מוטב לא להיות צודק פעם אחת עם הנדכאים מאשר להיות צודק פעם אחת עם המדכאים,
א.ל .שטראוס.
סופר ידוע בעודו בארץ הולדתו ,מעמודי התווך של הפרוזה

משני עברי
החומה
על שני מספרים ישראלים כותבי ערבית

ששרו סומר

לאתר עלייתם ארצה ,אך בשניהם מהווה ישראל אך־ חולייה

המודרנית בעיראק .סיפוריו הופיעו לראשונה בשנות השלושים

אחרונה בשרשרת העלילה ,ועיקרו של הסיפור מתנהל בבגדאד

בכתבי־עת ובעיתונים עיראקיים שונים ,ובשנת  1941יצא בבגדאד

דווקא.

קובץ סיפוריו הראשון ״בני־חורין ועבדים״ .בשנת  1948הופיע

הסיפור האחרון" ,כף הקלע" הוא לדעתי ,המשובח בסיפורי

קובץ נוסף" ,קומץ יצורים" .בשני ספרים אלה כינס דרויש

הקובץ מבחינת עיצובו האמנותי

סיפורים קצרים שרקעם — החברה הכללית והיהודית בבגדאד

המשתקף מתוכו ..זהו סיפור שמתפקדים בו יהודים ומוסלמים

ומעניין במיוחד באשר להווי

ובערי־השדה שבמרכז עיראק .הוא תיאר בסגנון ריאליסטי ,ובהו 

בעיראק ,יצורים המסתבכים בסבך טראגי למדי .אך זהו מתח

מור לא ־מעט ,תמונות שונות מהווי דלת־העם והפקידות הנמוכה.

בין־עדתי במהותו וקשה לראותו כקרע לאומי .גיבורת הסיפור,

רקעם האוטו־ביוגראפי למחצה של רבים מסיפוריו לא בא ,בדרך

יפהפייה יהודית ,שבצעירותה גרמה לקרב בין בעלה לבין שכן

כלל ,על חשבון רמתם האמנותית ,כפי שאירע לרבים מחלוצי

מוסלמי שאהבה אהבה עזה ,מופיעה בסוף הסיפור כשהיא חייה

המספרים הערבים בדורות האחרונים .בין מבקרי הספרות בעיראק
ומחוצה לה נחשבו סיפורים אלה לסימן' דרך בולט בהתפתחות

חיי ניוון באחת המעברות של שנות ה־.50
קובץ סיפורים זה מהווה הפתעה נעימה לקוראיו־משכבר של

הז׳אנר הזה בארץ הנהריים .הסופר הלבנוני הנודע סוהייל אדרים,

שלום דרויש ,וביניהם כותב שורות אלה ,שהצטערו על היעלמו

עורך הירחון הביירותי ״אל־אדאב״ ,פרסם בשנת  1953פרקים

של הסופר מנוף הספרות שלוש עשרות שנים .אך כאמור יקשה

פני כשלוש שנים הופיע בירושלים חיבור ביבליוגראפי

מעבודת־דוקטור שכתב בסורבון שבפאריס ,ובהם ניתח בפרוטרוט
את תרומתו של דרויש לספרות העיראקית ,ולמען האמת —

לראות את הסיפורים שכונסו בספר בהקשר הספרות הישראלית,

או זו הערבית—ישראלית ,שכן הצד הישראלי שולי עד מאוד

מורה) ספרים וכתבים אחרים שנתחברו ערבית בידי

הציגו כאחד הסופרים העיראקיים המקוריים ביותר במחצית הרא 

ועיקר הקרחון משוקע בהווייתה של גלות בבל.

סופרים יהודים בדורות האחרונים .עם יציאתם ההמו

שונה של מאה זו .גם מבקרים וחוקרים עיראקיים ,שכתבו לאחר
עלייתו של הסופר לישראל ,לא התעלמו מכתביו של דרויש.

הספרות היהודית־ערבית והריהי כולה ,כמדומה ,נחלת העבר

אולם מאז עלה שלום דרויש ארצה פרש כמעט כליל מהחיים

וענית להיסטוריונים לענות בו .כי־על־כן ,רוב רובם של יהודי

הספרותיים .כמוהו כרבים מהמשכילים שעלו ארצה באותם ימים,
שקע משך שנים ארוכות בטרדות פרנסה והתאקלמות ,ועמל’

שונה בתכלית השוני מקרהו של יצחק בר־משה .סופר זה שאף

ואמריקה .הללו הסתגלו ללשונות הסביבה החדשה ,וחלקם החלו

לרכישת שפה חדשה .יתר־על־כן ,בראשית שנות ה־ 50דלה היתד,

הוא עלה מעיראק זמן קצר לאחר קום המדינה ,צעיר הוא בהרבה

מקיף (בהוצאת "יד בן־צבי") ,שבו סקר העורך (ש׳

נית של יהודי ערב מארצות אלה תמה ,לכאורה ,גם פרשת

המזרח הערבי חיים כיום בישראל

וחלקם — בארצות אירופה

בעת־ובעונו
רה הפוליט
זה" ,יציאה
ושמעו הגי
שנסבה על
ובימים אי

אודותיו.

כאמור,

די

במובהק 1
הקורא או

וגיבורותיו
אם אין הס

מעלים עין
סיפוריו הא
יד את כל

פרשיות מ

יצחק בר־משה :חומות ירושלים

כותבים בחן.

הפעילות הספרותית בלשון הערבית בארץ (הסופרים הערביים

מדרויש ,ובעיראק לא נודע כסופר ,גם אם התגודד בחוגי האיג־

אולם המציאות שונה במקצת .מסתבר שלא כל יוצאי ארצות־ערב,

הוותיקים לא נותרו בארץ ,והחדשים — טרם צמחו) ,וסופר

טליגגציה הצעירה בעיר הולדתו בגדאד .מאז עלייתו לישראל

גם לא כל אלה מביניהם החיים בארץ ,פנו עורף מניה וביה ללשון

יהודי הכותב ערבית חש עצמו מבודד בידוד כפול ומכופל.

עסק בר־משה בעיתונות ובשידורים הערביים ,ולמחרת מלחמת

אמם ולשפת תרבותם הראשונה .הנה ,דרך משל בשנה שחלפה,

במשך שנים כתב דרויש ביומון "אל־יום" רשימות על הווי בתי

ששת־הימים ,כשנוסד

החדש בלשה הערבית

היא שנת  ,1976הופיעו בארץ מספר לא מבוטל של ספרים ערביים

המשפט ,אך סיפורים של ממש לא הירבה לפרסם ; וגם כשהופיע

"אל־אנבא" ,נבחר בר־משה לשמש עורכו הראשי.

שנכתבו בידי מחברים יהודים דווקא .בין השאר נתפרסמו ספרי

סיפור חדש מפרי עטו — רקעו היה לרוב עיראקי או יהודי•

במשך

שנים

לא

העיתון

היומי

נודע בר־משה כמחבר

סיפורים

או

חומר

שירה וספרי מחקר בנושאים כלליים וערביים (כגון :ספרו של

עיראקי .המציאות הישראלית נותרה ,ככל הנראה ,מחוץ לסיפוריו.

ד״ר ישראל בן־זאב על בעב אל-אחבאר ,יהודי שנתאסלם בימי
הנביא מוחמד; וכגון ספרו של יעקב יהושע על העיתונות הערבית

עתה ,כעבור חצי־יובל־שנים ומעלה מיום עלייתו לארץ ,פרסם

ובמלוא קומתו בעולמה של ספרות ,וסיפוריו הקצרים פורצים

דרויש קובץ סיפורים חדש הנושא את השם "ביצת התרנגול"

בארץ בתקופה העותומאנית ,ועוד) .אולם תופעה מעניינת אף

אל תוך העיתונות המקומית כמעיין המתגבר .בשנת  1972מופיע

(הוצאת ״אל־שרק״ ,ירושלים 86 ; 1976 ,עמ׳) .בקובץ דק־גו

יותר היא הופעתן של יצירות־ספרות מקוריות בתחום הסיפורת,

בלטריסטי אחר .אולם בראשית שנות ה־סד מופיע הוא לפתע

קובץ סיפוריו הראשון ,״מאחורי הגדר״ ,ובשנת  — 1974שני

זה שישה סיפורים ,שרובם משקפים את חיי היהודים בעיראק,

הכתובות ערבית בידי סופרים ישראלים.

קבצים

רוב הסיפורים

וניבט מהם (אף ביתר־שאת מבעבר) אותו מרכיב אוטו־ביוגראסי

עם ד.מפ

ברשימה זו רצוני לתהות בקצרה על שניים מספרים אלה ,ספרים

שבקבצים אלה נושאם אופי אבסטראקטי־משהו ,קפקאי־כלשהו

מוסתר קמעא ,שאיפיין את יצירתו המוקדמת של הסופר.

בקובץ זז

הגם שאין בהם שקיעה אל תוך האבסורד או אל נבכי תת־

 176עט?

לא מבחינת

מפגש־ג!

ברקע

יהודי־יו

עשיר מזדקן המסרב להסתגל לתנאי החיים

הסיפורים האפופים תמיד ערפל של עצבות קיומית ,ניכר לעיתים

כבר הם

המודרניים ,המחניקים לדידו ,ועורג אל מיקצב החיים הפאטריא-

המשקע הערבי־ישראלי ולעיתים — הנופים היהודיים־ערביים
של בגדאד.

גיבור ה׳

בשנת  1975פירסם בר־משה ספר עב־כרם ,בערבית אף הוא,

הראויים לתשומת־לב לא רק בשל היותם "בלתי צפויים" ,אלא

גם — ובעיקר — בזכות ערכם הספרותי.

("מחוג השעון סובב")

למען הדיוק ,הסיפור הראשון בקובץ

כלל אינו מעלה הווי יהודי ,וגיבורו עיראקי ־מוסלמי למהדרין.

זהו האג׳ סעיד

שלום דרויש :ביצת התרנגול

רכאלי שהורגל בו כל ימי חייו .אחדים מן הסיפורים מציגים

נוספים

"הדב

הלבן" ו״מחול

הגשם".

ההכרה .הגיבורים אינם מוגדרים דיים ,בדרך כלל
זהותם

הלאומית

ולא

באשר

לקרקע

צמיחתם;

אולם

שבא מג
הוא גוז

שלום דרויש הינו סופר ותיק ,שעלה מעיראק בראשית שנות
החמישים יחד עם מרביתה של יהדות בבל ומאז עובד הוא

דמויות ורסיסי־הווי מהיי יהודי בגדאד וסביביה .בדרך כלל
קשה לו לקורא לקבוע ,אם סיפורים אלה גכתבו בעיראק או

מעין זכרונות מבגדאד ,ובעיקר מהתקופה שקדמה לעליית הקיבוץ

חבריו־?

היה

בארץ .אמנם ,בשניים מהסיפורים מופיעים יהודים עיראקיים

היהודי עתיק-היומין לארץ ,ובו תיאור באורח פרגמנטי ומפורט

אחד מ!

כמשפטן בחיפה ובצפון הארץ .דרויש ,כיום בן  60לערך

ישראל פנקס

שיר חתונה

לישראל פנקס

שיר וזועה

^אתחתן ,אעב ל^לוזן עם ?ל רךךח־ים.
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'

ונאלל ע&רו*

טךגמדי וז»ל!ם .רחה־ך׳אנג׳י ילריסקא$ .אךקאן ןר־סרו5ןס ולאסור ,קוס&לאל

ללן זיה־לה־קום? ,אסו או־־בי־יון .אזזאזו? ,וזומברטאן
ודי^גור .ךן סלדמו £ן ,תבראו בזה־אחר”זה כבשים
קריאים? .גלים וגך׳ך־ם

וללאים ,אתים אבובים וץםךם#יזןיפ
ל^ר־האגדז ולהוה ךגיס,

דו לוי
יר חתונה" נקרא כמעט בקצב ריצה ,ומתוך
נסיון נואש להדביק בנשימה אחת את שני
המשפטים הארוכים מאוד שהשיר בנוי מהם.
לא רק שאין בשיר נקודות עצירה רשמיות,
אלא שחלוקת שורותיו ,שלפעמים שוברת זוגות מילים
הבאות בסמיכות ,והחזרה המרובה על הצליל אים (ימים
ולילים במקום ימים ולילות!) מעניקים לו תאוצת־יתר .נדמה
שהקורא מולעט בכוונה במילים וצלילים ,במקביל לפיטום
הידידים בשיר "עד נוחם ,לאים ומלאים" .התהלוכה הגדולה
של יינות ובשרים ,ידידים ובגדים ,מסווה את המנה העיקרית
של השיר.
פנקס פרסם עד כה שלוש פואמות ("הארמון"" ,הנוף מחביא
ילדים"" ,אל קו המשור ,)".אולם אפשר לראות בשירים
רבים אחרים שלו פרקים מפוזרים של פואמות שלא כונסו,

צורת הפואמה מאפשרת עיסוק רחב ורב־צדדי בנושא
המרכזי של השיר .לפיכך (לפחות אצל פנקס) הנושא
המרכזי גלוי ,והמאמץ העיקרי של הקורא מופנה להבנת
אופן הצגתו יותר מאשר לזד,ויו בתוך השיר .הסוואת המנה
העיקרית בשיר (הנושא המרכזי שלו) שדיברתי עליה,
מדומה איפוא מעיקרה ,אם נקרא כמה שירים נוספים
המציגים נקודות ראייה שונות של אותם נושאים הנחבאים
ב״שיר חתונה" .עם זאת אנסה במאמר זה לחשוף את פרטי
הנושאים והצגתם מתוך "שיר ,חתונה" לבדו .דרך זו ,על
אף סירבול מסויים שכרוך בה ,נראית לי מרתקת יותר
ותואמת יותר לדרך כתיבתו המקורית של השיר.
חתונה ,בלי להתחייב להגדרה מדוייקת ,מהווה — במימושה
האידיאלי — השלמה טקסית וסמלית לקשר רגשי עמוק בין
גבר לאשה ,ולייחוד בני הזוג מכל המסובים .האם ההגדרה
הזאת מתממשת בשירו של פנקס ? הפסוק "מכולם תפרח
אז אשתי ,הטובה ונאה  /בנשים ",כאילו מרומם את האשד,
מן החוגגים האחרים ואף מציג אותה כבעלת התכונות
המעולות ביותר בקרב הנשים ,אך משונה שהיא ,מרכז השיר
כביכול ,מוזכרת רק בארבע מילים ,וכמעט בסופו .לעומת
זאת בולטים בשיר הידידים ומאמצי החתן להרשים ולהעסיק
את חושיהם במידה המקסימלית .הוא מאכיל ומשקה אותם
עד להתפקע ,הוא תופס את ראייתם בריקוד פראי וממושך
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 09ntלדידי עד גותם ,לאים ופלאים בלךסות

(פרחים ,לסתם  nug wjfcrבעסיס
ספיחים ,עץם בבריון תחזה 3י רוקף /כשידם

ל^ם לל אותם ;?ים

היסב ^סעי את קולי בבתים

קספוכים ,נסיאים מודדים ,ןןלס״ם

וזקנים ,יוגבים ?סדי הידידים ולבם ה&וב בס5ב
ליליבים ,סןה לא ההא לה אתם כל קדחים

ןלינים; ,שבו משתו מאכלו ויהיו מתפקעים ,כלום לא די להם במרס

ןךלךם« אגי ו־יץה ל;ךי זץו בל וךיידים .למקדם סלסלה וסריפוח,

וך4קץה ותעליס

להחרים ,לבושים כובעים ובוגרת ,בבלכדם כבךים נןעקים,
?שתה תאלל ונשמח ?שרת ;מים ,ןס?ע כנסות ובידיים׳ וקרע !*ברים
והדקים ,שו־יף־ם ובימים וכרעים ,בח—אםן-וחמןה-מךפה־חבוךים,

בפלא פיותינו צפצוף תומה שמחים הרבה ועליזים,ץ ,עשיתי עד כאן שימיט
הגובים ,מכלם תפרח אז אשתי .הסובר ,תאר,

בןשים .ג^וב לשלחן כשאתהחן תןע
ןה־בזד׳ בל זךדיךים
המ?5ים3 :שםןים ,ד״נבוררם ,הערכים ,ד,ךןימ.

שהוא מרקד לפניהם .גם חוש השמע וחוש הריח אינם
יוצאים נפסדים :״היטב ישמעו את קולי בבתים  /הסמוכים",
"בבשמים כבדים נחנקים" .אין לנו אף רמז אחד בתיאור
המפורט הזה לכך שתכלית ההילולה הגדולה היא להרשים
את הכלה או לפאר את התקשרות הגבר והאשה .הזכרת
האשד ,נראית יותר כנסיון נוסף לנסיונות הרבים ,אמצעי
חזותי נוסף (האשד ,בתפקיד המארחת הזוהרת) ,לפטם בו
את הידידים .גם בחירת המלה "אשתי" ולא "כלתי" או
"אהובתי" ,מרמזת (אם כי הרמז אינו מחייב) שלא חתונה

עם אשד ,היא נושא שיר זה.
מתוך רצון טוב ,לא להשאיר את "שיר חתונה" בלי כלה,
מתחייב המצב האבסורדי למדי של אדם המתחתן עם כל

ידידיו .בפתיחת השיר משתמש הדובר בגוף ראשון:
"כשאתחתן ,אשב לשולחן עם כל הידידים" ובסופו הוא
חלק בלתי נפרד מן הידידים" :נשב לשולהן כשאתחתן
ונגע  /זד ,בזד ,כל הידידים" .אין שום נסיון להבחין בין
הידידים ,ותכונותיהם אינן משמשות נקודות־ציון .כולם
נוהגים כאיש אחד והיחס אליהם זהה" :נשואים ויחידים,
עלמים  /וןקנים״ ,״כל הידידים  /הטובים :השמנים ,הגבוהים,
הנמוכים' ,הרזים ".מתוך אירוניה זוכה האשד ,למעמד של

ידיד מועדף .היא פורחת משום שהיא הטובה והנאה בנשים,
מעין הודאה ביתרונה הכמותי אך לא ביתרונה האיכותי על
האחרים .החתונה היא איפוא היטמעות מוחלטת של הדובר

בתוך הידידים ,והשימוש במונח "ידיד" י אירוני מיסודו.
ידיד הוא אדם הקרוב אליך יותר מאחרים בגלל יכולתך
לקשור עמו קשר מיוחד ,לחבב בו תכונות מסויימות המאפ 
יינות רק אותו .כאן ,כאמור ,לא מוזכרת אפילו תכונה אחת
כזאת ,כידיד יכול להיחשב נם מי שהגיע לחתונה באקראי,
כלומר כל אדם.

תוך־כדי זרימת השיר מופיעות בו שתי נקודות־ויתור,
מהותיות וחשובות ביותר להבנת תוכנו .הראשונה" :כלם
לא די להם בחיים  /פרטיים ז" הידידים נדרשים לוותר על
חייהם הפרטיים ,רעיון המשלים את הופעתם בשיר כגוף
אחד .בנקודה השניה הוויתור הוא של הדובר בשיר" :די
עשיתי עד כאן שירים  /עצובים".
כדי לבחון את שתי הנקודות הללו כדאי לחזור לרגע אל
המבנה המיוחד של שיר זה ולהצביע על אפשרויות הבנת
התוכן שמעניקים לנו אמצעיו התחביריים ,השיר מורכב,
כאמור ,משני משפטים מורכבים ארוכים מאוד .כל משפט
מתחלק למשפטים קטנים־יותר המובדלים זה מזה בפסיקים.
על־ידי מיקום נכון של משפטים אלה והימנעות משימוש
באותיות קישור (כמו וו החיבור) מתקבלת רבגוניות של
דרכי קריאה ,שכל אחת מהן מכוונת אל רובד רעיוני אחר.
אפשרויות הקריאה וההבנה של שלושה משפטים קצרים
סמוכים •,כשרק פסיקים מבדילים ביניהם ,עשויות להיות
רבות מאוד ,תיאורטית ,ודי בכמה דוגמאות :אפשר לקרוא
את המשפטים בסדר עוקב ,השני המשך ישיר לראשון
והשלישי המשך ישיר לשני; אפשר לקרוא את הראשון
כמסיים רעיון ארוך יותר שהובא במשפטים שלפניו והשניים
האחרים פותחים דבר חדש; אפשר לראות במשפט האמצעי
מאמר מוסגר ,ואז עובר הרעיון שבמשפט הראשון ישר
למשפט השלישי.
אמצעי טכני זה נראה לי ככלי־עזר חשוב בשתי נקודות־
הוויתור שבשיר .הסתכלות שניר ,בהן ובמשפטים הסמוכים
להן תבהיר את הכוונה.
 ...שינה לא תהיה לד ,איתם כל שיחים
ושינים ,ישבו וישתו ויאכלו ויהיו מתפקעים ,כלום לא די

להם בחיים פרטיים 7
סידור שלושת המשפטים הללו בונה שתי אפשרויות־
התייחסות אל המשפט השלישי ,משפט השאלה..אם השאלה
נובעת מהמשפט האמצעי כשבשלשד ,חוזר הרעיון שהוזכר
קודם .הדובר מעסיק את חושי הידידים ,וכך גוזל מהם את
חייהם הפרטיים ,את האפשרות להשתמש בחושיהם כרצונם.
החתונה והמשתה מבטלים את החיים הפרטיים .באופן
הקריאה השני נובעת השאלה מ״שינה לא תהיה לה איתם
כל שיחים  /ושינים" ,והמשפט האמצעי מתפקר במאמר
מוסגר שתוכנו הוא הסבר ,מדוע תימנע השינה מן הידידים
(כי הרי יהיו עסוקים באכילה בלתי־פוסקת) .אופן קריאה
זה מצביע על השינה כעל מרכיב או מאפיין של החיים
הפרטיים .מתווסף ,איפוא ,יסוד לתמונה שקיבלנו בקריאה
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תכופות קל יותר לעשות את הקשה מלעשות את הקל.

בעת־ובעונה־אחת ,המאבקים והלבטים שנתלוו לעלייה זו ,והאווי 

של הפידאי הזה.

רה הפוליטית — הדדיפות־על־צוואר — ששררה בעיראק .ספר

בסיפור השני — חייל ישראלי המתבקש ,למחרת המלחמה ,ליטול

זה" ,יציאת עיראק" ,עורר מייד עם הופעתו הדים רבים בארץ,

עמו מכתב ולהניחו בתיבת דאר "ישראלית" ,משום

ושמעו הגיע אף לארצות ערב ולארצות המערב (ור׳ הביקורת

בבית־לחם סגור ,ולמבקש ,ערבי מקומי ,קרובים בחו״ל הדואגים

שנסבה עליו לאחרונה במוסף הספרותי של הטיימם הלונדוני),

לשלומו .החייל מקבל על עצמו את השליחות ,אולם מצפונו

על

וחוש־הביטחון שבו מייסרים אותו ונוטעים במוחו שאלות משאלות

אודותיו.
כאמור ,רקעם של סיפוריו המוקדמים של הסופר אינו מעוגן

שונות .לבסוף גובר בו חוש הסולידאריות האנושית; הוא דואג

ובימים אלה

הופיע

בתרגום עברי,

ובוודאי

עוד

נשמע

שהדאר

מחפש

שהמכתב יישלח לתעודתו ,וזאת דווקא לאחר שנודע לו שאחיו
שלו נהרג במלחמה.

גיבוריו

שני סיפורים אלה מהווים מעין "מידגם מקרי" ועם זאת מייצג

וגיבורותיו של בר־משה ,ומוצאו אך בירכתיים .יש אשר תמהו,

לעולם הנפרש לפנינו בסיפוריו האחרונים של בר־משה :חוסר-

אם אין הסופר ,השקוע בחיי יום־יומו בשאלה הישראלית־ערבית,

הבנה תהומית בין שני עמים; רגש אנושי חם לגבי המנוצח

במובהק במציאות

הקורא את

פיזית

רישומו של

קונקרטית.

לעיתים

קרובות

העימות הישראלי־ערבי

על

מעלים עין במתכוון מנושא רגיש וכאוב כל־כך .אולם קובץ

במלחמה :לבטים קשים ,שלעיתים מזכירים את סיפוריו המוק 

סיפוריו האחרון "חומות ירושלים" ,שהופיע אשתקד ,מבמל במחי־

דמים של יזהר ,דווקא מצידו של המנצח,

הנתון לא פחות

יד את כל ה״חשדות" האלה .שכן ,עניין לנו בספר זה עם שרשרת

מהמנוצח

פרשיות מחיי היהודים והערבים של ירושלים ,וליתר דיוק —

סיפורים אחדים (כגון "אחמד והרופא") מפנים את הזרקור אל

בסבך

טראגי.

תוך נפשם של ערביי ירושלים המזרחית ,כאשר המפגש עם

שכניהם היהודיים הופך למקור מכאובים ,לבטים ואף משברים

נפשיים וחברתיים חמורים .גיבורת הסיפור "משרדו של עו״ד
אנואר" ,העובדת כפועלת בצד המערבי של העיר ,עחבת את
בעלה ואת מקום עבודתה ,משום שהבעל האיץ בד .לחדול מן
העבודה "אצל היהודים" ,ודרש ממנה במפגיע לעבוד כפקידה

במשרד מכרו העו״ד .האשד .ההרה ,מודעת לעובדה ,שהעו״ד

אינו רוצה בה כפקידה בלבד ,ומסרבת להישמע לבעלה ,ובכך
מביאתו לידי התנהגות גסה שבעקבותיה נמלטת היא ,כאמור.
הבעל יוצא לחפש את האשד .אך אינו מעלה דבר ,והדיכאון

סוגר עליו מכל עבר.
לא התעכבתי כאן אלא על מעט־מזער מן המצוי בספר ,אך
דומני שדי בהן בדוגמאות אלה לרמוז לתימאטיקה המעניינת

שבסיפורי בר־משד .החדשים ,ולהדגים את התמודדותו

החזיתית

עם "לב העניין" .בכל הסיפורים ניכרת בקיאותו הרבה בארחם

יצחק בר־משה ושלום דרויש.

ורבעם של שכנינו הפלסטינאים (אך לעיתים מוצגים הם מנקודת
ראות ישראלית מדי' ,לטעמי׳; ובה בעת — רוב הישראלים

עם המפגש הפתאומי ביניהם בעקבות מלחמת ששת־הימים.

המופיעים בסיפורים הריהם דמויות חיוביות ,ובדרך כלל הצדק
הבסיסי לצידם ,גם אם ישנם טענות מוצדקות לצד שכנגד).
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בקובץ זה ,״חומות ירושלים״ (הוצאת "אל־שרק" ,ירושלים ; 1976
 176עמ׳) ,אחד עשר סיפורים ,ובעשרה מהם עולה במלוא חריפותו

סגנונו הספרותי של בר־משה הולם יפה את האווירה הקודרת

מפגש־גורלות זה( .הסיפור האחד־עשר מספר על מפגשו של

שבה מתקיימות הסיטואציות של סיפוריו; ולצורך עיצוב נפשם

ן
■

יהודי־ירושלמי עם הוויי דרוזי).
כבר הסיפור הראשון מכניסנו הישר אל לב המערבולת הנוראה.

הפנימית של הגיבורים משתמש הוא תכופות בדו־שיח פנימי,

h

המזכיר לעיתים את סגנונה של נטאלי סארוט .דו־שיח פנימי

גיבור הסיפור הזה "הקללה הראשונה" ,הינו פידאי בנו של פידאי,

זה מתערבב ומשתלב עם הדיאלוגים החיצוניים ,ויש אשר דווקא

שבא מכוח עצמו ובדחף פנימי עצום ,להילחם בישראל הכובשת.

השתזרותם של שני טיפוסי דו־שיח אלה מבליטה ומחזקת את

1
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א.ל .שטראוס.

ספרית־פועלים
ספרים חדשים
טוביה ריבנר

שמש חצות
קובץ שיריו החדשים המצחינים במקוריות המבע השירי,
בטוהרו ובמיצויו ,בלי שום יותרת מלים — קובע את
המשורר במרכז שירתנו החדשה.

גדעון תלפז

לאו עפות הצפודים
רומאו אישי ,חושף בהעזה את חייו של גיבורו ,הסופר,
לגלות את שורשי קיומו ,להגיע אל תודעת עצמו.

שמאי גלנדר:

המסיבה
שיחות לילה אחד בקיבוץ ,לאחר מסיבה ,חשבון־נפש
במבט מפוכח ואירוני.
מסיפרי המחבר :בד.וצ׳ ספרית־פועלים  :צעירים :בפריחה
באביב; המסע הלבן.

זאב לוי

סטרוקטוראליזם
בפרקי הספר:
צמיחת השיטה בצרפת ; יסודות הבלשנות של דה־סוסיר ;
מישנת הבלשנות של רומז יעקובסון; פונולוגיה ,תחביר,
סמאנטיקה; נועם חומסקי—סוגיית האידיאות ה״מולדות";
מושג ״הרוח האנושית״ של לוי־שטראוס; "הבלתי־מודע
הקולקטיווי; "אנטי־היסטוריציזם בחשיבה המודרנית״;
מישל פוקו ומושג ״הקרע האפיסטומולוגי״; בין מישנות
לוי־שטראום וסארטר ; "אנטי־הומאניזם תיאורטי" נוסח
אלתוסר; מתוד — תמונת עולם — תיאוריה.

דוד שחר

יום הרוזנת

יום הרוזנת הוא יום מסעותיה של בת־ירושלים ,היתומה

קסומת־הנפש ,ביו מלחמה לשלום ,בין הבעל לבין האהוב,
בין קודש לחול ובין אלוהים לשטן.
הספר השלישי בסידרת "היכל הכלים השבורים" המציינת
הישג מיוחד במינו באמנות הסיפור.

הוא נתפס ונחקר בידי שלטונות הביטחון על מעשיו ומעשי

מוטיב פער־העולמות ,ויוצרת אווירת דמדומים נוגה.

הספרים הקודמים בסידרה:

חבריו־לנשק .תוך כדי כך מתנהל דו־שיח "פרטי" בינו לבין

ברי ,שהערות מרפרפות אלה על ספרו האחרון של בר־משד.

קיץ בדרך הנביאים; המסע לאור כשדים

אחד מחוקריו ,המתעניין ,מחוץ לשעות ה״עבודה" ,בפסיכולוגיה

רחוקות מלשקף את מלוא החווייד .המצפה לקוראיו

ספרי המחבר האחרים בהוצאתנו:

הראשונה —החתונה והמשתה מבטלים את החיים הפרטיים,
וההתרחקות מהשינה ,היא התוצאה .גם משפט השאלה הוא

לשולחן כשאתחתן".
הסעודה משמשת אצל פנקס להצגת קטעים שונים של זרימת
החיים ,וקישורם לפנים השונות של המוות .בשיר "ארוחת
ערב בפרארה" הסעודה היא ׳במה למזימת רצח ,ובפואמה
"אל קו המשווה" היא התמזגות עם הדומם:
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מותו של האלוהים הקטן; שפמו של האפיפיור

דו־משמעי .אופן אחד :האם לא נמאפו לידידים החיים
הפרטיים ,האם לא הגיע הזמן לוותר עליהם ? דרך קריאה
זו היא בסיס לאפשרויות שהזכרתי .אופן אחר :האם אין
הם מסתפקים בחיים פרטיים ,מה יש להם לחפש עוד?

צורת קריאה זו אינה משתלבת בשיר .נימת־ההאשמה שבה
סותרת את המשפט שבא מיד אחר כך" :אני רוצה לידי את
יכל הידידים" .המלה "לידי" חשובה ,היא מסייעת ,כפי שנר 
אה בהמשך ,לבניית גשר רעיוני עם נקודת הוויתור השנייה,
וסכנת־כפל־המשמעות נבלמת הודות לאותו עקרון שאיפשר
ריבוי משמעויות :מיקום נכון של המשפטים זה לצד זה.
עוד רעיון חשוב מוגנב לנו בשורות אלה באמצעות שבירת
המשפט השלישי בסופו .סיום השורה ב״כלום לא די להם
בחיים" רומז לכך שוויתור על חיים פרטיים כמעט שקול

כנגד וויתור על חיים בכלל.
כמעט אין שוני עקרוני בין מהלך החגיגה והאכילה עד
נקודת־הוויתור 'הראשונה ,ובין מהלכם עד נקודת הוויתור
השניה ,בכל זאת מתחולל מיפנה כלשהו בין שתי הנקודות
הללו .יד האמן והתבונה מרובת־החבורים ,שבנתה את
הכלים למלאכת היצירה ,לעשיית שירים עצובים ,שהיא
חלק מתוכן החיים הפרטיים של הדובר ,עוסקת עתה באותה
אינטנסיביות בקריעת אברים ופרקים ,במילוי הפיות בצים־
צוף וביצירת שמחה ועליזות שברור שהן מאולצות ועקרות,
ואינן אלא כינוי אחר לגודש המופעל על החושים.

"נמלא פיותינו ציכצוף ונהיה שמחים הרבה ועליזים ,די עשיתי
עד כאן שירים עצובים ,מכלם תפרח אז אשתי ,הטובה ונאה
משם",
גם בנקודת הוויתור השנייה נבנות שתי משמעויות סביב
משפט אחד" :מכולם תפרח אז אשתי ,הטובה ונאה/בנשים",
בהתאם לייחוס הישיר של אחד משני המשפטים הקודמים
אליו .המשמעות• הראשונה הנובעת מקישור המלה "כולם"

לידידים כבר הוזכרה (האשד .כידיד מועדף) .אופן הקריאה
השני מדגיש את הקשר שבין הפסקת עשיית שירים עצובים
ובין פריחת האשה .הסתכלות בשלושת המשפטים שצוטטו
כאן מגלה שהם קשורים זה לזה במונחים "ציפוריים".
האוכלים ממלאים פיותיהם ציפצוף ,הדובר מפסיק לעשות
שירים עצובים ,כציפור שמפסיקה לשיר (שוב רומז השימוש
בפסיחה שהפסקת עשיית ,שירים עצובים כמוה כהפסקת
עשיית שירים בכלל) ,והאשה פורחת (פועל שאחד מפרושיו
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 /וכאשר ישבו/ ,כמנהגם / ,אל ארוחת הבוקר היקרה / ,והכלים
הממושמעים הבריקו  /בשמש המאופקת / ,חייהם הוקטנו כמו
תמונה / ,העצמים קבלו אותם בשקט// .
ב״שיר חתונה" נראית התנועה מקוטב אחד של המוות
הנובע מבדידות האדם עם עצמו ,ששיאה הוא השינה ,אל
ההיטמעות המוחלטת בהמון ,נסיון התגוננות בתוך גוף
גדול חסר זהות שהוא מוות אחר.

שיר הוא דבר המבטא את עצמו במעט
הביטוי .לשלימות־פירושו דרושות ,לעומת
יותר ,ולפעמים היא אידיאה בלבד .לכן
הטובה ביותר להשלים את חיתונם של

הדרוש לשלימות
זאת ,מילים רבות
נראה לי שהדרך
יסודות השיר —

הסעודה ,השינה ,האהבה ,מות החיים הפרטיים ,עשיית
שירים עצובים — זה בזה היא לסיים בהצגת מובאות
אחדות משירים אחרים של פנקס (כולם מספר שיריו

"ארוחת־ערב בפרארה").

 //שנתי נודדת  /בלילות והיא עולה /רעולה ,אינה יודעת /
מנוחה / •••/ .אולי משום כך אני מזהה אותה לפעמים עם
(״תשעה פרקים על שינה ואהבה״ א׳)...
חאהבת// .
 //ובגני הפסלים היפים שרות הציפורים  /לנשמה לפנ׳י עליה/ ,
("לא רק האדם מחכה" ב׳
ולכל נשמה ציפור  /משלה// ,
 ... //רק משום שהייתי  /ישן שנים רבות כל כך עם עצמי //
("שני"׳שירים על זיכרון של אבי" ב)
 //אני חושש מן השינה .הלא  /יכול לבוא בכל  /רגע ,ואיך זה /
אקדם ככה את פניו ז  .../לכן ,בלילות האחרונים ,אפשר
למצוא אותי במדורים  /הפנימיים שלי  .../חוזר ומוחק /
שורה  ... /ידידי ישנים עתה שנת  /ישרים .תבא עליהם ברכה.
לישרים תהילה .אבל צריכים היו לשבת  /אתי בשורה /
ארוכח ,הכל מתוקן לסעודה( // ,׳שיר לילה״) #

אני בשלי

תנובה
אקספורט
אגודה חקלאית שתופית מרכזית לשווק

תוצרת משקי העובדים העבריים בע־מ
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הוא המראה).
בדרך קריאה זו היחס לאשר .שונה עקרונית .היא מובדלת
מהידידים כאיכות שונה .היא משתייכת לשירים העצובים

שהמשורר נטשם ,ושנטשו אותו .את עזיבת האשה ,הטובה,
הנאה בנשים ,אפשר לפרש כעזיבת האהבה ,הבולטת ביותר
בין השירים העצובים .התמונה שבאה מיד לאחר שורה
זו מדגישה את הפריחה הציפורית בסטאטיות שלה — "נשב
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