשל·עברתרבותאותהוכלהפירמה

לאחיוכותבהואמשפחתה,ועםקטיה,שלהמוסיקאיאחיהקלאוס,עם
מחונך,היטב,מטופחביותר,נעיםצעירגברהוא]"[קלאוסכיהיינריך

עולותאינןיהודיףתעלמחשבותשוםצפון-גרמני.סגנוןבעלמתחשב,

נושאיםעלשוחחנוהתרבות.סביבסובבהכלשכאלו;אנשיםבחברת

שלקטיה,אביהעםגםוכך'אחותו".שלוהמוסיקהאמנות,-מגוונים

והערצתםתרבותיותוחביבותו'בשלאבבוראהמאןאשראלפרד'
 .ואגנולהמשותפת
הספרותאתמאןראהחייו'ימיכלבמשךכילצייןאקדיםהדיוןלהמשך

בדרךהקפידזאתעםאוטוביוגרפי.ככלירגשותיו'להעברתכמדיום
ובכךחיים,מודליםבסיסעלהספרותיותדמויותיואתלרקוםקבע,

הפכוכךביצירותיו.שתיארהאנשיםשלחמתםאתלהעלותהצליח
אדם.("איןעצמומאןשללאישיותומעברהדור'שללביוגרפיהספריו

מדעת,שלאאומדעתאלא,יחיד'כיצורבלבד'האישייםחייואתחי



מאןכותבוחברת-זמנו"תקופתוחייאתגם

ביותרהמאלפתהדוגמההקסמים>.בהר

שכמעטבוזנברוק,ביתהרומןהואבעניין

חייובמעגלממשבפועלנכחודמויותיוכל
בהרנוספת:דוגמהבלינק.מאןשל

המבדחתדמותואתמאןעיצבהקסמים

לפיפיפרקורןמינהארשלללבוהנוגעת
גרהארדהנודעהגרמניהמחזאישלמתארו

נפגעמאן .מאודהעריךאותו ,פטמןהאו

לאחרממנוריחוקעלשמרהאופטמןכאשר
הספר.שלהשניהכרךאתשקרא
הואמאןשלבספרותוחשובנוסףאלמנט

ברוריםניגודיםליצורהקבועהצורך
מהמתחכחלקמנשוא,קשיםאףולעתים
וכדרכו .שלורוחושהכילההפנימי

במספרזאתלעשותהפליאהואהמחוכמת,
אתשאפפההתפאורהגםביניהםמישורים,

כלעלחשוב,גורםשהיוותההדמויות,חיי

אשרקרגרב-טוניוטוניואצלכךצורותיה.

עםוההדרגתיתהטרגיתלהשלמתובמקביל

מןבמסעועוברהואאותוהסובבהעולם
אלוסוערכלוהטשנתפס<מינכן>הדרום
כך .והמאוזןהקר<דנמרק>הצפוןעבר

כהמעשהאשרבוונציה-במוותאשנבאך

מאןתרמאסמשחררהפניםורענוןהשיערכצביעתפעוט

האדוןיכול"עכשיותאוותני.נחשולבו
עבראלהיישראותוומוביל~ר Qהלואומרחשש"שמץבלילהתאהב
התהום.

הספרותיותהדמויותשלהביוגרפית,הזיקהאלומרכזייםאלמנטיםשני

בהתאםביטוייםאתמצאוהתפאורה,ומשמעותבחייושהכירלאנשים
כלאתשמסמל ,היהודי .מאןשלבספריויהודיותדמויותבגילוםגם

כאמצעי ,מצויןמדיוםשימש ,דמוניאףרביםובמקריםבוכרי ,שזרמה

כך .עצמומאןשלמהחיים'המרוחק'האמןתחושותלהעברת ,ספרותי
הקסמים,בד,רנאפטאהמומרהישועישלהקלאסיתבדוגמה

ההומניתגישתועםהיצירהלאורךמתנצחיםהאירציונלייםשרעיונותיו

בהתאבדותו.הנגמרתהתנצחות-סטמבריניהאיטלקיהפדגוגשל
היהודיהספרותילמבקרבחזותותואם ,יהדותומלבדנאפטא,

למרותכיבחוכמתוהבחיןעצמולוקאץ'לוקאץ'.גיאורגהקומוניסטי
בינותהוםפעורההרוחנישבממדהריהפנים,בתוויהמפליאהדמיון

שנדרשלעיתונאיאזאמרבטרוניה,"אליואבוא"מדוענאפטא:לבין

אסירהרינישלו?הנפאטאבשבילפיאתאואפיאתנטל"אם ,לעניין
ואומרידידאליבאהיהכאילוזהדברים.הרבהכךכלעללותודה

אפואהשאלתיכךסיגר'.ליתן ,שליהסיגריםקופסתאת'שכחתי
פני".אתמאןלתומאס

המתבודדיםוהאחותהאחהיהודים,התאומיםאתמאןמתארגםכך

שנוצרוולזונג","גזעהשערורייתיבסיפורביניהם,העריותשיחסי

אלא-פרניגסהייםוקלאוסקטיההתאומיםשלדמותםכבניממש
בדמויותמאןהשתמשלעתיםבמציאות.התרחשלאמעולםשהסיפור

כלשהו.ניגודלהציגכדיביוגרפי,רקעללאיהודים,של'שטוחות'יותר
זקנקןבעל·קומהקטןיהודי ,הצעיר"הרופאשבו"לואיזכן"בסיפורכך

בהכריזו·המחולותתענוגכלאתקוטעראש"כובדמפיקותופניםשחור

לאושר"ב"התשוקהכך"סוף".-בסיפורהאחרונהבמילההרקדןמותעל
ש"היתהאשתוואתשסיידפרןמכוח-הכסףהגויהברוןאתמאןמציגבו

ומכוערתנמוכת-קומהיהודייהפשוט

אוזניהעלטעם.סרתאפורהבשמלה
כמיןממשגדולים"יהלומיםהתנוצצו
משלימים,ניגודים ,מינואתשמצא

 •שיעורלאיןרחבההדוגמאותויריעת
עצמועללגונןמאןניסהמהבמובן
במסתובאנטישמיותהאשמותמפני

 , 1907משנתהיהודית"השאלה"פתרון

נחושכ"פילושמיעצמואתהציגשבה

גמורשקראגב<שזהוספקות"ונטול
ביומניו.>שכתבבדבריםבהתחשב

מאששהואכמוממשהמסה,בהמשך

עלהיינריךלאחיושכתבהדבריםאת

ביןכותבהואפרינגסהיים,קלאוס

היהודיםהיטמעותבעדנימוקיו

הכרחשוםאין"בהחלטכיבאירופה
שלחטוטרתליהודילויהיושתמיד

אדומותוידייםעקומותרגליים ,שומן
ברייהשלחזותשיפגין ,מסחר-מכר

ובכלל ,צערואכולתבושהחסרת

אדרבה: .מוזרמטונףהיבטעלישמור
מופיעשהואכפי ,היהודיטיפוס

חוסרהמעורר ,הזרשלזהבספרים,

נעשהכבר .••שלובפיסיותאהדה
היהודיםובקרב ,נדירדברשללאמיתו
ישכברכלכלייםליתרונותהזוכים

ניקיוןאלגנטיות,טוב,חינוךשלמידההמציגים .•.צעיריםאנשיםכיום
אנטישמיותאותהעלהתגברלאמאן ,אומרהווי ;" ...גופניתותרבות

שימשההיהודיםשלתרבותיותםלהיפך.אלאנחלתושחיתהתרבותית

רצויה.הבלתייהדותםאתלהסתירמעטהכעין

כיוון?שינוי

ובדמויותמאןשלוהתרבותיתהקלהבאנטישמיותלראותישהאם
אנטישמיותאותהכמוארסילמשהוביטויבספריושהציגהיהודיות

היינוהקרוב,העתידמאורעותאלמלאלמשל?דוסטוייבסקישלבוטה

לאהיה,שמאןרקלאכיולומר ,שכזוהשערהעלידינולסמוךיכולים
הדבריםאתהביאגםהואאלא ,בחייואנטישמימידה,באיזומשנה
תרבותית""אנטישמיותבדברהתירוציםכלאזבספרותו.ביטוילידי

לתרבותהעצומהאהבתוועוד,זאתבתוהו.עוליםהיוניגודים"ו"אהבת
מלחמתבתקופתהשמרניותהפוליטיותוהשקפותיוהגרמניתהלאומית
 .לרועץלועומדותשהיוודאיהראשונה,העולם
כשמאחוריולכבוש.פסגהעודשאיןנראה , 1930בשנתממש,זובנקודה

הכותרת,וגולתבחייועודקלאסייםשנחשבו,רומניםומחקרהגותספרי

הראשונייםניצניוועוליםצומחיםהזאת,בעתלספרות.נובלפרסשל

הקדישלהםאשראלומקרבהפאשיזם,כבבואתשנוצרהנאציזםשל
איןהפגועה").ולארציעמי<"לבנינובלפרסאתשנהלפניאךמאן
 ,לשלטוןעלובטרםעודהנאצי-פאשיסטים,כלפיחשמאןכיספק

ביןהמרתקתדואליותבאותהשוב ,יעידוכךועלמוחלטת.סלידה

יוסףעלהעבודהוהקוסם,מאריוהנובלההחיצוניים,לחייוספרותו
 Deutsche <הגרמני"ו"הנאום ,הציוניביישובביקורו ,ואחיו

Ansprache < 1930בכולם-בברליןשנשא-• 

אחרלהתחקותומודעמכווןכניסיוןמלכתחילהנכתבוהקוסםמאריו

 2010מאי
.3.3 



1 
יסודותואתהפסיכולוגייםהמנגנוניםאתולחשוףהפאשיזםשלטבעו

הקוסם.שלבדמותוהמתגלמיםביסודו'העומדיםההמוניםהיפנוזת
מפליאהבנבואיותאותוכתבשמאןבכךנמצאבסיפורהענייןעיקר
ברציחתוהסיפוראתסייםמאןהנאציזם.שלהראשוניםבנצנוציוכבר

תקדיםחסרתבבוטותרמזובכךמאריו'העדיןהמלצרבידיהקוסםשל
מאבקבאמצעותאלאולנצחםרשעכוחותבאותםלהיאבקדרךשאין

אלים.
המגוללואחיו'יוסףהענקהרומןשלהמתקדמיםהחלקיםלכתיבת
קדמההקדום,המקראיהסיפוראתרבהובאהדהמצויהבלתיבאריכות

הפליגוהמסעבמהלך . 1930במארסישראלולארץלמצריםמחקרנסיעת
שביקשכלמאןראהשםאסואן'עדהנילוסאורךלכלוקטיהתומאס
אולםישראל.לארץהזוגנסעממצריםעבודתו.המשךלצורךלראות

החוליםבביתמהזמןונשארהבדיזנטריהקטיהחלתהבקהירעוד
בירושלים.להרצותהתחייבשכןישראל'לארץבגפונסעמאןבמצרים.
למסעקטיההצטרפהכאשר .חמורבאופןהואגםחלהמהזמןכעבור
ממנהמחלתהבשלבירושליםהגרמניהחוליםבביתלשהותנאלצה
מאןגםחוליהלמיטתאליההצטרףמכןלאחרסופית.הבריאהטרם

החריפה.שמחלתועצמו'
הסופריםאגודתכנציגבנימיןו'הסופראותוביקרהחוליםבבית

מןעמוקותשהתרשםלגמרי'תשוששהיהמאן'סיפרשםהעברים.
העבריתהאוניברסיטהעלשמעבירושליםלראות.שהספיקהמעט

אותוהביאהנבניתהספרייהובסודמאגנם,לייביהודהמפיהצעירה

"עיראביבובתלביקר,ענביםקרייתבקיבוץגםברגמן.הוגרשמואל
וראש'נהג"שוטרלמראהנפעםאירופית",וטכניקהיפיםרחובותובה
וכותביםהדובריםיהודיםהם,שיהודיםרחובותומנקהסופרגםעיר'

נותרהזאתובכלעברית".לאופרהוהולכיםבספורטעוסקיםעברית,
יצאלאביאליקעםהמיועדהמפגשגםהחמצה.שלתחושההזוגבבני
במסהליהדות.מאןשליחסועלהרבהמלמדזהמסעהפועל.אל

"מאמיןהואכיכתבבצעירותו'שנכתבההיהודית"הבעיה"פתרון

היאהציונים."חולמיםשעליהזאתכמוהמונית,שהגירהתוקףבכל
בנימהשלנו".לאירופהלקרותשיכולביותרהגדולהאסוןלוודאיקרוב

כלאתלחטוףניסתהשכמוהציונותאתמאןאזשללכמובן'חיובית'
דעתואתשינומאזגורמיםהרבהלתחומה.היהודי-אירופיהאינטלקט

בריאיוןהנאציזם.ועלייתהיהודיהלאומיהשיקולגםוביניהםמאן'של
אתולהטעיםלחזור"למותרכיאמרהמדינהקוםלאחרשנהל'דבר'
זהשרעיוןלאחרזו'בשעהבפרטהציונילרעיוןהרבהאהדתירגשות
 ' 1930בשנתעודבאוזניכםהבעתיאלהרגשותיאתהןבחיים.נתגשם

ניצחונםלאחרזההיההמקובלים.הדבריםמןהדברהיהלאשבהםבימים

בגרמניה".הכלליותבבחירותהנאציםשלהשני'אוהראשון'
בארץביקוראותולאחרשנהכחציבברליןשנשאהגרמני"ב"נאום
פחות<באופןוצורותיוגווניוכלעלהנאציזםנגדמאןיצאישראל'
ניצחונותיהםבעקבותהסכנותאתוניתח ,)-1932בגםכןעשהתקיף

דאגתובשלשלו'התרבותיתהפסימיותבשלאבלהנאצים.שלהגדלים
התשע·המאהשלההומנייםוהערכיםהאידיאליםהתפוררותלנוכח
חברתשלוהפרימיטיבייםהגסיםהפרועים,ברגשותוהמרתםעשרה

פריצתשלמשמעותהאתמדיפשטניתהערכהמאןהעריךהמונים,

"פוליטיקהאלאמציעיםהנאציםאיןלדעתוהנאצית.המפלגהשלהדרך
רגשהתפרצויותהישועה,צבאשלפיתוייםעםגרוטסקיבסגנון

כדרךוחזרההללויה,תצוגה,בדוכניפעמוניםצלצולהמוניות,
פיהם".עלקצףמעליםשהבלעדמונוטוניותסיסמאותעלהדרווישים

צייתנותשל"המודלהאםושאלזו'תופעהשלמקורותיהעלתהההוא
כחולתשורות,אחידתותבונה,לבבפשוטתדם,טהורתפרימיטיבית,

להתממשיכולהזו"המושלמתהלאומיתהפשטנותוכנועה,עיניים
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שנקטעהנאום,הגרמני".העםכמוניסיוןורבל w ~מתורבת,ב"עם

גדולה,חדשותיתמהומהועוררנאציםמתפרעיםידיעלרבותפעמים
מאן.שלהטוטאליתלמחיקתוהנאציםאתמפתיעבאופןהוביללא
בגרמניהביותרהחשובההספרותיתכאישיותהציבורבעינינתפסמאן

<שחברהאופטמןגרהארדהמחזאיעםיחדעצומהלפופולריותוזכה

אחריגםרבות,פעמיםניסוהשלטונותבשתיקתו>.לנאציםלבסוף

אותולהציבובעצםהישר''דרךאלמאןאתלהסיטזו'התבטאות
הכספייםהפיתוייםכלעלהחדשהגרמניהשלהלאומי''הסופרבמעמד

זמןמשךהתלבט,אכןמאןלהכחיש,ואיןמציע.שהדברוהמעמדיים
רקביטוילידיהביאהסופיתהחלטתואתמדי.רבזמןיאמרוישרב,

בהמשך.אליהנגיע .-1936ב

גדולתווייסוריו

לשינויהובילולאעדייןאלוגורמיםשלושהאךהקורא,יופתעאולי

בכלל.ועד ' 1933עדהיהודיםעלמאןשלבמחשבותיווהחלטימקיף
המוחלטתהתנערותועבראלומשמעותיגדולצעדאותוקידמואמנםהם

'החיוביים'היבטיוכלשלסופיומביטולישנה,אנטישמיתחשיבהמאותה

יומניוהםהלאגנזיו'בכתבילראותניתןעדייןאךהעולה,המשטרשל
התבטאויותוכמהכמהצוואתו>,לפימותו'לאחרשנהעשרים<שפורסמו
האנטי-יהודיתהחקיקהעםהסכמהנרמזתלמשל' •האוזןאתהצורמות
עלהחרםוכלפיהיטלרכלפיאזכברשתיעובו<אף 1933מאפריל
באפריל:-4בביומנוכתבוכךבספק>.מוטלאינובאפריל 1ב·היהודים

ומהפכניחשובמשהוהכל'ככלותאחריבגרמניה,מתרחשלא"כלום
המתייהרמהסילוףשנפטרנוזהעצםליהודים."ואשרמפואר?בסגנון
לניטשת;בגרמניה]רןיאטוחתמבקרימגדולי[יהודי'קראלפרדשעשה

כלעם "."באפריל:-9ובהמשפט".מערכתשלהדה-יודיזציהלאגם
מתחוללומהפכניתעמוקהחשיבותבעלשמשהוייתכןלאהאםזה,

היהודיםששליטתהוא."אסוןלאהכלככלותאחריהיהודים."בגרמניה?
שרידיםאותםזו'אמביוולנטיותקצה".אלבאההמשפטיתבמערכת

אם-ילדותיתקצתמסוים<ובמובןטיפוסיתתרבותיתאנטישמיותשל
אוגזעייםרעיונותעלהמבוססתנאציתאנטישמיותלאבהחלטכי

היהדותבשבחנחרציםומעשיםפומביותאמירותעםהמתנגשיםדתיים>

שנים.שלושעודכעבוררקלקצהבאהלנאציזם,ובהתנגדות
שלבגישתוביותרהחשובההתפניתאתכוננובינייםאירועימספר
בפברואר-10מההרצאותיוסדרתהיהשבהםהראשוןלנאצים.מאן

דמותואתהציגבוואגנו"ויבארושלוגדולתו"ייסוריובשם 1933

יחד.גםובכיעורהביופייההיטלר'עלהנערץואגנו'שלהאגדית
בהולנד'שבועותשלושהבתלחופשהוקטיהתומאסנסעולמחרת

שבע·לאחררקאלאלגרמניה,ישובולאשממנהציפולאשהםאלא
העיתוןשלאפרילמגיליונותבאחדקצר.לביקוראזוגםשנה,עשרה

מינכן'"מחאתבשםגלוימכתבאורראהנאכריכטן'נויסטהנכנו'מי
והרצאתומאןנגדמכווןהיהכולושכלואגנו"ויבארושלעירו

החינוךמשרבמינכן'השםבעליכלחתומיםהיוהמחאהעלהמדוברת.
זכתהכןלפניחודשייםרקשטראוס.ויבארוועדהבוואריוהתרבות

אךעצמו'שטראוסויבארומידיאףלתשואות,מאןשלהרצאתו
הנאציםשלעלייתםמכןולאחרבפברואר> 27 (הרייכסטאגשלשרפתו
שלהפוליטיותבתפיסותיהםקיצונילשינויגרמובמארס> 5 (לשלטון

לבאות.אותחיתהזו'מחאה'גרמניה.שלהרוחמאנשירבים
פניםבשוםלגרמניהלחזורעודיכולמאןהיהלאהדבריםמצבלפי

לדעת,בינתייםנוכחוכיבהשקפתו'טעהכייצהיראםאלאואופן'
אתהחמיצולאהנאציםגרמניה.שלבהתחדשותהרבענייןלושיש

רקאםכדוגמתםשאיןמנעמיםשלללווהציעווחזרוהפזהזדמנות



ממושכת,גלותבדברוהרהורבאופק.נראהלאדאגותנטולעתידיסכים.
והיהטובגרמניעצמוחשמאןאימים.עליוהילךעד'גלותאףואולי
בעבותותהגרמניתהתרבותמסורתואלהגרמניתהלשוןאלקשור
נחרצותהסתייגויותללאהחדשההקיוםצורתמוללהתייצבמכדיחזקים
 .הדולרמיליוןבשאלתהכריעלאעדייןמאן .ביותר
לילדיםשלוםכישווידאולפני<לאלשוויץמהולנדהזוגנסעמכןלאחר

צרפת,שבדרוםסאנארי·סיר-מראלומשםבמינכן>שנותרוהגדולים

שלהגדולהלקבוצההצטרפווהםלבית,ידידיםלהםדאגושם
היינריךיהודים:ושאינםיהודיםגרמנים,אינטלקטואליםאימיגרנטים

מצרפת .ועודנובטברטולדשיקלה,רנהפויכטוואנגר'ליאוןמאן'
חינוךלצורךבקיסנאכט,מושבואתקבעשםלשוויץחזרהמאןנמשך

בנוגעבהבלגההחדשבמושבומאןנהגבתחילהגרמני.באקליםהילדים
הנאמניםשקוראיומאודרצההואגרמניה.גםמוחלטקרעלקריעת

מליפולרביםתניאהקריאהשעצםהיהסבוריצירותיו.אתלקרואיוסיפו

אפשרי'אינושהדברלדעתנוכחמהרהעדברם,הפאשיזם.לזרועות
לכך'ראוייםשאינםאנשיםלאהדתויטענושמאסכנהנשקפהשכן

גרמניהשלמהסופריםכחלקאלאכמהגר'להגדירוירצולאושמא
להניחיהיהואוויליאסורלדעתוולכןבלבול'יוצרהיההדברהחדשה.

 .האמןגבאתששברהקשהגיעואזלקרות.לכך

אמורקדושיםמותאחרי

לעולםמאןאתשגילה<מיפישרסמואלהיהודיהמו"לשלמותואחרי
הגדוליםלסופריםהשמורבכבודדרכובראשיתכברבוונהגהספרותי

נקטולהעריכו>טובהלולהכירמעולםחדללאבמקבילמאןביותר.

 .הרייךמתוךהחברהמןחלקלהוצאתצעדיםברמן'גוטפרידחתנו'
בידייםבגרמניה,תישאר > S. Fischer Verlag <פישר"ס'"הוצאת
השמותמןכמהועמו-פישר""ברמןהחדשההוצאהביתאריות.

וסומן'הופמנסתל'דבלין'<מאן'הגרמניתהספרותשלהגדולים
טעותטעהברמןואולםבציריך.לפעוללהתחילמוכןהיה-שניצלו>

השווייציםהמו"ליםהשווייצים.שלהאורחיםלהכנסתהנוגעבכלגדולה
צייטונג'צירנו'נויהשלהספרותיוהעורךלמעבר'התנגדוהעיקריים

> Neue Zurcher Zeitung <, במילים:בררלאקודדי,אדוארד

ספרותהיא ' 1936בינוארכתבגרה,שהיהיחידההגרמניתהספרות

לווינה.עברפישרברמןהרומנים").תעשייתשלהעט("שכירייהודית

ב'נויהשהתפרסםקודדיאלשלוהגלויהמכתבקשות.מאןהגיבהפעם
מאזשלוהראשונההחשובההפומביתהעמדההיהצייטונג'צירנו

בכך'הכרוכיםהסיכוניםכלידיעתתוךבמודע,וכוון ' 1933ינואר
נגדחוצץלצאתהאמיגרציה,לסופריסופיבאופןשמואתלהוסיף

שינוישבבסיסהאהדהליהודים.אמיתייושרכמליץולעמודהנאציזם,
שללבותשומתאתהסבמאןבהמשך>.נתעכב<עליומקיףמחשבתי

הסופריםביןנמצאיםלא-יהודיםהןיהודיםהןוהברור:הגלויאלקודדי
הגולים.

להיותאמורההגרמנית][בספרותיהודיתשתלותהדבריםבטבע"זהו

הסוחףמטבעההןנובעתזועובדההאמיגרציה;בתנועתמספריתגבוהה

משאט·והןהנאציונאל-סוציאליסטיםשלהגזעניתהפילוסופיהשל

זמננו.שלמדינתייםמוסדותכמהכלפיחשההיהודיתשהרוחהנפש
בתוריהודיםעללדבראפשרשאימראה ..•שליהסופריםרשימתאבל
 ] ... [הספרותייםהגוליםשלניכרחלק
תהליךאודותדנתוסומן'של."ביוגרפיהלבקשרמכבר'לא"זה

כותבשלהסוגשינויעלדיברת •••הגרמניהרומןשלהאירופיזציה
וסומןיעtסובכמוסופריםאצלבכישרוןשנתגלההגרמניהרומנים
היהודיםשלהבינלאומיתהאיכותסגולתשבשלוהדגשת[היהודי],

כשלילי'קודדיבעינישנתפסדברבינלאומי".נעשההגרמניהרומן
יהודי.ולכןבייסודוגרמניכלא

'שינוי',מאותוניכרבחלקשותפיםואני[היינריך]אחיוראה:צא"אך
זההיהאולייהודים.איננוואנווסומן,כמו'~ינןאף~יות',מאותה
לעשותלנושאפשרמסבתנו>שירשנושווייצי<וגםלטינידםשלטפטוף
הים-תיכוני·הצדהןהיהודים,שלה"בינלאומיות"האיכויותזאת.

אילולאבמקור].[הדגשהגרמני;תהמידהבאותהוהןשבהם.אירופאי
חסרטוטאלירפיוןאלאגרמניףת,תהיהלאהגרמניףת[היהודים],הם

 "] ...תועלת[
גרמני.להיותפירושואיןפולקי"להיותבגרמניה:שנשארולאלוואשר
אינההגרמניםהמנהיגיםשלאוהגרמניםשלהיהודיםשנאתאבל

מכוונת,היאהנעלה;הגרמניותוכלאירופהנגדהגבוה,במובןמכוונת,

המוסרשלהקלאסייםהנוצרייםהיסודותנגדויותר'יותרשמתבררכפי

מאייםזהניסיוןהתרבות.קשריאתלערער ...ניסיוןזהוהמערבי.
שארוביןגתהשלארצוביןרשע,כוחותטעוןאיום,ניכורלחולל

העולם".
נהנה 1933שעדמאן'ממש.שלבמהפךמדובראחרות:במילים

שלמעטהעצמםעללעטותהמשיכועודכלהיהודיםשלמנוכחותם
האנטישמי·ממאןעצמה!התרבותעםכעתאותםמזההתרבותיות,

ש"שוםמשוםבעיקרמשפחתהאתואהביהודייהעםשהתחתןתרבותי'

סובבהכלשכאלו;אנשיםבחברתעולותאינןיהודיףתעלמחשבות
גרמניףת,תהיהלאהגרמניףתהם,"אילולאמצהיר:הואהתרבות",סביב
תועלת".חסרטוטאלירפיוןאלא

מאןכליל:נמחהוהבההקורא,שלבראשועוברקלכפירההרהוראם
נמצאיםהנאצים . 1936היאהשנהלנאצים.מהתנגדותודברהרוויחלא

הנאציזםעקרונותכלכלית,משגשגתגרמניההבחינות.מכלכוחםבכל
עצוםתעמולתיכהישגנרשמתוהאולימפיאדההאזרחיםבלבניטעים

דעתטשטושבשלבעיקראלאהספורטיבייםההישגיםבשלרקלא-
רבההגזמהישנהכילמסקנההגיעורביםהיהודים.לסבלבנוגעהקהל

תומאסזהיהיהולא-גרמניהליהודיביחסהנאצייםהמעלליםבתיאור
פרסוםביוםביומנוכותבאףמאןדעתם.אתההיאבעתשישנהמאן

-רבזמןמזהביותרהחשובהדבר"זהוקודדי'אלהפומבימכתבו
תחושתאותיממלאתהעלובהמשטראתקשהמכהשהכיתיההרגשה

נקמו:אכןוהםשיהיה".-שיוכלודרךבכלבילנקוםינסוהםסיפוק.
מהםנשללהלאשעדייןמאןמשפחתבניכלאחדים,חודשיםבתוך

-19בבני-בלי-בית.ונעשואזרחותםאתאיבדוהגרמנית,האזרחות

למאןברןאוניברסיטתשללפילוסופיההפקולטהדיקןהודיעבדצמבר
ספריומכל:והגרועכבוד".שלהדוקטוריםמרשימת"נמחקששמו
סופי.באופןהפעם-הרייךברחבילחפצהבשניתנאסרו

שחיתההגירתועם '-1933בכברמנוחות:מיעלנחכהשעדולא
פרסכספי<כוללרכושווהוחרםבתיונבזזורבים,בקשייםמלווה
דרישתעקבלאמנויותהפרוסיתמהאקדמיהלהתפטרנאלץהואנובל>,

למכירהנאסרווספריובתוקף,להשסירבנאמנות"ל"הצהרתהנאצים
חוצץיצאלאאזכברמדוע-השאלהנשאלתכןאםהראשונה.בפעם
פעמיםאמרמאןהאחרון.בעונשטמונההתשובההנאצים?נגדסופית

כיביומניו'כךעלחזרואףבמכתביםהןפה,בעלהןלידידיו'רבות
מסוגלאינוועליוביותרלוהחשובהואהגרמניהקוראעםהקשר
למשוךלעצמוהרשהלכןנורא,כהעדייןהיהלא-1933בהמצבלוותר.

כאשרבגרמניה.להימכרימשיכוספריועודכלהחבלאתקצתעוד

אתסילקהואלמכירה,ספריונאסרו ' 1933ב·כברדבריו'בעקבות
 , Die Sammlung <זאמלונג''דיהאנטי·פאשיסטיבעיתוןהשתתפותו
מ"המשרדלחנינהזכהובכךפומבי'כאקטקלאוס>בנושבעריכת

~~ 
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כישאישרהגרמנית",הספרותלקידוםהממלכתי

הנאציםשולחנותעלגםלעלותיכולותיצירותיו
שלהכושליםמצעדיואחדזההיהשבמהדרים.המהדרים
חנינה'הביתה',האובד''הבןאתלהחזירהנאציהמשטר

(ב'דבר'בעיתונותבוזשלבקיתונותמאןאתזיכתהזו
ראש,הרכיןמאן"תומאסכיוכתבולעשותהגדילו

שלו'האמתעםהמשיךמאןאךהתאבן"),התרפס,
אמת .-1936בהראשונהבפעםובגדולתהבמלואהשפרצה

שמימעלהעוצמתבמלואלזרוחוהלאהמעתהעתידהזו
 ·:· .לשטןנפשהאתשמכרהאירופה

הבאבגליון-מאן"תומסשל"גדולתוהמאמר:שלהשניחלקו

נבחרתספרותרשימת

ספרים

של<דימוייםשכאקראיהמהפכה ,מיכאלהרינגטון

 1965עובד,עםאנדרלמוסיה>,

תג, 1מאןתומאסכיצירותמחקר-כפעםכפעם 1יונתןכהן

1997 

 1979·אביב,תל 1נכתבושלאזכרונותקטיה,מאן

הרדיפות,שנותוהיהודיםהנאציתגרמניה ,שאולפרידלנדר

 1997תל-אביב, , 1939-1933

תל-אביב, 1האירופיוהסיפורהרומןמסכת 1ברוךקורצווייל

 1973שוקן,

 2004 1דביריהודה,אורוהספרות,החיים 1מרסלוביצקיויין

Hayman Ronald, Thomas Mann -A Biography, New 

1995 , York 

1982 , Mann Thomas, Diaries 1918-1939, New York 

, 1889-1955 Mann Thomas, Letter ofThomas Mann 

1970 , California 

, Marcel Reich-Ranicki, Thomas Mann and hisfamily 

1989 , Great Britain 

ועיתונותמאמרים

אתלהיוודעכמבקשקלות,אותוויחרה"הוא 1חנןאלשטיין
 17.08.2005'הארץ',שלו",הקנייהכוח

 1985'פרוזה',והנאציזם",הרוחאישמאן"תומאסאורי,דרומי

יהודיםשנישלדמויותיהםעל-הדמותשל"הדמותזאב,לוי

שבכדג",וארנולדלוקאץ'גיאורג-מאןתומאסשלביצירותיו

 1988'מאזניים',

לאאותי,ריתקהמולישעמדההאנרגטית"האשהענת,פינברג

 21.08.09'האר,'ץמאן",תומסשתהשממנוהספל

 1989'האומה',הבלתי-ידוע",מאן"תומאסיווגניה,פראדקינה

'מאזניים',אנטישמי?",מאןתומאסהיה"האם 1אלכסנדררביב

1997 

 16.11.1933'דבר',עצמו",עלזכותמלמדמאן"תומאס

'דבר',היטלר",שלמשטרועםחשבוןעושהמאן"תומאס

10.2.1937 

 31.12.1936'דבר',אזרחותו",שלילתעלמאן"תומאס

ראשון'.'מקורשל"שבת"הספרותיבמוסףמפרסם ) 19 (אורןגל

שז"רזלמןפרסזוכההעברית.בויקיפדיהותיקועורךכותב
בתחרותהמדינהמנשיאלשבחובציון ) 2009 (להיסטוריה

מסיים .) 2010 (בירושליםהמדעמוזיאוןשלצעירים""מדענים

המחשב.במדעיראשוןתוארלקראתלימודיואת

36 
 346-7גליון

שלמהבלתילתמונהסקיצה

אזלודוד

ידשלננדומ!!הנעל"הנ
-T : T' ·: T 

נעל"הנ
-T 

~דחףל"rזכ
תלמדנהאנשיםרגליגם

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

ההריםעל
-:· T • 

ע,~י-זpיר

עשבי-תחלה.
' : •• : • T 

ה w ~ .~רצוף~לי~יש
חפו~ה

פשוט;תידיה
 : T ·:ז

~ךא;תא"ל(ן~ל.יס

t\ ל~קלרw ע.רw חז~ם
מפרש!!;תכשתיפרוש;ת

 .ז: . .. : . :

ל"א)א;ש;קק;ת

ז;ת nנאלהעגלעיני
•• •• •• :· T T ·: : ·: 

f ;ז:וקןהמ~

ננר;מאראיתי
' T ' : T 

~ w הf כעם 9רעוןהt-דת
להכמ;זהבנזם

."'."' T T : T 

ננר;מאראיתי
' T ' : T 

חשובל.א;ב nננר
• : T 

ז;כרל"א

~ת rryז~דחיא~ם

~~עד~סה /o ~א;

rז~תוrז~ר;ןל
הפתוח.והפה

: -:· -T -

הארוןלהינומתמבעד

האר;ןלהינומתמנבער
·--:· -TT 

rז~רועק.ט /oל~~עד
סוע rwזל~ם~~עי
אלהלכלמנבער

• --: T •. :· 

פנינה.
: • T 

המעברבעונות

אב;אננ;א
T 

t\ ע,~ר~ע;נ;תןקרpזןr

כך~י~יעלך"ב~~

f ;ף~~~עלמ 
אדאה

ח~rז;בותלל"א
עמקה

:-•• • T 

נבכללאם
• • : T 

מנ;חאמצא
."' : T T -

הצפונים.כסוס;תלאצננע;תי
: :· : : -: -• T : -· 

~כי~ו~ח:רף
צפוי;תבלתיהרוח;ת

T • : • : 

לרוחי~י~ן
לtכע.~י

~ r:i2 זםrכי~

והלחות

ך~ק~~יתר~י~ה ת.?~.;א
שלרהע;כרת

ז:- ·:·:

חסדשעתכלמניסה
: • T T : -:· :· 

ומחרחרת.מטרידה
-:• T : -: :·:· 

לפתענננט;תשעיניעד
-:· •• -• T : :· -

מו!י~~ןק

י;דידוצ:וךל"א

~ 7P ךt\ זתrw .רוצ:וים

 .rזןpע,~ר~ע;נ;תןקןה ה~~:~ב;א~ם



איתןמריםתור-רזברוך

0 

ע.ד:דא;תןא;הבאני
:-• •• T • 

ת pןקעת jZכ:;כעכשושאתאפלו
:-' :· -: -: T • • • • 

-באדמהטמונה
: T T :-ז T 

לע:ד~לויל'א:;כי'י~קרי~ה
:;בtק:;נילי.ןק

0 

 :יpז~שלאצבע;תיההיוואךכ;תלבנ;ת

 ה~~~"ל W ~ ש~~ ·~ס~סד v ~ ··~מ~ל~ל
ר:עוד.ם wך

ז;כזקפחה,~ראש~rזיא;תןמכנסתאמיחיתה

 .לקו~לנ;ה~הדומאזינהז·~·שלחןאש·ר~.יז;:שבת
 .~חדת b ~~~שה-ל~ל ··~;אה:יתה '~~אר

 • T • ז:- ••ז:ז--:

 ,ה~~.ל~תלל~ף
~~סיס ל~~~ריז?יית pה R~ז?ייל'לט

קשה. ijי;מהלמלאכתאצבעאצבעולפרש זזז ." ·: : .- : ."- : ." ' : . :

0 

-ל:;כ.חן~rזרה;וכךז:ראשרבש'בל-שנ;תי
: --:· :-:· . . . . 

א;נ:ריrזזpדינ;תע;לל;תחד

~~זקיק;וכ:ר

rזק~~ה~זpך~קתביש~נו
: T : • • • • 

 .~ע.רוגתןמאדימ;תעגבנ!ז;תלעיני
: • • • • -: • T ' -: -• T T 

 י~~ב;: ן~~רז:ר iZח:;כאז

rז:;בל~לד~ןתדק;לח~~ז;ו w~ד
 .סל;ז;כיס;ףעד-ועתה

 .ז- :

תור-רזשלומית

0 

עקב;וכיrז~~קtקים

ח~שו~י
הבדידות,בסמטא;ת

: . : : -: . 

-rז~סוךים'~~רו~י

 .ה~~רזr ר~~ך~עית i2על

 י~~ 1

 . 1ל;מ nבשולי-נאחזת
:·::· :· ;· : .. :-: 

0 

~ל;מ;וכי

אברה,כרותי
:ז ." " :

f סו~ה.י;~ים~

 ...לrז~יע

0 

לבי,תתמה,אל -. : -. . 
 .בשור;תילעצבות

- : :-ז

f ~?.ן~ 1 י, 

 .:ז .ענבלים

 .ר;~~ים

 ' 77עתרןנ'ספריאורלראותהעומדתור-רזושולמיתברוךמאתשיריםשנינוהספרמתוך

היםבת

~~ללי /o ~עלןה Rא'לןה
tקאר ijךכל~ךב;תוגךט;תוערפל~זפנסיעם

• T ז-:-- • •ז :· : '' • • T T • 

~ןש;בב;ח;ףסם 9

 .ה~;ע~ךל'אזpקי~ה ijלקראת
חרטהאסירש;פטבלי

ז ז-: .-: " . :

ם. v י~~~ע~ז;כנ:יעל~יםזוג;תךרק

~ךלים Qח~יסהi:זלחח;ל ijעל
ךזק~זק~ה~ך~ק
בכניסתהדרמטימשהוהיה

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

שמלתהאתהפשילהכאשר
-:-:· • : ' T '." T T : ' 

ורכהפלסהומ!זד
' T T : ' T :-

i:ז~ליםק~ף~יןנחוש;תנירים
 . . : .-ז:

ו~חיןהזקו~ה

שקיעתהלפניהשמשאתלהשיגך;צהכאלו זז . : " : . ·: ·:- ·: .- :ז . :

~לכוצ:ריל~ך,ש·~ל ;מ~

ק;~סה ה~~~~ט~ט
וקךינ;לינהויאשרקשנ;תךועד

ז .- : ."-

וקךינ;לי~הראש

ל~:ם T !~~ול~דז;כ~ןש
~ן~ה~ש /oלקראת~ק.ת. W ~ל~~ה~קךה

וזpקי~ה

:;ג~ךנקהז;כ:;כתבימצאומאכזביםחמדנים
-: • T • T: '•, : : : ' T , , TT , 

שם,כתוב"סליחה",
: ' T T T 

!זם ijבנ;תאתלהזהיר"הלכתי
• : - T • : - : '." : T 

ה!זבשה".מפני
 T ן-- •·: •

 2010מאי
37 



 111מצדו
~~~~~~~~~-~~ 

לוותןעמוס

יםמניעמוק

כתב ) 2009 ,<כרמלכמונילאהיםגםוצבישלוםשלספרוהופעתעם
"יומן"במדורו'הארץ'שלוספרות''תרבותמוסףעורךציפובניעליו

שבחים:מעתירתברשימה ) 06.11.09 (

משמיעהמשוררשמחזיקוהנבלהקסםקורהחיפושיםשנותואחרי"יש
שמצווהמהאחריהולכתוהיד ,האבסולוטי ,הנכוןהצלילאתמאליוכמו

 ...האחרוןבספרווצבישלוםלמשוררשקרההדברזה .לנגןהכליעליה
למצבהזהבספרשירתוהגיעהצורניתמבחינה
חוץצורהלשוםלצייתמסרבתהיא ,הטבעי

עצמה."שלהנשימהלאורךמאשר
כותב:הואהספרשלהפנימיהמבנהעל

מנגנוןהואהזאתהשירהאתהמפעיל"המנגנון

'אתה'אלאו'את'אלבתחינהחוזרותפניותשל
ויחידהאחתבדרךהדוברעםלהתמזגשיואיל

מןהמתמדתההתאכזבותדרךהשירה:שיודעת

המיוחלתההתמזגותבכללשתיתכןהאפשרות

שחורכתם .השירהיאהזאתההתאכזבותהזאת.

האשאחריהשמשאירההאפרבצבעניירעל

ביקשכשהמשוררמידוכבתהרגעשבערה

בידו."לתופסה

שלהם.והמורכבותהעומקמלואמתגליםעצמםהשיריםלקריאתניגשים
עבודתמצריךשירוכלשירים,ושישהושבעיםבספריששעריםתשעה
מוכמניםיהודייםבמקורותמשופעוצבישלהטקסטמעמיקה.פענוח
הקריאהשלוהעונגהקושימןחלקזהואותם.לחשוףכדיבקיאותודורש
לאוצבי ,יותרונפוצהפחותמעמיקהלכתיבהבניגודכי ,בשיריו
מחדש.אותםומחייהחיאלאהמקורות,מןפסוקיםבשיבוץסתםעוסק
שלהפתיחהבנקודתביטוילידיהדברבאכיצדלראותננסההבה

נתרשםוגםהאהבה',מעשה'בתוךהראשוןבשערהראשוןבשירהספר

השיר>:שורות 16מתוך 8<להלןהשירשלהגרפימהמראה

נפשבכלאותךלבקש

ומאוד

מירקכולי

שהאמרתימסוגננים,במשפטיםעצמישהקפתי.אניאותךשאיבד

פתוחות]במילים[אלוהים

מאודשהגדלתיוגינונים,מחוותשלבשתיקונכיות,כמולמרחקים

הבאים]המראות[את

לפני

הרחוב,באמצעבמפגיעסתם,'כךבךלפגושלאכדי

יעטוף."כילעניבתפילהוכמו .מאודנכלםעכשיועומד

שיףס

כלפורעהשירכירואיםאנוצורניתמבחינה
נעדרותוארוכות,קצרותשורותסדורה.תבנית

לריתמוסורקאךוהנענותפורמלית,חריזה
סדורהואתמטיתמבחינהזאתעםשלהן.הפנימי

האמורכלאתלמצותלנסותמבלילהפליא.
דומנילפני>,גלויהכללא<ממילאהללובשורות

החצויבעולמוהשברכי ,אומראםאטעהשלא
<פרופ'האוניברסיטהחניךגםשהוא ,וצבישל

חניךוגםאביב>תלבאוניב'ישראלעםלתולדות
אמומצדבמרוקורבניםלמשפחת<נצרהישיבה

מצדבתמר""אעלהבעלייתתימןליוצאיוצאצא
נתוןכשהואעוצמתובכללפנינוכאןנחשףאביו>

 ,השירשבפתחשמע""קריאתתפילות:שתיבין
הנוכחי.הקטעשבסוףיעטוף",כילעניו"תפילה
בכלאלוהיךאדוניאת("ואהבתשמעקריאת
רומזותאליה )" ...מאודךובכלנפשךובכללבבך

בכלאותך"לבקשהשיראתהפותחותהמילים
שמתפללהחובהמתפילתחלקהיאומאוד"נפש;
ואילוביום,שלוש><אופעמייםהמאמיןהיהודי

ישפוךהשםולפנייעטוףכילעני"תפילה
הנאמרתרשותתפילתהיאקב><תהילים " ...שיחו

מוכפלתשלפנינובשירהשעהחומרתקשים.וייסוריםגזרותשלבשעה
בקשתומושאאתנפש""בכלשמבקששמימביניםשאנובעתבו

מיאלאתמים,אלוהיםמבקשלאהואשיחו",לפניו"לשפוךורוצה
לפנילראשונההניצב"התם"שלבקשתוזואיןבעבר.אותושאיבד
אותך"לבקשפעם:שםהיהשכבר"החכם"שלבקשתואלא ,אלוהיו
נפשושלהשברולכןאותך".שאיבדמי;רקיכולומאוד;נפש;בכל

המחולקהפתיחהמשפטגרפיתמתאר<זאתיותרהרבהגדולהחצויה

שורות>.לארבע
שלאמונהזוחיתהמעמיקה.חיתהלא ,מסתברהקודם,בשלבהאמונה

במיליםאלוהים"האמרתיגבוהות:מיליםשלמסוגננים","משפטים
בדבריםהפסוקעםכאןמתכתבוצביקונכיות".כמולמרחקיםפתוחות;

האמירךויהוה ...לאלוהיםלךלהיותהיוםהאמרתיהוה"אתיז·יח>:(כ"ו

צויבל'שזם

כמונילאהיםגם
בהםלפתוחהללולקטעיםנזקקתיבמקרהלא
אכןהוא ,וצבישלוםשלספרושכן .דבריאת
הכרותהדורשקשהספרגםאךמופלא,ספר

עצמועלמעיד<ציפומחברוכתיבתעםקרובה
שנים>.כבראחריהעוקבשהוא

וצבישלכתיבתואתהמלווהאחרתמבקרת
החדש:הספרגבעלכותבת ,·דודבןיערהשנים,במשך

החשופההבדידותוהחיפוש,התעייהוההתאיינות,הריקעם"ההתמודדות

מתבטאזהבספר ...בכללוצבישלשירתומסימניהם-האלמול
החוצההמתה,האםדמותשבמרכזולחולף,היששביןבשניותהדבר

מכוחלהתקייםומוסיפהלמוות,חייםביןהדקהגבולאתושובהלוך
מוכפלת,ההתאיינותשכאןאלאקץ.לאיןוהאהבההכתובההמילה

שנאצלהבנהבבואתאתגםעמהנוטלתכמובהסתלקותההאםשכן
ממנה."

מורכבות,ספרותיצירותלהביןלנומסייעיםנבוניםפרשנותדברי

הארהתוספתהדורשותהיצירותמסוגבהחלטהיאוצבישלויצירתו

כאשרורק ,בלבדכללירקעהםשלמעלההדבריםזומבחינהוהערה.
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והואאלוהיךאתרוממתאתה ,כלומרסגולה".לעםלולהיותהיום
ולאנוחותשלהדדיתעסקהזוחיתהזאת,נפרששלאאיךאותך.רומם
מאודהגדלתיוגינונים,מחוותלבשתי ... "עמוקה:אמונהשלמעשה

במפגיע,סתם,כךבךלפגושלאכדילפני;הבאים;המראותאת

ומפגישהמאמונההשתמטותיותראזזוחיתהבעצםהרחוב".באמצע

עכשיו"עומדהואולכן'וריקות.גבוהותמיליםשלבמסווהאמיתית
אתהידייםבכפותחופןיעטוף;כילעניבתפילהוכמומאו.דנכלם

 " ...ממבטערומותשניםעודלפנישילכוהפנים
הדוברמחפש ,השירשלסופועד ) 18-9<שורותואילךמכאןלמעשה

קשההדרךאולם .אלוהיועםמשמעותובעלמחודשמפגשאלדרךבו
לפני")שילכוהפניםאתהידייםבכפות<"חופן 9שורהומסובכת.

שדודות")מאחורישנותרוהפניםאת("מיישן 11שורהובהמשך

העוסקיםאחרים><ובמקומותל"גשמותבספרפסוקיםעםמתכתבות
כידורשמשה ,כזכורהאלוהים.פניעםמפגששלהקשהבשאלה

הולכיםפניךאין"אםבמדבר:ישראלבניאתיוליךמלאךולאאלוהים

גםמשהמבקשאזאולםזולדרישהנענהאלוהים " ...מזהתעלנואל
אתלראותתוכל"לאמסרב:אלוהיםכידוע, ,ולכךפניואתלראות

וחי".האדםיראנילאכיפני

שהיהנדמהשאוליכפיהאלוהית,הישותעםחיצונימפגשכימתברר
הדברים.שלמעמיקהבבחינהאפשריבלתיהואקודם,בשלבאפשרי

לברואעליואםגם ,וכלמכלעליומוותראיננובשירהדוברזאתעם
אחרירגעיום;אחרייום"כימחדש:יוםבכלמתוכואותוולהוליד

ובכי".בציריםאותך;לילדכורחיבעלכמוזהאותךלהמציארגע;
ממהיותר"מוחשידברויוצראמונתואתמאין"יש"דולהבשירהדובר

 ,יומיומיכיפוריוםבמעיןמגופי"יותרקרובעיניים,שתישרואות
שערנעילתבשעת ,ישועתיאל"צופההשיר:אתהחותמתבשורה
שער".פתח

בן-דודיערהשללדבריהרגענחזוראםבלב.דהראשוןהשירכאןעד
עומקאתיותרטובנביןהמתה"האםדמות"מרכזואשרהספרעל

מתמודדיםבהמשך'השיריםשארוכןזה,ששירוהאישיניהאמרהמשבר

עמו.

עלבהערהרקלסייםוברצוניכולובספרדומהבאופןלעסוקאוכללא
לאהים"גםבשורה:הנפתח 26בעמודהשירמןלקוחהספרשם .שמו

בינילאהואאף"והיםבשורה:ונחתםנמלא"וממךאליךכמוני'
ובינך".

"והיםאומרתוהאחרתכמוני"לא"היםאומרתהאחת ,הןשלילותשתי
השורהספר.דמשירתקינהשירישניעםהמתכתבותובינך",בינילא

"היםרב':'כאבי ) 1058-1021 (רשב"גשלשירואתמזכירההפותחת

יסבוניעתכלאשרנחושה?/עצמיברזלוכיאלוהי;תניןאםאני
"היםאיובעלמצדו<המסתמךירושה"לימסוריםהםכאלו /תלאות

אתהסוגרתוהשורהיב>:זאיובמשמר"עליתשיםכיתניןאםאני
מותעל ) 1056-993 (הנגידשמואלשלובינך'ביני'היםהקינהשיר
אטהולא /ובינךביני"היםבהלווייתו:להיותממנושנמנע ,אחיו

קבורתך?"עלואשבחרד;בלבארוץולאלחלותך;

אמי'להמשמתה'עכשיואמומותעלבשירמסתייםוצבישלספרו
ממטמוניםלן;חיכתה;("היאהשיריםלשירוהןלאיובהןאזכוריםהרווי

כאשר ,) 108עמ'עובר"מור;ידיוטל,קצותיובאהבה;בא.והוא

אהובה.דודה,הואלומחכהשהיאהמוות
עמוקכאבשירהואהספראחדמצדהרייחדאלהכלאתשוזריםאם
 ,שניומצד ,המשוררשלאמומותעלכמוני")לאהים("גםיםמני

ובינך">.בינילאהואאף("והיםאהבתםביןיפרידלאהיםאפילו
כוח.רבושיריסמליצירוף

מוצאלאיןאשמהבין

יהודיתפוליטיתמסה-הירוקהקוכמלכודתשנהביהודהשלספרו
בדיאגנוזההןייאושזורעספרהוא ) 2010עובדעםברעם,ניר<עורך:

בעמודי ,שלובפרוגנוזהוהןפרקיו'ארבעתמוקדשיםלהאשר ,שלו
 ," 1967של("הפרדיגמהבטרמינולוגיותעשירהספרשבסופו.האפילוג

וכדומה>,פוליטיות""אנומליותממורחב","זמן ," 1948של"הפרדיגמה
המסה>,בסוגתמיותרותשהןאף ,ממנורבע<התופסותבהערות

 ,המחברנתלהבהםואחרים>מרכוזה ,פרקו ,<בנימיןגבוהיםובאילנות
מועקהמתחושתהקוראאתמצילהאינההזוההדורההחזותגםאבל

האשמהלחומתנדבךמוסיףהמחברשלהניתוחאחד,מצדודכדוך.
 ,שנימצדגזענית:אפרטהיידכמדינתישראלשלוהדה-לגיטימציה

לשנימדינותשתישלהפתרוןוכןהירוקהקואלהנסיגהנפסלת
שנהכמאהמלפנישלום""בריתשלהרעיונותהםשנותרמהעמים.

רובבעלמשותף""מרחבבתוךנסבליהודימיעוטשלקיומובדבר
הירדן.עדמהיםערבי

א.

 ,הספרשלהביקורתיחלקו
נגדמכוון ,עיקרושהוא

-בולי·ליהציוניהשמאל
הקואתשקידשאשכנזי

שתישלהפתרוןואתהירוק
שנהבעמים.לשנימדינות
של"הפרדיגמהלכךקורא

בהשהמחזיקים '" 196 7

החולותהרעותשכלסוברים
-והתנחלויותכיבוש-

מןשניסוגברגעייעלמו
 • 67קוויאלבחזרההשטחים

אתבהלנקותהליברלילמחנהאליבי ,לדבריומשמשת,זופרדיגמה

ואחרים,רוסיםמזוהים,דתיים,עלהכיבושעוולותאתולהטילמצפונו
 ,השארביןלהתנחלויות,שהלכוהשלישית","ישראלבפיוהמכונים

גדול.עווללהםיעשהושהפינויחייהםרמתאתלשפרכדי

מוסרתורת"מגדיראשרהירוק"הקו"זמןהואענייןלאותואחרמושג
עמדהוצודקת".מוסריתדמוקרטיהחיתה 1967בגבולותישראלשלפיה

אותםומעתיקהבהששררוהפנימייםהעיוותיםאתהמכחישה ,זו

נוסטלגיההחדשה":"הנוסטלגיהבשםמכנההואהשטחים,אל"החוצה"
 ,הדרךצדקתשללתחושההעובדת,ההתיישבותשללישראלביחס

 .) 28<עמ'יפהולישראלאירופיתלישראל

המזרחית",הדמוקרטית"הקשתחברשנהב,גבראלהשבדבריםדומה
בשמותיהםלנקובמשיאוהפולמוסיצרבאשר ,הפרופסורשנהבעל

שביט,אריכמועיתונאיםנוסטלגיה.אותהמחסידירביםשלהמפורשים

 ,גביזוןרותכמומשפטניםונוספים:מרגליתדןנונע,נחום ,שרידיוסי
 ,בייליןיוסיכמופוליטיקאיםונוספים:קרמניצרמרדכיברק,אהוון
לשלוםהמועצהשלהגנרליםכלונוספים:ברקאהודאולמרט,אהוד

חוטאיםשכולםגרוסמן'ורדידעוזעמוסיהושע,א"בהסופריםולביטחון:

בה.

הסוציולוגית>בשפתופוליטיות"("אנומליותקבוצותארבעמונהשנהב
שבעיניהםבשטחים 48פליטי : 1967שלהפרדיגמהעלהמערערות

המרחב";ופתיחתשחרורשל"רגעדווקאאלאכיבושחיתהלא 1967
למעלה>:<כנזכרהשלישית""ישראלאנשיהשלמה:ישראלארץאנשי

הירוק.הקואתמקבליםשאינם 48ערביימקרברדיקליותוקבוצות

שאולהונתןיצילום:שנהב,הודהי
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1 
פרדיגמתשללקריסתהאלהאנומליותיובילוסבורהואארוךבטווח
1967 • 

ב.

של"הפרדיגמההיא " 1967של"הפרדיגמהמןלעיכוליותראוליקשה
אתבמלואושנהבמאמץאליהשביחס )" 1948"שאלת<או: " 1948

עםמזדההשהואמצייןהואהמקומות<באחדהערבי-פלסטיני.הנרטיב

"זכותולמען"הנכבה"תודעתלהפצתהפועל"זוכרות"ארגוןמטרות
אנוזו:תפיסהמאחוריהפסיכולוגיהמודלמעניין .] 144[עמ'השיבה"

כמעשהל"שיבה"ונסכיםבאשמתנונכיראםאולםב"נכבה",אשמים

יהודי·גםעצמוהרואהששנהבייתכן •אשמתנותימחקיקרן'תשל
גדולהאשמהחש ] 2003עובדעםיההודים-הערכים,ספרו[וראהערבי

זה>.בפתרוןבצורךרבהודחיפות

הפלסטיניהנרטיבאתגםלכלולבישראלבציבורהקולותמתרביםכיום

העמיםשניביןפיוסעללחשובקשהכיובצדק,היהודי'הנרטיבבצד

הואלפחות,שנהבשלבספרווכךבפועל'שקורהמהאולם .בלעדיו
"מסהשהכותרת<ואסורהיהודיהנרטיבאתדוחקהפלסטינישהנרטיב
במקומו.ובאלהלן>שנראהכפיאותנו'תטעהיהודית"פוליטית
כסכסוךהיהודי-ערביהסכסוךעלמדבראינוכמעטשנהבולראיה,
גזענייםבמונחיםלהגדירומתעקשאלאשנים>,ממאהלמעלה<בןלאומי

-1967בהחללאשהסכסוךבכותבוצודקהואכלשונו>."מוגזעים"<או

<כמוקודמיםבמועדיםולא-1948בדווקאאותולעגןמתעקשאבל

תוכניתאוהגדול'הערביהמרדתרפ"ט,מאורעותכלפור'הצהרת
בהכיהאפס""נקודתבתור 1948בשנתבוחרהוא .)-1947מהחלוקה

"הנכבה"שלהפלסטיניתההיסטוריהאתגםכדבריו'להכיל'אפשר
שלוהדרההכחשההשתקה,עלכללבדרךהמליןשנהב .) 150<עמ'

עדכאילו-1948לשקדמה"ההיסטוריה"אתמטשטש"ההיסטוריה",

אותהעלערבירובעםשנאבקיהודימיעוטבפלסטינההיהלאאז
בדו-וערביםיהודיםחיושבומשותף""מרחברקאלאאדמה,כברת

בפועללהלן>.וראההעתיד'לחזוןפינהאבןלושישמש<מרחבקיום
מלחמהפרצההסתלקותועםשמידהבריטי'המנדטהזהבמרחבשלט
אתמתחילשנהב .בספרזכראיןזהלכלאולםהעמים.ביןגלויה

היהודית,המדינהוקמהבתש"חניצחהשישראלמהרגעההיסטוריה

נישול'הפקעה,בהפליה,מאזהעוסקלרוביהודימיעוטנהפךשבה
ולאמשמיםירדההיהודיתהמדינהכאילווכדומה.אתניטיהורגירוש,

ומוכה.חבולהיצאהשממנהקשהמלחמהשלתולדהחיתה

הפרויקטבלבמצויותמוגזעות"תקנותהמקומות:באחדכותבהואוכך

משוכללתקולוניאליתמערכתישראלפיתחהעת 1948מאזהמדינתי

שנוצרהדגםהמלחמה."אחריבישראלשנותרובפלסטיניםשליטהשל
 ,) 85<עמ'למעשה"הלכהגזעלמדינתישראלאתהפך 1948בשנת

יהודיםליברליםבקרבלגזענותליברליותבין"המרווחאחר:במקוםוכן
יהודיהליברליהפרויקטהכל.ככלותאחרימאו.דדקהואבישראל,
שהתרוקנוערים 11ועלפלסטיניםכפרים 400שלהריסתםעלמושתת
הרבה.ועוד ,) 136 (<עמ'הערבים"תושביהןמרוב

הפרשנות.עלרקאלא ,)ל"נה<העובדותעלמחלוקתאיןכיאומרשנהב
"זכרמחיקתעלמליןבעודו .ביותרחד-צדדיתשלוהפרשנותאבל

החלטתאתדהיינו' '" 194 7"זכראתממנהמוחקהואמהמפה, " 1948
ברורהיהלאשכללהעצמאותומלחמתערב,צבאותפלישתהחלוקה,
משוםכלוםהבטיחלאעדייןהזההניצחוןוגםבה,ינצחמימראש

 ,) 20<עמ'אומרהואשגםכפיהיום,עדנסתיימהטרםזושמלחמה

תביעהעלמדברבעצםהוא ," 1948של"הפרדיגמהעלמדברכשהוא
"האנומליותישראל.מדינתקמהבטרם-1948לשקדםמהאללשוב

"פליטיהם " 1948של"הפרדיגמהעלזהבמקרההמערערותהפוליטיות"

40 
 346-7גליון

הדורשיםישראל><ערביי " 48"ערבייהשיבה:זכותאתהדורשים " 48
שלנציגיםהכוללציוניפוסט"מחנהוכןהלאומיות:בזכויותיהםהכרה

 ,) 168 (המתנחלים"מקרבהדמוקרטיהזרםושלהרדיקליהשמאל

המציאותוכיבפתחניצבתזאתבמתכונתה 48בעייתכיסבורשנהב

האלימותמסלוליגיעכאשרמכורח,אומבחירהלפנינואותהתניח
הרדיקליהימיןוהןהשמאלהןלדבריו'מחזיקים,זובמסקנה .לשיאו

מפגשתאפשר 1948שללזמן"החזרהכיסבורהואלפיכך .בישראל
דפוסיועיצובהשעוניםשלמשותףכיולידיעללפלסטיניםיהודיםבין

הקושלבזמןמעוצביםשהםכפיסטריים,חדלאחדשים,שליטה

 .) 149<עמ'הירוק"

ג.

פתרוןשלמשותף""כיולבאותוכללייםבקוויםעוסקה"אפילוג"פרק
אל"שיבהבמקצת:משונהבכותרתמוכתרהואהעמים.ביןאפשרי
"מסה-כולוהספרשלהמשנהכותרתכמואשרהיהודים",זכויות

ושצריךבמפורשנאמרשאינומהדברמסתירה-יהודית"פוליטית
עלהאוניברסליהזכויות"ב"שיחמדוברכאשרהשיטין.מביןלחלצו

להגנה.הזקוקהמיעוטאוהנרדף,החלש,תמיד'זהמישהושלזכויותיו
הפתרוןשלהשוניםהמודליםעללדברעוברשנהבכאשרובאמת,
פסקהלכךמקדיםהואמיעוט,להיותהיהודיםעתידיםשבכולםהמוצע,

תחילה:היהודים""זכויותעל

מעוגנתלהיותתוכלהיאכולו'המרחבבעבורפרוגראמהתעוצב"אם
צבאייםבאמצעיםכיוםמובטחותהיהודיםשזכויותמאחרבחוקה."

שלהזכויותלחוקה:בסיסלשמששצריכההשאלהנשכחהאלימים,

 .) 159<עמ'במרחב"מיעוטכךאוכךשיהוועצמם,היהודים

היהודיםזכויותהנוכחישבמצבנוהואאומרששנהבמהאחרות,במילים

כאשרבעתיד'אבלהכידונים.בכוחמובטחותובשטחים><בישראלהיום
בחוקה,זכויותיהםאתלעגןיהיהצריךבמרחב,מיעוטהיהודיםיהיו
ביטחונם.אתשתבטיחכלשהיחסותתחתמוגניםשיהיוכדי

המשותף""המרחבהואלרובםשהמשותףשונים,מודליםמציעשנהב
 48פליטיכוללוערבים,יהודיםזהבצדזהיחיושבולים,הירדןבין

יהיוהיהודיםהדבריםמטבעושבובהסדר'מרכזיחלקהיאששיבתם
הןרצויה,ואינהעודאפשריתאינההירוקלקוחזרהלדעתו'מיעוט.
בשלהןהשלישית"),"ישראל<קרי:שהשתנה"הזהויות"משקבשל

צביוןבעלכלומרחילוני","פוסטבעולםהיוםחייםשאנוהעובדה
החדשה"הפוליטיקההתנחלויות.פינוייאפשרשלאמסורתיאודתי

המאמיניםדמוקרטיםוימיןשמאלאנשישלקואליציהידיעלתונע
<עמ'מדינות"שתישלהעקרהפתרוןלעומתאחדמרחבבחלוקת

154 (, 

שלהמשנהמפרקיואחדאוטופי'בחזוןעוסקשהואיודעשנהב
שם:כותבהואהמרחב".חלוקתשל"האוטופיהנקראאףה"אפילוג"

רב-לאומית,שוויונית,צודקת,חברהשלברעיוןאוטופימשהו"יש

מעולם,חיתהולאאיןואוניברסאלית.ליברליתצבעים,רבתדמוקרטית

הואאינטלקטואלים,אבל ,) 154<עמ'כזו"אמיתיתפוליטיתמסגרת

תוךבכךלעסוקצריכים ,) 166<עמ'מרכוזהעלבהסתמכומוסיף
תלמודםביןזו<סתירההמציאות.שלהכובלותמהעובדותהתעלמות

ונוגעתבעייתיתהיאהפוליטיתאמונתםלביןאינטלקטואליםשל
כאן>.עליהנרחיבלאאבלהמשבר'בשורשי
מדינתשלמודלהמרחב.לחלוקתאפשרייםמודליםכמהמשרטטשנהב

משהוהריבונויות,בחלוקתשוויוןשלמודלהמרחב;בכלאזרחיהכל
הגבולותשלאחרתבחלוקהאךעמים,לשנימדינותלשתיבדומה

הסכמית"אוהסורית"דמוקרטיהשלמצדד>הוא<שבוומודלוהמשאבים;
בחלוקתביטוילידייבואוהעמיםשלודתיותלאומיותזכויותשבה



במתכונתואזרחיותדתיותולקהילותקטניםלאומייםלמרחביםהמרחב
קנטונים.של
בתישנירבות:וריאציותעוד<ישהפרטיםלבירורלהיכנסטעםאין

וכדומה>.משותפתבירהולהפך'ערבי'וסגןיהודיממשלהראשנבחרים,
של<אוליטוברצוןודרושעצומיםהםהמודליםבכלשהקשייםברור

שיהיואותו'שמנחהמהכילהדגישראויאולםליישמם.כדימלאכים>
באפשרותספקמטילעצמוהואכיאםאלימים,לאפתרונותאלה

ממדאתלתמונהמחוץהשארתישהצעתיהאוטופי"בניתוחשכזו:

מבניבזיהויהמאומניםסוציולוגיםבעבורפרדוקסליתעמדהזו ...הכוח
 .) 163<עמיפעולה"בכלכוח

"בריתחברישלחששםגםהיהאלימה,כוחניתמפעולההחששובאמת,
מרטיןהפרופסורים-הקודמתהמאהשלהשלושיםבשנותשלום"
שמואלשלום,גרשםסימון'ארנסטעקיבאמאגנס,לייביהודהנובר'
להקמתהתנגדוזושמסיבהמסתמך,הואעליהם-ונוספיםברגמןהוגר

ישראל.בארץעצמאיתיהודיתמדינה

עדייןהקודרותנבואותיהםאולםלהצעותיהם,שעתהלאההיסטוריה
מלחמתמשמעהיהודית"מדינהכיחששמאגנסראשינו.מעלתלויות
תיאלץהיאיהודיתמדינהתקוםאם"כיסברנוברבאזור";דורות

"לאכיהזהירשלוםגרשםובטוטאליטאריות":במיליטנטיותלנהוג
<המשיחיים>הכוחותמיד<הציונית>התנועהאתלהצילעודאפשריהיה

עםשתישרףאוהאימפריאליזםעםתישטףשהיאאו ..•להםשנמכרה
 .) 162<עמיהמתעורר"המזרח

יודעיםאיננועדייןעלינו'צלןמטילותהללוהקודרותהנבואותכיאף
בכללחיתהשלום""בריתשלהאחרתהדרךאםכלשהיבוודאותלומר

"ממדאתלסלקשמבקשמיהיום.אפשריתהיאאםאואז'אפשרית
מןרקלאאותולסלקצריךידיו'עלהמוצעההיסטורימהפתרוןהכוח"

לפחותאוכולו'העולםמןגםאלאהעמים,לשניהמשותף""המרחב
"המרחבייפוללבלחמאס>,חיזבאללה,<סוריה,סביבוהאזורמן

גבולותיו.עללוהאורביםלכלטרףהמשותף"

נעדרהזההספרפתחתי.בהןהמיליםאלדבריבתוםחוזראנילפיכך

קטן'עםשמאהרהור'בלבשמעלהמהמייאש.שלווהמסרתקווה
מציג,שהואוהפרשנויותהעובדותלפינמצאיםאנושבהבסיטואציה

פריווילגיהזו .משלוריבוניתלמדינהלשאוףבכללצריךולאיכוללא

אדםזכויותלהעניקגםשיכולותבלבד'וחזקותגדולותאומותשל
הרוב.אומתשלבכוחהמכרסוםלחשושלאוגםתושביהןלכלמלאות

ופוניםיהודיתריבונותהשולליםקרתאנטוויצודקיםבכללאולילכן'
הגיהערפאת,באזור'האמיתייםהביתבעליאצלחסותלבקש

ואחמדיניג'אד?

הטובשלהבנאליות

בית,<אחוזתהסכסוךסיוםבגיןאבינדבשלספרומסוימתמבחינה

המעטפתללאשנהביהודהשללספרודומה ) 2010וערבית,עברית

עלבגאליאוטופיחזוןאיזהלשניהםמשותףשלו.למדניתהמדעית
הזאתהאוטופיהשלשעליבותהאלאטוב.שכולואוניברסליעולם

שכולההצעיר'בגיןשלמדעיתוהלאמלומדתהלאבגרסהיותרנחשפת

למשל:מתבגר.שללבומשאלותקלישאות
שרואהגישהכללאלימות,מובילההאחרמןאותנושמבדילהגישה"כל

מובילהתרבותעםהזדהותכלאלימות,מולידהכשוניםאדםבני
ספרו.לאורךהרבהוכן .) 17<עמ'לאלימות"בהכרח
עלאוכלשהו'קודםידעעללהסתמךאפילומתיימרלאבגיןאבינדב

הוא,נהפוךהגורפות.קביעותיואתלקבועבבואוכלשהיאוטוריטה
חשיבות:כחסריכולםאתפוטרהוא

וממשיךשנצברידעעודשמייצרתהרדודהבשגרהממשיכים"אנו

 .) 81<עמיאחת"אנושיתסתירהולופותרשאינוידעלהיצבר,

בעמלשנצברוולאמנותלספרותהאנושית,ולחוכמהלדעתבזהוא
דורות:

האנושיתההכרהשלהמפוארותהקתדראלותאתמייצרבוודאות"הצורך

 ...אשליהאותהעלמושתתותאלהכלאמנויות;דתות,פילוסופיות,-
 .) 80<עמ'וקריסה"במציאותהתנגשותכולןסוף

"אלימות"אחתמילהרקמכירהוא
האנושיהמיןקורותאתלתארכדי

דרביודעואינוהיום,עדמראשיתו

בוניםקונפליקטיםעל
מלחמתעל<בפסיכולוגיה>,

עימותיםעל<בחברה>,מעמדות
וכדומה.<בהיסטוריה>דיאלקטיים

מסוימתמידהמופעלתאלהבכל
עדאשרכוחנות,אואלימות,של

חוששני'המשיח,לימותשנגיע
בלעדיכמובלעדיה,כילה,נזדקק

חיים.כידוע,אין'הרע,יצר

בתוראלימותאינהכן'אםהבעיה,
מופעלתהיאאיךאלאשכזאת,
לגביגםשנכוןמהמטרות.ולאיזה

שאבינדבוה"שונות"ה"אחרות"

והיההרעכלמקורשהןסבורבגין

שהןבעודלגמרי'לבטלןרוצה
שלגיוונוויופיומקורבעצם

העולם.
סמויהאלימותמעטלאאפוא,יש,

אחתפרוידיאניתטעותבבירורשמלמדתכפיעצמו'בגיןבדבריגם

נכתב:שםבספרו' 79בעמוד 55בקטעשנפלה
שללהסתהלהביאניתןלאהאנושיתבתודעהממששלשינוי"ללא

האבדון."מדרךזואינטליגנציה

כנראהשלוהתודעהבתתאבל"להסטה"'היאהכותבשכוונתברור
"הסתה".עלחשב

מגובשתעמדה

החוברת'עמדה:לספרותהביטאוןשלגיליוןלידינופללעתמעת
פלאיםתיבתהיאעברי"ל"אוונגרדהמוקדשת , 21מס'האחרונה,

הפורמטאפילולתפארה.ערוכהמטעויות,חפהמוגהת,מושקעת,קטנה.
כףאתלהפליאתואםקמעה,שונולי'נדמהשממדיו'שלה,<החדש?)

שהספקתיהמעטאבלכולה,קראתיהטרםלמשתמש.ידידותיוכההיד

יגילרןשלה"פרולוג"למשלאמיתיות.פניניםכמהלפניהקרה

אולי'שעתידה,אוורבוך·אורפז",יצחקהסופרעלל"מונוגרפיה
הואלגדודו.בקפהאוורבוך·אורפזיצחקעםנפגש"אנילהיכתב:
הואחלון'חיפשתיתמידהכניסה.לדלתסמוךלזכוכית,קרובמתיישב
צורךארגישאםולברוח,עוברמילראותבא,מילהסתכלאומר.

ומדויק.נכוןכמהמכאן'.'ללכת
הנפלאים,מסיפוריואחד"המכונית",יגילרןשלהסיפורובעקבותיו

וכיצדמבקשהואמההיודע~שלמספרשלמחשבתמלאכתשהוא

~~ 
41 

 2010מאי



1 
מיאתגםתטביעשההיסטוריה

:· -' : : T -: • --;• • 

w עללוהולרrr י~~ 1רם 

אלג'םיעקב

 ,ו~.~פללום 9 ~ר wמו~ם~נועז~ז rrאו~ו
לסכנהכמתכחשיםגבלונפנהמימנים

: •• · ' T '.' : --' -: - : ' - ' T T - -

rr .על~p, לי~~רוץת~o/ ה~~חנו.כ~זלתה 
y קולנו~~להדסךל.ק~~ךל.~םד
זקיןהו~~ל~לווrז~אף Qהו

Y ~ o/ 'וo/f ן~p, וו;;ץכקיקל
מנמותאדוהמהבהבתהשטוחהבטנהועל

: -' : T : -T '; ·: : - : T : -: ,•' :• ',' 

Y ~ o/ ,וo/f ~ה.~ג~ךהסךק.לרת..ק~tp ייt~

f זקrה~י~~~ר ~ g ע;~~ס~רלי w לי
Y ~ o/ ,וWf ~~י~ך.ל~יםך~שותחו;;ק י~

פחםדוחעלינחההנפששלובספא
-: T •: ' ." '." -T T - T T '." -

rזלוןליסו~וו 9קיר~ע.ס~ןה
 ,ק.ל.ר rr~דו~י ,~ללום /oךאו~ו

שליהט!זלתעםאתהגםשכבבוא
: ---T • --:• :• :• • 

 תר.~~ל /o~ה /oל ץ~~~ r::; ה~~:ה.ה
עמ-ים-הוישלנו

,'' T ' : -T ' 

נשבעתי:יחידי-חלותנוביום
: ..· -: .. : . . . : -: . 

 ! ף~~~~ל'א ל~~~ r::;ל y י~~

 ! והי~~~~-ה /o ~~~ווrז,ווrז

~~ 

נכוחים.טעםדברי " ...המצויותהספרותיותוהבמותהעתכתבילמרבית

 .גמורזילואידך

תפוחהמעטפהבדוארלידיהגיעהלדפוסהמדורהורדתעםממשנ"ב:
 8גם(ובהם'עכשיו'בהוצאתספריםכמהובהמוקדגבריאלמאת

לסוויניויזןיהודהשלותרגוםמוקדגבריאלמאתמטאוואריאציות
דפיםצמדוכןבעתיד>אתייחסשאליהםאליוט,ת"סמאתאגוניסטס

של(מיסודםהניאו·מודרניסטית"הברית"מצעהכותרת:אתהנושא

יהיהמשאפשררחבהנושאו'כתם').'עמדה''עכשיו',העתכתבי

הצוותבדברלמעלהדבריאתמחזקהואאבלזו'בתזכורתלתמצתו
וביןלעמדתםמסכימיםאםבין'עמדה',שלהמגובשתוהעמדההרציני

 ·:·לאו.אם

 62עצמאות

סךק.ל~~ק.ךתע.י~י~תאוריד~ין
 ם:~ wrrה ,p ~לשון~זpוו~י ד.ל~.רע.י~י
מטרפתשמשאותיהאכילהאמי

• ' ;•;:• • T • :· ."' : :• :• 

~וו~א!זוךה r::;ו rg;::r::;ו 9קיךס:יהי

וזהט!זלתוחטפתירומאאתגדשתי
 T T.יי ''.- ' :- : T T.יי • :-"

ת 9ו~ך~חדרים~ל.ףלהך~t?ייהי
~~ריקיםךס:ינויס 9 ~~קמו.דיה~צו~ז

rr סpרזתחים 9~ז~~~w זאך~ה;~ w ף
 ה~!~להיו~קי~ליםד~י~ל.ףהולךנו

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

~ w ז~ליבוחרעיףיrיו~יםרו~~
;::~ניקרל~רוrזת~לוי~~נוןחק~יץ

~~קשס~ה ם:~ל /o~צור~ח~תו~~תון
ן~יהי י~~ ל~~לזpחותךשובלח~~ךר

 .ל~בוךי ה~~ yנוקרת~חד:םיו~ת

הפלאיםלילוחש"עז'ב"
:-' " • T -:· :· 

-פולי~י r::; ו;~; ן~~ ם~~ י~~"
 ה~~~ל ר;.ע~ר~רתו~יף~ל
 "~~ /o ~~ה~י~ה /roזג r::;ם y '~נז:י~דע~ן

 ם:~ל yהולןאו~ר,הוא~יש,ס~ה

~יןה f ת~~~~סוגו /oקווזקים

אגדהאצלנומהלכתאומר,הואעכשו,
-: T ' ' '." '." - : ' ' : '." T T -

רחובשלבמוסכיםאופנועים(מתקןגיבורואתבבטחהלשםלהוליך

גםנהניתיקאמי>.מאתסיזיפוסשלהמיתוסעםהמתמודדהמסגר'
ומהסאטירהנואל'בויתושלאדלהייטעמוסשלהיפיםמהשירים
נברת.אמנוןשלהפח""ארנבתהנשכנית

הגרעיןהואמכל'יותרשמרשיםמהאבלהכל'קראתילאכאמור
ורןא'אריקאחראי>,(עורךאדלהייטעמוס-המערכתשלהמגובש

שכמם.עלהעתכתבאתשניםכעשורכברהנושאים-(עורכים>יגיל
בעלרציני'צוותכאןשישמרגישיםפירותיה.אתנותנתזוהתמדה
ב"עמדתלומריכוליםהםכזאתמגובשתעמדהמתוךרקעקבית.מחשבה

בסימןעומד'עמדה'שלהנוכחי"הגיליוןהחוברת:בפתחפתיחה"
אנטי-תזההמהוויםועומקאיכותשלעבריאוונגרדבחזיתהתבצרות
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ארביטרפטרוניוס 1

אוניקובסקירועימלטינית:

ריקוןסטי

מהנהדרות ,''האוהביםייסורי"מתוךלקוחיםלהלןהמובאיםהקטעים

אשרלספירהסטידיקון-1ההמאהבןהרומןשלהמעטותשבחטיבותיו

קומייםתשוקהבסיפורימדוברהמקריםבשנילידינו.והגיעוהשתמרו

שלהםהאהבהשחיימיבפני ,אאומולפוסהדופןיוצאהמשוררשמגולל

להקלגםנועדו ,השומעיםאתמלענגלבד ,אולי ,ולכן ;ומריםסבוכים

 .צערםעל

ר"א

מאפסוסהאלמנה

הנוכחית,ההרמוניהואבילעזרתנונחלץאשרהפרקליטאאומולפוס,

לדברהחלולכןסיפורים,בלאתסתיימנההיפותהשעותשמאחשש
מהירותבאיזומתאהבות,הנשיםקלותבאיזוהנשי:הלבהפכפכותעל
כיעדטהורהכהאשהבנמצאשאין ,ילדיהןאתשוכחותאפילוהן

 ,המשיךהוא ,סיפורולטירוף.אותהלהובילעשויהאינהלזרתשוקה
הדורותשבדמויותהנודעותאלאוהקדומותהטרגדיותאלשבאינו

 .בכךנרצהאםיספרווהוא ,קופתנובתאירעהמעשההקודמים.
בסיפור:פתחהוא ,לעברוהופנוכולןוהאוזנייםשהעינייםומכיוון
נשיםשאףבטוהרה,ידועהכההיתה~ס~סן ttבתארונית"אותה

בעלה,אתקברההיאוכאשרבה.לחזותבאו·אחרותארצותבנות
הארוןאחרבצעידה-המקובליםהאבלותבנהגידילההיהלא

הלכהאףאםכי ,הקהלבפניהחשוףהחזהובהכאתפזורכשיער
שמרהוהיאהיוונים,כמנהג ,בכוךהונחה.הגופהקברואלהמתאחר

ברעב,לגוועוביקשהעצמהעינתההיאולילות.ימיםוקוננהעליה
היולבסוף .מכךלהניאהיכלולאמשפחתה,בנישארכמווהוריה,

בכוהכללה.והניחוהעיקשבסירובנתקלואשרהרשותאנשיאלו
לצדימים.חמישהכברבצוםנשאהאשר ,הדופןיוצאתהאשהעל

עתובכלעמה,בכתהזוהנאמנה.שפחתהישבההאבלההארונית
דוברלאבעיראותה.ומדליקהשבההיתהנכבית,היתהשהמנורה

הראשוןהאמיתיהמופתנו ryזהכיסברוכולםוהאנשים ,בכךאלא

ואהבה.לטוהר

בקרבתגנביםמספרלצלובהורההפרובינקיהמושלהימים,באותם

בעודוהמחרת,יוםבליל ,וכךהמת.עלקוננההארוניתבוהכוך

החייליםאחדהבחיןלקבורה,ותובאמהצלבתורדלאגופהשאףשומר
אדםבהיותוהאבלה.שלאנחתהאתושמעהקבריםביןהמרצדבאור

אםירד,הואמדובר.במהלדעתהשתוקקהואחולשות,בעלולכן
נסער ,במקומוקפאהאשה,שלהנדיריופיתולנוכח ,הכוךאל ,כן

השגיחהואכאשראולםרפאים.רוחאומפלצתלפניוניצבהכאילו
היאכילוהתחוורהשרוטות,ובפניההאשהשלודבמעותיהבגופה

ה.יאסהרומאיתהפרובניקיהיבערוהמפוארתהגדולה 1
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ארוחתואתהקבראלהביאהואמהמת.הפרידהאתלשאתיכלהלא

ובאנחותהטעםחסרבכאבתוברקלבלבאבלהלהפצירוהחלהדלה,

אתלעשותכולםעלכיאמרהואחזrז.אתלבקערקבכוחןאשר
 ,אלוכגוןודברים ,אחרוןביתאותואלהסוף,אותואלדרכם

מיוסרים.לבבותהמרגיעים
בעוצמתהכתהאףוכעתהנחמה,לדברילהיענותסירבההאשהאולם
גופתעלאותןוהניחהשערותיהאתתלשהחזrז,עליותררבה

אתלהביאנחמהמילותבאותןניסהאםכינסוג,לאהחיילהמנוח.
ידהושיטההיאתחילההכניעה.הייןניחוחולבסוף,לאכול,נערתה
והאוכלמשהמשקה ,ואחררבה,באדיבותלהשהוצעכללעברמובסת
'איזוארוניתה.עקשנותאתלתקוףהחלהכוחותיה,אתלההשיבו

עצמךתקבריאםלמוות,תרעבי'אםשאלה,היאתצמח,'טובה

אליהן?אותךקראוהגורלאלותבטרםתגוועיאםבחיים,בעודך

עלדעתםנותניםרוחותיהםאוהמתיםאפרכימאמינהאת'האם
 2כך?'

הנשיםבהאשליהמאותהתתפכחילאהאם ?לחיותתשובילא'האם
יכולה?אתעודכלמציעיםשהחייםהטוביםמהדבריםותתנישוגות,
ותחיי.'שתוסיפיכבקשהנה ryהריהגופה

לחיות,אולאכולבנודוחקיםכאשרברצוןמקשיביםתמידאנחנו
לאהיאהתנזרות,ימימספרלאחר-אשהאותהעםגםהיהוכך

כיבושונערתה,שלמזופחותהלאבתאווהואכלה ,עודהתעקשה
 .החיילשלהראשון

 ,ובכןהשובע.תחושתעםמתעוררפיתויאיזהיודעיםודאיאתם
בארוניתולנטועלשובהחיילבידיעלהבאמצעותםהחלקותדברי
בעיניטוהרה.עלבהסתערותוכעתאותושימשולחיות,הרצוןאת

השכלה,חסראויופינטולנדמהלאהצעירהצנועההאלמנה
ושוב:שובאמרה ,לולסייעבבקשהושפחתה,

 3תאבקי?'בל~ראף'האם

זהחלקגםכילבסוףהחליטההאלמנה-כךעללהתעכבטעםאין
שכבוהםניצחונות.שניהשיג ,כןאם ,החייל .דיורעבגופהשל

 .שאחריוהיוםבלילואףהבאובלילהבריתם,נכרתהבובלילה
-המקוםאלשהבאיםכדי ,נסגרוהקברדלתות ,כמובן ,לכןקודם

מתההנאמנהשהרעיהיסברו-זריםשיהיווביןממכריהשיהיובין

בעלה.בזרועות
היההוא .לחיילאושרהסבוהמעשיםוחשאיותהאשהשליופית
החזpכה.רדתעםמידהקבראלומביאוהשיגה,שידוככלאוכלקונה

קפדניתאינההשמירהכיהבחינוהצלוביםאחדשלהוריובמהרה,
למחרת,אותה.וקברובנםגופתאתהורידוהלילותובאחדכשתיתה,

שהעדרותולוהתחוורנעלמה,הגופותשאחתראההחיילכאשר

שאירע,עללאשהסיפרהוא ,לוהצפויהעונשמפניוחרדנוצלה,

שלוחרבו-השופטשלדינולגזרלהמתיןמתכווןאינוהואכיואמר
 ,לגופתותדאגשהאשההיתההיחידהבקשתוהראוי.סופואתתביא

הבעל.עםלהיקברלמאהבשתניח

קראה,היא'אלים,' .לטוהרוהשתווההאלמנהשללבהרוךאולם
שלבגופותיהםלחזותעלייהיהקצרכהזמןבפרקכיתרשו'אל
עדיפההצלבעלהמתהעלאתאפילוביותר!ליהיקריםהאנשיםשני

הספרחתיבפתקרתגו'מלכתודידלאחותה,אנהשלדבריהקלים,בשינוייםהם,אלו 2

ורגיליוס.מאתאיבאיסהאפוסשלהרביעי
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לחיילהורתההיאאלו'דבריםלאחרהחי.'שלמותועלבעיני
שנותרהצלבאלאותהולקבועהארוןמתוךבעלהגופתאתלהעלות

האנשיםולמחרתהנבונה,האשהשלעצתהפיעלפעלהחיילריק.

הצלב."עללעלותהמתבידיעלהכיצדתהו
הסומקשטופותפניהאתבחיבההניחהוטריפיינהצחקו'המלחים

אתהנידהואצחק.לאכללזאת,לעומתליכס,גיתון.שלכתפועל
אתמשיבהיההואצדק,אישהיההמושל"אםואמר:בכעסראשו

אני 4:דדיל.ה,הצלב."אלהאשהאתוקובעהקבר'אלהבעלגופת
הספינהעלשאירעהביזהמעשהוכןבמחשבותיו'ועלתהשבהבטוח,

העניינים,אותםהעלאתאתמנעההסכםאולםהסתלקותה.עם
לכעס.מקוםעודהותירהלאהעליזההאווירהזאת,ומלבד

ליכס.שלרעייתוהנהחדילההנראה,ככל 4

בפרגמוםאהבהבים

שוכנתי 2 'באסיהטו"רי 9 ;ו~ 7השללצוותוצורפתי"כאשר[אאומולפוס]
בשלרקלאשםלגורשמחתי 3ב~ך~מףם.המשפחותאחתשלבביתה
הגיתיהמארח.שלהתואריפהבנובשלאףאלאהבית,שלהידורו

היחסיםשנושאעתבכל-האבשלמלבוחשדכלשתרחיקתוכנית
כהזעםמתמלאהייתיהארוחה,בשעתעלהתואריפינעריםעם

מהוגנים,הלאהדבריםאתלשמוענחרץכהבאופןומסרבנורא
אתמלווההייתיכעתהפילוסופים.עםנמנהשאניחשבהשהאם
לו'ומייעץאותומלמדלימודיו'עלמפקח 4 'הגימנסיוםאלהנער
 ] ... [הבית.אליכנססוטהשמאהמשמרעלתמידעומד
שהתמשכוהחגיגות-האוכלבחדרלנונחנוהחגיםמימיבאחד
בחצותבערך .לחדרינולפרושמכדיעייפיםאותנוהותירומאוד

'הר,מהוססת:בלחישהתפילהנשאתיער.עדייןשהנערליהתחוור
אנימחרבכך'ירגיששהואמבליזהנעראנשק'אםאמרתי' 1ונוס,
לנחור.החלהנערההנאה,מחירמהובשומעויונים.'שתילואתן
פניועלוהרעפתיקרבתימדומה,בשינהשקועהואבעודוכ,ך
מוקדםקמתיולמחרתזו'מהתחלהמרוצההייתינשיקות.מספר

אתבכךמקייםמובחרות,יוניםשתיהציפייהמלאלנערוהבאתי

שבועתי.

שונה.חיתהבקשתיאולםנוחות,נסיבותאותןלי~קרוהבאבלילה

בכך'ירגיששהואמבליהנעראת'תלטףאמרתי'הרעה,'ידי'אם
אותולשמעקשוחים.'קרבתרנגולישניסבלועבורלואתןאני

חשששהואמניחאניבעצמו.אליקרבהתואריפההבחורנדר,
בהכרתעצמישיקעתי-מלבוזודאגההסרתימידאודם.שמא

והואשהבטחתי'אתלוהבאתילמחרת,השיא.לפנירקעוצרגופו'
אושר.התמלא

על]לחשתי ... [נעמדתישביקשתי.אתליהעניקהשלישיהלילהאף

לבחורתשוקתיאםאלמוות,בני'אלים'הרהישן:שלהקשובהאוזנו
סוסלנערמחראתןאניזהאושרעבורבמלואה,תתממשהישן

שנתובדבר.'ירגישלאשהוא-אחדבתנאיזאתוכלנפלא.מקדוני
בידיליטפתיתחילהוכך'עמוקה.כהחיתהלאמעולםהבחורשל
כלולבסוףנשיקות,עליוהרעפתיכךאחרכחלב,הלבןחזהואת

בפרובינקיה.הכספיםתחוםעלהאחראי 1

אסיה.הרומאיתלפרובינקיההכוונהכאן 2

הפרובינקיה.בירת 3

לעיר.מחוץרובפיעלמוקםספורטיבית.לפעילותיוחדאשרקומפלקס 4

לאחת.היוכמיהוtיי
לביקורוהמתיןשלוהשינהבחדרהתיישבהואהבאהיוםבבוקר

ותרנגוליםיוניםשלקנותלעצמךמתאראתהשגרתי.נהפךשכבר
כליקרהשמתנהחששתיזאת,ומלבדסוס.מלקנותיותרהרבהקל
מארסיביתאלשבתימחווtיי·למניעיבאשרתהיותתעוררכך

הואנשיקה.אלאלנערנתתיולאשעות,מספרבתהליכהלאחר

'איפהשאל'הוא'אדוני,'סביב.והביטצוואריסביבידיואתכרך
 ] ... [הסוס?'
נסגרהלפתוחבידיעלהאותההדלתאמונו'אתשהפרתימכיוון
מעטים,ימיםכעבורהקודמות.דר~יאלשבתיבמהרהזאת,ועםבפ~י.

שמעתיכאשרהסיטואציה.אותהאלאותנוהובילודומותנסיבות
נחדשכישיסכיםבבחורלהפצירהתחלתיהאב,שלנחירותיואת

הדבריםאותםכלאתאמרתיאותו'לפצותהבטחתי .ידידותינואת
מלבדדבראמרולאמאוד'כעסהואאבללומר.מכתיבגועששיצר
לאבא.'אספרשאניאולישון,'לךזאת:
להשיג.יכולאינומעצוריםחסראדםאותודברבנמצאאיןאולם
אבא,'אתאעיראניאבא,אתאעיר'אניואומר:שבהואבעוד

הואשרציתי.אתלקחתיהרפההתנגדותוולמרותאליו'קרבתי

ארוכהשעהשמשךולאחרהרעה,מהתנהגותימסוימתהנאההפיק
ובוזםלעגםאתעליושהבאתיועלשוללאותושהולכתיעל ל~~
'אבלאמר:הואבעושרי'התפארהואבפניהםללימודיםחבריושל
שוב.'זאתעשהרוצה,אתהאםכמוך.אתנהגלאאני

חסדועלשהתענגתיולאחרהנער'עםהתפייסתינשכחה,פגיעתי
התשוקהבובגילפריחתו'בשיאהיההבחוראבלבשינה.שקעתי

אותיהעירהוא .השניבסיבובדילוהיהולאגבולות,יודעתאינה
לצפות,שניתןכפיהמטלה,מילוירוצה?''אתהושאל:לכן'משנתי'

מרובהוזיעהרבותהתנשפויותלאחרובכן'נעים.בלתיהיהלא
שבתיואנימבוקשואתקיבלהואלהכריעו:בידיעלהאיכשהו
 .כךכלהממושכתההנאהמפאתתשושלישון'

אז,נמשיך?'שלא'למהאותי.לטלטלהחלוהואשעהחלפהלא
לווהשבתיזעם,התמלאתיפעם,אחרפעםאותיהעירשהואמכיוון

 ·:· 11לאבא.'אספרשאניאולישון''לךשלו:במילותיו

45 
 2010מאי



הוטלמרדכי 1

יהיההבאההיריון

במינכן

יושבתעידיתאתמוצאהואולהפתעתוומושתקת,דולקתהטלוויזיה
פיהעצומות,עיניההכניסה,דלתלכיווןפונהכשראשהבכורסה

לאוכדיקלה,שנתהחרישית.נחרהופולטצררווחלכדיפתוח
קצותעלללכתומתחילהדלתאתבאטיותנועלהואאותהלהעיר

ובאורעיניים,פוקחתהיאכשלפתעהשינה,חדרלעבראצבעותיו
מבטמהןנשקףשינהאפופותשעיניהאףנפגשים.מבטיהםהקלוש
אתמידוומניחמתכופףהואעיניהממבטלחמוקוכדי ,חקרני

מחשבהבראשוחולפתלנוגה,קרהמשהובמיטה,אינהלמההמזוודה.

אתשינשקובמקוםמקומו.עלקופאכמוהואולרגעמבעיתה,
נשימותיהלשמעפנימה.ומציץבתםשללחדרהבבהילותפונהאשתו

לסלון.וחוזרנרגע,השקטות

צדהעלבמיטהישנהעידיתאתלמצוארגילהואממסעותיובשובו
שומרתכמוזוגביעלזוומונחותלפניםמושטותכשידיההשמאלי

עלומתיישבמתפשטהוא .שיחזורעדהריקההמיטהשלחציהעל
ידיה,אתמושכתהיאבנוכחותועידיתכשמרגישהמידהמיטה.

נצמדהואותשוקהעוררותכשכולוגבה.אתלוומפנהמתהפכת
המתוקה,שנתהבתוךומשתעשעתמתחפרתהיאהחם.לגבה

מענגורעדכתפהעלמלטפותאצבעותיואתמרגישהכשפתאום

לצווארההתלתליםמכוסהראשהביןבשקענתחבחוטמובגבה.עובר

לאטהמסתובבת ,גופולתנועותנעניתהיאאזאואותה,ומריחהחם

כפותובעודגופה.עללרפרףלשפתיולאפשרכדיגבהעלונשכבת
אותה,ומענגותמטלטלותבטנה,בשיפוליושוקעותמגששותידיו

מקורילגמרילהשתחררלעצמהנותנתלאגםאבללומתמסרתהיא

מיואש,ספקעייףספקאוזנה,אתמדגדגפיוכשהבלמתנשף,השינה.
שלו.המיטהבחלקתלשכבוחוזרלהמניחלתשוקתו,נכנעהוא

 ,הצעירשואלבמיטה?"להירדםהצלחתלאואת,התאחרה."הטיסה
החמה.ללחייהנשיקהמצמידהואהעויןממבטהמתעלםוכמו

ומותחת ,לצדמצדגופהאתמזיזהעידיתיותרנוחהתנוחהכמחפשת

 ,אומרשכמובמבטמתחלפתפניהשעלהקשוחהההבעהרגליה.את
 ,זוממתהיאמהאבלקל.'טרףלךאהיהלאאביהלילה ,'יקירי
בכלהספרלביתנוגהאתייקחבטרםכיוהמחשבהמאוחרת,השעה

לחוותאותומדריכהשלוששעתייםולולישוןשיספיקוכדאיזאת
השינה.לחדראחריולבואאותההמזמינהאביריתתנועהמיןבידו

לה,הדרושההשינהשעותמכסתאתהשלימהשכמושהצעירהאלא
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בתקרה.נעוצותכשעיניהבכורסהנטועהונשארתמרמזיומתעלמת

לגופה,הכמיההגםהאמתולמען ,מזמןהכריעההעייפותאותו
הולך"אני ,רךבקולמודיעהואתתרכךשעיקשותהתקווהוכשכולו

להתקלח."
כשחזרהאחרונותבפעמיםכימפתיעה.ואינהמפתיעההתנהגותה

התעוררהובלבוובצעקות,בנזיפותפניואתקידמהעידיתמנסיעותיו
איתריחדלשבתסירבהפעםנישואיהם.לאיתנותבאשרכנהדאגה

כדיחופשהיוםלקחתסירבהאחרתפעם ,בוקרארוחתולאכול
שלשפעהפיקפיהונפגשוכשחזרוהאחרונהובפעם ,יחדשיבלו

"סוכןשלי",מעופף"סוכןכמו ,אותושהדהימוילדותיים,כינויים

מעולם,אבלהמתמיד".הסוכן"מיקימתעופף",אתהלאןכפול,
מנעהלאמעולםשלה,הזעםהתקפיאתלעצמוומשחזרחוזרהוא

התנהגותהאתתלהחולף,בכעסשמדוברתקווהמתוךממנו.עצמה
תזכורתהיווהשכמובןמהלנוגה,מכברלאזהשחגגוההולדתביום

היחידה.בתםנותרהועדייןשמונה,מלאוכברשלבתםלעובדהצורבת

הבעלקובעהגזימה,ליארבהכאילובסלוןכשחיכתההלילהאבל
מאסהשחזרתי?שמחהאינה .צווארואתומסבןוהמאוכזבהאוהב

הם ,לימקשיביםשבקושילקוחות,עםשפגישותחושבתהיאבי?

צרוף?תענוג

הנוכחיתלעבודתומהוראההסבהלעשותשהחליטלפניעודוהלא
במדינותלומדהתובנותשללמשווקלהפוךהרעיוןלשמעבה.נועץ

השתררהעצביםמורטתשתיקהאב.דומבטהקפאוכמועיניהאירופה

 .וצנחומעטהתרוממולפתע ,התכווצוכמוכתפיהאחרביניהם,
זההיהדעתולעניותאבלמסויג,אמנם ,אישורמיןבכךראההבעל
הואהמייגעיםהערבלימודיאתכשהחללתוכניתו.אישורבהחלט
בינתיים?השתנהמהאזכתפיים.תנועתמאותהעידודשאבאפילו

 .מידיושהחליקהסבוןאתלהריםמתכופףוהוא
לגופהתאוותו .בהתנהגותואנוכימשהוישלהודות,נכוןהוא ,אכן

אליההתייחסלאמעולםאבלשעה,יודעתואינהשובעיודעתאינה

בהחלט-עידיתוהלא ,בראשושעיניומיכלמאליו.מובןכאל
לה.נאמנותיעלמוכיחרקלגופהשרעבונייאשרבראשה,עיניה
בדרכומהמקלחת.ויוצאבמגבתמתעטף ,מהסבוןגופואתשוטףהוא

"מיקי ,מהסלוןהמגיעהסמכותיקולהאתשומעהואהשינהלחדר
לחברמן."איתיבאאתהבבוקרמחרברושי,
שמחה,קריאתמיןהתשושהבעלמפימתפרצתבהיריון?"את"למה,

 ,אצבעותיוקצותעלמדלגאותה,לחבקרץהואהתרגשותומרוב
מגופו.נושרתהמגבתובדרך

בקרירותאותוהודפתהיאבסירובהאיתנהבבוקר,"נדברזה"על
מעליה.

ונרדם,גבואתמפנהמידאבלגופה,אתומענגמתעלסשמיקיוכמו

במחשבה,ומתנחמתבסלוןהכורסהעלונרדמתחוזרתעידיתהפעם
להםשנותרוהספורותבשעותהארוכה,מהטיסהעייפותושלמרות

 .עיןלעצוםיצליחלאהואלבוקרעד

לישוןאותוזנחהשאמשעלהכעסיםכלכאילובהיריוןו·את"אז
המגיעהאשתושלפניהאתמיקי,מקדםנסלחוהרחבהבמיטהלבדו

ועוקב ,הבוקרעיתוןאתמידיומניח ,וסקרןשובבבחיוךמהאמבטיה

והיארעננות.פניהבכורסה,שישנהאףפניה.הבעותאחרבמבטו

בצבעופרחמבריקתכלתבצבעכתפיותעםלבנהחולצהלבושה
דחופה,כךכלהברמןד"רעםהפגישההאםהלב.מפתחמעלתואם
לצאת,מוכנהכברהיאהספרלביתנוגהאתשלקחתילפנישעוד



מזכירזאתבכלהעצורותבתנועותיהמשהואבלהבעל.משתומם
ונפיצים,שריריםעודםובנדיבותאמשסביבהשפיזרהשהכעסיםלו'
להתנהלעליומצווההמיוחלההיריוןעללרמוזכדיבהםישאםוגם

זהירות.במשנהמולה

נינוחות,משרהאתהמפנקת.בוקרארוחתלהמחכההשולחןעל
אותךאוהבתאניביטחון'לנוגהמעניקאתהמכובדות,משדראתה
נשיקהולהדביקידיהבשתיצווארואתלחבקרוצה'חיתהיקירימיקי

ליסלחאנאלך.מקנאהאניאלהכלובשלשפתיו.עלארוכה
התנהגותהאתיפרששלאכדיאבלבך.התעללתיקצתשהלילה

אתבנימוסלומושיטההיאאשם,ברגשותשמקורהכהתרככות

'בהסתייגותשפתיוחשובמהאותה.ומנשקאליהמתכופףהואלחיה.
בתשוקתה?אושלה

סקרנותו.אתמשחיזההיאלהגיד,"לחברמןישמה"נשמע
קרבתועלהמשפחה.שלותיקידידהואהקומהוגבההקשישהרופא

לצורךהטרייה,האםנשאלהנולדה,שכשעידיתהעובדהתעידאליהם
היולדתאתלחלץמיהרהד"רהאב.לשםהלידה,תעודתהנפקת
הזההסיפוראתהמסמכים.אתוסידרהלךובעצמוגדולה,ממבוכה

להירדם.כשהתקשתההלילותבאחדמאשתומיקישמע

ד"רשלבמרפאתופוריותטיפוליעברהעידיתשבועותבאותם

הרים.ברכבתהיהנתוןכמוחליפותוירדעלהרוחהומצבהברמן'
שמספרלעובדה,לבש"םמיקילטיפולים,פעילשותףשהיהמשום

שאדםלךמפריע"לאהטיפולים.מספרעלעולהבמרפאהביקוריה
היהיכוללאהקרביים?"בתוךלךיחטטגםמינקותאותךשמכיר
 .המטפלברופאבחירתהעלהתרעמותואתיותרקולעתבצורהלנסח

כאילוונסערת,סחוטההצעירהחיתההביתהשחזרופעםבכלכי
האימהותאתלהלהעניקהמסרבבגופהרקלאלהיאבקברופאנעזרה

ובשיחותיהםבפניו'פותחתהיאלבהסגוראתגםאלאהנכספת,
הצעירהבעלאצלמל~ן.כורבמיןמחשבותיהאתמעבירההיא

איזהקייםלרופאאשתוביןשביחסיםהמטרידה,ההרגשההתחזקה
תסכולו'למרבהנולדה,נוגהומאזלאיזון.ניתןשאינושוויוןאי

העמיקה.רקלרופאעידיתשלמחויבותה
שלהמעורפלתלאמירההסברתובעהואאותנו?"יפתיע"שהד"ר

בספלנוגעאינוברורהתשובהלשמועהשתוקקותוומשוםאשתו'
המתקרר.הקפה

הבעלשללתחקורוהאשהנעניתמשוחחים?"אנחנולדעתךמה"על
לשפוךההזדמנותלידהומשנפלהמועקה,בההצטברהרבזמןכאילו
פעםשבכלזה"עלתום,עדאותהלנצלמתכוונתהיאלבהמראת

שזומחורבנת,תחושהנולדתאצלימתעופף,שליהמתמידשהסוכן

ובלילות'בימיםמיקיונתראה.נחזורלאשלעולםהאחרונה.פגישתנו
מרגישהאנישלנובקומהנעצרתשהמעליתפעםבכלכאן'לאשאתה
ימסורהואוכשאפתחבדלת,שידפוקשליחממנה.:צארגעשבעוד

שבורבקולואשהיצלצלשהטלפוןאו .מותךעלהמודיעמברקלידי
טיסהכללפנילמהמביןאתהעכשיושנהרגת.זרהבשפהתודיע

נחמדה,ארוחהלנולהכיןמשתדלתיפה,מתלבשתמתקלחת,אני

מתמסרתשאנילפנילאממךנפרדתואנייין'כוסמשיקיםאנחנו
והעגוםהענוגבטקסעצמיאתמשקיעהאניפעםבכלמיקי,לך.
שתמות.פוחדתאניכיממנו'לחרוגולאלטעותלאמקפידההזה,
בכבישיםלהיהרגשהסיכויתגידעכשיויודעת,אנייודעת,אני

טס,רקלאאתהאבלמטוס.בתאונתלהיהרגמהסיכוייותרגדול

ברכבות."באוטובוסים,במוניות,נוסעגםאתה

האחרוןהנפלהיריוןמאז .אותומהממיםוהבוטיםהחשופיםדבריה

עלועודנוקב,כהלוויכוחשנקלעולוזכורלאכשנתייםלפנישלה
הבוקרעיתוןבמטבח,השולחןלידלשבתממשיךמיקי .שלומותו
פניו.עלקופאכמווהחיוךלפניו,פרוש
הואזה?"כלאתהוצאתהרוחות,לכלמאיפה,תגידי'מאיפה,"אבל

בכבדותקםמזוגג,מבטבהןורואהבעיניהמסתכללגמגם,מצליח
הליכתואפילוהכיוראלכושלותברגלייםפוסעוכשהואמהשולחן'
ובידלכוסמיםמוזגהואמגושמת.האצבעותקצותעלהציפורית

ישראליעודדציור:"מינכן",

שמתחתלעצמו'ואומרלמקומו'חוזרלפניה,אותהמניחרועדת
אהבתהחבויהזאתבכלאשתושלוהמבהיליםהישיריםלדברים

אליו.

'"מתעשתתהספרלביתנוגהאתוקחשלי'הפרנויותאתנעזוב"בוא
התעלמותתוךכאב.חובותיואתלבעלהמזכירהענייניובקולהאשה

הקפהבספלתופסתהיאלפניה,עתהזהשהניחהמיםמכוסמופגנת

אטית.לגימהממנוולוגמת

נוגה,שללחדרההולךמיקיאותוהמטלטלתהנפשסערתלמרות
לחדרהולכיםהשנייםבתם.אתבעדינותמעיראותושומעתוהאם

ולהתלבש,שינייםלצחצחלילדהעוזרהוארבהובסבלנותהאמבטיה,

שקיתבתוךאותוואורזפריליגביעמהמקררומוציאלמטבחהולך
במנהחטיףמוסיףפלסטיק,כפיתגםלצרףשוכחאינוניילון'
שערהאתומברישלאמבטיהגחנואתלוקחמים,בקבוקוממלא

יוצאיםושניהםהילקוט,אתלוקחנאה,הופעתהאם'בודקהמתולתל
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1 
באורהכבישאתוחוציםידייםהנותניםהשנייםהספר.ביתלעבר

אהבה.אותהממלאיםהסתיוראשיתשלבוהקכחולבוקר

חזרשבינתייםהאב,מנסההברמן?"ד"ראצללחפשלנריש"מה
להכניסכדילבדהיותםאתלנצל ,הספרלביתבתםשלמליוויה

המרירותרווייתמשמעותו .אשתושמשליטההכאוסבתוךסדראיזה

הנשיםמרופאהשתחררותשלראשוןכצעדברורה:המשפטשל
 ,ואותךשלךאמאאתאדלה,סבתאאתרועיםכלבכמוהמרחרח

אחר.נשיםרופאלעצמך~~אי
בבטנה.כאביםחשהלעתידחותנתואחדערבביניהם.הכירהעידית

האיששלהיכנסועםהברמן.אתהזעיקההבתפעמייםלחשובבלי
חוסראווירתהתחלפה ,רחלשללדירתההארוךהחוטםבעלהגבוה

במצב.ששולטמיישואילךשמכאןבהרגשהבמקוםששררההאונים
ולשמעמכאבים,והנאנקתהמכווצתהאשהאכלהמההתענייןהרופא
נעץובזריזותמזרק,מתיקוהוציא ,לצדמצדראשוהניעהמפרט

להשגיחומהארוסמהבתדרששנרדמהלאחרהרגעה.זריקתבזרועה
עתיריאומלוחיםמטוגנים,מאכליםלפיהתכניסלבלהאםעל

תקיפותבקולולשמועשלאהיהיכוללאמיקידיברכשהרופאשומן.
לשלםהמיועדהחתןביקשללכת,שעמדלפניכנה.בדאגהמהולה
אבלהארנק,אתלשלוףכדילכיסוידואתשלח ,הביקורתמורת

ידו.עלידהאתהניחהארוסתו
מלטףהרופאבהכשהתמונהבפליאה,שאללשלם?"צריך"לא
ולוחשרחלשלהזיעהומכוסההחיוורמצחהאתיתרהקרבהבמין

 .בזיכרונונחרתתהכרתה,אתטשטשהשהזריקהקודםבאוזנהמשהו
הצעירההפתיעהאמא,"אתיילדהואבשבילי.אבאכמוהוא"הברמן

ללחיושהדביקההתודהונשיקתהטבעית,דיבורהבנימתארוסהאת
 ,במלואןציפיותיהאתשמילאעללדרכושהלךלפניהרופאשל
חדשה.משמעותקיבלהכמו
מפעולותיה,המוםמיקימקשהבמרפאה?"אלהבימיםעושהאת"מה

אםמתייעצתאו ,אותי"מספידה .גבומאחוריאשתושלהנמרצות
סומכתלאאתהמקריםבשניעידית,הכנות,בכללהיריון?להיכנס

סבוכיםהד"רעםשלכןהקשריםזה,עלמסתכליםשלאואיך .עלי
מדי."

אתתזכיראםדיבקלות. .אותולהשתיקיכולהחיתהרצתהרקלו
שייצאוהציעכשבמפתיענוגה,עםההיריוןשלהאחרוניםהימים

ועדמלאה,הצימריםתפוסתואפילו ,עכשיושקט"בצפוןלנופש.
מתרחבת?"שהמשפחהלפנינחגוגלאלמהזמן.לנוישללידה
להנחיותנאמנהלהישארלהאמרהבטןתחושתובעיקררוח,קוצר

דעתועלעמדהאזכבראבלהלידה.לציריבביתולחכותהרופא,
כךזוגה,בןאתלפייסרצוןמתוךרקמה~רמן.בעלהשלהמסויגת
בספרים,שכתובוכמו .לונכנעה ,יותרמאוחרלעצמההסבירה

הבהילומיקיצירים,נתקפהבמלוןבחדרשהשתכנולאחרשעתיים
הקרוב.החוליםלביתאותה
קיסריבניתוחעסוקהיההרפואיהצוותממששעהשבאותהאלא
אחת.מיילדתלאאףאליהםהתפנתהלאלכןאחרת,יולדתשל

לחדרנלקחהכברעידיתלחברמןלהתקשרכשנזכרבלבולמרוב
ניתוח.

השתוללההצעירההאםהבליעהבדרכיקושינוגהאצלכשאובחן

להענישאיךסותרים,לעתיםרעיונות,שלבלילוהעלתהמכעס,
בסיועוכמובןמשפטית,תביעהלהגישדרישתההחולים.ביתאת
רופאיםנגייסיספיק,לאהוא"ואםונשנתה.חזרה ,הברמןד"רשל
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שלבקולהששמעלונדמהולראשונהצעקה, 11 ,לארץמחוץמומחים
משפטזלזול.ואפילוהמשפחה,אחרהכרוךמהרופאאכזבהעידית

והתיק ,אשתושללהיגיוןמיקיפנהולהתאר,ךלהסתבךעלולכזה
תבחש.העיתונותוכדרכהברבים,להיחשףעלולהילדהשלהרפואי

מכוונותיה.עידיתאתלהניאלבסוףהצליחואחריםאלהבנימוקים

ותובעהבעל,"חוזרלךבאיםמותיעלהאלהההספדיםכל"מאיפה
לסופובאשרהשונותבאפשרויותהמשתעשעתמאשתועלבונואת

הקרוב.

כשבעיניהרגעוכעבורבכעס,עונההיאתבין?"לךאספר"ואם
זעההיאישןזיכרוןשלהעלאתואתהמבשרזיקמיןניצתהכהות

 ,אמישלאחיהכשאלכס,שנתיים,כבת"הייתיוממשיכה,בכיסאה
נשארההצטלמנו.הנסיעהלפניבמינכן.באולימפיאדהלהשתתףנסע

לצדיעומדתאמאבידיים,אותימחזיקאלכססבתא.אצלתמונה
הוציאהאמיאחדשיוםזוכרת,אניבמעומעםשנינו.אתומחבקת

סבתא.חיכתהשםהביתהאותיוהחזירהמהרגילמוקדםמהגןאותי

ימיםאחרי .לטרנזיסטורונצמדוהטלוויזיהלמסךנדבקווסבתאאמא

זעקותזכורותלי .האסוןאירע ,כשבגרתיליסיפרוכךמסריטים,

פרידהחיתהמאלכסהפרידהבשביליסבתא.ושלאמאשלהשבר
מתה?!"כמואניטסשאתהפעםבכללמהמביןאתהעכשיולנצח.

ששיתפהעלהקלהלחושהצעירהלאשהגורםהנערץדודהעלהווידוי

קבורנשארמדועיודעתאינהעצמהשהיאכמוס,בסודבעלהאת
שביעותעליהמשתלטתנוסףהרהורולאחרעתה.עדבמשפחתה

היא .אותולהדהיםשהצליחהעלרצוןשביעות ,אחרמסוגרצון

מצדווהוא ,בוגםתדבקהחלקיתכנותההאםבוחן:מבטבונועצת

באירופה?האמיתייםמעשיועללהיספר

כשהואעלבוןשלהבעהמתפשטתמיקישלכסלקהמאדימותפניועל
יודעלאשאנימספיקלא"כאילוהכהות,עיניהאלמבטמישיר
שנרצח?דודשולפתאתפתאוםהרגליים,ביןלכןמסתובבהד"רלמה

כדימקברוהדודאתשלפהעידיתהאםמשתתק.הואבמינכן?!"
שהיא ,מביןהואמעיניהמהנשקףממנו?הימנעותהאתלהצדיק
איך"אבלמלחמה,להשיבמחליטוהוא ,אותושהביסהכמימרגישה

הזה?"לדודהזיכרוןבטקסיהשתתפתןשלאזה
בבוקרולראשונהעונה,היא 11 ,להסביריודעתאנידברכל"לא

ביטחון.חוסרשלנימהבקולהנשמעתהזההמתוח
אםזכאיאניאלישקשוריםדבריםולגבימשפחה.אנחנו"עידית,

אתתובעהוא 11ליידוע,לפחותאזלשיתוףלאואםלהסברלא

לאשתולהציגהנכוןהעתויזהאםבטוחשאינומשוםאבלעלבונו.
התקיפות.עלגוברתשבקולוהתחינהמשמעיות,חדתביעות
היא 11נוסף,ילדרוצהלאאנילדאוג,מהלךאיןלהיריון"בקשר

תורשתי."נוגהשלשהמוםפוחדת"אניהקודמת.השערתואתמבטלת

הביטויעלהבעלמתקומםמום?"פתאוםמהמום?ישלנוגה"מום?
להקשה ,"נכוןבתם.סובלתממנולקושי ,לדעתווהמוגזם,החדש

אותו?ירשהבדיוקוממיתורשתי?מום?לזהלקרואאבללבלוע,
לקחתיהלידהשלפניאותימאשימהשאת ,חשבתילתומיהיוםעד

עלידואתבעצבנותומעביר ,מתפרץהוא 11 ,בצפוןלמלוןאותך
מיזה"ואת ,ממשיךהואלענותשהותלהלהניחובליהקטנה.כרסו
אתלשדלבמקוםכיהחמצה.מרגישופתאוםלראש?"לךהכניס
ומלהיט ,ועקרמעיקויכוחלתוךנסחףהואאיתרלשכבעידית
נכונים.הלאהיצריםאתאצלה

שנשלףאלכס,שלרציחתועלהמפתיעהווידוימצלצל.הטלפון
גםאחתובעונהובעתלבעלהקנאתהאתלהסוותשנועדשפןכמין



הטפר:מתון

עיניהנפקחובמנזר,שנתיים~בתהלאחרעתה.זה
אתלרמותשגיטתהנמההנרולה.בשגיאתהלראות
עלתהלא-במנזרחייהפתרוןאתמצאהביעצמה.
ונשמי.חיבולט.היהבחובהשנשאההשקרבירה.
חטאתה.אתרגעבכללהוהזכיר
ונפלההפחמןיצאהבעצב.הרהרהבדרנה.נתעתה

שגיאתה.אתלהשביחההמנזרבנוחאיןהפחת.אל
הנהבאהמהבשלמזכירההוארגענבללספך.
ניהאמינהזהאיךחייה.אתהקריבהמיובשל
בשקר.תישאלאבמנזר

 o: 03-6224899פק 03-6224906(רב-קווי) :להזמנות

והצעירהנשכח,כמומעשיועללהתוודותלולגרום
שפורץמשוחררצחוקאמה.עםנינוחהבשיחהפותחת

מוזמניםשהםמביןוהבעלהמטבח,חללאתממלאמפיה
שישובעדשנותרובימיםואםהחמות.בביתבוקרלארוחת
רצויבגופה,לזכותרוצהעדייןהואלאירופהוימריא
חוזרתשאשתולפניעודלכן'רוחה.מצבאתשישפר
בראשוומהנהןמקדיםהואאמהשלההזמנהעלרםבקול
להםלספרלרופאישמהלשמועשסקרנותוואף .במרץ

מהנהרחלשלבביתהביקורזאת'בכלבעצמותיובוערת
שעידיתהטיפוליםשםבמרפאה,שהותמאשרמוניםאלף

אוליממנו.אותהומרחיקיםוסוחטיםמתישיםרקמקבלת
להשליםחדשה,מחשבהבראשועוברתהזמן'הגיעבאמת

האומץלושאיןאלאיחידה.בתנוגהשלהיותהעם
והמונחתטרחעליהבארוחהרם.בקולהדבריםאתלבטא_

אתגורףוהואלגעת,הספיקולאאפילוהשולחןעל
 .למקררומחזירבצלוחיתמכסהקערה,לתוךהסלט

יוצאילכישוריהמתוודעשמיקיהראשונההפעםזואין

אינוההזמנהשלעתויהמקום,ומכלחמותו'שלהדופן
ובעיקרתכליתית,ומעודנת,מאופקתהאשהאותו.מפתיע

אתלקחתנכונותהלמשל'כך .נדירתזמוןחושבעלת
לעולםלעצמםזמןלהםלתתכדיאליהיומייםליוםנוגה
הריבהצנצנתאתביניהם.היצריםהתלהטותשלבעתבאה

ואתלמקרר'מחזירהואהחמאהובוהזכוכיתכליואת
 .ניילוןשקיתלתוך-הלחםפרוסות

בתהלשמעהקיר'עלזבובחיתהכמוהפעם,גםהאם
והתקשרהנטרדההיעדרויותיו'בשלבעלהאתהמייסרת
תובנותשלהסוכןמחמיאהריב,אתלקטועכדיאליהם
תכונהירשהלאשאשתועלומצטער-לחמותוהלומדה

המתאלכסשלשמושרבובשלפתעאלא-מאמהזו

הקדימהלכןממקומה,אותההקפיץהעקרלוויכוח
לנזוףכדילמרפאה,שיסעולפניאליהאותםוהזמינה

הגבר'תוההובאמת,אחיה.שלשמואזכורעצםעלבבתה
אכןעידיתואםהמשפחה?מןהועלםהזההדודמדוע

אתנתנהלמהמדבריה,שמשתמעכפיאותו'מעריצה
מתכווןהוארחלאצלהזה'בביקורכךאםלהשתקה?ידה

רקלאשתואילממנהלתבועכדיהטוברצונהאתלנצל
תיבותאתלפתוחגםאלאבוקר'בארוחתאותםלכבד

הברמן'ד"רשלתיבתואתדבירתה:המאוחסנותהפנדורה

שלשלידתהעלמתייסרשולל'שה~לךרועיםכלבשכמו
הזהבדןמהאומרלקחשהפיקוכמי .ממנונגזלהנוגה
טיפוחיובתאתהבעלשלגבומאחורילהמריץמנסה

הצמודליוויולהמובטחכשהפעםנוסף,להיריוןלהיכנס
בניבמינכןנרצחשמאזאלכס,שלתיבתוואתוהנאמן.

אולי .זכרואתלהשכיחמאמץכלמשקיעיםכמומשפחתו
עלאורלשפוךכדיאלותיבותשלבאוורורןיהיה

מייחלאליו'ולקרבהאשתושלהקודרותמחשבותיה

מח"רומן-מירה
 200ו ,נארץהנזירות

מרדה
מחיירומן

בארץהנזירות

J 
~ 
':/ 

חכהפר.ס
 nמופ nספרו
 2001nשלנ
שר oמטע

הרתבות

קובץ-החלומותוחדו. • 2000צכתפ.אההב
הניוון ,שננושושנהסיפוני
 2009מיוחד.ני'לון , 19מזרח

תיגרקוראתמחיפהערבייה-נוצרייהבת-טובים

בנן-עניים.ומתאהבתהנוקשההמעמדיותעל
שעוררטפוהגורל.כמלכודתפת nנםאבל
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mנס~mכרנסס 1
מירוןכרמית

המוותבצלתיאטרון

תפאורה:ניצן,עמריבימוי:הקאמוי,התיאטווןסרבול,יהושעמאת"גטו"
(בהצגהבן·נוןיוסימוסיקה:סמוווגנוסקי,אורנהתלבושות:תוון,רוני

בגטו)שנכתבומקווייםשיריםמושמעים

כמה :ואמריהודהזרפתח .שמעוןור'יוסי 1וריהודה 1רישבואחת"פעם

תיקנו ,גשריםתיקנושווקים,תיקנו(הרומאים)!זואומהשלמעשיהםנאים

להושיב-שווקיםתיקנובר-יוחאי:שמעון 'אמרר .שתקיוסי 'רמרחצאות!

נשמעו .מכסמהםליטול-גשרים ,עצמםבהםלעדן-מרחצאות ,זונותבהם

 ,לציפורילה 1י-ששתקיוסי ,יתעלה-שעלהיהודה :אמרולמלכות.הדברים

ל)"חז(מאגדותייהרג!"-שגינהשמעון

אלוןז'רארצילום: ,בוקשטייןואביהטיראןאיתי"גטו",

גדליהשלבבימויוחיפההעירוניבתיאטרוןלראשונההועלה"גטו"המחזה
הבכורותשתיביןעצמו.סרבולשלבבימויו 199sב·ושוב 19s4ב·בסר

וזכתההברית,ובארצותבאירופהגםתיאטראות,בכשבעיםהועלתה

רבים.הוקרהולפרסיברגמניה><בעיקרמטאוריתלהצלחה
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 1הווילנאימהארכיוןמקורייםדוקומנטיםעלבכתיבתושהסתמך 1סרבול

אימה,ומעוררנושם 1חילמחזההמצמררותהעובדותאתלהפוךהשכיל
המזעזעהדיאלוגלמשל' ,הסטטיסטיים""המספריםהעברתבעומקבעיקר

יהודים 5000דורשזההנאצי:לקציןגבסהיהודיתהמשטרההראשיושבבין
 •-1000ב"להסתפק"לשכנעומנסהוזההמוות,למחנות

שלוהמרגשהמעמיקוהביצועניצןעמרישלהטרגיביופיוהמדהיםהבימוי
הצגתלמחשבה,ומעוררתמצמררתלחוויה"גטו"הצגתאתהפכוהשחקנים

בגטוהתיאטרוןהצגתבדברהשאלהמטרידהעדיין 1למשל 1אותיחובה.
למהבעקבותיה:נוספתושאלהלאו?אםליהודיםעזרההיאהאםוילנה:

נלחם?לאוילנהגטו
הגרמני.החיסוללשלטוןלחלוטיןמובנתשחיתה 1זובבעיהנוגעלאסרבול
יעקבהיהודיהיודנראטראשבפנישעמדההמסובכתהבעיהגםכמובןזאת

גבס.

ליערות.לבריחהאובנשקלהתגוננותהאחריםמןיותרמוכןהיהוילנהגטו
למוריוהבטחהביערהפרטיזניםעםקשריםלהםוהיונשק,ברשותםהיה
עלולפיזימאבקכישהבינוהגרמנים,צבאית.והכשרהניסיוןבעלידרך

מבפנים,גופילוידיעלהגטואתלחסלהחליטו 1מדיכבדמחירמהםגבותל
בזמןגםשפעלהספרייה,או 1תיאטרוןכהקמתתרבותפעולותובאמצעות
שלהמצמרר<בביצועוגבסיעקבהיודנראטראש .ביותרהקשותהאקציות

הספרייה 1התיאטרוןבהקמתהגרמניםעםפעולהשיתףרטנו>נתן

גטו 1ואכןוילנה.יהודישלערנותםאתלהרדיםסייעובכךוהתזמורת,
לחם.בלאוילנה

היהודיםהשוטריםשלהאמביוולנטיובמעמדםזומורכבתבנקודהאך

לדרושהוגןזהאיןואוליהאחרונה,המילהנאמרהלאעדייןבשואה,



תיאטרוןהצגתשאיןבוודאיתשובה.לתתסרבולשלהמעולהממחזהו
והלבטים.השאלותאתיותרמעטלחדדהיהאפשראוליאךבתשובות,חייבת
עללאחרונהשעלווהחשובותהטובותאחתהיאהקאמרישלזוהפקה

היטבהמעודכןהקהלאיתרשמביאהידעהפחד,הדרמטי,המסרבימותינו.

הבמהעלהתיאטרון'שחקנישלהמרהסוףאתוהיודעהזוועהבפרטי
הנפלאים.והשחקניםניצןשלבימויובכוחהועצמואלהכלובחיים,

שהואלפניבשחקניםהיורההתרבות,חובבהנאציבתפקידטיראןאיתי

אתאלגנטיותמחלצותעטוףברשעלגלםהשכילהרוסים,מןבורחעצמו

בעוצמתשיחקהיודנראט,ראשגבסשלבתפקידורטנו'הזוועה.גודל
אתלהדחיקומנסהבטוחלמוותעמובניאתהשולחהיהודיאתוברגישות

עסקיםלעשותהמנסהיהודיסוחרהיטבגילםברוךרמיהאיומה.האמת
"יומןומנהלהספרןאתגילםהמצוין'גורנשטייןאליהגיהינום.בפתחגם

שנשלחים"לפניתרבותחיישביצירתההשפלהאתשהביןהיחידהאירועים",
כ"זמירהמצמררתבהופעתהוריגשההקסימהבוקשטייןאביהלמשרפות".

שאומרתהבובהפירסטנברג,חניהמקצועיבמשחקההדהימהאךהגטו",

כ"אימפרסריו"יגילגדיאתנשכחובלהנאצי.השליטבפניגםהאמתאת
ומזעזעת.מרשימההצגהמהתופת.השרידוהמספר'

ואכזבהציפייה

ג'פרימאת"חקאמוי",בשיתוףחיפהתיאטווןמווי"עםשלישי"ימי
תפאורה:נאור,משחבימוי:משולח,ונקהתדגום:אלבום,ומיטשחטצ'ו

רואווןתלבושות:בגנו,דןמוסיקח:נחשון,בןלילי

שלישי"ימיהמחזהבכורתעלתהשבובשבועמתוכנן'ואולימופלאבתזמון
ורזינההנפלאההשחקניתעםריאיון'העיר'בעיתוןהופיעמורי",עם

לקתה.שבההסרטןמחלתעלנסבהריאיוןקמבוס.
סופניתבמחלהלוקההמחזה,גיבורשוורץ,מורימשיקים:כאילוהנושאים,
 )! 120עדבריאות<איחוליקמבוסגםמיטש.תלמידועםעליהומשוחח
חייה.ועלהמחלהעללבבגילוימשוחחת

החברה,ואלהמחלהאלביחסםבהתנהלותם,השניים,ביןההבדלרבאך
ההבדלובעקביות.באומץבולהילחםכדימצבםאתלהביןהניסיוןואל
תגובתועלהמבוגרלתלמידומספרמוריכאשרהדרך'בתחילתכברניכר

לי?"נותרזמן"כמה-מידשאלהואמחלתו;עללושבישרהרופא,לדברי
כמההרופאאת"שאל~-העיתונאילשאלתמשיבהקמבוסורזינהואילו

לי?נותןאתהזמןכמהכזה;משהולשאולאפשר"איך-לך?"נשארזמן
יותראחיהשאניחושבאתהלי?למהלדעת!רוצהלאגםואניאפשר.אי

שנים?"שלושאושנהחצישזהאדעאםטוב

המוותעלמדברשבמחזהשוורץמוריהשניים.ביןהעקרוניההבדלוכאן
בתיאטרון.עבודתהעלהחיים,עלמדברתוהשחקנית

חוקרשוורץ'מוריאמיתי:סיפורעלמבוססמורי"עםשליש"ימיהמחזה
עמוד<טרשת ALSבמחלתלקהברנדייס,בארכיב'לסוציולוגיהומרצה

ב'נייטליין'קופלטדהמפורסםהשדרןאצלמתראייןהואהשדרה>.בלשוצדי
איזוןמורימציעשםהשעה,מחציתבנותתוכניותבשלושהפופולרית,

לאומיתלדמותוהצנועהחכםהמורהנהפךמכןלאחרלנפש.הגוףביןמשלו
תקווה.ומעוררתמפורסמת

לאנשיםלסייעכדיהסופנית,מחלתומשוםבטלוויזיהלהופיעהסכיםמורי

ועלמחוללתשהיאהגופניהניווןעלהקשה,המחלהעלבפתיחותלדבר
 .במאוחראובמוקדםאליומגיעיםשכולםהמוות,
אתולמצותלהתפתחלצמוח,אפשרותטמונהמצבבכלמורי'שללדעתו
במקומותהנאהלשאובוגםחדשיםבתחומיםומעורבותענייןלפתחהחיים,

צפויים.פחותהכיובמצבים

·:· 

לטיןברכפיר :צילוםוגבר'יוסימררי"'עםשלישי"ימי

המצליחהספורטשדרןלשעבר'תלמידומחליטבתוכנית,צפייהבעקבות
 16שלנתק<אחרילשלומוולדאוגמוריאתלבקרלשובאלבום,מיטש

אתהניבוהגוסס,המורהלביןלשעברהתלמידביןהללוהפגישותשנה>.
טועהאיני<אםהמחזהנכתבשבעקבותיומורי"עםשלישי"ימיהספר
לסייעמרצונונבעהמחלתועללשוחחמורישלהסכמתוסרט>.גםהופק

שלאאלאאיתר'להתמודדכיצדולדעתהמיוחדבמצבםלהכירהאדםלבני
הבימתית.במציאותהיטבמשתלבותלפועלוהוצאתההלבכוונתתמיד

הנתוניםאתלהציגכדיהכרחיהיהלאהעיקשהנטורליזםהבימוי'מבחינת

המזעזע.הרושםאתלהעניקאחתבסצנהדיהמתפתחת.המחלהשלהקשים

באורךמבוצעהואאםדיו'חזקהאיומההמחלהמאחוריהמסתתרהרעיון
במאבק.הכלוליםהרביםהקשייםאתלעינינולגלותכדיוהעמקה,רוח

בוטיםגסים,בביטוייםהשימושמוות,עלהאינסופייםהדיבוריםכן'כמו
לתחושתיגדשויומיומית,לחוויההאימהאתלהפוךכדיופרובוקטיביים

התחת"אתלי"לנגבכמוביטוייםהטוב.הטעםגבולותואתהסאהאת
המצויאתלקבלללמדהרצוןולהעמקתלהבנההוסיפולאלהםוכדומה
גםיודע-לחיותאיךשלומד"מיהשחוקהמשפטלאגםלרצוי.ולהדפנו

שחכמינורעיון-לחיות"איךגםיודע-למותאיךשלומדומילמותאיך
הברכה-לךנתתיוהמוות"החייםובתמציתיות:בבהירותלנסחוידעו

וזרעך".אתהתחיהלמעןבחיים.ובחרתוהקללה
כמהלהוסיףברצוניאךהאלה,בפסוקיםהרשימהאתלסייםהיהאפשר

אומץ'להפיקהצליחכמורי'גובריוסיהשחקנים:ועלהמשחקעלמילים
התלמידכמיטש,קלייןיפתחוהתובעני.המורכבמהתפקידושמחהכאב

דמותלגלםהשכילהמוות,מולרקריקנותםאתמביןאךבחייושהצליח

בעלתמיטש,שלכאשתוספורטהלירןחיתהחביבהואמינה.כנהמשכנעת

המאופק.והמשחקהנאההקול
"לעולםהחיים:עלמחשבותהשניבספרושוורץמורישלבדבריוואסיים

 ·:·חדשים".דבריםלעשותאוומעורבותענייןלפתחמאוחרלא

 2010מאי
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כדלת.דפיקהפתאוםקרת:אתגר
עמ' 179 , 2010ביתןזמורההוצאת

אתגרשלהחמישיהסיפוריםקובץ
כניסותושרשרתבדלתדפיקהקרת.

אתמאלצותומבדחות,נואשות
לספר ,סכיןאואקדחבאיומי ,המספר
היאושקרת,אצלכתמידסיפור.

אנשיםשבוסיפור ,למשל .מחויך
האומלליםהשקריםאצלמבקרים
להתנחםכדישנים,במשךשפיזרו
ועוד.ולנחם,

כנרתהוצאת 1בפזרארף:שמעון

עמ' 285 , 2010ביתןזמורה

-145בהנמסר ,פנטסטיבלשיסיפור

אפוקליפטיתבמציאותפרגמנטים;

מגפהתוקפתעתידנית,בתל-אביב
ישיבה.תלמידישלגופםאתמסתורית

עםשב ,מזורלהביאשנשלחהחכם
סמיכהעברשלאומשוררצעירה,גויה

העלילה .כמורדמוקעלפייסנות
הצעירהמשוררבידיכסרטמבוימת

בעיירההוריובביתהחי ,אפללודורון
ומתאבל.יםמבוא

לזח.עליחרזתסוצקבר:אנוחם
עמ' 54 , 2010פועליםספרית
סוצקברשלהראשוןהעבריספרו

למעלהלפניבראשונהשפורסם
אברהםמיידיש:תרגמושנה.משישים

לאה ,אלתרמןנתן ,ונסקישל

 ,אליעזרפאל ,סמןזועזראג,לדברגו
המאירי.ואביגדורגינצבורגפסח

םזםגבעלעירומהלויט:ענת
המאוחרהקיבוץהוצאת .מונוגליהכ

עמ' 76 , 2010

 30בןשיריומסע ,חמישישיריםספר

ישניםושיריםחדשים,שיריםשנה;

~סרתי ,שארי ת~"מחדש:וכשנער

בסגרירלי;לספקהבטחtיועונתי
אמרtי,מקודשת,ליתהייובחמסין.

קדוש;קדוש,קדוש, ,אמרתיאניוגם

 ,החוליןקדשיבקודשליתהיה
ואבילפרנסתיתעבודכשאתה
המזבח"קרנותעלשירהאכתוב;
 .) 11עמ'קדוש',קדוש,('קדוש,

מאנגלית: 1צעירטורקיפרחי:מוריס
 , 2010כרמלהוצאתחלומן.יפתח

עמ' 275

נערותשלחוויותיהםדרךאישי;רומן

במלחמתבטורקיהמתבגריםונערים
הרבהעולםמתוארהשנייה,העולם

יהדותשל ,הסבלוידועתרבותי

טורקיה.

וח• Dםוו•ס

u צו~יוu יו

/ודאותתוך;אלמתעורריםעצמים;
'בוקר',(מתוךהחולפת."נוכחותם

 .) 15עמ'

עוברעםוה.אחריפישר:גיורא

עמ' 119 , 2010שירח

לאשתי;אורב ,ערלביישן;"אני
שלהדיןלפסקממתין;השינהבקצה

אנחה;ששמעלאחרורקעיניה./
שבררקחרטה;ולאכאב;בהשאין

לבי;גםנרדם / /ערגהשלרועד
 .) 120עמ'בי',מביטה('אשתיונרגע"

 .) 136עמ'('פריחה',ממצמצות"

מבחררעננים.עצמותזרחי:נורית

המאוח,רהקיבוץהוצאת , 1966-2008

עמ' 285 , 2010ביאליקמוסר
המקיףזרחינוריתשלמשירתהמבחר

דןכתיבה;שלשנה-40מלמעלה
מסה.וצירףהשיריםאתבחרמירון

כלהשבע./בביתגסנוהרעב"הבית
כמוהילדות,/מאזשניםהרבהכך

בהזדקקות./בטחתיבחורף,קיץ

האהבה"שבלולעלכאוזןאותההנחתי
היא'הנפשמתוךמנשימה',('יותר

 .) 155עמ'אפריקה',

הזכריםכשבחאלירז:ישראל
המאוחרהקיבוץהוצאתהחולפים.

עמ' 123 , 2010

המתרחשיםשירהפרקיחמישה

מבוקרהשונים,היוםפרקיבחמשת

מלוויםהשיריםחצות;אחריועד

"עלינובול.קתריןשלברישומיה
יספיקהואאהובה, ,הבוקראתלמתוח

איךרואהאביכולו.//ליוםבדוחק

 =---=~=~~-ב

גםותרבחרשירים. 67ורלן:פול
 , 2010כרמלהוצאתריקמן.עמינדב

עמ' 180

לוצוחקמח.מר;העשויהזקן"הפאףן
 ,נכוןאלצופה,הדשאים,/ביןבתווך

אותםלשלוותהצפוןהמר;הסוףאת

והובילואותישהובילו / /רגעים
מרת·מזיצלייניםשני /-אותך

אי·העוברתהשעה,זועד ;-שחורים

טמבורים"לקולורקודהלוךכך,/
 .) 72עמ'('הפאון',

~יי:ד א""'"ינ

זהאחרי

יר•ס w <1וןורfלול 11
וון pד•וtמיןדך~חרגםכזו-ו

הירה.מההמתאהבתשיר:ליאור
עמ' 63 2010גווניםהוצאת

מקלפיםושובשלם;תפוסאני"שוב
תופעותמיניכלמבפנים;גםאותי;

ופטריות/תולעיםמתרחשות,/

ידי;אתחוטפיםוזאבים /מא~לות
עלימרחםאינואישראשי./ואת

למדנו:;וכךלהמיתני.;כדימספיק
אנילחיות/מאשרקל;יותרזהלמות

אתהבסדר('אניבסדר"בסדר-אתה

 .) 8עמ'בסדר',

אבןהוצאת ,רצקזרחאי:ברקיונתן

עמ• 62 , 2010חושן

יושבאניומועד;חג"בימי

ומוכרריקה;בקופהבתיאטרון;

חג([בימילעצמי"רקכרטיסים;
 .) 62עמ'ומועד]

אכולמבשי:ושאולמליחאסף
 373 , 2009מטרהוצאתשלי,םלירו

עמ'

האיסלאמיהג'יהאדקאעידה,אל
הישראלי-פלסטיני.והעימותהעולמי

הטרורגוביארשביןהזיקהעל
 ,בעברהעולמילג'יהאדהפלסטינים

השיח'כתביניתוחובעתיד.בהווה

שהשפיעעזאם,עבדאללההפלסטיני
ופעילותו.לאדןבןשלצמיחתועל

---=-~'---'-"-'-=--"-=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- ~--

)ס

הוצאתהבטחה.מעיןאביו:שלמח
עמ' 68 , 2010לשירהקשב

אלםיונתיערה;נדדה"לתוכי
הריםיערה./נדדהלתוכירחוקים-;

-ל~~ןהיוכלולאלעברה;קורסים
אלםיונתוברקים:רעםקול/גם

('יהודהיערה"נדדהלתוכירחוקים;
 .) 7עמ'א'חלדי',

השמיני,הנריאני,ג'ורג':מרגרט

הוצאתאלעזר,צילחמאנגלית:
עמ' 994 , 2010ביתאחוזת

הנוישלבדיוניתאוטוביוגרפיה
 •-16הבמאהאנגליהשליטהשמיני,

והסערות,הסתירותמלאיחייו

עדמילדותווהפחדים,התשוקות
המלכותיהחצרליצןסומרס,וילמותו.
בהערותיוהנוישלסיפורואתמלווה

לאישיותרובדמוסיףובכךהשנונות,
בספקומעמידהיומןמפרקיהעולה

שללעתיםהפרנואידיותאבחנותיואת
המלך.

.תמועדםףעלתמדילייטון:אירווינג
ודרי,יואבמלנין.מכביתמאנגלית:

הוצאתעמ' 159ואנגלית.עברית
כרמל

עלמכורבל;בן-חלבי;"חתלתול

פריחה / /תפוחעץשלענף/
הירוקות;עיניואש;עדענקית;
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