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ודאילאעתיד
ההדרכה!אגףמהו
הואכלומר,בלב,דחודשיםכעשרהלפניהוקםההדרכהאגף
בארגוןההסתדרותשלצורךעקבהוקםהואצעיר.אגף

הפעיליםשלוגםםבדיתעושלורעיוניתמקצועיתהכשרה
השונות;במערכותעובדיםאלפימקיפהההסתדרות .במערכת
שלוברמהמוסדותיהשלברמההפועל,הוועדשלברמה

מסודרתהדרכהמערכתלהקיםהחלטנוהפועלים.מועצות
למעןביותרהטובהשירותמתךבתחוםבעיקרעובדים.לאותם
ומתנדביםפעיליםתלהכשרהאגףפועלנוספתברמההציבור.

נושאיםארבעהסביבבנינוהאגףאתהמערכת.בזב·שס

מרכזיים:

מקצועי.היותרהצדוזה-אנושמשאביפיתוח . 1

z . מזכיר(לתפיסתי,-ניהולמיומנויות-ארגוניפיתוח
מהצדמערכתלנהלעליו-מנהלגםהואפועליםמועצות

האדם).כוחומצדהכספי-הניהולי
אנוהחברתי.בממדמנהיגותפיתוחתחוםהואמאודחשוב

פעולתו.במקוםגוףכלעובדים,ועדישכונות,בוועדיעוסקים
להעבירכיצדוללמוד-כליםלקבלשצריךציבורזהגם

ציבור.בפנילהופיעאיךמסרים,
תחוםזהוהמודרניבעולםהדרכה.מערכיופיתוחתכנון . 4

כדיכנסים,הפקנווכברפעילותמתכנניםאנוומתחדש.מתפתח
חלקשהםבנושאיםבדיוןחלקלקחתיוכלהרחבהציבורשגם
הציבורי.היוםמסדר

עליו-המנהיג-שהעובדחשבוהמייסדיםהאבות
ומהפכה.שינוילמעןלפעולשיוכלכדיתרבותאישלהיות
 .שלןבדגםחסרוהתרבות.ההשכלהנושא
פעילותמקיימיםאנובתכנים.לאאבלהארגוני,במבנהחסר

לנווישוחינו,ךלתרבותהאגףעםמשותפתאינטנסיבית
 .יותרזאתלפתחתוכניות

\ 
כלעל-הטלוויזיה-המדיהבעיותעםמתמודדיםאתם
שבה!המשחיתכלועלהטוב
לנוישאבלזה.ספציפיתחוםעםמתמודדיםלאאנחונ

שקורהממהלהתעלםכשאיךנושאים,עודלפתחתוכניות
המדיה.בעולם
לפניעדיפויות.סדרישדווקאשלציבורמסתברזה,בענייו

כלומר,רעיוניים;םיחוגשלמערכתלהפעילהחלטנוכשנתיים
בנושאיםוויכוחוןידלמטרות-לקהלפתוחותהתכנסויות

בעידןכילהאמיןיההקשהספקן;מאודהייתיבהתחלהשונים.
אובדיוןלהשתתףםהפועלילמועצתאנשיםיגיעוהטלוויזיה
הגיעולהפתעתנובחיפה,התחילהפרויקטלהרצאה.להקשיב

ובמזהמפתיע,וזה .רבאלולחוגיםהביקושופעיל.מגווןקהל
ממסךציבורנתקלאפשרשאיהתזהאתסותרמסוימת,

התקשורתאמנם,אקטיבי.למשתתףולהפכוהטלוויזיה
מעונייוהציבוראךפסיבי.הצופהאתמותירההאלקטרונית

מעודד.הזו-הרעיונייםבחוגיםמקוםומוצאלהגיב

להפגישלתרבותזהמרכמראשישלושהלשכנעניסיתי
-סופרים-רוחאנשיעםהצהרייםבהפסקותפועלים
חושבאתההצלחתי.ולארבע-שעה,שלקצרהלהרצאה

 .םמתקייזהבחוץ-לארץלכן!מקוםשיש

המפגשיםלפרויקטהתענותגםלנסות.שישבחושאני
מסודרת,בצורהלפעולכדאיאךמפתיעה.חיתההרעיוניים

שאנותרבותימסלכחלקאלאכהנחתה,זאתלהביאלא
בתנאילענייו,פתוחאניסיכוי.לזהשישמעריךאנימציעים.
מתנגדותההנהלותדווקאלפעמיםמסכים.העבודהשמקום
"כלנית",בפרויקטכשהתחלנולמשל,הזה.מהסוגלרעיונות

יוםבמסגרתזמןלכךלהקדישהענותמצידןחיתהלא
העבודה.

שיבוא!הפוליטילשינויבקשרשלןהפרוגנוזהמה
אנוכילינראהרם,סיעתאיתושהלכהלמצעלהתייחסאם

נושאיםלגבימוחלטודאותחוסרלקראתצועדים
היום,ההסתדרות;מפעולותאינטגרליחלקהיושמבחינתנו

או"בזבוז"שהםשייכים,לאשהםויאמרושיבואוייתכן
בנושאיםאוחינוךאותרבותשלבנושאאם-וומגננןןוו
-הכלליאופייהאתלהסתדרותבעצםהמעניקיםאחרים
כשההנהגה-תחושותיפיעלאבל,מקצועי.לאיגודשמעבר
חלקלגבישלהשהיחסאפשר-לעבודתהתיכנסהחדשה

אתלנהלכשיתחילולהשתנות.עשויכאןשנעשיםמהדברים
לא ,מיותרמבחוץשנראהממהשחלקייתכןבפועל,המערכת

מקווה,אניהדעת.שיקולשישתנהייתכןכ,ךעודיראה
קיומה,עללשמורתמשיךכללית,כהסתדרותשההסתדרות

אולישונים,בהדגשיםאוליאחרים.אוכאלהבניואנסים
שונות.בתפיסות

עללשמורממשיכהההסתדרותאיךרואהלאאניאבל
שלשאר-הרוחאתממנהיטלואםכלליתכהסתדרותקיומה

והתרבותי.החינוכיבתחוםבעיקרפעולתה,

בעיקרבהסתדרותרואההחדשההמנהיגותהבנתי,לפי
ואילוהאמריקאי,היוניוןבנוסחמקצועיאיגוד

על-האדם-העובדאתרואההכלליתההסתדרות
שגדל-כמוןאדםאיד-ישתנהזהאםצרכיו.מכלול
אידיאולוגיתתפיסהבסיסעלהזהבבית

מקומו?אתימצא-לחלוטיןשונהותפקודית-חינוכית
לא.אואיתולחיותיכולאניאםאדע-יתחילכשהתהליך

סיעתעםשמתנהלומתןמהמשאחלקלהיותהזההנושאעל
ערכיםבאותםשמאמיןמייששםגםכימאמיןואנירם,

אםעליהם.תשמורשההסתדרותמעונייניםשאנובסיסיים,
איגודשלמהאספקטרקההסתדרותאתהתופסהצדיכריע

אתלפרקאותנולהביאשעלוללמשבריגרוםזהמקצועי,
השלטון".וועוגתמחלוקתיותרחשובבעיניוזההשותפות;

אותןעלרם,סיעתעםלהסכמהלהגיעלנסותבעדאני
~מחזיjנמייששםשגםמאמיןשאניבסיסיות,תפיסות

בהס.

עםקואליציהנגדאניאחרת.אלטרנטיבהאין-בעיני
שסיעתחושבלאאניבאופוזיציה.לשבתמעדיףאניהליברה

אנשיםשםישהליכו,דעםקואליציהלהקיםמתכוונתרם
עלהדיבוריםעבורם.ייתכןלאזהאידיאולוגיתשכמחינה
אימהוומ"מאזןכחלקיותרלינראיםהליכודעםהליכה

ומתך.המשאשלקראת
לאקשה,סיטואציהזוהעתי,דמבחינתכרגע,מקום,מכל
 .מדויקותתוכניותולשרטטלפרושבעצם,ניתן,
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הניהיליסטים;מסדרארחנה:דוד
עמ' S44 ; 1993ביאליק;מוסדהרצאת
בלידתהעוסקהניהיליסטים"·מסדר

-באירופהפוליסיתתרבותשל
1870-1930 , 

אינסלקסואליזרםאחרימתחקהאוחנה
ותשוקהניהיליססית·תאווהשאיגד

העומדות,בסירתשתיסוסליסרית·:
אתהניחזהזרםבסתירה.כביכול,
גםהסוסליסריתלמחשבההיסוד
מימין.וגםמשמאל

הספדיהזיגזג;ילדיםישגררסמן:דוד
המאוחד;הקיבוץהרצאתהחדשה;

עמ' 300 ; 1994קריאה;סימןספרי

מתנתמקבל ,נרנופיירברג,אמנון
זוכההואבמינה.מיוחדתבר·מצווה

מגלההואבמהלכהמסעירה,בהרפתקה
סיפורמשפחתו.ועלעצמועלפרסים

 ,כתמיד ,סמןגרומרתק.הרפתקאות
ילדותעולםומעלהייחודיתשפהמוצא
אמין.

פטושקי:מוסקבהיררפייב:וכדיקט

ניליהערות:והוסיפהמרוסיתתרגמה
עםהרצאתאחרת;פרוזהמירסקי;

עמ' 239 ; 1994עובד;

יותרדעתקלשבשתיינים,•העצוב
שבכלהקודרגם•אבלהשוסים",מכל

וגםומרןגםאווילגם ...הנבלות
עצמואתמגדירכך .) 58<עמ'קשקשן•

וניצ'קה.

נווד ,אירוניאינסלקסואלשלמונולוג
עצמו).ירופייבשלדמותו<בןושתיין

לאהובתוממוסקבהנוסעוניצ'קה
רווימסעופסושקי.בעיירההמתגוררת

והגיגיםזכרונותאנקדוסות,בשתייה,

לספרהפךפטושקי··מוסקבהמבדחים.
גנציהבסליהאיבקרבמחתרתיפולחן

סמלהפרססרויקה,סררםשלהרוסית
יצא 1989ב"רקהמשסר.כלפילמרי
כספר.ברוסיהלאור

ביתלתקווה;פחדכיןבר·ארן:דן
הקיבוץוהרצאתהגיטאותלוחמי

עמ' 301 ; 1994המאוחד;

<שלושהמשפחותחמשעםראיונות
ניתוחם.וכןשואה,ניצולישלדורות>

שנים·עשרהכוללממחקרחלקזהו
פרופ'עםבשיתוףשנערךראיונות

מגרמניה.רוזנסאלגבריאלה

הרצאתהשירים;כל :ב~ tראסתר
עמ' 4S0 ; 1994ביתן;זמורה

שלשיריהכלאתמקבץהשיו·•ם··כל
הראשונה:הארצישראלית ; nהמשורר

בחייה:שהופיעוספריםכולל
ראב·אסתר·שירי ,ם""קמשובי

מחזוריםשניוכןאחרונה:,·תפילה
הזמנים"מבין"שיריםמעדכונה:

אלוה·.רהוציאבי
הארץשנוף ,ניסויועזתנשיתשירה

בחוזקה. iבזמוסבע

עזר.בןאהודאחיה,בן-וההדירקיבץ

המלים;שםכליררסאנר:יכ!האילנה
 1S2 ; 1994 ;" 77"עתרןפרי tכהרצאת

ע'מ

ראשוןשיריםספר ,המלים·שם,·בלי
שיריםמבחררוסאבו.יפהאילנהלש

רקלאפייבהשביתןמשוררתשלמקיף
מביעהשהרוחדומהדימוי:באמצעורנ

שירתה.אתמתוכהומפיקה iבימידאת

עדבשלהלעיתיםבשלה,שירהוז
שלאוראימז'יסטית,:בכערניתגמילה:
האופנה.צועוי·פידווקא
הבית:חצרבתוךינתרחשיםשיריה

וכלהרוחהגשם,הצמחים,המשפחה,
שירתה.חומריהםנפש,,תנודות

האדריכל;אואופאליבוסראלו·י:פול
דיקמן;עמינדבצלקה;דן :נמצרפתיר

כרמלהרצאתישועה;רשרע 1-:ימברא:
ספרי·מרפת;לרתגוםהמפעל ;;ירושלים

עמ' 1,67 ; 1994

לתלמידוסוקראססביןדיאלוג
אגודתהזמינההיצירהאתפיידרוס.

לאלבוםכמבוא-מואלרי cאדריכלי
בניינים.תוכניותשלמהודר

הבנייהבמהותחקירההואהדיאלוג
המופשסת.לאידיאהכניסויוהיצירה

הרצאתחיים;סימניכן·ירסף:יצחק

אחרונותידיעות-המאוחדהקיבוץ

עמ' 128 ; 1994וזמר;ספרי •

במרכזםסיפורים.עשרהשלקובץ
מפנהבנקודתהנתוניםאנשיםעומדים

מתפוררים.או!:רוריים 1אבחיים

 ,סיפור ,מספרנהר·אלרעי: uיעליזה
 ; 1994המאוחד;הקיבוץהרצאתקהל;

1S9 ע'מ

עיוןוהישראלי.היהודיהעממיהסיפור
 ,והתוכןהצורהמאספקסעםבסיפורי

והאילתורהקבוע·המסורתיביןהיסח
שלהסמליםועולםוזעיברדדברכי

וסיפוריהישראליההיגרדהמעשיה,
הכתוב.לסיפורכתשתיתועםשמיעה

עמודיםלקיסיבג'ר;געגועיקרת:אתגר
ביתן;זמורההרצאתעברית;לספרות

עמ' 156 ; 1994

במרכזםקצרצרים.סיפוריםחמישים

אישאוילדשלדמותלרבעומדת
פרטיתמציאותעםהמתמודדצעיר

אופרדוקסליתפנססיהבעזרתמכאיבה
אבסורדית.

באלימותמתאפייניםהסיפורים
הפנטסטי·הכיווןעםהמשתלבת
אבסורדי.

-עובדעםהרצאתשלכת;שרפמן:ג.
עמ' 277 ; 1994לעם;ספריה
ישיבתמתקופתסיפוריםחסינותשלוש
בתקופתוינהבאוססריה:שופמן

והשהותהראשונה,·העולםמלחמת
וצלסדורף-אשתושלהולדתהבכפר

שלגידוללקןאידילימכפרההופך-
הנאציזם.

ערךומדויקות.קצרותרשימותקוץב

באר.חייםדבר:אחריתוהוסיף

האדמה:צחקהלמהיונאי:מרדכי
הוצאתירוק;כחולמספרים;כדווים
עמ' 184 ; 1994המאוחד;הקיבוץ

כפראיש ,נאייומרדכישליקסקוץב
בחלקםנסועיםהסיפוריםחסידים.
ערב.במדבריותובחלקם,הארץ,בצפון

אלוהתורכים.ושלסרןהמנוסהתקופה:
בסבע,החייםאנשיםשל·סיפוריהם

 ...רביםדורותשלומסורתהררילפי
ובאמריבפתגמיםבשיריםמשובצים

בהם."משופעתהערביתשהשפהשפר

צבי,)עזהשהוסיפהאחרית·דבר(מתוך

ראובןערך:יונה;אחריתשלום;ש.
ש.ע"שהעדכוןקרןהוצאתכן·יוסף;

עמ' 107 ; 1994שלרם;
העיזבוןמןסיפורהואיונה·"אחרית

עבודהבשלבינוסחיםבארבעההמצוי
נפשוחשבוןמונולוגזהרותיקון.
שלרזכרונותמחשבותמרסיסיהמורכב
 .עצמושלוםש.והמשורריונההנביא

מציגיםהעיזבון,מןהםגםהשירים,

בקובץהמופיעיםמאלושוניםנוסחים
 •בבוקר·בבורק·להאיר

לאלוהיהתכוונותתומרר:ישעיהו
אכזיסטנציאליסטיחינוךשכאדם;

הרצאתשנטר;יוסףשלכמשנתודתי
עמ' 349 ; 1994רשפים;

משנתואתומסכםחוקרתומררישעיהו

תורת ,שנטריוסףדיירשלהחינוכית
במחלוקת.שנויהוחינוךחיים

כבגלה;הנסתרררכינשטיין:בלחה
 207 ; 1994המאוחד;הקיבוץהרצאת

ע'מ

יהושעביצירתקבליותתשתיות
זיגגו.בשביסויצחקבר·יוסף

השפעותעלעומדתררבינשטייןבלהה
בר·יוסףיצירותעלהאר"יקבלת

והתוכן.הצורהבמישורזינגרובשביס

להשוואההפואטיתהמוצאנקודת
בין-בדומה""השונההיאולדיון
בר·יוסף,-הארצישראליהסופר
 .נגרזיבשביס-והיירי

כרמלהרצאתבמר;מקום,מרים:רבקה
עמ' 79 ; 1994ירושלים;

מריםרבקהשלהשביעישיריהספר
 ,"רמנ·,"מקום"חטיבות:שתימעמיד

עברביןמקשרתומרובדתעשירהשפה

"בראשיתלמיידי: ,לעכשוויעתיק
מפתח.הםהשמותרכל /הסגירה.חיתה

 /מפתח.אלאאיברהזההנערגם /
 ,, /ומכנסיו.

אששלבערההייתיררזנפלד:ברכה
ספריתהוצאתמים;שלבערההייתי

עמ' 62 ; 1994פועלים;
אמינה.אימז·יסטית.נשיתכתיבה

מחוזותאלגםהקוראאתמפנה
הריחאחר"נחיריזרים:תרבותיים

אםכמו /אבותיאלגעגועי /העשב
 . ,, /ביובהכמו /רחלכמר /בניםלע

כדמי:לסוסיםמהישראל:דורית
עמ' 45 ; 1994פועלים;ספריתהרצאת
ואמין:רענןניסויבעלינשייםשירים
אתמחממת /בוקסרבתחתוני·שמש

כללעינינגליתערוותה /השמיםמסך
/". 

הרצאתולילית;חוהאכרבנאל: "ביצה
עמ' 240ן; 994בר·אילן;אוניברסיטת

כמפוצלתבחברהנתפסתהאשהדמות
 ,אברבנאלניצהולילית.חוה-

בהםומקריםיונג ,פרוידבעקבות

מתמקדתכפסיכותרפיססית,נתקלה
העברית.בספרותהפיצולבניסוי

שלהעממיבסיפורפותחתהסקירה
המאהספרותדרךימי·הניניים

אוורנוך(יצחקהיוםועדהתשע·עשרה,

כומרן>.כהנאועמליהאורפז

הגבול;אתלחצותדייריס:אורי
עמ' 268 ; 1994ברירות;הרצאת

שלחייוסיפורפוליסית.אוסוניוגרפיה
זכויותשוויוןלמעןלוחםדייויס,אורי
והקמתלפלססיניםישראליםבין

וחילוניתדמוקרסיתפלססיןמדינת
העמים.לשני

קריאה;סימןספריהברווז;גבע:דרדר

 1994המאוחד;הקיבוץהוצאת
קטעיהמקבצתפרודיסטיתאנתולוגיה

דוקומנטריים,מדעיים,-מגווןחומר

-ילדיםמעיתוניקטעיםציורים,וכן
-גבעדודומשלקומיקססיפורידצב

הברווז.-הלוזרי""הגיבורסביבהכול
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ומו"ליםספריםסופריםיעלהערותכמה

1 • 

והמקוריהראשוןשמו •העבריהספדשבוענפתחאלה"מים ,;·_ :-~-. .
סנאי'שלמהאותויזם •העבדיייוהספדהסופד·שבועהיה .. . 11

קדהזההמלה.שלהנשגבבמובןשייצמתרגם,משודד,-
 'ישראללמדינתהעשורגרתחגיאירועילתכנוןהועדהכשישבה

כאשדפעם,כן'הזאת.בוועדההסופדיםשלשליחםהיהוסנאי
נמדדתהיתהלאספרותשעבודםאנשים,עמדוהמדינהבראש
ספד.היהפשוטספד,אלאהפלטינה",בייספוולאהזהביי,בייספו
אתהפרנסיםבפניוהסירותמידאבלסוב,פחותעתיםסוב,עתים

הספד'קוראלביןהסופד'הספד'יוצרשביןידעוהםהכובע.
עדמהעודךהפונקציונרים,כל-הקוראיםקהלהתרבותי'הציבור
לביןהסופדביןמתווכיםפשוטמתווכים.הם-המויילכוללהמוייס,
חשוב.תפקידהקורא.אלומביאיםעסופדיאתנוטליםהקורא.

הםעבודתם.עדךאתידעוצנועים.היוהראשוניםהמתווכים

מספריםהספד.שלערכואתשידעוהמדינהמנהיגיעםיחדנעלמו.
שזומניחאניספרים.קוראיםביילין,סגנו,וגםפרסשמעוןכי

השנייםעללספרלנכוןמוצאיםאםהגענוהיכןעדאבלהאמת.
כלבזנשךאדםספרים.קוראיםשהם

2 • 

מעלבירכואנשיםשורתהספד'שבועאירועישלהפתיחהבקסס
כלשהיתההסופדים,אגודתיויידישראל.נשיאישבמשכןהבמה
הנציגההיותהמטבעמרכזית,כשותפהומקובלתנחשבתהשנים
בידךלאישראל'במדינתהעבדיםהסופדיםשלוהבלעדיתהיחידה

בהחלטמחאה,להביעזו'ובדדךהאירוע,אתלהחריםשהחליטלא :
וחמששלושיםבמשךהראשונה,בפעםהוזמן.לאפשוטהואלא.
לבדךהוזמןלאהסופדיםאגודתיויירהזאת,המסורתקיוםשלשנה
היוצרביןהתיווךבמלאכתהעוסקיםכלאתהסופדיםאגודתבשם
הקורא.לבין
וחבריהסקס,כמארחהנשיא,אלתמיההמכתבשלחהאגודהועד

אלישירותפנואףמהםחלקאישי'באופןמכתביםשלחואגודה,
כדיתוךהקודמת,"בשנהענו:ייוקל~ה?זייבשאלה:המארגנים

שמיםשמעו .,המויילים.עלביקורתהח"מ'הואהיו"ר'מתחבדנה,
כוסלהריםהיוייד?לדעתם,לעשות,צדיךהיהמהוכיארץ.והאזינו
אתמכבדיםשאינכםיקרים,מדייליםלכםאנימודהנוסח:שבחים

לסופדיםמשלמיםשאינכםשלכם.בחוזיםמבטיחיםאתםשבצעמכם
גבייתשלמרותפעם.רקאלאבשנה,פעמייםלהם,שמגיעכפי

אינכםעתק,בסכומיומדוברהספד'בשבועבמזומןמדשדשים

המוצלחהשבועלאחרמידלסופד'מקדמהלשלםלנכוןמוצאים
לשותףבלבד'עיןלמראיתואפילולעשותו'כדיולולדוב:הזה,

השבועית.הכסףלחגיגת
מדייליםלכםתודהבברכתו?לומדהח"מלדעתכםאמודהיהעודמה

מןלגמוזדדךמצאתםההעתקהייייזכותאתשאפילועלדדך,ישרי
הסופד?

3 • 

הכותביםהסופדיםשדובוסובשיפהלטעוןהחיימצדיךהיהאולי
ספריהם.הפקתבעבודלשלםנדרשיםעיון'וספדיסיפוריםשירים

השמנה-וצפופיםקטניםבמשדדיםפעםשהיוספרים,הוצאות

גולדבדג,שלונסקי'אתפרסמוהעברית,הספרותשלוהסלתה
דביקוביז'דליהשמיר'משהחלפי'סוש,'ררבין'עוזראלתרמן'

(עדזמןהרבהלפנילאעדהיהזהרוסיה:שירתמבחרדוססויבסקי'

היוהמו"ליםכאשד .)!שוושלשבעיםויותר'השבעיםשנות
כיבדווהםהאב:זמורהסבר'גלעד'זרובבלאוכמני'שלונסקי'
אתולהלכהלמעשהעשוהםהספרות.מגדוליהיובעצמםסופדים.
אתהזהב","ספדיאתהעושיםכלשלנו.המפוארתהספדקריית
הפלטינהאתוגםהזהבאתגםלהםחייביםהפלטינה"ייספדי

חייו.אתלהוריוחייבשבןכפיעבדיסופדלהיותהזכותאתובעיקר
ושיבחו.אותםיסדואותם,והדפיסושגילוהראשוניםהיוהם
אביגםכואבת.עדייןמהםהפרידה .זיכרוןסתםנוסטלגיה.לא ,כן

שהם.כפיחיי'אתלהםחייב
פקידיםקפה,ומגישימנכ"ליםישמפוארים.במשדדיםיושביםהיום

נשמהזואיןומזכירות

4 • 

מפעיליאתם,שלכם.הקלפיםכלחביבים.מדייליםדאגהאל
הייתםלאלכם,אורבתלאסכנהשוםיכולה,הכלהיחציינות

מוציא.היההסופדיםאגודתו"דישקיטורממעטלהיבהלצריכים
עלוסופדיםממתי .לרשותועומדכוחאיזהעצמנו'ןילבבינינוהדי
לא.פעםאףכבודם.למעןעצמם.שלהתמלוגיםלמעןבריקדותלע
מקודשבערךלפגועתנסואםהאחוריותדגליהםעליעמדוהם

למנועתנסואםהאמידה,בזכותאותה,לזהםשתנסובמלהשלהם.
מסכןאינושדברמובןלכן'כסף?צדיךמיכסף?אבלמהם.אותה
ולדעתלכםמההקהל?דעתכם?!תאהפחידמההמו"לים.את

הקהל?

5 • 

מרבדי

שפה,מצאנואו·טו·טושהנה,כשחשבתיתמידחברים.כמעטהיינו

דווקאמה,משום ,מקלל •פיואתמנבלהיהכלים.האתשבדהוא
"אישאתמשלי,בדדךאהבתי,והתרחקנו.שתינו ,וצחקנפולנים,
מחזאיהיההוא •כישרוןגםלוהיה •הומורחושלוהיההזה.הפראיי
'זהנכון.מהידעשלוהשישיבחושמאו.דאמיתימתריע,מפתיע,
לאאוליאוונגרדיים. .חשוביםמחזותהיויריחו"שלומיי ,"מסתובב

נועז.פחותאבל-ממנומבריקיותרחנוך-מבריקיםמאוד
השתייהאוהבבליהזה,והסעדהפרץבלימרבדי?יבלנעשהמה

עדהתיאטדוןאוהבכלות.עדהאוהבבלי .ולאסורכיממנה,ונזהר
 • .באהבהאותוכואבאניכלות.

/8 !)2,)1 
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אהבה?זאתמההזיקנהיון ,:tש,שלכאנטומיהשיעור

גברתשלומךמהירכל:שרשנה
 1994עובר;עםרזביןז

והארדהשמשתחשךלאאשר·עד
 .אחרהעביםושבררהכרכביםוהירח
החכםפותחכך .) 2יני(קהלתהגשם·
אתהסרגי,הפירטי,תיאורואתםדאב

לספרהבפתיחהירכלשרשנההזיקנה.
העוסקרוביןז·גברתשלומך·מה

הזיקנה,מחמתהאניבהתפוררות

הגברתשלהשאלהמשפסאתמציבה
איוםחרשך•כאןורבין:זיניהנקזהה

(עמיחרשךו•כזהאצלכםגםונורא,
וגרברתההולכתהזאתוהחשיכה .) 9

המשתררתהחשיכההיאהספר'לאורך
גברתשלהכרתהעלאלימותהבמלוא
ורבין.

·סיפורהואירכלשרשנהשלספרה
בעצם,הדרך.סוףשלהתחנכות·

שלמכרכרתהלאהזדקנותהסיפור
שהולכתה·מכרבדת•,ורביןגברת

הולכתזיכרונה,אתומאבדת
תוךאלושרקעתמסביבתהומתנתקת

לחדורשאיןהתודעה,ארנוןתהום
אתולהביןלתארהניסיוןעצםאליה.
מולידמאליו'התודעה,בדןארתהליך
עצמה.התודעהאתלהביןניסיון
·כלמספרשלמפירנמסרהרומן
שלאוסףלמעשה,רהרא,יודע•,

מסריםחברתיקיברזמחייסיפורים

המנסיםארהמתלכדים,באזר,
והניכור.הארבדןצירסביבלהתלכ,ד

הארכלרסיהאתהכירארשמכירמי
סמרךארצהשעלתה·איררפית, nהמזר

שארה,רניה,השג·העולםלמלחמת
שממגרבעולםלחיותרבה,כמידה
הזה.נספרכבירורארתהיזההנאה,

נאההספר·גיבורת·ורבין,גברת

סגורה,חכרה-מאותהrכסמ

נשפתדיברושנהזעיר·נררגנית,

נדבקותקלפיםשיחקוהמולדת,
·כדייפההתלבשותעילאית,

לקרנצרםיםיצאו ,•ךארתלtז
ונזהרוןמןארתכדי-רלנתי·קפה

ניכורישמעו·.לאשהישבניםמארד
הזאתהחכרהתיאורמתוןערלהכנד
היחסיםתחומילכלחודררהרא

לכדילעיתיםומגיעהנינאישיים
מתנסאהניכוררגשית.אין·ארנרת

כזוגיותאינטימייםנתח~מיםנערצמה

כךקיימת,איננהשכמעםהמינית

שלחברתהירלה,היאדופןשיוצאת
נחייה,לראשונההמגלהורבין,זיניה
לאחררקהמין'ואתהאהבהאת

והיא , 60לגילסמרךהתאלמנותה
יחסיהכך.נשלומברדהמרננתכלתי
כמעםנעלהעםורביןגברתשל

מתוארים.שאינם

הררים·ילדים.כיחסיגםמתמקדהרומן
דרת,ניםרי:לידיהריחוקנאכאןםב

ככורחשהופכתזיניה,שלכתה
כמהמציינתאמה,להיותהנסיכות
היושהקלפיםהעובדהאתפעמים
ממנה.לאמהניםחשויותרתמיד
ממניוחשוביםירתרהקלפים·למה

כההניסהראמהרצרחה,התאפקהלא
 .) 123(עמיככתפיה·ומשכהנתמהרן

כנרזרזיניה,אתרוחצתוכשהיא

לאפעםאףנעצם·שהיאזוכרתאינה
 ••••תינוקותכשהיוילדיהאתרחצה
כיחסיםומופיעשכהניכור .) 130(עמי

שניןוכיחסיםלחברותיה,זיניוזשנין
נעלה,אחילפסיהפחתה tרמזזיניה

רעםאחיה,אלכסעםדרתן;לוביחסים
כיחסיםלכל'רמעלנעלה,מיכאל
רדות.זיניוזשנין

ואמהרותניןהפעורהניכורנרם,

שזיניההחכרהשלתולדהרקאיבר
ההורהלתוךנמשךהואממנה.האב

שלהמנטליתמהתפוררותהגםונרבע
מאבדתזיניההרומן:כמהלךזיניה

וחדלההזמניםסדראתלחלרסין
מרגישהרותכתה.אתאס!ילרלזהות

מנינהארמנינה,ולאררה• fיש·משהו
מנסההיאכוחהככלי~קנל.ומסרתכ
שנההיאלמציאות.זיניהאתלהחזיר
לה,ומזכירהחוזרתארתה,ומתקנת
לשווא.אלה,כלאכלאויתה,נרחבת

קרזוכרת(שלכסוףזיינצקההפעםכי
שאפשרכעולםאיננהכלנד>, 1 ,שמהתא

לאואפילואותר'ולהכיןא,~ירלחדרו
 •זינןלמראית

אתאפשריתדרךככלישה rממדירכל
הזיקנה.שלהשסירןעםנא:~הניתוק

ארנוןהזמנים,ברננרת rהתתא

·יודעכמספרההכרה.איבודהקשרים,

 .מדייותרקצתיודעתו~:היכל·'
שלרבגרושמעמיסהזיא iלעיתים
כמשהותרומיםשהםסזאפשרפרםים,

נשלמסרים,נפרקלריאליה
ככאןאובססיביתהכמעםההתמקדות

נסן·הכרלאךמצב,כלשלוהעכשיו
כיהספר'שלמאחדותוגררע•יםtת

הירע.תאמאבידםצעיםנןררנלפעמים
אינהוקולחת,נכרנהירכלשי~שפהת
מאיךד.•סלנגית·ארמחדמדייגבוהה
שלספרראתאחתלאכירו 1מהספר'

שפניאלאהחתולים·אל·בדרךקנז
יותר'איומיםכאןהמתואריםהזיקנה

יתר. 1יאבודים

אמיןערצמה,נעלהואשהספרלמרות
שלהרהורמתגנבשםבואיוקולח,
הכורחארהתועלת~~גניכפירה

הנוראההאלימותמס;תשכקריאת
כלתיומרותמשפילהיזקנהשלתאזה
 •עצמם.החייםוךננחנמנע

הרצאתתמהזן:עתירתסט:אלי
 1994זמורה-ביתן;

ספרהואססאלישלתמהון·•עתירת
מבליריפה.נקיהעדינה,שירה

אתלהעריךלניסיוןלהתפתות
שלמקוריותהארחשיבותהגודלה,
איברעצמושהספרדברהזאת,השירה

יתרונותיונשלמאפשר
נראה-בהמשךשיפורסרוחסררנרתיו

שירה··ספרההגדרהשמעצםלי
ניתנתכנרשירים·>מ·ספר(להבדיל

כעינישירהכימעהם.לאהכרהלפסר
היאואחרים>אלירסבעקבות(בהחלם
עלולהגידארתנסי.אמיתי'משהו
להגידמשמעשירה,שהואשיריםפסר
מרנניםשאינםדברים,כמהעליו

שישהאחד'ערן:קליואינםמאליהם
שהאמתהשני,פנימית,אמתאיזונר

לקוראיהלעבורמצליחהאזהת
מצליחכמכלול'שהספר'והשלישי'

מסוימת.לפחותאחדות,להניע
הספר'שליחסית,המצומצםהקפו'
אחריםספריםשלהפרספקטיבההדער
שלהפרספקטיבההדערהמשורר,םשל
שאינההמכלול'שלוהאחדותהזמן'

לדעתי'מרגעים,הזה,נספרמושלמת
אותרלמקםאול·דרג·האפשרותתא
דבר'הישראלית.השירהמפתפנילע

ספריהרכהלגבינכוןשכנראה
צעיריםושלכעיקר'חדשיםשירים,
שצוינוהמגבלותאיןזאת,עםבעיקר.

שירכלשלהקריאהכהנאתגמרתפר
 •כולוהספרושלושיר

ספרראתמגדירעצמוהמשורר

ערלהומעצמהאהבה•,שיריכ·מחזור
כדיאפשרלמה.·מחזור·השאלה,

וחוזרת,הולכתתנועה·הקפה,לזיין
כמלוןהראשונה(ההגדרהסינרנ·

כרמזאפשר'מחזור>:למלהאנן·שרשן
והפיוסיםהתפילותל·סדרמבררן
הרגלים•ולשלושהנוראיםלימים

מלהלאותההשניה(ההגדהר
מרמזכעיקר'פשר'ראנאנן·שרשן>:

שררהציקלוס,·סדרה,עלה·מחזרר·
(ההגדרהוהולכים·הנשניםדבריםשל

מהדהדתכשברקעשם>:הרביעית,

חמהמחזור-וא.ססררנרמיתהמשמעות

-החקלאיתוהמשמעותלכנה:ומחזור
והמשמעותהזרעים,מחזור

הדם,מחזור-·קיומיתהביולוגית
אחתשכללינראההחיים.ומ.ים,

מוצאתשצוינוהשונותםהמשמועיות

תוךהשונים,הספרנשיריניסויהאת

משמערתהאתלהיקיםמעבשהם
מצידהרהיאקרנקרסית,הירתר

נוסףממדנולדולספרלהםםנעהyי
אחזרת,נרחבת,יותרמשמערתשל
בספר'יהשגנשירכך' •תרצואם

מסמנתהעירשנרהגורל•,•הכובש
משמעותמופיהעההפך>(ארוא.שהאת

•נפוליארן'תפילה:כמחזור·המחזור·
אלוידעתלאאיך /נפרליארן'

רלא /מתפללים /נעכרגבירות
דרמהמשמערת .) 7(עמימתנפלים·

מכור··משפסנשיריםגםמופיעה

 ) 52(עמיהשנה••לראש ) 35(עמי

·מגלשה·נשירואילום. V1'"ובא

המנוגדתמסוימת,מחזוריותמבתאס

 / ,האחרוןנערב /·7וי~חר'לנצמא:
 /למשעההמשחקים,למגרש /עברנו
 /מדי'גדולים /ילדיםהיינוכבר

 /רדדעלה /הפסיקהלא /והנדנדה
בשירגם ,) 37(עמירדד.· /רדדלעה

המחזוריות,מתקיימת·כשהלכת·
מחזוריותזוהישונים.פניהכאןאבל

שהותירההסימניםשבהפרדוקסלית,
ולאהולכים·לאשהיתההאהבה

שבים·רקהזמןכלהםאבלעוברים·
ואילו ,) 40עמי(מתוךושבים·

מכוונתחול·,·כמרבשירהמחזוריות
מחזורהיממה,מחזורהמים,למחזור
מזכיראגב,זה,שיר ,) 45(עמיהחיים.

סרייניןאבנרשלהיפהפהשידראת
קשים•:·מיםהמים·'•וכרוןמתוך

חלחלושנו /המיםאתמקשה•הסלע
 /רהמיסוחלחלוושרב /רהמיסר
כקסמי / /והפרישוחלחלוושרב

הקשההגרשמן /הסלע.אתנטיפים
פןועוד .) 23עמי(שם • ...הרגשדע

 ,כאזמתגלההמחזוריותשלאחד
עםההידברות-מקרירתזורארלי
אחרת.שירה

המשורריםמגדולירביםרביםאצל
ניתןותיקיםוהפחותהיותרהעברים

פשרסים,אהבהשירימעםלאלצמוא
ודימאוד.ועדיניםלירייםלכאורה,

r::אתגמה,הדרלצורךרקאזכיר' א
שללאילאיל·הישירים

שלהאהבהשיריאת ,סשרניחונסקי
נשירהאחריהם.והנאיםרשלרנסקיפן

שהאהבהנדמההיוםהנכתבת

כברהררמנסית,הפשרסה·סברכה,

כמו(אולינמכרתסחורהאיננה
משורריכיודומהעצמה>,-ה,השי

הדגשהחדוריהעכשוויים ;,האהב

ההכרחמזאהבה,שירילמכורשכדי
בגימיקיםלהשתמשהוא

אהווןדוגמתרשפניים, nאררסיים·

ארריבמסאזיויקה·,נזירהשכתאי

בספררההומוסקסואליתהאהבה
ערדארשינפלד:אילןשלהאחרון
נשירהדולךיונה-להםקררםהרבה

·תפילין•.המפורסם
 ) 1 ((וחבלתמחרן•נ·עתירתססאלי

מנוקדתהמילהמופיעההספרשבשם
 s a 1 tסנשירואילוידת~זר-

mortal מנוקדתהיא ) 60[עמי
עתירהביןשהריתמהון·.·עתירת

משוחררפעורה!),תהוםל~זויןה
בגימיקים,משימושלחלרםיןכמעם

להיותכדיולהמם,להכרתמהצורך
עלאהבתו'חווייתבמסירתאותנםי
מועברתזרהקשים.ומכאוביהיופיה

יעשהשהקורא,נפשם,כמעםלקורא
שירים .נורכרצרכיכולתודרשבו

·מה•אשה•:כמריפהפיים,פשוסים,

שאיברכנהר /להשפך /אפשרערד
ולהרתיח /הואולאן /מאין /יודע

כמר ,) 23(עמיהארקינרס·את /

·שירתכמר ,) 34(עמי·הנסיכה·

אלמחלחליםואחרים, ) 54(עמירחל•
פשסרתם,כזכותדווקאאוליהקורא

לכאורה.פשסרתםאר
כזהירותשירתואתמוליךהמשורר

שהיאאהבהשביןהדקהגבולעלרבה
שהיאאהבהשירתלביןנסר'שירה

ובמקרהבנלית,רעהפחותבמקרה
נוסהר/ארקיםשית-רעהיותר
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iQ י.זריל~להי~~~ i ן;
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-~~אןה 9i;נ~זו;הדב. oמ~זנל
 ,;א~ל.א ,;עז~יזנ iJדק

י;~איד VJ:נ:נד~ןה.~ןז~ד;נ;ת
זג~ןידל j2~ןק, f~~ידס~ן'~ן

מ:קיד.ז~גיל;מןת q:נ ל~~ירז.ודנכזק

שלהגבוהההמודעותאמינה.ובלתי
ממעידותעליושומרתהמשורר
(במרביתנשארהואגבולות.ומחציית
ולפואטיקהשלולאהבהנאמןשיריו>
ופשוסכל·כךיפההמבוסאות ,שלו

 /ייאםפואסיקהיי:ייארסבשירכל·כך
t:באחד /עצמךאתמוצאת א/ 

 /מליסהאלאזואין / ,בשירי
האמנותיתעצמאותואת /המוכיחה

לקבלהמסרב /קולמוסישל /
 .,מלמעלה. /סבירותבלתי /פקודות

יפה.עדין.ארוסי. .) 57(עמי

ללאוהפואסיקה>(האהבהאלהושתי
מצליחותגימיקיםוללאיומרות
היפה,החווייהאתלקוראלהעביר

הנוראייהדנושלוהכאובההאותנסית
גולדברג).(ברברהאהבהייהקרוי

בתוךפרידהוהרבהכאבהרבהיש

"האהבהסס:שלהאהבהשירימחדור
 /השכונהבכל /מתרוצצת
ייתותיםייהשירמתוך • •••כצקעתה

נישאיםשיותרוככל .) 25<עמי
מתמסריםשיותרככלאיתה,ועולים

הבקרהאתלאדבהסכנהגדלהכךלה,
ואתהאהובהואתהאשליה,ואת

היא /נחשולעל /·ו~שאגרצעךמ.
הדהדו / •••בכבליהואני /בדרועותו

 /יפרחרף /סובכי-יפובחוף
גם .) 26(עמימנסחים·חוףאיננו

המקדימרבשירכמרהדה,בשיר

היאהאהבהובאחרים,ייתותיםיי,

ומשיאיםנפלאים,הםוהשיאיםשיא,
לכבלים,הופכתהאהבהנופלים.-

מאגדתלום nל• > 25<עמיסדרםלמיסת
היאלנפילה. ,) 27(עמיילדות"
הארסרנרמייםהגבולותאתמתשסשס

 /אביאיפהידעתי•לא •יהאגלש
בתרךראי •••מתחילהוהיא /דנגנ
אחת"צפורהיא .) 31<עמ'בתורייראי

<עמייריפשיסתכמסחרי /נדירה;

ו•סלסתהמ~תיי·סלסתהיא ;) 49
 .) 60<עמיהחיים·

אחידיםהספרשיריכללא ,כצפוי
(עמייימשיייכמרשיריםאבלברמתם,

רחל•·שירת ) 23(עמיייאשה" ) 17

הודברוו/אושצוססרואחרים ) 54(עמי

הספרהמעידות.עלמפצים ,כאןדע
שבשיריהיפיםאתמדבירבכולירתר
ודאברגולדברגרסוששלהאהבה

ועמיחי. ,וכרמירךזופגיםנוערגל
שהיוםבעיניריפה rואמ,נכרןוחשוב

לכתובומעדשמסוגלמיישברעדיין
זה"איךדי;ן:כדבריארכזאת.שירה

לאאני •••מעדלבד /אחדשכוכב
 • ••.םעדהייתי
 •לא.-אניגם-ובעצם

לארפררזת
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וכשירהכמוסיקהארכיטקטורה

כפקולטהסטודנטיםפרסי
עריםולכינוילארכיטקטורה

עמ' 64- 1993כטכניון,
גורל.אלבומיבפורמטהורדה,חוברת

 3,000השנההגישרהסטודנטים

עלהמליצושלהםוהמוריםפרויקטים,
 55מדוקדק.לעיוןכראוייםמהם, 500

כעברדרתנבחרואלה,מתוךפרויקטים
רקיבלר 1992 " 93לשנתמצטיינות
שםעלביתנןהפרסיםפרסים.

שררןאריהכמרידועיםאדריכלים
אובנייןקבלנישראגנהיים,וארתור

בהפצתהמעונייניםבתי·חרושתבעלי
שזכוהמבניםצילומימוצריהם.
להםאיןהאלבום,עטיפתעלבפרסים,
רעיוןשל·התייחסותכתרבת

שהוא.כלקונסטררקטיבי·ארכיטקטוני
מיוחדים,שרטוטיםאלה,(פרטים

בפרס,חזרנהשםהמתוכנן'תיאור

עלבשחורמרעליםהשופטים,והערכת
האלבום).בפנים ,לבןגבי
הארכיטקטורה·על·פי·כן'אף

רהיפוכו),(דברהאבסטרקטית

היאהאלבום,עטיפתעלהמופיעה
בודמיוני'עולםשלשמןכצירו

שלמוחשייםגרפיםמופיעים
להנאתהמתכופפתסטריאומטריה,

כדיהאלבוםאתהפותח ,נןהמתבו
בחוכר.לשהות
באקראיפותחאניהאלבום,בפנים
 ,מדע""מוזיאוןעלוקורא 2 7בעמוד
השופטיםזייל:שרוןאריהע"שפרס

בין;~קשרדימיון"עתירמציינים:

התאורהוחדירתוהסביבההמיבנה

לאורךהחתךאתרואהאניהטבעית".
"מררפד"שלדכאילווהנההמיבנה,
מערכותוממולאונשימה,דםמערכות
ממשפתחבעל·חייםשלועצביםעיכול

בעולם:לפנינוששלטוהדינוזאורים,
 ,עתידניבעל·חייםשלאוליאו

ברא.לאעדייןהאנושישהמוח
רב )iבאובקרבי"שנפחת"הנשמה

רונית ,לעתידאדריכליתאותה
בטכניון,רביעיתשנהקיסר,

"הנזרע"איךורואההמדמיינת

איברזה,"פרויקט"תוכנןשעבורו

זאתרוחהבלתי·נתפסת.הרוחאלא
הטבעי'האורעםהפתחיםדרךפולשת
כיהאשליהאתויוצרלגורניהנשבר

לשכוןבאובעצמו ,,;ככבהמדעהנה
פנימית,פרספקטיבהלווישכאן

הרחוקבמוק.דובזתכנסתההולכת
החכםאמרכבראךהתמונה.שבמרכז

מהלךעינייםמראה"טובאדם:מכל
התסריטים,ראייתוטובהנפש",

שלמאודמתקדםבשלבכשהם
משעתוחרקיםעדייןאבלהתכנון'

זמןכמהירדעמיהביצוע:שלהאפס
וביןאור!""יהיהמאמרביןעבר

אור","ןיהי

ורדשלמאיר""כיסאראיתיכןו
דעתשלפישלישית),(שנהפלוק

מוצלח,פיסי"ביטויהואהשופטים,
חומריםשלהמשולבותלתכונות

אורהיוצרתבצורהיומי-ומיים,

שלמוצלחתו"אנימציהוריחוף"
מגורים", ן~~נ;l"ראיתיוכןהרהיט".

ידיעלמתוכננתבתים,שורתצילרם
ואניבלבד>שנייה<שנהקי cדרנ,סיגל
אתשבנרהנודעיםבארכיטקטיםנזכר

סופיהסג:הואתבאתונההפרתנון

לימודיםרקעללאבקרנטנטינופול,
בטכנירנים , 20ה·המאהןסלסדירים

במיבניםמסתכלאני ...ודה tלאדכיטק,
אמנות,ככל;ןאדכיטקטרדה,כירחש
ןמד'בסדםהיוצרשלבנפשוהיא

מעניקיהשופטיםנימוקיאוזוקורא

והמשכיותנאמנותעלהפרס:
הבינרישלהקומפוזיציה ,לעקדרנוח

המיבניםגושישביןחביהמררכי

כלואמנם,אנושי.מידהקנהינמפרחח
לבני·האדםבדומהמחברו'ה.שובמבנה

 •האנטומיתהזהרתשלמורח
מןתמידבהםישפונקציונלית,

מתחילכמשרור'אני •האישיייחרדה
המשמעותאתסרבירתדלהבין

ואני•בתי·שיר·,הבונההסמנטית,

שלהמונחיםאתהרליד ;מהמבין
ואניותנועה•,·יתדוסובב·,·דלת
·ריתמוס·עללחשובמתחיל

רמרטב·סינקופה•,רעלודה tבארכיטק~
ממש.לראותםאלאעליהםלחשו~:לא
לקבלתהתזהעבודתעלאקוראנירכן

<עמ'פרקםאהרןשלקסור'ידותואר
45 <. w באובסנט•ארססןהעבודהם

בארץבריסיארכיטקטהאריסון:

בנימוקיהםכותביםהשופטיםהקודש",

מהעבודות·אחתפרס::,למתן
בפאקולטה.אי·פעםשבשערהייחרדירוז

בהבנתייחודיתמחקד iוצררת

שבהתפתחותההיסטוריים c1התהליכי
אנליזהבאמצעותופוליטית .תדבותיח

האדכיסקסררה•.שלן;~נחיםלקורים
אתרשלצילוםישך:אלברםדףעל

תצלוםאלאאינושכנראהמבןנה,
לר.ישהמודל
בנישלהרדיובתרכנירתשמעתי
קלטתישלאציירמפיוגה", 11 •הנדל,

-לנינגדדלעירושקראשמר'את
הפתוסזהארכיטקטורה•,של"פתוס

המרגש ,נעיהסזהכמר:ברד,המעורר

ב·מנרסהקראתירכןהנבייאים.של
בררדסקייוסףשל •· 1מביזנסיר
סס'כילשם>ג'שלי(בתרגרמו
·עירהיא ,לנינגדדהיאג,פטדסברד
כפישלה•,מולדתהבארץבוכרית

אתשהשיגהעיר •גול'גרלהשקרא
באופןגםלה,תוכנןשלאהייעוד

כותבדרסטוייבסקימטאפיסי·.

•גורלהמחתרת•:מןב•רשימרת
בפטרסבררג,להתגוררהואאומלל
ביותררהמרפשסהמחושבהמקום

מיתי'ארפיבהקיבלהזמןבעולם:
 ••בריאהשלמיתוסהיהשזהמשום

כראייהארכיטקטורהנתפסתכך

מצאתי ,שלפנינובאלבוםספרותית.
 ,ברקאיחוהאתהפרסים,מקבליבין

בארכיטקטורה.פרריקט·גמרשהגישה

עבודהזאתהשופטים,לדעת
ביןהמקשרתמצויינת,תיאורטית

מרסיקליים.מרכיבים
באלבוםגדוליםעמודיםשישים

רכןויוצרועמודכלהזה,המעניין
שהואילוהפרסלגביהשופטיםנימוקי
אקראימגערקחינהזורשימתילתת.
בפלדה,המ·~רצכשירהעולםעם

זה,עולםהפלסטיים.ובחומריםבבסון
שלב•מלקחיים·לתפוסמנסהאני

 ••מ~שרת•.בהןשאיןמלים

שתלששאל

צרפתימקבץ

דרייפרסלפרשתשנחמאח
שיצאומחקרעבודותכאלףשלקציר
פרשתכימעידהשנים,במשךלאור

הטראומותאחתאתמהורהדדייפרס

ההיסטוריהשלהעזותהלאומיות
מאהנרתרר'האם •זמננובתצרפתיתה

בלתיעובדותהפרשה,לאחרשנה
אולם,שלא.לוודאיקרובידועותו

סימניהפרשהמעוררתרבים,אצל
 1901מאזהיום.עדוספקותשאלה
פרשנותחוקריםשלדורכלנותן

המחקריםלנושא.אחרתוגישה
והרצאותלאחרונהשיצאוהחדשים
קודמיםמחקריםשלמחודשות
היסטוריוגרפיתמגמהעלמצביעים
פניעלהשחקניםאתהמעדיפה
העלילה.

הקולנועואףהרומנים,הסיפורים,
לדרמהייחודיאישיהדנותנים

נתנההפרשהתקופתה.אתשטלטלה
אוטופיותלכתיבתהשראה

בהןשהידועהרקאונטר·ארטרפירת,

הרבעושבהקפקא,שלד,משפט•היא
אשמה•.ללא•וא.שמהרעיוןלראשונה
מלדרההבדיונית,היצירהלעומת
השחקניםשלהמחודשהגילוי

דרייפרס,האיששלובעיקרהראשיים,
ביןהקשרעלמהותיותבשאלות

המאהסוףשלהצרפתיתהאנטישמיות
במאההיהודיהעםורצחהקודמת

אתהכשירהלאהפרשההאםהנוכחית.
קייםלאוהאםוישיולשלטוןקהקרע

הדרגותהסרתביןמרכילחרס
שהוקדשחדש,ספרלשראהוהמשפילה
דרייפוס,שלמשפחתולתולדות

שלהגאהעמידתוסודאתמסביר
צרפתיבפטריוטיזםהיחרדיהקצין

דררקאשאפייןמהסוגפשרות,חסר

דודה,באדאס,האנטישמיםאויביואת

ואחדים.ורימון

האקטואליתהמשמעות ,המבקרלדברי
לקוראדדייפרסשלממאבקושנותרה

הפרסשלהיכולתהיאימינובן
המניעיםדררקאולארלשדוד'הבודד

גלגליאתשהניעוהחזקיםהפטריוטיים
הפרשה.

הישראליםהקסמים
הישראלים·•הקסמיםהכותרתתחת
את > Le-Monde <מבקדסוקר

סופדיםארבעהשלתרגומיהם
בצרפתית.לאחרונהשיצאוישראלים

הבולטיםמביןהם•הקוסמים·
יצחק ,אפלפלדרןאהד :שבסרפדינו

שאתתמרן,ובנימיןשלומאירארופד,
לנרטיבכקרובהמבקרמגדידסגנונם
בסירנותידיעל·פדההמרהקלסי

אחדים.ספרותיים

אתביצירתםמשלביםותמוזשלו
ואתהאגדהעםהדיאליסטיהבדיון

סגנונםואילוהמיתוס,עםההיסטוריה
כמודרניותמוגדרוארופדאפלפלדשל

האחרונים,לשניהמשותףישנה.
לשורשיהםמעבדהמבקר'לדברי
גישתםהיאאידרפאיים,המזרח

זהבמרבןלמציאות,הייחודית
כאלל•נורמלירת•מתייחסיםששניהם
ויתוריםמר ,מניכורהעשויהמקשה

משמערת.חסדביומיוםומשקיעה

נתקבמיןבשוליים,חייםגיבוריהם
ובמציאותטובעניתבביצההעולם,מן

דבר.קודהלאשבה
המבקר'בעיניהואשלולמאיר •עיישו

אלבוםמגית,מציאותשלתיאור
דמויותהמחייהמפוארתמונות

ירושלמיתפוסקההתנין,מןמיתירת
עירשלהמסנוורבאודההמוצפת
האנושי.השיגעוןידיעלהמאוימת
מתאפיין ,לתמוז •והזמירד,זיקית
ומגלהמערלהובכתיבהייחודיבמכנה
הואהספדגדול.סרפדהצרפתילקורא

ופנטזיהמוזאיקהבבחינת

הסדראישעל·אףארכיטקטונית,
העבדמןשלםפןמגלהשלה,הדמומה
רעדהבינייםמימיהמשתרעהיהודי

ימינו.

אחריםבמחוזרתרפדרסטג'ריס

ג'ריסשלעסופדיהואבלוםפרלדי
פדיהואבלוןאלכדמדאבלין.ומוצאו

מפארים.ומוצאופדרססשלעטר
דצ'ימובהגריצדפתיהיהודיהסופד

הראשוןספררעםכבד<שהתפרסם

אתמארגןושיבחה•>גלותסיפורי
להרפתקהומגיאםביניהםומ.פגש

משעמםקיץביוםהמתחילהמשותפת,
סןתעלתבדרתעללהפליאריפה

במפגשמסתפקאיברהסרפדוברטין.

אלאהמפורסמיםהגיבוריםשניבין
הםבצרפתית.ספדכתיבתלהםמציע
סרבההזדמנותזרברצון.להצעהנענים

עםגמוריםבלתיחשבונותלסגידת
הגורל ,לוןרבבלום ,וכךיוצריהם.

דצ'ימוב,שלוהדרילרדל ,והקטן
אתשוכחיםפאריסאתעוזבים

לדורםובורחיםואליזמוליבשרתיהם
הספד.אתלכתובמנתעלצדפת
העתידהוהמופתיצירתתעסוקבמה

וחרה,אדםישראל'ושבטיישובכל:
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 ,סיןוחומתהגדולאלכסנדרהמשיח,
כוללוהדינוזאורים,הכוזרים

תוכניתלהכחדתם.שגרםהמסיאודיט
כאשדלא,ואיךתתבצע.שלאנעק
בטבעגיברדינרשלהחניכהמסע

בטלוויזיה,בצפייהמלווההצרפתי
אצלנעימים.בניקודיםמעולה,באוכל
מצטייןלה·מונדמבקדלדעתנשים.
בהמצאותדציימובשלסגנונו

לשוןבחידודימבדיקות,סמנטיות
פלובדאתהמזכירהמעולהובכתיבה

הליכהלומאפשרתואשדקנוואת
ועצבפראיהומרדביןלוליינית

אחדיעדין.באיזוןהמתקיימים ,קיומי

העליזותמלאיהגיבוריםהכול,
שטחעלהנמצאנפדי'בביתנופשים
במלחמתהחופשית""צדפתשהתקרא
לילדיםמסתורשימשואשדהעולם,
התקופהאיזכודנרדפים.יהודים

ממדמוסיףצדפתבתולדותהאפלה
והזמןהחייםשלהטרגיתלתחושה

דמויותובלון'בלוםאתהמאפיינת
אתמורכבותןבכלהמסמלותמגוחכות
היהודיביןהמתמשךהדיאלוג
אוליןמזאבהםאםאפילו ,והיווני
מומרים.יהודיםהםאםאפילומפריס,

ארז'ידרדרז'אןשללמותרירכל
האדםיישלהאמיתית"המראה
ז'אןשלמותולאחרשנהחמישים
מבריק,כמחזאיהידוע ,ז'ירודו

לרומניםהצרפתיהקוראמתוודע

בולכהעדנרתדרראשושכתב
מכלולשלזהמוחרשגילוימחזרתיר.
הרואהרגישירצוםשףקהיצירה,

רבסרםר·ארם,מראה,-בספורת

כתבשקוראיםכפיחייואת•הקרוא

אבמצעותלהם,להעניקוהיודעהפוך
 ,סררהספרותית,והאמתכשורנו
המבקרבהם·.מצריתמירשאיבר

אתהנביחאשרשהסרפדמרגיש,

כאמן ,נצחיכצעירהאמןדיוקן

שהכולהקיוםשלהנסבלתהקלות
אותר'לסובבאדישנרקיסלו'מצליח
בקושיהעוסקכיוצררבומניםמתגלה
כמברכהנפשיים,במשבריםהקיומי

בשריםתמידרבמאבקמוסרית

הזהות.משבריאתהמלוויםובמלאכים
היצירהמכלולעםהמוחדשתההיכרות

אתלםפלאהבאשרסרפדמגהל
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האגדות'נ.כולםרעדשחררופלפלמוודקה

שירים: ;מריכלאריסומק:רוני
 48 ; 1994זמורה-ביתן;הוצאת

עמ'

 ,) 1516.1558 (אנגליהמלכתמרי,

מרי-מרי·"כלאדיבבינריזכתה
אפשרשבכאןמריאתאך·הדמים.אשת

פאב,בכלהמשקאותמדלפקלמשוךגם
מרשםעל-פילהכינהאפילואר

רווקהמבקבוק ,הספרבשערהמופיע

אנירסבסקר.שתרדפלפלעם mמשרב
רלאבפאביםקברעמבקרשאינימרדה

כדיהאלכרהרל•,ל"עמקעליתי
בנהדרתהשטה"הסירהבתרךלהשתכר
ירוקמסרמסם,דוקרןכשאיזההבירה,

שבצררארה·השרשרתעלתלויאש,
בארחןשהתבשמתי ,לידי ,) 44<עמי

ב·שירה·."סירה•והחלפתישוררת
סוגריים mצריעםנדנדעלב"שיר

אמת·שיש ,למדתי ".נ.אשל
ראמתקיומיתאמתהיסטורית,

השירהמצטמצמתובתרנהפואטית

נגינה·כתבתחשוכה,·חיסכוןכבקופת

זאת,פרוזאיתהגדרה ,) 15<עמי

·האמתאתסוגריים,לתוךמכניסה

דלק,ליטרחציחסכרכיההיסטורית,
שאישאמתהדוריי,שלהסופרלהצלת

באמתוממשיכהבה,מעונייןאינו

יריותמחקר"למחרת,כיהפואטית,
הרומנטיקה".את

כיאותנו'לשכנערוצהסומקרוני
אין·לא,הרומנטיקה:מןשמץבראין

תוספתמשכרדת,בתלושרומנטיקה

לתג•,מתנהקוניאקבקבוקארשחיקה
פלאעלשררות 7 ""בכותבהוא

 ) 45<עמיסרען,הוא ,) 7<עמיהירקון"

דפיקותהיוהמיםמנועי"פעם,כי

אלההיר"פעם·,שלבשפתהלניי:

הלב·."הלמותארהלב""פעימות
•שררהאולי,היא,שפהאותהכיום,

<עמיבמגרה•שהסתירומשיר·חופש/

לייפררזיקסורייהזרקורהפךכיום,סנ>:
שלר"במכרן·הירפי ,) 31<עמי

כלרוית,לסרקיודעיםההיסטוריה,
ראיש ,) 29<עמימפלצתיישלבשערה

השיערב"מזכרתמתביישאינו

אהבה, ,) 21<עמיבכיור"שהשאירה

·מרקחת"ביתשל"מליםלזכרהיא
נחבטהלגרפה,גופושביןו"ברווח
•דרגרית·היאהשפהכשטיח",האהבה

בתרלהיישלדםממקורה"ומטפטפת
מלבושאמנםלבשההאהבה ,) 1 7<עמי

הסקסשפתילתוךלחדירהאך ,ארוטי

"שקיתזרהיהגיעה.לא-משמ
שסומק,אלוהים"שלהממתקים
חלקת"עלהסתערשורות,בשלוש
של"חיילכמראותה,וכבשבטנה"

ומתיקותדרךכמה .) 22<עמ'שוקולד"
·חיילאותר·דעת,בבלי ,אצלימעלה
אלאאיברסרמקכידומהשוקולד",של

ונירן'מרןדיישלהשיריגלגולו
העולםשפושעי ,האמריקאיהסופר

אנושייםהםבסיפוריו'התחתרן

מרי","כלאדיהיאזאתוחביבים.
אתלהש"חתכר"נערת-פושעים"

"שעיניהזרהסלט",צלחתעלהצורה
ירדה":שערהואקדח.כהדקלחוצות

 ,) 7<עמי

הרחובשפתהיאכאןהשיריתהשפה
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בנסרןהתרדדהמקדחלשרןוהיומיום,
כפרעלי·בנין·מספסרתרמלרתיר
·לגברקרואחראשרידים·.מנופחי

הואכי ) 8<עמיפוגג•רל:~ישהפינג
אףנעדריםלאהמשחק:ז. 1אאוהב

רה•קרנדיסרריהרה•גייפ·ה"ספרנגיה•

פרניבזי•,ישיבתלידז.:ל 1שישל
ופלאי yכדרד·האדצפרנרתומאידך

ממלאיםהבין·כרכבית,הטכנולוגיה

האינטימית.האנטומיהשכירתאת

הר·הגעשלרעהיאהשדפיטמת
הסברוחבלהעובר:בחייהראשון

מבררןוהערנוהאםמחלליתמשתלשיל
כלכמר ,עיניולסקרפיטאת

 .) 36<עמיהחלב·לשביל~רס tאסטררנ

מןגםזאת,בכלירנק,סרמקדוניךא
לאקבררתרמ•מקרםהחלחתנייך,

בבל·•נעדרתרעד ) 34עמי:~גרוע·
·בידךבבל·:ל•נהררתהi:כפראפד
שנתפספרפרדקאינוהדבר·,

פסול·פרפרזה •בידריומפרפר
משחקאריוניםמפריחכמרלעדות,
המישנה:מימי ·בקרביה·

יונקיםסומקרונישלילדותושורשי
•נחשיוהפרת,החידקלממימי

תייר·שלהראשונהבמפההתפנוקים
לרנכבשהארץברףאך ,); 15<עמ'

איורבליבמדלתאר·אפשר"אי ,ולכן
 ,) 45<עמי ••יהודהמידנו ,חתיכת/

המציאותלגרףגםז.תייתס 1סרמק
·קוללערמת·חברתית:הפוליטית
המואזין•,שלהנותרתתפילרתיר
ערביהילדהשלעיניהמגלגלות
הכוכבים;רמאותאתלעפעף :"מעפעף

ואדיבפיתוליביאליק•,גיה;תר~של
 ) 14<עמ'בלהבה•נשרפהמש t 'הערה,

ילד·מניף ,בגיילזוןהפליטיםובמחנה
<עמי·מקלע•תתהיהכאילוארטיק,

42 (, 

שחראשידמעררי,קו·אתילא
·ירבהלשירבדרמהדירקן·םשרררת,

•שרצתה ,) 24<עמיהאינדי~ןנית·

דקשבקריית·ארנר•,השלגל: 11למרת
זאת,להיותיכולהויולךירבה

כתרהבריקראשהשייבמעוית

שלהמעומלנותידיר 1·:~סתרמלכת
שמלתהאתהפשיטוהלילה,

<עלעליהשנרקמווהציפורים
חלהבנסןלנקדעפרשימלתה>,

 ·."מתוקה.

דייך'אשדאתלנחםגםרוצהאני
ככלפואטית,התחדשותמצאשלא
דרבישלהשיריםספדימחמישהאדח
 ,) 21.6.85אדחרנרת•,(·ידיעותסרמק

כה·השרח•,•תפילתאתלורלהזכיד
 ,כרקדמדי Mרזררהחוזרתהשמשםע
כראשית·.מעשה•מחדשלבדךיש
נוספה ,שלפנינוהספדלהקדשתהנה
כקרלרהיפנםהלליאורה,שירליגם

הנהרגהיתה•כמראביהאתנשימתה

כשיניבסוףשכמעםלמלחמגדלור
ההקדשהכהתפתחות .) 37<עמיהים·

ל·ליארדההקרום,שבספרמ·ליארדה•
המרפדהדרךסמרן 1שבכאןרשירלי·

לרומת•הדמעהבר ,מרי•בילאדיאת
התינרקרת·.כעינישיד·עדשלשיר

•הנסיךאתלתחיההקימהשירלי
הדברנית·נעלאתההד/לעקבהמרדד
הניילון•גרביאתהביאה ,) 45 (<עמ'
וסינדרלהכיפה·אדרמה•,של

למתגייס/זעיףקשרהמידכדית
פרת·:נחלכמרדן/יחפהלזורם

מסמרילדפוקכלילהיחזור•הגמדים
גבערל·קש·עלירכבראצבערניאש•
 .) 43<עמי •הטבחיתכאסם

·לעסכיעצמועלמעידסרמקורני
ארלי,לכןחלודה·:ירקמסמרים/

שחרד·פלפלכרשיש 1ספדהוציא
סבסקן•דמעםררדקהבקבוקרמלח,

שלרעדנהרעדינרתדרךרהדבה·הרבה
 •האגדרת.עולם

שתלשומאל
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קולנוע

שינדלררשימת

שפילכרג;סטיכןבימוי:
(על·פיזיליאןסטיכןתסריט:
"'רשימתקביליתומסשלהרומן

שינדלר")
הרגשתישעותורבעשלרשבמשך
לארגשיותלמניפולציותחשופה

להפעילהיתהשמסרתןמתוחכמות,
ולסחוסשליהדמעותבלוסותאת

עםהזדהותשלחזקהתחושהממני
-הסוסשבסירםמודהאניהקורבנות.

כפישיגדלוניצוליכלנראיםשבר
מהם,חלקושברבמציאות,כיוםהשם

דמותם,אתהמגלםהשחקןעםבצוותא
שיגדלושלקברועלאבניםמניחים

ובכיתינשברתי-בירושלים ,כאן
אני.גם

·יהודיים·פרצופיםהרבההמסךעל
 ,דגןעזרא-ישראליםשחקנים(גם

ניצןעדיפביאן,מיריסגל,יונתן
מיאידישקייס.הרבהואחרים),

נגרגר·כולוהעולם Hששמאמין
שבעתייםמחוזקהסוסמןיצאבוודאי

מסחרי,מוצרזהולטעמי,זו.באמונתו
עםסרבשהולךנפש,לכלשררה

מסביבי),הרבה(שאכלופופקורן
מעמיקהלמחשבהמעוררושאינו

אתאתמביאאלאראינסלקסראלית,
פסררדר·דרקומנסריתבצררההאירועים

ביותר.פשטנית

איןהסוסשלהראשונהבמחצית
שלברגשותארבחוויותהתמקדות

מעיןמהורהוהיאספציפיים,אנשים

 •יותרהמרכזייםלאירועיםמבוא
וממרקדתסובההשנייההמחצית

והיארגשית,והןעלילתיתהן ,יותר
פלאשרב,העבודהבמחנהמתרחשת
כאןגאת:אמרןהואהסדיססשמפקדו

הזורעות.רובגםמתרחשות

התעשייןשיגדלו,שלדמותו
 1200מ·למעלהשהצילהגרמני·נאצי

היוםוהנחשבהשראה,בזמןיהודים

אחדהיאהעולם,אומרתלחסיד
(הנעהסוסשלהתורןמעמודי

חייוביןומהיריםחדיםבחיתוכים

המנעמים,רווייהנאציםהקציניםוחיי

לומרשלאהקשים,חייהםלבין
קשההיהודים),שלהמזוויעים,

מנצלששפילברגהתחרשהעללהתגבר
דברראתלומרכדיההזדמנותאת

זה,שפילברגהשראה:עלבגדול
 ,רציני·תהיהלו:אמררשניםשבמשך
כאןיסהב ,'מענסש··תהיה ,תתבגר

שאליהםמאלהשרנהבז'נרכוחואת
גהסרמןהיסטוריתדרמה-הורגל

כידרמהואולםוהרציני."המכובד·
השיאיםחובבלנר,המוכרשפילברג
מציז ,הדיבורוזיקוקיהדרמטיים

הרצינותלמעסהמתחתלפרקים
רהמכרבד,ת.

מעיןכן,אםהיא,שינדלר·,"רשימת
הילדשלמאוחרתבר·מצררהחגיגת
בפומביהחושף ,הוליוודשלהנצחי

לתגמולנראה,כךומצפה,יהדותואת
תגמולאינםארסקרים(שבעהמיידי.

רע>.כה

שפילברגייםמאפייניםבסרסיש
חלוקה , happy end-סיפרסיים

לרעים,סרביםביןברורהדיכרסרמית
הואהסוס ,דברשלבסופר ,כאשר
עלהסרבלהתגברותלחיים,הללשיר
אפקסיםהפגנתרשםפהרכןהרע,

פחות.אריותרמרשימיםויזואליים
בכאלהלהסתפקנאלץהואכי<אם

כגוןהמציאות,עםאחדבקנההערלים
באושוויץבמקלחותהזורמיםהמים

ריזראלי·ניסי).כאפקס
ישלרעים,סרביםביןהחלוקהבעניין
 ,שיבדלושלדמותועיצובאתלציין
רצונועלמצהירהסוסבתחילתשאר

מזוההונעשההולךאךכסף··לעשרת
אתמפסידשהואעד·הטובים",םע

תהליךהיהודים.הצלתעלהוגרכל
ומעוררברוראיברבסרסהשינוי

אתמתארזאת,לערמת ,הספרתהיות.
הסתירותרעלמורכבותהעלדמותו
וכדר')אנושיותמול(נהנתנותשבה

הרבהעםעדינים,דקים,בקורים

ולכןססריארסיפישאיברבאופןאהדה,
הדמותנבניתמלכתחילהאמין.גם

 ,שכאמורתהליך ,יותרמגובשבאופן
בסרס.קייםאיבר

והואהסוסמןבהרבהטובהספראגב,

לעתים,דקהאירוניהבעזרתנמנע,
מעברלסנסימנטליארלפתטימלהפוך
האיפוקמןברישהראויה.למידה

ארססרלי>הוא<מתבררדא,נגלר·סקסי
הבריסית.הכתיבהמסורתאתהמזכיר

שלבמידהמתאפייןהסוס ,לעומתו
אתמעוררוהואורדידותפשטנות

הבנליות·המותנותכרתהתגר
בזמן ,למשל ,כך .ביותרוהצפריות

חייליםשעורכיםהאקציותאחת
החייליםמןאחדמנגן ,נגסוגרמניים

אחריםששנייםבערדבפסנתר,

מרבןמרצרס.ארבאךזהאםמתווכחים

הצפויהבההתגראתלעורראמררהזש
בני-הגרמניםאיך-והבנלית
כפילנהרגמסרגליםהיו-תרבות
זרפשסניתמשרואהאגב,שנהגר.

והוויכוחהנגינהבאמצעותהמבוטאת

מןוהיא,בספרכללמופיעהאינה
שלארשפילברגשלהמצאההסתם,

 •זיליאןבןסטי ,שלוהתסריטאי
אךבמיומנות,שפילברגמקישכך

מעמיקה,ארמעודנתבצררהשלאודאי
הצופה,אצלהרגשייםהקלידיםעל
ההזדהותאתממנולסחוסכדי

הצפריות.התגובותואתהמתבקשת

סצינרתשתיים·שלרשלצייןישלחיוב
הסצינהאתבמיוחדהשנייה,במחצית

גאתאמרןהמחנה,מפקדמנסהשבה

הלןאתלפתותהמצוין>,פיינס(דלף
בסצינהדרידז). ,(אמבתהיהרדיההירש

ראייתביןשלוהקונפל~קסמתבטאזר
אליהמשיכתרלביןכלא·אדםהיהודי
רב,בכוחעשויההסצינהלאשה.כגרב

שבבסיסהלמרותרב,משחקבכשדרן
-ססריארסיפיםמאותםאחדעומד

דוחיםכיצוריםהיהודיםתפיסת

לערמתבני·אדם,כלאושנראים,
כמושכרת.היהודיותהנשים

שגאתבכךהמסתיימת ,הפיתויסצינת

מופיעהאינה ,נהלןיומכרתמפליא
רוחאתממחישההיאאךבספר

כלמתנקזיםאליה .ברהדברים
גאתשלדמותושלהמאפיינים

ביברהמעוותיםהסדיסטייםוהיחסים

ארתה ,במיוחדוהלן ,עובדיולבין
גם(רכמעסבאכזריותמכההוא

משחקכשלפעמיםלהורג>:מרצי~ה
<"אם,ם nהרהאדוןתפקידאתתאג

להמלצהזקוקהתהייהמלחמהאחרי
להלן.)אומרהואלך·,לתתשאמח
לקולנועגמהדרכאןמצויה ,לפיכך
מעבירברדדהסצינהשבעזרתסרב,

עמודיםלונדרשיםשבספראפקט
רבים.

שאףנוספת,קצרצרהסצינהגםכמרiכ

בה-בספרמופיעהאינההיא

הנעריםמןלאחדגאת·סולח·
שביצעעבודהעלאותרהמשרתים

בריורהמכןולאחר ,כראוילשא
במחנה.(יחסית>בנסחהבהרלכר

אתהממחישהמצמררת,סצינהזר

גאת.שלוהקפריזיהסדיסטיאופיר
שלרשהר·יד nכלאגאתמחסל<בספר

מהשלדבריםעלהצעיריםמשמשיר
בפרוותשנמצאפרעושבגלל :בכך
עלייםבצחצוחבשלאר ,מכלביואחד
רצונו).אתהשביעשלא
עצםנזכרתלומרישנוספתסובהמלה

השראה,עםההתמודדותבסירן

ביותררהסרארמסיתהקשההחררייה

רקלא<אךהיהודיהעםעלשעברה
שאברדרמההאחרונותבשניםעליו).
מאשרכאלההתמודדויותליותרדעים
לנצמן'קלודשל·שראה"-בעבר

אניישקהשלאירופה"·אירופה
שהוקרנה·שראה•הסדרה ,הרלנדר
רעוד.כעשורלפניבטלוויזיהאצלנו

הזמןהאם-לכךגררםמהברוראל
רחבהפרספקטיבהשמאפשרהואשעבר

להנציחהצורךהאםהשראה,עליותר
אחרונישימותולפניהעובדותאת

בגוףלהעידשיכוליםהקררבנרת,
מכלהמזעזעת.התנסותםעלראשון
בנושאהעיסוקעללברךישמקום,
להימנעזאתרעםזה,וסרארמסיכואב

כאלהשואהעלסרסלכלמהתייחסות
 •קדושה··פרה
להתמקדעדיףכילינראהככלל,
כשמנסיםבקונקרטי' ,בפרסי

השואה,כמרקשהנושאעםלהתמודד
הגרמניתבסדרהלמשלשנעשהכפי

ארפנהיימר··משפחתהמצוינת

בסלרריזיהשניםמספרלפנישהוקרנה
משפחהבקודרתוהתמקדה-הכללית

השראה.בזמןאחת

ב"רשימתבבחירתושפילברג,
בעייתישהואספר ,שינדלר·
הקולנועי'למדיוםלהעברה ,כשלעצמו

ורחבמונומנטליסרסלעשרתניסה
מספיקאינה ,לדעתיהתוצאה,יריעה.

המטרה.אתומחטיאהממרקדת,

במבסאאנגליתדוברהסרט
במבטא ,פיןלחילואופרלני·יידישאי

תרדםאיברשלדעתי,מהגרמני,
לאמינותו.
ג'ון ,,,·לעהולחנההמרסיקה
בביצועניצח,שגםריליאמס,
עם ,בוסטוןשלהסימפוניתהתזמורת

והיא ,מןפדליצחקשלסולרקיעט
כצפוי.במופגן,שמלצית
שחקןפיינס,דלףלמשחק:באשר
 ,למדיאלמוניכהעדשהיהבריסי
 ,הנאציהמחנהמפקדגאת,כאמון
והואשבח,לכלראוימשחקונפלא,
ביןהמצמררהשילובאתמעביר
קינגסליבןאישי.לקסםשטניות
עוזרו ,שסרןכיצחקביותרמרשים

אגב,(ונראה,שיגדלושלהיהודי
ניסןליאםזה>,בתפקידיהודימאוד

החוליהלדעתי,הוא,כשינדלר,
וחסרצפוימשחקר-החלשה

ייחודיות.

כחררייהיותרמומלץהסרט
<בעיקרהרחבלקהל·לימודיתחינוכית

הדרךאולישזרולמיהלא·יהרדי>
השראה,עלמשהרללמודשלוהיחידה

כחררייהפחותהרבהךא

1 ~ ;::i 
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חחלוףאתלצרור 1:~ו
יצחקיירידיה

יצחקמלים:המאה;אתלצלוח
יגאלציורים:ארופד;אוורבוך
המאוחר;הקיבוץהוצאתתומרקין;

ע"שולאמנותלספרותתל·אביבקרן
עמ' 54 ; 1993רבינוביץיהושע

על·פיהמאהאתצלוח . ·· .......
_.·,.:·: .. --· 

.E זההריותומרקיןאוורבוך·אורפז

לשרודבחיים,בעודךאותהלעבור, ,.
אמאפעםאישידעההמאותמכלבנוראה
אדמה.

ושלאוורבוך·אורפזשלהגדולההפואמה
רוויההמאה"את"לצלוחתומרקין

שלאאי·אפשרספרותיים.באיזכורים
מצרים"'מכותל"שיריבזיקהלהבחין
אומר-"בנימפורשת:ברמיזההמתגלה

 .) 28<עמ'הבן"משיב-מתהאב.

שתיביןמובהקצורנידמיוןשאיןאף·על·פי
בנושאהואלהןשהמשותףנראההפואמות,

שלקיומיתכמהותהמוותעםהעימות-
-העתידאלהאופטימיתוהיציאהתקופתנו'
אהבהאלתרמן,אצלדורות""תקוות
כמעט,נס,בבחינתשהואסתמיודיאלוג

אחרואדםקוראאחד"אדםאורפז:אצל
בסמלגםדמיוןשישאפשר .) 54<עמיעונה"

הפואמות,שבשתיהמסוימתהאופטימיות

הדםאוהפטלמחלפותעםהנערה ,לאמור
הקוטפתהיפהבילדהמתגלגלתמןאלתרשל

לשירתאחרתזיקהאורפז.אצלפטריה
ביסודאורפזשלבפואמהניכרתאלתרמן
מאודדומיננטייסודשבה,המובהקהאורבני

המאה"אתלצלוח Hכידוע. /אלתרמןביצירת
העירשלהעירוניברקעבעיקרהמצויהאכן

דומותכלליתצורניתמבחינהתל·אביב.
שלמחזורבהיותן ,לזוזוהפואמותשתי

וצורתםעניינםעל·פיהמצטרפיםשירים
הפואמהשונהזאתעםאחדותית.לפואמה

אתחסרההיא ,אלתרמןשלמזואורפזשל
מכות"שיריאתהמאפייןהריתמיהסדר

שלה.המועצםהשיריהפתוסואת / Hמצרים
בצורתההמאה"אתלצלוח Hדומהלמעשה

ארז Hאליוטת"סשללפואמהמובהקדמיון
עצמועלמעידשאורפזדמיון H 1הישימון
צורנידמיוןבהוישהיטב,לומודעשהיה

גרינברגא"צשללפואמהגםומוטיבי
משנותשתיהן f Hהעצבוןקוטבעל"אנקריאון

לאימתביטויבהןוישהמאה,שלהעשרים
להתפוררותאנוש,שביחסיולניכורהקיום
שלבראשיתהכברהמסתמןהחברתיולרקב
מתייחסתאכןאורפזשלהפואמההמאה.
שלהתצפיתמנקודתאךנושאים,לאותם

בגאולתאיננההגדולהוהתקווההמאה,סוף
אלאאחרת,אוכךהעם,אוהעולם

וזיקהאהבהשלחמימותמעטעםבהישרדות
הזיקהמינימלית.אנושיותבין·אישית,

אורפזשלבפואמהניכרתאצ"גשללשיריו
עד"להגיעאותה,הפותחהטוררבה.במידה

<עמ'רוח"לחולימוסדבלישלושיםגיל
העולה""הגברותשיריאתמאזכר ,) 11

"חכמיהשלושים:הולדתוליוםאצ"גשכתב
ברורהדהםפזאורשל ) 12<עמ' Hהזמן

האביוןהמלךאצ"ג:שלהנצח"ל"פילוסופי
אצ"ג,בשירירבותהמופיעבדרכים,המהלך

וצולע,הולך"אניאורפז:אצלגםנזכר
<עמ'כתר"במקוםקסקט •••ומלךאנרכיסט

בדרכיהנעבהצלוהיהודיגםוכך ,) 13
אתבאלכסוןחוצהאנייהודי"אישהעולם:

מסמרות"ידי ,) 53<עמירוח"עלצלובהזמן
עלהתקועהיהודיגם .) 18<עמ'נטויים"
שלהנוצרידמותהדרכים,בצמתיכלונס
אורפזשלשירואלמתגלגלאצ"ג,

עץכמוונדש"נעהיהודיעלבאוקסימורון
ועוד. ,) 15<עמ' Hאלוהיםשלבמצחותקוע
באיזכוריםהפואמהעשירהאלהכלמלבד

חלקעלולפיוט,לתלמודלמקרא,ובארמזים
נראהאךהדברים,בהמשךנעמודמהם

הבין-טקסטואליותהזיקותשעיקר
מכוונות ,המאה"את"לצלוחאתהמאפיינות

בפרוזה,אורפזאוורבוךיצחקשלליצירתו
 •בהמשךשנראהכפי

ארבעהבתפואמההיאהמאה"את"לצלוח
יסודותארבעהשמותעלהקרוייםפרקים,
ורוח.מים ,עפראש,אריסטו:לפי ,החומר
אובספרותנדירהאיננההמרובעתהצורה

צורתהזוהי ,היתרביןאחרות.באמנויות

אתמסמלהריבועהקלסית.הסימפוניהשל
מצברואת ,ואחדותושלמותרהעולם,סדר
ארבעהשכןהעולם,ובחללבזמןהאדםשל
השנה.ערנותהןוארבעהחומריסודותהם

ביטויפרקיםלארבעהבחלוקהיש ,לפיכך
כמהגםנזכירמחזורית.ולסגירותלשלמות
תבניתעלהבנויותספרותיותיצירות

שלהאורבניהרומןדבר"'"סוףמרובעת:

אורפזצחקי

ארבעהעלבנרי ,למשל ,שבתאייעקב
השנה,עונותארבעאתהמייצגיםפרקים

"מות ,ברוךחרמןשלהגדולהפואטיוברומן
אתהפרקיםארבעתכותרינושאים ,וירגיל"
אש,מים,החומר:יסודותארבעתשמות

אורפזגםעשהכך ,כאמורואתר.אדמה

אפשר •שלווהפואטיתהאורבניתבפואמה
המאה,שלטוטליתלתפיסהיומרהכאןשיש
היהודישלרקשמאאו ,זובמאההאדםאו

מנקודתפרטית,היסטוריהמעיןבה,שחי

 ,היחידחייושלהעםגורלשלאישיתראות
מאהשללאורכה ,עצמוהמשוררשלאולי

זו.נוראה

 , Hרשות"נטילתבפרולוג,פותחתהפואמה

שאומריםהיחידתפילתבלשוןהנוקטת
בריחמר"תפילתהעמידה,תפילתאחרי

זאת,מרע'.'לשוני"נצור-דרבינא"
הטמוןהכוחשלעמוקהידיעהתוךכנראה,
החמר","מןלעצבהשיראומראותןבמלים,

שעודלגוף"גציםשיהיולאדם,מטוניםאולי
ורוחחייםשלניצוץאוליקשה",עליוהעור
חיים.המבקשבגוף

אתמערב ,"שא"המכונההראשון,הפרק

החייםאתמציגהשירים,שירעםקוהלת
עםלשווא,שיצאובסירנותשלכעירוב
לחיים,טעםהנותנתארוטיתמשיכה

המוותשלמאיימתנוכחותעםובמיוחד
הפרק,שלנושאוהאש,מקום.בכלהמצוי

העץאת"שבחלמוות:בצמודכאןמופיעה
ולמדהניצוצותמנהלאש.יבשהואכי

כאילו ,) 12<עמי Hהמוותחכמתהזמןחכמת
המוותמאשהעוליםניצוצותהיוהחיים
באש:מסומלהארוסשגםאפשרהנצחי.

משפשףערומיםחניכיםבצחוק ,"זקן

עיניוהפוכהספהשלרגליהביןבהתקדשות
 .) 16<עמיכאש"נקיירוק

כנראההמסמל"עפר",מכונההשניהפרק
רגליומושך ,נזהראת,על"נשעןקבר:בור
מתהאב.אומר-בני •העפרמןהלוחות,מן
למכתבארמז ,) 28(עמיהבן"משיב-

מים,אש, •מצרים"מכותב"שיריהבכורות
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הסמוכים,מהפרקיםזהלפרקפורציםורוח,
העצמאות,ומלחמתהשואהזכרוןאתמעלים

שלגרוטסקיתבהפחתההחלוםשבראת
מןירדמברוקלין"סוחרתורה:מתןמעמד
שם"עללוחותצעצועיםמלאותוידיוההר
למרמתוודעיםגםאנוזהבפרק .) 23<עמ'
בהמשךאותנושילוובלה,ולדודהחת

הפואמה.

המציאותאליורד ,"מים" ,השלישיהפרק
חת"דודהמוות:קשורבהגםהיומיומית,

לוגמתבלהדודה ,שעונומכונןמונה,
עלהאנשים.מצחיבאדריפיםמה ...קפה
קטנה"בעננהכשמשהמוותקשורכולם
נעריםליונה. ,למבולאיזכוריש .) 35<עמי
המיוחסיםבפסוקיםמתואריםגיוסלפני

זה"מיגרוטסקית:בהפחתהשובלאלוהים,
<עמ'כצוללן"בגדיםחמוץבירמיהועולה

ירמיהולרחובמרמזכשירמיהו ,) 36
חלילה.ומועדוניהפאביםרחובבתל·אביב,

בנימהמסיים"רוח", ,האחרוןהפרק

נצח,חיילךתבקש"אלומפויסת:אופטימית
לידך"פוסעהנצחיכאילודרכךאתעשה
ההימליה.מהריהקונכיתדבר ,) 52<עמ'

 ,הגואלגאלוחדיאלחדרךקצרהומכאן
אחרואדםקוראאחדאדםכמעט:"גיסי

זהכרוכיםוהחייםהמוות .) 54<עמ'עונה"

הילדהמתמונתלהשתמעשעשויכפיבזה,
הקופאהחוףלידפטריחהקוטפתחיפה

רקהלא"ואניהפואמה:שלסיכומהלמוות.
הבא"הסיבובאלהחלוףאתלצרורזאת:
 .) 54<עמ'

שיריבפסוקנפתחהפואמהמפרקיאחדכל
 ,מאודמרוכזגםאךעמום,ברמזמרמז ,קצר

שירמפסוקישנייםהפרק.שללנושאו
באיוריוגםמקומםאתמצאואלחפותחים

שעלהאיור .קיןתומריגאלשלהמרשימים
שללתפיסתוביטויהואהספרעטיפת

*לצלוחהפואמה,שלנושאהאתתומרקין
בחלקו •באלכסוןחצויהציור •המאה*את

שלהנודעמציורוחלקמוצגהעליון
שעליהרפסודההמתאר ,"מדוזה"ולקרואה
שצפו"מדוזה",הטרופהמהספינהניצולים

ואף ,ניצלובטרםרביםימיםהיםפניעל
שלמפרשה •שמתוחבריהםמבשרניזונו

 ,האיורשלהעליונהלפינהמכווןהרפסודה
אותולפרששאפשר ,כחולכתםמצוירבו

שלהתחתונהבמחצית·שלום".ככתובת
וחץ ,ולבןכחולמגן·דודמצוירהאיור
ומופיעההרפסודה,שלמפרשהאלהמכוון

אםנתפסת,חמאהצליחת"רוח".כתובתבו
הספינהניצולישלכמסעלתומרקיןכן,

רוחחייהם.עלבזהזההנלחמיםהטרופה,
לקראתהמאהבמפרשישנושבתהיאהאדם

שבסופח.וחמרההעלובהההישרדות
"מי :בטוריםנפתח ,"אש" ,הראשוןהפרק

צעקהעםהלילהבאמצעקפאשלא
קרקירמונחוהקץהקיץשלאמי /,בצעמיו

אלפונהתומרקיןשלציורופניו".על

בא ,אחדבמגףעולבגברזה:שבפרקהארוס
ניתוחים,שולחןמעיןעלהשוכבתאשהאל

באורהכולמאירהחשמלמנורתומעליו
שלציורואתמזכירההמנורהלוהט.צהוב
הנשמעתשהזעקהוייתכן"גרניקח",פיקסו

גםמרמזיםהפרקאתהפותחיםהשירבטורי

זה.אימיםלציורחם
הנאמרים,שירבטורינפתחהשניהפרק

 :בשאולאולי ,החידלוןלקומעבר ,כביכול
כוחי/בכלוקראתיבידילו"נופפתי

אתשמעתיולאהאדמה!/פניעללהתראות
כאןשישרומההמתים".המיתמפניקולי/

לכתוב"רציתיגלבוע:אמירשללשירהר
ישנים/כולםבאמתוראיתיישנים/שפתי
מאור/ונבהלתיער/לבישומעיהיהולא
אפשרתומרקיןשלבציורוירי".ורפו

מחנהשלפיקוחומגדלגרר ,אולילראות,
כלפימורחוחץכדם,אדוםקועם ,ריכוז

שלהפתיחהלטוריאיורמעיןהאדמה,
הפרק.

מצדקיןתומר·יריעלנתפסהשלישיהפרק
ומסביבוערוךשולחןבו:המתוארהיומיום
משקה,וכוסותבקבוקיםשבידםאנשים,

שירתיל.רשתבמיןומכוסהנקשרוהכול
מלכות:הרוגיעשרתאתמאזכרהפתיחה

אורבכברהואלשרפה,הופך"כשהלילה
 .) 31<עמ'לחים"ספוגיםעםלי/
האחרוןהפרקאתהפותחיםהשירטורי

רוחבנשובתומרקין:שלציורואתמעטרים
מןקולכעיןאשמעאשריש /מדברית
 ,כחולמשולשנראהבציורבני!"האבק:
כתמי ,שלוהימניתבזוויתמכונהשברי
 ,ממנועוליםתקווה,שלבועותאולי ,כחול

קסדה.עםחיילדמותשלצלליתוברקע
כמאיירבתומרקיןשהבחירה ,להעירראוי
מקרית.איננההפואמהביצירתשותף

*הגבירה*ברומןרבבעומקמרומזתומרקין

הדחלילים.בונההאמן ,זומרשלבדמותו
כריהברייהמתוךכיוצא ,כןאםנראה,הוא

 ,זופואמהשליצירתהבמעשהלהשתתף
היפיםוהמורכבים,העמוקיםבציוריו

להפליא.
רביםאיזכוריםמצוייםהפואמהבגוף ,כאמור

מזה,יותרבפרוזה;אורפזשלליצירתו
 ,שיריביטויהמאה*את"בלצלוחשישנראה

אורפז.שלמסיפוריולכמה ,ומרוכזדחוס
היטבקשורהפואמהשלהכללינושאה

ו"נית ,-1969מדניאל""מסעברומנים
יצירותשלעניינןן. 975מ·אחד"לאדם
בחייונוכחותוהמוותבאימתהואאלה

כמתואר ,קיומושלביומיוםאםביןהאדם,
כתוצאהאםובין ,אחד"לאדםב"בית

בשני ."דניאלב"מסעכמומהמלחמה,
למסעויוצאמהחייםהגיבורפורשהרומנים

שלהעירונייםהנופיםבתוך ,עצמוגילוישל
בסופםהקרובה.וסביבתהתל·אביבצפון
כחלקהמוותאתהגיבורמוצאהדבריםשל

החייםאתמזיןגםאולימהחיים,נפרדבלתי
המוותאתלקבלשישכךאותם,ומקיים
הפואמהגם ,שראינוכפי .עמוולחיות
מסעשלתיאורהיאהמאה"את"לצלוח
המוות,בצלעצמוחייאתהאדםלגילוי
השלמההדברים,שלובסופםהנצחחיפוש

גםהאדם,שלומוגבלמושלםלאקיוםםע
הנשמעהקונכית,רבדהעשרים.במאה

היוצא ,אוניברסליבפשרבפואמהומתפרש
נודע,הלאהקבורהמקום-נברמחר

ההימליה,הריעדומהקוטב ,ברזילליערות
רידינגבחוף ,דניאל"'ב'מסענשמעכבר

שהואזה,עירונינוףתל·אביב.שבצפון
לאדם'ל'ביתוגםדניאל"'ל'מסעהרקע
גםהוא ,"עתליה"המחזורחלקיוליתראחד"
גם .המאה"את"לצלוחלפואמההרקע

נזכרותבפואמההמופיעותהשונותהדמויות

"האשהלמשלכך .אורפזשלברומנים
אתהמזכירה ,) 18<עמ'שמתחתי"בקומה

או ,אחד*לאדם'ב'ביתהמספרשלשכנתו
גלגולאלאשאינם ,) 36<עמיהפאב""נערי
היפההילדה .ם"מ"העלורעיויואבשל

ספק,ללאהיא, ) 54<עמיהפואמהשבסוף
 •מ"הגבירה"פפהשלגלגול
מאודרחוקהפואמהפרקישלזהקצרתיאור

אתורמזיה,זיקותיהאתאותה,מלמצות
העמומים,בתיאוריםהמוצפנותהמשמעויות

עםמציאות,ועלמציאותשלהאליפטיים,
ושבריפסוקיםוסמלים,מטפורותשלשפע

ומעמיק,מקיףלמחקרראוייםאלהפסוקים.
הקרוב.בעתידיבואשוודאי

שלהנאההעיצובאתלשבחלצייןראוי
 • •ולמןואריהידימעשה ,הספר

1 .. ~ 

סומקרוני

יהודהמדבר
~ o/r ד~:ד יל~~~~י~ r ,,i, ל

לאלמהאמדהואיהודה.מדבר
• 1 -1 T -זTT 

שיד?תכתבי
• 1 1 • • 

ד;~היהוןה~ן~ד .יי~·;א

ן;~~יסז
נשים.שלהעגל;ת .. -., ., .. . 

-rחצי
 ~אונג,ןלוא•ס
 :rפלועודדמאנגלית:

כרכבא.ברללוחמיעדמגיעהרההיססרריהבראשיתתחושתעםמתחרזיםההריםיהודה.במדברלהתאהבקל
אתרליספהההיסטוריהאתעקפהאנגלית>כותבתועדייוהבריתמארצותשעלתה(משוררתארנגרלראיס
האררסיקה.נוףתבניתהואשלה,במקרה ,המדבראשה.שלעגולהנסןשמלטפיםכמרהנוף
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נוסףקולאוחא,חרהקול
גלזמןלאח

עברית;נשיםספררת ;האחרהקול
 · rהקיברהרצאתרתוק;ליליערכה:

קריאה;סימןספריהמאוחר;

 1994החרשה;הספריה

פנימייצידוקהמעניקההתשתיתנחת .·· ·. ·. e ' לאס,פחמש,תף,מכנה;.מלכדJ 

 iדמסהעלו'ביבפלשסיפוריםה • •
כפולה:היאשבסיומה,העיונית

 lהסיפוריכבעיקר-הסיפורכיהאמונהא>

 ·-הפטריארכליתהתרבותשלהגדולים
 rכוראתשיונקתרבותי",כוח"מרכזמהווה

אונ"כמארגןתפקידומעצםהשפעתו

משמעותיי.להוכמעניקהאנושיתההתנסות
מז'נר·(בנבדלהסיפורתלפיההתפיסה,ב>

היוותר;נשים,על·ידישנכתבההשירה)
 ~,אנשיםשלחדירתןעצםמתוקףומהווה,

 ~,עתיגרולקרואלערערניסיוןשלה,הז'נר
אדשעדהגברית,הדומיננטיתהתרבות

 tגבריכעבורהמציאותאתבבלעדיותעיצבה

כאחת.ונשים

הלכה''"פסקמעיןלמעשה,מהווה, ,זותזה
 tבתחוכותיקהחוקרתרתוק,לילישל

נשית,כתיבהאונשים,כספרותהמוגדר

הישנה·נושנה:המפתחסוגייתאלבהתייחס
 Jהמציאוראתמחקהרקהספרותהאם

ומשנן;אותהמעצבתגםאואותה,ומשקפת

חיוניות.אומידה,ובאיזופניה,את

על·פיהאסופה,הכנתעצםהגדרתגם
 cמשוכבהישפוליטי"כ"אקסהמבוא,

החוץ·ספרותית,במטרההודעה·הודאה

 cלעתיכובהפקעתם,הסיפוריםכונסושלשמה
 cבחומריהכלטיפולהמידהקנישלקרובות,

המישווייאלהפואטי·אמנותיהמישורמן
 iהמסווהחינוכי·דידקסי.הפסיכולוגי·חברתי

האסופה,אתהמסכמת·דבר")("אחרית

 cמסיפורינחומריםנתתבומתממי:זלת
עבריוונסופרותעל·ידישנכת.ב, ,םינמ,-,,
נכללושלאמיצירות(גםשונותבתקופות
עמוק,פנימישכברעמתוךזאת,בקובץ>.

הפוסס·סטררקטורליסטית,בחשיבההמעוגן
שאנוהטקסטיםבאמצעותמעוצביםש"חיינו

עי~נקבעתהעצמיתותודעתנוקוראים,
שלספרוונהציפייה,נובעתמכאןידיהם".
לשנוונפוטנציאלישנשיםעל·ידיהנכתבת

הספרותיהניסיוןמעצםהמציאות,את

נשים.שלעיניהןדרךמחדשלהגדירה

במסה,בתדירותומופיעהחוזרנוסףבמינוח

להובילעשויהאותנטיהנשי""הנרטיב
הנשי'שהקולככלהגברי"הנרטיבל"ניתוץ
בבירורויובחןיישמעבספרות"האחר",

ובהרחבתהגברי:השוררמהקולובנבדלות
"אבטיפוסשלהחזרתואויצירתוההגדרה:
שבמסגרתוהתרבות,אלהנשי"הניסיון

עםהמתמודדותפעילותגיבורותתעוצבנה
השוליות,הנשיםדמויותבמקום-המציאות
הגבריהנרטיבשבעיצובוהכנועותהפסיביות

להפוךהעשויהתפניתמהווה-המסורתי
הגיונההמציאותיים.בחייםחיקוילמודל
צביוןלנטרלכדיבואיןזותזהשלהפנימי
ומשתמעומאולצות,נוסחתיותשלמסוים
והתיקוןההשתנותפוטנציאלצמצוםממנה
בהשפעתכאחת,ונשיםגבריםקוראים,של

החנייהצמודישאינםספרותיים,דגמים

יוצריהם.בזהותמינית

כפיליהןאתלמצואעשויותנשיםאיןכלום
גברייםספרותייםבגיבוריםהאנושיים

דווקא?

אחתהואלמשל'עגנון'שלמ'ש'יד,ד"בססהר
להזדהותעשויותשנשיםהגבריות,הדמויות

קריאתובמקביל'עמוק.במובןעימן
אני"זהנוברי"אמהפלוברשלהמפורסמת

הממדאתובצדקבבהירותמסמנת

העל·מיניאוה~-מיני'האוניברסלי·אנושי
גםלהתחבריכוליםעמהגיבורתו'של

גברים.

אתולמייןלנתחלשחזר'מיטיבהרתוק
בבהירות,השוניםהספרותייםהחומרים

ותובנהאמפתיהומתוךאחראיתבדייקנות

עושההיאועמקותן.בחודרנותןמרשימות

מדיסציפלינותשאוליםכליםבעזרתזאת
כפסיכואנליזה,מגוונותחוץ-ספרותיות

הפוליטיקההלשון'כמדעיכסוציולוגיה,
האשהלימודימענףוכמובן'וההיסטוריה,

כפמיניסטית.המתויגתוהספרות

התמסיהטיפולגודשדווקאזאת,םע
לאיתורםהמשמשיםהכלים,ורב·גוניות
ניואנסיהםעלהמוטיביםשלוהגדרתם
שלתחושהבקוראלפרקיםיוצריםהשונים,
מסוימת.גנותודלמיקודהעדריתר'ערבול

באשראי·בהירותגםלעיתיםנוצרתכן,כמו
האלמנטיםשלגרתהחשילהיררכיית
ומתארתמבודדתהחוקרתאשרוהמרכיבים,

ממאמץ·יתר'נובעשהדברייתכן,במסתה.

רתוקלילי

בחומריםזוויתאוהבסשוםלשמוטשלא
המטופלים.

נסיובההואמרכזיהעיקריים,ממצאיהבין

נשיםעצמןראומדועהשאלה,עללהשיב
כבולות-למדימאוחרלשלבעד-יוצרות
אלמפריצהונמנעובלבד'מסוימיםלז'נרים
התבנית,"הגיוןהתובעתהפרוזהתחום

לעומתשבשירה,בעודיריעה"'ורוחבעוצמה
המוצעההסברולהתבטא.ליצורהרבוזאת,
באופןתמידזוהההשירהשז'נרהוא,

רגשנות,נשיות,שלאיכויותעםסטריאוטיפי
פתרהבשירהשהבחירהוכןוצמצום,עידון

הנשיהקונפליקטאתלנשיםבדרך·כלל
או"אהבה"ביןהעמוקוהחברתי·תרבותי

להןאפשרהכן'כמוליצירה."נשיות"
"פולחןועלנשיותןעללשמורהשירה

לבטאגםבבדובדבו'המרכזיהאהבה"
שלבבסיסוהפנימי.עולמןאתבאמצעותה

נשיםשלחייהןהצגתמונחתזההסבר
ומכאןלהצנעה,ראוייםאוכ"חשאיים",

כפעילותכתיבתןאתהמסורתיתתפיסתן
נועדשלאאישי'יומן""ניהולשלאינטימית
נשיםעליצירותשגםכשםבציבור'לפרסום
זה.באורהוצגוגברים,על·ידישנכתבו
הצרהראייתןלמשל'הם,נוספיםהסברים

כאמצעיהספרותיתהיצירהאתנשיםשל
באמצעותרומנטיותפנטסיותלמימוש
ההחשפותכחרדתמניעיםכן'כמוהמלים:
לאחרביכולתן'האמוןוחוסרהכישלוןופחד
היוצרתהאשהדיוקןעוצבשניםשמשך

כי<אףכאחדונשייםגברייםבטקסטים

לרגשותכמושאשונים>,ובמינוניםבהדגשים
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מינית.הפקרותעםוכמזוההדחייה

בייחודמאתרת,שרתוקנוסףמאפיין

היא ,כהנא·כדמוןעמליהשלביצירתה
שלביצירתןמפתחנושאיעיצובתופעת
יצירהתהליכיסופד·עולם,היחסכגוןנשים,

גברים,דמויותבאמצעותהכתיבהומטרות

תופעתולחילופיןנשים:הןכשהגיבורותגם
לביןהגבריהגיבורדמותביןהזחותיי"פיצול
קונפליקטיםבעיצובהנשית,הגיבורהדמות

ביןהקוטביות(כמואוניברסלייםאנושיים
בחיים",לייהתעודדותבחיים""מוות

באחתעצמהכומרןשלכהתנסחותה
תלויתרתיעהשלרקעעלמהרצאותיה),
סופדת.אשהשלדמותמעיצובסטדיאוטיפים

הלגיטימיותלעצםבנרגעללבטיםביטוימתן
מרכיבעםבשילובנשיםסיפורתשל

שלמחדשהגילוילתהליךהחיוניייהמאחהיי
הנשלטתבחברההאבודה"הנשית"הזהות

<כלשוןוהס~ייזמוהררידילירתפולחןבידי
שלבהגדרתהקשורהפמיניסטית>,הספרות
שלמובהקיםבמונחיםהנשיםסיפורת
 ,חותרהנשיבהנדסיחברתית:מגויסות
הנשיותלייחשיפרתיירקלאלכך,בהתאם
זעםכמשחררגםמתפקדאלא ,שכזרבתרד

תמורותולחולללזעזעוכמיועדותסכול
קררבניכאובייקטהאשהבמעמדקונקרטיות

ואלימות.קיפוחשלמסורתי
הטיפולהואזהבהקשרטיפוסיתדוגמה
 ,ששיאו-רוחניאר ,גופני-האונסבמרטיב

כלשרן ,שברהנועזת··ההזדהאפקטעל
לפידשולמיתשלבסיפורהמצריהחוקרת,
אונסיי:"נחיתת

הואהנאנסלפיר ,ברשחלהתפקידים,חילוף
המוחשיתיאורולצדאשה,-והאונסתגבר

מהררים ,עצמוהאונסמעשהשלוהמפורט
ומשעבדת.מגמתיתחרץ·אמנרתיתהכרעה

הואהמסהשלהחשוביםממוקדיהאחד
שלהכפולה•"לידתהבסוגייתהעיסוק
פרסוםעםלראשונהבעברית,הנשיםספרות
המאה,בראשיתבאדוןדבררהסיפורי

שלהראשונותיצירותיהפרסוםעםובשנית
שנותמאמצעהחלכהנא·כרמרןעמליה

מצביעהמאלפתפענוחבמלאכתהשישים.
הפרדללאהשזוריםהמפתחנושאיעלרתוק

וביצירותיהןהאישיים-משפחתייםבחייהן-

ליא~תה fאלה:חשובותיוצרותשתישל
ביתה·קיבדה,אמרתבד'דבורהשלמרצון

הרעבתההמחלה,הווייתאלבדיחתה
העולםומןהגרףמהנאותופרישתההעצמית
להשאיפשרההיחידה,כדדךמוצגות ,בכלל
הראותונקודתההגמוניהמןבמשוחררליצור

מרכיביאתהמסבירהגםהיאהגברית.

הזעםוהדחקתשרקהלתההתכחשות
הקבועות,מתבניותיהוכמהשביצירתה,

והמשעבדתהתלותיתהיחסיםתבניתבעיקר
אם·בת.של
בדרמהמאונס,באדוןשלכניעתהמוצגתכך

המצמצםהספרותילסדאחדות,ליוצרות
נקייה,-הנשית·הייכתיבהשלוהכובל

רגשניתכברשת·ביסרי,מעודנתצנועה,

שלהיווצרותוכשורש-רחמיםוספוגת
המעכב·כיידגםרתוקעל·ידיהמוגדרהדגם

ביצירתה.

דב·ענייןמוקדהואהפניםמשולשאיפירנו
במסה:

במחוזבארוןשליצירתהמיקרםהמשךא)
העיירהשלוהעבריהמרוחקההתרחשות
הגבריםהיוצריםמרביתבערדהליטאית,

הארצישראלית.במציאותבמקבילעוסקים
תוךהיחידשלבעולמוהתמקדותהב)

הכללבבעירתמעיסוקמכרובתהימנעות
גורלו.בעיצובהשפעהעלוויתור

ועיצובםקשיםזעםרגשות"המרת·ג)

התיסכרלמתהומותתת·זרמיםשלהספרותי
תוךהרחמים,במרכיבהסמויה,והתוקפנות

יסודותלביןהאנושיהסבלביןאיזוןשמירת
וההיסטוריה.הטבע

·השקףשלהרחבהבתורזאתמגדידהרתוק
המציאותשליזציהיימיתיהמרחבי"

סססית,כמציאותהמעוצבתהמתוארת"

עליהלהשפיעהסיכוימןנואשהשהיוצרת
מצביעה,היאנוסףמבריקבאיפיוןולשנותה.
הזיקהעלקודמות,וחוקרותיוצרותבעקבות

לביןהסמויהתרכני·הסרגיהיסודבין
הזעיררירתשלהלירי·פירסיהצורניהמרכיב

האידילי~ת,ואיכויות ,כביכולהבנליות,
בסגנוןוהצליל~תהחלרמי~תהאגדי~ת,
בארון.שלכתיבתה
לפיהקביעתה,גםנובעתזומאבחנה
"יסודותהנשיתבכתיבהלקבלאי·הדצון
וכשדוןגבריהבחנהכוחכמוגבריים·,

להגעהתנאיהמהוויםהאמת,לחישוף
בסופו ,שעיכבוהםרצינית",טרגית"להכרה

המעצבסיפורידגםשלעיצובו,אתדברשל
מלאהתמסיתבפרישה-ייארתנסירתיינשים

וממצה.

הדגםמוצגזהמעכב·•דגםכנגד

כומרן.נחבאעמליהיצירתשלהאלסרנסיבי
היסטורירקעעלזכתה,כומרן

להתקבלות ,לחלוטיןשונהואישי·משפחתי
עללוותרבלאהעברית,בסיפורתמהירה

אמנותיתבהעזההכרוכהמופגנת"·עצמאות

הספרותבתחוםהןטריטוריות,ובפריצת

ספרותבתחוםהמסאיתבכתיבתהוהןהיפה,

תחומיבכלוהגלויהעיקריהמסרהנשים.
שללאמנסיפציהכחתירהמוגדרכתיבתה

"אמיתותלשאתלזכותןבאשריוצרות,נשים
שמעברוצרופותאובייקטיביותאוניברסליות

לירצרים·גברים.בדומההפרסי",למקרה
גרפיוהגיא ,החברתיהשקף·•הרחבת

ובייחוד ,מרןכרשלבסיפוריהוההיסטורי
עלבמסהנסקרתשלה,המרכזייםברומנים
האשהאומללותנושאבהםנושאיה:מכלול

חסרתקיומיתוכתופעה·גררל nככררהנשואה
לתסמונתכאנלוגיתשמתפקדתמוצא,

הציבורייםהחייםבמישורושבדן•"החלום
חיישלשרנותבתקופותהלאומיותוהציפיות
לצידויי:•הגבריתבסיפורתוהמדינההחברה

ההור~תנפלאותמיתוסניפוץמרטיבמובלט
תוךהורים·ילדים),(יחסיהאוהבתוהמשפחה

ושיקריח.מזויפתכאידיאליזציההצגתו
כמוקדשתבהכללהנתפסתכומרןיצירת
נוספים,מזויפיםמית~סיםשלשיטתילניתוץ

אושרומיתוסהרומנטיתהאהבהמיתוסבהם

 •היחידשללאושרוכתנאיישראיםהנ
אותהל-יוויתי ,זויוצרתשלהאחרוןהדומן
שלהכותרתכגולתמרעדךביתה"לבדרך

ברשכןחדש,עברינשיטקסטלכתובבסירנה
הראשונההנשיתהגיבורהמעוצבת

להשיימרתר•הלך),(מאירהביצירותיה
ויצירהאהבהחייעללוותרבלילהזדקן
והררחני·יצירתיהארוטיעולמהמלאים.
שכזרובתרד ,ניגודללאבאישיותהמאוחדים

לראשונהלבטאמסוגלתגםהיא
הסופרת.שלהפואטיקהאתכגיבררה·אשה

ואלהנשיהגוףאלהחיוביתההתייחסות
רתוק,לדעתחותרת,לגילוייההמיניות
המלאכותיתהדיכוטומיהתחתזהבדומן

כנגדהבהעלותהלנפש,גרףביןהמסורתית
גרףביןהרמוניהשלהאלסדנסיבהאת

החייםומיצרימלאותלמימושכמפתחלנפש,
 . Mכאונשיםגבריםעל·ידי

ושחזורנבירהמלאכתערשהרתוקלילי
ביחסגםאוריינטציה,ארתהמ~נחייסודיים,

מרכזיותפחותסופרותשללעבודתן
מזה:זהרחוקיםורקעיםשרנותמתקופות

גרלדברג,ללאהעבורפוחציבסקימנחמה
וכלהלמשל'הדאגן'ושולמיתהנדליהודית

אורלי ,ברנשסייןכאילנהעכשוויותביוצרות
היאואחרות:ליבדכססביוןקססל·בלרם,

תוךהאימהות,מיתוסניתוץעלמצביעה
כאם,האשהלכשלרןהגבראחריותחשיפת
שלהאסוןהרההאדיפליהדגםאתומאתרת
אתוכןאב·בעל·בן:אואב·אם·בת,הקשר
"המכסשלהחמלהחסרתעריצותונושא

השתלטותהמציאות,עלהמשתלטהזכרי·
יותרהחלשיםשלסבלםאתהמקבתע

דיכוי.למושאיאותםוהופכתוהמושפלים,
מוטיבהואזהנושאשלהעיקריתשלוחתו
אםבייחוד ,הנשימהזולתהמתעלם·ה"מכס

התשוקהבעינימינימשיכהכוחבסולהוא
שלתהומותאלדחיקתותוךזאתהגברית:

אלסרב,היותרובמקדה ,בדןראוניתוק
וסלידהעיוותתיעוב,שלבמחירהישרדות

הקשרוכלפיהאשהמיניותכלפי
העולםתפיסת •בכללותוהסקסראלי·ארוסי

אתלראותהאשהעלהכופההפאלרןנטדית,
זוהיאאותה,הגברראייתדרךעצמה

אתלגלותעליהומקשהבעדההמרבעת
כהגדרתתלויה,הבלתיהאותנטיתזהותה

החוקרת.

קבוצותעלהייאחך•שלהתיוגהרחבת
נשים,מלבדנוספות,ומושפלותחלשות
מסלון,רוניתשלליצירתהבהתייחסבעיקר
מיוחד:לאיזכרדראויה

ההתנשאותמתוארתמיצירותיהבאחדות

והמנוכרתהמציראיסםיתהמקומיתהגברית
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המזרחעדרתבניערבים,עלגםכמופעלת
תפקודועלקביעותיהמאלפותכןוילדים.
הדרזבנסיהספרותיהמיתוסשלהשניםממרשך

והסחה,אשליהשלשיקריכאמצעי"הכוזב"'
נחרת.חברתילמצבנשיםלסגלשנרעד

מוסברתזהספררתילמיתוסהיזקקותן
להםהוויתורים,עלהפיצויעקרוןעל·ידי
שמוגדרמהלאחדדודות,משךנשיםנתבעו

הריגוש ,האביריהחיזורשלבכהסתיימות
במעוקרותהשקיעהובעקבותיווההיקסמות

המשפחתיים.החייםביצתבתוךדיגשית

באדוןדבורהסיפורידדךמודגםזהנושא

סיפוריבאמצעות ,ביחובסקיואלישבע
האוטוביוגרפיהדומןמסוגהנשית"'"'החניכה

יסודעלרכןגולדבדג,לאהשלהאור""'והוא
בספריההדרמנסנושאשלהחתרניעיצובו

בסיפוריכוזבנותווחשיפתלפידשולמיתשל
ואורליאבושדוריתפלג,דורית

קסטל·בלום.
כאמצעינתפסזהספרותימיתוסניפוץ

העצמייי"'הגילוייעדלמימושהעיקרי
בסיפורת,האשהשלטלי iוהטהאחדותי

היציר.היכולתבמימושהיאשמקבילתו
ששון("נעימהותחליףכפיצויהאמנותית

כומרן>.כהנאלעמליהשירים"כותבת
אכן'הינם,ומסדיההמסהממצאימדנית

יבמרכזגםכשלעצמםומשכנעים"'נכונים"'
ןשלהמוצאמנקודתגםוגיהפנומנרלו
כייאם·תרבותית,החברתיתמגויסרתם

בהדרגהנשחקתבמהירותה~זpסנהבמציאות

וק~נה.הולכתונחיצותםחריפותם,
הסטטיסטי'הממצאעם ,למשללהתווכח,קשה

 ; nתכונוכיהקובע,הפסיכולוגיהמתחום
 iבדומראונים,וחוסרפסיביותכחולשה,
ואויפסיכוסומטיותמחלותאללנטייה

לדב:הןוהתאבדות,דיכאוןשלתסמונות
נותלויוחנרכשותמובהקות,נשירתתכונות
שמוטיב:ספק,גםאיןסביבתית.התנייה

האשך;שלהגורלית·נפשיתהרגשיתתלותה
 ,,ונו')אהוב ,בעל(אב,המתאר ,החיבגבר
דג:נתוןהואהשידה,בז'נרגםהעולה

 rגכהפוךבכיווןמקבילותלושישגילויים,
ן·ס.רושלהיקסמותווביצירתם:גבריםאצל

הן.מ'[אחר"בחיפושפדרסט,מדסלשלבדומן
אינן;ארוס,הנשית,הדמותעל·ידייי,האבוד
 rנשיכמהיקסמרתרבעוצמתהבמהותהשונה
גברים.·ידיעל
להיררנעשוייהזותלותרעוד:זאת

יותר,וטרגיתמורכבתהדת-קונפליקט,
·מתקדמות•,בנשיםכשהמדוברדווקא

גבוהה.עצמיתמ~דעותובעלותעצמאיות
כייימיתיזציה·~שמתויגמהגםכן,כמו

סערןהמיניםביןההבדליםשלסטדיאוסיפית
לתופעררגבדרמהמתמשכות,והערכהבדיקה

השלכורגבעלותאחדות,וחברתיותרוחניות
מזיקות.ארערשקנירת,סלפניות,

נשים,שלמעמדיוקיפוחמיניניצולגילויי
מחברן;ומרשדשרתםבממדיהםהשונים

שי~התערבות ,בוודאיתובעים,לחברה,

ומשלימהמקבילהתשתיתעםוענישהחקיקה
 •צעירמגילחינוךשל
מהותכידומההשפעתה,וכוחלספרותאשד

האמנותית,רמתו ,שדדיועוצמת-הטקסט

למציאותבהקשרואמינותושלוהרלוונטיות
וזהותוהכותבמיהרתדווקאולא-נתונה

כוחלגבילהכריעשאמורההיאהמינית,
לפנילחדורכדיאחדי·הכרלשלו.ההשפעה
דקויותיהעלהנשיתהמהותשלולפנים

אשה.להיותהכרחיזהאיןהמיקרוסקופיות,
העולמית,בספרותהגבריםהיוצריםמיטב
קשרללאקרובות<לעתיםזאתששער

זקוקיםאינםבמציאות>נשיםעםליחסיהם
אמה ,ססנדאלשלמטילומחדש:לאישור
וקיטידוליקדנינה,אנהפלובד:שלנוברי

פונטאנה:שלבדיסטאפי ,טולסטויביצירות
סטדינדבדג ,איבסןשלמחזותיהםגיבורות

בסרטיהםנשיםדמויותארוויליאמס,וטנסי
דוגמאותדקהן~לןו~דיבדגמןנגמדאישל

ספורות.

אתולצמצםלסייגהיהמתבקשבנוסף,
כגרןמוטיביםשלהכוללתתקפותם

של ,כביכולהמ~לדת,ונוסשנותםגרגרתםבו
אתהכוללניתדאייתםתיאוראוגברים,
מרטיבים•קדושות"',ארכיייזרנרת·הנשים

המטופליםמהסיפוריםבחלקהמופיעים
אותםמעציםהספרותיקיבועםשעצםבמסה,

נגדייםלסטדיאוסיפיםלחופכםועלול
עצמם.בפנימעוותים

ביןד·סיטדית nהלהבחנהההתייחסותגם
הספרותבז'נריהגברי·ל"קולהנשי··הקול

תוקףבעלת"דוגמה"בחזקתאינההשונים
משודדתשלהפואטיתיצירתהכללי:

במהמתאפיינת ,למשלצווטייבה,כמדינה
מבחינתגברית·כ"איכותלהגדירושמקובל
הריתמוסגירת,האברהקולית,העוצמה

נרדיםשלשלשידתובעודוהפרוזודיה,
נשיות·.•איכויותיוחסרזאת,כנגדפסטדנק,

אומוחלטת,כמעטהיעדרותכגוןתופעותגם

מאותמשךנשיםשלמאודמצומצמתנוכחות
ההלחנהבתחומיתרבותיתיצירהשנות

הדרמה,בז'נראוהפלסטיות,והאמנויות
קונספטואליתיכולתבמיוחד(התובע ,למשל
באופןלהסבירןקשהאוניברסלית>וראייה
הנצחתכתוצריודקאךוכוללמוחלט

והוויכוחנרכשות:ונטיותסטדיאוטיפים

המ~לדהגודםדומיננטיותעלהלגיטימי
כמוזהבהקשר ,הסביבתיהגודםלעומת

 ,האחדהקול •פתוראיננואחדים,בהקשרים
הנוסף,הקוללומריותרונכוןמארזןואולי
בעיקרושרנהאינו ,הקובץמןהערלה

מסוגנוספיםשוניםספרותיים•מ"קרלות
אוכהומוסקסואלית,גרדתהמרהסיפורת
מנסיםואחריםאלהקולותוכיוני.לסבית
שלמגרוןלגיטימיבאופןלבטאבדדכם
עליהםאךומאחות,מצוקותאנושיים,מצבים

עדכם,על·פידברשלבסופולהישפט
על·פיולאהאמנותיים,ועוצמתםאמינותם
כתיבתם.מניעישלהלגיטימיותאוהנחיצות

החשוביםביעדיהרתוקשלשדבקותה ,מ~אן
אתמבטלתאינהכשלעצמםוהצודקים
המידהקנהעלמראשויתורה

מהיצירותלחלקביחסהאמנותי-פואטי
למטרתרלוונטיהדבראיןאםאףשבאסופה,

עבודתה.שלהעל
החסרבמסתהכאמור,מורגש,בדומה,

הדגמים,שלנאותהפנימיתממיינתבעריכה
שלבדודדירוגעל·פיוהמרטיביםהתבניות

זיקתםועל·פיונפרצותמרכזיותעקרוניות,
לזה.זה

"מילדותהחייםמעגלשלהקריטריון
"קישוריםעלוההסתמכותלבגרות·

באסופהגןמארכעיקרוןאסוציאטיביים·

דיו:מחושבולאמדיספונטניבעינינראה
 ,להערכתימסייע,הואאיןפנים,על·כל
ליצורכולוהקובץשלחתירתולמימוש
משתנהבלתי•מהרתתחושתשלאפקט
 •החוקרת.שלכמשאלתההנשי·,בעולם

בקרוב:יופיע

 77םתוןכספרי

הדריוסי

שעריםשלשה

שיריםקובץ
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 I' 5(ו:
ברייהלחיותממאןהסיפור ~ 1~

ברטוביהודית

ספריהאחרים;כימיםשלו:מאיר
עמ' 334 ; 1994עובד;עםלעם;

געהנובכל ,ביטוישיינתן ,הזמןגיע .. במקומותינואורהרואהחדש,=לרומן =
iii --אנושבוע·שבועהשורה.מןלקורא

-והתייחסויותביקורותברצנזיות,מופצצים
שלומעטםמפיהם-התקשורתכליבכל

מהבשבילנולפסוקהמתיימרים"מקצוענים",
לנוכדאיומהאותנומענייןמה ,לנוטוב

יפה,ספרותובעיקרספרים,והרילקרוא.
לספרשאהבתםקוראים,לאנשיםנכתבים

כלבהאין ,בדברתלויהשאינהאהבההיא
-וסיפורוהמספרשלכוחוורקזרות,פניות

לבםאתכובשים-מתקיימיםהםאם
ושכלם.
העמיםמספרות ,בחייקראתיספריםהרבה

מאירשלספרואלה,ובכל ,שלנוומספרותנו
הטובים,אחדהוא ,אחדים""כימים ,שלו

נכנסאתהכיכובש,הספרוהמרגשים.היפים

המיוחדתהלשוןמבחינתפיוטמלאלעולםבו
כלאתהנושמתלשון ,מחברושלמאוד

זאתעםויחדהעבריתשלהיסטורייםרבדיה
שלבפיהןטבעיתונשמעתנפוחהאינה

שלכאורה,אלהשלאףהשונות,הדמויות
זותכונהתקנית.עבריתמדברותאינן

"רומןהקורמים,בספריוגםשלואתאיפיינה
אתההלשוניהריתמוסועם .רעשו-י ,רוסי"
 ,הסיפרלדרך ,לתוכנו ,עצמולסיפורנכבש

והנודרים,העצוביםגיבוריול ,שבולליריות
אין·ספורולהשגותלהארות·החיים,לחוכמת

כהנהועודזיכרוןזיקנה,נשים,אהבה,על
בפיהם.המושמעותוכהנה,

 ,ההזדקקותמןשלומאירהשתחררזהבספר
 1גזמי:כמרסוריאליסטיים<לכלים>לאמצעים

 .נשיאתכגוןמארקס>שלבהשפעתו(אולי
"רומזמגיבוריאחדשלכתפיועלהפר

לח,לעגכסוסהאםהירתמותאו , ,,סירו
נויעללשפלה,מירושליםוהסעתההמשפחה
שבהן.הסימליות

שזרמו'ומרירויותמטינותהשתחררגםשלו
גןבהנובכלהקודמיםסיפוריובמעמקי
נולתופעוחבמשפחה, ,שלנובחברהלתופעות
סופריפוגשיםאנוזהבספרבכלל.אנושיות

אוהב: ,הומורחושעםאךעצוב,חכם, ,בשל
 /'גידולוונוףהכפראוהבטבע,אוהבאדם,

 /'פילוסופיתהסתכלותהחייםעלהמסתכל

רגש.מלאתאך
היאסופרכלשלשתכליתואומרים"יש
זמניםשלסדררקלאבמציאות.סדרלתת
אומריםוישחשיבות.שלמעלותגםאלא
עללענותכדירקלעולםבאסיפורשכל

אינושליהסיפור ,כךואםכךאם •.•שאלות
 ,, •••ואמיתיקטןסיפוראלא ,גן·עדןסיפור
 .) 36<עמי

הסיפורמספרבפיהמחברשםהדבריםאת

<מושב>בכפריהודית,שלבנה ,שלפנינו
גלגוליםלאחרלכפרהגיעהיהודיתבעמק.

ממנהשנלקחההקטנהבתהארנוןטרגיים:
לכן:קודםשנטשןבעלה,על·ידילאמריקה

היאמולידו:מאביוופרידהמתבןלידת
משההאלמןהאיכרשללביתומגיעה

שניאתולגדלברפתלעבורכדירבינוביץ
לגורמסרבתהיאובת.בןהקטנים,יתומיו
ברפת.ומתמקמתבביתו

 ,האחדיהודית:אתאוהביםגבריםשלושה
הפיזייםהכוחותבעלהגוץרבינוביץהאיכר

"בהמה",כךבשלהמכונההעל-אנושיים,
המוצקותדגליובשתיונטועשתקןאדם

שגםהקנדיות,אישיעקב ,השניבאדמתו:

 ,משקואת ,הכולזנחאך ,כאיכרהחלהוא
העמק("יפיפייתהיפיפייהאשתוואת

 ,הרומנטיקןהואיהודית.בשלוהארץ">,
הבלתי·ממומשתהאהבהאתמותוערהמטפח
שללירה"הכובימי"אהבה<כדוגמתליהודית
אהבתםאתהאוהביםמימשושםמארקס,

אבינויעקבאצלוכמושבעים>,בגיל
כימיםיונעיב·ויהיו- ,לרחלבאהבתו
בי,כייס,(בראשיתאותה·באהבתואחדים

הבקרסוחרהואהשלישיהספד),שםומכאן
אשכנזי(במבטא"סויחר·המכונה ,ברמןגלו

פילוסופייתעם ,גדילווגס,אישמלעילי>,
בלתי·נלאה.מחזראךהולמת,חיים
היאבן.יהודיתיולדתבכפרשניםאחדי

המולידלאבלהתייחסתוקףבכלמסרבת
שלושת ,הסיפורכללאורך •בשמוולהכיר

הבןשלאבותיולשלושתנחשביםהמחזרים
 •בכפרגדלושנולד

לפניהיה·היהכמרהיאהספרשלהפתיחה
כמו ,יותרנכוןאושבסיפודי·העם,שנים"

הפלאי ,המיסטי-איפיוניהכלעלבלדה,
כולו.הסיפורלאודךנשמרתזודוחוהטרגי.
-הסיפורשלסופוהיאהפתיחה

החוקרים.בלשון-שלווהאכספוזיציה

שלומאיר

ואתכולוהרומןאתהמאפייניםהיסודות
בפיסקהכך •כאןמוצגיםהראשייםגיבוריו

ביתימכותליעולהחמים"בימיםהפותחת:
מטויחיםהקידותחלב.שלרפהריח

אבלהקרקע,אתכובשיםאריחיםומסוידים,
עולההריצפהוסדקיהכותלנקבוביותמתוך
כזיעתומתגנבמתעקשוהואהריח,אלי

 ,הראשוןהצילצולזהו ,כן •עתיקה"אהבה
עתיקה"."אהבההיצירה,נושאאתהמבשר

וישנהעבדהבהברפת,גרה"ואשהוהלאה:
אתילדהשקיםשלמצעועלובכתה.וחלמה
 .) 7<עמיבנה"

הפתיחה:מעמודימובאותכמהועוד

 ,אנוכישתוקייודע,אישאיןאבישם"את
ממשהלבנם.אותיחשבואנשיםושלושה

צהוב.ושיערורפתמשקירשתירבינוביץ

נאים,כליםנאה,ביתירשתישינפלדמיקעב
ומןשחוחות.וכתפייםריקיםקנדיותכלובי

ירשתי ,סוחר·הבקרוברמןגלהוא ,הסריחו
הענקיות"דגליכפותואתכסףשלקינפעלע

 .) 11<עמי

 ,מהמספרלומדיםאנוהסיפורבראשיתכבר
בלילשתים·עשרהבןילדבהיותומתהשאמו
אקליפטוסמענפיבעמק>,מאוד(נדירשלג
עליהצנחוהשלג,משאתחתשנשברוענק,

נושאוטובה,עתיקהבבלדהוכמווהדגרה.
במותכמובן><העקיפה,אשמתוסודאתהבן

בידועלהשלאיעקב,שלובדידותוהאם
לאשה.לשאתה
לביןבינםהיחסיםומערכתהאבותשלושת

עיקרהםעצמםביןלבינםוהבן
ומתוךהאלימינציהבדרךסיפור·המעשה.

מילנחשאנויכוליםהסיפורהשתלשלות
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אתוכיווןשהנחההעיקרוןזהלאאךהאב,
אבותשלושהשלו.הסיפוריבמארגהמחבר

שלנוהקולקטיביהאבאוליהםבצירופםאלה
אחדבכלמצוייםואוליבארץ·ישראל.כאן

כליותר'ומיפחותמיהאישיים,מאבותינו
שלהמיתיתהשלישיהאתשאיפיינוהיסודות
אבותשלושהלעמנו(גם •אחדים·"כימים

חוזרשלושהמספרוכןשונה.אופיבעלי
שלהאלמנטובבלדות.)בסיפורי·עםהרבה
והמושרשהנטועובעל·הכוח,החזקהאיכר
קיומנו:יסודוהואהזאת,באדמהעמוק

ועובדלחומרהבזיעקבהרומנטי'האלמנט
וזהלחיים:טעםאיןשבלעדיההאהבה,את

הכסףשאצלו ,התאוותן ,המעשי ,הארצי
ממציאותחלקהואגםו ,הכולאתיענה
 •חיינו

מןהואהאםלמותהמחבר·המספרהתייחסות
בספרביותרוהמרגשיםהפיוטייםהקטעים

מתוךכנראהבספרות.בכללליהמוכרומן
האדם·כילפסוקבסיפורמפורשלאאירמוז

העץשלמותואתשלומשווה ,השדה·עץ
לספרמרבים<סיפורי·העםהאם.שללמותה

אווכריתתו'אדםכשנולדעץנסיעתעל
רבינוביץ'כורתכאןמת.)כשהואמותו'

האקליפסוסאתלאשה,יהודיתאתשנשא
למותה.שגרםהענק
מפלתושאון-- •המספר:דבריואלה
שובששמעומישכלגדול'העץשלומותו

ושאגתהפיצוחנפץ-לעולםישכתבולא
פניעלההתרסקותוצליפתהנפילה
האדמה.·

אפלהיריעההגדועהעץדומיית--- •
שלבצעקותנחתכתהיאשבמהרההיא,

הרוחשלהמשספיםבמשביםאנשים,
והשקטובהמות.ציפוריםשלובקריאות

הוא,ובהירדקאמיבמותהעולםאתשמילא
נמס.ולאעומדהואהצח,הבדולחעיןובעינו

העולם.רעשיכלבצדתמיד'עמדיהואכאן
בו·מתערביםאינםוהםאותםבולעאינוהוא
 .) 9<עמי

במסורתהיאקדושה,ברגעיהדממה

תורה:מתןבמדרשיכך •שלנוהתרבותית
צייץ'לאצפורתורה,אתהקנייה·כשנתן

העולםאלא ••.געהלאשורפרח,לאעוף
עלהמקראיבסיפורוכךומחריש•.שותק
וחזקגדולה·ורוחחורב:בהרהנביאאליהו
הי,ברוחלא ••.סלעיםומשברהריםמפרק
הרעשואחרהי,ברעשלארעש,הרוחוארח
דקה·דממהקולהאשוארחהי,באשלאאש,

 .)ס"יי'אי,<מלכים
ממאפייניהםלאםוהאהבההעמוקהיחס

ליריתאריגהארוגיםוהם ,שלושלכתיבתו
הבןשלשמו •·עשויבספרוגםופיוטית
·סבא·,ביידיששפירושו-זיידה-המספר

לשמווהבלדה.סיפרר·העםבאיפיונימתמזג
רבת·כוח.מיסטיתהתייחסותישהאדםשל
שםישאיש·לכלזלדה:שלבשידהגמא,לדו

 ,ראמו·אבירלוונתנו /אלחיםלרשנתן /
מותר·.לררבתן /היםלו·שנתן ,ובסיומו

להוסיףאירופהמזרחיהודיאצלהמנהגוכן
<זקן>אלתרארחייםהשםאתאנושלחולה
מותו.אתמסכליםשבכךאמונהמתוך

 ,בעברשידעההאוגדניםלאחדיהודית,
מלאךאתלבלבלכדיזיידהלשםנדרשת
לה.שנותריחידה,בנהאתולהצילהמוות

השיריםגםמוסיפיםסיפור·העםלאווירת
ומליםוביטוייםלבנה,יהודיתששרהביידיש
 •כולוהספרלאורךהפזוריםביידיש
כולהאהבתואשה,נושאאינוהבןזיידה
בתו ,לנעמישהתייתם,ולאחרלאמו'נתונה

גדולהנעמיגידלה.שאמר ,רבינוביץשל
משלהמשפחהובונהשנהבשש·עשרהממנו
אלוזיהמשוםאוליישאליהזובאהבה •בעיר

ביאליק,שלמשיורלשררהנסתרת
ואחות,אםלירחיי /כנפך'תחת·הכניסיני

תפילותיקן /ראשי'מקלסחיקךויהיה /
הנידחות·.

לאאךמורכבים,היוונעמיזיידהביןהיחסים
"אבל ,עצמושלווכדברי ,הסיפורעיקרבהם

ועלאמיחייעללסיפורנוגעאינוזהעניין
צריכיםהמציאות,כמושלאוסיפוריםמותה,

 .) 15<עמיותוספת·סרחמכללהישמר
ובסיום ,שלושלהארס·פואסיקהזו

כלבעצם•זהכך:מסכמההואהאכספוזיציה
לומרהמעשהאנשישנוהגיםכמואו ,הסיפור
השורהזוהיוהנתעב:העמוקבקולם

מכאןמעליהשיתגנבמהוכלהתחתונה.
אלאתכלית,להםשאיןהם,פרסיםולהבא,
והרעבתניותהקסבותהחיותצמדהשבעת

המקננות-והחטטנותהסקרנות-הללו
 .) 15<עמיכולנו·בנפשנו

נעמודוהחטטנות,הסקרנותאתלספקוכדי
בלבהמונחיםהאהבהסוגישלושתעלטעמ

הרומנטיתהאהבהדגלנושאהסיפור.
עודבהצופההואיעקב.הוא ,כלוהמקיפה
בתמונתבאוקראינה,העשוקהבילדותו
מתשוקה·,הסמיקוגליהןשיירהחסידות
הנהרשפתעלהכובסותהנערותבתמונת

קסבותניירסידרתאליהןמשיטיםוהבחורים
בשםקוראשיעקבמהזהאהבה.מלותובהן

 •האהבה·שלהתמיד·תמונת
·הבן·זיידהעםמקייםשהואבשיחות

הוא ,לומכיןשהואהמיוחדותבארוחות
מהות ,אחדמרכזינושאעלתמידדורש

גדולותסיבותצריךלא·זיידה,האהבה:
אףהאהבהשלוהגודלאשה,לאהובבשביל
לפעמיםהסיבה.שללגודלקשורלאפעם

רקלפעמיםאומרת,שהיאאחתמלהמספיק
<עמיפרח·שלגבעולכמו ,המותןשלהקו

אלהיםאפילוהאלההדברים•אתרכן: ,) 2 7
אתיודעהיהודיםשליםאלה •מביןלא

 •מביןלאהואהאהבהאתאבלהבדידות,
בליילדים,בליבשמים,לבדכזה'אחדאדוני
הואאשה,בליגםנורארהבי •••חברים

<עמיהבדידות·מדובמשתגעבסך·הכול
47 (. 

אפופהביהודיתיעקבשלהתאהבותוסיבת
אשהלרהיתההריכימובנת.ראינהמסתורין

סודאתלפענחמצליחהואהאםיפהפיה.
דרך ,שהמחברארבכללוההתאהבות
אפשרויותרעודעודמונהיעקבהרומנטיקן

המסתורי.ואתהנסתראתמגדילרקובכך
יעקבשלוהאחרונההשלישיתבארוחה

לעצמוזיידהעורךהאחרונהאת·(כיוזיידה
שובפותחבביתו)יעקבשלמותואחריכבר
למה"אזבשאלה:שלוהמונולוגאתיעקב

תשאל'א·נוושואלאתהבה,התאהבתי
שהעבודהכזהבכפרלך.אענהואניזיידה
אותושמהוהבוץעבודה,אותהתמידשמה

 ...ובצירקצירושוב ...הזיעהואותההבוץ,
וכבר •••.מגיעהאשהפתאוםכזהולמקום
בושישרציונליהסברלאיזההקוראנתפס
שובנופליםאנחנובהמשךאך ,הגיון

הקשההעבודהלא"זהדבר:שללהיפוכו
 •.•ליהפריעלאלחברתגםי ,לישהפריעה

יודעים,היעקביםכלהאהבהבשביללעבוד
<עמיבעינינו·אחדיםימיםכמוזהשנים

214 (. 

שוב:יעקבשואלארוחה,אותהשלובסופה
הפעםשובאתהבה,התאהבתיאני"ולמה
רוצהכמוניאדםבןבכללומה •••שואל?
הואהציצקעסאתולאהתוחסאתלאמאשה?
רוצה.שהואמהזהסוכותידייםאז ...רוצה

שיבחשו ,אותושילטפואשהשלסוברתידיים
מהנשמההשוקתשלהירוקתאתקצת
 ,) 254<עמי • ...שלו

האחרים.שנישלאהבתםהיאלחלוטיןשונה
הואעבודה,הםחייושכל ,האיכרדבינוביץ

עלמושגיואתבמליםמפרשואיבר ,שתקן
שלאחרפןמתגלהשלובמקרהאךהאהבה.
שלמיהמשתה·דיוןהמזכירפןהאהבה,
נוצרוהיווניתהמיתיתהתפיסהלפיאפלטון.

מןהיהיצוררכבלכדר·מיניים,בני·האדם
להתפצלותגרםקסקליזםהאשה.ומןהגבר

גבריםישומאזמזה,זהולהיקרעותםהשניים
לשםביניהםמתמדתהימשכותוקיימתונשים
בהיבטיםלדיוןהמקוםכאןלאמחודש.איחוד

לומד'שנהרגובמההרעיוןשלהפסיכולוגיים
הרבה,אומעט ,הגברימןישאשהשבכל
הרבה.אומעט ,הנשימןישגברובכל

והמשיכההאהבהדבינוביץמשהשלבסיפורו
כאשדרקמתקיימת ,ולהיפרלאשהגברשל

אתהשני.שלהתאומההנשמההואהאחד
צמותעםכבתאמוגידלהרבינוביץמשה

עדלה,שתהיהשהתאוותהכפיושמלות,
צמותיו'אתגזרהבסערתה,הכירהאחדשיום

שנראתה ,לאשתואותןומסרהאותןהסתירה
הצמות.אתהצפינההיאגםו •כתאומתומשמ

בלימחפשהוא(בשיטפון>האשהמותארחי
תאומתו'סמלאתכלומד ,צמותיואתהרף
יהודיתלאמואותןמביאזיידהכאשרורק
לשאתהמסכיםהוא-לואותןמביאהוהיא

לאשה.
בלדה,אוסיפור·עם,שלאיפיוןכאןישושוב
בדומההצמות,שלהמסתוריסודןםע

שונהבתפקידכי<אםשמשוןלמחלפות
של(בתונעמיביןהשיחותבאחתלחלוטין).
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ופואטיקהעולםהשקפת

יעודחנה

הכיסופים;גבהותברזל:חלל
עמ'; 32 ; 1993הסופרים,אוגרת

טשרניחובסקישאולהתחיה:שירת
עמ' 544 ; 1992פועלים;ספרית

ברזלהללשלהחדשפרו ~,:_
בבחינתהוא Nהכיסופים•גבהות = .. =

בולסההמשךרחידרש"."המשך .-
עסקבהםביוצריםלעסוקבחרשברזלבכך

טשרניחובסקי'ביאליק,בהרחבה:בעבר
שאחדבכךהואהחידושג.נברגריואלתרמן
העבריתהספרותשלהחוקריםמגדולי
הנחשבבתחוםגשהדאתלשיםהעזהחדשה
כררנתיהספרות,חקרשלבעולםטבולמעין

לפנינווהשקפה.אמונהשלבתחוםלעיסוק
עיסוקולארעיוניים,מניפסטיםשלבדיקה

בסלברזלצורניות.נורמותשלבהשתנות
שונות:עולםהשקפותלבדוקעצמועל

עולםהשקפתשלעקבותיהןבהןנמצא
במרכז'החומראתהמעמידהנטורליסטית,

אתהמעמידהאידיאליסטית,עולםהשקפת
עולםהשקפותגםכמובמרכז'הרוח

כורחואדם,"טבעהמאחדותהרמוניסטיות

לאנבחרוהיצירות .) 9 'עמ<שם,וחדרת"
המידה"קנהלפיאלאאסתטי'קריטריוןלפי
ואכן .) 10עמ'<שם "רעיוניתתכולהשל

מיל"גתיהשירהיצירהמעגלאתבחןברזל
הדןנספחלכךוהוסיףגלבוע,אמידועד

 ...ובמגבלותיהם"מניפסטיםשל"בכוחם
על·ידישחוברובמסות,לעיוןחכורנה

בנושאיזך'ועדמביאליקעבריים,משוררים
שירי.מאמיןאנישליסוד

שלבנושאעוסקביאליקלהמוקדשהפרק
עצמאיכז'נרמוצגתהאגדהוהלכה"."אגדה
פעםמדיהמשתלבמופלא,סיפוריוכיסוד
האגדהלדוגמה.)מדבר",("מתיבשירים
האגדהלהלכה:המנוגדכקוטבמופיעה
ברזלכלחם.נתפסתוההלכהכיין'נתפסת
דוחהאתבאגדההעריץביאליקכימדגיש,

למסגרותנקשרהוההלכההחופשית,
המדרש,ביתהחדר'המסורתיות:ההודאה

התנזרות,הדורש"הלימודהישיבה.
קבעולטבע,לחייםמחוץהתקדשות
שבחדבריגםכמוגנאישלהתייחסות

הנודעיםוהישיבההמדרשביתבשיריוהלל'
מתוךכתבלעמו'כשליח .המשוררשל

דבריוגםשבחדבריעצמיתוהתנסותחוויה

שבאורן'הספדיםכנגדוהתרסהפחד

שביהדותהמחמירהצדאתהמייצגים

 ."הדודותבמשךויצירותיה
ברזלידיעלמיושמתהנושאהצגת

בשירביאליק.שלשיריםשניבאמצעות
שלברחהמודגשהאגדה·"אלהמניפסטי

בשירראילר ,דת,למודבדפיהמופיעההאגדה
בדבריהמשודריוצאהספדים·ארון•לפני

משתקפתשהיאכפיההלכה,נגדביקורת
הגנוזיםהרבניתוהספרותהתלמודבדפי

למסריםמנוגדתזועמדההספרים".ב"אדון
ביאליקשלאחריםבשיריםהמופיעים

 •לדעתנפשךאתיש"אםהשיריםגמתכדר
בשיריםשכןהמדרש·,ביתסף"עלהשיראר

מורמיםהתלמודיתרהספררתהתלמודאלר
היחרדיהעםבנישאברממנולמעיין,

מתייחסברזלהללנפש"."תעצרמרת
המסדיםביןהקרוא,לעיןהבולטתלסתירה,

אתלפתרומנסהרהראהנזכרים,השיריםשל
גרפיארסרבירמידעבאמצעותהבעיה

שלפסירתרלאחרב"כנסת·שהתפרסם
אורן•לפניהשירזההסברלפיביאליק.
השקפתשלמניפסטבגדדאיננוהספדים·

תגרנהאלארמגרבשת,כדררהעולם
קשהילדותלחווייתמארחותטראומטית

שלשרביםנוסחיםמשררהברזלהסב.בבית
אתמעדןהמאוחרהנוסחכירטרעןהשיר

אותםמשאיראבללספרים,ההתייחסות
המרות·משארהחררברת.הקבריםבתחומי

המרשררתהארתירת,מןיוצארהפורענרת

מכרוניםרחיצירשחודרת,פניניםלמחרוזת
אףמתייחסברזלהקברן·.המשודראל

ביןההסתגרות"המתמיד·.הפראמתילשיר
העםשלבדרחרפוגעתאיננההישיבהכותלי

לפגועמסרבלתהיאאולםלהיפך.היחרדי,
ביןהמסתגרהיחיד'שלבררחרקשרת

רעםהסבעעםהמגעאתרמאנוהספדים

המדרש.ביתלכותלישמתרץהעולם

יפססיםרלמנלביאליקייחסרתההת
המוקדשב"נספח•מתעשרתשלרהספרותיים

התייחסותתרךזאתהמניפסטים,לנושא
איברברזלכלשרן•.רכיסרי"גילוילמאמר
מסכםאלאפרסיולפרסיהמאמראתמנתח
הקסגרדיהתפיסתו'לפי •המרכזיהמסראת

הנשגב.שלזרהיאהמאמרשלהמרכזית
"מוצלח·,הנקראבדיבורהתגלהנשגבתרנן
התגלרתית,בנראית"כורחלהבינוישאשר

לשגבהתביעהמןזה,פירושלפיצולחת."

זרימהמתמדת,התחדשותשלנרדמותבאות
השירהלשרן •רלהיפךלקרושלמחר

שלהמתוקה•האימהמןבהיהיההמתחדשת
רהשחרקהבכייההנגינה,בניסיון•.העמידה

עלעדיפההשאלההשירה.לשרןאתיגביהו
כלכדיןזהלענייןהשירהדין •הררדאי

החד·משמעי'הברור'·העדפתהתבטאות.

 ••מהםלמסהלאאםךת,מימים,נחלתהיא

שאוללמשרדומוקדשנכבדפרק
שאולכיכךעלמצביעברזלסשרניחרבסקי.
שאימצהמשלולדרך"פנהסשרניחרבסקי

ההלכהליהדותההתנגדותאתלעצמה
להקשרהאחתרבעונהרגעתיל"ג,בנוסח
קירבהכימדגישברזלתהילה."שירי

שלאחדבשירלעיתיםדרותוהתנגדות
אצלכיכךעלמצביעהואסשרניחרבסקי.

לכירוןפנימהההליכהבולסתביאליק
ואילועמו'שלהייחודיתשההמרד

עלמהצבעהנרתעאינוטשרניחובסקי
מגמהמתוךכיאםהחוצה,ההליכהחשיבות
עםלהתמודדותהדרךשלבסופהלחזור

 .) 64עמי(שם,עמו.שלההיסטוריהתביעות
שלהגישהברזלשלפירושולפי

בהזדהותמודגרתמשלבתטשרניחובסקי
באהזרתפיסההיהודית.המורשהעםגמורה

להחליףשנועדודמויותבהצבתניסוילידי
שאולשלהזמרתכגרןבמשיח·,·משיח
עלמצביע<ברזלזרד.שלהומרתבמקרם
במקרם•איוב-שלרנסקיאצלדרמהגישה

אבחנתולפינעשים,אלוחילופיםאליהו·.)
לכנרתהשניתןפואטיקהבסיועברזל'של

ביברןכעיקרון<•הפיגרדלירת•פיגרדלית•
 .) 65עמישם,פואטי·רעיוני

משמעה"פיגרדלירתברזל'שלתפיסתולפי
ראשיתלדמותההתרחשויותכלריתוק
דמותורעיון'סמלמציאות,בבחינתשהיא

משיחיתדמותכאחד,ובעתידבעברשמקרמה

יתרההימים•.ארחיתחזרןלהגשמתשנועדה
העבדיםהמשודדיםאצלכיסבורהואמזר'

פואטיקהשללהופעתהלצפותנרכל
המשיחדמותשינויכדיתוךפיגררלית
זהפירושלפיהעולם.בהשקפתוחידוש
ברזלהמשיח.כמלךבשיריםנתפסשאול

שאן•:ביתחרוכות"על-השירעלמסתמך
לנועממשיכיםרוחו'צילו'מת,לאשאול

היאיםהמתתחיית •שאןביתמשראותבין

מצדףואליההגאולה,לבראהארת
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החרבמציאתמוטיבאתטשרניחובסקי

כדיההרגלכליזקוקשנפלהמלךהחסרה.
מתוארתהסופיובמעמדשליחותו'אתלמלא

שלהגמורההיפוךשהיאשלמה,הרמוניה
טועןברזלשאול.במותוהאלימותהתבוסה

מתבשרתשאן"ביתחורבות"עלבשירכי
הנצחיים,שאולבחייהאחרונההתחנה

<שם,כולו.האנושיהמיןבאחריתהמתמזגת
 ,שאוללשיריהתייחסותתוך ) 69-67עמי

טשרניחובסקיאצלכילמסקנהברזלמגיע
"הבשורהבדמות:ההתבוננותממוקדת

האלוהותמפילמעשה,ונשנזעת,נלווית
להגשיםלנקום,שאולשלרצונואתהמשנה

בחזוןהחסרה.בחרבהתלוייםייעודים
החרבבמקוםהשלוםבא·הימיםאחרית

 ) 100עמי(שם,הנוקמת",

ברזלשלהטיפולדדךאתלבחוןמעניין
מקיףמחקרבספרטשרניחובסקיבשירת

טשרניחובסקי>שירתמכלול<על ,ויסודי
ב"שירתלכן:קודםאחתשנהאורשראה

יחדחברוטשרניחובסקי"שאול-התחייה
והתמסית.האסתטיתהפואטית,ההתבוננות

הבטשילבהברזלשלהמחקרשיטת
אתבדקהוא .סינכרוניהבטעםדיאכרוני

טשרניחובסקיביצירתהשוניםהז'נרים

התייחסותומתוךכרונולוגיתבדרך
קשרעלמצביעברזלביקורתית.היסטורית

שירתו:לביןהמשוררשלחייוביןפנימי
לצורךביוגרפיתבתשתיתמסתייעהוא

בצדהיוצרשלעולםהשקפתובודק ,המחקר
מסכתאתהמציינותהפואטיותהצורות

שירתודתלגלותמנסהברזלהיצירה.
שהואוהסתירותהריבוימאחורימאוחדת

<שם,טשרניחובסקישלבהתבטאויותמגלה
המשוררכילמסקנהמגיעהוא ,) 397עמי

שונים,שירבקולותקהלואלמדבר
וזאת ,מתבונןהואשבהםהנופיםבהשפעת

אתמדגישברזלגמורה.חרותתחושתמתוך
עסק<ברזל"הנשגב"על"היפה"העדפת
"השירבספרוכגון"השגב",בנושארבות

בשנותאורשראהלהיתול"'שגבכיןהחדש
אצלקשורה"היפה"העדפתהשבעים).

ולפיכך'"המנגינה",ביסודטשרניחובסקי
ביןהקשראתשיטתיבאופןברזלבודק

יצרבהםהשוניםהז'נריםלביןהמנגינה

פואמותבלדות,סונטות,טשרניחובסקי:
לביןהז'נריםביןהקשראתוכןוכדי

ענדתאינוהוא .המשודדשלהמסדים
הרעיוני'במישורהסתירותעלמלהצביע

בצדוסמליההיהודיתהמסורתהערצתכגון
ההלכהצווילפיהיהודייםהחייםשלילת

·לנוכחבשירהיופיהערצתהתלמודית,
שללבואוהגדולההכמיההמולאפולו·פסל

עלהצורות,שפעעלמצביעברזלהמשיח.
הגדולותהתמורותועלהרעיונות,שפע

עיקראולם ,טשרניחובסקישלביצירתו
"הקבוע,עללהצביעמכווןהמחקריהמאמץ
משתנה,,,הבלתיהיציב,
ספריבשניפועלברזלהללכינראה,
ההדגשיםאולםדומות,בשיטותשלוהמחקר
בספרטשרניחובסקישירתעלהפרקשונים.
תזהולמקדלחזקבאהכיסופים·"גבהות
עלהמקיףהמחקרבספרהוצגהשכבר

עלהואהפעםהדגשאולםטשרניחובסקי,
הפואטיקהשלהנושא •יאיהאירהצד
שלוהנושאחידוש'בגדרהואגורליתחפי

מענייןחדש,הואגםבמשיח""משיחחילופי
 ,טשרניחובסקיעלשנכתבומדבריםושונה
עצמו.ברזלידיעלשנכתבודבריםכולל

הכיסופים·•גבהותהספרשלהרביעיהפרק
אתטבעאשרגרינברג,צבילאורימוקדש
ברזלהללהכיסופים",גבהות"עדהמונח

אצ"גשלהנבואי"ל"אכספרסיוניזםמתייחס
כההיאומשיחיותאלוהותהיסודות"עוצמת
אחדים,יסודותמשכיחהשהיאעדגדולה

מידתאתשאלהבסימןהמעמידים
שלכיסופיהאצ"ג.שידתשלמודשתיותה

משודדשלהאוטונומיותמןבהםישזושירה
לקנההופךשלומא~יןשהאניגבולות,פורץ
ולהתייצבותודעותאמונותלבחינתמידה
מולההבעה,כוחבכלסגולית,אישית
שהוגדראףהאכספדסיוניזם,האומה.בעיות

הוא ,רבדלכלכנבואיהמשורריריעל
לטיבבהתאםלונדרששהמשודדמכשיר

גבהות'עדהפיוטי"המניפסטרעיונותיו,"

זוהיאהבלדהמרועמסבירהכיסופים'
שייכותהעל·אף ,מיוחדלמעמדשזכתה
תשעים·כלפישבעלאירופייםלז'נרים
תרדמה·.מלחמתבהםלהילחםיצאותשעה',

שמונהעלמצביעברזל ) 103עמי<שם,
ומנסהעצמוהמשודדהגדרת·פיעלבלדות
אצלהזההזינולהופעתהמפתחאתלמצוא
בנוסחוהבלדהשלהקישורמענייןאצ"ג,
כות·רחו(בשיריהקינה.ז'נרעםאצייגשל
קינה•,"בלדותשלזינךתתמופיע nהן Jה

אודשדאה ,מאמרהקרשתיזהלנושא
ח"י) , 1986 ," 77ב"עתון

אינה"הבלדהברזלשלתפיסתולפי
הגבוהים,הכיסופיםאתמגלהואינהמחרשת

עמי(שם, ••נוספתלמעלהפורצתהיאאבל
הפואטילמצעאותנומפנהברזל ) 118

השיריםואתהחי"מן"הבלדהאתהמקדים
ועולההרמעמתנשא"שםבעקבותיה,הבאים

הכיסופים,שלביותרהגבוהותבמעלות
כיליוןבליסתיובלאלחייםכיסופים
 ,כךעלעומדברזל ) 120עמ'(שם,מאפס",

בעולמוהבלדהשלהמתפרצתהמתכונתכי
הבלדהביןחיץתקבע ,המשוררשלהפיוטי
שלבנוסחוהבלדהלביןאצ•ג_בנוסח

טועןאצ"ג,שלהבלדהטשרניחובסקי.
עלילתית:למסגרתתחומהאינהברזל'

במסגרתמתמקדותאצ•גשל·הבלדות
חווייתימשמעותיבניסיוןאישיתסיפורית

הגבוהותלספירותלהגביהןכריקיצוני
הלאומייםהאישיים,הכיסופיםשלביותר

 .) 129עמי(שם,והאמנותיים·

כנושאמופיעאצייגשלהאכספדסיוניזם
הללכאשר ,שלפנינוהספדבנספחאףלדיון
ומגבלותיהם.מניפסטיםשלבכוחםדןברזל
תשעים·כלפיהפמפלטעםמתמודדברזל

השירתודתכנגדנמרץ(גינויותשעה,,

שלגינויקלסיציסטיתרומנטית,האירופית,
שירהבצורותשדבקועברייםמשודדים

שלהעיקריתההתמודדותוכד'),אירופאיות
המוצהרמןאצ"גשלהסטיותעםהיאברזל

ובלדותסונטותשכן ,עצמושלובמניפסט
הלירי·המישוראצייג:שלבשידהמצויות

כמקלסהזמניםבכלגדינברגבשידתקיים
מכידהשאינההמנפססיתהתביעהמפני

ברזל ,) 270עמ'(שם,ובכבלים·בסייגים
הואהמשודדשלהמניפסטכילמסקנהמגיע
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ברזלללה

שלהסטיותאתלבדוקהמירהקנהגם
מערךאתכנגדומציביםשאנובעתמחברו'

 •עצמושלוהשירה
המישורביןברזלמבדילמסוימתמבחינה
המניפססית.התביעהלביןאצ"גשלהלירי
ככללכתובחופשיהמשודרזו'תפיסהלפי

מןמנוסהבסיוןכוללדוחו'עלהעולה
אחדאולם, ,) 270עמי(שם,הלאומיתהחובה

ברזלמבחיןבהםהבולטיםהמאפיינים
יסודותשלהשילובהואאצייג,שלביצירתו
שלמורכבתבמעדנתחווייתיים,אישיים
ביטוילידיהבאמעדךלאומיים.כיסופים
לעיתיםשהן ,ייחודדנותשידיותבמסגרות
עמי(דאהמענייןז'נרידפוסבעלותקרובות
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ברזלמקדישומענייןעצמאינפרדפרק
הפרק,אלתרמן:נתןשלהעולםלהשקפת
מכותל"שירימוקדשהקורבן""עילוי
הבולטהנושאהעמים","מכלולשירמצרים"
נושאושואה","מלחמההואברזלבושבחר

שכן' .אלתרמןבשירתלמדיפרובלמטי
התייחסותמשתקפתהשביעי""הטורמשירי

קייםאולםפנים,לשתימשתמעתשאינה
השירהלגבימבקריםורבשניםרבויכוח

הפואמהלמשל' .אלתרמןשלהלירית
שלגביהמצרים"מכות"שיריהמרתקת

דבריו(כגוןושוניםרביםפירושיםהועלו
זךנתןשלדבריואומגדאהרןשלומאמריו

באוניברסיטתלאחרונהשהתקייםבכנס
עלומענייןמקיףמאמריםאוסףתל·אביב.
שוניםלהבטיםהתייחסותכוללאלתרמן'

בעריכתאורראהבשירתו'השואהנושאשל
"הפואמההכותרת:תחתשמירזיוה

"שירי ,)מן"אלתרביצירתהמודרניסטית
לספרות")(ב"מחברותהופיעומצרים"מכות

רביםמבקריםנטולפיכךן,-944בתש"ד
הבעיהאולם,השואה.עםהקשראתלחפש

למדיקשה"מצרים".אתלפרשכיצדהיא
המצריםעלהנופלותהמכותאתלפרש
גורלווישראללעםכצופןישראלשונאי

שלתפיסתולפיהשנייה.העולםבמלחמת
"ההיסטוריוסופיהשלפנינו'בפרקברזל

אינהמצרים'מכותלישירימצעהמשמשת
באופןאוניברסלית.אלאלאומית,

ייחודהאתמאבדתמצריםפרדוקסלי'
משמעותלושאיןכינויוהופכתההיסטורי
סמלבכךרואהברזלובמקום",בזמןהתלויה
בעשרשניגפואלולכלהסובלים,"לכל

פיצויאותוחלתללאבהןוניספרהמכות
האנושיולמיןלעמםלמשפחותיהם,כלשהו
לשיריםייחסמתברזל .) 13 3עמיכולו"
העולםמלחמתבנושאאלתרמןשכתבשונים

לשיריםגםלבתשונזתומקדישהשנייה,
בהיישרבתתגולחסבישנכתבו

"בתהלוכה">:השיר(כדוגמתבארץ·ישראל
עלשנכתבושיריםעלמתעכבהואובמיוחד
גורלםעלהואהדגשהפליטים.שלגורלם

נפרדסעיףמקדישברזלהללהילדים:של
 .) 154 • 150עמי(שם,הנעקד""הילדלנושא

החוקראתמוליךמחטאהחפיםהילדיםגורל
דמותאלמןאלתרשלהתייחסותובדיקתאל

תפיסותבקצרהמציגברזלבשואה.האל
אצ"גשלבשיריםביטוייךעלשבאושונות

והשואה,הדתיתהתפיסהבנושאוצייטלין
 .אלתרמןשלגישתואתכנגדןומציג

-הבחירהשאלתעלברזלעכבמתבמיוחד
הילדאכןהואהגוייםבידיהנעקד"הילד
בהווייתואלאכקורכן'במהותולאהנבחר
 ,) 152עמ'<שם,טהור"מכלטהורכקורכן

אתמזכיראינואלתרמןמדועלשאלהבאשר
מזכירוכןהעמים")"מכל(בשירהגרמנים

טועןועוד'הבריטיםהצ'כיםגיסווהנוראת

"שאינםמאחרהזכירםלאהמשוררכיברזל
לעמים"המיועדבתוארלהיכללראויים

ייעמיבגדראינםהם .) 152עמי(שם,

סוגייתאתברזלמעלהזהבפרקתרבות".
מררשלהאחתהדרך-הדרכים·"שתי

הליכהשלהשנייהוהדרךוהתקוממות
דרךאתשוללאינואלתרמןלבטח•.כ"צאן
לכפורפניםבשרםמרנןאיבראבלהמרד

לפניהשראתההשנייה,הדרךשלבצדקתה
על·ידייהודים,הצלתשלהתכליתאת

כיסרעןברזלהאויב.לדרישותהיענות
שהולידההתפיסהאתלקעקעביקשאלתרמן

אתליטולאיןרגבררהיי.יישואההצירוףאת
שלאיהודיםמאותםגםהגבורהואתהכבוד
מתרסים.עלעלוולאבידם,אקדחהחזיקו
"הסורזמנו",ופניהמרד"פני(ראה,

ברזלשלהדירןמעניין .) 410בי,השביעי"
והיצירותהפולמוסיתהפרוזהביןבהשוואה
מןבהבדלהשירהתפיסתו'לפיהשיריות.
שלבגבולותנשארתהפולמוסית,הפרוזה

בשיריםגםעליומקובלתזרגישהההכללה.
ברזללתקומה.משראהבמעברשעניינם

שראה,שללסמלההיההנעקדהילדכיסבור
המלחמה,לסמליהיוובכורוהאבואילו
ומיכאלמיכלעמים.גבולותהחוצה

עםשלהחדשהלמציאותמצטרפים
"שפתלמושגברזלמגיעמכאןבמולדתו.
 .) 164עמי(שם,ההימנון"

אתעשוהזמןשתובעהמוצקותהסיסמאות

גםכמרלשואהלמלחמה,המשוררהתייחסות
-למולדתמשראההעםבחיילתמורה
התחבולהמכוחלאנזכרת,הימנוןלשירת

ערכישלמכרחםאלאוהרטוריתהריתמית
"עילוימתרבה.הנשקפיםוהצדקהמוסר
סולםאלאלעצמה,תכליתאינוהקורבן
במעמדםורביםיחידערכים,להגבהת
כדיהזמןבאירועיחלקכנוטליםהכפול:
התמימים,הזמןרכקררבנרתלרצונם,לכוונם

 .) 166<שם,הנעקד"הרךהילדכדין

מעמיד ,אלתרמןשלהבחירהרעיוןכנגד
לפיוטרש.שלהבחירהרעיוןאתברזל

הרואימעמדלקורכןמעניקוטושתפיסתו'
בתהליךהכרחיחלקהואהקורבןפולחני.
מרצון'זבחלהיותנרעדבןהקורהבחירה.

זבחוטוש,לפיכובשת.הסתערותיעדואבל
בפרקהיקום.לחיוניותעדותהואהאדם

כךעלברזלמצביעדם"שירי"שנים·עשר
פוליטיתלאקטואליהמיתוסשלהצירוףכי

הואוטרש.שלהמוקדמתבשירהכברקיים
וטוששלבחרתנויי"אתהלשירמתייחס
לבין"ההבלגה·קרביןההבדלאתבוומוצא

ולוחמתפעילההתנגדותשגרסההתפיסה
ברזלרואה"בחרכייבשיררהאצ"ל).<ההגנה

גרדוםהמצרף ,אקטיביסטיהימנונישיר

המלחמהכהכרח.נתפסתהמלחמהומלכות.
בחירה.בגדרמופיעהוהפנימיתהחיצונית

דיוקןאתלעצמהמגייסתלחרבהקריאה
דמותנולדתל"הרזה""חוזה"ביןהחוזה.

שירי"שנים·עשרמבשריםרכךהמצביא.

הצעירים""העבריםשלהתפיסהאתדם"

 •יותרהמאורחיםוטרששיריואת

וטרשיי,שליייריבראלתרמן'כיטועןברזל
ההיסטוריהחרבאתוטוששללחרבוצירף

הקשראתמבטלתזר"חרבהיהודית.
אתבמקומוומעמידהכעיקרלעשתורת

עיצבהזהועל·ידיבקורכןשחיכתההחרב
 .) 186עמי<שםסגולה"כעםאותו

המיתולוגיהמעטה ,טענתולפי ,יתר·על·כן
בחושך•"החולניוהמזמורחרב""שירישל

מפוכחת,עולםהשקפתבחובוצרפן
האידיאולוגיהראתיאיסטית.רציונליסטית

הנחותעלהתבססהרםוששל
קובעלפיהןאקרלרגיות·דטרמיניסטיות,

הלאומיוהקיוםהתרבותדפוסיאתהנוף
בו.היושביםאלהשל(והמלחמתי>

בשיריברזלעוסקואמונהיי"כפירהבפרק
דגשמושםשלוםש'בשירירזלדה.שלרםשי
"הפשט",-הגלויהרובדשביןהמתחעל

הטקסטמסתורין.שכולוהסמויהרובדלבין
הפואמההואהחוקרמתייחסשאליו

לפיהכתובההעולםיי,"שבתהדרמטית
הכוונההפדד"ס,בשיטתברזלשלתפיסתו
אותנומפנהברזלוסוד.רמזדרש,לפשט,
האוטוביוגרפיבסיפורהנזכרהאישילרקע

שלהתשתיתאלוכןחסידים•,"עליית
המייצגאבריה,בןאלישעעלהידועהסיפור

ברזל'שלפרשנותולפי •והמדדהכפירהאת
אתשלפנינובטקסםמשרתתהרמזדרך

אתמבססהדרשואילוהמרדניות,התפיסות
הסודתורתמשה.תורתנאמנישלהתפיסה
יוחאי'בןשמעוןשלדמותוידיעלמיוצגת

התפיסהעלמבוססתהרעיוניתוהתשתית
ברזלעולם.כיסודהשבתשלהקבלית
כאשרביצירה,ההפתעהיסודאתמדגיש

הסבל ,החורבןליסודגםמתחברתהשבת
היאהסודתורתזה,פירושלפיוהדם.

שלהכפולההמהותפשראתשמסבירה
אחרית.רעדמראשיתהשבת,

צירופיםברזלמוצאזלדהשלהשבתבשירי
נגרריםוהדרשהרמזהסודבמקצת:שונים

אצלכיכך'עלמעירהואהפשט.בעקבות
שטן ,אנישלנצחימשולשקייםשלוםשי

אצלואילומתמדת,היאוההתנצחות ,ואל
הפשטזלדה"אצלההתגלות:מתמדתזלדה
עלמצביעברזלייהסמלים.עלמנצח

אתומדגיםומושלמת",מודרגתייהתגלות
הכסףיי."פמוטותהשירבאמצעותדבריו

נוחרתאלמופניתהקוראשלהלבתשומת
כדוגמתזלדה,שלבשיריההמופיעיםעוינים
ההשתעבדותארבמורת,הכלולהאיום
והכיליוןהחוליןהדאגה.שלהמצמצםלאופק

מוצגתהשבתואילוהשבת,כנגדמתייצבים
תרמך.ככוח

לארמיתוהיסטוריהמשפחתיתהיסטוריה
מדשותמענייניםבמעבריםיחדירחוברים

לשיריםמתייחסברזלהיחיד.לרשותהרבים
שפרדסםובקובץ•פנאי•בקובץהמופיעים
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האישיהמסלולעלומצביעמכן'לאחר
למליםעדגיתהטוהרביםברשותהעובר
דבריהלחתוםבחרהבהםשלום""שבת
בשבתראהשלוםש'לדעתופטירתה.לפני
ואילוהרוע,בעייתעםלהתנצחותדרך
פנילקידוםאנזצעיהקדושביוםראתהזלדה
המתים.זכרולעילויהמוות

גלבוע.לאמירמוקדשוחשובמרתקפרק
ש'זיקתאתברזלמציגהקישורבדברי
כרומנטית,היהדותלערכיוזלדהשלום
הפועלכמודרניסטמוצגגלבועאמירואילו
מתוךגמורה,אישיתחרותמתוך

 .הישןמולעמידהשלהבעיהמןהשתחררות
המשוררעל·ידישנכתבוהשיריםבהצגת
אצעק",אז"כיהשירכגוןהארבעים,בשנות

האקספרסיוניסטית,ההבעהאתברזלמדגיש
מעלהלשיטתו'נאמן .בצעקההמתפרצת

שלההתקדשותשיריאתלפנינוברזל
השיריםלספרהתייחסותתוךגלבוע,
כנגדם .להלך"שיריך"ספרבמחזור"לאות"
בתחושהשנכתבומאוחריםשיריםמוצגים

הולך""הכלהספרמתוךהחייםסיוםשל
אותך"אשלח"איילההספריםמתוךוגם

השליח .ישנים"שפתילכתובו"רציתי
הואאבלהראשוןהשיריםבקובץמופיע
בוראתשירההאחרון:במניפסטגםמופיע

נפשומתוךהצומחהמשוררדברעולם.
אתהמבטלתחדשהפריחהיביאלעולם
מרצונונכנסהיהודיוהאיגרת.הכיליוןגזרת
ובשררה.ישועהומביא

מקדמתהבריאהיחד:נכרכוובריאה"פריחה

משוררכלאצלהמתחדשתובפריחההימים
כתיבתו·.ואורחרוחוסגוליותלפי

לעיקרימוקדשהכיסופים•גבהות Nהספר
עברית,שירהשנותמאהשלואמונההשקפה
·צדקיהועםהדיוןאתהחלברזללפחות.
·הכלעםאותווסייםליל·גהפקודות·בבית
מסריםבדקהואגלבוע.לאמיר Nהולך

שיריותביצירותמופיעיםשהםכפימרכזיים

השירהגדולישלפחות,ידועותאוידועות,
קוויםמוצאהואהארר~ונים.בדורותהעברית

במטרותרבדמיוןעלהמצביעיםמנחים,
ביןהיחסיםבערךוכןוהשירההשיר

-ובמיוחדלאללטבע,לעולם,המשורר
לחדש,ישןביןהמאבק •ולעמוליהדותו
לצורה.תוכןביןהרמוניהאחרוהחיפוש

ברזלמקדישהמחקרשלהסיוםדפיאת
המשודדיםשלשוניםהמניפסטיםלהצגת

אשדבעוד .)"חפסנ"(בספר.הנידונים

מסקנותלהסקתפנההקודמיםהספדבפרקי
הואהסיוםבדפיהדי"שידיים,טקסטיםמתוך

כמסותבמישריןשנכתבודבדי"םעלמתבסס
מסמךכלמציגהואפולמוסיות.אוהגותיות

המוצאנקודותאתמחפשאבל ,נפרדבדיון
ביאליק,שלוכיסוי•·גילויהשוואה.לצורכי

תשעים•כלפישטיינבדג,של·השורה·
בשירהוריתמוסו•זמןאצייגשלותשעה·

אתבהםרואהברזלזך.שלמודרנית·
בתולדותהחשוביםהמניפסטיםארבעת
הואהאחרונים.בדודותהעבריתהשידה

החולשותאתוחושףהעקרונות,.עלעומד
הואיתד·על·כן'הרעיוניות.ההנחותשל

בעלישללשידתםהקוראאתמפנה
אותואםשלמידותעלומצביעהמניפסטים,

עמילאצייגהמוקדשהסעיף<דאהסטייה
שיריםעלמצביעברזל .) 271 • 268

 ,>ךז<ארס-פואטייםשיריםועלמניפסטיים
איןמוחלטת·אמתבמסקנה:חותםוהוא

ותפיסותרוחניותשמחלוקותבמניפסטים,
מעידיםהםאבלביניהם,מפרידותנבדלות

 ••כותבםשלהשידהסגוליותעל
מתייצביםהמניפסטים ,תפיסתולפי

השידהמהלךעלהמלמדיםדדךכתמרורי
מלואאתהמציינותהגדולותוהתמורות
עלאףלאמוניתןאלוסיכוםדברימסלולה.
ספרים,שנילפנינוברזל:הללשלמפעלו
אחדשלחייםממפעלנכבדחלקשהם

והםבדודנו'העבריתהספרותחוקרימגדולי
מעגלעלהמלמדיםדדךכתמרורימתייצבים
 •מסלולה.במלואהמחקריתכתיבתו

1 === 
 ~ו

שתלשמואל
עקבותגולגולת

מכוניתימכסחאתפתחתי
T -: • ••• • : •• : • • 

לת..פן~ז::זק.ל ת~,קך~ז::זtת~מר
~~ז:ויא!ק;ינס Qחרמר·זק.ל
שלזזהנרצציםצירי·חמתכתעל

ז•: •:- ·:·:-- •••-

נערנבעררנינבית·ספרנ~שלנבא~לם·חטבע י-- . ... :י .. : . .. ...- ...-- :

ל~רק,~ת תr:זיt~ם, w~שמהלראות~די
::ז~ררל r:r ·מ r::~זק~ק.ר~זזב wירך:רי~,

~ךז:וי tpח

אצנבערתטביעת
: • -."" : T 

חפיצריחמפ.שעל
ז•·:·----

נבכללאםחפ.תלפ.לחנבית-ספר~לאיזה •:זי .:זי:-:· ............ ,

י::ז~לוא~ל wזק.ל~ד~דתר
-~ן tpכית-חומרת~לזק.חרקיע~ח~

מו;דזיק י~~

נבמלכ~תהמרדדיםשלהרנבותנבפ.לפ.לרת
 :-- ·:- •••ז-:ז••.-

מרמיםאראמת"ים :-... : .... 

w ~למ~~~יםסי~w יגיtלרד,רן::ז~איז~
 חז~~ז::~מ~!יארןז:ז!יםעררםזסם wר::ז~!;כילים

יחי~טרך~חלרזקדינברי::זזp;~ךיםלtך~~ת
-::ז~ךקגי Wך,ט tp ~ ,ר 9מ~

מכוניתימכסחאתרםפ.רתי
: T -: • :• • : •• : • • 

ךחנ;רנ;יז:וי

ונסעתי
: T -: • 

קברת ,vס~י~ת ?tזtת

W ם~ז::~ף 

 1989 ,היםשפתלאס-פאלמאס,

בירושליםררקפלרבמוזיאוןחכרמליארם

;,דךן~ייר:;נלרת~ליר:;נלרתס:י.ז:ריל~- ,,

:קנר.רן~גן~ל~ינכו~י;יד~ל
rךןירנ:וךןןדת W ~~נ;רנ~מרת~ןערנ:וי
~ער.רו~נ;רל~ףדם rewךערדי

~~קרתדיק·~ינינר~ברת~ינךן

w תנב.::זק~יפרתtזזt;ז::·ן w ן

חשב~רחלסתיעל
-• : • -: T 

 ,,-;וךקת·ש
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אלמוות
מרבץחיים

-·-- · 

מצ'כית:מוות;אל·קונררה:מילן
מורן;ביתןזמורההוצאתבוכרי;רות

עמ' 340 ; 1990

"אל-מוות"קונדרהמילןשלפרו
מתחיל:הואבובמקוםמסתיים
אתוחוגגלעבודתומתייחסהמחבר

קונדרהמאזארוכותשנתייםעברוסיומה.

גיבורתואביה,אתלראשונהלעצמודמיין
באולםמנוחהתוךהספרותי,וקורבנו
עלהמשקיףהבריאותשבמועדוןהמראות

המועדון'תפאורתהמרהיבים.פאריסנופי

באופקיםועיסוקעצמיתאהבההמעודדת

למושגהסמליםאחדהיאהיסטוריים,
מצבזהוהאנושי.המצב-היומרני

לאפייןלתאר'בו·זמנית,מנסה,שקונדרה
רומןהמהווההאינטלקטואליבקולד·ולנתח,

בפרקלנויספר-החושניהאדםזה.
האנושיהמיןהואהספר'שלהרביעי
רגשותיואתשמעלה"אדםיצרה:שאירופה
ערך'.'שללדרגה

מצבישלמוזרהתרכובתהוא"אל·מוות"
 .לסירוגיןתקווהומעוררעצובהוארוח.

המוסריתההכרהבדרךנוקטקונדרה

ופרוסס,סטנדלקונסטנט,שלהמסורתית
גת.החורמולדתומארץגדוליםסופרים
מעלהזקנה,אשהשלחינניתממחווה
ואזהעירומהאביהאתבדמיונוקונדרה

תובפובאותוצחלמבתהואבישמל
אביה,המודרנית.אירופהשלההיסטוריה

לאביההעניקלמתמטיקה,שוויצריפרופסור
לשתקנות.נטייהגםכמומשלהאמצעים
מצליח,משפטןשהואבעל'מפיקיםנישואיה

רחוקשהינומשתלם,עבודהומקוםאחתבת
כשדונותהאינטלקטואליים,מכשדונותיה

כמעסלנצל.מיוחדתנטייהשוםלהשאין
מהבורגנותנשלפוקונדרהשלדמויותיוכל

יותרלאמאפשרהפרולטריהעולםהגבוהה.
קלושרים,שלקלותמכחולנגיעותמאשר

מאוחרבשלבמתבררכךאניח,בשיטתו.
אתהקריבהבדיוקלא ,הרומןשליותר

להיותמעדיפהאלאשלה,הקריירה
התחושה·ידיעלרדופההיאאנונימית.

מהועל·ידילעולם,נחשפותשפניה
לעיניה.ממנושמתגלה

אותנו"דוקריםמהרהרתהיאיום""בכל

שהיאבשעהבמקרהמצולמתמבטים'.'אלפי
במלוןיצרי'השוומאהבהעםנפגשת
הדו-שנתיים,ממפגשיהםבאחדפריסאי,

מחייהאחדש"רגעברעיוןאביהמתייסרת

הרגעיםכלכמו ,האיןלתוךיתמוססלא
ומחוץתלושיישאראלאחייה,שלהאחרים
סיפורהאתשוזרקונדרההזמן'.'למהלך
עצמייםייסוריםשלסיפוראביה,שלהאישי

עלאורהמטיליםבתכניםמודרני,
מוסיףהואהאירופאית.התרבותהיסטוריית

רכילותיות,למדניות,תוספותלסיפורה
 ,השניבחלקופילוסופיות.היסטוריות

קונדרהמקים ,שמואתלרומןהמעניק
בביתואורחתוון·ארנים,בטינהאתלתחיה

הקרעשערוריית . 1s11ב·בווימרגתהשל
(אותהגתהשלאשתולביןבטינהבין

שמנה"),כ"נקניקיההראשונהמאפיינת

לפרסומובטינהשלחייההקדשתואחר·כך
נרחבמקוםתופסים ,מותולאחרגתהשל

תמונהקונדרהלנומספקגםבוזה,בפרק
נפוליאוןפגישתתמציתשלמילולית

מלבד .נפוליאוןהביןלאאותווהמשורר'
גתהביןדופןיוצאמפגשיוצרהואזאת

שלאל-זמנית Valhallaב·להמינגווי
באפוריזםבמיוחדעשירזהחלקסופרים.
שלהטרקטסאתמזכירשסגנונו ,חסכוני

קץלשיםיכול"אדםלמשל: ,ויסגנשטיין
לאל·מוותקץלשיםיכולהואאיןאבללחייו
שלו".

העצמיתלמודעותמעברגולשזהרומן
קונדרהאתמאלצתזוחיבורו.לאופןבאשר
 ,שלנובזמננויותר:כלליתשאלהלהציג
רומן?לבנותאפשרמהםהחומריםמהם

יצירתתהליךכמולדמיון'שרירותיתרגיל
מהמקריים,אירועיםמכורחהנגרםאביה,

הזדמנויותשללחזרותלהפוךשיכול
 .עצמוהסופרבחייאקטואליות

סופרלטעוןיכוללפחות,כך,
 ,הכולאחריקונדרה.כמופוסס·מודרניסס

שלוברומניםשהדמויותלנומבטיחקונדרה
יותרמוקדםבספרג'רמילין ,בנוכחיפול-

התייחסותמנקודת ,עצמושלו(הפיקציה
שלהנצחיהציווי"שלמעןיודע-שלו>

לבגודמוכןלהיותצריךאדםהמודרניות
לכךבהתאם " ...שלוהמשתנהבהקשר

חייםוהעכשווייםהפיקטיבייםהעולמות

זהמולזהונשקפים ,ב"אל·מוות"בדו·קיום
שההיסטוריהכדיתוךמעוותות.במראות

רואהדמויותיו'חיילתוךחודרתהעכשווית
פולמוסיות.הערותלהעירמקוםקונדרה
לביטויכלימשמשפול'אביה,שלבעלה
לאבאדיבות,אותנו'מזמיןנדרהשקודעות
 :פולשליו"במלות .אמוןבהןלתת

בעודלהיסטוריה,שייכתאידיאולוגיה
נגמרתבובמקוםמתחילהדמיוןששלטון

ברטרנדלחברומודיעכשהואההיסטוריה'.'
ש"מלחמהלווה>אביה,אחותשל(המאהב
גןאירופה,שלהקטביםשניהםותרבות

ואיובושתהתפארתהשלה,והגיהנוםהעדן
מגיב " ...השנימןאחדלהפרידםאפשר

בן·הברית"אתהואומרבקרירותברטרנד

כל·כךקונדרהקברך'.'חופרישלהמבריק
מספרעליוחוזרשהואזהממשפטמרוצה
פעמים.

היומיוםחיישלהמקוטעתהאנדרלמוסיה
מספקתאירופה,שלהעכשוויתבמציאות
סיפורוכאשר ,אליולגלושמרחבלקונדרה

נמצאלכן .אותוומשעמםתנופהמאבד
פרשייתבפושון'הפגנותשלתיאוריםבספר
עםדוכנםהאמנותסוחרשלאהבים

רקדניתשחיתהאוסטרלית,חצי·ילידה
בציריך'סמיוטיקהלומדתעתהואילועירום,

שלשגרתייםהתאבדותאיומיגםכןוכמו
הטלפוןקולאורךהמתדרדרתלווה,

אירופהקונדרה,עבורלמרטיניק.מפארים
אליוומקוםתרבותית,מערבולתעדייןחינה
בהאמונהעדייןלוישתרבות.צלייניבאים

אירופאיםאחרים,רביםסופריםאםגם

לאמונהאיתרשותפיםאינםולא·אירופאים,
עםשיחהתוךשלו'הנוחבכיסאנשען .זו

צמיגיקורעהספקן,אבינריוספרופסור

לקיומה,ומתנגדהמודרניותמבקרמכוניות,
בתווךכעומדעצמואתתופסקונדרה

מכדיחכםהעכשווית.האירופאיתהתרבות

המחברחשבונו'עלאירוניהלאפשרלא
האחרון:ספרועללומרלאבינריוסמרשה

כמשעמם'.'יתגלהלאשספרךמקווהאני .. '.'
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 ,גמרילעצמועלהגןלאנדרהקואבל
לעקובמסוגלשאיננוהקוראמןלאלפחות

שהןמפני ,עבורנומניחשהואהמסילותאחר
דרכן.אתלהנחותתרבותיותמפותנעדרות

 ,יראוהתרבותיהרקעאתהחסריםאלה
להפיקבנסותםעייפותסימני ,לוודאיקרוב

כמו ,יאמרובוודאיהםב.המיראתמהספר

המשחקשכל ,טענוכברמבקריםשכמה
הדמויותהעלאתכמוהאל·מוות,במושג

ממאבקחלקהםוהתרבותיות,ההיסטוריות
שלו.הקוראיםענייןעללשמורקונדרהשל

הספרעלשנכתבוביקורותשתילמשל,
סיבהשאיןטוענותהעברית,בשפה

זהרומןלתוךלצוץלהמינגוריספרותית
זוטענהפעמיים.עללדברשלאאחת,פעם

שנכשלמיידיעלרקלהאמריכולה
ברומןמופיעהמינגווישכאשרמלראות

גיתה,שלמותולאחרהמחוספס,כחבר
מאזכר-ההתבדחותבסיוןמלבד-קונדרה

 •הקילמנג'רו""שלגיהמינגורישלהרומןאת
המבכהגוסס,סרפדהואהגיבורזהברומן

לעצבזמןלויהיהשלאהחומרכלאת
אבל-וסופיםמוזרויותשופעלסיפור.

-הדורימערשחששמביעלאאופןבשרם
מוטיביםשלאסופה·אל·מוות•מקבץ

שקונדרה-ותמציתינמרץבאופןהמוצגים

נוספיםבספריםלפתחרוצההיהכירומז
 .לכךהזמןלויהיהאם ,ידבעת

ביטוילידיבאותספרותיותמיומנויותכמה
שלזוהיאשבהןהחשובהב"אל·מוות·.

סיפורמספרקונדרההסיפורים.מספר

מדבר:שאדםכפיהכתבעלאותוומעלה
הוא ,ממנוחורגהוא ,הסיפוראתמספרהוא

עובדהזוקרובות.לעיתיםעצמועלחוזר
לאהעברית,בשפהזהספרממבקרישהרבה
חינההעבריגרםהתרשלהשפה •הזכירו
דומהואיננהיחדגםופורמליתנוקשה
קולחתאיננההיאהמדוברת,לשפה

קונדרה,האנגלי.התרגוםכמוופטפטנית
עצמיתבמודעותמתעקשהסיפורים,מספר

הגיוניים.הבלתיסיפורומהלכיגחמנותעל
העדר .לשניבמקריותמובילאחדקשר
אחדיםשמבקריםב·אל·מוות·,הסדר

ברורבאופןמכורןגררםהוא ,עליוהתלוננו
בחומריםהסדרהעדראתמשקףשהואמפני

הפרלמנטחברכאשר .בנריהואמהם

ברטרנדבנעימותהמכונההצרפתי,

חמשפוליטי"קרב·עלמדבר ,ברטרנד
באופןנזכרהסופר ,מתפארבנאוםפעמים

אוטומטי:

למעןבמלחמהבכרזותפראג, ,"במולדתי
 ...לצדקבמלחמה ,לאושרבמלחמהשלום,
שלבהרסשהסתיימהשלרםלמעןמלחמה
העםבחכמהמוסיףכולם,ידיעלכולם

הצ'כי."

lil 
 ~ו

בגעגועיםזראחרונהבהערהלהבחיןאפשר
הסכנהשהם ,פוליטיגולהשלנלאיםבלתי
נאמנותחוסר-קרנדרהשלהנוכחיבמצבו

העצמיתהמודעותגולה.שלמדוכאת
שלהרצוןשביעותחוסרונושאשלולטקסט
הזרותתחושתעלמקליםגנותהברד

בבירור.נחשפיםאלהכלשלו.המהותית

זאתלמרותקצר.רומןאיננו"אל-מוות"
לסיימו.מעונייןשאיברכמינראהקרנדרה

 ,עליומהעבודהברורההנאהמפגיןהוא
זהלקוראלהעבירהצליחאותההנאה

 •לפחות.
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"דימוי",כתנ·העתעורכתהיאס·כהן nפנחוה
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 5וי~
1 ~ ~ 

לחייםהכוחמוסינזון:יגאל
טנאישלמה

וחברות,קשרשלרבותשניםאחר ..... .:
ופגישות,פעילותשלימיםלאחר-

דיוקנואתבתמציתלהגדיראנסהי
לעולמושהלך ,מוסינזוןיגאלשל
והואבוקר,לפנותשישיביום ,-30.4.94ב
 • 77בן

הכוחהיהיגאלשלהבסיסיהמניע,היסוד
מיזוגבסופרישכללבדרךלחיים.הכביר

אךהספרים.ומןעצמםהחייםמןיניקהבין

החייםמןבעיקרניזוןהואבהםמקריםיש

בןסופרמכירואיניהלוהטים,השוטפים,
תוךאלצללהואליגאל.בזהשדמהזמני

בחדווה,בתאווה,לומראפשרבכוח,החיים
ובראשיתבילדותובמכאובים.גםאך

נע·ונדבן·בלי·בית,למעשה,היה ,נעוריו
לאעצמה(שהיאאלפאבביתהנוערבחברת
הנודעהחינוךלביתבסיון>,מגדראזיצאה

ורחובבן·שמן,הנוערכפרבתל·אביב,
מתנועתבתל·אביב.וסביבותיובוגרשוב

לקיבוץואחר·כךלעבודההיישריצאהנוער
מוסינזוןמשה ,אחיואלהצטרףשם ,נען

מכןלאחר .)המדבר*מן*מכתבים(מחבר
והפלמ"ח,ההגנהאלהגפירים,אלהצטרף
 1946ביוני-29בהשחורה"ב"שבתנעצר

הבריטיהמעצרבמחנהאחדיםחודשיםוישב

נולדן, 944ב·בערך,זו,בנקודהברפיח:
בייעלהראשוןסיפורואתסםשפיר ,הסופר

המשמר").

שהההואנסתיימה:לאנדודיופרשתאבל
במשקחי ,תיאטרוןהקים·הברית,בארצות

משטרתדוברוהיהעובדיםמושבשל
כושל,ניסיוןגםהיהאלהכלולצדישראל.
(כדיהבלגיךה·גרל-נאציפושעלחטוף
מרטיןשלהימצאומקוםעלמידעלהשיג

נולדושבמהלכםסוערים,חיים ,אכןמן>.בור
הבנים,אחדמהםאחת,ובתבניםחמישה

הכיפורים.יוםבמלחמתנפל ,עירו
ופעלנולדאלהכלובתוךמתוך ,כאמור
בשלושההדרךמסולליהיהמוסינזון •הסופר

 ,המודרניהארצישראליבסיפורתחומים:
המקורית,בדרמההמדינה,להקמתשבדרך
בכולם:היהאחדיסודלילדים:ובסיפור
הדרמה.

תפסהעמוקההחייםומהכרתהואמחוויותיו

המאבקיםאתהקונפליקט,אתיגאל
·אישייםהבין ,ימייםבהפהנפשיים

בכל.כנתון·יסודיוהחברתיים
וברומניםבסיפוריםגםמצויהדרמהיסוד

סנאישלמהמרסנזרן,.יגאל-1989בהעמקבמשמרביקורשנה: 40כעבור

 ,גבר"'ב'דרךעבור ,כשק"'מ'אפוריםהחל
הרחבובציבורבקיבוץסערהשעורר

ללשונותשתורגם ,קריות"איש,'יהודה
אלאותוהביאההקונפליקטתחושתאחדות.
גםו·ריאליסטיתהאקטואליתהדרמה

 .ער"אשתר'תמר'ב'קאמביזיס"ההיסטורית,
ותעוזתוכוחוהיהבעיקרהאופייניאך

שלוהרותחיםהלוהטיםהחומריםאתלקחת
חםהחומרבעודלמחזהולהפכםהמציאות

במובן"דיסטנט"המושגכוויות.וגורם

"בערבותיגאל.אצלקייםהיהלאהספרותי
המלחמה,בתוךכמעטוהוצגנכתבהנגב"
גיבוריוכיהרוחות,אתהסעירואמנם

"האמת"ואת"הדיוק"אתתבעוהאמיתיים

 •משלוחוקיםלושישממחזה,המציאותית
 •בים"לכלאותו*זרוקגםעוררסערה

בעיהשלהכואבבעצבנגעב"קזבלן*
למחזמרגםהיהוהמחזה·עדתיתחברתית

 ,בהיכל-השןלשבתידעלאיגאללסרט.וגם
עםלהתמודדהכוח,לווהיהאהב,הוא

סביבו.והכואבהרוגשהסוער

ההרפתקה.אלנמשךשמוסינזוןפלאאין
לילדים"חסמנה"סיפוריאתלפרסםכשהחל

היסודאתבעצםהניחהנעורים,ובני

 •המקוריהארצישראליקה·החרפתלסיפור
רקעעלדופן'יוצאתחיתה"חסמנה"הופעת
ממחבריהניכרשחלקילדיםספרות

הדידקטי:צידהאתהדגישוומחוקריה,

להיותביכולתהנבחנהלילדיםהיצירה
לשםסיפורכתביגאלואילו"שימושית",

הדמיוןמחוזותאלההפלגהלשםהנאה,
לפתחדרךגםחיפשהואאבל'וההרפתקה.

אלהצעיריםאתולקרבמועיליםערכים
איןוהמדינה.החברהשלהחיוניותהמטרות
שאינוהאחרונותהשנים-45בבולטאירוע
 ,*חסמנה"בסדרתהרפתקאותלסיפורזוכה
המקריםשמעטיםודומניהספרים. 44בת

כזה:הישגמשיגשסופרהעולם,בספרות
בסדרהספרשלשנה,שנהרצופה,הופעה
פלאאיןקבועים.גיבוריםבעלתאחת

-לסבאלאבאלנערמילדעברש"חסמבה"
הזה.היוםעדכך-וחזור

מאמציואתגםמייחסאניההרפתקהליצר
 ,החומרבתחוםממציאלהיותהסופרשל
מאוחרותבשניםבראשית.סדרישינוילשם
להמצאותודמיונוממרצויגאלהקדישיותר
כשעיקרכפטנטים),אחדותנרשמו(מהן

הואבמצוקותיה.למדינהלתרוםרצונו
המרכזיות:מבעיותיהלכמהפתרונותחיפש

איכות-הסביבה.מים,אנרגיה,

זכהלאשמוסינזוןהמפתיעמןבזהישאולי
פרסהיובאמתחתוכיאםרבים,בפרסים

ראשפרס ,קליוולנדפרס ,אוסישקין
למחזמר.כנור·דורופרסלספרותהממשלה

מכולםוהחשובהגדולהפרסכידומניאבל
*חסמנה"-לספריםועצוםגדולקהלהיה

למחזות. ,למחזמרנוספים,ילדיםוספרי
"ילקוטחבורתאישהיהמוסינזוןיגאל

קצרהכברת·דרךיחדשעשתהה.רעים",

בימילספרות,הכניסהבעתחשובהאבל
בן·אמוץ ,הללגלבוע,עמהנמנובראשית.

 ,גלאי ,שמיר-לחייםויבדלוז"לויגאל
חבורהוהח"מ.הרפזשחם,נתן ,רבין

הערכה,חברות,עלהמבוססיםשקשריה
מאז.נותקולאונאמנות,אהבה
חשששלאקומה,שיעורבעליוצרהיהיגאל
זכהתמידולאסלולותלאבדרכיםללכת

מאי-פופולריות,חששלאהואלתשואות.
פופולריהיה ,לכךתודותדווקא ,ואולי
מאוד.

אתסותר ,היחידלאוהוא ,מוסינזון
דורולספרותביחסהמקובלותהקלישאות

על ,הקיבוץעלכתבהואאמנם •ויצירתו
גיהאברבפחותולאגם,אךהמלחמה,
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רכבותשירי

אל·קאסםסמיח
 HJסומךששוןמערכית:

1 ~ 

 55לגילהגיעועם

 12מספררישום
להגיע.תב;ששהמהירהשהרכבתנ;ראלא

 •-ו-~ 1הגענהאחר~נה:פגי~תנ~··לפני

i תן 1~רנ~T ל~j ~~ם~.קםך, ~ i .ים~
iJ לם~ךםק.ים~
 , 1א;נ;ינ 1ר 1 ~

 •לם~יע..ש ;v ;ב~ס~טיתסד#~ת wנ;ןאלא
הרכבת

הרכבת:שאלהנתחנה
 •-. •• .1y9נ; Tאלה i ~-ז~

~ן~זגך~י:
גברתי. , yנ;ס

לד#~ת.~~זוין~גי. ל-~~

i] ;ק;ח;~ 1~ךצע,ים 9נ 

:P לtדי~י 1ע.;בס~נכה 1ז~Q הq דw .ה
טע.ם..רי r9נ םי~~~

 24נ'
ז;נזp~נ;י;ך ה~.ד~נ;~ל.ת

ר;ן iJ ~ q ;פ~~~ע.לל ,Pנ;
 yמא;פנ;נ;פלת
-ננהרנ;פל

)~ Q א;ת;~זקליהרi] ~~ל 
ם;ד;ל>ב~~םלtי~ין
ז;נג~ן;ךנ;~ל.ת
ממטת;נ;פל

 rס~.רע.לרים o; 1זג:ם. o/iJן
בלילה

 tסזtיע.ל~רס; Tי~~ם

מסעכרסיסי

 n ~ר~ר;ז;נים~~ונדר wוכ~
י Q י~~:~ןאסר;גם

המסעכרטיסיאת

 Tהשל;םאחד-אל

ם wם~ן~לד;ת wמ~ל~סד
אחד

אנ;שבנישלנם 1מצפאל
לכרטיסיםתנ;חאל 'אנא.,.(

TTI -1---•-•• / 

,;;r:1 יז ; K ר, 
 ) ...ע Q ,א~~

מיפלסללא
 : 1לנאמר

 1זוךצ w.ך~ע ל~~זןזויע.ל T 1ך~ק

מ;ק iז w : י~~~י
25 iw ה~~~בה. 

 1דלת;rוינע.לק p ;,א;ת; 1זג~נ wt:P 1נ rזם~גז
 1ינת;ז.ו 7דע.לק ,Pד;:דיו~~ז.וי

ןצ;ע.ק 1ת;ז.וינ 7ד:ולק ,Pך;
,~לש~רים f~ה w ~ק 111~ד
q1 ז;נw וזייםw דק;ת.ע

חברה,ומכאוביאנושמכאוביעלנפשית,
להכריעשחייבותדמויותאומללי·ארם,

כברים.נפשייםומאבקיםסתירותתוךדרכן

נפש-יגאלשלאופיולציוןאחתואפיזודה
בןבהיותוקשוח·כביכול:במעטהרגישה

עובריםלילדיבית-חינוךתלמיד , 9 • 10
הילדיםעםבהפסקההתקוטטבתל·אביב,

 .להפסיקוהיהואי·אפשרבחצר'
אביגל),כך(אחרבייגלמשההמורה·המחנן

אתתפסהמתקוטטים,ביןלהפרידהצליח
אחדיםרגעיםבזרועותיולפותהחזיקויגאל,
נרגעתן•,·עכשיוושאל:
המורהבאביגל.היכהאלאהשיבלאיגאל
מזרועותיו.יגאלאתושיחרדהגיבלא

פגשנודע,סופרכברכשיגאלשנים,לאחר
סליחהממנווביקשאליוניגשגל'אביאת

מכה.אותהעלומחילה
כלאתשכחתיכבר"אניאביגל:אמר

העניין•,

שכחתי!"לאאני"אבליגאל:השיב
של ות~;:אתיגאלכשפגששנים,עודוכעבור

המקרהעללהסיפרעמיר'כרמלהגל'אבי
סליחה.ממנהגםוביקש

נדיב-רוחאדםחבר'מסופר'נפרדיםאנו

מאווירתבשפעשניזוןעשירים,חייםשידע

אותהביצירתפעילשותףוהיהתקופתו
 • .כאחדאווירה,

27 
 ' 94מאי



 5ו~
האנדלוסיתהמערכהקץ ~,עכוכביםעשראחד ~ ~ 1

הזאתהאומהעלהאחרוןבערב . 1

:סיב~~תזע 1גמזאתס~ן~הצלד;ן qס~~~רב
 ~:בס~גז~ז ,;ע'מ~ןע;ת~תוגו?.~היסינ~, vrו;נ

ד;ן J ~~ q~~רב ...~אן;:זגהג.צז~ן' ,,~מ~לע;תן~ת
 ••.~ם Qל~זכךלב~ א~~~ןלאך;דו;נש~םג~.ררלא

ל;מ;tיינ~ rז~ת:ו;נידמ~ק;םן~ל~ , ;מ;ק~צל~'זיד:נ:פל
 ...•ללע.געודנ~~ללא_~נכע •יי oאוך~תן:ו;ניד
ס~מדון בר~:~~אן ••.ס~;ק~גילמ~~ילנוצר:נ~קום ן~'

 ד~.~~נ~ש'\~נ~ש~~גים:מ~~ננדיםססדיםצלגנ:יד~ק
זןת;ז.רינ~ז n;1זכ~נ;ן~ת.םזהססןשל.זגזז~יד Q ~~ד~ם~~זכך

ייבב~את~שת~נתיב~אלהכובשים,אתםה:פנס~,

b גi ד~"~ nwi "* ~~גסל~לה: .~ב~ry ~נ~ q צוci. :n ,ל~ןה
 ••.~מד;דה vלנ;י;נןהו tמק;ןדבע vו;נןמ~א~ןשצלא w ~~דמ wלא

~דל~םזקך~ים~;זקגינ~ ,~ה~ת~~ם lj:דק,ןנ~מת.ה
ה. iw ?~פראד~ f;:זנ:יזכ ,~.רזסע.ץז.ק;תן:נז;פט;ת

~ q ןיiJ ס~ד~צ;ךj נ;צ;תצלן:בןןמ~.םזהQ ,~ומוז.וינ~'

9iJ מ~~ע.ים,דיגיםiJ ~ W ןנ;תן:נזגךאותמ~~גיו~,ל~ד·מךלת~ים~
גדונזו?צסןע;ן~ליל'ה iו;נ~ א~~., ~ס~~ז:;

סךחוקות.~~ןצותןתוןדוז.וי~םתרןדרז.וינ~כיןמז~הס~זיה~ה
 o~~ןן~זיה v~ם iJלכשרף:צ~זגב~~תוג~~ל

נכ~בדונשירהשז.פאאו ••.האדמהצלשםואופה
-ו: •ז •-ז •.• T Tיר Tז

כספדו.הרעכיתהשירהםהישגי-אזור••·שיר

העננים? ל~~אכתבאיך . 2

צז;פי~ד.גיצו;פיוגי f ת~\~~ת~גים ijסצל~דת'ב~יה
~~זזיםרז.ריסם:זלימ~תים wנרזק':בם;ני fזגזז 1כ~תים wנוזק

ל:כקיםרי p:אוזיrזים 1הרך~סם~צ~ןהנוגים':בם~יזגתכלי w ~$ז 1

~ליס
י w ד~~דים 1נרי· w~דך~לים. iJדאשר.גי~ל~ע.ג~עים'לאסל
זזסב'לזדדןה • n~ל iJ~ךיתצלה qiJ ~ iמרת q~ו;נן
ךזכע iJף 9 ~'לזדדןה~זיrו, rדדים .?i ~מז;פלים,י wז?'ל
f את~ןדןה .סע~דזגינ:י.ריp1לןiJ צ~למ~ד;לנ~ק~~rו .•• 

~ש~;נים'גנ:י~ךזיה:;ני fל~ירתן~ליס
ת,~~; nנ~גית 9~ף fלף: q ~או'סלףה~ wלזכ
w ג~~יזדדדה :ת~~;צן;:זיא ,ה~פ;ז~~זהד

ע.יריזן~ןהצ;ע.ק:א:ןה~בוpן~ד"ות, ,,, ה~~~ iJ~ת~~בין~ןם

ו;ב~לציזיד~ידה riחוr:ו"ר [i 'דגיו;נ,ם,ר.~גי
~ל~ז;פנ:יעלים Jל~~יךיםדגיק.דו~ים. iJ'זכ~ם iJ~לזכך.ר~ה
~ז iJ?עופותר~י .ה~~ה~סו?טת 9f תיו:rר.~·~.רr:ויתמוזים

ע.זייגי Q ''~נ:י~מדזייה~הצר .ן~~ל ז~~
י iרמלוםס,ל.ילrו~ל~ך.רהל~יי~יד
~ךןן~י~ז;ן-,~ו '~~.ר q ~ ה~~ [iן~יחוrננ~דלא

~ן·ד~ו:וין~ל ך~~ר~ ל~~~ים [i"i •~סזt~ת
 !י~'דקו~ילר~ה,~ן~ןהר.ך' Q ו~~ת i~און:ן"
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 ...השמיםמאחרישמיםלי . 3

~גי~ה~ל.יסם,לש~בזזכ:ם iJזג~רr~יזכ~ם wלי
מ.זהמ~קוםמtי~ת~תללט.שרל ry ~לא
w ע~י:נ'~ה..~ IJ ת~iJ .מ.זזגזיודצ~גיג:י~ל~מות'
י;~א'~גייודעי-~גי:גע.זכ~ם,~לרגילא

 ז~~ע.ץעלת lj~ד'לא ף~~-לע~7=בר~לי
~משפ"תיעורימ:פל"~תאצאאני
 • T 1 • / • • ..... ••" •ן-

;ה qס~צלו;נלים ה~~זי~וננ:ידה
~ w בלד~ר'~נ:ריד;תלוך~הידתq דדo/ נ:רי~

י;~א~גינ;ן.ד iJ /Jר~.רו;נן'ן~ינ:ריזכהןנ:רך~ידה

רי'רז~כד .ם~כ·ק,~ףעל~נ:ידהי i?.WiJזגע.ץ
וז JJ~כדים. w~ד'לדה wו?אותכע /oע.ז.פוא wנו

7=נתוה~ס,רגו?צסעוד .ם,?~וז~~ברדי f?~אן
~ן~~ןןס PWלד~דדדיו;ב~זכס-.זזכגי

ij ן~ה~iJ וזאתrס~ךב~ה~זכי'~יד!J ה.זהi צך~יא
ואניליוהפנסיםליהמסגדים~צריחילי'והז.פפתח;ת

- • •זז 1- •.וז•- ••ו• • •• 1--1 1 ,. 

~ע.זג:ם~~דז-יים 'ןן.ע·י~.~-י~.~~ז~ןם~גי .ן~~םלי
לאסלאסגדש~ני

לאסולאט 1הימית~ני
- 1- 1 • •ר

!ין:ןי~ץנכזבת

 ...לוך~הב;ם

מאבירי-הקץאחואני . 4

סצל~~פץ י~~ ...מק.ץס~~י.ריד o ~~גי 1 ••
ס~מרו~הסער~ית z;~ד~גי ,רון qס~ף i~חי Qiס

~ףמ~זיים,~ג;תעלל~זןהךעים Wו? iJעלצ;~הזיי.~גי
,,יןע~י~סי:ךזיגי'לא~י~י Q~ו;ונו.גזלא

~וע.בר'ד:ע.נ:וירי p:יש-:כזpלים w~תזיי /oלזג w;:ו:קידגי:כ~ר
:כל~להעלקיף /o ~לא.יס~ה,:כאורי f ~ ljז;נ~ת

בלםגרברהבסודותאשלשלחש~הגירחאראהשלא
 ,•' T T T l Tאראהשלאל' i ~'-מנ~טי Tאינ.'נ.פים~· 1.גפי~ iנג

ו;ב~גי ~~~ח iZ 'ןי: qזג~' riו י~·~·~תא wנ; .,ס~
'ל·אוד nן~ ה~.;פזיי.~גי .ה~~~~ iJ ף~#~תליוז.יז

~~, w ~~ד~הלאס~ד~ה,~.גיעל~כרז-יי י~
ים Qי Qלך,זזכן iJ~י~י Q;:זנ:יג~ץזג~זזאת iJ~~ןץ
זכר~החם~.ים iJ~י זי~~~ w~~מבס:ינ:רילא

:p י~w ולאר~נ:ריקים,למ~דים~זכרזיי~ q ה;w ת 1.זכ~לינ:יל~ד
הוו'הלינותרלא"הס:פם-השלום".עםשהשלמתימאז

w ~~ע~י •נ:ימ.ול~·זי~ל~סר ~בT זז~עטw 9אi2 טיל:ה". 
קךקףש~תש;ןג:ן~גי . ~r~ןן'ל~ד 9:נז;פ 1j~ךי י~~על~נ:יןrו~ת

iJ נזגפז:יחותw אנים 1כללתורנף,שלוםשלגף,הזהבת;דער

.סער~·~תה R ~~ס ~~~ס~מי~זום'זג:ם".ער w~ת~דצל wה~א
 •..ד;נה nהא

T -וT 



דרוישמחמוד
וזג: 11רגולנטשמואלמערבית:

;כ

ן. 992ב·מדרידשיחותרקעעלנכתבההזוהפואמה
שלולתסכולליאושוקיצוניעזניסוינותנתאיה

השיחותעקבההנהגהמןולאכזבההערבים
דרוישייסכרוסומךששוןפרופ'לדעתהמתמשכות.

-הערביםבפיספרד-באנדלוסהערביםגורלכי
גםלהםצפויבשנים,מאותלאחרגורשושממנה

בשנותעודחזקלניסויבאהזוחרדהבפלסטין.
 ,הנוצריבעולםהציונותנסתייעהכאשר , 40ה·

 .ספרדאתשכבשהנוצרילכוחמקבילככוחונתפסה
אתמפנהוהוא ,הקירשעלהכתובתאתרואהדרויש

שםהפלססיני-תיי.ההנהגהאלבמישריןהאזהרה
והיאיוסף,פרשתאתהדעתעלמעלההפואמה
מצוקה ,א.סירעליתרוןשלתחושהעלמצביעה
 .ידיהם.עלרנרדפ~ת

השירפרקיאחד·עשרכללראשונהמובאיםוהלן
אחרת.שיריתחסינההמהווים

s . הרציףמעלאשביוםאותו

זר~ת 1,כר~יף ...סד~יף~עלב w ~~יי;ם
דמ~נ:ויעלוקג;_~ן~גי w~לאגרקיסס:ינ:וילא

;נרזוה; ,~אן םע~-,~ס:יזילאל~ם f .ה~ך~~
q ימ~,~דד~זגיםוקא;תמשtיןt~ומ,P לאo/Q לם

מ;ת Qןמ~לכיגינ~,ג~ק~ע~לאד;ת 1ןס~גי.~ינ~,
.י.רסיס~גיעל~~ברי;םאות;לי. wדד~דה~כ.י~תנ~ wלא

l ~ IJ נ;יש~~תלימון~ע.ץ~הK tי'•·• /J קיגי~W ~ i ל.רV! גית
ל:ם 1 דמ~··•ה:~יf tעלן;סדש 9W'ות n~~יחו

 •..:נ~~יןהל.ילל wלב Qעלוקק;גזוה~אס~רב,~תמ~זרס;ת
~ל;תס:ינ:ויע;~י~גי ....םז~ךים~לות י~-~עלנ:יי 9ל Qלא

זנ~~ב~תגק J/וקזנ~זןח ,סן~~ ה~~ת~ ת~סי.~~ iJרנ~רים,

גית !Vל.ר W ~ t~קיגי J/י· O ~ע.ןד~לע 9 ~~
~ q ד~ןבותf ~~~תו w נq ~~ו;י~~ינונכדלא .תו

 י~~~נ;נכדלא:נ~זסב.י Qס~~כף ,ן w:ננ;רי;גי w~לא
 ...וtיךג~ו;יים , **ה~ו~ [i~ק 1י* /oר.ל~~ןכךדtיב f~ןא
~גים ryמק~~כדסד~יף,~על~ת wלנ:יי 1~מ

:ןדות iו:נ •..ים wל /oנכ'ם, /o~ינת,זנ~יגים:~תולוקנות
w ~rל ~גוq וים~לל.י~תסף:rמ~יw נ~גיעל:w לי~להינ:ויד:ש
ל~י~ל~נכז-ייולאסיי 9מ:ולילף o .ה; .iJזמrנ~יםל~ל~r:וית~ת

 ...סן~יף~עלסלפ~ותולד;r.וינ~סוים QiJנל':ודד~סלפ~
 ...לניאלנתתיולא

1 T -• ••• • • 

 ) 1126 " 1198 (חשובדעותהוגה-רודש•אבן

 11ה·במהאהמוסלמיםהתיאולוגיםמבחיריחזםאבןשלספרר ••

שחורוהשלגפניםשתילאמת . 6

עי.רנ~~עלוד nזומזלג~גים, 'יo/ tל~~ת

וקםל.הומק.ץ ,~ב /o ~י.iJW 'J ה~~ירז.ורלi:זי,ז.ו~ש;כסב~ ,;ע~יז
מנו~r:וים.~;:ןןירמחו;ה~ל

~;:ןןירנוטח~ןמע,ןחות ry:נזקןל~ךןפותמעל
~מיהם?אואנחב~זגלב~?אתי;רידמי
~ p ל ·,יr מ'·ם~ 9 טיי··,;~ר.א w ,;_מ;ונוןהרלרםQ 1ה 9י 

מרr.וינ~ /o~תלג;קר:ןנ:ריר~י:ןל.יב~,גגזרמכל
~קךגב~ל.זרע~נ:ריר י~~::וםואר~סה :~בו.r~ה 1 .~
~צור iJ~תרץ 9ל:כ"לב~"לא~דזז·:נך.ךה:א~ם_ 1~ת
- ...ןג~~ללום, wר·מ wןדגנ~ i ·ן~נ;וחרת 9מ~ת~פראג~סדס~ה

~י;נ~ותס.רבת wד icמ~~ה 9י 9מס~זיה~גים,ז:רי /o _ל~~ת
הזה?ה~וםלפנילמצ~דתנ~חוללת~מה
~ס·מלכ~תג~ומאןה"*, i;'iJ-ו;ין:.רא הס~··י~'גלינ~סל~~סה
~ג 9 ~~תמר /oלת~כל rד 1~רי~ת~פראזאמי~ג,~,רןה~א
 ... ק~~ל w~ן nיינ:וי.רנ~ה 1ם.לום wמ~י ,ה:~זנ:ונוןהר
~ו;יי:נםואו~סה ....רינ~ q ~ ·•~נימ:~תנר r :~י

אר ...~סהחרמוr.וינ~:מעלל.יסם 1דלסגיף:ןנ:ריר
ע.נ~ 9מוגעל~~מו.~יסם~ת:~ןה~יבו~ש?~ןש
:ןל.ינ~_זר 1גמנל':ןל~ב?ש;מדאר ...~סה
 ?כת .. ~ iJונוןהר ,ומ~סזא iJ ~ f~תtי~ריהזה ..ל~ה

בקרב.בגבורהדקושיםסרת-שההרא *

ועוד.קלז>(תהליםל~ם w1;ר oי;~ת o ;,~גי 1להי ;כ,לעברית:השרהרקב.סעדנה,-**יום

הזרות?יוםלאחר ...אנימי . 7

לומוtיי qממקיץ~גי ?,~כרז~תל.יל?~ינר~גיו;יי
 ,ת:~ iJיש !Vצל~רם [iמעך~ל:.רא
נ:יי rז;כ,זד י~~~ודדים,~ש WiJכת /oמס
ז;כץשוגי ,ה;~י;נ iJ יו.r~י,ז~לב oסז;כז:.רא
:.רא ,אר.:~גיה 9 ; 9זשרן~ת jJסר~rנ~ז:רא,~גי

ה;_ךה,~יברש~ב !V~מ,~ךרה ,ה~~~נ::נ~זמi:ז~כrןר~ת
 . . ב~~,עולם י~-~עלו;ימ~~רי:.רא
 "ך:ש~~_ךת [i~סה~יג• qןדמד·;א iJמ~א~ש,~סה ,עולו;יי~ינר

91J תלךאות.מ~יטיברזגדג~iJ ~ Q ירtת 1ו;י~;יא
מנכ;כבאצנחאנימציא~ת.אינrושש~ב

; f ז •~~ןו .~.~ך.ךכאסל ל~··מ:ם
נ~היד~תניתרהנסתראתדואהאניה~ו wלממד.דגא.י
הרז~ת?'לאחר'.לילא-ב~מיוחרב.א~ב·רב V/ ~ 1 •הרחובז;כן
ז-או:ה ,~·ז~לת, ciך.רדצ;~י ..צלל~הות~י 1 נ:~

;~לםטי 1ל ?tס~;ף ngעל wי Qס~ז~לנ:וי.ו~תע;~י~ת ~י:נ~~ק
זל;גי. iJסרסח~ת~יע tj2ינ:ייכון iJמחוףזצלי Qוס~
אלב 1לשיכולאינני ?הרז~תליללאחראניו;יי

 ...ל.רדתכלז 1אולאז iמני,ז·בינ:ו;--~.ל r~-rניי~;ל-ד
 ...~ה qל~ל.בא.ין !םן~~. iJ~סה~יא·~ןמוז,י.~ל
 ...ת 1,~כרזל.ילד 1J ~?נו fנ /W ~ oל.ב~ין~ה qל~

המיםאתםשלילגיטרהמיתרהיו . 8

ים wמנו~ ~עי~~:;~ר fממ:ם,~ז;ים ,לי wל~י~דה~יזייפי~
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~גי~זתל~כ;זה j2ז;כ~~גיק;ןז;כים. iJכ;~~ים iJ ~ד~ iו 1:~ו
 •..שאבדונימהשאדאהזכד;ניאתהוהיהנמדא;ת

מ~
1 

דדה Tהפלאחדאני
1 

לע iכ•לין ifיהזאת? ·,;;•נ;מהה
בי i ~ ה~;iולקיפ~ת iJ ~ r;י;מ~ת .r, ~ J ·:;ז;כ; r _~תא wזננ;

 ...ע.יד ij;ןכת n,רי q ~~ד;.ןה q ~~לו~גיגים w~א;תבע r ...וסלף
,~ליע i ר.~~~די~ת~יל iJד,זכזז iJ~ס·בוא wל

~בז~לתי •..נת;כיגל~תית;לד;תאתצתה
הכ;בשים ~·הגיעכבד.והמיםא~םזנJלי.לג~טדהמ~.תדחי;

- ••• T • -TT •• •.ף I • •: •- -T I I • • 
1 -1 • 

~וגיסם~ת ~: 1.יכ;.ן rצזpיםךד;~הק;ןז;כים [iכר~~ים [i ~י~~ו
:ה 1~ר ה~~ '~~מול~ינ:וי ij~ה yי;ן~גי~מ~ןה: jJךיסרת qכ

וגיסופי~~~ל.ן~~יםו vקרלר~נ~סל.י 1דת roר~סד
לאבמצרים tמצריכלאהמיםאתםשלילגיטרהמיתדחי~  •-ן•ן •-ן• / •-- T TT •-v-' •y •• '•ר

גזולאת. rז;כ~רס rwwוד 0 ~~ 0 ~
~צ~ן·ים iJלים Kלךז;כזp,זןח.ןסדלאס~.ן~ים,~ן~ל

y דיל~iJ ן~ים~jJ ;ים 7מ;.ןגiJ ~ iJ .ןןל,ס~א.ין;ירים.:~~ Q ~אן ?ם~
פהי 11}ה;סרו:;כילי iסרבע;לז;כי w rי;ד~גי 1ם wא;
יי rw~י~דה iJ א?~נ;~ןהלא ·יי~~וגי~~י:~ת
הכ;בשיםהלב~כברהמים.אתם ,שלילגיטרהמיתרחי~

"1 •" •• T TT • -• V •: -•- -T 1 1 T -1 • 

 ...הכובשים~בא~
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יותראחנךהגדולהבפרדה . 9

~צסערד ,גה qא~דרלה jJכ~.רןה
ןלא , ה~ד:~ליבללא •סע.יד~ת~ליtי.ן

יוה.רגה qא~דרןה jJכ~.רןה ,tיז~גי /Vד.רה
הרןם ה~~ך.ןמז.רי Q ~ה.נ~ Qז;כך~א.~לל.ב·ךמרגים qערדלא

V! לiJ ,לו:ו~ןד 9ך~לים~iJ ~~ךן~ל~י\ם~.ןה ,ת;עn ~גין;ברה.ינ
סצרכ:ם,

w ןגג~ךןהע.ת:כ~ןץסהy ס~ד~לrז. , n ~ jJ pן~יםיזQiJ פ~ךים
, n ~ :P ~ r מ;ד,תiJ .גדל~י ,~ל:ל~i לי
ךכ~ה,סע.ךןל y ן~_;ק~~ ל.ל~~גיה.דא.~ל~אןיה~ wגזן
יוה.רגך qא~~.רןה , ij~ן~ןימ;ןןתליא.ין

יוה.רגה qאדרנ;ת: qס~זpלים iJ~לד~סן~ת ה~~~
נפרדה;תינ~ nנד~נ;הגיםשהפרפריםנפרדה

-1 •• T T 1- -  T •• 1- , •• 1 •ייר " •••

 r ~ nוגלב~,~בד wזJ.דזה iJ ך;ת~~~ג~~י
~ח rוג , 1Vוג /oזi] pירנ:ק בn ;r~גי~ר Tג:וגינ~, תר.~~יt~ת
נפרדהכל~ל;תינ~בלילהס~סיםמצהל;תאת ז .. ,-' ..ו .. ,.- :-ו•.,

ס i ~מ~tי~ק Qג:וגינ~,צלמל qגןע;פ;ת,גן~ה
ד~ד WiJ~י tל~ת~ךגין~ןהב ijז p •ן;י;כ;~tי~ק Qז;כ~גי

q ן~סן~סז;כינ:ויגי:p א:קי~אזגרדיq ז;כזגהי;ה.דגה
V/ ייtל~גי~זכךiJ רןה.~jJ .א~ד;ןהq •זכד~יבא.ינ;ו:~רש~םגה
לא ,רה r ~~.ריסזלא •..זג:ם iJןלא ,ס~וירלא ,לי
 •.•זאת jJ~.רדה r~iJורילי~ד~יב~~ערגהן wש;

ראשיתהאתאלאהאהבהמןמבקשאינני . 10

 .ל 1:וג.רא~יסrז,~ת~לא~ה qס~ז;כן ש.ק~~א.י.~גי
~ :p ד~דהד;ת~w זג~קינ;תליiJ ת~ז;גים~w ד~ו,תiJ ז;םi

ל~rורינ~ /Vלז:ו.ן;הלדב ן:~כ~דים
סרמון~וסי.גצ~ 1~נכו:וים:זיכ,זז;ניד;ת

jן~ן iJל~י~תנוט.ש~גי , ל.טך~~~ז;כין Qככ~תנ;ט.ש~גי
צ;זבק~זג:ם,ל;ז;כי q~תנ;ט.ש~גי , י~~·ב.ל·י~;ג;

תמ;לי 1י;מיאתנ;טשאניהתאנה,בדבשהשחראתנ;טשאני
 •ו • ., •• ם~~; iiiJסגות riiס~פ~~יםד iן:;כ ·,;~~~

:p ה~א~גיל~םV/ ייt.ז~ד;מ~ ,ןר;ל:ה~רעiJ לים~
;~ויד~י [i •••ן;גים iJל.יל;ס:דל.ב qכ,י.רו:וית

r חלססלילרחוב~ת~ר~ה~••• iJ גורב~י~
r ז;כנ;ין~ס~יו~ר~הtiJ יגהגיגים.זה:ש~~

l]iJ לונרת~ :l זמןןע.י~:ה•גנ;תז;כ~~עתר~לים,~~ lj ד
גךד.ן:היסי wטף ?i ~\ךגה iJל:ה i:דע.tיי
~גיגיםליסי~~ונר~.זזגן •ה:ס;ע~ן~ ;,~גו

נ~ wז;כג~_זדה tnrם wינכהטכצתוצל ,ד~~א.רה~יב 9ז;כ

~ז;גים iJסג~יס::ז, w.רא~ת~לא;ה qס~ז;נז~בק.שא.י~גי
 1וחגה~ז;ניםחג~האחרונים,השמיםכפתפניצל

זז •- T •ז-ר •-ז--• ••ו

כ~דים , 1.רינ Qוג~ ,כנ~ןז;כןךגה iJ ,~,~ע;ד
~ i? ז;כזזתo ד~ה~V/ יtQ ו:כ;ןן~~גש,לב~~יק,iJ .זלום

חכנורות . 11

iJ עםנר:;כים~נ;ך;תiJ צ;~גיםjJ ן~.ןד.לסה;ן:;,ים
iJ צלנו:;כים~נררותij צך~יםi] וג~.ןןל,ס~זרן~ים

iJ ב~ד,זזגןצל םי,;:;נ~נ;ך;ת~
jJ ב~דהמ;ןןתצל םי,;:;נ~נ;ד;ת~w סש~בא~לי

~ךובקיםי Q ~~;:;כים vtqר;ת i ~שוך;כיםס:קנ;ךות
iJ ת~ד~ךז;כים~נ;ררת~WiJ ,ע;ךקיםךז;ניסרחרס~ים~

iJ ע.םנג;:;,ים~נ;ך;תiJ צ;~גיםiJ ן~.ןןל,סה;ן:;,ים
jJ סצר~יםצל םי,;:;נ:קנ;רותiJ וג~.ןןל,ס~זר;~ים

u ד~נ;דות~w םי~~~~~זכ:םמז~ז:ויםוגיסוצלים 
iJ זדה~נ;ד;תw ז;כ~ר םי~~,~ליל:;כיםלq קים~ r ר~ים

iJ רא~נ;,רת~i] רםק~pז;כ;~ר.גיז~ w זג;~ז~~יק;תה~
iJ גיתג;ןשן~א~נ;ךותi ןז;כיןw לvJ ןל:שo גרןu ןד.

iJ המשרגלילבב;תבלילכנודותn מטריפותכלהס;ללת
iJ ל~נרדרתq ק;תi .ד~ל ף~~·יג~· w 0 י~;···לi פותות~

iJ די~נ;דות~~ w גיi? ל.יל~ט~v ~ה~~ה 
iJ ה 1~שצלמרםקכנ~זק;ל~נ;ד,ת~w סד~ה

i] ע~~נרד;ת. i? ייt;פהבwi לםP-בתr~~ז;כ םw גי
iJ ק~~~נרררת. w דיםo ק;ם~כלרגגי~w ~~;גי 1 א

מאנדלסה!!וצאיםהערביםצלנ;כיםמכנורות
i] מצר~גיםע.םנ;~ים~נ;ךות-iJ ל~ ..הלל~יםi דל.ס
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דוינאשאוגוסטיןשטפן
 ==== 1דודסכרומרומנית:

 ~ו

דוינאשאוגוססיןשספן

בטדנסילבניה·רומניה.ן 922ב·נולדדוינאשאווגסטיןשטפן
שרובהאזרחית","הברית-האופוזיציוניתהמפלגהמטעםהדומני,הנבחריםבביתכסנסורמכהןצ'אושסקו.משטרממתנגדיהיה

סופדים.הדנהביניהםאינטלקטואלים,הםמנהיגיה
שהוקדשגיליוןפורסםכשנה<לפניהרומנית.בשפהזרותשפותשלתרבויותהמציג , N20ה•"המאה-האיכותיכתב•העתעודך

לישראל>.
המודרנית.הרומניתהשידהיוצרישלהראשונהבשודהאותושהציבושידה,ספדיכחמישה·עשדדוינאשפרסםכהדע
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תיאטררן

י:ן(
1 : 

אופרחועלעוקצניתקומדיהעל
שןעימנואל

שבתוכנועבעךחבחלדיך

המופלאה"האשהלוין:חנוך
החאןתיאטרוןביצוע:שבתוכנו";

הקאמריתיאטרוןעםבשיותף

ממומשתהבלתיוכמיהתונענעך : :::,ם:כ
הםהנשיוהזוהרהיופילעולם ••

• iil הואאליולוין'שלהביתימגרשו
גיחהלאחרמדי),ממהר(אולילחזורממהר
חדשותולפסגותאחריםלעולמותקצרה

"האשהחולם","הילד-הקודםבמחזהו
נוספתקומדיההיאשבתוכנו"המופלאה
להפוךשלוהמופלאההיכולתעלהמבוססת

ותעייהלמחזה,כלוםלאלעלילה,כמיהה
 .דרמטילמתחמתמשךאקזיסטנציאליבריק
ועדיין' ;היחידלאגםוהראשוןאינובזאת

עצמםעלשחוזריםמסריםהרבהםע
לכליונוביחסבמיוחדהקודמים,ממחזותיו

לאזוריםוחלוקתוהבשרשלהצפוי
זורם,מחזהזהוזאת,עםשונים.גיאוגרפיים

הגרוטסקיותבכוחהמופעלומרתקמהפנט

הדמויות.של
ופנינימשמעויותמכפלישניזונהיצירהזוהי
 •למכבירבהןשזורהשהיאקטנות,לשון
כל·כך'לנוהמוכרוהצואה,השתןפיוט
מעבדתית,מגדלתזכוכיתתחתהפעםנבחן

מושגתבלתיכמיההאותהעלממוקדת
ניצביםזהמולזההזוהרת.ליפהפיה
לזכותכדיודםבשרבאלהלהאחזהאשליה

להגשיםהפחדמולד~נצח,בחסדועכשיוכאן
לאכבראלהגםאולי'ואז'-המאווייםאת

 .לנוייוותרו
כדיויןלשיוצרהמכוון'הבהירותחוסר

הואהצופה,כלפיעמדתואתלהסוות
מעמידהואמקסמם.הרבהלמחזותיוהמעניק
הצלפה,מולפינוקניגודים:שלתערובת

והתנפחאנושיתוחמלההבנהמוללעג
ומוסווהדקליגלוגכנגדלאינטלקט

 .זמננובתאינטלקטואליתלריקנות
הקיימותהבסיסיותהכמיהותאתחושףלוין
הבלתיהאשהלחזוןהוא,באשרגבר'בכל

לממש,רוציםשכולנוהפנטזיה,אתמושגת.
פחותשהכיאלודווקאלהגשיםמצליחים
וארצייםריקניםהיותםמשוםראויים,

הםוההרננדסים,החורתיםכלכל·כך.
ולנוהקופה,בכלמאמץ'ללאשזוכים,
להגיעהאפשרותבדברהחזייהרקנותרה

האליטהשלההדוניזםלפנתיאוןאחדיום
לפניקטן'אחדרקערקולושם,ולשכון
נמנע.הבלתיהכליון

מושטחותקריקטורותכולןהדמויות
מגוחכת,לדו-ממדיותהיטבומגוהצות
כל·כךקשהלפיכך'המחזה.בשירות
משהןיותרהדמויות,המשחק.אתלהעריך

לבמוח,תחושותמדקלמותהןמשחקות,
אופיינייםאחריםלאיבריםביחסובטן

מכברזההפכוואףוין'לשללמחזותיו
בהקשרשובמובהק,היכרוסימןמוטיב

ברם,למכביר.אקזיסטנציאליותלהצהרות
מעייפתמונוטוניותלעיתים,נוצרת,
זו.עיבודמטכניקתהנגזרת

תכונותהופכותשהןמטבעןהקריקטורות,

עלמוטלשביצועותהליךלמגרעות,
לדמותלהיכנסמטיבהנץאורנההשחקנים.
הסקסיתהמהממת,הזוהרת,היפהפיה

בתפקידמצויןחזקיהאבנרוהחלולה.
בתפקידלידומחווירקצתמגוראל .נרחוט

 • 94פברוארהחאן , Hשנתוכנוהמופלאההאשה H ,אלמגורויהודהנץאורנה
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צורמנית

שארממאוריציוס.לקסנרהנעבעכי'כפילו
אחידה,וברמההיטבמשוחקותהדמויות

ונכון.טובמלוהקבמחזה
ההצהרהבכיווןדרךסימןעוד

בדמויותהבחירהמהווההאקזיסטנציאלית
ישירההתייחסותשוםאיןאוניברסליות.

להתפרשהיכולהעובדההישראלית,לחברה
בדיחהאועולמי'כללדיאלוגשלבכיוון
בעיניחשודכאןגם •ויןלשלפרטית

הואספקאשרכפול'כסוכןהמחזאי·במאי
מאחוריליוצוחקנגדיספקכצופה,איתי
גבי.

וכמהגדולהממראההנכרייההתפאורה
כפליכלאתמשקפתהיאגםכיסאות,

ספקשהואיופיהאלו:המכווניםהמשמעויות
מקרה,בכלאבל'מזויף,ספקעינייםמרהיב

המחזה.אתהיטבומשרתנכוןמתומצת

להתאכזביחנושרביםנראהלסיכום,
הקומדיהלמחוזלויןשלהמהירהמשיבתו

כאןגםדבר'שלבסופו •שלוהעוקצנית
לדרושניתןהאםבדילמה:המבקרשרוי

להפתיעלהשתנות,להתחדש,ממחזאי
שהסכנהנראהאת, rעםהצגה?בכלולהמם
מישללפתחורובצתעצמועללחזור

השראתו'מקורותאתלדלותשמעדיף
בלבד.פנימהמתוכועיקשת,באובססיביות

הפריזאיתהעליצות
מאחורהרחקנותרה

בימוי:לאופנבאך;הופמן""סיפורי
האופרהביצוע:אולרן,דייריו

הישראלית
ומושפעהאופראיהבימוישהולךככל

לעיתים,הולך'כךזמננו'בןמהתיאטרון
המוזיקהשמשרההאווירהביןהפערוגדל

האופרההתיאטרונית.הבימתיתלאווירה
ביןמיזוגאינהוגםתיאטרוןאינההקלסית
ניתןולשירהלמוסיקהלתיאטרון.מוסיקה
תמידוהמשחקהבימוי •הראשיהתפקיד

העלילותגםכך .השניבמקוםיבואו
הקיימותאפשריותוהבלתיהמשונות
במקצת,ולוגורעות,אינןאלובאופרה.
להןמשמשותשהןהיצירותשלמשלמותן
"לההקסם","חלילדוגמתכמסגרת,
אםאחרות.רבותויצירותטרוויטה"

הדברהיטב,וכתובהמשכנעתהעלילה
הנאהשלבדרועודנופך'עודיוסיף

חשבוןעללאאבלמהיצירה,אינטלקטואלית
במקומה.אוהמוזיקה

מורתאתלצייןבאההזאתהארוכהההקדמה
שכופההמאולץ'מהאקספרסיוניזםרוחי

"סיפוריהאופרהצופיעלאולרןדייריו
שלהנוכחיבביצועאופנבאך'שלהופמן"
שלקפואהמונוטוניותהישראלית.האופרה
תפאורההבמה,עלוהניצביםהזמרים

השראתההשואבתסוריאליסטית,
המאהראשיתשלהגרמנימהאקספרסיוניזם

שקיעותוראלי.מגריטשלומהסוריאליזם
הזההאנושישהנוזלהמרמזותמדםאדומות
חלונותבכמויות.להישפךעודעתיד

שלתחושהנותניםהרצפהכלפימלוכסנים
מסתחררתהתאורהיציב.ולאארעיעולם

גרפייםחיציםהרקדנים.במקוםבוואלס
האורבהמוותאתהם,גםמייצגים,שחורים

נדבךעודמוסיפותהתלבושותבפתח.
שלמובהקותתלבושותלצדלסוריאליזם.

הפאנק:ברוחעיצוביםמופיעים 19ה·המאה

בביריות.זונות-חסודותעלמותלצד
לסיפוריואמנםמתקשריםהאלההסמליםכל
הדמותמבוססתעליו(הסופרהופמןשל

האופלבכוחותהעוסקיםבאופרה),
גבילהדברכךלאהאדם.נפשעלהמאיימים
סתירהנוצרתכאןאופנבאך.שלהמוסיקה

לבימוי.המוסיקהביןלגישורניתנתבלתי
ביצועבאמצעותלהביעניסיוןשקייםברור

גורמתזואבלחדשה,אמנותיתאמירהזה
המובהקהפריסאיהאופיביןצורםלמפגש

שלהגרמניהמקורלביןהאופרה,של
מעבדיהיטבמודעיםהיולצרימההסיפורים.
ומישלברבייהזייל-לליבריטהסיפורים

אופייםאתבהרבהעידנוולפיכך'קארה,
בקנהעולהלאזהאופיוהמפלצתי.הטרגי
הציניתהקלילה,העולםתפיסתעםאחד

כךתקופה.באותהפאריסשלוההדוניסטית
כיהפרובוקטיביהבימוילגבילהסיקשניתן

("וויצק"),בדגלאלןשמתאיםמהכללא
<דייריואחרגרמנימלחיןלכלגםמתאים
בביצועויצק"'"ושלההפקהאתבייםאולרן

הפילהרמוניתעםמברלין'האופרה
שנתיים).לפניהישראלית

הערבאתשהפכוסולניםעלמליםמספר
(וולטרהופמןאמיתית:אופראיתלחוויה
שבחייוהעלמותשלושמעולה.היהמקביל>
שרוןהקהל:שללבועלגםהיטבהתחרו

המכנית,הבובהכאולימפיתרוסטורף,
פרודיההמהווהבאריהבמיוחדהתבלטה
אנטוניה,מוצרט.שלהלילהמלכתלאריית
לביצועזכתהבפול·ווליום,הגוססתהזמרת
מעלהתעלתהדוידוב.אסיהשלמרשים

היפהפיה,הזונהכגיולייטהלויהדרכולן
לליהוקלהפליא.וצלולהמלודיתבשירה
(גדידלינדורףאתלהוסיףישהזההמשובח

הטריואטינגר).<יעקבוקרספלגרימסלי>
מקביל'וולטרעםאלושנייםעל·ידיהמושר

אתהיווה(אולימפית>,השלישיתבמערכה
גלזהבהאיכזבההביצוע.מפסגותאחת

חסכנישימושתוךששרה,המוזה,בתפקיד

שרההיאכאילוהנפלא,בקולהקמצניעד
הפרמיירה.לקראתהגנרלית,בחזרה

לאסוסטרומייקשלבניצוחוהתזמורת
ולעיתיםהזמרים,עםבתיאוםניגנהתמיד

במהלךהשתפרהאךהסולנים,אתהבליעה
 •כדרכה.טובהחיתההמקהלההערב.

1 .,. 
;:i 

נצררות

קול
1 • 

ד 1מ~רמקול
מ:~עך;מתנזל

~יק Z:סמ~ןמ;פ;ן-ל~~~-~זר
 )ה~~ר~דרים f<מצ~ן:

ונשמעים
1 • 1 T • 

רים: 1נרצעדים

עולםנאמני
~מריתלקראת

2 • 

 ז:~?ים 9נודר f ,~דו~ימ~ט ,~דו~י
 .השירכליבכל
 .וטנוראלט
זדמש~ז b ד~~

~ R לה~

חלונות
~ן·;סר~ל~ר~י 9 ~~דייוr.יר
נחלמתישם

T 1 - 1 •: • 

 )י~~.ע~דןר~(~ק.בות
 •~קום.זי Nר~
עול~ים~ן~רן~הזבח~ש~תזם

מחבצהעות 1בתנוהתערבב
נ;ו~~ש ry ;~·ף 1ק fזבז'ל Niנ iתכ;~ 9 ~

אותימולידחלוםחלום
 ש~·זבלונות~~לדת Z:קוד

החדראאוררעכשיו
~ r ד;~זב,-ו·נ_ותרע ry ~ךf י~

סביביאותיכפלהאחרחציי
-·:.ז- "-ז • :-1

בזוזוידיוכפותאחזועוד
 1יאחזניד iעלמדרגה

1 • 1 " T -ן• • 

~יב 9תו 1ךמסדס:י~ין~ן
אחדפים 1מכס 1נאצלנאשר

 ., ... • • •ו- ·:ז:- :-ר

33 
 ' 94מאי



~11 s 
~ן
~ 

מרגריט
כחןמרסל

אותוולזרוקשליהזיןאתךולחתליבאפעמים
טוביותר-אומראני-·ם?ידגהאותויאכלולנהר. מסבהואאושראיזהזאת,לכבואותי.יאכלמשהוא =

אותי.ורסהואהוכמהלי, ::=..... "מצאתי-ליואמרחסחילדודהילאהצלצלאחדיום----
אומרת.היא"למה?" .ה~,אמרתי ,, 'ר"מוותעשר".בחורהבשבילך

שלושלפנילישחיברתוז"ה,לאומריאנ ,,דינה?אתזוכרת,'את
שנילהוישהתחתנההי,ן ,'רעשובחורהאמרתאזגםים?נש

 ,,ילדים.
מה,טעיתי,פשוטבכלל.לךמהמתאי,,לאלי'אומרתהיא ,,,,דינה,
 •יחשבונעללא"אבלה,זויתאמר ,,כן'"לטעות 11 ?לטעותכבראסור
 "לה?קוראים"איךלה,יתראמהחדשה?,,הורהבחעם,'נזה

בשבילך,"·ק 1בדי .פהיבחורההיאמרגריט.לה,'קוראים
 "ון.!הטלכספרמאת"תביאילה,אמרתי ,,ב,"טו
החוריםאצלגרההיא// 'ילרתאומליסהדורה ,,טלפון'לה,'אין

שלה."
שואל.אניהיא?,,כמה,'בת

 .ליסהדודהליאומרתשבע·עשרה,,"בת
 "ט!עמעודםשלושיבןינאריה ?השבע·עשר,'בת
חםשלה.ריםוההעםיכרוז,,דיליסה,רודהאומרת ,,חשוב,,'לא

 ,,.,,לודעםחתןלהמחפשים

 "!שנהעשריםמלפנישליהוולוו,,אבל

וולוו."מחפשיםהםחשוב,"לא
לביןבינימרגריט.לשריכלהואותילוקחתליסהרודהלנזחרת

לפניממרוקושעלתהתיצרפתזמרגריט,נהתלהבתימאודעצנזי
בשבילי.בול-שםואיזהרת.אומזאתשלה,ההוריםשנה.עשרים

איזהחתיכה,איזהחומות.ינייםעעםנתמחומצכזאתלונדיניתב
 .תיצפנוחומקל.כמורזה,גוף
 ''?ודלוולךשי',-אותישואלשלהאבא

מרגריט.שלהחזהעלתקוכז:ותלישםייינכשהעלואומרינא " 1"כן
רעיםלאעצמי,לביןבינימהרהרינאלה,יבשביםלגדודייםצצי
יכולאנימה,הגסה.הז.:להעלליחולסת /לידעמ .בשביליכללב

מזה?עלםלחת

שלה.לאבאאומראני ,,וולוו'לייש"כן'
במרוקאית.אותישואלהואהוא?"כמה"בן
במרוקאית.לועונהאני ,,חמש·עשרה,"בן

מאוכזב.שואלהואמרוקאי?"אתה"מה,
 ,, •אשכנזישליאבא •שלי"אמא
מרגריט.שלהאבאליאומרבעיניי,"חןמוצאלא"אתה

שואל.אני"מדוע?"
מרוקאי."שלךאבאגםמשקר.אתה"כי

במרוקאית.אותושואלאניזה?"אתיודעאתה"איך
העיקרחשוב,לאחשוב,"לא ,אומרהוא ,, ,עלילעבודבאאתה"מה
שואל.הואעושה?"אתהמהוולוו.לךשיש
 ,,מכונות.חשמלאי"אני
ופעםממשבמרוקאיתפעם ,שואלהואלחודש?"מרוויחאתה"כמה

 •כבדמרוקאימבטאעםשכזאתבעברית
ואומרמשקרמדגריט,שלהשדייםבשבילהכוללעשותשמוכןאני,

וולוולךיש"ואיך ,שואלהוא"אלפיים?"לחודש.""אלפיים-
שנים?"חמשמלפניולאשנהעשרהחמשמלפני
במרוקאית.התרגזתישלךוייהבתאואיתין mלהתרוצה"אתה
אותי.שואלהואטלפון?"מספרלך"יש

פוקד.האבאונייד!"עטתביאי"מרגדיט,לו.אומראני ",ןכ"
תה?"לכוסהאדוןאתמזמיןלאאתה"מה,מרגריט:

ייאתח •קשראיחהליצורכדילה,אומראני ,, ,צריךלא ,צדיך"לא
בעבריתשואלתהיאאחת?"עםאוסוכרכפיותשתיעםרוצה

עליה.נדלקתירהוטה.
לו."תביאי"טוב,האבא.אומרכך."כלמהרלאמהר,"לא
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בכלל.סוכרבליתהלימביאההיא
קול,-סוכרו"לךלשיםשכחתי ,"הוי-קולשומעאניפתאום
פעם.אףאשכחלאשאני

הביתה,אליהשהגעתימאזהראשונהבפעםגמגמתי ",וחצי"כפית
מזכוכית.סוכרוצנצנתכפיתעםמתקרבתהיא

שואלת.היאוחצי?""כפית
 11 •וחציכפית ,"כן

בנימוס.'תודה'אומראניהכוסלתוךוחציכפיתליששמהלאחר
ויושבתעכשיועדשמעושלאגריטמרשלהאמאבתקרמתפתאום

 .שמוליהספהעל
שואלת.היאבמרוקו?"אתה"מאיפה

עונה.אני"מספרו."

ממוקש,"אנחנו .ספרועלשמעתילא"אני
טובים,""אגשיםמשיב,אני ,, ,מכיראנימוקש,"אה,

שואלת.היאמשפחה?"לך"יש
בארץ,"ליסהודודהאנירקבקזבלנקה.בטח,"כן

בתמימות.שואלתהיאלמה?"עכשיו?עדנשוי,לא"ואתה
טיפשית.ליגםשנראתהבצורההשבתי ,, ,הזמןכלרווקהייתי"כי

לך?"ישמהשלנו?מרגריטעםלהתחתןרוצהאתה"טוב,
רצו.שהםמהזהאבלטיפש,נשמעתישובאמרתי, ","וולדו
ושיון?"לךיש .באוטוסיבובלנולעשותיכול"אתה
מה?"אלא /ושיוןלישיש"בטח
"טוב,מרגריט,פתאוםאומרתסיבוב."איתרלעשותרוצהאני"רק

הרבה,עתיהפתל /כבדבטוןהאבאאומרשיהיה,"
ואני,מרגריטרקואני.מרגריטהראשונה,בפעםיצאנו

מרגריט.אומרתהאוטו.""זה

 11 •האוטוזה ,"כן

אניאותה,"ראיתיבחוצפה.אומרתהיאטרנטה."זה ,אוטולא"זה
הביתה."חוזרת

האוטו,"אתאחליףאנירגע!איתן,בא"אני
לו"יש-שלהלאבאאומרתאותהשמעתיבפתחכשעמדתי
ממני?"רוצההואמהאוטו.לא ,טרקטור
ללב.חץכמולינכנסוהמלים

לעצמיאמרתי'כלום',האב.אמרמאיתנו?"רוצההואמה"אז
 .והלכתי

הצטרפהמרגריט,שלאמאעםופטפטההזמןכלשישבהליסה,דודה
אלי.

שנים,עשרמלפניוולדווקניתיבבנקהלוואהלקחתילמחרת
שנתיים.תוךלהחזירצריךשהייתיהלוואה,
כמעטוולוו"קניתיפתק:עםגריסלמרליסהדודהאתשלחתי
מחייכתשהיאאיךבדמיוניראיתישליהמסכןמהביתחדשה."
שלושים,כמעטבןבגברמושלתשבע·עשרהבתבניצחון.

<אתלאביההשבע·עשרהבתהילדהאומרת ,, /אותורוצהלא"אני
והואמוזרלינראה"הואכך>,אחרליסהדודהליסיפרהזהכל

אפילוהואוזהו.אותורוצהלאאניבכלל.שלי,אבאלהיותיכול
שבע·עשרה?"בתמילדהרוצההואמה .מיןסוטההוא .גברלא

דבריעלחזר"תשתקי,"אמה.אמרהמדברת?"אתאיך"תשתקי,
האב.אשתו

במלה.מלהליסהליסיפרהזהכל
אחריכמעט,לבהתקפתקיבלתיאוזניי.למשמעבעצמיהתביישתי
שלושלאבאבתותחניםחיילהכירהשמרגריטשמעתישבועיים

כיבצבאמלשרתפטורהחיתה<מרגריטלגמריחדשהוולדוחיתה
החייל'עםשהתחתנהשמעתינוספיםשבועייםאחריהצהירה).

וקנההוולוואתלבנוהעבירשלושאבאאחריזהכלעירקי.ממוצא
 .לעצמופונטיאק

אדם"כל-במרוקאיתליואמרהאותילנחםניסתהליסהדודה
"כשינו~-ליואמרהעודאותילנחםניסתההיאשלו,"והגורל
 ) "_תתחתן.אתהגםשלךהמזל
 • ".ליעמד"פשוטלה.אמרתי ,,להתחתן'רוצהבכלל"מי
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זוהרחכיהכוכבארתורו,
ארנאסרינאלרו

קרקעי-ומרןיעלמספרדית:

כתבנהדרים"פיליםיד•·עלמיושברחוקמקוםאיתי-=-== חשבעדייןכאשררבורנ,לאאחדות,שניםלפני =--- ..
ii סשמקצבםסימנים,שקבוצתt מתואריםדימוייםל

לצנוחלפיליםנתןתה: 1.1ו ••.להצילוהיויכוליםשהמלים,בהתאמה,
המישורבקצהזשלוותווהממשיותהגדולותדמויותיהםאתומיקם

שכברהדברנכוןאםיכ,הגדולה:יצירתוהחלהבומקוםהנרחב,
בלאפנויהדקהעברהלארבזמןמזהאםמתורגל,היהלכןקודם

מתחלפים,צבעיםעלתיבאבןשלענק,עץשלליצירתםשיקדישה
באמת,עתהזההיהם,יפניקלסתר ,מעצורבלאשוטףמיםזרםשל

מטרהלקראתהתקדמובעוצמת,הללוהכוחותכלהתלכדובוהזמן
הרעיונות,במסתוריותהופנוכךונעלה:מיוחדתברורה,מושלמת
אוהמכועריםחוזרים,אוהפשוטיםהדימוייםנדחו ,בבררוהגיעו'

היתר'האחרים,הם,ושווזיאיבםלהביטהיהאנוסיוםשמדיעצובים
תמידללעוג,כדיוזמיראשליותיו'אוונוזכרמולאלהוטלוכולם,
רוציםלהפריעו',·רציםיצירתו'אתלהשחיתרוציםג,לערלכדי

המטופשים,,~טיעוניהםלהשוותו ,להקטינו ,ולהתעותולהטעותו
לחייהםלחיים,<לעולמן>,לעולמםלעולם,השפלים,למושגיהם
כוחוכל ,מחוותיוואפילומרצוכל ,טיעוניוכלאךהמגעילים,
ערוכיםמוכנים,דרוכים,טהורים,מתוחים,היוחושיוכלוכוונותיו'
היצירהבפקודתלהקריב,ולהשתנות,לנצלולדחות,להתמזג
גירויאותומחדש,מחדש,חשהואוכברמהם:שנבעההגדולה
שיידעבלאואף·על·פי·כן,חש,לאלכן>(קודםלכןקודםשמעולם

יגביהוהו' ,הרירימווהנהכמוזההיהרחש,ג,גדרדהיההכיר'למה,
הוא ,אווירללאזהובמרחבנוספת),פעםנוספת,<פעםיציפוהו

ראהאותםבאופיוהדוזפיםידיעלמשוחררמובל'עלהעלה,עלה,
השתחררכמונראהשכ:ברכזולמומחיות ,כאלולממדיםמתפתחים

זה,בכללגם,ולקיומו''החיונייםהכליםמןמגופו'ישותו'משאר
מבצעהיההוא,לאז~ולםעצמו'הוא ,מישהוכמוזההיההוא:ממוחו

שלמות,שמחה,בכי'מעור~-הדעת,עלמתקבלותבלתיתנועות
הנפלא, ,היחיד ,לחןשיו·'מקצב,נצחישומעיםקהלבפניחובט
נפחדיםבהיחבאלובפים tמהיותמיד'עליוחולמיםהיושכולםההוא

הוא,אתראההואות, iפל~אותןעלמנצחנראהוהואומאושרים,
להיותהיהיכולהואשג.םדעתועלבהעלותומבועתכמעטוהיה
היצירה,המופלאה,היצ•·רההנפלא,ושהלחןפשוט,מכשירכלי'

אותו'ניצלהושבפשטותאכזרית,שם,חיתהחיתה,מופיעההופיעה,
אלומפרשיה,אתגםשניצ,~הכפיאחר'אחרכללנצלשיכלהכפי

להותירבכדיתגלות, iלובכדיעצמה,למקםבכדישהתבוננו'
ברגעעתה,נכבש,:לתי 1משתנה,בלתינצח,שללעת,מעתעדות,

וגםיתר'שבהלתבור'פשוט,לשליחעצמובהשוותוממש,זה
הנשגבברגעשאפילוחיזtובהיחבא ...הואזהשיהאקבעוהמקרה,
עתה,אפילו ,אזאפילוזה,קיוםשהצדיקגעהרקיומו'שלביותר
יכוליםלאהאםאולםעבד·:היהתרמית,שלקורבנהלהיותהוסיף

המרושעתבעקשנותםהתמידושעתההללוהם,להיותהיו
אותןלמוחולהכניסבאוז.:ת,האנושיתהיחידההעקשנותהטיפוסית,

הנשיותכמחוותיהםהםהטעם,חסרותבשיחותיהםהם,מזימות,

כליל'אותומשפילים iוהםהמגוחכות,הערטילאיות, ,במופגן
הפחד'נסבלשבעזרתוהאמיתילזעםעדכליל'אותומערערים

עדהסטירות:באחוריים,המכותהבעיטות,שלהנצלניהטקסכולל
מליםלשאוןעבורםהפךהשתנה,הואגלהודהוצאהטקסלכדי

ממדיאתבהפחיתםהםמקריות:ובדיחותפניםלהעמדותמחופשות,
הנצחית,הבושהשל ,השעבודשלהנצחיתהטרגדיההטרגדיה,
רפרוףהצחוק,הלעג,אתבהעלותםמהומה,שלפשוטהלצרימה
ריקודעלהגסההפרודיהכנף,כמוהידההעוויה,הסמלי'הריסים
בעזרתפיארתבאלתרםליד'הבאבכלפניהםאתבצבעםהםקלסי:

יוטהשקיבעזרתנקבותבחקותםאגבות,ועלידקליםציציות
חוסראתבהסוותםובלילות,השמורים,מהמחסניםבזריזותשנגנבו
אתשלהם,המטופשהז'רגוןאתמשחרריםצווחים,שלהם,הסיפוק

הפכושימוששמרובשלהםהמסיכותאתשלהם,המופגנותהתנועות
מיוחשב?עצראחדים,לרגעיםשם,מי, ...בעצמןפניםלהיותכבר
 ...לברוח?בריצה,לפתוחוהולכותהפוחתותההזדמנויותאתניצל

גםלהיותשיכלואועליון'להיותנבחר )"ןהל"(כךאםלהםתודות
האחרים,והיתר>,האחרים,הם,קטגוריות:שלושקבע(הואהאחרים

עליונים,הנחשביםאלוהשומרים,אלוההם,אחרישנמצאיםאלו
משום ,ביותרצודקיםשיהיובלאהמתייהרים,אלוטהורים,נבחרים,

נקבות,עםמאשראחריםקשריםלהםשאיןמשוםלהם,היושלא
מוגלתיות,ניקבותעםנשים ,כך ,כךגדולים,דדיםעםנקבות
היתרוגםהאחריםברבים,זאתופרסמואליהןשחדרושברגעערוות
נעלהמיקום ,לאמוןכהוכחהלהםהעניקוקיצוניים>רברבנים(כולם
אלוהעליונים,האחרים,להיותהיויכולים ,כןלפגוע:וזכותיותר

<סלנגאחידסלנגנשק, ,ציוויזכותבעליהםשעכשיואלושבמדים,
מכוניות,הג'יפים,וכלהתחבורהואמצעינתעב>,הואשאףאחר

יכלושלהם,הבגדיםכמוירוקים,ואופנועיםאוטובוסיםמשאיות,
אלויותר'גרועיםהמפקדים,שלנציגיםאוהמפקדים, ,הללולהיות
שהיואלורוצו","הומואים,להםושצעקובאשכים,בכוחשגירדו

התועלתחוסרגםואלוהים: ,העליוןלהיותשייבחרעליומאיימים
וחסרותהמיותרותהתחבולותבכל ,לכןקודםשנוסוהנסיונותבכל

הריח,חושאת ,שלוהבחירהיכולתאתחידדלהישרדות,התקווה
שלהגדולהרגעהגיעספק,נותרלאועכשיו'שלו'הפחדאת

שלהחושיםוקהותהסבלוכלהאמיתית,ההתמודדותשלההזדהות,
תמיד'תועלתחסראחר·כך'משועבדבתחילה,חיצונישהואקיום

להציבכברסייםבומקוםאינסופי'משטחאותובפנינגמר'נמחק,
אואמר'כךשהמציאות,כיווןורדים,שיחעיצבועכשיוהפיליםאת

נמצאתלאחדש,גווןביוצרועלווה,בהסתירוזרדים,בפזרוהרגיש,
שהןכיווןאותו'שמוחקותבהמצאותאלאבו'ענהמתשהואבפחד
 ...עצמוהפחדמאשריותר'אמיתיותיותר'חזקות

והדוממות,המוחשיותהגדולות,הפיליםדמויותאתהצניחוברגע
לקראתהכול'לבנותבלהטוהתמסרהנרחב,המישורבקצהממקמם
 ...יצירתופסגתשיהיההוא'שלהאחר'שלבואולקראתקבלתו'

מפקדהפוליטיים,האסיריםבמחלקתכבראלו'ברגעיםעתה,ואז'
לוהחטיבה,ממפקדההודעהאתשקיבללאחרמצטרף,המשמר
עלאינסטינקטיביתבתנועהידוובהניחוהשומר'החיילהודיע
הוראהלסרןונותןבעריקות,שיחקהחומרשובאזאומר: ,אקדחו
לרב"ט,הסג"מלסג"מ,הסגןלסגן'מתקשרהסרןולתפוס,לרדוף

36 
 172גלדון



מורהכן'לפניאולםלמרדף:יוצאאחדים,חייליםבלווייתוהרב"ס,
למצואמצפיםלחוסים,וכולם,ארתורו'שלבכליוחיפושעלהסרן

יכולהכולהומר("אצלתכשיטיםאףאוליחלב,פחיתכסף,סיגרים,
שלותצלומיםמכתביםומחפשים:חוזריםמחפשים,להיות"),
ומסיחאחר'אומרקרם,צנצנותאותם;וזורקאחדאומרהומואים,

פלקטים,כרזות,קרטונים,ניירות,וניירות,ברצפה,אותן

שאבדו'הפרוטוקוליםקצה:עדמקצהכתובוהכולפרוטוקולים,
רב,ובמאמץאחד'ולוקחהזה,החזיראיתםעשהמההסגן'אומר
מהמסמכיםאחדלוומושיטברב"טמביסגועל,מתוךברגע,קורא,
להיזהר'צריךהאלההאנשיםעםאומר'לך'אמרתימהנסים,המשרד

גםמשחיתשהואאלאעצמו'אתמשחיתשהואלומספיקלאזה,
מהפכתכותב,הואמהתראההמולדת,אתהמדינה,אתאותנו'

אחדותמליםבשקידה,קורא,והרב"סמחוצפת;נגדמהפכתנגד'
ירקן'ברקת,לשם,שוהם,תורכיז'יקינטון'מבין:שאינו

שלכמותאיזוזוזשסרתאיזותוזרקוכימצומרר'תו·זר·קו·כי
ספק,אין ••.מוזרותמליםאילופספוסים,כמהמוח,ובלבולישטויות
שמכלהיאהאמתוחושב: ,"םח"עלאותותפסנובאמתעכשיואומר,

ואףלהשתגע,יכולאחדכלהזההשטויותמאוסףהאלה,השרבוטים
אותראתלהביןארלקרואבלימביסעצמו'בתוךמכונסרגענותר
אויברקקייםבלבו'עמוקעבורו'דיבוק;כמתוךכתובותמליםשטף
אלאאינםחושב,היתר'נשק,ואוחזקרבמדיהלבושזהאחד'

אתמושיטאולםצד:לשוםמשתייכיםואינםזה,כמוהרמואים,
וכברסגן'אותו'מביאכבראבי :אומרברשמיותבהצדיעווהדפים

 •..בחיפזוןיוצאתהקסבההיחידה

הפאטיוהמרחפים,המסדרונותהמגרדים,אולמותאתחצהארתורו
מאחדבתנופהאחת,ובקפיצההמכותרים,הצריחיםהמלכותי'
המחוררת,הרמפהאתחצההגדר'שעריעלנפלהשערים,
היוהם •••התעלותמעלריחףהמתרוממים,הגשריםמןובהתעלמו

נסעריםזיעה,נוספיאליועדהגיעושם,היהכברהגדודכלשם,
הומראותואתומחפשיםרציםהםשעותמארבעיותרכברוזועמים,

אליהם,עדבריצהבאעודהזהוהאידיוטבסוף,הוארהבהעריק,
מכותרכשאתהעכשיוומחום,מזעםנחנקהסג"מ,חשבעכשיו'

אתוהריםשכמוך'זונהבןאלינו'באאתההסוראנהבאמצע(אבוד>
לכווןרץאותורואהשאינועלמצטערארתורו'אלמכוונוהרובה,
לשלוטשיצליחובלילירות,הצדקהלושתהיהבכדיההפוך'
התחת,אתלךואחורראותךאתפוסשאניחכההומר'צעק:בצעמו'

הנהדרת,כשהמוזיקהואז' ••.להזדיין!שתלךאוגברשתהיהאוכאן
לעבררץנראהרארתודוכבתה,המלאכים,שלהמקהלהשירת
לרגעהם:אףלעבדוהתקדמומכוונים,בדרניםאשר'חייליםקבוצת

ואולםונר'בזכרעדייןהנפלאההימנוןצלילימשותק,נותראחד
הפמליהעלבערנותהביסכאשרומיד'בלבד'אחדותשניותלמשך

אחדהיהלאבראשהשהעומדגמור'בבירורהבחיןהחמושה,
-דומיםכולםשהםהמחנה,שלהרביםמים nהסגאןמהסגנים
ורזהאמו'אלא-האסיריםבפניושחצניםהמפקדיםבפניכנועים
בידה,אקדחלו'שצעקההיאצבא,מדיולבושהזועמתהזקנה,
והחלנסוגארתורובצרחות,לי:תברחלאכבראתהעכשיוחומו'
כאשרמסותתות:ואבניםפסליםעמודים,מפילההפוך'בכיווןלרוץ
עצרהמלכותי'למצפהמעברורץהטירהתעלותאתכברחצה

כגבר'ולכרשהבידיהנשקההזקנה,כרוזההבחיןשובלאחור;והביס
חתומה,ארשתבעלימזוהים,והבלתיהצייתניםהחייליםכלרבין
זוהרההיא,הסירהאתבנהשעבורוהאלוהיהנעראתגםדאה

הדהדהומר! •.•אליוומכורנונשקואתהואאףדודךהצנועים,במדיו
פעמיםשלרש-האלוהיהצעירשלקולואולי-וסמכותיגבריקול

ארתורו'אולםירדים!שאנחנואועכשיועצורלעצור'לךקראנו
עצים,שדרותהורסהאופק,לעברעצמוזרקבמהירות,מסתובב
מדאתואפילוגבים,קמיעות,מרעה,שטחיושמשיות,קיוסקים
הפלוגהעלמביסהנבוך'התוזרקוכיהונחשעליוהבודדהגשם

הגיעארתוררהפילרהו'מכוונותהבלתיהיריותכאשד ...המתקרבת
הנהדרים.הפיליםשלהנפלאשסחםאלכבר

H ~ 
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דבראחרית

לאיורה,דודריגזכלסרןלידידימתייחסתבאוויריייילנלסוןההקדשה
 , R, 1946הוצאת ,) El REGALO ("'המתנה•הסיפוריםקובץמחבר

-להומוסקסואליםהריכוזממחנותלאחדכלסרןהוכנס-1965ב
 UMAPהרשמיבשמםידועיםהיואלומחברת-קאמאגוואיבאזור

-Unidad Milttar de Ayuda a Produccion צבאית<יחידה

היצירה.)לעידוד
כ"בלתינלסוןהוכרזהכפייה,עבודותבמחנהשניםשלושלאחר
 ,ידברימוןחמושכשהוא , 1971ב·ניסה,ביאושובדעתו".שפוי

לכווןולחטפוהקובניתהתעופהחברתשלמטוסממסלולולהסיט
פלורידה.
הצבאיהמשמרבידילהיירותהפחדעל·ידימונעהדלים,בכוחותיו

בשדהנחתהמסרסלפיצוץ.וגרםהרימוןאתכלסרןזרקהמסרס,של
המשודרוידידו'גזדרדרינלסוןבלה·הוואנה.מרסייי"חרזההתעופה

למוות.נודר 16בןרבילופזאנחל
קורותיואתהמגוללעררך'בלתיסיפוריםקובץאחריוהשאירנלסון
הריכוז.במחנה

בכמההקובניות.הרשויותבידיהנראה,כפינעלם,זהספד
נעוריםספר«המתנה"'שלעותקיםנמצאיםבארה"באוניברסיטאות

לב.שרבה
במטוס,נמצאשלארילאלרנגה,קסטררחסוםהסרפדשלישי'אדם
אותועונש ,מאסרשנות-30לנשפטהחטיפה,תוכניתעלידעאולם
בלה-הוואנה.קאבאניה""לההכלאבביתהיוםעדמרצההוא
העבודהמחנותהאי'מעלמרחףבידר'רימוןבר'ברגעמהרהראני

בכלהיחידהבפעםאוליבאוויר'חופשי'חשנלסוןשבו'הכלאובתי
חייו.

שהינה.כפיהינהההקדשהולכן
בלה·הוואנהשכנתבהסיפור'שלהמקוריתסתרגירלבאשד

 •.ג'רזינירפרינסטון,האוניברסיטהלספרייתלפנותניתן ,-1971ב

מארצולגלותשנאלץהומוסקסואל , 1943ילידארנאס,רינאלדוהקובניהסופר

 •המשטרדריפותעקב
החונקתהמציאותמולהמיוחדתוהווייתוהפנימיעולמואתמתעדתיצירתו

גדל.שבהוהמעוותת

ן, 99ב·ןהתאבדארנאס

ספררתבמגמתהעבריתהארניברסיסהבוגרתעין·גדי,קיברזבתקרקעי·רוברן,ילע

רלסינר·אמריאקית.ספדרית
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כלבגחדשלאחבלניםרוצח ~ 1
קלינסקיראובן

 •הכולזהלעבודה.של•חרבה•הסולןםחם•ם ~ז;:·,
פעםאםשצדיך.כמוישלוהעבודהאתעשהלאהוא .::;•.<"~"; · __ :.'_ •" ·.
יותרלוהיהזהאחדי ,שצדיךמהעושההיהאחת . '" "

 .שהיוכמולאלים, jויותרהיושלוהחייםגםקל. 111
הדג!לאהואאחדכלב •••עליוכעסתי

סוף.בליןזzתקואחד·כךאמד:- ,, •..כולםאתזוכר"אני-
המדויק,המספראתעייודאניהיום.עדהרגתי:;כלביםאלףשלושים

באגףרשוםזהברוק,זה ,יותרקצתזההשנה.לתחילתנכון
מדי.ו.ירחאמדתיככהגםלומד.ליאסורהתברואה.

הכלבים.אתלפתותמהמכלאהיוצאאנימנמנמים,כשאתם ,בנוקד
קולותמשמיעלפניהם.מתחנחןאניהאגדותמןדעהמכשפהכמו

מכשכשהכלבזנבשריקעדמענגים,רכים,קולותהלב.מעומק
 ,יותרעודמתלחלחהעגוו~הקטןוהאףשקטה:הנשימהבהנאה,
אתעוצםאלי.עצמוארנמקרב-הכלב-הואומתרווח.מתכווץ
יותר.חזקואחד·כךלאט:העיניים

בשבילו.מאוחדלהיותמתחילזה
 ,צווארועלינחתרגעעודהוו.שבקצהוהמוט,אתלומראהאני
ונקרעותבתדהמהנפעו·ותשהןולפניסגורות:שלוהעינייםאבל

 .הצוואראתצורבף, tעו,אחת.בנשימהנמתחכבדהחבלמעצב,
פגוע,ידגישה•~דמיות,דגליועליתייצב ,לאחודימשוךהכלב
 ,נפשועלמבקש ,מי·יללשיניים,חושקנאנק,נאבק,הוא •••נבגד
בחוק.כתובכך-שלותהיהלאשעותשמונהשתוך
לא.אוליהסוף.אתכבדדואההואאולי
מיד.דואיםזהאתדם. iה~שלביותרהטובידידושהיהמתחרטהוא

•לא- •••לואמדתי- • •••אותיתדאה •.•תתרגלאתה"רחמים,-
לנפשו.אותושאעזובביקש- • ...יכול

משוטט.כלבלהבריחכדיבדגלוורקעהתעטשהאיש
הסוף,שזהחשבנוהמכ'~אה,מנהל ,פאחזגיסיםאלשנכנספעםכל

חבלעלהולךכמו;ות 1המדדבראשעמד ,מהמשדדיצאהואאבל
שלושהלבבמקום-התערוכהבגניהאיטלקיבקרקסדאיתישפעם
וחייך.למעלהשםעמדהואלמטה,ייפול

הסבירבצלעות,ויכאביםפאחזלגיסיםגדמושדקמוזרים,בתירוצים
-המחוזמשטרתאתהטריז·בהםהחשודיםהחפציםמקדיכלאת
להבריחכדיהכול-ז 1בדחובוהמוניםשהבריחוהאזעקותכלאת
להיתפס.קרובשהיהכלבאיתםיחד
נעלמים,היופשוס ::rוהכלבי ..•להסבריםיותרנזקקשלאעד

הביןלאואף·אחד •..בנוכחרתואותםהזהירכאילו ,ממנומתרחקים
 •ליסיפר ,אתמול ...סיפרלא·אחדלאף •..למה
לאהואהכובשים.וב nמו·זקנהאשהלאיזוהולךהיהבשבועפעם
- ,, •••מעץבחזירינרמל·המולגדה"היא-שמהמהזכר

פילפליםשניבכיסיםו~ושמההיתהברכה,לונותנתשהיתהאחדי
חתוךשחודפלפלעםנדבו~שבועשכבוואחד·כךהוחמצושקודם

תבלינים.כמהוערדסחרןשוםגס,
ממנויוצאשמתייבשדי.אח •••גבריםלהבריחבשביללנשים"זה-

בא,שהחשקואיךחשקעםבאהוא •..יודעלאהגברככה •..הדיח
עדליחה,והוציאצחקוהשתעל,צחקהוא- " •••הולךהואככה

נשעןהואיבש,בפהלהוציא.מהלוהיהלאכבדבסוףדם.שהקיא
אותואתם ••.לכלביםגםסוביהיהלגבריםשסוב"מה-לאחוד.
- ,, •••אמדההיאככה-הדבר

כלאתלעידיהלספק ,בחשאיאחריובלשומטעם,פרסייםחוקרים
מכתביםהוצאו •נמצאולאאלהאבלהחשדות,לכלההוכחות
עללדברמשלחותגםיצאו ,האישילתיקואזהרותנשלחו ,למנכ"ל

שיתפטר.הקביעות,עלשיוותר ,לבו
פאחזלגיסיםשהדסעדמעמדהחזיקחודשיםושלושהשניםארבע
ושמונהשלושיםמאותחמשאלףהעידיה.ראששלהביקוראת

כלשנפרצואחדי ,בוקראותותל·אביבברחובותהסתובבוכלבים
חודשים,שלרשהבמשךבמיוחדשנאספוכלבים •••במכלאההכלובים

מלאההזושהעידבצמצומים,שאייםהעידלראשלהוכיחכדי
הציבור.בריאותאתהמסכניםבכלבים

גיסיםזרק- ,, •..ככה •.•כלביםושמונהשלושיםמאותחמש·אלף-
אחת.בבתמתוכןנעלםמשהוכאילו ,לאווירידיוכפותאתפאחז

הבת,שללחתונהבמיוחדשקנההלבנה,והחליפהנאנחד·כך nא
בעיניים.דמעותעםהריקיםהכלוביםלפניעמדהואאיתר.נאנחה
בוכה.אותודאובצבע,חמש,בעמודהעיתונים,בכל
 ,הדוברשלהאוזןעלפאחזגיסיםשלהסוףאתלחשהעידיהראש

ככה •••כלבעלשסוגדיםכמרעליוסגדווהעיתונאיםכשהצלמים
שהוא-הפסקהבלישתהשהפעםהעדאק,אלחזרהאותוהביאו
 •עכשיוגםשותהבטח

במכונהשנלכדאחדיבעידיההקביעותאתאיבדסולטןרחמים
אותרשזרקהסעיףנמצאבאשמה.הודההואהאמת.כלאתשגילתה
אני.גםלצידו.עמדלאהעובדיםועדגםלכלבים.בשקט
לשחקקולולמונסהשנסעאמדרונעלם.פיצויים:קיבלהוא

אותרשדאה ,ס;פדמהרועדמישהו •••האמנתילאאניאבלברולטה,
כולםענתיקה.דולס·דריסבתוךבלונדיניתבחרדהמחבקבלונדון

כולםאחד.כלבתפסנולא ,המזלבשבילהיום,ובאותובר:קינאו
שהואכמרבדיוק ,הזמןכליחייכואם ,הדבר ,אותולהםשיקדהחשבו
קדה.לאדברשוםאבל •••מחייךהיה

 ,גמליאלשלהמסעדהמאחודיבכדםאותומצאתישבועייםלפני
הפיהוקאתשמעתיבמכנסיים,הכפתוריםאתשסגדתיאיך •בחצר

לתפוס-החבלאתוהוצאתישלוהכלבהשלשהואידעתישלא
דאיתיפחים,שניעלשנשעןגדולטלוויזיהלקרטוןמתחתאותה.
אפודה.כלבהמחבק ,ישןאותו

רגעאותושיצאגמליאלליאמד- " ...זהמסכןזה ,אותר"עזוב-
המטבעותאתלימסדהוא- ,, •••העודףאת"שכחת- .•.מהמסעדה

- ••.פנימהומיהר
כשהתחלתיבדיוק ,אותידאההוא •התעודדהואאבללברוח,רציתי
ללכת.

השכן"ככה- •••אלידיבראבללה,קראהוא- ,, •••"דרלצינאה-
שהייתהחלבאריזתהוציאוהואאליו:באההיא- • ••.להקראשלי

 ...לחגורהלוקשורשהיההכליואתהתיק,מןכביסהבמקלסגורה
 •••שאלתי-שלומך?""מה-

נתןהואבחלב.מהכיסשהוציאהלחםאתהרטיבדקענה,לאהוא
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ממשביהביטאזרק-- •..בסדראנירואה,·אתה- ...לאכוללה
וחייך.

אמרתי.-- •..השיערקצת,"השתנית-

לתורכיה,שנסעלעשות,מהיותרשאיןחולה,שהואסיפרהוא
שקנהמלון,בבתיחייםשעשהשש·בש,בהימוריהפיצוייםאתשגמר

לפנילארץחזרהואכלום.לונשארשלאעדשחורעורמעיללו
אמר.ככהחודש,

 •בחצראצלוישןהואשנהחצישכברליסיפרגמליאל
חושב.אניטובים,דבריםעליועברולא

 •סיפרלאמזהיותר
לסוף.אותוהשאירוהם

ריקה.כברההלוויותביתלפניהרחבה
שמונהקובסוףהעבודה.יוםסוףכברחולון·יםבתהעלמיןבבית

עלמשפריציםהעירוניקלאבהקאונטרישלהמיםממגלשותעשרה,
מלטפיםהםהכריכה,אלגולשיםרטובים.צוחקים.ילדיםהקברים.

להביןקשהאחרתקייטנה,שםישהנאה.בצעקותהשברצעקותאת
קוראהוא .דברואתלהשמיעהעלמיןביתשלהכרוזמתקשהאיך
לזהות,לבוא,המשפחהמקרוביאחדאתומזמיןהנפטר:בשם

לו.קרוביםשהיוקרוביםלונשארולאלחתום.
פה.אנירק

 •בשמוקוראהכרוז
בא.אני

שלאנזהראני •מאחורהטנדרלתוךהאלונקהאתמכניסיםהם
 ..אריותשלרגלייםבזריזות ,אחרייבגופה.געתלשלא ,לדרוך
 ,יורדהנהגלמניין.שנאספוהישיבהבחורימעליומדלגיםקרקס,
הרב,מנסיםאחריולו.נעניתשאינההדלתאתעלינולסגורממהר
מתנגנתשיחהכדיתוךויורדיםעוליםהם-הבחורים ,הקברן
מקצה-ממקומוהגבוההבחורשקםעד ,הבנתישלאזרהבלשון

ידובכףגביעלתופףכפוף,בגבזכעלירכןהואבפנים.הספסל,
במקומיהתיישבהואמעט.שזזתיעדהעדינה,הוורדרדההגדולה

חליפותשתיביןמכווץישבתיכךבידית.והחזיקהדלתליד
שטלטוליבגופההנעלייםבקצותנוגעומגרד,גסמבדשחורות

לחיים.אותהמחזיריםהדרך
שלמידיוהחליקההידיתמהמנוע.עלהכשעשןבפתאוםעצרהנהג
גםהחוצהיחליקשלאברחמים,החזקתיבה.שהחזיקהגדולהגבר
העציםשורתאללרגעברחתיהגופה.אתלכסותמיהרהקברןהוא.

כמוהיההכולאליהםעינייאתוכשהחזרתיהשביללאורךשנמתחה
הוציאהואקדימה.המושבאלוחזרברדיאטורטיפלהנהגשהיה.

המראה.אתוניקההתאמןסמרטוט

אתהצמדתיואניהמראה,דרךהבטיח- •••.נגיעמעט·עוד-

אתהחזירהואבאלונקה.לגעתשלאפנימהלספסלמתחתהרגליים
דרךשובביוהביטבאפומשךארח·כךבטריקה.התאאלהסמרטוט
חבקיה.המראה

לאשהבוררק ,הבוראלאותוהורידוכברהםבמעשה.החלהרב
מיהרוהםהאלונקה,אלשובאותושנשאואחרירחב.מספיקהיה

הים.אלפניתיואנילמידותיוהבוראתלהרחיב
אליוהחולבוראתכשראיתיממש,שלבאדמהשאקברהחלטתי
אפשר-בטוחלאזההזה,החולסוב,רעיוןלאזה •אותוהורידו
למטה.שםליםלהגיעבקלות

- ••••אדוני ••.מוכניםאנחנו ,•אדוני-
הזההענייןכלנמשךכךגםלי.חיכולאהםהיה.לאכבררחמים
קוצראתפניהםעללראותאפשרהיה ,שחשבולמהומעברמעל

המנערקוסםכמרהשחורההשמיכהאתניערהקברןעוזרהרוח.

הבוראתמכסיםהחלוהם •בכובעויונהשהעליםלארחמשי Mמספ
 •חיקואלאותהמביא ,בזרועיתפסהצידה,אותילקחכשהרב

הכלבים.כשהופיעוהשטרות,אתספרוכברהכיסבתוךהאצבעות

., 
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השמים.אלבאלפיםקינתםאתמייללים ,הופיעוהםהכיווניםמכל
יוצאים ,ועודעודבאים ,הקבראל·פיאותנודחפוובכיבכאב

כלביהזה.הזמןכלשםנוכחיםהיוכאילוהקבריםומתוךמאחורי
הםהחדותבשיניהםמחרחריםהזה.העצוםהקהלבראשעמדוענק

קרעווהםהרכבאללהגיעניסההנהגלגעת.כדיעדהתקרבו
העירוםגופועללכסותשנאלץעדשלוהקודשובבגדיהחולבבגדי
אלהכלואיתרלהתפללהרבהחלבחרדתוהאדמה.שעלבחול

ניגוןעםתפילתם.עלבתפילההוספתיאניוגםלמנייןשנאספו
אתפנימהשכינסלצערהאדומותבעיניהםהזעםהתחלףהתפילה
עדבחולחופריםהחלוהאחוריותברגליהםהמאיימות.השיניים
התקרבהלאחורעצמםשפינולאחרהפתוח.הבורלצדשנערם

ראשהאתהניחה ,לפיתחובשקטנשכבה ,הקברסףאלדולצינאה
ריקות.בפניםבבורהביטההאחת,רגלהעל

כיסו ,אזהשמש.שזרחהעדסולטןרחמיםשלנשמתועלהתפללנו
לנר.ששמוהמצוראתמעלינושחררואחר·כךהברד.עלהכלבים
היא.גםונעלמההקברים,מאחוריונעלמוהקברלפניחלפוהאלפים
 •שבאו.כפיהזאת,הגדולההאהבהכלעםנעלמו
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סיפוריםארבעה
ולךדניאל
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א'סיפור

שלרשהשםעמדוז. 1מהבירחוקקיוסקלידמדתי 111 ~ מ•וחר.דברשוםשםמצאת•לאשחור.זקןעםאנש•ם 1 ·· .,.;',_.:·
בוטניםראיתיאחר·כךגבינה.ביקשתירעב.הייתי '. ,, , .. '

זהזיתיםזיתים.רשם :tלחולימרחמהםאחדוביקשתי. . ,
אולימזה,חרץבוטנים.ביקשתיאבלטוב,רעיוןדווקא

 •יותרזוליםיםהנרטב
בוטנים".עםלאזיתים,עםגבינהאוכלייאתהאמר:הואלו.אמדתי
סוב."רעיוןאמרבוטנים!"גםייאה,-בוסנים".גםלי"תןאמדתי:

זהייבמהושאלתי:ים,בוסנשלושהלקחתילך.זוליותרזהככה
עולה?".

אגודות. 70דקליהיוענה.יי 20ו·שקליירק
שאלתי.לרשום?"מוכן"אתה
תבקשלרשום,ןזzתרצההבאה"בפעםקראלרשום?"רוצה"אתה

שנרשום".

זמן:נאותרשרשםמהולשירלרשוםוהתחילקטןניירלקחהוא
 ." 50עודוחייב 70רקשילם , 20ו·בשקלקנהמלקוחותי"אחד

רלךיי.דניאל"תרשום:אמרתי:
 •אלייי ,ייאליומחרידה:אדירהבשירהפרצוהםפתאום
ולךזיידניאל"תרשום:שוב:להגידניסיתי

 " •..לעולםייגמריישלאשדים:והם
 " 124ייבורוכובאני:
 ., ...והים"החול :והם

לשםחוזרלא"אניוחשב:תיענקבשדהורצתירצתימשם.ברחתי
בוודאי ,כן ?מחשבותקוראיםהם"אוליחשבתימידאךערד!",
מלאהיהיפהפה:למקרםבכללתשושלאהגעתילשםזיי.שאחזור
שביליםסותתווביניהןויפות,קטנותטבעיות,מרובעותברכות
רחובות.איפה ,אחדאיששאלתיספסלים.שםהיווקצרים.ישרים

ייבאןואמר:בשבילנקרדוזעדוברגלובידרהראה ,עצרהוא
יותרערדנקודההראהוהר:~רחובות?"ייבאןשוב:שאלתירחובות!"

אמרשלידיהספסלעלאחדיאישרחובותזיי.כאןייבאן,ואמר:קטנה
מטורףזיי.משוגע,הוארחובות,לאייבאןלי

בטוח?""אתהשאלתי:
ו'"חובותזייכאןכנראהאזרחובות,כאן"ישאמד:הוא

כאן.מטורפיםכולםטיפשי:להרגישהתחלתי
לא ?רחובות •••ייהממר: 1אמהואהספסל.עלהזההאישאתשאלתי
 ., •כאןחדשיודע.

ב'סיפור
מעושד·חייםנהניתיהראשוניים,מכשרלי·החייםכלאתכשעבדתי

 •ליהיהמילוליעושראפילו •עושרליהיההתחומיםבכלעצרם.
ולפעמיםוהנההנה:~ותההופךאניבעודלאןוהשאלה:לפניעמדה

שסרחיםהיוהראשוניםהקשרינוידידים.כמהעודומצאתיהנהגם

מהקשייםמעטמופתע ,נועזלניסיוןהוצאתיהראשוןאת .מאוד
מה •ואסמנובקופסאהבעיותכלאתשמנו •בדרךשליהחדשים

מאתנואחדכלשלבראשומאוד.מבולגןנדאהאחד·כךשהוצאנו
ליישעצמיאניכסף.הרבהשללכיווןללכתהרעיוןצמח

כולנונדבקנולאט·לאטכאלה.·חשיבהמצוררתקלההסתייגות
הערבעדוחשבנוישבנוכסף.וערדעודלעשותדרכיםוחיפשנו

 •ר·כך nארביםימיםוערד
לבררנפלתישבונורא,מחלוםבצעקההתעוררתיבאמצע·הלילה

אתומצאתילקרקעיתהגעתילא·מרגדר.במקרםפתקוראיתיעמוק
כלום.ראיתילאבכיסי.הפתק
שובוראיתיהסיוטאתלשכוחכדינופיםלדמייןניסיתיבבוקר
לאוסרנכנסתימוכר.לינראההואמעצבן.מקוםאותואתושוב
היוםהיהזה •ביותרהקצרמסעיהתחילכך •אליוויצאתיהישן
 •בחייביותרהיפה
ביןלכיסהידאתלהכניסהצלחתיוהצפופההמאובקתהתחנהבתרך
כיס·ימיןהיהזהאמי.שלישנהטבעתמשםושלפתיאנשיםעשרה
לספרבמקרםהזה).לשינוימשמעות(איןשמאלולא

ישבתיהכללית:ההדגשהאתאספררק ,הטיולעלבפרסי·פדרםוקול
מכלנשלמתחלומיתתמונהלתוךושקעתיהדרךכלתנוחהבאותה

נרדמתי.כמעטנירוניה.

ג'סיפור
הנירוניםלכלברחובהמטריותעםרצוכולםכבד.גשםירד

שיתחילולפניהביתהלהגיעצדיךהייתיבזה.זהנתקלוולפעמים
אוטובוסיבראלאכבדעכשיואיחדתי.כבדהאוטובוסאתלי.לדאוג

כמהלעבודמנסההמהירותבכלרצתיבטיפשותיאזשעה.ערד
בזמן·הדיצהממנו.שיצאתילמקוםאוטובוסהגיעבדיוקאזשיותר.
עםמישהיעלועףהעינייםעדאותיכיסהוהבוץלשלולית,נפלתי
הגשם.התחזקבדיוקואז·מצרכים,עגלת
קשה~שנת·בצודתשתהיהנדאהגשם.הדנהירדלאדווקאהשנה
נוראהבצררהמהיריםבמזג·האורירהשינוייםלא.ורגעירדרגע

יכולנושלאכזאת,נהדרתשמשחיתהאתמולרק •דרשניואומרים
עלבצעדהאותילשתףאתמולהתקשרהדינהגשם.שיהיהלנחש
בחרשך.לבדהרככתהישבההיאבמלחמה.שנהרגאביה

הגשםהעצמות.עדונרטבככהרזשאנימשרגעעצמיאתהדגשתי

שלקצהעלהידייםעםנפלתילרגע.הפסיקלאבחוזקה.אותיהיכה
במצבי.עצמיאתלשקםוניסיתיהתנערתי ,קמתיאחד·כךרצפה.
ליאמרגשם"ושובשמש,"גשם,אפודה.מסדיהעםלידירץאיש

ליתתןשאמאחיכיתיעצמי.אתראיתילאכמעטבביתונעלם.
ואצא ,המעילואתהנעלייםאתלהורידלייעזורואבא ,לאכולמשהו

בבית.היהלאאבאותפרה.ישבהאמאאבלהלא·בדור.מהמצב
שאלה.נרטבת?"יישוב

שהגענועדהלכנולטייל.יצאנואחר·כךהתאוששתי.לאס·לאט
ומושכיםיפיםמתקניםהיואלהמתקנים.כל·מיניעםקטןלמגרש
ולאלמתקןממתקןעברנואותנו.סנוורההשמשמיוח.דבאופן
תחרויותעדכנוהנדנדות.עלשיאיםשבדנולרגע.לנוחיכולנו

מכלפעמיםעשרותגלשתיאניפרפרים.אחדירדפנובטיפוסים.
אחדפעםונפילות.שיפועיםעםמשגערת.ענקיותמגלשותמגלשה.

המקום.אתלעזוביכולנולאוגלשתי.עליתיהפסקהבליפעם
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יצרנובלתי·נדאים.מקומותכל·מיניהסתתרובמתקני·הטיפוס
שםוהיאפההייתיאניפעםומשונות.שונותמשימותלעצמנו

לי.וקראבצדעמדאבאאפשרי.צירוףבכלהתחלפנוואחד·כך
והצביעליאמדדואה?""אתהאיפשהו.להתנדנדהמשיכהאחותי

הנמליםאיךדואה"אתהשם.רצומאודשחורותנמליםהאדמה.על
חומדמיןיצאואכן,מהאדמה?"שיוצאהזההחומדואתהולכות?

מתפרקות.מהןכמההגשם.אחדייוצאות"הנמליםמבעבע.כהה
 Hהאדמה.כלאתמכסהשלהן.נ,אהד

ר'סיפור
ברצף.מוחולתוךהיטבחדדוהזוועותבסדטי·אימה.וצפהישבילד

לא •באוולאמביה"ס,כשיבואשיהיואמדובבית.לאההודים
יוםלבוא.אותוהכריחוהדבילי.ביום·כדוד·האדץהיהאיךשואלים

אתיריםאחדכלשאםאותולשכנעדרכיםוחיפשועמדושלם
הואשנהשלושיםבעודשנה.שלושיםבעודיפהיהיהאזהניידות

קפואיושבהוא •אותויהרגויבואו'אם .בכפרביתלויבנה
לידו.המוצגיםוהגועלהאימהכלאתלתוכווגומעלקול-הצרחות

במכוניתרגילאישמנפש·חיהריקבכבישנוסעזמןבאותובעדך
מראהמד-המהירותניאון.כמוכחוליםבשמיםובוההזוהרתאדומה

כמושיאדיםלפניהאינסופייםהמרחביםאתפותחתהמכונית . 400
יחשיך.ואחד·כךאש

 H , ••האדמהנפתחהפתאוםשעות.ככהנסעו"הם-

נפתחה?""איך-

שוםבלילידםנפרץמטרחמישיםבאודךבוראחד."ברגע-
הכנה".

בשנייה?"פתאוםככהלהיות~יכוללאמטר?"חמישים-
המומים.היוהםלך.אומדאנימטר'חמישיםמשנייה."פחות-

אותךשתחזיקעליהסומךשאתההאדמה •לעצורהספיקולאאפילו
נפתחתיי.

בהםיי.בגד"הטבע-

גזיי.שלענקיסילוןמהאדמההתפרץואז"בגדול.-
ייראו!"-

כזאת.הפתעהעםלעשותמהידעולאהמטורפתהנסיעהבתוך
מהאדמה,בקעמחדיש-אוזנייםקול·סילוןמתמוטט.שהעולםחשבו
דאולאהםמלוכלך.חוםבגזהאווירכלהתכסהשניותובתוך
ניסההילדלנסוע.המשיכההמכוניתאבלמאוד.פחדוהםכלום.
מציףגעשיסילוןעוד-שדאהבסדט·האימהכמוזה:אתלדמיין

אחרונה.תמונהאחד·כך •..נוסעיםוהםועוד'ועוד'השמים,את

השמים.עדמהאדמהגזשלסילוניםאלפימסביבםודואיםנוסעים
דואים.לאהשמיםואת

למצואדקותכמהישבהואאיש.בלילבד.אותווהשאירהלךהאיש
שונה.הכול •אפודהכולהמקום.אתלזהותהלךואחד·כךעצמואת

שישבהאחרוןמהרגעשום·דבדזכרלא . 2020שנתמראההשעון
קצתנסתכלמיוחד.כל·כךלאשנה. 30לפניטלוויזיהודאהבבית

הביתה.ונחזורהומצאהשבוודאי·זמןמנהרתאיזונמצאואדח·כך

ומפחיד.עכורנדאההמקוםזקנים.ואמאאבאאתנפגושהרבההכי

בנייניםשםהיו .במשהולכודהזמןכלהדגישללכתשהדחיקככל
חיותגםבכלל.נראולאצמחיםרבה.בקשיחותבנוייםובתי·ספד

זמןקצתלונתןזהומגעיל.מתהכול .צייצולאציפוריםאפילולא.
ולמצואלצאתרצהעכשיואמא.אתאהבתמיד .בעצמולהסתכל

לבסוףהנוראה.מהאווירהלצאת •מישהולמצואאותם.ולחבקאותם
בפנים.העולםכלקילומטרים.הקיףענקיאפודבנייןלקצה.הגיע
הסתירולמעלהחלונותכמהמאוד.גבוההענקיהבנייןלצאת.איך
כלמשתגעים?לאהאלההאנשיםאיךהסוף.זהשמעבד.העולםאת

לעולםחסד·אונים.הכסאעלנפלהואהזה?בבנייןלכודיםהחיים
 •מכאןלצאתיוכללא
ברחוב.עבדאיש

לו.צעק ,"!?הדקזהכל"איך-
 ,,בשמים.חודים"מהזיהום.-

1 ,:;: 

:i 

 .דעבמישהועוד
 "?הכזבמצביותלחאפשר"איך-
נעלם. ,""מסתדרים-
 .שעבדהבאלאישהילדקרא ',,?רתייפזה"איך-

לאהזיהום,עלשדיברההמודה,לבד.נשארהואהתרוקן.הכולשוב
הכולהמוזר.במקוםלטיילויצאקםהואכזה.רבןוחשיבואידעה
במקוםלמעלה.הניםהואבבועה.להיותכמוכזה.ומסתוריקודד
מדכז·העולם.שהואהדגשהלונתןהשקטאפוד.הכולדואיםשמים
נתנו .קקאוובקשאחתלמסעדהכנסנמפעם.יותרחשובהואעכשיו

דשא.איןאבלהדשא.עללנוחלשכביצא .לוכלךמשחודקקאולו
דואההיהלאאםכלום.יישארלאמעטעודעמם.שמ .אפודהכול

 .אבודהכולעכשיושנה.שלושיםדעוולהיוייןתהוושסדטי·אימה
כתוב:היהשיבין.כמהעיתוןקרואלוישבנאנחהואנעלמו.השנים
האוכלוסיהמתקשחת.החברהם.ימיואשםיאנשנכשל."הכול

פתרונותלמצוארציםאנשיםבינתייםנדדם.אחד·כךקטנה.יי
אף·פעם.נראושלאבמקומותםיחדישבכלי·דכבטסיםלמצב.
שאיןנדאהאבלתקווה.למצואאנשיםשללחלומותנכנסיםאפילו

הולכיםאנשיםמהבניין.לצאתלאצועקיםרמקוליםלעשות.מה
גמורחושךהגיע.הלילהבחלונות.נדאהלאדבד·שוםוהנה.הנה
כלום.חלםלאונרדם.ונפלהמדרכהעלבמקומונשארהואירד.
מאתמול.שינוישוםהיהלאבנוקדכזה?במקוםםולחלאפשראיך
אסוראבלבחוץ.ישמהלדאותלרגעלצאתרצהעדייןהוא

אישעבדבצהריים 3בשעהשם.שקודהמהלדעתאסורלהסתכל.
נכון,"מה?-התעודד.הילדמה.יי-"מדאיג,להסתכל.ועצר
ובכל·זאתנדדםאזלבדו.נשארשובנעלם.האישמאוד.·מדאיג
נדאהגבוההכיבחלוןבקצה·העולם.עומדהואר:ואפמשהוחלם
בקירחודדדךהראשאתמוציאהואאוד·שמש.ממשאוד.קצת

 •לראות.

רפילרסרפיה.ספררתללמודמתעתדבדחרב,ת.גדם,ריעשבן ,ולךדניאל
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 ) 171מבלירןזהבילארןשללמאמררך t(המטהתפרשיאב

המגורשים:רשימת

 1901ליי~רוביזסולומוןדבורקין
 1911ידידוביזיוסףזבודקין
 1903פנחסובנהאסתרזיידלר

 1904לייבוביזאלכסייומן
 r 1913יזראילובהירשאיסקין
 1914יזראילוביזדוןאיסקין

 r 1905חסקלבאברהםאיצקובסקי
R 1891נוסביזאברהם~בסקי 
i 1901בנהבוררנולאהרמן 

 1905מויסייביזאיסקקרמן
 1901אידהקלרפלד

 1904לוי~כסקלינג
 1910אלימלךמיכאילקופית

 1900יהושועמשהקופרמן

 1908פינחסוביזציחקלייפרמן
 1906מרקובנה'רחלליבליך

 1892וולפובנהחיהליפסמן
 1909גירשביזפנחס rליפש

 1900זימליבייעקבלווביז
(חליסןב 9יוי Qמוילוגסקר
 1889אברהם>

 1906אובסייבנהאנהלוויה

 r 1903לייבובמכסמוזל

 1 91 3אשקרrכזזמחמוד
 r 1903לזרבמריסימלדמן

 1899גירשברולףמרקיז
 r 1903אציקובלייזרמסקסרבציק

 1898מוייסייביזחייםמולסר
 r 1906יצחקובמאירמיאםקוביצקי

 1900ובליהנרודובס~ה·דבורקין
מאירוביזסולומוןאורלקי

 1906(דוידוביז>
 1902ייגורוביזיהודהפרקל
 r 1905לברבנוחפולני

 1901סמואילובנהשרהפרזננס~ה
סמואילובנהפייגהפולני
 1896רכנה

 1903שחנוביזנפתליפוימרנז
 1903ביזיחילודוידפרסמן

 1907מרקוביזראילרבינוביז

 1908לווביזמריסירסקוסניס
 1908יזראילוביזיקעברוזין

אלכסנדרורזינו
 1905ןלדימירוביז

 1895אמנוילובנהסופיהיה !;jרוגינס
 1907ייפימובנהורזהדודיה
גוגרי(רות>ראיסהריז'יק

 1904וייבנה
 1902מררדרכוביזסמואילנקו 99
 r 1905איםקרבלזרסגל

 1913בנהיוסיפולאהסרכסמן

 r 1906ניחמובזןמהסוזמן

 r 1903לייזרוביקעבסר~ל

 r 1883נחימוביוסיףפינקלשםייז
 1901לבחייםפינקלשיםין

 r 1905איסקובנאוםפישר

 1887פילחסובנהלאהפיק

 1909סימאונובנהסרניהפרייפלד
(גלח>יוסףפורמנוביז
 1896ברקוביז

וונסילוביצהברכהחורגי
 1907(סוליסרניק>

 1906מנדלביזחייםציפין
 1904מרקובנהשרהצ'צ'יק
 1901בנהאילומנוראיסהבהצ'ודקו

1923 
1933 
1922 
1927 
1932 

1922 
1926 

11930 
:1920 
11930 

11928 

11926 

1925 

1922 

1926 

1930 
1934 
1925 
1934 
1935 
1934 
1929 
1928 
1931 
1931 
1932 
1930 

1933 
1932 
1932 
1930 
1931 
1930 

1926 
1933 
1927 

1925 
1920 

1924 

1924 
1925 
1'922 

1925 
1925 
1931 

1934 
1928 
1930 

1'J28 
 26י•1

 22יי1

 28י~1

1~120 
1~125 
1~125 

 27י~1

19124 

1931 
1931 
1932 
1931 

1931 
1931 
1928 

1929 

1931 
1930 

1926 
1923 

1925 

1931 
1929 

1929 

1930 

1925 
1929 

19:13 
19 :oו

19:!8 

19:t9 

19~!1 

19~!5 
19~11 

ב19 :5 

1934 
1932 
1930 

1931 

1934 
1931 

1924 
1931 

1931 

1930 

1931 

1931 

1931 
1933 

1931 

1931 

 1903 ·מרקסוביזיקעבשפיר
נאומוביזאיליה(ספר>שםי

 1894אנסול)(ניגרי:

 1902בוריסוביזיקעבשוורצמן

 r 1908שמולבנפתולהשריחם
 1902סימרינוביז ,,,,שכסר

 1908יונוביזחייםשלזינגר
 1902אןיקסמואילשייכםמן
סמואילובנהשרהשניצר

 1907(פרנצס>

 1909איסקוביזבנימיןשסיינברג

 r 1903מנוסובבוריםשוססר
 r 1901זוסובנבימיןאליס

1925 

1922 

1927 

1926 
1921 
1927 
1922 

1930 

1927 

1929 
1930 

1926 
1928 
1931 

1939 
1929 

1926 
1925 

1933 
1930 

1929 
1930 

המקורית,בכוססתהופעתםסדרלפימובאתוסהמרתשרימתהרעה:

כמקרוןכלשרכןדוגמאותארבע
הצסרף-1924בציוניכמהגרברה·מאתזעב , 1900לידהשנתלזר,איזינברג
לפק•פ,

לברה•מ.גררשהאחרוןובמעצרנצער-1928ר 1927 , 1924ב•
 ,-23,6,1928בלארוסההגיע

 •פוליםינפליםהוכרלא
מהמפלגההוצאהמפלגהסיהורבעת 1933וב·במל·שאייזנברגלמד-1930ב

זר.כאלמנס(בולשביקים>הכל·רוסיתהוקמוניססית
יורע.בלתיהימצאומקום

 •וסלרצילוםשי
7,3,1936 

 .,.ל.ב

לפלשתינהמליסאנסע , 1904ב·בליסאנולדיהודי,לייבוביז,אברהםקב
ציוני,כמהרג

בהפגנההשתתפותבגללבכלאשנהשיבנצער,-1929בלפק·ם.צהסרף-1924ב
ארוסה.דרך-21,12,30בהגיעלברה•מ,גורשמכןולאחר

 •פוליסיכפליסהוכרלאונדב.חייזרלהעידיכוליםפעילותולע ,דבריולפי
למכונאות.היהודיבסכניקרםאברוסה,בקלמד-1932ב

7,3,1936 

 .,.ל.ב

ברה"מאתעזב 1920ב·בווילנה.-1904בנולדמויסייביז,יוסףבסקין,
 192oמ·צירן··פועלימפלגתחברהיהבפלשתינהפרליםי,כמהגרלפלשתינה,

לפק•פ,הצסרף-1926ב , 1924דע
הגיעלברה•מ.וגורשחרושיםכמהישבכרוזים,הפצתבגללנצער-1928ב

 ,-1,9,1928בלארוסה

 ,-26,9,1928מה ...מסבפרום.פרלייםכמהרגהוכר
מדיאר.שלידובחתימתניתנהבסקיןלעהמלצה
ראייזנברג.קרסקלעבעבודתומסתמך rבסק
שלו.צילוםנצמאבתיק

בעבודה.להסתדרכדילאיבנובו·ררזניסנקבסקיןנסע-1928ב
בפלשתינהבסקיןשלפעילותובסדר.אינהפוליטינפליםבוההכרה

בדיקה.סערנהלפק·פוהשתייכותו
7,3,1936 

 .,.ל.ב

השתייךסוחר.שלבןערבי,בפלשתינה.-1906בנולדמחמוד.זוחדי·נידים
 ,כביכולהצסרף,מצויין>.לאמפלגהובאיזה(ממתילאומיתערביתלמפלהג
בהפגנות.השתתפותבגללימיםלכמהפעמייםשנעצרכותב, ,-1932נלפקים

ע·ישנשלחאמרהואבמוסקבהכתייר,ארוסהדרך-2,8,1934בלברה•מדג.יע
עמלישלהקומרניססית<האוניברסיטה KYTBב·ללימודיםפק•פשלהוהעימ
 •עליואינפורמציהכלהידערבגללאבוניברסיהםנתקבללאהמזרח),
פולנית,אזרחיתנאומובנה,אלםיהרפלקסאשתועםהגיעכירים
(ארגוןמרפ•רשללרעה·מלכךבקשהוהגישאשתועםבמוסקבהלהישארניסה

אין,נוספיםנתוניםהמהפכנים),לזערתבינלאומי
בפריז,נמצאכעתיד)בכתב<הערה 8,3,1936

ב.ל.ו.
p 2000•קומוניזםל·זשלבמאמרו 165בגליוןנתפרסמוהקוםינסדןםםסמכיסיעם • 

42 
 172גויון



לכביתכז'רזהלרזתתשובה
למותו·שנהשלושים-בז'וזה·חנוךברשימתה

רותמתייחסת ) 171בלירן 77<עתרן
אםאף ,) 165מם.(בלירןלמאמריגםבז'והז·לבנית

שמי.אתבמפושרמזכירהלא
כךעלהרשימהכותבתעםבהחלםמסכיםאני
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