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גדולבדרןקודם-כל
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יהודיםתמידהםבסיפורי'הגיבוריםביידישלהתבטאומיטיבהיהודיהעםאתלהכירמיטיבשאנימאחר-שלואחרתאמירה

אבלקלה.לשעההקוראאת'שיבדרו'אולימלבדהרבה,יתרמולאשסיפורילזהמודעאנימשום-כךגםיידיש.שמדברים
גדולים.בדרניםקודם-כלהיוואחרים,'ייקנסגוגלדוסטוייבסקי'טולסטוי'-בעולםהספרותביוצריהחשובים
אתלבדרכשרונו-:הראשונהפליאהומעוררותהלבאת,המושכותלטעמיעיקריות,מעלותשלושניגר rבשביס-שלליצירתו
ביידיש.הכתיבה-והשלישיתמהסיפורים,אחדבכלהמוסריתנוכחותו-השנייההקורא,

הירכהוכןותיאטרון,ספריםסופרים,עלביקורותבכתיבתגםהירכהאלאורומאנים,סיפוריםבכתיבתרקהתרכזלאהוא

לילדים.בכתיבה
 •הדורות.בכלביידישהריאליסטיתהספרותמגדוליבאחדמדוברכללי'באופן

 eשעהלפי

:הןמלצת
ןוו lגJת

 :הואכלכרחמיל
למבוגריםריקודיעררי vו

תחתרכבות /ולמתקדמים
 ;(סיפורים)צמודהשמירח
 ;פרגויהודית :מצ'כית

 ;אחרתפרוזה /עובדעם
1991 

ש"ז-עגנוןש"י

אגרות,חילופי :שרקן
 ;שרקן ;תרע"ר-תשי"ט

1991 

רקמות :ליכליךעמיה
 ;שרקן ;ביוגרפי)(רומן
1991 

רסמיחדררישמחמוד

חצאישניבין :אלקאסם
 ;התכתבויות)(לקטהתפוז

עמית-חנה :מערבית

 1991 ;מפרש ;כרכבי

-ישראלכתקומתעיונים
הציונות,לבעירתמאסף
 ;ישראלומדינתהישוב
 ;גינרסרפנחס :עררך

כן-גוריון.למורשתהמרכז
 1991 ;כן-גוריוןארג'

כשולי :אכרךישעיהו
 ;דביר ;(מסרת)הדברים

1991 

הסיפור-פרייגרזוןצבי

מאמרים(לקטגנמרשלא
 :ומכראותעריכה ;וכתכים)

הקיבוץ ;חלפריןחגית
לחקרץ"כומכרןהמאוחד
ארג'העברית,הספרות

 1991ת"א;

משחכן-זאב,אכינועם

 :טיליגנררעיה .גלעדי
 ;(מחקר)קדומותדעות

סדרת /המאוחדהקיבוץ

 1991 ;אורנים

5 
 1991סט 1ג 1לי-א 1י



עינתעמלה

 5ו=יי
IF=::::I ~ 

מפריםביקורת •

פינה•חצי

השתעשעות

אסתטית

המ;ל~ית-היאשהיאכמקצת,ביתי
ישליעצלותיואתישכינינוהיוזמת
המתעוררת,סקרנותיאת-וכ~דה

כללילמה w-חרטתירגעיואת
המהירההשיבהתקוותואתאלה,

לחוותיהיהניתןשלאחריההכיתה
לנוחוכד-ככדהסיפוראתמחדש
 .הרגילהשלוכמקומיכנחתשוב

סומקרוני

היידרוולפגנג

 rחצי

!~ 

 :כדנשטייזאודי
עלחיות
הקיבוץ ;חרדך

 ; 1991 ;המאוחר

עמ'. 86

החוטקצה :ברושיאביבה

 1991 ;שוקן ;(רומן)

(פרקיםזקופהבקומה

הלחימהכתולדות
כיערותהפרטיזנית

משה :עורך ;נארוץ')

ארגון ;קלכהיים
לוחמיהפרטיזנים

הגטאותומורדיהמחתרות

 1991 ;כישראל

לכלמעבר-שירהכתיבת.::, .. :

. li . . . שהיאפואטיתתורה-
הנקייה,תמציתה_מתמצה

ההבעהיכולתשלכיותר,המרוכזת
לניקיוןלהגיעעל-מנתהמילולית.

נפשילמאמץהיוצרהאמןנזקקזה,
וקוגניטיבירגשי-אינטגרטיבי

הרוחניות,יכולויותיוכלשל-
העולםמראהכתפיסתלרצינות-על

 .על-ידוהנוצר
עצמואתהוכיחכרנשטייןאורי

כעלכמשורררכותשניםכמשך
צלול-הבעה.ייחודי,קול

עליהםלמשוךעשוייםסיפורי-מסע
פרשנותשלמימךיחסיתכקלות

אודיסיאוסנדודימאזפילוסופית.
שלהמופלאותהרפתקאותיוועד

שלומהכוכביתכדרכוהקטןהנסיך
נטיית-לככנוקיימת •כוכב-ארץאל

ארצית,מסעותעלילתככללראות
המתלבטתהאדםנפששלהשלכה
לאומדןעצמי",ל"גילויכדרכה

וכר'.ו'.וכחייהכיווןשלנכון

כרנשטייןהוציאקצרהתקופהתוך

נועד(הראשוןמסעותספרישני

לכעלי-והשנילילדים,כגלוי
הקוראיםשכיןילדיההסתכלות
ניתןקושיוללאככיכול),הבוגרים
שלויהדרך"מ"רמזיחלקלתרגם
לשב- •הנוכחי •השניכספרוכעיקר

כרכרפילוסופייםהרהוריםרירי
המוות,ומשמעותהחייםמהות

הקמ-הויטאליותהבדידות,הזרות,

 .ועודועודאית,

בקפה

 .ת~pז~רג~היא

 .ת;,~;ך ז::י~י~

:קת;ןת" ./oפ;.רהיא

קך~ס;ת, ת;!!ה;אזpל

אדמיםצעיפיםמסירה
: • T : • • :-••• • 

ןש;ת. qiJזpל~הים iJ ת;נ;ך~~

~לב iJד~.דף ?7
 הז:;;ב~.רת wר w~ל

ה 1חמעל
•• --T t 

ה 9זג;בי;ןההיא

 · י=~ iJ~ל
לס?ת, ?7ךש;ן p: ,ה!

 .ך'ל~עזגגרז:דיל

פלרעורר :מאנגלית

כעירלערי-מקלט.מודרניתרסה'כגכתי-הקפהנראיםלפעמים
גיבורתאתכברלין)חי .-1954כ(נולדהיירווולפגנגפגשכזאת
כעיןאכלשלה,כסיפורמרעישותחדשותאיןתמימהכעין .שירו

מתים.כארונותהאלההחדשותנקברותאיךלראותאפשרהרנטגן
שיריםקובץ ," SU.IFI TROUYF "מתוךהשיראתתרגםפלדעךךך

כשנה.לפנישהופיע(גרמנית-אנגלית),,-לשוני

אתגר :בר-ארןמרדכי

למבצעהדרך-ותגרה
המרכז ; 1956קדש

ארג' •כן-גוריוןלמורשת
 1991 ;כן-גוריון

-ולהיבנותלבנות
כגרמניההבוניםתנועת

ידידיה :עורך ;-1920 1942

הגטאותלוחמיבית ;פלס
 1990 ;המאוחדוהקיבוץ

לשפן :ילן-שטקליסמרים
דביר;(ילדים);ביתיש

1991 

זלזליתוקנו :זרחינורית

דביר;(ילדים);וךזי~ה
1991 

6 

דווקאאלה,שמכללישנראהאלא
הקרי-מהמאמץ-אלהמכל
- nמהשירה,ככתיבתהכרוךסטלי
ככ-הכרוכהרחבת-היריעהשיכה

משמ-אמירהבעלתפרוזהתיבת
להש-כרנשטייןניסה-עדתית
-לומרבאכמו .הפעםתחרד
כקורטובעיקרהנסיעת-טיולמה

הטבורמקשרכהשישה~סיקה

מהשיעכודהפרגמטית,למציאות

האי-האילוץלהווייתהסובייקטיבי
-הלזכתיבתימסעגםכך ;שית
שע-שאיפתמאשריותרכראין

מילוליתמקלילותמחויכת,שוע
המתעדגגת.זרימתהאלהמתרפקת

ברב-לנוכמו-לוחשהזאת,כפעם
אספרחכרי-אינטימי,כטוןשטיין

מאלהפשוטות,"אמיתות"לכם
פך-כשלשניםמזהלתוכישדחקתי

המשוררשלהמאייםהמשמעתגדל
ה"אמת"את-שכיהמהוקצע

שד-הנכוןשמהשאת •אשתיעל

רישומי-עטאכןוהתוצאה,

הרושמת,הידלטופי •נעימי-סכר
עליל-להתפתחותמחויכים.לא
כאורנמנטיקהמלוויםכלשהי,תית

 .ושקיעותזריחותשלקלהקיטשית
יאמרו-פוסט-מודרניזםכמעט

שהקומה-עודלומר.האוהבים
האיר,-הדק,ההומורהואהבולט

מההתכט-גםהעולההעצמית,ניה
המכלילותהכמו-פילוסופיותאריות
ספונטניכאופןהנובעותכיותר

שיותר •המספרשלהרגישממבטו
הלא-כעיקובומשרטטמשהוא
ו~;וכרםהחייםכעליפניאתפוסק

הוא-והקבוצתיה"אישי"-

מפגשואתמודעותכהבזקימאיר

דמיונוג'ונגלעםהמטיילהאדםשל
עםהיונגיאניים,פחדיועםמשככר,

כהוויההאנושיתנפרדותותחושת

אחרת.קיומית

נא-הזאת,ה"רצינות"שכלאלא

זקז;זלףכאמצעותמתבצעתמור,
מחויכותללא •שכלאחר-ידקווי

 .כלשהיספרותית-תיאורטית
שכגללההמרכזיתהסיכהזאתאולי

הכתוביםסגנוןלרגעים, .מתקבל
ניתןכתמים-מבט,משהו,כילדותי
לומר:
כוראלמסתכליםיישכנו"שעות
והבוצי,הצהבהבהריק,המים

המ-צופיםכמוכשמש,הנוצץ

ואילוהריקההבימהאלכיטים
ולמ- ...מתחילהאיננהההצגה

עשרותשלהחגיגיתהתכונהרות
רכהכהתרגשותשתפסוהאנשים

מקומותוהחליפותצפיתעמדות
כשקטוהכלולראות,להיטיבכדי

ליהייתהקודש,וכחרדתגמור
אפ-הייתהזאתלא :כרשהתחושת

אפריקה-לראותשציפיתיריקה
יבואלאטרזןמאולפת.ולאפראית
 ...לעצמיאמרתיפעם,אףלכאן
ערכותרוחיכעיניראיתיהלאואני

ג'יך-שלדוהריםכעדריםמכוסות

ציפוריםשללהקותואריות,פות
ארכה,כמוהשמיםאתהמקדירות

כגאותעוכריםלעשרותפנתרים
גליםאחריהםומשאיריםשוטפת

לאמזהכלוםאכלעצמות.של
כצהרייםשנםהיערכשבילי :קרה

 ,,לטאה.אפילונעהלאהחמים
 .) 13-14(עמ'

השורותשממרווחיספקאין

שכ-המשוררגםכבהירותעולה
הצייר-משוררכעיקרואולי .מספר
צבעיאתעד-דקהקולט .שכר

הקטעים .מסיירהואשכרהעולם
כצ-נראיםכולם,הקטועים-קצרים,

ויותרמעודנת,כאקוורליותכרעים
(העזהחיותריחמהםמשנרדף

דחייה),לכדיעדכוודאיפעםלא

דמע-(המעיקההחוםותחושת

האיטיתואווילותוכוודאי),ייפח
(המעצבנתהשחורהמדריךשל

רטטיםכקוראכשארים ;כוודאי)

הרוחוריחצבעוניאווירשל
המוארתוסבוכהירוקהורטיבות

כמוכים-ככדיםאומוגבהיםכשמים

בוהקים.ענניםזורחי

ג'ונגלתמונתהספרעטיפתעל
צללים,חסרת-דרסואברישל

כלשהם,פרספקטיבהמחוקינקייה

שמ-עולם-ש~לכרוככתוכים
שכהםהמוכר,ח~ינולנוהגחוץ

לעצמוומחייךהמספרמתרשם

אחרימעטונסחףעצמו,ועל
ופוקחהמרגשת-שוכה,האסתטיקה

ראייתשלילדיותעינייםלקראתה
עוזבאינוועם-זאתראשונית,עולם

האירוניהבקרה;כןאתלרגעאף
עודלוהצפויהבדיעבדאלהמודע

לסיפוריהפוךהכלכאשרמעט-קט
תוך •(ככר"אנחנוכאשרשהיה,

והלכנוניתקנונזיל)זמןשלכלום
אותולספר •הסיפוררקלכוונותר
היהלאכעצם,שלעולם,למי

ישלספרותגםשכן-מסוגל
אותולראות-קשותמגבלות

 .) 83(עמ'ראינו."שאנחנוכפי

מיהו-כנהוג .לשאולהיהניתן
מופנהאליוהיעדקהל"כדיוק"

נראהפניושעלאלאזה,ספרון
פינוקכי-אם •הקהלאינושהיעד
המעונייןשכלהמתלטפת,הכתיבה
שהואגילככלמלטיפותיה,להכות

 • .ויבואיעלה-
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יותרבאהכימינו'ומבוכהתהייה

לחתמו,-מוכיחכעדלשמשמכל
שזהאמיתית,אינטלקטואליתדרת

הישדא-מהזירהנעלמהדודשנות
נכתבושלפנינוהחיבורמאמרילית.

המיידיםלאתגריה~נים ?iכאומנם
התמר,-כדוגמתהמציאות,של
לשלטוןשישההשלכותעםדרת

הזיקהומדינה,דתיחסיכיבוש,

המשכיותוחברה,מדינהשבין

התמודדותבדם, .ודומיהןושינוי

תרבותי'מצעמתוךנעשיתזו

שלאודורחב,ואידאולוגירוחני
המציאותאתדוטנשטדייךבוחן

במעיןמזה,תיקונהואתמזה,

כלומדפוסק.בלתיהיזון-חוזר
אתבומאבדאינושההוגהדו-שיח

המציאות.מולבהתייצבועצמאותו
מציאותמקריאתהבוקעתההנדה

ממאמריאחדכלשלזוביקורתית
אינההמדובר'הייחודיהחיבור

מכבדשזההישנה,ההכרהאלא
ש"באיןהושכחה,אוכשתנחה

להאובדהמציאותמנחים,רעיונות
 .מצפונה"

המ-עםלהתמודדלהיטיבמנתעל
שבש-החברתית-תרבותיתציאות

אתובוחןדוטנשטדייךשבתגרה,

שעליההתשתית,שליסודותיה
סגול-בחינתדקהמדינה.נוצקה
הציוניתהתנועהשלוייחודיהירתה

הקייםבחינתאתלנויאפשרו
-השאלההצגתתוךוהחולף,

התחייהרעיוןהיוםעומדהיכן

הציונות,ואכן ?היהודיהעםשל
החדשה,היהודיתהלאומיותאו

-,מבעלתתחייהתנועתהייתה
תאמותמידשלאשונים,כיבים

-, nלהתהתכוונופעמיםהדמונית.
לחיוניות,לשיבההויטאליות,שרת

מ"יהיההבולטשמייצגהמגמה
ורביםשהואמאחדבדדיצ'בסקי.

ביןסתירהדאוכמותואחדים

לחייםזיקהלביןלמקורותשיבה
עללוותרמוכןהיההממשיים,
מעיי-את"כמדלדליםהמקורות

לצדאותה".ובולמיםהיצירהגרת

השיבהמרכיבגםהיהזהמרכיב

וכדומה.לשפהלארץ,למקורות,
הצ-עמדהשעליואחרוןומרכיב

-,,בלהשיבההיההמדיניתיוכרת
הציונותשלייחודהאולםמליות.

אלה,ממרכיביםדווקאנובעאינו

שיהיה.ככלגדולייחודםויהיה
בההכרוכהוהבעייתיותייחודה

בעובדה,רבותמבחינותמקודם

שללאומיתתנועהזוהייתהשלא
 .לעצמאותוולחםבארצו~ישבעם

היהודיהעםשלהמיוחדמצבובגין
וראשונהבראשהציונותעלהיה

ארץלארצו'העםאת"להשיב"
כפיולאבעם,מאוכלסתשהייתה
בלי"ארץ :בטעותהרצלשחשב
ניתןפרדוקס,שלבדדךכך,עם".
אחדשלהתגשמותושדווקאלומד'

הציונות,שלהמרכזייםמחזונותיה
ריב,-מדינהשלהקמתה :קדי
אי-הנורמליותאתהבליטהבית,

משניהנובעתהיהודית,שבהוויה

שמצייןכפיהאחד'-טעמים

רעיוןעלבמאמרודוטנשטדייך
הואהיהודי'העםשלהתחייה

מדינהגםחינהשמדינת-ישראל

בעודעם.שלמדינהוגםחברהשל
הדיקונקרטי,ישמציינתש'חבדה'

אינוהיהודי,העםובמיוחדש'עם',

אי-שלהשניטעמההגדרה.בעל
ממטרותיהבאחתנעוץהנורמליות
ובמיוחדהציונות,שלהראשונות

מדי-כ"ציונותהידועההציונותשל
ההשכלה,תנועתפוליטית:אובית"

רבותמבחינותיורשתהכמו-גם

העמידוהיהודית,הלאומיות-
השאיפהאתתפיסת-עולמןבלב

בדם .היהודיהעםשללנורמליזציה
וחברתיות,פוליטיותנסיבותעקב
בינלאומיות,והןפרטיקולריותהן

הל-עםההתנגשותעקבובמיוחד
הנו-הוגשמהלאהערבית,ארמיות

דווקא,ואוליחדף,זאתדמליזציה.
היהודית.המדינהשלהקמתהעקב

דוטנשטדייך'נתןשלהחדשספדו
באלמציאות,יסוד-הנחותבין

השא-עללענותדברשלבעיקרו
הנודמליז-בכשלדןהכרוכותלדת
מודה-,,,למעיןהופךוהואציה,

מכאןהישראלית.החברהלביקורת
"משיחיות"שביןליחסהידרשותו

"קי-גםכמוהמציאות",ו"קידוש

שאות,-הממלכתיות",שלדושה
בן-גוריון'שלבפועלובולטיםתיה
ה"נודמליז-רכיבאתאימץאשד
תוךאולםהיהודי,העםשלציה"

ולתנועתשלהםמושגיםקידוש
ולאאיןהרחבבמובנהתחייה
דוטנש-שלהעיקריתטענתוכלום.
לאודךכחוט-השניהעובדתטרייר'

הציוניתהתנועהשהןהיאספדו'כל
לאהציוניתתנועת-העבודהוהן

לאודרעיונותיהןמסכתאתניסחו
שלבמציאויותשחלההתמרדה
איןמכךכתוצאההקיימת.המדינה

אתלעצבכדירעיונותיהןבמסכת
היהודיתהחברהשלהתנהגותה

אתשלאוחומדוקלבארץ-ישראל'
היחיד.שלחייואורחות

לסייעשתוכלרעיונית,מסכתניסוח

החברהשלחייהםאורחותבעיצוב
וראשונה,בראשמחייב,והיחיד,

-,,השלהיסודלהנחותהידרשות
למ-בזיקתההיהודית-ציוניתייתנו

מחולקשלפנינוהספדואכןציאות.
-,,מלשלושהזולתפיסהבהתאם

..,,. 

ריירוםנשםרנחו

·•םוד nהנחוביו

למציאות
עודבםע

אתלדחותשאיןהאמונה,שדדההציונות",שלדרכה"על :וים
כב-אתדהיינוהחברתי,הענייןהראש,-הנחותיהבחינתשעיקרו

וצודקת,אורגניתחברהשלייתהוהןהחברתיות-תרבותיותהןנדת,
ההתעצמותבתהליךמאוחדלשלב"מדינה ;הציונותשלהמדיניות,

שפניהנחהמתוךזאתהמדינית.דוט-מנסהשבוומדיניותה",

ואיןשעהבכל"מתעצביםהכללבעיותעםלהתמודדבשטרייך
הפנים".לביןהמציאותביןלהפרידמדיניתמציאותשלאקטואליות

שיקוליםהשתלבוהציוניתבעשייהציוניותלאמות-מידההזדקקותתוך
עםהחברהשלטיבהעלרעיוניים ;להשמעבדוהומניסטיות-מוסדיות

לדוגמה,כזו'תועלתיים.שיקוליםדוח"הלכי-אחרוןואחרון
תנועת-שלהמרכזיתטענתההייתהל~דטהנדרשמדודחיים",ואודח

שהפרט"ככל :הציוניתהעבודהרקעעלאוטנומיניצודולמעמדו
שאי-במערכתתרנןומשקיעמוסיףוהמדינההחברה ~,.שבעיותיה

בהתעצ-יסתפקשלאככלפרחיו'היהודית.
יבקשאלאהיהודי'הכללשלמותו

היומיומיהחברתיעיצובואתגםשמעלותנוספותמוצאנקודות

וביחסיםהמוסדותשלבפניהםלבחינתדוטנשטדייךשלאבחנותיו
לחברו,אדםוביןלכללאדםשביןשה-והתהייההמבוכהשלמקודן
-הכללבתוךיותרשישקיעוככלאליהןנקלעההישראליתחברה

בטובו"וירצהיותרבודבקיהיה

 .) 287(עמ'

חת-בדתית nהדעירנית-המחשבה

קיימתואיננהשכמעטעדרדדה,

היאזכות .כיוםבעולמנועוד
האמורהעובד"'"עםלהוצאת
בדל-מייסדהחותםלשאת

אתולעודדלהפרות-כצנלסון
בקובץשלנוהציבוריתההוויה

עךהמציאותשלהשתלטותההן
שביןהזיקהוארכוןהמחשבה,

שלפירושם .מדינהלביןחברה
עלהמאבקש"מחמתהואאלו

תוכןענייןנדחהלחייםהתנאים
 ".משניונעשההחיים

דהיינוזו'בעייתיותשלחריפותה
שלוהתקדשותההשתלטותהשל

שלהתקדשותהובמיוחדהמציאות,

ש"המ-נזכוראם ,, 1$ת,המדינה,

נפשמשאתבשבילנוהייתהציאות
נפשמשאתלבחוןנבואוכיצד-

לה,חיצונייםקריטריוניםמתוך

שהמציאותלכךהוסף "?כביכול
רמוס-המדינה :לומדרוצה-

משאת-נפשגםהיא-דותיה

הנשקאתנבחן"וכיצדנשק,וגם

זולתאמת-מידהעל-פישבידינו
 .) 285(עמ' "?הנשקיעילות

המ-שלמהשתלטותהכפועל-יוצא
ומהתקדשותה,המדיניתציאות

והמצי-המדיניתהמסגרתהפכה

לישותאותה,ונושאתשנשאהאות
דעיונית-אידאית.לביקורתשמעל
למציאותפתחבקרבונושאזהמצב

הדת-אסונות.

שלשבמרכזולהוסיףהראוימן
האבחנהמוצבתזהמופתחיבור

ל"נכסים","ערכים"ביןהפודה
יישומיהואלאליהשהידרשות

סוגיות-ביןנפרחמאמרמחייבת

דיוןהמצריכותהנוספותהיסוד

ש"במשיחיותהבעייתיות :נפרד

ויכוחתוךהמועליתהחילונית",
שלההיסטודיוסופיתתפיסתועם
 .) 303-293עמ'(דאהגוריוןבן ,,

זה.מעין

ובזיקתםאלומחשבותבהקשרי
שלחשיבותהטמונהלהווייתנו

דוט-נ'שלהתשובותאסופת
אסופת .זמננולמציאותבשטרייך
מונחית'שלפנינו'הייחודיתהמסות
אתלשלולשאיןהאמונהעל-ידי
מדי-זוותהיההמציאות,שלכוחה
כלכלית.אוחברתית-פוליטיתבית,
תאבדמנחיםרעיונותללאבדם,

כךמשוםמצפנה.אתהמציאות

ליאותללאדוטנשטדייךמטעים
שרע-האסופה,מאמריכלולאודך

בזיקהמנוסחיםלהיותחייביםיוכרת
דבקותתוךתמידאולםלמציאות,
פניהאתיעצבושגםבשאיפה

מראשיתהכבדזאת.מציאותשל
הציונותשלהסגוליאופיההיה

הוא,טבעידקבמציאות.מדידה

למציאותלתתשאיןמשום-כך'
איןכלומד .האחרוןהפוסקלהיות
הואשהישבטענההישאתלקדש

 •והצודק.הנכוןגם

עלחתום

7711AU 
*תרבותלספרותהירחון
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צמררימעקבללאהקוראכךעל
השוניםכספריוהעמקהללאאר

הםמעטיםהדיכיהמשודד.של

כת-ההורה,כשידתנוהמשודדים

לגרסת-ראשוניםכמוהרהנאמנים
סגנוניתמכחינההןעצמם,של

איןינמרכןתרכנית.מכחינהוהן

תמורותחלושלארבדישלפירושו
ספקאיןלמשליכך .זרכנתיכה
התחזקככיכול"ה"משחקישהיסוד

שאיןכשםהאחרונות,כשניםאצלן
כשיריםגברהאחרונהכעתכיספק

שעיקרוה~לגי,היסודגםאלה
הנעורים.נוףאלהמבטהפניית
היבטיועליהנוףאלהזיקהואומנם
שידיכעולםהיאאדנרתיתהשונים,

הנוףשילובתוך-שלפנינוזה
היותכדיעדונרפי-הנפש,הפיזי

גםשדדנהפריזמהכעיןזהשילוב
שלהווייתומרכיביאללחרודניתן

המשודד.

משמערתכאן ,מקבלתזרהופעה
כמצי-כיהעובדה,לארדייחודית

עללהצביע,אפשרהישראליתאות
שתיעלוהקיטוב,ההכללהדדך

גיסאמחד :הנוףאלגישרת-יסוד
שלנרפי-הטבעפולחןקיים-

יביטויועלבאאשדארץ-ישראלי
ומסערת,טיוליםכמסגרתלדוב,

המשכםככתי-הספדישראשיתם

ניכרחלקמלוויםוהםכצבא,
כללאודךהישראליהציבורמן

 .רש;כהדקנהעדכמעטהשנים,
שתכ-ומסערתטיוליםהםאלה

שכרבד)ההנאהמן(לכדליתם

מדאות-אלהמטייללכאתלקשור
רה-מדאות-העינייםרדדךהעיניים,

אךהמולדת"."אדמתאל-נוף
המ-הגישהקיימת- _גיסאמאידך

המשמ-אתאפריורי,אתה,כיאה

 " ...ש;מדנוישראל,צוד /מזה
-צ~ר)לב.שמת: ...ה fזוrץ(,מתוך
הדכעיןכהןשיששודרתלפנינו

הרליגיוזיתהזיקהשהדירליגיוזי,
מראשיתזרכשידההיא,אףנטועה,

היאמבוטאתגםולוהתהוותה,

אריהחלקיההעל.םכדדךלפעמים
כמריהלשוניהמשחקכאמצעות
"צודכשהביטוישלפנינו,כמקדה
ם wעלוריאציהגםהואישראל"
אגב, .כרעוסקשהשירהאדם

הקר-השיריםש~ןילצייןמעניין
הםאלוןשלכיותרמרניקטיכיים

שלכנושאהעוסקיםשיריםאותם
זאת,כאזכרות.ארספציפימרות

התימטיתהמוגדרותעקביאולי
יוכמוכן .הללוהשיריםשכתשתית

ושרבשרבנקשריםוקבורהמורת

כשהמשודדיהארץשלאדמתהאל
עולמוהשקפתמבחינתהן-
-עולמוהדגשתמבחינתוהן

שללגישתםיותרלאין-עדרךקרוב
מאשדהראשונותהעליותאנשי

גישתלארדרדריכניורבגישתל

השידהכקרבממנוהצעידהדוד

המא-היאזרעובדההישראלית.
לד-לאלון-לדעתי-פשרת

כיןכשידתומסוימתסינתזהצוד

ה"כנענית-ילידית- :התפיסותשתי
רה"יהדרתית-מרדשתית-עכשווית"

היסטורית".

כיחסאחדותהעדותלהעידניסיתי
אצלהארץ-ישראליהנוףלדאיית
הדוגמאותכיואףיאלדןאבדר

החדשמספררלקרחותשהכאתי
עצמןשההעדותהדייהמשודדשל

ישידתוכללעללמעשהחלות
ודוקרתדקהדממההחדשוספדו

לומדעילהדקכמידת-מהמשמש
חדששספדגםמההרבדים.את

ארדגאנית,כחוליהמצטרףזה
משודדשלוספדספדככללמעשה

היצירתי,עולמוסך-כלאלזה,
מתוךאךמהפכות-עצמיות,ללא

רקימתותרןנדידה,נאמנות-עצמית

הנטועהנרחבת,שידיתידיעה

והעכשיו-הכאןכתרךלהפליא
 •לא-עכשיו.
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והיא-היאוהאלגורית,הסמליתערת
אלכהתייחסותוהטפחותהמסד
מדאות-אשדכערדיהארץאדמת

כש-להשלים,אךמיועדיםהעיניים
לחת-מפריעיםאפילוהםלעתים
ארץ-הקודש.כאלהארץאלייחסרת
לכנרתהניתן-הראשונההגישה

ואילו"כנענית-ילידית-עכשווית",
-כללייםכקורים-השנייהאת

כ"יהדרתית-מרדשתית".

-,,,,,שלהעבריתלשידהאשד
כעיקרהנמשכתהיאהמדינה",

אלכלומדהראשונה,התפיסהאל
ה"כנענית-ילידית-עכשררית".

ילדעתייאלדןאבדרשלשידתו
על-כהשיששידהחינה
שלההנ;פיתהדומיננטיותרקע
הגישותשתישלמיזוגמשרם-

גם-יחד.

עיתרנ-שעדנהראיוןזכרדניכדם,

יאלדןאבדרעםמחוץ-לארץאית
המשודדהבהירוהנהכנוכחותיי

של"קררי-המתאר"אתזרכשיחה
מסעותיותיאורכדיתוךישידתו

כסיניכנגב,-כמדבריותהרכים

שהראיוןמכיורן ;יהודהוכמרבד

כנסייתי-קתולייכתב-עתעבודהרכן
המשמ-יעלנמרכןהדגש,כרהרשם
כאת-הקשורותההיסטוריותעריות

נעשההדברואולםהשונים,וים
כטבעיותכהאלוןאבדרעל-ידי

לעשרתשיכולכפיכרגישות,רכה
ללא-רז(~~יםשחיאדםדקזאת

השונים.מימדירעלהנוףאתהפסק
כמידת-ולולעמודיכדייואומנם
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 •מפריםביקורת

בישראלהספרותקרח·
שניעלמתבססנירם . .

חוקרים . 1 :חוקריםסרגי

מסוימת,מחקרבדרךהמתמחים

במשךפועליםהםזרובשיטה
המשלביםחוקרים . 2 ;רבותשנים

לצורךאםשרנות,מחקרשיטות
לצורךראםהבודדהמחקר
ברזלפררפ'נפרדים.מחקרים

בספררמכנהשהואמיעםנמנה

המחקרבספריהנ~ליי"."החוקר
נגלהכהעדשפרסםהרבים
השיטותלשילוב,מודעניסיון

ביותרהמעודכןהדגםהשונות.

הואהמשולבותהשיטותשל
בפרשנותדרכים •האחרוןספרר

עצמועלמעידהספרהחדשה.
הספרותפנילהצגתמבררןשהוא

השער(ראהלמתודה""מתאוריה
מציגהואהספר).שלהפנימי
ומיישםשרנותתאורטיותתפיסות

תוךמתרדי'מפתחבעזרתאותן

יצירותשלאוצרעלהסתמכות
-וזאתובמחזה,בפרוזהבשירה,

והןהעבריתהספרותבמסגרתהן

עולם"."ספררתהמכ~נהבמסגרת
תכליתוכי •עצמועלמעידברזל
תורותלהאיראיננההספרשל

המחקרעלשהשפיעוחשובות
דרכילהראותאלאהספרותי,

הספרותבהוראתשלהןיישרם
עמ'(שם,עליה.פרשניתובכתיבה

קיימתהספר"ב"פתח •ואכן .) 7

הספרותבחקרלשיטותהתייחסות
תוך-היוםרעד-30המשנות

מע-החדשההפרשנותכיקביעה,

המחברמןהכובדנקודתאתבירה

(אילוהקורא.ואלהטקסטאל
-שנה 20לפניהספרפורסם

"הקורא"אלהכובדמרכזהעתקת
בינתייםשכןנזכרת,הייתהלא

עלהמתבססתמחקרשיטתפותחה
 •יתר-על-כןההתקבלות"."תורת
החדשההפרשנותכי •טועןברזל
יותר"גדולה"פתיחותבעלתהיא

ביןמחיצותלבטלברורהונכונות

הואולפיכךלארמיות,ספרויות
שמכרנהמהשלהפיתוחאתמדגיש

תפיסתולפיהמשורה"."הספרות
 •לכךמובילההגדולההפתיחות
כתבי-שלפרשנותלהציעשמותר
במסגרתפילוסופייםוכתביםקודש
רלהיפך.המשורה,הספרותחקר

כשיטהמוצגתהחדשה""הפרשנות

שלבמסקנותלהסתייעשלמדה
 :סוגיהםכלעלזמננובניבלשנים

רפי-אנתרופולוגים"סמירטיקאים,
הלשון"ושלהתרבותשללרסרפים

חקרביןהקשר •ואכןשם).(שם,

רחפי-הלשוןחקרלביןהספרות
אמיץהואהלשוןשללרסרפיה

שלההשפעותלמשל,(ראה,;בירתר
הספ-חקרעלחרמסקינ'מחקרי

התפיסותכילציין'ישאולםרות)
מצומצמותהןהבין-דיסציפלינרירת

חקרביןה"שרתפרת"נירם.ביותר

ההיסטוריה,חקרלביןהספרות
שלםדורבמשךהוקפאהלמשל'
ל"שי-הלגיטימציהואילולפחות,

מחקרמתודותעםפעולה"תוף
הפילוסופיהתחומישלוממצאים

מחדשלהתרקםמתחילהרק-
השותפותמקבלתברזלשל(בספרר

עמ'ראה-מלאהלגיטימציההזר
145-150 (. 

כמ-המוצגותהדרכיםשפעמבין

והיישוםההצגה-לספרברא
לטקסטעליונותשלמעמדמעניקים
חלוקתעל-ידיוזאתהספרותי,

המלההדגשת ) 1 :לשנייםהרצף
בהדגשתהו;וכלרלית.התפיסה ) 2

ברחהלהדגשתהכוונההמלה
מפתח,כמלתהבודדתהמלהשל

מבטמנקודתוזאתמנחה,כמלה
הסמירטית-סמנטית.

מוקדשהספרשלהשניהחלק
תוךהמכלילה,התפיסהלהצגת
רשי-יצירותשל"טיפרלרגיההצגת
חלקהארכיטיפליים".בצפניםמרש
הז;בכ-"דרךמכרנההספרשלזה

ההיבטאתמדגישוהואלול",
והחש-הארכיטיפליהטיפרלרגי,

חלקיבשניכילומר,ניתןרראתי.

פר-עקרונותאותםפועליםהספר
פרשנותביןהבחנה ) 1 :שניים

פרש-ביןכלומרוסוגרת","פותחת
פרשנותלבין"ח,-כיררנית"גרת

כיההנחה, ) 2מסלולים""מרובת
המכ-משלה,ייחודיותיצירהלכל
אליה,ההתייחסותדרךאתתיבה

אחתשיטהאין-זאת-אומרת

יצירה,כלהפותחיםאחדומפתח
הקדשת ) 3 ...מסטר""מפתחאין

אחרלחיפושמיוחדתלבתשומת
(אי-יצירהבכלהעומק""דפוס
שטרארס).לוישל.גישתומרץ

היאפרשנותשכלבכך'הכרה ) 4
הפרטכלומר,"מטרנימית",בהכרח

עללהעידתפקידו-המצוטט
הוודאותאלהחתירה ) 5השלם.

פי-מתןלגביהספקנות,אלולא
סוגיםקיימים ) 6ליצירה.דרש

כליםוקיימיםיצירותשלשונים
אליהם,להתייחסעל-מנתשונים

היצירה,בתרךרבדים"מצרייםרכן

בדרךיותרטובההארההמוארים

ארתה"ההולםלצרפןפנייהשל
מנחים,עקרונותכאןעד .) 9(עמ'

ניתןבעצמו.קובעברזלשהלל
מובלע""עיקרוןכךעללהוסיף

שליחס :ספריומכלהמשתמע
כברדשלויחסוליצירהליוצרכברד

(כמ-"קלאסיים"ספררתלחוקרי
לרי-שטרארסשללשיטותיהםיוחד
פריי).נררטרפושל

ברזלהילל

שיטתאתמיישםאלאוהפרשנות,
עשירבמערךהמשולבתהפרשנות

השירה,מתחומייצירותשלומגורן
בספרותהןוזאתוהמחזה,הפרוזה

דרכי-העולם.בספרותוהןהעברית
- •למשללסטרוקטורליזםהעזר

-וכדר'הפסיכולוגי •ההיסטורי
הדירןשונים.בז'אנריםמוצגים

המחפשתהכללה,על-ידינסגר
ההנך-ואתהמשותףהמכנהאת

רהבירגר-ההיסטורית"הסוגה :לים
סטרוקטורלי-לניתוחכמטרהפית

בתחוםקרשיהציגהסינכרוני

מציגההפסיכולוגיתהסוגההרצף.
שלבסיסעלהיצירהבהעמדתקרשי

השפיותאי .אי-רציונליתהתנהגות
 .) 222(עמ'השפיות."במקרם
הנחת-שלנרחבליישרםדוגמה
ארכיטיפלי"צרפןהפרקהואמוצא

מכ--מדגיםעירןהטבע,מן

המוצאהנחתביאליק".שירילול
לרי-שטרארסשלהתפיסהכיהיא,

שמ-ארכיטיפלי"צרפןמציעה
החוויהמןצרפןבאינטלקט.קורר

בי-אליהנזקקשהאמןהמיסטית,
המופיעהמורחבהדגםצירתו".

-ביאליקלשירתמופנהבספר
ערנות(ארבעולילהיוםחילופי
בקשרהיממה)חלקיארבעההשנה,
תוךהמראות"."לשרןעםישיר
התש-ביןהקשרנבדקכךכדי

היסודותלביןהארכיטיפליתתית
הז'אנריים.והיסודותהתימטיים

ל"ספררתבספרמוקצהנפרדפרק
ומתרדה".דיסציפלינה-המשורה
בארני-להוראהכמסגרת-האחד

מחקר.כשיטתוהשניברסיטה,

המ-כיכך'עלעומדברזל
החזקותהאוניברסיטאיותחלקות
חג-המחלקותעדייןהןביותר
 •לפיכךהלאומית.בספרותקשורת

לגישההמשורה""הספרותפונה
ביןהשיתוף :בין-דיסציפלינרית

ביןהשוואהארוהאמנותהספרות

"האי-היאשהלשוןהיותספרויות.
במעלההחשובההמגדירהכרת
הגדרההיאהתוצאההספרות",של

-, nאורק ,הראשוןבמקרםלארמית
 .והמבדילהמשותףהוראתכך

ביאליקביןהשוואהכינרבע,מכאן
רקאמיסארטרארוטשרניחובסקי

"החוגכמסגרתככרכהיתקבלולא
ולערמת-זאתמשררה",לספרות
לטרג-היווניתהטרגדיההשוואת

ככרכה.תתקבלהשיקספיריתדיה

 .) 285(עמ'
הדרכיםכי .לומרניתןלסיכום
הפרטמןפונותבספרשפורטו

המציב •הראשוןכחלקהכללאל
וחיפושהמנחה,המלהאתבמרכז
 .הדימויאתהמצייניםהחרקיםאחר

ואילורבד',התמרנההמטאפררה
מכ-להסתכלות"פונההשניהחלק
ארכיטיפליים,בצפניםיותרלילה

כתב-שאלה :כאינטלקטשמקורם
התהוםסףעלעמידההעומק,בית

החזירני-מיסטיארהאמרנתיבמרקד

ולכסוףהטבע,מןיסודמראותאר
המשורההספרותשלהמתודות
לת,-מתרבותדילוגהמחייכות

 .) 316(עמ'ללשון"מלשרןכרת,

חי-הטקסטכמרכזמועמדותרכך

כה,וההתכוננותכשלעצמהצירה
מכאן .מהןאחתהיאשהפרשנות

-החדשהבפרשנותדרכיםהספר
ומשמערתיחשוב •מענייןספרהוא

כאוניברסיטאותהןהספרותלאנשי
 • .להןמחוצהוהן

שירה•

 :ברזלחלל
בפרשנותדרכים

 ;החרשה
בר·אוניברסיטת

 ;"אתשב ;אילן
עמ' 348

החדשהבפרשנותדרכיםהספר

המחקרשיטותכהצגתמסתפקאינו

 ~•(:~שלמה

שאןבביתבעוברי

פר,רם-עו~דארטרנוס ~ג~

tקכונרת.ל p ~זק:פון'ר~ף. . . . . . 
זולהה-קולה R~חנ,רת-קו

::י~~קים~ל f~פולה,~ל
:פבישים.לצדייבשנכי

: • T •• : • •• : • • 

הבנהאנימוצאאצלם
ת jZו T ;~·ל ~ ~~ו,נ~ס:;ני ibל

 .~זtן~ית fל~ברז:ו~ים

ןל.ב.ראות~~לת~דוד
צרל.ז:ו.כוד 7i י~~ה~ה

-ער~ןוןזגןןגךם:פ~ד

 ?בראשאחזלהנםהאוכל
--T :••ז•• T 

ש:פוניםשלאבלםצחור
: ••• : T :• • • 

זt;נק~חרד~זמרת,גר.רד
w נבגדת.ז-ווד:פיתומסוה

•• • : • T : • • : :•:• 

-~ך:;ניתאן 9~יr;זךברת~ל

 ?ןךדוז;ני~ך~תאן fז;ני

ןדרת, qחרןגתח'לי'מו~~ת
q זוי~~היב~ז-ורןזרן~-

 .זqאולגו;גתערןiד~ת jZמו

 'דqז~~~גס~דךןאולי_
 .ידעז-ויא'ול-ידנהשג

ל~~נון-ש'רן~ fלל;~ת
 ,דךכ;:~זק~שהיא~ז:ות

 ... םי~~~;זקםהיא~ז:ות
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זמירשרית

 sו~
ן~
~ 

מפרים.ביקורת

•שירה

 :אלימלךדרור
 ;מדיבהאזורי

 ;גולןידוןהרצאת
 61 ; 1990תש"ן

עמ'.

"צרורות

של
בחוטפחד

שתיקח"

בהד-מגלהאלימלךדור;::::;··;
רצונואתשרנותומנויות •

וארוב-טרטאליאמןלהיחשב 1
מתעסקשהואמשרםטרטאלי' .גרדי
יציר-נסירנית,חדישה,במרסיקהגם

ואני ...כצלילמהדהדוהייתי" .תית
עמ'ההוא,(בלילההצליל"הייתי

6 (. 

לבקרניתןכיצדתמהתיתמיד
זהר ,"כ"אררנגרדשנכתבתשירה

כלאתלהובילשמבקשהנס,הרי
שאראתמקדיםהואוהריהמחנה,

ואףהקוראים,אנחנווהנההגדודי

צועדיםמאחורינותריםהמבקרים

כמאספים.

ספרהואאלימלךשלספרר
שלסממניםהמכילימענייןשירה
תרבותיתאוריינטציהבעלתשירה

-,שאמניםשלשילוביםמקיפה,

שדרת~רררr:זירת,שרנותצוררתנים,

שלע-מורגשאחת.בכפיפהשונים
יותראלימלךמרגישקרובותתים

כגרןלדמויותורגשיתנפשיתקרבה
(שעטיפתקלייןפרנץיסקריאבין

פרלרקג'קסרןמיצירתו),היאהספר
בשי-שמוזכריםוכר',הרצרג,רררנר

שמסביבתולדמויותמאשרריס,
להדגישישרהמיידית.הקרובה

הנזכ-התרבותיותשההתייחסויות

פוסטמודרניסטית,ברוחאינןרות

אםכיבגישתה,"ציטרטית"שהיא

רוחנית,קרבהתחושתשלתוצאה
ושמצאהרגשית,הפנמהשעברה

בשי-אסוציאטיבי)(לעתיםביטוי

להתחכם.מבקששאינובאופןריס,
הסובייקטיביתשבשפתוהחיסרון

רמש-תקשורתיות,בחוסרגובל
אך-וקשייסתומים,חלקיםאיד

 .קוהרנטיותאחרסגכילקורא,גרן
השיריםאתמאפיינתלכלומעל

הצורמתדיסהרמרנית,מרסיקלירת
מנסהאלימלך .כאחדוצורבת

(השררהבזרם"ברורהצררהב."לכז-ר

אלימלךדרור

 .) 26עמ'חרף,בשירהמסיימת

ל"צררההניגודיה"זרם",וכתרך
עלי-חיים"טיוטות-ברורה"

-בשירמעידהואכךעלזרת".
 : ) 31(עמ'אסתובבחדריםבמבוך

זpלרן r:;אתבוניםאקורדים/"קרעי
נותריזהומילוןשלי".הפרטי
בלתימדי'סובייקטיביכאמור'
אף-על-פיסביבתו,עםמתקשר

עלושומרת ,מתייפהאינהששפתו
 .רנקירנ;י:ןךזרנ;י:ן
תולדהאינוהקומוניקטיביותחוסר
"סרבל"אינוהדובר .הלשוןשל

ויותראקטיביסטי'הואמתינות,

ש"אףשמתלונןימהפכןהואמזה,
מהפ-עלערד/חושבאינואחד
 .) 14עמ'רעים,(זמניםכרת"
חרתךהמציאותשלהמתינותאת

הודףעל-צלילי~"במבנהאלימלך
שם). ,(שםלאט"הא·~קאת
מוצאת ) 23.11 . 90 ,(דברשנירלאה

שיריםשמנחהיהפואטישהעיקרון

ככתב-צמצוםהואבספררבים

המלמדתתבנית ,"~קי:ז::"הבית
ועלבעולם,בנגיעה"זהירותעל

החרס-יוריסוןסינרןמנגנוניהפעלת
שלהפנימיתשפיעתואתמים

בתבניותמוצאלוהמבקשהרגש,
זו,תכרנה(שם.שם).השירירת".

המי-השירים.אתטוענתלדעתה,
מרוכזת"מסההואלדידה,נימליזם,
דווקאהדחיסותאתהמדגישה

הפואטית".הצמצוםעמדתמתוך

שללספרר(בהערותבז'רנומאיה
חרב'מאזניםיאלימלךדרור

עמ' , 1990נובמבר-דצמבר,

כתיבתואתמאפיינת ) 63-61

למחצה,איזרטריתליריתכ"כתיבה
בחללי-שתיקהמלאהקטועה,

 ,).ש.ז-המאמרכותרת(ראה

וטעוניםלמילויהקוראים
למלה".שמחוץמשמעות

על-תקןי(כאןהמשוררותשתי
הצמצוםאתמדגישותמבקרות)

תולדההיאהמצוקהוהמצוקה.

מצי-מתוךבריחהשלפחדישל
מוצאתבז'רנר .קשהסואנת,אות

הםהספר),(שםמריבה"ש"אזררי

הסותרותהישויותעםריב"גם

ואילו .) 62(עמ'עצמו"שכתרנו .
ארכיטיפי"ריבעלמצביעהשניר

שביןביחסיםתמידיתהמתקיים

"אזורישמתוךעדלאישה"גבר
תהליךאותרגם"נובעמריבה"

כלוריכוזהתכנסותשלפנימי
מצי-בשירלעצבכדיהנפשנוחרת

מרמ-שתיהןאלטרנטיבית".אות

הפנימיעולמועלכאמור'זרת,
רחבים.תרבותייםהקשריםהרווי

חש-שדות,הםמריבה""אזורי

כמו-גםאישייםלאזוריםייכים

אורח,ערברת Jבינאישייםלאזורים

עמ'שלנריהתוואיחראהשחור
בשפהמשתמשאלימלך .) 8 , 10
לסגנוןנטייהלהשישגבוהה,לא

מסלנג,נקיאם-כיומחוספס,בו~ה

מעטיפתם,דבריםלנערכשמטרתו
ושורשיותם.עירומםאתלחשוף

הואאליולבלשיםשכדאישיר,
המת- ,) 9 '(עמאחרתמשוררת

ארספוא-לכתיבהבעקיפיןייחס
שורהעםבומתעמתאלימלךטית.
אחכה(מתוך 'רביקוביץדליהשל

עמ'מדברתאניסוףסוףאמיתית,

יונהלמשוררתהמתייחסת ,) 29-30
לך"היה :לעולמהשהלכהידולך

 ."ןד.? ?7יוגופני/ואנושייפהךת.~

ראייהכאןישאלימלךלדעת
עםהמתנגשתמוות,שלמדי"יפה"

שהייתהלוולך'וקרבתוהזדהותו
לכןנרנקרנפררמית.מרדנית,דמות

כעת"רגם-היאשלותשובתו
טוב"מביתטובהיונהלאאת

 .) 9עמ'אחרת,(משוררת

לחת-שניתןלינראהלסינרם,
כלמ,-זה,ביכוריםלקובץייחס

ברשהקריאהסובייקטיבי'נומנט

האזכוריםלנגישותבהתאםנעשית

והמגווןהעושר .שלךלסובייקט

לפענחמאפשרלאפורששאלימלך
אפילוואולישלויהסגור 'אני'האת

 .ממנומרחיק

זמןאתלמקדנטייתומאודבולטת
הרגעאתאויל t;נפהשירכתיבת

ה"לילה"בלילה.יהמתועד
נס.עלברזליושאדלשהעלה

היומיוםמהמולתהמנוק,ההזמן
המאפשרוהצבועה,השקרית

tק:;בעי~ת.עצמית,האזנהשקט,

אתל.מכיאלימלךשלה"לילה"
אפשרותאת"האחר~ת",חווית

(עמ'לאינדיבידואליזם.הפורקן
רעוד). 39,30,24,23,12,10,6,5

אתבוודאיתקבלזוליליתמלאכה
כשירתאםהזמןבחלוףהכשן:י:ז
איזרטריתכשירהואםיאבנגרד

 •ושולית.
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עקביאמרים

מסאי,

מתרגם

ועורך

,!··¼ iJ ומ-מסאיפרידמן,·כאל
בקובלנולדספררתי'תרגם •-

ארבעמגילורחליך.שבחבל ••
גמנסיהאתסיים .ב-"חדר"למד

למדאחתשנהמשך"תרבות".
חזראחר-כךשבצרפת,בגרנרבל
-לימןתוךבהוראהועסקלפולין

לעיתונאות.הגברהבבית-הספרדיר
שירתהשנייהבמלחמת-העולם

 .הפולניובצבאהאדוםבצבאכקצין
רבהבוורשה,נשארהמלחמהאחרי
עיתונאותלימודי 1961ב-סיים

 .באוניברסיטה

שולטה"תרברת",הגימנסיהכבוגר
בפולניתהעברית,בשפהפרידמן
החלזהידעבסיסעל .וביידיש
יהודית,ספרותלתרגומילהתמסר
ספרותיותלבמותארתהולספק

 .פוליןברחביחשובות
Literatura Na Swiecie -ירחון

חודשמדיהמקדישיוקרתייספררתי

מסוימתזרהלספרותשלמהחוברת
לתר-הודותהקדיש,-בעולם
שלמהחוברתיפרידמןשלגרמיו

ראתההחוברתיהודית.לספרות
יצירותבהונכללו-1984באור
י"לממ"ס,עליכם,שלרםמאת
אלתרמנגר,איציקאש,שלוםפרץ,

בתרגומוכולן-ואחריםקציזנה
דבריאת .פרידמןשלהמעולה
יהודיסופרכתבזולחוברתהמבוא

אףבליס-לגיס,סלרמוןבא-בימים,
המ-היידישיסטיםמאחרוניהוא

 .בפוליןקרויים
מיכאלמתרגםהאחרונותבשנים

שלעבי-כרסרומניםפרידמן
הרצאתעבוריהודייםסופרים

 Wydawnictwo Dol-הספרים
noslaskie .בית-הוצאה;וררצלב

יצירותשלמיוחדתז;,רדהמפיקזה
 .היהודיתהספרותמןקלאסיות
שנוצרהזרועסיסיתעשירה"ספררת

מייסדיטוענים-אדמתנו"על
"אף- W.D .בהרצאתהסדרה

בלתיחלקהיאביידיש,נכתבהאם
הסדרההפולנית."הספרותמןנפרד

ליחסרזונההתנופהבמלואפועלת
שלרם-עליכם,שלספריהםמועדף.
בתך-כולםאש,ושלרםמנגראיציק
-אוררואיםיפרידמןשלגרמו
עותקים.בכמאה-אלף-אחדכל

פרידמןתרגםסדרהאותהעבור

המשוררמאתשיריםמבחרגם

 .סרצקובראברהםהאירי-ישראלי
ראשיכיועץמשמשפרידמן

גםומייעץ W.D .ההרצאהבבית

בנוסף,אחרים.פולנייםלמר"לים
היהודיבתיאטררןומורהיועץהוא

ויידישעבריתומלמדבוורשה,
אוניברסיטאותלידשוניםבחוגים
נתמנהלאחרונה .פוליןברחבי
לאלמנךראשילעורךפרידמן
יהודיות"קהילותעל-ידיהמוצא

אוררואהזהאלמנךבפרלין".
מתוכנומכובדוחלקבשנה,פעם

בראשיהודית.לספרותמוקדש
זהבאלמנךהופיעתשנ"א,השנה
הספרותמןתרגומיםשלשלםמדור

 •החדשה.העברית
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כוזביעדין

פחות

מספר

כיס

Agata Tuszynska 

 ,~~יעקב :מפולנית

M 
זהטועה.אופירעדיא. :ד··•····· : כיס.מספרפחות ==

הקודמיםספריהשניגםי
במקוריותהצטיינולאגרדיזtל

הז'אנרבמסגרת-מיוחדת

הל-בשנינותלא-שלהם
מענייןבמהלךלאואףשרן
אם-העלילות.התפתחותשל
נעיםהיההראשוןבספדהכי

להיתקלבמידת-מה,ומפתיע,
שהיהאוחיוןמיכאלשלבדמותו

שבמרוצתאלא .פקדדקאז
ועמםהאישהתערפלהשנים
 .שהשמיןלהיותגםיכול .משהו

והפךבדרגהעלהלעומת-זאת
לסגן-ניצב.

גרדשלהקודמיםספריהשני
כמועתקיםעל-כל-פנים,נראו'

מ"בל-העלילות,מבנהמבחינת
בספרויותהרווחיםג'סוגשים"

האמ-בספרותבעיקרשונות,

מתוחכמים(האנגליםדיקאית
בהםהייתהועם-זאתיותר),

הנוכחי'הספדמסוימת.איכות

לדפוס.ראויאינולעומת-זאת,
כדומן-כיסגםבדודכשלובו

מש-פשוטהואל"משדתות",
לכיווןהשוניםהרמזיםעמוות.

למןכל-כך'בולטיםהרוצחים
בי-שלאחדהראשוניםהעמודים

אמביציהשצדיךעדהרצח,צוע

לעמודעל-מנתמאודחריפה
-לעודךש~תנהבהבטחה
 .הספדעללכתוב
הפ-תמונת-ענייןשללגופו
שדולק'ה,עומדשבמרכזהתיחח

שדאהמסיפורישירותלקוחה
הכתובזה,בעיתוןבעבדאור

בשםרוסיתהכותבמספרבידי

 .סלדרקבוריס
(ולאחןבהשהיהזו'דמותאבל

נעלמההמחברת),של;נזכותה

טושינסקהאגאטהחרא-בעמודים-מותהלאחד
 .הספדשלשונים
הביוג,-בעלןגדוז'הכנסתחבר
(הנ-אסנתשללזוהזההפיה

הבט-"הבטיח"הואאףרצחת),

:;בקוצדשהמחברת,אלאחרת,
לכן .להגשימןידעהלאידה,

אחד-מהזירה,אותוסילקה
התקף-לב,לו"סידרה"כך

אותוהשתיקהובסופו-של-דבר
לחלוטין.

עדייןהדמויותיתד

מסחוב-השוטריםלא
שבב-כבאליהומדברותכרת

חב,-במטבעות-לשוןבאליה,

אףבהןלהשתמששאיןטות
פסאודו-אינטלקטואליבסלון

משועמם.

הבטחונייםלכוחותינוובאשד
מבך-מורכביםכנראההם-

המסובבמחלוףאתדאהוים.
זרתושעלהזהבטבעתאת

-והבוס .צדיךלאאוכשצדיך
משפטאףאומדשאינו-נהרי

סיגרמציתודקמשמעותיאחד

לאודךמנעדהואאפרושאת
למחברתשיהיהוכדי .הספדכל

לאודךדמותולהחזקתתירוץ
עיניואתתוקעהואהעמודים,

 .התורןבמפטפטהפסקהללא
מןלטובהזכורשודדואילו
גמד'טרםהראשון'הספד

לושנמזגההבירהאתכנראה,
והואמחנה-יהודה,בשוקאז

משפטיםאותםעלחוזרעדיין
הקודמים,הספדיםבשנישאמד
נימתם.אתאףלשנותמבלי

כאמוד,שעלה,לאוחיון,ובאשד
לד-נוסףלאסגן-ניצב,לדרגת

לאאףחייו'לתולדותאומותו
רא-דרגתו'אתלהוציאאחד'קו

אחדילבולנטייתהרמזיםפילו
כל-עייפים,כל-כךהםאביגיל,

סחוטים.כך

היאשאףהיחידה,ההפתעה

אביגיל,היאכראוי,נוצלהלא
נוסףרובדלהמקנהשעברה

רוגבתיה

יותרמענייןלהיותהיהשיכול '
 .כראויפףתחלף
לקיבוצניקיםשד.בא

וישמהכהן'וזאבדבודק'ה
דיאליים,לאכל-כךהם ,ו' Tךז'ו

לחש-שחבלקדטוניים,כל-כך
עליהם.מליםחית

פשוטהוא-למתחובאשד
כי- ?למהוכל-כך .איננו
למעשהאכפתלאאחדלאף
התאבדה,אוהורעלהאסנתאם

הייתהלאממילאשאסנתמשום
דקבספרהיהקיימת.בבחינת

 •בלבד.שמה
משותפתלינה

-·rנ בלשירומן.בקיבוץוצח
@ 
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 •מפריםביקורת

לינה :גרדבתיה
רצחמשפחתית,

מקסררל ;בקיבוץ
 ;כתר ;מקמילן

1991 ; 

טושינסקהאגתה

ועיתונאיתמשוררת

העוסקתפרלניה,
שלכתרומתהכיצירתה
היהודיתהתרבות

 .פרליןלתרבות
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כפרייהודית

ו~ו~
מפרים.ביקורת

•שירה

משיחידחף

-
פתוחמושג

יעקב•גד

אפשריתבלתיפרדה .. 

פודת:אלישע
 ;עוונותמחיקת
 ;ביתןזמורה
1991 

עמ' 147

)·~:; :j ~ : ~ j: במנייןחששיעוונות,חיקת

שללמבוגריםספריו ...
כעיןהואפורת,אלישע ••
ההתחייבותבמילוישישיתחוליה
היפהבסיפורהמתוארתלכתוב,
 :) 67(עמ'חובפריעתמארד,

שלאלעצמיאמרתיהבכי"וכתרך
לכתובאשכחולאאותראשכח
גםרבים,ימיםיעברואםגםעליו
ספרולכתובלהוסיףאצטרךאם

שניבאהספריםעשרתעלנוסף
לי".

בכמהמזהזהנבדליםהסיפורים
משותפיםזאתעם ;מהיבטיהם

שהבול-אלמנטים,כמהלכולם
מסוימיםיסודות :הםבהםטיס

התשתיתית,החוויההמבנה,של
 .הנסתרוהנושא

המבנה

:.וגרףעל-פי-רוב,נכתב,סיפור
דמותלהעמידניסיוןמתוךשלישי
בגרףאר ;ספרותיתפיקציהשהיא

אשליהליצורבניסיון-ראשון
בסיפוריםכךלאאוטוביוגרפית.

גיבן-שניקיימיםבכולםשלפנינו.
ראשוןבגרףהמדברהמספר' :ריס

למחבראחרתארזרבמידהוהדרמה
והאדםממנו),נבדלגם(אף-כי
המתוארהסיפור'מסופרשעליו
שאינורקלאהמספר .שלישיבגרף
פעילהדמותהואאלאברקענבלע
אינוכולווהסיפורהסיפורים,בכל
הגיבורלביןבינואינטראקציהאלא

(בל-כליםלשניכקונצ'רטוהשני,
יסודאחרת).ארכזרתזמורתרדיית

 .הסיפ,-מןבחלקהחוזרנוסףמבני
עםהמספרשלפגישותיוהואריס

במרחקהמתרחשותהשני'הגיבור

ביןוהמשמשות,מזרזרשניםשל
העלילה.לקידוםאמצעיהשאר'

על-מרמזיםאלהמבנייםאמצעים
הסיפ,-שלהגלוישנושאםכך'
הת-וראשונהבראשאינוריס

אלאהיחיד'בנפשכלשהיוחשות
הזמןפערי .שנייםביןמפגשבעיקר

אתקובעיםהשוניםהמפגשיםבין

רצףבתרךכולההיחסיםמערכת
מאפי-להבדילזמן'שלרחב
זרלמערכתומעניקיםמקרית,זרדה

כבדת-משקל.משמערת

בכלהמופיעיםהשותפיםשנימיהם
המספר,הואהאחד ?הסיפורים

הסי-בכלאחתביסודה,שדמותו,
תכונותבכמהמאופייןהואפורים.

בעל-הוא-ומנטליותגופניות
תפקידלמשפחתוכיאףמשפחה,

הואבעיסוקובסיפורים.למדיסמוי

חייל.בעיקר

נשיםכמההםהאחריםהגיבורים

מסיפורהמשתניםגבריםוכמה

משיחשרקהאתכאןנמצא :לסיפור
יום-הכיפורים,במלחמתחייל-

באצ"לשלחמההתימנייה,שרה
מעין-הוד,האמןמאיר, ,'-48ב

קל,-ול~ל~ב.לציפורהמדומה
הרגליים,ארוכתהמתנדבתדין'

חיילהואאף-ברקישעיהו
כמ-למותועדישראלבמלחמות

לוי'יהודהיום-הכיפורים,לחמת
במילואים,שירותובזמןהמתואר

במילואיםחיילשרבבן-יעקב,בארי
-בידןצילהלבנון'ובמלחמת

יצאשבעלהראם,צעירהאישה
וקוביועך;נה,במלחמהמדעתו
בתוךהמשתגע •הזקןבעלצביאלי
בזמןללבנוןהעולהצבאיתשיירה
 .לבנוןמלחמת

התשתיתיתהחוויה

כדיהסיפוריםגיבוריבמנייתדי

המ-התשתיתיתהחוויהאתלסמן
למר-ולמעשהלכולם,שותפת

- nמל-פורתשליצירתובית
והמ-הקונקרטיות,ישראלמרת

אב,-כתופעההיאבאשרלחמה
המ- ;מפלטממנהשאיןשית

הצי-עללאומיכאיוםלחמה
ישירכאיוםוהמלחמה •כולובור
ועלשפיותועלהפרט,חייעל

נור-חייםולחיותלשוביכולתו
אחריה.מליים
אלישעהשתתףדורומבניכרבים
 .ישראלממלחמותבכמהפורת

כופההזאתהטראומטיתההתנסות

מיצירתוניכרחלקעלעצמה
האי-לחוויהבעוצמתהומשתווה

השארביןשעולהכפירוטית,
מצ-שברחוב,פריעתמהסיפור

גי-השניולגיבורלמס~רטרפת
שלאהובתוניקול'שלישית,בורה

אותונוטשתהדבריםבסוף .המספר
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פועלים"כ"ספרייתהזמן""חסדשיריוספרפירסוםעם
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האהבהכהרג.והידידהאהובה

מהוכלמשתלטהמוותמכזיבה,
המציאותאתלהדוףכדישכותר

היכולתהואהזאתהבלתי-אפשרית
לספר.

טופלווהמלחמההצבאיהשירות
רבותמזוויותפורתשלבספריו
ההיבטשלפנינובספרושונות.
הבמהקדמתאתלעצמוהכובש

במלחמה,והמוותהפציעהאינו
 .השיגעון-הנפשיההרסאלא

השיג-פוגעמהסיפוריםבכמה

 ;בבני-משפחתםאובגיבוריםערן
 •תחושתיעיוותמופיעבאחרים
המספראצלהתנהגותיאותפיסתי
השאר,ביןמוצג,השיגעוןעצמו.

למ-פסיביתהתנגדותשלכדרך
אנושיתתופעהמפניבריחהלחמה,

לחיים,קוטביניגודהמהווהזו,
לוותרדרךנמצאהטרםועם-זאת

זהוהכרחית.כןעלוהיאעליה
עודכללפחותחסר-מוצא, ,~כל~
הנחש-המשחקכלליבמסגרתחיים
בריחההואהשיגעוןשפויים.בים

המא-אחרים,משחקכלליאל
לדילמה.פיתררןכביכולפשרים

עלוב,מוצאזהומציאותיכפיתרון
המלחמה,עלמחאתיכהיגדאולם

עוצמהבעלאמנותיאמצעיזה
רבה.

הנסתרהנושא

והיג-עלילהמהסיפוריםאחדלכל
משותףלכולםאבל .משלוריס
שהמחבר •מאחדנסתרנושאגם

משיחי"."דחףלכנותומעדיף
זהושלוהאישיתבאינטרפרטציה

אתבתוכוהכוללפתוח,מושג
לתיקוןהשאיפהשלההיבטיםכל
מהשיפוטיות •לרוחנימהארצי-
העדינות,אלמהגסות •החסדאל

זקחרורו,אלה"אני"משיעבוד
 •וה~סטיה~סיאלומהרציונליות
אלבעולםהאדםמחד-פעמיות

כעיןלרבותנוספותאפשרויות

בו-זמניתמציאותארנשמרת,גלגול
שונים.באנשים

בסיפורמאודבולטהמשיחיהסמל
מושאליםשבו ) 41(עמ'שואמרדף

והואישר,שלאטריבוטיםלגיבור
פרושת-כנפייםכציפורספקמתואר

עדכצלוב,ספקלהמריא,המבקשת
בכנרת.המיםעלהליכתולחזיון

מוטיבלובשהאחריםבסיפורים
 •יותרמקובלותצורותזהמובלע
שאיפהבנקלבולראותואפשר
לה-להתעל~ת.פשוטהאנושית
של-לחייםבעולם,הסבלמעטת
הדבריותר.ואנושייםמוסרייםמים,

המספרשלביחסוהשארביןבולט
מןבכמהלביטויהבאלאישה,

שלםובאופןבאקראיהסיפורים
ומחשכתבגלילטיולבסיפורים

 :שלביםכמהמגלםזהיחס .ישראל
כאובייקטהאישהנתפסתתחילה

יצירתעםבהמשך' .בלבדמיני
לראותהמספרמתחילאתה,הקשר

 •חלקיולאשלם,אנושייצורבה
מחלקיאליהיחסוגםהופךוכך

למשלהדברשמתבטאכפילשלם,
כל-כך"והייתה :היפהבמשפט
אוכלשלאשידעתי •ליזקוקה
קטנה"באצבעאפילובהלגעת
המפגשהופךלבסוף ; ) 119(עמ'
הדמויותעםגם(כמוהאישהעם

לצירהאחרים)בסיפוריםהאחרות
בין-המספרבדמותהשתנותשל

הרגשית,בהתייחסותובין •במעשיו

העצמית.בראייתוובין

מהקוויםאחדיםבקצרהכאןעד

הסיפ,-לכלהמשותפיםהכלליים

הלשוןהואנוסףמשותףיסודריס.
קולחת,לשון-בכולםהשווה
מכלהנמנעתומדויקת,יפהגמישה,
רישול.
ביעוררומהסיפוריםאחדים

בנסיובםזרות-מהשלתחושה
אחרים, ;מכאןשלאמהאתלעצב
חובפריעתעוונות,מחיקתובהם

 •.מאודאהבתי •ישראלומחשכת

פורתאלישע
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מהפלומתתיהוכתבחיפזון
והואשלהקונטקסטעלשכתב
 , 1991אפריל-מאי , 77(עתרןאחר

מתתיהוכותבוכך .) 12עמ'

במסגרתבלסשלהרומןעלפלו
יצירה"זוהי :העבריתהספרות

ימינושלהעברילרומןהמעניקה
זעם :בונודעלאשכמעטמימו

מההיסטוריה.בתסכולשמקורו
העתשלהערביתבספרות
לקוראיה,שידועכפיהחדשה,

בתסכולשמקורו(זעםזותכונה
אימננטית.היאמההיסטוריה)

הספרותמתאפיינתלעומתה
מופלגתרצוןבשביעותהעברית

בשאננות."ואף

לספרותמומחהפלו'ומתתיהו
בהוסיפוקביעתואתמחזקעברית,

 :ההיסטוריהרקעבפרישתגיבוילה
ניתןהספרויותשתיביןזה"הבדל
הקיבוציותבחוויותלהסברבוודאי
משקפות".שחןחשוכות

שאב·ואףמופלגתרצון"שביעות
שיסודההעברית.בספרותכרת"

חחיסטו·שלקיבוציות"ב"חוויות
חוויותלאיזהחיחודית·עברית.ריח

יוצריםאויצירותולאילוקיבוציות
 ?פלומתייחסקאנונייםעבריים

רקעעלביאליקשלהזעםלשירי
חייםיוסףשלליצירותהפרעות.

ואוליהמאה,ראשיתרקעעל ,ברבר
ספריםמוכרמנדלישללסאטירות

שלליצירותאוהגולה,רקעעל
א"בשלהשואה.רקעעלאפלפלד
היהודיהסכסוךרקעעליהושע
 ...זילואידך ?ערבי

אחרוהואאתלקרואמבקשתאני
אחרים.בהקשרים

איפהבדיוקמדדלאבלסשמעון
הה-בסירןבין"הקר-האדום"עובר

בחברהסוסןהרוןשלתעוות
סוסןשלכשלרבולביןהעיראקית
המרחקנמדדלאבה.להתערות

כשלרנהלביןההתערותאיבין
העיראקיתהחברהשלההיסטורי

לאנאור'משטרמתוכהלהקים
כךבנריוהספרהואיל .דיקטטורי

זכרונן-אתברכותבהרומןשגיבור

הביוגרפיהאתלהצדיקבניסיוןחיו
בצמרתהמשולבמומרכיהודישלו

יכולתחוסרהדי-השלטון
הרוןשלבאוטוביוגרפיהההכרעה

שב-אדוםקואותוהיעדרסוסן'

שלהישגהואאוליהטקסט,חומרי
בלס.הסופר

כתובישראלי'רומןהואאחרוהוא
נישאשהתאסלם,יהודיעלעברית,

ממנה,ונפרדהאמריקאניתלג'ין
בממסד'ומתערהלמקומיתנישא

העכשוויוהשלטוןהשלטוןמפלגת
להיותמבקשהגיבורבעיראק.
להיותעיראק,מולדתועםמזוהה
ומסיים"גזעי",כעיראקי,מזוהה

שמהלךמרבן .כישלוןבתחושת
הרומןאתהופךאיננוהעלילה
שאיןכשםעיראקי""אנטילרומן
-,י"ציוני".לרומןאותוהופךהוא
האס-בדרכיםהואהיצירהשלפיה

הפרדההיוצרותהמגוונותתטיות

כתיבהלביןהנושאיםתיאורבין
מגמתית.

-מזדההכמותצפיתמנקודת
-,השלכשלרנהאתמציגהוא
תחושתכותב.הואשעליהמרת

בהן-האישאתהאופפתהכישלון
משפטשלהפגנהאינהדקנרתר
אינטלקטואלייושרבעלפנימי
בכךמגמתית.אפרלרגטיקהאלא
המודעהיוצר'ביןההבדלניכר

המבקשתהדמות,לביןלכישלון'
האמפ-למרותמגמתיים.צידוקים

יתרהקרבהאוזהותאיןטיח,

שבלס.קוראיתרשםאםביניהם.
נפשקרבתמתוךכותבהסופר'

הואילהעיראקיגיבורועליתדה
ועליומרכזית,כדמותבחדובו

אמפטיהמתוךהרומןנסרב

שטחית.התרשמותזרתהיה

לזהותאותהמשייכתהיצירהלשון
העב-קוראינמעניהוקהלהיהודית

לזהותאותהמשייכיםבארץריח
לקוראישראליכדומןהישראלית.

עודזהרהעברית,בשפההעברי'

הכתיבהגבולותאתהמרחיברומן
אחת(מלהוהניסיוןהחוויהעל

רבתהיהודיתהזהרתשלבאנגלית)
מצויבכדילא .והניסיוןהפנים
אחר-אחדגיבוראחרמהוא

 .סרסןלהדרןרבהבמידהומקביל
יסודותבעליהודי-עיראקי'הואגם
פרשת .ויוצראינטלקטואלשל

היהודי'אסעד-גיסיםשלדרכיו
לדמותומשיקהלישראל'שהגיע

שרנות,הכרעותיוואילו •סרסןשל
-הזהאגו"ה"אלטדמהופכות.

שעברהממשיתדמותהואגם

ו.כ_לואיננו-ספרותי'עיבוי
ה"אלטרשלילה.כולוארחיוב
בעלייהמקומראתמצאהזהאגר"

שנואתישראל'למדינתלארץ'
איננההיצירה .סרסןהרוןשלנפשר

היא .לכאןארלכאןעמדה""נקיטת
הסתירותכוללדמויותיה,כלסכרם

 .שביניהןוהסתירותבאישיותן
נקודתיש :הסתייגותואקדים

בפרטיםמדיעמוסהספרתורפה.

ההצדקהלמרותואחרים.פוליטיים
השי-לכך'למצואשניתןההגיונית

תיאורעםאלהפרטיםביןלרב
מארזןאינוהאנושיתההתנהגות

דיר.

החוויהגבולותהרחבתעלכתבתי
 .הישראליארהיהודיוהניסיון
ערבי-פלסטיניגיבוראףיש(לכלס

פוליטייםכפעיליםיהודיםבצד
בלסשמעוןאחרות).בארצות

עלאמינהבכתיבהתאוצהצובר
מפוצלת,רקאיננהשזהותוגבר

מזרחיתאיננהמנוכרת,רקאיננה

דמות,היאאלאמערבית,ואיננה
הוא"ראסין .אלהמכלבהשיש
דומני,אמר,כתב"שראסיןמה

רקלאאולםסארטר'פולז'אן
היוצרשלאישיותוגםכתיבתו'
העדרואותולכתיבתו'מצטרפת

כהשהפוליטיקאיםאדום","קר
כחוטעובר 'בולהשתמשמרבים
קוויםלמתוחכדילאביצירההשני
ראי-רגישויותלעבותכדיאלא

הביוגרפיהאתהמאפיינותכריות,

בלס.של
 ?מורדאוסתגלן-סוסןהרון

דיקטטוריבמשטרהווה""טרדות

חרדותחרדות.אלאטרדותאינן
שמ-גבוה,מעמדבעלישלקיום

מעצריםבלימה.עלתלויעמדם

חרב-משל'דרךילדות,ידידישל
והניסיון-הומאניתפעולהעים

השלטוןמציפורניידידיםלהרשיע
להישאריכולאינך .חשדבומעורר
לשדודהניסיוןאףעלניטרלי
זהמרכזילענייןמחיר.בכלבצמרת

גיבורכאנטיהאמביציוזיהאדם-

שלמקרהו-דיקטטוריבשלטון
הואסוסןהרוןהמומרהיהודי

זאתמעלההדומןדוגמה.מקרה
המיוחדת,העלילהבאמצעותגם

קיימת,שהייתהדמותעלהבנויה
עקר,-עלההרהוריםבאמצעותוגם
שאינםגורל,ארמקרההקיום.גרת

המרב-הדמותאתללוותפוסקים
סתגלנות,באישיותההמשלבתזית,

במשפחה,מרדכמרד,לההנראית
יושרבעלאדםלהישארניסיוןעם

 .אינטלקטואלי

רקלאביצירותיובלסתרומת
מוסיףשהואהדמויותבעולם
ובכ-האיכותי'העברילרומן
כמשכילהמזרח""אישעלתיבה

נושאתכתיבתו .כאינטלקטואלאו
עק·ותימטיקחחומריםשלחותם
שלמיוחדז'אנרהיוצריםבית,

במאבקיםהמעורב"אנטי·גיבור'.'

שישברומן •השלטוןדמותעל
החברתיהרומןשלאלמנטיםבו
עםחתשע·עשרחחמאהסוףשל

בתוכניהמערבשלהרגישותרומן
שלשילובלאחמאח·חעשרים.

חברהחיבוראלאר"חדש","ישן"
לדיכוטר-מודעותתוךורגישות

הקומפ,- .ביניהןהאפשריתמיה

ליריבמבנהערוכהברומןזיציה
אתמציגהתוכן-אסוציאטיבי

בעלאנושיכעיסוקהפוליטיקה
עםצורך'בושישכעיסוקערך'

ההתרחשויותשמטבעהסילופים
אנרגיהשלשילוביםההיסטוריות.

מצביםמצטברת,ועייפותחיונית

מוצא,ללאאינטימיים/חברתיים
יכולתבהשאין-אהובהאישה

הכך-עללהשפעהאולשותפות
אינ-פעילותעםבצוותאעותיו'

בשורהנושאיבארגוניםטנסיבית

הסרת-הכיווניםאלה-חברתית

הדמותשלהביוגרפיהבצומתוים
שלמיוחדז'אנרבלס.שלברומנים
מהקלישאהרחוקגיבור","אנטי

דמותזושוליים.דמותשלהמוכרת
אמ-בעלתאינטלגנטית,מעורבת,
 :מופנםשכשלרנהערכיות,ביצירת
-שעדגיבור'אנטייפרל"שבע
עוד".יקוםלא-פנימהבלבב

מציגהביצירותהנשיתהדמותגם

לאהובמסוגלשהגיבוראישה
האינטימיהניכורגםכלומראותה.

 .ביצירתושונההאהבהבתחום
אהובה,היאאםהנשית,הדמות

עמהאיןאהובה,היותהלמרות
יכולתבהאיןאמת,שותפות
הןכך .הכרעותיועלהשפעה
נעול'חבדרהמרכזיותהדמויות
אחרוהואהיורש'אחרון'חבורף

נוספים.וברומנים

הוא,עולםחוקאםיודעתאינני
בלסשמעוןשלבספרוגםאבל
זיכרוןקטעילתיאורעדיפותיש
זכדונותבהווה.עיסוקפניעל

חייםזכרונותההולדת,מעירילדות
ג'יןהראשונה,האישהעםובעיות

נקראיםאלה-האמריקניתסוסן
שלבהרריההנגיעהיפהבשקיקה.

הילדותבעירהיהודיההוריםבית
רדי-סתירותשלעירהעיראקית,

בכפיפהזועםזרהחיותקליות
בשנינותבהרמוניה.כמעטאחת,

חברתיותמסיבותמתוארותחדה

לער-יהודיםביןושותפות-עסקית

במנהגירואהאחדכלכאשרבים,

אחדוכלטומאה,השנייהחדת
משלו'ספללמפגשיםעמומביא
"כשר".בכליהקפהאתלשתותכדי
תרבותהבדליעלשרטוטנמסרנקי

באמצ-המשפחהבתוךוסתירות

בשעהרק :באמבטיהשכשוךערת

התרגעותשללרגענזקקשהגבר
קולטאזרקמים,מלאהבאמבטיה

מחירמקיףמההעיראקיהבעל
אמ-מאישההנדרשההסתגלות

אמידעיראקיבביתהחיהריקנית

לא-אמבטיהברשאיןומסודר'
מכיווןאלאכיס,חסרוןמחמת

שלבקודנכללתאיננהשאמבטיה
 •בעיראק.הציוויליזציהצרכי

 •מפריםביקורת

 :בלסשמעון
 ;אחרוהוא

זמורהפרוזה'

 ; 1991ביתן;
עמ' 165

"הספרות

העברית

מתאפיינת

רצוןבשביעות

ואףמופלגת
-בשאננות"

פלרמתיטוען

 LEשליוליכבלירן
DE ~ MO רשימהמופיעה

כלסשמערןשלהרומןעל
תחת • ,אחרוהוא-

השכורלהגור"הכותרת
 .נסים"אסעדשל

-הרשימהכרתכת
מדברת-ביטוןסימון

תרומהעלמתהיכרש
חשיבות.בעלתספרותית
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•מדנה

ראשוןקטע

מסהמתוך

 2-77עיתרך- 45קרכ·ך

התאבדותולאחרכשנה

ראהיסכין,של

חרכה"מאיאקרכסקי

עליולכתוב "סוציאלית
אתאזיצרואמנםשיר.

החזקותהיצירותאחת

שלו.

היהלשיר'כהמשך
אתלנסחלוחשוב
כמסההשיריתמשנתו

שירים.לעשרתאיך-

כרוכהמכוססתהמסה

ת,ך-שצברהניסיוןעל

 .ליסניןהשירכתיבתכרי
אתכאןנותניםאנו

הקצר'הראשון'חלקה
 .המסהשל

14 

שיריםעושיםאיך
הזה.הנושאעללכתובחייבאני
שונים,ספרותיים(בדיוניםהצעתיפעםלא

צעיריםעובדיםעםלמיניהןשיחותכעת

המלה,באמנותהעוסקיםמוסדותשל
לפחותאולהרוס,מבקרים)עםבוויכוחים

תפיסת-השירשלהלגיטימיותאתלבטל
מכלהחפההישנה,העברבשירתהישנה.
רקנפגעההיאנגענו.לאכמעטאשם,

תפסוהי;שן'עלהמגניםהנפש'עזיכאשר
ישבנימאחוריהחדשההאמנותמפנימחסה

האנדרטאות.

באנדרט-כשטיפלנו-הואנהפוךוהנה,
לעיניהצבענוממקומן'אותןוהזזנואות

הצדמןדווקאהעברגדוליעלהקוראים
 .נלמדוהלאמוכרהלא

לספרות)בבתי-ספרצעירים(וגםילדים,
בתוךבעצםטמוןמהלדעת,תמידסקרנים

 .הקרטוןסוס
הביקורתנגדמופניתשלנוהשנאהעיקר

גדולתשכלאלהנגדהבורגנית-רומנטית.
שגםבעובדהלדעתםנעוצההעבר'שירת
שאונייגיןכשםבדיוק-אהבוהם

 )!הנפש(התפעמותטאטיאנהאתאהב

אתליטפושחרוזיהםהמשורריםאת-
החנה,-מחולאתתיעבנואנחנואוזנם.

סביביוצרשהואמשוםקל-הערךנים
שלאווירהוהחשוב,הקשהמעשה-השיר'

האמונהומשוםורגיעה,מיניתהתרגשות

בשוםלהתמודדאיןהנצחשירתעםשרק
הואהיחידהיצירתיהתהליךדיאלקטיקה.

והטייתהנפשהתפעמותמתוךהבאזה

השירהשרוחבציפייה,מעלה,כלפיהראש

הקרחתעלישרמשמיםתצנחהתכולה
 .ססגוניטווסאוצחורהיונהבדמות
קשה.לא-הללוהאדוניםאתלחיז~וף

חוקלתוכןטאטיאנהאהבתאתלהשוותדי
הרוןמןהכוריםבאוזנילקרואאוהנישואין'

אוין'פושקשלהקסומה''המשקפתעל
דים-הצועהגושיםלפנילרוץ-לחילופיך

בעל-מנהגים"דודי-ולצעוקבמאיבאחד
 !הוא"מושלם

מישהו,ימצאכזה,ניסיוןאחריאםספק

להעניקומעונייןולהוט.צעיראכןהואאם
כןענייןמהפכנית,לפעילותנעוריוחוםאת

העתיקה.השירהבמקצועבעיסוקורציני

תגובותרבות.ונאמרנכתבכברכךועל
ל~דנו.היותמידהאולמותשלרעשניות

באוהחיוביתהתגובהבעקבותתמידאבל
 :הספקקולות
 !דברבוניםואינכםלהרוסרקיודעיםאתם

איפהאזגרועים,הישניםהלימודספרי
הפואטיקהחוקיאתלנותנו ?החדשים
 !הלימודספריאתלנותנו !שלכם

רבע-כברקיימתהישנהשהשירההנימוק,

 'שלושיםבתאלאאינהשלנווזושנים,אלף
משכנע.לאתירוץהיה-

עושיםאיךלדעתוגםלכתוברוציםאתם

הכל-כללפיהכתובטקסטמדוע ?זאת
וגם םי~~~המכיללתלפיות,המחודדלים,

 ?שירהב;רואיםאיןמדוע-טרוכאים

המשורריםמןלתבוערשאיםבהחלטאתם
המקצוע.סודותאתלקברעמםיקהושלא
כמורה,לאעבודתיעללכתוברוצהאני
 .כבעל-ניסיוןאלא

מדעית.משמעותכלאיןשלילמסה

ידיעתימיטבועל-פיעבודתי'עלכותבאני
במהותהשונהעבודתיאיןוהשקפתי'

אחרים.משוררים-מקצועניםשלמעבודתם
שוםקובעאינני-ומדגישב wאני

ההופכתנוסחהשוםמציעאיני .מתכון

קיימות.אינןכאלהנוסחאות .למשורראדם
הנוסחהאתבעצמ;היוצראדםהואמשורר

 .שלוהייחודית
הדוגמה-אתומביאחוזראניהמאהבפעם

 :לכךאנלוגיה
לים, /oמשיוצר,אדם,הואמתימטיקאי

שמ-אדםמתימטיות,נוסחאותמפתח

האדםחדשה.מתימטיתמשמעותביא

שתייםועודש"שתייםלראשונה,שקבע,
אםגםגדול,מתימטיקאיהיהארבע",הם
שלחיבורעל-ידיזאתלאמתהגיעהוא
סיגריות.בדלישניעםסיגריותבדלישני
לצורךצירפואםגםאחריו,שבאואלהוכל

קטרי-כמויותר,גדוליםחפציםהחיבור
קביעהמתמטיקאים.אינםלמשל,רכבת,
שלעבודתםמחשיבותמפחיתהאינהזאת

אפילו,ייתכןלקטר.קטרהמחבריםאנשים
חשובהעבודתםבתעבורהמשברשבימי

האמתשלהעירומהמהנוסחהכמהפי
לחברהלשלוחטעםאיןאבלהמתימטית.
הזה,החיבורשלתוצאותיואתהמתימטית

קטרים,לתיקוניבבית-המלאכהשנעשה
- nשמתייכפיאליהןשיתייחסוולתבוע

זהלובוצ'בסקי.שללגיאומטריהסים
להדאיגהמתכננת,הוועדהאתלשגעעלול
העוסקיםאתולבלבלהמתימטיקאים,את

 .השכרבתעריפי
פתוחה,לדלתמתפרץשאניבוודאי,יאמרו
לאבין-כה-וכה.ונהירידועברור,זהשכל

מחורזת,המהשירה 80% .יערולאדובים
איןשלעורכיםמשוםרקבעתונינומודפסים

שאיןאוחדשנית,בשירהמושגשלשמץ
 .בכללשירהנחוצהמהלשםיודעיםהם
אובעיניי"חן"מוצא-רקיודעיםהם

שגםושוכחיםבעיניי",חןמוצא"לא-
כלכמעטולפתח.להעשירוצריךניתןטעם

יכוליםשאינםבאוזניי'רננותלההעורכים
יודעיםאינםכישיריםשלכתבי-ידלהחזיר

מדוע.להסבירואיךלומרמה
 :למשוררלהגידהיהצריךמשכילעורך

על-מאוד'נכוןעשוייםשלך"השירים
שלבספריהםהמופיעיםהכלליםכלפי
כלואחרים.גוץ'שנגלי,ברודובסקי,מ'

שכברטובים,חרוזיםהםשלך'החרוזים

המלאבמילוןלמוצאםשניתןמזמן'נוסו
ומשוםאברמוב.מאתהרוסיהחרוזשל

אקבלוחדשים,טוביםשיריםליאיןשכרגע
שכרעבורםואשלםשלך'אלהאתברצון
שאקבלבתנאיזאתמקצועית,כתבניתשל

 ,,עותקים.שלושה
שיפנהאולכתוב,אזשיפסיקאווהמשורר'

המצריכהלעבודהשפוניםכמולשירה
יפסיקהואאחרת,אוכךיותר.רבמאמץ

מביאאשרכתב-חדשות,מוללהתייהר
אבלחדשיםאירועיםעלדיווחרקאומנם
והואידיעה,עבוררובלשלושהמקבל
שערוריותאחרבריצתומכנסיואתקורע

מבזבזהמשוררואילועלינו'לאוש.רפות,
לחהבאצבעמדפדףכשהוארוקואתרק

בדפי-ספר.

אינההשירהמטרת :עצמיאתלסייגעליי
אתלראותהיהניתןכןשאםנוסחאות,
נוסחאותבהרכבתשמתאמןכמיהמשורר

ואףנחוציםלאלמצביםאולדברים
ביצירתלמשלצורךכלאיןקיימים.לא

במלואדהירהבעתכוכביםלספירתנוסחה
אופניים.עלהמהירות

החייםעל-ידיהמוצעניסוח,מצריךמצב
עצמם.

עגההרחובאלהזרימהלדוגמה,המהפכה
זורמתפוכריםשללשוןמיליונים,של
השפתונת ;המרכזיותהאוטוסטרדותאל

מילותיהעלהאינטליגנטים,שלהקטנטונת
"עקרונות"אידיאל",-כמוהזעירות
טרנ-"מבטאלוהית","ראשיתהצדק",

 ;ואנטי-כריסטוס"כריסטוסשלסצנדנטלי
בלחשהמפוטפטיםהדבריםאותםכל

סטיכיהבאהעכשיוטו~או.בבתי-הקפה,

 ?לפואטיתלהפכהאיך ..חדשהלשונית

לא"ורד-קרת",כמ;הישנות,השיטות
תוךאלדיבורלשוןלהעביראיךמתאימות.

הדיבורמתוךשירהלהוציאואיךהשירה
 ?הימביםלטובתהמהפכהעללירוק ?הזה
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וכנוע,גרועעםהפכנו

בורחים.לאמזה
ומדועלאןשחור-ידיויפרוש
הדרכים.כיווניצומת

) T ' (גיפיוס

אמפיבראכיות,שורותארבעבןשיר !לא
לרעםכתשובהלחש,לצורךשהומצא
 !תקווהחסרהואהפכפך'

אלבטרוסים,הים,נוודיגיבורים,

אדירות,כרותשלהשולחןיושבי
 ,] 1 [מטווסיםימאים,הנשר,להבת
יקרות.אבנים-מליםהואשירכם

(קירילוב)

 !לא

האזרחזכויותכלאתהחדשהלשפהלתת
חוזר'פזמוןבמקוםקריאה .אחדבהיעלם

ערש.שירבמקוםהתוףרעם

 !המפכהבקצבצעד

(בלוק)

 !המרדכמרשהתפרסו

(מאיאקובסקי)

החדש'השירשלובתמונותבניסוחיםדילא
מהפכנים.המוניםעלהמלהבהשפעת

תהיההזאתהלשוניתהפעילותשכלחשוב
 .שלךהמעמדלעזרתמכוונת

אננס,זלול
הסרטן,ולעס
 ...מבורגןעשיריומך'הגיע

(מאיאקובסקי)

ידיעלמתקבלהיהכזהביתאםספק
ידעלא-1820בגוץ'הקלאסית.השירה

אילוגםאבל ] 2 ["צ'סטוש'קות"עלדבר
שכתבכפיעליהןכותבהיהמנירן'היה

הללו"השורות :העממיהשירעלבזלזול
ניגון".וחסרותצלילחסרותהן

הרחובאימץהאלההשורותשאתאלא
 ...הפטרבורגי

החומר .הכרחיהשיריתבעשייההחידוש

ה"נופלים"הלשוניים,הצירופיםהמילולי,
עיבודלעבורחייביםהמשורר'שללידיו
משמשתישנהמליםפסולתאם .יסודי

להחמירישהשיר,לעשייתחומר-גלם
החדישהחומרשלוברמתוביחסבמידה,

השיר.באותו

להמציאמתכווןאינוכמובן'החידוש'
לאחדשות,אמיתותלבקריםלייצרו/או
ליאמבים,חדשיםתחליפיםיוצריםמיד

ניתןוננסים.ואסלאליטראציותהלבן'לשיר
והעמקתםזקכלולםעלולעבודלהמשיך

אלה.כלשל
ארבע",הםשתייםכפול"שתייםהכלל
בזכותקיים,להיותיכולואינוקייםאינו

ישזאת,אמתלהפעיללדעתישעצמו.

לערעורניתנתבלתישהיאכך'עללהצביע
תוכן,(משל,עובדותשלשורהעל-ידי
ערךאיןשבשירהיוצא,מכאןנושא).

עיסוקהמציאות.בבואתלתיאורעצמאי
בולראותישאךנחוץ'אומנםזהמעין

 ...גדולהאנשיםאקפתשלמלאכת-מזכיר
מגמהמתחילהשבובמקוםמתחילהשירה

 .כלשהו:;,יווןמסוימת,
 ...הדרךאללייוצאאבילכדכמובשירים

פשוטהמתעמולהיותרלדעתיאין-
כי .המשוררעםלטיילשתצאנהלנערות,

משעמם ," ...לבדואדםהיותטוב"לא
 • . ..ועצוב

1 q 

;כ

 •םדנה

ימאים ] 1 (

עממייםזמרשירי ] 2 (

שורותמארבעהכבויים

כדרךוהמולחניםמחורזות
זהה.

נסריעקב :מיידיש

סוצקובראברהם

אבאשלהשנהליום

א:בא,עדשדהלפניםושדה,שלגא;ך
-ד- •:ז ·:· •י.ז: :·:·:

 .א~~ ,~לג w ~זקזכדסלתלג wרזק~ת-
W ב~ים;:W יןא,~יה;לך~ה~W .א;דל~

~, w ~~מד~ת ~י~~ ,א~~ד ~י;~,. 
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i? לי ז~ר~ו::ז;נן ,;עה~ w ה~~??~ד:ןלג : 
;:וק.ךז;זק.~ליו:;בא.רב R;:וק.ךז;זק

~אא,~יז;נ~ךן י~~ 7לי 7i ם~ו:;
דימ;מי w ~~ת~די~פ;ת~ל·א wךנ;
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 'ד~~ 7~סהע;ךזקוקל.ארד.:קפ;ד-.ר
 . . . . . .ז;נקך~דן Q~רל.א~ריץ' ?iל.א

ה ?fךהו~מו~ה;גגן י~~~לי
עז-רה.זהשפ;ל,הזפיתדלבב;,
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לוריאשלום

 1:~ו
מםה

בכנסהרצאה

הבינאוניברסיטאי

המוקדש tהשמיני

עםלספרות
ישראל,

בר·אוניברסיטת

 . 8.4.1991אילן,

פן_)רוון_)נדלונגהשיר ] 1 [
מורכב ) 20-21(עמ'

השיר ;שיריםמשלרשה

(עמ'קטן >-1 ':.רדאיןליד
34 - משלרשה- ) 35

ביידעפוןהשיר ;שירים
 ) 41-43 '(עמוועלטעקן

השיר ;שיריםמשני-

 '(עממילגרויםדערפול
מחמישה- ) 48-52

אוןגר~זהשיר ;שירים

- ) 82-89(עמ'מענטש

לידהשיר ;שיריםמשני

איןגעזונגעןהיילן'וועגן
- '(עמפינצטערניש 101 

 ;שיריםמשני- ) 1 00
 '(עמד~רנביימלעךוהשיר

מחמישה- ) 105-109

שירים.

ב-נכתבאחדשיר ] 2 [

ב--שירים 26 ; 1970

ב--שירים 27 ; 1971

מסומןאחד;ושיר 1972

 . 1971-1972בתאריך

גיחההמשוררכדברי ] 3 [

אתהמסיימותבמלים
מקהלתמפיפאוסט

משלבשסרצקברמסתורין'
קל >-1ספעקטבשירואותם
 .) 97(בעמ'יםאויפן

שלגסירמרנאמררכך
פאלמע,א" :הששיהבית

ליב.זיכ'האבשררעסטער,
 ·פל 15פלא;ךס 15ררמרחלזי~

אויןאיד 15 , :גן 15זכ'רריל 1
אייביק-רר~יבלעכעס 15ד
 ,;ה" :ובעברית ." 715ר 15פ

א;;ךב~ני;תי, n15תזבר,

פטפףטיליסלחיא;תה.
 ~~.ב :לרמ~ררבlה~ני /

הףאו:ויאן p:~ם::ז~ש•ףת

 .:ים" ?iר

מילוליובתרגום ] 4 [
מןי;זןךזכהף :לעברית

י;זררי;ת nל ?::זו:וי-ם
י;זןך,??לאיםו:וי-ם ,/

:;נ:;נךייוrרר,חו:;נקי-דרר;ת

ר) i ני,;:ז:;·דך.ר.(פידלרויזדיהשיריםרבץ ~~:

 ~~.~~שר~~ל~~,~~ב~~~כ-~ך~:;ה ~:ן •
ככליל·של·שיריםהערוכיםאחדיםמהם

 .בסך·הכלשירים-69באפוא, ,מדובר .] 1 [
גדולה,אלבומיתבמתכונתהודפסהספר

מל~והוהואעיניים,מאירותבאותיות
שצוירוישאגאלמארקשלאיוריםבשלושה
-בקיצורושיריו.המשוררלכברדבמיוחד
לכל-ומר nקל·ו ,ספראוהבלכלחגיגה
שירה.אוהב

אחדככותרתעל·פי·רובבכותרת,מוכתר

 :לאמורבפרק.השירים

הבודד(החלוןפענצטעראיינציקעס 2$ד . 1
 ;שירים) 19-

 19-גדוש(הרימוןמילגרויםדעופול . 2

 ;שירים)
פליגלצווtזנציקאוןצווייפרןאלף·בית . 3

 ;שירים) 16-כנפייםכ"בבן(אלף·בית

אחדשיר-הסנה(עצירנביימלעך 2$ד . 4
פרקים).-5ממורכב

 ' Tפירלרוי'די
בתל·נכתבופידלרויזדיהקובץשירי
 .] 2 [ 1971-1972בשניםונתגבשואביב

~ת vלכברשקעההראשונות-70הבשנות
תוםעםכגעששפרצההתררממות·הררח,

טולטלההארץהימים.ששתמלחמת
רעב·טורדניתמלחמת-התשהשלבמועקה

כאילוהאופק,שמיאתהקדירוכבדיםנים
להתחוללהעתידההסופהאתלבשרעלו

הכיפוריםמיוםהחל 1 197 3באוקטובר
הצהריים.בשערתתשל"ג
אומנםמשתקפתאינהההםהימיםאווירת

אופ·המועקה~ךיאךבשירים,ישירות

ביןקלותמפעפעיםפעםולאאותםפיס
טראומטיות,חוויותרי vfמזרגיםהשורות,

המשוררשלהצעיריםחייואתשחרשו
וליטא.בירושלים

2 

הופךהמשורר,בידישנערךשירים,קובץ

קונטקסטמעיןלשיר·של·שירים,וברממנו
זאתמגמהאמנותית.מגמהבחובוהטומן

שתישלשזירהעליבדרך·כללנשענת,
 :לזרזולכאורהמנוגדותגישרת

להעלותהמבקשתה!נו~מטית,הגישהא.
שניחוטבבחינת Iכלשהומרכזירעיון
כנרפך·אל·נופךהשיריםבשחליםשעליו

אינהזותבניתאמנותית.תבניתויוצרים

השיריםשאתהעובדה,עלורקאךמבוססת
אףואוליאחתבלשוןאחדמשוררכתב

ביןהמחברמשהוקייםקרובים.זמןבפרקי

במראות·ארהיסודבחוויות Iלשירשיר
 .אחרבמשהוארהשתייה

ריבוי·לשבץהמבקשתהפסיפס,גישתב.
בתרךככל·האפשרגרונים·ונושאים·וצרררת

פרטיםשלצירוףמעיןהמבנה,מסגרות
אולהבליטם,כוונהמתוךזה·מזהשונים

חיבורם.שלהפרובלמטיותעללהצביעאף
יפרדוקסאליבאורחעשויות,הגישותשתי

ניתןבובמקרההן .זואתזולהשלים
שלבסיסיתהנדסיתתבניתעללהצביע
שלשונותוריאציותכגון Iהשיריםחיבור

ניתןשלאבמקרהוהןכיאסטיים,צירופים
כלשהם.תבניתקוויעלברורותלהצביע
דיהשיריםקובץאללהתבונןבבואנו

וראשונהבראשמוצאיםאנו Iפידלרויז
פרקכלכאשרפרקים,לארבעהחלוקה

ואחיזהמרכזינושאהפרקיםמןאחרלכל
נושאוהנושאים.שלושתיתרבכלחרוקה

הפרקשל ;'היצירה'הואהראשוןהפרקשל
-השלישישל ;והחיים''האהבה-השני

היוצרשירת
'היוצר'.-הרביעישל ;והמוות''הגורל
החולם,המפוצל,המיוחד,היוצר,דמות
האחוזהקולט,החש, Iוהמדמייןההוזה
הנשיות''נצחובחרצובותהיופיבקורי

רבת·קולותומתעצמת,כדוברתעולה ,] 3 [
מרעימהקול·דממה·דקה,אלומתכנסת

נפעמת,ומתלחלחת,רציניתומתרעמת,
ומתחכמת.הוגהבנאנח,

ביןהכיאסטיתבזיקהלהבחיןקשהלא
לביןוהיוצר)(היצירההמסגרתנושאי
האהבה :ביניהםהחבוקהמבנהשלגרעינו
ההוויההמוות).(הואוהגורלהחיים)(היא

המאצילהיממנהמנוסשאיןהקיומית,
אושרשלרבותמידותבני·התמותהעל

מכוחותמציתהטעמהאלמגיעהוייסורים,
סוף.לושאיןקיוםלההמעניקההיצירה,

מי~לןהשירמבתיבאחדמעלההמשורר
מיליןשל(במרחק~לייןזיןפרןייי~ט
התוכניתשל'תרשים'מעיןלעצמי)מעבר

 :לאמור Iאותוהמפעמתהאמנותית

 •מעדלעבן ?לעבןווימעראידס 15רר
נעגלדיאויןדרררתדיקער,פרלער,

 ·גער 15ברעדאידריסגר :פילןלן 15ז
זעגל 15רדישררימעןל 15זנט 15הזייער

 ?ןףהיז .ליין 15זיןפרןמי~לן-ררי~ט

 ,פן 15ה 15 15 ,אידררינט 15 15 ,ס'איזאריב
גריזפרןסרררעדן 15ר 15פאידערגעץ
 ] 4 [פן. 15ש 15בארןפן 15ש 15בצראייביק
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להעלותספק,בליעשוי,מפורטמחקר
יותר,ומדויקתיותרבהירהכללית,תמונה

לחת·נקודת·מוצאכאןשישילינדמהאך
ספר-הפלאיםשלהקומפוזיציהאלבוננות

 .פידלרויזדי

3 

לעמודזו' ___קצרהסקירהבמסגרתיארכללא

המוטיבים,מגווןהנושאים,מאותעל
תחבולות·העיצובומערכתהצלילים.ז:וזמור

אסתפקהשירים.קובץאתכרימוןהגודשים

מסקנותלהסיקובניסיוןשיריםשניבהצגת
אברהםשלאמנותואורחותעלאחדות

סוצקבר.

שכותרתוהפותח,השיראלמקרובנתבונן
די :קובץ-השיריםכלאתגםמכתירה
 :לשונווזו .פידלרויז

ועגןרעמען 15ררתחיית-המתימדיקפרן
ררעגן 15ב ,צעבלךעןזיןנעמטלינקע 15רר 15פ

זיכרון)לטן 15איןקינדהייטרעדמיטנד 15(בי~נ
 ·ררן 15רצערדיקן 15שרראינעםפידלרריזדי

 ,פידלעדקייןניטצינד 15שדיןרף 15דפידלרריזדי
זידלער.קייןמער 15ניטלריבעו,קייןמער 15ניט

אמונהארןפריירמיטשפילער 15 115שפילטזי
סטררנע.ררידערגעברירענער 15רד 5ל:פ

ציטער,אידרד 5ל:פסטדרנע, 15רד 5ל:פ
ניטעו,אידניק 15האידס 15ררבין 15לנבור

-קררייטיקארןפטיק 15זזרי 15ך. 15שטאידזיסר 15נ
 ] 5 [ .ררייטיקררידערגעברירענעם 15רד 5ל:פ

הואבשירהראשוןהפרדוקסאליהצירוף

יבעונתושנהשנההיורדהגשם,ביןהחיבור

ברית·האחוזהמחזוריתהתרחשותבבחינת

תחייתלביןהבריאה,שלהאדירמרס
רא·ביןבמתחלהבחיןניתןהמתים.
הראשונה,בשורהוסופו.השירשלשיתר

מתיםכמחייההמתוארהמטרכאמור,

האח·השורהואילו(תחיית·המתימדיק),
ולאמחרש.שנולדבכאבמסיימתרונה
היאהמתים''תחייתזה.כראיזהראי

הנבראבעולמוגמורהבמהפכהאמונה
הגשםדווקאוהנההקדוש·ברוך·הוא.של

ו~בעהשהבריאהאישור,מעיןהואהמחיה

נשחקיםהםואיןחוקת·עולם,בבחינתהם
אתהמעירהחמים,המטר .הזמןשיניבין

איתניאתומניעבטבעהרדומיםהכוחות

עתהיעורראתממלאוהחיים,הצמיחה
כאז.

שנולד'הכאביכמובןהוא,אחרעניין

שלעניינועקרוניתהואכאבמחדש'.

בצרורמוחשמחדש'שנולד'הכאב .היחיד

הכרחיתזיקהללאה'אני',שלהייסורים
בטבע.הנצחיהעולמיהמחזורריתמוסאל

מסימניאחדהואשהכאבדווקא,אפשר

ואיתותיה.הזמניות

וב·בבריאההתמורהבמסגרת-והנה

בשירמתרחשת-היחידשלהרגשיעולמו
(דיורר·חכינור :אומרהווהפנימית.תנועה

ביןמפתיעמטאפוריצירוףפידלרויז).
אתובוממנוהמעלהוכלי·הנגינה,הפרח

יהעיןאתכובשהוורדהחושים.מערכתכל
אףואוליוהטעם,הריחחושאתמעורר

הקטיפהרכותביןהניגודתחושתאת

שלהפגיעהועוקצנותעלי-הכותרתשל
אלפונהזאת,לעומתהכינור'החוחים.

מעיין·פלאיםמעיןבהיותוחוש-השמיעה
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עשויהכינורוצלילים.קולותשלמתגבר
להרגיעגםאלאהחוש,אתלגדותדקלא
הנפש.את

מתווךידב-החושיםודד-הכינור-והנה

ומעשיםדבריםשלהחיצוניהעולםבין
הדוח.שלהפנימיהעולםלביןואירועים

מתנגן-לומדאפשר .מנגןהכינור
באמונה.בחדווה,בשמחה,כנד,בלימאליו,
שאיןאלאמחדש.שנולדהמיתרלכבוד
מכוחבוורדאחוזהוא .עצמאיהכינור

עלמגיבהוורדואילו .המטאפודיהחיבור
תנועהבומתחוללתהחמים.המטרפעולת

ובפדיחה)(בצמיחהלמעלה :דו-סטדית
והזיכרון).הקרקע~מקי(אלולמטה

ביןלכאודה,הפדדוקסאלית,ההקבלה
ממנהמסתברתהשחורהלאדמההזיכרון

אתהמפרנסחי,גודםהואהזיכרוןובה.

משכן-קבר,לכאודהשהיאהאדמה,הדמיון.
והח~וותהיניקהמעיינותטמוניםבהדווקא

 .ודד-הכינורשל
חומדומוות,חייםיוישןחדשוהווה,עבד

דמיונית,במעדנהבזהזהמשתזריםודוח

הקולותהפנימית.התקשורתאתאורגים
המוסיקהעםוהדמוניים,תואמיםהשירשל

היחידאליהעבדואלהאדמהאלהנצמדת
משמעות.אליוצאהכאב .זכדונוואל
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מספרעלובתמציתבקצרהלעמודברצוני
דיבשיריהמתגליםאופייניים,קווי-עיצוב

שיד.אלמשידמתגלגליםוכאילופידלרויז
עסיסימתוק, ך:K ~jועומד ך:vjזנ;:דpזהדבורה

שלאדונהשודההדעתעלמעלהיודווי
להוותים·העשויפדדוקסאליים,נ;גודים

מרזיאחדאלקריאת-כיווןבמידת-מה
 .סוצקבדאברהםשלהאמנותיסגנונו
המבקשיםיצירופי-לשוןלהעלותהמגמה
אוק-מבעבאמצעותעניינםאתלהבליט

עיקר .] 6 [בשידהחדשהאינהסימודוני,

rןךןהבאמצעותהקוראאתלהפתיעטעמה
סוצ-שלדדנואלההתבוננותחדת-מבע.

במניעיםהבחנהלהעלותעשויהקובר
 :נוספים

וחש-כוח-בלימההפדדוקסאלילצירוףא.

 .געטרויעןדירכלויזיםרעדווילאוצרזי~ז
 ] 7 [ .ה-ךקהט ?7?7ק;ל-ךה~רץזי~זפרןפעולרעד

בתעלולכאןמדוברשלאאפוא,מסתבר,
אלאבעלמא,מליםבמשחקאווירטואוזי
הבלתי-אתלבלוםואמנותירוחניבמאמץ
ומושגיםצירופיםהתוהומןלהפקיענבלם,

 .האנושיהיצירהבמעשהולשלבם
5 

כוונתיואין .מספרגםהואסוצקבדאברהם

בשנימקובץהרבשחלקםלסיפוריו,כאן
פרןנבואהיחיןJקווןJריום(גרינערכדנים

האצוריםלסיפוריםכוונתישווןJרצןJפלען).
בשיריו.

דקלאמתכווניםי~ד g ??אומדיםוכאשד
הואהתיאורלתיאור.גםאלאלסיפור,

המצטבריםפרטיםשלצירוףבדדך-כלל
חיבורהואשהסיפורבשעהזה-ליד-זה,

התיאורזה-אחד-זה.הבאיםפרטיםשל
הדי-המטאפודות,בעולםמתגבששבשיר
הסיפורואילווהסמלים,המטונימיותמריים,
הבית,ואלהשורהאלומצטמקמתקצר

סוצקבראברהםשל
 .דינאמילסטאטוסמאירועההופכת

דילוג.מעיןהשניבביתמתרחשוהנה
אחזבהםזמנים,היוה"זpסינרמז,הקורא

ברבים,נשמעונעימותיובוורד-הכינור.כנד

כלורעים.טוביםיצרים,עודדויצירותיו
הואעתהואילו .בזיכרוןושקעחלףזה

שנולדמיתד'לכבודכנדיבלימתנגןגלמודי
נושן-חדשמיתדשלכבודוומהומחדש'.

השיראתחובקשהואאלאעודילא ?זה
מחדש''נולדהביטוילאחדות.ומז:ייכו
ותנועתוהשירראשיתעםהמיתראתמחבר

הגשםעםהשירישלסופוועםהדינאמית
המשמיעה'אני'ועםהוורדעםהכאב,ועם

בשיר.קולו
גודמיםשרשרתמתחברתהשלישיבבית

האנאפודה'לכבוד'.האנאפודהבאמצעות
דב-בהציגהרגרסיבית,דינאמיותמפעילה

ניצבוכאילוזה-אחד-זההאמוריםוים
התרשמותכאןעולהוהנהזה-ליד-זה.
 :גודמיםשלושהשלסימולטנית

 jהרוטטוקולוהמיתר . 1

 jהדבורה . 2

הכאב. . 3

כמקלעת.בזהזהשזרדיםהגודמיםשלושת
 jהדבורהלכבודמנעיםשבכינורהוורד

ומקיימתהוורדמפרחייונקתהדבורה

העולים tוהמדהמתוקבריאת :יעודהאת
כאילוטעמים,זק"נול fבשירפדדוקסאלית

הקצוות.שלהיחסיעדכםאללרמוזביקשו
אתמרעידזאת,לעומתשבוורדיהכינור
 .כאבואתב'אני'"המעודדיהמיתר

הטבעביןמופלאהאחדותונבניתהולכתכך

הכליביןוהאדם,העולםביןוהאמנות,
-לכאודהוהכאב.השמחהביןוהגודם,

לעולםשיד-תהילה-למעשהערבוביה.
הפרדוקסים !ל?בוד .וכהווייתוכנתינתו

המליםמירוץאתלייצבהעשויהיה,
 jומדודשקולבערוץהערוכות

ספקדקלאלעודדעשויהניגודיםצירוףב.
מעיןגםאלאההיגיון,שלהמגבילבתוקפו
 jהחיצוניהעולםגורמיכלפיהתרסה

שאיןהעובדה,עלמצביעהניגודיםצירוףג.
הערוכיםגודמי-החוץביןהרמוניהכלל

עולמותגובתלביןהבריאהחוקיעל-פי
 jאותםהקולטהאדםשלהפנימי

גמישהשהלשוןמוכיח,הניגודיםצירוףד.
העולםמןיותרהדנהועשירהיותר

החומרי;

האפשרותעלמצביעהניגודיםצירוףה.
ניגודיםלמערכתמבניתמסגרתליצור

להשקפת-אמנותיתהיענותבזהולהיענות
 jדיאלקטיתעולם

לפתחלמשודדמאפשרהניגודיםצירוף .ו
אירוניהלכנותהשניתןנקודת-הראות,את

פאתטית.

היאהלידיקןסוצקבדשלהבסיסיתהגישה
עמוקבפאתוסרוויהיצירתוכלפאתטית.

היאזאת,לעומתהאירוניה,ממנו.ועמוק
הפוטנציותמןהנובעתאנושית,תפיסה

אתביסודהתואמתהיא .בלשוןהטעונות
עקרוניתהמשמשת tהלשוןשלמהותה
 .ממנוולחריגהפשטשללביטויואמצעי
 •הדיבורלביןהמציאותבין mהעימעצם
המרחקמפניאירוניייחסבחובוטומן

ביניהם.העקרוני

להעלותבבואו tלמשליהמקראי~ד p gןז:;אם
 .:ממנה,נעלהשאיןפאתטית,סיטואציה

 • ~י"טא'<מלכיםה" reדד~~ה"קולאומד
 ·יאתומפעילסוצקבדאברהםבא ,) 12

 ··:הביטויאתבחופנוהפאתטיתהאירוניה
 :לאמודיבי:דישלפועלכולו

התיאורהשורות.ביןומתנשםומתרווח

בין tהלשוןלביןהמראותביןהיחסאתבונה
אופיהלביןהמראותשלהסטאטיאופיים

זאת,לעומת tהסיפור .הלשוןשלהדינאמי
מוקדםבהשישהתנועה,בעייתעםמתמודד

כלומד;ולול, ryךס~ילהבעייתעםומאוחד,
בתוךהפרטים.ביןהחיבוראורחותעם

אמנותית,דינאמיותהתיאוריוצרהשיר

הסיפור .סיפוריסטאטוס-הסיפורואילו
הריבוניהריתמוסביןהמתחעםמתמודד

סטאטית,אוריינטציהעלהמצביעבשיר,

אותםבאמצעותהנבלמתההתרחשות,לבין
הקולות.
טובה.דוגמההואודד-הכינורשלסיפורו
במטאפודה.-תיאורו

ההווה,אלהעבדמןבתנועה-סיפורו

1 ="-

;:i 

o/, חושו /;:ז~~ך~יים~ם:: 
 י=ז:::ד /;:ז~~וןיים.~צו~ים

 ":;ומ!?ןש ז:;;מ f;:זךזזק~כשוט

/ f זק:rלזקךpרכ;:!נ?..זמיליןז 
;:ון 1$אם / ? 71$ ? .ה??~~?
א 1נז? ל??~~ם ,רוr::זנ;זp:;כת

 ן;שנ;:~:ים iZז;יםא.י /
וליצ;ךכ;ליצ;ך /;:ז~ךקות

 . . niל~
מת;ךעכרי:וכתרגום ] 5 [

מחי-ההחמיםהמטר

 ,לנוע~ט';מ~ים~מתחיל
(יד tולגכררדרל,לג , nלפר;
 T:::ז~לדות 7 ;,~'זי~ם י:~

 7ך; 1$f /)םימכ~ז::: .ןי;ז:ז:::
- ,; n;:זז;י;:זךזpןע j2ך jZ ז:;

 // .ר,-כינ;ך_ו_
ע;ך!קוקא"ל ך;ני~-,;-;

 •המהללנעלם tהכפרליד
~~ i2 ל;נד~וא 1-גג,·;·ל.ל·ה~פ

 ,; i:ל~ t;גג nךה rjז?· Wfז?~גן
 .מיתרשלמחדש ; nליד

רטטלבב;,·.המ;תרלכ.כ;,
 ·-·_:.;:זךברןהל~ב;ך t~~ים
~ך 1 .שנ;ךז:::הואריר ?7כה

nl? ןווי .;:וע;קץהוא;ק

הכאבלככ;ך tוטעים, w 7פילי.-? . Q .ךש_ , .. 

פטרארקה,פראנצ.'סקו ] 6 [

כסונטהק;ראלמשל'
שלחייהעלהשלישית
 ,;:וה"-לאורההגבירה

רענות 9 ,ההחי,מות

לאה·=תרגום.( ,,~~~ל;
ואילו .) 11עמ'ג;לדכרג,

 •מכריזתרמןאלנתן
כמרחביםדומ•ה"ש

כרכבים • r~ו ,<ליל ,;ש;רקת
,עמ'משככרשיריםכחוץ,

הצירוףוחומרקל .) 5ד
 ,'ך~הה ?1?1ך,ק;להקדום
חוויה-מתוךהעולה

המספרכפישל-התגלות
א'מלכיםכספרהמקראי

 • 12י"ט

א;צך;את :וכעברית ] 7 [

דקן;:ז~קיד ם:ז:::ז?~קש
ן;נ;~ר ת~י~?' ,;ע f /:;נ~ןיף

 .ה-ך~ה ?1?7ק;ל-ךזגז;ו~י~ה

 :וכעברית ] 8 [
 , n ;ר~ז:; םז::w r ז::: י~~~

ה, ?l ד~~ nזקקוע;
אדמהשלכככלים nרתוק;

 T T " ....: ה;~;ל •;:זגוף~ל

r:יידים~::דםנ!דים

 .אן f~דין~הוא
עדים-היהשהוא

אחריםכלל .בדואים
 ;~א;ל;ג~ךםקש' i; י;ו~~
עכרכריםהם

 .-~ןמין nלב.~-;חוץ
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~ 

•מםה

 ,ת;ד~ז::ם ow ז::פ.י 1ב1
;~ןז;נה,שקףע;ת

ה 9ךז;רדב Rלהת~מז;iכ;ת
 . . ·.;:זגףףא.ל

ש;ת ry:רן

 :א.ינמ;ת;א.ת
צבת-עצמ;ת,

 .ת~~~ה 1ף n.ל~ז;נה 1 ~

 ת;ד~ז::ם ow ז::פ.י 1ב1

 :ט 9ך.נ;::פ;ת Rנת
~ג 9 ~-,ך; nש q-ש.ש.לד ;tז;נ

 ,ןך;;

;:זע;ךקים.tזלן;ךם

ב;א~םתים q-ת-~ nךת-ת ?7ז

~ביב.

~נ:יק;ת:רן

-q ז:;ן;קרקע~ל g ,ך~ית
 .האדמה,.מכבלי

~· o , יק~יל ?7 נ;::·ר~גףףעם:
 .1יז;ק ?7ף

:ד~תילף ?:רן~פ;תן~ן
מה,רעדאנה

ך~ל'.;~ךךה~לי~ן- ~תי~~
::זזקךr;זק.tזל~זךל;ם
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בדתיניא"ק 'תר

תרגםבדתיניא"ק ) 9 (

 .מטר-של-שמש""

הושפעשהואלי'נדמה
שמדוברהעובדה,מן

 .ובזרימהברטיבות

מילוליובתרגום ]ו 0 (
לעברית:

ד:יגים ד~כ;:א.ין

~ים, Rן~טףדי

דזקת;rרי:רם 1::;נים w ;מ~::

העגףנ;ת

'?לא;תת;ת q~ך ,דז:;-~~
 : ה:ז:;נוזקה~יגיים,/ף~~:;ניב

מןג;ךךים:רם

זקגי:רם,א.ת t::זז;ןים

ת ryנ;זךלr:זהש q-ז.קךקךן
~זpד ד~כ;:א.ין t ;לעףז;ננ:ים

 ב,;;כזpלשי~ירבניןי;rרד
א.יןןה~זpד~ל q-ף 1'?יףנ:ים
מחזריםאצים

~לי::;נזqזקים ·~;;~ 1~ל
 .ז;ויד;ת ד~כ;:א.ין 1 .קךב

 הז:r?!יא.ין .ף~דידים

 . ד~כ;:א.ין r. 1:יךןרהזpל
נ;ת, Q;:זק םי~~~ז:;רךק

- 1o;כי tp~לםלףקי~~~~ים
::ד~פנף w i ,~נףגים

טעםה/רעל.ככסתםלנהר
 ~-~~ןנףל~ ;;ז.rרגף R ·ז;י

~די-ןא.ל.ה
:רם::זז;ןים~ן t .ק:ימים

ףמגיעיםח•ףכםים nש;ל
 ..-במפת~ע,/אל~נ~

גם-אלףאבנים '~~זכףת
ךק:י~ים.-~רידים,ינף q-ף'~ל
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לחייםשהעירוהכוח,ביןהמוזרבצירוף
ממנוהמופעלהכוחלבין(הטבע),חדשים

(האמנות).ובו

לסוף-פסוק.כללחותראינושבשירהסיפור
ודרךהעובדותכלפיאינההתחייבותו

הנדלקיהדמיוןכלפיאלאיביניהןהחיבור
שונים.בכיווניםאינטנסיביתלפעילות

לכליאותוהופךבשירהסיפורשלזהאופיו
המכלילהזוודווקאההגות,בהפעלתיעיל

המחשבה,לספרותבניגודוהמופשטת.
הרעיונות,להמחשתבסיפורהמשתמשת
השירמעלהעיונית,בלשוןהמנוסחים

כמעוררשורותיוביןהכבושהסיפוראת

מסקנות.~מהשאיןלמחשבה,ומדרבן
דיבשירירבותפעמיםמצאתיזהכל

היריעהמקוצר-אסתפקאךיפידלרויז
לראותושניתןאחדישירעודבהצגת-

מיתוס.כעין

6 

(בעמ'פליגלגר!$ביטעבעלשירכוונתי
ברתיניק"אבידילעבריתשתורגם ,) 22-23

כבפיסוצקברשירישלתרגומים(ספר
 .) 97עמ'שחם,

 :לשונווזו

~ 
t 

t 
-'ו~~
) 

,., 
"··~ 0 

1'( 
~ 

פליגלגד~ניטענעק~לטעדי
ערד'איןפ~דזרנקען

קייטןעדדענעמיטגעברנדן

-ניועדרעדאיןגרףצרם
עדרתאיינציקעדיזענען

-י~נ~ךאידעד~ז

געררעןאידעד~זעדרתדי

בדואים,~ברעועזענען

 :נע~ל~גיזם ~זיןסבעטארן
געררענעלעךזענעןדיי

 .בית-עלמיןרעםמחוץ

פליגלגד~ניטענעק~לטעדי
ערד'איןפ~דזרנקען

ניועד.רעדאיןגרףצרםנענטעדזיןציען

פילןדיי

 :ארמטריטז~ין
צרר~נגביינעדנע ~

 .נשמה ~פ~דדדיקטאידצרר~נגאיןארן
ציטעד ~דעדל~נגען'ס
 :פליגלגד~ניטענעק~לטעדי
~דודך'דייררייקטזרנדעגן ~

 .~רעדןדיאין~יי~ןשטד~מט
פדילינג. ~פרןגעז~נגתחיית-המתים ~

די~סןדיי

~פזין

קייטן'עדדענעדיפרן •ערדפעלדזיקעדרעדפרן
 .גויןשטריביקןפרןמ~נטל ~איןגרףמיטןבי~נ~נד

-ןףהיןוריסןרר~לטאיך~ז ?פליענישזייעדןףהין
 ) 8 (ב~גלייטן.חלוםצרארןפרסצרדיירר~לטאיך

1972 

באדמה,השקועותהקרות,השחםכנפי

הבתיםשני .הדמיוןאתלהפעילעשויות
זה-לעומת-זהבמקבילמוצגיםהראשונים

הראשונות.השורותשתישלהחזרהמכוח
מבחוץ'הדמותאתמציגהראשוןהבית

מבפנים.-השניהביתואילו
טעוןאךעלומה,איכותבעלביצורמדובר
ברורלאתרדמה.במעיןושוקעעוצמה

-השחםכנפיבעלהיצורמיהוכלל
מפלצת,יךף.~-;תךז:rשמאאומלאךיtזל

ורותקה.שהודברה

עללהעידבכוחןישהשחםשכנפיאלא
הנראהכפיההוא,הנסתר,שלנוכחותו

חידתהיאההואשלזהותובעל-הגבורה.

מיוחדתאסתטיתישותהיאוהחידה .השיר

ומניחההסקנותאתמגרההיא :במינה

אללהגיעומתאווהודרוכהמגורהאותה

כמובן,יחוש,לעזרתהההתרה.פורקן
להציעעשויהדמיון !עקהזואך .הדמיון
 .גירויעלגירויולהוסיףפתרונותאין-סוף

שהיונוספים,יצוריםשישמתברר,והנה

מחוץההואשלקיומועללהעידיכולים
החיהמציאותועלגםאולילבית-העולם,

כוללבשםמכוניםאלהיצוריםוהפעילה.
מגמדהדימינוטיב .)םיר~ךב;~(געווענעלעך

 .זעיר-אנפיןאלאותם
אלנמשךהואניאולוגיזם. :אומרהמשורר

הבלתי-גמישותהאליהלשוןשליופיה
סימני-היוצרתוהתנועה,רבת-החןמרוסנת,

תכונותבעלילצירופי-הגות-ודמיוןמבע
הדיוק,אלהחותריםסימניםמטאפוריות.

ובבואם-~י w ~יזtז:;אלהדק-מן-הדק,אל
פותחיםהםכלשהובהקשרלהתייצב
'גע-המושגרבות.משמעויותאלשבילים

בחבורהשמדובררושם,יוצרווענעלעך'
יש .בעברהאחוזיםדמיונייםננסיםשל
שקייםמהעםשהיה''מהשלאחדותבהם
כעדות.עדיין

מיתוס.מעין-ואולימיתוס.-לכאורה
שחםכנפי :למיתוסזכר-גםאפשר

ואחוזותבאדמהשקועותוקרותאדירות

המייצגותבתחתית,אי-שםבחרצובותיה

הכוחבעברבהשהיהמעופפת,ישות

אפשר .אל-עלולנסוקלהתרומםוהכושר
בשחם.התאבנהומפלתהונפלהשנפגעה

המאובנתשבישותמתגלה,השניבבית
היא :ומאווייםרגשגםתנועה,גםאצורה

שאליוהגוףבתחתיות,הגוףאלנמשכת
בדמותי ;ת;מ~יזtג;:חשההיאמרותקת.היא

נשמה.אחוזהשבההצבת,

כנפי- .השלישיבביתמתחוללתההתרחשות
כאשריבהןעובררטט-הקרותהשחם

הארק-הביטויבה.פוגעתהאקליםשפעת
יהנכוןלכלמבקשי ] 9 ["זונרעגן"סימורוני

יהיקפוכלעלהקרינהזרםאתלסמן
והמאובנתהקפואההישותעורקיאלהחודר

חכ1ות. iJעסיסיאתבהומחדירה

אתהאביבה--מחיההמיוחל.הנסמתרחש
משפיעיהמחזוריהחוקמכוחהטבעכל
הייתהשלאהדמומה,הישותעלגם

התמורהמכוחוזכר.עדותמעיןאלא
האדמה,מחרצובותכנפי-השחםניתקות

עםיחדומרקיעותןr-וףק;גכיסןאתקורעות

מעוףמאובק.במעיל-ירקשהתעטףהגוף
בשירה'אני'אתממלאזהרב-השראה

כנדהםעומדוהואוכמיההפליאהברגשי
המתרחשהשיבה-לחייםמיתוסנוכחאל

עיניו.לנגד
כאן.עד

7 

אישית.בהערהאסיים

כב-יסוצקבראברהםבשיריגעתלבבואי
גםהמוכןומתערבמעורבקוראחיבת

נבלםהרינישלויהדרשאתלהשמיע
המחזירההיפעלותשל T :מכוחהפעםלא

אללהתכנסנוטהוהריניעצמייאלאותי
השורותשלהמדהיםיופייםלעומת~לי

ומצטבריםהמצטרפיםוהקולות,והמלים
יוצר.דמיוןשלקסמומכוח
 .שומעייאתלהטעותרוצההייתיולא

ילדותיימימיידידיהואסוצקבראברהם
בי-חוצצתאינהאישיתמחיצהושום

יבלבילדמייןאפילומסוגלואני .נינו

~רוםלידושעמדזההואאניכאילו
ליה,.ויהנהרשפתעלש"ערףפרףעחולצה

ולהקפיצםחלוקי-אבניםלהע·~ףמאמץתוך
בשירכמתוארהמים,על-פנישטוח-שטוח

טעםאתלהביןמבלי ,) 15(עמ'יוגבט-ח:נר
הסמויים,קףרי-הידידותועוצמתהנעורים

נע.רמתנראים-ולא-נראיםעדייןהאחוזים
אבני-החוף.

לאמור:

געצריגןה~בןרר~ספישעדבעדדיקעדימעד 13ניט
אריגן'מיטנעצןפרלע 'ט~יךפרןנעצןפ~ד~נקעדטע

פרןציעןדיי :פדילינגאיןזיןט 13האריסגעד~כטארן
רר~סעד

 ~זרנשטד~ל ~פ~לט-צרדיקארןבער,דאייגענעדי
נ~סעד;

שטעוןאיינציקן~ןפרןצייןצררישןבריקדימעד 13ניט
-של~כטאיןמיידלעךדיצרבריקרעדאיבעדארן

ק~רר~לעדן.
פדיידיקעדרעדמרסקלען.דידקעס. 13לדימעד 13ניט

מעד. 13י

מעד.ביטא

געצעדטלטע-צ~דטע,שטיינדלעךדישטיינדלעך,דדי 13נ
טי~ךאיןדפן 13געררניידןאוברזפרןסתםאזרי
-דף 13ררפרןזינעןרעםארן
-פ~דשט~נעןניט

 .פ~ד~נעןך 13נ~לץזענען
אוברזצרקרמעןארןשמייכלעןדיירר~סעדפרנעם

ארמדעדרר~דטע,

ירגנטארנדזעדאויןאידשטיינדלעךדיפרןזכרתאיןארן
 ) 10 (פ~ד~נען.

הדייגיםאתוגם ;שםהייתיאנישלאאלא
אתהנהרמןשו ?iףשגררויבעלי-הזקן

שלבאורההמבהיקכבדי-השללזררז:ויז.זם
לאגםראיתי.לא-עינייםבאלףהשמש
אףכוכבים,שיניביןגשרעללדלגביקשתי

צעיריםשריריםלהפגיןידילאלהיהלא
הסירות.ט w ~תוךנערותלעיני
באנאפורההדביקוניהשירדבריאך

'tזיןלאמורמער','ניט~ברקותההולמת
:p ~נקטם. .ואיננוהיה-שהיהמה .'ר

אפיקולידחלוקי-אבניםנותרונכרת.נגדע.
מפעילכרמזכזכרייכסימןנותרו .נהרשל

זכרונות.

הופךה'אין'-סוצקברשלכדרכואך
האמנותמעשההואהוא :ל'יש'ובוממנו

הטעמים-הגוונים-עתידתה~מהות,בלשון
:קינ;ר, iJרד-.ר.שללשונוהריחות-והצלילים,

~ים. ?i נ;:~גילויבבחינתהקוראלעיניהנחשף

• 
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דפאליצבי

קוטיאן
פרסםמאזעברושנים;עשרים-ושש . .

זמבב~כןשיקספירספרראתקרטיאן . .. .·.··.
קשהנירם .עולמיפרסוםלושהקנה

האירופיהתיאטררןשלשגשוגואתלתאר
מחקריוללאשיקספירמחזרתבהעלאת
הדל,פיטרברוק,פיטרקרט.שלוהנחיותיו

אומנםידעוישטייןפטרישטרלרג'ררג'ר
אלאחדש,לבוששיקספירלמחזרתלשררת
רירנסקר,ז'נהבקט,אטור,מחזרתלביןשבינו

מרחקאיןשלהם,האבסורדיבפאנדמרניום
רב.

שלוהבימוישבמלאכתברוק,פיטרזההיה
שיקספירעלהצביעאבדרוביקסבטיטוס

 .האישינתיבואתקרטמצאובעקבותיואחרי
לירהמלךביןאנלוגיותברוחונבראורכך

משחקיביןלכקט,המשחקסוףלבין

שיקבררה.מנתעללזריםמערת
בעינימיתיהאהתיאטררןמהוהכליככלות

מדוברהמטאפררהדרךעל ?קרטיאן
בדרמהלצופיםהמחכיםבאולם,בכסארת
עולמוירנסקר.יוג'יןשלבכיסאותלקרדה

פיטרשלהעולםלפרשנותזההקרטשל
המכניזםאתהוא,אףבר,הרואהברוק,

שניהםבעיניתיאטררן .בכלהשולטהגדול
לנראה.ההופךהבלתי-נראה,בבחינתהוא

להתפענחלהתגלות,העשויהעיןמןהסמוי
בשנות(ומדוברימינותיאטררן .בעליל
אצלהשמרניםובשנותברוקאצלהששים

ראי-נוחרת.ספקזעקה,בחזקתהינדקרט)

עתיקקתוליבפולחןברמבחיןהואהכלח.
עצמואתהמקריבקררכןשלפולחנוייומין
מה"אפרק-להתפעלשלאוכיצד .ארנוןעד

באפריקה,ספאריכתיאטררןשלוהבומבסטי
בזבוזקרטרואהמאהאכרטה,בהעלאתאר

לשמה.וראוותנותאמנותייםמשאבים
בהתהוותשלביםמספרקרטמצייןלבסוף
ממאורעותהמושפעיםהתיאטררן'מעגלי

כתיבתעת .בתקופתוופוליטייםחברתיים
בתסמונתהעולםעמדזמבב~'כןשיקספיר

רסטאליניזםמזההיטלריזםשלטראומטית
המינית,המהפכהנולדהמכןלאחרמזה.

הסט,-שלהמחאהתנועתהעדרם,ארפנת
בימינושאירעהחשובהדבראולםונטיס.

המידע,שלתיאטרליזציהבבחינתהוא
מימומקבליםטלוויזיהיומניגםכאשר

נפרצהבארצות-הברית .דראמטי-תיאטרלי
מומחזתדוקומנטציה :הדרקו-דרמהביותר

שחקןשלהתיאטררןארפנת .מסמךשל
שלהבולטיםהסממניםמןאף-היאאחד,
מרסיקהמחול'ביןהסינתזהמעניינת .זמננו
מופעביןהניגודוהולךפרחת(לרוב,וארד.
התיאט,-מרתקתתיאטררן).הצגתלבין

המוחלטוניתוקההאופרה,שלליזציה
 .העברממסורת
אשרלשחקן'קרטמייחסרבהחשיבות
לאין-עררךרבהילדעתוהדרמטית,תרומתו

אתמציין'הואלדוגמההבמאי.שלמזר
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 •מםה

מאודאוהבאני ... "

כזהדיוק,ליתר •תיאטרון
 ,,כנמצא.שאינו

זמננ~''בן''שקספיראחר
שלוהמש,ת;תעשרהשביםלבילההנאילו

קרטקפאלאזרמנקודהגםאבלז'נה.
אחרבוחנתבעיןעקבאלאשמרירעל

מהקתדרהזמננו.בןבתיאטררןהמתרחש

ברוק""סטרניבקליפררניההאוניברסיטאית
הוא.באשראחרלתיאטררןלהטיףהמשיך

התיאטרוןאמת-המבריקבחיבורו

התיאטררןקרריאתקרטהעלה ) 1984 (
לפונקציהבהתייחסוילטעמוהאידיאלי
לעב-הנכונהקונבנציונלית,בלתידרמטית

בעיקרהתפעלשבצעירותוכשם .שיר
ברכסברטרלדשלרמתיאטררנרממחזותיו

הואכךהשטן",עם"משחקבהםוראה

יהתיאטררןאתהזההיוםעצםעדמחפש

השארבין .מגיבוריוהםרטאנטרסאדרס

הצגות,ממספרהתרשמרתיראתמעלההוא
ימינוומציאותיהעלילתיהעיתוישבהן
במוסקבה,מקבתהצגת-לדוגמהזהים.
 .סטליןידיהןבדםהמוכתמותהידייםשבה
רגליועלקםבזאת,מבחיןהצרפ-יסקהל

המלטארסוערות.כפייםבמחיאותופורץ

"משהרבשיאה.הסטליניזציה-בקרקרב.
השחקןפולט-דנמרק"בממלכתרקוב

משתוללהפולניוהקהלמיוחדת.בהדגשה
מוחלטת.הזדהותתוך
כלאלאלסינגרר' ryבהיוהשחקניםרקלא

לאנשיםרקלא !הפולניהלסינגרר .הקהל
-נוספתדוגמה !לכותלגםאלאאוזניים,

 ' Tקוראאבמאקמינסקהאידה :בניר-יורק

מהכבשנים,בנסשניצלהיהודייה,אםהיא
ביכולתהאיןהשראה.קררכןהיאהבתואילו
מחלקתהיא ;בתהאתלקבור ' Tקרראשל

הפאריצירת-פיגוךיס"קוםיס Qליפ
הואשבהגררטרבסקי'שלביותרהמושלמת

הרואההירנגיאנית,הקונספציהאתמגשים

נגדהמתייצבמודעות,בעלכאדםאיובאת
האלוהים.שלאי-מודעותו

שלהפרויקטעל-פילבני-תמותהשנותרמה
צרופה,רטכסירתפולחןרקהואגררטרבסקי,

כמרבבית-עלמין'ונמשךהולךביקורכמר
 .שכולבבגדיתיאטרליפולחן
קרטיאןשלהספרותיותמסגולותיואחת
מליצהכלהנעדרהחד,הבהיר,סגנונוהוא

ברוקפיטרקבעממאמריובאחדמיותרת.

רצינייםחינםקרטשל"מחקריוניבצדק,
אקדמיים".להיותמבליבכליומדעיים
הפולניבביטאוןחשיבותרבתבמסה

אתקרטמסכםכמר ,) 1990 ("תיאטר"

היוםלהתייחסניתןלדעתו' .הנחיותיועיקר
פרשנותכאלשיקספיריצירותשללהמחזתן
עתההפרשנות.מסורתכאלארהמסורת,

ארתנ"ך'במחקריככולודוברשקרעהוא
תמיםהוא .שברבדיאלוג-דיוקליתר
שכלהסבורלרי-שטרארס,קלודעםרעים

חלקבבחינתהיאמיתוס,שלפרשנות
מתיייחסהמסה,בהמשךעצמו.מהמיתוס

הוא .העכשיריהתיאטררןלסוגייתקרט

בימינו,הנפרץלפסא,ד,-אררנגרד,מתנגד

שלהבומבסטיהפרויקטנגדחוצץיוצא
במקיירהשיקספיראתשהעלתהימקושקין

פרלקלרריזציהזרבעיניו .קבוקיתיאטררןשל
גישהמתוךחיקוי.שלחיקוימעיןשדופה,
מהאימיטצירתמתפעלאינוהואדרמה

שבמסעברוק,פיטרעמיתו,שלהטיקסירת

תדאושהפולניהשחקןשלהנפלאמשחקר
הואשאיןמופלא,עד-כדי-כךלרמניצקי,

ארהדמותאתמשחקאכןהואאםיודע,

 .אותרמשחקתשהדמות
כאשרקרטלדברימתגנבתפסימיתנימה
בהמוניבטלוויזיהצפייתועלמספרהוא

צ'אוצ'סקרשללעברוהזועקיםרומנים,
ניתןלאשקספיראתעכברוש","עכברוש,

זה.מסוגבמכניזםלפרש
ניתןקרטיאןשלהדיאגנוזותכלעםלא

המבוטאיםהמהוקצעים,דבריואךלהסכים,
צרופהובאמונהבלהטהנכתביםכדבעי'
יהטראגיובמכניזםהתיאטררןשלביעורו
מלאה.להערכהראוייםבריהטמוןהגדול
יחידשחקןאלאעצמו'קרטיאןאיןואולי

יהודיהעולם,בימתשלאבסורדבמחזה
נלכדאשרהשראה,בימיבנסשניצלפולני

במכניזםוגרוטסקייםמקאברייםבמצביםאז

סינדרוםאתכיייתכן'האימה.שלהגדול
תורתאלבמודעשלאארבמודעצירףחייו

בתיאטררלרגיהעל-כל-פנים .שלוהתיאטררן
שמרדימינושלהפרבליציסטית-אליטרית

 • .נבררמקרםלו

קרטיאן
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נכנעשניםכעשרלפני

-צוקרמןיצחק
מפקדסגן- "אנטק"

לוחםיהודיארגוןשל
ללחצי ,ורשהבגטו
רבינוביץיוסקהחבריו

והסכיםהלמן'וירוקה
בתנאיזכרונותיו'להקלטת

תפורסםלאשההקלטה
הופיעההשנה .מותולפני

שינויי-ללאההקלטה,

בצורת ,כלשהםטקסט
ההןהשניםשבע-ספר

המאוחדהקיבוץבהוצאת

הגטאותלוחמיובית
הענייןעלבנוסףועוררה,
סועריםויכוחיםגםהצפוי,

צפויים.הבלתיגילוייועל

20 

''אנטק
,, 

המפקד
מגיד,אדםלכלשהחכםאמיתותישנן
בלבד,לעצמולרחששהואכאלהיש
 •וידדי.רעבידירקמפקידשהואכאלהיש
 .אחדלאףלגלותיכולשאינוכאלהויש

מיצקביץאדם

טנאבנימין :מפולנית

"אנטק",-צרקרמןיצחקשליוריד 1
מכילעמודים, 600בןבספרהסגור 8
מנהשארתםהאמיתותכלאתבחובר •

הלאומיהפולניהמשוררקצרהב~פיגרמה
"אמיתותלמכביר,שם,ישמיצקביץ.אדם

עלדברים-מגיד"אדםלכלשהחכם
מעטיםשלהמאבקעלוההקרבה,הגבורה

מולאיתניםעמידתעלהאדיר'הרייךנגד

והאמת
הלוחמיםאתזהאחרבזההפוקדיםאסונות

כשהםבגטו'הקרבותשרךעםהיהודיים

ורשהשלה"ארי"בצדלהילחםממשיכים
כולושהעולםדבריםישרבפרטיזנקה.

שמוטבכאלה,אמיתותישנןלשמוע.חייב
ללמודחייבאשרהעםאלפנימה,להפנותן

אחדות,מחוסרהנובעיםמהכשלרנרתלקח
המשטרהעלהאמת ;מקנאותאחים,מריב

עםהאחריםפעולהומשתפיהיהודית
כבדיםדברי-האשמהלהבדיל'ארהאויב,

על .בארץהיהודיהיישובכלפיהנזרקים
הגרועיםלאחיםעזרהבהגשתיעילותוחוסר

לרחשש"החכםדבריםוישישבגטאות.
בקולאותםאומרראנטקבלבד"לעמו
בצררהאףמסוימיםמבקריםלדעתרם.

בלתי-מרוסנת.

לגלותיכולאינושהחכםל"אמיתרתבנרגע
"חמישהלקברעמואנטקלקחאחד"לאף

לומר.שרצהממה-לדבריואחוזים"
בגילויוסיפרהבליג,שלאחושבניעם-זאת

מזהההיסטוריוניםשלדעתדברים,גםלב
להםיפהמזה,במחתרתהפעיליםוחבריו

שעבדברמן,אודלףשלאעובדה,השתיקה.
ולאלמאבק,חבריוולאבצמידות,עמו

לנגרעלנכוןראולמיניהם,ההיסטוריונים
בהם.

ולמהומהלמבוכהגרמואלהלאאך
"מפקידשהחכםהאמיתותאלאציבורית,

מהפולמוסומרחיקוידיד"רעבידירק
המטבח,רכילויותלכנרתןאפשרהציבורי.
עצמן'לביןיריבותתנועותשביןעיניינים

חש-פוליטית,מקנאותהנובעותהתנצחויות
שתמיד,הדדיות,האשמותאישיים,בונות

פניאתהעכירוההיסטוריה,כללאורך
עלשבלטהכיעור(אם-כיהיהרדימהחברה

אשרבלבד'הקצףאלאהיהלאהשטחפני
שמתחתיו).הלכלוךאתהסתיר

ביןכאשראנטקלעצמועשהשררת-דב
לתנועות"הערכה"בררידרירהביעהיתר

קונקרטיים,לאישיםגםולפעמיםיריבות
ולניהול-הענייניםלנשקלחבריובייחוד

עלהביקורתכלשכןמהשומר-הצעיר.

והצטמקההתרכזההזההחשובהווידוי

הט-כאשרהמפלגתי,בענייןדווקאעד-כה
שבעשלהדרמטיוהמאבקהגדולהוגריה
לפינה.נדחקוהעםבחייהגורליותהשנים
היוהחשוביםכיהוכחותוזעם,צערדברי

ואבא,מרדכיאלאטננבארםולאאנטקלא
 ;ולהיפרהצעיר""השומראלא"דרור"ולא

שלוהאגוצנטריותאנטק,שלהרעועזכררנר

שהופיעוהפרסומיםבכללאנטקביותר
לאהפולניתובשפההפולניתבעיתונות

 .דרשניאומרתבזכרונרתיו'זהבענייןנוגע
יצחק,שלוידויואתכשקוראיםעכשיו,
 .מדוברבמההכל)לא(אולימבינים

כאשראותישהעסיקהאחרתשאלהאו
"קזיק"שלזכררנותירספראתקראתי

אחרים,עדיםמספרושל(דרתם)רטהייזר

ההיסטורית
ההיסטוריה""תיקוניהתנועתית,וקנאותו

העיקריתהתגובהאתשימשואלה-וכר'
המתבקשת,הנגדית,והתגובהיריביושל
 .ותנועתוידידיומצד
(האםוחבריהגררסמןחייקהשתקראילו

המעליביםדבריו ,) ! ?לשתוקהייתהיכולה
לאאנטקשללדבריה)תנועתה,ואת(ארתה

אולי,נרשמים,והיול"שרק",מגיעיםהיו
שלהמעטיםהמעורביםהקוראיםאצלרק

מעורב,ולארגילקוראאיזהשכן .הספר
(המרתקיםהעמודים 600אתלקרואמסוגל
הפרטיםעלדווקאולעמודהאלה,אומנם)

הידידותיותהתנועותשתיאתהמעסיקים

להםהיהשלאפרטיםכאחת,והיריבות
הלוחםהיהודיהארגוןבמאבקמעשיחלק

שנועדופרטיםהנאצי.האויבנגדועמידתו

 ...ידידיםביןשיחהכחומררקלשמש
הסבוריםגםשישנםבטרחניעם-זאת,

אחרת.

שבעל-ותורהשבכתבתורהישבהיסטוריה
רבים,דבריםיודעיםההיסטוריוניםפה.

לפעמיםלזהזהמספריםהםשארתם
חוקרקםאחדשיוםעדלדור'מדור

עלהאמת"אתלמשל,ומגלה,אמיץ-לב
"שעדייןרביםסיפוריםכךמיצקביץ'".

בחוגירקשידועיםלגלותם"אי-אפשר
 .לדברוהנוגעיםהחוקרים

נורשה,המחתרתיתבעיתונותשקראתימאז

שלהמפורסםמכתבואת , 1943באפריל
עצמיאתשאלתילאנטק,אנילביץמרדכי

המוקףהלוחם,מהגטוהמכתבהגיעאיך
היושבלאנטק,גרמניים,וחייליםחרמה
אף ?אווירבדוארורשה.שלהאריבצד
שציטטוהמרד'עלשקראתימהספריםאחד
אלהשהיובין-הזההמכתבאת

חיבוריםאלהשהיווביןהלוחמיםזכרונות
ולא .זולשאלההתייחסלא-היסטוריים

ניתןשלאסררהיהשזהלארגםידעו,שלא
והזינוהעסיקוההיסטוריוניםאתלפרסום.
עצמו'המכתבסביבורכילויותשמרעות
הצמודהשותףברמן'שאדולףוהעובדה

הלוחמיםשל"אודיסיאה"אתהמתארים
מהגטוהעירוניהביוברשתדרךהעוברים

לאוריוצאיםשהםעדהארי'לצדהבוער
להםממתינהשםהעיר,במרכזהחוצההיום

במקום,נמצאיםכולםהגואלת.המשאית
ברגעיםאנטקהיהאיפה !איננואנטקרק

עלידעשלאהיתכןהאלה,הדרמטיים
בספריםבזהמתענייןלאאחדאף ?המבצע

השלישקאז'ק,ואפילומאזשקראתיהרבים
לעובדהמתייחסאינואנטק,שלהאישי
אנטקנותןשנים, 45אחריעתה,רקהזאת.

 .זולשאלהתשרנה
השאלותלרובתשובותנותןאנטקאכן'

מעלי-שלספריםקריאתבעתהמתעוררות
הבעיותביןהשואה.עלאחריםזכרונרת
היחסבעייתנמצאתבמחלוקתהשנויות

(הזרוע- A.K .א"קשלהפולנים,של
שלהגולה)פרליןממשלתשלהצבאי

מהעזרההימנעותארהעזרההאוכלוסייה,
הכינוילושנדבקאנטק,רכיר"ב.ליהודים,

הלוחםהיהודיהארגוןשלהמפקד""סגן
- nהלושלבפועלהמפקדהיהושלמעשה

בגטו'הקרבותשרךאחריהאריבצדמים

לבעיותביותרהקרובהאדםאוליהיגר
 .הראשוןהמקררמןאותםוהיודעהאלה

שלהסימפטיההייתהנתרנהמלכתחילה
-לודובה"("ארמיה A.L .ל 11לאאנטק
 ;לא"קולאהקומוניסטים)שלמחתרתיצבא
שלוהצבאייםהפוליטייםשהכוחותאלא

חלשיםהיוהכבושהבפרליןהקומוניסטים
(שלאהטובהרצוןכלרעםמארד'עד

לאנטקלעזוריכלולאבמבחן)עמדתמיד
יכולכך'עלמעידשהואוכפי .ולוחמיו

הםמאשריותרלהםלעזורהואהיה
שלו,האזרחיוהזרועא"קעםואילולו.

כיפעולה,לשתףהיהחייב"הךל.~אטורה",
שלחודרכםמלונדוןכסףקיבלהואדרכם

בעיקרכיספקואיןהדו"חות,אתללונדון
אנשיםשביניהם,הטוביםלפחותאוהם,

שעזרועליהם,מעידשאנטקכפינפלאים
(ולפעמיםשהסתכנוהםבדיור'ולאנשיולו
הםהלוחמים,בהסתרתבחייהם)שלמוגם

 1.38-1.39גלידן
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דניי-המחתרתית,בעיתונותלפרסוםשדאגו
הבטאון-אינפורמצייני"ב"ביולטיןחוד

מאמרים-הפולניתהממשלהשלהרשמי
ביהודים.התומכים

פולני","פטריוטאותוכינושחבריואנטק,
אתבהציגואובייקטיבילהיותמשתדל
קודם-כלשהתחשבההפולניתהעמדה

הלכותמידשלאהפולניים,באינטרסים
המחתרתשלהבוערותהבעיותעםיד-ביד

מפקדתעםריבלוהיהעם-זאתהיהודית.
(פריבנשקמזעריתעזרהשמלבדהא"ק

אנטקשלקודמו-וילבויורקשלשידוליו
יהגטובמרדמילוליתותמיכההארי)בצד
מעונייניםהיולאהםמעמדתם.זזולא

ולדחפההלא-יהודיתורשהאתלזעזע
וחששומוכניםהיושלאמכיווןלמדדי

טענתם.הייתהזוורשה.מחורבן

הקן-עם-כפולמשחקששיחקאנטק,
שבעמזה,הדלגטורהועםמזהמוניסטים
כאשר(בייחודהצדדיםמשניאכזבות

למעןהא"לעל-ידישאורגןההצלהמסע
כבגידהנתגלההגטואתשיצאולוחמים
יכוללאהואגדולה).בטרגדיהונסתיים

לאנשיהא"לעםקשריואתלגלותהיה
כמואויבים,בקומוניסטיםשראוהא"ק,

היהיכולהא"לאנשיעםאך .הגרמנים
שהוציאאחריילבסוף .וחופשיגלוילהיות
המסתתריםהיהודיםלשרידירשמיתקריאה

במרדהפולניםעםבידידשיילחמובוורשה
שרידיקבוצתעםהצטרף ,-1944בורשה

בעיר-העתיקהשלחמוא"ללפלוגותל"הא
חייליו),(עםרבבכבודוזכהודשהשל

אך .רב-סרןובדרגתמבצעייםבתפקידים

לוחמיעל-ידישובנעזבהמרדשוךעם
לאמפקדיהםנפילתאחרי(שכנראה,ל"הא

בעזרתדווקאוניצללו)לעזורעודיכלו
אמונהמצדיקותבנסיבותהא"קאנשי

 ...ונפלאותבנסים
בכן-אנטקשלוהעקיבההנאמנההאחיזה

עלבאההמלחמהבעתהקומוניסטיםחרת
כבריכלואזהעממית.פוליןקוםעםשכרה
לאהפולנים,-מא"לידידיולולעזור

וכד'.ב'עלייהבארגון-כמובןהיהודים,
היחסאנטקשלבדידויובולטבסיכום,

הטוביםשאתלפולנים,האמביוולנטי
אךהשמים,לבעדמשבחהואשבהם

הפולי-הנהגתםשלהקובעהחלקאת
באנטישמיותמאשיםהואוהצבאיתטית

פנים.ובמשוא

בווידויצוקדמןיצחקמפתחשאותםהרבים

הנוערתנועותהתארגנותתקופתעל-
המזרחיבחלקההסובייטיהשלטוןתחת
החברתיתהפעילותעלהכבושה,פרליןשל

בגטוהיהודיתהמחתרתשלוהתרבותית
התגבשותעלהגדולה","האקציהעדורשה
השגיאותעלהמזוינת,ההתנגדותרעיון

עליהאריובצדבגטוהמאבקאתשהכשילו
הארגוןעלהיהודית,המשטרהשלתפקידה
הקטן""המרדעלהררויזיוניסטי'הצבאי
עםהגטושלהקשריםעל , 1943בינואר
הדיפלומטיהעלארץ-ישראל,רעםהגולה
 "הזיכרון"תעתועיעלוכמובןאנטק,של

עםזכררנותירשלקונפרונטציהעלשלוי

גםיתייחסוערדהם ;האחריםזכדרנרת

התקפותרעלאחרותתנועותעללהתקפותיו
ובאישיותו.בעדותובו,הפוגעותנגד

בבן-רכלההמלךודודרבנוממשההחל
בישראלמנהיגלךאיןמאיררגרלדהגוריון
הפנדררה""קופסתאתלגביופתחושלא
לאאלהשפתיחותאלא .מרתואחרישלו

לשמם.שנלווהבמיתוסלפגועהצליחו
יישארצוקרמןיצחקשלשמרגםכך

כלעםכאגדה,ישראלגבורתבתולדות
אצלויתגלוערדושאולישנתגלוהפגמים
אלהועל-ידידקדקנייםחוקריםעל-ידי
המוגזםגילוי-לברעקבבכברדםשנפגעו

 • .בכרונהשלאארשבכוונה-
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השראהתקופתאתהחוקריםההיסטוריונים

ידעוהיהודיתההתנגדותתנועתאתובייחוד

הנושאיםאתתוםעדלחקורספקללא
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צוקרמןאילנה

ו=יי
1 : 

החודש•שיחת

למותושנים 5

עם ,ן-9g3בשנערךראיון

נרדפות,מליםספרוצאת
צוקרמןאילנהעל-ידי

 • •פגיסדן
 ?שירמתחילאיך tדן

הקוראאתמפתיעהמוגמרשהשירכשם

כך Iצפויבלתימכיווןפעםבכלבווהולם
מכיווניםלנבוטהשירמתחיללי,נדמהגם,

צפויים.בלתי
שכבראחד'מסויםצירוףנובטלפעמים

יתפתחשממנוכלשהו'גרעיןבקרבוטומן
מנגינהאפילולפעמים .המוגמרהשיר

שכאילומסוים,ריתמימבנהמעיןמסוימת,
-כאלהועוד .שלוהמחבראתמחפש

המחבראתשמחפשותנפשותאלףכמו

לבטא

את

חידותעלספרבסיוםעוסקאניעכשיו
של , s 1וה- 1ה-דמהמאה ,במינןמיוחדות

שלהמשורריםגדולי .והולנדאיטליהיהודי
הזהבסוגאבלבזה,עסקותקופותאותן
צירוףמבחינתייחודישבועוסקשאני

 .מיוחדותתחבולותועודלטקסטהתמונה
כמהצריך'הייתיובכל-זאת Iאותימרתקזה

אצלי,שנצטברוהשיריםמכורחפעמים,
שונהבדברולעסוק Iהמחקראתלהפסיק

לחלוטין.

שונים,כל·כךאנרגיהסרגישניאלח
 ?לאואולי

שונים.שיהיורוצהואני .מאודשוניםהם

 .השנילתוךיגלושאחדשדבררוצהלאאני

בכלגדולהכל·כךההשקעהחריאבל
איךלהביןלישקשהמהנושאים,אחד
 .אחדבגרףאצלךמתקייםזהכל

חרםשייראהבלאפצעיםגלותל
המשודר'פגיסבדןלהדהדמנסהשאני-יו"~

הואבישערלההראשוןהציורהסרפד' 1
 .הגבישציוד ,..
כעיןתמידבעיניינראועולמו'יצירתו'חייו'

זרמיזרמוהשטחלפנימתחתהגבישים.

והפךשהוקפאלזמן'מתחתכאב.שללבה
זכדרנרתשללהברתימירתחואסי'קללשיר

הקפאתשדקנוראים,וביוגרפייםהיסטוריים

לש-מתחת .~תםלחיותלו~פשרההמתחים
שהייתהאטומה,חידהנשקפההגבישקיפדת

לשקוף.הפךשהמג;גשעדמרוכזת,כל-כך
חשיפההייתהזר .בלבדהטהורהגבישנשאר

הדם.שייראהבלאפצעיהאתלגלותהמסוגלת
הגבישנשארהוקפא.הכלנקדש.הדםגם

שלתרכיזשהואהטהור,הסימטרי,השקוף,
כמעט.אנושישאיננועדכל-כך'מרוכזכאב.
עצמהלתוךשדחקהטהורה,הדחקההיההוא
מן-ושידיר .הבוערהכאוטיהזיכרוןאת

דקה,אירוניהשלתערובת-הזאתהבעדה

מתמידבחיפוששהייתהאישיות .תרבותישפע

מהלךממנו.מתמידהובאימההמרותאחרי
הסגנוןמעולםסולד .תמידומפחדכקןחבעולם
הגבישי'בעולםכשבלולמתכנסאליו'ונמשך
הרותחתוהלבהמתמדת,שליטהלוהייתהשבר
זהבר.לפגועהייתהיכולהלאומלבדמלג;
בעולם,לעצמובחדשדןוהקברהמבצרהיה

 .ברלחיותמנוחרלמעלהשהיה
האישיתהביוגרפיהרגםהיהודיתההיסטוריהגם

היהיכולהשיריבעולמודק .עמוהיטיבולא

נתגבשר,שנתוחקר,עדהרבדיםאתכךלעצב
לפרגוד'מעברלהציץזכיתילפעמים .הודחקו

-הרותחתהלבהאתהכרתיהגביש.לבאל
השקופות,הזגוגיותשמאחודיהחדרההאימה,

המסכות.לכלמתחת
גדולהלאמנותכאברתמציתאתשהפךהאיש
טעםשנתנהאמנותיצרחיים,ושליצירהשל

כמרהיפהכגביש.-לעצמוהיהקשהלחייו.
 • .בדרךזכרויהיה .דן-

שקדגרשון

האימה

וגם
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 .ברורנושאעודכשאיןזה'כל .שלהן
איננוהמוגמרהשירגםאגב,לפעמים

"על"שאיננושיראותו .ברורלנושאמגיע
נקודותמהוויםשוניםמקורות ."תא"אלא
מספרשורהאפילולפעמיםלשיר.מוצא

הצי~טכאשרקדמון,שירשורתאודקדוק,

 .חדשכיווןומקבלמהקשרוגמרילמועתק
כאילווהחדש,הישןמתאחיםפתאוםואז

מגנט,שלמנוגדיםקטביםבשנימדובר
חדש.מגעשיוצרים

מאוחרתהרגשהלפרקיםלךישהאם
 ?חומריםדחייתשל

בזמןשונים.צדדיםישלזהגםבהחלט.
וחשיבותזמןרב(והעיבודהחומרעיבוד

לפרקיםישהראשונית),מההשראהיותר
הקודם,בשלבעודאבלאי-רצון.תחושת

ליקורה"החומרים",רישוםלפניעוד
התנגדותבישישבזה.לעסוקרצוןלישאין

עלהשיריםעםליקרהכךבזה.לעסוק
לגעתיכולתילאשנים-25כהשואה.
מדיובכל-זאתמזה.להימנעניסיתיבנושא.

שהראיתיזוכראני .באי-רצוןנגעתי.פעם

זה-אמרהוהיאלעדה,כזהשירפעם
שובואזאדם.לאףזהאתתראהאלנורא.
שנים. g-7לעודהנושאנגנז

שבומצביש-דחייהשלסוגעודויש
לאלפעמים,הגוףמצבכמומצב-הרוח,

קיימים Iואז .הדבראתלשאתיותריכול
כזאתדחייהשנאה-אהבה.שלהיחסיםבי

קוראשאינני Iבכךבעיקראצלימתבטאת
לאהדפסתם.אחרימחדשהשיריםאת

מסוגל.

 ?לך"גנמר"שירמתי

שכתבתיברגעלינגמרהואבדרך-כלל
הפרסוםאחריהפרסום.ברגעלאאותו.

שסיפרתידחייהאותהביקיימתכבר

הדברקרה.מהלראותאי-רצוןעליה.
אניאותוכי .בספרכשמדוברמסובךיותר

מעיןלוולהעניקבמדוריםלערוךגםצריך
אחרסוגכברזהאבלכשם.מטאפורת-על

תבניתעםהיאההתמודדותאזעיסוק.של

בכל-זאת. Iיותרגדולה

שחול-וכמופיצול.סכיזופרניה.מעיןזאת
לשלםחייבים-טובלפסיכיאטרכים

אחדכלעבור-משלםואנישניהם.עבור
ובדמי.בחלבי-מהם

נוטהאיננ;ממושמע.מאודשליהמחקר
מוחלטיובשבויש-להיפרלמסאיות.

למרותטכניים,ענייניםשלטבלאות,של
לכתובמנסהאניטבלאותשאיננומהשאת

לכן,שבי,השטחיםשניבני-אדם.בלשון
גםוכךמנוגדים,אלאשונים,רקאינם

 .סביביהאנשיםזאתתופסים
משורריםמספרעםשניםכמהלפנינפגשתי

התעניינוכמובןוהםיחד,קראנומאנגליה.
פרופסורשאנילהםכשאמרו .בעיסוקי

איך ?פרופסור-התפעלובאוניברסיטה,
שלהיותו-כמובןלהיפרוגם ?יכולאתה
בעיניאותומחשידבהחלטמשורר,אדם

האקדמיה.

ימי-הבינייםלספרותארתךמשךמה
 ?דווקא

הטקסט Iבנוסף .ההיסטוריהצדראשית,

העובדהבזכותגםאולי Iכטקסטעלייפעל
וכש-בבית-ספר,סדירבאופןלמדתישלא

ראיתייחסית,מאוחרבגילבחומרנפגשתי
ההערכהמבחינתלגמרימוזנחזהשתחום

היסטורי,אתגרבוליהיההספרותית.
מכתבי-יד.החומרהעתקתעצםביוגרפי,

ושלהלוייהודהשלבמבחריםאזנתקלתי
אליהם,חזקקשרוהרגשתיאיבן-גבירול,

נתוןשהייתימשוםוגםכוחם,בגללגם
במתכונתלאאומנםהסגורה,לצורהאז

ניצולשלבתחושהאלאשלהם,הייחודית
שאינםבדבריםעיסוקשלהמקום.שלגמור

 1.38-1.39גלידן



פגיסדן

חזקנהעירי
כמראותי,שכחההיאאחר-כך . 10בןכשהייתיאותיפלטהבה,שנולדתיהעיר
היאשנה, 40כעבוראתמול,לשנינו.ינוחהיהכךארתה.שכחתיאנירגםהמת,את

תצלוםהדם.קשרינזכרתחיבההתובעתטרחניתקררנהכמרמזכרת,לישלחה
הסוס .אפירירןמכרסהעגלהשלה.האחרוןהחורףפורטרטממנה,קיבלתיחדש

חבריםשנילוויה.-רבכןשער,איזההנועלבישישבחיבהומביטראשואתב gמ
ברוחמסביב,מפוארת.הלוויהאבלוהסוס,הקברן-קדישאבחברהנותרוערד

משלו.גבישיתבתבניתכרכב,ואחדאחדכלשלג.פתיתיאלפינדחקיםגדולה,
להםישהשלגכרכביכלהריאשליות,אותןעדייןמיוחד.להיותדחףאותרעדיין
ויהפכוויתמזגויימוגורגעבערדבעצם.מגן-דוד'קצרות.ששה-אחידשלד

לי.גםקברשהיאהזקנה,עירי-בתרכםשלג.לסתםלגושים,

;כ ~ 11

החודש•שיחת

שעשוייםבכאלהאלאמפוזרים,מפולשים,
האחרונה.ההברהעדמעובדיםהסוף.עד

המתמדתשההתמודדותהרגשהלייש
פתורהבלתיזיiשתיתחווייתעםהיאשלך

במלחמה.שלךהילדותחוויית-

תעבורשלא .פיתררןלהשאיןחוריהזר
בשנילפחותאבלתחלוף.לאלעולם.
לכך'כללמודעהייתילאהראשוניםספריי

עלכותבכשאניגםביפועלתזרשחוריה
השניבספר .עצורובסגנוןאחריםדברים

אנילתודעה.הגיעלאאבלאיכשהו,צץזה
להתחמק.מזה.לברוחשרציתימניח

פנימההנושאאתלנתבאולהתחמק,
 ?מסכותבעזרת

מאוחרותעבודותלגביייתכןבהחלטזה
הראשונים,הספריםבשניאבלשלי,יותר

להישאר
החלמלאה.בתודעהזאתעשיתילא

לאניסיתי-גלגול-השלישימהספר
להתמודדגםאלאהאימהאתלבטארק

בחיים.איכשהוולהישאראתה

-העתידניוהאדםהמערותאישהקוף,
-קשהאופללביןתבוניותביןמאבק
ההתמודדותשלעקיפהדרךזוגםהאם
 ?קשהתשתיתחווייתאותהעם
שישהנוספתהמשמעותשלהמתחזהר

במוח,רגםבגלגולגםרביםבשירים
האבולוציה,הואשלהםהגלוישהנושא

מתפיסתאימהמעין-רל~דר .שבנרהקוף
שנראיתמהמנהרה .ההפוךהזמןטלסקופ
קררנה.היאולמעשהרחוקה,
מעברמעין .גמורחורבןשלהיאהאימה

בין-כרכבי'לכמר-חללהאנושימהעולם
אשפתשלעצומותכערמותשמהותוולזמן

משמערתחוסרמין .שנשארוהעולמות
שלאלהגםהשונות.הזיכרוןמצנרתשל

 .האישיהזיכרון

בנושאיםשלךשהעיסוקנכוןהאם
מדחףשלוהלגיטימציהאתשואבאלח
ה.רדהיצריותביןממצבייותרעמוק

להגיעיכולותשאינןתבוניות,לבין

חרמוניה,חתאחדוךתשלשלליחסים
שביניהםהזאתובסתירההתמזגות,של

בספררק ?מזחוגםגלגולגםמתחולל
ליחייתהנרדפותמלים-האחרון
התמזגות.יששבצבהרגשה

הרףללאאלוףלהיות-מרדהאני
הצבמקדיםלאט,זוחלשהואלמרותשהרי
אםשוקל"אני .כבדנטלזה-אכילסאת
באמתכאןיש- ,, ...כנפייםלהצמיחלא

קודם.אצליהייתהשלאלחיוך'אפשרות

מי .עתידניואדםמערותאישלנויש
בשירים?אתה

שניהם,שלהקררבןגםואנישניהם,אני
שניהם.ביןבאמצע,גםאניאיכשהו

חסרהאינסופימהגלגוללפרוץמנסהאני
מפריצהוחלקהתקררה,וחסרהמשמעות

המכשוליםעלההתגברותגםהיאזאת
עליהםלהתגברהצלחתישלאהאישיים,

עדשנה 50 ,דברשלבסופר ,לילקח .בעבר
"נולדתי-המליםאתלכתובשהצלחתי

ברקרבינה".במחוז

ולספרותלשירהיחסילהתפתחותבאשר
גדלתי,הללוהשנים 50לאורך-בכלל

הייתהרשםוסבתי'סביאצלשרנות,מסיבות

איכשח~
בשירהאבלהרבה,קראתיגדולה.ספרייה

גילעדזהכל .אזבמיוחדהתעניינתילא
רעללמחנות,נשלחתי .הוגליתיכאשר , 11
 .לדבררוצהאינניזה

ליהיוולמזלי , 1946בסוףארצהעליתי
כשערדעברית.ללימודמצויניםמדריכים
כבר"ניירות",במקרם"ניידים"אמרתי

קרה.זהאיךיודעאיננילכתוב.התחלתי
אתוכאן'שירה,קראתילאזהלפניהרי

עוררמשהרזאתובכל .ידעתילאהלשון
גרמנית.שירהלקרואאזהתחלתי .אותי

חרץריבנו.טוביהאתגיליתיאחר-כך
מאוחרנסיתים. wאףהיכרתילאממנו
קשים.היוראלתרמןשלרנסקיאבליותר,

כשלמדתישירתםעםיותרטובהתמודדתי
מבולבלהייתיכללית,הקיבוצים.בסמינר
חשתילאערדאבללהבין,התחלתילגמרי.

הדברים.את

דחפורגםלקריאהגםאותיעודדובסמינר

גרלדברג.ללאהמשירייכמהלהראותאותי
עברהוהיאבבית-קפה'פגישהאתהקבעתי

מימבינהלאאני-ואמרהשירייעל
אבללך'יש-לשירהגישהאתה.
הרקעעלשאלההיא ?העבריתעםמה

שבכלוטענה,הבינה,להוכשסיפרתישלי,
מוכנהוהיאטובים,שיריםשניישהערמה,

אותםשידפיסולהמליץ-אמרהכך-
-שנייםרקישאםהמשמר".ב"על

אתככהלתת ?בוערמה-בקולהרהרתי
לישאיןכשראתהבבת-אחת.רכושיכל

שאחזורביקשהמהיר'פרסוםשלכוונות
נוסף.חומרעםחודשיםכמהאחריאליה

אםהמשוררים,ביןלךקרובחיהמי
חיה?

חל-תרמן'אלאצלשאהבתיחלקיםהיו
וחלקיםגרלדברגלאהאצלשאהבתיקים

שנשכחו,שטראוס,שלהעברייםמשיריו
כשהגעתי-1956בשלרנסקי.בגללמעטלא

מארדהרבהנתקלתיללמוד'לירושלים
ובכללוחדישה,חדשהאנגליתבשירה
כאן'לכתובשהתחילוהאנשיםאתהכרתי
צורךשיהיהמבליידועכיוםוששמם
במפורט.להזכירם

השירהבמערכתעצמךאתראיתאיך

בתקופהשפרצההעבריתהאידאולוגית
ההיא?

ישבתיקליטה.שלבמצבהייתיראשית,
אשפרחיאתלמשלשדקלמוחברים,עם
גררי.של

בחיים
חברתית.משירההיוםעדמוקסםאני

המדורכלנרדפות,מליםהחדש'בספרי
מגריס.אחרת,ארזובמידההוא,הראשון

ונוקטיםהמציאותבתרךנתוניםהשירים

כמרלייאוש,קרובההיאפעםשלאעמדה,
שימושית".בעברית"תרגילים-בשיר
שלוהקריאההספציפיות-זהבשיר
מקרםעלמדברכשאניבשמם,דברים
כלליתלדברבמקרםמסרים,זמןרעלמסרים

בפואטיקהשינויכמרבן,זה,והבל,קיןעל
מסמןיותר,המדוברתהלשוןעםרזה,שלי.
 .אצליחדשכירון
אינני-אחריםשלשירהלחידושיבאשר

 cd 50 'נעמהמשך

 ,) 1930 " 1986 (פגיסדן

•מיספררתוחוקרמשורד

 .ככרקרכ•נהנולדהביניים.
כמחנותשההכמלחמה

כג•לכאוקראינה.ריכוז
והצטרףארצהעלה 16

כקיבץוהנוערלחברת
בסמינרלמדמרחביה.
שביסוהיההקיבוצים

גת.בקיבץומררהאחדות

נדפסוהראשוניםשיריו

כסוףהמשמר"כ"על
החל 19S6כ" . 40ה"שנות

כאוניברסיטהספררתלומד
ספרכ•ררשל•ס.העברית

שערן-הראשוןשיריו

כ·לאור•צא-הצל
19S9 , ערד•צארואחריו

 :שלושירהספריששה
מרח,מאוחרת,שהרת

מוליםפנים 12 ,גלגול
נרדפות.

אחרון-אחרוניםשירים

לאחרהופיע-ספריו

מותו
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ארוכים,מאסרעונשימשפט,ללאמעצרים

 ...להורגוהוצאות"העלמויות"עינויים,
בעולם.שונותבמדינותאדם.בנימאלפי

אלמנטריות.אדםזכויותשיטתיבאופןנשללות

להנן"אמנסטי"פועלמדינות-150מביותר

זכויותיהם.על

להצזנרףיכולאתהגםעכשיו
 .אמנסזנישלהישראלילסניף

רפואי,כספי,סיועהעולם,לידיעתהעובדותהבאת

בשיקומם.וטיפולהמצפוןלאסיריםומוראלימשפטי

 .שותףלהיותיכולאתהאלהבכל

D אםנסטי.עלנוסףםידעלקבל 1יי 11םעאני

D פגיעהנגדהעולם'בםאבקלהשחחף 1אםנסטיחברלהיוחרוצהאני

לםבוגר. n ·ש 40 :בסך 1991לשנחחברדםיב·םצ .האדםבזנויוח

 .ופנסיונריםסטודנטים .לנוער nש· 25

D םםקנספיםםקבלאינוואםנסטיהיוחn111 נדיוזאחםםשלחיים

ורקאןםםוםנח 11הארגןפעילוחםוחלטחעצםאוחעללשםור

 . 11לארגלחרוםברצוני-ןחןםניןחבריוםחרןםןח

 nש· 100D n ·ש 75D n ·ש D 50 :בסךהםחאהב·רצ
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סרוסימישל
 :המרכזתהוועדהוחכראשרורבנמלהעובריםועריו"ר

יותרלדאוג
ופחותלכיס

לכותרות
ציבוראלייפנהאשדו,דבנמלבעיותהיוכאשר , 1978בשנת

בבחירותהזו.הכבדההמעמסהאתעליישאקחוביקשרחב,
שמוריםהיוםעדהעובדים.ועדכיר'רנבחרתידמוקרטיות

נצליחשלאשטענו ,שוניםמגורמיםשקיבלתיפתקיםאצלי
הללוהנבואותלשמחתי .בתפקידמחודשיותרלהחזיק

הראשונהההצלחההצלחות.כברהיוואףנכונות,היולא
לכותרותופחותלכיס,יותרלדאוגהחלטנוכאשרהייתה
והיוםרוצה,בוחריישציבורהרגשתיכןבתקשורת.גדולות

עםקוויםליישרהייתההמטרהמההצלחה.מרוצההוא
הצלחנו,בכןגםוההסתדרות.העובדיםציבורהממשלה,

הבעיותורובבפניי,נפתחותהדלתותשכלמרגישאניוהיום
תדמיתכינצליח,שלאחשבוביותר.הטובהבצורהנפתרות
מסוגליםלא--שהםחשבוחיות.שלהייתהאשדודנמלעובדי
היינושכולנוהייתההאמתאבלבשקט.אחדחודשלעבור

חדשיםועוליםקרביותיחידותיוצאי-ופזיזיםצעיריםאז
התדמיתנוצרהוכןמדויקת,תפקידיםחלוקתהייתהלא-

וממקוםמההנהגהמרוציםהעובדיםרובהיוםהמוטעית.

כןכדיעדמגיעזה .כאןלעבודאוהביםהםהעבודה,
הנמלאתלראותכדיבחופשה,לנמלמגיעיםשאנשים
-מגיעיםאלייגםלבקר.חוזריםפנסיונריםוהחברים.

עםמורם,כנבחרנוהגלאאניתמי.דפתוחהשהדלתיודעים
להמשיך.מתכווןאניוכןמראש,קבועותופגישותלשכה

זו .הגמלאיםשלהיאביותרוהגדולהבעיות,עדייןיש
לעובדיםתתפוצץ.היאמתייודעלאואנינפץ,חומרחבית

זהמהמשכורתגדולחלקאבלטובה,משכורתהיוםיש
המשכורתלגמלאותיוצאעובדוכאשרותוספות,פרמיות
 : 200°Kבאפילולהיותיכולההירידהדראסטי.באופןיורדת

ההקצבהש"ח. 1200שללקצבהנטוש"ח 3000שלממשכורת
מצליחלאשהפנסיונרגדולות,כל-כןלדאגותגורמתהנמוכה
לפנסיה.יציאהאחרישנים 10-1s-הצפוילפילחיות,

כעת,נלחםאניהזההנושאעלמאוד.גבוההתמותהיש
לדעתילפנסיה.הפרמיהאתלהכניסשנצליחמקווהואני

אם .רוןלפיתלהגיעצריכיםוההסתדרותהאוצרהממשלה,
לאוהםלרחובות,לצאתעלוליםאנשיםפיתרון,יימצאלא

הפנסיהומצב , 50בןכברעצמיאניאח.דבאףיתחשבו

אישי.באופןגםאותימדאיג

מטפליםאנחנומאוד.רבהשלנוהפעילותכללי,באופן

ישולמוות.לגירושיןלצערי,וע,דשלומהשמחות-בעובד
ממשלהכמומתנהלהעובדיםועדהתחומים.בכלועדותלנו

ישיבותמקיימיםאנחנושלו,תפקידישאחדלכלקטנה.
התיקאתמנהלאחדוכלדמוקרטי,באופןמאודרבות

הןבחוץשלנוהפעילויותגםביותר.החיוביתבצורהשלו
הרבהולשמחתנוקליטה,ועדתעכשיוהקמנומאו.דרבות

מרוסיה,עוליםמשפחותמאמצותבנמלרבותמשפחות
לסביבה.לתרוםמשתדליםאנחנוודרום-אמריקה.אתיופיה
למחלקתתרומהעללהחליטכדיהתכנסהוועדלאחרונה

פעילהורווחהתרבותועדתלנויש .קפלןבבית-החוליםהלב
מכיתההחלהעובדים,ילדילכלהשארביןשדואגתמאו,ד

הווע.דשנותןעזרשעורילמשליש .התיכוןלסוףועדא'
הפעילההוועדההספורט.ועדתהיאאחרתפעילהועדה
הייצור.מועצתהיאביותר

ידועהעבודה:ותנועתההסתדרותלערכיחינוןמבחינת
עם-זאת .גדוליתרוןוזה ,בנמליםמורגשתלאשהפוליטיזציה

ההנהגה.בעקבותהולןמאודגדולשציבורבכןגאהאני
כאיששליהפוליטיותהדעותאתהסתרתילאמעולםאני

ציינתיהנמל.מפועלירביםהולכיםואחרייתנועת-העבודה,
וניסיתיהפוליטית,השתייכותיאתבאספותפעמיםהרבה

להצטרףמישהוהכרחתילאפעםאףאבל ,אחריםלשכנעגם
לתנועה.

חברנוספים.ציבורייםבתחומיםגםפעיליםהוועדחברי
ראשמקוםלממלאקצרזמןלפנימונהלמשל,אחד,ועד

אנישונות.במועצות-פועליםחבריםגםוישיבנה,עיריית
מכיווןהמרכזת.הוועדהכחברגםכשנהכברמכהןעצמי

פעילותי,עבורשכרמקבללאאניבוועדה,תיקלישאין
מהםבדיוקידעתילוועדהנבחרתיכאשרהחזרים.רקאלא

ההסתדרותשמזכ"לליברורהולן.אניולאןהגבולות
הוועדהכחברואניה"עסק",אתמנהליםלווהקרובים

אניאליישקרוביםבנושאיםבדיונים.משתתףרקהמרכזת
בנושאבעיקרומתעניין,שאלותשואלדעתי,אתמביע

תוספות-השכר.ובנושאהמקצועיהאיגודבנושאהגמלאים,

מכתביםעל-ידיגםלהשפיעמנסהאניהישיבות,מלבד
יושברקאניאלייקרוביםשפחותבתחומיםוכיוצ"ב.
בצורהבוועדהמשתלבשאניחושבאניומקשיב.בישיבה
 •שוב.אבחרהבאותשבבחירותמקווהואניטובה,

H ... 
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 :שטרנחאלזיוה
למההשאלה

לקחתלא
הרבדיםאת

שחם,כמו

במלואמגתלח
כאשרחריפותה

לרבדיםמגיעים
האמיתיים.

המפרץ'במלחמת
ישבנולמשל,

הטלוויזיה'מול
לדימוייםונתנו

אם .אותנולהציף
עקביים'נחיה

לקבלעלינו
העובדהאת

להבחיןשקשה
חאימאג'בין

התקשורתי

המציאותלבין
להמשיך-

בנחתלשבת
ולהאמיןבכורסה

האלחשהרבדים

מאתנו'מרוחקים

דורשיםאינם

עמדהשננקוט

שנעבירמוסרית,

ברוריםגבולות
הדימויבין

ונחליטלמציאות
יותר'חשובמה

לראותשאפשר
משחקרקבהם

 .אינטלקטואלי
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 My Head 1984סלהדוד

מה-אחדשכלבכךנתחיל :שמירזיוה
הצהרת-הפתיחהאתיעלהבדיוןמשתתפים

כתופעההפוסט-מודדניזםנושאעלשלו
האמנויות.לכללהנוגעת

אתלפתוחמבקשתאני :שטרנהאלזיוה
תזהובהצגתהיסטוריתמבטמנקודתהדיון

הנסיונותאתכיוםשבוחןמימקובלת.לא
ביןהפוסט-מודדניזם,אתלהגדירהרבים

אונאו-הגליאניםעל-ידינעשיםהםאם
מאודמהדיגלהנאו-מאדכסיסטים,על-ידי

מהותשלמדויקתהגדרהחסרהשבכולם
מסכימיםכולםזהעםיחדהמודרניזם.

לעידןכתגובהנולדשהפוסט-מודרניזם
והגיעהששיםבשנותצמחלו'שקדם
(ובכךהשמוניםבשנותפריחתולשיא

חייםשאנושסבוריםאלהביןהבדלאין
בתקופהאותעשייתיתפוסטבתקופה

אתנבחןאםהמאוחר).הקפיטליזםשל
שמשקפתהאדריכלות,באמצעותהנושא

היאשבהםהתנאיםאתהיטבבדרך-כלל
מחוללישהכריזושהמדדניווכחנוצרת,
כלפיכףוןהפוסט-מודדניסטיתהתנועה
-ה,המוטעההיישוםכלפיאומיתוס

אתבוחניםכאשדבעולם.שלוכושל
 1הרעיוניבמישורהמודרניזםהתפתחות

האפשרככלמדויקתבצודהלהגדירבמטרה
ששלושתמתבדרהעיקריים,מאפייניואת

הארכיב-הרציונליזם,-המוכריםהיסודות
בתפיסתםשלטווהאובייקטיביזם,רסליזם

קצרה,תקופהדקהמרכזייםהאדריכליםשל
דיוק(ליתראחדמעשוריותרארכהשלא

ידוגברהשניםלאותןעד .) 1922-30
כפיהאדריכלות,בתוךהרומנטיהזרםשל
ואחד-כךבארט-נףב;ביטוילידישבא

פולחןשגםלזכור,צריךבאקספרסיוניזם.
תפיסותעלנשעןהמאהתחילתשלהמכונה

לאומיות-רומנטיות.

נסיגהכבדחלההשלושיםבשנותואילו
מגליםעשורבאותוכבדמשמעותית.

"מסונומנטליותאתלסדר""החזרהאת
שלהבטוחלחיקההשיבהואתהחדשה"

הנאו-קלאסיקה.

בצורההרבדיםאתתוחמתאת :שמירזיוה

מקובלת.לאמאוד

היאהבעיהיודעת.אני :שטרנהאלזיוה

ולדובפשוטותאינןזהמסוגשהגדרות

הקלי-הסיסמאותאללהתייחסמעדיפים
החברהעל-ידיבהתלהבותשאומצוטוח,

ההכשראתהיטבשניצלההקפיטליסטית,
ומהירהזולהסטנדרטית,לבנייהשניתן

אדריכליםבידימימושהאתוהפקידה

מסתכליםאםואומנם,וגרועים.בינוניים

העריםומרכזיהלווייןעדיהשיכונים,על
וחש-החמישיםבשנותשהוקמוהמנוכרים

אבלמרבדת.אנימהעללהביןקשהשים,
ובוחניםמהטפלהעיקראתמזקקיםאם

 1האידאולוגיגיבושןבשעתהתופעותאת

מתחילהלה-קודבוזיהשאצללמשלמגלים
בשנותעודהאוטופייםהחזיונותנטישת

כברהואהחמישיםבשנותואילוהשלושים.
אקספרסיוניסטיותיצירותידומתחתמוציא

דונדשאמפ.כנסייתכמומובהקות

אותנוהעמידהשטרנהאלזיוה :שמירזיוה
מבחינתפרובלמטיתקצתפתיחהבפני

בספרותבמודרניזםגםההיסטורי.התיחום

שלאחת, :עיקריותמגמותשתיהסתמנו

הגאומטריים,המבולבלים,הקדים,המבנים
החומדשלהרותחתהסטיכיהשלוהשנייה
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המגמרתשתיממעמקים.הערלהההירלי
בספרותבמודרניזםמלכתחילההיוהאלה
האמנויות.ובכל

מודרניזם.עלקודםאדבראניגם :צמחערי
סכמטית,בצררההמודרניזםאתלאפייןכדי
שה-אומרהייתימדויקת,בלתילאכיאם

אחדותעיקרוןלהציגניסיוןהואמודרניזם
ירהקלאסיקההרומנטיקה .איכטכצירכלילא

מאחדיעיקרוןלחשוףניסרשוכרת,בדרכים
איכטכצירכליים,אלמנטיםעלבכרישהיה

ולד-לזהותיכולעצמושהאדםאלמנטים
הרומןלמשלי .לוכשייכיםאותםאות
סיפורהעלילה,עלהקלאסיתבתקופהבכרי

הפאברלה :ברומנטיקהגםכך ;המעשה
זהלראותה.יכולעצמושהגיבורכמרהיא

 .עצמיאודותלעצמימספרשאניהסיפור
שלסיפורושלאחדותהייתההאחדות
העולם.אתהגיבורשלראייתואופןהגיבור,
בתפיסהאפוא,ימעוגןהיההאחדותעיקרון

המודרניזםבעולם.תהליכיםשלהאנושית
ועמוקהשורשיתאחדותלמצואמכסה
כשכיתת-איכטכצירכליים.בתהליכיםיותר

אפשרהמודרניזםשלהעיקרייםהמייצגים
איינשטייןואתאחדימצדפרוידאתלקחת
המאחדהעיקרון :אמרפרויד .שכימצד

שאתההפאברלהאיכרמעשיךאתוהמסביר
מעניינתאחרת,אחדותיש .לעצמךמספר
עומדתושהיאלה,מודעלאשאתהמארד,
המבטנקודתרואה.שאתההאחדותביסוד

תת-אנושית.היאהאנושיאתהמסבירה

שלהאיכפרא-סטררקטררה :אמראיינשטיין
חומרייםעצמיםביןיחסיםאיכנההעולם

בגארמט-כתרנההיאאלארואה,שאתהכפי
ביקרםהעיקרייםהיחסיםהיקום.שלדיה

ומתוךגאומטריים,הםהארבעה-מימדי

אתלהביןניתןהיקוםשלהגאומטריההבכת
מגיעיםאנחנוכך .לעיןהגלריותתכונותיו

הזכירהשטרכהאלשזירההתופעותלכל
האוניברסליותהמודרניזם.אתכמאפיינות

יטרטאליאחדותעיקרוןהיאהמודרניזםשל
כל-כךלאאניהאנושית.לרמהמתחת
אומרתכשהיאשמירזירהעםמסכים

במודרניזם.זרמיםשכיכאןלראותשאפשר
למצואשמכסההציירימרכדריאןכמרבדיוק

לרמהמתחתגאומטריתאחדותבציוריו
ג'ריסגםכךהאנושית,הפאברלהשל

לרמתשמתחתברמהאחדותלמצואמכסה
אלמנטריים.יותרהרבהברכיביםהסיפור,

עיקרוןביצירותייחושףאני :אומרהוא

המףדרכיסטיהרומןיהרומןשלחדשאחדות
עלולאהמעשהסיפורעללאשבכרי

זהאתשייתןכפיהגיבורשלהפסיכולוגיה
יהלשוניהבסיסעלאלאירומנטיקןמספר
היצירההיצירה.אתעושיםאנחנושממכר

שהאבסטרקטכמר .כלשרןעבודההיא
הנחהאלאסיפוריאיכנושהציוראומר
המודרניסטזה,לידזהצבעכתמישל

תת-אחדותעיקרוןאמצאאני :אומר

הצבעים,-האלהברכיביםאיכטכצירכלי
יהזרהתפיסההתשתית.עקרונותהמלים,

באופןכאילושמתגלהכוללת,אחדותשל
תת-איכטכצירכלי,עיקרוןשלהרעיוןמדעי,

אצלגםמופיעיהאנושיהנגלהאתשמארגן
המודרניסטיםשלישייתשלהשלישיההוגה

הואגםמאונס.-הגדוליםהיהודים

שעומדתבהיסטוריה,אחדותלמצואכיסה
כאשראבל .האנושילבכיין-העלמתחת
האנושיתלרמהמתחתלרדתמכסהאתה

טוביותרהאדםאתמבין"אניולהגיד
הבסיסזה-האדם"אתמביןמשהאדם

לשתימגיעיםאנחנו-המודרניזםשל
ימהןמאושריםכל-כךלאשאנחנותופעות,

לכפילתוהעמוקההסיבהחושב,אנייושהן
רהפאשיזם.הקומוניזם :המודרניזםשל

מודרניזם.שלמובהקותתפיסותשתיהן
בכיאתשיאחדמשהרלמצואניסיוןהן

האמיתית,מהותםאתשיחשוףהאדם,

הםשבעזרתוהשטחיהעלבכייןאתלא
המודרניזםשלהמשברעצמם.אתתופסים

האיומותובנאיביותביומרהאפוא,ינערץ

להגיעמצליחשהואהאמיןהואשלו.
כשהםכשרפיםאדםשבכימקרם,לאותו

 .אותרומביןאותרתופסוהואיאליומגיעים
שהואמכירוןגדולימודרניסטהיהאפלטון

המדינהשלכארכיטקטעצמואתראה
הואלהיתאיםשלאמירכלהרציונלית,

מכירוןיאותרגרשלוצריךמערותאדם
האדםלהיותצריךמהיודעשאפלטון
מציע,אפלטוןהאידאלית.למדינהשיתאים

הרציונליתשבמדינהצה-טרכג,מארכמר
אחריהוא,כיהומרוס,אתיקראולאשלו

אתשיחליףרמהומבולבליסרפיסטיהכלי
 .אפלטוןספרייהירהומרוסספרי
הראק-באההמודרניזם,התמוטטותעם

תת-רציונליותשלהיומרנילאידאלציה
לאמארדאניהפרסט-מרדרכיזם. :אנושית
שזוהיכירוןהפרסט-מרדרכיזםאתאוהב

המן-מובהקת.ואקטיביתתופעהבעצם

מסרכןהואתזה,לוישימענייןדרכיזם
לחזורומכסההפרסט-מרדרכיזםבא .ונועז

אבלהאדם,אלהאיכטכצירכלית,לתפיסה
משהראישית,משמערתשישאמונהבלי

אנובפרסט-מרדרכיזם .אתרלחיותשאפשר

משהרעםלחיותשאפשרפכיםמעמידים
סנטימנטלי,חמים,לרקאלי,פרגמכטרי,

- nהמוידאו-קליפ,הואהפרסט-מרדרכיזם
אלמנטיםרבהובשטחיותבמהירותליף

מאמיניםשאנחנומבליונוגדים,שרכים
בביקורת, .הללוהדבריםכלשלבתקפות

הסטרוקטורליסט,הואהפרסט-מרדרכיסט
שהואמהשכלהדה-קרכסטררקטיביסט,

קטנה,מכרכהלנכרתזהלעשרתיודע

רוח,שארכלוחסרתמארדמשעממת
פעולהאיזותבצעלגמרימככישבאופן

שאחריםמבכיםעלטפשיפירוקשל
היאהפרסט-מרדרכיזםתרבותלכנרת.ניסר

שלאאסוציאציותעלהבנוירידיאר-קליפ
ולכןקלהתרבותזוהיהשורשים.עדהגיעו
גאוות .אחיתרפלעצתמיןמייאשת,מארד

מהלושאיןיבכךהיאהפרסט-מרדרכיסט
טנטטיבייהואמכסה,שהואבכךילהגיד
פכיאלחוזרהואתאוריה,חסרהוא

שפכייודעהואאבלהמעמקים.מןהשטח
מבחינהאותרלהש"ביעיכוליםאיכםהשטח

פעולהמבצעהואולכןאינטלקטואלית,
למוטטיכולשהואמראההוא :קניבלית

שלהקונסטרוקטיביותהאידאותאתרקלא
הזרהיומרהעצמו.אתגםאלאהמודרניזם,

כעכורהשמצטנעתהפרסט-מרדרכיזם,של
במספרמזכירההיאמארד.דוחהגדולה,

בשיאה,הרומנטיקהשלהיומרהאתמקרים
כגמרת"אתישאמרהגליהפילוסוףאת

הזמןההיסטוריה,כגמרהאתיהאמנות,

שרםייתכןלאכבראחריי .כגמרעצמו
שעררמחוסרבדרך-כללכרבעזהדבר."
דמיוןחוסראמיתי,אינטלקטואליקרמה

מרעיונותויאושהעתידמןפחדיםאמנותיי

אתרואיםאנחנוהפתוח.והעולםהחופש
כאשרהעשרים.המאהבסוףמקרםבכלזה

ואנחנוירוסיהעלהיוםמסתכליםאנחנו
שהאג-ביותרהנהדריםשהרעיונותרואים

שבעיםאחרילהעלותיכוליםהללושים
שלמעניינתצררהשהואקומוניזם,שלשכה

צאר"ל"אבאלחזורזהשככשלימודרניזם
ישנותבאידאותמשחק-רוסיה"רל"אמא

עכשיוברצינות.בהןלהאמיןשאפשרמבלי
אבלקדושים,שלאיקוניןברוסיהמוכרים

עייףפרסט-מרדרכיזםשלסימפטוםיותרזה
להשביעבארזהאמיתית.דתיותשלולא
כשהואהמאה,בסוףהמערביהאדםאת

ושהואפכים,מעמידשהואיודעעצמו

והמוצאלרומנטיקה.לחזוריכולאיכנו
לעגהואהפרסט-מרדרכיהאדםשלהיחיד
אמנותיזרםלזהלקרואאפשראימפונק.

קרר-אנחנושמהחושבאני .מחשבתיאר

בהיסטוריהייראהפרסט-מרדרכיזםלואים
שלעייפותשלהתמוטטות,שלכשלב

אנחנוהחדשהזרםוכשיעלההמודרניזם,
הואלכרשישמהכלבינתייםאותר.כזהה
הברורההאמירה .ושבררהמודרניזםרק

אין :זרהיאהפרסט-מרדרכיזםשלביותר
פרסט-מרדרכיזם.

שהפרסט-חושבלאאני :גרדביץ'ייי
~?יגככה.בעמדתהיוםנמצאמודרניזם

לדברצריךפרסט-מרדרכיזםעלכשמדברים
במשךעינינולכגדשמתרחשתתרבות,על

עלכשמדבריםהאחרונות.השכיםשלרשים
ספריםמאותעלמדבריםפרסט-מרדרכיזם

כדחקלאהבהיכלומרהנושא.עלשיצאו
לאפשוטשהתופעהוכקבעיוהרהשללמצב
שקייםמהעללומריכולאתהאיךקיימת.
אינךאתהכןאםאלאקיים,לאשהוא
הדבריםאחד ?בשטחשכעשהמהברדק

שהפרסט-מרדרכיזםהטענה,הואהמקוממים

המשךהואאזקייםהואראםקיים,לא
דקדנסהואאזשלהמשךהואראםשלי
לדברחבלאזשלדקדנסהואראםשלי
לשאולרוצהאני ?כפגשנולמהאזזה.על

ואפתח .לדירןכאןעומדמהכלקודם
-טייאסלימתוךאפלטוןשלבמשפט

שהיהכאןנאמרשכבראפלטוןאותר
האמיתיים"הפילוסופים :מובהקמודרניסט

אהבה".להםמחזירהשהחרכמהאלההם
הוא,בתרבותמסריםבשלבשקרהמה

לאלהאהבהלהחזירהפסיקהשהחרכמה
חזרנוכבגדים,הרגשנוארתה.שאוהבים

המושגשגםלבשמים(ואתםבתשובה
הישראלי,ה~?מסדיבמרבןבתשובה,חזרה

חילוניתבתשובהחזרהמאותהמשהרבריש
במרבןהתברכהשלהיוהרהככגדרדיקלית
הגדולה~?גדלכאשרכזה,במצבהחילוני).

חילופישלהחרכמה,שלהשיטה,של
משתמשיהלביןהפילוסופיהביןהאהבה

כלרםכאילולהמשיךיכולנולאוכעלם,הלך
מההיסטוריתשמבחינהככרןזהקרה.לא
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 :צמחערי
שלחיומרח
חפוסט·

מודרניזם,

שמצטנעת

גרולח'כענווה
מאור.רוחה

בררך·נובעזח

מחוסרכלל
קומחשעור

אינטלקטואלי
חוסראמיתי,

אמנותי'ומיון

העתירמןפחדים

מרעיונותויאוש

והעולםהחופש
כאשרהפתוח.

מסתכליםאנחנו
רוסיה'עלחירם

רואיםואנחנו

רעיונותשח

כיותרהנחרדים

שהאנשים

יכוליםחללו
אחרילהעלות
שלשנחשבעים

שחראקומוניזם,

מעניינתצורח

מודרניזםשל
זחשנכשל,
"אבאללחזור
ול"אמאצאר"

-רוסיה"
כאידאותמשחק

מכליישנות
להאמיןשאפשר

כרצינות.כחן

חיחירוהמוצא

חארםשל
חפוסט·מוררני

 .מפונקלעגחרא
לקרואאפשראי
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הפוםט·מודרניזיס •

שיח.רב
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אמנותיזרםלזה

מחשבתי.או

חושבאני

שאנחנושמח

פוסט·לוקוראים
ייראהמודרניזם

בהיסטוריה

שלכשלב
התמוטטות,

עייפותשל
יהמודרניזםשל

חזרםוכשיעלה
אנחנוהחדש

אותו.נזהה

הברורההאמירה

שלביותר
חפוסט·מודרניזם

אין :זוהיא

 .פוסט·מודרניזם
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התרבותיהשינוישלגבולותיואתשתוחם
השברקולדעתי, .הפוליטיבמישורמצוי
וקשורהשנייההעולםבמלחמתעובר

קאטקליזםמעיןהייתההשואה-לשואה
(סממניםוהרציונליותהחרכמהשברענק

באופןהתמוטטוהמודרניזם)שלמרכזיים
איבדההחרכמהלהסבר.ניתןובלתיסיפי
היהניתןלאשרבשלה.האירוטיקהמן

מאהבולהישאראפלטוןבשיטתלדבוק
הזהלענייןהפילוסופית.השיטהשלנלהב
 .טמפורלילאומימוטמפררלימימויש
הפוסט-מודרניזםשלהמושגיםשנילכן

והןהיסטורית,מבחינההןלתפיסהניתנים
כתפיסתאותרשמציגא-היסטררי'כמימו

לאתרניתןסימניהשאתעקרונית,עולם
זרמ~יןבתפיסהההיסטוריה.אורךלכל

ריקןפאסקל'מרנטיין'ארבידירס,יכולים
שלאותנטייםכמבשריםלהופיעואחרים

מנביאיופחותלא-הפוסט-מרדרניזם
לבעיהערהמונחכיספקאיןהעכשויים.
פרסט .בתוכוהמתנסחתהזמןשלהעקרונית

נגמר,משהוסגירה.שלסיום,שלמלההיא
פירושופוסט-מודרניזם .אחרדברומתחיל

מדייותרלהיותמתחילהשלנושהתקופה
המודעותורגעשלה,למודרניזםמודעת

אדםהכאב.כדיןהגדולה,הנפילהרגעהוא
שלו.ולאנילגופומודעעצמואתהכואב
הואדבר,לשוםמודעלאמאושראדם

 .חיהואמאושר'פשוט

אתרואהאתהכלומר, :שמידזירה
 ?דקדנטיתכתופעההפוסט-מודרניזם

דווקאמתחילהואלא. :גרדביץ'דוד
שללדקדנטיותביקורתיתמ~דעותמתוך

המודרניזם ?כאןמדוברבמההמודרניזם.

אתלהעמידסוחףכניסיוןנתפסבאמת
מתחילזהגדולות.שיטותעלכולוהעולם

שלו.הטהורההתברכהבויקורתקאנטעם
אסורהמדעישהידעכך'עלמדברקאנט

הוארפסודיה.כמיןמורכבשיהאלו
חלקיםכלומרשיטה,תמידליצורצריך

אידאהעל-ידיהדוקבאופןשמחוברים
הפילוסופיהמסויםברגעאחת.מרכזית
הרבהשלחיבור-רפסודיהלהיותהפכה
במונחיםלהגדירשניתןמהביחד'דברים

אומר-הפילוסופיהכפסטיש.ימינושל
שקופה,נקייה,להיותצריכה-קאנט

שללאינפרא-סטרוקטורהמצביעהחודרת,
מאבדיםאנחנומסויםברגעואולם,העולם.

אמוןמאבדיםבאינפרא-סטרוקטורה,אמון

לרפסודיה.הפילוסופיההופכתאזיבשיטה.
העולםשלוההטרוגניהרפסודיהמימד
האלטרנטיבההדעת.תחומילכלחודר

מההטרוגניות,לפחדלאהיאמציעשאני
מהפלור-מהפסטיש,מהקיטש,מהבלבול,

מהמערבולת,לפחדלא-בקיצורליזם.
מחייםמהקרנבל'מהכאוס,הכיוון'מארנון

שמקי-צופנים 1001עם ,גבוההבמהירות

לא-שנידברעבר.מכלחיינואתפיס
מקודדים,החייםתמימים.אוטפשיםלהיות

שלארוכההיסטוריהבמסגרתמוצפנים
המשחקאתלשחקצריכיםאנחנותרבות.
שלנו'האנישביןהזהברווחשלנוהפינתי
שהולכתהתרבות,וביןומתמוסס,שהולך
המחיהמרחבאתלמצואובכךוגדלה,
דרךלנואיןאושר.להפיקומכאןשלנו,
האבסורדימןאקזיסטנציאליאושרלהפיק
שלבמיתוסאותנ~מלמדשקאמיכדרך

אבסורדי.אושרלאגםאושר.איןסיזיפוס.
יהעדןלגןלחזוראיךאיננההשאלה

לרהטאיךהגהינום.אתלרהטאיךאלא
לאביטוילתתאיך .אמנותיבאופןאותו

ניתןשאינומה 7-לנשגבאלא ,'ה~:,-ל
אתנחיההבהולרדוקציה.לייצוגלתיאור,
הפילוסופיםיאמרוכך-כאמנותהחיים

שאנחנונביןהבה-הפוסט-מודרניסטים

והענייןהאסתטיהענייןשבובעולם,חיים
ובוודאילזה,זהמנוגדיםאינםהמוסרי

ה'ביקורות'על-פיעודמחולקיםאינם

כרוכיםהםאלאקאנט,שלהקפדניות
יכוליםשאנחנוהיחידהמשפטבזה.זה

טעםמשפטהואמוסריתלבחירהלהציע
שנראהבמהבוחראניכלומר,אסתטי,

לישאיןמשוםוטוב,מושלםיפה,לי
לישאיןמשום'אמת',למושגקריטריון
כיאחר,ארזהאידאולוגילמושגקריטריון

אמיתותעלמבוססתעצמההאידאולוגיה
חייבאניכךמשוםואשלייתיות).(כוזבות
צפויההבלתיהחרותאתבחדווהלקבל

בעל-כורחי.לישניתנההזו,והמוגזמת
להיותפירושופוסט-מודרניסטלהיותלכן

מודרניסט'להיותקליותרהרבה .אמיץ
המצרף'ב'כורלחיותמאשרו'להיגאל',

ללאהעולמות,ביןתלוייםהפוסט-מודרני'
לכאב.ציפייהללאאושר'שלאשליה

 .בודליירגםעשהכך :שמידזירה

וכךיכךעשהבודלייראכן :גרדביץ'דוד
אבל .דה-סאדהמרקיזגםלפניועשה

וזושלהםהגבולותחצייתביןההבדל
זאת .תהומיהואהפוסט-מודרניזםשל

למר-שהייתההאשליהלנושאיןמשום
המטאפיסיקהשבאמצעותידה-סאדקיז

המוחלטת,השחיתותבאמצעותהרוע,של
כוללתדתיתאמונהשללמצבשמתרחבת

העולםעםמתחברה'אני'(שבמסגרתה
להביאנוכלשלו),הנפרדמה'אני'ומתפשט

מרדנית,אנטיתזהולהציבלעולםגאולה
המציאות.כלפיוביקורתיתספקנית

שהתפיסהמסביריאתהאיך :צמחעדי

שיטהשאיןגוונים,אלףשיהיושאומרת
יצרהימוצו,האפשרויותשכלאחידה,

הכיהסגנוןאתלמשלבארכיטקטורה
הספרותשבביקורתחוזר,והכימשעמם

העתקשהםביקורתייםטקסטיםיצרה

 ?זהשלזהמדויק
ראשוןשממבטנכון :שטדנהאלזירה

 .אחידנראהבאדריכלותהפוסט-מודרניזם

מה-כתוצאהנוצרהזההרושםגםאבל

הפחותהצדשלדווקאההמונייישום
במוטיביםהאקראיהשימוש .שבומעניין

דווקאהנלעגת,הנוסטלגיההיסטוריים,
הבעייתיות .יותררבהבקלותנקלטוהם
טמונהשהייתההפופוליסטית,העמדהשל

בשטח.מאודבולטתאכןבפרסט-מודרניזם,
שלי-מעמדההענייןאתבוחניםאםואומנם

להכללהלהיתפסמאודקלעדייכמולית
הפוסט-באדריכלותישלמעשהאבלכזאת.

הנבדליםזרמיםוישרבגיווןמודרניסטית
אתהמציארקלאלמשל,וכטורימזה.זה

לצוכראקציה " LESS IS BORE "הסיסמה
 ," LESS IS MORE "ואן-רה-רואהמיסשל
המתחדשת.כרתלקשטלגיטימציהבכךונתן
להתמודדניסההואהששיםבשנותעוד
המו,-החייםשלוהסתירותהמורכבותעם

שהנחילההיסודעקרונותבעזרתדניים
שלשאיפתולעומת .העבראדריכלותלנו

אלדדהמקצוע,שללדמוקרטיזציהוכטורי
הבוחןרציונליסטיילאליטיזםנוטהרוסי
להעניקכדיהעירוניתהשפהיסודותאת

אלדו .ותוכןמשמעותהמודרנייםלכרכים
מהסטרוקטורליזם_,ללמודביקשואן-אייק

ליצורכיצדהאנתרופולוגייםומהמחקרים
בניו-יורקואילוהומניות.מגוריםסביבות

שלהזהבלתורלחזוראדריכליםניסו
שלמרכיביהאתלפרקכדיהעשריםשנות
אינטלק-מבניםולבנותהמודרניתהשפה

להיבטיםמחויבותללאטהורים,טואליים
הפונקציונליים.

כך'עםמסכימהלאאת :צמחעדי
 ?עצומהאחדותיששבפוסט-מודרניזם

יש .לאבפירושלא. :שטדנהאלזירה
שונים.זרמים

רואיםאנחנוהדברים,מטבע :גרדביץ'דוד

שבשנותכמותקופה,שלסגנוןסביבנו
שלאחרסגנוןלראותיכולנוהעשרים,
לה- ,, .הבינלאומי"הסגנוןשנקראתקופה,

הגדוליםהתרבותמגיבוריאחדקורבוזיה,
גאומטריים,בתיםבנהרקלאעת,אותהשל
הישרה."ל"זוויתהללשירכתבאףאלא

ישיסגנוןבכלכמו-השיעמוםלעניין
אתהאםגרועות.יצירותוישטובותיצירות

להיותהיכולתאתמהפוסט-מודרניזםשולל
זכותאתממנושוללאתהיומצויןטובגרוע,
כמ-להיות,שמצליחותיצירותיש .קיומו
מאודהפוסט-מודרניסטית,התפיסהסגרת

באמנותסגנוןכלומשעשעות.ביקורתיות
אםלהתווכחואפשרדקדנטיילהיותיכול
הוא,נכוןלא.אויעכשיוכברדקדנטיהוא

הנגלההצדחינהשהארכיטקטורהשהיות
(באמצעותההפוסט-מודרניזםשלביותר
מההרחב),הקהללתודעתהגיעהוא

הואהאחרונותבשניםמסביברואיםשאנו

הפוסט-הספרותלגביפוסט-מודרניזם.
עמוקהספרותשהיאחושבאנימודרנית,

אורליביןמחברמה .מאודשונהמאודי
ביניהםמחברמה ?והופמןקסטל-בלום

נאיביים.נהיהלאבואו ?דולךליונה
תוכניותכלאויבים.ישחדשדברלכל

עמוסותלמשליבאוניברסיטאות,הלימודים
 ,, .המודרני"הרומןעלאינסופייםבקורסים

לסיכום, .הזההנפוץבקודסוחראחדכל
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לחיותזהמציעשהפוסט-מודרניזםמה
הדברלאנשים.קשהוזהתמימות,בלי

-,שהואמציעשהפוסט-מודרניזםהשני

בקודים,ודיפ~זיותפתיחותפלורליזם,גרת,
הואריפודי.במצבלחיותקשהולאנשים

וניסיוןעוצמות,פירוקשלתחושהמציע
עצמהשהתרבותלהביןאפשרויותלךלתת
אואלהפטריארכיותעלמבוססתאינה

הואלכןדה-צנטרליזציה.ישאלאאחרות,
המוצעתהטכניקה .שחרורשלמיתוסמציע
תמימה,להיותיכולהאינההשחרורשל

אופוזיציוניתביקורתית,התנגשותולכלול
משוםוהשיטה,הבורגנותעםןאוונגרדית

כזהשלכיווןמאמינהאינהעצמהשהיא
מאבקכלשהרי .סיכויישמאבקשל
בתוךוממוחזרהקודיםבגבולנעצרכזה

הביקורת.אתשבולעתהבורגנית,התרבות
שבמסגרתהכפולה,בתודעהצורךישלכן

ליצורגםצריכיםשאנחנומביניםאנחנו

וזה-התרבותבתוךקודיםשלמחזור
וגם-התרבותשלהראקציוניהצד
אותםופארודיתאירוניתבצורהלבקר
להגדירמהאפשרויותאחתעצמם.קודים

עלהסתכלותהיאהפוסט-מודרניזםאת
כפארודיה.התרבות

הבולטיםה~פיוניםאחד :אופירערי
יהציטוטאמנותהואהפוסט-מודרניזםשל

בציטוט.אפתחאניגםהציטוט.משחקי

הפוסט-הציטוטשלהמאפייניםאחד
מקום,מכללבואיכולשהואהוא,מודרני

אני .מראשקבועותהיררכיותשוםאין

 MODERN DICTIONAR Yמה-אצטט
OF RECEIVED IDEAS , בא-שהתפרסם

 :כךמודרניזםפוסטמגדירהואבגליה.
" This word has no meaning. U se it as 

often as possible ". לבקרמבקשהמילון
ודאיומצטרףריק,כמושגשנתפסמה

אניאבלהציג,צמחשעדילהשקפות
לעמדהדוגמההיאעצמהשההגדרהחושב

משהומפרקתשהיאמשוםפוסט-מודרנית,

כמוהמודרנית,לעמדהעקרונישמאוד
לעשותנקראיםאנחנואותה.מביןשאני

למשמעות,לבלשיםבליבמושגשימוש
הלשוןלמשחק .שלוהמשמעותלהיעדראו
למציאותקשרבליעצמו,משלחייםיש

הפרובלמטיקהלייצג.אמורהואשאותה
מציאות,וייצוגימציאותביןהקשרשל
מציאותייצוגישלפלורליזםרקעעל
אבל .הפוסט-מודרניהדיוןלבזה-
לאפייןניסיוןוכלחתימות,אחתרקזו

חתימותמןאחתבאמצעותפוסט-מודרניות

דומותתימרתשלילתדרךעליהללו
בעייתילישנראהניסיוןהואבמודרניות,
במלכודתנופלשהואכיווןמלכתחילה,

אחדות.שלעיקרוןחיפוש :המודרניותשל
אתנחלץמאפיינים,שלשורהנציגאם

זהבסיסועלשלהם,המאוחדהעיקרון
נקטנובכך-פוסט-מודרניזםמהונגדיר

ללוגיקהונכנענומובהקתמודרניתעמדה
הפוסט-מודרניזםשאותההמודרניות,של

הבולטים,המקומותאחדלבקר.מכקש
אפשרית,כלתיהיאכזאתהאחדהשבהם

שהיולכשמתיהפריודיזציה.שאלתהוא
 :לפריודיזציההצעותשלושלפחותפה

המודרניותראשיתאתממקםצמחעדי

הפוסט-מודרניותואת-19ההמאהבאמצע

ממקםגורכיץ'דוד ;הרומנטיקהאחרי

ואילוכדיקרט,המודרניותראשיתאת
שלושיםכןהואכשכילוהפוסט-מודרניזם

שנותאתהציעהשטרנהאלוזיוהשנה,
שפריודיז-טועןאנילידה.כתאריך-20ה

 .פוסט-מודרניולא Iמודרניאקטהיאציה
גדול'סיפוראותואתמניחההפריודיזציה

מציגשהפוסט-מודרניזםמטא-נרטיכ,אותו

היאכפברוק.אוכאשליה,אוכמיתוס,
היסטוריהלאסוףיכוליםשאנחנומניחה
קוב-מכלולאואחדקונספטלתוךשלמה

ברוריםחתכיםכאמצעותםלסמןספטים,

זהאיפהמתחיל'זהמאיפהלומריבזמן
שישכאילוהפרדה.רגעואיפהנגמר,
עמדהזאתמהעבר.פרדהשלאחדרגע

אתמציגהואהמודרניזם.אתשמ~פיינת

 .הרומנטייהימי-כיניימיהעתיק,מולעצמו
שממנהתקופה,מולעצמואתמציבהוא
היסטוריון .וגמורסופיכאופןנפרדהוא

מגדירכלומנכרגהאנסהגרמניהאידאות
כלשעסוקהכ"תקופההמודרניותאת

התקופתיות-שלה"באפוקליותהזמן
זה .כזמןעצמהאתלתחםהניסיון-

המודרניות,שלהמרכזייםהמוטיביםאחד
ג'ורדנואצלמזהההואראשיתושאת
אינסופיעולםשלשלושהתפיסהיברונו
לניסיוןאינהרנטיכאופןקשורההייתה
קוכהולסמןהידע,שלהיסטוריהלכתוב
אלהפריצהמתבצעתשממנוברוריאחד

מעמדהאפשריבלתיזהכלהמודרניות.
החת-אתלעשותאפשראיפוסט-מודרנית.

באמתרואיםשאנחנוומההאלה.כים
מיניככלמצטלביםחתכיםשלסדרהזה

פתאוםכשאפלטוןומשונות,שונותצורות
סיפורמתוךמסוים,לצורךמודרניסטנהיה

ואחר-מודרניסט,להיותיכולהואנזסוים.
העתיקה.לעתשייךיהיההואכמוכןכ:ך

המודרניזם,סמלשנחשבלה-קורכוזיה,או·
כעלעליומאמרקראתיאתמולרקאכל

גםנכוןזההפוסט-מודרניזם.שלמכשר
קודם.הציגצמחשעדיהגיבוריםלגבי
ניטשה, :הקדושהשילושעלמדבריםתמיד

הציגהאחרוניםשניאת .ופרוידמאונס

המודרניזם,שלמופתכדמויותצמחעדי
כבריהזמינוהציגושהםהאחדויותאבל

הוגים .שלהןהפירוקאתיעצמןבתוך
לוקחיםיפרוידשאחרימאונס,שאחרי

ומפרשיםאותה,ומפרקיםהאחדותאת

שלכנביאיםפרוידאומאונסאתמחדש
דבריאותועשוניטשהלפוסט-מודרניזם.

מסמןשאתהניטשה, .ההפוךמהכיווןאכל
כפוסט-מודרני'כל-כךפשוטבאופןאותו
אני .האחרוןהמודרניהיידגראצלהוא
הפריודיזציהשאלתעלככלללוותררוצה

להסתכלמפסיקיםאנחנוכןאםאלא-
הפוסט-מודרנייםהתרבותייםהתוצריםעל

ושואליםכאמנות,אוכפילוסופיהבספרות,
שללהיווצרותםההיסטורייםהתנאיםעל

כפריודיזציהלדוןכמקוםכאלה.תוצרים
 ;לזמןכיחסכעמדהלהתכונןמציעאני
אופןאתלזהותאלאתקופה,להגדירלא

ההווהשלכעמדהלהיסטוריותההתייחסות
אתמגדירהמודרני,ולעתיד.לעברכיחס

ביןברורשברקויוצרמודרני'עצמו

לאהעבר :אומרהוא-להורההעבר
העבראחר.משהוככראנייותר,נמשך

באמצעותאלאכהווה,יותרנוכחלא

כאמצעותהקלאסיקה,כאמצעותהארכיון,
העכר.אתמשמרתהתרבותשכהםהאופנים

שהואאומרזאת,לעומתהפוסט-מודרני'
מפניהעכר,מןלאההווה,מןנפרד

ענייןהיאהמודרניותנוכחותשמבחינתו

שלכעולמוהזמןכלקייםהמודרניעכשוויי
להיפרדמוכרחהואוממנוהפוסט-מודרני'

ביטולעלכאןמדוברלאכלומר' .הזמןכל
ההיסטורי'ה"אחר"שלקיומואפשרות

אלאלארכיון'ודחיקתושלומחיקהאו
הכו-זמני.לקיומומתמדתהזדקקותעל

כדייהזמןכללמודרניזקוקהפוסט-מודרני
לאשרכדיממנו'לחרוגכדיממנו'להינתק

הפוסט-השלילה.דרךעלמולו,עצמואת
ורקמודרני'להיותהזמןכלמוכרחמודרני
להיותאפשראי .פוסט-מודרניאחר-כך

מצד .מודרניקודםלהיותבליפוסט-מודרני
העתידאתשצבעהלמודרניות,כניגודשניי

איןבפוסט-מודרניותאוטופיים,בצבעים

ההסתיי-כללמרותנחמה.שוםכעתיד
פוסט-להגדירהניסיוןמןהברורותגויות

בפיתויכאןלעמודיכולאיננימודרניות,
לאוטופייחסשלזהבהקשרמציעואני

פעמיםהרכהלפוסט-מודרניות.הגדרה
תנועותעםהפוסט-מודרניזםאתמזהים

ונו'.סוריאליזםדאדא, :כאמנותהאוונגרד
אםהפוסט-מודרניזם,עלכספרותשאלהיש

חושבאניפוסט-מודרני.כברהואהדאדא

אתשאיבדאוונגרדהואשהפוסט-מודרניזם

 .שלוהאוטופיה

מלכתחילה.האמיןלאהואשבה :צמחערי
מעצםכה,להאמיןהיהיכוללאהוא

הגדרתו.

כוחזהכיבאוונגרד'מדובר :אופירערי

לפרק,שמנסההזרם,נגדשהולךתרבותי
הואזהעםויחדצורות,לשכורשמנסה

אלטרנטיבית.אוטופיהלהציבמנסהאינו
אתלשמוררוצההייתיכןפיעלואף

להיותאפשראם-פתוחההזאתהשאלה
כטוחלאאניאוטופיה.כעלפוסט-מודרני

גםליצוראפשראולי .אפשריכלתישזה
פוסט-מודרנית.אוטופיה

 :לדבריםהערותארבעלייש :צמחערי
-השנייהדיקרט'על-ראשונההערה

והר-ההומורעלהשלישיתהשיעמרם,על
אסור, :מדיקרטאתחילהמשחק.עלביעית

"התקופהשלבמוכןמודרנילערבבלדעתי'
חת-עםדיקרט,התחילשאותההמודרנית",
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 •שיחרב

 :גררביץ'דור
מלחהיאפרסט
שלסירם,של

לגרפומורע
ארם .שלוולאני

מורעלאמאושר
חראדבר'לשרם
מאושר,פשוט

חי.חרא

משחרסגירה.

ומתחילנגמר'
פרסט· .אחרדבר

פירושומודרניזם

שלנרשהתקופה
לחיותמתחילה

מורעתמרייותר

שלח'למודרניזם
המורעותורגע

הנפילהרגעחרא
כריךיהגדולה
ארםהכאב.

עצמואתהכואב
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הפוםט·מודרניזיס •

שיחרב •

אחד :אופירעדי

המאפיינים

הציטוטשל
חפוסט·מודרני

שחראחרא

מכללבואיכול
שוםאיןימקום

קבועותהיררכיות

אצטטמראש.

 MODERNמח·

DICTIONARY 

OF RECEIVED 

IDEAS , 

שהתפרסם

חראבאנגליה.
פוסט·מגדיר

 :כךמודרניזם
" This Word has 

. meaning סח

Use it as often 
as Possible " . 

חושבאני

עצמהשההגדרה

דוגמההיא

פוסט·לעמדה
משוםמודרנית,

מפרקתשהיא

שמאודמשחו

לעמדהעקרוני
כמוהמודרנית,

ארתח.מביןשאני
נקראיםאנחנו

שימושלעשות
לשיםבליבמושג

למשמעות,לב
להיעדראו

 .שלוהמשמעות
הפרובלמטיקה

ביןהקשרשל
וייצוגימציאות

רקעעלמציאות,
שלפלורליזם

---

הואדיקדט .המודרניהסגנוןשלשלנופיסה
 ,המודרניתלתפיסההפוכהלתפיסהטיפוסי

לחשיבהלתתזהעושהשהואשמהכיוון
מטילאתהבעולם.מכונןמעמדהאנושית

המחשבהומתוךקיימים,במבניםספק

ומוצק,ודאילבסיסמגיעאתהעצמךשלך
שאתהכךעל-ידי ?כיצד .כולולידעליסוד'
קיים.אני-במרכזה"אני"אתמעמיד

 .אניהואהוודאותמקוד :אלוהיםאתעזוב
זהשלי.מחשבתיהיאהדבריםלכלהבסיס
עצמי.לגבישליהוודאותמןשבאמבנה

המובהק.הרומנטיהמבנהזה

אתעשיתלאעצמךאתה :שטרנהאלזיוה
הזו.ההבחנה

שהגדרתיבכךהתחלתיאני :צמחעדי
אחדותעיקרוןלמצואכניסיוןהמודרניאת
היאדיקדטשלהתפיסה .אינטנציונלילא

למצואניסיוןשלהקלאסית,התפיסה
בעולםמוצאאני :אינטנציונליתאחדות
אתאניהכרתיאופןעלשמבוססתאחדות,
איינשטייןמאונס,שלהתפיסההעולם.
תת-יסודייםמבניםשישנםטוענתופרויד

גאומ--תת-אינטנציונלייםתודעתיים,

הבסיסדיקדט,בשבילתרצו.אםטריים,
אתקולטאניכיצד :התופעההואלכל

מוצרהנניאניהמודרניסט,בשבילהעולם.
להם.מודעשאינניאלמנטיםשל

שהמודרניותלומד,לאלמה :גורביץ'דוד
אחדות,שלמודלאחדיבחיפושמתאפיינת

למצואהניסיון :לשנייםמתחלקתוהיא
למ-הניסיוןואחריואינטנציונלית,אחדות

והפוסט-אינטנציונלית,לאאחדותצוא
למצואהניסיוןעלהוויתורהיאמודרניות
 ?אחדות

ההיסטוריהאתלחלקכי :צמחעדי
מצדהפוסט-מרדדניזםלפגי :חלקיםלשני
די-זהשגימצדוהפוסט-מודדגיזםאחד'

פרקיםבזה.מאמיןלאואניספדופרדציה,
התפיסההםהאנושיתבהיסטוריהגדולים

ואחד-כךהרומנטית,ואחד-כךהקלאסית,
מעפליםמעניינים,כסירנותאלההמודרנית.

קודם,שאמדתיכפיקאגט,לכןמחשבתיים.
טועןשהואכירוןהמובהק,הרומנטיהוא

 NATURAה"ההיאשלגושהתודעה

NATURANS ". ה"אגי".הואהטובעהטבע

הקטגוריותעל-ידיהעולםאתמכרנןאני

ואניהתופעות,אתברנהאנישבהןשלי'
במקדהלאשקוף.רציונלימנגהירצד

מושגעלקאגטשלהאסתטיקהמבוססת
הגאון.הגיבור,מעיקרוןשבאהנשגב,

הסוס,עלהרוכבתההיסטוריה'דוחארןנפול
אניהרומנטיקה.שלהמובהקהגיבורהוא
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אניובתפיסתיראשי'עלהכתראתשם
 .הרומנטיהגיבורזהרעולם.נוגה

אניהשיעמרם.עלהיאשליהשנייהההעדה
באופןמשעמםשהפרסט-מרדדגיזםחושב

שטחי'גער-שעשועיםהוא .הכללמןיוצא
הספרות.מביקורתדוגמהאביא .ומכנינוצץ

הבי,-עלבגויההרומנטיתהספרותביקורת
המודרניסטיתהביקורת .המחברשלגרפיה

האיגטגציוגליות-מהמחברמתעלמת
זהשמענייןמהאותה.מעניינתלאשלו

ידעשהמחברבלישקיימתהסטרוקטורה
ביקורתהעמידהמודרניזםלדעתי,עליה.
כמוההייתהאםיודעשאינינפלאה,ספרות

המבק-גדולישלהיצירותהקלאסיקה.מאז
מהויפהפיות.עשירותהןהמודרנייםריס

המו-העקרונותעלהוויתורבשםשקודה
ומשעממת,מייגעתחזרההואדדגיסטיים,

הגון-קונפורמיסט,שלהאחידיםהמדים
מכונה,מקבלאתהבארכיטקטורה.כמו

השיראיךודואהושרב,שרבאותהומפעיל
כל .עצמואתומפרקעצמואתסותר

זו .זהאתלעשותיכולב'שנהתלמיד
כמואפיגונית.גדועה,משעממת,ביקורת

צדיךהפוסט-מודדגיזםאמד'אופירשעדי

ואחד-כךהמודרניזם,אתהזמןכללהסביר
 .להיפרעושההואאיךולהראותלקום

בעקבותאפיגוגיותהייתהלא :גורביץ'דוד
ב"משחקשיחקוכולם ?יעקובסוןורמאן

ובכךשלו,הפונקציותששעםהחובה"
 ...דגוליםספרותחוקריעצמםדאו

 .גוןאפילאהואיעקובסוןאבל :צמחעדי
לוקחנשאגיאבלורעים,טוביםישתמיד
 .שיאיםמקבלאניבמודרניזםהטוביםאת

בפוסט-מודדגיזםהטוביםאתלוקחנשאגי
פרזי-טיבם.מעצםאפיגוגיםמקבלאני
דבריםמקבללאאניטבעם.מעצםטיס

אנישלגביההשלישית,הנקודהמעניינים.
שהפוסט·היאגודביץ',דודעםמסכים

ענייןשהואבהומור,מתאפייןמודרניזם

ומגחיךמשהומקבלאתהמטבעו.פרזיטי
שלביותרהמוצלחהדומגיסטזה.את

היחידואולילדעתי,הפוסט·מודדגיזם,
שלדעתיבדתלמי,דוגלדהואהמוצלח,

ירצדבאמתהואאבלגדול'סופדהוא
מהכלמוחלטות.הומוריסטיותיצירות
לועגואתהאסוציאציות,אוצרזהשיש

ערשהבדתלמי .שלךהאסוציאציותלאוצר
דברשלבסופואבלגאוני'בכישרוןזאת
לעצמך.לועגאתהכיחסומה,דרךזוהי

הפוסט·משחק.-האחרונההנקודה

כדיאבללשחק.שצריךאומרמודרניסט
היאאמנותמשחק.כלליצריךלשחק
 .ומענייןאינטליגנטימשחקמשחק,באמת

תמידהואהגדולההאמנותשלהסיפור
תפיסהיותר'רחבהאידאיתתפיסהבמסגרת

הפוסט-מרשימה.כוללותשלמשחקית
שאיןכיווןלשחק,מצליחאיננומודרניסט

שלוהטרגדיהכלשהם.משחקכללילו
שלוהערךחוסראלמתייחסשהואהיא,
תהומיתברצינותרצינותו'חוסרואלעצמו

משחק.זהאיןלכןומשעממת.

 ?טובכל-כךעובדזהאיךאז :אופירעדי

האמנותטוב.עובדלאזה :צמחעדי
לגבימהוססתהייתהתמידבאמתהטובה

עצמו.כלפימהוססהיההפוטוריסטעצמה.
פעםאףשלו,ההטפהכלעםהמודרניסט,

היחיד .עצמואלבהתייחסותובטוחהיהלא
שצועקמורת,ברצינותעצמואלשמתייחס

מוחלטות,אמיתות"אין :האוזןבתוךלך
הואהמוחלטת!",האמתזוהי ?מביןאתה

מש-הפוסט·מודרניזםהפוסט·מודרניסט.

עומדהואדרשני.כל·כךשהואכיווןמים,
המוחלטת,האמתאתוצועקהבמה,על

עלעומדהואמוחלטות.אמיתותשאין
הואומשמיםמוחלטובקונפורמיזםהבמה
באמתהוא ,, !תשמחו !"תשחקו :אומר

דתהדתיים.הדרשניםאתויותריותרמזכיר

הפוסט·מודרגיסטשלהמצפוןחסרהממון
שרציתיהנקודה .במיוחדנתעבתדתהיא

במובןלשחקשכדיהיא,זהבנושאלהעלות
צריך-אמנותליצורכדי-העמוק

ג'קסוןיסודי.בסיסצריךאיזשהו.רציו

בציניותמאמיןוורהולאגדימשחק.פולאק
משחק.לאהוא :הפלוטוקרטית

ישאםהיאהשאלהאבל :אופירעדי
משחקיםהרבהאוכזה,אחדמשחק

 ) Lyotard (לאיוטדהשאלה.זרנפרדים.
משחקים.הרבהיש"שחק,-לךאומר
שחקאבלושחק,שלךהמשחקאתתבחר

משחק.אותושלהכלליםלפיטוב,בו
אין .אחרבמשחקלשחקתוכלר·כך nא

מסויםבמשחקשלךבבחירההכרחשום
באחר."ולא

מאפייניאתעכשיועדשמענו :שמירזיוה

ביטולהציטטות,-שנרמזוההאחדה
ביטולארהמשחקהפסטיש,ההיררכיות,

-וולגרימאודמשהועםהקישטהמשחק,
אומרת.הייתיאריסטוקרטית,אליטדירתעם
בסיבובושיפוט.העדנהלגביהערותגםהיו

הדבריםעלשתגיבומבקשתהייתיהשני
בעולםהגעשהמןדוגמאותעםשנאמרו'
אםעצמכםאתשתשאלוכןוכמוואצלנו'
בכללכאןישאםהמהפכה,המשךלפגינו
כוללשםהואהפוסט·מודרגיזםאםחידוש.
פה,שעלושוגותתופעותהרבהלכל·כך

אפשר,אםאולי, ?זהשלהשימושיותמה
 .לעתידפרוגנוזהגם

שהאד·חושבתאני :שטרנהאלזיוה
השאלותאתלבחוןמאפשרתויבלות
והיאיותר'קונקרטיתבצררהלדירןשעמדו
ולמצי·ל"עולם"התייחסותגםמחייבת

שלהשפעתןוהחברתית.הפוליטיתאות
עלהפוסט·סטרוקטורליסטיותהתאוריות
האח·בעשורגדולהכל·כךהייתההאמנות

אתמאתנולהשכיחהצליחושהןעדרון'
בפא·"החבר'ה"אחרות.תפיסותשלקיומן

שלבהשתלטותהולדוןלשבתיכוליםריז
אחריהםולגרורחייגועלהדימוייםמערכת

מספרגםהאדוקיםמעריציהםיתרבין

אלהגםאולםאווגגרדיסטיים.אדריכלים
במאוחראובמוקדםחייביםיהיוהאחרונים

לכןהקונקרטית.המציאותעםלהתמודד
אתומתמידמאזשיקפההאדריכלותאםגם

צמחההמודרניתוהתנועההאידאות,עולם
המבקשותרומנטיותתפיסותשלמשילוב
באדריכלורואותהזמן""רוחאתלבטא
למ·מעברלהתרומםהיכולמהפכןגיבור

החדורותרציונליסטיותתפיסותעםציאות,
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 My Parents and Myself 1975חוקנידוד

 .יותררטובשלםעולםליצירתבשאיפה
מימוששללשלבהגיעוכשסוף-סוףאבל

שמימושמארדמהרגילוהעשרים,בשנות
אחרי . bסביבתייבגורמיםתלויהרעיונות

שברימשיחיות,תקרותשלאחדעשור
המהפכהכלכלי,שיפורחללזכור,צריך

הסר-העיריותתקרות,עוררהעדייןהרוסית

שללמשימהנרתמובאירופהציאליסטירת
שרשרתהתחוללההמוניים,מגרדיםבניית
והפוליטיהכלכליבתחוםאירועיםשל

שנותמהמפרשים.האוויראתשהוציאו

לאמהפכנייםששינוייםהוכיחוהשלושים
לרדתהתחילוכךראש.דםבלילממשניתן

הגישושיםוהסתמנוהגבוההמהמדרגה

התבוננותמתוךחדש,לכירוןהראשונים
הקיים.עםוהשלמהשהיאכפיבמציאות

מזדההשאנילהדגישרוצהאניהזהבעניין
מבחינת .עדישלעמדתועםלחלוטין

הזהבתרדהיוהעשריםשנותהאדריכלות
שניתןהוכיחווהןהעשרים,המאהשל

אולםאוטופיים.רעיונותמעטלאלממש
שנותמאזשבאהשהאדריכלותלהביןצריך

השקיעה,תחושתאתשיקפההשלושים
עמדהלמציאות.וההסתגלותהספקנות
בוחניםכאשרגםערלהזאתבסיסית

השמרנים.שנותשלהפרסט-מרדרניזםאת
המשבריםבהשפעתעוצבהאחרוןהעשור

שלטר , 1979ושל 1973שלהכלכלים
ובנוסףרתאצ,ר'דייגןכמרמנהיגיםבר

הייצורמתהליךהלבתשומתהוסתהלכך
שלמאפייניםברלמצואאפשרלכןלצריכה.
המציאותעםלהתמודדהשאיפה :שמרנות

אבללעומק,ארתהלנתחשהיא,כמר
לקורתומבליארתהלשנותלנסותמבלי
להתבונןכמרבןאפשרשלם.עולםליצור

האוריםשלמבטםמנקודתבהתרחשויות

אותםלצטטולהמשיךהצרפתייםוהתומים
לבחרןגםאפשראבלעיוורת,באדיקות

כמרלמשלאחרות,מעמדותהמציאותאת
השאלהדברשלבסיכומוהנרמס.שלזר

רוציםלאן ?המטרההיאמה :תמידהיא
 ?להגיע

הטע-אחת :להזכיררוצהשאנינוסףנושא
שהפרסט-מרדרניזםהיאהמושמעותכרת

למודרניזם.המשךהוא

הפרסט-מרדרניזםראיית :גורביץ'דוד

המודרניזם.שלאחתאפשריתכעמדה

אחתשלפיתוחבדיוק. :שטרנהאלזיוה
מלכתחילה.המודרניזםבתרךשהיוהעמדות

בא,-לפרסט-מרדרניזםשרבנחזוראםאבל
הקודיםשבירתאתלבחרןאפשרריכלרת,

באמצ-המזוקקתבצררההמודרניזםשל
הראשוןשהיהיונטרדישלספריוערת

בכלברשהוחסרתנמרצתבהתקפהלצאת
הששיםבשנותהמודרניסטיות.המוסכמות

שלהראשיברחוברעמהשאלהוא
מנסיםלאאנחנומדועהאמריקאית.העיירה
הפופגישתאתיישםהוא ?ממכרללמוד

המוסכמותאתלערעררכיסהלאדריכלות,
דיברהואונמוכה.גבוההתרבותשל
השיעמרםעלהחיים,שלפרגמנטציהעל

בכרחםהכירהואההוליסטית.שבתפיסה
האותנטיות,רבארבדןת'התקשררדימויישל

החייםשלהסתירותכלאתלייצגוביקש

לשחקהייתהשלוההצעהבאדריכלות.גם
רציונלית.מבטמנקודתאבלבפרגמנטים,

ובאיחודהעבראלבחזרהשמאמינהכזרלא
הענייןאתהמציאלאהואאגבדרך .עמו
לגישההבסיסבפרגמנטים.משחקשל
מוזר,הדברשייראהכמהעדהונח,זר

שנחשבהצרפתיהמוסדבברזאר,ערד

הוכיחהאקלקטיהמשחקהשמרנות.לשיא
ביכולתהאמרנהאבדה-19הבמאהשכבר

פנימית.שלמרתבעלימבניםשרבליצור
בעידןשרבחזרהזההרציונליסטיהמשחק

המודרניזםגםכיאףיהפרסט-מרדרניסטי

האלמנטריסטית,הגישהעלמברססהיה
מכרנההיהכאילוביתברנההאדריכלשבה

נפרדים.מאלמנטיםעשויה

 .מהפכהלאיהמשךזהיכלומר :שמירזיוה

חושבתלאאנילא. :שטרנהאלזיוה
ניתןתמידכיאףהמשכיות,כאןשיש

חוזרתשרבאנימשיקרת.נקודותלמצוא
שהציגהמוסריתההבחנהעםהסכמתיעל

שלתהליךבפרסט-מרדרניזםהרואהעדיי
תופעהבררואהלאאניזה,עםיחד .נירון
שבא-הטובים,במקריםשטחי.חיקוישל

אלה-התופעהאתלבחרןצריךמצעדתם

והרכבהפירוקשלמתוחכמיםמשחקיםהם
בסטרוקטורליזםנראהלמשלאםמחדש.
הריפרסט-מרדרניסטי,עידןשלתחילתו

הסטרוקטורליסטייםבעקרונותשהשימוש
שלה.ולאלמנטיםלשפההתייחסותמחייב

המת-המודרניסטית,ההפשטהנגמרהכך

אוטופיהלעברהמציאותמעלרוממת
מהעםחיאתהאוניברסלית.על-זמנית

עםוסימניה,השפהעם-לךשיש
לאאבלהמציאות,שליותרטובההכרה
מתוךשלאובוודאילה.שמעברבמה

שהלכוהאדריכליםארתה.לשנותניסיון
המבניםאתוחיפשוהסטרוקטורליזםעם

הגאומטריהגרףאתשבררהאלה,היסודיים
העומק,בסיסארמעל,שמתרומםהמופשט,

-אליולהגיעצריךשכןחושבתשאני
 .האוטופיהענייןאתשבררזה

ברמתהפעםנרדאולי :גורביץ'דוד
ונדברהציעה,שמירשזירהכפיההפשטות,

כפיהמושג.שלהאחריםהשימושיםעל
נתפספרסט-מרדרניזםזה,אתרואהשאני

כביקורתראשית, :משולשתבצררההיום
אפרק-המערבבמציאותתיאור-התרבות

מארדמודעקיטש-קיטשעםליפסה
שמסתלקיהזההמיוחדהצירוף .לעצמו

שלבמרבןלאוטופיהיומרותמכלמיוזמתו
הפרסט-תפיסתהואהשניהדבר ;האוונגרד

הפרסט-מרדרניסטית.בפילוסופיהמודרניזם
שהאידאר-יותר,ארפחותלומראפשר
הפרסט-היאהפרסט-מרדרניזםשללדגיה

עלמדבריםאנחנוכאןסטרוקטורליזם.
ברדריאר,רדידה,לאירטר,שלתרומתם

הדבר .רגראטרידליזשלזרובעיקריפרקו
מלהכעתאומרבאמנות.סגנוןהואהשלישי

אידאולוגיהכעלהפרסט-מרדרניזםעלאחת
עליואדברואחר-כךפרסט-סטררקטררלית,

שהדרךחושבאניבאמנות.סגנוןכעל
לא-הזרהבעיהאתלהקיףהנכונה

לש-היאישירה,דרךאלאאקדמית,דרך
התשובה ?הפרסט-מרדרניהאדםמיהר :אדל

HJ 
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היארהרכילאיםהמקומוניםהעיתונים,של
זוהיהיאפי".ה"הטיפרסזהר :פשוטה

אפואמצטייריםכךהיאפית.התרבות

הקהלבתודעתהפרסט-מרדרנייםהאנשים
חן-מקצועותבעליקרייריסטים :הרחב
אינדיבידואליתבבחירההמאמיניםפשיים

שמשתדליםחיים","סגנונותשלקיצונית
בעידן ',מחייבתערכיםמערכתללאלחיות
הצדזהרואולםהמדיה.שלהקיצוניהחופש

מבטהתופעה.שלהסוציולוגי,החיצוני,
 :מפתיעהעובדהיגלהמעמיקיותרקצת

הפרסט-מרדרניהסובייקטמיהרלשאלה
-כלומרכזה.דברשאיןהתשובה,באה
בתפיסההידיעה.בה"אהאדםשלמודלאין

מודלעלמדבריםאנחנוהמודרניסטית
שנגזרתאנושית,מהרתאיזויש .אסנציאלי
להתווכחשאפשרואחרים,אלומעקרונות

הפרסט-המהפכהבדיוקזוהיעליהם.
מודלבשרםערדמעונייניםאיננו :מודרנית
מספרשלוקחהזה,הסוגמןנורמטיבי
כאןבאדם.מהותימהומגדירתכונות

והתפרקותהתמוססותעלמדבריםאנחנו

פרקושלהתזותגםהןאלוהאישיות.של
כךעלמדברפוקר .רגראטרידליזושל

שצוירפרצוףאותרכמרהאדם,שלשסופר
התכדרןלאהואהים.בגלילהימחקבחולי

שהאדםילומרהתכווןהואלחיות.שנפסיק
תופעההואבתרבות,מרכזיכקרנסטררקט

שקשורהתופעהכלומר , s 1ה-המאהשל
בגיןלהימחקוסופרהמודרניזם,להולדת

ושחזקמקומר,אתלתפוסשבאאחר,דבר
הלגיטימיותאיננומקרר,איננוהאדםממנו.
שמחליףרמהאחרת,ארזואמתשל

למשלכמרשלמים,מבניםהםאותר
לחלוטין,האדםמתפרקבמסגרתההשפה.
קודיםשלאינסופיאוסףלהיותוהופך

האופיאתשמבליטיםומשתנים,מהבהבים
'אמיתות'ייצררשלהסובייקטיבי-כוחני

בניתוחההיסטוריה.לאורךאחרותאראלה

להקצנתמגיעיםהדבריםרגראטרידליזשל
הפרסט-מרדרניהאדם :זרהיאהגדרתם .יתר

תשוקהמעין-הסכיזופרניהאדםהוא

בתפיסהגרף.ללאמחשבהגרף.ללא
וישיגרףלתוךנכנסתהמשמעותאסיתהקל

אתשמבטיחיהסימןשלאונטולוגיתאחדות
האחדותשלהשברנקודתזוהי .המטאפיזי
הפרסט-מרדרניזם.מצביעשעליההאבודה

כסרב-הסכיזופרניהסובייקטעלמדברהוא
יעדאיןהעיוורתתשוקתושלייקט,
במסגרתברדקשפרוידתשוקהארתהוגרף.

במסגרתרגראטרידליזבוחניםהמשפחה,
לתשוקהשאיןמשרםפוליטית-חברתית.

נעהנמלטת,דיפרזית,תשוקהמיןהיאגרף,

מציאותייצוגי

הדיוןלבזה-
 .הפוסט·מודרני
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בתוךאובדתחזותיים,ודימוייםמליםבתוך
-ב,ומחשבים,מולטימדיותוידאו-קליפים,

גוף",ללא"גוףבתוךנקלטתדברשלסופו
 :תשוקהכוחשלהמופשטהזרםשהוא
גואטריעל-פיהמשפחה(הקפיטל).ההון
ובן ) Earth (אדמהאמא ,קפיטל"אבאהיא
התשוקהואתהסימניםאתמייצר-יצרן

מוחלטתתשוקההקפיטליזם".במסגרת
הזולתשוקהלגמרי.מופשטיםלתהליכים

המופשטבמושגמתבטאתהיאכיגוף'אין

שלהיחידההתשוקהזוהי"קפיטל'.'של
האירוטיקהזוהיהפוסט-מודרני'האדם

לאסכיזופרנית.אירוטיקה :שלוהיחידה
אחדותייםלמודליםלהתגעגעאלאלונותר
שבהםהקלאסיים,בזמניםתשוקה.שליותר

ביןגוף,למצואהייתהיכולההתשוקה
בטקסיםה"אני"שלהגוףהיהזהאם

הפרימיטיביים,השבטיםשלהמיתולוגיים
אני :העריץשלבגוףהתמקדהאםובין
באופןאותהומזריםמתשוקתי'חלקלוקח

האבאאלהגדול'הגוףאלפרנואידי
תמוכעתהמנהל.המדינה,ראשהאנליסט,

לתשוקהוהרומנטיים.הקלאסייםהימים
בחללופורחתתועההיאמוצא.אין

והמאיימתהקיצוניתהעוצמהזוהיהאוויר'

אתאמרתיהפוסט-מודרני.המצבשל
שללשרטוטוכהקדמההאלההדברים
צדקלעשותוכדיהפוסט-מודרניהאדם
והמהפכניותהמבריקותהיצירותמןלאחת
מזה.יותרהנושא.אודותשנכתבוביותר

וגואטרידליזשלאנטי-אדיפוסכיאומר

ביותרוהעמוקהחכםהמבריק,הספרהוא

 .בורטוןשלהמלנכוליהשלהאנטומיהמאז

אביאזו,סכיזופרניתתשוקהלהדגיםכדי
בןהאמריקאיהמשוררשלנפלאהשורה
המרווחלגבי,שהיא,אשכרי,ג'וןימינו

 Yet this space " :הפוסט-מודרנישלהנפשי

between me and what I had to say, is 

inspiring " -מהלביןביניהמרווח
השראה.מלאנפלא,הואלומרלישיש

(קרי:לומרלישישומהה"אגי"כלומר,
השראה.מביאזהאבלזהים,אינםהשפה),

לשחרור,אינסופיותאפשרויותפותחזה
מהפכתשלסיסמתהכינזכור' .לדמיון

"הדמיוןהייתה '-68בבפאריזהסטודנטים

הסוריא-הדמיוןשובזההרילשלטון'.'
ישזוניאו-דאדאיסטיתלסיסמהליסטי.

אוונגרדמביניםאנחנואםאוונגרדי,כוח

מה-חברתישינוילצורךאמנותכרתימת
ודשאןמרסלכאשרמהפכנימימויש .פכני
גוויותלגופות,אותםוהופךאימומיםלוקח

שלבמחזורומשתתפותחוטעלהתלויות
סתוםלמבוישמובילהמגוחכת,תשוקה
הזה,הדברכלמהושואלכשאתהפארודי.

אתלהביןמתחילאתהמוביל'זהולאן
בכללזקוקיםאנחנוהאם :הנרמזהכיוון
הדוגמאותכך'משום"משמעות".למלה

הספרות,אותהכלאתכוללותהספרותיות
זואחרת,לכדליותלהתארגןרוצהשאינה
אינםשלההמרוסקיםהפרגמנטיםשכל

ככלעומק.שלמימובכלמתחברים
לאהםשלה,הפרגמנטיםאתשתחבר
אותהלנסחאפשראיכלומר' .יתחברו
אתחילאחרת.אוזומופשטתבנוסחה

לאהכוזרים.ובמילוןפאביץ'במילוךאד

חושבאניאבלאותו'לקרואקלליהיה
ספקכותב~אניץ'משתלמת.מלאכהשזו

פולמוסהיסטורי,תעווספקפארודיה,
הצהובהאדום,הספר-הכוזריםעל

הפולמוסעלשוניםמקורות-והירוק
מצטטהואלריה"ל.הכוזריבספרהנזכר
וחלקןבדיהשחלקןציטטות,ואחתאלף

מרקם,יוצרהואדברשלובסופומציאות,
שםמצאתי .ר;מן-לקסיקוןלוקוראשהוא
מדויקתבצורהשמנסחיפה,אחדמשפט

שנילעצמך"תאר :הדבריםמצבאת
יבקשואםלכודה.בפומהמחזיקיםאנשים

והפומההפלצור'יתרופףזהאלזהלהתקרב
אתיחדיושניהםימתחועםורקתתקוף.

במידהמשניהםמרוחקתתישארהפלצור,
להגיעלקוראכל-כךקשהכךמשוםשווה.

לכודההמשותפתהמחשבההמחבר'.'אל
המחשבהאללהגיעזו,יומרהביניהם.

שלל'מחשבהלפחותאוהמחבר'של
נוגה.כפארודיהכעתנתפשתהטקסט',

המשותפת"המחשבה :ממשיךהטקסט

שלבקצהובקרסיםאחוזהביניהם,לכודה
מנוגדים.בכיווניםבומושכיםשהםחבל,
את-שבאמצעהפומהאתנשאלאם

מצטייריםהללוהשנייםאיך-המחשבה
החבלשבקצהלענות,עשויההיאבעיניה,

במישהוהאכילה,למעןאלה,מחזיקים
המצבזהולאכלו."מסוגליםאינםשהם

הסבי-לאסתטיקההןשרומזהפרדוקסלי'
לקרנבלוהןהפוסט-מודרניזם,שלזופרנית
הסופי'.'היעדשהואהסימנים,שלהסופי
ידועמוותשלכרוניקההיאנוספתדוגמה
סביבסובבהספרלגרסיה-מארקס.מראש

מוותאותועלידעאחדכלמדועהשאלה,
 .אותומנעלאאחדאףומדועמראש'ידוע

שכלמשום :זוהיאהמתוחכמתהתשובה
עלילהשלאחרסצנריולעצמודמייןאחד

מסקנותהסיקהואשבמסגרתהבדיונית,

לאהואמהןוכתוצאהבשטח,ריאליות
היות .להזהירהיהשצריךמיאתהזהיר
שוניםאמנותייםבז'אנריםשיחקושכולם

בלשיםספרטראגית,אופרהאופרה,-
שמשחקהואהאבסורדמת.מישהו-ונו'

-,מבבדיהכלומרספרותיים,בז'אנרים
דווקאאפשריתבלתיתוצאהמולידסכמת,
אומרים.שאגוכמובחיים,הממשי,בתחום

הופמןיואל :הישראליתמהספרותדוגמה
ברנהרטאלמנותו'אף"על :ברנהרטמתוך
יכולאינואישמחשבת.מלאכתהוא

פליאהאוכלתלפעמיםברנהרט.לעשות
אתברנהרטשואלכיצד' .עצמובברנהרט

שגודלוחומר'שלמפירורהפכתיעצמו'
(יצורשאנילמהוהייתיחרדל'כגרגר
לטוןלבשימו-כמוהו)"מאיןמורכב

בספרוברנהרטקרא"פעם-הפארודי

חלקבאותוהאדם,שלשבגופודיקרט,של
כשמה,שוככתהאצטרובל,בלוטתשקרוי

שיעורלאיןהאדםהואכעלהכךועל
האלוהים.רקעליוועולההיצורים,משאר

רואהאתהוכאן- ,,קיים,אכןוהאלוהים
הטקסטעםמתחברשלוהטקסטאיך
דיבורבמיןאותונותןהואדיקרט.של

האלוהיםשאם"מכאן-חו~יפארודי
בתכליתשלםלהיותיוכללאהריקייםאינו

 " ...השלמות

בדיחהזודיקרט,לאבכללזה :צמחערי
דיקרט.על

אתהכמהעדתראהמידנכון' :גורכיץ'דור

השלמות"בתכליתשהשלם."ומכאןצודק.
והפומפוזיותשהרצינותמרגישיםאנחנו-

קיים,לאלהיותיכול"אינו-מוגזמת
עקרושכאשראלאקיים.שהואומכאן

לרחובהגרמנית,למושבהופאולברכהרט
לאיבוד".דיקרטשלספרוהלךשטראוס,

הניגודאחד.במשפטזהאתאמרהוא

הפומפוזי'הראשון'ה~קצבביןהואהנפלא
שלהשקטההמינוריותלביןהקרטזיאכי'

התפיסהאתמדגיםזההזה.הבלוןפיצוץ
המר-המושגיםשאחדחושבאני .הזו

במושגיםלאכלקודםלהגדירזהכזיים
הזמןכלהתנסחהמודרניזםנגטיביים.
להתנסחמנסההפוסט-מודרניזםב"לא".
עלאותושמאשימיםישחיובית.בצורה

הביקורתיהפוטנציאלאתמביניםואיכםזה,
לאואני .שלותנאי""עלבחיוביםשטמון
הזושההאשמהמוצאאנילמה.מבין

מזוכיסטית.

להתעלםיכוללאאתה :אופירערי
היאהשלילההזה.במשחקמהשלילה

 .גבולפהתשיםאל :הגבולשלילת

שלילתשלולתופעה .כנון :גורכיץ'דור
ציטטה,עודמשחרר.חיובי,ערךישהגבול
שלכריסטוסהופמן'שלהאחרוןמהספר
שהעולם,בדעתיעלה"לאחרונה :הדגים

כהלכה.מותקןסוברים,שרביםמהאףעל
שם(באיןשמאלבצדשמצוייםדברים
אותםלכנותאפשריותר,מוצלחאחר,

מיוחדת,איכותמיןבהםיששמאליים)

המתאים,בחושניחןהואאםיכול,שאדם
דבריםשלאיכותםלביןבינהלהבחין

ימין".בצדשמצויים

הבסיסנקודתכלומר' :שטרנחאלזיוה
כהלכה.מותקןשהעולםהיאשלך

וצדשמאלצדאיןראשיתהרי :צמחערי
 ...ימין

 .עצמועלצוחקהואנכון' :גורכיץ'דור
פארודיה.זוהי

רקעצמועללצחוקיכולהוא :אופירערי
פנימההעולםכלאתמככיסשהואאחרי
הדלת.אתונועל

זומובהקת.פרזיטיותזו :צמחערי

הפוסט-מודרניסט.שלהפרזיטיות

להיותלאאפשראיאבל :אופירערי
אפשראיהפוסט-מודרנית.בתרבותפרזיט

היוצריםלכלשמשותףמהשהריבעיקרון'
שלחריפהתחושההיאהפוסט-מודרכיים

פרגמכטריות.

הופמןליואלשמשותףמה :צמחערי
הפרגמכ-הוא-קסטל-בלוםולאורלי
והציטטותהטקסטיםשלהפירוקטריות,

מתרבותמצטטהואזה.רקהאינסופיות.

שלהרקעישהופמןליואלאליטיסטית.
וזהבכללהיפניתוהתרבותהיפני'יק~ iJה

והיאאחר'קצתסגנוןשלתחושהנותן
תוכןאבלהשוליים.מתרבותמצטטת
 .אותנולהטעותצריךלאהציטוט
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קהיראישג'וביןההבדל :גורביץ'דוד
-קסטל-בלוםשלאחרמספרדוגמה-

הואשבמהות.הבדלאיננובדנהרט,לבין
 .ביוגרפיברקעבמזג,הבדלרק

כאילוהבעיה.בדיוקזואבל :שמירזיוה
 ...אחדמצדדמוקרטיזציה

 ?מזהלפחדצריךלמה :גורביץ'דוד

כימזה,לפחדצריך :שטרנהאלזיוה
שאתהאומראתהדבר,שלבסופולמעשה,
אומדאתהשהוא.כפיהעולםאתמקבל
נקודתבעצםוזונורא.כל-כךלאשהוא
הפוסט-מודרניזם.עלשלךהחיוביתהמבט

 .אומרשאנימהלאזה :גורביץ'דוד
בסטטוס-מעונייןאינוהפוסט-מודדניסט

להעמידרוצהשהואמה .שמרניקוו
ולאפחותלאהםאלהשאלהבסימן
המערביתהתרבותשלמאושיותיהיותר

כולה.החילונית

השאלהבדיוקזואבל :שטרהנאלזיוה
מנקודתיותרזהאתכשבוחניםהמרכזית,

הוארע.ומהטובמהעדיישלהמבט
לגמרי.זהעםהולךבעצם

נגענוהאחרוניםבדברים :אופירעדי

הביקורתיביחסמרכזיתמאודבנקודה

הפוטנציאלשאלת- 'לפוסט-מודדניזם
מצדפוסט-מודרניות.עמדותשלהביקורתי

שעשועציניות,שלתחושהישאחד
המשיכהרצינות.שלגמורואובדןמתחכם
המשחק,עלההדגשהלמשחקיות,למשחק,

שלהקבלההולך","הכלשלהטולרנטיות
אישורזהובני".היו"כולםמעיןהכלי
וזולשמרנות,מצטרףזההקיים,של

שישברורישניומצדראקציונית.עמדה

לפחותשהואשחדור,שלפוטנציאלכאן
קיימיםלמבניםביחסמשחרדפוטנציאל

אוטופיה,אפילואויסגנוןאומחשבה,של
דרךקובעיםהםכיורסנייכוחלהםשיש
ביןילהתנהלהדבריםצריכיםשלפיהאחת
במחשבהאםוביןבאמנות,מדובראם

חושבאניפוליטית.פעילותאופילוסופית
באופןהזההמתחאתלפתוראפשרשאי

ציניהואשהפוסט-מודרניזםלומדפשוט,
רוצהאני .משחרדאואחריותוחסד

שלמהספדנוספתדוגמהעללהצביע
להדגיםכדיבהולהשתמשיכרנהרטהופמן

יקה,אלמןעלמספרהספר :הזההמתחאת
הרקעוהשואה.העולםמלחמתכשברקע

רדיו :בספרברורמאודביטוימקבלהזה
ההשמדה.עלידיעותהזמןכלשמטרטר
שלהמוותאת :דבריםשניחווהברנהדט
רקעלרעששהופכתהשואה,ואתאשתו,
עםיעצמועםשלוהפרטיתלחוויהביחס
ממותכתוצאהשנרצדהחסדעםגופו,

אומדשהופמןשמהחושבאני .אשתו

ישראלייםלסופדיםמצטרףהואובכךיכאן
דישטיפלנוהואאחרים,פוסט-מודרניים

קצתלבחוןושכדאייהקולקטיביברוע
הרוע.שלוהמקומיהפרטיהפרצוףאת .

ישלרועהעברית,הישראלית,בתרבות
הסובייקט .קולקטיביפרצוףתמידכמעט
שסובלהסובייקטזהאםביןהרוע,של
שמפיץהסובייקטזהאםוביןהרע,את

קולקטיביסובייקטהואלאחרים,הרעאת

משהו-העםהמדינה,האומה,-

מה .היחידאתשמעכליטוטאליגדולי
שעושיםומהיבדנהדטדדךעושהשהופמן

הואואחרים,קורןוישעיהוקסטל-בלום
ולומדהזה,הקולקטיביהסובייקטאתלפרק
לבניולאפרטיים,לאנשיםמתרחששרוע
להםקודההרועכאשדגםאומה,אועם

ישלרועאחרת.אוזואומהבנישהםבגלל
אפשרקסטל-בלוםאצלפרטיות.כתובות
ל"מפההקואורדינטותאתלשרטטממש
באיזואחד-כךאותולאתרהרוע",של

אתהכנגב.אי-שםאובתל-אביב,שכונה
איפהבדיוקיודעואתהרע,שזהמרגיש

סיפורשוםלספריכוללאואתהקרה,זה
משמעות.מעניקגדוליסיפורמכלילי

בכמהגםמשמעות.מעניקסיפוראין

אין-בכולםלא-קורןשלמהסיפורים
ויחדהפרטי.לסבלמשמעותלתתאפשרות

משמעות.חסדלאעצמוהסיפורזהעם
שישלהראותשאפשרהואטועןשאנימה
הרוע.שלהסובייקטאתלפרקניסיוןכאן
אפשרהזההפוסט-מודרניהפירוקואת

אחדימצד :כיווניםמשניעכשיולבדוק
הכלליהפוליטיההקשראתששוכחיםברגע

 :להטיחאפשרהזוועות,מתרחשותשבתוכו
מבחינהבסדרלאאתםאחראים,לאאתם

אתםהקיים,אתמאשריםאתםפוליטית,
 ;ההגמוניתלתרבותתרומהעודתורמים

שישהבלעדיותשלהפירוקעצםשניימצד
לאומייכסובייקטיהודים-ישראלים,לנוי
וביןממנוסובליםאנחנואםביןהרוע,על
ביקורתיאקטהואיאותומפיקיםאנחנואם

מצטרףהזההפירוקראשונה.ממדרגה

לגרוםויכולתכוחשלחדשהלתפיסה
בשלטוןממוקדיםלאהכוחיחסי-סבל

בחברהמפוזריםאלאיהמרכזיהפוליטי
ומתוחכם,פלורליסטייותרהרבהבאופן
קונסטרוקציהתחתלהאחדהניתניםואינם

קונסטרוקציהכלאחרת.אוזואידאולוגית
במערכתמסוימיםאינטרסיםמשרתתכזו

המונוליטיהייצוגאותם.ודקהכוח,יחסי
כולם,שלהייצוגבהכרחאיננוהכוחשל

זהלטובתאלאכולם,לטובתפועלואינו
אתלבנותשמנסהזה,לטובתאותו,שמספר
לגיטימיבאופןהמייצגהסמכותכבעלעצמו
הזאת,הסמכותאת .הלאומיהסובייקטאת
לפרק.עכשיוצדיךהזה,הסובייקטאתכמו

התרבותיבמצבהפוסט-מודדנית,בתרבות

המ-הקפיטליזםשמאפשריהפוסט-מודרני
הואשבווהאופןהכוח,שלהנפיצותאוחר,
שונותובקונסטלציותבמערכיםמסתדר

אחתזיקהבהכרחביניהןשאיןומשונות,

פוסט-מודדניתשתרבותמההםהרמונית,

 .לאפשריכולהאוולבקרילחשוףיכולה
הפוטנציאללקדות.יכוליםהדבריםשני

קייםאותולבקראוהקייםאתלאשד
אחתמלכתחילה.הפוסט-מודדניתביצי.וה
היאבפוסט-מודדניזםהמרכזיותחתימות

ז'אנרבין-הגבולמושגשלחתימה
ומ-דוקביןלפוליטייספרותיביןלז'אנרי

מנסהפוסט-מודרניתעמדה .לבדיונינטרי
להציבהניסיוןאתשאלהבסימןלהציב
אמנותיותפרקטיקותעלאותוולכפותגבול

שאיןבהכרחאומרלאזהפוליטיות.או
כמובדיוקהגבולות,שהצבתאלאגבולות,

כלצריכהייצוג,שלהפרקטיקותשאד
שבומהאופןחלקבתורלהיחשףהזמן
עולםבונים-העולםאתמשחקיםאנחנו
אסוריומהמותרמהקובעיםימשותף

"האחד"לעומת"אנחנו"ומגדידיםמזהים
להיותיכולההפוסט-מודדניתהעמדהוכר'.
במחיקתתעצדהיאאםביקורתית,לא

ולכןשרידותי,הואשהגבולותטעןהגבול
גםיכולהוהיאגבולות,להציבטעםאין

גבולשלמסוימתהצבהאיךלהראות
למשלכמומסוימים,אינטרסיםמשרתת
יש .והפוליטיהספרותיביןהגבולהצבת
ספרותייבז'אנרהכיבושאתלייצגדרך
דוקומנטרייעיתונאיבז'אנרלהציגוודדך
בסדר"."לאכביכולזהלערבב,מנסיםואם

להיותיכולהערבובניסיוןזאתלעומת
שהואמשוםרדיקלייהכיהביקורתיהצעד
קליטתשלהמקובליםהדפוסיםאתמערער

מע-דברשלשבסופודפוסיםהמציאות,

דוגמההקיים.למציאותלגיטימציהניקים
המדמןאילנהשלספדןהואכזאתלביקורת

שירים.יכתבולאמשורריםרוזןודולי

לקחתלאלמההשאלה :שטרנהאלזיוה
במלואמתגלהשהםכמוהדבריםאת

הא-לדבריםמגיעאתהכאשדחריפותה

אתהמהיבמפרץמלחמהכשישמיתיים.
ונותןהטלוויזיהמוליושבאתה ?עושה

זהאזגםהאם .אותךלהציףלדימויים
בקשרתגובותהרבהעכשיויש ?משעשע

בתקשורת.המלחמההוצגהשבהלצורה
אתלקבלצדיךאתה~קביתהיהאם

האימאג'ביןלהבחיןשקשההעובדה
בנחתלשבתלהמשיך-המציאותלבין

מוחקיםהאלהשהדבריםולהאמיןבכורסה
מרס-עמדהשתנקוטדורשיםאינםיממך

הדימויביןבדודיםגבולותשתעבידרית,
שאפשרייותרחשובמהותחליטלמציאות

אינטלקטואלי.משחקדקבהםלראות

ישלךלמחשבהבהמשך :גורביץ'דוד
ההחלטהאתלקוראמשאירותורוזןהמרמז
 .הנכוןהואטקסטאיזה
הואעשוורוזןשהמדמןמה :אופירעדי

שללפרובלמטיותמדויקתתגובהבעיניי
סובייק-שלענייןבדיוקלאזההמצב.

מוסדי,פאתוסעלהתעקשותבוישטיביות.
לעגןאולהצדיקהצורךעלמודעויתורעם

הטיעוןאתטרנסצנדנטלייםיסודבעקרונות
המוסרי.

מהפכה.הואהפורמטעצם :גורביץ'דוד

מספיק.לאזהאבל :שטרנהאלזיוה

q 
 :Eו

 •הפוםט·מודרניזים

 •שיחרב

/1978ברררבסקיג'רנתן 9 2550111 Running Man at 



 1:~ו
הפוםט·מודרניזיס •

שיחרב •

34 

אתלתארשקופהשפהאין :אופירעדי
אובייקטיביתעמדהואיןהזו,המציאות

פהישניטרלית.עמדהאיןאותה.לשפוט
אולתיאורהתנגדותשלגמורההפנמה
אבלהמציאות.שלטרנסצנדנטלישיפוט
זיהויעלהתעקשותכאןיששנימצד
במלים .בולהילחםהצורךועלהרוע

שהפוסט-מודרניזםלפרובלמטיקהאחרות,
העמדותשללפירוקלמודרניזם,מציג

האחדותיים,המבניםשלהטרנסצנדנטליות
המ,-במודרניזם.תשובהאיןהשקופים,

אתה :אומררקהואעונה.לאדרניזם
ברט,-עצמךאתמפלילאתהרלטיביסט.

שדברלטעוןיכוללאאתהולכן Iשלךריקה
רע.הואהכיבושכמו

אומרהמודרניזם ?למה :שטדנהאלזיוה
רע.שיש

הפוסט-נגדטועןהמודרניסט :אופירעדי

בספקמעמידהואשכאשרמודרניסט,

שלהאובייקטיביייצוגהאפשרותאת

הואהאובייקטיבי,שיפוטהאוהמציאות,

הפוסט-יושב.הואשעליוהענףאתכורת
הביקורתאתבחשבוןשמביאמודרניסט,

אתלתארהמודרניסטיתהיומרהעלשלו
אותהלשפוטאושהיא""כפיהמציאות

שהואטועןלהיות,ראויהשהייתהכפי
שיפוטיםלשפוטזכותועללוותרמוכןאינו

מצי-לזהותואסתטיים,אתייםנורמטיביים,
הכוחותכלאתולגייסרוע,בהשישאות

נגדה.התרבותייםוהמשאבים

כזו,בצורהעומדכשהוא :שטדנהאלזיוה
מודרניסטיתהנחהמנקודתכבריוצאהוא

שעומדיםכלשהםכלליםשישרוע,שיש
לעזר.

העמדהמההיאהשאלה :אופירעדי
מניחיםאנחנוהאם-הגווייהכלפישלנו
אושלנו,למשחקכפרה-טקסטשםאותה

שמטילכמשהואותהתופסיםשאנחנו

תשובהאיןלזהמוסרית.חובהעלינו
קיים,הזההפתחאבלבפוסט-מודרניזם.

אתלדחוקאואותולבטלאפשרואי
כזולעמדהמלכתחילההפוסט-מודרניזם

מתוךואפשר,קיים,הזההמתחאחרת.או

באיםשלאעקרונותומתוךמוסריתאחריות
זאתמסוימתפוסט-מודרניתפואטיקהמתוך

פוסט-מודרניבאופןלהתמודדאחרת,או
מוסרית.חובהבהשישמציאותעם

הפוסט- :מימוכאןנוסף :שמידזיוה

המולטימדיה,תקופתשלכתוצרמודרניזם
וחוסרהרשמיתבשפהשלנוהאמוןחוסר

דבריעכשיונשמעאולישלה.האמינות
סיכום.

המולטימדיהבענייןאגב, :אופירעדי

 •בודריארשלספריצא •המפרץומלחמת
אוסףזההתקיימה.לאהמלחמהשנקרא

לפנינכתבאחד :מאמריםשלושהשל
תתקיים,לאשהמלחמהוטועןהמלחמה,

היאוכותרתוהמלחמה,בזמןנכתבהשני
והשלישי ,"?מתקיימתהמלחמה"האם
"המ-היאוכותרתוהמלחמה,אחרינכתב
הזההמשפטאתגםהתקיימה".לאלחמה
לפרשוואפשר •שמרניבאופןלפרשאפשר
מתעלםבודריארכי •שמרני .ביקורתיבאופן

אבלהרוגים.בני-אדםממאה-אלףכביכול
לאופןביחסביקורתיהואמתעלם.לאהוא
מלחמהשלכסיפורוסופרשודרמותםשבו

 .מנוולואויבגיבורים"אנחנו"עםצודקת,

הצדאתשהעליתשמחאני :צמחעדי
עםמסכיםאנימזה.אתחילואוליהמוסרי,

שאלהכאןישבסיסישבאופןבטענתה,זיוה
שהפוסט-מודרניזםנכבדה,מאודמוסרית

בפניעמדהמודרניזםממנה.להתעלםרוצה
והרומ-הקלאסיותהאמיתותהתמוטטות

המאהשלוהרציונליותהתבונהנטיות.
יכולשאדםבכךבקדמה,האמונה ,-19ה

זהטובה.בצורהעולמואתולסדרלשבת
היהוהמודרניזם ,-19ההמאהבסוףנשבר

תשובות.להציגשניסהבכךואחראירציני
הב-קוסמות.מעניינות,מהפכניות,תשובות

מוקדמותהיוהללושהתשובותהייתה,עיה
לטוטא-ומובילותסוחפות,מדייותר •מדי

במודרניזם,והיופיהגד~להאבלליטריות,
אתהציתהוא •להתמודדהעזשהואהם

גדולה.לאמנותאפשרותיצרהוא •הדמיון
שלוהפרזיטיתבשטחיותהפוסט-מודרניזם,

הכיוונים,לכלשלוהאוניםרפהובחיוך
וזוהעיקרית,הנקודהאתמאתנומעלים

-ב,בעקבותרבבכוחשעולההמטפורה
הממשית.הגווייהשאלת :דודשלריר
פוסט-מודרניסט,איננוגרסיה-מארקסלכן

אלאפוסט-מודרניסט,לגמריאיננווהופמן
וכמוהקלאסית,היפאניתהצורהעלבונה

לאבישראל •הדיוןלפניזיוהשאמרה
פוסט-מודרניסטיתתרבותלהתפתחיכולה

וישרציניים,דבריםישכאןכיאמיתית,

פוסט-אמיתיות.בעיותויש •אמיתירוע

שהיא •בפאריזמתפתחאמיתימודרניזם

יותרפעם,אימשהייתהדקאדנטיתיותר

יותרפעם,אימשהייתהחשובהבלתי
אינט-ואצלמוסרית,מבחינהמושחתת

בארה"ב.רייגניסטיםימנייםלקטואלים
שלעקרונותמחדשהמגליםאינטלקטואלים

לעשותאולתקןביכולתגמוראמונהחוסר
להיווצריכולכזובאווירהרקבעולם.משהו

ואומררדידהבאכאשרפוסט-מודרניזם.

דברשוםשאיןהמפורסמת,אמרתואת

שאיןלאאםאומר,הואמהלטקסט,מחוץ

הואבעולם.ממשיותבעיותאיןגווייה.
הגווייהתיעלם.והגווייהבקסמיו,יעשה

שהגווייהשאומרמיעובדה.איננהלדעתו,
כרצוניאותולפרשיכולשאניטקסטהיא
והוא •אותנומרמה •לבישרירותולפי

לעמודרוצהאני .מוסרילאבסיסיבאופן
היסודיתהמוסריותאימהי .הזוהנקודהעל
שהואהעובדהלא ?הפוסט-מודרניזםשל

במשחק.באהגדולהאמנותכלמשחק.

קרי-שאיןאותנומלמדהפוסט-מודרניזם

יכוללאאתהולכן •הולךשהבל •טריונים
גםיכולאינך .דברשוםלהעריךבעצם
הולךביותרהגדולהקשקושולכןלשחק,

זו .יותרטוביםדבריםעםמאודיפה

זורצינית.ובלתישטחיתדמוקרטיהמין
פל,-דמוקרטיהרומנטית,אנטידמוקרטיה

מאגואיזםשמריחהדמוקרטיהטוקרטית,

גמורמביטול .גמורהמציניות •מוחלט
מוסריתבלתיהיאלכןאידאולוגיות.של

בי-איןלאל,תודהבישראל,בסיסי.באופן

לספרותבמחלקותפוסט-מודרניסטיתקורת
הבי-יש.אנגליתלספרותבמחלקותעברית.
עםנעלמת,הדה-קונסטרוקציוניסטיתקורת

הניו-קריטיסיזםשבנההעצומהההערכה

והאחריותהדיוקכלפיהטקסט,כלפי
 .במחקראובייקטיביותוכלפיהמחקרית

 .ערךוחסרמשועשעלמשחקהפךהכל
באופןבטקסטמליםלהחליףלמשלאפשר

 •הולךוהכלמותרשהבלכיוון .שרירותי
כליםבושאיןמשחקמשעמם.המשחק

אםמוסרית.מבחינהמשחיתוקריטריונים

יצירותיואתלניו-קריטיסיזםכדוגמהאקח
 Seven :מאודצעיראיששלהגאוניות

Types of Ambignity , הואגאונית.יצירהזו

הספרותביקורתנהדרמשחקאיזהמראה

היאאמפסוןשליצירתולהיות.יכולה
בספרכאשרגםנפלא.והואמשחק,בעצם
אצלהפיסוקעלאמפסוןכותביותרמאוחר

נפלאה.יצירהזושיקספיר,

אתשלקרואטעןהוטמןג'פרי :שמידזיוה
מלקרואיותרמענייןוורדסוורת'עלהוטמן

 .עצמווורדסוורת'את

צורךשאיןכיוון •כמובן :צמחעדי

חושבאניכמורה,אדבראםבטקסט.

המחלקהבארה"ברבותשבאוניברסיטאות
טוטאליבאופןלהשחיתדואגתלאנגלית

אב-לוקחיםהםהצעירים.האנשיםאת
בפילוסופיה,בכללמתמצאיםשאינםשים

ומלמדיםטקסט,לקרואיודעיםשאינם
ופי-ספרותייםבטקסטיםלהתעללאותם

 :באווירככדוריםבהםמשחקיםוסופיים,ל
איךנמרץבקיצורמסבירלאנגליתהמורה

אפלטון,הגל,קאנט,בדיקרט,להשתעשע
כברשיעוריםשלושהתוךוהתלמיד,פוקר,
יודעשהואכיווןפילוסופיה,עלהכליודע

פוסט-סטרוקטורליסטיבאופןבהםלשחק
והתוכןהאמתוהלא .ופוסט-מודרניסטי

לגביכלוםקובעיםאינםמשנים,אינם
באלאנגליתשפרופסורזוכראנידידם.
לא"אני :שליהרצאהאחריליואמר

אתלשמוערקרציתיבדבריך'התעניינתי
אתמלמדיםשאנחנומהשלך".הרטוריקה
חוסרהואזובצורההצעיריםהאנשים

לערך'הבנהחוסררצינות,חוסראחריות,
תרבותשלחיצונייםבבגדיםהתיימרות
נקשרזהכלאותה.להביןמבליהמערב
פלוטוקרטיתלאכזריותרייגניסטית,לציניות

שלהיאפי,שלהנובר-דיש,שלולאגואיזם
כזוהתעלמותתל-אביבי).(בהקשרהצפוני

 .זמןהרבהלהימשךיכולהלאמהגווייה
אני :שאומרהפוסט-מודרניסטיהמשחק

לאהטקסטיםהתרבות,אתלהביןרוצהלא
לשוןמוציאאניכשלעצמם.אותימעניינים
זהלפילולוגיה.לטקסטים,למחקר,ארוכה
רצינית.עבודהגםישכאשרמארדבדומו

אבל .החצרליצןאתגםלקייםאפשראז
הממלכה •מלךנעשההחצרליצןכאשר

להסריח.ומתחילהנרקבת,

אתמייחסאתהלמה :גודביץ'דוד
ליצןלאהוא ?כדריןהאדםשלההצלחה

ביותר.הנכבדיםלמקומותמוזמןהואחצר,

לארציניים.מאודכוחותלזהיש :צמחיגדי
התרבותכאשררייגניזם.עלדיברתיסתם
מאבדתרלוונטית,לבלתיעצמהאתעושה
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הפאתרסאתשבה,המחדשהכרחאת

הופכתהיאשבה,הרעיוןאתשלה,המוסרי
בדיעבדשמצדיקהמים,פכיעללקצף
שלכוחנית,פלרטרקרטית,צינית,תפיסה
 .להןשכוחמסוימותקבוצות

סלק-מאודשלךהתיאור :גורביץ'דוד
יסודבהשישיגדולהאמנותקיימת .טיבי

שלבאמנותלמשלכמואדיר'ביקורתי
פוסט-מודרכית,אמניתשהיאחולצו,ג'כי

האיכ-הייצוגיםאחרבעקשנותשעוקבת

שהיאשעההתרבותיים,הקודיםשלסופיים
הממוסחריםבאמצעיםבתרבותכלחמת
פרסומתסרטיבאמצעותעצמה,שלה

העפותהתשוקותמפכיאותנושמזהירים

ככגדביקורתיתעמדהיוצרתהיא .באוויר

יוצאתהיאכאשראטומה,בורגניתתרבות

טיימס :הבורגנותשלהביתיהמגרשאל
שמפכהכזו,אמנותלמשל.בכיר-יורק,סקררר

הכוחהתרבות,שבולאופןלבכרתשומתאת
יוצרתאיכהביניהם,מתחבריםוהתשוקה

 ?אופוזיציונימהלך

הפוסט-מרדרכיסטיהמשחק :צמחעדי

למערכתסובטילימאודבאופןקשורהזה
הבלתיהנשקמכירותעלחשבוכוחנית.
לךישעודכלובצרפת.בגרמניהמוסריות
ונו',קומוניסטיתתודעההקודמתבצרפת

כאשראבל .אחרעולםזהמשעממת,אולי
לעצמושמתייחסיאמןזהבמקרםלךיש

 ...כהלצהסביבושקורהמהולכל

לעצמהמתייחסתחולצוג'כי :גורביץ'דוד
שלסדרהיוצרתהיאאיומה.ברצינות

התרבותיים,הקודיםשלמתיםארוכות
תפילה.שלתחושהיוצרת

לישיחזירומבקשלאאני :צמחעדי
נמצאיםשאנחנוטועןאניהמארכסיזם.את

וכלהאידאולוגיות,התמוטטושבובשלב
דאגיהגוויות,עלחוגגיםעופרת-פגריםמיני
- :אומריםשהםאוהבלאאניאותם.אוהבלא

אנילעשות".מהקבורה,ארוכות"מוות,
חדשה.לאידאהמחכה

היאומה ?אזעדכעשהרמה :גורביץ'דוד

 ?בדלתתצלצלתברא,כשהיאתעשה

הנושאהואישליהאחרוןהנושא :צמחעדי
לפוסט-כלשהיהצדקהישאולישברהיחיד

בפוליטיקה,ולאבאמנותלאוזהמודרניזם,
הגדולהמודרכיסטיהניסיוןבמדע.אלא

איינשטייןשלכסיוגוהיהבמדעכיותר
הניסיון .המאוחדהשדהתורתאתליצור
בתולדותביותרוהנשגבהפאתטיהיההזה

אנשי .מוחלטבאופןככשלוהואהמדע,
מצאראיינשטייןשלבקוללכתשכיסומדע
וחסרותקקירכירתיצירותיוצריםעצמםאת

שבהסיטואציה'בפכיעומדיםאנחנו .ערך

שזכתההתורההקוונטים,שלהמכניקה
מדעיתתורהמכליותרגדולבאישוש
שלבהיסטוריהפעםאישהועלתהאחרת

בהיסטוריההיחידההתורהגםהיאהעולם,
מודלשוםלהלתתניתןשלאהמדעית
אונטולוגיהלהאין .להביןיכוליםשאנחנו

שלגוהמאהשל-20הבשגותקוהרנטית.
קוהרכטיםהסבריםלהלתתכיסועוד

הציעלהיידכברג)(בכיגור:שרדינגרכלשהם
להציגכיסואחרים ;לאטוםכלשהומודל

נבע-הקרמפלמכטרירתשלהבעייתיותאת
ברור'היוםאבלאפיסטמירלרגית,ייתירת

למכניקתקוהרנטימודלחוסרשלשהבעיה
הבכהחוסרשלענייןאיכההקוונטים

 .הענייןבטבעשכעוץמשהואלאשלכר'
עולםתמוכתשזריודעיםאנחנו 'ל~אחרי

לאלעצמנו,לייצגמסרגליםלאשאנחנו
שהיאכיורןאלאמדי'טפשיםשאנחנומפכי
שימלאאיזשהו'במודללייצוגניתכתלא

זהרציונליות.שלאלמנטריותאכסירמרת
הפרסט-מרדרכיזםשברהיחידהמקוםבאמת

שלהשוויונותאי-כצחוכואתלחגוגיכול
שערכתאופטימיות,שלתזהליישאם .בל

וב-ובספרותבאמנותהנוכחיתהמלפפונים

לקראתשכלךהקרוב,בזמןתיעלםביקורת
יותרמעניינות,יותרשיהיוחדשותאידאות

המודרניזם,שלהאידאותמאשרקוסמיות,
המדע.לגביבזהמשוכנעלאלגמריאני

סימןבפכיניצביםאנחנושכאןלהיותיכול
שלגוהניסיוןעצםאתשמגמדגדולישאלה
שבמכניקתלהיות,יכולהעולם.אתלהבין

שלולסירםהגבול'לקצההגענוהקוונטים
יכךאםהעולם.אתלהביןהאנושיהניסיון
לאאדםשאףבמצבנימצאבאמתאנחנו

שחוסרחשבנו,תמידעכשיועדכה.עדידע

שלגו,בעיההיאהעולםאתלהביןיכולתנו
גםהבכתנו.וקוצרמטפשותכרהכובעמצב

איאתתלולא-רציונליסטייםדתייםזרמים
הםגםהאדם.שלהבכתובקוצרידיעתנו

לתפוסשאפשרהעולם,עלאמתשישטענו
מודלשאיןהמחשבה,עצםבהתגלות.אותה

שלאמחשבההיאהעולם,שלקוהרנטי
הסמוייםהנעלמיםתורתארתה.לחשובניתן

) hidden variables ( מרדך-זעקהמיןהיא

אולםלעולם.מודללהיותמוכרח :כיסטית
ולאביותר'כמרכהזרתורהשלהסבירות

שאיינשטייןדבריםתקומה.להשישנראה
אד-אבסררדרם,כרדוקציהכפרדוקס,העלה
אחר-כךהוכחוכככרכים,אחר-כךהתגלו

שלביותרהמדהימיםהמקריםאחדבשטח.
וכהפרכהמחשבתיכניסיוןשהתחילדבר
איינשטיין-פרדוקסהואתאוריה,של

במאיץאחר-כךשהוראהפרדרלסקי-ררזן'
 .כמציאותינשוויץהחלקיקים

אכאלרגירתלזהישאבל :אופירעדי
הטבעבמדעאםהאדם.במדעימסוימות

קרובים,שאנחנואשליהלפחותהייתה
סינופטי'באופןלהביןעומדיםשאנחנו
אשליההייתהלאפעםאףהאדםבמדעי
שאנחנואשליההייתהלאחזקה.כל-כך
מכלולבתרךהאמת,להבכתבאמתקרובים
החברתיתהמציאותאתשיסבירתאורטי

ניוטוןביןשהיהלמהאכאלרגיבאופן
התפרקזההטבעבמדעיאם .לאיינשטיין

אללאלוהיםכל-כךקרובממקרםוכפלכו
הקוונטים,מכניקתשלכבלאגןשכדמהמה
הרגלפשיטתהאדם.במדעיוחומרקל
מבחינהמובילה grand theoriesה-כלשל

מקרםלאותואפיסטמיתאקזיסטכציאלית
הקרוב-בתורתהפרדוקסיםאליושמובילים

לראותאפשרהפוסט-מרדרכיזםאתטיס.
למברכתהזה,למצבכתגובההשארבין

מאיץאותרמולהפילוסוףארהפרשן
שהפרשןשהבעיהאלאנשוויץ'חלקיקים

המריע.התחוםכלעלפרושהמזהההזה

אתה .גדולהבדלישאבל :צמחעדי
היאשהיסטוריהחשבשהמארקסיזםאומר

מדע.היאשפסיכואנליזהחשבופרוידמדע,
עדייןהתקררהעץאבל .טעוהםבסדר'
יותר'מביכיםשאנחנוחושביםאנחנוירוק.

 •בכי-אדם.עלללמודיכוליםשאנחנו

 ~ Hי
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חרציגחנה

 5י:ן(
1 ~ ~ 

הפוםט·ענודרניזיס •

•מםה

ופוסט·מודרניזםמודרניזם . 1

למ,-המשותפתהמרכזיתמגמהה
חינהרלפרסט-מרדרניזםדרניזם . . .

האנושית,שבהבנההקושיהמחשת 1
אתולפרשלתארניסיוןשבכלוהמוגבלות
הכתיבהמעשהאלעוברהמרקדהמציאות.

מומחשתושחזורבירורכפעולתעצמו'
ביןהיחסשאלתמוצגתרכךואקטיבית,
פרשנותההבנתה,לאפשרויותהמציאות
מהמציאותעוברהדגשבכתב.והעלאתה

המעצבת,והלשוןהקולטתהתודעהאל
הלשוניתההתמודדותהצגתלעצםכלומר

האנושית.ההתנסותעם(והספרותית)

רבפרסט-מרדרניזםבמודרניזםעם-זאת,

"ידיעה".שלשוניםמושגיםבשנימדובר
ההיב-עלחלהאי-הוודאות-במודרניזם

העולםשלוהמוסרייםהפסיכולוגייםטיס
מעצבתהדמויותשל"אי-הידיעה" .האנושי
מציאות,שלסובייקטיבית-קיצוניתתפיסה
מהפרספקטיבותעצמאימעמדלהשאין

"האמת"מושגנגלית.היאשלהןהאנושיות,

מעמדושלבספקההעמדהכך'מודרניזם).
בחקירתכרוכהבידידן'השלהאונטולוגי

ומבהירהעצמו,הטקסטשל"אופן-הקיום"
העיצובדרכישלוערעורןחשיפתןאת

זה.בנוסחבספרותהספרותיות

(לדעתנובעתהאונטולוגית"מ"הדרמיננטה
שלמאפייניםשלשררהמק-הייל)
המשוניםהעקרונותושלה"פרסט",
 :אלהביצירותה"ערלם"מתנהלשעל-פיהם

הגזמה,מקרירת,סתירות,היעדר-רציפות,

היעדר-סלקציה, ,) short-circuit (קצר
logical impossibility -יוצריםאלהכל

הטקסטאתהמייחדיםוהמוזרותהקושיאת

אפשרותבכלהמחבלהפרסט-מרדרניסטי'
קרשי .נתוניושלעקביתאינטגרציהשל

שלגרסתואתגםמאפייניםאלהומוזרות
המודע-הרומןלז'אנרהפרסט-מרדרניזם

"המטא-פיקטיבירת".לתופעתארלעצמו,

בפוסט·חמטא·פיקטיביותתופעת . 2

מודרניזם

מודרניזםופוסט·מודרניזם

ג, . ~ . : 
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שלומורכבותהסופית,להגדרהניתןאינו
תודעתלפיענרח.ניתנתאינההמציאות
משרםבמודרניזםכל-כךחריפההמורכבות
בטוחפחותהמערבי .המודרנישהעולם

הקר,-המוכרותהתרבויותמרובבערכיו

ערב-הןוסובייקטיביותרלטיביזם ;מרת

רהסקפטיציזםהיום-יומית,שבהתנסותדרת

 .לאמנותוהאמןשלביחסוגםמתבטא

אי-חקרנית,היאהעמדהבמודרניזםאם

הפרסט-הרירלטיביסטית,נטלקטראלית,
למצואהאפשרותבעצםכופרמודרניזם
אי-בספרות.ולבטאהבמציאותמשמערת
מטפיזי-פילוסופי'במישורהיאהוודאות
המועליתהיפותזהכלמפריכותוהיצירות

סברךאינוהעולםכאןהקורא.על-ידי
מאנושיותו'ומופקעשטרחאלאומורכב,

ואין ;אינסופיותלהמרותופתוחפרדוקסלי
אלאבסבך'משמערתלמצואניסיוןכבר

המשמעותחוסראתלהראות-להיפר
"הסבר".שבכל

בפרסט-מרדרניזםשהתחוללהשינויאת
אפי-בבעייתיותמעיסוקכמעברלנסחניתן

האנושית)הידיעה(מוגבלותסטמרלרגית
שלבמעמדו(ספקאונטולוגיתלבעייתיות

האונטולוגי""הספקכשלעצמו).העולם
להבין""ניסיוןשלמעמדהמעברפירושו
באפשרותרקלאספקהמטילהלעמדה
במושאה.גםאלאההבנה,

עלהךמרחלותהאונטולוגיותהשאלות
"מהר :הטקסטעלוהךהמיוצגהעולם
 ?בנמצאישעולמותסרגיאילו ?העולם

ומהרהטקסט,שלהקיוםאופךמהר ) ... (

העולמות)(ארהעולםשלהקיוםאופך
 ?מוקרןעולםמתובנתאיך ?מקריךשהוא

הפרסט-מחוקרימק-הייל,ב'(על-פיוכר'

המודע-לעצמוהרומןז'אנרשלנציגיו
בראשהם,החמישים)שנות(מאזבימינו

האחריםבין ;רננברקרבבדוחסוראשונה

קנורריימרןבקטרוב-גדייה,אתלמנותניתן
ובאמריקהבאנגליה,פארלסג'וןבצרפת,

דרנלדפינצ'רן'תומסבאות,ג'ון-
הפריחהאתררנרגרט.קורטברתרלרמיי,
לייחסניתןבימינוהז'אנרשלהמחודשת

כלאתלדעתהכלליתהתרבותיתלמגמה
הלשוןשורשיאתלחשוףלידיעה,הניתן

ההכרה,מבנההאנושית,הנפשומקורותיה,

האמנות.וטבעערכיםשלמקורםהחברה,

למ-שיבהמשקפתהז'אנרשלזרהתחיות
פריחתהאך ;לסטרך)(בעיקרהרומןקוררת
בעשוריםדווקאהמטא-פיקטיבירתשל

למאפיי-קשורהזרמאהשלהאחרונים

שלופילוסופייםחברתייםתרבותיים,נים
הפילוסופיתלמודעות :המודרניתהחשיבה

הלשוןשללמעמדההחדשהוהסוציולוגית
ולמעמדןהעולם,עלמושגינובבניית
שלהחברתיים,הממסדיםתלוי Iהמתווך

התג-אתמארגניםאנושבהןהמסגרות

אתשגםכיורןהיום-יום.בחייסרירתינר

במסגרותמארגניםאנובעולםההתנסות
הבדיוניותפולשתעצמו'ברנתונותשאינן

מושגיםבדמותעצמה,המציאותתוךאלגם
ההיסטוריהבתפיסת I(למשל"עלילה"כמר

חברתייםר"משחקי-תפקידים"ובכתיבתה),

ולזולתנולעצמנומייחסיםאנושבהם
תשומתשלזהמיקוד"דמויות".שלמעמד
מסגרותשלובנזילותבשרירותיותהלב

העמדהאתהמולידהואעצמההמציאות
ימינו,שלבמטא-פיקטיבירת"הפתוחה",

ואתהספרותיותהארגוןמסגרותכלפי
 .השתקפותךשלבדר-הכיווניותההכרה

המטא-פיקטיבירתשלהתרבותיההקשר
מזרהןלהבחינהמאפשרהפרסט-מרדרנית

ג'ררג'(פילדינג,העברמסופריכמהשל
למודרניזםהמודרניזם.שלמזרוהןאלירט),

 :משותףרעיוניבסיסרלפרסט-מרדרניזם
הכ-העולםבארגוןהתודעהשלמקרמה
הסדר·שארנוןבערדאךכשלעצמו.ארטי

ברמהבשיקומולאמונהבמודרניזם,מוביל'

רבכןב"פרסט",התודעה,שלהעמוקה-יותר
בבדיוניותהואהמרקדמטא-בדירני'הוא

הכתיבה.שבמעשההסדר""שיקרםשל
שלהפורמליותהטכניקותאחרמצד

מקורןבפרסט-מרדרניזםהמטא-פיקטיבירת

קי-דון : 1sה-המאהשלברומךדווקא
עםג'ונס.טרם ,שנדיטריסטרםשוט,

במטא-פיקטיבירתהמסגרות""שבירתזאת

להצגתדבר'שלבסופרמשמשת,אסיתהקל
הספרותשביןבר-הפיתררךלמתחהמודעות
המוצאעמדתב"פרסט"ואילולמציאות.

בהעלתההכתיבהמעשהשלכשלרבוהיא
המספרשלועיצובואנושית,חוריהשל

-,אשלהכוזבהרטורילכוחךהמודעכאמן
המטא-פיקטיבירתלערמתספרותיות.פצירת
המוסכם-לאופיהמודע Iלמשלפילדינג,של

המרקדספררתי'עיצובכלשלבהכרח
האפשרותעצםשלניתוצההואב"פרסט"
מתבטאתזרתפיסה :מציאותשללעיצובה

-,משלרהבאה-ע,-אבסררדבפאררדיזציה

יומרותיהושלהבסיסיות,הכתיבהסכמות
ולב-אנושיותתופעותלהסבירהספרותשל
עלילהבדמותספרותיתמקבילהלהןגרת

פיגורטיבישימושדמויות,אפיוןסיבתית,

מהאובייקטהדגשעוברכךוכר'.בלשון
החושפתבדרךהמתבוננת,.לעיןהמתואר

בעלתשבספרותהאבסורדיתהיומרהאת
ייצוגיות.כוונות

קשורהבפרסט-מרדרניזםהמטא-פיקטיבירת

לחשיפתהמוביל Iהאונטולוגיבספקאפוא
הל-לייצוגוהעולםשביןהבעייתיהיחס
"להביך",באפשרותהכפירהעם :שרני

בספ-המציאותאת"לשקף"גםולפיכך
החשיבהמוסכמותונחשפותנשברותרות,

המציאותייצוגעצםאתהמתנותוהלשון
 •בספרות.
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פוסט·מוררניזם
הכבשים""שתיקתעל

הכב-שתיקתהסרטעלביקורת~

 :;~~ )~:~פ~ד(זג~~מ':; ;;: ~;~ 1 11
הואהכבשיםשתיקתלדעתי'היטב").
המ-החברהעלפרסט-מרדרניתאלגוריה
העשרים.המאהבשלהיבת-ימינו,ערבית

בארצות-הברית,הסרטנעשהבמקרהולא

החברהשלהתרבותיהצירעדיין'שהיא,
התכונהאתחושףהכבשיםשתיקתכיום.

שאיןתרבות :הזאתהתרבותשלהבולטת
הערכים,שתיקתזאת .הערךמושגבה

רקהפרסט-מרדרנית,למסורתבהתאםאשר
המ-מההקשרמנותקיםבסרט,מצוטטים

למשל'האנושיים.לחייםשלהםשמערתי
איןבסרט :שקרהואעצמוהסרטשם

היאהשתיקהופעולה.זעקותיששתיקה.
כשחגי-שמסופר'מהמתוךציטוטמעין

המובלותהכבשיםצעקותאתזוכרתבררה
מע-הללוהצעקותזכררןורקלשחיטה,

אתהשחיטהלאחרשבאהלשתיקהניק
משמערתה.

שהמודרנימשרםפרסט-מרדרניסרטזהר

שמעמי-ערכיםאומנם,ערכים.קירםגורס

מודרניים(זמניםהמכונהאתבמרכזזים

אבללחומר'וסגידהצ'פלין)צ'רלישל
(שאותרהתוצרתערך :ערכיםעדייןאלה

העודף"),"הערךבמושגהמארכסיזםתקף

לערמתויעילות.אפקטיביותשלערכיםאר

ה"חייט",לרוצחישהכבשיםשבתיקתזאת,
קישוטיתמטרהקררבנרתיר'ערראתהפושט

מייפההואכךלדעתוכיאידירסינקרטית,
זאת,לערמת .תופרשהואהשמלותאת

(מושגהרוע"שלה"הבנאלירתאפילו
מונעתאייכמן)למעשיארנדטחנהשטבעה
כערךהנאציםאצלשהתקבלמהעל-ידי
ה"בנאלירתביצועגםהגזע.טוהר :עליון
במדינהמרסנםערךעל-ידימ~נעהרוע"של

תקופתלאחר(אשרהציותערך :המודרנית
אתדמוקרטיותבמדינותהעלההנאצים
אבלהציות")."גבולותלגביהשאלה
מקשרכחוטזהבסרטמשמשהנאציזם

אשרהנאצים,למעשיהאסוציאציהדרך
להכיןכדיקררבנרתיהםערראתפשטו
עלהאגדה(כךוכד'אהיליםכמרחפצים
מאושוויץ).האיומהאלזה

בלתיחלקשהיוהעינ~יים,חזיונותלערמת
הכב-שתיקתימי-הביניים,מתרבותנפרד

השכל".מוסרללאעינויים"מחזההואשים
ברורהערכ-תמטרההייתהאלהלחזיונות

להםולהציגלחוטאיםלקחללמד-
("זאוסהדין"ב"ירםלהםהצפויאת

שלבסרטלמשל'מוצג,זהיוםאירה").
השיאיםאחדגםשהוא ...ברגמןאינגמר

בסוףאך .בכללהמודרניה(ג'r-לנרעשל
אתלגאולצררךאיןעהשריםהמאה
כללמניחיםאיןכיהחוטאיםנשמת
זועקניטשהכאשרנשמה.להםשיש

ש"אלרהיםהתשע-עשרההמאהבשלהי
בכךישהניהיליזם,אתבזאתומבשרמת",

כאובייקטהאישהתפיסתשלהסמליבמרבן
רמזגםביחסיםיש"בשר".בתורמיני,

שלו"הראששלה"הגרףשללתפיסה
הימנעותשביניהם.הפעולהשיתוףבצורת

פרסט-מרדרניכ~פירןלערכיםמהתייחסות
הרוצחבדמות-בוטהבצררהמוצגת

הטרנסקסראליתהמיניותדרך-החייט
עלתיגרקריאתבעצם,יש,בכךשלו.

אנושיצורישלביותרהבסיסיתהזהרת
בפרבולהמתחילהסרטהמינית.הזהרת-

עלהזאבאישה,צדגברשלהקלאסית
היפוכהאתבבדבדמציעאךהכבשה,

השינויגםאך .גברלצודיוצאתאישה-
פרטכידופן'יוצאמסרמציגאינוהזה

המאהתולדותאתהמבשרתנבראהמעין

שימותומאהבפתח,העומדתהעשרים

שקדמובמאותמאשראנשיםיותרבה

עלהמבוססיםרבים,ג'נרסיידבעקבותלה
בני-אדםשלמ~להיחסהגורסים"איזמים':

א:גטישמיות ,) Racizm (גזענותכמרלזה,זה
) Anti-Semitizm ( .ניטשהלפיאםרכירצ"ב

ששבתיקתהריחי'·היהפעםכימתאלוהים
קיים.היהלאמעולםאלוהיםהכבשים
בתור"חמדנות"מוזכרתהכבשיםשבתיקת

שארתומניעה"חייט",הרוצחשלהמניע

נ,רומ  .הקניבלהרוצח-אליוהקרוברקמזהה
התקופהשלעליוןהערךאתשזונחת 1מיוחדת,משמערתכאןישל"חמדנרת"
תוצרהיאאיןהקפיטליזם.-המודרנית

צבירתהמצדיקהפרוטסטנטיתאתיקהשל
הפרגמטיזםכיהנפש,לגאולתכאמצעיהרן

איןשבהלנקודה,הגיעהצפון-אמריקאי
לושנותררמהאיזשהו,למצפןזקוקהוא
מדוברעצמם.לשםבחפציםלעסוקהוא

שיצדיקמהשאיןערך'שאינהבחמדנות

הומניתוהאנטיהנוראההסיבהולוארתה,
לעשייתצידוקששימשהשימושיות,של

 .הריכוזבמחנותהקררבנרתמערראהילים
מעשיר :הקניבל"ה"ררצחלגבישרנההדבר

אומנםהקיום.:יצרמס~יםלערךמתקשרים
ההתכה-עצםאךומזוויעה,מעוותתבצררה

לגבימוסריתלשאלהקשורההקניבליתגרת
פילוסופיתשאלהזראיןאדם.בשראכילת
כאשרבמציאות,בסיסלהישאלאגרידא

אדםבשראכילתהייתהמסוימיםבמקרים
בראעדאסונותניצולישללהישרדותםדרך

ההצלה.

הקניבלהרוצחאתלראותאפשרהאם
ודאי ?ה"חייט"מהרוצחיותר"אנושי"

הד-שתיהיולויותר.ופיקחחכםשהוא
פיצולבהשישאחת,מאישיותחלקמרירת

הקניבלשהרוצחלומרהיהאפשראישיות,
האישיותעלשיודעתאישיותארתההוא

מודעתאינההאחרתהאישיותאךהאחרת,

אדם.אותרשליותרארהאחתלאישיות
מוחות""מלחמתמקייםגםהקניבלהרוצח

ה"חייט"שהרוצחבערדהשוטרתעם

אתלצודפשטנייםבתכסיסיםמשתמש
שליטתותחתהםכאשרגםאשרקררבנותיו'

ממש.שלתקשורתאתןלואין
למקובליותרמתקרבהקניבלהרוצח
עםוביחסיםגברים-נשים,יחסילגבי

כאשרהגברעליונותאת"מוכיח"השוטרת
הואהעליונה.עלידוהמינים"ב"מלחמת

כללאורךהשוטרתעםביחסיםהשולט
שהואמאחרסיומו'לאחראפילו-הסרט

הטובלרצונונתרנהכשהיאחופשימסתובב
הקניבליזםגםכמרבן).להשתנות,(שעשוי
שלהמקובליםהסטריארטיפיםעלמרמז
לבשרהתשוקהראשית,נשים-גברים.יחסי
לגמריהקונקרטיבמרבןגםזכריערךהיא

אדאמסגיילהסופרתכתבה 1989(בשנת
רגםכשד)שלהמיניתהפוליטיקהבשםספר

 ~ 1 1ן:ג

 •הפוםט·מודרניזיס

 •מםה

ערכיםן
חייםהשוטרתחיהשגרתי'הפחותלתפקיד

מקבלתשהיאהמסריםדרךולואישה,של
יחסהבוס,מצדביכולתה:פקפוקמהסביבה

מצדבאונסאיוםהכלא,מפקדמצדפטרוני
הקניבל'האסירלצדהשוכניםהאסירים
האסירעל-ידינשמתהבמעמקיוחיטוט
אררויןשלהנוסחה(על-פיעצמוהקניבל
הפרךבכירוןנמסרמידעשלפיהגרפמן'
ה"חייט"הרוצחבדמותאךהכרח).לבעל

ומציגיםהציפיותאתהסרטיוצרימסכלים
בהשישטרנסקסראליתדמות-"הפתעה"

סטריארטיפיםלגביקלפיםטריפתרקלא
הזהרתעלחגרקריאתגםאלאמיניים
הרקעתבמחירזאתאולםעצמה.המינית
בחברה.ביותרמהחלשותשהיאקבוצה,
זרבמידהמקבלותבסרטשהנשיםלאחר

שגורמיםאר(נרצחותשלהןאתאחרתאר
ה"שעירמורת),עדמפוחדותלהיותלהן

המי-הזהרתבעלי/דתהואהנוסףלעזאזל"
שכוחת-אלקבוצהארתההלא-ברורה,בית

זרקבוצהמתוכם.מקיאיםהמיניםששני

התפיסהאתלייצגביותרמתאימהגם
עצמושלהםהגוףכאשרהפרסט-מרדרנית,

ונקבה,זכרהמינים,של"ציטוט"מעיןהוא
 .לכשעצמוערךלואיןהחברהובעיני

אפוא,היא,הזההסרטשלהבשורה
שטןאואלוהיםבושאיןפרסט-מודרניזם

האמיתיתהשולטתהיאאלימות.רק-
הפושעיםשלגםחיים,דרךבתורבכיפה

מצטיירהעולםהחרק.עלהשומריםשלרגם
וגב-"שוטריםשלהתבניתלפיכבנויבסרט

 r1 50 'בעמהמשך

 "הכבשיםשתיקת"כפוסטרודי'וגלןגוטקס
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חאמאערהלוחמתוהמשפחההמייסריםמהאבותובבית.
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שקלרבסקירחל

הרציונליסט
אילרןלעמוס

,: 1,15,: t , שאיןמראהיהפילוסופיתספקנות

להכריעאפשרשלפיוקריטריון' "י
אחרונותטענותאוהנחות-יסודבין • •

לומרהאי-רציונליסטיכוללכןמתחרות.
לקבלשישהסבוריהמסורתילרציונליסט

אתוהמאשיםמוצדקותיטענותורקאך

-,,הואשגםבדוגמטיותיהאי-רציונליסט
מקבלשהואמשוםכמוהו'בדיוקגמטי
הצדקהיללאשלוהזוהנחת-היסודאת

בשרירות.

הגם-אתה-וטענתהפילוסופיתהספקנות

תי-מספקותממנהיהנובעתדוגמטי

ומערערותלאי-רציונליזםירציונלירוץ
של(האינטגריטי)השלמות-הפנימיתאת

הרציונליסט.
הגם-אתה-דוגמטילטענתלהשיבהמאמץ
הרצ-הזהותשלחדשותלהגדרותהביא

הדעותשלחדשיםולאפיוניםיונליסטית,
הרציונליסטצריךאורשאישבהןוהאמונות
להחזיק.
ואוי-הפתוחההחברהבספרופרפר,קארל
בבסיסונשעןשהרציונליזםבכךמודהבי,ד'
אקטעלדהיינואמונהישלאקטעל
ומנסהבתבונהימבוססתלאאמונהשל

מוסריים.מטעמיםקבלתועללהמליץ
האלי-לצמצוםמביאהרציונליזםלטענתו,

סוגישרובבשעההחברתייםבחייםמות

ושפיכות-לאלימותמביאיםהאי-רציונליזם
פרפרשלהביקורתי""הרציונליזםדמים.
ומציעהרציונליותגבולותלבעייתמודע

אתלביקורת.כפתיחותרציונליזםלהגדיר
טועןצידוק,אחרהמסורתיהחיפושמקום

כלפיביקורתיתגישהלתפוסצריכהפרפרי
 .אליהןהגענואיךחשובולאדעותינו'כל

בא-רודןויליאםפרפר,שלתלמידו
פרפרשמוותרלוויתורמתנגדוטלי,

הרציונליזםשגםבהודאתיילאי-רציונליסט
מציעיבארטליאמונה.שלאקטעלנשען

ביןלהפרידלהתחייבות,הנסיגהבספרו
ילדעתוהצידוק.למושגהביקורתמושג
לשאולבליגםואמונותדעותלבקראפשר
המזמינהשאלה- "?לך"מנייןהרףללא

דרכיםלדעתויש .קריטריוןסמךעלהצדקה
רשאיהרציונליסטיכךדעות.לבקראחרות
ניתנות-לביקורתידעותורקאךלקבלוצריך
ורקאךלקבלשישיעצמהזוטענהכולל
כאלה.דעות

לרציונ-מאפשרתהרציונליזםשלזותפיסה
שלוהחייםאידאלבדרישותלעמודליסט

(אינטגריטי)השלמות-הפנימיתעלולשמור
קפיצהעודאיננההרציונליזםקבלתשלו.
הרציונליסטשכןבתבונהיהאמונהאל

אלאלרציונליזם,להתחייבשלאמתחייב
מתוךלביקורת,פתוחתמידלהשאירו

משכנעת.ביקורתלנוכחלנוטשונכונות
בא-שלהצעתולגביהעיקריתהבעיה
מהי.ביקורתיותיודעיםשאיננוהיאיוטלי
ביודעיןלא-עקבילהיותיכוללאאדם

שלושת .רציונליאדםלהישארועם-זאת

בארטלישמציעהאחריםהביקורתסוגי
שהגדרתאפואילומראפשרמחייבים.אינם

רבותתרמהלאכביקורתיותהרציונליזם
הרציונליות.מושגלהבהרת

 .שליהרציונליזםלתפיסתמגיעהאניכאן
באילולהגדירמעונייניםובארטליפרפר

להחזיק.לרציונליסכזמותרודעותאמונות
(די-המסורתישהרציונליסטבשעהיכך

רצ-"אמונותהגדירואחרים)בייקרןקארטי

הגדירוהםמוצדקות",כ"אמונותיונליות"

ניתנות-כ"אמונותרציונליות""אמונות

חשובלאלעומת-זאתיליילביקורת".
הרציונליסטימחזיקודעותאמונותבאילו
היינוארעי,באופןאותןמקבלשהואבתנאי

לאחרתאחתמדרך-חייםעובריונליסט
לאובוודאימשכנעת,ביקורתלנוכחלא

צרכיועלעונהאינהזושצורת-חייםמשום
כאשרצורת-חייםיעזובהוא .ומשאלותיו

להבינה.מיטיבכברשהואלמסקנהיגיע
ב"עבודת-האנתרופולוגמתנסהבדרך-כלל

השבטבקרבלחיותיוצא-היינושדה"י
להכיר.מעונייןהואשאותםהחברהאו

עלנשעןאיננוהאנתרופולוגיהמחקראבל
הזמןבמשך .בלבדאישיתעבודת-שדה

חברותלהביןהיכולתאתהחוקרמפתח
נוסעיםשלבכתביהםעיוןעל-ידיגםזרות

שישלומר,ניתןוככלללמקצוע.ועמיתים
להביןכדיל"עבודת-שדה"הזקוקיםכאלה

שלא.כאלהוישזרותתרבויות
שללזהדומהבאופןלומדהרציונליסט

המענ-מצורות-החייםחלקהאנתרופולוג.
עליושומהבפניווהפתוחותאותויינות

מבפניםיאישיתיהתנסותשלבדרךללמוד

כאנתרופולוג
וביןניתנות-לביקורתהןאםביןלזמן-מהי

לאו.אם
פיאז'הישלהאינטלקטהתפתחותתורתלפי

בתחילההעולםאתלראותמסוגלהילד
עם .שלוהאגוצנטריתמנקודת-הראותרק

אתלראותבהדרגהלומדהואהתפתחותו
אחרים.שלמנקודות-הראותגםהעולם
נקודות-ממספרהעולםאתלראותהיכולת
מרפש-אלטרנטיבותלשקולהיכולתראותי
מאפיינתלמעשהיאותןליישםוגםטוח

הרציונליסטמתוחכמים.מבוגריםבני-אדם
הואכזה.מתוחכםמבוגרלהיותשואף
היודע"רב-לשוני",אדםלהיותשואף
לדברואףושונותרבות"שפות"לקרוא
יוזםהרציונליסט .אלוב"שפות"ולכתוב
שונות.תפיסות-עולםעםהיכרותאפוא

יותרהרבהבמובןללמודצריךהרציונליסט
ממושגהמשתמעמזהונמרץפעילייוזמתי

 .ובארטליפרפרשללביקורתהפתיחות
אינט-טעויותלחיסולביותרהיעילההדרך

בחייםלהתבונןבניסיוןטמונהלקטואליות
זוויות-ראייה.שיותרמכמהובעולם

לצורות-החייםהרציונליסטשליחסו
ליחסודומהלהכירמנסההואשאותן

השבטשללצורת-החייםהאנתרופולוגשל
 .לומדהואשאותםהחברהאו

שונותצורות-חייםמנסהאיננוהרציונליסט

ידרךחיפושמתוךאואובדן-דרךמתוך

כזוויות-ראייהולהבינןלהכירןכדיאלא
החיים.היבטיכלעלאפשריות

מנותקלאנתרופולוגיבדומההרציונליסט,
שאותןמצורות-החייםבמקצתומרוחק

מקבלאיננולעולםהוא .להביןמנסההוא
לשקולהיכולתאיבודעד-כדיצורת-חיים

הנחות-אתוחסרונותיה,יתרונותיהאת

לצופהבדומהשלה,והמנהגיםהיסוד
למשתתף.בניגודימבחוץאוהד
דרכי-חייםשלזואנתרופולוגיתקבלה

בצורתשינוייתחוללכיצדגםמסבירה
הרצ-הרציונליסט.שלהקונקרטיתחייו

ללמודיכולהואהרוב,והואאחריוחלק
אנשים.עםומשיחותבספריםמקריאה

מב-בדרכי-חייםזואנתרופולוגיתהתנסות
לביןהמתבגרשלהדרךחיפושביןוילה

המתבגרהרציונליסט.שלשבחייוהחיפוש
כוונהמתוךשונותצורות-חייםלנסותיכול

 .ומשאלותיוצרכיועליענואםלקבלן
מחפשאיננולעומת-זאתיהרציונליסט,

אתמצאכברהואשכןזה,במובןדרך

אתהחוכמהאחרבחיפושהרואהשלו,זו
ביותר.והראויההנכונהדרך-החיים

דרך-שאיןמראה,הפילוסופיתהספקנות
המנוגדתמזויותרוהגיוניתטובהאחתחיים

הגיונילאלכןממנה.השונהאולה
לאכדיאבלדרך-חיים.לשוםלהתחייב
זאת,בכלישידרך-חייםלשוםלהתחייב
שללחייםלהתחייבפסיכולוגיתימבחינה
שללחייםכלומרהחוכמה,אחרחיפוש
מתמידים.והרפתקהניסוי

אדםאותואיננוהאמיתיהרציונליסט
האדםאלאהתבונה,לאורלחיותהשואף
 .הנכוןהעליוןהערךלאורלחיותהשואף

מהויניתןשהדברכמהעדלדעת,כדיאבל
וללמודלהכירישיהנכוןהעליוןהערך

החיים.עלושונותרבותזוויות-ראייה
היאובארטליפרפרשלהמובלעתההנחה
החייםצורתמהימראשלקבועשאפשר
הואכביקורתיותושהרציונליזםהנכונה,

הרצ-תפיסתלפיגםזו.נכונהדרך-חיים

מראשלקבועאפשרכאן'שהצגתייונליזם
ושהרציונליזםהנכונה,החייםצורתמהי

הואהנכונהדרך-החייםאחרכחיפוש

 .זונכונהדרך-חיים
יובארטליפרפרשלמזויותרספקניתגישתי
אםיודעתאיננילתבונה.יותרנאמנהובכך
מבוססתלמסקנהלהגיעאי-פעםאפשר

אבלהנכונה.החייםצורתמהיבשאלה
נראההחוכמהאחרנלאההבלתיהחיפוש

לאאם-גםלהתקרב,לנוהנתונהכדרךלי
 •זה.ליעדלהגיע,

H ~ 
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היעדת?

תפחיתבדם,הכולסטרולברמת ) 1% (אחדאחוזשלהפחתתשכל
 ?לבבהתקףללקותהסיכוןאת ) 2% (אחוזיםבשני

:אתכמסא

The Consensus Development Conference סח Lowering Blood Cholesterol to Prevent Heart Disease. 
JAMA 253 ( 14): 2080-2086.April 12, 1985 

-החלהלאחודהספידה

הבריאותבמורץתפגראל

שלןברופאהיוועץ

חייםשלעניין-כולסטרול
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בברור.כתובתךואתכולסטרול"עלון'ע'בורהמעטפה:על·ציין
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פלסטיתאמנות •

מהלכןעל
המליםשל

 tהציוריכמרחב

שלכעבודותיה
דודנורית

ישראליתאמנית 'דודנודית
מכבדאליגהצה ,.,('בת

רמי-קמ' :תערוכותתישב

הגדרתיךלתה :אומילבינ
וריותטבטריתהאמנו

במוזיאון :ישהשליםלהעו

רמת-ראליתשיתואמנל

 )ץשטייניעמי :(ארצדגן
שיציגוםינמאעהארב-

נסאן-רובהקהיאנלהבב
כתיבהמוד-,לל, ;רלפאר

תערוכת- 'מעצים

חדשות,כורותעלשיחיד

 .בתל-אביב ·גבערן'בגלדיה
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אותיותשלנוף
המדבר .מליםהואהגן"

גרגר-חולובכלכתיבה.-

מתגלע"סימן
ספרמתוךאבס,'זארמון

השאלות

שאנישהקרקעידיעה,בי=שנה ,,

גרגריעשויהאינהעליה.עומדת
שליהציור .אותיותאלאחול

מגדירהכך-אותיות"שלנוףהוא
עלהמבוססותיעבודותיהאתדודנורית

עבה,בצבעמצרירותארגזורותאותיות

מופיעל~דםבודדים.חזותייםודימויים
קטעיםאר ,תצלומיםשלמצומצםמספר
שלטקסטיםהמליםנו].מתוכם
הדימוייםעםמתרכבות-עצמההאמנית

הציורשלהנזיריתוהצבעוניותהחזותיים

חזרתי-מילולי.לאובייקטדיקט,עללתבליט
מעניינת,אפשרותמעלהאותיות"שלנוף"

שקבעתיהמודרניסטמההבחנההחורגת

המת-הדברים ... " :לבאוקואוןלסינגג"א
תחומוהםבזמןבזה-אחר-זהרחשים

תחוםהואשהמרחבכשםהמשורר,של
אתבעבודותיהמותחתדודנורית ."הצייר

לביןהחזרתי-חומריהתחוםביןהגבול
וטשטוש,עירובכדיעדהמילוליהתחום

העירוב ;ביניהםההפרדהעלהמערערים
כתיבת/קריאתשלהקרויהזמןעלמערער
הציורשלהחזרתיהמרחברעלמזההטקסט
מעיןבהיותו-שלההציור .מזההנצפה
אולםיבזמןמתפענח-סתרים''כתב
אתהמוליךבזמןאלאיקרריבזמןלא

קריאתציורי.מרחבבתרךהצופה/קורא

האחריםהחזותייםהסימניםוראייתהמלים
-חישהאיבראותרבאמצעותנחווית

ראייה,דרכיכשתיפועלותהן .העין
מתפצלות,בנפרדימתקיימותלעתיםאשר

מתלכדות.זר,לתוךזרמפעפעותולעתים
גםנקלטותלכשעצמןהבולטותהאותיות
 .המישושחרששלבהדמיה
גבן-אתלמרססניסתההמודרניתהשירה
אפרלינרכשלחזותיים'ב'שיריםלרחיה

גיששהמ~דה,הפלסטיתהאמנותואחרים.
מקרעיהחלהזה,הדמדומיםתחוםאל

עד-דרךבציוריו,פיקאסרששילבהעיתונים
שבההמושגית,לאמנותרעדהדאדא,תוני

המילוליהטקסטלעתיםהיצירההייתה
החזותית.הצגתובעצם

מוזמןדודנוריתשלהייחודיותבעבודות
מטאפרריתמבחינהציור','לקרואהצופה

שכן' ;כאחדהעיניים)(בתנועתופיזיולוגית
קרמפרזי-עלהמושתתיםציוריםאינםאלו
ומלים,דימוישלשילובארדימוייםשלציה
מצורתנבניתשלושהקומפוזיציהציוראלא

המילולי.הטקסטכתיבתואופןהאותיות
מצריהדודשלבעבודותיההעולםבתפיסת
מכרוןשהןןבערדאולםיהןןלתורתקרבה

העולם,בפניהפרטיה"אני"שללביטולו
רואהדודשנוריתהרייכאחדלהירתם

( 
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 ;ב'אני'ברצונות,היזכרות"מאמץביצירתה
עלמדברתהיא ."'ינא'שאריותשלהנצחה
פיצלהשהתודעהיעדןמגן"שגורשהאדם
מכלירקהחייםאתלהכירהיכוליאותר
בקשרמלהיותמנועהאדם .הספרמןשניי
רקלהכיריכולהואעצמו,עםאמצעיבלתי

והדיבורלמלל'הניסיון ,, .שאיבדמהאת
אחדימצד .יצירתהבמרכזנמצאיםיכךעל
אללהצטרףהרצון"ישנואומרת,היא

להצטרףבשפה,חלקלקחתהדוברים,
מפעלהאדם,בנישלהעבודהמפעלאל

הכבדהתשלוםישנושנימצדהתאורה.

נושרבשפהשמבוטאמה .ההתפצלותשל
ממך."

הכותבהצופה

הציורשלהאפשרותאתהציעהמודרניזם

יהאמןשלסיסמוגרףמעיןכ"ביטרי",
האמנותיהמעשהעלכריבוןהאמןאת
מיוצרה,כמנותקתהיצירהואתמחדישלו

יכולהלא"אני :טוענתדודאולם .מאידך
שחפץהמרדרניסטיבמפעלחלקלקחת

חי.מהכדברכאורגניזם,ביצירהלהאמין
תבעבאמתהזההאורגניזםפעמיםהרבה

דווקאאבסורדייבאופן .ירצדוחייאת

הנצחהכמעשההיצירהמעשהשלהקבלה
ומליםמת,בחומרטיפולשלבמרבן-
לקבלמאפשרת-כזהמתחומרהן
 .לאבדלומדאתהשברכרצףהחייםאת

היאתרפריטית.היאשליהאמנותזהובמרבן
זר ...החייםשלשימוריםמכינה'משמרת',

שלי,הידאתשמניעהעצמההתנועהלא
 ...הןק.ראלאשמניע,עצמוהנפשיהזיעלא

'הרגשות :בציורבטקסטשהופיעכפי

שלהציורמחדש'".ובלבשוכרכסובפשטו,
שלעקבותבואיןאקספרסיבייאינודוד

מחרותארעשייתובזמןהרגשתנודות

פעילויותמבצעתהידפיזיות.ציוריות
גזירתכמריעצמןעלחוזרותקבועות,
אםהדיקט.משטחעלוהדבקתןהאותיות

יהאמן-הדוברשלבאפשרותלרגענאחז
מתקשרותאלופעילויותשמבחינתה,הרי

הציוראתתפיסתהשביסודושינוןלחזרה

שלה.
הנדרשתוהפעילותיהללווהשינוןהחזרה

הציורירזיאתלפענחכדיהצופהמן
לזובדומהבספריהקשורהעשייהמזכירות
לספרבאחרית-דברז'אבס.אצלשנמצא

לכ-מנדלסרןדודפררפ'מתייחסהשאלות,
"להתקרבהנוטהז'אבס,שלהפתוחהתיבה
ישמר(הוא) ...הקדוםה'סרפר'שלזואל
אףירכלרכךהפתיחות,ואתהיחסיותאת

 ] 2 [השיעתרק".במלאכתלהמשיךהקורא

Creati (היצירתית""הפעולה ve Act ( היא
להיותילצרפהאןדרשלמרסשלהצעה
החוויה .האמנותיתהיצירהשלמשלים
חת-עלמושתתתלצופיומציעשדרשאן

רבהבמידהומבוססת(פרספציה),פיסה

החזותי,לביןבינההמפגשעלהשפה,על
לואשרהצופה,לביןיחדגםאלהכלובין

 .משלופנימית'שפה'
ונאותרלו'מצפהושאןשדלצופהבדומה
כךמנדלסון'מדברשעליוקדרם,'סופר'

לעסוקמוזמןדודשלביצירתההצופהגם
אובייקטידהיינוחידה','כתבבפיענרח

 :אומרתהיאכךעלשלה.הציור-כתיבה
שהכותבז'אבס.שלהרעיוןאליי"קרוב

מאבדשהכותבזה,במרבןלקורא,כפוף
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בהצטרפוהכתיבה,תוךאלעצמואת
הכ-ברגעהשפה".אלהדוברים,אל

הציירת/כותבת,זהובמקרההכותב,תיבה,

ובכךיצירתה),(שלקוראת tלצופהנהפכת
אללהצטרףשאיפתהאתמממשתהיא

יוצרת,נעשיתגםהיאבו-בזמן ;הדוברים

יצירתשלוקוראתכצופההחדש'במובן
הקשרעלהישענותתוךהיא,באשראמנות
כמייצרתהיא,שבתוכויותר,רחבתרבותי

להניתנת ;פועלתהראשוני,המוצרשל
החידה''כתבאתמחדשלפענחהאפשרות

לצופהמציעיםהציוריםיצרה.עצמהשהיא
פחותכיאםדומה,לתהליךאפשרות

רב-שלבים.

מסעאו'כמטאפורה'ה~דבר

האותיות

שלהובציורבכתיבהרואהאינהדודנורית
"לי :ברמייה'חיים'לקיחתאלאתערך'

באהואזקודםהיושהחייםברורלא

 .קוויזמןלרצףמקושרתלאאניה~מנות.
העבריהיההוא-בעתידשאכתובמה

שלי."
חט-גםכינמצא,מעבודותייך"ברבות :ש

מדבריםעצמוהציורוגםהמילולייםקסטים
רצוןאותודיבור'שלכסוגציורעשייתעל

הדוברים'."אל'להצטרףשציינת,
היאאותי,שמעניינותהשאלות"אחתת:
האם .לךמחוצהנמצאומהבךנמצאמה

מולידאתההאםאואותךמולידההיצירה
הפתיחאתלצטטמתאיםזהבהקשראותה.
ואתההכותב'אתה :ז'אבסשלבספרו

שליההרגשהאליי.קרובשמאודהנכתב',
לקבלמצפהאתההכתיבהשדרךהיא,

וכךבך'תלוישקיומוממשהו'ממשות
ציורכלרמייה.באמצעיקיום"גונב"
מסתפקתשלבסוףללידה,כתקווהמתחיל
מאבד'שאתהברגעאולילמוות.בתקווה

תחושתיתישירותלהתוודעמסוגלאתה
שליהעבודותבאחתשהיית.העובדהאל
האזורסףעל'אולי :שאומרמשפטיש

תקווהישנהאראה'.אניעיןלהרףהשחור,
שמתבדה".העשייה,דרךלהצטבר
"שהבל-להאומרתאני-"מכאן"

שז'אבסכפי :קיוםוחוסרקיוםסביבהוא

הריק.ועלה~דברעלהכתיבה,עלמדבר
~וברית."מראיתיששלךלציוריםגם
כמקבילהמדברעלחושבתאני .נכון"זה :ת

לכתיבה.מצעהואהמדברריק.לבןלדף
מושגשנושאו , 1981משנתשליבטקסט
האחת,חיים.דרכישתימתוארותהמדבר,

ככזההגוףשלקיומועלמתעקשתשמאוד
לנשימהמצטמצםעצמו'אתמפצלשלא
ושלעשייהשלהיאהאחרתהדרך .בלבד

כלאתהשבהיצירה,שלדרךפעילות,
זמןובאותודבריםעצמךאלמצרףהזמן
הפנימיכקוללךשנדמהמהאתמאבד
סוגילשניאפורהמטהואהמדבר .שלך

למושגיםמתקשראחדמצד :הללוהקיום
הדףכמו-~מדברשנימצדצמצום,של

בושיוטבעועליו'שיכתבומצפה-הלבן
עקבות."

אותיותכמוכתובעצמו"הטקסט :ש

למסע."שיצאו
שלהעקבותהשאריות,אומרת"הייתי :ת

 ".בדרךשנשרמההמסע,
הנאחזכבלש'הציוראלבא"הצופה :ש

כמראותולפענחצריךהואבעקבות.
בציוריםבמפה.סימניםאחרשעוקבים

מופיעההאותיות,למסעבנוסףהחדשים,
מעומ-והרשתהאותיותומסעהעצים,רשת

בזה."זהמסתבכיםואפילותים
טובה."היארשת"המלה :ת

לרשתמבעדהדוברים

אותנולשמשיכוליםענפיםוסבךרשת
ככלל'דודשלעבודותיהלמורכבותכדימוי
רע-השתמעויותומבחינתצורניתמבחינה

המילולייםהטקסטיםופסיכולוגיות.יוניות
'אני-ים'באמצעותמוגשיםבעבודותיה

בפניאותםמציגמי :שאלהומעליםשונים,
מלפניהסיניות,עבבודותהקורא/צופה.

מרוחקת,זהותהאמניתאימצהכעשור,

לדבריה,בזה,היהמאוד.מוגדרתזאתועם
סוגבאמצעותהריקעללהתגבר"רצון
האחרונותבשניםזאת,לעומתמקנה".של

לעסוקוניסיוןהזה,הריקעםהשלמהקיימת
במשפחה,משתמשתהיאכךלשםעצמו.בו

ריבויולחילופיךדוברים,ריבויהיוצרת
שהפונקציותמכיוון .אחדבאדםזהויות

בןגםהוא(אבניידותהמשפחהבתוך

עומדתהיאלמעשה,אח)גםלהיותויכול

שהוא'אני'זהוהאלה.התפקידיםבכל
הורה.גםילדגםאישה,גםגברגם

באחתבטקסטכדבריההיא,זהבמעשה

משפחה"."מטליאה ,) 1990 (העבודות
כתיבהללמוד(מקבוצתעבודהבאותה
אביזראובגדעםהרגשותמזוהיםמעצים)

מיניתבסמליותגםהמתפענחיםלבוש'
-והדוקקטןים"בגד :ופסיכולוגית

 ;אחיםקנאת-מכנסייםזוג ;אםאהבת
מורא-רוכסן ;עצמושנאת-עניבה

ודמותחלבשלדמותאחרת,בעבודהאב".
היחסיםעלמדברתהיא ,) 1987 (ייןשל

אופיעצי"נוףכגוןבדימוייםהמשפחתיים

מחודדים,אופיעצי"נוףאופי",והרי

"השעיתכמוובביטויקלוע"אופישטיח
הלבןצב~יגופך".בנוףשלנוהאופיאת

סמלימטעןנושאיםזושבעבודהוהאדום
הטוהרהגשמי,לעומתהרוחני :קטביםשל

הצופהיכולזומנקודההדם.לעומת
שלמשמעריותיובעקבותלמסעלצאת
דודאצל :החזותייםוהקשריוהלבןהצבע
בצבעציורבתוךככתמיםהופיעהוא

נייטרליותהעיקרי.כצבעובהמשךאחר,
הזה,הלבןשלתכונותיוהןחייםוחוסר

הסירניוהחומרהצבעמשמעותמבחינת

מתקשרהחומריםשלהחייםחוסר .עצמו
החסרה,בפנימיותבמדבר,שלהלעיסוק

נוכלדומהמסעהקיום.חוסרבתחושת

-האדוםוצבעוהייןבעקבותלערוך
אתמסמלבאמנות,ובעקבותיהשבנצרות,

ביןהקשראלולהתייחס-ישושלדמו
הדםמןהאדםהתרוקנות :הצבעיםשני

עלמדברתדודהחיים.נטוללמצבמביאה
"להצטברהניסיוןועלהקיוםחוסרתחושת

לראותאפשרותמציעההיאהעשייה".דרך
גאולה,שלנוצריכמעשהלאהיצירהאת
בחזרהשאמורהשלה,יהודיתכגרסהאלא

בבסיסמונחיםראינו'כברואלו' .ובשינון
העבודות.אתעשייתהדרך

'אלף'האותחגיגת

בצ-שילבומעטיםלאישראלייםאמנים
אשרוביטויים,משפטיםמלים,יוריהם
נכתבומדי,רביםאולירבים,במקרים

העבריתבשפהנאחזתדודנוריתבאנגלית.
האמנותית.דרכהמראשיתובאותיותיה

האחדותעלהדעתאתלתתשלאקשה
האותשלבצורתההאחדותגםשהיאזו'

ולאחרונהדפוסבאותיות-העברית
-החדשותבעבודותכתב.באותיות
משלבתהיא-מעציםכתיבהללמוד
שלרשתסבך'דרךהשמיםעלמבט
הדומיםומסתלסלים,מתפתליםעץענפי

בעבודותיההטקסטים.שלהכתבלאותיות
וחוסרקריאותשלבו-זמנימצבקייםככלל

שבעבודותהמילולי,הטקסטשלקריאות
כמעט.מזרחילאורנמנטהופךהאחרונות,

"שפהלההנראיתה~ברית,אתמעדיפהדוד

 •פלסטיתאמנות
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כתיבהוד,לכלמקבוצת
כנוסףמופיע,מעצים

קטעיםאולצילומים

העוסקטקסטמתוכם,

לכיןהתצלוםכיןכיחס
המצולמיםשלהחוויה
השימוש .רגעיםכאותם

והטקסטיםכrיצלומים
ההתכוננות ,אזרוחםעל

ישנים,כתצלומיםהחוזרת

התצלוםשלמיקומו
והמשמעויותהציורכתוך

ראוייםאלו,מכלהנובעות
 .נפרדכמאמרלדיון

המערביתההיכרותן 2ן

 "זןחרכמת"ארתהעם

כזכותהיאגםנתאפשרה

זןמחכםושינון'חזרה

אלפימשךלמשנהו,אחד
התרבותאלומהםשנים,

כאמצעות ,המערבית

שתפקדו-סקרנים

 :קדרם'סופרכאותו

חושניתויותרפיזיתכרבד'להשישאטומה,
כיאבסורד'נשמעזהאחדמצד ...יותר

חיתהביומיוםבהמשתמשתשאניהשפה

שני,ומצדשקופה,להפוךכביכולצריכה
זיכרוןהואלכתובללמודשלשליהזיכרון

 :כחגיגהליזכורה 'א'הארת ;כמעטפיזי
 ."'ףלא'הארתקבלת

הט-מופיעיםדודנוריתשלבתערוכותיה
זרעובדההעבודות.לצדמודפסיםקסטים
מסרים.נוחרתחוסרביעוררה

המילוליהטקסטאתמקבלת"כשאני :ש
בתערוכותשמופיעכפיהציור'לצדבנפרד'
הציור'אתשמרמיםהרגשהלייששלך'

אותר"עוקפים

הטקסטאתלשיםשלהזההאקט"בעצם :ת
הואשהציורכךעלאמירהישהציור'ליד
עולםישאוטונומי.לאהואהעולם.כללא

באינפורמציהנעזרוהציורלציור'מחוץ
התכניםאתלהעבירבשביללושמחוצה

גםתהיהשלטקסטליחשובמארד .שלו
קלי-משהררקיהיהלאשהואמשמערת,

שהציורשליהצורךזהאחר,במרבןגרפי.
יהיהשלטקסטבטקסט,לגמריישלוטלא

הזר'לשליטהשמתנגדסוררמימדאיזה

שלמימדיהדרבמרחבלהיכללשמסרב
הואקריאפחותשהטקסטככל .הציור
 ,,הציור.שללנכסיותרהופך

ואיחודייחוד

בבחינתגםהםהחרמרי 1רהחזרתיהמילולי
עלוהתבוננותאופני-דיבורשנימימוש
חפיפהנקודותוהדהודביניהםשישהעולם

הטרי-נמצאותלהןשמעברדמיון'אר
אחדלכלהמובהקותהאופייניותטוריות
המילולילביןהחזרתיביןההפרדהמהם.

נוריתשלבעבודותיהוהלכההיטשטשה
לעבודותרעדהסיניותהעבודותמאזדוד

ייחרד :מורכביחסמתקייםשבהןהחדשות,

ואיחרד.

תע-(בקטלוגבהריון'היהכשכויסבמאמר
עלכרתכתדודנוריתהנשית)הנוכחותדרכת
בבחינתלטענתה,הציג,שהמודרניזםהציור

"מתנועותשנבראמכירוןזאת,"אישה".

-בהיותוהצייר,שלהפאלי"המכחול
מילולילאפיזי'אוטונומי'-השארבין

ציורהיוצרתאישה .עיןלמבטומיועד

עצמהאת"מתאימהדוד,גורסתזה,מעין

נשים-אמניותלה".הרעידשהגברלתפקיד
בטקסטיםלהשתמשמרבותהעשריםבמאה

זהרדודבעיני .ציוריהןבתרךמילוליים

שהמודרניזםהפיצוליםעללגשרניסיון
מפגששיתקייםמבקשתהיאבציורקבע.

(דמיון'כאישה"להיות :המפוצליםבין
הג-בדרכיםחושניות)אינטואיציה,רגש,

מילוליות)תיאוריה,דיוק,(אינטלקט,ברירת
הנשיים".באזוריםכגברולהלך
"בליטה"שלבקיומהרואהדודנורית
משטיחותרהחריגהאתחיוניותו,אתבציור

כ"בליטה"דיאלוג.שלקיומוהמאפשרת
אלהציורשליציאהכלמגדירההיא

- nההדימוייםלעצמו.שמחוץתחומים
הםדודשלבעבודותיהוהמליםזותיים

בתרך"שקעים"-(ומנגד"בליטות"
בני-השיחכילומר,נוכלהחומרי).הצבע
"בליטה"להושיטמחפשיםהציורשבתוך

אלממרחבם-ומטאפוריתממשית-

אותרלמשוך-(ומנגדהצופהעבר
להשתתףלולהציעה"שקעים"),תוךאל

במרחבהאותיותשלמסעןהמסע,בחוויית
 •עצמו.שלוובמרחבוהציורי-החומרי,
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מכדת.הלךכאילוקרועההייתהשלדהחולצה .ראשוןנכנסאבא
איננו.אניכאילואותי,לראותבליעברההיאאחריד.נכנסהאמא

מקום.באותוהתיישבוההדרים

~דם.לנקשהליהיהשקטמרובכזה.שקטשמעתילאאף-פעם
אחדאףקשה.יותרלייהיהשלאהנשימה,עללחשובלאניסיתי

 .פסלכמדהייתי .לזרזהיהאפשראי .לדבראולזרזהעידלא
אנשיםבבית-כנסת.כמוקטניםכאלהמלמוליםהתחילולאטלאט

אוכןלענותבמקוםשהקשיבו,ואלההשפתיים,אתהזיזובקושי
זהולידשליאחשלתמונהתלהמישהובראשם.נענעורקלא

 .שחייךהיחידהואבתמונה'מחייךהוא .רשמןקטןנרהדליקו
 ?מחייךהואמה .עליוהסתכלתי

דיברתי.ולאנדנדתילאאניעישנה.רקלא,אמאבכה.שדבאבא
ייגעמישהושאםידעתי .בגרוןפהליישבזהכבר'לכנדתרציתי

יודע,אניהראש.עלידקטן'ליטוףככההחוצה.יצאזהבקצהבי
בי.נגעלאאחדאףאבלזה.אתמכיראני
 "?רעב"אתהלי'אמרהאמא

כן.

למטבח.אותילקחהמישהיואיזהבאידישמשהדאמרההיאאז
אזשחייכואנשיםכמהשםהידלכנדת.רציתילאכברבמטבח

שלאדזנידתעםבוקסישלתמרנהעלהסתכלוהםחייכתי'אניגם
באוזניים.טייפ

היאכיהתמדנהאתלראותחייבהמקרראתלפתוחשרוצהמי
המקרר.שללדלתמגנטעםצמררה

התמונה.אתצילמתיאני
 .לבוקסיקוראעצמיאתהקלטתיפעם

שמתיזהאחריבד-ק-סי".חגי,אניזהבוקסי,בוקסי"בוקסי

אניאותר.והפעלתיבאוזנייםלבוקסיהטייפשלהאדזנידתאת
הקולאתששמעהפעםכל .אותיתראהלאשהיאהתחבאתי

האוזנייםבתרךאותיוחיפשההראשאתהזיזההיאבאדזנידתשלי
שלה.
האדזנידת.עםבן-אדםכמדקצתנראתההיא

כל-כךהיהפנויים.כיסאותכמהאפילווהידלבראהפסיקואנשים
 .זזהאוויראיךהמנורהלידשראובסלדןעשןהרבה

שקיבלאחדכמדנראהבאמתהואקרועה.אבאשלהחולצה
ביד.סיגריההזמןכלסיגריות,רקכלום,כאילואמאמכדת.
שלי,האחיםלמיטות.אותנולקחואנשיםלישרן.אותנושלחד
לילהבמקדםהרגעהזריקותקיבלובתיכון'הםגדולים,כברשהם
אפילולהתפשט,הסכמתילאוהתכסיתי.למיטהנכנסתיאניטוב.
פלטפוס,ליישכבדרת.שליוהנעלייםהנעלייםאתלהורידלא

 .בכף-הרגלגיבנתלישיעשהבנעלמשהוכזהמיןלישמו
היום.כלאותהראיתילא .שליבמיטהלישרןבאהלאבוקסי
אנשיםשלקולדתלשמועשונאאניהשמיכה.עםהראשאתכיסיתי
ואניהאנשיםעםרחציבמיטהחציאניכאילוזהבמיטה.כשאני

חושברקכשאניאדבמיטהכוליכאשררקנרדםאנינרדם.לא
אחר.דברשוםמרגישולא

// 

לאחשליוהאחיםאניאמא,נסענואחרי-הצהרייםששייוםכל
עובד.הואלא.אבאשלי.
נותניםהידשליהאחיםבדרךכזה.טנדרמיןויליס,עםנסענו

יודע".אניאתה,זהדי, ?מכהלינתן"מיבראש.צ'פחותלי
אותם.מצחיקהיהזהנתן'מימתבלבלעצמיאתעדשההייתי

IJ 
' 

~ 

רציניים.ונהייםמפסיקיםהידלבית-הקברותמגיעיםכשהיינו
מינילכלפרצופיםמיניכלישבית-קברות.שלפרצוףמקבלים
ועושיםמחייכיםישרהםתינוקותרואיםכשאנשיםמקומות.

לזהקוראיםעצובים.נהייםהםקבריםרואיםכשאנשיםקולות,
 .סביבתיאינסטינקט

עליםמנקיםמים,פרחים,מחליפיםקבוע.טקסישהקברליד
אנילא,ליתפקיד.ישאחדלכלהמצבה.אתרוחצתאמאיבשים,

 .בצדעומדסתם
הקבר.לידנעמדיםנדלםלסדרשגומריםאחרי
עומדגדול'הכיעכשיושהואשלי'השניהאח .ממולעומדתאמא

עומדגדול,הכיהשניעכשיושהואשלי,השלישיהאחלידה.
לידעומדיםגדולים,הכיוהרביעיהשלישישהםהתאומים,לידו.

החמישי,לא, ...חששיקטן,הכיואניעכשיו,השנישהואהשלישי
בצד.עומד

קטן'הכיהילדששי'האני ?החמישיפתאוםלהיותיכולאניאיך
חששי.אנירוצים,שהםאיךשיסתדרומהם,ליאכפתלאחששי.

ביניהם.שיסתדרוהם

שליאחשלידראיתיאחדששיידםדרמה.זהששי,ידםחששי,
מישהוישהאחרון'הנופללאכברהואפרח.,.םמלאקברעודיש

היהלשכןגםזהאחרישברעשכן.שלילאחישאחריו,שנפל
ומזהירהולךהייתיהבא,השכןיהיהמייודעהייתיאם .שכן
להטביעצריךלמהוטי'וקרטוטיצבוטשלבסיפורנזכרתי .אותר

לאבדבליהטביעהאתלמנועאפשראיךלצבוט,על-מנתמישהו
 ?הצביטהאת

אחרת.לחלקהשעברועדמאתנוהתרחקוהקבריםלאטלאט
שיזהירחדש,קברישכמעטשברעשכללרמטכ"ללכתוברציתי
 .יכולהואלשבוע.הצבאאתשיפסיקאדהחייליםאת

יודע.שהואליאמרהאמא
שכןמקבלשמישהוידעתינפלשחיילברדידשדמעכשהייתי

החולצה.לדונקרעתמכדתהולךשלדואבא
 .שליאמאבגללהקברלידעצובהייתי .אחיאתהיכרתילאאני
 .סביבתיאינסטינקטלזהקוראיםעצוב.אניגםאזעצובהאמא
סיגריות.רקדיברה.ולאהזמן'כלעצובה,הייתההזמןכלוהיא

חיכתהכאילוהיאלבית.הכניסהמדרגותעלבחוץכלילדתישבנו
אתשאלתייחזור.לאשהואיודעגםאנייודע.אנישיחזור,לאחי

יבוא.שלאלמישהושמחכהלמישהוקוראיםאיךשליהמורה
שאלתי.לאאמא.אתאשאלשאניאמרההמורה
עליושבתהייתהאמאשעות.שעדת,במדרגותאמאלידישבתי
ומעשנת.הטוסיק.להיכאבשלאכרית
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רעבאני

לחתוםצריךמהמורה'מכתביש
כאןהנה

סרסרוצהאני

בראטפלאניסרס,לקנותרוצהאני
מיליארדשניישעכשיוסינים,שניהידאחתפעם
בלילהרעיםחלומותליישאמא,

ישןרקאנילבד'זהלחלדם,לאמה
כלרםעלחושבלא
רעבאני

תופיםעללנגןאלמדאניאולי
הסיגריהאתתאפרי

נופלחצישהאפרשונאאניליפול'הולךהסיגריהשלהאפר
על ...נפלכברהואחשוב,לא ...ליפולהולךשלךהאפרהאפר,

כאילוהאצבעעםאותרלהריםשיודעמישהוראיתי .שלךהשמלה
 ...במאפרהשלםאותרולהניחמגנטלדיש
זהאתעדשיםאיךיודעלאאני
פריעשהאני 'תזרזיהתפורר.הואמשנה,לא

 ?למה ?עליולכתוב

 ?יכתובערדמי

 .שנפללמישהוכרתכיםאיךיודעלאאניכתבתי.לא
אני ?מסכים .חדשאחלישיהיהמסכיםאניאםאותישאלהאמא
 ?להסכיםצריך

לשבתתפסיקסוף-סוףאמאאולילי,אכפתמהמסכים,אניכן'
 .המדרגותעלפה
קצת,לדלהציקאתר'לשחקיהיהאפשר .קטןאחרוצהדווקאאני
 .קטןהכילהיותלינמאסבראש.צ'פחותלדלתת
בהריוןשהיאסימניםלהשהידאמרהאמאחדש.אחליהיהלא

הריוןסתםישליגם .מדרמהןהריוהיהזהסתם'היהזהאבל
באמת.מדרמה,

לאאניהר,"זעללאמתאבל.אניגםאזז"הרעלמתאבלתאמא

אזז"הרעלמתאבלתשהיאאמאבגללמתאבלאניאותר'מכיר
 .סביבתיזה .אניגםאזמתאבלת.הזמןכלאמאכימתאבלאני

אנימת,איןליאבלשמת.מישהועלזהשלהתאבלכתובבמילון
אזתתאבללאאמאאם .מדרמהמתאבלאניאזאותו,מכירלא
 .אינסטינקטזהלא.אניגם

 .הר"לזזיכרוןספרהוציאוהשנהבידם
לאאני .לאאני .אמאשלד,החבריםשלי,האחיםכתבו,כולם
איךלדעתרציתי .בספרקראתי .שנפללמישהוכרתכיםאיךיודע

גברה,טוב,היההואכמהסיפרוכולםשנפל.למישהוכותבים
עליוכתבוכולםמלאך.כאילוכן,כן,מלאך.אציל,זקוף,יפה,

קרטרטי, ,יטבעמילדאכפתלאהיםאותר.שלקחהיםעלוכעסו
הרבה.זהעלחשבתייודע,אניהכל,שערשההצביטהזרצברטרטי,

מכתב.לדכתבהאמאעליו.ולאאליוכתבהאמארק
 :אחריךששרדוחפציםהביתה"אספנו
גב.תרמילאילת,קונכיותאוסףהחצוצרה,הכינור,החליל,
הקירעל .במצלמתךהנצחתבוחנתועיןרגישהשבנפשתמונות
מהחניךהחלהסמלים.דרוגיבכלעטורההשומריתהחולצהתלויה
חולצתתלויהממולהשחורה.והעניבההבוגריםלסמלועדהצעיר
האדומה,הכומתה-הכונניתרעלצנחןבכנפיענודהצה"ל,
שלרששזרקת.הראשוןמהרימוןהנצרהצה"ל,שלהמקודשהסמל

הטירונות.סירםעםשקיבלתרהתנ"ךפהמפוחיות
בן.ששרד,מהזה

נוגדת.אדרקרנימפיץזיכרון'נרכולם,רעל
הדמעות.מעיינותיבשרכברוחשוכים,ארוכיםהלילותבן'הלילות

ומחשבותיי".אתהאנילעיניי'תנומהאין

 ?לאאנימה, ?אניאיפה ?אניואיפהואני'

רקרע,לאזה .אפולאניגםאולינחשב.לאלהצילשמנסהמי
הים, ?יישאררמיאטבעאניזה.אחרילחידתממשיכיםשלאחבל
יודעלאשאניחבל .למחוקמנסהגלים.וערשהנשארתמידהים

מת.להיות
חיוכיםעםשזופים,גדולים,אנשיםלבקר.באראחישלהחברים

כאלה.גדולים
מחייכים.ההרריםאתראיתיזמןהרבהאחריראשונהפעם

 .וארכלקפהלהכיןלמטבחהלכהאמאסביבתי.אינסטינקט
נוח".תרגישותאכלו,מהתשתו,"מה
אותם.לפנקרצתהנוראהיא
שאלאבא
איך ?הצבאאחריעדשיםמה ?קשהלא ?בצבאאיךנשמע,"מה

הלךלאפוליטיקה.קצתלדברניסה "?אבאערשהמה ?בקיבוץ
 .לד
הזמןרכלקצרותתשובותי,ענהםדיברו,ההרריםהזמןכל

מחייכים.

פתאום.קצתחזראחיכאילולהררים,קרהמשהר
החברים.נשארו ?נשארמיטבע,קרטרטי

אותישאלמהםאחד
נער"שלדמך"מה

"בסדר"

 .להגידשרציתימהזהלאאבל
להגיד'רציתי
חדרכמרזההביתפה.להיותרוצהלאאנימפה.אותי"קחו
בבית.חיהוארקכאילו .וחשדךזיכרוןנרדולקהזמןכל .זיכרון
הזמןכלהואשלד.תמרנהרואיםהעינייםאתשמיםשלאאיפה
 ?הזמןכלמחייךהואמה .שמחייךהיחידהואבתמונות.מחייך

כבד'האוויר ?סיגריותעשןומלאפהשחשדךרואיםלאאתם
לנשרם.ליקשה
אתםהבית.שלהתנ"ךלקרוא.לכםיתנובטחעליו.הזיכרוןוספר
אתם ?רואיםלאאתם ?זיכרוןאלבומיעשרותפהשישרואיםלא
שתגדלואותי'שתאמצומפה,אותישתקהורוצהאני ?רואיםלא

אותי".

הלכו.הםואחר-כךכלרם,אמרתילאאבל
במדרגות.לשבתהחוצהיצאהשרבאמא
ובכיתי.חרשךהיהלחצר.האחוריתבדלתהחוצהיצאתיאניגם
סיגריה.הדלקתיזהאחרי .לבדיצאזהבישיגערצריךהייתילא

הס-כדרר-הארץהדשא.עלנשכבתיוסחרחורת.בחילהקיבלתי
ושכדרר-כמשהדלתפוסויכולתיהלוואיהסתובב.הסתובב,תרבב,
עצמיאתואמצאבחזרהארדשערתכמהואחרייסתובבהארץ

דישירוקהכלבטלוויזיה,ראיתירע,לאזהלמשל.באנגליה
סגוריהיםאבלליםהלכורצברטרטיוטיקרט .יםוהמוןכדורגל
בשביתה.המציל
ליחידהלהתגייסרוצהאחי .לנוטריוןואחיההרריםעםנסעתי
שהצבאבשבילמנוטריוןההררים.שלאישורצריךאזקרבית
יסכים.

ובפניםהקירעלתלויהמסגרתראיתיהנוטריוןמעלבמשרד'ישבנו
בקצהגדולות.חתימותרשתינוטריוןשהואשאומרתתעודה

למשפטים".הפקולטה"דיקןמודפסהיההחתימותלידהתעודה
 .לחתוםמההרריםביקשואחר-כךמשהרהקריאהנוטריון

היאחתימה.איןלאמאשלד.המיוחדתהחתימהאתחתםאבא
שלה.השםאתלאטרשמה

דנתן"בהצלחה"אמרמיוחדת,חותמתעםאחרוןחתםהנוטריון
האישור.אתלאחי
בתשלום"צררך"איןאמרהנוטריוןלשלם,הארנקאתפתחהאמא

"בהצלחה".והוסיף,
תמידאמאנהגה,אמאדיבר.לאאחדאףהביתה.חזרהנסענו
היאלמשפטים".הפקולטה"דיקןזהמהארתהשאלתינוהגת.
 .שליבבית-הספרהמנהלתכמרשזהענתה

ישבעיניים.להלהסתכלאפשראישלי.המנהלתאתשונאאני
ולאמסתכלתרקהיאלפעמיםיודעת.היאמפחידות.עינייםלה

מדברת.

שארהשומר-הצעיר.שלבקןלפעולההלךאחיהביתהכשהגענו
לשם.הולכיםהםיוםכלשם,היוכברשליהאחים
המדרגות.עללשבתיצאהאמא
שהואלפניבסלדןנרדםתמידהואונרדם.סיגריההדליקאבא
לישרן.הולך

הוא .באצבעותכווייהלוועשתהנגמרהלאט-לאטהסיגריה

מלים.בליוקיללבבהלההתעורר
אווירוהרצאתיהפהאתפתחתיאזשלא,ניסיתי .צחקתיאני

אתככהפותחאנילמהשאלאבאהאוויר.עםייצאשהצחוק
לצאת.רוצהלאוהואאפצ'ילישישאמרתיהפה.
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סיגריה.ערדלקחאבא

לפה.מחוץשלההלשוןקצההכורסה.עללידיישנהבוקסי
הגבסאחרינשברה.שלהוהלסתבהפגעאוטוקטנהכשהייתה

מחוץנשארתהלשוןקצהישנהכשהיאעקומה.נשארההלסת
שלה.באין-זנבקשקשהמידהיאבוקס,-לחשתילפה.

שזהשבעבתהיאתמות.פתאוםבוקסיאםיקרהמהחשבתי

הר"זשלהתמרנהעלהסתכלתיבני-אדם.אצלחמישיםכמרבערך

לאהנרשלהלהבה .זמןהרבההסתכלתילידה.נרדולקשתמיד
אמיתית.אשלאזאתכאילוזזה
 .לישרןוהלךהתעורראבא
לפעמיםזה .בכללחשבתימהעלושכחתיבכורסהישבתיאני

חושב.אנימהעלזוכרלאשאנינזכרפתאוםשאניליקררה

הטלפוןמספראתמצאתיוהקיבוצים.לבית-הקבוצותטילפנתי
הכתובתאתלינתנו .לקיבוץללכתרוצהשאנילהםאמרתי .-14ב

שאבוא.וביקשו

פגשתיוהגעתי.ברגלקצתהלכתי , 4בקוואחר-כך 37בקונסעתי
שלא.אמרתיבלימודים.בעיותליישאםאותיששאלהאישה
חשובש"זהענתההיאבאנגלית.אחדבקושימספיקרקלישיש
טובשפותקשה.לךיהיהתרצהאםאחר-כךזרה,שפהלדעת
צעיר".בגילללמוד

ילדי-חוץשמקבליםבצפוןקיבוציםשלשמותכמהציינההיא
למלא.שאלוןליונתנה

מההורים.אישורצריךאםשאלתי
שלענייןגםוישההוריםשלהסכמהצריךענתה.היא-בוודאי
בלתי-אפשרי.זהההוריםשלולירויהסכמהבליתשלום.

ונסעתייבשהקצתשהייתהועוגהאשכוליותמיץליקניתיבחוץ
הביתה.

הסכימה.לאאמאלאמא.סיפרתי
הבנתי.לאלגמרי.לבדתישארהיאשבסוףואמרהבכתההיא

אבלבבית.לאשלהםההוריםכילבדלהישאריכוליםילדים
 .לבדנשאריםלאפעםאףמבוגרים

/// 

לאכאןהייתהאמאהפרחיםלפי .לבדפהשאניראשונהפעם
מזמן.

פהישאותו.יגרשלאאחדשאףיודעהוארגוע.השקטפה.שקט
וזהלאדמהמתחתישמהמדמייןאנילפעמיםקברים.המוןכבר

כולםנראיםהקבריםקרקעית.תתעירפהישכאילו .אותימפחיד
שביליםכמוהקבריםביןהשביליםקטנים.בתיםכמרדבר,אותר

 .שלווהגינהשלוהשםעםשלוהביתאתישאחדלכל .בקיבוץ
ביקשהאמא .עץשלשתילקנינו .לידךעץלשתולרצתהאמא
אותולשתולכשבאנו .לכלוךיהיהשלאעלים,מורידשלאעץ

אלודיברמדיםלבושהיההואבית-הקברות.שלהגנןהופיע
הקבריםביןלשתולשאי-אפשראמרהואובשקט.בעדינותאמא
עץ.

אמאציפורים.מושךשעץבגללענה,הואאזלמה.שאלהאמא
עםהזמןכלוהתעסקעלייהסתכלהגנן ?בציפוריםרעמהאמרה,

קיניםעושותהציפוריםאמר'ופתאוםבידלושהייתההמזמרה
מלכלכות"הןאמרהואאז ?בזהרעמהאמרה,ראמאבעצים.

מתכווןשהואידעתיאני .והלךהפרשות"להןישהקברים,את
לשתולשאפשרלאמאהצעתיהקברים.עלמחרבנותשהציפורים

ענתה.לאאמאכאלה.עציםעכשיושישבעיתוןקראתיננסי,עץ
עםמהאמאאתשאלתי .העץשלהשתילאתהשארנוכשהלכנו
שאפשר.איפהאותרישתולכברשהגנןאמרהאמא ?השתיל

 "?לאדמהמתחתחייםיש"האםשאלההמורהטבעבשיעורפעם

בשבטשבט"ווסיפרשכןאמראחרותלמידשלאאמרתיאני
שלשולשלהיותאמרתיאני .שלשולוראהלשתילבורחפרהוא
הואכלום.רואיםלאלאדמה,מתחתחשוךחיים.נקראלאזה

אמרההמורהכלום.יודעלאהואשלשול,שהואיודעלאאפילו
מצויןאנידומם.ולאצומחשחי,מהכלזהוחייםמשנהלאשזה

 ...מכירלאאחדשאףו'באותחימכיראניבחי-צומח-דומם.
ויטמינים.

אחדלכלבטבע.חשובתפקידיששלשלשולאמרהגםהמרדה

תפקיד.יש

תפקידו".במילוי"נפלהמצבהעללךכתובתפקיד.היהלךגם
מההרריםמבקשהצבאועכשיונפלתראתהתפקידלךנתןהצבא

 .הסכימווההרריםשלנואחלעודתפקידלתתנוטריוןאצלהסכמה

הייתלאברליפולשאפשרתפקידלךנותןהיהלאהצבאאם
נופל.

שנפלת.יודעאתהאםיודעלאאף-פעםאני
יודעאנימתעוררכשאנירק .ישןשאנייודעלאאניישןכשאני

אנילפעמיםלהירדם.ליקשהזהובגללמפחידקצתזהשישנתי.
כישהתעוררתימזלאיזהחושבאנישמח,ואנובבוקרמתעורר

 .לבדקורהזהבכוונה.מתעורריםלא
שלההזכררנרתספראתלינתנהאחתילדההגדולהחופשלפני

 .זיכרוןלהשאכתוב
 .שלךהזיכרוןספרכמושזהלאמאאמרתילכתוב.מהידעתילא

זכרונות.לספרזיכרוןספרביןהבדלשישאמרהאמא
 .שלךמכתביםהזיכרוןבספרקראתי
אותך.הסובבעלדעתךתןלמד,וקלוט.מסביב"הבטכתבת
ותביןעצמךהבןלעולם.ממנולהתעלםתרכלולאבתוכוחיאתה

אחרים".

מורה.כמוקצתכתבת

הזהרתבתעודתרקשליאחאתה .אותךזוכרלאשאנייודעאתה
אמא.של
אפילוזכררנרת,ליאין .ארתךממציאאניבאמת,אצליגרלאאתה
נולדתותמונות.זיכרוןספררקכלרם.סיפורים.עליךמספריםלא

לארגםארתך.רואיםבביתשמסתכליםאיפהבשבילי.תמונה
כתובבמילוןמת.אתהאומרים.כולםכי'נפלת'אומראנינפלת,
השררהבסוףורקמשקלשיוריואיבדשמעדמישהוזהשנפל
נשארשלךהגילזהר,מת.אתהאחר-כך.הוסיפוכאילומת.כתוב
גיל.באותונשארראתהעובריםהימיםימים.-16רשנה 19קבוע.

תהיהראתהממךגדוליותראהיהאנישניםכמהובעודגדלאני
אניבסוףאבלהגדול'האחתישארבתוכיתמיד .שליהקטןהאח
 .מכירלאשלךשהגילבגילאהיה
אניאיךוחשבתיבמיטהשכבתי .ארתךלהצילניסיתילילותהרבה
שהצבאהתפקידבגללזהאי-אפשר,מטביעה.קוטרטיאתמציל
אי-אפשר.באמת.ניסיתי.אשמה.הצביטהרגםלך,נתן
הולך.אני

לאוטובוס.וחיכיתיבית-הקברותשלהאוטובוסבתחנתישבתי
היאמישהו.לבקרבאההיאגםשחרר.לבושהאישהישבהלידי

כמרהראשאתונענעתיחייכתימאלוהים.שהבלואמרהנאנחה
עםועושהמחייךאנימביןלאשאנימשהוליכשאומרים .כן

 .מביןאניכאילוהראש
הכרטיסייה.אתלהניקבוהנהגעלתההיאהגיע.האוטובוס

 •כרטיס.וקיבלתישילמתיאני

 •םיפור

49 
 1991יולי-אוגוסט

/ 



 23 'מעמהמשך

לכתובלעצמםמרשיםאנשיםאיךיודע
כל-כךבצורהאותו'לסייםבעיקרשיר'

כמקרי'מתקבלשהכלכךכדיעדמפ~לזקת,
במקרה.ונפסקבמקרההתחילהשיר .כאילו
בבסיסהעומדתהעולםהשקפתהריוזאת

מקרה.שהבלהטוענתהשקפההדברים.
ממושמע.לאדברשוםהכתיבה.גםוכך
השירהואהממושמעשהשיראמרמי

מרגישאניהיום .אמרתיאני- ?הטוב

הפנימית,המשמעתענייןזאתובכלאחרת,

הואאםגם-הממושמעהטיעוןחוט

וזה,לי.חשובבי,קייםעדיין-אבסורדי
רבים,אנשיםבעיניחןמוצאלא ,אולי

מובנת,שאיננההעירומהבאמוציהשרוצים

חוטיםעלאוחוטעלמושחלתשאיננה
הפיזורביןמתחהמסמנתתבנית,היוצרים

 .הברורמרכזהוביןשסביבה

השיריםספדאחדיעכשיו'פניךלאן
האחרון?

הרגשהתמידישספר'שמופיעאחרי

לאיזהעדייןיודעלאאניריק.חללשל
לכיווןללכתרוצההייתיאפנה.כיוון
אוטוביוגרפיים,חומריםעםהתמודדותשל
איזהבאמצעותיודעאינניעדייןאבל

שיריםשלבדרךאולי :זאתאעשהמדיום
הזה,בספרהאחרוןבמדורכמובפרוזה,

יהיהזהשאםלמרות .בסיפוראפילוואולי
ולאממש'סיפורשיהיהרוצההייתיסיפור'

 •.נראהערדאנחנוזהאתאוטוביוגרפיה.

- 31 'מעמהמשך

האמצעיםבמיטבשימושהמצדיקהבים",

על-ידיוהןפושעיםעל-ידיהןהאלימים
אלאכערך'מוצגתאינההאלימותשוטרים.

מאליה,מובנתמהיש,נפרדבלתיכחלק
אתממלאתהיא ;קיומהמעצםמוצדקת
לאנטי-תזהמקוםכלמותירהולאהסרט

שלהמקוםאתממלאתהאלימותשלה.
הרגישהברשרקלעבר'שנדחקוהנפשחיי

הגי-עכשיובדידות.זעם,כאב,הגיבורה

היטבמשומנתלמכונהיותרדומהבורה
עוברתכשהיאמלים,ללאמתחיל(הסרט
שמיועדתמכונהבגפה),מכשולים,מסלול

זהואתספציפיות,מטרותלפועללהוציא

ששתיקתלומראפשרבהצלחה.ערשההיא
עולםשביןהבינייםשלבהואהכבשים

לחייםמעברמשמערתישלחייםשבוגו.רע,
ביטוילהםשישערכיםבאמצעותעצמם
הפועלבמהותו'רובוטיעולםלביןרגשי'
ש"ערבדתונרצצת,משוכללתמכונהבתור
 •ריק".על
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מגדללקבוצתבלעדי
הראש"מגדל",הביטוחקבוצתללקוחותיך!גםטובלןשטובמה
בלעדית,פנסיהתוכנית _וזמה" r 'אתעתהמציעה ,הביטוחשל

להציעתוכל .העצמאילמבוטחוהןהסוכןלןהןהכדאית
 .ללקוחותיךזוייחודיתתוכנית
מקיףפנסיוניבביטוחהאופטימליתהמסגרתאתנותנת"יוזמה"
פרישהבגילשוטפתהכנסהומשלבתולמשפחתולעצמאי
(כוללפטירהבמקרהלשאיריםשוטפתוהכנסהנכות,ובמקרה

לשכרמלאההצמדהמעניקה"יוזמה" .) 21לגילהגיעםעדילדים
מקסימליוניצולריאליתחייםרמתעלשמירה Iבמשקהממוצע
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 GTX 'Jונוו Dן 7
הנוסחה . Castrol GTXמנועשמןעםקילומטריםיותרעושיםהעולםבכל

 SGאיכותרמת ,נסיעהשלקילומטריםיותרלמנועמבטיחההבינלאומית
אתומאריכהביותרהגבוההברמהשמןלךנותנת

 • 11עוז 11ו 11"פזבתחנותלהשיגהשמןאתמתאימה 20W1SOוצמיגותהמנוע,חיי

 ו-iקילומטריםויותרבטחוןיותרלךמציעה"פז" ~התפעול.תאניבכלשלךהמנועלדרישותבדיוק
 ~ו"עוז". 11פז 11תחנותבכל , Castrol GTXבאריזות

Castrol GTX -בעלוםהמובילהמנועשמן
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