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 •הזאת.

91_y; ~ -5..-:· -u 
מערכתהערת

מוקדמיםשיריםכיצויןלאהקודם,שבגיליוןכךעלמתנצליםאנו
יעוז-קסט.איתמרעל-ידיתודגמו ,פילינסקייאנוששליותר



ופרוזהשירח

 7גור·אריהיהודהמיידיש:שירים:בן·חיים:בסמןרבקה

 9שיר :מןפרירון

 12שיריםאדף:שמעון

 15שיריםבן·דוד:רות

 19אמיראהרןמאנגלית:שיר:אלן:ריק

 33שיריםשחורי:דפנה

 34סיפורהמתאגרף:נירהוד:רות

 37דורמשהמאנגלית:שיר:גולדברג:ברברה

 38עמיאלעיריתמפולנית:סיפור:כוכבים:מחפשיהלסקו:מרק

 41סיפורשתן:כספי:דן

ורשימותביקורת

 5ברטובלחנוךבחוץ"אחת"רגלעלגלזמןלאה

 6גבעתילרוניהאפרסמון"//ילדתעלרגולנטשמואל

 7גנוסרליאירההערה//מעיר//היופיעליצחקיידידיה

 8גינצבורגלנטליהשליוו//מיקלהועלהראבןלגיל'מ1וזהוועלישראליעל

של'הפילוסופיהועלרזליעקב ,,,,מטורפות·מעשי'שיחותעללוישמעון

 10שטייבולרודולףהחירות//

 11קואלולפאולו'האלכימאי//ועלדייטוןללן//אמונה//עלויקיזאירי

 13עקוםבראיהאקדמיהרפאלי:צבי

ומאמריםמסות

הממלכות//'מ1שחקעל-לביוגרפיהמשפחהרומןביןברטוב:יהודית

 16סרנילקלארה

הכוכבים//ל,,מחפשיאיור ,בסרמיכאלהשער:

 ) 39 1(עמ

 20שלומרדכישלהמיתולוגיהצבריצחקי:ידידיה

 24פנחס·כהןלחוהאיילה//'מ1סעעל-געגועינובלאאנחנומהמזור:יאיר

 28הדתשלהפוליטיקהעל-המארקסיסטיםשלהאופיוםמרבץ:חיים

אנטי-פמיניסטייםמוטיבים-סרהבלתימכהאשתךהךאלמגור:דן

 30ספרדבשירת

קבועיםמרודים

 2שעהלפיבסר:יעקב

 4המלצות

רשישלקונצרטיםסדרתועלבטרפליימאדםעללנגרארנהמוסיקה:

 14לבאות

 10סומקרוניפינה:חצי

ןןן lעת
ולתרבותלספרותירחון
בסריעקבהעורך:

סיון'אריהסומך'ששוןבלס,שמעוןהמערכת:חברי
פלועודדעצמון'צביסומק,רוני

ישראלי-גלעדעמיתמשנח:עורכת
בסרמיכאלועיצוב:ניהול
רגולנסשמואלניקוד:
סנטרותיציבור:יחסי

בלס,גילהאוורבוך·אורפז,יצחקהמערכת:מועצת
 ,סיוןאריהסומק,רונייהושע,א.ב. ,זךנתןהדר'יוסי
שוהם,גיוראש. ,רביןעוזרפלועודדעצמון'צבי

שמאס.אנסון

ש"ח 16 ; 8 1996פברואר l 8תשנ"שבם 8 193נל•ון 8 ם"•שנה

והתרבותהספרותלקידוםואמניםסופריםאגודתחמו"ל:
עמותה-בישראל
ולאמנות.לתרבותהמועצההאמנויות,משרדכסיוע:
לאמנויות.האגף-ת"א·יפועיריית

ת"ד , 5618271 , 5619879סל':וחמנחלח:המערכת
ת"א 16452

ואינהכותביםפניותעלבכתבעונהאינההמערכת
מבוילת.מעטפהאליהםצורפהאםאלאידכתבימחזירה
ברווחמודפסכשהוא ,רגילבדואררקלשלוחישחומר
רצויהעורךעםפגישותהנייר.שלאחדצדעלכפול
מראש.לתאם

בע"מ·רוזמריןמופתדפוסממוחשבת:גרפיקה

אורניבלוחות:

Literary Monthly 

Editor: Jacob Besser 
Managing Editorial Board: 
Shimon Ballas, Sasson Somekh 
Roni Somek, Arie Sivan, Zsvi 
Atzmon, Oded Peled 
Vice Editor: Amit Israeli-Gilad 
Management and Graphic Design: 
Michael Besser 



ןוו lעת 8J ~ nהמ

 s~ו
~1 ~ 

מארהירהזזנהלוין:חנוך
קריאה;סימןספריואחרים;

תלספריהמאוח.דהקיבוץהוצאת
עמ' 266 ; 1995אביב;

מקובצים,מחזותשלחמישיכרך
"הופס : 1995-1991מהשנים

המופלאה"האשהוהופלה":
מאוחיו":"הזונהשבתוכנו":

"הכובש".פה":"פעורי

באשר /,צחקתינולדת"באשר
ימיחום,ימיהיו /אבכה:תמות

<מתוךמחכה.הקברןעכשיו /,חסד

 ),"הפ"פעורי

העדן;בגןשטןמילד:חכרי
הוצאתעדיני;שרונהמאנגלית:

עמ' 159 ; 1996גוונים;

קונראדשגיבורה,שנונה,נובלה
חובב,"ציירמוריקאנד

גנדרן,קבצןתמנוני,אסטרולוג
שלנלעגתקריקטורה ,חברתיטפיל
העטיפה>(גבופגיע".אומללשטן
הגריעםראיוןמצורף ,כןכמו

 , 1962 ,ו"רווימה"פריס ,מילד
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היריעותאתבעדינותפורשת

פעריםומשאירהלה,שנמצאות
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האוטופיה;בשביחבר:חנן
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השירה ,,עולם.מלחמותשתי

אתייצוגהבאופןתמידהתחבטה

כמעשההציוני-לאומיהמעשה
וסופיההאלממדימשיכהיש .משיחי

מהיסחפותחששגםאךשבמציאות

עדהמציאות,תמונתואיבי~ד
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השלושים.שנותסוףעדהעשרים
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הדירה;פניעלמרחפתהזמן"כל
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מרצח/ומתפקעים

שןעלתאנהאיתן-פלון:מרים
כרמל-ירושלים;הוצאתהסלע;

עמ' 46 ; 1996

איתן.למריםחדששיריםקובץ
בקבציםאורראומהשיריםחלק

נוכחותהמשוררת.שלקודמים
וכןבשירים,בולסתירושלים
והתפרהשברשלפוליטיתתודעה
מריםשלשירתההעיר.אתהחוצים
חסרתוכוח,ניסויעזתאיתן

 1כלולות;מעוףעזגד:יבשם

עמ' 181 ; 1995כתר;הוצאת

ובליבריקןישראלי.מד"ברומן
מסעגםשהואדבש,לירחיוצאים
מחבריבמנוסהומסתבכיםחקירה,

הצרעותהחיו"החכ-יונם".אגודת

בניבגורליעלהמהדינוזאורים?
ומרתק.משעשעהאדם?

הקיבוץהוצאת ;צלגולן:רות
עמ' 62 ; 1996המאוחד;

 ,גולןלרותשנישיריםספר
שירהקלינית.פסיכולוגית

למראות,לטבע,ערהמאופקת,
לקולשבמרחב,העדינותלתנועות

הנפש.

שזריתהשקטה/האבן"מדע

חשופה/מדויקת,במדבר/תנוחתה

או /דקה,אולי /.השברשעתמאז
לא /,מכךיותרלאלנסח /יום
 ,,כזאת.סערהקמה

זיכרוניכיאזמרלביסמיט:שחם
כותרים;סדרת-כתר ;ביבוגר

עמ' 161 ; 1996

בהירה,בלשוןקצרים,סיפורים
משתעשעת.שנונה,עכשווית,

מציאותעלהבנויותאנקדוטות
כחלקהמיוצגתופנססיהמוכרת,
האנשיםמציאות.מאותהטבעי

-כנראה-משהומחפשיםתמיד
אהבה.

בעריכת-סידרה 1,2,3הבמהשפת

סידרת-מפתחותנגיד;חיים

סלהוצאתבאמנויות;עיונים
 1995לעם;אמנות-ארציתרבות
במושגיעוסקתהראשונההחוברת

בימתית,ואשליה"ייצוגיסוד:
חשביה:החוברתוערך",מסר

העיצוב-הסימנים"מערכות

השלישית:החוברתהחזותי":
המלים, :)ב(הסימנים"מערכות
נועדההסידרהוהצליל",התנועה
התלמידאתהמלווהלמורה

בהישאךתרבות,סללאירועי
ייןעבהמתלקוראגםרבייןעב

בתחוםבמתרחשובעיקרבתרבות,

כאן.האמנות

שבלב;הקרעאלחולצמן:אבנר
שנותברדיצ'בסקי:יוסףמיכה

הוצאת(תרמ"ז-תרס"ב);הצמיחה

 ; 1995ירושלים;ביאליק;מוסד
עמ' 361

מי"ב,יצירתהתגבשותשנות

המשכיליםלראשוןשנחשב
בסיסעלמתחקההולצמןהתורניים.

שלביאחרנרחב,ארכיוניחומר
המסורתמעולםמי"בשלהינתקותו

"שינויעלהשקפתועיצובאחרוכן
שהעמידמה-בישראלערכים"

ואחדספרותידורכמנהיגאותו

המודרנית.העבריתהספרותמאבות

 ;מדירלרכשכשהבןנצר:אלי
עמ' 34 ; 1995תג;הוצאת

בגיוס,העוסקיםשיריםקובץ

שלבאיוריםמלווהבקרב,בצבא,
 .גוסרמןיעקב

גזעו/ולגדועאילן;"לטעת
 /אילן//לטעתעריסהולבנות

עריסהולבנותגזעו/ולגדוע
אילן"ולטעת

ספררתיקובץ-ערבימעורב

נימומערבית:ותרגםליקט ;נבחר
לתרבותהמחלקההוצאתנימו;

וחתרנות;החינוךמשרדערכית;

עמ' 136 ; 1995

ערבמארצותיצירותהמאגדקובץ

שליקט,הגות,שירה,פרוזה,-
מתרגםגימר,גימרוערךתרגם

 ,סוקאןפדואמשליצירות •ומחנך
בזארג'ונבלאס,כמאלמחפוז,נגיב

מחמודקאסם,אלסמיח ,קבאבי
ועוד.דרויש

מרסלאלחזרהגוין:ג'פרייעקב
הוצאתאישי;מסמך-פררסט

עמ' 188 ; 1996כרמל-ירושלים;
מבקרמתרגם, ,גריזג'פרייעקב

גויןהשוואתית:לספרותודוקטור
האבלשנתבמהלךהספראתכתב
עלהאב,עלכרשימות ,אביועל

כחלקבקריאהדיוןוכן ,חייו
החיים.ממהלך

שרררץמלכיאלקוטנו:מנחם
כרמל-הוצאתזכררנרת;כותב

עמ' 297 ; 1996ירושלים;
מגלההעמידה,לגילבהגיעו
ללאחלפוחייוכישוורץמלכיאל

אותםלשחזרמנסההואמשמעות:
הכתיבה.אקסדרךמשמעותוליצור

החייםתומאס:מרשלאליזבת
מאנגלית:הכלבים;שלהנסתרים

ידיעותהוצאתעזגד;יבשם

פרוזה;סדרתחמד-אחרונות-ספרי

עמ' 128 ; 1996

צברהצפיהשעותאלףממאהיותר
סופרתתומאס,אליזבת

מהבכלבים.ואנתרופולוגית,
עצמהאתשואלת-הכלביםרוצים

מתוךלענות,ומנסהתומאס
והאינטימיותהמעמיקותהתצפיות

 1שרעכה.
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ילדלאכבר
פתוחהממרפסת

עם ;כחוץאחתרגלברטוב:חנוך
 445 ; 1994לעם;ספריהעובר;
עמ'

יוצריםשלדמיונםיתפרנסממה
ממיתוסיםמלכתחילהמעורטלבעולם
אותיליוותהזושאלה-תוםונטול
חנוךשלהחניכהרומןקריאתעם

שעה.לפיספריואחרוןברטוב,
וסיכוםמיצוימעיןמהווהעלילתו

שלמה,חייםלידיעתומפורטכולל
הכתוביםכאחת,וקולקטיביתאישית
אוטוביוגרפי'דומן·תיעודשלבז'אנר

התפתחותתהליכיפסיפסמעוצבבו
בזהזהושזוריםמקביליםוהתגבשות

הבוגדת,עינודדך Iודודויחידשל
צעירשלאחודההמתבוננת

העשרים.שנותיליד Iארצישראלי
המרכזיתהדמותשפיגלו,נחמן

שלישי'בגוףסיפורהאתהמספרת
מתוךהמתואריםהתהליכיםאתחווה

רצינותרווייתישירה,הזדהות

ודק Iעצורבפתוסמהולותותמימות
בתובנותמעורבותדחוקותלעתים

סיטואציה-ומדוחקותמאוחדות·זמן

חייו"כלאללשובהמנסהמבוגדשל
כלשונו.בזיכרון",דק ...הנהעד

מודעבאמתהוא Iזוראיהמזווית

תמידמתיישבאינושהזיכרון Iלכך
וכישהיוכפיהמציאות,עובדותעם

דאיאלא"אינו 1הזיכרון Iהואגם
לעתיםמשתנים,נפשלהלכי

תהייתבתוךבדומה,מתהפכים",

להיותחדלמתי Iעצמועלהמספר
ל"אניוהפךואמא"אבאעם"ילד

יחידראשון"גוף 1תלויבלתילבדי"
"האמתכי Iמכריזהוא 1מאוד"

זוכהאדםכללא ...הכמוסההפנימית,
ושובשובלחפורדקאפשרלהכירה.

לצודנלאהבלתיבניסיוןבמחשכים
לאאולםלעד",החמקניותפניהאת

בכתיבההחזקהצדהםזהמעיןהגיגים

בשחזורהואכוחוברטוב;של
כמעטהדוקומנטרי Iהפלסטיהמפורט,

היישובקורותשל Iשבובדיאליזם
הארבעיםשנותסביבבארץ

סיפורבאמצעותהקריטיות,

הואכךבתוך .גיבורושלההתנגדות
היהודיהעםשלבגודלונוגע

דחוסתבתקופהבאירופה,

וההרואיותהאסוניותההתרחשויות

חשביה,העולםמלחמתשלכאחת
המדינה.להקמתקטליזטורשהפכו
המהולהבהתדפקות,דוויזהשחזור

עידןעלומפויסת,מחויכתבעצבות
עלנתחנךאשדשלם,דודעלשחלף;

מיתוסיםעםמוצקותודאויות

ושנציגיוהסוגים,מכלואידיאלים
ומתמעטים.הולכיםהחיים
זוונוסטלגיתאמפאסיתהנצחהצורת
עשויה Iלהחזירואיןאשד Iעבדשל
בדומהולרתק.רגשיתלגרוףאכן

שלהמתנגדגיבורו Iאחדלנחמן
נחמןאףחותרב"לאן",פאיידבדג
 ...אחדלמישהו"להיותשפיגלו
נחמן '.' ...האפשרככלדחוקלברוח

סקרן,חכם''תלמידשלטיפוסהוא

טוב'ילדמין Iושקדןחקרן
שלבגימנסיההלומדאדץ·ישדאלי,

משפחתופרנסתבנטלמסייעדולגין,
מתנדב Iחבריועלמקובלהיום,קשת

המתאמניםחשאייםצבאייםלחוגים
הגרמנים,בצנחניםלידותכדי

נחמן .בא"ישעהבכללנחותשעלולים
מצוותבשמירתאביורצוןעושהףא

שיחדלעדהכנסת,לביתובהליכה
מתהליךכחלקהנסיבות,מתוקףמכך

בזכותלעצמאות.וחתירתו'מדידתו'
כלאתוהקולטתהמתבוננתסקרנותו
חושיוובאמצעותסביבוהרשמים

התוודעותו ,כאמודנמסרת,הערניים,

אלבארץהיישובשלההדרגתית
אירופהיהדותשלהיכחדותהעובדת

הנאצית,ההשמדהמכונתידיעל
הבלתיוסופיותהנודאותהבמלוא
זהמפתחנושאעיצובאלהפיכה.
בן·דמותובאמצעותברטוב,מטפטף

עקיפיםביקורתדבריגם Iהספרותי

החברה,אטימותנגדלמדי)(ושוליים

HJ 
 ~ו

וי

אשדדאז,היישובומנהיגותהמימסד

שיגרהוחיימקומייםאירועים

אתבתודעתםדחקוונינוחיםאנוכיים

זוטות,מפניאירופהיהדותשלאסונה
המנהיגאוסישקין,עלהאבלכגון

מפניאוטובה",בשיבהש"מתהציוני

המציאותמןהמנותקהעיסוקהמשך

קולנוע.וסרטיתיאטדוןבהצגות
קהילותשלחיסולןעלהידיעות

כמשתחזר Iהופיעוזואחדבזופולין
שלשוליהןבשולי Iנחמןשלבזכדונו

אלה.כל
צפויהזה,החניכהבסיפוראחדנושא

ומדגשבעיצובואמיןאךבהקשרו

הוא Iוהעלילתיהפסיכולוגיבמרקמו
אהבתוביןנחמןשלהיקדעותופרשת

על Iשייןנינהליוהתמימההנערית
המעודןהחוצלאדציחוודונה,
הגופניתמשיכתולביןוהמושך,
המפתה,צימדתמרהאלהגואה

שבדוח Iממנומבוגדתאישילדה·אשת
מפוליןלארץעלתהתקופה,אותה

לדודה.פיקטיבייםנישואיםבאמצעות
בתחבירנחמןאתהמכנהתמרהזוהי

"ילדשלההמגדיםהפולניובהיגוי
נוהגהואשכן 1פתוחה"ממדפסת

לחלוןשממולממדפסתובהלהתבונן
דידתה.

 1נחמןשלהוריודמויותתיאור

נחלץ Iבדומןאחדותלדמויותבדומה
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העיבויבזכותמסטדיאוטיפיות

כוחובולטבוהמפורט,הדיאליסטי
חיה ...לצעמה"נאמנהאמוהמספר:של

בכסףדקומאמינהמתמדתבחדדה

הידרדרותושתהליך Iאביוובמסחר";
ברגישותמתועדוהכלכליתהחברתית
שלטיפוסהואללב,ונוגעתמיוחדת
שלשדוף·שמשל"טייחשהפךמשכיל,

גםלרדתנאלץאשדואכול·סיד",א"י
שלכגודלםתאונה,לאחדהפיגוםמן

שלומאישאחדים,מאבקי·קיוםנשחקי
הג"אלפקחהפךקדושים""עיקרים
המתבוסספרוטות,עבודוחשבונאי

בעליבותו.
משפיעים,ומחנכיםמודיםדמויות

וכריזמטיים,נערציםמעצבים,

בנפשותכמהפנטיםהשולטים
בסיפא","ספדאומשלביםהתלמידים

הנוףשלהיסודממרכיביאחדמהוות
המחנךעומדיםבראשןבדומן.האנושי

שוחט.ירמיהווהמודה·הסופדפושקין

היאלאנגלית,המודהלווה,מיס
בהתאםוהשנואה""הכול.ידיתכמובן
טיפוסידיאליסטיפרגמנטהזמן.לדוח
ומסגרותהספדביתמחיינוסף

"המשפטים"מהוויםהאחדותהחינוך

אתזוכראינומאיתנו(מיהכיתתיים

בןיוסףעלהאינסופייםהוויכוחים
וההצגותמצדה?)ופרשתמתתיהו

בחינוכומרכזינדבךהבית·ספדיות,

הדוד.שלוהערכיהתרבותיהיהודי,
עלשמוטלהחיבורים,נושאיגם

מתחוםהםלכותבם,התלמידים
שלוהציבוריותהמוסדיותהדילמות
ישו Iטולסטויגנריאשדתקופה,

שלההתרבותגיבוריהיוהזקןוהלל
 .הנועדשלדרכוומודי
היסטוריהמרבציכשיקוףעצמההשפה

מרכזיכעדךנתפסתותרבות,

שלוהתרבותיתהחינוכיתבאווירה
המתוארת.התקופה

משורטטשבסיפורהדמויותמאגדדדך

דאז,היישובשלומגווןמקיףדיוקן
הגדולההעידמסגרותיו:כלעל

אותווהקיבוץ,המושבה(תל·אביב),
יעדיםאישיהודהשלדמותומייצגת

א"דשלמתלמידיומבית·שאול,
ואישאידיאליסטשלתערובתגודדון,
אצלובאהיוצא Iוסגפןצמחונימעשה,

קוק.הרב

האווירהפצצותלתיאוריבדומה
ספדיגםכךהמלחמה,בימיוההאפלה
עליהםהפופולריים,והסרטיםהקריאה

בפירוטנזכריםהתקופה,בניגדלו
השחזוריםגםמדוביםדייקני.

האותנטייםהחקייניים,

 1דיבוראופנישלוההומוריסטיים

שגוריםניביםהיגוי'וליקוייניואנסי
הלקסיקוןמןנפוצותואמידות
הדמויותבפיהשגורהלשוני

אשדהווי,סממניכולםהמתוארות,
וודאיהסופדשלדודובניקוראים
ביידישביטוייםבערגה.בהםייזכרו

הדנהעםלעברית><המתורגמים
שלזו'עגה'מתבלים'פולניזמים'

בארץאירופהמזרחיוצאייהודים

ההיוותרותטרגדייתקרועיישראל,
שלמותמשפחותכשדידילבדם,

תופעותתיאוריגםשהושמדו.

 1השחורהשוקהספקולנטים,

הדגל,ופשיטותהמהירהההתעשרות
מספרשלהמשותפיםהמגוריםאו

אתממחישיםאחת,בדידהמשפחות

והכלכליים,האידיאולוגייםהמתחים
שלהחייםברקמתמתפתחיםשהחלו
לציוןראוייםתקופה.באותההיישוב
הדומן,שלהמחקרבתשתיתבמיוחד,
שעשההמדוקדקיםהביתשיעודי

בענףמקצועיים:תחומיםבשניברטוב

הג'דיקנים,ייצודובענףהיהלומנות
פניעלזהאחדבזהנחמןמעדיףאותם

-תחילהבגימנסיה:לימודיוהשלמת
בזכותחורין"ל"בןלהפוךכדי

להשתלבכדי-כךואחדהכסף,
המלחמהבשידותיצרניתבעבודה
בגרמניה.

בגילהבריטילצבאהתגייסותו
במגילתהשיאנקודתהיאשש·עשדה
מתוארתוהיא Iנחמןשלהנעורים

הנעראתההופך Iהסופיהחניכהכטקס

אביריםל"פדחישראלמארץהמתנגד
ואדיריהלבאמיצילמחנהשצורף
עדאוהניצחוןעדהנלחמיםהכוח,

שלספדואתמשוויםאיןאםהמוות'.'
קנז,שלמוסיקלי"לימיומנטברטוב
עםלקריאתוניגשיםואיןלמשל,

ספרותיותמוסכמותאותביעות,

החניכהדומןבז'אנרהמעוגנות

בכוחבומחפשיםאיןאםהאירופי:

האירוניהריחוקזוויתאחד

·פואטית,המנטליתוהפרספקטיבה
ב'תצלוםמטבעהמסתפקתשאיננה
(במובןונאיבייומני·וידוייספרותי'

לדמועליהנות,ניתןהחיובי>,
המספר,עםיחדלסירוגין,ולהתחייך

ודמויות,תקופהאלבגעגוע·שווא
 1האישימנסיובואותןזוכרשחלקנו

 ••וההודיםהסביםמסיפורי-ודובנו

גלזמןלאה
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גדיעין·שלסודה

 ;האפרסמוןילדתגבעתי:דוני
עמ' 153 ; 1995עובד;עםהוצאת

שני,ביתהרקע:הנעורים.לבניסיפור
ינאיאלכסנדרשלמלכותםבימי

המרינההחשמונאים.מביתושלומציון
ביןהמחלוקתבצבתאזנתונהחיתה

-והפרושיםהמלךנאמניהצדוקים
המלכה.נאמני

מחיימעניינתתמונהמציירתהמחברת

חרוציםאיכריםדובםהעם,בני

והשפעהמותרותחיילעומתוצנועים,
הצרומןוהממון:בעלי·השררהשל

המרינהעלעיניהלוטשתרומא,ניצבה
אחדותו.עלמאייםשהפילוגוהעם,
אביטלשלמונולוגעלמבוססהסיפור

ומתבגרת,רגישהנערה ,מעין·גרי

משפחתה,ועלעצמהעלהמספרת
האפרסמון'הבושם,פריאתהמגדלת
לבית·המלוכההשייכותארמהבחלקות
האפרסמוןיבולובעין·גרי.ביריחו
ולביתהחשמונאיביתלמלכינוער

נדירבושםהואהאפרסמוןהמקדש.

ולרפואה.לקטורתלתמרוקים,ששימש
סורןובייחודעין·גרי,שלסורהזהו
אותו.המגדלותהמשפחותשל

הבןשלבריחתוהואציד·הסיפור
שנודעה"כת·היחר",אנשיאלחוגיו

מןוסלדההמוסריותבתביעותיה
התיישבהזוכתבמרינה.השחיתות

חמורמשסרוקיימה Iבמרבד Iמראןבקו

אתלקרבבבקשהופשטות,צניעותשל
שרי.במלכותעולםולתקןהגאולה

הםוהוריהאביטלשלמשפחתהבני
נאמניםונקיי·כפיים,חרוציםאיכרים

משפחההמלוכה;ולביתלמסורת
התככיםחרףלקרקע,וצמודהשורשית

להריחםהמבקשהמלוכהביתשל
ואינונאבקהאבהאפרסמון.מגידול
הסובלניתאשתואךהגזרה,עםמשלים
שלהעלומהרמותו .אותוממתנת

נלהב,צעירזהו.אס·אס:נחשפתחוגיו
ושינויים.חידושיםשוחר Iישר·ררך

כתמזרועות-הביתהשיבתו

ומטיפיםמתנשאיםשהםהבדלנים,
נצחוןעלמעירה-לרבדיולשנאה,
גםישהוריו.לושהעניקוהערכים,
בןיכין-דופןיוצאותדמויות

מתוךהצבא,מןלערוקשבחרגמלא,
שלהשלטוןלתאוותהתנגדות
אתלכבוששביקשההמלכה,שלומציון

וכןבגליל?);למלחמתנו(הריםדמשק
ביתו,אתשנטש"המשוגע"אלישע

גזל,אביטל,שלאביהשחנניה,כיוון
 •אדמתואתלרעתו

מתואריםרבובחןרבהברגישות

(ניתאיהצעיריםשלנבסי·אהבותיהם
המקיימיםוחגית>,יהודהסל'ואבי

מצוותלהפרשלאבסתר'מגעיהם
רבד.כליישקפיהםשעלהוריהם,

מיוחד.מקוםתופסיםתיאורי·הסבע

התיאוריםחיים.רוחשבכלהכול
רבה.ובחיותבצבעוניותמצטיינים

ואיןביופיו,מרהיבעין·גרישלנופה
היאעצמההסופרתשהרי Iבכךפלא

הסוכותחגלרגלעין·גרי.תושבת
לירושליםהמונים--המוניםנוהרים
עלהמקדשביתאתרואהאתההבירה.
שררותאותו'המקיפותהעזרות

ראשוהרחבות,המדרגותהעמודים,

הזהבשעריהגבוה,ההיכלשל
לרגלהעוליםהמוניוהנחושת,
בשיריובתשואותבחמימותמתקבלים
עינההמארחים.בפיהמושריםהמעלות

עלפוסחתאינההמספרתשלהחדה
והזיתים,הגפניםשלהעבותההצמחיה

והזהבהנחושתצורפישלבתי·המלאכה
נפרשתלפנינוהמלאכה.בעליושאר
חקלאיםשלונאמנהרחבהיריעה
שלמאבקיהםוצנועים,חרוציםיהודים

עלוהסיפורוהפרושים,הצדוקים
הקורא.שלסקרנותואתמגרהחוגיו
מוסיפיםהעדיניםהרישומיםגם

 •המרתק.לסיפורן nלוויית·

רגולנטשמואל

האיןשלצלו

קצהערשגורה;·פהמזוית"מרורה

מותרענבי"אשכולות-טעמה 1שפה"
ענביםאסור>,<בעיקר'ואסור"

<עמ'קשים"מגולענים,"חמצמצים,
פתיל"קוצרבגללאולי ,) 15-13

אורך·הרוח",

להמשיךהמסוגללקוראמיוערהספר
 1שבשירהמחשבהקוריאתלטוות

ממו~שיםמעקשיםמהרמתלהגות
מפויסיםהעשיה/זמןנהרומ"חלוקי

השיר .> 24<עמייים" nאמצע·הבקו

לקרואהטוב,הקוראאתמזמיןהטוב
הואהקוראתענוגועור;עורבו

"העליה"בהרגשתהאגוז,בפיצוח
נוספת,בקריאהכיאףרעתו'לסוף

ובקריאהאמצע,אלאאינוה"סוף"
מעס"עורהדרך:ראשיתהואנוספת

בשורשגלויעצבינענע/עץוקיסם
 ,) 18<עמ'הנגיסה"שןכאב/
אףהאדם,עומרהאלההשיריםבמרכז

המחזרהעכבישבמפורש;נזכראינוכי

 ,) 10<עמימעורטלת""עכבישהאחרי
הם ,) 26<עמיוקם"מוערכסא/"גוף

"מכווצות 1אנולחיינומסאפורות
·שיר'בש~רת •·הטעם"נקורתלמרכז

נשימה"פסיעותאלעורגשטיח"צל
שאפשרהיחידהממשיהעצם ,) 36<עמ'

השארכל"השטיח":הואאותו'לששמ
השולחן"הכיסא,ערטילאיות.מליםהן

קרמייםדחיסיםהםומסאסא·האבק"

גרוס.מיכאלבנוסחעומק,בתמונת
הקולטהקורא,בדמיוןמתמלאהשיר

פסיעותאל--נאויר"מתיחות
לבוא.העתיריםהאורחיםשלנשימה"

יד"בכףומלואועולםמצטמצםכך'
בכתיבאותיותו"~זמקקמוצה"

"ישהואההעדר'זה '"ןי~ה"חסדיי;
מעיןהוא"כסאות",הפרקהעולם".

רוחב,אורך'בססריאומסריה:פרק

משמעותדוברינושאשהואאלאגובה;
הלב","רוחבהואהרוחבאחרים:
ויוצרהממר·הרביעיאתמזמיןוהאורך

וכן' •דמן""אורךאתאיתריחד

מרובע",במילימטרסנטימטר/ב"שפת
הד~:ה"הקש,חומרי·העץ:מתפריסם

הגוף"בתנועתלשובוסיבי·במבוק",
ישיבה":תנוחתאל--יעקש

סרס"תמונתשלrרקריביםהםהשירים
ו"תצלוםנע""תצלוםאיםי",בהילוך
כאן'שבפרק.השיריםככותרימעגלי"

וחיזורכיסאאליאס:אבי
הקיבוץהוצאת ;העכביש

עמ' 48 ; 1995המאוחד;

נעימהלמגע,נעימההספרעטיפת
תכלתרכים,צבעיהלמראה.

הספרושםהמשוררשםוירוק·אפור.

ןה·מעל·דה.בחינניותמעוצבים
שלסמי·אבססרקסירישוםמתחתם,

עכבישקורירשתגרייבס:דור

ניררשומיםמזוהים,בלתיועצמים
 •איננועצמוהעכבישומדייקת.אמונה
אורבהואאולימחדרוהואמיאחרי

הקורא?אתבק~ריולרשתבהסתר
חוויהמוליךהתוכןהעטיפה,לעומת
זוויתזורמת.לסיפה,רכה,שאינה
זיפים,"מגלחתשנונה,היאהראיה

תנועהכלכוונה":קליפותמפוררת

אבי

אליאס

כיסא

וחיזור

העכביש
),~ 
'.,, 

בהרשני"הרהורמזמיניםכאלהשירים
הןהמסאפורות ,ככלל ,) 30<עמיחוזר"

לראשונהלפגושוסובייחודיות,
•ק;לבהרוח",כ"פ~מפייתצירופים

"כלהלוליינית","שמשוגםאויר"
הבתולית"בתנוחתה/דינמיתאוירו
 !) 33(עמי

עכשווית,אליאסאבישללשונו
"מריחת"בהואיןבתכליתמדויקת
"לתפארתבמליםושימושמושגים

לכרימצטמצם"הנכוןהמליצה":
השפה ,) 38<עמיסרם·מלה"

אחורי""בחסלכובשתהטכנולוגית
·שניהעשיריותתשלילי"תקריבי"

גםיש .) 31<עמייהפוםו·פדנישיוחוס

ב'ר"לובןכמוארוטיקהשלבסיפות
<עמ'ר" wהרובדכןאורםאחוריים,

 ,) 23(עמיה~ה·מפגששפתו"מתק ) 21
"בהילוךפורץלעברית,שחררהלעז

ושומראין",ב"דרייברוורס",

האותנטי:מקורועלגםלפעמים
" Dont talk, shoot " 34<עמי ( 

 .)םש(מלים"אקדוחנישלכ"שליפות
מןשעלושלוח""חץניסוייםג

(עמ'שפתיים"כ"לענתמרים 'ך"התג
ניסויילצרמקומםאתמצאו ,) 15

מותר"ענביכמונדירים,מישנה

מציציםושםפהכיאף ,>םש(ואסור"

שפתי"תוםשלרכיםניביםגם
סתוםשיניהם/כשייבשוהילרים",

 ,) 19(עמיתות."באורם
ארוכותשורותבנוייםהשירים

והשורותישפנימי.שקצבןוקצרות

ויוצאותנכנסות Iבאורכןגםקצובות

 •חדותימשקללשירומשוותבעמודתן
ושם,פהמופיעה,חרוזים,באין

אובערסל","מתער~לאליסרציה:
גםיש ,) 1ן(עמיסיב"בר"סב

"מתעלסתכמומרומה,אליסרציה
"נלעסת"כשבת·זוגה,הפה",בר;ק

דעתעלשלאהקורא.שלבדמיונו
שלחרוזיםגםהתגנבוהמשורר'
השורותבסוףו"לעיסה""נגיסה"
 , 18ו· 12בעמישירים,בשני

הטבע.בררךנחרדנוכאומרים:

יותר,רךנעשהסופו,לקראתהספר
לויששחור",כחתלתול"מתגלגל

(עמימאוחרת"לפשרה/--"צליל
"השאלהאין·פתרון.שלפשרה ,) 41

הקונקרטיאחרות".מש~לותשא~לה
אבישלשירתו •אבסטרקטיהופך

גבעלכשר'אסאפרופיכרכריאליאס,
זמנות [iשלמחרוזת·כמוהיאהפסר'

--המליםלאורךזהיריםלמסעות
ניינות·. iומעצובותוכולן

מזם tממתמירסודרןהראש/ שות~,,,

מתוך;שורהכמה,יורעהמיבפעם/

הסיוםבשירנאמרכךה~כחה",לחן
נטולישיריםהספר.שלוהסיכום
אתלקוראפותחיםאלה,רגשנ~ת
 •בקרבוהחבויעולםשלו'עולמו
עצובה:לרובהיאהליריתהשירה
גםאליאס,אבישלהשכלתניתשירתו

עצובהזחשיבההתיתכןעצובה.היא

ההנחהאתהזוהשירהמערערתואולי'
להרגשתמעלעומדתהמוחחשיבתכי

 •הלב.

שתלשמואל
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כשלעצמוהיופי

הערה;מעירהיופיגנרסו:יאיוה

 ; 1995 ;המארחדהקיברץהרצאת
עמ' 80

ספרבעיקרוהואהערה"מעיר"היופי

מאוחרת,אהבהאוליאהבה.שירישל
לגברבוגרתאשהאהבתשלסיפור
כמעס.בנה,שלגילובן ,צעיר

ומעיר ,כשלעצמוכאןמופיע"היופי"
איןכשלעצמה.נוכחות ,נוכחותועל
ולמאבקים,למלחמותיותרקשורהוא

איננהכאןהאהבהולשכול.למוות
הסלעיםביןוקמלהגדלהצומחת,
כפיהפוליסית,המודעותשלהכבדים
שלהקודמיםשיריהבספרישמצאנו
מעורבהיההכולבהם ,גנוסריאירה

דווקאהיומיומית.במציאותפוליסית.
בכלאחזהכשהפרליסיקה ,עכשיו
ממנה,פנויאתרואיןחיינופינות

שידעההמשוררת,אולימבקשת
רבות,שניםמשךפוליסייםמאבקים
בתרךמעסיםשלמזהרתבבדידות

לעצמהמעסלהתפנותהאדיש,הרוב
מההמוןהרחקלירית,שירהולשיר
<עמיאחמסרבהאנהכמראוליהסוער.

בלנינגרדליריתשירהשכתבה ,) 15
אוקסינהכמואוליאוהנצורה,
שולוחוב,שלהשקט"מ"הדון
שלבעיצומהאהבהמעסרקשבקישה
לאכיאם ,) 39<עמיהאזרחיםמלחמת

הנזכרים.בשיריםהדבריםמוצגיםכך

פריאלאאינן.אלהספרותיותזיקות
כותבהקורא,שלהחופשידמיונו
קריאהשלזודרךאבלאלה,שורות
שלכתיבתהמדרךרחוקהאיננה
מאודהעשירה ,סרגנויאירה

ספרותיות.בהתי-יחסוירת

בשיריםהמתוארהאהבהסיפור

מציאות,שלרקעעלנשעןשלפנינו
היסב,ומוגדרתמאודממשיתלעתים

פוליסית:זיקהללאכאמור'גם,אם
מכוניתבשוליה,ערים"ערבה

 :>ועמי(גוונים,ושגינויימאובקת

לצפת"ממסולהימיםשלושת"מהלך
שלביייבלו :> 69עמ' ,ייןגםלחם(גם
(בלוביוילון"מוססלאהמלוןבית
גם:וכן ,) 31עמימלון'ביתשל

מחזיקהידיבמקלחת,אתי"היית
 :> 10עמ'(מקלחת,שיער"מייבש
(בואישן"סרסיחדנראהנשב,ייבוא

עצבניגבירול"אבן :> 60עמינשב,
זמן(ארכיוןהפלאפל"לידוהומה
לעתים,באלה.וכיוצא ) 61עמישקוף,

שבשירהאהבהמתרחשתבההמציאות

להשאיןאבססרקסית,מציאותהיא
מוגדרת:לממשותמובהקתזיקה

מחאה,(ללאליקום"מחווה"אנחנו
זורמתשליסהבלי"אני :> 24'ש

"כזה :) 63עמ'קלה,<דעתינאויר"
(זרמתבגרים"עלמיםמאץראלי'באת
שיריםוכמהכמה ,) 20עמידפנה,עלי

רכיםספרותייםסקססיםעלנשענים
מקראיים,סקססיםבדובם-ושונים

-עברייםמשורדיםשידיאו
השיריםכסודיהמבליחותבאלוזיות
נודעגםנודעכיאםבהם,ונבלעות

עצמוהשירלעתיםקרבם.אלבאוכי
 ,שלוהמקורלסקססזיקתועלמכריז
לעמי,זרנסעאני,יירקלמשל:כמו

~ -
- /ג.

הערהמעירהיופי
גנוסריאירה

1 

סשרניחובסקי"שאולבתחגיגתאני
 ...סנשחנה"לא :> 45עמי ,דודי<לך
האשה(תפילתלבדם"והיםהחולעל

אותיתעירייאל :) 69עמיללחם,
 "בתנייךהילדהכמותעוררואלהערב

 ,) 14עמינרדמת,אשה(ראיתי
מופיעהבין·טקססואליהאיזכור
ומובלעתדהירהבאלרזיהלעתים
רחל"נחכרתבטורלמשלכמרהיטב,

<עמיהירדן'גשריעלבשירלדודה"
שלהמקראילסיפורגםהמתייחס ,) 37

לעתיםרחל.שללשירגםורחל,יקעב
אתהבין·טקסטראליהאיזכורמהורה
למשלכמו ,השירשלהמשמעותיצירו
אפור'המלךהשיראתהמסייםבבית

אפורעלבלדהלךאקרא"עודהמבטי:
מעשי /אסורה,אהבהמותעלהמכס,

ואני /חרדהכאשהביטבועיםידי

לאיומית.בהצגהפנימה,מלךבת
השיר,שם ,) 15<עמישירה"אומרת

השיר'אתהחותםבביתגםשנזכר

אנהשללשירהמוטו'על·פימתייחס,
עצמו'בשירשנאמרוכפיאחמטובה,

שלתחושתהאסורה.אהבהעללבלדה
בספקותהנראהככלהנתונiוהשרה,
עצמה,שלההאסורה""האהבהלגבי

לפיו ,חזייללמדרשבאלוזירתמוטעמת
ובנימשהלוששרובעתהקנייהאמד

בים:טבעושהמצריםלאחרישראל
אומריםואתםביםסובעיםידי"משעי

בת"כבודלפסוקגםוכןשירה?",
שלבראשיתוגםשנזכרפנימה·,מלך
שלבטקסטשימושעושההשיר •השיר

 ,במשמעותושינוייםתוךהמדרש
היאידיהמעשיאתרואההשרה

עלהפסוקשלה.בחרדהבה,טבועים
צניעות,התובע ,המלךבתכבוד

השרהשללתהייתהכמובןמתייחס
CJ( עצמה.להגםיאההצניעותאין

מציע ) 59<עמ'נכנס··בואהשיר

צ'כובשללטקסטיםמפורשתזיקה
ושלהדובדבנים>גןוניה,<הדוד

כחלקויוליה><רומיאושקספיד
והשירהאוהבים,נתוניםבהמההוויה

"גםמהמחזורימים'שלושה'מהלך
למסורתהחוזר ,) 69<עמייין"גםלחם

עלהיטבנשעןהשרה,שלהמשפחתית
האלוזיהמלבד ,אלתדמןשלשיד

'זמר'בשירהעקדה.לפרשתהברורה

כמיעצמהאתהשרהמציגה ) 11<עמי

 , ,,שקספיריתנערה"זמרששרה
של"נערהיוליה,או ,אוליאופליה
משולביםבהמשךאבל ,הדין"קבלת
פיכמןשלהנודעמהזמרטוריםבשיר
שבשינוייםכנרת",יםשפת·על

שללייזמרכאןנעשהמתאימים
אשת ,'יעליהשיר •הלנייהרשעת

 ,מעודכןפשרמציע ) 52<עמ'חברי
"פמיניסטי"לולקרואאולישאפשר
שופטים,שבספרהמקראיתלפרשה
 ) 35<עמילך'נכדיה'ואנכיובשירים
בכמההמואביה.רותעםהשרהמזדהה
 ,איתןלרחלמחוותמצויותשירים
גרריחיים ,חלפיאברהםדולך'יונה

ניכרתאלה,מלבדצפירה.וברכה
עמוקהזיקהרבהבבהירותבשירים

הזדהותתוךזאתגם ,הקלאסילמיתוס
רעדוהמיתולוגיה"גושיאישית:

מוכרלא"קול ,) 73עמי(בהלה,אתי"
 ,סדגנו<יאירה ,,, r'ארטמיסמזדהה:

ביתבואאוליסו"ונ ,) 45עמי
בכךגם ,) 13עמיאלי'(אתההלילה"
שלהעמוקההספרותיתהזיקהניכרת

כיעדולאמנות,לספרותהשירים
הםעצמםהחייםכיבהםנראהלעתים
ספרות.יצירותשלקולאז'
לצורותגםמתייחסיםאחדיםשירים
בנוייםמהםהקלאסיות,השירה

המלך , 9<עמימרושלת"כייסונטה
לאסרנסה , 15עמיהמבט,אפור

התבניתעלהשומרת ,) 30עמ'בדיוק,
אךמשולשים,ושנימרובעיםשנישל
גםוהחריזה,המשקלמזה.יותראל

למשמעתסריםאינםהסורים,אורך
הקלאסית,הצורהשלהקפדנית

המודרניזםברוחכאןהנשברת

ישלקלאסיקה.בעצמוהיהשכבר
 ,במצלולגםלמדינרחבשימוש

האשה'תפילתבשירלמשלכמו
 /בחולותמלוחה"להלךללחםי:
(עמימתקליס"קסעולקלוטלהלך

ועוד. ,) 69

המאוחרתהאהבהשלסיפורה
שונים,גלגוליםבשיריםעובר

בדידותמבוכה,רבה,ממלאות
אשםתחושתאלוגעגועים,

הבלתילפרידהרעדוהתרוקנות
כך ,הספרחלקיארבעהנמנעת.
לנושאיורקלאמרמזיםנראה,

שללמהלכוגםאלאהשונים,
לצורותיההאהבההאהבה.סיפור

כמופיזיים,בסמליםמתוארת
 ) 7<עמיצעיףאררוחמעיללשמל

ובדימוייםנועזתובמטאפוריקה

הנואשת"כאהבתימעניינים:

 ,) 6עמי(גשם,רחוק"לגשם
כבלוניםמספסרת"מכוניות

עמיבהרים,(אוטוסטרדהבאודיי

בגופי"עירומההחמהייעוד ,) 28

אם ,) 41עמילי,מרנהשל(חיוך
מעסותדוגמאותרקנביא

האהבהשירימלבדומקרירת.
שלשיריםגםבספרמשובצים
משפחתית,מסורתושלזכרונות
(אברהםפואסיקהשלושירים

עמי ,שירלימה , i 19עמי ,חלפי
משיריבכמה ,ככללועוד). 71

להישגגנוסריאירהמגיעההקובץ
 • .מאוד.מרשים
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האשהאתחפש

סדרתמוזה;הראבן:גיל
 1995כתר;הוצאתכותרים;

היאמוזהנקבה.בלשוןמלההיאמוזה
הרבוגבריםשיוצריםמלהאותה

שלהם,ההשראההמוזה,בה.להשתמש
 1«מזוה«בספרה,אשה.תמידהיא

היוצרות:אתהדאגןגילהופכת
מרשותםהנשיתהמוזהאתמפקיעה

אותהולוקחתהגבריםשלהבלעדית
היאספרה,גיבורתשלהמוזהלעצמה.
 •אחרגברשלמוזהשהיאאשהאשה;

גברבןמריבהניטשתהזוהאשהלע
רומנטיאופינושאתהמריבהלאשה.
משמעותבעלתהיאלמעשהאך Iבעליל

רוצההדאגןאידיאולוגית-פמיניססית.
האשה.נחלתשובתהיההנשיתשהמוזה

אךהספר.גיבוריהםוגברנשיםשתי

אופן,בכלרומנטי.במשולשמדובראל
הרומן-הרומנטיבנוסחהמשולשזהאין

שלהרומנטיתכמיהתההמקובל.
לחברתה,אשרת,הדוברת,הגיבורה
 .אותולאמודשקשהפרסהיאעפרה,

 1כזוישאכןאםהלסבית,המשיכה

שרוחשתהקנאהמעורפלת.נשארת
עפרהשלאהבתהבגיןלעפרהאשרת

יותרהיא Iהגראוריאל Iלמשורר
ילדותיתחברותשלגווןבעלת

מאשרעשרה,בנותביןורכושנית

בוגרת.הומוסקסואליתכמיהה
t:כן אI נושאהיאהלסביתהחוויהלא

נשים.ביןהידידותלאגםהספר.
ביןנשים.ביןהיריבותלאאפילו
עדנשארתשעפרהמפניגם Iהיתד

בשרכאשהלאכהשראה,כמוזה,הסוף
חלומית,רומנטית,דמותודם.

הגיבורה,אצלתופסתהיאסראגית.
שהיאמקוםאותואתבדיוקאשרת,

האםאוריאל. Iהגבראצלתופסת
מכריעהסענההמחברת,בכךטוענת

היאהאםנשים?שלספרותבדבר
ממשיכההסופרתהאשהשגםטוענת

עולםבההדרךאתלהנציחבכתביה
אוהאשה?אתרואההגבריהספרות

מאבקאלאאינוכולוהספרכלשמא,
שויצורותשתיביןגישות,שתיבין

נשים?שלסוגיםשניביןהסתכלות,
המריבהזרעשהיאהמוזה,עפרה,

לאוריאל,אשרתביןהקנאהוגרעין
היאמאשרת.לגמרישונהאשההיא

נטועותרגליהשאשרת,בעודמרחפת,
היאככהשלפחות I<אובקרקעעמוק

רומנטית,נפשבעלתעפרהמאמינה).
השכלהתגלמותהיאשאשרתבעוד
היאעפרההבריא.ההיגיון Iהישר

היאאשרתוחרדה,מבולבלתטוראית
בגיל . 12בבה"דיראהמעוררתקצינה
חייםמנהלתהיאושתייםעשרים

סבה,בדירתלבדהחיהעצמאיים,
שהיאמהבדיוקיודעתשהיאונדמה

היאהארץ","מלחהתגלמותהיארוצה.
במהרקמאמינההיארגשנות.שונאת

אתבחייהמגשימההיאעיניה.שרואות

אשההפמיניסטיים:העקרונותאחרון

אשראתיודעתדעתנית,עצמאית,

להיותגברלשוםתרשהלאלפניה,
חייה.למרכז

לגמרישחיהבאשהמדוברלמעשה,
מודעתלאאשהלרגשותיה.מחוץ

שמתכחשתאשהמכאיבה.ממשבצורה

זה<ואולילרגשותיהעקביבאופן
ההתכחשותאת Iהשארבין Iמסביר

בעפרה).הלסנסיתלהתאהבותהשלה
אשהשהיאעפרה,המוזה,מתה,'לעו

קניכללפימחפירבאופןשמתנהגת
עבדהפכה(היאהפמיניסטייםהמידה

למגשימהאוריאל,שלה,לגברנרצע
לפצותמבליהאפלות,תשוקותיושל
היאהשפלותיו>,עללמחותאופה

לרגשותיה,מאודעדהמחוברתאשה
רגשותיה.באמצעותרקחיההיאבצעם

המצאההרישהיאהוא Iלכךאחדטעם
אותההמציאהגברהמשוררגברית:

והיא Iוגחמותיותשוקותיולמען Iככזו
שמאחרהוא,נוסףטעםצייתה.

הרילאשרת,קוטביתבדמותשמדובר
הרגשניתלהיותחייבתשעפרה

שנילכםוהרי .בסיפורוהרוחנית
להכילהמוכנהזונשים:שלסוגים
שתהיה,רוצהשהגברמהאתבתוכה

ומטבע Iכןלעשותשמסרבתוזו
רקהבאהההפריהאתמחמיצההדברים

עםרוצים,אם I(אוגברעםהממפגש

שלה).האנימוס
שלבדמויותיהןהקיצוניתהקוטביות

לקרבהאותנומחזירהואשרתופרה
למעשה,כי,נראהביניהן.העצומה
שלוהפוזיטיבהנגטיבהןואשרתעפרה
זונפשמשאתהןעצמה.דמותאותה

במספרמתבטאתהקירבהזו.של
שלחייהןבאורחהיתרביןצורות:

למשל,שתיהן,הצעירות.הנשיםשתי
להוריה,מתנכרתעפרהקש.יתומות
לאהסוףשעדואףבמושב,החיים
עוללושהםהאיוםהדברמהוברור
אועליהםלדברמסרבתהיאלה,

הזמןכלנמצאתאשרתאותם.לפגוש
מוחלטתהחרמהשביןהדקהגבוללע

לביןכיתומה,עצמהעלוהכרזה
הוריה,עםבקשרלהשארהכמיהה

הקשרבחו"ל;בשליחותהנמצאים
ובשיחותבמכתביםמתמצתעימם

מחליטהתמידשבסופןנרגזות,טלפון
לעולםוכמובןאותם,להחריםאשרת
זאת.מגשימהאינה

בחייםנחמהמצאוהקשיתומותשתי

בעתלגוראיפהאיןלעפרהמשותפים.
חיהשממילאואשרת, Iהסדירשירותה

איתה.לגורלהמציעהסבה,בבית
עד Iלשתיהןנעימיםהמשותפיםהחיים

יעשההבלתיאתעושהשעפרה
 1שחרחסרתרומנטיתאהבהומתאהבת,

 •הגראוריאל Iגרמבוהבמשורר
שהואמפגיגםהשארבין Iבומתאהבת

ההוריםדמותאתהמשלימהאבדמות
 1להסביראפשרזהרקעעלהנעדרים.

אשרתשלמשיכתהאת Iהיתרבין
חשובהדמותשהואאףזה,הגראליו.
התפתחותמבחינתלפחות Iברומן

האידיאולוגייםלכיווניםהעלילה
דמותהואהמחברת,מכוונתשאליהם
דמותווססריאוסיפית.שסרחה

משורריםמספרבהשראתמשורטטת

בחייהםידועיםשהיומקומיים,

ז'ואניותהרוןננסיותיהםהגחמניים

תביעותמפאתבשמות,בנקוב(לא
במייודעיםשכולםדומהאבלדיבה,

אתזהבהגרלמצואקלמדובר).
מספרשלהביוגרפייםמאפייניהם
זאתובכל Iז"לידועיםמשוררים

מעיןאלאמפתח,דמותאינהדמותו
מסוגם"גבריםדמויותשלססריאוסיפ

 1בולהתעמקמעוניינתאינההיא

אתלעצמהלברראו Iאותולהכיר
נשמעיםהרומנטייםדבריומניעיו.

לשיאםהגיעוייה nnמהוהה:כקלישאה
מאומה,כלום,איןשלאחריו Iגיהסר
אםאחר-כך?להיותיכולכברמהכי

שגלוםהיופיאתלראותמסוגלתאינך
אומרהוא ,, ...הנוראהיופיאת Iבכך

עפרה,עללהגיגיובהתמכרולאשרת,
התאבדהשכנראההילדה,אהובתו
ממשיךהואאחרובמקום .כעסיו

האדםאתמפשיטה«האהבהלהתפייס:
נימיבכלבפנייךמתחנןאניעירום.
להתזכיריאותה,תראיאם Iנפשי
הזאתוהנפשבעולם,אחתנפששיש
הגרשלמאפייניךכל , nמגעגועיםבוכה

יחוששהקוראלכךמכוונים ,זה
מעורבבוזאשרת,כמוממש Iכלפיו
המגוחכותהמניירותשלבגינןבגיחוך

מבחינהלו.הרדודהוהפומפוזיותשלו
לדמותוהנחותעושהלאהדאגן Iזו
באהכמוהיאובכך Iבספרהגברשל

בגיןגברים,סופריםהרבהעםחשבון

שהםהססריאוספיות,הנשיםדמויות

ספרותיתהיסטוריהלאורךעיצבו
ארוכה.

שרוחשתוהבוזהסלידהלמרותאך
אינההיאגם Iהגרלאוריאלאשרת
המסודרעולמהגםקסמיו.בפניחסינה
מפגשבעקבותמתמוססכמעטהיסב,

מטעמיםנובעאמנםזהאצלההגר.עם
המשיכה-אבלעפרה,שלמאלואחרים
אםלמעשהמקרה.בכלקיימתרחיה

היאשעפרההסענהאתממשיכים

חייביםאשרת,שלנגטיבלמעשה
אשרתגםשבעצםלמסקנהלהגיע
עליוכועסתרקלא Iלהגרנמשכת
למה •אליועפרהשלבאהבתהומקנאה

מקנאה?היאבמהנמשכת?בדיוקהיא

נחלתשהואהפיוטיבעולםהסתם,מין
נחלתושהיאבמוזה, .המשוררהגבר

אתומנציחהשבההיאהבלעדית.
גבריםביןהקדמונייםהכוחמאבקי

עלההצלחה,עלההגמוניה,עללנשים:
קשהליצור.החופשעלהנפשי,השקט
הגיבורה,שלבמרירותהלהרגיששלא

עדפגהשלאנחיתותהובתחושת

הסוף.

עםאיתה,מזדהההמחברתגםהאם

עוברת?שהיאמהועםרגשותיה

אשרת,שהגיבורה,כשםלדעת.קשה
גםרגשותיה,אתלהסגירמוכנהאינה

חוסרמאחורימתחבאתהמחברת

אתומסתירההזה,העקביהרגשנות

להיותלאמשתדלתהיאעמדתה.
כורחה,בעלאך Iמדיפסיכולוגיססית

היאלפעמים.לכךמתפתההיא
העלילהאתלכופףלאמשתדלת
כאןגםאךהאידיאולוגיים,לצרכיה

התחושהעולהפעםומדינכשלת,היא
פמיניסטירעיוןלמעןהמגויסרומןשל

רומןהוא"מוזה"זאת,עםמופשט.

שלמקומהבדברשאלותהמעלהמגובש,
לבחוןמנסההואבספרות.האשהדמות
חבלורקכיוון'מכלכמעטזושאלה
תשובותלמצואמתאמץכל-כךשהוא

 •והסברים.

מוביליםלאן
האלה,חיים 1ר

לעזאזל?

שלי;מיקלהגינצבורג:נטליה
 1995החרשה;הספדיה

בביתהעוררהחתאדריאנהששמה"אשה

יוםהיההזההיוםירד.שלגהחדש.
 ,ושלושארבעיםבתחיתההיאהולדתה.

אתראובמרחקשדות.בלבעמדהבית
היההכפרגיבעונת.עלניצבהכפר

במרחקהעירקילומטר.שניבמרחק
ימיםעשר~קילומטרים.עשרחמישה

ביתחלוקלבשההיאהזה.בביתגרה
רגליהכפותאתתחבהטבק.בצבע

בצבעביתנעלילזוגוהרזותהארוכות
לבנה,צמרפרוותעםנפולות,טבק,

בדיווחכך, , nמסונפתומאוןמדולדלת
עגומהמלאירשימתהכוללהזה,היבש

תפלים,פרסיםשלמאודומדכדכת
הרומןאתגינצבורגבסליהפותחת
שלמדכאכמקבץהחיים ."שלי"מיקלה
הולכיםאנשיםוסתמיים.תפליםפרסים
עגוםחייםבמרחבלפה,משםלשם.מפה

יכולים.לאמזה.לצאתמנסיםוריקני.
לעזאזל?האלה,החייםמוביליםלאן

שלשתיקתםמתוךצועקתגינצבורג
פשוטה,גיבוריהשלשפתםהגיבורים.

עלביניהםמדבריםהםורזה.דלה
הםמהחשיבות:וחסריתפליםאירועים

למסיבה,לבשוהםמהבחנות,קנו
תינוקותבגדיבזמן,הותקןשלאטלפון

מקבלתבעיניחןמצאוולאשנשלחו
שנקנוארנבותירושה,סכסוכיהמתנה,

יבלווכיצדליעדן'הגיעולאועדיין
גםוכן-תודעתםהקיץ.חופשתאת

שולייםבפרסיםמוצפת-הספר
ולבזעירמוחשלקטנוניותובהבחנות

אנשיםשלרושםעושיםהםאסרם.
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מבחינהריקניים,עניים,פשוטים,

אנשיםכאחד.ורוחניתכלכלית
ערכיםנטוליגשמיים,אפרוריים,
רקשזוהימסתבראבלומשמעות.

המספרת,שלתרמיתעיניים.אחיזת
הרושםאתבקוראלטעתהרוצה
עלובים.באנשיםכאךמדוברשכאילו
 ,ממנובהרבהנחותיםשהםאנשים
 ,ברוחוהעשירהרגיש,המודע,הקורא

כשתמונתמה,זמןכעבוררקהמוסרני.

מתבררומתבהרת,הולכתחייהם
משתייכים,הספרגיבורישכללקורא

רומא:שלהחברתיתלאליטהלמעשה,
אנשירוח,אנשיסופרים,ציירים,

מהפכנים.וכמהאחדמיליונרחברה,
מצפההייתמהםהאנשיםבדיוקאל

יוצאורדוד.צרכהפנימילעולם
המשוכנעקוראאותו ,עצמושהקורא

פניעלוהרגשיתהרוחניתבעליונותו
האלה,והריקנייםהעלוביםהגיבורים

ולריקנותולעליבותוומתוודעהולך
הזה,העלובהפנימיהעולםעצמו.שלו

אלאאינומתארת,שגינזבורג
כלשלעולמושלמדכדכתהשתקפות

מהאתלשאתוקשה •מאיתנואחד
שלנו.הקיוםעלאומרתבעצםשהיא
רדודים,מכתביםמסדרתבנויהרומן

 ,לזוזוכותבותהפועלותשהנפשות
 ,ריאליסםיטקסםשלומהפוגות

ושיחותיהם.מעשיהםעלהמדווח
משפחהבניהםהדובריםכלכמעם
למעגלובנה.בנותיהשתיאם,אחת:

קרוביכמהגםמצורפיםהמשפחתי

צעירהמשפחה:וידידירחוקיםמשפחה

טרחנית,דודהומבולבלת,אבודה
דמויותכמהזעודלכולם,שעוזרידיד

שהוא ,המרכזיהצירמטושטשות.

מיקלה.הבךהואגדול,נעלםבבחינת
אךספורים,הםבספרודבריומכתביו

אליופונותהפועלותהנפשותכל
ומרביתהמכתבים,באמצעותבדברים

כלפיו.מכווניםהרגשייםמהמניעים
קשורותהאחיות ,בומאוהבתהאם

הצעירהאהבה-קנאה,שלבקשראליו
 ,בומאוהבתעדייךכנראההמבולבלת
הממזרשתינוקהלהנדמה.ולעיתים

והידידמיקלה,שלתינוקוהוא
כפיהוא,גם ,ולדואוסר ,הנצחי
אגב,במיקלה.בחשאימאוהבהנראה,
מיקלהשלההומוסקסואליותשאלת
רקהיאמתבהרת.אינה ,אוסוולדוושל
המחשבהגלגליאתהמניעגורםמעיך
חשדותיהםאתוחושףהגיבוריםשל

הקשוריםהפרסיםשארגםהקטנוניים.

ברורלאממש.מתבהריםאינםלמיקלה
a( מםושםש.אמךסתםאו ,מהפכךהוא

לקראתהמתוארות ,מותונסיבותגם
השאלהתמוהות.הך ,הרומןסוף

מדועהיא ,הרומןשמעלההמהותית
שכלאףאניגמטית,כהנשארתדמותו

במכתביהם.אליופוניםהגיבורים
אלהעצמם.בדובריםנעוצההתשובה

ולמעזעצמםעלשבעצםאנשיםהם
מרוכזיםכולםמדברים.הםעצמם

לרגשותכךכלאטומיםבעצמם,
שאינטראקציהוכמובךהזולת,ולצוני
ביניהם.להתקייםיכולהלאאנושית
במעמקישבויותהדמויותכל ,כאמור

הוא ,הזעירקיומםהאנוכית.תודעתם

הדרךגםכךאגוצנטריות.שלתולדה
העולםאתומפרשיםרואיםהםשבה

בלבד.לבםמהירהורי-זולתםואת
דומים ,ואניאתה ,ששנינו"כיוון

חושבתאיני ,כךכלרביםבצדדים
אבלבפרחים.להתעסקבנוישאתה

לאדםהפכתהללוהאחרוניםבחודשים

ג•גצבזרגנטליה
שלימיקל.ה

שונהולאדם ,שחיברתימזהשונה
לבנה,אדריאנהכותבתכךממני",
שאתבחשבוןלקחתצריךמיקלה.
ולאשכמעםאם,אומרתהללוהדברים
גדלהואבילדותובנה:אתהכירה
התראהולאכמעםובבגרותוהאב,אצל
קובעתהיאבסיס,איזהעלאזעהמ.
מפוקפקות"הבחנות"דומים?השם

הגיבורים,לשארגםאופייניותכאלה,
שלהם.הקטנהבבועהחייםכולם
היותרמהדמויותאחת ,למשלמאדה,

נערה ,בספרומבולבלותפשוטות
ונמצאתבמיקלה,מאוהבתשכנראה

פעםבכלקבוע:מכתביםבקשראיתר
 ,אליולאהבתהלהתכחשמנסההיא

"לאבגיחוך:ממשהגובליםבסירנות
אתלפגושרציתיפעםלמהיודעת
שהיאקיררתיכיאולישלך.אמא

היאאיתן",להתחתןליתעזור
כותבתמכךלאחרורגע ,דברכותבת

רציתילאפעם"אףהיפוכו:את
ואזברור",שיהיה ,איתןלהתחתן
מודעותשלהבלחהלהמזדקרתפתאום

שאניידעתילא"לפחותמעורפלת:
רציתייאושמרוב/אוליאבלרוצה.
אתהמאפייןפרםזהגםלדעת",בלי

מפתיעותהבלחותהגיבורים:תודעת
החושפתומכאיבה,קשהמודעותשל
פורצותהנפשיים,מניעיהםאת

כאילולאטימותם.מבעדלפעמים
להודותהגיבוריםסוףסוףמוכנים

חייהם.שורריםשבההאיומהבעליבות
להםמתחוורתהמרההאמתכאילו
אושר",יש"אםאחד.צלולרבגע

שלאחותולאנגיליקה,מאדהכותבת
שהואאלא .האושרהיה"זהמיקלה:

כותבתשאדריאנהבעודקצר",היה

לךומאחלתאותךמחבקת"אנילבנה:
דברקיים,שהאושרבהנחה ,אושר

אותולשלולאפשראישאולי
אנונדירותלעיתיםשרקאף ,לחלוטין
שלאצבעותיוטביעותאתמוצאים
אחרוברגעלנו",שניתךבעולםהאושר

בפנימתוודההיאכואב,פיכחוןשל
אורלהטילשנועדיוםזה"היהבנה:
אנשיםשניעלאופייך.ועלאופייעל

מהשלמליםרקביניהםשהחליפו
מליםהחליפולאשמעולם ,בכך

מליםרקאלאונחוצותבהירות
ועקרות",נזילותסלחניות,אפורות,
 ,גדותיועלהעולה ,האנושיהניכור
אתובפרםהספר,גיבוריכלאתכולל

אםאםמשפחה.אותהבניהגיבורים

 •רעהואתמכיראינושאישמתברר
לעיתים,ורקמדהים,הואההבנהחוסר

 ,בולהודותמוכניםהםצלולה,בהכרה
הואבכךלהודותראשוןמכל.בנורא

בניכורשמאסהיחידמיקלה,
כךואחרלאנגליה,ברח ,המשפחתי

מתגעגעאני"לפעמיםמהעולם.פרש
המכוניםאלהאלכלומראליכם,
בכללשאתםאפילושלי","קרובים

הואשלכם",לאשאניכשם ,שלילא
לעיתיםרקמהגלות.לאחותוכותב

אמתאיזומתבהרתבספררחוקות

הדבקפשראתהמבהירהרחומה,

האהבהאתהגיבורים,ביןהמחבר

"גיליתישם:נמצאתהכולשלמרות
מרחםאתה ,מישהומכירשאתהשאחרי

כיזרים.עםנעיםכךכללכךעליו.
לרחםשתתחיללשלבהגעתלאעוד

ההבחנה-אותם"לשנואאועליהם
מפידווקאנאמרתוהחדההמפתיעה

הפחותמהדמויות ,כאמורשהיאמאדה,

מזכירהאדריאנהגםבספר.מודעות

יוםשלקורותיואתבמכתבה,ימיקלה
שהיהיום ,יחדיובילוהםאותו ,אחד

משפחתית,וקירבהאושרשלתמצית
זואתזההרגיזוששניהםמשוםדווקא

פגישה.באותה

והדיווחוהרזה,המאופקהשקט,הטון

מחביא ,הרומןשלאקראיהכאילו
מעמיקהפסיכולוגיתהתבוננות

זהבספרשוברתגינצבורגונדירה.

בכלעצמה,שלהשיאיםאתאפילו
הסמויים,הנפשמניעילהבנתהנוגע

מודעיםהלאקרקעייםהתתוהזרמים
גיבוריה.של

השבעים,שנותבראשיתנכתבהרומן

כאךמשחקההיסטוריהעיתוישגםכך

עברהבהבתקופהמדוברתפקיד.

מחברה ,אידיאולוגימהפךאיטליה
לחברתקומוניסטיתאוריינטציהבעלת
אחרהנוההערכים,משוללתשפע

זהרקעהחלול.האמריקאיהקפיטליזם
חייםבוהקיומיהיאושאתמעצים

תפלותםגינצבורג.שלספרהגיבורי
לחברההדהוד .מעיךהיאהקיומית
קיצוגםערכית.מבחינהרגלשפשהט
אםבכוחלפחות ,המהפכןשלהעגום

הכיווןעלמעיד-מיקלה-בפועלאל
אוגדך.שלכיווןלעצמו.נוטלשהרומן
מת ,בספרהיחידהמהפכןמיקלה,
נשארואמנםהגיבוריםשארמצער.

 •בחייהם.מתיםהםאךבחיים,
ישראליעל
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עלביקורת •זןלאהואזז.עלספר
האמנםפחות.עודזןהיאזןעלספר
יותר.קצתזןהואזןפחותעוד

שהואספר ,זןעלמטורפותשיחות
האינאיךביןזן.עלפחותיותרקצת
נפרשאוליזאתבכללהלאההלאה
זן.זהגםזן.קצת

כל·כךרחוקהמתרבותצלולתרגום
רקאינןזןשמעשיותלשכנעמצליח
אוסיניאינךאםשגםעולם,ראיית

נכתבושהןגםאלאלאמץ,אפשריפני
שאסף, ,רזיעקב •במקורןעברית

לתחושהגורםכתב,וגםשכתב ,ערך
וג'ואנג·דזהריוקאןצ'אוסן,רקשלא
שהואהחולםפרפרהואאםידע<שלא

שהואהחולםג'ואנג·דזהאוגיואנג·דזה
סמואלגםאלאזןחכמיהםפרפר)
לקרוגיויס ,בדיןמקומשהדיבקט,
וחוקר(משוררשרוויןויצירךאוטס,

א"אגםוכמובןבישראל>החיספרות
הדוב.פרשלהרוחניאביו ,מילן

הומיאופטית.סגולהישהזןלמעשיות
נדבק Iבקסמןשבישהולךמיכל

זנית.בוללהגלהגגמידומתחיל
 ,משהונובריבמבטאגםאםשוטפת,
סףעדהמליםאתלהביאבניסיון
שרקולהוכיח ,שלהןההבעהיכולת

הזןחכמימצאולגמריבלבדעצמיבו
 ,רננןתנו ,זןתאומה.נפשהמקוריים

הזההמשהואלא ,משהו"עלאינו
כיגדול,אבלישאבל,בעצמו",
שישהזה)(בספרהסולםהןהמלים

החפץלמחוזשהגענואחרילהשליכו
הןרקולאהןגםשאליוהאל·מילולי
במונחים •להוליךאמורות

לואיןכי(אםמסמןהזןפילוסופיים,
ההרראש("עלפרדוקסהידיעה>ךא,

ממנוהשותהשכלפלאיםמעייןמגוי
ממיששותהמירקנצח.בנעוריזוכה

ההר")ראשאללטפסיכול ,המעיין
כדיאבסורדעדענייניםהבאתמפרה,

במונחיםנמדדתשאיננהבהארהלזכות
נעצרותולכןבלבדדיסקורסיביים

חובטיםאולי,ולכן,לפניה.המלים
בתלמידיהםזןמוריובועטים

דבריםלקשקש.שיפסיקוהנודניקים,
הקדמה"ב"כמומוסבריםואחריםאלה
איךחשובשלהארה"כאילורז:של

אליה",הגעת
מדריךגםמופיעהמע'שיותבספר

פעם·פעמיים"השמעהפנים:למעמיד
האחת?")הידקול("מהוהמלהאת

יסודיותמליםכמהשנן ..'קוראן:
בענווה,בעדינות,רמוז ...בסינית

חיקויהןהסדנאותקבוצותשכל
המפרךאך ,האמיתיהרוחבילאימון

העתיקה",הזןתורתשלוהתובעני,
פלחעלהמתחרותהכתותכלבין

הממוסדותשהדתותשוקי·הרוחניות

כתשאיננוהזן ,לקנותוהצליחולא
צוננתמקלחתמהווהדת,איננווגם

מכלבשונהריקניות.להתלהבויות
ברצינותהמלעיטיםזרמיםמיני

צמאי·ההארהאתממשבהמית

מצחיקצלול,הזןאזוטרי,בגיאנק·פוד
הבלדבריכלפיסובלנותנעדרמאוד,

לפוצצוכדיבהבלהיטבומשתמש
ומרחיבבדימוייםמשתמשהזןמבפנים.

וממקדמצמצםגםהואהדעת.את

בוישאלים.דיאפילוהזןאותה.
אלהמופנההצודקהכעסמשליחות

התרומם"החכםלשווא.שמונושאי
אתובהרימושלוהלבדממזרןכדרקון
 ..אחת,,,מכהבחזיחיכההימניתזרועו

 ,) 51בעמי<המשך
וקראתיעשרהששכבןכשהייתי

בסיפורילסירוגיןולעבותילהנאתי
זכומהםשבכמהאהבתינוראזן,

התמדתם,עלכפרסבהארההתלמידים
אחדסיפורעודרז,ליעקבחשבתי.כך

משלך:הרבהתמורת
שניעמדואינסופימדברבאמצע

גדולה.לאבשלוליתהיפופוטמי'ם
אמרמאודמאודממושכהשתיקהאחרי

זהאיך ,תגידלחברו:אחדהיפופוטם
חמישי?יוםכברשמחר

 •בהארה.זכהחברו
אניאזאתה,שאתהמאחראניאני*"אם

אניאניאםאבלאתה.לאואתה .אניא,
ר'אתה",ואתהאניאניאזאתה,ו·אתה

מקוצק.ם·מנדל nמנ

החשיכהעל
האנושית

הפילוסופיהשטייבו:רורולף
עבריתרגוםהחירות;של

תגמרר;צבי-והקרמה

 ; 1994אביבתללאור;הוצאה
עמ' 207

היה ) 1861-1925 (שטייבורודולף
הגדוליםהמוריםו"אחדאמן ,מדען
עליושכתבכפיהאנושות",של

אתרכששטייבוברגמן.הוגרשמואל
בווינההריאליהספרבביתהשכלתו
עסקלימודיולאחרשלה.ובטכניון
ענייןוגילהגתהשלכתביובמחקר
הגתאנית,המחקרבמתודתמיוחד

יותרבימינולעצמההקונהתורה
הכאוס.תיאוריותמצדאוהדיםויותר

מבהירשטייבו ,שלובאוטוביוגרפיה
בספרוהנידונותשהבעיות

מילאו ,"החירותשל"הפילוסופיה
אחתחייו:מהלךבכלחשובתפקיד

לפניושניצבוהעיקריותהשאלות
להוכיחניתן"כיצד ,לדבריוחיתה,

רוחניגורםפועלהאנושיתשבחשיבה
אמיתי?"

הפילוסוףאתשטייבופגש ,-1888ב
קשותוהתרשםהוטמןפרןאדוארד

החשיבהשלפיה Iשלוההכרהמתורת
אתלתפוסמסוגלתאיננהלעולם

בעודאחרת:טעןשטייבוהמציאות.

אתלפנינומציגההמיסטיקה
הידיעהשלהאינטנסיביות

עוסקתהיאהבלתי·אמצעית,
 ,בלבדסובייקטיביותבהתרשמויות

המציאותעםלהתמודדבידהאיןךא
מורכב Iשנימצדהמדע,לאדם.שמחוץ

אפילוהעולםאודותעלמאידיאות
ניסהשטייבומטריאליסטיות.רובן
אתבהעמידוהזההפערעללגשר
בנקודתהחשיבהשלהרוחניהטבע

הפילוסופיהאתתיארהואהמוצא.
אינטרוספקטיביתכ//התבוננותשלו

הטבע",מדעישלמתודותעל·פי
שטייבוהמרתקת,העיוניתבדרכו

שלהארכימדיתהנקודהאתמפתח
אלגםעצמה"אתהחושבת"החשיבה

החירותואלהאתיהתחוםעבר
 •הספרשלשמומכאן-האנושית
נבחנתהראשונים,הפרקיםבשבעת

באופןהנחוויתהחשיבהשליכולתה
ההכרתיהצדאתלתפוסאינטואיטיבי

השניבחלקהפרקיםשבעתהעולם.של
האנושית.הפעולהבתחומיעוסקים
היחסאתמכונןהדימויבעוד

בתחוםהרי ,ההכרתיהאינדיבידואלי
האנושית,הפעולהתחוםהמימוש,

מדברשטייבוהמוסרי,הדמיוןמצוי

לביןרושםביןהנעהפעימהעל
כתהליךבתודעהמתגלהוהיאמושג,
חשיבה.של

שלקיים"אניחושב,ה"אניבעקבות
מוצאת//חקירתישטייבו:טועןוקרט,

מוצאכשאנימוצקהקרקעלראשונה
יכולאניקיומומשמעותשאתמושא
כזהמושאאבל •עצמומתוךלשאוב

ההתבוננותמושא ...כחושבעצמיהנני

שללאיכותהשווהאיכותבעלהוא
עודוזאת Iעליוהמוסבתהפעילות

כשאנוהחשיבה:שלאופייניתתכונה
איננולהתבוננות,מושאאותהעושים
כןלעשותאנוסיםעצמנורואים

איכותיבאופןשונהיסודבאמצעות

יסודבאותולהישארביכולתנואלא
חשובהבפיסקה ) 42 • 41<עמיעצמו,"

אלהנשעןהחירות,רעיוןגםנרמזזו
ביסודותהחשיבהשלתלותהאי

אתכאןלגלותניתןכן,כמואחרים.
יתהגתאנ , 11ה//הומיאופטיתהמתודה

"דומה"ביןהיחסבדבראופיינית,

שטייבואתשהנחתהל"דומה",
ותרומותיוממחקריובהרבה

הרפואה,בתחומיגםהחדשניות,

 •והחינוךהאמנות
אופיהאתמדגיששטייבוכן,עליתר

אתהחושבתהחשיבהשלהחווייתי
באופןלפחותמקדים,ובכךעצמה

אתרבותשניםבעשרות ,אינטואיטיבי

יאקוהפילוסוףשלהמבריקהפרשנותו
 Cogito, ergoה·עלהינטיקה

sum , כמשפטוקרטדבריאתהתופס

למהלוגי.כהסקולאפרפורמטיבי
עצמית""מכוונותגםלכנותשניתן

או: self referenceולחילופיך
self reflexion השפעהכיוםיש

התיאטרוןהספרות,בתחומיצעומה

אולוגיתכתחבולהבכלל.והאמנות
העצמיתלמכוונותישפסיכולוגית

כחשיפת ) ...השאר<ביןמשמעות

היצירהבתוךוהמסרהסוגההממצע,

אם-מספקשטייבועצמה.

מנוף-הזהלשעשועואםלהתייסרות
רוחני.

בעיקרבעולםמוכרשטיינררודולף
האנתרופוסופית,התנועהכמייסד

ואוהדיםמתענייניםלהשקנתהתנועה
בידיארצההובאהמאז ,בישראלגם

בשנותאירופהמרכזמיוצאיכמה

מתאפיינתהאנתרופוסופיההשלושים.
באדםשרוחנימהביןלגשרבניסיון

ההוצאהואמנם,שבעולם:הרוחנילבין
שטייבורודולףכתבישלהשלמה
מאמריםואלפיספריםמאותכוללת
בהתבוננויותגםעוסקיםחשקלם

- 11ו"הוליסטיותאזוטריותמיסטיות,

לעברית.גםתורגמומהםוכמהכמה
אשר ,"החירותשל"הפילוסופיה

מאהלפניבגרמניתלראשונההתפרסם
לראשונהלאורעתהויוצאבדיוקשנה

מובהק,פילוסופיספרהואבעברית,
שטייבושאומרכפי ,בואיןךא

עולםשללתחוםרמזולו ,בהקדמתו
שאלותשתיהרוחנית.ההתנסות

עשויעצמוהאדםהאםהןבספרהיסוד

 ,וכןעצמו:אתהתומךהבסיסלהיות
חוריןבןשהואלטעוןאדםרשאיךא,ם
אשליה.אלאאיננהחירותושמאאו

בלתיעיוןכילהוכיחמנסההספר
שאלותמשתיחורגשאינו ,משוחד
בתוךחישהאדםלהשקפהמוליךאלה,
חיילחיותויכולממשירוחיעולם

 •חירות.

לוישמעון
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סומקרוני

NOSTROMO 
זtנ:יףי;vןב י~~
ס~~ן~ןךג;ת~ל
 ,'גך;'גי~ט Q:ת 9 ~~ ן~~

ה:פב,· · n;nמהני ·הל~ם
 ...רסרז~ףקטך-ת~ל
~דףס~דז;לידה~ת ~~;ש. י~~

 .ם:~סף Q~ל ת~~~~

חצי,

ו'י  :r .סערירמימאנגלית: "טרמצ'יץ'גרראן

מה".יודעים,אנוואיןשנתווסף,משהותמיד"הואוילקה,כתב"יופי",
אפשרטומצ'יץ.יגוראןשלשירו , " NOSTROMOב"מנשבתכזותחושה
מתווסףולראיהלחושאבלהכנסיה.ואתהגןאת ,האבןמדרגותאתלדמיין

שלד·פעמיותו nאתצדטומצייץיהמנדולינה.וקולוההרדוףהקטורתריחםג
נצח.לכמעטזהיפהרגעהופךוהשירהרגע
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לחומהגעגועים

הוצאתאמונה;רייטון:לן
מורל;רחלמאנגלית:שלגי;

עמודים 238

במוסףהופיעההשנהראשערב

גלעלמרתקת,כתבה"הארז"
תושביאתהפוקדמוזרגעגועים

ה"אוסיז"'לשעבר'המזרחיתגרמניה
לושישמיהקומוניסטי.עברםאל

לןהואלגעגועיםאמיתיתסיבה
בארה"ב,החיאנגליהילידדייטון'
 1לחמומטהאתקיפחההחומהשקריסת

במערב,המשובחיםהסופריםכאחד

צ'ארלי.במעברהביתבעלכמושחש

ותמיד Iמדייותרמעשניםמדי'

מטביעהרגעלפנינצלוכאילונראים
הסתיימומשימותיורובבים.

היהיתרהכשחגגםאבלבכישלון'
בנשמתומשהומת,ו"החולה"מצליח

 .איתריחדמת"הרופא"סמסוןשל
(או ,,ברלין"משחקוןאתשקראמי

לטלוויזיההמענייןהעיבודאתראה
הראשי>,בתפקידהולמסאיאןעם

מהלםעדייןהתאוששלאודאי
שלרעייתופיונה,שלעריקתה

אתשהותירהברלין'מזרחאל Iסמסון
מרוסקולבילדיםשניעםבעלה

שלבחזרתהנפתח"אמונה"לרסיסים.
שלנערצת"גיבורהלמערב.פיונה
אתשהקריבההמודיעין",שירות

מבוימת,עריקהלטובתהפרטייםחייה

:כ ~ 1

 _..,ש

שביןהתקופהעלנכתב"אמונה"
תחילתאחרי ,-1987בהשמשות

שלאיחודהולפניהפרסטרואיקה
שהחברמשום"רקאולםגרמניה.

תאצ'רהגברתעםמתנשקגורבאצ'וב

הזההשמאלץאתהעולםלכלומוכר
שהממזריםאומרלאזהגלסנוסט,לע

מזהוחוץ '.'הזאתקוניםברליןבמזרח
כללנצלשיידעדייטון'עלתסמכו
הקרההמלחמהשלבגסיסתהפרפור
חומה.שבלבההעירעלנוסףלספר

הצער><למרבהכנראההוא"אמונה"
הריגולסאנתשלהאחרוןהפרק

סמסון'נרדברשגיבורההדייטונית,

הנפלאים,המרגליםאחדספקללאהוא
 1הגורלומוכיההומאנייםהמרגשים,

בלשוןומליםאותיותקרמופעםשאי
הסאגהפרקישניכמואדם.בני

'מ'שחקוןלעברית,שתורגמוהקודמים
גםכךמכסיקו",ו"מערכתברלין"
מכלמושלם,ריגולספר"הוא"אמונה

ציני,מבריק,מסתכלים:שלאכיוון
ספרשוטים.עשביםונטולמפתיע
ומשאיראחת,עפעףבאיבחתשנבלע

עוד.שלטעם
בצדק,פעם,אמראיימיסקינגסלי

נובעתהחשאיהסוכןאלשמשיכתנו
רגיל.לאדםכךכלדומהמהיותו
אידיאההואזומבחינהסמסון

הוריםשלבנםסוכן.שלאפלטונית
זהותעםבברליןשגדלאנגלים,
השכןכמובדיוקונראהמפוצלת,

הואסמסוןמזה,חוץהבית.מוועד

שסובלאחדדיפלומה.עם"לודר"
עודפילוסופי'.'לא Iמעשימ"יאוש

ממנויותרששונאהאישנולדלא
ממנומסוראבללעבודה,בבוקרלקום

מעטשישניםהסוכניםמסוגלמקצוע.

 1סמסוןמבעלה.אפילושהוסתרה

בגלוריהלהתאהבבינתייםשהספיק
אתלשקםעכשיוצריךהחביבה,קנס

מןשחזרההסוכנתעםנישואיו

 1דייטוןאנישלולמרות /הכפור

שלבזרועותיהאותומשאירהייתי
מעברפיונהאתומשאירבלוויה
לחומה.

סמסוןנשלחמכסיקו""מערכתב
ק.ג.ב.קציןלשדלמנתעללמכסיקו
תסריטישנוב'א'מונה"למערב.לערוק
בקציןמדוברשהפעםאלאדומה,
לאנגליםהמבטיחורדי'בשםשטאזי

המשטרהלמחשביישירההתחברות
 .ברליןשלהמזרחיבצדהחשאית

"האוצר"אתלהביאשנשלחסמסון
כוללהעולם,כלעםכהרגלומסתבך
מ"לונדון·מרכז".עמיתיו

מרגליםספרבקיצור,הוא,"אמונה"
כמומחולקהיהכשהעולםפעם,של

ושנאהבאמצעחומהעםשצריך

הטוביםביןאותנטיתאידיאולוגית
רעביםשסוכניםלפניוהרעים,
שלהםאמאאת"למכורהתחילו
שלאלבוםאוחשמליתמקדחהבשביל

לבקרשאפשרנכוןסטונס'.'הרולינג
פרומיםקצוותכמהעלדייטוןאת

עלבעלילה.פתוריםלאשאלהוסימני
קרובהקלפיםאתמחזיקשהואכך

ידמורידשהואפעםוכללחזה
אבללב.התקףלקבלאפשרלשולחן

שפשוטרופפים,עצביםלושישמי
סימניולגביאחרים,ספריםיקרא

שבחייםלחשובאפשרהשאלה,
כלאתיודעיםתמידאנחנוהאמיתיים
 •התשובות.

אתגילולאאיך
קודםזה

 ;האלכימאי:וואלו:'פאולו
ברוךגרעוןורינהגלית:פורטומ

 1995כתר;קוסטה;ואנטוניו
"בעירבאנדלוסיה,פעםהיההיה

רועהעתיקה",טירהלידהשוכנת
אףעל •סנטיאגובשםצעירצאן

יהיהשבנםשאפוהענייםשהוריו

העדיףלמשפחה,כבודויביאכומר'
"להכירמאשר Iצאנועםלפזזהאחרון

האדם'.'חטאיעלוללמודאלוהיםאת
בעולמושליוהיהוהכולהגיוני.

שחלוםעד Iגיבורנושלהפסטורלי
 1לילותיואתלפקודהחלמסתורי

ביןמשוטטעצמואתמצאשבו

שלבעצתובמצרים.הפירמידות
כאןהמחופששלםמלךמלכיצדק

חלומות,ופרשןיודע·כללנווד
ולצאתעדרואתלנטושהצעירמחליט

"להגשיםמנתעלהגדולהעולםאל
ייעודו".את

בשםברזילאיסופרגםהיהוהיה
אגדהלכתובשרצה Iאלוקופאולו
בנילכלהשכלמוסרעםחביבה

אתלכתוב Iבקיצורהמשפחה.
בארזל"אליסההלטיניתהתשובה
חשבקואלו '.'הקטן,·הנסיך ,,הפלאות
עממית,כאילומעשיהלרקוחשמספיק
לשלב .משהווהזויאינפנטילימנרטיב
שמתקשריםטבעוכוחותקסמיםמעשי

אתלמקםישיר.בדיבורהאדםבניש
יותרבליאקזוטייםבאתריםהעלילה

לשבץלבין'וביןמזהים,פרטיםמדי
הגורלהחיים,עלנבוביםהגיגים
מכירותפיעללשפוטאםוכיו"ב.
שקואלומסתברהעולם,ברחביהספר
היהלאההמוןטעםכיאףצדק,

(למרותלאיכותאינדיקציהמעולם
הבעיהנכון>.לאכמובןההיפךשגם
ההשראהלמקורותשבניגודהיא,

קואלושלספרוחסרלעיל'שהוזכרו
הנסיךאתשהפךהקסםמגעאת

תרבותלגיבוריואליסה
שהטבחשמוכיחמהאוניברסליים,

מחומריפחותלאחשוביםוהבישול
הגלם.
להתבצעיכולה"האלכימאי"קריאת
הראשונה,התייחסות.רמותבשתי

אגדהסיפור Iכאמורבו'לראות
היום·יום.מטרדותהדמיוןאתהסוחף

שלנובעולםשהחייםאיך"לפישהרי
אפשראגדותבתוךרקאזנראים,

דודשאומרכמוקצת",לחיותבאמת
הדרך '.'זיגזגילדיםב'י'שגרוסמן
"האלכימאי"אתלקרואהיאהשגיח,
ולאמתהמוחלטלאושרדרךכמורה
שלחייהםאת"המשנהבלתה,שאין

הכריכה.שמבטיחהכפי 1קוראיו"

היומרהגדולההמקריםבשני
שלהעבודההנחתהסופית.מהתוצאה

הראשוןהחוקכיגורסת,קואלו
אפשרי","הכולהואהאגדהבז'אנר

להתנתקרצויואפילושמותרנכון
הגשמית.המציאותמכבלילעתים
תצליחשאגדהמנתעל Iאבל

פנימירציונלצריכההיא"לעבוד",
הקוראאתשישכנעוקוהרנטי,

 .ספקנותואתקלהלשעהלהשעות
לעצמושנוטלה~וגזמתהחירות
העמודים, .שנוקפיםככל Iקואלו
ותופרתמאמינותו'הספראתמפרקת

ולאמאולץבאופןמרכיביואת
איזכורו Iלמשלכמומשכנע,

שלא Iהמקראייוסףשלהאסוציאטיבי
דבר.לשוםמתחבר
כאמורנושאמהאגדה,לבד

ואופטימיחינוכימסרגם'האלכימאי"
מרשיםבכשרוןניחןקואלולקוראיו.

מבוכה,עדבנאליותאמירותלייצר
שלנופךלהןמקנהשנחרצותן

מקבץהנהמהחיים.גדולותאמיתות
חוכמה:מרגליותשללדוגמהמקרי
לוישהארץכדורפניעלאחד"כל
רוצה"כשאתהלו":המחכהאוצר
כדילעזרתךנחלץכולוהיקוםמשהו'
האמיתית"חובתואותו":שתשיג

אתלהגשיםהיאהאדםשלהיחידה
להםישתמידהאדם"בניייעודו":
חלומותיהם":אתלהגשיםאפשרות
מהבלתי·ידועלפחדצריךאינו"האדם

מהאתלהשיגיכולהואעודכל
רוצה":שהואמהואתלושדרוש
העולםאתרואיםהאדםבני"רוב

נעשההעולםזהובגללמאיים,כמקום
עלאדם"כלמאיים":מקוםבשבילם

לויששיעשה,מהיעשההאדמה,פני
איךהעולם".בתולדותמרכזיתפקיד

קודם.זהאתגילולא
בניאתלעודדאפוא,מנסהקואלו
גורלםאתלקחתהמדוכאיםמינו

ברובורצוישנחמדמהבידיהם,

אין Iצערההרבמלהמקרים.
אומקוריגירוישוםבתובנותיו

אתלעצורלקוראשיגרוםמפתיע,
והאיןהישעלולהרהרהקריאהףטש

אמרלנוןג'וןאחרת.קצתמזווית
זה"החייםכימשיריו'באחדפעם

שאנחנובשעהלנושקורהמשהו
וזהאחר".משהוכלתכנןעסוקים
מנסהשקואלומהיותראופחות
שבקביעהתסכימואבללומר'

יופיאירוני'עומקיותרישהלנונית
מכל Iהאנושיהטבעשלוהבנה
שלהילדותייםנותירנסיו

 •חיינו.אתלשנות'האלכימאי"

ריקיןאירי
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בראיהאקדמיה

עקום
בהתחלה,הואהסוף

הלאה!נמשיךזאתולמרות
המשחק""סוףבקט,סמואל

מציגיםוסרטים,מחזותענפה,ספרות

באורהאקדמיהאנשיאתלעיתים
ואורחמעשיהםבאשרקאריקאטורלי'

טליתבחזקתדווקאאינםחייהם
הגלימה,אחרהרדיפהתכלת.שכולה
טלוויזיוניתסדרהשלכשמה

קדם,בימיכברנודעהפופולרית,
למיניהם.ובפרודיותפלסתרבכתבי

רוח,אנשידעות,הוגיהפכוכך,

עט.שנוניבעיניולקלסלשחוק
מעלהעשרה,הששהמאהבמחצית
אתהאיטלקיתד'לארטהקומדיה
כביכול.ך;ט;ךהשלהמגוחכתדמותו
מוליירלועג''ר·מכן nלאשניםעשרות

לפרופסורבאצילים"הוא"גםב
מהוז'ורדאןמראתהמלמדלדקדוק,
לשירההפרוזהביןהמהותיההבדל

מדבראניהחיים"כלז'ורדאן:(מר
 .)"ךכעלידעתילאוכללפרוזה
היאמאזוטובהישנהדיהופרעוד

לועגאירוניתבפראפרזה .""קנדיד
שלהאופטימיתלפילוסופיהוולטר

הפילוסוףשלאגוהאלטר .לייבניץ
פאנגלוס.השוטההמלומדהואבספר

ראשו'עלנוחתיםספורלאיןאסונות
הוא"עולמנוכיסבורהואעדייןךא

העולמות."מכלביותרהטוב

נוצרההאחרונותהשניםבעשרות

קמפוסית"."ספרותהמכונהספרות

ומרציםפרופסוריםשהםכותביה,

וגופריתאששופכיםלרוב,בכירים
בכירישלהמדומההמלומדותעל

וגדודיהם.האקדמיה

 ,'לודגוידדייפרופסורלמשל'
באוניברסיטתלאנגליתידועמרצה
אורחומרצהנגהםברמי

בספרומהתל,בדקלייבאוניברסיטת
" Changing Places " נוהגיםב

באחתשבאוניברסיטאות.המגוחכים

עיירה,לודג'מתארהנובלות
הסטודנטיםכלשבה"אליוטדה",
והערבהשכםמצטטיםוהפרופסורים

אחדאליוט.שיריאתורקךא
כותבאףשנילתוארהמועמדים

שירי"השפעתמזהירה:גמרעבודת

ויליאםשליצירתועלאליוט
שקספיר"!

הם ,בייןטובהפרופסוריםשלכשלבם
חברה.משחקיביתבחוגיעורכים

בשםלקרואחייבאחדכלבמשחק,
כלמעודו.קראושלאמפורסםספר

בנקודות.זוכהבאי·קריאההמצטיין

שלרקטורהואמכולםהמצטיין
פרופסורבקליפורניה,אוניברסיטה

רם:בקולהקוראאנגלית,לספרות
גבוה,בניקודאמנםזכההוא "!'המלט

"השכלתו"עלנודעכאשראך
פוטרבקמפוס,לסטודנטיםהספרותית

פנים.בבושת

המזכירההקלילה,הקמפוסיםומספרות
הישניםהסלפסטיקסרטיאתלעתים

אלפייטון","מונסיתעלוליואת
אףהרואיםזמננו'בניהסופריםבכירי

רבה.בביקורתיותהאקדמיהאתהם

אתהמתארנבוקוב,של'פ'נין"הרומן
שלודכאונותיוייסוריומסכת

היצירותאחתהואפניך'הפרופסור

הוויאתהמשקפות ,ביותרהחשובות

פניךשלעולמועקום.בראיהאקדמיה
רוסיםמהגריםשלעולמםהוא

ומרציםפרופסוריםהברית,בארצות

עדייןחייםהםבאוניברסיטה.בכירים

גוגוללרמונטוב,שלבעולמם
להתבוללזאתעםמנסיםופושקין,
בשללשווא.אךהאמריקאית,בתרבות

סובביםעולמות,בשנישרוייםהםכך
פניךרב.נפשםופיצולסחור ,סחור
לאן","ללאהסובבנצחי,הלךהוא

קיומועלהתוההונידח,מתוסכל
עדהמבולבל:הפסיכוטי

שלמגונותולמידותלפרוטקציוניזם
גרומסוסגורהאקדמי'הסגלחברי

שנטשהלאשהנכסףעצמו'בתוכני
ללאחדריםמחליףלאנחות,אותו
העגנוניקומרליצחקובדומההרף,

אתבזהרואהשלשום","תמולמ
ייסוריו .ביותרהמענייןעיסוקו

יותרקשיםוהםוגובריםהולכים
הרצוג, ,בלוסולשלגיבורומייסורי
 ,לחלוםשקטפינתלפחותשמצא

לאלוהים.'מכתביםבכותבו
טרגי'אינוהרומןאף·על·פי·כן'
והקומיהרציניביןהדיכוטומיה

בערבוביה.בומשמשת

מלמודבדבררשלספרוהואשונה
עגומהפרשהלפנינו ."חדשים'ח'יים

לוין'יהודי'מרצהשלואירונית
ממכללההמסולקני'ותמהושתיין

ומתקבלבניו·יורקרצינית
נידחת,בעיירהלאוניברסיטה

המקארתיזם,ימיהימים,ת·אל. nשכו
בשלרדיקליות,בנטיותחשודולדין
 •לאנטי(סמלהארוךזקנו

נחקרלעיירה,בואועםקונפורמיזם!);
ימיכלשבמשךהרקטור,ידיעללוין
אחדלימודספרכתבהארוכיםחייו

מרצהעליו'הממונהעמיתו'בלבד.
החשובבספרולפניומתגאהבכיר'

האמריקאית"הספרותבעיניו

לי"נדמהוכעדותו:בתמונות":
מהולדעתייןעביהיהשלסטודנטים

מהמסרפדינו'אחדיםשלדיוקנם
אינםרובםוכדומה.בהםשדרוהבתים

לאחיםמלוילחרמןביןמבחינים
נגדהסוכריותקופסאותשעלסמית

שיעול".
בלהיינריךשלהמשעשעסיפורו

מעוגןרויוקס",של"בארצם
המלמדאחד,פרופסורשלבקורותיו

שנהשלושיםזהוסמסטר'סמסטרבכל
את-בלבדסטודנטיםשניבחוגו'
השוכניםרויוקס,שבטישלהעגה

האייםבין·שםאילדעתו
שלוהסטודנטיםאחדהאוסטרליים.

לתורשניםלאחריצאבעגה,שהתמחה
אליהםפנהכאשרהשבט.שלבאתם

אותו:הביןלאאישברויוקסית,
עילגת,אנגליתאךדיברוכולם

הוליוודיים!מסרטיםהשאולה
ברגסוןאברישלהנחתוהיאנכונהאם

"בכלכיהגורסת ,""הצחוקבספרו
צביוןוקייםשרירהומור

הפרופסוריםאזי ,"ההתחפשות

ראשייםגיבוריםגםשהםוהמרצים,

עגנוןש,י,שלןברוממשנהוגיבורי
מתחפשיםבבחינתחינם"שירה",

צורהולובשיםהפושטיםמתמידים,
סביבהספרשלעיקרולבקרים.
מודעשאינוהרבסט,ד"רהמרצה

אתיכתובלאולעולםלמגבלותיו
הקבורהמנהגיעל·אודותספרו

פרופסוריםואילובביזנטיום,
אותםמכנהשעגנוןמכובדים,

"פרופסוריםנוקבתבאירוניה

עמיתהרבסטבד"ררואיםגמורים",

לפרופסורה.ראוישאינודרגה,נחות
באוניברסיטתהלימודיםשנתבפתיחת

ושומעיוהנגידלובשיםירושלים,
היטבכתפורהרצינית,מכסה

 :ייננולעב ,לציוןראויאחרמודל
של nהכחןל"המלאךהגרמניהסרט

שלסיפורואתמספרשטרנברגפרן
ואט,דוקטוראקדמיה","יוצא

מכניםבגימנסיההבוגריםשתלמידיו
רודההוא(זבל).אונרטאותו

לזמרתבאהבתומסתבךבתלמידיו'
מפוקפק.לילהבמועדוןלולה·לולה

הואשלוהפדגוגיתהקריירהאת
ההבט .המועדוןבאותוכליצןמסיים

המצביע-בספרהמודגשהאלגורי
שלהיותועובדתעלמפורשות
לגרמניהמשלאונרטהפרופסור
והקדםהמושחתתויימארית

ביטוילידיבאלא-פאשיסטית
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היאדברשלבסופואךלמאורע,

כךהשנים,כל"כדרכוביותר.קומית
ודרשהנגידפתחהשנהאותה

האוניברסיטהשלבתפקידה
הדבריםשרובפיעל"אף ...העברית"

אדםכלהיסהבציבור'ידועיםהיו
המשופעועגנון ." ...לשמועאוזניו
הפטפטתנוכחמגחךסרקסטיבהומור

הקתדרה.גדולישלכביכולההגותית
כמצוותהיצירתייםכישוריהםהצגת

ועדה,עםקבלמלומדהאנשים
 .לאותוצחוקמעוררת
אקדמיהאישישלהביזאריבעולם

בגיבוריםלהיזכרניתןלשעבר,
אינםהם ,כנזכראמנםאחדים.ממחזות

הלאמוריםלחבורתעודשייכים
הגבוהה,ההשכלהבמוסדותיוצלחים

אקדמיה","יוצאיבהיותםאך

נותרהאפסותםשלהסטיגמה
בשלמותה.
ואגיה"מ'דודסרביקובפרופסור

המעוררזקן'אשמאיהואלצ'כוב,
שוטה,פרזיטכאחד'וצחוקסלידה

עולםומאשיםנידחתבאחוזההחי
היצירתיים.במחדליוומלואו
יונסקו'לאוג'ין"שיעור"שלגיבורו

 'שתלטןפרופסורסוטה,פסיכופטהוא
בודדותסטודנטיותבדירתוהמלמד

החדשה.היווניתןהלשותורתאת
מהלםמתערפליםחושיהןכאשר
בזעם,כלפיהןהמוטחותהזרותהמלים

אתלקחתאין •על·ידיונרצחותהן
זוהיהכולבסךברצינות,הדברים
שחורה.גרוטסקה

האנטי·אוהאבסורד'תיאטרון

הוא-כאןיונסקושלתיאטרון
לכוחותמורבידיתמטאפורהבבחינת
דיבורלשפת·מודעים,תתאפלים,

דמגוגיהשלתסמונת-שתלטנית
הלשון'בידוהמוותהחייםלאוהרס.
בלבד.המוותאלא

בתולדותלעסוקהירכהלאהקולנוע
אלהנואלתובשאיפתםהאקדמיהאנשי

יש 30ה·שנותשלבקולנועהתהילה.

בסרט.

המצוינים,ה"אקדמיים"הסרטיםעם

הפולני'שלסרטואתלמנותיש
הסוואה""צבעיזאנוסיקשישטוף

בקייטנתנרקמתהעלילה .) 1984 (
קמפוסמעיןלימודית,סטודנטים

ממוניםעליואנפין,בזעירקייצי
לגדולותהשואףערמומי'דוצנט
צעירואסיסטנטנבלהובמעשיבמרמה
ביניהםהאידיאיתההתנגשותותמים.

דבר'שלבסופואךוגוברת,הולכת
הצעירהאסיסטנטיהיההיום,בבוא

לאמושחת ,הגלימהאחרברדיפתו
בעלסרטזהולמעשה, .מיריבופחות
שלוהקמפוסמוסווה,פוליטימסר
שלמצבתמונתבחזקתהואהקיץנווה

הקומוניסטית.פולין
רדפורדרובוטשלהחדשבסרטו
משוחזרת ) 1994 (האשליות""חידון
הגדולותהאקדמיותהשערוריותאחת

שלתוצאותיוזיוףהברית:בארצות
שנותבשלהיואחד""העשריםחידון

הרייטינגאתלהצילכדיהחמישים.
 NBCשלהטלוויזיוניבערוץהצונח

מראשהחידוןתשובותנמסרות

צ'ארלספרופסוראטרקטיבי'למתחרה
 'מהוללפרופסורשלבנו ,דורןואן

התסריט .יילבאוניברסיטתמורה
לשיוזכרונותעלמבוססהמשובח

אתשחשףןגודוויהקונגרסחוקר

הפרשה.

בפירוטיותרלעמודמכדיהמצעקצר
בבימותנוספותאקדמיותעלילותעל

הביקורתובכלל,למיניהן:אמנותיות
אחרהרודפיםכלפיהמופניתהנוקבת
ומופרכתמוגזמתלעתיםהיאהגלימה
מעיקרה.

שלפואטיקה"ב"ליצנציהזאת,עם
אתוערבשתיהטוויםהיוצרים,

כלבוהאקדמיה,שלהשליליהמיתוס
אנובוהעולםגםמשתקףגבר'ואלים
 •חיים.

רפאליצבי
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נוסחכטרפליי

אולרן
אתמעלההחדשההישראליתהאופרה
ליבריתפוצ'יני:מאתבטרפליימאדם

מנצחג'קוזה:וג'וזפהאילקהלואיג'י-
התזמורתבהשתתפותסגל:אוריאל-

ומקהלתלציוןראשוןהסמפונית
ג'ונתןבהדרכתהישראליתהאופרה

ורב.

בדלוק:סודן-בטרפלייסולנים:
קייטדביסטון:פטריק-פינקרטון

-סוזוקיטטוייב:לריסה-פינקרטון
אלים:נובט-שרפלסשניידרמן:הלן

בדאון:ולזימיו-(הכהן)ברגזה
קוטיק:ויקטור-ימדוקיהנסיך

-נישואיםרשםקוזק:ז'אן-יקוסידה
משה-קיסרינציבישראלי:בועז
אמהבכר:סמי-(השדכן)גורופיש:

בתבריימן:אלוירה-בטרפליישל
אלה-בטרפליישלדודתה

-בטרפליישלדודתהטומשפולסקי:
מאיר.יוליה

אולרןכריסטופרשלהמגושםבבימויו
בקדמתענקשולחןהוצב ,הבריטי
ושרוהסולניםעמדועליוהבימה,

כמעטהצופים,לקהל"קרוב·קרוב"
העידוןקסםהתפוגג-כך .בתוככיו

נטייתובאחת.ונגוזבטרפליימאדםשל
תרמהיתרלהתחכמויותהכימאישל

בפרולוגכברהעלילה:לפישוט
פינקרטוןהשולחןאלישבולאופרה,
ובנהבטרפלייהאמריקאית,ואשתו

כסףשלבכפית ,כךהפעוט.
בראשיתה.כברהעלילהסוף"נלעס"
בתוכניה,אולרןמסבירזו","בהפקה
היאזיכרון','אופרתבמעין"מדובר

חזרתלאחרפינקרטוןבביתמתרחשת
בטרפליי.שלבנהעםלאמריקההזוג

מתמודדתבובאופןעוסקתהאופרה

עם ,העברמאורעותעםכולההמשפחה
פינקרטון",שלהאשמהועםהזיכרון

שחיברבדרמההמדובראין-קרי

ביןהמפגששלהטרגדיהעלפוצ'יני
המוסרבערכישונותכהתרבויותשתי

הפסיכולוגיתבפרשנותואלאשלהן,
אולרןכריסטופרשל"המעמיקה"

בגיוסהאחר.לשוןלפוצ'יני,
שללמשעיומבוארת"מתוקנת"

האופרה.

 ,לפינקרטוןההמתנהסצנתלמעט
כאשרלהפליא,מבוימתשחיתה

המקהלהקהלוכלבנה ,בטרפליי
ליללאורךבושעדוממתיניםעומדים

שלאפינקרטוןשללבואוהשימורים
קהלשותףהיהלההמתנה-מגיע

וצפהנוכחשישבבאופרההצופים

-החווירשהשחרעדהממתיניםבקהל
מעיןאולרןשלזובפרשנותחיתה

שחיתההטרגדיה,עוצמתשל"ריכוך"
"צפויה".כה

הצלילאתאףאפיינהיתרגסות
שלשרביטותחתהתזמורתשלהרועם
הקפידאשר ,סגלאוריאלהמנצח
תחתהסולנים.שירתאתלכסות

שלהמעודנתלליריותשתתרום
שלהבוטהבצלילקטעה ,פוצ'יני
העלילה.רצףאתנגינתה
הקציןבתפקידדניסטוןלפטריק

מהחזרהתמרנה "בסרפליי"אמדם

ומעוררצווחניטנורהיה ,פינקרטון

תפקידואתלשירשהתקשהרחמים
הסופרןהרשימה ,לעומתוהתובעני.

נעתרתבטרפלייבתפקידבולוקסודן
אתלגלםוביכולתההעשירקולהגווני

לאורךבסרפליי.שלהענוגההליריות
אתושיחקהשרהומעלהשעתיים
מרשים,דרמטיבכשרוןתפקידה

לבאתכובשתדמותהשלכשהטרגיות
לבריטוןאףהיהדרמטיכשרוןהקהל.

אליםנובטוהמרשיםהמשוחרר
האמריקאי.הקונסולשרפלס,בתפקיד

הלןהמצו·סופרןחיתהמרגשתפחות
המשרתת-סוזוקיבתפקידשניידרמן

קולהיהלה ,בטרפליישלהכנועה
דרמטי.עומקחסראךכנדרש,כהה

הבסשללשירתואףחסרפתוס
ברגזה,הכהןבתפקידבדאוןולזימיו
עלאותה,ומנדהבסרפלייאתהארור
אחרשביוהלכהבעמהשבגדה

"אמריקאי",

שסיינברגפולשלהתפאורהעיצוב
ברקישלהתלבושותעיצובובעיקר

עיצובביופיים.מרהיביםהיושיף

אףתרםבואנואבי·יונהשלהתאורה
בכך.דיהיהלאאךלאסתטיקה.הוא

והליוויהפשטניהבימויגרעו ,ככלל
שירתמיפיהמגושםהתזמורתי

לדמיוןמקוםכלהותירוולאהסולנים
 •הצופים.

החינוךסוד

ר,מוסיקלי

נוהגתעצמה,אתהמכבדתתזמורתכל
מוסבריםקונצרטיםשלסדרותלערוך
הרגליפיתוחהןהמטרותלנוער.
קהלחינוךקלאסית,למוסיקההאזנה

עםקצרהיכרותמסע ,עתידייעד

כליעםקלאסיות,יצירותמגוון
באולםהישיבהלעצםחינוךהתזמורת,

הדמיוןכידועודקונצרטים,

ועורךהמנצחעלהטובהוהאמביציה
הסדרה.

במטעןאלוסדרותלוקותלרוב,
ביןשהפערעד"גדול"כהשאיפות

קהלשללאלוהמנצחשלציפיותיו
הסדרהעורךביןנתקיוצרהילדים

הקשבספורות.דקותתוךלמאזינים
עצמואתלהלהיבממשיךהמנצח ,יורד
והמשועממיםהמיוגעיםנגניווקהל

והקונצרטלילדים","יצירותמנגינת
ביןקיומימאבקלפיקניקונצרס:הופך
שלשקיתעודבפתיחתהטרודהסף

האולםסדרנילביןסורסיתאובמנה
המסורות,היהודיותוהאמהות

לחוגמחוגהילדיםאתהמריצות
שקט.שלשעהעלעתהונאבקות

החינוך","סדרותשללרקעעל
בראוורהמפגןהסףעלהמעמיסות
"כשדונותשלוממושךמתסכל

שלמדיכבדמטעןאוצעירים",
בולסתדידקטיים,והסבריםיצירות

השנהכברשעורך ,זוסדרהבשונותה

בתזמורתהמנגןהויולןהשלישית
אולםלבאות.רשי-השידוררשות
ירושליםשבתיאסרוןקראוןהגרי

בשלוש"מופצץ"מושבים), 750 (
בשלהתזמורתשעורכתהסדרות
הרב.הביקוש

מטורףמאמץהואכזהקונצרטכל
להכיןיששבועתוךהתזמורת.לנגני
המשחקקטעיכוללהמופע,כלאת

היאהשידוררשותתזמורתוהמחול.
עתקהוןלהשקיעהמוכנההיחידה
 ooo,30ל·לעיתיםהמגיע ,כזובהפקה
עלנאבקותבארץהתזמורותכלש"ח.

כל·כךלהשקיעיסרחלאאישקיומן.
בעתיד.הרבה

טמוןלבאותרשישלהצלחתוסוד
מרעננתגישתוועדין.נכוןבמינון

בעלהואבפשטותה.דווקאוייחודית
שניםומלמדעשירפדגוגיניסיון
בנילילדים ,כינורעלנגינהרבות

סוזוקי.בשיטתומעלה,שלוש·ארבע
קטעיהדופק.אתלחושיכולהוא ,כך

ארבעעדשלושבאורךהםהנגינה
מצטרפתלנגינה •היותרלכלדקות

רשישלכנגדועזרויזואלית.פרשנות
המוסיףאריאלפגלוהשחקןמשמש
מחולאופנטומימהמשחק,קטעי

מצטרפותהקונצרטיםלרובלנגינה.
ילדישלמחולקבוצות

נוערתזמורותאוקונסרווסוריונים

המנדולינותכתזמורתייחודיות,
העין.מראש

שתשומתהואיתרבהמחשתהסיכון

למשחקבעיקרתיסובהילדיםלב
ואולם,למוסיקה.במקוםולמחול

לכל·כךחשופיםהיוםשלהילדים
להםשקשהעדויזואליה,הרבה

רשי.טועןבלבד,במוסיקהלהתרכז
ונעיםנוחיהיהשלילדיםחשובלרשי

המומחשהקונצרטזאת,ועםבאולם,
לתצוגתפעםאףהופךלאוהמודגם

לשמו.ווויו
הילדיםאתלשתףמקפידרשי

ככלפשוטיםבאמצעיםבקונצרטים,
בקונצרטכפייםמחיאותהאפשר:

עלכשמדוברשירה,לקצב,שיוחד
ואיתורמוסיקליותצורותפירוק
מהססלאהואולייסמוסיבים.נושאים
כל ,אך •סגנוןולנתחתזמורלפרק

המחשהבאמצעותנעשיםההסברים

ההסברדבריאתהמנעימהויזואלית,
לטף,הנהירהסיפוריתבשפהובעיקר

כלשמאחורימובןיומרות.כלללא
הרבהמושקעים-"פשוט"הסבר

האינפורמציהאךותכנון.מחשבה

"הדלתדרךמועברתהדידקטית
שמדוברתחושהבליהאחורית"
אתלבארכדיבמשחק.אלאב"שיעור"

בקונצרט-אויר""עמודהמונח

לבימההביא ,החליללמשפחתשיוחד
זכוכיתבקבוקישלססגוניתמערכת
שונים:בגבהיםפסל"ב"מיץמלאים

בנההאבוב,למשפחתשיוחדבקונצרט
איךלהדגיםכדי ,מקרטוןמיוחדעלה

בקונצרטנשיפה.בכליפיהבנויה
הסימפוניה,לעולםשיוחדהאחרון
ונועהשעלעדיהרקדניםהמחישו
תבניותשלבניהבאמצעותורסהיים
רגל-ועיגולריבועשלמופשטות
פרקיביןההבדליםאתאנושית,
א·ב·אבצורתבנוייםסימפוניה

היהשההסברלמרותל·א·ב·אי.
הכרחמדועלכלברורהיה"מופשט",
איסיתפתיחהשאחריהואהמציאות

ומהם ,פוסטראומינואס ,גרואליבוא

לאבותריש

המוסיקליותהצורותשביןההבדלים
השונות.

ואמצעי •יעירבתדיר-התוכן ,כלומר
עולמוויכולתהדמיוןכידההמחשה,

המנצח.שלהעשירהאסוציאטיבי
"לילדים".להלכהערוכיםהקונצרטים

"הילדיםפחותלאנהניםבכדילאאך
מעושרהמרותקיםהגדולים",

שלהרוחניעולמושלהאסוציאציות
מעמיק ,אחרמרובדונהנים-המנצח

נהניםהילדיםבעודההסבר.שליותר
הגירוייםשלהססגונימהעושר

מגישתוהמבוגריםנהניםוההדגמות,
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מחושובעיקרוהמרעננתהמקורית

המנצח.שלהאניןההומור
מלחיניםמהצגתרתיעהלרשיאין

שיוחדהקונצרטדווקא"מודרניים":

מרתקהיהברטוקבלהלמלחין
צדדיוכלאתלהכירשלמדולילדים,

הפולקלוריסטיים 1ההונגריהמלחיןשל
לסיפורמרותקיםהילדים,והמודרניים.

בתורתמאלףשיעורקיבלו 1העלילה
עלמרתקהיסטורישיעוראגבהמקצב,
ברטוק.בלהשלהאישיחייוסיפור
אותםולהפוךהילדיםאתלשתףהרצון

אקטיבייםלמשתתפיםפסיבייםמצופים

לשלבהמבורךלרעיוןשהביאהוא-
צעצועכלילידיהםשקיבלוילדים,

רעשןמצילתיים,כתוף,מרעישים
עצמההבימהעלחלקוליטול-וכד'
"סמפונייתבנגינתהתזמורת,עםיחד

אךמוצארט.לאופולדשלהצעצועים"
ילדיםמופיעיםהקונצרטיםבכלכמעט

הבימה:עלכסולניםהמנגניםמחוננים,
כחלקאלאבראוורה,כמפגןלא

המיוחד 1עיונישתוכנומקונצרט

·ידיעלומומחש 1הקונצ'רטולצורך
לכליםקונצ'רטוקטעיהמנגניםילדים,
לצ'לו.ועדמהחצוצרההחלשונים,

היאש"קונצ'רטו"להמחישכדיזאת,
סולוכלינגינתשלמוסיקליתצורה
לכללהיכתביכולהוהיאתזמורתעם

ישכך,ואגבסולני.שיהאולבדכלי,
שלמכשדונותלהתפעםהזדמנותלטף

הביתהולשובמחונניםצעיריםנגנים
"בדיוק"לנגןהאדירהחשקעם

כמותם.

אנקורעמדהגדר"על
קטןאנקור

אפוראנקור

פתאום

קפץ

ונעלם",קפץ
 1אידליצחקשלזהוידועפשרםבשיר

אתרשיהמחישהילדים,חזרועליו
שלהראשוןהפרקשלהמקצב

מאתלכינורמינורבמיהקונצ'רטו
מכן,לאחרמידכשנרגןמנדלסון.

לםףנהירהיהצעירה,כנרתעל-ידי
 •כךהולחןמדוע

בצירוףטמוןההסברקסםסודכלומר:
מגרוןעםפדגוגיכשרוןשלנדיר

 ••עשיררוחניעולםשלאסוציאציות

לנגראורנה
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גרפיהלכיומשפחחרומןבין
ברטוביהודית

הממלכות;משחקסרני:קלארה
ספרי-המאוחרהקיבוץהוצאת

-(במקור 1994קריאה;יסמן
רפופורטמירוןמאיטלקית: ;) 1993

 ~~נפמ;; אי\~:~ס ונ~~~ח~ני~י:~ ; ~
אבותעלהמספריםרחבי·יריעה, . =

צמיחתהאתוהמתאריםובני·בניםובנים

משורשיהדמותכלשלהייחודית
גרםבתר ,בצימאוןקראנוכךגיים.הגניאולו

בודנברוק":"בית-מאןתומאסאתעברי,

ונו'.בו"טי"בית-גאוזהטיןמראת

-קטנהמצומצמתבמשפחהגדלנורובנו
ודודות,דודיםללאוסבתות,סביםללא

ושלאבמודעבאלה.וכיוצארביםדודנים
למשפחהגעגועיםודאיבנוהיובמודע
ומהאנומי ,באנומנייןלנושתסביררחבה,
המיוחדת.זהותנו

המורחבתהמשפחה

הנוגעבכלרקלא ,נכוןלעילהאמורכל
זוהרחבה,לזוגםאלאהקרובהלמשפחה
החברהואחר·כך"היישוב"פעםשנקראה

"מנייןעצמם:אתשואליםוכולםהישראלית.
הולכים?"אנוולאןבאנו
שמענומורחבת""משפחהאותהבתוך

 ,דופןיוצאיוגיבוריםדמויותעלולמדנו
בלתימיתולוגיות,לדמויותהזמןעםשהיו

גםולכןועל-אנושיות,מושגות
אחדלהזדה~ת.וקשותבלתי·מובנות

צעירשכאיש ,סרניאנצרהיההאלההאנשים
עםמאיטליה,עלה , 1927בראשיתמאוד,
ברברגבעתקיבוץממייסדיהיהעדה:אשתו

העולםמלחמתסוףלקראת ,ן-944וב
על-ידינתפסאיטליה,בצפוןהוצנחהשביח,

הומת,ושםריכוזלמחנהנשלחהגרמנים,
כחלוץיהודי·איטלקיבלב.ד 39בןוהוא

מייוצאת-דופן.כתופעהלנונראהוכגיבור
משפחתו?חיתהמהסרני?אנצרהאדםהיה

אתעיצבוגורמיםאילוהתפתח? ,גדלכיצד
 ?המיוחדתאישיותו

תיעודיתגרפיהביו

רותמאודהרבהתרמהזוחידהלפתרון
ופרסמהיסודימחקרעשתהאשר ,כובדי

ב"עםאור<ראה"השליח"בספרהאותו
המחקר .)-1974באפקים,ספריתעובד",

ספרים,כתובים:מקורותהרבהעלהתבסס
מכתבים,פרוטוקולים,יומנים,ארכיונים,

רותהתבססה ,כןכמווכיו"ב.מאמרים

עםאישיותשיחותעלהרבהכובדי
ידידיועם ,סרניאנצרשלבני-משפחתו

בארץעמם,קשורשהיהאנשיםועםמנוער

 ,בקיבוץ-המגוונותבפעולותיו ,ובחו"ל
בעיראק,בארה"ב,בגרמניה,בשליחויותיו

הבריטי.ה"אינטליג'נס"בשירותוכן
עורכיםאנו ,כובדירותשלספרהדרך

-אחיוהמורחבת:המשפחהעםגםהיכרות
סרניוהסביםההורים ,ואמיליו·מימואנריקו

יצאופונטוקורבו(ממשפחתופונטקורבו

המפלגהוחברהנודעהגרעיןגם·פיסיקאי
 ,פונטוקורבוברונופרופ'הקומוניסטית,

וכןלברה"מ,העולםמלחמתאחרישערק
לוחמיואלילנודעסרטיםבמאי ,ג'יליואחיו

וזהיםאנצרשלבני·דודיושניהם-השמאל
 ,אמיליו·מימואחיושללאלהבהשקפותיהם

 ,כןכמוהאיטלקי).הקומוניזםמראשי
ייסודמאז ,הזמןרוחותאתכובדימתארת

שנותדרךהחדשההאיטלקיתהמדינה
הקומוניסטית,המחתרתהפאשיזם,העשרים,

האיטלקיתהיהדותחשביה,העולםמלחמת
רותמקפידהכןהמשפחה.-אלהכלובתוך
ההיסטוריותהתמורותאתלתארכובדי

בארץהיישובבקרבשהתנהלווהוויכוחים
כיספק,איןשנים.באותןמנהיגיוובין

יסודיתביוגרפיהמרתק,ספרהוא'השליח"
שהעמיד ,ויוצא·דופןמופלאאישעלביותר

וללאחשבוןללאהכלללשירותחייוכלאת
טובה,ביוגרפיהבכלכמואישיות.פניות

ואילוכותבים,שעליוהאישבמרכזעומד
אתהאפשרככללהצניעמשתדלהמחבר
והתייחסויותיו.השקפותיואת ,עצמו

הרומןלכתיבתהמניע
לביוגרפיהרקלאזכתה,סרנימשפחת

'מ'שחק-משפחהלדומןגםאלאתיעודית,
שלבתוקסרניקלארהשכתבה ,"הממלכות

הדמויות,מןהרבהכיאף .אמיליו·מימו
בשניחוזרותוההתרחשויותהעובדות

ביןעקרוניהבדלקיים-הספרים
במניע ,כלקודם .והרומןגרפיההניר

הסיפר'בדרך ,מכןולאחרלכתיבה,
ה"אמת"ביןהשילובהמבנה, ,התיאור
המתנהל ,אוטונומיעולםובהעמדתוהדמיון

המחברת.שלהבלעדישרביטהתחת
כדיספדהאתכתבהלאסרביארהקל

ןרומולמשפחתה.להוריהידלהציב
אחריכאובאישיחיפושהואשלההמשפחה

בעצם,ואמה.אביהבחייוהאמת·חייהאמת

למצואהמבקשת ,הרומןגיבורתעצמההיא
עםסגוריםבלתיחשבונותלהרבהתשובות
שש,בתבהיותהעליהשמתהאמה,הוריה:
שכל ,הקומוניסטיהמנהיגאביה,ובעיקר

ולפוליטיקהגיהלאידיאולוקודשהיוחייו
מחפשת ,הרומןדרך •לבתומאודומעט

שנותקההרחבההמשפחהאלנתיבהמחברת
אביה,שלבעטיורבותשניםבמשךממנה

נגדיצאואףהיהדותמכללעצמושהוציא
 .הימיםששתמלחמתאחריישראלמדינת
כעיןנקראסרניקלארהשלהמשפחהרומן

שלה.וזהותהשורשיהלגילויוחתירהחפירה
הגיבורים .ומענייןמקוריהואהרומןמבנה

ובזמנםבשמותיהםמופיעיםהראשיים

גםומתחברנקטעהסיפורושטףהאמיתיים

מתוךשנלקחואותנטייםקטעיםידיעליחד
שנכתבווכיו"ב,מכתביםיומנים,ספרים,

מונההספרבפתחהעלילה.גיבוריעל·ידי
אלהשקטעיםהמקורותכלאתהמחברת
מתוכם.לקוחים
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דואגתהעברית,למהדורהבהקדמה
באשראותנווליידעלהדגישהמחברת
היאהיתרוביןספרה,שלהמיוחדלאופיו
כותבת:

לכתובשרציתיהדבר ...קפדניהיהשהתיעוד"אף
דומן.אלאביוגרפיותשלוערבשתיהיהלא

מןיותראותימענייניםהנפשייםהמניעים

בעלילההפעריםאתלמלאמנתעל ...התאריכים
ואת ,שרידותיאריגורקמתיתפרתי ...ההיסטורית

אתשתאמרגווניםפיעלאחדאחדבחרתיחוטיו
אמתאיזופיעלדוקאולאו ,שליההשקפהנקודת
לכאודה".אובייקטיביתדנתי,

היהודיתקודחחב

דניםשאנולספראחתכלליתהערהועוד
פתוריםהבלתיוהחשבונותהלבטיםביןבו.
ובני-משפחתההוריהעםהמחברתשל

-רבותלשניםנותקאיתםשהקשרבארץ'
כעשריםעדהדודהאתראיתי"לאכדבריה,

ששתמלחמתאחריהקרעהיהאתהשנה,
העסיקה- ) 301<עמ'במיוחד"מרהימים

היהודית.זהותהשאלתבבגרותהאותה
סרניקלארהאיןהיהודית,ההלכהעל·פי

על·פיחיתהקסניההרוסיהסבתהיהודיה.
שלאביהכיואםיווניה·אורתודוכסית,דתה
יהודיה.הבתגםחיתהלאיהודי'היהבתה
קלארה.בת·בתה,גםכך

מכללעצמוהוציאהיהודישאביהאף·על·פי
ובתודעתהבלב·לבההיהודית,הקהילה

שלהאחרוןבפרקיהודיה.עצמהגישההר
מהכלומר,מדוע",ההיסטוריה('א'חריספרה
עצמה,היאמציינתלכתיבתו>,אותההניע

האוניברסיטה,מימיידידהעםבפגישהכי

שתיהןהיופוליטייםשבאירועיםנזכרו

וכל-("מימו")ואמיליואנצראנריקו'
משפחתשלרופאהיההאבבהם.הקשורים
חינוךעלניצחההאםואלפונסההמלוכה
הקהילההבית.ניהולכלועלוהבתהבנים
שלושהגדוליםסרנישבמשפחתידעה,כולה

השכלהבעליכיתות,קופצים-גאונים
ובכללןשפותכמהיודעיםפנומנלית,

אותםשחינכהיודעתאלפונסהעברית.
העלילה"שלהראשיים"הגיבוריםלהיות
 .) 144<עמ'

אחיו .לנוידועותאנצרשלעלילותיו
נוטהדתי'ערריובנהיה·מימואמיליו

לארץלעלותהתכונןואףלציונות,
אךאנצר'אחיושללמפעלותיוולהצטרף

פעללקומוניזם,פנהחדה,תפניתעשה
נמלטהפאשיסטים,על·ידינאסרבמחתרת,
בשנותגםבמחתרתלפעולוהמשיךלפאריז

בממשלתשרהיההמלחמה,לאחרהמלחמה.
ולאחרהקומוניסטיתהמפלגהמטעםאיטליה

אנריקו'הבכור'האחהסנאט.חברהיהמכן'

וחזרהראשונההעולםבמלחמתבצבאשירת
למדען'היההואלהתאבדות.ונוטהשבור
גאזבהרעלתהתאבד>(אוצעירומת

האםעל·ידיהבניםשלחינוכםבאמבטיה.
מאודסובלניאךפינוקים,נטולהיה

ומעשיהם.החלטותיהםבנטיותיהם,ומתחשב
הממלכות","משחקאתהמציאוכילדים,
המשפחהילדייתראתבוששיתפו
זהממשחקרבות.שניםבוושיחקוהמורחבת

שלה,הרומןשםאתסרניקלארהשאלה
בעלהיההאחיםמןאחדשכלמשום-אולי

מסורהעולם,אתלשנותגדולותשאיפות

מדועובכל·זאת,כיהודיות,תמידמזדהות
כל·כךהדברחרוטומדוע ?זאתעשתה

היאידידה,אותהבהשפעתבזכרונה?

ומתלהבתהיהדותלימודיללמודמתחילה
"רחרחתילמקרא:הפרשנותומןהמדרשמן
עצמיאתלשאולבליבלש,כמוהשבילאת
ליחיתהוכבר ..•ומדוערודפתאנימהאחר

<עמ' ,, •••חבויעורקמגלהשאניתחושה
298 (. 

אתלברואכןאםשואפתסרניקלארה
וכמהשלה,"האמיתי"המשפחהסיפור
חסידיבסיפורלפתוחבוחרתשהיאמעניין
שלה.מניעיהעלהמעיד

הממלכותמשחק
"אצולה"משפחתעלרומןזהוואמנם,
בה,היושביםרומאיםיהודים(מאותםיהודית

עלהשני>,הביתימימאזמאמינים,הםכך
בתנסה,אלפואשתוסרני'סמואלה
-בניהםושלושתפונטקורבו'למשפחת

חייביםהיוהאחים"שלושתהפרטיים.
שהיומשוםמחיר'בכלמזהזהלהיבדל
פנההאחד .) 304<עמ'מדי"יותרדומים

לקומוניזם.והשלישילציונותהשנילמדע,
רבבפירוטמתארתהממלכות""משחקאת
 .) 31- 30(ע"ע"השליח"בספרהברנדירות

דוקאלאולמשפחותחולקוהממלכותאזרחי
האמיתית.המשפחתיתלשייכותםבהתאם
פונטקורבו'פלגרינואמם,מצדסבםבעזרת
תקוותלהשנוספויסוד'חוקתגםחוברה

נאומיםחוברוהכסף,ערךנקבעוחוקים,

אתבדייקנותרשם(אנצרפרלמנטריים
באלה.וכיוצאממשלהראשנבחרנאומיו),
(ע"עהמשחקאתמתארתסרניסלארה

'דברימתוךקטעיםמשלבתכשהיא ,) 73 • 7 ' 5
סרני.אנצרמאתראשון"כרךהממלכות,ימי

ואתסרניבנישלאופייםאתהלםזהמשחק
הכנהבבחינתוהיהלגדולות,שאיפותיהם

גרים.הבולחייהם

סרנימשפחת

קצרהבהצגהספרהאתפותחתסרניקלארה
בראשיתהצעירה,אלפונסהסבתאשל

ברומאהיהודיבגטוהעוברתנישואיה,

הגדולהמשפחהביתהיפה,לביתהוממהרת
בפירוטמתוארים(תולדותיוקאבורברחוב

קסניהסבתאבהצגתוכן ,)"ב"השליחרב
מהפכניתצעירה,סטודנטיתברוסיה,

סיביר".-ו"היעדמאסרבמחתרת,

שלהראשוןהאקורדהיאזופתיחה
שיהדהדיהודי·לא·יהודי'הקונטרה·פונקט,

שלבסופוהזה.המשפחהרומןשלדפיומכל
לציונות,יהודיההלאקסניהתפנהדבר'
כחברהנען,בקיבוץתתיישבלארץ,תעלה

טובהבשיבהבותמותואהובה,מכובדת

דמיונהבכוח ,גםכך .תיקבוובאדמתו

תחזיראגדה/מדרששלובכוחוורצונה
לחיק-הרומןבסוף-סרניקלארה
בכךאךמתוכה,שפרשאביהאתהיהדות

 .נדוןעוד
סדרשלמפורטתיאורבאזו'פתיחהלאחר
שלבארגונו ,סרנימשפחתשלבביתהפסח
ובניצוחוסמואלהאלפונסההצעירהזוג
פלגרינוהפטריארךאלפונסה,שלאביה

מפיזה.העשירהתעשייןפונטקורבו'

האוניברסלי,להדגיש-אתגםחשובלמחברת
היוחסין"אילןסמואלה:בפישמהוהיא
אלאמיהודיםמורכבהיהלאלהקיםשרצה

סמואלהמלבכל·זאת .) 26(עמ'מבני·אדם"
בליאבלבריאות,"מטעמיבנואתהרופא
אלאנרשםלאוהמעשהקהל'אוטקסשום

-הרציונליזציהולא .) 26<עמ'בבשר"
אלאכאןחשובה-בריאות""מטעמי
אתלעצמולתארהיהיכולשלאהעובדה

שלהבר·מצווהחגיגתכךנימולים.לאבניו
הארוחהלפניה"קידוש" ,) 93<עמ'אנצר

ועו.ד ) 116<עמ'שבתבלילהמשפחתית
איטליהגםשחוקקההגזעחוקיבשל

בסוףהוריואתאנצרמשכנעהפאשיסטית,

סמואלהלפלשתינה.להגרהשלושיםשנות
נדנד'בגבעתמושבםאתקובעיםואלפונסה

בסמוךאךבנם,שללקיבוצושמחוץבבית
וחבליהרחבההמשפחהמןהניתוק •לו

"דברים-סמואלהקשים.היוההסתגלות
רופאהואללווהןבתוכו'נשברורבים

שלאמכדיוהנפשהגוףאתלהכירשמיטיב
אךמת,הוא ,ואכן .) 226<עמ'ידע"

האסונותאףועלימים,מאריכהאלפונסה
מכאןגםממשיכההיאאותה,הפוקדים

היא-1952בהמשפחה.שלהעוגןלהיות
מימושלבבנותיולטפללאיטליהנוסעת
עםשנה,כעבוראךאשתו'מותלאחר

נדנד.לגבעתחוזרתהיאהשניים,נישואיו

lf~I 
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אבא?!חיהימ

לכלומעבר-לעילהאמורלכלמעבר
העמוקהמניע-הרחבההמשפחהתיאורי

ספרה,בכתיבתסרניקלארהשלוהעיקרי
שלהסבוכהאישיותולמעמקילרדתהיה
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 1: '~ן
ההיסטוריוהזמןהמשפחהרקעעלאביה

לביןבינוהיחסיםמערכותאחרולהתחקות
אמה.-אשתו

מתארת-ההיסטוריה""אחרי-באפילוג
האישיאחרבחיפושקשייהאתהמחברת

הוריה:בחייוהאינטימי

'ימיאמי,שלספרהאתלידיונטלתי"שבתי
בושקראתיהרבותבפעמיםאחרות.בעיניים ,'חיינו

הללובדפיםשחיפשהיתומהעיניליהיואז,עד
מרחקשלותחושהמתמידתסכולמתוךשנמוגחום
קץ.אין

לדוראוונגליוןשישמשכדישפורסםהזה,בספרכי
ידעתישלאשקריםהיוקומוניסטיות,נשיםשל

אתלחקורהתחלתיהשמטות:פסילות,לקרוא,
סיפור"לעצמילבנותהתחלתיונימוקיה,העלילה

 .) 303<עמ'

לאביהגעהנובכלהתקשתהיותרועוד
גראמשימכוןכיואף •סרני(מימו)אמיליו

בוזכתהוהיאלפניהנפתח(הקומוניסטי>
הדפיםמןלהפיקהיהקשהלשיתוף-פעולה,

הטוניםעל"שיתגברכלשהואישיצליל
 ,) 307<עמ'הפוליטיקה"שלהרועמים

היההאחיםביןהרבשבדמיוןאמרנו'כבר

לכיווניםויפנושייפרדוההכרחאוליטמון
שלהמוחלטתנאמנותוכן'עליתרגרים.מנו

נאמנותלכלמעלהועמדהלמפלגהמימו
למשפחה.אףאחרת,
אוהביםחמים,מימואלאנצרשלמכתביו
פיעלאךכלשונם,בספרומובאיםוכואבים
ההתכתבות.נפסקת ,מימושלדרישתו
לאחיואנצרפונהבמכתביוכילציין'מעניין
אוריאל,.-העבריבשמו

האישיביןהמוחלטתוההפרדההנוקשות
מעשיובכלבולטתוהאידיאולוגי-פוליטי'

וסבלקושיבכללשאתמוכןהוא •מימושל
חייםמאסר'מחתרת,שלו:האידיאהלמען

הואעיוורתנאמנותמתוךנדודים.בדוחק,

מןעמומביאשהואהרשמיםמןמתעלם
לעין'הגלוייםהפגמיםמןבמוסקבה,הביקור
נאמנותשם.לעבורשנאלץמחקירהאפילו

בעצב •מרעייתוגםנדרשהזומוחלטת
"מיהזה:העיוורוןאתסרניקלארהמדגישה

גםמוותרהיהלאהצורךבמקרהאםיידע
המחברתכשתוהה ,) 214<עמ'קסניה"על
שלזועלגםואוליאביהשלחייודרךעל

אלההיוכיואומרת,חוזרתהיאאנצר'
באישיבהםעסקולאכמותםשאנשיםזמנים,

"כינפשם:צפונותאתצורהבשוםגילוולא
השתמשימיםבאותםלפעולשבחרמיכל

כדילאהעולם,אתלשנותכדיבמלים
 ,) 146<עמ'סיפורו"אתלספר

סרני,קלארהלספרמשתדלתהסיפוראת
והעיוורוןהנוקשותתיאוריבכליוצאי-דופן

בעמודיםהתיאוריםהםאביהשלהפוליטי
 ,-1946בעדהגיסתועםהפגישה , 257-253

עדההנאצים:בידיאנצראחיומותאחרי

<עליהב'עליהגוןבאראזעוסקת
השואה),ניצולישלבלתי-חוקית

אתלבית-הכנסתמלווהמימושניה:תמונה
המתחתנתאנצר'שלהבכורהבתוחנה,

באיטליה.
בנודניאל'עםשיחהשלישית:תמונה
אותולוקחמימו •אנצרשלהצעיר

ומזכרותתצלומיםלומראהלחדר-העבודה,
כלשבתוכההגדולההמעטפהאתוכן

דניאלהממלכות","משחקעלהכתוב
עללושיספרמדודוומבקשמאוד'מתרגש
ביןלומובןשאינוהקרעועלילדותם
המפעל"נגדחוצץויוצאמסרבמימוהאחים.
כלנגדהקיבוצים,נגדבפלשתינה,היהודי

למענו",נאבקתועדהלמענומתשאנצרמה
והמעמדהתמונהקשה.ויכוחמתפתח

(אגב,הלב.אלנוגעיםסרנישמעצבת
בעצרתמעגן'באסוןנהרגוואשתודניאל
שנהרגוהארצישראליםהצנחניםלזכר

 ),אנצראביוובהםבאירופה,

אמא?!חיתהימ

אמה,כשםקסניה,שמה-המחברתשלאמה
נולדהמהפכנים,שנישלבתםחיתה-

הצאריתברוסיהגלהודאביהשהוצאלאחר
סבתה •ובמחסורבעוניאמהעםונדדה

קשורהאינטלקטואלית,חיתהקסניה
הגולים,רבולוציונרים>(סוציאל."יםל"ס,ר
חומריבהכנתואףבכתיבהבמחתרת,פעלה
המהפכהאחרירוסיה.לתוךשהוברחוחבלה

הראשונה,העולםמלחמתוגמרהבולשביקית
עםועוניוחקרתחייוחיהברומאהשתקעה

בתבהיותהאשרעדכך'בתה.

סרני.מימואתהבתפוגשתשמונה-עשרה

אמה,שלמסגנון-חייהלחלוטיןסלדההבת
מןהאינטלקטואליים,מעיסוקיההעוני'מחיי

ואחר-כך."יםה"ס,רידידיהםעםהקשרים

בחברהגברתלהיותשאפההיאהציונים.
רווחה.חייולחיותבורגנית

אמה,דרךדווקאהכירהאנצרואתמימואת

ציונים,צעיריםחוגאותועםנמנוהםכי

והנה,בביתה.וויכוחיםדיוניםלערבישבאו
והיאמתאהביםומימוצעירהנערהאותה

תחילה-לשאיפותיוכלילמשתעבדת
לקומוניסטיות.ואחרי-כןהציוניותלאלה
עלמימועולהנישואיהםעםהגורל'וצחוק
רבות.שניםבהצעדהשאמהלזודומהדרך

אישנרדף,איששלרעייתוהיאשניםבמשך
מלחמתלאחררקבמחתרת.אישבמאסר'
שחלמהלמשהומגיעההיאהשביח,העולם
לאשתנעשיתהיאובנעוריה.בילדותהעליו
מתהשהיאאלאאיטליה,בממשלתשר

בהןבנות,שלושאחריהומשאירהצעירה
בתבקושיאזשחיתההמחברת,הצעירה,

שש.

ארוך'מכתבסרניקלארהמביאהבספרה,
האםלקסניההבתקסניה-1937בשכתבה
שלשחרורולאחראליה,שנמלטומפאריז'

הפאשיסטית.באיטליההמאסרמןמימו
הארוכהשתיקתהאתמסבירההיאבמכתבה

ואומרת:

יותרהמשפחה,מןלנוחשובהיותר"הפעילות
להתעלםשאתלבליקשהאולי ...הילדיםמןחשובה
ליאיןאבלשלך:לאמךכאהבהעמוקכהמרגש
לטובתמעלהאישייםרגשותיאתלהעמידזכות

 .) 217-214ע"עכולו,(המכתבהמפלגה"

המהפכני'עברהאתלאמהמזכירההיא
זאתעםיחדאךלבתה,דוגמהלשמשהיכול

 ,םי"."ס.רהיושהוריההעובדהאתגם

הרגעלמןהמועצותבריתשל"אויביה
עםהאםנמניתולכןהראשון",

הקונטר-מהפכנים.

הקשרוהאם.הבתביןקשראיןשנים pואכן

מתמנהשמימוולאחרהמלחמהאחרימתחדש
הקומוניסטית.המפלגהמטעםבממשלהלשר

ביותר'אמביוולנטיהאםעםהבתשלהקשר
נען'שבקיבוץלאםרבסבלהגורםקשר

רבה,אמפתיהמתוךכל-כך.מבתההרחוקה
סבתהקסניהשלבואהאתהמחברתמתארת

הגוססתבתהאתלסעודכדילאיטליה
 ,) 282(עמ'הסרטןממחלת
הוריהביןאותנטייםמכתבי-אהבההרבה

ועיצבהובנתהברומןסרניקלארהשזרה
ביניהם,המיוחדתהיחסיםמערכתעלסיפור

ואפשרהמסירותההתמכרות,עלובייחוד
אמהשלהמוחלטתעבדותהחשתלומר'אף

חשהקורא •גיהאידיאולוולעולמולאביה
זה,לאביהאהבה-הסופרתהבתבלבשאין
רקלאשכןכלפיו'טינהבהישאףואולי
אהבתהעלהנאותהבתמורהזכתהלאאמה

זכתהלאבתו'היא,גםאלאומסירותה,
-האםמותלאחרוחמה.ראויה-אבלאהבת
בכאבלאשה.אחרתאביהנושאשנה,כעבור

למימןהיוהחדשהחברתו"עםכותבת:היא
אחרות.מליםאחרות,שמחותאחרות,שנים
יהודיות,לאכללאחרות,בנותלונולדו

המשמעויותכל ,) 292<עמ'בתכלית"
במשפטמקופלותספרהאתבהןשהטעינה

זה.קצר
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האבעםהפיוס

המשפחהרומןמסתייםבעצםוכאן

רבים,משפחהבניהמאכלסרחב·היריעה,
(לאהאופייניתוהתנהגותווייחודואישאיש
איןהרומןאתאךהזכרתי),כולםאת

להגיעמבלילסייםיכולהסרניקלארה
בקצרהמתארתהיאאביה.עםמסויםלפיוס
 ,-1956בסביבו:העולםהשתנהאיך

 ,-1968בלבודפשט:הרוסיתהפלישה

במפלגההתמורותלפראג:הפלישה
מןלהיפטרוהצורךהאיטלקיתהקומוניסטית

המשפחה,ואףונאלם,הלךהואהזקנים.
נטתהלאבחירותיועליקרמחירששילמה

בבדידותו.מתהואחסד.לו

אצליהולידהסדר'בתוכילהשליט"כשניסיתי
אתידעתישלאוכאבמבולבלתטינההזוהדמות
לילהיותיכולהשחיתההרחמים,מידת ...מקודו
לי"שהנחילהחינוךבתקנוןכלולהחיתהלא ,לעזר
 .) 293<עמ'

מצאההיאוהפיוסהרחמים ,החסדמידתאת

תחילה.בכוונהאותהעקרושמהםבשורשים
בסיפורסרניקלארהפתחהספרהאת

אגדה,במדרשאותומסיימתוהיאחסידי'

שלפיאבריה,בןאלישעשלמותובסיפור
 ,מספרמצולםבדףאותומצאהדבריה,
בהלווייתפרחיםזרבתוךנעץשמישהו

מותאחריבתמציתו:הסיפורוהנהאביה.

נכנסכי"אחר"במדרשהמכונהאלישע,

מרדכלומרבנטיעות",ו"קיצץל"פרדס"
חכמיםאצלהתעוררההיהדות,בדיני

ישראלקהלעםנמנהעודוהאםהשאלה:
בוכרידיןדינואו ,אותותירשנהובנותיו

תלמידוהכריעהכלל.לצונייופקעורכושו
מאיר:רבי

הלך 'דוויערשעלאבריהבזאלישעשכב"כאשד
שעהבאותהבך.חזורלו:ואמדמאידדניאצלו
מדכדוכהשאמדו:היו ...ומתאבריהבןאלישעבכה
שמתוךדומהאמד:מאידדניאבלהנפש.של

בכךדיכיוהסכימולוושמעודני.נסתלקתשובה
 ,) 294<עמ'ישראל"לקהללהחזירו

אביהאתסרנימחזירהזהסיפורבאמצעות

גםואוליהמשפחה,לחיקהיהדות,לחיק
 •שלה.ללבה
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 ,ת~~ד~:ז l:~קןש,~ל~~מרן(ה 7 י:iJ 1ס~סה~זאו
הנאהביםמזפתסביבספריםמעגל
נרדמה·למחצהמא·;:לאיהזפניט;ם.החנזלים:לע;ני
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 .קן tע.ףרמ; p:~ע,~קיםןע;להת lQ:פ;

 , A. R. Ammonsבעריכת ; The Best American Poetry"; 1994 "מתוך
 Daniel Lemanברעיכתסידרה

פיוסם 1971מאזניו·יורק.במדינת 1939ב"שנולדאמריקאימשוררהואאלןריק

לפירסום.עמומוכניםשנייםועודשירה,קבציארבהע
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שלומרדכישלגיחמיתולוחצבו
יצחקיירידיה

א

המסותספרהופיעאלהימים .,

Ji ······· .·· מרעלמחקריםנץקו ,הנגדי"בכיוון
<הוצאתיהושע"א"בשל-מאני

רבתבעריכתה ) 1995 ,המאוחדהקיבוץ

בומשתתפיםבן·דוב.ניצהשלההשראה
דעותבוומובאותחוקרים,משלושיםלמעלה
שלזהמופלארומןהמאירותושונות,רבות
שאיןמעניין'ומאלפות.רבותמזוויותיהושע
הכוללת,המשמעותעלשונותדעותלמעשה
חילוקיהםמעטים .שברומןהפניםרבת

ההיסטוריוגרפי'הפשרגבילהדעות
שלו'הפסיכולוגיאוהאנושיהאקטואלי'

איכותועלגםשונותדעותשאיןוכמעט
מוצאיםכן'פיעלואףהדופן'יוצאת

שונות,ראותנקודותהרביםהחוקרים

מורכברומןשלנוספותהבנותהמאפשרות
זה.ועמוק

שהיהלוםכך'עליחלוקלאשאישנראה
הרחבההמרתקת,מסתוהיאשבכתר

העקדה"חותםשלומרדכישלוהמעמיקה
 ' 1970קיץבחחילתוילד',ימיםבשלושה

זושמסהלינראהזאת,עםמאני'".ובמ'ר
מעמיק;ויכוחגםאוליודיון'עיוןטעונה
שלו'שלהמזהירהבמסתולדיוןשניגשלפני

למסהביחסאחדיםדבריםלומררציתי
אתשמצאהלדעתי'מאוד'בעייתיתאחרת,
אומר'הייתיהאחר'בקצהובקובץמקומה

"איפהפינקלברגמרגליתד"רשלמסתה
המורשתמוליהושעא"באואירופה,נולדה

הקלאסית".
זומעיןלמסהחשובמקוםלדעתי'יש,

גילויבהיששכןשלפנינו'הנכבדבקובץ
שכשתרבבווסילופיםשגיאותדיוקים,אישל

למיתולוגיהבהתייחסותוברומן'השנילפרק
עומדתשעליהםהגילוייםאמנם,הקלאסית.

כברבהםוכיוצאבמסתהפינקלברגד"ר
מ"הגלומחקריםמסותבכמהותוארונמצאו

טובאבל ,"מאניב'מ'רעיוניםשלהראשון"
זה.בתחוםהכיברשלדבריםכךעללקרוא

מאכזבת,פינקלברגד"רשלשמסתהחבל
בהסברתם.גםגילוייה,שלבשטחיותםגם

צדדיוחדצרידעגחמצימסתה

בתורתהבנהאיעםשלה,בדיסציפלינה
שלנכונהלאקריאהמלבדהספרות,
הטקסט.

<בהתייחסה-פינקלברגד"רשלטענתה
מ"השכלתובדובראגרןשללהתפעלותו
הכולשבאירופהשלו>הסמלשלהקלאסית"

ונאה,חיתהומיאיקרוסהיהמייודעים

להבנתחיונישהואהקלאסי'החינוךבזכות
היא-אירופהעמיכלשלהתרבותמורשת
בסיסלהשאיןפרובינציאלית,טענה

סמלשכללהניחקשהאצלנו'גםבמציאות.
זוכרהבדלות)אלפיבאלף<להבדילבצה"ל
צלופחו'בנותהיוומיחנוךהיהמיבמדויק

האינטנסיביהמקראיהחינוךאףעלוזאת
ב"מריותר' •הספרבתיבכלכאןהניתן
בתיבוגריצעירים,בנאציםמדוברמאני"

בההיואםשלהם,הלימודיםשבתוכניתספר
עדיפותניתנההומניים,לימודיםבכלל
והלימודיםהטבטוני'הצפוני'למיתוסגמורה

ואףמאן'תומסדבריאתשמעאוקראזה,

גםמצוימובהקאנאכרוניזםלהם.הסכים
הדעהמקובלתלאשכיוםבטענתה,
קדומה"תרבותחיתההמינואיתשהתרבות

כפישלום,ושוחרתופחד"אשמהללא
מאנימרבפיזותרבותמתוארתשאמנם

היאהיוםהמקובלתשהדעהאפשרזה.בפרק
אולירווחה,שנהחמישיםלפניאבלאחרת,

שאמרמהאתשתואמתמדעיתדעההיום,גם

ליזכורהמינואית.התרבותעלמאנימר
'שנהאתביומןכרתיםתרבותמתוארתשכך

אתלמדתיאניגםוולטרי.מ'שלהמצרי"
תפיסהיסודעלהמינואיתהתרבותתולדות

עליה,לערערשאיןהעובדהאףעלועוד' •זו
ועמהיוון'מתרבותשונהכרתיםשתרבות

ד"רשטוענתכפייוון'מעמישונה

יווןשתרבותספקאיןהריפינקלברג,
המינואית,מהתרבותרבהבמידההושפעה

לכך'והראיהכולה,האגיאיתהתרבותבתוך
נזכרלוגי'המיתוכרתיםמלךשמינוס,
כךואירופה.זיאוסשלכבנםהיווניבמיתוס

בכרתיםשמקורהטרויה,שלתרבותהגם

קיימיםהיואםלשוליים,נדחקוהקלאסיים
בבסיסושחיתההפוליטיתהתעמולהבתוך
 .הנאציהחינוךשל

הופכתהשביחש"בשיחההטענהגםמוזרה

האותנטיתגתהלנציהנאציתגרמניה
מצטטתטענתהלחיזוקאירופה".שלהיחידה

שאמרמאן,תומסדבריאתפינקלברגד"ר
הםזמננובנישהברבריםימיםבאותם

הגרמניהסופרהפקיע"ובכךהנאצים,

אירופהשלמקרבהעמובניאתהגדול
שכחהפינקלברגד"רתרבותית".כיישות
אגרןשלבפיוהושמואלהשדבריםכנראה
נאציםשחניךמניחההיאשמאאוברובד'

עלרבההשפעהלהחיתהבספק,מוטלאיננו
לעתידאירופהתולדותועליווןתרבות
לבוא.

קלאסייםמיתוסיםשלבאיזכורםדיוקיםאי
נולדהלאאירופה •ברומןמצוייםאכן

אומראגרןרקלא ,ואכן •בצוראלאיםנכרת
מזהמשתמע •שפירואפריםגםאלאכך

כפימה,דברבכךלומרביקשיהושעשא"ב
באיזואבלפינקלברג,ד"רהבינהשאכן
"תרגילהואשהענייןקובעתהיאזכות

אוליממשית"?פרשנותכלמחוסרראוותני
כמהקוראתחיתהלולעשותמיטיבהחיתה

אחררבלאזמןשנתפרסמומהמחקרים
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המשמעותאתלפרששניסו ,הספרהופעת
המיתוסשלמ"סילופו"לעלותשעשויה
הנכבדהפינקלברגשד"ראפשרהקלאסי.

פרופסור ,שהמחברלהניחצריכהחיתה
מעטות,לאשניםבאירופהששההלספרות,

היווניהמיתוסבסיפורידיובקילהיותעשוי
מהוויודעהעתיק,הזמןשלובהיסטוריה

בהצגתולהסתפקאירופה,בתרבותמקומם
למיתוסהרומןמתייחסכיצדהשאלה,

 ,דומני ,בכךהעתיק.הזמןשלולהיסטוריה
הדיסציפלינהמתחומיחורגתחיתהלא

שללהבנתוחשובשירותמציעהוגםשלה,
הרומן.

ב

חיתהצריכהאםשספק ,זולמסהנניחאך
נאונעבורשהיא,כמותלקובץלהיכנס
למסתו ,הקובץשללמיטבו ,האחרלקצהו

 .שלומרדכישלהמבריקה
הביןהזיקותאתלראותהקדיםשלו

כגורםהמקראיות,במיוחדטקסטואליות,
יהושע,א"בשלביצירתוביותרחשוב
הגלומותהפרשניותהאפשרויותאתוהראה

הבחיןבמסותיואלה.זיקותשלבחשיפתן
מהנובלותבשלושמקראיותתשתיתבזיקות

ובנהיהושע,א"בשלביותרהחשובות
ומרתקת,מופלאהפרשניתמערכתעליהן

 ,הדמיוןובעושרהדעתברוחבמדהימה
כתער.חדהנדירה,פרשניתבאינטואיציה

שתייםשלעיבודהיאבקובץשנדפסההמסה
עליהושע,א"בעלשלוהמסותשלושמבין

קיץ"תחילתועלוילד",ימים"שלושה
הרומןעלחדשהמסהנוספהועליהן ," 1970
לענייןחוברוהמסותשלוש ."מאני"מר
שלואתשמעסיקאחדנושאעל·פי ,אחד

יצירתאתגםלושנראהוככלרבה,במידה
המבניםבניתוחלעשותמפליאשלויהושע.

פרטים,פרטיבהן.עוסקשהואהיצירותשל
עם ,אצלומצטרפיםכשוליים,הנראיםמהם

אמנותיתלמערכתהגדולות,התבניות
עתמשכבהיטב,מהודקתאחדותית,

שלה.היצירתיתובאותנטיותבאמינותה
היצירהשלבמעמקיהנחשפיםידיותחת

אותה,המניעיםהתבניתייםהגורמים

המשמעות.ובמישוריהסיפוריבמישור

"מוטיב ,שלונעקו ,וילד"ימיםב"שלושה
מבנהאללהציץאפשרותנותןהחיות

שלומתארהגיבוריםשמותפיעלהסיפור".
שכלנעיםמעגליםשלכמערכתהסיפוראת
והםדמויות,שלושלפינקבעמהםאחד

ביןהמגעכשנקודתמבפניםלזהזהמשיקים
פיעלזאת,עםדב.היאהמעגלים

בעליגםהםלא·אוקלידית""גיאומטריה
 ,יאליהילדהאחדשלבמרכזומשותף.מרכז

שלכפילושהואהנחש,השנישלבמרכזו
אתשלומראה " 1970קיץב"תחילתהיל.ד

לנוסחיםמסביבהסיפורשלההתארגנות
ב'מ'רחוזרת.פתיחהשלזהים,לאהחוזרים,
מרכזית,תבניתעלשלומצביעמאני"

אותם,ומניעההרומןפרקיבחמשתהחוזרת

בסכנתהנתוןילדהצלתשלהתבניתהיא
פיעלשהם ,נפשומבקשימידוחילוצומוות,
ילדים.אותםשלאבותיהםהרוב
מבקשעקדה,שלכנושאהמתפרשזה,נושא
האחרותהנובלותבשתיגםלהראותשלו

ושכבר ,שלפנינובמסהאותוהמעסיקות
הרכיבמהןבמסותשנים,לפניאותוהעסיקו

שלוראהאזכברשבקובץ.המסהאת
עקדה.שלנושאוילד"ימיםב"שלושה
ברור,העקדהנושא " 1970קיץב"תחילת

לתבניתרמזיםבורואהשלומפורש.כמעט
שלומצטרףמאני"ב'מ'רדווקא.צליבהשל

בקובץהמובעתיהושע,א"בשללדעתו
ידיעלהעקדהאתלבטל"חתימה:בהרצאתו
החמישיתהשיחהשלעניינהלפיהמימושה",

אבל ,מאניאברהםבידיהעקדהבמימושהוא
האחרותבשיחותזותבניתמראהשלו

 ,הרומןשלבמהלכואחרותובדמויות

HJ 
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הנגד•בכיוון
מאנ•ד YJר u.ם'קר nYJקובץ

הושע'ב"אשל

 .סופוועדמתחילתו
בכללותה,מאני"ל'מ'רשלושלפרשנותו
שללבולבאלמאודרבהבמידהקולעת
לאבמידהשנסחףלינראהאבל ,הרומן
שקשהומוזרים,רחוקיםלרעיונותמעטה
וחריפותםיופייםאףעללקבלם,מאוד

כברעמדהזובעיהבספק.מוטלתשאיננה
שחיתהוילד",ימים"שלושהעלבמסתו

א"ביצירתעלמסותיומביןהראשונה
יהושע.

ג

קבועהכתשתיתאובחןאב·בן"הציר

במסתושלו.קובע ,"היערות''מוללסיפורי
עלריטואלי",לטקסטאקטואלי"מסיפור
שלוהחיל , " 1970קיץ"בתחילתהנובלה
א"בשלסיפוריו"מרביתעלזוטענה

ל'מ'ולזוקביעהשצמצםעשהוטוביהושע",
זהנושאהזקן"'מ'ותבסיפוריכי ,"היערות

"מולשלבנובלותכלל.מצויאיננו
יחסישלברורמוטיבמצויאכןהיערות"

בולראותנוכלאםספקאבלובנים,אבות

בעלילתןאלה,נובלותסובבותעליוציר
היערות","מולבנובלהובמשמעותן.

כפתרון"הערבים ,במסתושלואתשהעסיקה
בשוליאב·בןיחסימצוייםספרותי",

 ,משמעותיגורםבומהוויםואינם ,הסיפור
אלזהנושאנדחקוילד"ימיםוב"שלושה

שלחשיפתםגם .הסיפורשלשוליושולי
בסיפוריםהמשמעותבמישוריאלהיחסים
ובניםאבותיחסימגליםאינםדורות,כיחסי

ליחסיםמהותייםאוניברסליים,אופייניים,
מועתקהיערות"ב"מולהדורות.בכלאלה

דמותשהוא ,האמיתימהאבהקונפליקט
"אבאלבנובלה,ביותרשולית

מנהלשלו,שלכניסוחופונקציונלי",
ניגודהואזהניגודאבלהיערות.מחלקת
דורותשנישלנציגיהםביןהניטש ,קונקרטי
מסוימתמציאותתפיסתעלמאודמסוימים

הדורות,בפערשמהותוניגודזהאין ,מאוד

זילד"ימיםב"שלושה .ודורדורבכלהקיים
דב,עלהאבתפקידאתלהטילשלונאלץ
התפקידואתהמרכזית,הדמותאכןשהוא

 ,יעלשלהוריהעלהאבותדורגייצרשל
כיווןזהוכל ,ביותרשוליותדמויותשהם
בסיפורמתפקדאיננוזאב, ,האמיתישהאב

ב"שתיקהרק .שלושלהנחיותיופיעל
כלשהיובמידהמשורר",שלונמשכתהולכת
הדורותקונפליקטיעמודארוך",שרבב"יום

לבנים,אבותשביןאוניברסליכניגוד
הקשורוכוח,עמדהעלקונפליקט ,לאמור
ומאמץברצון ,תפקודבאיהמוות,באימת

 .דורושלאוהאבשלחיותולחתלהתחדשות
אב·בןשהצירבהנחהרבהגוזמהכןאםיש

יהושע,שללנובלותקבועהתשתיתהוא
תפיסתוביסודמונחזהשצירספקאיןאבל
צירבלאשכןאלה,מנובלותכמהשלושל
עקדה,שלכסיפוראותןלפרשאפשראיזה

זה.חשובלמוטיבשלושמציעבנוסח

ר

"שלושהשלעניינו,אתבצדק,רואה,שלו
ממהראך ,בוצע"שלאב"רצחוילד"ימים

מסיפורישניים .לקרבןהרצחאתלהפוך
 ,שלואומרבוצע,שלאברצחעניינםהאבות
סיפורהואהשניהעקדה,סיפורהואהאחד

אכןוילד"ימיםב"שלושהיוסף.מכירת
 fיוסףעלהמקראילסיפורהארמזיםרבים

העקדה.לפרשתמובהקיםרמזיםאיןאבל
המתייחסותהאלוזיותאתגםמונהאכןשלו

בנושאאותןמסביראךיוסף,לסיפורי
יוסףאתשולחיעקבבוצע":שלא"הרצח
קושרזהנושאמוות.לסכנתיודעיןבלא
שלאוהקרבןהעקדהבנושא ,כאמור ,שלו

אינםבמקראיוסףסיפוריאבלהוקרב,
מושגשלהמלאהבמשמעותעקדה,סיפורי

ואין ,ניסיוןשלגורםבהםאיןזה.ארכיטיפי
ימיםב"שלושהגםשליחות.שלתודעהבהם

שלתודעהואין ,ניסיוןשלגורםאיןוילד"
הארמזיםעקדה.סיפורזהאיןלכן ,ייעוד

כמו ,מאודכללייםהםהעקדהלמיתוס
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 1:~ו
מוטיבשהואימים,שלושהשלהמוטיבלמשל

עםאגדותלהרבהאופייניאוניברסלי'
ילדים.וסיפורי
יוסףמסיפוריהתשתיתזאת,לעומת
בלאבמקומם,הסיפורפרטיכלאתמעמידה

שלהטבעיאביוהואהאבהטקסט.שלאינוס
בבליבנואתשולחאכןוהואזאב,יאלי,
לעצמושמדמהדב,נפשו'מבקשאלדעת
לאמץהוריויאלצויאלישלמותושעם
מה,במידתיאלישלאביואמנםהוא •אותו
 .אחיוגםהואבמידהבהאבל
שלהתשתיתאתמהנובלהדוחקשלואבל

שהואאפילו'אומרהייתייוסף,סיפורי
כורחה,עללה,ומעניקאותה,מצניע

ועקדתאברהם"עקדתעקדה.שלמשמעות
הסיפוריםשניכאילולהן'קוראהואיעקב",

אבלאחת.למשמעותמכווניםהמקראיים
צריךלמהלהבין'מתקשהאנילזה,מעבר
אתלפרשכדיהעקדהמוטיבאתשלו

לאמור'דרכו'פיעלוילד"ימים"שלושה
אםבוצע".שלאילדב"רצחשעניינוכסיפור

הריהעקדה,בפרשתהצפוןהייעודאלפניו
להבטחהאותומייחסשהואייעודאותו

טז>כב(ברא'זרעך"אתארבה"הרבה

יוסף:בסיפוריגםצפוןהעקדה,שבפרשת

יותר' .)גמו(שםשם"אשימךגדוללגוי"כי
 ,"מאניב"מרשמופיעיםהישמעאלים,

נזכריםלרומן'שלושלפירושואתומזינים
שלהמקראיבהקשרוילד"'ימיםב"שלושה

יוסף.סיפורי

שלושמטילהייעודמהו ,לשאולגםוראוי
בנובלהיאלי'הילדשלהקטנותכתפיועל

הואכיופיהחשובשחלקזו'יפהפיה
פוליטי'היסטוריוגרפי'מסרשלבהיעדרו
צבר'הואיאליאהבה?סיפור"רק"בהיותה
שלהקיום"המשךהואויעוררשלו'משיב
יוסיףהמסהבהמשךהולדתו'.'במקוםהצמח
ל"בתחילתבהתייחסוזה,נושאוירחיבשלו
כשמדובראבל '.'מאניולימיר " 1970קיץ

שגםלבלשיםישוילד",ימיםב"שלושה
"צבר",הואדב,"הצבר",שלנפשו""מבקש

אומראיננוואיששלו'מצייןשאכןכפי
אינםוצבייעלוזאב,חיהדורו'בנישיתר

להמשיךלשלומפריעאיננוזהוכלצברים,
כנגדנוראהבמזימהשמדוברבהנחה,

 •ביאלידווקאהמגולםולוגי'המית"הצבר"
להציבהיהראוילאכלוםהוא,כןאמנםאם

"הצבר"שלנפשומבקשישלבמקומם
ישיבשלו"צבריות"?אינןשבעצמןדמויות

בסיפורעלתהלאהעקדהשפרשתכך'על
אלאהמחבר'שלהגלויההתודעהמתוך
זולטענהנשובועודשלו'מודעמהלא

בהמשך.

ה

הוקסםיהושעשא"בנראהזאת,עם

שלושלוהמעמיקההחריפהמפרשנותו
כתבולפיכךכולנו'כמושלו'לנובלות

 ," 1970קיץ"בתחילתמופלאה,נובלה

לנובלותשלושללפרשנותוהיענותשהיא
כפתרון"הערביםבמסתוהיערות","מול

וילד'.'ימים"שלושהולנובלהספרותי",
אכןשלו'כדבריזו'שבנובלהכןאםהייפלא
ביותר'הבהירה"בצורתואב·בןהצירמופיע

מייחסשלוכאמור'כלשהי"?הסוואהללא
עקדה.שלמוטיבוילד"ימיםל"שלושה
זהמוטיבמופיע " 1970קיץב"תחילת
מפרטיה,ובכמהבכללותההעלילהבמפורש,

עלברורותמרמזתאלוזיות,בכמהגםוכן
מידהבאותההעקדה,לפרשתזיקה

זה,מרכיבחיוניכהלמהבדיוקהבנתילא
דעתואתנתןלאששלובעינימוזראבל

הנצרותשמייחסתביותרהמרכזילמקום
וילדהשהרתההמשיח,אםהאם,לדמות
בסיפורדווקאשני'מצדהקודש.לרוחאותו

וראויכלל.נזכרתהאםאיןהמקראיהעקדה
איננואדם""בןשהתוארלהזכיר'גם

ביןיחזקאל'גםלישו'בהכרחמתייחס
והמלהזה,בשםרבותפעמיםנקרא ,היתר

נבואית,שליחותשלבמשמעות"בשורה",
ישעיהוהנבואה,מספריגםנעדרתאיננה

יוסף.לסיפורימרמזוילד"ימיםש"שלושה
אתשלומתארהיערות""מולעלבמסתו

אלוזיותיסודעלהיער'שומרהסטודנט
חורבןבשורתנושאכנביאבנובלה,שהראה
 " 1970קיץב"תחילת •ולנוטעיוליער

כנושאאוכנביאממרחקיםהשבהבןמתואר

מניחאניבמפורש.חדשה,נבואיתבשורה

הענות " 1970קיץב"תחילתשישלפיכך
וילד"ימים"שלושהעלשלושללמסותיו

אתבדיעבדשמעמידההיערות","מולועל
המסותלנובלה.מוטיביתכתשתיתהמסות

התשתיתלחומריהנובלהביןממצעותגם
ומציעותרב,בשפעבההמצוייםהמקראיים

לסיפוריובזיקהכוללתומשמעותפשרלה
יהושע.א"בשלהקודמים

והנבואההעקדהלנושאימתייחסשלואבל
להומייחסאגב,בדרךרקשבנובלה
בסיפורהחדשה,בבריתשמקורםמוטיבים

"מלכותאתמזכירהוא •ישושלחייו
נזכריםשאמנםלתחיה,השיבהואתהשמים"
"בשורה"במליםהרבהשימושואתבנובלה,
משמעותלהןמייחסשהואחדשה",ו"בשורה

נתפסאדם""בןהצירוףגםאוונגלית.
"אלוהים",אפואנעשההאב •לישוכמרמז
גלגולאלוהים","בן"משיח",הואוהבן

ישו.שלספרותי
מנסהכשהואלפניועומדששלוהקושי
דווקא,נוצריתמשמעותהטקסטעללכפות
אתבעזרתהמסבירכשהואלעיןנראה

שבהםעצמם,עלהחוזריםהקטעיםשלושת
כשהגיעהאירעבדיוקמהלבררהאבמנסה
בחזרהרואהשלו •הבןמותעלהידיעהאליו

רמזהקטעיםשלושתשלהסינופטית
החדשה.שבבריתהסינופטיותלבשורות

ארבעאמנם,מכילה,זו"תבניתאבל
עשויותמהןשלושרקאך'בשורות',
התואראתלהןהמקנהזההבמתכונת

מאודדחוק,קצתאומר.הוא'סינופטיות'",

השאלהיותרקשהאומר.הייתימשכנע,לא
המוחלט"היעדרהשלו'לפיהאם?""היכן-
בןלהיותאותומכשירבנהמחייהאםשל

הנזכרת'.'בתבניתחיונימרכיב-אלוהים

כידוע,דווקא.נוצריייחודבהואיןלמשל'
כחזרהבנצרותמתוארהצליבהמיתוס

מרביתומכאןהעקדה,שלמועצמת
בנובלה.שלושחושףהנוצרייםהמוטיבים

התבניתנותנתמההיא,אחרתשאלהאבל
אתבפירושולשלוהצליבהשלהנוצרית
הרבהכאןברורהעקדהנושאהלאהנובלה?

שאליוהנושאוגםהצליבה,שלמזהיותר
 ,הבןרצחמניעת ,שלושלפרשנותוחותרת
יותרשיעורלאיןהעקדהבסיפורמובהק

הרצחמניעתבוהצליבה,מבמיתוס
 ,שלויאמרכאןגםלתחיה.בשיבהמתחלפת

לנובלהשהכניסהואהסופרשלמודעתת
הביעיהושעשכןהצליבה,נושאאת

עלשלושלמסתולמקראדנההשתאות
במסתבן·דבניצהשמגלהכפי ,זונובלה
התערבשאלמלאויטען'יוסיףאךהמבוא,

הסיפור'בכתיבתהמחברשלהמודעתת
שחוק,נושאעם ,בגאליסיפוריוצאהיה

שיאמרדבריםומשומשים","ישניםוסמלים
נשובועוד ,"מאני'מ'ראתפרשנותועלגם

ששלוברור'עכשיוכברמקום,מכלאליהם.
 ,לפניושמונחמהאתלראותרוצהאיננו

ומחפשוכוללת,קרובהבהירה,משמעות
אוליבהםשישומתפתלים,רחוקיםפירושים

החוקרים,ואתהקוראיםאתלהדהיםכדי
עצמו.המחבראתגםשלנוובמקרה

ו

 '"מאנילימירבפרשנותושגםאפוא,הייפלא
בניתוחשלויסתפקלאומרתק,חדשפירוש
האמנותיותהתבניותשלומשכנעחדבהיר'
ובדיוקבבהירותמראההואאותןהרומן'של

פירושיםלעברויפליגמאוד'נפלאים
הכופיםמשכנעים,לאומפותלים,דחוקים

מראש?מוכנהאינטרפרטציההרומןעל
גםהיאהבןש"הצלתלהראותמיטיבשלו

שלכמובן>היחידה,(לאהגדולהבשורתה
'מרמורכבמהןהשיחותמחמשאחתכל

דמויותמשבעפחותלאמאתרהוא '."מאני
מפרקיאחדבכלנפשםאתשביקשוילדים
הפרקשלועניינואחרת,אוזובדרךהרומן'
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אלהמלבדילד.אותושלבהצלתוהיה
טוב,ובהומוררבהבחינניותשלומראה

כזה,תינוקמעיןהיהעצמושהרומן

 ,נפשואתביקשיהושע,א"ב ,שמחברו
שלדרכו"כך •אותוגנוזלרצהכלומר
העולם,לאווירצאתועםשמיד ,יעודגיבור

מסביבתוחלקמתעורר ,כןלפניואפילו
תבניתזוהי ,לדעתיניצל",והוא-לכלותו

הרומןשלמהותואתהתופסתמשכנעת,
 .שלוהחשוביםהרבדיםבאחד

ידיעלהעקדהאת"לבטלבהרצאתו
א"באומר ,בקובץהמובאתמימושה",

זמןזהאותומעסיקהעקדהשנושאיהושע,

מהבחינהמסוכןמיתוסבורואהוהוארב,

אתלהציגביקשמאני"ב"מרהלאומית.
ובכךהעקדה,מימוששלהאיומההאפשרות
שלהאיוםמימושידי"עלממנו:להשתחרר

אבל ,בןלהיותלהמשיךהרוצה ,הבןעקדת
מחזיר ,ישמעאלאחיועללוותררוצהלא

ההתחלהלנקודתהדבריםאתמאניאברהם
[הרומן]שהואהספרותי...בחלוםשהם
כולנואתלשחררמנסהגםהוארוקם,

פועל ,שלוטוען ,כאןגםשהיו".מעובדות
יותראותנטימודע""לאהמחבראצל

אתהרףבליו"ממיר ,שלומהמודעות
...בסמליםוהמשומשיםיםחישבהסמלים
 ,בשליטתוכללנמצאיםשאינםחדשים
למגמותיו".בתכליתמנוגדיםאףולעתים

אתבהכרחבתוכוהכוללהעקדה,סמל
עלעצמואתכופה ,שלוטועןההצלה,
קטעים,אותםכלושוב.שובהמחבר

לרצחונשניםחוזריםבסירנותהמתארים
שלובידימוסבריםהחוזרת,והצלתםילדים,

ההדירןאתאפילוכוללוזהעקדה,כסיפורי
חוץבחריגה ,כאמורוגם, ,הגרשלהמדומה

מאני""מרהרומןאתחיננית,ספרותית

עצמו.

לאעקדה.שלסיפורבהכרחאיננובןרצח
האחרוןשברגעהנסיתההצלהתבנית
תודעת ,כאמוראלאהעקדה,למיתוסחיונית
לעמודשיש ,הניסיוןוגורםשבמעשההייעוד

בפרקכשמדוברמתקיימיםאלהתנאים .בו
הם ,מאנייוסףשלהרצחובסיפור ,החמישי

האחריםהמקריםבמרביתמתקיימיםאינם

עקדה.שלמשמעותלהםמייחסששלו
שלמשמעותמייחסתהיהודיתהמסורת

כמוהשם,קידוששלרביםלמעשיםעקדה
הרוגימלכות,הרוגיעשרתפרשתלמשל
שואתוגםות"טת"חקדושיהצלב,מסעי

נסיתבהצלה,נסתיימושלא ,בימינואירופה
השם,בקידושכשמדובראבלנסית.לאאו

ייעו.דשלובתודעהבניסיוןמדובראמנם
העקדהשבמיתוסההצלהתבנית ,לפיכך
אבלומעלה,שנהאלפייםמזהנשברה,כבר

שלפירושו .עצמוהמיתוסנשברלאמעולם
ולשבורלשובהצורךאתלכןמציגיהושע

שעשויהאחרת,בדרךהפעםהמיתוס,את

מאימתהלאומיתהתודעהאתלגאול
למחברשישודאיולתמיד.אחתהעקדה,

יהושעא.ב.

עיניוכראותתפיסתואתלהציגמלאהזכות
איננוהפרשןאבל ,ודעתוהבנתוולמיטב
עלאותוולהפוךהמיתוסאתלשנותרשאי
בטקסטמעוגנתזוהפיכהכןאםאלא ,פניו
 ,פרשנותולנוחיותמניח,שלו .עצמו

הואההצלה,עלמבוססהעקדהשמיתוס
יוסףשלמותואתלהסבירכןאםחייב
עושהאכןהואשנתממשה.בעקדה ,מאני

אינומאנייוסףהמתפתלת:בדרכוזאת,
אמורשלוהתמורהבןשקור ,האילאלא

רבהחריפותיצחק.שלהצלתואתלאפשר
גדולהחריפותכמידתאב ,כאןשישודאי

השיבוש.

ליהושע?מייחסששלוהנצחיהניצולמיהו
אתשמעסיקהמיתולוגי","הצבר ,כמובן
לבואתשםלאשלו ,אכןרב.זמןזהשלו
הנושא ,רונישלאביווגםאמושגםלכך

שאחדיםואביה,אמואםגםו ,הצברבתואר

גם ,נפשוכמבקשישלואצלמתואריםמהם
המיתוסאתבגאוןנושאיםאפילוצברים,הם

 .ישראלמלחמותשלהצברי
הישמעאלית""הזהותעלגםעכבמתשלו
זהבהקשראותוומציגמאני'יוסףשל

שלמקורהאתמצייןהואנאלח".כ"טיפוס
שלפיהראיה,ברבהישמעאלית""הזהות
הנראהככל ,מוסלמימפוקפק,מוצאוהרומן
היה"האםבמסתובלבןאברהםכךעל<עמד
הדבריםבהמשךיהודי").הראיההחכם

הלידות,שתיאתפנטסטיתיאורשלומתאר
ולידהערבית"לידה ,הגרשיולדת ,כביכול
אתיולדתהיאהראשונהבפעם ...יהודית

אתיולדתהיאחשביהבפעם ,ישמעאל
ב"דםשלולדעתמסומל"ישמעאל"רוני".

מןשנובע ,לערביסטריאוטיפולכלוך",
אויהושע,שלהגזענימודעמהלאהסתם

שמשמעותו •.."סטריאוטיפשלו:שלבניסוחו
מוזר"ישמעאל"ליהושע".כללמודעתאינה
אמור ,הגרשלהמדומהבהריוןשמקורוזה,

"הצבר ,לרוניתמורה""קרבןהואגםלהיות

ניצלוהואלומתנכליםשהכולהמיתולוגי",
 •הייעודבתוקףתמיד

המיוחסהישמעאלי"ש"הסטריאוטיפספקאין
או ,הפרשןשלמודעמהלאעולהליהושע,

אך ,שלוהלאומניתמהמודעותדווקאאולי
אתהגרלוקחתמאני"במ"רעניינו.בכךלא

שעשתהכפיאב,ללא ,המדבראלבנהרוני
כאלטרנטיבה ,ישמעאללבנההמקראיתהגר

הרומןשכןנצחית,עקדהשלהכבושהלדרך
היהבהםהיסטוריים,בצמתיםמתמקדכולו
ולא ,דרכואתלבחורהיהודיהעםבידי

"איןשל ,היסטוריכורחשלבמצבים
הדבריםשמשתמעיםכפיברירה",

 •שלושלמפרשנותו
שלמודע""הלאלענייןמעטותמליםנוסיף

וילד"ימים"שלושהעלבמסתו •המחבר
דבשלשסיפורורבה,בחריפות ,שלוהבחין
אבלמודע,הלאשלהחצנהסיפורהוא

שלוטען ,פריסקריפטיבי ,נורמטיביכמבקר
ביטויבכךאיןשכןלפגם,טעםבכךשיש

ספרותיתתבניתאלאמודע,ללאאמיתי
אתעצמושלוסותרבהמשךמאורגנת.

שלהנדיריופיועלעומדכשהוא ,טענתו
התאהבוביהשמיניהנראהאבל ,הסיפור
המחברעלאותווהרחיבזה,בטיעונו

סייע ,לומרישיהושע, •שלוליצ"רתוביחסו
מחריפותנתפעם ,כאמור ,שכן ,בידו

יכולשלולה.נענהגם ,שלושלפרשנותו
שפרשנותוהפורמליסטים,כדרך ,לומרהיה

יהושע,יצירתאתשלותפיסתועלמבוססת
הואאבל ,המחברשאומרבמהענייןלוואין

קראעצמושהואמהאתלייחסהעדיף
בחינת ,המחברשלמודעללאביצירות
סגנוניתשאלהכמובןזוהייודע".כל"מבקר
בהתייחסותרע,מטעםחוץרע,ואין ,בלבד

מוסיףשלואבל •המחברשללמודעותוזו
מודעהלאהתערבותשבלא ,כאמור ,וטוען

בבאנליות,לוקיםיהושעשלסיפוריוהיו
ומשופשפים","שדופיםבסמליםבשימוש

היצירה.אתלהרוס"עלולים"היושאף
שלושלפרשנותורקאחרות,במלים
רעננותיהושעשלליצירתויקהמעב

מצילההיא ,יותרומשמעות.עומקוחדשנות,
 ,מכאןמשתמע •גמוראמנותימהרסאותה
והתפעםיהושעשלסיפוריואתשקראשמי
 ,שלושלפרשנותואתשידעבלאגםמהם
עםנוראה.אמנותיתטעותהסתםמןשעה

נסבלת,לאהתנשאותכאןיש ,הכבודכל
שללקוראיוביחסגם ,ליוצרביחסגם

הםמהמביןאינניגםעצמיאנייהושע.

לצעמם,כשהםומשופשפים""שדופיםסמלים
לעשותעלולהבהםהשימושדרךרקשכן

נכוןשימושלשדופים.אולבנאלייםאותם
ועוצמה,חיותלהםלהעניקעשויויצירתי

ביכולתויהושע,א"בעושהשאמנםכפי
הרבה.האמנותית

דבשלהשנונהאמרתובעקבות ,אומרהייתי
הואהטקסט,מתוךקוראאיננוששלו ,סדן

 •הטקסט.תוךאלקורא

HJ 
~1 ~ 

23 
 , 96פברואר



 ,~ 5~ו
~ 

בלאגעגועינו,בלאאנחנומה
חלומותינו

שירתחועלכחןפנחסלחוחאיילה"'מ'סעעל

מזוריאיר
זהאףלבלהה

...... 
* 1! • 

כך:ולהתנסחלנסותאוליאפשר
שתיביןפתורהבלתיהמתח
כוחותשניביןמנוגדות,מגמות

המרכיבכנראההואויריבים,הפוכים,

בשיריםביותרוהבולטהמוטעםהפואטי
שאולימשהואיילה"."מסעבספרהמכונסים

הטקסטאתהדעתעללהעלותיכול
שלהשטחלפנימתחתללמדך:העגנוני.
האפידרמית,החשופה,הטקסטשכבת

ואחרתכמוסהטקסטשכבתמתאבחנת

הסויה.לאבהחלטאךאוליסמויהבתכלית,
מפגינהפיגומית,פנימית,שכבהואותה

נצורים,שאינםויצריםגועשיםרגשות

הרובדשלהפנים"ל"העמדתהמתכחשים
אתלהסגירהמסרב ,העליוןהטקסטואלי

כהבשיריםכך .תחתיוהרוחשיםהרגשות

שתיביןהתנגשותבספר:המכונסיםרבים

אינןאךביניהן"המתכתשות"מערכות

עזהיצריםהתפרצות ,מחדהכרעה.יודעות

 ,מאידךמזג.חמתצעירה,דוברתמצד
הצומחמתהיצרצריחתאתלהחניקהצורך

האיסורלקווילצייתהצורך ,הכובלהחברתי
לפחותלנסותההכרחאותם,לחצותולא

להתכחשהגועש,הרגשאתולהסוותלהסות
דוגמהרק ,כאמורוזאת,העיקשת.לנוכחותו

שניביןהתנגשותההופךלמפגשאחת
עלאחדלגבורהמבקשיםמתגוששיםכוחות
יסודותשניביןשכזהכוחניחיכוךכיהשני.

פניםלובשונאבקים,יריביםסותרים,
 ,תמידלא .בספרהמכונסיםבשיריםנוספים

אחתלאכיומתוח:טעוןמינוןבאותואכן,
יותרדחוס,פחות ,יותרמתוןהמתחמינון

הכוחותביןההתנגשותאחתלא .מרוסן
מובלגיותר,מוגבלתדררושמתהמנוגדים

כוחותאותםממפגשהמופקהמתחאך .יותר

אינופעםאףמתרפה,הואאפילומנוגדים,
מרפה.אינולעולם ,כלילפג
המגמותשתיביןהמפגשלמשלכמו

הבאות.המנוגדות

היסטורייםאירועיםשלמרומזאזכור ,מחד
במורשתגורלוהריהודנאורימכריעים,
<בשירהעבריםהרעלמשהכמההיהדות.

 ;ז" :במליםהפותחכותרת,ללא ,המוטו
הרמעמד ,) ...האינס;פי"הוית~רתנ~עת

יוםהמפורש"),"השם'(התורה.וקב-לתסיני-
ישראלעםנדודי ,)"גח("ערבהכיפורים
בכורותמכתימים"),("שבעהבמדבר

"להדהים :"רחא"(העקדהמעמד ,)"םד"(
("קריעה":סיניהרמעמדושוב,ולהישכח")

מדויק")."הכל
היסטורייםאירועיםאותםכל ,מאידך
העםבקורותהכרוכיםחשיבותהריודתיים

שזוריםהאמורים,בשיריםומאוזכריםהיהודי

זוויתבמקוריותה:מרתקתראיהבזווית

אינטימית.פרטית,נשית,אישית,ראיה

היסטורייםאירועיםאותםכביכולללמדך:
אישיותהתרחשויותאלאאינםהודנאורי

המדווחתהדוברת,שלהפרטיתבביוגרפיה
מאוד.עדונשיתאינטימיתראותמנקודת

בפרספקטיבההתגרותשלמגמהאותה
"מקודשת",אפילואושגורהמסורתית,
אירועיםביןההצלבהבעצםכאמורמתגשמת

מהמורשתהשאוביםהודנאוריהיסטוריים

ונשית.אישיתתצפיתנקודתלביןהיהודית
האירועאתעוקרתכמוהצלבהאותה

הנשגב,השגרתימהקשרוהנתוןההיסטורי

שכביכולאישיבהקשרמחדשאותוומעגנת
האירועשלההוד""מינוןאתומדללמרדד
לביןבינוהשקהנקודתמאפשרשהואבכך
שלהכביסהחובתכמוטריוויאליכהמשהו
ולכאורה ,שכביכולאלאהבית.עקרת
בלבד.
התנכרותמחמתהנמכהכאןאין ,שכן

אף ,הסטורי·דתיאירועאותושללחשיבותו
באופיולשמהפרובוקטיביתהתגרותלא

 ,להפךאלאאירוע,אותושל"המקודש"
הנשי ,ביותרהאישיבמישורהתחברות

 .נתוןאירועאותועם ,ביותרוהאינטימי
בכולם,לוודאיקרובהשירים,ברוב

נחושה ,מאודברורהאמירהמתנסחת

משוננתכסכיןשכמוהאמירהוישירה,

מבתקת ,העליוןהעוראתהמערטלת
חותרתהפנימיות,השכבותאתומבתרת

חרבובאבחתהקרבייםלכיווןוחודרת

אתמפלחתמהיסוס,מסולקתאחת,חריפה
עמיחי:אצלשכתובכמו .ביותרהפנימיהפן

 •הלבאלישרהמכהכאן.המכה
שכמומטאפוריקהכאןנוקטאניבמקרהולא

מעטלאכידווקא.המטבחייםמביתלקוחה
מגמותמפגינים ,בספרהמכונסיםמהשירים

הגוףתיעודגופנית,פגיעהעלהמעידות
כמעטהתייחסות ,בשרכגושהאנושי

למשל: ,כךכלפיו.דורסנית
מוכתםסדיןעלמרוקנת~דנ;ו f ';"לאחר
 ...דם"ודם.חלודה
ושפתיך")("כפיך

או:

לתלפיותהמעוקםמצרארהעצמות"בחריקת
שירותהלאורך
שחררלהבבעלתמשרננתסכין

והנמתחהרךהלחבעררירכיהביןנעצתי
 ..גרפה'.'לבין

 ,)"גח("ערב

גשמיהיותרבמפלס ,הגופניביסודהעיסוק
הפנימיות,ברקמותבדם, ,האנושיהקיוםשל

אםיודעתאיני("ועדייןובקיאבליחהאפילו
בו'היוםעלי":אותי/אוהארץ/מקיאה

הרווחעיסוקהואלהקיא'),החלההארץ
שלללבהקרוב ,בספרהמכונסיםבשירים
שמדוברלמרותאךשירים.באותםהדוברת
הקיוםשלנמוכיםהיותרבמקומותבריחוף
לאגרידא,הגופנית<במשמעותהאנושי

במופגןגשמיבמפלס·מוסרית>,המטאפורית
קיאמחלחלת,ליחהדם,מגירבשרשל

"גס"דברכלכאןמסתמןלאלחות,ושערות
הישירהההתייחסותנקלה.אודוחה,או

 ,האנושיהקיוםשלהגופנילצדוהאמיצה
נקיהרקשאינהאיכותומפגינהמפיקה

אומרהייתיאפילואלא ,מאודעדמוקפדת
קשרכמובןכאןישכמעט.אצילה

ולתופעותלאירועיםהדוברתלהתחברות
שניתןביותרהאינטימי ,מאודאישיבמישור

 ,כאןנכתבשכברכמוהדעת,עללהעלות
אלישירותהמובילהמישור ,כךבערךאו

 .הבטןשיפולי
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כמוהםהלב:מןנובעיםרקשאינםדברים
כמוהרותחים.הקרבייםמןישירותקולחים
לבינהפךחמרמרו"מעיאצלנו:שכתוב
ישירותכאןישכי ,) 20 :'א(איה,בקרבי"

מוחלטתנכונותנקיה,להקראנושכבר
לכסות,ולאלחשוףלעטות,ולאלערטל
לחשבולאלחשושלאהסוף,עדללכת

ליושרהמשיקהישירות ,כלומרחישובים.
כך:אםלהרתע.ולאלגעת,להגיע,פנימי,
בשמם,הדבריםאתלכנותאמיצהנכונות
לבשרשמים,ולשמיםארץלארץולקרוא
לכך:קראכאב.ולכאבמבוקעבשרהמבוקע
קצותועדהחשוף.בבשראמיצה.נגיעה

העצבים.

מופגןפןהיאכאחת,ונועזתעזההארוטיקה,

עודלכךאך •בספרהמכונסיםבשיריםמאוד
אימהות.וגםהולדה.לידה.ובינתיים:נגיע.

חשוף ,בסיסימפלסמסתמןכאן ,וכאמור
השיריםמןלרביםהמסתנן ,וחושפני
מוצגמסתנן.אינוובעצם:בספר.המכונסים

דרךלאבהחבא.לאהכניסה.דלתדרך
הלידהכיהדברים.ומובניםהמטבח.דלת

השורשיהאנושיבגילויגערתנווהאימהות
 ,ביותרהנשי ,ביותרהאישי ,ביותר

 ,ישירקשראלהולכל •ביותרהבראשיתי
הספרבשיריהבולטתלבטיהואמיץמוצק

אתלערטלמסווים,להסירלחשוף,
להסס,לאביותר'הקרקעייםהמעמקים

ולגעת.הסוף.עדלהגיעהסוף,עדללכת
כמולפחות:אוקטן.פרדוקסמסתמןוכאן

והאימהותהלידהמוטיבכי .קטןפרדוקס
היסוס,בלאלחשוףהדוברתלנטייתהחובר
ונועזתעזהלהיותלהרתע,ולאלערטל
בתכלית:הפוכהלבטיהעודחובר-כאחת
שלהמאולףבפןבביתיות,להאחזהבטיח
בנינוחותהנשעןהמבוית,ברוגעהחיים,

בנוחחששאינוזה ,מעזשאינוזהלאחור'
צריחתעם ·הגועש,הרגששלשלהובוםע

לפחותלהסתירואולהסרתו.ומתאמץהיצר.
אימהותכיהשכנים.שלהסקרניתמעינם
ההפךבדיוקשהםוקרקועקינוןהןולידה
להתפרץ.לצאת,מהרצוןהיצרי'מהציר
ממש.שלפרדוקסאינופרדוקסשאותואלא

הפכיםאפילוכיבלבד'ולכאורהכביכול.
ולאאחת.בכפיפהלחיותיכוליםמוחלטים

הדדיות.סתירותעלמיוסדהשלםאחת
הפכיםואותםהדדיותסתירותואותן

אינםהאחד'השלםבמסגרתהפועלים
אולרסקומאיימיםואינםהשלםאתמפרקים
האיכות •להפךכמעט •אותולסדוקאפילו

נתון'שלםאותושלהחד·פעמיתהייחודית,
חלקיו:שביןפתורהבלתימהמתחמופקת
השוניםאבריוביןיריבותאותהדווקאואולי
ביןהפתרוןנטולהמתחהשלם,של

מקניםאחת,בכפיפההנתונותחטיבותיו

היאוזאתומהדק.מאחדכוח"טונוס",לשלם
 •שלפנינוהפואטיםבנתוניםהמצבתמונת
הלידה;ההולדהמוטיבאימוץאחד'מצד

כל·כך'"וצפוף"נמרץבאורחוהאימהות

איילהמסעס·כהז nפנחוה

_,,,,--

מבחינתונועזתעזהאמיצה,חשיפהתובע

לחשיפהנכונותשכזאת,וחשיפההדוברת.
היפוכושהואהיצרילצירחוברותשכזאת,
הצדמןאךהמבוית.הצירשלהמוחלט
התובע"הקינון"צירהמבוית,הצירהאחר'

זההואדווקאלשורשים,והיצמדותהעגנות
והאימהות.הלידהלמוטיבוהיטב,החובר'
תדירהמסתמןפתורוהבלתיהמתוחוהפער

אתמפרנסההפוכים,הכיווניםבחבירת

שבשיריםהיסודיתהאסתטיתהאיכות

אסתטית,דחיסות :בספרהמכונסים

לכפיפההכפותיםוריסוןסעראינטנסיביות,
לבאתהלופתחזק,משהוישובזהאחת.

מרפה.ואינוהקורא,

ומוטיבהלידהמוטיבשלהמואצתהנוכחות
ישמחד'כפולה.פונקציהמפגינההאימהות

 ,נשימאוד'בשלמשהולהדגישכדיבה
לשורשיםהתחברותבשירים.ושורשיגדוש

העומק,גבולבקצהונוגעיםהמגיעים
ההפךעורקי'בראשיתי'משהועםהתכתבות

כך<ועלמאידךאךמחולף.ההפךמעקור'
חלקי>באורחלפחותקודם,נכתבכבר

מצטלביםהאימהותומוטיבהלידהמוטיב
והפוכותשונותתחושותשלבצומתעוד

מצוקה,עלמעידותתחושותאותןבתכלית.
משוםונמשך'כוססתסכולמסמנות

לפכיםהיום·יום,לקטנותההיקלעות
מחמתוהשוחק,המתישהקיוםשלהקטנים
המטבחבכיורהנערמיםלכליםהריתוק

לתלות,יששעדייןהלחההכביסהולסל
וכךלא,מהלגהץ,לקפל,להוריד,לייבש,

הרצוןכברוכאןיום:אחריוםאחריום

לצאתקטנות,מצוקותמאותןלהחלץ
כציפורכנפייםלפרושלמרחב,החוצה,
התכלתלעברלמעלה,למעלהולרחף
לקראתהלנסוקמרחוק,הקוראתהרחבה

שם,איתה,ולהתמזגבקרבה,ולהתמוסס
האחוריתלחצרמעללמעלה,למעלההרחק,

עםג'עממיבשיכוןהמשותףהביתשל

וסמרטוטבתריסולהסגורהמטבחמרפסת
שישהאווחמישהבצלקילולידהרצפה
מחמתנובטיםהחלושכבראדמה,תפוחי
לאעדייןהתריסכיהחודרת,והלחותהטחב
אובשששחוזריםאחריכוחישלמיתוקן'
בקושיכברעיתוןאפילומהעבודה,בשבע

פחות.לאויגעיםהדברים.וידועיםפותחים.
מצוקותמאותןלהחלץהרצוןובכן:לא.וכי

הלידהמוטיבעםבהכרחמצטלבביתיות
ויופיהלידהפלאלמרותכיוהאימהות.
היוםלקטנותלרתקכמוהןאיןהאימהות,

ואכן'השוחקת.השגרהלשיממוןיום,
הלידהמוטיבאתאחתלאכורכתהדוברת

כמעט,הנואשתהשאיפהעםוהאימהות

למשל:כךלפרוץ.להחלץ,לצאת,
ותינוקותילדימתוךוביתיאישימתוךלי"אצא

שדיעלהתלויים
מתוךהלידהוחבליהכביסהחבלימתוךאצא

קניות

 ...עונהסוף
קוצניתשסירההשדהבאיילותנשבעתי
 " ...משכבייהיונחלוחלוקי

הצבי")("בעקבי

1 .. 
iS 

היוצאתהשירים",מ"שירלשולמיתהאלוזיה
האובד'אהובהבעקבותמיוסרלמסע

רצוןאתשאתביתרמבליטהלצבי'המדומה
מןהיום·יום,מקטנותלהחלץהדוברת
בחובותהכרוכותהביתיותהטרדות

הרחקהמשתרעלמרחבולצאתהאימהות,
אולקיפולהממתינההכביסהלסלמעבר
הסלון.רצפותשטיפת
הדוברתאתהמרתקותהיום·יוםקטנות

תינוקותבקבוקיוחימוםלחיםלחיתולים
אוהלידהחווייתשלמופלאהפחות(הפן

אווחולחדריםלשניהאימהות>חדוות
מעלב'קומהאוויר'כיוונישלושה

פעםאףאךפעוטיםפרטיםאותםהעמודים,

אתבאפרוריותםהמרפדיםמרפיםלא
אותםמשימוש,הבלויההמשמימה,השגרה
הדוברתאתוכובליםהכולאיםפרטים
בצומתהנה,נמלה.כעולםהצרלעולמה

שתיומתעמתותמצטלבותהזה,והלוחץהצר
וחדוותהלידהחווייתהמנוגדות:המגמות

המעיקותהביתוטרדותמזה,האימהות

כךמזה.ובאימהותבלידההכרוכות
צומת,באותונצורהעצמהמוצאתשהדוברת

ליצרצייתנותהוכואבת:כבולהכלואה,
אותהכופתת(האימהות>בקרבההמקנןאחד

 •חלץלהשואפתהיאממנומיצרל
הרצוןתאוצהוצוברמצטברכךובכן:

השחוקהגרהמהשילהשתחררלהחלץ'
גלאתמאחורלהותירכאחת,והשוחקת

החיתוליםאתשבכיור'המלוכלכיםהכלים
הלחה,הכביסהערימתואתהשתןמעופשי
מרחוקהממתיןהמכחיל'למרחבולנסוק
ציפורעוף,יתגבהמיחירות.הבטחתואיתר

גרויטציותכאןמצטלבותכךואברתה.כנף
 •מיצרלהופךוהצומתזו'אתזוהמוציאות

הקינוןליצרהמצייתותולידהאימהותמחד'
מבוית.חייםלאורחוהריתוקוהדגירה
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ליצרמצייתחלץולהלצאתהרצון ,מאידך
במקרהולאההעגנות.לגדיעתהנדודים,
לחייהחוברתמטאפוריקהכאןננקטת

הציפורשמוטיבמקרהלאכיהציפורים.
הואהספר>כריכתעלמהתמונהעוד(הזכור

נפוציםויותררווחיםהיותרמהמוטיבים

הרשימה:הנהכולם.הספרבשירי
("שםצייצה"לאציפורהזה"בשקט
מפורש")

("החלצות")ציפורים"זיזמחפשת"ברגלי
("נדודים")ציפורים"/של"בתדירות

משכבם"ריככתישלאאניציפור"איזו
הרוחות")("כיוון

 )"םשג"(הגגות"מעלעפהאני"שהנה
 ,השעון("הזקנה,עף"ראשימעל"והגג

אדומים")וסנדלים
("געגועיואנטנה"עלבר/הומהיונת"כמו
קאראקאשיאן")של

("מקום")ציפורים"של"אשליה
("מקום")ארוכות"שריחףהטייסעל"שמענו

("קולה")שדה"חוגלת"כמו

בוטה,ביטויבעלתכאמורהיא ,הספרמשירי
מבקשתשאינהוחושפתחשופהארוטיקה

אתהמעדיפהכזולהסות,לאאףלכסות,
אתההבלגה.פניעלהמופגןואתהגלוי
כמותובעניתרקלאהסמוי.פניעלהסמור
מעורטלתבהחלטגםאלאקודם,שנכתב

 :למשל ,בכדורסלכמותאווה.בעלתו
דרךפילוסכאגרוף,מתפרצתהתקפה

מאומצתריצה ,הסללכיווןאגרסיבי
קוקצהעדוקפיצה:קצרים.למרחקים
ומתוחתכוחניתארוטיקהכמההיכולת.
ארוחתמשיירירחוקהשכזאת,שרירים

שבפינתהפורמייקהשולחןעלהבוקר
סלשלהמבעעמומתמהביתיותהמטבח,
 ,שבכיורהכליםגלוהמלוכלכתהכביסה

 •בסלוןהסקאיכורסאותעללדברושלא
שלהיצטלבותכאןאףצומת,כאןאףובכן:
לכיווניםהמושכיםיריבים,כוחותשני

 ,המבויתתהביתיות ,מחדהפוכים.
 ,מאידךהמפוהקת.אפילואוליהמאולפת,
מלהיבה.ואףתובעניתהבוטה,הארוטיקה

("קולה")גוזלי"נוטליםאתם"ואפילו
"מחזור(מתוךלוחשת"קטנהציפור"שם
גולים").שירי
דליהבשירתחידוש:כלאיןאגב, ,כאן

(שהושפעההורביץיאירובשירתרביקוביץ

אתנמצארביקוביץ>משירתחלקיבאורח
אותוועלמואצת,ובתפוצה ,הציפורמוטיב
ממצוקהלהחלץלרצוןביטוימטאפורי:תקן

אףאבל ,כך ,כאןזאת,בכלאך • 1נתונה
מורכבותומתנסחתמסתמנתכאןכיאחרת.

בכפיפההפכיםהכורכתאוקסימורונית,

ליצרסמלהיאהציפור ,מחדכיאחת.
הדוברתאצלהמתבטאוהדגירההקינון

החוזרותובאימהות,בלידהבשירים
 ,מאידךאךפעם.אחרפעםומאוזכרות

ליצרסמלאףהיאהציפור ,הפוךובאורח
לעוף,ולצאת,להחלץהרצוןהנדודים,

ולאלהעלם ,ביותרהגבוהיםבמקומותלרחף
הציפוריםבמוטיבכילעולם.להעגן

כמוהאלה,היריביםהיצריםשנימצטלבים
שלמצוקתהבצומתאףמצטלביםשהם

עדותאיןהשנייםביןולקשרבשיר.הדוברת
שלהצפופהתפוצתומאשריותרטובה
 •הספרבשיריהציפורמוטיב

והבוטההמעובה,נוכחותואףחוברתכאן

 ,חיוביבהחלטובמובן ,אומרהייתיפחותלא
אותו ,הארוטיהרובדהארוטי.הרובדשל

רביםכהבשיריםומתנסחהמסתמןמפלס
עזהעוצמה,עלמצביע ,בספרהמכונסים

מוקצןבמינוןומתלקחת,קולחתונועזת,
 •ויתוריודעתשאינהתובענותשלובמידה

ברביםובולטתהמקובעתהארוטיקהכי

בוטה:ארוטיקהלאותהדוגמאותכמההנה,
בשלוליתסבלההדקלשלזכרותו"כשכל ..

אחרלנהר"אקפוץחצר")עם("בית ..אובלית'.'
ויוחנן")אני("היא,ירכיו"ביןואטבע ...זרועותיו

שערותמגע/(הוהמיםשלריחםאחרהולכת"היא
איילה><מסע ...ורחומה)"לחהאפלהבתוךשולמית
הרצפהמתוךר:פות ryלחישותיה"יבואו

ן:י~ים giJ:דגל.י ~נ~ g:ךי
קרירותשפתיים ע;~אותו

דג">ובידה<"אשה ...ה" rו~~ההמאובקת,רגלב~ף
מצידולהתח~ךמגבו'אותולל~ףבאה"ואני
 ...וקיים"חיוריחווסמוךקרוב
("בעקבי ", ..תפארולי~ך~הלפעמיםבלילה"והוא

הצבי")

.הזרע Jjלךידומהכמוהושאיןוסוב"אקליפסוס
 .דחוי")("רגש ...השימוש"לאחר

מלהיותרחוקהבוטהארוטיקהאותה
פרובוקטיביתמשמעות,משוללתסתמית,
ארוטיקהאותה •הנכוןהואההפךלשמה.
עדוחשובאחדפןומפגינהמבטאתבוטה

שלהמורכבהאישיותיבפורטרטמאוד
נובעתפורטרטאותומורכבותהדוברת.

ומפגיןמאוכלס-סתירותשהואמהעובדה
כך.עלכאןנכתבוכברמנוגדות.מגמות

יריביםציריםשניאותםעלובהרחבה.
צומתשהוא ,אחדבצומתהמצטלבים

ציר ,מחדהדוברת.שלהמורכבתאישיותה
למפלסבהתמסרותהמתבטאהביתיהקינון
היריב,הציר ,מאידךוהאימהות.הלידה
המבויתים,לערכיםלצייתהמסרב ,ההפוך

אלכמעט.דווקאיתבחדווהבהםהבועטזה
 ,לפרוץלצאת,הרצוןמתנקזהזההציר

המטבחמרפסתאתמאחורלהותירלהחלץ,
הורים,יוםעלוההודעהבתריסולהסגורה

במגנטמהודקתבשוליים,מרגרינהכתםעם
שלחנהשמתנסחתכמו •המקררלדלתקטן

סעשלו:אינהפעםאףשהיאשלה,מיכאל
הצירזהמוכנה.כבראניסע. ,מיכאל
התחושותאתלחופשילשלוחהמבקש
אותו ,בסלוןהפרושלשטיחמתחתהחנוקות

חנותבאותהבהזדמנותשנקנהשטיח

מדרךרחוקלא ,הרצלרחובשבפינת
 ,אליוורק ,שאליוהצירוזהיפו·תל·אביב.

והתובעניתהבוטההארוטיקהמחוברת

המכונסיםרביםכהבשיריםהמסתמנת

מחומרילעדהגדועהצירזה •בספר
מכסים"לים"כמיםשהםוהלידההאימהות
אשרהצירוזה .שבספראחריםבשירים

התנסחותלשאת,יכולאינופשוטשונא,
הספר:אתהפותחתהשיריתבשורהכמו

המכוונת 1;פי oהאינהוית~רתנ~עת"זו
~~ w כותרת>.ללא'_<שיר-המוטו: ••• ,;י, -,· ,. 
תובענית,מארוטיקהההיפךהואהוויתורכי

פשרות.ומשוללתדורשת
וסמורסותר ,יותרהפוךלהיותיכולמהכי

ביחסתובעניתארוטיקהמאשר ,יותר

של ,בריפיוןהמשלימההרופסת,לתנועה
או •האינסופיהוויתורוחומרקל •הוויתור

וסמורים"חשכיםאלתרמן:אצלשכתובכמו
("החולד").לזה"זה
בשיריהמתבלטתהבוטהשהארוטיקהכך

שניביןהחציצהעםהיטבמתיישבת ,הספר

ממש ,הספרשיריכלאתהחוצההצירים,
גריזיםהר ,למשל ,כמוולרוחבם.לאורכם

ק:דמונישבעמק"שדותאועיכל.הרמול
שלשירמולהגבעטרוןבפיהלילה"
ווליום.בפולהמושמע"משינה"

הארוטיקהאשרהיריביםהציריםשניכך

שהלידה,כמומהם,לאחדחוברתהבוטה
עםמתכתביםהמבויתוהשובעהאימהות,

הציריםשניביןשהמרחקאלאההפוך.הציר
הבלתיהמתחוכמוהומרתקמרחקהוא

ביניהם.המהדהד ,לעדהפתאומי ,פתור
מתחואותו ,גישורמשוללמרחקואותו
ומעניקיםמקנים ,פתרוןונטולמרתק

האמוציונליתעוצמתםאתרביםנחלשירים
האסתטית.דחיסותםואתהמצטברת

להיפקע,עומדכמומתוח,מיתרכמו
משקולתכמולאזאתובכללהיקרע.
עצמם,והציריםהשערה.בחוטהתלויה
ביניהםהגישורמשוללהפערלמרות
בהכרחאינםוהמשמעות,הזהותבמישור

השירשלגרפיה""בגיאומזהזהגדועים
הציריםשניללמדך:להפך.אוליהבוד.ד
באותותדירותלעתיםמתעמתיםהיריבים

הניגודתדרמתחדדכךומתוךעצמו.שיר

ביניהם.המופגן

ל"שירהאלוזיה ,שבספררביםבשירים
יותרומופגנתמפורשתרקאינההשירים"

בבחינתאףאלאמורכבת>פחותלא<אך
השלם.השירמושתתעליוגומיחפיהמבנה

ככותרתשכותרתואיילה""מסעבשירכך
ואיןהצבי"."בעקביבשירעודוכך •הספר
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 ,במיוחדארוכיםהשיריםששניהדברמקרה
כיעמודים.שלושהעלמשתרעאחדכל

מאזכרים ,לחודאחדוכל ,יחדשניהם
העלילתיהקףמלואאתבדרכםומשחזרים

האהובהבמהלכוהשירים",ב"שירהמזוהה
 ,כאןאףהאובד.אהובהעקבותאחרמתחקה
"אין :השירים"ב"שירכמו ,לפנינובספר
משניאחדשכלכךיש.וכישמחות".אהבות
העומדאהבהשיררקאינוהאמוריםהשירים

ומחודשתאישיתפרשנותעודאלא ,לעצמו
 •המקראיהשירים""שירשל

טבעיכיחידוש.שוםאיןזהבכללכאורה,
עלישמשהמקראיהשירים"ש"שירהדבר
אהבהלשיריהשראהמאגרשלתקן

אוליובכן:כולם.הדורותבמהלךהנכתבים
עדותכאןישזאת.בכלאךחידוש.לא

ומסתמנתהנוכחתמאודמובחנתלתופעה
הספר.אתהמאכלסיםרביםכהבשירים
בתפוצהביטויהעלבאהתופעהאותה

היהדותמקורותשל ,מאודצפופהנמרצת,
יהדותמקורותאותםהספר.משיריברבים

המעוגניםהיסטוריים-דתייםאירועיםהם

עםהמזוהותאלוזיותהמקרא,בתקופת
או ,בסידורהמשובציםפיוטיםאותפילות

מןלדמויותאולטקסטיםהתייחסויות
שלהגראפילאופיאפילו ,והתלמודהמישנה

המזוהיםלטקסטיםההדוקההזיקהגמרא.דף
היסטורייםיהודיים-דתיים,רבדיםםע

לגבולותמעבראפילומפליגהומסורתיים,
לפחות,שיריםשלושה-ארבעההיהדות.
כמובמובהק.נוצרייםמוטיביםמאמצים

מוטיבאתמאמץימים""שבעה(השירהצלב
יוחנןצלב>;שלבצורהמודפסואףהצליבה
ונזירדגויוחנן">;אני("היא,המטביל
סמלהיההדגדג";ובידה("אשהביזנטי
בתקופהאףהנוצרית,הדתשלקדום

הנוצריישושלמקומואפילוהביזנטית).
כתר"),קוצים/ועם"עם ;"םד"(נפקדאינו

נוצריים-דתייםמקורותשלאיזכוריםאותם
בשירהמגמההיאחזקהכמהעדמעידים

הדתית,החוויהבשורשיולגעתלהגיעהספר
 •ביותרוהחושנייםהבראשיתייםובמובניה

גרפיההטיפואתמגייסיםשיריםכמה

שלעמודות(שתיתלמודילטקסטהטיפוסית
למקראאוזו>שלכנגדהזומעומתותטקסט

באורחהמודפסיםהשיריםמן(ישמפורש

מופקתכךומתוךרש"י);בכתבחלקי
 .פרשנותואתמציעעצמוהשירכיהתחושה
לאבחןאפשראחריםבשירים ,וכאמור

מסידורלטקסטיםמפורשותהתייחסויות
לדמויותאו ,והתלמודמהמישנההתפילה,

התייחסויותאותןכלוהאגדה.המדרשמן
והמסורתהדתמןהמגויסיםליסודות
שכבההשלםהשיריםבנפחמגבשות

אפשרשאימאודוצפופהדחוסהטקסטואלית
 •בכךצורךאיןואףנוכחותה.אתלהחמיץ
למסורתהאינטנסיביתההתייחסותלהיפך.
 ,הספדבשיריהשונים,כמפלסיההדתית,
היריביםהצידיםמשנילאחדעצמהמתעלת

כאןהאמורוהציראחת.לאכברבחנושאו
הלידה,מוטיבעודמתנקזיםאליוזההוא

וההעגנותהקינוןמגמתהאימהות,מוטיב

הקיוםשלהמבויתברובדהדבקההביתית,
שהפניהכךהנשי.ובעיקרהאנושי.

הדתמןליסודותרביםכהבשיריםהמופגנת
בבחינתהיאהיהודית,המסורתולמפלס
אחדעםהספרשלבפואטיקהנוספתחדירה
רובדיכלאתהחוציםהציריםמשני

כךולרוחבם.לאורכםוהאידאה,התמטיקה
הממושטרתהשיטתיותשאתביתרנחשפת

מיוסדיםעליההשלמהבפואטיקההמסתמנת
מפלסיםלשניסימטריתחלוקההספר:שירי

מרכזישנייריבים,ציריםשניסותרים,

ודווקאוהאידיאה.התמטיקהברבדיכובד

ומשוםמבחינה.אפשריתאינה"הניצים"

רקאפשרי?כןומהנשאר?מהשהיא.בחינה

שתיביןפתרוןונטולמתוח, ,מתמידמאבק
הכוחותשניביןהמתכתשות,המשיכות

הקרקעית ,דברשללאמיתו ,וזוההפוכים.
לערטלשניתןביותרהעמוקההאידיאית

 .ביותרהעמוקיםהמשקעים .הספרבשירי
דווקאואולי .הספרכותרתכךאיילה.מסע

מתחוללתלכאורה,לפחות ,הספרבכותרת
כיהמנוגדות.המגמותשתיביןהכרעהמעין

רקעעלבעיקרלארוטיקה,מתחברתהאיילה
האהובמדומהבוהמקראיהשירים""שיר

ה"רזל"וכךאיילים.לעופר ,לצביהנחשק
העבריתבשירההנאהבהצבי ,)לז'(ג

רעיוןואילוהביניים.ימישלוהערבית

 ~ 1 1ן:ג

אתמהדקתהשנייםביןהמתוחההסתירה

להומקנההנדליתהפואטיקהשלאחדותה
בסיפורת ,למשל ,כמוהמרתק.דיוקנהאת
המתמידיםוהסתירההסכסוךעוז:עמוסשל

הסדור ,הבהירהעולםשביןהפתרוןונטולי
ושלוח ,הסתור ,האפלהעולםלביןוהשפוי
הרסן.

משרטטיםכולםהספרשיריזאת,מבחינה
ועמוסהסעורהפסיכולוגיקלסתרהאת

קלסתרהאתרקולאהדוברת.שלהסתירות
המארגאתגםהפסיכולוגי.

היותרשלה,פנימיהיותרהתרבותי·אידיאי
חתצריביןוהנצחיהנחרץוהמאבק •פיגומי

הגילוירקאינו ,לאלפוהשאיפהלביןהיצר
בשיריהדוברתפורטרטשלביותרהמופגן
הפואטיקהשלהראשיהגיבורגםהואהספר:

המתגבשתכאחתוהמוקפדתהדרמטית

הספר.בשירי

למצוקה,נקלעתהדוברתבינתיים,אך
מצדכי .מייסרתסכולשללמצור ,למיצו
ומסדהביתיותוהאמהות,הלידהאחד'

"הצירסביבש"מסתדר"מה(כלהמסורת
לאשעליועמוקצורךבבחינתהםהמבוית")

עליוכי •לוותראיןעליולוותר:קשהרק
הדוברת,מבחינתלוותר.אפשראיפשוט

ב"צירהבחירהשני'מצדאךלפחות.
היצר'עוצמתעללוויתורמובילההמבוית",

מה<כללהחלץלצאת,להתפרץ'הרצוןעל
היריבהיצרי","הצירסביבש"מסתדר"

הרצוןמחד'כתבנו:וכברהמבוית").ל"ציר
יצרהאחר'בחוףומנגד'הדגירה.יצרלקנן'

ומבחינתנשימה.וקצררדוףהנדודים,

 •בד·ויתודאינוהקינוןיצרדקלאהדוברת,
המנוגדהמעוף,יצרההפוך,הייצראף

רקולאמבחינתה.נחוץיצרהואלהעגנות,
כלכאן'ואףדחוף.ואפילוהכרחינחוץ:
בחשבוןבאואינואפשריאינוויתור

הצידיםשניביןפשרהואףמבחינתה.

לצירמצידוחוברהמסע,מושגהמסע,
להרחיקלהחלץ'הרצוןשללצירהיצרי'
לכמיההאחר'למקוםגעגועיםללכת,

לגעתלהגיע,לבסוףזאתבכלאךלהעלם,
הרחקהרחקהמכחיל'האופקגבולבקצה
בשיכוןהמשותףהביתשלהאחוריתמהחצר
בפינתהממתיןהלחההכביסהוסלג'עממי

זה,כלכיבתריסול.הסגורההמטבחמרפסת
המסע.במושגומקופלומכונסדומהועוד'
האהבהסמלהאיילה,מסעוחומרקל

לקום,בדוברתודוחקתמרחוקהמהבהבת
שההכרעהאלאולהשיגה.לכת,להרחיק

 •כאילומעין' ,כביכול-הכרעהאלאאינה
מספריםאחרת,מעידיםהספרשיריכי

המוטו'שירכמובתכלית.אחר •אחרסיפור
שיראותו ,כאןנזכרשכברהכותרת,נטול

ךית~ר [i ת~~נ~"זובהכרזה,הפותח

נסיגהובכן: •• ,."י~.ע~ר~ת .. ~~ iJה~י~סו;כי/
צניחהנסיקה,ולאהסתגרותמסע,ולא

 •היצרהתפרצותתחתלתחתיתאיטית
כותרתנטולהואמוטושירשאותווהעובדה

נכרךהואכךמקרית;אינהכנראההיא

כךכולם,הספרבשירייותרמחוורבאורח
וכךכולם,לשיריםשיוכואתמדגישהוא
והרצוןהיצרהתפרצותלמרותכימעידהוא

האינסופיהוויתורתנועת ,להחלץלצאת,
ומסעדבר'שלבסופושהכריעהזוהיא

בשערומסתייםלכת,מרחיקאינוהאיילה
סוגרה.שלהנעול

 ,כאחדומיוסרססגוניהאיילה,שמסעכך
הזינוקלאחרקצרים:למרחקיםלריצהמשול

צונחתהמצטברת,והתאוצההמתפרץ

כבדתלגדוויטציה,נכנעתכמוהאיילה,
המשיכהכילהמשיך,מכוחמרוששתנשימה,
המסע,אתהמסכלהכיוון ,ההפוךלכיוון
משיכהאותההמבויתת,לקרקעהמרתק
ידכמואחרת.מאפשרתאינהכוחנית,

המבקשתהאיילהשכםעלמונחתכבדה
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חמארקסיסטיםשלהאופיום
חדתשלהפוליטיקהעלחרחורים

מרבץחיים

~ l,:E ביותרהגדולהטעותוחיתהינן
פניםשתימוצאאנימאדקס?של ;;-
מאדקסודת.לאומנותלתשובה: 11 1

עצמו'משלמדינהאיןשלפרולטריוןהכריז
המשיךזו'הכרזתומאזזאת,ובכל

אותןלמעןלמלחמותויצאהפרולטריון
הוא.מדינותיולקרואהתעקשלהןמדינות

אוהבלקניותלארצותמוגבלהדבראין
לאחרונהעדשנודעולשטחים,

דקצדיךיוגוסלביה.אוכברית-המועצות
תמךהבריטיהפרולטריוןכיצדלהיזכר
אופוקלנד'מלחמתבזמןתאצ'דבגברת
בנשיאתמךהאמריקאיהפרולטריוןכיצד
מאדקסשני'מצדהמפרץ.מלחמתבזמןבוש

מלחמתושדקמת,שאלוהיםהכריז
עליהעדןגןלביןבינינונשארההמעמדות
קבוצותהגלובוס,כלפניעלאךאדמות.
שייכותשהןמפנידקבזו'זונלחמותשונות
באותהשונותלכתותאושונותלדתות
במזרחהרווחתתופעהדקזואיןשוב,הדת.

התיכוןבמזרחהבלקן'בארצותאירופה,
אירופה;במערבגםקיימתהיאובאפריקה.

אירלנ.דצפוןהיאביותרהברורההדוגמה
להמשיךמתעקשיםצפון·אידיםפרוטסטנטים

שה·בעודצפון·אידים,קתוליםולהרוג
I.R.A מחויבותהאשדהאירית>,<המחתרת

מחויבותהמאשדפחותסבירהלסוציאליזם
לטבוחממשיכההקתולית,ללאומנות

 .הפרוטסטנטיהפועליםבמעמד
כוחלהיותהפסיקהשהדתחשבמאדקס
מפניפילוסוף,שהיהמפניחשוב,חברתי
שהיהומפניקוסמופוליטיקןשהיה

שהנצרותהאמיןכפילוסוף,רציונליסט.
מעיןחיתההגלשלהפילוסופיהוכימתה,
המשיכהאשדאינטלקטואלית,המשךדמות
מילאהשהנצרותתפקידיםאותםלמלא
אתהקההההמון"של"האופיום .בעבד

באמצעותהאנשיםשלהאומללותתחושת
טוב,יהיההכולהמוותאחדישבחייםהרעיון

אופחותחינה,העכשוויתאומללותםוכי
מציאותית.בלתייותר'

הסיבותכיהניח,מאדקסכרציונליסט,
שיםהאבשליתהאמיתלאומללותם

שהואמאחדבמיוחדבהקדם:להםתתבהרנה
יגיעוהםוכךעבורם,עליהןהצביעעצמו

היחידהרציונלישהדברלמסקנה,במהרה
הלאהצדקאיכנגדלהתקומםהואלעשות

המעדנתשלנסבלוהבלתירציונלי
הקפיטליסטית.

ססגונייםמונחיםשאלממנוקדלייל'גםכמו
שלשגדילתהחשבמאדקסהכסף",כ"קשד

מפניהניצולמסווהאתקרעההרציונליות
מאדקסחיפשלאמקדלייל'בשונההמערכת.

אולםחדשה.הידאדכיהאומחודשתדת
במאדקס,תעתעהשההיסטוריהלטעוןניתן

נכונות,קדליילשלשטענותיובהוכיחה
חדשה,לדתהמאדקסיזםאתבחופנה

עליתשללידיהיפלוכיוםהמתפתחות
חינוכהאתקיבלהאשדאינטלקטואלית,

הארצותשלהמטרופוליןמעדיבאחת
נחיתותרגשותעםהביתהשבההמערביות,

ארצהאנשישלבמנהגיםודואהלאומניים,
לפיגורם.נוספתהוכחה

שלגודלןכזהובהחלט.הגיונינדאהזהכל
להתמודדהלא·מעדביות:הארצותכל

מערביותארצותידיעלהנשלטבעולם
היאלהעלם"או"להתגברמתועש'ות.

מנהיגיהןשעלביותרההגיוניתהסיסמה
התעודדותנובעתכן'אםמהיכן'לאמץ.

בכלזאת,לדאותקשההפונדמנטליזם?
אחרוןמניסיוןכיותרזו'בפרספקטיבהאופן'

בלתילבסיסהמאדקסיזםאתובהפיכתה
וסמכות.להידאדכיהרציונלי
אתגלהודוההוצאותהראווהמשפטי

הבולשביקיםשלהוותיקה"ה"משמדת
כפירהלמשפטיותרדמוהשלושיםבשנות

אתרציונליתלהערכהמאשדימי·ביניימי'
עשה.שאולימעשיםעלאדםשלאשמתו

גןלאדהיכולתחיתהבאמתלטדוצקיאילו
שפגעהוחבלנים,סוכניםשלדשתאותה

תקופה,באותההחומשבתוכניותכביכול
בידיהיוואילוקוסם.להיותצדיךהיההוא

הצלחתאלו'מדהימיםכוחותטדוצקי
צריכהחיתהסטליןשלהחשאיתהמשטרה

מידה.באותהמדהימהלהיות
ומודכג.מוזרהואהדתתפקידהאמת,למען

בשלושיםהפונדמנטליסטיהאיסלאםעליית
דקולאתעלומה,היאהאחרונותהשנים

גדולהתעלומהזוהיאכן'למדאקסיסטים.
רבות.מבחינותללא·מאדקסיסטיםיותר
הלא·מאדקסיסטיתההשקפהשנים,במשך
מתפתחותארצותשללפוליטיקהבנוגע
נבעושלהןהפוליטיותשהשאיפותחיתה,
אפוא,הגיוניהמפותחות.לארצותמקנאה

הארצותשלהפוליטיותשהמערכות

ההיסטורי.ההיגיוןכנגדלהתקומםונואש
אתלחקותהמנסיםחמודונים,המחדשים

גודמיםאיתר'להתמודדמנתעלהמערב
החקלאיםבחברה,נסבליםבלתילמתחים

לעדים,והנזרקיםמאדמתםהמנושלים
למערביםעצמםהמדמיםהאינטלקטואלים

המאמיניםוקלס,ללעגוההופכים
מתאחדיםכולםהפשרות,חסדיהמסורתיים

הקידמה.מצעדאתלעצור
תנצחהקידמהלנצח,יכוליםאינםהם

מדינהלנתקלדוגמה,יכול,אינואישאותם.
בסופודב.זמןלמשךהעולםמשאדאידןכמו
חוקיםמערכתדורשמסחרדבר'של

שני'מצדמעשית.בנקאותומעדנתמפוכחת

ללמדכדיהקוראןעלדקלהתבססניתןלא
כמהאחתועלוטייסים,מטוסיםי )tטכנ

נשקמערכותויתקנושיתפעלואנשיםוכמה,
חשיבהדדךעלשהסכמתופעםמודרניות:
בחייםמסויםבתחוםוטכניתרציונלית

ללאמתפשטתהמחשבהצורתהחברתיים,
התחומים.לשארמעצור

המשותפתההשערהעלמתבססזהכלאך
ידהעתעלמאדקסשללהשקפתוגם

מורכבותשחברותהיאההנחה •החילוני
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כךוהצדקות,אמונותשלאחידהמרשת
זמןלאורךלשלביכוליםאינםשאנשים
כלפיחילוניתוגישהאחרותארציותאמונות
כלוממשל.לוחמה ,מסחרעשיה,כתתופעות
מראה,בעולם,מקוםובכליוםכל ,ניסיון
במחלוקת.שנויההטוב,במקרה ,זושהנחה
באוניברסיטאותרביםחילוניםמרצים
אשרעמיתיהם,שלמעשיהםעלתמהים

בשבועימיםשישהאוחמישהמשקיעים

מסתרילגילוימחויבותתוךבמעבדותיהם,
 ,ביותרהטהוריםהחילונייםבמונחיםהטבע
אמוראשר ,אלמשבחיםהשבתבבואאולם

באופןולהתערבנפלאותבדרכיםלפעול
הםהאםמשוגעים?הםהאם •נסי

משוםכך,לטעוןמוגזםזהיהאסכיזופרנים?
שילוב.שלמודלהיאאישיותםשלרוב,

שונים,עולמותבשניחייםהםזאת,ובכל
מנוגדות.אמונהמערכותבשתיופועלים

כמהאחתעל ,כךלנהרגיכולאחדאדםואם
 ,טעןלאאחדאףשלמה.חברהוכמה

במלחמתתותחניםקציניאויפניםשסייסים
באופןיכולתחסריהיוהשביחהעולם
באלוהותוהאמינומהםרביםאולםשיטתי.

חיתהלאהנראה,כפיאמונתם, •הקיסרשל
יותרלאאךהגיונית,בבדיקהעומדת

הקדושבשילושהנוצריתהאמונהמשעומדת
נראהאמונתם,שתהאמה .שכזובבדיקה

בתיאורייתהתמחותעםמשתלבתשהיא
 .היריוהוראותהטיסה

שמחויבות ,כךעל ,לפיכךמצביע,זהכל
להמשיךיכולהכלשהומסוגדתית

ותהליכיתעשייתיגידולבצדולהתקיים
המחשבהובנקאות.חוקיםכמומודרניזציה,

בהמהירותשבאותההיא,יותרהבעייתית

אחרת.מופיעהאחת,דתיתגיוסהנעלמת
פרוידדירקהיים, ,מיללמארקס,בניגוד
החילוניםהרציונליסטיםכלוכמעט

לאהאחרונות,השניםוח~ישיםבמאתיים
חברתי.חילוןלכיווןכלשהולחץשישנראה
שביוגוסלביההעובדהעצםרקזואין

שהיומלחמות,אנשיםכיוםנלחמיםלשעבר
שבאירלנדהארבע·עשרה,במאההגיוניות
 ,-1760בהגיוניתשחיתהמלחמהמתחוללת

אלושמלחמותלשכנעהצלחנוושלא
משנהלאשחברות,אלאכיום:טיפשיות

מתחיםמייצרות"מודרניות",הןכמה

להשביע.יכולההדתשרקוצרכים,
הכוחהיאזוהשקפהאחרת,אוזובצורה

בעליהדת,עלהכותביםמאחוריהמחיה
אדוארדאוורבדכמוסוציולוגיתהשקפה
האווירהאתמסבירהשכנראהזווהיאשילס,

בשנותבלדניאלשלבהרהוריוהדאגנית
קץוסוףהאידיאולוגיהקץעלהחמישים

שננסהכמהאחריו.שבאהאידיאולוגיה
 ,תלמידינואתללמדליום,מיוםלחיות

אתלנשקוהמחרטות,המחשביםאתלהפעיל
אין ,בווקמןלמוסיקהולהאזיןוילדינונשינו

שלהמשמעותמהלתמוהשלאיכוליםאנו
כאשדנאנחיםלפילוסופיהמודיםזה?כל

 liן
 ~ו

מרקס

לאשלימודיהםמתלוננים,סטודנטים
החיים.משמעותאתלהםלהאירהצליחו
שלפי ,אומראלןוודיכאשרצוחקיםכולנו
בכלעוף.מרקהיאהחייםמשמעות ,אמו
חוץבמשהוצורךמרגישיםרובנוזאת,

להצדיקמנתעלהחומריים,צרכינומסיפוק
אשרמשהואותם,חייםשאנוכפיחיינואת

גיסאומאידך ,לכךמעברחיברגיסאמחד
שרביםהרגשית,האנרגיהאתלנויספק

מנתעללהזקוקיםשהםחשיםמאיתנו
ולחיות.להמשיך
עלויכוחיםלפרוץעשויים ,זובנקודה
צידוקיםהלכאםההגדרות.

אוהיום·יום,לחייה"טרנסצנדנםיים"
שדתותאודת?שלסוגיםהםלהם,הגינויים
מספראובאלאמונהבעקבותיהןגוררות
היאהטרנסצנדנטליתהמדיטציההאםאלים?
יותרהבודהיזם?האם ?דתיתתנועה

המארקסיזם?אוהנאציזם?האם ,לענייננו '/
יכולותאשרחילוניות,אמונותאלוהאםאו

מבדילמה ,כןאם"דתי"?בשימושלהיות
אידיאולוגייםמשימושים"דתיים"שימושים
אחדים?

הטיעוןאתלהמשיךטעםהנראה,כפי ,אין
להיותאפשרותאיןבוודאי •זובדרך

זאת,עםלגמרי.משכנעוגםתמציתי
טיפוסיששימושהיא,אחתאפשריתהשערה

כלפיעוינותלהתירהואדתיותבאמונות
מוסרייםרעיונותשבירתלהצדיקזרים,

ולהשתיק ,עסקינןבזדיםכאשרמקובלים
לדרךהעליוןהצידוקגבילמביכותשאלות
דבר ,מוזרבאופן •על-ידינוהמועדפתהחיים

שדת ,לטעוןכמקיאווליעיקשלסופדגדםזה
המדינה,שלהחשובותמהדאגותאחתהיא
דאגותיהבגללשהנצרות,-זאתעםויחד

כללמתאימהשאינהדתהיאהמיוחדות,
פוליטי.לשימוש

 ,ולימקיאוטעןלדת,לדאוגהמדינותעל

לאחדותגרםאשרכוחהיאשהדתמשום
פוליטיתגםולכןסוציאלית,ומשמעת
שמירתעלמאודהקפידוהרומאיםוצבאית.

היולאשהםלמרותהציבורית,הדת
אוהמםאפיזייםבנושא,:יםבמיוחדמעוניינים

על·פיהנצרות,שלהחסרונותאחדבישועה.
בחייםבנפשות,התעניינותההיה ,מקיאוולי

כלליות.מםאפיזיותובבעיותהמוותאחרי
ספציפיבאופןמקיאווליאתשהדאיגהדבר
באופןלאמונתםשהתייחסושנוצריםהיה,
מאחרסובים,חייליםלהיותיכלולא ,רציני
החשיבורע,כדברלמוותהתייחסולאשהם

שכלוהאמינוחיובית,כתכונהצניעות
להאמיןהיההחייליםעלאחים.הםהאנשים

"שלהם",לצד"שלנו"הצדביןהבדלשיש
חייליםיתפוסאויהרוגלאשלנוהצדושאם
האויב.הםכן.יעשההשניהצדהשני,מהצד

נקודה.

היהשלאהוכיחה,ההיסטוריה ,כלליבאופן
אתהוכיחההנצרותלדאוג.ולימקיאועל

לאומית,דמותבלבישתכיעילהעצמה
 ,בלבנוןהפלנגותקהילתית.דמותואפילו
הקתוליםבבוסניה,הנוצריםהסרבים

דוגמאותהםאירלנדבצפוןוהפרוטסטנטים
מנעולאהנוצריותשאמונותיהם ,לכך

להתחשבשישאלוביןקולמתוחמנוצרים
להראותאסורשכלפיהםאלולביןבהם,

רחמים.

דברים.בשניטעהשמאדקסבטענה,פתחתי

בדברטעהשהוא ,לומרצריךשהייתייתכן
גודלאתמספיקהעריךלאהואאחד:

חברותבתוךקבוצותביןהסכסוכיםועוצמת

המהירותאתיתדההערכהוהעריךוביניהן'

לאעודכל •יעלמואלוסכסוכיםשבה
עלאומאדקסעללמההסכסוכים,נעלמים

יתעלמוהאדםשבנילהאמין,אחראחדכל
כנגדמשנהולאלצידם,שאלוהיםמהאמונה

 •נלחמים?הםמי
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5~יו בלתי·סרח"מכתאשתך"חך ~ 1~ .
אלמגוררן

בספרדבימי·חבינייםהעבריתכשירחאנטי-פמיניסטייםמוטיבים

בשםאותםמכניםשהיוםשיריםהעבריתבשירהלמצואקלשלאהיא,"האמת
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עבריתנובלהשבספרדבטולידו
בסגנוןשיריםומשובצתארוכההומוריסטית

שונאיהודה"מנחתשנקראההמקאמה,

המנסהשונא-הנשים,זרח-גיבורה ."נשים

 ,תחכמוני ,אביושלבקשתואתלהגשים
שממיטהצרותמןהגבריהמיןאתולהציל

משוררבידינכתבההיא •הנשיהמיןעליו
אתשכבת ,אבן-שבתאייהודהבשםורופא

קודםשנהעשריםעודהראשונהגירסתה

עשרים.בןאזוהוא ,לכן
 ,זהוהספרשלהאנטי-פמיניסטישמוחרף

ללעגהשםמובהק,פמיניסטיחיבורלמעשה,
הגיבורנקראבמקרה(לאזרחאתולקלס
 •דעותיוואתצחוק>אזכברשעוררזה,בשם
לנטושהגבריםאחיואתלעוררמנסהזרח
עמולגורולעבורוחברותיהם,נשותיהםאת

שעובדה-העלילהגברית.שכולה ,בארץ
 ,עברילמחזמרכותב·טורים·אלהידיעל

טוטאליבניצחוןמסתיימת-הוצגשטרם
מנהיגשלפומביתובהשפלההנשיםשל

מזנקעצמוהמחברגםהמטומטם.התנועה

ספרותיתכסיסבעזרתהסיוםבקטע

 ,פיראנדלונוסח ,ביותרמודרניסוריאליסטי
וכלמובהק,נשיםאוהבעצמושהואומציין
הפורים.ברוחמהתלה,אלאאינוחיבורו
הנשים""שונאשהופץאחריבלבדשנתיים
שניםבמאותמדוברשהריבכתב-י.ד<עדיין

בורגוסבעירנולדה·הדפוס>המצאתלפני
-נשים""עזרתושמהההולמתהתשובה
בידישנכתבהפחות>,(מוצלחתמחברת
נשים".אוהב"יצחק

נכתבוהנשיםו"נגד""בעד"יצירות

כברמופיעותוהן ,לכןקודםעודבעברית
-הראשוןהמקוריהעבריבספר·המקאמות

גם<המכילאלחריזיליהודה"תחכמוני"
לביןגברביןהשוקבכיכרמשעשעדו·שיח
הנשים""שונאעלהמקאמותאולםאשה).
תוךספרותנואלשהגיעוהנשים",ו"חובב

·סרגהןותשללסמלהפכושנתיים,

העבריתבספרותחייםשהאריכהפופולרית,
וכללהנוספות,שניםמאותחמשכמעט
-למדיארוכותיצירותמשמוניםלמעלה
סיפוריםדיאלוגים,מקאמות,ארוכים,שירים

בפרובאנס, ,בספרדשנכתבוזות, nושברי·מ

אחרים.ובמקומותבאיטליה
כברזההומוריסטי-למחצהספרותיפולמוס

הביבליוגרפיםחשובים.מחקריםלכמהזכה
פרסמונויבאורואברהםשטיינשניידרמשה

באיטלקיתשנים, 115 • 110לפניעוד
כללוובהן ,אודותיועלרשימותובגרמנית

מספרדהעברייםהשיריםמןרבים

פולמוסלאותוהשייכיםומאיטליה,
 1968בשנתמחדשהודפסו<מאמריהם

א"משהוציאחוברותבשתיבירושלים,
זהלפולמוסהתייחסשיומןחייםהברמן>.
"השירהשלו,לאנתולוגיהבמבואות
 , 1956ובפרובאנס",בספרדהעברית

בדיחותא"צחותלמהדורתובנספח
הראשון"העברי"המחזההוא , ,,וקידושין

פגיםדן . 1965בשנתשהוציא ,סומרליהודה
הנשיםטיבעלהשיריל"פולמוסהקדיש

בשנתאורשראה ,ארוךמאמר(באיטליה)"
המאמריםבספרר·כך nאונכלל , 1986
 ,תלמידוהרס,ומתימותו:אחרישיצא

שלו·הדוקטורטעבודתאתהקדיש
לחקרבירושליםהעבריתבאוניברסיטה

נשים",ר'ע'זרתשונא·נשים"יהודה'מ'נחת

הזההפולמוסעלהמחקריםאתהזכירואף
עברית","ספרותלערךהעדכוןברשימת
האנציקלופדיהשלהחדשלנספחשתרם

אחתאשהרק .מכברלאשיצאהעברית,
סביבהפולמוסעלהכותביםביןבודדה
 ) 1 (דישון.יהודיתהנשים:

העוסקיםרובהקדישולאמשום-מה,
תשומת-לבשהזכרנוהספרותיבפולמוס
בניהקצרים,השיריםלעשרותגםמספקת

"בתים",(אוכפולות·צלעיותשורות 4-2
בעבריתשנכתבוההיא>,התקופהבלשון

 •לימינוועדבספרדתור-הזהבמתחילת
רשימותינושתיאתנקדישאלהולשירים

הקרובות.

 p.cה·פולחןשלאלה,בימיםמיד:ייאמר
ל·אלא ,האישילמחשבכאןהכוונה<ואין

POLITICALL Y CORRECTNESS , ,<כמובן

אורלשפוךהבאיםהקטעיםעלולים
שלהעבריתהשירהעללא·כל·כך·סימפטי

 ,לנואיןהרנסנס.ותקופתהבינייםימי
שכזאת.לתגובהלגרוםרצוןכלחלילה,

ביותרהארוכותהמקאמותמןרבותכמו

אשה"מצאבנוסחשיריםאוהנשים,בגנות

 ,הרומילעמנואלהפנים"בושתלומצא-
(לפחותהביעולאהללושהשיריםברור
·נשיםשנאתהמקרים>שלהמכריעברוב

ששירי·החשקכשם :] MISOGYNY [אמיתית

ל"צבי"שלנוהמשורריםגדולישל
הדגוליםהרבניםשכלפירושםאיןול"עופר"

רחובותקרואיםשמותיהםשעל-הללו
הומוסקסואלים.היואכן-בערינומרכזיים
אזשנראתהספרותית,באופנהלרובמדובר

ו~פשרהמשעשעת,-אזרקלאואולי-
לשוןכוח"להראותהעבריםלמשוררים

אלחריזיכדברי-הקודש"לעםהקודש
גלינואםגם '.נייתחכמולספרבהקדמתו

(המדוברת,ושפתנו ,מארצנובעוונותינו

בגלות,היותנובשלמעטהידלדלהבעיקר>
-כאחדוליהודיםלגויים-לכלנוכיחהבה
כלעל·עברבשפתגםלכתובניתןעדייןכי

הגוייםמשורריעוסקיםשבהםהנושאים,

כללאנושאיםעלאפילווביניהםשמסביב.
"תענוגיכמו: p"יהודיים·קלאסיים"כך

ושכרות-- /עגבים/ושיריאהבים,

/ומלחמותנזירים,/ונזירותשיכורים,
/וחירוףהציידים,וציד-- /הגיבורים

 ,ועודועודהמגדפים"/וגידוףהמחרפים,
המקאמותלספרההקדמהכדברי

 '.''חחכמוני

 ?"מוצא"או"מצא"
בכלהיפהפיהכלההחלפתעלסיפור ,נכון
עלופתגמיםבליל-הכלולותעיניים""רכת
בבראשית,כברמופיעמדנים""אשת

ברשימתוזךמזכיר ,דולךיונהשל"פמיניסטי-סיסמתי"שירלכןקודםחודששםשהדפיסאחרי , 23עמ' , 1994 •דצמ'החינוך','הד"שיר",במדורו ,זך*נתן
וכמהאבירן,אצלמובהקות"מצ'ואיססיות-סקסיסטיות"התבטאויותכמובן,מזכיר,הואהעברית.בשירההשוביניסטית""המסורתשלדלותהאתאשה"ביד"שבוי

מתייחסאינואךהמאירי.לאביגדורהאיום""שביינוהשיראתומנתחומצטטהשמרני",שטיינברגיעקבו"אפילואצ"גשניאור,זלמןאצלמצ'ואיססיות""פסיקות
הקודמות.במאותהעבריתלשירהכלל
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כברמצוייםמדנים""אשתעלופתגמים
התפיסהגםהמקראיים.בספרי·החוכמה

עלבוןאיןלפיההמובהקת,המצ'ואיסטית
 ,גיבורלשר·צבאובעיקר ,לגבריותרגדול
עלאםגםכסיסרא:אשה","בידשיפולמזה
חלקלבשושכנראה ,לומרניתןההומורדרך

במפורש:נאמרשהרישמלות:מקצינינו
 .)'ונ(ישע'לנו"תהיהקצין ,לך"שמלה

גברילבש"ולאהמפורש:האיסורחרףוזאת
 .)הכב(דבר'אשה"שמלת

אתלהעליברוצה ,ישעיהוהנביאכשאותו
בו"משלוש"נשיםכךעלמדברהואהעם,

כאלכסנדרגיבור·חילעלואפילויב).<ג
למדינתבבואוכיהאגדה,מספרתמוקדון

נשים"שכולהמדינה ,"קרטגני-האמזונות
לואמרומלחמה,עמהןלעשותוביקש-

נשיםיאמרו:-אותנותהרוג"אם<הנשים):

שנשיםמלךיאמרו:אותך,נהרוגואםהרג.
הגדולשאלכסנדרהתבררולפתעהרגוהו".

עלויתרוהוא ,כךכדיעדגדולהיהלא
כסיסרא.יתבזה,שלאובלבד ,הסיכון
לעתיםשהיאמדנים","אשתמפניהאזהרה
נואצלחוזרת ,השטןשלבריתו-בת ,לילית
רעהאשה"קשה .יותרמאוחרגםושובשוב

-רעה"אשהאוסג>,<יבמותסגריר"כיום
מכתמי·החוכמהברוחוכד'.לבעלה",צרעת

ביןנתן"דר'ב"אבותמופיעהמשולשים,
"כלגםחיים"אינןשחייהםה"שלושה
נוסחפתגםכה).<פרקבו"מושלתשאשתו
אשהאחוריאשה,אחוריולאארי"אחורי

סא,(ברכותוכד'עכו"ם"אחוריולא
לעכוזהחלילה,מתייחס,אינויח>עירוביך

בטעות,לחשובהיהשניתןכפיהאשה,של
במצווה"המתחילהאימרותשאתכשם

איןבפה"תובע"גבראוגמור",לואומרין
 .ימינושלהסלנגברוח ,כמובןלפרש,
"שובניסטים·גבריים"פתגמיםשלאוספים

וריאציות-כאלהו"אנטי·פמיניסטיים"
אשה"עשנישלא"ברורהתפילהעלשונות

בעיתוניםרקולאבדפוס,הופיעוכבר-
בימתמעלושםפההוקראוואףפמיניסטיים,

 J2 (לסערהוגרמוהכנסת,
אתוריכזרימזהיהודיהלמדניהפולקלור
לבין"אוהבי·הנשים"ביןהנצחיהוויכוח

עלהמבוסס ,שנוןבחידוד"שונאי·הנשים"
הקשוריםבמקרא,שוניםמכתמיםשני

נשאלירח·הדבש,בתוםובנישואים.בנשים
או ///אצמ'"בני·משפחתו:(אוהחתן

אשהשמצאלכךמרמז"מצא" ?'"אצומ'"
אשה"מצאהפסוקעל·פיומוצלחת,טובה
 ,עלינולא ,מרמז"מוצא"ואילוטוב".צמא

ממוותממראני"מוצאברוח·מדנים,לאשת
אלהבכל"ואשהבעלשבקהלת,האשה"את

ואשה,"אישהאמרותברוחנח). T (מצאתי"

אש-זכו?לאביניהם.שכינה-זכו
לונעשית-"זכהועוד>:יז(סוטהאוכלתם"

מוות!"סםלונעשית-זכה?לאחיים.סם
ל"עזרהפירושברוחאוועוד>,עב<יומא

-זכהלא •לעזרלונעשית-"זכהכנגדו":

סג>.(יבמותכנגדו"

גבה"עלהשבטיםכל"ושבדתי
מיעוטבצד-היהודיובפולקלורבתלמוד
ובעיקרהאשה,שלבשבחהאמרות
ואתבעלהאתלשרתהמשכילה ,·חילאשת
אתהמזהירותעצות,שללגםנמצא-בניה
לאשהסודשוםגלותלשלאהגבר

האשה"עםשיחהתרבה"אלהפטפטנית,
-בנשים"הכשרהדבריהן",עללסמוך"אין

נישואיםלגביעצותובעיקרכשפים"בעלת
האמרותאחתמתאימה.כלהובחירת
רבבשםמובאתזהבתחוםביותרהידועות

הנותןמצ'ואיסטי!),שם(איזהפפא

למצואלהיטיבאיךמרובעתעצה(בארמית>
אתתא.נסבמתוןארעא.זבן"קפוץ"ממא":

בחרגאדרסקאתתא.נסבגאדרנחת

'מהרובעברית:סג>.(יבמותשושבינא"

מעלהרדאשה'.ושאמתוןהיהקרקע.וקנה
שושבין'.וברורמעלהעלהאשה.ושא

הפתגםשלהראשוןהחלקאחרות:במלים
 > 11,,קרקע (ידיבי-לאדסיכבבעוסק

מפרטהשניוהחלק ,)"השא"(ובמיטלטליך
קח(תרתי·משמע>:לשאתכדאיאשהאיזו
בייחוס, ,<בממוןממךגח·דרנחותתאשהלך

עליה.עליוןשתרגישכדיבאינטליגנציה>,
כדי ,ממךנעלהחברלךבחרבשעה,בהאך

כרבות /זואמרהלגבהים.עמואותךשיעלה
שיריללבושיותרמאוחרזכומדומותיה,

 .להלןנראהשעודכפי ,ומחורזשקול
שלוהמפורטיםהארוכיםהתיאוריםבצד

שיר-השירים,ברוחואהובות,אהובים

-העבריתימי-הבינייםבספרותמצויים
אותהשלוהאירופיותהמזרחיותכספרויות

גרוטסקייםעסיסייםתיאוריםגם-תקופה

גבריםשלפחותלאמפורטיםוקריקטורליים
בראי·הפוךפארודיהמעיןמכוערים,ונשים

מפורטהכיעורוהיפות.היפיםתיאורישל
הללוהתיאוריםכיונראהגדולה,בחדווה
שכזה,הומורמיןולהצחיק.לבדרנועדו
ההיא?).(רקההיאלתקופהאופיינישהיה

·הכלה·בליל·הכלולותהחלפתסיפורגם
שלהשישיבשער ,הומוריסטיכיסוד ,חוזר

יהודהב"מנחתאו ,לאלחריזי //"תחכמוני
ההערמהמתבצעתאחד,מצדנשים".שונא

ישובכך ,בגברלהתנקםכדיהזאתהכואבת
התקופהברוחאבלמובהק.פמיניסטייסוד

בתיאורהמחבריםגולשים(וה"רייטינג"?)
שהוגנבההזקנה,הבתולהשלכיעורה
הממתין ,החתןשללאוהל-הכלולותבחושך

דבכשני"ושינייךהצעירה:ליפהפיה
קערה",כמלואורירצואה/ובםזהומות

עודשמסוגלמיגםאבל(אבן·שבתאי).וכד'
ספקללאיזדעזעהזההדוחהלתיאורלסלוח
שלגיבורושלהנוראהתגובתולמקרא
במיטתומגלהשהואבשעה ,למשל ,אלחריזי

במיטתושהושמההמכוערת,הזקנהאת

מההומורחלקכנראה, ,היו("מתיחות"
ברקןיהודהשנולדולפניהרבההעברי

מעשיואתהמספרמתארוכךשילון!).ויגאל
מספרותדומהסיפורשבהשפעתלהניח<יש

זרה>:

שלושה/ולקחתיבאפי,חמתיועלתה
 /לה,.ליבחצות/וקמתי ,בכפישבטים
השבטיםכל/ושברתיבשמלה.פיהוחסמתי

וקרעתי /לבה.דםמפיהיצא/עדגבהעל
דםגופהעל/והוצאתימעליה,בשרהכל

 /אתי,הבגדיםכל/ואספתיבתוליה,
עלותובטרם /בהמתיעלהנ"לועמסתי

11~ 
1 ~ 

:;,,~~ 
רחוק.העירמןהייתיהשחר

-זהמעשהאךכיום,זאתלהביןקשה
פלגשמעשהאתבזוועתומעטהמזכיר
כדילשעשע.כדיכאןהובא-בגבעה

להצחיק!

אשתך"אשתתהיה"אל
מאחרוניאחדשלהזההקיצוניהקטעאחרי
לקרואיותרעלינויקל ,בספרדהזהב""תור
ראשונישכתבוהשירים,מןכמה

אבן·כ'לפוןיצחקההיא.·הפזתקופת
שמואלעזרתאתביקשכילנושידוע-

ונתקל ,אשתואתלגרששיוכלכדי ,הנגיד
"נהרות ,עצמיבשיר·שבחכתב-בסירוב

אנשיםמעדיףשהואהעובדהעלכף"ימחאו
ומדברוברי·לבב,בבריםישרים,(גברים>

גברים-בלבד:שלעולםעל
~דן~לק fiח,ו~ם;:ךב iא י~~

 ...~הףדה ד~;ן~ל י~~~ך~ן
~קברת~~ין:ןדףך~ילף

דה. .?i ~~לן.rי~ילא-~דרים
 ,) 162א,והשירה",הפיוט'חולדות(הברמן,

ראשוןושר·הצבא,המצביא ,הנגידשמואל
שהעניקהזהב",ב"תורהגדוליםהמשוררים

ו"בן"בן·משלי"תהלים","בןבספריו
המנחמיםמןלרביםעברילבוש //קהלת

תקופתו.בניהקצריםהערבייםוהשירים

שלפיתוחיםהםהללוהשיריםמןכמה
אושבמקרא,מספרי·החוכמהפסוקים

ואחרים.יהודייםעממיים,מפתגמים

למדי.עדיניםעדייןהםשנביאהראשונים
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 5ו=יי
1 ~ ~ 

שלתשובתופמיניסטי:כמעטנשמעהראשון
שעשהעלהאלאתהמברך ,לגברהמשורר

זוכההואשדווקאנראהאשה.ולאגבראותו
מצ'ואיסטי:כמעטלעלבוןהמשוררמן

~ןאוזזישן iן~ל 15~דרי:ו
נ;יש~דה:~יבונרי qה, fזtןלא

q ו~יתr.~~,ן ף~iJ ריםז~.
~ק.דה.~נ;י:;כי~ף:~ידל 15ן

יופיע,באשהגברחילופישלהזההמוטיב
תחילהאךרבים.בשירים ,להלןשנראהכפי
לשמואל 11תהלים"בןמשיריכמהעוד

שנה:מאלףיותרקצתלפנישנולד ,הנגיד
ה, f'ל~לנ;ין~ר~לדי:ן:;גןבר

ה: fן~ז~ת iןי:ן ~נ~זזם~םן
ן~ל ,סל~::;גף??לי:ו~לי

ה, fןזc 'ד~~חליסןהזזיש

 :'ב'בן·תהליםאחרובמקום
~ר fןח~ים,~חים f;~ים

ןהו~יף.דנrנכי:ו ~ב~~:~ן
-:;גל:;גף ן:~:מד q וr,זזם

 .ףי~~~מורסנ;יחי~סוף
נ·נא>עגס,<"בן·תהלים",

הנעימהמןכנראה,הדרך,קצרה

שניםהבא.לשירהמבודחתהאנטי-נשית
עמולקחתלגברניטשהשהמליץלפנירבות
כתבכברהאשה,אלבלכתוהשוטאת

הבא:האליםהמכתםאתהנגידשמואל
iJ י:וtזf זזםןה, 9~לי ת~~נ;רף

 ,זf rראן,סרים~זזיש~ףל'~ש 1:1
קת 15~נ;ינ;יחי~א~ל 'י~~ ,א~~ל

 ,זf rזזיש·זc-זז,נ;יף:ה,ןנר;:ז ,זז~נ;יי:ן
קנס)עמ'שנ"א, 1ששוןמהד' ,"("בן·משלי

בסלנגגםלנוהמוכרתהמצ'ואיסטיתהגישה
אצלכםהמכנסייםאתלובש("מיבן·ימינו
"אשהבממשלה",היחידי"הגברבבית?",

אצלביטוייהאתמוצאתכאלה")ביציםעם
יותר;עודומפתיעהחריפהבלשוןהנגיד
דןהואשגםבשיר ,הקובץבאותווזאת

ומביישתבבעלה,המושלתשתלטנית,באשה
ה"חברא":בפניאותו

~לזז,נ;יףתו~יא q ש~~ןף
ממריבה?סרואת ,צרמריבת

 1ר i ~~~י~ים' ~ ~~ r1i-ןזז~~ף-

 .הד.ק~~;:~,~רים~נכהן
קצז>עמ'תרנ"ו,<שם;

מופיעלאשהגברשביןהנצחיההפכיםניגוד
מ"תוראחרגדולמשוררשלבביתגם

הרבהשלא ,אבן·גבירולשלמהר'הזהב",
לציירבנסותוועליהן.לנשיםשיריםלזמר

 :אומרהוא ,הפוך""עולםשלאבסורד
 ?חתנכתלעולמיםרוםהיהיה

לע;-נאשה?יד~יהאיזס;אם'· . ,..
 ) 184 , 1973רךזג,'כילין. ;',''.<כתבי

יהודה'מ1נחתהמקאמהנכתבהשבהבתקופה

המוכריצחק,בשםמישהוכתבנשים"שונא

שםעלערב"','משליבעלכ"יצחקלנו
ספרבעקבותשכתבבעברית·המשליםספר
דומה:ערבי

~יב·זז,תומו,ןהנו ר~~ ר~;

ם, i ז_~;:ן~ףא T?JJ ~ןרובל 15·נו
נצמד~,בביתווצרעתנגע

ם, i ~ ו~~~ ול~~~~;: i~ןזל 15-·,
ן~לדיגיה,~קום ה;,נ::;~יבדן~ן

ם, i ~-ןת 9ן ה~ך~-י~ת.ח ,_p י:1

עמ') 71 , 1869 ,וכרך('הלבנון',

עלאפוא,עדיפה,כנראהבת·יענה
שם,

אךשכלה;פיעלאשהבחירתעליצחקשל
שכן ,למיעוט-שכלשובכנראההכוונה
בה":"למשולהיאהמטרה

fl.( ל'ןנר~שק.ח,?~דלהה;rן~ל ,ז
np_,1:1 ~ f מו;י:ןנ;יחירf .ןת

ן~לד~ה, l:1~ינ;רף:;כיtי~~ין~ז
 .~ןת, )-1מו f סיד:~;:רס ryנכ

רומן-אבן·זבארהליוסף 11שעשועיםב'ספר
שביןבריתעלבחרוזיםוסאטירימשעשע

האמרהאתהשארבין ,מצאנו-לשטןרופא
ילדי·פלא,עלהמודרניהפתגםאתהמזכירה

גםוהפלאהילדנעלמיםהתבגרותםשעם
ילךכי ,ליופיאולהוןאשהתיקח"אליחד:
 .) 124יב,(שם,הדופי"ונשאר ,והיופיההון

פמיניסטית,יותרשורהגםשםמצויהכן

"אל'מ1שלי·ערב":בעלליצחקגםשיוחסה
נקבותישכימהנשים.נשי·החילתבזה
הברמן,רד' ; 127 ,םש"(מאנשים"טובות

11'הארץ', ישראלבמהדורת .) 2.49.
כנספחצורפו ,שעשועיםל'ספרדוידזון
 ,מספרדאחרמשוררמאתהלצותשלוש
אחתגליפאפה,מימוןאןהשםאתהנושא

השביחהרופאים.עלבארסיותמלגלגתמהן
והשלישיתלשכוח,הממהרתהאלמנהעל-
המובאיםהרביםהסיפוריםביןהנשים.על-
נמצאיםובלתי·מחורזתמחורזתבפרוזהםש

הידועהבינלאומיהמוטיבשלהעבריהנוסח
<עמ'הרעה"אשתומפנישברח"השטןעל
אשתוכסנטיפה,עלסיפוריםוכן ,) 30

ההמלצהוביניdהסוקרטס,שלה"קליפה"
לחכם"שאלו·קומה:נמוכתאשתנשיאתעל
והשיב:אשתו?להיותקטנהלקחמדוע ,אחד

במיעוטו"הרעובחרתי ,לבחורהוכרחתי
 .) 27(שם,

אלחוזרחביבו'משה •בספרדעדייןאנו
בעזרתסודרהאשה·פרהחינוךהמוטיב

המקל:
l,( ע~, 1:1ןלאד~ה,,תף )-1ם 

-ת fחוןןדעד,רנ:יףי:ן JJ~יןקול
סוךןהן![ןהעז ל.ק~~;::;כידע

חורשת.והיאתלמיהתישיר
יז·יח> , 1807רדלד~יים ·נועם~,(ד'רכי'-

מאחרוני ,נתןמשהשלשיריוביןגם
היד>,(המאהבספרדהחשוביםהמשוררים

כמהנעימתאתהמזכיר ,שירמוצאיםאנו

הנגיד:שמואלשלמשיריו
l,( נ;יף )-1ם,l:1 ,ןך~עl.( גףל'~ש 1:1ם;:-

זר~כת·נעל.~צות nנכסיס-שימrז
-לאיש;והייתאשה,תהיה 'היא

 tהנעל •:..והיא 'אשrז, •היה vת •או •

א)קמועמ' ,לרנצנולמנחם"והי.דות ;ת'ש<

השיראתגםמצאנולונצנושלובספרו
המוכרת,ההמלצהעלהואגםהמבוססהבא,

ממך":"שפלהזוגבתלבחור
;הף, ?7 ~ הן[!,,ה )-1:;~יבד
~רירים.לא~ר~ים,~ים JJה 15ך

~ןף, q .קי:1ן~לן~סס
~כ~רים. iJ~~דדיםןrז ה:: 7 י:1

פח>עמ'פ"ה,(שיר

כתב ,ספרדבן ,כבכבשתיויואלדוןגם
כנגדאומדנים","אשתכנגדקצריםשירים

שבהםהראשוןנשים.שללעצתןהקשבה
אתבהסבירו ,די·פמיניסטידווקאלנונשמע
שנבראובעובדההנשיםשלהסוערמזגן

 :הגברשלמצלעו
~דר fןוק~ים~קת
זות. iןן~זותן tiי
~~יד~ן~~זיס~ל

זאת.סה rד~~נוש:~כי
 ) 601ופרובאנס',ספרד<שיומן,

שללעצתהלשאולמייעץ(שם>השניוהשיר
שתייעץ:ממהההפךבדיוקולעשות-אשה
ים, <v ;~זתים, <vי ).l ,~ע~ f 1:1~ל

 •דך~ןרי q ~דד;ם 7:ס~ל
אמר:ואםנעים~מהז,ובמה
 " t ן~~ס-~ש~ן ,_ םי~~~ ~ל~~-

השירברוחספרדמלךפרדיננדנהגאילו
לגרשאשתואיזבלהלושיעצהבשעההזה,
כלשלצאצאיהםהיואולי ,ספרדיהודיאת

לחיותממשיכיםהיוםשהזכרנוהמשוררים
 , 1492שנתאחריגםספרדאדמתעל

יחד.גםספרדשלולטובתהשלהם,לטובתם

תימןועדמתורכיה

נצטטהתמונה,ולהשלמת •ספרד-כאןעד
בןקלונימוס,בןקלונימוסמדבריאולי
בספרושכלל ,לספרדהסמוכהבאנס,פרו

גםמחורזת,פרוזה",הכתובבוחן"אבן

אשה",עשנישלא"ברוךעלארוכהפרודיה
מופיעהבהגבר",עשנישלא"ברוךברוח

מןמעטאפילובה(שישהבאההמשאלה
שעשית /שבשמים,"אבינוהאקטואליות>:

יתן/מי •••ובמיםבאשלאבותינונסים
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 ,לכךזכיתי/אילולנקבה!מזכרותהפכני
הייתי,/גברת·הביתטובה!חננתניכמה

 , 1865למברג,(מהד'מצבא!"לביתיוחניתי

1s·1s : בספרדהעבריתו"השירה

נזכירואף ,) 505 • 503 ,לשירמןבנס"בפרוו
הפגיניידעיהשלהמחודדספר-התשובהאת
אבן·שבתאישלנשים"ל'ש'ונאובאנספרבן
 ,(שיומןנשים""אוהבאוכנפיים"'צ'לצל-

 ,)-494 492 ,באנס"פרוו"ספרד

·המזרח.מארצותקצריםשיריםשניולסיום,
כזכרים,הנקבותמושלותשבו ,הפוךעולם

משההקראיהמשוררשלבשירומופיע
ורעי:

~ק,ב;ת iJלף /oף~~ך ry ~.~ן
 •ע,ק,ב;~תך~~ךףז~ר T ל~~

האלהיםב;זמןנא:נאלף--
 ,";בף·~ל' i~ים iך;,ם: tt ~ .ם, l;ן

פח>עמיפ"ה,שיר ,"הידות("שתי

אחריה"ממשל"באכללבדרך ...בו""משלו
נהפך ,ההפוךהעולםברוחאךה"כיבוש":

ברוח-הגברשלהעליוןמעמדו .הסדראת
בשירוגםביטוימוצא-עשני"שלא"ברוך
עלבמפורשהמדבר ,תימנימשוררשלהבא

 :) 3 (ה"חרופה"האשה"כיבוש"

 ,;ב~ן~ישסלקר f ~;רףך
 ,ה,~ל.י 2ן~יש~tזרךי;,ו

l ~~~ןה, ן;, 1$1ראש ףה
tt אי~:;י:ן q ה,;;~~ןל;רף~ה 

 ) 318 , 1973ג,כרך,,ילין,<כתבי

שלהקצריםהאנטי-פמיניסטייםולשיריהם
ובארצותבאיטליההעבריםהמשוררים

הבאההרשימהתוקדשאחרותאירופה

 •זו.בסדרה

הערות:

הנשיםל'שיבחהברמןשלמהדורות-הצילוםר' ) 1
לא'ימי-הביניים"שלהעבריתבספרותוגנותן

בן·ארי'ירושלים,שסיינשניידר'ומ'באורנוי
1968 I בגנותןמהןהנשים,עלמקאמותו"שלוש
ופרסים , 1971בן·ארי,ירושלים,בשבחן",ומהן

בספרדהעברית"השירהשיומן'ח' :שםביבליוג'
וצ"חות , 123 • 115 , 96-67עמי , 1956ובפרובאנס",

עמ' , 1965ירושלים, ,לסומר IIוקידושיןבדיחותא
אופניו",עלדבור"השירפגיס,דן ; 145 • 121

"עזרתיהודה","מנחתהרס,מתי : 165 • 124 , 1993

חיבורמדעיות>,(מהדורותמשפט"ו"עיןנשים"

פליישר),עזרא(בהדרכתד"רתוארקבלתשלם
וכןמשוכפל>,חלקים,(בשני 1992ירושלים,
(המקאמה)"עברית"ספרותלערךתוספות

גםודי , 1995העברית,לאנציק'בכרכי·המילואים
בספרותוסאסירייםעממיים"יסודותרשימתי

 ," ...הזההיוםעצםעיידבספרהעברית",המקאמות
 , 96-71 , 1993גבעתיים,אלכסנדר,תמרבעריכת

של"למקורותיה ,דישוןויהודיתשם.רביבלירג'
 ,"ספרדיהודי"אוצריהודה"','מנחתהמחברת

 , 73 • 57(תשכס·תשל>,יא·יב

י'דיעותשלבמוסף·השבתושימרתיסדרתר' ) 2
 , 4.11,77האשה",אתברא"מי :'אחרונות

 , 11.11.11הפוך'",ושיולחןערוך'"שיולחן ; 29 • 28
 , 18 , 11.11סובו",מצא-אשה"מצא ; 29 • 28

 ; 24 • 23 , 25,11,77ופריון",אפיריון"שירי ; 33 • 32

 ,''חדשותליצלן",רחמנא"ארוסיקה,ורשימתי
גבר"דרךרפפורס,סליה , 37 • 32 , 13,8,92
שלוספרהומאמריה ; 37 • 36 , 1978 'א'תבעלמה",
אלוני.שולמית

תימןנשותשלוהקולעתהעסיסיתתשובתןעל ) 3
א"הבתבספרו ,גמליאלינסים·בנימיןדיבשיריהן:

ובמאמרו 1979תל·אביב, ,"הנשיםשירתתימן:
נתניה ,סרישלוםבעריכת ,"·תימן"בתבספר
1993 , 145 • 154 , 

ציורים:

חכםפילוסוףאפילוהפילוסופים":"אימת ) 1
שהניחכמיימי·הבינייםבספרימצוירכאריססר

עליו","לרכבפיליםהצעירהלאהובת·לבו
הנגידשמואלר'עצתואתהמקייםגבר ) 2

 .> 15ה·מהמאה<חיתוך·ץע

IJ ~, 
~ 

שחורידפנה
בכפרצהריים

משפחתהעל;שבת nפתא"םהיא
כ(רקא fן iJ~ל תן:~-;ע~~מ~לה,י••;~,~ תא~.~~~

;תה nאעם
• :-T 

~ n זק;ה ה~~;סה=f ~~י~יןה.ה 9 י~~ הן;~~ ה
~אומות~ד:זיםת i~נת i~ינ;ק~קנ;תט;ב;תת i~ר qךסז
ה' wד ה~;א~~דנז~קסרסם~ז ~א;: ז~'
~~ iJ רסדת

צ;חקת'לע.ץ~~סת
; n נ:ודרגה א.ל~~ ;~י~~ל~ו;ק

ואנימובגרתהיא n _א,~בה.ע.ל;שבת
i.,;n ת~• • :• T 

ולנס;עה:פל i:לעז; -:--: . : -
ק;~ה י~~
יפהולאשז~פהלא
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המתאבד
נירחוררות

בכוח,ולאבמהירותנאבקאנימהירות.אלאכוחא ."
סובבוהמוצקים,הקשיםשריריואתובחןחשב ., ., '

iii . גוואתזקףהגמיש,גופואתסובבצד'לכלאותם

כשהיהכבר .מעליוגבוהמתנשאהראיהראי'מול ..... ·······.~
קצת,גדל-וכשגדלבכיתה,נמוךהכיהיהקטן- ... ·

-זהאתזוכרוהוא-לולעגהאימןהנמוכה.בקומתובלטותמיד
הולךאצלךהגובהרחב,אבלקטןקטן'"אתהאין-ספור:פעמים

ידיה,בשתיאותו'דחתהתמידהיאאליהשנלחץכמהלרוחב."
מוצקה,בטןרחבות,זרועותלוהיו •ומכוערזעירנראהשהואמכיוון
תמידועיקשות,עקומותגלייםדרורחבותגדולות·רגלייםכפות

לואמרהרחב,"שאתהבגלל"זהאותם.שהעמידבמקוםנטועות
חשבההיאהחדר.בפתחעומדתכשהיאבידיה,לווהדגימהאמו'

סירבההיאאבלאיתה,אותושתיקחממנהביקשהואללכת,
אזכברהיההוא .אותולקחתסירבהתמיד .קטןשהואבתואנה

אתקימץחשב,מהירות,אלאכוחלאמאוד.וחזקמאודמהיר
כשהואהגנהשללתנועהונכנסידיו'שתיאתמשהוכופףאגרופיו'
כךקדימה,נטויהגדולראשורגליו'שתיעלהזריזגופואתמקפיץ
הואאיךאמו'לפניכשהדגים .אפוולאהמכותאתיקדםשמצחו
שתפסיק,"מוטבלו:אמרהלהכות,ומוכנותמכווצותוידיומקפץ
תוכללאשלך.מהחבריםיותרבהרבהקטןאתה Oמביןלאאתה

לא"אתואמר:עליו'מגיביםכשאגרופיורקדהואבהם."להכות
קפץוהואבהם,"להכותגםיכולואניעצמיעלמגןאנימבינה,
כמוממנו'הסלידהאתביטאהוהיאקלה,מכה-ככהבאמו'וחבט

 .אחת,פעםומכוער.ורחבקטןשהואואמרה,פעמים,הרבהשביטאה
מכופףכשראשוידיובשתיחזקותמכותאמואתחיכהקטן'כשהיה

עיקמהכפותיו,בשתיתפסההיאלה.כאבזה-ספקבלילבטנה.
אצבעותיו'קצותעלנעמדשהואכךלאחור'אותןוסובבהאותן
שאתהפעם"כללו'לחשהשומע?!""אתהלאחור'מעטנוטהראשו
הפסיק,ולאמכאבים.נאנקהוא-ככה"לךאעשהאניאותי'מכה
אומרבטמטום,מחייךהיה .לוהכאיבהשאמופעםכלנהנההוא
מדיהיההוא-הרביצהלאכברעכשיועו.דשתכהלו'כואבשלא
חשב:והואבמבוכה,חייכהבראיממולהדמותעליה.ואייםחזק
תחרות!לייששעתייםבעודאני.טיפשאיזה
רק-אף·פעםאותוראהלאהואנגדו'שיתאגרףמיעלחשבוהוא

כבירות,רגליושחור'והואפעם,ועודפעםעודאותו'ראהבווידיאו
ממנו'גבוהיותרהרבההוא .קטןראשואבלממדיםאדירותוידיו

הוא-תמידמלמעלה,חבטותיואתלהנחיתלומרשההגובה
לגובהמכווןאניאםידיו,שתיאתהכיןושובקצת,התכווץ

אתוכיווןחשב,הוא-בבטןלופוגעאניאזשליהכתפיים
ממך!גבוהשהוא"תזכור'לו:אמרהמאמןלמעלה.קצתמהלומותיו

ממנו'גבוהיםנגדוהמתאבקיםכלהיועכשיועד ".במיוחדגבוה
מהאתלהםלהחטיףבשקיקהכמעטבחירוף·נפש,נגדםונלחם

אתתלההמאמןהשינאה.אתהביזוי'אתהכיעור'אתהוא:שחטף
עלהתלונןהואמבדרך-כלל.גבוהיותרהרבהגבוה,האיגרוףכר

בכוחשלא"תזכוראמר:המאמןובצוואר.בגבמשונותתחושות
נלחם,בכוחלכר'למעלה,כיווןוהואבמהירות."אלאנאבק,אתה

כוחפחותמהירות!"יותראמר:המאמןאבלמהודקות,בשיניים
למהלומות·כוח.עבר-שהתעייףפעםכלמהירות!"ויותר
שיביאאותוהיהמבקשכאילוידיים,הניףוהריע,התרומםהקהל
הם-אדירותכפייםבמחיאותתקוותואתוהביעהניצחון'אתלהם
היהשצריך-והואהשני'בצדהתומכיםהיומיעוטםהקהל'רובהיו

ההתעמלותשיעוריכשהתחילואחרת.מעירבא-בולהילחם
כתפיו'אתליטפההיארחיהבקצתאותו'עודדהאמו·הספרבבית
רוכנתכשאימןעליו'אוכליםשהיוזה 'ל;ה~השולחןאלישבהוא

"תאכלאמרהואמוורעב,בהולתן'כמולאכול'המשיךהואאליו'
רקיגדל.שהואתקוותהאתאבדהלאעוד-לגדול"כדיהרבה.

איזולהתעמלות,החדשהמורהגילההעשיריתלכיתהכשהגיע
המטבעאתתפסהואאותו'והטילמטבענטלהוא .לוישמהירות

אימןהמורהלו.לעגה-לאמוכשסיפרלשולחן.שהגיעלפניעוד
מידכמעטלאיגרוף.במכוןלהתאמןאותוושלחקצרהתקופהאותו
טובים,בציוניםלאאמנםכיתות,יו"דסיים·הספר'ביתאתעזב

אתהריםהמתאגרףעוב.דשהואלה,ואמרשיקרלאמווהתאמן.
הקהללכלחייך #בושאחזהחולשהמפאתהכבדותכפותיושתי

צעדו ...פעםעודופעם,ועוד ,הפשירוהשפתייםורקקפואותבפנים

הרף"~בליממלמלכשהואשם,ישבהזירה,אלחמורותבפנים
ושיפשפוהכבדהצעיףאתהורידווהאמרגןהמאמןלנצח,"לנצח,

גרוף,·אילכפפותאותןוהכניסובבדידיואתעטפובשמן'גופואת
מכות,יותריקבלמישקובעתהיא"המהירותלו:לחשהמאמן
המתאגרף-השינייםמגןאתלושםוהמאמןזה!"אתתזכור

כשהואצעדממקומו'וקםבשיניו'לחיצותכמהעל-ידיהתאימו
הזירה.אמצעלעברושרירימתעצם

הקרב!לפניוההתעצמותוההתחשלותההתחזקותשלבמרניןמה
 ,ידו·אגרופותנועת ,יריבועלמפוקחותבעינייםמסתכלהמתאגרף

נעים oמפותלותכברזהועםקטנותבתנועותהנעיםזרועושרירי
כוחגדושת-כתפותנועתבמעגליות,שרירעלשרירבגמישות,
חלק,שלוהחזהומבהיק,שחורשהיריברואהאתהועוצמה.
שייךאתה-בפחדהדופקהלבההתפעמות, ...שלוהכתפיים

שנגדוהמתאגרףהכפפות,בתוךהמושטותבידייםנגעהואלקהל.
המתאגרףלא.ותובשפתיוחסום,אטום,שיניים,חסרחיוךחייך
בקרב.להתחילמוכןוהיהשובהזדקףאחרראשו'אתוהרכיןנסוג

מפזזכשהואהפרפרריקודלריקוד'דומותהיורגליותנועות
לפעםמפעםהבוקר.בשמשוזוהרמאירכל·כך,קלוהואומנתר,

ומלוטשות,מהירותבתנועותיריבו'לעברהימניתכפתואתדחף
השמאליתכפתוזרועו.תנועתאתלהדביקנעההכתףכשכל
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יותר'כבדותהיויריבושלהרגלייםתנועות .פיולידכמגןנשארה
ככהחוללוהם .יותראיטיותמעט,רק-גםמעטיותר'מגושמות

ללסתאולכתף·איגרופובכפפתלהגיעמנסהאחדכלמספר'דקות
כשאגרוףבזה,זהואחזוזה,עלזההתנפלו·אחתשבבתעדיריבו'
יריבובגוףשהזיעהחשהמתאגרףהשני.גבמאחוריהאחד

זה.אתזהלהדוףיכלוולאושמן'זיעהנוטפיםגופיםשנימתגברת,
כבדהכתףמסתבכות,כשזרועותיהםככההסתובבומספרשניות

הפרידוהשופטנוטפות,פניםעל·ידמהבילותפניםקשה,וכתף
העירומות.בידיוביניהם

אתאחדסובביםהיומהזמןמהתחלה.כאילוהכולהתחילועכשיו
לשם ,ביריבולפגועמתאמץאחדכלקרן'בעליריקודכמורעהו'

בולשותעיניומעלה,כלפימזדקרותוקרניולמטה,נוטהראשוכך
בזה.זהלגעתבליבעצמו,שיפגעבלייריבו,תגובותוחוקרות
לדחוףולהכות,לדחוףהכפפות,עטוייאגרופיואתדוחףהמתאגרף
ריקדושניהםודוחף.חובטודוחף,חובט-כןגםויריבוולהכות,
הם·אחת,בבתהיהזהולהכות.לרקודולדחוף,לרקודכאיילים,
בכפפותהתביישו'כאילושלהםוהידייםהתנשקו'כאילוהתגפפו'

לדםוהצמאותהקשותהכתפייםהתחבאו'הגבמאחוריגרוף,האי
ברגעלרגע.רקהיהזהאבלרעדו'לרגערגליהםהתרככו'כאילו
אגרופיהםאתדוחפיםשלו'בשטחאחדכלוקיפצונפרדו'הםהשני

בזה,זהאחזופעמייםעודפניו.אל-אפשראםהיריב,שללשטחו
אבל-לאעודלהרוג,יצרםהתעוררלאעודהפריד.והשופט
הכרעה.ללאנפרדווהשנייםצלצלה,המצילה .יתעוררבקרוב

שינייםמגןאתירקפשוקות,כשרגליובהרחבה,התיישבהמתאגרף
נתןמהזיעה,אותווייבשאותושניגבהמאמן'שלהמנוסותידיואל
לגםהמתאגרףמנייר-קשה.קשעםבקבוקדמויבכלימיםמעטלו

מכנסיולזירה.מתחתאללמטה,אותהוירקהסתובב,לגימה,
במכוןרטיבות.בהחבאהסתירונעליובמשהו'היולחיםהקצרים
במיםהזיעהאתלשטוףנהנהוהואמקלחות,ישלאיגרוף

ונשטף.שהסתבןלפנייוצאלאהוא-עכשיוגםהצוננים-הפושרים.
-אמואתעיני-דמיונודרךראהלשניה,עיניואתעצםהמתאגרף

בכוחו'בטוחכברכשהואשלו'הראשונהלתחרותאותההזמיןהוא
לנוער".ב"איגרוףהיהאזשבע·עשרה.בןהיההואבאונו'מפויס

ידעלאאפילוהמתחלף,ולמאהבהלהשיהיהזוגי'כרטיסלהנתן
אותו'והפכההפכההיאהראשונה.בשורהמקוםיהיה,הואמי

נענעהואמאמינה.כלאשאלההיאגרוף?"לאי"כרטיסבו'הסתכלה
לאאניברובוט,תלויזהבאה.אניאםיודעתלא"אניבראשו.
הואסטירה.להלהחטיףחשקלוהיהאיגרוף."אוהבהואאםיודעת

"אנא,"כתוב.היהלאהכרטיסעלהמתאגרף.שהואלהגילהלא
 ,בלגלוגחזרה"אנא",אותו'בחנהאמובדך,כרעועיניו ,התחנן
עדישנהאמוכיבוקרארוחתלבדאוכלהיההואאנא.""אנא,
אומדת,חיתהמוקדם,"לקוםהפניםלעודטובלא"זה ,מאוחד

חוזרכשהיהקמה.כשהיאהלךכבדהוא •מאוחדעדלישוןונשארת
המלוכלךהחלוקגופהעלומתפרות,מתאפרתחיתההיא-

דובפתוחהחיתההדלתסרט-ב,.אוהמטפחתכשלראשהוהקרוע,
אומדת,חיתהאתה,"זה"הה,עינה,מזוויתבוהציצההיא ,הזמן

משהותמצאערב,ארוחתלך"קחעיניה,בפוךלשיםוחוזרת
יוצאת.חיתה·כךואחד ",במקרר

האםתמה,הואהמתאגרף.שהואידעהלאואמוהגיע,התחרותיום
והמקומותבאה,לאהיאשתבוא.כדימזלהרבהצדיךהיהתבוא?
שהואלהגילהלאלמה ,עצמועלרגזבביתריקים.נשארושלה

אתהדיםהשופטבאה?חיתה-יודעתחיתההיאואםהמתאגרף?

בחוזקה,נשםניצח.שהואבטוחהיהלאובכל-זאתניצח,הוא ,ידו
גיליתלא"למהנפגעת:אמדהלמחרתזיעה.טיפותטיפטפומאפו

במסתרים,חייךהוא "?לדעתיכולהאניאיךוהמתאגרףשאתהלי
להסתכלבלייודע""לא rכתפיואתניערהואהיה,סיפוקמלא

תחרויות."עוד"יהיואליה.
והואפעם.אמואחריוקראהאשה?"עםשכבת"כבדקם,המתאגרף

כושר ,כושרהמוןצריךשהואיודעתלאשהיאמפניסלח,לה,סלח

לאהשתדלבמבוכה,היההוא •יחסי·מיןעללוותרצריךשהואכזה,
 ,כושרבאימונינמצאשהואיודעתלאהיא·סוףסוףנבוך'להראות

ונמוך.מכוערשהואבגללשזהחושבתבוודאיוהיא
עלידידותיתטפיחהלוטפחלפיו'השינייםמגןאתהכניסהמאמן
 ,למרכזהלךוהמתאגרףהזידה,לחבלמחוץנשארכשהוא ,כתפו
הדפהבשניהם,אחזהשופט •ידיואתומיישרמכופףשהואתוך

אחד.כפולצעדונסוגהמצילה,אתכששמע

וכריותוטפוף,הלוךוטפוף,הלוךדגליהם,בכפותטופפוהם
כביוםעיד;מיםוהםמזיעיםוהםמבהיק,אדוםבצבעשלהםהכפפות
האיגדוףכפפותאתמניפיםונעליים,למכנסייםפרטהיוולדם,

אךוחולה,חיוורתיד ,ידמכסהכפפהכלבוהק,אדוםבצבעשלהם
אךדם,כנוטפתלהומראהבתחבושתעטופהידוזועמת.כועסתגם
לידימתחתהמתאגרףהתחמקלפתעומזעזעת.מוטטתנקמנית,גם
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חבטותשלושהמגינותלידייםתחתוחיכההגבוה,המתאגרף
ממהלהיות,יכול-קרוביותרקצתהמכנסיים,לחגורתמלמעלה
אבל .חזהובקצהתמכווידיוהתקפלהגבוההמתאגרףהיה.שמותר

השחיתובחמתווידיודם,ירקכברהשניברגע·שניה.לאלפיתרק
המתאגרףאתתפסהוא •הנמוךלמתאגרףקשורהיהאשרדברכל

 •גבומאחוריכשכפפותיו ,אותווהעמיד ,בכפפותיוהמתפרע
אליהםניגשוהשופטלזרום,הפסיקמפיוהדםהתייצב,המתאגרף

ההוא.לצדוההואזה,לצדזה ,והפריד
ידיולפעםמפעםזה,אתזהסובבודוביםבצעדי •התנשמוהם

לפתעהתגונן.רקהגבוההגבוה,במתאגרףהלמובכפפותהנתונות
ונתןהדוביות,בכפפותיופניואתהסתירזהבמתאגרף,הגבוהחבט

המכוסהפיוהתעוותו,הגבוההמתאגרףשלפניובכתפיו.לחבוטלו
והואבדם,מלאוהמורתחותעיניו ,הלביןהמקומראפו ,התפתלבדם
הריםהואהמתאגרף,חיכהזהלרגעכוחותיו.כלותעדוחבטחבט
נפרדו.והםשרקהשופטבגבוה.והלםכפותיו,שתיאת

ואמרחייךהשיניים,מגןאתהוציאמאמנו ,לפינתוחזרהמתאגרף
לי,"תאמיןהכוחות.יחסילפיזהאתלראותיכולאניתנצח,"אתה
אתלוהושיטהקרב.בתחילתמרוצהכזה:היהתמידשלוהמאמן
ניגבהואירק.-ר·כך nאפיו'אתשטףהמתאגרףהמים,בקבוק

למהמביןלאאני ?הכוחותיחסי"לפיאמר:המתאגרףבכוח,אותו
שןצחק.והוא ,,בודקים,-פשוטלנצח.המועמדיםביןקרבותצריך

אל"טוב.החבלים,עלהמגבתאתשםמאמנו •לוהציקהשבורה
כזואחתעודטובה,חיתההמכהקודם.משחיכיתיותרנמוךתכוון

כי ,עודחיכהאבלהחבלים,אתלעבורהתכווןהמאמן ,,יצחת.וב-
בעיןיריבולושהעניקמהפצעשנזלהדם-גמרלאהשניהלוחם
שםוהואמקופלת,·ניירבממחטתאותוניגבומאמנו ,ונזלנזלאחת,

הפצע.אתשמחטאחומרמין

נשמה"בוא,לו:לחשה ,כשחזרכולה.עירומהבמיטה,חיכתהאמו
נשמהאלי,"בואשלה,ללקוחותשעשתהכמוממשאלי,"בואשלי,

התערטלההיאלה.ישמהגס,בטוןושאלאליה,ניגשוהואשלי."
אמר ,, ,עצמךאת"תכסיעירומה.אותהראהוהואמשמיכתה,לעיניו
"תסתכל,קמה.היאמבטו.אתכובשמהמיטהוסרפתאום,בגועל
הפרחהשדיים, ,יופיאיזהתראה,לאשלךבחייםכזהדבר ,תסתכל
הואאותו.לחבקמושטותוידיהקדימהצעדההיא " ..הבטן,שלמטה,
היופניוהמיטה,עלהתנפל ,ישןהיהשבולמסדרוןורץהסתובב
 ,מותניו ,גבו ,בראשואותוליטפה ,אחריוופנתהצחקההיאלמטה.
שהואיודעתלאהיאעושה,היאמהצעק,ספקלה,צעקהוא •ישבנו
ולצעוק,ראשואתלהסתירממשיךידיה,למגעבגופוונרעד ,גבר

 ,אברואתכובשמפעפע,היהזרמותפסיק.לאשהיאמקווהכשהוא
עלוהצביעהעושה?"אתה"מהמדי.מאוחראבלהפסיקה,היא

 •שבמכנסיוהכהההכתם
בשניהםנגעהשופטאיטיים.בצעדיםלאמצעצעדשממולהמתאגרף

בכפפות,מעוגנותכשידיהםזה,מולזהנעיםהיוהםשרק.ואחר
זה,כלפיזהעיםבהמהביליםיחםגופות ,מתמידקידתעביותרבההר

-בולטותשכמותהכתפיים,בעצמותקלהנדבנות ,קלכיפוף
שמאלה,שמאלה,בשעון,כמולשמאל,והטיהמורמות,זרועותיהם

ימיןידמתגוננת,שמאלידשמאלה,התנועעהמחוגים,תקתוק
רגלמתנועעתימיןרגל ,וכושלמייגעהתיק·תוקונשמעמתקיפה.
לזהבחזהחבטהוהנחיתהמתאגרףהתכופףאחריה.סוגרתשמאל
הםשביותכמה •ראשואתלמתאגרףותפס ,מוכןשהיה ,שנגדו

-והנמוךאחת,בידבראשוהנמוךאתמחזיקהגבוה ,כךיסתובבו
בהן.לעשותמהיודעשלאכאילובהןמשחקוהואחופשיות,ידיו

תוקעים ,במעגלמסתובביםהיוושובביניהם,הפרידהשופט
באמצע,בחזהוחבטהלהנחיתניסההמתאגרףבזה.זהמבטי·אויב
היההשניהמתאגרףאבל ,בולהכותניסהמאודומהירוהתכופף,

חסרימסתובביםהיושוב •בראשואותוותפסלהפתעות,נכון
הפרידשובשהשופטעדמכות,לאאבלחופשיותידיהםאונים,
-ומשולהפרד ,ומשולהפרדהזירה.לצידיאותםושלחביניהם,

כשראשובזה,זהואחזותפסוהםותכףהמתאגרף,שלבדעתועלה

ככהביניהם.הפרידהשופט •לזרועומתחתלשנינתוןכדורכמו
כשאיןונפרדוהקרב,במהלךפעמיםהרבהעודבזהזהאחזו

יריבו.על·פנייתרוןד nלאף·א
אתהשכיחהואבאיומי·מיסה.עודעליואיימהלאאמוזהבשלב

אמוזה.עלחשבולאזה,אתסילקפשוט •נומזכרוהכמעס·אונס
אתוראתה ,אותולחבקידהאתושלחההכיסא,קצהעלהתיישבה
תמידלתחרויותלךאתןתרציאת"אםנכלם.הוא •בפניוהסיפוק
"אנילחשה:אמומהסס.בקולאמרהוא ,,הראשונה,בשורהמקום
אליה.אותוומשכהחזק,אותווחיבקה ,, ,עכשיורוצהאנימהיודעת

נחלץ ,, ,קטןלאכבר"אניבמבוכה,להאמרהוא ,,זה,את"תפסיקי
 ,אכלשהואבזמןלהתחנןהמשיכההיא •לאכולוהמשיךממנה,
אלמתרפקגופהוגבוה,ויותרגבוהיותרמלספת ,בברכוכשידה
ואתהאותךאחבקאנינפלא,יהיהזהאיתי,ותשכב"בואגופו.

 ,,זה,את"תפסיקיהכיסא,אתוהזיזנרתעהוא ,,העיניים,אתתעצום
ברכה ,שזזלמרותלגופוקרובגופההמשיכה,היאאבל ,אמר

"עד ,לספניבקוללולחשה ,, ,אותךאלמד"אני ,לברכוהתקרבה
היא ,, ,נמוךשאתהלמרותלנשים,סובהכיתהיהסוב.הכישתדע
היא ,,לנשים,סובזהרחב,"אתה ,למפשעתוסמוךאותוליטפה
ושםבגסות,אותהדחףהוא •לאכולגמרוהוא ,גבועלשכבהכמעט
חיתהכברהיאלמיסתה.והלך ,האוראתכיבה ,במקררהדבריםאת
מלספות,ידיו,אתוהושיטברכיועלכרעהואבחושך.שם,

קראווירמשבאותה.והסירהחולצתואתפתחההיאחושניות.
מכנסיואתפתחההיאלשמיכתה.מתחתאלנכנסהוא ,אותוהבהיל
מתוח ,התפרץו'זה' ,תחתוניואתבמעטהורידהאותם,והסירה

לאברה,אברואתדחףעוד,לחכותיכוללאוהואריחני,מאוד,
אבל ,לולהציקהמשיכההיאביום •לאמולמאהבהפךהוא •אוןמלא

כשהואשלה.והעוקצניהמעופשההומורבסודהיוהללוההצקות
לאשהואעלוכועסת,בידיה,מנפנפתחיתההיא ,הביןולאהתרגז
אותך?מצחיקלא"זה ,בברכומכהשהיאתוךבצחוקואומרת ,הבין

לפרוץאותולשכנעמנסהחיתההיא ,,באמת,מצחיק,זהלא?באמת
שלהכסףאתשומרשהואכגון ,רצינימצחיק,לאדברעלבצחוק

היהשיוכלעדנמוךשהואאולה,אותולתתבמקוםאצלוהתחרות
וכעוס,חיוורהיהוהואמזה,ולהתגרותבתחתוניהןלנשיםלהציץ

סוב.נסעםאותולהצחיקשתנסהעדלה,לענותלאמנסההיה
 ,בחושךאליה,זוחלאליה,באהיההואבלילה •העיקרזה-בלילה

 •למיסתווחוזרוקםשעושה,מהועושהמלים,בלי
למעלהאולכתףבחבטותמתנצחיםהיריביםשנירביעי.סיבוב
מתאמןאתהיוםכלמתיש:הקרבסחוסים,עייפים,שניהםהםמזה,

בקליפהחיצונית,קליפתךחבטות,סופגעורךמזיע,הקרב,לקראת
נושאאתהחשוקותבשפתייםרב,אתה ,מתגונןאתההחיצוניתזו

הכול.היא-הזאתהחיצוניתהקליפה ,ויופיכיעורבהישאימה,
ויונקיםסופגיםלהתקלף.מסכיםלאעיקש,גלדבפנים?ישמה

בלאניחתותוהמכותחבטות,ומצליפיםדופקיםגםמהלומות,
ועלהסנטרעל ,העיןארובתועלהלחיעלרב,בפיזורהבחנה,

כשמאפיהצקרהלהפסקהיוצאיםושניהם ,האוזןועלהרקהעלהאף,
יושבאיתההראשונה,בשורהלהיושבתאמוהדם.נוזלשניהם
שהקרבכאילועיניהאתעוצמתהיאצופה,לאהיאהתורן.החבר
לאזמןהרבהלפעמים.ככהאיתה,שוכבעודהואאותה.מגעיל
היה.

רץכמעטקם,והוא ,האחרון-זה ,שישיוסיבוביודע.הואפתאום

ויותריותרנמתחות,המהלומות ,יותרקלותהחבטותהזירה,אל
ממנהימנעוהוא ,איתרתשכבשובאמואזינצחהואאםחבטות,

דברילוללחושבסודי·סודותתדעוהיאאחרים,גבריםלאהוב
לשכוחיכולהואינצח,לאואםלנחמה.שניהםרקופיוס.ניחומים
אתבוחןהואיעזרו.לאתחנוניווגםאיתרתשכבלאהיאמאמו,
וכשגמר ,שוקלהואמהזמן •השנילצדופעםהזה,לצדפעםהפייס,

והיריבניצחת,מכה·אחתבבתוחיכההתרומם ,מותניואתשינס-

 ,אמולמולידואתהריםהשופט •אותוגמרבנוק·אאוטלרצפה.נפל
 • •חייךהוא-ועצבבי
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כונניםמחפשי ~ 1~
חלסקומרק

עמיאלעיריתמפולנית:

שהואידעאזוכברמאוהבהיהתשע,בןהיהילד ~,

 ג~,;עת:נ~:ש~פ~~מ~י~ק~,~~~~ ~~~ ~;;~:~ :,
בסודולשתףהסכיםהאב,בהשפעת ,יותרמאוחר 11 11

תביןהיאאםבספקשהיהפיעלאףהאם,אתגם
ממנוצעירהחיתההיאאווה,היהשאהבהילדהשלשמה •ללבו

השכןבביתהוריהעםהתגוררהאווהיום.עשרובשניםבחודש

בערבים.אליובאהוחיתה
הערבים.באחדאותהשאל-מוקדם?יותרלבואיכולהאתאולי-
אמרה.-לא-
למה?-

בחושך.רקמהביתלצאתיכולהאנילי.מרשהלאשליאבא
היל.דאמר-שלךאבאעםלדברצריךאני-
יסכים.לאהוא-
נראה.-

פרץזרשאיזהעדארנבות,הילדבהגידלשפעםבסככה,ישבוהם
רקהואארנבות:לגדלעודרצהלאאחר·כךאותן.ולקחלתוכה
לפיאותהולסדרלעצמוהסככהאתלשמורלוירשהשאבאביקש
ורקהסכיםהאבפעם.אףלשםיכנסלאשאישוגם, ,עיניוראות
היואמוריםששניהםעצים,שםלאחסןירשהשבסתיו ,מהילדביקש
·פריכה,נסורתערימתעלהילדהעםישבהוא •נשארזהוכך •לנסר
לבוהולםאתשמעוהואדממה,ערב,היהניחוחות:ומדיפהבהירה
תשוקה,זאתמהי;דעלאאתהתשע,בגיללבה.פועםאיךגםושמע

שמקריןהתשוקהשלמקומהאתממלאותוההתפעמותהסקרנותכי
בפראותפועםלבךמתייבש,גרונךאזודווקא ,השניהגוףאליך

כךעלאבלכלב.שלעורועלפרווהכמו ,ראשךעלסומרוהשיער
הילדישבוכךעדיין.ידעלאהואהתשוקהמןעזההזושהסקרנות

ידעורקגופה,עלמשוטטותידיוהנסורת,ערימתעלהילדה,ליד
 •חייוימילכלמאוהבשהוא

 •אמר-יותרמוקדםמחרבואי-
אנסה.אני-

שלך?אבאעםאדברשאנירוצהלאבאמתאת-
אחרת.פעםאולי-אמרה.-חולהשליאבא-
אמר.-אדעכבראנימחר-

לךזיגידמי-
אני •למחרנדברנו- •אמר-ספרלביתאיתישהלךאחדילד-

-עמוקות.נאנחהילד-שלי.הכלוביםאתזהבעדלולתתצריך
הכלובים.אתיראהשלאעדמלהאףלילהגידרצהלאהוא

יודע?שהואחושבואתה-

באדרה.זהזה?מייודעתאת- •אמר-יודעבטחהוא-

 •אחריוחזרה-באדרה-
אבאיודעת.אתההוא,הנאורהשלאחזה-בלחש.אמר-כן-

ההואאתסוגרהואאזמהבית,יוצאכשהואברכבת:עובדשלו
הזה,הגדולהנאורהאתבשרשרת.שלוהרגלאתקושראובמרתף

לי.יגידוהואשלו.האחבדיוקוזהעשרה.שבעבןכברשהוא
זה?אתלעשותשנוכלחושבואתה-
אתרואהאת •לנויגידבטחוהואאיךזלנויגידרקהואאם-

למשוךרקצריך ,שליאבאעםיחדאותםעשיתיהאלה?הכלובים
נפתחים.והםבחוט

ראהרקהואפניה:אתראהלאאבלבה,והביטהסתובבהוא
בפינה.העומדהמסורבוהקאתבאפלה

שאל.-שתפחדיחושבתאת-
השיבה.-יודעתלאאני-
מהביתלצאתלךלהרשותחייביםיהיוהםתינוק,לךכשיהיה-

תהיילהגיד.מהבכלליהיהלא •••שלךלזקנים-אמר.-ביום
רוצה.שאתמהלעשותותוכליגדולה

אמרה.-כברללכתחייבתאני-
אותך.אלווהאני-אמר-כן-

החבראבלומרוגז,סבלנותחסרהיההואוחיכה.ישבהיוםלמחרת
ערימתעלאווהעםישבוהואחושךוהיההערבירדשובבא.לא

אתשמעואזגופם,חוםאתספגהכיחמה,שחיתההנסורת,

 •לחצרויצאקםהואהשריקה.
שאל.-מאוחר?כךכללמה-
ועשההשתכרשליאבא-ההוא.אמר-קודםלצאתיכולתילא-

שלךזהכלוביםאיפהישן.הואעכשיובבית.בלגן
 •הילדאמר-בוא-
הסככה.לתוךנכנסוהם
קושרשלושאבאזה-לאווה.הילדאמר-באדרהשלהאחזה-

הכלובים.אתלראותבאהואבשרשרת,אותו
הילדה.אמרה-כברללכתחייבתאניאבל-
 ?לחכותרוצהלאאת-

לשלילה.ראשהאתהניעההיא
לחברו.הילדאמר-רגערקחכה-
רגע.רקיקחזהסוד.איזהלנויש-
ההוא.אמר-האלההכלוביםאתאבדוקבינתייםאני-
טוב.-

לספרכדיבאהריהוא-שאל.-לחכות?רוצהלאאתלמה-
לנו.

בכלללייתנולאמחראזהביתה,עכשיואחזורלאאניאם-
 •שליאבאאתמכירלאאתה-בלחשאמרה-לצאת
ידה.אתלחץהוא

מחראבלהכול.אתכאןאסדרבינתייםאנילכי,-אמר.-כן-
 •יותרמוקדםתבואי

שאלה.זמן?הרבהלנויקחזה-
אבלזה.אתעשיתילאפעםאףהריאני-אמר.-יודעלאאני-

צ'אק.צ'יקכל·כךהולךלאבטחזהתינוק.זהתינוק
וסגרהלביתהשנכנסהעדאחריההביטהצעירבאדרהיצאה.הילדה
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אחריה.הדלתאת
 ?הזאתהפראייריתזאתמי---
 .הילדאמר-אחתילדה-
מווארשה?-

כן.-

שחורותשלההשערות- .מהורהרהחבראמר-שחורה-
שחורות.שלהוהעיניים

החזה.אלהצמידסנטרוואתקדימהשמאלרגלשלחהילד
מוצאתלאשהיאכברתגידנו-שאל.-בעיניך?חןמוצאתלא-
בעיניך.חן

ישמיעםידעהילדאבל ,הילדשלבבטנובראשולפתענגחההוא
הולכיםאיךקצתאותולימדשלואבאהגנה.בעמדתוהיהעסקלו

קפץושובפעמייםחזקאותוחיכהההוא,עלזינקהואמכות:
חייבתגלושהרבאחידותלעבודצריכותשהרגלייםזוכראחורה,
הי.דמהלומתבעקבותלבוא

ההוא.ילל-לאחיאותךאגידאני-
כעתהאמיןבאמתוהואהילד:צעק-שלךמהאחמפחדלאאני-

-בחוזקה.אותוניערההואשלמעילובדשיאוחזשאמר:בדברים
אח.דמאףאחד,מאףמפחדלאאני

החצר.דרךרץוההואאותודחףאחר·כך

בדם.מגואלותידיואתראהובאורהביתהנכנסהילד
האב.שאל- ?נפלת-
הגדול.באדרהשלהאחעםמכותהלכתי-אמר.-לא-
מה?בגלל-
שאלת?מה-
רבתם?מהעלאותך:שואלאני ,מאודטוביודעאתה-
חרישית.הילדאמר-לךלספריכוללאאני-
לספר?יכוללאאתהלי-

האם.לעברבתחינההצביעהוא
אמר.-יכוללא-
כך,ואחרלישון.ושכבלךעכשיו-האב.אמר-אחרענייןזה-

 •מעליוורכןלידוהתיישבבמיטה,כברשכבכשהילד
 .שאל-גרה?אווהאיפהלואמרת-
 •הילדאמר-יודעהוא-
יודע?ואתה-

אבא?לדעתצריךאנימה-
אווה?זאתמייודעאתה-

אבא?מתכווןאתהלמה- •אחריוהילדחזר-אווה-
הואהזה.הנאורהאבלבסדר.זה-האב.אמר-כלוםלאלא,-

קםהואאומרים.כךלפחותהגרמנים.בשבילעובדכנראה
כובעואתפרווה ,תרמילמשםהוציאהארון:אלוניגשבפתאומיות,

מעדיףאניאבלאמר.-דברשוםיעשולאלכם-שלו.הסקי
שמוטבלהםתגידי ,לכי-אמר:ולאםימים.לכמהלהסתלק
אניאוליהאלה.מהנאוריםפוחדאניימים.לכמהמפהשיעלמו
להתנדף.מעדיףאניאבלטועה,
יצאה.האם

הגדולהנאורהש~ת-שנרדםלפגיהילדאמר-יודעאתהאבא,
אותוסגרופעםמחביתויוצאכשהואבשרשרת,קושרשלואאב

שכחהואואחר·כך-ימים?שלושהשםישבהזהוהנאורהבמרתף
אתידעלאכברשהוא ,כךעלבצערחשבורקבאדרה:אתכבר

עודלחכותתאלץושאווהלדעת:רצהכל·כךשהואהזה,הדבר
חזרה.כשאמוכברשמעולאחשיבה.עםרקמחביתולצאתזמןכמה

האב.שאלמה?נו-
לאןלחםשאיןאומריםחם-אמרח.-ללכתרוציםלאהם-

בידיוחניטההיא-לקרות.חייבזהבמאוחראוושבמוקדםללכת
עכשיורוצחואתה-התרמיל.בשרוכיהנאבקותוהכהות,העבות

אמרח.-להסתלק?
כלום.יעשולאולכם- .אמר-עליכםלהגןאוכללאהכיבלאו-

 •יחסלואותםאבלבזה.מאמיןבאמתאני

דבר?שוםלעשותאפשרואי-
זהעלנחשוב-אמר.-זהעללדברעדייןמוקדםעכשיו-

והואבחיים.הגרמניםאתישאיראלוהיםאוליהמלחמה.כשתיגמר
הכיהםדווקאהעולםעמימכללדעתיבחיים.אותםישאירבוודאי
האנשיםשכלכדיבחיים.אותםישאירהואולכןלאלוהים,נחוצים
אדםבנייוכלוכךרקכיבהתגלמותו.הרוענראהאיךוידעויחושו
בטוב.לבחור

 ,ללמדפעםלךיזדמןעודאם-אמרה.-ככהלדברלךאסור-

תלמד.הזחהדבראתלאבטחאז
משחו.למדתישאוליחושבאניאבל-אמר.-גרועמורחחייתי

ואתפללבחםלחרוגאלךועכשיוזה.עלאדברתיגמרכשהמלחמה-
איתנם.קשרעלאשמורכבראניבחיים.אותםישאירשאלוהים

אחר·כךליל.דונישקלמיטהניגש ,שכמועלהתרמילאתהטילהוא
משםוהוציאממקומהאחתלבנהבזהירותחילץ ,התנוראלהלך

הלבנהאתומרחימחרגבסקצתקחי-משומנת.סחבהעטוףאקדח
אמר.-הזו

 •האלאותךוישמורלך-
שיסתכלאותם.רוצחיםאיךחיטבשיתבונןלילדותגידי-האל-

 •חייוימיכלזהאתושיזכורוילמד
היההילדאבל •אחריוחדלתאתסגרובשקטחביתמןיצאהאב
שמעלאאפילוהואיוצא.אביואתשמעולאעמוקהבשינהשקוע
אתאפילושמעלאהואבבוקר:בארבעחביתאלכשהגיעואותם,

הואהכלב:נביחותאתולאבדלת,המהלומותאתולאקולותיהם
שהביאוונוחותוהוועלהימצאותםעלדברידעולאלישוןהמשיך
אותוניערהכשאמורקהתעוררהוא?בוקר.ארבעבשעהאיתם

צעירה.חיהכמוועדנימתוחחמיטה:עלהתיישבוהוא
אמא.אמדה-תתלבש-
 •הילדאמד-ראשוןיוםהיוםאבל-
עכשיואבל ,לישוןלחזורשובתוכלאחר·כך-אמאאמרח-כן-
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אבלהמכונית,אללרוץרצההואהחוצה.ויצאהתלבשהואקום.
ביתשלהמרפסתעלעמדההיא •ידואתותפסהבעדועצרהאמא
ידה.חוםאתחשהואומהירה,כבדהונשימתההישןהעץ

השיבה,לאהיא-אמא?משהוכברקרה-שאל-יהיה?מה-
משהו?קרה-שובושאלחזרלכן
לשונוהשוכב,בכלבהבוקר'מטלהמבהיקהבמכוניתהביטהוא

זקףוהכלבחרישיתשרקאחר·כךהרובים.בלועהחוצה,שלוחה
יצאבצד'שעמדהמקומי'השוטרהמחודדות.אוזניואתבעירנות

 :ואמרקדימהכעת
אחרי.לכו-
היל.דשלאמושאלה-אותנו?מוביליםאתםלאן-
ותחזרותסתכלורק-המקומי.השוטראמר-רחוקלאזה-

הביתה.

דבריםלראותצריךלאילד-האם.אמרה-לבדאלךאני-
זה.אתמביןשאתהמקווהאניכאלה.
רגע.היססהמקומיהשוטר

חייביםשכולםלנואמרו- •רצוןבאיאמר-הפקודהזאת-
לקח.שילמדוכדילראות,

אותהכלאחזהאמאוהגרמנים.המקומיהשוטרבעקבותהלכוהם
להשתחררניסהפעםאחרופעםהתבייש,והילדבידוהעת

שאבאכךעלמאודהצטערהואחזק.בידואחזהאמאאבלמאחיזתה,
 :איתםנמצאלא
אתמניחהיההיותרלכלפעם.אףכזהדברעושההיהלאהוא-
שחוזריםחברים,שניכמונראיםהיוהםואזכתפועלידוכף

העבודה.יוםבסיוםהביתה

גרו'הםשבביתווהאיכר'אווהשלאביהאיךוראוהתקדמוהם
שאמהאווה,אתראההואובדממה.במהירותעובדיםבור'חופרים

אליה,לזנקנואשמאמץועשהבידו'אחזהשאמוכמובידה,אחזה
ראההואוהביט.במקומועמדכןועלממנוחזקהחיתהאמאאבל
ראשה.אתומלטףהבוכהלאווהניגשהגרמניםאחדאיך

אנחנו?מייודעתאת- •אמר-קטנהתבכיאל-
אווה.אמרה-בטח-

צהובים.כוכביםמחפשיםאנחנו-אמר-כוכביםמחפשיאנחנו-

המקומי.השוטראלהגרמניאמר-בובהלהתביא-
 •המקומיהשוטרהשתומם-בובה?-
בו.לשחקמשהו-הגרמני.אמר-כן-

דובוןובידומשםיצארגעוכעבורלביתנכנסהמקומיהשוטר
מקטיפה.

אווה.שלאמהאתהגרמנישאל-היא?כמה.בת-
שמונה.בת-

מקטיפה.דובוןובידהכעתעמדהואווההדובוןאתלההגישהגרמני
הזאבעלהסיפוראתמכירהאת •תפחדיאל- •אמר-נו-

אמרהעיזהאמאאחתפעםמכירה?לאאתמה?הגדיים?ושבעת
הדלתאתלאישתפתחואלואתםמהביתיוצאת"אנישלה:לגדיים
הקישובכפוהביתאלזאבבאואזלה.והלכהבבית"לאכשאני
הסבתאאני'"זואמר:והואהקטנים.הגדייםשאלושם?""מיבדלת.

 •••הגדייםשאלוסבתא?"כזהעבהקוללךישלמה"אזשלכם".
-ושאלאליוניגשהמקומיהשוטר

להתפשט?צריכיםהם •מוכןהכול-
הגרמני.אמר--לא

לאווה.ידואתהושיטהשוטר
אמר.-ילדההזההדובוןאתליתני-
הגרמני.שאל-אותו?להלוקחאתהלמה-
המקומי.השוטרהשיב-שליהילדבשבילאותורציתי-
בןמןאיזה-הגרמני.אמר-ילדהזושגםרואהלאאתהתגיד'-

 •לךתתביישאתה.אדם
איתרחיתהשאמאמרוצהוהיהבכהוהילדהביתהחזרוהםאחר·כך

ולאלבכותמוכרחוהואלבכות,מתביישהיהאבאלידכיאבא.ולא
הפרטיזניםהרגואחר·כך'שבאובימיםהבכי.אתלעצורהיהיכול

בתחנתבגרמניירהצעיראישאיזההבכור'בנוואתבאדרהאת

נשכבוהםלדעת,עצמםאיבדואחתיהודיתמשפחהובניהרכבת
ולאטהכול'אתשמעהכול'אתידעהילדהרכבת.פסיעלבלילה
באותםדווקאבכה:פעםמדיכן'פיעלואףלשכוח.החללאט

ילדים,ולאאשהלאלותהיהלאכברשלעולםנזכר'בהםהרגעים
 •חייו.ימילכלמאוהבוהואאמוניםשבועתנשבעכי

המודרניזםממובילי ,פוליןסופרימבכירי ,ן-934 1969-הלסקוקרמ
בכתיבה.הדיבורבלשוןהשימושחלוץהשניה.המלה"עלשאחר

בשנתיים,בהשההבה,להשתקעכוונהמתוךבישראלביקר ,ן-955ב
אורראוהסיפוריםהישראלית.החברהרקעעלסיפוריםמספרוכתב

מתשםלגרמניה,עבר ,דברשלבסופואךבארץ:בעיתונותבחלקם,
מסתוריות.בנסיבות

 ,-1959בהופיעבשבוע"השמיני"היוםהלסקומרקשלהנובלותספר
רבה.להצלחהוזכהלעבריתתורגם

 77עתווספר•בלהופיעעומר
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 ,השולחןעלבאטיותזוחלהיהמלבנישמשתם ~ ..
עלהמטפסיםזהב,זהרוריהמבחנותמןמקרין

קשתותמרקידיםהגדולה,המחברתדפימשבצות
הקמוצהידושעלחומיםןקנהנמשיביןצבעוניות

אלהמחברתמןמבטואתהסיטהואהעט.סביב
מאותאל ,האורלבוהקמבעדמשם,שלפניו'השולחןמשטח

אלמהןוהלאהלמשקוף,מתחתמתכתבכניהסדורותהמבחנות
נוף,שלרחבה~זרהלסקורהיהיכולהגבוההמעבדהמכיסא .החלון

שלההנהלהאגףהשישית.הקומהמןושאנןמוכראליושנשקף
בצומתשנסתייםכבישגבוהים,עציםשדרתלומעבר·החולים,בית

רעשיואנטנות.דוודיםגגות,שלכתשלומרוחקרחבויערמרומזר
בהמייתמתערבליםמעומעמים,לכאןמגיעים .היוהעיר

לעתמעתמצטרףמקהלתןשאל ,שבחדרהגדולותהצנטריפוגות
אוהמעבדה,גגשעלהמעליתמנועתוףאמבולנס,שלצופרסולו

נכנסהבדיקותכשסניטרמאחוריו'עכשיושנשמעההדלתחריקת
ובטוןקלהבהש;:זיה ,והחזירהכיסא,עלמעטסבהואלמעבדה.
הגדולההמבחנותתיבתעםהעליזלסניטרטוב""בוקרמנהלים,
כחסידהוהפתוח,הלבןבחלוקועכשיושחג ,ידיובשתיהאחוזה
תנועתבמעיןהדלתאתטרקהשביחוברגלואחת,רגלעלענקית

 ,רזונואלונצמדושבוהפרושותשכנפיו ,הסניטרמגושמת.קאן·קאן
הסמכותיהצלילבגלל ,אולי ,אוהקצרהפירואטאתשסייםמפניאם

מטענואתהניח ,השתןמעבדתמנהלשלהמוזהביםהקריאהומשקפי
ארוךמבטשולחלרגע,השתההתמידכמוהדלת.שלידהמדףעל
בנשיפהפולטכשהוא ,שמתחתיוהעמוסהשתניםושולחןהחלוןאל
לדעתשאי·אפשרנוףףף",איזה"אוףףף,הקבועהבוקרמשפטאת
שללפנורמהכוונתוואםה"אוף",עלאוה"נוף"עלהדגשואם

 ,לעברוהסיבובאתישליםהמנהלשכיסאולפני ,השתןשלאוהעיר
המשלוחמןהריקההתיבהאתבזריזותנוטלכשהוא ,החדרמןיצא

כעתהגיעהשמשמלבןהרישום.מחברתאלשבבר·שושןהקודם.
בוומדליקוהמיושןהיקרהנובעעטואתבחוזקהמאיר ,ידיולאמות
נחרץעכשיוהיהשנדמה ,המסודרהכתבואתסמויים,צדףגווני

בדציבלרקועלהמאופקהיהקולו " ..."גאלינה .יותרוכההמשהו
קבקבישלהמיידיתהטפיפהאךהצנטריפוגות,לזמזוםמעלבודד
הלבורנטיתבאוזניהיטבנקלטכיהעידה,האורטופדייםהעץ

מרגעלומוכנהוחיתה ,החדרשלהשניבאגףשעבדההיחידה,
צוותגאלינה,השני".המשלוח ••• " ,הסניטראחרינטרקהשהדלת
שלידהמדףלכיווןהמקובקבבמסלולהעכשיונעה ,השתןמעבדת
 ,בר·שושןמרשלשולחנואלהפלסטיקתיבתאתהעבירההדלת,
אתלהסיטמבליהמנהלשידר " 289 "תוכנה.אתלפרוקוהחלה
כיסמשיפועשחורסימוןעטשהוציאהבה,גאליוהמחברת,מןראשו
המבחנותאתלסדרהחלההשופע,חזהעלהמתוחהמעומלןחלוקה
ועלמבחנה,כלעלרושמתכשהיאהפנויים,בכניםלאחתאחת
אותהשלימדכמו ,רץבדסרמספרסביבה,הכרוךהבדיקהטופס
-ומודגשתאיטיתובעבריתבסבלנות-שנהעשרהשתיםלפני

 .בר·שושןמר
שלהשמאליבחלקהשולחןעלוגבההשנערמההטפסים,ערימת
בשבועותהטורדיםהדיוניםאתלווהזכירהשבה ,שלוהראיהשדה

שלבמינימוםלבדושהקיםהוא,דווקאההנהלה.במשרדיהאחרונים
ובמוחואצבעותיובעשר ,כךויעילה.צנועהמעבדההוצאות,
רגעחייכוהמחשב,בעידןמספיקאינואוליחושבמוח ,נוהחושב.
הארשתבעליהאנכייםהקמטיםשניאולםהמזדמנת.לשנינהשפתיו

בלתיהתקרבותבמשהו'להעמיקהחלומצחושבמרכזהמדעית
 .זואלזוהעבותגבותיושלפחות,מעטאומילימטרמורגשת,
מעטאליהקירבההזעירה,הגביניםבתנועתכנראהשחשהגאלינה,

של·וש ••. "והעט.המבחנותמרוץאתוהאיצההטפסים,ערימתאת
האיטיהמילמול ." •••·י·יםוש·תמ·או·תשל·וש ,ו·אח·דמ·אות
מבריג ,מכתיבתוחדלאכןובר·שושן-במקצתהפעםלוהפריע

הדריךעצמושהואלמרות,-הנובעהעטעלהמכסהאתבאיטיות
בטכניקה ,למעבדתוהסוכנותמןמפוחדתכשהגיעה ,אזאותה

הרב,נסיובופריזה,פיתוחהמבחנות.מספרידקלוםשלהנכונה
לגרוםהעלולהאחת,בספרהולול~עות,הסיכויאתלהקטיןנועד

כבראירעאכןהדברהבדיקות.רצףכלשלובלבוללקטסטרופה
עודכשעבדוהפזיז","הזריז ,להרשקוביץאחת,פעםולא ,בעבר
מעבדתשהוקמהלפני ,שבחצרהשוודיבצריףהישנהבמעבדהיחדיו

למנהלהרשקוביץשהתמנהולפניעכשיו.מנהלשבר·שושןהשתנים
שבע.שבקומהוהממוחשבהמשוכללהמעבדותאגףשלהכללי

צפויה,הבלתיהעטסגירתעקבימינהבזהירותשפזלהגאלינה,
ממש,עכשיונבעתהכיוון,לאותוראשהאתלהטותשלאמקפידה
לחלוטיןחורג ,בר·שושןכאשרברוסית,בלחשלספורועברה
המשוכללהמעבדהכיסאאתלאחורהסיעהמוכרת,הבוקרמשגרת

מחדשרוהטכשזההמעבדות,מאגףעודפתתרומה-המשומשאך

קצרמשבתוןחזרשהרשקוביץלאחר ,וארגונומימודרניבריהוט
פינתלכיווןלפסועוהחל ,חלוקואתמתחקם,הואבפרנקפורט.

אתההנהלה,ביקורבזמןשכינה,כפי-שלנו""הביסטרו-הקפה
אחרימביתושתרםהקלוע,הקששולחןואתהחשמליהקומקום
המרפסתאתלסגור ,אשתושרההתעקשהשבו ,האחרוןהרמונט
שלובהברקהבסיפוקונזכרשבהואגדולים.אלומיניוםבחלונות

ביתמנהלפניעלשנמתחוהרחביםובחיוכים"הביסטרו", ,אז
החדשהמעבדותמפקחעםמבטיםשהחליפו ,והאמרכלהחולים
עלבהנאהוחזר ,מאחוריושעמדהרשקוביץ'ועםהבריאות,ממשרד
מוגזם.פרנקופוניבמבטאהצרפתיתהמלה

מןהחיטויבסבוןביסודיותידיואתקרצף ,הכיוראלניגשבר·שושן
ארוךהברזאתבמרפקולסגורוהקפידהחרסינה,קירשעלהמיכל
ללבורנטים.ביה"סשלהשתןבקורסולימדושבשלימדכפיהידית,
הקומקוםתקעאתחיברכחולה,ניירבמגבתהיטבשייבשבידיים

מןמבטהאתלהתיקעכשיושהעזהגאלינה,שלצדודיתההשקע.אל
"תרציבכך.הבחיןהואבעדינות.לעברוסבהשבידה,המבחנה
המהירבסומקוהבחיןמהדרושרםבקולשאלגאלינה?"תה,לשתות
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בקולחזרצ'אי""צ'אי"ומהנהנת.אליוהפונהלחיהאתשהציף
השיבה"תודה",הקלה.המבוכהאתבהלעמעםמנסה ,מונמך

שורוק, ,הקלבשיבושהוסיפהבר·שףשן","אדוןהאסיסטנטית,
חייך ,אוליאו ,היהודימרדכיהיהכאילו ,מעטאותושיעשעשתמיד
שניצבוהשישהמביןספליםשנינטלהואהמן? ,עיןלהרףלעצמו
האותיותאתלמקוטעיןמסתיריםמקופלת,מגבתעלוהפוכיםנקיים

 1.5התהשקיותאתבתוכםהניח ,' 1988הבריאות'משרדהכחולות
אתויצק ,הספלידיתעלהתריתעםהחוטאתכורךכשהואגרם,
שני"עודחטופות.בהצצותאחריועקבהגאלינההרותחים.המים
"של·ושנשימהבאותהוהמשיכהמאות",לארבעמגיעהאנירגעים
בינתייםבחש ,מוטרדעדיין ,בר·שושןו·אר·בע".שמ·וניםמא·ות

עודהחישוהחרסעלהכפיתשפעמוניאלא ,בספלוסוכרארוכות
מןחורגתובמחווההבחישה,אתקטעהואעבודתה.קצבאתיותר

והוסיףהפסדיה,דמוייתהסכריןקופסתאלידואתהושיטהשגרה
תשע·יםמא·ות"שלו·שהלבורנטיתשללספלהטבליותשתי

שלו.הנאמנהושתי·ים"
לעתיםבוועולהחוזרהזההמציקשהענייןשבועותכמהכבר

שלהמרווחבמשרדווכבדהשקטהישיבהאותהמאזקרובות.
המחשביםויועצתהתקציביםפקידעםההנהלה,באגףהרשקוביץ
מנהליםמתיקשולפתשחיתהוהחצאית,הרוחקצרתהצעירה,
הספהריפודעלאותםופורשתצבעוניים,פרוספקטיםאדום·יין

חנוט-הרשקוביץבר·שושן.לביןשבינההגדולברווחהאלגנטית,
בידיואחז ,הימנילצידהצמוד-מתמידושמנמןפרחוניתבעניבה
כפי ,בפאריזהאחרונההתערוכהמןעמושהביאזהים,עותקים

שלהליפסטיקמתוךנדיבלחיוךזוכהפעמיים,כברלהזכירשטרח
מכשירשלצילוםמודפסהיההפרוספקטכריכתעלהמהנדסת.

החדשהמיקרוגלמקסימום,שלבגודלכולוכל ,ודיגיטליחדיש
עלנושאהיהלאאםבר·שושן.שלהנשואהבתורחלי,שלבדירה
הבלונדיתהיפהפיהואלמלא'אורינומאט',המעוצבהלוגואתחזיתו

 ,המכשירפתחאלשתןמבחנתעםמטופחתידהמושיטהבצילום,
שהרגיש ,בר·שושןמעבדה.ציודשזהוכלללשערהיהניתןלא

היפהפיהשלשיניהצחורמולהלבןבחלוקומשהומלוכלך
ביישובלהעשרתצריךדברשכלוהודיעמה,דברהמהםשבתצלום,

"הזריז ,הרשקוביץשללעברומביסשהואתוך ,ובלימודהדעת
שללצדודיתהמעברעגולחיוךאליושהחזירמפאריז",שחזרהפזיז

המהנדסת.

בר·שושןגאלינה.המשיכהו·שמ·ונה",תשע·יםמ·אות"של·וש
אבל ,בשרואלזורםהמשקהחום ,ידיובשתיספלואתכברחיבק
העגול.הקשלשולחןצמודההספלכשתחתיתלה,המתיןעדיין

משפסבתוכוהדהדהצוות,עםלחלוקיששכאלהעקרונייםעניינים
עללהתגברלווסייעשהוא,כלממקוםמוכרלושנשמעמוכן,

והחליקה ,שולחנומעםרעננההזדקפהבהגאליכשהקטנה,המבוכה
פנתההיאשדיה.שיפועשעלהחלוקכיסאלבחזרההעטאת

לכיווןמסלולהאתמעט,פצהבדרךאך ,השולחןאלוהתקרבה
אתמסגירכלחיהוחולףורדרדכשסומקידיה,אתליטולכדיהכיור

וקצרה.פתאומיתמורהבאהדתבר·שושןאתומציףהכמעט·טעות,

שלהאחוריתהכריכהעלהימניתידובגבסטרשזהו","כך
;,~ייתהמכשיר.שלמידותיואתשפותבשלוששצייןהפרוספקט,

שבידה,הזהובהשרביטעםהכריכה,חזיתעלהנורדיתהשתן
עודכעתשהפילהגאלינה,שלהשחוריםתלתליהמולקלותברעדה
בקומתורכןבר·שושןהספל.אלידהמכףסוכרזיתטבליותשתי

מאגודלמתוחהידוכףאתעליופרשהקש,שולחןאלהקיפחת
שלהפינותבארבעהנותריםהספליםארבעתאתוהציבלזרת,
הגשעפטאתלסגוראפשרהחדשהמכשירעם •"זהושמד.דהמלבן
אלפונהחציו-אמרהביססרו",עלהעבודהכלאתולארגן
הכיסא,מןשלישיםשניעלשישבהגאלינה,אלוחציוהספלים
מקוםיישאר"ועוד-המשענתעלגבהאתלהשעיןשלאנזהרת

שעלהמעבדהבמחברתדףהפכההחלוןמןקלילהרוחלקומקום".
אלאמתוכה.לאטוהתגלגלהשחורועסוהמבחנות,שולחן

שלעמדתואתסנטימטריםבכמהותיקן ,בכךהשגיחלאשבר·שושן
אלף",ושבעהעשריםדולר.אלףושבעה"עשריםהספלים.אחד
מקרטע ,בתנועתומתמידהעטבעוד ,שבידוהפרוספקטאללחש
המשיך"והתוצאות?",המכסה.שלהנחושתתפסעלסיבובבכל

כמראהאיןהרי ?התוצאותעללסמוךבכלל"אפשר ,בר·שושן
לעבראיתרוהצביעלצינורהצבעוניתהחוברתאת~לגלעיניים",

הואטההעטשלתנועתוהמעבדה.שבירכתיהגיבןהמיקרוסקופ
השולחן.בקצהלוהממתינההתהוםשלבקרבתהחשכאילומשהו,

ואטיתרחבהבקשתסוקרשהואתוך-מבטואתהחזירבר·שושן

גאלינה,שלהחומותעיניהאלהמיקרוסקופמן-שלוהמעבדהאת
בחטףהסיטבמשהו,נזכרכמוואז,התהלספלעפעפייםהמשפילות

אתלשמוט ,רגליועללקוםהספיקעודהעבודה,שולחןאלפניואת
העטשלהאיטיתההזדקפותאתולראותהרצפה,עלהפרוספקט

קופץשלחוזרשידורכמו ,השולחןגבולעלדמיוניצירסביב
הדיושלהארוכיםהנתזיםואתלמטה,הקצרהמסלולואת ,אולימפי
הפצפוץאתשמעזהכלאחרורקהרצפה,מןשהמריאוהשחורה

רעשואתהאבוניט,ריסוקשלג'וק,מעיכתכמווהדוחה,הקטן
לעלותשהחלההאיטיתבצריבהוחש ,ירכועלידושהטיחההחבטה

הדיומשלוליתלעברוהזורםהדקיק,בזרזיףהתבונןהואהמכה.מן
שעלהבלונדיתוביפהפיהשחורה,אמבהשלמאשימהכאצבע

לההתפרקדההעיןמןסמויקפיציבכוחאשר ,המגולגלהפרוספקט
 .רגלולידהרצפהעל

הנחותהגדולות,הצנטריפוגותנהמתבמעבדה.עכשיוהיהושטן
לפניעודחדלהשקפא,פיהוקכמופתוחים,במכסים ,החדרבפינת
הדואגמבטהאףעללביתה,זמןבטרםגאלינהאתכששחררשעה,

מלבןלחיה.עלפזורליטוףהמחליקהוידוהדלת,לידוהמפציר
שהאיר ,הפלואורסצנטילחיוורוןמקומואתפינההבוקרשלהשמש

חד·פעמי ,תכולפלסטיקבעטהשלוחה.אצבעוואתהדיוכתםאת
שלהבדיקותתוצאותאתהעבהבמחברתובר·שושןסיכםוניקלה
הנוףאתמחלונולסקורהיהיכולהמסתובבהכיסאממרוםהיום.

המתכנסתהעציםשדרתההנהלה,אגףכניסתשלוהמוכרהמאפיל
המרוחקהרמזורהחולים,ביתשעראלבפרספקטיבהתרגילכמו

אתמיישם ,בקולשאל "?לעשותנשארעוד"ומהבצהוב,שהבהב
להעתיקעודנותרושינחה.בלבולכנגדהמסייעתהדיבורטכניקת

אלאותםלהורידכדי ,שמשמאלוהטפסיםערימתאלהתוצאותאת
לכיורהשתןמבחנותאתולשפוךהביתה,בדרכוהחלוקה,דלפק

באלכוהול.ספוגהבמטליתהשולחנותאתולנקותהכימיקלים,
כותבכשהואומלמלשבבכך",מהשל,דבריםבכךמהשל"דברים

רעכל·כךלאזהישנה.מנגינהשבריראיזהלכךומוסיףבמהירות,
חשב,בידיים,המקצועאתולהרגישהצוותבלילפעמיםלהישאר

עללדבר"שלאבמבחנה.נגעלאשניםשכברבהרשקוביץ,ונזכר
אתשרבמשחזר ,לעצמוחייךשתן"בקצתהידייםאתלהרטיב

המתיז""הפזיזהפעילשבה pרבותשניםמלפניהמרנינההאפיזודה
ננסשרקזכוכית,וברסיסיבשתןכולווכוסהברשלנותצנטריפוגה

 •עיניואתפצעולא
מכיסאועכשיוקםבר·שושןבמהירות.מולאההטפסיםערימת

שגאלינקה"חבלהכר.לבלישופררוחומצבגובהו.מלואוהתמתח
אלניגשהואידיו.אתחכךלעבוד",נקראזהמהרואהלאהקטנה
לרוקןוהחלהיום,מעמלמלאותמבחנותבמאותהעמוסשולחנה

ובנוזלבמבחנותונמלאשהלך ,הגדולהנירוסטהדליאלאותן
נטלהזדקף,הואהמנוסות.ידיותחתניתזהלאסיפהאףהצהוב.

ופנה ,בתחתיתוהשביחבידותומךכשהוא ,הכבדהדליידיתאת
התבוננההביססרומשולחןמסלולו.אתתיקןלפתע,הכיור.לעבר

ומןשבידה.הפזבמבחנתלעברומנופפת ,השתןשלהמרובהבו
מולאלההנהלה,כניסתמעלהשישית,הקומהשלהרחבהחלון
בשמשזוהר ,איטיזהבגלונישאפרץהעצים,ושדרתהשאנןהנוף
וצונחנפרש ,הענברוברסיסיהמבחנותבזכוכיתהמשתברתהערב

 •צהובים.כוכביםשלמופלאהדי·נורמזרקתכמולאטו
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 43-+מעמ'+-סוף
לא.ריצתה.בעדועוצרתקדימהלשעוט

ידובוטחת,זדונהענקים"ידזאתאין

הגודעתידולאלאל".שמהמתבדחת
הידלארחל.של"גורל"שלוהמלעיגה

שכםעלהצונחתהכבדההידכיהזאת.
אחרתידהיאמרוצתה,אתועוצרתהאיילה

לאאךאכן'מכבידהידהיאבתכלית.
הידומנחמת,רחומהידהיאמכךפחות

אתהחובקתהידבבית,הממתינההאימהית

האיילהשלידהזולכל:ומעלתינוקה.
ופותחותנמתחותרגליהבעודכיעצמה.

האוחזתזוהיאעצמה,שלה,ידהבתאוצה,

לקרקע.אותהוכופתתבכתפה
אלה,אףאלהכחלומות,כמוהםוהגעגועים,

 •מאחורנותרים
בדקותעוז,עמוספעםכתבכךלאוכי

בלאאנחנומהכדרכו:וכאובהקולעת
 •האיילה.ומהחלומותינו.

הערות

עמדתיהורביץיאירת;בשי:רהציפורמוטיבעל . 1
 :הבאבמאמרי

ציפורשלתקןעליופירבת"ציפור .מזוריאיר

חוב'י"ח,כרך , 77עיתוןולהיפר",נצורה,
 , 36-32 ; 23 • 20עמי ,) 1994 ( 178-177

עמדתירביקוביץדליהבשירתהציפורמוטיבעל
הבא:במאמרי

: Yair Mazor. "Besieged Feminism 
Contradictory Rhethorical Trends in 

. the Poetry of Dalia Rabikowitz 
World Literature Today, Vol. 58, no 

. 354-359 . 3 (1984), pp 
יאירהבא:בספריכונסלעברית,בתרגום ,המאמר
מחקריםהמבנה:תבונתהצעירה:שירתםמזור.

המקרא.ובספרותחדשהעבריתובסיפורתבשירה

עמי , 1987תל·אביב,אוניברסיטאים:מפעלים
17 25-, 

אלהבימיםמופיע

 77עתו[בספרי

עשחאלאורח

לרשתפנים
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יוצריםזכויותעלמגינהאקו"ם

יוצריםזבותמהי

הוארוחו.ומפריעבודתומפריליהנותזכאי.-ספרותיתאומוסיקליתאמנותית,-מקוריתיצירהשחיברמיכל

לבצעהאולהציגהאותה;להשאילאולמכוררשאיהואבווידאו;בתקליט,פוס,דבהיצירהאתלפרסםרשאי

הזכותהיוצרשלבידובקיצור,-שהיאדרךבכלהעתקיםממנהלהתקיןאותה,לתרגםאולעבדבפומבי;

יוצרים""זכותהכוללבשםהחוקפי-עלמוכרותאלהזכויות .ביצירתושימושכללהרשותאולעשותהבלעדית

-ביצירתושימושנעשהשבומקוםבכלאלוזכויותלממשמסוגלהבודדהיוצראיןהמקריםברוב(קופירייט).
שלביכ~לתםאיושנימצד .שימושבהלעשותניתןשבהםרבי-התפוצהוהאמצעיםהדרכיםלנוכחזאת

ופאבים,דיסקוטקיםאולמות,בעליסרטים,מפיקיתקליטים,חברותאמרגנים,שידור,תחנות-צרכניםיי 11ה

לוולשלם Iביצירתושימושלעשייתהסכמתואתלקבלכדייוצרלכללפנות-וכדומהבתי-מלוןמקומיות,רשויות
הזה.השימושתמורת

ולטפלהיוצרים,זכויותעלולהגןלשמורשמטרתםבאירגונים,היוצריםהתאגדואלה,קשייםעללהתגברכדי

 .ובחלוקתםהתמלוגיםבגבייתביצירות,לשימושבהרשאהקולקטיביתבדרן

אקו"ם
בשנתנוסדהם 11אקו .בישראללמוסיקהומו"ליםמחבריםקומפוזיטורים,אגודת-אקוייםהואכזהאירגון

למוסיקהלים 11והמוהסופריםהמשוררים,המלחינים,מרביתשהםבקירוב,חברים 2000כיוםומונה , 1936

יצירותיהם,שלהביצועזכותהאגודה;שלבטיפולהשהןזכויותיהםכלאתם 11אקולידיהעבירוהחבריםבישראל.

ומוסמכתהזכויותבעלתהיאם 11אקולפיכןההעתקה.וזכותההסרטהזכותההקלטה,זכותהשידור,זכות

המייצגותבעולם,מסוגההאגודותמרביתעםהדדילייצוגבהסכמיםקשורהיםיאקוביצירות.שימושלהרשות

סיס"ק.-הבינלאומיתבקונפדרציהמאוגדותהאגודותכל .תבלברחביאחריםזכויותובעלייוצריםוחציכמיליון

תמלוגים
כנגדתמלוגים.תשלוםתמורתהזרותהאגודותחבריוביצירותחבריהביצירותלשימושושיוכרתמעניקהם 11אקן

 . .משפטייםהליכיםננקטיםתמלוגים,תשלוםוללארשותבליביצירות,שימוששעושיםאלה
ואףשקליםאלפימאותשלולקנסותלפיצוייםלהגיעשיכוליםופליליים,אזרחייםסעדיםקיימיםהחוקמפירינגד

למאסר!

-ויצירהיצירהבכלהשימושמידתלפיהוצאותיה,ניכויאחריאקו"ם,מחלקתגובה,שהיאהתמלוגיםאת
מרוויחהואינההכנסהם 11לאקואיווכדומה.שהודפסו,עותקיםמספרשנמכרו,תקליטיםכמותהשמעתה,תדירות

עבודתותמורתהיוצרשלגמולוהםהתמלוגים .הזכויותלבעליאותםמעבירהאלאלעצמה,התמלוגיםאת

כולו.הציבורלהנאתליצור,להמשיךלוומאפשרים

אקו"םפרס-היצירהעידוד

פרסים-והמוסיקליתהספרותיתהיצירהשלשוניםבתחומיםליוצריםם 11אקופרסימחולקיםשנהדמי
ועוד.אקו"ם,אותותהיצירה,פרסוםלעידודפרסיםחיים,מפעלעבוריוקרתיים

והסבריםהדרכה

שימושכללפני-ממליציםאנואקו"ם,שלפעולותיהמבוססותשעליויוצרים,זכותחוקמהפרתלהימנעכדי

בהסבריםהדרכה,במתןהציבורלרשותעומדתאקוייםבהתאם.פרטיםלקבלתאלינולפנות-כלשהיביצירה

מחבריהן.ועלוספרותיותמוסיקליותיצירותעלמפורטובמידעמשלימים,

 . 15.00עד 8.00בשעותה'-א'בימיםפתוחיםמרשדינו
 oנ 6sso119-פקס. oנ 6sso11s- 1טלתל-אביב 11sרוטשילד 1שדכתובתנו:
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