
צרפת :אירופה

-פאריס""מסתרי
העבריתבספרותהצרפתיהקשר

הצרפתיתההשפעהא.

עםומתמשךאדרך"דומן"האחרוניםבדודותהחדשההעבריתלספורת
מראשיתה.רתדברתה,צדפת

שלהשפעתהלדיבריהמובהקיםהטועניםאחדהואשאנןאברהםהחוקר
בספורת'עיוניםבספררהחדשה.העבריתהספרותעלותרבותהצרפתספררת

הספרותעלהצרפתיתהספרותשלהשפעתהאתבחן ] 1952 [ההשכלה'
השפעות-חץר.שלחלקןעלרקלאמארד,מרחיבותלמסקנותוהגיעהעברית,
הצרפתיתההשפעהשלחלקהעלגםאלאהפנימית,להתפתחותבהשוואה
שרווחה,לדעהבניגודזאתבכלל.האירופיותהשפעות-החוץבתרךהנרחבת,
הספרותעלוהגרמניתהרוסיתהספרותשלירחוהגורלחלקןעלררררחת.
הצרפתית.ההשפעהשליחסימיעוטרעלמראשיתה,העברית
אתשערודמבררן","זעזועאותרחיתההצרפתית""המהפכהלזעתר,
ספררתשלהפוזיטייבאופייהר"עיקדחדשים""לחייםהעבריתהספרות

הצרפתיתשהמהפכהלפיזה.היסטוריזעזועעםעוצבהעבריתה'השכלה'
בת-קיימה,היא(ר)השפעתה ]---נהעבריתבספורתחולפתאפיזודהאיכה

רדעירנרתיההצרפתיתבמהפכהתקרותיומיטבאתקרשוהיחרדי .]---נ

 .) 166 (המהפכה"לאחדגםהרבהשניםספרותואתממלאים
החדשההעברית'הספרותשלהנדניםלחמשתכבסיסשימשזהספרר

תיקןארשינהלאאםטיעונו, .] 1962 [הפרחחלכרךובמיוחדשלו,לזרמיה'
שללהשפעתהבקשרהתמרנהאתאיזןלפחות,הרי,הקיימות,את.ההערכרת

אינהזרהשפעהמראשיתה.העבריתההשכלהספררתעלהצרפתיתהספרות
הרוסיתהספרותשלההשפעותמןוכמהרחהבחשיבותהבהיקפה,נופלת

השפעתםאתבמיוחדהדגיששאנןלהן.עדךשררתלפחות,והיא,והגרמנית,
ההשכלהסרפדיעלהצרפתיתהמהפכהרעיונותושלדרסוז'אקז'אןשל

אבלראשון.מכליכאחד,וישירהאינטואיטיביתהשפעהזרחיתההענויים.
לגרמניתמצרפתיתתרגומיםשפרת-מתררכרת,באמצעותשני,מכליבעיקר

אלאבלבד,העבריתהספרותאתמייחדאינוזהמצבשאנן.לדעתולרוסית.
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הצרפתית,ההשפעהאתשקלטההגרמניתהספרותשבהכולה,אירופהאת

 .] 1962 : 12 (אחרותלארצותהצרפתיתההשפעהיצאהשממנומרכזשימשה

יסודעלבעיקר,והגתבש,הלךהחדשה]העבריתהספרות[של"אופייה

 .) 45(שם,לאירופה"הצרפתיתהמהפכהשנתנההערכים

כולהכל'ילידת-בית'.העבריתההשכלהספררת"איןשאנן'לדעתכאמור'

אתהיאהתרותהובהשפעתםבאירופהשזרמוואמנותמחשבהבזרמיקשורה

הושפעוהזרותההשפעותבקליטת .) 84 (העבריים"המקוררתאלגםדרכה

כלכדרךוהתעלמו,מלכתחילה,להםשהתאיםממההעבריים,הסופרים

ראסיןז'אןשלמתפיסת-עולמוהתעלמולמשל,כךהשאר.מכלהשפעה,

 .) 84 (שבמחזותיוהתנ"כי""הנושאאלנמשכואבל ,) 1699-1639 (

שניים,בקצרהנזכירהמחקר.שלזהקרהמשיכוחוקריםהרבהלא

האחרונות.בשניםהופיעושמחקריהם

הספרותשלבאספקלריההצרפתית"המהפכהבמחקרוורסס,שמואל

השתקפותשלהרב-ז'אנרי"ה"מיגררןעלהצביע[תשמ"א]העברית",

פירושים,מחזה,וגנאי,תהילה"שיריהעברית:בספורתהצרפתיתהמהפכה

 .) 483 (לגילוייה"עבריתפובליציסטיקה ,]---נעבריתוספררתרומן ]---נ

בספרותהצרפתיתלמהפכההיחסגילוייאחרהכותבעקבזהבמחקר

וגינויוהסתייגותמחד-גיסאהתלהבותשלגילויים ;ולשלילהלחיובהעברי'

כפי ,) 484 (הסותרותהעמדותביןליישבהניסיונותאחררכןגיסא,מאידך

בדיווחיםראשיתוהשונים.בז'אנריםהספרותביצירותביטוילידיבאותשהן

של'המאסף'בחוברות ' 1789בשנתהמאורעותשללהתרחשותםבסמרך

לבית'זכדרנרתסדרתשלד'בכרךוסיומובקניגסברג,שהופיעברלין'משכילי

קודרת-ותמורות"חליפותתד"ס):(ודשהפדידבדג,א"שהסרפדשלורד,'

בפתיחתכלומדתר"ס)(ודשה,הצרפתית'והמהפכההדמב"מניתהתקופה

ארטרבירגדאפיה"זוהימנדלסרן].משהרבי =[דמב"מנית-20ההמאה

שידראתבשעתושפרסםמישבאלזס,ממץאנסהייםמשהשלבדיונית

אנסהיים,חייפרשתאתמגוללפרידבדג'המאסף:דפימעלהמהפכהלכברד

שבהםימיםאותםרעדמנדלסרןמשהשלבמחיצתובברליןשהותרמימי

החלש·העם .ה~ wבצרפת,באץרה'מהרמה'שמרעתדעיתרואלאליוהגיעה

 .) 521 ( ") 291 (~בר~ה'פאדיזוהעידאדוניומפנילהתפץר
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האפשריתלהשפעהתשומת-הלבאתלהפגותמבקשתאנימוסגרת,בהערה
(מאימאני''מריהושעא"בשלהשיחות""רומןעלזר,סיפרוצררתשל

 .) 1989 (תמוזבנימיןשלוהזמיר''הזיקיתעללפניורעוד ,) 1990
נושאמתבלטהצרפתית,המהפכהשלההשפעהשלזה.כחבגרש~-בתרך
סרפדיםהקדישושלוהעברית,בספורתנפוליוןשלזמרתווחרא . tמיוחד
היהר"מחקירם"."ביוגרפיות"ככחבררעליווברח,יצירותמשורריםובעיקר

תפילותשירים,להקדישהעברית,הספרותשלמתמשכתממסרותחלקזה
שלהחד-משמעיתהחיוביתלתדמיתבניגוד 1רלמלכים.לשליטיםוסיפוירם
עויניםלתיאוריםגםוזכתהבמחלוקת,שגריהנפוליוןשלזמרתוהקיר"ה,

אתלהזכירישבה,שעסקוההשכלהבספורתהמרכזיותהדמויותבין .) 506 (
סמרלנסקין.ופרץשלרמןקלמן(רמא"ג),גינזבררגאהרןמרדכי

העוסקהצעירים,החוקריםמחשוביפיינר,שמואלשלחראהשניהמחקר
פיינרהספרות).האישים,(המהפכה,הצרפתיתההשפעהעלמקיףבמחקר
במאהרוסיהמשכילישלבהתלבטותםהאידיארלרגיההקשראתמנתח

[תשג"ה].הצרפתיתולספורתלמהפכהביחסהתשע-עשרה

וביסוסההצרפתיתהתדמיתעיצובב.

אפשרהעברית,לספורתצרפתשלומקיפה.זרמג~רנרתרחבה,חדירהאףעל
ושלצרפתשלתדמיתהאתיצוראלהשלאביטחון.שלרבהבמידהלקבוע
ומגרה,מושכתירחו,עממיתיצירהדרושהחיתההיחרדי.ברחובפאריס
תעוררמרענן.כחידושתשומת-לבר,אתותמשוךהרחב,לקהלשגתיע
הרומןשלתרגומומילאזהתפקידחוברת"."מלחמתכדיעדעזיםויכוחים
 ,) 1899-1819 (שולמןקלמןביידשנעשהסי,איז'ןשלפאריס""מסתרי
 .] 142 : 1952[שאנן.גם-יחד"הגרמנירהתירגרםהצרפתיהמקררלפניו"שהיו
רפאריסצרפתשלהקולקטיביתהתדמיתליצירתשאחראיחראזהרומן

שלכמקומרתיהודים,שלרביםדרדרתבשבילפאריס)של(במיוחדוביסוסה,
אהביםלעלילותאידיאלירקערתרעברח,פריצותבשרים,רתענרגרתשחיתות
סוערות.

מרכזשלבתדמיתולהחליפהזר,תדמיתלשגרתכדיוברחשניםנדרשו
לטעםולאמנים,לאמנותמרקדומגורן:מרוכבעשיר,אינטלקטואלי,חוברתי,

 .כאןזהכנושאהבאיםכפרקיםכהמשךדאה 1
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 ,-20ההמאהבראשיתרקהמסתמןזה,שינויותוכן.צררהשלולשילובטוב

הצרפתיתהשפהידיעתבאמצעותותרבותהצרפתעםהישירהמגעעםחל

היאפחותלאחשובהמחיצות.ללאהקוראים,בפכיהרוחניעושרהופתיחת

היכרותולהשתלמויות.ללימודיםבה,השהותבצרפת,בחייםההתכסות

עמההבאיםעלארתהולהאהיבאווירתה,אתלספוגש~פשרההיאזרישירה

 .ישיררוחניבמגע
 •-18ההמאהבאמצעאנחנועדייןאבל

 , 1843-1842בשניםכרכים-10בהופיעפאריס''מסתריהצרפתיהרומן

מהירהקליטהשזוהילצייןראוי .לאחר-מכןשכה-15כלעבירתותורגם

ארבעההכולליםכרכיםבשניוהופיעמקוצר,הואהעבריהתרגוםלמדי.

והופעיחזולאחר-מכן .) 1860-1857 (ך 11ז-תר 11תירהשכיםמןהחלחלקים

 .] 376ג' , 1960נקלרזכר, ) 1911 (תרע"אשכתעדנוספותבמהדורות

 :זהתרגוםשלהשפעתועלשטיינמןאליעזרכתבלימים,

חוןאלבחיבלופליסחיחידוח,חעיירחאלובאבחמשןפאירסשלחבולבאר

חמעישישעוחעלליותיובזבוחמשכיליםאברכיםשלמסיבתכלואלחמדישרבית

ישבפלווהוישע,עמוסישיעיחו,שלפסויקיחםיקסמיבזבוחבמעטולאוהמגרות

פאיר1זכבירונישלפיוחיהםלחון

תיארעליופאריס"ב"מסתריהקריאהשלהשפעתהואתעצמושאתספקאין

הכותב.כאן

התחילהואבהמשכים".הרומןכ"אביכחשב ) 1857-1804 (סיג'רזףאיז'ן

העםמחיימשהרלכתובידידיולוכשיעצופאריס''מסתריאתלכתוב

בית"לפניבעיתונים,בהמשכיםלהתפרסםהרומןשהחללאחוהפשוט.

סיאתהציפוקוראיםואלפי •העיתוןלצאתבתוראנשיםמחכיםהיוהמערכת

הסופרהגיבורה".מידהשלגורלהעלבפניוהתחננושבהםבמכתבים,

הפרקיםאתלכתובשירכלכדי •הלאומיבמשמרמהשתתפותשוחרר

 •שמוניבעיותןשהופצהסוציאלית""פצצהזהבספרחיתהבזמנם.החדשים
שאמרר 1כגרןהיחידה.הסתירהחיתהלארזוהתפרצה.אתהגדילשבעזרתה

על;:ןשפיעהןבןים,:'~_iןראבתיאוראלאנפלאהואאיןרע.אדםזה"סי :עליו

קלמן"."שרלמןעדן: , 1967קדסל,מתוןמצוטט 2

==' 
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נפוליוןשלההפיכהאחיר .סאנורז'רדז'הרגוויקטרוביניהםדניםסרפדים
תשכ"ג]. •[טבדסקיבגלותורמתוהרגלהנאסרהשלישי
המעטיםהרבדים~א i מ~"נאמד:שרלמןקלמןשלבתרגומוהראשוןבפרק
סיפרוה~ד 9 ~ו;עיניותדאינהכרואותת i~דאכי •משכילכל--קודאי?ין •האלה
יתהןכר,עריציםרשעיםסביבםכלעלאשדךך~ה~!ריזדיםמקומרתהזה.

ררילכא,רביעית,הרצאה •ראשון(חלקשמה"ישרצואות~חדבתי~:;כזקך~י
 .) 1 : 1873תדמ"ג

קרואכלשללבראתבהלמשוךנזרקמתכוןהיאזרפתיחהכיספקאין
בל-יימצאבגדדהיהזהמסוגורחבי""מזרןש •עבריקרואובעיקרהוא.באשד

בסביבתו.

כלשלבהיסטוריהנוספותדוגמאותלהשישההיסטוריה,שלאירוניה
הספרותיתומתרבשלהתקופה,מבקדיבידיש"כקטל"שספדהיא,ספרות,
הובעהבעזרתוודווקאהקרואים,קהלעל-ידיבהתלהבותא~מץהנמוכה,
 •[שאכןההפליה"רחוקיהסוציאליהעוולככגדהנלהבת"המחאהוכקלטה

1952 : 137 [. 
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היסטוריות.אירוניותשלבסדרהזראירוניהכמשנתהעברית,בספרותגם

לרומן-ההורהיסודששימשהואזר,נפתלתרב-עלילהספרשדווקאכגרן.

ב"מלחמתכלי-שרתשהיהצבוע,''עיטמאפר,אברהםשלהראשון.העברי

ולאמהפכןהיהשלאשרלמן.קלמןדווקא .) 142 (שבחברה"במערותהחרמה

משרםאלא"מלחמתיים",מכיעיםמתוךהרומןאתתרגםולאמלחמה,איש

היהודיים,קוראיואתגםברל!כרתורצהשלו,המשיכהכוחאתשראה

לרחםשלתפקידמילאהואדווקא-וספרותיתחומריתבהצלחהולזכות

זהרומןשלתרגומובאמצעותשבחברה,ובמערותהסוציאליבמאבק

 .) 142 (לעברית

רכן:

עדינותנשמותשישורא, pלהראההואגמור:סוציאלירומןזההיה

בבתיגס " yנ"יונת-צחוטהורותנשמותשישבבתי-זונות,גסנ"הדמירה"

היהזהסוףוסוףגדול.חברותיערךאדלהסהיהאלהתיאוירם ) 1---האסורים.

רחביםאבלדרים,מחייםאמנם-ההווהמחייהראשוןהרומאןבעברית

בנמהלהסדומיםגסאבלהרבה,הגטומחיישוניםומפתים,וסמיס pעושירים,

 .) 3%3ג• , 1960לודנר, p1כללייםאנושייםדבריםונמה

מצא •ושמרכיופשרןמתוןאלאמלחמה,אישהיהשלא •שרלמןקלמןדווקא

לעבריתהתרגוםככגדמארד,סועריםויכוחיםשלמערבולתבתרךעצמואת

בכי-הכעורים.אתהמשחיתזה,מסוגקלוקל"אהבים"רומןשל

העברית,הלשוןגבולותאתהרחיבומחדש,יוצרהיהשלאשרלמןדווקא

העבריתהלשוןשלוגמישותהכוחהאתוהמחישברבים,רהפיצrזחיזקה

בשפהקללותלהביאניסיוןישלמשל,כך.יום.היוםחיישלבריאליה

 •שכי(כרך "!ד~מהו.דד- ה.ל~" :אר ;אתך"ילךוהשטן •"ל.ך :כגרןמדוברת
 "ה~ rמלי"תןכגרן:תמוהים.ביטוייםעםבד-בבד .) 69רביעי,חלק

מארד.עדרבותוהדוגמאות .) 132שכי,חלק ,'א(כרךלי"נא"שקהבמרבן:

הושפעולמתרגם,לתרגוםהמתנגדיםבראששעמדמאפר,אברהםדווקא

שלו"בתרךהעושהכאדםסי]של[ברומניםבהםר"עשההרבה,הכיממכר

מאפרש'ל~זוzיים !1-ה.המניעיםאתזהבספררהסבירשאכן .] 143 : 1952 •[שאכן

שחששכירוןההצגה",אתלמעשהלו"גנבשהתרגוםבכךזר,להתנגדותו

 .) 145 (התרגוםבגלליירולפרסם,שהתכווןהחררהמחייהרומןשלשערכו
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אלאמאפו,שלההווהדומןצבוע','עיטעלדקלאהשפיעפאדיס''מסתרי
הספרותבתולדותביותרהמשפיעהדומןאולישלו'ציון''אהבתעלגם

דנים.דודותבמשךכולההעבריתהספרותעלוממכרהעברית,
מאמראתהממחישיםכאלה,"דווקא"מיגישלסדרהעודלהב~.אואפשר

לב)(שבתחייב"ידיעלוחובהזכאיידיעלזכות"מגלגליךתמידשלא •חז"ל
 •במישריןשמתכווןמידווקאלעתים,כלומד .להיפךדווקאלפעמיםאלא
לפיועושהמתכווןשאיכרומיהמוצהרת,מטרתואחלהגשיםמצליחאיכר
המטרה.להגשמתהשליחכעשה-תומו

וביניהםהתרגום,אתלהצדיקכדיתומכיו,השתמשושבוהמרכזיהנימוק
שהיאהעברית,השפהשלכוחהיתגלההתרגוםשבאמצעותהיהיל"ג,גם

 :סדןדבשלהמינוחולפיספררת.שלזהסרגעםבהצלחהלהתמודדמסוגלת
מדגישיםלתרגום,ב"הסכמרת"ראמכםלקניין.השאילהאתהפךהתרגום
באמצעותכברדה"ו"החזדתהעבירת"הלשון"תפארתשלזה~זהכותבים

הכהן:אד"םכתבלמשל,כך.זה.תדגום

ונwונח,נח .?iדוחיאז;~~ניח,גסונשכחחעדובחבדדשיבחאשדדו,ע~:חשפזכנו
אחותחדיעל 1 .?כtiכסך!ב lפאידד,עיד~דתעליבעשדותעמודחיוסעלתח
דואחותחעשתחאשדכלז;~לותיח,ובמעט~יח l'ןקב'נחtכ~ש lהצרפתיתהעלמה
וחעצומות.חובותמליותיחובחמןועלומיח'נחבחזק

 . tדומיותביספדות 5עמ•לתדגוס,בהקדמהחיימכתביי(מתון
וככגדהדומן."גירד"בעדמיכ"ל,המשודדבכו,כלחםלה" iJT;Iב"tקידכך

לקנייןהספדכעשההעבריתהלשוןבכוחלדעתו,ככדים"."ילדיברהדואים
וחידשהעברית,השפהאתעודד •"יכז?'~ל.ב~ךז.:וב~אןיז.רי T;\91?7 ~"העם,
~ה iJלשפתנוקנאתי"~פא :המתרגםובראשםאחדים,גםכמוהםכערריה.את

ערדויש ]---נאתנו,שפתנוערדכיהואאות ]---נהלשונותכלאםרהמעכגה, ' •• T 
• 

באץרגזרכאנכיהמתנודדותסז.:ויוחהלשונותאתגםתחדרת (iלידהל~ל
מוצאתק 9ר~י~ה~לצל ם~נ~;:ו?ליס. ד~ק~;:עליהןש~תיתדלהרעודהחיים,
רומיות).בספרות 20-19עמ'רבד",("פתח "]---נאז?דיה.

הופיעושכבדהרביעי.ולחלקחשכי.לחלקב"הקדמה"גםחזרזהטיעוןעל
התלהט.התרגוםסיבבשהוויכוחלאחד

דאהככולו,דרנוהמשכילים."מחכה ,) 144 (שאכןאברהםשללדעתו
הדוד".שלהעבריתבספרותחדשדףפתיחתמעיןבתידגרם
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 •כאןהמרכזילענייננו .מןשולשלהתרגוםאופיעללעמודהמקוםכאןלא
 •היחרדינוחרברפאריםצרפתשלהתדמיתשלועיצובההתחרותהראשית
למצרתשירכלמכדיביותרקרתניהיהששרלמאן"למרותכילקבוע,אפשר

ארוהשמיט ) 147 (הגדול"שבכרךוהתועבותהזימהמעשיאתבתירגרמר

מקומרתדווקאהריוגבוהות,מליצירתבמליםאותםמסראראותם,הצניע

דווקאהעברי.הקוראשללבראתשמשכרהםאלהובלתי-צנועים""פרוצים

מחשבותיו""עומקולאביותר,הגדולהמשיכהכוחהיה"הרשעה"לתיאורי

 •היהודיבעולםפאריסשלתדמיתהאתוהנציחושקיבעווהם •הרומןשל
למשל,כך.שרלמן).שלדבר""פתחמתוך(מונחיםמארד.רבותשניםלמשך

ולפרטהמעונה,הגיבורהשלקורותיהאתלתארבמקרםדבר""פתחבאותו

- "ה~pזךז:;"-מופשטעצםלשםארתההופךהואלה,שעושיםמהאת
אתומעמעםהריאליזם,אתמנטרלהואבכךהמאורעות.אתלהומייחס

 :אשהעלהישירשבדיבורהגירוי

שםעפר,ומז:ולוחפריציםבמערבות:צפיבבחחמ:דרגח,ביgחר:סחירבחפעם

מחעלפח,חיאשםצואיםובבגדים'!'פלוחח,ב~לליחגחוללאשפחוח,חסבק

עיבחחשאלאשרובללבושת,עלזחב.~וייעלחערביםעם~י wילבישבחופעם

ןחבחו.ץאול,מ,רחם~ייכrזביום:ציגבחערומת,יפשיטבחפעםממבח.יאצלילא

אדרחחיעבירמעילת,אח:פשיטלפחא"םלפחעאן ) 1---עיבחבחבאישוןר,צח

מחחח,שאולבחחיא,דוייtנח Rולא.ר~ח Rבייiכ W רeי??בלוראו t---1מעלית,

בבושתאחור l'~"זפגומקרשייה,מאחביחלעיני~בלוחח~גלוחובiך~לרח ) 1---

 .) XIX(עמ• ) 1---חזאח.ם Wדבטיgאחמפניויברחופנים,

מנקודת-מבטאבלהעברית,הלשוןנושאאתהדגישוהםגםהרתגום,מתגנדי

בגללהעברית,הלשוןקדושתלחילולעקרוניתהתנגדותהביעוהםהפרכה.

שלהיההבוטיםהניסוחיםאחדבפיה.ששמיםהלא-מוסרייםהתכנים

איז•ןהצרפתיעםהענויהחתונתכ"ירםהתרגוםאתשהגדירמאפר,אברהם

מפורש.איסורהםוגרייהודייהנישואישכןסי",

בלבדקודשלשרןהיאהעבריתהלשוןאםעקרוני.ויברחגםעוררהתרגום

ולהתאימההירז;נ~.נם.בחייהמשמשתללשוןלחרפנהוצריךמותרשמאאר

חילוניים.לצרכים
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הראשונהבעלייהישראלבארץהצרפתיתההשפעהג.
שלגליםלזזתדאפשר •ישראלובמדינתישראלבארץהיישובשלבהיסטוריה

הדינמיקהאתלבחרןהמקוםכאןולא •ושפלגיארתשלצרפתית,השפעה
והפנימיות.החיצוניותוסיבותיהםשלהם

""~-

מרקדהשפעה,שלמרכזצרפתחיתההראשונה,העלייהשבתקופתספקאין
ובעיקרלשבחהקטנה""פאדיסכקראהלצירןראשוןרארפכתי.תרבותיחיקוי
העיתונותאתחיקתהבן-יהודהעיתונותיעקב.דבררןגםרכךלגנאי,

ישראל,ארץלצעירימשיכהמקודשימשהוצדפתלוגנאילשבחהצרפתית,
בה.לנקדלפחותארבה,לחיותאליה.לרדתשהתאוו

בימיגםשכמשכההראשונה,העלייהבתקופתהצרפתיתההשפעהעל
הצביעהשבר[תשכ"ט]ירדני,כגרן.אחדים,מחקריםככתבוהשכייה,העלייה

הספרותלהפצתצדפת,תרבותשלחסידהבן-יהודה,אליעזרשלתרומתועל
 1917-1882בשניםואכן.שלו.בכתבי-העתלעבריתבתרגומיםהצרפתית
תשכ"ב].שביט,[רכן:הצרפתית.הספרותמןדנותיצירותלעבריתתודגמו
 •כמרבן •יכלולאישראלבארץהעבריתהתרבותמדיניותשמעצבימכירון
השלילית,צרפת"בין"ררחהפרדהעשרבכללותה,הצרפתיתלהשפעהלהתנגד

מכלולואתהקלקלותכלאתתלוצדפת"ב"ררחהחיובית.צרפת""תרבותלבין
החיוביים"היהודייםהערכיםלמערכתבסתירהשעמדוהשליליים,"הערכים
הצרפתיתהשליליתהתדמיתזוהיצרפת""רוח .] 45תשכ"ב:[שביט,

מינית,הפקרותוקלות-דעת,קלות-ראש"שחיתות","טומאה",היושמאפייניה
הצרפתית,הספרותשלההערכהכמשכהבד-בבדחיצונית.והתהדרותריקנות
חלקהיהפאריס'של•מסתריספקאיןמתוכה.מרשיםמבחרלעבריתותורגם
צרפת"."רוחשלהשליליתהתדמיתבגיבושככבד

כאןיוצגהראשונה,העלייהבתקופתהצרפתיתההשפעהשלפריה
 .] 1996 [שבברשרשנהשליצירתהעלהלרייוסףשלמחקרובאמצעות
כשכחתסופרתשליצירתהאלתשומת-הלבאתהלרייוסףמפכהזהבמחקר

רומן-'מריחרומנים:שכישפרסמה ,) 1992-1910 (יעקבדבררןבתזר,
הספרדיםמחיירומן-בצפתר'אהבה(תרצ"ב),באץר'הנזירותמחיי

אתלהשיבכדימאמץכלערשההכותבקצרים.סיפוריםרכן ,)ב"שת(בצפת'
הציבוריתתשומת-הלבאתלהפנותוכדיהמספרת,שלהאבוד""כברדה
הואכרקטת,שהיאהספרותיהז'אנרעםהיכרותמחייבתהערכתהאליה.
"הרומןהעברי:ובתרגומוהטריביאלי",הדומןאר"הררמכס",שלהז'אנר
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הקרואעלהעצומהובהשפעתופאריס',ב'מסתריראשיתוזהז'אנרההמוני".

המושבה,בתשבבר,שרשנהרעוד]. 21 : 1996נהלרי,הופעתומאזהעברי,

בן-יהודהמעיתונותגםכמרההמונית","הספרותמןדורה,כבכיהושפעה,

ספריםלמצואיכלההמושבהבספרייתהאזרחיים"."החוגיםשלוהעיתונות

המורהמאביה,שלמדהמכירוןכמקרום.גםאבלהעברי,בתרגומםאלה

במקורה.גםזרספררתלקוראיכלהוצרפתית,אנגליתגםבמושבה,לערבית

ל'מסתריכהמשךוזולה,נחרתההמרבית,כספורתכתפסושלההרומניםשכי

שלאהמחברת,ישראל.באץרהשליליתצרפת""רוחשלוכביטיופאריס'

מעודדת.ובלתישליליתלכיקרותבדרך-כללזכתההנכרכים",ל"חרגיםהשתייכה

מתואריםבעקבותיהןשהתעוררווהוויכוחיםהביקורתיותהגתרנות

במיוחדפעילהיהזהבוויכוח .) 176-164 (הלרייוסףשלבספררבהרחבה

עללשמרומאחרים,יותרכספרדי,"מחריב",עצמואתשראהבררלא,יהודה

האחריםככגדה.חוצץויצא"הלאומיים",ערכיהרעלהעבריתהספרותרמת

 •תלמידתואתבסופרתוארבאמצעותה,בררלאאתלנגחבארסעררכי)(יוסף
עדעזהחיתהההתנגדותזר.לה" 1:!ר"תנפסדת"ל"ספררת"כאחראי"ראותו

עלשחשודהכמיולשכיכה,למשלכהפךשבברשרשנהשלששמהכך.כדי

 .) 170 (המידותקלקול

"חשבונותמחפים"הספרותיים"הוויכוחיםהיולא •וכמקובלכצפרי

האזרחיים","החוגיםמןמוצאהבשלגםכפסלוספריהמפלגתיים".

הררויזיוכיסטירתהספרותיותוהבמותהערבים","מעסיקיהאיכרים-הנועזים,

סיפוריה.נאתפרסמהשבהן

כך.עלמעידהשבבר,שרשנהשלליצירתהביחסהשליליתהעמדה

לעבריתתרגומועםשהחלהעברית,בספורתפאריס''מסתריעלשהוויכוח

ולמעשהצררהופשטצררהלבשישראל,בארץגםכמשך , 1860-1857בשנים

סביבספרותיתמחלוקתשמתעוררתכל-אימתימינו.עדעקבותיוניכרים

המגנה,ובדרך-כללהמחמיאה,ההשוואהרצצהחוזרתלהמונים""רומן

פאריס.'ל·מסתרי

השכייה,העלייהעםכחלשמרכזי,השפעהכמקררצרפת,שלזהמעמדה

פיגרהןשגםהאחררכרת!_~ןגבורולרוסית,לגרמניתהצרפתיתביןובמאבק

עליהבמחקירשהראיתיכפי •פרחצ•בסקיכחמהשלסיפוירהאתגםפקדדרמהגורל 3
[תשמ"ט].מסלע•·דבשבספיר
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וחינוכה,מוצאהבגללהשנייה,העלייההאנגלו-סכסית.להשפעהמקומןאת
היניקהמקודרתאתהדגישההראשונה,לעלייההכוללתההתנגדותובמסגרת

המשך(בתרגום).הסקנדינביתואףוהגרמנית,הרוסיתהספרותמן

שלזה,בכיווןהמשיךמלחמות-העולם,שתישביןבתקופה ..•ההתפתחות
הצרפתית.ההשפעהחשבוןעלוהגרמניתהרוסיתההשפעהדיברי
לאחדבמיוחדשניכרההצרפתית,ההשפעהלשהיחלשותהאףעל

כלדדך-קבענמשכתהיאנעלמה.לאפעםאףהראשונה,מלחמת-העולם
וזה-צדפת""דוח-כשלילישנתפסזהכאחד:הערוציםבשניהשנים,
ניכרתהתגנדרתבכיווןהיאכשהמגמהצדפת","תרבות-כחיובישנתפס

החיובי.הערוץשל

הנעוריםלבניפאריסד.

לילדים,'ב'דבדהשכיםדנתעבודתועםיחדוציודיו,גרטמןנחרםשלסיפוריו
צעיריםקוראיםדודותשלוהקולקטיביתהאישיתתודעתםלעיצובאחראים

ומאזהילדים,ספררתשלהקלאסיקההםספריווחניכיה.האץרילידי
הדודות.כלבניבהםקוראיםהופעתם

בזיכרוןכטבעההראשונה,מלחמת-העולםובימיבראשיתה,תל-אביב
חלקשהםואיודיו,לבכי-הכעודים,גוטמןכחוםסיפוריבאמצעותהקולקטיבי
ספריובאמצעותהצעיריםלקוראיםכפתחהגדולהעולםמהם.בלתי-כפרד

המושגיםאתספגשלאילדכמעטאיןופאדיס.אפריקהעלובמיוחד
השםבעלהמופלא,ההרפתקאותספדבאמצעותאפריקה,עלשלוהראשונים
ברלוויה'בהדיאשדהמטבולועםאביזולו,מלךלרבכגרלו'ארצדהאקסרטי:

) 1939 (. 

והפתעות,מתחהמז~ןהשםבעלהאחד,החוצלאדציבספדוהדיןהוא
חמודשתחילתומעשהאו'ביאטדיצ'ה. :הנדיבהעלהמפתיםוהציודים

למושגיםדנה,במידה"אחראי','זהאחרוןספד .)ב"שת(דרדס'אדיוסופו
לפאריסיסערשלימיםוישראל,אץר-ישראלילדישלפאדיסעלהראשונים
המציאות.רשמיעםשלהםהקריאהרשמיאתו~שווגוטמן",כחום"בעקבות

תרבותחיימרכזנינוחה,קוסמופוליטית,סובלנית,פאדיסזוהיהפעם
ואווירתה.דוחהאתולספוגבהלנקדשכפלאפאריסואמנות.
השונהפאידסשלההוירעםהצעידהארצישראליהקוראנפגשזהבספר
מבית :והולכיםמתרחביםבמעגליםישראל'באץרלוהמרבדמזהמארד
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בפירם.הרכבתתחנת :גרטמןנחרם

 •הראשוןהשלבואווירתה.הקרסמרפרלטיתלפאריסרעדודייריו;הדירות
שהיאוהרעשהבתים,גגותעלהנוסעתהפאריסאית,ב"רכבת"תחילתו

אוהבותהחדרים,משכיורתהפאריסאירתהבתיםבעלותעם ;מקימה

המעגליםהבאבשלבבית.נאותרחדריםשוכריבידשכנרתיחסיהכלבים,

וחרבזמרישברהפאריסאיהוחרבהרריעםלהיכרותוהולכיםמתרחבים

הגניםהכיכרות, •יותרהמורחקיםהרחובות ;למחייתםנדברתמקבצים

עללבית-הקפהתשומת-הלבניתנתהנוסף.בשלבפאריס.שלוהשוררת

שלחיותלגןבעינידרמההקפהביתהיהשעה"ארתההמגוונת:ארכלרסיתר

ולמאכליהם,האומרתכללבנימופניתתשומת-הלב .) 22 (האנושי"המיד

להזכירלשכוחמבליזהכלהלשונות.ולשפעאצור",מנהגלפיאיש"איש

מןכחלקוהתל-אביביים,הירושלמיםהארצישראלים,נוכחותאתגם

בלתי-חגיגהשלחראהמתקבלהרושם .) 24-21 (המגווןהאנושיהפסיפס

שלבעטיפהזהרכלוסובלנות,חופשואטרקציות,ריגושיםשלשפעפוסקת,

הלב.אתהמושךמעשהסיפרו

אתלהמחיש הי.:z.ר pרמבעלילה,מובלעתהסיפורשלהחינוכיתהמגמה

השנייהמלחמת-העולםרקעעלדווקא .) 102 (לזולת""המסירותשלהערך

"חזרןשלמימושמעידזהרזה.ספרשלההומנימאמין"ה"אניאתלהביןיש

הכלבהביןשנרצדהקשרבאמצעותכבש",עםזאב"וגרשלהימים"אחרית
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גםכמוהראמר.אתששכלהאריהגררלביןגוריה,אתששכלההמיניקה,
המספרלביןהלב,טובהזקן'הצרפתיגן-החיותשרעוביןשנרצוהקשר

 :הצעירהאץר-ישראלי

בביסלמעןבפשחאתשמסרחמשוםרקלאלסמללבולחיותוינח iביאטריצ•ה"
וחזקיםגדלויםבניםבחיקחשמגדלתתקופתנו,אתגסמסמלתחיאחורגים.
 .) 101 (אבשיס-אריותבחיקויג.לדמלשמות,חרחוקשלנו,חדורגסממנח.

בצררהמסתיימתהסיפורשעלילתמסתבר,זה,נמלץבארםלאחרדווקא
"אמר".ביאטריצ'ההכלבהאתמשיםבליהרגשגדל'האריהגררטראגית,

האווירהאתמקפחהטראגיהסוףאיןזאת,עםהחזרן.עלהמציאותגברה
הממדאתאליהמחזירשחראדרמהאדרבא,ארונו,לכלהשלטתהאידילית
ומחזקו.המציאותי

"קרייתלפאריס,לראשונה,אוליהצעיר,הקרואהתוודעזהבספר
ביומוהצעיר,האמנותתלמידלכברדהשנושאההללולשירהאמנות",
עםיחדפאריס,שלבשבחהזההומרווספוגנמלץשכארםדרמהבה.הראשון

הציירים.עיר-פויס :גוטמןבחוס
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 ) 44 (פאריסשלמבתי-הקפההערלהטריות"ולחמניותקפהשלהניחוח"ריח

הלבבות.אתשמשכרהם ) 46 (רהחרכמההאמנותכמרכזפאריסעםשהתמזג

"האחראים"הגורמיםאחדהואהיפים,ציוריועלזה,שספרספק,אין

קוראיםשלדורותבקרבשלההמשיכהולכוחפאריסשלהחיוביתלתדמיתה

לעתיםוקצרות,ארוכותלתקופותאליה,ולהגיעלהתבגרשעתידיםצעירים,

נדירות.ארמזומנות

ב"ביאטריצ'ה"הקריאההשפעתשלשעה,לפיהאחרונותהדוגמאות,שתי

שלו.ומאיר ) 1996ארסטר'רינהשל('הקיץדבקנואמנוןהןגרטמןנחרםשל

מסותיו,בספרנכללההרואה"והגורלהעירור"הגורלשלומאירשלמסתר

אתשקראשלו,מאיו .) 1995 (אהבה'על'בעיקר :רבהלפופולריותשזכה

גםגרטמן'נחרםשלסיפוריושאר"כמר :ואמרכמבוגראליוחזרכילד'גרטמן

 .) 119 (למבוגרים"גםומחשבההנאהשגורםילדים,ספרהוא'ביאטריצ'ה'

"הגורל",שללנוחרהדגמהשלולמאירזקמשגרטמןנחרםשלספרר

אישאיש"משתבציםהספרגיבוריכל .) 125 (הטוב""הגורלזהובמקרה

והכלבההגררהצלת-אחתטובהמטרהלהגשיםכדיובמקומרבזמנו

לאבשגגה,הכלבה"אמר"אתשהרגהאריותגרר .) 125 (ומיתמרת"משכול

העירור"הגורלזה,גורלשלפניולשני .) 128 (הגורל"ביד"כליאלאהיה

עלשלומאירשלעדותושלו.מאירשלמסתרמוקדשתהרואה",והגורל

קוראיםשללדורותטיפוסיתהיאעליוב"ביאטריצ'ה"הקריאההשפעת

 :סופריםבעצמםונעשושהתבגרוצעירים

אתלחפשחלבתיחראשונח,בפעםבפריסבייקרתיכאשרשנח,עשירםלפני

וסמוכהקיים,הרחובאמת.דיברשגוטמןלגלותושמחתי .ח~,ב l'יקג•ורג•רחוב

אבלהנורא.חערשנשמעשממסליותיה • yאוסטלרידחגארחחנח-חרכבחלו

 . tlll (שםקייםאינוכברושחייםשלושיםמספרבית

רכי ) 120 (מפורסםצרפתיזואולוגהיהק~ב~השגררג'כתב,אחרבמקרם

 .) 121 (ר' ip ~'בספרראותרהזכיר

ששמעכתרבת,ארתההואשנייה,קרמה 32מס'ק~ב~הרחובכזכור,

עםהבהמותא Qלכ.בבהמתנה'ביאטריצ'ה',בפתיחתגרטמן.נחרםהמספר,

כתרבת,ארתהוזוהיחברו.אתבתורהמשוחחיםאחדהזהירושממנהחמורו,

התרחשרבההגתוררבהלפאריס,הגיעועםמידמפיר,המספרפלטשארתה

המעשה.הסיפורכל
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 •הישןהפאדיסאיבגן-החיותוניקדשלומאידהמשיךהספדבעקבות
מסקנתו .) 123 (בספרמקריאתושזכרמהלביןבושדאהמהביןוi:ןשווה

שלו,השתייהממראותהואהכעוירם,בימיבספרהקריאהשרושםהיא,
"אבל :לעומתהודפיםחלשיםוהםלהפיגה,בכוחםאיןשים, t:החוהמראות

בספר"אותרציידולאכתבלאגרטמןכחרםכילבי,אלמרבדאיכרהח;שהגן
) 124 (. 

בפאריסעביריםסופריםה.

האחרונות,השכיםבשלושיםבמיוחדוהלך.התעצםצדפתעםהישירהמגע
בבחינתהםופאדיסצדפתהמטייל.הישראליבפכישכפחחהעולםבמסגרת

שטחית,מהתרשמותהצרפתית:ההשפעהאופימכאןאחד.לכלטיול-חובה
ראררידתה.חדברחהשלעמוקההפנמהרעדוקלהמדפדפתחיצונית,
השואביםוחדברחה,אוהבי-צדפתסופדים,קבצותקיימתדודשבכלדרמה.
ביצירתם.חוויותיהםאתומתאדיםממכה,מושפעיםהשראתם,אחממכה
בכי-בית.בהוהדגישובחייהם,מסוימותתקופותבצדפתחיודובם

ונעשתההמזדמנות,התיידירתההתרשמויותמןזוהשפעהחרגהכמהעד
מעמיק.למחקרעידיןהמחכהשאלהזרחי-מהווייתםמהותיחלק
יוצריםשלכיכרמספרבפאדיס,בעיקרבצדפת,יחדששחרתקופות.היו

שבדדך-תיאטדרןאנשיפסלים,ציידים,משרודים,סרפדים,-עבירים
מעלהזותופעהבפאדיס".עברייםסרפדים"חברותמעיןריצדוכפגשוהטבע,
זרחיתהכמהעד :כגרןמעמיק.למחקרהןגםהמחכותמעטותלאשאלות

שלהדינמיקהאתהמאפייניםהסממניםכלעלממש,של"חבורה"
כחב-עת,הרצאת ?כחבורהרישומהאתהשאירהכמהעד ?"החבורה"

ללאבדידות,מחרךמזדמנת,מקרית,טרחהחלקזרחיתהשמאאר ?למשל
הצרפתי""הקשרשלאחדאנשים, ;זהעםזהחבריהשלעמוקמהותיקשר

הסרפדיםחברותהאם 1מזהזהמתנתקיםהם •לארץהחזרהעםובעיקר
ברעה,בתרךר.בדד",על"איחיהוכיחידים,כחבורהבפאדיס,העבריים
שהיוארהאינטלקטואלית,האינטנסיביתהפעילותמןדנה,במידהמנותקים,

למשלכזר,אוחה.והפנימוממכההושפעופאסיבי,אואקטיביממכה,חלק
"הכנענייםהרעיונותאחגיבשוטוששיונתןמקדה,זההיההאם :השאלה

 ?בפאדיסדווקאשלו
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 .איפיוסקפהבית :גרטמןנחוס

המדובראין •בכולןלאאםהתקופות,שבמרביתהיא,ההתרשמות

שטחיובקשרמזדמנים,ביחידיםאלאהסרציר-ספררחי,במרבןב"חבררה"

שאי-אפשרשכמעטדרמההנעימה".ב"גרלהיחדהשהותמןכתוצאה

העברייםהסופריםחבורתאחשיבטאמשותףרוחנימפעלשרםעללהצביע

רביםעברייםספרותייםבמרכזיים •למשלשנמצא,כדרךכחבורה,בפאריס,

לכרב,וארשה,(ארוסה,בארה"ברכןובמערבה,אירופהבמזרחאחרים

חיוהסופריםשמרביתהיא,נוספתהתרשמותשיקאגר).ניר-יורק,רינה, •ברלין

פאריס""ימיאחבנוסטלגיה,הגובליםוברטטבעדנהוזוכרים"ברעה",בחרך

העבריתהתרבותיתהמסורתשלממששללשילובהגיעולארובםשלהם.

ומעמיק.מקיףלמחקרמצפהעדייןזהנושאכאמור,אבל,הצרפתית.זרעם

ש"הקשרשונים,דורותבניסופרים,כמהלהזכירהראוימןזה,בהקשר

עזריאלאבנרי;אוריהא"ב):(בסדרומוצהר:מודעהואשלהםהצרפתי"

שלרם ;אמיראהרן ;אלונינסים ;אימנוהץרנפתלי ;חרמןאלנתן ;ארכמני

בן-שאול;משהבן-אב"י;ואיתמרחמדהאליעזר,בן-יהודה:משפחחאש;

 ;צלקהדן ;פנקסישראל ;פוגלדוד ;סלרשץנחרם ;הזזחיים ;גרריחיים
 .שניאורזלמן ;שמערנייובל ;ונסקישלאברהם ;שחרדוד ;קינןעמוס

ארוכה.והרשימה
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וישראליהודיתייר .ר
והישראלית.העבריתבספורתבפרט,פאריסושלבכלל,צרפתשלנוכחותה
ספרותיתממערכתחלקהואזהנושאבהיקפה.עצומההיאובשירה.בפרוזה
מחץומקומרתותיאוריבכללהעבריתבספרותמקרםrייאררי __שלכוללת

בפרט.לאץר-'ישראל

שלהרחבלתחוםונכנסהמצומצםהספרותיהתחוםמןחורגהנושא
התרבות.ומדיניותהזהרתשלהכוללותהרוחניותהאידיארלרגירתהשאלות
מן :שוניםובמיכוניםשרכותברמותמתקיימתופאריס,צרפתשלזונוכחות
לתיאוריםועדביותרהגבוהההאמנותיתוברמההמורכבותהיצירות
להזכרהועדמרכזיגיבורשלמנוכחות ;לתייריםגלויותהמזכיריםחיצוניים
הצרפתיתהתרבותשלבהשפעתההדיןהוא .בלבדברקעושוליתחטופה

ועדהעמוקהההפנמהמןלקוטב,מקוטבאלהביצירותהנעהוספיגתה,
והשטחי.הקלילתתיירילרישום

צרפתמיוצגתשבוהאופןבדברהיא •יסודימחקרהטעונהמרכזית.שאלה
מאפייניםעםבד-בבדוחוזרים,קבועיםמאפייניםישהאםהספרות.ביצירות

חוקיותליצורכדיבהםישהקבועים.המאפייניםהאם ?ואישייםחד-פעמיים
מצטרפיםהעבריתבספרותרפאריסצרפתתיאוירהאם ?וחוזרתקבועה
 ?וצפוייםקבועיםסימני-היכרבעללז'אנר
במובן •היוצרשלהביוגרפיהשביןהקשרבדברהיאנוספתבסיסיתשאלה
עיצובו.ודרכיביצירתו,הנושאהופעתעצםלביןזה.מושגשלביותרהרחב
אי-אפשרזר,במסגרתיסודי.למחקרהמחכותהשאלותמןמקצתהןאלה
בלבד.ויצירותיוצריםשמותאלאבקצרה.אחדותדוגמאותלהביאאפילו

מכיווןורבגוניותו.שכיחותוהנושא,שללהיקפותשומת-הלבאתלהסבכדי
הצרפתית.המהפכהמןבראשיתה.הצרפתיתבהשפעהחיתההפרקשפתיחת

שלנוכחותהאתיזכירסיומו ,-19ההמאהבראשיתפאריס''מסתרידרך
מאתייםמקץכלומר. •-20ההמאהבסוףהישראליתבספרותופאריסצרפת
כמעט.שכה

חכרך :כגוןבפרוזהוהשמוניםהשבעיםמשכרתדוגמאותכאןתובאנהלא
 :אלמוגרות ;'מולנו' :יהושעא"ב ;'העטלף' :מגדאהרן ;'הבדאי' :ברטוב
התשעים.משכרתרקאלא •ועודוערדו'כשים'אוויר''שרשי
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 :כגרןובשירה
מגד.איל ;) 23 (בלונו""היפיהשיר: ) 1981 (סואן''וחרבמיכאליס.מרים

כשהכוונה ,) 99-89 (בפאויס"יהושע"עםהשיר: .) 1983 (שנים''שלרש

מתוך: .) 1983 (הים'לשרןהנהו'לשרןקסט.עירזאיתמרקנז;ליהושע

 .) 92-90 ( " 1979"יומן-נסיעה,"נורדי-שבועיים"

 :בפרוזההתשעיםשנות
היונה''מעוףשמערניירכלשלשעהלפיוהיחידהראשוןהחדשני,הרומן.

בפאויס.כולומתרחש ) 1990 (

רגםבפאויס,ורבומתרחש ) 1991 (שחוזרדשללרטציה''לילותהרומן

עלבפאויס.בחלקומתרחש ,) 1994 (הרוח"רעלהנו"עלהאחרון.ספור

 •מארדובהלהערכהזכההואשבהלצופת,שחודודביןההדוקהקשו

 .הדיבוראתלהרחיבצרוךשאיןדרמה

'מהנעשהפאויס,שלמושבעאוהבמרחו,עלישלהתל-אביביבספור

בתל-אביברקולאזר,בעירהרשימותמןכמהעוסקות ) 1993 (בעיונו'

"עיונו".

חיי.'להתראותברומןהידועים,צופתמאוהביאחדבן-שאול,משה

הגברהבבית-הספרישראליסטודנטשלסיפורו .) 1993 (בלוז'יומןביוגרפיה

לנספחשנה 30מקץשנעשה soה-שנותבסוףבסטואסברוג,לאמנות

אהבתעלבירתוהמפורטיםהוודיוייםאחדזהרבצופת.ישראלשלהתרבותי

וישראלי:יהודיתמידונשאוארתה,אוהבבה,החיענוי,סופושלצופת

חדר'\ריס,אלחפש'\טח,חיצפ'\דאלחל'\בי.אלחק'\רמאריצ'\תבחד'\ר.מעטע'\ד

עדייןעקר'\לאאס•חר'\פח:המרקחתביתשלידבעזחי'\שביסשליחדר'\לרן

יד'\עאיבילרגעחס.עידיןבביתשלג.יירוחחדאי,אמרמחר, ) 1---חבטע'\.אח

 .) 175 (חצבח'\א'\אבי,,איתיחבית'\אסחבית,היכן

פריצהמתראות ,) 1995 (לידה''המינהכלרםקסטלאורלישלבספרה

לידה.המרנהאתלגנובבניסיוןהלוכדלמוזיאון

 ) 1996 (ארסטו'וינהשל r'הקזנקנואמנוןשלבספורהסיפוריםמןכמה

לפיד".טכמיעםמסתדראני"איך :כגרןרבפאויס.בצופתמתרחשים

נורא"מעשה :הסיפ;ךבשםכך .בירתוניכרתגרטמןנחרםשלהשפעתו

מיסתרוי,בארצוהמשכר /נשמרת,בגילגרלשתחילתו /מרנפונס,כשדירות

מושפעואמיתה",אמתוכולו /המשטרה,צמותעםבפגישה /סופר

~c~- .. ---=--=:c=cc-=c=c~c -==================------
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וסופובחמורשתחילתו"מעשה :גוטמןנחוםשלספרושלמכותרת-חמשנה
דורס".בארי

לימזכיר"זהבמלים:הפותחחברסתדרות","ויקרהסיפור:בפתיחתוכך
 •גוטמןשללסיפורושבניגודאלאלפאריס".שהגעתיהר~שונההפעםאת

משופעיםדבקנואמנוןסיפוריאדם,ואהבתסובלנותשבמרכזוהט;ב,שוחר
המעטירה.פאריסרקעעלוברמאים,בנוכלים

בוז'נסיהצרפתיתבעירמסערשמיהארובה".עשןהרוטט,התחרה"קפל
סיפור- :מעריב"וספירם"ספרות :המדורשלהירדמהבמסגרת •אינילאחשל

 .) 3.4.1996 (תשנ"זבניסןי"דפסח,ערבב"מעריב",סופר-נוסע",מסע,

שירח

 ) 1991 (הזמן'על'הרצאהפנקס,ישראלשלשיריובספררביםשירים
מובהקת:דוגמהבה.לשהותמרבהשהמשוררפאריס,באווירתרוויים
'פלור".'הקפה"בבית

כגון: .) 1993 ('עין'בספרוגלדמן,מרדכישלמשיריובכמהנוכחתפאריס
ז'רמן"."סן

פיוס.ממוארת :נוטמןנחוס
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רפאדיס.צדפתעלשיריםכמהיש ,) 1994 ('מחסן'ריזלטיומאיושלבספדו

מלדמה".ליד"חלונותבמדוד:כגרן

קטנים,צרפתיים"שיריםכגרן:שירים .) 1995 (פולו''אדםבן-שאולמשה

זה.בספוהדנהרעוד ) 31-30 (משרגעים"

 :השווהשבר"פדנסראז", :כגרןשיד .) 1996 (בסביבה'שאני'כיורןזךנתן

 .) 31 (נתניה"חרףעדrוז;י;:זלהאתדואים ל~~~ v"ומפסגת

אתמאפיינתזה,בספוהמדודיםאחדכשםמלרן","שידישההגדרהדרמה

המודרניים.שידי-המסעמדנית

 1996יולי
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