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 1:~ו
התפר;צדלילה;תגידיאלעוז:עמוס

עמ' 216 ; 1994כתר;הרצאת

שקולותיהםראשה,אישרבועה,תיאר
חייםהםהרומן.אתויוצריםמשתלבים

תושביהשהיא,ומדברית,קסבהבעיירה

גיבורים.שלתקןעלהםגםשלה,וההררי
אהבה.סיפוררגם,מקרם,שלסיפור

שנים-עשר :מארקסגרסיחגבריאל
ריטה :מספרדיתנודדים;סיפורים

עםהרצאתפרדת;ראמציחמלצר
עמ' 178 ; 1993עובד;

 ,-1992ברולאשיצאהסיפוריםקובץ

שנה. 18במשךנכתב

לבניהקוריםומופלאיםשוניםםיאירוע
הגורםהםפה,ובאירהלטיניתאמריקה
שסופרו"עובדותלסיפורים.המשותף

שלממצבאותןלגאולשישתונים,יבע
וטיות":יפתחבולותעל-ידיוחלוףארעי
שהקדיםאוהמבךומתמארקס,ג"ג

לאסופה.

הרצאת ;שירים ;אחריהבא :גרריחיים

עמ' 94 ; 1993המאוחד;הקיבוץ

חדששיריםספרשלשמו ,"יאחר"הבא
נכבדחלקבחובונושא ,גוריחייםשל

הספר.מתוכן

וחברים,יקריםמאנשיםפרידהשירי

גם,אבלאינם.ששובומדורמתקופה
אפילונוקב,אישינפשחשבוןשלספר
גםציבורי.נפשחשבוןגםרחמים.חסר

אתמישוש,לאאםראייה,וגםחרדה
אוליחזק,כואב,ספרלקרות.העתיד
גורי.שלבספריוהטוב

הקוטב;מאזורחדשות :מירוןדן

החדשה;העבריתכשירחעיונים

עמ' 571 ; 1993ביתן;זמורההרצאת

 ,לפרייגבריאלשירתעל :מסותחמש
"אנקראוןעל ,חלפיאברהםשירתעל
שירתעלאצ"ג,שלהעיצבון"קוטבעל

יו"גילביאליק.שירתועלקרניהודהי
ביקורתית"התרשמותאומחדש"

השירהשלויצירותמיוצריםחדשה"
ישראלית><הקדםהעברית

המחקרלתחומימחוץהמשתכחת
האקדמי.

כתבים;מבחר :סרריפטג'רנתן

דינגו;ומשחקרמםיצחק :ז 1מאנגלי
 150 ; 1993 ;ירושלים-כרמלהרצאת

עמ'

עלששומריםרייםיסטיבורים rושמונה
ביניהםהזה.היוםעצםעד tחיוניותנ

הדןצנועה""הצעההמפורסםהחיבור

לבעייתכפתרוןילדיםאכילתזובאפשרו
ב:~ירלנד!יהעונ
אותוהממקמותהערותהוספוחיב:ורלכל

הוסיף .י-חברתההיסטורי ·בהקשרו

ב.פישלודוד-דיבר:אחרית

על-פיהבשורה :אראמאגר tכ'ח Tז'ר
הקיבוץהרצאתהחדשה;הספדיה ;ישו

עמ' 299 ; 1993המאוחד;

בספרישושלומותוחייופרשת
בדמותישוסאראמאגו.על-פי"בשורה"

האשה-המגדליתמריםואנושית,חיה
םיאהובדםשקורבנותן;אלוהים,שאיתר.

-מוחלטלשלטוןשואף-ביותרעליו
תאומוהואהשטןואילו ,למייעוכלל

 .וסקרנותכבודמעוררתדמות--המנוגד

משולבתת,יהעכשווז;השקפהנקודת
באופן ,ישושבתקופתמהחיים"ב"תמונוונ

צחוק,מעוררלעיתים,·מרתק.משכנע
וצער.זוועה-ולעיתיםנזחשבה,לעיתים

הרצאת ;שירים ;מריכלאדי :קיסרמרוני
עמ' 48 ; 1994תן;·ב•זמורה

השיריםקצרים.ירים :t •קובץ

ריםוסיפטווח:רחבי-ופיים iקליידוסו
מם":וד"טבעמתוךהבוקעותבתמונות

ת,י-פוליטהיסטוריתנגיעהעלייבשירים
הקובץאתהיזכרות.שיריע: bמשירי

חופיתשהםשיריםקבוצתחותמת

בדם"."אחים-גריםאחים:,לאגדות

ככוטריד~וידריך,

רזהבטחה

ו~התקלה

והתקלה;ההבטחה·ירנמט: rפריזךיר
הרצאתברנדי;רות :מגרמנית

עמ' 155 ; 1994 ;עקד-גוונים

"ההבטחה":-בלשייםכמויםיסיפורשני
למרדףוחייאתמקדישרה tמש,קרוח

קפקאימשחק"התקלה": . r1רוצאחרי
אורחלעוברהנערךמשפט,במתכונת

מזדמן.

ננותוהתבמאפשרתן;בלשיתהמסגרת
ומרתקת.מיוחדתמזווית cהאדובנפש

יצחקמלים:המאה;אתלצלוח
יגאלציורים: ;ארופדארררברך
הקיבוץהרצאת-ריתמוסתרמרקין;

עמ' 54 ; 1993המאוחד;

באמנותהמרכזייםהיוצריםמן"שניים

זהבספרחברו ...זמננובתהישראלית
הטרופההמאהמןפרידה'ל'מסע
הספר><גב ,, .שלנו

Nitza ben-Dov: Agnon 's Art 
of lndirection; E"g Brill 

ed.Leiden; 1993; 166 p 
במרחבמתקיימתעגנוןש"ישלשפתו
-מקראיתהמסורתיתהעבריתשבין

מןהשואבת-המודרניתוהעברית

והחלום.הדמיוןהחופשית,האסוסיאציה
החומריםעלעומדתבן-דב,ניצה

 ,עגנוןיצירתאתהבוניםוהשיטות
נקודתבאנגלית, ,עגנוןלקוראיומספקת

הזה.המיוחדלעולםמנס

ו~טפ vשותנטוס
אידוברפריפא ;eתרב:ב

אפריםמאנגלית: :שקספירסונטות
עמ' 442 ; 1993שרקן;הרצאתבררידא;

סונטותשלומעודכנתשנייהמהדורה
שקספיר.

רובןסונטות,וארבעחמישיםמאה

אשה.אלמיעוטןגבר-אהוב,אלנכתבו
האנגלי.רוהמקניתןסונטהכללצד

ההערותנתעדכנוכמו-כן,

 .-הדברואחרית

 ;כתרהרצאתאללים;חפנו:אברהם

עמ' 336 ; 1993

ומיכאלשילחתל-אביבי:אהבהסיפור
שאינםגנטיים),תאומים(מיןאלליםהם

וכןזוגםבניהם,להיפגש.מצליחים
נדחים,נמשכים,-שמסביבםחברים

מכאןסיפורואוהבים.מתווכחים

וזכרונותבדיוןבקטעישזורומעכשיו

פיקטיביים.

עיוניםתקוע;גשרכמוחרררביץ:דני

הרצאתיהודית-ערבית;במציאות

 ; 1993המאוחד;הקיבוץ-ירוקכחול
עמ' 139

 ,בכרימוחמדהשחקניםעםשיחות
 ,חורימכרם ,דד nנקארה-והסלו

אזרחים-דאווסליםהאג'אולה'ח
מייצגיםשהםמהעלישראלים,ערבים

i האישיהאניעלמרגישים,שהםמהעל
שלהם.המורכבוהתרבותי-הכללי-

הרצאתמטרה;מסעראליסמל:נארח
עמ' 282 ; 1993עובד;עם

בלילנאספיםהמדינה,דורבניחברים
הראלי.למשחק 1987שלהעצמאות

-חידהכתביבעקבותלצאתעליהם
בגורל.שעלוכפיזוגותשלבצוותים
מערכותנחשפותהחיפושבמהלך
ולבטים.התנגשויותיחסים,

ספריהרצאת ;ממולהביתמן :רותי
עמ' 47 ; 1993 ;" 77"עתרן

שלהראשוןספרהממול",הבית"מן
ההסתכלות,האהבה,שיריסנט.רותי
בדיוקמצטייניםהנפש,הלךשירי

למעודמבלירבה,ברגישות ,הביטוי
הרגשני.לכיוון

בכלהמערבוניםמיטב-מערבון
("ליינו")מרדכי :ותרגםערך ;הזמנים

 237 ; 1993כתר;הרצאתלייברביץ;
ערכ

המערבונים:סיפוריטביממ-קובץ

סוס",ושמו"אישהדואר","מרכבת

תולדותעלסקירהכוללועוד."שאיין"
ומיתוס,מציאות-הפרועהמערב

בספרותהמערבוןלז'אנרוהתייחסות
ובקולנוע.

הסדרה ;הולךיעקב :שכחבחיה
 174 ; 1993עובד,עםהרצאת-חלבנה

ערכ

הבתיםחמשתמהוויםהרומן"שלד"את
ילדותובית-הראשוןהביתיעקב.של

בארץ-והאחרוןאירופה,במזרח

מעברהואלביתמביתהמעבר .ישראל
מקוטעמשפחתירומןזהוובמקום.בזמן

מעיןהואביתכשכלהבתים,על-ידי
עצמו.בפניסיפור

בראיהאבל ;האבלבשבי :נוחחנה
הרצאתהחדשה;העבריתהספרות

עמ' 249 ; 1993המאוחד;הקיבוץ

"נרז.נל~"התרבותמדעיוכןהתרבות
ובמודליםבטקסיםהאבלאתווכבל

חווייתאתבודקתנרהחנהפסיכולוגיים.
ספרותביצירותהמוותעםהמפגש

המודרנית,בספרותכיומוכיחהות,יעבר

ופורצותהצפוימהדגםהדמויותחורגות

שללכיווןההכללה,גבולותאת
שלבטקסטיםדנהנרהחד-פעמיות.

יעקב ,עגנון ,קנזיהושע ,רביקוביץדליה
 ,הנדליהודית ,בן-נריצחק ,ישבתא
ועו.דיהושע,א"באיני,לאה
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שלמקומןיודעאני '.'בוט"- 17-גימטריה : ~- _ .·
כתב·עתבעובדה.לנודילשוניות.התחכמויות-

ישראלבמדינתכמעט,חודש,מדיהמופיעלספרות. .. . ..
ולאהספרותית,רמתועלהשומרמפעלים.שלזהלסוגהבעייתית

לושישהעיקרואוליזולים.לגימיקיםלגחמות,נכנע
בזכותמעידזהכל-ספרותי·תרבותי·רעיונימצע"פלטפורמה",

העברית.בספרותרבותדוגמאותלהשאיןתופעהעלעצמו
כאשר , 1977 ,בינואר·פברוארנשכחות.אוליעובדות,כמהנזכיר

נשמעהשלום""תהליךוכאשרמוגברת,לעלייהזכרהיהלא
אמרנובהזיות,תועהאיששלהפרועמדמיונוהנטולכרעיון

חייבתעבורה,חברתיערךהיאעלייהשקליטתכמדינהשישראל
תרבויותשלצירוףעל·ידינבניתשתרבותהלכךערהלהיות
שכתבהראוימןלכןשונים,במקומותואףשונותבשפותרבות
משלתרגומיםלקוראיוויביאלכךהדעתאתייתןלספרותעת

שונותבשפותהכותביםיהודיםסופריםשלעטםפרייצירות
שלהגיאו·פוליטימצבהשעקבגם,אמרנו ...שוניםובמקומות

תרבותבעלאחרעםחיתוכנושבתוךהעובדהבשל ,ישראל
תרבויותנוצרותבובאזורלחיותמעונייניםהיותנובשל ,משלו

עלינורבות,מבחינותלנוהקרובות·ערביות,שמיותוספרויות
עבריבתרגוםהאלההתרבויותמןולהביאלכךהדעתאתלתת
לומראפשרהשטחיםובשניעשינו.זאתוגםזאתהמיטב.את

כיזאת,להזכירומוצדק ,אמרנוגם .חלוציםשהיינוהענווה,במלא
והמשמעותיהרענןהחדש,לכלערלהיותלספרותכתב·עתעל

ומסאיםמשורריםסופרים,עשרות ,על·כן ...בספרותנושקורה
שלדפיומעלהראשונותיצירותיהםאתהשניםבמשךפרסמו

הספרותשלבמרכזההיוםניצביםאלהמכלמעטיםלא .עיתוננו
להזכירחשובהזאת",הנוסטלגית"השורהסיוםלצורךהעברית.
ופועלתקיימתמסביבואחד.אדםשלמפעלאיננו " 77ש"עיתון
חבורת ,כמקדמותנודוגמהלהשאיןובחברותבמסירותבהתמדה,
שלהתמדתושבעצםלהצלחהשותפיםשהםויוצריםסופרים
כמובןנופלתזאת,לעומת ,ולמעידותיולפגמיוהאחריות .העיתון

אח.דאדםעלרק
באירופה,בעיקר ,בחו"ל ,חודשישכתב·עת ,אמרתיפעםלא

עושים " 77"עיתוןאתאנשים.עשרותשלצוותעל·ידימתופעל
מגיעותמהםלשנייםמלאות.לאבמשרותאנשיםשלושהבפועל

התגמולחסרתהקשה,עשייתםעלההערכהובעיקרהתודות,כל
הראוימןאחדות,בשניםפעם ,על·כןבמלה.וגםבחומרהראוי
זאת.לומר

על-מנתשלאמלאכתואתשעושה ,העיתוןשלהוותיקהנקדןגם
ולברכה.לתודהראויאחרת,הנאהטובתאושכרלקבל
באצילות,בנדיבות,השנים,כלהמסייע,התרבות,מינהלועו,ד
עלינואך ,מאליומובןמעשהעושהובהתמדה,עמדה,להביעמבלי
<וכאלה ,אופוזיציוניביטויכליזוכהמקוםבכלשלא ,לזכור

-דמוקרטיעצמומכנההואאםגם-הממסדשללתמיכהאנחנו>,
התודה.כל ,על·כךומקום,תנאיבכלמאליומובןזהאין

התומכיםואתוהמזדמניםהקבועיםקוראינואתהזכרתילא ,ועוד
המקפידיםלתרבות,מהמרכז-בהסתדרותחברינוהקבועים,

תורמיםובכךהיווסדומיוםכמעטקבועהמודעהבעיתוננולפרסם
הראשונההיאשתמיכתםאחרוניםואחרונים .קיומולעצםמטע

אשרקבועיםוהפחותהקבועיםהמשתתפיםהם ,אוליבחשיבותה,
 .הופעתועצםאתהדעתעללעלותן-אי ,כמובןבלעדיהם

פניםעל-כלבמיוח.דרבזמןלאגםעגול.תאריךלאשנה. 17
"עיתוןשלהראשוניםהגיליונותזאת,ובכלהיסטוריה.לאעדיין

 ,מזעריונזקהבראשיתה,הייתהעדייןכשהטלוויזיההופיעו , " 7 7
בתיספרות,בערביהספרותיתהפעילותמתרכזתהייתהעדיין
 ,וחלפיגלבעעמנוהיועדייןסופרים.שלהתגודדויותקפה,

כלשלנו).המערכתמועצתחבר(שהיהפגיםודןוזלדה,ואבות,
שונה.הייתההספרותיתהאווירהבעיתון.המשתתפיםמןהיואלה
והפרזותלתערוכותשמותרק:-יו iהרוחדלותוהחומרדלות

באווירהכתב·העתשלתפקידומלומדה.אנשיםמצוותבסגנון
מקצהשונההמצבהיום,יותר.הרבהקלהיהשהייתה,חיובית
 .לקצה

לאבפרט.ובשירה ,בכלליפהבספרותענייןפחותמוצאהציבור
ישלרב·מכררב·מכר",זהספר?"זהבעיתון:כותרראיתימכבר
רצינילכתב·עתובאשרלא.אוליכזה,שאינולספרמקום,

הואלרוב,ניסיוניתספרותמביאהואטבעושמעצםלספרות,
צפויהואולכןהמיטב,אתלברורעל-מנתהחדש·חדשביןמגשש

הקוראנפשעלהמאבקקשים.יותרהרבהוחייומדי·פעם,למעידה
חשובדווקאהואמשום·כךאוליאךמייאש.אףעיתיםיותר.קשה
הכליהוא ,ודיפיריכתב·עתלספרות,כתב·עתאולי .יותר

שלהאווילייםהפראיים,לערוציםסכרמעיןלהיותשמסוגל
הרדידותעםלהתמודדמסוגלהואוהשני.הראשוןהכבלים,
 .המצויהצופהשלהעינייםבגובהחומרלהגישסיוןיהנשלהאיומה
מקדמונית,לרמהלהיכנעלא-לספרותירחוןשלתפקידו

גםהתדירההיאפית,הנאורה,הנובורישיותעלכל·כךהמקובלת
והנאור",התרבותי"השמאלשלאינטלקטואליםהכמובחוגים

גורליואחראיגםוכמה,פיקשה·העתכתבתפקידהיום, ,לכן
ספרותייםכוחותבליווילהסתפק ,לתפקיד ,לואל .יותר

תוךלשמורהקיימים.היסודותעלגםלהיאבקעליוובגילויים..
-הזאתהעמוסההשיירהאתלהבטיחהישן.עלהחדש,בנייתכדי
התפקידהואומאגפים,לפניםשיירותליווישלנו.הקיוםבסם

הואספרותיירחוןלספרות.עתכתבי-רותייסשלהקלסי
 •המתהווה.ספר;תנושלהסיירת

1 ~ ;:i 

 '/1.ף 6]
י ... "'U ~··· 

הבשורהבאחהגיליוןסגירתעם
בגילשדהפנחסשלמותועלהקשח

65 . 
ברב-ייחודי'ומספרמשורר

ספר ,"כמשל"החיים .קונפרמיסט
שלושהאושנייםעלרבותשהשפיע

לאגשודישיריוצעירים.שלדורות
להתנזרידעוכאשרבעיקרפעם,

 .לשמחמרגשנות
גםריקחללהותירההליכתו

עלשחלקואלחשלבליבותיהם
חאידיאיות.תפיסותיו

בוידוברעוד

 :ולמנוייםלקוראיםהורעה
בשנתייםשחלומחירעליותעקב

מחיראתלהעלותנאלציםאנוהאחרונות,
המינוימחירואתש"ח,-14להגיליון

ש"ח-120ל
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 1:~ו
כהרכבההתרגום

 ;הקיוהקוהחלילצור:ראובן
עםאירופהמשירתתרגומים

התרגום;אמנותעלמסה
 240המאוחר;הקיבוץהוצאת

עמ'

שירה""תרגומיהקובץמסוגספרים

שבחלקוהמסהעל ,צורראובןלש
אניןמיעוטאלמטבעםפונים ,השני
לאקוראיםאליעד:קהלישנישל

וחובביתרבותצרכנישחינםרבים,

אףמצומצםחוגואל ,במיוחדשירה
מתרגמיםמבקרים,יוצרים,שליותר

מקצוענים.בספרותועוסקי

כמותית-המהווההתרגומים,מבחר

חתךמעיןפורשהקובץ,עיקראת-

אף ,ומגווןמענייןכרונולךגי·לשוני
ותלףי·סעםחלקי ,שיטתיבלתיאם
ובחיקבלשונותשנכתבהשירה,של

שונות,אירופיותוארצותתרבויות

עבורהמאוחרים,מימי·הביניים

דרךוהבארוק,הרנסנסתקופות

והרומנטיתהסרום·רומנסיתהתקופה

 19ה·המאהשלבסימבוליזםוכלה

 • 20ה·המאהמןובשירה

 ,בקובץהמיוצגיםהמשורריםמרבית
כןוהונגרים:אנגליםצרפתים,הם

גרמניםמשורריםשיריבוכלולים
ושיר ,יותרקטןאך ,מקוריבמבחר

המאוחריםמספרדית.המתורגםבודד

מןהונגריםיוצריםהםשבמשוררים

שלהראשונהומחציתה 19ה·המאה
מוביליםשמותרובם , 20ה·המאה

להכירמאפשרשתרגומםבתחומם,
מחדשלהתוודעאוראשונית,הכרות

אם·כי ,למדיאזוטריתשירהאל
מרתקת.

ביוגרפיים·ספרותיים,מבואותהעדר

עלמקשההתרגומים,לצדקצרים,ולו
העיוןאת ,מקצועןשאיננוהקורא,

שלהקלסיהרפרטוארמןזהבמבחר
יצירותגם(הכוללהאירופיתהשירה
לעבריתכברשתורגמומאו,דידועות
עלמכבידזהחסרפעמים>.מפסר

בעיקרהשמות,אתלמקםהקורא
בקונטקסטמפורסמים,הפחות

 ,בוויששלהם,ההיססורי·תרבותי
ההנאהאתלעשותכדיכמדומה,
ובלתילשטחיתהראשוניתשבקריאה
צרכןאתדווקאולהותירממוקדת,
שלבתחושהתובעניהיותרהתרבות

ספרותית.דיסאוריינ~ציה

המתרגםשלהמקוריטעמוזאת,עם
 ,מיוחדלציוןראויהיצירותבבחירת
שירהפנינימגליםאנוובזכותו
וילקהשלהבודדשירוכמונשכחות,

 ,) 133<עמיקדום"אפולו"גודםלע

האובייקטיםשירתאתלייצגהמיטיב
) Dindichtung < לורדשלאו ,שלו

הסונטגםכמו ,) 110(עמ'סניסון

<עמיורססיגבריאלונסהשלהיפהפה
הופמןשלהמיוחדיםושיריהם ,) 112

היופי"ארעיות("עלהופמנסוולדאו
("בלילהדןזימוןושל ,) 127עמ'-
 ;) 125עמ'-לישון"יכולתילאבו

מפתחשירמחדש,מרשים ,כך

ג'וןשלכותרת><ללאארס·פואסי
בשיריוהדיןוהוא ,) 100<עמ'קיסם

ורססיגברי~;לונסה

קרינתיפ'שלההונגריההוכןוררוויי
שירוולצידם ,) 156 • 155<עמ'

"ארסהנפלא,הלירי·פוליסי
אסילהשל ,) 163<עמיפואטיקה"

עללדברשלא ,הונגריזזואאףג'וזף,
שלהווירטואוזייםיריו ttמןאחדים

הנראהככל ,האגדיןי;ןפרנסואה
בקובץ.המיוצגיםשג:משורריםהמוקדם

מבחרכווןאםספת:ינווהערה

מאגרכעיןלשמש ,ז.:עיקרוהתרגומים
העבודהלהנחותאילוסטרציות

 .תורתשלהיישומייםולעקרונות
המפורטתבמסההמוצעתהתרגום

 ,הקובץאתשחותמתוהשיטתית
יופיעתרגוםכלשמול- iהיזמתבקש
לפחותהמקורי'הטקסט iגנבמלואו
מצויבכוחהקוראיםש,·ובבשפות

בהן.

המקורמלשוןהפרגמנסריותההדגמות
מקום,מכלמשאירותז.סה, 1בהכלולות

תאוותוומחצית ,המסוקרןהקוראאת

המעסות,ההערותגםה,יבדרכ .בידו

למסה,התרגומיםאוסףכין,שמופיעות
יעיל.ל"גלוסאר"תחליףמהוותאינן

כאובייקטהמתורגםהשיר·''עלהמסה
שלהגרעין""לבאפוא,היאאסתטי"
כלשהילכידותהמעניקהוהי:ו-הקובץ,
שלפניה.כרמים.התרלאוסף

בסכמהצורראובןפורשבמסגרתה,

המוקדמותכהנחותיה,עקבית

"שיפוטיהירר?~תאת , iובתפיסותיז

שהנחוהוהמידהואמותההעדפה"

כיבהדגישו'שונים.בסזלביםכמתרגם
פתרונותיואלשהובילוהויהשיקולים

המכריעבחלקםמהוויםהתרגומיים,
מעשה",שלאחרכיה t"רציונליז

השראתייםחינםמבוטלהלאובחלקם
ו"לאמזדמניםיסיביים,•אינסוא-

למעשה,מציע,הואמנומקים",
ומועילהמובניתכללית,עזרמתודת

אלשונותמקורמשפותלמתרגמים
ונות: ttןיעד.שפות

גםלענייןעשוייםהדבריםעיקרי
אםבתרגום,עיסוקםין;ש~קוראים

לפחות,אומסוימת,בהתמ,באותנחנף
אטימולוגיה,'~פונטיקה,בפתיחות

נוספים.לשונאותוענפיסמיוסיקה,
היאבתפיסתוהמרכזיתהקונספציה

שלשמהותהבהניחהאסתסיציסס~ת,
בפתרוןהיא ,בכללהאמנותיצירת
 ,כלשהובמדיום ,שהיוצר ,גבסי"ה"אל
iלבעימוצא i ,ציותבבחינתנתונה"
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היההרמונכללי ,אמנותולכללי
ומלאכתהמשקלתורתוהקונסרפונקס,

הרעיונותבתחום ...המכחול"
 , 189עמי<עייןכאחדוהטכניקה

האזרחי).פפיסהשלמכתביהבציטוט
תרגוםובייחודהתרגום,מלאכת
מתוקףומתמרנת,מתחבטתשירה,

אלמכלי"העתקה"מלאכתהיותה
שלעיקרייםמשתניםשניביןכלי,

(=נאמנותדיוקהאסתטי:השיפוט

 .ויופילמקור>
אמנותצור'קובעהיותה,למרות
לכל"פואסיס"כלומרעצמה,בזכות
מודעתלהיותחייבתהיא ,דבר

התרגוםשלהאינהרנטיתלנחיתותו
חייבתשהיאכשם ,למקורביחס

אילוציהאתבחשבוןמראשלהביא
 ,המשקלנורמותבתחומיומגבלותיה
פיגורטיביותהתחביר'הפרוזודיה,

וההדגשיםהסמנטיותהדקויות ,הלשון
העיקרוןוהאווירתיים.התמסיים

"אלגנטיות"טובתכיהוא,המנחה
ויתורים,תמידכמעטדורשתהפתרון

אוזונורמהונגדבעדהכרעותאו

והןהבעיהש"הןבתנאיאחרת,

סימולטניבאורחניכריםפתרונה
 .) 190<עמ'גמר"המובמוצר

המודגם ,שומיייקריטריון ,למשלכך'
הידועסתיו""שירבאמצעותהיטב

לעבריתתרגומיומולדמנושל
וי·ערך_~ומציאתהואולהונגרית,

שפותביןפונולוגיים·סמיוסיים
שונות,פונולוגיותמערכותבעלות

מיצויתוךמזו'זורחוקותאףאו

היעדבלשוןהפונולוגיהשלמידני
צליליים·אווירתיים,אפקטיםליצירת

ככלקרוביםצליליים·תוכנייםאו
 .המקורלשוןשללאלההאפשר
מצופןבתרגוםפועלדומהעיקרון
הערך""שוויוןבתחוםגםלצופן
אווהסמנטי'התחבירי ,המטרי

למשל,כמודגם,במשולב,בשלושתם
בודלירשלשירובהשוואת

לשישה ) 44 · 43<עמ'"הענויות"
 197<עמילעבריתהשוניםמתרגומיו

ואילך>.
בשירהמלהשלשמיקומהההנחה,
שלפעולת·גומליןעל·ידימוכתב
 ,צליל-סימולטניותהכרעותמספר

תפקידדקדוקית,צורהמשמעות,

אתמובילה ,) 200<עמ'ונו'תחבירי
אל ,המקוריליוצרבמקבילהמתרגם,
שלהןה"אלגנטיות"שמידתהכרעות
על·ידידבר'שלבסופונקבעת,

במוצרהמושגתהפנימיתההרמוניה

זהמוצרהיעד:בלשוןהחדשהמוגמר
ה"רפרודוקציה"אתלהוותאמור

המקוריה"ציור"שלביותרהמוצלחת
סטיותשלבמחירולונעשתה,לפיו

דופי""ללאהנאמנותמןמתחייבות
שלהנפרדיםלמרכיבים(=דיוק>
המקורית.היצירה

דיוק""שיפוטיביןבהתלבטות
הלשוןבתחומייופי"ל"שיפוטי
פתרוןביןבהכרעהגםכמוהשונים,

לשוניפתרוןלעומת"דיבורי"לשוני
לקבוע,אפואצריך"ספרותי",

הפוטנציאלשלהמירניהניצול
תוךהמתורגם,בשירוהסמנטיהצלילי
התמרוןבאופציותגמיששימוש

ובו ,לשון·היעדחומריבתוךגיהןלסר
במגבלותהתחשבותתוךבזמן

ב"מוסכמותהמקבילים,ובאילוצים
התוכנייםוביסודותהשיריות"

המקורי.בשירהמצוייםהרלוונטיים
והפרותאינפורמציה""השמטתמכאן

הסגנוניות,לנורמותביחסשונות
הטקסטשלוהאחרותהתחביריות

נמנע,הבלתיהמחירהןהמקורי
(עיין:יפי·התרגוםשללעתים,
תרגומיםמספרשלההשוואתיניתוחם

 .) 213 • 200בעמיומגרמניתמאנגלית

המתודיקיצורי·הדרךבמסגרת

מתכוןגםצורמציעלמתרגמים,
"חמישהבןמאודושימושיתמציתי

הואזאתועם ,) 214(עמ'עיקרים"

מקצועימאמין""אניבמסגרתדוחה

נטייהשלמגמהכלזה,כאחדוגמיש
שלערכםלשיפוט"מוניסטית"

למקורותיהם.ביחסתרגומים
היבטיהברוב ,דברשלבסיכומו
אתהמעדיפה ,צורשלהתזהעשויה

שלומורכבותואחדותושיקולי
עלאמנות,יצירתשלהפנימיהמבנה

שללהווה"הרלוונטיותשיקוליפני
אם·כילשרת,החיצוניות",זיקותיה

גםשונים,ובהדגשיםבפרופורציות

בז'אנריםהעוסקיםמתרגמים

 •שירה.שאינםספרותיים

גלזמןלאה
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 1:~ו
זכוכיתשברי

יחפותברגליים

הים;כטבעתנתנזון:מלנח
 ; 1993פועלים;ספריתשירים;

עמ' 96

שבימיההעיר'·יםבתשלסיפורהזה
ואשר-וגן""ביתנקראההראשונים

בחירוף·נפש:בההחזיקומייסדיה

ונפתלתארוכה;חוזכדלכל"פרוצה
אוצרות/גבעותצוארהוסביב;

שלוגן""ביתזאת ,) 38<עמ'מוות"
לאנתנזוןמלכה . 1936-39מאורעות
לאגם·ים,בבתאזחייתה

עדיין.נולדהלאהיאבפלשתינה·א"י;
קטנהילדה-ארצהמשעלתהךא

סיפוריאתקלטה , 1948בשנת
הראשוניםאגדותאתספגההמייסדים,

עיר"/מ~סלתחיתה;שירו"במלות
להשקראולפניעוד .) 33<עמ'

אתברלנח"אחמדדעי ,"םי·ת~"
אדומים",םיצברלברורדרכו'

ניגוניו;"סלסלחמורו'גבעל 'ד~;:~ו"
הייתההאלה,בחולותאנשיםמשחיו
 /אצבעותפוכרתקשישה."אם

אשר ,) 42 (יחידה"בנהעלמבקשת
אפילו .) 42 (המוות""בעמדתנפל

תחת ,שרירניות"אלחוט,"מכוניות
גסבריקולונלפורר'"מאיורפיקוד
שבשלושהגרינסלייד"גאדירוברי

 3,000עלמצודשמו 1945באוגוסט

בפירוטבשירתועדו 11ואשה,איש

שלושה/נערים"שבעהאיך;ני:
 .) 39<עמ'העתקים" +3מקור;אקדחים

הילדותש"נופילכךזוכהעירכלאל
שלבנפשהצומחיםשלה"הקסומים
משוררת.

למשוררתסייעו·יםבת·העיראבות

"מגשעלעירםאתלהםהמגישה
הידורים.בפארספרוהוציאוהכסף",

מאייריםרקאינםצרפתילאהציורי
הספראתמלוויםאלאהשירים,את

של"אוקיינוספורסתהיא .מראשיתו
ל.במקני·עט,במשיכותף"ונ

מלכהשל·הקולמוס"ל"משיכות
שלהיאהספרבשערהתמונהנתנזון.
השולח"שמש-זה.~רובוטהצייר
היםעל ) 34<עמ'אש,;שללהבים

אתכ;ת nמלסירותבוהכחול'
~ל /שוקקת"עירשלהחולות
 .) 62(עמ'מים"עללהיכתפבניניה

שיריתבתנג;ךתעומדותאלהמובאות
עטופהשמשלילתתרצהל"אבי
לבנים;לי"ונתןזהב",שלבטלית
 .) 85<עמ'מתקלף"וטיחסדוקות

חייתה·ים,בתשלילדותהבימיאז,
הימיםשל"האפלהבתוךנתנזוןמלכה

אתבלעש"שלגאלההנוראים,"
חייה"מcכפר~סעולאןמם,נאקות

איננהאלוקים"רוחבומצב .) 12<עמ'
הלוךצועדיםאופל"מגפימרחפת,"

רוקמתו"אמהמוחה"בסמטאותושוב

אךז.נךחמה".נגזלו Tשהכיסופיםכלאת
חשושים"אתלהמיריודעאבא

מלכהארץ·ישראל."בשרשיהשרופים
 /~נקותה"פיטמותאתממירה

בכךופותחת ,,י·זהב, nתפובפטמות

הקודמים.לספריהכהמשךספרהאת

נחלה"לברואמבקשתנתנזוןמלכה
פלגיעלחלום"לשתול ".ין 5!המתוך
הדיונות"אתולמלא ,) 35<עמ'מים"

 .) 36(עמ'גדול"באורהטובעניות

הופכתהיאמלים,שלבאקווארל
שחפים"בלהקתטובלדייגים"נמל

מסוערתלקה Qב"שם,לאגדה,
בונהצעיראבמ,:ושפים,ומחוזות

 .) 62<עמ'השמים"אל 1מגדו/לבנו

בשמותמשופעהעץ" : 1"זההפרק

כספיתניה t .ג"הצומח: · rמבוטניים

 /אורנים"משעול "'~ואי 1רורוס~רין
אדומי/הבתיםטוריאת y ~;ב

נצבעתהשקמיםושדרתהגגות,"

נדמה,בשרניים."פגיםבאלפי;כתום
הטבעתיאוריאלחזוינוכאילו

ויעקבפיכמןי'שלהכז.אהמראשית
מהם,נמלטתנתנזוןמלכהישאלאכהן.

המונחהזהבאת"בולעתכשהיא
(עמ'בו"חפץאיןככלי/לעיניה

בלא"מתנודדבשלכתוצאלון ,) 78
שלהדםנטוליאבריוו;כב/נשימה

בי." 9

"בטבעתהואשבספרהמרכ:זיהפרק

הצירוףהספר.כלנקראועליוהים"
נשמעפונטיבכיווץם"ייח"בטבעת

הים:שפתשלג.לריהוהיא"בת·ים",
נדיבהבידמטמוניםושף r1עזוב"חוף

 /זעירתליון·זהב;חלוד(שעון/
~קס .) 65<עמ'זמנו) ·~שעבטמעב

ילדותושללמרחקיםיצאישהקברניט
שלהמשוגע~קסגםהואהאבודה,
בת ,נתנזוןמלכה .) 67<ענו'ילדותה

המריחהצברית,הופכתהשואה,דור

שלבנוף ) 67<עמ'ן~יקמה"של"ג'וז.נס
~פיהבכתונתחובקים"ערפילים

מסתלסלתכלקן"שירתשםלבנה":
שמיםמול---סיגריות,בעשן

חייואתפורטמזדקןוזבז.רשחורים,

ליב . ) 7 2 1מ(עלתווים"
מסיים.אקורדבלינקודת·סוף·(בסוק,

שחורות":ב"מחרוזותם~ימסתיהספר

כבר/לפתחךרובץ;ישחור"כלב
היוימים"ששהים." .r ,י /אלפיים
הפעמון/וכשצלצלגפיםמרהתריסים

 /נעוציםהכידונים:ל 1היוכבר/
מוללו"הנערים ,) 88(ענז.'בבשרי"

 /מבהיקותדיסקיותאצבעות~הםןיב
1J!5 ם"יהשמבאמצעהשמשעמדה/י

"גו:כי ,)"ם;,בגבעוןמשז"סאז:(כמו

מכים/מעליהםחגוכבדיםמתכת
האחרונותהמלים-אלהבסנוורים"

אל"נקשרהנתנזוןז.:לכההספר.של
את"יודעתהיאים";בלבהסלע
 /זכוכיתשברי/כמוהזארנהאדמה

בין"נשימתה 11ידזפות.ברגליים
 .> 89<עמ'לאות"לת n·יימ;הסדקים

 • .הדרךבחציעדייןהיא
שתלשמואל

ריבברטוביה

וכברפטירתואחרייום

ל"זהםשםייח

~י~פף.הףא

~~ויד. i~רףז;1ק,טה J~י

iJ ו~ןנףת.:;נימ:;ניט~?סז:r~
סל;ןס~ליון

•ות. JJ~או~~ג;יל~ל.זןזקr:ו~ה:קמו
יח:פה.של"א
לזףז.מתחיל·;כלז~;ה

ז .•-- ...-

 .:;נזקקומו ר~~~ל'אן;רשףם
 .בכחדראצליישבאתמול

 ......- • 1 ...-ז 1 ...

ן~ים.~~יו

אחריו•שארמהש:פתב.הספריםמ:פו
ז 1-- ••ז •--ז ... • ,. '- •

 .פלוניעלשאל
- T -1 0 

נמףכה.חיתהו nרף

ר~עות.לידי~דםזק~יאותי.ר;י w ~יקו~ JJvtס
iJ וריד~ןצףלr~סiJ ~~ולום.~~זק~עככק,ר. םrל~זאןל

לקףם.ל~~בל~~בלקףם
~טףיות.-~מו iהףאדקסכל~ם
ה. [iiק,ט wסמה

זק;א.ד iזזנז ה~~~זקם.סוףסוף
שומעים.ל"אמדףע

לכף. iמ~ישתכנפף.השכ~ףלאת.נעשהשבףעי~;עו~
 T-- 1 • "". •- ••• "".-1- •-ן 1

אח:פה :אלינצמדננספרכ~ה
~~ · iw ~~· ת~iJ ~~,~-א.·ל י~~ל·א. ....-ם
~זת.אוג;ןףה 1 .ל~

 .לעזאזל .לעזאזל
-s ז-:- ..-ז •• 
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מעדיףהוא

משורר

הוצאת ;עיןמן:גלדמרדכי
 111 ; 1993המאוחר;הקיבוץ

עמ'

יריעהפורשהפותחהשירקונטקסט

זרועותמשלחוכמורחבה,
משמעותתוךאלעד·אין·סוף

בנפשניבטתשהיאכפיה"יפה",

החווההילדעולםאלהחוזרהאמן
 .) 7<עמ'

אחריו'הבאיםוכמוהוהראשון'השיר

שלפרץנרגשים.בתיאוריםמלאים
העולם,למהותביחסאמוציות
הנפש.בהתרגשותבוערותומחשבות

ראייהמתוךכביכולנעשיתהכתיבה
ככתיבהפילוסופית,ומחשבה

נושאיםעםדייגתהמתביתגנטיקו

בהאךופי°לוסופיים,פסיכולוגיים
מעוצמתלהשתחרריכולהאינהבעת,

והגופניות.הרגשיותהחוויות

 ,) 7<עמ'"יפה"השירסומןבכדיאל

המליםרצףבלב.דמשפטיםבשלושה
אתבהדרגהמרחיבוהמשפטים

בהשנזכרהיופיחווייתמשמעות

הראשוןבשירהיפהקבלתהדובר.
אמנם,פנים.רבתכחוויהמתפרשת

אךבילדותו'שהיהביופינזכרהדובר
שלטיפולואתעברהה"יפה"חוויית
בימיםבערגההשוגההמבוגר'האדם

לחוויותלפיכך'ומעניקקדומים,
היופימידתאתילדותוהרפתקאות

 .זוכרגרהבושהאדםכפי-
דחוסיםארוכים,השיריםלכן

תמונות,וחלקיבתמונותועמוסים
רעיוןסביבכולםוסובביםהעוטפים

ומזכיר.חוזרשהדוברמחשבהאו

בדואליותהקוראחששיר'בכלכטעמ
בפניםהעיסוקבעקבותהנוצרת

אותההמציאות-והגוףהנפשובחוץ.

מהלעומתהחושים,בכלחוויםאנו
ה"יפה"בשיר .בתוכנושמסתתר

אורשלביטוימקבליםוחוץהפנים
אתהאורמאירובהדרגהלאטוחושך.
כהות.ועוטההיופי'

במחסןשרבצוהאגרוף"כפפותואילו
<עמ' " ...אפלהחשכהמכילותהעליון

נוספת.לאמתהקוראאתומובילות ) 7
מתארהואהחוץאת .יופיללאמקום
אביונפש-הפניםואילוכיפה,
יושביהןעלערים"בערושםואמו'
רצחוואמיאבישלראשיהםבעמקי

שנישלשילוב .) 8<עמ'הטוב"את
בהמשך:מידביטוילומוצאהמראות

ומעבר ,) 8<עמ'בעורגדורהיופי

פורטשהואנעלםהנעלם.לעור
שהאורמביןואתהופרטיםלשמות

בשכבהרקמעל'רקנמצאהיפה
אתהאותה,לחוותכדיהחיצונית.

כשאתהר·כך' nאיל.דלהיותצריך
הזכרונותהמשורר,ואתהמבוגר,כבר

מתיםהמייצרותעריםזכרונותשונים.

 .) 10<עמ'לקברים

נוגעותכולןאבלרבותהחוויות
ובאמתבאין·יופיבעצב,בכאב

שרק"והמוזותהמשורר'שלהאישית

גלדמןמרדכי

 .) 12<עמ'מתממשות"אהבותיועמן

עםוהרגשהגופנימהמפגשהתסכול
בלהותמחולמעיןיוצר-המחשבה

בזכרוןהעוליםהאירועיםסביב
בתיאוריםמלאיםמשפטיםהמשורר.
הניירעלמתפשטיםצבעעזיוציורים
חלקוהקיץ"כלרבה:בעוצמה
באורותלבועריםצל ...צל;השמשיות
מסבורילשבים לצ...הרועפים
והדוברישאמנם .) 13<עמ'החופים"

החושני:העולםעלכרומנטיקןמתענג
...כמוכביסה;במכונת"מתאהב

בשרצחתלבן;קלילתבכובסת
מידאך ...בשר"לובשתשערבהירת

העכורותלתמונותוחוזרמתעשת
המכבסכושי;כובס"כמווהפוצעות:

מדמם"הרוגבהםשרחצואף ...במים

 .) 29עמ'(שם

נותןשאינווהעיסוקההתחבטות

בחזרותביטוילעצמםמוצאיםמנוחה,
החוזרהשירבנושארבותמילוליות

בעזרתמתקדםואףשורהבכל
בשירכמונוספות,אסוסיאציות

חלוןהנהשקיפותה"כי : "ס;כ"
לנועשיעדונוזליםאותםלכללחפש;

כשיבתמהם/שהשיבה ... ;~ל iJ .לא
נאסרההשאול/מארצותהנשמות
בדרכיםההליכה ,) 24(עמ'כליל"

תמידלאאךיודעתהאחתמקבילות,
אםגםחוויםאותהוהשנייה,מעיזה,

המלאהוההבנההעמוקההידיעהאינה
איןותוגה.עצבבהרבהמהולה-

מוחלטתלידיעהלהגיעיכולהאדם
שהםיודעשהואלמרותהדבריםשל

אותךמסמניםהאור"חיליקיימים:
הידיעותאתמלמדיםחיטיםבגיר

משכיחיםאחרותוידיעותהנחוצות

"ואולי :"קיץ"בשיראו ,, .לחלוטין
אנואלא ...נסתרת;אינההחכמה

 ;) 13<עמ'מפניה"מסתתרים

ראשוןבגוףדיבורכמעטנמצאאל
האישיהעיסוקלמרותבשירים,

הפגיעיםבנושאיםוהאינטימי

עםבראיוןאפילוביותר.והרגישים
הדוברהאנימתערבהמשורר,

עובדות.המצייניםכלליים,במשפטים
מטרמולהאניהיחלשותמעין

המתרחשהבנהתהליךתוךהידיעות,
המחשבותהעלאתבמהלךהדובראצל
נוצרתהשירקריאתבזמןהכתב.לע

תחביריתבהרחקהשכך'תחושה,

ובהדיפהבגוף·ראשון,מכתיבה

לוקלהאחר'אל"ההוא"אלמעודנת
בכלכמעטלעסוקלדובר'יותר'
"הוא"משורר":בשירכךנושא.

הואבו ,) 46<עמ'משורר"העדיף

הכלולותהמחשבותמןרבותמקבץ
-העדפת;אתומציגהשירים,ביתר
 ; n .המבעמקימקוםלנח,קודם"מקום

 ...הנהרמקורותאתאלאנהרלא ...
 ,) 47<עמ'נח."מקוראםכינחלא

ומשפטלמחשבהמובילהמחשבה
אחר.למשפטהפסקהללאמוביל
למשפטמובילמוחשישאינוומשפט
מאודמורכבותמחשבותמוחשי.

"ברוריומיום:שלבמליםמשובצות
אתרף.נחלהכיל ...שבורשסופההיה

הקקאו".משקה

פרטיםיומיומיות,עובדותלפעמים
הופכיםמאליהם,ומובניםשיגרתיים

לאסימונים"ההזדקקותנפשית:לבעיה
החריץעל·ידבשרירותיותהנזללים
לת"הוחייךאתפותחת ...קריםבימים

 .) 26<עמ' ",מזדחל

דברבמעגליות:נכתביםהשירים
עצמה.אתרודפתומחשבהדבררודף

מסתובבהדובר'נמצאבוסחרורמעין

השאלותבמרחבסיזיפיבתסכול
"לא .לפתרוןמגיעולאהענק,
דבריםלהרגישלאאודבר;להרגיש

דבריםלהרגישלאאומגודרים;
הארותגם .) 38<עמ'מגדרים"שאינם

לעיןמבעדפעםמידיהפורצות
"העדראלאאינןלעור""מעבר
שרשרתשלוהסופיהמחלטהחופש
 .) 38<עמ'שרירותית"מקרים

נשזרות ,) 33<עמ' " 91"אביבבשיר

דומיםבצליליםומחשבהמלה
עריםמעורערים,לא"מהרהרים,

אתמנחיםמלהצלילי ,, ...ובהירים

מהלא"מרוצה-להפך:אוהמחשבה
עמ'(שם, " ...לרצותלארוצהרוצה,

34 (. 

כשהואגלדמןמשתמשראשוןבגוף
הקיים,האנימתוךלצאתלעצמומניח

אניאובן·אלמוותלהיות

למחשבותבנוסףכאן'סובייקטיבי.
האנשיםגםמצטרפיםהפילוסופיות

ברורהרוחנית.אוהפיזיתשבסביבתו

המתחבטתשהדמותהשירים,מתוך

פילוסופיותומחשבותבבעיות
גיבוילקבלעליהיקשהעמוקות,

להתערותתוכללאוגםמהסביבה,
מלה;לונתנו"מלכתחילהבתוכה:
 ...לומרסרבהואאבלאמר;לוואמרו
מכלאותושלפה / ...אותוחלמההמלה
המשורר .) 43<עמ'מטומטמת."המולה
היא·היאוהמלהעולמותוךאלנחבא

פרדוקסליבאופןלוהמעניקההיחידה
גםהואשבעזרתהמכיווןשלווה,

המאפשרתהיא .תסכוליוכלאתמביע
והעמוקהכל·כךהחדהההתבוננותאת

העדיףשהואהסיבהזאתכל·כך:
משאירהזושהעדפהלמרות .משורר
חדההתבוננותיכולתעםאותו

שלהמזוהמיםב"פרוריהוהבחנה
משורר.מעדיףעדייןהואהמלה",

העמוקההידיעהאתמעדיףעדייןהוא

ביטויניתןגםאולי'כאןוהיסודית.
בעמקי"מקוםסביבהסחרורלהשלמה.

מאחריה"במלהל"חזותהרצוןהכ"ח"
אבלוהרע,הטובאוליהם ,) 46<עמ'
 .אי·אפשרשבלעדיהקיוםדרך

הואמיוחדיםובדימוייםבצירופים

תחושותיואתומבהירמדייק

שלהמזוהמים"בפירוריהומחשבותיו:
לעולםאותנושמעבירהדימויהמלה"
בחצרומיןאחורייםרחובותהגוף:

לעולםהגוףמעולםהמעבריםאחורית.
מסתרגיםבמהירות,נעשיםהנפש

"לעיןהפרדה:ללאבשניהאחד
באפלה"לזיןטובבמקרה ...באפלה

וחוסרהתסכולאוליוכאן ,) 54<עמ'
מגיעיםלאשניהםהמירני.האונים

ל"תבניתולמיצוי.לשלמות
לכן .) 50<עמ'אמיתי"קולהמאפשרת

יכולהואבמלה .משוררמעדיףהוא
והמלה .האחרהסדראתלצקת

מעין"מקור-העיןבעזרתמתמלאת
רואההעיןגםאבל .) 52<עמ'הראות"

אבל .העיןרואהדברכללארואה.לא
לנסותלעיין'היכולתאתישלה

 •ולהתבונן.

זימנוכהלולאריאלה

 :ם, 1

;:i 

כהןברוריה

גשם

ל~זpם.ר iJך~ץ 1ז;ו'ךהסךיהי
קוזp~ת.

זpם iiJחמרןקול

~הדםקות.הרזותהשניםשבעאתשמעז-וי
 • • TT •ז--•: •: •:-ז
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לאלירי"לא
כובשאבלרטורי"

אטלנטיס;שימבורסקה:ויסלבה
הוצאת ; 1993שירים;מבחר

עמ' 80עכשיו;

םישושלת.וכמודלמידותקטןספר

מבחראלאנםיא ,שבספרשיריםוחמישה

ויסלבהשלהקודמיםמספריה

שבעיםלהמלאושכברשימבורסקה,

מועמדתגםאיההרבה.בפרסיםוזכתה

לספרות,נובללפרספוליןמטעםרשמית

צ'סלבאותוקיבלשניםכמהלפנירקאך

אותולמשורריניתןנובלפרסואיןמילוש,

יאנעליה,הידיעותאת .זהאחרבזהעם,

זהספרשתרגםוייכרט,מרפישואב

סלבהיואתלתרגםוממשיךת,ילעבר

מחוץגםרהוט,בתרגוםשימבורסקה,

הזה.לספר

שאניוככל ,, ,בספרוהופךקוראיאנוכך

המובןה'עמקבויתרחב ,ביערמרחיק

שבו ,"איהואזה,ספר ,אכןמאליו'",

"אוטופיה",שהואספרהכול",מתבהר

היערדרךהכתובה,האילה"רצהבו ,ספר

 ,) 24 '<עמכתובים"ממיםלשתות /הכתוב

לאכהלכה.ובתיםושורותברורהשפה

הומוראםכיאפוריזמים,לאאמרות·כנף,

סרקזם.עדהגוברהומוראמת,של

משוררהואגםהרברט,לזביגנייבבדומה

בשירתאיןהדור,מאותופולני

ולמקוםלזמןדווקאהתייחסותשימבורסקה

אוניברסליתלאמתביטויאלא,מסוימים,

לכך:שמעבר

משוכה /הידעללישנשרהגשםטיפת"

ובאפריקה<שבאסיהוהנילוס"מהגאנגס
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הקירות"מןנושרטיח /ירימטחשאחרי

שמעבהיכן :שואלהקורא'אבי' .) 11 '<עמ

ן? ?7 ·ן~-ן~טבכיכרהזה?הירימטח

כנועלהסדרבת f ;Jביאוליינו?.בסד

בעצםומהיאגרוף·ברזל?נגדבהתקוממות

החובקתזאתלאאםטית,י•פולרהיש

אין /חדש,כוכב"גילואםגםעולם?

ושנוסף /יותרבהירשנעשהאומרהדבר
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סיפוקה.

יותרשלתרגומיםפורסמובסך·הכול
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שמעון-לילדיםהעיתוניםעורכי
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בשטחוכןלילדים,השירהבשטח

דוגמתהקברטיתהיצירה
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סוביםלארץ·ישראל.לעלותבמקום
שהאשרהבכךזועובדהמסבירצעמו
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מו.רה-ך.ךזןלזז ה:ךi~ י~~

מ~רו:;ניםיזכ wסוד-~תאוגכזז~לזגי
והt:וובהפעים

 .תינ;:ן~·~לשון

לשיםמנסהחדדמישלערביה.ילדהחייךידעמייבדיןיבדין
צדפתיה.שאמךיודעוהואהאם,משפתמליםבפיך

 ?בערביתאהבהאומדיםאיך ?בצרפתיתאהבהאומדיםאיךאז

דק .צלילאףאהבהלמלהאיןהגעגועיםשלבז;כלרןואולי
וזהר.אהבה.
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כמעטהסיפוריםכל
גילאבי

הקיבוץהסיפורים;כליהושע:א"ב
עמ' 315 ; 1993המאוחד;

א"במאתהסיפורים""כלספר' ,,:,:

לאסופתמשופרתגיוסההואיהושע • '::
= a; עדיהושעשלהקודמתהסיפורים"

ממנהשהושמטכיווןמשופרת, ," 1974חורף

בינתיים(שיצא ,,במאי'לילהמהמחזההקטע
זרנטעבחזקתהיהאשרנפרד),כספר

שניבהשנכלליםמשוםבעיקרפרוזה,בספר
מחוץלמצואהיהקשהאשרסיפורים,
אורשראה ," 1970קיץ"בתחילתלספריות:

 ,"הזקןו'מ'ות ,שוקןבהוצאתנפרדכספרון
הסופי.למשכנובדרךרביםגלגוליםשעבר

ב"משא",יהושעא"בפיוסם s7.4,10ב·

סיפורואתלמרחב,עיתוןשלהספרותמוסף
הדירהמןהזקןשל"מיתתו-הראשון

כ"מותיותרהמוכרזה,סיפורהראשונה",

הראשוןהסיפוריםלספרשמואתנתןהזקן",
'מ'ותהספר ,-1962באורשראהיהושע,של

עשרהמתוךשבעהבתוכוכינסהזקן"

יםהשבביןיהושעשכתבסיפורים

במותמעלפורסמוואשר , 195 7 • 1962
 ,השני-הסיפוריםשונות.ספרותיות

"המרד",-יהושעשלוהרביעיהשלישי
ויוםמלים"ופיתוחלייצור"המשרד
נכללולאהופעתם),סדר<לפיהשתיקה"

זהסינוןלתהליךכהמשך ,"הזקן'מ'ותבספר
יהושעהשמיטהמוקדמת,יצירתושל

"תשעה-המאוחרותסיפוריומאסופות

סיפוריםשני ," 1974חורףו"עד IIסיפורים

בפעולתהזקן",ו"מות"הסיום"נוספים,
סיפוריוארבעתכלאתשכללה ,זוסינון

התחלהנקודתיהושעקבעכמוהראשונים,
פורסםאז ,-7.8,1959בחדשהספרותית

עתה,והנה ,"היום'חרדמת ,החמישיסיפורו

זוכה ,לאורצאתולאחרשניםושששלושים
מחודשת,ללגיטימציההזקן""מותהסיפור
 ,בכך ,"הסיפוריםב"כלנכללהואכאשר
הסיפוריםמעגלאתגרסרכמויהושע

שראשיתומעגל ,שלווהנובלותהקצרים
הזקן",ב"מותוסיומוהזקן",ב"מות

הזקן",ו"מות " 1970קיץ"בתחילתמלבד
סיפוריםחמישההסיפורים""כלכולל

ארבעואתהזקן""מותמהספרנוספים

 ,"היערותב'מ'ולשכונסוהנובלות

שלהמוקדמתיצירתושלקיסמהסודמהו
אך ,כמובן ,להסברניתןלאקסם,יהושע?
דרמטייםיסודותביןשאינטגרציהדומה

פרדוקסיםשלבבדבבדקיומםוגרוטסקיים,
ריאליזםפיסותשללצידןואבסורדים
ההווייהשלמרכזייםאספקטיםהמשקפות
והשתנותההתגוונותהובנוסף,הישראלית,

הרבדיםיהושע,שלביצירתוהלשוןשל
יסודותשלשילובםהסיפורים,שלהשונים

כלהמרתקות,העלילותאינטרטקסטואליים,
שלהמוקדמתהפרוזהאתהפכו ,ועודאלה

בספרותואטרקטיביחשובלנדבךיהושע
שלהקצריםהסיפורים ,מכךיותרהעברית.
מהמוכריםהםהנובלות>(כולליהושע

קוראישלשוניםקהליםבקרבוהפופולריים
אלה-האחרוניםהעשוריםבשלושת.ספרות

פורמלית,במסגרתשלאלהנאתם,הקוראים
לספרות,ומוריםתיכוןתלמידיגr;נאך

הולכת"שתיקההנובלותומרצים.סטודנטים
וילד"ימיםו"שלושהמשורר"שלונמשכת

 .שנכתבווהיפותמהמרגשות ,לטעמי ,הן
מיצירותיוחלקשלהדרמטיאופיין

עלגםאותןחיבביהושעשלהמוקדמות
"שלושההנובלהוקולנוע.תיאטרוןאנשי
וגםמלא,באורךלסרטעובדהוילד"ימים

יתיר",שלהערב"מסעגליה",של"חתונתה
היערות""מול , " 1970קיץ"בתחילת
זכומשורר"שלונמשכתהולכתו"שתיקה
לאחרונה,לתסריטים.אובמהלעיבודי
שרב"יוםההצגהחיפהבתיאטרוןהועלתה
יהושע,שלנובלהעלהמתבססתארוך",

חדש,סרטהוקרןהישראליתובטלוויזיה
גליה",של"חתונתהבעקבותשנעשה
מצוייםיהושעשלהמוקדמתביצירתו
כתיבתואתגםהמשמשיםרבים,חומרים

 11הסיפורים'כ'לשללאורצאתוהמאוחרת.

סיפוריםשלבזיקתםמחודשעיוןמאפשרת
נעשהשכבר ,עיוןיהושע,שללרומניםאלה

 .ברובו
 ,"מאני"מרשללאורצאתולאחרעתה,
זה,ברומןהמונו·דיאלוגיםכילראותניתן

יהושע.שלהמוקדמתביצירתוכברראשיתם
שילובהמהווהשיח,צורתהואמונו·דיאלוג

"מרפרקיכל ,כזכורלדיאלוג.מונ;לוגבין
כברלמעשה,זו.במתכונתכתוביםמאני"

שלםפרקמופיעמאוחרים"ב"גירושים
כתובבההמונו·דיאלוגבמתכונתהכתוב

ניתן ,לכןקודםהרבהעודאך ,"מאני"מר
שלביצירתוהמונו·דיאלוגאתלמצוא
באופןולארחבבהיקףלאכיאםיהושע,
ב"גאותברומנים.מופיעשהואכפי ,משוכלל

חד·כיוונידיאלוגלנהלהסוהרנאלץהים"
עצמםעלגזרושהללוכיווןהאסירים,עם

יכולאינוהיערות"ב"מולהצופהשתיקה.
בשל ,ביהערעםממששלשיחהלנהל

'כ'לשללאורצאתו
עיוןמאפשרתהסיפורים"

שלבזיקתםמחודש
המוקדמיםיהושעסיפורי

שלולרומנים

עימדמנהלהואגםו ,האחרוןשלאילמותו
בנועםהאבשלהדיאלוגמונו·דיאלוג.מעין

שלונמשכתהולכתב"שתיקההמפגר
מסויימת,במידההוא,גם ,מתנהלמשורר",
האבכאשרמונו·דיאלוג,שלבמתכונת

בנועםממששלשיחהלנהלמסוגלאיננו
גמאהדו.מילולית.מבחינהגבלוהמוהמפגר

חציבסיפורמצוייהלמונו·דיאלוגהבולטת
שםהשתיקה","יוםבשםיהושעשלגנוז
אינםשחבריועל·כךהסיפורגיבורקובל

 ,עצמואלדיבר"הואבשתיקתו:מבחינים
עלחזר ,עצמולוסיפוריואתסיפר

המנהלצדקואכן .עצמובפגיהרפתקאותיו
מרגישלאהוא .אמרואמת ,ופקידיו

בה",להרגישעשוילאהואבשתיקה,
שיחמבנהרק ,כןאם ,איננוהמונו·דיאלוג

שלהבדידותאתמשקףגםאלא ,כשלעצמו
תחושתואתיהושע,שלהספרותייםגיבוריו

עלכיפלאלאנתונים.הםבהאי-ההקשבה
מלהכמעטחוזרהשתיקהגיבורשלדבריו
שמעולםמכיוון"אלאמאני:אברהםבמלה

לאאיש ,לילהקשיבבני·אדםעמדולא
 ) 331<עמ'בשתיקתי",ישגיח

יהושעשלביצירתוהמרכזיותהתמותאחת
עםהגיבורשליחסיומערכתאתמציגה
כמתואראב·בןיחסיזהאםסמכות.

משורר"שלונמשכתהולכתב"שתיקה
ב"יוםאב·בתאו " 1970קיץוב"בתחילת

זהואםובתו",אשתויאושוארוךשרב

ב"מסעכמתרחשלמושגחמשגיחביןיחסים
וב"המפקדהים"ב"גאותיתיר",שלהערב

עםדבשלהיחסיםמערכתואפילו ,האחרון"
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קיקיוןמוסיצילום:יהושעא"ב

כמערכתמוצגת ,וילד"ימיםב"שלושהיחלי
רמזיםעם ,לבןאבשביןמעוותתיחסים

פניהם,מגוון<עלאב·בןיחסילעקירה.
המפתחותאחדהםהמטפוריים>אלהכולל

יהושע,שליצירתולהבנתהעיקריים
בו ,""מולכודוגמתברומניםוכןבסיפורים
חייאתמנווטהמתההאשהשלהסףפר·אגו

הדינמיקהמוכתבתשם ,"מאניו'מ'ר ,הגיבור

הכעסעל·ידיהשיחותמחמשאחתכלשל
סמכותית,דמותכלפיהדוברשלהסמוי
ויראה.בכבודהמשולבכעס

ולראותלשובניתןבסיפורים,מחודשמעיון
התפקידיםהיפוךבהםדומיננטיכמהעד

ב"גאותלאסירההופך ,הסוהר .הפרדוקסלי
לשריפתהגורםהיערות,שומרהים",

הילד,עלהמשגיחהיערות",ב"מולהיערות
וילד"ימיםב"שלושהבולפגועהזומם

ב"המפקדהחייליםכאחרוןהמתנהגוהמפקד
חלקהיואלופרדוקסלייםהיפוכיםהאחרון".

יהושעשלהתיגרומקריאת ,האבסורדמרוח
בארץ"."דורשלהמימטיתהספרותכלפי

"מותהסיפוריםקבצישלבנפרדיציאתם
למחקראיפשרההיערות"ו"מולהזקן"

לעומתביניהם.בהבדליםלהבחיןולביקורת
נתפסוהפנטסטיים,הזקן""מותסיפורי

 ,יותרכריאליסטייםהיערות""מולסיפורי
וממילאמובהקים,וזמןמקוםסימניבעלי

למציאותיותרהמחובריםכסיפורים
ובנייהושעשלהמוצהרהמרדהישראלית.

גםסייעבארץ",ב"דורהספרותייםדורו

מדלגיםהזקן"'מ'ותסיפוריכילתחושההוא
הבכורים','האחים(אוהאבותדורעל

דורעםדיאלוגומנהליםשקד>שלכהגדרתו
ניתןהזמןבמרחקעגנון.עםובעיקרהסבים,

אינםהזקן""מותסיפוריכילהבחין
כפיהישראלית,מהמציאותכל·כךמרוחקים
במערכתעוסקיםמהםרביםהיה.שנדמה

היחידביןהנרקמתהפרובלמטיתהיחסים
האחרון""המפקדהזקן",("מותהחברהלבין

המפעלשלבסמליםאוהיום"),ו"תרדמת
ביערותיהושעשטיפלקודםעוד .הציוני

עסקהיערות"ב"מולהקרן·הקיימת
המיתוסיםעלהציוניתבהווייהבסיפוריו

בסיפורכךשונה.ראייהמזוויתאם·כישלה,

בהבתקופהנכתבאשרהיום","תרדמת

התפתחותשלבלהטנתונההייתהישראל
אתהבנאיםאחדשלבנטישההעוסקובנייה,
האחרון"ב"המפקדוכךהבנייה,מלאכת
חיילים.פלוגתשלאימוניהאחרהעוקב

בצדק,המכונים,אלה,שסיפוריםהעובדה
דורותבניעלהתחבבומודרנית","קלסיקה

שלאההחלטהבבסיסעמדהודאישונים,
באחדיםהשפהאתלעדכןאולשנות

סיפוריםעברועם·זאת,יחדמהסיפורים.

ב"כלהתקנתםלקראתקליםשינוייםאלה
בשינוייםמדוברלא<אם·כיהסיפורים"

רקאיננוגחמונו·דיאלו
כשלעצמו,שיחמבנח
אתמשקףגםאלא

גיבוריושלהבדידות
יהושעשלהספרותיים

 ,עוזעמוסשעשהאלהדוגמתמשמעותיים,
"ארצותשלהמחודשתבגיוסה ,למשל
הנראה,כפי ,נועדואלהשינויים ,)"התן

ב"חתונתההשפה.מליצותאתבמעטלעמעם
"היוהמשפטשלהסיפאמושמטגליה"של

ל"היווהופךמבינות"דרךכנגדיפוסקים
משתנההזקן"ב"מותכנגדי".פוסקים

העפרנשפךערימות"ערימותהמשפט

שלגדולהל"תלוליתוהופךהקבר",בשפת
ו"עיניוהקבר"בשפתעמדהעפר

הפכוהזקן"ב"מותהזקןשלהמעומצות"
היותרהשינוייםאלההעצומות".ל"עיניו
הםשגםודומההחדש,בנוסחגדולים

יותרהמוקדמיםשבסיפוריםכיווןמיותרים,

אשרביטוייםמעטלאנותרויהושע,של
פחות.מליצייםאינם

לטובתהנובלהאתלכאורה,זנחיהושע
הנובלהאתפיוסםאזן, 974ב·הרומן

ניתןאך ," 612טילים"בסיסשלוהאחרונה
לאעודיהושעכיההגזמה,דרךעל ,לאמו
הרומניםמבנהממש.שלרומןכתב

 ,''מאניו'מ'רמאוחרים""גירושים ,"'המאהב
סייעהמתחלפת,התצפיתנקודתכמו

המתחברותספרותיות,יחידותשלבעיצובן
 .מזוזונבדלותגםאךלשנייה,אחתאמנם
שונהבאופןהכתוב ,""מולכואפילו

בנויעדייןיהושע,שלהאחריםמהרומנים
במקומותהמתרחשותנפרדותמיחידות

מולנוכאשרשונים,גיבוריםועםשונים
כולה.היצירהאתמבריחהראשיכגיבור
להישארהיכולת'איישיופיעשלאחראפשר
ממש,שלברומןמדוברכיוניווכחלבד",
 •.הקצריםהסיפוריםאלחזרההדרךתיסלל

 נ:: ~ 1
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מחשבתףכור

ף /o:קר"א;:זק;ל~:קפוך
f ;ז:;~זקיט;תמtז;יוע;ת ת;~~יק::

 ך~ק:ג;pזז:;לק;לס~זג~ס~יך
w הוא~~ז:יי

~ ~ 

א;נ;וףהזקעו םי~~;י~סז::קזpךים ry ז:;

גוי Wזp::זה~י;ן ;מ~~?~ר 0~י
:;ג~יוזקןאלכ;~ית ?7ו:קמ;

~זנ;ןיס /o~ל

זר~דס
f ;וי~~~~ל ;ני~;ךז:;:ק.ר~ףמ 

ס~יםא"לזp;:זזpזקו,:ק ;מ~~לה.~רו~י .. . . 

f ה~~ס ז~~לpה:ק ם~~ק:זW א;נ;וףילה
 /9oג~ ת;~~~דעות tg ז:;ה ?7הנ;ו~יב"ה
 9 ;~~בות fקךנקם~י~ה /o ז::ה ?7לי /oהב"ה
ל~ך~הס~זג~סזp~יי;םלק;לס~זג~ס~סיי;ם
ר~~ה ה~~~~ת;ךס~זג~סה Wן rןלונ"לכ
לה Rס~מו~ה~יל Rס~ה!ה

~סי~ה R:ק~לו~ר .Pן::זזpל re ז::
r.זקלדק ךג;:~ז:;ףלים Rסיו::ז~לים

הל;הטנא;רהדבריםרא~תעל
 ••- T •ז:--•:-

וכ"לךת;ן nך re ז::~יך~ל . . . 

17 
 ' 94ינואר



 5וי~
ן~
~ 

הרשומוןז'אנרחלפרין:שוח
ראובןחוצאתהישראלית;כסיפורת

עמ' 284ירושלים;מס;

נהוג"ושומרן"הז'אנריהכינוית \-ר =

ליצירותכידוע,-.;להעניק,
-iii ,בלע"ז),("פוליפוניות",רב·קוליות

מונולוגים,וכמהכמהכלוליםשבהן
שמציגיםשונים,גיבוריםמפיהמושמעים

עצמה,·מציאותתמונתאותהבמקביל
 .שלו·הראייהומזוויתשלובדרכואיש·איש

ועדות,עדותכלשלגמנטריותהפר
אח.iרעדותביןהמתגלעותהסתירות
אחדיםשלהמהימנותחוסרלחברתה,
הקוראבידייריםמותאלהכל-מהעדים
הקוראפערים"."מילוישלנכבדהמשימה
השוניםהטקסטחלקיאתלאחותנתבע
מדומה,אואמיתיתקוהרנטית,תמונהלכלל

האובייקטיבית,התמונהאלקרבתהשמידת
תישאר ,כזותמונהבנמצאישאכןאם

ה"רשומון",בלתי·פתורה.תעלומהלעולם
מפימלאדיווחלרשותנומעמידאינוהן

והמעניקמסמכותוהמאצילכל·יודע,מספר
קוראים ,וכךהחידה"."פתרוןאתלקוראיו
·מציאותתמונותרוחםבעיניישלימושונים
 .ורקעומזגולפיוקוראקוראכלשונות,
ורקאךאפוא,מבוססאינוה"רשומון"ז'אנר

שלבסופו ,מולידאףהואקולות:ריבויעל
תובנות.ושלתגובותשלריבוי ,עניין

נסבשעליוזה,ז'אנרכיכאןלטעוןברצוני
 ,הלפריןשרהפרופ'שלהחדשספרה

שלהידיעה,בה"אהנרטיביהז'אנרהוא·הוא
רבותבהשנתערערומאההעשרים,המאה

האמיתותורובהמוצקותהוודאויותמן

אתשהחליפהמאההאקסיומטיות.
"אדונים(שלהוויקטוריאניתתמונת·העולם

"אימפריותובנים","אבותומשרתים",

סדריםבאלהכיוצאועודביות"וקולו
·עולםבתמונתונחרצים),ברוריםהיררכיים

המשוררכדברישבה,ומפוררת,יחסית

ייטס:וויליאם
Everything falls apart, the centre cannot 
hold 

Mere anarchy is loos'd upon the world 
המרכז ,מתפורר"הכולחופשי:(ובתרגום

משתלחגמורתוהו /לשאתיכולאינו
בעולם.")

"מפנהבשנותשקבעוהדמויות,שלוש
ואתהאנושותשל·דיוקנהדמותאiרהמאה"

-ני_המודרהאדםשלתפיסת-המציאות
כלקשורים-ואיינשטייןפרוידניטשה,

ואקסיומותמוסכמותבניפוץבדרכואחד

גםהללוספקני.ברלטיוויזםובהמרתן
בלתמקוה·המציאותתמונתאתהרחיבו
את·עולמנולתפיסתוצירפונוסף,בממד
-מזההזמןממדואתמזה,הנפש,מעמקי
בתפיסהבחשבוןנלקחושלאממדים
עדשרווחהזוהיקום,של·ממדיתהתלת

חרשומון
שמירזיוה

אופייניתוצר-

שלבסופו ,שהובילוהוגי·הדעות,לדורם.
ערערוהקומוניסטית,המהפכהאל ,דבר

עלסבבההחולפתהמאהשבהןאלה,בשנים
נוקשות,חברתיותהיררכיותעלצירה,
בשנים.מאותמזהבאירופהמקובלותשהיו
·תצפיתנקודותבמקבילנוספובאמנותגם

שהדורותחדשות,וטכניקותחדשות

ערבולכגון ,כללאותןשיערולאהקודמים
כקצעים·קצעיםוהצגתםקטעי-מציאות

שלמקומהאתשירשה , facetה·<טכניקת
בתהישירההפרונטאליתהרפרזנטציה

הסוףעלויתרוסופריםהקודמות).המאות
סקרנותםאתומתמידמאזשסיפק ,הסגור

בסיגרואותווהמירווצופים,קוראיםשל
במצביםלהיוותרהקהלאתהמחייבהפתוח,

והשוללכיוונים,ארנוןושלאי·ודאותשל
פילוסופיםהמאורה.הקתרזיסאתממנו

הפקפוקאתביטאווהיידגרהוסרלכדוגמת
אחת,אובייקטיביתבמציאותוגוברההולך

מציאותןבדברהמחשבהאתבנווהחדירו

סימולטניות,מציאויותאינספורשל
בקליטתן ,כלומר-בפרספציההמותנות

שלהשונותבתודעותיהםאלהמציאויותשל
שונים.קולטים

"ז'אנרהספרשלהראשוןחלקואת
הלפריןשרהפרופ'הקדישההרשומון"
שלגיר·סרלתת ,ומשמעותוהמושגלתולדות
בסיפורהמצויהרשומוןבדגםולדיוןהז'אנר
להפקהבסיסששימש"בחורש",היפני

-"ושומרן"שלוהתיאטרוניתהקולנועית
זהבחלק .שמואתלז'אנרשהעניקההיצירה

 ,המצויהחלקיהרשומוןבדגםדיוןנמצאאף
פרקנושלברומןביטוילידיבאשהואכפי

 The Sound And The <והזעם""הקול
Fury <, המשפחהבןמפיבחלקוהמסופר
 ,ושלוששלושיםבןאידיוט ,'ינבג

בשחרעצרהבהמנטליתשהתפתחותו
תודעהבעלהוא·כןועל ,ילדותו

תובנהובעלגיסא,מחדבלתי·מהימנה,
הקלסית,בדרמהה"שוטה"שלכזומחודדת
"גירושיםיהושעשלספרו(גםגיסא.מאידך

ערך'ע'ייןגרוסמןדודשלוספרומאוחרים"
המוגבלתבנקודת·התצפיתפותחיםאהבה"

ילד).של
יצירותלניתוחמוקדשהספרשלהשניחלקו

אלישעשלשבת"'ע'ונגכגון"רשומוניות",
יהושע,א"בשלמאוחרים""גירושיםפורת,

ו"רביעייתלוזצבישלבכפו""נפשו
ליתורשהאם ,כאןשחם.נתןשלרוזנדורף"

אתיותרלהדגישהיהראויהערה,שלמלה
פניבעיצוביהושעשלהחלוציתפקידו
העברית,בסיפורתה"רשומוני"הז'אנר

ל"גירושיםשקדמוביצירותגםשהרי
בנובלהואפילוביהמאהב"כגון ,"מאוחרים

מושכלשימושיהושעעשה ," 1970קיץ'ס'וף

הסיפוריםב"רשומון"

זחמרובדיםאינם

אםכיזח,על-גבי
עלזח.בצרזחמונחים
פיסותאתלצרףחקורא
אליוהמגיעותחמירע,
ולנסותשונים,מכיוונים
תמונחמחןלהרכיב
שניתךככלמלאח

דרךופרץ ,הרשומוניבמודלומתוחכם
לאילנהועדפורתאלישעלמןלרבים,

מכברשלא ,"הניג'דיהשספרה ,ברנשטיין
שלכלליוכללפיהואאףבנוי ,אורראה

להבחנה,כאןאכנסולא-ה"רשומון"
ב"רשומוןהמדובראםכשלעצמה,החשובה

אידיאלי",חלקיב"רשומוןאואידיאלי"שלם
חלקיב"רשומוןאומצוי"שלםב"רשומון

הואיהושעשדווקאלהתפלא,איןמצוי".
שכתבכמי :בספרותנוהז'אנרשלהמחולל

מערכוניםועלומיונעוריומשנותעוד
שלהז'אנרלמיניהם,ותסכיתים

הדרמטי""המונולוגשל(אחיוהמונו·דרמה
איןאף •ללבוקרובהיההמשוררים>של

ביצירתליהושעשקדםשמילהתפלא,
 ,אלתרמןנתןהיההשירהבתחומי"ושומרן"

מקוריותדרמותשלמחברןהואאף
מספרות·מופתמחזותשלומתרגםמעניינות
המחזאי ,פירנדלומאתמחזהביניהםהעולם,

אחד"כלהידועהשכותרתוהנודעהאיטלקי
של·היסודלסיסמתהפכהשלו"והאמת
אתתרגם(אלתרמן"רשומונים'.'כותבי
אימפרוביזציה",'הערבפירנדלושלמחזהו

תרגמולדיןומנשהגולדברגלאה ,ובני·דורו
שביןה"רשומוני"שלאחריםמחזות

בשירישנתןאלתרמןזההיההמחזאים.)
דובריםבפימציאותרסיסישלוהיונה"'ע'יר

"זריםדובריםבפיאחת,(לאשונים
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העשריםחמאהשל

לבנותכדיהנצורים"),"חרבכגוןומוזרים",
קוהרנטית·מציאותתמונתבאמצעותם

כאחת.ומפוררת

חלקואתמייחדהלפריןשרהשלספרה
הספרמהיקףכשליש<התופסהשלישי
בו>הכלולוהמפרההפורההדיוןאתוהחותם
ה"רשומון"מושגשלהתיאורסילרקעו

הספרותבמדעבפסיכולוגיה,בפילוסופיה,
אםלמעשה,הגובלים.המדעיםמןובאחדים
כמעטאיןהמושג,שלגבולותיואתמרחיבים

עשויה"רשומון" .ולתכולתולחשיבותוגבול
הלפריןשרהאותושתופסתכפי-להיתפס

לכלהמחלחל ,ביותרמרכזיכמושג-
חוץ-ספרותייםתחומיםלרבות ,חיינותחומי

פרסהת"קלכאורההרחוקיםמובהקים,
אוהקוראשעורךהאינטרפרטציהמפעולת
כגון: ,הספרותיהטקסטאלבבואוהפרשן
החוקתחומיהעיונית,הפיזיקהתחומי

ועוד.הרפואיתהדיאגנוזהתחומיוהמשפט,

שנשתררשהרלסיוויזם ,לומרצריךאין
תקשורתהולידהעשריםהמאהשלבעולמה

 ,דברשלבעיקרוהמבוססת,"רשומונית",
מראיונותכפסיפסהבנויההכתבהעל

מסויימתבמידההואראיון(וכלחד·צדדיים
הכתבהאנפין>.בזעירמונו·דרמהכעין

מרואייניםשלדעותיהםאתהמצליבה
-הפכהשונות,השקפותהמייצגיםשונים,
העיתונותשלהיסודלדגם-אם·כן

המאמראתרבה,במידהוהמירה,המודרנית,

שהתבססזההקודם,הדורשלהאוסוריססיבי
דמותועל-כותבושלהאתוסעלבמעטלא

עלהמשפיע ,הסופרשלהאקזמפלרית
 •אישיותובכוחהרבים

הערכה:מלותכמהלעצמיארשהולסיכום,
 ,במקומותינוהנכתביםהספרים,הםמעסים

וכהרחבהכה·מוצאמנקודתהיוצאים

 •לדיוןכאןהעומדהספרכמוורססילית
האחרונותיםבשבהספרותשחקרלמרות
העיסוקלעברברורהנטייהמגלה

הדיוניםרובהבין·דיסציפלינרי,
מתחומיומינוחידעמגייסיםהבין-תחומיים

·הנפש,תורתמתחומיאומדעי·החברה

ומובהקתהדוקהנגיעהלהםשישתחומים
ביצירההמשתקפיםלגופי-המציאות

 ,כאמורמרחיבה,הלפריןשרההספרותית.
 ,בוומשתמשתהמושג,שלגבולותיואת

שלקבציםעלבדברהאפילולמשל,

מתוךאחתיצירההתוקפיםמאמרי·פרשנות,

שונות·מידהואמות·תצפיתנקודות

יצירתועלהמאמריםספר<כגוןומגוונות
בעריכתשיצאמדבר","מתיביאליקשל

זאת,לעומת ,אפשרלוז>.צביהפרופ'
עלרקולהחילוהמושג,גבולותאתלצמצם
-·דרמטיותספרותיותיצירותאותן

מתוךמלכתחילהשנכתבוקולנועיות,
הןה"רשומון"ז'אנר"רשומונית".קונספציה

<עלעליווזהיר:קפדניתכנוןממחברודורש
ביןהאינפורמציהרסיסיאתלפזרהמחבר>
חפיפה,שת:ווצרבאופןהשונים,הדוברים

 :> Redundancy (ייתורשלכפילותלאאך
דובריםשללעורםלהיכנסהמחברעל

מדמותבקלותלנתרמסוגללהיותשונים,
ואתמחשבתהאורחאתולחקותלדמות,
מה"פרסונות"אחתכלשלהייחודיסגנונה
שללדמיונוחלליםלהותירעליושיצר:

פעריםומהותרתמרישוללהיזהראךהקורא,

הקוראאתלהותירשעלולים ,מדיגדולים
מחברובקצרה,ותסכול.אכזבהבתחושת

·כתיבהבמלאכתנתבעמוצלח"ושומרן"של
נתבעשבומזופחותלאוזהירהמוקפדת
גםלמשל. ,אלגוריססיסיפורשלמחברו
 ,ז'אנרכידוע,הוא,אלגוריססיסיפור

בתחכוםמצטייניםמחבריומביןשהסובים

אלאלתחבולותיהם,ובמודעות
"מעשההמורכבתיצירהיוצרגוריססןשהאל

סמויים,ומטקסטיםגלוימטקסטמרכבה"
מרובדיםאינםהסיפוריםב"רשומון"ואילו

עלזה.בצדזהמונחיםאםכיזה,על·גביזה
המגיעותהמידע,פיסותאתלצרףהקורא
מהןלהרכיבולנסותשונים,מכיווניםאליו

מביןהגדרהאיזושניתן.ככלמלאהתמונה
שלהרחבהזו-יותרשימושיתהשתיים
הכוליות,אלהשואפת ,הלפריןשרהפרופ'

הז'אנראתהבוחנתהמצמצמת,זואו

בפניכסוגהזההספרותי·תיאסרלי·קולנועי
לדיוןנושאכברהיאכזושאלה-צעמו

עצמו.בפני"רשומוגי"

עלהלפריןשרהפרופ'אתלברךראוי
מפעלבהעמדתשגילתהוהנחישותההתמדה

הרשומון"'זאנרבספרלרבים:מופתשהוא
ואניחדשה,דרךופרצהתעוזההפגינההיא

ויעמודגםיתורזהספרשאםמשוכנעת

הואהרחב,בעולםהמדעיתהקהיליהלרשות
אלארבה,מקצועיתלהערכהיזכהרקלא
נוספים,תיאורסייםלדיוניםפתחיפתחגם

שלמאבני·התשתית ,כאמורשהוא,בנושא
 • .חיינותחומיבכלהמודרניתהחשיבה
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יהודיםביןעברי 1:~ו
יצחקיירידיה

שירתמאלף;להתחילשמיר;זיוה
 ;ומקורותיהמקוריותוטוש,

 ; 1993המאוחר;הקיבוץתל·אכיכ;
עמ' 238

העבריתהשירהבשמיהופיעטוש . . .זז

בתכלית,מהפכניכמשורר "==
E צמחההבראשיתיתששירתו
מןתקדימיםללאמאין'ישבחינתמאליה
מספרותמודליםוללאהעברית,השירה

המונוגרפיבספרה ,) 7(עמ'העולם"
הנחהמפריכהשמירזיוה J IIמאלף'ל'התחיל

בתולדותוטוששירתאתממקמתהיא .זו
זיקותיהעלומצביעההעבריתהספרות
מעטהלאובמידההחדשה,העבריתלשירה

שמירשלזוטענתההעמים.לשירתגם
ובעומקבהרחבהנידונהוכברחדשה,נה·אינ

קורצווייל'וחוקרים.מבקריםכמהעל·ידי
אלשהתייחסוהחוקריםראשוניביןשהיה
מפורשתזיקהקבעבכוליותה,וטושיצירת
שהואהעבריתבספרותלקווטושיצירתשל

הבולטים,ושנציגיו"אנטי·ייעודי",כינה
ושניאור.טשרניחובסקייל"ג,היולדעתו'

הביקורתמגמתביןהבחיןלאקורצווייל
ביהדות,ויטלייםלתיקוניםוהחתירה
לביןאנטי·ייעודי","קואותואתשאפיינה
במרכזשעמדהעצמה,היהדותשלהשלילה
ושירתוהאידיאולוגיתתפיסתו

גישתומקום,מכלוטוש.שלהאידיאולוגית
במהותה,גיתאידיאולוהייתהקורצוויילשל
וטוששירתאתמיקםולפיכך'פואטית,ולא

ללאהעבריתהשירהשלההיסטוריברצף
שלה,המיוחדתלפואטיקהיחסכל

עיקרואחרים.וטוביםרביםהלכוובעקבותיו
בשניוטוששלביצירתוהע;ףהמחקרשל

רבהבמידהמטעיםאכןהאחרונים,העשורים

והרבהגי'והאידיאולוהאידיאיצידהאת
הספריםגםשלה.הפואטיקהאתפחות
וביצירתו'ברטושהעוסקיםיחסית,הרבים

ככולם,רובםהולכים,לאחרונה,אורשראו
בסיסעל·גרפיוהנירההיסטוריבכיוון

זאת,לעומתשמיר'מובהק.גיאידיאולו
החייםואתהספרותית"היצירהאתתופסת

ממרכיביםהשזוראחד'כמסלולהספרותיים
נפרדיםממסלוליםולאמנוגדים,קיצוניים
עיקר .) 25<עמ'נפגשים"שאינםומקבילים

ולאכן'אםהפואטיבעיוןהואעניינה
האידיאולוגיהאם·כיהאידיאולוגי'בניתוח

מהן'מתעלמתאינהששמירוהביוגרפיה,
שינוי"תוךשלה,הפואטיבעיוןתומכות

בחקרהיוםהמקובליםוההדגשיםההיררכיות
 .) 24<עמ'וטוש"

שלביקורתיסקרגםכוללתהמונוגרפיה
ליצירתהנוגעיםוהביקורתהמחקרתולדות
ואתהדעותאתבודקתשמירוטוש:

שקדמווהמבקריםהחוקריםשלהתפיסות
רבהבמידהמהםאחדיםעםומתפלסמתלה,
ויותרקורצווייל'עםבמיוחדנחרצות,של
השיריתיצירתואתשניתקמירון'עםמזה

להבליטונטהמהאידיאולוגיה,וטוששל
שלה.המתוחכםהריתמיהמנייריזםאת

לתפיסתמנוגדתמירוןשל .גישתו
קצנלסוןעל·פיהארכאי"ה"פרימיטיביזם

עםניכרת,במידהבהתומכתששמיר

מכירההיאזאת,עםמתאימות.מודיפיקציות

מירוןושלקורצוויילשלבזכויותיהםהיטב
כאמור'וטוש.ביצי:רתהחלוציבמחקר
שירתאתשמירזיוהשלתפיסתהעל·פי
אבלהפואטי'בצדמצויהחזקהדגשוטוש
מחקריםעלגםרבהבמידהנשענתשמיר

עבודותיהםכמווביוגרפייםהיסטוריים

שביטיעקבההיסטוריוניםשלהחשובות
בנתוניםלהיעזרמרבההיאפורת.ויהושע

וטוש,שלהפואטיקהלהסברתביוגרפיים,
בסך·הכלבודדים.שיריםשללניתוחםואף

אתהמבליטהמעניינת,תפיסהמציגהשמיר
תוךוטוש,בשירתהמודרניסטייםהיסודות

משירההתפתחותהשלדקדקניתסקירה
במידה·פלקטיתאקטואליסטיתפוליטית

אמנותי.מודרניזםעבראלרבה,
הוא,במונוגרפיהשמירשלההישגעיקר

טקסטואליותזיקותבחשיפתלדעתי'
פניםלכמהוטוש,שירתשלביותרחשובות

מטיבהשמירהחדשה.העבריתהשירהשל
מוגבלותאינןוטוששלשזיקותיולהראות
רעיונית,מבחינהקרוביםלמשורריםדווקא

במידהפונההואטשרניחובסקי;אויל"גכמו
שהיהביאליק,שלהגדולהלשירתוגםרבה
שלהיפוכםהייעודי",ב"קווראשוןראש

"האנטי·יעודי",מהקוה"ויטליים"המשוררים
קרובהיהאליהם,נשתייךלאוטושאםשגם

בהרחבהעומדתשמיררבה.במידהאליהם
שירתשלהזיקותשבחשיפתהבעייתיותעל

רסושונתןי

וטושהקלסית.העבריתהשירהאלוטוש
ואתהראשוניותאתביותרהחשיב

"השפעה"שלאפשרותכלודחההמקוריות,
כלהיטבלטשטשטרחולכן '""המשכיותאו

ולשירתהעבריתלשירהלזיקותיורמז
"ספרותביןהבחיןוטושכידוע,העמים.

העברית",בלשוןיהודיתל"ספרותעברית"
שלו'ליצירתוהעבריתבספרותשקדםכל

יהודית","ספרותשלבקטיגוריהנכלל
המכונהזומרעיו'כמהושירתשירתוואילו

יצירהשלכראשיתהלונראתה"כנענית",
תפיסהדוחהשמירמקורית.עברית

מציגשבהזו'ותמימהיומרניתפשטנית,

משכנעותזיקותומראהשירתו'אתוטוש

והרומנטית.הקלסיתהעבריתלשירהביותר
קושרתהמוקדמתהפוליטיתשירתואת

בסקי'יחדטשרנלשירתבצדק,שמיר'
לדעותיונקשרתה"ויטליסטית"ששירתו

שללשיריוגםרבהובמידההלאומיות,
אחרים."ימין"ולמשורריז'בוטינסקי

שמירמראהוטוששלה"ארכאיים"בשירים
ביותריינתמעבבין-טקסטואליתזיקה

פר;אלןאוגרמשיריז'בוטינסקילתרגומי
שלשירוביןהקשריםמענייניםבמיוחד
פרא"אשלשירולתרגום"אורח"וטוש

מראההיא .ז'בוטינסקיבידי"העורב"

הקצביתלשירההיסודאתאלהבתרגומים
ביחסוטוש.שלהמטרונום")("מקצב
בתולדותוטוששירישלהתקופתילמיקומם
מפורטפואטיניתוחממקםהעברית,השירה

לשירההדוקהבזיקההמוקדמיםהשיריםאת
במיוחדהשלושים,שנותשלהמודרניסטית

בשימושהיטבניכרוהדבראלתרמן'שלזו
כפיהאופייני'המודרניסטי",ב"אוקסימורון

ולשירתאלתרמןלשירתשמיר'שמראה
בין-טקסטואליותזיקותמלבדוטוש,

מןאלתרשלולכתביהםלשירתםבחקותמר
מראהלמשל'כך'דורם.ובנינסקישלוושל

במסהשחורה""חופהלשםהמקוראתשמיר
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"הגיגכמושגורלאוביטוי ,שלונסקימשל
בשירגםמופיע-"סרנדה"שבשירסמר"

 , ,,ה"שכלתניתהשירה •אלתרמןשל
ביןכ"אינטרמצו"ממוקמת ,יותרהמאוחרת

לנתן"),נתןשבין("יונתןלזךאלתרמן
והצורנית,הלשוניתמהבחינהבעיקר
וכיוצאוכמכתמיםבאפוריזמיםהשימוש

באלה.
מיריעלמענייןנספחכוללתהמונוגרפיה

שהייתה,וטוש,יונתןשלאחותודור,
המודרניסטית"המשוררתשמירעל·פי

בנויזהקצרפרקגם .בשירתנוהראשונה"

החיים"מעגליאתהקושרתתפיסהעל
ויצירתה.התקופהרקעועלוהיצירה",

שירתשלבפואטיקהעוסקתשמיר ,כאמור
 ,שלוהאמנותיתלביוגרפיהבצמודוטוש

מעטותלאפואטיותתופעותומסבירה
 .חייובפרשתהקשוריםאישיים,בפרטים

לאגםאםנכונה,דרךשזולינראה
וטוש,שלבפואטיקהלטיפולבלבדית"

המחקריותיקרתבסבבהיטבשולטתושמיר
שהיאזהמעין.פואטילניתוחהנדרשות

חושבניזאת,עם •שלפנינובעבודהמציגה
מוטלותלהערכותשמירהפליגהושםשפה

שינהשרטושסבורההיא ,למשל ,כךבספק.
פוליטיתמשירהועברהפואטיטעמואת
·מנתעל , ,,תכלית"ללאלשירהבהקתמר

"כתובים"חבורתבעיניחן""למצוא
אליהלהתקבלוכדיבראשה,ושלונסקי
גםהייתהזולדעתה,בבטאוניה.ולפרסם

אתלטישטושוהעיקריותהסיבותאחת
יל"גשלוהרומנטיתהקלסיתלשירהזיקותיו

ודחושללווחבורתושלונסקישכןוביאליק,
בתיאורשישברורוכל.מכלאלהמשוררים

ביושרוחשדשלמאבקיותרזה
כךשאמנםאפשרוטוש.שלהאינטלקטואלי

דבריםכמהלפרשגםאפשרזווברוחהיה.
כמהשאמרוודברים ,במכתביווטוששכתב

למשלזמורהישראלימים,באותםממקורביו
להביןגםאפשראבלועוד). 11עמ'(ראה
כשדונותיומשהבשילו ,לאמור ,מכךההפך
חשוטוש,שלהפואטייםאופקיוורהבו

הפלקטית,הפוליטיתשירתושלבגבולותיה
אתשינהמובהק,פואטיצורךמתוך ,ולפיכך
אותושהוליךהואזהושינוי ,שירתודרכי
חושבאיננישלונסקי.ואל"כתובים"אל

אם·כי ,זובשאלהלהכריעאפשראושצריך
לרטושלייחסנוטהאינניעצמיאני

"התקבלות"לשםפואטיותמניפולציות
כדיבכךשהיהלינראהפרסום.ולצורך
שלהאמנותיותבאיכויותעמוקותלפגום

המהפךהביאוטושאצלואילוהשירים,
 .שירתושלרבהולהשבחהלהעמקההפואטי
ביושרלחשודסיבהכלרואהאיני ,כמו·כן

סימוכיםלושישוטוש,שלהאינטלקטואלי
ושונים.רביםבמקומות

להימנע ,לדעתיראוי ,הקשרבאותו
חשב"וטוש ,הבין""וטושכמומניסוחים

בכתוביםברוריםסימוכיםלכךאיןאם ,"·ש
שכןונו',יומניםרשימות,מכתבים,-

שלסמכותלעצמוליטולרשאיאינוהחוקר
הואהמדובראםגםכל·יודע","מספר
המשורר.כוונתשללכאורהתמיםבניסוח
מודעותגייתנסולהכריעמנסהשמיר

המקראיותולאלוזיותלריתמוסהמשורר
 •אמיתיצורךללא-לדעתי ,שבשירתו
היותאתבצדק,מדגישה,ששמיראף·על·פי

ספונטניפרץשל"כלאייםוטוששלשירתו
אמנותיותכנוןאקסטזהשהריה,עשייהושל

"ההתנגנותאתמטעימההיאקפדני",

ההשתבצותואתהריתמוס,שלהאוטומטית"
תודעתי"במצבפסוקיםשלמודעתהלא

ליקשה .) 166<עמ'ומעומעם"מעורפל
שלה"ספונטניות"שכן ,זוהנחהלקבל
ומתוכננתהיטבמחושבתלינראיתוטוש

הריתמוסשיריושלובמרביתםלהפליא,
"כריתמוס ,מוכנימלהיותמאודרחוק

ומשמעותרבתחכוםבוישהמטרונום".

(בספרומירוןדןהראהשכברכפימורכבת,

בתזמננו"),העבריתבספרותפנים"ארבע

גם ,אחרבמקום ,אניגםשהראתיוכפי

מאודרבותהןוטוששבשיריהאלוזיות
שמירשלכטענתהשלא ,מאודומשמעותיות

מ"ההולכישלמיםחלקים .) 126<עמ'
אלוזיות,שלקולז'יםהם ,למשלבחושך",

נמצאאחריםבשיריםגםמקראיות.לרוב
ואחריות,מקראיותאלוזיותשלשפע

אךמתחכמת,לאאמנםבמשמעות,עמוסות
האלוזיותשפעמאוד.מתוחכמתספקללא

נזקקתאינה(ששמירמההנחה ,לדעתינובע,
וטושמבקשהמוקדמתשבשירתולה>,

למקורותיוהמקראאת ,כביכול ,להחזיר
הכנעניתהאפיתלשירהבמיוחדהפגניים,

שישלהניחאיןהדבר,כןאםאוגרית.של
מקריותוטוששבשיריהמרובותבאלוזיות

הזיכרוןמנבכיאוטומטיתשליפהמודעת,לא
בפסוקיםהגדושיםהנזילה"ו"התודעה

אםוגםאם·כךמקום,מכלפסוקים.ובשברי
ישובהבנתם,השיריםבניתוחאחרת,

ומודעתמחושבתעשייהלהניחלדעתי
גם ,ספונטניכפרץאותםלפטורולאהיטב,

וטוששללעדותואשרחלקית.במידהלא
שיריוכתיבתבעת"מדיום"מעיןהיותועל
דרךעלמשורריםשלשעדותםידועהרי-

שלמאבקיותרבהיש-שיריהםכתיבת
פנים.העמדת

כללמתייחסתאינהשמיר ,ענייןובאותו
השמייםהאפוסיםושלהמקראשללמקומם
 ,וטושלשירתמודעיםכמקורותהקדומים
בצורותבהםעושהשהואולשימוש

יותר..בומעניינותשונותובמשמעויות

במידהונבדקוצוינוכבראמנםאלהמקורות
כיווןאךקודמים,במחקריםרבה

במקורותיהעוסקתשלפנינושהמונוגרפיה
להקדיש ,לטעמי ,הדיןמן ,וטוששירתשל

חשובנושאשללסקירתואחדפרקלפחות
המשנה ,יותרמאוחריםאיזכוריםזה.

אגב,כבדרךאךאמנם,נזכרים ,והתלמוד
ובעיקרמעמיקה,מחקריתהתייחסותללא
שנזקקהכנעניבמשוררסניטהתוך

אתלהזכירהמקוםכאןיהודיים".ל"מקורות
 ,) 7("אלפיים"ליסיהודהשלהחשובהמסתו

למקורותוטוששירתשלזיקתהעל
לאחרהנראהככלשפורסמהקבליים,
לדפוס.נמסרשמירשלשספרה
אתלבררמנסהששמירגםנעירלבסוף,
עברית","ספרותגבולללאהבעייתיהמושג

גדנמנו ,לאמורהרטושית,במשמעות
אתמציינתאכןהיאיהודית".ל"ספרות

קטיגוריותשתישלבתיחומןהרבהקושי
יסודיתהבחנהזוהי ,ואכןוטוש.על·פיאלה

וטוששלוהאידיאולוגיתהפואטיתבתפיסה
המובלעתאמירהמבטאתהיאשכן ,עצמו

עברית""שירהשלהיותהשעצם ,בשיריו
התרבותשלל"החייאתה"מכריעצעדהיא

כשםימי·הקדם,שליהודיתהטרוםהעברית
היותה,בעצם·יהודית,העבריתשהספרות

הציונות.שללהגשמתהמכריעצעדהייתה
שהרעיוןלכךשמירמתייחסתהסיכוםבפרק

לרקמותביותרניכרתבמידהחדרהכנעני
הישראליתההוויהשלביותרהפנימיות

העיקריביטויהוהשישים.החמישיםבשנות

הגולה"ב"שלילתהיהזוחדירהשל
 ,למשליידישלשוןבה,הקשורכלובדחיית
בתחומיםמקוריות""עבריותצורותובאימוץ

אמנותלבוש,ומקומות,אנשיםשמותשונים:
אוליאדריכלות,זה,<בתחוםואדריכלות

 ,ואף·על·פי·כןמעט).לאשמירמגזימה
גווניה,כלעלזוש"עבריות"לינראה

תופעהבמהותההיאזה,בכללו"כנעניות"
שכברהיא,לכךוראיה ,ביותריהודית
הייתהוהשלושיםהעשריםבשנות

היהודיבהיישרשלהזיהויסימןה"עבריות"
עיר ,עברייישובהיה-בארץ·ישראל

הסתדרותעברית,גימנסיהעברית,

בכךשהייתהואף·על·פיהעבריים:העובדים
הארץ·ישראליתההוויהאתלתחוםכוונה

עללוותרכוונהכלהייתהלאשבגולה,מזו
נראה .זועברית""זהותשלהיהודיתהמהות

"המהותשבהגדרתהקושישמכאןלי
אם·כי ,בומכירשרטושקושיהעברית",

ושירמהו'עברי'המחודדיםבחושיו"ידע

העברית""המהות .) 186<עמ'מהו"עברי

עברית""ספרותביןוההבחנהבשירה,

קיימתאיננה~עברית"יהודיתל"ספרות
אלאהפואטית,מהבחינהלאלפחות ,כלל

הזרםשלהקודחגיהאידיאולובדמיון
בספרהזאתמוכיחהשמירזיוההכנעני.

לשבח,ראויהוביסודיותרבה,בשיטתיות
לטרמינולוגיהנגררתהיאושם,פה ,כיאם

אותה,להסבירמנסהואף ,זומופרכת
שראויאפשרהוא.גםמופרךהסבר ,לדעתי
היהדותשלעומקהאתנפרדבמחקרלבדוק

הפואטית,"העבריות"שלביסודההמונחת
וטוששלוההיסטוריוגרפיתגיתהאידיאולו

 •בכללותה.הכנעניתהתפיסהושל
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והטלטלההחמלה
גילרחל

מלכים;מאכלעםלאור:יצחק
הקיבוץהוצאתהחרשה;הספדיה

 ; 1993קריאה;סימןספריהמאוחר;
עמ' 534

קודםשנים,כשלוש·עשרהפני .רי: .•..... ·•···•··• .. ·· ...
שעניינההזאת,במחלהשלקיתי !!

אבלשנכתב,מהכללקרואניסיון .,.
אוזנייועשיית ,'לע'שנכתבמהכלגם

בואםאתשמבשריםהשופרותלכלכרויות
שלבואםאתובייחודהחדשים,הספריםשל
גדולותצבעבתמונותאותםשכותביםאלה
וחייהםשהיוחייהםעםהשבועונים,דפימעל

לפנילבן.גביעלשחור~ים 1הפרשיבואו,
יכולהספרעםכשפגישההזה,הזמןכל

בחנותאקראישלפגישהלהיותהייתה
ועיוןדפדוף ,אותוראיתיעתהזההספרים,

לנטישהאולקנייה-גורלואתיקבעוקל
נקרההאלה,הימיםכללפני-המדףעל
יצחקשלהראשוןהפרוזהספרדרכיעל

היוםעד .) 1981(כתר,לגדר""מחוזלאור
 ,גמורזרעםפגישהאותהאתמוקירהאני

וגםגדולה,הנאהוסופהדפדוףשתחילתה
שלימיםהניצנים,אתלראותהזכותאת

מאכל"עםהזההמיוחדהרומןאתיניבו
מלכים".

שמבחינות ,ראשוןפרוזהספרבאותווכבר

אתלראותהיהניתן ,זמנואתהקדיםרבות
נבכיאללחדורלאורשלהגדולהכישרון
ועריה,עירוםאותםלהפשיט ,גיבוריו
כשצפונותיועימם,יחדהקוראאתלהעמיד
פשוטה,בלשוןאלהוכלכל.לעיןחשופים
לשוןביןבווירטואוזיותשנעהלכאורה,
לכלברורכאשרגבוהה,ללשוןהיום·יום

מןאחדשכלספק,שלצלכלללאקורא,
שלתוצרואינובקפידהנבחרהאלההגוונים
יחידה.וברירהדלות
לקורא~זמנתלא-קריאהשלהנאהואותה
כדי-הדףאתלהפוךחשקשלקלותשעות
בבחינת ,לאורשללגיבוריויקרהמהלדעת

הנאהאותהומאוחר-מאוחר.מוקדם-מוקדם

שלברצוןאפילופעםומדי ,במאמץכרוכה
ברצוןאחת,פעםולא ,ובוודאינטישה.
ברביםלגלותשהעזעל ,הסופראתלהכות

לו.יאהשהצנעהמהאת
נידון ,הספרשלתוכנואתלספרניסיוןכל

אירועשאירעטרםכימראש,לכישלון
אתהמחברשומטמיד ,תומועדמסוים

אירועאותואתומציג ,מתחתיוהקרקע

תצפיתמנקודת ,אחר~ס;ןרעםצעמו

 •אחרובמקוםאחרבזמןולפעמיםאחרת,
שעליוהגיבוראו ,הדוברשלשמוואפילו
גםו ,עליולסמוךשניתןפרטאיננומסופר

וריאציות.לכמהלפעמים,זוכה,הוא
שלאוגחמהשלענייןאינםאלהוכל

כיתפיסה,שלענייןאלאדעת,זחיחות
אינוסיפורשום ,לאורלפיהזה,בעולם

זכאיאינוסיפורשוםהאמיתי"."הסיפור

שאנשיםפרטיסיפורשלפשטניתלהגדרה
סיפוראו ,לאומיסיפוראומספרים,
אינוסיפורששוםכיווןזאת,וכל .היסטורי

היה ,בסיפורנושישמה"כללהתקיים.חדל
שלהסתמיתלראשיתוקודםקיים

אחרי ,עכשיוכי ,קטןבהבדל , ,, ...הסיפור
מתחילהואבחינותמכמה ,מסופרשהוא

התקייםשהואממהשוניםבאופניםלהתקיים
 ,הזמןכלמתקיימיםהסיפוריםכלכה.עד

השנייהעל·גביאחתנערמותועלילותיהם
הקורא,וגםלרעותה.כאלטרנטיבהואחת
"ומיבעשייה:חלקלקחתמוזמן ,כמובן
-הזהבסיפוראי·הסדרעלשמוחה

לגיבורהועובריםאחדגיבורעםמתחילים
שלשינהבנדודיבסוףונתקעיםאחרת
אחרת:ולסיימולנסותיכול ...אחתחיילת

רפיזכרשנרדםלפני ...נרדםשלארפיזהו
שריגשהכוכבים,זרועיהשמייםמראהאת

הוסטולרגעהמחנה,אלבכבישקודםאותו
אזרצהלרגעיופיים.כלונגלההעננים
 ,לאןחשובלא ,הצפוןכוכבבעקבותללכת
 ,) 58<עמ'הרגליים"אותושישאולאןאולי

אפשריפיגוםלשרטטאנסהזאת,ובכל
בבסיסכמובן"מדוברהרומן:נשעןשעליו
 ,,מצרים,שלהזמניגבולהלידאולי ,צבאי
שבואספקה,בסיס- 1966בסתיו

הבסיסחייליהדברים.עיקרמתרחשים
 ,ובגירודובעצמם,בזולתםבבהייהעסוקים
שאיןפקודותמינילכלבאי·ציותאובציות

נבדליםהםאיןלכאורה, .גירןהיכלבהן
מספרםשלהספרותששורק ,מרעהואיש

הםמזה.) .זהאותםלהבדילמצליחותהאישי
"בגלללחופשיציאהעלמזמןכברויתרו
בוהים"הםהחזרה."ערבשלהמטביעהכובד
דברבשוםענייןכלוחסריגמוריםדבילים

בסיסנמצאהאספקהבסיסליד ,, .ערךבעל
עשייהלכלונכוניםנמרציםשחייליו ,שריון
חיילימצליחיםדברשלבסופוצבא.של

באדישותלאיטםהנשרכיםהאספקה,בסיס

המלחמהאתלסכללמקום,ממקוםגמורה
הבוהיםהדבילים . 1967ביוניבחמישי
בקרוב,לפרוץעתידהשמלחמהמבינים
אותםאוסףלבריחהקודם"שיוםולמרות

להישאראותםעלשכבומנסהאגממנון
פשוט ,עברלכלנפוציםהםעימד",

או ,גפןלוחיפשאיש"אישמתפזרים.
לונמצאהלאואם-תחתםלשבתתאנה,

ואם ,מנגולולקחתפוסה,הייתהכי ,גפן
סובהפאפאיהעץגםהיהתאנה,נמצאהלא

האספקהבסיסביןהפערשלוסופודיו."
טנקבדמותבמצבהמסתכםהשריוןובסיס

ההואהבסיסחיילישללזכרםענקי
"למרותעד·אחד.כולםשנספו ,ומפקדיו
ימותוומפקדיהםהשריוןבסיסשלשחייליו

מדורלנצחמותםדווקאיהפוך ,אחדעד
אתמאמציםילדיםשהמרבי ,לדור

מאמץילדילדכהורים,המתיםהשיריונאים
 ,, .אותומשנן ,אותולומד ,לומאזיןמת,לו

בבחירההסתם,מןהאספקה,בסיסוחיילי
מיגמורה.אלמוניותלעצמםציוובחיים,
ולאמשמרתםעלנפלושלאאדםבנייזכור

עקובלקרביצאוולאחייהםאתהקריבו
לפקודתאו ,אידיאלאיזהבשםמדם

מפקדיהם.

להיתלותשנוחשלדאלאאינוזהכלאבל
 ,הסיפורמהלךאתולסכםלנסותכדיבו

כלחובקיחייםלמעשה,רוחשיםובתוכו
שלזודווקאולאואחרת,אפשריתסיטואציה

הצבא.

וחייליהםהבסיסיםשבישלהמסגרתבתוך
תוךמסוכלת,להיותהעתידהוהמלחמה
כראיהעומדתהיוונית,לטרגדיההתייחסות
להםמשייטים ,ימינושלהגיבוריםלאפסות

עלילהוגיבוריעלילות,וכמהסיפוריםכמה
ולהימצאלשובכדיממנהחורגיםאחת

אחרת.בעלילה
מעיןשחינםהראשונים,הפרקיםבשני

הספראוכלוסימרביתעםהיכרותפגישת
אנוהחדש,המפקדשלבואולקראתוהכנה

הסיפוריםשלתחילתםאלמתוודעים
אותןולפשוטרבותצורותללבושהעתידים
להםישהגיבוריםמקצתהרומן.במהלך
ואפסניקוותורניקוחייליקוכמושמות

גםממש.שלבשמותזכוומקצתם ,וסוהריקו
בדיוקמשלהםלביוגרפיהזוכיםהאלמונים

גמא,לדו ,חייליקוהשמות:בעליאחיהםכמו
עטוף-סך·הכולק"ג 74למדי,"זעיר
ובעלימידתומכפיגדוליםמנומרים,במדים
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איןלמדיזעירחייללאותו ,,הרתעה.עוצמת
להרבה"כמוולאמו'לאביופרטמשפחה

לממכרבחנותעובדאביו ,,אשכנזים.
לחו"למטלפןהוארבזמןוכברעתיקות,
רבות,שניםלפנישהכיראחת"לאשה
שנהעשריםכמעטמטלפן'מתגעגע,מטלפן
ככה,"

כללימהדבריששהנהלנו'נדמהולרגע
מתיאוריאותושמבדילחייליקושלבתיאורו

רחבתכסותאוליממש,שללשםשזכואלה
אחדכללתוכהלהכניסשניתןדיה,מידה
לפגישתועדיםאנובהמשךלא.אבלואח.ד

ובאיוצאוהואבה;ולהתעללותואוריתעם
אחדמקוםאיןעצמם.השםכבעליבסיפור
הממקדדבר-לזולתםאחרומקוםלאלה,

שלבחקירהרקלאלבנו'תשומתאת
גםאלאו'אמיתותם',הסיפוריםגבולות
גיבורשמבדיליםההבדליםעלבתהייה
לבחינהנדרשיםאנובכלל.אםמרעהו,
הסיפוראתהעושיםחומריםאותםשלמחדש

החומריםשלובייחודגיבוריו'אתובוראים
הבדלללאכולם,שלהיכולתאתהמכוננים

עליו'שמסופרמיאוקוראומקום,שםשל
שוםבחינת:שנכתב,מהבכלולבואלצאת
 .זראינואנושידבר
אתגםפוגשיםאנוהראשוניםהפרקיםבשני

רפיהרומן.שלהאמיתיהגיבוראולירפי,
אביוגרים.מבולהוריםיחידבןהוא

כל .בעוכריוזהכימשוכנע,ורפיקומוניסט,
אללעבורקרבית,ליחידהלעבורמאמציו
עמשוכבהוא •בתוהועוליםהשכן'הבסיס

אלפניואתלשאתיוכללאלעולם"כי
אתעושההואפעםמדי ,, •הכדוריושבי

שמואתיקראואוליכאפרכסות,אוזניו
המליםאתלשמועיוכלאוליהשכן'בבסיס

 ,,ובוא.הבחוריםאתאיתן"קחהנכספות
קרבי'חייללהיותרפיהשתוקק"כמה

מןבחילהקיבלשלנו'הבסיסעלוכשהביט
בתוךטובעיםכמונואנשיםשבוהאופן

משהולדעתבליערב,לעתהעכור'האוויר
למישהואולעצמם,לתתבליעצמם,על

כאןעושיםשהםמהעלתשובהבעולם,
גםהייתהנגועהאילונכשלנו'אילובכלל.
אזכינרפאת,הלאהגעגועבצלקתנפשנו
אזנפלשלתוכובפחנופליםאנחנוגםהיינו
מסודרריבועמעיןהתוהו'לתוךרפי'

ציות,פקודות,שמות,קבוע,מבהיק,

והתגרדנוהתגרדנוזמןאותווכלסדרים,
כמיההאותהואולם, ) 98<עמ' ".ידענוולא

במשמעותשלוהעולםאתלמלאורצון
אילם,הופךהואשםלכלא.אותומובילים
בוחררפיצרכיו;עלהשליטהאתומאבד
עצמואתלבודדכדיהצואתיובמעטהב~לם

אתמסחררתבחירהואותההעולם;מן
לביןגדולהוחמלהרוךביןהקורארגשות

אותםשהםואכזריות,ובחילהאלימות
גיבוריו.אתלאורבונהמהםעצמםנדבכים
אתגםפוגשיםאנופרקיםשניבאותם

בואועםשלימים,העברית,סמלתשלומית,

ולאמתחבטתהחדש,המפקדאורי'של
להישאראוהביתה,לנסועאםיודעת
ואתדודותיהכלאתמיצתהכברכיבבסיס,

נשארת,ובעודהלכיתה.חברותיהכל
אופן'בשוםלמפקד'ללכתלא"גםהחליטה

שבעהכיחדרו'אלתלךלאיהא,אשריהא
השפלהלךואיןוהשפלותעלבונותדיכבר

שלאחדולרגעהנדר'מהשפלתיותרגדולה
דימעה,זיעה,התרגשות,שלשמחה,

הנהלך'הוקלגםאחת,צמרמורת
עלהחרטהגםוחוזר'הכולשב·אחתבבת

איןושובהחדשה,הכלימהוגםהנדרהפרת
גםוהפעםנדרפעםעודלנדוראלאמפלט
כמהידועכייותר'עודולהתייסרלקיימו
שכנפהציפורוכמוהנדר.הפרתקרובה

החדראלובחזרההמיטהאלמנתרתפצועה
·השימוש'ביתואלהמיטהואלהכיורואל

איןאבללחרבן'צריכהשאתלךנדמה
 ,, ...ושובהחדראלמנתרתאתושובכלום,
לה"נראהשבוהלילהעוברוכך ,) 102<עמ'

מתפוררת",תחרהכמוהעולם

לאחראחרים.רביםמתוךשנייםרקואלה
הפרקיםשנישלהנשימהארוךהפתיח

החדש,המפקדאורי'מופיעהראשונים,

במקומושלומית,שלבן·דודההואשאולי
שהלךקישון'(פרנץ>אפריםרב·סרןשל

תקופהמתחילהלבסיסבואוועםלעולמו.

החלהבבסיסהחדשה"התקופההחדשה.
-החלונותמןבכוחאותנוקרעולאט.לאט
העץבקירותפעוריםאהובים,הצצהחרכי

עםבבד·בבדהזמן,כל
צפונותאתלראותהיכולת

המחייבמצבגיבוריו,

והגבחתמסוימתהתרחקות

מצליחהתצפית,נקודת
ח"אנחנו"עללשמורלאור

עמדנוהיבטנו'שבעדםצריפנו'של
משתרכיםובשרנובעצמנווהיבטנוכחולמים
אדישותאילמות,כדמויותוממנהלעבודה

הואהחדשהמפקד .) 57<עמ'ורחוקות;"

בידישלוהפלוגהמןשהודחצנחנים,קצין
ישראל'מלחמותגיבורהנערץ'מפקדו
ואדישותבהייהשלשדהאותואלוהושלך
בואוועםעליה.להתגברניתןשלאוגרדת,

הפסק,ללאפקודותחייליועלמנחיתהוא
הןומקצתןתכלית,וכלגירןהיכלבהןשאין

מתוךזאתוכללעצמה,כשהיאשחיתות
ובינווביניהםבינוגדולחיץלעמידרצון
עליהםכופהוהוא .כולוהעולםכלובין

השפלותאותםומשפילאיומיםמעשים
עלכופהשהואהשפלותאותןואתגדולות.

עלגםבלילותכופההואהבסיס,חיילי
ממתינהוהיא·העברית.סמלתשלומית
איתהישכבאולי .חדרולידארוכותשעות
איתה,שוכבשהואבעתולפעמיםלא.ואולי
החיילתלרחלאהבתועללהמספרהוא
במוסד'חשובאיששלבתוגעת,ווהמשהיפה

לולאכי ,,נהרג,שהוא"חבלנהרג.שאחיה

ואתשלהאמאאתהורגהיהעתבטרםמותו
בטרגדיהכמובדיוקשלהאמאשלבעלה

למדנושכברכפיהסיפורים,כלכייוונית.
ואינםומקוםזמןשלגבולותלהםאיןלדעת,
ואסוראחיהם.שלובבואההשתקפותאלא

אורית,ואתלאהואתרוחמהאתלשכוח
 Iנוצרישאביהזו-לכןקודםנזכרהשכבר

האמינהלאהיאהאוניברסיטהבסוףוכבר
לומר'מוטבאו-אדםבניביןקרבה"שיש
מיתקןכמוהנפשאתהמזהםחיים,ניסיון

עדהבית,בפתחהנעלייםמןבוץלהסרת
אתלתארבאמתחתהדימוייםישכדי·כך
 .) 511<עמ' " ...הרוע

העורמעטהבהסרתוהולךלאורמפליגוכך
שלפעמיםמעשיהם,ובתיאורלגיבוריומעל
משפיליםאיןולפעמיםמהםמושחתיםאין

שלאיכוליםאנואיןאלהכלועםמהם,
אותםלאמץולרצותשלהםבצערלהצטער

גדולה.חמלהולהרגישחיקנואל
ולאממששלשםלהםשאיןאלהכלכי

איןולכאורהוסוף,ואמצעהתחלהעםסיפור
מתענייניםהםואיןבמעשיהם,היגיוןשום

מחוויריםרקוהםערך'בעלדברבשום
אלהבכלהמיתולוגיה,יצורילידומתמעטים

הוענקהובוודאיממש,מכליותרממשיש
ולסלסללבואבוראםמפיהיכולתלהם

הצצהעלינולכפותגדולה,טלטלהאותנו
החבויה.זואלשלנוהמציאותלחרכימבעד

החמלהנוצרהאיךלתהותכשניסיתי
אותילקרבהצליחהואואיךהזאת,הגדולה

יהיו'אשריהיושנעשו'המעשיםכלאל
מןנובעתההצלחהשמקצתחשבתי,

עינימגובהאחרות,במליםאוה"אנחנו",
היכולתעםבבד·בבדהזמן'כלכי .המחבר
המחייבמצבגיבוריו'צפונותאתלראות

התצפית,נקודתוהגבהתמסוימתהתרחקות

עללספרה"אנחנו",עללשמורלאורמצליח
מצבעלאועצמועלשמספרכמיהד~ויות
 .בולהימצאהיהשיכול

עוסקהשאר'ביןשהספר'ספקכלאין
מהביןהקשרשללאיתבבלתיבחקירה
שנכתב.ומהשמסופרמהלביןקרהשאולי

ישכיהיאלאורשלשהמסקנהספקכלואין
המדויק"מושאוהרגעלהנצחתלשאוף
תמונהאיזולקבלוכדיהמספר";שלהיחיד

לאחד'אחדהאלההרגעיםכלאתלצרףיש
אלה,כלועםהתרחשותם.בסדרדווקאלאו

שלפעמים,אומר'לאאםלאמתאחאט
וניסיוןקריאה,ושובונטישהקריאהבאותה

כל·כךשקדשלאורהחוסיםכלאתלאחות
והרצוןהמחשבהביעלתהלאפרימתם,על

קודםהזההרומןשלפניוהיומהלדעת
אםפניוהיומהפירוקו'עלשקדשמחברו

בסדרזהאחריזהמסודריםהיורגעיו-חלקיו
כללקראועלייהיהולאכלשהו'ליניארי

היההאםלאחור.ושובלפניםלאחורפעם
הסתםמןזאתטלטלה?מאותהמשהונגרע
כלעםואולם,לעולם.לדעתאוכללא

 •הנאה.איזו-הקושי
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העבריתבסיפורתהערבירמות
בוגרדרורה

המשלבותהיצירותשפעאורר ... '
ערבים,שלדמויותבעלילתן . ····•·::,::=
.: . 

ואחריה,הפלמ"חספרותמתקופת ..,.
שנכתבתבספרותוכלהבארץ""דורספרות

דמותנושאהפךהאחרונותהשנהבעשרים

אתיימרלאוידוע.למוכרבסיפורתהערבי
באופןהערבידמותנושאאתכאןלהציג
ניתןממש,זהבענייןמקפתורשימהכולל

הגעגועים"במולדתלספרבמבואלמצוא
"מאתהעבריתבספרותהערבי-המנוגדים

תל·אביבזמורה·ביתן:(הוצאתבן·עזראהוד
1992 (. 

ליצירותמשותףמוטיבעללהצביעברצוני
לושישמוטיבשונים,סופריםמשלאחדות

מחמיאשאינובאופןהערבידמותבעיצוביד

סולטנה"סבתאשלהמלח"עוגיותלו:
התן"'א'רצות ,סריבניהדןמאתו"מישאל"
ו"המאהב"עוזעמוסמאתשלי"ו"מיכאל

יהושע.לא"ב
ביצירותמשתקפתשהיאכפיהערבידמות

בעלילה:עיקריאחדתפקידלהיש-אלו
אובפועלפעולותיהעל·ידינתפסתהיא

אתכמייצגתהפועלות,הנפשותשלבדמיונן
אל-הטנטוסאלהמוליךההרסניהארוס
המיניותאתמייצגהערביוהמוות.האובדן

שאסורהתפוח ,האסורהפיתויאתהשופעת,

בחזייהאותוקוטפיםמהמשוםאך ,לקוטפו
היאהאסורמהפריהטעימהממש.בפועלאו

החברתיותהנורמותמבחינתמוחלטסאבו
נורמות-הישראליתבחברההמקובלות
מובןבבחינתעליהןמסתמךשהסיפור

הדמויותביןהארוטיהמפגש .מאליו
משמשבסיפורים,הערבילבין"משלנו"
לשיאה,אובעלילהוהסיבוךהקשרכנקודת
מבחינתמשמע:תרתישיא·השיאיםשהוא

שזהחטאנועוצמתומבחינתהעלילהמבנה
גישהכאןאין ,כלומרנרמס.עתה

היוצאתאיסורים,להתירהבאהאוונגרדית,
 ,להפךאלאפסולה,נורמהכנגדחוצץ

באופןגםאם-שלהערכתי ,עלילתיתרחיש
איהנורמה.אתומחזקמאשש ,מכווןבלתי
בעלילהמוסברהזההבסיסיחטאנוכיבוד

שהולךאושקיים,נוראעיוותשלכתוצאה
העיוותהדמויות.שלבעולמןומתפתחומקנן
באופןביצירהמנומקהואאםשגם

לכמיהההמקורהוא-חברתיאופסיכולוגי
כלעללמימושה.אוהערביאלהארוטית

הנחתללאהסיפוראתלהביןאיןפנים,

בבסיסו:העומדתהבלתי·כתובההיסוד
המשקףפרי·ביאושיםהואהאסורהמעשה

מעוררימעוותים,ונפשייםרוחנייםמצבים

דאגה.

הכותבים .ברורלאלהוקעה?ראויים
ועםעצמםעםלהתדייןשלאבוחרים
פתוחהאותהומשאיריםזובנקודהקוראיהם

שלעניינומעצםאינהכאילולגמרי,
מופנית,ההוקרהסריבניהאצלהסיפור.
הערכיםעולםאלדווקא ,סמויבאופן

הדמות.אתשהניעהלא·בריא
משיאיםסולטנה"סבתאשלהמלחב'עוגיות

ממשפחהיפה,ולאצעירהנערהקלרה,את
צולע,לנעראבות,ייחוסוללאפשוטה

והואבולטותשיניופיזית.ודוחהאינפנטילי
מסוגלאינואביוגםכיעד ,מכוערכולוכל

אותוומכנהכזהכיעורגתדרעם .להשלים
עםלהסכיןמוכנהשאינה ,אמ;"בהמה".
שידוךבאמצעותכימשוכנעתהעיוות,

יבואוהדבריםהעיוותים,יוצנעווצאצאים

רחמנאוהבושה,תיקונם,עלהגדולבחלקם
הפעולותכלכי .ברורתפחת. ,ליצלן

הבושהעללכסותשנועדוהללוהמואצות
עלויטפחויבואוףךלדותנישואיןבאמצעות

נותרתשהנערה·אשהכיווןהאם,שלפניה
 ,חסןמנצלהזההנוראהחללאתבבתוליה.

היאממנו ,חמורעלרכוב-ערבירוכל
תפקידוכלמתמצהבזאתנחושת.כליקונה
מעברקיוםלואין .בסיפורחסןשל

למימוש-כלומרקלרה.שללבעילתה
פסיכולוגירקעאיןהארוטית.הכמיהה
החוויהואתהאירועאתלעצבשנועד

שללקידומהאמצעישהואמכיוון ,מבחינתו
 ,מספרבמשפטיםמתמציתדמותוהעלילה.
מתנסחששיאה ,תאוותועללהעידהבאים

אתגדשוהמלאות"המחשבותבמשפט:
 .) 66<עמ' ".מכנסיו

וצפוף ,ומסתוריסבוךרומן-ב'מ'יש~ל"גם
(מונחהארוטייםהעוולותכמותמבחינת
סיפוריאודותהחדשבספרועוזעמוסשטבע

 •אותוהמאכלסים )"השמים'ש'תיקת ,עגנון
סיוםלקראתמתבררהנוראההתרהרגע

במהלךמוטרדשאלמיהגיבור .הרומן
 .עליוהרובצתקללה,נורא,מסודהעלילה

 ,עצמוהואנולדסרוחהטיפהמאיזוברורלא
האסונותהידיעה.עלעדיףוהערפול
והואמתות,נשותיושתי-אותוהפוקדים

בןויולדלהריוןנכנסבנים,ללאערירי

-הבריטיםעל·ידיכנראה,שנרצח,
החברתילמעגלמחוץאותומוקיעים
מוליכיםהאסונותלשפיות.מחוץ ,הנורמלי

עלילתי<מהלךהחטאמקורותאלאותו
כפראלעגנון>,של"תהילה"אתהמזכיר

בשאריתפעמיושםהואאליו ,ערבי
מחוורבקושיהמיתות.כלככלות ,כוחותיו

טמירכוחאולם ,בכפרמחפשהואמהלו
ושובהביולוגיים:שורשיולשם:מושנו
 .שנפרץהנוראחטאנולנקודתהגענו
בכפרהסמויהמשפחתואלמתוודעמישאל
בפניציפורה, ,אמואתמציגהואהערבי.

זוכרעדייןהואאםלדעתכדי ,הזקןהערבי
אצלכםקונההייתה ...אמא'"והיא,אותה.
<עמ'מחרפתה"שמץ .גילהדבש'פעמים

מןהחוזרתבאמונזכרהוא ,בהמשך .) 227

נסתרולאעתה,כן"כאז,הערבי:הכפר
שמחתההחרפהומבעהדרוסיםפניהמעיניו

שעותהרצפה.במברשתבמיאוסמעליה
ידיהאתוקרצפההכיורלצדעמדהארוכות
שהואהסיכוי ,בכןו .) 228<עמ' " ...בסבון

וכל ,לוודאיהופךיהודיחציוערביחציו
זה .בתוהועלו ,מגורלולברוחניסיונותיו

הערבי:דמותשללארוטיזציהנוסףביטוי
המדיח, ,האסורהמקוםהואהערביהכפר

 .לחצותושאיןהגבול ,האפלהמסית
והעונש.הגורלתעלולימגיעיםמשנחצה,

לאאך ,ליהודי-כמוותכמוההגבולחציית
שלהגשמיתהאמתעםנינוחהערבילערבי.
מתפוררתהיהודיתהמשפחהואילו ,עצמו
ואילו ,חיאביוואףחיהערביהזקןדק.עד

<אביוובעלה-מישאלשלאמו-ציפורה
עומדמישאלגםוהנה ,מזמןמתיםלכאורה),

מבקשהערבילביןמישאלביןבמפגשלמות.
לסצינתברוררמזחלב,ומקבלמיםמישאל
עצמוהמוצאסיסרא,אתיעלשלהפיתוי
התהפכוכאןומת.ירכיה,ביןשדודנופל

החלב,אתהמספקהואהערביהיוצרות..
 ,הפיתויכוחותאתמגלםשהואמשום

אלבהכרחומוליכים ,אבדוןבחובםהנושאים
הדורות.ביןומכההמשתלשלהמוות

הערבימגלםעוז,עמוסשלהתן"ב'א'רצות
כיעדלנחש,במקביל ,הפאליהיסודאת

לביןהמפתההערביביןהברורהההבחנה
וצפע""נוודיםמיטשטשת.המפתההנחש

שנותרתקיבוץבתגאולה,שלסיפורההוא
ישימוןבתוךבקיבוץימיהומכלהבבדידותה

שנראה,מהשלהשטחלפנימתחתרגשי.
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במסגרתנורמליכתפקודחוץ'כלפי
גשתופרהקיבוץגדראתיוצאתהיאהקיבוץ'

חושדשהקיבוץאלומאותםבדואי'ברועה
מתוארהבדואיובגבינות.גבולבהסגתבהם

בגאולהמעוררוהואופרימיטיביאפלכיצור
ובעיקרומשיכה,דחייהשלמעורבתתחושה
ומגומגמתמהוססתשיחהלאחרמשיכה.
הקוראאתמוביליםהסימניםכלביניהם,

אומרצוןמיניאקטלהתרחששעומדלכך
גופהאתמפקירהגאולהאולם,מאונס.

צפעלנחשובניחוחו'המפגשבהשפעת
מרטיטהעונגשל"צמרמורתאותה:שיכיש

המתוקלגלמאזינההיאעתהעורה.את
הדם.מירוץאתומשכרבגוףהמחלחל

לגלגאולהנעניתגמורהבהתמסרות
הצפענחש ,)"התן("ארצותהמתוק"

האלמוניהבדואידמותאלכזובסמיכות
הבדואישלזועלהפאליתמסמליותומאציל
עוררהואדבר.ביצעלאשלמעשההתמים,

כדברי-הנחשואילותשוקתה,אתבה
אתהשליםרק ,) 34עמ'(שם,בן·עזראהוד

 .הערבימלאכת
 11התן"ארצותהקובץסיפוריבמרבית

היסודביןחדהדיכוטומיהמתקיימת

היסודלביןהקיוםשלהאפולוני
הקיבוץבתוךהחיים .שלוהדיוניסי·אפל

חוקיהורציונלית,בהירהכמסגרתכמוהם
עד-מדיסדוריםקרובותלעתיםסדורים,

עומדיםהמסגרת,חיילעומת .קיפאוןכדי
החיים-אחריםחיים-ומבליחיםמרחוק
תחתתמידרוחשיםאלולקיבוץ.שמחוץ
בוקעיםאזלילה:שלאפלה,שלמסווה

כלבים,נביחותינשופים,שלקולותיהם
מןקולותתנים:ובעיקרחתוליםיללות
הבלתי·מבוית.ממוסגר'הלאהטבעהטבע.

-והחוץ·קיבוציהקיבוציהעולמות,שני
-מישוריםבשניבו·זמניתמתפקדים

המישורמזה.והסמלימזiי!,הריאליסטי
להקישניתןממנויותר'העמוקהואהסמלי

פניהשנילמעשההםהללוהעולמותשניכי
-הרציונליהפןהאנושית:הנפששל

האפל.-הפנדוריהצדלעומתהמואר'
נתפסיםתושביהם,עלהערבים,כפרי

-האחרלעולםהםאףכשייכים
העומדמהטבע,חלקהם .האי-רציונלי

במישורהנאור.המתורבת,לעולםבניגוד
ככלבים,כמוהםהסיפורשלהסמלי

גםהטבע.נהמותוכשארכתניםכחתולים,
העדרהקיבוץ'לבןמובנתאינהשפתם

לעולםשובאותםמשייךמילוליתתקשורת
נראההפראי.היצריםעולםהקמאי·חייתי'

לערביגאולהביןהארוסגבולעלשהמפגש
 .זותפיסהומאשששבולנחש
זוגמופיעשלי"ב"מיכאל-עוזאצלועוד

הזויותכדמויותהפעםועזיז'חלילתאומים,
תפקידםכאןגםגונן.חנהשלבתודעתה
החלליםאתלהשליםהארוטיבכוחםמתמצה

איןכאן'גםהגיבורה.שלהטירוףבמחוזות
הדיוניסי'הקיוםמןלבדאחרקיוםלהם

ולקרקעהקיים,מוסכמותאתלשבורהשואף
וההיגיון.המציאותמסגרותאת

הערבילדמותאיןכה,עדשהוזכרוביצירות
למעטנוספים,ותפקידיםנוספותאיכויות

הופךנוסףאפיוןהעדרכאן.שנזכרואלו
צללים.שללדמויותממששלמדמויותאותן
מינוחעל·פי-שטוחהדמותלדרגתאף

בניהאצלמגיעות.הןאין-מקובלספרותי
בכוחמתמצההערבישלמהותו-סרי

שלביצירתו-לכךובדומהשלו'הפיתוי
שלמכוחוכוחשואפתהערבידמותעוז.

להיעדרהצדקהמעיןנוצרתואזהסמל'
מאופיושהםואחריםגייספסיכולוסימנים

הדמותוהתוצאה: .הריאליסטיהסיפורשל
הקודאחד:קודלהויששדופה,היא

הארוטי.

הערבידמותהפיכתהארוטיזציה,תהליך
גורםהאפלים,והנפשהקיוםלדברילסמל

מסוכן'תהליךהדמות.שללרה-הומניזציה
ליצירהשמחוץלערביגםעוולהגורם

במציאות.ההווהזה-הספרותית

שונההמצביהושעלא"בב'המאהב"אמנם,
לפנימעוצבתנעיםשלדמותובמקצת.

זהו .הרומןשלהכוללתבמסגרתיםולפג
מדמויותיושכל·אחתרב·תודעתי'רומן

נתפסתהערבידמות

פעולותיהעל-ידי
שלבדמיונןאובפועל

הפועלות,הנפשות
הארוסאתכמייצגת

אלהמוליךההרסני
הטנטוס

עצמה.משללמונולוגשוויוניבאופןזוכה
אפואמקוםישנעים.הערביהנערגםכך

זהוהדמויות.לשארבדומההרגשי'לעולמו
אלמופנההזרקורוחשוב.מרענןחידוש
ערבי,בגיבורפוגשיםאנוולפיכך,נעים
אלינודוברוהואעצמו'שלולפריזמהמבעד
כמו .מספרדמותחציצתללאראשון'בגוף

אנושייםלקונפליקטיםביטויניתןכן
·חברתיתהפוליטיתהמציאותמןהנובעים

(הםצינההישראלי·ערביהקיוםשל
הלבושנעים,מדקלםשבההמפורסמת

משירי-היהודימעסיקושלאדומהפיג'מה
בשראפוא,הואזהברומןנעיםביאליק>.

דקבמכחולמעוצבתספרותיתדמותודם,
ואנושי.

ליצירותיהםמצטרףהואגםזאת,כלועם
אתושיאסיוםלקראתבהפגישוועוזסרישל

האחרונה:למשימתםיחדיוואפיואתנעים
זהאקטכיברור .ואפישלבתוליההפרת
מסכתלעודהמצטרףסאבו'כשבירתנתפס
הנפרציםחמוריםומעצוריםאיסוריםשל

המאהבאחריותרההולךנשויגברברומן:
אחריהמחזרהעמידהבגילאבאשתו'של

המלחמהמןההשתמטותבתו'שלהחברה

ביןהארוטיהמימושלכך.לגיטימציהומתן
בויששכןהוא,תמיםאולילדאפינעים

יותראךהלא·מעושים,הנעוריםמניחוח
חולנייםנפשתהליכילשקףאמורהואמכ,ך
והאאותה.המקיפותהדמויותושלואפישל
לחיפושעצמהרותמתואפיתליא.בהא

ביוזמתואמהשלהמאהבאחרהמטורף
נרתמתהיאאביה.שלובהשתתפותו

בד·בבדאותם.ומפנימההוריהלשגיונות
החייםממעגלעצמהאתומוציאההולכתהיא

לסילוקהמביאהמרדנותההנורמלי:
העולםמןונטרקתהולכתהיא .·הספרמבית
משנחציםואז,גילה,לבנותהאופייניהרגיל
חדשיםגבולות .עוצראיןמסוימים,גבולות
ביןהמשגלהם.גםשייחצועל·מנתמפתים,

תפיסתעל·פיאפוא,הואלדאפינעים
שלהמשךהואחור~ני.אירועהספר,

ויתר·על·כן:הרסניים,קודמים,תהליכים
אותםכלשלתמציתהיהכמושיאם.הוא

כה.עדשהתפתחוחולנייםמצבים
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האם ?העבריתבספרותכך'אםקורה,מה

הארוסהשתלטותמפניאיוםפחד
בלבותמקנןחיינועלהשמי·ערבי

מודחקרובדלשקףבאיםהםהאםהסופרים?
נראהלי ?הישראליתבחברהפחדיםשל
בערבימדי"ספונטני"שימושכאןשיש

עלילהאיזולפיתוחככליכמכשיר'
נמצאשהערביאפוקליפטית,אוונגרדית,

אםגםזה,מסוגעלילותאולם,לה.כשר
אחרות,ספרותיותסגולותבהרבהביהבו

לתרבויותמחמיאהלאקונוטציהמעוררות
יותרשמאוחר-מאביהשפיתחואחרות

מדומיםמצביםכנגד-באידיאולוגיהעוגנה
קשה .מיןיחסיבאמצעותדםעירובשל

גזענינפשבהלךוסרי'יהושעבעוז'לחשוד
אינהוזובסובלנותם,ידועיםהםכל·כך.
הןיצירותיהםזאת,עםבספק.עומדת

מהןאותןלשפוטאלאלנוואיןשופרם,
הערבידמותאתלקחתאי·אפשרומתוכן.
בעל·חייםאוחפץהיהכאילולסמל'כנושא

בוולהשתמש-נחושתכליאומייללתן-
כבחזוןאוחולנייםנפשלמצביכראי

ההשלכותמןלגמריולהתעלםאפוקליפטי'
זו.מעיןלהצגהשיש·פוליטיותהחברתיות

חוויהלעצבנועדבערביזהששימושאפשר
קפקאיוסיוטבלההחלוםשל

כןגםניתןזווברוחכללי·אוניברסלי,
איןנשכח,בלאולם,היצירות.אתלהבין

אינההווייתנוואףריקבחללחייםאנו
עלהערביהארוסמהשתלטותהפחדריקה.
שמציעותהמטעניםמןאחדהוא-חיינו

-אלוולמטעניםהנידונות:היצירות
זהמעיןשימושתוצאות.יש-הצערלמרבה
ההולךכזהמוטיביעיצובהערבי'בדמות

כשהואובמיוחד-שונותביצירותומצטבר

דעתבבלימביא-נוסףאפיוןמכלנקי
הזהלילדהאםשלו.לדה·הומניזציה

 •התפללנו?
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 5וי~
מחפשתאנימה ~ ~ 1

 #רוחאביבית
~ 

שתו'ולאאכלולאגמדים.שלושההיוההראחורי ::;· :;:;;;;;; ....
-~:~; t ~,': ·. ; הםזהובגלל I JIII .אתמצאת'אב'מתו
 • tערמונינעץתחתשלהם,הגופות---

אתוצליתיז.דורה 1הדלקתיבשלים,היוהערמונים

הערמונים.

קרבמטוסיסזאלהדמיינתיואניהאשבתוךהתפוצצוהערמונים
 .הבוקרהאירהתופת.מןלברוחמשםורצתי
שהתעייףעדההרלצדהלכתישלי.לבגדיםזכרמצאתיולאקמתי
לבדי.המשכתיאני

ריחפיצו ilודשא,פלומתמכוסיםהיוהגדוליםהמישורים

חן.נקודותביוחיפשתיהדשאעלהתיישבתינול.דמשהושל

שאנילוואמרתימחפשתאנימהשאלהואבחור'ראיתיפתאום

כברהואכילחפשצורךלישאיןאמרהואחן.נקודותבימחפשת

חןמצא

וצמנואיתי.לצוםו iלהצעתילי.כאבוזהזה.אתעשינואזבעיניי.

השניאתאחד

 .ונחנוועשינוועשינוזהאתעשינוושוב
בכלללחשובפסקתי'האזהמתיםבגמדיםלחזנופחדתי

הסתכלאותיהפשיטהואנעלב,והבחור
הנקודותאתלספורשאי·אפשרואמרעליי'

ואי·הגלקסיהכמוהואשליהגוףכישלי.חן

 ה:: 1הלתוךנשיקהלונתתיכוכבים.לספוראפשר
 •מהחדרויצאתי
נחמה.ליהייתהולאההר'לפנינשכבתי
משוגעת.שאניוחשבתיהראשמעלבלהקותעפוהשמיים

נשמתי.אוזוהקאתיהאדמה,עלהרבהכל·כךהתעטשתי

ואמררועיםב:שמיכתאותיכיסהלשתות,ליונתןשםעבראחדזקן
לפרוח :tועליההיהלהקטףרוציםהיולאהפרחיםשאילו
פרח~י lאשגםליאמרהואגבעול.ללאלאדמהבסמוך

נרז·םשהואבלילהלהתבגר.צריכהושאניטיפש,

נהנהוהואבשקלושהיהמרקסירבתוךאותובישלתי
מהו.יוהסתלקתילרתוח.שםאותוהשארתימזה.

היהשלוהדופקמאודחולההיההואההרשללצידוהלכתישוב
לואמרתינול.דשדזואהיוםאתוקילללבמהתקףפחדהוא 40/60
דומהלאשהוא

בזה.להתגאותצריךוהואצדמשוםלעצמו
למות.והמשיךליהקשיבלאהוא

הואאבלהפחמים ~'שאתלסחובלולעזורוניסיתימאחוריוהלכתי
וקברעלינפלשיכור'כברהיה

 .לילעזוריכולהיהלאירחושום .אותי

א'פוקוס

פריעצי<ממשפחתערמוניםעץתחתשלהםהגופותאתמצאתיאני
דוםעמדהכולהייתה,לארוחהדעת>,

לשפחותלהפוךהנסיכותזמן 12.00חיתההשעההמתים,לזכר
לעפר.המתיםלנסיכים,הצפרדעים

בכיתי

מותם.אתלפענחידעתילאצידן'עלת'גופותגלגלתי
ערמונים,אומורעליםתפוחיםלאכולשפותואולמוות,שנורואו

תפקיד'מילויבעתשנפלואו
מאחורשלהםת'גופותוהשאירושברחואוצד,מטעןעלשעלואו

מוקדמתדםשפיכתאולרצחבסיוןאוקולקטיביתהתאבדות

ארצה.וצנחתיהאסימוניםכללישנגמרועדלמשטרההתקשרתי
עולההמשטרהומחקירתאחרי'ימים 3היום

דבש.לשדודהזמןזה-בחצריהדבוריםאתומעלףעשן
בדויות.מסיבותמוותנקבעלבסוף
בחיים,ארבעהעודשנותרויודעיםאותם,שהכרתםאתם

תזהירובהםתתקלופעםאם

ומאיידס.מקנאיםהדעת,מפרותוודו'מכשפימפניאותם

ב'פוקוס

שאנילוואמרתימחפשתאנימהאותישאלהואבחורראיתיפתאום

כברהואכילחפשצורךלישאיןאמרהוא .חןנקודותבימחפשת

חןמצא

ורזה,גבוההיההואחודשים-6וס"מ 32בינינוהיובעיניי.

לדשאאותיוסקלהמתגלגלות,האבניםשלשירנהםהוא

בחיוך'סירבתיבה,לבעוטהציעהואהבטןליכאבה
ועשינושמחלהיותהתחילאז

מילימטרים-320להתפרקנוס"מ 32זהאת

 .ונחנו

ג'פוקוס

אבלצרותמלאהשהיאידעתישגנברועיםבשמיכתאותיכיסה
בההתכסתי

פריחה.מכוסההיהגופיכלכשקמתיבבוקר
משם.והלכתיהתגרדתי

 ,,פוקוס
שתרצותמונהלאיזהאותהתרגמוהזאת,הפוקוסבנקודתת'רכזו

גרמהבחולוכמו

קודם,אבל

חותךהכולקייםהכולאפשריהכולנחיתות,רגשימכלתתנערו
 •להיכוות.בלילחוותמאודנדיר
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 .ף~.ק 7ב Wז;נz;וג ,~· w~ליו,ב"לךכאו

;יים fך~סוt;כים,~או ?1f ~ 7ז;נשום
~~לים.כ,ד~ים f??~ז;רים

ן~מוה.יסם~סות~ת~גו;זנוקון~ים;נךז;נשום
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ןה. Rד~ת,~לrכ~להל'א ,ה~~ק

השחורההמשוררת-ארה"בשלהשירה"ל"שרתנבחרהשבאחרונה ב;,ריטה
-1952בנולדה-כהעדהשירה""שריביןרהצע~רהזהלכברד'שזכתההראשונה
-מיאמיבאוניברסיטתקנתההגבוהההשכלתהאת .יוארהשבמדינתבאקדרן

בכתיבהמוסמך"התואראתקיבלהממנהאיונה,ובאוניברסיטת-ארהירשבמדינת
יוצרת".

רירג'יניה.באוניברסיטתלספרותפרופסורמשמשתהיא
"תרמאסבהם,השלישיעל-שירהקובציארבעהדובריטהפירסמהכהעד

סיפוריםאסופתרכן- 1987לשנתלשירהפרליצרפרסלההוענקר:;נע~לה",
השנהב".שער"דדךבשםרררמאן .קצרים

להמשילהאפשרביותר.והחזקהמזוקקבמצבההלשוןהיא"דוב,ארמדת"שירה",
אותר".ז;נזי~ההיאואזלהזקוקשהואעדארתהנושאאדם :מרקלקוביית

למורשתהרגישההאינטימי,עדמהפסטרראלימשתרעתדובריטהשלשירתהקשת
דואהוהיאעליהחביבותתבלברחבינסיעות .הומורניצוצותוזרועההאתנית

ביקרההשארבין .שלוהפרספקטיררהוהרחבתהיוצרשלחוויותיוהעשרתבהן
פרדהגרמנילסופרנשואההיאזר.חררייהמבטאיםמשיריהואחדיםבישראלגם

 .טאמרשאנטאלאביבהרשמהבתלהםוישהןוייבא
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הגמלקרב
מסתגאבמוחמר

שגיבדודמערבית:

מ
 '~"'"'', '',''' "'1"''יי'

מהחוצותובהמה tאדנגררההצהרייםייסטת

ובתוךהספסליםן~לאותםוהשליכהומהגשרים
 ) 92 (ח'לילאל·עזיזעבדשיח'והבתים.הרפתות

תופת.כאשיוםאויתושלהאווירמזגאתתיאר
רק :לואמרהבחייםשנותרההיחידההנכהאשתו

הנאה.הואאלוהים
ברחבתמפלטלמצואשרוצהכמיומיהרחנותואתסגרבאדרחאג'

שלוםלומרמבלימתב,שםכשהואונפשגוףברפיוןשכבשם ,המסגד
עבד ,אל·מג'ידעבדמוחמד·כמומוטלות,כגוויותהשכוביםלאנשים

הכלביםהזבובים,ו tאפיווקאעוד.זיואבואבראהים,אל·נצ'יר
 •ונאלמונדמויםעבוהצו
כדיולידלקירותמתזזתניםבליהשתטחוכולםהכפראנשיכל

שיגדלאחדרוחז.שב 1אףהיהלאצל.לכלומתחתהגדוליםהמים
מהלב.האבןאת

עלבאלימותז.סתער 1כשהואגברהכפרשביליאתפילחפתאום
 .נפתחווהאשנביםהדלתווזכלהגיע. ~מיודעכםוצועק:הדלתות

זינקו ,הקטןוהשוקהמסגדברחבתהפתוחותבחצרותשהיואלה
רטטהידיעה.אתששבז.עוהראשוניםהיוהםשלאלמרותראשונים

כוחותיהם.שאריתאוזואספוהתאוששומהרחישאךבהם,אחז

הרחובותאלוזינקויהשתלחוואחרואנה,אנההתנודדוגופותיהם
הגיע.מיודעםשהריהבריות.יתרמשתרכיםכשמאחוריהם

ברזל.חלוןהעליוןשבחלקהקומהנמוכתדירהאלפעמיהםשמו
כשהשתתפובזמנותפסוהכפרשאנשיברזלבחגורתמטולאההדלת

אתושדדו , 1919מהפכתבימיהאסםמשטרתנקודתעלבהתקפה
בה.אשרכל

מאחורינותרלאאישלבית.מסביבהאנשיםחגואחדותבשניות

אחריתרותפניהםהלח.במדרוןנאספוכאן.כולםביתו.כותלי
"פתחעורם.אתצולההחוםבאוויר.מהומהעוררוקולותיהםהבית.

האשנב.אתולאהדלתאתפותחאינוגמלאבלגמל",הדלת,את
כיוון.לכלנעוההמוןגלי
 ...גמלצא,-
הדלתאך .אדירבכוחהדלתעלדפקוזרועבעלייצא.לאגמלאך
פלדה.גוש

גמל!פתח,
האוזנייםאתהצלילוהנשיםהחלון.ועלהדלתעלניתכוהאבנים

מוגף.והחלוןסגורהנותרההדלתוהמסלידות.הגסותבזעקותיהן
ראשו.עלהביתאתנחריב

כשהןהמדרוןמבטןהקברות,מביתהתעופפוהגדולותהאבנים
שלסמיכהלעננההפךהמקוםהדלת.ואתהקירותאתמזעזעות

הרימוהםכרות.דקלעץשלגזעגילוימיןבצדאנשיםוחול.אבק
בדלת.להלוםוהחלוקושיאולאותללאובנחישות,בקשיחותאותו
ומצידימהכתליםעפרשלגשםהתעופףוהלימההלימהכלבין

 ...הדלת
להזדעזע.החלההדלת
יגלובהרועדיםהחיווריםפניו •אותופתחעצמוגמלנפתח.החלון
אתהגיףעפר,וגושיאבניםעליוכשהומטרוהמגן.מוטותמבין

החלון.
גמל.צא,-

העינייםלבן.בדעםמבעדוהושטהידוהחלון.אתשובפתחגמל
 ...והתנועהההמולההצעקות,אתספגהלבןהדגלבחלון.ננעצו
תחינה:בזעקתנשמעגמלשלקולו

 ...בתנאייוצא,אני-
לומר:המשיךוגמלנשמרהשקט

הגמלוקרבמסתגאבמוחמדהסופר

סוביעםנמנהמסתגאבמוחמדהסופר

למרותימינובתמצריםשלהסופרים
החשובספרולכתוב.ממעטשהוא

עבדוכעמאןאל·שריף'דירוטוהידוע
קצרים,סיפורים 24כוללאפז" nאל·

כאן.המובאהגמל""קרבביניהם
בדירוסן 93sב·נולדעצמומסתגאב
כידוע,עלית.שבמצריםאל-שריף
זירתכיוםוירוסהעיירהמשמשת

ביןוסרוראלימותומעשיקרבות
ממנההקופטים.לביןהאיסלאםקנאי
תייריםעלרצחניותהתקפותיצאו

 ·אל ,קהירמצרים,ממרכזבדרכם
באתריםהעשירהבדרום,עליתמצרים

עין.מרהיביפרעוניים

ידועבלתישהיההעיירהשלשהמ
רחבותכותרותכיוםתופס ,לחלוטין

בעיתונותוהןמצריםבעיתוניהן

אל·יוסף""ורזבשבועוןהעולמית.

כיאל·מסתגאבמעיד 21,12,92מיום
שנה.עשריםלפנינכרנבסיפורו
להתרחשהעתידאתחזה ; 1tשהומסתבר
 ,אזכברחשהוא .ולזוזוהבעיר

השטחלפנימתחתשות r1הלובגחלים
אל·סא'אפיה"ל"פתנהבקשר

ובאלימותהעדתית>(המחלוקת
כךהרף,בליוכרת.דגההולכת
היום.גםלהפליאז::ואלי 1אקשהסיפור

חיהסמוכות,ובעיירותוירוסבעיר

ומיעוטמוסלמירובז 1דורובמשך
אחוזים>,-30(כיחסיתגדולקופטי

ביןפעולהשיתוףתוךבצוותא
העדותמשתיד:גדולותהמשפחות
מסורתםעלבקנאות(השומרות

העיריהראשותרתית).·והעהדתית

לקופטיממוסלמיבסבזביותעברה
נעזריםשמוסלמיםהיה:ל 1מקוולהיפך.

מהמוכשריםמבקשיםואףבקופטים

ולעמודעירםענייניאתלנהלביניהם
עלייתעםהידרדרהמצבבראשם.

 .הקיצוניהאיסלאמיהפונדמנטליזם
עמדשיח'קצרה,לאתקופהשםפלע
ארגוןמראשיאחד ,מן nאל·רעבד

בזמנושנודעהחשובים,הג'יהאד

המורההלכה><פסק"פתוא"בפרסום
סאדאת,הנשיאשלבחייולהתנקש

הפצצהאתהניחושתלמידיובכךוכן
העולמיהסחרבמרכזהתאומיםבמגדלי

בניו·יורק.

לעתיםבסיפוריומשתמשמסתגאב
בכותרתכמובאלגוריה,קרובות
המלהכאןהגמל"."קרבהזה:הסיפור
איששלפרסישםמשמשת"גמל"

כמשמעהפירושה ל~;אךשהותקף.
חיות,משמותרביםכמובעברית

הלשונות.בשתיהזהיםאוהדומים
אסוסיאציהמעוררתהסיפורכותרת

אזהאיסלאם,ראשיתשמימיהיסטורית
דתית>(מחלוקת";כתנה"התעוררה
השלישיהח'ליףשלרציחתובעקבות

אחריהמוסלמיםשלהבחירה .'מאןעת
בןסאלב,אביבןעליעלנפלההרצח
הח'ליףלהיות ,מוחמדהנביאשלדודו

ובעקבותיוויכוחניטשאולם ,הרביעי
-ואל·זבירסלחהלביןבינוקרב

להדיחשביקשוהנביא,חברישניהם
כח'ליף.אל·זביראתולהכתירעליאת

עא'אשה, ,מוחמדהנביאשלאלמנתו
שלובהכתרתועלישלבהדחתותמכה

בשנתהתרחשהאליםהקרבאל·זביר.
אתעא'אשההסיתהבמהלכו , 656

מסתובבתכשהיא ,עלינגדהמוסלמים
להלהיבהמחנותביןגמלעלרכובה

הלוחמים.את
שלבהיסטוריההזההקרבנקראלכן

הגמל","קרבהקדוםהאיסלאם
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הילדים.אליתקרבלאאיש-
משפחותבניימינה.התקבצואל·פארחדאד'מעוור'משפחותבני

הביתלקירותומתחתבאמצעשמאלה.באןגרובניאל·אמעששבאוי'
האנשים.יתרישירות,

הדלת.לפניגורןחציבעשותםאחורהנסוגוכולם
נפתחה.הדלת
ומכנסייםמקושטתמבריקהחולצהלבושכשהואיצאקטןילד

לאספוריםסנטימטריםשהתקדםואחרימפוחדותהיופניולבנים.
אובשנהממנוגדולהקטנהילדהיצאהאחריולפנות.לאןידע

הקטנהידהכףרחבים.ירוקיםקוויםעםשמלהלבושהבשנתיים,
 .••באחיהלהאחזבניסיוןבאווירהתנועעה
כולם.עלשררשקטנמוגו.ההמוןשלהאחרוניםהקולות
מכורכמות,פניהחיוורת.כשהיאהאםיצאהאחדותשניותאחרי

מותשות.

גמל.צא,-
כשהםפנימהנסוגוכמעטהילדיםשני .סערומבעיתיםקולות

שחורגרזן .שחורגרזןבאווירהתנועעאזאוומפוחדים.מבועתים

גרזןאחר·כךהיל.דשלראשועלבמהירותונחתבאווירהדהדחלוד
קרקפתו .הילדשלראשונסדקנסדק.הילדשלראשו .אחרפראי
מטהצווארהילדה.שלצווארהאתוקרעבהקשלישיגרזןנפלה.
השמלה.אריגבוומלמעלהגרזן .לאחור

אחדמטר.רבעהחוצהאותהומשכההאםאלהושטהנפרדתגסהיד
גרזניםארצה.והשליכומצווארוגמלאתומשךפנימההתפלח

 •לקרוע.והמשיכו ...באלהאלהנתערבבוומכושים

קפלןדוד

 ., 1לתמונהמעבר
;:i 

f דת~קדשWiJ סה?=
~ך~ים iJ;~לוןסאןןרות p:סאוןקולקו.רא
 י~~מו p:~ז;ימו p:ארסךזו~רךה~א

הפנלמפלדישלנווהאחיותהאחיםנמו
 •:••- ••::••• T "". ז-:ז: •-ז :

:p או~רותס~שקו~~בזותiJ ם~iJ זק~ךגר.. 
f ל~ךחוף' iJ רז;י~ןלותזק,לiזגאוראור
f חול?=~q רוסצוןסךז.י~~רהואלום;qiJ רו~ה

~י iJדויקזג+.י~רס~ד"ם~חוק.ךמוססה~א
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האלוובנחעיישח
קרלין·וררירינה

הקדמה

בשבוערביעייוםכלשנים.שתים-עשרהכבראצלנועובדתעיישה
אנחנולעבודמוזחילהשהיאלפניהבית.אתלנקותבאההיא

שניםשתים-עשרהבערבית.ומדברותקפהשותותבמטבח,יושבות

הקשורבכלומעודכנותהיטבזואתזומכירותואנוזמן'המוןזה
משפחותינו.בבני

אתעצרוששובליסיפרההיא , 1991יוליבחודששנתיים,לפני
מאודהייתההיאהויא.איפהיודעתלאוהיאהשניבנהחאלד'
לי:שסיפרההדבריםאתלשמועקשההיהוליומיוסרתנרגשת
שאתלמהתתייחסיכךאחרלה:תקשיבי'עכשיו-לעצמיאמרתי

ואחר-כך~יפרקורדר'יטכמולההקשבתיאניהיה.וכךמרגישה',
בפירוטלפעמים-כותבתהייתיומאזלי.סיפרהאשראתכתבתי

מהועלעליהליפרת tמכשהייתהמהאת-פרקיםבראשיולפעמים
 .חאלדעםשקרה
שוחרר ,שנעצרלאחרחודשושנייםעשרים , 1993מאיחודשבסוף
הגיעגםכך-לחם.בג:יתלמשפחתווחזרקציעות-הכלאמביתחאלד

חאל.דשלאמועיישה,עלשכתבתיה'יומן'לסיומו

מעצרא:פרק

24/7/91 
~ .~ ,1 ,;• 1, ;;; c;,s, שללמרפסת~וצאת'עיישהאתראיתיתמול
 .שלישיבימיעובדתהיאשאצלםהשכנים (::~ .• ,? ~

:.: 

1 

... ·.~ .. ·.·. m·l··:l,i .•.···.".,., 'ואמרה:ככב'פרצהלשלוםאותהכשכ'רכת מהבית,אותוולקחובליל;ןבאוחאל.דאת'לקחו : ... ,, ": : :;·· ,
ולאמרה,בכתההיאהוא'.איפהיודעתלאואני .....
אותה.לנחםבמהמצאתי
וישבנוקפההכנתיבורקס,חיממתי-לעבודההיוםכשבאה
אחריאבלנסערת,כשהיאושותהאוכלתלאשהיאידעתיבמטבח.

כדיאלארעבה,שהיאמפנילאמשהו'לטעוםהסכימההיאזמןכמה
אותי.להעליבלא
בפקעתעצמוסביב ך""ושנכחוטכמובמעגלים,חאלדעלסיפרההיא

פרטיםיותרעםכל·פעםמתרחבעצמו'עלכרוךהסיפורעגולה,
דפקובלילהראשון tשביונסיפרההראשון'ב"סיבוב" .זמןומשך
אתלבקרהלךבבית,היהלאהואחאלד.אתשחיפשוחייליםבדלת

תעודתאתהחייליםלקחווכך'חיות •בסמוךשגרהבת-דודתו
בבוקרלמחרתחאלדאח;שיביאלוואמרומוחמד'אביו'שלהזהות

היה.וכך .שלוהרנעודהאתחזרה,יקבלואזבבית-לחםל"מרכז"
שיברח,אמראחריומחפששהצבאוכששמעמבת-דודתך,חזרחאלד
לבועלודיברוישבוהםהלילהכללכלא:לחזוריכוללאשהוא
להםאמרושםמרכז",'''למוחמדואביוהואהלכוובבוקריברח,שלא

הביתה,חזרמוחמדברמאללה.-המשפטבביתלהופיעצריךשחאלד
כךלאאבלאחרי·הצהריים,מבית-המשפטיחזורשחאלדחשבווהם
המשפט:עדעצורשהואלהםאמרוהוא,איפהלבררוכשהלכוהיה.

הוא.איפהאמרולאאבל
האחרוניםבחודשיםלמדחאלדאיךליסיפרההיא

המאסרשפרשתמכךמרוצהשהואלהאמרהואלבחינות-הבגרות:
בזריקתוהורשעהואשםשנתייםלפניהרי-מאחוריושלוהראשון
חזרשיצאואחריחודשים:חמישהוישבצבאיתמיכליתעלאבנים
ללמודרוצההואוכמה-לבחינותוהתכונןהספרבביתללמוד

להיות,יכולהואאיפהלשוא.הכול-וכעתאולי:באוניברסיטה
החופשאתכל-כךשאוהבבחורהואבכלא,יסתדרואיךשאלה,היא

אוויר.לשאוףלצאתוקצתללמודקצתולבוא,לצאת
עלעמדהבערבשבתשע-וחציוסיפרההמעשה,לראשיתחזרהושוב

בכבישוישבית-לחם-חברון'כבישעלשמשקיפהשלהםהמרפסת
צבאיג'יפראתהוהיאשלהם:הרחובמסתעףשממנוכזה,סיבוב
שהיאוכמו"מוחבראת"שלמכוניתואחריועצומה,במהירותנוסע
הביתהונכנסהאלינו'.באים'הםלעצמהאמרההיאאותםראתה
שהמכוניותוראתההמטבחשללחלוןורצהלאיש,דבראמרהולא

ישרבמדרגותועלוהמכוניותמןקפצווהםשלהם,הביתלידנעצרו
הצבאפעמיםשהרבהאף-על-פיאליהם,שהםידעההיאאליהם,
אוהדירות,בכלחיפושיםועושהנכנסולפעמיםביתם,לידעוצר
דפקובאמתוהםאליה,שהםידעההיאהפעםאבלהגג:עלעולה
ירוקות,כומתותעםחייליםארבעההיוהםחאלד'עלושאלובדלת

ואלהאמרה,היאאיומיםהםהגבולמשמרהגבול'משמרלא
לאלהואמרובשקטדיברווהםבהירות,יותרהיושלהםהכומתות

לפח.ד
שלאביוממוחמד'בקשובבית,לאשהאלולחייליםוכשאמרה

לעשות,היהאפשרכברמהירד'הואלמטה.איתםלרדתחאלד'
חאלדאתויביאשלוהזהותתעודתאתלהםשייתןלואמרווהם
ומוחמדאצלם.כתובכךל"מרכז":שמונהבשעהבדיוקבבוקר'מחר
לבקרהלךהואמבת-דודתו:חזרחאלדואחר-כךהביתה,חזרהעלה
שהואאמרחאלדחם.כל-כךהיהכיוגופיהקצריםבמכנסייםאותה
הצבא!אתלראותיכוללאהואבבוקר'יתייצבלאאופןבשום
להתחבא.מנסההואחייליםרואהוהואברחובהולךכשהואאפילו
חודשים,וחציחמישהשלוהראשוןבמעצרישבכאשרלוהיהמספיק
זהכמהשכחלאהואאבלשנתיים,לפניהיהזהעיישה:לימזכירה

מלחמתבזמןכלואכשהיה-השניהמעצרבאואחר-כךנורא,היה
ב"ארון".ימיםשבועאותוהחזיקואזהמפרץ'

הוריו'ומוחמד'והיאיכול'לאפשוטשהואאמרחאלדעכשיואז
להסתיר'מהלךאין'הלאלו:ואמרוהלילהכלאיתרדיברו

המעצרבענייןלסדרשצריךמשהופשוטשזהלאביךאמרווהחיילים
אותךשהביאובליאותךשחררושאזהמפרץ'מלחמתבזמןשלך
החייליםהסבירוכךהתיק.אתלסגורצריךוכעתשופט,לפני

ו'חוץתעודת-הזהות.אתממנולקחווהםלמטהאיתםכשירדלאביך
אחריךיחפשויוםכלתתחבא?אםיהיה'מהלחאלדאמרוהםמזה'

וכלתעודת-זהותבלייהיהשלךאבאובינתייםאותך'ימצאוובסוף
יגיד:הואשלך?'זהותהתעוות'איפהוישדלו:אותושיעצרופעם
צרהשזויודעהלא'אתהשם'.יתייצבשלישהבןעדב"מרכז"'היא
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והואתברח'.ואלבבוקרב"מרכז"תתייצב-בשבילנואזצרורה,
הסכים.

'תבואולאביו:אמרחאלדל"מרכז"באוומוחמדכשחאלדובבוקר
שהואחשבוהםבית-המשפט'.לידברמאללה,אותילפגושכךאחר

נסעווהםהביתה.ויחזורשופטבפנייופיערקעצור'יהיהלאבכלל
בארבעורקהגיע,לאחאלדאבלוחיכו'וחיכולרמאללה

השופטלפניהובאוהואלרמאללהחאלדאתהביאואחר·הצהרים
חשובמאודמאודמישהואבלממש,שופטלאאולישם,גדולהכי

נמוךיותרקצתאבלהזה,החשובהאישועל·ידעבריתשדיבר
והאישבעברית.שנאמרמהאתלערביתשתרגםמישהוישבממנו'
ועדוחציחודשבעודלמשפטלעמודצריךשחאלדאמר'הזההחשוב

הפעם?אותולקחולאןאיפה?אבלבמעצר.הואאז
ולרגעחאלד'שלהגורלשזהואמרהובכתהבידיהפניהכיסתההיא
פשוטהם'טוב,אמרה:והיאפניהעלהופיעגיחוךוחציעיניהיבשו
למעצר',להשליםכנראהחייבשחאלדהימיםבלייכוליםלא

לךאיןאותך'תפשואחתפעםאםזה,שככהאמרההיאואחר·כך
היית.ואיפהעשיתמהחשובולאאותך'ויחפשויחזרותמידמנוחה.

תק·תק·תקשם,רשוםואתהאותךעצרוואם"קומביוטר"להםיש
ובחודש-הראשונהבפעםאותוכשעצרוגםהריאותך.מוצאים

שלווחברהואכלום,עשהלאהוא-שנתייםבדיוקימלאוהבא
זרקוהאלהוהילדים·הספרמביתיצאוילדיםכאשרברחובעברו
ורצומהמשאיתירדושהחייליםועדוברחוצבאיתמשאיתעלאבנים
שלוהחברואתחאלדאתראוהםהאבניםאתשזרקוהילדיםאחרי
יקרהאושקורהוכל·פעםאצלםרשוםחאלדועכשיואותם,ועצרו
 .אותוולקחתלחפשיבואוהםמשהו
בוקרבאותוהלךשחאלדוסיפרהראשון'ליוםחזרההיאושוב

ולהסתובבלהיכנסושיוןשזה"~סדיך",להוציאכדיל"מרכז"
בחינותאתגמרשהואעכשיועבודהלחפשרצההואכיבירושלים,
ראשון'ביוםתמידזהככהכיאנשיםהמוןהיווב"מרכז"הבגרות,

הבכור'אחיואתסיפרהואואזהביתה.חזרובסוףוחיכהחיכהוהוא

מאודזהאתעושהוהואאחיותיוואתאחיואתלספראוהבהואכי
ראשוןביוםאז •פר Qשיהיהכדאישאולילואמרהכברוהיאיפה,
וחציובתשעבת·דודתו.אתלבקרהלךובערבאחיו,אתסיפרהוא

במהירותשנסע'יפחגאתוראתההמרפסתעלעמדההיאבערב
אליה.שהםידעה,פשוטידעה,והיאשלהם,לרחובוהסתובב
שהםשמעהוהיאהשכניםאצלודפקולבניין'נכנסווהחיילים
אותו'לקחתשבאוידעהוהיאמוחמד?'בןחאלד'איפהשואלים:
ושאלוונכנסודפקווהםשלהם,הדלתעללחייליםהראווהשכנים

איתם.לבואלמוחמדואמרוחאלדעל
יודעמיבמכות.אותוהורגיםהיובלילה,חאלדאתלוקחיםהיואם

בלילה,אזאותולוקחיםהיואםאבלעכשיו.קיבלכברמכותכמה
מכים;לאאחרת,זהבבוקרכשלוקחיםהלילה.כלאותומכיםהיו

ים.עצבבפחותשהםאוהחיילים,בבוקר'עייפיםפחותהםאולי
אמרהואאותושמחפשיםושמעהביתהלילהבאותוחזרוכשחאלד

לחשוביכוללאהואדודתו'אצל·,סבתואצלויסתתריברחשהוא
הואכךיברח.פשוטהואבכלא,פעםשובלהיותשיצטרךעל·כך
לדברוניסוהלילהכלאיתרישבואיךסיפרההיאושובובכה.אמר
צריךשהואאמרשהחייללחאלדהזכירוהםיברח.שלאלבועל

למעצר'אותושלוקחיםכמודבראותולאוזהשופטבפנילהופיע
זהחשובוהכיברמאללה,הגדולהשופטבפנילהופיערקזה

איפשוטשבלעדיהשלו'הזהותתעודתאתחזרהיקבלשמוחמד
הלךבבוקרקםוכשהואהסכים,וחאלדיודע.הואהרילזוז'אפשר

והיאמגוהצת,וחולצהארוכיםמכנסייםלעצמווהכיןלהתקלח
לאלכלאאותוישלחוזאתבכלשאםבלבה,ואמרהעליוהסתכלה

אל'יא·אבני'לחאלד:אמרהוהיאהאלה,בבגדיםנוחלויהיה
הבהירים,המכנסייםאתשתלבשמוטבהאלה,הבגדיםאתתלבש
'כילו:אמרהוהיאלמה,שאלוחאלדנעליים'ולאסנדליםותנעל

בני'.נוח,יותרלךיהיהוככההיוםמאודחם
כשהיאהמשיכה,-ואזעל·כך.ליכשספרהבבכימיררההיא
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ומוחמדחאלד-הרביעיתאוהשלישיתבפעםהסיפוראתמגלגלת
לושמסרוהנייראתלחייליםמוחמדנתןל"מרכז"וכשבאוהלכו'
אתולקחושלוהזהותתעודתאתלוהחזירווהםהקודם,בלילה
אותוללוותליתרשושלא'למהלהם:אמרומוחמדחאלד.

אבלהביתה',אותואקחאניהשופט,עםיגמורוכשהואלרמאללה,
לאמא'תגידלו:אמרוחאלדאתנו',נשארחאלד'לא.אמרו:הם

בתשהיארמה,בתהאתלקחהעיישהואזברמאללה'.לישתחכה
ברמאללה·המשפטלביתובאולרמאללה,נסעווהןוחצי'שמונה
משמר·הגבול'שלירוקותכומתותעםחייליםארבעהעמדוושם
היאואזהגיע.לאשהואלהאמרווהםשלי'הבן'איפהשאלה:והיא
והיאשלך'?הבת'זאתלה:אמרווהחייליםלחכות,בצדעמדוורמה
התחילהועיישהשלך'?הבתנשואה,'היאאמרו:והםשכן.אמרה
קטנהילדהשהיארואיםלאהםזהאיךשיתביישו'עליהםלצעוק

הםנשואה.כברהילדהאםזושאלהמיןואיזהככהלדברבושהוזה
לחכותוהלכהרמהשלבידתפשהוהיאקצת,והתרחקוצחקו

אמרהוהיאמאמה'?אמרו'הם'מהאותה:שאלהודמהאחר'במקום
ליאמרההיאלי','חסרחשוב',לאזהשום·דבר';שום·דבר'לה:

דיברו'.הםמהעלמבינההייתה'שרמהבמטבח,
אתהביאשמוחמדלפניבבוקר'שנייוםשבאותוליסיפרההיא

ביתובדלתודפקובבוקרבששומוחמדהיאהלכול"מרכז"'חאלד
וכעתשקרה,מהעללווסיפרועורך·דין'שהואשלהםשכןשל

קורהמהלדעתכדילרמאללה·לחםביתביןמתרוצץהעורך·דין
היאואזניתוביה.אולידהויה,אוליבכלל.עצורחאלדואיפה

יודעתפשוטשעיישהחיוך'ובחצייבשותבעינייםשובהוסיפה,

לכודחאלדכילעורך·דין'בשכנותממשדירה,למצואאיפה
 .שלוהגורלוזהאותויחפשוותמידהצבאשלבמחשב
היאסוף·סוף,להדרםמצליחההיאשכאשרוסיפרהבכתהושוב

היאשכל·הזמןוהמשיכהחאלד?איפהושואלתבבהלהמתעוררת
כאשרללבושמתאימיםשהכיבבגדיםלבושעיניה,נגדאותורואה
שוב.אותותראההיאומתיאיפהיודעומילכלאללכתצריך
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31-7-91 
מכלאעכשיושיצאמישהוטלפןהשבועשבראשיתסיפרהעיישה
אזאותו.לבקרסזיבואוומבקששםנמצאשחאלדלהםואמרדהויה
משהו.כברוזההוא,איפהיודעתהיאעכשיו

 1991אוגוסטסוף
לעבודה,כרגיל'ב:יישהבאה ,נעצרשחאלדלאחרושבועחודשהיום,
'כיףושוב:משפחה, iומבניאחדכלשלוםמה ,שלומימהשאלה
צדמאודלהשכואבאמרהאחר·כךפעמים.כמהדינה?'סיתחאלק,
בהגערבעלהכז.והמולהדרם.יכלהלאהלילהוכלבחזה,שמאל
להםאמרעורך·הדיןמזה.תמותעודוהיאמדאגה,זהשהכולואמר
ידרוששהצבא ,לור .rא,וזה·המשפטביתשלהאישעםנפגששהוא
אנישנים!'ארבע ,ליאומרתהיאלך','תארישנים.ארבעשלעונש
זה,'אתיעבו,·חאלדאיךזה.אתנעבוראיךיודעתלא
אבל ,חאלדשלהנזשפטיתקייםהבאבשבועשנישביוםסיפרהואז
-לנהוגאיךיודעת :לאוהיאבכלאהביקוריםיוםגםהואשנייום
נוכחתלהיותלרמאללהתיסעאו ,אותולבקרלדהויהתיסעהאם

אתשאלההיאברור.ולאבטוחלאכל·כךהכולבמשפט.
ישלפעמיםכיודע,יילאשהואאמרוהואתיסעלאןעורך·הדין

טוביותרהיההכולחאלדשלהראשוןבמעצראין.ולפעמיםמשפט
יותרהיוהצבאשלהחוקיםוגםיהיה,מהבדיוקידעהעורך·דין-

עכשיושרצה.מתיהעציראתלראותלעורך·דיןמרשיםוהיוטובים
בועיים. tב?פעםרקחאלדעםלהפגשלעורך·דיןמותר

 .שלולמשרדהלכהעורך·הדין:עםדיברהשובהיאאתמול
חלקלקחתמסרבלה ,3ב•מוחמדעונה,היא ,כןשואלת.אני ?בדך''ל

הולכתבדהויה,חאירדאתלבקרשנוסעתזווהיא ,בעניין
שניביוםתעשהמהלהחליטצריכהלבדההיאוכעת ,לעורך·דין

יודעתהיאבדהויה.לביקוראולמשפט,לרמאללהתסע-הבא
להידחותיכולהואהמשפט,יהיהשנישביוםאומריםאםשגם

ברורכברוהרייושב,שחאלדלהםאכפתמהחודשיים,-לחודש
אחדמצדאזעוריך•הדין.אמרכךשנים,ארבעישבשהואמעכשיו

חאלדישבלרמאללה,תיסעהיאואםיתקיים,לאהמשפטאולי
היאאםשניומצדהדו·שבו·עי.לביקורלשוואויחכהבדהויהבכלא
יראהלאחאלדאז--המשפטיתקייםזאתובכללדהויה,תיסע
שךוא, lולךהךיהעצמהאתתטלטלוהיאבאולםאךתם

נפש:בשאטעצמהארנומרעידהאומרתהיאדהויה,איוםמקום

ביקרוכאשרצל.טיפתאיןומסביבהיוקדת,בשמשחשופהגבעה
שלולאזזצלב·האדוםשללא ,כלשהיהסעהלשםהייתהלאאותו

היטלטלושלהם,הזקוניםבתורמה,היאוכךהסהר·האדום.
וחיכוחיכוושםלדהויה,אחרבאוטובוסומשם ,לחברוןבאוטובוס

התקיימההעצוריםענ~הפגישהתורן.שהגיעעדהיוקדתבשמש

·צעקות.שיחתניהלושדרכם ,תילגדרותלכמהמעבר
בחדרושישהעשריםשהםלהסיפרהואמוזנח.צהוב,נראהחאלד
בחוםועודושישה. i'עשריבליאמרההיאזה'על'תחשביאחד.

אתשיחליפוביקש·צעקחאלדביקורובאותוהזה'.הנורא
עורך·דיןשלשםומסר ,חאלדעליואמר'מג'נון'הואהעורך·דין.

וחוםורעשצפוף·כך·כלהיהמסביבסומך.הואשעליוידוע,אחר,
ללכתלהםקשהשמאודלחאלדלומרהצליחהלאוהיאאימים

 .אותולהחליףרוציםשהםלוולהגידהשכןלעורך·דין
לעצמהמרשהלאחי:~שבביתליואמרהלבכות,התחילההיא

ובנהובעלהבוכה,אותהיראושהילדותרוצהלאהיאלבכות.
היאואזמתאפקת,היאוכךבוכה.כשהיאבהגועריםהבכור

נזתאפקת.שהיאמרובנגמרפשוטשלהשהגרוןמרגישה
כלעללחשוביכולההיאכךרקאמרה:היאחאלד'שלהגורל'זה

צרות.איתרלההיונולדישחאלדמיוםרע.גורלפשוט-העניין
כמורזהוהיהדםרקיויהשתעלחולה,מאודהיהשנתייםבןכשהיה
רופאאזהיהרופא. tומרופאאיתררצההייתהוהיא ,הזוהכפית
שניורופאשחפת:י'זtשלתינוקלהשאמר ,חברוןלידידועמאוד

מחלהאלאשחפתוןאזושלא,ואמרבצילומיםהסתכלמרמאללה

דימחלהשזואמרהשלישיהרופאואילומאוד:קשהמחלהאחרת,
נזלתאואבקבגללקורהשזהלדאוג,צריכהלאועיישהפשוטה
לולתתצריךלהשתעלמתחילהואואם ,עליולשמורפשוטוצריך

היהכברוזהקטנטנים,כדוריםעםבקבוקלהנתןוהרופאתרופה,
הייתההיא ,משתעלהיהוכשהאלומסוכנת,לאשהמחלהסימן

יותר·טוב.מרגישהיהומידכדורחצילונותנת
לאכשהרגישפעמיםוהרבה ,מאודמחאלדסבלההיאסך·הכולאבל
הייתההיא·חולים:לביתורצהידיהעלאותונושאתהייתהטוב,

ממנו',אמותאניהזה?הילדעםיהיה'מההרופא:אתשואלת
ויהיהויבריאיגדלהואתמותי.לא'אתלה:אומרהיהוהרופא
בריא,להיותהתחילהואעשרגילאחריהיה.כךובאמתבסדר',

צרותאיתריששובוהנהאמר.שהרופאכמוטוב,ולמדוגדלוגבה
כאלה.

אמרהארוכה.שעהובכתהזרועותיהעלראשהאתהניחההיא
גםואוהב.שחאלדכמובדיוקירוקה,שעועיתבשוקיששעכשיו
כמויותרבדיוק,לאאבלירוקה,שעועיתכמושזהבשוק,ישלוביה
יש.-'בדליה'-ירוקהאפונהגםוירוקה:שעועיתשלאחות

לוביהלנומכינהלאאת'למהלה:אומרותוהילדות
לאחאלדעודשכללהםאומרתוהיאבזליה',אובמיץ·עגבניות,

אותם,תבשלולאהאלההירקותאתהביתהתכניסלאהיאבבית
 •בשבילובמיוחדהירקותאתתכיןהיאואזיחזורשהואעד

למהרכדרכהשלאבמטבח,יושבתנשארההעבודהאתכשגמרה
יודעתכשהיאהביתהלחזורכוחלהשאיןאמרההיאהביתה.לחזור

אתבפניהפותחשהיהזההואטוב:כל·כךבןהואשם.לאשחאלד
לשלומהושואלאותהמברךוהיהמהעבודהחוזרתכשחיתההדלת
'חאלדאוהזבל',אתתוריד'חאלדאומרהיהכשאביופנים.במאור
התרגזלאפעםאף'בסדר',אומרהיהתמידתמידלמכולת'תלך
ללמודאגמוררק ,יורדאני'כבראומרהיהאלאאני''למהושאל
ואיךשנים.ארבעבכלאיהיהשהואאומריםועכשיוהזה',הקטעאת
·המשפטלביתאולדהויה-שניביוםללכתלאןתדעהיא

ברמאללה?

4/9/91 
מישהואליהםטלפןשעברבשבועבערבחמישישביוםסיפרהעיישה
באיםלאהםלמהשואלשחאלדואמרבניתוביההכלאמביתשיצא
הזמןוכללניתוביה,אותושהעבירוידעולאהריוהם .אותולבקר

ברמאללה.·המשפטוביתדהויהביןהתלבטו
ערוךלאיןטובמקוםשזהבניתוביה,הואשכעתטובדווקא

אולדהויה-שניביוםלנסועלאןהשאלהנפתרהגםוכךמדהויה.
 ,לשניאחדמכלאעצירמעביריםכאשרכיברמאללה,·המשפטלבית

מועדקובעיםהחדש·הכלאובביתלמשפטשנקבעהמועדמתבטל
הריכיבקרוב,יהיהשהמשפטכל·כךלהבוערלאכברכעתחדש.
אותםמעביריםהמשפטואחרי .זמןכמהל'שבת'שיצטרךברור

רחוקכל·כךשזהלהספרורחוק.מדברשזה<קציעות>ל'נקב'
שאפשרכמהישבשחאלדמוטבאזשם.לבקרשאי·אפשרלהשברור
ואחרי ,לבקריחסיתוקללירושליםקרובשזהבניתוביהבמעצר
ושאותועליושייגזרהמאסרמעונשהמעצרתקופתתרד-שיישפט
המרוחק.ב'נקב'לעשותיצטרך

11/9/91 
הכולזההפעם.חאלדשללמעצרהרקעאתעיישהליסיפרההיום
לידתחנהלושיש·ארבע,לקויתשנוסעבקו'אגד'שלנהגבגלל
לפניקצתפעם,ם·חברון. n·לביתכבישעלשלהםהבית

קרוב,מאודשגרהשלו,מהדודההביתהחזרחאלדמלחמת·המפרץ,
משטרה.צבא,נוסעים,-סביבואנשיםוהרבהעומדאוטובוסוראה

רואההואאםשנתיים,לפניהראשונהבפעםשנעצרמאז ,וחאלד
לא-אחרלרחובלעבוראו ,הקירעל·ידללכתמנסההואצבא
 ,סביבוהקהלואתהאוטובוסאתחאלדכשראה ,לכןצרות.רוצה
הם-לרוץהתחילהואהביתה.לרוץוהתחיללסימטהמהרחמק
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שהואאמרו .אותוותפסו-אחריולרדוףהתחילו-רץאותוראו
ב'ארון',היהימיםשבועאותו.ועצרוהאוטובוסעלאבניםשזרקזה

וקיבלנחקרהואיותר.ולאולעמודלשבתמקוםובוקטןחדרשזה
עמדהואאבלהאוטובוס,עלאבניםזרקשהואשיודהרצווהםמכות
שבועותכמהואחריבמקרה,שםעברורקאבניםזרקשלאשלו'על
אישום.ובלימשפטבליהביתה.חזרהוא

טעותהייתההסתיים;שהעבידלכךברורהעדותהייתהזובשבילם
יוםכלביתםלידעוברהואאוטובוס,אותושלהנהגאבלזה.וזהו

למרפסתמתחתממשהאוטובוסותחנתבלילה.עשרעדמהצהרים
והתרגזחופשימתהלךחאלדאתראההזהשהנהגקרהוכךשלהם.
היהשלהם,הביתלידעברשהואפעםכלהשתולל.ממשנורא,
מאיימותתנועותעושהבידייםמנפנףהאוטובוס,חלוןאתפותח

ולפעמיםאותך.אתפוסעודאניחכה,חכה,-שאומרכמילחאלד'
בתחנה,עוצרהיההמרפסת,עלחאלדאתרואההיההזהכשהנהג

דבריםלוואומרבידו'מגונהתנועהעושההחלון'אתפותח
אחרלצדמסתכלאוראשו'אתכובשהיהוהאלומלוכלכים.
אתהחאלד,לב,תשים'אללו:אומרתהייתהוהיאומתאפק.
ממנו.'ותתעלםשלךבלימודיםתתעסק

שלושיםלוהרביץשהאלותלונההגישהזהשהנהגמתברראבל
דברשבגללאמרוהעורך·דיןעצור'כעתחאלדזהובגללפעם,
זהכלעםהראשון'מהמאסרלושישתנאיעלמאסרעםועודכזה,

הנהגבגללוהכולשנים.ארבעלחאלדשיתנוחושבהעורך·דין
לו:אומרתהייתההנהג.עםאיתר'לדבריכולהוהייתההלוואיהזה.
הואטוב,ילדהואשלי?לבןעשיתשאתהמהלעשותבושהלא'זה

רע.כללךעשהולא·הבגרות,בבחינותלהצליחורוצהולומדיושב
בושהגיבור?כזההואמה,פעם,שלושיםלךלהרביץיכולהואאיך

היאאבללנהג,להגידרוצההייתההיאכךכזה.'סיפורלהמציא
עשרעדמהצהרייםיום,כלאותורואהשהיאאפילוממנו'מתרחקת
נוסעים,מעטלוכשישלפעמים,ביתם.לידעוברכשהואבלילה,

שלהם,הביתסביבהאוטובוסעםסיבובועושהלסימטהנכנסהוא
 .אותושיראוכדי
מדברלאהואטוב.לאבאמתשלהםהעורך·דיןנאנחה,היאוגם,

מוחמדסוף·סוףאזדורש.שהצבאמהלכלמראשומסכיםברור'
להםוהיהשלהםשכןשהואלעורך·דיןאיתהללכתהסכיםבעלה
יחזירשהואמבקשיםשהםלוולהגידזאת,לעשותנעיםלאמאוד
משהו'לושילמוהםבעניין.יטפלושלאחאלדשלהניירותאתלהם
שהיהאמרחאלדאחר.עורך·דיןמחפשיםהםוכעתהסכים.והוא
ועיישההנהג.אתשיחקורמישהויהודי'עורך·דיןלוהיהאםטוב

הואושבעלהחמישי'בימימנקההיאשבביתםמרים,אתשאלה
והיאעורך·דיןשלטלפוןלהנתןמריםשלבעלהובאמתעורך·דין.

לקומעברשגרבמימטפללאשהואלהאמרהואאבלאליו'טלפנה
נקבעהמשפטכיעורך·דין'נואשותמחפשיםהםועכשיוהירוק.

קרוב.וזהלחודש 2sל·

19/9/91 
'השבחואמרה:בהקלהנאנחהחדש,מהעיישהאתכששאלתיהיום
שהיאשהבנתיעדזמןלילקחהבחינות.'אתעברחאלדלאל,

 .למעצרוסמוךממשחאלדסייםאותן·הבגרות,בחינותעלמדברת
בבחינותיפהעמדושהוא·הספר'מביתהניירותשהגיעוסיפרההיא

כברעצמוהואכאילומאושרת,הייתההיאטובים.ציוניםוקיבל
בבית.

מירושליםטובעורך·דיןלהםיששסוף·סוףסיפרה,אחר·כך
בזהריה,שלההראשוןבביקורעודאותוביקשחאלדהמזרחית.
מבקשוהוא'מג'נון'הואלושלקחושהעורך·דיןלהםכשאמר
הזה,דיןהעורךשלהסכמתואתהשיגוהםכעתאזאותו.שיחליפו

והעורך·דיןהאוטובוסנהגעםחאלדשלהסיפורכלאתלווספרו
הראשוןבסיבובלהעידבאהנהגאםחאלדאת'תשאלולהם:אמר
אםאבלהתיק:אתלוקחלאאני-כברהעידהנהגאםהמשפט.של

לאשהנהגלהםסיפרוהאלומסכים.'אני-העידלאעדייןהנהג
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לזמןיבקשוהואהתיק,אתייקחשהואאמרדיןוהעורךלהעיד'בא
זאתבכלהנהגואםאותו;לחקורשיוכלכדיולהעידלבואהנהגאת
ישוחרר.והאלויתבטלשהמשפטטובסיכוייש-יופיעלא

חאלד'עלאישומיםעודהוסיףשהצבאעיישהשמעהבינתיים
אותו.לעצורלביתשבאלקציןוהרביץלמעצרהתנגדשהואביניהם

היהלאכשהואלולהרביץיכולהיההואאיךצוחקת,הי~איך'
להיותכדי·הזהותתעוותאתשלומאבאלקחווכשהםבבית,
שאכןכפיבבוקר'למחרתל"מרכז"חאלדאתיביאשהאבאבטוחים
בבוקרהקפהשתייתבשעתליאומרתהיאהצבא,הם,ככהקרה?

אזנכון.לאשזהתוכיחלךואחר·כךסיפורים,ממציאיםהםבמטבח.
שהוא ,'עאתכעתלהםוישהעורך·דיןאתהחליפושהםטובלכן
הבטיחאחיהכסף.הרבהיעלהשזהרקטוב.עורך·דיןבתורידוע

צריךבינתייםהלוואה.ממניגםתבקשהיאואוליקצת,להםלעזור
למשפט.יופיעלאשהנהגולקוותלחודש 2sל·לחכות

גרועהכישבמקרהלהםאמרהחדשהעורך·דיןיהיה,שלאאיך
איךארבע.לאזהושנתייםבטוח.לאזהוגםשנתיים,יקבלחאלד
ארבעיקבלשהואאמרהקודםדיןשהעורךלחאלדסיפרהשהיא
שנים.ארבעלאלא.לא,'לא,ואמר:בלשונוצקצקחאלדשנים,
 '.אולישנתיים.אולי
תיקחהיאלבדה.נוסעתלאהיאהפעםואותו.לבקרתיסעהיאמחר
אנידודתה.גםשהיאחמותה,ואתאמהאתבנותיה,שלושאת

מאחוריחאלדאתלראותהסבתותלשתיקשהיהיהלאאםשואלת
יודעתואניקשה,יהיהלחאלדאבל'לא.אומרת:והיאובריח,סורג

 •ילד.'עדייןהואהרייבכה.הואאותןיראהשהואשברגע

הקרובבגיליוןההמשך
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פרקיםבארבעהוירוי
~רלי~חורדה

גור-אריחיהודהמרוסית:

פחד

חרסייך.מסדאםלא ,ל· 1מהכממה?דוקטור.פוחדת,ני-

N :~;ך~~; i ~~~~~~ l.:; ~~~ ?,f f ~ ; ~ f i; ~~ 
 ...לכתובלקרוא, ,להביןנורמלי.באופןאנשים.עםלשוחח.

 ?דביליתאתמה,-
צריךאתהזהאת-נעלבת.אני-דוקטור ,תפקידךכברזה-

לקבוע.
 ...אתאיך ,זך 1אושואלאניעכשיואבלאקבע.אמנםאני-
 ,אותולקטועממהרתאני-לדביל?עצמואתחושבדבילאיזה-

עצמך",את"מגדירהל~ליםלחכותבלא
איךבצוואר.נתקעהצוו~~ר.עללוחץצוואר.עדמגיעבבנקהמינוס
·רעב.משכורתמשלמיםכאשרכסף,להרוויחאפשר

-ביותרהמפחידהדברביותר.המפחידהדברהואהבנקלאאך
לאפס.מתחתביקורת.לכלמתחתהיאהיוםשליהעצמיתשהערכה
 ,אליויתקרב ,לושחםשמיעד·כדי·כך ...מינוסמינוס,מינוס,
~ן·רגע.יתקרר

 .·חוליןשיחתלנהלכדיככה,סתםאביזהבעברית.לאייןהעבאך
לנהלכדי ,פסיכיאטראצללביקורלבוא-ילדתישפויה,אתהאם
קולותבכמה ...יפולי tכביקורבכל·זאתהריזה·חולין?שיחתאיתר
קולות.שניבלבד.בשנייםבינתייםעצמך?עםלדברנוהגתאת

הפסיכי:~טר.שמעאילוחה·חה!שניים?בסך·הכול
שחור·סגולדרומילילהתלויהעירעל·פנישומע.איננוהואאך

מתוךישנהאינניאניואילו ,במיטתו·ישריםשנתישןוהפסיכיאטר
שלדו·שיחומנהלת ;הניחבעלשלכלומרזרה,במיטהאי·שקט,
 .עצמיעםחירשים.

סיבוךמפולת!עצרו!"עמדו!באולפן:בבוקראייללאניכךהנה
שלמלוכסנים.מבז.בטיםמפחדת.אתמייללת.אינךאבלמעיים!"
לגורל.אחיםידידים,ללימודים,חברים

ללחושמסוגלתלא~~נימבינה"לא"אניאפילומבינים?""מבינים?
 ,"ןכ"משהומבינה"?"לאאו"מבינה"עצמיאניהאםאגב,בשקט.
תוך ,שאלי ,עבי •משהווהגידיהפהאתפתחיועכשיו ,"אל"משהו

 ...נו!בכל·זאת,אךבשגיאות,גמגום,
פוחדיםאינםב'שגיאות,לדברחוששיםאינםיכולים.האחריםהנה,

להשתעשעאתםויחדבכיתה,כלומרבאולם,פרועצחוקשיעוררו
ושובחלשה.עצמךלחושגע,להרולנוח, ,עצמךעללצחוקמעט,
מרוצים,כולםלמךד, lךולהמשיך ,להביןלקלוט, ,לקבל-לקךב

אתך?מהאזמתנגדים,לאהמורים
בךדפוקלאתקוע, ~ cל-פחדלאלr:זי;ת.-לחיותלא-לחיות

בכוונה,בכוונה·לא , tמשיכבליכאילומילדות.מוך~שאךבפטיש,
דאגהלעוררלאלהורים,כאבלגרוםלאלמשפחה,צע"רלגרוםשלא

שרוצהמישרוצה.ה .rנ •ביהראשונה.האבןאתשיזרוק ...מיותרת

שלחשבונםעל:ורה 1גיאינני ,כןולהרשיע,בכךאותילהאשים
גיבורה.לאבכללהקרובים.

הכל·יכוליםהשלטונותמפניהפחדביותר.ממשיהואהפחדאך
אנשים.מפניפחדכללי.לפחדנהפך

תפחד","אל-להיותצריכההתרי"דשהמצווהמבינהאניבשכלי
לא.-בבטןאך ,כן-במוח
כאשרם, wנחוצה,מלהגמגום.כדיעדבידיים,רעד ,בבטןפחד
ואילושוכחת.אני-מקומועלהזולתאתלהעטירלהבריק,צריך

שלי~~ייאתמסובבתאניכאילוכואב,סיבוב·אחורה ,אחר·כך
עניתילא ,שצריךמהאמרתילא-בעצמיגוערתואניבאצבעי.

 ...לאלא,לא,לא, ,כראוי
כךלא-בכלל?עליךשםמיאידיוטית,טיפשה, ,איתרלעזאזל
לעצמולעצמו,לעצמו,אחדוכלחול,גרגרבעצם?אתומיאמרת?

ממך.אכפתלאולאישאותומעניינתלאואת
עטיפתךשלהקירותארבעתביןבחלקומדוכאזה,מרדאיזה ,הר

מפחד.כמעטנחנקהארצית,

 •פיצוץעד·כדי-ו
אתחמור·רשמי,בטוןאנישואלת-מפחדת?אתממהאזנו,-

"לחרוש"?שצריךמזה •עצמי
-פוחדתאת"לחרוש",ואיך"לחרוש"מהיודעתאינךשמאאו

כברשאתמפניואולי ...ש-בינתיים-מבינהאינךיודעתאינך
 ...אוומבינה?יודעת
תלויהלהיותאךבמרומים.לדאותנעיםבעננים.לרחףנעים

ביח.דנצחקהבהאזמצחיק?אונעיםבאוויר?!

חזקהמה ,הר·פח.דפצועתקטנה,מסכנהנפשאת,מצחיקהמה ,הר

שור~יאתתלשתיהדם.ריחי~~.rיה·מתוקהטרףתשוקתבאדם
לאעוד ,בשליבזאת,ואילובצפיפות.פחדיםזרועתקרקעמאותה
עדיין,איןוגשםמגולים.בשורשיםמיטלטלתאניכךשורש.הכיתי

 .אין ,אין
מתי.ידועולא

עייפות

לך?מציקשונת,טיפ ,עודמהעוד?מה ,נו-
לי.קרעזוב.-
חם?לךהיהשםושם,לך.קרכאןאומרת?אתמה-
איןומחניק.קוררק ,קררקחם.ליהיהלאאף·פעםאף·פעם.-

 ...בחלון .החלוןעל •החלוןאל •חלוןלפתוח .אוויר
 .מהרכבי ,רוצירותח.הקומקום-
ארוץ.לא-
הגז!רוצי!-

לי.אכפתלאהגז.שירתחשיזרום.-
עולההוא ...הגזאךנחוצים?הםלמידואג.אנילחייךלאאבל-

המיםהמים.אתכבי ,האוראתכבי ,הגזאתכבימי.דקומי .ביוקר

 ...הגז ,יקרהחשמל ,ביוקר
 ...עייפהעייפה,עייפה,אניאצבע.אזיזלאאני-
 ...החשבוןכשיגיע-
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 ...חשבונותחשבונות,חשבונות,-
 .לךאיןוכסף-
 ...איןדירה,אין-כסףאיןכסף,אין-עבודהאין-
 ...לצריךחובותאבל-
עלאחרים,שלחובותומשלמתמשלמתאנישנהאלפייםזה-

אחרים.שלחטאים
שנהמאלפייםפחותבסך·הכלבדיבורים.מפליגהאתאיך ,הר-
אתבעצמךשלמי-עכשיואבלזרים.חובותלזרים,משלמתאת
 .שלךהחטאיםועלשלךכרתהחד

יותראיןאבלשלי.עלשבעצמי,שלי.אלהשעכשיויודעתאני-
הכול ...היה ,צעירגילהיהכוח,היהשנהעשרהאחתלפניכוח.

בעבר.

או ? 41או ? 75אושנים?תשנ"דבתשלך?העייפותכמהבתאז-
שנים? 11-בסך·הכל

-l] עברבזמןהכול .·הךהיינומשנה.לאלירוצה.שאתהכפיש~ן. 
באת?למהאז-
-נשימהעודלהיפתחחייבתשתיפתח,חשבתי ,קיוויתי ,חשבתי-

להתחילצריךיוםכלהרישנה.·אלפיםששתבת-שנייה
מהתחלה.הכולמבראשית.

מעשה.לעשותצריךבפטפוטים.די-
כוח.איןאבללעשות.צריךלעשות.צריך ,כן-
המכריםאצלהראשונה.לאכןגםהנשימה.נפתחהשכנךאצל-

הידידיםאצלהחדשים.
 ...ואצל ,ואצל ,אצליקים.הוות

ההם,בחיים .יותראין .זהולא.-אצליואילו .כן-אצלם-
הקירות*.עלאותימרחו ,בעבר

עצמך.אתקרצפיאזהקיר.אללאאךהקירות.על-אותםוגם-
בשקט.לנוח.ליתןבמנוחה.אותיעזוב-
שקט.לאעכשיוהזמן .לךאתןלא-
לחכמיםלאוגםהמלחמהלגיבוריםולאהמר;ץלקליםלא"כי-

יקרהופגעעתכי ,חןליודעיםלאוגםעושרלנבוניםלאוגםלחם
יב).יא,ט,<קוהלתעתו"אתאדםיידעלאגםכיכולם.את
 ,י ,(שם ,,הביתידלוףידייםבשפלותורה. R'??:J ר~:,,בעצלתיים-

החיים?מןהעייפהאת, ,כךעלתאמרימהיח).
נצחית.חוכמהעללחלוקאי·אפשר-
מסקנות.תוציאיאז-

נצחית.ולאחכמה.אינניאניאבלונצחית.עתיקה-החוכמה-

בעודיוולדשתינוקאומרזהאיןהרות,נשיםתשעיחדאוספיםאם
חודש.

היום.להגמרבהמשום·מהאת-
זה.ככהאבלבכך.להודותנעיםלאבכך.להודותבושהאחה.-

והתשוקותלחיות.רצוןאיןכאשר ?העייפותריחזהמהאתהיודע
ואיןמהתחלה,הכוללהתחילישלהתלהט.שהספיקומבליכבות,

בדם,קורוקור.חסר·טעם.שנעשה ,העצמיקיומךאתלסייםכוח
ושיממון.קור.רקהזמן.וכלבכלקורבנחיריים.האצבעות,בקצה

טובה!כפדייתסביבך!הביטי-

מוכנהאניסביב.להביטפשוטואפשרבהלם.טיפולגםאפשר-
לאשהתשישותאלה·טובה.כפדייתבהמהשאנילהסכיםבהחלט

מפריחהואינניצועקתאיננילקרקעית,שוקעתאנימזה.ת [l ~ח,
בועות.יותר

חייבת!אתאבל-
 .אחרסיפור-כךעלעצור!-
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אותיהתישו ,עייפושמשמעותו:סלנג,שלביטוי *

חייכתאני

כמולוהטתשמש·פרסומת.בגלרייתכמותכוליםשמיים
דשאבהיר,אורכנ"ל.בגלויהכמוכההכחוליםבגלוית-פרסומת,

בקולנוע,-זאתראיתיפעמיםכמהבהירים.אנשים ,ירוק·בהיר
 ,חיכיתישניםכמהאחרים?בחייםבחלום,הטלוויזיה,מרקעמעל
בא.זהוהנה

הזה,החוליבחוללנגועאפילויכולהאני ,שלי-זהוכל;סקיץ.
לצווחיכולהאני •בתוכולהתחפר ,ממנוחופנייםמלואלחפון

אני-נכוןזההאמנםכאן.-אניהריאות.פקיעתעדמאושר,

כאן?

עברוהאדמה,פניעלחייהממשיים,החייםמן ,מחייגדולחלקאך
ההם,בחייםשריפדת"ללאיום·יומיות,מלחמותו"אלפישם,

ולהתחילמשאםאתלהסיראיךבהם?לעשותעלימההאחרים.
חופשיה!סוף·סוףחופשיה,איך?המחודשים?אתמחדש,לחיות

ריצהאלה.להרהוריזמיםהחייםליהקציבוזמןמעטכמה ,הר
 ,אולפןשכורה,דירה ,הוסטל ,·מלוןביתרשויות,ביןמטורפת
מוכרים.ולאחדשים-מכשוליםמעבר ,מירוץריצה,עבודה,חיפוש
איפהיודעתאינךמחדשיוםכלכן.-מו~ךיםלאעצור!עצור.
חייבתאניאךראשך.עלהנוחתחדשמכשול·אירועתמצאיומתי

שכרחייבתאניהשפה.אתללמודחייבתאניעליהם.להתגבר
אתרקמבינהאנישבהםחשבונות,.לשלםחייבתאנידירה.

נספר;ת.רקמתמצאתאנישבוחוזה,עללחתוםחייבתהספר;ת.
חייבת.שאיננימהאתלספוריותרפשוט-ואבויאו ...חייבתאני
 ?חייבתאיננימהאזחייבת.לא-אלא ,אסורשלבמשמעותלא

רק ...אינו ,יכולאינורוצה,אינוהראשזוכרת,איננייודעת,אינני
חייבת!-לאחתממוזגותמליםשתי
עכביש.בקוריזבובכמובחובותאותיתעטפואלרבותי!רגערק

מחויבת.לאשבכללרוצה.שאנימהיכולה.שאניהבנתילאעדיין
ההם,בחייםהמלים.צירוףמוכרמהארה, ... ,חייבת.-כבראבל
כמונחת-מאיימתמחייבתאצבעמוליהושטהכברעקום,ראישל
חייבת!אני-הדקעל
קיוםאלאחייםאלהאיןהחובה?רגשמתוךלמשוךהחייםכלאת

מהכללכןלי.חייבאיננואיש-לילכולם,חייבתאניגועלי.
עמדי.עושיםחסדממשמענק.זהו-בשבילישעושים ,לישנותנים

מלהכלעל·תודהאסירתלהיותחייבת.שובחייבת.אניואני?
להיותלאאחד:בתנאיאךלחתול.אפילונעימהכידוע, ,וזוטובה.
 .על·כךאסיר·תודהלהיותחייב

-הנהדרתבמלההזההחיובאתלהחליףלאמדוע,באמתמדוע,
לחיות,רוצה ,לעבודרוצהאניעברית,ללמודרוצהאנירוצה.אני

 ,שאוכלככל ,כוחילישיעמודככללעשות,רוצהאנילאהוב.רוצה
 ,משפחתיטובתאתרוצה ,בכלל-הסתבכתי-לבצעלעשות,
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עמי.טובת

 ,כלומראומרת,זאתחייבת,אנירקבהחלט?אסורלא?אסור?
 ...כלומרחייבת,אבלרוצה,אינני

שלהדביקיםהעכבישמקורילהחלץתוכלילאלעולםלעולם,-
גורלך.כנראהזהוארס','קולאנישומעת-והחובותהמלים

jZ .אך~ה

מוחה!אניבזה.רוצהלאאניאבל-
עצמך?נגד-

מרד!עלמכריזהאני-
שלו?הרגלנגדהגוףמלחמת-
הגוף.דחייתנגד.ח.ל wה-
בדבש?כאןאותךשימרחו ?ציפיתלמהוכיילדה? ,איתרמה-
אתלהשקותחייבתאינהודבשחלבזבתהארץכמובן,לא.בכלל-

כבשיםולשחוטבחלבלהגמיעםבדבש,שלההתועיםוהבנותהבנים
 T • :- : ...הביתהשובםלכבוד

רבים.דיאתם-

ודורשיםשיניים.בחריקתאלאבשקט,לאאךנותנים,ולכןאחה.-
לאארצה.אפייםשישתחווגאים,מיהודיםוזאת,תודה.הכרת
 ...לאבכל-זאתלהתקיים,לחיות,

הרבה.דירוציםאתם-

בכלכתוביםוהבלתי lהכתוביבהחוקיםלכלבניגוד ,ולכןאחה.-
בעצמי.הכוללעשותחייבת ,ילדעםאשה ,אני ,התרבותיהעולם
גבר.גםאשה,גם ,ש;רגםסוס,גםשאניושוב,שובלהוכיח

אשה.פשוטלהשארתחבולהישנה-
ס~ר?מצפונישלוק 1המוקולו ?לזנותאותימוציאאתהמה,-

לעבור.הכולאתעליכידוע,חייבת.אניזהאתשגםייתכן
הנושא.אתתסיטיאל-
שללטיפשותהסלחיבבקשה,סלחיזאת.אעשהלא-

יקרה.סבתא-תרבות,חסרת

בשבילך?סבתאכאןמי-
אבימי ,אבי ,אבל .תח:~משפחהכאןכולנוהרי ?אומרתזאתמה-

בתפקידסד, nם- nאוכי~ת-לפשוטאועביה?קרובההזאת?במשפחה
הכול?בז~ר ...חייבתאניאזגםבעצם,אז ?לכלולנית

אני?סוגמאיזה

היההאנטי-אנושיים,ההם,בחייםבחיים.מקומואתרוצהאדםכל
הכול.ידעתיאךקשה,
יחסםומהלהם,ו~ייכתאניבמההזרים.ואיפה ,שליאיפהידעתי
בבית.אני •לי w ~בין ,שליבמולדתיאניוהנהונו:ונו',אליי
כלמתבלבליםכרים,:כאפילוהישראלים,מדוע,אזלי? w ~בין

-מראשחושדיםוהוותיקים,עולים",סליחה,לא,,;מהגרים,הזמן:
יותר?טוביםחייםלילחפששבאתיבמה?

יותר?גרועיםלחייםמהגריזהמי-הלבעלידבכנות,ראשית,
מוינחים?עלמראשלהסכיםכדאילאהאם-ושנית

שלצערי,אלא,כובחנים.ושובמבחניםבמבחנים,עומדתאנייוםכל
עלבסלחנותליופח tשכמיוישבפתק.כתובמהמבינהאינני
יודעתואניגרוע,זהלא,אבלעברית!"יפהמדברת"אתהשכם:

היטב.זאת

בכלבבקשה,אותו!"לכבז'וישהנוהג,זה"אצלנובצעקה:-או
איךהפתק.בעניין ...שאלאכללים.גםחוקים,גםנוהג,גםהכבו.ד

בו.כתובמהלהביןמראש,לדעתבכל-זאת
שהואמפנירקלכבד?ישאותוגםגדול"?"בלגןבענייןומהועו.ד

יהודי?

וחוברות,"פנורמה"? 1ישראל"'"קולרוצה?אתלעזאזלמה,אז-
אותך?;:זש~ילולרוסיהשבאווהישראלים

ברוסית.לשידוריםהוקדשהא'רשתכלכמעטהמלחמה,בזמן-
עיתונים,ברוסית,ישדר· 3ערוץ , 2בערוץ"אקטואלנוסט"

ישראל!עליךרוסית-ברוסיתכתבי-עת
חמורה ,לישראלסכנהכלכלית!הגירהזוהין.rוך~ת!לתת!לא-

זרה!-וזויהודית,תרבותישביחד!ו"חיזבאללה"מאש"ףאפילו
בתרבותמדוברשר t+כמיותרתתרבותאיןרבותי! ,געוהר-

-התרבות •כולולעולםשייכתהאמיתיתהתרבותוכלמקורית.
שונים.האנשיםרקהיא,אחת

כלובכלל,בכלל.העלייהעלאישית.עליךלאצועקים,הנה,-
הישראלי>(בציבורלמיעוטמתייחסות ,שלךהקובלנות

מיןהיאהעלייההאםהזאת.אי-ההבנהעםליקשהבכל-זאת-
אלפישלהמוןלוקחיםזהמדועראשים?אלףבעלתכזאת,הידרה
מסובביםשונה,אופיבעלשונים,גורלותשונים,מניעיםעםאנשים,
רגליים?אלפיבעל ,ענקימרבה-רגלייםאיזהכמואותוובוחנים

עלייהעל-ידיבעקרוןנוצרהימינושלשישראל ,כךעללדברושלא
חיוצברכלשלאבות-אבותיואושאבותיולה,הודותומתקיימת

באים,אנשים ...עללדברושלאעולים:פעםהיוהםוגםבגלות,
מסריחים.חרקיםולאבני;,.אדםשונים,והם

אחידה.מנטליות.בעליאךשונים.אכןהאנשים, ,כמובן ,כן-
לאהואטיפוס,עלמדברפרופסורשכאשרכתב,כברצ'ססרטון-

יותר.העני ,ובדרך-כלל ,השכןעלאלא ,עצמועלחושב
איכזבהישראלהאםבמהירות.לרסיסיםהתרסקשלךמצב-הרוח-

מבחינתי. ...אותיאיכזבהבאמתישראלאכן,-אותך?
 •להתחילהיהצריךמזה-
המתווכיםבוויכוח,שליהיריבובעצם,עצמי.בצנזורהלידי-

צודקים.תמידהם ,איתי

אשמה.תמידאניואילו
צודקת.דברבכללאצודקת,לגמרילאפשוט,-
לי.משנהלאבכללזה-בכללצודקתלאצודקת,לגמרילא-

עלהולךשכלחושבת,ואניסובייקטיבית.אידיאליססית-אני
אולכךמסכיםלא,אולכךמודעהואאםהאדמה,פניעלשתיים

 •לירע-ולי •סובייקטיביאידיאליססכןגםהוא ,לאו
מעשיהמדינה,שלהכלכלימצבה •עכשיומדוברעליךלא-

 ...ההמוניתהעלייה ,הטרור
מאשימהאינניומפחיד. ,ליקשה ,ליבודדאנשים,ביןאדם ,לי-

-משפס.ביתלאזה-איש
נאשמת.אינני-רוצהאיננילהצטדקגםגם

ביטחוןכלליאיןוליטוב!"יהיה"הכולאחד:בקולמבטיחיםכולם
מלטפיםאואותימשבחיםעצמי.ביאלא-המחרליוםבאשרלא-
יודעתאינניאנילבן-אדם.כמולאלחתולאולכלבכמו ,ראשיאת
האם .בגורלישולטתאינני .אותןלישאיןכאילוזהאז ,זכויותיאת
במבוכה.אנילכאן?לבואלישהרשומרגע ,כאןלחיותזכותלייש

 ?ולמותישראלאתלראות ?ולחיותלמגרש?לצאתאעזהאם
שלסל-הקליטהאתליבחרתישכברלהיותיכולכאן?אנילמה-

 .שליהמקוםאתלשחררהזמןוהגיעגורלי
לתפוס?רוצהאתמקוםאיזה-
שלי.אתטובה.שאלה-

טלוויזיהממקלסלהיפטרכוונהמתוך ,לינחוץמהאותישואלים
חלודים.מסכיניםאולמחצהשבור

מגזימה.את-

לאשלנומהאלוהים,לךייתן-הכלללפישנותניםעמיתסכים-
עשיריםלאהבריותבהחלט.טבעיזההאמת,למעןנחוץ.

לגביטבעיזההיהלאלהם.שנחוץמהלזולתשיתנועד-כדי-כך
תודה.-משהולךנתנו ,וכךהבן-אדם.

סיכוי.לראותלראות,זה-צריכהשאנימהאך
חלב.שלכליתוךאלשנפלועכבריםשניעלמשל.לךאספר-

ואילווטבע.רגליואתשמט ,סופוזהזה,זהוהחליט:מהםאחד
אתלזברה,החלבאתחבץ ,רגליואתלהניעהחללא!-השני
משם.יצאוניצל.-לחמאההזברה

 •החלב?אללהגיעאיך-בסודליתספראוליאךטובה.עצה-

ועיתונאית,עורכתמתרגמת,-סופרת,רליגה i2רדדה
העמים"'מחבר
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1 
באוניברסיטהסטודנטאזואנירחוקים,ימיםבאותם

מדרשותבבתיבקודשדרכיומחפשבירושליםהעברית
מאה·שערים.שבשכונת

חכמותשלבספריםוקריאההרצאותשלגדושיוםלאחר
גמרא.דףללמודלשם,לסורנהגתיהעולם,

מזוקןצהוביםבדפיםלעייןחבורה, ,בסתרשם,התארגנה ,כךבתוך
 .הנסתרחכמתשל

שלהם.בחברותאאחדנהייתי
מאולםבהחבאופרשנוהגמרותאתסגרנוהלילה,כבחצות

בלוייםקודשלספרימחסןששימשצדדיחדרוןאל·המדרשבית
שימוש.מרוב

והיחידהכבדמהשולחןהספריםערימותאתפינינועיןהרףתוך
אתהעמדנומשכבר.נפתחהלאשדלתו 'החדרבמרכזמאובקשעמד
לפנינושהנחנוהנסתרבתורתיומיןעתיקספרלידהדולקהנר

ביןמרחפיםמשולהבים,עליורכנומהרהועדרועדות,בידיים
הקודשאותיותביןגימטריותמצרפיםרמזים,מחפשי~ ,שורותיו

הנכסףהצירוףבידינויעלהאולי-הקוראמעיןנחבאיםופסוקים
המשיח.פעמיאתונקרב

פעמיםבגרונושכחכחלאחר ,הלימודכדיתוךהלילות,ובאחד
מהחבורה,אחד-סודותובסודיבהתרגשותלנוגילהאחדות,
פנילהקבילויצאשסבללאחרקודש,שבתשערבקדישא,בוצינא
נביאשלקולובבירורשמעתל·ארזה,גבעותעלהמלכהשבת

הגבעות.פניעלכרעםמתגלגל
לאורהשתררהמוזרהודממהחוררופניהםעיניהם,פעמוחבריי
הנר.

 .שלנוהקודשבעבודתביותרהנלהבהיהזה,קדישאנאבוצי
צומתגםשהירכהכיוון ,לבריאותוחששתידבריומששמעתי
וסיגופים.

הנביאשלבלשונוהתנבא"הואלחש.נשבע!"אני ,חפץ"בנקיטת
ירמיהו."

עליוניםעולמותשלבמעלותבלילותאיתםלרחףהמשכתיאף·כי
ושוב,שוב ,בתארו"הבוצינא",שלהרועדקולובשומעי ,הנרסביב
בקדושתוספקותפקפוקיםללביהתגנבוהנביא,שלנבואתואת

 .שלנוהחברותא
ערבייםביןבשעתהימים,באחדבשוביאז,דווקא ...שאזאלא

שמעתיחוכמה,בספריהכבדתיקיעמוסהבוכרים,שבשכונתלחדרי
הקרבה,הגאולהאודותקודש,בחרדתמתלחשיםהשכונהזקניאת

בברור'שבקעירמיהוהנביאמפיאוזניהםבמושמעומהםשאחדים

רוממה.לשכונתסמוך
מפיהגאולהבשורתאו!שומעילאחראחדיםימיםאלאחלפוולא
השמנמנההסטודנטיתשולי'ליסיפרהוהנהשכונתי'זקני

שלהשהסבאהסוד'שמירתעלאותישהשביעהלאחרוהחיננית,
מדרונותעלשהסתלסלירמיהו'הנביאשללקולוארוכהשעההאזין

בפתוח.מי

לעברפעמיישמתיהחלטה,נחושהשמשות,ביןבשעתלמחרת,
ירוקשיחשלהסבוכיםענפיוביןהתמקמתישםתל·ארזה,גבעות

 ...המבשרשלקולולשמועזכיתיולאארוכה,שעהוציפיתי
ועל·אףבפתוחמיבגבעותלנביאארבתימכן' ,לאחריומיים

משמיים.עליריחמולאהלילי'בקורהתייסרותי
גבעהסלעיביןוישבתיומיואש,עייףעליתימכן'לאחרשבוע

עדדרוך'כולישומעת,אחתועיןצופהאחתעיןברוממה,
שהתנמנמתי.

ערב:קולהעירניפתאום
 11 ...יךידעתבבטןרךאצובטרם_"

קראתיך!אניולאיצרתיךאני"לאבקול:וקראתיממקומינחרדתי
הקול:שנהמועטיםרגעיםכעבוראךבמקום.השתררהכבדהדממה

--ייי!!יי--.- ..... "!!!תלךאשלחךאשרעל·כל .. ,"

שלחתיך!!!"אנילאהזחותיך!!!"ראהבצעקה:השבתי
רקעעלנטועהאדםבדמותנתקעומבטיממקומי'הצצתיכך'בתוך
אתסביבהמחפשתהיאאףממני.הרחקלאהאחרונות,השמשקרני

לקראתי.פסעהבי'ומשהבחינהאליה.הדובר
היהלאשהרילפני'העומדאתוהכרתיהתרוממתיאלי'משקרבה

והפטיר:כמבוישמולישעצרתיאטרוןשחקןידידי'אריהאלאזה
איפהליואיןהבכורה,מחרהחדשה.בהצגהנביאשלתפקידלי"יש

ועכשיולתל·ארזה,ברחתיבפתוח,מיעדדחקתיכברלתרגל.
שלהראשוניםבפסוקיםפיופותחמגיעשאנימקוםכל ...כאן

ואנישליבכיווןונוהריםמתקבציםאנשיםרואהאניירמיהו'
עליי.דעתישנטרפהיחשבופןבי'נפשיעודכלמסתלק,

 11 •יותרמסוכןזהיהיהאמרתי'לנביא"אותךיחשבו"אם

וקרא:בידימשךולפתעתמוה,מבטביתלההוא
 ...אחריוומשכנינסתלק!בואמתקבצים!;כברהם"הנה
רבותשניםקדישא",ב"בוצינאפגשתיימי'בערובואנימכבר'לא

חרשווהשניםכחש,בשרושיבה.זרקהבשערו .יוראיתלאמאוד
 .הנסתרבתורתלימודנוזוכראםיושאלת .במצחוקמטים

זכיתי"הריולחש:פניוקרנוולפתענבוך,ענהאשכח?!"איך"וכי
 • 11 ...הנביאשלהמבשרקולולשמוע
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הקצרהספרמתוךקטעים
אלבחרידוד

בן·ציון jקט'רינהקרואטית:מסרבית

 7עם'
,;;;;;,,, y;,;,;,;,,;,;t ,\ דק.בטוש ,הקצר,ד:ספרהכריכה·גביעלרשמתייד

·הכתיבה,מכונתכ:זוודה,חפצים,עםאריזותמסביבי: ,;~;,.~נ
l(lt:; 'גשם,מעיל·ספרים,קולבים,עלתלויותכותנות ==י

~:: il .הרגעבזההסתובבהידידישלהמכוניתמגבות
המנועצליל ,החצץשביילעל-פנילדרכהופנתה-- ......
הזהירידידילחות.וז~לדקהבלמדיףוהביתבאווירתלויעודו
 ,אמרמתים",זבובים ~,שתלים"תליהמתים,הזבוביםמפניאותי
התוכניתנשען.היעהמהועלהמטאטא,נמצאאיפהידעתיאבל
 ,אחדעמודלכתובעליביומויוםמדיבתכלית:פשוטהחיתהשלי

במחצית ,שבאוקטוברכדי ,בינוניבפורמטשורותשמונה·עשרה

מל~~ה.מחברתעמודים,לכמאהאגיע ,אוקטובר

 15.-13.עם·

כלום.כתבתילאבה,לכרנישנועדהראשוןהיוםהוא ,הרביעיביום
העמוד:פנילובןמולומצמצתיאותהפתחתיהמחברת,אתלקחתי
אלניגשתי:מדרגות, 1עליתיהשלג.תוךאלהפסעתיכאילו

לעצמישהכנתיהשחוריםהכוכבוניםמשניאחדנטלתי ,השולחן
שיפורחלמידהראשונה.הריקהלמשבצתאותווהצמדתי
כוחות.ביהפיחהבכוזיבהאתחילמחרשהנהוהמחשבה ,בהרגשתי
חגיגה,מעיןזוהייתה Iביציםמארבעחביתהלעצמיהכנתיבמטבח
ריבהולקינוח'"גרינה,ובמלחם ,רוסיתהולאחריהחביתה,עוגת
אבל ,זובשעהכברלכתובמתיישבהייתיאוליורד·הבר.מפרי

ראיתיומתמידמאזמכוני:זאתמנעההיוםלמחרתלהתחילההחלטה
בכתיבה,כשמדובריחדוובמיעצמית,במשמעתשניחןכמיעצמיאת

 ,אחריוםשוםלהיותיובילולא ,"מחר"תמידבשביליהואו"מחר"
אניאבלזאת,הבינוילארביםולא.לא ,מאוחרואםמוקדםאם

אזעדהיער.אל~ותה tלקחתיאחדיוםהבינה.שהמחברתחושב
שרקכוכבים,זרועלמירקעוהיוהשחוריםהכוכבוניםכברהתרבו
ביניהם.הרקיעצבעיברקולפעםמפעם

הבלוט.אתלהוהראיתיהמחברתאתפתחתי ,האלוןתחתנעצרתי
גםואחריו ,זבובוןהשורות,מןמתעלמיםפניה,עלריצדוצללים
התבלבמרחבישצץהחדןזzהמסמאהמשטחטיבאתניסויתוש,
אחדכלאולי ?זאתבכלנבדלותשלהםשהמציאויותאושלהם.
ברואיושארוכלויחידכאחדבעיניוהנחשבבעולםהואגםחימהם
ידבכתבפוסע,כעודירשמתיזאתכלדמיונם?יציריאלאאינם

לאאניבשורות.הואגב!התחשבלאצלליתשכעיןקמעה,מרעיד
משתמשתהתחילההאזזרוןבזמןהקופאית.אמרה ,דברשוםמבינה

כרכהשערהאתלריסים:ובמס~רהלחיים,בסומקבשפתון,
 ,מצידוהאופה,צווארה.אתלהתמירכדיכנראהמעלה,והגביהה
העולם,כלאתללושיכולתי'אילוהבצק.בעזרתהכולאתהסביר

תיארתימשובחת.יותרעוגהאופהשהייתיבטוחאני ,ואמרחזר

מגיחההשחומההעולםשעוגתהכבירההשמייםמאפייתאתלעצמי
מקרבה.

אלכחרידוד

 31-34עם·
כמורוחיאפקידבידיךאל-אלוהים,וחשבתי:הדוושהעללחצתי
עודניתךהתחילהגשםאבל ,אותוזוכרעודשאתהבמידהאיוב,

כברהאבנים,שבילאלמשנחלצתי ,ואחר·כך ,הוואדיבתוךבהיותי
צרותמיםרצועותחתךהקדמישהגלגלכךניתכות,ביריעותצלף

המוטחותהגשםטיפותשהעלוהמיםחישוקיאתשוברוהיהורחבות,
האופנייםהחליקוהמדושא,הגישהשבילאלוכשפניתיבקרקע,
לתמוךאותיוהכריחולהםהתהפכופשוטרעידה,שוםבליברכות,

אילוהיהמוטבשאולילמרות ,ובברכייידייבכפותעצמיאת
איךהרטוב.הדשאעלאורכומלואוליפוללהישמטלגופיהנחתי
הממוסמסת,באדמהנעוצותכשאצבעותיישפוף,בעודייהיה,שלא
 ,כמובןאנוש,יצורילאהיצורים,ספורלאיןדעתיאתנתתי

האימתנייםמן ,אמיתילמבוללגביהםהופכתכזושאי-נעימות
אתרקקורעותשזעקותיהןוחיפושיות,נמליםעלשבחלומותיהם,

ההבדלאתבםמוחהשהזוועהופרפרי·יוםפרפרי·לילהעל ,אוזניהן
מקיבתם,מופרדשעולמםהעכבישים,ועל ,חושךלביןאורבין

אחת.דבורהדממהעלה,שלגבואלצמודהלמטה, .כמשמעופשוטו
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לנגן.מתחילחרוקכלזמן·מה,מקץהצפויה;ההרמוניהמפניזמניתהכולהעננים.קרעימביןאורקרןבקעהאלוהים,אצבעכמוממעל,
וגוניממעבריםעשויהעולם ,לולומרבדעתיהיהחדים,גבולותאיןהמטרמתכיהתרחקותגםמופלגת,במהירותבהמשךהתנהל

נופיםגםקיימיםלבטחשחוריםחוריםשקיימיםובמקוםגוונים,הגיעהבלבדעיןשלהרףוהקשת,הגשם,היפסקותגםהמפלצתיים,
לפנימשוליםהתבלשפנינדמהאםאפילוכיביניהם,המקשריםממנה,נותרקטןקטעורקונעלמה,נגוזהוכבראורכה,למלוא
גבינהששוםמידהבאותהלומרחייביםאנואזגםחדורה,גבינהעלהאופנייםאתהרמתיומתבהר.ההולךהרקיעפניעלמחוויר
תלויההחוריםשאיכות ,כלומר ,בלבדמהחוריםמורכבתאינהלהסתכלהחוצהבצאתיבערב,הבית.לעברודישדשתיכתפיי

אפשרכיהאופה,אמראפוא,יוצאשביניהם.הגבינהמירקםבאיכותפהאלאאינה ,שכנישסברכפיהאדמה,יבש.הכולהיהבכוכבים,
ערכים ,אמרתילא,הגבינה.ערךידיעלספרשלערכואתלקבועאלאאיננו ,תפיסתולפי ,אנחנוענקית.קיבה ,לומרמוטבאועצום,
לעולםהשוואה,לכלניתניםאינם הלא~------------------~ביבחממתקמוטב,אופיקנטי,מטעם
"הואלספר:ביחסלומריהיהאי·אפשראחדהואבלגראד,שלידבזמרןהמתגורריהודיסופראלבחרי,דודמגדלתהיאשלנו;כוכב-הלכתשל

 ,"מוותשל"תיאורספרועלביוגוסלביה.הסופריםמחשובי
יזכותהגבינהואילומהגבינה"'טובבחריאלדודזכה ) 1986·פועלים,(ספריתלעבריתגםשתורגםאואפרוחיםמגדליםשאנוכפיאותנו

כדברלעולםביוגוסלביה,שהוענקוהיוקרתיהגבוההפרסשהיהבפרס·אנדריץ',
אתואפילוהגוף,אתלכבושהעשויפורסמומסיפוריורביםלכך,נוסףפדרסיבית.מדינההייתהכשעוד
יותרלזכורנהוגשספריםבעודהנפש,מאודפעילאלבחרידודשונות.ספרותיותבבימותעבריבתרגום
רחוקותלעיתיםכריכותיהם,על·פימכלהעבריתמהספרותלתרגםוהירכהעם-ישראל,ספרותבקשרי

עיתוניםערךובהגות.בסיפורתבשירה,האנגלית>(מהשפה
שכללמרותהנפש,עלהשפעתםעל·פימןמבחרפעמייםופרסםהעולם,מספרותואנתולוגיותוכתבי·עת,
עלידברספרים,עלכשמדובראדם,עם(בשיתוףעמיחייהודהמשיריוקובץהעברית,הסיפורת
הכריכה,עלמישהוושםפהורקהנפש,בישראל,שובלבקרעתידהואבינוארליוואדה>.ראשההמשורר
זהבגללהגבינה.עלידברלאאישושוםבארץ.שייערךעבריתספרותמתרגמיכנסכאורח

עלשמפעילהזוהיאהמוצלחתהכריכה
זה,במובןמהפנטת.השפעההקורא

מאשרובפיראנזיבאשרלבחוראעדיף
ספריזכורלאאישבאוטרילו;אובמונה
 ,עליו ·מוטבעאימפרסיוניסטישכתם
כמו ,בזיכרוןחרוטנשארשהמבוךבעוד

חשופה,צורהנקייה,גיאומטריה ,ישרקו

חלולה.תבנית
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בתוךאותנוטומנתואזחיטה,זורעים

קיבתה.שלהחצרותרדודים,קברים
לאשאם

בכללם,החייםאתלהסבירכיצד ,כן
מעולםבכללם?החייםמשמעותאת
אלה,בענייניםלעסוקניסיתילא

וכזב.שקרהיהשכמובןמה ,אמרתי

המדיטציההחסידות,בודהיזם,הזן

הטאואיזם,הטרנסצנדנטלית,
"הספרושמו ,בחריאלדודשלהתשיעיספרויצאאלהבימים

בבלגראדהאלההימיםבעצםיוצאכזהספרכיהעובדה ."הצקרהיומית,הריצההשוודית,ההתעמלות
ועשירמקורי ,בהיקפוקטןספרזהומיוחדת.לבלתשומתראויהנועדוהאסטרולוגיה, ,הקב,;גח,היו

חייועלבכלל,בימינואנושחייעלחשוביםדבריםהאומרבתוכנו,אחראוזהברגעלילע.זורכולם
שאנובמציאותהמליםשלתקוותןועלבמיוחד,כותבאדםלשזושאלהעלתשובהלכלללהתקרב

האלההימיםנוראותאתאחתבמלהגםלהזכירמבליבה.חיים
חלחלהמעוררובעמקותו,בעדינותוהקצר,הספרשלסיומובארצו,היחידההמתחייבתוהתשובהבדיוק.
כיום.שםשקורהמהזוכריםכשאנושמתעצמתצריךלאהזאתהשאלהאתכיחיתה,
ס"מ, 17 / 12שלבפורמטעמודים 106מכילהקצר""הספרלא ,כןאםלהחריש,כלל:להציג
הספראתלכתובהנסיוןעלהמספרתויחידה,אחתפיסקהוכל-כולואימחמת ,הליפראלאהידיעה,בגלל

 101עם·ביןסמויהאנלוגיהבמובלע,מתקיימת,הספראורךלכלהקצר.התאמהבאיחייםאנוממילאהידיעה.
ןלאיקלזההיההעורך.אלטילפנתיהשונים.בהיבטיוהאנושיהקיוםלביןנסיון·כתיבת·הספרבכוונתואםביןהעולם,עםגמורה

הישגבעיניהואזהוספרומסא·פרוזה,לכתובהירכהאלבחרידוד
 ,עכשיוהקצרהספראתלכתובערוךנסוע.זאתועםפילוסופי-שירי,טקסטזה:בז'אנרבמעלהראשוןשאנשיםכפיאם,וביןאותנולבלוע
 ,אותוכתבתיכברמסויםכשבמובןומתוחכם,חכםספרהיומיומית.והממשותהארצייםהדבריםבעולםטעםמוצאהואמאמינים,אחרים
מהאתולמצואלהיזכראוכלכשתמידניסוילידיהבאהומורכבות,פשטותועמקות,צלילותבושישואיהרוחנית,בהתפתחותנווהנאה

שכברמהלבדוקאולכתוב,צריךשאני ,סביבושמצוימהכלעםהגיבור·הכותבשלהאינסיליגנסיבשיחמאי·פעם,כיוםגדולהההתאמה
לאדםשקרבתןותובנותתהיותהשגות,שאלות,המעלהבאופןלל
מזערימקוםאפואמותירכשאנינכתב,וביןהממשיםהערבין ,ומרכ

אמצעית.ובלתיחריפההמאה-העשריםשלהאחרוןבעשור
כתיאוריםהאקראיות,להופעתד"_ק_~בלבד __________________ ~בנפשנו,מצטיירשהואכפיהעולם

המשמשותסופריםתחבולותושארפרטי·פרטיםאיזכורמיותרים,התפתחותבדרגותפעם,כאילוזהוגדל.הולךביניהםשהמרחק
ההתנגשותעללרוב,המוגבלותהשקפותיהם,אתלבטאכדיאותםכעת,ואילומהעולם,חלקעולם,בבחינתהיינואכןנחשלות,

סדרי·עולםשלהבנהאיועלורע,טובביןהנצחיתאנומיוחס,מיעוטשללרכושוהופכיםהמדעיםהבזקכשבמהירות
קורכןעלאושהיא,בחינהמכלהיוצא·דופןהמסויםהיחידמבחינתהספרבבתיעצמית.מאשליהלחלקוהולכתגדלהבמידהנהפכים

בכוונתיאיןהחריש.העורךהמוסריות.השאיפותכפיסגתבחיי·אדםהמתמטיקה,משוואותואתהפיזיקהחוקיאתללמודממשיכיםאנו
לאיכות,הוכחהמשמשאלהנושאיםשהעדר ,אמרתיבזה,לומראינםכברשפשוטהביולוגיהכלליואתהכימיותהתגובותאת

הקצרשהספרהדעתעליעלהמישהוכירוצההייתילאפניםבשוםשהמיםכפיחלב,איננוכברהחלבתופסים.
מפניאוורע,טובביןהתנגשותעלבומדוברשלאכיווןרקטובדיוןאלאספרותאיננהכברשהספרותכמומים,אינםכבר

שצריךהואאנילאובעצםאחרות,ספרותיותתחבולותבושאיןקצוותעודאיןדברלשוםוקהה,היטשטשהכלהספרות.על-אודות
להודותהראוימןזאתובכל ,הקצרלספרציוניםלחלקנעדרידפוסיםבכעיןמתקייםהכולבמדויק,מוגדרתוצורהחדים
היהודית",בהוויההמקורילשסעביחסהנוצריתש"הפרפראזהגוניאלא ,עודצבעיםאינםהצבעיםואפרוריות.בקהותצורה,

היאשכן ,למדיואפילובמקצת,להרגיעמתחילה ,המבקרכדברגנטית.הנדסהנקראוהואחדש,שםהוענקלאושרגוונים.
שאינההאלוהית,הבריאהבמחזהפיגורהלמעיןהאדםאתמגמדת
החושך.אוהאורכוחותעזרתללאאצבעלהניעמסוגלת  a1-a1עם·

תהומות,אסופתבעיניהסיפורתהייתהומתמידמאז ,כלומר

החוראתבוודאישמזכירמה ,בהןמסתייםאינושדברמצולות

כאחוזיםאותםשמקייםהבקעים,ביןשקושרשמהאלא ,השחור
דווקאאלאסמויים,זרמיםאוכלשהם,אבודיםנהרותאינם ,יחדיו

מוקדיביןשקושריםבמוסיקה,למעבריםבדומהוהנופים,המחוזות
תחתהכורעמתחרוויתואםשלמקומותהרמונית,·סבךהתרת
להמשיךתמידיכולאדם ,כמובןהנוגדות.המשמעויותמצלולעומס

אבלשהוא,תיאוםכלליצוראותומאלץאינואישבדיסהרמוניה,
הגנהאלאאינהדיסהרמוניהלמוזיקה.גםוכןברירה,איןלסיפורת

 104-105עם·
לושמוענקתהמידה,עליתרלשכןמוותרשאניסבורהיההעורך

כיאף·על·פי·כןהבטחתיראוי.משהואגדולהערוךלאיןחשיבות
לאהאחרוןבזמן •להבהרותיודעתיאתןהחדשותהתובנותלאור

האדומיםהקטניםהצלביםמספר ,הילדאתיתירהבדבקותחיפשתי
מןלביתשומתאתשהסיטמשהוהיהתמידאךוהצטמצם,הלך

מסנןאתלנקותעליהיההקודםביום ,כל·כךהחשובותההכרעות
אלבכבודתמידהתייחסתיזאת,ועםהמצת,ואתהמכסחת
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מהתשוקה,ברחתיופר cכ~שהריכמובן'כסופר'דווקאלאוהתשוקה,
עלסימניהאתתמידשמותיו·ההגדר'שבכתלידבעומדיככה,אלא
אתמחשיבאניאז '·וסופכשאינניידי'אמתשלהפנימיצידה

אצלמשהואלב.משךאנינדירותלעיתיםובעצםהתשוקה,
התמימה,התשוקהובמיוחדלתשוקה,נמשךשאניכפיבני·האדם
להבין'יכולאינוופר c:1 •וחיסורלחיבורלכתיבה,למשל'לקריאה,

לא'למהגם,ויותרפשוטהעבודתוכמהעדהעורך'אמר
אויושב,אועומדופר tהכהעורך:מלאכתלעומתיותרפרימיטיבית

לאהחמישית,אוהשנייההראשונה,גירסתואתוכותב,כורע,שהוא
למשהוזהפשוטונהליךהופךהעורךהכול:וזהכותב,הואחשוב:
שתחתבלבד'לטקסטנתונהאינהדעתויותר'כולליותר'שלם
הסופית,צורתואתמקבלמה,אלאשלו'ידוותחתהעיוניתעינו
לביןהכריכהביןאוםילתי ,לספרהופךהואשבולאופןגםאלא

ההילהאתלספרשמ~:ניק ,והקיפולהתוכןהחתוכים,העמודים
עדהטקסט,מןיותר .המוברח ,בוהקריאהבשעתממנוהקורנת

עצמו.הטקסטאתשיוצרתהיאשלבסוף

 106-107עםי
העייפותורקארוכה,שעהונמשכיםמהריורדיםהיוהערבים

כלבמרתף,מהעבודהאוהצהריים,לפנישלקניותאומחיפושים
הייתהשלאלמרותהחלכ:ה,משיחה, ,תיקוןשתבעמשהוהיההזמן

ספרות,בערבימרגישיםשאנולמהבדומהנעימה,בלתיעייפותזו
רק ,ובכןעייפות,את· rובכל ,גופנימאמץשלרכהעייפותאלא

הישיבהמלבדאחרדב:רכללעשותממנישמנעההיאהעייפות
 ,העיפרוןובידילפזנ:מים,הפתוחההמחברת,כשבחיקיבכורסה,
 ,העיפרוןאתהאצבעותולפיתתהמחברתהידוקזה,שגםלמרות
על·אנושי.אותואכנהעצמית .אהבהשלשמץשבלימאמץ,תבע

לתחוםנכנסיםאנו tסלוהיהנדמהבראשו:הנידהעורך
מאבדיםהדבריםשבותוהו·ובוהו ,המיושןבמובן ,התוהו·ובוהו

מלים,אותןעלביעקשותהחוזרהקולנותרהכולומאחורימשמעות
נחשפותמשהןלבסוף,אךשונות,מחלצותעליהןלעטותמשתדל
זה ,הדווראמרזאת,אזכרו"עצמם",לבניםאותם"אלה ,בעירומן

בעיני.חןמוצא

 111-113עם·
צרוראתהמחברת,אתהנחתי ,משכביעלשעליתילפניבערב,

בבוקרהמיטה.לידהכיסאעל·הטיוטאמחברתואתהניירות
לקחתיהברז'מכסהאתנעלתיהוורדים.ואתהניצניםאתהשקיתי

החלונות.בכלהתריסיםאתהגפתיהמרתף,אתנעלתיאת·חפירה,
ספלשתיתיניילון.בשקיתאותםתחבתיהמצעים,אתאספתי
אתאלומיניום:בניירעטפתיהמחברתאתתה·ורדים.שלאחרון
המיועדתשחורהשקיתבתוךצררתידפי·הטיוטאעםהניירותצרור

במקוםובוהתחילהכולמשפטים.שללשרשרתנהפךהכוללאשפה.
הצרורות:אתאליווהורדתילאגוזמתחתבורחפרתיהסתיים.
בתחילתהצידהלהסיטשהקפדתיודשאעפרברגביאותםכיסיתי

נמצאים,הםבדיוקהיכןעודבטוחהייתילאאניאפילוהחפירה:
עםאוחוהעשבגבעולי ,התאחוהחתכים ,כל·כךיפההתחברהכול

התמזגוהערוציםהכותרת,עליעםהפרחיםוגביעישורשיהם
אתלהקדיםשממהריםוחרקים,תולעיםהמשמשותהעפרבמחילות
האדמהאתהידקתיפרי.טעוןהיההאגוזהשלג.הקרה,הרטיבות,

שן·הארי.פרחאתיישרתי ,ידייבכפות

הייתיאבלעליהם,ולהשיבהזרמים,אתלשאתכך'להישאריכולתי
בריחאתצחצחתיהנותרת:העבודהאתלהשליםלהזדרז'חייב
הפירוריםאתאספתיהמטבח,בפינתהיעהאתהנחתיהכניסה,דלת

הבית,פתחאלוהשקיותהתיבותאתהוצאתי .השולחןממפת
עםהקולבאתגליל-השמיכה,אתהסל'המזוודה,אתאליהןצירפתי

מקוםואלהאגוזה,אלניגשתיחסר.הייתיאנירקהמקטורן.
הדלתותעלבמרחקים,צללהיערהבית.אתסקרתיהליבנה,
חולדתליביצבצועצי·הברושביןהחותם,אותותהאדימוהשכנות

הקצר'הספרועלהגזע,קליפתעלנקרהסתעראי·שםטריים,
עודזקוקהיהלאאיששלווה.יורדתהחלההעולם,מפניהמוגן

הגלגלים.תחתחרקהשבילוחצץהמנוע,צלילנשמעאזלמלים.
 ,::Eמדיהגיע,ידידיהרחבה.אלופסעתימהמצחהשיעראתהסטתי
 •כדרכו.

 77עתוןכספרי

אלהיםםכםופיע

בן-דודןראלפרות

מאוחרתבנייההיכל

לב.באומץהנחשפותמרתקותחייםהוויותכ:נה.בשלה,שירה

השניים.ביןהדדיתתלותויוצרה iלהוהעבראתמחבו--הזיכרון
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לעמוקהחרוך
וטיחסידה

נחלשתימוחלט,כמעטצוםשלארוכיםחודשיםחרי--. ,.
נעלם ,מאודבתוכיהצטמו~רצונישכוחכל·כך ~' ~

לקחתנידרדרתיולשלושלאמיהנחתיוכךכמעט.-,,,::;.
. ,,f, ~ 171 ' הרבשלקברועללהשוזטחעלייהיהשםלעמוקה, ,,,1

 ,שליהישניםהאהבהלייסוריישירפאכדיהקדוש, ...... ·~
אתיכינוהקברשלידהדשאכרעלחדשים.תחתםליויביא

תניחפאותיהבארבעלכבוז.מפההאדמהעלאמיתפרושהסעודה.
מאכלמיניכסדרםעוזיהיניחודודותייואורז.לחםומלח,שמן

אתהמפהעלשוטחת·אחתכל ,ידיהןמעשהתרגימאודברי
מןשאצאלייחכויחדגאוותה.ועליהםמתמחה,היאבהםהמטעמים
ופניהןראשיהןסביבכרוכוחנצבעוניותראשמטפחותהתפילה,

אחת.אשהכפניות,יורטכהמצחחצויותלאריגמבעדהמבקיעות
כרוךאודםשלחוטלה.יהתפימןשאעלהליממתינותהןמאודןבכל

ברכה.נישאהלבנה,המכ:האלנסביחדרעבה.ואניכהילה,סביבי
כיברוח.נחטףושערי ,גלויראשיורקפורחים,ככדוריםראשיהן

וחלףערוותישיעראתפרעי: ,גופיעלפסעגבררקנשואה.איניאני
 ,מעצמומתכלהגופיאוכלחנ.אינימאזומאז.שקופים.צעדיו ,לו

הכאב.בפיטרףלתת,בשרופחותפחות .לייוטבכךלאט.מתנדף
טנטבנתניה,גרהרי .rנטנטשונות.בעריםגרותדרדרתישלוש
בזולאספןעלינוז.ינה. 1בבניגרהג'ורג'טוטנטבחדרהגרהניקול
שלכגלהאחוריזזמושבעלמוטלתאנילעמוקה.בדרכינוזואחר

התפרקותמהןמונעכסחבה,עליהןהתלויהדק,עורירקעצמות.
הטרודהאמיעלהז.:כוניתשלהאחוריממושבהמביטהאנימוחלטת.
היאבקפידה.המכוניתשמשותאתמנקההיאלנסיעה.בהכנות
היאהרכב.רשיונותאת:בודקתהיאמים.מיכלהמטעןבתאמניחה
רכה,כריתמניחה:ורפי 9למתחתבגלגלים.האווירלחץאתבודקת

מבקשתאינההיא .דרךיהמטלטלותהמושבאלגווייתרסקלאכך
לבדההכולעושהבטרדורניה.אותימשתפתלאגם ,עזרתיאת

מאמץלפנימנוסהמשקולותכמרימתמיומנות,מדוייקות,בתנועות
דחיקה.

מדברת.איננימאזכימדברות,אנואיןשבנתניהמרילטנטבדרך
בשקט.אפימחילותביןדרכהעושההדלהונשימתיחתומותשפתיי

פעםמדיבנהיגה.מ,~וכזתאמיהכאב.לפיטרףלתת,בפימליםאין
לאלה.לומרמהאין 'ליגם .דבראומרתואינהבראיבימביטה
אנירביםחודשיםזההמכונה.בנייתשתושלםלפנילאעכשיו.
רקזמן.ליאיןהבית.מפתחיוצאתאיניהמלאכה.עלשוקדת
החוםהריקים.הרחובותאללטרףמשחרתכחיהמגיחהאניבלילות

אספלטנשוא.ללאכ:בד ,הכולמועךענק,כמכבשלאטבהםנוסע
אישונייאתחותכיםלפעמיםשריקה.בקולמבעבעהכבישים
נאחזתבצפורנייחלשה.אנימי.דוחולפיםמכוניתשלאורותיה

האשפה,פחיאללהגיעכוחיליעומדבקושיהמזיע.הקירותבטיח
ונעצריםמהררציםמלחו·ת,מבריקיםוחולדותמקקיםרוחשיםשם

 ,מדייותראליימרנקרביםהםבגבם.להםמכנימנועכאילופתאום
איניאניאבלממני.ףיהנודהרקובהזבלריחאתמרחוקכמריחים
מאודיבכללחתורעלייבה.להאמיןעליימטרה.ליישנכנעת.

האושרמפלסלאכול. ,לדברלנוח,שובאוכלאזרקכשאגיע,אליה.
בעצמיאניענק.להרויהיהשוביגדלרצונימחדש.יתכוונןבגופי
יגלוששמפסגתו ,הרלושוכןשבבטנהלענקתאהיהמאו.דאגדל
לזרועותיי.היישרהוא,

עלבזהירותמדיההדורהשמלתהאתפורשתמריטנטנתביה.
הקלושהדלקבריחמתערבבשלהחמששבלבושםהקדמי.המושב
אמימעירה ,,הדלק,מיכלאתמחרלבדוק"יש .אותנושמלווה
היאמרי.טנטשלמפיהמידרדרתמרוקניבמבטאצרפתיתבדאגה.
פיולזוויתלאפיומדביקהלחיישתיעלהמבושמותכפותיהמניחה

 .נחירייאתמרעידהחםפיההבלריח .ורןלסךאיבשלליפסטיק
לטאה,כפניהזעירותפנייממראהבבכילפרוץעומדתמריטנט

לחיקה.רגעכללהתמוטטעומדהדקצוואריכפותיה.ביןהנבלעות
איזו ,, .'דיגטרקל ,מלוד"קל ,אוצריאומרת,היא ,, ,טרזור"מרן

אומללות.איזוטרגדיה,
עונה.איניאבל ,עינייאתבהתולהאני

גופהאתמנענעתוהיאמפיה,חרישיתפורץמריטנטשלבניה
כורכתרקומה,מטפחתמארנקהשולפתכמתפללת,ושמאלהימינה

עיניה.ובשתיבאפהובחןבעדינותונוגעתאצבעה,סביבבקפידה

ממשיך.זהאזמתייפחת,היא ," ...קונטינוסה"אלדד,
אלמריטנטאתומצמידהאמיאומרת ,,בטיחות.חגורת"לחגור
המושב.

מס~נה,משםומוציאהשהביאהבסלמחטטתמריטנטשלידה
ורדים.במימהודרתמרציפןעוגיית

 ,, .תאכללאהיא"ממילא ,אמיאומרת ,, ,המאמץעל"חבל
ידה.מאפההמספנהאתמריטנטלימגישהכלום,זה ,, ,ריאן"סה
מביטהאני ,,קטנה.כשהייתזהאתאהבתכל·כךאחת."רק

חדש.בכילפרץבזהאותהומביאה ,שבידיבמספנהבאדישות
החוצה.מהחלוןאותהאשליךיביט,לאכשאיש ,אחר·כך

בהתחלהדיברה?מהעלודיברה.מריטנטבכתהלחדרההדרךכל
לישגרםזההואחרה.'מרד',לוקראהבצרפתית.אותוקיללההיא

ששברמישהו ,אחר'מרד'לההזכירוזהאמרה.הזה,למצבלהגיע
נערה.כשהייתהפעם,בפאריס,לבהאת

אותהשנטשהתלחשובצרפת.אהובהיהמרישלטנטיודעיםהכול
מידנסיבות.אותןמהןאמרולאאף·פעםאבלטרגיות,בנסיבות
אנוסההיתהחייהוכלאהבה,לאשאותולבעלהנישאהאחר·כך
אחריחודשיםחמישהבושלקהמסתורישיתוקבגלל ,בולטפל

לחשהאותיכשחיבקהותמידילדים,היולאמרילטנטהחתונה.
שנהכלובאמת, ,, .שליהילדהלהיות"יכולתהמשפט:אותובאוזניי
טנטשללילדתהנהפכתהייתיימים,שלושהלמשך ,הגדולבחופש

לילגרוםכדימגדרהיוצאתהייתהוהיא ,לבדיאליהבאתימרי.
 ,שלוהכיסאעלהמקוםבאותוישבשתמיד ,אלכדהדודגםנחת.
מעורפיקלפים,מאוזניישלףשאצחק.כדיקסמיםליעושההיה

פעםמדילרוב.זהבמטבעותהוציאמפיואפילוסוף,ללאמטפחות
הביתהיהאצלה,שהייתיבימיםמצחיק.הכיהיהוזה ,בקסמיונכשל
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ומכריםחבריםשימחה,שלגירתערבמטבחאפושכנותתכונה.מלא
הציגההביתהשנכנסמיכלבפניאיתי.לשחקילדיהםאתהביאו
 ,,פי'"מה :הוסיפהובצרפתית ,,אביטל'"זוואמרה:מריטנטאותי
בתי.

וגופהמאוד,יפההייתההיאמרי.טנטשלילדתהלהיותאהבתי
הגברים,עליהאמרותמיד ,,נערה,שלגוףלה"ישוחטוב.תמיר

קיוויתיואניהמסכנה.פוכר","להוהוסיפוהנהנווהנשים
מריטנטשלכמונערהשלגוףלייהיהלאאף·פעםשאף·פעם,
פתחהוהיאלטיול'מתכוננותהיינואחר·הצהרייםיום,כלהמסכנה.

סתםהיההרגע,לאותושעדשלה,הקסמיםארוןדלתותאתלפניי
והציף·אחתבבתממנופרץנפלאבושםריחמעץ.וחיוורגדולארגז
מרשרשות,ממנונדחקומרהיבותשמלותועשרותהחדר'את

טובלתהארון'בתוךנבלעתהייתיהחוצה.להתפרץכמאיימות
משםלצאתרוצהולאהצבעוניים,הריחניים,האריגיםבשפעת
הדודתמידאותההאשיםכךלצאת,רצתהלאמריטנטגםלעולם.
ורואהשלוגליםהגלכיסאעליושבבפתח,שעותלהשחיכהאלבר'

מעט"עודלאט.יורדהחושךואיךצבעים,מחליפיםהשמייםאיך
מהידעהלא·פעםאףבאמת .רטן ,,אותך'יראולאממילאחושך'

עשריםלפחותמדדהמהבית,שיצאהלפניוכל·פעםללבוש,
אחריהמיטה.עלסדרבאיזוגביעלזוערמובשכולןשמלות,
שעומדותכמוהראי'אלבגבהמוליעמדהשמלה,שמדדה

ירכהעלמונחתוהשנייההצידה,אחתידעםבג'ורנלים,הדוגמניות
אתהסירהשוב,נאנחהואז"יפה,"עניתי,ואניזו?""ואיךושאלה:
זו?""ואיך ,אותישואלתהייתהפעםוכלאחרת.ומדדההשמלה

מרוצה.הייתהלאועדיין ,,"יפה,להאמרתיואני
חייכומולנושבאוהאנשיםמכל.יותראהבתיבעירשלנוהטיולאת

"שלוםלעומתי'נדיםברכה,מלותוהפטירופניםבמאוראלינו
פעםמדיאותם.הכרתילאשאנילמרותאותיהכירוהכולאביטל,"
אוצעצועיםאוממתקיםחנותשלפתחהלפנימריסנטנעצרה
רוצה?אתמה ,"אביטלושאלה:בפתחאלברדודאתהציבהבגדים,
דברכלמצביעה.הייתיואני ,,תתביישי.אלמרי'לסנטתגידי

גדולה,חומה,ניירשקיתלתוךוצורףמידנארזלעברושהצבעתי
עמוסההשקיתהייתהכברהרחוב,לסוףשהגענועדלכך.המיוחדת
ובידימלאות,היואלנוהדודשלוברכיוידיווגםלהתפקע,
היובשקיתמרי.לסנטלהפליאדומהשהייתהקטנהבובההחזקתי

בתוםלקחתניאמיכשבאהלבובה.להחליףשאפשרתלבושותהמון
ליקילקלתשוב"מרי'ואמרה.התלוננהתמידהחופשה,ימישלושת

הילדה."את
לצרה.נקלעהשבתןאמיוגורלגורלהאתמריסנטביכתהועכשיו
"בכלמעיניה.נשקףאופטימיותשלופרץדמעותיה,יבשוולבסוף

כלעםלהתמודדכוחותיש"למאמיןאמרה. ,, ,להאמיןצריךזאת
שלך'המזליבוא .יסתדרוהכולתאמיני'טרזור'מרןתאמיני'רע.
 ,, .כאלובדבריםמבינההיאמרי.לטנטתאמיניהכול.תשכחיעוד
עללהלספריכולהשאינניחבלאמרה.לאלהאמיןעלייבמי

מוכנה.כמעטכברהמכונהאותה.לעודדאולייכולתיכךהמכונה.
הכולהכול.ייפתרוכשתפעלאותה.אפעילמאודבקרובבקרוב,

לאספןואעמודלירכתיהאצעדלפיה,פוצעותמליםאשליךיובן.
תגליתזהירה.להיותעלייובינתייםבטנה.משיפוליורכותעגולות
רעה,מעיןלהישמרעלייהיטב.מוצפנתלהיותחייבתכזוחשובה
לקרואעליי .זמןאורךכזומכונהלבנותערלה.מאוזן ,זדוןמכוונת

רישומיםלשרטטהתזה,אתלכתובבדבר.הנוגעיםהספריםאת
ברשימותלהתייגעהנחוצים.החלקיםכלאתלרשוםקפדניים.

לרדתהחלקים.אתלהשיגבאמת,קשההכיקשה,הכיאבלמלים.
מסמאגשםהקירות.אלאותימצמידההחולשהבלילה.הרחובותאל

חודםנועציםברקיםסביבי.אישאיןבגדיי.תוךאלשוטףעיניים
שיניהםחושפיםבו'שורציםכרישים .לנהרבינתייםשהפךבכביש

עשן.לדודיהופכיםהאשפהופחילקראתי,
כדיעולהאמיניקול.סנטשללביתהמתחתחונותאנחנוחדרה.
מחייכת ,, ,טרזורמוך"שתי'מים.כוסלימוזגתמריסנטלה.לקרוא

ומטפחתההאנחות,שובמפיהבוקעותוכברבראשה.מנידהאליי
מגיעהניקולשסנטאלאאצבעה.סביבקימעהנכרכתכברהרקומה
שלידבאווירמרילסנטמנשקתהיאאליה.הלבתשומתאתוסוחפת

במושבלידימתיישבתאחר·כך"אסלאמה",ומברכת:הלחייםשתי
קפיציאתלמעוךמאיימיםהגסותותנועותיהגופהמשקלהאחורי.

אותי.מנשקתכשהיאממנהנודףתרופותארוןשלריחהמכונית.
כגלדיפיסות,פיסות,ממנהמתקלף ,ומשחירעליהמתקשהעורה
כלפיי.ראשהומנידהאמי,אתשואלתהיאסורה?""קומובצל.

הדבר.אותומרי.סנטעונהשרז,""להמם
היא ,,ממך.נהיהמהבינתי'"יא .ביומביטהנאנחתלניקוסנט

ממולאתתאנהבוחרתהיאממנהקופסה,ומוציאהבסלהמפשפשת
מהזה .תאכלי"קחי' .ידיבכףושמהיירבסלסלתביחהמבבשר'
אתשובמכסהניקול,"סנטשלמעמדיךאלכרמושאוהבת,שאת

מפליגההיאומידלדרך'שוביוצאותאנחנובסלה.ומניחההקופסה
לאוהלהתקפה.לההייתהאתמולשלה.הנשימהצרותיה.בתינוי
להכשקורהלבדהיאתמידלבד.הייתהועודהגיעה.כמעטחמצן
ולאבניהלאשלה.האחיותלאאותה.שיצילאיןכלבאפילומשהו.

הבריאותאתתהרוסלאהיאאבלגרוע.הכיהואובעלה?כלותיה.
מוציאהוהיאכבדה,נשימתהשובמדברתשהיאובזמןבגללו.שלה

אתלתחובשהותישוליטקס,ברובממנוושואפתמשאףמארנקה
המספנה.עוגייתכברשמתפוררתהיכןלכיס,עמוקהתאנה

"אללה,בראשה.ונדהאלימביטההיא ,,זה.אתשווהלאגבר"אף
הןדומה?אנילמיבמכונית,משתררשקט ,,לה.דומהשהיאכמה
נוחתתאמן'איידה,סבתייודעת.כבראניכילומר'צריכותאינן
השחורה,שמלתהכנפותאתסביבהפורשתהמכונית,גגעלרכות

ושתיאמישלמצחןאתמקרירותסביבנו'החלונותעלהמצלות
שבעמעליהאותםהסירהשלאהאבלותבגדיהםאלהאחיותיה.

זאת,ולמרותשלה.מותהליוםועדבעלה,אביהן'שמתמיוםשנים,
מעליהשמלותיההוסרוגופתה,אתשרחצוהצדיקותהנשיםסיפרו
מהן.עולהתינוקחיתוליוניחוחורך'חלקאריגןרבה,בקלות

 .כךעללדברמעזותאינןהן .איתנועכשיושהיאיודעותכולנו
ונשימתההדרך'במאמציהמכוניתמנועשלרעשורקזזות.בקושי

השקט.אתמפריעיםניקול,סנטשלהשורקניתהכבדה,
מתפרצת ,,זה.אתעשתהלמהאותהלשאולרוצההייתיאחת"פעם
פתאום.אמי

ניקול.טנטבהגוערתסקרת,"סקרת. ..."ששש
 ,,לה.זקוקות"היינואמי'אומרת ,,קטנות,כל·כךהיינו"אבל

לעולם"אתעיניה.בזוויותחלושותטופחתמריטנטשלמטפחתה
אמי.כלפיטרוניהעולהקולהמנימתכאלה,"דבריםתבינילא
איידה,סבתאשלשמלתהבשובלתופסתהחוצה,ידימוציאהאני

חלוני.לידהמתנפנף
אמי.פוקדתפנימה,"הידאת"תכניסי

הייתה"היאניקול.טנטאומרת ,,אותה,לבקרזכות.לך"אין
קדושה."

ניתקתבמאמץ'כולהשקועההיאובעודלדבר'מתחילההיא
מתבקעיםעורהשעלוהגלדיםחליפות,פתאוםושבהממנהנשימתה
סלהמתוךמוציאההיאפעםמדינחש.שלכנשלמעליהונושרים
מהרצפהנשליהאתושואבתסוללות,על·ידיהמופעלזעירשאבק

לשאתיכולהאינהנקייה.כךכלניקולסנטכיהקרובה.ומסביבתה
היוקטנים,כשהיינומאחריו.מותירהבוגדנישגופההלכלוךאת

אחרמישהוהיהיוםבכלבבית.הניקיוןבתורנותמתחלפיםילדיה
כשבאנופעם,מדיגופה.ומעלהחדריםמכלהנשליםאתשואב
אתתוחבתהשאיבה,בתורנותאניגםהשתתפתיאצלה,לבקר

לאאיךומתפלאתדודתישללאפההארוךהמתכתיהצינור
השאבק.לתוךהםגםונבלעיםפניהמצטמקים

הושלכולאאזגםאבלהשאבק,שבתוךהשקיתהתמלאהפעםמדי
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שאזלפסח,ונשמרונה·ישפחקופסתבתוךנאגרוהםלפח.הנשלים
בסתרכיהבית.שלהחמץשארכלעםנשליהאתדודתיביערה
תבעירוואםשחטאה,חטאבגלללהבאהשצרתההאמינה,לבה

אתאיתרויישאהשבז.ימהיעלההשריפהועשן ,תטוהרבפסח,
 ,, ,כולנוהיום,"באנואדוניי.לאוזניהיישרלרפואהתחינותיה

בינת ,אותישיקיםלנסלקרואאחת.במטרה ,ניקולטנטאומרת
הקטלניהמוותראשי.מעלמרחףהמוותמלאךכילתחיה.סוזאן,
שריחףהמוותוהוא .שלומידיולאדםהבאזהמכירות,כברשכולן
בעלהשלקברועלשצנחהעדתמימות,שניםחמשאמןראשמעל

וניקרגווייתהעל,:אבןנפלבחייה,שלומהאתששמרוהנץומתה,
אנשיבאואילמלאבשו-ה,אתגםאוכלהיהמעטועודעיניה.את

עםלריבולא ,באנולנס"לקרואגופתה.אתוהצילוקדישא,חברה
שובהמכוניתריצפתהנהיחנאומה,אתשסיימהועדאמרה, ,,המתים,

שלכת.כעליימרשרשיםיבשים,בנשליםכולהמכוסה
שםאיןאבל ,מעליימביטהאנילראשי?מעלהמרחףהמוותמהו

המהירהברוחנופפות rמואיידהסבתאשלשמלותיהרקאף·אחד'
אנילהן.להסביר:ולה 1יאיניגםמבינות,הןאיןהמכונית.גגעל

המכונה,לידולילותימיםנלחמת.אניועליהםבחיים,בחרתי
האשפה,בפחי~;רובותשעותמומחה.כשעןחלקיהעלשקודה
מחפשת.משפיותם,המרוקניםהארוכים,ברחובותבלילותנוברת.
איניכאב.ונוגדנירעבמוליכותמתכותבדידות,מפרקינוזלים
וכבדשגדולמהדבר. tכואלייאוספתאנירע.ומהטובמהיודעת
מקוםישחלקלכלבחלקינ!.הביתהוסוחבתמפרקתאניממני

וככלראשים.שניעל.בענק,הרכבהמשחקבעצםהיאבמכונה.
היאגדלהוקטנה,:ת 1הולשאניוככלקרביה,אתמזינהשאני

החוצהפורצותוזרוזבותיה ,החדרקירותאתמקמרתוגדלה,
 ,המסדרוןאלהדלת ·ןמתוגולשהשחורמנועהעשןמהחלונות.

 " ...עוד ... ~:"עראש:שלבלשונותמתוכהפורצתונהמה

יוצאתאמיהאחורי.בילמושאיתנונדחקתג'ורג'טטנטבנימינה.
הגגשעלאיידהבתה t1 ,החלוןמעלמעוכותדבוריםכתמילנגב

סלהאתמניחהג·ורג'טטנטהתחשבות.ברובשמלותיהאוספת
קרבההיאתפילות.סידיוררקבידהמותירה ,מאחורהמטעןבארגז
קצת.עודצוללותילא,:מינהשקועותולחייהראשיאתמלטפת ,אליי
טנטעיניה.למראהינהימאמכלאראשהמנידההיא ,, ,ישמרנו"שם

היאשוב,לנסועמתחילותוכשאנחנורב,אשתרבנית,היאג'ורג'ט
בגללהכוללומר.-וצחהיאאחר·כךמידהדרך.תפילתאתקוראת

עםהתפקרותחייחיות ,הדרךמןסטואחיותיהכלהאמונה.בדןאו
חיותואחר·כךבחורים,עםיחדלומדותבנותיהןהחילונים.בעליהן
אומרת,היא ,, ,אסור"לנו .עלינושירדההרעהשורשוזהאיתם,
רבניםשלדורותשלושיםמפוארת.שושלתאנחנו.קדושים"מגזע

לעברי.בראשהצביעה r.1היא ,, ,וזונגמרת.לאוהשושלתרבנים,בני
אחריהלכה ,,וקידושין.חופהללא ,שמויימח ,גברעםבחטא"חיה
מה?"ועכשיודורה,בנותמנהג

ג'ורג'ט.טנטשלהחנז.וציםהתפוחיםבבוסתןעמדתיעכשיו?""ומה
בגובההיהשראשיזוכ,·תאניאבלהייתי,כמהבתיודעתאיני

לשמים.לאהיוההרחק ,לראשימעלהתפרשהנוףהגזעים.
הגב,"עלככה,לאלא,השמיכה,עלתשכבי"עכשיו

"ועכשיו?"

ואתנדנד,"עלייךאשכבאני"עכשיו
"למה?"

לך."אמרתיכזה,מישחקמין"זה
בינתיים?"אעשהאני"ומה

 11העץ.שעלהתפוחיםאת"תספרי

תפסיק."לעשרשאגיעאחרי"אז
עשרים,"עשר,לא"לא.

"עשר."

עשרים,"·לפחותשווהזהמרובע,בוללךנתתי"אבל
בלגיה,"שלהמשולשיםהתאומיםאתרוצהאני"אז

 ,, .פיירלא"זה
לא,""אז

 ,,שיהיה.משולשים.תאומים ,נו"טוב,
מתחילים?""אז

תזוזי,"ואל"תשכבי
 " ...שתיים ...אחתלספור.מתחילה"אני
לאג'ורג'טטנטשלבבוסתנההתפוחיםתפוחים.ספרתיהעתכל
היוהםולשילשולים.להקאותגרמוהםאמרה.כךאכילים.היו

מכרהשאותןבצנצנותבמטבחהשנאספוריבות.למרקחתרקטובים
כובדואבלהתפוחים,מןלטעוםהורשולאהילדיםהשכונה.לבני

ואנישאמיהחגיםשניובראש·השנה.בפסחבשנה,פעמייםבריבות

אתלפחותאצלה,שאלמדהתעקשהג'ורג'טטנטכיאצלה.עשינו
שלהואמאאותה,שילמדאבאאיןהמסכנהלילדהכיישראל.חגי

ימיםלשהותרג'ט,.ג'ולטנטללכתאהבתיהחולין.לתרבותיצאה
הזמןבמשך .ונדנודמסחריחסיליהיוכולםשעם ,דודנייעםמספר
דודתיבנישלהאלבומיםואילו ,שליהבוליםאלבומיתפחו

לוהיוולא ,דודתיבןעםבמטעשובהייתיאחדויום .התרוקנו
 .נגמרו .לילהציעבולים
לו.,,אמרתימתנדנדת,לאאניככה"סתם

מהבוסתן,"תפוחלךאתןמה,יודעת"את
 .היססתי ,, ...אסור"אבל
הפעםזוהייתהנגסתי.ואניתפוח.דודיבןליקטףתטעמי,""רק

לאכברבוליםגם .דודתיבניעםבבוסתןשביקרתיהאחרונה
לאואנימתוקים,הזמןכלהיו ,הסתברכךהתפוחים,אספתי.
ידעתי.

טנטמטיפהלעמוקה,בדרךהריקהכבישאתהגומאתבמכונית
מה ,יתברךהשם ,ישמרנו"שםואמונה,מוסרעללאחיותיהג'ורג'ט

היאמתרחשים,גיסיםלהאמין.עלינוהאמונה.מלבדלנונתן
צריךוהיום .חיינובימימהםכמהראינוגיסים.מתרחשיםאומרת,

 ,, .אחדנסרקשיתרחש
אתאפילו .מהןיותרזוכרתהיא ,שביניהןגרתהמכרשהיאמכיוון
הרביאביהם,שחזרוביוםשנולדה,לפניעודשהתרחשהראשוןהנס

הרביעמדמחתונתם.חשיבהבי~תאיידהואמםמשהאבןאברהם

שלאבתפילתוהאריךואףתפילה,ואמרהקיראלופניואברהם
כותונתלובשתלשינה,עצמההתקינהואיידהתאווה.בדברייחשד
עיניהוחיכתה,מיטתהקצהעלנבוכהישבהוסגורה.ארוכהלבנה,
התרומםעיניה,למראהאיידההאמינהלאופתאום,חתנה.שלבגבו
השינה,חדרמדלתהחוצהלאיטרמרחף ,באווירמשהבןאברהםרבי
היציאה.דלתולכיווןהמבוא,אל

מביטיםבפתח,השכניםהתקהלובצעקה.קולהאתאיידההרימה
הפתח,מןלהימלטמאיים ,באווירלוהמרחףאברהםהרבישלבגופו
מהמיימוןהרביאתוהביאוהלכוותחינה.בתפילהקולםונשאו

 .לו"הניחואמר:ולבסוףמיימוןהרביחשבלעשות.מהלעשות,
שחינה,ענייןמההבינהלאאיידה,אבל ,, .עליושרתההשכינה

כברחיכתההיאמזהוחוץ ,שלישייוםהואהיוםוהרי ,לכאן ,חמין
 .אותולאבדדעתהעלעלהלאסופסוף,ומשבא ,לחתןזמןדי

אומרובלי ,אליוניגשהשלה,השינהבכותונתעדייןלבושהכשהיא
לרצפה.אותוומשכהבעקבואחזה

שניםשבעממנה,להסתלקעמדאברהםשחרביהשנייהבפעם
כדי ,כוחובכלעליהמשקלומכבידהרצפהעלשכב ,אחר·כך

ורק ,אשתובזרועותהאדמהעלגופויישאר ,שעתושכשתבוא
היה.וכךהחוצה.לחלוןמבעדותמלטערמומית,תצאנשמתו
כבדה,כהגופתוהייתה ,אותולקחתקדישאהחברהאנשיכשבאו

רביחששכאילואותה.להריםכדינדרשובריוניםשניים-עשר
בשרוהנה ,·עלאלשמתובעםיחדומתרומםחיעדייןשהואאברהם
משם.להחזירוידהאתאשתושולחת
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הגג.שעלאיידהסבתאשלשמלתהבכנףאוחזתשוב ,בחלוןידי
כףלמגעבינובטתפתאוםערגתעכשיו.בינוגעתשהייתההלוואי

קרה.שזהמאזמדברתאינניאבלממנה,זאתמבקשתהייתיידה.
ובעונהבעתרגעכלשקורהמשהוכל·כך.פשוטדברלי?קרהמה

אנינעזב.מישהואועוזבמישהובעולם.מקומותבהמוניאחת
לא ,לווהלךממניניתקגופי.מתוךעלהאחדשיוםגבראהבתי
משפט ,ליאמרפשוטמשפטדבר.ליאמרשהלךלפניסימן.הותיר
נותרתיקל.בצעדוהתרחקממניפנהבלבד.מליםחמשקצר.
מצדאותוניתחתיהצדדים.מכלבוהפכתיהמשפט.עםיחידה

הניקודאתפענחתי ,למשקלהאזנתילהברות,חילקתיהדקדוק.
חטףבראשונההברות.שבעבושיששלילהמשפטההטעמה.ואת
צרי.בחמישיםחולם.ברביעיתקמץבשלישיתחיריק.ונשביחפתח

חולם ,קמץלהתחלה.הסוףומןקמץ.ובשביעיתמלאחולםבשישית
ההתחלהמןושובפתח.חטףחיריק,חולם,קמץחולם, ,צרימלא,
מנקדתההברות,ביןסובבתהמלים,ביןתועהושובהלוךלסוף.

מוצא.ללא ,ועדלעולםושובמחוקוכתוב,חזוראותיות,
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קיוסק.שלבפתחוהמכוניתאתמחנהאמיכרמל.אלוליאת

ליעוזרתאמישלפניה.האבןברחבתמסודריםוכיסאותשולחנות
חלושה.כהאני .משמאליביתומכתמריטנטמהמכונית.לצאת
ג'ורג'טטנטולשבת.השולחןאללהגיעכוחיליעומדבקושי
מדברתאמי .אלינו !מגיחאדיבערביכשרה.אינההמסעדהרוטנת.

קפה.קנקןמבקשתהיאכבדה.בעבריתלהמשיבהואערבית.אליו
הנסיעה.אורכתזמןוכמהלטבריה,לנסועכדאימאיפהשואלת
ביניהן.מתלחשותמריוסנטניקולטנטדלק.תחנתישואיפה

לשמשהמבעדחודרתהמכונית,מגגגולשתמשתטה.איידהסבתא
אתמרכיבהבמראה,משחקתהיאההגה.לידומתיישבתהסגורה
לנומגישהערבי .קטןכקוףכפיהמוחה ,אלייוצוחקתהשמשמשקפי
שקועשראשהג'ורג'טטנטמלבדבשתיקה,לוגמותאנחנוקפה.

כרשתתחתינונמתחתתפילתהתפילה.ממלמלתשלה,בסידור
מרכינותואחיותיהאמיקירקס.לוליינישללגופםמתחתביטחון

אותן.שיברךקדוש,רבשללידומתחתאותםכמגישותראשיהןאת
לדרך.שוביוצאותאנחנולערבי.ומשלמתקמהאמי

ניקולוסנטמריטנטהגג.שעללמקומהשבהאיידהסבתא
אתפורשת ,לידימתיישבתמריטנטעכשיובמקומות.מתחלפות
 ,אותילוכדשלה,חמששבלוריח ,ברכיעלהמרשרשתשמלתה

לכולםמחלקתהיאמוצא.ללאשקופים,בסורגיםבתוכואותיכולא
אנימלבדי.לועסותכולןבשומשום.מלוחיםכעכיםקיוויקעאת,

אותותוחבתאנימצליחה.איניאבל ,בידיהכעךאתלפוררמנסה
 .מכנסיילכיסבהיחבא
ניקול.טנטאומרת ,,אמא,של"טעם

עדין.כרסוםבקולמהולהנופלת,כבדהשתיקה
אמי.מתפרצתזה,"אתעשתההיאלמהלדעתרוצהאניאחת"פעם

ניקול.טנטאותהמהסה"סקרת."
סקרת,"רקשומעתאניהחיים"כלאמי.אומרתלשתוק."לי"נמאס

 ,, .עכשיוליתאמרשמישהילדעת.רוצהאבי
 .ג'ורג'טטנטאומרתהמת."כבודחילול ..."ששש
קטנהמראהלתוךמריטנטגונחת ,,כאלה,דבריםתבינילא"את
שפתיה.שעלהשפתוןאתומתקנתבידה,מחזיקהשהיא
שליהבתאבלקטנה,הכיאניאמנםאבין?שלאלמהאבין?"לא
עצמה."אתהורגתוהיאושתיים,עשריםבתכבר

והמכוניתימינה,מאותתתאמימעיקה.שתיקהמשתררתבמכונית

מהזמןהמנוע.אתמדוממתהיא .קטןלמפרץהדרךשוליאלגולשת
אתלהפרמעזותאינןדודותייקדימה.מביטהושותקת,יושבתהיא

הדממה.

מדברות,"לאשאתןעדזזהלא"אני
הדרךארוכה"עודג'ורג'ט.טנטאומרת ,,היום,עלחבל"אווחלאס,
לעמוקה,"

הדרךשוליעלמתרחקתהיאויוצאת.הדלתאתפותחתאמי
תינוקתכמופתאוםנראיתהיאבעינייאפילוכעוסה.שםועומדת
אתשפורעיםרוחגלימעלותפניהעלהחולפותהמכוניותאבודה.
בהתרגשותמדברותהןהמכונית.בתוךגועשותדרדרתישערה.

איתה,מדברותהןאליה.והולכותזואחרבזויוצאת ,יחדשלושתן
סערתאתתנועותיהןעל·פירואהאבלשומעת,איננינרגשות.

ידיהןאתיערתמב ,הדרךלצדעומדותהןארוכותדקות .רוחן
מתחלפות.והבעותיהןונפתחיםנסגריםופיותיהם

לאמישמציקמהכך.עלדיברהתמידלאמי.מציקמהיודעתאני
למההבינהלאמעולםהמכונית.גגשעלאיידהסבתאאמה.היא

הקברות.בביתלגורוהלכההביתאתאמהעזבההשבעה,אחרי
שנים,חמשבהוחיהאברהם,הרביבעלה,קברלידסוכהבנתה
הבנותארבעאותה.וגאלהמוותשבאעדאבלות,בבגדילבושה
קרובישלבבתיהםפוזרוובמהרהוהריק,הגדולבביתנשארו

משפחה.

אתלפרוקבשביליזמןדי ,הדרךאםעלשם,עומדותהןרבזמן
למכוניתמתחתאותםולזרוע ,בכיסישהצטברוהאוכלפרודי

חוטפתמהירהרוח .לפוררובידיאין .מדיקשההכעךרקהעומדת.
הגג,מעלנשמעמשובהשלצחוקאל·על.ומעיפהמידיאותו

 ,הדרךשוליאלאיידהסבתאשלמשמלתהגולשיםופרודים
הרך.בזיפזיפמתערבבים

המכונית,לכיווןוחוזרותממקומןפתאוםניתקותואחיותיהאמי
כאילו ,מאחורהולכתואחתבזרועותיה,באמיאוחזותשתיים

יוצאתאנחנולמכונית.שובחוזרותהןתברח.שלאעליה,שומרות
נשבר,הדקצוואריעייפה.אנישתיקה.משתררתשובלדרך.שוב
עיניי ,המסעדעלראשיאתיחהמבאבי .מטענואתעודנושאאינו

כמעט.כמעט.ורכה.מתוקה ,בגופיזורמתשינהלרגע,נעצמות
שחיתהג'ורג'ט,טנטפתחהקדושה."בגללזהאתעשתה"אמא

ברכיהעלשלההסידוראתהניחהסיפורה.אתוסיפרההבכורה,
 ,ונסגרונפתחוואדומות,נפוחותשכפותיהןהארוכות,הדקותוידיה
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בפשקוברכיהצורות.באוויירמציירותוהתפתלו'נפרשווירדו'עלו
קדימהמוטהוגווההאב:רים,לכלזזראשה .והתיישרובכפפוונסגרו'
עלכפותיהערשבוככליותר'ברהשדיוככלגם.לצדדים .ולאחור
מקבילותשפותבשתימדברתשהיאמשוכנעתהייתיפרקיהן,

סותרת.לעתיםאבל , 1-;משלימלפעמיםזהה,לפעמיםשמשמעותן
יחד'גםשתיהןאתייע rאאםורקמוצפנת,והשביחגלויההאחת
עיניה,אתמצמצמתיא iדשבובאופןלמשלהאמת.אתלדעתאוכל

שעלהשערותאתס·מרתוהיאהפה,חלללתוךמתהפכותושפתיה
אנילומר'ורוצהבחבז.דה,היא "'ג'ונטיאח"אלואומרת:ידיה

אותה.שונאת

משותף.משהולשתינוג'ורג'ט.לסנטפתאוםקרובהמרגישהאני
מבליבשתיהןשתמשת iנוהיאלשתיים,שפהלההפרידההיאגם

אינההיאגםאוליהחשד'בלביעולהואולי'יידע.אחדשאף
אותהומקרבתהשמיעהאתמרחיקהבאוזניי'משחקתאני ?יודעת

מרחיקהכשאניקטנה.כשהייתיתמידששיחקתימשחקלסירוגין.
מקרבת,כשאניהמ·צפנת.שפתהאתרקרואהאניהשמיעה,את

שלה.המליםאתגםשומעתאני
טנטמספרתבן-משה,םואברההרביעםאיידהאמןשהתחתנהמרגע

הייתההיאלנפשו.חופשיפרטי'אדםהייתהלאכברג'ורג'ט,
לעצמהשייכתלא •~~ליונוסעיםשאנחנוזהכמוקדוש.שלאשתו

בידיהמונהלקדושה,ז 1שייכהייתההיאלבנותיה.ולאלהוריהלא
מצוות.מלאותידיהואייזייה,אינה.לעולםוהקדושהמצוות,מצוות

המבקריםהמוניואתוהנדכאים,החלכאיםציבוראתמשמשת
עמדהוברחמיהלבהב,זובברכה.מהרבמבקשיםביתה,אתשהציפו
לעצמה.ומרגועמנוחהשלאחתשעהראתהולאלשרתם,עליהם

כזושם.ואיידהפהאיידהומשקה.מאכילהמרגיעה,מלטפת,
אברהםרביוכשמתצריח.כללשמועלהואוזןבכל'ידההייתה.
שרועהגופתואתמווזירההשמימה,עלתהונשמתוחטופה,מיתה
התרוקןהביתלקברו.לעלותמאמיניוהחלוהרצפה,עלכובדהבכל

ונשךהחטאבאכמעטשנעלנזועדוהלכו'התמעטוומצוותיהמאדם,
שםסוכה,אברהםרבישלקברולידובנתהעמדהאזבהונותיה.

עלתהובלילות,יקדושה.לדרגתבעצמהוהתעלתהקהלואתקיבלה
רוחותלארבעפרוץוהאוהללעורה,שמלתהכשרקמשכבהעל

הקברותבביתשרצונחשיםאלפיפחדה.לאהיאאבלהשמיים.
לאחראמאאתלראותהילדות'באנו'ואםשנתה.אתושמרובלילה
עברנודרכולסוכתה,ך:היי:סשביל'הנחשיםלנופינוהחשכה,רדת
אחתאתחיפשוהערב,רדתעםמאמיניםבאוואםבבטחה.אליה

גםועברובגדה,בכנףאחזווכשמצאו'המלאה,רחביבכלמבנותיה
בזכותה.הם

לחלונותמבעדהמנוע.שלהנעיםזמזומוהשתתקה.ג'ורג'טטנט
עלאיידהסבתאהרים.ובמרחקשטוחיםשדותהמרחבים.פורצים

בשביסז;,הקדמיהחלוןשמשתאתמכסההגג,
היאזאת,""בכלתיקה. 1ה:סאתאמישוברתמסוכנת,"מאוד"הדרך

לה.זקוקותהיינודות. iילנעארלההיו .נורמלילא"זהמוסיפה,
רעבות."היינו

זוכרת."אניניקול.,זנטמתפרצת "'כשרצינואוכללההיה"תמיד
אהבה,במלותאותנוה lקיבותמיךךהיאלסוכה,אליהבאךתהיינן

כולנויושבותהיינואחר-כ:ךובוכה.פיהבנשיקותאותנומכסה
ואנחנו '?ילדותאכול'"לתרצו'מהשואלת,הייתהוהיאבסוכה,
חשקהמריבזיתים,עוףבזיתון,דזאזהרצתהג'ורג'טאמרנו.

בלפיגיע,אליסאן-~ן:סוזממולאים,שזיפיםמעמדיך'באלבקורק
ארטישוקראשימעמד'דלקוקואסאמרתי'ואניבפטריות,לשון

ממולאים."
השנייה,לידאחתאותןהניחהעגולות,אבניםשלושאיידהלקחה
גדולהאבןהניחההסירבתוךעליהן.ושפתהבמיםסירמילאה
"זיתים".ואמרה:נות tק,חצץאבנישפכה"תרנגולת".ואמרה,
ריחוהנה,עשבים,מיניקטפה"פטריות",ואמרה:חולעליהןזרתה
סביבתו.ואתהקברותביתאוויראתהציףתבשיליםשלערבים
ישבהשאהבה.התבשילאתאחתלכלהסירמןיצקהנחושתבכף

קודםישבעו •דבראכלהלאובעצמהאוכלות,אותןלראות
מבשלתשאיידההכלידעוהמלאהובתוךשלה.התכשיטים
לבנותיה.

אותהרואהאנימשלה.סתריםשפתלהגםולה,מדברת,ניקולטנט
הנעתקת,נשימתהסודותיה.אתמסגירניקולסנטשלגופההיסב.
עורהצבעשלה.המשאףאתמוציאההיאשבוהגדולהרע~

קצבארגמן'לאדוםכחלחלמלבןהמאמץדרגתלפיהמשתנה
מכאוביההזעיר'השאבקשלזמזומועורה,עלהגלדיםהתגבשות

בהמביטהאניבחיים.אותהשמחזיקותמחלותיהמנייןהרבים,
הסמפטומיםהקצנתעםאומרתשהיאמהאתלאחדמנסהבדברה
דוברתשהיאיוצאוכךמשקרת.שהיאיוצאוכךהקלתם,אושלה
שלה.שפתהזוהייודעת.איניאמת.

ניקול.סנטאמרהמרצונה.הקברותבביתלגורהלכהלאואיידה
הגיעהעם .ריפויסגולתשלאיידהידועהיהברירה.לההייתהלא

עליההיהבסגולה.תרצהאםאותהושאלהאמאאליהבאהלבגרות,
משואוללאזמןבכלהוא,באשראדםבכלולספללדאוגלהישבע

איידהשלאמהירקהנשבעה.ואיידהשכר.לבקשלאולעולםפנים,
אתנושאתאתגםעכשיו 'ית~~ואמרה.ביתהשלפיהלתוך

בנותייךובנותלבנותייךאותהלהעבירשתזכיוהלוואיהרפואה,
פצעיםבחניכיהמעלהבפיה,רוקהתססולילותימיםשלושההלאה.

לה.רווחואחר-כךצורבים.פתוחים,
פוניםביתו.אתלפקודמבקריםהמוניהמשיכובעלה,מותאחרי
לתדהמתה,הבינה,ואזבסגולתה.אותםמרפאהוהיאבצרתם,אליה
ומפאתאליה,אלאבעלה,אלהגיעלאמעולםלרגלהעוליםשקהל
לידסוכהשבנתההסיבהוזותחילה.אצלועובריםהיוכבודו'
תחילהלעבורלרגלהעוליםשימשיכוכדישמה.לגורוהלכהקיברו
כבודחלילהייפגעשלאכדימצניעותה,זאתעשתההיאאצלו.
בעלה.הרב,

מהמכוניתיוצאותקצרה.בינייםלחנייתעוצרותאנחנוכינרת.
מתחתשלי'הכרעלמושיבותהןאותיבשטח.ומתפזרותהדחוסה
חרישית,ביניהןמדברותהןלרגע.עינייאתעוצמתאנילדקל.

אוסרתאמי .עכשיולאכולמשהולילתתאפשראםמתייעצות
לאאחרתאז'שאוכלצריךלסעודה.נגיעשעהבעוד .עליהן

עלעומדתאיירהסבתאעיניי'אתפוקחתכשאניהברכה.תתקבל
פניעלתלךאולימעטעודבבגדיה.המיםלתוךפוסעתהאגם,שפת
משתכשכתכאלה.יומרותשוםאיןלהאבלנמתחת,כוליאניהמים.

צוחקתוהיאשחור'גומיכגלגלסביבהמתנפחתשמלתהבמים,לה
כשאנחנובזמן'ובדיוקמשתובבת,כתינוקתשינייםבליאליי

יבשות,ושמלותיההרחצה,מןעולההיאלמכונית,חוזרות
הגג.עלמקומהתופסתהיאושוברגלה.מדרךעםמרשרשות
שלתורהעכשיוהמתפתלת.הדרךבמעלהדרכהעושההמכונית

מרי.טנט

תנועה.כלעםתחתיהמטפטפתושמלתהאומרת,היא "'נכון"הכול
אתןאבל .מאודנכוןהכולמרפאה.הייתההיאקדושה.הייתה"היא

איששלאשתואשה.כלקודםהייתההיאאחד.דברשוכחות
בטרםשניםחמשבגופהישבהמוותהיא.גםמתהוכשמת,שאהבה

הקטנה,בסוכהלצידועצמהאתקברהולכןנשמתה.אתהוציא
בחייה."עצמהאתקברה •נקברבוהקברותבבית

קולממש.מקהלהרבים,קולותמפיהבוקעיםמדברת,מריכשסנט
גבוה,וקולנמוך'קולבקול'מרעיםאחרקול ,בפחדמלחשאחד
מיהסיפור.שלקולובוקעכמנצח,לכולם,ומעלצרוד.קול

להתערבלבשמחה,להתגלגלבפחד'לצלוליכוללזה,שמקשיב
שלי.המכונהכשתושלםמעט,עודעכשיו.לארגע,בתשוקה.
איניבינתייםאםומהיבוא.מזלי'יבואיגיע.זמניגםסבלנות.
תיתןזהלכלבינתיים.רקזהכלמלה.אומרתאיניאםומהאוכלת,
תשובה.שליהמכונה

 .אותואהבה"היאבצרפתית.מריטנסממשיכהמבינות,"לא"אתן
אותווהורידהבעקבושאחזהלפנישניםהרבהאליועיניהנשאה
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אםללכת.לולתתיכלהלאהיאחלומה,כלהיההואלרצפה.
אחתשפעםלכןמאחלתואנייודעות.אתןבטחגבר'פעםאהבתן
שהטריפהאהבה .הקבראתאתכןהורידהשכמעטאהבהידעתן

 •הכוללעשותמוכנותהייתןשבעבורהאהבהדעתכן'אתעליכן
הדעת."טירוףעדחטא,עדהכול.ממש
בתוךעברגבריכולה.איניאבללומר'רוצהאניידעתי'אניכן'

ליאמרשהלךלפגי .לווחלףשמתיבאתחטףאור'כסופתגופי
דעתיספקללאוהופכת.הופכתהזהבמשפטאניומאזאח.דמשפט

להברות,פיסקתיהדקדוק.מצדאותוניתחתיפעמיםאלפינטרפה.
הצדדים,מכלאותופרמתילשווא.ניקוד.הטבעתימשקל,הטעמתי

שםהראשונהמלים.חמשהדיבר.חלקימניתינקשר.לאהואאבל
שלילה,מלתהשלישיתמופשט,עצםשםהשנייהפרטי'עצם

ומטה,מעלהושוב,ושובגוף.שםוהחמישיתיוצאפועלהרביעית
בדייקנותהמליםמתפקדותחגיגיבמסדרכמוושמאלה,ימינה
אינה.המשמעותאבלקבוע,ובסדר

מליםאכניסאותה.אפעילמעטעודהמכונה.אתלבנותהתחלתיאז
שלםיבולמירכתיה,ורכותעגולותלאספןאעמודלפיה,מנסרות

אז .נכוןשוםולבלחזורכדיבהן'לבחוןאפשרויותאלפיזכויות.של
מתוכייפרחומים,כמועוריעליזרמוהמליםולדבר,לשובאוכל

הכאבאתשתפרידהמכונה-ההפרדהמכונת-להאקראכנוצות.
הבחירה.זכותבידי .לחודוכאבלחודמשפטהשפה.מן

חיים,בההיולא"ואםאמי.מתקוממת ,,יותר'חשוביםהחיים"אבל
היאמאיתנולה.זקוקותהיינואנחנובנו?אותםמצאהלאלמה
היינושיבש.החייםמקורהיאחיתהבשבילנועצמה.אתמנעה
מדי."קטנות

נשים"ישמרי.טנטשלמזעתהעוליםבושםגלי ,,תביני'נשים,"יש
 ,,ברירה.להןשאיןנשיםישבחירה.זכותבידןשלא

 .אמיאומרת ,,להילחם,"צריך
לעצמה.נאנחתמריטנט

לך'סיפרנוהכוליודעת.את"עכשיוניקול'טנטאומרת"מספיק".
אי-אפשר."מזהיותר

 .תתאמצימבינה.לא"ואניאמי'אומרת ,,ככה,שליהבתזה"בגלל
אנילפעמיםתנועה.בלישםיושבתוהיאלה.אומרתאניתילחמי.

לצדהמכוניתגולשתושובבכלל."אותימבינההיאאםיודעתלא
שםומחטטתהמטעןארגזאתפותחתלאחוריה,נמלטתואמיהדרך'
לפניבוכהאינהלעולםאחיותיה.כשאראינהאמיצורך.ללא

בגללשזהמתנצלתהיאלחות,ועיניהחוזרתכשהיאוגםכולם.

אומרתהיאלכןאותי'אוהבתשהיאלומרורוצהבומביטההרוח.
פתאום."קרירנעשההסוודר,אתתלבשי"אולילי,

 ,, ."הגענושקטות.ודרדרתיאמיומתפתלת.צרהלעמוקההדרך
שובבירידה.קדימהנוטההמכוניתוחרטוםפתאום,אמיאומרת

לפרושמקוםומחפשותסליהןאתמוציאותהןהדלתות.כלנפתחות
ראשיהןעלקושרותהןהסעודה.לקראתהלבנההמפהאתעליו

צידיי.משניביאוחזותצבעוניות.מטפחות

קדושאישלנס.קראי"לכי .מריטנטאומרת ,,טרזור'מרן"עכשיו'
ישמעוהואממנו'בקשילך'כואבמהספרי .לואמרישם.קבור
לך."
ניקולטנטמלפנים,אמיהקבר.כיפתאלבשביליורדותאנחנו
לפניאיידהוסבתאמאחורי'ג'ורג'טטנטצידיי'משנימריוסנט

 •הלבןהכורכרעלברשלנותהשחורותשמלותיהגוררתכולם,
בקבראיןמלבדנוהקבר.ובמרכזאבןרצפתעםלבןחדרבפנים,

בידייונותנתהרווקהמישואלתמבוגרתאחתאשהרקאף-אחד,
חלשות,ידייאבללהתפלל.עליימשםבמקוםפתוחתפילהספר

טנטמרימה ,,דבר'"איןהרצפה.עלבחבטהמהןנופלוהספר
ספר."בליגם"אפשרלו.ונושקתמהרצפההספראתג'ורג'ט

האבןעלנשענותובאחיותיהבאמימביטההחדר'בפינתעומדתאני
אתבכמיההממששותהןבתוכה.להיטמערצוכאילובגופן'הגדולה
ודמעותיהןקרירותה,כנגדלחייהןאתלוחצותהאבן'חרירי

גומהתוךאלונאספותהרצפה,אלהקבר'פניעלמלחייהןגולשות

המלאכים.שותיםאומרים,כךשממנה,
בתוךישובהאיידהסבתאמיובש.בוערותועינייבהןמביטהאני

מרי'סנטליאמרהלך'כואבמהספריבראשה.נדהחלוןגומחת
לואספראולייודעת.אינילו'אספרמהלך.ישמעוהואממנובקשי
סבתאכמוהוא,קדושהלאיודע.כברהואבוודאישקרה.מה

לבטחהואזאתמאז.מדברתאינישתוקה.ואנילואספרמהאיידה.
קםבתוכי'היהגבר .לואספראולי .לבדרואיםקדושיםרואה.
פשוט.משפטלי.אמראחדמשפטורקעקבות.להותירבליונעלם
הדיבר'חלקימצדהדקדוק,מצדהצדדים.מכלכבראותובחנתי
תיאוריולאתנאי'פסוקיותבואיןמורכב.אינוהתחביראפילו
מושא.נשוא,שלילה,מלתזמן'תיאורנושא,מלים.חמשסיבה.
עלשוקדתאניומאזבשפה,חוקרתאנימאזאוכלת,איניומאז

ובונה.הורסת.והורסת,בונהכימיםלילותההפרדה.מכונת
אשיםפשוטמשפטאותה.אפעילמעטעודוגדלה.גדלהוהמכונה

הוא ...ליאמרוהואשהלךלפניאחדגברלישאמרמשפטבפיה.
אותך."אוהבלאכבר"אני ...אמר
אנילחלוןמבעדויוצאות.האבןמןודרדרתיאמיניתקותאחתאחת
מלכיםסעודתהלבנה.המפהעלהכליםאתעורכותאותןרואה
אמצאהפעםאוליאוהבת.שאנימאכליםהמון .בשביליוכולה

מכלכזית,ולומהדבראוכלפי'אתאפתחהפעםאוליעתרת.ב
הקדוש.עםלבדינותרתאנימופתי.בסדרהמפהעלהמוצבהשפע
אם .הקברעלממשיישבתמתהיאעכשיואיידה.וסבתאהקדוש
באמתאתהאםלנס.עכשיוקוראתאנילו'חושבתאניקדוש,אתה

מהסעודה.בבקשהאותיתצילממך.בבקשהאותיתצילקדוש,
פניםבמאוראותימברכותהןודודותיי.אמיאליוצאתאנילאטי

שחשבתיכמוהמפה,עלהגשם.אחרירחובותכמורחוצותופניהן
הניחובחומוס,נהרותדגבלחימס,דלואדאלחותהמעדנים.ערוכים
במספר.עשרשנייםסלטים,מיניהמפהשוליסביבומסביב,במרכז.
בטטהנאה,פנימיובמעגלואורז.שמןומלחלחםהפיאותובארבע
עלומה,בביצהעטיניםאלבובריסה,ממולאים,אדמהתפוחימעמדה,
מבחרולקינוחוזעפרן'קינמוןעםבתמריםממולאעוףבתמר'דזאזה
וגם.בצבעמחברתהשונהאחתכלטים, wבמנעוגיותשלמפואר
בצורה.

אנחנוהניחר.גרוניאלמטפסתקיבתישלפניי,בפארמביטהאני
ג'ורג'טטנטאליי.נשואותדרדרתיעינילמפה.מסביביושבות
ניקולטנטעכשיו.לנסקוראתאנינס,נס,המזון.ברכתמברכת
 .אחדבידישמההיאהחלה.מןגסיםנתחיםבידיהקורעת

האוחזתזוידי,אליי.נשואותהכולעיניאמי.אומרת"בתיאבון","
 .עכשיובואנס.נס. .פיאללאטמתרוממתבחלה,
דוהרתותולשת,נופחתבעמק,רוחשורקתהדממה,באמצעלפתע,
ודודותיי.אמישלראשיהןמעלהראשמטפחותאתפורמתפרועה.
באוויר'איידהסבתאמתרוממתהבד'בקישוריעסוקותידיהןובעוד

הנפלאיםהמאכליםכלעםוהמפה,הלבנה,המפהבשוליאוחזת
לאט.מתרחקתעל'אלמתרוממתשעליה,

טנטשלשפתיהרמה.גבוהה,בצווחהמריסנטנדהמת ,,נס,"נס,
מקוצרמאדימותניקולסנטשלפניהתפילה.בקולנושאותג'ורג'ט
ומושכתהאחתהפאתהאוחזתהמפה,אחרירצהאמיורקנשימה.

בליתאחיזתהשומטתאיידהסבתאלאדמה.חזרהכוחהבכלאותה
הולכתוהיאבעמק,הרחקהרחקאותהנושאתוהרוחברירה,

קטנהשחורהלנקודההופכתשהיאעדוקטנה,הולכתומתרחקת,
במרחק.ונעלמת

רמהוצעקהלצדדים,ידיאתמרימהאניבטני.אתמפלחנוראפחד
 " ...א ...ת ...ב ..."סבהד:בעמקומתגלגלתמפינמלטת

ידיי.אתמנשקותגופי,אתמגפפותדרדרתי,קוראותנס,"נס."נס.

פוקדתהיא ,,לאכול'"ועכשיו .קרומבטהמוליניצבתאמיאבל
החלהשפיסתוידילחיי,עלניגרותועלבוןכעסדמעותעליי.
חותךוהכאבולועסת,לועסתואניפי'אלמתרוממתבה,מעוכה

נשואותבעמקהתרותועינייפתוחים,צורבים,פצעיםבחניכיי

 •למרחבים.
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לימיןביתחיאםרון

 1דודתעם Iממעות

גריוגרהאםמאת

פופג'וןבימוי:

האברגאלג'יילסלמחזה:עיבוד
רוספליסתאורה: •שבויאביותלבושות:תפאורה •מנוראהודתרגום:

שחר,אוהדאוריה,אבימשתתפים:

חגיחן /תבוררפי

שוטיםשלבוקר

המלך

עמקנומההצגו
זיואלדד.בימוי:גפןיהונתןמאתבכור::ת ~

שכוויאביתפאורה: • '
זו-ארץ-רועימוסיקלי:וניהולעיבוד

זיושוליתאורה: •רמוןנטעתלבושות:
אדר,שולמיתאביטל,איצ'ו 1אברהמיאורי :)ב-אסדר(לפימשתתפים:

שחל.שרוןקידר,דבורהכפרי,עזראורד,מיכל
אלבינהליין,אנטוליארבל,תרצהאפשטיין,לילי :)ב-אסדר(לפיזמרים

רבידרונן /שילהאביפרנקו,עזזמיכאילובסקה,

מונודראמה

ןב-נריצקחלשספרולפי
מסנג'רג'קבימוי: •מיטלןמפינימשקח: •בן-נריצחקעיבוד:

וולנרראובן.תאורה:דקלרמיתפאורה:
 1993תיאטרונטובמסגרת

~ 
-----...::י'יחיט

ובבימויוהספרישמואלמאתמקורימחזה
חרדיגאלמוסיקלי:וניהו•כעריכה •הרפזאילתותלבושות:תפאורה
לביא,עמוסגברילא,אוריסרי,מתי.משתתפים:גלברדניןסתאורה:

n רינה·מכאוחטולדו,לשמהמוכתר,אדיאזולאי,נח

אחרונות~צגות

פילומנה
דה-פיליפואדוארדומאתקומדיה

גורביץמיקיעברי:נוסח

ויינגרטןאיציקבימוי:

להטגילתתלבושות: •ווקסאדריאןתפאורה:
ורדיחני.תאורה:לידוראלדדמוסיקה:

גבאי,ששוןאליאן-קשת,יונהמשתתפים:
שרייר,דנהקידר,דבורהזוהר,ניסים

הרגיל,יוליקמחי,בבוסיקוראל,יוסי
ירדןהוגו /שמראבי

---בכהצגות ורה---

ייעיזייעם)כשיתוף 77עתוזכספרי

בקרוב:יופיע

המתהפכתהחרבבלהט
החדשה)הערביתהשירהמן(מבחור

רגולנטשמואלמערבית:

מורהשמואלפרופ'הקדמה:
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 . ··························••תחדתםההשלולחיםךלתרםתהמרכז ••עומגש •
חבשוששלום

בית-לסיןשלהמנהליםמועצתחברהמרכזת,הוועדהחברסוציאלי;לביטחוןהאגףיו"ר

רווחהלמדיניותכן
 !סעדלמדיניות

לא .....

בית-הספרחניך .-1944בלארץעלה , 1934-תימןיליד
בצבאשירתהעבודה,תנועתמערנירכששם"עמל",

התקדםזובמסגרתהצבאית.בתעשיהעבדולאחר-מכן
שלייצורלמנהלמפועל,-ראשוועדהסולםמתחתית

התעשיהעובדירגוןאייו"רשנה 12במשךהיהמפעל.
הצבאית.

ליכשהוצעהקודםבתפקידיעצמיאתמיציתילמעשה,
שהאגףמאחרגדול,האתגרהנוכחי.התפקידהמזנ"ל,על-ידי
הייתישאניזה,אגףקשות.בבעיותנתוןסוציאלילביטוח

סדרשעלבמהמטפלחברתי",לביטחון"האגףלכנותובוחר
הפנסיה,קרנותקופת-חולים,בישראל:החברתיהיום

שוויוןערנישבסיסםהיסודותאלוומשע"ן.הביטוח-הלאומי
כלליותהאתלהסתדרותהמעניקים-הדדיתועזרה

רגיל.מקצועימאיגודאותהומבדילים
הבריאותבחוקהמאבקשלבעיצומוהחדשלתפקידנכנסתי

נפרדתרפואההשניםברבותשייצורחוקהממלכתי:
שלמקופהקופת-החוליםאתויהפוךולעניים,לעשירים
והאוצרהבריאותששרישירות,שמוכרתלקופהמבוטחים

מהמוסדלקחתניתן.לכךדוגמא .שלהםכבתוךבהיעשו
שללשלוחהעצמאיממוסדשהפךלביטוח-לאומי,
המוסדאתהממשלותהפנוהשניםבמשךמשדר-האוצר.
שתהליךסננהישמס-ההכנסה.שללמחלקהלביטוח-לאומי

החוקהציבורית.לרפואהשנוגעבמהעצמועליחזורזה
עד-נינרחבות,כהסמכויותוהאוצרהבריאותלשרימעניק

קבלתבתהליך"שיניים"איןלמעשה,הציבורית,למועצה
שהיהמהובנך,-משליםביטוחמתירהחוקההחלטות.

אפשרילמצרךיהפוךחבריאות,שירותימסלחלקלהיותצריך
 .שוויוניאינו·ולפינ,ךנספית,יכולתלבעליקר

אינולממשלהבינינוהוויכוחבעצם,הפנסיה:לקרנותבנוגע
הפנסיהקרנותהאםרעיוני-מהותי:וינוחאםניגרידא,סנפי

דרךאתלנטושהממשלה,כדרישתצריכות,ההסתדרותיות
שבקרנות,העמיתיםשלהכוללתהראייהואתההדדיות
בגילאךכסףללאזכויותצוברהחברשבומצבכלומר,
חייו,לכלפנסיהמקבלהוא-אירועבעקבותאוהפרישה

שנותבמהלךשהשקיעהשקליםלנמותלהתייחסמלבי
חברתאוגמלקופתלביןשבינינוהבסיסיההבדלזהעבודתו;
ביטוח.

הנספיםעםההוןלשוקנצאניהממשלהדורשתלכ,ךבנוסף
-בחשבוןבאלאזהמבחינתנו,מהעמיתים.גוביםשאנו

המבוטחים.נספיעםבקזינו""לשחק

היוהקרנות,ייסודבעתשעמדוההנחותהגירעון?סיבותמהן

מחדשאותןלבחוןהשכלנולאאךהקמתן,לזמןאמנםנכונות
שנוספובנךהשתנתההחייםתוחלתלמשל, .השניםבמהלך
לאעוליםהקרנותקלטונמו-כן .חייםשנות 10-15בממוצע
פרישתםעםקיבלווהללוהגדולות,העלייהבשנותצעירים

אך,טעותכאןהייתהאולינכון,שהשקיעו.למהומעברמלע
ביזבוז.ולאעלייהקליטתהייתהזו

אתשהכתיבוהןישראלממשלותנילשכוחאיןכן,נמו
באוצרההוןשוקאגףהפנסיה:קרנותשלההשקעהמדיניות
ותמידאליו,הגיעוהמאזניםהקרנות.עלחוקעל-פימקנת
אותנופוטראניאיןקורה.מהלבחוןהאפשרותהייתה

הוצאות,לצמצםמתנווניםאנוואכן,לגירעון,מהאחריות
-מסגרותלשתיהקרנותאתולאחדשירותלויעל

בחסדיתלויההקרןתהיהלאכ,ך .מקפתומסגרת"מבטחים"
מסוים.ענף

ובחודשיםהאוצר,עםומתןמשאשלבעיצומואנונרגע
בהחלטמביניםבאוצרוניתפנית,חלהנינראההאחרונים

ודחיפותו.הנושאחשיבותאת

והמעסיקים,העובדיםהממשלה,ישאוהפתרון"בעול"
חודשיםכמהתוךשכברמאמיןאניוהקרנות.ההסתדרות

הקרנות,וחוסןיציבותלהבטחתשהגענולפועליםלבשרנוכל
שבעתי.דלאלווגםשבהווהלפנסיונריםגםביטחוןשיביאמה

ואםהנושא,אתמחדשנבחןאנוהלאומי'הביטוחלבגי
-סעדלמדינתרווחהממדינת-כיוםהמסתמנתהמגמה
המוסדמעמדאתלהחזירוננסהבהנילחםתימש,ך

-נוחואתשואבהואממנוהחוקלזרועותלביטוח-לאומי
סעדלמדיניותבניגודרווחה,ומדיניותהדדיתעזרהשביסדוו

jQ הננסה.מבחניעל-פילאזרחהשירותיםניתנים
-רציניביתבדקלעשותתצליחשההסתדרותמקווהאני

עצמה.אתלבטלמבליהחדשבמרחבלהשתלבשתוכל
בישראלהחברהפנילמהותביחסמרכזיתפקידלהסתדרות

לאוהלו,ואיש-אישזאבלאדםהאדםהאם :-2000השנותלש
אתהרואהלשוויון,השואפתוערכיתאיכפתיתחברהאו,

 •במרכז.וצרכיוהאנושיהגורם

• • 
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לשונירבערב

ריבנו,טוביהזמיר,שלמהאורפז,יצחקגורי,חייםזן,נתןבין,·רעוזרמשיריהם:יקראו

קסט,יעוזאיתמרסומק,רונישאול,בןמשהכפרי,יהודית ,הסאמירהמשעול,אגי

אריאלהפורמן-אלבז,רחלחדד,מישלעצמון,צביוק,נחוםרוביך,ריבהויין,אשר

בסריעקברוח,אביביתאדף,שמעוןלאופו,רותיבהלול-דימנד,

ואחריםכוחןרןרונן'דןוירשובסקי,מרדכיהברפלד'חייםברכה:ישאו

ומוסיקה)כיבוד(כולל

הכלליתההסתדרותשללתרבותהמרכזעםבשיתוף
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