


תרבויותצומת-האיגוד

אתלבנותנותרעכשיווגג,פיגומיםגםוישיסודכברש =
ב-נוסדאשרבישראל,הסופריםבאיגודמדוברהקירות. •

לגוףלהעניקנותר ,עכשיו . 2ב"צוותא"השנה,ביוני 15
אתמילאוישראלסופריממיטבעשרות .האמיתיהתוכןאתהחדש

כותביסופריםשםהיומוחלט,רובעברים,סופריםשםהיוהאולם.
שאפורצו'הכולהפלא:מהוראהואנגלית.יידישרוסית,ערבית,

אונגררסומי

לשון'אללשוןזה,אלזהולחבורהלשוןגבולותאתלחצות
בסיסאותוועלגגאותותחתולחיותתרבות.אלתרבות

לשוןאתהמפרידאתמכל'החשובאתלאבדמבלי 'במשותף
היגיוןישלשמו'אוקסימורוןכאןאיןלא.התרבות.אתהכתיבה,

כלהללו'התרבויותכלהזה.ברצוןהזאת,בתחושהעמוק
המציאותרקעעלהזאת,בארץזמניתבונוצרותהללוהספרויות

לקיומנוותנאיכולנואתמקיימתשהיא •כולנושלשהיאהזאת
עברית,וקוראידובריוותיקים,עוליםכיהודים,ערביםכאן.

בארץ.הרווחותהשפותיתרכלוקוראיודוברי
תנאיםעלשיאבקחזקמקצועיאיגודלמסגרתיגדלהאיגוד

החומריבתחוםגם •הסופרשלליצירתוההכרחייםבסיסיים
העקיף.החומרי-תרבותיבתחוםוגםהישיר

עםנאותיםיחסיםמובטחת.פרנסההם:ישיריםחומרייםתנאים

ומעלבבית.יצירתיתעבודהשמאפשריםדיורתנאיהמו"לים.
במוזיאונים,הנחותכגוןבילודים;תנאיםפנוי.זמןהכול

הכנהעבודתאיפשורארכיוני'גרפי'כליובישירותתיאסראות,
לתנאידאגהוגםוכהנה.כהנהועודהכנה.שמצריךספרלקראת
כמהעדכתיבה,יכולתניצולהמאפשריםנוחה,בריאה,זיקנה
ניתן.שזה

אחרותוספרויותתרבויותביןקשריםחברתיהתרבותיובתחום

ונוי.שונים.סופריםציבוריעםקשרובחו"ל.בארץשפועלות

מהיודעאינךהעברים.הסופריםאגודתשללתגובתהובאשר
נגב,אילתבאוזנילהגיבשנבחרמילצחוק.אולבכותלעשות,

אלאאחרים,ולאהםאחרונות",ב"ידיעותבכירהעיתונאית
ועדתויו"רוההנהלההוועדחברשהואכלפורחקק.האחים
ועדתיו"רשהואהרצל'ואחיוהסופרים,אגודתשלהרווחה

בדברילאלא,הצטיינו'השנייםשלובים>:<כליםהביקורת
למערכת.מכתביםבכתיבתדווקאאלאהספרותיתיצירתם
אומראיךוהזמן.הניירעלחבל-השנייםשללטיעוניםבאשר

משהשלהופעתוחיתהמכל'הגרוטסקיאבלבבל"ת,-ראה"מנו
 ;) 5.6 (ה'ביוםהראשוןהערוץשלבחדשותשמיר

מסתמנתהאיגודבהקמתכייותר'ולאפחותלאאמר'הוא
עלתל-אביב,שללבהתוךאלהפלסטיניתהפלישהתחילת

 ,כמובןזה,וכללשונה,ואתהעבריתהתרבותאתלחסלמנת
מעוררכמהמהזיכרון>הוא(הציטוט .ישראלממשלתשלבסיועה
תסולאלאלספרותנושתרומתוחשוב,סופרשהואאדםרחמים.

בפז.

אבל .זוהרתקופותלההיותפקידה.אתלמעשהסיימההאגודה
בסביבהבאמתלמתרחשעצמואתלהתאיםיודעשאינוגוףכל

 .איסימוותומתמתנוון-
עצמם.האגודהחבריהסופרים,הםבשינויצורךשיששקבעמי

לאיגוד.אלינו,באוהםברגליים,הצביעוהםעובדה,

ספרותגיבוריילדים
יצירותויותרשיותרהקוראים,גםזאתראווודאילב,שמנו

הילדביןנפשחשבוןמעיןמהווההילדותילדות.עלנכתבות
אותוהמלווההילדעלבוןאו' •גרבוכאדםהסופרלביןשבעבר

הזאתהבטיח •הבוגרהסופרשלשואבתלאבןוהופךבגרותו'עד
ספרוהאחרונות.בשניםאורשרואיםרביםבספריםגםניכרת

שלספריושלושתבחוץ",אחת"רגלברטובחנוךשלהאחרון
יוסףבריצחקשלאהבה""מזכרתבילדות,העוסקיםוסמן'גר

חלקית.בהחלטרשימהוזוכאן>,מתפרסםעמו(שראיון
צעיריםסופריםשלשביצירותהתרשמנומכך'יותראך

גםהקוראמוצאלכךדוגמההילדים.עלהדגשבישםומתחילים,
זה.בגליוןהמובאיםבדברים

ראשוניסיכוםלמיןניסיוןהקוראבפנילהביאהחלטנווכך'
אתנתנהסדםהביקורתאךחשוב, •מאודחשובנושאשלומהוסס
ידרבןזהראשוןשניסיוןמקוויםאנוברצינות.כךעלדעתה

וגםפסיכולוגיתכתופעהגםבכךלעסוקומסאיםחוקרים
ז'אנרית.גםאוליספרותית-תרבותית,

כברהעת,ובבואהזאת,התופעהאחרילעקובנמשיךמצידנו'אנו
שלמסכםגיליוןהקוראבפניונביאנחזורהקרובה,בשנה

 •העברית,בספרותוהשראהיצירהכחומר"ילדות"

נעימה!קריאה
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~צחמאנגלית: ;ג'אזמוריסון:טוני
עמ' 176 ; 1995בן·ארי;

ג'ואהבה:סיפורלכאורה ,רומן
ובעלהקוסמטיקהמוצריסוכןסרייס,

מתאהב-ספרית-ויולטשל
בהיורההואצעירה.נערהבדורקאס,

מוליךהפשוטהמשולשקנאה.מתוך
והדרוםהעשריםשנותשללהארלם

עלילהולחוסי-ן 9ה·המאהשל
ומפתיעים.מרתקיםרבים,

 ;הראשוןאדםקאמי:אלכד
הוצאתחמרמן;אילנהמצרפתית:

עמ' 246לעם;ספריהעובר;עם
שמלאכתקאמי'שלהאחרוןספרו

ובתואשתותמה.לאכתיבתו
עוסק,הספרהמלאכה.אתהשלימו
וקרוב,ישירבאופןלראשונה
באלג'יר.הילד,קאמישלבילדותו

עדהשיריםכלרביקוביץ:דליה
המאוחר;הקיבוץהוצאת ;כה

עמ' 349 ; 1995

תפוחא"הבתכה:עדהשיריםכל
"הספרקשה","חורףהזהב",

"אהבהקורא","תהוםהשלישי",
"שירים ,"ילדעםא"מא ,"אמיתית
ותרגומיםמהגניזהשירחדשים",

ובלדות).אליוסס.ס.פר'(ייסס,

 ;סטמיפסיארהחביבי:אמיל
הקיבוץשמאס;אנטוןמערבית:

עמ' 158 ; 1995המאוחר;

היעלמותשלהמופלאה"הכרוניקה
-אל·מתשאאלס nאל·נאבוסעיד
'ביש~גדאאשרהואהלא

שבמרכזהסאסירה,האופסימיסס",

המנסההארץ'מצפוןפלסטיניסעיד'
היהודיהשלטוןעםפעולהלשתף
קורותיוישראל.מדינתקוםשלאחר
מביתאומהחללאיגרותדרךנמסרות

עכשוויספרהמחבר.אל-המשוגעים
למקוררתגםקשורהשצורתובתוכנו'

מקאמהשלשילובעממיים.ערביים
 .פיקרסקירומןעם

אנסוךעל·ידיהספרשלתרגומו
ממש.שלספרותיהישגהואשמאס,
העטיפה)גבעלסומך'ששון(מדברי

צר ;ויערדרכיםבן·נר:יצחק

עמ' 212 ; 1995כתר;התפר;

יוצאמזדקן'ישראליזמרגר'ונצי
האילמת,אהובתוקארה,בחברת
ל~ןר~ס.-שורשיובעקבותלמסע

עסקיםאישיקירוב,יזםהמסעאת

זהו •מנושיוהנמלטוקבלןישראלי
העוטהיפהפיהבארץהעבר'אלמסע
סירסההופךרדיואקטיבי'ענן

אפוקליפטי.

צרדרלנה;רחובאקשטיין:אריח
עמ' 325 : 1995כתר;התפר;

סיפורואקשסיין.לאריהשנירומן
שלוסיפורולייבאגרום-ילדשל

וסביבותיהבלודז'משוטטהילדרחוב.
חשביה.העולםמלחמתשלפניבתקופה
הגסים",היהודיםשל"רחובםהרחוב,
ממששלמקוםכהעדלהםניתןשלא

בספרות.

לארוחתצביםמרקמידן:ראובן
 253 ; 1995התפר-כתר;צר ;בוקר
עמ'

-מידןשלהקצריםמסיפוריומבחר
שוליים,אנשיהםהגיבורים

נידחות.שלשונותבסיטואציות
ממנו Tנעדרתשלאמאופק,בסגנון

פרשיותמידןמשרטטהאירוניה,

מציאותשביןבמחוזותהמתרחשות

אנושיתבדידותמצבילדמיון'
חדותקטנות,תמונותויוצרומועקה,

ונוגעות.

ליזה;המינהקסטל·בלום:אורלי
עמ' 160 ; 1995כתר;כותרים;סררת

ביתעקרתאשה,אם,היאמינה

קסטל·בלוםאורלי

ליזהינה

מהרצליה.יומרהחסרתותסריטאית
יותרבתישישהפלורה,בחברת

למסעמינהנקלעתממאתיים,
שביןבדיונייםבמfנדיםהרפתקאות

לאשליה.מציאות

הממלכות;משחקסרני:קלארח
הוצאתרפופורט;מירוןמאיטלקית:

עמ' 308 ; 1995החרשה;הספדיה

אנצ'ושלאחיובתסרגי'קלארה
ודמיונימשפחתירומןכותבתסרני,

למשפחתהאחיםשלושתעלכאחת,
מעיןזוהישברקע.יםוהשגסרגי

·איטלקית,יהודיתאצולהמשפחת
הרומןקדומה.קללהעליהשרובצת

-המשפחהבנימכתביבקטעיםשזור
במפלגהחברשהיהמימו,סרני,אנצ'ו

המלך.רופאולל;'הקומוניסטית,
היסטוריה,קטעיעםדמיוןשלעירוב

זוויתישבישראל,שכאןחומרים,
למקראם.מיוחדתראיה

א;יר~!ים/ f ~~ר~ךים f םי~~~,,
:p 7~~~.ק,רז~ים~;ןםiז~;ם. 1 ע~י~.r:ב~~י, 

ל;ן; nמנגסיר;תסמנגיסהאיש ;;מפ:
;~ i? ל-,נ;ך;א.ל~ת~~ j ~ 1, יאד,;:-קלא 
ry7 ".זןיר

' 

 ; 4מס'לשירהקונטרס-הנה
דורזן:נתןבעריכת ;' 95אפריל
מילשטייןצביהשער:ציור ;י~,ט
בעירמוכרתדמותסובי'דוד"הנה

דווקאלאוחיפה,שלהתחתית
לגיטימיים,שירים ...אקדמייםבחוגים
לעברית",מתורגםתיכונייםבלחן

שפתי;אינהנגה:פ;תבסאני·השפה

זiת Tל~ 9;ך •i ~ f~ל•דינךש iס~רי <vן
רים t ~מ~;קים nך:פה~ן~ים ~ייr.~ק~~

,~ים f~?מ~לי f;וק~ס,יו; 1 ~
i? סךת.~~ךץב~ךים~

מאי ; 5מס'לשירהקונטרס-הנה
אוריזן:נתןבעריכת ;' 95

חלוייוסףהשער:ציורברנשטיין;
נער'לאכברבאמצע,אדם·הנה
בסוןשירים ...ועודשירהספרישבהע

בנעימהההספדים,שאחרי ...אלגי
 ,, ...מדויקתמפוכחת,

השקדיותסמטתרביניאן:דורית

עםלעם;ספריהג'אן;בעומרי
עמ' 203 1995עובר;

אינטנסיביים,ביומייםמתרחשהרומן

היהודים.בשכונתבפרס,קטן'בכפר

נשים-ילדות:שתיעומדותבמרכזו
שבעלההרה,עשרה,חמשבתפלורה,

בתובאזי'ידועה,בלתילתקופהזעב
נישואיה.ליוםהמחכהעשרה,אחת

מרתק.קצבי,צבעוני,

בית ;בבלנהרותעלקצנלסון:יצחק
הקיבוץוהוצאתהגטאותלוחמי

עמ' 156 ; 1995המאוחר;

יצחקשכתבהראשוןהמקראיהמחזה
וארשהנגסונכתבהמחזהקצנלסון.

 •היהודיהקיוםבשאלותועוסק
אלמובילהתנ"כיבנושאהשימוש

המחזה,נכתבבהבתקופההאקטואלי.
אתבגטאותהיהודיםתפסולאעדיין

במסע<כמהלךשםריכוזםמשמעות
שהמדה).
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פלנדריה;דרךסימון:קלוד
הספדיהנסוק;עירומצרפתית:

המאוחד/הקיבוץהוצאתהחדשה;

עמ' 204 ; 1995קריאה;סימןספדי

קלודשלי .rאוסוניוגדבסיסעלדומן
לספרות,נרכלפרסחתןסימון'

החדש","הדומןלזדםהמשתייך
"אלבידודiבסעעודךז'ודז',הגיבור'
להזיה"זיכרוןביןוממנה:פלנדריה
עירובדבר),אחרית-רוזן(אלישבע
מהמלחמה,זכדרנותשלבר-זמני
מהמחנההשבויים,למחנהמהמסע
המלחמה,שלפנימהחייםרכן'עצמו'

בגידסארתהזריותתמונותבצירוף

שונות.

פיילד:ופנינה(שומדניק)אליעזר
עמ' 284 ; 1995זאת;וככל

שנפסד(שרמדניק>,פיילדאליזער
הדמויותאחתהיה ,' 93באפריל

יליד •הישראליבשמאלהמרכזיות
פעילישראל,מקורהבוגדגרמניה,

פעילחנה,ידחברבפקייפ,במחתרת,
הראשוןהמפגשממשתתפיבדק"ח,

הספד'בגרמניה.אשייףנציגיעם

ופנינהאליעזרעל·ידישנכתב
מאמרים,יומנים,כולל-רעייתו
אינסלקסראליתוביקורתתהיות

המרקסיזםבתחוםראידיארלרגית
זמרתערלההספדמתוךוהגשמתו.

לשערתעדחושבאישנברנה,חמה,
האחרונות.חייו

גרםמילישישיםרכי:עידן
עברית;לספרותעמודיםפרוזאק;

עמ' 170 ; 1995ביתן;זמורה

-מאודקצריםעדקצריםסיפורים
העסיפה.גבכדברייקליפיים",
סאסידייםלעיתיםהסיפורים,

נרגעיםסרדיאליססיים,לעיתים
מנוכרתבמציאות Iבפחדבבדידות,

באופצייתבדודה,גמדילולא
השיגעון.

התפר;צדנשים;שבעשיץ:דוד

עמ' 291 ; 1995כתר;

סופד'רכס,יאירשלמרתולאחד
מערכתעלמספרותנשיםשבע

שבע .איתרלהןהשהיתהיחסים
חידתיתלזמרתהמצסדפרתגירסארת

הפסיכולוגיתאמר,אשתו,מפי-
ואהובות.המספלת

רב•דו·ע

w•w יo מיכ•נףQ , 
iנ Nז fפף

 ;השביעיהטוראלתדמן:נתןישעיהו(עודך):שגיא:אבי
 ; 1995המאוחד;הקיבוץהוצאתכתר; .והגותועולמוליכוכיץ,

עמ' 389עמ' 371 ; 1995

היהודיתהגותובנושאמאמרים

"השקפותיוליבוביץ:שלוהכללית
ובשאלותוהמדעהפילוסופיהבתחומי
וציוניות,"לארמיותוחברה,תרבות
פיש,מנחםכשר,אסאמשל:מאמרים

כצמן'אביעפרת,גדעוןדרס,תמר

ועוד.הדרי·רמג'יונה

כגשם;אוכמניות :נתנזוןמלכה
עמ' 62דד;עתוןספריהוצאת

מלכהשלבשיריההיסודחוויית
פחדעםההתמודדותהיאנתנזון

מאמונהשנתרוקןבעולםרבדן'רא
זומחוויהישועה.כמקורבאלוהים
המעניקהמיוחדתפראסיקהנוצקת

נופךהשירהחומרילשאר
בעיירתשערכהביקוראפרקליפסי.

הבלתיוהמפגש-באוקראינההוריה
אתשהולידהמקוםעםאמצעי

הספר.אתהולידבחייה,הסרגדיה

~ת ל'ד~~~יג~ם/ז-י~לת ה;~"
~;נף~ןןה~ין /ה~ד~~ 1,~ןה 9 ~

:ןהיי

נכללו(שלאהייגנוזים",הסורים
מהשנים:השביעי")ב"הסרר

1948 1956-, 

שהוסיפהגילולה,דבורהעורכת:
לקוראהמסייעהסברים,מדור

אליהםבאירועיםלהתמצאהעכשווי
הסורים.יםייחסמת

הוצאתלכנים;כלילותבגין:מנחם
עמ' 351 ; 1995דביר;

מאסרוסיפור-חדשהמהדורה

בצירוףבגין'מנחםשלוחקירתו
שנחשפוה·נ.ק.רר.ד.שלפרוסוקולים

הנחקרזכרונותביןעימותלאחרונה.
חפיפההמגלההחקירה,לדו"חות

הרשמיתהאינפורמציהביןנדירה

לזיכרון.

כארץמקראותזקוכיץ:יאיר

 ; 1995המאוחד;הקיבוץהמראות;
עמ' 128

ביןקישור-בבראה""סיפורי

עיצוביםדרךעלמקראייםסיפורים
מצבים,שלומהופכיםמנוגדים
מעשים.ארדמויות

 ;הנגריככיווןכן·דכ;ניצהעורכת:
לא"כ.מאבי"מ"רעלמאמריםקוץב

 ; 1995המאוחד;הקיבוץיהושע;
עמ' 460

של"יז~םאינסרדיסציפלינאדיקובץ
בהינףיותרארפחותשנכתבומסרת,

בדרבןכאןמתפרסמותוהן ,אחדיד

המבוא).(מתוךלראשונה",

~

 ~וי
1
5 
~ 

המתים;העציםגןאכני:יוסי

הוצאתעברית;לספרותעמודים
עמ' 153 ; 1995ביתן;זמורה

עוסקיםשדרכםסיפורים,קובץ

הרבהלגברים.גבריםבאהבות
תסכולליופי'כמיההבדידות,
אמת.לאהבתוגעגוע

השחורה;האוניברסיטהרותך:דני

עמ' 158 ; 1995כתר;

מסעשל ,גרפיביוארסוכאילורומן'
המרדביןנעהמספרהתבגרות.

וילדיהשבעיםשנותשלוההבסחה
אשהתל·אביבית,למציאותהפרחים
התשעים.בשנותוכנרת,

הנגד·בכיוון
 ' lו!אר YJערםיו!חהרבt-י iק

w 11ש 1ה·ב"אר 

 ;: tד~
1,jj , ד•כ;ן~'nl בI lll "בן"דכיגה

שלהכבאליותאורון:יאיר
 ; 1995דביר;הוצאתהאדישות;

עמ' 394

שלהמתחמקביחסוהדןמחקר
באדץ·ישראלהיהודיהיישוב
בארמנים,התורכילסבחוהציונות

למלחמתהקודמתהמאהסוףבין
הראשונה.העולם

 ;נביאחיימוקדי:עמוס
עמ' 539 ; 1995כרמל-ירושלים;

עמוס.הנביאבחייהעוסקתסרילרגיה
אךמקראי'כאילובסגנוןכתובהספד
לתקופהמעברגםחורגהרומן

לגלותבחתירההספציפית-המקראית,
למלחמהקבוצהאראדםמניעהמ

 .רעיוןלמעןוהקרבה

5 
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הקמיקזה;אשתמגר:איל
 1995ביתן;זמורה

"אשתמגד,אילשלספרואת
גםאחת,בגשימהקראתיהקמיקזה",

בשלוגםשבימציצנותיצרבשם
כפיגברית,פסיכולוגיהלהביןרצוני
בחייםניסוילידיבאהשהיא

הואמגדאילשלספרוובספרות.
ד·פעמי nוכמעס ,כן ,מענייןמסמך

המספר,שלהמיניותאתבתיאורו
מהמכלבעצם,מנותקת,היאכאשר
הגבר;שלהמיניותסביבשסובב

מסביבתובניתוקבעיקרוהמדובר

כאשר ,כללבדרךבחיים,המקצועית.
הקריירהאתהגברמןנוסלים

וזאת ,מחוסלהוא ,שלוהמקצועית
תכונותיהבשלשאםלאשה,בניגוד

איןהחברתיהמבנהבשלאוהמולדות
המקצועית,בקריירהמותנהקיומה

בחברהאפילוקיצוניים.במקריםאלא
שינוייםחלושבה .המודרנית,
קשההאשה,במעמדשממעותיים

שהתאבדונשיםשלמקריםעללשמוע
 •מקצועיכישלוןבשל

'נסו'במיניותעוסקהקמיקזה"א"שת

אתמפגיניםהחייםבעליכלהגבר.של
העניקהאנושיהזכררקאךמיניותם,

עדמיוחדת,ועצמיותזהותמינולאבר
עצמאיתישותבאבר' ,בורואהשהוא

תהליךלחלוסין.ונפרדת
הזכרי'האברעלשעברהמיתולוגיזציה

שללעבדוהגבראתבזמן'בו ,הפך
זכויות,בעללחיים,שותףהואהאבר.
ברומן •עצמומשלודרישותצרכים
אתהגיבורמשליךהקמיקזה"א"שת

עללעילשתוארהכפימיניותו
סיפורנוצרוכךהאובייקס·'האהובה',

סיפורזהוהבלתי·אפשרית.האובססיה
ברכושנותממשיךבחמדה,המתחיל
אתמתארהרומןבבגידה.ומסתיים

אם ,או ,הגיבורשלהייסוריםדרך
מרגעהאנסי·גיבור'שלתרצו'

ממנה.החלקיתההחלמהעדההתאהבות
כברמתמציתהיחסיםמערכתכל

"מרגעההתאהבות;בסיסואציית

הגיבור,אומרלידה",שהתיישבתי
המראהלעולם.אתהלחיות"רציתי

מחולשה,רעדהפהללב.לינגעשלה
כפילסרוף",גםשנועדהבחנתיאבל

 ,לצידיוצאהגבר ,לעילכברשאנרמ
סדריאתלשנותסריסוריות,לכבוש
אומרהקסעבאותומאוחריותרהסבע.

להציליכולשאני"הרגשתיהגיבור:
אבלאותי.להציליכולהוהיאאותה

כוחגםלויש ,להצילכוחלושישמי
אשהעםקשרמתחילהגיבורלהרוג",
אךההרסני,לכוחהמודעהואכאשר
אותו;שמושכתהיאהזוהידיעהדווקא

"הייתיהגיבור:אומראחרבמקום

היינו ...שאבגודזהאהיהשאניבסרח

שמסתובביםערמומייםמתאגרפיםשני

אחדכללפירצה.ומחכיםזהמולהז
שהואהקסםאתלשבילמחוקףאש
עליו".הילך
המנצחתהיאהאשהאבריזהפעם,אך

מענייןהגיבור.שלתפיסתועל·פי
מכונההיאלפעמיםשם,לאשהשאין

שלההאלוהיותהתכונותאך'אלוהים',

שלבמושגיםכללבדרךמתוארות
הגיבורשלהראשונהתגובתומיניות.

הרצוןהיאהאשהשללבגידתה
זו ,ואכןלמות.להתקיים,להפסיק
הקמיקזהבדימויפותחשהרומןהסיבה

הקמיקזה.אשתהבוגדנית,זוגוובבת

יפניחיילחוזרהשביחהעולםבמלחמת
שאינהלואומרתובת·זוגולביתו,
רומזתהיאהיחסים.בהמשךיותררוצה

אחרים.ביחסיםלהתנסותרוצהשהיא
להתגייסמחליסהואמכךכתוצאה
הסורפדויחידתמתאבדים,ליחידת
להתחבראמורהקמיקזה •האנושי
 ,נפץבחומרעמוסכפוללסורפדו
צוללת.מתוךמאוייש, ,המשוגר
הקייסן'סייס,בתאיושבהמתאבד

מגורסוהואמאחורלסורפדושנצמד
שלהפנסזיההאויב.ספינתאלאותו

אלמשוגרהואכאשרמסתיימתהגיבור
המלהאתצועקשהואתוךאויבמרסת

ומסתייםמתחילכאן 1זו·נההןlחרונה:
ורקהפנסזיה, ,תרצואםאו ,הדימוי

שהואהאמיתי,הסיפורמתחילאז
לסיפוראירוניתהנגדהבעצם

אתהגיבורמדמהבמציאות,הקמיקזה.

לכלבה.מדומהוהגיבורהלכלבעצמו
במסורותמצייןזכרלכלבהדימוי

רפיסות,חולשה,רבותלשוניות
שהדימויבעודונאמנות,התרפסות

אניורשעות.שתלסנותמצייןלכלבה
שובזואיןהאם ,לביניביניתוהה

האשה,עלהגברשלהמיניותהשלכת
בו.פגעהאוה-זכראתשאיכזבה

כמוהגיבור'מתחילהבגידהגילויעם
למקוםממקוםלהתגלגלבלק,הכלב

 .לנפשומרפאאתרבחפשובירושלים,
מסתייםבירושליםהגיבורשלמסלולו
נמצאלאכאשרשערים.מאהבשכונת

לשוססהגיבורממשיךשם,מרפאלו
מצוירכושוכלכאשר ,הארץברחבי
גםמכוניתו.שלהמסעןבתא

בנסיובוהגיבורמגיעלחוץ·לארץ
בו.שאחזהדיבוקמןלהשתחרר
אלימותמחשבותביןנעההאובססיה

כלפיאלימותלביןהאהובה,כלפי
והתאבדותרצחמחשבות •עצמו

מתחיללאס·לאסבזו.זומתערבבות
אמיתי,ריפויעללחשובהגיבור
בכלתחליפים.באמצעותבתחילה

אינואךשלה,כפילהמחפשהואקמום
מחפשאינוהואכי ,כמובןמוצא,

כפיאלאבמציאותשהיאכפיאותה
האחתהיאובדמיונו ,בדמיונושהיא

עםכשלובותכמהלאחרוהיחידה.
למשל'כמו'-תחליפיםבתורנשים

היה"זהחמודה:תל·אביביתגברתםע
כמוואנימעליהזההשפעכלנורא,

מולנמחקהכוחכלמגיב,לאמשותק,
האהובהאתשממלאתהחדשההגבריות
זיןזלא ,גוזלשםליהיההרחוקה.

שהיארקלא ,בלביאותידקרהודאות
הזיןאתלקחהגםהיא ,אותיזעהב
אשהסוףסוףמוצאהוא-אתה"שלי

בזכותחומדהוא ,לונדמהשאותה,
בברגתמרז ,מגיהיאהאשהצעהמ.

מלמדתכביכול,וזו,תל·אביבי,דרום
"אשההאשה:ללבהדרךאתאותו

כי ...רגעכלאותהשיאהבוצריכה
אני ...הדבראותוזהוביסחוןהאבה

לאאםואבויואויהכול'ממךרוצה
 ...ייעלםפשוסאניאזכי ...ליתתן
ביער",שנעלמיםכמו

שרוצהמהשכלהגיבורמגלהכאשר
רוצהשהיהמהבעצםהואמגיממנו

צריךעצמושהואמחליסהואממנה,
שיבריאלפניביערקצתלהיעלם
עללחשוביפסיק ,דהיינו ,לחלוסין
לחיותאיךלחשובויתחילהתאבדות

כמיסבהעושיםואשהכגבריחד

לחיות.כדייכולתם
עללמספרלהודותרקיכולהאני

כיהרומן,שלפשסניהמעסהסיום
שלהמקובלבמובןרומןזהאיןצעבם
הגברית,המיניותעלסקססזהוהמלה,

מספקאינואךשאלות,המעורר
צ'פלין'צירליכבראמרתשובות.

גברביןביחסיםכיהנשים,מרבה

ומאז'ומנוצח.מנצחתמידישלאשה
המודרנית?בחברהמשהונשתנההאם

להכירהגיבורמתחילהזהברומן
מיתוסעבורמשלםשהואבמחיר

שלוהמודעותהאםאך ,גבריותו
הנפשיבמבנהלשינויבהכרחמובילה
שלוז
שמשוןימימאזכילשער'נוסהאני

שנותסוףועדשופסיםמספר

אךמשתנות,הצורותרקהתשעים,

מפניהחרדשמשוןקולהואהקול
המאגיקסמהבאמצעותאשרדלילה,
התורפהנקודתאתלגלותתצליח

שלו.
הקמיקזה""אשתבספרומגדאיל

בישירותבכנות, ,באומץמאתר

אותהאתקישוסיםבסולתובפרוזה
בספרותניסויהמוצאתשמשון''חרדת

 ••אנוימינוועדהמקראתקופתלמן
איתןמרים
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לאהאבקנים
הוורדאתימחקו

הוצאת :ג'אזמוריסון:טוני
מאנגלית:החרשה;חספריח

עמ' 176 ; 1995אריבןניצח
המתאהבםרייס,ג'ובגבר,מעשה

ויורהדורקאס,צעירה,בגערה

עםרוקדתהיאשם ,במועדוןבכתפה,

ג'ו,שלאשתוהצעיר.החדש,מאהבה
היפיםפגיהאתלהשחיתמגסהויולם,

סיפורההלוויה.בסקסהגערה,של
מוריסוןסוגיענק.סיפורפשרם.

הקלאסיהמשולשסיפורלתוךרוקמת
כגיסותמהלכים,שכבות,

מרתק,קליידוסקופויוצרתויציאות,
ומתאלתר'נרקםבמיםבושהגיאזכפי

המנגינהאוהעממיהקוסביבוסוחף

כלללאצפויים,לאלמקומות-
מבנה,אולקומפוזיציהמחןיבות
לכאורה.

שגותשלהאולם-גיו·יורקבין
המאהשלהקשוחוהדרום-העשרים

עלילותחוסיבסורים , 19ה·
םרייסג'ושלסיפורוומסתבכים.

האשההפראית,אמובעקבותהולך
אשתוויולםבשיחים.שחיההמפגרת
שהשליכהאמה, ,רוזבעקבותהולכת

אחרישניםכמהלבאר,עצמהאת
בבית,שהיהמהכלהגושיםשלקחו
ישבה,עליומהכיסאאותהוניערו
דורקאסשלמחשבותיהחתול. ר.ע~כ;:

צפתהבויוםאותואלהולכות
אמה,חיתהשםבאש,העולהבביתה

הבארביבובותאוסףהיהגםשם

אלים,שלזכרוגהשלה.המרהיב
אלשגםש,הבעלאלהולךדודתה,
במהומותלמוותשהוכהאחיה

באותהשחיתהאשתואלהגזעיות,
עינימולבלהבות,שעלתהדירה
דורקאס.הבת,

בןגריי'גולדןעלגםחולמתויולם
אתשהצילמישיער'זהובתערובת

לכלאותו.ללדתהכורעתג'ושלאמו
-הולךהואאליומקוםמיןאחד

גםשהואממנו'להמשיךיכולשאינו
המגיעההנקודהשלו'המהותתמצית
אותו.

ולפעמיםבזה,זהנקשריםוהחוסים
אחרילעקובכדילאחורלחזורצריך

וכןהעבר'אלהאלההמהלכיםמהלכם.
מפיהמסופריםולצדדיםהעתידאל
סקרנית,רכלנית,אשה,דמותשל

שלאאבלהכולשיודעתעסיסית,
מסרבהסיפורלה.להאמיןצריךתמיד

לגורלותקובעת,שהיאלקולהינגע
היסםוריות.לחזרותמראש,שנגרזים

ומעניקומתאלתרומחדשמפתיעוהוא
הסיפורוכך'אופםימית.חירות

 •עצמושלהגיבורגםהואהחופשי'
ללאעצמואתלספרשלובאפשרות

כפיה.

אובגורלותלשלוםאי·אפשר
גםהמספרת,כמובגאראםיב.

אבלבדורקאסיורהג'והדמויות.
שלהדיוקןתמונתמביאהויולם

ומאוד'קיימת,היאואז'לביתם,
אתלהשחיתמגסהויולםשניהם.עבור
היאאבלהמתה,דורקאסשלפגיה

הבתגםחיתהכאילואליה,נמשכת
אתמביאהוכאמור'לה,נולדהאלש

כמעםמרכזלשמשהביתה,תמונתה
ושלשלההמשותקיםבחייםפולחני

ג'ו,

שהמיניותדורקאסאתחינכהאלים
נשיות,שלקוכלהסתירהמסוכנת,
לאומסוכן'צורםצלילכלומחקה
כלחיתהדורקאסמוסיקה.שלמאולף

 .ממנופחדהשאליםמה
אתשקבעהאפשרעצמה,דורקאס

 .תמידשחיתהכפיעצמאית,גורלה,
החולים.לביתלהתפנותסירבההיא
גערהלהצילהגיעלאהאמבולנסוגם,

גורלהכיייתכןוגם,שגורתה.שחורה
קבעההנשרףביתהכשאשאז,נחרץ

להתכלותומהירדליקניצוץ
יותרוגנוןומהבנשמתה.

אביו'אתלחפשהולךגריילדןגו
כדיאוליהשחור'הציידים""ראש
מצילהואזאת,במקוםאותו'להרוג

אשהכל·כך,אותושמרתיעמהאת
ופראית.עירומהשחורה,

הזה,לקומעסותדוגמאותואלו
ולהישמעמאולףלהיותהמסרב

לתבניות.
לתוךהחלוןאתפותחתכשאלים
המשחיתההמוסיקהפורצתחקשם,

זעקת-המתהווההג'אז-והפראית

אוהבודדהסיפורוהמתים,החיים

הזהבספרהמוסיקההסיפורים.סיפור

כיסוידמות,וגםםכגיקהגםהיא

גםולזיוףלפיתוי'ורעב,לתיאבון
אליםחושבתולכן'גדולה.לאמת

ואתהחלונותאתלסגורש"מוםב
דירהשלהקיץבחוםולהזיעהתריסים
מאשרבקליפםון·פלייסדוממת
ביללהאושבורבחלוןלהסתכן
לחדול"ואיךהיכןתדעלאשאולי

הריס~ן,ניתן.לאזהאבל ,) 49<עמ'
אפשרייםאיגםכאמור'הכפיה,

הזה.בסיפור

העירמתנשאתמוחשי'המאודברקע

המופלאה,התוססת,החיה,הענקית,
שביןבה.ייתכןשהכולהנוראה,

דבר'שלבסופוהצפופים,בתיה
בדרוםחיתהשלאהחירות,מתאפשרת

שלרביםבנותקורושלאחרהכפרי'
 •העיראלמסתננתואכזריות,אלימות

אוםוגומיה.שלסוג
אשהכאןמככבתלכל'מעלולדעתי'

שהיאומופלאה.שחורה-ענקית
אתקורעתזועקת,מתה,יולדת,חיה,

חייםבוראתשרה,חולמת,כבליה,
שחורהאשה-סיפורובוראת

אולםימםיבית.
אתמחקולאמעולם"האבקנים

שלהזוהריםההרפתקהאבקני :הוורד"
מלאותוידיובדרכיםהגוזזהאב

אתימחקולאוצעצועים,זהבמםבעות
הויולםאתהאם.רוז'-הוורדעומק

את<אלימה>,ויולגםשהיא(סיגלית>,
נולדה,שלאבתשהיאהמתה,הגערה

שבשיחים.הפראיתהאשה·ילדהאת
אתמספרתהזאתהגדולהוהאשה
ורוקדתאותוושרהעצמהשלהסיפור
וקמהומתה ,אותוובוכהאותו'

אושלה,הגבראתובוחרתלתחיה.
"אבלכוח.המוןלמות.אולחיותאם

רחביבכלננגעו.לאאחרותנשים
גשים .....חמושותנשיםהיוהמזיגה

שחורותנשיםחמושות;היושחורות

פחותלהןשהיהוככלמסוכנות.היו
יותר,"קםלגיבנשקבחרוכןכסף,
 ,) 63<עמ'

 • ,,"חמדתעםהשוואהגםומתבקשת
הזה,הכוחהנשית,החירות

 ," Tול"ג'אל"חמדת"המשותפים

אפשרישאינומהלקראתכאןהולכים
גםכאןישהכאב,כלועם"'בחמדת"
הנעדרתאופםימיות,שלתחושה

הרצחניתהזכרוגותקופסת •"מחמדת"

רפאים,רוחותששחררה ',,"מחמדת

יותר'חופשילמשהוכאןהופכת
ניתןולכןיותר'עמוםיותר'מרוכך
אומרת"הייתילגשום. ,איתרלחיות

אתהמחדש.אותיעשהאותי,עשה-

חופשיהואניזהאתלעשותחופשי
איפהתראה .תראהכילךלתת

סוף> , 176<עמ'עכשיו."שלךהידיים
הדינמי,הכוחההווה,העכשיו,

"גאז"אתמשחררהחי,המושך,

 • ,,"חמדתשלמהכבלים
שגצההםוגי·מוריסוגית,והלשון
לעברית,להעבירמצליחהבן·ארי

הזההםובכלאתעוםפתבהצלחה,
המוסיקלית,האותגםית,באריזתה
 •מופתו-ושובהעשירה.הקצבית,

גלעדישראליעמית

שזנהאיכרהגבר

מהילד

 ;אגםהבטח:קוויאסונרי
דבר:אחריתוהוסיפהתרגמה

הוצאתשחל-פורת;שונית
עמ' 143 ; 1994עקר/גוונים;

לספרושהוסיפהההוצאהעשתהגנון
היפניהסופרשלוהמיוחדהחזק

המתרגמת.מאתדבראחריתקוובםה,

קוובםה,שיאסוגרילמדיםאגומתוכה
נחשבשלפגינו'הספרשלמחברו
ביפןהסופריםמגדוליל"אחד

יפןמסופריוהראשוןהמודרנית

הפרס ...לספרותגובלפרסלושהוענק
השגה,רק ,"-1968בלקורנסההוענק

זהפרסהוענקהמתרגמת,מוסיפה

אחריתלאותהיפני.לסופרבשנית
קצררקעהמתרגמתמצרפתדבר

קוובםה,שלחייותולדותעלוענייני
לה.הפרשנותועלהענפהיצירתועל

פירושהמתרגמתמציעהדבריהבסיום

ליצירהמרבים,אחד ,אפשרי
 .שלפגינו
פשרםקריא,ספרהוא"האגם"

רבתבעוצמההמתארלכאורה,
מחייולכאורה,מקריקםע,משמעויות

כמעםהואגימפי .ואיוממגימפישל
האגםי·גיבור.שלהקלאסיתהדמות

הואמצליח.ולאמכוערבודד'הוא
ושבויהקשה,עברובכבלישבוי

שלו'ההווהאובססי;תבכבלי
לאגםאםמגסה,הואשבאמצעותן

השלושיםבןגימפילשרוד.במודע,
שהודחערירי'מורההואוארבע

עםאסוריםיחסיםבעקבותממקצועו

הכרונולוגילגילומתלמידותיו.אחת
בסיפור'רבהמשמעותאיןגימפישל
זקןנראה"גופיאומרשהואכפישכן

שסבלתיבגללזהלגילי.יחסית
ש"גימפימשוםוכן ,) 13<עמ'הרבה"

ביןשהסתתרגימפי,שהילדחש,
שלבכפרההאגםשפתעלההאגישיחי
 ,גימפימהגברשוגהאינו ,ייואי
ונראה ,) 82<עמ' .....אחרישעקב

מחייואחרקםעלתיאורנבחרשאילו
שגהעשריםאועשר ,גימפילש

היהלאאחורה,אףואוליקדימה
שוגה.גימפימתואר

יםיפגסופריםשלבספריהםכמו
היפניהסופרשלספרודוגמתאחרים,

בארץ(המוכראישיגורובאנגליה,החי
חוסרם,שאףספרובזכותבעיקר

גבעות"נוף-היום")"שארית

מהווהלאחרונה,שתורגםחיוור"
ומסילהליצירהרקעהעולםמלחמת

 •הכבדצלהאתעליה
כביכולעדות,רקאינוגימפיאבל
עלשעברההמלחמהלםראומתחיה,
ספקעדות,הואובעיקרגםאלא ,יפן

עברולםראומתנלעגת,עיתיםחיה,
עצםשללםראומהאפילוואולישלו

גימפימאבדעשרבןבהיותו •קיומו

ו>התאבדות(רצחומוזרותבנסיבות

נשבעהואבאגם.מתשנמצאאביו,את

לאוכללרוצחשאיןמאחראךלנקום.

קוונטהיאסונרי

האגס
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שאיפתעוברתרצח,בוצעאםברור

עצמו.גימפיאלגימפישלהנקמה
לאהבה,גימפימשחרבילדותוכבר

בתאצללמצוא"מנסההואאותה
אמומשפחתעםהמתגוררתדודתו

 .אביוסבעשבוהאגםלשפתסמוך
מצדלדודניתוגימפישל"באהבתו

חבויהראשונה,נעוריםאהבת ,אמו

אמו"אתלאבדלאהמשאלהגםחיתה
המאגיתהנכזבת,אהבתו ,) 23<עמ'

עלעמהושיחותיווליוסי ,לייואי
מראותיועלעצמוהאגםהאגם,שפת

הם-המשתניםומשמעויותיו

לומר,נכוןיותראושמעצבים,
 .גרכבוגימפישלדמותואתמקבעים
 ,בזכרונותיושבוינותרגימפי

בעלבון ,אביושלהנסישהבעלבון
רגליוכפותבעלבון ,ייואישלהוחיה

אתשיביןמבליוהמכוערות.הגדולות
מפתחבולשלוסשיוכלומבליהדבר
אחרימעקבשל"סקסים"גימפי
והדחויהמכוערהואיפות.נערות

אחריורודףעוקבעצמובעיניכל·כך
ישיגו.לאשלעולםיופישלאידיאל
לאהבה,גימפישלהנוראהרעב

גםלוודאיוקרובלקבלה,להכרה,
-שלוממוענתהבלתיהנקמהשאיפת

עצמוכלפיסמויהלאלימותמיתרגמים
גופועצמובהזנחת(לדוגמה,
הסובביםכלפיאלימותולמחשבות

ואחרים>: 24 , 102עמ'ראה ,אותו

כמוסתומיםלריסואליםלהןובמקביל
יפות,נערותאחריהכפויהעיקוב

בעינירואהשהואהחזיונותכמו

הנערה,שלשדמההמחשבהכמו ,רוחו
אהבה,לוהשיבהקצרהשלתקופה

המכוערות.רגליוכפותאתישנה
ארוכות ,רגלוכףשל"אצבעותיה
מפרקימתעקלותקוףשלכאצבעותיו

שלהחםבדמהכשירחצו ...רגלו
מושלמותכמעסיהפכו ,היסקו

ראווה·בחלוןבובהשלכאצבעותיה
 ,) 102<עמ'

בחלוןבובהשלהדימויכאןומעניין
היופיאתכממחישראווה,

שגימפי ,לא·מציאותי ,הלא·אנושי
אתהפותחתבסצנהכברלו.משקב

לביתגימפישלבבואו ,הסיפור
גופושיסופלכדיהסורקיהמרחץ
יותרועודמשמע,תרתיהמוזנח

כלאתתולהשגימפינדמה ,בהמשך
הללו •רגליובכפותומחסורוכיעורו

 •מאגיכמעסמעמדאצלומקבלות
קורנסהבחרבמקרהשלאונראה
שללנפשוכמסאפורההרגלייםבכפות
אדםשלרגליוכפותשהריגימפי.
הןאבל ,נעליובתוךמוצנעותלרוב

מקום.לכלאותוהמוליכות
 ,גימפישלאמושלשכפרההאגם,גם

מעמדגימפיאצלמקבל ,לשפתושוכן
רגליו.מכפותפחותלאמאגימיוחד,
הנראות,פניואתהמשנההזהבאגם

גימפי.שלואישיותונפשוכלסמונות
עםסיילגדתועלאביו:לואבדבו

אתהשליךלתוכוהראשונה:אהובתו
פניועלהזה,האגםהמת:הכעבר

כללאורךגימפיאתמלווההשונים,
הוא •רגליוכפותכמוממש ,חייו

ההמחשההוא •שבנפשווהתהוםהמרחב

עליבותוביןבה,הקייםהניגודשל
הנואשת,האובססיבית,לשאיפתו

המגעפסגתאתבעיניוכמסמל ,ליופי
הבסחהאיזוהזהבאגםוישהאנושי.

שלבאביוכמוממשמתגשמת,שאינה
ביפןואפשר ,עצמובגימפי ,גימפי

בכלל.ובחיים
משולבגימפישלסיפורובתוך

ערותחבאחת ,מייקרשלסיפורה
המעקבאתגימפיעלכופהשיופיה
אידיאלהזה,החיצוניהיופיאחריה.
שלבסיפורהמתגלה ,גימפישלהיופי
היאהיפהמייקרעליבותו.בכלמייקר

כלזהמזדקן.גברשלהשביחפילגשו
דברעושהאינההיאבחיים.תפקידה

היופיאידיאללדבר.שואפתואינה
הבלתירדיפתומושא ,גימפישל

כלכחסרבמציאותמתגלהנשלסת,
משמעות.כחסרלמעשהפנימי.תוכן

נופים,בספרולתארמפליאקורנסה
היפניתהמציאותנפש.והלכיאנשים

האמונות,המנהגים,הסקסים,-

תוךהקוראלעינימתחיה-המראות
תרבותהאושיפןמיגםאבלהקריאה.

שלאיכולאינו ,לחלוסיןלוזרות
המתוארתהדרמה,שלבעוצמתהלחוש

זוהיהזה.בספרמדהימה,בפשסות

היומיומיתההתמודדותשלהדרמה
צורתועם ,חייומציאותעםאדםשל

הנכותעםבירושה,לושהועברה
זכרונותיועם ,ילדותובושיצרה
לושמזמניםהאירועיםועםומאוויו
אינוגימפי .עצמווהוא ,שלוההווה
בהנכשלהואהזאת.להתמודדותיכול
הגדולהשהשאלהואפשר •ונכשלוחוזר

מיהיאזה,בספרוקורנסהשמעלה
רגליוהאםהזה.לכישלוןהאחראי

אתשחרצוהןגימפישלהמכוערות
בןבהיותוהתייתמותוהאם ,גורלו
נושאשגימפיאגםאותוהאםשער,

גימפיאלה,כללמרותואולי ,בנפשו
עצמו?!

נראיםקורנסהשמתארהמראות

כמוסוריאליססיים,כמעטלעיתים
גימפיאךיורדלאשכללהגשםתיאור
העיר ,) 121<עמ'לפרסיו,אותושועמ

 ,) 86<עמ'תכלכלוחלקהורודשחהקל
זאת,ועםהתחתית.ברכבתהקבצנים

מוחשייםריאליים,נראיםהמראותכל
התערבותבסרס.כמוומדויקים

היאגימפישלבסיפורוהמחבר
מוסיףהואושםפהאךמינימלית.

זו"חיתהכמו ,משלוקצרההערה
<עמ'העצמי•ומהבוזמהחרפהבריחה

המתואראתאחרבאורשמאירה ,) 125

שסףאתלעצורהקוראאתומחייבת
שקראמהאתשניתולבחוןקריאתו

כל""יודעמחברהואזהעתה.זה
להבליסבמכווןהנמנעודגי.ועדין
כדיכנראהשלווהתובנההידעאת

שליותרגדולמרחבלקוראלהשאיר
וניתוח.הבנהאפשרויות

קורנסהשלזהספרואתלהגדירקשה
לפוססאוהמודרניתלספרותכשייך

בספרמצוימשתיהןהסוגמודרנית.

יפניבעתבהלהיותשמצליחהזה,
ריאליססי ,כאחדואוניברסלי
ספרזהופחות.לאוסוריאליססי

 •מחשבה.וכופהחזקקשה, ,מיוחד

לאופררות

רב-קולימותחן

 ;נפשכופרהלוי:לויטסיואב
 1995מעריב;ספריתהוצאת
סובים,מותחניםשלמושבעתכאוהבת

שזקוקמילכלבחום,ממליצהאני
או·דעתהסחתשלימיםלכמה
יואבשלהחדשספרועל·לב,הסחת
נפש·:"כופרהמותחןהלוי,לריסם
המוכתב·על·פיעיסוקושלמרות ,ספר

אור.איזהעליושפוךברוע,-הז'אנר
אדםמאהבתהניזון ,הסרןשלאורזהו

מרביתהסביבה:שלואורתשתיתית,
כבמותחניםשלאההתרחשות,

מתקיימתאינהאחרים,ישראליים
אלא ,עירשלהצפופיםברחובות

שביןהשרוןאזור ,הכפריבאזור

בלבגדולחווהביתלחדרה.הרצליה
האירועים,בצומתנמצאמסופחפרדס

 ,סביבווהיישוביםהכבישים-וברקע
קיבוץ.שלחצרולרבות
ורבי·השיחהדיאלוגיםקולח:הסיפור
משעשעים,ותכופותדחוסים

בחוש·מידהלרובמתוזמריםהתיאורים
ולסחוףלרוץלעלילהשמאפשר ,נכון

סוב.למותחןכיאהעמהאותנו
-במותחניםלמקובלבניגודואולם,
 ,בכללוהמערביהאמריקאיולאתוס
אתשפותרמי-היחידאתהמבליס

בלשאינו ,שלפנינובסיפורהתעלומה
אלאאנסי·גיבור,בלשאוגיבור
שלהשוסריםמצוותהמורכבתחבורה

הלוייואבאזורית.תחנת·שמסרה
 ,מאודאוהבסיפולבמשסרהמספל
כמואולישפועלצוותלפנינוומציג
אלאמובחרת:צבאיתיחידהשלצוות

כךפועליםשלפנינוהקסבהשביחידה
ותרומתןנשים,גםאלאגבריםרקלא

כךעל<ועודומכריעהמרכזית
עלהחבורה,עלהדגשבהמשך>.
שכלהתרומהעלהמשותף,הביצוע

המשימהלהצלחתתורםאחד
 ,קיבוצניקי(וכהגדולכההמשותפת,

שאחדותלהוסיף>,לייורשהאם
אוליהאינדיבידואליותמהדמויות

ובולסברורלעיצובזוכותאינן
מכלהמרכזיות,הדמויותמספיק.
שבז'אנרעודמה ,דייןברורותקמום,

אוהדמויותעיצובאינוהעיקרזה

המעשים.עלילתאלאהסביבה
הלוייואבמרתקתעלילהובבניין

רב·אמן.ממשהוא

משתמששהואבולסיםאמצעיםשני
הרב·קוליותהםזהלצורךבהם

לומרמותר(אםוהרב·תעלומתיות
כך>.

אישאינווהבלשהואילרב·קוליות:
-בלשיםקבוצתאלא ,כאמור ,יחיד
מעלליוסביבלאהפרקאתבונההוא
מעלליהםסביבאלאיחידאיששל

המשתתפים,כלשלהבו·זמניים
לעלילה,בהתאםשמתחלקים,

כלוליחידים.גרתלזו הב~~-חלוקות
אחת,·זמןיחידתבעיקרושהואפרק,

שלאחראוכזהמספרכןעלכולל
וכלמזה,זהיפהמובדליםקיעס·שמנה

זוגשעושהמהעלמספרכזהקסע
אוד'שוסואוג'אוב'אוא'שוסרים

המרתקבמקוםקסע·זמן.באותוה'

לדעתיוצאתכשנפשנובקסע,ביותר

נפופר
~

 ~ ~וי
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 ,כמובןמסתייםהקסע ,ההמשךאת
חדשיםאנשיםעםחדשקסעומתחיל
חלילה.וחוזרורביעישלישיואחריו

ולאורךכולוהפרקלאורךנשמרכך
למותחןההכרחיהתוכולםהפרקים

יהיהמהלדעתהעזהרצון-סוב
הלאה.
הרב·הואלכךנוסףאמצעי

קיימתרגילבמותחןתעלומתיות.
שזוכהאחתתעלומהבדרך·כלל

מיהספר:שלהאחרוןבעמודלפתרון
ידועזהמידעאם ,אורצח:ולמהרצח
הבלשיעלהכיצד-מלכתחילהלנו
כברהגלוייםהנ·ל,שלעקבותיועל

המסכן.לבלשלאעדייןאבללקורא,
קיימתזה,לעומת ,שלפנינובמותחן

שלשלמהשורהאלאאחתתעלומהלא
וכבראחת,נפתרהזהאך-תעלומות

ומרתקתקשהפחותלאאחרתצצה
דינמיקהנבראתכךמקודמתה.

ויצירתהרגעהשלמעניינת
שלאיזוןמתוךחליפות,ודש n·מ nמת
ומתח.הרפיהשלאלהיסודותשני

גבוההברמההסיפורמצטייןכללית
השונים.רכיביוביןאיזוןשל

אבל ,בסיפורלנשיםהיחסעלומשהו
סוףאז,לאוכל.היחסעלזהלפניעוד
אבל ,אולירעבלאסופרמצאתיסוף

 ,מאודמסודרתלאכילהכמונישזקוק
לכללה.יזכוגיבוריושגםודואג
כסדרהשוסריםדואגיםהסיפוראורן

ובשארשבמעקביםלחבריהםלהביא
כריכים,שקיותפעילויות
קליםומשקאותצ'יפסיםהמבורגרים,

לקוראתאבל ,להגידמצחיקלמיניהם.
מרגיע.כךכלמשהובזההיהכמוגי
ידעתיהראשונותהפעם·פעמייםאחרי

מהאיןלאוכל'להםידאגכברשיואב
ממשוזהזה,בענייןלהםלדאוג
למותחניםבניגודלמעשה,לי.התאים

לפעמיםישןלאהבלששבהםמסוימים
דאגהוא ,יותראופחותימיםשבוע

מהאזמסודרת,דילשינהגםלהם
אחרי ,ועכשוולרצותאפשרעוד

והתרעננורעבוננואתשהשבענו

אנילנשים.היחסעלמלה ,מעייפותנו
עלשמשפיעיםהגורמיםשאחדמודה,
המחברשליחסוהואלספריחסי

בכתיבתו.מתבסאשהואכפילנשים,
ספריםאוהבתאינניבדרך·כלל
יואבנשים.אוהביםאינםשמחבריהם

כפרייהודית
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לשמותמפתח
פרטיים

עלאבותמספרמשיריובשניים
נפתחיםשאינםמנעוליםעםמשחקיו

הסוריב"השברזים" 1חרחןם("על
במחזורלביני"ו"ביניאפריקני"

בשני ,)"שב"הומוגרף"גוואלםיקןם"
אינםהמנעוליםהללוהשירים
המקורישהמפתחמשוםביןנפתחים,

חמקמקשחור·המנעולמשוםובין ,אבד
המשורר.שללחיזוריונענהאינווהוא
זה ,הפרוידיאניהפירושעלנפסחאם

הזאתלתופעההשםח,פנישעל
מםעמיםמזהעשה(קורצוויל
עגנון>שלהמעשים"לס"פרבפירושיו
שלנוהסמליםמערכתאתונעביר

אוהאישי·הקיומילמישור
ש'תיפתח'השאלההםרנסצנדנםלי,

ניסהעל-מודעמכרהאיזההיא:
ונכשלניסה ,לעצמולחשוףהמשורר

'משחקיו'בתהליךפעם,אחריפעם
השיריים.

סמלימשהויש ,כךוביןכךבין
מפתחאתשכשהתקנתיבעובדה,

עלגרפיהנירבספריהאישיםשמות
-אמנםנפתחהמפתחישורוןאבות
הואאך-חריקותמעםבלאכיאם

פרסייםלשמותלהינעל.בתוקףסירב
המשפחה,שםנמצאלאמסוימים
לתאםשליהבילושובדרךולהיפר,

גילוייםאליזרמוהשמות,שניבין
עםאבותשלביחסיוהקשוריםחדשים
היהשהספראחרי-אישיםאותם

רקלהכניסהיהוניתןבעימודכבר
בםקסם.ביותרקליםשינויים
שלשםועוד:זאתבעיקר.בהערות,

נוגע·לא·נוגעל'מפתח',שנכנסאדם
רוחו ,חייושלאחרתאוזובנקודה

תמידשהיא ,המשוררשלהתזזיתית
אודיבוקאחוזכשהואגםבתנועה

-כלשהוכפייתיב~סמורתקוע
רוחו-לואופיינייםכאלהומצבים
אדםאותוסביבמרקדתהחלההשרית
עוד-בעדינותולא-ממנוומושכת

כמו ,תכריךועודבגדועודצעיף

מכיסוייהםומפשםתמפשםתשהיא
אללהציץ ::. ...עצמים ... ','י'~ם nבעלי·
זהאומר:הואכאילוהעירומה.מהותם

אותו.רואהשאתכמוהדבר,כללא
היהוכזה.כזהגםהואאבלכזה,הוא

לגביגםשהריכך.גםאבלכך,בינינו
אירועיםלגביבםבע,תופעות

מהונו',חברתייםמצביםפוליטיים,
מגלההואמחר-היוםאומרשהוא
והואלגמרי,אחרפןענייןבאותו

הנדבלאעצמואתלסתורמוכןהיה
להיותצורךשר~לוהיהלאעפעף:
אתמולרקהרילו:הערתואםקעבי.
אותומסוידהיהלא ,וכךכךאמרת
אניהיוםאמרתי.אז"אמרתי.כלל.
אינוהואאחרת",אומראחרת.רואה

הואאחד.לאףשבון nדין·וחייב
המהותמןחלקהיאוהסתירהמשורר.
בהכנתלישקרוהתקריותהאםהאזת.

להציץשניסיתימשוםאירעוהמפתח
ישורוןשירתשלהעיוורהכוחלא

כזהואקסחייו?שלהמנעולחורדרך
אםאוויסםיאיסור ,סאבובבחינתהוא

לפרד"ס?להציץשאסורכפי ,חמור
ביוגרפיהלכתובהרעיוןביכשנולד

מתוךזההיה ,ישורוןאבותשל
לפרוששאצליחהשליהבהשתעשעות

שהיוייתכןלשירתו.כמשלחייואת
וויתרו.-לכךששאפוביוגרפיםעוד

שגלש ,הגדולסדריהאבריאפילו
בכך.נכשלכידומהביוגרפי,לרומן
לעובדותנצמדהנךעודכל ,שכן

להגיעתתקשה ,גיבורךשלהחיים
חייוייראוהיותרלכללמםאפורות.

ליצירתוכתשלילגיבורךשל
האמנותית.

שלבחייהםנכתבההזאת,הביוגרפיה
לאשניהםפסיה.רעייתוושלאבות
החומראתלצנזראחתפעםאףניסו
בנימפיאומפיהם,אלירזשם

שהשיקואנשיםמפיאומשפחותיהם,

כשאתהםבע,מדרךאבלבחייהם.
יש ,בחייואדםשלביוגרפיהכותבת

ואתאינסםינקםיבייםמחסומיםלך
ובמשפחתובאישלפגועשלאנזהרת

להםשישמפנידווקאלאוהקרובה,
שתדמיתומפניפשרם,להסתיר.מה
מקורביוובעיניעצמובעיניאדםשל
הקלסתראתתואמתתמידלא

בזכוכיתשנבדקות,אחרישמתקבל
אלוהתייחסותוהתנהגותומגדלת,
אםאפילוחייו:במהלךסביבתו
להיצמדהיהניתןאבותשלבמקרה
בהםלשירים,האפשרככלקרוב

 ,חייושלשלמותפרשות'מתועדות'
דוגמתו.שאיןביושר

וחודש ,לעולמואבותמשהלךוהנה,
 ,נפרצו ,רעייתוגםמתהלפניו

ויכולהוהאיסוריםהגדרות ,כביכול
בצנעתאפלותלפינות ·לחד,,הייתי
השופכותאפיזודותולהוסיףהפרם
הגיבור.עלשונה,מזוויתחדש,אור
עלשהםלתימגבלותשאותןדומניךא

תקפותהיו ,גיבורישלבחייהםצעמי
כילינראהמותם.אחריגםעמי

גורמותמדיחושפניותביוגרפיות

הקוראאצלפרופורציהללאלגירוי
אתהמפירהסםיגמהליצורעלולוזה

כדיעד ,הגיבורשלבאישיותוהאיזון
שלושכעבורזאת,ובכל·דעת.בתגני

מצאתינחתם,כברכשהספרשנים,

נסתריםפכיםכמהלהוסיףלנכון
אםתוההאניממש.האפסשעתאחרי

היויכוליםעצמםדבריםאותם
בחיים.המשוררבעודלהיכתב
כלעםכך.עלתשובהליאיןובאמת,
נבירהכדיתוךהאישאתהיכרותי

כשניסיתיפעם,ליאמר<אבותבחייו
עםבקשרבלשוןאותולמשוך
שלעיןלישישאווה, ,אהובתו
כלעם ) ...זהאתאהבתיולאעכברה,

כנותוכלועם ,עליויודעתשאנימה
ליאין ,לעצמוהנוגעבכלהמדהימה

הביוגרפיהעלמגיבהיהאיךמושגכל
ושםפהמדפדףשהיהלשערישהזאת.

אתומקבלבתואתשואלהיהולבסוף
כועס.שהיהמאודייתכןאך ...דעתה

שאינוגרףביושכללינדמהושם.פה
בוגדנותחשבנפשושקרעושה

 .גיבורוכלפימסוימת
עםהזהההיכרותלמסעיצאתיכשרק

חיתה ,אותיהקסימוששיריוהמשורר

 ,עצמוהאישעלפריקונספציהאיזולי
רבותפעמיםדרכיעלשנקרהזה

ישורוןאבות

הערצתיבהןהארוכותהשניםבמשך

המסע,במהלךוהנה, .שירתואת
עיני:לנגדלהשתנותדמותוהתחילה
שלאלאישיותונדבכיםנוספו

לישחיתהוהתדמיתשיערתים,
ואולםלקרוס.החלהמלכתחילה
לדעתנוכחתי ,הדרךלסוףכשהגעתי

הרושםמןמדייותרשהתרחקתי

וחזרתי ,שליהאינםואיםיבי ,הראשוני
אתכשהתקנתירקעצמי.אתלבדוק
באי·אלוונתקלתיהאישיםמפתח

התרשמותיאתשחיזקוגילויים
בספר.זאתלאזןהחלםתיהמקורית,

ביוגרפיותלכותביאזהרה<אגב,
חובתידיתצאלאלעולםבעתיד:
כילךשיעירמייימצאתמידהכול.
לצאתתרצהואםיו.דשלמקוצונעקץ
כסופויהיהסופךהכול,חובתידי
עלהחמוראתשהרכיבאדם,אותושל

גבו).

המעסיםהאנשיםאחדהיהאבות

אבסולוםי.גרעיןבושהיהשהכרתי
כלועםהפכפכנותולמרותזאת,

אפשראיךשלו.והקרעיםהניגודים
 ,ובכן-הזה?הפרדוקסאתליישב
שאיןכמוהסבר.לכךשאיןכנראה
והיההיצירה.לקסםמתכוןואיןהסבר

שלפרובוקםיביאלמנםבאבות, ,בו
אתהעולםעלמםילאניהתרסה:
והעולםשלי,חימום'אתשלי,השוני
ולאכמוני.לאחדמקוםלפנותחייב
יסתירושלאמרווח.מקוםמקום:סתם

וזהולהיראות.לראותשאוכלאותי.
דחהשהעולםשניםהיוקל.היהלא

אחדכעלעליושצחקו ,אותו
בשניםגםאך : nרועה·רו'צ'ודאק',

אותוהביאהעולםההןהקשות
אבסולדםיגרעיןאותובחשבון.

להתעלםלעולםאפשרלאבאישיותו
לולפנותהחלכשהעולםואולםממנו.
כידומה ,כבודשלמקום ,מרכזימקום
בזכותולפקפקהתחילעצמוהוא

יששאולילחשודהתחילכזה.למקום
 ,שכןבעולם. ,בולאהונאה.איזובזה

פשרםהמרכזיהזרםעלמקובללהיות
עצמואתהכירלאהואאותו.הלםאל

זהות.איבדקצתהואהחדש.במקומו

מקרהזההיהלא ,שמבחינתולינדמה
עלרקישראלפרסאתקיבלשהוא
כברנתוןהיהכשלבו ,מותוערש

שמעבר.לדברים
אבותשלהפיסימשמקומוכעת,אבל

שלםבלביכוליםאנחנוהתפנה,
זה-לוהראויהמקוםאתלולהעניק

 •המאםפיסי.

צזריתאיזה

בערבשנאמרודברים<בעקבות

שהתקייםהאציל",הפרא"שירת
 2ב·בת"א"צוותא"במועדון
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כמנותשואה

קצובות
ביתאתמארחתהישראליתהאופרה
ואתהמבורגשלהממלכתיתהאופרה

הממלכתיתהפילהרמוניתהתזמורת
הפקותשתילביצועהמבורגשל

אורסוריה-"בלשאצר"אורחות:
ו"פיגארו"אופראיבנוסחהנדלמאת
"בלשאצר"בביצועמוצארס.מאת
ג'נגסצ'רלסמאתלליבריתהנדלמאת

אלברכס:גרהרדהמנצחמשתתפים:
מחדשבמאיקופפר:הארי-הבמאי

-תפאורהמעצבוויבלוס:גיאורג-
-תלבושותמעצבגוסמן:וולפגאנג
-מקהלהמנצחהיינריך:ריינהרס

-ניסוקריססולנים:שולץ:יורגן
איריס-כורשקובורן:פמלה

קובלסקי:יוכן-דניאלורמיליון:
-גובריאסנוימן:גינתו-בלשאצר
שולץ:קארל-שליחשסאם:הראלד

האופרהמקהלתבהשתתפות
המבורג.שלהממלכתית

עללניצחוןשנהחמישיםבמלאת
הגיעהשואהליוםובסמוךהנאצים

עםלישראלהמבורגשלהאופרהבית
האורסוריהשלמקוריתהפקה

זובהפקהשהועלתה-"בלשאצר"
לרוחהנאמןמלחיןהנדל,כאופרה.
נצחוןעלכתב ,תקופתואופנת
כשכורש-הפגניהעולםעלהאמונה
 fובלשאצרמת" Tה"אעולםאתמייצג

אוצרותאתהתנכ"יבסיפורהמחלל
דינו.גזראתבכךחוץרבית·המקדש,

אלגוריהשימשהתנכ"יהסיפור
 ,להעבירכדיקופפרהארילבמאי
סיפוראת ,הגרמניהיעדלקהלבעיקר
כעלילה-קסבות""במנותהשואה

לדוגמה"ב"גסוהמתרחשת
קלגסיםדמויותרקעעלבסרזנשסאס.

ממעלהשגיחוכנסת,ביתוחורבות
הגסועציריעלאסאסבמדיקזיפים

זה,אחרבזה ,שהתכנסוהמקהלה,-
עלהאמונהנצחוןאתלשירכדי

והרוע.הרשעות ,ההבל
שלשעהברבעהחלהשהאופרהלמרות
-המתיםלזכרהצדעהמעין-דומיה

עםאמיתיתהתמודדותפהחיתהאל
עםלאואפילוהשואה.נוראות

-עצמוסרזיןגסושלהסרגדיה
 ,לאושוויץהיישרנשלחושעציריו

הפקותרבבאומץשהעלולמחרתיום
וקונצרסים.אופרותשל

שללעילא"גרמנית"בנליזציהחיתה
-ה"רוע"עלה"סוג"נצחוןנושא
 ,למשלמגלמים,ב"ה"סראתכאשר
שהודבקואינפנסיליים,ילדיםציורי

"מנההסיסמהלצדהגסוחומותלע
השלסיםופרסיך!"תקלמנה

היוהילדיםציורישלהצבעוניים
שאנשיכפי-ועליזיםססגוניים
ולא ,שייראורצוהנאציתהתעמולה
בחשאיציירושאכןכפימזעזעים,

סרזיןילדינפשםסיכוןותוך
הרעבים.

 ,כלסקיקויוכן ,סגורהקונסרהלמעס
הנביאתפקידאתלשירשהפליא
שסאםהראלדהמרשיםוהבסדניאל
שלהמשמרקציןגובריאס,אתשגילם
-הראשיהתפקידשאתהריכורש,

(ניסוקריס>,בלשאצרשלהאםתפקיד
גילמה-חסאיומפניאותוהמזהירה
 ,קובורןפמלה ,ופראןהסזמרת

להעפילהשכילהלאהצווחנישבקולה
מזמרותהנדלשתובעהסוהרלגבהי

 ,ומיליוןולאיריס .שלוהסופרן
קצתסופראןהיהכורש,בתפקיד

 .דיומרשיםלאאךערב,יותר
הממלכתיתהפילהרמוניתלתזמורת

המנצחשלשרביסותחתהמבורג,של
ועשיר.חיצלילהיהאלברכס,גרד

מעצבשאף:יוהאנסבמאי:ברתיני:

סופולוסי:אציוותלבושות:בהמ
מנצחתפוס:מנפרדתאורה:מעצב

כוריאוגרף:וגבר:סיגליהמקהלה:
ניקולהבמאי:עוזרתוולסר:דולף
-אלמוויוההרוזןסולנים:פנצר.
סויל-ורזינההרוזנתגאלו:לוצ'יו

קוון:הלן-זנהוסאיסוקוסקי:
-כרובינוסיסוס:אלן-פיגארו

אוליב-מרצ'לינהליאנג:נינג
זיסר-ברוולודוקסורפרדריקס:

הלןהסופראן-סוזאנההמשרתת
את"לגנובזוביצירההאמורה ,קוון

חיתהיותרעודחיוורתההצגה".

 .ככרובינוליאנגנינגהמצו·סופראן
סיסוסאלןהבריסוןהיהמכולםמאכזב

וקולוהמופרזבמשחקוכפיגארו.
ולשחקלשירהשכיללא ,המאומץ
 .תפקידואתמשוחררתבסבעיות

תזמורתאותהשזוהילהאמיןהיהקשה
גארישלשרביסותחתהמבורג:של

צליללבעלתלפתעהפכה-ברתיני
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המבורגשלהאופרהבית-"בלשאצר"מתוך

מלאבצלילשרההאופרהמקהלת
אליוהחרישיבפיאניסימוג~ועמוק

הפרוסהבקסעיוגםלרדתהפליאה
בלכידות.עלתהאליוהמרשים

מפתיעהנדלזההיה-מוסיקלית
השימוששלהרעיוןעצםאך •בחיותו
יצירה"לרענן"כדיהשואהבנושא
ולהלבישמשמימה,קצתאולישהיא
הבימוי"מודרניים",תכניםעליה

עצמועלרעיוןכלחזרתהנוקדני,
מהקהלרבעימאןשכלעד-לעייפה
אתלהגישהחתירהלאשורו"."הבינו
ערבותקצובות",ב"מנותהשואה

החרדכמובן>, ,(גרמניקהלשללחיכו
צרמה-עליו"תונחת"השואהשמא

אופרהביתעל·ידיכשהוגשהבעיקר
עדייןאותההחווהלקהלגרמני

ביומיום.

מכריקבימוי

תפלגארו"ל"פי
המבורגשלהממלכתיתהאופרה

הממלכתיתהפילהרמוניתוהתזמורת
"נישואיהאופרהבביצועהמבורגשל

-ליבריתמוצארס:מאתפיגארו"
גארימנצח:פרנסה.זהלורנצו

דוןגיארד:פיסר-בזיליודוןוולד:
ברברינהשסריקר:פרידר-קורציו

קארל-אנסוניוריסרבוש:סביבה-
שולץ.

האופרהביצועהיהחןוחסרכבד

בימויולמרותוזאת"פיגארו",
אשרשאף,יוהאנסשלהמתוחכם

גאוניבבימוילהעבירהשכיל
הניגודיםאחדותאתבפשסותו

עיקרהשהיאהמפולפלת,המוצארסית
הצגהעל·ידי"פיגארו",האופרהשל
-חלליםשלושהשלזמניתבו

שלהשונותהדמויותבהםחדרים,
מזימותחורשים·הזמריםהשחקנים

ההיתוליותרעותה.עלהאחת
אופרהשלהמוצארסיתהקונדסית

בסראגיות.גםתדירמהולהנופה
המוצארסיתהאופרהאתההופכתוהיא

הנוגעאמיתילכאברחוקהממעשיה
 •בזמןתחוםואינוכלללב

לשירתבהאזינושכרועלבאהקהל
הסופראן-הרוזנתשלהאהבה

כובשאיסוקוסקי.סוילהמופלאה
ל;צ'יוהבריסוןהיהובמשחקובקולו
אלמוויוה.הרוזןבתפקידגאלו
שלממשחקהנעדרהתוססהפלפל ,אך

להיכנסהצליחהולאוצווחנישסרח
השירה.עםמדויקבתזמון

לראשונה,הקהלחשזה,תפלבביצוע
פניעלהמשתרעתאופרהשזוהי
שעות.שלוששלארוכהיריעה

להתענגהיהניתןאחר,בליהוק
הומורמלאת"נופה"מאופרה
לאופרההעניקזהליהוקמוצארסי.

-כבדה"פומפוזיות·שלממד
מלאיהמחבואיםמשחקיאתשהפכה

אול"רעיון"הכאברגעיואתהחן
חשוב".ל"נאום-כמעס

להיות-הפרובנציאליתהתשוקה
אתמאפיינתהגרים","ככלמחירבכל

היאהיווסדה.מיוםהחדשההאופרה

רביבמאיםבהזמנתבעיקרמשתקפת

להפקותאירופהמבירותמוניסין
מדוקדקבחיקויהישראליתהאופרה
הסדרניםחליפותשלאפילוונלעג,
 ,אךבהפסקה.הכריכיםשלבאולם.

ביתאתלהזמיןצורךהיהאכןהאם
המבורג,שלרב·המוניסיןהאופרה
יצירהשלמשמימהכהלהפקהדווקא

 •מופלאה?כה

לנגראורנה

15 
 ' 95ידני



t:::u~ 
:ס
t: 

בקהיראיתו'ימים
אמיתייוסי

בגעגועים-איננוכיפלולמתי
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לקהיר?",איתילבוארצה

עם ,כלאחר·ידמתיאתשאלתי
מנויבחיוב.שייענהציפיהשמץ

מספרלערוךלשם,לנסועאיתיהיהוגמור
ליהדרושתיעודיחומרולאתרראיונות
שלי:האינסופיתהדוקטוראטעבודתלצורך

הישראלי·ערבי",והסכסוךהמצרי"השמאל
בגפי.לשםאסעלאאםיהיהטובכיוחשבתי

מתינענהכאשרבמקצתמופתעהייתי

לאחרקצרזמןזההיההיסוס.ללאלהצעה
שנותכעשריםאחרילגימלאות,שפרש
לשפהבחוגבכירכמרצהפוריהעבודה
תל·אביב.באוניברסיטתערביתוספרות
גרה ;vהאתמאחוריומשהניחעתה,

הוראהשללעיתים,המייגעתהאקדמית,
שלסמינריוניותועבודותמבחניםובדיקת

העתהגיעהכימתיהיהסבורסטודנטים,

עצמאייםלמחקריםמעיתותיוחלקלהקדיש
סקרנותואתשניםמזהשעוררובנושאים

פנאיבידונותרולאהאינטלקטואלית,
היההללוהנושאיםאחדלהם.להתמסר
בעולםבתי·הסוהרספרותשלהז'אנר
שנועדההכלאחווייתשבועולם ,הערבי
אוזהלמשטר"מסוכנות"השקפותלבעלי
מתי .נפרץחזוןבגדרעדייןהיאאחר

ותוךכלים,באיזה ,כיצדלדעתהסתקרן
סופריםמתאריםמוטיבים,באיזהשימוש

בעצמם,מצפוןאסירימהם(רביםערבים

החוויהאתהקרוב>אוהרחוקבעבר

הזאת.המיוחדת

לי,וגילהוהוסיףמתי,אמרבא","אני
פעםבמצריםביקרכהעדכי ,להפתעתי

 , 1978בשנת ,סיפרכךזה,היהבלב.דאחת

הסכםשהושגלפגיאחדיםחודשים
הפתיחהכיהיהנראהכאשר ,קמפ·דייוויד

סאדאתהנשיאביקורשלהתקוותמעוררת
שלבדיוניםומתמסמסתהולכתבירושלים

שההמתיתכלית.ללאדקדוקי·עניות
·הברית,בארצותשבתוןבשנתעתבאותה

נשלחהבמצריםלבקרהאישיתוההזמנה
המדינהשרמטעםזיקהרעייתוואלאליו

ע'אלי.בוטרוסהד"רחוץ,לענייניהמצרי
להערכהביטויספקללאחיתהזומחווה

מחקריובשללמתי,מצריםממשלתשרחשה
המצריתהספרותעליטיןהמוגבעלי

הפוליטיותעמדותיובגיןגםכמוהמודרנית,

הישראלי-ערביהשלוםבסוגיותהנחרצות
ביקור ,לדבריוזה,היהוהישראלי-פלסטיני.

הן ,ראשוניותומשוםהן ,ביותרמרשים

אתלפגושההזדמנותלושניתנהמשום
מושאשהיהמהפרט',נגיבהגדולסופר

אתהקדישהספרותיתושליצירתו ,הערצתו
 ,נפגשואכןהשניים •שלוהדוקטורעבודת
הגישכיצדבערגהלאחר·מכןזכרומתי

אורשראתה ,עבודתואתכשילמחפוט'
השיחהואתהאנגלית,בשפהכספר

באותהש~לגלו·הפניםורבתהממושכת
התנהלבכללוההואהביקוראולםהזדמנות.

ממשלתחמורות.בטהרניותמגבלותתוך
 ,כלשהוסיכוןליטולרצתהלאמצרים

ביטחוןאנשישלההרשמילאורחוהצמידה
לשוטטחופשיהיהלאוהואויעילים,אדיבים

קולותיה,אתולספוג ,כאוות-נפשוברחובות
עתה,המצרית.הבירהשלוריחותיהטעמיה
דברנעשובמצריםישראליםשביקורילאחר

אתלממשיוכלכיהיהסבורשבשגרה,
לשוב-יותרשחשובומה ,אזשהחמיץ
עמולהחליףמהפרט',נגיבאתולפגוש
עלנוספיםמחקריםלוולהגישדברים,
במשךחיבראותם ,יצירתושלשוניהנסים
הראשונה.פגישתםמאזשחלפוהשנים

אתוחתםקצרות,מתיאמרבא",אני"כן,

שיחתנו.

ליוסיפר ,אליהתקשראחדיםימיםלאחר
קשראנשיבאמצעות ,נוצרכיבשמחה

יוצאייהודיםשלקבוצה(חברימהימנים
המתגוררים ,לשעברקומוניסטיםמצרים,
רב·ערךסיועבשעתושהושיטובצרפת,

לשלום"המועצהאנשישללמפגשים
עםמגעאש"ף>,נציגיעםישראלי-פלסטיני"

"ספרותשלהמובהקיםהנציגיםאחד
הסופרזההיהבמצרים.בתי·הסוהר"

הספריםשלמחברםאבראהים,צנעאללה
 Hר•'ד'אתההוא)(הריח Hאל•ראאחה'חלכ

עלתוכנםאתהכירמתיאשר<צעמי>,
השקפותכבעלידועהיהצנעאללה •בוריו

עםונמנה ,אנרכיסטינופךעםשמאלניות
הסכםאתבעקביותששללוחוגיםאותם

מהלכיואת ,הישראלי-מצריהשלום
בעקבותיו.שבאוהמוגבליםהנורמליזציה

עםלהיפגשיסרבכילהניחהיהניתן
אשרהשקפותיותהיינה ,כלשהוישראלי

מנכונותו ,לפיכךהופתע,מתיתהיינה.
 ,עמוולשיחהלפגישהצנעאללהשלהמיידית

לאחראחדיום-מועדלכךנקבעואף
מתיכיביקשהמצריהסופר •לקהירהגיענו
בואנועםמידטלפוניתאליויתקשר

שלקיומהאתסופיתלאשרכדילמצרים,
מתיצייןטובה",התחלה"זוהפגישה.
בסיפוק.

הגבולבמסוףנפגשנוהמיועדביום
אחדכלהגיעאליוברפיח,הישראלי-מצרי

המעברהליכי .מגוריוממקוםבנפרדמאיתנו
אך ,משהומסורבליםהיוהמצריהמסוףדרך
השעותאת •כללמוטרדהיהלאמתי

נסיעהושלבמסוףהמתנהשלהארוכות
 ,סינישלהמרכזיבכבישהממוזגבאוטובוס

העברנו ,קהירבואכהאסמאעיליה,דרך
הזמןאתמאיתנושהשכיחהמרתקת,בשיחה

שלקופצניתתערובתזוחיתההמתמשך.
זכרונותוסופרים,ספרותעלחילוף·דעות

 ,בסיניקרבותמהלכישלמקצועיוניתוח
המצריתהבניהלתנופתרבהוהערכה

נאותהתשובהשהיאוסביבותיה,באל·עריש
מןכמההמאפייניםולפטרנליזםלהתנשאות
הישראלים.הפרשנים

הממוקם ,הקהיריהמלוןלביתבואנועם
לשגרירותמיידיתבשכנות"דוקי",ברובע
כמוסכם, ,מתיהתקשרבמצרים,הסורית

נכונהכאןאבראהים.צנעאללהשללביתו
שלהביתעוזרתהראשונה.האכזבהלנו

מיהולדעתשביקשהלאחרצנעאללה,
האסתאד'כיבושתבימסרה ,המטלפן
בתוניסיה,סופריםלכנסנסעצנעאללה

ישוב,מתילומרידעהלאגםהיאשב.וטרם
אמורזהאיןידיעתהלמיטבכיציינהאך

השבועבמהלךלאואףלמחרת,להתרחש
בימים •בקהירשהייתנושבוע ,מכןשלאחר
אלשוב·ושובלהתקשרהיינועתידיםהבאים
האישיעמודאוליצנעאללה,שלביתו

כפיולשוחח,להיפגשנכוןויהיהבדיבורו
אותובלעהכמוצנעאללה,אולםשהבטיח.
מצדיםשמאלאנשי ,ידידיוגםהאדמה.
חדףלבביותפגישותעמנושקיימו

מגעיםקיוםהשוללותהעקרוניותעמדותיהם
דבראתאישרוישראלים,עםכלשהם
אתלהביןהתקשואךלתוניסיה,נסיעתו
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הוא"צנעאללההבלתי·מכובדת.התחמקותו
שבולו",מתאיםלאפשוטזהאמיץ.אדם

בתמיהה.ואמרו

אמנםהיההואומתוסכל.מאוכזבהיהמתי
אנשישלהסרבניותלעמדותיהםמודע
מסוגלהייתי(ואנירביםמצריםשמאל
שהואזה,בנושאשליהידעמןלולתרום
האישי),ונסיוביהאקדמימחקריבתחום

שלכזהגילויעםלהשליםמיאןאולם
נוכחבעיקראינטלקטואלית,פחדנות

צנעאללהשגילה·לכאורההפתיחות
עליהבהתבססאשרהטלפונית,בשיחתם

חשהוא .לקהירלבואלהצעתימתינענה
המתוכנןהמבנהמןאבן·פינהנשמטהכאילו
"האדםבתי·הסוהר.ספרותעלמחקרושל

ברגעקרותרגלייםקיבלהזהה'אמיץ'
מכובדזה"היהבסרקזם.מתיאמרהאחרון",

מעונייןשאינומראשליאמראילויותר
ברצינותשקלמתיבכעס.הוסיףלהיפגש",

הישראליים,העיתוניםלאחדמאמרכתיבת
אךצנעאללה,שלהתנהגותואתיוקיעבו

"רצונו •כןלעשותלאבוהפצרתיאני
"ומוטבאמרתי'קלונו",ואי·רצונוכבודו'

+-

~

 ~וו
ls-~ 

ללאהומאניסט
תקנה

 1995-1923פלומתי

מרסבחודשמותו'לפניאחדיםימים
פלומתיפרופסורהתבשרש"ז,

חייםשםעללתרגוםהפרסלושהוענק
המעולהלתרגומוהערכהכאותבלנק,

הסופרמאתהאפלה""חכמיהרומןשל
מערביתנדכאתלים Qהסורי·כורדי

מתי'שלזהשאספקטדומהלעברית.
הספרותבתחוםפעילותודהיינו

מקוםתפסוחקרה,תרגומההערבית,

 •עליושנכתבוההספדבמאמרישולי
החדשההערביתהספרותחקר

שלעולמואתמילאלעבריתותרגומה
וכמישנים:יובלכחציבמשךמתי

התקופהבמשךהקרובעמיתושהיה

עשיותיושמכלומנחשמעזאניהזאת,
פוליטיקה,(צבא,והמרשימותהרבות

הקטעאתבמיוחדמתיאהבאקדמיה>,

באהאינהזורשימהקרי. nהספרותי·מ

זהבתחוםיצירתואתלפרס
לדיוןתזכהלכסחוהיאולהעריכה,

כאןועמיתיו.תלמידיומסעםנרחב
העיקריות .התחנותבציוןאסתפק

והספרותית.המחקריתבדרכושעבר

 , 1967בשנתמצה"ל,שחרורועםמיד

עבודתלהכיןלארה"בפלומתינעס
הערבית.הספרותבתחוםדוקטור

קליפורניהבאוניברסיטתמורהו
הנודעהמזרחןהיהאנגילסשבלוס
חוקרימגדוליגרינבאום,פוןגוססב

הבינייםימישלהערביתהתרבות
מתיהתקרבבאמצעותובדורותינו.

שלהקלאסיתהערביתהספרותלעולם

פלדמתי

ביקורתשלולתיאוריותהבינייםימי
ללבוקרובשהיה(נושאהזוהספרות

עבודתאתאבלגרינבאום),פוןשל
המצריהסופרעלמתיכתבהדוקטור

התפרסםזהמחקרמחפוס.ינגיבהנודע

"דתבשםבאנגלית 1980בשנת
נגיבשלביצירותיועיוןמשלי:

עםהמתמודדזה,ספרמחפוס'",

המצרי,הסופרשלהעיקרייםהרומנים
הספרותחוקריבקרברביםלהדיםזכה

עליוגמרעצמומחפוס'ואףהערבית,
ההלל.את

התמנה 1971בשנתארצהבשובו

באוניברסיטתערבית ·לספרותמרצה
זאתבמשרהלשמשוהוסיףת"א,
החוגכראששניםארבע(כולל

לפנילגימלאותצאתועדלערבית>
היותושנותכלבמשךשנים.כשלוש

פרשיותלחקורהמשיךבאקדמיה,
שלהערביתבספרותומגוונתשונות
בבמיםהופיעוומאמריוימינו'

באירופה,המקצועייםכתבי·העת

סקרנותווישראל.ארה"ב
אותודחפההרבההאינטלקטואלית

הספרותעליסודשאלותלהציג
עלובעיקרימינו'שלהערבית
ואף-19הבמאההתהוותהראשית

מאמרפלוכתבהשארבין .לכןקודם
שבהםהאמצעיםאתבדקשבונרחב

מןהראשוניםהמתרגמיםהשתמשו

במאהלערביתהאירופיתהספרות
המתורגםהחומראתלסגלכדיהי"ט,
שלאהערבי'היעדקהלשללעטמו

הספרותייםהז'אנריםעלאמיןהיה
המאמרמצביעבעת,בההאירופיים.

"תנועתשלהרבהחשיבותהעל
במהלךהי"טהמאהשלהתרגומים"
הספרותשלוהתפתחותההיווצרותה

המודרנית.הערבית

ספרולחקרפלוהקדישנוסףמחקר

פארםהלבנוניהסופרשלהמונומנטלי
רגל"על"רגלהקרויאל·שדיאק

 ,סאסיריבסגנוןשנכתב ,) 1855 (
מבדה,עםאוטוביוגרפיההמזמג

יסודותביןפלאבדרךוהמאחד
אירופייםויסודותערביים·קלאסיים

פלו'שלנוסףמחקרמובהקים.
לוויכוחהוקדש , 1974בשנתשהופיע
הנוכחיתהמאהבראשיתשפרץ

התפיסהחסידיביןבמצרים

לביןהספרותשל·ערביתהאיסלאמית
המושגשמשמעותהחדש,הזרםנציגי

מאודקרובהחיתהלדידם"ספרות"
 .ימינושלהעולםבספרותלמשמעותו

אתזהבפולמוסייצגזיידאןג'ורג'י
כיסאאל·רפאעיואילוהחדשניהזרם
·איסלאמיתהערביתהגישהאת

הרדיקאלית.
בסוגיותפלושלעיסוקיואבל

להוסיףממנומנעולאההתהוות
בספרותהמתרחשאחרולעקוב
כתבהשארביןהעכשווית.הערבית

מארצותערביםסופריםעלמאמרים
חליפהסחרהפלסטיניתכגוןשונות

הסודאני )" 77"בעתוןהופיע(המאמר

תופיקהמצריםצאלח,אלסייב
הסוריתיימור'ומחמודכים nאל·

הסופר-חביבואחרוןחיידר'חיידר

בכלנדכאת.סליםהסורי·כורדי
אמפסיהמתימגלההאלההמאמרים

אךמחברו'ועםהנדוןהטקסטעםרבה

הביקורתיתגישתועללוותרמבלי
המחקרית.קפדנותוועל
ממאמריוחלקאלאכאןמניתילא

יכולאניאיןאךמתי:שלהחשובים
בליהאקדמיתמפעילותולהיפרד
הספרותעלהמקיףמאמרואתלהזכיר

 , 1948-1917השניםביןהפלסטינית

ברבעון 1983בשנתשפורסם

בשנתבפאריס.המופיע"ארביקה"

עודעםיחדזהמאמרפלוכינס 1988
בספרופרסמםמקיפיםמחקריםעשרה

א"ספקטיםהשםאתהנושא(באנגלית>
הספרהחדשה",הערביתהספרותשל

"פיסרס"בהוצאתהופיע

הצרפתית·בלגית.
הזאת,הענפההמחקריתהפעילותלצד
יצירותלתרגםזמןפלומצא

תרגומיוהחדשה.הערביתמהספרות

וכתביעיתוניםפניעלמפוזריםאלה
בשלושתשהופיעושוניםעת

לדאוגוישהאחרונים,העשורים
במקובץ.ולפרסומםלכינוסם

כחוקררקלאייזכרפלומתישלשמו
החדשה,הערביתהספרותשלמובהק
הקוראלקירוברבותשפעלכמיאלא

שלולספרותםלתרבותםהעברי
הואהערבי.ובעולםבארץשכנינו
אךשליחות,תחושתמתוךזאתעשה
הדאגהאותוהדריכהמעשיובכל

הטקסטיםשלהאסתטיתלאיכותם
השימושעלוההקפדהלתרגוםשנבחרו
אובייקטיבייםביקורתייםבכלים
ספרותי.דיוןבכלוהוגנים

כחוקרמפעולותיושאחדותלהניחיש
מתוךבראשיתןנבעווכמתרגם

אוהיצירהשלהתמסיקהעםהזדהותו
הזדהותאולםמחברה.שלגורלועם
האקדמיתזהירותואתניסלחלאזאת
קריטריוניםעלהקפדתוואת

לאזאתחומרהמחמירים.ביקורתיים
באובייקטאדישלמתבונןאותוהפכה

הומאניססנותרוהואשלו'המחקר
 •תקנה.ללא

סומךששרן

הענקתבטקסשנאמרודברים(מתוך

באפריל 7ביוםלתרגוםבלנקפרס

1995 ( 
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מרעליה"מרהערביתהזזמרהברוחלנהוג
שלכדרכםבשתיקה,עליו<עבראל·כראם"

אתכןכמוהעליתי'מכובדים)".אנשים
מתי>שללרוחוזרמודה,אני<שהיה,הטיעון
מוצדקשהואכמהכלזה,מעיןשמאמר
אויביאתלשמחעלולועקרונית,עניינית
אמרתי'כך"'עםלהשלים"עלינוהשלום.
שהנושאבמצריםרביםאנשיםעדיין"שישנם

השלום.לאחרגםעבורם,טראומטיהישראלי
לדו·שיח,הזדמנותבכללהיאחזעלינו

יתפוגגוהארוךבטווחכיולהאמין
המשקעים".

עתהמזעפו.ונרגעמתיהתרצהלאט·לאט
שלהאחרתבמטרהציפיותיואתמיקד

מהפרט'.נגיבעםפגישתו-במצריםביקורו

גינת,יוסיפרופ'לידידינו'מתיסיפרכאשר
הישראליהאקדמיהמרכזראשעתבאותה
הסופרעםלהיפגששאיפתועלבקהיר'
המסועפיםבקשריםיוסינעזרעליו'האהוב
הקהירי'התרבותיבמילייההמרכזשרקם
פיסתעבורנווהשיגשחייג,להיכןחייג
נגיבשלורבעואורחועלחיונימידע

אתלחלקנוהגהסופרכילנונאמרמהפרט'.
עשרה-ואלכסנדריהקהירביןיועיתות
הואכאשרהערים.משתיאחתבכלימים
בוקרמדילשבתנוהגהואבקהיר'נמצא
שבכיכרבאבא""עליהקפהבבית

בעיתונים.ולעיין·הידיים,רחבתאל-תחריד
הואערבועםלביתו'פורשהואמכןלאחר
גדותשעלאל·ניל""קצרלקזינומגיע

עמםולפטפטהבריותביןלשבתהנילוס,
מראש,פגישהלקבועצורךאיןלהנאתו.

תקלא,נעיםהסופרשלבשמולמתינאמר
שדרושכלמהפרט'.שלהמסורהאישיעוזרו
ופשוטהללו'המקומותלאחדלבואהוא
בישרועוד •איתרולשוחחהסופראלגשתל

אמורבקהירשהינובובשבועכיתקלא,לנו
טובסיכויאפואישבה.להימצאהסופר

 .לפועלתצאהמיוחלתשהפגישה
צנעאללהשלמחמקנותוניסיוןלמוד

ציפיותיואתקמעאלצנןניסיתיאבראהים,
עםהמיוחלתפגישתולקראתמתישל

לאפשרותעצמולהכיןלווהצעתימהפרט',
כלהסףעלדחהמתיישתבש.שמשהו
נהגהואיתרחש.אכןכזהששיבושאפשרות

הגוניםש"אנשיםדבריםברצינותלקחת
כנעיםומכובדידועסופרואםלו",אומרים
כלשהי'תקלהצפויהלאכימבטיחתקלא
סיבהואיןסח,הואאשראתיודעהואמשמע

הספריםמחנויותבכמהמוקדםסיורלדאגה.
ספריםשלרכשהניבבקהירהגדולות
מהםכמהמהפרט',ועלמהפרט'מאתחדשים
קשותהשתלחויותהמכיליםפלסתרכתבי
פרסאתלקבלהסכמתועקבבעיקרנגדו'
אותוהגדירושהמשתלחיםלספרות,נובל

אותותקפואחריםפרסומיםציוני".כ"פרס

בכתביו.ומינותככפירהשהוגדרמהעל
מודעהסופראםלדעתהסתקרןמתי

 .עליהןלומרלוישומהאלו'להשמצות

-שישייוםזההיה-המחרתבבוקר
הקפהלביתפניושםמתידרכינו.נתפצלו

אתלפגוש·תחדיר'אלשבכיכרבאבא""עלי
משרדיאלנסעתיאניואילומהפרט',נגיב

מפלגתש.לשבועונה H 1'איל•אהאלימערכת
כמהלאתרבתקווההאופוזיציונית,השמאל
בהתנגדותםהידועיםהעיתון'מעורכי

נוכחתימהרהעדהשלום.לתהליךהתקיפה
ממנינשתכחהכאשרשעשיתי'בטעות

הנהוגהשבתוןיוםהואשישייוםכיהעובדה

שוטטתיאחרות.איסלאםובארצותבמצרים
ונכנסתיהסמוכה,חרבטלעתבכיכראפוא
שהיוקופטית><בבעלותהחנויותלאחת

מתנותלרכושכדייום,באותופתוחות
החנות,מןיצאתיכאשרוידידים.לקרובים
נגיבהסופראתלפניילראותהופתעתי
באיטיותפוסעובעצמו'בכבודומהפרט'

שהפגישהלעצמי'אמרתיייתכן'לא .בכיכר
היהלאאבלהסתיימה.כברמתילביןבינו
נגיבהיהשלפנייהאישלטעות.מקום

 .אחרולאהואמהפרט',
ביהביטהחביבוהאיששלום,לוהקדמתי
הכהים,משקפיושלהעבותלעדשותמבעד
שלמוזרהבתערובתברכהליוהשיב
ותמיהה.טבעיות

שאלתימהפרט'?",נגיבהגדולהסופר"אתה
 ,"כן" .עיניולמראהמאמיןשאינוכמיאותו
כבר"האםוהולכת.גוברתבתמיהההשיב

מתיהפרופסורעםפגישתךהסתיימה

אתהפגישהאיזו"עלשאלתי.פלו?",
הייתלא"האםבשאלה.השיבמדבר?",

"עליהקפהבביתכעתלהימצאאמור
השיב ,"ןכ"אל-תחריד?".בכיכרבאבא",
חשתילאהבוקר"אבלחרישית,הסופר
ליטולהרופאאלבדרכיכעתואניבטוב,
תרופות".כמה

אלוזינקתיטובה,בריאותלמחפוט'איחלתי
להתקשרכדי ,הקופטיהסוחרשלחנותו
בינךשהפגישה"נכוןבמלון.מתישללחדרו
שאלתיהתקיימה?",לאמהפרט'נגיבלבין
יודע?".אתה"כיצדנדהם.היהמתיאותו.

שזה·עתההמוזרההפגישהעללוסיפרתי
כשתנחומידחרב.טלעתבכיכרהתקיימה

לגלותהחלוהוא ,ואכזבתותסכוליוממתי
לאחרהנערץ.הסופרשללבריאותודאגה
מהפרט',שללביתומתיהתקשרלמלוןשובי

אמרההמגוננתרעייתו •לשלומולשאול
אתכעתנםהסופראולםלדאגה,מקוםשאין
לומרידעהלאהיא •לולהפריעואין ,שנתו
עללקזינויוםאותושלבערבויגיעאםלנו

בינוהשגרתיהיומיומילמפגשהנילוס,גדות
העם.פשוטילבין
לגשתראויאמנםאםמתיהתלבטעתה

שניתןבתקווהתקלא,שלכעצתו ,לקזינו
מראש,עליהסוכםשלאפגישהלקייםיהיה
שהתרחש,השיבושעםלהשליםיששמאאו

מטרותמשתיאחתשאףדברשלופירושו
מתיאתראיתיהושגה.לאלמצריםנסיעתו
ביקיננהמשום·מהאךובמבוכתו'בצערו

שלוסופהאבוד'הכוללאשעדייןהרגשה
הצעתילפועל.לצאתהמיוחלתהפגישה

הליכהמרחקהקזינו'אליחדיושנלךלמתי
שהפעםבטחוניאתוהבעתידקות, 45של
לריק.הטיוליהיהלא

המלצריםאחדאתשאלתילקזינובהגיענו
נמצאהגדול><הסופראל·כביראל·אדיבםא
אלאותנוו;:זפנהבחיוב,השיבהואשם.

קועלממשהקזינו'שלהתחתוןהמפלס
מחזהלעינינוונתגלהלשם,ירדנוהמים.

יושביםאנשיםעשרותמופלא:סוריאליסטי
ובמעגלמעגל'בתוךמעגלשרפרפים,על

נגיבגםאחרים,אנשיםביןיושב,הפנימי

לדבריהאחדנכנסיםכולםוהםמהפרט',
המצריבלהגשנוניםחידודיןבדברירעהו

שלהםהרועמיםהצחוקופרציהעממי'
השרבי.האוויראתפולחים
החיצוניהמעגלמיושביאחדאלניגשתי
מבקשפלוהפרופסורכיבאוזנוולחשתי
משהולחשהלה .הגדולהסופרעםלשוחח
האחדמןהמסרהתגלגלוכךשכנו'באוזני
מהפרט',אלשהגיעעדלאוזן'מפהלשני'
הגיגבהשמעתנתוןרגעבאותושהיה

דיבורו'שטףבעדהסופרעצרמבודח.

סליחתאתביקשואזהנלחש,למסרהקשיב
אלינו.וניגשהמעגליםמןפרשהמסרבים,

ומעניינתערהשיחההתנהלהואילךמכאן
מהפרט'נגיב .יצירתוחוקרלביןהסופרבין
והתלונן'שנה,שמוניםכבןעתבאותההיה

אולםהרופפת.בריאותועל ,כמתנצל
זכרהואומבודח.עידנירהוט,היהדיבורו

השניםעשרהשלושחרףפלו'מתיאתמיד
דבריהשמיעהקודמת,פגישתםמאזשחלפו
יצירתועללפרשנותנלבביםהערכה
מאודושמחמתי'שלהדוקטורבעבודת

העוסקיםהנוספיםחיבוריואתלידיולקבל
לאמהפרט' .יצירתושלספציפייםנחבטים
לתהליךמחויבנשארכילספקמקוםהותיר
בהומורולגלג,הישראלי·ערבי'השלום
בהתייחסוהתהליך.שולליעלשלו'המושחז

"לאומיים"חוגיםבושהטיחולביקורת
מודעהואכיאמרכאחד'ודתיים·איסלאמיים

רבותראהשכברכמיאךפרסומים, bלאות
רבה.חשיבותלהםמייחסהואאיןבחייו

נגיבהגדול.הסופרמןלשלוםנפרדנו
דרכנואתעשינוואנוקהלו'אלחזרמהפרט'
העירעלירדהלילה •המלוןאלחזרה

שלשרבואתהפיגהקלילהורוחהגדולה,
חווייתעלשוחחנוחזרההדרךלאורךהיום.

נקודותזז~כרומאושר'נפעםמתי'הפגישה.

השיחה,במהלךמהפרט'שהעלהחשובות
שליצירתו~כלולעלסמינר-זוטאליוערך

השניםעםשחלותמורותועלהסופר,
זההיה .זויצירהשלמרכזייםבמוטיבים

בתסכולישהחלמשוגע,ליוםסיכוםמעין
בחדוותונסתייםהתקיימה,שלאהפגישה
קיימה.שחתהפגישה

רובןנוספות,מרתקותפגישותלנוהיו
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המחקרבנושאהקשוריםאישייםעםככולן
הפגישותמןלכמהנתלווהמתי .שלי

וכל ,ממנויותרבר-מזל(הייתילישנקבעו
יצאואכןמראשסוכםעליהןהפגישות
ובסבלנותבשקטהקשיבכללבדרךלפועל>.

השמיעפעםמדיאך ,שערכתילראיונות
ואקטואליותהיסטוריותוהערכותהערות
שהכירו ,בני-שיחנוכיהיהניכרנבונות.

ספרותייםאופוליטייםממפגשיםמתיאת
 ,כךוהערכה.כבודלורוחשים ,עמוקודמים
אחמדעםשקיימנובפגישהאירעלמשל,

"הקציניםאגודתאישבעברחמרוש,

בתחומיפעילמכןלאחרהחופשיים",
אישיטורבעלבמצרים,והאמנותהתרבות
"הוועדנשיאוכיום ,אל-יוסף""רוזבשבועון
שליחסיהעלהמופקד , ,,לסולידריותהמצרי
ממשלתייםבלתיארגוניםעםמצרים
מ"גיבורי"אחדחמרוש,אחרות.בארצות

חייםיריעתבשיחתנופרש ,שליהמחקר
שבחר ,משכילשמאלאיששלמעניינת
והגיע,חברתית,מוביליותכמסלולבצבא
המצדדתלהשקפה ,משלוייחודיתבדרך

עדישראלי-ערבי.בשלוםונחרצותברורות
שקעואירע,זהכיצדהרגשנוובטרםמהרה,

הנסיםעללוחמיםבשיחופלוחמרוש
ישראלמלחמותשלצבאיים-מקצועיים

ההתשה,מלחמתעלהתמקדותתוךומצרים,
הצדדיםשנישלהאסטרטגייםושיקוליהם
זו.במלחמה

ביקורמאותוהיטבליהזכורהנוספתשיחה
עם"גרופי'ס"הקפהבביתשקיימנוזוהיא

שלהכלליהמזכיר ,אל-סעידרפעתד"ר
השמאלית"אל-תגמע"מפלגת

בעלהיסטוריון ,האישהאופוזיציונית.
תולדותיולחקרהנוגעבכלבעיקר ,מוניטין

בכמהמצוידלפגישהבא ,המצריהשמאלשל
אולםזה,בנושאהעוסקיםהחשוביםמספריו

סיפוריםשני ,למתיכמחווהלהביא,שכחלא
בקומות("המגוריםומקסימיםנוגים

חווייתעלהמבוססיםו"היריקה")העליונות"
שלשלטונובתקופתהמחברשעברהכלא
תרם ,לכךשהתכווןבלאסאדאת.הנשיא

המתוכנןלמחקרוניכרתתרומהאל-סעיד
פלו.מתישל

הזמיןאליהשבת,לילסעודתגםליזכורה
מאחרוניאחד ,הארוןשחאתהעוה"דאותנו

(מספרםכיוםבמצריםשנותרוהיהודים

שמאלאישהיהשחאתהבכמאה),נאמד
נאבקשכזהובתור ,ערריומבסטימרכסי

שפעלווביותהציבתנועותבבחרותו
רביםאף-כי •הציוניברעיוןוכפרבמצרים,

שלוהנעוריםוידידימשפחתומבני
לאכינדרשחאתהנדר ,בישראלמתגוררים

הבעיהתיפתראשר"עדבהיבקר

מדינות("שתיצודק"פתרוןהפלסטינית
נחשפהזאת,כלחרףאולםעמים"),לשני

נסתרת.יהודית""נקודהבדבריושוב-ושוב

למתרחשבלתי-נדליתסקרנותגילההוא
לקיומה,מחויבותואתהדגישבארץ,

בצמאושתה ,ישראלשלורווחתהבטחונה
הנאבקיםהכוחותעלמתישלדיווחיואת

במחיתלההואהישראלית.הפוליטיתבזירה
לוקסםכיהיהוניכרהערצה,מלאימבטים
רוח,ואישצבאאיששלהנדירהצירוףמאוד
בספרותומעורהשלוםשוחר ,מולדתואוהב

הערבית.

כמימתיהיהנראה ,לישראלשובנוםע
במצרים,הביקור .מצבריואתמחדששטען

 ,עולמואתהעשיר ,עמוהיטיב ,לינראהכך
<אשרהטקסטיםאלרקלאמחקריואתוקשר

אלאלאמתה),אותעבורוהיולאמעולם
עצמם.החיים

מחקרואתמתיהשליםאחדיםחודשיםכעבור
ואף ,הערביבעולםבתי-הסוהרספרותעל

שנערךאקדמיבכנסעיקריואתהרצה

המחקרראהמכןלאחרחיפה.באוניברסיטת
אימתכלובערבית.בעבריתבכתובים,אור

באותוונזכרתישבתיזה,במחקרשעיינתי

שלא(ובזושקיימנובפגישותמאלף,ביקור
והמיני-סמינריםהחוליןובשיחותנסתייעה>,

הבירהשלברחובותיהשפסענובעתשלנו
ביןהיטבאלהכלאתלחושיכולתיהמצרית.
המחקר.שלשורותיו
כמהפרסמו ,לעולמומתיהלךוכאשר
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 ~י u ~י
באמצעטובבמקוםילדים :)

יצחקירינה

אתבדעתינומעלהודאיכותרת-
 ...יריבאויאירעמוס,ויעל'ענת- =

ii ii אתפגשתפעםאיהאם-אבל
אומומיקעםלשוחחלכםיצאהאםכצכןז

אואליהונקה,אוריפאול'עםאהרוןזעם
בה?חפצי

נמצאיםרביםבמובניםהסטטיסטיקה,על-פי
מדינותביןבאמצע.טובבמקוםישראלילדי

מושחתים,משטריםבעלותמדינותעניות,
משטריםעםמדינותאמידות,מדינותלבין

טעםאיןבאמצע.ישראלניצבת-מתוקנים
עלתינוקות,תמותתעלנתוניםעםבוויכוח

אלהילדים.עבודתעלאוחובהחינוךחוק
דווקאמעניינותלמדוד.שניתןתופעות
ביטוימוצאותשאינןאחרותתופעות

הסטטיסטיים,בנתונים

בדעתיעלהילדים,שלבמצבםענייןמתוך
השתקפותןעל-פיתופעותאותןלבחון

הישראלית.בספרות
הנחות:כמהמתוךלספרותפניתי
חושפתמתארת,טובהספרות-האחת

להישובכך-מורכבתמציאותומשקפת
בקטעיישירההתבוננותעליתרונות
נתוניאואקטואלי-חדשותימידעמציאות,
לאנשיםמסייעתהספרות .מדעימחקר
לגבילתובנותולהגיעעצמםאתלראות
הקוראאתמקרבתהספרותיסוד.שאלות

בוחרהואשבמציאותודמויותמצביםאל
ועוד:קיומם.אתלהכחישאומהםלהתעלם

התייחסותםתוך-הסופריםכינראה

לילדיםפהמשמשים-הםלילדותם
מטעמם.דוגרלהםאיןשונותשמסיבות
איכותיות,עכשוויות,יצירותמספרחיפשתי

אלאוהילדאלייחסותחתבהןשיש
אוספרותיותבדמויותמדוברהילדות.
ילדיםשלהמבטמנקודתהנמסריםסיפורים
ישראליתבספרותספרותיות,כדמויות

בסיפורריינהולדהינדיךהיילדיבת-זמננו:
 11מלכותוהוד"סוכןבספרהצבעים''יום

(יואל ,,יוסףב"ספרכצנןשחר),(דוד
ואחרוןאהבה,ערךביעיייןמומיקהופמן>,

לילגרוסמן>(דוד ,,הפנימיהדקדוקביסיפר
בר-המזלופליקסהיפהגולדיןקאמר'
נירהשיץ>,(דוד ,,אדוםשושןלבןבישיושן
ולזימיך;חפציבה,וברכה,אוויר"בישיורשי
נקה,אוריאוסקר'ומאיה,גיוראאליהו'

(רות ,,אמנותיב"תיקוןשאולופאול;

אלמוג>.
שלהם,הילדותחווייתאתלהביןביקשתי
הילדיםביןהיחסיםמערכתאתלהבין

המבוגריםלעולם,אותםהמביאיםלמבוגרים
כלאותם.לטפחעליהם,לגונןשאמורים

יכולשהזכרתיוהדמויותמהסיפוריםאחד
ועצובהמרתקתאישית""עדותמעיןלהיות

ובחברהבמשפחהילדיםשלמקומםעל
לגלרייתלהתייחסבחרתיהישראלית.

 ,"אמנותייחיקוןבקובץהמופיעותהדמויות
הדהדההקריאהתוך .רומןכמעטשהוא

אלוהיםאיפה-השאלההזמןכלבראשי
 ...עלשמרחם

תל-אביבבשכונותהחייםמרקםתיאורתוך
רותבפנינופורשתהחמישים,שנותשל

מעדותילדיםשלהפנימיעולמםאתאלמוג
מצוקותיהם.אתובעיקרשונות,ומשכבות

שלהםהמרכזיתהילדותשחווייתילדים,
זרותנפשית,מצוקהפיזית,מצוקהמצוקה.

שאינםילדיםקשבת,אוזןהעדרוניכור'
שנועדואלאהמבוגר'שללקיומותכלית
ומגדלבהםשמטפלמילגביתפקידלמלא
למוסכמות,קורכןשהםילדיםאותם,

מהגרים,שללקשיי-קליטהלמלחמות,
האשה.שלהנחותלמצבה

חוקאוחובה,חינוךחוקיכולובמההאם
לחפציבה,אלה?לילדיםלעזורישעחסרי

מבעיותשלבדדתי'בבית-ספרהלומדת
ילדהומהיותהמאישיותההנובעות
ודעותפנאטיותלגילויינחשפתמתבגרת,
בידיללינץ'קורכןהופכתשכמעטקדומות,
אתלתקןהעזהכיעלהטובות,חברותיה
אביה.שלבהלוויהבבגדהשנעשתההקריעה
שלהמוריםאיפה .הספרבביתקורהוהכול
איידנוד"ראחד'מורהלהוציאבה?חפצי

אתלהדגישכנראהשבא-אותה'ש'מבין
ד"רעלחשבה"חפציבהכדבריה:-החסר
הביןלאהיוםועדעזבשמאזכךועלאיזנו
מצטייניםהמוריםיתרמורה".שוםאותה

שאינםרקשלאמורים,לב.באטימות
אףאלאמשבר'בזמןלילדתמיכהנותנים
ולשתףהמתעלליםבתלמידיםלתמוךנהנים
נסתרת.בריתמעין-עימםפעולה
כדיחפציבהצריכהנפשכוחותאיזה

בבית-עוינתכהבחברהלחיותלהמשיך

'משוגעחופשימסתובבבוברחובהספר'

בדרכהיוםמידיאליהשנטפל-שכונתי'
משוגע,אותועלשמרחמת-אםהביתה,
חשבה"חפציבהשואה:ניצולישלבבית

משרתיםשלהלסבתההיוהיטלרשאלמלא
להיותצריכהחיתהלא<סבתה>והיאמשלה
שלהאבאשאפילולהיותויכול-ביתעוזרת

לעזוראלאאיןלחפציבהמת."היהלא
מוכיחההיא .מהרמתבגרתהיאלעצמה.
להישאדירים.נפשכוחותטמוניםשבילדים

ומצליחהלונאמנהשהיאמשלה,מוסריקוד
והמחירהקבוצתיהלחץלמרותלממש,

להיותהעזתהעלממנהגובהשהחברה
וביקורתית.עצמאית

עומדבמרכזו'הילרי:סיפורבמיוחדמעניין
להיות-פהבהבל-שהופךולזימיו

סבלאלאאינהילדותושכלילד .אליהו
הואשני','דוראינואליהוולזימיוומצוקה.
יכולההעגומהילדותוששר.דממשיקורכן
שנגרםהנוראהנזקלהבנתרקעלשמש
ההישרדותשמנגנוןילדבמלחמה.לילדים

ומחלה.אלםפנימה,התכנסותהואשלו
מצוקתואתשמבטאילדאסור.לנשוםאפילו

והאכזבההמצוקהבהפיכתמהחייםואכזבתו

נדמהששרדו'אחריםילדיםלעומתלמחלה.
אותומוצאאביו .ולזימיושלגורלושפרכי

שכהלילדהואאבאיזהאך .לגדלוומבקש
דבריומתוךללמודניתןואהבה,לרוךזקוק
דוקטורשללדמותוהשוואהמתוךשלו'
מאירופהמידולדיאתשמביאהאישגר'בר

הראשונה.פגישתםומתיאורלארץ'

סכיניועלמתבונןוהואורחבפחדהילדלב
גולדמןמאוריציוהאישמיהולדעתבאימה
הזהכאישיהיההאם ,סיבוומהאביו)(שם

ד"ראליואמר-ייולדימיר" ...בצידוהפוסע
חדש.שםזהאליהו.לךקורא"אביך-בוגר
אתושמעבוגרד"ראלנצמדהואסוב."שם

רועדהואלו.יש"מהשואל:אדום·הזקןאביו
חושש"אנימשינייבוגרדיירואתכולו."
שאינולדעתגםועליךכשורה.אינושלבו
רבה",בסבלנותלהתאזרעליךושיהיהמדבר

"אצלי(האבא)גולדמןאמר-"שסויות"
שלוהאקליםויתחזקספרסניחינוךיקבל
חרדתו ...כרחיילויאצילהקדושההארץ

"אמא".לחש:והואלרגעבכיואתהצמיתה
ואמרהקרקעעלהציבושמע,(גולדמן>האיש

תהיהואתהגויההיאאותה."שכחבקשיחות:

·מילה.בריתלךעשהבהבאבשבוע •יהודי
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ובשעהבזרועותיו,אספובוגרדוקסור ... "

 ,חזרבאישקשיםדבריםהסיח ,מלספושחיה
 •אליושעהלאגולדמןמאוריציואבל

שלהדחוסיםהמשפטיםמרתק:השיחמבנה
שלהאילםהדיבורהעדרמולהפנאטהאב

מהבוגד.ד"דשלהנינוחוהדיבורהילד,
אליהוולזימיושלמקומואותפקידו
הואמהגולדמן?מאודיציושלבתודעתו

הואאיךבנו?שלהנפשייםצרכיועליודע
יחסיםמערכתאיזוכאב?תפקידואתמבין

ביניהם?תיתכן

הדסהשהמלחמהילדהואאליהוולזימיו
- .שלוההתפתחותסיכוייואתילדותואת

-השתייכותכמובסיסיבצודךכשמדובר
זהותללאמשפחה,ללאבית,ללאילדהוא

בקביעתבהשתתפותכשמדוברבדודה.

כדיקייםהואנחשב.אינוהוא-גודלו
נוצרהאבאפיוןמצוות.לקייםיוכלשאביו
בראשיתהקומוניזםציון:נקודותשתימתוך

שביןהשוניכלעםבהמשך.והדתדרכו
להןמשותפתאלה,עולםהשקפות

דת"כיבעקרונות:הדבקותהקיצוניות.

תחילההילדנקראמשיחהשםשעלזואחת,
זואחרת".בדתלונתחלפהדקולזימיו,
הענותפניעלוהאידיאותהעקרונותהעדפת
שבעצם ,גולדמןמאודיציוהומניים.לצרכים

אינוכאב,עצמואתלבטאמסוגלאינו
עקרונות.אלאוחוםאהבהלהעניקמסוגל

מונעיםעמוקזעםשלתחושותבצירוף ,אלו
ואתאליהובנושלסבלואתלזהותממנו

הפער .התאבדותולקראתבעצמוהתכנסותו
והדת,הקומוניזםשלהנעליםהרעיונותבין

התנהגותולביןגולדמןבמאודיציושהתכנסו
גופניתהתאכזרותאלאאינהשבדיעבד-

גבילקשותשאלותמעלה-בבנוונפשית
אתשהזינוהשקפותאותןשלושלמותןטיבן

החברה.

שלחולשתולנומובנתבלתימידה,באותה
הצפויהאסוןאתדואההואבדגו.ד"ד

לאכוכבךולזימיו"ולזימיו-לאליהו:
מתעדהוא ,ביומניולעצמו:שדהואיאיר"
אותהמפרשואףאליהושלהתנהגותואת

הדבריםאתדואהחרמןחברוגםברגישות.

הואגולדמן-אומדהוא-"בעיני-נכוחה
מסוגליםאינםהםאך-בכוח"רוצחרוצח,
ההידרדרות.אתלעצור
ילד •לחייוקץלשיםבוחר ,כאמודאליהו
<בסיפורצילישלבנהאודינקה,הואנוסף
לפחות ,מאושרילד ,כביכולטובה').'פינה
חיתה ,שנולד"מרגעאוהבת:אמאלוחיתה
בכלאודינקהכמושאיןלגמדיבטוחהצילי

אביומושפלת.אשההיאציליאךהעולם",
נוקשותלב,באטימותהצטייןאודינקהשל

ב"שיטותהסווהאותםוהתקפי·זעםמרושעת

הדרכהספרמתוךשלמדנוקשהחינוך"
מסוגלאינואורינקהגםילדים.לחינוך
אףועל ,מקבלשהואהחינוךעללהתגבר
החברתיות,הנודמותעםלהתיישרמאמציו
לחלוטיןמתנכרהוא ,דברשלבסופו

כתלטובתוילדיואשתואתוזונח ,להוריו
מזוהה.בלתימיסטית

מבטאהילדיםשלהעלובמצבםתמציתאת
קטון'>,'מעיל-(בסיפורבפנימיההמשגיח

פאול·שאולשל"חייופאול·שאול:חיבה
שלוהבהלותהתנדנדושעליודק,פתילהיו
וכמותם ...באיטליזהשחוטיםהעופותכמו
כאשדלחיותמהלשםוכיעוד".פרחולא

חינוכימסדלילדיםלהעבידטורחהמשגיח
ילדים,כאן'אתכםנלמד"אנחנוזה:

זהשהחייםמפני ...בגיהנוםאפילולהסתדר
 ...גיהנום"

"החברהיחידים.שלהתנהגויותשבוחנים
אלאאינהשניםאותןשלהישראלית"

אלופיוניצוליםמהגריםשלפסיפס
הספדדיירי .ביותרקשהממציאותהישרדות

אנשיםשלמקריאוסףאינםאלמוגרותשל
-וכד'ילדיםשונאיחסדי·לב,מופרעים

האובדנים,המצוקה,שלהם,ההיסטוריה
בתנאיםהישרדותולקחיהקשיםהזכדונות

אלביחסםביטוימוצאיםאנושייםלא
ילדיהם.

מחסכיםלהתעלםניתןכלוםזאת,עם
עימדנושאמהילדיםאחדשכלומפגעים

~

 ls ~וי
~ 

רישוםשולץ'ברונו

אחתעלעסקינן'למבוגריםבגיהנוםואם
שמבוגריםמאחרלילדים,וכמה,כמה

הסבלנותאתמפתחיםאינםקשי·יום
בריאים.ילדיםגידוללהנחוצותוהמחויבות

אותוצריך"מיעבורם:מטרדהםילדים
דקבחצרוילדיםמספיקאיןמה ..•פה?

רעש".עושים

מתייחסאלמוגרותשלאמנותי"'חיקון
-החמישיםולשנותהארבעיםשנותלסוף

גםהמדינה.שלהפורמטיביות"ה'ש'נים
ו"ספרהופמןיואלשליוסף""סיפורי
משקפיםוסמןגדדודשלהפנימי"הדקדוק

המדינה.קוםעםהישראליתהחברהאת
ואביהמומיקואהוון'נצכן-האלההילדים

ביה"סתלמידישלוהסבתותהסביםהם
היום.-בצה"להסדירוחיילי
דפוסימהםשלהם?הילדותחווייתמהי

אלהילדיםיכלוומהדאושהםההודות
הילדיםהוריאלאשאינםלילדיהם,להעניק
בנתוניםזאתלבטאניתןהאםהיום?

הסטטיסטיים?

אמתכאירועיהסיפוריםאלהתייחסנואילו
 ) 1989 (הילדלזכויותהאמנהלאורהיום,-

תרגמנואילו"קרה",פורמליתהתייחסות-
חיתהסעיפים,לאותםשםשמסופרמהאת

מדאיגהמכלויותרלגובה.קופצתהעקומה
בתוךהןבילדיםהפגיעותעיקרכיהעובדה

אצבעלהפנותבדעתיאיןהמשפחה.
אתאזשגידלוהוריםאותםכלאלמאשימה
מציגה.שהספרותלאלהבדומהילדיהם
לפניהחברתילרקעלהתייחסשישייתכן

משפחההקמתלקראתהתבגרותו'לקראת
לילדים?הודההיותולקראתמשלו'
הכרוךהישראליתהחברהשלהרקע

מצטרףהמלחמהשנותשלבהיסטוריה
למקומםהנוגעתועגומהארוכהלהיסטוריה

יהודיתחברהרקלאבחברה:ילדיםשל
דקכילומרניתןגסה,בהכללהישראלית.

בהבנתמשמעותישינוימתחולל 20ה·במאה
בשניםדקילדים.אלובהתייחסותהילדות

"זכויותעללדברמתחיליםהאחרונות
פסיקהנחוצהכאשרהילד'שלהאדם"
זכויותלצורךכישתקבע<באדה"ב)מיוחדת

זו'מאהבראשיתאדם.הואילד-אדם
להתעללותהנוגעיםחוקיםהיובארה"ב,

למניעתחוקיםהיולאאךבבעלי·חיים
בילדים.התעללות

נושאיםהיום,והמחנכיםמהחודיםדנים

שקלטושלילייםמסריםבתוכםעמוקעמוק
בילדותם.
התשעיםשנותשלהישראליתהחברה
אםספקאך ,דרךקפיצתלעשותמבקשת

מולהקשה.מהתשתיתבאחתלהיגמלניתן
רקמתפתחהחמישים,שנותשלהפגועהילד

קמעא,הביקורתי ,האוטונומיהילדעכשיו
העולותוהמסקנותהדמויות •העצמאי
וצריכותיכולותשהזכרתיהספרותמיצירות

חוזרתלבחינהלהביאמעשינו'אתלכוון
בדברנאותים,הורותדפוסיבדברונמשכת

ילדיה.שלוהגנהבטיפוחהחברהשלמקומה
כהבספריםמדועלבחוןמענייןכיוייתכן
 •הספד?גיבוריהםילדיםדווקא-דנים
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בסריעקב

נפשחשבוןזמן

 tאהבה"ו'מזכרת

לעםספריה
עובד,עם

לילד?גםאולאב,מאמאאהבהמזכרת
ולאמא.לאבאאהבהמזכרת

עלואמא.לאבאשלךאהבהמזכרת
רקמה.שאמאאהבהמזכרתביסס

וכתובתשחורמשיעלצבעונייםפרחיםכן.
מאמאאהבה"."מזכרתזהב:באותיותגדולה
 ,-1932בשלהםהנישואיםלקראתלאבא.

והוטלהשניםעשרותבמשךשנשכחהויקמח
עדסבא,שלבדירהארוןמאחוריאבקמעלת

בשלביםממש-כשנהלפניאותהשגיליתי
החלטתיומיד-הספרכתיבתשלהאחרונים

 •לספרגםכךלקרוא

לזה?מתייחסאתהואיך
שליאהבהמזכרתבתורלזהמתייחסאני

ואמא.לאבא

מספרהמבוגרהסיפור,אתמספרהילר
הסיפור.אתכותבהסופרהסיפור,זא

האלח.הדמויותשלושהואאחרארם
אוחך?חיינוחןוהסופרהדמויותהאם

אתומתארמחצרצופהשכרמותהסופר

אחרת,כעיןאוביקורתיתכעיןהדמויות

יותרקצתלחיותיכולותוהדמויות
שחיו?כפיכדיוקולאבריוניו,ת

לאסופר'שכלשאלהמורכבת.שאלהזו
לענותיתקשהשלו'היצירהאופימהחשוב
אוליהאוטוביוגרפית,וביצירהעליה.

יצירהזובעצם,קשה.יותרהתשובה

אבל •הסופרזהאותהשכתבומיספרותית
הילדעםכאןמתמודדאני'שזההסופר'
להיותהפכתישובהכתיבהבמהלךשהיה.
אחת.ובעונהבעת.מבוגד,ואותוילדאותו
מהתעלומותזהקורה?זהאיךאותיתשאל
שלהגדולהכוחאוליזההכתיבה.שלוהקסם

אתשמביאומהוהקסםהחיוניותהכתיבה,

אתכשכתבתי .היוצרשלהגדולההחוויה
הילדאחתובעונהבעתהייתיהזה,הספר
בספרשמסופריםהדבריםאתשעברהקטן'

זוכרשהילדומההמבוגר.הסופרוגםהזה
שהיו.דבריםאלומספרוהמבוגר

מעמיקמבטליהיהכילד'אז'כבר .זוכראבי

דבריםהרבהשמרבאמתוהואוסקרן'וחקרן

התמודדתיאנידברים.הרבההעליםגםאבל
שנעלמודבריםהרבהעםגםכסופר'כאן'

ולשאוללעמולצריךוהייתיממני'ונשכחו
השאלהזאת,עםיחדדברים.ולאמתולבדוק

הגדולהההתמודדותעלמצביעהבאמתשלך
השונותהמבטבנקודותהזה,בספרכאן'שלי
ההתנגשותגםואוליהמבוגר.לביןהילדבין
וביןהילדות,ימישלהאבודההואהתוםבין

ההתבגרות.שלהנבוכהההתעוררות

אוהיצירהלהכנתמפתהשאלתזאת
ביוגרפיהזאתאםהז'אנר.להגדרת
עובדתיות,חייםתולדותכלומר'לשמח,
האינפורמציהאתלקבלהיאחציפיח

שלושהכעיקרשלחייםמחלךלגבי
וכשמדובראנשים.ארבעה

אמנותיתכיצירהכלומרככלטריסטיקח,
אתמשנחזהאחרות,יומרותעם

איךביוגרפי.בסיסעלרומןזההז'אנר.
לזה?מתייחסאתה

רוצההייתיאםלשמה.ביוגרפיהלאזו
לגילמחכההייתיאוליביוגרפיהרקלכתוב

לכתובגיללאזה , 45 , 44גיל . 80
הספר'במרכזאבלמסודרת.גרפיהביו

סתםלאעומדיםאוטוביוגרפי'הואשאמנם
ותהיותנפשחשבוןאלאחייםפרקי

תעלומהעללעמודשנועדווחיפושים,
שלי.החייםכלמולהעומדשאניאנושית,
אניאיךאבי'לביןאמי'לביןביניהיחסים
בןיחסישלהזאתוהבחינהביניהם.הייתי
מאודספרותייסודזהאב,עםובןהוריםעם

ספרותיז'אנרזהבו.התחלתיאנילאעתיק.
בסיוןעםלתוכונכנסתישאנימוכר'מאוד
 .שליהמיוחדהחיים

-רבדיםשלושהבספרלמצואאפשר
ילדות,חאכ-זכרונותהמכנה:מבחינת

האם.הייהאב,

אמאעםשליהיחסיםעלתזהעבודתלאזו
הסיפור'אתבזהממצההייתיאםאבא.ועם

יצירהלהיותהופךהיהלאזהאולי
נאמר'הספרעלהביקורותבאחתספרותית.

שלחייםלתוךלהצצהרקכאןשציפהשמי
מאודמהרמאוד'מפורסםמישהואחר'מישהו

מתוךנכתבהספר .נטוספרותשזוגילה

שהחייםתעלומה,מולאלשליגדולהמצוקה
לגשתשהעזתיתעלומהבפניי,הציבושלי
אמאמותלאחראבא.מותאחרירקאליה
האב,מותלאחרכיום, • 11בןילדהייתי
נפש.לחשבוןמתאיםגיל- 44בןכברואני

האבמותהיאכספרהיציאהנקרות

שנזרקותאסוציאציותואחר-כך

לפעמיםשונים,זמניםשונים,לכיוונים
בו-זמנית.

כן.

המחברומכאןאמת,זמןהואהאבומת

יוצא?

מהרגעההן'הקשותהשעותוארבעעשרים

מוצאיבאותואבאשלמותועללישהודיעו
ולמחרת,שנים.שלושלפניכיפור'יום

וכלהתגורר'שבוהמקוםלצפת,הנסיעה
ההווהצירמתוךההלוויה.שליוםאותו

שליוהזכרונותשליהמחשבותלתוךפרצתי
מכלפרץזהיום.באותובישעלהומה

שהדבריםכליעלחושביםואםהכיוונים.
אפשרהכיוונים,לכלהחוצהממנונשפכים

שהיודבריםהרבהפתאום,ההיפך;גם

בעוצמהלהתנקזהתחילוסביבי'מפוזרים
חייםסיפור .הספראלומתוכילתוכירבה

כלפניעלבספר'שראיתכפישהתרחשו'
זווצפת.וחיפהוירושליםתל-אביבהארץ,

שבהםשוניםמקומותשליצירהגם
מאודעולמותשלוגםחייבמהלךהיטלטלתי

צריךהייתינקרעתי.שביניהםשונים

שפרצודבריםשלרבערבעםכאןלהתמודד
בפעםאולי'עליהם,להשתלטהעברים.מכל

 .בחייסדרלעשותלנסותהראשונה,

פעםפעמיים.מתכעצםהאב,ניכר.הז

מפסיקאותומגלחכשהילרופעםבאתמ
מאוראבלהומוריסטיתתמונה .לנהור
כאילוהילרכעינימצטיירהאבהזקה,
למוותמשתוקקהילרכסלע.חצוב
אמביוולנטית?התייחסותישחזה?
זומציע,שאתהומההיל.דשלהפחדיםאלו

שלך.פסיכולוגיסטיתפרשנות

הילר.אתלאהמחבר,אתשואלאני
אמיתיים,בפחדיםמדוברנכון.לאזהלא.
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רצוןאיזשהומתוךולאבלעדיולהישארשל
ימות.שהוא

אמביוולנטי,מיחסבבריחהילדדומת
האב.לגביבעיקראלאהאםלגבילא
ומודעבפרוידהציץלאמאיתנווימ

אדיפוס?שללסמל
בתמונהשובתקראאםכך.היהלאזהלא.
 ,מנחירותיוהפסיקשלרגע ,הנוחרהאבאשל

שמאאמיתי,חשששזהכך.לאשזהתראה
אוליהזאת,בהזדמנותיכולואניימות.הוא
לספרולחזור ,ברשותךטיפה,להרחיבגם

כשנהלפנישהופיע ,חיים""סימנישליקודם
הסיפור •המאוחדהקיבוץבהוצאתוחצי

סיפורהואלקובץ,השםאתשהעניק
הסיפוריםאחדזהאבא.מותאחרישכתבתי

שכונסוהוותיקיםמהסיפוריםשאינוהיחידים

אביושלמשכןמבקששםהגיבור .בספר
בית.באותוחיים,סימנישםישאםשישגיח

פתאום,נפטרוהאבאוחלילה,חסלא,ואם
רצוןפעםאףביהיהלא •לבןמהרשיודיע
הואשמאאמיתיים,היוהפחדיםימות.שאבי

אמיוהריבעולם.בודדאותיוישאירימות
עשרה.אחתבןכשהייתימתה,כבר

בביתזה.בכיווןאחדסימןעודשי

אתמלקחחנןהספד,פתיחתהמרחץ,
שלבקשתולפיאמנםבשבטים.אביו
סימניגםיש ..אותומנחחראאבלהאב,
העוד.עלדם

הזה.בכיווןגםאותהפירשושאנשיםנכון

כסצנהזהאתפירש ,למשל ,שרוןיוסף
אתמביאאניאבלהענשה.שלדנטאית
חמהמאודסצנהזושחיתה.כפיהסצנה

מהקשריםחזקמאודוזיכרוןרגשיתמבחינה

מהילדות.אבאעםשלי

האינטימיות.בגלל
הגופניתוהקירבהוהחום,האינטימיותבגלל

בכלאותהמפרשיםשהרבהנכוןזההגדולה;
ניתןיוצא,כשהוא ,הספרצורות.מיני

שללפרשנותאכנסלאאניאבללפירושים.
מאודלהיותהפכהשכברהזאת,הסצנה

מפורסמת.

ישאיןמשוםאולי .מאודנזהראתה
הפרדההראיון,בפתיחתשאמדתכמו

שלהמספרלביןהמחברביןבדודה
הספד.

נמשכתשהעיןנכוןברורה.הפרדהאוליאין
לדמותהמתוארתהדמותשביןהזאתלקירבה

 ,הספרבתחילתשמופיע ,ילדאותוהמספרת.
שלהכתיבהתהליךוגם ,במהלכומתבגר
הסוף.לקראתלמעשהמופיעהספר

שלמהבעייתיותמאודהתרשמתי
בקושיהמספרת,חרמותשלהמחבר,

אתלזהותהמתיםלחדרלהיכנסשלו
מופיעיםבהתלבטויות,ובמקביל,האב,

המוותסימניאחד.במקוםמוותסימני

סמוך.מופיעזהכלהאם.אצלוהפחד
המתים.לחדדלהיכנסלפחד
לחדרלהיכנספחדתילמהשואלבעצםאתה

המתים?

לזה.שתתייחסרוצחאנילא.
היא,העובדהפרשנות.שלשאלותכבראלו

 ,אניכלומר ,בספרהגיבור ,המחברשבאמת
מההסברחלקאוליזהמת.אביואתרואהלא
היום.עדבחלומותאצלימופיעשאבאלזה

מרחוק,במבטמת.אותוראיתישלאמשום
לראותלעצמיהרשיתישלאייתכן ,מהצד
שללתחוםגולשיםאנחנואבלמת.אותו

רוצההייתישלאפסיכולוגיים,הסברים
 •פסיכולוגיספרלאזה ,אליולהיכנס
שלאקטעיםהרבהשםישלא.בפירוש
ואנילגביתעלומהשנשארואותם,פירשתי
הקורא.בעיניתעלומהנשאריםשגםמקווה

סיפורלתתנועדלאהדהשהספרחושבאני
תעלומותלהציגנועדהואהסוף.עדמבואר

למה ,לשאוליכולאתההיתרביןוחידות.
לתתליקשהדימקובל.טקסזה ,נכנסתילא
סופית.תשובהכאן

בילדות.הפחדשלסיבהמאותהאולי,
לבד?ומההישארותהאבממותהפחד

רוצהלאאנימפרש.שאתהיותרלינוח
הואשלךשההסברלמרות ,כךזהאתלפרש
לחלוםממשיךשאניהיאהעובדה .בסדר
אליחזרשוב ,האחרוןבשבועאפילו •עליו
שהוא ,בספרישלודומותשווריאציותחלום
למצואעזרה,להזעיקמצליחלאואניחולה
סך •••מגן-דוד-אדוםשלהטלפוןמספראת

אבלבחיים,אותולהשאירהואהרצון ,הכול
שלוהחד-משמעיותהכוחניצביםזהמול

המוות.

אחדמצדהילד,בעינימופיע,האב
המחבר,בעינישני,ומצדאחוב,מאוד

הדואהמאו,דאגוצנטריאדםשלדומת
כזהגברמכנותחיונשים .עצמואתקד

המינוח.עלמצטערואנינצלן,גבר .
ספרותית.דמותעלמדבראני
רואהשאניכפידיוקם,עלדבריםנעמידבוא
אבא,עםחייתישאנילצייןחשובזה.את

 ,במיטבו ,עליהןמדברשאניבשניםכשהיה,
ספריואתשהוציאלאחרפרסומובשיא

איששלום".ר'סוכתקסומה""עירהחשובים
הרבהעםבחברה.הליכותנעיםשנון,חכם,
הגדולה,התעלומהנשארתוכריזמה.חום
החיובייםהצדדיםלושהיואדםזהאיך

רבכהסבלגרם ,חייובאורחאיךהאלה,
גםוזוחד-משמעיים.לאהדברים •למשפחתו
יסודותאיך ,הספרשמציגהגדולההתעלומה

הדואיךאדם,באותוקיימיםנוגדיםמאוד

שמסביבו.באנשיםביטוילידיבאהניגודים
להתחשבןגםאחת,ובעונהבעתאפשר'איך

ולהעריץלאהובוגםאדםעםנוקבחשבון

~

 ~-ls ~וו

שאלת •הספרשלהספרותיהמוקדוזה •אותו
עלהמסויםהסיפורדווקאלאוהמפתח.
ועובדהידועה.דמותשהואבד-יוסף,יהושע

יודעיםולאקשוריםשלאאנשיםשגםהיא
הזה,בספרהתעניינובר-יוסף,יהושעמיהו

הדמותלאהיאהמרכזיתשהשאלהשמום
הדמותשלהאב-טיפוסאוליאלאהספציפית,
-שלהמרכזיתוהדילמהבספר'שמופיעה

וגםדבשגםמעניקאדםשאותוזהאיך

עוקץ.

חרמותשוב,האם.בדמותקצתנעסוק

כדמותמופיעשהאבבזמןשבספר.

דמותהיאהאםיותר,אופחותעגולה,
בפינתאותהדואיםחד-ממדית.יד

יודעיםאנחנושלח,המטבח
מתוכה.לאאבלעליה,אינפורמציה

וכמהבריאותה,מצבעליודעים
בירושליםהמשפחהשלמאפיינים

מכיריםלאאנחנואבליאונגדיןבתבי-
מתוכה.אותה

לשאלההתשובה-איתןמסכיםלאאני
שלהקשותהבעיותאחתהספר.מתוךניתנת
שהיחסיםאמאשלבצידהחישהואהיאהילד
ובדיאשונהבראשלהתממש,הספיקולאאיתה

 , 11בןהיהכשהואנפטרהשהיאמכיוון

שנמשכהשלההמחלההילדות.אמצעכלומר
בעצםוהיאהמוות,בצלשניםשבעשש,
מטה.כלפיאותהלחצושהחייםדמות

החוםאללחדוררוצהאתהאםכקורא,
מובילהמחבר-הילדעולמה,שלוהעומק
שלההודיםוהסבתא,הסבאביתאלאותך

לירושלים;ברכבתהנסיעהאלהאמא,
מאודואניהספר'שערעלמופיעההרכבת
הבחינה ,הופמןדינהשהציירת,שמחתי

מנקודותאחתשהיאהרכבת,שלבחשיבות
במיןכמעטלאמא.הילדביןהחזקותהחיבור
האבא.שלהמרחץלביתמוזרההקבלה
בבתיבירושלים,הסבא,בביתלילהאותו

טבעית.אהבהשלעולםמצייראונגרין'

 • 51בעמ'סוף
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ז:
האבודהחווהאחרבחיפוש

נגרדגריאורח ;שפירקודיךורה

סוני"סטפיר'מ'יברנשבנישלבספרוהזמןעל

הזח?בשיגעוןשיטחישהאם

סטפיר"מיברנש,בנישלפרו .. ·. . . .s = "תכניתיאורעלהמושתת-סוני
סיפוריםגדוש-ילדשלהקלטות ~
מגיביםהקוראיםמןחלקזכרונות.וקטעי
סבוריםאחדיםבלגן:שלבתחושהאליו

אתריאליסטיתבנאמנותמייצגשהספר
ואחריםובעיותיה,הישראליתהמשפחה
פרשנים .במשברחברהעלשמדוברסבורים
בוסיםפסיכולוגיסטיותיותרנטיותבעלי

סיפוראוחניכהרומןבספרלראות
מיישומבולבלת.מביכהלמציאותהתבגרות
אתאווהמוות,האוזלהזמןמוטיבאתששומע
שקשובמיויש ,הזיכרוןשלהאטומהשתיקתו
כאןמדוברהאםולגרוטסקי.לאירונילקומי,

מנחה,קוחסראךעשירפוטומונסאז'במין

הילדשלהפנימיאי·הסדרשלשיקוף
אוליהואהספר ,לדעתנווהנבוך?המקליט

 ,כאוטיהוא •מיגיוןבוישאבלמשוגע,קצת
 ,אירוניבאופן .מהמסרחלקהואהכאוסאבל

דרךהזהשבכאוסהמסראלהגענואנחנו
 •הסדרלילשלוהטקסטהטקס
שחוזרמוטיב ,הסדרליללנושאהגענו
קריאהבסדנאות ,בספררבותפעמים

הענותעקרוןעלהפרשנותאתשמשתיתות
לרמותמקוםנותנתכזאתפרשנותהקורא.
החלסובייקטיביות,חוויותשלשונות

אודומיםבאירועיםפרסיותבהיזכרויות

וכלההקריאה,עםשעלואישייםברגשות
השאוליםקיבוציים,סמליםשמעורריםבהדים
סייעוה"סדר"אירועימשותף.תרבותימרקע

שלובוהובתוהוסדרלכונןאולגלותבידינו
החוויותעלהתבססותתוך ,הילדסיפורי
גםהתרבותיולרקעןמעורר(ה"סדר")שהוא
יחד.

הנצחיוהמחזורהאובדהזמן

 •.•הצדדיםמשנישנשרףחוסהם"החיים
והסוףמאחורהאותךרודפתההתחלה'

ובעצם ,אפשראיולעצורמקדימה,מתקרב

עלמרתהסבתאאומרתלעשות"מהאין
אמתרקלאמבסאתהיאבכך .דוויערש

אלאהמתכלה,הזמןאודותעלאוניברסלית
והחברההפרטשלהנרטיבאתמשקפתגם

הופכתההתחלהשבההישראלית,במציאות
עללהתמודדותהופכיםוהחיים ,לזיכרון

העתיד.ומולהזיכרוןמולההווה,כינון
לצפיה,ניתןהבלתיוהעתידהרודףהעבר

יוצרים ,האוזלהזמןהבורח,ההווהתחושת
 ,המספרהילדמשפחתהיא ,לזרבמשפחת

 •מסוכסךהווה
הזיכרון ,והחידלוןהמוות ,הזמןקוצרתחושת
ממנוהמונעוהאלםהחולףאתלשמרשנועד
שייכיםאלהכל-מסתריואתלגלות
הזמןהיחידחיישלהקצובהזמןשללתחומו

הזמןשלכזרימתו ,שזרימתוהמתכלה,
אינםואירועיוחד-כיווניתהיא ,ההיסטורי

לתיקון.ניתניםואינםהפיכים
מרכזיתפקידישבדבששלביצירתואולם

 ,תרבותי ,ציבוריזמן ,אחרמסוגלזמןגם
פולחניםשלשנתייםמחזוריםעלהמושתת
במחזורבדרך-כללהמשולבוטקסים,
העונות.

בזמןשברשלמוטיבועולהחוזרביצירה
האלםלמוטיבבמקביל ,המחזוריהציבורי

שביןהשילובלאור .החד-כיווניהאישיבזמן
פירושלהציעניתןהאלההמוטיביםשני

והסיפוריםהדיבוריםלשטףהןשיטתי
מציףיותם,הנער ,המספרשבהםהמוקלטים

לאי-היכולתוהן ,בעצמוומוצףהקוראאת
 ,הסופראסיהרומן>גיבור<לדעתנו ,אביושל

סיפור.ליצור
למעמדהודותלנומתבהרהזההפנימיהסדר

מתוארשקיומולסקסהמספרשמייחסהמרכזי
הזמןנפגשיםשבו-אחדותפעמיםבסיפור

 ,הקיבוציהזמןעםוהאוזלהחד·פעמי ,האישי
-לדורומדורלשנהמשנהעצמועלהחוזר
ביצירהנזכרים"סדרים"ה"סדר".לילהוא

עצמושהמספרכהתרחשותהןרבות,פעמים

אולסבוזכורהכהתרחשותוהןבהנוכח
לעולםמבחינתם,מרגשזיכרון ,לסבתו

שכלתה.ולמשפחהשחרב

ה"סדר"עלבחשיבהסדרקצת
מיידיותאסוסיאציות~לוקוראיםכששאלנו

בזיעותהוצפנוה"סדר",אצלםמעורר
וטורחהניקויבעולהנקשריםוברשמים
אולסובזכוריםוניחוחותבטעמים ,הבישול

המשפחתיתההתכנסותלקראתבשמחהלרע,
שלילדותבזכרונותמפניה:בחרדהאו

אכזבהשלבחוויותכמוהחיתהשלאחגיגיות
שגםהתבררשבשיחהלמרותובדידות.
אומלהקוראיםביותרהחילוניותבמשפחות

מרכיביםומכיריםה"הגדה"מןשתיים

גםלהזכירצריכותהיינומתוכה,מסוימים
שקוראיםסקסהואשה"סדר"דתייםלקוראים

בקריאהלפחות ,בוומדוברטקסט,בו
במשמעותםקדומים,במאורעותראשונה,

ובלקחם.
פירושומבחינתאנתרופולוגיתמבחינה
-החברתיהפןביןהקשרמעניין ,הספר

לפןהחברתית,אוהמשפחתיתההתכנסות
רקלאניסוילידיהבאהחג,שלהרעיוני
יציאתביסודו:העומדבמיתוסבטיפול
 ,ט~ ?jה~שלשוניםבפרסיםגםאלאמצרים,

ה~קס,שלשוניםובפרסיםה"הגדה",
ה"סדר".

המסופרהמיתיהמאורעהיאמצריםיציאת

במפורשהנאמרלמרות ,אבלב"סדר",
הסדרשלהתרבותיתהמשמעותב"הגדה",

אתלהעלותהמצווהעלרקמושתתתאינה
הזאת,ד·פעמית nהההתרחשותשלזכרה
קיוםלביןבינההקשרהדגשתעלגםאלא

המאמינים,לדעת ,בהןנצטוושישראלמצוות
הקובעבמדרש,מובעזהרעיוןבעקבותיה.

עצמואתלראותאדםחייבודורדורשבכל
ממצרים.יצאצעמוהואכאילו

הספציפיות,למצוותומעברמעלואמנם,
אוהפסחלימישנועדווהחמורות,הקלות
ה"הגדה"עוסקתהשנה,ימותלכל

"והגדתנקראת:היאשמהשעלבמצוות-על,
להעביר"האב"אתהמחייבתמצווהלבנך",
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מורשתואתההיסטוריתהמורשהאת"לבן"
העם.שלוהנוהגיםהכלליםה"מצוות",

במקרהכאןמדובראנתרופולוגיתמבחינה
לדורסדריהאתהמעבירהחברהשלפרטי
דורשלהיכולתביןהקשרומודגשהבא,

המסראתה"בנים"לדורלהעבירה"אבות"
להגי.ד ,בקיצוראו ,הנצחי
כללישברגםואולי ,החברתי·לאומיהשבר
שלהאישיוהשברהעכשוויתבתרבותיותר

היכולתבאוגדןקשוריםביצירההדמויות
רוצהאינואויכולאינוה"אב"הזאת.
להגי.דמהלואין ,אולי ,אולבן","להגיד

הבלתי·אפשרייםה"סדרים"
היטב,ניכרתביצירהה"סדר"מוטיבחשיבות

 1נזכריםאושמתואריםהעובדהמעצםואפילו

כמוהאלה,ה"סדרים"רבים."סדרים"בה
הםהחילוניים,קוראיושלה"סדרים"
ה"הגדה"כשפה:לשמששחדלו"סדרים"
טקסטהיאבהםנקראתלאאושנקראת

הדמויותרובועבורהמספרעבורמאובן

המסורתמןהרחוקות ,עליהןמספרשהוא
על·ידימודגשתזועובדהאותה.ודוחות

ל"סדר"להעניקבסיפוראחדיםבסירנות
מנסההמספרשלהרוויזיונ~סטסבומשמעות:

יציאת ,ציוניחילונילאומיפשרלולתת
החוזרבנו •בכךהכרוךוכלאירופה
פשראחריתר ,המספרשלדודובתשובה,

שאירעומאורעותעלבמדרשיםקדם·לאומי
כשהיהתינוק:היהעודכשאברהםכביכול
כשדיםמא~רהמונותיאיסטאברם,עדיין

עםוהתפלסףשלוש,מגילבתיאולוגיהשעסק
המסיתהאליליםעובדהנורא,המלך ,נמרוד

לפנישניםהאלוהות.טבעעלוהמדיח,
המון"לאבותהיהלף""לי:ןלושנאמר
לאביבעצםאותוההופךייעודגויים",
אףואוליהזאתהארץעלהנלחמתהאומה
הציונות.לאבי

שאורגןב"סדר"האחריםהמשתתפיםתגובות

המתנהלוב"סדר" ,צביהציוניהסבלמען
בתשובה,החוזרהדודאברם,שלרצונולפי
שאינוהמספרעל·ידימתוארותשהןכפי

לאהאלהשהנסיונותמלמדותעמדה,נוקט
התפקידאתלטקסטלהחזירמצליחים
שלהמתוארבהקשרשאיבד.החברתי
נשמע,הציוניהפשרפוסט·ציוניות,מברכזת

והוויכוח"ציוני",פעם,אומריםשהיוכפי

כמונשמעלנמרודאברםביןהתיאולוגי
אביב,תלשלהסאטירהבתיאטרוןפיליטון

כבר.נהרשעל
האלההנסיונותשניביןהניגוד ,על·כןיתר
הבןוכישלון:שברקרע,עלמעידפשרלתת

אביועל·ידינמרודנקראבתשובההחוזר
 ,הדקמוןהמקראיהציידשםעלהרוויזיוניסט,

הניטשיאני·כנעני·זיבוטינסקאיהחזוןסמל
 ,וגיבורואכזראמיץגזעהחדש,העברישל

כללאכידוע,אולם,המתחדשת.במולדת
אבינואברהםשלבבריתולהכניסמוכןמוהל
החוזרהבן'נמרוד'.בישראלששמומישהו

ודורשהטמאבשםלהקראמסרבבתשובה
שעזבהסב'אברם'. ,מתנגדובשםלהקרא

ילכושבניווקיווהאבותיומסורתאת
כךעלמגיבהחדשה,ב"מסורת"בעקבותיו,

שהבןיודעלאהוא •כישלוןובתחושתבכעס
המסורת,מןלמעשהסוטהבתשובההחוזר

 .ועודזאת •יהודישםלאהואוש'אברם'
הואאברם>(לאאברהםהעתיקים,במדרשים

אלוהיםמדרשיםבאותםנמרוד.שליריבו
ישראלבניאתשהצילכפיאברהם,אתמציל

עלהרבהמדברשלפנינוהספרבמצרים.
אתשהצילאלוהיםאותושבההשואה,
לא ,נמרודלושהכיןהאשמכבשןאברהם
לא,ואפילומהמשרפות,בניואתהציל
"על·ידיאומלאך""על·ידיה"הגדה",כלשון
שרף".

בנוסףביצירה,מתוארים"סדרים"ארבעה

"סדר"ישבה.שנזכריםאחרים"סדרים"על
הבןנולדשבובלילה ,בקפריסיןשנערך
כסדראותורואהוהסבאדם,הדוד ,הבכור

שלממששחזורחיתהאירופה""יציאת-שבו
אדם ,מכןלאחרשנהארבעיםמצרים.יציאת
למסעיאבטחעלהמשפחהאתמוביל

עליה.נערךוה"סדר" ,בקפריסין"שורשים"
ארבעיםמזהכדרכו ,ממשיךשהסבאבעוד

ציונות","לדבראולבניו","להגידשנה,
והנכדיםמיטלטלת,הספינהמקשיב,לאאיש

כלשלאבלבדזולא ,יתר·על·כןמקיאים.
גלמסו ,ודורדורבכל<מישראל),אדם

שםהיהצעמוהואכאילועצמואתלראות
יציאתשלוב"סדר"אירופה"(ב"יציאת
שלה"סדר"שסיפורמתברראלאאירופה),

השחזורכבסיוןשמנופץמיתוס,הואהסב

הסבתאעל·ידישנה,כארבעיםאחריהנעשה
היהלאהיא:גםההואבסדרנוכחתשחיתה

מחנותשל"סדרים"היוולאאחד"סדר"שם
שלאונציםאידיאליסטיםשלמגובשים
להםיהיהשבוליום ,לעתידצופים"בודדים"

 ,אי·סדרשםהיהסיפורם.אתלספרלמי
נהרסשעולמםמיותמים,אנשיםשלערב·רב
ודרכם ,התמוטטומשמעויותיוומבניוערכיו

עלובים,במחנותעצוריםפליטים-חסומה
הזמןכל ,מהרהרגע,אתלחיותשמנסים

שנהארבעיםאחריגםולהצטלם,משתדלים
סיפור.מזהלבנותמסוגליםאינם
שביןניגודמבטאהראשוןהסדריםצמד

ספינותבדורהאידיאליסטיהפתוס
דורשלולחומריותלחומרנותהמעפילים
מבטאהבאהסדריםצמדביאכםות.המטיילים

שלהדרישותעםללכתהניסיוןשביןניגוד
הדרורלמתןהיהודיתה"אברמיות"
הפגנית:ל"נמרודיות"

המשפחתיהמפגשנערךהאחדב"סדר"

היאשבוהסבתא,שלנפשהמשאת ,הגדול
ומשפחותיהם,בניהכלאתלכנסמצליחה

דרישותיוקבלתהמחיר:אתמשלמתאבל
כולםאתשמשגעבתשובה,החוזרהבןלש

מנהגיםכופההואשבההאדוקהבדקדקנות

כשםוטעם.פשרחסריהםהאחריםשבעיני

חברתיאולאומיפשרכלחסרהזהשה"סדר"
מצליחלאגםהואהאחרים,המשתתפיםלגבי
והמסוכסכת,המפולגתהמשפחהאתלאחד
בתולדותיה.האחרוןהכוללה"סדר"והוא
ויתורהואהשג,זהאם ,בוהיחידההשג

קוראהסבהדוד:ושלהסבשלכואבהדדי
לאידיאלבכךוחוטאאברם,לנמרוד

ואילו ,חייושלהמוטושהואההתחדשות
לנגןשנהגהמנגינה,בפסנתרמנגןהדוד

שנספתההסב,אחותה"סדר"בלילות
 •לאלוהיובכךוחוטאבשואה,
חברתהמאיה,בביתמתקייםהאחרה"סדר"

שביעםחיה-פגנישם-מאיההאם.של
אתירשוםהפניםשמשרדודורשתגברים

לחגיגהשניהם.שלכבתבתה
"אקסים"מתכנסיםהזאתהאנטי·משפחתית

עםידידיה,ושלמאיהשלאקסים"ו"אקסי
אוילדיהםאחיהם,וגםהחדשיםזוגםבני

של"אקסיהם"אוזוגםובניהוריהם
שאינםאנשיםגםלהםובנוסףהאחרונים,

אורגיהבמיןהמתבשמתהזאת,מהרשתחלק
לחגיגהרבגםשהוזמןלמרותאפלטונית.

אתלכולםשיפרשכדיהזאת,ה"נמרודית"
הבלתי·אפשרייםלסיפורים"ההגדה",
איןהרב,אתגםהמרתקיםשם,שמסופרים

שלהזההכאוטיה"סדר"לפסח.קשרשום
עםאפילואידילייםביחסיםהשרוייםגרושים
שסיכוייהפנטסיה,הואמות nהאקס·

מאיהשלהדרישהכסיכוייהםלהתממש
הפנים.ממשרד

~

 ~ו~ ~וו

שנשרף""החוט
שוררתהקיבוציתברמהלשברבמקביל

המשפחתיתברמהגםכאוטיתהוויה

מסתובבהזאת,המבלבלתבהוויהוהאישית.
דיבוריםכאוטומטמקליםטייפ,עםילד

הגלםחומראתממיין ,בסביבתוושתיקות
-הזהלחומרלתתיכולתבליאבלהמוקלט,
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ההורים,ביןהמריבותהזקנים,סיפורי

רומיותוהרבהילדים,שיחהידידים,רכילות
היא ,תיעודכביכולההקלטה,מספק.פשר-

מתכלהבעולםהרגעאתלתפוסניסיון
הפרטיתההיסטוריהלהנצחתבתורוולהפכו

כדיןדיגהמהקלטת,מחיקה(כלוהמשפחתית
לגסותאמצעיגםאבלמהזיכרון>,מחיקה

 ,המבולבל ,הפנימיבעולמוסדרלהכניס
פרטיםהקלטתבשעתוהכואב.השסוע
אתלסבתומסבירהואאינטימייםאישיים
וסבא ,תמותיאתמעט"עודמעשיו:פשר

אתכםילכוהאלההסיפוריםכלואזימות
בסיון ." ...בטייפאצליהםוככה ,לקבר

שללנסיובן דז::;הואהילדותיהשימור
האם,ושלהשואה,אתשחוותההסבתא,
ולהנציחלייצבבארגנטינה,ייסוריםשסבלה

דברי(לפימחדש.שהתחילוהחייםאת
חיתהבקפריסיןהעקוריםבמחנההסבתא,

הצטלמויות'.')של"מאביהלכולם
כלעלהמוקלטים,הדיבוריםשלהאינפלציה
להסתיריכולהאינההאפשריים,הנושאים

שתיקתהעבר:מכלהנשמעותהשתיקותאת
עלאמושלוזובשואה,עברהעלסבתושל

תעניותהגנרלים,שלבארגנטינהעברה
החוזרהדודעצמועלשגוזרהשתיקה
שלמפוענחותהבלתיהשתיקותבתשובה,

האב.שלהתאבדותואלם ,הוריובין ,הוריו
 •לעברביחסהןהשתיקותמןחלק ,כאמור
מפסיקשלאהרוויזיוגיסט,לסבאבניגוד
הגשיםשתימתאמצותלבניו","להגיד

ומריםהאםאלמה ,הילדבחייהמשמעותיות
סדרלהשליטבדרכה,אחתכלהסבתא,

מבליאותולכונןנחושההחלטהתוךבהווה
העברעללדברומבלי ,לאחורמבטלהפגות
להתחילעיקשמאבקמנהלותשתיהןבמלים.

מנהלתהסבתא •ועכשיוכאןהחייםאת
"מחיינו'.'הנקראמשפחתיאלבוםבקנאות

אצלהופךהאלבום,בתחילתהפוטומוגטאז'
עצמועל(החוזרלניסיוןהשותקתהסבתא
החדשה.ההתחלהאתלומרהסיפור)לאורך

שהופךמהאתלזכורניסיוןישזאת,עםיחד
שלהשתקתואתלמנועמלים,ללאלעבר
אתמקפיאהשכאילוהתמונההחדש.העבר
שיתכלהלפגיהווה,להנציחניסיוןהיאהזמן

ההצטלמותאתהופכתהסבתא •הזיכרון
שגתי.לריטואלה"סדר"בלילהמשפחתית

אובתצלומיםלהנציחוהזההניסיון
משמעותוארנוןאתמבליטבהקלטות

שלוהלאומיתהתרבותיתהמחזורית,
מצריםיציאתאתלהפוךשנועד ,ה"סדר"
יציאתשלדש nחוויה·מאיןנצחי:לאירוע
שלניסיוןישאילם.תיעודישמצרים,
משפחתהאתתמונותבשרידילשחזרהסבתא

לגלותמיותםילדשלניסיוןיששהושמדה,
יחזרושלאחסדשללרגעיםסימנים

ההרוסה.משפחתובתולדות
אתלשמרהגשיםשתישלעקשנותןלעומת
סבאשלדברנותובולטתמלים,ללאהעבר
מעיןהיאדברנותו ,אירוניבאופן •צבי

אלהועלהציוניתההיסטוריהעלהתרפקות
והואעליה",ויברררק"ולאהיסטוריהשעשו

כזוגרקיסיתאישיותענודואולם,בכללם.
רקההיסטוריהמתחילה ,צביהסבאשל

הואבה.פעיללהיותהתחילשהואמהרגע
ונרקיסיזםזרה"עבודהבהצטלמויותהרואה
שלצילוםמיןמשמשעצמוהוא·הואמגוון",
חזרהשלפולחןמיןהםבהווהוחייו ,העבר

העבראתמגידצביסבאההרואיים.ימיואל
לחוותמסוגליםשבניו"הגדה"מגידואינו
מחדש.אותה

שמתברר ,והזיכרוןבזכרוגות,חיהסבא

כמנגנוןגםכאןמשמש ,מאודסלקטיבישהוא
שלהתקדמותואתהמסתירכפרגודהגנה,
והמבטגיההגוסטלהמוות.ענדאלהזמן

מסוימת,במזההם,לאחורתמידהמופנה
מולמעגנים.בהשאיןבמציאותהצלהעוגן
ללאמצהירהוא ,סיפוריואתהמקליטנכדו

לאאחד"אףלמציאות:קשרובליהיסוס
הנוסטלגיהמהר'.'כךכללמותהולך

 •מדימהירהשריפהמפגיהחוטאתמשמרת
הטראגי·קומיהאבסורדמשיאיאחד

בקלילותברנשמעבירשאותםשביצירה,
ניצולישלבסיוגםהוא ,לכתיבתואופיינית

צלליאתלתעדעכשיועדששתקושואה
שלאביוצללים,סופרבאמצעותעברם

דברישלפי-אלהמזדקניםאגשיםהמספר.
ארבעיםבקפריסיןעקוריםבהיותםהסבא,

בעתידלוקיוושעודמה"כל ,לכןקודםשגה
העבר"עללספרהזדמנותלהםשתהיההיה

מןהחומקתהסבתאנעצת ,עכשיומגסים-

"לנקותזכרוגותיהם,אתלהקליט ,העבר
עיבודאתולהפקידהראש",את<לעצמם>

 •המספראביבידילסיפוריםוגרתהזכר
הם .מסופראיננוהעברשלהסיפוראבל
 ,הזיכרוןעםנמליםלהתמודדיכוליםאיגם

השתיקה,עםלהתמודדיכולאינווהסופר
לכישלון'.'מראשנידונההזאתהענודה"וכל

נכדיהעבראתלשחזראמורשהיה ,העתיד
שלוממשותההכזיב,ההווה,אתלהצדיק
מתועדת,בלתילהתקיים,ממשיכההשואה
החייםכלונקרבשרידיהשלהדוריהבנפשם
סיפורולספרהווהליצורמאמץכלבצילם.

לשקםשוואניסיוןזהוכי ,לכישלוןנידון
כלילשמשמפסיקותהמליםשבהמציאות,

להיכשלמוכרחההזוההנצחה •ביטוי
כנראההיאסבתאשלהמתמשכתו"השתיקה

הסיפוראתלספרשיכולההיחידההשפה
בנישלהמוקלטותהשתיקותכמואךהזה'.'

במיונןמתלבטשהמספרהמשפחה,
יכולותאינןהאלוהשתיקותכן ,ובעריכתן

תכליתהנצחה.שכןכלולאעד~תלהיות
גרוםלאלאיכולהאינהשהוחמצהחיים

ההווה.להחמצת
שאיגםהאלהה"אבות"מכלניותרהבולט
 ,אסיהואלבניהם""להגידיכולים,אורוצים
לושישהסופר ,המספרהילדשלאביו

כדבריאבלדברים,המוןהמחשבנזכרון
משתיקות",סיפוריםלחבריכול"לאהילד,

הדיסק-הקשיחאללשדררקמסוגלוהוא
 ,,אס. •אואס.שלעמודים"עשרה

-קורותיהאתהשותקתהאשהבןאסי,
 ,קטןריכוזמחגהישכברשלוהגשמה"בתוך

 ,שלה"המסתורייםהזכרוגותבושמצטופפים
ייסוריהאתהשותקתאשהשלנעלה

המפקד ,השמאלןהקציןאסיבארגנטינה,
בגינו","בחירישלהאתוססמלהאהוב,
היחידההדמותהוא ,נעברשהצליחהמחזאי
הדרכיםבצדקתפקפוקיםלהניעהמעזה
מכולםהמודעהוא ,עכשיועדבהןשהלך
מעידשאחיושכפי ,אסי •האוזלהזמןלקוצר
איבדעתיד",לוהיהשנעבר"זההוא ,עליו
בידיו.חייואתשאיבדלפגיעודבחייו,אותו
הואמחגה:לשוםלהשתייךמסוגלאינוהוא
רצתהשהאםהסיפוריםאתלספריכוללא

דעותיהעםמזדההואינו ,באמצעותולספר
עםאו ,אשתושלהקיצוניותהשמאלניות

האחאוהחכם","הנןבתשובה,החוזראחיו

 .לשאול"יודע"שאינוהמטריאליסט ,האחר
וסיפוריודעותיועםלהזדהותמסוגללאהוא
הוא •בילדותובקנאותדבקשבהן ,אביושל
הרשע""הנן ,מהכללעצמואתשמוציאהנן
"להגידמהלושאיןה"אנ"הואההגדה.של

התם"."הנןליותם,לבנו",

וחגורתסיפוריםוצילומים.הקלטות
מיואין ,לשאוליודעלא ,נבוךהתם,המספר

לחברידעלאשאביוחושבלו","שיפתח
לחברשגםיודעלאהואמשתיקות.סיפורים
מספרהואלדעת.צריךמדיבוריםסיפורים

המליםאתפירשואיך ,שלוהסונישקלטמה
כפיהמוקלט,החומראתמייןאוהקשות,

לואיןאבלבתצלומים.ראהמהמספרשהוא
אולטפלעיקרניןלהבחיןלושעוזרנרטיב
הנרטיבאת .חייושללכאוסוכיווןפשרנותן
הקורא.יוצר

שלהנרטיבאתרואותאנחנוכקוראות
כסיפור ,המספרהילדאני ,הראשיהגיבור

 ,לושהגידואב ,סדרפעםלושהיהאדםשל
בחברה,התהפוכותעם ,אבלאם,ותורת
בכאוס.שרויוהואלואבדהסדר

 ,המספרמלנדהאחרות,מהדמויותבנבדל
הןשדעותיהןאוסטריאוטיפיות,דמויותשהן

רבחיה,דמותהוא ,לבןאושחורשלדעות
הואתוהה, ,ספקןואנודה.-חושבתממדית,

הנצחהבסירנותלהפוךהיכולתאתאיבד
זכרוגותהקלטות,צילומים,-מלאכותיים

החברהשלאחריםומאפייניםמחשב
משמעות.לושישלסיפור-כיוםהישראלית

אבהשתיקות,ועםהדיבוריםעםנשארהוא

היכולתאתשאיבדסופר ,לבנומגידשאינו
 •חייו.טעםאתשאיבדאדםלכתוב,

עורכותגרינגרדאורהוד·רשפירקודיךורהד·ר

ספרותית,תחומית:רבבגישהלקריאהסדנאות

עבודהעלמבוססהמאמרופסיכולוגית.פילוסופית

 •סוני"פורסט·מיבספרהעוסקת
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אבי""זכר 1:~ו
•• •• • • 

יצחקיירידיה

ii"',,i , כלשלילדותוימי ,מובןאליו
.,, li ועמוקותרבותמשפיעיםמשורר

קובעיםשהםכשם ,שירתועל
אכןרביםבכללותם.חייובמהלךרבות

ביאליק,שונות.בצורות ,כךעלכותבים
ואשאף ,הוצגתייחידיילדותי"בעצםלמשל:

זהבשירו .)'רהז'(ודממה"סתריםימיכל
הילדותשבימיבדידותואתביאליקמתאר
 .שירתוואתאישיותואתשעיצבכגורם

בשיראו ,למשל'ספיח'-אחריםבכתבים
עלהמשוררמצביע-המלאך'ישאל'ואם
גםוכך ,נשמתושורשכעלמולדתוכפר

נוףכ"תבניתעצמואתרואהטשרניחובסקי

טלליםבמשעוליפגעאשרכל ...מולדתו
בהאשרפינהאותהוכתבנית ...מתלבטילד

אינו(האדםחיי"תולדותהתפרשו ,נולדתי
אמםאתויזכירויזכרווטוביםרבים .) ...אלא

שמורוזכרהחייהם,דרכיאתשכיוונה

מלווהאביהםשזכרמשורריםוישבלבם.
מדובר ,למדיקרובותלעתיםבחייהם.אותם
שלילדותובימילעולמושהלךבאב

אתימיובסוףכתבביאליק .המשורר
'אבי',בשירהפותחת'יתמות',הפואמה

המשוררשלהילדותזכרוןעלכידועהמספר
ביתבטומאתוהנענההמושפלאביואת

לחשחרשויפכה"נזלכשמפיוהמרזח,
ודבריותפילהתורהלחשטהורות,שפתיים
אתהמשוררמבכה ,בהמשךחיים".אלוהים

ולאוקטן","רךעצמוהואבעוד ,אביומות
צפנתידמותו"אך ,עמוימיושיארכוזכה

אינוומותוהאבזכר .השיראומרבלבבי",
 ,ובצערובסבלוהרב,בעוניורקמתמצה
החסותבזכרבעיקראלא ,ובמותובחייו
מפניהפעוטלבנושהעניקקדושהשלוהמגן

המרזח,ביתשלהמטומאה,העוינת,הסביבה
אחרי ,שנימצדלחיות.עליהםנגזרשבו
אשםרגשותהבןשלבלבונשארוהאבמות

שכםלהטותהיהיכולשלאעלכבדים
 •וחולשתוקטנותומחמת ,אביולעזרת

המשוררשלחייועלהאבשלהשפעתו
אתהמייחס ,השירמפתיחתהיטבניכרת

בהםלטוהרה,טומאהשביןהכפולהקיום
דמותאתמעטותשורותאחרימאפייןהוא

ביאליק,שלשירו 1הוא.חייולמעגלותהאב,
בכלאוטוביוגרפישירהואאיןאםגם

בנוסחממשית,מציאותמתאר ,פרטיו

גםבולראותשאפשראף·על·פי ,ריאליסטי
האבבדמותרואהלמשלפיכמןסמלי.ממד

וברזלרסח), , 1946 (ישראלעםשלדיוקן
זיקההאבבדמותמראה ) 574 , 1990 (

איזכורוגם ,המטביליוחנןשללדמותו
ראה(ב-"הואאבותבפרקיהזקןהלללדברי

בשירישאלה,מלבדוגו').צפה"גולגולת
חזקמרכזידימויגםעשירה,מטאפוריקה

יגיעכ"שורבחייואביואתהמתאר ,מאוד

מאוד",המשא"בהע.קעמדלאשלבוכוח",
 ,המימטיברובדהואהשירשלעיקרואבל

בטוריםמתפרסהואלפיכך ,הסיפורי
לבן.ובחרוזיחסית,רבים,רחבים,
ביאליקשלשירואתלהשוותאפואמעניין
טוביהשלביותרוהקומפקטיהסמלנילשירו
'אבי':הואגםהקרוי ,ריבנו

אביהיההלילותשבכל
נתבה.נצחומאיר

כצלהייתיהלילותשבכל
 .אורובכנףמחזיק

עליגוהרהזההלילה
נר.עלכחשךאבי

 ,הילדשלראותומנקודתהאבתפיסת
הבין-טקסטואליתבזיקהזהבשירנרמזת
שהבןפסח,שלשבהגדהנשתנה"ל"מה
העוינתהסביבה .אביואתשואלהצעיר

אולי ,הבןעלמפניהמגןשהאבוהמאיימת,
 ,המבולבמימסומלתכולה,משפחתועל

עלצפההצלהכתיבתהואאבאשבית
מהבחשכתם,האורמקורהואוהאבפניהם,

"כצוהרנוח,לפרשתבאלוזיהשמרומז
בתיבה".

שהווייתכמיהמתואר ,הבןנאחז ,לפיכך
"בכנףהאב,שלבצלוהיאשלוהקיום
 .עצמומשלאורעדייןלואיןשכןאורו",
להניסשאיןלחשכה,נעשההואהאב,כשמת
אוליהמסמל ,נרשלבאורולאגםאותה,

שלהאורמיעוטאת ,הבןשלבדידותואת
עצמו.

 ,בעלבונוהאבאתמתאראיננוזהדחוסשיר
בושחשהאוגדןאתאלאביאליק,שלכשירו

האורבלאונותר ,מאביושנתייתםהבן
ביןהאבעומדכאןגם •לולתתאביושידע

זהעולםאבלומאיים,עויןעולםלביןהבן
כבשירואחרת,אוזוכממשותמתואראיננו

באמצעותה ,הסמלדרךעלאלאביאליק,של
המרמזתארכיטיפית,מקראית,אלוזיהשל
מופיעאיננועצמוהבןגם .המבוללמי

רקמרומזהואמוחשית.ריאלית,כדמות
אביואלויחסופסח,שללהגדהבאלוזיה
אבלמצומצמת,מטאפורהשלבכוחהממומש
שבשתיוהאורהחושךעלומורכבת,דחוסה

הדמויות.

אינהביאליקשלבשירוהאשםתחושת
עלדווקאאםכיהאב,שלמותועלמוסבת

בשיריהמתארתרביקוביץדליהואילו .חייו
הכביש'עלוב'עומדומצווה',מצוות'תרי"ג

עקבעליההמוטליםוהחובההאשםרגשאת
והאבלהצעררביקוביץאצלאביה.שלמותו

השירית,בממשותהמתשללנוכחותנעשים
שמלכתחילה ,זונוכחותאבלהבדיונית.

בניעםהמתבהיות ,האבלעללהקלבאה
ואחת'),מצוות('תרי"גבצערםמשפחתו

האבכי ,כבדולאשםמעיקהלחובהנעשית
אהבה,דברילבתולדבריכולאיננוהמת

מותמקום,מכלשלה.אבאשהיהאף·על·פי
בחייהומשפיעכבדגורםספקללאהיההאב
ברביםושובשובנזכרוהואהמשוררת,של

וסיפוריה.משיריה

בעוצמהאביומותאתחווהעמיחייהודהגם

אם ,ביצירתורבביטוילכךונתן ,מאודרבה
ילדהמשוררבהיותלעולמוהלךלאאביוכי

"עכשיו<מתוךאבי''מיתותהסיפור .קטן

כצירוףהאבחייסיפוראתמספר )"ברעש

 ,עצמוהסיפורושונות.רבותמיתותשל
נקשרובדימויים,במטאפורותמאודעשיר

גםביאליק,כמו 2עמיחי,שלמשיריולרבים
ביטויובמותואביובדמותרואהעמיחי

לודיןפסקלפסוק"לאהוא:חייולמשמעות
אמנםוכךלעצמי".דיןפסקלפסוקאלא
אבי": ,ומותך"חייךבשירגםנאמר

 ,אבי ,ומרתףחייך
כחפים.עללימונחים

 ,אבי ,הליכתךרק
מהלכת.בדמיעוד
מלווי.הייתיפעם

מלווך.אניעכשיו
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שלבשירוכמואבי',של'מיתותיובסיפור
הראשונה,במיתתוהאב,מתוארביאליק,

שלבעולםקדושהשלבהוויהשנתוןכמי
העולםכל .בתכריכיולבן"כולוחולין:
להעניקנדרשהואגםשחור".לידונשאר
היה"נוראהמאיים:העולםמפניהגנהלבתו

להגןעודיכולאביאיןכילראותבשבילי
היההמסתער.האויבכנגדולעמודהביתעל
האב,שלהאוניםחוסרהילדות",סוףזה

אחתגםהיה ,אותולאסורהנאציםכשבאו
אשםרגשותהילדחשכאןגםשלו.המיתות

"אילולאביו:לעזוריכולהואשאיןעל
אביאתמכסהאזהייתייותרגדולהייתי
וכמוקדורנית",בלכתושםשעשהכדרך
שלבסיומועמיחימספרביאליק,שלבשירו

קברעלשהתקינוהמצבהעלגם ,הסיפור
דליהאצלכמו ,עמיחיאצלגם .אביו

לאחרמשפחתואלהמתהאבשברביקוביץ,
במותורבות,פעמיםעודומתוחוזר ,מותו

בחייו.כמו

לכמהנקשר ,כאמור ,עמיחישלסיפורו
אבי''מותמתאר ,למשל ,כך •משיריווכמה

את ,ביותרודחוסהמטאפוריתשירהבלשון
שהיאכפיהאמיתית",כ"מיתתושנראהמה

בסיפור:נקראת

החדריםמכלפתאום, ,יאב

זרים.והמלמרחקיויצא

 ,לאלוהיולקרואהלךהלוך
עכשיו.לנולעזוריבואשהוא

1 

 ,בקרניוהשמשאתנגחפר
הרחובותאורלסףובלילות

הכתלים,עםלחייאת

עצמואתהסה ,גדולככד ,והירח

הצמאה.שנתיאתוהשקה

אביובהיות ,מהילדנחסכהשאוליהחיבה,
מגופיםלוניתנתהיער",למחשוף"מעבר

שהיו ,אמודבריהרחובות",ומ"אורשמימיים

עטופה"כפרוסהמתוארים ,עמ;מצויים

 •חייולדרךצידה ,לאמור ,מרשרד"יירכב
'אבי':בשירתחזורזומטאפורה

לבןבניירעטוףאביזכר
עבודהליוםתוכפרוס

 ,ומגדליםארנבותמכובעוהמוציאכקוסם
 .אהבה-הקטןגופומתוךהוציא

ידיונהרות

 .הסוביםמעשיולתוךנשפכו

זהבשירהמשמשותהכבדותהמטאפורות

באופייןדומותהאב,שלדמותולתיאור
לכךלבלשיםראויאבל ,שבסיפורלאלה
שלהמוכרזנושאושהואהאב,שמות
-הבודדתבמלהרקבשירנרמז ,הסיפור

 •בראשווהשירתרתושבכ ,אביזכר ,.ך~ר
-השירבצורתהדמיוןאתלבחוןעניין"מ

גם •ריבנושלבשירולזו-צמדיםשלושה
צמדים,שלושההבנוי ,ריבנושלשירו
כבדה,מטאפוריתבמערכתהאבאתמתאר

עלבעיקרהנשענתאבלזו ,שראינוכפי

שלבשירוואילובין-טקסטואליות,זיקות
עלובנויותעצמאיות,הןהמטאפורותעמיחי

אסוציאטיבית.בדרךמהןשעולההסיטואציה
גם ,קץאיןעדרחבבושעסקנוהנושא

 ,שהזכרנוהבודדיםהמשורריםשלביצירתם
קלאחרים,רביםמשורריםשלביצירתםגם

אלאנגענולאבכללותה.בשירהוחומר
בחרנוביאליק,שלשירומלבד •בקצותיו

כמהשלמוקדמיםשיריםבכמהלעיין
-שמצאנוהדמיוןהמדינה.דורממשוררי
איננו-השוניםבשיריםשוניםבמוטיבים

להניח,יש ,ומקורו ,לוודאיקרוב ,מכוון
בשיריהםעיוןהנושא.שלהמיוחדבאופיו

ספק,ללאיעלה,אחריםמשורריםשל
בהרבהשוניםשאינםומסקנותממצאים

 • .כאןהמוצעהקטןבעיוןשהעלינומאלה

HJ 
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הערות

גםראה . 575 , 1990ברזלראה , 1
 , 1995אופנהיימר

 , 257-262 , 1972ברזלראהכךעל , 2

ביבליוגרפיה
הזיכרוןמלאכת"על , 1995 ,יוחאיאופנהיימר

ירושלים. , 3אפס·שתייםעמיחי",יהודהבשירי
נחמןחיים-התחיהשירת , 1990 ,הללברזל

פועלים.ספריתתל·אביב:ביאליק,
 , 1972ומבואות>,<עריכההללברזל

יחדיו,תל·אביב:סיפורים, Tס"מספריםשישה
 :ירושליםביאליק,שירת , 1946יעקב,פיכמן
ביאליק.מוסד

סורח,כמובא,כברואלוהים
ירח.וועלמעילואתתלה

 ,להובילושיצא ,אבינואתאך
 .אצלולעדהאלוהיםקייחז

פנישלכאפיוןבסיפורנזכרים"המרחקים"
גםלמרחקים".נשלחושתמיד"פניוהאב:

למיתתובהקשר ,בסיפורנזכריםאלוהיו
לפני"עמדהכיפורים:שביוםהראשונה

מותוהמבוגרים",אלוהיועםכךכלעסוק
הקשרבאותוהואגםמתוארהאמיתי

אלוהיםידעלאבאמת,"כשמתלאלוהים:
מאודגבוהשהיהאלוהים ...מתבאמתםא

כולו",אביאתמילא
שהלך:כמיהאבנזכרילד','בהיותיבשיר
אחריערהיהכי ,אביישובמתיידעתי"ולא
במותשמדובראפשרהיער",למחשוףמעבר
המוקדמות.מ"מיתותיו"אחתאוליהאב,
נודע.ולארחוקמקוםאזימצייןאחר""יער
שישושיחשיגמתארהשיר ,כןעליתר
 :שמימייםוצעמיםהשמיםעםלילד

ילדבהיותי
החוף,לידותרניםעשביםעמדו
שםבשכביואני

ביניהם,הבדלתילא
מעלי.השמימהעלוכולםכי

 ,ידהושיטוהדבריםכל

אלהבימיםהופיעו

עתווןןzןריי DDב

 ;זכוכיתסוכריותחמיאברהם
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אחים"ללא"ספרות
העבריהילדיםסיפורמודל-'ספיח'

שמירזיוה

א.

שלסיפוריומביןהפיוטי-פיח' ' .··.···•••·.·
B Ji ,ברובםהנוטיםסיפוריםביאליק

-ודמית"ה"בשרהארציות לא.,...
בצורתואחת.מקשהכידוע,עשוי'אינו

הפרקים,עשרחמישהבתהמוגמרת,

המהדורותמתוךלקוראהמוכרת
זהסיפורביאליק,כתבישלה"קאנוניות"

נבדלות,חטיבותשלפרי-הכלאתןהוא
אחתוכלורחוקים,שוניםבזמניםשנתהוו

הראשונההחטיבהזמנה.בחותםטבועהמהן

בלבדפרקיםשבעההכילה(תרס"ח-ס"ט)
הנוסחשל 'ח·'בלפרקיםלימים(שהפכו

אתהכוללת(תרע"ט),השגיחהמוגמר).
שלט'·ט"ולפרקים(שהפכוח'·י"דהפרקים
לאחרתמיםכעשורנכתבהגמר>המוהנוסח

קודמתה,אלוחוברההראשונה,החטיבה
שלא'פרק .וסגנוןאווירהטון'הבדליחרף

אורראההפרקים,מביןהמאוחר'ספיח',

פתחפותחחיבורוומועדתרפ"ג,בשנת

הסיפור'אתלהשליםנועדשהואלהשערה
החמישיםיובלבמהדורתפרסומוערב

ברליןהעברית",השירה."חובבי(הוצאת
זהפרקנתווסףהנראה,ככלתרפ"ג),
המקוטעתליצירהלהעניקכדיבמאוחר'
רופפת,אםגם ,כלשהיאחדותוהמקוטבת
חלוםושלהזיהשלדוקפניהעלולפרוש
ניתןהןהחלום,שלהמסוככותכנפיו(ותחת
בליוזרים,רחוקיםענייניםביןאפילולגשר

מרובים).ולתירוציםלהסבריםלהזדקק
והנפתלהארוךהגנזיסתהליךהכרתללא
אופיואתלהביןכמדומהקשה'ספיח'של

תופעהזה,סיפורשלוהשעטנזיהשבור
הביאליקאית.הסיפורתבמכלול·דופןיוצאת
ביאליקבידישעלהלגלות,בדיעבדמעניין
היצירהשלהגדולהחיסרוןאתלנצל

בתקופותשנכתבהמרובדת,יצירה(היותה

שלשוניםובאופניםשוניםבסגנונותשונות,
אתזהמחסרונהולהפיק ,)"המציאות"חיקוי
המדברתליצירה,לחופנההיתרונות:מיטב
ועלהחוויהממקורמתמדתהתרחקותעל
בסיפורנוצרהכך •הבראשיתיהתוםבדןאו

אפשרשאיואותנטית,משכנעתדינמיקה

בהינףזהסיפורנוצראילולהשיגההיה
ועלהתבגרותועלבהמספרהדובראח.ד

הילדות,מןגוברתוההולכתהתרחקותו
שלהחוץ-ספרותיתהאמתאתחופףוסיפורו
שלהאבוד"הזמן"בעקבותזהו •המחבר
אימפרסיוניסטי'סיפור-העבריתהספרות

כמו"מבולאי",הוויבסיפור'אמנםשתחילתו
המושב"'ב"תחוםילדותעל ,·ריאליסטי

המאהבספרותאחתברגלהנטועסיפור
פילוסופייםבהגיגיםסופואךהתשע·עשרה,

האסתטיציסטיתוהספרות'הכריכה'נוסח

להקדיםראויזאת,עםהמאה"."מפנהשל
תיאורכיהדיון'בפתחכברולהדגיש
תכליתכאןמהווהאינו'ספיח'שלההתהוות

::i לאבחנותומפתןסףאםכיעצמה,פני
הז'אנרי'המיוןמתחומישעיקרןפרשניות,

בסיפורהעיוןמןחורגתושמשמעותן

זה.חיבורשבמרכזהספציפי

היאהפרקים,שבעתבתהמוקדמת,החטיבה

-עשויהגלוישצדוסיפור·ילדות,בעיקרה
במתכונת-אחדיםמבקריםשהבחינוכפי

מנדלישטבעההורי'ספרותשל"הנוסח"
סיפוריברוחאףושםופהמוכר-ספרים,

נהר('עליל"גשלוזכרונותיועליכםשלום
ורב·פרטיםטרגי·קומיסיפורלפנינוכבר').

כנראה,שנועדהנמוך"'החיקוימ"מודוס

אמנם, •ולנוערלילדיםובראשונה,בראש
נדפסוזומוקדמתחטיבהשלפרקיה

'השילוח''שלהספרותבמדורלראשונה
שמלכתחילהדומהאךערכו'עצמושביאליק

ה"טבעי"לקהל-הקוראיםהועידםלאהוא
הדפיסםהנראה,ככלבלבד./השילוח/של

בדיעבדשנוכחלאחר'בהשילוח'ביאליק
עלשנכתבואלה,"זכרונות"שפרקילדעת,
גםבתוכםמכיליםילדים,ולמעןיםיל;ך

פדגוגיים,חברתיים,(פסיכולוגיים,רעיונות
אףיבינם,לאשילדואחרים>,פילוסופיים

למתוחכמדומהניתןכלל.בהםיבחיןלא
בסיפורתמקבילהלתופעהדמיוןשלקוכאן
שבעתשלפרסומםאתולהשוות·זמננו'בת

לימיםלפרסומם'בהשילוחוהללוהפרקים
עמוסשלספר-הילדים ,""סומכיפרקישל
"סומכי"<אףקריאה''סימןבכתב·העתעוז'

לאאךלילדים,בעיקרשנועדספרהיגר
בלבד).לילדים

אתקהל·היעדסוגייתהעסיקהאחת,לא
כפי-והעורךהמו"להסופר'-ביאליק

פרסומןאתשליווהלבטים,מןללמודשניתן
 11תדיולי 11הויתוריצמיתחדואשל

אתהמחברהועידלכאורה, ."וה"עממיות
הצעיר:לקורא'ספיח'שלהראשונההחטיבה

אתוהדפיסחזרתרע"א,בשנתראיה:והא

(תרס"ח-ס"ט)הראשונההחטיבהפרקי

המתחיללקהל-הקוראיםשנועדבספרון
ה"ביבליותיקאמסדרת ,'הילדות('מימי

היאאףולעם",הנעוריםלבני'מוריה'
בדפוסימזכירזהספרוןבעריכתו).

מקביליואתשלווהטיפולוגיההתמטיקה
שלוםמנדלי'שלמפרי·עטםהפופולריים

תרגםהצעירשביאליקבן·עמי'ומ'עליכם
הראשונות.יצירתובשגרתלעבריתמהם
יהודיילדשלחייומסכתאתגוללורובם
אםומוריו'הוריוציפיותעלענהשלאחריג,
אםולדמיונו'ליצריודרורשקראמתוך
לעמודהצליחולאבלימודיםשהתקשהמתוך

ואולם,הסביבה.שלהדוגמטיותבתביעותיה
שלהראשונההחטיבהאתהועידביאליק
לקוראגםאלאבלבד'לצעיריםלא'ספיח'
ראשיתאתהעושהלזה"המתחיל":העברי
ה"ישיבה"לכותלימחוץצעדיו
ב"ספריבחייולראשונהואוחז·המדרש,ובית

הואואהבה:טבעתיאוריהמכיליםמינות",
הסיפורשלהראשוןחלקואתהועידאף

המרחקיםאלבעברשיצאוקוראיםלאותם
לשוב,מבקשיםהםועתהוהמרחבים,

ואלהלאומיתהלשוןאלהציוני'בגלגולם
מכאןמקרוב.ולהכירןהלאומיתהספרות
ולעם".הנעורים"לבניהכותרת
ובתקדימיה'ספיח'שלהראשונהבחטיבה

אוזובמידהעדיין'בלטוישראלשבספרות
שלהאופייניותהפדגוגיותמגמותיואחרת,
לכותרתתכופותשזכהספרותי'סוגאותו

(סוגהילדות"מימי"ציוריםהז'אנרית
שנייםאוכעשורישראלבספרותשנקבע

הסיפור).שלהמוקדמיםפרקיוחיבורלפני
וביןולנוער'לילדיםנועדזהשז'אנרבין

ול"מתמשכלים",ל"מתפקרים"שנועד
ה"ספר"עולםשלאמותיו ,,אתהנוטשים
נועדשהואוביןה"חיים",למעןוהמסורת
אלזריםמשדותתשובה"ב"דרךלחוזרים

שלקהל·היעדכך'אוכך-הלאומיות
"מפנהבשנותנתפסהעבריהילדותסיפור
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ותלמידיםילדיםשלכציבורהמאה"
צעדיהםאתהעושיםובלעדיהן>,<במדכאות
זקוקיםוהם ,לרמזולאכעגליםהראשונים,

אתמגששיםבעודםומנחמת,מנחהליד
ניתןידנג,תורתשלבמונחיהבערפל.דרכם

שלבשניםהרךבגיבורםלראותכמדומה
בדוגמות,הבועט<ילדאלהסיפורי·ילדות

מוקטןביטויכעיןהטבע>אתלהכירולומד
 ,קולקטיבילאומי·מודעתתשלומוחצן
נתונה.בתקופה

שלהמוקדמתבחטיבהשישלמרותואולם,
כסיפורבשעתהכאמורשנתפרסמה'ספיח',

שלהמקובלהז'אנרילקוהמשך ,עצמאי
ביאליקבההוסיף , ,,הילדותמימי"ציורים
מקורינופךגםהטיפוסייםהחווילתיאורי

ניכרתבמידהכתיבתואתשהבדיל ,משלו
הממוארי.הז'אנרשלמוסכמותיומשגרת
ה"פשוט",הריאליסטיהרצףגביעלראשית,
ממעמקיהנדלה ,וידויבנימתהנמסר
האירוניהיסודגםכאןהורכב ,הזיכרון

אותםומחריבהעולמותהבונההרומנטית
שלטעמוכלאתהמשנהיסודפה,בהבל

המורכבאופיואתלוומקנההסיפור
גםבמובלעכאןנתווספושנית,והחמקמק.
מתחומירביםמודרנייםרעיונות

שלוהפילוסופיההחינוךשלהפסיכולוגיה
ילדותייםאופשוטיםשאינםרעיונות ,הלשון

בספרותאזעדהוכרולאואשר ,עיקרכל
סיפורשלהמקובליםבגילוייוישראל
 .הדרמטיאוהלירי ,האפי-הילדות
העבריהילדותבסיפורשנתחוללההתמורה

קודםעוד ,דברשללאמיתוהתרחשה,
בתחומיוהןהסיפורתבתחומיהןל'ספיח',
המנדלאיה"נוסח"ביןהסיפורית.השירה

ישראלבספרותשרווחהילדות,סיפורשל
יותרהפיוטילנוסחהמאה","מפנהבשנות

החלוב'ספיח',שעוצבכפיהז'אנרשל
המאהשלהראשונותבשניםלהתפרסם
('נפשבן·ציוןש'שלסיפוריוהעשרים
('מערפיליברדיצ'בסקימ"יושלרצוצה')
הילדותסיפורעלנבנושלא ,)'הילדות

נוסחוהרפורמטורי,המגמתי

להוקיעשנועדזה ,דיקנס·סמולנסקין
לתיקונן.ללחוםולנסותחברתיותעוולות
שביןבדור·המעברהפיוטיהילדותסיפור
ינקה"תחיה"לתקופתההשכלהתקופת

מיליטנטיתמגמהנעדריאחרים,ממקורות
טולסטוישלהזכרונותרומןובהםמובהקת,
 •"עלומיםנעורים,'י'לדות,
מכיווןשהיוותה,נוספת,ספרותיתותופעה

לשינוייםחשובקטליזטוראמנם,שונה
הז'אנרשלבלחמקובמודלביאליקשחולל

הילדות":מימי"ציוריםשבמרכזו ,הממוארי
שלמדור·הספרותאתערךשבהבתקופה
הגיעותרס"ד·תר"ע,השניםבין ,''השילוח

שלהרומנטיותהאידיליותביאליקלידי
הועלהמהןשבאחדות ,טשרניחובסקי

שגדל ,יהודיילדשלחייוסיפורבחרט·אמן
חולה'ב'ברל'ההכפרי:בטבעבר"כ"צמח
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שידוהארץ","עם ,כפרי"מזיק"מיןתואר

בקיאהה"גויה"ושאומנתו ,בוכלוידבכול
תוארהיום'ב'כחוםממנו;יהדותבהלכות

טבע""ילדשלגיהטוחייוסיפור
זהב,שלנשמהבעל ,יהודי·אוקראיני

ב"חדר":ה"אלף·בית"בלימודהמתקשה
בדבררוסואיהגותידיוןנכללב'לביבות'

המזדהמת ,הילדשלוהזכההרכהנפשו
שלחד·העיןעורכןהחיים.בזוהמתאט·אט

אלבאמצעותןוהתוודעשבהללוהאידיליות
תמונותהמשחזר ,כמו·עממיכתיבהנוסח

כפרוילדי ,בכללכפרייםשלמחייהם
שמתוךמיתממתתמימותבכעיןבפרט,

מגמהללא<אךכאחתואירוניהאהבה

האידיליותשלפרסומן
רחףטשרניחובסקישל

לחזורביאליקאתאפוא
חאטיוריםאל

שלוגמוריםחבלתי·
"אוטוביוגרפית"בכתיבה

מיליטנטיתאורפורמטוריתביקורתית,
שכן-והתוודע""שבאמרנולעין>.גלויה
אתהחזירטשרניחובסקישלהכתיבהנוסח

בסיפורתבלתי·גמוריםבסירנותאלביאליק
בכפרהילדותימיעל"אוטוביוגרפית"

שניםמזהבכתוביםעמושהיו ,ובפרוור

~חדות.

בחרשלולאידיליותהיצירה"חומרי"את
סיפוריםמתוךבדרך·כללטשרניחובקי

מימושאלאאינושחלקם ,למדינוסחאיים
פשוטהיידיתאידיומטיקהשל(ריאליזציה>

גויה"משרתתהעממיהפתגם(כגוןושגורה

 ,הלכה"לפסוקהיאאףיודעתיהודיבבית
הז'אנריתדמותהאתשהולידפתגם

הבקיאהיבדוכה,האומנתשלהטיפוסית
הממושךשירותהעקבהמעשיות,במצוות

בורותועלבברל'הוהגוערתיהודים,בבתי
טשרניחובסקיאולם,יהדות).בהלכות
ל"חומרים"ביצירתולהעניקהשכיל

שאגאלאמדק

רומנטיעיצובאלהארכיטיפייםאוטיפוסיים
חדש,פירושולפרשםורב·רגש,רב·פרטים

מוסכמות.ושוברספציפי ,ומקוריאישי

עםהעורךביאליקשלמפגשובעקבות
כשללהןשחזות ,הללוהרומנטיותהיצירות
והאותנטייםהפשוטיםהכפרמחייוינייטות

 ,האמןשלבעיני·רוחושהם"("כמות
קדמתשלהראשוניםהמראותאתהמשחזר

כלהפועלאלהכוחמןיצאוהילדות>,
הכמו-עממייםהילדותסיפורי

כמגדותיושנצברווהכמו·אוטוביוגרפיים,

הסופר·העורךהחולף.העשורבמרוצת
ובעונהבעתוכתב ,שרווליואתהפשיל
המקוריסיפורואת ,יותראופחותאחת,

שלהראשונהחטיבתוואתהגדר''מאחורי
'ספיח'.

טשרניחובסקישלהאידיליותשלפרסומן
האטיודיםאללחזורביאליקאתאפואדחף

בכתיבהשלוהבלתי·גמורים
אחדיםמוטיביםולהביא"אוטוביוגרפית",

חדשים,בסיפוריםמימושלידימתוכם
בזמןהפרוזאית.יצירתוממיטברחבי·יריעה,

כתב ,'ספיח'שלהמוקדמתהחטיבהחיבור
לשון''חבליהראשונההגדולהמסתואתגם

'גילויהידועהלמסתותקדים(תרס"ח),
ונדפסהבתרע"ו<נכתבהבלשון'וכיסוי

הלשוןהרחבתבענייניאלהמסותבתרע"ז).
בתוקףהמשוררשנשאדבריםעלנתבססו
התנועהבשירותהציבורייםתפקידיו

הלשוןממחשבתרעיונותאףהציונית.
הפרוגרמטיתבמסהששוקעווהספרות,

בין ,ל"עולם"המלהשביןהיחסבדברהזאת,
הסיפורלפרקיחלחלולרפרנט,הסימן
אמנםסמוי ,הגותיממדלהםוהעניקו'ספיח'

 .שלוהמכלוללהבנתמהותיאך ,העיןמן
המודלושלהמנדלאיה"נוסח"שלממיזוגו
רעיונותבתוספת ,טשרניחובסקישלהשירי

עולםשלבחללואזשריחפואינטלקטואליים
פרוזאינוסחביאליקביצירתצמחהרוח,
ואפיקההגותיתשליריקה ,חדש
קומיים<מעללים·מעללים""רבת

בומשמשיםבעיקרם>וטריוויאליים
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בוהתנסהשביאליקזה,נוסחבערבוביה.
הצליחלאאךטשרניחובסקילפניעוד

עשורחיכהכאילוהבשלה,לידילהביאו
לצאתבושיאיץ ,מבחוץלאיתותשלם

ברבים.סוףסוףולהיגלותממחבואו

ב.

ט'·ט"ו(פרקים'ספיח'שלחשביההחטיבה
המלחמהבשבותבכתבההמוגמר>הנוסחשל

לאחרתמיםכעשור-ונדפסהוהמהפכה,
במאסף-הראשונההחטיבהשלהשלמתה
אותותאתבהופעתושביטא , ,'משואות

ועיירותשכובותאותןשלחורבנןאתהזמן:
מאלהחיים,בשעתןששקקויהודיות,
<בעקבותהמוקדמים'ספיח'בפרקישתוארו

·עיןבקריצתעליכם)ושלוםמבדלי
שהתהפךלפנירבלאזמןהומוריסטית,

שהוציאהמאסףהיה'משואות'גורלן.עליהן
ושמוהקרבות,שוךעם'אמבות'הוצאת

הספרותשלהמחודשתבקיעתהעלהעיד
 ,טבעיבאופןההריסות.גלימתוךהעברית
נוסטלגיהואהשביחהחטיבהשלאופיה

סאטירי·אירובי.משהואיותרואידילי
חשביההחטיבהשלהראשוניםפרקיהשבי

הנעוריםלבביירחון-'במולדת'נתפרסמו
נועדה,שהיצירהלכךנוספתעדות-

 ,בעיקרהצעירלקוראהמוקדם,גולהבגל
והרעיונית,הסמנטיתהמורכבותחרףוזאת

מחלקיהאפילובתוקףהבוקעת
חשביההחטיבהה"פשוטים".הריאליסטיים

למרותמקודמתה,ובאווירהבבימהנבדלת
גםלכאורה.לפחותשלה,ישירהמשךשהיא

עתיר-דמיוןילדשלדרכומתוארתבמרכזה
קונדסובמעשיהמקראסיפוריבלימוד

חומרותעלתיגרהקוראיםמבודחים,
שלישירכהמשךשבראהמהאולםה"חדר";
למעשהבכתבהמוקדמים,הפרקים

להלן.שתבוארלגמרי,חדשהמנקודת-מוצא
שלההמשךשפרקיולהטעים,להקדיםראוי

מאירועיםכביכולמורכביםשהםאף ,'ספיח'
עיקרםחיצוניות,ומתמונותחיצוניים

ואינטלקטרגששלשיסודותנפש,בעלילת
עיקרםדיוק,וביתרבאלה.אלהבהשזורים

הרטרוספקטיביבשחזורהאלהפרקיםשל
אתהילדתופסשבההאופיינית,הדרךשל

בהעלאתולא ,ואירועיומראותיואתהעולם,
להנציחםכדיוהדרמטייםהאפייםהאירועים
הסיפוריתכתיבתושהם"."כמותולשמרם

אפואהפכהב'ספיח'ביאליקשל
 ,ויותריותרואימפרסיוניסטיתסובייקטיבית

לחטיבה.מחטיבהבמעבד
עוקבותלכדושבתהחטיבותשתי ,כאמוד
גיבורשלהתפתחותושלביאחדלכאודה

כרונולוגירצףלכאודהויוצרות ,ויחידאחד
לסוףועדהדךוהגילהינקותימילמןאחיד
שתיאולם,הבוער.שבותוקדמתהילדותימי

מהותיבאופןמזוזונבדלותגםהחטיבות
שהרצףלהניחכמדומהומותר ,ויסודי
מדומהאףאולי ,למדיקלושביביהןשבוצר

שתישלשברקעןב"בוף"השוניבלב.ד
הראשונהבמיוחד:לעיןבולטהחטיבות
ואילוהבית,כותליוביןאמותבד'מתרחשת

לכותל.שמחוץבטבעבעיקר-השביח
תהליךאתבאמנהאמנםמשקףזהשינוי

עודצמודשאינו ,הגיבורשלהתבגרותו
עצמובכוחותלהפליגומסוגלהאם,לסינר

ה"חדר"אולם,ומדוחקים:זריםלמקומות
גםבמקבילכאןמכיליםוה"חוץ"

שמעבדואדכיטיפיות,סמליותהשתמעויות
הםואיןהפשוטה,הריאליסטיתלהנמקה
גרידא.תפאורה""חילופיבבחינת

שובהשימושעושהחטיבהכל ,כןכיהבה
ה"חיים"שבין·היחסיםבמערכתלגמדי

ובכלל"אמבות"),"הטבע"בין(אול"ספר"

לקוראיומדגיםהסופר
שלדמיונופועלכיצד
ביןחיץשםשאינוילד,

הטבעייםהאובייקטים

מעשהשחםאלחלבין
ידי·אדם

הבבהתהליכיהגיבוראצלחליםמהןאחת
והיפוכו.כדברהמתגליםשובים,והתבוננות
אתתופסוה"בבעד"הדךהילד-בראשונה

הטבעמדאותבאמצעותה"אלף·בית"
הילדהגיבור-נשביחלכותל;שמעבד
ה"טבע"מןבותקוכבדבמקצת,שהתבגר

"חומש",יודעכבד(הוא"הספר"אלורותק
הראשוניםהנביאיםספריאתמכידאף

אלמחודשתהתוודעותמתוודעוהאחרונים),
תופסהואעתה,לכותל.שמעבר"הטבע"

האמפיריהעולםאת ,ה"טבע"מראותאת
בסיועלאבחושים,בדרך·כללהנתפס
המוכריםמראותבעזרתאםכי ,חושיו

ה"חדר"כותליומבין"הספר"מעולם
התוצאהתלויי-תרבות).עניינים(באמצעות

ביןאישית(סינתזהדומההחטיבותבשתי

ביןלבדיה,אמתבין"אמבות",לבין"טבע"
שלביוסדראךאדם),בידילעיצובהמציאות

שינויתכליתמשתנההסינתזהתהליךשל
לרעותה.אחתמחטיבהבמעבר

הראשונה,בחטיבהפירוטה:אלההכללהומן
הראשוניםצעדיואתעושההדךהילד

בשלבעיקרה"אלף·בית",בלימודומתקשה
ב"חדד"גרתהנהוהנפסדותההודאהשיטות

יוצרהוא ,הלימודאגב •הישןהנוסחמן
-המלמדשלדוחולמודת-לצעמו

מקובלת(שיטהפרטיותזיכרוןתחבולות
·ימינובתשהפדגוגיה ,ולשינוןללימוד
לכךרמזזכות,עליהמלמדתדווקא

עלעדיפההילדשלהטבעיתשהאינטואיציה
בבריאתמלמדו).שלהעבשותשיטותיופני

תכופותמסתייעהואהתמימותהתחבולות
הסביבהמןומוכריםמוחשייםבמראות

ופרדוקסליטבעיבאופן-שהיאהקרובה,
ואסורה.בוכריתכפריתסביבה-כאחד

שבמצבוהאנומליהעקב ,גי·קומיסדבאורח

לומדהרךהיהודיהילדבגולה,היהודישל
העבריתהאותשלדימויהמתוךאל"ףצורת

והאסלכדיההבו·המיםשואבתלמאדוסיה,
שצורתו ,הנוצרילצלבאוכתפיה,שעל

מראותיה •ימיומשחדהיטבלומוכרת
הקדובה·הבוכדיתהסביבהשלהקונקרטיים

האותשלהמופשטתהצורהאתלוממחישים
"זרהשעה,לפי ,עבורושהיאהעברית,
היא,הזוגי·קומיתהסד(התמונהומוזרה"

יידייםפתגמיםשלוהרחבההמחשה ,כמובן
אואלף",צורתיודע"אינוכגוןידועים,

פתגמיםאלף",לביןצלבביןמהיודע"אינו
גםואישימענייןשימושבהםעשהשביאליק
'מאחוריבסיפורוכגוןאחרים,במקומות

ה"גויים",לילדידומהשהואבעודהגדר').
 ,בשעתוכעשיוהשדה,ריחאליוצאולבו
"יושביהודי·כורחובעלעשהבהוא

אוהלים".
חיל""עשהכבר"גיבורנו"חשביהבחטיבה
 ,קפדןמלמדמפיפרקואתושבה ,בתלמודו

מוחופדגוגית.הכשרהאוגישהכלחסד
טפליםפרטיםבאלפיכרימוןמלאכבר

ב"חדר"הנלמדיםההבליםממיניומפורדים,
אתונושאהואאלהואת ,הישןהנוסחמן

"חשובים"בכליםמצוידילך.אשדלכל
הואהחיים,להבנתמאין·כמותםו"מועילים"

והמופלאההזרההמציאותאתלתפוסמתחיל
בותקשממנוהמרוחק,הנשכחהטבע(את

מפליגהואושאליו ,לימודיושבותבכל
בצבעיה"חדד")לכותלישמחוץבשיטוטיו

דרךשנסחבנוכפי ,ובתמונותיוהתב"ך

ה"גויי"הנוףחז"ל.אגדתשלהפריזמה
שלניחוחותכשובלאחריוהנושא ,הדשן

אצלונתפסאוקראיניות,אמובות·עם
המזרחפרי ,המקראיהסיפורשלבמושגיו
שתוארוהתהליכיםכלבהיפוך-הקדום

דווקאבצבעו(שבההראשונהבחטיבה

שמחוץ"הטבע"בגובי"הספר"אותיות

סימביוזהכעיןכאןבוצרתבקצרה,לכותל).
בוטלתדשותכל"הספד":לבין"החיים"בין

חברתה.עלומשפיעההבכורה,אתבתודה
ושרידותידמיוניהואביביהןהקשרזאלם,
שלבראשוורקאךשבקבעקשרבלבד,
שחווההתשתיתלחוויותבהתאם ,הילד

אוקרבתולמידתובהתאםו"מבית""מחוץ"
החוויה.ממקורריחוקו

גיבורזה,חלומות"ו"בעלרגישילד
פרטיאתשקלט'ספיח',שלהשביחהחטיבה
עולםלעצמובובהבמטושטש,אךהלימוד
המקרא,גיבורי"מככבים"שבו ,פנטסטי

בכעיןשבהם,והנשכחיםהנידחיםבעיקר

אישייםשחוקיו ,פרטיתיאטדון

ממשיתזיקהכלבלאואידיוסיבקדטיים,
הילדשל(דרכוהנלמדלחומדומחייבת

ובהמחשתפרשיות"ב"עירובעתיד-הדמיון

אתאמנםמזכירהסתומיםמקראפסוקי

וביצירותההם'ב'בימיםמנדליאצלהמסופר
אך ,המאה""מפנהמשנותאחדות"עממיות"

היאהסופיתהתכליתב'ספיח'
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-סיפוריתמשהיאיותר·מופשטת,הגותית
כיצדלקוראיומדגיםהסופרקונקרטית).

ביןחיץשםשאינו ,ילדשלדמיונופועל
מעשהשהםאלהלביןהטבעייםהאובייקטים

כלאת .)"ל"אמגות"טבע"(ביןידי·אדם
החושיםבאמצעותתופסהואאותוהסובב

הואהכולועלהאינטלקט,באמצעותולא
שביןהגבולאתהמבטלמופלא,זוהרמעטה

העטההראשונהבחסינה .לסימןופרנס
העברי,ה"אלף·בית"עלגוברימעסהדמיונו
הגוףאת"מייהד"הואחשביהבחטיבהואילו

מ"ביתלמדןשלבעיניוותופסוה"גויי"
האילןביפילהתבונןעליושנאסרהמדרש",

שאיבדבן·תרבות,שלבעיניו(אווהגיר
עםהבא,בשלבהטבע>.אלישירקשר

התמימותמןהתרחקותוועםהתבגרו

לילדאובד ,הילדותיהדמיוןומןהראשונית
וכלמופלא,באורהעולםאתלראותהכושר

תהליךועובריםמתכהיםמתעממים,המראות
פיחות.ושלהסתאבותשלבלתי·גמגע

~

וי
~ 

1
5 
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שאגאלמארק

ג.

תהליךועלהילריתהראיהאוגדןעל
החסינהנסבההמליםשלהסתאבותן
מסה ,שקדג'כדברישהיא,השלישית,
פרוזהביןהגבולותנבלעושבהמפויסת,
מעתיקהזו·פיוטיתמסאיתחטיבהלשירה.
מןהיצירהשלמרכז·הכובדאתלמעשה
אלה"הראיה"מןההגות,אלהעלילה

מןפריי:גורתרופשלובמונחיוה"הגדה",
הסיטאףביאליקה"דיאגויה".אלה"מיתוס"

ה"אוסוביוגרפי",הממדמןהמוקדאתכאן

מגבנילמדיקומיותילדותתמונותהמעלה
<שעיטרההגותי·הרציגיהצדאל ,הזיכרון
אךהקודמות,החסינותשוליאתגםאמנם
עםהמרכז>.אלהשולייםמןהוסטכברכאן

הסיפורהפך ,זומאוחרתחטיבהשלצירופה
בעייתעלפילוסופיתליצירה'ספיח'
המספרשלמולדתוכפרבאמנות.המימזיס
למשלכמעטהופכיםשלוה"חדר"וזכרונות

הקוראיביןשבאמצעותהמוחשיתלתמונה-
עיקרול"פשס".שמעברהמופשטהמסראת
מליםשלוהסתאבותםבריאתםתהליך-

חשובהסוגיההמהווהתהליךומושגים,
זותיאורסיתסוגיההלשון.שלבפילוסופיה

'גילויהידועהבמסתוביאליקאתהעסיקה
נדפסהבתרע"ו:(נכתבהבלשון'וכיסוי

(תרע"ז),פגי'על'חלפהובשירובתרע"ז)
המלחמהשביןהקשיםבזמניםשנכתבו
של·הלשוןתורתשלרישומהתחתלמהפכה,
פוסיבגיא.א"אהסלאוויססיהבלשן
דברשלבסופושהוצבההמאוחרת,החסינה
אתאפואלושהקנתההיא ,הסיפורבראש
אתהמבדיל ,המיוחדהפיוסי·הליריאופיו
מסיפוריוכןביאליק,סיפורימשאר'ספיח'
והיהודיתהעבריתבסיפורתמקביליםילדות

רקהמכילה ,זומאוחרתחסינה .·הזמןבת
וחלומי",מולדתי"כפרהפתיחהפרקאת

 ,וכאמורתרפ"ג,כשגת'בהעולם'נדפסה

הצורךמןכנראהגבעלכתיבתההדחף
חלקיואתלהדביק ,הסיפוראתלהשלים
כלשהיאחדותלהםולהקנותהשונים
יובלבמהדורת'ספיח'שלהכללתולקראת

לראשונההסיפורנדפסשבההחמישים,
הפתיחה""אקורד-זהפיוסיפרקבשלמות.

השליטאף-גמרהמובנוסחההיצירהשל
שלומהורהרהזויאופיהסיפורעל

 •הזמןפילילערכמבעדמרוחקת,התבוננות
את'ספיחילסיפורהעניקהואכןכמו

מענייןעירוב-שלוהכפולההפרספקטיבה
ראיהושל"בתולית"ראשוניתראיהשל

במראותהמתבוננתובוגרת,ספקנית

 •ופיכחוןדמיססיפיקציהמתוךהראשונים
תחתכברנכתבהזו·חלומיתפיוטיתחסינה
שלרישומםותחתפרוידתורתשלרישומה
בגרמנית.בהשראתהשנכתבוחלוםסיפורי
חלום ,השארבין ,כלולזומאוחרתבחסינה

ועולם-פלאיםמאובקתשיירהאודותעל
תמונהרעננים.זc;יםלמחיצתשמעברשאנן

·דיוקן:חצויתחלוםתמונתהיאזומופלאה
הפשוטהלמציאותשיירשלהאחדפן

הצטברוביאליקבירי
חשכיםבמשךאפוא

שלחטיבותוכמהכמה
שלאילדו,תסיפורי
אחרמחומרקורצו

ביאליקשלכניסוחוהעשיה",(ל"עולם
ל"דוןלתרגומושהוסיףבמסת·המבוא

אנשיאלה"אני"מסתפחובה ,)"קישוט
אלפניהםהשמיםעכורי·הפגים,השיירה
החלוםלעולםשייךשלהאחרפןהיריד:

שלכניסוחוהאצילות",(ל"עולםוהיצירה
יושבובה·מבוא>,מסתבאותההסופר

לחיץ.שמעברזךנחלשפתעלבדדה"אני"
(אושלוהתשליל"ו"תמונתה"אני"לפנינו

אדם,לפנינו ,אחדמצדשלו>:אגו"ה"אלסר
אתהמוציא ,ועמלסרחהבחייכולוהנתון
לוקשהושדרך·נדודיו ,אפיובזיעתלחמו

הניגודיכפילו ,שנימצדסוף:יםכקריעת
שקטיםמיםעלשאננה·קבעישיבתיושב

ולהמונם.לחייםעורפואתומפנהובהירים,
ובבואתההדמות-הללוהנפרדיםהתאומים

אחת:בנפש ,דברשללאמיתומתרוצצים,-
הקרועהנפש ,גרלמכרשהיההילדשלנפשו

השפלה"פרנסה"עולםביןימיהכלושנויה
של·פסגותיושלוותלביןועמוס-הדאגה
מישראלהפרטבחייהשניותה"פרנאסוס".

קוטביבין(ההתרוצצותכולההאומהכבחיי
ההתכנסות ,והחולהקודשוהקבע,הארעי
והמציאותהחזוןהחוצה,וההתפשטותפנימה

לונזקקשביאליקחשוב,סופוסמהווהונו')
בודןהואגיה.לסרביצירתותכופות
בנאומו·מופשטת,עיוניתבלשוןבהרחבה,

שאותו(תרפ"ב),בישראלי'השניותהנודע
החסינהשלחיבורהבעתממשנשא

'ספיחי.שלהשלישית
היחידאתביצירתוהמשוררתיאראחתלא

כמהותכולה,האומהאתאף ,מישראל
במהומההשנהימותכלהנתונהדואלית,
והשקועה,מסואבים,מסחרחיישלדינמית
ונאצליםרוחנייםבחייםאחת,ובעונהבעת

יושב ,איש·ספרשלחייו-מאין·כמוהם
שחלקו'אבי',לשירו(והשווהאוהלים
ספורותשניםתרפ"ח,בשנתנדפסהראשון

'ספיח').שלהאחרונההחסינהלאחר
דפוסיםביאליקשיקעהמאוחרתביצירה
הראשוןהעשורמןרביםגנוזיםמשירים

'יעקבהתורה','באוהלכגון ,ליצירתו
מלב ,'אויתימצא',מאין'השירהועשיו',
כלהמבטאיםוכד',לעירי'מחוץבוקעת',

וחוץ,פגיםשלהדיכוטומיהאתבדרכואחד
עולםואומות-העולם,ישראלוחול,קודש

ה"פרגסה"ועולםהנאצלה"פרגאסוס"
צבעאלהדיכוטומיותביצירות •המעשי
כשם ,הראשיהגיבורשלדמותואתהמשורר
מוקדמותוביצירותב'המתמיד'שעשה

מקראייםגיבוריםשלבצבעיהםאחרות,
סמליותלדמויותשהיומאלהשוגים,

הכילההיאאףושדמותם"איקונאיות",
והרוחניותהארציותניגודיאתבתוכה

ועוד).דוד ,שמואלמשה,יוסף,<יעקב,
"שמואלייק",נקרא'ספיח'גיבורהילד

 ,בהמשךשנראהכפימצוירת,אכןודמותו
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הנער'שמואלשלובצבעיודמותובקווי
בקודש'לשרתעלילמקדשהביאוהושהוריו
התגלותלרגעיבאשון·לילהשםושזכה
אמנםנעשהביאליקשל<ציורוצפוייםבלתי
קמעא,קומיתקריקאסורית,הקסבהמתוך

גםאךהמוכרת).המקראיתהדמותשל
נוספיםמקראייםגיבוריםשלתכונות
המכילה'ספיח',גיבורשלבדמותומתגלות

משה.ושליוסףשללדמותםרמזיםושםפה
חייוכסיפוראלה,גיבוריםשלחייהםסיפור
ילדבמרכזהואאףמעמידשמואל'של

ושעלהילדותו'ימיבעצםלנפשושנעזב
ואלמשפחתואלוחזרגדולה,לכךאחר
הילד'ה"אני"שלשדמותואפילוייתכן .עמו

 ,םי~~מחיצתמאחוריבמיםשהתבונן

להוציאשניסההדיבור'כושרממנושנסתלק
מן"מים<בחינתהכותלמןחלבקילוח

העממיהפתגםמימושרקולאהסלע",
הקולות"אתוש"ראההכותל"),את"לחלוב
דמותובצבעינבראה-הר·סיניכבמעמד

ברבותשהפךשבתיבה,הילדמשהשל
שכלאפילו'אפשרהנביאים.לאדוןהימים
ה~~ים,מחיצתאודותעלהחלוםסיפור

לעולםהטמאהמעשהעולםביןהמפרידה
מעברהיושבה"פלאי"ואודותהסחור'הרוח
אלופניוהמאובקתהשיירהאלגבולחיץ'
מאקסיםשלבבקשתומקורוהזכים,המים
שלדמותואתבחרסשיעלהמביאליק,גורקי
שלאבקשההצעיר'הקוראלמעןמשה

במשךאפואהצטברוביאליקבידינתממשה.
סיפורישלחסינותוכמהכמההשנים
חיפשוהואאחד'מחומרקורצושלאילדות,
אחד'סיפורילרצףולחופכןלהתיכןדרך
שהיאכפיהשלמה,היצירהלמראה.אחיד

היאה"קאנוני",בנוסחהלנומוכרת
שכלנבדלות,חסינותשלפרי·הכלאתן

המשקפתעצ~אית,חסינההיאמהןאחת

שונה.-רוחניעולםובמובלעבגלוי
פיוסיכההפךזומאוחרתחסינהשלסגנונה

בתקבולות,בחזרות,עמוסכה-
וכיוצאבסינסתזותבמצלולים,באליסרציות,

השירהללשוןהאופיינייםצייני·סגנוןבאלה
תרגילבעזרתוערךאברוניןא'כיעד-

שורותיואתסידרהואמעניין:דידקטי

בנקלשלאוהראהשיר'שלקצרותבשורות
לבין'ספיח'"השיר"ביןההבדלייצמא
במשקלשנכתבוביאליק,שלאחריםשירים
'אחדכגוןתקבולות,שלובריבוימקראי

'חלפהעמכם',חלקי'יהירואה',ובאיןאחד
שלחיבורהמתקופתאחריםושיריםפני'לע

שלזהתרגיל'ספיחי.שלהמאוחרתהחסינה
ביןשהגבולותבבהירות,מוכיחאכןאברוניך
הם,בפרוזהפואמהלביןפיוטיסיפור

ומסופקים.רופסיםגבולותלמצער'

,. 
שנשלמועדאפואחלפושנהכחמש·עשרה

הסיפורשלוהתגבשותוהתהוותותהליכי
אתהמזכירוממושך'נפתלגנזיס-'ספיח'

מביןוהיומרניהחשוב'המתמיד',שלזה
התהוותותהליךכידוע,המוקדמים.שיריו
שלם,עשורפניעלהשתרע'המתמיד'של
לסיומוהואאףוהגיעמזה,למעלהלאאם
ההטרוגניתהפואמהשלכינוסהעםרק

שלשיריובאסופתהזו·הרבדיםורבת
שיצאהראשון'השירים(בספרביאליק
אףתרס"ב).בשנתיתושיה'בהוצאת

ולאנתגבשלאבשעתו'כ'המתמיד''ספיח',
החדשההמהדורהסףעלאלאהושלם

ברליןהעברית',השירה'חובבי<מהדורת
לאורלהוציאביאליקאמרשבהתרפ"ג),

-יצירתומכלולאתהראשונהבפעם
אתולא-ותרגומיומסותיוסיפוריו'לרבות
בלבד.השירים

'ספיח',שלהמוקדמיםהפרקיםזיקת
ובמודוס"נמוך"בריאליזםבשעתםשנכתבו

כיצירהפרסומםלשםסיפורי·דרמסי'
לבני·הנעורים,פופולריבספרוןצעמאית
הגותגםהמכילהלירי'הפתיחהלפרק

לשם"אמנותמעשהמעמיקה,פואטית
ורופסתרופפתזיקהכאמורהיאאמנות",

לאיחויםכלשהיהנמקהלהעניקכדילמדי.
אחת,מסכתלכדיהנבדליםהחלקיםשל

הפרקאת<כלומר'ספיח'אתביאליקסיים
הרכבהשאתחשביה,החסינהשלהאחרון
נאיביבסיפורלעיל>תיארנוומהותה
-קסמים""כליאודותעלכאחדומתוחכם

שדרך-קליידוסקופאומשקפתכעין
עלהילדמתבונןהצבעוניותזכוכיותיו

שונים,גווניםבארבעהאותוורואההעולם,
שהםעולמותארבעהלוהמנחילצעצוע
המנמקתהיאזאתקסמים""משקפת •אחד

שבהםהשונים,האופניםאתלכאורה

אפואעוברהילד
אתבמכווץ

תהליכי-ההתפתחות.
האנושותעלשעברו

ועדימיהמשחרכולה.
למןהחדשה:לעת

המיתיתהראיה

הפראשלהנאיבית
לראיהועדהקמאי

והמפוכחתהריאליסטית

שיקוףאופני<לפיב'ספיח'העולםמשתקף
נורתרופהספרותחוקרשתיארהמציאות,

המיתי'למודוסלהקבילםניתןפריי'
עוברהילדוה"נמוך").ה"גבוה"הרומנסי'

תהליכי·ההתפתחות,אתבמכווץאפוא
ועדימיהמשחרכולה,האנושותעלשעברו
הנאיביתהמיתיתהראיהלמןהחדשה:לעת
הריאליססיתלראיהועדהקמאיהפראשל

הציוויליזסורי'האדםניחןשבהוהמפוכחת,
האחרונים.הדורותבן

מתואריםמדבר''מתיבפואמהכזכור'

<ממנסרשונותתצפיתמנקודותהענקים

הנחששלממבטוהנשר'שלהמגביה
המיישירהאריהשלוממנסרך·העפר nלו

משתקף'הכריכה'בפואמהמנס>.

שלשוניםמצביםבארבעהאחדמראה·סבע
גםלמעשהשהםהשנה,עונותשלאוהיממה
וארבענפשמצביארבעה

"אני"·"עולם".יחסילפירושפרספקטיבות
הנוףמתוארהגווע''הקיץבשיר·הסבע

למשנהו'אחדמביתבמעברהסתווי'
בורגני<מלכותי'נבדליםסגנונותבשלושה
ריאליססינשגב,ולחלופין:ופלבאי:
הילדותעולםנקלסב'ספיח'גםואירוני).

·תצפיתנקודותודרךדרכי·התבוננותבכמה

עלמצדהמשפיעהמהןאחתשכלאחדות,
העולםהמציאות:בעיצובדרכוועלהיוצר

ישירהריאליססיתבראיהגםלפנינומשתקף
בראיהגםוהעצמה:האדרהמתוךוגם

מתוךגםמרחיקה,בראיהגםומקרבת

מתוךוגםהמציאותשלאירוניזציה
וההיתול'השגבשלה.אידיאליזציה
כאןמשמשיםוהאפותיאוזה,הסאסירה

"חיקויעקרוןשלקטביוכשניבערבוביה
רצףמשתרעוביניהםהמציאות",

כמהלסמןניתןגביושעלב·ידיים, nר
בילשלהמקבילותיים'·ביבתחנות

שלגיבורוהמספר'ה"אני"שלהתבגרותו
הסיפור.

בהתרחקותטבעיבאופןכרוכההתבגרותו

הגיבור·הילדראהבילדותו'החוויה:ממקור
המחברואילוהשגנה,מתוךהמציאותאת

ומתוךממרחקבאירועיהמתבונןהמובלע
ומהתלת:מנמיכהאירוניהשלעמדה

הדוברמתקשההשכחה,בואעםבבגרותו'

היסודותאתזכרונותיומתוךלבור
במציאותיםגבהמעוהאותנטיים'

מןולבודדםוהאמפירית,האובייקטיבית
בחבליהארוגההסובייקטיביתהמציאות
אתלבודדהלשון:(ובתחומיהדמיון

שנקבעוהסימניםשללמתוךהרפרנסים
ביןחיץשהקימוהשנים,במרוצתבתודעה

הואאיןהחוויה).מקורלביןהחווהה"אני"
שלאשליהכלהמראותכלפימגלה

כלפיהםהמובלעתעמדתואךאידיאליזציה,
ולאמעמיקה;רצינותשלעמדהעתההיא
ההתבגרותכבראשונה.קונדסי'היתולשל

שתיביןהפערלסגירתאפואהביאה
-הזהההתבגרותותהליךהפרספקטיבות,

-ובלתי·נמנעטבעיתהליךכמובן'שהוא,
ראייתואתהמבכרהמשורר'אתמצער

פכחונופניעלהילדשלהראשונית
המבוגר.שלנטול-האשליות

-מחוכמתתחבולהאפואמצאביאליק
צבעונייםזכוכיתשבריבעלילדותיצעצוע

שביןהבולסיםההבדליםאתלתרץכדי-
כלשהיאחדותולהעניק'ספיח',חסינות
בדרךכל·כךהשוניםההטרוגניים,לפרקים
המובלעהמחברשלוביחסוהמציאותשיקוף
אינם'ספיח'פרקיכן'אף·על·פיכלפיה.
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שהחטיבהבעודממש:שלאיחוימתאחים
הטדגי·קומיהעממיבנוסחכתובההראשונה

אני',יתום('אשדי'לשלום-עליכםהאופייני
החטיבהעלועוד>,'געציליזמיר','יוסלי

מיןנסוךהסיפור'בפתחשהוצבההאחרונה,

בנוסחחלום,ושלהזיהשלעדפילידוק
"דקדנטיים",סימבוליסטייםילדותסיפורי

פדישמןתרגומישלבסגנונם-נכתבוהוא
דבינדדנאתולהגיגיויילדאוסקדלאגדות
האמנותשלהשן""מגדלממדומי-טאגוד

התפוררותובזמןה"צדופה",האליטאדית
גביועלן wהיהעולםשלהמוחלטת
משואותיו.

כפשוטו'אוטוביוגרפיסיפוראיננו'ספיח'

(שם"שמואליק"בשםקרוישגיבורומפנילא
פדח·כהונה,שלדימינוטיבכאמוד'שהוא,
בווזוכהעלי'מקדשאללהסתפחהמנסה

ולאמפתיעה>,שכינהבהתגלותבאשון·ליל
בסתירהבועומדיםהנתוניםמןשחלקמשום

(כגוןהמחברשלהאותנטייםלפדטי·חייו
מיןקשה-התפיסה,כילדהילדשלהצגתו

שלהאידיליהמןולדולהכדוגמתכפריבור
סייעגופאשביאליקבעודטשרניחובסקי'

וגילה·המדרש,בביתלדייןצעירמגיל
'ספיחיובדינים).בהלכותמדהימהבקיאות

משוםכפשוטו'גדפיביואוטוסיפוראינו

אינם,(ואלהבוהמתואריםהחיים"ש"אידועי
אלאאינםהיצירה),שלעיקרהכאמוד'
והמחשתםהרחבתםאוידועיםספרותדפוסי

הצומק,השד(סיפורידועיםפתגמי·עםשל
ברבדיה,מינקתאלהתינוקנזרקשבגללו
שלהימשכותוסיפורהכותל'חליבתסיפור
היהודיהריהו '"דוי"(י'האותאלהילד

ועודדגלו>,לכףקרקעללאבאוויר'המדחף
העבריתשהספרותנוסחאיים,סיפורים

אינוהסיפורעיקרכשכמותם.מלאהוהיידית
אותנטיתחוץ-ספרותיתהוויהשלבשחזורה

נפש:בסיפוראלאהדחוקים,הילדותמימי
כלשלמיסטיפיקציהילדעודךכיצד

ומדאותשבחוץהטבעמדאותהמראות,

והערטילאיים,המוחשייםהאובייקטים
הואעובדוכיצדפנימה,החדרשבתוך

שלבלתי·נמנעתהליךבבגרותו
אתלשמדרצונוחדףדמיסטיפיקציה,

המופלאה.בבתוליותםהמראות
סיפוריוכלמביןלבדו'ב'ספיח'דק

וידוישלעמדהביאליקנקטהמכונסים,
העניקבו'שגם(למרותכמו·אוטוביוגדפי

בוודקבדוי>,גיבורשלשםלגיבורכאמוד
פרוזהשביןהמובחניםהגבולותאתטשטש
נוטיםביאליקשלסיפוריו'שאדכללשידה.

בהםבראהמשוררהפרוזאי:הקוטבאל
כמו-בדיוניים,וגיבוריםכמו-בדיוניתהוויה

חיים""פיסתהנמוךהחיקויבמודוס;תיאר
שביןהיהודי'הפרוורשלההבליםמידיד
אולייוצאים •הכפרילטבעהקטנההעיד
פרוזהשלאחדיםקטעיםזהמכלל

ב"מפנהביאליקשכתבכמו·אוטוביוגדפית,
המשפחהמבניכמהנזכריםושבהםהמאה",

אידלמן'ברוךד'הדודיעקב·משה,<הסב
שמם.בואחדים>שדההנאההדודנית

כללראשונהנטרפוב'ספיח'המפורש.
מינוריסיפורכתבוביאליקהמערכות,

כזכור'שידה.אומדשכולותדתי·משמע,
היהכאילומ'ספיח'שורותאבדוניןניתח
הלךיןבאבדוכן'בעשותו •שיד

שלבדרכוומבלי·דעתאינטואיטיבית
'ספיח',מתוךשורותנטלשבעצמוביאליק,

חדשים.לידייםשיריםמהםלעבדוניסה
למודלהיההזההפיוטיסיפור-הילדות

בעברית,ילדותסיפורילאין·ספודראשון
שלדודובנישלסיפודי·הילדותלמן

דודבנישלסיפודי·הילדותדדךביאליק,
ברטוב,חנוךיזהר' 'ס(לעצמאותהמאבק

שלסיפוריהםדדךואחדים>,תמוזבנימין
יצחקכהנא·כדמון,<עמליההמדינהדודבני

ועדואחדים>אלמוגרותאודפז,
צעיריםושלבאדחייםשללסיפודי·הילדות

כיב'ספיח'ה"האני"מספרהשאר'בין •ממנו

אתודקאךמתאראך 'ן~~לשמיניהוא
את .בעולמואחלואיןכאילושלו'חוויותיו
דובקלטוהזוהבדידותחוויית

-לאחרונהודקבעברית,סיפודי·הילדות
העובדיםה"נודמליזציה"מתהליכיכחלק
הסיפורתמשתחררת-ולמוטבלסבעלינו

בסיפורתדק •הזוהאנומליהמןהעברית
של.וגדוסמן,שלהבתד·מודדניסטית

הילדיםסיפוראט·אטמשתחדדובני·דודם
'ספיח'שקבעהזה,המוזרהדפוסמןהעברי

 •אחים".ללא"ספרותהיותה-
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-rחציסומקרוני

 ~ [פרייפלרלארי
קרוגלנסקיאוריתמאנגלית:

 4כרוניקות

ש;שנהבאמצעגורמז-ןי

נ;סךת,ל,ה i~ל T~~סד ף~: ~'.~ךד iך~~ע
זב~בשאנישחשבדג,ידיעלבאכלז-ןי

~~ i ~ ; ~ j ךןד ..ןףry ~~ ii -דף''וi דry י~f7 דס~~,~ד~ןה,~, , 
~יז f;ף nם~לזב·:ם,א;ו:וי~~יל f~ד

 .לט~ד'~~;קן~ןהל~ל;ןם~רידה
~דז<ים, 1ם";תך~ל~ןק;ת~לז;נןס~ה י~~ד~;:~
וש;שנים~צדפיםדגיםעלמלחמההכרזן.ןי
רחמיםבלי T;ל niטתי T~בעל iחעלמלחמההכרז~י ~;• i סה~אi ~ ל~כ~~יתT T : • -: • • ר• 

וכ;ס;תל;נ;ת nונפצז-ןיזכ~כיתעלמלחמההכרזן.ןיואז
 ה;~ ה~.ח~'םנל i~ה iר f . תי~~ד~~ז ii יד~ה·ת~~·ס·~ןכ;
שלמ;תיבש;תועלמדינ;תעלמלחמההכרזן.ןיואז

 .. :אחד T ם;!!שדע'רא~תילאלם iשמע,ע;למ';ת
 T ''.מ;ןן n•המלבכלישראל"נצחן.ןי T ;מ~

לבדעצמיאת Tומצאת~ה~ל;ם' •לי •,: iא •אבל
- : ' :- '', ' T T :חים iאלשחזהנפי

:i ע;לםTT לבני•אדם,מתאיםלאשנבר
 T Tמע~כ~•םוצנ~םטבחמלאע;לם

ה"םעל.הב;כ;תאב~ן;תצ;פ;ןןמלאע;לם
ר~נחד~תאלשצפ;תשנים-:דה~י;ת iשמלאע;לם
 . ן~~ס.~ל ...ךש;ק,~ ... ,~ i ~;ט נ:; n.ךסןא~ל.אע;לם
:ד~םזיקים ry ~סל:;ננ~~ידז;;ךת ~~
~~ i ,ר;ת~~ q ם~הr ~ f:P r ~לדיםוס~ינ~

אספג~ב;השבילאתז;כרתאן.ן
~ r ת;ל.'' f סם ם~.קי~ר~'.ל~T ~ק~נ;תוד~ס;ד;ת~ינ

בא;רמכשיםהכזר;נ;תנלדה~יים
;ןה n ~;_זר nםך~ענל'ת K ר~~ט;ך:ה 9 ~ 6

ו:ויד iס ~;ן.ן~ל
~:אליק.;ב n~ך~~,ויםrו~ל 9ז;נ י~~ בןv;,שם

וקרשושנההואהזינוקוו

ברחובהציפוריםהואהסיום

לארימשחקבדרךביאליק.
מלחמה,במשחקיפרייפלד

גבולותאתמסמןהואובכך
עברלושישזמןזהו •הזמן

מקלהואהזהוהעברמפאור'
לרפסודה.הנהפךאריםק
לרפסודה,לההספיקוםעפ

היאוהיוםמיםשלולית
והמשורר?אוקיינוס.משקבת

בכתםהיכולזההואהמשורר
ביםאותהלהשיטכחול

חלומותיו.
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אובחלוםאםידעלאהולם,לבוהתעורר'יוזע
דקות,כמהכךשכבנטרקת.דלתשמעבהקיץ
דימהשנרדםלפנישתמידבתקרהבכתמיםבוהה

 .הלילהשיגיעעדאלוהיםאתשמחביאיםלעננים
ואוליהחוםבגללאולילקום,החליטר·כך nא

פניורחץבאמבטיהלהתפוצץ.מבקשתשלפוחיתואתשחשבגלל
באביו'נזכרתמידהיהכיזאתלעשותאהבהואשיניו'וצחצח
הזיכרוןכילו'אכפתהיהלאאךהזמןבמשךלוהתערפלושפניו
קםהיהפעםכינזכרוחום.אהבהשלטוביםבצבעיםצבועהיהכולו
בואוחזהיהאיךבמקלחת,אביועםלפגישהבציפיהבוקרבכל

משחתבכוונהומורחלראי'מגיעבקושיהכיור'שפתעלכשהוא
היהזה .אותומלטףהיהואביוצוחקיםהיווהםשפמו'עלשיניים
מזמן.

צריךוהיהאותו'עברוכמעטהראיגובהלהגיעכברעכשיו
הברזאתשסגרלאחררקהפוני.אתגםלראותכדימעטלהתכופף

לשמוערגילהיהכיאותוהפתיעקצתזהבבית,השקטאתשעמ
כליםטלפון'שיחותבמטבח,זורמיםמיםאבק,שואבמשהו'תמיד

קרהזהגםישנה,שאמוכנראהשקט.רקשמעהיוםמשהו.נשברים,

שאמומהמחשבהנהנהרגליו'אתגוררלחדרו'לאטחזרלפעמים.
והיאשאהבכמובקול'בכוונה,גררלצעוק,יכולהולארואהלא

לקרואלמדמזמןכברועשרה.ששהראההקירשעלהשעוןשנאה.
רקכאילווהבין'כשהביטהתרגש,תמידזאתובכלהשעה,את

ללבושאוקצת,עודבפיג'מהלהישאראםהתלבטהואלמ.דאתמול
להישארהחליטהכיסא.עללווחיכויוםמבעודשהוכנוהבגדיםאת

אותה,אהבוהואשמונה,לפנימגיעלאממילאהאוטובפיג'מה,
עננים,עליההיובכה.כילהשאירה,הסכימהואמאמסבתאקיבל
שיבואו'מתפללהיהבשמיםענניםהיוכשלאעננים,אהבנוראהוא

חיתהשאמאלמרותלו'מקשיבשאלוהיםידעוהואעזרזהלפעמים
חשוביםיותרהרבהדבריםיששלאלוהיםואומרתעליו'צוחקת
לאאבלטועה,שהיאידעהוא .לודווקאלהקשיבמאשרלעשות
לאגםושהתווכח.אהבהלאגםלטעות.אהבהלאהיאלה.אמר

עםמדברתפעםאותהשמעכיידע,הואאלוהים,אתאהבהכל·כך
לאושהיאמסריח,שוביניסטהואשאלוהיםואומרתבטלפוןסבתא
ככה.אליהןלהתייחסהתכווןהואאםנשיםבראהואמדועמבינה

תהיהבטחשאתה"מהענתהשוביניסט,זהמהאו,rיהכששאל
אמרההתעצבנה,אסריח?"אני"גםבבהלהכששאלגדול".כשתהיה
והלכהפנתהואזשלה,לשיחותולהקשיבאחריהלעקובשיפסיק
דיברהתמידצל.בביתלהשישממלמלתאותהשמעהואלמטבח.
הרבה.דיברהלאאליוכילהקשיב,אהבדווקאוהואלעצמה,

בשקט,דיברהבו'שנגעהימיםזכרהואככה.היהזהתמידלאאבל
עושיםהיווהםהלך'שאבאאחריבייחודהרבה,באהחיתהוסבתא
חיתהואמאשבקערה,הקרבבשרלגעתאהבנוראקציצות,ביחד
בביתהמטבחאיפהיודעבביתאחדגברשלפחותואומרתשמחה
משונה.להתנהגהתחילהשאמאלפניהיהזהכלאבלהזה.

ליףקרולין

כינבהל'קצתוהואשבע,כמעטהיהכברבשעון'שובכשהביט
לרדתיספיקלאוהואלמטהיצפצףשהאוטולוהיהנדמהתמיד
מהובשביללהשנמאסותגידתכעסאמאואזבלעדיו'יסעוהוא

ולבשהפיג'מהאתפשטמהרבה.נוסעלאהואאםלהסעהלשלם
להסתבךשלאהעדיףאבלהחולצהאתאהבכל·כךלאהבגדים,את

בטחלהחליט.הצליחלאפעםאףאחרת,חולצהבבחירתעכשיו
בוקרכלהשולחן'עללוומחכיםמוכניםכברוהקקאוהפרוסה
ולאקרקצתתמידהיההקקאוהשולחן'עלמוכניםהיוהםבשבע
קקאו?להכיןהלילהבאמצעקמההאםאותו'הכינהאמאמתיהבין
קקאוהיהלמטבחכשהגיעלמטבח.נכנסהלאפעםאףבבוקרהרי
ואזלהתלכלך'פחדכילבד'להכיןאהבלאהואלא.פרוסהאבל

ואמאלהסעהיאחרואזלבחור'יצטרךואזחולצה,להחליףיצטרך
שהכולמאזהימני'בכיורהכוסאתושםהקקאואתשתהתכעס.
לאהשונים,בכיוריםשוניםדבריםלשיםהתעקשהאמוהתחיל
כיור'באיזהלשיםכליםאיזהידעכל·כךולאלמההביןכל·כך
הימני'בכיורתמידישיםהכוסותכלשאתלוהסבירהסבתאאבל

הימני.בכיורהכולשובובערבהשמאליבכיורהכולישיםובצהריים
לפניקוראהיהובלילותורשם,לחדרמהררץאזלטעותפחדהוא

ישלמהאמאאתכששאלפעם .בבוקרלמחרתשיזכורכדיהשינה
לאהיאמסריח,שוביניסטהואשאלוהיםשלמרותאמרהכיורים,שני

שבילתהאחרילגן·עדןלהגיעמעדיפהוהיאאיתר'להסתבךרוצה
 .בגיהנוםשלמיםחיים
אהבהואהשפה.מעלשפםקצתלונשארלשתותשגמראחרי

במטבחישבאבא.אתלוהזכירזהכיהאוטו'שיגיעעדכךלהישאר
תלהאבאשעון'תלויהיהבביתחדרבכלהשעון'עלוהסתכל

מספיקיםלאאחרתהשעהמהתמידלדעתחשובשמאודואמראותם
כללהיזכראוהבתלאשהיאואומרתמתעצבנתחיתהאמאכלום.
בכללהחייםלדעתוקצרים.החייםוכמהמהרעוברשהזמןאיךהזמן
 •זמןהמוןעברקטןשהיהשמאזלוהיהנדמהקצרים,לא

אוכלתיקלולתתהאוטו'שיגיעלפנימהחדרתצאאמאאםמעניין
מחוגרקפתאוםראהבשעוןכשהביטיור.דכשהואעליוולהסתכל

ואזדקותכמהלחכותצריךכזהשבמקרהאמרשאבאונזכראחד'
ולמהנעלםאחדמחוגלאןהביןלאפעםאףשוב.יופיעהשניהמחוג
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אוהבתלאנוראאמא •לשאולהתביישקצתאבל ,אחר-כךחוזרהוא
ילדיםלמהאומרתפעםארתהשמעהואשאלות.שואלשהוא

זהכללמהיודעתלאבעצמהכשהיא ,הכוליודעיםשהרריםחושבים
לה.מגיע
הראש.אתלוומלטפתיוםכלנכנסתשחיתהשכנהלהםחיתהפעם
ללחוש,מתחילותהיולמטבחנכנסרכ.סהיהמדבררתהיוראמוהיא
חיתהאמרואז ,ישןמישהואולילהפריע,לאכדיבשקטנעמדהיה

אתתספררלך ,ל~"ואומרתהסיגריהאתמכבהלרגע,מפסיקה
עםאבללבנה,חיתהשלוהתקרהפעםבסדר". ,שלךבחדרהעננים

 •אחדערדשגילהפעםבכלשמחוהואכתמים,רעודערדהופיעוהזמן
כלאחדשירםוקיררהאהב,דווקאהואאבלענניםשונאתאאמ
מלאה.תהיהקרהחת
עננים.היושראההאחרוןהדברהשינהלפנילילהכל

והואלשמונהעשריםחיתההשעה ,השניהמחוגאתראהכברעכשיו
נזכרואזאמא.אתשמעלאבכללכייהיה,מהוחשב ,מהרםק

ואמרהאמאנכנסההאבנים,אוסףאתוסידרבחדרכשישבשבשבת

מישהו.יגיעבסוףתמידידאג,שלאתהיה,לאהיאאחדברקדאשם
לשאול.רצהלאאבליברא,רמיתהיההיאאיפההביןכל-כךלא

תיקלולתתושצריךבשמונה,מגיעשהאוסריודעהזהה~שהרהאם
והואלשמונה,רבעכבריורד?כשהואעליוולהסתכלארכל

 ,האוסרמגיעאםלראותלחלוןהלךפעםמדיהדלת,לידהסתובב
מוכן.יהיהלאוהואשמרנהלפנישיגיעפחדתמיד
לילדיםחדשטיפולשישששמעהאומרתהשכנהאתשמעפםע

"הילדבשקטלהואמרההסתובבהבמטבחשחיתהוסבתא ,כמוהר
שהואברוראחר".קצתהכולבסךהוא ,טיפולשרםצריךלאהזה
ישאדםבןשכלאומרתמידהיהאבאגם •אחרהואאחדכל ,אחר
המליםאתאהבהואומיוחד.יחידהואשלוהילדרגםבעולם,אחד
כשאומריםאותרמצחיקהיהזהומיוחד"יחיד ,ומיוחד"יחידהאלה
זרשהיאלהענתהראמאכפול.אבלדבראותרכאילו ,ביחדזהאת

חושבלאאחדואףלילדדואגיםכולם ,הילדולאטיפולשצריכה
מיוחדתרשימהיששלאלוהיםיודעתהיאחשוב,זהמהאבלעליה,

 •בהמשךיבואמהלראותמחכהכברוהיאהעונשיםכלעםבשבילה
בשמותלוולקרואאלוהיםעללדברהפסיקההיאהאחרוןבזמןאבל

להםואומרהענניםאלבלילהמדבראותוכששמעהופעםמצחיקים,
נכנסה ,משהולולהגידרוצהוהואאלוהיםאתלומסתיריםשהם
הזה,השםאתלהגידשיפסיקואמרהבידחזקלוותפסהלחדר

שניביוםככהסתםאותרלבקרשיבראשלוחברלאהואואלוהים
לעשות.חשוביותרדברשרםלואיןכאילובלילה

סליחהמהרלחשואזנסרקת,חדרהדלתאתלשמועחיכהכשיצאה,
כי ,אותותראהשהיארוצהלאשהואיודעתלאשאמאלאלוהים,

בלילהאליובאהואפעמיםוהרבהחבריםשהםיודעתלאהיא
חשובהכישהואכאילומלהלכלומקשיבהענניםעליושב ,לדבר
לעשות.חשוביותרדברשוםלוואיןבעולם
בידיים,להזיעקצתהתחילוהואלשמונה,חמישהכברחיתההשעה
שלה,הסנדוויץ'אתלותיתןמולושגרההילדההיוםשגםקיווה
אתלונותנתחיתהאוכלתיקלוהכינהלאכשאמאתמיד
תמידלהגיע,חייבהרימישהואבל •לאכולאהבהלאהיאשלה,
נסח ,ירדואזלצפצוףעדיחכהאמא.אמרהככהמגיע,בסוףמישהו

לאאבלקצתפחדהואיסתכל.אלוהיםלפחותאחדאףיבראלאאם
ניסהאז ,עליוסומךלאשהואכאילואלוהיםאתלהעליברצה

איךהביןלאממשבמכנסיים.הידייםאתוניגבעצמואתלהרגיע
אומרתחיתהתמידחם,כל-כךהרי ,מאוחרכל-כךעדישנהאאמ

כל-כךאלוהיםתמידואיךהגיהנום,כמוחםאפילוהזהשהבית
בפרסים.מקפיד

 ,רבווסבתאשאמאחבלהצפצוף,אתששמעבסרחהיהעכשיו ,זהו
ואלוהיםירדהואחשוב,לאאבלבאה,חיתהסבתאנסחאחרת
לאואםערה.תהיהכבראמאנסחוכשיחזור ,עליווישמוריסתכל
 • •מישהומגיעתמידבסוףהרי •מישהויהיהנסח
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-
למדההיאשרקמפני ,איתישיחקהפוליסהרקעצם

 •הספרביתמשמרתבאותה
נשביח.והיאהראשונהבקומהאני ,גרנו

לשניההראשונההקומהביןהמובילותובמדרגות
אתומביאותרקומהקטנהמפהפורשותהיינו

עםמאלומיניוםמטבחכליוקטנות,גדולותבובותשלנו:האוצרות
מקושטיםורודמפלסטיקהגשהוכליאדוםבצבעצבועותידיות

כליםוכמהמפלסטיקקטןסכו"םגםכמובןהיהפרחים.במדבקות
היינווענבים.ובננה ,למשלוצלחתמזלגהכרחיים,אמיתיים
והנהירוקענבשלמיץמוסיפותהיטב,היטבהבננהאתמרסקות
בפהחורבהןלעשותרשותלינתנהשליאמאמוכן.לבובותהאוכל
הרגליים.ביןלמטהקטןחורגםלהןשישידעהלאוהיא
לפעמיםבוקר.אחרבוקראותןמאכילותואניפוליסההיינוכך

עוגיותמכינותוהיינולנוהיהמערוךוגםבצקשאריותגםקיבלנו
לב.אוכוכבשליפותבצורות
נוספיםצעצועיםלנוהיושלאולמרותוברורפשוטהיההכול

מושלם.היהזהבעינינו
נעלייםקופסתלתוךהכולאתאוספותהיינוהמשחקסוףעם

לשירותים,נכנסתהייתילדירתה.אחתכלהבובות,עםוהולכות
האוכלאתומוציאהראשהאתבכוחשולפתהבובה,אתמפרקת
נוספת.לארוחהמוכנהריקה,שובחיתההיאלמחרת •לכיור

ומראהודוליםוסיכותמסרקיםלנוהיוב~ספרה.שיחקנולפעמים,
ישנהלכהוגםפרפרובדגירגלעםנחושתמסגרתבתוךאו~לית
הולכותוהיינוגוזריםשלאקטניםמספרייםמיניוכלוסמיכה
המשותפות.שבמדרגותלמספרה

הגדולהחופשבימיאךהלימודים,שנתאמצעשלבבקריםהיהכך
השתנה.המשחקשנה,אותהשל
מכלהצעירהמ~לגםהגיעכךאלינו.הצטרפוהבנייןבנותכל

התלמידותכלכמוומסודרת,מופנמתשחיתה , 4מספרדירהבנות
וחלק.ויפהארוךהיה ,לבןבסרטהמקושטושערההנזירות,של

פוצ'הלהשלוהבתפוליסהשלהקטנההאחותהתינוקות,ושתי
שלהילדהאלינוהצטרפהגםואזמתרוצצות,היוגם , 3ממספר
ח.ל.טרה.לכיווןגואוישורחובשבסוףהבניין

גופהאבלזקנהשלכמופניהושתלטנית,מכוערתקטנה,חיתההיא
וצעיר.רזה

וגםכושיםגםהיושלהבבנייןאצלה,ביקרנולאפעםאףאנחנו
אלינו.באהחיתההיאאזשיכורים,

התחלנומפותשבמקוםכךהרופא.משחקאתשהציעהזאתהיא
הצלבעםהקטןבתיקמפלסטיקמזרקיםוכריות,ישןסדיןלהביא
תרופות.בליתרופותשלואריזותריקיםבקבוקיםהאדום,

שאתאמרההיאזריקות.לקבלאותנומכריחהחיתההקטנה,היא
הראשונההקומהביןשמובילותהמדרגותמןנעבירהמשחקמקום

לשםהגג.לעלייתהשביחהקומהביןהמובילותלמדרגותלשניה,
מגיע.היהלאשכןאף

 ,כולנואתמקבילות,מדרגותעלאותנומשכיבהחיתההקטנה,היא
מרימההלאה,וכךהשביחעלהשביחהראשונה,המדרגהעלאחת
רוקקצתכלקודםשמההתחתונים,אתלנוומורידההחצאיותאת

הזריקה.אתמבצעתואזהמקוםאתלנולהרטיב
נועצתחיתהוהיאשווההיהלאכאבלאאםנורא,לנושכאבעד
סימןלנווהיהכאבכשבאמת ,אזורק ,ועודעודהקטןהמזרקאת

הבגדים.אתולסדרלקוםיכולנואדום,
מיהרנו ,נגעלנואנחנואבלנבכהשלאנשיקותלנולתתרצתההיא

 •כולנושלהציפורנייםאתוצבענוהאדומההלכהאלוחזרנו
ליזכורכי ,אסורמשחקזהושאוליעכורההרגשהמיןליחיתה

אתונשכנובאיפוקצעקנוהבנות,כל ,כולנוהכאבים,שלמרות
שלמוזרותבתנוחותאותנוויגלוישמעושמאבשקט,אגרופנו

המדרגה.כלפיהגוףעםתחתוניםבלירגלייםפיסוק
מההתרגשות,נהנינואףואוליכךעלבינינודיברנולאפעםאף

 •לחיינומתחשהכניסוהכאבהפחד
בליגםאלינומגיעהחיתההיאאבלהזקנההילדהאתאהבנולא

בנימוס.להתחמקכיצדידענוולאהזמנה
 •הבנייןכגודלמצומצםהיהעולמנו
בהחלט.אסורדברהיהלבדממנולצאת
רבות.סכנותהיובשכונה, ,בחוץ

כדורגל,הרחובבאמצעמשחקיםהיותעסוקהחסרינעריםכל,קודם
גםרחמים.ללאלשניהאחתממדרכהעפיםהיווהקללותוהכדור

 ,הפינתיבברהריקיםבקבוקיהםלידובוכיםיושביםהיושיכורים
ומקפץנובחהיהמלמטה,התופרתהשמנה,מדיהשלהגדולהכלב
וכהנה.כהנהעודיוהחוצה,להתפרץכבסירנותהדירהבתוך

היהולאיהודיהשאנימפנייותרעודחמוראיסורהיהבפרטלי
הרחוב.בכלנוסףיהודי
שלהיהודייםוהמאכליםהמכולתחנותחיתהבלנדנגסברחוברק

לעבורחייביםשהיינורקלאלשםלהגיעכדיאךורוסיטה,מילך
המפחידהזקןשלכורסתואתגםאלא ,רמזורללאצמתיםשני

 •זיכרוןליויששנולדתימאזבשמששישב
עדקרהזהכשכלובורותתמימותשמונה,שבע,בנותבערךהיינו
נעלמה.השכןמהבנייןהזקנההקטנה ,אחדשיום

שלההקמטיםעםאותה,אהבנולאפעםשאףכבראמרתי ,שמחנו
בפנים.

שוב.השתנההיוםסדרהלימודים,תחילתעם
כחולה,קפליםחצאיתהנזירות,שלהנפלאהלתלבושתחזרהמבל

ברטכובעולראשה ,לצווארוןמתחתדקכחולסרטעםלבנהחולצה
עםכסףשרשרתגםשערותיה.לקצהעדארוכיםסרטיםשניעם
התלבושת.מןחלקחיתהלצווארהישוצלב
לשינוי.התכוננוכןגםופוליסהאני

ראשוןיוםזהשהיהוכיווןבד'ופוליסהג'בכיתהאוליהייתי
פוליסהואףשניהאוראשונהבג'אניאםידעתילאועודללימודים

 ,בנפרד ,שלנוהאמהותעם ,מאיתנואחתכל ,יצאנוידעה,לא
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 .הספדביתלכיוון
אקוודור".דל"רפובליקההספדבית
עדה.ל.סרחלכיווןשלנוברחובהלכנוהספדלביתלהגיעכדי

ימינהלפנותהעורפי'מצדואותולעבודחיינוחייבותחשוק,לבניין
ביתאתשהקיפחחירוקהשהגדרעדרחובותשניעודולהמשיך

מופיעה.חיתההספד

כחול'חדשפפיוןעמילן'מרובוהקשיחחלבןהחלוקאתלבשתיאני
חיוהקיץשבתחילתהלבנותהנעלייםולבנים,קצריםגרביים
 .גמדילחדשות

ללמוד!אהבתיכךכל
הילדיםוכליצלצלכשהפעמון s:ooשבשעהבלבי'גדולפחדודק

שליאבאאתאמצאלאאניהגדר'אלבריצההכיתותאתיעזבו
וללכתלבכותאצטרךואניחביתה.בחזרהאותיללוותלימחכה
זרוקיםהרצפה,עלישבושםחשוק,שלעורפיקיראותודדךלבד
רקובים,וירקותפידותשלערימותרזים,וכלביםסמרטוטיםבין

רעבים.ומסכניםנדבותמקבצי

פחדתיואניולשביםלעובדיםמובנתבלתיבשפהצועקיםחיוחם
אותי.יתפסואףשאולי
עבדתיללימודים,הראשוןהיוםמרץ'חודששלהראשוןהיוםבצהרי

הקסבההילדהגרהבוהבנייןלידהספר'לביתבדדךאמי'םע

המדרגות.מןלנושנעלמהוחרזה,
פסוקותדגליהקצרה,אדומהשמלחלבושהביתהבפתחישבחהיא
בהריון.אשהשלענקיתנסןרגליהובין
למחוקיכלהשתיקתהכאילוחלאהאותיומשכהמלחאמרחלאאמי

הגזירה.אתולכסלהמבחילההתמונהאתמעיני
במדרגות,איתנוששיחקההילדהזאתממי'לח,להגידרציתיממי'
יותרלהתחשבגםוידעתישאגידרוצחלאשהיאידעתיאבל

שלי.ברצונימאשדאמישלברצונה
שפתוןלחשישודאיתישלוםליאמרחלאהגמדה,הילדההיא,גם

 •חבטןליכאבהונורא
בשמיכהעטוףקטן'כושיתינוקהחזיקההיאבצהריים,בחורף,

שרשרתעםמבריקתיקהחזיקהובערבצהוביםכתמיםעםתכלת
חשוק.שלהעורפילקירקרובהלבד'ועמדה
שביןבמדרגותבובותמשחקילשחקהמשכנוואניפוליסהאבל

 • .להסתירמהכבדלנוחיהולאלשניחהראשונההקומה

 s ~ '~ין
t 

הצגותהמעלההנפש·בייתיאסרוןשחקנית ,אורוגוואיילידתהלנאסרים

והחברה.ךוהחינבתחום
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גן ,שלנובגןיפההכיהילדהחיתהליזבט
חיתההיאבניו-יורק.שנטרסלומוןע"שהילדים
מפתחיוצאתחיתהכשהיאיוםוכלהמלכה.
 " haveב-אותהמברךהיההשוערשלה,הבניין
"! a nice day, miss Elizabeth ונוגע

 •כובעובקצהקלות
הידתיקעםההסעהשלהצהובהאוטובוסלכיווןהולכתכשחיתה

מתמי.דידידותינראהסנופילסנדוויצ'ים,הקטן
שלהשהמסטיקיםרענניםשמפוריחותעםכוכבתילדהחיתההיא

שלהלמקוםבדרךלידיכשעברהורודים.יותרתמידנראו
ומילאהכפחם,השחורהרטוב,שערהקצוותעםליסטרהבאוטובוס

אורנים.שלבריחהמעבראת
מכלילדיםבולמדואבליהודיגןהיהשנטרסלומוןע"שהילדיםגן

ואני:סינים,פורטוריקנים,כושים,יפנים,קוריאנים,-העולם
אניאבלכזה,משהואופורת,בןלהשקראוממ-פרהמיססוהגננת

הפרה.עליעקשתחת
האזינומתרחבים,מכנסייםלבשווכולם 1970חיתההשנה

בווייטנאם.המלחמהנגדוהפגינוהחיפושיותשללתקליטים
גביעלשעותמתופפיםשהיוכושיםשלקבוצותהיובסנטרל-פארק

עגולים.טם-טםתופיעלשעות
יסודיספרלביתגםצמודשהיהלגןבהסעהנסעתייוםכלואני?
היהשזהבגללאבלשהואאיפהבולמדהגדולשליושאחותיכון
נמצא.הואאיפהידעתילאפעםאף ,גדולכל-כךמבנה
האלה.ההסעותבאחתהכרתיאליזבטאת

בטוחהייתיאנילס~פרמן.נאט~ןביןהתלבטתיהתקופהבאותה
 ,אחדסתםולאס~~רהיההואכימבאט~ןחזקיותרהיהשסופרמן

אתלהצילנקראלאשהואובזמניםהחזהעלמצויר sסמללווהיה
גורדבאיזהרגילכעיתונאיעבדהואומחדלים,מאסונותהאנושות
הואבאמת.חזקהואכמהלדעתהיהיכולהיהלאאחדואףשחקים

עלהמסיכהעםמסתורייותרהיהבאטמןשנימצדאבלצנוע.היה
הואאיךידעלא ,שלוהמפעיליםכולל ,אחדואף ,והכולהפנים
עטלףשלכנףכמושנראתהרחבהגלימהלוחיתהבאמת.נראה
מעופףהיההואהמרפקים.עדלושהגיעוכהותוכפפותענק

האזרחים.שלהשלווהשנתםעלושומרחשוכיםבמקומותבלילות
סופרמן.הייתילאוטובוסעלתהכשאליזבטיוםבאותואזמשנה.לא
ההסעהכרטיסייתאתלראותויכולתישלפניבכיסאהתיישבההיא
שחורבטושכתובהיהועליהורודהכרטיסיהלהחיתה-שלה

 ELIZABETH YENG, CONNEY ISLANDדפוס:ובאותיות
שלי:הכחולההכרטיסיהעלכתובהיהלי

ITAY DROR, QUEEEN'S BOULEVARD . 
אניאזלאיבודהולךאנישאם ,הזמןכלליאומרתחיתהשליואמא
עללהצביעגדוללמישהואולמורהאובמדיםלשוטרללכתצריך

 ITA Y DROR, QUEEN'S BOULEV ARDולהגיד:הכרטיסיה
יבין.כברוהוא

שאליזבטראיתילכיתהונכנסתימהאוטובוסכשירדתיהיוםבאותו
מגרשעלשהשקיףהחלוןלידהאחרוןבטורשם,ישבהכבר

"הגדולים".שלהכדורסל
הייתלאואםמשתנה,הכיתהמיקוםיוםשכלמוזרמנהגשםהיה

מיססעםיוצאיםהיוכברכולםלכיתה,מסוימתשעהעדמגיע
האדםגוףשללוחותתלוייםהיושםהביולוגיותלמעבדותממ-פרה

השלדעםהלוח .בלבדעצמותעםובלעדיהם,אדומיםשריריםעם
השרירים.עםמזהמפחידפחותלינראה

ללכודבשבילמזכוכיתצנצנותעם ,לחצרגםיוצאיםהיינולפעמים
וחיתהבמיוחדאהבהממ-פרהשמיססוחרקיםעכבישיםמיניכל

והיהמותםברגעיאותםמשמרתשחיתהתמיסהלתוךאותםמכניסה
עדזמןהרבהלקחלאזה . FORMALINשלה:הצנצנתעלכתוב
שלההמלכותהכיתה.שלהמלכההיאשאליזבטלכולםברורשהיה
בספק.מוטלתחיתהלא
הזכותעלהזמןכלרבותשהיוטובותהכיחברותשלושלההיו

כלהציץ.עסוקהייתיאניואני?אותה.לסרק
שהיוהירוקיםלשירותיםכשהלכתי ,אחדשיוםבזההתחילהכול

בחיים.קודםשמעתישלאמוזרקול,שמעתישלנולכיתהצמודים
שלפנימיהדאוהשקיהבצינורותמיםשלרחשכמונשמעזה

כזה.פששפששפששמיןניאגרה,

בשירותיםהסוףעדהמיםאתלסגורשכחשמישהוחשבתיבהתחלה
יוצאתאליזבטאתראיתיהדלתאתלפתוחשהתכוונתיואיך ,שליד
הפנים.עלגדולחיוךעםמהם
לכיתהחזרהומידשלההכחולותהעינייםעםרגעעליהסתכלההיא
רגעשלפנילדעתיכולתשלאעדמהאופקלגמרינעלמהשניהותוך
פשש.פששפששועשתהכאןחיתהעודהיא

כלפשש:פששפששעשתהשאליזבטידעתילאעודשאזהיאהאמת
אתראיתי ,אחריומידמוזרהאוושהששמעתיזהאזשידעתימה

ומחייכת.מהשירותיםיוצאתאליזבט
 •מסקרןהיהזהמה,אבל

המוזרההאוושהלביןאליזבטשלהחיוךביןקשרשישהרגשתי
מהו.לגלותוהחלטתיששמעתי

לינראהובאטמןלסופרמן,התאימהשלאחדשמסוגמשימהחיתהזו
ובשקט.בחשאיותלפעולצריךבמקום:יותר
ממיססומבקשתהידאתמרימהחיתהשאליזבטפעםכל ,ואז

באטמןשאנימחליטהייתיאני to the toiletsלגשתממ-פרה
אודקהבערךהילדים.שללראשיםמעלבשקטלימעופףואני

ממיססמבקשהייתילשירותיםיוצאתחיתהשאליזבטאחרישתיים
גם.לגשתממ-פרה

חיתהוהיאלשירותיםלצאתלנולתתאהבהלאממ-פרהמיסס
בהפסקות."זה"אתשנעשהמאיתנומבקשת

כשהם"הגדולים"עללהסתכלאהבתיזמןזהיהלמיבהפסקותאבל
כדורים.להםמחזירהייתיולפעמיםכדורסלמשחקים

שניהממשלשירותים:ניגשתיהגדולה,ההפסקהבזמן ,אחדיום

40 
 185ל.יון



פרימווסימזהקלימס,גוססב

שלהכחולהסוודראתלדאותיכולתיאליהםשנכנסתילפני
שלידי.בתאנבלעשהואלפניאליזבט
הברזעלעמדתימדינמוךשהייתיבגללאבלהאסלהעלטיפסתי

הניאגרה.שלהמסתובב
ידעתילאלגמדי.ונינוחהשל.רהונראתהמתחתישםחיתהאליזבט
טרופיים.בצמחיםמתעניינתשהיא

לפניההרצפהעלמונחתחיתההמופלא""העולםשלחוברת
עםבשרניצמחשלתמונהמולוהתעכבהבהדפדפהואליזבט
באותיותכתובהיהלתמונהמתחתואדגמן.באדוםחזקיםצבעים
האסלהעלישבההיא . TROPICUS CANIBALUSשחורות:דפוס

המכנסייםאתנוח.להשיהיהכדיהכחולהסוודראתקצתוהרימה
המכנסיים,בתוךהיושהםכנראהלא.התחתוניםואתהורידההיא

אחד·כך.חשבתי

הפששאתלשמועיכולתי ,מהדממש ~שתייאושניהאיזהאחדי
הדגשתיממטוס.גםאותומזהההייתישלה.המיוחדפששפשש

מהידעתיסוףסוףעכשיוכיבשביליוגםאליזבטבשבילגםהקלה.

מהשירותיםלצאתחשבתילסיומו.הגיעשליהמחקר .הרחשמקוד
שלהמסתובבמהברזלקפוץשהתכוונתיאיךאבלסופרמןבתור

ניירשלקריעהקולותשמעתילרצפהוממנהלאסלההניאגרה
התחדש.שליוהמחקרטואלט

כיבחיים,אותישומעתחיתהלאהיאבמקומיכאןחיתהאליזבטםא
 •אותומותחאניטואלט,הניידאתככהקורעלאאני
בשטח.הוכחותמשאידלאלאליזבט,בניגודאני'
כחולותעינייםלהוהיוהכיתהשלהמלכהשחיתהאליזבט,אבל

ומבריק,חלקשחודושיער·תערובת,בתחיתההיאכיומלוכסנות,
בקוליטואלטהנייראתקרעההיאלמסה.שםמאודסובהדגישה
ששומעיםפחדתימזה.נהניתהיאשכנראהשחשבתיעדקולות
 •במסדרוןאותה

במלכותיות.לנגבהתחילהימיןידועםקדימהגחנההיאאחד·כך
מדהים.מחזההיהזה

בישיבה,מנגבת ,פיפיעושהשלנוהכיתהשלהמלכהינג,אליזבט
מחריד.ברעשטואלטהנייראתוקורעתהמופלא"עולם 1 ד·,,קוראת

הכישחיתהשאליזבס,זההענייןבכלמדהיםהכילישנדאהמה
כשהואטואלטהניידשלהקולאתלשמועאהבהיפהוהכימקובלת
נקרע.

בזה.בסרחהייתי

האחדיםהילדיםעםלשחקבשביללחצרכשיצאתיהיוםבאותו
רבותמידשכמואליזבס,שלסוברתהכיחברותהשלושאתודאיתי

להיותיכולחזק.קלףבידלישישהדגשתיאותה,לסדקהזכותעל
האמת.אתעליהיודעאניאבלהמלכהשלסוברתהכיהחברותשהן

כימאודשמחתיאחדמצדשחקים.הרקיעהשליהיתרוןתחושת
כיעצובקצתהייתישנימצדאבלחזקנוראהדגשתיפתאום
פעם.כמומלכהעודלינראתהלאאליזבס

אחרת.אבלנראתה,היאאומדת,זאת
כמוג'אמפ·שוסיםועושהלסלהכדוראתמשליךכשהייתיעכשיו

איךעלפחותכברהסתכלתי N.B.Aה·שלהגדוליםהכוכבים
לכלממ·פדהמיססהודיעהשנהחציאיזהאחדימגיבה.אליזבס
לחוףהודיהעםנוסעתוהיאאותנועוזבתשאליזבסבכיתההילדים
 • L.A .ל·המערבי

והחזיקובכושלהסוברתהכיהחברותושלושהבמהעלעלתההיא
קיבלהואליזבסבהוליוודלמפיקיםקסםשלההאקזוטיהקסםידיים.
יום.כלדואהשהייתיתוכניתךיט", f:?Qן~י .9ב"ראשיתפקיד
התפקי.דאתקיבלההיאזהובגללשחקניתהיתה.אליזבסשלאמא
כלעםשאליזבסהוסיפהתמידהיאאבלשליאמאאמדהככה

מקדה.בכלגםבוזוכהחיתהשלההצ'אדם
 .גנ~.ממשפחתגלויותבכיתהלקבלהתחלנומסוימתתקופהאחרי
 .כתוב:היההגלויהעל

THE YENG FAMILY 
PRESTONE V ALLEY 

LOS-ANGELES . 
כתוב:היהגלויהכלשלבסוף

! best regards to itay and all the other kids 
! you are always in my heart 

Elizabeth 
המליכוכבדשבינתייםשלהסוכותהכיחברותהשלושעלמלהואף

 •זהואותה.לסרקהזכותעללריבוהמשיכוג'ואןבשםחדשהמלכה
 16.00ביןזקךיס" 9ז~י. 9ב"יוםכלאליזבסאתרואהאניהיום

אחה"צ. oo. 11 •ל
כולםורוקדת:שדהשהיאמאיךמאליזבטמתפעליםנוראכולם

ושיערהמזרחנסיכתכמוואקזוטיותיפותעינייםלהשישמציינים
יפנית.בובהכמוומבהיקחלקשחוד
שהיאמיאתמאודיפהלהסתיריודעתשאליזבסחושבאניואני?
הראשיתהכוכבתלהיותאליזבסכמולילדהנותניםהםואםבאמת.

הרבהבהוליוודלמפיקיםאיןשבאמתכנראהאזזקךיס" 9ז~י.~"השל
 •בראש.שכל

~
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ידיךבתיה

ודחף ,שליאבא ,שלוהידאת~גרףהוא ,כךחד
נוראאדומותלונהיווהפניםשלוהשינייםביןאותה

מולשלךהפרצוףאתאראהלא"שאנימהכעס:
אותיוהעיףהדלתאתופתחצרחהואשלי"העיניים
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החוצה.

זהאחריהכביש,שללכיווןבהתחלהרצתי ,לרוץהתחלתיתיכף
התריסיםשכלוראיתימסביבורצתי ,שלנוהביתשללכיווןחזרתי

לאשאבאהתכופפתיפתוח,נשארהמטבחשלהתריסרקסגורים,
צל.שהיהאיפהונעמדתיהגאזשללבלוניםהגעתי ,אותייראה

בראש,דבריםמיניכלליתיכננתיובינתייםככהזמןכמהחיכיתי
אחריתיכףנעלמיםהםכיאותםלזכורמאודשקשהדברים

כלמעייףנוראשזהראיתירגעיםכמהאחריעליהם.שחושבים
ולנוח.זהאתלעזובהחלטתיאזהאלההתכנונים

שלכמומסגרתמהםלעשותהתחלתיושקים,ארגזיםכמההיוממול
עלפרשתיהשקיםואתמסביבמסביבסידרתיהארגזיםאתבית.

העוגיותעםהקופסהאתפתאוםמצאתיהדבריםכלביןהחול.
מוכןכברהיהוכשהכולאחדבמקוםאותהסידרתימפעם,שומשום
השקים.עללינשכבתי
כמוהמצחאתליליטפתירקכלום,עשיתיולאככהשכבתי
והסתכלתיבכיתה,טובמרגיששלאלמיעושהציפורהשהמורה

שלמדנואחדדקלוםליהזכירשלהםהכחולהצבעהשמים,עלסתם
הקסמים,בשמיהתכלתהנה ,אותוליולחשתישעברהבשנהעוד
התאנההכרמים,הנההפרדסים,הנהבראש,השומריםהריךהנה

השירמאודלנוהתאיםדווקאשזכרתי.מהכלזהוהברוש,התמר
בכללאיןהריםאבלוהפרדסים,תכלת,בצבעהשמיםבגללהזה

 •מזמןכברעקרולנושחיתההיחידההתאנהואתשלנובסביבה
כלאתלסנוורוהתחילהשלנולביתמעלאזבדיוקחיתההשמש

אבלחזק,אותןסגרתיאזבעינייםנוראלילשרוףהתחילהסביבה,
כתמיםמיניכללקפוץהתחילונעים,חושךלישיהיהבמקום
כתומים,צבעיםשלכזאתערבוביה ,שליהעינייםבתוךפראיים
וראיתיאותןפתחתיאזמזה,עיוורתנהייתישאוליחשבתיפתאום

קודם.כמוהדבראותובדיוקהכולאת
ליעלוצהובות,נמליםעלילטפסהתחילומהכתמים,נפטרתירק
ליהפריעוכל·כךבגב,ליגירדוהאוזניים,לתוךנכנסוהצווארעל

כלואתהראשאתולנערלקוםמוכרחהשהייתיהאלההצהובות
שלי.הבגדים

הזההביתאתהרסתיבארגזיםבעטתיהעסק,מכללינמאסבסוף
הכביש.לכיווןורצתי
עדבצדעצרהוא ,שלוהמקלעםליאופולדאדוןבכבישעברבדיוק
שלהם,הביתלכיווןשלובגישושיםהמשיךואזעבראחדשטנדר
בתוךמושחלותשלושהידיותמבדהסלעםלאט,לאטלוהזדחל
שלהשניםכלאחרישםשנהיהבשקע ,שלוהשמאליתהכתף

 •האלוהסחיבות
מהחנותהדרךאתטובטובמכירשהואשידעתיאפילו ,אליורצתי

 ,אליורצתילעשות,מהכהביןליהיהשלאבגללאבללבית,
אותו.ללוות

בצקכמושלהשהבשרבזרועתפשתימהפה,מלהאףלהוציאבלי
שלחיוךמחייךשהואידעתי ,בכללעליולהסתכלובלישמרים

בצדדים,מוחבאיםוויםשניעםאותותלוכאילושנראה ,סבל
אצלותמידזהככהבשמחה.רוקדיםשלוהעינייםשלושהגלגלים
שמח.הוא ,אותוכשמלווים
נורארעריחלאופולדמאדוןיצא ,יוחנןשלהביתעל·ידכשעברנו
והוא,לרגע,שליהנשימהאתלעצורמוכרחהוהייתימסביבוהתפזר

אתה?""מירם:בקולשאללריח,לבאשיםשלאכדי
את."זהאתה,לא"זהעניתי,ואני

אזלשאול,להמשיךשכחהואאבלפתאוםגדלשלושהחיוךראיתי
יוסף."שלהבת"אניואמרתי,קצתעודחיכיתי

פעםעודאמרתיאז ,אותישמעלאוכנראהניגוןאיזהזימזםהוא
יוסף."שלהבת"אני
חכם."בחורהוא"יוסףאמרהואיוסף?""אח

נחיתה ,לשרוולמתחת ,שלוהבשרעלשמונחתשליהידבינתיים
המקל.עםהידאלועברתיהזההצדאתעזבתימזיעה.רטובה
שאל:הואפתאום
לו?"שנתתיהספראתקראכבר"אבא

דבריםמיניכלבושכתובים ,ליאופולדאדוןשלהספרכי ,שתקתי
אותושםלפעמיםואבאשלנובביתהתגלגלמהתנ"ך'לאיובבנוגע
אניוגם ,שלוהארוחהבזמןבוועייןהסלט,שלהצלחתעל·יד

אותיותועלהמפוארתהכריכהעלוהסתכלתיאותוהחזקתילפעמים
עליה.עשהשאבאהשומןמכתמילברוחשהצליחוהזהב,
לולה. ,שלוהבתאתפגשנוליאופולדשלהביתשלבפתח
בטןלהויששליאמאשלבגילבערךגרת,·ומבושמנההיאלולה

לדברושאסורעקרהשהיאאומרתואמאילדיםלהאיןאבלענקית,
ידה.עלילדיםעל
ליוותהלאהל'הרואה?אני"מהלולה,אמרה,היאאבא""נו

אותך?"

מרוחשהיההעליונות,השינייםעלשנמתחחיוךאליחייכהלולה
עוגה?"חתיכתרוצהאת"אוליאותישאלהוהיאאודםעליהן

באותולהלענותהצלחתילאאבלרציתיכיהכתפיים,אתכיווצתי
רגע.

ללכלךלאמהסנדליםתיזהרי"רקליאמרההיאתכנסי" ,"תכנסי
צלחתעלפרגעוגתפרוסתלינתנהלולהבמטבח,השטיחים."את

סדרשלנעימיםרעשיםכמהעודועשתהי·זהב, nפרעםלבנה
אףלהפילמבליבזהירות,לבד.אותיוהשאירהויצאה ,וניקיון
במקוםלשבתנשארתישגמרתיואחריהעוגהאתאכלתי ,פירור

הצלחתעלהסתכלתיבינתייםהלאה,לעשותמהלישיגידווחיכיתי
הפרחים.ביןהבדליםוחיפשתיהריקה
בצעדיםהחדרים.מאחדליקוראלולהשלהקולאתשמעתיפתאום
ראימולישבהלולההקול.באשממנוהחדראלהתקרבתיזהירים
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לולהשלהראיבתוךגםהייתיתיכףלחדר'כשנכנסתיועגול.גדול
בתוכו:אותישאלהוהיא

 11 ?תסרוקתלעשותיודעתאתנכון"לאהל'ה

בצבעשפיץעםידיתשלוצפוףמסרקליהושיטהוהיאהנהנתי
ורוד.

רואה?"אתכאן,"תנפחי

למעלהשלההשיעראתבידכשהרמתיבחילהקצתהרגשתי
כדור.כמוממשנהיהשלהשהראשעדביקשהשהיאכמווניפחתי
 .מאוחרכבר"אבלאמרה,היא ,,קודם,אותולחפוףצריכה"הייתי

 11 •יבואומעטעודהאורחים

אזאבלמהתסרוקת,מרוצהונראתהבראיעצמהאלחייכהלולה

עירומהנערהשילה,אגרן

נמחקמידכבר?"מוכניםאנחנו"נו'ושאלשלההבעלבנימוסנכנס
מהר'יצאוהואביידישמשהולוענתהוהיאמהפניםהחיוךללולה
טובטובשלוהשערותעללהסתכלהספקתיעודאניכןלפניאבל

שצובעיםפעם,כלאומרשלישאבאמהנכוןזהאםלראותבשביל
עליוצוחקשלי'אבאצוחק,הואזהואחריבלונדיני'בצבעאותםלו

בלעג.
אמרהלולה ,,לה.ישמוכשרתבתאיזהלאמאלספרמוכרחה"אני

לאנשים.לועגשלישאבאאיךעלשחשבתיבאמצעלי

ואמרה:נאנחהשלה,השישיותעלקליפסיםשמהלולה
 ,,במרפסת.סבא'להאתלשיםאפשרשכברחושבתאנייד'.שר"נו
הסבאגםשהואכאילוסבא'לה,אמרהשהיאאיךמצחיקהיהזה

איילת.שלרקהסבאבכללהואאבלשלי'
מרופדנצריםבכסאבחוץ'ישבכבראיילת.שלסבאכשיצאתי'
המקלשלהכיפוףעלמונחותשלוהצהובותהידייםשתיבכריות,
התנגדלאוהואשלוהאףעלהריעועליזיםזבוביםוהמוןהליכה,

המוןעםופצעיםאיובעלמחשבותעםלבדלהישארהתעקשולא
מוגלה.
חשבתיהיה.ולאאדוםפיטנגווחיפשתיחיההגדרעל·ידנעמדתי

הכורכרעלמכוניתשלחריקותשמעתיפתאוםאבלללכתכבר
והייתיהגיעולולהשלשהאורחיםוהבנתילביתהכניסהשמול

סקסיוראיתיהאצבעותקצותעלהתרוממתיאותם.לראותמוכרחה
כנפיים.עםכחול'מבריק,

מהמכונית,לצאתמאודזקנהאחתלגברתעזרמבוגר'אחדאיש
חייכהנורא,להשקשהלראותהיהשאפשרלמרותהגברת,והיא,
שלוהצוואראתונענעבמקומולשבתהמשיךהטקסינהגהזמן.כל
שלהם.לקושילבשםלאובכללרעשנית,מוסיקהאיזולפי

איילת,שלשאמאראיתיהמכוניתשלהאחוריתהדלתכשנפתחה
היא,שגםראיתיופתאוםבפנים,יושבתלולה,שלהאחותשהיא
שלה,אמאשלהברכייםעלהראשאתשמהשם,עצמה,איילת

ואומרת:בעדינותאותהשמנערת

כבר."לנומחכיםוכולםלולהודודהסבאיורדים.הגענו."ילינקה,
שהיאראיתיתיכףאיילת,אתפתאוםלראותהתרגשתיכל·כך

לאמסודרת,נראתהוהיאמאוד'ארוכהחיתהשלההצמההשתנתה,
זהעלודיברנויוחנןשלהגדרעלבקיץכשישבנואזכמו

מיניכלעלוגםהרבההרבהומלטפיםומתנשקיםשמתחבקים
כייפה,לאשאנישחבלאמרהואיילתהקשבתיואניבגוף,מקומות

אמרההיאקורים,האלההדבריםכלאזבאמת,ממש,שיפיםרק
הפנתההיאמתקרביוחנןאתשמענווכשפתאוםעלי'והסתכלה

והיאבפנים,ליהצליףשלההיפהוהשיערשלההפניםאתאליו
והיאלוהתחברוהג'ינג'יםוכלהסמיקוהואבשמחהאליוקפצה
אחריה.אותוומשכהוצחקהמשהו'לולחשה
שליוהפרצוףבנחירייםנוראלילשרוףהתחילהתרחקו'שהםאחרי

שליהבכיאתמשכתימהראזמחברת.שלמעוךדףכמוהתקמט
והלכתי.פנימהחזרה
הכבישעלשנפלפסלארטיקכמונמסונשכח,עברכברזהכלאבל

זמןכמהואחרידם,שלכמואדוםגדולכתםיששבהתחלהבקיץ'
 •סימןשוםנשארלא

שאנילהולהראותאליהלרוץורציתיבאה,שהיאשמחתיעכשיו
עלאדרוךהמדרכה,בכיווןארוץשאםפחדתיהתבלבלתי.אבלשם,
אלוהגעתיהביתכלאתך"קפתיאזלולה,שלותמרהאמנוןפרחי

הפרחים.מאחריהמדרכה

ואמרה:לולהלקראתםיצאהאזבדיוק
מבואם.מופתעתשחיתהכאילו ,,אורחים,אי·זה"ש-לרם
ואיילתבמדרכה,יפההתקדמוהזקנהוהאשההמבוגרהאישבינתיים
נהיהאלי'קרוביםמאודהיוכולםוכשכברשלה,אמאאחריהזדחלה

ולאחזקלאקראתי'ומשםלשולייםירדתיואניהמדרכה,עלצפוף
אותי.ראתהלאוכאילועליהסתכלהוהיא"איילת",מדי'חלש

הזקנההאשהאתבזהירותשהושיבוראיתישהייתי'מהמקום

כל"וונדרפול".אמרההזמןוכלורעדהחייכהוהיאבמרפסת,
אתלהורידששכחהולולהלשולחןמסביבהםגםהתיישבוהאחרים

שלגדולוקומקוםזהבבפרחימקושטלבןסרוויסהביאההקליפסים,
טובים.דבריםמיניכלעםומגשתה

רם:בקולאמרהמבוגרהאיש
אמרהואבשקטיותרבהתפעלות.בראשווניענעדליקססים.""איזה
ואחרישלה.אמאשללכתףיותרנדבקהרקהיאאבללאיילתמשהו

עדכל·כךמשמחמשהולאופולד'לאדוןלהגידמשהוגםלוהיהזה
עלמיותריםהרגישוהזבוביםוכלשלו'בי:דניפנףשליאופולד
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עצבנות.מלאבזמזוםמשםועפושלו'הפנים
הכחוליםותמרהאמנוןעללדרוךלאמאודנזהרתיללכת.החלטתי
לכביש.וירדתי

ילדה.""הי,
אתהוציאהואנעמדתי.הצפצפה.עלוחיכהליקראהטקסינהג

בידו:וסימןהחלוןדרךהראש
בואי.""בואי,

ידה.עלחנהשהטקסיהחורשהשלהראשוניםהעציםאלהתקרבתי
אותי.שאלהואלשתות?"משהופהקוניםאיפה"תגידי,
הכנפייםועלעליולהסתכלוהמשכתיאמרתי ",סגרוכבר"עכשיו

אחורנית.ללכתהתחלתיואניחייך,הואשלו.המכוניתשל
הולכת?"אתלאן"רגע,
 :אמרהואזמןכמהאחרי •עצרתי

אה?"שלך'המשפחה"עשירים
 •ייתעב ,,·כך'כלעשירים"לא
ימיםשלושה"כברמעוצבןקצתבקולאמרהוא ,,עשירים.לא"מה
מאמריקה?"הזקניםבאוהםמאיפה •••עםאיתםמסתובבאני

להתלונן:והמשיךשלילתשובהחיכהלאהוא
עםהזההחורועכשיוירושליםחיפה,אלה,אותילקחולא"איפה

 ,,הווילות.
הזאתי?"הווילהעשיריםלאמה?"וזהממולהביתעלהצביעהוא
 •אמרתישלי"המשפחהשללא"זה
שאל.הואאיפה?""אז

שלנו.הביתעלהצבעתי"שמה"
 •אמרהואשמה""אה

שתקנו.

ואמר:חייךהואפתאום

 ,, •לתוכותכנסיבחוץ?ככהעומדתאת"מה
נכנסתי.בסוףאבלקצתהיססתיואניהדלתאתפתחהוא

אבק.שלריחעםמעורבבבושםשלריחהיההמכוניתבתוך
חזק,שליהגוףואתהפניםאתוהחזקתילחלוןקרובהכיהתיישבתי

מנוזלת.נהייתיכיהרעישהשליהנשימהרקפטל,כמושיהיו
זהאחריבאנגלית.שירוהתחילהרדיושלהכפתורעללחץהנהג
שלו'השחורותהשערותאתליטףבראי'עצמועלהסתכלהוא

אלי.וחייך
שאל.העשירים?"אצלעושהאתמה"אז

 •לוהסברתי ,,ליאופולר,'אדוןאתליוויתי"אני
הבעל·בית,בטחזהמבין'אניעכשיוזהו'ליאופולד'אדון"אה,
אה?"

באנגלית,אחרשירהיהוכברלשתוקשהמשכנוזמן'כמהאחרי
אומר:הנהגאתושמעתיהראש,עלנגיעההרגשתי
 ,, •לךישמבריקות"שערות

ואמר:נאנחוגםצקתאותיליטףהוא
לילהביאהולכתהיאחודש.איזהעודילדה,ישליגםמעט"עוד
 ,,מבריקות.שערותעםקטנהילדהגם
 •שליהכיסאשלהמשענתעלשלוהידאתשםהוא
אתמהתתביישי'אלקצת,פהתתקרביבואיבפינה?שמהאת"מה

לאבחיי.איתר,אחכמו •••כמו"אניצחקהואממני?"מתביישת
 ,,רע.דברשוםלךעושה
לברךקרובקטןבתאלחטטוהתחילהמשענתמןהידאתהורידהוא
 •ברדיואחרתלתחנההעבירוגםשלי'

כלרםלשתות,כלרםמביאיםלאאיךתראישלך.העשירים"קצמנים
 ,,בן·אדם.לאאניכאילולאכול'
העיןשלמהקצהעליוהצצתישלו'הידאתפעםערדלהרגישרציתי
החלוןאלהראשאתמהרiךפניתיעלי'מסתכלשהואוראיתישלי
שלי'השערותאתבכוחותפסבעורףלינגעהואזהאחריומיד

בגרף,איומהצמרמורתלישחיתהאפילופסל'כמרלשבתהמשכתי
 •גמרילמחוספסותנהירשליוהזרועות

• 

הבטנושנינוהמכונית.שלהחלוןעלדקגשםכמוירדוהאורןמחטי
אלאותיוקרבאליו'שליהראשאתהנהגהפנהלאטלאטבשקט.בו

והייתירצון,בכלללישאיןהרגשתיואנישלו.והשעירהכהההחזה
מתרוצץמשהושמענופתאוםשברדיו.לשירוהקשבתישקטה

דרךהסתכלוהואהראש,אתמידהרמתיאניקפצנו'שנינובעלים.
מסביב.החלון
 ,, .אחדחתול"סתםצחקהוא ,,אחד'אףזה"אה,
ומשםשלווהקוצניתהחומההלחיאלוקירבשליהידאתלקחהוא
אתוהכניסשלוהפהאתקצתופתחהשפתייםאלאותהלקח

הראשואתאליואותיומשךלהאנחהתחילהואלשם.שליהאצבע
אותודחפתישלו'מהכוחנבהלתי •שלוהברכייםלכיווןדחףשלי

וברחתי.המכוניתשלהדלתאתפתחתימעלי'
לךאיןמהכלום.לךעושהלאיש,"מהצועקאותרשמעתי"רגע"
בראש?"שכל
רצתיאורן'מחטיהמוןהיוהאדמהעלהחורשה,תוךאלרצתי

מכשוליםמעלמדלגתאניכאילוגבוה,הברכייםאתוהרמתי
מוחבאים.

 ,,דם.לךישעכשיו"רואה?
הנהג.שלהקולהיהזה

מאשים.בקולאמרהואנפלת"ממנוהזה,הרקובהברזזה"הנה,
שלי.הידייםביןהפצעעםהברךהיבשים,העליםעלשכבתי

"אמאילה".יללתי'"אמאילה",
היהשלוהחתוךשהעורהפצעעלמקרובהסתכלתיהתיישבתי'

לינזלודקשקוףחוטהראש.אתהורדתיודם,אדמהעםמעורבב
העלים.אתוהרטיבמהאף
ניירוהביאהלך .אמרהנהג ,,מהמכונית,משהולהביאהולך"אני

טואלט.
 •אמרהוא ,,גל'הראתלפה"תביאי

להתקרב.לונתתיולאאבןכמונשארתיאניאבל
 ,,הדם.אתלךמנגברקאנילפה,"תביאי

הצליח.לאאבלהידיים,אתלילסלקבכוחניסההוא
נייר.חתיכתלינתןהואלבד."תעשיהנהצריך,לא"טוב,
האדמה.עלהנייראתוזרקתיהברךלאורךשנזלהדםאתספגתי
והתיישב.שאלהואכואב?""ערד

חזק.היהלאבאמתכברהכאבהראש.אתנענעתי
החורשה.עדלולהשלהביתמןהגיעוהפסנתרשלהצלילים
שלהעגולהכיסאעללהיושבתאיילתאיךראיתיעצומותבעיניים

ברגשמנגנתלעצמהמחייכתאחד'אףאללבשמהלאהפסנתר'
ממארש.וחלקראלס

אתאותם,העיפהוהרוחכפייםלהמחאוכולםגמרה,כשהיא
כאבים,שוםיותרהרגשתילאפתאוםמקום.לכלכפייםהמחיאות

השרשרתעלנוצץששוקעתהשמששלהאוראתראיתיברשה.רק
והתחלתיקמתיבשקט.על·ידילשבתשהמשיךהנהג,שלזהב

שמחוץהשבילאלרצתילרוץ.אפילויכולהשאניהרגשתיללכת.
 •שליהכוחבכללחורשה
כמונקשושליוהסנדליםהדרךכלדילגתיהביתהבירידה

הציצהיוחנןשלשהסבתאכל·כך'חזקותהיוהנקישותקסטנייטות.
אותי.וראתהזהמילראותשלהםהחלוןשלהרשתדרך

כדימרעישדברבשרםלהיתקללאנזהרתישלנרלחצרכשהגעתי
לקירשהגעתיעדכפופההדשאעלורצתישחזרתיידעולאשהם
רעש,איזהישאםלשמועלשפריץאחתארזןוהצמדתיהבית,של
יריקהולאצעקה,ולאדלת,שלחריקהלאכלרם,שמעתילאאבל
מים.שלרעשולא
היאהכניסה,דלתאלמהררצתיכל·כך.צמאהנהייתיאחתבבת
באגרופים,דפקתיבידית,חזקמשכתימפתח,עלסגורהחיתה

 :וצעקתיבעטתי'
 ,, •כברליתפתחולי'"תפתחו

לילדים.כתיבהסדנאותומנחתתסריסאית Iיזין(גוסרמן>בתיה
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הזמןכלאניאבלחנה",המורהעםראשונהבאל"ף
שלהשםאתקראושבדיוקכנראההשוטר.שלהאקדחעלהסתכלתי

באל"ף"אתהלילד:ואמרהסתובבפתאוםהואכיהשוטרשלהבן
הרצפה.עללהסתכלהמשיךהילדחנה".המורהעםראשונה
רצתההיאבכתה.אוריתוגםלבכות,ילדיםכמההתחילובינתיים
ואמאאני .דיברנולאשבכללאפילוכיתהבאותהאיתילהיות
הרמקולעםהאיש •ספרלביתבדרךשלהההוריםואתאותהפגשנו
יהיוולאאילוציםישאבלבבקשותלהתחשבמאמץכלשנעשהאמר

לכיתהשלהםהילדיםאתלקחתמההוריםביקשהואשינויים.
להחליףשרצוהוריםמלאאליובאולדברגמרכשהואהנכונה.
לנסותהלכוכןשגםאוריתשללהוריםשלוםאמרהאמאכיתות.
לבואקצתתאחרשהיאלהיותשיכולליואמרהכיתה,להחליף
והיאלי'אכפתשלאאמרתילה.אחכהושאניהביתה,אותילקחת
ראשונה.אל"ףלכיתהאותילקחה
ים.בפגחיתהכברהמורה

המורה.אתאמאשאלהאותו?"להושיבאפשר"איפה
אסדרכבראנימחררוצה,שהואמקום"בכלואמרה:חייכההמורה
ב'סורבסוףמקוםתפסכברהשוטרשלהילדהגובה".לפיאותם

התביישתי.אבללידולשבתורציתי
ליאמרהלידו",תשבבואבחוץ.שראינוהשוטרשלהילדהנה"הר'
אמאאזענה'לאהילד . ,, ?לךקוראים"איך :אליופנתהואזאמי'

לידך?"..~שבאורןאםלך"אכפתשאלה:
אמאמהרצפה.שלוהעינייםאתשהזיזמבליהראשאתנענעהילד
והלכה.שתאחרליהזכירהנשיקה,לינתנה

הלוחעלמשהוכתבההמורהלכיתה.תלמידיםעודנכנסובינתיים
 ."א"האותאתרקזיהיתיניקוד.ועםצבעונייםבגירים

שלהילדהאורית' •ליקוראמישהופתאוםשמעתיאורן""אורן'
ביחדאהיהשאנילילסדרהצליח"אבאאלי:באהאמאשלהחברים
מקום?"לישמרת"תגיד'אדומות,היושלההעינייםאיתן",

לידיושבשאניושמחתישלהחבראניכאילופתאוםדיברההיא
 •השוטרשלהילד
אמרתיאזפעםשובלבכותהולכתשהיאראיתילה.עניתי ."אל"

קרוב.גםשזהלפנינושולחןלידשתשבלה
אמרההמורהשלכם",המורהואניחנה,קוראיםליתלמידים."שלום
לפה,יבואהסדר'לפיאחד'"כל •יהשגאתאחדשנכיררוצהשהיא
מהגר'הואאיפהלו'קוראיםאיךלנוויספרהכיתהמוליעמוד

חייכה.המורהעליו".שנדערוצהשהואמהכל •••ושלוהתחביבים
 .'אבסורראשוןשישבהילדעלהצביעההיא "•הראשוןתהיה"אתה
 •לוויתרההמורהלקום.רצהולאלכתףשלוהלחיאתהצמידהילד
הראשון?"להיותרוצהמי"אז

רוצה"."אניהצביע:אחדילד
עללנוותספרהכיתהלפניתעמודבוא"יופי'חייכה,המורה
מחברתמאמצעלבןדףתלשלידישישבהשוטרשלהילדעצמך".
כיוונים.מיניבכלהנייראתלקפלהתחילהואשלו.מהתיקשהוציא
בקומהבר"ג 16השפלהברחובגרואני ,תמירלי"קוראים
התבייש.לאובכללעלינוהסתכלתמיראחרונה",

אותושאלהמהשכונה?"אומהגןבכיתהחבריםלךיש"תמיר'
המורה.

שליואבאאמאחמש.בןואניששבניכולם"פהענה,הוא"לא"
גן".אותיהקפיצואזלקרואאותילימדו
הלוח?",עלכתובמההכיתהלכללקרואיכולאתהאזתמיר'"יופי
 ."'אכיתה"שלוםלאס:אמרוהואלהסתכלהסתובבלאבכללתמיר
 ."'אכיתה"שלוםאחריו'חזרההמורה
 •שלולמקוםחזרתמיר
עכשיו?"עצמועללנולספרלבוארוצה"מי

הקיפוליםאתסייםלו'קוראיםאיךידעתישלאהשוטרשלהילד
קירבהואממנה.שבלסוקצוותבשניהצורהאתהחזיקהואשלו.
הצורהבלון.כמואותהוניפחפנימהחזקנשףופתאוםלפהאותה

המורההכיתה.בכלחזקרעשוהשמיעהאחתבבתהתנפחה
שתיעםמפלצתמיןכמונראתההמנופחתהצורה •עליוהסתכלה
קרניים.

תראהבוא •ניירלקפליודעאתהיופי"איזהעליו'כעסהלאהמורה
לעשותאותךלימדמיהכיתהלכלותספרפהתעמודבואלכולם.
לפנילעמודוהלךלרצפה,הסתכלהילדיפה".כל·כךמפלצת
הפהכמועכשיושהיוהקצוותבשניהמפלצתאתהחזיקהואהכיתה.

כלום.עשיתילאאבללבכותהתחילהפתאוםאוריתהמפלצת.של
וליטפהאליהניגשההמורההבין.לאאחדאףאבלמשהואמרההיא
הכיתהלפניעומדהשוטרשלשהילדלבשמתיהראש.אתקצתלה

הנעלייםעלהסתכלהואלרצפה,הסתכללאהואלמסה.ומסתכל
השרוכים.עלואולישלו
המפלצתעםשיחקרקהילדלך".קוראיםאיךלנותספרקודם"אז

בחוץשלה.אחרצדראינופעםשכלאותה,וסובבשלו'באצבעות
מתרחקת.אומתקרבתהיאאםלשמועניסיתיסירנה.שלקולשמעו
 •השוטרשלהילדאמרמאה"בן"ואני
הפסיקהאוריתהרצפה.עלאותהוזרקשלוהמפלצתאתקימטהוא

כלרם.בקוללצחוקהתחילותמירשלה,הבכיאתגמרילעכשיו
אתה"אזאמרה:שהמורהעדלצחוקהמשיךתמירשתקו.הילדים

גדול".ילדכבר
למקוםוחזרענה,לאהילדמפלצת?",ככהלקפלאותךלימד"ומי
למורה,לענותלאאומץכזהלוהיהמאיפההבנתילא •לידישלו'
שוטרשלושאבאבגללזהאוליהלימודים.שלהראשוןביוםועוד
היאאםידעתיולאשלנו'לשולחןהתקרבההמורהאקדח.לוויש

אותה.ופתחבדלתדפקמישהופתאוםבשקט.תדבראועליותצעק
ר·כך nואלמורהוחייךהאישאמרשרון",שלאבאאני"שלום,
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חפצםלכלהשוטרים?מעםאנוכימשולחכיידעת-
הראשוןברקיעאשרהכרוביםאחרוןואצליח.ארוץ אנוכי.שמים,הנקרא = =

רפואתדברלכלהנשמעיםהמלאכיםעםנמנהאיני 11 •
במחנהאשראורפניאל'אתהמשרתיםהגוף

מןגדולים,ורצוןהמלךדעתמהמשובביםמלאךלאגםהראשון.
לבלאסרהעומדכרובלאאףהראשון.ברקיעאשרהרביעיהמחנה
אנוכי'המלאכיםאחרון .החמישיהמחנהמןעשירה,אוגדולהאשה

ושםנואל'ושמוהשביעיבמחנהאשרהשוטריםאחרוןאתמשרת
להחכיםהחלוםעלהעומדיםהמשולחיםקטוןאניזזיאל.לי'ניתן
אחרוןכיויען .פתרונוומההחלוםמהבטוהרה,אליהםהקרבאת
וקטנים.שוטיםשלחלוםלכלאנוכינשמענואל'למשרתיאני
אחדטףלהחכיםאנימשולחהאדמה,פנישעלשני·חייםכמהבכל
הםחולמיםיעןהקטנים,פניעלהשוטיםעליויתאהבוהקטנים.מן
אנוכי.פתאיםשומרוהריהחלום.-תשוקתםוכלאחריתםעד

שלו'וחלומואחדכלהטף,הדעת.קטניעלאשרהחלומותופשוטים
חלומושפתלמדתיעדאעמולרבהועתחדשהחלומוושפתקטןכל
קומתוכתמרוכברוכה,כהואפןפשרם,לולבארהקטנים,אחדשל

אלאנוכימשולחירחיםלריבואאחת •הימנישוגהחלומוותשוקת
נפשינקשרתאז •אחריתוועדמבטןהחלומותאלימסוראשה,ילוד

אבן'עלאבןלהניחאךהםהירחיםרבבותיתרלאהבה.בנפשו
אםבלתיזאתאיןנופלות.וחננהולבניםחומרללבןנופלות.והמה

מעט.להושכרקשהעבודה
נטויטס,אנירביםימיםארץ.בואךהשמיםמןאניעףההיאבעת

ואחריאש.עמודיעלהעומדהרביעי'הרקיעמאתהבאהסערהברוח
שםהשישיהרקיעמןנופתמלאיםשאוצרותיולמקוםאניעףהרוח
נופתלתתארץ'בואיעדבכנפילשיםהצדיקים,לרוחותמקוםמוכן
שמןילדהליניתנההזאתבעתכייעןרוגשכוליהטף.בפיצוף

היא.החולמים
אתלראותהארוס,פניעלטסארץ'קדמתאלעףאנירביםימים
ואחזההמקום.לתור '•ך~~לבמדרונותלכרמיםאשרהחמדהעצי

הרקיעמןהבאיםרוךפתותייו'בתועפותהשלגלובןהעיןמלוא
כיסהיעןנפשיעליותעגםמראות.והכרמיםהתיבהוינסוךהשני'
מיניכערביםליריחוהיהכייפת,בןליווןאשרהנקטרכרםהשלג

אניחלומהעלאשרהילדהלבקשהתיכונההארץאלמשםואפןאז.
השביהרקיעמןאשרטלליו'ביןעףאביאחדלילהעוד •מופקד
ירחיתשעהכלהאנשים,עללרחףוהקרת,הארץואי·בעדיבואו'
עתמכאוביםלהשכיחההעולל'ברוחחמדהחלומותליתןבטן'

יעל.-להיותךם fועולם,באיביןהיותהילדה,יוצאה
ורמים,קטניםלהבתיםשגגירמת·גן,להששםהזרהבעיראניעף

כחוללהםברזלחרשורכבוחדשה,זרהשפתםכיהאנשיםלשמוע
ואיןארץ,להרעישאבנייםעלהרכבשועטהולךהים,שפתעלאשר

המהרציםאציםבקריה.אשרלאנושלהםזרותדרכיםמתום.בם
לשוחיוצאיםתואםלא .האבןבדרכיהםומהלכיםהברזל'ברכב
שוקםודוכניהפרח,פלאיעלעומדיםבםתחזהלאעפר'בדרכי
כמובזהזהתומכיםעומדים,והבתיםהאבן'בתיבתוכניהםסגורים

מעשהבלילהמבהיקיםלהםאוריםומיניהאדמה,להםתיספקלא
בלאעבריה,מכלבקריותהיאנושקתלקרת,חומהואיןמג,רב

ולאושלמותם,באנושלאהימנה,נבדלותלאהממהוגםהפסקה,
אירעמהרעיזאתהבןאוכלאיאחת.קריההיוכמובתיהם,במראה

מההמלים,מחציתאבןלאובדברםאצים,הםאנההאדמה,לבני
 .מבינתיונשגביםהמראותליקשיםרעי'ואדבראגיד

ללוותו.איתרילכוועציםים,אלהולךאחדנהרהעירובפאתי
הלום.עדראיתילאכמותםמאוד'נפלאים •ידידיהעציםנפלאים

ע~ביםבדיםלעץ.לוהרבהבדיםמכולם.מופלאעבותאחדועץ
נוטיםלוועלעליםאנוש.מכאוביבראותםבחמלהבוכיםנופלים,

מכאובלכלהואצורילהםוניחוחמדקודקיםארוכיםעלעליםמטה,
ויפלוליחסוינס ,וסעדמזורהםשאיןעלהעליםיאושובגבור •וזך

אנישובתעתיוםשלמחנהלילהיותהעץואקחארצה.מתים
החלומות.מןלהינפשממלאכה

הממהוענוייםשפתם,ללמודהטףכלשלבחלומותאורחאנינכנס
וצעקתם,שירתםעלוהאבותה~מ;תאתואשמעמה.אדעולאמאוד

ואסורלי'הואטמאכיגופםאלאקרבבלאךשפתם,רזיכלללמוד
ונוגעוהיהגוף,בישאיןהמלאךאניוהטף.האדםיראונילבלעלי
יומת,ובמוראארצהאפייםויפולגוףבעלאותיראהאוגוף,בי

כלדורשיושבשםהשביעי'הרקיעמעםהמלאךאליואותיוקרא
ולוקחוטוהרה,בנהריהטובלהמלאךמזה,לוכנפייםשששמפט,
ודם,בשרניועשובשר'געתחמדתיכיוהיה •חייתועפותכלממני

לעפרם.יומםבבואוהשביםוהאובדיםהמתיםאלהכמעשה
בחלומותרקבהלדבריעל'תולדכיעדמתאפקאניירחיםתשעה
אניעףואמה,אביהמשושחינה,שפעתעליולדה,ועתקטנים.
זהבאבקתלהבוזקבחלומה,ויוצאבאהמטולל'לראשהקרובקרוב
אתלהמבארביעותים,פשרילהמבארבראשה,הדבורים,מאת
הננסים,גיתיתוזמירתהנפיליםחוכמתעימהמספרעדן'נחשי

אשרהטףמכלעליותילבביעל'ותתעצםבחלומה.יעלותצחק
גםואצאבואהראלילה,בחלומותבואלידילאוכברידעתי'

הקיץ.בחלומות

ב

זזיאללכבור
שאניהראשוןהמיכתבזהובכלללמלאךכותביםאיךיודעתלאאני

ליכתובמהימיםכמהלחשובקודםצריךעבודה.הרבהוזהכותבת
עםלנקילעתיקועכשוימיםכמהעודזההליכתובכךאחרוגם
כותבתלאאניאזמשגיאות.להיזהרוצריךלהביןשתוכליפהכתב
אפילולי.קשהזהאזביתבכיתהאניוחוצמיזהקשות.מיליםבכלל

גםהיאיודעת.לאהיאוגםלמלאךכותביםמהאמאאתשאלתי
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ליעזרהגםהיאכתובת.גםצריךאזמכתבכותביםשאםליאמרה
שישכזהדברשאיןזהבבדפיוגםהטלפוניםשלבספרליראות
משהמלאךכמושמותכמההיומלאכים.שלטלפוןאוכתובת
אברהםשמותמיניכלמלאכיהיווגםזזיאל.לאאבלסימהומלאך

ולאאנשיםבכללשאלהאמרהאמאוגםאתה.לאאבלוזהבהוירון
אתהאזמלאךבאמתאתהשאםחושבתאניאבלאמת.עלמלאכים

אניהשם.מספיקרקכתובת.בליאליךיבואשהמכתבלעשותיכול
צודקת?

המיכתב.זהאז

ימיםלהרבהלישהלכתאזכמומחבואיםאיתימשחקאתהעודהפעם
למה.להסביריכולהלאשאביאחרתקצתוהייתבאתואחרבן
הקטנותהרוחותאתמרגישהלאשאניזמןהרבהכברזהושובפעם
להםושישהולךוכשאתהבאכשאתהשליהראשעלעושהשאתה

בואזזיאלבקשה.בקשהבקשהצפרירים.שלךבשפהיפהשםכזה
עודהפעםרוצהאנירקודי.אחרוןמבטיחהאניאלי.שובפעם
כזהליעושהשזההפניםעלקצתגםהאלההצפריריםאתלרגיש
זמן.לקצתאותיעוזבליבבותהלירצותשאפילובפניםשקט
משועלאיתןלדברצריחהאניאחד.פעםעודלבואמוכרךאתה
שלךהצוארשעלהתותפתשאניפעםליאמרתאתהנורא.חשוב

עודוגםבלי.יכולאתהאיךאזשבכתרהברקתאניהילדיםושמכל
הגדתהגםואתהבלילה.מפחדתאניבאלאכברשאתהבגללדבר.

גםאזיותר?עלימאגןלאאתהלמהאזומגיביצורישאתהפעםלי
משוליישכימוכרחאתההכיאבללבוא.מוכרחאתהזהניגלל
 •אפאחדעםעליולדבריכולהלאושאניאיתןלדברמאודסודי
בטחחוצמיזהכלוביתמלאכים.איןכולשאלףאומרתשליאמא
ידע?שאניאיךאזביגלליוזהנכוןזהאםאזמשו.לךקרה
יעל

שלהירקוןידעלשגרהיעלאניאזאחתיעלעודמכיראתהםא
אותיולקחבאשליאבאפעםתלאביב.שלירקוןגםישכיומתגן
לסירות.שמה

יעלשובפעם

ג

אחרוןשליחהיותלאהימיםבקדמת ,רעילךספרעלינגזר
אשרלאסימור,השרתלמלאכיאניראשוןבראשית,נבראתי.
ובזמן .בתוארההואביוםושמי ,הראשוןהרקיעמןהחמישיתבמחנה

ועםהירחעםלדברלה-בליהנשמעאנוכיהמלאכיםראשוןהזה
הרוחות.עםולדברבאובלשאולהכוכבים,

 ,בדלפיאשרבכוכביםלהגירויפתבןיווןאלאניומשולחהיוםויהי
להםהנתון ,צוריהנקרההנקטרריחאלהזהביוםתשוקתיועזה

עלינגזריעןהזכוכיתמעםאניעףאמן.מעשהזכוכיתשלבפיאלי
אחמודכיהפיאליאלואשוב ,בוזימהמחשבותכי ,הנקטרמןלרחוק
אנוכיונבוךמאו.דעלינפלאריחואךלשתותוגוףליואיןהצדדי.

נתוןואנוכיהגוף,חלוףובןמשתוקק,הגוףרקיעןזותשוקהעל
נתוןהיותרעיהואאכזרגורלהחלוף,ואיהחלוףביןלראשונה

כמושניכחוטיביהםאוחזיםמרפים,אינםוהריחותהריק.לחסדי
אהיההשניםאלפיוכלמתחתמוסדהקרקעולאמגיביםשמיםליאין

מןהנקטראבדילהזמניםקץעדאףהפיאלה.עלליסובאנוס
 ,השראסימוראלאנינקראחיש •לוערביםריחכיהאחרים,הריחות
ראשוןלהיותהשביעיתלמחנהאנימודחהרבהדבריםוללא

כייען ,נוהריאל ,לייותןחדששםגםוהחלוםעלאשרהמלאכים
ללאהדיןואקבלהאדמה,בעינוגיהשרת,מלאכי ,אנואסורים
עודד.

בןיעקבביתמעללשכוןהעבדים,אחדאלמשולחואניהיוםויהי
החולמיםמןוהוא ,רחלבןיוסףבנולייותךבניומכליצחק.

לאוהבו.נפשיונקשרהעולם,ימימניהראשונים
משפתהיןלומוסיףהחלומות,ליוסףאנוכימבאדדניםימים

מעלהואמודםכיהנערבלבגבהותונותןהשדה,מדיחולדגהבהמה

שחים,כוכביםועלירחעלחלומותלואנוכיומבאריעקב,בניכל
ויגלהוא,חמודותעלםכיפניו'יפילנעראנימראההנחלובמי
עולם.מסתריבמיםיוסף
פלאישיחלוםוככל •קומתותרוםמראיו'טוביםכייוסףשידעככל

וירקחעליו.לקוםאחיובויתקנאוכיעדעודעיניוייפוחלומות,
 •בבורמושלךלהיותבידםיוסף
אחדקטוןומלאךזעף,עליויעמודהממונה,השראלאנינקראשוב
לבממשובתכיהשדלהודיעלבומערלתעלימעידהמחנהמן

11
~ 
~ 
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שינהחסרילילות ,דופורניקול

מאודיחדהדבריםככלותממנו.הענווהומסתירליוסףאנימפרש
לאלמעןמעימישלוחאתהגדולה,צעקהעליויצעקהשוטר'אף

מרגועאךהחלומות,תבין?איוממרה!שוטהמלאך ,בנודיוסףיפול
יד?למשלוחלולעשותםתהיןאיךהם.לבינהומנוחלנפש
חדשושםהמלאכיםתחתוןהיותתחתית,עדאנוכימורדההואביום

כלשוחקים ,כנפייומאחורי •תחתילבאניתןשליושמי ,זזיאל ,לי
מלאךמשוגע.ומצחקים,כנףבקצהעלימורים ,גדולבפההמלאכים
יודחכיהזהכדברעודאירעלאהןמה.שוםעליודעואינימשוגע,
היגרתיולאואחריש.כלימהעליותיפולכמותיטובאךפועלמלאך

יבולעפןיוסף,ראשאתאמראבשוגגכיהכרובעלידיברכזבכי
היאהלזותכלכילשרהגדתיולאהוא.קטוןאךוהדי ,למלאךלו
רכילשםמהלכיםכדוביםאשדליציםממושבימיכלדחקתיכייען

בם.נפשםומשובבים

בבור?הושלךמעתליוסףלועלהמהתדע ,יקדרעאתה,ואולי
רע.אוטובעולםדבריאדעלאהכרוביםמעםדחקתיכיבעבור

שוסה,שלבחלומופעםבחלומות.להלךלמלאכתישובואישלח
כמניין ,קטןשלחלומומבאדופעםשנים,מאותוששועשריםשבע
 •יולדלעמלאךמלאך ,אדברמהוכי •קטןהיותוזמן

י
שכתבתיהראשוןהמיכתבאתלעשות.מהיודעתלאכבדאניעכשו

למעלהאותילימדהשאמאכמובולוהירבקתיבמעתפהשמתילך
אותולקחתקללךשיהיהשליהעצעליזהמיכתבאתשמתי •בצד

לתחיליכולתיאזאותושלקחתהדאיתימהביתספרכשבאתיובאמת
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כיבגרוןלישכואבלאמאאומרתשאניימיםשלושהכברלחקות.
בביתספר.כשאנישתבוארציתילא

ישחולה.אתהשאולידואגתכןגםאניבקשה.בקשהבקשהזזיאל
עלאותךשאלתילאשאפפעםמצטערתגםאנימלאכים?רופאיםגם

רקאבלפהכמודבראותונסחזהשבשמים.המלאכיםשלהארצ
שתלנוחששמההלוכדארצעלרקליסיפרתולמהעפים.םשש

אמרההמורהוהחיותוהמבולנוחעלבתורהוכשלמדנוענבים
לחלוםיפסיקשאניאמרהגםוהיא •לרבדארצדברכזהאיןשבכלל

היהוזהתיפולית.כיתהצריחהאניושנסחשליהשתויותאת
יעוףשאניכיףיהיהשזהואמרוצחקווכולםהכיתהשלבאמצע
העינייםאתחזקחזקסגרתיאבללבכותרציתירקואנימהכיתה
בפנים.נשארוהבכיעליךוחשבתי
שבכללחושבתשהיאאמרהעודפעםוהיאאמאאתשאלתיאתמול

ומהפיתאוםזהעיםלהפסיקצריחהושאנימלאכיםכמוכזהדבראין
קורהמהלדעתמוכרחהואניזזיאל.כמומוזרכזהשםהמצאתי
לונולפסיאותיתיקחבביתספרהיועצתאזתבואלאאםוחוצמיזה

נוראאותימפחידכןגםוזהלי.הצליחוזההקשההמילההנהגית.
 .לילהסבירפהלאאתהכי

יעל

ה

יעלאתריחופיממקוםואשמעשנים,שתיבתויעלההיאבעת
מוראעליהנפלאםלשאולילדתי'אלואקרבמרה,צעקהמצעקת
מעסואדוםאבאזאתרוצהאניאבאזבשלה,והיאלה,לבארכבד'

ומעםהימנההולךבידו'צקלונואביה,אתואראההקריהכללראות
לבליגםהיהכמויעל'שללבהדאבוןאתואחושהרחק.אמה

אומרואגמורמגעת,חסהחלון'שלספועלעמהואשב .להישבר
לצליליםפירושלהואתןדבר.יפולבנפשיאםגםנפשה,לשובב
מןכיעולם,עדתשמעלאאנושאוזןכמותםהעדן'בגנישאבדו

צבעיהקטן'לבהלשמחתליעל'ואבארהממה.הראשוניםהחלומות
הם.הרקיעיםמןכילתפארת,תראהלאאדםשעיןותכלת,כרפס
בינה,רוחלהובאההארץ'מןשאבדומליםיחידתיאתואלמד
יעל.ותשלו
אניובצבעיהשיריודעתחלום,מיטיבהשלוש.שניםבתכברויעל
געגועיהכלאתביעותיה.פשראתותציירהחלומות.מיטבנותן

פארותכגוןמליםלומרהיאויודעתמחלומה.שהלךלאביההרבים
היאכאבן'עצבותיעלעלשנופלתעתובכליפעה.וגםוטוטפות
בוא.זזיאלחרש,אומרת

ילדתיאתואראהתלמודה,שםהגן'מעלאנימרחףעתהיום,ויהי
הפעוטה,ותאמרהקטן'צווארהבהושטתרותי'הגןשרתאלבאה
היא,ההדיוטותשמןוהגננת,הגרון.עלשלךכמוסוספתרוצהאני
קסבהידיעלשולחתליעל.אשרהפניניםלשוןאתמבינההיאאין
זאתהנה,נופת,נסעםשהיאבשפתה,ואומרתרותישלהרבידאל

כזאת.מלהאין ?סוספתמצחקת,והגננתכזאת.רוצהאניסוספת.
עודמצחקתוהגננתאמר'זזיאלאומרת,בניה,אתמאפקתויעל'
 .בכללבכללכזהדבראיןושלךהראשעלזזיאלזהמהועוד'

יודעתאנייש.דווקאיש!עורף,בקשילעצמה,מלחשתיעלותיצעב
זזיאל.שיש
ארגמן'-לארגמןלקרואבצבעים,להבדיליעליודעתוכבר

לשזורמלאכים,שירתגםיעלויודעתהפארור.מןהארגמןולהבדיל
עםרוח,אוושתעםבדברהליעלענבליםקול .לבכיצחוקביןשירה

יעלמרבהכיהירקון'במורדהגולשותהאדוותעםאוחולףשקנאי
אישאשרבהנותןשאניהחלומותכלאתלחלוםגדותיו'עללשוח
יעל.אתאותה,יודעהריאתהמבין.אינו

יעל.תדאגילבללנפשיאישמראךמאוד'יעלעליותתאהב
וטלוויזיה,ומסטיק,גלידהלהגותאדעכבריבוא.מיעלתלמודיגם

ואדעחלומות,מיניהמהשגםמצוירים,בסוסיםגםאניומבדיל
 ,כיאםלב,שובהלינשמעבמנהואפילוואווירוןמכוניתכמומלים
אתהחדשות,המליםשלטעמןאתיודעאניאין ,חסרגופיבהיות

למלהלהמורוריחנופתסעםיעלמפיאךהגיונותיהן.ואתמקורן
מובנות.להשאיןהזאת

ו

זזיאלשלום
לפסיכולוגיתאותילקחהשליאמאאתמוללכה.לספרמוכרחהאני
כמודבריםשאלהכךואחרמישחקים.לינתנהוהיאאשה.סתםוזה
שזההאמתאתלהאמרתיאזבכיתה.יושבתלאאפפעםאנילמה

עודהפעםאותיושאלההבינהלאהיאאבללייושבלאפשוט
איךלהסביר.ידעתילאואנילייושבלאשזהזהלמהועודהפעם

כאלהקשותנהיותשלישהרגלייםאישהלסתםלהסביריכולהאני
שהיאמפחידדברשוםוזהידעושאניאיךלי.יושבלאבאמתוזה

מפחדתלאכברואנישלההטיפשיותהשאלותכלאתשואלת
וגםפארותכמומיליםיודעתאנימאיפהלהאמרתילאוגםמימנה.

חושבתשאניוכולפעםיפעה.אותישלימדתההזאתהיפההמילהאת
לישבאגעגועכזהלינכנסושובפעםעליךחושבתאניהמילהאת

שהיצלתאיךלאגםכלוםזלהיגידלאואניכבר.כבראותךלראות
שלמדתינחשלבמבולכמומשושזההשיתפוןכשהיהבירקוןאותי

כיחושבתאנישלךבכנפייםאותילקחתהככהואתהתורהבשיעור
ממהסוביותראפילוהיהוזהידייםשוםבכללהרגשתילאאפילו
רואה.לאכששריתליפעמיםאותימחבקכשאבאשזה

 •כאלושאלותלישאולאישהשלעבודהשזהזהדבראיזהוניכלל
אניאםובכללנכוןואין.אומלאךליישאםבכלללהכפתומה
הזההגעגועאתמרגישהשובכשאניאזאיתך.רקזהאזלדבררוצה

אתצקתמרגישהשאנילינדמהואזשלילעצלירקוןהולכתאניאז
מרגישהאניואזלעשותיכולאתהשרקהאלההפיציותהרוחות

לינכנסותהדמעותוגםמציירתשאניכמושקסקצתעודהפעם
לאהיאאבלדמעותלאנשיםשישזהלמהאמאאתשאלתיבחזרה.
כלום.יודעת

ניראה.שאתהחושבתשאניאיךמציירתשאנישתידערוצהאניוגם

כאלהלושישמהטלוויזיההזההשדלקספרדומהלאניכללוזה
רוצהואניאתה.שזהעליצוחקיםכולזמןשהילדיםבעיניים.חורים
תותפתכמושמותליוממציאיםאיתימשחקיםלאהילדיםכישתנו

לאאניאזשמות.עלךשממציאיםמעליבנוראוזהזזיאלה.או
כבר.שתבואאזצריחה.אניאותךרקניכלל.אותםצריחה

יעלאניפעםשובזה

ז

הסף.יתרתעםושיחשיגעודלהואין ,ליעלאחתחייםשנתעוד
תשיםכןעלרב.בקשביעלתשמעכיבחלומה,והיאבשלהםהם
חלומהאתהיארושמת ,לבדתמידהצבעים.בתוךמכאובהאתיעל
עלי.מעשהצלחיודע,כברואנילבד,החיל,מראותואת

נואל.מדוריאלמעלה,שללישיבהשובואיקראהיום,ויהיה
 •חדריוראהואב

הלכךמשוגע~ומצעק:קוצףבלשכתוהחלומותשרעליויעמוד
לשםחושצערה?ידעולאוהגדוליםעמהסףבאיןלהותירהשולחת,
כיבושת,ואימלאבערותה!הילדהמןדחקהעצה.מןסורלבלתי

משם,ואנוסמונים,שבעתביויתקלסוהשרפיםכלזאתשמעושוב
הילדים.מכלרבליעלנתתיומחמלהמאהבההןדבר.מביןאיני
אךהגיונות.בדבריםאיןאתן.אשרכלקחתמשכלתכל·כךויעל

 •להשיבוואיןנגזרהנגזר
המלאכיםאםכיזאתאיבינה,רוחליובאהלמקומישובלילךואפן

וילינוהפעם,גםעליוישטינו ,אותיבראותםהשוחקיםהפוחזים,
ואשובאדע.ולא-הליזומהעלמחשבותואימלאהימני.להפרע

גםמאוד,עלילהציקנפשירעיוניויוסיפוועייף,רוחשפללרמת·גן
והרהוריםאיני.עודמטהושלמעלה,שלאיניוכברמבינים.איןלי

אלואיקרא ,ביעלבהאגעשאםנשמתי'אתעומסיםחסאשלכבדים
לרעה.לייעלותהיהתמותה,כבןאשובאולי ,לדיןהשביעיהרקיע

עלעבראחדמלאךשאךהמליזיםוישהואבאיסוריםחמורלא.אך
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הואעפרשוכןאזי-החייםביןאינוואםהגרמנים,בארץהאיסור

שמאאותמותה,כבןימיועליוהוצלחואםשיעידמיואיןמכבר'זה
 .שכרודלכיראויאינוהמעשהכל
קרקעולאלו'רקיעאיןהמקוםואבואהאדמה,אלאנידוחףכך

עשרישבושםחוטאים,לכוכביםהאסוריםביתוהואמלמטהמוסדה
ופעםלחובהפעםעצמיואדוןחטאתם.תיתםכיעדשניםאלפי

ימיםעליעברוכיילדתי'אתלראותבוערתוהתשוקהלמיתה,
לכרוביםגםאסוריםבתיאיןכיעלואיצערושוב.הלוךהרבה

רקמהרהר'אניואולי' •עוונייינקהעדשםלשבתכמותי'חוטאים
שערהללטוףהתשוקהוכברהקצת.מןקצתמקצתי'יעלאלאקרב

ידהוכףבפניה,להמגעמהאתמהוכברדעתי'עלאותימעבירה
הנקטרריחואזכורהגוף,חסראניאגע,כיאחושומההזעירה,

באחתעלינפלכיאגעלאידעתי'עתהלא.אךהימים,מראשית
רקבחלומהיעלאתלבקשלבואנדרי'אתואדורהגוף.סאתמורא

 •לישוןנשוכנה
רוחליתמתיןושםארץתשאנהאשררוחותארבעמבואואבוא

עצבהיושבההפעוטהאתואמצאוכהכהואביטהקרייתה.להביאני
לום w ,יעלליהגידהכך ,הנהרשפתעלעץגלילדוגלמודה

מטה,הנוהיםעליובנטיפיעימהוהעץבוכהויעלאקליפטוס.
בזה,זהלהםשיגכמורבים,ימיםחבוריםאוהבים,כרעיםושניהם
שלהלעזואתהמשתינותאתאביןובאחתאיתם.אחדולשון

לפניההפוגותבעתלהםחבורהייתילאמעולםהןהמלאכים.
דייניםמינועתכנףקצהנשאתילאמעולםלדרכי.שובאשולח
איתם.נפשילשובבהלציםבמושביאיתםישבתילאמעולםבלשכה.

בעצלותם.כמותם,איני
ביןואיסתראלי!חזרתזזיאל!זזיאל!ותצהל'יעלביותשגיח
בואואבושהחלומות,מועדבאלאעודכיהעץשלעליודמעות
מנחות.ולא 2אשכריםלאבעבורהליאיןריקות,וכנפיעדיה
ביןמסתור'מוצאאניביוםיעל.שלבחלומותמהלךאנישנהעוד
ועוד'עודנעצבתויעלמרחוק,בהלהשגיחתמיד'הבוכההעץבדי

אני'אךתתחבא.אלכאן.שאתהיודעתאניזזיאל!בקול'ליקוראת
אמרה.לאדיברתי'בי

הארץעלשורהעיוועיםרוחההיאובעתבא.וחורףוסתיוחלףקיץ
לרקיעאשרהשניתהמחנהמןמניינם,כעשריםהמלאכים,כלובאו

אףהמלאיםמלאכיםוהמלחמה,התגרהאתהמשמשיםהראשון'
מיעלרחמיםבםואיןועברה,קרבדברכלעלוממוניםוהימה
בעלדמומיאלהברק,עיניבעלברגמיבהם,והגרועיםלידם,שנמסר
מנגחים,אייליםהנושאקומיאלאש.היורקפרוטיאלהרעם,קולות
ובכנפיונחושת,ברזלחושלושכנפיופדותיאל'מכולם,והנורא
ואורםרעמיםכריבואהםשבנופלםלהשחית,מלחמהמכונותכולם
עמוקיםבאדמה,לועותופועריםבתיםהםומוחיםוברק,ברקכאלף

להלהיותשלה,המלאךפניעל 3 ר~~עוטהיעלוילדתיאימה,עד
והעינוי'המצוקהמןהיא,ומצעקתהבישמאדיאפהנשמתעלמגן
כמראותשנתהמראותרעיםכיבוא!זזיאלופעם,אבא!פעם

f. .שלייעלעםואניאחר'לעתנדריואניחאבוא?לאואיךרותה
מעםאםכיתבואנהמקרנותלאאשרהמלחמה,תרועותבכלשוב

אנוכימספרכרוב.שלנשמתועלאףאימהיפילוכןועלמכונה
וכלהרבה,שבועותוהמראות,הקולותלהשכיחהחלומותמיניעימה
נדריאלואנייעל'ותשקוטלנדנההחרבשובעדרועשתהארץ
אשוב.

שש,בתכברויעל ,אחדקיץועוד ,פריחותיוריחותעלאביבויבוא
יעל.מאודחרישיתהליל.בחלומותומקורבביוםמרוחקשובואני

אךבחמלה,אליהתצאונפשינשוכנה,להלפרשישהרבהביעותים
ליל.עםרק ,דיברתיבי

כעיניבם,הלחלוחיתשעכשיוהרכות,ועיניה ,מאודגדלהויעל
אות,שלצורהשםוירווהתחיש.חושלתלמודהוכבריפות,האיילה
מתוךאחריםשלהחלומותלקרותיעלויכולהמעטעודואנוחם,
בהקיץ,ולחלומותליתיצרךולאספריםלהםקוריןאשרהמגילות

עודונעצבתהיאוהולכתבוא.זזיאלללחוש,ממשיכהיעללא.אך

שוב.הארץאלחורףובאועוד'

ח

זזיאלליכבוד
וחיקיתיחיקיתיבא.לאשובפעםואבאחדשיםבגדיםלבשתיאתמול
אתבטלוויזיהליראותהלכתיובסוףפעמים.הרבהלחלוןוהלכתי

הנינג.ה'צ~י

טובשזהאמרההיאניבהלהשקוראיםהפסיכולוגיתימיםשתילפני
חשבהוהיאבחוץכשהייתיואחר-כךמלאכים.עלחולמתשאני
שהמלאכיםשלילאמאאומרתשהיאאיךשמעתישומעת,לאשאני

שתויותאיזהאמרה.היאשככהבחייהגנות.ליממציאהשאניזה
יכולאתהרקוחוצמיזהממציאהלאאניכולאלףאומרת.שהיא
איתהלדברליהתחשקלאניכללאזנכון?שלי.הגנותלירת

אבלבביתוגםלייושבלאזהאצלהגםכיעמדתיסתםאזעלינה.
בימקוםאבלאותנהלציירליאמרהניבהאזרגילה.כבראמא

כתבתיולמעלההענביםשלוהעציםלרבדהראתלהציירתי
אמרהוהיאזזיאל.שלהגןלרבדובצבעיםיפותנוראבאותיות
שבכללאמרהוהיאיש.בחלומותרקכימלאכיםניכללאיןשבחיים

לאשהיאחושבתאנישרית.עםלגורהלךשאבאביגללילאזה
כמוהגימליםאתכותבתאנילמהשאלהשובפעםוהיאכלום.יודעת

 •הפוךכןגםה~יתואתזין
הרבהגםובאו •הירקוןבעליזפרחיםכברוישחםקצתכברעכשיו

מקורעםשחורואחדתוכים.אפילומימקומות.ברחושבטחציפורים
כבראניאזיפים.נוראשיריםשתייודעוהואיפה,נוראצהוב

וימשיכוירגישו.לאבמיםהנרגזיםשגםבשקטבשקטלשבתיכולה
יפהנוראלישחותיודעיםהםשלהם.הילדיםעםבמיםלישחות
עליזאחדילדיםחמשכךואחרהאמאאחריוהאבאקודםבשורה.

אתלהםאיןושעודגוזליםלהםשקוראיםאומרתשאמאהשני
אמאדבר.איןאבללגדולים.כמוהיפיםהצבעיםכלעםהנוצות
אבניםטרקטורעםשפכהוהעיריהיגדלו.כשהםיתחלףשזהאמרה

ישפכולאושהמיםקטןאבלהרכמושזההמיםבעליזענקיים
שלהשורשיםעלבשקםבשקטככהיושבתאניאזלבתים.עודהפעם

שובפעםואניכאילו.רקזהאבלאותי.מחבקכאילווהואשלי.העצ
ואזלעצ.הכולמספרתאניאזפה.שאתהמרגישהשאניחושבת
קצתעליהםכשישבוכיםכאילוהםקצתזזיםכשהםשלוהעלים

כלום.מבינהלאשאנירק ,שלוהדיבורזהככהואולירוח.
 •עליזישאתהכאילושליהמחשבותכלאתוחושבתיושבתאניאז

חדווה.מרגישהאניואזבלב.בשקטאיתרמדברתאניוליפעמים
אותי.לימדמישאלהשהפסיכולוגיתמילהזאתוגם

דבוריםגםישוכברמפסיק.הליבכותגםבשקםיושבתכשאניוככה
ש.להם.רקשירישלהםשגםהפרחיםבעליז

אניבקשה.בקשהבקשהאיתיברוגזואתהשםאתהאםזזיאל.אז
אםכימיקודם.כמושלירעתהיהושובסליחהעודהפעםמבקשת

לךיכתובלאיותראנימשואומיכתבלינותןלאוגםבאלאאתה
בחשבוןתרגיליםלעשותזמןליאיןהמיכתביםניגללכימיכתבים.

כיתהרוצהלאאנישאםאומרתוניבהחיבור.גםלנוישוכבר
אומרתאמאוחוצמיזהשיעורים.לעשותמוחרחהאניתיפולית

איתהלדברבשבילילדיםשלמלאךמיןכזהכןגםזהשפסיכולוגית
שאניבשבילזהאתאומרתסתםשאמאחושבתאניאבלהכול.על
יכולהשאניזהאיךאזמלאךהיאאםאזוחוצמיזה.לשם.ילך

 ?צודקתאניאותה?ליראות
שמכירילדשוםמכירהלאואניטובה.להיותמבטיחהאניזזיאל.
יאמינוהילדיםאולילביתספרפעמאחדאיתיתבואאתהאםמלאך.

בשמות.לילקרואויפסיקואיתיישחקווגם
 •בחייאמת.עלודיאחרוןבקשה.בקשהבקשה •זזיאל

 .ומתגןשלהירקוןשלידיעל
ליכתוביודעתגםכברואני
שזהשליהכתובתאת
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האדמה.פניעלהתשנ"בשנתההיאוהשנה
יוםבכלתבואהנהראלתלמודה,מביתציקלונהעםבבואה ,ויעל
גזעיביןעצמהכונסת ,תמידהבוכההעץמרגלותלשבתויום

ותלחשחבקוה,כיעדהגדה,מדרוןעלכנחשיםהמשתרגים ,שורשיו
בא ,בשליאניאךזזיאל?אתה,איפהבוא,זזיאל',שמיאתושובשוב

 •לילעםרקבחלומה
מןשריהם,עלהמיםמלאכימכלמעשרהארץעלבאוהזהובחורף
בפאראמוציםמיםכקולוקולםכיםגווייתםאשרהרביעיהרקיע
רקבאיםרגילחורףבכלכיבלילה,אותםמנהיגיםוהשריםועוז,

עלעולמותבוראנתןאשרהגדולבמבולורקהקטנים,שלוחיהם
וגאו ,הארץעלרביםמיםויפלורב.ח~לאותםויאסוף ,הארץ

הזה,בלילהוברקים.ברעמיםשמיםונקרעונחלים,וגאוהימים,
גדולחילעליויפולבמיטתה.ואינה-יעלשלבחלומהלבואואקום
בתוךוהעץהבוכה,העץתחתיעלאתלבקשמשםואעוףונורא,
והמים ,מאודובכלהירקוןגאהכי ,פארותיועלהמים,שפעת

לכסותהלאההלאהנוהיםהבתים,אלנחשוליםנחשוליםגולשים
ואירעש ,וחילליפעההודנוראוהמראהועוזתם.המיםבפאר ,העיר
ובאותהולכותארגמןבנוגהותמזהירותקטנותוספינותמאו.ד
כברואניהזאתבעתמצעקים.הרבהואנשיםהמים,מןאנושלמשות
בספינה,נלקחהיעל ,אנוכיוחושבאינה,ויעלוכה,כהטסמשוגע,

מתוךקוראחלושהענותקולקולה,אתאנישומעלפתעכיעד
הקולבאכיפניעלואשובפה.אני ,אותיתציל ,זזיאלהמים,המיית

אשרהעץפארותשאריתלהדהים,מחזהואראההבוכה,העץמן
נחשוליםובאים ,יעלאתאחרוניםבכוחותחובקיםהמים,מןניצלו
בוכהויעל ,מיעלמרפיםולאנעיםוהבדיםרוחוהגיח ,ועודעוד

 ,כוחותשוכברתמידהבוכהבעץמביטואניהפוגות,בליומצעקת
החיים,ומעםהימנילקחוהוהמיםהעץישחאחדהרףעודואראה,
מנאדותכבדיםושמיםמיםרקהםלעיניהנגלהוכלסביבותיואביט
נבכיה.יגדלחינהששפעתמלבדייעלאתימשהמיואיןמיםשל

יכרעוהעץהרףעודאגע,ולאאמשנן;איכה ,אנימותראיוהרי
יעל,מבליליחייםאיןיודע,אניובאחתיעל.ואיתררבכימעומס

ויפוץנדריילךחיי'שניבאלפיראשונהמהירה,מחשבהחושבואני
בגבהואוחז ,כוחיבכליעלאתמושהשולח,אניימיןכנףברוחות.

אתומוסרמרפה ,בימבטחושםהבוכהוהעץהפעוטה,תדאבילבל
 ,יעלשלחדרהאלאניעףחישבמים.שדודונופלבכנפייעל

נקרא,אניוכהרףורגעה.במיטתהשכבהכיעדמוראשוםחשואיני

הזאתבפעםירא.איניאך ,לדיןהשביעיהרקיעאללבואובדחיפות,
חיל.ביאין
יעלאתאתהאוהב ,הןאדבר?ומה ,ויקרבוכהעץעודלךאספרמה

שהיאעצמה,תכליתלאותהבאתממרחקיםאתהגםוהריכמותי.
יעל.
איניאךהמשפט,דבריאתאכבירלאכןועל ,היקררעי ,אניעייף
חורציםשםהשביעיהרקיעמנפלאותמעטלךלהגידשלאיכ-ול

כל ,שנגזרכלבאחריתעלינגזר·אםואףבגורלות.והנוראהנפלא
הוא.שכרי ,עיניחזואשר

אוצרותכלאצוריםושםיקרות.אורכולוהוא,שאחרוןהזה,הרקיע
ושלופרחיםאבניםושלנדיבים,צעיםשלגםנפשות,ואוצרותחיים
עלומעמדם ,האורבעמודישםאחוזיםוהמלאכיםעולם.ברואיכל
לוכסותומשמשיםהכבודבכיסאליושבבאימהמפאריםאורגפי
אמותינועוומקולואש,נהריומלפניואש,ספרילפניו ,אראנולבל

לינהירהזהכיוםהמלאכים,אף ,שאתויגורוהאליםוכלוסיפים,
מוראתמפנילהםהןואפרהפניםכסות ,לאחדכנפייםששאיכה
יודע •עוזובתפארתזכרוומבורךברוך •בגבורתוברוךמכלהגדול
וצדקה.לתועפותעתקהוןולואופלבסתרירזים

ולאיורדהעווןלאכפלס.האשמאז~יאךואחורפניםעווניוישקל
כייעןטהרה,בנהריהטובליםהמלאכיםבידיברוכיעולה.הזכות

עודוישקלולקחתה.בהשנגעתיבגיןרקוחיהיעל,הילדהניצלה
ואתהנקטרומעשהיפתבןיווןימימעתהקטניםעוונותיכלאת

לכאן.ולאלכאןנעיםלאעומרם.עלהאשמאזניאךיוסף,מעשה
התשובהימיויבואוהאש.מאזניכנגדהשרפיםעומדיםהרבהימים

ומילמיתהדינומי ,הדיןלאחריתעדויניחוניאדם,לבניאשר
הדיןיחרץהפלסוכעוללות •עוונילשקולוישובוטובים.למעשים

רםשהוארקיעכלאוהראשוןהרקיעאתשרתאוסיףלאעלי:
המה.חדותועלתיעווניכייעןודם,לבשראהיהלאוגםהימנו

בלאהעולמות,כלביןתלויהיות ,עלינגזראשרזה ,עיניךוכראות
תכלית.
הנפלאברקיעאחדשערויפתחהפסק,ודברהקטרוגדבריכתום
ואפולבאש,בהואעבוראש.שלשערהנה.עדבוחזיתישלאהזה
ומן •כלוכיעדהחמודותכנפיאתהאשותאכלהאש.כבשןתוךאל

גלותמקום ,ארץראהואב •חושךאליגדולהנפילהאפולהכבשן
סמאל'לחסדיכולהנתונהוהמפוארת,הנאווהואראההוא,השכינה
מר•,;זבבוהקהבוהקתלליליתמאורשהיותלודישלא ,;דןדהמלאך

התפארתשמןהעולמות,אדוןכלתאתגםלוויחמודהמרמה,של
סילסמאל'משמשיכלשםויעופונורא.חושךמקוםוהמקוםהיא.
שכנפיים ,החושךמצבענוראשצבעםטמאים,שרפיםשלורבעצום
הבאושההרעההכנףהיאוהשביעיתלהם,מקורננותבאושות,שבע,
אשרהמשרתותעםמשתובביםואראםלהרע.מעשיהםוכל •מכל

ומןהטעותמןהשרפותנוצרוכימראות,נוראחילהןגםללילית,
כהשתייםכנפיים,שלושולהןבאות,הןהשביעיתהכנףמן ,הזדון
מראות.נוראהרע,בשקרבוהקותהמהגםו •בתווךואחתוכה

למעןשכינתולביןמכלהנפלאביןכחיץהטמאבזיווגםהםועומדים
רקויוותרתקומה,תהיהולאשפיעה,תהיהלאולמעןייחדו.לא

מכלגםהשכינהאתהנפשעהמעשהמסתירכי ,בהירהלאהזמן
הנבל.הגויבידיוהחסדהטובנתוןכיומכאובכלימהואחושהאדם.
המקומותכלעולםעדבואעודאוכלולאהטומאהתועליוי~rיו

הטהורים.

מליםלישאיןנפילהיום,ומאהושמוניםחמישהמהלךעודואפול
אתהשאיןטיסה,ומכלריחוףמכלנפילהנוראהכיאודותיה,ספר
שםואראההבקעהעדואפולנודע.הלאבידינתוןוכולך ,אדון

שםהונחכיהנחשעליוישמחפלתרים.כמאתייםואורכוהנחש,
שהיאבטנואתהנחשויראניגחונו."עלמהלךבראשיתמעשהמעת

כילואשרהאנשיםמןהנחשניזוןיעןוטומאהחושךואראההשאול.
מכלשנהבכלאחת 4אמהשותההשאולשםאראהועודברע.חייהם
ומןהיםמןהואשותהמאומה.ממנויוחסרולאמים,שלמקווה

מאותשלושועודושישיםחמישהאלוהים,עשהאשרהנהרות
הגפןהואהאדם,הטעהאשרהרעהעץהנחשהראניועודמניינם.

גדולחרוןאלוהיםאףחרהבגינואשרלהרע,המלאך ,סמאלשנטע
ויקנאבו.געתלאדםנתןלאובגינוניטעו.ואתאותוויקללונורא

 ,דיבליעדהזההייןמןשתהכייען ,בגפנוהאדםוידיחהשטןלו
יקוםלאטובוכלוגזולוגנובוזנהונאוףרצוח ,הייןבתרעלתויעש

מרעיתו.וכלהנקטרעווןליויובהרופועלו.המקוםנוראכההימנו.
ונופלהולךהוא,מקוםשאיןמקום,אלעודאפולהנוראהמקוםומן
ואין .ועדלעולםלמקוםסוףואיןבה,ליפולמוסדהקרקעהיותבלי
שרעההזאתהנפילהורקלפיתוי.הרעאפילובוואיןמראות.בו

כלסוףעדתכליתלהואיןאחריתלהאיןכיהרעות,מכלהיא
ופארותבדיםששלחת ,יקרעץ ,רחמיךנכמרוואלמלאהימים,
שאתהזובחמלהולאספניסוףהאיןמןלמשותניכסבךסביבילסבך
השמיםכלביןבודדנותרהייתיהזה,בזמןיעלאתבשורשיךחובק

ובכלהזהבעולםלבריאה,להשנועדוהזמניםכליכלועדוהארץ
 • •מכלוהנוראהגדולמעםנכונושעודהבאיםהעולמות

נסעשנחמוזכריובליםבספראדרס.הדמפסגותאחת-לוכד • 1
הלוכד.מודדותעלכדם

מתנות.-אשכרים , 2

מסיכה.-אפר , 3

יום.שלבמובן-אמה , 4
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כיףממשפנימי.אוחיצוני-מסוים " 15מעמ'סוף
בידיהכתובכזהרומןלקרואלאשה

אינוהואאףהגבריםשלחלקםגבר.הואבכתיבתו .זומאשמהחףהלוי
מאשריותרקייםכאןכיאףמתקפח,יש-ביותרהיפהבמובןנשיםאוהב

שלהייצוגגםהנשיםדמויותאצלהמתאפייןלנשים,וחםיפהיחסלו
 ,למדיקיצוניבסיפורהרועהרוע.עםיחדהנשיתלארוסיותברגישות

מחרידים,פלילייםבמעשיםומתבסאנפש""בכופרכאדם.לאשהרבכבוד
ערסילאירועהכולבסךזהואבלאחדמפקדת:הואהמשסרהמפקד

בסדרותכמושלאמפניוזאת,מאו.דהואומוכשריםחריפיםהכיהחוקרים
ואףהנפוציםהפעולהובסרסיהזוכההמבריקהעיתונאישוסרת:אשה

בספרהדגש-מעסיםלאבמותחניםוכמובןעיתונאית,הואבסקופיםראשון
עלאלאהפשעעלאינושלפנינויפהפיהאכןהיאהסיפורשלהיפהפיה

תיאורועללגילויו,האמצמיםרב·משמעיתזהותבעלאויפהפהולא
שלהגיאוגרפית·אנושיתהסביבהכלבימינו.כמקובלכלשהיאחרת
נופיועלשרוןהמוןישהתרחשותו.שונותהיותןאףעלבסיפור,הנשים
כמעסהם<הכבישיםוכבישיו ,מאודאינסליגנסיותהן ,מזוזומאוד

והמוןבסיפור),גיבור·משנהמסוגביופיוניחנותחזקותרגישות,

שלהם.יפההיותרבהבסיחסי·אנוש
לתבניתואוליכאןחוזרהמותחן
העלילהכשבמרכז ,העברמןהמקורית

ביעורואלאהרועתיאורלאעמדו
בסיסימצבלאיזההעולםוהחזרת

תיאוריםשמחפשמיויפה.תקין

לאוהרס,ומיןאלימותשלקיצוניים
שמחהאנילאל.תודהכאן.ימצאם
האלימההמאהבסוףהיום,שגם

אתלחושעדייןאפשר ,שלנווהקשה
הלוייואבאותושחשכפיהעולם
כך.ולתארו
סיפורשלתוךמקרהזהאין~ודאי
כבבלימתגנבבהגדרה,עלילתישהוא
ועדמתחילתו ,אורכוולכלמשים
שלוהמורכבהעצובהיפההסמל ,סופו

המסופח,זה-הארץ·ישראליהפרדס

עלהיבש,וזההפורהזההנעקר:וזה
שבעצםסמלשניהם,שביןהמתחכל

שללאלגמרי,אחרלסיפורשייך
לנושקורהמהשלאלא ,בדוימותחן

 ,שלנוהחמה·היפהבארץבמציאות
הציונותשנוסדהמאזשנהמאה

עודאולישיואבסיפורהמדינית:
אניכךשבינתיים,אבליכתוב,
אתגםישכחלאהואלפחות,מקווה

נפש""כופראתויראההמותחנים,

 •ארוכה.בסדרהראשוןכספר

כפרייהודית

סופריארגוןבכנסדבריםמתוך

הקיבוץ

 " 21מעמ'סוף

מאמריבמצריםהמרכזייםמהוגי·הדעות

במינו",מיוחד("אדםלזכרונרגשיםהערכה
המדרש.אהמרשלמאמרוכותרתחיתה

ההוגיםמבכיריהואאף ,•ולי nאל·ולוטפי
מאמרואתהכתירהמצרים,והיוצרים

הפוליטיגהההרלפלך")."הצדעהבכותרת
איגרתשיגרמד nסיד·אמוחמדהנודע

 .משפחתואלתנחומים

 •אותו.אהבואכן,הם,
הסופרשלספרשלשםהיאאיתר""ימיםהכותרת

אל·קדיסעבד~סאן 15המצרי

 4 23מעמ'סוף

שלאמיטתילידכיסאושמהבאההסבתא
גםהכיסאאתלשיםהמשיכהוהיאאפול.

חסרתטבעית,אהבהאותהחייל.כשהייתי
העולםהאמא.שלהמהותזוהסברים,כל

זוהאמא.שלעמוקהמאוד ,הדומיננטיהחזק,
המוקדשבספרהארוךלקטעהסיבהגם

חסיד ,אנישהריוסבתא.סבאלבית
קטעיבתורהדבריםאתהבאתילאהצמצום,

רביםמקוראים ,ובכלל •בלבדציורייםהווי
המיוחדתמדמותהרותקודווקאשהםשמעתי

רבתהסבלנותהאהבה,הנאמנות,אמא.של
אבא.וביןבינההעצוםהניגודהשנים.

 ,כל-כךהמענותהרבות,והשאלות
הזההכוחלההיהאיךאחריה:שהותירה
שהגברהזהבביטחוןבנאמנותה,להתמיד

אחדיוםישוב ,אותואהבהשכל-כךהזה
אליה.

בעניין-הספרעלתגובהשמעתי
ביחסהמחברשלהמאופקהסגנון
להתייחסרוצהאתהחם,כל-כךלנושא
לזה?

גםאיפייןסגנוןואותושליהחמישיהספרזה
הזה,בספרגם .שליהקודמיםהספריםאת

בקוהמשכתירגשית,מבחינהכךכלהטעון
הרבהמתוךשדווקאמאמיןאניהמאופק.

אתלחושאפשרשתיקותוהרבהאיפוק
הדרךלדעתיזוגדולות.הכיהרגשסערות

כאןשהבאתימהאתלהביאביותרבההטו
שצריךגשיים,רדכואביםדברים ,בספר

וטוביםגדוליםשאמרוכמואותם,לתאר
יציבה.ובידקרהבעין ,ממני

רבה.ותרה
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למורהמשהואמרהואבחזרה.אליוחייכוושתיהן ,שלולילדה
בשקט.

אמרהבשמונה"מחראבא.עםותלכישלךהתיקאתקחי"שרון,
שנוראלידישיושבהשוטרשלמהילדכברשכחהבטחהיאהמורה.
הואעכשיואותו.לשאולוהתביישתילוקוראיםאיךלדעתרציתי
ולאהלוח,עלהסתכלהואעכשיו ,שלולשרוכיםהסתכללאכבר

לא.אולקרואיודעהואגםאםידעתי
מוללספרשתבואמאוריתביקשההמורה ,שרוןאתשלקחואחרי

כברשלההעינייםחייכה.ואפילוהתביישהלאבכללהיאהכיתה.
אותהשאלהכשהמורהכחולות.שהןוראואדומות,כל·כךהיולא
 •עליוהצביעהשלהחברשאורןאמרההיאבכיתהחבריםלהישאם

גםאבלהתביישתיאניהשוטר.שלהילדגםעלי,הסתכלוכולם
סיפרואוריתאחריבכיתה.חבריםשניכברלישישקצתשמחתי

לידישישבהילדלהקשיב.כוחליהיהלאכבראבלילדיםעוד
אתלזכורניסיתימשהו.עודוקיפלמהמחברתדףעודתלש

הקיפולים.
ההוריםהביתה.ללכתיכוליםשאנחנואמרההמורההיוםבסוף
שלואבאאמאבחוץ.חיכוכברשלהםהילדיםאתלקחתשבאו
שהםרוצהאניאםאותיושאלובאהלאעודשלישאמאראואורית

אמרתיכלום.אמרהלאאבלעליהסתכלהאוריתאיתם.אותייקהו
כמעטכברהצריף •הלכוהםאזמעטעודלהגיעצריכהשהיאלהם

והמורה.ילדיםכמהרקונשארנווהורים,מתלמידיםשהתרוקן
ישבשלוהילדהאקדח.עםהשוטראתהשבילבקצהראיתיפתאום

המורההגיעכשהשוטר •עליווהסתכלעליונההכיהמדרגהעל
אחריהםוסגרולכיתהנכנסוהם ,איתרלדבררוצהשהיאלואמרה
פתחהואכלום.דיברנוולאהילדלידלשבתהלכתיאניהדלת.את
שובוקשרקצת,אותםשחרר ,שלוהימניתהנעלשלהשרוכיםאת
נפתחת.הכיתהשלהדלתאתשמענוחזק.אותםלמתוחבלי

והסתובב.קםהילד
"תגידבשקט:ואמרלילדהתקרבהואמפחי.דונראהכעסהשוטר
אחורה.אחדצעדצעדהילדאתה".כמהבןלמורה
פרצוף.מיןלהוהיההדלתלידעמדההמורה

לושנתןהשוטרשלהפניםעלעכשיוהסתכלהואמאה"."בן
סט"רה.

עכשיו?".אתהכמה"ובן

כאילועליהסתכלהילדלעשות.מהידעתיולאבצדנעמדתיאני
הוא.ולאסטירהשחטףזהאבי
ענה.הואואחת"מאה"בן

 •מגירקצתמלוכלכתחיתהשלההשמלה •ביהביטההמורה
 •לאמא.לחכותנשארתיואניהלכווהילדהשוטרבסוף
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יוצריםזכויותעלמגינהאקו"ם

יוצריםזכותמהי

הוארוחו.ומפריעבודתומפריליהנותזכאי.-ספרותיתאומוסיקליתאמנותית,-מקוריתיצירהשחיברמיכל

לבצעהאולהציגהאותה;להשאילאולמכוררשאיהואבווידאו;בתקליט,בדפוס,היצירהאתלפרסםרשאי

הזכותהיוצרשלבידובקיצור,-שהיאדרךבכלהעתקיםממנהלהתקיןאותה,לתרגםאולעבדבפומבי;

יוצריםייייזכותהכוללבשםהחוקעל-פימוכרותאלהזכויות .ביצירתושימושכללהרשותאולעשותהבלעדית

-ביצירתושימושנעשהשבומקוםבכלאלוזכויותלממשמסוגלהבודדהיוצראיוהמקריםברוב(קופירייט).
שלביכולתםאיושנימצדשימוש.בהלעשותניתןשבהםרבי-התפוצהוהאמצעיםהדרכיםלנוכחזאת

ופאבים,דיסקוטקיםאולמות,בעליסרטים,מפיקיתקליטים,חברותאמרגנים,שידור,תחנות-הייצרכניםיי

לוולשלם ,ביצירתושימושלעשייתהסכמתואתלקבלכדייוצרלכללפנות-וכדומהבתי-מלוןמקומיות,רשויות

הזה.השימושתמורת

ולטפלהיוצרים,זכויותעלולהגןלשמורשמטרתםבאירגונים,היוצריםהתאגדואלה,קשייםעללהתגברכדי

ובחלוקתם.התמלוגיםבגבייתביצירות,לשימושבהרשאהקולקטיביתבדרך

אקו"ם
בשנתנוסדהאקוייםבישראל.למוסיקהומוייליםמחבריםקומפוזיטורים,אגודת-אקוייםהואכזהאירגון

למוסיקהוהמוייליםהסופריםהמשוררים,המלחינים,מרביתשהםבקירוב,חברים 2000כיוםומונה , 1936

יצירותיהם,שלהביצועזכותהאגודה;שלבטיפולהשהןזכויותיהםכלאתאקוייםלידיהעבירוהחבריםבישראל.

ומוסמכתהזכויותבעלתהיאאקוייםלפיכךההעתקה.וזכותההסרטהזכותההקלטה,זכותהשידור,זכות

המייצגותבעולם,מסוגההאגודותמרביתעםהדדילייצוגבהסכמיםקשורהאקוייםביצירות.שימושלהרשות

סיסייק.-הבינלאומיתבקונפדרציהמאוגדותהאגודותכלתבל.ברחביאחריםזכויותובעלייוצריםוחציכמיליון

תמלוגים
כנגדתמלוגים.תשלוםתמורתהזרותהאגודותחבריוביצירותחבריהביצירותלשימושושיוכרתמעניקהאקויים

משפטיים.הליכיםננקטיםתמלוגים,תשלוםוללארשותבליביצירות,שימוששעושיםאלה

ואףשקליםאלפימאותשלולקנסותלפיצוייםלהגיעשיכוליםופליליים,אזרחייםסעדיםקיימיםהחוקמפיריגנד
למאסר!

-ויצירהיצירהבכלהשימושמידתלפיהוצאותיה,ניכויאחריאקויים,מחלקתגובה,שהיאהתמלוגיםאת
מרוויחהואינההכנסהלאקוייםאיןוכדומה.שהודפסו,עותקיםמספרשנמכרו,תקליטיםכמותהשמעתה,תדירות

עבודתותמורתהיוצרשלגמולוהםהתמלוגיםהזכויות.לבעליאותםמעבירהאלאלעצמה,התמלוגיםאת
 .כולוהציבורלהנאת ,ליצורלהמשיךלוומאפשרים

אקו''םפרס-היצירהעידוד

פרסים-והמוסיקליתהספרותיתהיצירהשלשוניםבתחומיםליוצריםאקוייםפרסימחולקיםשנהמדי
ועוד.אקויים,אותותהיצירה,פרסוםלעידודפרסיםחיים,מפעלעבוריוקרתיים

והסבריםהדרכה

שימושכללפני-ממליציםאנואקויים,שלפעולותיהמבוססותשעליויוצרים,זכותחוקמהפרתלהימנעכדי

בהסבריםהדרכה,במתןהציבורלרשותעומדתאקוייםבהתאם.פרטיםלקבלתאלינולפנות-כלשהיביצירה

מחבריהן.ועלוספרותיותמוסיקליותיצירותעלמפורטובמידעמשלימים,

 . 1S . 00עד 8.00בשעותה'-א'בימיםפתוחיםמשרדינו
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