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הלל!הללע'מאתכפר-סבא''בסיבובבשירפותחהזההגלידןשעה
הכרךמתוךאביב],תל- 1990העמק,משמד- 1926(עוגני)עומד
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לפארקכפר-סבא"מסיבובשביטאמנוןשלהנרחבמאמדועולצים.
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אילנהעומר,נוליכפרי,יהודיתלריחן,עמוסכתבואליובנוסףהלל;
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והמשוררהמספרשלמותועלהמרההידיעההגיעההפסחחגערב
וחמששבעיםבן .ימיוכלבווחברהחורשעיןקיבוץבןפורתאלישע
במותו.

לעתמעת .ארצישראליספרותיידעשלבלוםאוצרהיהפורתאלישע
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rזחו~ה,rזןקים~חו~יוזp~ןץrזוכ~~לע g ~~לחם!!;ךעים~ה
היה!חסר-סבלנותכי

• :---: T T T 

t' ד~ז:ייהוא י~~ ,;ת~~לרpייעםליזt~ל~~ר-סר;~ה~ך;ת
דק~~~ית, ה~~~וה;ל~ריתת [l \_ז- . .

t' ר~ Q נובf סע;לם,~ריוכת~ליבו1כק~ה~א 9~י
ריח;תםברעםכלבלונווהפורסים

-rז~תוקים-ס~תוקים-זס~תוקים "-- : : : . . " :-- :

ם rtpזנ י~~~~ ה~ך?~.Pז ,ה~~ד~יו:וי ת;!!~ונ Qלמ~ת~ם
כך.עלהשת;ללהומאד . .

: • : : T -T 

ה,.ד fם i~י~רים 9ל~י;ת~~סר ה~~י, iה
משהו!להי;תנפלאכזהבי;ם

: '.'T T : ' ' : -:· 

רת,.~כr97P 1זל~ריסהרף.~ל~י;תר~~לא
ם-ע,נ;ת-סך!'א~~~תrז~~סליםrזחוtקים ת;א~~ם'ל~ש

ע;לם!מצלתיכל- . .
T '' : ' : T 

ר~ש;נכי,למ~תז;שחיתההבנתי,מ!!ך
• T ' : - •• T : T '.' • • 

.רת! rוכר 9~ה pל ; r~יה;י,
לע;לם,~אדגעולחברתן,שארחוניהפך;תשתי

: • . -T : • • •: • T T : •; : T • T T 

היו.נמוסכלחסך;ת
:-•• T ' T 

לחי;ת!~~לאכפר-סבא,בסנובבארחבחמישיה;י
, - : _ 1 f , • ; 1 T - ; -- ; T T T • • 

להי;ת,וככה
: T T ' : 

ולהי;ת!להי;ת! . : :· : 

 18-14עמ' , 1979תל-אביבהמאוחד:הקיבוץהרצאתהודיה,הלל,ע'

 ,הpז~~ה

 ,ה~ע~~~~סן 7לע,נ;תזpלאליס~ה~זpה~ה
שמה,כרקאשמה,לע;לםלגע;תרציתיכמהה;י-ה;י

' -T ז• • • : T T T T T . T T 

השיריםכלהכרךצאתעם
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בוכה?בנייןראיתהאם

עמ' 80 , 2012גווניםהוצאתהעורף,פיקודתרגילקלינגר:נילי

הקיוםכיניטשהפרידריךהפילוסוףקבע ) 1872 (הטרגדיההולדתבספרו
כאוטית,מציאותשלקוונןאלאאינוהאדםכיביסודו.טרגיהואהאנשוי
האפלווניתהאשליהידיעלומטושטשתשמוצנעתסתירות,ורבתשסעוה

הקיוםהיותאתהמסתיריםוסדרזהויותגבולות,המייצרתבאדם),(הקיימת
לראותהראשוניםהיוהיווניםניטשה,שללסברתוסבל.ורוויטרגיהאנושי

ביכוריהבספרקלינגר,נילילהם,בדומההאדם.בחייהטרגדייםהיסודותאת
האנשוילקיוםפסימית-טרגיתפרשנותלקוראיםמציעההעורף,פיקודתרגיל

('רשימותהכרמליערשיריבאסופתלמשל,כךמופעיו.שוללמורכבותועל
שלהחלמתותהליכיאתלחלוטיןכמעטמדחיקההמשוררתאוח')בית

המפויחים,הגדמיםשלבכאבםומתמקדתהשרפהלאחרהיערשלשויקומו
האנושית:ובאדישותשעברהזועוהתישכחפןהיערבחששותהעצים,בצעקות

צעקותדר;ךחוסמות ;זיתיםכוססיםביניהםענפי;םביןפזורות"צעקות

הומות,בוכות ;כרותלעץתפילתלילה ;מתכנסותצעקותאזנים."מחרישות
T :-· /69(עמ'מבין"לאעוצר,כל;בעםאחדאיששומ;עמי (, 

 2011באביבשנכתבהכרמלשירימאסופתנוסףבשיר

בקיעתואתהסגלוההפריחהאתהמשוררתמתארתאמנם
מידאךהשיקום,תהליכי-הקטנטניםהירוקיםהעלעלים

והים ;שםעדייןבשחר;ך ;דוממיםגדמים ;"מרחוקכך:אחר

 .) 68(עמ'זיכרונות"מלחך ;שכחכמונוהם

אחרונים,החלמהבשלביהםכאשרגםבגלדים,החיטוט
אלהטרגדית,המציאותחשיפתאללחתורכניסיןוכמוהו
לפרוחמתעקשיםאלויהרכיםהפרחים(לתפיסתה).האמת

תמימה",כלולות"תחרתשלאשליההמתבונןבעיניויוצרים
אלדווקאהקוראשללבותשומתאתממקדתקלינגרברם

שליופיולואהשירליבתכמסתברשהןהטרגיות,השורות
בכא;בדוממיםשחורי;םגדמים"מסביבשיקומו:אוהיער

 .) 67(עמ' "".תכלתמול ;משחירותצמרות ;ממלוההרעל

מעברבהרבהחורגבספ;רמרכזיכמוטיבהמשמשהכאב

בוכה''בנייןבשירלמשלכךהומפויח.המדמםהיערעםההזהדותלגבלוות
הדומםשלכאבואתלזהותהיכלותאתלפתחמהקוראהמשוררתמבקשת

וכלוונק;יבלבןעטוף /בוכה?בנייןראית"האםזה:כאבעםלוהזדהות
ראיתהאם .;ביגוןח;ענעוהואקירותי;ולאורך ;זלוגותדמעותמצע;ךרועד
כלאתדרכולראותותוכלבקדקוד;וממשאובצד;ונפערר'ח /פצעו?בנייד

והופיע ,) 31(עמ'לערביתתורגםשאףזה,שירכידומה .) 30(עמ' " ...איבריו
מנקודתהשנייהלבנןומלחמתבשלהינכתב ) 2006(אוגוסטתאריךבליווי
יכולשאינוזהשלכאבואתלבחןוהצדדיםשניאתמבקשתשכמוראות
כברהכאב ) 78-71(עמ'החלויםביתשיריבמחזורהדומם.-ונפגעלדבר
החלויםביתבשירימרוסקת.צדפהאומדמםדףבניין,חרךו,גדםשלאינו

שכותרתובשירפרטי.אלאאוניברסליאוקלוקטיבילאאנושי,הואהכאב
(עמ'צוחק"הוא ;דוממת"כשהמוסיקהורקוחרישיכאפלהכאבמוצג'כאב',

הואכיניכראךמפורש,באופןמחכואינואמנםהכאב '".ה'כלבשיר .) 74
וכל ;מחשבותהממלאותהדאגות"כלהדוברת:שלהנפשחלליאתמציף

שהלכוהחלומותוכלמשנ;השפסולילותאותםכלחיינ;והמלאיםהמתחים
חיינ;ואתמרכיביםהחלוי;םביתז'רגןושל ;הלטיניתבלילבתוךלאיב;ךר

 .) 75(עמ'עכשיו"
בשירים.המוצגתהמציאותעםביכוריהבספרהמשוררתמתמדודתבנקללא

מסויםותסכלושאינםליקיריםגעגעולאהבה,עזהכמיההמופיעיםהכאבלצד
בשירהמעיק.האנושיהקיוםשלהומשעממתהריטואליתהמאוסה,מהשגהר

זהיריםיותר,קשוביםלהיותהיהשניתןקלינגרטוענתאהובים'להיות'יכלונו
הזעיריםהתהליכיםוכלפיהסביבהכלפיעצמנו,כלפייותרורגישיםיותר

בבליללהיטמעלרחו;בלדרת"בחרנולמעשה:הלכהאךסביבנו,המתחלולים
 .) 55(עמ'מחשבתנו"מחרישים /הכביש,בהמיתשקעוי;םקלוותיהםהאנשי;ם

האדםביןכלליתדיסקומוניקציהמבטאבשירהמתוארהדיסהרמוניהמצב

קלינגרנילי

העורףפיקודתרגיל

שירים
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זנדמךיעקב

העשריםהמאהבן

ל~עיריםרו.סר~ך~ת p:ליכי
~כיזP.!קן~י~מר

למסעלצאת
•· T T - : 

~~קומרר 't ~~ר
בסכנההביתאםגם  זז-:·--.-

 שק~~~ס~~ךיםס~~ה~ן י~~
מזנבחלזוזלא
אלי.טובהשה;תהערדמה

- ..זז :ז ."~~ילא

בעבר.אחיהבעתיד

זהזנאהלiו nנתכש~דבר"
סקרךק.תזס~~הלה~קןאל~~עולם

"שלשה"אשיבשתמידכמר
ז ;, qךלרי ה~~;,לר~ \tל~

ומושחזתמתחדדתאשרדיסקומוניקציהויקיריו.לחבריואדםוביןלעצמו

לניתוקמייחלתהמשוררת'אם'בשירלדוגמהכךבספהר.נוספיםבשירים
כמואתפוגגתאמ;ךרקאםאחזר;ךלאאל;ךתאמר,רק"אםפיזי:אורגשי
 ;כללליאכפתלואיותר."אותיתמצאלאתאמ;ךרקמרהיבה."אםבעוה
 ;חומותכלאתממוססת;יאותהורגתהכמיהה ;להעלםלחזו;רלאללכת,
כך"כלכואביםשל;יהמחייכותלפנים ;שמתחתהמתוחיםהושרירים ;האמץ
בד'ולהסתגרותרגשילניתוקהכמיההלחלופיןאולניתוקהכמיהה .) 60(עמ'
לצורךשקדמוולרגש,לאהבהובגעגועבכאבהיאאףמלווההנפשאמות

 ;ארוכיםשרשיםשולחגבעוליפרחאהבתנ;וחיתהמה"כמוובניתוק:בפרידה
מנגינ;ההזדמזמהכ;ךכלהרחוקותשפתותינובינינו."עלשנפערהתהוםלתוך
ארוחתעל;י~ז:ומדבר"כשאתהאחר:ובמקום ) 47(עמ'ח""לשכהקפדנושו;ב
 .) 52(עמ' ".שקופה"לתוכ;ינעלמתאניער;ב
שנראהמשעמםקרם"מיןצבע:דהויתהיאקלינגרלפיהאנושיהקיוםשגרת

שושנהשלריחבעלהואבודדיםלרגעיםשמבליחהגעגועהבית".עלרגילדי
השגרהבשבירתהצורך .היוםשגרתשלהאפורותהעשיותכלבינותהבלוט
המשוררתקוראתשבולהודו'נוסעים'כלוםבשירגםביטוילידיבאהדהויה

השלו:ואלהרוחניאלהטבע,אלהשיבהותופעתהכפרורתופעתעלתיגר
 ;תל-אביברחוקהלש;םרוצהשניםכברלתל-אבי;ברוצ;הבכלל"ואני
ואילו .) 39(עמ'מחשבות.""לימעסיקה ;נחהשלאהעיר ;~ש.גתבלתיכאילו
"לפעמיםומאוסלמעייףנעשהוהרועשהאורבניהנוףגם'שמים.::.אדמה'בשיר

רעשמכוניות,עשן ;וזכוכיתבטןוגליגועשים,ובות m ;אדםמהיותעייפתי
 .אני"מהיותעייפתי"לפעמיםהכללי:הקיוםגםוכמותו ) 37(עמ'צופרים.""

כןפיעלואףקלינגרשלספרהאתהמלווההנכאיםמאווירתלחמוקקשה
ממיליםשי;רלעשות"איךחינניים:ארס-פואטיםשיריםגםבספרמצויים
ארוטיים:שירים ;) 72(עמ'לרסיסים"שמתפרקות ;לאותיותשהתפזרו ;שבורות
(עמ'אוחיך-גלימה.""אעטהשולי;ואפשילבג;ןלי;משמששלי,כלו"גופך

 ;קריאותשלוחקדמו;ן ;פראשוכןשל;י"בגופאשהומחאה:הגותושירי ) 42
התוגהמשירינופליםאינםאלושיריםובאיכותםבהיקפם .) 11(עמ'פש"'חשל

נותרכאחד,והמייאשהמטלטלהספרקריאתסיוםעםזאת,ובכלוהדקדנס
משפטיםבתודעהוצורבהשורותבינותשנשרךעמוםכאבאותוהקוראעם

(עמ'הדעת"עלמתקבלבלתיהואבייסורי;םיקירים"מותנוסח:מערערים
19 (. • 
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 . ....................ו••כרטרפימאות/ ...........
הייתימשללתלמידים.אהובות,לדמויותמשפחה,לבניותשורותדיסקיםספרים,ויותריותרמחלקאנילאחרונה

אלולהמריאלתוכושיינשףהחםלאדלהתמסרלאדמה,אותוקושריםשעודמהחבליםלהינתקשרוצהפורחכדור
בסבךבאהבותלחלוקשמתאווהפנימימשהואדמה.עלשגחינהארצית,ישותשלמשונהתחושהעננים.תכול

פעםעלומה.אולימפיתאלכמרוץידאלמידשקוףלפידמיןהלאהמעבירשאניכאילותמונות.מילים,צלילים,
אניואוורירית.יותרקלההפרידהעכשיווהמשולשים.הכפוליםמןרקנותןהייתיעותקים.לעצמישמרתיעוד

אפלהכברהדםהלמותלשלום.מנופפתעודידינהרות.מיעלשטיםתוויםהגואה,ברוחמתרחקיםדפיםרואה

ואבלה.

נחרץפצועמינמליזם

הוצאתהמאבק,הרחבת-השמיניהספראלימלך:דרור
עמ' 146 , 2012עמדה

בשונהאבלבמקצועו,פסיכיאטרהואאלימלךדרורוהטובהוותיקהמשודד
בשניםשידהבכתיבתידםהשולחיםמעטיםלאופסיכולוגיםמפסיכיאטרים

אמת,משודדהואאלימלךהנפש,לעולםהזיקהבגללאוליהאחרונות,
אוונגרדית.מוסיקהשלמלחיןלהיותובנוסף

אלימלךשלשידתואתמוקדגבריאלממפההיפההדברבאחרית
הייקו,שידיהמזכירתמציתיבאורחנפשייםמצביםשמשקפתככזאת

שמדוברקובעמוקדויליאמס.ו"קשידתאתהמזכירהקונקרטיתבשפה
וצודק.ממוקדות,ביוגרפיותבאסוציאציות

אדםשלהתבוננותנקודתעלהמתבססתחכמהשידההיאאלימלךשידת
שתיין,"לאמשידיו:באחדאלימלךעצמושמגדידכפיאומבחידה,בודד
שמן,ליצן ;חומל /חתרן,מדי;,רמעט ;יוםקשהלאמשפחה,אישלא
כךעלומספרהאנושיהטבעלתוךדאותמדחיקפסיכיאטרשידתמזקין".;

הכשלאתגםאבלבקיוםהיופיאתמראההומרד,במעטמהולהבעצבות
מהשיריםחלקנגדוהאנושיהעיוורוןאתהאנושית,בעשייההמתמיד

מתריסים.

הדיקצרים,שהשיריםגםומהולכאודה,יצירה,שנותעשרמסכםהספד
מפתיעהבוהקריאהאבלמתבקש.הואעמודוארבעיםמאהבןשספד
מהחוכמההתפעלותמעודדיממש,שלנפלאיםשיריםלצד-ולדעהלטובה
הפרד.לבלייחדשלוביםלמדי,סתמייםשיריםישנםוהדיוק,
גידים ;המסויד ;המזדקןהסוס"מפיזקן:סוסעלכואבשידביפים.אתחיל
כבדהואכה;ועיניושבר;ךגבו ;שבודותפרסות ;קרועיםחלקםשחוקים

למי ;אמתיוצאת ;שחיטהשווהשלא ;המעונההסוסמפי ,;הרבהדאה
אפילושווהשלאסוסהעייפים,האלטעזאכןסוסיאתאולימזכיראכפת?"
מנוכר.בעולםמשחיתעמלחיישחיטה,

ואתהקיומיתהאימהאתומטונימיתעדינהבצודההמזכירנוסף,יפהשיד

החדרבפינת ;תוכיםוארבעה ;"תנשמתמטאפודית:סיטואציהדדךהמוות

זאתובכל ;שםלהיותצריכיםלאהם ;מפחידיםהםלקי;רצמודים ;הגדול
 ;בעקשנותמסרב ;לסלקםמסרבוהוא ;שםבדיוק ;אותםהציבמישהו

של"הציפורים"אתלימזכירהשירתזכורת!"דקזאתתפחד;ו"תפחדו,
יותרהמבהילותהסצנותכשבאחת"פסינו",אתמכךויותרהיצ'קוק,
זועם,מתריסשידזהוציפורים.פוחלצירקעעלקורבנועםמדברהרוצח
כלל.בדדךהעדיןההייקואיהמינימליזםבעזרתמורכבותשירצד

אחדושידבמוסיקה,בעיקרלסוגיה,באמנותעוסקיםמהשיריםמעטלא
דגששכולושידקולטדיין,ג'וןהגאוןבסקסופוניסטעוסקבמיוחדיפה

אתנותן ;אדירהאנרגיהשלבפרץ ;ענודימנגןקולטדיין"ג'וןמתפרץ:
זהכלומעלויתר;ךשוםכאןיהיהולאאיןהנשימה;,אתנותן ;הנשמה
 ;הזהבבמכרה ;הכוחבכל ;עיקשתחציבהדק /אופטימיות!שום /-העצב

חיים".ששמה ;הזאתהעשירהבמדמנה

לאיכוללאקולטדיין,שלדתיתוהכמעטהנפלאההמוסיקהאתשמכידמי

אתנהדרשמגדידהויתור"שוםכאןיהיהולא"איןהשורהעםלהזדהות
בלילגמדי,עצובההיאאםגםאמתהרודף-האמיתיוהאמןהאמנותמהות
וריכוך.ויתורשום

עםשמזדהההדוברעלאחדשיד-בספרותעוסקיםיפיםשיריםשני
עללרצחשנדחפהדמותאותהניננו,של"וויצק"

בסקירתהעוסקאחדושידמרושע,כוחניעולםידי
הדוברסגידה;לפניהספד,בשבועספריםדוכני
סוףשלהיאהתחושהאבלשידה,ספדימחפש

 ;ביתכלבנמצאאין .;למרחקיםמביט"אני-
ענודי".

האמנותכמותקווה,נותנתזאתבכלהשידהאבל
דחקכפתרוןאלימלךבשידתהמסתמנתבכלל,
גן ;השידה"ראשיתוכאב:עיוורוןלחיייחיד

ילדאדמונ;יעץ ;מטפסקירצמח ;קטןסלעים
ולטבע,לשידהאהבההייקואי,קצר,שידמתבונן".

"בלילהעדין:הייקואישידועודשבקיום.ולנידח
אלימלךדרוראלמביט ;הנצחמןפרוד ;למעל;ההמבטב~דב;ך
אלהכמבט.חיוניותואבלהאדםזעירות-הנצח"
האניאתלהעליםהיודעחכםמשודדשלשירים

ימינו,שלהשידהבמרביתמדיהנוכחהאגואיסטי
למבט.האניאתלהפוך
תחושההמותיריםמדי,דניםדנים,שיריםגםישנםבתחילה,כאמודאבל

להשכיב ;מדויקמניין ;דחופהנמליםמועצת"כינסתימדפדפת.סתמית,
מתריס,שידאומחזיק.ממשלאאבלחביב,שתמות". ;שתמותעצלות;יאת
הדעותהחיותאנ;ו ;חיותמלא ;דדך"מלאכמו:התרסה,שידיאוהבואני

 ;ואטומיםמטומטמיםאנחנוכי /למה?הדרך."לנואבדהכי /למה?ביות;ך
בעזרתהאנושיהטמטוםאתהמראההשיריותרטובכבאלי,זהלמה!"זה

הדבריםאתלהראותעדיףהסוס.עלשהובאהראשוןהשיראוהציפורים,
השיר.שלהתחתונההשורהעםמזדההבהחלטאניכיאםלסכם,מאשד

 ;מסוגלאהיהשלאעד ;אחיה"אנימחזיקים:שלאקטנים"ויץ"שידיאו
והמינימליזםמחזיק,לאהואשגםאחד,מתחכםשידאוקצת",ועוד ;לרוץ
פעםקראתי ;כאביםלפייסשאפשרפעם"קראתיהחולשה:אתמדגיששלו

אפשר".הכל ;;בפאביםלכייסשאפשרפעםקראתי ;כאביםלכייסשאפשר
שהובאו.היפיםהשיריםשללחוכמהבניגודלמדי,ריקההתחכמות
מוסדעםמינימליסטיתקטנהתמונהמציידכשהואבמיטבואלימלך
לטיפשים"אפילוכמו:הגותיותבאמידותולאמטאפיזיות,והשלכותהשכל

זאתלהתריס,ידעביאליקלהם?"דק ;ואולי ;ישועהתיתכןכמירח;ך
ננסיםכןפיעל"אף-מאשדיותרהדורשתפשוטה,לאזעםנביאימלאכת

השמיניהספד

המאבקהרחבת

7 

אנוע.""נוע ;ארורים

טוב /שנעצ/.רזמןהרבה ;;עזובההרבה ;שקט"הדנהיפה:שידבעודאסיים

המתעקשמשודדשלהעזיבות,אתאוהדוצנוע,חכםשידבתוכו".מאודלי
 •יחד.גםואוהבתמתריסהמהצ,דהתבוננותעמידתעל

גלעדיזבל

מארס-אפריל
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דנים,במקדיםהשפה,אותם.שדגםהוארכךמולחנים

ומצליחהצרדהאתלמיליםמפרקהוארצוצה,שפההיא
איברהקצבבכרן,מארד.קיומיבלוזמהשבריםלהרכיב

"הצופריםכמרשרדהכאשדקצבאכפתלמיאבלנלוזי,

שלביםמטביעההגבעה"במעלה ;כבחשיםמתפתלים

הקורא.עיןאתדמעות

שברהדמדומיםאזוראתלעבריתתרגםלפי,דיאיר

כבעני.לבלוזבהפךהזההבלוז

סומקרוני
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תעשיואלעשי

עמ' 273 , 2012ביתןזמהרוהצואתאמא,לשו:ענד

יאותף mד ,בהשקפותיביטחןוחוסרלחשוליגוםרלשוענדמאתאמאהספר
אני . mעחלא mהחחהקיראהגם .המשפחהבתךוהיחסיםאתמחשדלבחןו

הספ;דעללכתובאנסהתקנה?להשאיןעטותמהיטובה?אמאמהימבלולבת:
להחלים.להתגב;רכדילגרומיושבוהאיוםאתלפקר
ממשוכת,גסיסהלאחרמבוגרבגילמתהאמאהתמים:הפשטהכניסהעשרלע
 .ספריםכותבמחקח,בתחוםמלציחלילדים,אבנשוי,בוג;דאדםהבן

ערהחורבושקרות .לאמוהבןביןפתרויםלאיחסיםלשאפלסבךובפנים
לא-לאםהבןלשהגעגעומפלצתשוצרות .המשפחהיסתודואתשממטוטת

 .חייוימילכאלאמתוהלאחרקר
מלבההבןכךלכהמשמעתויתהשארתהחייושנתאת .מלכתחילהערהיההז

גדלוובגעגעואמו,ללאהקיבץו,לשהתינקותובבית
מגיעההיאיוםיום ".אותינושטתהיאיום"יום-אליה

נשכחלאהגעגעו .) 123(קטעכך"אחרמידלזעובכדיקראובא
כמחלהכמעט,גופני"כיסדוהבדיחהאתמקעבאלא

"קיבצוית"עטותחיתהזשאתמבינהאנימרפא".חשוכת

אתששודרתינקוותיש .פסיכלווגיתמבורותשנעבה
כ:ךלעצור-הזההבןלאאלבמאמם,הפיוח

היאכיתקיניםהיולאאמאבמחיצתהבןלשחייוגם
תמיד" .) 99(קעטהאסרוים"הדבריםלע"אחאריתחיתה
בהארההבן .) 86(קעטהפה"לעאתוימנשקתחיתה
הנשיםעםלשוהיחסיםמערכותלוכןאשהלשמופת

 ,שעב-עשהרבגילו'עםומגומגמות.חיותורוהיובחייושלועבר
לשאשתו ,וסבילותוכךחהיוהגוף,גילוישמחתגיל
תהיחהחתונהאוףבתוכאםאגבכבךרדאך mמחכהבן

השאלה .) 114(קעטגידמת""חתתהמשותקתמשותקת
(מתמטיקאי),אשרדלופלו(סופר) mבאללחאןשמופניתהמתגהרהישיהר
הותשובה .עצמולבןמכוונתעבצם ) 208(קעטאחרות?"נשיםלהםהיו"האם
בהרור.

לבןלהתקרבטעותזומבינה:אני .היחיהדהאשהאלאהנשיםכאחתקרלאאמא
הנכןו?ק mהממהואךבוג:ר

לגמדהניסיןונוסף:מובהקפןלוהבאדיפאליותנגעוהלאמוהבןלשהאהבה
תמידאבא" .מקומואתחלקיתלותפוסהאם,לשבחייההאבלשחשיבתוואת

רקשהיאמיטהבבקר;ושבבתילדשכהייתילשהלמיטהנכנס ". mאחבמיטה
אףהם"בעצםההורים:ביןהקשרחקויותביטלואוז .) 49(קטעלשנו"קרלשה

ההספדלדבריבתגובה .) 199(קעטנפדרים"בחרדיםחיוהםהתחתנו."לאפעם
 ) 110(קעטלבלעה"אלאמתהאשה"איןהתורוד:חוכמתלעהנסמכיםהרב,לש

הויאנכןו"לאנכןולאנכןו"לאהבן:לשהמשלושת,החריפה,מחאתובאה
לשכבלעהעצמואתאחההבןכיהרב,דברילשנכונתוםאתשמוכיחהזאת

המתה.האמא

ליחיתהלאבחייםחיתהשכאמא"עצובה:אךעצומהלאמוהבןלשאהבתו
אפשרל~הלו.מעניקיםשההרויםממהמאומבהואו ,) 214(קעטלאשור"זכתו

ומצלוקים"?חבלויםאנשיםמ"שנילצפות
ממשיךבןלהשיהיהצחהחיתההאמא.לשחייהסיכוםלעלחשובמנסהאני

לה!!איןאלב-
להיקברצחה"הייתי ,) 250(קעטאבדו"הלכאבדו"הלכמ~רעם-אומרהבן

 .) 158(קעטעשכיו"

 .) 270(קעטהבןאומרבתוכה"אוניריקה"מיטהמשמעי:החדהטרגיהוסיכום

לשמותהעםמתלוכןנלו;דלאמובלד,היהלאמעלוםשהבןאומרהזה~ם
אמו?

האו ) 60(קעטאדם"בחייעלוותלאעטויותטהוהר"במתמטיקהש: mלשכהבן
 . mאחזההאמיתייםבחייםכילעצקוצחה
כאםתשעי:אולשעיהארוותלעצמילגשבמנסהאניהרבתוהעטויתוסמךלע
אביעםמשמעתויקשרלקייםבוג;דלבןהלתקרבלאמתינקו,ק mהלתלא-

סד
 366-7גלירן

לאליכלותם,עברמליחסמהםלצפותאל ,םיההוראתלקבל-כבת .הילדים
 • .נחתקמצץו ,מהאיזןואליחחראזמטעויותיהם.להיפגע

אליעזר-בתחגית

אינטואיציותשלופועםחימבט

עמ' 389 , 2012ספריםידיעותהוצאתגחליליות,חומסקי:גילית

שיהר,פריסשוהשלהכתבש ) 34 (הרעיצוסופרתמשוררתהיאחומסקיגילית
שממצב ,שלההשלישיהרומןאתפרסמהעותה
לבכלהצעיהרהסיפורתשלהארשונהשבוהראותה
אתינתימצאנילמהבפרט.דתיותסופרותשול

הפאוטיקהעלהשפעההדתיתלאמונהכידתיותה?
הובריהרהסינןואופנימבחינתבעיקרהסופ;דשל
שלבספריהןשבלוטכפיהמציאותחומרישל

אמונהבת-שח;וחנהקד;ומיהרכמויות mסופרות

חומסקי.וגיליתאלןו
קטנהילהדשלהותבגרותצמיחההאוהחמןנשוא

יידעלאומצהבתאונה,הוריהשניאתשאיבהד
ציונידתיבעלוםדרכהאתופילסהברק,בבניהדדוים
שלחייההלעומתית.הבני-נוקיתלחדריותהמשיק

עםבבדבד ,אובדותפרידותצרופיהילהד-נעהר
הרומן .אישיותהולצחותויציביםטוביםקשרים
 ,לילהדנחשפיםנו \lרשונים,זמניםבמקבילמתאר
ישדות. mמיזמןבנקודותהעציהרלואשהלנעהר
כלוסייתהואעלקבריבנתיאור :יהוומןורשלבלוטיםאלמנטיםביציהר
תיהדתהקהפרקטישלרבפירוטעםיחדהומשתנים,השוניםהמניההמגוונת
מהימן,יאפעלוםמעמיהדיחומסקגילית .הציוני-דתיהמגזרבקרבבעיקר
 .וקלילותחןברובומעצובמבוסס
דרךהנשיתתוישהרגאתנאמנהמבטאתחומסקי .מגדריהואאחרהיבט

מילים,שלבדקויותןהמאופיינשיותשלעלוםומשרטטתהנשיותדמויותיה
תמשמעוםינשואקלהגוףותנעותאמיהדמבט,שבועלוםגוף;שופתמבטים
הרופעילהדהשאומרתאחדמשפטקשרים.מנתקיםאוויצוריםגולרית,
ןהקטהשלגרכדורכאש ,ילדותישתשביןבקשרכרסוםשלתהליךמתחיל
םגלאבש.נפתאומותשהיומישלהידידותלואובחלניכורהוופךמתעבה
אתהרבחעופהר" :נפשיאיחדואשו;רחיים,רקמתמהוותעזירותמחוות :להפך

 'עמ( "מאדוטובמרגישהואני ,מזמןלאעליהלהשהחמאתיהטריקוחלוצת
להרמוניההשאופתמא;דועודינהרגישהגיבוהרהיאבמקור)(יפעהיפעת .) 80
בלוטימסקוחירתישמצהרגישותבדמויותכילצייןארויוסביבתה.עצמהעם
 .פגיעותןלמרות ,נפשיחק m'נורמליות'יציבות,לשיסדוגם

תינלתכש-תעיונישאינהההגותית,ההכללההיאהרומןלשאחרתתכונה
הרוגיבלשנפשיותהברקותמעיןאינטאויציות,שלופעוםחימבטאלא

אתאהוביםשאנשיםאהובתלא"אני :כמומשפטים .מחדדויםחשויםבעלת
 .) 208 'מ(ע "בנגבשיטפונותלראותלנסעואוים mפאוספריםאהוביםעצמם

כךכלתוילהעודיין ,ורבדיםפינותלעומק,עצמךאתלהכיריכלו"אתהאו:
דמותךםימעלפתבליחשםבמראה,השתקפותךעםמקריתבפגישהמופתע

תזקיפוברלהסתישמנסיםדמותאותה ,זהלכלשמתחתהקדמונית,האמיתית,
 .) 168 '(עממסוים"יךו mמקופדתותסרוקתקומה

מעט,תואוץולכוהיהשמוטבליונארה ,הקדומיםמספריהיותראךחהספר
דיה,הרורבאינהשתרומתה ,אברםשלהמלאכותיתדמותועללוותראוף

יחסר.לאדוברבלעדיהלהסתדראופשר
סהו mלואתימקורפיגורטיביתבשפה ,מובהקאישיבסגנןומתייחדהחמן

תסופרליחומסקגיליתאתלהשוותניתןזהבמובן .קצבייםבמשפטיםהזורמת
קי:סחומשלחהדוייאתלחדרניתןביניהןמההשואוהאךק;ודמיהרהמחוננת

גילית ,םיימהחגדלוותדמויותעולגדלויםנשואיםעלכותבתקרדבעדו



דדוכםומשבריו,הפרטיהעלוםלשהמינוריים,הנשואיםאמניתהיאחומסקי
הרגעיםוקליטתדקויותשל mסופהיאהאנשוי-כללי.אללהעפילמלציחההיא

בעזיחיות,לעסוקמרבההיאהבינאישיים.שבקשריםהותהומותהנאלמים
היומיומיים.החייםלשהקטנותהרדמותחשיפתתךוהיומיומיתו,בזוטות
הסופריםשלההיכרמסימניאחדהאו-"קיפדויות"-מכונןיסדושלקיומו

עשובריםלמיניהם,הכתיבהלטכנאיבניגדורבותי,שלימדוניכפיהאותנטיים,
קארתיחומסקילשספריהאתאח:דחותםלהםאויןלעניי,ןמענייןבקלות
היסדולינתחוורהארשןואתשכיליתיאוחרילארשןו,מהלשישיהפ;ךובסרד

אנשויתאבהדהואוהחמנים,לאךרוהעוברמרכזיתוכניאלמנטאותוהמכונן,
גיבורותיהבנו.שלמחייושנערדאבנערוים,ידידילדתו, mחבלהיותעששויה
לכאבגרוםאוונתההחסהר,הנפשאתתדירמחפשיםחומסקילשוגיבוריה

בניגדוהמנחמת.גםאך mmמאהאמנםהשיבהעםרקלהישכךעששויקשה
לפתנחות mחותחומסקיהעברית,בסיפתרורביםחמניםלשהפסימית mלר

שביןהקוטביותהאובספרהמרכזיהמוטיבמפשטנות.קוים mהאופטימיים

מסמלתלגיליה,בלציליהכךכלהחמההגחלילית,לטרמיטים.גחליליות
השאיהר mבכותהוהרס.הזןודאתמבטאשהטרמיטבעדוהנפשי,האוראת

הוהרמוניה.האורות mכלניצחןוכביטויהגחליליתאתרקחומסקי
אךייה mסופרתהעברית, mבסיפווערנןמקרויקלוהיאחומסקיגילית

 •לכלום.בהחלט

צביבןשאולרבקה

טורחקרהואאדםישאם

עמ' 69 , 2012אמציההבתאתוהאאלהו,גאזיגאוזקדרנו:ש'סם

זאת,למחתהפחהד.נטלויהאנשובניאותנו,קים mהמיצוריםהםחתלוים
הספחתיתודמויותיהםאםגםהלכבים,כסיפורירביםאינםהחתלויםסיפורי
לאויסלשהפלאותבאץראבליסהצ'שיירחתלולשמחיוכובזיכרןו;נחרתות
חלפי.אבהרםלשחתלוים"לששוהלע"שירעודקלח,

עבצמאתומשהוישלנו.זקוקיםופחותמובניםפחותלכלביםבניגדוהחתלוים
יצואיםהביתי,האוכלממנעמינהניםהםאתונו.שמקסיםלשהםהציידיובחן

פלאאיןממשוכת.צהרייםתנומתלתפוסכדישוביםמשחקיםלהרפתקאות,
בשרת.הגלחהלהיטהםביטויובהחתלויםשסרטתיאיפאו

ש'סםשלספחהעבריהילדיםספרימףדאלנוסףהחתלויםאהובילשמחת
ומחשבותיהםרגשתויהםהרפתקאותיהם,אתהמתארהואאלהוגאזיגאזווקובר
חדיםמעיצוריםבנוי-גאזיגאזוהאוכןשכמוהעציהאחים.חתלויםשנישל
בנחתמתנהלונבןו,שקלו-הבכוראחיואוילוונמחהחדזיגזג,כמו ,'ז-וג'של

כמוהםהאחיםבאמעצ.הרכהל'האותעםקדקחיותמתנעוותהבנוישכמו
משלימים.ניגדוים-הויאנגהיין

 . mאוקרהאואדםישאוםהחייםבלעיעבלוםשים mמתכלוםהסיפרוים
לעלוםהפלגותכאן(איןהיומיוםלחייקושורותטריוויאליתוהןההרפתקאות
מעקבבמטבח,מהומהוגרימתהשכניםמשלוחןגליהדאכילתהפנטסיה)-

לבריןומלכתדוהוכנתבמארה,התבוננותעצם,המסתיריםשהבתהלכביאחרי
אינועיקרו-הספרלשייחודומתגלהשכאןאלאמפיסתופלס.הכלבהשכונתי

בדילמתועוסקותהמחשבתואותן.המלתוובמחשבתואלאעצמןבהרפתקאתו
הםכאשרלמלש,ילדית.מבטמנקדותמעניינות,ומוסריותקוגניטיביות

המצויאאחר,כלבתחש,מתגנבאוחריועצםמטמיןהפלדובפרמימתבוננים
חתרשכפומיובחרו.אחהבמקוםאתוהומטמיןמחבאוהממקוםהעצםאת

אזהעצם;אתפרמייחפשהיכןגאזיגאזואתהאלאהושאולהעצם,אתלמצאו

זהשאיןלואומרהאלאהואךאתוה.טמןשתחשבמקום-אוומראחיולועתה
יעדושפומימהלביןיעדועצמושהאומהביןלערבבלגאזיגאזושאסרונכןו,
צריךאתה ]".[ארית.שאתהמהאתארהלואבביתהזמןלכהיההאו"הרי

ביטויכאןיש .) 23-22 (יעדו"שאתהמהלעלואיעדושפומימהלעלחשוב

האח:רלשלידיעהלשוהידיעהביןמבחיןאינועדייןהילדשבוהילרילעלום
יעדו.האוגםמשמעיעדואניאם

לשהםהיכלותחסרהחיים:לעבילשהמבטלנקדותיותרקשוהר , mאחחגמה
לשהדילמהזו.מבטלנקדותהקואריםאתמקרבבמארהאחיםהםמהלהבין

המארהלמלש,הידעוים.העממייםהמוטיביםאחדהיאהעצמיתההשתקפות
דיברוכשורבעלתעצמה,משליישרתבלעתהיאלשגיהשלהחרוגתהאםלש
ביותרהידעוההמארההילדיםבספרותלאמיתה.האמתאלאדיבורסתםלוא
אלאלאו,תווהאדםאתמשקפתאינההמארהבההמארה,באץראבליסהיא
בגאזיגאזושונים.חקויםבעלת mאחלאץרעשרמעיןמע;נרמקוםהיא,

עצמםאתלוזהותלתפוסיכלויםאינםהעורבניוגםהחתלויםגםוהאלאהו
הםאח:רחתלושםמסתתרלאלשאוו,אךמאחוריה,הלוכיםהםלוכןבמארה
מביאאינוזהאךחתלו,שלמגעאוריחממלוםלחתלושאיןאמנםמציינים
מענייןניסיןוכאןישהאדם.בנילשתפיסתםפילעהמתבקשתלמסקנהאתום
האנימליסטית.התפיסהבמגבלותלוהתחשבלהאנשהמעברלחרוג
סיפרויבכלההאנשה.בנשואלהעירהמקוםכאןאולוי
ההאנשה,היאהמרכזיתהספתחיתהתחבלוהחייםלעבי
עלאנשויותויכלוותמחשבותרגשות,הלשכתהיינו,
אינןאלהבסיפרויםהחיותלעתיםהחיים.לעביעלום
ג'רוג'שלהחיותבחוותכמוחיהלבבשואדםבניאלא

בספרלחיותהממשיותהחיותביןהקשרשםאלוודו
ממשיותחיתושלהאוהתיארולועתיםביותהקלשוהאו
הזאולווגלשאוהדיוטג'יימסהווטרינרלשבספריוכמו

ממשיות,לחיותהמתייחסיםבספריםגםאךאמיתי.פנחס
להימלטיכלוהשאינהאמוטיביתבלשןוהאוהתיאור

מהבספחאמיתיפנחסלמלש,ההאנשה.ממלכתדו
התאוראתלתארשבצרונולחדרןונותןהחנודריםעשוים

כ"עשוהחןודראותושלתנעותואתמתאראו"גיברו",
אלאאמיתיתאנימליסטיתכתיבהאיןכאמרו,התעמלתו".

החיהלשהתפיסהמגבלותאתבחשבןולהביאניסיןורק
חיים.לעבילשהתנהגותייםממחקריםלנושמוכירםכפי

החתלויםאךהאנשהכמובןישנההואלאהובגאזיגאזו
כךלעממשיים.חתלויםגםאלאשקלו,הושנישובבהאחדילדים,קרלאהם
שהמחשבתוכמובןופתיטיטי.נפטריטיהאחיותשתיעםמיחסיהםלומדיםאנו
המיניתהתשוקהאךהאנשוית,לחשיבהקשורותוכדומהמיאתאהובמי

החביןו.בגילאנשוייםלילדיםלואהפהדחלבלעיקשהרובספרהנרמזת
מבעצשלהפלעואללוהצואתולתכנונושקשהרובספרהאחחנה,ההרפתקאה

מוסדיתדילמהמלעהמפיסתופלס,הלכב-השכונתיהבריןולשעונישהסילקו
שבכונההחתלויםהארויה.הענישהומהיבריונות,עםלהתמדדוותהקשהרו

מרמזששמומפיסתופלס,שמשליטהאימהבגללחופשילהסתובביכלויםאינם
הספרוטאיגאזיגאזוהאוהומבעצהונבןוהשקלוהאלאהוהאוהמתכנןאופיו.לע

בבוראותוישאיחהאםהיאהושאלהלכהרמפיסתופלסאתמפיליםהםהאמיץ.
הבחיהרהערים.משעיולעיחזרולשאשיבטיחלאחראתוו mישחאולמתו,
לשההומניסטית,הבחיהרהיאביניהם,דיןולאחרזוגם,ובנתוהחתלויםלש

הילדים.ספחתלשהחינוכיותהתפיסותעםאחדבקנההעלוההובנה,סליחה
חלקםבאירוים,ומלותוגלחותהאותיתולוכןקריאה,לארשיתמיעודהספר

הילדיםבספחתהאירוהפךהאחחנותשבניםרישומים.לקם mצבעוניים
הםאהרתוב-קרויאנסקיאלוגהלשהואירויםעצמה.בפני mהעומלאמנתו
מספקיםאינםאךהמיללוילטקסטהמתאימיםנאיםריאליסטייםאירוים

הסיפור,גיברוילעאחרמבטמספקתהיאאיןלו.מלשימהאושתהפשרנות
הלל,ע'לשבחתלויים""מעשהבסיפרוכבדאחרים.מאייירםאלצשקהרוכפי

לחתלוייםאיחנימבטהועניקהאמנותי,חופש mהמאייפתקלאלונהנטלה
הלל.ע'לש

בחחםהועציריםהעציריםהקארויםבפניפושרהואלאהוגאזיגאזוהספד
הדילמתועלהדגשהחתלויים.היום-יוםחיילעומעניין,מעשעשקלוח,סיפרו

לעששעובנוסףלוומעניקזהספרמייחדובמוסר,בדגשבמחשבההקשתורו
 •עומק.גםלוהנאה

שבכדגגליה

דד
מארס-אפריל



זמןבאיחורמתנה

יעוז-קסט,איתמרמהונגרית:העי,רבפאתייוז'ף:אטילה
עמ' 78 , 2013עקדהוצאת

שזהייתכן .העולםבשידתעליהאהוביםהמשודדיםאחדהואף'יוזאטילה
ולפעמיםלאמיתהאמתהואאבלרשימה,שללתחילתהדב-פאתוסמשפט
התוודעתילראשונההדברים.בראשיתכבדהאהבהעללהצהירצדיך
צביבאנתולוגיהשעבדה,המאהשלהשמוניםבשנותאי-שםשידיואל

השידהמןכרכיםשלושהבתמונומנטליתאנתולוגיהזוחיתה .הפלאות
 .יעח-קסטאיתמרוהעודךהמשודדשלבתרגומוההונגרית,
משודדיםעשרותדנים,שיהראוצרותבחובםטמנוהללוהכרכיםשלושת

ועמודעמודכלקראתי .שידתםממיטבומבחרחייהםוקורותהםיתצלומעל
שידהלהכירהמחפשדרכו,בתחילתמשורדשלבשקיקה
בפואטיקהפרקללמודגםואלויאופקיםולהרחיבחשובה

 .אחדיםוממקומותמזמנים ,דגלויםמיוצרים
 ) 1937-1905 (יוז'ףאטילהשלהדאבהמדוביחייוקורות

התקפימאם,ההתייתמותמשפחתו,אתהאבעזיבת-

שלושיםבגילההתאבדותולבסוףוהדיכאןוהשיגעון
במיוחד .הונסערתהצעיהרדוחיאלדיברו-שותיים

באיחודקינה'שידנקראהאחד .שיריםבשניהתאהבתי

בהיותולעולמהשהלכהאמועללבקורעתאלגיהזמן',
לעירנשלחכאשדדווקאבהעדרו,שנים,ארבע-עשהרבן

האכזרשהאבמשפחהאותה .למשפחהמזוןלהביאשדה
קטנים,ילדיםושלושהא.ם-לכןקדוםשניםכעשרנטשה

המשפחה,אבי .שבהםהצעידהיההשלושבןשאטילה
לאאךפרנסהלחפשלאמריקהשייסעאמדדחק,פעול

משפחתיתאלעצמוהקיםשםלרומניה,מעברהדחיק
שלהמוגמרתהעובדהאלהשדהמעידחזראטילהחדש.

בהלווייתה.השתתףשאפילומבליוקבורהמתהאם
אוטוביוגרפי-שידזהובמלואו.כאןאותואצטטהשירשלאורכולמרות

מתוךהאם,עלזעמופרצימתוך .שלשויםבגילחיברשהמשודדמקאבדי
בצורהמנציחהואהכפוי,הוהעדרהמוותנגדהילדותית-נקמניתטרונייתו

מןעשוריםשלושהמקץגם .הוצעדההזדקקותהאהבה,גולדאתחד-פעמית
בתיועלהזה,השירקריאות,עשרותולאחדקדאתיושבההראשונההפעם

הלב:אתמחדשמוחץהמתומנים,

קודזכ, י~~זJע,לות-נ:י~ייש wים-ך w .ל P'ל Wם·~ח
~r;עךלא ,יגi רו.ו~ליד;rבי;~r;ר. 

 ר~~~ית rלר~יךtכלת-דג.ות,פונ:יה:;ו~ע,רה
חג;ו~רtכךr;ר.סז?ךתל~י

רר'?נ:רריוףנו~~רי~ייכ:;~יבותים w ~~~זכי~ס
ןמונכך.~תלסר:כיב י~~ךזכ iט
ד. iעלי קי!;!?'~לא~ן·סזת: iא iרעי~י~ך

 .ךך iח י~;:לסט-ז.זש-סנ::י~~ית

נ?הי Q ~א?ש Q~ך Qלעיר :ה<.?י,ע~-ף iס
 .ת iזJזו-עס~~אם.תעם

סמג;ו~ץוpת·~ג;ו~רג.ות\קט g~בון:כיעת

 .ת i ~~.סיכ~ן~ת·לסם?לנ:יה
ח~אהיק wס:כ~לואךז.ךאנ::יפוחי-~דו;נה

וקשה-יום.עקש~ג.ור ,?(ורק\ן, iר ?i~גגכל

י~ה, wהלת·נ::יר~ג~~לוך~די .ך.לי~;: P' ~רק
 .ם iו;נק~שוםז.זיגד ד~ו;:- ר;tt rך~לו

לגכת iךלתלרו?ה ר;P'?fי iךה י~.ק~זלr;ר 1
 .ך pג_ו~ך~ת\קד~ךו;וז,וק~ת

סצ'ךך,ל~יחיד,ך;~גד-~תך~זורr;ר ר;r~כז~
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גך. iסלtכת-לש?לר~~הךחגה
בו, ר;r~ש~~ם ,ילי~;: w ~''~רק-זסב" ה~~~רץ;כ~~ה

וגדל!"הוב.אבשביליאכל:"תואמרת:
; : - T : -' : ' " ) T ' : -

ד. iעת iדככ iל םי~;: 1ררקת iסיכלולגכ~ך 9\קך?עת
 .?ל iשהי iא ר;rו;:ל iה

ץךבעם~רוי:ינכד~ת ."!ך p ~ יה?'~~לו
ן~ר?הי P\ וi~ס~ם-ליח~נןr;ר
הזכ iדה 9דוד:;ו:;~יג?ל ך~~ ר;i ~~rכזJדוג_ו

 ?~\קר~\קר~ב P' ~ר~ז·;:רעץ ttעית ?iר ?i ל?ג'.?':;ודי
 .ם?(~ iJד iעה~י iלסכלr;ר·~כלור~י,

~קול:דד 1:;וג~ג;וריסס~יהיב~~י !או.pרה rז.זי
 ,תו.ג~~ו;ג~ ר;tt rלא-לחיות:כמונכה w~רשגכת

ל'·כ t~oכלקלת-. , i?מו W~ל

~סלה~י?יה ל?~הד iי ר;tt r?.לת iנ
ת-\קךא. iס~יqח תר·!~ PiJ i'ז

ץקת, iסצנ::י~ננכדל.יל;לוד~ת ר;P r\~ט~ז.זין-רו~ה
 .בר:;~~ iJ דג?'~-יר~~ת

דגכת oג~ת· 1 ~חש~נ;רדכיי~ה ttסנ:נכד P' ~ !ה zצוע,~
ל~ן,סץ~קנ;ריז w~~לות·:כבו w?ל

גכם:· r~יכ~ת·ס וי!;!ל~~לחוpקבום ?i-ס~לי 1 ~-ל?ג
 ?~ן ?זJג?ת iש ר;tt r ,י~~זפי~ז?א

~~טל.לת,דנ?היט, ttט- tt ןי~;: pל~י
ןה. 1ttסנ::יז?ה

יג.ו wל~לי-הוtו~ת·ז.זם tt ~סנ:ילוי:לי
ה. 1\קת i!י Q ~:כי ה.ל~;
ך~זכשנ::יר~ית iפ iס-;לוד~י?יה?ל
לרמות.ה i ~ w ; מ~?ג~ iאה,.בככ'ה~ין

 1 ?~וpל-ד W ~ו;ג~ך~ם?ה~וpל- ק~~~~ם
 .~מותת iמ

ללאזכהוהואהמשודרשלמשידיוברביםומופיעשבהנעדרתהאםמוטיב
היחסיםשלהאדיפלייםהממדיםאתשהדגישופרוידיאניותפרשנויותמעט
דוהרת,רכבתלגלגלימתחתבקפיצההתאבדותולפנישניםשלשוהללו.
וחושף'אמא'דנהבפשטותהקרויהבא,הנרגשהווידוישידאתיוז'ףכתב

 ,הוקרתורגשותמעדךאת ,ף'יחשלביותרהחריףהביטויכלי ,הכנותבמלוא
וגעגועיו:אהבתו

 ,םי~~\קבוג.וה·!~ךף, ry~לי-~ז?אג?לב Wiח י~~
ךל~נ:~ים-גץ~ךת~ג?ד~ג.ו,דל?.ת iהחיא
ת iח.~~מוץ-סכחיאד ttה, ?i~חיסזולג~~ח
לע,לות.ת rגז:י@היאל~גה, 9ליכדרס:;ו:;~יפו~ה

ך~\קד~לוי-ל.ב~ןםסייהיד iע

~י יהי<;:~!ג?קהי,לי, 1~רכ?הי ?iר
לשאתכדילזולתההכביסהאתתניחכי

' ' T -•: '; -T ; T T • • ; ' T '' 

 .?עתה 9יכדרס:;ו:;~י~להי, iאךרקהי, iא

ט ttט-ל ttלליבוש,דים 1 ~נ:ילנ:יהרקךחיא
 ,ט~Jז~ילנכתו~לי~יעו 1ל~ליו~ז.זלם,
כ}גו-ךי:יגו ,ם~~~ו;:~רשו~~ןים iJךחגה,

 .ת~~ס-י pi~ז?ד~רקיםךחהיזו

ג.ונ:יה~~סרתה'כסי?ינ:ה ! ?ת iו'?נ:נ~:כיליזJה
-ו;ננ:יה i\קעורקא i~ל~ת~ה iר י~~?עתרק
'P זכ?רהJ~~נ::ילנ::יל.יסכ?~ים ,די~ P\P י-ס:;ופi ד

 .ל.ח?יt_ל.ח?יt 111 ~ה 9זJק~יחיא;:ררקיג?י Pך~ת



המרדוה,והעניותהנפשמצוקותלאיח'ף,שלחייותחנותאתכאןנפרטלא
כמופלויטירקעעלוהרדיפותהפרנסהייסוריכמשורר,ההתקבלותקשיי
בחלקןמשורטטותאלה .האהבהבתחוםהואפלותהשונותהמהמורותגם

הייתילהתעמקשירצהלמישלפנינו.בספרהמתרגםשלהרגישבמבוא
יח'ףשלשירתוממבחריבאחדההיקףרחבהמבואאתגםלקרואממליץ

אכנסלא " The Iron-Blue Vault" (Bloodaxe Books , 2000 (באנגלית
מתוךהומנוצלהעובדהאדםשלסבלואתהמביעיםהחברתיים,לשיריוגם

הקטעאתלקרואדי .בשרועלאלהכלאתשעברמישלוהבנההזדהות
שלהדברבפתחוהמצוטטהמשורראחותשכתבההמונוגרפיהמתוךהנורא

כמהציבורי.מחסהבביתורעבמגוריםעלמצמרריםמשפטיםובויעח-קסט
בערבבמאבקונאלץההונגרית,השיהרגאןויהיהשלימיםשמילקרואכואב

התגוררושבואחדבחדרמזרן-הקשקצהאתלולעוסאגולדואתלמצוץ
נפשות.כעשרים

נלהבהמלצהכתבאלאביקורתרשימתמנימתה,שניכרכפיאיננה,רשימתי
קראתיהנוכחי,המבחרשלהמאוחרלפרסומועד .שניםלושחיכיתיספרעל

 ) 1964(עכשיו,טהורבלבבספראבי-שאלומדרכישלתרגומיהםאתכמובן

וכל ) 1993המאוחה(הקיבוץוהקוקיההחלילבאנתלווגיהצורראובןושל
ראובןפרופ'עםשערכתיבריאיןו .ידיאתלהניחיכולתישעליויוז'ףשלשיר
שלדעתוהספרותחוקראמר'מאזנים'העתלכתבשנהכעשריםלפניצור

יודעשאינילוהשבתי .אדמותעלישנשמוהמשורריםגדלוהואיח'ףאטילה
אותנושמלוויםהמשורריםומןהשירהמגדולימקוםמכלאבלגדלוהכיאם

שלמים.חייםבמשך
שלמשיריובשנייםהתאהבתישנהשלשויםלפנישכברלעילהזכרתי

והואהתאבדותולפנישנתייםנכתבלילד',אותיהפכת'השני,השיר .יח'ף
עולגדלוהמסכנותעלוידויישירלי,המוכריםהאהבהבשיריהיפיםאחד

אתשלולנמענתהמשוררמגלההשירבמהלךואנשוי.נשילרגשהכמיהה
שנאההממיהרהשי;רחתימתביאליק).שלבלשונולנקוט(אםייסוריו""סוד

הפואנטותאחתבעיניהיאהואהבה,האהובהבזכותעצמיתבקבלהעצמית
העלום:בשירתהחזקות

~ל WiJ י~ך~;;ג?לל~לר.הי iאס~~ז;ו
'P ל«~ו.ים'P נi ל~ד~ז?נ:רי~קשות.ת-?פורw ךא. 

 ,ת~ Wלאו~ללא~םאו~ל,לאלל?ת
גסךף.~ל!ד י~~~י~רי ל?~

 ,בל.?י:iגוריו ת~?~ו;רזיקנ:יד iא ינ;!~
 .ה ?i~י QiJש wppל~ר·ז:ו~י iךצ~ד
~ת~ן;כיל~נאדיג?לף iל p-ן~ך~ע?ל

 .ה?הוp~גורלי~ים W י:iגי;ול

לי.ר ?jהן-הי iא~ןקי .ין;; יל~?\-רעב י~~
יgה. iשק iנ:רינ י~~-דנןנ:רי~תi:יןקיחי

 ,ת!~~?רוז::י-~ר~יםגד iסל'רי t;;לף iח
 .ה<;י'ל!נ?לי .Pךi:י~ז::יד-ד~די

 .~ו;רנ:רי wל'ל-ו;ככ.i:ינב~~י י~;;ה~יץז;ו

ו;כ~י.גץ.ג;רקוךi:י~ליםלי~ז;ו wהק
ו;כק~יסג:יקוpנותנ:ררז::יק?~ג:יןי, wע.

 .י~~~וו;נךתז::י~יםלשאתך~זע

 ,יר:נ~~ wו;כ~ס~הג:יל-אוהיה wגר י~~
סלל-ריק:-נןלי .Pוו;כגכו;רגכי ן~~רק
-ר~יהיסי 9?הג:י~ו;כי~תרדךא wל
ק. P.iדא,~ישע.רדג?ל ,יר:נ?'כ~ןילישלו , iה

 ,י~ i?מקהי-חושיםi:יר~ה~גי-~ךם~ש

 .ף'ט P\ !ע.יגיסם~תן~ע iJ ן~-י~-ל?ג-ף~

~כ·?נ:רירי QWאונ:יד,אוהבא,~י
ב.'ל~ה-לדת iד iה-ג?~ו;כי~ת~!;נלו

זייכרטרפי

הצרפתיתהפינה-שטרנפלדצביקה

מרומךארנסט

(קטע)

[ ... ] 

סח'ם.לינ;~ב

לש;,ני;תדהגב;חלשערמגיעהואה!ז;ם
 ·: " :--ז---- .--

 .ף~ Iו~~ךנןיש

המדודהא;ך
-: T 

 ,;מ~~זקלסל.ס~ה~תןק~~יד
נערב.זוהריםהגד;ליםם'החנעלי

-:-•• --: ' :-· T :•;• 

ת;דהן.ן;דה,
T T 

 !~לי~י 17זק~ש

 ! 1זקןסראש;ןסעבדןהזק~ין

ננצחמ;דהאני
:-. :· -:· -, 

איזלרדה,שלנמ;תח
: T ~ ' T : 

ס~ם, יק~~~~ ,ת;צ~~ ,ן~ע~

רונ:רי 7 ~ ת~~~מ;ךה י~~
צואד,עדענניםהמלאה
-ז- ·ז-: ז··:-

ןה;תדוימעבששאנימ;דהאני
:-' :• :· :-' T -: T " : " 

 .יח~~זק~י~י ף~~

 ) Ernst Moerman ;(1944-1898 (מודמןארנסטשלשירו

בשפהבלגיתשירהשלבאנתלווגיהבמקרהליהתגלה
המשורריםבקרבמוערךסוריאליסטמודמן,הצרפתית.
בהיסטוריהחשובבמאיגםנחשבתקופתו,בניהצרפתים

זהה:בשםנקראיםהאחדוספרוהאחדסרטוארצו;של

"פנתזמס".

להיותננסההבהקיים,אינושהאושר"היותציטוט:
בלעדיו".מאושרים

לימארס-אפר
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ביותרהנוקבותהשאלות

צורות,סוגיות,-העבריתבדרמההשואהפיינגולד:עמיבן
עמ' 288 , 2012המאוחדהקיבוץ ,) 2010-1946 (מגמות

הישראלי:התיאטרוןבעולםבמינהיחידהסמכותהואפיינגולדעמיבן
הצגהשוםכמעטהחמיץשלאתיאטרוןומבקרבאוניברסיטהומורהחוקר

הואזובעמדההאחרונים.בעשוריםהשולייםובתיאטרוןהציבוריבתיאטרון
הכתובהבמחזאותהןהמתרחשותוהתמורותההתפתחויותלכלמהימןעד

ייחודיותועלמשפטעודהמופקת.בזווהןהבמה)עלמועליתכולה(שלא
היומיתבעיתונותהיחידהתיאטרוןמבקרהואפיינגולד:של

מגובשתהשקפהומשכנעתמנומקתבכתיבההמבטא

לעמיתיורחב.תרבותיבהקשרותיאטרוןדרמהעלומובחנת
עלמגובשותהשקפותלהםישאםגםהיומית,בעיתונות
כופיםזובממלכההשוקכלליאותן;לבטא ה~~איןתיאטרון,
נימוקים.ללאקצרות,מהירות,כותרותשלסדעליהם

ספרלהקדישהבוחרהיחידהואשפיינגולדמפליאזהאין
רייטינגי''אנטינושא-העבריתבדרמההשואהלנושא
מרכזיבמרכיבהרי,מדוב;וכמותו.מאיןחשובאךמובהק,

הואהספרבכותרת,מצויןלאשהדבראףשלנו.בזהות
המערביתבדרמההשואהבהצגתמגמותעלגםרבהבמידה
אמנותזהבמקרה-אמנותעלופרשנותכמחקרבכללה.
יודעתבמיטבהשאמנותמהאלאותנומקרבהוא-הדרמה
בראשיתעודהעיקריותהמגמותאתלאבחןטוב:הכילעשות

אתבזרקורולהאירמעינינו,שנעלםמהאתלחשוףהתהוותן,
לראות.מסרביםאויכוליםלאשאנחנומה

הופnאו

הבעריתבדרמה
,mוו.יo.--Mll י-י-" C 

בןעימםיידלטנ

קצרזמןתוך-להציגהיססלאהישראלישהתיאטרוןהןהטובותהחדשות
איןהציבורשלרובביותר,הטעוניםהנושאיםמןכמה-השואהאחריבלבד
כתב-1953בכברלמשל.פעולה,משתפיאיתם.להתמודדאומץאוכוח
כעבורשם".בלי"אדם-ואשמהחרדותרדוףקאפועלמחזהמוסינזוןיגאל
במפגשהעוסקחדש""חשבוןשחםנתןשלמחזהוהועלה ,-1954בשנה,
שלשפיטתםשמעוררתהמוסריותובדילמותהשואהניצוליעםהארץבני
פעולה'.'משתפישנחשבומי

רקעעלחיונייםבפרטיםהשואה'ב'מחזותהדיוןאתמעגןפיינגולד
"חשבוןשחםנתןשלשמחזהולמשל,לנו,מזכירהואהועלו.שבההתקופה
שנותבראשיתהארץאתשהסעירקסטנר,משפטרקעעלנכתבחדש"

בעיניהיההמשפטקיוםעצםעליו.התגובותמןכמהומביאהחמישים
יהודינפש"שוםהיסטורי;פשעהונגריה,ילידהמאירי,אביגדורהמשודד

טעןקאפו,"לאאפילוייסודיהעללהיתפסההיאהתופתאחדייכולהאינה
מיאתלהאשיםזכותלואיןבגיבוריםגיבורשםשהיהמי"גםהמאידי.

אשהילודשוםאין ".לחיותהרוצהאומללחייםבעלאלאגיבור,היהשלא
לדרוש ".אלהאנשיםלשפוטהמוסדיוהכוחוהזכותהדשותלושישבעולם
זוועה."אותהבתוךמעשיהםעלוחשבוןדיןמהם
למגמותהמאידישלוהתקיפיםהכואביםהתוכחהדברימנוגדיםכמה

גםובמערבאצלנוהציבוריובדיוןבדרמההשישיםשנותמאזהרווחות
עוולעודבהדואותמייחודיותה,השואהאתמעקדותאלומגמותיחד.

קודבנותביןהגבולאתשחצוכמיניצוליהאתומתייגותעוולותשלבשודה
למקוננים.

היוהשואה,עלהראשונותההצגותבארץכשהועלוהחמישים,בשנות
שותפיםהניצוליםהתנהגותשלמהיד'ל'שיפוטהמאידישללהתנגדותו

פסלאשדאלתדמן,נתןשלתגובתוהיאבמיוחדרלוונטיתונכבדים.דנים
פעולהושיתוףכניעהאוומאבקגבורה-דרכיםשתיביןכביכולבחידה

סימניהשעיקרודרכיםשיטותשלובדורהיהירה"חלוקהלביטולוקרא-
השביעי'.ב'טודשכתבכפילאחוד",הנולדדאייתהם
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דבמאת ) 1974 (פעולה""משתפי-מלבנשכחמחזהעודמזכירפיינגולד
אדה"בשליטיואתהעולםיהדותאתהיישוב,הנהגתאתהמאשים-צחור

כמשתפיאותםגםהמגדירהשתיקההשואה,לנוכחבשתיקהובריטניה
פעולה.

המשוררשלוהייחודיהמענייןמחזהואתגםפיינגולדמונהזובקטגוריה
המחזה .-2005בדקהועלהאך 19soב-שנכתב ," 44"מלכודסיוןאדיה
מןהפלמ"חדודבנישלובעיקרהארץבנישלההתנערותאתמתאר

עםהמזוהההארץילידסיון,"אדיהאירופה.יהודישואתעלהידיעות
אתהמלוויםהמצפוןייסודיעםהמחזהבאמצעותמתמודדהפלמ"ח,דוד
שליחסונקטולטבח'מובלכ'צאןאירופהליהודישהתייחסודודו,בני

בסמינרשהועלתהההצגה,בתוכנייתנכתבהפליטה.""שאריתכלפיזלזול
אודטמן.חוהשלבבימויההקיבוצים

ומוטיסרבוליהושעהמחזאיםהתבלטוהשמוניםבשנות
מכריעיםקונפליקטיםעםשהתמודדובמחזותלוכד

לסדרתם i:עובדלוכדשל"קסטנר"השואה.בתקופת
הצלחהקצרסרבולעזה.מחלוקתועוררטלוויזיה

אתשכללהבטרילוגיההראשון"גטו",עםבינלאומית
אחדישראלימחזאימכליותר"במרתף".ואת"אדם"
ביותרהנוקבותהשאלותאתבמחזותיוסרבולהציב
המשיכהוליחסיםהיהודית,להנהגהבגטו,לחייםביחס

לגרמנים.יהודיםביןלעתיםהפרוורטיים
עליזהשלהמחזהכילצפותהיהאפשרהתשעיםבשנות

 ,-1994בבקאמדישהועלהלפסנתר""פנטזיהאולמדט

לאזהאךשעורר,מכפיבהרבהגדולהלבתשומתיעודד
אולמרטבסר.גדליהשלהמשובחהבימוילמרותקרה,

יהודים-קורבנותיחסיכשתיארהאומץמעטלאהפגינה
שבוהביתמדיירימבקשתשואהניצולתהמלחמה.אחריופולנים-רוצחים

ילדותהשנותאתהמסמלהפסנתר,אתלחפשלהיאפשרוכיהתגוררה
בהםמתעתעתשהיאעדלבקשתהמסדניםהפולניםהביתדייריונעוריה.
יעזבו.בטרםאוצרותהיהודיםטמנולאדמהמתחתאי-שםכיבהבטחה
יסודותיועלהביתאתהפולניםהורסיםהיהודיםשללזהבםלהגיעבניסיון
הזהבקצירגרוסיאןההיסטוריוןשלהאחרוןספדוגםעוסקזה(בנושא
 .בפולין)הרוחותאתוהסעירכשנהלפניאורשראה

השואה.שלמהייחודמטרידהנסיגהמסתמנתבכללההמערביתבדרמה
גילויעודהסופיבפתרוןראהוייספטריהודיממוצאהגרמניהמחזאי

זמן.ובכלמקוםבכללהישנותהעשויקפיטליסטיתושחיתותרודנותשל
משפטיםבעקבותשנכתב"החקירה",וייסשלממחזהועוליםאלהמסרים

נאציםלדיןעמדושבהם , 1964-1962בשניםבפרנקפורטשהתקיימו
קלישאהונעשההולךנאצימקנןיהודישבכלהרעיוןבאושוויץ.ששירתו

שהואמישהו-משלויהודיישיהודי,לכלליהודי,גםוכן,שימוש.מרוב
אירופיםמחזאיםבדישי".ב"תקריתמילדאותרולנושמגלהכפימתעב,
טקטיפועלהבשיתוףהציוניתההנהגהאתלהאשיםמהססיםאינם

הנאצית.גרמניהעםואידיאולוגי
זכולאבמערבשנכתבושואהמחזות-200שכהןהמטרידותהחדשות
אינןבארץהשואה''הצגותושרובלעבריתתורגמוולאבימתיותלהפקות
ספרובבתישולייםבתיאטרוניאלאהציבוריים,בתיאטרוניםמועלות
שואתעל-אלמה""מיאינילאהשלהחשובשהמחזהומטרידלמשחק.

 •אצלנו.בימתיתלהפקהעדייןזכהלא-יווןיהודי

פזמירי
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עמ'

ררלאןכתבאותי",מפתהאראותיפוצעתשהיאמפניבשפהמתעניין"אני
שניאתללכודוהצליח ) 1973להבאבנר(תרגום:הטקסטבהנאתבאות

שלהם:המשותףהמקררואתעלינומפעילהשהשפההעצומיםהכוחות
סמכותחומריות,להלהעניקמשמעולשפהכאלהכוחותלייחס .תשוקה
ומפתהפוצעתכשהשפהבעולם.השפעהויכולתפועלת

מיליםשברהזהברגעשעניינוגדול,פלאמתרחשיחד,גם
לעשרתלמילים"תןדברים,בנרשעושיםלגרפיםהופכות

 ;פנימהתבאנהבךתכנסנהאלוחפש;יהיהלהםתן ;בך
 ) 1985('צוררת',דולךיונהכתבהצוררת",עלצוררתערשי

שהמיליםהזהלרגעהעמוקההכמיההאתהיטבוהביעה
לסקליחזיהמצאה".ולאטבעהן"כילגרף,לחומר,יתהוו

'שיעורבשירופניםלהושרטטצררההזרלכמיההנתן
את"אחבקלסקלי,כותבלגרף",תהפוך"כשהמלההא',
גולדברג,ולאה(העכבריםלצדי"אותרואלין ;הזההגרף
שמהאתכשקראתירלסקלידולךבעקבותהלכתי .) 1992

לו(קדםגרנותליאורשלהשניספרה ,) 2012(קשב,והולכת
מילי,כיבעקבותיהםהלכתי .) 2010הליקרן,והשמש-שמש,

אליה.ובחזרהאליהםממנהאותיהוליכההספר,גיבורת
המחזור .מילימככבתובשניהםשיריםמחזורילשנינחלקגרנותשלספרה

שלישי,בגרףמיליעלוכתוביותראדרךבלב",לעצמהשרה"מיליהראשון,
ראשון,בגרףמילימופיעהגדול",בקולצועקת"מיליהשני,במחזורואילו
פונהשאליהמילימיהיכן,אםשני.בגרףאליהפנייהישהאחרוןובשיר

היאהאםהדוברת?לביןבינההיחסיםמהםמשתנים?בגרפיםהדוברת
עליה?כותבתשהדוברתחיצוניתדמותשמאארהדוברתשלדמותהבת

החותםבשירשואלתכשהיאהללוהתהיותאתמראשצרפהכמרהדוברת
(עמ'מילי?"עללדעת ;רוציםערדאתם"מההראשון,השיריםמחזוראת
במחזוראמנם .)םש(ערד" ;לדעתרוציםאתם"בטחעונה,והיא ,) 62

והנההידיעהקרבהשהנההציפייהאךבקולה,מדברתמיליהשניהשירים
שהמאמץזהויות,שלובנזילותבטשטושבסירוב,נתקלתההבנהמתהווה
 ;מיליעלכותבת"כשאנילהיכשל,שסופרניסיוןהואביניהןגבולותלקבוע

ואיפהמתחילהאיפה ;לדעתאפשראימילי,היאככה /הדף.אלנוזלתהיא
 .)םש(נגמרת"היא

ערדבומדפדפותשהידייםוככלהזההשיריםבספרנתונותשהעינייםככל
הדוברתלביןבינההאפשריתוהקרבהמילישלזהותהבדברהשאלותרעו,ד
מיליהבכורה,להשניתנהמשעהכיונמוגות.הולכותהמשוררתלביןובינה
לגוףשהפכהשליהמילה-גופיכמומיליאלאמילתילאשלי,המילההיא

שבהםהרגעיםשלההעצמההיאמיליהזה.הספרשלהגיבורההיאוהיא-
כעתהואחיתהשהיאהמילהלביןבינההמרחקכיעדלגוף,הופכתהמילה
יודעתשהיאמהאת ;מיליםלתוךלמזגיכל;ה"לולגישור,וקשהגדול

למילינותנתדול,ךשלבשירההדוברתכמוכאן,הדוברת .) 10(עמ'בגופה"
אותם",מכשפת"מיליבאחרים,דבריםעושהגםומילידברים,בהלעשות

כמעטשלההכישופיםאמנם /מוצלחת:כל-כךלאמכשפה"מיליאבל
תמידשלאהכישופיםבגללואולי .) 49(עמ'נגדה"אבלעובדים;,תמיד

"אנילסקלי,שלבשירוכמוומקלט,מנוחהלהמציעההדוברתמצליחים,
 ;יכולהאתעכשרותורמי.שליהכתףעלראששימימילי."אות,ךמחבקת
על ;להיותמבלי ;לנוסהתזזית;,מרכיעפעפיךאתלסגור ;עיניים,לעצום

 .) 81(עמ'המשמר"
כילגופים,מיליםביןהיחסיםשלהזאתבתעלומהעסוקיםהספרשיריכל
לסימניםמתהוויםהגופיםגםלפרקיםלגרפים,הופכותשהמיליםרקלא

;ימילשלכשהפההמורהאומרתמילי',מאו,ד"'יפהלמילים,שהופכים
 ;הענקהשאלהסימןאת-חיוךכמו-שמכסהנכונה;תשובהעודעונה

אתמדגישיםהשירים .) 15(עמ'מחיק"בלתיאדםבטושבבטןלההמציר

הרחובאליוצאתהיא .;בבטןחוריש"למיליחומר,לביןרוחביןהעימותים
ניסיוןגםהואאלאלמזון,רקלאהואהרעב .) 14(עמ'הרעב"אתלמלא
להיותלאכדילב;:דלהישארפוחדת"מיליהלב,דשיוצרהריקאתלמלא
אתלמלאניסיוןגםזהו .) 17(עמ'ביחד"שלתחפושותממציאההיאלב;ך
שונאתהיאכיהזמןאתשונאת"מילינגמר,טובשדבראחרישנותרמה

"מתחזקשתקתוקםשעוניםלבלועאותהמכריחיםולכן ,) 20(עמ'שנגמר"
שמסמןגוףרקלאהיאמיליאבל .)םש(הגוף"אתלהממלאבבטן,אצלה
דלזהפילוסופיםשלבלשונםתשוקה","מכונתגםהיאמיליוהיעדר,חוסר

לייקרה"ומהעצמו,מכוחויצרנימפרהאוטרקי,גוףגםהיאמיליוגואטרי.
שמישהומבלילעצמו,הפורח ;פרחכמויהיהשליהגוף .;האיןבארץ ;שם

שאישמבלימעצמ;ןיצמחהוא .1יפהואומר:ב;ןמתבונן
 .) 77-76(עמ'אותו"ישקה

ההתכנסותאתמאיץוהאין,הישוהריק,המלאשלהפרדוקס
מיליגםילדים,(כמו ;חזקעינייםעוצמת"מיליפנימה,
עפההיאשכאן,מהאת ;רואהלאשכשהיאחושבת
לעצמהשרהמיליפה,לאאניפה,לאאני ./אחר)למקום
שעבורכיווןאבל .) 15(עמ'יגמר"זהמעטעוד ;בלב,
אותושל ;צדדיםשניכמונראותוהבדיה"המציאותמילי
פרדוקסאותו ,) 26(עמ'הבטחה"שלבצבעצבוע ;מטבע
"מיליולכןהחוצה,שלההיציאהשלהמניעהכוחגםהוא

היאכיהעולםאליוצאתמילי .) 13(עמ'העולם"אליוצאת
כוחהזהוכימוסבר,ולאברורלאההכרחאםגםמוכרחה,

 .;חייבתשהיאיודעת"מיליולמלא,להתמלאתשוקהשל
 .) 21(עמ'למי"או ;מהאו ;היאחייבתמתיעד ;לשאולמיאתלהאין

"עומדחייבת,היאשגםאחרתאחרת,שלשורותמהדהדותאלהבשורות
אניוחייבת .1שליאבאהימיםכשכברשהיה ;הזההאישבלילההכבישעל

וליללילהובכל ;שלו;.הבכורההבתהייתישאנימפניעמד;ןלמקוםלגשת
לשאולורציתי .;ולבואלמקומוליודחייבתואניבמקומ;ןלבדועומדהוא
אני"חייבתשתמידמראשזאתוידעתי .1אניחייבתמתיעדהאישאת

 .) 1959הזהב,תפוחאהבתרביקוביץ,(דליה

מיןהיאהגדרה.להואין ;סוף,אוהתחלה ;לה"שאיןמילישלחובהאותה
לאב,החובהמסוים:מובןרביקוביץשלבשורותמקבלת ) 21(עמ'דבר"
לחובה,מספקיםהסבריםאינםאלהכלאבלולציווי.לכוחלחוק,לגבר,

מטאפורהזוה~ין .)םש(וזהו""חייבתפשוטהיאכימילי,שללתשוקה
החייםשלהעצמהממילאשהואמעשהעצמו?השירילמעשהגדולה
אלהגםואלהבמילים,וגרפיםבגופיםמיליםחילופישלהעצמהעצמם,
ואחרעכשיוכלום,ולאהכלואין,יששלקיומייםבפרדוקסיםעטופים

כשמיליעכשיו.רוצההיא ;רוצה"כשמיליוגסות,עדינותולאט,מהרכ,ך
לאט,אבלעכשי;והכלרוצההיארוצהכשמילי .;הכלרוצההיארוצ;ה

מטיבותכולו,לספרראישהןהללו,הנפלאותהשורות .) 42(עמ'בעדינות"
הןהכפולה,התשוקהשלהמטוטלתתנועתאתקריסטליתבפשטותללכוד
 •למילה.והןלגוף

חזןיעל
עבריתלספרותומרצהדוקטורנטיתהיאחזןיעל

מארס-אפריל
15 



1 
המשפחתיהשסערקלא

 , 2011פועליםספרייתאהבה?עלדיברבכללמירז:אודית
עמ' 272

ילדהעלמספרהפחדאתלגרשספרהלילדים.כסופרתהכרתיחאוריתאת
מסייעיהדרבלישרן.נוהגתהיאשעמוהאהובהדוביאתסבתהבכיתששכחה
מנסהאמהלישרן?תרכלכיצדותעשהמה-ומשנשכחהפחד,אתלגשר

אתמכינההילדה .כלעדיולישןוללכתויכלוהגדולהככרהיאכילשכנעה
אתהילדהמעתיקהכתושייתה .שלההדוביאתרוצההיאאכלהטיעןו,תוקף

הואירכלכיצדהדובון:אלכלעדיו?)לישוןתרכל(כיצדלעצמהשלההדאגה
מלכו?הפחדאתיגרשומיעמהלישןורגילכההואכלעדיה?לישןו

לילדיםהכתיבהכתחוםחאוריתשליצירתה
כפרסיםשזיכוהספריםמחמישיםלמעלהמשרימה:

שלתובנותלשלבלדעתישםילילדככתיבהרכים.
לשילובכמובן(מעברהילדשלעולמולגבימבוגר
הפחדאתכלגרשהילד).עולםלגביילדשלתובנות

היציהרשאמינותכךוכחוכמה,כדקותזאתעשוהח-

לשאלהבהקשרהנפשיתהתרככהנפגמת;אינה
אתמוצאתהפחד?")אתלגשר("כיצדהאוניברסלית

מבחינתוהןהילדמבחינתהןאמינהכצורהפתרונה
לכין?ילדהיצירהכיןמבדילדקשקואפשרהמבוג:ר
לילדהיצירהדבר,שלכסופושהרילמבוג;רהיציהר
תובנותיויתאמץ,אםגםאשרמבוג;רכידינכתבת

חכיכטוחניהיצירה.לתוךמשתרבבותהבוגרות
שאפשרהמבוגרשלהתובנותכיןלהבחנהמדועת
לשילוב.ניתנותשאינןאלהוכיןלילדיםכסיפורלשלכן
למבוגרים.רומןהפעםכתבההיאמקוםמכל

סיפורהאתמגוללאהבה?עלדיברבכללמיחאוריתשלהארשןוהרומן
חרה,לאםכשידוךשנישאאהוון,האבגנץ:משפחתשלהודרמטיהכאוב
ומפלוגת.שסעוהאךקטנהמשפחה .רוחל'הרבתם

העלייהכטרם .הכריתשכארצותמכורופארקארצהעלתהגנץמשפחת
מתרחקהאבלארץ,משהגיעואךהדתי,העולםמןחלקהמשפחהחיתה

עלחולמתוהכתהפנטיותלכיוןוכאמונתהמתחזקתהאםהדת,ממצרות
רגשיתוכמערבלותמחויכותשלבעבותותהמצויהאב,ספרותית.קרייהר

המשפחתימהסדעצמומחלץהאם,כלפיניכור-חמלה-ורגשות-אשםשל
כלפיהורחמיםהחובהרגשותביןנקרעתהוחלומניתהפיוטיתהכתוהחכרתי.

מתבגרתכנערהצרכיהלכיןחוטאת,נשמההולדתהמרגעכההרואהאמה,
מסתבכים.שהענייניםאלאכחיים.דרכהאתלפלסלוהתחיללהתנתק

אתלטהרכדי .המשפחהאתשפקדהרעכמזלכתהאתמאשימההאם
שלתמימותהאתהמנצל ,נכללוילמתקשראותהלוקחתהיאנשמתה,
ההרהררחל'הרכךמין.יחסיעמולקייםשכנעהבו,שהתאהבההצעירה
החיים.עובדותאתלומדת
מחבריה,חלקעםקפה,כביתהממלצרתררחל,ה'מסתבכתזאתכלכתךו

אישרודף,כדיןהמתענייניםסטודנטיםשונים:פלויטייםחתכיםהמייצגים

ישראלילגברמאהבתהשהתפכחהרומנטית,וצעיהרהשמאל,אתהמייצגספר
שיאהפוליטיות.דעותיואתומאמצתערביצעירשלבחיקומתנחמתהפכפה

(בעודרביןלרצחבסיועברוחל'החושדתהמשטהרכאשרמגיעההסתבכות
 .מנאיביות)אלאמדעתשלאהואשסיעוההיטביודעשהקורא

אתגםאלאהמשפחתיהשסעאתרקלאלשקףמבקשתרזכיניכרהיטב
כבהירותשזוכרכמירבין.רצחערבהישראליתכחבהרהופילוגהבלבלו

עומדשהנהאחדמצדהאופוריהכילהעידיכלואניההיא,התקופהאת
הכלתיההתנגדותכצדקומה,שיעורכעלמנהיגתחתהשלוםחלוםלהתממש
הצדמןהמדינה,אתיחריבהמהלךשמאהוחשש(הומתלהמת)מתפשרת

אעיר .הרומןקריאתעםהזיכרוןשערעלשובמתדפקיםאלהכל-השני
מעורררביןלרצחכסייעניתברוחל'ההמשטרהשלחשהדשילובדווקאכי

נחוץ.ואינותמיהה
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וכעצםכתיבה,רמותשתימשלכתשהיאככךלרומןנוסףרובדמעניקהח
שרצףרוחל'ה,הראשונית".הכתיבהעלהמלמדתמשנית"כתיבהשל

הכתיבהחלומותאתמממשתחייה,אתמשבשוהמבלבלהכאובהאירועים
באופןשלה.בקורותיהשלרכיםברשהמאורעותמשפחתי,רומןוכרתכתשלה

העברמןרלוונטייםפרטיםכותבתשהיאלעצמה)(וגםלנומגלההיאמפתיע,
מפיהראשוןבגרףכתובהרומןלמעשה .גנץמשפחתשלהסבוךהמשפחתי

 .שלישיבגוףרוחל'הבידיהספרכתיבתנשזרתכשבמהלכורוחל'ה,של
רקלאמרוחל'הללמודלקוראמאפשרכתיבהבתוךכתיבהשלזהרעיון
ומהותיתנוספתבידיעהלהתעשראלאראשון,בגרףמספרתשהיאמהאת

שלישי).כגרף(כאמו;רשלהברומןמהכתוב
הדואליתבכתיבההטמןוהרעיוןאתלהעמיקיכלוההמחברתחיתהלטעמי
(בגוףכדוברתלשוניובעושרבגמישותלנועמצליחההיאכךגםאולםהזאת,
שפהלביןופיוטייםגבהויםמשלביםבין-שלישי)(בגוףוככותבתראשןו)

 .ויומיומיתרזה

 .רזשלסאטידיתלועתיםהביקורתיתכתיבתההיאלציוןראויהנוספתנקודה
בשיחההעלוהבארץ,והספרותהשירהלמעמדהנוגעהיפההקטעלדוגמה,

בדדךהצעירהאתלהרשיםהמבקשהכריזמטי,הנוכלמויאללביןרוחל'הבין
מיטתו:אל

להיות?"רוצהאתמהכבד"חשבת
רועד.כקולעונהאני"סופדת,"

וסקרנית,קטנהאשלשרןכעיניונדלקתמתח?"סיפורישכותבת"כזאת
 ".]".[מתחספריעלמת"אני
אלמסתובבוהואאותולתקןממהרתאנישירים,"כותבתדווקא"אני

קטע.ליומקריאהכפורמןשחזרהמרגלאתמוציאהמדפים,
ככה?"לכתובמסוגלתשאתחושבת"אתאומד,הואגאוני,"ממש"גאוני,
שמציקיםדבריםעלכותבתאנישלי"בשיריםמצחי,אתמקרירהאני ",אל"

לי."
אומד,הואשירים,"עלכתיבהכשרוןלבזבז"חבלקצר.צחוקפלוטמויאל

שירים?"היוםקורא"מי

בארץ.והספרותהשידהשלהעגוםלמצבןמודעיםכלונוואכן,
הפרטיתבזירהרקמתרחשאיננורזאודיתשלהראשןוהדומןכיואומראסכם
כאשדיחדיובומתהלכיםוהציבוריהאישיהכאבהמשפחתיות;האמותו'של

דרחל'ההפרטיבמישור .ולהפךהאישיאתמעציםלעתיםהציבוריהמצב
במישורשמתבטאמהבו),להכירמסרבהנכלולי,(שאביוולהראתמפילה

 .הישראליתבחברהתחילהבכוונהברצחהממשלהראשבאבדתהסימבולי
בחברההדוחחייבתחוםגםאלאהפלויטיבתחוםרקלאאמיהרמבטאהדומן

היאתחום,ככלכמעטיריביםפלגיםכיןמשוסעתהיותהשמלכדהישראלית,
 .והשיהרהספרותהדוח,לחיימנוכרת

ותורמתמסקרנתהשוניםובגופיםכתיבה"בתוך"כתיבהשלהטכניקה
יכולתישלאאודהבו,שפתחנולמהנשובאם .הספדמקריאתהנובעתלהנאה
בהיותהקשורהח,שנוקטתהכתיבהבתוךהכתיבהטכניקתכילחשובשלא
אתלהבליטהיוצרעללילדים,בכתיבהלילדים;היציהרכתחוםפורייהכה

בוגרותתובנותלנטרל-למצעדארהמבוגר,מןלהתעלםלונסותשכרהילד
שבספדיכשםכינדאהלילדים.היציהרשלהייחדויתמהותהעלהמשפיעות

אךבוגרותבתובנותהיטברזמשתמשתהפחדאתלגרשכמוהילדים
היפוך:במיןזאתבטכניקהמשתמשתהיאכאןגםהילד,נפשאלהמדברות
מנקודתסיפורבומשלבתאךלמבוגריםספדכותבתחאודיתהסופדת
מיכילומרניתןהזהבמרבןהמבוגרים.עלוםעלה'דוחלהנערהשלמבטה
לגבימבוגדיםשלתובנותספררתיבחןבתוכומשלבאהבה?עלדיברבכלל
אחדות,ובמילים .המבוגריםעולםעלנעוריםשלותובנותהנעוריםעלום
מצליחהספד,לכתובחלומהאתהמגשימהדוחל,ה'כאמצעותכילומרניתן

הן-מורכבותנפשיותתובנותכוללוהואשלה,הראשוןהרומןאתלכתוברז
 •הנערה.שלהוןהמבוגרתשל

עלזןצדוק



סבאכפרמסיבוב

קלורצ'רלסלפארק

שביטאמנון

ביצירתוהנוףשלוהפואטיקהבשירההנוף

הללךע'של

נוףלאדריכלותפנתיאיסטיתמהתגלות

כדיעדגדולה,והתרגשותבהתפעמותמאופיינתהללשלהנוףחוויית
עםהתאחדותשלותחושהאותוהסובבלביןה"אני"ביןמחיצותנפילת
שבעולם,האלוהיםל"אני"מתגלההזוההתמזגותמתוךהעולם.

נחשבהלל,ע'שבשירימהידועים 2סבא',כפר'בסיבובהשיר

כטרםהמתהווההישראליותראשיתשללסמלרכיםבעיני
"מסעעליו:כתבמוהרעליהראשונות.וכשנותיההמדינהקום

הראשונותשנותיהאלמסעהואהללע.שלהצהרים"ב"ארץ
צבי 3סבא".כפרבסיבוב-הזההמסעשללבוהמדינה.של
אתמציג 4הלל,ע'שירתעלשלוהמצוינתבמונוגרפיהלוז,

העולםחווייתאתביותרמרוכזבאופןהמשקףכביטויהשיר
להלן.שיורחבכפיהלל,של

יצירתוהואאביב,תלשלימהחוףעלקלוד,צ'רלספארק
והנוףהגניםכאדריכלהשני,בכובעוהללשלביותרהמוכרת

שכללהמנשיה","תכניתכמסגרתתוכנןהפארקעומר.הלל
שטחיםעלוהוקםליפו,אביבתלביןהתפרבאזורנרחבבינוי

מנשיה.מהריסותככייןפסולתשפיכתידיעלמהיםשיובשו
חציצהששימשורכות,גבעותשלבתבליטנעשההפארק

החניה,ומגרשיהכבישלביןהיםחוףביןואקוסטיתויזואלית
יאכהרמלוי :צילוםהלל,ע'משתרעתהחוףקולאורךכורכר.ומסלעותמדשאותוכוסו

ממלאהואלמעשהאךכריבוי,ולפעמיםכיחידלפעמיםשנראהאלוהיםשחורבצבעיגליםבדוגמתגרנוליטבמשטחימרוצפתרחבה,טיילת
-פנתיאיסטיתהיאהאלוהיתההתגלותבו.מלאוהעולםהעולם,אתלכדימקומותבכמהומתרחביםהםאףגלייםשלההמתארוקוויולבן,

והטבע.הנופיםנוכחותמעצםפרטיו,מכלונגלהבעולםנמצאהאלוהיםצמחוכאילוהריצוף,לחומרדומהמחומרהעשוייםספסליםעםרחבות
עםהמתמזג"האנילחוויית"האלוהים-בכל"חווייתמצטרפתוכאשרוושינגטוניה,ודקליאשלעצימעטהפארקכללהמדשאות,מלבדמתוכו.
האלוהים.עםגםלהתמזגה"אני"יכולהעולם",נחנךהפארק sכמסלעות.חוףצמחישלומבחרמלוח,שיחישלגושים

הסביבתיתההתנהגותחוקרידיעלמכונהמהנוףהשתאותשלכזוחוויהצמחייההוספתהשלמ;ת,כתכנוןאותוללוותהוסיףוהלל ,-1972ב
הגבוהההרמה- ) Heightened Contact (מועצם""מגעסימוןדיוריולומלאובטרם , 1990בקיץמותועדכמעטשניזוקו,מתקניםוהחלפת
מיוחדים,באירועיםהנחוויתתחושהלעולם,האדםביןקשרשלביותראתהפארקמייצגסבא',כפרמ'כסיכוכפחותלאשנים.וארבעשישים
החושים,בכלהסובבהנוףשלעוצמתוגילויתוךבפתאומיות,כללבדרךינסהוהמאמרבו,האדםומקוםהעולםכלפיהללשלהפואטיתעמדתו
 6העולם.עםהתמזגותכדיעדזאת.להראות

העולםעלי"פרחמראשיתו:כזהתהליךמעבירסבא'כפר'בסיבוב
סערת-השמחים"בבשמיםצלוףכותרתואלזורקתיואניבסערה
עםההתמזגותחווייתובעקבותיההעולם,פריחתשמעוררתהרגשות
ללהקתהסנוניותלהקתביןלהבחיןיודעהדובראיןכיעדהטבע,

כולו:העולםעםהתערבבותכדיועדרגשותיו,

לנוף?שירהביןמשוויםאיך

יכלוהואלופרשנות.לקריאההניתנתיציהרהואנוףגםשירה,כמו
"מתחרות",משמעויותלוהסתירגלויותסימבלויותמשמעויותלשאת
לגיטימית,היאבוקריאהכלצופן.כמעיןלפענחוישלגלותןכדיאשר
כרלמצואורשאילעתי,דוכוונותמהעברזיכרונותעמומביאקוראוכל
כמגוןורבותמשמעויותנושאשהנוףכךלו,הלרוונטיותהמשמעויותאת

בו.הקוארים

מטאפוהר-רטורייםבאמצעיםמשתמשהמעוצבהנוףגםלשירהבדומה
מקצב,ואנטי-קלימקס,קלימקסוסינקדוכה,מטונימיהואוקסימורון,

הוקשריוהנוףמשמעויותכהכנתמסייעיםהוללו-לשוןומשלכיחריזה
הרחבים.

--- י~;מ~~לולס~ה"רסע;לם
---,ה~~ן~ינ:וינו~!ז;ת 9ת iZלח~ם

---ר~ש;tיי,ת iZלחז;זpס;נ:יהח~~ז:יי ד~~

~לי.~ר IJ ~זקזpיtקהו~tקים~~ליהר~שתי
הע;לם,זהואפשרזהאנישהיי°תיאפשר
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1 
אלזiים!"הייתיש"אניתחושהכדיעדהכל,מתערבבובמהרה-

דומהחוויההלל ..מב~עאביב~~בוקרהצהרים, rארבקובץאחרבשיר
השתאות:של
הא,

ס~ריר~·פי rrק?לתמול
-ה? tp ~~~ה
 ~ר~ו;נ~לק,ראה tp ~~~ה

 "!?ה.ן~בקרי;מי

היום.סדראתפורעמהדעת,מוציאמשתק,האביבפריחותמראה

מטרותיואתמאבדשהדוברמשוםאעשה","מההשאלהנשאלתפעמיים
אתלקרואגםאפשראךהאדיר''."היופימולהיומיומיותהקטנות,
מעשיתכמחשבהאלאאוניםלחוסרכביטוילאכפשוטה,הזאתהשאלה

להכילשאוכלכדילעשותעלימה-אעשה?""מהפעולה:דרךעל
שהפנייהיתכןשלי?ליומיוםחיי,לשגרתאותוולהפוךהזה,היופיאת

מהנוףהשתאותואתלהעבירלהללאפשרהנוףבאדריכלותלעיסוק

בתיקמצאתיהתזה,לעבודתהחומראיסוףבמהלך

מודפסשירועליודףהעמקמשמרבארכיוןעומרהלל

מראה-מקוםאותאריךציוןללאסיכות,במדפסת

הללממכריכמהעםשערכתיבבירורכלשהו.לפרסום

השיר,שלקודםלפרסוםעקבותמצאתילאושירתו,

תמונתתמציתבויששנמצא.כפילהלןמובאהואולכן

הבלתיהתופעותנוכחהשתוממותהלל:שלהעולם

החיים;במעגלממנוכחלקוהאדםהטבע,שלנתפשות

בתוךאלוהיםוגילויוהאדם;העולםביןהמחיצותנפילת

בצליליושהצליחהאמןבא,ךשלבדמותוהפעםהעולם,

אלאנותרלאאלהכלמוללהכילו.שאיןאושרליצור

שלפשרםאתנמצאלאשלעולםהידיעהעםלהשלים

למראיהם.לתמוהונוסיףהדברים,כל

בארומדוני

ממטחן'מרנןבתאתהמריחהכיכהךפר gנס

ץיכומטר?עשרשנים
האורכיד,אהושנפרחאנןשמב~גתהנבצרןיןפיו

תבינ" 1 1-יקצמככזלדתםי'ם-מואכבם,.ושוךתנה 1
ןכמניאר 1זו ,םי:פחוצכףJנןיז.1לשל

זר.ע?להםהשרץ
אשהני 1עשכהמתעתעוף wוהכ~

גבר?אהובת
הזאתךה jDהוכמה rב«לרתווגאות-ה~ם~

בתוכ~ן nהמתרגש
כהביכו,א'ואשרר wה~ואכןהיבן,ומדוע
אחריודהות'ר wאכההםליםיצלארזהרי

פשרלהםן 1שאהכלוהדבריםככלפשרמה
-נ rגן 1המתרקן

ןהונר

הככע.

הרחב,לקהלהאלההתחושותלקירובשאיפהמתוךמעשיים,לפסים
כפר'בסיבובאלזהבהקשרנשובואםהשירה.קוראילקהלרקולא

וכאדריכלהבריאה!במעשהחלקליישמשמע-אלוהים""אניסבא':
האלוהי"."תפקידיאתולממשהנוףאתלעצבכליםליישנוף

שלהאדריכליתעבודתועלחשובההשלכההפנתיאיסטיתלתפיסה
להקדישוישחשובים,כולםוגדולקטןאזיבכל,נמצאאלוהיםאםהלל.

העיסוקהקטנות.הפרחיםולערוגותהגדולהיםלנוףזההלבתשומת
כלפיהרליגיוזיהיחסעלמעידהביצועשלהטכנייםבפרטיםהקפדני

העולםקודש.עבודתהיא-הנוףאדריכלות-העבודהוהסביבה:הנוף
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לגעתלנושאסורהדברמשמעותאיןולשמרו.לעבדוועלינוקדוש,
בנוףשעקבותינוולהבטיחבו,מקומנואתלהביןעלינואךבטבע,

אותו.יאנסוולאבוישתלבו

ריאליסטית,מעשית,גישהעלמעידההללשלהמקצועיתבחירתו
הפנתיאיסטיתבדתהבריאה.ממכלולכחלקהאדםבצורכיהמכירה

אדריכלותפקידהזו,העולםתמונתאתלהציגהואהמשוררתפקידשלו,
אתהמקדשזההקטבים,שניביןהאיזוןעלולשמורברוחהלפעולהנוף

האדם.לצורכיהטבעאתהמנצלוזההבריאה



ועכשיוכאן-קונקרטינוף

חווייתשידאתהללפותח-בסעדה"העולםעליפרחאדרלחודש"ובחמישי
-העבריתבשידהאחרתמפורסמתלסעדההשוואהכאןמתבקשתשלו.העולם

עםבדודלא-עםאלתדמןשלקץ"לאין"פגישההמתארת-עלי"סעדת"כי
שלבשירוהמסתוריתלנמענתלייחסשאפשרהזהויותמגווןעלנכתבדנותמי.

השיראתולקרואבעוצמה,לוהנגליתהתבלאתבהלדאותבחרתיוכאןאלתדמן,
חוויהזוהיאלתדמןשאצלבעודאולםמועצם"."מגעשלדומהעולםכחוויית
אובחומהלחסוםלנסותטעםשאיןזועםקץלאיןפגישה-ועל-זמניתנצחית

אותושהכתההלםלנצח,הדובראותהינגןשבעקבותיהרגשותסעדתבדלתיים,
קרתהבסעדההעולםפדיחתהישירה,בלשונוהלל,שאצלהדי-לעד""פתאומית

ומוכר.ממשיובנוףמסויםבזמן

מהנוףהללשלההתפעמותעלומה,טרנסצנדנטיתישותאלמדבראלתדמןבעוד
המקיפהוהקונקרטיתהספציפיתהיומיומית,הממשית,לסביבהתמידקשורהבשיריו
לשםטכנולוגית.אוחקלאיתעירונית,אוכפריתתרבותית,אוטבעיתסביבהאותו:

שלו.אחדשידלהלןאזכירשתכנן,בגניםלכךשישהביטויהמחשת

שכבתישםנתניה."בחוףהעירוני"בגןערבהללמתאר sאלול','ערבבשיר
מתמזגיםהחבצלות,ופדיחתהיםהשמש,הדמדומים,שמימדאותדשא".ולעסתי

אמהותוזקנות,זקניםועלמות,נערותמשחקים,זאטוטים-האנשיםמדאותעם
שיחתהנערות,צחוקעםמתערבביםהבולבוליםוציוץהגליםקולותותינוקות;

המעלהנהדרת,שלמה,הדמוניתתמונהמציידיםוכולם-הממטרותוזמזוםהזקנים
חוףעלאזpד"דדך-בהומתבונןבתוכהשהואהדובר,שפתיעלאושרשלחיוך

אזp'ד-אtקד!"שפתים.

היאומאנשים,מטבעפרטים,מהמוןהמורכבתמציאותשלהזו,ההרמוניה.חוויית
בעבודאותהשתשחזרסביבהליצורמנסיםשתכנןוהגניםהלל,בחיימכוננתחוויה

הרחב.הציבורבעבודאחדים,

עםבילוידיג,דיצה,הליכה,פנאי:לפעילויותהמוניםמשמשקלודצ'דלספאדק
חתונתםערבאליובאיםוכלהחתןשלזוגותוכד'.השעשועיםבמתקניילדים

אליו.הנשקפתיפווגבעתאביבתלחופיהשקיעה,הים,נופירקעעללהצטלם
קבע.דדךאותםמאכיליםאשדמבקדיםממספרנהניתענפהחתוליםאוכלוסיית

השאריותאתוהיוניםהעורביםמלקטיםואחריהםומנגל,בפיקניקמבליםהמונים

מהדשא.

מהגןחלקכולם-והעורביםהיוניםהחתולים,והחתנים,הכלותהתיירים,הנופשים,
והקרוב,הדחוקהנוףהשבילים,הטיילת,-האילמיםמרכיביוכמובו,זכויותובעלי

תמונהלכדימשתלביםוכולםהיומיומי,עםמתמזגהנשגבוהשיחים.המדשאות
בכךטמונהנוף,כאדריכלהלל,שלהצלחתואלול"."ערבגןשלכזוהדמונית,
לחשוףדקלגעת,התיימרלאהנשגבואלובפרטיו,ביומיומידקלעסוקשהשכיל

בתמונה.ולשלבואותו

בתנועההנוףגילוי

נסיעה,כדיתוךהתיאור,פיעלכךהתרחשה,סבא'כפרב'סיבובהעולםחוויית
"תחרויותלה",רצהכולה"הארץהנוסעים","הפרדסיםבתיאורידוויהשירולכן

מחוטיושפרץהחשמלו"מסעהאדומות"והכלניותהצהוביםהסביוניםביןהדיצה
הדקים".

לאוריינטציהתורםהדאייהחושחושיו.בכלאותוחשהנוףבתוךהנעהאדם
שלהכלהבאמצעותהמעורבותאתמגבירהשמיעהחושבמרחב;ולהתמצאות

וחומדים,מרקמיםשלמגעחווייתמאפשרהמישושחושמהעין;הנסתרותגזרות
שילובאחדים.ומזמניםממקומותזיכרונותלעודדמסייעיםוהדיחהטעםוחושי

ושייכות.הזדהותתחושתומייצרהחוויהעוצמתאתומגבירמעמיקהחושים

אתלתאריכולותמטאפודותשדקחוויההיאסבאכפרבסיבובהללשחשהסעדה
שבה:החושיםעירוב

עלילתיתהתפתחותקלוד,צ'רלספארק
תצ"אהריצוף,בדוגמאות



כדיתוךבהדרגההנגלההנסתר,לביןהגלוי--

לתחושתממדיםמוסיפההתנועהבגן.תנועה
המשמעויותוהבנייתתפיסתההסביבה,

ריטואליםמקיימיםבוהנעיםאנשיםלתוכה.
בונהוכךעולמם,אתעמםומביאיםאישיים
חדשות,גיאוגרפיותבתנועההנוףחוויית

במרחב.אישיסיפורומספרתאישיות,

קלודצ'רלסבפארקבתנועההנוףחוויית
המובןהמסלולמסלולים.במגווןמתרחשת

לחוף.הצמודההטיילתלאורךהואמאליו
ברכותהמתפתלליניאריבצירתנועהזוהי

הדרו,במלואליםבוההולךאתוחושף
שלהמתגליםלנופיםשניומצדאורכו,לכל

אויפובתינראיםממולכשבאופקהפארק
פחותמסלולההליכה).בכיוון(תלויאביבתל

בצמודהמזרחי,צדולאורךהואמאליומובן
הכבישאתכוללהנוףכאןהחניה.למגרשי

הפזוריםהשיחיםמקבציוריחותיו,רעשיועל
האחרוןזההים.ומראהלחניה,המדשאותבין

לאחרונהאךהדשא,גבעותמביןבעברבצבץ
ונעדרחדגונינוףוהתקבלהגבעותיושרו

מהכבישלמביטגלויהיםשבומסתורין,
לנועהיהניתןאלוציריםשניביןאורכו.לכל

אתהמרכיביםוהמישוריםהעמקיםהגבעות,בנוףנוספים,במסלולים
העיצובאחרת.בצורההנוףמתגלהכזהמסלולשבכלולהיווכחהגן,

גםאךמהנוףחלקהמסתירותגבעות-הפארקשלהטופוגרפי
בפתאומיותהפנורמיהנוףנגלהמשםלראשיהן,עדטיפוסמאפשרות

לחוויותבדומהמועצם","מגעשללחוויהחשיפהבולמהלךזימן-
 .בשיריולתארהיטיבשהללההתגלות

בזמןעלילתיתהתפתחותלמעיןהח;ךהאתחושפתבתנועההנוףחוויית
ולעתיםצפוילעתיםלרגע,ומרגעלמקוםממקוםמשתנההנוףובמרחב.
הסיפורעלילתומאיים.זרכךאחרורגעואהובמוכרלרגעמפתיע,
לעברהמעגלי,ההיקפי,הנוףעםאוהליניאריתהתנועהעםלנועיכולה

אנטי-קלימקס.אוקלימקס

דגםמתפתחהדולפינריום,מאזורדרומהבהליכהקלוד,צ'רלסבפארק
נסגריםושםפהמשתנה.ברוחבלסירוגין,ולבןבשחורבריצוףהגלים

הטיילתמתארזה.עםזהמצטלביםאינםהצבעיםשניאךמעגלים,
בריצוף.הגליםפורציםאליהםהדשא,תוךאל"מפרצים"כמהגםכולל

המערבי","החוףבעברשכונההקטןלמפרץמעברללכת,כשמדרימים
אתזהוחוציםמצטלביםוהלבןהשחורבריצוף,הגליםדגםמשתנה

היוצרהצטלבויותשללקלימקסעדביניהם,עימותמתפתחכאילוזה,
למוזיאוןהסמוכהברחבהמערבולת,אועין,דג,מעיןשלדוגמאות
הגליםהמערבולת,"משתחררת"יפו,לעברמהמוזיאון,דרומההאצ"ל,

הטיילת.בקצהל"דעיכתם"עדמצטלבים,אינםשוב

עומדהלל ,קלודצ'דלסטיילת

rז~~חים,~ב~~ים."~לוף
מי: /oבליק;ך~יםrזזp:ם~?צוליך~תפךחי-סא;ך~ל~תר~~עהי

 . . .rזמתוקים-rזמתוקים-rז~תוקיםריח;נ:ים.~ד~ם:;נ?בלונווrז~ךרסים

rזכל,~ת?~שר ך~-ל~ןצינרי~ז
rןק;ל;ת,~תrןק;?חים,rז~~מים~תrןנ;גן,סא;ר~תסר;א;ת,ע.י~י~ת
~ש~נרי!~ת

ביןמתחשלמסתורין,שלאלמנטישבתוכותנועההמאפשרבנוף

ונטריעקבלהט,טיילת
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וחריזהמשקלהנוףושפתהשירהשפת-רטוריקה

בניגודאשרהארץ-ישראלי,מהחורשגניואתלעצבלמדשהללכשם
דומיננטשלבכלליםמכירלא"הואגניםעיצובשלקלאסיותלתיאוריות
חריזה,שלנוקשיםבכלליםמכירהאינהשירתוגםכך 9ואקצנט",

באורכיםטוריםשלחופשיבמבנהכתובהאלאקבוע,ומבנהמשקל
ולאהעניין,פיעלנקבעשאורכהתחביריתיחידההואהטורמשתנים.

ואורךומבניהם,הבתיםגודלגםמראש.קבועהמשקליתס?.מהלפי



בסדכבוליםואינםהענייןפיעלמשתניםכולו,השיר
קיימת,אינהכמעטחריזהאחידים.משקלאומקצבשל
עצמהכופהואינההעניין,אתמשרתתהריהיישנה,ואם

בהשוואההללשלשירתואתמייחדזהחופשיסגנוןעליו.
עלהעיקריכמשפיעאחתלאצייןשאותוהדורלמשוררי
חריזהעלבשירתוהקפידאשראלתרמן,ובמיוחדשירתו,

 .סדוריםומשקלים
אדריכלותבעבודתזהסגנוןביטוילידיבאאיךלהראותכדי
בטיילתהגרנוליטריצוףאתנשווהאםדיהלל,שלהנוף
תלבטיילתהגרנוליטלריצוףקלודצ'רלספארקשל

טיילתכמומצפון.אליההסמוכהלהט"),("טיילתאביב
שניםבוצעהאשראביב,תלטיילתשלהריצוףגםקלוד,

מעוצבתונטר,יעקבהאדריכלשלבתכנונואחריהאחדות
חומרבים.הגליםומשחקהחוףקואתהמדמהבמבנה

גוונים.בשלושהנחלאבנישלגרנוליט-דומההריצוף
בצ'רלסמהותי:באופןשונההשיר"טורי"כתיבתאך

והמעגליםהקשתותרדיוסהרוחב,חופשיים,הגליםקלוד
האורךהרוחב,אביבתלבטיילתעצמו.הגלולאורךלגלמגלמשתנה
בשינוייםעצמם,עלוחוזריםקבועיםהגליםשלהקשתותורדיוס
הקבועההמבניתהסכמהלעומתהשטחמאילוציהנובעיםבלבדקלים

סיפור,מספריםהללשלהגליםונטר,אצלהגליםציוראתהמכתיבה
 .) 24בעמ'איורים 'ו(צורתם.אתשקובעהואוהסיפור

לשונייםציורים

באמצעיםעשירההללשלשירתווהחריזה,המבניתהסדירותהעדרלעומת
מטונימיותודימויים,מטאפורותהשיר,תמונתאתהמצייריםפיגורטיביים

וסינקדוכות.

שתיידיעלבמקבילמובלתסבא'כפר'בסיבובההתפעמותחוויית

וגילויופרחהואהעלום-השירבמהלךומורחבותהמתפתחותמטאפורות
כמההנההזו,המורחבתהמטאפורהלהמחשתואלים.סועראקטהוא

הסערהומוטיבתחתון,בקוהפרחמוטיבמודגשבהםמהשיר,קטעים

 :ונטויהעבהבאות

פרחיבבשמים."צלוףכותרתואלזררקתיבסערה."העולםעלי"פרח
ברחתילשגעני".אמררהלצות-הלצות."פרחופרפר."חשבוניהאור."

הושיטוהפרחיםכלהשקופים."התכוליםהמחולותאלהש?כימהלי
ויהרתםברעםבלבלרנוהעולם."פריחתעלינותקפה ...לרדתידלי

טרףלהיותכך."עלהשתוללהומארדהבושםבעננינטרפה ".המתוקים
המסתערת".לפריחה
סביוניםפרדסים,פריחתשלהממשיתבמציאותאמנםנעוצההחוויה

השירמתחילתהנפרשתוהכפולההמורחבתהמטאפורהאךוכלניות,
רקלאאותה:מעצימהסופוועד

העולםכלאלאפרחו,הפרדסים
שחלולהוהסערהעמם,פרח

החושיםכלאתתוקפתהפריחה
האדםואתאותם,ומערבבת

"פרחיהפרדסים,העולם.עם
הפרפר,המים",וצלצוליהאור
נוספותודמויותהסנוניותלהקת

למעשהכולםבשיר,המופיעות
האדםושלהטבעשלסינקדוכות

עמו.המתמזג

נבנתהקלודצ'לרסבפארק
החוזרתהגן-הים,שלמטאפורה
ובקנישונותברמותומהדהדת

התבוננות.שלשוניםמידה
בקווילהבחיןאפשרבמבט-על
המזכיריםהטיילת,שלה~תאר

ב"זום-אין"אשרמפורץ,חוףקו

שלמתווהמגלהפרקטלי
החוף,לאורךגידורטבלאות
ומתערבליםבהןנוגסיםשהמים
הטיילתבתוךובתוכן;סביבן
"משוחח"בריצוףהציורעצמה,

המערבלוות.ועםהיםגליעם
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1 
בתלת-אותוהדהדוהרכותוהגבעותגלי,מבנהבאותועוצבוהספסלים

אליפטייםעגולים,גליים,קוים-היםגליב"ריתמוסהשתלבוכולם .ממד
למעןשלו,השלכהכעיןכאןועושהידושלוחהיםכידומהועקלתוניים.

הפתוח,ביםשלמטההטבעייםגליוקסםע"יבטיילתההלוכיםלבשבות
הגן"מרקםבכלבצלמוהמעוצביםהקוויםחןידיעלמזהפחותלוא

בעברחוזקההיםמטאפורת 10פתיחתו.עםהפארקעלגדלנייצחקכתב-

ושעוצב"שעשרים",אותוכינהשהללמיוחד,שעשועיםגןבאמצעות
גדוללוויתן Tהיהבגןהמרכזיהאלמנטצרפתי,רותהפסלתבשיתוף
בצורותנוספיםמשחקמתקניהיווסביבוונדנדות,מגלשותבוששלובו

זמןתוךהושחתוהמתקניםרובהצע;דלמרבהוכוכבי-ים.סוסוני-יםדגים,
סטנדרטיים.משחקבמתקניוהוחלפוקצר,

לשוןמשלבי

ההתפעמותגיסא,מחדמגוונים.לשוןמשלבימערבתהללשלהשירלשון
ואףמקראיתבלשוןשירהבומעוררותהארץנופישלוההתגלות
בלשוןרווייםשיריוגיסאומאידךכנענית,בזיקהארכאייםבביטויים
משלבישנימופיעיםלעתיםבהומור.ומתובליםתקופתושלהדיבור
מקראיבסגנוןגבוההבלשוןפסוקבסמיכות:הללוהמקוטביםהלשון
דיבוריתבלשוןפסוקולצדובבשמים",~לוףכותרתואלז;ןקתי"ואני
לחוויותביטויזהושבילקוטי".הספריםבעינימגוחךנראיתי ח~~"
עבריתשלבמציאותשנולדראשוןדורהארץ,בןשלוהנוףהלשון

ההוויהקדומים.לשוןשלעומקבשכבותתלויעודואךמתחדשת
העכשווית,בלשוןהשירחווייתאתמייצרתועכשיו",ה"כאןהארצית,

הקדומים,ושרידיהפראיהנוףרובדימבצבציםהארץשבנופיכשםאך

היומיום.בלשוןומתערביםהשירהבלשוןמפעפעיםגםהםכך
"דלים"בחומריםבשימושלביטויהלשוןמשלביעירובבאבנוף

הגליםשלהחוזרהדגםבתוך .בקפידהמעוצבתסביבהבתוךויומיומיים
רגלימעברהגבעותבאחתהללהכניסהגרנוליט,בטיילתוהעיגולים

מלוח.שיחיושתלכורכרסלעיהניחובצדופשוט,בטוןצינורבתוך
עגולחורבריצוף:הדו-ממדיהציורשלתלת-ממדי,נוסף,הדהודזהו

הממד .) 25בעמ'איורים 'ו(בריצוףמצוירעיגולכמוגלית,גבעהבתוך
התעשייתיהחומרשביןוהניגודהים,מטאפורתאתמעציםהנוסף

במכלולהאדםשלמקומועלאולימרמזשסביבוהטבעייםלחומרים
בזרותו,דופןהיוצאבחומרהומוריסטיתקריצהגםישזהבצדהבריאה.

ביםלצפותאמנםנוכלממזרח,נביטאםוכיוונו:הצינורבמיקוםואף
השמשאתלראותואףאותו,המדגישהעגולהמסגרתדרךהאופקובקו

אינםבפארקהמבקריםמרביתאךבשנה.הארוךביוםמולהשוקעת
הנשקףשהנוףכךלו,ממערבבטיילתאלאלמעבר,ממזרחהולכים

המבטאתהחוסמיםושיחיםהחניהמגרשנוףאלאהים,נוףאינודרכו
למרחק.

ההשתאותחווייתאתביותרמרוכזבאופןמשקףסבא'כפר'בסיבוב

במגווןראשונה,מקריאהוכברהלל,ע'שלמהנופיםוההתפעמות
לקוראלהעבירמצליחהואשבו,הדימוייםועושרהלשונייםהציורים
התמונהאתמעמיקהנוספתקריאהכלבו.שאחזהמההתרגשותמשהו

החוויה.עוצמתאתומגבירה

לתאריךאותהמצמידוהלליום,כלמתרחשתאינהכזובעוצמהחוויה
סערה,אותהשלוהריחותהצליליםהמראות,אתבפנינוופורשולמקום,

המוכרים,החושיםבאמצעותאותהלבטאדרךכברשאיןחוויהלכדיעד
- "!ך~-ת;נ,ע-ם"אר;צ~אתהנבהליםהחושיםב~א;ת"לנשוםרקאפשר
מועצם"."מגעוהעולם,האניהתמזגותשלטוטאליתחוויה

חושיםסערתלחוותהיהעשויקלודצ'רלסבפארקהמהלךהאדםגם
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לנוףהצופותהגבעותעלישיבהאובטיילתהליכהבעתהחוויהכזו.
אךאחת.נופיתמערכתלכדיוהיםהגןהתמזגותשלתחושהעוררה

בשעתלעתיםשמעליו.השמיםגםהגן,בעיצובמהדהדהיםרקלא
אתהעוטפיםמרוחקיםענניםשלחזיוןבשמיםמתחוללבן-ערביים

עםהמדברותגלידתצורותיוצריםבאורה,ומופזיםהשוקעתהשמש
ביןהמחיצותנפלוכאילוהריצוף,גליועםהדשאגבעותעםהים,גלי
העיגוליםעםמתכתבבאופקהמאדיםהשמשעיגולוהשמים.היםהגן,

השמיםבשוליהערמתייםהענניםכתמיהעגולים.הפנסיםועםבריצוף
לקראתהסיסיםמעוףהדשא.בשוליהמלוחשיחיכתמיעםמשוחחים
ומאדהבושםבענני"שנטרפההסנוניותלהקתאתמזכירהשקיעה
להקהאיזוהוירגשותי,להקתזושחיתההבנתימידכך.עלהשתוללה
סחרחרת!"

עלהגמר,חומריעלביצוע,פרטיעלהמקפידהבעבודתועומר,הלל
מונומנטיםלהקיםמבלילסביבתם,הצמחיםהתאמתועלהריצוףדוגמת

יצרבשיריו,בהןלהשתמשלעצמושהרשההמליצותוללאראוותניים
לנוואפשראלינו,המחייךהעולםשלסינקדוכהקלודצ'רלסבפארק
מועצם"."מגעולחושאיתרלהתערבבלרגעים

לעוצמתקהלואתלחשוףהללביקשהגנים,בעיצובוהןבשירתוהן

עשירהרטוריקהבאמצעותנעשהזהבשירהלטבע.החשיפהשלהחוויה
לחוויות.בהתאםהמשתניםומקצביםלשוןמשלבילשוניים,בציורים

שנפרש"סיפור"המגוללתעומק,בעלתסביבהיוצריםשתכנןהנופים
להתחרותיומרהבהםאיןאךהחושים,כלעלופועלתנועהכדיתוך

בבריאה.

ותמונתחוויותיואתלקוראיולהעבירהמנסהאמןהואשכמשוררבעוד
עבודתואתהעושהמלאכהבעלאומן,הואהנוףבאדריכלותעולמו,
והאומןתמונה,מציירהאמןנשגב.ערךלהמייחסאינואךנאמנה,

מהודרתלאאךאיכויותיה,אתשתבליטהולמתמסגרתלהלספקנדרש
העולםאתלנולציירידעהללע'המשוררעליה.תעיבשלאכדימדי,

בבנייתהסתפקעומרהללהנוףאדריכלועומק.צבעיםעתירתבתמונה
כמהולצעודשבתמונה,העולםאלדרכהלצפותשנוכלכדימסגרת,
 •החושים.בכלאותהלחוותכדיפנימהצעדים

הערות

אביב,תלבאוניברסיטתשנילתוארתזהמעבודתקטעיםעלמברססהמאמר . 1

הנוףובאדריכלותהללע'שלבשירתואדם-טבעיחסי~ךה: 9נ~ע;לם~לי"~ךח
שלו".

 19-17עמ' ,] 1950 [ 1956המאוחדהקיבוץאביב:תלהצהריים.ארץהלל,ע' . 2

/2004העיר,הצהרים".ארץ"אלמוהר,עלי . 3 4/ 29 . 

 . 1996המאוחדהקיבוץאביב:תלהלל.שירתע'לרז,צבי . 4

יושרושבמסגרתןמקיפות,שיפוץעבודותבפארקנעשו 2009-2008בשנים . 5

רחבות.מדשאותבעיקרונשתלוהצומחממיניניכרחלקהוסרהגבעות,מרבית

העבודות.תחילתטרם , 2007בשנתסקירתועלמתבססזהבמאמרהנוףניתוח

6 . , David Seamon, A Geography of the Lifeworld: Movement 
1979 Rest, and Encounter. New York: St. Martin's Press . 

 . 13-12עמ'הצהריים,ארץ . 7

 . 44-42עמ'הצהרים,ארץ . 8

עומר".הללהגניםאדר'עםראיון-הנכוןלמקוםהמתאים"העץגדלני,יצחק . 9
 . 620-617עמ' ' 1972 ,)ב"י-א"י(כ"זונוף,גן

פארק-קלודצ'רלסע"שהחדשהגןפתיחתעם-חוף-ימים"גןגדלני,יצחק . 10
עמ' , 1973 ,)'ג(כ"טונוף,גןאביב".בתל-מנשיה

שלשנילתוארבוגר .בחיפהמתגוררסול,דכפרילידשביט,אמנון
ישראלארץבלימודיאביבתלאוניברסיטת



היה?זהסיבובבאיזה

כפרייהודית

פעםשכתבתידבריםלמצואלאאוולמצואניידותבהמוןלנבורבמקום

שידעלמיליםכמהלכתובהחלטתי ,' 77מ'עיתוןשביקשוכפיהלל,ע'על
שבעיניתשי"ז)המאוחד(הקיבוץהללע'שלהצהרייםארץמתוךאחד

שנתחדשה,העבריתבשפהשנכתבויפיםהכיאחדהואדניםבעיניוכנראה

שם). ' 17(עמ'סבא'כפר'בסיבובכךכלהידועהשיר

המציאותבעקבות(אוליעברההישראליתשהשירהלפניעודנכתבהוא

הזמרבשיריהאורבנית.המטאפודיקההתעצמותשלתהליךובעולם)בארץ

לךשאדאהתרצי'אםאתהכפר'מאותושנינול'אנחנושמרנעמיהוסיפה
למטאפודיקהעירמראותהםאףהוסיפוהעירומשורדיבאפור',העיראת

זאתשידהשלבמיוחדופרובוקטיביגסאחדענףכאשרשירתם,של

למיניהו.בפורנוגרפיגםושםופהובדוחהבכיעודמעטלאהתמקד

'בסיבובאתלהכחידיכולהאינהשתהיה,ככלאורבניתשידה,שוםאבל

חוגג,טבעכולוהואכיאףהדר,ךלשולילדחותואוהללע'שלסבא'כפר
חייםושמחתגדולחייםחיובבוחוגגשהמשוררלומר,יותרנכוןאוליאו

הכפרייםהנופיםומןהטבעמןומטאפורותמראותשלשודהדרך-ענקית
בתכלית.

הרביםהימיםכלדדךימיהמראשיתככלל,שהשידהנראהנבדוקאם

פעםאףזה),בכלליותרהאורבנית(והשירהאלהימינועצםועדשחלפו

'הצביעםהתנ"ךממשורריהחלהטבע.שלאחדאוכזהמאזכורחפהאינה

לספפועבודהחוחים";בין"שושנותהמוןועודחלל',במותיךעלישראל
עלכושלת ;קלילהפתאוםכדוח ;"אהבהכגון:פרגמנטיםעםמלסברס

הרבה,ועודהדשאבכרוהרהזאוסבמפגשלפניהוהומרוסאלון",עץעלי

התעוררתיהשינה"בחדריתדות:בכתבשכתבולפניו,והמסופוטמים

אלפיםלארבעתקרובמלפניהאכדיתבשפהשורה-סנוניות"לצווחת
היפני,ההייקואתלהזכירשלאוהרנסאנס,ימי-הבינייםדרךעבורשנה,

חובה,אלארשותאינובוהטבעשאזכורהכל,בסךשורותשלושבןשיד

גשמי"כלהשיר:למשלכמוכולם,ולחייםהאדםבנילכלמשותףכאלמנט

סטה".אגםעלהגשראת ;להסתיריכוליםאינם ;מאי

לז'אנרמחויבשהיהמפנילאאדירה,טבעחגיגתשכולושירכתבהללע'

ומצאהארץ,שלהאלההמראותאתאהבשהואמפניאלאכלשהו,ספרותי

ואתושמחתם,חייואתבאמצעותולחגוגכמוהומאיןטבעיוכלישפהבהם

אוהב.כךכלשירגםזהוכיאהבתו,ואתהעולם,יפי

גםהיההדבריםשארלכלנוסףוהקיבוץהעמק,משמרבקיבוץנולדהוא

שמעבדולמרחקיםולעמקלהרלגמריוממשיגדולקשרעםאבלקטן,כפר

העמק:משמדשלאחדחברוכתבאביו,שהלחיןבשירשכתובכפילהם,

מרחקים".תגמעעיני ;אשקיפהסביבהמגדל"מעל

אותנושמעביד-כנען!"-עודליומילי"מההואזהבשירהחוזרהפזמון
לאכשעדייןבהשגדלנוהציונות-ולארץלטבעהקשרשלנוסףלהיבט

אזשכונהמהאתמאודשטיפחהשאלה,סימניאומדכאותלהנוספו

ולחקלאות,הכפייםלעבודתשיבהרקלאשחיתההאדמה",אל"שיבה

שביליה,לרבותהיבטיה,כלעלהארץשלאינטימיתלהכרהגםאלא

לאסבא'כפרב'סיבובפוגשיםאנחנווכךבה.והצומחוהחימראותיה

וגםהסביוניםאתהפרדסים,ואתהאנקוריםאתאלאשם,נטוליועץציפור
"הגאונית".הברווזהאת

שרשהואכמובןידעתיהזה.השירעםמוזרקצתמשהובכללקרהלי

אושרשלרגעעלמיד)ממריאגםהוא(שממנהשלוראשוניתהיותרבדמה

חשבתיתמידאניזאתלמרותאבלסבא.כפרבסיבובלמשודרשאירעצרוף

צפונהק"מעשריםהכלבסךשנמצאהרואה,כפרסיבובעלשרשהוא

החורש,לעיןקילומטריםארבעהעודכעבורמגיעיםהיוושממנומשם,

 .שליהקיבוץשהוא

הלצות"הלצותשפרחווהפרדסיםהדרור",אנקורי"כלהיושם,גםכי

"שתיעםוכמובןעקבי",והיהבדרךשהלך"החמורעםתפוזים"של
ממששרצודמשקאית",ואחתהולנדיתאחת-הרואהלכפרשרצוהפרות

המתוקיםריחותם"ברעםהפרדסיםבאביבבלבלואותיוגםאלינו.בדרך
שע'בחורף,ענקיותשלוליותהיושלנובשדותוגםהמתוקים",המתוקים

הסביוניםביןהריצה"תחרותעםהגשם""אגמיבשירלהןקוראהלל

האדומות".והכלניותהצהובים

בשפעבשירשנמצאיםהאלה,והמרהיביםהרביםוהמראותהמטאפורותוכל
חופשיתאדירה,בזרימהנאמריםכאן)הבאתימקצתו(שרקגדולכךכל

שהארץפתע"דימיתישם:עצמועלמעידשהואכפי"בריצה",ומאושרת,

למטאפורהלי)(דימיתיישירתיאורביןישירצימודעםלה",רצהכולה

ואחריםכאלהוצימודיםכשמטאפורותלה".רצה"הארץהזאת:העליזה
כולו.השירלאודךהדףבלימתחלפים

"אניכגון:חכמות,מופרכות,שטותיות,מצחיקות,אמידותשופעגםהשיר

נראיתי"בטחאולרדת"-ידליהושיטוהפרחיםכלאבלהשמימה,ברחתי

ולדעתטיפשילהיותנפלאהיה"וזהשבילקוטי",הספריםבעינימגוחך

ואלהעולםועלעצמועלגדולמשוחררצחוקצוחקכשהואמאוד",זאת

בכל.שמחההרבהכךכלמתוךהעולם,

ואושרושמשגשםמלאצבעוני,גדוליופישלמשוחררמתפרץשירזהו

בליהםחד-והםשהשדוהנופיםהטבעמראותדרךשנאמראפשרי,נפלא

עצמו:עלמעידשהואכפיהזה,האקסטטיברגעובינובינםהפרדהכל

שמשהומשיםמבליהדגשתי ".,;אבסכפרבסיבובשמהבאדר"בחמישי

שהתערבבנוואפשר /העולם,זהואפשר ;זהאנישהייתיאפשר.;אלימחייך

שנינו".

ואמירותאיתר,הרץהזההעולםעםהרצההסערהקצבדדךנאמדזהוכל

הקריאהעםהעולם",ו"פריחתהעליםובדקהאוד"ו"פרחיהשמחה

וככה /להיות!נפלאסבאכפרבסיבובבאדרבחמישי"הויבסוף:המסיימת

ולהיות!"להיות! ,;להיות

הניכורעלתיגרקריאתהואכלל,לכךשהתכווןבלישאולי,שיר

אינווהעולםבעולם,זררקאינושהאדםלנוומזכירהאקזיסטנציאליסטי,

בסיבובאדרבחודשבחמישהשם,אלאוכיעור,מנגדועמידהאדישותרק

ותמידהיהאחרת"שמצלצלבמקוםאואחרתבשנהאולי"אוסבא,כפר

והבדידותמהניכורהפוךולגמדיאחרתגםשיתקייםאפשרי,כךכליהיה

הגשםלאגםשנפלהשהשמששם,כותבשהואכפיולהדגיש,והיאוש,

שעובד.רגערקשזהיודעיםאםגםידי,ךבכפותכולהנתונה
 •כדאיים.גםאלאאפשרייםרקלאהחייםשבזכותםורגעיםרגע

מארס-אפריל
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 . '")~·" _.ההוויהמהלל

הללע'-לספרהונלהב""הקסוםלשודברבאחריתגירוחייםלשהואריויםהיפיםבדירולעלהוסיףקשה
גרוי:ב mכ .) 2012עמ', 260ביאליק,מוסד;ד mהמא(הקיבץוהשיריםכל
 .מהזמעבראלנפתחיםו mביצישפקריםאףהאצרישארלית mהכאנילשהמובהקמשהררוהאוהלל 'ע"
זמני."הלעאלהאנשוי,הללכאלהמובהק,האישיאל
אתלחלויןומעניקהמאפייןאתהמאתרהדקההומרואוישהפנתאיסטיתהעצרמהמשררוהאוהלל 'ע"

בלשןווכלההקחמיםהתנ"כייםברבדיםהחלבהתגלמותה,האצרישארליותהיאהללע'לשפתו"שיופיו."
זמננו."בתהישארליתוב mה

 mב mהשבmרויוהונאלצהטרגיעםהמתמדדוהאו,באשרהאנשויהמצבמשררוגםהאוהלל 'ע"
לשו."הלרוט-ויטמניותהונעסתור

האפרוים'החיילים'דבר ,'באץר'כיתהכמושביריםמת mהלישארלאץרלשהמובהקמשהררוהאוהלל 'ע"

עודו".ער'ל'נשמת
גלחה.נפשיתוקרבהאישיתהנחתגםביניהםחיתהתקופה,אוותהדחאותובנילהיותםמעבר

לאהערים'.ב'ילקטושיריואתלארשתהקארתימאזליתאוםאחהאוכאילוחשתיפעםלאהלל, 'ע"
 mהמוביןשנקערנדחו,בנילשההגתלותבחווייתבנשמה,מאדקחבאךמזה,קו mהביטוי,בצתרותאום

איחפה."יהדוישאותבגבנוכאשרהמקומית,העבריתו mהזעביצובתוםעדאחחהויההוישעוה

שבירלמלשלשו.בספריוו mוביצישבמרפעמיםכמההמופיעהיחידהמשררוגםהאוגרוי,מוסיףהלל,ע'
 :) 2002כרים mמאגררילשבספח ' mהיבקעת'

כ;ן"לכליחסרהאו;ו mלרלהביןאפשר ךm;אוהריםאומדב;ר mלהיביקשיקיתר,הלל 'ע"

מחייונפדרהללכימספרהאו .) 18.6.90 (איכילובהחלויםבביתמערוגרוילשהפריהדדבריגםללבנרגעים

ש~זקב~תגתד.ח ,;~ש:;ניללת ry~נ;וג הל~~"עלי':'הלואויהאחרןושיחאתמחברעבחוסטאויתבגבהרו
 .בספר) 252עבמ'לשבמותו(השיר "".!י~סלאבי .1~~להכחi,ךךיז;יר ./ה~.ק~ iש~~י~להה

* 
זה,בספרשכתסהלהלע'לשו mיציבלכלכמתנתןאחת:לכליתהעהררקלהוסיףארלכאלהדבריםעל
ד) mהמאהקיבץו , 1956פלעויםספריית 1950 (הצהרייםאץרהארשןוספחהיאו mיצישפסגתספקליאין

לשדבריוחבגםנסוביםעשוליוהעבריהקארושלוחןלעשכזאתועבצרמהלשבמותההןשבניםשנחת
הונסעתור mב mה"שבחותיוו mשיהלכהאוילךמאזמעחהיאכאן,בהאעסקולשאמעניינת,שאלהגורי.

לשוהבארשית mשילשהזעהשחםאתלואשרלחזרובצרתיזאתלערמתהוצטמצמה?הרלוט-ריטמניות"

לואלחהנסלאאשרשיהרהארשןו.פרסומהמאזשניםלשושרשישיםלאחרשרב,היוםארתהבקראויגם
זהוהר.העום

מסוגלתאינההיוםהנכתבתשהשיהרמשניתחרויהעתהנוספההארשתההקריאהחווייתלעכ,ןעליתר
היא )'!היומהללומשתאהעומד'אניהאחןור:שביח(אופילוהצהרייםאבץרהללע'לשר mשילגדרם.
אחת.בחגמהאוסתפקהיום.הנכתבתשביהרת mהח"לא" mלאמיבניגדולהרריה,"כן"אמירתלששיהר
כך:הנפתח .'ה mבפ'ביתהשיר

באץר:פלקט
בית!נבנהכאן

קבלנים:
חבינשטיין.אתתניק

פלקט:
 !במקוםלפנות-דיהרעבנייני

ים! mאז

לשבט!נאהביטו
ותלכיתכם:מסחרכםלרגעהניחר

באץר!פלקטהנה

איים mפהםהענייניםלשברים'.השברים'זבחאורבים'מים'קלולשהללע'זהאין ."ה mבפ"ביתאכןזהר
לעבים mכהויוםמשררוים .בהישהתפלעותשומחתיופיכמהאבלהלשןו,לכאוהרגםרכךבאץר""פלקט

 :חשדיופיההזהבנייןבמשעהמגלההללע'אלבשללו,במבטלכומרנלד"ן","כרישילעוקלבן"ובדי"ע
 !דישה mזעהליריקהאיזו !הא

בלח-בטןו!



 ...הליליתהצהרייםארץ

פורתאלישע

הללע'שללזכרו

בהצו'ללה,ע'לששהיירםלכמהתרודצאתעם
גרוי.חייםדבראחריתביאליק.ומוסדד mהמאהקיבץו

קובנ:ומיכאלהעטיפהציור
מקןהעצירהשומרחניכייצאנו ' 1954במאיבארשןו

קיראתכרגיל,נוגן.ברמתגלודה mלעצעין-החשרו
שהכינוענקיתמסכת-וכמובןקדולומיםרויקדויםשירים
אתאהבנובטרוב.ויהדויתחנךוהאהוביםמרונואיתנו

אפילואתוה,אהבבאלוםשנאסףהקהלוגםהמסכת
מרמתשובבבחרואיהזהבמהלעקפץהמופעשבסוף

פןאלכסנרדלששיוראתעצומהבהתהלבתוקוארגן,
היה'האוהזהיהאלויאוהמיולבת'יךדאתחברלי'תן
לדיקוו.זוכראינניכברפשטו',אדם

לקחתהסכיםלאהטילויתנהגקשה.עביהלנושישהסתברהמופעבתום
אחדלאאףלשו,הנהיגהבשריןושכתובכמוממשנוסעים,מחמישיםיותר
חמישיםלתחנתיו.התצרהלואשאר-הקןלשמאיומיונבהללאהאויותר!
מהטילויתלתדרבקשנוהבוגרים,חבmואלינופנההקןארשיתו:רלואבדיקו

לאדמה."מתחתאפילוהביתה,הסעהלנושיסרדלנוהובטיח
הגיעה,לאהסעהשוםמה,יעדושהדאוהלציחלאאושכחשהאוכמובן

לעין-החשרוגןמרמתנשכח,לבתילילילמסעיצאנו-חמישתנו-אונחנו
שיהדלהמאייםמלכיותר'יפההשירכמאמרשהיהמאי,בחשדושבתלביל

אדמה'."אמאאי-פעם

נתקענו.שםאךסבא,כפר mמשטעדטרמפיםלעצרוהלצחנואישכהו
הובטיחורויבה,בלחםוכיבתדוחםבתהאותנוהשקוהנחמדיםהשטורים
עציריםהיינואלבארשןו."ארועםמידלידבית mלמשטלקחתנו

הזמה.ויהיהברגללךרדלצאתהוחלטנוחג,שהארתומלאיאוופטימיים
 mומשכריחניתמנההרבתךושייטנולעלום.שאכחלשאלילימעצדהיה
אונחנוהזעיהאתיישבההחמסיניתהישבההחחההרדים,פירחתלש

מפרכיםקילומטריםלששויםלאכאילוליהביתסבאכפרבכבישהפלגנו

מופלאה.בה mאזיולעריקדועצדילששויםאלאלפנינו,
המרגשכפר-סבא'ב'סיבובכמובןהתחלנוהךרד!לכאתונוליהווהללע'

נפלהאהבנו.כךשלכהצהרייםאץרשיירלכאתכמעטכסםרדערבתן
לביתאותנוהועיפהרדכנואתשקיצהרקסומה,פאוטיתשהארהלפתעלעינו
לשהסנלדריתלשהחשדיםבסנלדיםלואקסם,בסנלדיהתלענוכאילוליה

השבריםב"זבחהזימתיתו-כביכלוהקירצתוכללוהקיבץו.
ארעבההיינוהלכשאחרינעהר"לעיניו"שיהרלשברים",

היללנואוכןפה!לעבשיריולכאתשיעדהאחת,ובתבנים

שבירוהללע'שכתבכמוממשהלילה,באתווהשמיםאת
כוכב'.שמי'ללהו
הנוגעמהשירהמשאמכתיתלעלשבתצחיםהיינוכמה
אביב'!תל-חיפהבכבישרחג'מכתית-משא'לעללב
חופתתחתשחיםעצתו!הזההכבישלעממשהויר

מכתיתאלבה. mמניחומסוממיםהמלבינה,ההרדים
היוםהמנתחאביב,תלחיפהוכבישהגיעה.לאהמשא
נשכחיםיתמותנו,גםלרגעשחיתהביתמתוו,נתור ' 4כביש

לנושהמתינווממיטתוינוהאדישמשאר-הקןמהרונו

שבקיבץו.במוסד

שובהשטוריםעוייפים.שפופיםהגענולידבית mמשטאל
הציעוהוםלעתה,כמעטכברשהמשלמופת.אדיבתוגילו

התאששונואנחנואלבשבתחנה.העץספסלילעקהלתונומהחםתהלנו
שיריעוםהאפרוים'החיילים'דברעוםבאץר''כיתהעםלכביש,שובויצאנו
נוספים.חירדוםמצמרריםזיכןח

שיירמקצבאתששורנו, mומגהלל,ע'לשמעטונבאוהנזקרהוכאילו
שכנילעויהשופןרממשובמשאיתליתרעצהרלשו,הנקוביםהזיכןח
דליברםשלעבהחהח rעאובית-אלפאלקיבץושנעסואלביםלשמניינים

מידישנפלוהר-ציןו,שושונהוגמייסטרעדדוהעציריםהחלליםשנילש
יההדו.במדברהבאודים

הללע'שיריאלנשמתםאתשופכוידייםששילבוידידיאתכאןאזכיר
הםגםהאםאחריהם.המחהראוניעודדוגדיתווית,אלשבוםההאו:לבילה
ההאו?להילהאתעדייןזוכרים
ע'שירילשהקסומההמנגינהאתההאו.להיהלאתזוכראנישניםלעשנים
שכהתאמתההורדמטי,הטרגיסיומהאותלהילי.הכבישאתחלצנולעשיהלהל

אתשבםכיניתיוגםלשו.המופלאיםהזיכןחשירילשהאלבהווייתלפתע
 •להילית."הצהריים"אץרההיא:הפאוטיתהלציחה

במו-תשרים!האנכיםנשמתהר mסחכן

חשבתתויה!במוההנדסהנשמתסעוהרכן

הוקיבצוי)השומרימצואואתנשכח(לבהמעמדיעהנייןכמובן,ממנו,נלעםלא
פלעוים!"שלכרהחרפתושירשאיהראנוכי"הא!במפשרוזאתאומרהואו
לשתם!"אתבדשבמשוחיללכהנחהמגשרים!/לספסרי"הנחמוסיףוגם
כתוב:האואהלדבריםאחרימידכידריקלית-כללונית,איננההביקתרואלב

החקזים!שריריואותהקם,הבנייןאתאנישובח

הנלעים!לבוייליריקתאתהחמצוה!העזהאת

ורבינשטיין!אתתניקהקלבנים:שניאת
ביתכאןבתים

"ביקתרוקארויםהיוהאידיאלווגי,ובמחנהוהללע'לשבימיושפעם,מההז
עםהפלעויםשכרעלוותאתהיסדומן mעקואיננהאשרביקתרובתה",
אשרבימינוהביקתרועלומתהזאתהביקתרואליצואתהונפשכלוו.הבניין

ההז:הנפלאשהירמןביתעדוהנהבפיה. )'ה(בשאריתהיום"לכער"קר

הפלס!שחקואתאהובאני
הפטישים,עקשנתואת

ללהויית-מלט!לשמעואהובאני
-אשפתותלעללהויה!הגבר:מקריאתהיאפחתוההכי

הלאה.וכן

בכבישרחג'משאמכתית'לעכמושביריםד m(ובמיהזהבספרקריאה
שרפן',אתניגנו'התקליטיםהמפרוסם,סבא'כפר'בסיבובאביב',חיפה-תל

אחרים)רוביםעהקברים''במהלענגב',צהרי'שקיעתכוכב',שמי'הללו
לפחותהלל.ע'לשהגלודורורבןזיה;וס'לשזכוראתבמחשבהמידמלעה

שיהרהגלודים.יצוריהשנישהםהנפלאההאצרישלאריתעהבירתמבחינת

הלדישללות-הוויהשיהרעבדועשיהר,לשפהקזקוהאכןמהללת-היווה

נפשיצואתה, mהאחמרכתיבהלששניםשעתורלאחרהלד.שבפהבאמת
 •ממשיכים.להםשאיןאובריזלעלב mהארשתה.זואלהקארו

לזיתןעמוס

מארס-אפריל
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כפפותל~ךלשאיןמזל 1

הללע'שלילדיםבשיריההומור

טוב-ישראליאבןאילנה

ביסודהיאאחתמזוויתביותרבו-זמניתדבריםלבחוןהיכולת

התבניתבשבירתלמקובל,התאמהחוסרשלבמצבנוצראשרההומור,
ביןהתאמהאיאותהמתוךעולההמצחיק,האבסורדי,הנורמטיבית.

 .צפויהבלתילביןהצפוי
הומור.שופעתלילדיםהללע'שליצירתואלה,מבחינות

יששבו 1פשוש,אניבספרו:נסים''מעשההקצרהשיראתלמשל,ראו,

ידועיםשהיומהתנ",ךאירועיםשלושהשלצפויה,בלתיחדשה,הארה
בנימלחמתיד'-טו),שמות(סוףיםחצייתילד:לכלבשעתוומוכרים
שלהמופלאוהסיפור ,)'י(יהושעהאמוריבמלכייהושעבהנהגתישראל

יז). ,'א(שמואלוגליתדוד

~~ים~ע,tקה

ה~ם?אתמשהחצהניצר-

-j ה~-ה T הpזן~ן,~ל ;מ~~~ת ל~~ ·~מזr

בגבע;ן?השמשעמדהולמה-
 .ן;ל~=~~ע.ק.ק" ז-!לא 'רוJ.זrן~ ;~-

 ?ת~ל~~תררר ה~ז:;ר~יר-
 .ד~זr~ק~ת-

אףהלקוחכפפות',לנדלהיו'לוהשיראו
תפיסהיששבופשוש,אנימהספרהוא

הראייהמוכרת.תפיסהמכלדמיונהבמעוףהחורגתהנדל,שלמקורית
אתכת p:מךלטבע,שלוהמיוחדבקשרידועשהיההלל, Tfעשלהאחרת
הארסי.הרגלייםמרבהעםהמפגש

~פות p:ל~רלסיולו

:p זp~~~tםיק 

~רל
~רלעם

יריםול;חצים

i להi ז:rנכ:םאוליק~~
 "ת;אןר;~ז::ל"ו~זק~~ןרים \

~ע;ת~לשאולי~ים qל;

ל~רלזp~יז~ךל
כפפות!

:ז

נפפ;תלנדלהיולו
T זז-: T ו

w ט·רל~של?בש ם~~~ל~ריר
 .~בוע;תזק~האו ה~~ qל;קr:זס~ה ח~~ןה
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בצורתגםאלאהתיאור,בדרךרקלאנקבעלנדלנדלביןהפגישהקצב

 .הבתיםבסופיומתארכותההולכותהשורותבאמצעותהכתיבה,

לובשת'למההידועבשירלביטויגםבאההמפתיעה,המקורית,הגישה
 2פיג'מה?'הזברה

ועוסק ,לילדיםהללע'שלמשיריורביםכמובשאלה,מתחילהשיר
לובשת ;ולמהמדועיודע"מידימויי:בלבושכאןגםכיאםבמוכר,

 "".יכ /פיג'מה?הזברה

~ניןבסיוםולבסוף,כמעט,במופרךבדמיוני,נוגעהואבתשובה,וכאן,
 ;פיג'מההזברהלובשת"מאזהאותנטית:הזהותאלחוזרהואהימים,
ולמה.""מדועשואלאינוואיש

דמיוןורבמדויקבקומשלימיםהזהבספרנץשמואלשלהרישומים
הזברה.שלהזהותחילופיאת

 3יסופר',כייאומן'לאבשירגםמרכזייסודהואלמצופה,למוכר,הניגוד

הפלאי,אתבתשובותלהעלותכדיהשאלותלתבניתחוזרכשהמשורר
גיחוך.המעוררהמוזר,

"]."[ 

נו~בן~הומי

סלב v~שביל
 tVi2 ~שו~ה
סלב?.עם·~ה

~ר~דדיי ijב~~tקי
 ] .. [ "!ר j2~י~עילל;~שו~~.רר

וצירופיםילדים,אצלהנפוציםפטפוטים,שלשילובגםישזהבשיר
הילד.אתומהניםמשעשעיםהםאףאלה

]."[ 

ן~ה"ו~י

 ע~~ו~י

ל~ר~ה:רת.א;ק.זrpזזקק.ש
 !ה~ר~~ר~ה

ס~ר~ה:ו~tקי~ה
 ]".["!ה~ !ה~

רביםוכןלעיל,שהוזכרוהשיריםאתשמאפיינתהדיאלוגית,הצורה
אחרת,התייחסותמאפשרתלילדים,הללע'שלהאחריםמשיריו

 .מקובלותלשאלותמשעשעת,
 ,חייםחוכמתהשופעיםשלו,החיותממשלירביםגםמאפיינתזוצורה
(בספרו'הדוכיפת'וההר','העכבראווזות','שתיוהחסידה','השועלכגון



טוב).בוקר

טוב,(בוקרעטלף'עם'שיחהבשיר
במוזרות,שובהיאההפתעה ,) 18עמ'

וידועההמקובלתהתבניתבשבירת

המתוארהחייםכשבעללילד,
אינוהואבזהותו:הקוראאתמבלבל
הואחייוואורחעכבר,ואינוציפור

"טרללה!"

הומוריסטיתלהתבטאותאחרתצורה

היאלילדיםהללע'שלבשירתו
בהרגליההשוברתדמות,באמעצתו

דמות .המוסכמותאתובהתנהגותה

 4שמחה,דודיהיצירהבמרכזהעומדתשמחה,הדודשלדמותוהיאזו

בספרבייביסיטר'שמחה('דודישלו:אחריםבספריםגםומופיעה
וכןבבה?למה-בולבול

שמחהטוב,מזלטוב,'מזל
פשוש).אניבספרמתחתן!'

הוא,כןכשמושמחה,הדוד

שמחתמלאעליז,רווק
קונדסותרוחוחדורחיים

ושובבות.

]."[ 

ז??דדה-~יבי~י~ר?ה"ן

~ל.ף i~ממשגע /משחת!
ז ;;!ךס~~~יל~ם
בייביסיטר')שמחה('דודי

המבולבל"שמחה"דודיבפרק
מובלטותשמחה)דודי(בספר
והשעשוע.הצחוקמקורוהןשלו,והבלבולהפיזורתכונות

] ... [ 

למשל: ;א"
דז : '

שרלסל~ןאותי,במקרם
~iו V ר~ת~קבוקQV ,ל

"לרקסאת; ~א;הי"ו

 ]."[ .לר~~ 9~ךחרבלע,ב;ךה

הדודשלדמותוביןדמיוןישזומבחינה
מכפרהמפוזרשלדמותולביןשמחה
 s .אז"ר

כאשראפשריתהומורשלסיטואציה
מושאלביןהמתבונןביןריחוקנוצר

התבוננותו.

לעולםעמוהילדאתסוחףשמחההדוד
בניגודהעומדעולםובוהו","תוהושל

היל,דעלוהמקובלתהמוכרתלמציאות
סוסד"רשלהידועבספרושמתרחשכפי

היוצרות.אתומבלבלהילדיםלביתנכנסכשהחתול 6תעלול,חתול

להזדהותלילדמאפשרתשמחההדודשלבעולמוריחוקשלהתבוננות
שלרובמאוויים,משחררהואזוהזדהותבאמצעות ."אסור"עולםעם

ובכךבדמיונו,אותםמממשהואסביבתו.ידיועלידועלמודחקים

לתתמבלילו"שבא"מהלעשותשלוהצורךעלעונה
שהסיטואציהפלא(איןאחראי.למבוגרוחשבוןדין

הבית).אתעוזביםכשההוריםמתרחשת

אוהבשמחה'דודיהפרקאתלהזכירראויזהובהקשר

שמחה.דודימהספרחיות'

לבית"להגניב"מצליחשמחהשהדודהחייםבעלי
משחקהוא-לחיות!")אפשראי ;חיות"בלי(כי

אותו,מייצגשמחהשהדודהילד,רצוןביןמשעשע
 .)ם~ה(המבוגררצוןלבין

חיים,בעליאהבתכאן,גם
ילדים,מאודשמאפיינת

הדוד,דרךלאישורזוכה
אתלחסוךהמשעשעתבדרכושמצליח

בסיטואציהלהיווצרשעלולהקונפליקט,
במציאות.כזו

בשירתוההומורבזכותמצליחהללע'
מקונפליקט,רקלאהילדאתלשחרר

הופךהפחדכשאובייקטמפחד,גםאלא
למשל,כ,ך .עוקצוניטלואזלמגוח,ך
מלךלהיות'עצובבשירהחיות","כפיר
כפירכאשרפשוש).אני(בספרהחיות'

נותניםש"לאעלילדכמובוכהאריות
כאןשוקול;,ד- ;פודינג ;קצת ;לטעום

-קרוקודילוכאשרקילימנג'רו!"הרלמרגלות
והולךשינייםמכאבסובלהמסוכן!"-המבהיל!- /הזה!"_היצור

והשן.אתלולעקורשנאלץזמנהוף,חוליםבקופתלרופא
אנושיכךכלבאורמתגלותהמפחידותהאלההחיותכאשר

נעלם.מהןהפחדגםאזומגוח,ך

הומור,לילדים,ביצירתוהללע'שללהומורדוגמאותכמהאלההיו

והואהבוגרים,בחייוגםבולחיותממשיךשה~לרימיכלשמלווה
 •העולם.שלאופטימיתלראייהמקור

הערות

ב"מעגליאורשראתהרשימהעלבחלקהמבוססת(הרשימה

אוניברסיטתילדים,בספרותולהדרכהלעיוןעתכתבקריאה",

 )-1977תשל"זחורף , 1חוברתחיפה,

המאוחדהקיבוץמרגלית,אביצייר:פשוש,אני ,הללע' . 1

1974 

 , 1966מסדהנץ,שמואל :ציירככה,למהבולבול,הלל, 'ע . 2

 1974שביעיתהדפסה

המאוחדהקיבוץאפרת,מיכלציורים:טוב,בוקרהלל,ע' . 3

 18עמ' 11971

רותציורים:המבולבל",שמחה"דודישמחה,דודיהלל,ע' . 4

 1974המאוחדהקיבוץצרפתי,

תשל"געובדעם"האזמכפרהמפוזרגולדברג,לאה . 5

 1979כתרנאור,לאהתרגום:תעלול,חתולסוס,דוקטור . 6

עובדעםפרנקל,אלונהציירה:לקרוקודיל,קרהמההלל,ע' . 7

1976 
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עומרי 7נו 1

א/והיםש/התכשיט

פחותשלי.אמאאצלהחגערבלארוחתהזוגבןבלילבואחשבתי
ורקאךלהתמודדותמקוםשמפנהמהלחץ,פחותאחריות,לקיחת

אמאשלהמרנטגןהמבטעלהמחשבהאבלשבבית,הקושיעם
הרעיון.אתמידמחקההכניסהבדלת
העיקרבסדר.והנהן.שלוהקפוץהפהעםהחדשותמולישבהוא

מה.עלכבראיןבמילאנורא,לאמדבר,לאהואאזשהסכים.
אתמעמעםזהלצחוק,טובתמידלאמא.צחוקיםאיתיאביאאני

בסדר.יהיהמשהו.כבראמצאאניזמני.זהאםאפילוהכאב,
בסדר.יהיה

לצאתאמוריםהיינולשבעברבע
העבודהלחדרנכנסתימהבית.

לבושמוכן,שהואבטוחהשלו,
הערתיישן.והוא-ומתוחרחוץ

פתאוםאליפערנהם,הואאותו,
אתהביןולאנדהמותעינייםזוג

שיצאוהחורקיםהצליליםפשר
התיישבהואאליו.שלימהפה

שזהאמרהמיטה,עלמבולבל
ושתוךמהראשלופרחלגמרי
נצא.דקה

היאשעה.בחצילאמאאיחרנו
מיןחייכההדלת,אתפתחה
להמשכוכאילומריונטי,חיוך
חוטיםשניעםהשפתייםאת

היאולואותיחיבקהלמעלה,
קטןנחשהשכם.עלטפחה
כשראיתיבתוכיחמקכאבשל
מתכרכם.גבואת

רםמאודבקולאמרההיאבתנור,"מתייבשהעוףבואו,"בואו,

למטבח.ונכנסה
צפור.העוףעכשיובגללנו.זה

אמארטנההצטמק.""הוא .מתפלאבהנהוןהוספתימדהים,נראה
רגעשכלחשבתיכיפעמיםכמהכברהתנוראת"חיממתישלי.

דיברה,לאאמארוטב.והוספתיבקערההחסהאתערבבתיתגיעו."
חשבתי.ככה,טוביותראוליפעולות.עשתה
הבית!"בתוךציפור"ציפור,מהסלון:צעקהאחותיפתאום
רואהואניהשולחן,עלהקערהאתהנחתימהמטבח,מהריצאתי

הדבש,יונקעלי,האהובההציפוראתושמחהבהלהבפליאה

האוכל.ולשולחןלספרייההציוריםעםמהקירבסלוןלהמתעופפת
כאילונראתההיאמהצפוי.במקצתאיטיהיהשלהבקצבמשהו
שבו,האנשיםנראיםואיךנראההביתאיךבודקתסקרנית,היא

לאזה.עלמשהואמרתיאזדירות.מתווךפתאוםליוהזכירה
שכולםחשבתיעצמי.אתלצטטלינעיםלאוגםבמדויקזוכרת
אחותיצחק.לאאחדאףאבלהבהלה,עלישתלטושהצחוקיצחקו,

תנועותעשינותיפצע,שהיאבמשהו,תתנגששהציפורפחדנוואני

בואי!החלון!הנההחלון!"הנהוצעקנו:החלוןלכיווןגדולות
הציפור,אתלהבהילאמורהיהיותרשעודמהלכאן!!!"לכאן!!!

אתשנכבההציעהאחותיאנחנו.בעצםזהמבוהלשהיהמיאבל
והאוצרכיבתה,אמאלצאת.יותרקליהיהלציפורשככההאור,
אםזהכהואלושינהלאכאילוהביתבתוךלהתעופףהמשיךהקטן
אור.אםאוחושך

סמ' 120קוטרפסיכה",שלהשיר"עומר:נולי

לבדוקנשיקה,להלתתמיהרתיבסלון.הספהעלישבהאחותי
נשארהזוגבןלמטבח.ודילגתיבסדר,היאאםשלה,הפניםאת
ובגלליונוקשה,צבוטהואחשבתי.בנוח,מרגישלאהואסלון.כ
שאלותמיניכלאותולשאולתתחיללאשאחותירקבשבילי.א.ב
הייתילאשלך".אבאעםשלךהיחסים"איךכמוסיכולוגיסטיות~

רעל.בהתזותאותולהעירצריכה
והמצומק,הצפוןהעוףעםבתנורהמגשאתכשראיתיאמרתידאו,ו
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לנושולחאלוהיםכאילוליהיהנראה
הדבשיונקהשנה:לראשמיוחדתברכה

הראשונה,בשורהואנחנוחיה,בהופעה

הצורחים.הגרופיס

שאםחשבתיתמידקטנה,כשהייתיעוד

שישאלוהימה,בת,בעצםזואלוהיםיש
טווסים,כמווגנדוריםתכשיטיםהמוןלה

שנראותיםוחיותמרהיביםדגיםתוכים,

שהיאהתכשיטאבלוגאס,לאסכמו
ולכןהפצפון,הדבשיונקזהאוהבתהכי

האנושי,למיןתדיריחסיתאותושולחת
מצבאתקצתלשפריומיתברכהכמו

בכלהיום,גםעבד.תמידזהעליהרוח.
עםהזוהרהיצורוןאתרואהשאניפעם

תנועותיועלהעדין,הדקיק,המקור
מואר.לביהקטנות,הנוירוטיות

אובאלוהימהמאמינהלאאניאבל
שליאבאאתשראהייתכןלאאלוהים,ישאםהלאבאלוהים.

לאשהואשאושאומרמהאותו,הצילולאהחוליםבביתסובל
שלהקפוץהפהאתשומעתאניהרוע.התגלמותשהואאוקיים,

תתאבלי !שלושיםבתאתתתבגרי.כבר,תתבגריבי:נוזףהזוגבן

לימקשקשאתהמהשלך?בראששםאיזה(מה?השםלמעןעליו
ושומעתטובה!)חתימהבגמראותיתברךתכףאוטומטיות?מילים
תתאבלי,עצמ,ךלמעןלי:שאומראחותישלהמרפאהקולאתכנגדו
הנוראיהלילהמאזעברחודשלבכות.כךכלתפחדיאלתבכי,
לי.אסוריכולה.לאלהיזכר.רוצהלאההוא.

נפש,מרהיהלוקצת,התלונןרקלועצמו.עלמרחםהיהרקלו
חיים,שמחתשלשבו,והשילובבשלו,הואאבליותר.קלהיה



שהתנחלהוהמחלהמותניתלאאופטימיות
דברשלבסופראותרוהמיתההטובלברעל

הלב.חדריאתליהחשיך
ניבאוהרופאיםהראשון,לבההתקףאחרי

ארפחותחודשיםארבעהערדרקשיחיהלו
שנהארבע-עשרהערדחיהואאבליותר,
התשעיםאתאחוז.עשרהרקשעובדלבעם

המאוהבתנשמתוהשלימההנותריםאחוז
לשיםרחוצים,ענביםאשכוללותנו .בחיים
בשעתבאךלשמועהשולחן,עלהרגלייםאת
ממנו.מאושרואיןערבייםבין

שונאתאני .הואדווקאלמהמבינהלאאני
ומתסכלמכעיסזהברורות,תשובותלישאין
שממשיכיםשלוהחבריםעללדברשלאאותי,
בעולםלהםמסתובביםלחיות,חוצפתםברוב
עםונינוחיםמתריסיםמאליו!מרבןזהכאילו
שלהם.הבריאההגרףרשפתהפניםארשת

במקרהרואהכשאניזועפתאניפייר!לאזה
מביןלאהקפוץהפהברחוב.מהםמישהו

ממנורוצהאת"מההזאת:האינפנטיליותאת
כולם?"אתלהרוגרוצה,אתמהלי.תגידי

ספרותיותהשפעות-הללע'

הלל,ע'שלהידועשירושםעלהנקראשלו,המסותבספר

אתהמבטאכצירהללע'שלשירואתלהציבלשםגיוראבוחר

בדרךורוחבאורךקררימתפרשיםשממנוהארצישראלי,האתוס
הארצישראלית:השירה

העולםלאזרחותסבאכפרמסיבוב /לשםגיורא

גוריוןבןשלשובראתהתגמול,פעולותאתידעוההן""השנים

מהומותואתקדש""מבצעאתהממשלה,לראשותבוקרמשדה

ציניקניםויותריותרלהתהלךהחלוברחובותינוסליב.ואדי

בסדנכבלומקודשות,כמעטהיסטוריות,אחדות,מליםקטנים.

 ]".[לקלסללעגוהשםציונות"ש"דיברומיהכפולות,המדכאות

אתארתה,תפסתיופתאוםהידאתהרמתי

בכףרפרףטררקיזישחרראוצרהציפררית.

לעשרתלאארתה,החזקתיבזהירותידי.
לחלוןומיהרתיאהבהמרובקרוץ'ממנה

היד,כףאתפתחתיאחרי.בהוליםכשכולם
עפה.לאהיאאבללחופש,לעוףשתרכלכדי

פופינסמריאניכאילוהאצבעעללינעמדה
עיני.לתוךמתיקותחרוזישני .ביוהביטה

גרברתפליאתילרגעמרגעבה,מביטהאני
באה,ולמההיאמימבינהאניופתאום
עפה.היאשהבנתישנייהובאותה

בשלאוליבמעומעם,להביןהחילותיההםבימיםשכבראפשר ]".[
שאינםשנייםמתרוצציםכמושבספרותנולשונות,בשתיגידולי

אירופימערבי,"יידרמאן"העולם,אזרחהיההאחדאח.דמעור

השנימווינה.נניח,שהגיעו,לדודיםורוחבשרשארמעיןליברל,

איקליפטוסים,ברושים,ביןשסבבבלורית,מסוללהארץילידהיה

הגבולשקודומהושיכונים."באוהאוז"בנייניאדומים,רעפים

כפר'בסיבובהלל,ע'שלהידועבשירוליהסתמןביניהםהחוצה

 . 59או-58בבראשונהשקראתיוסבא',

הרבה,ממנימבריקאבלכמוני,צלולהיהוהעולם

הדרור.אנקוריכלעםבגשםנרטבאתמולכי

סבאכפרבסיבובשמאבאדר,בחמישיהיהוזה

אחרת.שמצלצלבמקוםאואחרת,בשנהאוליאו

התיישבנובסלון.האוראתהדליקהאמא
רציתילאאבללאכוליכולתילאלאכול.
אזשלה,הצפוןוהערףאמאאתלהעליב
שלהפיותלאכול.וניסיתיהפהאתפתחתי
להיפתחיכלוהזהבשלבהאמת,למעןכולם,
כיאוכל,לשםלהכניסכדיורקבקרשי,

ומבולבלותעמוסותכךכלהיוהמחשבות
ולמילה.לקוללתרגמןאפשרהיהשלא

ובהמשך:

לה,רצהכולהשהארץלפתעדמיתיהחוצה,וכשהסתכלתי

אבודת-עשתונות.כפרה

הרואהלכפרפרותשתיעםלישרצתיהואאנילאמתו,אך

דמשקאית,ושניתהולנדיתאחת-

העולם.פריחתעלינותקפהסבאכפרבסיבובאך

התכשיטולתדהמתנורגעיםמספרחלפו
לאהפעםלסלון.שובנכנסאלוהיםשל

בנחתישרעףאלאלמקרםממקרםהתעופף
בתנועותהאוכל.שולחןמעלובנחישות

יפיאתמקרובלנרהראהרנריררטירתקטנות
ובריא,שמחשהואכלומר,שלו,הכנפיים

החלוןדרךחזרהועףבסדרהכלאםבדק
 • .לשמים

"דורשלהספרותייםהערכיםעלהביקורתיהפולמוסבשעת

שלכסמלוסבאכפרסיבובכלקודםהצידהסולקהפלמ"ח"

נפשיתגיאוגרפיהבעלתאחרת,אספירציההארצישראלי.המקום

האירופיתהתרבותשלשולחנהעלסמוכהלהיותביקשהשונה,

גליכריששהוטלשנים,במאההראשונההפעםהיתהזוהעכשווית.

ובשאיפותיו."השבט"שלבחלומותיוהספרותשלבמקומהספק

התרבותית,הזהותשאלתזוויתלקרןלהידחקהחלהלביןבין

מהגרים,שללארץהאופייניתזו,שאלהכיאףוהדתית,הלאומית

לגרהמהגרנהיהרמתיאיךחיים:ואורחחייםשללשאלהנהייתה

אוהלואתונטעממקומושעקרמיוביןהמקוםביןומהותושב,

 •כאן."

ביתןזמורההוצאתהעולם,לאזרחותסבאכפרמסיבובבספרג'פרקמתוך

1991 
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1 
חסקישלומיורשם:ליקט

לבניםבפרחיםוהשתפכומעט"ע;ך
 םי~~~~י ti ;נ? iל pבר~;ם ci ~~עוד-י~ם
 " ...ס~~יברוז:ז ה~~~~ם~ם~י

אביב')'פעמימתוךביאליק,נחמן(חיים

אביב.עכשיו

החושניתהעונהפניאתמקבלתהגלילשלהאצבע

חום,תכלת,לבן,סגול,אדום,צבעים:בשעטנז

מישהוכאילושוצףהחצבניירוק.הרבהירוק.כחול,

באין-קץשעטה,במיןוזורםזורםאחריו;רץמוטרף

עדיין-יהירמלמעלהמשקיףהחרמוןאופטימיות.

הזה.מהלבן-לבןפיסותכמהבונותרו

פלדעודד

הדדואהאני

 ו~~ך;~ה י~~

~לחים, :ד~;א י~~
באמידיםדוחצפריםצויחתא;תיעשה

 • •-: T-ו ·ז: •- • : • ••-:

גשםך;אהאני
:-. :· ;· :· 

וז;ךםצלולא;תיעשהוא;מד:
: •• :-•• • T : ·• 

ד ijך;~ה י~~

~לחים, :ד~;א י~~
ד ijא;נ:וי הי.?t,ע
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מתוךשיריםמבחר

910 ''" 
שירה

דגןניליבעריכת

מוכרתלאבשלווהצועדים-זוחלים-עפיםבשדות

למעלהאי-שם .לחיותלהיות.משתוקקיםאינספור

עשוכאילו ,להקותשלתכליתתצוגותמתבצעות

עתהלהציגכדירקהאפורההעונהכלבמשךחזרות

 .וארץשמיםבפניכישוריהןמיטבאת

פלמהדודו

לירדןבדדךסנוניות

ג;ןך;תנו~י;ת 9

כחליםאלולשמי
: .. ::· : .. · . 

נחרצת.בתנועה
• : T ;·:;•;· ;· 

ורכהזהבהכפורה
: -: T T '•.: T - : 

עשבגליכרוחנעים
• T T --•· •• ."' 

?~ךךן.~דרו

ברזלשלגדרליד
 ·: :- ·: ··ד- :

פך;תר;א;ת
T 

ס~ב v~ר;ת~יד
לאטנפתחים

. : T • : -

ז~ד;ן~~ךח.י
בערגהוג;ע;ת

: : :·: T 

 . ח~~~ע.~ל~ל

 ף~~~~~ד;ל ו~~
ט t\7 ,ז v~ע,זקי~י
סע;ןם,~נר~~ף

סתר.
: T 



מנצחזהב,בשרביטהאיתנהבידואוחזאדמו''ר-אביב

ההילולהממשתתפימונעהזה;הענקיהקרנבלעל

ברוךעליהםמצווהכמולרגע,ולומקומםעללשבת

ובמינוןמדויקבשילובהחושים,כלאתלהפעילמודגש

מזכך.

ערמוניאורה

* 

האלהאלתב;אוכי
: ' T "." T • • T 

סע.ץ,;ךע~לע.ז wה
 . 1~ל.יע.ז wה 7ל;רס;ח

לךרי~הrזקtקב
o/ ,ק~ה~ tp ,נ;ו~ךתית~

סע.ץ~ע;ךקיךע;לה ת.?.Pז~~
 1ע;ךק.י 7ח;ךךת

 ~~ך~ ת~pז~ו;נ~
 1ס?קןהרס~ה
ההתחדשותננצח

: :·--. : -: 

המוריקים,בשדותמפזמיםצבעעטוייפרפריםהמוני

בביתהגדנ"עחוגישלשדהליוםשיצאוכתלמידים

לנוחלעיניהםנותניםהשדות,עלמביטיםהםהספר.

והמוסכמות.המראותשלבבלממגדלי

בלייסשרוןענת

* 

rז~נ;ו~הק:ךם

rזח~ה~ר~rזד

 ת;ז!~~זrזrו?~ס;ף

 .ק~.ע~rזר~ריםקךדןהו

ע;ךךח;~ה~י~הס~ך~ה

rז~~רים.~ן~ח;תע.י;י

לגאותלשמחהנותןהוא .לרגענחלאאביבהאדמו"ר

לאיתן.שהפךאכזבנחלכמותכנוןבלי

לירחרומזתהגולן,הרימעלהשמשמגיחהשחרעם

בשמיכתלהתכסותלנוח,זמנושהגיעמעודןבליטוף

ודקה.ריחניתכוכבים

רחמילביץנעם

סבא

הג;שדיםעלי;ךךמנול -" --: . , 
 , זי~?~ v~ית~ל ,ס~ג;זע.ץ~ל
 .תי~;כ~זr~ג~ל
o/ ק~נ;ת,~ש;תo/ ש;ת~o/ ,קופ;ת

ה~ה-rזךגו~ית~ל ת;עי~~~
מחשב;ת,ד;חשהרחבמצח;

' : T TT '' T : -

חודריםשדוט;תידיוהנה
''' TT : -:ז' 

מ;ג;ת 1ו-tיה:פ;סלימ;ךג;ת

~~ךן:שר~צ;ת
המגביםנהפוג;ת -:---: . , 

rז~~נכrזתה 9 ~זrrזז;~ק.זpת
החולהשך;תעל

-: -T 

? ry ךןךף~-
~rזג;ז;וךים,~rזתר;ל.

בעננים.השנ!זה
-: ' T T :-ז' 

כאןוישתנו,דבריםילכוהרחוקים,אוהקרוביםבימים

למחשבה;אופקביןימיםההרים;שלהאחרמצדםאו

חגיגהלמיןלהתכנסהכלישתדלושבהםימים
פחד.אושמחהשל-מראשמאולתרת

המשוררתבעריכתשירהסופ"שמזור

ומארח, 2012במאינפתחזגןנילי

וחמישיםממאהלמעלהכה,עז

מקוונתאנתולוגיההיוצריםמשוררים

השיריםישראלית.שירהשלומגוונת

ברחבישידהשוחדקהלביןמופצים

האינטרנט.
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1 
למחשבהטור-בנ•מ•נ••צחק

-לוומבערהנצרחהיהודי
ליוטרבעקבות•אולוגי n-nהתעל

לגבילירטרז'אן-פרנסראהשלבמשנתולתהייהלהלןלהתייחסאבקש
"יהודר-נוצרי".במושגהמקף-המחברולגבי"היהודים"שלהמושג
יותרסבוכיםבאופניםלנצררתהיהדותביןהיחסאתלחשובניתןלטענתי
ביןוההיסטוריתהשיחיתהתיאלורגית,הדבקותבשלמתאר,שהמקףמאלו

שללגרפיקהרקנתחמיםשאינםנוספים,יחסיםכאןאציעהללו.המסורות
ושלפתלתלותשלמתארלקרויגםאלאההפרדה,זאתכנגדארמקף-חיברה

שגרפיקרתהנחהתוךומהצד,ומתחתמעלשבירהקררישלההדחקה,קררי
המסורות.ביןהסברךמהיחספשוטשחרורמאפשרותאינןאלה

תהליכיעברשהיהודי-אובייקטהואהאירופאיתההיסטוריהשלהלקח
ובר-זמניתדרסטיים,ארבייקטיביזציה

לבליעתומשתוקקבמבטזוכההוא
ביותר,העמוקגערינועםולהפנמתו

לקחלנוכחהז:וידיעלשמדומייןכפי
ליוטהבעקבותלטעון,עשוייםאנוזה

לאחרשנעשה-לצורחהנצרהשהדלק
היהודי-כגרף,רקאינוהנצרה,שנרצח,

לואממשיהכיבמרבןגלםכחומר
כ"היהרדי".כמושג,גםאלאמטאפררי,

הפנים-ההתחבטותאתהמשרתתמזוקקתהשלכהאלאאינורבבך
אירופה.גורלגורלה,שואיפותיה,הנצררתשללמהותהבנרגענוצרית
לאורומייגענסבלבלתיבאופןמסתבכתהדבריםשלכזרשהצגהאלא
כמהרתהגדרתהתחתעליהלדבראפשראםשהיהדות,הנוכחיתהתזה
בבסיסהשערדהריומתעקש,שמתמידגרעיןעםטרנס-היסטרריתאחת

הנצררת,תסביךאתבתוכהמכילה-מדחיקהגסות,עדהגולמיהמקראי,
"לפני"שלהמירכאיתהאירוניתההשמההנצררת.בראש"לפני"בעידןגם

היהודית,העמדהבתוכניבהמתנהשםשכנהתמידשהיאלרמתבאה
יהרה-האבשלאפרחרוןאתומפייסתקררבניתעמדהלקראתבפיתויה

הקיומית-היסטורית,המציאותשלבלתי-אפשרירתהאתמפייסתגםכמר
אנטי-כרמית.עמדהמתוךאך

מאחורישמסתתרהיצחקלמרותהקררבני,בה,ומודחקפנימיהכיהאחר

חרק.המערערוצחוקואברהם

ההתמודדותלניסיוןביחסמעתהלהציעשאבקשכפיהזאת,מהבחינה
התמודדותאינהנכרנהשאסטרטגיהנראההחיבור,מקףעםלירטרשל

וניסיוןבקיומואי-צידדוארצידודתוךזה,מקף-חיבורמולישירה

ביקורתית.התמודדותשלרמותשתישמצריכהאסטרטגיהאלאלהפריד,
היהדותביןאחרמתחלהעמידומבקשתמהפסיכואנליזהמושפעתהאחת

ביניהן,התיאולרגיהיחסאתשמכונןכמהההדחקהמתחאתלנצרות,
ההדחקהשלשהמתחמפנינוסףבצעדצורךישמספיק.אינוזהגםאבל
והנוצרי,היהודיסובייקט,באותומדוברשיחיתשמבחינהללמדנויכלו

נטעןולכןמדועות.שלרמותרביןההדחקהרמותביןרקהואוההבדל
קשורעל-שיחי,אוחרץ-שיחיאלאשיחי,רקאינוההבדלאפשרות:לעוד
שלהשיחבתוךהסובייקטיביהקיוםלאופןהשיח,שלהטונציהלאופן
החוק.

הנוצריםושלהיהודיםשלההתייחסותאופןלגביהבחנהעושהליוטר

האנושית:להבנהולתרגומוהאלוהילקול
כאקטהאינקובציהעלמדברתהנצרות

מיתוגםהאלוהיהקולשבומסתוריןשל
ישירביחסכשהמסומןהמקודש,לבשר

נשארהקולשביהדותבעודהמסמן,אל
לפירושניתןאינוהואוככזהאניגמטי

קפריזיתמידנשארהקולמשמעי;חד
צריךמוביל.הואיעדלאיזהברורלוא

ועדרעודולפרשןקולואותיותאתלקרוא
האלוהים,תשוקתשלהסופיתהתשובהאתלהשיגאפשרותשוםבלי

באופןשעסוקסובייקטהנוהיהודיהסובייקטוזר.מוחלטכאחרהאלוהים
בהיענותהאלוהיים,והתשוקההקלושלבאניגמהואובססיביאינטנסיבי

הזה,המוזרלמיעוןהכפייתיהמענההנרההלכתיהחרקכסובייקט.להם
הקלו.אניגמטיותמלוהעמידהאתכביכולשמקל

ניתןכןמדורנית,יהודיתמבטמנקדות

אבללנצרות,היהדותביןיחסעללדבר
קואלאהמחנההמקףסימןדדךלא

מעלאולדנהמתחתדברשלהשבה

ההיסטוריהמרכבתתחתשהתגלגלהכפיהמשיחית,הקורבניותמולאל
כמיהיהודי,ניצבוהאהבה,המחילהשלהנוצריתהכיסויובגרסת
אינוהחרק,שלמסמכותוחומקזמניתבואךבחיקו,כביכולשהחרק
שאינוומכאןוערמומיכצבועמקוטלגהואכלומרלו,משועבדמספיק
שאינוכמימעמדובעצםאבלהזלות.אהבתבפסטיבללהשתתףמוכן
מעמדלתוךנופלהואנוצרי,כסובייקטהמתקרבן,בתפקידלשמשמוכן

שותףשנעשהכךמספרת,שההיסטוריהכפילנוצרי,כאובייקטהמקורנן,
אתבהרותומשיחית,הקורבניתמתארבתוכניתו mכוובעלבפועל

הקדמה.מכונתשלהממריץגםאבלהדחויהאובייקט

לתוכושמפתהריקכמקום-הלקונהעלאצבעלשיםלנועתרליוטר
נעהשסביבה-האובייקט-יהודישלמקומועלפנטזמטייםתכנים

זאתבכלאופןבאיזההשאלהנשאלתכן,עליתרהמשיחית.התוכנית
וילדים,נשיםגברים,שלכגופותלואכסטטוסבמירכאות"היהדוים"מושג
שהואשלהם,המשוגאופןבאיזהמירכאות.בליפיזיתליומיומיותקשור
הקורבנית-משיחית,התוכניתעבוררדוקציוניסטיתכהמצאהכאןמובןאכן

למרותזאתמודע.לאבאופןגםבה,החיצונילמבטשאדישהקהילהמכיל
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כסימןהיהדות-נצרותשלבמושגהמקף-חיבוראתלבחןומבקשליוטר
רקלנבועכביכלושיכלוחיבוראחת,למגמההדתותשתיאתשמחבר

המשכית,מסגרתאותההדתותבשתיהרואההנוצריתמהאוריינטציה

אפשרותלחלץמנסהליוטראךהבן,בחיקשסופהטלאלווגיהלקראת
להביאנוכלניסיונו,לחיזוקהחזקה.הדבקותלמרותהפרדהשלאחרת,
לנצרות,בלבד,המדועתוברמהלרוב,אדישהחיתהשהיהדותבחשבון

יהודיתמבטשמנקודתלהציעאבקשכן,עליתרכלל.נבראהלאכמו
סימןדרךלאאבללנצרות,היהדותביןיחסעללדברניתןכןמודרנית,

המקףמעל.אולדבר,מתחתדברשלהשבר,קואלאהמחבר,המקף
כשהיחסוהנצרות,היהדותשלהפנים-חוצייםהגומליןיחסיאתמסתיר

מודחקת,נגטיביותשלאלאשותפותשלאוניגודשלבמובןבהכרחאינו
הפרדה.להציעניתןלתוכהביחסשרק

בדלתכאן,חוזרתהיהודי-והנוצרילגביהמערביהשיחשלשהדבקותכמובן
כקשורהיהודיעלהנוכחיהאמפתיהדיוןכשעצםהראשית,אוהאחורית

כפיהמוחלטיםהדתעקרונותאתמכפיףהואשאליהםשלו,היומיוםלחיי
המבטלנקדותלגמריכזההשטחיבמבטנדמההמסורתי,אצלשמתקיים
שלמעשהכךלרוחני.נאמןלואשצבועכמיהיהודיאתהתופסתהנוצרית,

עליתריהודי.המושגעלהפאלוינית-נצוריתמהפרדיגמהלחמוקניתןלא
ורגש.אינטונציהפיסוק,שלשונילרטוריקה,שמעברדריקלישוניישכן,

השיחבמכמנילאאחר:במקוםאפשריתליוטר,בהשחשוקכפיההפרדה,
הזה.השיחגבלוותבתוךשמתמרניםהאנשיםבהכרתאלאהתיאלווגי,
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 ~·-~~~~~~~ה~ T ~ r ~צ~מ~ 1
DIDJI לl יתו

שכבותרבגובלן

'עתרן(ספרירחוקכשהייתייפר,מג'רשבתאישלספרוכותרתמבנה
כולו.הספרלהבנתמפתחמסוימתבמרהלנולשמשיכול ) 2012 ,' 77

-השני"יפו,"-האחדחלקים:שניהכוללהתחבירילמבנהכוונתי
המתייחסיםחלקיםשניפסיק.באמצעותמחולקיםרחוק","כשהייתי

מוזכרששמימכיווןועיבודו.חומראוופירושה,עובדהכמולזהזה
אמנםכינאות,גילוילשםאומר,להם,מודהשהמחברהשמותביןבספר

כותרתועלדברידעתילאאךלספר,שהפךלפניהידמכתבחלקראיתי
בספרהקריאהלאחררקלינתחוורלהלןשאומרמהכללפיכךזאת.

הכרוך.

שישמחולקת,כותרתכן,אםהיא,רחוק"כשהייתי"יפו,

אחדברצףלקוראה(ולאחלקיהביןאתנחתאלעשות
מכיווןרחוק")כשהייתי"יפואחדחלקבתחיתהכאילו
ו"כשהייתיעצמהבפני"יפו"כפולה,ראייהבהשיש

שישה(בעצםבספרשעריםחמישהעצמה.בפנירחוק"

כלביןכאשרלשניים)לדעתימתחלקכשהשלישי
"עובדה"ביןכמוכזה,דואלייחסשוררמהםשניים

הראשוניםהשעריםשנייפהזאתמדגימיםל"פירושה".
והשער ;) 5(עמ'~ריות" 7~בו"באתיבהתאםהקרויים
 .) 17(עמ'המקום""המיליםשאחריו

(או"עובדות"חופנייםמלואמביאהראשוןהשער
 .1כותבאניובולגריות ;מבולגריות"באתי"חומרים"):

(עמ'בורקס.""ממנוואופה ;כאבשלוקחתמעדהבאתי
מציאותתיאוריגדושמבולגריות')('באתיהזההשיר .) 6

מבולגריה,שבאוהעוליםלהם,"ישהבולגרים:שלמחייהםנפששובי
גםהם .;לאזהלהתלונן.אותםשמעתםולאלבין.ביןללכתכז;ונטייה

יזיעוהם ;בהנהלהגםוהםפועליםגםהם ;ספרדיםגםוהםאשכנזים

הברכההנה .;קלשיהיהכדיקשהיעבדוהם ;במקהלהישירווהםבנמל

נפלאליריריאליזםזהוכרש)".(ל~הקל''לילההיא: ;היוםבסוףשלהם
גדול.בכישרוןכתוב

מג'1.ר"שבתאיכהווייתן:עובדותהמחברמספרעצמי''הצגתבשירגם

אישלחלי.אח .!בי) Qליקוראים(בביתומשה.לריקיבןביפו.נולדתי
לם:גררת.חבר .;יתוםוערן.עדולעומר,דרוונוגה.לניבאבאלאיילת.

 . .) 8(עמ'כתום"חתולמסתובבבביתאצלילח:גרים.חבר

מנוקדיםאינםשאפילו ) 10(עמ'ואמא'אבאבית'זמירותכמושירים,יש
לקוחיםפרוזהקטעיאלאשירה,בהםרואהאינוהמחברכאילוכלל,

 ;שיצאה,איךשבת,"כלבסלון':'מהספהבשירלמשלמהמציאות.
שאומרתכמו ;חצאיותשתיפלאפל,לקנות /עלייה.",לגבעתעלינו

 .) 12(עמ'המוכרת"

להוישבספרנכבדמקוםתופסתפלאפל"!)חצאיות("שתיבכללהשפה

המהגרים,ההורים,שפתבעיקרהיאזוהראשוןבשערפונקציות.כמה

'מנגינתבשיר .ילדיהםשלגםהביתיתהשפהשהיאהבולגריתהשפה
שפהרקוהעבריתהראשיתהשפההיאהבולגרית ) 14(עמ'הילדות'
בשפהאמר ;בהסטיגהנמיצ'ושקידווה"טרדניכך:נפתחהשירמשנית.

ולאמבין ;טאםכהטרקהאוטאיקאזישקקוואי ;ביפובדשאבהשגדל
שני"שימיבהערה:מובאהמילולי(התרגוםמהצלילים.""ונהנהמבין

הלאה).וכןהנה"בואאומראתה"ומה "."ידאיןפלפלים
אובייקטיבי-מעיןביטויאפוא,נותן,מבולגריות""באתיהראשוןהשער

ביופימסתפקאינוהמחבראולםההוא.הזמןבת"יפו"שלמקרובעובדתי
לולהעניקהמקום","המיליםהשני,בשערצורךחשוהואכשלעצמוזה
(אולימרחוקהמתבונןהמשוררשלסובייקטיבי-פרשנימעיןביטויגם

ומודעמשכילמשוררהואמג'רשבתאיהשירית.במלאכתומהצד)
הביטוילאחראמנותו.שלבלבדאחדלהיבטמצטמצםואינולעצמו
הביטויבאחיוניותו,אתשואבהואממנוהראשון,בשעראמצעיהבלתי

הואשבוהמילים'אצלי'הופיעובשירלמשל,השני.בשערהאמצעי
 ;הרבהלאשנים"לפני .) 19(עמ'והשפההשיריצירתדרכיאתמתאר

משיבותהמיליםבואן".לשםוחקרתיברכתין /".;המיליםאצליהופיעו
 ;משא-אמרהאחת ;קדושה-אמרה"אחתחקירתו:עלשונותתשובות

אמרהאחת //איך?אמרתי ;ומסוחררפעורעמדתי ;;טול-אמרהאחת

 ."ה~ג;:-אמרהאחת ;זכקהזכ~ה-אמרהאחת ;;:זקא ה~ז:;-

עדיםאנוכראשוןקורא.כלשיחושכפיגדולהשעריםשניביןההבדל
החווייתימהמקורישירותהנובעיםהשירחומרישלוסוחףשוטףלמבע

כיאותומדודה,מאופקתהצורהבשניואילושלו;
ביקורתי.שכלשלמדוקדקתצורניתלחקירה

ניכרסוציולוגי.גםאלאאסתטירקאיננוההבדלאבל
(מיפו),התרחקותולאחרבשיר),הדובר(הואשהמחבר

יודע'שאינני'המקוםבשירבחייו.גדולשינויעבר
אתבוחןהחדשוהאישנדםשהייתי"האישכותבהוא

השיריקולו"את"בוחןהואכלומר, .) 24(עמ'קולו"
מדלדולגםואוליבכתיבתומהשינוימודאגוהוא

אתלהפוךלעצמומציעהואג' 'tדב'שירהיוצר.כוחו
שי1.רזהעלכתוב"כואב..שירו:לנושאהזוהדאגה

רחוקיתשהייכ , iפ~

ר'מגשבתאי

זהבשעררביםשירים .) 20(עמ'זה"אתכתובדואג.

ונוספים)שם''אישלי','הצלללשון','חובי('תפילה',
והשיר.המשוררשלהזאתהעצמיתבחקירהעוסקים

המחבריוצראלה,מקוטביםשבשעריםלומרצריך
כמהעדהתוההאותו,ולקוראלעצמופשוטלאאתגר

שניחובקרחוק"כשהייתי"יפו,זה?אתזהלהכילהמנוגדיםצדדיויוכלו
אחת,מורכבתבאישיותדיאלקטייםיחסיםהמקיימיםשוניםעולמות
המשפחתיתהשלמתםאתומוצאיםלשערמשערומתפתחיםההולכים

הספר.שבסוף'גובלן'בשירוהתקופתית

שערהעיר",השם"החיההשלישיבשערגםנמשכתהזאתהחקירה
מחיוניותוהשניבשערשאיבד-המחברשונה.מכיווןכיאםמסוב,ך

בלי")"נסוהפותח(בשירלניסויעצמוואתאותנומזמין-הראשוןבשער
הפתיחהבשירשלה.הראשוניותולאנרגיותושבושבנולחיהלהתחבר

 /"./לקפהמיחסבלינסו ;כיורבלינסו ;תנורבלי"נסוכותב:הוא
נסוכלומר, .) 33(עמ'עיניים"בכםהלוטשת ;והחיה ;והשמיםאתםרק

עלרביםשיריםמצוייםזהבשערלטבע.ולהתחברמהתרבותלהתפרק
וכן- ) 34-47(עמ'קוףכלב,שועל,גדולה,עזעגלה,זאב,-חייםבעלי
שלם"עםאנחנוהרי"כיהעםהופעתועלאני""אני,הופעתעלשיר
להתחברהמבקשיםאבלכרגע,אליהםאכנסשלאנושאים ) 45(עמ'

הראשוןבשעריתרהבקלותלושבאמההחיים.שלראשוניתלאנרגיה
מבולגריות").("באתי

םרייש
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"החיה"עםלהתחברמצליחהוא ) 46(עמ'לי'בא'כשזהשבשירדומני
אנימאיפהמושגליאין ;שלוכוס-~ים-אמאשלו"ב~מרשבתוכו:

ליבאאם ;:ן I ~לירף.~:pזאו~~ה,ב~~יאת ./הזאת.הל~האת ;מביא
מצדמקום.לזהשאיןיודעהואתרבותכבןאחדמצדעצה"."אוסיבה
 ./והסביבההפהאתמלכלךככהאני"למהגדול:שחרורחשהואשני
שבועאיזהכלשרוצה ;הג'ורהמצינורותשעולהשחורכזהתענוגאולי
 ;שורכמוטיל,כמופצצהכמומרגישאני .";להשתחררוחצישבוע

מתאניכך"אחראםגםוכדומה.בזירה.""הקטןהשעראתלושפתחו
טיבו."מתביישעצמי.אתלקבור

הטבעלכוחותאמצעיבלתיביטוינותןהואלי'בא'כשזהבשיראם
הוא ,) 4 7(עמ'חשבון''עושהשאחריובשירהריבו,שנובעיםוהמין

-זהשבשערהחלקיםשני(אלהנוקבותשאלותושואלמשםמתרחק
קקה",שלבמיליםהאוזןאתלקרועגדול"חכםרחוק"):כשהייתי"יפו,
השפהאתאותה",להחליף"מתהואאחדמצדעצמו.נגדטועןהוא

מפחדאבל /זורק,הייתילישישמהכליפה".לדבר"מתהמלוכלכת,
שני.מצדכלום",בלילהיות

שמוותראדםהספר.דפיעלהשררהושיריתאישיתגדולה,דילמהזוהי
מזהירבאופןהכל.להפסידעשוי(היוצר),כוחועלקריאלימותו,על

מכירים"אתם :) 48(עמ'נועדה'שרק'מכהבשירהמחבראותהמנסח

אלמגיעהוהיד "../"/תהרוג?שלאכךשכיחתה /להרוג,שנועדהמכה
שלקצהווקצה "../"/להחטיא?כדי-מרביבדיוק ;פוגעתואףמטרתה
רוצח?"לאאניזאת;,בכלסיפוק,
בתחומילהישאראםאבלכאחת.ואסתטיתאתיתמבחינהמעולהשיר

לשמראיךהיאהשאלההזה,השיריםספרשלהפואטיותהדילמות

לנוסטלגיה.אולפולקלוראותהלהפוךמבליהריאליה,שלכוחהאת
המשלימיםשונים,ראייהאופנישנירחוק".כשהייתי"יפו,והתשובה:

זה.אתזה

אבלמידה,באותהטוביםקשים"ימים"בשנייםבשערהשיריםכללא
אתהחותםשאחריוהשערלביןבינוהדואליהעקרונישהקשרכמדומני
הראשוןבמשפחה.עוסקיםשניהםנשמר.והזמנים" ;"היקריםהספר

למשלדעתו.לסוףירדתיתמידשלאארכאי,טרום-תרבותי,במשהו
"נאמרוסתום:קדוםנישואיםטקסמיןהמתאר ) 55(עמ''ברית'השיר

אלגבם ;המוטותבארבעואחזוהחופהאלוירדו ;המצטגנניןוברכון
ינשופים'זמרתעת'בלילהשאחריוהשירגםוכךממללים.""והםהרוח
דימוייםבעלינוספיםשיריםוכןכישוף,אווירתעליוששורה ) 56(עמ'

אטאוויסטיים.

המשפחתייםהחומריםעובריםוהזמנים" ;"היקריםבשערזאתלעומת
למשלומצלילה.מקטינההתבוננותדהיינוהשקף","הקטנתשלתהליך
התענוגיםאחד /ידעתי,"לא :) 76(עמ'הערב'לארוחת'טוסטהשיר

שירהלאה.וכןהערב"לארוחת ;גבינהטוסטלבתילהכין ;הגדולים
~ינארפטיתראייהבמעיןמקיףאשר ,) 72(עמ''דלתות'השירהואגדול

הקולאתשומע"אניהשונים:חדריועלהביתדלתותכלאתבו-זמנית
צריכיםאתם ,י~ tl 'הסגורההדלתאלקוראת ;שליאמאשהיאריקי,של

שלי,הבןשהוא /ניב,שלהחדרשלהסגורהבדלתמביטואני /משהו?'
הצחוקים.""אתשומעואני

ותקופתימשפחתישיר ) 77(עמ''גובלן'מסכםבשירנשזריםאלהכל

המילהכשהופיעהמי;ן"ידעתיגדולה:מודעותמתוךהמחברשאורג
חוטיםמתאימה,מחטלחפשעליעתההתמרנה;.תהיהמהגובלן

ממרחקים".שיבראומיליםומילים. ;מדויקיםבצבעים
אתהרקומותבתמונותיוהמגוללקירשטיחהוארבותבתרבויותהגרבלן

-1070מהמפורסם Bayeux Tapestry(למשלדייריו.שלההיסטוריה

דודהמופיעותמג'רשלבגרבלןאנגליה).שלהנררמניהכיבושאתהמתאר

בצבעיםקיטשהקיר,על"תמונהועוד:ליאון,הדוד ,ורזהדודהמלכה,
ותקופתימשפחתיפורטרטשהואשירבהיר."בצבעזיכרוןפעם.של
השלמתם.אתמוצאיםוהרחוקהקרובהמבטהספר,חלקישנישבו

חשובמשהואבלהזאת,היפהבתמונהרשימתיאתלסייםיכולתי

הספרשלהאחרוןהשעראתהפותחלשירכוונתי .בחוץנותרהיה
חיצונימידעעלהפעםמסתמךזהלשירפירושי .) 73 '(עמשלי''החדר

לנוהמוסרמג'רשל ) 2007 (אוקטוברהראשוןספרודשעלהמתפרסם
חדרגםשהואשלי','החדרהשירומורה".מדריך"פסיכולוגהואכי

הבאות:בשורותמסתייםשלו,העבודה
עצמםעללימספריםאנשים,ברמבקרים

עמםאותיולוקחיםסיפוריםברמתיישבים
השמיםאלהעדיערותאלהכתליםאל

הקפהריחאתבחללומותירים
המיםכוסותרשתי

הואהפסיכולוגכמרהמשורר:שליצירתודרךאתגםמתארהזההשיר
אותם.ומעצבמפרשוגםממעמקיםחומריםדולה

עקיבאו'שלהבלהותחזון

 ) 2012זמורה-ביתן,(כנרת,עקיבאשלהפרדסבונוסיונישלספרה

צורתושמצדמשוםתמוהוהדברהמכררביברשימתרבזמןמככב

לכןמבהיל.ספרהואתרכנומצדואילולמדי,בינוניהואהיסטוריכרומן
לזכותוסופר?!עדקראובכללאםהרחב,הקהלבומצאמהברורלא

ממהיותרלהיותפוטנציאללוהיהלפחותרעיוניתמבחינהכיייאמר
ממנהנסרגהולאהמהפכניתמגמתהעלהמחברתשמרהלובו,שהוגשם

ברובומברססהספרהמסורתית.היהדותהתפיסהחיקאלמכריעברגע
פרימקרריכולושהואאחדמקרםלהוציאחז"ל,ומדרשיאגדותעל

עלהספרנשעןהעלילהמבחינתברומן.התורפהמקוםגםוהואעטה
ארבעהעלהאגדההאחרונים.בדפיוחשובמקרםהתרפסותאגדותשתי

עקיבא.ר'שלמותועלוהאגדהלפרדסשנכנסו
זומאבןומת,הציץעזאיבןלפרדס.נכנסו"ארבעהמסופר:בראשונה

יד).(חגיגהבשלום"יצאעקיבאו'בנטיעות,קיצץחר ttונפגע,הציץ
(קריאתק"שזמןלהריגהעקיבאו'אתשהוציאו"בשעהמסופר:בשנייה
עליומקבלוהיהברזלשלבמסרקותבשרואתסורקיםוהיוהיה,שמע)
ימיכללהםאמרכאן.עדרבנו,תלמידיו:לואמרושמים.מלכותעול

ועכשיונשמתך.אתנוטלאפילונפש,ךבכלזהפסוקעלמצטערהייתי
(ברכותנשמתו"שיצתהעדבאחדמאריךוהיהאקיימנו.לאלידישבא
סא).

להבנתו,חשובההיאאךברומןזכרלהשאיןכט)(מנחותשלישיתאגדה
התורהיוצרעקיבאלרבי(שבכתב)התורהמקבלרבנומשהביןמפגישה
השתתפותועלהקיסרחייליבידילהורגכאמור,שהוצא,פה),(שבעל
ו'שלגדולתוכלאתלמשההקב"השהראהלאחר .כוכבאברבמרד
עולם,של"ריבונואלוהים:אתרבנומשה:שואלהמר,סופוואתעקיבא

במחשבהעלהכך"שתוק,הקב"ה:לוומשיבשכרה?!"וזותורהזו
לפני".
כילג)(פרקשמרתבספרמשהלבקשתקשורזובאגדהבתלמודהדירן

אומרלארץ.בכניסתוממצריםהעלהאשרהעםבראשיעמודאלוהים
אולםמסכיםאלוהיםמזה".תעלנואלהולכים,פניךאין"אםמשה:לו

מקרםהנהרחי.האדםיראנילאכיפני,אתלראותתוכל"לאמוסיף:
ושכרתיהצורבנקותושמתיךכברדי~ע.ברווהיההצור:עלוניצבתאתי
ייראו"לאופניאחוריאתוראיתכפיאתוחסידותי"עוברי.עדעליךכפי

מארס-אפריל
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מהרקאומרזו,פרשהשלהמשמעויותבכללדוןהמצעיקצר(יט-כג).

הפניםהםאלוהיםשל"פניו"לענייננו:דעתיעניותלפיעיקרשהוא
יראנילא("כילראותלאדםניתןלאואותןהעתידאלקדימההמשקיפים

המופניםאלוהים,של"אחוריו"אתרקלראותיכולהאדםוחי");האדם
ידיעתאיבעולם.אלוהיםשלמעשיותוצאותאתכלומרהעבר,אל

לשאול.אסורגםשעליה(ההיסטורית)התכליתידיעתכאיכמוההעתיד,
לפני".במחשבהעלהכך"שתוק,היאמשהשאלתעלהתשובהלכן,
הגיבורהשהיא-עקיבאר'שלאשתורחל,יותרנכוןאוברכוס,ירכי

משתיקהמסורתנגדיוצאתקורותיו,אתהמספרת-הרומןשלהאמיתית

שהיאבעובדהוגםבכךגםמהפכנית,גיבורהבהחלטהיאאחדמצדזו.
לנוצריםהיחס(כמוקריטייםבנושאיםבעלההשקפותנגדיוצאת

אשרשמרנית,גיבורההיאשנימצדכוכבא),ברולמרדהראשונים,

בעלה.עקיבאר'שעיצבכפיחז"למאמונותלפרושמעיזהאיננה
דיןאתלקבלמסרבתרקלארחלובכן,

אתלקרועמנסהגםהיאאלאהשתיקה,
היאזאתהעתיד.פנימעלהבערותמסך

הסודתורתבאמצעותלעשותמבקשת
היאשלההמספרבחושה"פרדס".היהודית
בפרדס,אירעודרמטיאפלמשהוכימבינה
מפנהלנקודתאותולהפוךניתןאשרמשהו

האחדאתלדובבתצליחרקאםבסיפור,

מנסההיאזאתבשלום.ממנוויצאשנכנס
עקיבאבעלהעםנפגשתהיאכאשרלעשות

אותו:ושואלתלהורגהוצאתוערב
המיתמהעקיבא?רביבפרדס,ראיתם"מה

מהעזאי?בןאתהטריףמהזומא?בןאת

אותךהשיאמהאלישע?רביאתהיפר
סיכויחסרתלמלחמהישראלעםאתלגרור
 .) 354כעמ'מנוצחת?"הבלתיברומא

1 

המספרתשלהמקוריתתשובתהכאמור,היא,להלןעקיבאשלתשובתו
עלחז"ל.שלמקורשוםעלידיעתי,למיטבכאן,מסתמכתשאינה
פניעלישראל"עםשל"גורלואתראינועקיבא:ר'משיבשאלתה
האינקוויזיציה,הצלב,מסעיכוכבא,ברמרד-לעתידשנהכאלפיים

העשרים:במאההשואהועדספר,דגירוש

שצפוילמההפתיחהאלאאינוביהודה,כעתשמתחוללהדמים"מרחץ

שניםאלףבעודייחודנו".אתלמחותיבקשונרדף,מיעוטנהיהלנו."
נשיםזקנים,ביהודים,וייטבחומלחמהלמסעפרשיםשלגדודיםייצאו
הרעבכלאותנויאשימולדור,מדורתעצםרקכלפינוהשנאהוטף."

בעודבמצות."ילדיםדםבארות,הרעלתתינוקות,רצחשבעולם."
שנמירכדיעינוייםבמכשיריגופינואתיקרעושניםמאותוחמשאלף

ברזלגדרותובסוףנשב."שבהןמהארצותאותנוויגרשואמונתנואת
שרוף,אדםבשרריחמהן,עולהשחורשעשןצרותארובותגבוהות,
 ) 356כעמ'שראינו"האחרונההתמונההייתהזוגופות.אלפירבבות

"בןבהם.לעמודיכלולאמהםששלושהעדקשיםכההיוהמראות
דעתו".נטרפהעזאיובןאלוהיםעלמלחמההכריזאלישערבימת,זומא
'השמיםיתערב.לא"ואלוהיםלעקיבא:שנגלהמכלהנוראהסודואולי
אתמסיראלוהיםכלומר, .) 357כעמ'אדם'לבנינתןוהארץליהוהשמים

ישראל.מעםהשגחתו
משיב:והואלמרד,עקיבאהצטרףכךבשלהאםלהביןמנסהרחל

אתמנהליםאנחנובידינו,נתוןשגורלנוישראלעםאתללמד"רציתי
נתונה."והרשותצפויהכלעתידנו.אתוחורציםחיינו
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משמעותרבחזוןזהושהריברומן.התפניתמקוםלהיותהיהעשויכאן
ההיסטוריהזוהיאםחמורות:קיומיותשאלותהמציגאלה,לימינואפילו

אלפייםהשואהעללונודעאםלהתקיים?עליוכיצדהעםשלהעתידית
מקוםגםשכאןאלאהרעה?לקדםכדילעשותעליומהמראש,שנה

מהבדיוקיודעתאיננההיאהנורא,החזוןאתשחשפהאחריתורפתו.

השםקידוששלהמסורתיותבתרופותלהסתייעמלבדבו,לעשות
 .הדיןוצידוק
הואהמרדשגרםהאסוןממדיכללעקיבאכשמתברריםזאתלעומת

מתמוטט:

בתיחרבה,הסנהדריןעשיתי?מהידיו.בשתיראשואתלופת"הוא
עלהמטתיבדם.טובעתיהודהנהרגו,תלמידיםאלפינהרסו,המדרש

כישלוןאבללנו,הצפויבגורללהילחםניסיתילדורות,אסוןאסון,עמי
בידיו.גורלואתלקחתיעזלאישראלעםזה,גורליחזקדווקאהמרד
אלוהיםישתוק.ואלוהיםאותנויושיעשאלוהיםונצפהלטבח,כצאןנלך
 .)םש(מתייפח"הואבכ,ךנעמודלאאדם.בניבמעשייותרמתערבלא
רחל:היאזהבשלבהמנהיגותאתשנוטלתמי

אתראיתלהתקיים.ימשיךישראלעםידו.כףאתונוטלתשבה"אני
בטוח:לאעקיבאהישרדותו".אתגםאךסבלו
אומר.הואכזה"בגורללעמדיכוללאעם"אף
ניצחת:תשובתהאולם

תורתהתורה.ממך."שקיבלנומשהואחר.עםלשוםשאיןמשהולנו"יש
בעולמנו,בנעשהמתערבלאאלוהיםלנו."שנתתהמתחדשתהחיים
בסבללעמודהכוחאתלנותעניקשלךהתורהאותנו.נטשלאהואאבל

 .) 358כעמ'גורלנו"

שלשמרנימהפךרחלמבצעתהעתי,דשבראייתהחתרניהמהפךלאחר
ומתנסחתהמסורתיבתלםלהלךשבהכשהיאהעבר,למוסכמותחזרה
בתורותיה"אלאאומה"איננולאמור:חז"לשלמאמין""האניבלשון
ובגורלנו,בכוחנומאמיןלאכברעצמועקיבארס"ג).שהגדירה(כפי
"התורההיוצרתבפרשנותולעמועקיבאשנתןמהכיבטוחהרחלאולם

טובעתהיאאותנו";שתקייםהיאהמתחדשתחייםתורתממך."שקיבלנו
אינואלוהיםהישרדותו".אתראיתסבלו,את"ראיתחדשה:לשוןמטבע

ישרוד.אבליסבול,ישראלעםאותנו.נטשלאגםהואאךמתערב,
כהיטיבשני.ביתחורבןאחריחז"לבתפיסתברכוסרואההתשובהאת

(מאהתקופתםאתלמדרש).ממקדשספרובשםרוטנברגנפתלילבטאה
שהמקדשמדיניים,מחייםכמעברמתארתהיארביעית)עדראשונה

הכנסתוביתשהמדרשקהילתייםלחייםבמרכזם,עומדבירושלים
ג.וםכשלריבונייםמחייםמעברכלומר,במרכזם.עומדיםובגולה)(בארץ

בתורתו).ג.וםכשלתורנייםלחייםאדמתו)על
במדינתאוררואהשהואגםמהברכוס,שלזולעמדתהאהדהלייש

מחייםהפוך:מהפךמתרחששבהבתקופהכלומרימינו,שלישראל
ישכאשרלגאולה,ומגלותלמדינהמקהילהריבוניים,לחייםתורניים
בסופואולםהמקדש.עבודתאלמהמדרשלשובהדורשיםכאלהאפילו
מתוךעקיבאר'שלמותואתמקבלתכשהיאברכוסמאכזבתדברשל

השםקידוששלמעשהבמעשהוהרואהחז"לשלהמסורתיתהעמדה
נשמתושיצתהביוםכיברמזמסתייםאףהספרהדין.אתעליוומצדיקה

נמשכתכלומר,המשנה.חותםהנשיא,יהודהרבינכדו,נולדעקיבאשל
החזוןלאחרגםממייסדיה,הואשעקיבאהתורהלימודשלהשלשלת

בפרדס.שחזההנורא

ביטחונהרגועה.לגמריאיננההחתרנית,הגיבורהשרחל,ניכרזאתעם
ענייניםבשנינמצאלכךביטוישלם.איננוישראלעםבהישרדות

נפרד)למאמרראוייםוהםעליהםלהרחיבנוכלכשלאבספרחשובים
הראשונים)(הנוצריםלנצרכיםביחסבעלה.עקיבאנגדיוצאתהיאשבהם



וכיחסישראל;לעםלקרבםושואףאחינואתכהםרואהאליעזרשרכי
היאשאותושניביתכימיירמיהו(כדעתשדעתהכמעצמות,למלחמה
דעתהאתשמייצגמינגדן.לצאתהקטנהליהודהאסורכימצטטת)

עקיבא:כרכידבריוהמטיחגמליאלרכןהואכרומן

אסונותעלינוכאוהארץ,שליטיעםהסתכסכושמנהיגינופעם"ככל
ויצאוישעיהושללעצותיוהאזינולאישראלממלכתמנהיגי-ככדים

לאזהרותיושעולאיהודהממלכתמנהיגיכאשור.סיכויחסרתלמלחמה
הקשיבולאוהבריוניםוהסיקריקיםלככל;להיכנעוסירבוירמיהושל

נצחי,אחדולקחחורבנותשלושהכעולם.החזקכצבאומרדויוחנןלרכי
 .) 175(עמ'אחריות"חסרימנהיגיםמועדכעודלזהות

נוספת,מעצמהעםמעימותחרדהמהדהדתכדבריהכילומראפשר
(שגםאחריות"חסרימנהיגיםמועדכעוד"לזהותשהציוויחבלאיראן.

לנושאהפךולאכספר,שוליתדמותמפינאמרמהם)אחדהואעקיבאו'
הרומן.של(ומהפכני)מרכזי

מסוגלת?)היא(האםמחייבת!האצילות

ענבל(מהולנדית:נשכחאידיאל-הרוחאצילותוימןרובשלספרו
לאכיאםטובותכוונותכעלספרהוא ) 2012בית,אחוזתזילכרשטיין,

הואהעטיפה,גבעלכנאמרהמחבר,להלן.שיתבררכפיברורות,לגמרי
זהוספרושכהולנד,"נקסוס"אדםלזכויותהעולמיהמחקרמכוןמייסד

היוםהעומדתמערכיתהדמוקרטיתהתרבותערכיעלהגנהכתב"הוא
הכחדה".סכנתכפני

קרי:אירופה,קרי:המערבית,התרבותערשעללהגןזומשימהכשל
הפרקסוקרטס.הקדוםהיווניהפילוסוףכספרמרכזימקוםממלאיוון,

שלהשנייהמחציתואתהתופסהזמן"שאלותעלזמניותעל"שיחות
כתקופותנוספותשיחות(כצדבוומסתייםכסוקרטסנפתחהספר,

וימן,רובהמודרני,המחברכפיישכאמתכלוםלשאול,ניתןשונות).
לחיות?",נכון"איךהעתיקותהסוקרטיותלשאלותחדשותתשובות

שסוקרטסגםמהוכדומה.מציאות?""מהיאמת?","מהייושר?","מהו

מהמושגליואיןתלמידיםליואיןמורה"אינני(לאפלטון)אומרעצמו
 .) 134(עמ'דבר"יודעאינניעצמיאניאותך.ללמדאמוראני

האידיאליתהמדינהרעיוןמרחףכספרהדיוניםלכללמעלזאת,ככל
שצדק"מפניוימן:רובלמעננואותושמנסחכפיואפלטון)סוקרטס(של
והיפה,האמיתיהטוב,מהוהכנהללאחוכמה,ללאלהתקייםיכולאינו

כלכיותר;הנעליםהערכיםשלידעבעלתלהנהגהזקוקהצודקתחכרה
כולו"האנושילמיןמזוריהיהלאהארץ,מלכיאינםהפילוסופיםעוד
שלכיכולתהספקמטילהואמכןלאחרעמודיםכמהאםגם .) 117(עמ'

 .) 126(עמ'להתקייםכזאתמדינה

שללרעיוןכיותרהקרובכדברנראההמלך-הפילוסוףרעיוןואמנם
מסוקרטסשהדרךייאמר,לזכותולקדם.וימןשמכקשהרוח""אצילות
דרךעוכרתאלאישרה,דרךאיננה(המודרני),לסוקרטס(העתיק)

עלשהשפיעוואחתוהעשריםהעשריםכמאהמכריעיםאירועיםכמה
/9 "כביטויככרשנתקבעמהאירועמהסוף,דווקאונתחילתקופתנו. 11 " 

)" nine eleven "( כניוהתאומיםמגדליעלהמתקפהתאריךכלומר
 . 2001כספטמבר-9כיורק

צדכאיזה-ויכוחכמערבאינטלקטואליםכקרבדווקאעוררזהאירוע
מהםחלקכמחלוקת.שנויהלהגדירושהאופןמסתברשכןעומדים,הם
אחרחלקנגדה;והתייצבוהמערביתהתרבותעלטרורמתקפתכרראו
לצדה.והתייצבוהמערביתמהתרבותשנפגעהעולםתגובתבוראו

גםנרחבביטוינותןהואאכלהראשונים,עםנמנההמחברלשמחתי

חסריהכית,"חסריכתב:הארקהואןסטאןההולנדיהעיתונאילאחרונים.
כאמצעות(כאמריקה)כחזרהמכיםהעצמית,ההגדרהחסריההשפעה,

הזאת"האלימותכתב:נוכלפרסחתןהאיטלקיהסופרפרדדיוהטרור".
כעוני".מיליוניםההורגתוהניצולהרעבתרבותשלהחוקיתכתםהיא

"זוהרהרה:יורק,כניוהאינטלקטואליהממסדאייקוןזונטאג,סוזן
'העולםעלאו'האנושות'עלאו'החירות'על'פחדנית'מתקפהאיננה

והסופרעל".מעצמתעצמהשרואההארץעלמתקפהאלאהחופשי',
חייבהתאומים)מגדלי(קריזהככל"מגדלאמר:מיילדכורמןהאמריקני

טיפשה"חושים,קהתארץתרבות.כליארץהיאאמריקהלהיהרס,היה
 .) 91-90(עמ'

המתקפה"האםכך:וימןמנסחדלעילכהקשרהמהותיתהשאלהאת
שלתוצאהאוהמערבית,התרבותעלמתקפהחיתהכספטמבר-11כ

כמערב?"תרבותהעדר

יחסית,חדשהוא"ציוויליזציה"או"תרבות"המונחכימצייןהוא
השמונה-המאהשלהשנייהמהמחצית

שהעניקההגדרהאתנוקטוהואעשרה,

קונדורסה:הצרפתיהדעותהוגהלה
זקוקהשאינהחכרההיא"ציוויליזציה

פוליטיים"לשינוייםלהביאכדילאלימות
שהחכרהאףזו,הגדרהלאור .) 91(עמ'

קיימתעדייןעמוק,כמשכרמצויהכמערב

"איןתקפה:בסיסיתתרבותיתנורמהכה

לשינוייםלהביאכדיכאלימותצורךלה
לקבועקושיכללואיןלפיכךפוליטיים".

להשיגכדיכאלימותשמשתמשיםאלהכי
אינםהמערבית,כחברהפוליטיותמטרות

תרבותיים.אינםהםכלשהו.מדיאלוגחלק
כגלוי:מצהירוהוא

לאכספטמבר-11השלהטרור"מתקפת
'חסריהכית','חסרישלפעולהחיתה

העצמית'.ההגדרה'חסריההשפעה',

גבריםידיעלבוצעההיאהוא,נהפוך
התיאוקרטילאידיאלזההכאידיאולוגיהשהחזיקוועשיריםמשכילים

 .-1919כהגרמניםהפשיסטיםשלנפשםמשאתהביניים,ימישל

ופשיסטיתטוטאליטריתעולםהשקפתהיאהטליכן,שלהעולםהשקפת
כאשרחירותכלכלפיסובלנותלהאיןהאסלאם.כשםהפעםהמופיעה

מהמכלהעולםאתלטהרלמנהיגיהמוחלטכציותרקחייכתוהיאהיא
 .) 93(עמ'הצייתן"המאמיןנשמתאתלקלקלשיכול

ימיבנוסחאלימהתיאוקרטיהבימינולקוםיכולהכיצדתוההוימן

לעצוררציניניסיוןתעשהבמערבהתרבותיתשהאליטהמכליהביניים,
ספרושלהכשלנקודתמצויהכאןכילי(נראההזאת.הברבריותאת

כאנטי-אמריקניותרואההואלכךהמיידיתהסיכהאתכסוף).לכךונשוב
שלו:ההיכרלסימןלאמריקההיחסאתההופךהעולמי,השמאלשל

העשירים-קורכנותתמידהםהענייםטוב;הפרולטריון-רעהאמריקה
להיותיכולהאיננההיא-עשירהשאמריקהמכיווןפושעים;תמיד
/9כמתקפתלאאפילוקורכן 11 . 

להשקפההמציאותאתהמצמצמיםרדוקציוניסטיםשלגישתםזוהי
מוסריורע,טובכמומושגיםכלכד.ו"ימין""שמאל"שלפוליטית

כלאידיאולוגית.לתכניתונוצקיםפוליטיאופימקבליםמוסרי,וכלתי
כמותםאנטי-אמריקניםרע.הואשימיןמהכלטוב,הואששמאלמה

משום .מפשעחפיםאדםכניאלפילרצחמוסריתלגיטימציהמעניקים
המסקנותהסקת .טובההיאאמריקהעלמתקפהכלרעה,שאמריקה

כשנותמינכןסלוןשלהפשיסטיםגםנהגוכך .חדשהאיננההזאת
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שלהאינטלקטואלייםהשליחיםנהגווכךהעשרים,המאהשלהעשרים
האינטלקטואלים".

 ) 1945 (מאןתומסשלהמסותמספרוימןנטלהרוח""אצילותהשםאת

עלהאנושות,בעייתעלמאמריםשישה-עשרהרוח:אצילותשנקרא
 ,לסינג ,טולסטויניטשה,שופנהאואר,(מאתנפשוידידישהיוהספרים
מגתה,השםאתנטלעצמומאן .גתה)כולםומעלפרויד,סרוונטס,
כמטרתאמיתית"חירות :משפינוזההואשלמדמהאתבושהכתיר

הרוח".אצילותהיאחיים
פוליטילאאדםשלמחשבותבספרוכברמאןהתמודדאלהשאלותעם

מלחמתמאזדעותיוהראשונה.העולםמלחמתבמהלךשנכתב ) 1918 (
פיעלואף ,גרמניותופחותאוניברסאליותיותרנעשוהראשונההעולם

שרימז ,זהבספרוכברטבעהמודרניתהתרבותעלהיסודמושגיאתכן
 .שלובספרובולטמקוםלומעניק
קטיקונפלחיתהלאהראשונההעולםמלחמתכימאןכותבזהבספר

הגרמנית,שהתרבותמאמיןהוארוחניים.רעיונותעלאלאשליטה,על
נמצאת ,התרבותאידיאלבאמצעותאישיפיתוחעלדגשאזעדששמה
ולאמטאפיזית-דתיתשאלההואהאנושיהאושרלדעתו, .איוםתחת
(בניגו,ד .החברתייםמהמוסדותיותרחשובהוהאתיקהחברתית,בעיה

בזמננו).הרווחתלהשקפהאולי,
 Zivilisationsliteratenה-בעיקרמאיימיםהתרבותעלמאןלדעת

אתשהופכיםבספר),לעבריתמתורגםשאינומאןשללשוני(חידוש
תלויהאנושיהאושראלהליטראטיםשללתפיסתםלפוליטית.הנפש
אצלהמעורררעיוןחברתיים,ובמוסדותפוליטיתבאידיאולוגיהכולו
לסבנ;תאי-אפשרכימאן,תובעקבסבור,וימן .מוחלטתדחייהמאן

את .להבtכיחלפוליטיקהלהואלהאנושיהקיוםאתלתכנת)(כלומד,
לדתלאתיקה,לתרבות,החינוךאידיאלדקמאןשללדידואושרנו.

 "החדש"הזמןרעיונותכיסבור,מאןאותנו.להדריךיכולולאמנות,
לרדידות,מוביליםלהפיץמבקשים Zivilisationsliteratenשה-

תהיההאמנותזהבעולםהומאניות.וחוסרפנאטיותהשפלה,וולגריות,
אמנותיצירתלכלתנאיתהיהחברתיתומחויבותלאידיאולוגיה,כפופה

 .) 52(עמ'באסתטיקהפגיעהכדיעד

 Zivilisationsliteratenהמונחאתלתרגםזאתבכלננסהאם
תרבות","עסקניהםאלהכילומדנוכלללשוננו,
למיניהם.ויחצנ"ים,"מתווכיםתודעה","סוכני

עלמאןמגןפוליטילאאדםשלבמחשבות
וחוששהאמנותשלהאוטונומיתהספירה

כמוהאמנות,תהיהפוליטיהכלשבושבעולם
חייושבהמשךאף .לאידיאולוגיהכפופההמוסר,

עלתריולאשבספרו,מהרעיונותמחלקבוחזר
במרכיבצודךשישלמדהואשלו.היסודערכי
ההיגיוןאתוהשמימי,הארציאתשיאחדנוסף

"הומניזםההומניזם:לדעתו,וזהו,והמיסטיקה,
(עמ'כתבלדמוקרטיה",הקלאסיתהמילההיא
מוסדייםטכנולוגיים,אמצעיםכיטעןהוא .) 60
החדשההחברהבואאתיקרבולאמשפטייםאו
אםאחר,רוחניאקליםלכןקודםייווצרלאאם
הדוח"."אצילותכלפיחדשהפתיחותתיווצרלא
ודמוקרטיהשאריסטוקרטיהכךעלהצביעהוא
"אםכן:עליתדלזו.זומנוגדותבאמתאינן

מאןתרמאסבידי'הנהגהאכןהואהאריסטוקרטיהפירוש

בעיניו.הדמוקרטיהשלפירושהבדיוקשזהוהדיביותר',הטובההעילית
אריסטוקרטיותנטיותללאלהתקייםיכולהלאהאמיתיתהדמוקרטיה

 .הרוחשלאצילותאלאמולד,מעמדמתוקףנובעתשאינהאצילות-
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טנאינועה

הלבשלהמיוןבחדר

~ q וןןד~pל;:זזpזלבז:;

 .;:ז~ךןהלי~נ;ונוחם
~זהר~י~יד w~~דוחם
 .נפש

פסיכיאטרייםבמנחיםדברוהם
'' ' : : .•' ' T " : T • : •• 

 ,~~;:ך

 ,~~;:ה~
מצביש

" -T 

 ב~~~ין

גל 9 ~רת~.:~~ י~~
ךקיז 9 ~

מביניםהםמה
T •• ; • • 

בחדדימאשפזתאני
:-. : ". : :· ". : -: . 

~ןאtקי.ח;~.רת

~רד;ת rrב;~יד wרט. 9 ?י;~את י~~
 .חבד;תלשתיעכשומאחדת

; -.''.'' -; T •• ; • T •· 

מושלת ,האינטלקטואלייםהחייםאתמכבדתשאיננהבדמוקרטיה
 .) 73(עמ'הדמגוגיה"

 )נצראו(שדירהיאהרוח"ש"אצילותספקאין

והיאהפילוסוף"המלך"בדברסוקרטסלמחשבת
לאוכלוקדטיההדמוקרטיההפיכתמפניתריס

שישלומראפשרובאמת .ההמון)כשלטון
מוסדותמעטלאימינובתבדמוקרטיה

המשפטביתכמו ,כאלה"אדיסטוקרטיים"
 ,ואחריםהאקדמיההמשפטי,היועץהעליון,
האליטהזוהימיוחד.מעמדלהםמעניקיםשאנו

שאנומשבר,בימיהאחראיהמבוגרהמשרתת,

מהכאןעדנבחר.שאיננואףעליוסומכים
שכאןעקהרא .חשובוזהלהוכיחוימןשרצה
הצביעעצמוהואהןברבדיו.הכשלגםטמון

/9מתקפתעלברבדיו מאותהחלקכי , 11
סוזןפר,(דדיומערביתאינטלקטואליתאליטה
אתהצדיקווכדומה)מיילדכורמןזונטאג,
שקדהכפילימינה,והתייצבוהטרורמתקפת

איזואז .באירופההפשיסטיהעידןבראשיתגם

שובתשגהלאהדוח"ש"אצילותלנוישערובה
מסוגלת?גםהיאהאםאבלמחייבת,אמנםהאצילותבעתיד.גםושוב

• 



וזכאוזכךםקהשםךםם

דודמשהמאנגלית:

לפלרמרילהולםביל

וסופיםהתחלותהאיסלנדיתהשפה

tיע,tק~הית, ה~ק~~~יןאת,'ז ה~~~

 ,ן;פ.ל.?~ין ,ן~~ [I~ין ,ד? 9 ~~סלב~ין
י;ךךים. ם:~סו~ים,ך~ים, ,םיקt~~ךק

rז~ינ;~י ד~,ע~זr~~~זpה~ד~ד 7 ה. 
כ;זpלסה 't~~ית-rז~מוש,~~קף~יןזאת, ה~~~
 .סב;ת 9ק.ץ'קעםרל~זpם ה~.Pז pל~~ג_ןד

~ר 't ~~ ז~~זrריז:ז.סקת; a ~ aל.תרrז
אתף.להפגשכדיהאדמהמעביעלאל

 : • •• : ' T T -: T " : T 'ז: · ·- ·:

rזזpלה~אןחגה
האפלהאתהח;צה

-T ',' T • • - : T 

rזזpלה~אןרחגה
א;ךrז~ל~ה

rזזpלה~אןחגה
ה~םאתהפ;לחת

-ז ·:---

סןקיג_ן~תו~~רירה

האדמהאתרח;שפת
: :· ;· ."' T T - : T 

t' רrזז ה~~זr.ך~~ים;~דוח;ת ה~י~~~את

סוסיםהמנ;ךה,תחתבעצמםמתנדנדיםכסא;ת
' : • : -: :· : -: T - -: -T ' 

~לום~יןריק,כארי~ת;ןצ;חלים
~ח;ךים.לעים 9ו~רז:זא;ך ד~?~~~ך~עית

rזזpלה~אןחגה
בנשימההע;לצת

-.'' .'' • : • T 

rזזpלה~אןרחגה
rז~~ ry ף~~~~~תקת 

ל;חשתהשישידיבעלתהאשה
T ' T -:--:'' --' ,"' ;· 

~ךצו~ים ,ף~~~~את'ז ה~~~~ל.יף
זקנ;ת ת;ך~~דוזים; pו~ך~ךיםלז:זל;ן~~ים

 .ת;~~~~וס~ת;ןר~ה ת;ל~~~ד;קמ;ת, ,ת;מח~זr~~דר,~ד w~ל~פ;ת

rזזpלה~אןרחגה
ח~~ף 'tז~ךתזP.ם 7

רת.ס 'tרחגה

תו~~ףז~ךת ז!ג~?
קט 9 ~ 7~כ;ל~י~ףאת,'ז~ןש;ן

~rז p כ;ל~י~ף ,ףך~~~ס;רהקי 9ריכ;סזיקף~
~ע,רוצ;,לנוג_ן ט~~pזזr~~חילס;ף~זpס;ף .~מו~ילחי;ת~~לו

 .יך~~ 7לים 9~~ג_ןך ף~;ל~~ר~ל ף~;ג;~ל

rזזpלים~אןחגה
עיניףאתשתסמאנה

:• : -•• T :· •• :· 

ש;~ף 7~תזtpיקקא~ה
חדשותעליףשתמטנה

 : .. ·:-:ז : ..- ·:

ליחסה,מ~חסהנע;תהישנ;תנט~;ת-השם
: ' -·• -: T T T - :- ' T - : - : 

~קךיד;תסעצוךים,~ת~ך~כ;ת ,ןי~?~זpיך

rז~~יג_ן ם~~ ת;ע~~~זpחןג_ןדקרי~ה, ~r-ת;מ~~ת

 .ה~~רה a ~~ךח;~ים~~יי

rזזpלה~אןרחגה
האפלהלפתיחת

' : ' -T " -: T 

ס.רת 't~אןרחגה
הא;ךאתשתערה

 T ·י, ·;ז : ·;

ארה"בשבצפוןמינסוטהבצפוןבחווהנולד ) 2009-1943 (הולםביל
דרום-מערבשלבאוניברסיטת-המדינהלספרותפרופסור :ושימש

איסלנדיםמהגריםשלנכדהיההולםלגימלאות.שיצאעדמינסוטה
באיסלנד.אשרהשניבביתומהשנהחלקקבעדרךעושהוהיה

ד;~ה 'rptז~אןרחגה
הביתהא;תףשתשא

.'' ' T : T : - -

למשפחה-1941בנולדל~לר~ריל
בעודואךיורק,נירבברוקלין,.י'הודית

קרוליינה,לצפוןהמשפחהעקרהילד
בוגר .ולפניםלפנידרומיתמדינה

קרוליינהצפוןשלאוניברסיטת-המדינה
בסוכנותהצעירלפלרעבדבפיזיקה,

שלידהגברהבטרםארה"בשלהחלל
ולשירהבכלללספרותהמולדתנטייתו
חוקמשליםהפיזיקאיהתוצאה:בפרט.

מרילנדבאוניברסיטתזהבתחוםלימודים
אוקספורדובאוניברסיטתבארה"ב

מלמדהואואילךומכאןשבבריטניה,
עם(יחדמייסדיוצרת,וכתיבהשירה

בקליפורניה)היושבלחרמןנילחברו
והאיכותיתהקטנההוצאת-הספריםאת

מוצאבעתבהאך-פרס""וראייו

עלובכתיבהבעריכה"פרנסת,את
צ'סאפיקבמפרץשנעשיםהמחקרים

 ,באחרונההאטלנטי.האוקיינוסשל
לפלרנתמנהלגמלאות,שיצאלאחר
פארק",מה iטאקשלהשירהל"שר

מתגוררהואשבהבמרילנדהעיירה
ועושהסלייטוןאןהמשוררתאשתועם

לטיפוחלוהאופייניתבהתלהבות
תושביה.שלהשירהתודעת

לקוחיםכאןהמובאיםהשיריםשני
החדשספרו ,-Mark the Musicמ

 .המשוררשל
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שמתפללים,"ישנם

שנמלטים"ישנם

ז'אקובמקט

הגסיסה

צרפתיםמשורריםשלאנתולוגיה
השואהבתקופתשכתבו

~ T !." ז~ךתח~הt~~אן? ר~

ס~ר~ה?רי.סו; ".ןט;ת! p;סורי~זא;

 ,ןrיt;ר~ךןל ן~~~-~ר~ה~לי,~רס~יתכ'הזP.ס;סהס~ר~ה
 .י;tיר~ש;תע,רית;ת י;;א~~ע;דבל 9 ~בכאיסא!

ם vל wרrז~נ;ד~הrז~י
 .שליהמש;טחתרבת;כם

: T - T T -;• ' 

 ?~~ל;ע 7סל~ס?.ךםע,~ךי,~סהןהtז~ם
rזrזגרסלה,~קכת~לזp~ב י~~ ,י~~ןה
 ,זp~ןpלrזג;קס י~~

 .~י ry ;י~ 9ו ~'?דרי;ך~~לחים
זpלי.tז~~יעות~תי;ך~~לחים

ונו'צח;ריםממשלאדפיםטרגדיההיוח!זד
 ' : . :ז- .- 'ז :·:ז:ז--

 !ם vל wרrז~נ;ן~הrז~י
ר~~ר~ןס:יס~סילד~ת
 :רץ.ס~זpל!קן~יש
ומוסריתמיםבהי;תיהאם

-' ' : ' ' T T ' 

ואלחיםזpלי~ר 7 ~זr י~~~סדאת wל
 י~~רזP.ת.~~לה~ים ן~~זprז~א;

מיתית)(מפלצתק 9~אןא~ךמותtז~~ל~נ:וית ;ת~ק~
האימה.ן;והנההא!

T ' ' ' : T ' ' T 

נץאווליןמצרפתית:

כהךמריאך

שםללאאחווןשיד

ה!ל;םלאאבגד,אנימחר
T T :-' .'' : -

tם:~ך~~ליעקרו ,ם;ל!ז 
אבגד!לא

 .זpלי~ץ'סא~בול~ת~~ירים ם.?~'~
י;דעתאניאני

:-. ' :-. --
~ ry ת;ע~~ע,נוד;תנוקש;תן:םס~שם. 

מסמר;ת.נעליםלרגליכם
ס!ל;ם,לא' .~~גר ,~·~ ·,::ס-~
 .~סר

rז~ליט, 7~רי~סדל;להלי~חוץ
ליךרוש~סד~ל;לה~ח;תלא
לנגחכדילהתנכחכדילהתכחשכדי

:" : . : -" ' : .. : . :-" ' :" . : ' 
לירידי,עךף ת;נ~זr?~רי
 ,ן:~זrר~תrזל.סם~תלךח;ת~רי
בח!ליםלבגדכדי .. . . . --. 

 .למות~רי
 .ם;ל!זtלא ,דג~~ י~~~סר

לאריחמתחתהפצירה
 '- ·-:ז-- .ז . :-

 ,ן~ r7זסע,בור ה~~י~tז~~יןה
rזחק. י??ז~~ע,בור ה~~י~tז~~יןה

~רי.~ך~קע,בורtז~~יןה

tר~;ל~הלי~ין ,ם;ל!ז, 
אבגד.אנימחר

T T :-' ."' : 

p נ;ע,צ;תןט;תv? ~:ק;ךר,~~ךת ם

p ר~י..ע~~~לאןט;תry ,קשו~ים.?לאן
עבורייהאמדייאההריברור!

T ·•-: T ;· ' -: '' :-' 

לקבוןהגו~נ:ויה;~יל 7
~םרי p ~~~זpלרסרר ר~~~
עךפול!~ל?לא~קופ;ת~~ים~ע,לי
~ל.ה~~ים~ך~הrזןה!tז~ךת~ר

סענו:יםזP.סךכת
 !ה~~~

 ם.?~ח?ס~ים Qחרי
מו~ים p י~~~tזךחיקו~ז

p ת;נ;ל~~ררו~ים, 

 ם.?~ ןי~~~ י~~~אלחים! ןי~~~ י~~
~ ry רםpס;אוש. ד~~~~~קים~ז

 )אחרוניםשיריםץהקובמתוך(

גירם ,פיקאסופאלבולשידידם .צויירסופרמשו;רר ) Max Jacob; 1944-1876 (ז'אקובמקס
גנלהשבהדתיתחוויהעבריהדוי,שנלודז'אקובומלדויאני.מאטיס ,קקוטואן'זאפלוינה

הילחלונחשבתו mיצי .הגרמניםמידיו mאהציללשאמהלקתלוי,נהפך 191sוב-ישו,לו
1944-1922 (כהןמריאן .ושביהרבצירוהסרויאליזםלביןהסימבלויתתנעותביןחשובה mמקש ; Marianne Cohn ( חיתה .בגרמניהנולדה

השנייה;העולםמלחמתבתקופתבצרפתהיהודיתבמחתרתפעילה
אליהודיםילדיםלהבריחניסתהכאשרנתפסהקלוין.בכינוינודעה
ידועהמשוררתתהיחלאכהןמריאןונרצחה.עונתהלגבלו,מעבר
בחייה.שיריםפרסמהולא
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טברניירנהוסברסרובוט

עלייךחלמתירבותכה

;:זזp~יאות.~י~~ךה~יג_ןד~ל:רסל~נריךב;תה'כ
 .;:זrזיגו~ך~לrז~יג_ן 7ז~זע;ד;האס~ם

 .~ידג_ןל~זקק 7
 ?ר~~ז:;ק;לךס~ץ~ת

שנמלטיםישנםשמתפללים,ישנם
En mourant cehe agonie du mond 

שנמלטיםנם w :זpזpנר~ללים, ם~~~
רהרים~מהב~חרי.םז~~לליtנ ם~~~

לריק,~;:ז~זין ~ר~~נרי~סםג_ןל.ךכו~ים
 .;:זז:וקכה~לסררסם;:ז~~לים ם~~~
בערבנרדמים~רישות,;:זזp~לים ם~~~
 ·:·:- • T :•השפתים,ג_ןל~חיוך

• -: T -• 

~ל:רסל~ז:ויךב;תה'כ
~לדחבוקתרך
הורגלואשרר;ע;תי·ז??ז

חיקי :ת~ ק;-~ב qל~ע.ת
רע~ע;ללים~חדים ,םי~~;שב~חריםגו~ך.~יב 9אולי:~רבולא

- .האיש~.עביםג_ןלם'ל~ק~די

זpרים. r ~הם wע,רים w ~~ל~ה 't ·,;ת~ו
 ..עצמם.";:זזpןp~ךים~~לה:ש

' ' ' -: T 

א;תיזpפ;קד~~ז:וי ה~ך~ז:; ה~ך~ז:;מול~ל
 . .ושניםימיםזהח~י~תו~~הל

 • T : .ל~ 7 .,~~כ~~ק 9לא 7

הרגש;ת.מ'אזניהר
: •• T : T 

דממתם.גביעלדממהזpזpנר~~ךים, ם~~~
 T T : ' :ז;מסבל ם~~~ר~~~·~כיד~ים

 ·:ם.·העדרעל~לחיtכלנולח 9
T '' -T : T " 

~ים. 9 ~ד~יםה'כזpך;~חים, ם~~~
~ל:רסל~ז:ויךב;תה'כ

רר.הנרער 7ז~זערדנ;סרלא ה~ך~~pז
סשוףגו~י~ע,~יךה, ז??ז~ י~~
הח~יםמךא;תלכל

: T -: --• 

סןגוג_ן,ןהrזז 7 ~~ד 7 ,י~~ב
העיחשלל~דיעתה~~זין

• • T T '," T • ' 

בת;כיחרבלע;לם~~זיז
• T T "ז• . / 

הע;לם.~~יסת.ל~ךת,א;~ד
• · -T T 

ויחידההאחתת, 'tד;:ןבה 'tדה
. T T  ( T ••--ז : . .

חשובה, ם;~~:;לי
:-T 

 דח~~~ ת;:~ל;ת t?~ nז~ליו:זבראי
 . .rז~~נכךם~ןו~~~נכ:ר

המזדמנים.ךאש;נידrז~~ח . .. -. : -: . 

1943 

צרפתי.ומשוררסופד ,) 1992-1914 (:נךנ~י ;tך~ה

מקוםשימששכליוןביתוהפרטיזנים.בשורותנלחם
העתכתבועורךמייסרחינוך.אנשיעםחשאימפגש

לפרסוםשנאסר(זרימות), Confluencesהחופשי

 .-1942בוישיממשלתבתקופת

וכרתיהלכתיהרבהעלך,ךחל~היךברתה'כ
T . T -;·· -ז··'·-·· 

 . .~ל,ךעםשר~ב
ליכרתולא ה~ר~~pז

רפאיםלרוחל;:ןפר .~לא
• T • ; T : -• 

פעמיםמארחהרפאים,דוהרת~ין

 • T :לר p bזז:; ל~~ T~ן~ליר~ר

~~חלהזp;;:זלר ל~ז:;
 .ך:~ז:זזpל;:זזpק.ש~ערןג_ןל

1945 

~ל:רסל~ז:ויךב;תכ'ה
וכרתיהרבההלכתי,ךב;תכ'ה

T -: • -: " • -: • / 

~לך,~ת יו:ז~ז:;~ה'כ
 ך,~~ר~רליר 6נ;זpלא
הצללים,~יןל~לל;:ןפך'ךק~לי

 ·,ל~~~ן ה~~~יך~ללחפר
וישובש~בראלצלל;:ןפך'

• ; '' .'' T ז:

ק.ש. rwזמו~.רי ר:~ז:ז~

מבקרעיתונאי,משודר, ,) 1945-1900 (וסברסרובוט

הצרפתים.הסודיאליסטיםעםנמנה .דדיוואישאמנות
וזייףידיעותהעבידהצרפתית,במחתרתפעילהיה

באושוויץ,אסירהיההגסטפו,בידינתפסתעודות.

הולחנו.משיריורביםמת.שםוטדזיינשטאט,בוכנוולד
מותולאחדוסברסשלבגדיוביןנמצא ' 1945 'הקטע
מ;לשחזרניסההנראהככלאריזה.ניירעלכתוב

שנכתבעלייך'חלמתירבות'כההשיראתהזיכרון
 .-1930ב

ד'אסטיהעמנואל

ויז.'רילה

הפרטיזניםקינת

אצליהיוהגרמנים
 . : ··הכנע.לי~מרו

לאי'כלת;~ר
 .יק~~~ת ;~~~לךשוב

א;נריל t'Wלא~יש
~ t' ה;לך. י~~ר~דה~~ז:וי:ז

ryt' רםpי;ך;זים~ז

כך~י.עקב;תקו q ~ א~~

שמיאתהחלפתי~עם~אח
 . : ."ים 1ו~ל:~שהא;דתי

רבים ~ Tידי~י Tלי:ש:;~
 .. ~דל~.ת·~ך~ליר:ש

א;תנוה~ז:ויר!קן~ךם
 Tהגג~ת·בעלללילה

: -: T -:-• ---/ 

 ,;ת;אס~סו םי~~ך~ז:;

מפתע.לא~תהוא
•• • : T 

שלשההיינו~המ;לע;ד
• • • T : T / 

נ;תרתי י~~ךק . -: . 
 ן;בי~~~ת;~ב 9 ~

~בול;ת. 6זpל א.ל~~

;:זק~ךיםג_ןלנ;זp~תרוז:ז
ישובע;דהח'פש

-:• T 

ישכחוא;תנו
T • : : 

בא'פל.tקטש tp ~~~חנו
• • • ·• T :• 

 .) 1969-1900 (רי'.ויזלהד'אסטיהעמנואל
ופוליטיקאינאי 1עיתומשורר,סופד

העתוןממייסדיבמחתרת.פעילצדפתי.
 .) Liberation (1941המחתרתי

נכתבהפרטיזניםשללשירםשהיהזה,שיר
פעמים,כמההולחןמאז . 1943בשנתופורסם
באלבומוכהןליאונרדבידיביניהם

Songs from a Room . 
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1 

הואדעות,והוגהמשפטן ,) ISTVAN BIBO (1979-1911ביבו,אישטרראן

אימךהבממשלתהשריםאחרוןהיהביבו .-1956בההונגריהמרדמסמלי

וחיברהקרמליןעםלפשרהלפעולהמשיךהפרלמנט,בנייןאתשעזב~אג'

הסובייטית".לפלישההונגריהשלההתנגדות"חוקתאת

אתביבופרסםסגד,באוניברסיטתהמדינהלמדעכפרופסור ,-1948בכבר

היחידלאינטלקטואלוהיה ," 1944אחריבהונגריההיהודים"שאלתהמסה

גרמניהעםפעולהבשיתוףבגלויארצואתשהאשיםומזרחהאירופהבמרכז

קולזההיההונגרים.יהודיםאלפימאותשלוברצחבגירושברדיפה,הנאצית

אחריותלקחתלהונגריהשקראהשפעהובעלמוכראיששלואמיץבודד

המלחמה.בתקופתמעשיהעלומוסריתפוליטית

ולאהקומוניסטיםידיעלמכןלאחרקצרזמןשנסגרעתבכתבפורסםהחיבור

בהונגריההציבורימהשיחכידוע,נעדרה,היהודיתהשואהלב.לתשומתזכה

יחסיםעלהחשוביםהטקסטיםלאחדהיוםעדנחשבהחיבורהקומוניסטית.

השנייה.העולםמלחמתשלאחרבאירופהיהודיםללאיהודיםבין

ועורךהסוציולוגיתההונגריתהחברהמזכירביבוהיההמלחמהבתקופת

הפשיסטיתהחץצלבמפלגתידיעלנעצר 1944באוקטוברמשפטי.כתב-עת

המלחמהבתוםנפסקה.שלוהאקדמיתהקריירהאחדים.ימיםכעבורושוחרר

ההונגרי.הפניםבמשרדליועץהתמנה

המהפכהתוצאותאתשהגדירמאמרבווינהבעיתוןביבופרסם-1957ב

עולם.למאסרונידוןבבגידההואשםנעצר,הואכטרגדיה.ההונגרית

אןאר jZ~אנ;שממשלתעםפעולהלשתףלאונשבעלחנינהזכה-1963ב

המרכזיתכלשכהכספרןועבדהציבורייםהחייםאתעזבהואהקומוניסטית.

 ,-1978ברשמיתטוהרשמו .-1971בהמוקדמתלפרישתועדלסטטיסטיקה,

מותו.לפנישנה

ידיעלאומץהואבהונגריה.תרבותילאייקוןביבוהפךהשמוניםבשנות

עמדותיומהשלטון.פתיחותיתרשתבעוהליברליהדמוקרטיהשמאל

לנושאהגוברתהפתיחותעםהתיישבווהאנטי-פשיסטיותההומניסטיות

הליברליתהגותוהפכההתשעיםשנותבתחילתהקומוניזםמשקיעתהיהודי.

בהונגריה.האינטלקטואלימהשיחלחלק

האחריותפרקים:ארבעה " 1944אחריבהונגריההיהודים"שאלתבחיבור

עצמיתותודעהיהודיתהתבוללותואנטישמים,יהודיםשקרה,למהשלנו

כיום.המצביהודית,

המתרגמת
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בהונגריההיהודיםשאלת

 * 1944אחרי

ביבואישטוואן

גליקרותימהונגרית:

- 1945עד-1941מהושמדוהונגריםיהודיםמיליוןמחצילמעלה

במחנותבגירושים,המשטרה,שלזוועהבמעשיהעבודה,בפלוגות
סביבהפשיסטית.החץצלבמפלגתשלהאימיםשלטוןותחתהשמדה

חדשה.אנטישמיותהשחדודילאחדנוצרההביתהוהשביםהשודדים
משפטים;בשנילסכםאפשרזובסוגיהכהעדשפורסמוהדעתגילוייאת

הנוראייםמהמעשיםרחוקהיהההונגריהעםמרביתכיקובעהראשון

ההונגרישבעםוהטוביםהמקומיים,ושכיריהםהגרמניםשביצעו

אתמגנההשניהמשפטאלה.מעשיםלמנועכדישביכולתםכלעשו
הכוח.בכלבהלהיאבקשישוקובעמחדש,שהופיעההאנטישמיות

אומריםאינםהשניהמשפטוגםהראשוןהמשפטשגםמדגישיםכולנו
משפטיםשנישלביכולתםישהאםבגלוי:השאלהאתאפואנציגדבר.
שאנחנובכךדיוהאםפעולה,דרכיולהתווייתהנושאלהבנתלתרוםאלה

גילוייה?אתמענישיםגםואוליהאנטישמיותאתמ~נים

שקרהלמהשלנוהאחריותראשון:פרק

היהודיםורציחותהיהודיםרדיפות

• 

ניכרחלקכאשד 2להונגריה,בחזרהשסופחובשטחיםהתחילהכל

זמןחוקי.מעמדנטולינתיניםכאלליהודיםהתייחסוהצבאממפקדי
המולדת.להגנתהיהודיםשלהעבודהפלוגותגיוסהחלמכןלאחדקצר

למעשימעמדםאתשניצלואלה,מפקדיםלחסדינתוניםהיוהמגויסים
נגדם.נבלה
השלטוןרשויותגירשולמלחמה,כניסתנולאחרקצרזמן ' 1941בשנת

נמסרוהםשםיהודים,-20,000כלגליציהאלהבשטחיםההונגריות

 1942בינואר 3קצר.זמןתוךאותםשחיסלוהגרמניהצבארשויותלידי

במארס-19ב 4סדירות.יחידותידיעלבאויביךקהדמיםמרחץבוצע
במהירותהחליטוהכובשיםהונגריה.שלהגרמניהכיבושהחל 1944
לוחואתהגירושאופןאתהונגריה.יהדותשלוהשמדתהגירושהעל

קרונותעלוהעלאתםהיהודיםאיסוףאתואילוהגרמנים,קבעוהזמנים
ההונגרית.הז'נדדמדיהאנשיביצעו

לכ-הגיע 5המוגדלתהונגריהשלמשטחההמגורשיםכללשלמספרם
אלףכמאהגרמניים;השמדהבמחנותהוכחדומרביתםנפש.אלף 700

 1944בקיץאחדות.לארצותמשםועבדובגרמניההתפזרורובםחזרו,

המגורשים.שלגודלםעלבדודהתמונהלהתגבשהתחילהכבר

*ZSIDOKERDES MAGYARORSZAGON 
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שוודיה,מלךהגירושיםלעצירתהממשלהאצלהתערבוקיץבאותו
בעלותמפיאיומיםנשמעוכןכמוההונגריות.והכנסיותהאפיפיור

כתוצאההגירושים.ייפסקולאאםתגמולפעולותינקטוהןכיהברית
הפועל.אליצאלאבודפשטיהודיוגירושהגירושים,הופסקומכך
הונגריהפרישתעלחורטיהאדמירלהודיע 1944באוקטובר 1sב-

אתהחץ.צלבאנשילידיהשלטוןאתמסרזמניתבואבלמהמלחמה,
התהלכוהעירברחובותואילוגדול,גטובתוךריכזובודפשטיהדות
יהודים.ברצחשעסקוהחץצלבשליחידות

ניצלוכךבודפשט.שללשחרורהעדנדחוהגטולחיסולהתוכניות
בבודפשט.מרביתםהונגריה,שלבשטחההונגריםיהודיםאלףכמאה
חיסולהופירושומיליון,חציעלעולהשהושמדוהיהודיםשלמספרם

וטרנסילבניה.הצפוניהקופטיםחבלהשדה,ערייהדותשל

ההונגריתהחברהשלהמוסדיתהדגללפשיטתהסיבות

שישהחברתיותוהנורמותהציבוריהמוסרלהתפוררותעדיםהיינו

 1848-שלהשחרורבמלחמתהתבוסהבעקבותבעבר.שורשיםלה

המדינההנהגתשלהסכנהותחושתהפוליטייםהאינסטינקטים ' 1849
שלהתפוררותהמפניהחרדהאחד:בענייןהתמקדוהחברתיתוהאליטה
 6טריאנון,שלהשלוםוחוזה-1919ו 1918מהפכותההיסטורית.הונגריה

 7אירדנטיתולמדיניותלקיפאוןשהביאוהללו,הפחדיםאתחיזקורק

ואנטי-בולשביקית.

אךכוחם,עלשמרוההונגריתבחברההמובילותוהקבוצותהמעמדות
מקומןאתוהתערערו.הלכושפויהמדינהכלבבסיסהעומדותהנורמות

ההיסטוריתלהונגריהשיבהשלמעוותיםפוליטייםרעיונותתפסו

ההיסטורית.החברתיתההיררכיהעלושמירה
המלחמהתחילתעםהעוצמהבמלואהתפרצואלהאסוןהרותהשלכות
עלההתקפהביותר.אחראייםוהבלתיהגורלייםהצעדיםלנקיטתוהביאו

התמוטטות 1944במארס-19ובלמלחמה,הונגריהכניסתיוגוסלביה,
חורטי.האדמירלהעוצר,שלוכניעתוהשלטון
הבחינולארביםהגרמני,הכיבושעםהמדינהשלטונותהשלימוכאשר
השלטונותונבלים.מטורפיםשללידיהםנפלההממשלהשמדיניותבכך
היהיכולאחדכלליהודים.לקרותשעומדמהעלדעתםנתנולאגם

גםהיוכאלהפגיעותאבלרל,.גבהםהפגיעותשמספרבכךלהבחין
סדר.יעשוכברה"חוקיים"והשלטונותחשבו,הםלכן,קודם

השדה,מעריהיהודיםגירושתחילתעםרקהתרחשבאווירהשינוי
האוכלוסייהרובהגיבהכברכךעל .הגירושיםשיטותאתראהכשהציבור
עזרהלהגשתאותההביאלאזהאבלובחלחלה.נפשבשאטההונגרית
לכאורההחוקיותבשלוהןוהפחדנות,הירודהמוראלבשלהןלנרדפים,

למנגנוניולצייתלהמשיךעליוכיסברהציבורהשקרי.המצבשל
הגרמנים.לניצחוןלייחלטוביםוכהונגריםהשלטון,

שהשתלטהמוסרשלהאופטילבלבולקורכןנפלההונגריהיהדותגם
נכונותכלהראולאשרובםהעובדההפתיעהההונגרית.החברהעל

לשלטונותבהמוניהםצייתוהםמזויפים.בניירותולהשתמשלהסתתר
לוקחיםהיולאכברהםזה,בשלבמציותשבהימנעותלמרותהמדינה,

סיכונים.מדייותרעצמםעל
בתחושתלעתיםהרדיפות,עלמהצדשהשקיפהההונגרית,החברה
שרבים,בעובדההיהודי.הציבורשלבהתנהגותובפגמיםהבחינהסיפוק,
מועדף,יחסלעצמםלהבטיחדרכיםחיפשוהמנהיגים,אלההיוולעתים

אלההאםהשאלהאתנשאלאםואולם,הכלל.רדיפתעםהשלמהתוך
לחלוטין.אחרבדברשמדוברלקבועניאלץ"יהודיות",תכונותהן

~םאיזהלעין,הגלויותההשמדהלכוונות:;כע.ךרציית~םאיזהמעניין
שהגרמניםהטלאיהצהוב,הטלאימנשיאתופטורמיוחסלהישאררצה

חברהאיזואירופה?מזרחעמיכלשללחזהבסתר,אובגלויהצמידו,
סולידאריותתחושתלהעדרביותרהבולטותהדוגמאותאתסיפקה

מאחריות.ההנהגהשלולבריחה
להעלותעלינוה"יהודיים",האופיקוויאתלחפששבמקוםחוששאני

ולקבועההונגרית,בחברההונגריהיהדותשלטמיעתהאתנסעל
החברה.שכבותבכלהתרחשההציבוריהמוסרשלשההתפוררות

אחריותלקיחתנגדטיעונים

מיליוניהשמדתשאתהואאחתלאשומעיםשאנחנוהראשוןהטיעון
מדובר.בזהלאאבלנכון,זההגרמנים.אלאאנחנוביצענולאהיהודים

שנעשתההיהודיםולהשמדתלרדיפההאחריותשאלתאתנצמצםלכן
והצבאיות.האזרחיותהשלטוןרשויותשלפעולהבשיתוף

ועלבמלחמהלנושנגרםהסבלעלגםלדברשעלינוהואנוסףטיעון
הטעויותכינדגישלפיכךהדמוקרטיה.בשםבעקבותיהשבאההעריצות
לדוןרשאיםואנחנונפרדת,סוגיההםהשחרורמאזשהתרחשווהפשעים

לאוהתעללויותשרירותייםמעצריםמלחמה,שבויישלבהקשררקבהם
חוקיות.

מעצריםבמלחמה,שביביןלהשוותאיןכימשמעיתחדלקבועעלינו
שלסוגכלהזכרתליהודים.שקרהמהלביןהמשטרהשלועריצות

רוחגסותאלאאינההיהודיםשלההמוניהרצחעםאחתבנשימהעוולה
שנפטורלכךסיבהזואיןסבל,אותועובריםהיינואםגםרשעות.או

אחריות.ומנטילתנפשמחשבוןעצמנו
לאההונגריתהחברהשלרובהרובשלפיוהטיעוןאתגםשומעיםאנחנו
מתקבליםבלתיכההיוהדבריםשמעו,ואםההשמדה,מחנותעלידעו
לא,אוהאמנואםחשובזהאיןלהאמין.מוכניםהיושלאהדעתעל
אלהמעיןשדבריםהסבירותהועלתהשבושברגעהואשחשובמה
ולהתחיללהזדעזעצריךהיהומוסריהגוןאנושבןכלמתרחשים,אכן

לפעול.
דווקאההשמדה,מחנותשלבקיומםלהאמין""לאהתחלנואנחנואבל

להאמיןסירבנוואםהגירוש.קרונותעלמספיקידענוכברכאשר
הלבבטובשבטחנומשוםזההיהלאההשמדה,מחנותשלבקיומם
המשתמעעלשלנובאחריותלשאתרצינושלאמשוםאלאהאנושי,

 •מכה

הערות

בהמשךהגרמני.הכיבושלסיוםשהתייחסבהונגריהרווחביטויהיהה"שחרור" . 1

במחלוקת.שנוימונחהואוכיוםסובייטי","כיבושלעתיםנקרא

בהסכםשאיבדהשטחיםלספחהונגריההחלהגרמניהשלבריתהכבעלת . 2

 .-1938מהחלטריאנון

היהודיםאתהונגריהגירשהמצ'כוסלובקיה,החת-קופטיתורתכיהסיפוחלאחר . 3

ובסתיובקמינייץ-פודולסק,רוכזורובםהכבושה.לאוקראינההנתינות""חסרי

ההונגרי.הצבאבסיועאס.אס.אנשיבידינרצחו 1941

פרטיזנים,פעילותמיגורשלבאמתלה . 1918עדסאדבוכישלההונגרישמה . 4

יהודים.וכאלףסרביםכאלפייםבמקוםנרצחו

הסיפוחים.שלאחרהונגריה . 5

הנשיאשלהלאומיתהעצמיתההגדרהעיקרוןברוח '-1920בשנחתםההסכם . 6

אחוזכשישיםעללוותרשאולצהההיסטוריתהונגריהשללפירוקההביאוילסון,

משטחה.שלישיםכשניועלמאוכלוסייתה

היסטוריים.שטחיםלהשבתתביעה . 7

מארס-אפריל
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 Jואיץ pגורדנה 1

ציוןבןקטןדינהמסרבית:

ושבכבתיעוו?כעונש:מוסקבה

מוסברבלתישבאופןישניםתצלומיםהמוןביןבביתי,שםיא
לאהמצולמיםמןשרבים(אףעולםמלחמותשתישרדו
הארכתיבנעוריאךלמוצאו,מצליחהשאיניאחדישנושרדו)

ריקיודודתיבלנקהאמיאתשמעתיקרובותלעתיםכיבו,להתבונן
בשנתבבלגרדנעשההצילום 1הארור".מוסקבה"מלוןעלמדברות

~ת;ך:האביבונראההיטב.שמורהואאךחום-אדמדםצבעו ' 1943

חבר~ו,.ושניבסראייבו,האוסטשיםמכלאשנמלטלאחרקואיץ',
~סאר;ביץ',ןי;~אןלמשפטים,דוקטור~ד~י~קי,סשהאלכסנדר

אנשיםמסביבםהשנייה;העולםמלחמתלפניכלגרדמעשיריאחד
ביתאתומקדשפמוטבידוהמחזיקפרבוסלביכומרובמרכזרבים,
פניושקווינאהגבראבי,שלפניועל"מוסקבה".שבמלוןהקפה
משונה:הבעההמוצקה,מוסטארבאבןחצובהכמווצדודיתוישרים

עיניובעודבדאגהקפוצותשפתיוושמחה.דאגהשלתערובתמעין
הקלה.בתחושתמתנוצצות

דמותואתרוחיבעינילשחזרומתאמצתאלהשורותכותבתבעודי
אתגםאלאנולדתי,טרםכיראיתילאשאותהנעוריו,מימירק(לא

מצאתי,שלאבצילוםומתרכזתהמאוחרות),משנותיוליהזכורהזו
אותןהוגהעצמוהואכאילואבאשלמחשבותיובאוזנימהדהדות

שהגענוהיקרלאלוהים"השבחהחרישי:העמוק,המאופק,בקולו
המלון,ביתאתבהקפהשרכשתיעלניחמתיפעמיםמאהלסיום!

האומללה!הפומביתלמכירההועמדוחיסכוןהלוואהבנקכשמטעם
צריךהיהאבלבשיפוץ!שהתחלנועלניחמתיפעמיםאלףועוד

לדאוגלהתפרנס,חייבהייתילהשתכר!חייביםהיינומשהו,לעשות
אותה.הצלתיבקושיבהיריון.שחיתהעודמה 2הרגישה,לכרבקה
מהרעבעליהןלגונןכדישלנו,התינוקתולמעןלמענהזאתעשיתי
עליהן."להגןיוכללאאישהפחדמןוהקור."
משםשברחלפניעודבסראייבו,הגזלעלאביחשבשעהאותה

בפרךעמלשעליורכושו,כלאתהחרימוהאוסטשיםכאשרלבלגרד,
בעבודהנעוריובשחרלצבורשהחלנכסיםאלההיושנים.במשך
"האחיםהכל-בוחנותאחיו,בידישנוהלבעסקכשוליהתחילהקשה,

טונהקנהבחרותובימיובהמש,ךבסראייבוב~רי~דב;ךקואיץ"'

והרוויחשוניםלקוניםומכרנשאסבליםכמהעזרת i:שפחמים,של
משלו,עציםקופיףשהקיםעדשלוש,כךואחרטונות,שתילקניית

בעירפתחולבסוףקולנוע,וסרטימכוניותליבואמשרדגםובהמשך
אביהפךקשהעבודהשנותכשלושיםלאחרקולנוע.בתיחמישה
שכבעליומי,עיתוןברכישתלבסוףהכתירהצלחתוואתעשיר,לאדם

 3יוגוסלביה"."דוארשמו,אתלוהעניקהעיתון

חשבהואחייו.אתגםוכמעטהכל,פתאוםאיבדאיךעלחשבאבי
למחרתהאוסטשיםידיעלנכלאשבובסראייבו,הכלאמןהבריחהעל
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ולהגיעחבריםבעזרתלברוחהצליחוממנוהעיר,עלהשתלטותם
שבומקום~יימישקה,עלוהגירוש:הרדיפותעלחשבהואלבלגרד.
יגרשופןבדאגותיו:הגדולהועל 4שבו,לאוממנוהיהודיםקובצו
זוגו,בתונפש,בלבלוהמסורההענוגה,רעייתוברבקה,אתלשם

חויבהלאללא-יהודיהנשואהשכיהודייהאףחייו."ואהבתרעותו
במיליםהערובה,בנירשימתבראששמהנמצאצהוב,טלאילשאת
כלשלו,בברנקיצהלויגעושלארק 5ליידוי.המיועדיםאלהאחרות,
 T • :-סחורה,רקהואהשארכלחשוב,אינוהשאר

חרדתו,כלאתהביעולמצוא,הצלחתישלאבתצלוםאבא,שלפניו
מועקתבלבו;שכבשהמחאהרגשיואתהשינהנדודילילותאת

ביחסוהספ.קדתהרחוקהעברעלבמחשבהשחשהתיעובההווה,
הקרוב."לעתיד
שללאלודומותהיוארניצקיסשהשלשמחשבותיולוודאיקרוב
מבוגריותרקצתלבןואבליהודייהנשויהיההואגםשכןאבא,
ותלאותיה,הפליטותקשייאתהביעוהחיו,ךאףעלפניו,ממני.

שלפניושתוויאלאאבא,כשלבדיוקהכוחות,ואפיסתהתשישות
יותר.ניכרתחיתהבהםטבועהשחיתהוהמצוקהרכיםהיוסשה

הארורה!"מוסקבה"ובכן,

מהכלהשנייםהשקיעושבהפר,ךעבודתשלשלמהשנהלאחר
שחברםהחלקבצירוףהגלותחייאללמלטהצליחוהסוחריםששני
בסיומהמידהמלון.שיפוץמלאכתהסתיימהולשמר,להמירהצליח
המלוןהפךבמקוםבוחדריו.כלאתהכיבוששלטונותהחרימו
הקפה,ביתאתרקהותירוומשפציובעליובידיהגרמנים.לרכוש

ישרדואםנפש,אותםירצחלאאיששאםחישבוהחבריםושלושת
להחזיקאיכשהויוכלולהם,תעמודבריאותםואםההפצצותאת

המלחמה.סוףעדמעמד
שניהלובשיחותארורהחיתהש"מוסקבה"להדגישממהרתאני

מהםכילעיל,שתוארמהבשלדווקאלאומשפחתנובניביניהם
ברחובותושעלצעדכלעלשהתרחשוהזוועותלעומתאלהדברים
היאמבחינתנולא,אירופה.ברחביהריכוזובמחנותבחזיתותכלגרד,
המיוחל.השחרוראחרישהתרחשמהבגללארורהחיתה

אמנםהמלון,ניזוקשובאחדיםימיםשנמשכוהרחובקרבותבמהלך
אלהנזקיםגםאךהגרמנית,ההפצצהימיבששתשניזוקבמידהלא

פתוחותבזרועותאותו.ביצעוהשותפיםושלושתמחודש,שיפוץדרשו
סיועלוהעניקוהאדום,הצבאשלצבאיחוליםביתלידיהםקיבלוהם
המלוןאתהעמידואףולבסוףמזון,ומצרכיבדיםבשמיכות,ענק

ביתאתשלנו.השחרורצבאלצורכילשמשהעיר,מפקדתלרשות
בהחלפתשעסקו 6הראשון,הרובעמפקדתפעילילידימסרוהקפה
מניותכלעלבכתבויתרוחוזרת,בלתיבהצהרהלבסוף,הכסף.שטרי

לחברתתמורהכלובליבמלואוהעניקורכושהכלואתשלהםהחברה
יוגוסלבי.כללמלוןביתבמקוםלפתוחכדי"פוtק~יק",

אבי,נגדאישוםכתבהעםבשםהוגשונשלם,תםזהשכלר nולא
(ולימים,אד-הרקשהוקםהסרבי,העםכבודלמעןהדיןביתמטעם

אדםבמעמדנותרשאביכךבוטל,הואמשימתואתמשהשלים
"מוסקבה"מלוןהכובש.עםכלכליפעולהשיתוףבעווןנענש)שלא
שימשהואמלחמתית,הכתרבתקופהאסוננוגרעיןאפואהיה

ההוכחות,כלחרף-נגדושהוצאהדיןולגזראבאלהאשמתעילה
אלימיםשלושהבתוךלשילוחוואףהעדים,והצהרותהמסמכים

מאדםוכך,נכלא.שבובור,שבמכרהפרךלעבודותהעונשיןכלא
מסרביהיוגוסלבי,ברעיוןמוצהרובאופןבגלוישדגלכמיידועשהיה
מנהיגנקראשבהםהפשיזם,בגנותמאמריםפרסםהמלחמהשערב



כלגרדמוסקבה","מלוז

כבודואתהשחרורכוחותשללופאךוליץ'","השודדהאוסטשים
שהיההגםספג,אשרמכולהקשההמכהמבחינiווחיתהזוהלאומי!

ביתמאנשיאיששלדעתועלכללעלהלאהכבודשענייןלכךמודע
בלבד.והואהרכושורקאךהיההענייןושבמוקדהמאולתר,הדין
בהגיעםהמלחמה,פרוץעםמאביהחרימושהאוסטשיםמהכל

השחרורכוחותמטעםהחדשהשלטוןלידיועתהקיבללסראייבו,
משרדאתאליו,הסמוךוהבניין"דריכה"משרדיאת :הלאומי
העיתוןאתהקולנוע,בתיחמשתאתקולנוע,סרטיליבוא"קינמה"

העציםקופיףהדפוס,ביתאתהבניין,עםיוגוסלביה""דוארהיומ~
הריהוטאתובבלגרדהרכב,כליואתבפאלההנכסאתוהמחסנים,
 .דירתנומתוךשהוחרמווהבגדים

נחשב(השלישיכיסאותושנישולחןעריסה,ויחידה,אחתמיטה
בעלתנברשתמהכלא),אבישללשובוציפושלאכיווןמיותר,
החלטתפישעלמהכלהיהזה-בסיסייםמטבחוכליקניםחמישה

נלקח.השארכלהשלוש.בתבתהולי,לאמיהשאירוהמשפטבית
בליוויזאתוכלהחם,החורףומעילאבישלהאריגמכנסיאפילו .הכל

לעם!"חירותלפשיזם,"מוותהמציאות:מחויבתהסיסמא
אותו.שיחדרוהגזלבתום
בידיתחילהממדי:תלתגזלשכבתי,רבעוולהיהאבישחווהמה

פגעוכולםהפרטיזנים.ולבסוףהגרמניםמכןלאחרהאוסטשים,
ושתק.שתקשתק,הואבעודאבי,שלאישיותוכלשדהיישר

אתמצוקותיו,כלאתאפפההיא-מגןחומתלוחיתההשתיקה
גםולבסוףהנזקקות,העלבון,ההשפלה,התשישות,הכאב,המחסור,
 .נפשואתהצילהעליו,גוננההשתיקההמחלה.

פעםמדיעצמיאתשאלתישלו,הברזללרצוןמודעתשהייתיאף
המגןחומתתתמוטטמתיהזעם,יבקעמתישתיקתו,אתישבורמתי

קרה.לאמעולםזהיפרוץ.והמבול

* 
שנאה,רגשבגלללאובוודאימר,יאושאועיקרוןבשלדווקאלאו

הרגשתי(ולאהחדשההמדינהלשליטיביחסחשתילאשמעולם
ביודעוהתבגרותי,בימיאשמליבוישנמנעהחכם,לאביהודותבה

בעיקראלאהמלחמה),אחרישקםהחדשבמשטריתנהלושחיי
אפילושניםבמשךיכולתילאעלינו,שנגזרוהמחסורהעוניבגלל

למלוןלאוכמהכמהאחתעלמלון,אומסעדהלכלכניסהעללחלום
בהקיץבהזיותעצמיאתרואההייתילידושבעובריהגם"מוסקבה",

ותחתוניתמלא""קל;שאופנתית,בחצאיתלבושהמתבגרתנערהשל
רגליכפותועלמתניאתמהדקתאלסטיתחגורה~מרות,שופעת

ערוךהצוותכאשרהפארהיכלאלפנימהנכנסתיקרות,בלטנעלי
 !הזההנהדרהבנייןבעלשלבתופניאתבקידהלקדם
שאמאאבא,שלעושרועלההתבגרותגילשלאלהשוואחלומותהה,

להיוודעניסיתיאילואךובפרוטרוט!קרובותלעיתיםעליוליסיפרה

מארס-אפריל
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לשאולשהתעקשתימהכלעלוהיחידההאחתתשובתומפיו,כךעל
תמיד:חיתה

שתיכן."אתליישכלום.איבדתילא"אני

כשאניושמונה,שישיםבגיל 1964בשנתמתקואיץ',מתרדיהאבי,
וכברהראשוןהתוארלימודיאתסיימתיושתיים,עשריםבתהייתי

שקט,נותרהואמעולם.נפרצהלאהשתיקהחומתלעבוד.התחלתי
אומרתהופעתושכלאדם-ופתוחנעיםומבטוחרישידיבורומאופק,
מעולםונדיר.במינויחידאדםיפות.פניםוסברנפשאצילותאמינות,

לו.שידמהמישהופגשתילא
ונהנתןבלייןמחברי,אחדידיעלהוזמנתימותולאחרשניםעשר
מגישיםשהדגיש,כפיששם,"מוסקבה",במלוןערבלארוחתגדול,
אותוהמכיןשהטבח,היותבאירופה,טובהכיטרטרברוטבסטייק

המתרגמתהעדות

שמשמעו , nesretanהואהתוארשםבמקור . 1

לוואיגםבוישאבלמזל""חסדאו"אומלל"
כך.לתרגםבחרתילכןאסון.קללה,של

האםשלשמההפךהדתהמרתעםרשמית, . 2
היאובחייםהספדיםבכלאךלכדבקה,מבלנקה
בלנקה.בש~ה'~יהודי,מכונה

 Jugosloven-בשםכימלמדבמילוןעיון . 3
ska posta , לעיתוןקראקואיץ'שמתרדיהכפי

אודוארמובנים:שנייש postaלמילהשייסד,

קואיץ'מתוריהאל.כבודשליחסוגםדיוור,
פרסםובעיתונוהיוגוסלביהרעיוןחסידהיה

בתחילתמידכןועלהפשיזם,בגנותמאמרים

האוסטשים,ידיעלנאסרהגרמניהכיבוש
רכושו.כלאתשהחרימו

מאתומאיירגץבדומןגםדאהכךעל . 4
משאית .) 2003ירושלים,(כרמל,אלבחדיוריד

באביבלבלגדדהגרמניםששיגרובגז,ההמתה
היהודיםהעציריםלהמתתשימשה , 1942

באתרשהוקםסיימישטה,במחנהשנכלאו

מחנהושימשלזמרןכלגדרשביןהידידים

שדובלאחדולילדים,לנשיםבעיקראיסוף
בעתאחדות.בנסיבותנרצחוהיהודיםהגברים

מסיימישטהבדרכההעיד,ברחובותנסיעתה

היויאיינצי,הנקראבמקוםהקבורהאתראל

הפליטהצינורכיווןאתהופכיםעוצרים,נהגיה

הרעילהגזאתשהזדיםפתחאלאותוומחברים

היומכןלאחדהאטום.הנוסעיםתאתוךאל

שםליעדם,שהגיעועדבנסיעתםממשיכים
תעלותאלהיישרהחנוקיםמטעןאתפרקו

עובדיקומץידיעלבעפרכוסוואלוחפירה,
באירופההראשונההעידחיתהכלגרדכפייה.

מיהודים".כ"נקייההגרמניםידיעלשהוכרזה

נתפסושבה"סדיקה"לבצענהגוהגרמנים . 5
אירועאושתהלוכהאימתכלערובהבני

בשלום,עבדלאושאםלהתקיים,עמדוכלשהו
בידיות.להורגמוצאיםהיו

מנהליים.לדובעיםהעידחולקההשחרורעם . 6
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להכנתאירופיתכללבתחרותהראשוןבפרסזכההאורחים,לעיני
המיוחד.המאכל
הנוכחים,כללחרדתולפתע,טרטרברוטבסטייקואכלנווודקהלגמנו
התמונהמןאבאשלדיוקנועינילנגדניצבפתאוםבבכי.פרצתי
אמי,אוזןעלפעם,ששמעתיכפיהלוחש,מקולוהמוואוזניהישנה
לאומעולםראיתי,וגםשמעתיאניאךאותו,שומעתשאיניסבור

פניו.הבעתאתאולה,שאמרמהשכחתי

אניבסדר.לאאצלי"משהואמר,שלי,"~ן~קי~הבסדר,לא"משהו
לבכות."מסוגללאכבר
בכהאביבהן:התנוצצושדמעותהיגעות,הירוקותעיניואתנשאהוא

 •לבכות.עודמסוגלשאינועל

המחברת:הערת

הרבהואפילודומים,סיפוריםשלי.רקאיננוהזההסיפורכילהדגישברצוני

 .לשעברארצנוכיוםארצנו,ברחבימשפחותאלפיחוועצובים,יותר

מלחמתשל'בעיצומה 1942בשנתבבלגראדנולדהקואיץ'ךן~ה iג
ספרותבוגרתהיאיהודייה.ולאםסרבילאבהשנייה,העולם

יורק.בניוקולג'והאנטרבלגראדאוניברסיטתמטעםואנגלית

שהתחילמוסטארילידסרביהיהקואיץ',דיה iמתהמחברת,אבי
בתישלכבעליםמצליח,עסקיםלאישוהפךכשוליהבסראייבו

בלנקהאמהשטה//. iפ"יוגוסלובנסקההמקומיהעיתוןושלקולנוע

יהודיתלמשפחהשנולדואחיםושניאחיותמחמשאחתהיתהלוי

המשוררתהיתהאמהשלהבכורהאחותהכישרונות.וברוכתענייה

כלאדינושכתבהבוכורטה,פאפולאורההידועהוהמחזאית

היתהלוי,ריקיאחרת,אחותבסראייבו.הבמהעלהוצגוומחזותיה

לישראלעלההאחיםאחדבלגראד.בתיאטרוןשרקדהבלרינה

קואיץ/גרודנהכתבהאמהמשפחתתולדותעלמשפחה.בהוהקים

אור(ראהבבלקןגשםריחשלה:הראשוניםהרומניםבשלושת
ורגיעתבבלקןהתרזהפדיחתכרמל);בהוצאתעבריבתרגום

בבלקן.היום

בגדרענימביתיהודייהנערהלביןעשירסרביבידנישואיםהיוהעולםמלחמותשתישביןבעידן
אהובתואת-אשהלשאתרצהלאשבעיקרון-קואיץ'דיה iמתהמחברת,אביעזבולכןשערודיה

 .ממנווחקהלאהיאאותובאהבתהאךכבודה",על/'לשמורכדיפעמים,כמהלויבלנקההיהודייה
בימיםמקובללאמאודצעד-נישואיםללאהשנייםהתגוררושבהדירהדיה iמתשכרלבסוף

לפניהיטלר,שלוצעדיוהנאציתהתעמולהאיומירקעעללאהובתוהאורבתלסכנהמודעההם.

 ,לפרווסלביתדתהאתהמירהאףהעתיםשבצוקבלנקה,אתלשאתדיה iמתמיהרהמלחמהפרוץ

-הייחודיתבדרכהאותהומימשהאליההתכחשהלאהיהודית,זהותהאתנטשהלאמעולםאך
לבתה.שהעבירהכמסורת

בסראייבו,והסרביםהיהודיםראשימידנעצרולשלטוןהאוסטשהועלייתהגרמניהכיבושעם

מהכלאלברוחהצליחנאמןחברבעזרתהעצורים.ביןהיהקואיץ/דיה iמתלהורג.הוצאומהםורבים

מוראותאתלשרודהשנייםהצליחואבדרכושוכלשכמעטאףלבלגראד.בלנקהעםולהימלט
המלחמה.

קואיץ/מתוריהנחשבהפדרטיבית,ביוגוסלביההקומוניסטיהמשטרהקמתועםהשחרורבבוא

לשנתייםנידוןהכובשעםפעולהשיתוףכביכולעלשוואובאשמתהעם"אויב llו 1ל"קפיטליסט/

ילדתהעםבלנקה,המחברת,שלאמההתגוררהזובתקופהר. iבבמכרהפרךעבודתעםמאסר

מהכלאאביהששוחררלאחרקיצוני.במחסורהשתייםחיושםבבלגרהבדירתםלוי,ריקיואחותה

שניםבהםשהתעמרו ,החדשהמשטרמנאמניזוגבניעםהדירהאתלחלוקמשפחתהבניאולצו
גזלהחדשהשלטוןכיחדש,סבלמשפחתנועלהביאבלגראדשחרור llהמחברת,עדותלפיארוכות.

 11במשפחתנו.ששררווהאהבההחמימות-אחדדברלמעטהכלמשפחתימבני

lהנשיםכתב llעלבפרס lקואיץאתזיכהלבוכורטה,בלדהקואיץ',שלעטהמפריהאחרוןהרומן l 

) Zensko pero ( 2006לשנת • 
הנותריםהסיפוריםבקובץמופיעשכבתי"רבעוולכעונש:'מוסקבה 1

) 

המתרגמת



נוימןיוסף

שדומית
טהרן""ילדשלזיכרונות

משפחתנונמלטההשנייה,העולםמלחמתפרוץעם , 1939בשנת
הכיבוששבאזורלכרבלעירפולין,מערבבדרוםעירמביילסקו,

ניצלוהסובייטילאזורמהנאציםשנמלטוהיהודיםאלפימאותהסובייטי.

הגזים.מתאי

פליטים,אלפיעםיחדהסובייטיים,השלטונותאותנוהגלוכשנהאחדי

מפרכתפיזיתעבודהעבדוהגבריםאלהבמחנותבסיביר.עבודהלמחנות

היוהחייםאךבצמצום,היהוהאוכלעזקודשדדבמחנהעצים.בכריתת

שזכורמקדההתעללות.אוהתנכלותשלאירועיםליזכוריםולאמוסדרים,

מאודשוניםהיובמחנהשהתנאיםמעידוהואלאבי,קשורהיטיבלי

(קבוצת"בריגדה"ראשהיהאביהנאציים.הריכוזבמחנותמהתנאים

הכיפורים,ביוםלעבודהמתייצביםלאוקבוצתושהואהחליטהואעבודה);

וכאשדהסובייטי,החוקאתלמדהואדיןעודךבהיותוביותר.נועזמעשה

זכאים.קבוצתווכלהואיצאולמשפט,זומן

ממשלהביןהסכםנחתםהמועצות,לבריתהנאציתגרמניהפלישתלאחד

הפליטיםשחדוראתגםשכללהסובייטית,ורוסיה(בלונדון),הגולהפולין

הסובייטיותלרפובליקותהפליטיםהמונינדדוהשחרוראחדימהמחנות.

מהקוד.נמלטואוליסמוכים,ולמחוזותלאוזבקיסטן-בדרוםהאסיאתיות

שדדהעבודהבמחנותלדעה.שינויכנראהזההיההפליטיםדובעבוד

הבסיסייםוהצרכיםמוסדרים,היוהחייםאךנוקשה,עבודהמשטראמנם

לנפשו.אחדכלנעזבועתה,המחנה.שלטונותידיעלסופקו

השיתופייםבנפדיםהחייםבאוזבקיסטן.הקולחוזיםבאחדנתקעהמשפחתנו

נקודתהיוהסובייטית,הממשלהידיעלבדוטאליתבכפייהשאורגנוהללו,

מגפההתפרצהובמקוםכבד,רעבסבלנוכולה;המלחמהתקופתשלהשפל

כלביותר.ועלוביםמפגריםסניטרייםבתנאים-הבהרותטיפוסשלקשה

השבוע;באותובטיפוסחלינוכולנוואני,אחיאמי,אבי,-שלנוהמשפחה

שדדנו.ואניולטדהגדולאחיודקנפטרוההודים

אנדדס,שלהפולנילצבאשנינואתלצדףאחיהצליחההודים,מותלאחד

בחזיתהנאציםנגדללחימהלחבורבמטרההמועצות,בבריתשהתארגן

והצטרפנומהצבאהסתלקנוכאןבטהרן.הצבאעבדלחזיתבדדנוהמערב.

לארץ.להגיעבמטרההיהודית,הסוכנותשארגנההיהודיהיתומיםלבית

הבריטית.המנדטממשלתסדטיפיקטיםלהשיגהצליחההיהודיתהסוכנות

משיידהכחלקהספינות,באחתתחילה-שבועותכמהארכההנסיעה

בודדת,בספינהומשםפקיסטן),כיוםהודו,(אזלקדאצ'יבריטית,צבאית

סואץ,לתעלותעדערבלחצימסביבהאויב,מתצפיותלהתחמקמנתעל

לעתלית.ברכבתסואץומהעיד

עלינו"הסתערו"שםאביב.בתלהפועלותבמשקכחודששהינובארץ

החליטהבוגדאחיהשונות.והמפלגותההתיישבותיותהתנועותנציגי
היתומיםבבית(שהתארגנהגילובנינועדשללקבוצהנצטרףששנינו

הירדן.שבעמקאפיקיםבקיבוץוניקלטבטהרן>

אחישונות.למסגרותצורפנוולכןשנים,בששממנימבוגדהיהאחי

נועדבנילקליטתנהוגהשחיתהנועד","חברתבמסגרתנקלטווקבוצתו

המשקבענפיהצהרייםעדעבדוהקבוצהחברידנים.בקיבוציםעולים

ומודיםמדריכיםבהדרכתבסיסייםלימודיםלמדוהצהרייםואחדיהשונים,

מקומיים.

מגויסת,כהכשרהלפלמ"חזמןלאחדהתגייסהאחישלהנועדחברת

שבנגב,הצדיםקיבוץאתאחדותקבוצותעםבשיתוףהקימהובהמשך

יוםבמוצאיבנגבהוקמוזהנועזבמבצעהתיישבותי.ממבצעכחלק

הגבלתמדיניותנגדבמחאהחדשים,יישוביםאחד-עשר 1946הכיפורים

הלבן"."הספדתקנותלפיהמנדטממשלתשנקטהההתיישבות

יותר,צעיריםואחיותאחיםגםלאפיקיםהגיעוהבוגדיםהנועדבניעםיחד

האזוריהספדבביתלמדוהקיבוץבניבקיבוץ.הילדיםלחברתשצורפו

ירח.בביתהאזוריבתיכוןמכןולאחדא'בדגנהתחילה

שהיהאלא ,'חבכיתההקרובההלימודיםבשנתלהיכנסעליהיהגילילפי

בפולניה.ג'כיתהסיימתיהמלחמהפרוץלפניבהשכלה.גדולחודלי

לדשתהשתיירהמלחמהשלפניספדלביתהלכתיבלבוב,הפליטותבשנת

הסובייטיהשלטוןהעברית.בשפהלימדובהם"תרבות",שלהספדבתי

חידוששהיה(מהרוסיתבהגייהליידישההודאהשפתאתלשנותהחליט

נקבעההן,השפותידיעתאיבגללולאוקראינית.המודים!)דובבשביל

 .'גכיתהעללחזורשעלי

גולה,היההמודהלילדים;ספדביתכעיןארגנובסיבירהעבודהבמחנה

לימד).בוהספדלביתשאיחדמשוםהשמועות,(לפיכעונשלמחנהשנשלח

שו~כתיושובלי,חדשהחיתההרוסיתהשפהמצומצמים,היוהלימודים

 !'גלכיתה

חוזרים.מלדיהמהתקפיוסבלתילמדיחלושילדהייתילאפיקיםכשהגעתי

המטפלות,ניסובקיבוץהחדשה.בסביבההמוםדיגםהייתיהסתםמן

כלשלהסובייקטיביות(התחושותיכולתם.כמיטבבנולטפלהצוותושאד

כאן).לתארבכוונתישאיןאחד,סיפורהןזהחדשבמצבמאיתנואחד

ואיךבהשכלה?שליהגדול""החודיתמלאאיךגדול,אתגרעמדבפני

מרדכיהקיבוץ,מחברימאחדלעזרהזכיתי ?'חבכיתהלהשתלבאצליח

הביתה,ענבריאסףשלהמכרבדבנלעגת,בצודהמתוארמרדכידקל.

אחת,בידמשותקהיהכיאףהרואית.דמותונשארהיההואבעיני,אך

זוכראני .) 1943חיתה(השנהקשהפיזיתעבודהבמספוא,לעבודהתעקש

גדול.כמגוב-ידהקצורהידקאתגדףהואהבריאהידובעזרתאיך

אותישלימדמהאתזוכראניהיוםעדדקדוק.אותיללמדהתנדבמרדכי

כשלמדתישנים,אחדיפנאי".ליאיןאלאזמןליאיןלומד"אין-אז

עומקאתהבנתיהקסמים,הראתהיתדביןשקראתיואחדיפילוסופיה

אמידתו.

שלומית,בשםנערהבקיבוץחיתהצפוי.בלתיממקורבאההישועהאבל

שנותבראשיתחיתהשלומיתעבודה.לשנתבודדתכמתנדבתשהגיעה

בנחישותהחליטההיאאבלאותי"מצאה"איךיודעאיננישלה.העשרים

כמובןאותילימדההיא"החלל".אתלמלאולנסותללימודיםאותילהכין

למדנורגילה;בלתיבמסירותמקצועות,ועודהיסטוריהתנ",ךוגםעברית,

לכיתהנכנסתיפדי.נשאהומסירותההלילהשעותעדהמאוחדובערבביום

דנה.בהצלחההתיכוןהספדביתאתוסיימתיח'

זאתעשתהשהיאבוודאותכמעטחשאנישנים,לאחדבכךנזכראניכאשד

מספיקגםחיתהשלומיתשלה.הרגילותהעבודהשעותאחדיבהתנדבות,

הקיבוץאתעזיבתהאחדיאליכתבהלאשהיאזמן,לאחדלילהודיענבונה

מדי.יותראליהאתקשרשלאכדי

בטכניון.אחתשנהלימדתישםבחיפה,דנותשניםאחדיאותהפגשתי

לאאזשמצבהחשתיאךבנים,שנילהישוכינשואה,שהיאממנהשמעתי

תרומתהגודלאתמספיקהערכתילאעדייןזובפגישהבמיוחד.טובהיה

מארס-אפריל
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לאלאחרים;להעבירניתןלאשכנראהלקחזהומסירותה.ואתלחינוכי

כשזהנעורינוושלילדותנושלבאירועיםלהתענייןמתחיליםאנחנופעם

מדי.מאוחרכבר

במושבהגדלהשלומיתעקבותיה.אתלחפשפניתייותרמאוחרואכן,

מפורסם,ופסלצייראח,להשהיהידעתילכינרת.שממערבמגדלהקטנה

אותו.לאתרקושיליהיהולכן,ארגוןלשוםהשתיירלאהוא-גרוסמיכאל

ששלומיתהלב,לדאבוןלי,התבררמשפחתו,עםטלפוןבשיחתלבסוף,

כן)גם(אמניתאשתוועםאחיהעםלהיפגשרציתיזאתבכלנפטרה.

יהודה.באבןלביתם,והגעתי

לאותובמסירותהשלומיתשלבמעשיהאותםלשתףניסיתיזובפגישה

הצלחתי.רשימהאםיודעאיננירבות.שניםלפנילקיבוץשהגיעיתום,ילד

 •לזכרה.מוקדשתזוקצרה

למחשבהטור-בנ•מ•נ• p•צח
-לוומבערהנצרחהיהודי

 ~ 34מעמ'המשך

שגולשזההיהודי,הקיוםלבין"היהדוים"המשוגשביןהמתחעלנתעכב
הסובייקטשגםבחשבןוונביאלהגדרה,מעברשחומקזהלמושג,מעבר
הנוצריבעודאבלהחוק.שלשערומלואלניצביםהנוצריוגםהיהודי
הכיבאופןלחוקהמוחלטהשעבודאתשלוהקיוםבמרכזמעמיד

מהחוקכביכולטוטליתחמיקהדרך(חאתהחוקלומעןשלו,מזוכיסטי
נוטש,אינושהיהודיהרילחלוטין)אליוהאהבהבאמצעותלהשתעבדכדי
השיחי,לקיוםגמיששהואבאופןאבלהחוקשלהממדבתוךפועלאלא

המבטמפניעצמאישהואאינטימימרחבשלקיוםשמאפשרבאופן
הקיוםשבההמושג,שלהלאקאניאניבמובןעודפות,ישנההאלוהי.
לכן,"היהודי".שלהמעצבהמושגבתוךנכללהיותומפניחומקהיהודי
הזה,המשלבאתלהוסיףישהיהודיהמצבשלהאתיהליוטרילניסוח

מעברלהיות-לקראת-המתה,מעברשהואקיוםמע~ר,שישנוההכרהאת
להיות-נצרח.

לסמכותוהפאלויניהשדרוגכתפיעלנשעןהקדמהלאידיאולוגייתהביסוס
בהתאמה-ולסובייקט-כיהודיליהדוי-כסובייקטכפונה-החוקשל

החוקכדתנתפסהשלה,בקץבת-זמנו,המקדשיהדותשבולאופן
שנמצאויהודיםהיואםביןההלניזם,יהדוישארועבורעבורוהאלוהי

העצמיתההערכהמגמתאתכללההלניזםלא.אוההלניתהזהותתחת
בעיניושהתגשמהמגמהמכוננת,חוקהבעלתבינלאומיתכאומהשלו
מגמהאותההחדשה;בבלשלהאימפריאליתבדמותההזמןבןהעבדשל

שלנוספתכצורהאוליהמוקדמת,הנצורית-העבריתהתשוקהאתכיוונה
שאינהזאתהחוק-האבהי;מיהדותדווקאלהיחלץיהודי,פונדמנטליזם

אלכסנדריה,אישפילוןאצלכמוההלני,העלוםמלואלמצטדקתאלא
מקורהאלאפוליטיתרקשאינהכזואךחוקה,גםעומדתשבבסיסהעל

באשרבחוקהנוצריתהמרידהשלפלויטיהתיאולוגיהבסיסזהואלהוי.
בצורהלחוק,יותרעודלהשתעבדכדיזאתאבלההלני-רומי,גםהוא,

שמשחררהפנימיהשעבודהיגיוןתחתהשעבוד,שליותרעדוהפנימית
יות:רקלשעבדו
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גםחתרהשני,ביתיהדותשלהלניסטיעיוותבהרואיםשישהנצרות,

מנטליותאתיונקתשהיאתוךהיוונית,הפוליםשלהחוקתיהאתוסכנגד
התמידההיאזאתעםהמזרחיות.המיסטריוןמדתותשלההפסיון
חבירהתוךההלניזם,שלחירות,כמבטיחההאוניברסליסטית,במגמה
עצמית,להקרבההתשוקהאתהמכילהגרעיןביהדות,המודחקלגרעין
הגרעיןועתה,המקורי.המדומייןלגרעיןמהאב,שחרורכאמצעיושוב

עםברורבאופןחשבוןהסוגרתהעצמית,ההקרבהשלהזההמזוכיסטי
ה-אהבה.שלהנחרץהרעיוןתחתהאוניברסלית,ל-אמתנעשההאדןו,

מסויםהיסטורישברגעהרילזה,זהדבוקיםהיווהמעטפתהגרעיןאם
היהודית-נוצרית"כ"המסורתדווקאלהגדיררטרואקטיביתשאפשרמה-

עיקריות:מגמותלשתישניביתחורבןלאחרטכניבאופןהתפצלה-אזעד
לשובכדיהקרבון-העצמי,שיחאתשביטלההחז"ליתהיהדותשלזאת

כלפיוחירותשלאפשרותליצורכדיגםאבלהחוקעםהמפגשאתולחזק

המרדנית.מהקנאותסלידהתוךהמוקרב,הגוףולאהמילהבאמצעות
שלאהאלוהי,החוקסמכותשלכוויסותההלכהשיחאתבכךכוננוחז"ל
ההקשרלתוךכוויסותקורבנית,עמדהלעברכמפתהאלאבתחילההיה

האבודהביתהעתקתותוךהגלותי,אםגםהאדם,שלהיומיומיהאנושי
מכ,ךובשונההדתית.לשמחהכבסיסהאות,שלהחדשהביתלעבר

שבאופןהנצרות,שלההיסטוריותגרסאותיהומכאן-הנוצריתהיהדות

לאחורחזרההפנימה-החוקשיחשלהמבטלתהגבהתומתוךפרדוקסלי,
הבסיסאתעבורהכונןזהדברהמקראית;היהדותשלהקורבניהגרעיןאת

ככיסויהאהבהעקרוןאתלאפייןניתןשאוליכךהאהבה,למוסרהממשי
הזאתהאהבהשהריובסיסי.מהותיהיותרהקורבניותלעקרוןאידיאלווגי

אינושאוליישו,הפונדמנטלי,ל-הזולתבאהבהמעוגנתהחד-פעמילזולת

 •עצמי.קרבוןשלהזההקדוםהמקראיהגעריןעצםאלא

- 20 "להתנגד?איו-הפילוסופיהחולשתליוטר:"ז'אן-פרנסואהבכנסהרצאה *

בירושליםהעבריתהאוניברסיטה , 2013במרץ 21

יחידדעת

אלאראשוניתטיוטהלאואפילורומןזהאיןדעתילעניות
הגיגיםוכךכךוכפרי],[עירונינוףתיאוריוכךכךשלאוסף

[זונות,סקסתיאוריוכךוכךסוגים]מיני[מכלפילוסופיים

-האלההרישומיםכלאתלקחתונערות];בשלותאוננות,
ארנק,חויט=לשפתיים,אודם =[ששרארכאיתששפתם

לגביגםוכךמיליםושארקינו=קולנוע,מדרכה,מרצפת=

זאתהרילפרסמוושכזהרומןלזהלקרואהמשפטים],מבנה
הטוב.במקרהספרותיתמצחעזות

מי-נתנאללילךשלקצרה]נלאהדבראחריתאתגםקראתי

הנימוקיםכלכיוהשתכנעתי-הגנוזה'ה'יצירהאתשגילתה
זההיהלאכימוכיחים-לדפוסהידכתבלהוצאתהמובאים
ספרותית.מבחינהנכוןמעשה

ויש(יפה)כריכהיש-ספרזהנכןהספר'נוסח'עלהואוכך
נתנאלולילךשמעונייובלשלעמודים]
תמהתני.

ישרעינן



ככטחה,החייםאתםלוי:פרימו
הוצאתרטהאוז,אריאלמאיטלקית:

עמ' 63 , 2012כרמל
פרימושלמשיריוראשוןמבחר

שירתואתהחשיבלויבעברית.לוי
אךבפרוזה,לכתיבתושוליכעיסוק
רטהאוזאריאלמצייןדברבאחרית

(בשונהלוישכתבהשירהכי
היהשבוהמקוםהיאמהפרוזה)

חיכיתיהרבה"שניםלסיוטיו;חשוף
זהפרחימתוכי;שהעליתיעד

עצי,כעור,למרום:/נואש,הנישא,
זוהשמים./אלמזדקראךנוקשה,
אמות.מחרצועקים:/אנוכךדרכנו,

עמ'('האגבה',מבין?"אתהעכשיו
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תרגםתפנית-בשימה,צלאן:פאול

זנדבנק,שמעוןוהעיר:מגרמנית

לשירה,החדשההספדיההוצאת
עמ' 155 , 2013המאוחדהקיבוץ

בהמשךצלאן,משירישניקובץ
מבחר .) 1994 (שפהלסורג
המוקדמתבשירתוהחל-כולל

בשירתווכלההסוריאליסטית
 .צלאןשלההרמטיתהמאוחרת,

לפענוח,יותרקליםשיריםגםכולל
קונקרטייםלאירועיםהמתייחסים

הביקור ,היידגרעםפגישהכגון

ורזהרצחאובישראל(היחידי)
מושלג, /תזכורת,"כאבלוקסמבורג.

 ;היומןבפרצת //כל-כולו:מושלג
הנולד'הרך ;אותומערסל ,מערסל
שם).ללאשיר , 105 '(עמהאין"

עםלהכנהשהגענועדכהן:אליעז
 , 2012לשירהקשבהוצאתהאור,

עמ' 62

מתוךאולםעצמונהשל"בחממה
שריםוהבו~ניותהסחלבים ;אולם
 ;תהיהלאה"שהי ;צבעוניתאלינו

 !לי,לרגענעלמיםוהילדיםאת
שתיל ;למזכרתוקונהנ~לםכשאני

מאוחרות('תמונותנודד" .יהוד.,.של
 .) 25עמ'מקטיף',

 2011- (אחרונים :ריבנוטוביה
 , 2013לשירהקשבהוצאת ,) 2012

עמ' 74

הזעכל /לטרף.משחרבזבזוי,"זקן
חשרעבבז /החד.ל-~קורשללונע
ל,"הנזעירכמה /כנפיו.תחתקור
לצלול, /הצלילה!קולצעירכמה

על ;כברקצלולהבעיןלצלול ,כן
בז',בזוי,('זקןהנמלט"ה:ששפע
 .) 69עמ'

• 

 09-9573676טל.-הרצליה 1-דינורבן-צי•ןי nר fwn ~י~ .l ס~~.ב i ,·ע

ובחנויותספריםצומתטימצקי, oבחנויותההוצאהפרי oאתרכוש

הארץברחביהמובחרות

פרי oאתולרכושמטהשכתובתושלנולאתרלגלושביתןכןכמו
 50o/oעדבהנחותההוצאה

 www.narkisbooks.co.iן

לשירהרבעון-פסיפס

שיקוףתוךהקלאסי,עםהמודרנילשילובהשואףכתב-עת

זוויתשלהדגשתהותוך-בשירהשוניםומשמרותמחנות

מוגשות"פסיפס"דפימעלבת-ההווה.יהדותיתראייה

ותיקיםמשורריםשלחדשיםשיריםיוצרים'עםשיחות

ורשימותתיאורטייםמאמריםכןכמוגם-יח,דוצעירים

 .העולםמשירתתרגומיםלרבותספרים,עלביקורת

 www.eked.co.ilעקד-פסיפס:שלבאינטרנטהאתר

ל"פסיפס"מנוי
החשמונאיתמריםרחובלשירה,רבעון"פסיפס",לכבוד

25 , 

 62032ת"א

גליונות) 4 ( 2013לשנתמנויאבקש

 .בארץמשלוחדמיכוללש"ח, 100ע"סהמחאהמצ"ב

 . ....................טלפון ... " .. " .......... " ...כתובת .. "" ............משפחהשם
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ידייםכפותשתיקודן:ישעיהו

החדשההספדיההוצאתוז;כלה,
עמ' 207 , 2013

הדומן .סיפוריםושלושהקצרדומן
ישראלבארץסבא,בכפרמתרחש

ידליקהילדבמרכזוהמנדטורית.
שמאורעותקטנהמשפחהוהוריו,

אי-שםמהדהדיםהגדוליםהתקופה
מופיעידליקשלה.היומיוםבחיי
האחדים,הסיפוריםבשלושתגם

נקשרתהאוטוביוגרפי,כשבשלישי,
והוריוהאמיתיהמחברשלדמותו
 .ולמשפחתוליוליק

הקיבוץהוצאתצילה,קציר:יהודית
 , 2013החדשההספדיההמאוחד

עמ' 509

קציר,דודות.ארבעהשלסאגה
הראשונההיאצילה,שלנינתה

הסבתא-שכתבהביומניםשקראה

השושלת.סיפוראתוכתבהובתא
עםשעלתהצילהשלסיפורהזהו

חמישהלוילדהמארוסה,לזדבעלה
אהובהנוכחהמשפחהכשלצדילדים
לילדיםהמוכרחנן'ממנה,הצעיר
שלישראלבארץחנן".כ"דוד
וצוברתהולכתצילההמאהראשית

שושלתשללאםונעשיתוחופש,כוח
הססנים.גבריםשלצדהחזקהנשית

לתחנהמתקרבתלאדגן:נילי
 , 2013חושןאבןהוצאתהמרכזי,ת

עמ' 59

יודעתאני"מה .שלישישיריםספד
ממול;ספסליפני,בחודעליך?/
סימניות./צירופיבפנקסומשרבט

מתחתכתפי;ומתכווצותלרגע
דקוניחוחאדמהריחהעוד./למעיל

 ' 1וינצ'נזו'('סןאורנים"שמפושל

 .) 48עמ'

התלויים,אביבתלגניחידש:אלי
 77 , 2013המאוחדהקיבוץהוצאת

עמ'

המו"לשלמותובעקבותנכתבהספד
-חירששלודעוהסינולוגוהמתרגם

ההשראהמקורותשלושת .דא~רדן
ואודשלתרגומיוהםלשירים
ושלרחלשלהאהבהשידימסינית,

והאבלהצעדושידתגולדבדגלאה
לך"שלוםהתנ"כית.בקינהשיסודה

לאכינפרד,ולאבפר;ךאניידיד.
נשא;רואנינשרתאתהללכת./אוכל
('שלוםשלכת"מוכהאילןשלכשלד

 ) 76עמ'נפרד'אניידידלך

מחאהשירתעירומה,מלכה
דוריתבעריכתנשיתחברתית

המאוחדהקיבוץהוצאתוייסמך'

 , 2013החדשההקרןעםבשיתוף

עמ' 296

שירים 193מקיפההאנתולוגיה
משודדיםמשודדות, 103שכתבו

שיריםומקיפהיוצרותוזמרות

 .ימינועדהקודמתהמאהמתחילת
הראשון,בשערים:נערכוהשירים

מוסכמותנגדיוצאעירומה""מלכה
נגד"שמנטוזה",השני,החברה,

"ככההשלישי,גופניות,מוסכמות
לאשההציפיותעלמוחהתאהבני"
מיניות,להומתירבביתההספונה
נגדיוצאחיל""אשתהרביעי,
החמישי,ואונס,התעללותהטרדות,
פרנסה,קשייעניינותגורי""איפה

מספק-לעוף""לומדת-והשישי
ומאוששת.אופטימיתמבטנקודת

הוצאתהמקהלה,שירתקנז:יהושע
 159 , 2013לעםהספדיהעובד,עם

עמ'

מאודמוקדמיםסיפוריםשלקובץ
דאה"מי-השישים)שנות(תחילת

"ענביםבפריז,המתרחשקים"את

כיתתשלשנתיטיולעלמגניגד"
אוד"שנתנאמן","כלבתיכון,
-ומאוחדיםאחד";"סונטאחת",

שלבמכוניתנסיעה-"האורחת"
עםאביו,עםשחים-עשרהבןילד
אורחתועםכיפהחובשיובנואב

תקוותונכזבתשבמהלכהמאוסטריה,
לוומתגלותדרוזיתבמסעדהלסעוד

"ההזדמנותנעימות;לאאמיתות
אתמלקוחמבקשמלצר-האחרונה"
אשהעםפגישהלשםדירתומפתחות
קנז,אצלכרגילהרגו".שלו"מותו
ומטלטל.מאופקמדויק,חסכוני,

מלכתכוכבי-דייני:ציפורה
הסועריםחייהסיפורהקונכייה,

 , 2013גפןהוצאתפרנקל,נעמישל
עמ' 416 , 776 , 308כרכים: 3

נעמיהסופרתשלמקיפהביוגרפיה
חייהמאורעותאתהמציגה-פרנקל

יצירתה.מקודרתעלכמצביעים
למשפחהבברליןנולדהפדנקל

ארצה,עלתהואמידה,מתבוללת
הראשוניםוספריהבקיבוץנקלטה

דודיבעיקראךויוחנה,שאול-
דנה.בהצלחהזכונרוצמחורעי
מהפךבעקבותהקיבוץעזיבתלאחד

וישארבעלקרייתעבדהאידיאולוגי
הוחרמהזאת.בעקבותכיטוענים

יצירתה.

עלפרנסוסמודלי:כדיסטופד
דיין,יהונתןמאנגלית:גלגלים,
עמ' 195 , 2012זיקיתהוצאת

לחם,כיכרותאלפישאפתהלאחד
וטיפלהאינספורארוחותבישלה

ובחוותםהסופדבאחיהבמסירות

ברוג'דמקגילאלןנתקלתהחקלאית,
הגדושה"פדנסוס"ובקרוניתומיפלין
האישאחדשביהולכתהיאספרים.
באמריקההכפרייםביןספריםהמפיץ

אתממנוקונההעשרים,שנותשל
ניצניחדשה.לדרךויוצאתהקרונית
בחןכתובים-הספדואהבתפמיניזם

ובשנינות.

פנוי,כיסאדולינג:קיי.ג'יי.
הוצאתגנדרן'אסףמאנגלית:

עמ' 558 , 2013ספריםידיעות

דולינגשלהראשונהיצירתה
הפעילשלהפתאומימותולמבוגרים.
כיסאמותירפדבראדדבאריהחברתי

בעיירהיתפתחמכאןבמועצה.פנוי

איתניםמאבקלכאודההמנומנמת
משכונתבהיבדלותההמצדדיםבין

המצדדיםלביןאליה,הצמודההעוני
גםמעורביםבפדשייהבאינטגרציה.

הוריהםיצרים,מסוכסכינועדבני

סבוכיםמשפחתייםיחסיםהטרודים,

מיטיבהדולינג .אסוןהדיומיילים
מאופקבהומורקשיםדבריםלכתוב
 .הטרגיאתהבקיעיםביןהחושף

גבריםללאקיץהוסטווסט:סירי
עםהוצאתכהן'מיכלמאנגלית:

עמ' 203 , 2013עובד

שנהשלושיםזהשבעלהלאחד
לטובתהמשותפתמהמסגרתיוצא

אסיסטנטיתכלומר-"הפוגה"
ומשורדתמודהמיה,צעידה,צרפתייה

בהתמוטטותלוקהאוונגרדית,
היאלעשתונותיה,מששבהעצבים.
הולדתה,בכפרקיץלחופשתיוצאת
לנערותשידהסדנתמעבירההיאשם

חברותיהאלמתוודעתמתבגרות,

בענייןוצופההאבות,בביתאמהשל
הצעידה,שכנתהשלבחייהמעורב

ואשהקטנטניםלשניטרודהאם
יותירהזההקיץ .ומנוכרקולנילבעל

 .בכולםתובנות

קנטרברי,סיפוריצ'וסר:ג'פדי

בידימחדשומסופדיםמעובדים

מאידמאנגלית:אקרויד,פיטר
 , 2013ספריםביתאחוזתויזלטיד,

עמ' 490

הנושאמגבלתאתלעקוףכדי
דתית,כתיבהדקשהתירהבתקופתו

צלייניםשלחבורהצ'וסדברא
להםוהניח-מקודשלאתרהיוצאים

סיפורים.בתחרותבדדכםלהשתעשע
עסיסייםסיפוריםושלושהעשרים

שונים,אנשיםמפיהמסופרים

טוחןאניד,כומר,מנזר,אםביניהם

פלרטטניתאשהשכל,וקטןגדל-גוף
פיטרועוד.באת'מהעידונבונה

המחרוזתהיצירהאתעיבדאקרויד

בתלפרוזההארבע-עשרההמאהבת
הנאמן(בתיווכולקוראומגישימינו,

קלאסיקהויזלטיד)שלוהמיומן
מענגת.

 rc'1"1דןJMםףפםכןDרתם

!I יוו"ח•ן
J111ננל'ז 

l'D וולזייו· ~ 

הדרינה,עלגשראנדריץ':אירו
קטןדינהקרואטית:מסרבית

מרפת;כדמלספריהרצאתבן-צירן,
עמ' 364 , 2012

 .חדשבתרגוםהנובלזוכהדומן
יציבותשלסמל-בבלקניםהגשר
שלטוןובחילופימשתנהבעולם

לממלכההעותומניתמהאימפריה
חלקיביןעימותיםהונגרית.האוסטדו

עלמספרפרקכלכאשדאוכלוסייה
 .מלכודבמצביהיחידשלגודלו

כורחו'בעלעדקדרפיליר:ג'נדיקר
הרצאתאלטדס,אלוןמאיטלקית:

עמ' 295 , 2012ביתאחוזת

רז;.-מוןדיןעורך .משפטימותחן

מהגרלייצגנשכראישי'במשבר
שלברצחהמואשםאפריקאיעבודה

נחשפתהעלילה,לסיפורמבעד .ילד
עבודהלמהגריביחסהמערבגזענות

בעברוהיהקדופיליו .אפריקאים
חברהואוכיוםושופטדיןעודך

פרלמנט.
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