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אתמאפייןכל·כךרוסיפאורפזפרסםלאמכברזה
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בקרייתחגיגיאירועמעיןלהיותאמורהחדשיםכתבי·עתהופעת
כתביכמהלאחרונה, '·כךכלולאלאחרונה,הופיעווהנה, •הספר
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הכמוהמניפסטגםעניין.חסריבפירושהיוהטקסטיםיתר ."בא"

קל.רונייאחיוךהטובבמקרהעוררויומרנימהפכני
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ממש.שלאגודהשהיאוהיחידה,
בגוףהסופר", .ב"הואכתב·העתששםלמרותהנוספת:אי·האמת
דעת.גבינתשוב,·הסופר"."ביתפעמיםכמהכתובהחוברת

ידיעלנכתברובורבכימעולה,כמובןהואעצמו'לחומרבאשר
החוברתניירהנייר' ,ונימזכרנשמטכמעטכן'בעצמם.העורכים

הנייר?רק •ממוחזרהואהעורכים,שמעידיםכפי

י
ואףהקפדה.ניקיון.רמה,בהחלטאחרת,מעירסיפורזה"רחוב",

שלאלא,מעניין.לאבכללבעצם,מעניין.מספיקלאכן,פיעל
שיריויפיםלהיותשמסוגליםכמויפיםזךשלשיריוטעות.תהיה
ושלשרוןיוסףשלדבריםגםברנשטיין.אורידבריגםזך.של
נקי.הכולשם.בסדרהכולחירש.אלישלשיריוגםטאוב.גדי
בעיות.אין

חיתה,פנים,כלעלשליהציפיה,בעיות.איןהעניין.זהזהו.
דברצפוי.בלתימשהוחדשה.הפתעהליתזמןפינהכלשברחוב,
 .חשבתילאעליודברקראתי,שטרם

אתהזאת.הדייסהאתלועסיםשניםזהמדי.צפויהזהוהרחוב
לאשהאנשיםהיאההרגשה .הזההסגנוןאתהזאת.הרזההשפה
כתב·עתהפקתשלהזההראשכאבלהםנחוץמהלשםיודעים

העורכים.בעצמותבוערתלאאששוםלספרות.
 •גילויאינםזךשלשיריו •מיותרפשוטזהמסוגכתב·עתכן'על
אתודאימכירים.אנושרוןיוסיאתגםחירש.אלישללאגם
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כאןאבל •הציבורבפניהוצגהשטרםאסתטית,תרבותיתעולם

מודוסאותוהיטב,מוכרתנימהאותהלהיאבק.מהעלאין
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תרגםליקט,שפה;סורגצלאן:פארל
זנרכנק;שמערןהערות:והוסיף

סימןספריהמאוחר;הקיבוץהרצאת

עמ. 182 ; 1994קריאה;

המשורריםגדולפרוזה:דקסעישירים
שלהשניהבמחציתהגרמנית,שבפה
שמעולםיהדדי·גרמני,משוררהמאה.

1b בגרמניה.התגורר
למקררהשפהאתשהופכתשירהדז

הרלרדנסילמצב Iומלואולעולםהקיום:
החייםוהשקר.האמת-בשפההיחדי.

המשוררנבגדבוגדת,וכשהיאוהמוות.

בצעמו.

 ,-1970דב ,-1969בבארץביקרצאלן

שבפאריס.הסיידבנהרבטביעההתאבד

המלה;מתחלפתהמפתח,"מתחלף
הכלהפת;'תים.-/· .עםב:ש'לנלה- ..שהתר
;:ז~ןג i;i-~;א' ת~ן;ה~:; ij1ר v • י~:ו~
 ,,~ןה. iJ~ל רך~~~

תון~ u nהמלצי
ירוןהרצאתאהליכמה; :גלעדידור

עמ' 206 ; 1994גולן;
"רכבות"-(הראשוןסיפורים:תשהע

פרקים).חמישהשלכרומןלעמודיכול
מנוחה,חסרותדמויותבהםסיפורים

עולותהעברכשרוחותשדנים,בזמנים
המניעהואהמקריהמפגשומסוידות:

הסיפורית.ההתרחשותאת

שלהפילוסופיהשטייבו:ררררלף
הוצאתמצר;צבי :מגרמנית ;החירות

עמ' 207 ; 11194גת;

רתותאבישלהמוקדמיםמכתביואחד
האדם).<חדכמתפוסופיהוהאנתר

אחדותואתבהכרהחדדהאדם"כרשא

מתוךהמיוחדבמקרהופועלהעולםעם
עצמוחדוההוא ,אהבתומכוח ' ITהכרה

יפעל ,זהוההקדמה).<מתוךחפיש"
החירותניתנתבוהתחום ,,שסייגו

 .מיצוידייללובא

הילדות;אחריהראכן;שולמיונ
עמ' 62 ; 1994דביר;הוצאת

הנסים"ל"שונאהשלמהנובלה.
ר"נביא".

לרצחד'ניסהשאביו ,צעירגברסלדא,
ועצמאית,בודדהגדולהאשהומורן,
בשדלינידחביישוב ,ג:מדברחיים

לידהאהבה,של-סיפורםהקהילה.
שלאחרבתקופהמתרחש-ומדדת
עודאין ,תמוהילדות"ימיר:עם.גדודי
על·פיהמובילהאלוהית,)ובהית,דמות
אלהעבדותמן-·עלירנתרכב

הספר),<גבהחירות,"

עבריתמעיןנזירית,מיוחדת,הלשון
בטבעיותהזורמתמקראית,אדכנענית

 ,ג!''ובכוח

הראבןלמ•ת tש

קיחוטה;דוןסרוואנטס:רהמיגל
סקרריסקי·לנרארכיאטריסמספרדית:

השיריםתרגוםלבראו;רלראיס
הספדיה ;ניצן·קרןטלועריכה:
עמ'; 399 :'אכרך ; 1994החרשה;

עמ' 431 :כ'ךרכ

להרהקיחוסהדוןהחריף,ההידאלגו
מאנצ'ה,

iVלרומןרביםיעל·ידשנחשב נ
לראשונה, ;) 1605 (הראשוןהמודרני
לעברית.הערות,הכוללמלא,בתרגום

מעריץקיחוסה,דון ,הראשוןבחקל
יוצאהאבירית,והספרותההרואיות

אתומתאים ,הזקןסוסועל ,למסעיו
המוגזמיםלאידיאליםהגסההמציאות

האיכר ,סאגשו ,ולצידומולו .שלו
השניבחלקהפיקח"."השוסההפשוס

פועליםספריתקהלת;אני :טדחםדרו
 ;חמרספרי-אחרונותערתיירי-

עמ' 266 ; 1994

סוג .ימיובערובאדם,בחייאוזזיום

האישיכשהסיפורנפש,שבון·חלש
תיעודייםכאילובקסעיםוזשר

בארץוהשפיעושפעלולמיהנוגעים
תחוםעלהושםהדגשהאחרונה.במאה

קסעיםשזוריםכןכמדהעבוךן;,

הזיכרון"מאלבום"תמונהםיהמכוני
שירים.מתוךושורורנ

המחברתהשם;אקזמות :סתר;אחיה

ירושלים;כרמלהרצאת ;נה iיהראש
עמ' 125 ; 1994

 ,אסתרחיהשלבפרוזה, ,הרביעיספרה
ראשונהמחברתוציירת.מו;וררתגם

"בחווייתשנכתבורבות,מתוך

עליונים.עולמותאלבדרך- "'~!התיקו
הקבלה,עולםרוח,שלבעולםנגיעה
מלווהההוויה",ו"מסתריהתורה

המחברת.שלבאיורים

נבגדות;צוואותקרנררה:מילן
הרצאתערה;כתחגית :מצרפתית

עמ' 229 ; 1994ביתן;זמורה

איקונותביןפרקיםתשעהשלמסע
וכןקאפקאהרבהאירופה:תרבות

 ,רושדי ,סולססוימאןסרוונסס,רכלה,
ועו.דססרווינסקי ,ברסון ,המינגווי

שלהכובדנקודתהיאהרומןאמנות
נפקדלאקדנדרה,אצלכרגילהסקירה.
ההומור.שלמקומו

קונדרהמילן

 ;ולחםייןסילונה:אינאציר
הרצאתשילובי;גאירמאיטלקית:

עמ' 288 ; 1994ביתן;זמורה

פייסרו ;) 1937 (סילונהשלהשניספרו
שגותלאחרשב, ,איגסלקסואלספינה,
באיטליההולדתו.למקוםגלות,

אתלהכריעמנסההואהפאשיססית
הספרולנחשלים.לסובליםולעזורהרוע
רקשםוהופיעבאיטליה,להפצהנאסר

 ,-1955ב

ספריתוהקולות;המראה :שהםראובן
הארצי,הקיבוץהרצאתפועלים
עמ' 112 ; 1994הצעיר;השומר

לאבאמהדרום"ב"פרידהקשובהקריאה
קובנו.

פואמהשלסיבהעללעמודניסיון
 ,-1949בשהופיעהמודרניסטית

שלתש"חמלחמתבחוויותהעוסקת
לשואתהתייחסותתוךגבעתי,חסינת
אירופה.יהודי

ידיעותהרצאתאוב;אמיר:אהרן

עמ' 176 ; 1994חמד;ספריאחרונות;

מתוךתקופה.ב"אוב"מעלההמחבר
קסעיאלהזיכרוןפונהההווה,נקודת
קסעיאלומכתבים,יומנים

הפסיפסאתהמהוויםאינפורמציה,

בחייתקופהמשקףגםשהואהאישי,

הארץ.ובתרבות

משכריפסוקיםעזרא:בןדוברתענת

עמ' 80 ; 1994דביר;הרצאתינותן;

דוברתענתשלהשלישישיריהספר
·עזרא.ןב

לבגלויתשירהלוחמת,"שירה
לתחושההכמההאשהשל ...ואמיצה,

ןבמעיהיאפנייתה ...נפשיחופשלש
 ,וידוישלשיריםמכתבים,שירי

הספר).<גבגעגוע,"אוסדרניה

ר 1~ףז ;.ם~ח 1א 1ה,;~נכדק~ךיר 1 ז~"
א; /,ןתנ;,שבחילשבחיו:;ללשמ;

 ,, /ם,ל,;נ:יד i ;~ 'ל 1מ /ת i: ~;נז:; יך~~~

חושכים;עושיםהררי·רמג':יונה

אחרונות;יריעותטכנקין;ידהרצאת

עמ' 711 ; 1994

במחשבהעימותים-חושביםשיםוע

בישראל.הציבורית
אגשיםעםראיונותושבעהשערים

והפוליטית.התרבותיתהמפהמרחבי
מחלוקת,ומלביחשוביםבנושאיםוןיד

השכול,וחילוניים,דתייםכיחסי
ספרותביןיחסהשלום,הסכמי

ולהיסטוריה.לחברהכאןהנכתבת

 ;השוקולדשפתכבו:ספירשולמית
 ; 1994תל·אביב;אוניברסיטתהרצאת

עמ' 54

ליריקהותמציתיים.קצריםשירים
וחושנית;עדינה

בכפפ;תאלי/באהיהההם"ב~מים

~תב,;ךה 1iך~ iJדררו~תה" iע;גכ~ר;
 . . " 1סיק,ה 1למ •~ 1ג

 11שוב;להיפגש :(תרגם)דורסכרו

גולן;ירוןהרצאת ;רומניםמשוררים
עמ' 61 ; 1994

 11ל·משלותרגומיםכינסדודסגרו

צלאן,פאולרומנית:כותבימשוררים
אנהגזה,בוגאו ,אברמסקולוציאן

דוינאש,אוגוססיןשספןבלנריאגה,
 ,לונגואלכסנדרו ,נסקודיאה'מרצ
כרמן ,סורסקומדין ,סולומוןפסרה
הקדישכןכמוקאסיאן.נינה ,פיראן

 .משוררלכלקצרהסקירה ,דוד

קעקוע;כמוכהן-שלרמי:כרמלה
עמ' 174 ; 1994עם·עוכד;הוצאת

הקשרסביבהסובביםנשייםמונולוגים
עומדותבמרכזונשיות.אימהותבין

mהיוצאתאיה,המאומצת,ובתהל
הביולוגית.אמהבלה,בעקבות

סגורה;נביאיםמחלקתפלמה:דרדר
עמ' 54 ; 1994תג;הוצאת

המקשרהכאבלחרסהמודעתשירה
מודעתלכללי:הפרסיביןוהמשותף

~א;ך ,דד. 1! ~"והמכלה.החולףלזמן
~תש 1ןחי;ת; Rד JJ iJת t5חןה iJ 1ף 1 ק,ז:;

ויןי~ת /ת 1 ק~~~ iJ~תןל~א;בא.ך;ר;
f[i:'iJ ," 
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סיוןאריה

מורפולוגייםשיריםשני

חז"לבעקבות

f ~:או םq דית,זים~,~ q .~לק
~זבזק~~ק t~ין:זיר
משנאית,נגעברית~מסלית,ות, t~מסללשr-וי

• 1 •• -1 • -1 • : • 1 • • 1 T • 

 .ה~ך~~ם;:זיא ,זtדז~ם;:זיא

~,ווזק~
זt~ד;לזב pלו
 •ןך:פו~יל y~ל p~יי

j? ו~לrנ;ול~יםאוזיj? ו~לrאוזי:p ן~ים
שס~חיםאגזפיםאוגבעותמורדות

Z T I • --: 1 • 

מזעותצ~רתשז~רתםנגנינים
אחלים.שלצ~רהש~~רתם ...בות i~·רח

1 :• T T T •: T • 

ריחות~~דזים rים .Pז~
·צהריםשנתשז~רתםצללים

1 • T ••• T T :נ-T -זז• 

השלדיםאוהלכל~מr-וחת
~ךב iנ:ו; iןלדזjב~-לארד

הר~חותאוה:פל~מעל
ת iמסכסכ.שבות iנ

: : -: : 

ואבחותריחות
r-וארותשל;חצאים-

-ר :- •·רז

הימיםאחרית

i מק~ Jj{1 ן~ן~רתiJ ~;יוך<ן~י~י בy 
אגדה>אוהידרוגרפיהזואם

ים. ?j ~ת~ T ם:~ל f T ם~~ם i ~~צ~י
ייאיד~מות r~נ:יק~פותם t;,~ fז~ ם,:;

 •~ע~רן~יז~ש~מות ,ר yיי"ש iJ~י p:סי~, ,,~

·הה~א.הנסשלההידרולוגיההסנגרזה(א~לי
-:• -:• -1 -· 1 • ... ---

 , ,,ןpז iJ,זtדזיי:~זרו~ה·צאןה, fמ
~ןח~ת ,~ה~~'זtייזע~ת ,iודוויז

נגt:כלע.שחלחלה
נגזמאמזפרתנזל~ ...נני°;י'שראל

;j ~~~ן~~~ל ;כ r כ~ע~ךה•T T 

 .) rlנl~לה:פבשלכנגש
• 1 1 • - T T 

j;? ללי.ןרןןtזiJ נ:י"ךה 1}נ;והום
 :בr~ז=יץiJ jל fייקומוזtת
 םך~-י~,~ד~ס qלא~עוןם f~ך~הךןדן
עליהנגב~ולא

קון~י~םל f;ם i~ר ...ל y ם~~~ש~
נגזפיםור 1:.ציבוא

 •-- •ד

נ;ומ~נות~ם i~ין ,,~
נאדותעלנהרגיםרועים

~רי~ם.זtתלךחץים' i ~ופ:~~•-•:םי~ qןלו-
ס~ןז י~•זtת ~כ:t~יד ~ל~~ ם:~ iJן
iן'ןמו~י iJכ~ם~ילא~ים, JJים, ?jיית~ ם:~ iJן

~,, :p ו~הrל~~יאוזיf ז;ה.~יןיוןמו~ים

סוך~ה. 9;:זי iJסוף ה~ז:;:ה tf ן~~:

מים. t~האחרית
 •-ז ·:--

5 
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 ~ r:c ---~1,:ב(י

רוחרקאיכרהעכר

רפאים

לאדורכלכדימיםחודש , 1939כאוקטובר
הכזכשייםשילחוהעולם,מלחמתתחילת

יהזיריאתשכצ'כיהמאזסטראזזההגרמנים

כז,!םכמעטשםשכפולין,לניסקזהעיר
הנאצ•~םביצעואזעדגםמותם.אתמצאו

עינוריכוז,למחנותאלפיםהטילומעצרים,
משלזח·הגירזשהיהזהאזלםאותם.ורצחו

-אבחנהללאיהודיםהמונישלהראשון
ההשמדיהתהליךשלראשיתוזככך

השיטתית.

לניסקזהעיריהודילגירוששנה 55כמלאת
השתווףזיכרון.עצרתכאזסטראזזהנערכה

ונהונשאהאזולואצלבצ'כיהנשיאגםכה
דברו:את

נכבדי,

לניסקות,אוססראווהיהודישמלוח
מסוגוהראשוןהמשלוחשהיה

בתולדותנקודת-מוקדהיהבאירופה,
 .שלנוהמאהשלביותרהגדולההאימה

ההכתמהשבוהרגע,היהזה

אזרחיםקבוצתשלהאידיאולוגית
שוויוןביסולנחותי·דרגה,כאנשים

האכזרית,ורדיפתםזכויותיהם

שלחדשהאיכותיתלדרגההועלתה
השמדתהמכןולאחרהפיזיבידודה

זמןלדרכויצאהמשלוחהשיסתית.
העולםמלחמתשלתחילתהלאחרצקר

ש~פשרהמצבשורשיאולםהשגיח,
שקדמובאירועיםנעוצים ,הדבראת

מתכווןאניהמלחמה.לפרוץ
הספראזורילכיבוש ,לתכתיב·מינכן

צ'כיהשלכיבושןכךואחרשלנו
 ,האחרוןהניסיוןשהיהומוראביה,

שלאיתנותהאתהיסלרבחןשבו
כושראתהאירופית,הדמוקרסיה

הסולידריותתחושתואתהתגוננותה
עמדהלאהאירופיתהדמוקריסהשלה.

אתלבלוםהצליחהלאהיאבמבןח.
חיזקה-כורחהבעלובכךהיסלר
להרשותשיוכל ,בתקוותיואותו

ההזדמנותהוחמצהדבר.כללעצמו
תוחלתאיןכי ,לולהמחישהאחרונה
ומאזהמסורפות:תוכניותיולהגשמת

מתי ,זמןשלענייןאלאזההיהאל
יחלעתובאותההמלחמהאשאתיצית
שהתגלמותם ,שלוורבן nמעשי·האת

-השואהחיתהביותרהמפלצתית
שלענףעלרקלא ,השמדהתקפת

שלמהותהצעםעלאלא ,האנושיהמין
האנושיהקיוםועלהחדשהזמןתרבות
בצעמו.

דרך ,מתכתיב-מינכןהמוליךהקואל
המשלוחעדארצנוכיבוש

אימתניבהיגיוןמתקשרמאוססראווה,

שלוהשנהיוםאתשגםנוסף,אמוער
מצייניםהננו-במספר soה·-

מהשלחיסולודהיינואלה,בימים
הציניהמשפחתי""המחנהשנארק

ההמוניהרצח-באושוויץ·בירקנאו

בהיססוריהאי·פעםשבוצע ,ביותר

אזרחינו.נגדהמודרנית

היהלאמאוססראווההמשלוח ,אם·כן
 ,לושקדמוהמאורעותשלתולדהרק

נות·לפ tבא,בע
ז(,בוק

דt~זנן!,ל~נ;tו~ך~ע
 i:הmצל;;ב n ,פנם mחשכה
-~ • ___ ,;;:ז .......ר--ז

 ~~י'(ו_t,ךחז יo~,לi ל~~
ך~ר) ~ , Q ;נ~:{ t ~~ :roרןימזא

 ,~תר ל~~ ,~-,.~~ד~
נ;ןדדזב : ן-,ב; י~~

נ;ר,ר~ה~זןןם

י t pן r,םו5י~~י
י:ן iפ Q ~ןא~י ת~,~~

 , 1\ ,~ודזדיזזאז:ףיה~א,

gאהי:וינו.פ;שנוהירם,(שתni' 
 =«~פ:':mבריהובנ;ת iמכ-~

 ¼ ~ ,.-•-·ז •',,-1 • 1 •

.~ n ;ף, m -:דיי~ זr <ו:ם
ולזןמשחפ,וי!ה i 1Y-זדr 'i~כןש;ת

 • ,~ו-ר-זז '- 1 •
ארחיםזנםנים~נחיתותהמ,א;ת
 . ~ !fמ,דם.~ם o ~ w; ~,<מםפיר

~גילס~ים:ת inל~
1 

 ,;; mזז
,:, ..., • .., ." . if' T:t¾\, t, ·J. •' 

· J1 ~ t ז,ג~יqז~,; n :ג~~ i <ה

 ·רeפ niל~~זעא:נןהז: tג~
 !ך~ים ?'1נ;iוfו ~&ו~י,&~
םזנ:נו ·~~-סי~~ו-וו~~וב

~ ,jז~· l « ,~יךזן:ט(נ
אדירנאנרמתנופיםםם

 ....וו "ז . • .•

 ,ם1<ר 1 ·םו
ם(םmלהני . . ... 

י

 ,אחריושבאמהלכלאותוגנאלא
בארמון·הירידיםהיהודיםבריכוזהחל

סרדיןלמחנההמשלוחיםדרךבפראג,
וכלה·ההשמדהלמחנותמכןולאחר

שהואה.שלבאפוקליפסה
ושובשובלהזכירעלינועמים·סמשגי

אלה:נוראיםואירויענ
הבסיסיהכבודרגשמפאת ,כלראשית
ולזכרם,רעינושלאין·לו·קץ 1סלסבל

אתלכבדהיאהסבעיתחובתנו
השותפותעללשמורובכךקורבנם

והמתים,החייםשלבמינההמיוחדת
אחדשהיאוהצאצאים,האבותשל

אנושיתחברהכלשלהיסודות
זהותלזהותה:המודעתבריאה,
שלברורהתודעהעלהנשענת
הסובכלשלמשמעותוושלרציפות

עליה.שעברוהרע
המתמדתהאזהרההואהשניהסעם

גורלםאותנושמזהירוהבלתי·פוסקת,
האכזריות,האלימות,קורבנותכלשל

המעוותותהאידיאולוגיותהקנאות,
אומרת,זואזהרההאנושית.והשפלות

הרשעותכנגדנעמודלאם'שא
הראשוניםגילוייהבעתבראשיתה,

הרינוכמעס,הבלתי-מורגשים
נדעלאמאוחרשיותרמסתכנים,

לעמודשנוכלאוכנגדה,לעמוד
אנושייםקורבנותבמחיררקכנגדה

זותהיהאךהובס,הנאציזםנוספים.

העולםמןשנעלמולחשוב,כסילות
הקולקסיביתהשנאההגזענות,רוח

אנושיותנפשותשלוהנכונות
חשיבותןתחושתאתלהעלותעלובות
ולפגועפשיעםביצועעל·ידיהצעמית
שכללקוות,כסילותזותהיהבזולת.

אתלצעמםסיגלוכבראכןהאדםבני
 ,האנושילכבודליצורי·אנוש,הכבוד
ושבאישהאזרחיםשלהשוויוןלערכי
שלהרעההרוחמסתתרתלאמהם

הלאומית.והשנאההלאומיתהיוהרה
עםהנמניםאדםלבניההתנגדות

-אחריםדתותאוגזעיםעמים,
אנושיעצמילביסחוןהעלובתחליף

מקוםבכלבפוסנציהרדומה-
כברכנגדולעמודחייביםמסביבנו.

התמימיםהראשונים,גילוייובתע
כנגדלעמודאפילוחייביםלכאורה.

כאלה.לגילוייםדאישותסתם
קשוחה:יותרעודבצורהזאתאומר

אניסשמיתהערהכלבמעמקיאי·שם
משים,בליגזעניגילויוכלקאראית
שלהמכושפת·הרפאים nרומסתתרת

ויתורובכלהפוגרום.אותאי·הגאזים
שגלגלהסכנה,חבויההאליםלתוקפן

לנוע.יתחילאימהמשעישלחדש
הרשו·נאכןועליום·אבלהואהיום

כאתאתכם,ינחם·אלוהיםלסיים:לי
וירושלים.לציוןהאבליםכולם

עלשניספרמיכלאתינצוראלוהים
 • *.בכפסייעוולאל

האזולזצלאכ
להביהודהמצ'כית:

מיער:רזהבייהוהד*הרב
ינחם"אלוהיםהברכה:שלהראשוןקלחה

ברכתעלפרזהפארהוא ,גו;ואתכם"

("המקום-בישראלהמקובלתהאבלים
 ,וירושלים")זיוןאבליבתרךאותךינחם
מיכלאתיגזור"אלוהיםהשניקלחה

הגזרות.רוחאתדווקאהולם .....שניספר
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טורקי"טורקי

ארתךחלםמי
הלילה"

פיקטיבייםעולמות
לויןשליצירתולהבנתחשובמפתח
גיבורישלעולמםאתהרואהזההוא

הגיבורפיקסיבי.כעולםיצירתו
רבדילהיותסוב·האםתוהההלויני

חלומות,מושאאותה • 1מק'דוגל
הענקיתבחוותהקשכיסאעלהיושבת

לאורקפהספלולוגמתבמונסאנה,
אינםלויןשלשגיבוריואלאהשקיהע.

קסןהואעולמםזה.מעולםקלח
החייםאלהשלעולמםרקולאועלוב,

לובונההכפריהסיניאפילופה.
גביעלהשערותשכולועולם

פורחיםמגדליםמעיןהשערות,
פוגשתמונה·בתוךב·אשהבאוויר;

בלונדיתאשהשלבתמונתההסיני
הואאירופאי.במגיזןעלעולאגביפה,

ברבריניברברההשםהאם-מתלבס
שלשמהאומרפאלעשבכינויהוא

בכינוישמדוברמחליסהואהבחורה.
מחליס:הואועודמרפא;לעשב

נהגהואהבלונדיתשלשבעלה
השתן;בדרכימדלקתהסובלמירוצים
עשבבעזרתארוכהתעלהזודלקת

כןגםהסובל ,הסיניהאיכרהמרפא.
אפילולמרפא.יזכהלאדומה,דמקלת
זוהרעולםישהשתןבדרכילדלקת
לאאךבמגזינים,הקייםמשלה,
 .המגזיןקוראישלבעולמם

המספרגםלובונהפיקסיביעולם
לאופסיקאיהנכנסאדםהמתאר

ביןמשווההואב·אופיסקיא•.

עלועומדלקונדיסוריה,אופסיקאי
העוגה.על·פניהמשקפייםיתרונות
מעס·עודומהרהר:מוסיףהמספר

ישובופעם,כמוהיםשפתעלגורז
תיעלמנה·ההחמצותכל ,נעורינו

לגנביבאזהרהומסיים ,) 63<עמ'

מקונוגגזלוהג'ילוין:חנוך
הוצאתאחרים;וטיפוסים

ספריהמאוחד;הקיבוץ

עמ' 332 ; 1994סימן·קריאה;

יוצרים,חסרהאינההעבריתהספרות

כתיבה.שלשוניםבסוגיםשהתמחו
ביאליק,העברים,המשורריםגדול
יעקבגםוכךומחדות,פרודהגםכתב

עמיחי,יהודהפוגל,דודשסיינברג,
משורריםחצוהאחרונה,ובעת

ומאירסיוןאריהדוגמתמובהקים,

גםוהתנסוהשירהקוויאת ,וידלסיר
של,,·התחומיותלמרותבפרודה.
לעיתיםאואלה,יוצרים
היהביאליקכיברורומיות, nתלת·ת
שירתופסגתעלוכימשוררכלקודם
פסגתשאווירבעוד ,בודדהואניצב

דלילכל·כךהיהלאשלוהפרוהד
כלקודםהואלויןחנוךכסופרים.

השארביןנגרמתההנאהתמידית.-בההרבההפוריותבשלקרלאז.חדאי.
מורכבותןהלשונית,הרעננותבשלהאיכו~ותבשלבעיקראלא ,ניחן

האנושיות,הסיסואציותשלהמופלאהשזוכותאיכויות, •במחזותיוהאצורות
בזמןבואךיומיומיות,פשוסות,שהןעשירבימתילגיבויפעם,אחרפעם

ומפתיעות.מקוריותלמרותהבמאי.לויןחנוךשלמצידו
 ,כמחזאילויןשלד·משמעי nהתיוגו
ספרותבתחומייצירתושגםהרי

שירה,הגות,קסעיפרוזה,-אחרים

קבארסייםמערכוניםודאיפזמונאות,

הדרמהמצויהבהםלגבהיםנוסקת-
מקונגו•הג'יגולוהחרשספרושלו.

זאת.ומראהשבאחרים"וטיפוסים

יחידותשלרחבמגווןמכילהפסר
קסןחלקשונים.מסוגיםספרותיות

במסגרתהבמהעלהועלהמהן
לחשיפהזכהאחרחלקמסחרית.
הואהאריוהחלקאחרותבמסגרות

כמהבוימולאחרונהלגמרי.חדש
הסלווידיהלתוכניתהספרקמיעם
·הג'יגולוהקנרסגוב·.·לילה

הוצג ,הספראתשפותחמקונגו·,

גידיאתבייםויןלחנוך .-1989ב
שהעלודיין,ותיקיפולקיוסיגוב,
דעמצחיקיםחלקםמערכונים,אוסף

·שנילסובזכורבמיוחדדמעות.
בביצועצעבנית·ואשהנכלמיםגברים
קסעים .דייןתיקישלמבריקהיססרי
עללאחרונההועלומהספרנוספים
·פגישהמיני·קברסבמסגרתהבהמ

·האשהלאחרהמוצגבנגקוק·,
האחרונההצגתו ,שבתוכנו•המופלאה

 .ויןלחנוךשל
אלהקסעיםשלהשדרהמחוסיקלח

לויןשלהמוקדמתמיצירתומוכרים
הכמיהה ,אחרמישהולהיותהרצון-

מושגת,והבלתיהמלאכיתלאהבה
כדימושפללהיותאולהשפילהצורך
פיסותהגדלת ,קיומךאתלאשש
ואגבענקייםלממדיםחייםשלזיערות

ההחמצהתחושתמחדש,בחינתםכך

מהמציאותלחיזוקהזוכההבסיסית
עםהמוקדמתההיכרותלמרותבשסח.

איתםהמרשיםהמפגשהנושאים,

מרירותמלוויםוהנאהחיוךמעורר

החמוששלהחדהראייתומפניאתנו
 ,מתמשךהרהוראותוכלבמשקפיים.

ההתרחשותלביןבינואין
היותמלבדכלום,לאהמציאותית

הדקמיןלאופסיקאיהאדםכניסת
אודותעלמחשבה,זרםששחרר

 .לאופיסקיאבכניסההגלוםהפוסנציאל
מתחומיםאובייקסיםביןההשוואה

ביןשנעשתהזודוגמתרחוקים,

משמשתלקונדיסוריה,האופסיקאי
ומזוויתפילוסופי·קומילדיוןבסיס

-במערכוןהיומיום.בעניינימקורית
ביןהשוואהעושהכרסיסן·קופאי

-אוסובוס·לכריססןקולנועקופאי
ביןהמתנהלההשוואתיהדיאלוג
למישורמהרהעדגולשהשניים
כלכאשרומשעשע,מסורףאבסורדי

תנאיכמהעדלשכנעמנסהאחד
אבל·כרסיסן:פחות:סוביםעבודתו

הכניסוגםועכשיודלתות!איןכלם
לאצ'יק·ציק.בכללמחשב,אצלכם
קופאי:בכריסס.חותמתיותרדופקים

חותמת.דופקיםלאאצלכםגם
פעםאףדפקולאאצלנואבלכריססן:
בליגםמספיקלנוישחותמת,
כרסיסן:למשל?מהקופאי:חותמת.
כברהדלתותקופאי:הדלתות.למשל
אזאמרתי?אםמהאזכריססן:אמרת.

 ,) 107<עמ'ולתותן•אין

זה ,ביהפיקסיהעולםלצד
הנחותרזףעלהנבנה ,ולסיביהספק

רגיעםלויןחנוךמבודדמבוססות,לא
שלבשוליההנמצאיםלכאורה,ספלים
שלמבחינתם.אךהמרכזית,העשיה
ברגעיםמדוברהשוליים,אנשי

הלךאחרעוקב·התוקע•מרכזיים.
לתקועהעומד ,בחורשלמחשבותיו

מהודרת.אשהשלבאחוריהאצבעואת
היחידשהואבעובדה,מתהדרהתוקע

לשעות.הולךשהואהשסותאתהידוע
בקסעהראשונות,צי nהדקה·ויאש

הזמןפרקאתמבודדהז,שםהנושא

עלרושםעושהידעיןהואשבוהקזר
המתחונפילתהאכזבה •אותוהרואים

האישכיהמבינים-הנזנחיםצאל
מרשיםאיננו ,מאודדעהחשיבואותו

לשוליים:נדחית-ועיקרכלל
נחשולבמיןאנינזכרכן·ואף·על·פי
וחציבדקה ,מצמררהתרגשות

זמנים!·היואלה ,כןאח,הראשונות.
 .) 86<עמ'
 ,בספרהמופיעיםמהקסעיםחלק

עלכשהםמהאפקסיביות,מאבדים
הבימתיתהפרשנותללא ,בלבדהנייר
מקונגו·,·הג'יגולוהקסעכהזושלהם.
שלמאודחביבלביצועבזמנושזכה
כסקססלאיבודהולךאך ,יזיןיוסי
הנושאלקסעבאשרהדברהואנסו.
 .צמודה•שמירה.·השםאת

זבדלויןחנוךשלמעיסםלאקססיסם
·הג'יגולוהקנרספזמונילהלחנה.
מיקיעל·ידיהולחנוקמונגו·

ללחניםזכומהםחלקגבריאלוב.
הסוסבמסגרתאםאחרים,וביצויעם

ואםרומנסי•,נושאעל·פנססיה
גל.ריקישלהאחרוןהדיסקבמסגרת
 ,מתמידיותרהאחרונות,בשנים

זמריםשיריואתומבצעיםמלחינים
'אחריתשלהקתאחריפופולריים.

תקופתחלה ,שיריואתביצעההימים'
חווההפסיקהאותהבצורת

אלברשסיין •כמדומני ,אלברשסיין
מ·אדרזישורותכמההלחינה

 ,סולדנוואבי('לונדון')המזוודות·
המשיכוגלוריקיגבריאלובמיקי

מיסורקי·סורקיהלהיסבעקבותיה.
גבריאלוב,שלהלילה·,אותךחלם

הישראלי·סורקי.לגלבסערתמשתייך
איש ,משלרקהואבשירהסורקי
החייםקוצרבשורתאתעימוונ.שוא

חלומותרקעעלמשמעותם,וחוסר
יתררחוקים.ממקומותאקזוסיים

ודאי ,בספרהמופיעיםיםסקסהם

 •לתורם.מכחים
גילאבי

עםהשנהאתפתח
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שבריעללהלך
המראה

איילה;מסעכהן:פנחסחוה
הוצאתלשירה;סדרהריתמוס;
 80 ; 1994 ;המאוחדהקיץוב

עמ'

להשזהס·כהן nפנחוהשלשיריה
אלברוחםמאודקרובים ,השניספהר

ליעיןגםוהחיזרוניזלדה,שליצירתה
ה rtידשלבהתבםאויותיהןמחדש

הצ~פיתהמשוררתושלמאווילה
 .מגב'דדא.אלןעה:ן ~ iןא
 , Amor Deiביןהמקשרהחוםמהו

שתישלהתמימההאלאהבת
נוצרית(האחתאלהמיסםיקאיות

הביניים,מימימוסלמית)והאחרת
שלהנפשי·פואיםהחוויותסולםלבין

אוליהיודעת,מודרנית,משוררת
·קולאז'כי·ההשתוות•,מדיתמתוך
וילדים •••אבלשלםלאיםחיינו

 ?) 40-(עמ'לנו·שנוידלם

העולםתחושתמשותפתלכולן
נוכחותבהרגשתהחדורה

פנימית,ודאותאותהרםנצםנדניסת,

הדתית,חוויה r-(בלהקוראשג'ימס
הנלעם·.של·ממשותובשםלסוגיה·>

תדירהמלווההעולם,אלזוהקיזמ
מםאפייזת,ושניותמסתוריןבהרגשת

הנואש,יהיחולשלפנינובשיירםנובע
ישותה,כלאת·הקאה·דעדומ,אלמ

מפרש·שם /לאהבהבו·מקוםאל
השיריםספוגיםכעסיה ;) 7(עמ'

אלכאחדוהנוראהנפלא;~נכוסף
התקדשותרגעיאלהמלאות,
שלסיני•הר·מעמדאלוהתעלות,

 ,)םש(היחיד

השואףנדלהבלתיבארוסהמדובר
להוויהשמעברמהעםלהתמזגות
הנפרסתזוהיומיומית,החומרית

פשרנםוליולפרוסותלפריסםברגיל
סולםית.ומשמעותמלכד
מבניעותשבכותבתוהאםהאשה

אתומפעיםא~יןבפתוסומענות

אתהזאת,העצומההערגה·הררנחית

עםלמפגשנרראת·ההוד·הציפיה·
 ,אליול·התכורנות"או ,האלוהי
החוקרים.שלדההלהתחליףכלשרן

חימוםלביןהכבסיםתלייתבין
שלא /ירעבשלאלתינוק,·החלב
מתאים·הלאברגעחלילהיבנה
·דעהדוברתתרההפותח)(השיר

ממנה··שלמעלהמהאחרכלות·
הקיוםמפלס,אתלהשגיבבמאמץ
ההופכיםהרגשה,במצביולזכות

לפרצילמצבי·ידיהע,שלהבסקסיסם
אמתמעמקישלוהארההתגלות
הרגיל.ההיגיוןמתפיסתהחורגים

כי ,נאמרהמיסםייםהחוויהמצביעל
במליםלהבעהניתניםהםאין

הקוץבישריואולםלאחרים.ולמסירה
מרתק,אישיניסוימהוויםשלפנינו
הואשלוייהחודיתהפואיםהקשבזכות

הקוראאתמהבמידתלקרבעשוי
~·דברההתנסותגבולותאלהמתאים

זאתעושההמשוררתהאמיתי·.

מחושבתפואסיתתבניתבאמצעות

במרביתהחוזרת ,יחדגםוספונםנית

הסקסספתיחתעל·יידז~~תהשירים.
בגלגולשגרה,שלנייניםועבתיאור
לכללהאניתחומינ:תוךהדברים

באה-ואזמסאפיזית,התרחשות

הגדולה,ההארהשלהעיןהרןו:יקריסת
הנמושתי ,ה~נליתהומותאלחזרה

התמוססות·חיתהוהאפסות•·:

 /ומערותחללים /:תוכי 1סקסונית
למפגשנבג~ונסיפיםשזקיפים
מפלאיםלצביעם /חתוניםנוחעליונים

ברעשנפלו / ·י~ JJבלראותם,שאין
ולאחר~תם.המערהוחקרת ...גדול

 /ןגעהצדעיםואחרוןה~~לתשנסגהר
שלן;ןאמבסלתוך /פrכדיםהקאתי

 ,) 12(עמיתינוקים.·

שלפרסכלבידעדבכז.סיענהזותבנית
בצביוןאנושתיאוריאוע:סבתמונת

במתחאנויש•,,·מסתורין·סוד·של
אדיר.רליגיויז
מחוכםמאספוירשימוש:נוי:מבשיירם

כלבסולבעתובהבקי)וות,ורב
שלסבוכהברשת ,ועניו•פ;זי~ת·
ישיריםוציסוסיםורמזים tסמלים,
זורשתהיהדות.קורותיממשלל
השעיהרגיעתוךאלבסביעותנרזשת

בהם ,ביותרהבנלייםוההתנהגות
וכאם.כאשהכאדם,הכותבתשרויה

אמירותסמלים,כאןבכו.צאבעיקר
הקבלה,מעולםמרוביםונוסחות
בשיר(ביעקרבמקראמזנוגניםבחלקם
המשנהמןוכןובבראשית),השירים

צבעכתמיעםם,יוהמדרשי

בוליסם.סגפניים·נרצירים
פסיחותשלשיסתיריבויגםבולס

אפקסי·הזרהלעתיםהיוצרות
והמהוותאמינות,ומוליכימעניינים

אווירתהלהמחשתייעלפואסיאמציע
בכלכמחוברתהדוברת•זונלהנפשית

רהריאלי·קונקרסיהיומיומיאלזיזיה
כאחת.ממנוהתנתק"לושואפת
כמעסהבודיסםייםפיוס iוזהרוגע

התיאורים,עלששוריםבצביונם,
על·ידיקרובותלעתיםנםיעסק

מעמקיםזקעותשלקיםם.קונסרפוכ
מןבקשס ...·ל;:זחץלוו:שלשרתנכפלות

על·ידיובעיקר ,) 8(עמ'החפצים·
אבות·מעשהבגדרןסהוא ,הרצון

עלבשדה•,·לש~חנות•,ולבסימן
שלהמקראי;ןאסוציאםיבימסענו
עלהידועהמדרשבהשראתהז.צירוף

שעלהרמהלפרדס•שבכנסר·ארבהע
הרצוןכאןומעוצבנתפסבגורלם,
ב·שדה"),(הגובללפרדסלהיכנס

של·קבליתהגנוססיתו rבמשמערו
גםוהאלוהות,הקיוםסודותגילוי

הדקיקהמעברקועל,ז:וגיתכפסיהע
חייםוביןלסירוףשפיותשבין

יודעתהדוברת ,) 70(עמילמוות
לסנס·אקזופרי),(ברמיזהבבירור
אפשריתהאמתלידיעת:ות tשההתקר

וכיהגבול•,על·כשנמצאיםרק
במלוא•מלמעלה·בעולםתיההתבוננו
גםכרוכה ,אליואהבההשיעור

<עמ'וההתרסקותהחבסה :אבפשרות

פזוריםזהבכיווןאיתותים ,) 44 • 40

בשירזהובכללרבים,בשירים
בתוכנומכולםוהעמוקהמעניין
בתרך·רגעהנקרא ,:עיצובו 1רהקבלי
 ,) 53 • 52<עמ'ןסב·פדרס
והתאנה,הגפןפירותדיוז.ונים,כתרי

-מליםובמשחק~לי•"ה(:חולצביע

בחוכמתשמציינים·התכלת·קו~לס·,
והרוחניותהסוהרמושגאתהנסתר

עליוניםכ·מפגשנוסחותהצרופים,
כסוד/·מכנסיםאותחתונים•,עם

·ספירותאלרמיזותהקליפות·:
להבעתמשמשיםוערדעליונות·
האולםימסיביתההתמזגותמשאלת

 \רש·רהו,רדס

שהוא(מה•תכלת·,·כלוהחובקת
ציציותרקלאעושיםיקר··צבע
להתחברכלולות"·מצעגםאלא

האלוהי).עםאבהבה
קבועבמתחמהוליםאלהכיסופים

סוהרלתחושת·אשם·תחושתשבין
שלהשורשיבחלחולוביעקרוחפות
חלופיותהקיום,ארעיותתודעת
<יעיןוה•אין•המוותתודעת ,ה·יש·

הציפיהשכן, ,) 18 , 11עמילמשל
אותהתולדתהיא ) 24<עמ' .,ל·אות
ד·פעמית, nנפש·רוחתבנית

לראותבשיריםלדוברתהמאפשרת
הלידהרגעאתעינייםבפקחון

מתוךחלקשלסרגיתכהיפרדות
אותההחוננתגםהיאה·שלם·:
בנוסחלפיאסהלחמלה,ביכולת
בחילוףמתבוננת,כשהיא ,הנוצרי

דבמותומרגש,מקוריפואיסתפקדיים

ובידיה:לעיניהוכלהההולכתאמה
n תצמיתאתתוםדעהאהבהמכוח;ןה

 , 31 , 28 , 27עמ'<עייןומותהכאהב
רבו'), 40 , 32

משוררתקובעתמ~לקל·מנגנןו·הזןמ
ומושסזתחושיםןת JJמודרנית

וב•צקעהאחתבנשימהאשרתודעה,

·אללאלוהיה:קוראתגםו5ל·קולית·
 .) 30<עמיו·אינכה·נא·תנשבי

בשיריםשזורלאורחושךביןהניגוד
גםקשורוהואמרכזיכמוסיב

ולמלאכתלצבעיםהרבהברגישות
הנתפסהאמנות,למעשההמחשבת,
הואהזמויסב ,) 42<עמ'ציירהכמשעה

הראיהמדרךחלק
העולם,את·ראשוניתהפליאתית

אתהממציםסגולהיחידישלנחלתם
אחרבחיפושההשתא~ת·מרפסות·כל

~ך 1ל·הרצוןומןהעליונה-:·הנ~דה
המ~קעהחשךאתולהמירפנים·

לזולתגםלהעניקוכיד ,אבורמ,נים·
 ,) 33 , 32<עמי

זכריבין(המפגשגבר·שאההקיזהםג

כזיקהנתפסתהקבלה)בלשוןלנקבי
שכןעולמות,כחיבוררוחנית,
הפעולותכלביסודהיא·הרוח·
האהבהשבמעשה·גופניותלירתהקרב
 ,) 15<עמ'
גםכמוומאבק·המיניםמשבררגעי

ילדיםגידולשליוםיוםבסירנות
סמליבאמצעותומעוצביםנתפסים
 ,במקבילשונים.וקדושהאלוהות
המראה··שבירתמתוארים ,כאמור

הכלים··שבירת<כמו )ו 6<עמי
האוררסיסי·נפילת•קבבלהשמשמעה
~ןרי~תוהתפזרותם)למעמקים·הגנוז·
המראה··רסיסיעלבשירהדוברת
פנימיצושלסגפנימימושכמיען
לעזורכדיהרסיסיםאתללקס

כרוכיםאלהכל .הבריאה·ב·תיקון
ו•כאב··שתיקה•שלבמהויות

מויסבים ••צקעה·לקראתהמתגבשים
במיוחדמצרייםסגפניים·נזיריים

 , 43 , 40<עמ'איילה··מסעבמחזור

ארויסות,רווייתמספוריקה .) 51 , 45

יכה 7-'והמהיניקהבמקורותשקהוהר

ואמפסיההקבלייםהשפעמצינורות
לכותבתמאפשריםייחודיתנשית
נישםדמויותשלישותןלעמקילדחור
כמופרויקסיביים<בשיריםאחרות

גבריותדמויותשלוכן ) 51 , 25רבעב
<עמימפנימם·אותם·יודעתשהיא

שלהמגי·השנעתיהאמציע ,) 77 • 76
צליליםעלמהדהדותרותזח

הואאףמשתלבבמליםוצירופיהם
במוסיקליותה,קסםמהלכתבפואיסקה

ושובהשבה,האליסרציותריבויעל
השעירה.רבתמוניותהבצבעוניותה

גםיש·מגיתפואסיתעמשמרת

לחלקהמתלווההמיוחדתלסיפרגרפיה
שלהאחרוןבחלקוביעקרמהקסססים,

לשמאלואוהכתוב,לימיןהקובץ:
יש .משניסקססמצוי ,לפניוולעתים
שהואישרש•י:בכתבכתובהשאו

שחזוראומקורות,לשוןשלשחזור
 ,ז·ל'אמי<כמומשורריםשירישל

ממדמעניקזהליווילביאליק).
בשונהכשלצעמם.לשירים•רביעי·
 ,מבג'דאדואבהעאומאווילהמתרזה
הלביאהמשאלהשנתרןלכותבתבהיר
הצמצום·,·מכוח • ...קהצה·אלצעמה

שניהם•ההתפשסות·ככוחשכמוהו

גםוביהמיניהסמרנהאלוהיים,סדוות
הגדול:לוויתורוההתכוונותההכרהע
עלהמיססית,הביאהעלהוויתור
זהו •הפשרגילויוהגבולחציית

אנושיקיום·עםשבהשלמההוויתור
בשיריבמיוחד<עייןומוגבלמגומד
 , 34עמ'-ו·וr5נר• ·הן~·דמ,פתח

בראיהההסתפקותזוהי ,) 7ו

במלואובהקשבהבהרחבה ,>ה:·י~ך·<
העולםזוסותכלאלהחוישםאנסנות

היעקריהרגיש·הגותיהמסר ,) 37<עמ'

פגימותואתהקמבלהזרקאפוא:הוא
ןr;זם f •חייושימתתוךהאנושית

ראייתו ,·חסרה·ושנתו •וכאפרכסת

·לידההמאחדתגמורהראיההיא
 )ם"ש(יראה•ללא ...כאחתומיתה

• 
גלזמןלאה
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עבר""פרקי

הזכריםעמומי:(יואל)יעקב
עבר;פרקי ;מאיתנוהםגזולים
עמ' 164 ; 1994תשנ"ר;יייהרר

אהרןשלמשירולקרחהספרשם
<כינויויעקבהואמחברואמיר.

חברשהיה ,עמומי•יואל")רתי Mהמ
המודייעןוראשהאציילשלהמפקדה

בוהמיין ,דופןיוצאתאישיות •שלו
נועז,לרחםרעיםאישאמיתי,

כמוהרמאיןרבר·סמךבר·ארריין

לספר·משרגעייהמחתרות,בתודלות
הרצאתאתיסדשלימים ,העברי
 550כ·לארדוהוציא•דהריי,הספרים

בןושירה.ספררתהגרת,ספרי

 •בפרליןשורשיתיהודיתלשמפiזד
אתלהעלותצהליחארצה,ציערעלה

אתלהעלותמשביקשאך ,אחותו
הגריסיםעליואסדר ,ן-939בהרריו
אךניצל,רככךהארז,אתזעלוב
נספר.הרריו

ן, 937ב·ערדהאצייללשררותהתגייס
פלשתינהבמשסותשוםרנהירתו
שהוכרזהיימרדייובתקופת ,)י"א(

התמסרבגין,מנחםעל·ידין 944ב·
ראשהיהולימיםהמודיעיןלפעולות
כייודעיםרביםלא •שלוהמודיעין

שברנירם , 10,4ן, 93ב·ןהוקםהאצייל
בירושליםהייהגנהייחברירובפרשו

םענרהם •תהומיאברהםמפקדםםן

ולאהערבים,לגביקאליסםזיב
תהומיבלבד.בהתגוננותהסתפקו
שלובוניהמבניההיווחבריו

מתוךמפאייי.וחבריההסתדרות

אך ,האציילאפואנולדה·הגנהיי
כייארגרןייאלאבשמרכרנהלאתחילה

לץחאמצעיבבחינתהיהזהקרעב:
 .הלאומיוהורדעהייהגנהיימפקדתעל

לזיבריסנקסיתהומיצהיעמסריםבשלב
מןנפדרצבאיארגוןלהקמתתרכנית

אתדחהזיברםינסקיאך ,ה·הגנהיי

חייבהיישובכיבםענה,תרכניתר

שתתירבריםניהעלללחוץלהוסיף
גלוי.עבריצבאיגדדוהקמת
הצבאמןבינתייםשהשתחרר ,בגין

אתהוציא ,בארץשחנההפולני
עם .ברשרריהשיההמשברמןהאצ·ל
ברמנשרבגיןפרסםהיימרדייהכרזת

מלחמתריעוןאתלהדחירקוראהוא
ולאדחהיישובהמוניבקרבהשחרור

עלהידיעות •האצ·לשוררתאת
השפיעובאירופההיהודיםהשמדת

החלםרתיהם.עלמכרעתהשפעה
במתקפההאציילפתחמכךכתוצאה
הגריסיםמעוזיעלענפהצבאית
עלילותלפנינומציגהמחברבארץ.

הרצאהלרבות ,ריגולשלסבוכות
רפררברקםררים.בוגדיםכמהשללהורג
חייהםאורחאתלעינינומעלההוא
המפקדהוחבריהאציילאנשישל

ומסוכנים.קשיםמחתרתבתנאי

בתולדותעגוםפרקהיההייסזרןיי
אליהושלההתנקשותלאחר •האצייל

בשרחכיםואליהוצרריבית
פתחו ,מויןהלודר ,הבריםיהמושכרת

חיספרת.שלבמסעהייהגנהייאנשי
אזסייעוהיישובממנהיגיכמה

מאנשימאותלהסגירלכרייסם

לגלותנשלחומהם-251רכהאצייל,
לארתריאה.

הפקרהואהיוםדעומסיערקשהפרק

בוגדיםשללהורגבהרצאההדן
שעבדמשיח,ליארןומלשינים.

רכןלהורג,הוצאהבריםיתבבולשת.
מסמכיםשבגלל ,מצודתיאריה

להורגהוצא ,בכיתרשנמצאומרשייעם
לצייןראוי ,-1946ביונהבכפר

לראשונה,כאןמתפרסמתזרשעובדה
סבוכהאחרתפרשה •המחברדערתלפי

ששיתףבן·בצלאלבבלששקוהר
נמנעמשרם·מהאך ,הצא·לעםפעולה
המחבר •הלחיייאנשיעםמגעמלקיים

כלללחייילהעבירהבםיחכימדיע
שערלאלחיייאנשיאךחשובה,ידיהע

להורג.בן·בצלאלאתוהוציאולדבריו
ועודנומצפוניעלרבץהזה·ההרג
היהבפררברקםרריםהנתעבלי.מציק

שמרתמהאלכרייסםמסרהואחילביץ.
נצערומכךכתוצאההאצייל.אנשילש

קשהפגעוהדברמהם,חמישים

שחילביץלאחרהמחתרת.בפיעלות
אךשם,להמיתותוכנןלארהייבםלמנ

קרק,הללשלהנמרצתבהתערבותו
לאארהייב,חרקיאתמלהפרשנמנע

הפרשיותמן •.לפועלהדבריצא
האציילנציגימסעהואהמעניינות
הםנשק.רכישתלצורךבאירופה,

מברםלרתלאכמרירתלשלוחהצליחו
ראםצמרפתאם ,נפץוחומרינשקשל

משלוחנתפסהרעהלמרבהמאיםליה:
המשםרהעל·ידינשקשלגדול

בעלביןאי·הבנהעקבהצרפתית
 •גיסורביןהמחסן
השפיעואישיםששנימצייןהמחבר

מי ,בגיןמנחםהאחדביותר:עליו
 40ה·בשגרתמפקדושהיה

רםרש,יונתן-והשניהררת·הגררל:
ועמיתוידידושנהנ oכ·שהיהמי

היהשהמחבריידהך•הספריםבהרצאת

המחברמדברהמפדקבגיןעלמייסדה.
למהפכהמנהיגבר·ראינובהערצה:
לכלואחלפיקודיוראשהעברית,

מחתרתאיש ,ומחנךחברמהם,אחד

דאםאזתרעםאכזירת,למלמחההנחץל
לאמעולםאנושיות·.תכונותבעל

תפקידובתוקףבישיבותבגיןהכריע

על •מפקדתוחברידעותיהםכנגד
להצביע,היםיבהגדולותשעותיו
אורייריבודווקא ,המחברלדעת

בגיןאסרבייסזרן·דווקאאבנרי:

מנערככךיהודים,נגדנשקלהפיעל
בגיןנתןדרמהפקודה·אחים.מלחמת

בן·גורירןציווהכאשר 1948ביוני

היושיקוליו ••אלםלנהייאתלהםביע
ומעולם ,קריהגיוןלעתמדימבוססים

ךאלעיו.הלשתלםלרגשותיוהניחלא
דמותונתקפחהמפלגה,מנהיגבהיותו
מעלינוהישיל·הואהמחבר:ביעני
מקרמהעלוהביאהממלכתיותאת

הואושבסירת.דעתיותקהילתיות,
אתוסיפחהחילוניותאתכופף

הדתיות·.

 , soה·בשגרתהמחברהכיררםרשאת
בחרתיאשראיתהמקראהכשהופיעה

שלרשהנכללורבה ,)"רדה"(בשירה·
כיכברדיעהמחבררםוש.שלשירים

רםרשתרבעהשקפת·ערלמר,לפי
ולפתוחהיהודיתהמסורתמןלהינתק

 ,בארצוחדשעבריעםשלחדשדף
עברייםערכיםעלמושתתתשתרבותו
האץרשלהעברמןהיונקיםשורשיים,

השקפתותצמית(ראהוסביבתה.הזאת

 ,כעררךעבדרםרש .)·בחשךביr,הולכי
עבריותבהרצאותומגיהמתרגם

הניחשלאמשוםפרש,ומכולןשרנות,
הגןהואעבודותיו.אתלעררךלאשי
בהרצאתרקמחיר.בכלייחרדועל

רםרשהצליח ,עמומישל·הדריי
כעובדהצםייןשםשנהנ oכ·לעגון

לתרגםהיםיבהואואחראי.מסור
עבודתוכדיותוךוצרפתית,מאנגלית

הפכושמהןמלים,כאלפייםחידש
(סרוח,בשפתנוברזלצאןלנכסי
היהרםושועוד).תברואה ,ממסד

אהבהעבריתאת ,תמידארפםימי

חברהובכלרעים,איש·נפש.אהבת
זכרמעסיםקרכאח.דושמחברדדהיה

עריקרק,הללבביתו:להסתופף
בועז ,ילין·מררנתן ,זיברםינסקי

משוררים,גםברגנו.ירסל ,עבורן
לעצותיושערנרעדרבנימשוררות
זכהימירבסוףרק .יוולהערות
נתןערךו 9soב·נחת.שללקררםוב

באוניברסיםתירם·עירןלכנודרזך
נערךהשניהעירןיוםחיפה:

רםושרתוק.ליליידיעלתבל·אביב
ידידיועםהרבהלהשתערתנהג

רכלהמייכסית·החלבבתי·קפה,
עם •ותקופתוקפהביתכל .ב·ארסלריי

אלכסנדראברכיה, • nנמנו:ידידיו
ישראלהמרייל ,אלתרמןגתן ,פן

רםרששבא.ושלמהירסקרביץזמורה,
אתהדליחהלאשחוכמתרחכםהיה

 •ררב·עניין.מרתקהספרתומתו.
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תגובות

יב: .ן: 1

ו~
תגובה-והספרותהעליוןהמשפטבית

דןשלמאמרובקעבות
(*בית 177בגליוןאלמגור
והספרות*),העליוןהשמפט
משרדאלינוהעביר

הדיןפסקאתהמשפטים

 •בדברהנוגע
אנוהתמונה,השלמתלמןע

פסקאתלהעמידשמחים
קיצורים(תוךהדין

הקורא.לשיפוטמזעריים),

המערכת

פםק·ד•ן
שטרסברג·הכן:ט'השופטת

ביתשלדינופסקעלערעורזהו . 1
<השופםשבעבבארהמחוזיהמשפם

מבקשבו , 25.6.92מיוםלרון>
הולמיםפיצוייםלולפסוקהמערער

תחת ,נגדודיבההוצאתמעשהלע
שייח 5,000שלבסכוםהפיצויים

קמא,משפםבביתלושנפסקובלבד
הןסרחהושכרהוצאותלולפסוקוכן

קמא,משפםבביתההתדיינותבגין

בגיןוהןכאלה,לונפסקולאשם
הרעעור.

כתבהבעקבותהוגשההתביעה . 2

ופורסמה 1משיבידיעלשחוברה
 ,) 4<משיבראשיתיי"כותרתבעיתון

אשהשלהעגוםסיפורהסופרבה
לו ,יהודיגברבחייחייהאתשקשהר
בפראגאזרחייםבנישואיםנישאה

 , 1964בשנתבן.להםונולד , 196oב·

-דא,שהעברהאתה;עלייתםלקראת
נישאה ,גיור-יהודיההיתהאלש

פראג,ביערברבנותבנה,אבילfiועב
והמשפחה ,לבןמילהבריתקססנךרע
אתה.לעתה
באץרחיוהמשפחהרבנישנים,חלפו

עודרתכשבת ,דברלכלכיהודים
שהםנרשםוהבןהאשהשלהזהות

הבןשירתהתבגרותועםיהודים.

עדזאת,כלמלא.שירותבצהייל
הגישהוהאשה-1953בהבעלשנפסד
 ,הרבניהדיןבביתירושהלצרבקשה
ובנההיאשאיןלההתבררשם

יורשת,היאואיןיהודים,נחשבים

להלתתמוכןהרבניהדיןביתואין
לעבורכנהועלעליהוכיירושה,צו

עמוקותמכךנפגהעשאההמשדח.גיור

יהדותרעליהדותהעלוהתעקשה
נבה.

ביתידיעלניתנו 1984בפסמםרב
שבי ,אחדצדבמעמד ,הרבניהדין

ספקכינקבע,האשהלגבידין.פקסי
נקבעהבןולגביכהלכהיהההגיוראם
קיבלהלאהאשה .בוכריהואכי

ובמלחמתהאלהדיןפסקיעלהודהע
נסעהבנהוביהדותבידהותהלהכרה

הוכחותכשבידיהוחזרהלצ'כיה
עלגיורה,עלבכתבואישורים
כנה.מילתועלברבנותם 1סנישואיה

הויעל.א'ללזאתכל
לעיתונותהאשהפנתהנפשו;במר

נשואהכתבהפורסמהאת:וובעקבות

שי~פנינו.הרעעור
הדיןבביתההליכיםקיוםבתקופחנ . 3

סופרבתפקדיהמערערשימש ,הרבני

 ,הרבניהדיןכביתזכיר iוכדיינים
לביןהפוניםביןהמקשרהיהובפועל

עמדהשאיתרהאישוהואהדין'בית

שעכרה,החתחתיםדכךרבקז~רהאשה

תיאורה.לפי
הנוגעותשהעובדותקבעאיקםהשופם

עםבמגעיההאשהעלעבראשרלכל
 .הן;בונות ,המערערועםהדיןבית

בחומרהמעוגנותאלה,בקביעות
קמאהשופםבפני,~היההראיות

מקרםאיןהעדים,מןרבהתרשמויתר

מןנכבדחלקלדחותוישלהתערב,
שנקבעוהעובדותאתוקף rהוהערעור

 }.י rדהיבפסק
 i !קםעיםשישהציםםקמאהשופס . 4

לתביעהבסיסהתובעלדעתשהיוו
יששבהם,אמירותכמספר,כיומצא

 .המערערעלדיבהנאת:הרמשום
הם:קמאהשופם rציאותםהקםיעם

 ).כ.ש.ם-(למערערלו"קוראים
 •כלכריימקרהוהז ,קליין

(בסיפורבואיןהגוניםאנשיםרק .....

הרכנותיי.צמד ).כ.ש.ם-

פניםאדום ,קזןשחורגוץ { tהוייקליין
 .גדולה"משיכיס!תוחבוש
קלייןייהרב-שעיומרןייקןם

 ...אחדקלייןאיזהבאיר 1רעכס ... ,,
אתליעשההוארק ..אח.ד · rקליאיזה
רא,שה).מפילרגי<מרנוזה."

קביעתלפיעולה,הניילמהדברים
לא ,כקםןתוארהמערערי.כשהופם,

כדיבהםוישואםום,שע ·מר ,הגון

באדםלפגועאולבזות:ז,ושהלפיל
הבר·יות.בעיני

אתלנתחקמאהשופםבר 5: •מכאן . 5
סיעףלפילמישביםרמדות 11: ·הההגנות

למסקנהוהגיעלחוק, ) 4 (-15ן 14
משוםבכתבהבאמורישלפ!יהנכרנה,
ביתשלפעולתודרךעלרעה~הבעת
הןהמערערהתנהגותרעלהרבניהדין

האשהאלההתייחסות{ופן tמבחינת
התייחסותתוכןמבחינתוהןבנהואל

יסודשהיא-הדעההבעתוכי ,זו

היאמותרת-הניסויחופשמיסודות

כרסות,במליםנעשיתהיאכאשרםג
לכ,בתוםהדבר?~נעשהובלכד

הבעתמכוססתעליהןכשהעובדוית
כפי ,נכוןכאופןמתוארותהדעה,

נסעהו.אשכן

כיקמאהשופםקבע ,למן~רעררשא
המערכתמןנפרדבלתילק rוהיההוא
בתפקידושימש ,הדיןביתשל

עםבקשרשבאזההואכיין ,ציבורי

ואתהדיןיבתאתכלפיהנג:וייהאהוס
באופןכלפיהשהתנהגהזוד:ואעדמתו
שלהתנהגותולגביכתבה.:בשתואר

החומרכיקמאהשופםקבעהמערער

 ,המערערהתנהגותלגביהעובדתי
תוארהביקורת,מבוססתחיתהעליו

שלבעיקרו ,ולפיכך ,נכוןבאופן
הלב.תוםהגנתלמישביםעהדמ ,דבר
בעוברותמעוגנותהניילהקביעותכל

בןה.הלתערבמקוםויאןובחוק
בגיןתביעתולפיההמערערםענת . 6

כנציגולאאישיתהיאדיבההוצאת

ההתייחסותחיתהקמא,שהופם

מתנשאת,מתנכרת,מזלזלת,
ברגשותהתחשבותחסרתמתעלמת,

ואולילעזורנכונותללאוכנה,השאה
?t בכלל.לרגשותאיםמותגילויתוך
המערערניצבהעובדותפיעל ,כאן

שכלפיוהזוהואאההוס,מולאלצעמו
האשהידילעמאשימהאצבעמשוםת

ובכתבה.

הצגתוולפיכך ,הרבניהדיןבית
בהיששהוצג,כפיהנלעגתכצורה
ידיעלנדחתההרע,לשוןמשום
שהיתההביקורתכדין.קמא,השופם

אליוהופנתההמערערכלפימופנית
ביתופקידציבורעוברשהיהמיכאל
שלבעניינהיםפלשבפועלוכמיהדין
הדין.ביתלביןבינהובקשרהאשה
כחלקאלאפריסכאישפעללאהוא

תפקירוובתוקףציבורית,ממערכת

הופנתההביקורתמערכת.אותהבתוך

להתנהגותובהקשרשכזה,בתוראליו
חיתהזוביקורת •ציבורכפקיד

לגייםמית.
בכללהכיסויחופשביןנכוןבאיזון

ציבורבענייניהכיסויחופשובין

ושמובכללהםובהשםלביןבפרם,
משקלליתןיש ,ציבוראיששלהםוב
בהחלפההציבורילאינםרסרב

ציבורבעניינימידעשלחופשית
 214/89<ע"אציבורלאנשיהנוגעים
מגפיידואח',שפיראב'ואח'אבנרי

] 3 [ 840 , 864 ;( ••• 

מןכיבקובעוקמאהשופםקדצ

שללגופוהןביקורתעולההכתבה
לגופוהאשה.זכתהלוליחסוןהעניין
ביהדותההכרהאיכיצרו ,ענייןשל
שלביהדותוהכרהאיהאשה,של

משניהם,מחדשהגיורדרישתבנה,

האשהשהביאהמהמסמכיםהתעלמות
יהדותהאתלהוכיחמנתעלצמ'כהי

איןאלהבכלבנה;יהדותואת
ביתבידיאלאהמעררעביירחההלהם

שלדברולהביארקיכולוהוא ,הידן
בענייננוהפונה,בפניהדיןבית

האשה,אלההתייחסותלאופןהאשה.
אימזאותוהריאות,חומרלפיכיצרו

כיקמאהשופםקבעדברשלבסופו . 7
לב,תוםשלהגנהלנתביעםעומדת

והסגנוןחריפההיאשהביקורתואף

עלמקובלשאינואבופןכוהסלעיתים
נפוצהזובדרךהכתיבהםעם,אניני

<ראה ..•אותהלשלולואיןומוכרת
"הארץ"עתרןהוצאת 723/74ע"א

בעיימלישראלהחשמלחברתב'בעיימ
 : 281 ] 2 [לאפייד

אינהגםדעההבעתעל"ההגנה
החירףהביקורתיאופיהבגללנשללת

והפרסוםהאובייקםיביותנעדראו

נוסח •מסבירותוכךבשלמאבראינו
מתוןאיששללםעמושאינודברים
בשלהפרסוםאתהופךאינו ,ושקול

המשפםביתאיןסביר.לבלתיכך
עלהואוהגיונוםעמולכפותיכול

מקוםלהותירעליואלאהמפרסם,
תקיפות."דהעלהבעות

ספריםהוצאת 7 / 79עייאוכן

להפיידהשידוררשותביהייחיים"
) 2 ( 365 : 

וסאםירהולעג-והסאםירה"הלעג
כליהם-זהבכללסובםעםחסרי
 ••.ביקורתמבקרישלהמובהקיםיזנם
חוסרכהריסובםעםחוסרהריולא
 .) 365 (לכייתום

אתלהשמיעלמבקירםלאפשריש ... ,,
נשקשכן ,ופחדמוראללאדרבם

הבסיסייםהערכיםאדחהואהביקורת

עליולשמורוישדמוקריםמשסרשל
 .) 370 (שממריימכל

לישראלהחשמלחברת 9/77דייגוכן
בעיימ"האץר"עתרןהוצאת ,בבעמיי

תוך-צוםסבו ' 337 ) 3 (לבפייר
-הדיןפסקמתוךקםע-הסכמה

Slim v. daily telegraph ; נאמר,שם
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שהביעישראדםהיההכותבאםכי

ענייןבעלנושאעלהכנהדעתו.
שדבריומינהנפקאאיןהרי ,ציבורי

זהואיןשליליייחוסבתוכםנשאו
אונכונהבלתיהיתהשדעתוחשוב

ואיןקדומה,מדעהמונעתאומופרזת

כךגרועהבצורהשהובעהמינהנפקא

לתוכהלקרואיכלואחריםשאנשים
לוישזאתלמרותרמזים.מיניכל

המבחןהואשלוהלבתוםסובה.הנגה
דעתולהביעהכותבועל ,העיקרי

הואעודוכללב,בתוםהאמיתית
למרותלהתייראלואיןכןעושה

ללמודעלוליםאחריםשאנשים
נוספים.דבריםמדבריו

קמאמשפסביתמצאאחדבדבר . 8

לתיאורהכוונההסביר.מןחריגה
בכתבההמופיעה ,המערערשלהפייז
שחור·גוץנאמר:בו ,תמונתולצד
משיכיפתוחובשפניםאדוםזקן,

כלשלהצירוףכאשרגדולה•,
לפגועכוונתוהפיסקהמרכיבי
הפיזיהתיאורבאמצעותבמערער

לאמונתורמיזהגםהכולל ,שניתן

הדתית.

חזקתאתהקובעלחוק )א( 16סיעף
בכךקיומהאתמתנההלבתום

הסבירמתחוםחרגלאשהפרסום
קובע >ד·ב< 16סעיףנסיבות.באותן

היתהאםלב,תוםחוסרשלהקזח
גדולהבמידהלפגועכוונהבפרסום
הערכיםלהגנתסבירהמשיחתה
 • 15סיעףדייעלהמוגנים

לראותישכיקבעקמאהשופס
הסבירמתחוםחריגההנ·לבדברים

תוםאתשוללתזובקסעהחריגהוכי
אולםבכללותו;הפרסוםמןהלב

הואצייןהפיצויקביעתלצורך
שלקןסאחדבחלקרקהיתהשהחריגה
עסקהבכללותהושהכתבההכתבה
בוולדוןלהעלותומקוםשהיהנבאשו

והזיעותשנמתחהושהביקורת

פיעלומעוגנותמותרותהיושהובעו
החוק.

שוללתאכןאםלשאלהנדרשתאינני
לגביהלבתוםאתהחלקיתהחריגה
המשיביםב·כ .בכללותוהפרסום

אינהזוקביעההוא.כךשלאסבור

פסקעלערערושלאלמשיביםנוחה
זובשאלהלהכרעהשאיןמאחר .הדין
זה,ערעורתוצאותעללהשפיעכדי

 .יעוןבצריךאשאירנה
שהחריגההנחהמתוךאצאאםגם . 9

אליובקסערקהתבסאהמהסביר
אתשללהולאקמא,השופסהתייחס

 ,בכללותוהפרסוםלגביהלבתום
שנפסק,בפיצוילראותישעדיין
הולםמפיצוישיעורלאיןנמוךפיצוי

 .במרערעהפגיהעלע
שחור·זקן,כ·גוץ,המערערתיאור

 ,גדולה·משיכיפתוחובשפניםדאום
מןרקלאמשמעותיתבצורהחורג

איןהסוג.מהסעםרקולא ,הסביר
וחריףנוסהניסוירקבולראות
זהודהע.והבעתביקורתבגדרהמותר

נימהממנועולהומשפיל.מבהזתארו
מעוררוהואמרושעת,ורמיזהדוחה

גזעניתיאורשלקשותאסוסיאציות
לאאלהדברים .ממנוסולדתשהנפש
שנפסק.בפציויהולםניסויקיבלו

שהביאהנימוקיםבין ,ועודזאת . 10

לקח ,הנמוךהפיצוילפסיקתהשופס

לפיוהנימוקאתגםבחשבוןהוא
באשהואבחוגיםהמערערעלהדעה
זהנימוקגםהשתנתה.לאבמגעאיתם
בפנייהולא ,שכן ,לעמודיכולאינו
לתמוךראיותקמאמשפסבית

שלשהמשמעותעודמה ,כזובקביהע
אינםכעסיה,והנזקהרעלשון

מסוימיםלחוגיםבהכרחמוגבלים
 / 89<ע·אבמגעהמערערבאאיתם

 ] 3 [מרפ·דבע·מדברנ'סלונים 492

 .) 832 ' 82 7עמ'

לקבלמציעההייתיכןעלאשר . 11
הפיצויאתלהגדיל ,הערעוראת

ש·ח 5,000שלהסכוםשבמקוםבאופן
נכון , nש• 2s,oooשלהסךיבוא
המשפסביתשלהדיןפסקמתןליום

יחדהמשיביםאתולחייב ,המחוזי
בשתיהמערערבהוצאותולחוד

 . nש· s,oooבסךהערכאות,
השופסתשלדינהבפסקכאמורהוחלס

 .·כהןגשסוסנוס'

תשנ•ךבתמוז ,,היום,ניתן

) 13.6.94 (, 8 
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נוסחעתידנות

ורןז'ול
הואוןרזיולשלנשכחדיכתבפרסום
סקרנות.ומעוררתדופןיוצאתחגיגה

 ,העתידעללומרהסופריכולעדומה
בדיקהלאחרעדייןונאמרשלא

 , 1863משנתהידכתבואימות

זההוא ,הצלזיול ,שהמו·להתברר
ש·זוהיבסענהלהוציאושסירב

ספגהסופרהנמוך·.מהסוגעיתונות

רשםמותולאחרונכנע.העלבוןאת
•פאריזהידכתבאת ,מישל ,בנו

הכתביםברשימתהעשרים"במאה

רעיונותיועקבותאת .פורסמושלא
ב·העירלמצואאפשר ,שנגנזו

המהווה , 1875משנת ,·האידיאלית
לא ,האורבניהמודרניזםעלסאסירה
 •אמיןא ,ביערואלאבפאריס
מאפייניכלאתהקוראימצאבפסר

יתרפירוסורן:זיולשלכתיבתו
אתבהכרחסותרתשאינהופסימיות,

המדעית.בקיומההנלהבתתמיכתו
היאהפסימיות ,לה·מונדמבקרדלברי
הסופרשלבאישיותובסיסינתון

לתתהיכולדבר ,חשיבתושלותוצר
בןורןשזיוללעובדה,הסבר

בתחילתעדייןוחמש,השלושים
ומרירותגיהנוססלמביע ,דרכו

לקללה.הנבואהאתההופכות
כברלקורא:הצפויהראשוןההלם

אתמדהים,בדיוקורן,צפה-1863ב

שלהיומיוםבחייהמיכוןשלהשפעתו
אףעלמדבר).הוא<עליה 1960שנת

וגדל,הולךהחידושיםשקצבהעובדה
לחיזויניסיוןכלומסבךהולך

ימינובןסופרלראותקשה ,העתיד
עם 2080שנתלעברבזינוקמסתכן
גאונותוורן.זיולשללזודומהתעוזה
עללהתבססלומאפשרתהלהשל

עלואינסנסיביתקרובההסתכלות
מדהיםלדיוקהמובילהההווה

והשלכותיהןהעתידלגביבאבחנות
הואהמיכוןאתרקולאהמחרידות.

שלהתחבורהאמצעיתיאורחוזה.
נראה .יותרעודמפתיעיםפאריס

והרכבתהמסדרקוויכאילו
 ,תוכניותיואתישמוהפריסאיים

המכוניתקסנים.בפרסיםלמעס
הולכתפנימיתשריפהעםהפרסית

לגרוםמבליתחזיותיולפיומתפתחת
נעשיתמידעוהעברת ,אווירלזיהום

לאלומאודקרובותבסכניקות
נכלללאאחדדבר .בספרהמתוארות

שלנוכחותםהזה:העתידניבמחזה
היומיום,בחייהמחשבומסךהשבבים

ומצולותהחללשכיבושאףעלוזאת,
בשלמותם.כמסעהוגשמויהם

משורר ,הספרגיבורדיפרנואה,מישל
חיהקלסיקה,מספריהניזוןומחזאי
השקועהאפרוריתפריסאיתבבחהר

לשרודומנסה ,החומרניאחרבמרדף
לכתובמתבקשהוא •למדנותובעזרת

הנמדדיםתועלתמביאיסקססים
עליהןוהרומיתוהיוונית ,בקילוזיול

מסעונקברו.שמתושפותהןגדל
שלבפיקוחונעשההתרבותהשמדת

התרבותלאנשינותרלאבנק.
הבלתילאהדתוהזוכיםוהאמנות,
להיותאלאיוצרם,שלמסויגת

ולהסתגלהממוכנתבחברהלוליינים
הוסבושבהםולבתיהלמנהגהי
לדחיסיםוהפסנתרהספדיה

יתרההפסנתר.עלאוכליםשימושיים:
מגברידרךמועברתהמוסיקהמזאת,

אלפיםעשרתבעליבאו,ימותקול
נהפךהאמןזובחברהמקומות!

האומץבמקוםבאוהנשק ,לסוחר
מזוהםהכפראווירהלוחם.שלהאישי

מספרםשהיו.כפיאינןהנשיםואף

שלזהעלעולהונאים,העיחלש
יושבהצרפתיתובאקדמיההקוראים,

 .אדח~רות 1סאישרק
 ,ומענייןאפוקליפסית,יא iדהתחושה
הללשירקבעדרך,~שרדא,דזסם,

הביע ,תקופתושלמצאה iהדלכושר
חרדתואת ,דרכוחילתברודווקא

שאכןהנבואהמהעתי.דהעמוקה

החשש,היאמכליותרעצמההגשימה
האנושותמאבדתהקידמה,עםשיחד

החיים.אמנותאת

PARIS A V XXeme S/l~CLE/ 
JULES VERNE 
HACHEח'E-LE 
CHERCHE MIDI 

ז'קונוו~ח ...

אטאילי
שהיוותההסרציאליססית,התקווה

החילונית,המשיחיותאת ::rורביעבור
שאיננהוסופיההא .מכברהזהתמוססה

והביאהרביםמיםויתירה 11tהש ,עוד

נוססלגית,ספרותשלגל;הבעקבותי
המשיח.שאלתעומדתבמרכזהאשר
שפיוסםרדידהזיקהואז.ים 1היתואדח

ועכשיוסיי, pמרשללים·"הצלאת
יבוא·.·הואאתאסאליזיקמפרסם
שלהתמוססותואתמו:באיםשניהם
 .פיילססיס i ך;,;המשסר
קאונסרשללזינושייך •יבו}ןד,וא

קדימהאותנומעבירהספראוסופיה.

קרובהתקופהשהיאשנה,·בחמישה

לסופרלאפשרבכדי·יה rורחוקה
נצמאיםאנו .לתקופתנוס nג:ילהתבסא

התפוררוכברהפורענות.שלפניבזמן
(איסליה,אירופאיותמדינותכהמ

ישהפולייסולשלסוןסיה),ירןבלגיה,
לאומית.רבחברהוותיבצכפיל

בריסירופא ,מורסימר ,הגיבור

למסדרתחייושהקדיש ,ויהודי
מרירעצמומוצאהומניסריות,

הסובסיליתהאנסישמיותומאוכזב.
שבראשההאנגלית,בחברהומ.פפעתע
ראשי(רברוברססיידי l ,עומדת

הוודאותחוסרנשים),הןהמדינות

יהודירופאשרוישבוהחברתית

בנושלהמרדמולז.בוכה 1וה ,גדול
אלהכל ,המשיחיהייעודבעל ,יונתן

כאובהדמותויוצריםחוברים

ושמכנעת.

שישנראה ,לה·מונדכקר 1מלדברי
המעניקורגשיאישיז.ד 1מבספר

הפוליסייםלדיוניםאמינות
הסגנון .בוהנמצאיםכיים.והתיאולו

בכלומונוסונימה,במידתגנדרני
הדמויות.שלהפנימייאור:לחהנוגע
אתאמנםמזכירזהעתידנירומן

פחותאולם , " 1984 "בספרואורוול

 ,בואיןלשוניותהמצאותגםמחריד.
-מאורוולשואלשהואאחתלמעס
לקבוצתהניתן-·אחווה·השם

העולםאתלתקןהרוצהמהפכנים
בכדיאלימים.באמציעםהזהדהדקניס
אסאליבוקסהמציאות,אתלתאר
השראהומקבלאפוקליפסית,בנימה

המשיחיותשלהמסורתייםממקורותיה
הגירסהאתמאמץהואהיהודית.

אתבמשיחהרואהזוהמקובלת,
קץאתהמבשר ,הקולקסיביהמושיע
שלהברורההוחיהעל·אףהימים.
חסידינוסחהמשיחיותתפיסת

במאהברור:שהמסרהרילובאבי,יץ
הקולקסיביתהמשיחיותהעשרים,
לקראתכבדיםבחששותמסתיימת
זאתהאחרת,המשיחיותהבאות.

של<מזויותרסובהמותאמת
מחכהדעיין ,האישילמרחבלרבאביץ')
שלה.לאוסופיסס

IL VIENDRA / JACQUES 
ALI, FAYARD 'חA 

ארררשריסלמן
הדמיוןשלברחו

מבקרלדברימשמש,רושדיסלמן
 .ניסיוןכשפן ,הלונדוניה·סיימסיי

המקריותפרי ,מתוכנןבלתיניסיון
 ,סופרקחופשוסים:התנאיםבלב.ד

להתחבא,אלצוהולמורת,אותודונו
ידידים,ללא ,לבדאותוהשאירו

והבדידות,הפחדמולבהתמודדות
עומדת.ביענהגאונותואםוראו

הופיעחיוביתלתשובהראשוןסימן
•הרוןלידליםספרוצאתעם ,-1991ב

ברורניסוינתןשבו ,הסיפורים"וים

התיאוקרסיםלביןשבינולפולמוס
מולניצבהילד·הגיבורהאיראניים.

שהואמכיווןסיפורים,השונאנסיך

כלובתוךבעולם,לשלרסרוצה

בלתיעולםמתקייםכידוע, ,סיפור
חריפהפרשנותמהווההספרנשלס.

ביוןהנצחיתהעוינותעל
לשלוסהרוצההדיקססורה,

הספרות,לביןהאדם,שלבחלומותיו
שותפיםשלומאבקבשחרורם,הרוצה

סרוריסיסם.וגםדתכוהניגם

 ,"מזרחרושדי,שלהחדשספרו
והביעותלילדים,מיודעאינו ,מערב"

שלחיסולםעל·ידינפתרותאינן
כאן,גםתובע,רושדיאבלהרעים.

בעידוןהפיקציה.שלזכותהאת
במכלולמספלהואובתקיפות

בה,עושהשהאדםהשימושנושאים:

 ,אותנולשחרריכולתהסמרנההיכן
השקרעםהדו·סיסרייםיחסיה

משתקפיםאלהנושאיםוהחלומות.
כמוהסיפורים,בכלמבריקהבצורה

שלהדו·משמעיהאהבהסיפורגם
השזור ,הודרועםאנגליהעםהסופר
 •כותרתואתלוומעניקהספרבכל

מרכזהואהפיצקיהשלהמיודחמעמדה
 .דא,יסלאםקנאינגדרושדישלהיסעוד
אמונהביןלהפרידהיכולתחוסר

לעובדות,פיקציהביןלדמיון,
בקרבמעוררתשהיאוהחששות

יכולתבגללהשארביןדרגמסיססים,
הם ,לקערונותינואלסרנסיבהלהציע

 •לספרוהיעקרייםהחומרים
אתהספרמקדםבמה ,רבכן

שהיכולתלנומוכיחהוא•הניסיון·ו
וקיימתשרירההסופרשלהסיפורית

והחריפותהפשסות ,החן ,הכישרון-

גםבולסת .כאןנמצאיםעדיין
בהענקתהסופרשלהווירסרארזיות

מליםידיעללדמות,ממדיותתלת
 ,לכלומעלבפיה,שםשהואבודדות
תשעההספר.שלהיריעהרוחבבולס

אותנוהמעביריםקצריםסיפורים

ז,ילי,ת gברררשוניםלעולמות
ערב,לילותבנוסחמדהימה,סגנונית
במאההאנגליתהספרותבנוסח

העתידני.בסגנוןעשרה,השמונה

;~7-:c,~~~~-W"-., •. 
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היאהזו·התערובת·רושדילדברי
נגדברורהפוליסיתעמדהנקיסת
סוהרהגזע,סוהרהסוהר:רעיון

מאחורישעמדודהת,סוהרהתרבות,

אומראזת,אףועלרבים.זווהעמישע
הספרשלהעיקריתחולשתוהמבקר'

כאןאיןמזיק.בלתיהיותודווקאהיא
רושדישלהקשותלמתקפותיוזכר

הצהירבעברלכותרות.אותושהעלו
החופשהואהניסוישיחופשהסופר

לפגוע·.
כלעלתגרלקרואהזכותמבלי

הניסויחופשחדלאורתודוקסיה,
מבשרמערב"מ-זרח,ואםמלהתקיים.

שאנו'הרייותר'וזהירחדשרושדי

נפדסים.נצאקהוריאם,

EAST WEST / SALMAN 
RUSHDIE, CAPE 

עללסינגזורים
עצמה

לסינגשדוריסלכךהסיבהזוכסע.
האוסוביוגרפיהבכתיבתהתחילה

 , 1992בשנתששמעהלאחרשלה.

(שאתאמריקאיםביוגרפיםשחמישה

כתיבתמתכנניםפגשה>לאאףרובם
למנועכדיהחליהס,שלה,ביוגרפיות

שתספרזותהיההיאכידיוקים,אי

רצתהכן,כמוחייה.סיפור 'את

להשאירברווזיה,שגדלהלסינג,
מרודזיהנאמנהתמונהונכדהילידליה

ילדותה.של
הראשוןחלקההואלעורי"מ"תחת

אחדחשובפרקהאוסוביוגרפיה.סל
לאורייצאהשני(החלקמחייה

עמוסוספריותר>מאוחרבתאריך

ורגשייםעובדתייםבאירועים

בארץ·כפרבתשלובחררירת
לתרבותהרעבהקולוניאלית,

עובריםובערריהילדותהולרעיונות.
לאחרשנדדאנגלי'לזרגכבתבסך'

בה.והתיישבלרודיזה,מפרסהמלחמה
עלוסרקכחלללאמדברתלסינג

החינוךעלבכפר'העניהילדותה
היותואף<עלשקיבלהשגרתיהבלתי
(בגילצעירותהעלאנגלי•>,מיייברא
הספרביתאתעזבהעשרהארבע

הנחושההחלסתהועללעבוד>,והחלה
למדררדעמכאןלהוריה.להידמות'tזו

מהפכניתפולייסתולפיעלותהנעורים
פעילותהעלקצרה.היתההדרך-

הפרליסיתההקצנהעלברווזיה,
·האדומיםלקבוצתוהשתייכותה

היושחבריהמסליסבורי•,

בדרך'קומוניססיםארקומוניססים

בביקורתיותהיוםמדברתהיא

כאשרכ·מגוחכת·.ארתהומגדירה

לסינגהמשיכההקבוצה,התפזרה
שהמפלגההאינסלקסראלי'במסעה
למסעחבריהראשיתו.אתרקהיוותה

כסופרת,בהשהכירוהראשוניםהיו

היומעסותשלדבריה,אף,על
להעזרובכך'לכתיבתה:ההוכחות

עםכסופרת.גורלהידרכהאתלשבג
הפרליסיתההתלהבותשלשקיעתה

בכתיבה.הקיומיהצורךוגדלהלך
נישואיהבשניכן'כמרדןהספר

ן 949ב·ילדיה.ובשלושתהכושלים

לסינגדוריס

כלובחוסרילקרסעם-מגיעההיא
למפלגהומצסרפתללונדון'-

שהיאמההבריסית,הקרמוניססית

ביותר·הנריררסי•המעשההיוםמכנה

הרצאות,נשאהזובתקופהשעשתה.

וחיתהאירייםמהפכניםעםנפגשה

שבעיםבגילהיום,רבה.בדלות
רוחהמדיףבביתהיפה,דעייןומחש,

אתלשחקהסופרתמסרבתבעררים,
שלהגדולה·הגברתתפקיד

הצלחותיהאףעלוזאת,הספרות•,
והביקורת.הקהלבקרבהכבירות
ואתמתגעגעת,אינההיאלאפריקה

פניעלמעדיפהעדייןהיאלונדון
שלדבריה,אף,עלאחרים,מקומרת
למקרםשייכתהרגישהלא·מעולם
ללונדון'אהבתה ,ומכאן .כלשהו·

מבלילהיבלעיכולההיאשבה
בה.יבחינושאנשים

וישיתקופת

שאיברהעבר

עובר
אםריקהקליפההיאלזכור·החובה

איןאם ...ידעמתוךנובעתהיאאין

האמת·גילוילחובתקשורההיא
דרסוהגריההיססוריוןאומרים

בפעםשחברוקרנן'אריקוהעיתונאי

אוישי rאתבלכתובכדיהשלישית
מוחיםהםבספר • .,הזיכרוןהידרדרות

להגזמתהמוהפרשנותנגדבחריפות
הדבריםועלהזיכרון•,·חובתזכתה

לדבריזה.בנושאכיוםהנשמעים
הגרמניהכיבוששנותהמחברים,

שוניםהצגהלאופניזכווישיומשסר
והמספריםמהעבודותהמלחמה.מאז

הראשון'שהשלגעולההספר'שמביא
למחוקברצוןמתאפייןהסיהור'שלה
לסעודאיןולכןהכיבוש,קעבותאת

 ,זאתעםנעשה.לאוישישמשפס
 ב,,על·גזל'רהעלהיהקמובל

שמשסרהצרפתים,רוברעלהמפלגות,
הפעולהושיתוףהאנסישמירת,וישי'

הלאומית.בהיססרריהמבישהסיסההם
הצרפתיתבמחתרתלראותהדעיפוהם
שלהאמיתייםערכיההתגלמותאת

למחתרתשניתןהעלמעמדצרפת.
הצרפתימהפאשיזםהתעלם

השביחהתקופהרמהאנסישמירת.

חנינה,בחוקיב·הדחקה•,מאתפיינת

אתלשקםהיאהמוצהרתשמסרתם
תקופתובאי·איזכורהאומה,אחדות

האבןתיזרקהשביעםבשגרתרק .וישי

·הצער-סרסבדמותהראשונה

המיתוסיםאתותנפץ-והחמלה·
במקבילהתקופה.אתהמאפיינים
הזהותשלהתעוררותמסתמנת
דעתבעהשלאלה,יהקבקרבהיהודית

תקופתלכללמשלה,פרשנותכה
והולכתהגוברתהמודעותהכיבוש.
בהכרח,מובילה ,אלובשניםלשואה
אחריותישוישילמשסרכילהכרה
השלבהיהודים.שללגורלםישירה
המיליסנסירתשלזהיהיההגא

כלעלוא.שמהאתהמיסלההמאוחרת,
שלקשרקשראשרדורהמלמחה, ,,,

הסודותעלאיפולוחסילשתיקה
המדינה.בארכיונידעייןהמסתתרים

סדרתבעזרתמצביעים,המחבירם

כפלעלההגזמות,עלתחקירים,
רהארפנותהשגיאותעלהמשמעויות,

 •וישי""אובססייתבעקבותשנודלו
לדברימהספר'המתבקשתהמסקנה

אתלגנוזאינהלה·מונד,ופגקר
ג"ריסראללהפסיקאלאהעובדות,
פרסבכללראותהמבקשהילדותי·

ידוע,העברסקופ.-המתגלהחדש
·להבין'הוא,והחשובנירם,גםנלדמ

שהעבר' ...לקבלמזאת,ויתרה
דורו'גניעל·ידילושניתןוהסיפרל

האובססיהעלאיןכלח·.עליואבד
כלפי·סירוגלהוותהעברשל

העתיד·.

VICHY OU LES DERIVES DE 
LA MEMOIRE - ERIC 
CONAN et HENRY ROUSSO 
/FAYARD 

לזינםעמנואל
ביוגרפיה

הפילוסוףשלהראשונההביוגרפיה
בןלויגס,עמנואלצרפתיהיהודי

כנדידהמצסיירתושמונה,השמרנים

ירושליםאתרנה,ביןפילוסופית
לה·מרנד'מבקרלפיומהורה,ורומא,
רקולאוקשהחשובהליצירהמבוא

הפילוסוף.שלחייועלתחקיר
לריבם,שלהמפורסמיםהתניידשיעורי
 nכי•בסמינרבבוקרשבתכלשניתנו

להכרתהכרחישלבהיוובפאריס,
אינסלקסואליםשלבמסלולםהיהדות
אחתלאנתקלהואזאתאףעלריבם.
הבנה,בחוסרבצרפת,בני·עמובקרב

רב.באיחורמשנתוהגיעהולישראל
אינותורתושלערכהכאשרהיום,
שדווקאלומרניתןבמחלוקת,שנרי

דרך .לדרכוהחכרסימןהיאהסבלנות
מקרםבקרבנה,ן 905ב·שתחילתה

ותלמידילרבניםגידולביתשהיה
למיססיקההתנגדותשגילוחכמים,

החילוני:לידעבמשכרוגד·בבד
התמודדואבללהתברללתשהתנגדו

שלנציגיהעוצמה.רבתמסורתמול
ואשרשנעלמהפלררליססיתתרבות
המסןעאתוהווה.העברלמיזוגשאפו
 , 1923בשנתלריבם,עמוהביאהזה

אחרתמחבוהרחלקהיהשבהצלרפת,
פליסיםשלוגדלהההולכתזר-

-גרמניהורוסיהמפולין'יהודים
השראה.בצלעברוחייהאשר

סינתזה,הפילוסוףמגבשבתורתו
חיפשושארתהפרדוקסלית,לתעים

והופךנדודיהם,בכלזקי~ןן 9האר
מקררותהקיום.למשמעותארתה

המסורתהןמגורבים:שלוהשאיבה
עםהרוסיהרומןוהןהתלמודית

רכךוהמסאפיסיים.הסועריםמאפייניו

והמסורתהיהדותאצלומתמזגות
אףאוליהמערב,שלהפילוסופית

בזרימהרוצה.שהיהמכפייותר

אחתמסורתביןהזאתהייחודית

שליצירתואתהמאפיינתלשניה,
נוצריםואףיהודים,כמהיראולריבם,
שלפילוסופיהשלתחילתהאתרבים,

המאהלסוףהמותאמתהאמרנה
דתי.תירנליזםשלסרגהשערים,

הואלריבםהמקורית,ליצירתובנוסף
·ההגיונותאחרוןשלהמתרגם

הנוגעהרסרל,שלהקרסזיאניים·
ובעיקר'אולםלבין·סרגייקסבירת.

ברור'באופןגרפיההנירמוכיחה

לתודעהשהגיאזההואשלריבם
שמעסעובדההיידגר,אתהצרפתית

הגרמניהפילוסוףשלמחסידיומארד
הנשאלתהשאלהמכאן'בה.מכירים

אשרשאדם,להביןאפשראיךהיא,
היהודיתלמסורתקשוריםחייוכל

לפעולהיססררית,מבחינהיכול'
שהכילההיידגר,משנתשלכמקדמה

הראשוניםסימניהאת-1929בכבר

וכיסאההאנסישמית,גישתושל
כלפיהאוהדיחסראת-1933ג

הארדעל·אףהנצירנאל·סרציאליזםו
עלהאחרוניםהמחקריםששפכו
תקופתורעלהיידגרשלפעילותו
הזרמיםכלכיהמוכיחים-בכללותה

ביניהםהתחרובגרמניההפילוסופיים
האידיארלרגיהאתלשרתהכבודעל

תשובהכדיבכךאין-הנאצית

השאלהלריבם.שללמקרהומספקת
צעמה.לפילוסופיההיוםמופנית
הצרפתיםשהאינסלקסראליםזר'שאלה

תשובהמצאהממנה,התעלמו
לריבם.בדרקסרינתפילוסופית

וחיהעלמבוססתהיאבעיקרה
והערצתהסגעפולחןשלמרחלסת
פולחןמולוהשורשים.האדמה

הקדושהמולוהמקוררת,השורשים
אתהפילוסוףמעמידהפולחנית,

·האמתאתהמופשסת,קהדושה

שלהאלימותמולהנודדת·.
מעמדיהואההגליאניתידהאקלקיסה

אתלסלקוצמיעלאחר,הפתיחותאת
האתיקה,לסרכתהארנתרלרגיה

למשעה,הזולת.עםלקשרשתתייחס
עתידאתהאתיתהנדידהתבסיח

זמרתהואלריבםובזאת,הפילוסופיה.
התיאורסיתגישתואםאףיחידה

העםעםפעםמדיאותרעממתת

או(בישראל>,שורשיםהמחפשהיהודי
(בגלות).להתבוללותהגרהסהחלקעם

המשענתאתלריבםמציעולמערב
היסודותאתלקשםבכידהפילוסופית

 •אתונה.שלהרעויעם
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הריחותאתלהביע
בדגננסי

השפהמלבדלהשתנותיכולהכול
עולםכמו ,בתוכינואותהנושאיםשאנו
האם.שברחםוסופימיוחד

עיראקיוצאיסופריםעל

 .הספרותבתולדותהדו·לשוניותושא-
j\l ונחקרנבדקהמודרניתהעברית· 
 .אירופאיותושפותליידישביחס-

 iהחוקריבכלל,בדרךאבל, , 3אחרות

 .משפותהמגיעותמתרומותמתעלמים
 'בכוונת'ערבית.כוללאחרות,ותרבויות

 ,עיראק,יוצאיסופריםבקבוצתכאןלדון
הספרוח,בתחייתכקבוצהחשיבותםבגלל

מאחר'ובנוסף,בעיראק;המודרניתהערבית

 .כאןגםמקבילהחשיבותם ,שלסענתי
צריןישונה,לשוניתלסביבהשעוברהסופר
ולכתוב:להעזאובמוכרלהחזיקביןלבחור
 jאיננן n"לבחןךהמלהאולי-חדשהבשפה

סרפדינולגבינכוןזהכיביותר-מדויקת
 1בגל;, ,·האם"ב"שפתלכתובשממשיכים

אוי(אמיתיתחדשהשפהללמודאי·יכולת
שהשפן;שמרגישיםסופריםלגביוגם 4לא>

 • sבהם"בחרה"
 1לשקו;,חייביםמודעבאופןשבוחריםאלו

גורמים.וכמהכמה

אשרישואל ," Transcending Exil "במחקרו
בארור:מיל
כiדמאמץעצמועלנוסלזריהיהלמה

שפiדעללהשתלסכמויסודיוכהמכאיב
דבר,שלבסופוממנה,ליצורכדיחדשה,
י·כל ,לקוראיולהגיעדרך ,לאמנותואצמיע
 6אינסלקסואלי?שרידה

ארנצעמםעלליסוללאשבוחריםכאלויש
 tשומריכהםהזה;והיסודי"המכאיב"המאמץ

לשמו,·וכדי ,להסתבךלאכדיאמםשפתעל
 tלתרבותכלתרום ,העברעםקשרלע

בגןלןזמלחיותלהימנעאן Bהלאומית
 • 9לשונית

נמרח,~המקורית,בשפתךלכתובלהמשיך
לססגנציזדגורםדווקאלאוממנה,מה

לשונית.
אפשרויוונעלכותבתתומפסוןאווה

אונגםוהאורחתהשפהאתגםלהעשיר
ו. oת nהמארהשפה

מילוש:צ'סלבכדבריאו
אחרדנבשפההמדברעםבקרבהגרהסופר

 rאומרגיששהואמה,זמןאחרימגלה ,משלו
 cוצלילינאספקסים ...חדשהבדרךלשונו
השפוזמוליותרבולסיםהםכי ,נגלוחדשים

 cצמצונ ,ואזהחדש;בהוריהמדוברת
סלנג>הרחוב,<שפתמסוימיםבתחומים

אחריםבתחומיםבהרחבה, ,פיצוימוצא

ןןסינסקסי).איזוןקצב,מלים,אוצר<סחרת

חדשהבשפהומשתמשיםשלומדיםאלו
אתתיארנבוקובלקשיים.מודעיםהופכים
מחדשללמודכמו-מאודכמכאיבהתהליך

אושבעשמאבדיםאחריבדבריםלאחוזאיך
 12בהפצצה.אצבעותשמונה

תמידהואכיחש ,למשל ,מודארסיתאגי
 13מבסא".עם"כותב

יכולתכחוסרלהתקבלעלולאישיסגנון
לכפרמשתדלהסופרשלפעמיםכךלשונית,

מליצית,מאודבשפהאויתרבמאמץזהלע
 .נסיוביחידושמכלמתרחקאו

בשפהלשימושמסוימיםיתרונותישברם,
וצלילילמשמעויותיתררגישותחדשה:
המאומצתהשפהשלביתרונותאומלים;
כשפתבאנגליתבחרקונרדעצמה:

רבגוניותיותרשהיאחשבכיהכתיבה,

להגיעשיוכלחשבנבוקוב 14מהפולנית.
ן 5ברוסית.מאשרבאנגליתקוראיםליותר
לכתוביכולאינוכיהחליסשמאסאנסוך
-רוצהשהואמהואתרוצהשהואבאופן

שכברהתבניותבההיולאשעוד-בערבית
 16בעברית.ישנן

עלגםמשפיעהלשוניהאמצעימקום,מכל
ספרותכלשלהקריאהעלוגםהכתיבה
היא.באשר

 mother <·אם""שפתבמושגמשתמשיםאנו
tongue < יסודי ,בסיסיקשרלצייןכדי, 

 .ושפתוהיחידביןביולוגיאפילו
האדםשפתאתמשווהקאלווינואיסאלו
לעבור-מיכאלסמישללדבריואמו;לרחם
ניתוחמלעבוריותרקשה-חדשהלשפה
ן 7 •המיןלשינוי

"מולדת"עלמדבריםאנודומהבאופן
"ארץ·אם"או " mother land "<שהיא

קיבוץבארץ ,בישראלכאןבאנגלית).
נושא"מולדת"המושגגולים,וקיבוץגלויות
הציוניהחלוםמשמעותוכב.דעשירמןעס
להחליף·אם,שפתגםומולדתגםלייסדהיא
זאתהמקוריות;האםושפתהמולדתאת

ביולוגית.עובדהלשנותאומרת,
עיראק,יוצאיישראליםסופריםשלבמקרה
בקרבהקיימיםלאלובנוסףרבדיםקיימים
בעולם.אחריםלמקומותשעובריםסופרים

 lנוויקאלואיסאלו

אתשחוובסופדיםאנימקנא

הילדים,גןאתהינקות,חוויות
אכזבותיהעלהראשונהאהבתםאת
הראשונההספרותיתהשורהכתיבתאת

-והאחרוןהמסכםהדומןואת-
תרבות.ובאותהשפה,באותה ,אץרבאותה

 2מיכאלסמי

כוונתי?למה
ארצה,מעיראקהיהודיםהסופריםכשהגיעו

להמשיךשפהבאיזולהחליסצריכיםהיוהם
החדש".ב"ביתולכתוב
לשמורומשמעותבערבית,לכתובלהמשיך

במדיוםולהשתמשזרהבארץמוכרמשהועל
קשורההשפהבבית;מרגישאתהבואשר

שהיאלסעדןאפשרולפיכך,לבית,לעבר,
ההוא,והמקוםהזמןאתלהביעיותרמתאימה

-המתחיללסופרלעצהשומעיםאם
מכיר".שאתהמהעל"לכתוב

כמהעללהתגברהצסרכולעבריתשפנואלו
מהם:נדרששקיים;

בשפה.שוסףשימושלרכושזמן-
מליםאוצרפערילמלאכדיהמצאהכוח-

יחסית).דל<שהוא
האםשפתמחדירתלהימנעהחלסיות-

החדירהבעיית<ואוליהחדשה.לשפה
השפותשתישבין"מאבק"בעקבותמחריפה

השמיות.)

בתרגוםגדולאתגריש ,לכךבנוסף
בערבית":ש"נחוותהחוויהלעברית,
מהותה,מעצםספרותית,בערביתהכתיבה

והשפההיומיומיתהחוויהמןמרחקיוצרת

וניסויההחוויהביןהמרחקהמדוברת.

עובר.שהזמןככלוגדלהולךהספרותי
חוסר ,לפיכךיוצרתבערביתהכתיבה
מיידיות.

לכתובשהמשיכועיראק,יוצאיהיהודיםרוב
בגילעלו-בישראלכברכשגרובערבית
העליהאחרישניםשעלואו 18יחסיתמבוגר

במאמרשיידונוהסופריםבין , 19ההמונית

עדבערביתלכתובממשיכיםשניים ,שלהלן
בר·משה;ויצחקנקאשסמיוהזה:היום

שלוםבעברית:לכתיבהעברושלושה
מהםואחרבלס;ושמעוןמיכאלסמידרוויש,
 .עמיראלי :בעבריתרקהתפרסם
הפרדוקס. ,ועכשיו

רקעהיהערביתלכתובשבחרולסופרים
אחרת,שבחרושלסופריםבעודבעברית,
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 20השקפתם.לפילפחותהיה.ולאכמעס

שלספרבביתימיועלמספרמשהבר
-בעברית-המעולהוהחינוךהקהילה

 21שם.

בגילהעבריהאלפביתאתידענקאשסמיו
ממשלתי,בבית·ספרללמודוכשהחלארבע
 22 •פרסימורההוריולושכרו

יהודייםספרבבתילמדאשרדרוויש,שלום
וגם ,שלומורההיהשאול(אבוררבבגדאד

להתפרסםהמשיךהקהילה>,כמזכירכיהן
ועבר ,עלייתואחרישנהעשריםבערבית
 • 1981ב·רקלעברית

למדוולאכמעסובלסמיכאל ,שנימצד
עלהדגשחוסראתמתארבלסעברית.
 :עבריתלימוד
ספר ,"ךתגלקרואללמודבשבועשהע

ברצינות,לזההתייחסנולאאבלבראשית,
התחשבולא ,משוקללהיהלאהציוןוגם
כךאחרעממי>ספרבביתהיה(זה ...בו

למדנולאבכלל ,ובתיכוןהבינייםבשכבת
בקושיארצהכשהגעתישכחתי.אזעברית.

 23האותיות.אתלפענחידעתי

מהלהביןהתחילוהחמישיםבשנותכבר
שניבערבית.לכתובלהמשיךשלהמשמעות

וששוןצמחדודמעיראק,צעיריםעולים
במעגליםמעורביםכברשהיו ,סומך

ספרותלאוהדיחוגיסדו ,בבגדאדספרותיים
ספרותלהביארצוהםמודרנית.ערבית
השתתפותםאתולהמשיךלארץערבית

בהתפתחותה.

מספר:צמחדוד

דיוניםהרבהלגביושקיימנוהנושאיםאחד
לכתוב,"איךהשאלהחיתההפגישותבאותן
גם ,נוכלאנחנואיךלכתוב".שפהבאיזו

לאהבהכיסוישנותניםאנשיםלהישאר
וגםלכתוב,להמשיךכלומרלספרות,שלהם
ושנוכלקוראיםשלקהללנושיהיה

להשפיע.
אםפוניםאנחנוקהללאיזהלהביןהתחלנו

בערבית.כותביםאנחנו

(שלנו>השליחותאתלמלאגםברצוננואם
שאנחנומכךעצמיסיפוקלנושיהיהוגם,

השפהאתמללמודמנוסאיןכותבים,
העברית.

אמרמימה,אמרמיזוכרלאכבראניהיום
אמרמי ,,בערבית,להמשיךעלינו"לא,
שהוויכוח ,ר·כך nאהראתההמציאות "!ןכ"

שהתלה-ס,לפניעודהוכרעהוכרע,למעשה
שעברואו ,שנכחוהאנשיםשרובועובדה

 24לכתוב.שהפסיקואובעבריתלכתוב

ב·"אל·ג'דיד".מופיעאחתפגישהסיכום
מיכאל.וסמיבלסשמעוןהיוהמשתתפיםבין
חשובהפחותהשפהשבחירת ,שחשבוהיו

כלפיחובתהאתממלאתש"הספרותככל
צריךצעמושהסופרחשבואחריםההמונים".

בלסשמעון

בגללעדיפההעבריתאבללהחליס,
הקהילה:

מגדלאתולהרוסהאוכלוסיהאתלאחדכדי
בבל:
הספרותייםהאלמנסיםאתליצורכדי

ספרותעבורהדרושיםהמתקדמים

בעדנימוקשם(איןבעבריתפרולסרית
 • 2sערבית>בחירת

ביןהיהמיכאלאישית.חיתהההחלסה
היסס:בלסהראש"נים.

מה,לא,אמרתיהמתנגדים.ביןהייתיואני
זוכןמהאדם,חלקזהאדם, ,אפשראישפה,
האם.השפהזואם,שפתרקלאזואם.שפת
שאילמסקנה,הגעתי ,דברשלבסופואבל

מדבראניאביב,בתלחיאניאשפשר,
אניזאתבכלכיכותב.אנילמיעברית,
 26עברית.לדובריכותב

הוא .שבאיחוראלאדרוויש,החליסגםכך
השפה.עלהשתלסכישהרגישעדחיכה
סען.קוראים,איןאםבערביתלכתובחבל

עבורגםקלהיהלאלעברית,המעבר

הזמןמעברלמרות .יותרהצעיריםהסופרים
ומבקריםקוראיםעל·ידיההתקבלותבשסח

החדשה,העבריתהספרותתולדותומסורת
שונהצעמואתמרגישאחדכלילידית,הלא
הארץ.ילידהסופרמן

לשחקפחותלעצמומרשה ,למשל ,מיכאל
השפה:עם

תוךאלשנולדובאנשיםמקנאאניעדיין
מליםלסרסיכוליםהםהעברית.השפה
אתלקחתחופשייםהם .אותןולעוותבמודע
בהולשחקעיסהממנהלעשותהשפה,

לעשותלגיסימיתזכותישלהםכרצונם.
 27כך.לנהוגדשאישאיניחשאניזאת.

בלסהאם,שפתחדירתבפנילהתגונןכדי
אפילואובערבית,לקרואלצעמוחידשהלא

במשךבערבית,רדיולשידורילהקשיב
 ,הראשוןרומנואתכתבשבהןהשניםשלוש

 .) 1964 ,עובד<עם"המעברה"

אלאלה,זקוקשהסופרבלבדהשפהזוואין
שהואפעם,אמרמיכאלהתרבותי.הרקעגם

שלוהתרבותיהרקעעלמצסער
חסרתהתחלההמהווההערבי·איסלאמי

עברי.לסופרתקווה
המודרניתהערביתשלהפשסותביןההבדל
המסורתיתהערביתשלהערבסקותלעומת
לעברית.נוסףיתרוןהיווה

דווקאנבעהלאהעבריתהשפהבחירת
עםהכרותמתוךאלאאליה,ממשיכה
בהקשרההמקוריתהשפהשלהחוסרים
החדש.

מספרענייןהיההקובעשהגורםייתכן

לכתובהתחילוהללוהסופריםהקוראים.
יותרגדוליעדקהללמצואכדיבעברית
כפעולההספרותאתהדואיםלגביהם,

תקשורתית.

בעמדתלהיותמשמעותובערבית,לכתוב

סומךששון

הרבהאיןאמנםהקהל.מבחינתנחיתות
שמוכניםאלולעומתםאבלעברית.קוראי

ישראליםיהודיםספרילקרואומעוניינים
יותר.עודמעסיםבערביתהכותבים
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לכתוביכולהואכימודהבד·משהיצחק
כותבהואאבלבאנגלית>(אובעברית
כמו •מבחינתוומהידקלהכיזהכיבערבית

ביותרשמתאימההשפההיאהערבית ,כן

ישבנוסף, •העבדאתמשחזרהואלנושאיו:
הדעהנגדלהילחםתיגר:קריאתמעיןבכך
 28משלהם.תרבותערבארצותלאנשישאין

"לאהואכיבערביתכותב ,לעומתונקאש,
המלצותאףעלבעברית.לכתוביכול"
לאפעםאףהואומוריםעמיתיםשלועצות
בעברית:לכתובבאמתחשב
אםגםשלי.החזקבכלילהשתמשמנסהאני
כלאתלךאיןמסוימתבשפהשולטאתה

הטעמים,הריחות,אתלהביעהמלים
כךואחדאחתשפהעלשגדלמיההדגשות.

 ,משתדלשהואככלנשביח,להשתמשעובד
 ,כלומד ,אחוזלמאהלהגיעיכוללאהוא
 • 29להגיערוצהשאנילמה

באותולכאןשהגיע ,עמידאלי ,אליובניגוד
לרגעחשבלאהבד·מצווה>,סף<עלגיל

דוד'גרעין'ומאותובעברית.אלאלכתוב
בעבריתלפרסםממשיךרביע(רבי>

 ;-1979מבאדה"בחישהואאף·על·פי

וגםאדקמייםשקריםעלשומרשהואולמרות
לערבית.אישיים

הממשיכיםאחדיםויהודיםנקאשבד·משה,

נקאש ,קטןקהלאלפוניםבערבית,לכתוב
והואספדמכלעותקים-1000-600כמדפיס
 ,לפניוכונסהנוהגהואאותם.מחלקבצעמו
וכתבהגולההסופדמוסדאתשייסד

נקאשנולד.בההעידשלהמיוחדבדיאלקט
אםכיספרותיתבערביתדקלאכותב

בשפהובמיוחדהמדוברת,בשפהגםמשתמש

התקופהמן ,בבגדאדהיהודיםשלהמדוברת
הקהלאתמגבילוזההמונית.העליהשלפני

 .יותרעודהפוטנציאלי
אתכוללתלעבדנקאששלהנאמנות
ניתנתשלאבערבית,המיומןשימושו

אתמאבדשהדיאלקטמאחדלתרגום,.
שמפרידה ,אולי ,ביותרהחשובההתכונה

ההשתנות.הספרותית:השפהלביןבינו
סגורהכאילוקפואה,נקאששלהשפה

הדיאלקטעלשומרהואב"כמוסת·תקופה".
עברוכבדהעםסיפוריכשמספריאפילו

לעברית.
מכ~ןנותובד·משהנקאששליצירותיהם

והשכונותעיראקביהודימתרכזות ,לעבר
 •גרושבהןהמסורתיות

עדיםמת ,לעברהקשראתבודקיםהם
העשירבבליהודיעברעלושומרים
והעתיק.

שלארוכיםכרכיםארבעהכתבבר·משה
[יציאההאחרוןבפרק(ורקזכרונות

הראשוניםהימיםשלתיאורמופיעמעיראק]
בישראל).

יהודיםשלהחייםאורחאתמתארהוא
אותהאתמעלהקאשב •בבגדאדאמידים
שפתודרךהקהילהאותהוכמעטהתקופה

עלסיפורו .פולקלורבחומדישלוושימושו
אמונתואתאיתרשמביאהעיראקיהעולה
 ,בישראלהשדאתו"רואה""סנסל"בשד
הספרותלדפיהזההשדאתמביאבצעם

 30 •עליוושומרהישראלית

בביתנשארבערביתלכתובשממשיךהסופד
היתרוןהאם.לשפתקשורלשונית,מבחינה

נוספתשפהללמודכדימאמץהשקעתבאי
הגדולהחיסרוןאולםבספק.מוטלאינו

קהלבליכמעטנשארשהסופרבכךמתבטא
אינםבערביתשכותביםאלוקוראים.
מנותקיםהםאבלהאםמשפתמנותקים
פוטנציאליומקהלאחדמצדהחוויותממקור
שני.מצד

מרוכזיםבערביתהכתוביםהסיפורים

ואנסולריותמסורתיותיהודיותבשכונות
מספליםהעברייםשהסיפוריםבזמןבעיראק,
ההבדל •האלולשכונותשבמחוץבעולם
הסופריםשלהאישיברקעהשוניאתמprש

פתרוןעלומרמזשלהםהאישיותובמבנה
השפה.שבבחירתלפדאדוקס

בתוךגרודרווישושלוםבד·משהנקאש,
בהן ,שכתבוהיצירותהיהודית.הקהילה
מאוכלסותבעיראק,מתרחשתהעלילה
אווירהמשקפותוהןהקהילה,באנשי

"שלהם"עיראקחזקה.אוטוביוגרפית
רובמסורתית.יהודיתמסגרתבתוךנשארת

הואהיחידהערבייהודיות;הןהדמויות

אתשמדגיש ,הכללמןהיוצא ,האחד
שהםהעולםהשכונה,בתוךההומוגניות.

הוא-נקאששלבמקדהבמיוחד-יוצרים
חיים.ומלאשעירמרקםבעל

(ואפילוובלסמיכאלסיפורי ,לכךבניגוד
רבגוניתתרבותמשקפיםכללבדרךעמיד>
בחברהגרותהיהודיותדמויותיהםיותר.

ביןבקשריםמטפלותוהה.מותמעורבת
כורדים,ומוסלמים,נוצריםוערבים,יהודים
 31ואחדים.ארמנים

וחשבוחילוניתבקהילהחיוצעמםהסופדים
חברותם .כלקודםעיראקים,כעלעצמםעל

רצונםאתמשקפתהקומוניסטיתבתנועה

שייכותםואתמבפנים,החברהאתלשנות
הםשלהםהעולמותהזאת.לחברה

תושביםעל·ידימאוכלסיםרב-תרבותיים,
מזה.זהשונים

מציגיםבישראלהמתרחשיםהסיפוריםגם
וגםבעיראקגםהטרוגניות.קבוצות

שלשאלותעםנאבקותהדמויות ,בישראל
ועמירמיכאלבלס,תרבותיים.ביןיחסים
קשייאתהמתאריםרומניםכתבו

השונותוהאסטרטגיותההתאקלמות
נכללותהספציפיותהבעיות .בכךהכרוכות
עניינילערבים,יהודיםביןיחסיםבמערכות

ונוי.חסותבגידה,זהות,

באיםבערבית,שכותביםהסופדים

מסורתיים,יותרושכונותרקעממשפחות,

שלהם,השוליהמעמדמעורבים.פחות
איתםעוברבעיראק,היהודיהמיעוטכחברי

עיראקיםבתורשולילמעמדהעליהבזמן

אתמשקפתהשפהבחירתבישראל.כותבים
לעבר;האוריינצטיהאתוגםהזוהשוליות
בר·משה:

אתחישאניממהיותרהעבדאתחיאני

שישהמטעןכלאת ••העתי.דאתאוההווה
אותורכשתיבישראל.קיבלתילאלי

חייתיבהןהשניםושלושבעשרים
 32בעיראק.

 ,חילונייותרמרקעבאוהעבריםהסופרים
איתםהביאוהםמעורבות.יותרמשכונות

חלקלהיותהרצוןאתלישראלמעיראק
מהמרכז.

בלס:
מסוימת,במציאותמסוימת,בחברהכשחיים

כוללוזהמהחברה,חלקלהיותצריכיםאז
כללהישארשלאכדיהלשוןענייןאתםג

כגולה. ,כזרהזמן
גולה.להיותאפשראיכאן
 ,איכשהובחברהמשתלבאתהבא,אתהכאן
אתהואםחדשה,זהותצעמךעלמקבלאתה
בצודהאותהלקבלצריךחדשהזהותמקבל
 33 •••השפהכוללשלמה,

להווהאוריינטציההאלולסופריםיש
הואשלהםהאתגרעכשוויות.ולסוגיות
ספרותשללמודוסחוויותיהםאתלהכליל
אוניברסליות.תמותשמגלמת

הואעיראקיוצאהישראליהסופדמקדה
שפהבאיזולבחורשמוכרחלסופדדוגמה
הזהוהמאמרמסובכתהיאהשאלהיכתוב.

מקום,מכלממרכיביה.קטןבחלקרקנוגע
היצירותותוכןסגנוןעלמשפיעההבחירה

עלומשפיעההקהלאתמגדידהוכן
ההתקבלות.

ובסופריםערביתבספרותשהתעניינותככל
השלום,בעידןוצומחתהולכתערבמארצות

הספרותהתפתחותעלגםלנסחתשפיעהיא
בביקורת>גםניסויכבדלכך(ישהישראלית

האירופאילזהבדומהלמודלדדךותסלול
בתולדות/יידישעבריתדו-לשוניותלש

 •העברית.הספרות

הערות

 Italo Calvino, The Literature Machine ,ן,
Translated by Patrick Creagh. London: Secker 

1987 , Warburg & 
 ,עיראקי•ממובאסופר·להיות ,מיכאלסמי , 2

ן.ן 8-עמי , 1983פברואר·מרז , 56מאזניים

3 , E.G. Feldman, Yael. Modernism and Cu/tural 
Transfer: Gabriel Preil and The Tradition of Jewish 
Literary Bilingua/ism. Cincinati, Hebrew Union 

1986 , College Press 
למסה.ראהנאקש.סמויללשונ, , 4
ה s:אימשהאנגליתכתבהואקונר.דגיוזףללשונ • 5

ב·•מבוסס , A Personal Record "אותו.
Languages of Joseph Conrad; Stanford Pinsker pvi 

10 . i (Amsterdam, Rodopi N.V., 1978), p 
.6 Asher Z. Milbauer, Transcending Exile: Conrad, 

Nabokov, I.B, Singer. (Gainsville, Florida: The 
. University Press of Florida 1985) p. xii 

ביידישלכתובהמשיךבשביס·זינרגיצחק ,למשלן.
היידישדוברימיליונילזכרנאמןלהיאשרידכ

התחילההנובלפרסבסקסהרצאתובשואה.שנהרגו
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(Mashid Amershah-i) י·השרמא דישמ ,לשמל .8 

.היסרפה תרפוסה

ותפשל רזחש Ngugi wa Thiong'o לשמל .9 
,תילגנאב הביתכ ירחא (Kikuyu )ויוקיק תיסבשה

.Petals of Blood ןמורה ללוכ
Ewa M. Tompson, "The Writer in Exile: ,10 
Playing the Devil's Advocate", Books Abroad 
(sprding 1976), 326-328. See also Walter 
Benjamin, "The Task of the Translator" , 

J/lumination, NY (1969 .pp. 80-81) 
Czeslaw Milosz, "Notes on Exile", Books ,11 

Abroad (Spring 1976), p. 284 
Vladimir Nabokov, Strong Opinions (New York: ,12 

Putnam, 1951) p. 54 
Taghi Modaressi, "lranian Writers Writing in a .13 

Second "Language", Middle East Studies 
Association, Toronto, Ontario November 

1979 , 17 
שם. ,פינסקר , 14

ש.םמילבואר, , 15
וכימסובךתמידשהמ::זבהזההמקרהמןברור , 16

לבחירתד·משמעיות. nולאמורכבותהסיבות
פוליסיותהשלכותיששמאסבמקרהשהפה

וארחות.
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ההונגריתטיקהומכברהיהודים
סלאיאכח

יהודיותותכונוחנרומנטייםאלמנטים

ליוצרשלמהחירותומנסיקה:
חייםחירות .דמיונוולכוח מגוונים,הרפתקניים,נפשיים == =

ומסתוריים.אזקוסייםתאוותניים

חייםתמונותהדדאיזם,רומנסי:היססוריזם

וקיצוניות,תאוותניותדמויותצבעוניות,

סותרים.ואףמיוחדיםספציפייםאופיקווי

 ,מובןבלתי ,מוגברכללירגשרומנסיקה.
המסורת,עלהתרפקותמראש.לחזותואשין
פחד-מהאלוהים.תוךההכרהתתאלמנס

אסירי·תאווה,התקופה:בעיניהיהודים

ומסתוריים:אקזוסייםמגוונים,חייהם

אופיקוויהמביעותקיצוניותדמויות

חסידי·מסורת.רגש:עזיסותרים.

תקופהשלהשקפתהבספרות.נדיררגע
ומשתלבים.נפגשיםהספרותייםואמצעיה

ככליחדשה,כהשקפההרומנסיקההאם
האםחדש?נושאגילתהחדש,ספרותי
אתעצמןעלקיבלוהיהודיותהדמויות

הסופריםהאם ?הרומנטיותהפונקציות

אומציאותיבאופןהיהודיםאתמתארים

מעוות?

ספרותירגעעללדברמותראכןהאם
ציוןמאשריותרלאהואשהרגעאונדיר?

ההונגריתבספרותמסוימתתקופההיססורי:

אתתפסו<שכברהיהודיםכאשרהיפה,

וחדשים>שוניםבתפקידיםבחברה,מקומם
המציאותאלגםהחברתיתמהמציאותעברו

הספרותית.

כזרםהרומנטיקהאתשמאפיינותההגדרות

היהודיםאתשאיפיינוהתכונות ,אמנותי

אלשמתייחסותהשאלותהתקופה,בעיני
רומנטיותליצירותשייכותביניהםהקשר

 • 1846-1839התקופה:מאותההונגריות

הסיפורתמאודופורהפורחתאלובשנים
רביםספרותייםעיתוניםההונגרית.

יצאוירחונים>דו·שבועונים,<שבועונים,

-יצירותיהםאתפרסמוהמחברים ,לאור
-בהמשכיםרומניםאוקצריםסיפורים

והתבססוהתקיימובבודאפשס,במחברות.

וגםהקודמיםבעשוריםספרותיים.חיים

הרומנסיותהיצירותתקופה,באותה

גמרתורביותרהחשובותהאירופיות

ההונגריתהספרותכינראהלהונגרית.
האירופית.רוח·הזמןלפימתקדמתהיפה

שעולהכפימסוים,פיגורישואף·על·פי·כן
לסיפורתההונגריתהסיפורתמהשוואת

התקדמותההיאהסיבההאירופית.

הראשוניםבעשוריםהשפה.שלוהתפתחותה
בשפהחידושי-לשוןהתחילו-19ההמאהשל

חיתהלחידושהסיבותאחתההונגרית.
-החשובהספרותיהתפקידהתרגום.
מסרהמשמש-לועזיותיצירותתרגום
והתרבותהספרותאתלהכניסכפולה:

ההונגרייםהרוחנייםלחייםהאירופית
בתקופההשפה.שלהתפתחותהאתולשרת
תוצאותניסוילידיבאובה,דנהשאני

האלה.המאמצים
אבלהשפה.וכןפורחים,הספרותייםהחיים

כיצדכאן?יהודיותדמויותשלמעשיהןמה
הסיפורתלתוךהןוהזדמנוהתגלגלו

ההונגרית?

היהודים .יהודירובעישהבירהבעיר

יושביםהיהודים .העירבשףקמופיעים

עוסקיםומוכרים,קוניםהיהודיםבבתי·קפה.

מזה:יותרשונות.בצורותהלוואותבמתן
 ,יותרגבוהלמעמדמתקרביםהיהודים
ואף,כהונגרים,להתקבלמצפיםהיהודים
איןמקום,איןאצולה.לתוארלעתים,
בלאהמתקדמתבחברהחשובותפעולות
וברגעבהם.לעסוקשלאאי·אפשריהודים.

האמיתיתהסיפורתנולדתכאשרההיססורי
ביןמקומםאתתופסיםהיהודיםההונגרית,

השונות.הדמויות

בפרוזההיהודיותהדמויותשלתפקידןמה
המענהאת-140ו-30הבשנותההונגרית

שלושהבאמצעותלתתאנסה ,זולשאלה
שונים.סופרים

היסטורירומן
ספרותיים:סוגיםשלושהסופרים,שלושה

היססורירומןהיצירות:הופעתסדרפיעל
 Jo'sika Miklos (מיקלושיושיקהשל

 .) 1839 (בהונגריה""צ'כים ) 1794-1865

ההיססוריתהתקופהאתמעלהמיקלוש
ביותרהמרשימה ,הזוהרתהנעלה,

שלחשביההמחציתההונגרית:בהיססוריה
מסיאשהמלךשלסזובתקופה . 1sה·המאה

n הצןדקn , 

והתפאורההרקעאתמהווהההיססוריה

אחדחוסהרומנסית.היצירהלעלילת
משפחה.שלסיפורהאתמספרבעלילה

אתוהציתוהרסוב"חבל·הרים"
n מבצך•השןדדn , היהשה~ריץ•השןדדבזמן

דומים.בעיסוקים ,ממבצרורחוקשקוע,

ללאהאהובה,אשתוגווייתאתמצאבשובו
ההרוסביתואתעזבהוא •לילדיוזכר

נשארוהםאבל .נהרגושילדיובידיעה
והבנותלשמצהידועריץ iיהיההבןבחיים.

ואילועשירהתהיההאחתאומצו:התאומות
 ,אברהםיהיהחשביהשלהןנאמץאביה

בנףדא.ביותרהעשירהיהודי

עמוס ,לביתובדרךהיהאברהםהסוחר
המלךשלאמוידיעלשהוזמןבמסןע
ובדיכסףוזהב,אריגיםתכשיסים,מסיאש:

הוא,המלכות.מלבושיעבורהכולקסיפה,
אחיהעל·ידינתפשו ,ומלוויואמינה ,בתו
רואההמבצרבעלאמינה.שלי,;עהלא

והורגגונב ,מנווליהודי ,רמאיזקןבאברהם
שניריק.ככליומציגונוצרים,ילדים

הכלי .חודרבמכסבזהזהמביסיםהכוחות
האלימות.הואמבצר•השןדד" nבעלשל

שהואלנוידועשאס·נפש,מעוררתדמותו
הואאף·על·פי·כןהחוקים.נגדפועל

השררה.אתמייצגהואהשולס,
הענקברכושוזכה ,היהודיאברהם ,לעומתו
זכההארוכים,חייובמשךחוקית.בדרך

ובחצרההונגרים,בין ,עמובקרברבלכבוד
המלכות.
מבצך•השןדד", nלמרתףהןסלןהיהודים

"המקראית"ההתרחשותמקוםיהיההמרתף

אתלענותמעדיףהמבצרבעל .שבהמשך
הרעבהאחרילהרגם.מאשרהיהודים
אלמכניסיםנוראה:התנסותמגיעהארוכה,

בוערת.שחתקרניושביןשורהיהודיםבין

בשםקללהבשודדיםמטילצעיריהודי
 ,יריחואתמזכירהואואברהם.יעקבאלוהי
סדוםעלואשגפריתשהמסיר"יהוהואת
היהודים,אתמעודדאברהםעמודה".ועל

דניאלאתמזכירחיים:רוחבהםונוסך
נורא"גוא·אתוןמןהאלבעזרתשהשתחרר
פרידהלשירלתפילה,אותםוקוראיקדתא",
ועצומיםכשמשוןחזקיםשנהיהאחרון:

ופסוקי ,דודמשלשיריםשרהואכמכבים.
בגדואתקורערוע.דנכאיםבקולתהילים,
כברהיהודיםכאשרלשמים.ידיוומרים
אביהאלאמינהפונהלהצלה,מצפיםאינם

עלידיו ,מתפללאברהםברכה.ומבקשת
נראההואהאשבאור-בתושלמצחה
אתמפסיקהמבצרובעל-רבוחבהרכמשה

היהודים .השורהריגתעל·ידיההתרחשות
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 ,בשרוצוליםהאשסביבבמרתףיושבים
בקולושרפעמיםשלושסובבאברהםואילו
היבניאלוהים,"שמעויותר:יותררם

יהושע:מדבריומצסס ,,יהושע. ,מנהיגך

דום!"שמש ,יריחושלהחומה"תפול
 .מדעתויצאאברהם
ההונגריתההיססוריתהמציאותאלובקסעים
היהודית.המקראיתבהיסטוריהמשתלבת

שואבתבסבלואברהםשלהנשגבתדמותו
ההיססוריהרקעהקודש.מספריכוחהאת

ההיססוריתהעלילהמאשריותרעמוקשלו
ישרה,יהודיתדמותהואשבהההונגרית

מקראית. ,צדקת

עודנשגבתתהיהאמינה, ,בתושלדמותה
כגיבורהקריסיבמאבקעומדתהיא .יותר

אמיתית.

ידועההלאאחותהעםאמינהנפגשהבמבצר
האורמופץאס·אסמהסכנה.נחלצווביחד
שלושתסיפורעלהידיעהמוצאן.סודסביב

המלכותית.החצרעדמגיעההאחים
תחיהלאנוצריתבחורהמוחים:ההגמונים

תובעיםהםיותר:ועודיהודים,ביןחייהאת

אמינהאתשחינךמפניאברהםאתלענוש
ומורהמתערב"הצודק"המלךכיהודיה.
אבלהמקורית,לדתהאמינהאתלהחזיר

עיקריאתאותהשמלמדיםאחריבסובלנות.
"הצודק"המלךלפניהיאעומדתהנצרות,

והיא ,הזקןהיהודיאביה,לצדוההגמונים,
לדתהחזרתהעלבפומבילהכריזצריכה

היהודית.בדתבוחרתאמינההנוצרית.

היאאמינה.שלדמותהמתעלהזהבקטע
אתהיהודית,לדתהנוצריתהדתאתמשווה

יפההנוצריתהדת .לחינוךהלידהחשיבות
לבבכלהדיםומעוררת-היאאומרת-

האלוהיהאישאתהיאמכבדתורגיש,נקי
היאבינינוההבדלמהמבני·בריתה.כאחד

לפיבעתידחייםאתם .הזמןרק-שואלת
לפיבעברחייםואנחנוהיהודים,מושגי

הםליהודים.קשה?יותרלמימושגיכם.
הםההונגריםרדופות.·ברכחיותנודדים

רקניתניםליהודיםאבלאורחיםמכניסי
 .·האורחים""הכנסתבמסגרתוהאווירהמים

הםודם,ביזעדברכלמשיגיםהיהודים
אוישרלבווקלס:ללעגונתוניםנרמסים

אותתמידמצחועל .יהודיתמידשמו ,אציל
לדתומסורהיהודיאף·על·פי·כןקין.

"אניאמינה:מבקשתדבריהבסוף .ולחוקיו
להחזיקליהרשורקרב,ברצוןסובלת

המלךאבלמוחים,ההגמוניםבאמונתי."
ואמונתהצדקת"היאאומר:"הצודק"

תתאמינהנתרנההזהמהיום nקדושה.

בתקורהאותהמשחררהואהמלך.שלחסותו
ומוסיףכמוה,יהודיםעמהבנימביןשתחנך

לנצררת.תחזוראמינהלב:נבואתלוישכי
-18ההמאהבסוףכימצייןכלהיודעהסופר

 .התנצרואמינהשלצאצאיה
שלאבזריובכלמתאפייןי;שיקהשלהרומן
סקוס:וולסבהשראתרומנטיהיסטורירומן

הדמויותתיאורהעלילה,שלגלגולה

הלבוש,המקומות,ציוריההיסטוריות,
ההיסטוריותוההערותהיסטוריים,אירועים

הרומן.שלבסופו
כמובןמופיעיםההיסטוריהבתוךהיהודים

הםבוהאופןאבלההיססורי'ברומןגם
הדמויותכלנדיר:יושיקהאצלמופיעים
שלאחרברומן<אמנם,חיוביות.היהודיות
נובעזההאםהפוכה>.דוגמהקיימתיושיקה

ד·פעמיתו nההזוהרת,המתוארת,מהתקופה

כדי"הצודק"?מס'אשהמלךבגללזההאם
שאף"צודק"'·כךכלהיהשהואלהבהיר
עיצובהאם ?בחירותבארצוחיוהיהודים

 ,הסופרשלמאופיונובעאמינהשלדמותה
אחתאשהדמותקיימתשלורומןשבכל

אמיתי?מופת ,הכללמןיוצאתמיוחדת,
"צ'כיםברומןהיהודיםתיאור-ספקללא

ההונגריתבספרותבמינויחיד-בהונגריה"

תקופה.באותה

חיים""תמונת
והואמהונגריתמילוליתרגוםהואהניסוי
 ."רנ'ז"בינלאומי:מאודספרותיסוגמציין

מאשריותררב·הבעההניסויבהונגרית

סרגההונגריתבספרות .הלועזיהניסוי
בירחוניםבזמנו:האהובהיהזהספרותי

עבורונפרדיםמדוריםהיושוניםספרותיים

זה.בשםשבועוןלאוריצאואפילו
"תמונת-הספרותיהסוגאתשאיקלםמי

אחדהיהההונגרית,בספרות-חיים"

עלביותרוהאהוביםהמוצלחיםהסופרים
 Nagy Ignac-1810 (איגנץבאג'הקהל:

לשמושקשורהחדש,הסוג .) 18 5 4
מבדחבסגנוןבחידושיםעוסקבסיפורת,

אתובראשונהבראשמציירהואועוקצני.

ברובהבירה.בבודאפשסהיום·יומייםהחיים

הואצעמוהסופר ,שלוברומןוגםהסיפורים
קלהשיחהבצורת-ראשוןבגוףהמספר

הסיפורבתוךחלקלוקחעצמוהואוקולחת.
הואבבירה,החייםבאנשיםצופהובעודו

 .בדרכולושהזדמנהובעלילהבנושא,מביס
בצורהמתנהגיםמתארשהואהטיפוסים

הפשוטים.בחייםכמוברחוב,כמוטבעית:

הונגריים""סודותאיגנץבאג'שלהרומן
 (סרשלבהשפעתושנכתב ,) 1845-1844 (

Sue (, כרומןערוךלאפיליסון.רומןהוא
תמונותשלרפויהמחרוזתאםכי ,הקלסי
אף·על·פינפרדים,השוניםהסיפוריםחיים.
שבההמרכזית,לעלילההתייחסותשיש

שליליות.יהודיותדמויותמקומןתופסות
זו:מולזועומדותראשיותדמויותשתי

התחתוןהעולםמנהיג-נוצרי-האחת
 ,מוריץהיהודית,הדמותמולוורודף·נשים.

נמלטהשאשתוכךעלבולנקוםשרוצה
וסביבסביבםמתנהלתהעלילהכל .עימו

אנסיפאתית:דמותמהווהמוריץמלחמתם.
דיבורו' ,צחוקואופיו'החיצונית,צורתו

כלא:;גלשליליים.תיאוריםמלאיםמשעיו
שהואספקשאיןמפנימנומקות,פעולותיו

'זשמרתאשתושלמאי·נאמנותהמארדסובל

צווארו.עלתלויהדיוקנה
יהודים:קורבנותשניברומןלרודף·הנשים

השנה,בןוילדם ,מוריץשלאשתו ,אסתר
כתוצאהמתה ,אסתראומנת.אצלהגדל

העולםגיבורלביןמוריץביןמהקרב
רוצה ,עצמושלקורכן ,מרריץ .התחתון
הרצחהקטן.בנםאתורוצחבאסתרלנקום

יצירותיובכלביותרהמחרידהקטעהואהזה
הואשהילדיודעאינומוריץ .הסופרשל
האמת,אתמגלההואההרגאחריורק ,בנו
.. ·'?~ f ~.~ .. 

1 =-
כ

:~.· :1 ,: •. 
,~·,:!'" . •, 

-'!. 111 •~ •• w -

i•·i-. ·.:·i :--
 ,_,..~,,.י'י:

 .., ;~מיקליושיקה ;

יוצא ,מכךכתוצאה .אסתרשכתבהממכתב

הסיפורבסוףומשתגע.מדעתומוריץ

דוהרים,לסוסיםהרתומהעגלהמשתחררת
בונהרגוהואבאבן·פינהנתקליםהם

במקום.

מתחיליםהציוריםאיגנץבאג'שלביצירותיו
עשירות.הפניםהבעות .החיצוניבתיאור

ציוריותהיהודיםתיאורתמונות

אתלהחיותהסופרשלמסותווריאליססיות.
התנהגויותלגביקהל-הקוראיםשלזכרונו

שלהגדרותולהוסיףיותארפייניהודיות
היהודיים.הטיפוסים

זקניםאנשיםדמויות:שלאופייניתיאור
מקומטפרצוףולבנים.ארוכיםז~ניםבעלי

מכסיף,אודלילהתלתל ,שסביאובמיוחד
וסמיכות,כשלגלבנותגבות·העיניים

צהובותאוומבריקות,שחוררתהעיניים

השפה ,ארוךהאףערמומיות.אווזעירות,

ארוכותהאצבעותמשתרבבת,התחתונה

וגבוה.תמיראוגיבן'ארעקוםהגוףורזות.

האלההסיפוסיםשלתלבושותיהםאף
עםקרועשחורפרווהמעילמארד.אופייניות

אופרווה,עםקטיפהמצנפת ,משיבסבת

צרים,מכנסייםמגף,וקרוע,רחבמעיל
ארוכה.וחזיה

ברדאפשס.של"הסופר"הואאיגנץבאג'
באמצעות ,בעירמטיילהואשלובחיבורים
מןחוויותיואתמתארהואהאלההטיולים
במסעדות,-הרחובאנשיעםהמפגש

לגיבורידומההקהלבדירות.באכסניות,
הגיבורעצמוהוא ,לכךובנוסףיצירותיו

לדמויותקוראיוהופכיםשבאצמעותו
היהודילרובעמגיעיםשהםעדספרותיות.

לקהלוהכולאתמסבירהמדריךהסופרואז
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שלמהחייםודחוקזדשונה,עולםשזהמפני
שוכןהיהודישהרובעאף·על·פיהבירה,
ממנה.חלקומהווההעידבתוך

"רחובהואהרובעשלהראשיהרחוב
והולכיםזהלרחובמתקרביםכאשדהמלך·.

הראשוןהואהסדחוןדע,הואהדיח ,בו

בהםהמחסניםהואהדיחמקודבו.שפוגשים

העורותהעורות.אתאוספיםהיהודים

בתעלות.רוחשותותולעיםלאשפה,גורמים
צרותלסימסאותפוניםהמלךמרחוב

יםהבתלמזבלה.ההופכותומזוהמות,
עקבותבהםניכריםומתנדנדים,רעועים

וחיבלשסחףנשכח,הבלתי ,הגדולהשיטפון
 .) 1838<בשנתהעירשלהגדולבחלק

ולאמיוחדהיהודיםשלהמגוריםמקום
קורתחושףהביתשלהפנימיהתיאוראהו.ד

החיצונית,הסביבהמאשדחמהיותרצקתגג

שהסופדהעושרושוממת.ארעיתאולם
היהודיותהדירותכל .יכובלא ,עליומדבר

תמידאותןמתארשהסופדמפנימסתוריות,

אלהקשה.אווירבמזג ,בחושךבלילה,
סגנונואתשמאפייניםרומנסייםאלמנסים

איגנץ.באג'של
מתמקדהאחריםובסיפוריושלוברומן
אינוזוומדמה ,הבינוניבמעמדהסופד

אתהיסבלהראותיכולהואמכאןעולה.
 ,הבינונימהמעמדשלמסההיהודיםהגיבורים

לתוכולחדורלעלות,שאיפותיהםאת
חייםהאלההיהודים .ממנוחלקולהיות
אף·על·פיהחברה.בשולילמעמדות,מחוץ

החוצה,מהחברהנדחקיםשהיהודים

ממלאיםהםמקצועותיהםבאצמעות
המלווההיהודיבחברה.חשוביםתפקידים
 ,הסמדסוסד ,הרוכל ,הסוחרקצוצה,בריבית
האכסניותבעלאוהחוכרהגרוטאות,סוחר

בחברהמוגדרתפקידממלאמהםאחדכל-
יהודית.הלא

חזק,כל·כךהיהודים,אתהשליליתיאורו
כסופדאותוביקדודורובנישכבר

עלמגיבהואהרומןבסוףאנסישמי.
שלאויבשהואאומדיםהזו:הביקורת
חבריםמספרלויש .נכוןלאזההיהודים.
באודהיהודיםאתלתאראסורהאםיהודים.
בקרבשדקשסועןמישהויששלילי?
תכונותעםאנשיםמצוייםלאהיהודים

שליליות?
הדמויותכלכמעסאיגנץבאג'שלבחיבוריו
כאשדרב-צדדיות.רב-משמעיות,היהודיות

מזדקרותהראשוןברגע ,בהןמתבוננים

נבזות,נקמנות,שלפנימיותתכונות
שישלמרותרשעות.אכזריות,רמאות,
סותרות,תכונותבעלימורכביםסיפוסים
נאבקותוחיוביותשליליותותחושות
שאיגנץכפי ,היהודיהצביוןבנפשם,

בזמנוהביקורתשאס·נפש.מעורר ,מאפיינו

הןהיהודיותהדמויותאבל .מאודמנומקת
ואתהסיבותאתשמכילהמהעלילה,חלק

האופיתכונותשללהיווצרותןהנימוקים
העלילהרומנטיות:הןהאלוהיצירותהאלה.

איגנאץנאג'י

הרומנטיקההקיצוניות.הדמויותהסבוכה,

היהודים.הגיבוריםעלמשפיעהעצמה
היהודיותהתכונותאתלהפרידאי·אפשר
האלה.בחיבוריםהדומנסיותמהתכונות
אתומחזקיםמגווניםהרומנטייםהאלמנסים
מעבירהיוצרהשליליות.היהודיותהדמויות

אותםהדן ,היהודילגורלפסק-הדיןאת
שאינםאחריםמאשריותרסרגית,בצודה

 .צעמוהסופרכמויהודים,

מגמתירומן
בתקופההונגריותביצירותהרומנטיהסגנון

הרומנטייםמנסיםהאל .סהרואינוהזו
בדומןדיאליססיים.באלמנסיםמשתלבים
הדמויותתיאורייושיקהשלההיסטורי
פניואילווממשיים,ריאליססייםוהמקומות

בבודאפשסהיהודיהרובע ,לבושואוהיהודי
מתואריםאיגנץ,באג'שלהחייםבתמונת
נכתבמגמתידומןדיאליססית.בצודה
פרוסתשלתיאורהמסוימת:במגמה

שלמדויקתיאורתובעתוהיאהמציאות,
 .בועוסקתשהיאהנושא
 Kuthy <לאיושקרסישלהמגמתיהדומן

1813-1864 Lajos < -המולדת"•תעלומות
לדומןדוגמהמהווה- ) 1847-1846 (

דיאליססייםאלמנסיםעםממשידומנסי
היסב,ערוכההמסובכתהעלילהאמיתיים.
הסיפור:במשךמסתדריםהסבוכיםהחוסים

בקרבנלחמיםקיצונייםורגשותרוגז
צדק,הןהחיוביותהתכונותואילוהדמויות.
הןהתכונותכלרכות.סוב·לב,

דב-צדדית.אחתדמותאיןחד-משמעיות,

הסבעתיאוריאבלרומנסיות,הןהדמויות
החברתיתהמציאותשלהתיאוריםאו

שלמגמתוריאליססיים.הםוהכלכלית
כלכליותבשאלותלדוןהיאהדומן

שעוסקיםוהדיאלוגיםהמונולוגיםומדיניות.
מחקראוכמאמרריאליססייםאלה,בנושאים
רציני.מצקועי

דמויותבשתימתרכזתהרומנסיתהעלילה
בעסקיהם,ושותפיםחבריםשנייהודיות:

אינםהםאבלמשותפיםענייניהםשכל
רופא,הואמארקד"רלזה.זהנאמנים

בדרגותלעלותהיאהראשונהששאיפתו

כמואצולהתוארולקבלהחברתיות
עםביחדשקוע,הואעיסוקובצדההונגרים.

גםכשדות.לאבדרכיםהוןבצבירת ,חברו
לאכספיתלמסרהמשמשהרפואיתפקידו
בריביתמלווה ,לרכל ,חברונקיה.לאישרה,
קצוצה.

ברומןזתפקידיהםמה

הםיותר:ועודהעלילה,במרכזעומדיםהם
 .רומןאיןבלעדיהם ,הסיפורשלהבעלים

לשלוסאפשרותרכוש,כוח,להםנותןקרסי
מאיןההונגריות.האחרות,בדמויות

לאצולהעבדיםכמעסהםהרייכולתם?
"כמעס"שלתיארוהואהסיפורההונגרית.

קרסיהיהודים.על-ידיההונגריםשלכיבוש
מזה:ולמעלהמההונגריםהיהודיםאתמפריד

מחוץבאוהם .אחדעםבאמתהםהיהודים

בעזרתמספרד.אומגליציהלהונגריה,
פושסתכספייםבענייניםכשדונותיהם

ואינההדגלאתאס·אסהאדיססוקדסיה
אףברומןאיןמהיהודים.להשתחרריכולה
וזרותםזרים,יהודיםכולם ,הונגרייהודי
היהודיםלהיפך.אלאאותם,מחלישהאינה
במעמדםלהתחשבמבלימלוכדים,הזרים

ישאחדלכלהכספית.ביכולתםאוהשונה,
שמסרתםמפניהיהודית,בחברהתפקיד

משותפת.

המלה:ושובשובחוזרתהיהודיםבתיאור
בדיתבעליהםהזדיםהיהודים"בדית".

פושעים>,של(כנופיהחסאבדיתאינסדסים,
אחדלכלאלאבודדות,דמויותאינםהם

בדשתהלוכדתהיהודית,בבריתחלקמהם
היהודיהארגוןשלהשפעתו .ההונגריםאת

הרשתלהונגריה.מחוץאלהתפשסההחזק
בינלאומית.היאהיהודית

אלונקודותיותרחשובותקרסישלבדומן
שלהפנימיאוהחיצוניהתיאורמדשא

האופימאשדיותרמעניינותואףהיהודים;

מלבד ,מאודשליליתמידשכמובן ,היהודי
כל·כךהציור .הכללמןיוצאתאחתדמות
שהייתיספרותית,מבחינהוחזקשלילי
לדמויותיולתתרוצהלאשהסופדאומדת,
להתפתחות.אולשינויהזדמנות
בענייניםעוסקיםהאלההזדיםהיהודים

בהרחבהנמסרותפעולותיהםכלכליים.
לביןלרכלשביןדו·השיח,בתמונות

מהם<חלקהונגריםאציליםהאדיססוקדסים,
חיוביות).דמויותוחלקשליליות,דמויות
 .לרכלהואהראשיתהדמותאלהבפרקים

הכלכליותהפעולותעללומדיםמדו·השיח
בהונגריההפוליסייםהחייםעלוהשפעתן
והארבעיםהשלושים<שנותהעלילהבתקופת
מדויקיםהתיאוריםהקודמת).במאה

שלשבהיססוריהלמרותוחד-פעמיים,
בהםתקדימיםחסריםלאההונגריתהספרות
אתתופסותכלכליותאומדיניותשאלות
שקרסימהאבלהיפה.הספרותבתוךמקומן
פעולותשלמפורסתהסברהזועושה

הלוואות,כשסרות,שימושיםשונות:כספיות
אלהפרקיםהחקלאי.בשוקפעולותריבית,
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-דו·שיחבתוךבודדיםתיאוריםהם
תפקידלהםישאבל-בדיאלוגכמונולוגים

הספרותית.העלילהבתוךומסרה
פרצהוהארבעיםהשלושיםבשגות

והתחילהההונגרית,התעשיההתפתחות
הפעולותאתמתארקרסיהנפקת·מניות.

אויהודית,ראותמנקודתהאלוהכלכליות
בעזרתההונגרים,שלראותםמנקודת
לרכל.שלעולמוהשקפת
שלתפקידםמהאחדלגראףמסבירלרכל

ומההמניותבפעולותבבורסה,היהודים
שעריעלוכאשרההונגרי.בשוקמסרתם
אתקברלרכלשלסרסוריובבורסה,המניות
מדברהואלחייביו.אותםמכרוהואהניירות

 ,גשר ,קיסרוספינתרכבת,שלמניותלע
מידיעברוהמניותהתהליך:עלמדברואף

לכךבעתידויגרמוזרותלידייםההונגרים
שלפרובינציהתהיהההונגריתשהמדינה
זרות.מדינות

היהודים .יהודיענייןהואהזההתהליך
כספיתאריססרקרסיהלבססרוצים

בעזרתבהונגריה.לארמית,לאוכלכלית,
היהודיםהאריססרקרסיה,שלהתרוששותה
הזדמנויותויותרליותרזוכיםוצאצאיהם

השוק ,לרכללפינגרים.ההראתללחוץ
שהםמבליהיהודים,שלבידיהםכברהכספי
המסחראתאועשיההתאתלפתחעזרו

כברההונגריתהאריססוקרסיה .הלאומי
היהודים.שלבכיסם

אחדהונגרילאצילדמיון.ללרבלחסרלא
מנהליהיהההונגריהעתיד:אתמציירהוא
נראההיהודי .היהודישלבארצומשק

בשבילו.עובדההונגרילמעשהאבלכעבד,
 ,ענייניולפיחדשיםחוקיםיחוקקהיהודי

מעמדמעליהיההיהודיוהמעמד
יהיההיהודיההונגרית.האריססוקרסיה

הציבוריים:והאירועיםהמקומותשלהבעלים
והערכיםהחגיםאופנה,עולם ,התיאסררן
הקיימים.

 .צדדיוכלעלהיהודיאתמתארקריס
תיאורחיצוניות,תכונותשלתיאורמתקבל

פןאףחסרלא .עיסוקיותיאור ,היהודינפש
פרצופואת ,היהודידמותאתהמאיר

תמי.דהשלילי ,הרב·צדדי
עלההואמארק.ד"רנוספת:יהודיתדוגמה

עלמדברהואגםההונגרים,שללדרגתם
לסוכתהפועלבהונגריההחיוביהפוטנציאל
מאשריותרנכבדהזרהאדםהיהודים:

כל·כךשבהמדינהאין .ההונגריבן·הארץ
האצולהתואראציל.ולהיותלהתעשרקל
הואבעלילה.חשובמרכיבמהורההרופאשל

הגבלהמעשיכללמרותאותרקיבל
שבציע.רהחסאים

יהודייםחזיונותעםיחדמובן.המסר

אתהמגשיםהיהודיברומןמופיעעתדייים,

העלילהבסוףמקרם,מכל .הסרפדשלפחדיו
להימלסיכוללא ,האצילהיהודימאדק,ד"ד

שרערגאתהזרהיהודיקיבללבסוף •מגודלו
הבינלאומיתהבריתלערמתקררנה:במדינה

לאיושקרסי.

בינלאומיתבריתישגקיה,הלאהיהודית
לצדק.
המציאותאתלתאר-הרומןשלמגמתו

מבחינה-תקופהבאותההנוכחית

השקפהרלשסחומדיניתכלכליתחברתית,

במונולוגיםמלאההעלילהצעמאית.לאומית
ושלההונגריותהחיוביותהדמויותשל

יהיהשאפשרכדימדברים,כולם .הסופר
ועלחברתיותבעיותעלמהסקסס,ללמוד

אתלהבהירגם,הרומןשלמגמתופתרונן.
בחברההיהודיםשלותפקידםמקומם

החברתיתהסכנהאתולהדגישההונגרית
העתידית.

מראש,לצפותשאיןסבענוחרתררמנסיקה.
עזה,אהבה ,גנרלללאקיצוניותתכונות

חוסראדייאלית,הגינותמצעורים,בלירצח
מושחת.אופי

אלומתבאמצעתמידהיהודים .וחרשךארד
אור.מפיציםהםנדירותלעיתים ,האור

 •בחרשך.תמידפעולותיהם

לספרותד·ר , 1946בודפשס,ילידת ,סלאיאנה
ההונגרית.הספרותשלבהיססוריהמתמחהועורכת.
באוניברסיסהכחוקרתעובדתן. 99ב·ןלאץרעלתה

בספרותהיהודיותהדמויותבנושא:העברית

 ,ן 9ה·המאהשלהראשונהבמחציתהיפה,ההונגרית

חצי,סומקרוני

Eי Jישראליהגרי  :; .ארדקרבימאנגלית:

הגשר

~ס~דישףת ס~!}~כ;ו.ז;ושףק;ת,~יןו;כ.ז;וrב~א
ij :ת~ן,;פ f לiJ נקר-q זדהי;~ר ן;י;ז:;רי
~rבןןם:קיןדיםק;ן~~יםחף~ים r ןv~!}~ז:;ן~כ;ךיםנ;
tiJ סרt ~רr ~ת;ל;,~ ם:~י.ע l ~~ע; ,ת;'ץK ב
~ Q נזק~יע;תריij ר,:~כןrב. r לiJ ~ f ליו ת~ך,;~כ;ו;:זיאר~• 

התש~בה.אתוי;דע-זה?""מהא;תrז:ש;אלהףא
לת p~ rז d ת~~-~ 6דאו,·ד;:זיאדה~א :ה,;~ש~ ה-~ 1ו;כ~ז;
f לiJ ~ f .ץ~~~ ?7הףא .;לקי~~זה .• ת~~;ש;:זיאר, 

 •ר;ן qס~גל f iJןק nr ~ 9 ~~~,הף
ניניהם.משחזת·:פזכףכיתהזפחשב;ת

שאלה ..נאמת ...ז; ..ל;.'לה~אר?רם iמהךג
-•• : • •• T •: •:: •: T •• : 

q ?יךב. ~ה,~שף~ה;;jג;~ךת.;:זירףת; ?7ו;כ}י
אפשריבלתימשהףךהףי.שערrז

 • T t •: • :ג;ןלןס;ך~ה 9~י T~ין

נפתחים.נסגרים,עליםמס:פי
 .ם:~ iJ י~~ל r;ן~ת nןו;כ}יj;;יך~תל~ש;~הןה i ~כ~~ה~א ר~~~

ש;ל.rבהףאע;~ךהףאנ;ם iז?ק
ל~ןב.,ים rו;כ}י~;;כים ,ל 9ן~זה;~רזשרש
נהר:פמ;:פזפתכת.מנגנתהר~ח:פרףי;ת.יהאזנ

 T T•\אצנע;תבכפר;;;,ששכחה,:•ל;ם nנמתנשם'

 :• : T • : • -T :נג~ר ijל i-ת;נ. iךאש

וה;לכת.ה;לכזiוהיא
: . ... ... : ..., ... 

במים.המשתקפתהתשוקהוצלוהיאהואדרמה.מתרחשתהמעוקלת•המתכת,·לאורךתפאורה,הואהגשר
 .בדחרם•כ·ידליםמשתשעיעםהקולנייםוהחוישםבמתכתמנגנתהרוחאתמוצאהקולפס

לעלפרקומכןולאחרגשרלבנותבשירומצליחבניו·יורק>החיקנדיתיאסרוןואיש<משוררישראליהגרי
התשוקה.גשראתחדש,גשרמשרדייולבנותמנת
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כ;~ארי'אךל wךי:ק ~ז'אןו~ו~
יעקבמגרמנית:רופא·כפרי;

 1994פועלים;ספריתגוטשלק;

א

בקריאהרקולא-ראשונהקריאה . .
ז'אקשלספרונראה-ראשונה-

iiEili לאן .ויוצא·דופןבמקצתמוזר~קרי
לסיפורת,הקורא,ישאלאותו'לשיירראוי
 ?הגףתולדבריהספרותיתלביקורתאו

עלאחר'ספרעלנשעןכולוכלבנוסף,
המבנהגםפלובר.שלבובארי""מאדאם
אופיבעליארבעהפרקים,שישהמתמיה:
בתוכם,המשובציםושניים,מובהק,ספרותי

הןהעוסקותביקורתיות,מסותמעיןהם

שהוסיףב"נספחים"והןפלוברשלברומן
אמרי.

קלסי'רומןהואבארי"בו"מאדאםהספר
הרחב.לקהל-הקוראיםהיטבוידועמוכר

כפרירופאשלבקורותיהםעוסקתעלילתו
-"מרפא"אלאמוסמךרופאלא I(כלומר
הנידונה,בתקופהלמדינפוץשהיהמקצוע
ובאשתוהתשע·עשרה),המאהבאמצע

זה,אחרבזהגברים,שניעםבושבגדה

התבררכאשרוהתאבדהבחונות,הסתבכה

חובותיה.אתלהחזירביכולתהשאיןלה,
לאחררקלבעלנודעובגידותיהפרשיות
ומתבחייוטעםעודמצאלאואזמותה:

לאהסופר.זאתשמגדירכפימ"שברון·לב",
הדמויותשאראתלמנותהמקוםכאן

מיוחדצורךשאיןוכמובן .ברומןהמופיעות

עלילתופיתוח Iגיבוריועלהספר'כילציין
זכובאלה,וכיוצאהמבריק,סגנונוהעקבית,

באלפיואוליבמאות,ומעמיקרחבלדיון
ומאמרים.ספרים

 1ראשוןבגוףכתוביםה"סיפורת"פרקי

 .באריבושאדל Iהבעלשלבפיוומושמים
שלהתאבדותהביןהקצרההתקופהזמנם,
בפרקיםשאדל.שלמותולביןאמה,האשה,

עלדברעדייןיודעהבעלאיןו·ב'א'
הוא 'ו·וד'בפרקיםרעייתו.שלבגידותיה

שנתנסתההאהבהביםלפרשיותכברמודע

בהן.

 1ספרואתלהציגהאמורהקצרה,ברשימה

שאדלעל"גילוי·דעתאותהשכינה
מנסה > EXPOSEלדייק:אם<אובובארי"

"להצילשהיא: Iמשימתואתלהסביראמרי
אלהמלים ,בובארי"שאדלשלכבודואת

הרשימהמודגשות.כשהןשםמופיעות

חצי·שנתיכתב·עתשלבחוברתהודפסה
לזכרו.שהוקדשה , " 14"הרמנשטראסהבשם

מוצדקזהיהיהשכזאתהצהרהלמקרא
משועשעתאוליבתמיהה,גבהלזקוףבהחלט
ל"הצלתמשמעותומהטעםמהבמקצת.
חיתהלאשמעולםבדויה,דמותשלכבודה"
הסופרשלבכוונתוושמא ?במציאותקיימת

גורלואשרהאיששלכבודו"את"להציל
לפחותאו Iהיוצרבידיחומרשימשהאישי
היאהכוונההיצירה?לחיבורהשראהסיפק

הרומןעל
כלעםיהריאליסטי

הכבוד

חוסאברהם

היהקייםשאכןןלא~ארן'ן_~יבשםלאחד
אותוהכירשפלוברלוודאיוקרובבמציאות,
הרופא Iאביושלותלמידהיהשהריאישית:
אדם,אותורואן.בעירוהמפורסםהמלומד

המוגבליםיםיהכספהאמצעיםבעל
הלימודיםאתיםיסהמוגבלים,והכשרונות

הוא"מרפא",שלמקצועלהשגתשנדרשו
עם Iדד~יןבשםנאה·איכריםבתלאשהנשא

והסתבכהבושבגדהנימפומאניות,נטיות

עצמה.אתהרעילהדברשלובסופובחובות,
לשאתכנראההיהיכוללאהמרומההבעל
לאמיתההאמתאתאובלעדיה,החייםאת
אחריפתאוםלושהתגלתההתנהגותה,על

אפוא,לפנינוהוא.גםוהתאבדמותה,
 1הרומןשללעלילתו·לכתמרחיקתהקבלה

ממש'בשר-ודםהיועלילהאותהוגיבורי
אדמתהעלמותםאתומתוחייהםאתשחיו
נורמנדי.של
אמרירצההזההאיששלכבודואתהאם

מופרכתתהיהכזאתסברהלהציל?
אי·מיאםלדעתאיןבעצםהרימעיקרה.

ואומלל.מסכןאותושלבכבודואי·פעםפגע
מאזשעברוהרבותהשניםכן:עליתר

שלשמוהפרשה.אתכלילהשכיחוהתרחשה
אךלנוזכוריםאשתוושםדלאמאראותו
השלדאתסיפקושהםהעובדהבגללורק

הראשוניהדחףאתרקואולי-העלילתי
פלובר.שלליצירתו-בלבד

שאדלשלכבודו"את"להצילבנסותו
המשימהשלמשמעותהתהיה-בובארי
בנימוקיםאמריפותח-תהיהאשרהזאת

איננהשדמותוסבורהואסבירות.של
הדעת,עלמתקבלאיננוכזהשאדלאמינה:
ולאהיהלאדברשללאמיתוכזהשאדל
הרי Iדברשלשלאמיתופיעלאף-נברא
מנסה Iלכן •הרומןשלמחברועל·ידינברא
הקוראלעינילשחזרו Iיכולתוכמיטבהוא

באמת",שהיה"כפי

המשנה·תרתו(כפשוט""אדםבורואההוא

 ,)"טפשוםדאשל"דיוקנוהיא:הספרשל
·ידיעלרבהבמידהעליונכפהשגורלו
יתהחברתהשכבה Iהוריושלאופייםמוצאו'

 ,אתזםעבאלה.וכיוצא Iנולדשלתוכה
 .אחרתגםלהתפתחיכוליםהיוהדברים
 ,םוימספוטנציאלבוהיהטמוןשהרי

אלהכוחמןיצאולאמהשמשוםאפשרויות
ההראשונהופעתואתמתארפלוברהפועל.

המעמדאת .·הספרבביתהנערשאדלשל
שלכאורהמשוםראשון'בגוףמספרהואהזה
"פניוכיתה:אותהכתלמידלכך'עדהיה
רבה"מבוכהמפיקיםוהםבר·דעת,פניהיו

אםאו,בארון>.דבורהשלבתרגומה , 7(עמ'
בושנוקטהכינויאתמפורשותלצטטנרצה

 ,"[' air raisonable "היההזלשאולהמחבר:
 'בגופוהיהאי"בר :שאדלעלנאמרובהמשך

האיכרים .לפניוהולךושמויפות,פניו
 ,) 55עמ'(שם,וענוותנותוושרויעלאהבוהו

מופלג,שוטההיההרי Iדברשלבסופו Iאבל
מסוגלשאינונלעג,מסכןעלוב-נפש,

ואשתכאשרלאפו'מתחתבנעשהלהבחין
להזדקקבלימצחו'עלקרניים"לו"מצמיחה

ברובמשים,ללאאדרבה,לתכסיסים,
אתלבצעבידהמסייעאפילוהוא Iתמימותו

עלמתקבלזהשאיןטועןאמריזממה.
אמין.איננוהתיאורוכיהדעת,

 .משכנעתבהכרחאיננההזאתהמסקנהאבל
שלבטענהממשישאםספקלהטילאפשר

אתמאודאהבהרישאדל"אי-סבירות",
בהתאםזאתובאהבתה.בהובטחאשתו

לחשדנות.נטיחמכלהיהשרחוקלאופיו'
מפורשותלדעתרצהלאשפשוטגם,אפשר
עולמו.אתעליולהחריבהיהעשויאשראת

 .הסףעלדוחהאמריאיןשכזההסברבעצם,
המובאהאתנביןכיצדאחרת, Iשהרי
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ספרו:בראשכמוטושהציבמפרוסט

דבר'יודעיםשאינםהנבגדים,"הבעלים
הכול",למעשהיודעים
אינהאי·הסבירותשטענתלהניחאפואנוכל
שלמהתייחסותו·סלידהלתחושתביטויאלא

יציר·רוחו.שאדל,לגיבורומחבר·הספר
בדבריםגםמשתקפתזומעיןאי·נוחות

הספרותיהמבקר-סנט·~יוושכתב

פלוברשלבדורוביותרהמפורסםהצרפתי

מסוימים"ברגעיםהספר:להופעתסמוך-
ואזמעט,רקהיהנדרשמסוימיםבקטעיםו

למציאות,אידיאליותשלממדמתווסףהיה
לשלמותמגיעותהיוהמתוארותוהדמויות
שאדלעללמשלחליםאלהדבריםולזיכוך.

קללחץהספר.שלסופולקראתבארי'בו
-בוהיהדיהבילושהבצקעלבאגודל
ממריאהחיתההשגרתיהקלסתרומתוך
היונגרמיםבכךללב.ונוגעתאצילהדמות
כפילציפיותיו.וסיפוקלקורא·רוחקורת

סירבהמחבראבלמסוימת.במידהשציפה
(המובאהבה."רצהלאהואזו.בדרךלנהוג

שלוהממצההמעמיקבמאמרומופיעה
"שאדלקt;כ~ינג:א~יו iJהגרמניהמבקר

של·המוותממלכתאוכפרירופאבארי'בו
-1990בשהופיע ,~ק.ריעלבקובץהאמנות"

היידלברגר·ליאונרד).איונהבעריכת
שלפרי·עטוהביקורת .-על·שש:לאפלובר

g 'עליו.שהרעיפהשהשבחיםלמרות~ט-~יוו
הספרמשמעותעלעמדיותרטובל;עתו

מביןאחדצעירמשוררכוונותיו'ועל
אתשפרסםבוךליר'שאדלבשםמכריו'
מכן.לאחרמהזמןשלותגובתו

אתלתאררצהברשפלוכמובן'ספק,אין
באוהנהאותו.שתיארכמותבובאריהאדון

הואיצירתושלהספרותייםובפרקיםאמרי'
המשוחזרתדמותואתלפגינומציג

מאותהלפתחהיהשניתןכפיוהמשופצת,
אתמשאירהואפלובר.שלנקודת·המוצא

הואהסוףלקראתורקשהיא,כמותהעלילה
שלקללחץהבילושהבצקעל"מטביע

הדפיםמןעולהמכך'וכתוצאהאגודלו",
שהאדםמסתבר .ומזוכךמטוהרשאדל
היהכל·כך'הנלעגהזה,והמסכןהעלוב

לאאםבכוחלפחות-דברשללאמיתו
האידיאליהרומנטיוהמאהבהאוהב-בפועל
כזהאוהב .אליונכספהובאריבשאמה
בדון·ז'ואןתחילהלמצואדימתה

מכןולאחרברודולף,מפוקפק,פרובינציאלי
נקליםיצוריםוהרדוד;השטחיבליאון
יותרהרבהעלוביםבמהותםבדרכה,שנקרו
מוכניםהיושלאאגואיסטיםשאדל,מאשר
להלסייעכדיאצבעלהריםאפילו
היהמצויהריעתאותהוכל·צרתה.בשעת
לבו!בכללההמסורבעלהלצידה
מחזה·תוגהזובדרךלעצבהיהיכולפלובר
דורו.שלהבורגניתהחברהרקעעלמופתי

ערכייםלממדיםאזזוכיםהיוגיבוריושני
להיקרא:היהעשויוספרודומים.ורגשיים
בובארי",ומסייח"מאדאם

ב

אחדאתסארטרבז'אן·פולראהאמריז'אן
ביםווהחשהבולטיםוהוגי·הדעותהסופרים

שלומשנתאתהחשיבבמיוחדבדורו.ביותר
בעליהשישים.משנותהצעיר'סארטר

חיקויעל·יריאפשרכיצר
"מציאותשלמוצלח

לטשטשסובייקטיבית"
ביןהגבולותאתלכאורח

אשרארםהמתארתרמות

אדמות,עליאי·פעםחי
כרויהספרותיתרמותלבין

עלורעיונותיהיולגביו'מיוחדתמשמעות
ייםקיצובקיומייםמצביםעםההתמודדות

זכרושההמבקרקסטינג,האבירומוקצנים.

שהואסבוראישית,אמריאתשהכירלעיל'
על·פיולחיותלהמשיךההכשראתמצא

וההתגברותהאימה,כיסארטרשלקביעתו
שללגיבושההתורמותהןהאימה,על

האדם.בנפשעצמיות

שלממשנתואמריהתרחקהזמןבמשך
עלשמראבלהרבה,ואםמעטאםסארטר'

לאישיותו.והןליצירותיוהןהערכהשליחס
שביצרהמכלילההדיאלקטיקהמשוםוזאת
שחלפוככלעליו'הנערץהאישאותה

נוחההיתהלאאמרישלדעתוהשנים.
הכולאתלהקיףהמנסותהג~תיותממערכות
שליסודבהןמצאהואהכול.אתולהסביר
לה,להיותיכולולאלה,שאיןיומרנות

כיהיהעומשוכבאותה,המצדיקבסיס

קשיחות'למסגרותבדותערהכפפת
מוחלט,תוקףבעלותלהיותהאמורות

במודע,שלאאובמודעאחריה,גוררת
בסופולכנותםשראוילמרכיביםהיצמדות

כמרכיביםמסוימת,בבוטותדבר'של
בעקביותתמיד'נזהרעצמוהוא"שקריים",

האמורה"מערכת",מהרכבתובמסקניות,

הואקביעהקובעהואכאשרמוחלטת.להיות
זהןישאבאזהרה,כלל'בדרךאותה,מסייג

סובייקטיבי.גווןלהשמתלווההנמנעמן
אתגורססארטרכאשרכיסבוראמרי

הופכתהיאהמכלילה,הדיאלקטיתהתבונה
"פאנטסטי"לכלי·חשיבהאצלו

שלבמובןגםכלומרתרתי·משמע,
הממשות.מןהתנתקות

אשרסארטר'שלהאחרונההגדולהיצירתו
היאחייו'·מפעלפסגתאתבההרואיםיש

דןהזההספר .המשפחה"של"האידיוט
שלבאישיותוובפרטי·פרטיםבהרחבה
ובהשלכותתקופתו'רקעעלברפלוגוסטאב

עלולדרך·כתיבתולהשקפותיושהיו
ברפלו .אנולימינועדהספרותהתפתחות

המכיל ,סארטרשלספרו , 1880בשנתמת
·ושישה!)·שלושים·מאה(אלפיים 2136

לשנתעדרקמגיעודחוסיםצפופיםעמודים
פיעוהשבולמועדעדרקכלומר , 1857

השאלהבדפוס.בובארי""מאדאםהרומן
המחברשלכניסוחוהיא,אותוהמעסיקה
אדםעללדעתאנויכוליםמה ... "בהקדמה:

-אנויודעיםמהאנו'בימינואחראוזה
שהריפלובר?",גוסטאבעל-למשל

 ;> individue (פרטאיננולעולם"בן·אדם
 universal (אוניברסאלייחידלכנותומוטב

singulier (", בפלוברדווקאבחרסארטר
חשבונות"ליישבישכיהיהשסבורמשום

מוסיף"אניזאת:נימקלכלומעלעימד",
ניצבהמודרני'הרומןשליוצרובר'שפלו

שלנוהספרותיותהבעיותכלשלבצומת
כימעירהואאגבכבדרך ,כיום"

הפכהבתחילהכלפיושחשתי"האנטיפתיה
להשותפיםשללא·ספק,תגובה,לאמפתיה",

רבים.קוראים
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יאמרז·אן

מוצררבה,במידההואבובארי""שאדל
שלהזההספרעםאמרישלהתמודדותו

בובארי""מאדאםשלולדעתוגםסארטר.
הרומןאםכירומן'"איזהאיננו

בהתחשב ,אבל .) 43(עמ'בהא·הידיעה"
וכדי .משלולמסקנותמגיעהואבכך

בפנילהציגצורךרואההואלהרצותן
הגדרות.מספרהקורא

שלוהדיוןכיבראש·וראשונהמצייןהוא
אמורכזהרומן .הריאליסטיברומןמתרכז
לראותהנוטיםשאנומציאות,לתאר

הזה,הכינוישמןאלאכ"אובייקטיבית",
כמונזהרהוא"אובייקטיבי",הכינוידהיינו

מבדילהואבו.משתמששאינווכמעטמאש,
מיוצגתהאחת"מציאות",שלסוגיםשניבין

בדרךומתוארתהמדויקיםהמדעיםעל·ידי
הואאיןלהגםאבלמתמטית.בלשוןכלל

נאמןה"אובייקטיביות".תואראתמעניק

למהגעהנובכלולהססנותולזהירותו
הואוכמוחלט,כפסקנילהשתמעשעשוי
בין-סובייקטיבית.מציאותאותה:מכנה

כימאליומובןזהיהיהלעילהאמורלאור
למציאותהזאת,למציאותזיקהאיןלסיפורת
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האיכותיותההתנסויותלביןבינהקשרשאין
והתנסויותיואישאיש ,בהןמתנסהשהאדם

שאמרימהאתתוחמותאלה .שלוהאישיות
ראויסובייקטיבית'.'"מציאותבשםמכנה

עלמתבססבושמדוברשהמושגלהדגיש
בהןעושהשאמרי ,יחדגםהמליםשתי

לפנינומשמעותן.במלואשתיהןעלשימוש:
עם .קיומי ,גיאוניטולותוקףלהשישמציאות

עצםשלפימשום"סובייקטיבית",היאזאת
היאבה.המתנסהלזהצמודההיאמהותה
ישירות ,ידועלשנתפסמהאתגםכוללת

הודותבמודע,שלאאובמודע ,ובעקיפין
קריאהמתוךאוהבריותעםולמתנולמשאו

למיניהם.בכתובים
הגבלותקיימותהזולת,עםהקשרמבחינת
הדבריםהסובייקטיבית'.'ל"מציאותבאשר

שאיננההבאה,במובאההייטבמוסברים

אובייקטיביתמבחינהכי .. '.'ז?רי: 1$מ

מכניםשאנומהאתלחוותאי·אפשר
אותהחשאחדכללתארה.לאואףמציאות,
 ,לכךבהתאםאותהומבטא ,בנשמתואחרת
הנפשיותמיומנויותיולושמאפשרותככל

עםבודדנשאראחדכלוהטכניות.
 ,שלוהמיתוסעםבודד ,אמונתו ,מציאותו

שמןלמרות .שלוההווהועםעברועם
אותם,להביעהואמנסהלהביעם,הנמנע
אתלהכיררוצהואינומכירשאינומשום

המחסומיםהעכבות,ההתנגדויות,

 11 •••האחרשלוהמתרסים

~.ןןרףשלמרשימותיולקוחההזאתהפיסקה
מעמיקוהוגה-דעותמבקר·אמנות~ךב;יט,

שמצטיטכפי ,ן 9ה·הזנאהמראשיתומקורי

כתבזהסופר .הילדסהיימרך;לפגנגאותה
עלומלומדתמפור.יטת ...'מבריקה,.ביוגרפיה
הכלליםכלעלמקפידכשהוא ,זואישיות

עלומסתמך ,מהימןביוגרףעלהמקובלים
 ,ביותרשוליגםולובדל·אינפורמציה,כל

מדגישהואבכתבי·י.דאובדפוסשהשתמר

~ךב;יט,שלהמקוריותמחשבותיואתומבלייט
-בנפשוידשלחהוא-בדמי·ימיושמת

מגדוליוכמהכמהעםפגישותיואתומתאר
רף~, ?iןלא ,אף~ך iJ ן.~;שגתה,כגון ,דורו

התרשמויותיהםאתגםומביאאחרים,ורבים

ביותרמפליאומדעותיו.פגישותמאותן
-לערךשניםבמאה-~ךנ;טהקדיםכיצד
והבסיסיותהמהותיותהיסודתפיסותאת

שפיתחכפיהפסיכואנליזה,תורתשלביותר
המקיפיםבמחקריופרוידזיגמונדאותן

מפליאזהשיהיהייתכןאבלוהמרובים.
לא~ךנ;יטשאותובחשבוןניקחאםפחות
פריאלאאינוכולווכלנברא,ולאהיה

 .הילדסהיימרהסופרשלדמיונו
בפריטיהמשופעתהזאת,המדומההביוגרפיה

בהערותו·מקומותבמראי ,פריטים

ובקטעיממשבהםשאיןביבליוגרפיות
מפורסמותהיסטוריותמדמויותמכתבים

יצאהמעולם,נכתבושלאמפורסמותופחות
מותולאחר , 1981בשנתראשונהבהוצאה

הספרמןמאודכנראהוהושפעה ,אמרישל

אפשרכיצדמדגימההיאבו.דניםשאנו

"מציאותשלמוצלחחיקויעל-ידי
הגבולותאתלכאורהלטשטשסובייקטיבית"

אי·פעםחיאשראדםהמתארתדמותבין

אםבדויה.ספרותיתדמותלביןאדמות,עלי
כימכךללמודאפואנוכלנרצה

עשויהבאריבושאדלשל·הכבוד"ל"הצלת
מופרכתאינהשכללמשמעותלהתלוות
לסממניםכמובןלהתכחשאיןמעיקרה.

אבל-לתבשילומוסיףשאמריהאירוניים
מאשריותרהרבהבספרוישזאתעםיחד

נתעקשאםוגםאירוני.גווןבעל"משחק"
שנהרהרלנוראוי-"משחק"בולראות
"יסודמפורשות:אומרםשאמריבדברים

מגדירהשהיאביןאמנות,שבכלהמשחק
ביןוגסטיבית,סראו ,'ריאליסיטיתעצמה
עמדה,כנקיטתעצמהמגדירהשהיא

בידושעלהאפוא,ייתכן
אתל"חצילאמרישל

בובארי,שאדלשלכבודו"
פגיעהבמחיררקאבל

הסיפורתשלבכבורח
חריאליסטית

זולה>,אצל(כמומדעיתכבחינהאוכתחקיר
הצורך:דיולאבלבדבודדיםבמקריםנחקר
נבון"אדםהואזאתהיודעמשחקים,כולנו

 .) 82עמיבובארי",("שאדל

למושגמוקצןניסוחכמובןמביעמרכוס
לדרכונאמן-זהואשר ,אמריבושמשתמש

השלכותיו.כלעלבולדוןהתאמץלא-
מערכתלהציגרוצהאינוכללאמרי

להסתייעאלא·היש,תורתשלשיטתית
 .הריאליסיטיהרומןעלבדיוןבהגדרותיו

אתהזהבז'אנרהיוצרמשעיןהדבריםמטבע

 ,שלוהסובייקטיביתהמציאותעליצירתו
"דברעקרוניתמבחינהאופקיו.אתהתוחמת

יכולהאיננהריאליסיטית·סיפורשאמנות
<עמ'המספר"של·הכולידיעתהואבלעדיו

ששוםמופרזת,דרישהכמובןזאת .) 91

מעברגםאבלבה.לעמודמסוגלאינוסופר
המהותית:מוגבלותהעללהצביעניתןלכך
איננהריאליסיטיתשספרותהוא,מצער"מה

בשפתדיבורמאשריותרלהיותיכולה
היאזואתרקוכיתקשורתית,יום·יום

לזקוףאיןדלותהאת .לסהררשאית
אלא ,חדלי·כשרוןסופריםשללחובתם
שאליה·ההכרה,תורתשלהחידהלחובת
 .) 95<עמיהמציאות"מושגאותנומוליך

היהוראוי-בדבריםכאןלהאריךבמקום
קצרשהמצעאלאבדברים,כאןלהאריך

ארוכהבמובאהאסתפק-מלהשתרע
 ,לעילשהוזכר Exposeה·מתוךבמקצת

בעת ,ומסבירמשימתואתמנתחאמרישבו

יצירהשלהמהותיה"מום"אתאחת,ובעונה
היוצריכול"מהכשלעצמה:ריאליסיטית

רוצהשחראמהאתרקיצורו?עללדעת
דמותכלשלהמציאותלדעת.

הבעיהאתמעמידהספרותיתביצירת-אמנות

זאתלפניה:הפתוחותהאפשרויותשל
פלוברשלידיושתחתספרותית,עובדה
כמותדמותלאותהבובארישאדלנעשה
שעשויההאפשרותאתלפנינו:ניצבתשהיא
 ,כןגםהמחברכתבאחרתלהיותחיתה

הרומןלתוך ,לעיןנראותשאינןבאותיות
נקבעהלאשאדלשלממשיותושלו.

·חברתיות,נסיבותידיעלחד-משמעית
אדםשוםשהרי·הגוף,ותכונותחוקי-תורשה

במלואחד-משמעיתעל-ידםנקבעאינו
 .הווייתו
לאשפלוברקיומיחופשואותוהאיש,שאדל
הגורםאתהמהוויםהם ,לנצלולוהרשה

ישהפנימישבמשטרוה'סובייקטיבי',

ל'עובדתי',כמוהצדקהאותהאתל'אפשר'
עדאותוממצהאינולעולםהיוצרואשר
עבורגםכמוהקורא,עבורתומו.

ישספרותית,דמותשלהסובייקטיביות
כמומשקלאותול'אפשרי'לעיתים

המתחיסודגםטמוןבכךל'עובדתי.'
'התפתחותלמעשההואסיפורכל .שבסיפור
זההוא , ,המוותכמו'חזק ,המחברפתוחה.'

כןפיעלואףהפתחים.כלאתבסוףהחוסם
אינהמסופרותהתרחשויותשלפתיחותןגם

אתמביעההיאאףשהרי .פתרוןמהווה

הכוחטמוןבסתמיותהגםהמחבר.שלרצונו
מגלגלשהמספרבעלילהכמוגורל,לחרוץ
לא ,סיפורקייםלאלכןלסיומה.עדאותה
מציאותקיימתלאמסופרת,גורליותקיימת

משוחזרת'.'

ל"הצילאמרישלבידושעלהאפוא,ייתכן
רקאבל ,ובאריבשאדלשלכבודו"את

הסיפורתשלבכבודהפגיעהבמחיר
הריאליסיטית.

ג

מנסיעותיהאחתעללנומספרפלוברכאשר
מאהבהעםלפגישה ,לרף~ןבאריבואמהשל

לעירכניסתהבשעתכימתארהוא ,ל.יא;ן
·עשןצנפותפלטובבתי-החרושת"המעשנות
קולנשמע .בקציהןמבודרותשחורות,
 , 224<עמי " ...בתי·היציקהשלפעפועים

בארון>.רהודבשלבתרגומה
הכילהפלוברשלהסובייקטיביתהמציאות

התעשייתיתהמהפכהשלמרכיביםאפוא
והמרכזית,המערביתאירופהעלשעברה
איננוהוא .חייובימי ,כמובןצרפתכולל

''מאדאםבספרו·לבתשומתלהמקדיש
הרושםאתלעיל.למצוטיטפריטבובארי"
-הקצרבמשפיטלתמצתניתןעליושעשתה

לממדיהכיעוראתפיתחה"התעשיינות
ק;ל.ה,לף~יזלאהובתומכתבומתוך-ענק"

המכתביםקובץ(לפי 1854לינואר-29המן
בנספחהמרמןאילנהותרגמהשליקטה
בהוצאת ,ברפלומאתסיפורים"ל"שלושה
 .) 1992 ,עם·עובד

ישאמרישלהסובייקטיביתבמציאות
לארובותכלומר-עשןהפולטותלמעשנות
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וכדייותר.הרבהוכאובהרבהמשמעות-

אתבקצרהלסקורראויעליהלעמוד
 .חייותולדות

 1912לאוקטובר 31ב·נולדאמריז'אק

להחליפואין •י:,יא~אנס [iהיהושמובווינה,
כבן .ידידושהיה ,מייארהאנסבמבקר

 ,עברישםגםלוניתןיהודיתלמשפחה
 ,בושבחרהספרותיהכינויהואאמריחיים.

האותיותסדרחילוףידיעלהמתקבל
שבשפהמשום ,משפחתושםאתהמרכיבות

כמהמזהלמרירות.מתקשרהואהצרפתית
מסורתלפי ,-17ההמאהמןהחלדורות,
התגוררה ,סבובידישמורהשחיתההיוחסין

סמוךאוסטריה,שלבמערבהמשפחתו
באזורכלומרשוויצריה,עםגבולהל

דלילה.חיתההיהודיתשאוכלוסייתו
היושלאכמעטהמזרחמןיהודיםמהגרים
 .זובסביבהמצויים

גויסהראשונההעולםמלחמתכשפרצה
הקיסרילחיל-הרגלים ,במקצועוסוחר ,אביו
ובשנתטירולית,ליחידהאוסטריה,של

בקרב.נפל 1917
כמובןזכתהלאטוב",מ"ביתבתהאם,

עצמהאתלקייםלהמאפשרשהיהלחינוך
שלטההיאמפרנס.בגברתלותללאבנקל,
עללפרוטגםוידעההצרפתיתבשפה

מסוגלתחיתהלאזאת'בכלאבל ,הפסנתר
הבישולשאמנותהיותלחמה.אתלהרוויח
 ,לבאד·אישללעבודהחליטהבידהצלחה
אופנסיוןשםולפתוחהידועה,·הקייטעיירת
שםהחזיקהאחרתאוזובדרך·הארחה.בית

הרגל,אתשפשטהעדאחדותשניםמעמד
לווינה.בנהעםוחזרה
לעצמולחפשהיהנאלץהצעירהאנס

-מהזמןליד.הבאככלמזדמנות,עבודות
 ,בברליןשהה- 1930 •ו 1929יםבשב

כלכליתמבחינהיותרמבטיחהלושנראתה
ניסה ,עיסוקיושארביןנול.דשבההעירמן

פסנתרעלבנגינהלחמואתלהרוויח
השםבעלשלישיתממדרגהבמועדון-לילה

ייתכןונוס".של"פרוזדורההמבטיח
ההשראהאתלוסיפקהזווהתנסותו
כוכבי·הג'אזעלספרולכתיבת

בחייו.יותרמאוחרתבתקופההפופולאריים
עדבהוהתגוררלווינהחזר 1930בשנת
התבררשבולמועדעדכלומר , 1938לסוף

להסתלקלומוטבהיהודימוצאובגללכילו
 ,גביולמשמעותיתחיתהלאהיהדותמשם.
לנצרות.לעבורהיססלאכלל 1933ובשנת

לדעתאותואילפוהפוליטיותההתפתחויות
רבמשקלליהדותלההיההאחריםבעיניכי

דגיגהאתנשא 1937בשנתביותר.

כנראה ,כןלפניקצרוזמןלאשה,באומגרטן
נולד.שבההדתיתלמסגרתשבבהשפעתה,

לימדוגםלמדבווינההתגוררשבהןבשנים
בעיקר ,שבעירהעממיתבאוניברסיטה

מןעמוקותהושפעהואוספרות.פילוסופיה
מנציגיהשאחדהפוזיטיביסטית,האסכולה
בבדבד~אך~אפ.ר~ד;לףאזהיההבולטים

סיפוריםכתבהואבכתיבה.ידואתשלח
שלם,רומןהשליםואףביקורתיות,ומסות
אחדהיהבנוסף, .לאורלהוציאוהצליחשלא

"הגשר".בשםכתב·עתשלמעורכיו
מווינה,בהולהמנוסהנס 1938שנתבסוף

התגלגלובמקרהלגמריאשתו.בחברת
שפותמהוראתהתפרנסשםלבלגיההשניים
השגיחהעולםמלחמתפרצהכאשרזרות.
שלנתיןהיותובשלהבלגיםעל·ידינעצר

שאדלעםמזרחהאמדי
מעניקשחראבכךבובאדי

אשדכושד·חריבודאתלו
ממנו.אותומנעפלובד

עלשאדלשלכשהמסכה
להתעמתמנסחחראפניו,
עליושנגזרההגזירהעם

יהודי""לחיות

הרכבתמןלקפוץבידועלהעוינת.מדינה
באיזורלמחנה·עצוריםאותושהובילה
הכובשיםלידיונמסדנתפסהואהפירנאים.
שובמצליחהוא 1941ביוניהגרמנים.
הזאתבעירלבריסל.ולהגיעלהימלט
שלמחתרתיתלקבוצההצטרף

שלבהנחייתםשפעלהדוברי·גרמנית,
הקומוניסטית.בתנועהחברים

לושיחק 1943שנתשליולילחודשעד
נחקרהואהגסטאפו.לידינפלואזמזלו.

על·ידיאותולאלץניסווחוקריוארוכות
 .חברי·קבוצתואתלהסגירקשיםעינויים

לאחרבמאסר·יחיד.בצינוקהוחזקמהזמן
אחרבזה ,וממנו ,למחנה·מעצרהועברמכן
לינואר-17בשונים.·ריכוזלמחנותזה,

אכןבהאשר ,לאושוויץהגיע 1944
שחור",עשןצנפותפלטו"המעשנות

בפברוארבזכרונו.נחרטכמובןהזהוהמראה

 ,לויפרימוגםלשםהועברשנהאותהשל
מאותההיטבאותוזכרכיטעןואמרי

קשרביניהםהתפתחלימיםתקופה.
שהצליחוהבודדיםביןהיהאמדימכתבים.
שוחררהוא .לברגן·בלזןולהישלחלשרוד
 , 1945לאפריל 1sב·מחנהמאותו

אל ,לבריסללהגיענחפזשחרורולאחר
בינתייםשנפטרהלונודעכאן .אשתו

בטלוויזיהשנתןבראיון·לב.מאי·ספיקת
"שםמרירה:באירוניההעיר-1978ב

לדברשהפכתיליהתבדרבבריסל>(כלומר
לאלמן",כלומר ,ביותרנדיר

אף ,עצמואתלשקםעתההחליטעירבאותה
לעולם.יגלידולאהנפשייםשפצעיוידעכי

ביותרהטובהכדרךבעיניונראתההכתיבה

לקשורבידיועלה .לחמואתלהרוויח
שכתבשווייצאריים,כתבי·עתעםקשרים

קרובממנו;שנדרשנושאכלעלעבורם
בכתבי·עתלהופיעסירבשנהלעשרים

גופא.בגרמניהלאורשיצאו
שפיוסם,לאחדבחייוהחלהחדשהתקופה

"מעברהמרשיםספרואת , 1966בשנת

עלהזאת·המסותאסופת .וכפרה"לאשם
ללבוביותרקרוביםשהיוכואביםנושאים

ייחסווחת ,יונעיבביותרומשמעותיים

הפכוהשגיח.העולםבמלחמתלהתנסויותיו
ה"סופריםבקרבהבולטיםלאחדמידאותו

לשונובאירוניה.זאתשצייןכפיהצעירים",
וקרובובהירה,מאופקתברורה,הספדשל

נעמולאבושהושמעושהדבריםלוודאי
איןקוראי·הגרמנית.קהלבקרבלרבים
העוסקתבספרותזה,לספר ,לודומה

בשואה.

שלאופייםרבהבמידהמשתנהואילךמכאן
וגוברתהולכתבמידהומסותיו.ספריו

המרכזייםבנושאיםכתיבתומתמקדת

וחייהחברהחיישלביותרוהבעייתיים
גישהתמידנוקטהואבדורנו.התרבות

הואכאשרגםלעולם,וכנה.ישירהעניינית,
ומורכביםמסובכיםעיונייםבנושאיםדן

המופשטהסגנוןאתגורסהואאין ,ביותר

בעברהן ,המקובללעיתים,והעכורהארכני
הוגי·הדעותבקרברביםכהעלבהווה,והן

הגרמנית.בשפההכותבים

אתבמיוחדלהזכירראוייצירותיומבין
אותהשכינהיצירה"ההריסה",או"להפ'י",

אופיהעללהצביעכדי"רומן·מסה", ..בשם
הרומןהזה,הספרויוצא·הדופן.-הייחודי

והפרקיםהודפס,ולאנעוריובימישכתב
מהוויםלעיל'שהוזכרובארי"בוב"שארל

היפה.לספרותתרומתוכלאת
שנפתלעבורו'המרכזיותהבעיותאחת

 .יהדותובעייתחיתהבהתמדה,עימהן
חילוניתחיתה·עולמוהשקפתכאמור'

היהשיכוללחינוךזכהלאהואלחלוטין.
וידיעותיועליו'אותהולחבבליהדותלקרבו

 .למדימצומצמותהיוהיהודיתהמסורתעל
"מיהושאלתשבולמצבנקלעכןפיעלואף

מבחינהוהןביתעקרומבחינההן-יהודי"

ללאאותווהטרידהלוהציקה-אישית
הרף.

בהונשאבישראלביקר 1976מרסבחודש
אבלהארץ'אתאהדהוא·הרצאות.סדרת

היכולתאתאוהרצוןאתבעצמוגילהלא
לאאבלאהדה,להרכשהואבה.להשתקע

"משוררנותרהואהזדהות.משוםבכךהיה

שנתןבכותרתלהשתמשאםמולדת",ללא
מקיףמאמרהמכיללספרו'קסטינגהמבקר
 •אמריעללמדי

שלהאחרוןהספרהואבובארי""שאדל
שביןבלילהבחיים.בעודושנדפסאמרי

בעירהתאבד 1978לאוקטובר 11ל·-16ה
כדורי·שינהבליעתידיעלזאלצבורג

רעיון .זולמטרהדרושהתהשהיבכמות
כפימרצון",ה"מיתהאו-ההתאבדות

ואחדתמידאותוהעסיק-לכנותושאהב
ידידיוציפויוםבאותובו.דןאכןמספריו

שנערךהשנתיביריד-הספריםלביקורו
בפרנקפורט.

האנסהואהלואאמרי'ז'אןשלאפרואת
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עתיקהלמשפחהנולדמאןומאס- = .s הישנהההנזהבעירומכובדת
לגברוהיהבגרכאשרשבלינק. י;;; =

מיועדשאיננו ,לוברורהיהכבר ,צעיר
בעירוהגבוההמעמדבקרברגיליםלחיים
החליסהואלכתוב.רוצהשהואאלאהישנה,
המסורתיתהפרנסהמדרךרקלאלברוח

והמנהגיםהאמונותמןגםאלא ,במשפחתו
חייםלנחל ,הדברפירוש .שלוהקהילהשל

ורצופיביטחוןחסריהרפתקאות,מלאי
אחראיאזרחחייעללוותרבחרהואחיפוש.
ההגבלות,אתעצמועללקבלהמוכן

חובותלמילויהמוקדשיםחייםשמכתיבים
ולחברה.למשפחהמכובדות

על ,כסופרמספיקמצליחנעשהמהרהעד
המצוקהסררתאתמעצמולהסירמנת

מחיימעסלאהושפעהואלמעשההכלכלית.
שלשבסופו ,כך ,שלוהמוקדמיםהמשפחה

בחברהומבוססמכובדכחברחי ,דבר

המכובדות ,מאידךהבורגנית.האירופאית

 ,לביטחוןהחושגםכמו ,החיצוניוהרוגע
כלאתלהקדישנהדרתהזדמנותלונתנו

האינסלקסואלייםכוחותיוואתלבותשומת
מסוימיםשטחיםלחקירתהכללמןהיוצאים

חייםאורחניהללוהאנושי.הניסיוןשל
בינאישייםביחסיםהמתאפייןבוהמי,

ורגשית,כלכליתיציבותוחוסרמסובכים
כהגסיאברמחירממנולהידרשהיהעלול
להקדישמסוגלהיהשלאייתכןכיעדגבוה
שסעןכפיהיה,הוא .לאמנותומספיקזמן

זאת,עםבורגניות.בסירתבעל ,בעצמו
שבריחתוהעובדהמןהתעלםלאלעולם

קובוחשפהבורגנייםמחייםהראשונית

שימושבועשהאשר ,אופייניהתנהגות

אמנותית.והןאינסלקסואליתהןמירכי
שרצהמשוםרקלכתובמתחילחיהאילו

היה ,כעסוהיסבלהשתמשוידעלכתוב
לאלעולםאךסוב,לסופראוליהופך
היישר ,לוהיהבעצם, ...דגוללסופר

סוגישניביןהקונפליקטנושא:מההתחלה,
חיים :גבייםהבורהחייםעמדו ,מחדחיים.

מדודיםחייםחובות,מילוישלמכובדים
שפיות:ושלמפוכחיםגבולותשלהיסב

בעומקםומוגבליםבהתנסויותמוגבלים
חיוהבורגניתהראותמנקודתאךאמנם,

מספקיםלפחותאוסיפוק,מלאיחייםאלו
אלחחיוהגרוע,במקרה .האפשרבמידת
בלאעסקים:אישאותםשחווהכפיחיים
חיוהסוג,במקרהיתירה.חננהובלאעניין
 ,בדעתוהמיושבההומניסטשלחייואלה

ובחירותקשהעבודהשלחייםהרציונאלי:
-החום""כלמוגבל.בתחוםאםגםרבה,
כלהסוג,"כל-מאןתומאספעםכתב

שלהבורגניתמהאהבהנובעים ,ההומור
נראהכמעסוהרגיל.החיכלשלההומניות

שאם ,נאמרעליה ,החסדהיאזושאחנהלי
דיבראפילואותה,חסרהיהמישהו

כקולנשמעחיהוהמלאכים,האדםבלשונות
 ,,המשולש.צלצולשלהנחושת

שלהשתקפויות
אחתהתנסות

מאןביצירת
מרבץחיים

הואאשרהחיים ,האמןחייעמדו ,מאידך

 ,חייובאורחמאשריותרבדמיונו-צעמו
הרפתקאות.חייאלההיובחר.-בפועל
יחסיםהקריבאשרהאדםהיהנציגם

נודע,הבלתיאחרהחיפושלמסותאנושיים
במקרהלידיעה.ניתןהבלתיאףואולי
כלשהולמגעלהוביליכלואלוחייםהסוג,

שלביותרוהעמוקיםהחשוכיםהמעיינותםע
אתלהרוסיכלוהרע,ובמקרההיקום,
מיאתואףאותם,חיואשרוהנשיםהגברים

במגע.עימםשבאו

מצאלאמעולםמאןמאסתו ,ידיעתילמיטב
קשהואכןהדרכים,שתיביןליישבדרך

שתיביןליישביכולמישהואיךלראות
גדות.מנוכהדרכים

החיצוניתשהשלווה ,אופןבכלהוא,נכון
על .מכתביונפקדתאיננהשכזהיישובשל

הנסשלבחלומו ,למשל ,מרומזשכזהיישוב
בזמןהקסמים""הרשלהשניבכרךקססך;פ

נרחבטיפולמקבלוהואהשלג,סופת
חלומו .ואחיו""יוסףשלהכרכיםבארבעת

על·פינקרא,האמת,למעןקססרופ,הנסשל
המלמדמספרהועתקכאילוהקסום,סגנונו

שלהחטוףמנסויונג.שלהפסיכולוגיהאת
צורותשתיביןהפיוסעלקססרופהנס

כשהואהחלום:סממניבכלמתאפייןהחיים
מעורפלזיכרוןרקלחולםישמתעורר
שלברורזיכרוןחסרוהואמהחלום,

תומאסתיאריוסף,שלבדמותומשמעותו.
החייםצורותשתימבחינתואשראדם,מאן

 ,לגביובקונפליקט:עודנתונותאינןהללו
אלאלקונפליקטמקוראינוההרמוניהחוסר
שליכולתוהרגיל.מגדריוצאלכוחמקור

להיתפסצריכהלאקטביםביןליישביוסף
ניגודים.ביןפשוסכיישובכסינתזה,בסערת

קונפליקט,איןליוסףאךקיים,הקיטוב
בבית,שווהבצורהעצמוחששהואכיוון

ההרפתקאותהחיים.צורותמשתיאחתבכל
בפניוהציגוהחייםשלוהמגוונותהשונות

הגבוהההשכליתויכולתו ,שתיהןאת
כלפינפששוותגישהלפתחלואפשרה
אינועצמושהואהיא,התוצאהשתיהן.

מסוגלהואוכך ,מהןאחתלאףמחויב
האנושייםהחייםשלבפנורמהלהתבונן
 ,בזמןבוובאירוניה.לבסובבהומור
שלםבאופןלאהודממנומונעתאדישותו
אחתלצורהמחויביםאשראחרים,אנשים

ומסוגלקשייהםאתמביןהואלאחרת.או
בתמורה,האחרים,להם.ולייעץלהנחותם
והאירוניה ,אותוואוהביםבונוסחים

כפימובילות,אינןיוסףשלוהאדישות
שרת,.ואדירגשלקהותלצפות,אפשרשהיה
אחרים.ולאהובלעזוראמיתיתליכולתאלא
יוסףשלהרגועובסחרנולשלוותוהרמז
לאהחיים.צורותשתיאתבהכרתוסמרן

בסיפורמאןתומאסבחרכנראה,במקרה,

לפתחמנתעלואחיויוסףעלחתנ"כי
חסרתבשלוותורואההוא .רעיונותיו
יוסף,שלוחבסוחחהאירוניתהמחויבות,

גםכמוהיחזות,מחותלהבנת~;כתrכגורם
ידידותית.לאבאווירהלשרודיכולתהאת

אתמאןתומאסחקריוסףשבסיפורילמרות
הואהקונפליקט,מעללהתעלותהאפשרות

 ,כללבדרך ,מעונייןחייוכללאורךנשאר
סוףועדמכאן .עצמוהקונפליקטבחקירת
חקירתכיצדלהראותאנסחהמאמר
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יעילכלימאן'שלבידיוחיתה,הקונפליקט
קשרשלצורהכלשלולהבהרהלחשיפה
ויחסים.

,,ביתשלו'הראשוןהגדולברומן
פשוסהבצורהמסופלהנושאבו-ך~:קרזק"'

התדרדרותהמהלךתיאורזהווישיר.ה:
מאודהדומהמשפחה,שלההדרגתית
שלהאחרוןבדורבלינק.מאןשללמשפחתו
תומאס,האחד'אחים.שניחייםהמשפחה

ניהולאתצעמועלולוקחחובהלחיישחוזר
קצרההשתעשעותאחרהמשפחתי'העסק

אךמשניות.אינסלקסואליותחקירותבכמה
התחתןהואעקבות:השאירהקודםנסיובו

מאו.דורגישהמוסיקאליתאשהנוכריה,עם
לתומאס,תמידיתתזכורתמהוויםובנםהיא
 .מחויבויותיוועםבחייוכשורההכולשלא

חייו'בסוףכאשרמתרחשת,פאתסיתסצינה

כתבישלבכרךבמקרהתומאסנתקל
בווקוראלידיווסלובהואשופנהאור'
אתנוסשהשניהאחובעניין.בתשוקה

תחושתחסראבלהמשפחתית,המסורת
נעני'תמהוהופךהוארגישותאומציאות

לחיותשבולבסוףאקזוטיות,במדינותונד
 .הולדתובעירמשעממיםחיים
מאןתומאסהראשונה,·העולםמלחמתאחרי
כאן .הקסמים"ב"הרהנושאאתמעלה

הגיבור' .יותרמסובכתנעשיתהעלילה
לחולילסנסוריוםנוסעצעיר'גרמניבחור
החולה.דודובןאתלבקרנשוויץ'שחפת

בשחפתהואגםונדבקשםמתמהמההוא

מקוםעםקשריומתרופפיםבחוליו'קלה.
לוניתנתמנותק,~כשהואבגרמניה,עבודתו

כלומר'החיים.שאלתאתלחקורההזדמנות
חולה.בהיותורקזאתלעשותיכולהוא

חזקהשלוהמחויבותתחושתבריא,כאדם
רקפרדוקסלי'באופןממנה.להתעלםמכדי

אתלחקורהאומץאתלונותנתהמחלה
החיים.מהות

שלמנציגיהןקססורפמושפעבסנסוריום,
עומדאחדמצדלחיים:מנוגדותגישותשתי

מלומדאיטלקיליברלי' Jקז;,מ~רי
אשריהודיעומדשניומצדואינסילגנסי'

שלמייצגםישועי'ונעשהלקתוליותהומר
החיים.שלוהדמונייםהאפליםהכוחות
מושגתהצעירשלנפשועלהמאבקפסגת
לצאתמחליטיםוהישועיססמבריניכאשר

שאינוכיווןבאוויריורההליברללדו·קרב.
ובעלבמוות(המאוהבוהיישועילהרוג,יכול
אינוממש,רגעבאותועצמי>,הרסיצר

עצמו'כלפיאלאססמבריניכלפימכוון
ומתאבד.

עלמאןשלספרמופיעהשלושיםבשנות
אישיותעלשרומןכיווןנועזת,משימהגתה;

להפוךבקלותהיהיכולכגתהידועה
החומראתמאןשלתפיסתואולם .לכישלון

ברומןבמשימה.עמדשהואבסרחה,כהחיתה

בעלכאדםגתהנתפסמר"'כוויי"לוטה
במספרמוקף iדגאוןנעלה,שכליתיכולת
אךאינסליגנסיים,דיונשיםגבריםשלגדול

אחדבכלמשתמשהואפחות.מוכשרים
כולםאלאכזרי.באופןאותםומנצלמהם,
עבודתלצורךכקורבנותמתייחסהוא

הרגשיהסבהעצמו.שלוהנעלההאמנות
אלאיכוליםאינםוהקוראיםזעזועמעורר

אינועצמוגתהאךהקורבנות;עםלהזדהות
הואשםהאחרון'לעמודעדלכךמתייחס

הקריבלאאמנותושלמעןמסביר'סוףסוף
הספר .עצמואתאםכיאחרים,אנשים

החייםעלגתהשלבמסרמסתיים
שינויים,דרךנוצרתאמנותהיצירתיים:

מסאמורפוזה.דרך

תומאספרסםחשביההעולםמלחמתאחרי
"דוקטורשלו'האחרוןהגדולהרומןאתןאמ

הפעםנושא.באותושובהעוסק 'פאוסטוס"

והקונפליקטמסובכת,יותרהרבההעלילה
הסבלדרךמיוצגהחייםצורותשתיבין

ביניהן.ליישבהתקווהחוסרשלהמתעתע
עלמהסיפורלקוחההבסיסיתהעלילה
שלהדמונייםהחייםוכאן'פאוסס'

שלתבניתמקבליםרוחניותהרפתקאות
מאןמאסתואך .השסןעםבריתבצלחיים

קושרהואשלוברומן .יותרעודלכתמרחיק
וצורות,נסיבלתמספרעםהאמןחייאת

קשרכללאמן,לו,איןהשסח,פניעלאשר,
שמאןעדנראה),זהכך(לפחותאיתם,ברור
היגרכצפוי'הגיבור'כאןגםאחרת.מוכיח

שהחופשהאמיןמאןתומאסחולה.אדם
(יצירתיותהיצירתייםהחייםאתהמאפיין

מוגבלת>,בלתיחקירהשלחייםבמובן
הבריאהאדם .חוליעםכלשהיבדרךקשור
עצמועללקחתנפשית,מבחינהמוכןאינו
לצאתמנתעלהנדרשותהחירויותאת

אבל·יצירתיות.אמנותיותלהרפתקאות
הג;תיהרקעקייםאחרות:אסוציאציותישנן

קיימתהביניים;ימיבתקופתגרמניהשל
הבלתיהאנושיתכיצירההמוסיקהרוח
קיימת .ביותרוהדמוניתגבלתמר

חקירתולבסוף,הלותראנית:התיאולוגיה
שלביותרוהמוזרותהעמוקותהשכבות
כלאתבהגשימוהגיבור'החיים.אוקיינוס

עםבריתובכורתוהללוהאסוציאציות
שלמנוחהחסרנתיבאחרירודףהשסן'

דבר'שלבסופואשר'יוצרת,פעילות
מפלצתיתאורסוריהליצירתאותומובילה

אתאיבדחבריו'כלאתניצלהואומורכבת.
למחויבותווהתכחשלאהוב,יכולתו

מושלמת,שלוהמופתכשיצירתהחברתית.
ממש,אותהאוהבאינואישכימגלההוא

שלבסופוביראה.בהמביסיםשכולםלמרות
שדעתומאחרדבר'מוצאאינוהואדבר'

הסיפור .חייואתמסייםהואוכךפת,נסר

הכלל'מןיוצאספרותיבכשרוןמסופר
בואשרהקורא,עלעצוםרושםומשאיר
שלהרוחניתאכזריותומעוצמתנרתעזמנית

וסירובושלו'האנושיותחוסרהגיבור'
תמותה;בנישלרגיליםבהישגיםלהסתפק
אחרהגיבורשלחיפושועםעמוקותומזדהה
כבלתילמעשה,מתגלה,אשרידוע,הבלתי
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יותרשוקעשהגיבורככללידיעה:ניתן
הסחורהקולתהוםמתגלהכךבחיפושיו'
תחתית.כחסרתהמתמטיותוהמשוואות

רמזקייםהאםלתהותכמעסניתן
ברומןהחייםצורותשתיביןלאינטגרציה

הכול'אחריקיימת,כירמזאוליאו'זה.
ברומןשהמספרמשוםזאתלשפוט.אפשרות

לחייםוחברביותרהגדוליםממעריציוהוא
סיפורואתמגווןאשרהגיבור'של

 .חברושלחייו·מהלךעלארוכיםבהרהורים
מלומדלב,סובמורההומניסט:היגרהמספר
סובלאשרוילדיו'אשתואוהב-קלאסי
אותומנצליםבההקרההדרךמןעמוקות
הואמשפס:לעומדאינוהואאך .חבריו
הבסוחהמרחקמןובסימפסיהבצערמביס

המדודים,הבורגניים,המסודרים,חייושל
מעריךזאתובכללצד'מצדראשומנענע

זהרומןכתבמאןהחיפוש.שלהחיוניותאת
הארבעיםשנותותחילתהשלושיםבשנות

בומקושרותהנאציזםוזוועותזו'מאהשל
שלהרוחניותהרפתקאותיועםזמנית
אופיסוגמציגותהנאציזםזוועות .הגיבור

סירובהגיבור:שלחייוכמורסןחסר
סירובומהימן'מדודבביטחוןלהסתפק
ומעברמעלציבוריואושרשלווהלהעמיד

עצמית.בהבלטהאשרוהגאווהההרואיות
לעצמושבסלהחירויותעללסלוחניתןלא

האינסלקסואלייםכוחותיובגללאךהגיבור'
החופשהתפעלות.מעוררותהןהדופןיוצאי

מעוררחיסלושלגרמניהלעצמהשבסלה
המוחלטסירופודבר'שלבסופונפש.שאס
עריםשלהנרחבההרסאתתואםהגיבורשל

שניהםחיסלו'שלמשסרוקץואתגרמניות
עםעסקהשלוההכרחיותהצפויותהתוצאות

השסן.

ארוכהדרךעברומאןתומאסשלסיפוריו
לפרושהחלטתוהפשוט:ההתחלתימהנושא
הגבוה.המעמדשלהבורגניהחייםמסגנון
לאותוופירושיםגילוייםכולםהםזאתובכל

וברמותשוניםמפתחותבעזרתנושא,

שבמחשבהגילויהיהזהברם,שונות.
מאןשלהפרסייםחייו .בלבדובדמיון
מקום,מכלמדודה.במשמעתהתבטאו
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מאפשרפשוסנושאבההדרךמרתקת

כוללמשקףדגםנוצרוכאןשוניםפירושים
אילומתווספתהיתהחוכמהמעסדקומסכם:

ליצירותיוכמפתחזהנושאלהציגהיהניתן
אתלקבועפירושוזאת,לקבועמאן.של

מגווןהיגרשמדהיםמה .מאליוהמובן
לנושא.מעניק-שהואהפירושים

מבקדיםשלהפסיכולוגיהרדוצקיוניזם
דקלהתמקדלהובילםיכולרביםספרותיים
כלהיאכאילוזו'מאליהמובנתבנקודה
אופן'בכלמאן.שלבעבודותיוהנמצא
אמןשלשעבודתולהניח,משמעזאתלשעות
בנוסחהמסוכמתלהיותיכולהספרותי
להגיעכמעסאדםיכולמנגד'אחת.פשוהס

החלשכאשדולומד'הנגדיתלקיצוניות
המקורי'הנושאשלוהגילויהפירושתהליך
יותרבואיןעצמו:מהנושאלהיפסדניתן
המשקה,אתהמכילהבקבוקמאשדעניין
קונים.אנואותו

פידוס:ביתדזאתלהסביררוצההייתי
מיניבכלמלאיםמאןתומאסשלהרומנים
ביןמסוימיםקשריםחושףהואמידע.פיסות

חיים,צורתמתארהואוחולי:דשותחופש,
עדך:חסרתאינההיאחולניותהשלמרות

המוות,לאהבתלבנותשומתאתמושךהוא
אחרנלךאםבדרכינוהעומדותולסכנות

אתלמודעותינוהעלההואזו:אהבה
שאנוהעובדהואתהחייםשבריריות

אשמיםמדגישיםשאנומחויבים,מרגישים

מודעיםאנואםביןמרגישים,שאנובמשהו'

אתלהצדיקצריכיםשאנחנולא,אולכך
חסד.במעסשלנוהצורךואתקיומנוצורת

עמוקותהשתקפויותלמצואניתןביצירותיו
סבעושליהדותשלהלניזם,של

הואלותרניות.שלוהשפעותהתיאולוגיה
הרהורים,מעלהאבלדורש,אינולעולם

שלסבעםלגביוהצעותרמזיםאזהרות,
הואשיסהבאיזוהשאלהועולההדברים.

לאבחנותיו?מגיע
חדשות.הןהאבחנותמאן'שלברומנו
אליהןהגיעלאשמאןמאליומובןלפיכך'
סמכות,בעליעםהתייעצותסמךעלפשוס

הנובעאינדוקסיביהיגיוןידיעללאוכן
השתמששמאןלומרניתןנצפים.מנתונים

משמעזאתלומראך .שלובאינטואיציה
הגיעכיצדיודעיםאנושאיןלומר

מושגחינהשאינסואיציהמאחרלמסקנותיו'
לעומתיגלה,יצירותיושלניתוחמעורפל.

ובדודההחלסיתשיסהלושחיתהזאת,
אינההשתמשבההשיסהלאבחנות.להגיע
כנראהשהיאלמעשה,לסעון'וניתןחדשה,

האחדותהשיסותמכלביותרהמיושנת
אליהן.שהתייחסו

 •אותושהעסיקהנושאעםהחלמאןתומאס
החייםתמונותלתוךהנושאאתהכניסהוא

מגבסלהכניסעשוישמישהוכפיסביבו'
ישנה.אשפהערמתלתוך

שלדבמספרהמקורי'הנושאמשהוכנס
סביבו.לפתעעצמםסידרוואירועיםעובדות

מ"ערמתה"מגנס"אתמאןמשךוכאשר

שמספרמאחדשונה,יצאהואהאשפה",

היולאעתהשעדעובדות,שלגדול
 .אליונצמדוקשורות,
כאמוד'הוא,לתפיסתי'המקורי'הנושא
בחוסרמאןתומאסשלהאישינסיובו

פעםבכלחיים.צורותשתישלההתאמה
מסובך'מצבלתוךכנתוןזאתהכניסשהוא
ביןחברותאושוויצדיבסנסודיוםחייםכמו

בחקירהמאןשלשיטתו
תבניתליטולחינהובגילוי

אשרמסוימJראירועים

כמשמעותיתבוחיכתה

עלארתחולכפותבמיוחדי
שלאוסףעלאוסיפור

עוברות

הוא ,באופייןוסיןלחלהשונותדמויותשתי
הואמדהימים.גילוייםשלדבמספרהעלה
שתישלהפשוסהשהתבניתלמשל,מצא,
כאשר-מתיישבותהבלתיהחייםצורות
אתלהסדירמנתעלמיושמתהיא

בסנסודיוםהחייםשלהרבגונייםהאספקטים
המחלהביןמסוימיםקשריםמגלה-

שליתרונומנקודתבחייםלצפותוהיכולת
מעניקהכיצדהתגלהגםכךהלא·משתתף.

אשדאחריות,חוסרגםכמוחופשהמחלה
מעינינסתריםשנשאריםנפש,מדאותמגלה
בריאים.חייםכלחיותבלעדיתהעסוקהאדם
הרצוןביןקשרשישמצאהואזאתלעומת
אחדכלבהםחברהוחייבריאלהיות
שאם ,גבלרמוקסןכבורגמתפקדמאיתנו

לגלגלימאפשראינוהואכיאותפועלאינו
מספקואינוחלק,באופןלהסתובבהחברה

החייםאתהמאפשריםוהסוביןהסדראת

להקשרכשהוכנסהתבניתאותההבורגניים.
זהויהיהשונים,קשריםלוגילתה ,אחר

נוספות.ארוכותדוגמאותלתתמייגע
ליסולחינהובגילויבחקירהמאןשלשיסתו
בוחיכתהאשרמסוימת,אירועיםתבנית

עלאותהולכפות ,במיוחדכמשמעותית
(אוהסיפורעובדות.שלאוסףעלאוסיפור
דרךנראהשהואכפיהעובדות),אוסף

בקוויםהתבניתאתרקלאישקף,התבנית,
מדודקקת,נצפיתאלא, ,מאודוכללייםגסים

אשרחלקים,שלויחסיהםפניהםיחשוף
בלתיהיושהםזהבמובןחדשים,חינם

מיוחדתחיתהלאהשיסהכה.עדנראים,
ואחריויולפגבההשתמשו .מאןמאסלתו

קיבלההיאידיעתילמיסבדנים.סופדים
הפילוסוףידיעלמפורשתהגדרהלראשונה

 .אודי~ןהאלכסנדדי
נמצאות,השיסהשלהקלסיותהדוגמאות

 ,שכזוגמאבדוהמקראיים.בפירושים ,כמובן
תנ"כיסיפורעל"מולבש"תנ"כיסיפור
ביותרהמפורסמתהדוגמהלחלוטין.אחד
הרביםהנסיונותחינהכנראה, ,לכך

להלבישהחדשההבריתמלומדישלוהשונים
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 •ישושלמותוסיפורעלהעקדהסיפוראת
צודהמקבלהשניהסיפור ,מכךכתוצאה

מסוימיםבמקריםאו ,דמיוןמולידהאשד
אך .הראשוןהסיפורעםזהות,אפילו

לאאשר ,לחלוטיןחדשסיפורזהו ,כשלצעמו
סיפורהיתההעקדההמקורי.בסיפורהוצג

אהבתלמעןבנואתלהקריבאבשלהסכמתו
סיפורעלמולבשזהסיפורכאשדאלוהים.

משמעותמשיגהאחרון ,ישושלמותו
השסחפניעלהמועליםההבסיםייחודית.

שלעוצמתו ,לקודכןההסכמה ,למשלהם,
וכןהיחידבנואתמקריבאשרהאבאלוהים,
הראשוןהסיפורנקרא ,המחקרבשפתהלאה.

-השניוהסיפור The Type> (הסיפוס-
של > The Anty Type <האנסי·סיפוסנקרא

חקירהבשיסתשמרתקמה .הראשוןהסיפור

 ,בנפרדנבדקיםהםשכאשרהעובדההיא,זו
בכלאךבאמת.דומיםאינםהסיפוריםשני
אפשרי ,הראשוןהסיפורשלבעזרתוזאת,

נראולאאשר ,השניבסיפורהנסיםלחשוף
 .עליונכפההראשוןהסיפוראשרעדבו

שלשיסהאינהזוששיסהלצייןחשוב
קוויםאיתורשל ,כלומר ,גרידאהשוואה
היא ,לפיכךשונים.סיפוריםבכמהדומים
מסוימים,דמיוןקווימכמהיותרחושפת

חדשים.לגילוייםומובילה
נסיובואתהעמידמאןשתומאסהיא,סענתי

שתיביןהיישובלחוסרבנוגעהראשוני
מספרחשףבעזרתוכסיפוס,-החייםצורות

ומענייןמפתיעאנסי·סיפוסים.שלגדול
הסיפורהינדעצמוהסיפוסכילהיווכח
 .מאןיצירתהבנתלצורךפחותהחשוב

האנסי·סיפוסיםדווקאהםהחשובים

לפנימודעיםהיינולאאליוקשרהחושפים
אחריםעלוידעבמעומעם,רקמודעיםאו ,כן

צעמינו.ועל
כיוםזוכה ,הנפוץשימושהלמרות ,זושיסה

 .למדיבדורהמסיבהועסה,מלתמיכה
מקצועייםתיאולוגיםשלבידיהם

 ·יאונים,פרוידיאנופסיכותרפיסטים
אדלריאניםאויונגיאניםפרוידיאנים,

והניבה ,ת~יי:r.~~;דלשרתכליהפכההשיסה
בספקנותלה;בדקצריכותאשרתוצאות

אינטליגנציהשלמידהאמותפיעלרבה
ההיפותזההיאבעיניהגיוניתבלתיוערנות.

לאנטי·טיפוס.טיפוסביןגיולקשרקייםכי
בידימותאםזהלוגיקשרהתיאולוגים,עבוד

 ,כזובדדךאירועיםהסדיראשדאלוהים,
כךאחרת,מראשהניחהאחתשסדרה

לכךכהבסחהלהחשביכולשהטיפוס
נחשבכךבהכרח.יתרחששהאנסי·סיפוס

הטיפוסאךהאנטי·סיפוס,שללסיבההטיפוס
כנובעיםנחשבויחדגםוהאנטי·טיפוס

שללשיטפוןפתחנוצרכךהסיבה.מאותה
מאחרזאתונבואה.פזיזותספקולציות

גםקיים,כברהטיפוסכאשדכישהאמינו

עבורלהופיע.יהיהחייבהאנסי·טיפוס
מתורגםהלוגיהקשרהיההפסיכותדפיססים

פעלזההכרחית.פעילותשלמסויםלסוג

 ..,, 50בעמ'סוף

 180גליון
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קלואה,אתהרףללאמניעתאווהשל"רסס
גבריםהיואילוכולן.העריםביןצהנועה
הבליאתבפועללחיותמתחיליםונשים

הופךהיהדמיוןיצירכלהריחלומותיהם,
"הרעים ,קאלווינו(איסאלו ", •.אדם

 )היען"מןהסמויות

 ,מחשבתיאומץ·בחוסרחיינואתחייםאנחנו
ומציאות(שלנו>הדמיוןמציאותשביןבפער
דבריםשלחוזרותהחמצהבנקודותשהגרה

חוסרמבושה, ,שעינוולא ,עשינו"ש"כסעמ
אחרים.מתירוציםאומץ,

קלואהשלגבולותיהאתמגדיראביבישר
זיונים ,ניהלתישכמעסשיחותלשי,

מחוסרשנדחושירים ,אוץממחוסרשהוחמצו

להישארכדישתיתישלאאלכוהולהבנה,
חסרתבחברהשביליתיזמןבלשיהט,
יציןה.בדידותחשבוןעלתולעת

שלי.קלואהשלתבלפינות 4

תמןבמעריבכותב , 22בןגאון,בזע

תל·אביב.
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 1:~ו
מדע,חכמה;לדעתפיש:מנחם

הוצאתתורה;ותלמודרציונליות
ון·ליר;חמאוחר;מכוןחקיבוץ.

עמ' 153 ; 1994ירושלים,

שלכותרן , nחכמה"לדעתניסוי

בספרפעמיםשלושמופיע ,הספר-- הפסוקלןקדםאך , n"קןהלת = =
לדעתכאלהים, nהיההאדםבןב"בראשית",

סובביןכשהבחנה ,) 22ג'(פרקורע"סוב

 nהידיעה n • nל"חכמהנרדףשםהיאורע

"מה-מדוע" nהעלהתשובהכאילו(שהיא
מתוחכמת,הגדרתהשצעםו"החכמה"ידוע")

אתאזכיראםדירבי·אנפין.מושגיםהם

בינה,כמה, nnשלהתיבותראשי ,חב"ד
סעוני·לימו.דביניהןשההבדליםדעת"

רציונליות"מדע, ,הספרשלכותרת·המשנה
שביןמאחרמתמיהה, , nתןרהותלמוד
וו·המחבר.וגםפסיקגםישהאלה,הערכים
המהאלוהיםמעשה"והלוחותחמוסו

עלחרותהוא,אלוהיםמכתבוהמכתב
"אל ,שמתחתיוסז>לב(שמותהלוחות"

נד>,ביןעירו ,<בבליחרות"אלאחרותתקרי
מנחםד"רלעצמושלקחהחירותעלמעיד
מכתב nשבהאמתאתבהלקרואפיש,

אינהבראשוהיושבתהכיפההאלוהים'.'
בזהלמדפישמנחם • n"כפיהמלשון

את ,שלוהחזקה"ב"ידשהשמיסשהרמב"ם,
באמונותשמקורם ,שבתלמודהמנהגים
הוראותעלדילגוגםוכישוף,שדיםטפלות,
מנחםכרופא.לדעתוהתאימושלארפואיות

ומסבירמבוא" nןבב"פתח•דבר"מקדיםפיש

הסקססיםאלבואל nהספרמסרתכי
פילוסופייתשלהניתוחבכליהתלמודיים

ניסוילידישבאוכפיהעדכניים,המדע"
בחצי ,וממשיכיופרפרקארלר .9בכתבי
 • 20ה·המאהשלהשני

הוא ,הספרשערימשלושתהראשוןהשער
 nרציונליתלדרישה"כמופתהמדע""שער

מדעוהשערה,מדעואמת,מדע-שפרקיו(

עםהמדעזוהההעתיקה,"בעתונליות).ורצי
יסודלכלכילמסה,נופלתהאבן .ודאיידע

אליוסבעי','מקוםישהיסודות,מארבעה
אריססוהביןכך ,) 21<עמ' .'משתוקק'"הוא

עיצבובייקרןופרנסיםדקארסהפיסיקה.את

 1ה·דהמאהשלהמדעיתהמהפכהאת

<דקארס>המתמסיתבאמתרקנווהאמי

וניסוייםתצפיותבאמצעותהסבעתובחקיר

 1sה·במאות<בייקרן>.ושיסתייםםזהירי
אךהניוסונית:הפיסיקהפותחה , 19וה·

המדעעל·ידיהנחקרהעולםכיקבע,קאנס
רקחוקרוהמדעכשלעצמההממשותאינו
מלכתחילההמעוצבותהתופעותעולםאת

עםהסבעאלבאיםאנוהתבונה.על·ידי
עלמושגיותתבניותלנווישקדומותדעות
 .הניסיוןמןנלמדותאינןאשר ,וזמןחלל

n סענוהסקוסייםהקןמןן•סנס"פילןסןפי, 
היאמדעית,תיאוריהכלשלשלידתה
מאוחררקהעומדתהלב,מןבדויהבהשערה

כברפרפרקארל
בקוחלתהופיע

ובתלמוד
שתלשמואל

המאהבתחילתהעובדות.בבחינתיותר
תורת·היחסותגיבושעם 20ה·

הפיסיקהאתשהפריכו·הקוואנסים,ומכניקת

מובןבאיזההשאלה,נשאלההניוסונית,
אחתשתיאוריהבשעהמתקדם,המדע

 ,זמן ,חללעלהדיבוריםבאחרת.מתחלפת
על·ידיהוגדרווכדומה,סיבתיות

n "נס. 9ןנ;נכמסאפיסיקה ,הפןזיטיביססים

מתמסיות,משוואותבאמצעות ,הטהור;ד:דע

ואיןטבע·המציאותעלמאומהאומרא"ינו
כל·שהיא.כלליתאמתהמדעבידי

השניבחצי"הרלטיביסטית",הפילוסופיה
תיאוריהכלכיקובעת, ,שלנוהמאהשל

התרבותי·חברתיבהקשרתלויהפילוסופית,
שאין ,סועןפרפרקארליוצר·התיאוריה:לש

נקריתהיאאפילובאמת,להבחיןבכוחנו
מתמידחיפושהוא ,פרפרלפיהמדע, .בדרך
מדעי:דע ..הקיימותהתיאוריותשגיאותאחר

מדעיתקדמותוחתמשוערידערק ,לכןהוא
בעייתיתבעמדהבעייתית,עמדהחמדתהיא

והכנסיםהמדעייםכתבי·העתפחות.

לאסכולותהתנגדותמעודדיםהמדעיים
האוונ;ךדכמו ,המדעיהאוונגרדהקיימות.

ונעשההקייםאתהורסובאמנות,בתעשיה

המגיביםהשמרניםחרףמקובל,ויותריותר
 ,לכןהיאהרציונליתהגישהשהיה.מהעל

ה.:דעכיהיודעת·שיטתית,ביקורתיףת

בפניתמידעומדהואמושלם:איננושבידינו
השלמה.התחדשותובפניופעמיםהעמקתו

מנחםנכנס ,זורציונליסטיתבגישה~עףן
 , nהתלמןד"שערהבא,בשער•הספרפיש

ביןהיסודיהפערעלעומדפישמנחם
ה~זק;החכמיבתקופתהפרושי·המדרשבית

המקדשביתעבודתבו ,הצדוקיהנוהגובין

ביןהמחלוקתהריסואלית.הדתעיקרהיא
ביסודההיאלפרושיםהצדוקים

ביןסבעיתעוינותוקיימתסוציו·אקונומית,

ההשפעהבעלישלים,ירומעשיריחלק
הפרושיםוביןוהכלכלית,הפוליסית

שהזעואנשיםאומנותם":ש"תורתםהעניים,

קודםחכם,תלמיד"ממזרכילקבוע
בייסודלראותיכלועם·הארץ"לכוהן·גדול,

חורבןעלפיצויביבנה,המרכז·הרוחני
הבית.

המוצאותכלכליות,·חייםהשקפותהןאלה
המעשה.בחיימחייביםבנוהגיםגםניסוי

הצדוקיםביןהקובעיםההבדליםאחד
לחג·השבועותהמיועדהיוםהואלפרושים,

"זמןהוא·השבועותחג :לזמןחגככלהקשור
דעותיואתמביאפישמנחםתורתנו",מתן

 ,אביולמאמרמתייחסכשהוא ,הזמןלע
אוניברסיטתפירסומי(בפישהראל

מושגקיים ;) 1989ג'ורג'יה,אסלאנסה,
-וחורףקיץולילה,יום-הטבעיהזמן
קייםעצמו".על"החוזרמעגליזמןשהוא
או·מצריםיציאתכמו ,הזמן·ההיסטורימושג

הפרס:חייובקורותקום·המדינה:

שהואיום·החתונה,אויום·הולדת
גםוקייםעצמו:עלחוזרשאיננו"זמן·~ווי",

n להלן,שיבוארכפיטראנסצנדנטי",זמן
כפשוסה:התורהאתקראוהצדוקים

הביאכםמיוםהשבת,ממחרתלכם"וספרתם
תמימותשבתותשבעהתנופה,עומראת

תספרוהשביעיתהשבתממחרתעדתהיינה,

"שבת",סו·טז).כג,ויקרא '(סיום"חמישים

יום·השבתהואפעמים,שלושכאןהמופיעה
השבת,ממחרתהיאהספירהתחילתממש:
·השבועות,חגוסופה,בשבועא'יוםכלומר
לעומתהפרושיםא.יביוםתמידלכןהחל

 ,"גח"המפורשתשבת" nלקראוהצדוקים,
שיכולהפסח,חגלמחרתמתחילהוהספירה

לקיים,כדיהשבוע,מימיאחדבכללחול
הסראנסצנדנסאלי"."הזמןאתפיש,לפי
הראשוןביוםנבראהסראנסצנדנסאליהזמן
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"ויבדלנאמר:ועליושבוע-הבריאהשל
 ,'א(בראשיתהחושך"וביןהאורביןאלוהים

החללאוהמרחבנבראהשניביום ;) 4
הברואיםכלזה,אחרבזהנבראור·כך nוא

זאתשרואהכפי ,החלל·זמןבמכלולוהושמו
~יהאדם,גםנבראכךהמודרנית.הפיסיקה

עלאדוןהמרחב,עלאחראילהיותשמונה
הואשהאדםכיוון .) 65<עמ'הארץ

הזמןאתלוקנותיש ,לזמןביחסחסר·אונים
האדםיהיהאזרקשבועיים;במחזוריםגם

והבלתיהסראנסצנדנסאלילאופיהמודע
בשבועהמתחיל ,הזמןנקיפתשלנתפס

פעמיםשלושהמוזכרת"השבת"הבריאה.
לדעת ,לכןהיאב"ספירת·העומר",

"שבע-"שבוע"שלשבתהפרושים,
השבועותחגתהיינה".תמימותשבתות

בו ,אחדמסויםביוםלחוללכןנקבע
·הפסח,בחגהקשורהמעגלי""הזמןנפגשים
מועד-הקווי""הזמןהאביב,מועד

בןהסראנסצנדנסאלי",ו"הזמןמתן·התורה
שבועאתזכר ttהמהשבועיים,המחזורים

העולם.בריאת
מתבארתהזאת,הפרושיםהשקפת

לה,ראויהשהיאובקפידהבפדוסדוס
מנחםעל·ידישנקבעה,אחדישנהאלפיים

אותההכורךכאחד,והמאמיןהפילוסוףפיש,
המודרניתהפיסיקהוזמן""חללשלביחסים
האדם.ומצוות

שלבאמתמאמיןפישמנחםכילצייןלמותר
"האמת"עלועולההחורגתהפרושים,
הנוצריםהצדוקים,שלוהנאיביתהפשוסה
להוציאפיש,לפי ,ידעוהפרושיםוהקראים.

האמתלפיולחיותמפשוסוהכתובאת
זוכמועיוניתבדמהמדענים,בו.המוצפנת

לפילהסבירציליחועודפיש,מנחםד"דשל
עין"תחת"עיןכי ,המודרניהעולםתפיסת

תבשל"לאוכי"ממון"אלאאינהשבתורה,
בשדתאכל"לאתרגומו:אמו",בחלבגדי

בחלב".
ביןהדמיוןמתגלההתלמוד",ב"שער ,כאן

·המדעיתהאמתעלפ;~ריאנית iJההשקפה
התודהוהבנתהעולםידיעתהתודה.·ולימוד

ואיש·המדעהאנושית,ליכולתמעבדהן
בלילבדוקחייבים ,כאחדולומד·התורה

קיימתלכןלאמיתה.האמתאתהדף
שהלכות ,כביכולהפרדוקסליתהאפשרות,

פסוקותלהלכותהמנוגדות ל.לז:;·ביתשל
אלוהיםדבריואלו"אלו ,·שמאיביתעל·ידי
ולדיןלדעהלהתנגדאפשר ,כןחיים".

מההיא("המסורת"לדורמדורשנמסרו
ליהושעומסדההגבורהמפימשהששמע
ימינו>,עדהלאה,וכןלזקניםויהושע

מהעםוהבנתנוכוחנוכפיולהתמודד
דקהיאש"מסורת"מאחדבתודה;שכתוב

אפילושבה.באמתספקאולייש"שמועה",
"הלכהואמרה:משמיםיצאה·קול"בתכאשד

 ,)' Tעדויותדה, r ~<מקום"בכלאליעזרכד'

ואמר:רגליועליהושעד' ,מתנגדועמד
משגיחיםאנוואין--היאבשמים"לא

 ,לנוהנראיתהאמתכפיאלא ,·קול"בבת
הרבים,דעתהיא ,דעתנותפיסתנו;לפי

להסות".רבים"אחדיבתודה:וכתוב
האנושילאינסלקסחידותמעניקהתלמוד

לערוביכולאדםואיןהארסמן>דוד(לפי
ש"אין ,גרסוחזיילפירושו-הוא.לאמיתות
הסקסס"בתוךמצויההמקדא;תמשמעות

"לאהפסוקמןמסיקוהרמב"ם ) 70<עמ'
אםאפילו ,דברדש [lלאיןכי ,היא"בשמים
ביןהדיון •השמים"מן"זאת :אומדנביא

בלוגיקהנוקבבידףדהואבגמרא,האמודאים
הכרעה.בהאיןופעמים·פשרותחסרת

לחשוףחתרפיש,מנחםלדעת ,התלמוד
תקופתםשלהאמתבהבנתחוכמת·קדמונים,

לערוךיכול ,לזמןמעלשהואמירקהם.
תלמידי-חכמיםעם·על-זמנישיrז

אתלהביןאפשרכךדקשבסוף·הדורות.
עלכ"ס)מנחות ,(בבליהמופלאהסיפור
היהויכולבסיניהתודהאתשקיבלמשה,
דורותהרבה(הרבה,עקיבא,בד'לדאות

אל"לבואהספרמטרת
בכליהתלמודייםהטקסטים
פילוסופייתשלהניתוח

שבאוכפיחערכנייםיהמרע"

קארל~רבכתביביטוילירי
חשכיבחציוממשיכיייפרפר

-20חחמאהשל

ומהיהתורהאמתאתהמביןאתאחריו>,

פיש,מנחםלפימסיני".למשה"הלכה
החקירהמלאכתתמהכילדעתאיןלעולם

בידינוכולה","האמתוכי·התודהבהלכות
לסתורעשויים ,אחרינושיבואואלההיא.

להשיג.שבכוחנוהמעסאתגםנות wול
עלגםחלההפופריאנית",ה"אמתתפיסת
שבתורה","האמת

החכמה""שערהוא ,שבספרהשלישיהשער
חכמה"."לדעתכולו:הספדשםבאשממנו
קוהלת,בספרזהבשערדןפישמנחם

אדם"מכל"החכםעל·ידיכידועשנכתב
הבלים"הבלהידוע:בפסוקענייניתומתחיל

הבל".הכולהבלים,הבלקוהלתאמד
אחדותועלעמדולאקוהלתספדפרשני

אותובפירושסעוכיהיהודית,הפילוסופית
" ij "למעלהבקוהלתומופיעהחוזר ,בל

אינוקוהלת,של"הבלייפעם.משלושים
<עמ'התפל"אוהריק ,השסותי ,"האבסורדי

קוהלתשל"הבל"המקובלת.~דעה ,) 105
ובד-חלוףהארעיהואפיש,מנחםלדעת

כצלימיודמה,להבל"אדםכמוכהבל·פה,
ישאכולםואת T "או )'דקמר(תהיליםעובד"

יג>.בז(ישעיהוהבל"ח-P :דוח
הבהמהמןהאדםמותר"כיהפסוקיםלמרות

היאעולההאדםדוחאםיודע"ומיאין"
כיפיש,מנחםקובע ) 21 , 19 'ג(למעלה"

דעותבקוהלתדאהלאהמסורתירשן l!ה
חוסר-עקביות.אועיקדי·אמונההסותרות

·קולשבת(זהעזריה,בןאליעזרר'כי ,ודאי
אליעזרכר'"הלכהואמרה:יצאההשמיםמן

כיקבעו ,בעקבותיווה~סורתמקום")בכל
מכתבי·הקודשאחדהואקוהלתספד

בעלתפילוסופית,"מסהבוודאו ,שבתנ"ך
 .) 102<עמ'סיעוני"ור~ףפנימיתלכידות

האלוהיבצדק.אמונתועלמכריזקוהלת
אשר~צלימים,יאריךלא"הרשעהמוחלס:

הבל"ישכיהאלהים",מלפנייראאיננו
<גם ;) 13 , 12 'ח(הארץ"עלנעשהאשד
 .)"לצ"ו"הבל"ביןהלשוניתההקבלהכאן,
לאדםמתאפשר"כיצד :שואלפישמנחם

שידיעותיובעולם,להישג·של·ממש,וות-Pל
הבעיהזאתהשערה?"אלאאינןעליו

יותרסובהמבין ,המאמיןהאדםשלהקיומית
הידיעהיומרתכיכולה,המסודת·היןניתמן

ש"בבוקדהאדםריקה.יומרההיאהוודאית

מסוגלאינוויבש",ימולללערבוחלף,יציץ
אתמולכיוםבעיניךשנים"אלףכילתפוס

צד,(פרקספר·תהיליםמשודדיעבוד".כי
הבעיותאותןאת ,·שידבשףדותמציגיא>

ו::זגיון.חוכמהבפסוקימציגשקוהלת
לארעיותופתרוןאינםהחומרייםההשגים

כסףו"אוהבמעשיו""המגדיל ,ה~שידשל
שמור"עושרשישגםמהכסף",ישבעלא

דוניזם, ijההנהנתנות,גםלרעתו".לבעליו
אונמות"מחדכיושתה"אכולבחינת
אינםהמת",האריהמןסובהחי"לכלב
לח~ףבשמחהאכול"לך ,לכן .הפתרון
האלה~םרצהכבדכי ,יינךסובבלבושתה
לעשותידךתמצאאשדכל--מעשיךאת

ודעתוחשבוןמעשהאיןכיזזה, r ,בכוחך

(פרקשמה"הולךאתה·אשד ל;א~~וחכמה
המציג ,פולמוסיז?קססהואקוהלת .>ו·זס'

מצבולהבנתשואףקוהלתיריבות.עמדות
לארעיותמףדעשהואלמרות ,ונסיבותיו
לחיייתרקל Tמשנותןהואאמנםמסקנותיו.
סובה"ביוםיומיום:שלהאפוריםהמעשה

זהאת >ם~';<ס~ן~םרעהוביוםבסובהיה

שקוהלתתוךהאלהים".שה fזהלעומת
ו"מתוךהאמתאתלדעתבאפשרותכופר
אל·בורא·עולם"שלבעוצמתועמוקהאמונה
בנקודהעצמואתקוהלתמוצא ,) 114(עמ'

רקהמערביים,המדעחכמייגיעושאןיה
האנושית,החוכמהתודת . 20ה·המאהבסוף

עםמשלימהקוהלת,שלהדציונאלית
ואי·יכולתומוגבלותוהאדם,שלארעיותו
האלוהיםעשהאשר"המעשהאתלמצוא
"כלשלהסכנהגםקיימתסוף".ועדמראש
דין"ליתשלאנרכיהכדיעדגבר",ואלים
שאיןהעשוקים"דמעתר~~ית ,דיין"ולית
תומסכמוסובראינוקוהלת ..ם" [lמנלהם
עללוותרמוסבכי ,-17הבמאההובס
לשליס,למלך,ולהעניקהאדםחידות

להשליסהסמכותאת ,הממשלתילמנגנון
אתיקהכלליח Qמנאינוגםקוהלתסדר;

כיהדעה,אתסותרהיהאזכיאוניברסליים,
כלשלבסיסהיאהארעיות,כלומד ,ה"הבל"

קוהלת .ל~ tהעלהמבוססתאידיאולוגיה,

1 ='.\ 
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 1:~ו
דתיתשירחלביןהרמב"םןיב

נעשיתאלגוריתלשוןאלפניה : ; ... עלאוהכותבידיעלכללבדרך- =
באוזלתחשהואכאשר ,הפרשןידי 1 •
אמתעדותלמסורהישירההלשוןשלידה
האלגוריהלהחשב.ראויאושנחשב,מהעל

תכניםהקוראתודעתאללקרבבאה
הבנתם.תצלחלאאותקשהשמבלדעיה
כאשראפואמוצדקבאלגוריההשימוש
רגילדיבורלדבריכולתובאימכירהכותב

כהווייתם.הדבריםעל
השימוששכיחהדתיתהמחשבהבתחום

הקושיאתלעקוףמנתעלאלגוריתבלשון
 ,לעצמושהואמהבבחינת ,האלעללדבר

הקשייםשנילאדם.בינוהיחסבבחינתאו
אםלמתבקש.הנגישביןהפערשלתוצרהם

מושאאתלבסאוהיכולתהרצוןביןפער
הרגשביןפערואםהאל;-עצמוההגדרה
האדם.המכירה:התודעהבתחוםלשכל

אשהאהבתשלבסמלמשתמשהרמב"ם
לקוראלתתמנתעלאלוהיםלאהבת

אפשריבלתיאומאודשמסובךאינפורמציה
הדיבורהפילוסופיים.לים.בכלהעבירהכלל
בצורהלדוןלומאפשראשהאהבתעל

אדם:כלשלבבחינתוהאהבהברגשמובנת
עוברהרמב"םהראויה?"האהבההיא"כיצד

אללאשה,אישאהבתהידוע:התחוםמן
אדםאהבתישיר:מדיבורהמרומםהתחום

אהבהעלהדיבורמזאת,יתרה .לאלוהיו
לדברלרמב"םמאפשר ,מוכראנושיכרגש
בליהאהבה,למושאהאנושיהיחסעל

כךעצמו.המושאעלמשהולאמושיתחייב
המאפיין ,הפילוסופיהקושיעםמתמודדהוא

באיההודאה :תורתואתמנכ"ליותר
 ,האלאתמחייבבתוארלהגדירהאפשרות

ולאלאומרובפהנחאיןזה"דברשהרי
עללהכירוהאדםבלבולאלשמעובאוזן
י)ב,פרקהתורה,יסודי<הלכות~דיו"

בניסיוןפוגשיםאנוהשיריתהבמהלע
היינו:מלים.לשםבמליםלשימושבלעדי
אתוהןהאמצעיאתהןמהוותהמלים
כביתןלאחוזנואשכמעסאתגרזהוהמסרה.
האמירה.גבולותאתלהציבכדילהאמר

המליםבאמצעותלנסחשואפתכשהשירה
רקלאמוכפלת.הנואשות ,האלאליחס

להתייחסהפילוסופיהקושיבפניהשעומד
בןאיננוהגדרתושמכוחמהלתאראו

זאתלעשותהואלהשישכלהגדרה;
המלים.באצמעות

נאותאמצעילשמשחיתהיכולהגוריההאל
שלמעמדהסמלקיבלאלמלא ,כאןגם

השימושמתהפךבכך .לצעמוכשהואהדבר
דבריאתאמחישהרמב"ם.אתשמשרת

עםהרמב"םשלכתיבתוהשוואתעל·ידי
ואפתחהאל.אהבתשנושאהדתיתשירה
הרמב"ם:בדברי

שיאהבהואהראויה?האהבההיא"וכיצד

 , iמאעדעזהיתירה,גדולה,אהבהיי'את

בלשוןהשימוש
לתיאוראלגורית
אלוהיםאהבת

ערןעמירה

ונמצאיי'באהבתקשורהנפשושתהאדע

שאיןהאהבהחוליזזל~ p: ,תמידבהשוגה
שוגהשהואאשה,אותהמאהבתפנויהדעתם

בשעהביןבקומוביןבשבתוביןתמידבה

יי'אהבתתהיהמזהיתרושותה;אוכלשהוא
ש~ןונו:כמו ,תמידבהשוגיםאוהביובלב

לאהבתהאלאהבתדימוי
החללאתכאןממלאאשה

נוקשחמונותיאיזםשיצר

דימוימכלשהתנקה
מחווההאלגוריהחושני.

אמנותיפיצוי

בחיותהואינפורמטיבי

האנושיתלתודעהנגישה

והואמאודך.ובכלנפשךובכללבבךבכל
אהבהחולתכימשל:דרךאומרששלמה

זה".לענייןהואמשלהשיריםשירוכלאני;
תשובה,הלכותהמדע,ספרתורה,<משנה
 .)גהלכה ,עשרפרק

באהבתומבדילאיננואמתאהבתהמאוהב
 .חולשללמציאותקודששלמציאותבין

וכוללתהחייםתחומיכלעלנפרשתהאהבה
גווניה:שללעלהאדםמציאותאתבתוכה

האמוציונליתהנפשית,הגופנית,
עלהיומיומיתהמציאותוהאינסלקסואלית.

למציאותהופכתהחושייםגילוייהמכלול
ל"דעה",האדם,לתודעתהמשועבדת

ממעורבותבנקירתהשרקהשכלית,להכרה
ניתן ,והארעיבקרסיהקועבדיהחושים,

שישעבדלאדם"צריךהאל.אללהתקרב
מהכפיהדעת,לפיכולםנפשוכוחות

לנגדוישיםזה.שלפניבפרקשהקדמנו
השםהשגתוהיאאחת:תכליתתמידעיניו

אותה.לדעתהאדםיכולתכפי ,יתברך
ומנוחותיותנועותיוכולן:פעולותיווישים
<הקדמההתכלית"זואלמביאיםדבריווכל

 .)הפרקפרקים,שמונה.אבות,למסכת
כאןממלאאשהלאהבתהאלאהבתדימוי
שהתנקהנוקשהמונותיאיזםשיצרהחללאת
פיצוימהווההאלגוריהחושני.דימוימכל

נגישהבהיותהואינפורמסיביאמנותי

לגעגועיםכליהאנושית,לתודעה
עםויחדולמגע,לזכירהאמצעיולכיסופים,

או ,הדברמןזהותישונישונהזאת

המהותיהשונימייצגת.היאאותההמשמעות

בולזהותהמאפשרהואלמדוברהדברשבין
רגשיתזיקהאליוולהעציםדמותובןאת

וקוגניסיבית.

קסגררירתאתמשקפתהישירההלשון
הנבראים,עולםאלהאדםשלההתייחסות

מסוגלתהיאאיןלפיכך .עצמוהואכולל
שתקסינהבלאכלשהיאלוהיתתכרנהלתאר

הלשוןכןשלאאדם.ממדיהיא,לממדיה
המגדיר.שלממציאותוהגזורההאלגורית

תלויחולף,שקיומולנברא,מאפשרתהיא
היישרתעלמשהרלומר ,ומוגבלבאחרים
תלויהשאיננה ,נצחישקיומההבוראת,

מקפתרשחרכמתההתקיימותהלשםבדבר
בלימתאפשרהאלעלהחיוביההגדכל.

דופילחסילובליהאלוהיתבסרסלירתלפגרם
א,<מר"נאנוש.מהשגתהנעלהבשלמות

נ"ח)

קסס,יערזאיתמרשל"שיר·אהבה"אביא
כדי , " •.•"ואהבתשלמהציוריהואגםהיוצא

מושאאתלזקקהצעוםהקושיאתלהדגים
 .האלוהיהאהבה

שיר·אחבח

 .... ,;;ן ל~;י, ry~לה' ~ ~;~ך·
 'ל;כ: ,~~' )t~םה 9 ~
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המוצאבנקודתמתחיללאלהפניהשיר
בחללבדייקנותהמוגדרתזוהארמית.

שלימהחוףלאורךהמתהלך"גברובזמן:
כדיב"דעתו"שמשתמשתל·אביב"
מעשהואלוהי".בר·אהבהייגרף"להרכיב"
אלהאללהתגלותניסוישהואהמרכבה,

על·ידימוענק ,חושייבאמצעינביאו
לגעתהמנסההוא,תודעתולכוחהמשורר
בדמותלגעת"בליאךהמלה,באמצעות
לעצמהלברואמבקשתהתודעההאהבה".

שליחסעמולקייםשתוכלאלוהידימוי
שלהמציאותאיידיעלנהדפתאךדו·שיח,

שבשירהמדמה,כוחבר·נגיעהיי.גוף"אין

מרישומיהמשוררשלהזיכרוןלכוחמצסצמם
בהווייתואדמותייייעליהזמןהריסות ,גורלו

להחליףבכוחויששמאנבדקהספציפית,
מהשפעותחבקיההשכליתהתודעהאת

"כלאתהתודעהבפניבהציבושכןהחושים.
"המקושרים ,הגורל"גוזריקיומויסודות
השגה,בדמעןליצורכדיהגנים",בסוד
האניבדמותהאלדמותאתהמשודדגוזר
קשרהתודעהמקיימתאמנםבכך .השד

ההכרהליעדלההמוכריםהדבריםביןרציף
איננההיאאך ,עדייןידועשאינוהנשאף

ההודאהלאפשרותעצמהאתמכשירה
 •למוכרהמכירשביןהסוסליתבשונות
גםויסול /ואמואביופניאתיסול"ושמא

לא-צורהוכעין /ילדותומולקולותאת
אללדברהאפשרותחוסר •יעשה"צורה
נגיעה"בד"כגוףכעל ,עליואוהאל,

אהבתאותולאהובהיכולתכאימצסייד
אהובהדמותליצורכדי ,וכךאמת.

הגוף"משיגיביןלהיות"בליפוזיסיבית
המוכריםקיומויסודותאתהמשוררמפרק

מנתעלאדם,מהווייתהלקוחיםוהמדידים,
היוצרתלפעילותו"חומרים"מהםלשאול

החשאי",ה"שדראפילוהמדמה.כוחלש
האלמןהנאצל ,ספונסניאלוהישפעאותו

הפילוסופית,בתפיסהעצמואתהחושב
סבעייםצעמיםשלבחביונםכמסתתרמדומה
ככתבאותםנושאתשהדוחגשם"כ"ענני

 ,שוליים"לחותאוויר"אגרות ,צופן
 .וארץ"שמיםבין"ידיעותהמעבידות

קשבידיעלמודגשתהקשרבקשתנואשות
וייכלהמוח"תאדי"כלשלמתוחאנושי

למההעוד"נקבוביותוכלהדםכדוריות
אותבהעדר •החללי"לזמן"מחוזשהוא

הספציפיתהאוזןתופסתשמיימי

אףוקונקדסיספציפיבקולרקוהקונקרסית
המעבידהנובמבר"רוחאותהשלהוא,

אוה"שמע",תחתאדמה".שמועות

ההגדלספציפיותניסוישהםה"שמועהיי
דוחהמשודדחווההייתודה",דבר ,הדתי

מהלכותבובמקוםאדמה,פניעלהמהלכת
אובתוארוהמבוקשבגשמיותן.אדםדגלי

הזמינההמציאותהואבהתפענחותו

הספציפיבמפגשאדםשללתודעתו
זהבחומדהחומרי.העולםעםוהחווייתי

כותבהואובאצמעותוהאלשלרישומוסבוע
אגדתלמשודר:שלוהאהבים""איגדתאת

איננושהאווירוכפישוליים.לחתאוויר
הפיסיקליותשתכונותיולמרותתפיס

רישומהאתמתירההאלדמותכךידועות,
בהגדרהנסגרתאינהאךהאדם,במציאות

אינההמושסתהידוהספציפית.היחידנית

אלאכריק,הקייםריקעלאפואננעלת
מציאותאתהיודעחמקמק,בחללתלויה
ממשיתכידיעהאותהמגלהאיננואך ,האל

הוא ,לומסוגלתשזוכלהאדם.לאוזן
יירקנע,אווירקומץהרוח,כיההכרה

 ,ולפיכך .וארזיישמיםביןידיעותנושאת
התודעהנכנעתלמגבלותיה,חשופה

ושרים("ונכנעיםולייאין·הד"ל"אין·קוליי
אתבהםומתמצתתהד")ובאיןבאין·קול

 .הארמיהקיוםשלולחרדהלייחולותהכולי
המציבההשלילית,בתיאולוגיהכמושלא

 ,ועליוהאלאלהדיבורלאפשרותגבולות
היאהגוףמשיגישלילת ,בשיר ,כאן

כיוון .מאידךוממשית ,מחדאלגורית
אוהנפשיתוהפוזיציההאהבהשבקשת

איננהגוזרת,שהיאהאינלסקסואלית
הדברעלכדיבוראלאכאלגוריה,נתפסת

עללדברהאפשרותשלילתשהוא,מהכפי
בתתודעתיתתמונהממנוליצוראוהאל

מושאכשלילתמוחזקתהתייחסות,
חסדהעצמההשלילהואולםהכיסופים.

צדיוקלהאיןשכןממשית,שלילהשלתוקף
שמתייחסמרגעהשידית.הראותמנקודת

התייחסותאהבתומושאאלהמשורר
עלממשיתוכןהנמלאתמלאה,פוזיסיבית

שלבאפשרותהמתגדרתאנושיתתודעהידי
שלילהבתאריהשימושאיןושיח,הגדרה

נתפסהגוףמשיגישלילתובכללםכלשהם,

הלשוןשלירהאוזלת
יחסלעצבהאנושית

מאלץהאלאלפוזיטיבי
לתחבלהפילוסוףאת

האלעלולדברתחבולות
שאינומהבבחינת

המליםשלהבסיסיתכבנצרותןכהודאה
אלא ,תוארבדאיננושמסבעומשהולתאר
הלשוןשלבמגבלותיהכהודאהרק

אמתנגיעתבמושאהלנגועהאלגורית
המלה.באמצעות

הומניים,שלדבריואלעתהנחזוראם
יחסעלאלאמדבראינוהואגםכיניווכח
שהוא).מהכפיהאלעל<ולאהאלאלהאדם
יחסלצעבהאנושיתהלשוןשלידהאוזלת

הפילוסוףאתמאלץהאלאלפוזיסיבי
בבחינתהאלעלולדברתחבולותלתחבל

איננורבים,אינוהאלכיבאומרו .שאינומה
הואאיןנלאה,איננויודע,בלתיאינו ,זמני

השלילהמןהמתבקשהחיובילהגרמתכוון
המבעכאמצעיהשלילהשללהצבתהאםכי

 .היחידהאפשרי
כדחייתהשלילהבחידתהזה:הפןגם

היפוךמקבל ,חיוביגדרלתתהאפשרות
שלמהותהשכןהדתית.בשידהמשמעות
בתכליתהגדהואהפילוסופיתהשלילה
האלשלמציאותואיבשלילתהחיוב.
שונישונהשמציאותולומדהומנייםמתכוון

כשםהנברא;שלממציאותוקסגודיאלי
לומרמתכווןהואהאלמןהריבוישבשלילת

תלויהבלתי(אחדותכאחדותואחדותשאין
בשירההשלילהלעומתהזולתו).בדבר
שלילההיאאליה>שאתייחס(זוהדתית
האלוהית.ההישנותעצםשל :מעשית
אתששוללתהשליליתמהתיאולוגיהבהבדל

עלהמשוררחווייתעומדתהשלילה,
נקודתאותהועושהאותהמצעימההשלילה,
כללהששותףפוזיסיביתלחוויהראשית
כאדם.המשודדשלמכלולו
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 1:~ו
שלוםשלויפהצקרבשירדבריאתאדגים
וצבי:

הואלי/שנותרכלשאיגף/"מאחר
אתולפסל/החושך;תוךכללהסתכל
מגופי".משאילשאניבאיברים/האהבה/
לשונימאמצעיהופכתהאלגוריה,ההשאלה,
משמעותמשאילאיננימוחשי:לאמצעי
ידהעלהמיוצגאתמחליףאלאלמלהממלה
באיבראלוהיאיבראחר:מוחשיבמוצג
תודעתאיננההראשיתנקודתארמי.

במלים,מתגדרתשאיננההאדירההישנות
באמצעותהישאתלתארנאלצת·כןועל

השלילה:עםמוחשיתפגישהאםכי ,שלילתו
אלמסתכלהמשוררשאינך"."מאחר
מעוצמתמסנוורשהואמשוםלא ,החושך
צלליתםאתאלאלראותבכוחוואין ,האור
תוך"אלמסתכלהמשוררהדברים:של

שלכהפכולאקייםהחושךכי ,החושך"
ממש.שלקיוםאלא ,האור
הלךאתממשיך ,וצבישלוםשלנוסףשיר
בעייתיותאתומדגישהקודםשבשירהרוח

נפתחהשיר .למדוברהדיבורביןהיחס
בתוךכמושאתם/ /מלים,"אותיות,במלים

לחשוב/אלאלך"ואיןוממשיך: ...תפילה"
בלכתו /אדםמידתכדיצעמו;מצמצםאיך

הוא/מלים/שותק/אוממלמל/ברחוב/
אשה/בדמותנפשו/שאהבה/אתמשקב

 '.'ולשברחהאיברים/שופעת
הןאםביןממולמלות,הןאםביןהמלים,

התפילה, .עוצמתןבכלקיימותנשתקות,
האדםמציאותביןגשרראשלהציבאמורה

-הנצחילנמענההחלוף,בתהארעית,
הסינכרוניזציהאתלהשיגכןובעשותה
העכשיווביןלאחיהההווהביןהמיוחלת
למכותבהמשוררביןפוערתרק-לתמיד

עכשיומרוחקים/אחרות,/"גדות/שלו
המלים,ושובמאהבה". 1מיליןמאה

הדברביןולקרביחסלבצרשתפקידן
ניתןבלתיסרגימרחקיוצרות ,למדובר
מילין",כ~מאההןמליםמאהלשוני.לגישור
למעברניתנותשאינןמרחקיחידותהיינו:
הבחירההאחרת.הגדהאלאחתמגדה

כאלסרנסיבהאפואמתראהארמיתבאהבה
נפשושאהבהאתהמבקשהאפשרית:היחידה

איברים.שופעתאשהבדמותמוצאהאכן

הקודם.בשירלהשהושאלואיבריםאותם
כללבדרךהמוקרןהרוחניהאלוהיהשפע

ודםבשרבשירקורםהנבראים,עולםעל
האיגרתותחושתאיברים")שופעת("אשה

שנחשבמההחמצה.שלבתחושהמומרת
 ,כישנותפילה"בתוךה"כמובתודעת
אמיתית.באיגרתנתקלוהמשורר"ברח",

שעמוהשלמהמתוךהוויתורכאןאין
לחזיילהמשמשהשירים,שירמסתיים

אמת:לאהבתמשלבעקבותם,ולרמב"ם
לעופראולצבילךודמהדודילך"ברח

-תהיה-תהיהבאשרשפירושו:איילים",
אוהבשמים,הריעלאםוביןלצידיאםבין
בין ,בקומוביןבשבתו"ביןהחושך:הריעל

 "ששותהבשעהןיב ,אוכלשהואבשעה
שלהבריחהוצבישלבשירושם).(הרמב"ם,

מוחשי.ריקעםהמשורראתמותירההנאהב

ולא ,עברבלשוןהואהשיריהדיבורלכן
הישנוהרמב"ם.שלכבדיבורוהווהבלשון

 ,איגרתומכוחואינושנחשקמהשלהאיןהוא
איננההאלגוריה .אי·השגתומכוחולא

אםכיבמושג,מושגהאלאתלהחליףאמציע
לתפוסהמליםשלאין·אונותןעללהכריז

יששבוהיחידיהקיוםהואשקיומו ,אבין

ממש.

מהלךמתארגרינברגצביאורי
-הזמןצירעללאכיאף-שהתפתחותית

שלבשירולכיסוישבאהמהלךאתמשלים
וצבי:

f ;א'המry ~;י 9קזלירב~~י ~ן~ry , 

ל! tת~ר,קאם~ר,חלי: ttלי~ד~ג
 .א~~ללא ~ q-ןל

 ת~~;נז?ה ry ~~~נף~~ךי:זי~י

 :ת~ ryל;ןת f ~ ry ,י~~ רן~;~
'tt1' ת;אךא;~;כיף;!" 

~ית wןיי ttב f~ני
 ,ךן~יו~ל ק~;,ן
 •ר :ry ~ 9ב ry ;א~

rוב. tליבים ry ~זז~ךתלוqף

 >ג"אז:(

אבל .אליוכבריחהכמוהממנוהבריחה
מצדלוהשרויביחסמתענייןאיננוהמשורר
ביחסאלא ,הנצחיכלפישלוהארמיהמעמד
המתראההבריחה, .עליוכופהשהנצחי
היחידה,הממשבתכאלסרנסיבהכאמור
האדם.לזירתהאלוהיתהזירהמןעוברת
אםכיהאהבה,מושאאינוהבורחמעתה,

אפשרהיחס,העתקתשלזהשלבהאוהב.
הנגזרסבעיהתפתחותימהלךבולראות

הואאותהשהמכונןמציאותמתמונת

אפשראך ,לצעמוכלקודםהמשוררמודעות
האדםשללנואשותככיסויגםלקוראו
אפשרותהבאיהודאהמתוךהאלאלהפונה
השיריהכיסוישלבשיאו .הזוהפניהשל

ולאהאלמשתמששבההלשוןעומדת
כתב".ליאהביםאיגרת"כאילוהמשורר:

דיבורתחתכאןגםבאהה"כאילו"לשון
המהופכת,המצבבתמונתאך ,אפשריבלתי
 .האלולא ,המשוררהואלאיגרתהמען

שלסירובישנו , ,,הנואשתה"חמהלמרות
ה"אוהבבפוזיצייתלהסתפקהמשורר
אוסיףש"לאמיאלמליםהשולח ,מיוסר"

 n"בריחתמהווהמלכתחילהאמנם •לראותן"

תשובההריהיפיקסיבי:פתרוןהמשורר

ילד(כמוהאל.שלהממשיתלבריחתוכפויה
אינושאישסבורהואעיניואתמכסהכשהוא

תיהמהוההיפוךרףח ,לםואו .)ותוארואה
 :נשמרתהקורלציהמצב,התמונתשל

תחושהיוצרתהממשית,תרגיהאתחושת

רהעדואילובורח,יאנלשתיביפיקס
אתמכריח ,האלאלבדיבורלפנותהיכולת
איגרתאתהדיבורבאילראותהמשורר
 .אליוהנכתבתלאהשלהאהבים

אורישלבשורותיוהמתהדהדהשיריםשיר
שהואכמודופק"),דודי("קולגרינברגצבי
משמש ,וצבישלוםשלבשיריוהדהדמת

הקושיאתלעקוףווהמסלרמב"ם
האהבה,האל.שבתפיסתיהאינסלקסואל

הידעעםלהתמזגשואפתשהיאלמרות
ואםמעסמעסאם-האהבההדעה("ולפי

תשובה,הלכותהמדע,ספרהרבה·הרבה",
ליחסוהשקולהבפריזמההאלאלולפנות ) 9

ליחסממשיתאפשרותפותחתלעולם,שלו
להסתפקנכונותעניינהכי ,האלוהיאל

במלים.להגדירהיכולתכשאיןאףבחוויה
פניאתלקבלנכונותמביעההאהבה

עצמהמצדפשרחסרתכשהיאגםהצמיאות

פניושמקבליםכשםלאוהב>,היחסצמד(לא
רקאהובה.אשהאואהובמכרשל

מתרומםאדםשכלית,אהבהאהיכשהאהבה
בעלתהופכתהמציאותשבונעלהלשלב
הרמב"םשלשלדידוהאהבה,לכןפשר.

לתמונתאלגוריההכול,ככלותא,יה
הופכתאחרת,לתפסהןישאמציאות
היוצא ,השיריבחזוןממשבתלמציאות

אחרונה.וכתכליתהראשיתקורתכבממנה
ביניים,תחנתמהווההיאהרמב"םלגבי

 ,יאלוהבעולםמשמעותבעלקיוםהמאפשרת
ילבעלגלוילהיותשרויהנעלםשפשרו
הומהוהיאא.צ.גלגביוואילהשכל,

יחידה:ממשבתאפשרות

 ... ר~ו::~ל w ו:: י.ל~;~לז;ו~ןח
~ןו?;ןל:ןןו?ןלל tדיry 9 ~;נל 15 ~-םד~

~:ןל~;ןלהןדזry p~ע;ףז-י:;<ןםךבף~~ן~דם

ןל, ryry~ל ,;ק~ ~ ?:jת;ן ;ךג 9 ~ ס~; nן

~;לםש:ןןם ~~בר~ן, ry ל~~ ry ,~~ם ryרק,
~ק,ךים ryס;ן;ת ryן~~ים ry ,;מ~ל;אנ;~ים, ryם· ry ·ה~~

 םן;~-ם~~·םי~~~~ים q:;ף~ק.ים ry ך~~

 .םן;,~ ~ם .twד~ק.~ף~~ים ryך~רים ry~ל ~

לשירההרמב"ם-שלתפיסתוןיבהשווההצד
ביסוסהואהתמקדתי>שבה(זוהדתית

כדיבמליםהמשתמשתהאנושית,התודעה
מוצאכנקודתהנחשב,המושאאתלסמן

כימסיקהרמב"םואולםתקפה.לאמירה
הואעצמובבחינתהאלעלחיובידיבור
אליוהאהבהיחסאתוהופךאפשריבלתי

 ...מאהבה?שעושה"ומהו ,לעצמוכתכלית
וסוףאמת,שהואמפניהאמתאתעושה

בשירהואילו ,>םש<בכלליילבואהסרנה
האהבה,תכליתעםהאהבהמושאמזדהה
ועםכליהיותהעםמזדההשהמלהכשם

 •לעצמה.תכליתהיותה
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יעקב•גד

לשאלהבתשובה

חכ,:ןביים.דבריםז-ושמעהפעם

לי. 1א . 1ס. 9i מ~:-;ל fג i;,iJ י~~~
ר;ן q}5ס~ןיץה iJ ~ fןן 1~ךפ
~ל~ית.-Pז-י~~ה~ש fiJf~ק 9ה;נ:וירלא
ז-ידמרלף ,וי rר ;:j :ר;ס ;:j~ילא,

~רים rקים a~ך 1~~ז~ים~;וים
צמחלעזיהשארהנס:ןייםואת

 •זכחלית;אלאמתמ~אאי.ב;שמזנם.
:ז .'- T •: ••- : •--ז :•:

;ק;ת nךן!זז-ייםה iמ;~י~ש fiJ~אן
ה. f י,-ז~ 1ךת fס;;ת n !ך~ה iJ~יאן~ז
נשכחה.:פמעסנברההחמצהשת 1ז-וחגם

מזז<~פריםז~תבכלזהבר;םר;אה,אז-וה
 . . .. • :;מ,קנ;ז~ ח~~ Tדדר~ל ' rjס; iJ •:תאpןל;,

 1993ינואר

אופטימישיר

ללמודפירושופילוסופיה"ללמוד
מרנסייז-למרת"

למ:~תללמ;דפר:~ש;פיל;ס;פיהללמ;ד
י;ת nלללמ;דפר:ןש;יה Tפיל;ס;פללמ;ד
 : . : iל~ר ; ;u~ר:ןלחי;תללמ;ד

 ר;ר~~~,רת dל f~ז;נית iJ ·;מ~:~כ~~ת
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החלוםעלרם
אוורבוך·אוו·פזיצחק

עסףמסושסשאודב. iכ~ראשו .החצראלוציאקםל
עלהיהתלוימלאיריחבוקר.בסדםכמוהכולאת

וחזרגדולהאבןהו·יםהאיש •הגןשבקצההאורן
זהשנתה.מתוךאיסתריתשאלהאתה,זהלבית.

ראשהעלהגדולההאבןאתוהורידבלהשיב ,אני
עונג.שלגניחהפלסההאשהאיסתדית.של

אמיתידםהחלשלהפתעתואלאהחלום.מןלהקיץהיהצריךעכשיו
עלידואתהעבידש·האיהשסיח.עלולספסףהסדיןעללהיקוות

דבקוהכתם ,האבןזיזישביןהדביקכהההחוםהכתםעל ,האבן
ריח.לוהיהלא ,אותוהריחהוא .באצבעותיו

אתהדליקהוא .בלל 1סבמוחו;:זדהורעבדזה,כלפשוסכמהמשונה
אודהצמרמורת.בוהעבידהחזקהאוד .אותוכיבהמידאך ,החשמל

חושני.זהוב,מלא,איסתדית,שלגופהאתרחץהלבנהשלהדך
עלהפוכה ,כךעצמהאתלציידשמחהבוודאיחיתהאיסתרית

באחודיהביסהוא .עליהןקדששהדםבאצבעותהביסהואבסנה.
תשוקהבועבדהולרגעהנושמים,הצלבמחבואיהאשה,שלברכיה
אתעליולסגודינותיובעדכאב,עדשתפח ,האבראתשםלהניח
הדגישגבהעל~מור 7לשנועדההקצרצרה,המשישכמייתדגלה.
עכוזיהביןמעדנותשהשתפ<י:והצלגבה,עלבפשלהצינה,מפני

וסובנכמרמשהוויויפי.עצבהמוןבוהיה ,אמוןהשופעיםהגלויים,
פתאוםבועבדהפה,יעבורמישהואםמהשחוק.בבתפניואתרחץ

עצלה.מחשבה
 ,וסוזןברבידידיהם,והגלובמניכשלהואלכאןביותרהקרובהבית
הםאזיהזאת,המן,~דמתבשעהבשינהשרוייםאינםאםואלה,
הבריאה.ברזישלהם .המיסטיותההתבוננויותבאחתשקועיםבוודאי
ביניהם.מפרידיםלפחותמסדמאתייםהמרחק,-זאתמלבד
בהפלאה,בזהירות,שלד:החסכוניהווססאתמעליההסידהאיש

שאיןיופי ,שמיימייופי ,גדוליופי .מתמידיפהמשתאה.בהתבוננות
נאפף,שגופה ,ןבכשיונכונות,לונראוההפלגותכל-לודומה

הוא.שלךהזההיופינו~מעכשיוהאחרונה.המנוחהבנועםסוף·סוף,
מיעודשאיןשידעעכשיו .מעכשיוהיאשלךכולהאיסתדית
להתקדשאוכלסוףסוףהסתלק.שלוהראשכאבגם ,אותושילחיץ
האיש.חשב ,חיישלהמרכזיתלמשימה

לכאןלצאתבiזחלסתםהיגיוןמדייותרהיהלאמלכתחילהכבד
מן ,נעידהחייםשל irהלחמן .בולהתבודדמקוםחיפשוהם .ביחד

כלקודםאבלןזzאלות.לשאולמפסיקיםשאינםהידידיםמןהחובות,
אהבתםשלו:המוז~תוללהייאוששלה,התובעניהשקס .מזוזה

 ,פיסולוואתאותוציור·ה,ואתאותהאותם,לכלותאיימההסודפנית
בקנדההשבתוןהאמנות.במעשהלמצואשקיווהחידותמעסאתוכן
כמתנה.להםבאהאקדמאיםידידיהםשל

תמהוניםאנשיםשוונידחיישוב .פתירמבודדת.חווה
פחותשמדחקהעולם,מכללכאןשהתלקסוואינדיווידואליססים

בלתילדוחק~:עיניהםנחשבלחווהחווהביןמסדיםמאותמשלוש
גירושה~ם,זכדון , iהחבדתייםהחובותהכספיים,החובותנסבל.
האם,של ,תמידהפעיו~הבמיסתה,היתוםהילדאימוץהאב,

נמנע,הבלתיומותה,האסורה.ואהבתםיאושהלשרוד.במאבקה
הנחל.לידבבארבסוף,

בעדינות,מזבח.היאכאילוהנישואיםמיסתעלהסתערות-ואז
אליוזרמובהבעיותהסגבה.עלאותההפך ,מאמץבליכמסע

הםהאגסיים.שדיהמגופההנצושבההפשטותערוותה.שלהשפות
קודם.מיהיתההשאלהימותו.כךימשיכושאם ,ידעושניהם ,ידעו

בוא.לו:קוראתשינהמתוךהיאלרגעמיסתהאתעוזבכשהוא
שמקומםידעותמידמשוגעים.כמוומשתולליםנושכיםהםבאהבתם

ההדדי.הצפוןשלהעתיקיםהבדובתיהזיתבוסתניביןההד,על
 ,ושרידימרובעחזהושסוחרת,תישדגליעלגמורחציפסל ,נמדוד
איסתדית.שלראשהעלשהורידהאבןמוכנה.האבןלראש.מחכה

מחוספס,יוסחבדעלאותהוגילגלהצבעיםעליהשפכהאיסתדית
כאישמחובריםהבדעלוהתגלגלוצבעיםזואתזהמרחווכשכילתה

שלבהתקףכמושאגוהםגפיים.ושמונהראשיםשניעםאחד
הגלובמניםהחדש.במקוםשלהםהראשוניםבימיםזההיהסידוף.
אתהציגומגבות,חלציהםעלמספספים,ובאו.הצעקותאתשמעו
הפאןכמוהנדהמים.רחיםוהאבפני ,עדייןהסדי ,הענקיהציוד

אתהעלוכסף,הציעוהםבהתפעלות.הידידיםהכריזווהנימפה,
אמרו.המשכנתא,אתלגמורתוכלוהסכום.

להםתהיהשעודזכרולאפשוסהםבזה.זההביסוואיסתריתבל
איסתדיתהדפים.אתבוהחליפומתי ,קירלוחלשלם.משכבתא

תנשמות.זהששמעוומהלחשוב.שצריכהלא.עודשהםאמדה
סוףשלהזאתבשעהיותר.לדעתרצוהםבאמת.אמדה.באמת,

קולהאדמה.מןגםאומדתזאתנשמע,הכוללילהוסדםהיום
הבדבתיאתכוללוזהת,ווהמעדהב;ר;תוהעוף.והחיההאדמה

הגלובמניםלקולות.תהודהתיבותכמוהםהזאתשבשעההעתיקים,
הקולות.בענייןאותםחקרו

והתאהבונפגשוהםכאןומקנדה,מאוסטרליהלכאןבאוהגלובמנים
הפוך:היהשהסדרייתכןאבלהקבלה.במסתריכךואחר ,בזוזה

החליטואופןבכל •בזוזהכךואחדהקבלהבמסתריהתאהבוקודם
ההתרחשותבזירתאותוולחקורהמקוםשלבמיסטיקהלהתעמקיחד

אותם.הקליטואפילוהקולות.אתשמעוכמובןהםשלה.הטבעית
שללגופםמתגלגליםובלילותעולים,הםהנטושיםהבדמבתי

שלמזמנועודצוחק.שועל ,אחדתפסובעצמםצוחקים.שועלים
בצליינות.סוזןאומדתהחיים,בעץכתובהכול .המפוארסולימן

קשיותחלום.זהשאיןלעצמולאשדהיהצדיךעדיין .באבןכעס~ל
הלבנהחלומית,התפאורהודקחלום.לאשזהלואמדההאבן

עוד ,כןאםשחרס.זהבזהמהאגב,שחרס.זהבגופהאתהמושחת

לבנהשלבלילותהזההקסוםבמקוםכאןשיקדהכמואולילה.
הבדבתישוכניצב;עים,אלאאינםשבעצםהשועלים,אפילומלאה.

באודוהחפרפרות,הבדחתוליוהדודבנים,החולדותוכןהעתיקים,
גםחרסה.שוםחשלאהוא •ןמזולהםלחפשיוצאיםהםהזהעההמת
צומתאומרכזייישובמכלדחוקיםבהילות.לאגם .פחדלא

 .לידובמקום,פהאיסתדיתאתלהשאירממנוימנעמיכבישים,
אותהולקבורשלהםהישןהסובאדושלהמסעןבתאאותהלהשכיב
הצוקשלדגליבערוץאותהלהניחאובחולות,אוביםאיפשהו
בדוקהדדך ,כמובן •גועליאףמגושם,לונדאהזהתאונה,ולביים
פתורים.בלתימוותמקדישלהתיקיםהדבתוךאותהלקבור
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שלדקחיוךמלבדשמחה.שוםממנוהפיקולאהאלההמתחתרגילי
שלזובשעהאותם.ישערלאהצמויהמוחשונים.שמניעיושיודעמי

 ,כאןתישארשהיאממנה,למעלהשאיןבוודאותידעכברבוקרסדם
ובלתימזיקהבלתישהיאעכשיו ,לידו ,כאןתישאראיסתרית
 •אחריוגםמה,ובמובןהסוף.דע ,איתרתישארשהיאתובענית.

לקחתבליכמעטמים,כוסותשלוששתה •אותותקףנוראצ~א
מהיודעהשדשיעול.כדיתוךסובבלבוצחקוהשתעל.אוויר.
שהואלמחשבהצוחקשהואידעהואאבלחשב.לצחוק,אותידוחף

ללאיותראופחותכהעדמתנהליםהדבריםוכילזה,מסוגל
עץקליפתאקליפסוס.קליפתשלרצועהלעסהואתקלה.

עללשמורלךעוזרתאיסית,בלעיסה ,בספרקראהאקליפסוס,
גלבתוךלגמרינבלעאיסתריתשלבראשההשברהדעת.צלילות
סיפההאוזניים.לידלהקריששהחלשלה,העשירהאדמדםהשיער
בשטיח.ונבלעההסדיןמןזהברגעניתקהעמוםבורדובצבעעבה
משיחותאו .שוקולדשלתמימותכמריחותהכתמיםנראוהאבןלע

אבלקולה,פחיתפתחהואאיסתרית.שלממכחוליהבאחדניסוי

\. 

~ 

עודמים,ושתהבאסלה,אותההריקוהואאותודחההקולהצבע
שסףהואחשב.בריאים,הזהבגובההמיםהברז.מןמים,הרבהמים,

היאשעדייןהגדולה,האבןעלדעתואתונתןהידייםואתהפהאת
עכשיו ,המחוץהראשהמכה.אחריאותהשהפילבמקוםמונחת
לגוששיערקווצותשהדביקודםקרישי ,הכיעוראתלהציגהתחיל
מעלקצתהקודקודבאמצעבדיוקפנימהוהחתך ,ומכוערקשה

מצחהמעלהסירקרהבמעשיותשלה.העורףשלהיפהפהלגימום
לחה,במגבתקלניגובאחריפניה,הדביק.השיערגושיאתועיניה

הואוהבגדים,המצעים .דברהסגירולאפניהזוהרות.אףזכות,היו
קשר ,תקניאשפהשקלתוךהכניסהחבילהאתלחבילה,אותםקשר
המרכזייםהאשפהמיכלימשניאחדאלאותוולקחבצווארואותו
אתאוסףהאזוריוהגוררהיוםשישייוםחשב, ,למזלוהיישוב.של

לאהואובשישי.בשלישיבשבוע,פעמייםהמרכזייםהמיכלים
שקיאתשהביא ,ובמןגלברבאתשםלפגוששמח,אף ,התנהל
שלהמיוחדתהאיכותעלוהצביעסרקסורוןעלרכובשלוהאשפה
ד"שלמסורביקשברבהסכים,בלהאחרונים.בימיםהאור

לאיסתרית.
וקלעבשמןשערותיהאתמשחהואהגופה.אתלקבורניגשואז

ואתגופהאתשרחץאחריולמצחה.לראשהמסביבאותןוכרךאותן
וניערהארוןמןשלההחופהשמלתאתהוציאלחות,במגבותרגליה
הבושםמןעליהריסס ,המתעוררהבוקרשלהבהירבאוראותה
מסויםקושיאיסתרית.שלגופהעלאותהוהלביששניהםעלהאהוב
התעללבראשהוהשבר ,הטריהמצעאלשנדבקראשה,מצדהתגלה

וקישסההינומה,עלויתרהוא •להתפשרנאלץלבבדאבוןבהינומה.
פונפוןעםירוקהסקוטיתבכומתההיפהאיסתריתשלראשהאת

אוחגבמסיבותראשהעלנותנתשחיתהמשונהאבזראדום,
שבפינתהאורןעזבצלקברלהלחפורוניגשמיוחדים,באירועים

משם .נמרודעל ,הפסלעלעובדאותולראותתוכלמשם .הגן
מדיחשופהתהיהולאאחנהשכההשרקרקיםמעוףאחרתעקוב
הבסוןקירותושלחסילומגדלשלהמדכאולמראההקטלניתלשמש
אהבההיאההררי.היישובשלהתילגדורתהכוחתחנתשלהקרים

פינתשלהקסבה,הגינהשלהבית,פניםשלהקאמריתהמוסיקהאת
וצעים.צוקיםביןפראיתסבע

שאיסתריתלהםאמרהואאיסתרית.שלהוריהאלצלצלתחילה
היאמאושרת.כההיתהלאמעולםמאושרת,זהמהמאושרת,
שלאמבקשת,מאודמבקשת,היאאבלעליהם,לחשובמבסיחה
לאחריםגםבבקשהזהאתושימסרובביקורים,אותהיפתיעו

שנה.אוליחודשיים,חודש,יימשך?זהזמןכמההענפה.במשפחתה
הבסחהקיבלעבודותיהם,אתמציגיםשניהםהיושבהמהגלריה,
ויעבירוהשנתיתהשכירותשלהשניהתשלוםאתבשמםשיפקידו

הבסיחעצמוהזהולזוגבסורונסו.הבעליםאלישירותהקבלהאת
זהכאילוובגינהבביתמספליםשהםעליזהסלפוניתבשיחהבל

 •פלוסואתהכלב,אתכוללוזהביתם.
הקבורה.לסקסהתפנה ,החיצוניהעולםאתמעליושהורידלאחר
הואשבתוכההאבןזואי·שקס.בונסךהאבןעלהדםאצבעותמראה
בזהירותלגרדעליווהיה ,נמרודשלהחסרראשואתלחצובאמור
צעק,הכאב .ציפורןלושנשברהזהירותאותהשלסופההדם.את
מתקדשת.שאננותשלארשתפניועללשמרניסהעדייןלא.הוא
השסיחחלקת •לונראתההקבורהזירת ,ביהחלהאור ,הגן ,העז

כרת,הכלים,בסככתשמצא ,קסןכבאיםבגרזןהדם,מןשקרשה
שקס.לאאבלידידותי,היהפלוסולגדר.מחוץבאדמהוקבר

חתול.או ,משלוכלבלוהיהלאמעולםצלצלה.הזמןכלהשרשרת
הכלבאבלבעניינים.לומתערבאינועודכלבסדרהכלבמצדו
 ,ברגזולוהביאבלחנוקים.בכחוחיםשלסראנסלמיןנכנסדווקא
וכילההבונזואתסוףפלוסומים.קערתואתומילא ,ברגזוהרבה
במנוחהלעכללגופולתתמנתעללהשתרעבמקוםאךהמים,את
הסירוכשבלבל.שלבעיניונעוצותועיניועומדנשאר ,האוכלאת

ללילההשייכותיללות,מינימתוכולמשוךהחל ,עיניואתמעליו
ליום.מאשריותר
אלמתגעגעשהכלבלהודותאלאלבלברירהלוחיתהלא

מתגעגעהואגםשהרימפתיע,דברשוםבכךהיהלאאיסתרית.
כשהיהגםלאיסתרית,מתגעגעתמידהיההאמתולמעןלאיסתרית,

שלללבוהביןהואאבלזה,אתאהבלאהואבתוכה.ואפילועימה,
איסתרית,שלבגדיהבתוךמצחיקהבצורהמסתבךכשהיההכלב
לבשהלאהרבהאיסתרית,איסתרית.שלגופהריחותאלחותר

פעם .יותרלבשהאורחיםלקראתורק ,בכללאםבבית,כשהיא
לשוןאיסתריתשלהעירוםגופהעלמעבירפלוסואתראהאחת
ואיסתריתהירכיים,ואלהסבורואלהפניםעדהקרסולמןזיפית

אםאולי •לבל.קדושזה ,אחד'חצוףחיבה:בלשוןאותומזהירה
יירגע.איסתרית,אתיראה

במין ,ומידהפונפוןאתריחרח ,זהירזהירסביב,אותההקיףהכלב
הכלהבגדאתלהפשילוהחלרגליועלוקםוהתעסשזרדתיעוב,
ברצפהחוסמואתונתןצערפתאוםאבל •גבירתושללקרסולהמעל

הבלסהאתמיששובכפווריחרחנברהואמה.דברכמחפש
כאילועקבות.כמחפשבשסיח,הקרעבתוךשנחשפההכחלחלה

 ,ואזהשאריות.בתוךכלואיםנשארוהאהובהגוףמןשיצאוהחיים
 .סוכתואלומשםבנאה,בגרירההביתאתיצאבאדמה,חוסמו
 ,אפאסי .בלשלליטופיועלהגיבולא •באוכלענייןגילהלאעכשיו
קשר ,ביסחוןליתר ,בלכאשרגםענייןגילהולא ,במקומורבץ
לשרשרת.אותו
הכול.עשיתיבאנחה.ידיואתוהריםלאיסתריתבלאמראת,רואה
לאהובאוכלעכשיולקבורה.אותההכינווידיואליה,דיברהוא

כישלך.כולךכשאתאיסתרית. ,אותךלאהובשראויכפיארתך
והאב •שליוואניאנוכיות,כלבלישלךאני ,שלךכולךכשאת
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הגדולות,הגלויותעיניואתעלינולפקוחיוכל ,נמרוד ,שלנו
כדימספיקזמןנים, t ~אלפיםלארבעתמבעדהש~~ריות,העיניים
למוסיקה.שתיקתךתיאלרוגע.מבסךאתלזרך.התשוקהאתלהפוך

לחלום.אוזנייךקונ.כיותואתלכוח.נחירייךשלהנאצלהחיסובאת
המגעאתתרצההיאמי.דביסל ,ארוןלהלהתקיןהמחשבהאת

לאהעזיםבחושיה : rהעיונקותשלהאדמה,שלאמצעיהבלתי
הפצועותובידיולעבודה,ניגשמבוקרכלהסמזה.בפחותתסתפק

בשורשכשנתקל ,נז.סרכחצישלבעומקבורמשעהפחותבתוךחפר
בדיוקאותועשהיא 1ה .בחשבוןבאלאהקבראתלהזיזעיקש.

ואתהראששלנז.קומואתבמדויקבווקבעאיסתריתשללמידתה
קברהאתבנההואבסנד:.עלישכלידיהאתהרגליים.שלמקומן

המב;רךבנוףשיפה iמזכללעץמתחתממקומהלראותשתוכלכך
נשברהמשרדלהבאבל ,כמשורניסההשורש,עלהסתערהואהזה.

וברגלחבושהבידךיעבעכשיוהימנית.ידובאצילעמוקוננעץ
מבפנים,אותוקרוע~לשדימההכאבבתוךזעם,בחמתחבושה.
אלוניתזמידושמסהגרזןהעיקש.השורשעלהגרזןאתהנחית
וגםשלמה,נשארהםוהעצקסן.שסעבוופתחבמצחווחיכהראשו

בלכמקודם.לראשומסביבהתנופפובלשלהשיערמחלפותיפי
אבןכפסליקפואיםהחרדונים,החרדונים.ומחרידהציפוריםמניס

אתדיבוק,כאחוז:בד 7<הוא .בעובדובוהתבוננוהסבע,שלקסנים
הואבים.ארסיותמדוזותכתלושמגופותלשעליושניתזוהשבבים

יוכללאואישמתה,שאיסתריתידעהואתודה.לחיבוקיציפהלא
כאב.הואעצר.וא iופנימה.ללכתשהחלכיופיה,לפגועעוד

 .באורהמתאבכתהצ~פית,עינבלצלצולאתשמעהלבבשמחת
ובהודיהבתפילההקתדרלו·ת,בונינחשבים.הםבמההגוףפצעי
לנצח.שםגר,להיסלצעמם,שתיכננוהקירגומחותאלצעדו
ס~באתבירךבלוף.:כיפכלעםלהתפרקדימההראשהראש.אבל
תיקבראיסתריתמעז:מתוקלהוציאהפעםגםשידעשכלו

יוכללאכךמגופה. iלמעלווראשהמראשהלמסהרגליה ,באלכסון
תוכלשם ,נמרודל 1סהחצרפינתלביןעיניהביןלחצוץגופה

בלשלשידיובעת ,בעבודתובלאת ,מיסכובבלאתלראות
חמור ,במוחוהסבועהדגםפיעלנמרודשלראשואתמעצבות
אב.לוהיהל~אב,שלכראשווסמכותי

מרגלישאסףאורןי t1מחגופהעלזרהבקברה,אותהשהניחאחרי
אתועשהכאביואל iשעולא ,במצחוקשהופצועבגפיוחבול .הץע

שעלהעליםמעסהואוזאיסתריתשלגופהאתבדבקות.עבודתו
הידקלאהוא .בידיו ·שגרףעפרשלדלילהב,כבהבלכיסהגופה
העתשבבואכדיגםוכןלאיסתרית,להכאיבלאכדיהאדמהאת

ונכנס.שמיכהמריםשאדםכדרךאליהלהצסרףיוכל
עכשיווהקיא.הגוף,אתלחזקכדילאכולניסהרעב.היהלאהוא

אתחיסאלאבחפזונו .במצחוהגרזןגבממכתאוליבחום,שהואדעי
דברים.הזההואנח.הואהפלססר.אתעליושהדביקלפניהפצע
לפניברכיועלנופל 'עצמןאתראההצדמןכמובכה.הואצחקהוא
הייתאיפהאביאבי ,ומתחנןוקורא,וצועק,נמרודשלהאבןראש
וצחוקהנוספיםושדיהנשרפתגופיעלכשאשתךהשנים.כל

באאניהנה ,אביאדוניסבעה.בההבארמןפרוץבוקעירחבלילות
הגעגועים!נסיך ,אליך
הזיהביןמיסלסלוזזומהיהועדיין ,לתוכוהריקמיםמלאכד

ומאיים,גררישהגיעהכלב:קולומפוקחת:דרוכהרעיונותמסורפת
לאהשרשרת.שלה(:בדהצלצולבתוךמוותכוחאוגראותוחשהוא
הצןעותמפרקות,הנמליםסועמות,הלסאותכבר .בבונזונוגע

שללודומהשאיןהיפתוגופהעלבועריםעליםוגחליורקות,י
שמאהחושים,טשסוש~מפחדהואפח.דלאממוותאיסתרית.הגבירה

יפה,רופאה, ,גי~ובמןסוזן .מלאכתואתלהשליםלויותןלא
לאגירתרוחתחנת ,:ברבבעלהעםיחדשהציבה,מי ,מיססיקנית

הכותריםהאלה~:הריםבשפעלדבריהם,המצויות,נסתרותאנרגיות
פתיר.את

מצליחיםאיךהבין:דואגופומצבלפיהסלפון.אלצעמואתגררבל
כשרגליוידיוכפותעו~נישאמסולעים.חופיםעללנועיםכלבי

מסחיאיןשבההיחידההצורהזקוף,ראשונשארכך-משוכלות
אלצלצלהואשיסתית.בצורהלחשובכושרואתמדכאיםהכאב
לבוא.הרופאה, ,מסוזןוביקשנמניםהגלו
לגלותיצאהודאיאיננה.ואיסתריתלה,אמרמחום,קודחהוא

מחפשתעדייןהיא ,כןשלה.הצבעיםלוחלהעשרתחדשהפסריה
אתיקחלאשדשוםלא,אה,האבודה.הפניקיתהתכלתאת

חה.חהאותו,תקחהיאשדיבואאםאותה,מכירהאתאיסתרית,

בעלתהססלרית,הצעלה:מהזייתואותועקרפתאומיסלפוןצלצול
לסלפון.פלוסואתשיביאוביקשהמודאגתהקו.עלמקנדה,הבית
איתרמדבריםכשלאנעלבהואהכלב?עםמדבריםאתםהאם

בעירבביתםממנוגדולכלבסוףהואנדע.שלאנעלב,וכשהוא
פלוסואתשיביאוביקשההיאלפתיר.עברוזהבגללעניינים.והיו

שהחל ,במוחומגלגלשהואותוך ,מידכסח,אמרבללסלפון.
אתלחסלהסוגהסדרלמעןכדאילאאםהסכנה,נוכחלהתבהר
מןעלוהקולותלב.קורעיבכחוחיםמפיקקולוהיהכברהכלב,
אבלהקסן.קירקסואתבלניהלופצוע,מקורקעמשם,אשרהרצפה

קולואתוכיפלוסושלקולוזהשאיןחד-משמעיתקבעההססלרית
בהכרעה ,בלאתשאילץמהקולות.אלףביןתזההחי~פלוסולש

ניתוק.דע ,בקוקשהשיבושלבייםמהירה,
החום,אתלושמדדהאחרי ,סוזןבוגערה ,לבדאותךלהשאירפשע
אתלוחבשהנמרץחיסויאחריהארבעים.קואלמספסהיהשכבר
שאראתגםבחריצותחבשההיאתחיה!אתהעליו:וגזרההמצח
פצעיו.

לב.דאותךלהשאירתעיזשלאאמרתישאנילאיסתריתתגידאבל
יודעתלאהיאמודאגת.זןוס·אמרה ,להחשיךמתחילהבסיח.~ל

צציםפתאוםמורעבים?שועליםכמובסביבהכאןמסתובביםשהם
כדיראשקלותלהציגניסתהצחקקה.היאגדר.אועץמאחורילך
הואצחקו.שניהםצחקה.היאצחק.הואהחולה.אתלהדאיגלא

פסחההיאפנימה.החדריםאלתציץשלאבמסבחאותההעסיק
שלהצבעיםבשסיח.החורעלרקושאלהוהציצההיסוסבלאמעליו

קרה,אשזהמהקרה.באשאותםמרתיחההיאאמר.איסתרית,

אתהיאשועלים,מהמיד.הוסיפהמסוגלת,שאיסתריתמהשאלה.
האיסתריתשכללחשובאפרוחים.כמוחיקהאלתאסוףהזאבים
כמו.ונראיתבל.תיקןשישים,שבעים.מסרהכולבסךהיאהזאת
צעירות,תאניםכמהלךהבאתימיוח.דזןהיאאיסתריתסוזן.אמרה
כךאחרתמצוץקודם .אותותירקאלתאנים,חלבהעץ.מןישר

לאבלעת. ,סוזןהצסעקה ,אבויהרגליים.עלאותךיעמידזהתירק.
עלי.קופץהייתכברשועל,הייתל~לבלוע.אמרתי
אלהחישהידיהאתבצניעות,נסוגההחלוקמןשהציצהחסונהברך

לתוךלימוןחציוסחסחאמרחמים,הרבהמים,ש,rרחהיפה.צווארה
אףשעלידעהואחרק.גופוכלחרקה,נשימתושתה.הוא .הכד
 ,מהרשיותרמהאותהלסלקישהידוע,לבהוסובהחסונההברך
ראשואתלהשלים .נמרודבשבילאורשלשעהלתפוסשיספיקכדי
לראות.כדיסדקיםבהןקרעממשהוא ,התנפחועיניונמרוד.של
סוב,סימןלשירותים.צריךשהואוסליחהתדאגשלאביקשהוא

צריכההיאשעכשיואלאלאיסתרית,השובבהלילדהוד"שאמרה.
סוב.לפעמים.הםהגבריםעליך.ולשמורשלההפסריותאתלשכוח
מנסהש~מרית.מהתקופהקירציורכמונראההזההגדולהבדאגב,

איסתרית!איסתרית ,אוי .ביערפנתרכשלמצועף
המסכן.הכלבאתהיחרתיאימים:מהלךכברוקולה-ומרחוק
 .צ'אוחיים.בעליצערמת.כמעס ,לועשיתםמהאלוהים!

עכשיויצאורעותחיותאלףלבד.יישארלאהכלבידע:בל
 .אליוויתחברומחוריהן

נמרוד.בא,אניהנה

קפיציתמערכתכמוחשגופואבלפחות,עתהכאבהראשקם.הוא
אחתסובהשעההרבה,צריךלאהוא .החיבורחוליותאתשאיבדה
וחלבהדחוסהעסיסעם ,זואחרבזובלעהתאניםאתתספיק.
היוונייםבאייםאותך.שהורגלפניכוחבךשנותןהקסלני,התאנים
אחת.סובהחייםשעתעודלהםלהעניקכדילגוססיםאותןנותנים
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דגליו.עלאותוהקפיץענפים,פקיעתמלווהוחישה,שלמוזרקול
הכלב.ידע:מיד

עודהמתמעטבאוד .החצראלפרץבידו'הכבאיםגרזןבזחילה,
חשףלאחוד'בניתורפלוסו' .הזקורזנבוקצהאתלקלוסהספיק

הכלבאבלהגרזן'אתבוחסילבלמוות.בשנאתשיניואתאליו
מעלשניובדילוגאיסתדית,שללקברהמעלחצוףבדילוגלוחמק
מתוךלהגיחהחלוסקרניות,גדולות,עינייםשכבדהראש,לאבן
-השומריהאלשל-גמורהבלתי-ואבוי!-הזעהצמח
שיניהביןאחוזההאדוםהפונפוןעםהידוקההכומתהמכל:ונורא
שיכפלבגןשפשסהעדפיליהזוהרדומה,אשד'הגדולה,החיהשל

כומתתאיסתדית,שלהכומתהענק.צללמיןאותהושילש
לחלקולפחותלגלובמנים,היסבהמוכרתאיסתדית,שלהשעשועים

הספודסבהיכלהמחופשתלאיסתדיתמסביבשכרכרוהילדיםמן
כל.לעיניתוצגהיישובבדרכיהשועסהכלבבפיעכשיו'המקומי.

שיזדעקועדהיותר'לכלשעתייםשעהזמן'שלענייןדקוזה
לפיהכלבשלמאוזנוהגוןנתחחתךזאתבכלאוליהגרזן,ויבואו.

נכאיםומייללבזיגזגמנוסתובדדךצעמואתשודךעכשיושהיהזה
 ...אחדמקולביותר
לילה?כבדהאםההנדה?אתלשניהאיבדהאםעוד.דאהלאהלאה

בדודעכשיומדי.מאוחדלאעודעיניו?אתשהחשיךהואהכאבאו
החציראשואל .האבןאלדרכואתעשהבגישושהסוף.עדשילךלו

צעדיםשלושהמהלךהגןבקצהנסוע '; oשהס;דנמדוד'שלגמור

הכומתהמןשעורטלאיסתדית,שלוראשה .לוחכהממאיסתדית
עכשיו .שידאושיבואו.אדרבא,בהם.צופההאורן'מחסיומכסות

ספקדמעותספקשהואומלוחדביקנוזלאותושותתותשעיניו
אניכן' .מעודואותהדאהלאכאשדאותהדואההוא ,ודםמוגלה

אניהנהאיסתדית.שלושתנו'כאן'שנינואיסתדית.דך'ילכאן
אתוהורס,הבונהבנךולעצמי'נמדוד.אתאישך'אתלךמחזיר
נוספות.תוכניותליאיןמצטער' .אביו
ואתהמנקבהאיזמלואתהקסןהפסישאתאסףחילה,זבהארץ,על

אתומשחרדנודההיהשבוהמפוצל'החתואתהמחדדהאיזמל
והומהומנקהמכההקשים,האבןגידיבתוךהפקוקיםהחייםצומתי

קרועה,לשונושהושלם,תוואיכלעםשסולקזיזכלעםוגונח
החושךבתוךגוחלותלמחצההסומאותועיניועות,וקרשפתיו

חודיהגבוהות,הלחיצעמותבצלמסתמנים,כבדשבתוכוהמתעבה,
התלם-ולסוףהתמידי.שחוקועלהסוגדהפהץיוחרהלחיים
לעולם.עודידזקןשלאצמחרוחבו'לכלהמצחאתהחורץהעיקש

הראשאתמדיםוהואידיו'כוחבכלהמוגמרהראשאתחובקובל
והואנמדוד'שלהאבןכתפיעלאותומניחוהואאותונושאוהוא

פניהלעבדפונותפניושיהיוכךנמדודשלהראשאתמסובב
איסתדית.של-והמחכות-והזכותהחיוורות

בוסשותרגלייםאלףרותחות,נשימותאלףבאים.אותםשמעהוא
הכפר.כלביכלנסחזהאזסוזן,שלהשועליםלאזהאםבאי·שקס.

אללהצסדףאחרונה,מחשבהבועבדהבידי'הבדידהעדיין
 •ולצאת.בחלום,פתחלפתוחאואיסתדית,

H ~ 
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בערביתשיעור 1:~ו
לויתןכרב

א

המזר•ע,תנובה,באהה•ם,רוחבאהמערב ~, ,,,

 ~~~~~;:~: ן~~ן~~ i?,i :~:~~ ~~~~~:~~~זי'
ויוצאיםממרחקיםבאים·חולים.מקופתמסרס. .מעיר

אורמנמיכים.עייפיםאווירוניםחוזרות.מתגעגעותאניותאליהם.
נוגה.ממערבערבשלאחרון
כמוזהברקיעראשון.כוכבהלבנה,גםהמזרח.מןבאראשוןאור
מסוריה.לסאבקמאי.שלשרבשמש.באהלאדמה.מעלשמיםבכל
שריפדתבמזרח.עוליםקוציםמירדן.ארבההרבהשניםלפני

ותלתן.סוכרסלק ,ף tנא<קש ,נקצרחצירצהיבה,'מחיסה .נדלקות
וכותנה.תפוחיםבר.חשים,יתושים,דבורים, ,באווירחרציותאבקת

וארוכים. tנמוכינהרים .דלילאופקדעחרושיםמישורים
רוססיםיאסיףכפר rאורוו •ההרעלתמרהאורותרועדיםבלילה
ליגע,מנוחהבאהחוזרים.המתיישביםזכרונותשהשחיר.במזרח

נמיותמגיעות.תניםיללות ..•שן ,בנישן ,חצירניחוח ,הזבלריח
 • 1יריוולפעמיםוצפע.חנק ,שחורנחשללולים.

גונבייומיים.·עובדיםשחורים.פועליםערבים.באיםהמזרחמן
 nאיסלע! fהוןמין"ןי-ןח-משןססיםערבייםכלביםולחם.כביסה

מים.מחפשותמצוחצחיםבפספחיעםכחושיםחמוריםעלערביות
הצבאשלישניםג'רי·קניםעםבלוייםערבושיםהילדים.בעקבותיהן

הבריסי.

אגםאלההרז.:שיפולי 1הכבדותהנשיםיורדותגשמיםעצירתבעת
הניקוזתעלותאלנחל·אכזג:.נעמןנחלאלהחרב~עין·עפיה
אזנורא,השרבובהיותחילזון.לוואדיהשקיהעודפיהמזרימות

ועומדיםוחמורים,עיזייםוילדיהם,נשיםגברים,-כולםבאים
בצמאונם.עלינוומ;זביקיםעומדיםאין·קץבסבלנותהמזרחי.בשער
אותוסגרעתהודיווקאתמידשדלףהשיברסביבמעגליוצרים
באדנות.מישהו

חצראתלחצותדרוזי:ההכריכותשומרשלבניוהעזושניםאחרי
מפניאולייום.שלבערבוושובהבוקרבהשכמתרקהמשק.

אתיודע.מי ,מהןאדזתחלפה.המתיחותכיאוהשתנושהזמנים
החברבהשפעת)ופשרכיתה.לכלילד ,ללמודשלחבניוששת

השנילאלף,הלךiזקסןשלו.הערביאתלספחגאהשהיה'המוכתר'
העתיקה,לעכוהיויוצאים .בוושלמדהבכורעדהלאהוכךלבית
אתהיוחוציםמקוםמכ,~נצרת.עדהרחיקוואוליתחתיתלחיפה
מערבה.בדרכםהמשק

את;צה nהבדרךומכו.הריםהשעראתעובריםממזרח,נוקדעםבאים
ויוצאיםבמגפייםנכנסיםמפורז.בפרוזדורשהולכיםכמיהקיבוץ
ועוזביםמאובקותות.בכותנמגיעיםגרביים.ללאספורסבנעלי

הפוך.בסדרחלילהחוזרערבולפנותאחידה.בית·ספרבתלבושת
בהמותריחהמדיפות .בכותנותומסתלקיםאחידהבתלבושתשבים
תחתיהןונועליםהבי~ויותהספורסנעליאתחולציםמדורות.ועשן
המחשיכים.באפריםונעלמיםהמסורבליםהגומימגפיאת
ותוויומאחוריועמדההשמשבדואי.רועההגדראלהתקרבפעם

או ,בחוראוהרועה,נען·אםידענוולאהשחורה.בצלליתונבלעו

הרועהחלמיות.וליחכוהתיללאורךנפוצווכבשיו!}זיואיש.כבר
הצליליםתומו.לפיבוונשףומחוררחלודצינור·פחהוציא

וכרענובאנולהתקרב.אותנוומשכוהאוויראתהרעידוהצרודים
משובצות,פלנלבחולצותפניםבהיריילדיםקבוצתהגבוה,בעשב
שלשרוףכגזעמוסווהזיע,ללאבנוהביס •ולומתילפסקוהוא

אתלעינינווחשףהשחורהשמלתואתפתאוםשהריםעדברוש.
ובעודהבשר.חלילמפניניגףהפחחלילקסםבהתגרות.יערומו
רקרועה.לאוכבשים,שחורותעיזיםלאדבר.שםהיהלארגע

נעלמה.כרוחהסיון·הדביקבשיחיעברהומעיקהגוףחסרתתנועה

ב

פעםהראשי.מהכבישהכבושהבדרךממערב,באשופיקאבל
השחורות,נעליוקצותערבית.אותנוללמדמגיעהיהבשבוע

היינואנחנושמש.שלביוםהאוראתהחזירו ,כראיהמצוחצחות
אלהמשקיףהגדולהכיתהחלוןדרךמכיסאותינובואואחרעוקבים
שלקבועובשיעורבקביעותשאיחראףלים.המתפשסיםהחולות

אלמהכבישהתקדםמתונות .צעדיוהחישולאמיהרלא ,זמן
גבוהות ,שלוהשפיץנעליברקעלשומרכמובזהירות, .·הספרבית

בוץגושוכלדקה,כסוליהרדודהאפילושלולית,כלעקףהעקבים,
כאבן.והתקשהיבששמזמן

כלהמאסףמהצפוןבאוסובוסתלוישופיקכינאמרלמלעיזים
הבוקרבהשכמתולבואלהקדיםהואיכולואמנםבלב.דשעתיים
בדרךאךמעסלאחראו ,הראשוןלשיעורלצורך><שלאולהמתין

כשסוידת.זההסברדחההוותיקיםמןהורהאבלקבע.
הריבכלל!אוסובוסצריךלא"הוא ,אמר ,, ,ברגללבואיכול"שופיק

עשרים ••.שדותינוגבולשעלההרבמורדבכפר·יאסיף,גרהוא
השעראלמאחורמגיעוהואהדגיםכריכותדרךהליכהדקות

ראשןעלהמיםפחיעםהנשיםהשחורים,הפועליםכמו ••.המזרחי
אינסיליגנאסזהשופיקאבלבלילה.והלחםהכביסהגונביואפילו
סיבובועושהעירוניאחדשלפניםמעמיד ,פרנג'ילבושיאעני,
 .....נעליועללשמורכדירקגדול
כיידעלאהוא •ממהרלאלעולםאך ,תמידמאחראותוראינווככה
אתבקפדנותומיסיבנעצראותורואים •בומתבונניםאנחנו

תופסיםאנחנוכיידעלאובעיקרלכיתה.היכנסולפניהופעתו
בכיסשהחזיקארנקמתוךששלףקסןמסרקעםמתגנדראותו

הרחבות.כתפיואתמהסתירהצר ,הצרמקטורנושלהפנימי
המבריק ,השחורשערואתלאחורסרקמיומנותתנועותבשלוש
חיתהשמורהוזריזהקסבהרביעיתתנועהועודשומניתממישחה

 .בעיפרון·רשומהכצלליתהדקלשפמותמיד
שופיקעוד .המפתןמןוישרמידלערביתהשיעורהחלר·כך nא

אל"סבאחבברכתבירךהפתוחה,הדלתשלהאורבמלבןעודמ
ועודבששון.לועונהתלמידיועשריםשלמפוזרתומקהלהח'יר"

שופעצחוקמתחתיוהתגלגלוכבר ,שלנוח'יר"אל"סבאחגוועלא
ללאמכולנוויוצאמדביקהצחוקוהיהארוכותשהתאפקומישל

מצעור.

וצלמאחורהלבןהאורונשארבעוצמההדלתאתסרקשופיק
תיקאתמחזיק ,שולחנואלפסעהואפניו.ועלבכיתההשתרר
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עד ,בלבדאצבעותיובשתיהפינות,באחתאלאבידיתלאהעור
אצבעותיוחזקותכהאוליאו ,אווירמלאהתפוחשהתיקשנדמה

כאילו .בחיוכוזרחהזהבושןפרצופוהפשירמידאבלהזועמות.
פוחדיםאיננוכייתגלהשמא ,עמנוולהחמירלהאריךפחד

לעיו.לגלוגנויגדלועודמייהעראבעריי
בסילסול.כמעסבלחש,בנועם,שופיקאמר ,,הספרים,את"תפתחו

שיעורכלפתחשעמוזה,משפסאפילובערביתהביןשלאולמי
אתלשנייםחצהמעשה:הוסיףחודשים,כמהכברבשבועפעמיים

אלדין-ציורשראשיתובפרקמולנווהרימובערבית""המקראות
ומנורת·הקסמים.הענקהכושיהנער,

ג

המורהשופיקנעלם·הקסמים"ומנורתייאלדיןקריאתבאמצע
פרצהשמאאו ,מרצונושהסתלקאפשר ,פוסואולילערבית.
כמוהכפרמי.דבההרגשנולאידענו.לאמלחמהאיזו •••מלחמה

נושבותרוחותרוגע,אורוגשהיםלהפליג.המשיךביםאגיה
ובתאים,הסיפוןעלאבלהגלים,גםוכךושמות,כיווןמחליפות

החיים.נמשכיםוהמחסניםהמכונותבחדרי

היישוב.אתהמקיפהבגדרפרצותלסתוםכולם.ממהריםשהחלועד
אתשימנווהקרוע.החלודאתולהחליףרופףתילקסעילמתוח

ועתהשניםמזהלרווחהפתוחיםשהיוובמערבבמזרחהשעריםצירי
ייהאפלהיימצוותשומרים.עליהםוהציבובלילותאותםהגיפו

וההריםכבוותמרהיאסיףכפראורותהלילה.אתמאודהחשיכה
והשמים.האדמהבכהותוהתמזגוהשחירו

לנקותבנוקשותאותנואירגנושבוסלוהערביתשיעוריבמקום
ממלחמהחפורותשנשארוהנשכחות,תעלות·הקשראתולחדש
אבלזקופותלדשרותשהיוברושיםלפניםשתלומהןבחלקקודמת.
אתרקמים.צינורותמכברלאהניחובאחרותהיגיון.חסרות

ולרוחבלאורךפעורותהשאירובתי·הילדיםביןשקישרוהתעלות
הדשאים.

אחרבאולאחזרלאשופיקמתקיימת.מלחמהשאי·שםדיענועכשיו
בשבועפעמייםכסדרהורדנואנחנוערבית.אותנוללמדבמקומו
בזהשאיןשאמרוהמבוגריםביןהיואמנםהתעלות.אתלנקות

תתקרבואםהעבר.שלהמלחמותאינןהיום"שהמלחמותתועלת.
מפנילהתגונןהפרימיסיביותהתעלותיועילולא ,כאןעדהמלחמה
שיחלוףחינוכנוזמן ,היקרזמננועלחבלכןועלהחכמות,הפצצות

צרפתכיצרפתית,ללמודנתחילערביתשבמקוםומוסבשובללא
המערבית."התרבותשלהמפוארהעברהיאוצרפתיתהעתידהיא
ארץשלונואשתקסבה·מלחמהספינתהתקרבהאחדלילהאבל
מזרחה.החוףלעברבודדיםפגזיםושילחהונרפיתגדולהאויב

הבריחוואותנובשנתונהרגערביחמור ,בורבשדהפרצהדליקה
להןהיהסוףסוףהלחות.·הקשרתעלותאלהחמותמהמיסות
שגויסהרפתןשכנומאשתשאלהואחגג.הזקןהביסחוניססשימוש.

שלוהחלודהתופיאקדחאתוחגרחאקיבצבעהעבודהבגדיאת
 .עלינולשמורובא

סופריםהחדשות,במחשבותינוגלמודים ,בתחתונינורועדיםישבנו
כילנוהבסיחוהמספלותהערבים.אתושונאיםהשמיםכוכביאת

צרפתית!רקערבית,יותרנלמדלאלעולם
במזרחקסןעםואנחנוהעתידהיאוצרפתיתידידההיאצרפתייני

במערב."לבנואך
נפשוחירףהקסןבאקדחווהחמושהמאולתריםבמדיוהביסחוניסס

שלגדתהתחוחהעפרתלוליתעלזקוףלשבתונשארלמעננו
להרגיענו:לבנואלדיברהחשופהמעמדתוהתעלה.
ואפילו •בדעולצעוריכולאינודבריישום •אמר ,, ,לכלמעל"הזמן

אתם,יודעיםודאיהמשיח,עלנאמרכךיבוא.בוא-יתמהמה
הנהבעצמכם!ומצאוצאוהמשיח?הוא·הואעצמושהזמןואפשר

 ,, ••.תעבורשההפגזהדעבולענותדברלכם
חזרוהגבריםלבסוף.שקסההארץהיה.כךאכןשהבסיחוכפי

השנהעונותכמוושלום,מלחמהשככה.והדאגההמאייםמהדרום
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 •בתורהבאהבפנימתבלהשאינהאחתואין •בזוזוודוחקותבאות
תבוא.בוא-מתמהמהתאפילו ,וזו

י
כדבוריםהאסםאלובאותנוסעותירקעמוסותעגלותהיועכשיו

הבוקרהשכמתמאזהכוורת.אלהשדותמןהססותצוףנושאות
נאספושהצהיבוהקלחיםהתירס.חלקותעלהקצירכליפשסו
ונערמונקצצווגבוהי·הקומההירוקיםגבעוליהםואילולשיקם
 .דופןגבוהותבעגלות

שדימיינוענקיברזנסשרוולהשתלשלוהאסוםהגליליהאסםמגג
הקצוץהתירסירקאתקרבהאלהשואפתממותהשללחדקאותו

חיתהשיכולהעדשאיפתהחזקהוכל·כךשובעה.יודעתואיננה
גבעול.היהכאילוילדלשאוב
בתרךהנערםהירקאתשפיזרהערבילפועללעזורגריסנואנחנו
כמהכיהיחפות.רגלינובמדרךמשחקנואגבלהדקוהאסם,

רגםחורףלעתיותרמשובחהתחמיץיהיההירקצקיץאתשמהדקים
בדאמה.מאולתריםבבררותלאנסנויאלצוולאמקרםייחסך
הגשםעלוליוםכלובא.הקרבסופולקראתהתלקחכברהקיז

היוהאסםבנסןאבלהאדמה.תנובתבאיסוףולהפריעלהפתיע
השמשולהסהשדהריחותכלאתמדיפיםהערופיםהגבעולים
לחים.ועליםעייפיםחרקיםדוויהיההחשוךהחללבהם.האצורים

גופותינובמיסבמהדקים ,מרץברובארוכהשעהשקפצנואנחנו

נלאינו ,בקלשונוהערביהפועלסביבשפיזרהתחמיץאתהקלים
בדינושמים ,תחתינונפלנוהגדהעלכדגיםפגה.הצהלהלבסוף.

והדחוס.האסוםבאסםשנשארהאווירמעסאתעמל
הקלשוןאתנץעהשקדנית.מעבודתוהואאףהפסיקהערביהפועל
אלינו:גיחךמתנשףבעודוהץע.ידיתעלונשעןהמהודקבירק
הה?"ערבית,מעבודהרעביתללמודקל"יותר
 •בקולוריבשמענוכישתקנואךמוכרלנונשמעבעבריתדיבורו

אותנו.והקניסהוסיףומנורת·הקסמים?"אלדיןאת"זוכרים
בראשיתשנעלםלערביתהמורהשופיקזהוכיבסרחיםהיינועכשיו

אבל·הקסמים".ומנורתייאלדיןקריאתבאמצעשחיתה,המלחמה
מורה.להיותבשבילורחבחסוןמדייותרגוףלוהיהבאמת

ערום,השחוםגופוחציהשריריות,בזרועותיוהקלשוןאתכשהניף
מהכפרים.שבאשחורפועלככלנראה

דעכךכלוהתקרבשופיקשאלהסיפור?"סוףאתלשמוע"רוצים
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 ...חבו.יוזעגופושלהחםההבלאתפניעלשהרגשתי
יצאוהרכותהקסבותבידיו·הקסמיםמנורתאתשיפשף"כשאלדין

נערישתצווהמהכל : tבנועכלוואמרלבסובאבלענקכושיממנה
לרגליך."אהיהועבדבמנורהלישפשףרקאעשה!היפה,
הניחשופיקאבל ,זוותישתקףפיק-ברכייםלמרותרגליעלקמתי
לפניו.ברךלכרועבתקיכ!ותאותיולחץכתפיעלהכבדהכפואת

שקראנובשעהליסופחשהיההמעודדותהשכםבספיחותנזכרתי
עםלערביתהמורהידאתלקשוריכולתירבבמאמץורקבכיתה
 ...עכשיואותישהפחידהשחורהפועלשלזרועו
כעיניבחושךזרחו·ואתבכל ,אפלוהאסםשחורותשהןככל ,עיניו

העגולהקיראל:סוגתי 1והחסונהלזרועומתחתהתהפכתיחיית·בר.
במורהלהביסעיניהםלשאתהעזושלאהמצופפיםחבריביןאל

מכנסיו ,מקומועלהזד,.ףרקעו.דהתקרבלאשופיקלערבית.
והשמוקהמפושקותברכיוביןמתוחיםהאפוריםתחתוניומופשלים,

מגומימיםצינורכמוידיובשתיאותוהחזיקהואעמד.שלוהשחור
 .אלינושכווןבולסחלקממנונשארועוד

אלדיןכמואעשהשרק ,אפחדשלא ,נשברבקולאלידיברשופיק
אתשיפשףשאלדיןכבו.ולואשפשףואם .שליהכושייהיהוהוא

והחלהמתיןלאהואשאבקש.מהכליעשההואמנורת·הקסמים
עדוגוברהולךבקצבכךואחרבעדינותתחילהבעצמו.משפשף
כמתפלוי.עומדועלוהתנדנדעיניואתשצעם

אלשהובילהפנימיילם 1הסלעברולברוחלקוםעוזאזרנוהרגעבזה
כצולליםטיפסנוזהעלזההאסם.בגגשהיההיחידיהפתח

למים.מעלאלמקהיםמעלעלותנבהליםוהםהתרוקנושריאותיהם
והלוליםהרפתותלעבר"הצילו",צעקנוהיבשיםגרונותינובכל

שמסביב.

כמההתקרבוכברהלולייניהחיצוןבסולםלמסהשירדנועד
ושופיקשלהםהגסיםהגוכ:ימגפיבגלללרוץיכלולאהםרפתנים.
מהלמסה,צעמוזרקומשכ!האסםשבגגהפתחאללהגיעהספיק

מתגובותפחדסובגללואיוםדברעשהשהואלכולםשהוכיח
ורקבמקום,נהרגשלאבעינינוהיהולפלא ...מהגובהיותרהחברים

 .מנוסתובעתקשהצליעהצלע
כברלגן·הירקשהגיעועדבעקבותיולדלוקמידהחלוהרפתנים
ומהלוליםמהסנדלריה ,מהמסגריה,-חבריםמעשרהיותרהתקבצו

והארוךהלבןהגומינורוסי ,מכאןרחוקשהיהמהמטבחאפילוואחד
רגליו.אתדקימהכששילחנקרעכמעטשלו
 ,לצדמצדרצוהםה.עד·מהמעיניהםנעלםהצולעשופיקאבל

שהרימוובקלשוניםבמקילותגוברבזעםמנופפים ,כיווןללאנפוצים
 ,הניחרמגרונםך,יצתם,מעוצמתעידודהיושואביםבמרדפם.
במעבהכרוח ,מן~בר·ענןכגשםמלוכדיםוניגרת.העולהמזיעתם

לבערקדימהודורסים tמתגלגליובשדה·קוצים.מתלקחתכאש ,יער
היכרבבשרם.לגעתשניסההעולבוהצרהאויב ,שחדרהזראת

קסבהבמיהשמחפשיםי:כסובעשבבשיחיםשמאלועלימיןעלוהיכר
התרחקווהםהזמןשעברוככלתרנגולות.וטרפהללוליםשפלשה

בפניהםשניכרעדז.תם 1חגברהכן ,מצאוהולאזאתובכלמהגדרות
ללאדמואתיתיזולידיiוםיפולשאםומאמץמעלבוןהלוהטות

היסוס.

מרחבפניעלומפוזרתנפוצהחיתהכברהנמרצתהגבריםחבורת
הנרגעיםבאפרים::וגגה 1והתהלכהנחישותה,גםכמוועוצמתהגדול
ערב.לעת
גםשמההגיעואחד~חד tלגדר.שהגעתיעדמזרחהרגלינשאואותי

היונחיםהשמוטות.בידיהםרפוייםוקלשוניהםמקלותיהםהרודפים.
המסורבלים.ובמגפייםהכבדוחנבנעלייםוהמתישההארוכהמריצתם

באור·הבינייםז.הבהבים 1היוכברומכפר·יאסיףמתמרהאורותקצת

לאיטהמטפסתדמותנראתה ,הגדרבהמשךשמה,והנה .האפרורי
המתעבההחשכהז.:רות tלהמזרח.לעברהדוקרניהתילחוסיעל

לערבית,המורהפיק,ושזהוכילכולםהיהברורלרגע,מרגע
גםולהשיגו.לרדוף:תה 1.7חשבלאאישאבלמאו.דכבדהשצליעתו

לאורךמזרחהצולעלגז,רימעברהיהכברבידם.שהותחיתהלא

בחשכההנמוגההדמותאתראינוולאמעטעודהטריים.התלמים
חוזרתצליעהתנועתהאחרוןבאורהרושמתצלליתרקאלא

ונשנית.

הוןמין"רוחוצעק:הכבדמקלואתוהלאהממנוזרקמישהו
איסלאה!"

 .יחזורהואאםשאלמישהו
 ,,האלה."העראבערססוף.לזהשאיןלעצמוהשיבאחרמישהו
 .לתמידצולעיישארהואאםשאלהילדיםאחד
הביתה.לחזורופנובמזרחשירדללילהגבםהפנוהמבוגריםאבל

עמנואלבית
... ,,, •.• ,..... -.-

אלבשיכון-הוותיקיםהמשפחהמדירתלהגיעדי
לחצותהאםחיתהצריכהבנה,עמנואלשלהצריף

הבריותשלהמשתאותלעיניהםחצר·המשק,כלאת
מרפסותיהם.עלשעהאותהשהתאווררו

השביתהכשחוריה,לבושהלפניהםבלומהכשעברה--
קיימים,אינםכאילולעברם,הביסהשלאלמרותשמחתם.את

אבלה.ובבגדיבקיומההםהרגישו
האנשיםכבשוהמאוכלסות,המרפסותאחתאלשהתקרבהאימתכל

קולותיהםאתהנמיכוהקלילים,צחוקיהםאתעליהשהתגודדו
עדעיניהםוהשפילווהלגימההטעימהאתהפסיקוהעיוניים,
מהעלדעתםנתנושמיעה,מטווחויצאהכשהתרחקהרקשעברה.

ראש.בכובדבהושחושראו

לא ,קיץאותושלבראשיתובמלחמה,בנהעמנואלשנפלמיום
היאהקיבוץ.מחבריד nאף·אעל·ידינראתהולאאישבלומהראתה

אתכשגילוה'שלושים'בסוףולאב'שבעה'ולאבלוויהחיתהלא
הסתגרהשבוהמשפחהבחדראישפניקיבלהלאגםהיאהמצבה.

הימים.כל
המרפסת,אללעתמעתיוצאבעלהיצחקהיההראשוניםהאבלבימי

עלוצערתנחומיםלהביעשבאוהרביםהמבקריםפניאתלהקביל
יחידם.בנםשלבדמי·ימיומותו

אותושראוומילמלחמההבןשלחבריומקצווי·ארץכשהגיעוגם
יצאהולאביתהאללהכניסםהשכולההאםהתרצתהלא-אחרונים

והמפקדיםהחייליםעםלבדוישבבעלההצעירות.פניהםאתלקבל
שמיצועדבחברתםוהחרישהביתשלפניהדשאעלעלומי·הימים

 ...המשותפתשתיקתםאת
רגשותעוררההחוצות,אלפתאוםיצאהכשבלומהעכישו,

שכןהקלה,וחשומאבלהשיצאהמבשרשזהשחשבוהיומעורבים.
בושהללא ,בגלויהסוביםחייהםאתשובלחיותהםגםיוכלומעתה

אבלהאתמוציאהשהיא ,להיפרשסברוהיואבלרגשי·אשמה.או
השחוריםהבגדיםעלהצביעוולראיה·הרבים,רשותאלהכבד

הכחוש.גופהאתשעוטים

הרביםהציוריםלנשום.התקשתהבנהשללצריפובלומהכשנכנסה
מצאושלאוחומרי·דילולצבעי·שמןשלעזריחהדיפואותושגדשו
ומילאוומוגףסגורהקטןהחדרשהיההרביםבימיםהחוצהדרכם
ץ. nבסיר·לכאדיםמשמש·קיץהלוהטחללואת
הווילונותאתהסיטהוהחלונות,התריסיםאתלפתוחמיהרההיא

זהריחלההיהבעברמעט.יתאווררשהחדרעדהחוצהונמלטה
אתבעצמהנטשהלציירבנהשהחלמאזאבלכאוויר·לנשימה,

מכחוליםשלה:בסטודיולהשהיהמהכלאתלוונתנההציור
בקופסאותואקריליקצבעי·שמןושפכטלים,סכיניםומברשות,

ובריסטוליםבדיםפחם,ומקלותוגיריםעפרונותובשפופרות.
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ואת ,הקיבוץלרשותהחזירההריקהסםודיואת ...ומסגרות
יחידה.בנהאלהתיקההאמנותיותשאיפותיה

השיגהלאהראשונים,בצעדיוהנערשמשיגשמה ,מידראתהבלומה
כמוהוהתרכזבעקבותיההלךאמנםעבודתה.שנותבכלבעצמה

שלהם.הבדיםביןדמיוןשוםהיהלאלזהמעבראבלבציורי-נוף,
הצברבנה-ואויבצרכאלהארץאוראלהתייחסהשהיאבעוד
מציוריהלסלקווניסתההחריףבאורנאבקההיאאהבים.עמותינה

ונתןהתריסיםאתלפניופתחובנה ,זרפולשכמגרשתהמופנמים
כאש·להבה.והצבעונייםהגדוליםבדיואתלשםוףלו

 ,הםריהערבבאווירנשסףוהבדיםהצבעיםשלהחריףשהריחאחרי
ונכנסהבלומהשבהחרושים,ואפריםצקוריםשדותשלניחוחהרווי

ותיכףלרגערקעמנואלממנויצאכאילולהנראההחדרפנימה.
אליהששבואחריארוכה.שעהמקומהעלקפאהוהיא-ישוב

בזהירותונוגעתהפרסיםאתבעיניהסוקרתהחלהעשתונותיה
רוחשות.בגחליםשנוגעתכמיבחפצים
עלמונחהיההטירונותבסיוםשקיבלהתנ"ךבתנ"ך.נגעהתחילה
היאכסימניה.דפיוביןחצץדם-המכביופרחהצרהמיסתוכרית

היהאחדפסוק .המסומןבמקוםופתחהבידיההספראתבסלה
לאיתיםחוברתם"וכתתואליו:נמשכוועיניהצבעוניבגירמודגש

אתהשיבהבלומהמלחמה."עודידעוולאלמזמרותוחניתותיהם
שמצאהכמובדיוקהכרית,עללמקומוהרבנות-הצבאיתשלהתנ"ך
אותו.

ספרי-שירהכמהעודנערמולמיסההצמודההקסבההשידהעל
המזמרהאתמיששההיאכמשקולת.עליהםמונחתחיתהומזמרה
שנזכרהעד ...המקריםצירוףמדעתהנעלםלאכיעליה,ותהתה

למלחמה.צאתוערבהאחרונה,בחופשתולבצירהתגייסשעמנואל
שימושמחוסרהחלידהובינתייםהכליםלמחסןלהחזירהשכחודאי

גבוהה.ומלחות
יתרנדחקוהנזיריתהברזלמיסתלאורךשנתלהגסמדף·עץעל

קראשהיוהמעסיםאתאבל ,באמתחתוספריםהרבההיולא •ספריו
הכריכותמצבם.לפיבבירורלראותחיתהיכולהזהאתושוב.שוב
השאירוהמלוכלכותוםביעות-אצבעותיובצבעים,מוכתמותהיו

בגיריםהודגשומשפסיםבפחם,נרשמוהערותהדפים.בשוליחותמן
שמנוניים.

גםשימוש.מרובבלוייםהיווגלבועגוריגולדברג, ,אלתרמןשירי
הרצןשלוזכרונותתורושלמסות ,וויסמןשלהמתורגמיםשיריו

עלשנמצאוהצבעכתמילפילשפוםאם-עליוחביביםהיו
אתהבןשלספריולההזכירומהמשוםודשיהם.דפיהםעטיפותיהם,

קראאוליומזיעת·ידיו.מםבק·הרחהצהובשהיהאביה,שלהסידור
וקראשנההעבדקןשסבוכמו ,שלוספרי-החולבקומץ

הרחוקיםילדותהבימישולחנועלשנערמוהבלוייםבספרי·הקודש
בגליציה.
שלתוכההקסבההמחברתאתחפציוביןבקדחתנותחיפשהאחר-כך
שבחרזכרההיאעגנון.של"תהילה"אתהציוריבכתב-ידוהעתיק
כיהצבאיים,מכנסיולכיסיבמידותיהשתתאיםבמחברתבכוונה

אולילצבא.גם .הלךאשרלכללשאתוונהגמהסיפורלהיפרדמיאן
המחברתאתמצאהכשלאעליהדאבהעייףלבהלמלחמה.גם

הטנקשנפגעבעתבאששעלתהייתכןבנה.שלוהאהובההקסבה
 ••.הרהרה ,פיקדשעליו
גבוה,כיסא •בחדרשהיההיחידהכיסאעללנוחהתיישבהבלומה

עםלרשותושהעבירההגדולכן-הציורלצדשניצבחסר-משענת,
אחרמודללובאין ,כמודלבשבילוישבהרבותפעמיםחפציה.יתר
לפניושישבהבעתתשתעמםשלאכדיברישום.ידואתלאמן

בקריאתרוחהאתמבדרבנההיהתנועה,מחוסרתרדםולאקפואה
קראאותה,שרשםבעתאחדוליל-שימוריםבעל-פה.שידעשירים

אחת.בנשימה ,עגנוןשל"תהילה"כלאתבעל-פהבאוזניה
לבקרמקפידהבלומהכימאחרים,שמעואו ,ראושהכולאחרי

שהיאושוב,שובאותוומסדרתמנקהשהיא ,עמנואלשלבצריפו
לפנותםובמקום ,שהשאירוהציוריםהתמונותשפעאתממסגרת

-לתצוגהכמוהקירותעלאותםתולההיא ,שקיווכפי ,מהחדר
שהשתחררוהצעיריםלסוכתלפנותובכוונתהשאיןחוששיםהחלו

משלהם.פרסייםלחדריםבקוצר-רוחוהמתינומהצבא
חששותיהםאתכיסאולא ,החדראלעיניהםשלטשוהצעירים

מתלונניםוהחלודאגתםאתכבשולאהוריהםאבלבראש-חוצות,
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עלוצמביעיםוהוודעות,המוסדותבפניהבניםשלמצוקת-הדיורעל
גבה.מאחוריהמשונים,משעיהועלבלומה
שלבני-גילםהוותיקים,מןאחריםועודומרכז-המשקהמזכיר
לגלותמהםוביקשווהחושדיםהרוגזיםאתדחוהשכולים,ההורים

יעשהשהזמןובסרחיםסמוכיםשהיומפניוהתאפקות,סבלנותיותר
 •..ישעההםובאת-לאםאםגםשלו.את
ויצחקבלומהמולפניםאלפניםלהתייצבהעזלאאישמקום,מכל

זההיהמכך.להימנעעודיכלושלאדעעניין,אותועלעמםולדבר
ועליובנהשלצריפודלתעלשלס-נחושתקבעהשהאםלאחר
עמנואל"."ביתהמלים:אתבמו·דייהרקעה

לאורוניצנץביוםברק-השמשאתשהחזירהממורקשלס-הנחושת
לוחיתהשלאדעהרוחות,אתוהסעירלמרחוקנראהבלילה,הירח

הדבר.פשראתולבררבני·הזוגאלללכתאלאברירהלמזכיר
לתלונותפהשימשבסוכתוושלאהמזכירשמההלךכבדבלב

החברים.

שעליולמרותבנו.שנפלמיוםששתקכמוושתקדבראמרלאציחק
ולאעבודתואתהפסיקלא,שכןרעייתועלכמוניכרהאבלהיהלא

מדרכו.במשהוששינההבריותהרגישוזאתבכלבביתו,הסתגר
שכל ,בענייני·הציבורקולואתמהשמיעונמנעדוםשנאלםבעיקר

שבלומהכמהכל •מאודובכלבהםמעורבהיה ,לאסוןקודםחייו
מדירבעלההיה ,בעזבונוולםיפולבנםשלהחדרלסידורהתמסרה

אחרייום·יוםללכתהקפידזאתתחתבעקשנות.ממנורגליו
סלולה,לאבדרךהליכהחצי·שעהמרחקבית-הקברות,אלהעבודה

השדות.שבלבלתלדע
בידועלהולאלשבתאותוהזמינוולאפניםלוהסבירושלאכיוון

דברואתלומרהמזכירנאלץנימוסין,לשיחתבלשונםאותםלמשוך
להשאירמתכווניםהםאםאותם,שאלגינוניםהרבהבליבמפגיע..

 ••.ככהעמנואלשלהחדראת
אחריוהניחושבנהכמו-ככהיישארשהואבחיוב,השיבהבלומה
שאותםהציורים,מלבד •••אליושבולאלמלחמהממנושיצאביום

דברהזיזהולאאמרה,כלום,שינתהלאהקירות,עלותלתהמסגרה
המיותם.בחדרשמצאההדבריםמן

להחזיקהםמבקשיםמתיעדלדעת,המזכירביקש ,מתיעד-
בחדר?

שהיאממעשיהברורהרימתי.י'עדפירושמההבינהלאבלומה
 ...לתמידכךשיישארמתכוונת

בחשש.המזכירשאלכחדר·זיכרוןז,שיישארכלומר-
בניד·ראשחששותיואתאישרהשחוריםהלבושההשכולההאם
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לנוכחנוחות,באילרגלמרגלגופומשקלאתהעבירוהמזכיר
בני·הזוג.שלדקרותם

אמרלחדר·הנצחה,המתאייםהמקוםזהאםיודעלאבאמתאני-
שנפליקירהשלiדחדראתלשמורתרצהמשפחהכלאםבזהירות.
 •••בעיהלנותהיה ,כחדר·זיכרוןבמלחמה

בתנועתלאאפילודבריועלמחוולאבשתיקהבושהביסוכיוון
בהרגשתמלפניהםויצאאפשריהדברשאיןמביניםשהםהניחגוף,

הקלה.
כוונהמתוך ,פומבילהנתןשהמזכירשיחהאותהאחריימיםכמה

החבריםהופתעוהמוזזים,דעתאתולהפיסהרוחותאתלהרגיע
חדר·האוכלשלעות ir·המו nלועלבלומהשתלתהמודעהלקרוא

לציבורנפתחמנואליי,ע"ביתכי ,המעונייןלכלמודיעההיאובה
 •••אחרי·הצהרייםיוםכלבולבקרואפשר
פתחה ,עמנואלשלרוילחזאחרי-צהרייםכלבצעמהבאהיוםמאותו

חסר·משענתכיסאאורנועלכשחוריהוישבהלרווחההדלתאת
הציבור.לביקורוהמתינהכן·הציורלצדשניצב
ומפניממנהנרתעוהבריןיתעמנואל"."ביתאתפקדלאאישאבל

כיוון ,בסמוךשעברחשביו~מןאפילורגליהםאתוהדירומעשיה
לדרכםחולפיםאותםשתרא:הרצוולאפתוחה,הדלתאתשהשאירה
כדיולוממסלולםסוסיםולאליעדםפוסעיםממנה,ומתעלמים

שנקסעגדולכישרוןעלשמעידבנה,שלבעיזבוןבחסףלהציץ
אתושוכחיםחייהם ת~~וחייםמתרחקיםאותםראתהוהיא ...באינו

ארוכה.לושאיןאבלהואתבנה
לשבת.הבאיםהחייליםאתראתהעמנואל";ג"ביתמושבהממקום

השביחהכתףועלקיהנשגבריברישולתלויהאחתכתפםעל
לפעמיםהמיוזעים.ם iוגרבידלבניהםאתהנושאהמאובקתרמילם

 ,הצרמותנםאתת fמחביאליהם,מתלווהרעננהנערהחיתה
מחבקתחיתהאמםת, jומחובומחבקתחיתהנערתם .••אמםלפעמים

עוגהאוומגוצהים,מכובסיםבגדיםערימתהחזיקהונשביחאחתביד

הקיבוץ.ממסעיסרייםפירותעםסלסלהאובתבנית,
בוצעיםמרפסותיהם,עלבחוץמתגודדיםהבניםאתראתההיא

בצבא,מעלליהםעלבקולי·קולותמספריםעסיסיים,אבסיחים
הבהירותהסקאנדינביותלמתנדבותדלהבאנגליתקוראים

כשלאגםהאדומים.הפלחיםמןולסעוםלהתכבדלבאוהתמירות
הרוויהאוויראתשהציףהצחוקפרציאתהיסבשמעהאותםראתה

וקולולילה.ללינתהעציםאמיריבתוךהמתקהלותציפוריםציוצי
עמם.איננוכיהמקהלהמןנעדרשנדם,בנהעמנואלשלהביישני

 ,הצבאימהשירותמכברלאשהשתחררוהצעיריםאתראתההיא
מתבגריםוהםהשוניםבענפיםהעבודהמןאחרי·הצהרייםשבים

ודיבורםגופםתנועתהנעריים,אבריהםעלבשרמעליםבמהרה,
המוצקיםבמעגלי·החייםמשתלביםוהםלאבותיהםדומיםנעשים

·זוגות,לזוגותמתחלקיםאותם.לקלוסוממתיניםאותםהסובבים
 •.•אותהלהרחיבוממהריםמשפחהמקימיםמשותף,לחדרפורשים

והכוכביםהירחואתובשקיעתהבזריחתההשמשאתראתההיא

הימיםאתמחליפים ,הזמןדפיאתומעביריםהיישובבשמיהעוברים
קיץאותווקמשקמלויבש,שתםעדבימים,~לילותואתבלילות

ומקרביםמשפחותשמאחדיםהחגיםועמובמקומוהסתיוובאארוך

געגועיה.בעומסלשאתעודחיתהיכולהולאיחידיםבין
זהומברכיםומסבירי·פניםומפויסיםנינוחיםכשהכולהחג,בפרוס

לכבודרעהועלאישאיחוליםבנדיבותומשפיעיםלזה
החוגגים.ביןויצחקבלומהנראולאדשה, nהשנה·ה
יצאוישנים,הכולבעודהחדשה,ראש·השנהבבוקרהשכםהשכם
בעינייםחצובשיכון·הוותיקים,הישנהמדירתםויצחקבלומה

שומר·הלילההקיבוץ.אתועזבוהשוממתחצר·המשקאתמושפלות
כסופי·שיעראנשיםשניראה ,משמרתובסוףמנומנםשהיההצעיר

זוגשאלהלתומווחשבהשער·הראשיאתלאיסםחוציםי·גוו nושחו
 • . ..בביקורכאןשהיוזריםזקנים

זוטראאיתי

ולאשנראתהלמי
 .מוצתה

משישלפרוכתזאתאמרתי
ר~ינ:יילים. 7PiJנכו~תן-;ן~~רז:יי י~?~
 Jj ~ר~זסב Tי j2חב~

במזידנכחליםצעיםעליבשרז-דיהנ;ראה.
 ·- 1 • ':·ף Q ~ש;~ןי ~~~-ר iןן~ן

ואז-דחשב;בי.עלזשב;ת;ת nאר~לאכ;לרצ~
T 1ד-- ; :- :-:ד • : -: 

רכ~בהאזשראיתי

ס~ינ:יי .םי~~ב~~לי~.rגזךנ;ילא~ןrכז ci~ל
~נ::ו~ז:יי~ךים. 9 ~ס~ינ:יידק fמ; p:~ר

~רדקלא f~דע l:1 ~? ר:~י~ Q ,נ;יב~ע;tי:ר
 .ה;;ה י~~

ת;ת nנ;מכרסמ;תצעמ;תראיתיבר~חי
: • T • • דT T :\,: ך

tידז:ייז P: .ם:~ f ב:~
 יי:נ;~~ל:במןיק.ד~ינ:יילא f~הן~ד

לךא;ת; ז~~ םי~}!~?דק f ,לח"זי;ןדת~;ה
ריר~ים fןךי j2ופ~ 1J:pסס~ב
 י~~ 1ס,;חים.ת ji~יר

ו~ס."צהסלבע j2 ,~~דלרלא~רן~י~י
 ... . .לשנים.

. :-· 

ס~~ךיםק;ל;ת ~ת~ד~;ל~ןה
ן;ל .ם~;ק~~

r מ~ןה~ JJ ~ r ר;א;~ .ה;~~ת iJ לא~f ל
ברא~הלילה
 nסויעל'עמל;ת ,r ;~מ~ש
ס,יסהז;"'ך .ם;~ר~ י~~~ק~ך~ם
נשימ;תסע~ת.

i ךקב;תi ת;~~ן. ~ s לסיזזםל;ת ם:~~ל;ת~
 . . .סןם.ז-ן;ך

לפנימצע;רים.ללאמהד
סראשת;ך f~פ~ג.'ןס~לליתם" ,9i ~ת iזסך;
הרגש;תלאחרשע;ת
ןלא"~רךל~ל ;-בן~~"ר~ית

 ם:~ .ת;א,;ן.ן
ואנימ~גזים. ת;~ gרת~חים,

ס~~זק;ל;ת?~ד~יר"ןי p:דקזאתי i ר~~
 •ר~חי~ת;ךעים f ~~~ס
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ןן$םי;~בק,~~ים iJ~ך~עים
~ןי;ןל l: ר~ן~~
~~ים .;מ~
נכמ;הצעים.עלהשפ~כיםהעלים

 T 1" •-ללאי;.ם p ~ ם~~

~ :l ה~~ר~~~ן~חים.ם 
לדר;אסע;ןם.ל l:למש;ב~שך~ר~ןה.
שופצופיאיםננמ;א;ת;

: ... -: . . 
הננסא;ת.אתבהם~מפחידיםעכברים

 :·-דזד • •:- •ז:-

ר;נים nהאהימ-יםשלהרציניתבהג~ת
 • :-- T •"אבי-זפגמים.מספר~ש

ך:ב~~ית. lj ~זת i י~~~:ג ;,ס~דז
ס.~זנגו JJב;ך

ילדננשהייתימהן.ןמ~נ;ת.
משישל;פרכת"ל~פהן.ןלז-ולישפעת
 •דדדזזם iה~ע;ני"לחלחה

• : : T ---

זר;ת~יק 9 ~~ש
לםש;ב~לי;ם
עכברים.על

 •ז:--



 sC 25מעמ'המשך

בווינה,המרכזי·הקברותבביתטמנו ,מאייר

נול.דשבהנעיר

ר

וקווי·הרוחבקווי·האודך ,בעדךהם,אלה
ז'אןשלהסובייקטיבית"ה"מציאותבממלכת

דקכאןאותםלהתוותהיהניתןאמדי.
והם .יותרלהאריךהיהשראויאףבקצרה,
נטפלטעםמהתמיהה:כמובןמעודרים
כדיעדאליונטפלטעםמה ,באדיבולשאול

שלהמפורסמתהצהרתומולשהעמידכך
אתבארי"בומאדאםהנני"אני ,פלובד

בובארי"?שאדלהנני"אנישלו:קביעתו
אותוביןדמיוןשלשמץ.גםולוקייםוכי

לביןנודמנדימחבלונבגדעלובנפדירופא
בו?דניםשאנוהספרשלמחברו

אב·טיפוסשאותוהדעתעלמתקבלזהאין
שהעמידוהיהודישלוחיובימופתי

המושרשיםוחכמיה,מוריהגדולי·היהדות,
ובמלואהקפובמלואמוכרהיהבמסורתה,
הכירספק,ללאאבלאמדי.לזיאןהשלכותיו

שלהסטדיאוטיפיםאתלפדטי·פדטיהם
הלא·יהודיתבחברהמקובליםשהיוהיהודי
בעלשלהם,אחדפןוהתחנך.גדלבהאשר
ימי-הביניים:מורשתהיה ,התיאולוגיהגוון

מבני·בניו ,השטןשלבן·בדיתוהואהיהודי
פןיצארבהבמידהאיש-קריות.יהודהשל
 ,אכן .יהמודדנבעידןופנההאמןזה

כמובןוביניהםהמוצהרים,האנטישמים

מותאםחדש,צביוןלוהעניקוהנאצים,
·אדם,תתהואהיהודישלהם:לאידיאולוגיה

מטמא.ומגעוטמאדמו

מאודומקובלהכללית,באוכלוסיהנפוץ
הנלעגהעלוב,היהודיאחד:פןהיה,

 ,בלשונוהן ,החיצוניבמראהוהן ,והמגוחך
מושרשכךכדיעד •ובהתנהגותו ,בלשונו

עלגםמקובלשנעשהעדזהסטדיאוטיפהיה
עצמם;היהודיםבקרבמסוימותקבוצות

נאוריםיהודיםמאותםחלקעלדהיינו
אבותיהםבידיעלהשכבדומשכילים
בארצותורוחניתכלכליתמבחינהלהתבסס

ומתבוללים·מתבולליםעלמושבותיהם,
חללאכזהמאפיין ,כמובןלמיניהם.למחצה
בני·אמונתםעלדקאלאעליהם,חלילה
מזדח·אידופהמארצותמקרובזהאךשהיגדו

שמורגליםהתרבותלנוהגיהסתגלווטרם
מתארכךמהוגנים.בני·תדבותבהם

שמואלאת(היהודי>לסינגתיאודוד
עליו:שכתבבסאטידה(היהודי>לובלינסקי

ונאום-שלהדלתנפתחהפתאוםלפתע .. ,"
ערות·ידייםבתנועותמלווההתנצלות
קטןבית·כנסתהחדר.תוךאלהתגלגל
ומתבדרות,קצרצרותרגלייםזוגעלשמנמן
לעברקדימהנמרצותמזדקרתהקטנההנדס
 ,אוהל·מועדשלאפסיסכמו ,החיצוןהעולם
כמובדיוק·הברית.לוחותשמודיםשבו

כאשדשלההבטנוניתאתמנפחתשהצפרדע

שוחהוהיאעליהנחההתנשאותשלדוח
·מוישל'הבעגת ...שלההשלוליתבתוך
לתוךבנאיביותדדנואתלעצמופילס
ועלימיןעל·מליםתולעותבהשירו ,החדר

שמאל",
קשהובדרך-לוהתברראמדישללחוותו

כי-אחריםרביםלדניםכמושבקשות,
יהודיביןהבדלאיןומצוקהצרהבשעת
·אבותיושאבותמשכיליהודיבין ,ליהודי

במחוז 1 7 •הבמאהכבדהתגוררו

תושביהודילביןשבאוסטריה,פ'ודאדלבדג
בגאליציה.אובפוליןנידחתעיירה

שהתנסה,במהשהתנסהלאחר ,מסקנותיו
שירצהביןוחד-משמעותיות:ברודותהיו

קבוצתלאותהשיירהואירצה,שלאובין
נלעגים,הםכיבדניםשמקובלבני·אדם,
שאותוכמובןידעהואעלובים.מגוחכים,

נכפהשהוא ,מעיקרומופרךהואסטדיאוטיפ

שנוהגכדדך·לב,בשרידותקבוצהאותהעל
שהואמגיבוריובאחדספדשלמחברובה

הוא ,כןעליתר .שליליבאודגולחצירוצה
מגוחכיםנלעגים,מאותםדניםכהכיידע

בארצותשהתגוררו ,כביכולועלובים
קיימולהן>מחוצה(וגםגרמניתדוברות
הפסוק:אתגידיהםובשס"האבריהםברמ"ח

לבךבכלתרבותהואתגרמניהאת"ואהבת
נטוכל·כךמאודך",ובכלנפשךבכל

נגדם!שהוטחווהלעגהזלזולמןלהתעלם
כפסגתבעיניהםנראתהגרמניהתרבות

מאשריותרטבעימההאנושית.התרבות

היהודיהמשודרזההיהכליל?להלהתמסד
·העולםבמלחמתשכתבר )tאף gלי~רדסט

נגדביותרהארסישיד·השטנהאתהראשונה

אנגליה.
גרמניהבגדהואיומהמחפירהבגידה

לה.המסוריםבאוהביה
כיצדאמרימתארשלוב"רומן·המסה"

הודישללביתםבאיםהגסטאפושלוחי
צלב·הברזלאתלהםמושיטהאבגיבורו.
שביצעהגבורהמעשיעללושהוענק
·כתפייםבמשיכתמגיביםהםבמלחמה.
כלאתעמהםונוטליםאדישה,

למחנה·השמדה.הנשלחיםבני·המשפחה,
עלשלואביונפללאהאםעצמו?ואמדי

היהוהאםה"מולדת"?למעןשדה·הקדב
בזכותויינצלשבנושבקליםקלסיכויבכך

הצליחבמקדהדקהרימתאי·הגאזים?
לשרוד!

טוענתהיידלברגד·ליאונדדהמנקדת
מעיןלהיותנועדאמדישלזהשספדו
והתנכרולושבזואוהבשלשיקומיתהליך

בכךבובאדישאדלעםמזדההאמרילו.
אשרכושד·הדיבוראתלומעניקשהוא
שאדלשלכשהמסכהממנו.אותומנעפלובר

הגזירהעםלהתעמתמנסההוא ,פניועל
בהתאםיהודי","להיותעליושנגזרה
זרלאדםשאדלאתברפלוהפך ,לתפיסתו
לזרהפכו ,אמדיאת ,שאותוכשם ,ומנוכר
הואאחראומלליםשל"עולמם •ומנוכר

בספרואמריכותבמאושרים",שלמעולם
לעולמםפהלהיותרצההואההתאבדות.על
עםההזדהותבעקבותהאומללים.של

אוליעשויה ,יהיואשדיהיו"סובלים",
בהוויההכרוכהה"קללה"להתפוגג
זדהיהודייהיהלאביניהםהיהודית.
ומנוכר.

באשדלאבוודאיאשליות.היולאלאמרי
כשםכיידעהואלספרו.שתהיהלהשפעה

הנשתליםזדיםאיבריםדוחהאדםשלשגופו
עובדותאדםשלרוחוגםדוחהכך ,בו

ב"מציאותאותןלהשתילשמנסים
להןאיןעודכלשלו,הסובייקטיבית"

בכךגם .עליוואישיותישירותהשפעות
הספרותשלמחולשותיהאחתטמונה

הריאליסטית.
המליםאתספדובסוףאמדימציב ,ולכן

מצבתעללחרוטהורהבובאדיששאול
 •ההלך."בדרכך,"המשךאשתו:

;כ ~ 1

בן·אריהיגאל

השקטאתתפראל

i? דרל~רי~תן;~ה~בףל;ת~י:ןת;
מש;טטיםר;נה nאנאשמות

q tםי;ז~~?~ ם:~י~לק'רי~ת ם•~~ףס T .זךים
ןח,ריד;ת, 1ןחנ;ו ,זקנ;ן qל~מר

~ע,דינףתי~ה Qמ~ ת~~ q ~~לא~ת
נבשר;תכ;ת nשן;ךס;תצפונים

~ i לi ןז;ל•~~ך~ע;תת i? ,;~םי T 

:l ר.:אףשך~םס~ית 9~בףת~
 .מדין~~דףקתף;ה,~:ןםקי~ה,~:ןם

דיוקנאות

ע j2~ך~~נף l:עם~א;ת ?iןי; ה~~
בכשהייתיפעםאלימתגעגעאני
 • ' Tמ'עזאני-פעם,•לחש~פעם

מ;ת r~גףזה i "אל•~;ם T ~~ :i;j i,;'n ,ם,~ז
 ן;,~~~צררןנףז.tיז
ן:ה p:~ל.ינףח~יטלאך~ר
זו~ר י~~,די

 ז~ז-~י ~~~ןרמ,~סה ~;ת~
יסה. tן~נ:י~יםע j2ך

קפואיםברחובות

~~ןםריקיםפף~ים ?i;ב;ת n~ך
~לפוך~א~ך~ה~ה:ןל~זק~ז
~חףקימ;ן Q ~ ;ך:~ T [/;א

 ף~~ןלאךים qדוים Qסףזקל;~ה
 .'גך;'ג~לר o;ב n~ך
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הקטןאמיל
ליפסקילאו

עמיאלעיריתמפולנית:

:.·····"··· l·l··I ·1 ., .. ,•ן.י·ו .,·.·.··· i.J.l .(· הוכפיה.שוםסבללאמילt ~ בכלאחריהדיחדח כעס-בהחששהוא 'לןהיהנדמהשדקוברגעמקום ' ' ''·: ' ,
בפיהמכונהילתופעהמעבדחרגהדברסוס.כמו :,. ~. . "

משמעת.חוסר-אמהות 11 '
וצדיךלמיסה,~מתחתנכנסהיהלו'הניחוכשלא

נהגיותרקיצונייםבמקדיםהאב.שלהמקלבעזרתלהוציאוהיה
והסבחיתהאםניסושעווזבמשךהשימוש.בביתעצמואתלנעול
וככלמכותיקבלי:צאשאםידע,הואאבללצאת.אותולפתות

בתמונותהסתכלואזמכות.יותריקבלישיבתוזמןשיתארך
הקדמוןהאדםכמוהשימוש,ביתאתכיסהשבהםהמגייםובסימנים

אומד:היהלבסוףנות. 1וצעבפחדמזעם,צאבעותיונושךמעדתו'את
 ...אמא-
מה?-

לי?תרביצילאאתאצא,אניאם-
נכון>.לאשזהידע(הואלא-
בסרח?-

נכון>.לאשזהידע(הואבסרח-
הספד?לביתמחדאלךולא-
נכון>.לאשזהידע(הוא .תלךלא-

פותח.היהולא
בעלהאדוןהאב,שלשובן'עדהמתיןהואלדלת.מעבדצעקההאם
לאגםאבללהכותו'הדשן;לאשאמנםכחולות,ועינייםארוךזקן

 ,'בכיתהתלמידבע t 'בןהיהכשאמילופעם,דב.ענייןבוגילה
עשרהששכבדישבאמילבפריז.בקסדיולוגיםלכנסהאבנסע

בפינהישבהואממקומה;הדלתנעקדהכאשדהשימוש,בביתשעות
כשנכנסוזזלאהוא .למצחודבוקותשעדונ:ייוחיוור'הרצפה,לע

שלאהראשונההפעםהיתד;זוהשוער.ואנסוניהחדרניתינקההאם,
ביןלמחצהז.סודפות 1העיניואתדאתההאםכימכות,קיבל

עלים.ןיביחיהעיניכמוהמצח,עלהיורדותהשערות
מחושך.פחדכייולית,,באפושכבהואלמיסה.אותוהובילההאומנת

איזוהיוהםכייסים,יהדהשלהמתארקוויאתלדאותאהבהוא
גדוליםמיםבתוךכ:מוהדגישבחושךבה.להאחזשאפשרנקודה
שאםלוהיהנרמהבתודז~ה.נאחזבציפורניובשינה.לשקועופחד
החלוןשלהחלבילובןיבהביסוקשובדרוךוכךימות.אותה,יאבד
לה.תו irחדואתהאםאלהגדולהשנאתואתבוודאה
לו:הזכוריםהמסכתסכיניבכלרבותפעמיםהאםאתרוצחוהיה
ובגרזןפידות:קילוףילבזעירהוכלהבשדלחיתוךבסכיןהחל

כן.גםפחםלשבירת
לבנהכותונתלבוש ,ך 1הלוהואחצותשעתכבדחיתהקם,ד·כך nא

היאאםהאזיןוהואכבד'ישנההיאשלה.השינהחדדאלוארוכה,
עייףשהואלפתעהריגישחיה,שהיאכשנוכחמתה.לאאםנושמת,
מאוד.

זהעידנות,עללשמור-והמחרידהיחיד-הכורחונעלםהלךלאס
כמוהצד'מןחדשהזדחלההשינהבלילות.הגדועהלשנתושגדם
 •ושחודרךנחש

רסס.בועבדנוספתבפעם

חושב?עדייןאניהאם

נדדם.ד·כך nאלדדכם.היוצאיםהמפוארים,הקסדיםעלחשבהוא
היהשלאצעירנוידולוגאלאמילאתלקחומפריז'חזרכשהאב-

סיפש.כלל
והתרגש.ההמתנהבחדדישבואמילהאם,עםקודםשוחחהרופא
הדודיםכשאחדלהשתין.וצורךקלנסןכאבתמידלוגדמההמתנה
עמדלאאמילונוהם,לאסלאסאליומתקרבלהפחידו'ניסה

קץלשיםכדיפחד,שממנוזהאלרץהואהזו.האיסיתבהתקרבות
שזהוידעאילואפילוכךעושהוהיה •האפשרככלמהדלדבר'
אולינעוץכאןאלמוות).כבןצעמוהעריךזובתקופה<אגבהמוות
והכורחקבע,שאיתןלנשיםבעתידלהמתיןיכולתואישורשאולי

המתין.שלהןלאלהמידלהתקרב
הגדולה,בכורסהאמילואילוההמתנהבחדדאמאישבהרגעכעבוד

ביןאחזהאדוןצדות.ושפתייםשקופותעינייםבעלאדוןמול
בחלון.והביססיגריההארוכותאצבעותיו

הנה?אותךהביאהאמאלמהיודעאתה-
חולה.לאואנירופאאתה-
ולאמהות,לילדיםעוזריםרופאיםלפעמיםאבלחולה.לאאתה-

יודעיםלאוכשהילדיםסוביםלאהםשהילדיםסוענותכשהאמהות
סובים.להיות

הסיגריה.אתכיבההנוידולוג
נכוןזהספד'לביתללכתרוצהלאאתה-
רוצה.לא-
בפאדקזהבניםעםמשחקאתה-

לפעמים.-
וגנבים?בשוסדיםמשחקאתה-

משחק.-

שוסו?אושודדלהיות,אוהבאתהמי-
שוד.דאניאבל ...שוסולהיותאוהבאני-
משחק?אתהעודבמה-

בבית.אצלנוברכבת.-
מי?עם-

<אמילהתנור.ידעלהיאהמרכזיתהתחנהפורק.עםאולבד-
ישכיצדחששבעבגילכבדמדי>.יותרשאמדחשבכיהסמיק
רופאים.עםלהתנהג

משחק?אתהשאיתםמהבניםיותרחזקאתה-

 •יותרחלשפורק-
היאשלךאמאיותר.לךתרכיזלאשהיאאמדהשלךאמא-

לעשות.מתכוונתלאבכללשהיאדבריםעושהולפעמיםעצבנית
ואתהיודעאתהזהאתאבל •הדבראותואתעושהאתהגםאגב
 .אותךאוהבתשהיאגםיודע
השיב.לאאמיל

הספד?בביתלךנעים-
לא.-
למה?-
 ...חייבאניכי-
חייב?אתהמה-

לשם.ללכת-
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לךשאסביראחדיאבל ,הספדלביתללכתחייבלאבכללאתה-
ללכת.תרצהובעצמךסוב,זהושככהלעשותצדיךשככהתבין

רוצהלאואני ...להביןרוצהלאאניחייב.אהיהאזאביןכשאני-
לרצות.רוצהלאוגם •••חייבלהיות

משחק?וכשאתה-

יכול.לאאניאזוחייב,רוצהכשאניבצעמו.משחקזה-
השפילהואאמיל.עלהסתכלהראשונה,בפעםהנוידולוג,כעת
הואיותר.עודצדותנעשוושפתיוהשקופות.עיניומנסאתלאס
אתניגשהואלסינג.רתאודודקלאגסלודוויגשמות:בשנינזכר

שמעקהעדקסןכל·כךהיהאמילעוד.המצופההגדולה,הכורסה
ללםףמעםהתקשההנרידולוגלכןראשו.מעלהדנההגיעהכורסה
אותו.

מסוימתבמידהשקבעהדברהתרחש ,'גבכיתה ,יותרמאוחדשנה

אמיל.שלעתידואת
 • nסיןלשל•תיאןךהיה:הספדביתלתרגילהנושא

היהלאמעולם<כילכתובמהידעלאאמילשעהרבעבמשך
עםקשרכללהםהיהשלאשונים,דבריםעלחשבוהואבסיול>,

במסדרוןאחריוהרודףמישהועלעופות,סוףעלהספד:בית
הביןשבההדרךועלהיםעללא;אוחלוםהיהזהאםועל ,חשוך
קדימההאניהאתלדחוףיכולההצדמןבמפרשיםהנושבתשדוח
שיםועלהים,עלמשהולכתובהחליםהואהאב>.לוהסביר<כך

האלבסךןסים ••• nכתב:הואסיןל.היהזהגםדעתןלפיכיבאגיה,
והשמיםכוכביםוידדועלוובערבלשמיםמתחתועפוצרחו

קסן.עכבראיזהכמורסס,שדרתוחוסלאודךעבדואזהתנדנדו."
נקשו.ושיניוולבונשימתועלקלותלחץמהדבר
הסבריוואתהאניה,התעדסלהכיצדבדיוקוזכרבבידודדאההוא
האב:של
מצדופעםזהמצדפעםנמצאשהירחלנונדמהדקזהדואה,אתה
הרבהזזהואפניםכלעל ,זזלאהואבאמתאבל ,התורןשלאחד
לאס.יותר
פינפלאהיהזהשהרי-שלוהידעואתצעמואתלהכעיסכדיאבל
היססוהשמים nהוסיף:הוא-במפרשיםהתמרוןיכולתמגילויכמה

 • nהתנדנךןוהשמים

המתוקניםהתרגיליםאתהביאה nפאני nהמכונההמורהלמחרת
ואמרה:

ניסוילאוזהצורחיםלאהאלבסרוסים •שלךהמחברתהנה ,אמיל-
 •להתנדנדיכוליםלאוהשמיםיפה.
מלמל:הואסמוק.כולובההביסאמיל

 ? •••מהאזנו-

·האניהאתלראשונהקראהאתמולדקהסמיקה.היאגםאז
מרדהחיתההיאןךליין.של nהסתין"שיךואתומבןשל nהשיכןךה

הוסיפה:לכןמסוימים.דבריםלהביןעדייןוניסתהחדשה
מאודיפהדומה?דברקוראמישהוששמעתאו ?העתקתואולי-

שזכרת.

 ,פניואתשסףומתחזקהולךחוםזדםלחלוסין.צפויבלתיהיהזה
בדם.סבולשראשותחושהלוחיתהעיניו.אתמעוור
לזושיה:חדשלחשלולו

בלילה.ככהעושהאחיגםשיניים?חורקהואאיךשומעתאת-
ואמד:אביולוקראפעםשנים.בשלושממנוציעראחהיהלאמיל

אחות.אואחלךיהיה ,אמיליודעאתה-
מתי?-

 •מחדאוהיום-
אותה?אדאהאניומתי-

ימים.כמהבערד-

להתפלל.והחלהשימושלביתהלךאמילואז
אמד:אלוהים,שלבדו·פדצופירתרמשוכנעוהיהאחשרצהמכיוון

דקאלוהינואדוניאחרת.תהיהשזאתרוצהאניאלוהינואדוני-
וכדומה.אח.לא
חורמסמרעםעשהכךאחרלפניו.והתחנןשםאותוהשביעהוא

IJ 
~י

הזה.המאורעאתלסמןכדיבקיר
נאלץאלמלאכעת,הזההענייןכללגביאדישלהיותהיהיכולהוא

הזוההליכהבעגלה.ולאחוזהקסןשלהמספלתעםלסיילללכת
השעמוםבבית.ישיבהמאשדמשעממתיותרעודחיתהלסיולים

חיתהועינה.אותוזללשיניים,רופאאצלשןקידוחכמר ,בוניקד
עלבאהשלאמוגברת,עצמיתבחינהונמנום,שיעמרםשלתהוםבו

לסדרףכדי-רעבהחיהכמר-התרחשויותשחיפשהסיפוקה,
אותן.

מעיל.לומלבישיםבערד-אעשה?אנימהאמא,-
לשחק.הולךאתה-
מה?-

 •••שתרצהמה •..קלאסנגיד-
 .•.קלאסאוהבלאאנימי?עם-
רוצה?אתהמהאז-

לי.משעמםיודע,לאאני-
השתמסהחדרים,ביןהסתובבבביתלהקאות,לוגרםהספרבית

כאברצרפתית.משעררי ,בפסנתרנגינהמשיעודישעררים,מהכנת

אגירתומכיןבאמבסיהמיםממלאהיהלפעמיםוהעיניים.הראשלו
היוצאותרכבותכיברכבת,שיחקיותרקרובותלעתיםמנייד.
ומשיכה.שקםאיבועודדוונעלמות,אנשיםהלוקחות ,לדדך
עםלסירללצאתהיהצדיךוהואבביתנשארהקסןססאשקכאשר
הרציף.עללעמודכדיכרסיסלקנותכסףלולתתהאםנהגהפולה,
בתנועתמתבונןהרציף,עלעומדהרכבת.לתחנתהולךהיהוהוא

המיוזעים.בקסריםמתברגןומגיעות,היוצאותהרכבות

שםשרכבלאאםלבדוקלמיסה,מתחתמציץהיהלישרןלכתרלפני
שחיתהלהכרה,למחשבותיו:דבוקסוב,ישןלאבלילותמישהו.

חוסרםכמואפלים,ענקייםמיםפניעלששםומבהיק,מצחיקפקק
וחוזרשרבמידשנסגרוהנעלם,השחורהיםאתהפורםהאניה
מתוךצללמהודקותבשינייםלבסוףלמדחף.מעבר ,מאחורחלילה
סירה.בתרךכמוהלילה,שלהשנילעבדבתוכהושסהשינה
ורןזיולפניעלחלףבמהירותספרים.כברקראתקופהבאותה
אהבהוא •לונדון'קגאתקראכךאחרהבלשים.ספריאלמאיוקול

לולקנותרצולאבביתאבלוכלבים.פורציםבלשים,אינדיאנים,
רבהחיתה ,לוגרםשהדברהאומללותותחושתהנפשועוגמתכלב,
שלוהקתדרהאתאיבדאילו ,אבירלסבולהיהעלולמאשריותר

אותםנישקכלבים,אחריברחובותרדףמסורףכמובאוניברסיסה.
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אלוהים.אלכמוובאדנות,ברוךאליהםדיברוליקק.
אליבואבואהרגע,בזה ,מיד ,אליבוא ,שלימתוק ,שליאהוב-

 •ושחורקסןאחדאלדיברכך-חמודי
כלב.לוקנולאשהםחזירותחיתהזאת

הזמנה,בליהראשונה tבפעכהאבאלבאהואבערךתקופהבאותה
שהאבעל·אףצבעותיו'·אצקותעללשםנכנסהוא •עבודתוחדראל
לכריותומתחתלבדכריותהיושמתחתן ,רדיובאוזניותמצוידהיה
לידעמדהאב .דברלשמועלאכדיאלהכל .בשמןסבולגפןצמר

פתוחים.ספריםערימתחיתהעבודתושולחןועלהמיקרוסקופ
נכנס.שמישהוהיה>לייכולאלשמוע<כיהרגישאלהכלעל·אף
אתהוציאאחר·כך .•. r:3מופתוהיההאוזניותאתהסיררגעכעבור

גפן.הצמר

דיפלומסית:בדרךפתחאמיל
חכם.אדםשאתהלינדמה-
דברים.אלהאייודעשאנילינדמה-
משהו?אותךלשאוליכולאניאוליאז-
יכול.אתה-

רעשילחקר"מכוןלהוזיםלאבהציערבים,הסבריםלאחר ,ואז
להיות.צריכיםולאישנם,לדעתואשר ,לילה"
זקןלוהיהוכעת ,מיל:~כשנולדצעירעודהיהלאפיליפ, ,אביו
הואולניקול.לואסרמאן ,לארליך ,לפססרלמיאצ'ניקוב,כמו ,לבן
הואהחיידקים.זנילוף~חיובסוגיותבנשיםבחייוסרורמאודהיה

אמר:אחר·כךבאמיל.מופתעהביס
יכולאנירוצה,אתה tאכ ,ועכשיובערבבפרוסרוסזהעלנדבר

השפנים.אתלךלהראות
שבקצהו ,המסדרוןדרך·לאיסםהלכווהםאמילשלבידואחזהוא

אחדתפסהאבוןבכברים.חולדותשפנים,שםהיוהמעבדה:חיתה
באוזניו.מהם

יהיהשובכךואחרוזצת.לויכאבזהבלבו.מחסאנעץעכשיוהבס,
ברגליו.אחוזבריא.

לנועחדלהואהפתעה,הביעוהשפןפניהלב,אלהגיעהוכשהמחט
דם.התמלאוהמזרק
והשמיםהצורחיםסים 1האלבסרועשרה,אחתבןהיהכשאמיל

אהבהרומןכתבאמיל:ואילועמוקה,בתרדמההיוהמתנדנדים
שחיתהלפנס,מתחת iאהבזשלסצנהובו ,ואלןבילעלובילוש
אתהעריץתשבצים,בחיב:ורשהתמחהפרוק, .בעיניומעולהפשוס
היהאמילשלידו(כתבעמודים.חמישהלנקיהעתיקיוםומדיאמיל
מתחשקהיהלאאזגם ,אחרהיהאילוואפילו ,לחלוטיןקריאבלתי

חשביה,סספניהז::בחית,השלשלסרנהבימיזההיהלהעתיק>.לו
גם<ואוליבהתחלההרומן.שלוהיחידהראשוןהקוראשחיתה

ערבכלאבל ,מחברוהואשאמיללהאמיןרצתהלאהיאאחר·כך>
היהאמילבערבעשרהאחתבשעהבערךההמשך.דפיאתביקשה
ובחגיגיות.לאסרם,בקולקראהסספניהההמשך.דפיאתמביא
העוויותעשתהקולה,אןןהנמיכההאהבה,סצנתאלהגיעהכאשר

אחדשלפניםארשתלובששהיה ,באמילהצדמןמביסהמשונות,
כלום.מביןשלא

שואל:היהפורקהיוםלמחרת
אמרה?היאומהקראה?היאומה?נו-

גסות.בדיחותסיפרכיהספרמביתאמילאתסילקוזמןבאותו
התקשהאמילהפרוטוקול.עלחתמוהעיקרייםהנאשמיםושלושת

זאתועםהכיתה:ומחנךהמנהלשלבנוכחותםמסוימותמליםלומר
והקלסה.לסרסצילוםשווההיההזההמעמד
בזכותלשםלשובהיהלישיכועל·אף ,הספרבביתלבקרחדלאמיל

אתלראותרוצהאיננו:שואמרהתעקשהואהאב.שלהקשרים
ואילוהמנהל'עלהדעהאותההיתהלפיליפ<המנהל>.הזההמפגר
עצבנית,יפה,היתהיא.<האמילשלחפציוביןחיפושערכהאמא
באש,שעלההרומן'אוווואתוגילתהוגאוותנית>תבונהחסרת
רבזמן ,ברונוג'ורדנושוויצירותיומאשרחגיגיפחותלאבאורח
כן.לפני

האלה,הענייניםבכלמלהתערבנמנעולכןומנוחהשקסרצהפיליפ
השפניםבנוכחותבמעבדהשפעםאלאעליו.סמךשאמילפיעלאף

אמר:

עדייןישנםהצערלמרבהאבלשתרצה,כללדעתיכולאתה-
ואלשחושבים.מהכללומריהיהשאפשרמכדיאידיוסיםמדייותר

בכלל.לזהתתייחס
החוצהממנוהוצאואשרענייניםבשלרבזמןעודהתענהאמילאך

לראותיכלווכולםבאסליז.הצקב,אצלמעייםכמו ,כללעיןוהוצגו
 •עיניוראותולפירצונולפיחילקהואשאותו ,קניינואתולמשש

שניאתהרגילמןתכופותשניצלעדמכותרכל·כךעצמוחשוהוא
ומיסתו.השימושביתמוגן:היהשבהםהמקומות

כלבשלפינתוומבודד:ז;כקסי ,המסורתיהמקוםהיההשימושבית
הבובותשלהזהירההמרפאה ,שלוהעצםאתלכרסםהרוצה

עשרה.אחתבןמתבודדנזירשלמכורתוהשבורות,
עדיןגירודעל·ידיאמילשלילדותוכלאתלפענחאפשרמקירותיו

נמושםהסיח.שליותרהעמוקותלשכבותולהגיעהשמןצבעשל
שמותאנטומיים,ציוריםחשיבות,בעלימאורעותתאריכילהם

בעיקר ••.לידהאהבה,ות,ומהמיסה-שינה,שק~א.הספרים
הראש.מעלהשמיכהאתלמשוךכשאפשר

ודורשאומרהיהוהואלהתלהס,החלהחושךשבהםלילותבאוואז
מצעמו:

אתאו •כברליתן ,ליתןנערה,רוצהאנינערה,רוצהאני-
חזיהלובשתשלאהלה,אתאוקצרות,שמלותשלובשתיאנקה
מאזהשתנהלאשלוהמנולוגסגנוןדודותיו).בנותהיו<אלה

הכלבים.ואלהאלוהיםאלנאומיו
אפלות,נעשוהןלוהטת,כירהעלכמוהלילה,עלירדוהמלים

 .אפררקמהןנותרובסוףהתפוררו
 ,שנותיועשרהשתיםמעומקנשאבתלאיסה,קרבההסופה

 ,באווירלאיסוהמתמלאכדור-רגלכמו ,התעגלו ,ספחו ,שהבשילו
 .שהתפוצצועד
רבזמןבווהדהדהצסלצלהלם,אשרקריססוף,ז'אןאתקראהוא

אחריההמושכתשלגים,מפולתכמומסהלהתדרדרהחלכךואחר
טירוף.וחלומותאי·שקס,

להרקבהחלושמזמןהאלים,וצנחוהתמוססואחדלילהואז
שהכולהעובדהאלאבהלה,בועוררהלאשנפילתםכך ,ולהתקלקל

ונותרהגדולחורבעולמונפעראחריהםגדול.שאוןבלאהתרחש
יודע,הכולבבדידות ,הכוליודעשהואהבנהוגםאדירהריקנות

המיסהמןירדבשיניונוקשבחלל.כוכבכמותלויוחלש,חזק
אךעולם,אותואמנםחדש,כעולםבעיניושהיהבחדרוהתהלך

לחלוסין.שונהזאתבכל
מלמל:ובזעםבחרדה

 ? .•.אנירק-
 ? •••אתהרק-

אתהמתנדנדיםוהשמיםהצורחיםהאלבסרוסיםזקפולאס·לאס
אלעינייםעצוםלאס,אותושקידם ,עברואתראהוהואראשם,
לראשונהניצבשםהתהום,פיעבראלהזה,והמכושףהנוראהמקום
והתפללהיה,שלאאלוהיםאלוהתפללהחלל.עםפניםאלפנים
 •ייעודויהיהזהשאכןמאמיןלא ,צעמואל
וכתב:המחברתמןדפיםשניתלשהוא
עלייהיהמהלדעת,רוצהאני •עצמיעלהמוןלדעתמחליטאני

לבזבזרוצהלאאנילחוות.האדםמסוגלומהשנתיים,בעודלחוות
צעמיאתלהכיררוצהאני •כבדנכתבשתיאורםדבריםלחוותזמן

לחושמחוקות],[מליםהדבריםאתולעשות •.•איזהמראשולדעת
עלזמןלהרוויחרוצהאני ,זמןלבזבזרוצהלאאניכאלה.דברים

 ,,להיות.שעשויהדברעלידעידי
לעבר ,המסדרוןלאודךיחףוהלךבדידה,היסבבלילההתמצאהוא

וחזרהאתרבקבוקאתמצאבאפלה,ארוכותחיססשםהשפנים,
אותו.נשםולאסאתרהמספחתעלהזליףלמיסה.

 •כוכבים.הסתחררומסביבומים,נשאוגופואת
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בכנפיהמכהנץ.כמוהעירמעלחגההשחורהסערה
עדזהכלאתותחריבהלוואיבשמים.בבתים,
אותי.וגםהיסוד;

בניקלפים.משחקיםשלווהאורחשליהמשנהדייר
החיים.אתלהרוגכלומרזמנם,אתלהרוגלמדואדם

שונות.ערמומיותבתחבולותאותוהורגיםוהם
וחושביםחמורים,כמו ,בחוץהלשוןעםעובדים ,אחריוכרוכיםהם

עליו.שליסהלהםשתהיהלהם,שייךיהיהשהואכדיעובדיםהשם
אךאלאמאומה,עודשאינםלהם,מתברראותומשיגיםסוףוכשסוף

הזמן.אתכלהרוגמשחקיםוהםמאמץ.רקנוסף;דברשוםעמל:ורק
ענניםלגזריםקורעיםהברקיםראשינו.מעלמתגלגלתהסערה
ומספספיםמיםדולפיםלחלוןמבעדבפינה.יושבאנילהבה.שתוכם

מהעלהריבה,מחירעללשוחחחדליםלאשליבחדרהאנשים .עלי
ענייניםועלבגיליכשהיועשומספריםכמהערב,לארוחתאכלו

הסחוריםורקמכל.הגרועוזהכלפי:אדיבים.אפילוהםאחרים.
להם.מציקים
אתעוצםאני .במצורחתולכמוהמיסה,בפינתלייושבאניואילו
זהכלנסרםעוד-שגרהוגדולהשלווהנערהמוסה,נכנסתעיני.

המיסהעלמתיישבתהיאאני.גרתישבההעירבאותה-התחיל
לה.ויושבתשלי
אחת,אףאוהבלאכשאני ,עכשיואבל ,בכללממנהליאכפתלא
כמומתוכישמחלחלים ,רגשותיאתאגבכבדרךעליהמורחאני

אותםמקשסאניזקנה;פרוצהכמוומתחנחניםדביקיםליחה,

נאלץ.פשוסאניוהלאה.ממניומשליךובמופגןבזלזול
ממלמלאניראשיהם.אתמסלסליםהעציםרוח,נושבתהיםןמ

אומר:ולסיוםמשהולצעמי

-- --. 

,/ 

·-~ 

1 

1 ~ ;::j 

-Finish -
צוחקת.היא

 ?צוחקתאתלמה-
היוהן-יודעאתה-עסוקותמאודהיוהפרסיותכשהפרוצות-

 " Finish Johny ?"האמריקאים:החייליםאתשואלות
לרגע.משתתקתהיא

פעורפילחלון'מבעדראשה,מעלהסתכלתילהסתחרר'החלראשי
למחצה.

ראשלההיהקסבה.כשהייתילישחיתהבובהלימזכיראתה-

ממנה.יפותליהיוכיאםאיתה,תמידישנתימרוסק.
קוראת:היא

מרוסק!ראשעםבובהאתהשומע,אתה-

אומר:אניולצעוק.להתרגשמתחיליםהקלפיםעםאלה
לילה.סיריבמלוןשאיןחבלבקבוק.אוליבראש.משהולהםתזרקי

שואלת:ובזהירותברצינותוספקהמיסהעלנשכבתהיא
נשיקה?לךלתתיכולהאני
שישהשיכורה.צקתהיאהיוםאבלזה.אתיודעתוהיאחשק,איןלי

ורמוסים.

יצאהכאילונראיתהיאמתעקשת.היאלשלילה.ראשימנענעאני
מדעתה.

ממלמלאנייורד.לאגשםותרדם.תרגעתיכףנוהמת,הסערה
חרש:

 .צ'או .מישהועםנדברתי •עכשיוללכתצריךאני-
לאאמנםזהללכת.צריךאניאח.דאףעםנדברתילאמשקר.אני
בסרח.אבלגדר'מר

הכבישעלבזהירותזוחליםהאורותבהאפלה.שרויהחשוכה,העיר
וריחמוכרתהרוחרקזר.וניחוחאלמוניתעירשובא~נ;ת.כמו
 ....הזמסתובבותכאןהשדרה,הנה ..•וצדפיםואצותרקוביםדגים

שהיו , ...והזהעריםכמויומין,עתיקתפולחניתפעולההיאשוססות

+-

המחברעל
באוניברסיטהלמדשםקראקוב.בעירבפוליןגדלמילדותואךבציריך, 1917בשנתנולדבארץ.וחיפולניתכותבפרוזאיקן.-לאו(ליפשיץ>ליפסקי

המועצות.לבריתנמלסהשניההעולםמלחמתבזמןופילוסופיה.פסיכולוגיההיאגלונית
בשיתוק,ונתקףחלהתקופהבאותהביירות.שלבאוניברסיטהלימודיואתהמשיךשםללבנון.ואחר·כךלאיראןהגיע , 1941בשנתממחנה·כפיההשחרוראחרי
הכתיבה.פעולתבעצםמעסיםלאבקשייםנתקלשיתוקובשלאביב.בתלקבעמתגורר 1945משנתגופו.שלהימניבצד

בפאריספולניםגוליםבהוצאותולפרסםפולניתלכתובהמשיךבארץבפולין.ספרותיתבעיתונותהעולם·השניהמלחמתלפניעודלפרסםהחלליפסקי
 ) 1960 (רפיוטרוש·אפוקריף" ) 1957 (ולילה""יום-פוריויסשלקבציםשניסעונים.ומאודקצריםסקססיםכותבהואהרעועהבריאותימצבובשלובלונדון.

בפולין'הופיעוהשמוניםשנותבאמצעבפאריס."קולסורה"מהירחוןספרותיפרסקיבלהראשוןספרובעבורבפאריס.פולניםגוליםבהוצאתאורראו-
שפרסםאחרים,וסיפוריםהספריםשניאתהכולליםקבציםבפוליןאורראו ,-1991בואחר·כך 1988בשנתרקשלעיל:הקבציםשנימחתרתית,בהוצאה
בעולם.פולניתספרותיתבעיתונותהשניםבמרוצת
בארץ.ספרותיתבעיתונותאורוראוסדן,דבידיעללעברית,אחדיםסיפוריםתורגמוכןכמווגרמנית.צרפתיתלאנגליתתורגמויצירותיו

בארץ.אורהרואה"קונסורי",בשנתוןקבועמשתתףבישראל,הפולניתכותביהסופריםאגודתחברהוא
העכשווית.הפולניתבספרותהמרתקיםהסופריםלאחדנחשבליפסקילאו

ע.ע.
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חץ:וגם " •in ~ immer hin "ירכיהןשלהפנימיהחלקעללצעמן
 ,חיובידברהואבמנוחההשרוייםברחובותמנוחהבחוסרלשוסס
הכפיליםשלבצלליות ,,המתנדנדיםאחריבערב,מוסבדתי.כמעם

ובדוק.יןשמרשםזהוצל.אלאאינךשהדיהקידות:
לירוקאפשראיבתוכי.הנעוץהזה,והדברמבעבעים.והאפלההים

בעוזחזעםחיהעוזר. ; i-tלזהאבלהדשרה,לאודךמהלךאניאותו.
החץעיניה:אתשוסףגשכומייללת,מתרוצצת,מתפלשת,בגבה:
מאיתנואחדכלהחץ.~גתישלוףלאואישמסביבאחדאףואיןנעוץ.
לבדו.שלו,לילובתוךנעול
נהר.שללחופושכבתיכאילוגבי,מאחודיזרימהקולשומעאני

לאסנרקבואני ,ויותריותרומזדקנותהולכותגיליבנותנשים
מעוותת.צודה ,רךשדיוןדקנותרהחוצה,מתוכילאסזולגלאס.
לועס ,עצמישלהצואהאתאכלתיכאילו ,העבדאתאוכלאני

דוקלבלועכמוזהחלי~~ה.וחזורמחדשושובשובגידהומעלה
צמא.כשאתה

במים,כמוהלילהבתוךסובלבעודיהסיום,אתהיום,אתשונאאני
קדותהנערותשפתי:ים. 1ששבעמלפנידהוייםופניםירחשםשבהם
צומחיםבשערותיהןישנים.בתצלומיםכמודהויותועיניהןולחות
המבהיקים,במיםויורדיםעוליםהצבענסוליוגופותיהןצמחים

בשמים.ומסיילמחבו.יםיוצא ,מתכתיצבוסוב,ירחהכחלחלים,
הביתה.חוזראני

כשאניאבלהעניין.:מה 1יודעשאינניפניםומעמידבחדדמסתובב
בחדדכמובתוכיששקםשומעואניבחילהאותיתוקפתניידדואה
פעם.כמושה,יהשמעלשפתיצורתאתמסביעאני ...מתים
עללהקיאיכוללאהמלחמה,ההוא,הענייןשהחלמאז ,תמידכמו
וגירוי.נפש,גועלז.דוב 1נוקשותשיניאותי.מענהוזה ,הניידגבי

כותביםהםהאודיסאה.שילוהמדידוהלחהשחוקהמסלולאתלעבוד
מוציאיםבלחלוחיות, ::rמתבשמיומשתדכיםמסנסנים,באלפיהם,

שלהםהשנאהאתב:גדות,פצעיכמוייסודיהם,אתבחגיגיותהחוצה
גורלם.מדואת

מגדידבתוךעליםכמומיובשות,קפואות, ,בתוכימונחותהתמונות
 ,מהלומינללגמדימסומםאניזקנה.אשהשלשדייםכמוצמחים,
כמו ,לבינןביניהמפרידההדרךעלמונחותגוויות .והכלודלהנדום
שנולדות,נגעמוכותדרכיםפקעתמלחמה:רכבת.תחנתשלפסים

בלתימפתיע,באורחנומתפזדוחמתחברותומתארכות,הולכות

ממנה.מנוסשאיןבחוקיותכןפיעלואף ,צפוי
בוסוני:כתבבביתלישהיה ,באךעלבספרהפתיח<בסיום

" New York im dritten Jahre der Kririegsfuge " ייניו·יודק

זה).אתלהביןמתחילאניהמלחמה".לפוגתהשלישיתבשנה
כלבה.סביבכלבכמוסביבומהלךאני •שלובלובןמתחצףהנייד

מעמיד ,שנימצד ,אחדמצדאותולהפתיעמנסהבעקשנות.מסתובב
דואיםכאילוומתעקלים,מעלידוכניםהקידותסתם.זהכאילופנים
חדלושמזמןהקמוסים,פניאתבדאיבוחןאנילמים.מבדעאותם
 .שליהפניםלהיות

ואומד:מתיישב.אני

תרגע.ממך.מבקשאניתשתגע.שלא-
שלהאיגרתאתקוראאניהחדשה.הבריתזוהיספד.פותחאני

פגניות.הרומאים":ייאלהדקושפאולוס
לולאידעתילאלחמודכידהוהתעל·פילאאםידעתילאייאםח
ביויעודדבמצווהתאנהמצא·לווהחסאתחמוד:לאהתודהאמדה

לפניםהייתיחיואניהוא:כמתהחסאהתודהמבלדעיכיתאווהכל
והמצווהמת:נפלתיואנוכייחירהחסאקםהמצווהוכבואבלא·תודה

 ,,כמוות.לינמצאהבהחייםאשדהזאת
זעמהדבראבלאותי.הדגההיאולאתודהאיןחסא,איןבעבורי
הדבראלוהמהופך·קרקעיהתתהקשר •סמויבאורחכאילו ,בתוכי

שקראתי.

לכלבוסרנה,לסחבהדומהומצפה.המזבלהבתחתיתיושבאניוכך
שבולרגעמצפהאניומאומצת.מתוחהציפייתיהגשם.אחדיפרסי
תמונותיהםהנחשים,משביעלפניכמוהתמונות,לתחיהלפנייקומו
בשפתישפתיהםאתהנוצעיםהחיים,אלהושלהכינמת,מוכילש

אחתבערימהכולםשיתערבבועדבירכיהם,אותןחובקיםהגוויות,
כדי-לפניםשהיהמהאתויחשפווסימסוםאימהזיעה,שלענקית

חיים,לינמצאולמות,מיועדהייתיאשד ,אנוכיהנהכי ,שיתבדר
עלשיצמחוחייםוהמלים,המשפסיםמןחייםליצורכדישנהרגתי

 .שנספואלהומכלממנישנוצר ,הזבלגבי
וכמה,כמהפיומעוותבתכליתפשרםהדברלינדאהפתאוםולפתע
ובוגדני.מנצח ,פדימיסיבימסלול
בניולהשריץלכיירלבחוש,האמורמכשף,חצי ,אלחציאהיההאם
 •אדם?

 Cדr 28מעמיהמשך

 ~ 7מרגימתנהג, ,האמינוכךהאדם,פנימה.

שתימתוךאחתשלבמונחיםוחושב
 ~,שמסרתםבסיסיות.מתכונות

מתכונוונלחשוףהינההפסיכותדפיססים
האחדוונהפעולותשדובולהראותאלה,

אותןשלואדיאציותרקהינןעושהשהאדם
מסיבוונולפעמיםסוברת,מסיבותמתכונות.
 uלבקןלכאורה, ,אמודאדםגדועות,
אופןאתמאחדיםוהןמעצמוהןלהסתיר
ולפיכן·הבסיסית,המתכונתשלהפעולה
 •במינןמיוחדותבצדותמסתבך

לישכסמליםנראיםהאנםי·סיפוסים
 ~:לוהבעותרבותכהסוואותהסיפוסים,

הבנהtלהשיגעל·מנתהסיפוסים.שלישירות
מןהאדםאתלהפשיסצדיךאמיתית

 .נבאמחשהואכמוולהראותו ,האנםי·סיפוסי
ו iסיפולהתיאולוג,שבעינילהניחניתן

י'המקוובנושאמאןתומאסשלהמסובך
ניסיויןבעיקרוהיה ,פאוססוס·ווינדוקסור

ם 1להיזערואשדסמלאוצופןלקוראיולספק

דומה,ובאופן .המקוריהנושאאתלהבין
הוראדיצאיותהפסיכולוג,שעבורלשערניתן

הינןהמרכזיהנושאסביבהמסובכות

האמתאתלהסתירמשוכלליםבסירנות
בסירתאותןשלהסדגדיההבסיסית,
היוהפסיכולוגוהןהתיאולוגהןבורגניות.

כלומדהוואדיאציות,צופןאתלשבור'רוצים
האמתשלכרמזים .אליהןלהתייחס
הבסיסית.

ידיעלבשיסה,המוסעההשימוש
הסוגבשמהפגעוהפסיכולוגים,התיאולוגים

אפילוחשובזומסיבהדנים.שלבעיניהם
כמו ,במקורבה,שעסקממישנלמדיותר

הנבוןהשימושאתונעריך ,מאןתומאס

השיסהאתלנסושסיבהאיןבה.שנעשה
<ידועים>פסיכותדפיססיםשכמהמאדח

בשימושלדעה.אותהניצלוותיאולרגים
הגיונית,לאהיפותזהללאכלומד ,נבון

הידעלהגדלתאמפירימכשירהינההשיסה
בההדרךועלדברים,ביןהתלותעלשלנו

בזה.זהקשוריםלהיותצריכיםהיו
פעםלנוהראומאןתרמאסשלהרומנים
ניתנתולאשימושיתכמהנוספת,

כבולהאינהכאשדהשיסה,היאלהתעלמות
מחויב,מאןהיהבלדעיהדוגמתיים.במשאות

עצמולהגבילאחדים,רביםסופריםכמו
שלאלואוהפרסיותהתנסויותיועללכתוב
מניסיוןדיווחשלזהשסוגספקאיןחבריו.
<לסחובאחדיםאנשיםשלנסיובםאואישי
-החייםשלהמהירהכבישלאודךמראה
קרובותלעיתיםגדם-ססנדהל>לכךקרא

יש ,מאןתומאסאךראשון.בגוףלכתיבה
שלרבגוניותןעלדיווחדקלאלהדגיש,

שלחוקרהיההואהאנושיות.ההתנסויות
התחבאואשד ,ביותרהעמוקיםהרבדים

גדולתוהתנסות.שלויחידאחדסוגמתחת
יארדבתולא ,היחידהנושאבחקרמצויה

החייםשלוהמשתניםהמגווניםהתהליכים
 •האנושיים.
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 cC- 31מעמיהמדש

האדםשלהםבעיתנםייתואתמסביררק
כלמבקשבהפלוןליסםית,קהילהלחיי
השמחהאת ,·עיניוראותלפי . ,אחד

ואתהדהדיתהזערהאת ,בעמלווה·יתר;ן•
ומבית.מחוזאויביםנגדהמשותתפהפעולה
וקו;(אן tמנ~לשםוןנגדפולעתכזאתחברה

קזןממלךוחנםמסנןילדו·םוב ,שמריולע
לתיאוריגמור·בניגוד .) 120<עמיוכסיל·
אואפלםוןשלבמדינההאידיאלית,העיר

בכוחאין ,בייקרןשלהחדשה''אםלאניםס
קוהלת,שפיתח·החכמה'ידעתתורת

אף .) 138<עמ'אדמות·עליגן·דעןלהבםיח
מתמידלפקפוקצעמואתחושףקוהלתכי

rוסכלת, 7tאפילוהיאשלעיתיםולביקורת
 ,חכמהייביידעת ,·היתרון•אתמוצאהוא
יייב>.זי<פרקליהיי iד:ה n•ן;ואשרוהיא

הואהאלוהישהצדקהידיעהעצםאפילו

הראויהואמהללמדנוכדיבהאיןמרלחם,
·משעןנקודתבעולםאיןהמגונה.ומה

לעשותהואהאדם,מןשנתבע·מהמוצקה.
ןמה ?jלמש;~באורחלחתוריכולתוכמיםב

 .) 135<עמימשרועתיי

תורתעלמחשבהרסיסיכמהרקהבאתי
כלומר ,במורייזלי·ואידךקוהלת;לשהחיים

רצוןמתוךהזה,בספרוקרא~למדלי:ן
שאיןה, t ~כמתהשחו ,חכמהיי·לדעת

להשיגה.
שנה soo,2מ·למעלהחיכהקוהלתספר

ודקארםמאפלםוןהתעלםהואפרפר.לקארל
ופירש:פרפרקארלשבאדעוקאנם, ס~;ה,
לאשלעולםזאתהיאוהאמתצל·עוברהנול
לא·כל·שכןהמדעית,האמת .:.אותהנשיג
אתמסרפרפרקארלהחברתית.האמת
איתנוהחייםהפילוסופיםלצעיריתורתו

תורתאתלראות ,האומץלהםשהיהכיום,
מנחם~לח.עליהשזtבדכתורהאבותיהם,

·אמת,כתורת·משהבתורתהמאמיןפשי

ספרמדוע ,ומביןקוהלתספראתפותח
חלקהואסתירות,כביכולהמלא

והפךבה·הפוךהקודש.מכתביבלתי·נפרד
אתהעולםודע"מעולםכי ,נהייוכולהבה,

ימיודע ,אנוימינוודעבית·שנימימיו5ליי,'
 •משורעהבלתיהעתיד
הרצאתםפשוםים.כהאינםהדבריםובכלל,

פילוסופית,ל~זp;הכראוי ,בספרהקפדנית
מעםותשורותלאותןלהצםמצםניתנתאינה

הקוראיםכימקווהאני •:דיעלשתומצתו
ויראושבספרלמקוריפנו ,זורשימתיאת

יעוררוגםאולי •למדואשראתשונהבאור
בתורה·שבכתבהאמתשלחדשהתפיסה

 •המתחדשים.הזמניםעםובתורה·שבעייפ,

 77עתוןבספריהופיעו
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תשנווהאקוווםפרסי

אותותפרסים~השנהיחולקואקוווםפרסיבמסגרת
כדלהלן:הוקרהותעודות

שם.בעילוםהמוגשותוספרותיותמוסיקליותליצירותאקוייםפרסי . 1
ספרות(כוללוספרותיות.מוסיקליותיצירותפירסוםלעידודאקוייםפרסי . 2

עיונית)

לוידיאוקליפ.אקוייםפרס . 3
ולסופרים.למלחיניםהשופטיםפרסי . 4
 .מקוריותישראליותיצירותוקידוםהפצהביצוע,בעדאותות . 5
הוקרה.תעודות . 6

ספרותייםפרסים
אחד.כלשייח 12,500בסךשםבעילוםהמוגשותליצירותפרסים 2א.

 .דפוסגליונות 2שלמינימליבשיעורפזמוניםאושיריםלקובץ . 1
 4שלמינימליבשיעורסיפוריםקובץאו ,רומן-הספרותמתחוםליצירה . 2

 .ולנוערלילדיםספרותכולל ,דפוסגליונות
,= 

כלשייח 12,500שללסךעדפרסים 3-היצירהפירסוםלעידודפרסיםב.
 .אחד

למבוגרים.הספרותבתחום . 1

 .ולנוערלילדיםהספרותבתחום . 2
 .הפזמונאותוהשירהבתחום . 3

 .הקלההספרותבתחום . 4
המחזאות.בתחום . 5

ספרותית,מסהאו(מחקרהחדשה:העבריתהספרותחקרבתחוםעבודה . 6

ולנוער).לילדיםספרותכולל

לקבלושניתןהמחייבהפרסיםבתקנוןמפורטיםהמלאיםההגשהתנאי
 . 03-6850115טלי , 61140תל-אביב , 118רוטשילדידשאקויים:במשרדי
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