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קישורקטעי

חלאה?ומהזעם""ענבי

i 
חמורפשעהואשמונהקרייתעליריהגליל'תושביעלדי

בכוונהנעשהשהואמשוםמראש.תוכנןשהואמשוםביותר'

פושעישלוהאסטרטגיתהטקטיתהשיטהשזוומשוםתחילה.
שאיןאלחיםבשםזדוןלמטרותשלדיםאזרחיםהמנצליםהחיזבאללה

קדושה.כלעמו
 .הצפוןעלהקטיושותיריאתולהפסיקלנסותאלאברירהחיתהלא

הכרחית.חיתההתגובה .כאןיועילולאהתחכמותאוהתחמקותושום
השיריםבאחדכתבסוצקבר'אברהםהגדול'ההומניסטהמשורר'
לאשלידמי"את 192גיליון " 77ב"עתוןשהופיע ,שלוהנפלאים
מפשע.חפיםאחרים,שלבדמםכמובן,היאהכוונה " ...בדםתשטוף
בכוונה.שלאאובכוונהאםחשיבותכלואיןפשע.נעשהכנאובכפר

איננושתותחלדעתהיהחייבמישהולכפרה.ניתןשלאפשעזה
רצהשלאאוהביןשלאמינקודה.מטרתשלוקחנשקכמומדויק
המחנהכמומטרה,לסייגמבלילתותחים,יריהוראתונתןזאתלהבין
אםגםרבים,אזרחיםמקלטמצאוששםשידעלמרותהאו"ם,של

לתתחייבהזההאישחיזבאללה,אנשילהסתנןהיועשוייםביניהם
הדין.את

שבכנותשכנינו'ולדיןהעולםאומותלדיןנעמודכולנואחרת
הואהעיקר .העיקרלאזהגםאבל'שלום:איתנועושיםוברצון

הדורות,כלקץעדהזההעםתולדותעלירבוץהזהשהמעשה
 .יכופרבלקלוןעמושישכמעשה

הראשוןהכינוראתהצבאאנשיתפסוהפעםגםמלחמה,בכלכמו
הללר'הנכבדיםהגורמיםשניוהפרשנים.המיקרופוניםאוחזיולצידם
להםלאפשרכדיעבורם,נוצרהזהש"המשחק"מביניםכאילו

עלאלוףסגןלאיזהלהקשיבדימזמן.זהציפולותפקיד"לעשות"
לכווןהמאפשרתהמשוכללת,והאופטיקההאלקטרוניים,האמצעים

המשקוף:לביןהדלתביןצרלסדקהפגזאתולהשחילהתותחאת
מעברכאילואמת.עלבמלחמהולאבתרגילמדוברכאילוזהוכל

שהתפקידלמתרחש,קשרכללהםאיןשלרובאנשים,איןלדלת
קרבנות!להיותםמצטמצםשלהם
המתנשאת"מקצועית"הכאילושהמנטליותבהחלטאפשרי

נקודהזוגםכנא.בכפרשהתרחשלמהמעטלאתרמהוהמתלהמת
חינוכית.למחשבה

בחירות?יש

קואליציהוירכיבהממשלה,ראששייבחרלהניח,יש Iדברשלבסופו
דוברישכלהרושםמתעוררשעה,לפי Iאבלממשלה.ותהיה

והמטיפים,המסביריםהנואמים,מבימתירדוומנהיגיהןהמפלגות
לקופירייטרים.ליחצ"נים,לתדמיתנים,המיקרופוניםאתוהעבירו
הנ"ל.והגבירותהאדוניםאתמצטטיםהטוב,ובמקרה

ומתוקנתדמוקרטיתבמדינהבחירותשמערכתלהניחמוגזםזהאין
הטקטיקהאתלהכתיבהאמורותאידיאיות,סוגיותלבררכדיבאה
הבחירות.לאחרהממשלהפעולתשל

גםאבלהגדולות,בעיקרגרת,המפלמנסותזאת,לעומתאצלנו'
וכולםאותן'המאפייניםהאידיאולוגיהעיקריאתלהסתירהקטנות,

ויותרהיריביותרהםאלאהם,אינםבעצםשהםפניםמעמידים
מגוחך!לא.מסובך?הם.שהואפניםשמעמיד Iממנו
אגרסיבי'חופשיבשוקהשלמה,בארץ-ישראלשדוגל Iהליכודאם

בהמשךבארץ'הערביתהאוכלוסיהנגדמגבילעדכוחניבמשטר
אתאמרלא Iמחיינונרחביםחלקיםעלהראשיתהרבנותשליטת
 .אחרלמישהומתחזהפשוטהואאזהבוחרים,לציבורהאלההדברים
משקר!הוא-אחרותבמלים
היאמה Iכןאםלא?אוכן?סוציאל-דמוקרטית,היאלעבודה,באשר
ביןהפערעלאומרתהיאמהבכלכלה.פוליטיתמעורבותעלאומרת
מהמינימום?שכרשמשתכרמילביןהמנהלים,מעמדהחדש,המעמד

החיזוריםרקעעל-והמחשבההדת Iהמצפוןחופשעלאומרתהיא
היאעליהןהתשובהשאתשאלות,ועודהדתיות:המפלגותאחרי

מוחלט.באופןמאיתנומסתירה

נעוצההבחירותמערכתשלהירודהלרמההסיבותשאחתספק,אין
וירדדאשראומללחוקהממשלה.לראשותהאישיותהבחירותבחוק
כמוה.חיתהשלאלהתבזותהפוליטיתהמערכתאת
ירצהמחוקקאיזהוכי Iלכךהדעתאתיתנוהבאהשבכנסתמניחאני

להביעמבלי Iיחצ"ןאוקופירייטראיזהכתפיעללכנסתלהגיע
אחת.אמיתיתאידיאולוגיתעמדהלאאףהבחירותמערכתבמשך
הולכותוהאפשרויות .במיעוטוברעלבחורישאזעדאבל'

ספקשאיןאלהשלתגבורםאתלהבטיח Iלכלראשומצטמצמות.
קדימה.השלוםתהליךבדחיפתבנחרצותם,

חזהליוןחגעם
טוטאלית,אמונההיאמהמזמןשכחהשכברבתקופה-קירקגור
משנינותו'ולהבותבולהיזכראולישטובכאנכרוניזם,ונקראנשמע

לתתניתןבהחלט Iאבל •הגותואתליישם Iצורךאיןואוליקשה,אך
שהיא Iשלוהדתתפיסתשלרציונליזציהתוךמשנתו'עלהדעתאת

במשהומזכירטוטאלי.ומלא,אינטימיבשיחאלוהיועםאדם-אישית
ההופכיםעלוחדחושףאורושופךהמנוח.ליבוביץשלתפדסתואת
עלהפוליטייםמעשיהםלכלכלמנסיםאובו'לחפורקרדוםהדתאת
אחד.עלאחדאחרים,ובספריםבתלמודבתנ"ך,שכתובמהפי
 1הגדולגהההרשלעולמותוךאללהציץהזדמנותזואחרת,אוכך

האירופיתהפילוסופיהעלשהשפיע Iהדתיהאקזיסטנציאליזםאבי
משנינותולהבות Iומאידך Iאחדמצדשלה,הפריחהבתקופת
ניסוחיו.מחריפותהתרגום,מןנעלמהשלאהלשונית,

גולומב,יעקבולד"רזהמדורשיזמהאיתןמריםלמשוררתמודהאני
 .המדורשלמקווה)אני<כךלהצלחתוועצתועטומפרישתרם

לעייןאלאקירקגור'בפרקלהסתפקלקוראמציעאיניזאת,עםיחד
המרתקלמאמרולמשל'הלבתשומתאתולתת-בגיליוןעוד

מאמרואופר.וא.א.גרינברגצביאוריעלגלדמןמרדכישללדעתי
המשוררעלמאמרשכתבהוגה-עולה, Iגולדשטייןאלכסנדרשל

יתרכל Iוכןעצמה.בפנייצירהשהואמאמר Iורסקיבריוסףהמנוח,
בחודשו.חודשכמדיוהסיפורים,השיריםהרשימות,המאמרים,

 •עימה.בקריאה

fB jJ,)1 · u -·:--~ 



ופרוזהשירח

 5שיריםוצבי:שלום

 7שיריםאלון:אבדר
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ספריםביקורת
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8 
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 ,הישראליהמיליטריזםשלהיווצרותוהכוונת:"דרךעלפפהאילן
 D 12אליעזרבןלאורי "-1956 1936
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 20רוזנובאליהוקירקגור:סרןעל-פילאותנטיותהחינוך

 24איתןמריםמדנית:ויהדות:יהודיםקירקגור:קירמזה:ה.נדרס

שבועאירועיתוכנייתמתוךקטעהשער:

-9.6.96-5.5הביןשייערךבקופנהגן,קירקגור
-קירקגורשלדודובןשציירלפורטרטכעיבוד

קירקגור).כריסטיאן

 28בציוןקירקגורגולומב:יעקב

ומאמריםמסות

דינהמרוסית:ברודסקי:יוסףעלגולדשטייןאלכסנדרקברות:בביתמוות

מדקרן

גלדמןמרדכיואצ"ג:א.א.פואצלהכפיליםמלכות

32 

36 

קבאבילבזאר"פואמות"עלגלזמןלאהבתוכו:גלותואתנושאאחדכל
 40רגולנטשמואלבתרגוםדרויש,ומחמוד

 44גבורבן-יוסףצביהשלספרהעלשתלשמואלאחד:בשירוהליריהאפי

קבועיםמרורים

בסריעקב-שעהלפי

 77עתרןהמלצות

סומקרוני-פינהחצי
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 77עתרו
ולתרבותלספרותירחון
נסריעקבהעורך:

 ,סיוןאריהסומך'ששוןבלס,שמעוןהמערכת:חברי
פלועודדעצמון,צביסומק,רוני

ישראלי·גלעדעמיתמשנח:עורכת
נסרמיכאלועיצוב:ניהול
רגולנטשמואלניקוד:
סנטרותי :ציבוריחסי

בלס,גילהאוורנוך·אורפז'יצחקהמערכת:מועצת
אריהסומק,רונייהושע,א.נ.זך'נתןהדר'יוסי

שוהם,גיורארבין'עוזרפלו'עודדעצמון'צביסיון'
שמאס.אנטון

ש"ח 16 8 1996אפריל l 8תשנ"נ•םן 19S 8נליון 8 ם"•שנה

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

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

ואינהכותביםפניותעלנכתבעונהאינההמערכת
מבוילת.מעטפהאליהםצורפהאםאלאידכתנימחזירה
נרווחמודפסכשהוארגיל'בדואררקלשלוחישחומר
רצויהעורךעםפגישותהנייר.שלאחדצדעלכפול
מראש.לתאם

בע"מ·רוזמריןמופתדפוס :ממוחשבתגרפיקה

אורניב :לוחות
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תמימה;ברקדארוחתהנדל:היודית
הקיבוץהוצאתהחרשה;הספדיה

קריאה;סימןספריהמאוחר;

עמ' 137 ; 1996

"צדשהםסיפורים,חמישהבןמחזור

שואלתהנדלשיהודיתמושג ,"'ב
שהעמידה(במוסרחסידיםמסיפורי

מתחילהגמראמסכתכיהגורס ,לספר
 ..הראשון>לדףלהגיעאיןכיב'בדף
עדרחבונוכחות ,חסרהראשוןהדף

ההווה.אתמעצבת

נפש;;נ~דגזףקמנץ:ליןטובי
 53 ; 1966 ; 77עתרןספריהוצאת

עמ'

כותבת,אשהידבהשניכרתשירה

תמסיים.גבולותלעתיםהשוברת
הארוטיקהביןבחיבוריםעולההדבר

המתקיימיםהיחסיםשלוהפוליטיקה
ובמיזוגמחד,כוח,יחסישלבשדות

כפרית ,"שירית"סביבהבין

שלהביוגרפיהאתהתואםואורבנית,
העטיפה>(גבמאידך.המחברת,

כליי /מכלאם.הלילהיצאו"הזאבים
לקולמאזינהאינישלובים./
תרסיסובדמי;רחשהלש;יללותיהם

ניע.//בליחם

מצרייםסיפורים-נהרלחרףבית
עורך:והשמרנים;השבעיםמשברת

יריעותהוצאתאלער-בוסקילח;עמי
 174 ; 1996חמר;ספרי-אחרונות

עמ'

סיפוריםעשרתשעהשלאנתולוגיה
והשמונים:השבעיםמשנותמצריים

 ,הורביץאהוד ,אניןרביבתרגמו:
אורראוהסיפוריםשניבוים.יצחק

משקפים,והם , soוה-ד oה-בשנות

מצריםאתשוניםוסגנונותבאופנים

האלה.הימיםשל

יותרמופנםיותר,לוגיהשניהשער
 ,ייןמעבביכוריםספר .יותרומיושב
לעתיד.ציפיהמעורר

לידשלךמהמוחקסבותסיפותלי"יש
 /סיפותלייששלי.האהבהשולחן
שלאלגרוןאותןאזליףשאניקסבות
נכנס."כשאתהמותקיכאב

תעיר;פןהס(חתולי):שריינואלי
עמ' 241תג;הוצאת

-(חתולי>שריינולאליתשיעירומן
השואהנעשיתבהסיוסית"הרפתקה

בעסקימשגשגוענףפרנסהמקור

סרקסטיהעטיפה).השעשועים"(גב

ביותר.

צרמוסריים;הבלתיאילון:לאח
 227 ; 1996עברית;סיפורתהתפר;

עמ'

והינדה,נוחשלאהבתםסיפור
-ומוסרערכיםחסריצעירים
טיפוסיםארוטיקה,רווימסעהעורכים

כתמיד,ברור.אינושהגיונםומעשים

שלוהתמונותהדימוייםואוצרהלשון
וחורגיםמיוחדיםאילוןלאה

מהשגרתי.

שטבע;היםפלבאנובח:זינאירח
ההוצאה;שםציוןללא(רוסית);
עמ' 93 ; 1996ישראל;

בישראל,ראשוןחדש,שיריםספר
העמים.מחברעולהמשוררת,של

מספריםהאוטוביוגרפייםשיריה

היהודיה,האםעלמרתק,חייםסיפור
קרפלק,שנסבןהאב,אתשפגשה
מוסיקליים,שירים .שכןגנגול

אובססיבית.לאחריזהריתמיים,

סררתאנסטסיה;אניקמחי:אלונה
 235 ; 1996כתר;הוצאתכותרים;

עמ'

אתלוקחשהרגשסיפורים,חמישה
בשפהמאוד.רחוקהקוראואתהגיבור

משרטטתישירה,אמינה,אותנטית,

חמשהראשון'בספרהקמחי'אלונה
עלומכאיבות,נוגעותתמונות
במציאות ,ועכשיוכאןשלדמויות
ומנוכרת.זרהזאת,ועםמאודמוכרת

כחולה;הכיהעיןמוריסון:טוני
הספדיהניצן-קרן;טלמאנגלית:
המאוחר;הקיבוץהוצאתהחרשה;

עמ' 185 ; 1996קריאה;סימןספרי

מוריסון.סונישלהראשוןהרומן
לאבבתפקולה,הילדהשלסיפורה
החיהומתוסכלת,מוכהואםשיכור
וחברתית:רגשיתעזובהשלבעולם
ריסון'מראצלכרגיל ,מוליךהסיפור
שבחייוהאלימותהכאבאלאחורה,

וקדימה,הדרום,אתשעזבוהשחורים

שלהם.התקווהחוסראל

מזרח-מערב;רושרי:סלמאן
כתר/הוצאתפלר;עוררמאנגלית:

עמ' 185 ; 1996כותרים;סררת

וקושריםהמערביםסיפורים,תשעה

-ומערבמזרח-עולמותשניבין
שאינו ,רושדישלעולמותיוגםשהם

אותםבוחןאלאביניהם,"בוחר"
עצב.נעדרתשאינהבשנינות,

 ;אהובהילדהאליצור:אסתר
לעם;ספריהעובר;עםהוצאת

עמ' 255 ; 1996

אלצעירהאשהשעורכתבזיכרוןמעס
יחסיהאלבעיקר'ערריה:ובילדותה

מערכתאלבילדותה,שעזבאביהעם
עלהמתקיימת ,עמוסערנהיחסים

השנים.לאורךמפגשיםפני

-ריתמוסודא;האגורביץ:דלי
המאוחר;הקיבוץלשירה;סררה
עמ' 94 ; 1996

ו"החיהודא""הא-שירהספרישני

היוכאילוכתוביםהשיריםהיחידה".
פשוטיםעבריים,ילדיםשירי

מקוראלהיאכשההתכוונותוחרוזים,
ההתחלה.אלהשירה,

יושבים /לשניים;זרוקיםודא/"הא
גםאך /המצלתיים/ביןומפספסים/

 /מתנשקים/אומכים/כשהם
החרוזהם /השפתיים/שתצלנה;
יתחרז"לאשלעולם /הקרוע/

שלמצרירתכתיבהבת-ציון:אלח
הוצאתחצי-שנאה;חצי-אהבה

עמ' 45 ; 1996רגש;

(גבריאלהבת-ציוןלאלהשמיניספר
לעתיםנפש,שירתאלישע).

המאיר ,מיסטיממדבעלתרליגיוזית,
המציאות.חומריאתמיוחדבאור

גםלמעמקים,וחותרתמחפשתשירה
היא.מהותהשל

לכמה(מתחתלנו;מחכה"השלום
 /-והשלמותהשלוםשכבות)/
ומאחיםהשלם/הכליאתמשחזרים

שבידינומהכלזהאוססרקונים;
לעשות

זמורה-הוצאתקינמון;נגיר:ורדי

עמ' 54 ; 1996ביתן;

נגיד.לורדיראשוןשיריםקובץ
שערים:לשנימחולק"קינמון"
מנדרינה.'פלחיאוכלתו'אני'נשיקה'

'ילדה-הראשוןהשערשל"הגיבורה"
קצרותעתיםבשורות,-מנסהאשה'

וגםלרוחב,מתארכותעתיםובודדות,
שלהספיגהיכולתאת-כמותית
מיוחדתבלשוןזהכלוהנתינה.האהבה

אסוציאטיביתמתפנקת,ילדותית,לה,
ויצירתית.

גרעוןעורך:האלקטורלית;המהפכה
הקיבוץהוצאת-אדוםקודורון;

עמ' 223 ; 1996המאוחר;

ראששלישירותובחירותפריימריס
בעריכתמאמרים,קובץהממשלה.

המדינה.מדעאיש ,דורוןגדעוןפרופ'

הפריימריסבשיטתהעוסקיםהמאמרים,

הממשלה,ראששלישירותובחירות
וחוקרים,שריםעל-ידינכתבו

ופוליטית.אקדמיתמנסמנקודת

אמילעורך: ,מרס;גיליון-משארף
ואורסיחאםמשנח:עורכיחביבי;

עמ' 174זקטאן;וע'סאן

פלסטינית.לספרות 7מס'גיליון
עלחביביאמילשלמסה-בגיליון
יוצריםמשלשירים ,האמןתפקיד

אורהרואיםשיריםפלסטינים,
הגולההעיראקיהמשוררשללראשונה

שלמחקרעבודתאלחיידרי'בולנו-
מאוניברסיטתאלאוססהעאדלדר'

היהודידמותעל'אח,אלנג
סקירהחביבי:לאמילב'האופסימיסט"

מאוניברסיטתבלסשמעוןדר'של
המצריהסופרשליצירתועלחיפה,
עלכותבחזייןצלאחאלח'ראס.אדואר
כמוהישראלית.בספרותהערבידמות

סופריםחמישהשלסיפורים ,כן
אלקאסם,סאלחנסאר,מוחמדצעירים:
סיעאדשחאדה,ראוי ,בסיראימאן

עםראיון ,גיליוןכבכלאבו-ח'תלה.
המצריהבמאיעםוהפעםקולנוע,במאי
גםכוללהגיליוןסייף.אבוסלאח

וביקורתחדשיםספריםשלסקירות
"משאוף",של 5מס'גיליוןלע

שלהתרבותבמוסףשהופיעה
הלונדוני."אלווסס"

1111a1ז.\,a fla.,ua110B,1 

התאקלמותשיריקוראיםאנווכבר
הנימה,אבללישראל.אהבהואפילו
שהיאבמקומותוהחריזה,הניגון

פושקיניים.הםקיימת,

אחרים;שלזמןברנשטיין:אורי
הקיבוץהוצאת ; 1995-1987 ,שירים

המאוחר

והמקיףהמשמעותיהשיריםספר

אורישלהספריםתשעהמביןביותר
כה.עדשהופיעוברנשסיין'

מורמתוחסכונית,ישירהבלשון
 ,בעיקרווידויישהוא ,בספר ,משהו
אתאחדמצדברנשסייןאוריבודק

כפי ,בשירהדוברשלהקיומימצבו
יחסוואת ,עצמובשירמשתקףשהוא

מחוץבעמדו ,השיראלהנ"לשל
המתכלה,לזמןהתייחסותישלשיר.

רעות,שכוונותיולמשהוהמפורר.
הדברים.בתוךאומאחוריהאורב

-הארס-פואטיבמדורמסתייםהספר
 ,,מחלה.היא"שירה
הקףלהשאיר;כמוךרוצהאני"וגם
שמתריםכמו /אהבה,שלמדויקלא

שהמתיםאחרי /גופה,מתארבגיר

בשקיות."נלקחוכבר
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י:ו(
1 : 

"גבר"שלהבטחה

לאנג:ז'אקשלהחרשספרועל
הנשים""מחר,

Jack Lang: Demain les 
femmes; Edition Grasset 

1995 ; 230 pp 
נאה,מצליח,גברעליאמרעודמה

לנשיםספרהמקדישלעילא,תרבותי
וחכם,נאור Iמשלנושהואנשים?לע

שבחיו.כלאתמנינולאועודכלבבנו.
והחינוךהתרבותשרלאנג,ז'אק

ומיהאחרונה>,(לאמיסראןבממשלת
הפרויקטיםמןכמהעלאחראישהיה

גםהואמגלומניים,היותרהתרבותיים
-בצרפתהאלגנטייםהגבריםאחד

שלהפותחתבחמישיהמדורג
שאיןתואר-להתלבש""המיטיבים

חשיבותהמייחסתבחברה Iבולזלזל
מזהוחוץ .ולסגנוןלהידורגתמופל
·טירהעיירתאותהכלואה,עיריתראש

עמקטייליעלהחביבהמצויצת,
בעוד .מזדמןוסופראמן Iוארהל

שרתכאורחכאןיבקרהואכחודש

והתקשורת.האמנויות

מדי"יפה"הכלהלומרכמעטמתבקש
להעידבהשישבמידה"יפה"בהוראת

מצוקתןעללספרנשים,שלמצבןעל
בכלתחומיהביןהמחקרוגדולתן.

היסטוריה,-התרבותתחומי

קולנוע,ספרות,פסיכולוגיה,
-ומיעוטיםנשיםלימודיתקשורת,

ובאחריותוהמרכזיבתפקידומכיר

במחקרזוגישה .העדשלהמוסרית
באקדמיותהאחרונותבשניםשלטת
בתחומיוגםהמערביבעולםעלית

ודאילאנגוהאמנויות.היצירהביקורת
תפקידעצמועלנוטלהוא .לכךמודע
בדיוקזהלמעשה,לכאורה. .נכבד

העדויות .ממנומתחמקשהואהתפקיד

אושלישימכליהןבספרומביאשהוא
סקריםבציטוטמסתפקהוארביעי.

מידע,פיסותשלאקלקטיובכינוס
כמהסוקרהואהגדול.ברובןידועות
והנחיתות,הקורבנות Iהסבלמפרקי
כולו.בעולםנשיםשלחלקומנת

בוסניה,כמו Iאסוןמוכיבאזורים

וזוכותיוםמדינשיםנאנסותלמשל,
 1לחמוללימדוהכנסיה.ל"חמלת"

פריאתושאו Iהאפיפיורלהןמורה
באלג'יריהשאירע.מהלמרות Iבטנכן

ביתאלבדרכןצעירותנערותנרצחות
הספר.

לאנג,פיעלהם,והשכלהחינוך
 1הנשילסבלהאולטימטיביהפתרון

הוא .ביותרהמבטיחהקידוםאמצעי

סקריפיעלסטטיסטייםנתוניםמצטט
יוניצף(האו"ם,בינלאומייםאירגונים

מזעזעיםאךאמנם,חדשים,לאועוד)
תשעושלישית.שניהבקריאהגם

ברחביאישמיליוןוחמישהמאות
מתוכםאנאלפבתים,עדייןהםהעולם

נשים.שליששני
שלנחיתותןעלמעטדקמספרלאנג
 1שלוזוכמומפותחות,במדינותנשים

האנאלפבתיותהנשיםאחוזבהשגם
הןהגברים.של ~מזרגדולעדיין

פוחדותמצוקה,בפוכרימתגוררות

לעתידומייחלותבגפןולצאתלבוא
הואהגדולחלומן .לבנותיהןיותרטוב

לאנגז'אק

זכושלאבמהתזכנהשבנותיהן
המאפשרתמשרההשכלה, Iחינוךהן:

שהןפעם"בכלכלכלית.עצמאות
פניהן Iשלנוהספרבתיעלמדברות

 ) 84(עמ'לאנגכותבמאירות",
הספר"בתיגלויה;עצמיתבהשתבחות

בהיותושלו."התיק"הרי,הם,שלנו"
אתגםלעצמוסיפח-התרבותשר
 1אלונשיםעל .החינוךתיק

קיוםקשיימחמתמארצותיהןשברחו

"יודעותשהןלאנגמעידרדיפות,או
העושרבצרפתכיאינסטינקטיבית

בכסףרקמתבטאאינוהאמיתי

יבנושאוליבביתלאשחוסכים,
בביתאלאהיום,בבואלמשפחותיהן

המקבל Iהרפובליקני Iהחילוניהספר
דתגזע,הבדליללאילדכלבשוויון
-מעידהוא Iכןשעל .) 85(עמ'ומין"
רבהנוחותאיחש-עצמועלשוב,

עלהמחלוקתבעקבותבסערהכשצרפת
"כשרהספר.בבתיהרעלותלבישת
שהאינטגרציהכדיהכולעשיתיחינוך

אימוץתוךדיאלוג,שלבדרךתיעשה
ליובלקודמישלההומניסטיתהגישה

לצדתמידאעמוד ...ז'וספין
כלנגד Iהאפרטהיידנגדהרפובליקה,
החינוךמערכת ...הפרדה""התפתחות

לצוניביותרהטובההיאהצרפתית
יש ...מוצאמכלילדיםשלאינטגרציה

שלהספרבביתמלאאמוןלי
באופיוהצרפתית,הרפובליקה

אםגםונו.' ) 87(עמ' ", ..הסובלני
מצטיינתהצרפתיתהחינוךמערכת

החברהלאנג,שמעידכפיבסובלנות,
המצויןהחינוךביתתוצרהצרפתית,

מוצאהבדליפיעלמפלהעדייןהזה,
כולל Iערביממוצאצעיריםודת.

צרפתיתאזרחותבעליאלג'יראים
אטומותבדלתותנתקליםמלידה,
מעבידים.שעריעלמתדפקיםכשהם

צפוןממוצאמשכילותצעירות
מקצועותבעלותהןאםגם Iאפריקאי
מעדיפיםמעסיקיםכימגלותנדרשים,
פרנסואזלשםהעונותמועמדותלשכור

כישוריםבעלותממועמדותמזניקאו
ישופטמה.ואפהששמןיותרגבוהים

כדישמן,אתל"צרפת"הנאלצות
בשוקשלהןהקבלה-~א i.תאתלהיטיב
תוהראשונהיולאהןהאכזרי.העבודה

תובעקבהלכואלא Iהרעיוןאתשהגו
שמםאתהמחליפיםהגברים,עמיתיהן

הנשים.מןיותרהרבהגבוהבשיעור

"מבזה",נראהזהמהןלרבות
שוויוןעקרוןאתנוגד"משפיל",

בשנותשהטמיעוההזדמנויות

בשוויוניותהמתפארלאנגלימודיהן.
לואיןהצרפתית.החינוךמערכתשל

הואהעבודה;בשוקלאפליהפתרון
 .בספרוזובעיהמעלהלאאפילו
תצלומיםכמההםהספרשלמיטבו

של Iמאודאקספרסיבייםמרגשים,
ז'אן Iריקודמרק Iקרטייה·ברסוןהנוי

וינק,ג'וןהאמאיה,הידרשיגומי,

מנוסקונסטנטיןבובה,אדוארד

מרבהעצמית,מהתפארותחוץואחרים.

מיטראןפרנסואהאתלפארלאנג
מיטראן>מותלפניאורראה(הספר

עקרוןהראשון".הפמיניסטכ"נשיא

חלקהיהלנשיםההזדמנויותשוויון
 1מיטראןהסוציאליסטית.מתפיסתו

קרובתמידהיהנשיםשלשמעמדן
ועדותלהקמתדאגלאנג,כותב Iללבו

בשנותכברנשיםלקידוםומוסדות
 11981בבחירותנונצחועםהשישים.

רודי.איורטנשים,לזכויותשרהמינה
תמידהיושנשיםכךעלעורריןאין

דאגהואמיטראן.שלללבוקרובות
ידידותיו,אתבעיקרנשים,למנות

לה.ומחוצהבממשלהמפתחבעמדות
לעניינישרהבראשונהשמינהמיךא

 .וסטןז'יסקרקודמודווקאהיהנשים
עיתונאית Iז'ירואזבפרנסובחרהוא

המפלגהעםהמזוההוסופרת
זההשבעים,בשנותהסוציאליסטית.

בממשלותאפילוחריגמינויהיה
מהסקנדיביות).(חוץסוציאל·דמוקרטיות

בהקשרלהשוואהמקוראיננהישראל
ראשתזכורת:לשםדקאךזה,

רביןיצחקה"סוציאליסט"הממשלה
לעניינינספחתשניםבאותןמינה
היאבואשינגסון.בשגרירותנונשים

היההמינויהמשפחה.ידידתחיתה

n .ד·פעמי

הצטיינהמיטראןשלשממשלתונכון
מישלנכבדאחוזבההיהבפלורליזם.

מאה"לאמכנהד'סטןז'יסקארושיריב
צפוןיהודים,צרפתים":אחוז

והיואחרים.מהגריםבניאפריקאים,

שמקדישההיקף,רחבהפרקנשים.גם

שלבקידומןמיסראןלתרומתלאנג
שלאישיתהליםלכדיתופחנשים,
לבוסההערצהלפטרונו.נלהבמעריץ

ההיסטוריהמהלךאתכנראהמשבשת
אולאנג,ידיעלמסופרשהואכפי

פרנסואזשהרילשיכתובה.לוגורמת
מצטט,הואבספרו.מוזכרתז'ירו

שכתבההביוגרפיהמתוךובהבלטה,
מאוחרת(ביוגרפיהקירימאריעל

תורגמהמאהלו,אלמהעלשלה,יותר
זגגי)."כתר";קרןבהוצאתלעברית,

לאנגשלעדותומסתכמתבמה Iכןאם
ישבציטוטים.בעיקרהנשים?מצבעל

מןאחתאףפגשלאמעולםכילהניח
על-פימתארהואסבלןשאתהנשים
בינלאומייםארגוניםשלדו"חות
החשיבותאחרים.שלועדויות
בהצהרהמצטמצמתעדותשבמסירת

הזההספרואולילנהוג.ראוישכך
לתכתיבהתרצותמיןהואבכללו

 .והכדאיה"ראוי"
שלההלכהלפסקיבהכנעהמצייתלאנג

הפאריסאית,התורהגדולימועצת
רב·הספרותי·אינסלקטואליהממסד
ושארמבקריםעורכים,שלהכוח

החמישיהרובעשלקובעי·טעם
הוצאותשלמושבןמקום Iוהשישי
הואוהחשובות.הנחשבותהספרים

מתבקש,כךכינשיםעלספרכתב
עלאותולכתובשהוזמןלהניחויש
הוצאתשלהזריזיםהעורכיםאחדידי

המומנטוםאתלנצלשרצה"גראסה",
הסיקורבבייג'ין.הנשיםועידתשל

הוועידהלושזכתההנרחב,התקשורתי
ההוצאהלמעןעשהכברבתקשורת,

המקדימההשיווקמעבודתניכרחלק
כלאת-לאנגשלפרסומולספר;
פמפלט"חפוזון",היאהתוצאההיתר.

בחוטמשוחפוליטיותמסרותלקידום
ההדורהחזותומיופייף.פיוסשלדק
'מ1חר'-המבטיחהוכותרתוהספרשל

מהאתבעיקרמסגירות-הנשים"

שוםחידוש,שוםבואיןבו.שאין

ההבטחהזולתמשמעותבעלתבשורה
 1בוישבכותרת.הטמונההאמורפית

חנופהשלמקורטוביותרזאת,לעומת
כשלעצמו;פליליענייןלאלקוראת.

בשיטותמשתמשיםפוליטיקאים
אחרילחזרכדימאלהנפסדות

תובעתהקוראתאבלבוחרות;ים.
-למרותיותררציניתהתייחסות

הואשהמחבר-מפניואולי,
 •פוליטיקאי.

פזמירי
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נשיםריח

שלגבירתנוחפרי·אפלל:שוח
 1996הפועליםספריתהמגדל
שהספרותדומההאחרונות,בשנים

אלהמחנות:לשנינחלקתהעברית
קשהכתיבהבציניות,שכותבים

הפירטיאלשבורחיםואלהוצורמנית,
לאורליהאפיגוניםוהדמיוני.
לויולאיתמר(מהציניים),קסטל·בלום

כפורחיםעולים(מהמתפייטים>
הביכוריםבספרנוטהחפרי·אפללשרה
אלהמגדל"של"גבירתנושלה,

מתנאההיא"הרגישה".ההתפייטות

אסתטי,קסםרביניסוחיהיפה,בלשון
פינה,בכלבכבדותמשתלחיםדימוייה

בעיהחלולים.נשאריםסיפוריהאך
 ,ניסיוןמחוסרנובעתשאולינוספת,

ישראליתהוויהלפרוסהיומרההיא
שלבלילהאפשר;ככלנרחבתקיומית
מקומות Iטיפוסים Iהיסטוריותתקופות

יותרקצתשזהלראותקלומרחבים.
צרהגגקורתתחתנושאיםמדי

שהולך ,בחוראחד:ספרשלוצפופה
היהשאביומפניעיוורים,עםלעבור
נערהשחונק ,ערביילדעיוור;

מרוקאית,ממשפחהנערהמשרתת:

דרכים:במסעדתלפרנסתהשעובדת
נערהלכנסיה:שנקלע ,יהודיצעיר

ממההמגלההמנדט,בתקופת
פליטתואחותה:אמהמתפרנסות

כתחליףחתוליםשגונבתשואה,
ונישואיהחייהסיפורהמתים:לילדיה

לרבאיטלקיהיהודיהצעירהשל
אנשיםשלסיפורםמשה·חיים·לוצאטר;

כיבושמשטרתחתהחייםרדופים,

כמהומעודטוטליטרי,עתידני,בעולם
בתקופותשוניםאנשיםעלסיפורים
נרקמיםהסיפוריםביןאמנם,שונות.

מעיקיםהםאךמסוימים,גומליןקשרי
 .מדיכבדמשקלהספרעלומעמיסים

מעוצביםאינםהסיפוריםמרבית

שלרושםמעורריםוהםמספיק,
מחשבפלטשלאובכתיבהתרגילים
עים""משכביםבכתובשהועמס

תחושתהאשה,מעמדכמוו"בדוקים",

 ,היהודיהעםשלהקיומיתהרדיפה
והחיפושההזיה,עולםאלבריחה
לאומית.אואישיתגאולהאחרהנצחי

מלים,בהרבהמתבטאתהתוצאה
שחוקיםודימוייםחלולותפיסקאות

הנשלחותכלואותיונים(כמו
מדי.סתמיקובץשיצרולחופשי),

שהיופיפגמיםמשכנע.מדיפחות

לחפותהצליחולאהמילוליועושר
להסתמךממשיחומרלהבאיןעליהם.

המיסטיאלהמחברתברחה ,עליו
סיפוריהאתוהקיפה ,יוההזיית

·פיוטיתסוריאליסטיתבאורנמנטיקה
העלילה.מעומקנובעתשאינהתלושה,

בשלושהענייןמצאתיזאת,בכל
מרתק,כיווןעלהמצביעיםסיפורים,

להתחברהמחברתעשויהאליו
"ריחבסיפוריםהבאים.בכתביה

לרדודיםו"מבעד"סליחות",הבושם",
מסובכיםיחסיםעוליםולחומים",

מאותהנשיםביןפתוריםובלתי
לבנות.אמהותביןלרובמשפחה,
גםלעיתיםמצוייםלנושארמזים

מגובשבאופןאךאחרים,בסיפורים

ררךיךווור jתווייי.,ג ,r ,,1 •~ 'י" ,. 1, ./ V 

-כ '(,\- .... ח ;)( 

לא"אני .הזקןשאלמחלתה?",
מחפשת",את"מהאמרה.יודעת",

את"מהשמרפאות"."מליםשאל.
הזקןשאלשלך?",באמאאוהבת
יכלהלאהיאשתקה.הילדהלפתע.

עכשיו",לזכור
מתמצהלבנותאמהותביןהטרגדיהכל

 • .אחדקטןבמשפט

ישראליעל

~ 
~ 

זיידנפלדארנה

רקמופיעיםהםכל·כךוממצה
הבושם",ב"ריחאלה.בסיפורים

מתארת Iהקובץאתהפותחהסיפור

לאחרבביתהחייםאתמתבגרתנערה
הכיבושימיהםהימיםעזב.אשאב

ואמהאחותהוהנערה,הבריטי,

הןמחיה:אמצעימחוסרותנשארות

כדיחפציהןשאריתאתמוכרות

מגלההקטנהשהאחותעד Iאוכללקנות
אנגלים.שלזונותהןואחותהשאמה
ומלאותעצבניותזעופות,נשיםשלוש
גגקורתתחתחיותסוג,מכלחרדות
היורדותכלואות,לביאותכמואחת
גולששהסיפוראףהשביח.לחייאחת

והןבעיצובהן Iהסנסציוניאללעיתים
מרביתאתלרכזמצליחהוא Iבתוכן

ליחסיםהאופיינייםוהקשייםהדילמות
לוורודים"מבעדלבנות.אמהותבין

רגישפנימיעולםמשרטטוהחומים",
גיסתהעםשחיהנערה,שלושביר

מכלוהמענייןהמגובש .בההמתעמרת
סיפורן"סליחות",הואהקובץסיפורי

הכבולותנשים,שלדורותשלושהשל
אהבה·שנאה·התכחשות,שלבגורליחד

זהוכפרה.לוואיןסוףלושאין
שניעלהמתפרשהנרייטה,שלסיפורה
נשזריםבווהווה,עבר Iזמןשלרבדים
נשים,ובתה.אמהעםהטעוניםיחסיה

להכאיביכולותזאת,יודעותמשהן
כלכיגבר,מכליותראחרות,לנשים
והכאיבה.שנטשההאםגםהיאאשה

בתהיא"סליחות",גיבורתהנרייטה,
השבהאמה,שלמהתנכרותהשסבלה

הסחרחרתלבתה.גםזאתומעוללת
נגמרת.אינהלעולם
הנרייטהלב.ירויתלסבתאהיה"אולי

לאהיאאבל .בכךלפקפקהעזהאל
המחברתכותבתאותו",לראותיכלה

שלרגשותיהעל"סליחות"בסיפור
עמלהרבים"ימיםלאמה.הגיבורה
ידייםלאמה,לה,לבנותהנרייטה
שניתצהמאלהאחרותפניםופנים,
עלעודנאמרכעס",אוזעםבחמת
שלתורהבאהבא,בעמודואזהאם,
עלותסכולהכאבהאתלהביעהבת

הנרייטה:עםיחסיה

"מהאמרה.חולה",שלי"אמא
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"המשפחהב~ל
הגדולה"

ספריתתאווה;מאכללויתן:כרב
אחרונות.יריעותהפועלים.

עמ' 152 ; 1996חמר;ספרי

הרכותידיהכפותאתהמזכיר"לחץ
שהרי .מאליומובןשזהואמרלעידוד

ואיןולרעלטובגדולהמשפחההם
ולאבשמחהלא ,בקיבוץלבדוהאדם
שלהלןהדבריםאת ,) 120<עמ'בצער"
שנתייתמהלבתהקיבוץמזכיראומר

"הספד",בסיפורמאביה,עתהזה

המוסכמהאתהןמייצגיםדבריו

במשךבקיבוציםשרווחההחברתית,

שניסוהתדמיתאתוהןשנים,

זרים,בעינילעצמםליצורהקיבוצים
אירוניכמוטולשמשיכוליםוהם

מציגיםהםבאשרכולו'לספרוכאוב
הבדידות-בוהעיקריהנושאאת

כפיבמיוחדהקיבוץ;רקעעל ,שביחד
הראשונות.שנותיובעשרותשהיה

אםמופיעהשביחד"ה"בדידותאותה

בכלנוסףכנושאואםמרכזיכנושא
הנושאמבחינתמהסיפורים.ואחדאחד

המעוצב"בקיבוץ",לראותאפשרהזה
אפילואומטאפורה,בספר,

כולה.האנושיתלחברהסינדקדוכה,
נמנע,ביכורים,בספר ,לויתןנדב

ספרותנות,מכל ,פניועללפחות
לשוןשלבאמצעיםשימושלרבות

פיגורטיבית.

סיפוריהםסיפוריועשראחדכל
הקיבוץבכאן,היטבהמעוגניםריאליה
המסופר.הזמן-ובעכשיו ,כאמור

המספר ,בלבדמהסיפוריםבשלושה
לאגם(אםגלויהכדמותנוכח

למרותעד.מספרבבחינתעיקרית),
ואפילוהביוגרפית,התחושהזאת,

הריאליהאתשמחזקתהאוטוביוגרפית,
בזכותבכולם,נשמרתהסיפורים,של

זאתועםהמפורטהמדויק,העיצוב

ושלהדמויותשלהרקע,שלתמציתי,
 .השונותהעלילות
והכמעטבחייםכךכלהשגורהשמפט
יוכללאשםהיהשלא"מי-בגאלי
כלמתקייםלאוגםמתקיים-להבין"
היאשזאתואפשרהזה,בספרהעת

ש"מיספקאיןהעיקרית.הצלחתו
שםהייתיאכן(ואנישם"שהיה

יחרהשנים>וחמשעשריםאי·אלו
שלאממי ,בספרהמסופראתאחרת
המציאותתחושתאבלשם"."היה

וכובשת,אמינהכההיאהנוצרת

שםהיהשלאמישגם ,לישנראה .
הקריאה.תוךלפחותשםיהיהבהכרח,

הואוהמרגשיםהחזקיםהסיפוריםאחד

אצלו".כמואצלו"עצובהסיפור
מוגבלת,ידידותמתארהסיפור
ביןברירה,איןשלידידותעצורה,

"כלבקיבוץ.ותיקיםרווקיםשני
מורדיהיההערב,.ארוחתאחריערב,

לביתהיישרהאוכלמחדרהולך
שלהשנימעברהשניצבהתרבות
שחלשחקכדיהידיים,רחבתהמדשאה

להוטשהיהמפנילאחברו.שמחהעם
בשבילאלאהמשחק,אחרכךכל

<עמ'שמחה."שלחברתו-החברה
בתוךהיחידשלהנוראהבדידותו .) 45

ולרע"לטובגדולה"משפחהאותה
בצורההזהבסיפורמובעת ) 120<עמ'

הן ,שאפשרביותרוהבוטההמפורשת

ברקעוהןבדמויותיוהןבעלילתו
מנוערחבריםשהיו"הגםשלו:

ביניהם,לדברמיעטוהרבה,והתראו
דיברולאלבינהשבינוובעניינים

"שבינוענייניםאותם .) 46<עמ'כלליי
לנחלתבהמשךשהופכיםלבינה",
בסופושמכשיליםהם ,כולוהקיבוץ

הםכפויה,ידידותאותהאתדברשל
לחלוטיןבודדמורדיאתשמשאירים

בחדרמתכנסתהגדולה"כש"המשפחה
והםהפסחסדראתלחוגהאוכל

אתחורציםשבעצםהםוה"משפחה"

שהרי ,אותומצאולמחרת"רקגורלו:
ובילוממלאכהשבתווהכלחגהיה
ולאמשפחתובחברתבביתואיש

ונראה .) 62<עמ'בחסרונו"הרגישו

יביןהזההנוראהעובדתיהמשפטשאת

שם.היהשלאמיגםהיטב
עוסקיםהסיפוריםעשרמאחדתשעה

העמים"שמשבסיפורבמוות.במפורש

עלסטאלין.שלבמותומדוברכבתה",
היריבויותביותרבולטותהזההרקע

בניביןשנאהכדיעדהאישיות

סובלנותהוחוסר"המשפחה",
כלפי"משפחה"אותהשלהקיצונית

אמונותיהאתמדקלםשאינומי
"ביתהסיפוריםשניועקרונותיה.

עוסקיםפתע"ו"ביקוראריאל"
"ביתבסיפורבקיבוץ.בניםבנפילת
אינטרסים""ניגודמתקייםאריאל"
"המשפחה"שלאבלהביןאכזרי

ההוריםשלהאישילאבלםהגדולה
השכולה,האםעדינה,השכולים.

נוהגיאתעצמהעללקבלמסרבת
הייתהלא"היא .הקיבוציהאבל
ולאהשבעהביוםבאזכרהולאבלוויה
המצבה.אתכשגילוה"שלושים"בסוף
בחדראישפניקיבלהלאגםהיא

הימים."כלהסתגרהשבוהמשפחה,
 ,האבלשלהאישיבביטוי ) 96<עמ'
היאכשחוריה"ב"לבושהגםכמו

אבל .) 96(עמ'שמחתם"את"השביתה
"להחזיר"מסרבתעדינהמזה,גרוע

היאהמת:בנהשלחדרואתלקיבוץ
ואילו ,זיכרוןלחדראותולהפוךרוצה

מגורים.לצורךלחדרזקוקהקיבוץ
הזההאינטרסים""ניגודשלפתרונו

"השכםהאפשריהיחידאוליהוא
בעודהחדשה,השנהראשבבוקרהשכם

מדירתםהזוגבנייצאוישנים,הכול
חצוהוותיקים,בשיכוןהישנה

המשקחצראתמושפלותייםנעיב
<עמ'הקיבוץ."אתועזבוהשוממת

103 (, 

בספרהאחרוניםסיפוריםשלושתגם
יונה,נהרגב"הספד", .במוותעוסקים

וכש"המספיד"בתאונה,המשק,חבר

מסרבהמזכיר)(כאןהמשקשלהקבוע
הפרטשלאלמוניותונחשפת ,להספידו

שלבנושאומרכמוב"משפחה",
להספידממנוהמבקשלאביו ,המזכיר

 ,דורךבןהוא"יונה ,במקומויונהאת
דעתינתתילאומעולם ,גילךבן

שמשאיתכשנודע ,הבוקרעד .עליו
בקיומו."הרהרתילאלמוות,בופגהע
 .) 118<עמ'
מדוברהאחרוניםהסיפוריםבשני

אךהקיבוץ.מוותיקישנייםשלבמותם
ב"הוזה .העיקרינושאםהואהמוותאל
קיבוצואתשעזבהבן,מגיעחוזה"או

אביוללווייתרבות,שניםלפני
פוגששהואהקיבוץמזיקנה.שנפטר

אינולחלוטיןהיום?!)של(הקיבוץ
לדעתקשה ,וכךעזב,שאותוהקיבוץ

מסיבותעללבנושסיפרהאבאם
בתשלוםבקיבוץ,שנערכותנודיסטים

מכלחוזה".או"הוזההיהכמובן,
מחבריאחדאתפוגשכשהבןמקום,

לוומספרעצמו .אתמציגהמשק,
אומרתזאת ,קצרלביקוררקש"באתי

"מיהלהמשיב ) 130<עמ'להלוויה"
חוסרהאםוהשאלה .)םש( "?מת

לעובדתמ"המשפחה"בןשלמודעותו
חלקהואמחבריה,אחדשלמותו

דווקא ,אולי ,או ,הקיבוץמהשתנות
פתוחה.נותרת ,לאי·השתנותועדות

דןהבן","בשםהאחרון'הסיפור

בסיפוריםאחרת,בצורהשעלה,בנושא
ה"חריג"שלמקומובספר:לושקדמו
בקיבוץ.רגשית>אומנטלית(פיסית,

הקיבוץאםשספקקשה,בעיהעוד

מצאכולה>האנושיתהחברה(ואפשר
תשובה.פעםאילהימצאאו

היטבתיםימצילויתןנדבשלסיפוריו

בהם,הנמסרהקצר.הסיפורלחוקי
 ,ריאליסיפורלבנותכדידיומפורס
חורגשאינוכךמתומצתזאתועםאמין

הקצר.הסיפורשלהמרוכזתמהמסגרת
 ,הסיפורשלהתמסייםהחומרים
שאוביםהדינמיים,כמוהסטטיים

הקיבוצית,מהמציאותישירות

שלהמרכזיהנושאלהיותשהופכת
תורמתשבהכרחעובדה ,הספר

המתוארת.הריאליהלאמינות
באיזשהוחלה,מהסיפוריםאחדבכל
כלשהי'דרמטיתהתפתחותשלב,
וגםצפויהגםזמנית,בושהיא,

הראשוןבסיפור ,כךמפתיעה.לחלוטין
ה"מורההופךבערבית""שיעור

כךואחרערבי"ל"פועללערבית"
בערבית"שה"שיעורכך .מיןלסוסה
הסיפורבחיים.לשיעורבעצםהופך
 ,בספראחריםסיפוריםגםכמוהזה,

קנזשלסיפוריואתבמשהומזכירים
את(ובמיוחד ,"מוזיקלי"מומנטב

הרגליים"),שלושבעלת"התרנגולת
ובמיוחדספריובכלבעצם ,קנזכמו

וב"התגנבותמוזיקלי""מומנטב
שלבמקומולויתןעוסקיחידים",

חי.הואשבההחברהבתוךהיחיד

מלאהובהתאמהלקנז,שבניגודאלא,
 ,לויתןבמגע ,סיפוריושללאופיים
לכאןמעבראלתיאוריומהרחבת
(קנזביופיו""הנהדראתולעכשיו.

לויתןמשאיר ,באימתואו ) 49עמ'
לכווןמבליבעצמו'לגלותלקורא
שלהשלישית""הרגלבאמצעותאותו

התרנגולת.
בהם,בוקסשלריחןוהסגנוןהלשון

הספרותייםהאמצעיםגםכמו

אתלשרתמסיביםוהתחבולות
בשלדווקאהמתוארת,המציאות

מהגבוההןנכונהבמרההתרחקותם

 .והבנאלימהרדודוהן"הספרותי"
נוספותמבחינותכמוזו'מבחינה

עודמהמרשים,השגזהונאמרו'שכבר

 • .ראשוןספרשזה

לאופררות

 i:;ג1ג 1

סומקרוני

בעלישלחבר

-rחצי
 ~ואונגרלואיס
 ~פלועוררמאנגלית:

ry ס~ךב~קר 7~א~ע,לי~ל~ר
ש;~לח~אית ~~~ח wזtעםי;ת ryל:כ;ל~זוה ~י~

ימנישליחזפאחב
 ;,~מפ;ךיtקי~חל Z;ר 9 ~מ.לזי: ם~~יpז~·ך~ם

l ~~ןחךי;~את~ק~י~ח י.~:p י 7 ~~~י~ב~
 םי~~~צ;ןסתמן~ן~ל
ד~לי!ל Z;מ~~אלית ;,:ן; ;,~מפ;ךיtקי~חלאאזת

אתלקחהאונגרלואיסוחול.חולרקושמאלוימיןבאופק,בחירות
המשולש.סורחאתשלה.הגיאומסריהסורחאתובדקההפוליסיקה

ולכן ,הקלפיאלבדרךתהיהאהבהכמהיודעלאאניאיש·אשה·מאהב.
לרומנסיקה.סיכוילתתכדאי
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בקיבוץבלובטי

הסבךציפורפורת:אלישע
 1996גוונים;הוצאתר,כחולה;

לפתוחהקוראאתלפתותכדיאולי
לה",והכחהסבך"ציפורהספר,את

שלכאורהבסיפור,פורתאלישעפותח
שלולאמיתאךוקליט,עסיסינראה
מביןוהבנאלי Iגבלהמוהואדבר

סיפורים,שניהמכיל Iהקובץסיפורי
וכן Iיותרקצרואחדארוךאחד

נובלה.
מזכירהכחולה"הסבך"ציפורהסיפור
"בטיהסרטעלילתסיפוראתמאוד
בטי .משמוגםהנרמזתעובדה 1בלו"
לידבקיבוץומתהחיההישראליתבלו

מעידהאומלליםחייהעלטבריה.
בהילהאותההאופף Iהצעירמאהבה

בעיניקדושה.רווימסתוריןשל
היאנעמהשבח, Iהצעירהמשורר

תכונות,עליהמעטירהואאלילה.
רקבעותונשהןלהניחשסביר

מסתורית,היאבעיניולבו.מהרהורי
רגשניתאמזונהמובנת;לאפיוטית,

בכלבבכיהפורצתואימפולסיבית
הזדמנות.

התכונותכלבשלבנעמהמתאהבשבח
הכולבסךשהןלתפוסמבלי Iהללו

גםמיוסרת.נפששללעזרהקריאות
הואשלההמתפרצתהמיניותאל

אתלקלוטמבליבהתפעמות,מתחבר
אתלפרשניתןהיההטרגדיה.גודל

האשהתפיסתעלכביקורתהסיפור
בספרותוהמסורתיתהמקובלת
עםהמחברהזדההלולאהגברית,
אירוניהשביבילמצואניסיתיגיבורו.

ומעניקהממחברוהגיבוראתשמרחיקה

אךתובנה,שלנוספתרמהלטקסט
 1הגיבורביןמוחלטתזהותמצאתי

לבין Iוהנאיביהמתפייטהרומנטיקן
 .והנאיביהמתפייטהרומנטיקן Iהמחבר
שלממדיתחדתפיסהמבטאהסיפור
כללבדרךנתפסתשהיאכפיאשה,

החלולותהדמויותגברים.שלבספרים
כלמכשילותוהסטריאוטיפיות

עשויותשהיותובנהאוהתפתחות

היא,והתוצאה Iכזומעלילהלצמוח
שלהמייגעיםהרגשהיבוסיכלשאת

לאלילתובכמיהתוהמתבטאים Iהגיבור
בשנילמצותאפשרהיההנצחית,

למרותעמודים.בשישיםבמקוםדפים,
תובנהמספקהטקסטאיןהרב,היקפו

נתפסתשהיאכפיהאשה,עלחדשה
שהמחברמפניגם(אוליהגברבעיני
ופחותעצמייםרחמיםמדייותרמבאט

 1בלובטיכמועצמית).אירוניהמדי

מוזתוהיאהכחולה,הסבךציפורגם
להיותחייבתהיאכמוה,הנצחית.
אתלהעציםובכךונואשתטרגית
רוצההואהגבר.שלהאוןתחושת
ונחשק,פלאי Iזריצורתהיהשהיא

יוכלשהואכדי ,בהזיותיוהמככב
שיתקרבמבלילה,ולבוזלהלסגוד
הגברתורם ,מצידובאמת.אליה

ירגיששהואכדיהגנתו.אתלעסקה
ילדהלהיותחייבתהיא ,מגונןכאב

משחקכלליהםאלהואבודה.מרחפת
המחברוהמייגע.הסטריאוטיפיהמינים

להיפטרלרגע,לאאפילומצליח,אינו
 .שלוהשחוקותהגברמתובנות

ר:יה r ,;:הבךהס רר:::';::

"איללנובלהגםנשלחהמוגבלהגיבור
הספר.אתהחותמתבירושלים",צעיר
עלשמדלגוהמיוחם,הצעירהאיל

אך Iעודצעיראינוירושלים,מדרגות
הפעםעודנו.ונאיביאבודרומנטיקן

אלאמשוררים,פרחעודאינוהוא
הגדולהלעירשנשלח Iמסורבלחקלאי
הואללמודלימודים.שלשבתוןלשנת

ללמודנסיובווגם Iלומדבדיוקאל
עולהאינואפרורית,בלשניתאשה,
חדשה,להרפתקהחופשיהואיפה.
כמה Iאותומעייפתשאשתומפני

מסכנהרווקההבלשנית,צפוי.
לחלוחית.לקצתזקוקהשכמותה,

עובריםבמיטה,הםוהופ, Iנוצרהקשר

לגלותכדיזיונים,שלמייגעתסדרה
במשותף.דברלהםשאין

פורתממשיךבירושלים",צעירב"איל
הסבךב"ציפורשנסתמנההמגמהאת

דפוקמהלהביןבנסיובוהכחולה",
הואשובלנשים.גבריםביןביחסים

לכשלרןהסיבותאתבודק
עושהכברהואכאןאךהאינטימיות,

מפוכחת,מעמיקה,בצורהזהאת

כןניסיוןעםיותר,ומעניינתבוגרת

כתוצאהמעצבנות.מקלישאותלהתחמק
ומורכבבשלבאמתהסיפור Iמכך

יותר.

מאירהאתפוגשהגיבור,שעיה,

כשנה.אורךביניהםהרומןבקמפוס.

 1שלוגרההשימחייפגרהלקחהוא

חיקואללקיבוץיחזורשעודוברור
קרייריסטיתהיאמאירה .ואשת

שדיוקרירה,קשוחה,אקדמאית,

רווקהנשארהמדועלכאורה, Iברור
ומחירותהמגופהנהנהשעיהעתה.עד

שאחריהמהפךימיהם(הימיםהמינית

הגיעעתהזהוהוא Iכיפוריוםמלחמת
קרתניתמבועההמתירנותלחיי

אינהשהיאמכךנפגעאךושמרנית),

המיניםמשחקאתלשחקמוכנה
לסחרחרתמסכיןכשהואגםהמקובל.
הואשביניהם,הפונקציונלייםהיחסים
הסדרעללפעמיםלהזותשלאמתקשה
בהצופהוכשהוא Iיותרמקובליחסים

לזמןומגלמתמגהצתכשהיאאחדיום
אותוכובשיםמיד-בית,עקרתקצר

תפלים:רומנטייםהרהורים
לחיותיכוליםהיינובאמת"האם
מוקסם Iעצמואתשואלהואיחד",

ומשוםההרמוני.הביתי,מהחזירן

אשראתעבורולגלםיכולהשאינה
קטנונית:טינהבועולהרוצה,הוא

מירקהאילומזיקהיהשלאחש"הוא
שלוגלהדירה",אתיותרקצת

"רכותהלאשתו:אותוממלאגעגועים
הריחניתהכביסהנוחותה, Iאשתושל

אלהכל-הנעיםאצבעותיהמגעשלה,
מאוד".לוחסרו

להאירהמחברמצליחדווקאזהבסיפור
בתובענותוהאפלותהפינותאת

הגברשלוהאנוכיתהפרימיטיבית
אתלשנואמתחילשעיההאשה.כלפי

אחרממלאתאינהשהיאמפנימאירה,
כנועהלאשההמסורתיותציפיותיו

רענעשההואכועסכשהואורכה.

להגומלשהואחש"הואותוקפני:
הדחויגופהעלשמתדפקגבר-חסד
היאאיךחשהשלאמזדקנתרווקהשל

השתדלוהואחמתו.אתמעלה
היאהאםמתוכו.תפרוץלאשאכזבתו

יותר?רכיםמנהגיםלעצמהתקנהלא
האינטימיותוכשלרןיותר?"חביבים

מנתעלהללוליחסיםאורבכבר
סופית.להרסם

מסוימות,תובנותהזובנובלהיש
תחושתאתהמאירותמכאיבות,

לולכבושבבואו Iהגברשלהכישלון
בצדהמסורתית,בדרךהאשהאת

המאיירותרבותנדושותתמונות

התמונהלמןצפויה,השתלשלות
האחרונה.ועדהראשונה

בהםהסיפורים,שניבין Iבתווךכרוך

באנשים,עםביחסיוהמחברמתחבט

מקייםבו"נפילה",בשםסיפור
דיאלוג /משוררגםשהוא Iהמחבר
ועם"נפילה", 1שירועםספרותי
ברברעםההשוואהבכלל.כתיבתו
ומסורבלזרהרגישהואגם(שאגב,
כל-כךלאהואוגםנשים,עםביחסיו
בטקסטומופיעהחוזרתאיתן),הסתדר

ג.בשםמשורר Iשהמחברבשעה

ומתחקהשלושיריואתמנתחאתרוגי,
 ,ברברבעקבותהכתיבהתהליךאחר

המשוררהנשאף,ההזדהותמושא

להעידבאמשהסיפוריותר .והמרטיר
מנסהאינוהואהכול,(בסךברברעל

המרטירעלחדשהפרשנותלספק
המשוררעללהעידבאהואהנערץ),

צעמו.

משמעותבעלשהוארצףשכתב"יתכן
בידושעלהיתכןמאחרים.יותר

הקודמות,בפעמיםכמושלאהפעם,
הקודחיםגושיודיאתלהעביר
מליםלמחרוזת Iלהתפוצץעדהדחוסים

המשוררמהרהר 1קוראה"אתגשתהמר

הואאחרובמקום ,אתרוגיהמיוסר

"הוסף"נפילה":השיראתמנתח
התגנדרותזופניהאיןהאםחיים,

מלאכותי?מליםמשחקמיותרת?
מהתפארותלבדהובאהצורךלאיזה
מסוימת?"עצמית

לאופנהמצייתאפילוהואבהמשך
 ,חשבוןובא Iבמקומותינוהחדשה

רשעותםעם Iאתרוגיאותובאמצעות

ארס·שהואזה,טקסטהמבקרים.של
לגודלומעפילאינו Iביסודופואטי
"נפילה", ,המקוריהשירשלוליופיו
והולךמחווירבכללהואובקובץ
 •לאיבוד.

ישראליעל

חייוצילום

לאורז;עדןגןסומק:רוני
ביתזמורה , 1996-1976מבחר

 1996 ;עמ' 128לאוד;ן-מוציאים
אתהמייצגהזה,הספרשלמהותו
השנים-20בסומק,רונישליצירתו

-ומתגבשנקראשהואהאחרונות,
המשורר.עםיחדוגדלמתפתח
סבא,אלגעגועיםשירהספר,בפתיחת

 /בקורשקפאוהמרצפותעל"שם
שסבאהיכן--סמואלהרכוסברציף

--ומדברחולםוחולם,-מדברהיה
מטבלתהנודדת,האדמה"עם ,,-

(עמ'אחרת"ייאושלטבלתאחתייאוש
בסיום.שכמעטלסבתאועד ,) 10

סומקורונילגן-עדןהאורזזכהלזכרה,
עם--המפגששמחתאת"לדמייןזכה

הואבשער.החרב-המתהפכתשומרי

 1הספרבשםמפגששמחתאותההנציח

המתהפכתהחרבואתלאורז""גן-עדן
למעצביעץאףואולילשתיים,הכפיל

לשים Iאופטובסקימישלהעטיפה,
הספר.בשערצהובשטיחעלאותן
הקדשהמופיעההספרפתיחתעם

ולשירלי;לליאורהולבת,לילדה
חיטה"שדהסומק:רונישלבמלים
בתיראשועלאשתיראשעלמתנופף

האורזחיי".שלהלחםצומחשם--
מקומואתפינההרחוק,העולםשל

הזה.המקוםבושמתברךהחיטהללחם
עולם /נולדבההעיר Iבגדדזכר Iוכן
נחשיפרת,הרחידקל"הרעם

חיי"שלהראשונהבמפההתפנוקים
מקומואתומפנההולך ) 111(עמ'
עלשורות"שבעעםתל-אביב,לעיר
 1חדרלה"היהזובעירהירקון".פלא

נפגשו/ופרישמןהמלךששלמההיכן
"וכבר ) 72(עמ'השבט"מכשפיכשני

מאבדהבטון/שמלתתחת--אז
(עמ'בתוליו"אתג'ורג'קינגרחוב

מטפסותהתווים/סולמות"על .) 55
העירפיגומיעלבנין"כפועליהמלים

שלהאחרונותהשורותואילוהנבנית.
התפוריםהפחד"משוטיהןהספר

 1חייונתבתוהוא,זרועותיו;לאורך

אדרס",לעברנוח;כמוחותר
"קומשוררשלסוגהואסומקרוני

חברתית.מודעותבעלהעוני",
צריףלושקראובבית,ילד"הייתי

(עמ'מעברה"עליהשאמרובשכונה,
היהשראיתיהראשון"הפסנתר .) 76

ההבנהמכאןסבל".שלגבועל
הפשעול"בזעתהסוציאליות,לבעיות
בתי·"שיריגם Iמכאןלחם":נאכל

כי Iהידעלאזיקיםלו"שמו :הסוהר"
ו"טבלת ) 75(עמ'בעולם"אהבהאין

בכלאקיר-החדרעלחרוטהייאוש
 :> 121(עמ'באר-שבע"

לבעיהעקיפההתייחסותבספריש
מרימה"פירוזהיהודית-ערבית:

יסמין",שימטירולשמים;שפתיים/
במכוניתשרהלבנונית"זמרת

--ערבימשוררשל /איטלקית
שחיעברימשוררשלשמועלברחוב
משמיהיסמיןליפואם /.בספרד
רמזור;לרגע/יהיה·הימים;אחרית
או: .) 78(עמ'הבאבצומתירוק;

אם,אין--השרההערביה"הילדה
 'את--מגלגלותועיניהאחות,אין
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ביאליק"חואג'השלהכוכבים/רמאות
ואום-כולתום.ביאליק .) 96<עמ'

להיות"שיכולהומוזיקה"שירה
<עמ'רוח"תחנותעללטיפ-קסטות

נחה;הדו-משמעיתהרוחשם ,) 23

סתםלפעמיםהואיפה,הכי"התיפוף
הלב"טרףעלכזאבורובץשבארגע;
המשךהואהאחרוןהדימוי .) 38<עמ'

הטורף,הזאבעלהילדיםלסיפור
מאגדותזמירים"יעופוהבאובשיר

ורומנטיקהאגדותהמחר".לאגדותסין
בארבענוגעותהמיתולוגיה,ב"שפת
המדרכות'.'בשפתבוקר,לפנות
לדימוייםנכנעהטבעסומקרוניצאל

היומיומיהמעשהשלולמטאפורות
השמים"צווארוןהמשומש:והטכנולוגי

<עמיהכוכבים"בעמילןמעליהגוהץ
 1לערדבדרךהלבנותו"הכבשים ) 104

<עמ'המדבר"בלסתחלבשיניכמו
בלי Iנמר"לתארלואפשראי .) 46

 ) 114<עמ'יהודה"מדבר /חתיכתאיזה
כמוכנף,באמרותמשופעוהספר

אוהשפה"שלהמשטרההוא"הדקדוק
כפתוריםהרבההמשפחה"כבוד

הומוררוויםאלהבחולצתה":
הטובות"המכשפותשבעזרתו,

גופה"צלקתעלבול-אהבה/מדביקות
 .) 98<עמ'

"מדברעדייןסומקשרוניאף-על-פי
 ) 27<עמ'תל-אביבית"בהברהבדואית

סלנגית,דיבורית,היאשלווהעברית
"שתייםכמואמריקאייםהבזקיםעם

מתחתו"שחורחלב"טיפתעםסוכר
הגדרותבתוספתגריז",לציפורני

בליסטי",במסלול"מלהכגוןטכניות
ביטוייםהרבהלטקסטהסתננו

"אתכי , 40בעמודמצאתיתנ"כיים.

איבחתלפימזהיםהמוסתרותהפנים
לההמלאההעגלהתעיקו"כאשרחרב"
בצווארהידמעיקהכך Iעמיר

אלוהיםתשובת"גםמצאתיהגיטרה":
המשנה:הוחלפהכן ) 37<עמ'לאיוב"

סכיןב"איןמתקנאת"אשה"אין

<עמ'חברתה"בירךאלאמתחדדת
להשתמשהרשהמברסלבנחמןר' .) 122

צרגשרהואהעולם"אם 1בניגונו
החליףנוברומרטין ) 72<עמ'מאוד"
<עמירמזורים"שלכזהגנוז"אוראצלו

"אםשחיפשביאליקחואג'האת .) 25
כיגם,גיליתיהזכרתי.כברואחות"

אלהקורמארצותשבהלאציפור"אף

<עמ'חלוני"אדןאלהחום/ארצות
שורי"זכרוןגםלהפתעתימצאתי .) 21

הצדיקיםלסעודת ) 23<עמ'הבר"
לבוא.לעתיד
ואלתרמןשלונסקימימיחרוזיםאפילו

סופי-להםומצאופה-ושםהתגנבו
בסונטתשמתחייב,כפישורות

פנים-וגם ) 101(עמ'הנוף""שרוול
לרחםהצרותלחם"ביןשורות,
 ,) 123<עמ'הנערות"

הוודקהאתעדייןהזכרתילא
כילאגםלכבודך":שתוש"הזאבים
דם",גםזורםשליהאלכוהול"במחזור

פעמיםשלושומופיעההחוזרתשורה
סכין Iהאלכוהול"בעמק"סולו'.'בשיר
 ) 122<עמ'חודה"עלרוקדתהסקס

 1הספרבמחזורזורמתוהארוטיקה

לאטתפחוהנערות"שדימנעוריו:
אתדקרוופיטמותיהןהחזה/עללאט
היהבטרםעוד .) 10<עמ'הכיתה"אויר

לונמצאהגייבל",קלארקכמו"גבר
שלהחמותבתחנות"מסילהלמשורר

 1המשוררמוגרו'.'מריליןשלגופה,

"בןבפרקי-אבות,הכתובאתהמקיים

בןח,ולכשלושיםבןלרדוף,עשרים
לסוףכמעטהגיעלבינה",ארבעים

רגליכןאת"מפרקהואועדין Iספרו
בחדרהבארבי,בובותהלילה,

האסורים'.'המשחקים

רומנטיקה,שלאופייניסוגגםיש
הספרעטיפתאתגםבשירהמקשטת

חתןבובותכמו"אנחנומאחור:

ננסההסכין;תבואאםגםוכלה;
משהזכרתיהפרוסה'.'באותהלהישאר

רוניכיאףלהעיר:עלירומנטיקה
"העוטפתהרומנטיקהמןבורחסומק

הרי ,) 101<עמ'כחול"בניירהירחאת
רביםאלהורגעים Iעוצרשהואברגע

משיגהוגם Iאחריורודפתזו Iבשיריו

אתחש"טרקטוראפילואותו:
נוגעכשהואגםהעורף;צמרמורת

 .) 49<עמ'ההרים"בלחי
רחבההיאהספרנושאייריעת

גםהואלאורז""גן-עדןוצבעונית.
אורזלהשאירש"אסרהלסבתאמחווה

ל"ילדיםומודעותזכרמתוךבצלחת",
פהפוערים"שהיומרעב,בטן"נפוחי

דתיתחובהמתוךגםגרגריי;כלעל
גורלנוששפרעללאלוהים,להודות

כבודמתוךגםלאכול;מהלנוויש
גן-בשער;המתהפכתהחרב"לשומרי

מלבבת,בבת-שחוקשבתנייך.העדן"
תעלההמטבח,אשפיתסבתא,

במטבחוהקוסמייםלסיריםו"תחליק
שלהרביםנושאיוביןאלוהים'.'של
השורות,שמונה-עשרהביןזה,שיר

הקבלהכוללת,תפיסת-חייםגםיש
בתוכושאצרצדףלאותוחיי-אדםבין

"אורז 1נשארצדףרקועתהחיים

היםמןנפלטשהתכווץ",צדףשהוא
מיםכמוהו/ש"נפלטתהסבתא:לזכר
חיי",

והוויתל-אביברקלאוחבו.האופקים
רונישלחייולספררקעהםישראלי
וגיבוריהפופ-ארטרקלאסומק:

הנה,השורות;פלפלהםהסרטים
היוניםבכנף-- 1גאוטראפאלה"כיכר

מצליחהלחם"מפירוריהמפליגות
ההיסטוריהכלאת"לדחוףהמשורר
גם Iעכשיו .) 85<עמיציפור'.'למקור
גופהכמחוגתרגלייםפוסקת"רוסיה

כמרקונמזגת--פרימה-בלרינהשל
ש"תולהמיוישלקערת-האלומיניום'.'

לניןדיוקןעלאהובתופניאת
צבועותושפתיהבקיר;המצויר

השיר ,) 1 · 23<עמ'המהפכה"באודם

 1כביכול Iשנושאו Iשבספרהאחרון

שאינוהשמש,שקיעתוצבעהאורהוא

כפילאומית,בזהותהעוסקשיראלא
סומקרוניבשפה.ביטוילידישבאה

לבני-עמיםבניגודמדמה Iהישראלי
 1ושושןייןבשקיעההרואיםאחרים

נועצתהארץלדם;השקיעהענניאת
בצוארהקניבליות,"שפתיים
השקיעה'.'שלהבתולי;

פעםאםחייךאתוצלםמצלמה"קח
 /לפחותלךישאראותם/תאבד
ש"כנפי"מיאומר .) 63<עמ'העתק"

שבחלומהציפורגבעל/"נתפרושירו
<עמ'המאושר"הנסיךעין /אתנקרה

 8חייו'.'"צילוםהואהזהוהספר .) 95

שתלשמואל

איזקסוןח.מירון

מפחדאביו

ש;ת R~ל;נ:ייו~ד~ר~ן
~נףסה,ל~ק;מ;~יר r ~לא
רי~ה. q~א;תה Rנ:וי r~ין

-מפחדלי,;אביו
ה, fR ן~~-ל~נו T:ש. ה~~
מדאיגלאאיברשףם
ל~ה. ח~~~~ין~נ~י ;מ~

יו ;י~~ת ה~~~ן
 ,פניואתר"יסגגםאףלי
 ,;~~~לר 6אףל. fרק-

~לף~ה.י ~י~:ןםךס_זר

פנימהראשי

 r ~ח~~ת ן;ר~~~י rח~
אדע,כשאגעאמרתי

~תף,ס-ה·:ן··,,.~ס·דלת

פנימה,ראשיואני

~דל.ת~תיז i ~גף~יע r :~ד
 . . ,ה~~ q ל~~~ךרא~י

 : iל~ג~י ה~~:רם. 9 ~~ר
הראשל;נצלכבר

: T - • T 

שברחאסירכמ;
לתפס;. Tצא~ j!ש Tלפני

 : T : :•ז: ••: •

מחשבהאליהגיעהכעת
 ,אזכראו~ליתשכח, r-מ
~ qT ~הג"ה:~• 7;ריר י~~ •ה~-

 .;:י~חרא~י 7 ~ןש Qת~ן

רא~י , ן;ר~~~~לטרא~י
הגיעה,לאאליוהדלתבחפףש,נכשל

' : -: • -:• ."' •• T ' ' T 

ישירמעט ,;עמביט,הףאהז;במחשבה
 • T- : .קי~;:ק;ל iראש 6 :ל;
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הרךהחתלתול
טורףלנמרשהפך

שלנוהמנהיגותעתידה ...הימיםמןביום
כיולהיווכחלאחודראשהלהפוך "

שלבחוסאחריהשהובילההדךהחתלתול
"פרשת 1שלו(יצחקלנמר"נהפךמשי

 ) 180עמ'תירוש"גבריאל

הכוונת;דרךכן·אליעזר:אורי
המיליטריזםשלהיווצרותו
הוצאת ; 1956-1936הישראלי,

כוללעמודים 408 , 1995דביר;
ואינדקסגרפיהכיכליו

 1המצויןלספרוהדברבפתחכבר

סוציולוג Iאליעזרבןאורימצליח
בפנינולהציגתל·אביב,מאוניברסיטת

בבואווהמבוקרת,המאוזנתגישתואת

החברהשלהחשופיםבעצביה Iלדון
אינובן·אליעזר Iמחדהישראלית.

בכותרתכולל-משימושנרתע
בעליבמונחים-הספרשלהמשנה
החברהבניתוחשלילייםהקשים

אתמסייגהואאךבארץ.היהודית

מתוךאלהבמונחיםהשימוש
יתרה,התחשבותולעתיםהתחשבות,
מאידך. Iמחקרומושאישלברגישותם
רקכידבריובפתחטועןבן·אליעזר

להביןניתןמיליטריזםהמושגבעזרת
לכוחהציוניתהחברהשליחסהאת

למשמעויותעירנותמתוךאך Iצבאי
לאורזה,למושגשישהנוספות
מיליטריזםשלההיסטוריותהתופעות

אתמסייגהואואיטלקי'גרמני
הציונות.לגביזהבמושגהשימוש

הספק","מחמתמזכהבן·אליעזר
עדזומרעההציונותאתכדבריו'

מבטזההסתם,מן , 1934לשנת
ההשתחררותסיכויעליותראופטימי

אינושהואמאחר Iבישראלממיליטריזם
הציוניתבהוויהמולדמרכיב

מראשיתה.

כתובהשכאמור' Iזוהקדמהלאחר
בן·אליעזרפונהרב,ובאיזוןברגישות
 .עמדתושלומתועדמוצקלאישוש
שווהבשפהזאתעושהשהואומאחר

הסוציולוגאצלנדירכהמצרך Iלכול
רקלאבחום,להמליץניתן Iהישראלי

מילכלגםאלאהמקצועילקורא
עלוביקורתיחדשבמכסשמתעניין

בעיוןולקוראוזהספרלרכושישראל'
רב.

אנסי·תזהבעיקרההיאזועבודה

רבה,באלגנטיותשהציגה,לעמדה,
היונה","חרבבספרהשפיראאניהט

בסרבולכיאםלכן'קודםפיתחואשר
לגישתונאמןסבת.שבתאימה,

אתפוסלבן·אליעזראיןהמאוזנת,
הרבהחומר .הללוהקודמותהעבודות
הואלעבודתו.מסדמשמששאספו

חדש,חומרסמךעלעמןמתווכחאינו
בתיאוריותשימושידיעלאםכי

אתמפרשהואשבעזרתןסוציולוגיות,
יותרנייסרליפירושהארכיוניהחומר

ששפירא,בעודוכךיותר.וביקורתי

למצוא"מנסהבן·אליעזר'שלבשפתו
האלים,לשימושמקלות"נסיבות
היישובמנהיגישעשווהיזום,המודע

סבורלרשותם,שעמדהצבאיבכוח

מקלותנסיבותכאןאיןכיבן·אליעזר
הצבאיתשהאלימותמשוםשכאלה,
לאהשלושים,שנותמאזהציונית,

תולדהאםכיהנסיבות,כורחחיתה
כוחניתחדשה,אידיאולוגיהאימוץשל

ומיליטריסטית.
פניכישפיראעםמסכיםבן·אליעזר

הבבואהכאלה.היותמידלאהדברים
שלההיסטוריהבמראתהמשתקפת

למכסיותרנעימהבראשיתו,היישוב
חלוקהואזאת,עםיחד .ההיסטוריון

 1לדעתושהם,בכךוסבתשפיראעל

התפניתאתלראותהשכילולא
ראשישלבעולמםהאידיאולוגית

בנכונותראוהםבעודקרי'היישוב.

ויזוםתוקפניבאופןלהשתמשהציונית
כחלקהערבים,נגדצבאיבכוח

עלכפתהשהמציאותמטקטיקה
 1זובנכונותרואהבן·אליעזרהיישוב,

ידיעלחדשה,גיהאידיאולושלאימוץ
היישובבתוךחדשה,חברתיתקבוצה

שעשונבזיםמעשים Iוכךהיהודי.

השלושיםשנותבמשךהיישובאנשי
חריגים,הםשפיראאצלוהארבעים
הימנייםלשולייםיותראופייניים

אצל"המוסרי",הציונילמרכזמאשר
תולדההםאלהמעשיםבן·אליעזר,

הציוניתהאידיאולוגיהשלטבעית
הופךהסקסיהשינויהחדשה.

הכוחשבמרכזהחילופיתלאידיאולוגיה
הזוהחילופיתהאידיאולוגיהוהעוצמה.

הפכהשהיאמשוםמיליטריסטית,היא
פוליטיותלבעיותהצבאיהפתרוןאת

קוםעם .אותומקדשתואפילולרצוי
הופכתהאידיאולוגיההמדינה,
ומשמשתמיליטריסטית,למדיניות
אלאהסכסוך'לפתרוןרקלא Iכמכשיר

השלטתלצורךהאליטהבידיכליגם
והמדינה.היישובעלמרות

לנשקההופכתהחדשההאידיאולוגיה
שניצלהבמיוחד,שאפתניתקבוצהשל
למרכיבלהפוךכדי , 1948מלחמתאת

השלטוניתבמערכתדומיננטי
הואהציוניהמיליטריזםהישראלית.

לוחמיםקבוצתשלהרעיוניהבסיס
בכוחהמשתמשים"ההגנה",בתוך

בתוךמעמדםחיזוקלצורךהצבאי
המנהיגותמולאלהיישובית,החברה

קריאתמובעתאולי'כאןהוותיקה.
שלפנינו.בספרביותרהנוסחהתיגר

אינםאליעזרבןשלהמיליטריסטיים
אותם-הפלמ"חדוראנשיאלא

שבפי Iוהתוארהבלוריתיפיצברים
הופכיםהםכאן .ומשוררינונוסופרי

שאפתניתגסית,אברלקבוצה
אתמיילדתאשרומוצלחת,
וכך .והישראליהציוניהמיליטריזם

קבוצהשלאידיאולוגיההופכת
המרכזשללאידיאולוגיהמאתגרת
 11948במלחמתבמיוחד Iהפוליטי
שנותבתחילתלשיאהומגיעה

ישראליתרשמיתכמדיניותהחמישים,
מאורגנת.אלימותשל

עםמתווכחגםבן·אליעזר
לדעתואשרהחדשים,ההיסטוריונים

המדיניותאתלראותסרחולא
שלבמיוחד 11948במלחמתהישראלית

ומעשיהפלסטיניםמןחלקגירוש
המיליטריזםצמיחתלאורהטבח,
רק Iואכןהשלושים.בשנותהציוני
יעסקוההיסטוריוניםכיהואטבעי

שחרגתיאורהתמונה,בתיאורראשית

זו'מלחמהשלהמקובלתהתמונהמן
בניתוחיעזרוהסוציולוגיםוכעת,
החדשה.התמונה

היהיכולהישראליהמיליטריזם
ידיעלהשלטוןבתפיסתלהסתיים

השגלכאורה,אירע.כךלאאךהצבא,
 1אךהבוגרת.הישראליתהחברהשל

למדינהלהחמיאממהראינובן·אליעזר
"מדינתשאינהכךעלהישראלית
לחלקהפךהמיליטריזםקסרקסין".
"חוץשלהישראליתמהמדיניות
מיליטריסטיתמדינהבמקוםוביטחון":

זוהימיליטריסטית.מדיניותלנויש
מדינהשמבקשמיביןפשרה

עלהנשלטתכזוקריפריטוריאנית,
בגנרליםשמסתפקלמיהצבא,ידי

פנים.ושריממשלהכראשילשעבר
נחחסינותרתיםבפגהחברה

שלכוחובפנימוגנתאוממיליטריזם,
והרחוקים,הקרוביםהשכנים,הצבא:

צבאשביןהזוהפשרהמןנהניםפחות

 .ישראלבמדינתלחברה
 , 1956בשנתלעצורבחרבן·אליעזר

רחבהלראיהזוכיםאנואין Iכןועל
הבאות.בשניםוחברהצבאשליותר
לעסוקשבחרהשנהבעשריםדיאך
פתוחים Iאכןכילשכנעכדי Iבהן
כיווניהישראליתהחברהחוקריבפני
שכמובמידהחדשים:מחקר

במושגיםישתמשוהםגם Iבן·אליעזר
בעליכאלהגםרחבים,מקצועיים
מיליטריזם,כמובעייתיתמשמעות

 1כביכולה"לעוס"לחומרויחזרו

בגנזכיוחקרנברשכברמיעל·ידי
וארכיוניה.המדינה

נאמןהתחלנו.בובמקוםונסיים
אליעזרבן"מזכה"המאוזנת,לגישתו

מיליטריסטיותמכוונותהציונותאת
מיכידומהאך , 1934לשנתעד

הלפריןמיכאלשלבכתביהםשמצוי
עם,לגיוןלהקיםביקשאשר ) 1902 (

עולמםאתשמכירמי Iארץללאלעם
שערמישוחט,משפחתבנישלהכוחני
בדםנפלה,יהודהואש"בדםלסיסמה

שירת(מתוךתקום"יהודהואש

לסיסמתושחיתהכהןי.שלהבריונים
עלשעברומי"בר·גיורא"),ארגוןשל

אשר 11909שנתמאז"השומר"כרוזי

בר·גיוראצאצאיהמכבים,"בניקראו

מקוםלרשתבואוובר·כוכבא,
שעברמיכל-הנופלים"הגיבורים

 1הללוההיסטורייםהמסמכיםעל

המתיישביםכילהשתכנעיתקשה
ההתנחלותשלשלבבאיזשהוהיהודים,

או"סחורה"גישהפיתחו Iבארץ

בכוח.לשימוש"מוסרית"
אשר Iממימלהרברילף,יצחקזההיה

עודהציונית,הכוחמשנתאתתמצת

מקוםיש"בארצנו : 1883בשנת

אםזוזו.לערבים:נגידאנחנובשבילנו.
נכריח-בכוחיתנגדואם Iיסכימולא

קדקודם,עלאתםנכהלזוז.אותם
 •לזוז",אותםונכריח,

פפהאילן

למי

המערךנראהכך

~~ f רtpiJ יןזק_~לןס~i] ש~ר;תiJ ~~ת;ז~נ=7י 
 ץ~ח~נ=7 י~~ 1

ה~פ;ר-ש;פע·המיםלידוה~א
 .--הפל;רינ~נ,-הל;דואני

-:-• :--: • : T 

רןדים iJ~תנrן f ~~ ה;; n ,ה~~ח iJךה~א
המשלהב;תננ;צ;תיומביטהואני

i ל~~ :מ~ט~ה~א• "ר. n T ;_ןשו~ה:ןרf .ם
ן~םלא [i~ריאל;גה Q ~ט~ י~~

ךל;ת;ת n~י~דרך
מנהלש"איש

מסתר.שהט~ס;שב nה~א:פאשר .. iעצמעם
הגנדרנ~ת:פלאת T_ל_הטנ~עהיהיכ;ל•שלאבאבי:•נז:פר-~י

• : -: • : • T •: T TT • : - : -•: T T : : - -

נחזה.פרפרעניבת-צבע. .;נ
 •: :• T T :-- •:ה~~אר.ליד

נק,ר. [iןזtי~י f~ל /o ~~ ל"ח~~ ~ל- ל~~
ןש: Qry~ע,ןך iJךח~ה

~נ"ק,ר~ך~רע.~י~תליף q ~ א~~~ןס,
l ~~י iJ iז; f ל~~~ת ry ןקי· 

מעצמי"הבריחה"תכנוןמתוך
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 1842מה"קורסייר"הקריקטורות

נולד ) 1855-1813 (קידקגודסדן
לאשתו 1813במאי 5ב·בקופנהגן

לקופנהגןשהגיעהאבאביו.שלהשביח
לקבוצההשתייך Iביוטלנדכפרימאזור

שהחמידהפונדמנטליסטיתנוצרית
הכנסיהמאשדיותרהדתיותבמצוות

האוידהדנמרק.שלהרשמית-לותרנית
האבבביתוהסגפניתהרצינית

עולמועיצובעלספק,ללאהשפיעה,
מותגםכמו Iקידקגודסדןשלהפנימי

כמעטקידקגודשלאמו ,-1834באמו
הכולליםבכתביונזכרתואינה

אשתוכילצייןישויומנים.רשימות
 1קידקגודשלאמוהאב,שלהשביח

לפנידבזמןכמשרתת,בביתםשימשה
לאחרונה,קידקגוד.שללאביושנישאה
באשדענפהרכילותיתספרותקיימת

שילדםחשביה,אשתועםהאבליחסי
החתונה.לאחדחודשיםכשלושהנולד
תיאולוגיהלמדקידקגודסדן

ה.ל.אצל Iקופנהגןשלבאוניברסיטה
שללבישוףהפךשלימים Iמדטנסן
עםיחדמדטנסן,בישוףאותוקופנהגן.

הפכו Iלושקדםמינסטדהבישוף
עיקריתמטרהיותרמאוחד

הממסדעלקידקגודשללהתקפותיו
 •הדניתהכנסיהועלבכללהנוצרי

סדןשלהסיוםעבודתבפרט.לותרנית
האירוניה"מושג"עלקידקגוד

אתגםמהווה ,-1841בשהתפרסמה

שחלקםכתביושלהראשוןהכרך
בשמווחלקםעטבשמותפורסמו
שלוהרשימותמןחלקהאמיתי.
בכתובים.עדייןנמצאיםוהיומנים

שלבחייומכריעיםאירועיםשלושה
אולסןלדגיגהאירוסיוהיו:קירקגור

האבמות ,-1841בוביטולם 184ב·ס
"רעידתבכתביוהמכונה ,-1938ב

קירקגורסדןביןוהקשרהאדמה",

הספרותי·העתכתבעורכילבין
גולדשמידטאהדן"הקודסייר", 1סטירי
הראשוניםהיוהאחרונים,מולד.ופ.ל.

בשלאולם,ברבים,אותולפרסם
 1אותוהפכו Iקידקגורשלהתגרויותיו

לקריקטורה.האחרוניםבימיו
קירקגורסדןשלאירוסיוביטול
כדילברליןונסיעתואולסןלדגיגה

הפילוסוףשלבהרצאותיולהשתתף
לספרוהשראה Iהיתרביןהיושלינג,
ב·שנתפרסם"או-או"והמרכזיהשני

ארמיטה,ויקטורהעטבשם 1843

כעורך.

 1מותויוםעדערירינותרקירקגור

יותרביקורתיהפךהזמן,שנקףוככל
הפוליטיהממסד Iהדתילממסדביחס

הסתגרהואבכלל.בדנמרקוהחברה
מאמריםכתב Iעצמובתוך

וראשיה,הכנסיהנגדשערורייתיים

עללוותרלכולםקוראהואכאשר
"למותהזה,בעולםהחייםהנאות
בנצח.לזכותכדילעולם"

 1קירקגורסרןנמצא 1855באוקטובר

ב·ונפטראושפזברחוב,הכרה,מחוסר

מסרבכשהואשנה,באותהבנובמבר 11

 1פטרמאחיוהאחרונההברכהאתקלבל

כבישוף.אזשכיהן

מ.א
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גולומב:יעקב
חרתיהאקזיסטנציאליזםאביקירקגור

בסריעקב

כרךלהופיעעומרבקרוב-גולומביעקב
מאגנס,בהוצאתקירקגורסרןכתבימתוך

איתן.מריםשלובתרגומהבעריכתך,
דווקאלמה-והכרחיתראשונהשאלח

אתחירםלענייןצריךחראומרועקירקגור,
האקטואליות?מההישראלי?הציבור

שאיןמכיוון ,קירקגורלמה ,כלקודם
שגםורעדה""חילמהספרחוץקירקגור.

פילוסופיים,מופתכתביבסדרתיצאהוא
 ,לדיןאילשלבתרגומושניםכמהלפני
עדהמופתי.תרגומועלרבלשבחזכהואשר

שלכתביםמבחררקיצאבעצם, ,אז
אותםשערךהחמישים,בשנותקירקגור

ותלמידיםאסכולהגםלושחיתה ,שנטר
אתגמרתרכרוךואילןהואנאמנים.
כפולה","בגידהכברוזומגרמנית.קירקגור

הואגרםתרכלהרי-גרםלתרגרםתרבין
מזה,חוץמתרגום.תרגום ,וחומרקלבגידה,
הגותוכלאתייצגלאהכתביםמבחר
נטתההיאכיקירקגורשלוהעשירההענפה

כךמסוים.עיוותישולכן ,דתיהיותרלצד
אביעלללמודשרצושלתלמידים

סרןשהוא ,הדתיהאקזיסטנציאליזם
ניטשהכתבירובחומר.היהלא ,קירקגור

קירקגורשלומשקלובעברית,הופיעוכבר
אינובאירופההמערביתההגותבהתפתחות

שלשפעלעומתהוזנחקירקגורפחות.
ניטשה.תרגומי

קירקגוראתמזכיראתהומרועמרוע?

ניטשה?עםאחתבנשימה

ההגותלאבותובצדק,נחשבים,שניהם
בשנותשפרחהההגותהאקזיסטנציאליסטית,

כמוושאנשיםהעשרים,המאהשלהחמישים
מנציגיההםקאמיואלנוסארטרז'אן·פול

מרד-מקורהיההזאתלהגותהמובהקים.
המסורתכנגדוניטשהכקירקגורהוגיםשל

המערבית,הפילוסופיהשלהרציונליסטית
גם ,קירקגורוקאנט.הגלנגדמרדכלומר

שיצאהראשוןהיהכרונולוגית,מבחינה
אובשלושיםניטשהאתהקדיםהוא ,במרד

הדתילאביהנחשבהואלכןשנה.ארבעים
 ,לעומתוהאקזיסטנציאליסטית:ההגותשל

ההגות.שלהחילוניאביההואניטשה

כמעיןלהעמידיכולאתהאח,רבמשפט
לעומתניטשהשלאמירה-אילוסטרציה

קירקגור?של
טועןקירקגור •אחדבמשפטמאודקשהזה

היאהאנושיתהחוויהשלהעליוןשהערך
 ,דהיינוהמוחלט,מולהמוחלטתהעמידה
שהיאכפיאותנטיתאמונהעמדתשלאימוץ

אברהם,שלהמפורסםבמקרהמתבטאת
כייצחק,אהובויחידובנואתלעקודהעומד

הקרבהכאןיש ,דהיינועליו:ציווההאלכך
מהכלעללוותררצוןאינסופית,ומעורבות

קירקגורלגבישזוהאמונה:למעןלךשיש
האמונהלהתפוררותהיחידההתשובה

בכלל.ובאירופהבקופנהגןהממוסדת
-האלוהיםמותעלמכריזניטשה ,לעומתו

דווקאמתבטאתניטשהאצלהאותנטיות
עולםמולהחילוניות,מולהאמיצהבעמידה
עקרונותכלמשוללעולם ,דהיינו ,אימננטי

שלעולםאלוהים,משוללטראנסצנדנטיים,
הגלנוסח ,כלחובקתאובייקטיביתתבונה
לאמנתעל-הזהבעולם ,ולכןוקאנט:
לאנרכיה,לכאוס,התרבותאתלדרדר
העל-אדם,עידןאתלהעמידניטשהמבקש
אשראדםאדמות.עליאלוהיםמעיןשהוא
שלהידועהאימותולפיתהום,פניעלרוקד

 ,חייוואתיצירותיואתשיוצראדםניטשה,
איןשמסביבלמרותהאותנטיות,עידןלאור
אותושיובילאשעמודשוםאיןערובה,שום

כלשהן.רציונליותמטרותלהשגתבביטחה

ממרחק-תפיסותחןהאלחהתפיסותשתי
שואל,אנימוכרות.באנאליות.די-זמן

הישראליאתלענייןיכולזהבמהחירם,
העכשווי?

יותרהופכותהשאלות ,לדעתיהיוםדווקא
 ,אחדמצדחלבארץפהגםרלוונטיות.

שלתהליך ,שניומצד ,חילוןתהליך
חיפושישבתשובה","חזרהאורליגיוזציה,

-המודרניהישראליאישית.זהותאחרי
השליליתמההגדרהלקנושנסתאחריבעיקר

האויביםכיבמצורכעומדיםזהותנושל
-הכוללהשלוםבואעם ,אותנומתקיפים

דוחקת:אקזיסטנציאליתבעיהמוליישאר
-בנוסחהשליליות,ההגדרותללאהוא,מה

צריךאוקיים,אניאזאותילהשמידרוצים
להתקיים.

ישראלייהודיהיותשלהחיוביהתוכןמה
אושתיים.כרגיל,הןהתשובותמודרני.

להציע,מהלקירקגורישואזהדתאלפניה
אתשעוקפתממוסדת,שאינהאישיתדת

צריךלאבכנסת:המפלגותכלואתהמפד"ל
 ,לייבוביץשאמרכמוהאלוהים,אללהגיע
בפנייהאפשרוהכנסת,והפאקסהכותלדרך

שאפשראוקירקגור.שמציעמהוזהישירה,

מצליחהאשרישראליתחילוניותאיזולאמץ
תרבותהאישייםמטעניהמתוךלהפיק

בליוגםבתשובהלחזורבלייצירתית,
הרבותלשאלותאחתתשובהלהשתהיה

ההוגיםשניולכן,שואל.המודרנישהחילוני
וגדלההולכתחשיבותם ,לינדמההאלה,
 •בימינודווקא

מאגנס,בהוצאתאורלראותעתירהספר
פילוסופיים,מופתספריבהוצאתשמתמחה

חמישים.מס'ספריחיהוזה

הכותריהיה"או/או"קירקגורשלהספר .כן
האלההספרים ,"מופת"סידרתשלהחמישים
אל ,לכןבשקט.ודיבצנעהדימופיעים
כותריםאותםכילשמוע,הקוראאתיפליא
נמכרומופת",ב"סידרתהופיעוהיוםשעד

הדעות,לכלעותקים.מיליוןמחציבלמעלה
הוצאהאיזוהמדינה.שלהשקטהמכררב

הפתיעהזההמספרבכך?להתגאותיכולה
ביתבכלשלפחותאומרזהאותי.אפילו
לפחות. ,אחדפילוסופיהספרישרביעי

לסיורה?שלךהקשרמה
עורךהיהלאלסיורה,עורךהיותיעד

עדהגיעהולאנתקעההיאולכןקבוע,
המאהשלהיחידיהספרהעשרים.המאה

של 11בפילוסופיה"בעיותהיההעשרים
היהלאכללעשרהשעחתלמאה •ראסל
בכללוקירקגורניטשה ,למשלהולם.ייצוג
לפילוסופיהמתמחההייתיבה.הופיעולא

ורציתיקונטיננטליתאואקזיסטנציאלית
שלאילכששמעתילכן,המצע.אתלתרגם

 11ורעדה"חילשלמתורגםידכתבישלוין

מציאהכעלזהעלקפצתיקירקגורשל
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פעולהאיתילשתףהסכיםהואגדולה.
הםמאגנם.להוצאתגרםהתראתוהבאנו
מהדורות.לכמהשזכה ,הספראתהוציאו

שלהחרשחכרךאתבבקשהתאפיין
 .במאילהופיעשעומרקירקגור

 ,מאודהידועספרושלהראשוןהכרךזה
 ."או/או"שנקרא ,ביותרהידועאולי

זה?אוזהאו-שלבמשמעות
אבללספר.לקרואאיךהתלבטנובאמתכן.
-זהבאנגליתאלטרנטיווה.חיתהלא

Either/Or , מורכבזהובגרמניתבדניתוגם

 •כךיוצאזהבעבריתזהות.לאמליםמשתי
בספרותהיפיםמהספריםאחדזה

בתיאורבועוסקקירקגורהפילוסופית.
שלושהישהאסתטי.החייםמעגלשלאירוני

אדםלחייחשובוהכיאותנטיהכי-מעגלים
האמונהאביררקשבו ,הדתיהמעגלהוא
ישנםבשלווה,להתקייםיכולאברהםנוסח
שהוא ,האסתטיוהמעגלהאתיהמעגלגם

 ,האתי(המעגל ,הראשוןהכרךשלהנושא
הוא ,גרמובתרעכשיועוסקתאיתןשמרים

פיוט,מכילהראשוןהכרךהשני).הכרך
הריקירקגורלשמה.ספרותיתפילוסופיה

דהיינוהאסתטית,הס;כרהאתמבקר

מתכווןקירקגורההדוניסטית.הנהנתנית,

מוצארטשלמאופרהלהנאהלמשל
גלריהשביןוחייםאהב).מאוד(שקירקגור
האדםאתמאפייניםבעיניולקונצרט
הנציג.הואז'ואןדוןרקלאהאסתטי.
מתוךהאלההחייםאתמתארקירקגור
ביכולתלשיאומגיעהואוכאןרבה,אירוניה

אותולהפריךמבלימשהולהפריךשלו
ביןפערישהאירוניבמסרהריכי •במישרין

למשמעותוהפסוקשלהנגלההתוכן
 .עצמובפסוקככזומופיעהשאינההאמיתית,
הזריעה""מחזורהמשעשעת,מסתולדוגמה,

לשמרכיצדהאסתטילאדםמציעקירקגור-

הרי .מהגירוייםיוהנאותאתלעצמו
שלסכנהישעצמם.עלחוזריםהגירויים
שלשינוייםקירקגורמציעלכך'אישעמום.

מהאמצע,הספראתלקרוא-אובייקטים
הסוף.לפנילצאתההצגה,באמצעלהיכנס
את"משכתב"לפעמיםהואהזהבמחזור
והואלבדואלוהיםהיה"בהתחלה-התנ"ך

שעמומוהעולם.אתלברואהחליטהשתעמם.
לברואשהחליטעדוגבר'הלךהאלוהיםשל
יחדיו.השתעממוואלוהיםאדםואזאדם.את
חוהואזחוה,אתלברואאלוהיםהחליטאז

וככלבשלישיה.עממוהשתואלוהיםאדם
וגדלהלךבעולם,האנשיםמספרשהתרבה
מגדלאתלבנותשהחליטועדהשעמום,

גדלכךבנייתו'שנמשכהככל .בבל
הזההמפעלאתזנחווהאנשיםהשעמום
מוזרויותלהםלחפשהארץבכלוהתפזרו
להמשיךאפשרוכך' ,"-אקזוטייםואתרים

כאןיש .בימינוגםקירקגורשלהסיפוראת
היכולתוחוסרשבריקנותבסכנהפיוטידיון

האסתטיים.שבחייםלהווהמעברלחרוג
כהרףההווה ,עבר"העבר-המשוררכמאמר

מצויהאתסטיהאדםעדיין",העתיד ,עין

נוטהסיפוק,חסראקזיסטנציאלי'בלימבו
רומא,קיסרנירוןאותוכמולמלנכוליה,

והמרה •שבכךהענייןבשלאותהששרף
האסתטיהנהנתןאתשתוקפתהשחורה

שלריקנותהעללהרהראוליאותומביאה
שלהאתית,-שונה:חוויהולנסותדרכו

מוקדשגםלהולדעתי' ,השניהכרךמוקדש
הואגם(יצאורעדה""חילהיפההספרון
מאגנם).בהוצאת

שני""דורלכנותהיוםשנוהגיםמהאתה
לשואה?

לעיסוקאותישהביאמהשזהחושבואניכן.
בצלהמוות,בצללחיותבאקזיסטנציאליזם.

לילדמאודכבדהמטלהזוהגדולה,השואה
לספרות,ברחתיצעירמגילוכנראהקטן.

איזשהולילתתשיכלהלספרותבעיקר
להתנעראיךשלבשאלההזה,בענייןמענה

אתלחיותולנסותאחריםשלחייםמלחיות
החוויהשלהנוסחהבעצםשזהאבי'חיי

האקזיסטנצי-כלעוסקיםשבההאותנטית,
או'שהוא,למההופךאדםכיצדאליסטים.

ולאהואחייוספראתלחברעליוכיצד
לניטשההגעתיאנילחברו.לאחריםלתת
"האדםבספרושכתבנקל'פרויקטורדרך

עללהתגברלושעזר'שמהמשמעות''מחפש
"מהניטשה,שלמשפטוזהולשרודאושוויץ

הזההמשפטאותי",מחזק-אותיהורגשלא
ונשביתילניטשהפניתיאזאליי.חדר

האקזיסטנציאליזם.ובקסמיבקסמיו

-דנמרקמלכתכאןתבקרמאיבחורש
ספרותרגוםאתלהלהגישמתכווניםאנחנו
הדניתשהשגרירותבאירועקירקגורשל

שמתעניינתאנגליהלמלכתבניגודיוזמת.
גרטמרבארמון'ושטיחיהסוסיםבמירוצירק

היאלמשל'תרבות.אשתהיאהשגיח
אתגםלדנית.בוארבורהסימוןאתתרגמה
בשבילהקירקגורמקום,מכלקאמי.אלנו
מאנדרסן.חוץגדולהכיהשםגדול.שםהוא

ידיעלמומןבחלקוהספרתרגוםאגב,
ארץהיאדגיה .הדניהתרבותמשרד

להםשישההכנסותכלמאו.דתרבותית
ולסופריםלאמניםהולכותהבירה,ממכירת

שייכיםשםלבירההחרושתבתידנמרק.של
למדינה.

1~ 
lf====I 
lf==== 

בכללההוצאהשלנוספותתוכניותגביל
-לקירקגורביחסאו

לכרךהתרגוםאתתסייםאיתןשמריםאחרי
מסהגםתתרגםשהיאמקווהאניהשני'

הזאת","העתשנקראתקירקגורשליפהפיה
ביותרשנונהביקורתמופיעה ,לינדמהשם,
בעוד<לערךהיומית.העיתונותכנגד

אתעכשיועורךברינקרמנחםשנתיים.)

 ,סארטרשלהקדוש"ז'אנהר'ז'אןגרםהתר
שעוסקסארטר'שלהחשוביםהספריםאחד

איששלאקזיסטנציאליסטית,בפסיכואנליזה
ז'אנה.ז'אןהצרפתיהמחזאי-מרתק

שללפנומנולוגיה"המבואיצאמהדפוס
פרופ'שלפרשנותעםהגל'שלהגוף"
"ברוחלצאתעומדכןכמויובל,ירמיהו
הפרדתעלשדיברמימונטסקיה,שלהחוק"
והשופטת,מהמחוקקתהמדיניתהרשות

ספרו ,וכןהמדינה.במדעיחשובחיבור

 ."והאינסופי"הכוליותלריבם,שלהחשוב
המאהשהעותקומקוויםתכניותמלאיאנחנו
העותקים.מיליוןאתיעבור

 .רבהתודח

ב-ראשון"ב"דבראורראתהבשלמותההשיחה
12,4,96 
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ביותרהאומלל
המתיםעמותתחברילפנינלהבנאום
שישיימיבפגישותרטוריתדרשה

קירקגורסרן
איתןמריםמדנית:

באנגליהכלשהובמקוםכירוע- במצבהלאהואשייחודוקברמצוי .-
במיוחד' ל~${במיקוםאומפוארת

 1ביותר"."האומללקצרה:בכתובתאלא

אפילובונמצאולאנפתחהקברכיאומרים
יותר:מפתיעמהלדעתואיןגופה.זכר

העובדהאוגופה,בונמצאהשלאהעובדה
שמישהוהדברמוזראכן'נפתח.שהקבר

 .בקברמישהונמצאאםלבדוקכדיזמןמצא
מתפתיםמצבה,עלכתובתקוראיםכאשר
פניעלחייואתזהאדםבילהאיךלתהות
כדילקברלרדתמתחשקאפילוהאדמה.
כההזוהכתובתאךאדם.אותועםלשוחח
כותרתלהיותיכולהלספרמשמעות!טעונת
כותרתאךבו'לקרואהרצוןאתהמגרה
באופןומושכתכךכלטעונהלהיותעלולה
לעולם.הספראתנקראשלאכךאישי,

-משמעותטעונתבאמתהיאזווכתובת
שלהרוחבמצבתלוימספקת,אומהממת
לבובסתראוליכורתאחדכלכי-הקורא
האומללשהואהמחשבהעםנאמנותברית
שמעולםאדםלדמייןאבייכולאך .ביותר

סקרנותוורקזו'בדרךנפשואתהעסיקלא
מישהונמצאאכןאםשיבדוקלוגרמה
האםריק!היההקברפלא,זהוראה .בקבר
ללעוגרצההאםהמתים?מןלתחייהקם

 :המשוררלדברי
חופשיהשותקדיירו /שלווהתשכוןבקבר
 2מצער.

הואאוליבקבר?אפילומנוחהמצאלאהאם
האםהארץ.כדורפניעלבכעסנודדעדיין
אחריווהשאירמולדתו'אתביתו'אתעזב
נמצאלאעדייןאוליאו ?הכתובתאתרק

 3יך;ת ~~~א~השאפילוזהביותר'האומלל

אתימצאאשרעדאחריו'רודפותאינן

הע,~ו'המתפללספסלואתהמקדשדלתות
לשרודלוגורםשהצערביותר'האומללזה

קבר!אליאותורודףוהצער
עמותתשליקריםחבריםיימצא,לאהואאם

כמוצליינות,במסענפתחהבההמתים,
במזרחהקדושהקבראללאהצלבנים,

חייליואתסוקרקירקגור

במערבהעצובהקבראלאלאהמאושר,
האומללאתאותו'נחפשאנוהאומלל.
שנמצאבטוחיםהריק,הקברלידביותר'
מופניםהמאמיניםשגעגועיכשםכיאותו'

האומלליםנמשכיםכךהקדוש'הקברכלפי
שקועמהםאחדוכלהריק,הקבראללמערב

בלבד.עבורונועדהזהשהקברבמחשבה
עבורנו'ראוינושאאינואוליכזהדיון

שלהקדושלנוהגבהתאםשפעילותנו
מכתמיתבשקדנותהסתכנותהנהאגודתנו

לדברמתכווניםשאיננואנו'מזדמנת.
שיוחדנואנו'מכתם.חייחייםכמכתמים,

בליבחיים,מכתמיםכמו 4בנפרדלחיות
חלקלנושיהיהבלילבני-אדם,להתחבר
צליליםאלאשאיננואנו'ובצערם;בשמחתם
בודדותציפוריםהחיים,למהומתנלווים
להאזיןכדירקהנאספותהליל'בדממת
ובענייניהחייםעליבותבעניינילדרשות

 •הזמןשלהאינסופיו7=כשכוהיוםשלאורכו
שאיננוהמתים,עמותתחברייקירי'אנו'

שלבאושרםאוהשמחהבמשחקמאמינים
אלאמאמיניםשאיננואנוהכסילים,
באומללות.

כלבהמוניהם,נדחפיםהםאיךראו
הםכיחושביםרבים .הללוהאומללים
להפרידצריך 5הנבחרים.ומעטיםהקרואים,
מןיוצאיםנעלם.וההמוןאחת,מלהביניהם,
כלהלא-קרואים,האורחיםבעיקרהםהכלל

הגדולהאסוןהואשהמוותהחושביםאלה
המוות.מןשפחדומפנישהתאמללוביותר'

המתים,עמותתחברייקרים,חבריםאנו'כי

אתיראיםאיננוהרומאים,החייליםכמו
והואיותר'גדולאסוןמכיריםאנו 6המוות.
לחיות.-לכולומעלובראשונהבראש
יכולשאינואנושייצורקייםהיהלוואכן'
היהודיעלשמספריםהאגדותלולמות,
מעצוריםלנויהיומדוענכונות,היוהנודד

יהיהאו-אזביותר"?"האומלללומלקרוא
כדיריק;הקברהיהמדועלהסביראפשר

האישהיהביותרשהאומללכךעללהצביע
יכולהיהשלאלמות,יכולהיהשלא

מיישבהיהזהדבר •הקברתוךאללהחליק
כיקלה,כךעלוהתשובההעניין'כלאת

למות,יכולשאינוהאדםהנומכולםהאומלל
זההואמאושר •שיכולזההואוהמאושר

שמתזההואממנומאושרו'בזקנותשמת

בלידתו'שמתזההואמהםמאושרבנעוריו'
אך .כללנולדשלאזההואביותרוהמאושר

המשותףהגורלהואמוותכך;אינוהדבר
לאביותרהאומלללכןאנוש,בנילכל

המגבלותבמסגרתאותולחפשוישנמצא,
הללו.
אינניצומצם.מספרו •התפזרההמוןראו'

יודעכיאלי'לבשימואומר:
אומר:אינניאלי.נתונהלבכםשתשומתאני

אנייודעכיאוזניכם,אתליהשאילו
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נוצצות.עיניכם .לינתוןשלכםשהקשב
תחרותזובמושביכם.קדימהנשעניםאתם

יותרנוראמאבקלהשתתפותכם,הראויה
יראיםאנואיןכיולמוות,לחייםממאבק

הואכךעבורהתגמולאךהמוות.מפני
הואשהואהבטוחהאדםכימכול'נפלא

הואהגורל:מפנימפחדאינוביותרהאומלל
יצטרךכאשרההשפלהטעםאתיטעםלא

סולון'סולון'האחרונה:בשעתולצעוק
ו.סולון
לכול'פתוחהתחרותעלמכריזיםאנווכך
בשלאודרגתובשלאישיופלהלאשבה
המאושרים,מלבדיופלהלאאיששוםגילו.
בתוךיקרחברכלהמוות.אתהיראיםואלה

מושבבברכה.יתקבלהאומלליםקהילת
והקבראמיתי'אומללכלעבוריישמרכבוד

מהדהדקולי .ביותרהאומללעבוריישמר
שמכנהמיכללו'הקשיבוהעולם,ברחבי

מפחדאינואךהזה,בעולםאומללעצמואת
כיהעבר'כלפיגםנישאקוליהמוות!מפני
עדמתוחכמיםכךכללהיותרוציםאנואין
לעולמםשהלכואלהאתגםלכלוללאכדי

כיעלבבקשה,לי'סלחו .חיוהםגםשהרי
הבהזמני.באופןמנוחתכםאתאנימפריע

פעמיםשלושהריק.הקברלידכאןניפגש
לזה,הקשיבוהעולם:בפניזאתצועקאני
להחליטבכוונתנואיןהאומללים:אתם

בפינהכאןעצמנו'לביןבינינוזהבעניין
יששבוהמקוםנמצאהעולם.שלזונידחת

כולו!העולםבפניכךעללהחליט
אחד'אחדאותםלחקורשנתחילקודםאך
לשבתראוייםעצמנואתנעשההבה

הבהלתחרות.ושותפיםמכובדיםכשופטים
כנגדעצמנואתנחמשדעתנו'אתנחזק

יותרמתרפסקולאיןכיהאוזן'התפתות
יותרמכשףקולאיןהאומלל'שלמקולו
עלמדברהואכאשרהאומללשלמקולו
עצמנואתנעשההבה •אומללותואודות
לתחרות,וכשותפיםכשופטיםלשבתראויים

וכדיהכוללת,התמונהאתנאבדשלאכדי
הדיבוראמנותכיהפרטים,מןנתבלבלשלא
ואינסופיתאינסופית,היאהצערשל

האומלליםאתנחלקאנושלה.ביצירתיות
מכלאחדרקונשמעמשנה,לקבוצות
כיאיש,שלטענתואתנכחישלאקבוצה.

כעיןנוצרכאןאךביותר'האומללהואהוא
הנציגאתמלהכתירני~נעלאולכןמעמד'

גםוביותר'האומללבתוארמעמדאותושל
כפרס.הקבראתלומלתתנימנעלא

אחדסעיףישהגלשלהשיטתייםבכתבים
ניגשיםתמיד 8אומללה,בתודעההעוסק

באי-נוחותאלהמעיןבמחקריםלקריאה
יותרללמודפוחדיםלב,ובדפיקותפנימית

אומללה""תודעההצירוף •מדיפחותאומדי
כאשרהעצבים,אתומרעידהדםאתמקפיא

ויכוח,כדיתוךאגב,בדרךאותומציגים

משפטכמובמכוון'אותומבטאיםכאשרואז'

כמולרעודלאדםלגרוםהואיכולנסתר'
 tertiaברנטנוקלמנסשלסיפורוכמוחוטא,

9,nux mors est מהלושאיןמימאושר ,הר
אודותיועללכתובאלאזהבנושאלעשות
לכתובהיכולזההואממנוומאושרפיסקה.

אשרהאדםהואהאומללהבאה.הפיסקהאת
שלו'האידיאלאתרואהאחרתאוזובדרך
ואתתודעתושלהשפעאתחייו'תוכןאת

הואהאומלללעצמו.מחוץ-היסודיטבעו
אינולעולםעצמו'מתוךתמידהנעדראדם
הואיכולנעדרבהיותואך .עצמועבורנוכח

ניתןבכךבעתי.דאובעבראולהיותכמובן
התודעהתחוםכלאתכראוילהקיף

ההגבלהעבורלהגלמודיםאנוהאומללה.
רקאנושאיןמאחרועכשיוהזו'המוצקה

נבחןמרחוק,זוממלכההבוחניםפילוסופים
בה.הכלוליםהשוניםהשלביםאתמקרוב
המצויזהנעדראךנעדר.האומללובכן,
ישזוקביעהעלעתי.דבזמןאועברבזמן

אותנושמלמדתמהמתוךברורכילעמוד'
בזמןהנמצא ) tempus (זמןשישהפילולוגיה

,_ __ 

 ,ידעתבזמןהנמצא ) tempus (זמןויש ,עבר
זמןגםשישאותנומלמדמדעאותואך

) tempus ( 10שהואplus quam perfectum 
בעל 11futurum exactumו-הווה,בושאין
היחידיםקיימיםגםכךהתכונה.אותה

מאושרכללבדרךאםוהזוכרים.המקווים
אותםאו-אזעצמו'אצלהנמצאאדםרק

הםזוכריםרקאומקוויםשרקבני-אדם

למעןאךמסוימת.מבחינהאומלליםבוודאי
בתקווהשנוכחמיאתלכנותניתןלאהדיוק

אומללה.אישיותבהיזכרות,שנוכחמיאו
נוכחשהואהוא,כאןעליולהצביעשישמה

אחת,מכהכיגםרואיםאנומכאןזה.בתוך

בשוםיכולהלאשתהיה,ככלחזקהתהיה
זאת .ביותרלאומללאדםלהפוךאופן

ממנולשדודרקיכולהאחתשמכהאומרת,
להימצאלולגרוםובכךהתקווה,את

מןאותולשדודאוההיזכרות,אצל(בהווה>
אצללהימצאבכךלוולגרוםההיזכרות
להגדירניתןאיךנראהועתההתקווה.

האומללה.האישיותאתדיוקביתר
ךוה_המקהמקו.,וה.האישיותאתנבחרןתחילה

הבחינהמןאומללהופךמכך(וכתוצאה
אומללוהופךעצמו'אצלנמצאאינוהזו),

אדםבוודאיהמלה.שליותרהחמורבמובן
אומללהאישיותהואנצחלחייהמקווה
עלמוותרשהואבמידהוזאתמסוים,במובן
שלהמדויקבמובןאומללהואאיןאךההווה.
הזו'בתקווהעצמואצלמצויהואכיהמלה,

היסודותעםעימותלידיבאהואואין
איןזאתבכלאםהנצחיות.שלהמיוחדים

והואבתקווה,עצמואצללהימצאיכולהוא
חלילה,וחוזרמקווהושובתקווהמאבד
אלאבהווהרקלאמעצמונעדרהואאו-אז

אומללות.שלצורהלפנינווכאןבעתיד'גם
אתנמצאהזוכרת,האישיותאתבבחוןאם

אצללהימצאהואיכולאם .הדבראותו
במובןאומללהואשאיןהריעבר'בזמןעצמו

מסוגלהואאיןאםאךהמלה.שלהמדויק
מעצמובקביעותנעדרהואזאת,לעשות

אומללות.שלצורהלפנינואזיעבר'בזמן
אופיינייסודלכולמעלהיאההיזכרות
ל"זמןישכיטבעי'שהואדברלאומללים,

 •עברשהואוהוא,לציון'ראוימאפייןעבר"
עתידשהואהוא,עתיד""זמןשלהמאפיין

שזמןלומרמסויםבמובןאפשרלכןלבוא.
כדיעבר.זמןמאשרלהווהיותרקרובעתיד

להווהיותרקרובהתהיהוה uהמלשהאישיות
נכוןאולמציאות,זקוקההיאעתיד"'ב"זמן
עבורה"להשיג"חייבשהעתידלומר'יותר

תימצאהזוכרתשהאישיותכדימציאות.

קייםלהיותהיהצריךעבראותועבר'בזמן
רוצההמל~וההאישיותאםאךבמציאות.

להלספקיכולשאינועתידלזמןלקך;ת
רוצההזוכרתשהאישיותאומציאות,

במציאות,שהיהכפיהיהשלאבזמןלהיזכר
בעליבני-אדםשלסוגיםלפנינואו-אז

עלולהראשוןהסוגאומללה.אישיות
להיראותעשויאואפשרי'כבלתילהיחשב

כיכך,הדבראיןאךכשיגעון,פשוט

מל~והשאינהבוודאיהמל~וההאישיות

למשהו'אלאעבורה,מציאותישאינולמשהו
להיותיכולשאינויודעת,עצמהשהיא

אדם,שאםאומרתזאתעבורה.להתממש
לקו;תממשיךתקווה,מאבדהואכאשר
לפנינואזיזוכרת,לאישיותלהפוךבמקום
אתמאבדתאישיותאםהצורה.אותה

ולאלהיזכרבמהלהשאיןאוזכרונה,
 ,להיזכרתמשיךאלאוה uמללאישיותתהפוך

לדוגמה,אם,אומללות.שלצורהלפנינואזי
הבינייםבימיאוהעתידבזמןפלוניישתקע

אלהשזמניםבאופןאחרת,תקופהבכלאו
אדםשאותואוברורה,מציאותעבורויהוו

שתקופותכךבנעוריואובילדותוישקע
לאאזיברורה,מציאותעבורויהוואלה

נדמייןאםאךאומללה.באישיותמדובר
זהשגילמכיווןילדותלוחיתהשלאאדם
משמעותזולתקופהשתהיהבליעליועבר

הרך'גילללמורהכשהפךועתהעבורו'
להיזכררוצהשבילדות,היופיכלאתוגילה

עלאחורההזמןכלמסתכלוהואבילדותו'
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דוגמהודאיבויהיהכזהאדם ,זותקופה

אתבדיעבדיגלההוא •לכךמתאימה
עבורועבר""זמןשהיהמהשלהמשמעות

בכללזכוררצהכןפיעלאףואשר
שחיאדםלדמייןצריךהייתילומשמעותו.

והנאותיהם,החייםשמחתאתלתפוסבלי
לו ,עיניואורודוויערשעלבהיותוורק

הטובשהיהמהמת,שלאלעצמידמיינתי
לחיותבלילתחייהקםאלא ,עבורוביותר

להילקחיכולזהאדם-מחדשחייואת
הואמיהשאלה:תתעוררכאשרבחשבון,
 .ביותרהאומלל
אתפעםאףחוויםאיגםהתקווהאומללי
ליחידיםההיזכרות.אומללישלהכאב

יותר.נעימהאכזבהתמידמחכההמקווים

ביןביותרהאומללאתלחפשיש ,לכן
ההיזכרות.אומללי

הצורותשתישלצירוףנדמייןנמשיך. ,ובכן
החמורבמובןאומללותצורותהמתוארות,

אינהוהאומללהחמק.ווההאישיותהמלה.של
גםכךבתקוותה.עצמהאצללהימצאיכולה

היחידהצירוףוהאומללה.הזוכרתהאישיות
להימצאממנומונעשהזיכרוןהואהאפשרי
התקווהוזו ,שלוהתקווהאצל(בהווה>
וזאת, .שלובזיכרוןלהימצאממנושמונעת

למההזמןכלמקךוההואאחדשמצדמפגי
תקוותואיןושובשובלהיזכר:שצריך

שלושהאכזבהמגלההואאךמתממשת,
התרחק,תקוותושמושאמשוםבאהאינה

המטרה,פגיעלכברעברשהואמשוםאלא
או ,בעברכברנחווהתקוותושמושאמשום

אללעבורובכךלהיחוות,צריךשהיה
ושובשובנזכרהואאחר,מצדהזיכרון.

לל fהואכילקוות,צריךהואשלובדבר
כברהוא ,במחשבותיוהעתידאתכבר

בדברנזכרוהוא ,במחשבתובוהתנסה

הדבר ,וכך .לולקוותבמקוםבושהתנסה
הדברמאחוריו:כברמצוימקווההואשלו
איגםחייו .מלפגיונמצאנזכרהואשבו

אלכיווניםבשניפוניםהםאך ,בדיעבד
הצרה,אתבקרוביתפוסהואהשגויה.הדרך

לה.הסיבהאתיביןשלאפיעלאף
זאת,לחושההזדמנותלותינתןשבאמתכדי

ביותרהמוזרהובדרכהאי·ההבגה,מתערבת

נהגההואכללבדרךרגע.בכללולועגת
כייודעהואאך ,שפוילהיחשבהכבודמן
הוא ,מצבומהלמישהולהסביריצטרךאם

למישהולגרוםבכךדישפוי.כבלתייוכרז
קורה,לאזהזאתובכל ,שפיותואתלאבד

באכי ,הואשלוהאסון •שלוהצרהבדיוקוזו
 .מאחרתמידהואולכן ,מדימוקדםלעולם

ובו·בזמןלמטרה,קרובהזמןכלנמצאהוא
שמאמללשמהמגלההואממנה.רחוקהוא
שהואמפגיאולושאיןמכיוון ,עכשיואותו
לוגורםשהיהמהבדיוקזהשהוא,כמות
הדברהיהלושנים,כמהלפגיאושר

הפךהוא ,אזדבראותוובהעדר ,ברשותו

שלכחייומשמעותחסריחייואומלל.
עליויודעיםאיןכילומרשנהוג 12אגקיאוס

הגביעמןהדרך"ארוכההפתגםמלבדדבר
מדי.יותרכברזהאיןכאילוהשפתיים",עד

אין .רצוןושביעותמנוחהיודעיםאיגםחייו

נמצאהואואיןבהווה,עצמואצלנמצאהוא
 ,כברנחווההעתידכי ,בעתידעצמואצל
כמווכךהגיע.לאעודהעברכיבעברלא

ידיעלבחשכהנרדףהוא 13לטוגה,
המשווה,בקוהשמשאייאל 14ה;:זי~ךנ;ך~ים

נתוןהואאשהוכמו ,להולידמצליחואיג;·
הואלנפשועזובתמידיים.לידהבחבלי
ליצוריכולאיננוהרחב.בעולםלבדועומד
יוכלשאליועברלואין ,זמנובניעםקשר

לוואיןהגיע,לאעודהעברכילהתגעגע,
שלוהעתידכי ,אליולקוותשגיתןעתיד
מולאלעומדהואלגמרילבדוחלף.כבר

הואשעמוה"אתה"כמושהואכולוהעולם
אדםהואעבורוהעולם""כלכי ,מסוכסך

נערהמאמןקירקגור

והבלתיהמייגעהידידזה,ואדם ,בלבדאחד
 ,להזדקןיכוללאהואאי·ההבגה.הגו ,נפרד

להיותיכולולא .צעירהיהלאמעולםכי
לאהואמסויםבמובןהזדקן.כברכי ,צעיר
לאהוא .חילאעדייןהריכילמות,יכול
הווה,בזמןתמידהיאאהבהכילאהוב,יכול
 ,עברלוואין ,עתידלואיןהווה,זמןלוואין
שונאוהואידידותיטבעבעלהואזאתועם
אין •אותואוהבשהואמפגירקהעולםאת
אלאאותהחסרשהואמפגילאתשוקה,לו

תשוקהאותותוקפתברגעשבומפגי

מפגילא ,דברלשוםזמןלואיןמנוגדת.
לושאיןמפגיאלאמלא,שלוהזמניםשלוח

לושחסרמפגילאכוח,חסרהואבכלל:זמן
אותוהופךשלושהמרץמפגיאלאמרץ,
כוח.לחסר

אך ,אוזנינו:אטמו.,לבנויקשהמהרהעדאך
שלהמפוכחהקולאתשמענולגמרי.לא

הדיבורלאמנותלבנשיםעכשיוההחלטה:
שכלכפי ,תמציתי ,קצר-התשוקהשל

להיות.צריכהתשוקה
עלמתלוננתהיאצעירה.גערהעומדתהגה
ניתןאינוזהדברבה.בגדשאהובהכך

בכלאותורקאהבההיאאךלרפלקסיה,
בכלנפשה,בכלאותואהבההיאהעולם.
להיזכרלהתגואז 15מאודה,ובכללבבה

ולהתאבל.
אדםזהוהאם ,דימויאוממשיאדםזהוהאם

שהואמתאולמותהנוטהחי
בבתהכולאיבדההיא 16גיאובה,זו-חי

חיים:לושנתנהמיאתאיבדההיאאחת.
הביטוחיים.להשגתןמיאתאיבדההיא

המתים:עמותתחברייקרים,חבריםעליה,
כמוהעולם,מןיותרגבוהמעטעומדתהיא

אינהתקווהשוםאךקבר.תלעלמצבה
שוםאותה,מגיעלאעתידשוםלה,מאירה
אינהתקווהשוםאותה,מפתהאינוסיכוי

היאתקווהמחוסרת-אותהמרגשת

אומללהחיתההיאבזיכרון.מאובנתעומדת,
ושוםלמאושרת,הפכהברגעבואךלרגע,
אושרה.אתממנהלקחתיכולאינודבר

ובאמשתגה,אינההיאאךמשתגה,העולם
עתי.דזמןאיןעבורהאך ,הזמן

אחדדוריפה.אחדותאיזו ,לכאןהביטו
הזמנהזוהאםהאחר!לדורידואתמושיט

שמח?לריקודנאמנה,לסולידריותלברכה,
גיחתההמכההמנודה,אדיפוסמשפחתזו

אךאגטיגוגה.זו-האחרונהאתושוברת

דיהואמשפחהשלצערהיטב.מצוידתהיא
גבהאתהפנתההיאאנוש.לחייוהותר

היציבותחוסראתהחליפההיאלתקווה.
מאושרת,הישאריההיזכרות.שלבנאמנות
חייםלךמאחליםאגוהיקרה!אנטיגוגה
עמוקה.אנחהכמומשמעותמלאיארוכים,
לךשתינתןדבר!ממךתשדודלאשהשכחה
היומית!הצערמרירותמנתבשפע

ישלבדה.היאאיןאךחזקה,דמותמופיעה
זהוכאן?שהיאייתכןאיךאזידידים,לה
 1הכולאיבדהוא •וידידיואיוב-הצעראבי

ולקחלקחהשםכיאחת,בבתלאאך
אתלהביןאיךאותולימדוהידידים 17ולקח,

נתןוהשםנתןהשםכי •ובדןהאמרירות

ה~סקה.בתוךטיפשהאשהוגם ,נתןוהשם

אינולעצמושהשאירמהכי ,הכולאיבדהוא
חברי ,יקירי ,כבודלומגיע .מענייננו
ועבורהאפורשיעך;עבורהמתים,עמותת

הואכןלפגיאך ,הכולאיבדהוא .אומללותו
בכול.החזיק
נפולות,פניוכפוף,ראשו Iאפורשיערו
כמוהסורר'הבןשלאביוזהמוטרדת.נפשו
אךבעולם,לוהיקרכלאתאיבדהואאיוב

הואהשם.ולא ,הכולשלקחזההואהאויב
אותו.ומאבדהולךהואאךזאת,איבדלא
הואאיןונעלם.הולךאלאממנונלקחלאזה

הואהאח.לידבביתוואפרשקלבושיושב
אתלחפשכדיהכולעזבהוא ,ביתואתעזב

הןאך ,אליוידיואתשולחהואהאבדה.
אינוהקולאך ,לוקוראהואמגיעות.אינן
דרךאפילו ,כןפיעלואף •אותומשיג

אותורואההואלעתיםמקווה:הואדמעותיו
אותומשיגהואמעורפל.אפילוחטוףבמבט
ודבר Iאותומבגרתתקוותובמוות.אפילו
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התקווהמןחוץלעולםאותוקושראינו
עיניועייפות,רגליו .חיהואשעבורה
חיה.ותקוותולמנוחה,זועקגופוכבויות,
לבונחות,רגליותשוש,גופולבן,שיערו
יקירי'אותוהרימוחיה.ותקוותונשבר

אומלל.היההואהמתים.עמותתחברי

רוחכמוחלושההזו'החיוורתהדמותהיאמי
מאזרביםדורותעברונשכח.שמורפאים?

נלהב.היההוא .צעירהיההואהיום.אותו

הואבדמיונומעונה.קדושלהיותרצההוא
אתוראההצלבאלממוסמרעצמואתראה
הכריעההמציאותאךנפתחים,השמיםשערי

האלאתהכחישהואנעלם.שלוהלהטאותו.
אתלשאתרצההואעצמו.אתוהכחיש
נפשו .ידיועלהוכרעאךכתפיו'עלהעולם

נשברה,נפשונחרבה.ולאהתרסקהלא
אותוברכולנכה.הפכהנפשושותקה,רוחו

היההואהמתים.עמותתחברייקירי,

הואלמאושר.הפךהואזאתובכלאומלל.
הפךהואלהיות.שרצהלמהאכן'הפך'

באופןזההיהשלאפיעלאףמעונה,לקדוש
הצלבאלממוסמרלהיות-רצההואשבו
אלא-השדהחיותאלמושלךלהיותאו

קטנה.באשאט·אטנאכלחי,בעודונשרף
שקועהכהצעירה,נערהיושבתםש

ניתןלאזה-בהבגדאהובהבמחשבה.
בפניהםהביטיצעירה,נערהלרפלקסיה.
עלשמעוהםהזה:הכנסבאישלהמרצינות

נפשם .יותרגדוליםאסונותאודות
כן' .יותרגדולמשהודורשתההרפתקנית

אותו:רקאהבתיכולוהעולםמכלאך
ובכללבביבכלנפשיבכלאותואהבתי
תייגעיאלשמענו.כברזאתאת 18מאוךי,

ככלותאחריהסבלנות.חסריגעגועינואת
לא,ולהתאבל.להיזכראתיכולההכול'
בגדלאהואאוליכילהתאבל'יכולהאינני

יכולהאינךמדוע .רמאיהיהלאאוליבי'
סע.למ;ת::;~חידתמעט,התקרבילהתאבל?

אותךלדחוףהרוצההמחמירלחוקרסלחי
אתלהתאבל,יכולהאינךאםלאחור.לרגע
כילקוות,יכולהאיננילא,לקן;ת.יכולה
מביןאביבערתי'בסדר' .עבוריחידההוא

האומללות.בדירוגגבוהנמצאתאת .אותך
היאהמתים.עמותתחברייקירי'הביטו

צריכהאךהאומללות.בפסגתכמעטמוצבת
במשךלקוותאתצריכהחצויה:להיותאת

להתאבלאוהלילה,במשךולהתאבלהיום,
גאה,הייהלילה.במשךולקוותהיוםבמשך

ולאבאומללותגאהלהיותאדםחייבכי
אךביותר'האומללהשאינךודאי .באושר

עמותתחברייקיריחושבים,אינכםהאם

איןשני?מקוםלהלהעניקשנוכלהמתים,
אתאםכיהקבר'אתלהלהעניקיכוליםאנו

 .אליוביותרהקרובהמקום
האנחות.ממלכתנציגעומד'הואשםכי

שלהסמויחברוהצער'שליחהסבל'נבחר
הזיכרון'שלהמאוכזבהמאהבהכאב,

מתוסכלהתקווה,לאורבזכרונומבולבל
שלהרפאיםרוחותידיעלבתקוותו

ואףכושלות,ברכיומוטרד'מצחו .הזיכרון

הואבלבד.עצמועלנשעןהואכןפיעל
כידומהמרץ:מלאהואזאתעםאךתשוש,
שתואלארבותדמעותשפכולאעיניו
שיכולהבאשמוארותהןזאתועםאותן'
לאאףאךהעולם,כלאתלבלועחיתה
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קירקגורסביבסובבכולוהעולם

אךכפוף,הואבחזהו:צערשלאחדרסיס
ארוכים:חייםמבשריםנעוריוזאתעם

מביןאינואשרהעולםאלמחייכותשפתיו
המתים,עמותתחברייקירי,קומואותו.

 .זוגורליתבשעההצער'עדיאתם,השתחוו'
ידועאינוששמוגדול'נעלםלך'מצדיעאני
שלך:הכבודבתוארלךמצדיעאנילי.

לךשואותדתברכות .ביותרהאומלל
ברכותבביתך:כאןהאומללים,מקהיליית
הצנועים,המגוריםאלבכניסהלךותשואות
הגאיםהמגוריםהנםזאתשבכלהנמוכים,

האבןראו'העולם.ארמונותמכלביותר
בקרירותולךממתיןהקברצלהוסטה.
אוליהזמן'הגיעלאעודאוליאךהנעימה.

לךמבטיחיםאנואבלעדיין'ארוכההדרך
לקנאכדיקרובותלעתיםכאןנתאסףכי

אתאיחולינו'אתאפואנאקבלבגורלך.
אות,ךיביןלאאישששוםהטובים:איחולינו

יתקשרלאחברששום .בךיקנאווכולם
ששוםבך'תתאהבלאנערהששוםאליך'
הבודד'בכאבךתחשודלאסודיתאהדה
המרוחק,צערךאתתמררלאעיןששום
הסודית!אנחתךאחרתבלושלאאוזןששום
רחומים,כהלאיחוליםבזההגאהנפשךואם

בךשיתאהבו-הזוההקלהמןסולדת
אליךתפנינהשהמתעברותהנערות,
שהגוססיםבך'תבטחנהשהאמהותבחרדתן'

יתחברושהצעיריםנחמה,אצלךיחפשו
שהזקניםעליך'יסמכושהגבריםאליך'
תן-הליכהמקלהייתכאילובךיי.rו~כו

לולגרוםמסוגלשאתהלהאמיןהעולםלכל
ביותר!האומללאתהלך'שלוםובכן' •אושר
הריביותר"?"אומללאניאומרמדועאבל
זוהריכיביותר","המאושרלומראניצריך
לתתיכוללאשאישהגורלמתנתבדיוק

המחשבהקורסת,הלשוןראה,לעצמו!
אםביותר'המאושרהואמיכימבולבלת,

ביותר'האומללומיהוביותר?האומלללא

אםהחיים,הםומהביותר?המאושרלאאם
טיפשות,לאאםהאמונההיאומהטירוף,לא
ומהקצרה,הפוגהלאאםתקווה,היאומה
הפצע.עלחומץלאאםאהבההיא
הקברלידשובעומדיםואנונעלם,הוא

ושלווהמנוחהעבורומבקשיםאנוהריק.

מהיר'ומוותמזלוהרבהשלמהורפואה
לאשזכרוכדיואי·הנצחה,נצחיתו~כחה
לאחר.אומללותיגרום
המתים!עמותתחברייקירי'התעוררוקומו'

הבלתיבפעילזתומתחילהיוםעבר'הלילה
עלמלחזורמתעייףאינוולעולםנלאית,
 • 9ושוב,שובצעמו

IJ 
1 r=:=:: 

אורלראותהעומדא'חלקאר",ארמתוך"קטע

איתןמריםבתרגוםמאגנסבהוצאת

הערות

קברמצויבאנגליהוורצ'ססרשלבקתדרלה . 1
- Miserrimusהכתובת:חקוקהשעליו

החמלה.אתביותרהמעורר
2 . C. H. Pram, Stcerkodder, Copenhagen 

149 . 1785, VII, p 
3 . Eumenides רוחותשלוש-אירניותאו

שללמחזהומתייחסגםפושעים;שהענישוהנקם
הרוחותשלוששבוזה,בשםאייסכילוס

אורסססאתרודפותנופה>רסיסומגרה ,(אלקסו
במקדשמקלסומצאמהןברח ,אמואתשרצח
דלפי.

היאכאןניווחיעתיקבתהמילה . 4
aphorismenoi , בדניתAfsundre -לבודד, 

משתמש , 1אהרומייםאלבאיגרתלהפלות.
 .עצמועלזהבניסויפאולוס

 , 14כבמתי , 5

6 . 75 , Cicero, Cato maior, XX 
הופלהממלכתוכאשרשרקקרסוסהמלךכמו . 7

(הרודוסוס,סולוןשלבאזהרתונזכר
 .) 86 , 34 , 32 , 1'היסטוריה',

8 • . Phenomenology of Spirit, trans . A.V 
, 1977 , Miller, Oxford Clarendom Press 

119-138 . pp 
 C. Brentano ,המוות",הואהשלישי"האגוז . 9

1834 Die drei Nusse, Berlin , שלושת•
האגוזים.'

 • past perfectבאנגלית:ממושלם";"יותר . 10
 • future perfectמושלם","עתיד . 11
12 . Ancaeus , סמוס.האיומלךפוסיידוןשלבנו

יוכלשלאהנבואהלמרותביקש,אנקיאוס
אך ,בכרמוהחדשהייןמןלשתותזאת,לעשות

בר.חזירידיעלשנטרףמשוםבכךהצליחלא
ברומית> Latona> Letoהיווניתבמיתולוגיה , 13

עדהארץכדורפניעללנדודחייבתחיתה
ארסמיס.ואתאפולואתללדתרשותשקיבלה

14 . Hyperboraemer , שהתגוררלוגימיתרעם, 
 .ביותרהרחוקבצפון ,כביכול

 , 27ילוקס ; 37כבמתיהשווה , 15

16 , Niobe -סנסלוסשלבתותנאי,מלכת
שלההתפארותהבעקבות .אמפיוןשלואשתו

שניים,רקללסוואילוילדיםשנים·עשריש
והפכה ,ואפולוארטמיס ,לסרילדיבידינשחטה
אחדשלשמושהיה Sipylosבהראבןלדמות
מבניה.

אמימבטןיצאתיערום"ויאמר: : 21אאיוב , 17

ה·שםיהילקח,וה'נתןה'אשוב,וערום
מבורך",

 • 21כבמתי ; 5ודברים . 18

 , 11 • 1אקהלתהשווה 19
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קירקגורעל-פיטירתלאותנהחינוך
רוזנובאליהו

האקזיסטנציאליסטיתהגות , ..:.:
הפרקיםאחדאתמהווהלזרמיה == ==
היוםשעומדיםהפילוסופיים, ;;; ;;;

שלוהפילוסופיההחינוכי'העיוןבמרכז
בכתביהםלעסוקושובשובחוזרתהחינוך

וסארטר.היידגרכניטשה,פילוסופיםשל
שלהמובהקשמבשרוהדברתמוהכךמשום

כמעטקירקגור'סרןהאקזיסטנציאליזם,
אלה,דיוניםשלבמסגרתםכללנדוןואינו

כבדרך-אגב,היותרלכלנזכרוששמו
במיוחדמתמיההזותופעההדברים.בשולי
השליחותעלקירקגורשלהצהרותיולאור

סוקראטיכמחנךייעודוועלשלוהחינוכית
נראהכך,משום ,) 283עמ' 1 : 75,6עמ' , 5 (

מתפיסתונרתעתהחינוךשלשהפילוסופיה
תפיסתואיןובאמת, •קירקגורשלהחינוכית
המקובלת.החינוכיתבהגותמשתלבת
שוללתאפילוהיארבותמבחינותאדרבא,
ענייןבהישכךמשוםדווקאאולםאותה.
בשללאו-דווקאבן-זמננו:למחנךמיוחד

זוויתבשלאלאמציעה,שהיאהפתרונות
היאשממנהבמינה,המיוחדתהראיה

שלשהמסגרתמכיווןבעיותיו.עלמצביעה
לעסוקלימאפשרתאיננההנוכחיהדיון

בכללותהקירקגורשלהחינוכיתבהשקפתו
שלהלןבדבריםאצטמצם ,) 15 , 14 , 11 'ר(

שלה.היסודהנחותאתלהבהירבניסיון

היחידשלהתהוותוא.
אתלאחורבמבטסוקרקירקגורכאשר

כתביושבכלאומרהואכסופר'פעילותו
התפיסהפיועלהרעיוןאתלהביעשאף

בהשתייכותוהאדםשלמהותואתשרואה
"אי-הבנהבגדרהיאהאנושיהמיןאל

אומרהבהמה,עלהאדםמותרופגאניות",
שלבעליונותולאו-דווקאהואקירקגור'

שכלבכך'אלאבכללותו'האנושיהגזע
לאקירקגור'מדגישוהכוונה,-ויחידיחיד

הוא-ואחדאחדלכלאלאמיוחד'ליחיד
וכןהערה, 89עמ' 5 (בן-מינומאשריותר

אירוני•משהויש , 1העךה) 121עמ' , 7

אלאקירקגור'שלזובקביעהרקלאטיפוסי
דילאאותה.מביעהואשבובאופןבעיקר
כהרגלו,שלאלקונית,היאכאןשלשונו

שוליים,להערתדבריואתדוחקשהואאלא
הקביעהאולם .העיקרזהשלאלומרכמבקש

הוא"פגאניות"המונחמהפכנית.היאעצמה

-ועבודתבעיקרכפירהשמאפייןנוצרימונח
היאתוקףשקירקגורהתפיסהאבלאלילים.
שרואהעצמה,המסורתיתהנוצריתהתפיסה

כאשרבמהותו.בן-מינוכיצורהאדםאת

מוקיעהריהו"פגאנית",זותפיסהמכנההוא

התרבותיתהמסורתכלאתבדיעבד
באמתשכופרתכתפיסההמערבית

בראשניצבתהאמתוהרילה.ומתכחשת
ואכן'-זו!מסורתשלהערכיםסולם

היוצרות,אתהופכתקירקגורשלקביעתו
בפילוסופיהלאחבויההאמתמבחינתושכן
ביחי.דאלאבתיאולוגיה,ולא
קירקגור-כיחיד?האדםשלטיבומהו

באחד ,) SELF (עצמיותכבעלאותומאפיין
אתמגדירהוא ,"'א'ו/אוהראשוניםמספריו

האלימינציהדרךעלהעצמיותמושג
פסיכולוגית","תצפיתשלובעזרתה
לאחלהבריותשלנטייתםעלעומדקירקגור
מעוררי-כשדונותאותכונות-אופילעצמם
למשל'כך'זולתם.אצלמוצאיםשהםקנאה
אוכשמעוןאמיץלהיותרוצהראובןהיה

להמירשירצהאדםאיןאולםכלוי.מחונן
להיותרוצהראובןאיןבזולתו:עצמואת

ולהיותלהמשיךברצונואלאלוי'אושמעון
גרעין'מעיןקייםשבקרבנומכאן .ראובן

אחר'דברלכלביחס"מוחלטשהוא"משהו",
עמ' 3 (שהינו"למההאדםאתשעושהמשהו

ייעודושלו.העצמיהואזהו"משהו"- ) 214
זו.עצמיותולבחורהואהאדםשל

בתכונהבוחראינובעצמיותושבוחרהאדם

אלאלו'שישמיוחד 'בכישרוןאומקרית
זוובחירהשבו'המוחלטביסודלבחורעליו

יוצרהואאיןמוחלטת.בחירהלהיותחייבת
 •בעצמובוחרהואאלאמחדש'עצמואת

כפול:טבעבעלהואשלוש"העצמי"מכאן
הואשהריקיים,הואאיןהאחדהצדמן

אךבו:בוחרהאדםכאשרורקאךמתממש

כןאלמלאשהריקיים,הואהשניהצדמן
 • 214עמ'(שםבולבחורהיהאי-אפשר

העצמיאתמגדירקירקגורזהמטעם ,) 216

שלהאקטואת ,) 215עמ'(שםכ"חירות"
כמעשההעצמיהמימושושלהבחירה
על :עצמואתהאדםשלוההולדהההפריה
שהואלומראפשרבעצמושבוחרהאדם
המלהשלהמקראיבמובןעצמו"את"יודע

שבוחרהאדםאחרות:במלים ,) 259עמ'(שם
עצמוהואגםאחתובעונהבעתהואבעצמו

נמצא ,) 223עמ'(שםאחרמישהוגםו-

שלתהליךהואהאדםאתשמאפייןשמה
"מכיוון •חייוכלבושרוישהואהתהוות,

מתקיים",(=האקזיסטנטי>הקייםשהסובייקט

בתהליךשרוישהוא"הריקירקגור'אומר
כוונתואיןאולם ,) 80עמ' 2 (התהוות"של

שמתרחשיםגידול'וצמיחהבחינתלהתהוות
פועל-יוצאשהיאלהתהוותאלאמאליהם,

ומפעילהאדםבתוךשפועלפנימי'דחףשל
"פאתוס"בשםזהדחףמכנהקירקגור .אותו

> pas sion <, והואהשתוקקות, ,היינו
שאיפתואתלאפייןכדיזהבמונחמשתמש

מעבראללחרוגהאדםשלערגתוואת
אתומפעםהמניע"היסוד .גבולותיול

הלהט,הואהאדםבנישללבותיהם
איןובלעדיו ,) 137עמ' , 10 (התשוקה"

 ,) 311עמ' 2 (להתקייםיכולהאדם

"הפאתוסאוהאדם,שלהקיוםתשוקת
ביטוילידיבאהשלו'האקזיסטנציאלי"

ביןמבחיןקירקגור .חיהואשבובאופן

מכנהשהואקיום,שלשוניםאופניםשלושה
הספירה"ספירות":או"שלבים"בשםגם

 ,) 501עמ'(שםוהדתיתהאתיתהאסתטית,

שלשונותאפשרויותמהוותאלהספירות
היחידאתמעמידותוהןאורח-חיים,

ביניהן.לבחוראותושמחייבבמצבהמתהווה
מעורבותמתוךלהיעשותחייבתזובחירה

ומתוךהאדםשלהווייתוכלשלמושלמת
אתממירקירקגורזהמטעםגמורה.חירות

עצמך",את"דעהעתיקה,היווניתהמימרה

 ,) 258עמ' 3 (בעצמך""בחרבנוסחה

הקיוםשלהספירהמהיהיאאחתלכאורה,
אופןהואהעיקרשהריבה,בוחרשהאדם

אולם ,) 114עמ' 12 (תוכנהולאהבחירה
בצורתהבחירהקירקגור'שלמבחינתו

היחידההיאהדתיתהאמונהשלהקיום
האדםשלהעצמיהמימושאתשמאפשרת
נקודת •אותנטיכיחידהיינו'כסובייקט,

בוחרשבההקיוםבצורתהבחירהשלהמוצא
שלוהעצמיתהמודעותאפואהיאהאדם
כיחיד'אותושמייחדהמובהקהעצמיליסוד
פרטיקולרייסודלאותוהיענותוהיינו'

למיוחדאותוושעושהבלבדלושמיוחד
השקפתואתומשליםמבהירזהרעיון •במינו
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 ,האנושיוהמיןהיחידעלקירקגורשל
האותנטיהיסודדברי:בראשיתשציטטתי

 ,ולזולתולושמשותףזהאיננוהאדםשל
ומייחדהזולתמןאותושמבדילזהאלא
שלעניינווהוא ,חד-פעמיכסובייקטאותו

נוגעהואואיןבלבדהחופשיהסובייקט
הואהאותנטיהסובייקטכןעל .לזולתו

ושרויהזולתמןמנותק ,בלתי-קומוניקטיבי
כשהואגםאותושאופפתמוחלטת,בבדידות

 ,) 135עמ' 5 (החברהבתוךשרוי

שלהאקזיסטנציאליתהתהוותותהליך
לידיבאשאיננותהליך ,כןאםהוא,היחיד
ופוליטית,חברתיתבמעורבותישירביטוי
בתודעתובעיקרושמתרחשתהליךזהואלא
שמלווהתהליךזהו ,) 308עמ' 2 (היחידשל

רפלקסיהשלבלתי-פוסקמחשבתיבמאמץ
היחידאתלהביאותכליתו ,) 421עמ'(שם,
 ,) 29עמ' 7 (מלאהעצמיתמודעותלידי

אפואהיאקירקגורשלהדתיתהמהפכה
 ,היינוקופרניקאית,מהפכהדברשלביסודו
בעולםולאבתודעהשמתרחשתמהפכה
שלמתחושתונובעתזומהפכנותהממשי.
כוחותגנוזיםכסובייקטשבאדםקירקגור

הפועלאלהכוחמןייצאורקשאםסמויים,
משהולושיתרחשלאדםלומובטחהרי

ושלהתעלותשלחוויהמיןומופלא,טמיר
לוורקלושמצפההבלתי-נודע,אלפריצה
בלב.ד

שלהאופןאתמחשיבקירקגורזאת,עם
מבקשהיחידשבההדרךאת ,היינוהקיום,

בתוךחישהיחידומכיוון .עצמואתלממש
הואההכרחמןהריחברתית,מסגרת

גםביטוילידיתבואבתודעהשההפיכה
היחידשלנאמנותו .ובמעשיובהתנהגותו

בוחרשהואהקיוםבצורתודבקותולעצמו
עםעימותלידיאפואאותומביאיםבה

איבתהשללמושאאותוועושיםהחברה
חייוכלנאמןהיהקירקגורותוקפנותה.

הואהאוטוביוגרפיובספרוזה,לעיקרון
שביןההתאמהלתיאורשלםפרקמקדיש
 5 (ספריולביןשלוהאישיתהקיוםצורת

אינניהנוכחיהמאמרבמסגרת ,) 63 · 44עמ'

אולםלה,כראויזוהתאמהלנתחיכול
לקחאותוהואבחייוקירקגורשמלמדהלקח
ההתהוותתהליךבכתביו:מלמדשהואצעמו

סבלשלתהליךהואהאקזיסטנציאלית
כדילשלםהאדםשעלוהמחירוייסורים,

הדרך .כמותומאיןכבדהואעצמואתלממש
להתגברהאדםאתמחייבתהדתיהקיוםאל
 ,היינוהסופיות,אלאותושקושרמהכלעל
על-פיהוא,דברשלפירושוהזה.העולםאל

שהואכדיהעצמיאתלשבורש"יש ,קירקגור
 ,) 65עמ' 7 (לעצמי"להיותיוכל

מגלהקירקגורשלהיחידמושגניתוח
אתהמהווה"משהו"אותואחרישהחיפוש

מוליך ,הגותובראשיתשמופיעהעצמיות,
אד-רדוקציהלקראתלמעשהאותו

זורדוקציהזה.מושגשלאבסורדום
האינדבידואליסטיתהמוצאמנקודתמתחייבת

המוחלטהיסודאתלגלותשמבקשתשלו,
היחידלאדםורקאךשמיוחדהעצמישל

נמצאולאחרים.לומשותףושאיננובלבד
עלרדיקליתשחשיבהמוכיחשקירקגור

לקראתדברשלבסופומוליכההיחיד
מהלכלמעבראלוהחריגהההתגברות

כמרכיביםבדרך-כללתופסיםשאנחנו
 ,המוסרהתבונה,אישיותו:שלהמהותיים

האותנטיהיחידההתקשרות.ויכולתהאהבה
המתהווההיחידשלמאמציושלתולדההוא

טרנספורמציהלכללעצמובכוחותלהגיע
מושגהאמפירי.טבעושלוטרנספיגורציה

כמושגאפואמתגלהקירקגורשלהיחיד
מבקשכךבדיוקאבל-ואבסורדיפרדוקסלי
מסרהואשלוהמסראותו.להציגקירקגור
כךמשוםמפורש.באופןפופולרישאיננו

הואשאיןבספריוומדגישקירקגורחוזר

אךאלא ,בכללותוהציבוראלבדבריופונה
מכנההואשאותו ,יחידאותואלורק

שלדמותומהי ,) 260עמ' 8 (שלי""הקורא
הדיון-קירקגור?שלהאותנטיהיחיד

במסגרתמופיעהסובייקטבמושגהמרכזי

להשגתכתנאיבנצרותקירקגורשלהדיון
שלובדיוןואילו ,) 15עמ' 2 (הנצחיהאושר
הנוצריתשהאהבהרומזהואהאהבהבמושג

 ,) 208 , 190עמ' , 9 (הגאולהאלהדרךהיא

באושרזוכההאותנטישהיחיד ,אומרהווה

לנונותןקירקגוראיןאבלבגאולה.הנצחי
מהכלאלה.כללייםרמזיםמאשריותר

ידועהאותנטיהיחידעלעודיודעיםשאנחנו
 , 2בלבדהשלילהדרךעללנו

חלהשבוהרגעלמןמובנת:היאלכךהסיבה
מהכלנעשה ,היחידשלהטרנספורמציה

ניתןשאינולענייןבקרבושמתרחש
בעלתהיאהאותנטיותשהרילקומוניקציה,

לאישולאהיחידבשבילורקאךמשמעות
הפשוטהקוראשלהראיהמזווית •זולתו

היא,היחידשלשגאולתוהרושםמתקבל
שלהכשרתודיוק,ליתר ,אוהמוות,בעצם,
מבחינתואולםבחייו:בעודולמותהיחיד
שלהראיהזוויתאלאזואיןקירקגורשל

הואקירקגורשלעניינו •סופיכיצורהאדם
עלולהצביעזוזווית-ראיהעללהתגבר

לאיש.התגלתהשטרםחדשהזווית-ראיה
צעמועלשהתגברלמירקמובטחתשזואלא
אינואולכךמסוגלשאיננומיתום.עד

חידתואתלפתורגםיכולאיננובכךרוצה
למצואסיכוילואין ,כלומר ,קירקגורשל
הגאולה.את

והחברההמתהווההיחידב.

כלשלהיפוך-יוצרותהיאקירגורשלהגותו
שקדמווהחינוכיותהפילוסופיותהשיטות

החברהשללתיקונהשואףהואאיןלו:
הנצרותשלאוניברסליתולהגשמה
בלב.דהיחידשללתיקונואלאהאמיתית,

האדם,שלהחברתיתבזיקתוענייןלואין
הואהקיימת.החברהאלבהסתגלותולאאף

דרךעלשלוהיחידמושגאתמגדיר
האדםאתרואההואשכןהאלימינציה,

הגותוכןעל •מזולתושלוובהבדלבייחודו
וחברתיותחינוכיותלמסקנותמובילה
במינן.מיוחדות

ייעודכלאיןקירקגורשללחינוך ,כלקודם
ורקאךהואהחינוךבשבילושהוא.חברתי
האדםשלהעצמיתבריאותואלהדרך

לקראתשחותר ,והבלתי-תלויהחופשי
כדיתוך ,עצמושלגורציהנספיהטו

ועםעצמועםבלתי-פוסקתהתמודדות
להינתןיכולאיננוזהשחינוךאלאהחברה.
שהרישהיא,אנושיתסמכותשוםעל-ידי
אתלהטילהיאכזאתסמכותשלדרכה
דרכואתלוולהתוותהאדםעלמרותה
לעצמיותמאפשראינושכזהחינוךבחיים.

כןעל ,אותנטיביטוילכלללבואהיחידשל
חינוכיתדרךרקתיתכןלפיכךפסול.הוא

כל ,ואכןהעצמי.החינוךאחת:לגיטימית
בחזקתהםקירקגורשלהפילוסופייםכתביו

שבוחרהאדםשלהעצמילחינוכומורה-דרך
 •כיחידבעצמו

הםשלושכתביו ,מעידקירקגור ,כןעליתר
 ,עצמואתמחנךהואשבעזרתוהאמצעי
ושלהכתיבהשלהתהליךעצם ,כלומר

התהליךהואעצמושלוספריושלהקריאה
 ,) 137עמ' 5 (הואשלוהעצמיהחינוךשל

 ,המחברהואשאיןמצהירקירקגורזהמטעם
מכאן ,) 151עמ'(שםכתביושלהקוראאלא

והסגנוןהצורהשלבמינוהמיוחדהאופי
העקיפה,המסירה •ספריוכתוביםשבהם

במטאפורות ,ובהומורבאירוניההשימוש

-וביוב'הפסוודונימיתהכתיבהובמשלים,
קירקגורשבעזרתןתחבולותהםאלהכל

הפילוסופיהמסראתלהסוותמבקש
אתלמצואלקוראולסייעשלווהחינוכי
זה.למסרשלוהאינדבידואליהפירוש

שלבמינוהמיוחדיחסוהואשניעניין
הוא ,האחדהצדמןהחברה.אלקירקגור

בת-זמנו:החברהעלחריפהביקורתמותח
והעדריותההמוניותעלמתריעהוא

דווקאמתקיףוהוא ,תקופתואתשמציינת
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בדרך-כללשנחשבותהמגמותאת
אתהי"ט:במאהביותרסיביותגרלפרו

מבקרהוא •השוויוןרעיוןואתהדמוקרטיה

חייאתדורו'בנישלהרפלקסיה""עודףאת
הקטנוניותואתשלהםהאינרטייםהשיגרה

הביקורתבמרכזאותם.שמציינתוהאנוכיות

שלעוצמתםשהתגברותהטענה,עומדתשלו
האנונימיתהקולקטיביותושלהציבור
שהיחידכךהאינדבידואליזם,אתמחסלת

האדםתופסמקומוואתנעלםהדופןיוצא
 .) 67 • 49עמ' 6 (החד-ממדי

לכאורהמשתמעתאלהביקורתמדברי
שלולחידושההמציאותפנילשינויתביעה
מתבררפרדוקסלי'באורחאולםהחברה.
שלחשיבתודרך •הנכוןהואהגמורשההיפך
שדווקאלמסקנה,אותומוליכהקירקגור
אלההןבת-זמנוהחברהשלאלהתכונות

האותנטי'היחידשליצירתואתשמאפשרות
ותישארתמשיךשזוהואהכרחיכןושעל
זופרדוקסליתמסקנהשהיא.כמות

קירקגור'שלהמאוחריםמספריומתבקשת
קיומהבאפשרותהשאר'ביןדן'הואשבהם

לאכזאתבחברהית.אמיתנוצריתחברהשל
היחידאתהיינו'האמיתי'הנוצריאתירדפו

ייזנחהואוייסוריםסבלובמקוםהאותנטי'
אך .) 219-216עמ' 8 (בהוקרהובכבוד

קירקגור'אומרמיסודו'טובשנעשהבעולם
הנוצריהיחידשללהתהוותומקוםאין

העצמיותעלהוויתורכזהבעולםשכןהדתי'
 .) 190עמ' 9 (באפשראיננו

האינדבידואליסטיתעמדתואחרות:במלים
לקראתאותומוליכהקירקגורשלהקיצונית

שרואהמפורשת,אנטי-אוטופיתעמדה

המימסדיהסטטוס-קוושלקיומובהמשך
לאפשרותההכרחיהתנאיאתחברתיוה

דווקא .היחידשלהעצמיתיצירתו
בני-דורואצלקירקגורשמגלההחסרונות

 •היחידשלגאולתואתשמאפשריםאלההם
מושאמשמשיםהציבור'אוהחברה,אמנם

זהמאבקכן'עלהיחיד'שלהמאבקשל
והמבודד'הבודדהיחידמצדתמידמתנהל

 .לעצמובני-בריתמבקשאיננושלעולם
הואהחברהעםהיחידשלהעימותלפיכך'

היחידמרד:משהואהתגרותבחזקתיותר

בדבריו'בחברהמתגרהקירקגורשל
ישזולהתגרות .ובהתנהגותובמעשיו
אתלקומםמיועדתהיאכפולה:תכלית
היאעצמהשעהבאותההיחיד'כנגדהחברה

יחידיםאותםשלעיניהםאתלפקוחמבקשת
התגרותשלמשמעותהעללעמודשמסוגלים

ייעודכלאיןקירקגורשלליחידאולם •זו
טהוראישיייעודאלאפוליטי'אוחברתי
עצמו.הואלהיותבלבד:

לומעניקקירקגורשלזההיפוך-יוצרות
המחשבהבתולדותיוצא-דופןמעמד

עםנמנההואהאחד'הצדמןהחינוכית.

האדםשלזכותואתשתובעיםהראשונים
מודרניהואזוומבחינהיחיד'להיות

אקזיסטנציאליסטיתשעמדהאלא •ואקטואלי

מבחינהלריאקציונרקירקגוראתעושהזו
היחידשלהעצמיומימושוחירותוחברתית:
שמרניתחברהשלבמסגרתרקאפשריים

במוסכמות.שדבקהבורגניהלך-רוחובעלת
שלשהפילוסופיהכךעלפלאאפואאין

שלהחינוכיתבהגותומכירהאיננההחינוך
הנוצריהיחידשלהעצמיחינוכוקירקגור:

הממוסד'החינוךאתלהנחותיכולאיננו
 .הגדרתועצםעל-פילוגדמנוהואשכן

שלוהמסרעליההשפיעזאת,למרותאולם
אתעליהלתתשראויעמוקה,השפעה
הדעת.

לאותנטיותהחינוךבעיותג.
לאו-דווקאהואבן-זמננוהחינוךשלייחודו
התהליךאתלהתאיםמבקששהואבכך'

שלהאינדבידואליטיבעואלהחינוכי
בעתכברידועהיהזהעיקרון •המתחנך

הוגי-דעותשלתגליתםהואואיןהעתיקה,
שלהחידוש .ויראיאונדרסוחינוכיים

שהואהוא,הנוכחיתבמאההמערביהחינוך

היחידשלהאישיייחודואתלטפחמבקש
בעקבותיוהולךהואזומבחינההמתחנך.

שלהפילוסופיהאמנם •קירקגורשל
היחידהדגםאתמהווהאיננהקירקגור

 'ר(אינדבידואליסטיתהשקפהשלהאפשרי
הואהרדיקליאופיהדווקאאולם ,) 13

הכרחיבאופןשחבויותהמגמותאתשחושף

אינדבידואליסטית,חינוכיתתפיסהבכל
 .שלהןהפנימיתהחוקיותאתהיינו'
ביותרהחשובהחינוכישהלקחלינראה

עלהגדשכלהוא,קירקגוראותנושמלמד
עלרקמנוסחלהיותיכולהאותנטיהיחיד
הואהאדםאתשמייחדמהאםהשלילה.דרך

איננהשזוהרישלו'הטהורההסובייקטיביות
כלשכןוקומוניקטיבי'חיובילביטויניתנת
שסותרתפומביותשלממדמקבלכזהביטוי
איןזהמטעםהצרופה.הסובייקטיביותאת

עלאלאהאותנטי'היחידעלמדברקירקגור
עללהצביעיכולהואשמתהווה:היחיד
עלהיינו'הסובייקטיביות,לקראתהדרך
איןאךהאותנטי'היחידשלהתהוותותהליך

ומהתוכני.באופןאותולהגדיריכולהוא
השלילה:הואהמתהווההיחידאתשמאפיין

לאאסתטית,לאאיננהשמהותולגלותעליו
מוסרית,לאואףאמוציונליתלארציונלית,

לניסוחניתןשאיננואחר'משהואלא
ולקומוניקציה.

עללהתגברהמתהווההיחידחייבכך'משום
עליהםולוותרהווייתושלאלהממדים
אתולחסללשלולהיינו'-אינסופי""ויתור
שקירקגורזה,תהליךהנתונה.הווייתו
לקראתהראשונה""התנועהבשםמכנה

להבין'שאפשרתהליךהואהדתית,האמונה
שלחשביההתנועהאולם •להסבירלתאר

היאהאותנטיות,הופעתהיינו'האמונה,

להבנהניתןשאינוטהורסובייקטיביעניין
 .) 50-36עמ' , 10(השווהולקומוניקציה

היוםשרווחהאותנטי'היחידמושג

שלהמושגאיננוהחינוך'שלבפילוסופיה
עםאותוכורכיםאנחנושכןרקגור'.קי

ספונטניות,כגון"סופיות"תכונות

אולםואוטונומיה.קומוניקטיביותיצירתיות,
היחידנוסף:מסרגםבוחבויזאת,עם

בלתי-ביקורתי'גםלהיותנדרשהאותנטי
להיותהיינו'ובלתי-תלוי'קונפורמיסטי

סובייקט.עצמו'הוא

שקיבלנוהמסרהואזהאחרוןמסר
להיותהדבר,פירושמהאולםמקירקגור.
שהסובייקטיביותמוכיחקירקגור-סובייקט?

הןהיאזושלילההשלילה.דרךעלנבנית
במישורוהןהתיאורטי-מושגיבמישור

היחידכך'משום •וההתנהגותיהמעשי

חישהואבכךניכרקירקגורשלהמתהווה
ומורדבהמתגרהושהואהחברהבתוך

אלאשלה.והמוסכמותהערכיםבמערכת
להשגתאמצעיבשבילוהואשהאנטגוניזם

מודעותמתוךבהבחרשהואאישיתתכלית
ידיעהומתוךהקיומייםצרכיושלעצמית

יזכךאםורקאךלהתממשיכולהזושתכלית
וייסורים,סבלשלהקשהבדרךעצמיותואת

תכליתבהיעדר .עצמועליתגבראםהיינו'
החברתיהאנטגוניזםעלולשכזאת,
שלהיחידההביטוילצורתולהיותלהתגלגל

הואהיינו'ייחודו'אתלהפגיןהמבקשהיחיד
 •לשמולמרדליהפךעלול
-בתבחברההיחידשלגורלושזהולינראה
הצעיראלמעביריםוהחינוךהחברה .ימינו

הואולהיותלהעזשעליוהמסראתהמתחנך
רעיוןהואהעצמיהמימושרעיוןאולם •עצמו

שלועלייתםקירקגורמאזמוקשה.
ומדעיהאקזיסטנציאליסטיתהפילוסופיה

האדםשלבייחודוההכרהמערערתהחברה,
היסודהנחותשלתוקפןאתכסובייקט

יתהחכרתמהותובדברהמסורתיות

אנחנואיןאולםהאדם.שלוהרציונלית
האותנטיתהסובסטנציהאתלהגדיריכולים

ביכולתנוישהיותר'לכלהסובייקט.של
והמופשטיםהכללייםהאפיוניםאתלמנות
תכניהעללהצביעמסוגליםאיננואךשלה,

החיוביים.

אינםאלהתכניםמדועמבהירקירקגור
בדבריופונההואזומסיבהלהבהרה.ניתנים

מלואעללעמודשמסוגלהבשל,האדםאל
הסובייקטיביות.שלוהבעייתיותהמשמעות

שלתביעתואתמפניםזאת,לעומתאנחנו'
אנחנווכךהצעיר'הדוראלקירקגור
מוצא.חסרמצבתוךאלאותומתמרנים
בעייתכגוןשבעיותמקרהזהאיןלפיכך'
הקיוםמשמעותשלוהבעיההעצמיתהזהות

ימינו'שלהצעיריםאתכךכלמעסיקות
שונותבדרכיםאותןלפתורמנסיםושהם
השוניםהגילוייםהחברה.כנגדמחאהשל
החברהבתוךרקלאמתגברת,אלימותשל

החינוךמערכתבתוךגםאלאשלנו'
דתיות,כיתותאחריהנהיההממוסד'

הדחףובסמים,באלכוהולהמתגברהשימוש
וממילוימאחריותולברוחלמרחקיםלנדוד
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הם,אלהכל-ואזרחיותחברתיותחובות
גישהשלהפנימיההיגיוןשלתולדה ,לדעתי

תופסתשאיננהאינדבידואליסטית,חינוכית
במליםעצמה.שלההרדיקליותמידתאת

תשובתואתמקבליםאנואיןאמנםאחרות:
מציבשהואהבעיהאתאך ,קירקגורשל

 • .פתרנולאלפנינו

הערות
כיחידשהאדםקירקגורטועןהאימה"ב"מושג . 1

האנושיוהמיןעצמוהואאחתובעונהבעתהוא

אולםי-כללי'אתמהווהזוושבו-זמניותבכללותו'
זומסיבה .אינדבידואליחטאהואהאדםשלחאטו

שלליצירתונקודת-מוצאהחטאתודעתשמשמת
יצורמאשריותרשהואכמיהיינו'כיחיד'היחיד

שלאמירתושלהמשמעותגםזוהיבן-מינו.
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 .) 119עמ' 7 (האינדבידואליות

מסביראמנםקירקגורורעדה""חילבספרו . 2
לומחזירהאמונה"רי"אבשלהאינסופישהוויתור

היחידשלשקיומוכלומר'מחדש,הסופיאת
שלושגרתייומיומיקיוםחוץכלפיהואהאותנטי
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ויהדותיהודיםיקירקגור
קירמזחח.ברוס

איתןמריםמדנית:

"גתה :קירקגורסרןכותביומניו .... •.·. היהודיםבידיהמצריםשרצחאמר . =

אירועשלהגמורהיפוכוהיה . . .

הרגוהאחרוןבזההסיציליאניים:הווספרים
אנשיבמרד(המדוברהאורחיםאתהמארחים

 ,מאנז'וצ'ארלסשלשלטונונגדסיציליה
סיציליהעלהצרפתיתההשתלטותבתקופת

האורחיםגוהרבמצריםו ).א.מ · 1282 •ב

שלהיחסכנראהזהואכןהמארחים.את
ימינו".שלאירופהכלאלהיהודים

עלאפילונעימהובלתיקשהזוהתבטאות
-19הבמאההמקובלתהאנטישמיותרקע

התכווןלמהאירופה:בכלכמובדנמרק
אחרותובהתבטאויותאלה,בדבריוקירקגור

יהודים?דווקאומדועיותר?חמורותאף

הנודדהיהודיאודותהעתיקההאגדה

שסירבאחשוורוש,הסנדלרעלמספרת
כאשר ,בחנותולנוחהנוצרילישולהרשות

עללצליבה.בדרכוגבועלהצלבאתנשא
שבשללאחשוורוש,הנוצריאמרהאגדהפי

כלסוףעדלשרודיידוןהוא ,סירובו
שלהשביחלביאתולצפותכדיהזמנים,
התחרט ,מכןלאחרקצרזמןהמשיח.

 ,והתנצרבמשיחהאמיןשלאעלאחשוורוש
כלסוףעדלחכותחויב ,כןפיעלואף

אחריםמלמדלמקום,ממקוםנודדהזמנים,
מסמל ,לפיכך •הנוצריאלהדרךאת

 ,היהודיהעםאת ,הנודדהיהודיאחשוורוש,
ונידוןכךבשלהורשעהמשיח,אתששלל
הדורות.כלסוףעדלנצרותעדלהיות
בימיהוא"היהודי"שלהרעיוןמקור

יזמההמערביתהכנסיהכאשרהביניים,

היהודיכוחה.אתלבססכדיאנטישמיות,
אשרוכשונה,כזרהכנסיהידיעלתואר

אתהנוצרית,האמתאתלאששתפקידו
היולולארציפותה.ואתידידותיתהיותה

הכנסיהחיתהצריכהקיימים,היהודים

לומרניתןמסוים,ובמובןאותם,להמציא
אחשוורוששלתפקידושקרה.מהבעצםשזה
שניתנהיהודי-מומצא""יהודילשמשהיה
בעקבותאך ,הנוצריאתלקבלהזדמנותלו

סוףעדלהמתיןנועדאותה,לקבלסירובו
לבאלדרכהאתמצאהזואגדההדורות.כל

והיאדניםסופריםגםביניהםרבים,סופרים

בתור ,'-19הבמאהרבות,פעמיםסופרה

זואגדהעלשהתבססואלהמביןהדני.הזהב

מולדמרטיןפאולס.ק.שלהמורההיה
) MULLER <, 1836בהתפרסמהשיצירתו-

כריסטיאןהנסגםכך ,מותולאחר , 1837או
אינגמןב.ס.והמשוררים ) 1847 (אנדרסן

) 1833 B.S INGEMANN < פלודן-ופרדריק
 FREDRIK PALUDAN 1845 <מולד

MULLER <. 

אתס.ק.שלאיזכוריואתלבחוןננסה
תקופההיא"תקופתנוביומניו:אחשוורוש.

יהודים(הרבההנודדהיהודיימיייאוש,של
קשורהנודדהיהודידרכיהם),"אתשתיקנו

-ושניהםלייאוש, ).א.מ-ס.ק.(אצל
סימפטומיםחינםוהיהודיהייאוש

שהליברליזםטועןקירקגורלמודרניות.
מןחלקחינךפוליטיותלרפורמותוהתנועות

שומעיםקרובות"לעיתיםהמודרניות:
אךפאוסט,אוז'ואןדוןאדםמכניםאנשים

מכניםכישומעיםאנורחוקותלעיתים
איןהאמנם .הנודדהיהודיבשםמישהו

רוחאתגםבאישיותםהמגלמיםטיפוסים
כאןמדברקירקגורהאםהנודד?"היהודי

הואשגםהרי ,הדברהואכךואםעצמו?על
והיהודישהייאושבמודרניותחלקלוקח
 ,להלןשנראהוכפישלה,הסימפטומיםחינם
היאהאנטישמיותס.ק.אצל .הדברכךאכן

קירקגורעליותרהמשליך ,רפלקסיבימושג
עלמאשרתקופתושלהנצרותועלעצמו

עצמם.היהודים

היהודיכמו ,נועדתי"האםתוההס.ק.

רגלעולילהובילהמקסימה,העםבאגדת
גםהאםאליה:להיכנסולאהמובטחתלארץ
שלהאמתאלאנשיםלהובילמוטלעלי

אלא ,בעצמיאליהלהיכנס ••.ולאהנצרות
כאןנפלא,"עתידשלמבשרלשמשרק

היהודיהיגרעצמוהואשאוליס.ק.אומר
הייאושהתגלמותאומרת,זאת-הנודד
מודעיםלהיותאחריםלהביאהעשוי

להאמיןמסוגלאינועצמוהואאךלנצרות,
היהודילנושאס.ק.חוזר ,-1849בבה.

שובברורכאןוגםהאחרונה.בפעםהנודד

היהודיעםהזההדיאלקטיקןהזדההכמהעד
ביסודושהואהייאושכהתגלמות ,הנודד

ועלהנצרותאודותעלהכוללדעתמודרני:
מסוגללהיותמבליבנצרות,הבחירהאודות

תקופתבמרבית ,וכךמצוותיה.אתלקיים
היהודימנושאס.ק.הוטרד ,שלוהיצירה
אתמגלםעצמושהואחששתוך ,הנודד
העובדהאתלזכורחשובהדמות.אותה

זאתנבין •יהודיבעצםהואהנודדשהיהודי

לתורבהקשרזאתנבחןכאשר ,יותרטוב
דעותיואתנבחןכאשרגםכמוהזהב,

ועלהיהודיםעלקירקגורשלהאחרות
היהדות.

ככללהיהודיםעלקירקגורשלדעותיו
הוא ,ככלליהודיםעלמדברס.ק.כאשר

שלבתכונותכללבדרךאותםמאפיין
ואמונהלהפשטהגטיהמוטב,אומופשטות,
בכסף.ובעיקרבמספריםהקשוריםבמושגים

ניתןהיהודיםשלהמופשטהאופי"את
עלהכסףאתשלהםבהעדפהגםלראות
שכסףמשום-כספיערךישלושגםרכוש,

המורהכמוס.ק.וכךטהורה",הפשטההוא

היהודיםאתרואה ,מולדמרטיןפאול ,שלו
בהעדפההמאופיינתהמודרניותכמגלמי

שהםדבריםבשלושה ,אומרהווהמספרית,
"פוליטיקה""כסף",באופיים:"מספריים"
לחלוטין.רעיונותנטול"הציבורו"ציבור".

כירעיוןשלהמוחלטגוזהביהוא ,אכן
מתאימיםהיהודים ,לכן •מספרהואהציבור
שהואמקצועפובליציסטים":להיותבמיוחד

מולדשפאולמשהוהתקופה,ממאפייניאחד
לכךנתןשלאאףעל ,כןלפנילומודעהיה

וחסרכללבדרךדמיוןחסר"היהודי •הסבר
הפשטהכושרבעלהואאךרגישות,

עבור .במיוחדחזקהואובמספרים

הואהציבורדעתעלהמאבקהפובליציסט
בורסה",עסקימאשריותרולאפחותלא

מייחסס.ק.אשרבמופשט,הזוההשתקעות

יסודית,אומללותגםמצריכהליהודים,
עםמזדההס.ק.הזההרקעשעלונראה

היהודים.

לכנותניתןמובןבאיזההיאגדולה"שאלה
היולאהם .הנבחרהעםבשםהיהודיםאת

יותרקרוביםהיוהםבאדם.המאושרים

הםהאנושי.הגזעכלעבורהקרבןלהיות
ואתהתורהחוקיכאבאתלסבולהצטרכו
נבחרוהם •אחרעםסבלשלאכפיהחטא
נבחריםקרובותשלעיתיםכפיהמובןבאותו

ביותר",האומלליםהיוהםהמשוררים:
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התחושהקיימתאחרים,ובמקומותכאן

עלגםאלאיהודיםעלרקמדבראינושס.ק.
גםס.ק.ראה ,ואילך-1846מכידוע ,עצמו
מאיר ,עורכו ,> cס rsair <הקורסירביןקשר

הבצע,אהבתגולדשמידט,אחרון
בתוךהחדשההפוליטיתההתעוררות
הואהקורסירהיהודים.לביןה"ציבור"

(ההיפךהנוצריםנגדיהודיתמרידהכמובן

עםכאןשקרהמהכלהיה"ומה ....מפוגרום)
שלהמטורפתהתאווהחיתהזוהקורסיר?
ששימשיהודיזהוהיהלכוח,הציבור
שבתקופהכפיבדיוק .זולתאווהכאמצעי
אלתאתזונהסימלהבצרפת,מסוימת
יכולשיהודיאנימאמיןגםכךהתבונה,
שהוארודנות,שלכזהגלסרלהתאים

יותראפילומכולם,האמביוולנטי
(המקצועקצוצהבריביתממלווהאמביוולנטי

 " ...ליהודים)רבהבמידההמתאים
שלזורקחיתהלאהאמביוולנטיותאולם

הייאושאתס.ק.מתארכאשרגולדשמידט.
היהודישלהתשוקהביסודהמונח

המידה,באותהניתן ,לכבודגולדשמידט
להייברגביחסס.ק.שלמצבואתלתאר
 ).א.מ-ס.ק.אתשקטלנודעספרות(מבקר
-קופנהגןשל(הבישוףלמינסטרוביחס
ס.ק.שלשהדבריםמאמיןאניוכ"ו. ),א.מ

טענתי.אתיוכיחולהלןשאביא
כמוהואזאת.מביןבעצמו"(גולדשמידט>

ידיעלנדחההואכאשרשמתייאשאדם
והאציליים.המתורבתיםהחשובים,החוגים

-שאיפותיומכוונותשאליהםהחוגיםאלה
זאתריקודים,באולםנערץהואועכשיו
הואשיפוטםשאתאנשיםידיעלאומרת,
לעמודיכוליהודישרקחושבאנימתעב.
שליסודאיזהתמידמצויביהודיכיבזאת.

ס.ק.זההיהואולי ,יהודירקייאוש",
שלביחסאמביוולנטיותכמובןחיתהבעצמו!

"הקליקה"הקליקה":כינהשהואלמהס.ק.
(קודםמרטנסןג,ברהיי ,מינסטרהםהגדולה
לבישוףהפךמינסטרמותולאחרתיאולוג

ס.ק.וחבורתם", ).א.מ-קופנהגןשל

כךעלייאושוואתרגשותיואתמשליך
לאהזהבתורשלביותרהנחשביםשהחוגים

משמשש"היהודי"כפיוביצירתו.בוהכירו

"היהודי"משמשכךכולה,החברהשלמראה
נכתביםשעליו , tabula rasaכ-ס.ק.את
 .ומעצמוהתקופהמןשלוהפחדיםכל

"שלבים"שלושהנצרות:יהדות,פגניו,ת
כללבדרךמיהודיםדעתנואתנפנהאם

אתראהשס.ק.נראהכבודדים,ומיהודים

שלושהבעלתמתוכניתכחלקהיהדות
מגדירהואונצרות.יהדותפגניזם,שלבים:

ראושהאליםהאמינו"הפגניםכך:אותם
מתוקה:שהי~משוםפרטירכושבנקמה

לאלוהיםשייכתהנקמהכיחושביםהיהודים
מלאשהואמפניהנוצרים,צודק:שהואמפני

יפהתואמותקירקגורשלהערותיורחמים",
שלו:הנודעתהשלביםתיאורייתאת

והדתי(צדק>,האתי(מתיקות),האסתטי

התיאוריהאתמפתחגםקירקגור(רחמים).

בשםאותהמכנהובפירושהשלבים,שלהזו
עלמדברהואכאשר ,> Stadier (שלבים
לכותרת:מתחתהיומניםמתוךבקטעהסבל.

מלכותוהוד-אלוהיםאלביחס"הדרגות
משמעותשבפגניזםס.ק.טועןהאל",של

לאחרהאחדבא"שהכולהיאהאלאלהיחס
להיותשבהביהדות,מתחילהשינוי ...השבי

אך .סבלמשמעו-אלוהיםעםבידידות
ואזמבחןרקהואזמני:רקהואהזההסבל

-בנצרות ...גושגשרלאושרהחייםהופכים
סבל.משמעואלוהים,ידיעלנאהבלהיות
אלוהיםאלהקרבהשרבהככל-טהורסבל

במלכותהדרגות ...גדלהסבלגםכך-
הללו".הדרגותלשלושמתייחסותהאלוהים

מאוחרגםביטוילידיבאההשקפהאותה
יחזיקהיהודיכלל.יסבוללא"הפגנייותר:
כןפיעלאףאולםשנים,כמהבמשךמעמד
ולהבותהזהבעולםלנצחמשתוקקהוא

חייו",כליסבולהנוצריהחיים.ממנעמי
מבנהלקראתהתפתחותגםישנהאולם

או-נצרותאואו-או:שלמבנה ,דואליסטי
כלאויהדותפגניזם,זהיהיהאם ,השארכל
הזההמעברמתבררויותריותראחרת.דת

ביותרהטובההדוגמה .דבריובהמשך

מסויםבשלבהעקדה.חינהביהדותלדתיות
בשלהעקדהאירועמחשיבותס.ק.גורע
"המבחןהאירוע.שליחסיתהקצרהזמןמשך

ילדות:"שלקטגוריההואהישנהבברית
מןלהבותניתן ,המבחןשמסתייםברגע

שונים",הםהדברים"בנצרותאךהחיים.

הווהלרוח""הופךשמישהוהואהחשוב
יש"בנצרותחייו.ימיכלסובלשאדם ,אומר
שהיהדותבעודבגרות,עםענייןלנו

הילדות",בשלבלהשארפירושה
אתקירקגורממזג ,דברשלבסופו

שלהקטגוריהעםהיהדותשלהקטגוריה
אתלחלוטיןמבטלהואלראשונההפגניות.
בשנתיהדותלביןהפגניותביןההבדל

הפגיעה"אפשרותכותב:הואכאשר , 1850

הואזה •דיאלקטיבאופןשמוחלטממההיא
(אופן ,,נצרות-יהדותפגניזם,ביןהגבול

מניחהואכימבהירס.ק.שלהפיסוק
צדמהוויםויהדותפגניזםכאשרדואליזם

למצואניתןהאחר).הצדאתונצרותאחד
השנה,באותהיותרמאוחרההנחהאותהאת

שכחואדםבני ,"אבויכותב:ס.ק.כאשר

נוצרילהיותההחלטהשלמשמעהמהגמריל
פגניזםשלהפנימיותלקטגוריותחזרווכך
 " ...יהדותאו

כאשרגםההתפתחות,באותהלהבחיןניתן
ס.ק.שעורךהישירותההשוואותאתבוחנים

טוביםלחייםהבטיחנצרות.לביןיהדותבין
לפגניזם,מקשרס.ק.אשרהזה,בעולם
הקודמיםוהספקותליהדות,עכשיונקשרת

בשלבהיהודיםשללסבלבאשרשלו
ויותריותרהזמן.במשךנעלמים ,כלשהו

פגניים,במושגיםהיהדותעלמדברהוא

ודמוניתהדוניסטיתטבעית,"מיידית",כדת

) Eudaimonistic (, אתמסמןהואוכך

ה"ארצית"כדתהפגניותאתולאהיהדות
הקביעהמןמתרחקקירקגור .ביותר

 ,המגשר ,האמצעיהמקוםבדברשלוהקודמת
חדשההגדרהונוקטהיהדות,שתפסה

הפגניות:אתהגדירהלכןשקודםליהדות,
טובותהמבטיחה ,ארציאושרשלדתזו

במליםמשפחתי.ואושרעושרארציות,
מהכלעםס.ק.אצלמזוהההיהדותאחרות,
הממוסדתהנצרותשלבדתיותמתעבשהוא

עתהנבחןדנמרק.שלהזהבתורבתקופת
להיותשלמשמעוזאתמהפירוט,ביתר

פיעל , ,,"היהדותמצוותאתולקיים"יהודי"
 .קירקגורשלהמוזרפירושו

HJ 
1 ~ 

"רוח"לעומת"טבע"יהודי:להיות
כדת,היהדותביןההבדלאתמציגס.ק.
לביןכ"טבע",מאופייןהיחידבהאשר

אתכ"רוח",היחידמאופייןשבההנצרות

על"הספרבטיוטתכברלהביןניתןזאת
קשורה"היהדות , 1846-47 ·מאולר"
מוכיחהואהטבע",שללקטגוריותביסודה

הצדמן .כיהודיולדלחיושביתןבכךזאת
הנצרותכי ,כנוצרילהיוולדניתןלא ,האחר
משהוהיאורוחרוח",של"קטגוריההיא

לקוראמספריומעניקקירקגור

להפוךניתןאך ,עימדלהיוולדאפשרשאי
בקטגוריותעוסקיםכאשר-מכךיותר •לו

שווים,במונחיםעוסקיםאיןורוח,טבעכמו

מןגבוהותהןהרוחשל"הקטגוריותכי
הטבע",שלהקטגוריות

 ,אומר(הווהליהדותנצרותביןההבדל ,וכך
כיארציות,לביןנצרותביןההבדל

זהבשלבמסמלת ,קירקגורעבור"יהדות",
אתגםמגדירהשהנצרותהואארציות>

והיהדותכ"רוח"האלוהיםאתגםוהאדם
זמןפרקבאותובערךזאת.עושהאינה

מסביר:הואשלעיל,ההערהאתכתבשס.ק.
בעוד > Forsagelse ("ויתור"היא"הנצרות

שתיישולכך"הבטחה"היאשהיהדות
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ולחיילמיניותקשורההאחתתוצאות;
ולחיילפוליטיקהקשורהוהשביחמשפחה,
בעוד"נישואים",היאיהדותוכךהחברה.

בוראיישובכך , •.."בתוליות"היאשנצרות
מעורר'שזההנפששאטמשוםפגיעה,

מבחינתמידה,ובאותה •כאןובעיקר

מצפהוהפוליטיות,החברתיותהשקפותיה
בעודאדמות",עלילתיאוקרטיההיהדות

בעולםאינה"מלכותיאומרת:שהנצרות
ברורהואההבדלס.ק.פיעללכן'הזה".
"רוח"'להיותמשמעונוצרילהיותלמדי:

באופןבחייםלדבוקמשמעויהודיולהיות
ארצי.

משפחחוחיימיניות

מדברחייו'שלהאחרונותוחציהשנהבמשך
הנוצריתהרוחניותעלבקביעותס.ק.

הצדמןשהיהדות,בעודהמיניות,כאויבת

בעיקרזההיההמיניות.אתמדגישההאחר'

עסוקהיהכאשרחייו'שלהאחרונהבתקופה
בחייראהשס.ק.הכנסיה,עלבהתקפותיו
כלל'בדרךובמיניות,בילדיםמשפחה,
יהודיים.יסודותומכאןלא-נוצריים,יסודות
קשהמופיעה,"פגניזם"המילהכאשר

לביןבינהלהבדילקרובותלעיתים
ו"יהודיות""יהודי" ,"יהדות" ,""יהדות

כביטוייםממדיהםבכלעכשיומופיעים
ס.ק.שלבמילוןפוגעים,

פרסיםהציעהלאוהנצרותיהודים,אנו"אין
יודעתהנצרות •..ילדיםמרובותלמשפחות

אנשיםוכאשרילדים,נולדיםמנייןהיטב
ילדים,להולידכדירקנישואיםעלמדברים

עללכסותכדייפים,דיבוריםאלאאלואין
שלהם".הבשריםתאוות

היטב,האלוהיםאותנומכיר ,.ק.ספיעל
"רווקות",מאיתנודורשהואולכן

"ראשואתהזה"לעולם"מוות"הטרוגניות",
"ונוס",ולידות","נישואיםבמקוםהמוות"

נשים"תרבות ,למיניות""רמיזות
היהודיוהרעיוןאלגנטי"בחיזורהמתבטאת

כדיהגיע"ישוברכה.חינםרוביהשפריה

בתוליותנדרשתולכןהלהבה,אתלהצית
הנצרותהלהבה.אתלשמרכדיהנוצרי'מן

הפגניתשבמסורתבעודרביהלחוותהפכה
הילדיםגידולהפךהיהודית,ובמסורת
אמיתית".לנצרות
הפכהקירקגורשללשמצההידועההסגפנות
נשים,עלשדבריועד ,כךכלקיצונית

גםכמוויהדות,יהודים ,מיןעניינילידה,
"וטרינריים",למושגיםביחסשלוהקיבעון

נשמעיםרביה",ו"חוות"רביה"כמו

הפשרהמןבחילהחשקירקגורגרוטסקיים.
העצמיתהרצוןשביעותלביןהנצרותבין
בנושאבטיפול<בעיקרהבורגנותשל

מהכל ,לכןמכנה,הואוהמשפחה).המיניות
אווכ"יהודיכ"יהודי"ודוחהפוגעלושנראה
שלבשיפוטגםחוזרתהתבניתאותהפגני".

ובהתפתחויותחברהבענייניקירקגור

בתקופתו.פוליטיות

ותברחפוליטיקה
האחרונות,חייושנותתשעאושמונהבמשך

ולאחר ,הקורסיירעיתוןהתקפותמתקופת
הדנית,החברהכיקירקגורהשתכנע ,מכן

נגועותהמדינה,גםוהכנסיהגםדהיינו··-·

 ,מאמיןקירקגוריהודית"."הרסנותמכעין
שלחיזוקעםהחלזהאומללענייניםשמצב
המאוחרים.הבינייםבימיהכנסיהשלכוחה
הכנסיה"הפכהזוכוחשמעמדתטועןהוא

לפגנים,אפילואו ,היהודילעםלאנלוגיה
 ." ..•לאומילאלהפךואלוהים
הממוסדתשהנצרותמשוכנעקירקגור

ביןשהיחסמשוםיהודי",ל"קיוםמובילה
"היחיד".עלמאפילהאללבין"העם"

"היחיד".היאהאמיתיתהנוצריתהקטגוריה

המספריתוהקטגוריההמופשטפוליטיקה,
במהותם."יהודיים"חינם

נצרות-יחרות

התייחסותל"עם".האלמתייחס"ביהדות
הוא ,כמובן ,ישומעלה.חינהל"יחיד"
גםברוראךהיהודים.נפגעולכןהדוגמה.
 ,למספריהפוךביחסמתייחסתשהנצרות

 ,כללבדרךמתייחסות,שמעלותומכאן
למספרי",הפוךביחס

ומשנת 1853משנתהללוההערותרקעעל
ההתקפהאתיותרטובלהביןניתן , 1854

ב-קירקגורשכתבדנמרקעלהחריפה
עםהמאבקבצלאמנםנכתבהזו ; 1847
מצביעהלמאבק,מעבראך ,הקורסיירעיתון

"קיימותיותר:רחבהביקורתעלזוהתקפה
רקהמשגשגותוחוצפהמצחעזותטיפשות,

חייבאניזאתואתפרובינציאליות.בערים
בדנמרק,חישאנימכיווןומדוע? ,לסבול
עםהתפוררות.בפניעומדתשדנמרקומשום

העולםכלעםלקרבערוךשהואהחושבקטן
 ,ברקבוןחדורכה ,בזמןובולאומיותועל

יכולבקושישרקובקטנוניות,בקינאה
לעםדומהדיוק,ליתראו-לעםלדמות
העםוהוא ,בכללעםשאיננובלבדאחד

מפורסמתביהודיםיהודיםקינאת .היהודי

הדנים",שלזובאהאחריהםהעולם.בכל

חינח ) christendom (הממסדיתהנצרות
"יחרות"

כבלתירואהשקירקגורמהכל ,בקיצור
מעובדתכתוצאהבאשלובדנמרקנסבל
הדניתהממוסדתהנצרות"יהודי",היותו

בנצרותהיחידה"הנצרות"יהדות",חינה

משוםיהדות,למעשהחינההממוסדת
ושלווהכמנוחהבמחשבההנתפסתשנצרות

נצרותיהדות.חינה-ממוסדכמסדר-

האופייניתהתכונהנצרות",זו-בתנועה

הואשאותההממוסדת,בנצרותהעיקרית

השלווה ,כךאםהיא,ביותרכבזויהרואה
שונהבכךמצויה.היאשבהןוהנינוחות

שהמזמורג,ובדוימגרלחלוטיןקירקגור
ונינוחשלווה"מלאהואשלוביותרהידוע

 Hyggelig, rolig ,<אלוהים ,ביתךהוא
Gud! erdin Bolig (". טוען ,לכךבניגוד

בתוכנומצויהאלוהים"ש"ביתקירקגור
ונינוח.שלוליהפךלולהרשותראסור

עללקחהשהכנסיהבדעה,מחזיקקירקגור
הנצרות,אך ,אותנוולהרדיםלהקסיםעצמה

תוךרקלהתקייםיכולההאמיתית,הנצרות
הואשלום .רוחבימנוחוחסרמאבק ,סכסוך

"יהודי",

גרונרוויג"שלזובמיוחד"הפרוטסטנטיות,
שהוא,מובןבכלנקודה,לאותה"הגענו
ניסהשישומהבדיוקהיאהנצרותבהאשר

בפרוטסטנטיותבעיקרהמדוברלהרחיק.
גרונדוויג.אנשיאצלהנהוגהזוובעיקר
מובןובמלואלמעשה,הםגרונדוויגאנשי
יהודים",המלה

גרונדוויגשאנשילהסבירממשיךקירקגור
עלבהשקפתםיהודייםטיפוסיםחינם

"בעדרהואהאלשרצוןובטענתםהנישואים,
שלהםבקיבעוןצאצאים":ובהמוניילדיםשל

אתמחקיםהםשעימדהטבילה,טקסבעניך
המילה:לבריתהיהודיםשמייחסיםהחשיבות
לשושלתבאשרהיהודיתהטפלהב"אמונה
חינםשהםוב"אשליההמשפחתית"היוחסין

הצורה ,יהודיאופטימזםזהו "הנבחר",העם

שבהאפיקוריאניות,שלביותרהמסוכנת
אלוהים",לעבודתהחייםהנאותהופכות

הואשגרונדוויגלקירקגורברורלכן
שהואהחשיבות ,שלוהלאומיהלהט"יהודי",
טקסעלשםשהואהדגשלקהילה,מייחס
אחרים,טקסיםועלהקודשלחםאכילת
המיניתכתאווהמכנהשקירקגורמהבצירוף

אלהכל-גרונדוויגשל > Brynde (האישית
שלבעיניוליהודיגרונדוויגאתהופכים

 ,לקירקגורברור ,כןכמו •קירקגור
 ,לגמרישונהמסוגיריב ,מינסטרשהבישוף

בשל ,היתרביןוזאת,"יהודי",הואגם
עבורוכך •מינסטרשלגרתענוחתרדיפת

 ,יהודיהיהגרונדוויג,כמומינסטר ,קירקגור
מליםהינןו"יהדות""יהודי"שעבורומשום

להחצנההזה",בעולםל"האחזותנרדפות
הנוצריתגנותלבורהטיפוסייםולשלווה

הנצרות .קירקגורשלבימיוהממוסדת,
המנוחחוסרחינהזאת,לעומתהאמיתית,

ההפנמה.של

סיכום

הדעותמהוגיאחדויישארהינדהיה,גורקיר

המודרנית.התקופהשלביותרהעמוקים
לבחוןאנוחייביםנעים,זהשאיןככלאולם

ליהודיםביחסהצהרותיואתבהגינות
כפישופעת.האירוניהזה,ובנושאוליהדות,
שבאירופהמבחיןקירקגורבתחילה,שראינו

אתרוצחיםהיהודיםה"אורחים"המודרנית

ההופכתהבחנה-ה"אירופים"מארחיהם

באותואולם .שלנובמאהביותרלמעליבה
למסקנההבחנותיואותומוליכות ,הזמן

הנצרותהינדביותרה"יהודי"שהיסוד
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שלהרצחהיגרהמתבצעושהרצחהממוסדת,
היא,נוספתאירוניהנצרות.אותה

הממוסדת,בנצרותנלחםשקירקגור
משתמשהואכאשרזמנו'שלהנינוחה,

ידיעלשפותחההאנטישמית,ברטוריקה
לשמורכדיהביניים,ימישלהנוצריהממסד

שלהויכוחאתלהביןניתן •כוחועל
אולםהממוסדת,הנצרותעםקירקגור
בלשוןהיא,הרטורייםהנשקבכליבחירתו
פנימיות.סתירותומלאתאומללההמעטה,

להסיקניתןלעיל'המוזכריםהדבריםמשני
שכליוהוא,ואחרוןשלישיאירונייסוד
אתלסתורכדימשתמשיםאנובהםהנשק

קירקגור'שלהאנטי-יהודיתהרטוריקה
דווקא •קירקגורשלממשנתוהםגםלקוחים
כמבקרקירקגורשלרגילהבלתיכשרונו
לנומאפשרגירת,מאידיאולומסכותוכמסיר
בלשוןמקלטמחפשהואכאשראותולבקר

הביניים.ימינצרותשלהאנטישמית
רביםובמקריםהיטב,אותנולימדקירקגור

עצמו.שלביותרהטובהמבקרהוא
הנפוץהסוגאנטישמיות:סוגיכמהקיימים

חיתהקירקגורשלבימיוביותר
שלסרג '"יתבלבהסו"האנטישמיות

בחילהומעוררתליברליתאנטישמיות
כלפיבסובלנותלנהוגצריךכישלימדה
מודעתעליונותכדיתוךזאתאךהיהודים,

מוסתרתבלתיובציפיהה"סובלן",מצד
טעויותיהם,אתבמהרהינטשושהיהודים

זו'מעיןמגמההנוצרית.באמתויודו

בשםמכונהאינהאףקרובותשלעיתים
שלבספרולמשללראותניתןאנטישמיות,

אצל ,) 1827-הזקן(הרבאינגמןב.ס.
בלינוסטינסןסטיןוהסופרהמשורר
גב'שלבספרה ,) 1828 •מהלז(היהודים
האגדהובסיפור ) 1836 •(היהודיגילמבורג

היהודיה(הילדהאנדרסןכריסטיאןהנסשל
המאמיניםהיהודיםאלה,בכל- ) 1855-

דתםאתממיריםביותרו"הטובים"ביותר

שהיהודיככל :כזוהיאהנוסחהלנצרות.
אשההתנצרותו.תובטחגםכךיותר,מאמין

שלבסיפוריםשקורה(כפייפהיהודיה
לבטחתינשאהיאאינגמן>,ושלבלינו

כלאתלנצרותותמירנוצריגברל
"הרבי(בסיפורהעסקה.מןכחלקמשפחתה,

פיההיפההיהודיההאשהאינגמן'שלהזקן"
הזקן'הרבלהתנצרותההזדמנותמהווה
מעורפלשהסיפוראודווי'ערשעלבהיותו
המוות!)לאחראפילובמכוון'

יותר'הנאוריםאויותר"המתקדמים"בין

היהודיםשל"יהודיותם"כיהתקווהרווחה
שהחברההקצבבאותוותפחתתלך

וכךהנוצרי'אופיהאתתאבדבכללותה
הדתות,ביןההבדליםכלבהדרגהיעלמו

התקופהמסופריאחדשלובניסוחו
הבדליהיהלאשבוהיום"יבואהליברליים:

ביןהבדליהיהשלאכפילנוצרי'יהודיבין
שלזהסוגתבואות".סוחרלביןחנווני

היהדותשלהמעטהעלמתבסססובלנות

בכלל'הדתשלגםכמוהנצרות,ושל
כמולהשפילעלולה(טריוויאלזציה>והמעטה

בדברשההצהרההעובדה .אחרדברכל
התבואותסוחרלביןהחנווניביןהשוויון
גולדשמידטאחרוןמאירידיעלנעשתה

ל"בינותנעבוראםזה.כהואמשנהאינה
),שם 1912-נתנזןהגרי(מאתלחומות"

עלכועס .יותראופחותדומההמצב
אתהרמינגגןיודעוזבמשפחתו'צביעות

ברחוב"קרוסייר"בעורךנתקלקירקגור

יהפוךלאשהואלאביומסבירהואהנצרות.
האשה ,לאסתרמנישואיוילדיווגםליהודי

כנוצריםאוכיהודיםיחונכולאהיהודיה,
לנוניתןהיצירהמןאדם"."כבניאלא

באי-הפתרוןאתמקבלתאסתרכילהבין
זהנייטרלישפתרון<העובדהעמדה.נקיטת
כוללשונים,אנשיםידיעלמוצע

יהודים,שניהםשהיו ,זןונתבגולדשמידט
אימצו'אלהיהודיםסופריםששנימוכיחה
עלהרווחותהדעותאתמובנות,מסיבות
הצטרפוובכךבזמנם,יהדותועליהודים
דתישונישלבקיוםלהכירדורםלכשלרן
שמטרתההסובלנות,כמוואמיתי).בסיסי

השונימחיקתכךהדת,המרתהיאהסופית

ולקבלתהשונילקבלתלהוביליכולהאינה
יהודים,לקבלתאומר'הווהפלורליזם,

אותושהם.כמותואחריםמוסלמיםנוצרים,
ובני ,"םח"ואינו"קר"אינונייטרליפתרון
בהצלחהזהנישרלהקיאהצליחודורנו

מרובה.

פלורליסטית,לסובלנותדרישהאולם
כסובלנותרואהשדורנוסובלנותדהיינו'
גבוההדרישהאוליחינהואותנטית,אמיתית

בכל .מדיאנכרוניסטיתגםאולי ,מדי
הפושרתבסובלנותדגללאקירקגורמקרה,

בנושאוהצהרותיותקופתו'שלוהליברלית
אךודוחות.מזעזעותלהשמעעלולותזה

 .זוברחיהיתרוןאיזהלמצואניתןאולי
ו"הסובלניות"המתוחכמותלצורותבניגוד

מובילהבדרכהאחתשכלאנטישמיותשל
 ).א.מבמקור-(להעלמותלהתבוללות

לב.לכךישיםשמישהומבליהיהודים,
פרובוקטיביתהיאקירקגורשלהרטוריקה

עמדה.לנקוטאותנומכריחהואביותר.

שעללמדיםאנולנושא,רציניתבהתייחסות
ההתנגדות,ומעוררתהפוגעתהרטוריקהאף
יהודיםעםכלוםולאזולרטוריקהאין

בה.משתמששקירקגוראלאויהדות,
הקלושההממוסדת,הנצרותנגדלמלחמתו
 •תקופתו.שלוהפושרת

הערות

IJ 
°'' 

בפועלמחלקהוראשאורחמרצה-רמזהקינדרס . 1
שיטתיתלתיאולוגיהבפקולטהקירקגור'למחקר

וראשחברפרופ' .קופנהגןאוניברסיטתשל
ניו-לונךון'קולג',בקונסיקסלהיסטוריההמחלקה

בהיססוךיההתמחותותחוםארה"ב.קונסיקס,

באירופה.-20הוהמאה-19ההמאהשלתרבותית
שלבדנמרקקירקגורלענייננו:חשוביםפרסומים

אנדרסןכריססיאןהנסשלהקשרהזהב.תור
יהודיהצלת . 1948ושנתגוררקקי .לקירקגור

ס. 'שלליחסהקשוריםנוספיםפרסומיםדנמרק.
 .ליהודיםקירקגור

קירקגורס.שלהיומניםמתוךהציסטות . 2
תורגמווחלקןבדנית,רקבחלקםנתפרסמו
עבורחוגג,והווארדעדנהידיעללאנגלית
מכתביהציסטותאינדיאנה.בלומינגסון'הוצאת

-לאנגליתבתרגוםכתביומתוךהןקירקגור
בלומינגסון'הוצאתחוגג,וארדוהרעדנה

פרס.יוניברסיסיופרינססוןאינדיאנה.

-1872 .-גרונדוויגנ.פ.ס. . 3 1783) - N.F.S 
GRUNDTVIG < -,ומשוררתיאולוגכומר

הדני-לותרנילממסדהשתייךלאפטריוטי'נוצרי
המפוארתהרשתלהקמתאחראיהואהרשמי.

פיוטיםמאותוכתבמבוגרים,לחינוךוהמפורסמת
דתיים.

 .יומגיובסיסעלכאןהמוצגהויכוחאת . 4
עלגםלמצואניתןקירקגורס.שלורשימותיו

מן;הצורמניסגנונובספריוכיאםכתביו'בסיס
האירונ'ה""מושגבספריומעט.מתמתןהיומנים

החרדה"ו"מושג ,) 1843 ("או-או" ,) 1841 (

הנפרדמעמדהעלהיהדותשומרת ,) 1844 (
שהיאכפיהחלת-שלבית,בתבניתוהאמצעי
מדעי"בלתיפסוק"סוףבספרובמאמר.מתוארת

והיהדותלהשתנותמתחילהזוגישה ,) 1846 (
מגיעהזו·התפתחותהנפרד.מעמדהאתמאבדת

 ) 1848-1847 ("ההרצאות"קבציבשלושתלשיאה

"מעשימשתנים",רוחבמצביבונות"הרצאות-

מתמזגתבאלה-נצרות"עלו"הרצאותאהבה"
כאשרדואליסטית,בתבניתהפגניזם,עםהיהדות

ישירותהמנוגדאחדקוטבמהוויםיהדות-פגניזם

בספרזמניבאופןמושעיתזוגישהלנצרות.
אנסי-כינראהשם ,) 1849 (מוות"עד"מחלה

מןהיהדותאתלשחררמנסההמחבר'קלימקוס,
אלאותהלקרבכדילפגניות,הפשטניהחיבור
ובחיבורומועד'קצרתהליךזהאולם .הנצרות

אנסי-מאמץ ,) 1850 (בנצרות""אימוניםהבא

הואכאשרהיהדות,כלפיעוינתמגמהקלימקוס
הנוצרי"ישושלבזמנו"היהדותבפרקמתאר

אתהמשווהעצמיתרצוןשביעותמלאכ"מסדר
ראה:לאלוהים".עצמו

. Practice in Christianity, Howard V 
Hong and Edna H. Hong VOL XX of 

,. Kierkegaard Writings- Princeton N.J 
98 . Princeton University Press , 1991 p 

שקירקגור Iבמיוחדצורמניסגנוןשלהתחלהזו
הואכאשרהאחרונים,בימיוהנצרותעלמשליך

קיימתאינההחדשההבריתשל"הנצרותכיטוען
(דנמרק>בארץהקיימתהיחידההדתיות-כלל
יותרמעמיקלעיוןיהדות".היותרלכלהיא

 'מאמרי:ראהקירקגורחיבורישלבהתפתחויות
," Kierkegaard, J 0dedommen og J Qfderne " 

1992 , l\irkehistoriske Samlinger 
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בציוןקירקגור
גולומביעקב

הטעמיםעלכאןלעמודרצוני ::~;,:~:
סרןשלהעגוםהעכשווילמצבו •

גרםתרמבחינתהן ,בארץקירקגור

מחקריםשלהיעדרםמבחינתוהןכתביו
הטעמיםאתלהביןכדי .בהגותומקיפים
ולעתיםהבעייתית,המאוחרת,לקבלה
קירקגורהגותשלהדו-ערכיתאףקרובות
קבלהלהשוותאנוחייבים ,בישראל
הראשוניתהרבה,להתלהבותזומגומגמת

ניטשה.בארצנוזכהלהוהמתמדת,יותר
ה"הערכהשנביאמעידותרבותעובדות

שלומבשרוהערכים"כלשלמחדש
התמורהדגלאתהנושאזרתוסטרא,

על-ברורלניצחוןבישראלזכההאישית,
הדנימשוררותשומת-לבנו:עלמתחרופני
המוחלט.של
(למעטניטשהשלהחשוביםחיבוריוכל

לעברית,כברתורגמואנושי-מדי") ,"אנושי
שלשוניםהנסיםעלרבותופרשנויות

הדיןלאבהחלטזה .בשפתנומצויותהגותו
שלראשונהמדעיתשמהדורה ,קירקגורעם

,הופיעה Frygt og Baevenהשלםחיבורו
בהוצאת , 1986בשנתרקבעבריתביוזמתי

לפני- 1העברית.האוניברסיטהשלמאגנם
אוסףרקבעבריתנמצא , 1954בשנת ,כן

כמהשלומקוטעמהימןבלתי ,לקטני
מביתמגרגמרשתור ,קירקגורמפיסקאות

כפולהבגידהבחובןנשאוולכןומאנגלית,
הוציאהגםזאת"בוגדים"חבורת 2ומכופלת.

תחתאדרתבשינוימרוטהגברתאותהאת

ומורחבת",חדשה"מהדורההכותרת

שבטאתחסכתילאכלפיה,שבביקורתי
הרחיבהאףזו"חדשה"מהדורהשהרי ,עטי

שלובאותנטיותבמקורהבגידהאתוהגדילה
יקרהמאודחיתהשהאותנטיותגח,הר

לתרגומיהקשורבכלזה,עגוםמצב 3ללבו.
עדשרר ,לאורוהוצאתםלעבריתקירקגור

למחקרהנוגעבכלגםבישראלמכברלא
 4באמת.לפרוחהחללאחרונהשרק ,בהגותו

הקבלהפשראתלהסבירנוכלכיצד
זאתלעומתבארצנוקירקגורשלהמאוחרת

הלשוניהמחסוםכיהחושביםישניטשה?של
אלה.הוגיםלשניביחסזהלפערשהביאהוא

מספרמתירקהגרמנית,לשפהבניגוד
נמצאלאולכןבדניתהיטבשולטיםבארץ

 •בוושרידדשיחקורוממילאגמרשיתרמי

טכנייםטעמיםלחפשעלינוכידומניאולם,
ביןהפערשלפשרואתשיסבירופחות,

ניטשהשללקבלתוקירקגורשלקליטתו
להוגהנחשבניטשהבציון.העבריבציבור
על-אדםשללעיצובושקרא ,מהפכנידעות
עולמיתהיסטוריהיחוללאשרחדש,

התרכזשקירקגורבעודחדשה:מונומנטלית
השפעתוולכן ,פנימי-אישיפתוסבתיאור

בניגודהבודד.היחידשללתחומוהצטמצמה
מועטתהשפעהנודעהלקירקגורלניטשה,
הקיומיותמגמותיובגללהחילונית,בישראל
שלהמוצהרתבנטייתהשהתנגשוהדתיות,

אתרדיקליבאופןלראותהציונות,
חילונייםבמונחיםהיהודיתההיסטוריה
נדיבהבידסופקואלהמונחיםמובהקים.

השוליים"ל"יהודישהקנהניטשהעל-ידי
אירופהשלוהיצירתייםהאינטלקטואלים

מדתםלהתפקרמתוחכמתלגיטימציה
היהודית.

לאנשי-מתייחסאני"יהודי-שוליים"במונח
אשרהראשונה,המעלהמןיהודיםרוח

לחיי-הרוחביותרנכבדהתרומההרימו
 ,פרויד ,שניצלוארתורכמו:בארצותיהם

פראנץקפקא, ,דבליןאלפרדצווייג,סטיפן
ולסר ,טוכולסקיקורט ,מןוסריעקב ,וופל

 ,נינגרויאוטוקראוס,קארל ,בנימין
 5שולץברונו ,סולרארנסטלסינג,תיאודור

בבחינתהיוהללוהיוצריםכלואחרים.
הרוחניבמובןכפולים"יהודי-שוליים"

מסורתאתזנחוכיאף ,שכןהעמוק,

בחברהשורשהיכרלאעדייןאבותיהם,
יפהבעיןהתקבלוולאהחילוניתהגרמנית

שלדורלאותושייכיםהםשורותיה.אל
נחתמוחייהםשכליהודים,רוחאנשי

האלוהיםמותחווייתשלבחותמה
היולכןהמסורתיים:הערכיםוהתמוטטות

להרגישהראשוניםביןהשוליים""יהודי
בעייתאתנוקבתוברגישותרבהבעוצמה

והלאום),הפרט(ברמתהיהודיתהזהות
שלבסיסיתקיומיתלבעיההפכהשלגביהם

לשורשיהםשנאתםאישית.אותנטיות
מהםאחדיםהביאהאבותיהםולמסורת

כדיעדולהרס-עצמילשנאה-עצמית
אוטושלהנודעבמקרה(כמוהתאבדות
חיושכןטרגיים,טיפוסיםהיוהםוינינגר),

ביתללאמולדת,ללאהגדר:עלהזמןכל

ניסשהזריךיפר

ליצורעליהםנגזרמוגדרת:זהותוללא
האותנטיותאתבלבדהאישייםממשאביהם

חייהם.ושלעצמםשל
יהודית,שוליותשלזאתמורכבתתופעה
גםכוללתגרמנית,דוברותבארצותבעיקר
אתלפתורשוניםבסירנותשלנרחבתקשת
ממסורתניכורשלהבלתי-נסבלהמצב

החברהמןניכורוכןומקהילת-אבות
שהמונח ,מכאןאותם.העוינתהגרמנית

יהודיםעלישיםאינו"יהודי-שוליים"
וסבלשלא ,למהדריןואורתודקסיםחרדים

היותרלכלאלא ,מעצמימניכור
מקום:מכלאליהם.הסביבהשלמהתנכרותה

למצבהתגובותקשתשלאחדבקצה
השאיפהרווחההכפולה,היהודיתהשוליות

להמרתעדגמורותולהתבוללותלהתפקרות
בריחהשלזהלסוגישירקשרבלאדת.

אחדיםהשוליות,שלהקיומיתמהבעייתיות
לאמץלוהטתנכונותמגליםאלהמיהודים
בדמותאידיאולוגית-חברתיתזהותלעצמם

 ,כלרךארנסטשלבמקרה(כמוהסוציאליזם
היו ,ומנגדסולר>:וארנסטטוכולסקיקורט
תוכניתואתשאימצומביניהםכאלהגם

אתלבטאניסיוןתוך ,הרצלשלהציונית
שלבמסגרתהוייחודיותםיהודיותם

(כמוברורהלאומית-ציוניתאידיאולוגיה
בוודאומאקסשלום,גרשם ,נוברמרטין
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פריחיתהלאהציונותאלהימשכותםונו').
התעוררהאלאפתאומית,החלטהשל

חוזרוניסיוןקשההתלבטותבעקבות
"חצי-ובמעיןבמצב-כלאייםלהמשיך

דברשלבסופואותםשהביאהתבוללות",
לגמרילהתכחשאי-יכולתסתום:למבוי

להשליםואי-יכולתםגיסא,מחדליהדותם
גיסא.מאידךהיהודית-דתיתמהותםעם

אי-רצונם,אואי-יכולתם,-לכלומעל
המלאהמסורתיבמובןיהודיםולהיותלחזור

והאותנטי.

הציונית-התוכניתאתלעצמםאימצוהם
ונוקבת,מעמיקהביקורתבעקבותחילונית,
למתבוללים<בניגודלמסקנהאותםשהביאה

נותרההתבוללות"חלוםכיהגמורים>
היהודיםהתרחקותשלותהליך 6חלום",
נסיובםתוך ,וכך •פרינשאלאמעצמם
שלהחריפההבעיהאתלפתורהנואש
דמותואלוגםלציונותנמשכוהםזהותם,
מהכידומניניטשה.פריזריךשלוהגותו
לאתיאיזםמחוץ ,הגותואלאותםשמשך

המודרנילאדםפנייתוהואשלה,המוצהר
המודלעל-פיאותנטייםחייםולחיותלנסות

חייוואתשלוהעצמיאתליצורהאסתטי:
 7 •יצירותיואתהיוצרמקוריכאמןמחדש:

אתשאיבדלאדםניטשהשלזופנייתו
אדםדמותלעצמוליצורומבקשאלוהיו
הציוניםאתבעיקרמשכהחדשה,

למחבריהםלהפוךיסרשבהאירופאים,
נמשכוהםהחדשים","חייהםשלהבלעדיים

אותנטייםלחייםניטשהשלפיתויואחרי
ועושרהנפשםבתצעומותשמקורםמקוריים,

ויעקב.יצחקאברהם,באלוהיולאהפנימי'
ההשקפהאתלאמץניטשהשלדרישתו
ההוויהשלהמוחלטתהאימננטיותבדבר

כרמצאוכולם,האליםאתלהרוגועידודו
השוליים,יהודישלבחייהםונרחבפורה

לעבורכדיהניטשיאניותלקבייםשהזדקקו
האלים""דמדומיתקופתאתבבטחה

אי-האונותהאבות.מסורתשלודמדומיה
התשע-המאהבסוףוהדתהמטאפיסיקהשל

קיומיתבנוקבותהרגישו'שאותהעשרה,

אותםמשךהיהודים,האינטלקטואליםעזה,
בשורתנגדאשרלניטשה,תוקףבמשנה
אתבהציהחייםמקשייהדתיתהגאולה

הדתיהצורךמןגאולהשלה:האנטי-תזה
בגאולה.והמטאפיסי

במהלךהיהודים,בקרבהופיעהשני'מצד
הפיתוייתדמותוזהותםוחיפושהתפקרותם

להםנראהאשרקירקגור'סרןשלפחותלא
אםדתית.מבחינהמניטשהקיצוניכפחות

אתהדגישניטשה,לבדומה ,קירקגורגםכי
החייםדפוסיואתהאישיתההוויה

לניטשה,בניגודזאת,אךהאותנטיים:
מאייםכיאםהחם,ובחיקוהאמונהבמסגרת

שוליים,יהודיהאלוהים.שללעתים,
מתהליךביתר-דיוק,אומשוליותם,שנבהלו

להיעזריכלובהם,ופושהההולךההתפקרות
פחותרדיקליפתרוןשנתן ,בקירקגור

כליםהענקתידיעלזאת,זהותם.לבעיית
כיהודיםהחדשההגדרתםעללשמור

התנתקואונתלשושכברלמרותמאמינים,
החרדית,ההלכהומיהדותאבותיהםממסורת
שרובהמצוות,תרי"גכלקיוםעלהחרדה
רצולאאויכלולאכברהשולייםיהודי

מניטשהרדיקליפחותהיהקירקגורלקיימם.
רדיקליפחותלאכיאםהאמונה,בענייני
אתדחושניהםהדת:בענייניממנו

שבהםהחברתיות-מוסדיות,המסגרות

אתלקייםכדילהתאגדהמאמיניםביקשו
סודהיהזהקהילתם.צאןבקרבפולחנם

היהודיםלהוגיםקירקגורשלהעיקריקסמו
שלוםגרשםכמוהחצי-מתפקרים,הציונים
שיצאוציוניםיהודיםולהוגיםנובר'ומרטין

במדינתנוהדתמיסודנגדחורמהבמלחמת
ישוזאתכי'אם- 8לייבוביץישעיהוכמו

הגמורים,הציונייםהמתפקריםרובלהדגיש,
שביהלךאמונה,שמץללאשנותרוכאלה
ניטשה.אחרידווקא

גרשםהיהלעיל'האמורלכלטובהדוגמה
ביומניו'שמצטיירכפיהצעיר'שלום

יהודילאבכבןבגרמניה.השנהשהתפרסמו
אתשלוםביקשלאומני'וגרמנימתבולל

ומצאההאישית-דתיתהיהודיתזהותו

"יהודההציוניתהנוערבתנועתכלראשית
בפטריוטיםלוחםשהואתוךהצעיר",

והוגרנוברמרטיןכמויהודים-גרמנים,

יכולאינואמיתיציוניכיטעןנגדםברגמן'
העולםלמלחמת(הכוונהבמלחמהלצדד

אליהלגייסוביקשגרמניהשצבאהראשונה,
כאדםשלוםמצטייראלה,ביומניםלשווא).
אתמחפשאךההלכה,על-פידתישאינו
אותנטית,יהודיתלאמונההייחודיתדרכו
לו:קשההתפילהכימתוודהשהואתוך
זה?גאונייהודי-שולייתפלללמיוהרי

וגםאלוהים,אתלחפשרק"יכולתי
 9להתפלל".יכולתילאלעולםלאלוהים

כיקירקגורשלהצהרתואתמזכירזהוידוי
חייכלכיאםנוצריהייתילא"מעולם
על-כן'מפליאה,לאלכזה".ליהפךביקשתי
הדתיההוגהעםשלוםשלהרבההזדהותו

זהותושורשיאתלעגןכמוהושביקשהדני'
רקעעלאותנטית.באמונההאישית

להביןניתןזו'שותפות-אידיאית-קיומית
כאשרשלום,שלהרבההתפעמותופשראת

בראנדסגגיאורשלבספרולקרואלוהזדמן
מקריםצירוףזה<ואין 10 •קירקגורעל

הצמרתעםנמנהבראנדסשהריבלבד'
-השולייםיהודישלהאינטלקטואלית

תקופתולפניהרצלאתגםכללהשבתחילה
האחריםחיבוריובאמצעותאשר-הציונית

שלודמותולהגותוהתוודעו 11בראנדס,של
שלום , 1914 ,מנובמברביומנוניטשה).

חיפשתיוקירקגור!"סרןבהתלהבות:כותב
רגשלמעטיםהאל!שלמחפשו •••ומצאתיו!

ממשיך ,לכן 12לו".כמוכךכלכבירדתי
לחשובתמידצריך"אנישלום,שםוכותב

ואכן .בינינו"השוואותולערוךעצמיעל

בעיקר(ראהבהמשךעושההואבדיוקזאת

שלשמוזאת,בכלאולם .) 42 • 44עמ'שם,
מופיעמאוד'עליונערץהואשגםניטשה,

 13קירקגורשלמשמויותרגבוההבתדירות

שלשמואלהביומניומופיעבעיקראך-
מתוךהלל'שירהצעירשלוםשרלונובר'
החסידות,אודותעלממפעלומושפעשהוא

גםספקוללאהציוניתמהשתייכותו
כלפיוגםקירקגורכלפיזהשלמעמדותיו

ניטשה.

אללזיקתובהקשרלנובר'שקרהמה

 ... Hי
==== 

 ~ו

נוברמרסין

פרדיגמהלשמשיכולניטשה,ואלקירקגור
הרוחגדולישלזיקותיהםגורללגבימאלפת
שעמדוהללו'ההוגיםשניאלהיהודים
היהודי'המשכילשללבועלעזהבתחרות
ברגע 14השוליים.יהודיחוגעםהנמנה
בעייתאתפתרומיהודי-השולייםשחלק
הפיצולעלוהתגברושלהםהאישיתהזהות

אירופהתרבותביןובתודעתם,בהווייתם

לחדשנסיובםבעצםציון'אחרלמשיכתם
ואלהיהודיתהאמונהאלזיקתםאתכקדם
אתכברהשלימוכאשר>דהיינוישראלארץ

ספרובכותרתהמתוארהמעבר

יןלבר"משלוםשלגרפיביוהאוטו
המעריצההתייחסותםפסקה 15 ,,לירושלים>
בלבםמקוםוהתפנהניטשהעםוהמזדהה

דגםאתבפניהםהציגהנ"ללקירקגור.
לנוהידועהבדמותו'האותנטיתהאמונה

של-ממנהשונהכיאם-ממקורותינוהיטב
האמונה","אביראברהם

קירקגוראלהדו-ערכיתשזיקתונובר'
בארצנו'בהגותוהמחקרגורלעלהשפיעה
יהודי-שוליכאינטלקטואלבתחילה,נמשך
זהותואתדרכובראשיתהמחפשרגיש,

ניטשה.אלרסןחסרתמשיכההאותנטית,
הדתיתאמונתואתסופיתשגיבשלאחררק

אתבהובפעילותוארצהבעלייתווהגשים
-שלוהפציפיסטיתהציוניתהאידיאולוגיה
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להשתחררעל-מנתבידושעלהכלעשה
-עליולניטשהשחיתההגדולהמההשפעה

ובכתביובמכתביומעידשהואכפי

מודהנוברמהם,באחדהאוטוביוגרפיים.

עדייןשבו(בגילשבע-עשרהבןשבהיותו
כהוכציוני>,כיהודידרכולגביהתחבט
החליטכיעדמניטשה,והוקסםהתפעם
אמר"כהספרואתלפולניתלתרגם

הראשוןהחלקאתגםתרואףזרתוסטרא"
 16ממנו.

-קבע 1901משנתבמאמר ,ברבומרטין
ניטשהשלובמונחיוברעיונותיושימושתוך

היהודיםאתאילצוגלותשנותאלפייםכי-
שלהםהפיסיתהאנרגיהאתלהמיר

ליהודיםגרםזהדברצרופה.לרוחניות
המשקלשיוויאתולאבדהטבעמןלהתנכר

קוראנוברלרוחנית.הפיסיתהווייתםשבין
ולציוניםהמודרניםליהודיםזהבמאמר

ולהשיגזאתכבולה"מ"רוחניותלהשתחרר
שלהמלאהההרמונית"התחושהאתמחדש

הצליחדברשלבסופוכאשר 11החיים".
פנהמידהואמניסשה,"להשתחרר"נובר

דו-ערכיתגישהלמרותשעמו'לקירקגור
מעט.לאהזדהההואכלפיו'מסוימת
מעללקלףהצליחלאשנוברכפיאולם
שלהעמוקההשפעתואתלחלוטיןעצמו
להשתחררהיהיכוללאגםכךעליו'ניטשה

אתלעצמושאימץלמרותהדתיים.משורשיו
הרדיקלית,מחילוניותהנרתעהציונות,

שלוייחודיאישימובןאחרחיפשולכן
המימסדמןשתרחיקויהודיתאמונה

עמדתואתותדגישהאורתודוקסי

זה,בנסיובוליהדות.הסובייקטיבית-אישית
הקירקגורלהיותביקש.למעשהנובר

אתלוהעניקהדניההוגההיהודי-ישראלי.
אמונתואתאישיבאופןלבטאההשראה
בעימותתעמודלאאחדשמצדכך'היהודית

ומצדהציונית,האידיאולוגיהעםמדיחריף
היהדותמןמדירחוקתפוללאשני'

עדותו'על-פישקירקגור'כפיהמסורתית.
לנוצרי""להפוךבנסיובוחייוכלאתבילה

יהודילהיותניסהנוברגםכךאותנטי
אתובעצמולעצמולעצבדהיינו'אותנטי'

שהואבעודאולם, .יהודיכמאמיןזהותו
בתחוםקירקגורשלמתובנותיורבותמאמץ

שתייםלקבלהיהיכוללאהאמונה,
הואאותןביותר'הרדיקליותממסקנותיהן

החשובים.מחיבוריובכמהבמפורשדוחה

הדתיתלסובייקטיביותמתכווןאני
שללדעתומדיולאינדבידואליזם,הקיצוניים

עלקירקגורשלעקשותוולחתנובר'
האתי".שלהסליאולוגית"השהייתו

נוברשלמהסתייגויותיוכמהלהביןבכדי
נוברכילזכורעלינוקירקגור'משנתכלפי
בגרמניה.ציוניתבפעילות .מאודמעורבהיה
 1938משנתלירושלים,ארצהבואומאז

חברהשלביצירתהרבבלהטעסקואילך'
שלום","בריתתנועתשלבמסגרתהחדשה

פציפיסטית,ציוניתתנועהשחיתה

שלוםגדשום

שלהפוליטיתלקיצוניותנמרצותשהתנגדה
האקטיביזםאתביקרהוגםז'בוסינסקי

ארצה,בעלותווכך'בן-גוריון.שלהפוליטי
רבותואימץניטשהאתעזבנובר

בגללאולםקירקגור;שלמתובנותיו
יתהחכרתגית,האידיאולובותרמעור

מןכמהלקבלנוברהיהיכוללאוהפוליטית
הדני.ההוגהשליותרהקיצוניותהתזות

נשאל",שהיחיד"השאלהבמסתו • 1
בפרק , 1936בשנתבגרמניתשנכתבה

"קירקגור'עלבדברושלו"והאתה"היחיד
אקוסמית,ב"זיקהנוברמאשימוהנוצרי"

תכליתכנגד 18לאלוהים"חוץ-עולמנית,
הציבשקירקגורבמובהק,אינדבידואליסטית

"היותדהיינוקוראיו'ובפניעצמובפני

"עלהכינוברטוען ) 168(עמ'ליחיד"
על-אליובאיםשנהיהאלוהים,שלברצונו

ולאבראן'שהואבה,וכיוצאותדגיגהידי
 • 171<עמ'מעליהן"ההתפרשותעל-ידי

קירקגורהודהבחייומאוחרואכן , 170

היה-באמתמאמיןהיה"אםכיביומנו

אירוסיואתמפרולאדגיגה"עםמתחתן
 adלטיעוןכאןנזקקאפילונוברעמה>.

hominem מעליםאינוש"קירקגורבקובעו
שהתנגדותוקל'געלדאףמאיתנו

הבדידותשתורתבעולם,להתקשרות
ובגורלאישיתבתכונהמעורהשלוהדתית
משמעותיבהבדל .) 174עמ'(שם,אישי"

שלתפיסתואתממתןנוברזומעמדה
מחויבש"היחיד"כךעלועומדקירקגור
זיקותשלבשמירתןמהותיבאופן

וכיולבורא,אחריםלברואיםמשמעותיות
חברתיתלקהיליהלהשתייךצריךהוא

לבינם.שבינוהגבולעלשומרבעודו
הגותעלהשגיחהחשובה.בהצהרתו 2

הוחיה"על 1951משנתבהרצאה ,קירקגור
אחתאתמתקיףנוברהמוסרי",שלהאחת
שלביותרהמחלוקתמעוררותהתזות

תכלית"הישבבעיההעוסקתקירקגור'
ב"חילמופיעהשהיאכפיהאתי?",להשהיית
הרושםנוצר ,זוביקורתלמקרא 19ורעדה".

ולולהשהייתו'נוברשלשהתנגדותו
שבהשגתהתכליתלמעןהאתישלהזמנית,
רקלאנובעתהאותנטית,האמונה

ובמדינהבחברההפעילהמהשתרשותו
הקהילהעםמהזדהותוגםאלאהציונית,
אתהנשגבות,בשעותיההממזגת,החסידית

 20אנושית.קדושהלכדיוהאתיקההדת

קירקגורשלהידועהלפרשנותובהתייחסו
אתלעולהלהעלותאברהםשללנסיובו
נקודתאתדוחהאינונוברבנו'יצחק

לאברהםהאלוהישהצוזה:פירוששלהמוצא
המוסרעםאחדבקנהעולהאינו

לכךמתנגדרקנוברהאוניברסלי.
שאפילומהמאליוכמובןמניחשקירקגור

אותו-שהקוללקבל:יכולאינוהתנ"ך
הוא-אותנטימאמיןכלאואברהםשומע
לוהמוחלטושהציותהאלשלקולותמיד
קוללמשמעהיחידההנכונהההיענותהוא
מחדשהנבניתחברהבקרבביושנו 21זה.

ובאתוסבחינוכהביצירתה,מעורבובהיותו

ידבהינףלנתקהיהיכוללאנוברשלה,
לאתיקה.דתשביןהזיקהאתובחוזקה
חשביותר'הרבהקלהדברהיהלקירקגור

מאשליות,התפכחהואשהרינובר'
ועל-כן'בקרבו'הפיחבזמנוהדתישהממסד

-ומחוקיהשלוהקהילהמןממאירניכורחש
הזאת"."בעתהיפהפה:חיבורושמעידכפי

כעמודששימשנובר'דבר'שלבסיכומו
הישראליתבחברהומוסריאקדמיתווך
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אתלעכלקשהיהתהמתגבשת,
ואתקירקגורשלהקיצוניהאינדבידואליזם

העומד ,הבודדהיחידעלשםשהואהדגש
מאלפת •החברתילהקשרמחוץ ,אלוהיומול

בהשנהלאותהשקרובהעובדה,היא ,למדי
עלהראשונהביקורתואתנוברפרסם

בהנשאל",שהיחידב"השאלהקירקגור
חברתיותזיקותללאאמונהכיהאשימו

נעדרתוהיאריקבחללפועלתמשמעותיות
בכתב-עת ,נוברפרסםקיומית,משמעות

במאמרניטשה.נגדביקורתימאמר ,עברי

את"הזניחכיעלאותוגםמתקיףהוא
"הסוציולוגיהאתושללהחברותא"ספירת

 22המשותפת".המחשבהשל

עוררהקירקגורשלזובובריאניתביקורת
שלהאחרמייסדולביןנוברביןערויכוח
-העבריתבאוניברסיטהלפילוסופיההחוג

"הפילוסופיהבספרוברגמן:הוגרשמואל
בפרקנובר",עדמקירקגורהדיאלוגית

בעבריתאזעדשהוקדשביותרהרחב

גחההרשללצידוברגמןנטה ,לקירקגור
היולכרגמןוגםולנוברהואיל 23הדני.

ביןהוויכוחרבים,וממשיכיםתלמידים
ונמשךהולךקירקגוראתהשונהתפיסתם

הפרסומיםשמעידיםכפי-בדורנוגם

 ,כןכיהנה 24אלה.בנושאיםהאחרונים
כיוםקירקגור ,ממנושהתעלמהתקופהאחרי

ורבים-בישראל-גםבטובלהרגישמתחיל
שחיתהבארץויפרחימשיךשהואהסיכויים

עצםהיטבשמוכיחהכפי-ללבויקרהכה
שלהחשובחיבורושלהראשוןהכרךהופעת

ב"סדרתמופיעהחיבור"או-או":קירקגור:

מאגנם,בהוצאתפילוסופיים",מופתכתבי
ישאיתן:מריםהמשוררתשלבתרגומה

יהיהקירקגורלכתביזהגרםתרכילקוות
היהז"לאלדדישראלד"רשלשתרגומומה

ללמדהיהאפשרשבזכותוניטשה,לכתבי
 •בעברית.גם-בניטשהולהגות

הערות

לוין,אילתרגםורעדה",'ח'ילקירקגור,סרן . 1
מאגנס,ירושלים:גולומב,יעקבוערךהקדים
תשנ"ג.שנייהמהדורהתשמ"ו,

ד"רבעריכתכתבים""מבחרקירקגור'סרן . 2

דביר'תל-אביב:כרוך'ואילןשכסריוסף
1954 • 

והדתי":האתי'האסתטי,קירקגור,סרןראה: • 3

בעריכתומורחבת,חדשהמהדורהכתבים,מבחר

סרןשל"תולדותיועםכרוךואילןשכסריוסף
תל-אביב:מנילה,יוסףמאתקירקגור"

חוזרזו"מחודשת"במהדורהגם . 1991דביר,

הראשונההמהדורהשל"מבוא"אותועלהעורך
"התרגומיםכיבסופוהמקוממתההצהרהםע

הגרמניתההוצאותעל-פינעשוהזהשבמבחר
ביקורתי ,) 19עמ'(שם,בהשמטות,"והאנגלית,

"בגידההכותרתתחתזומרושלתמהדורהלע
ספטמבר ," 77ב"עתוןמופיעהבאותנטיות"

 , 26 • 28עמ' , 140גליון , 1991

שלמחקרונמנהכזופריחהשלניצניהבין . 4
דת"קירקגור:(שריצד),שגיאאברהם

 , 1991ביאליק,מוסדירושלים:ואקזיססנציה",

"קירקגורהפרקאתגםלצייןיש
רןשלהמוקדםבחיבורוכאקזיסטנציאליסט"

ומפנההמשך"אקזיסטנציאליזם:בספרוסיגר
מוסדירושלים:המערבית",התרבותבתולדות
שניגםראה . 82 • 117עמ' , 1975ביאליק,
סיגר'רןשליותרהמאוחריםבחיבוריופרקים

ירושלים:האחת",האמתעל"פילו-סופיה:
'האמתובספרו: : 123 • 132עמ' 1983דביר,

מרקוס ,קירקגורשפינוזה,ניטשה,כטרגדיה:

 • 226עמ'ביאליק,מוסדירושלים:אורליוס",

החלוספרותיים-מדעייםעתבכתביגם , 175
מאמריםויותריותרלהופיעהאחרונותבשנים

להגותהקשורותשונותבסוגיותהעוסקים
גולומב,יעקבלמנות:ישאלהביןקירקגור.
לאותנטיותקירקגורשלהאירוני"הפיתוי
 ; 177 • 210עמ'תש"ן,ל"ס,"עיון"האמונה",

סובעלנוברומרסיןקירקגור"סרןלוי'זאב
 ( 1983שיח""עליהקדמון",החטאועלורע

נוביץ,ירבישעיה ; 196 • 210עמ' ) 17 • 18

עמ'תש"י' ,'דמולדוסארסר","קירקגארד
שלהחינוך"תפיסתרוזנוב,אליהו ; 182 • 187

עמ'תשמ"ס·תש"ן'ל"ח,"עיון",קירקגור",
המסרעלהרהורים "רוזנוב,א. : 209-227
בחינוך","עיוניםקירקגור",סרןשלהחינוכי
 29 • 39עמ' , 1989דצמבר , 51/52חוברת

שלהמסאפיסית"ערירותומאמריאתראה . 5
 ) 1986 ( 63-68 ; 60"מאזנים",שולץ",ברונו

Metafizyczne .Qsamotnienie Brunona : 
: 1988 Schulza", Tworczosc, Warszawa 

) 112-116 (in Polish 

יפה"",רוברסמאת"אחשוורמיסלמן'ה. . 6
ג.ערכו ,"ואחרילפניגרמנית"ספרותבתוך:
 • 11עמ'תשמ"ג,תל-אביב:שוהם,וח.סורי

ס.מאתיקה"שלב"זכרונותיוגםעיין
לאמקורהמהווהתש"י,תל-אביב:גרונימן,

אתלהביןהמבקשלחוקרמבדר'ואףאכזב,
ביןשנעוגרמניה,יהודישלהמפוצלתנפשם

 .מאידךלציונותמחדהתבוללות

האישיתהאותנטיותמשנתשללפיתוחה . 7
בספרי , 4פרקראהבניסשה

In Search of Authenticity from 
Kierkegaard to Camus, London and 

. 1995 , New Y ork: Routledge 

וייצר)(שאבישלמאמרואתלמשל'וראה, . 8
בהגותםמשווהעיון-העקדה"בסיוןשגיא,

 23"דעת"וליבוביץ",קירקגורשל

 , 121 • 134עמ'(תשמ"ס),

הורוביץרבקהשלתרגומהעל-פימובא . 9
גרשם"יומניעלשלהביקורתבמאמר
במוסףהצעיר"שלוםגרשם"מאבקישלום"

מתאריךוספרות""תרבותשל"הארץ",
22.9.1995 • 

 Georg Brandes, "Soren Kierkegaardסו.
1877)" in his Gesammelte Schriften ( 

3 . Miinchen, 1902, p. 258-445, vol 
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הואגםזקוקהיההדקות,שפתיואתשהעווה

מןפחותהבמידהכי(אםלבר-פלוגתא
אתמחברהיהלאאחרתהיריב).

שאיפהאלאשאינה ,שלוה"תהלוכה"
עליהם:עולהואףמהםנופלשאינולהוכיח
כיאםהארורה.בדרכוהיריב,שלבשפתו
ולאאישיתביטוידרךחיתההדרך

תנאישדרשוכפידמויות,באמצעות

אלשוטםענייןבעלנותראישאישהז'אנר.
האויבאטלנטיותעםבמגעבאווהם ,ר'האח
ואילו .האטלנטיהאוקיאנוסלמרחבימבעד

שנה,עשר-שתים-עשרהלפניצונחלבוהיה
מאימה,לזעוקהראשוןה"קונספט"היה

עצמו.אתלבכותלושהציעומקצועיכמקונן
בצנעהדעךהקונספטואליזםזאתתחת

מעטהתשעים.שנותסףעל-טבעיבאורח
-בביתאירעמותו .ורסקימבריותרמאוחר

כיוםבהאיןרוסית:ספרותשלהקברות
אסכולות,סגנונות,גדולות,מגמות

זמניבמדמנתגוועיםהיחידיםשלומאמציהם
 .התוהו
מקוםלעצמובחרשהואייאמרלזכותו
שכלונציה,למלכים.כראויאחרונהמנוחה

ראיבמימיה,צללווהסופיםההתחלות
אוהשירההיאהיא-הנצחיותההשתקפויות

גיוסההואפטרבורגהמוות.אחרות,במלים
במשמעותמומסתשלה,רוסיתמקומית

הקפוא,הנייבהנהר("מעלהלחההאירופית
 , 2אחרשלשירוזהוחלתה",שפתעלכמו

 ,הקברמעברימוות,של-בודימויאותואך
למשמעויותבנוסףהאחר).החוףמן

אלאספהונציהלתה,שלאוניברסליות
יקרים-ללב:ממשייםקבריםשלושהחיקה
 ,פאונוועזראסטראווינסקידיאגילב,של

ביאר--בתעלהנפזרואפרונשרפהשגופתו

ספקבלישהםמודרניסטים,קלאסיקנים
-לשירהלמוסיקה,(באשרבמהותאחיו

גםניזכרהבהאךברורים,הדברים

ביחסיוגםשהשתקפהבבלט,בדבקותו
הריקוד).אנשיעםהאישיים

עזראעלהשראהחדורארסהספוגדברואת
עזתהנוירוטית,בפרוזהאמרהואפאונו

-אנושים"חוליםשלהנהר"רציףהביטוי
והחוליהדרומיהחורפיהקורבקירבת
רקזרים,עלכךכותביםלאהקץ.כמנבאי

ענייןהואכאןהגבולאךואויבים,חבריםעל
אדמותביןהמבדילזהכמושבהסכמה,

ציטטלוונציה,תיגרלןיאתהאימפריות.
 ,באווירהבנויהעירחיתה ,הזליטאתהוא
והםכזמןכמוהם-דיינובמיםגםאך

משרתיםאנובן-דמותו.אתליופימחזירים
אתהמלטשתהעירדרך:באותההיופיאת

מייפה ,הזמןשלדמותואתמשפרתהמים
נעים,ואנונחה,העירשהריהעתיד.את

הולכיםשאנומפנילזה,ראיההיאוהדמעה
 ,העתידאלמכווניםצעדינו ,נשארוהיופי
ניסיון-הדמעהאךההווה,הואהיופיואילו

והאהבההעיר,עםלהתמזגלרגע,לשהות
-ונו'ונו' ,כמובןהאוהב,עלמתעלה
האינסוףמןמדכאותמלהורידעייפתי

הזה.המקומיהמטונימי

בוונציה,חוקיתנחלהלושחיתהרקאומר
ישירה,ירושהשלמכוחהרקניתנתשכמוה

הרוסיתבתרבותהיחידשהואמשוםגם

-"פוסט-מודרניסט"להיקראהראוי
שלהשורשיתהאטימולוגית,במשמעות

המודרניזם,אתלתוכוספגלבדוהואהמלה.
בינווחיברברוסיה,תור-הכסףשהיהכפי

אמנותשלהבהיריםמשביהלבין
אלהואילוזרה.בלשוןהרוננתמודרניסטית

במוסקבהמתוכןהריקהזהבשםהמכונים

גחמתהמתוךכךקרוייםקץ-הימיםשלאחר
בדרךקשוריםהםשהריהשמועה,של

ואיןוהמלה,העולםידיעתשלכלשהיאחרת
כעת.בזהלדוןפנויותעתותינו

פוסט-הואברודסקישלהפוסט-מודרניזם
שאיןברורכיליוןטמוןבמעמקיומורטם.
אדם, ,זמןתרבות,שלתקומה:ממנו

מןכולםמתקיימיםהםשמוצו.משמעויות
רקנשמעתהדממהובתוך ,האחרהעבר

צרברוס.שלהתכופההשוקקת,נשימתו
תוחלת,חסרמוותמתוכניכותבברודסקי

עייעלרקבדרכו.וארוטימפתהאךיגע
האמפירסגנוןשלהפארהופךחרבות
באופן<אךגרי"ל"וואומעודן-לרקבון

המכוונתהוולגריותאתלהרגיששיאפשר
לאפרודיטה-הזההמיוחדהמסאתהזאת,

רקתיגר.קוראחריף,מסוכן,פנדמוס)

אסתטיארסתמצאמזהשמעברבמרחב

פגישהאוכזאתועצובהיפהמדמנהשכזה,

באמתהמיניותשםרקלעולם,תתקייםשלא
ברודסקיבכיליון.ואמנותבגסיסה,גובלת

גבהות-לב,שלנהדרתקולבנעימתניחן
כשלנוודיםשלבינלאומיוהדוניזםאכזבה

עוזרתנידוניםשלאירוניהעת ,פטריצי
שלקליידוסקופיתחד-גוניותעםלהשלים
וחסרונהבהישג-ידךהנמצאיםועמיםארצות

כאחרוןכותבהואביניהם.המכורהשל
הזההעולםבפיתויימאמיןשאינוהפטריצים,

למשנהואחדדרכיםממלוןלנדודונאלץ
השביח,(הראשונה,רומאשלנפילתהלאחר

ומגיעתהיה),לארביעיתהשלישית,
ובן-מוותשבירסביבשהכוללמסקנה
קצרתאהבהרקנותרתלנומירח.באותה
פוסט-היסטורייםחרבותעיירקעעלימים
עריריתמחבריםמלאכתאואחרים,אואלה
השיכחה.מפנירפאיםכצרי

היההואהך:היינוהכול ,דברשללאמיתו
בהכרחלאהגדולים.המשורריםאחרון
אפרסםלא.כללשבהם,המקוריאוהטוב

מחשיבאיניאניהאישית:דעתיאתברבים

עשויהשממנוהחומראךככזה.אותו

מהותהמונחתביסודו ,אחרטיבוהגדלות
-שתוצאותיהההוויה,שלהטאוטולוגית

לאשאישבחוזה,הנקוביםגדוליםמספרים
לכלוהמובןהשטחיביטויואתעליהם.חולק
עלחברתיתבהסכמההגדלותחומרמוצא
הואמשוררשלזה""סוגשדווקאכך,

 ,הגורלכמונחרץשהוא ,אמיתישליט-יחיד
 .עלינואותוכופהאינואישזאתעםויחד
יותרגדולהעוצמהובעליציבדבראין

הציבורי.הרגששלכביכולמקריתמהסכמה
טבעו ,וכךהמציאות.מונחתביסודההרי

אםכי ,ערכיאינוגדולמשוררשלהבסיסי
השיריםמיטבאתהכותבזהלאאונטולוגי.

 ,בדורואחדתמיד(הואגדוללמשוררהופך
בגופוהמגלםזהאלאמתחרים),כאןאין

המנהיגות, ,השלטוןאתאידיאליבאופן
לא-מנהיגיםגםנקניםכךהריהמאגיה.
שלהזהבאותותלאנואמים,שלמרתונים
שלהמצטעצעהליטושולאמפקדים

הקובעים.הםהתיאורטיקנים

הפיוטיבעידנושניחןהיחידהואברודסקי

שידורשודרוהםוהמאגיה:השלטוןבמלוא
צריךהיהלאהואלאוקיאנוס.מעבראלחוטי
מפיקותששפתיוכוהן-כופרשמאלחשוש

ייצורבא,מקרובשזהצופים,מתק

משורשויעקרובמיוחדמפתהתיאולוגיה
חוקיהקדושה.היראהמרחבמתוך

תקפיםהיולאפרייזרשלהמחזוריות
נחלשלאכוחווהמכשףהמלךרנן.במקרה

המלהאינוכישופיומעגלשהריהשנים,םע
אלאהשנים,בחלוףשנתרדדהכשלעצמה,

לכנותויודעשאיניממנה,יתרדבר-מה
 •בשם.

המתרגמתהערות

המובהקנציגה ,בן-זמננורוסימשורר-גובפרי . 1

המוסקבאית.הקונספסואליססיתהאסכולהשל
איבאנונ,גיאורגישללשירוכאןהכוונה , 2

גומילב.ניקולאישללזכרוהמוקרש
המאהבןאנגליספרותמבקר-הזליסויליאם . 3

התשע-עשרה.
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הכפילים,מלכות
גרינברגוא.צ.א.א.פואצלוהשירההמתההאהובה

גלרמןמרדכי

ואלהמתההאהובהנושאאלגעתי ;';;::;::-~
בעקבותכפילים,רוחשלעולםזיקתו • 11

לאקאןז'אקשלבפרשנותועיון ••
הזההנושא •פרא.א.שלהגנוב"ל"המכתב

זיקתובגלל ,התעניינותיאתושובשובמשך
אחרות,פסיכואנליטיותלתיאוריות
הכתיבהשללייחודהבמקוריותהמתייחסות
 •ר.דו ,קלייןמלנישלהתיאוריותהספרותית:

ויניקוט.

שנדפסה ,פרשלהגנוב""המכתבעלבמסה
האהובהעלכתבתי , 1אפלה""מראהבספרי
הגנוב""המכתבבסיפורוהכפיליםהמתה
האחרים,הבלשייםהסיפוריםובשני

מורג"ברח'"הרצחלטרילוגיה,המצטרפים
המתההאהובהאךרוג'ה",מאריו"תעלומת
וסיפורים-שיריםבהרבהגםפראתהעסיקה

"העורב","הלן",השיריםקצרים.
ווים-והסיפ"אנאבל-לי" ,ונורה""לא

"בדניס","ליגיה","אלאונורה",השיריים
באהובהעוסקיםכולםואחרים,"מודלה"
תמידהמתההאהובהבסיפורים,המתה.

נתפסתאףהיאולעתים,מותה,אחרינכפלת
חלק-הסופרשלככפילברורבאופן
 ,אובייקט-סובייקטיביאנימה, ,מנפשו

בלבד.בדמיוןהמתקיים
בצורהפראצלמופיעהגבריהכפילמוטיב
שםווילסון","וויליאםבסיפורביותרהגלויה

ואילוקונפליקטואליים.הםהכפילים
הדמויותשלכפילותןהבלשית,בטרילוגיה
כאויבים-גםמתנהגיםוהכפיליםמרומזת,

המתבודדנאהבים,כצמדוגםתחרותיים

יחסיאתשאפייןוכולא,אפלבידודבאותו
השם.יפותהיפות,האהובותעםהמספר

הוליךלזהזההללוהנושאיםבזיקתהעיון
הכתיבהאללהםשישהזיקהלראייתאותי

נניחאםמתבררת,זאתזיקההספרותית.

מלכותהיאהספרותכיא.הנחות:שתי
מראה:מעיןהואוהטקסטהסופרשלכפיליו

"תחליף"הואהספרותיהטקסטכיב.
מעיןשימשההיאשאף ,לעדעדרתבבהלאחו
ערכואתושיקפהלסופר-משוררמראה

 •וצביונו
אצלגםכילהראות,מבקשאניכעת,והנה,
המתה,האהובהשלהמוטיביםאצ"ג,

בזה.זהקשוריםהשירהוהשראתהכפילים
מוטיביםביןזיקהישכיייתכן ,מכךיתרה

פר.שלהספרותילעולמואצ"גאצלאלה

ביחסולפראצ"גשלזיקתומקום,מכל
 .למדישקופההמתה,לאהובה
האהובהשעניינוהבאר",על"הדמותבשיר
רצה"לאהבאות:השורותמופיעותהמתה,

שםשאל /אמיגםרצתהלאאלוהים,
חםלגוףחםכגוף /שמיפעםיחוברהנערה
והתפארתהיוםבאואכן / ,אלוהיבחותם
 ,ט(בנר".נרביוםוהדליקומתה, /ההיא
 ) 125עמ'

ובחריזההשורותשלבמקצבן . 2
שתורגםפר,שלשירושורותמהדהדות
לי","אנאבלז'בוטינסקי:על-ידילעברית

שנסוב"העורב",אתתרגםגםז'בוטינסקי

כי ,ודומניונורה.אלאהאהובהשלמותהעל
האינטרטקסטואליתהמחווהאתלראותראוי
 ,בנפשוחלקלפרשישכאיתות,אצ"גשל

היה"אדום"משוררלהיותהבקיעואלמלא
ומקולל.לילי"שחור",משוררהואאףנעשה
כמקורהבארעלהדמותאתמתאראצ"ג

מאזהשירנימי"כלהשירה:שלנביעתה
בצמתמצוייםשאהב"לאדםהניגוןכלי

עלהדמותאתמחבראףוהשירשלה.הזהב
הבארשכן ,המשוררשלאמואלהבאר
האמהותזכרוןאתרקלאעמהמביאה

אתגםאלאמרים,שלבארהואתהתנ"כיות
 ,במחזורלוהקודם ,השכןמהשירהבאר

מעיןהיאהבארשםוהדג":הבאר"מעשה

דגבהישיםהמשוררכימבקשתוהיארחם

יחידי ,תמידילדבהשיהיהכדינהרות,
ומיוחד.

מרומזהכפילהבאר",על"הדמותבשיר
במקביל ,בכינורהמנגן ,שכןשלבדמותו
הכפיליםאבל .המשוררשללבולהלמות
וריאציותבשתיבגלויאצ"גאצלמופיעים
מות"עלבשירהמתה.האהובהעלאחרות
מדברהמשורר ,) 21עמ' ,ט(בנשים"היפה

שנתאחדורעים,שלכדוברםרבים,בלשון
ובעיקרבחייה,-בנשיםהיפהבאהבתכולם

המתההאהובהעםהיחסים ,פראצלבמותה.
באפלתמוחלט,בבידודתמידנרקמים
נעהבוהחללואילוככלא.מבוצרתסתרים
חללהואאצ"ג,שלהמתההאהובהונחה
משתתפיםבואביבמרחב-וציבורימואר

על-ידיונתאחדושנכפלוהרעיםכל
מתגלההמתההאהובהכאןגםאהבתה.
ניגוני ...שערותיההינןנבל"נימי-כמוזה

במיטתעולםלמנוחתמושמתוהיאאוויר":
קדושים",כינורות"עושיםשממנהעץ,

ועלולשירה.לנגינההמחוברתבמיטה
-טאג'-מאהלמעין-הקברהיכלרצפת

סמלשהםאדומים,איליםעורותפורשים
המחזורשלי"אבשיר ,המשוררשלכפיליו

מתלבשיםשהם"עדהלבן":השיש"במעלות
עדרעםשםוניצב /בדמותירועהבא

 .) 183עמ' ,ט(אדומים"אילים

גםמשתקפתהמתההאהובהשלהמוזיות
קינהשירזהאין •השירשלבמקצבו

 ,מתרונןקצבימנועישלשירמלנכולי:
מחוללהאהובהמותכילהראותכמתכוון

מתקרבוהשיריצירה.ויוצרנפשיתתחיה

שגרמו ,פרשלהפרוורטייםלרחשיםאפילו
עליושכתבהמי-בונפרטהלמאדי

לתאר-גולמניתפסיכואנליטיתמונוגרפיה
אתבשירהופךאצ"גכסדונקרופיל.אותו
מות-ואחריהכלולות,ליוםהמוותיום

היחידלבהבחירעמהמקייםהאהובה
נעשההזההאהובאחרון.משכבוהמיוחד

ליחיד(הנקרופיליים?)הסופנייםבכלולות
בנשים.ביפהשזכהבגברים,לסובהנבחר,

היאבהוהאחשלהאידיאליזציה
להעניקמבקששהמשוררהאידיאליזציה

עללניצחוןבמקבילהשגתה,על-ידילעצמו
לבה.עלבתחרותהכפיליםהרעים

שלוהבריוניהמיזוגנישמזגופמיניסטיות,
כאןלמצואיוכלוגם ,אותןמרתקאצ"ג
היאהאידיאליתהאשהכילתפיסתועדות
קאתריןאחת,פמיניסטיתמתה.אשה

עליריעהרחבספרכתבהכבר , 3קלמנט
אורפיאוסמאזבאופרההמתההאהובה

גםכידוע, •מונטוורדישלויורידיצ'ה
 ,הארכיטיפיהמשורראוריפאוס,שלאהובתו

מתה.אהובההיא

שובהיפה",הבחרותאיליית"והיאבבלדה
שירגםציבורי.בחללהמתהאתאצ"גמציב

כמימתוארתוהיפהרבים,בלשוןמדברזה
לרבים:גופהאפילוואולילבהאתשנתנה

היו /כשרף:שרווההיושבשקרה,"היו

שמחות-היו /שרבי:יוםבארכאלשרבצו
שדההיהורב:הולךצערוגםבתמצית
עמ' ,ט( ,, .••וקרבסכיניהופולחןשעשועים

האחת,צורות:שתילובשבשירמותה .) 78
והאחרמשלנו""לאהמוגדרלאחדבנישואיה

ולבושהבשערההכסף"עכשיובזקנתה:-
שחור".

אשה"שירזאת,בסדרהנוסףבשיר
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האהובהמתגלה ,) 62עמ' ,(יבצעיפה"
האםושלרחל"ביתהתגהאםשלככפילה

המשוררמבקשאותהמהילדות,הקונקרטית
כמובן'ייתכןהמצועפות.הנשיםבכל

שראויאומצועפותתמידהנשיםשלדידו
סודאתכךשיכילוכדימצועפות,שיהיו
הפרטית.ולאםהמיתיתלאימהותזיקתן
המראה,לתפקידמתאימההמצועפתהאשה
דימוייהםאתלהשליךהמשורריכוללתוכה

היאוהעצמי-הראשוני.האםשלהשלובים
האומניפוטנטיהעצמישללאמומאפשרת
אומרבצעיפה,האשהועוד:עודלהשתכפל

האדם.בבניהפלאילבחירה,מחכההשיר'
היאזה,פלאיהוא-הואעצמושבעיניכיוון

ונעלמת.אהבהליללומעניקה
ורקבאלם,גםקשורעמהשהמפגשמעניין
 •כוחןאתלמליםמחזירהממנההפרידה
אחרתישותמולגםאצ"גאצלחוזרהאלם

נוכחותאספקלר",ב"שיריבמראה:שמקומה
שלהמטאפיסי<גלגולוהכול-יכולהאל

מלנישלהתיאוריות-מכריענפשיכאירוע
בפירוטאתייחסולאקאן.ויניקוטקליין'
ובקיצורלאקאןשללתיאוריהמסוים

המצע.מקוצרהאחרות,לתיאוריות
משבריחוואצ"גוגםפרשגםנראה

מתהפרשלאמוקשים.דיפרנציאציה
 •קרוביובביתגודלוהואשלושבןבהיותו
עמוהיטיבהמתברר'אצ"ג,שלאמוואילו

המאוחרתבילדותואילוהמוקדמת,בילדות
דעתנית,כאשהנתגלתהובבגרות

ממנומנעהשאףותובענית,שתלטנית,

דממההתובעתהיאהאומניפוטנטי?)העצמי

נוסףובשיר ,) 36עמ' ,'י(ממנהנובעתאו

אצ"געל-ידימכונההיאהמראהעלהנסוב
 ,) 121עמ' ,ט(הדממה""ים

מוטיבבעצםואוליהכפיל'מוטיבאבל
מוטיבלפחות,אוהמתה,והאהובההכפיל
ואפילומלאותובכלמופיעוהמוות,הכפיל
הכתובהשילוני'לדובהמספרבשירהדרו

 'מותונוכחרבים.בלשוןהאהובהמותכשירי
שלמהמציאותבשירנבראתהידידשל

הםדייריה .המשוררשלנפשובצלםהעשויה
בליאדוםייןהשותיםשיער'אדומיכפילים
"ואנימושלם:אימהיבשדזכוכאילומעצור'
צמודה /הטובהייןחמתכאלליאשכב

 ,) 160עמ' ,ט(לינוק"אםכשדלשפתי

מופיעיםהדמדומיים-אדומים,השירובשמי

מעיןאדומות,באותיותאצ"גשלשירים
כפילומותמולסרט.שלבסיומוכתוביות

אצ"גנעשהלמוות,שלומשאלותיווכנגד
המעניקבכל'ונוכחכל-יכולעולם,בורא

שבשירייתכןהיישות.לכלאדומהאחדות
המוות:באהבתהמתההאהובהנתגלגלהזה

להיבלעהמפתהאםלונעשהעצמוהמוות
בחובה.

אצ"גשירתלזיקתבמיוחדשקופהעדות
השיר"נסב"שירמצויההנעדרתלאהובה

השירשלמקורועלהמצביע ,) 191עמ' ,ט(
לעשותאפשרגםמכאןהמתה.באםהאמיתי
שליחסואתולראותספקולאטיבית"סלטה"

אהובהאלכיחסשואתהאחרילאומהאצ"ג
נמרצתלהחייאההצריכהגוועת,אומתה

הנבחרשלשיריובאמצעותוכוחנית,
 •המשיחיבכיר-הבניםהנבואי'
אצלהןהמתגלההזיקהאתלהסביראפשר

והמשוררהאדוםהמשורראצ"ג,אצלוהןפר
ומעשההכפילהמתה,האהובהביןהשחור'
שלוששלצירופןעל-ידיהשירים,כתיבת

העוסקותפסיכואנליטיות,תיאוריות
מאמו'הילדשלהראשוניתבדיפרנציאציה

א.א.פו

גרינברגא.צ. 1

כך'משום . 4המתותהאהובותלאחתלהינשא
לבגרותהמשורריםשנישלמעברםנעשה
מושאחסריכיסופיםהטעוןכאוב,עניין

אושמתההמוקדמתמהילדותלאםמציאותי'
מהילדותהאםשניהם,לגבינעלמה.

כלהממיתהמתה,אהובההיאהמוקדמת
כפילותיההןהאהובותכלמאוחרת.אהובה

אתרואיםלאקאןוגםפרגםזאת.אםשל
העברהמתוךהחזרה-הכפייתית

התאהבות.בכלהפועלת(טרנספרנס>
שניהם,מביןהאינטרוספקטיבישהואפר'

כמקורהדיפרנציאציהאתבבהירותהבין

בסיפורווהבן.האםביחסיהקטלניהמשבר

ידעשלאלילההיאהאהובה"מודלה",
וכשהיאאתנה,אוסופיהמעיןמוח,וכוחות

הפרינציפיוםעלבעלהאתמלמדת
היאהנבדלות><עקרוןאינדבידואציוניס

זמן'כעבורמוות.ושנאתניכורבומעוררת

מביאההיאבמותהאךמתהאמנםהיא

שהמשוררבת,ההפתעה,למרבהלעולם,
דורשתאינהכימאוד' ,כמובןאוהבה

האחרונה:ההפתעהזוואיןדיפרנציאציה.

מצמררתבמהירותגדלההמסתוריתהבת
מענייןהאם.שלמפחידהכפילהלהיות
אתלבתלהעניקמסרבהאינצסטואלישהאב
הואאזרקעשר.לגילמגיעהשהיאעדשמה
שהוא"מודלה",שד'שכפארכפילה,קורא
לדיפרנציאציה-לשםהסירובאמה.םש

בשפהההגויולידעהשפהעל-ידיהנגרמת
 •לאקאןשללתיאוריהאותנומוליך-

המניקהמהאםהמעבראתתיארלאקאן
שלבעל-ידיהמתווךכמעברלתרבות,

המראההמראה"."שלבכינהאותונרקיסי
שתגובותיהלאם,מטאפורההיאלאקאןשל

שמבטהמאמיןשהואעדרגישותכהלילד
שלוותנועהמעשהכלמלוויםונוכחותה

זהביטחוןמתוךמראה.חיתהכאילו
חוויהבילדנוצרתכלפיוהאםבתשוקת
אתהמלווהאומניפוטנציה,שלמכריעה
אףהנוצרתשלו'הראשונההעצמיתמונת

האם-מראה.עםמהאינטרקציההיא

הזהותאתהמלווההאומניפוטנציהחוויית
מסיבותהאם,אםמתעצמתאףהראשונה

אתבנהעלמשליכהמשלה,נרקיסיות
הילדהוא(הילדשלההאומניפוטנציה

אושלה>נפלאותהבגללבעולםהנפלא
המעניקההאידיאלית,לאם .בילדמתאהבת
ואידיאלית,אומניפוטנטיתעצמיתמונת
גבילכמובןוזוהיאצ"ג.והןפרהןנכספים
אומתהאםרובנו'לגביובעצםשניהם,
ועםהמאוחרתהאםעםשכן'מתה.אהובה

לעולםמקומהאתלמלאשינסוהאהובות
לזהותבכלל'או ,בנקללשובאי-אפשר

יתירהצלמה.עםהמאוחדתהאומניפוטנטית
לעונגכמקורלאםשהשיעבודככלמכך'

דווקאכךיותר'גדולנרקיסיתוכמראה
כרוכהולהתבדללהתבגרהמשאלה

עמה.גדולבקונפליקט
סוהרתגםהיאוכמראהכשדהמיטיבההאם

הכפילים ,ופראצ"גלגבי ,כךמתוךמסרסת.
האימהית,למראהוגברימבוגרתחליףהם

כפיליהםבאמצעותלהשיגמנסיםושניהם
ביןאחדותוסובייקט,אובייקטביןאחדות

שלכתרוכמובןוצלמו'הסובייקט
המספרביןהיחסיםאלהאומניפוטנציה.

וחברהשילונידובביןהיחסיםואלהלרופאן
הכפילים •העברילמשוררהאדומים
תבניתמתוךגברית,זהותהשגתמאפשרים

הדימויעםשהתקיימהלזודומהקשר
האימהית.במראהשנשקףהראשוני'

מועבר ,לאקאןאומרהאימהית,המראהמן
עלאוסרתהשפההאב.לשםלשפה,הילד
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אבכלשמעוללהסירוסזהו-האםאתהילד
לפרקמאיימתהשפה ,במקבילאך-לבנו
דימויועםהסובייקטשלאחדותואת

ממהותהואהמושאהעדרהאומניפוטנטי.

המסומנים,אתמחליפההיאשהריהשפה,
העונגמקור ,הממשיהתשוקהמושאאת

משוםבמלים.הזוהרת,הנרקיסיתוהתמונה
באזורנטועיםפוגםואצ"גגם ,כך

בעמקלשתיקה.דיבורביןהדמדומים
בוהשתיקה,נהרזורםלאלאונורה,האהבה
ואילובזה.זההכלואיםהאוהביםנשקפים

ממנונוטלתהמצועפתהאהובהאצ"ג,אצל
הדממה.יםהיאוהמראההדיבורכוחאת

וכךמבחינותקטגוריותעשויהאבהיהדיבור

ודיבורוהבן.האםביןהאיחודאתמפרקהוא

המערערהמציאות,בוחןשלמקורוהואזה
הדיבוראךהאומניפוטנציה.אשלייתעל
דווקא ,במינומיוחדהואיוצריםואצ"גשפו

מתוךמפגיה.וחששםלשפהסירובםבגלל
משאלהומתוךהטרום-מילולילאימהיגעגוע
הגבריםבתרבותחלקלקחתבעוצמתהשווה

רווימענג,דיבוריוצריםהםהמבוגרים,

תמונתיתממשותלושישואשליות,דימויים
דווקאכלומרוסיפורים.שיריםומוסיקלית:

לאהובההגעגועמתוךדווקא ,ההעדרמתוך
נוצרתהאומניפוטנציה,מעניקתהמענגת,

העצמיאתהאפשרככלהמשקמתשירתם
מאובמועליתהיאהנעדרת.האהובהואת
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גבולות,חסרתאדירותשלמפלסהיוצר
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מעמדהמשורריםשניאצלקיבלההאהובה
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המתההאהובההדיבור.מרחבינוצריםמהם

הספרותיהטקסטעצמו.השיריהדיבורהיא

שובמתגליםשםאם-מראה,להםנעשה
אובייקטיביות-ישויותכפיליהם,ושוב

עשוייםאובייקטים-סובייקטיביות

בהתרבותישפראצלסובייקטיביות.
ואילו .והמצמררהמאויםמןגםהכפילים

קשורהכפיליםריבויאצ"ג,אצל
כוחניתבהתרבות ,איחודשלבאופטימיות

התעצמות,לדידוהיאההתרבותהעצמי.של
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המוות.של
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האומהוהאומניפוטנטי.המשיחייחידהבנה

אתלהנהיגחתרוהוא ,באמולונתחלפה
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בתוכוגלותואתנושאאחרכל
גלזמןלאח

פואמות;קבאבי:ובזארררוישמחמור

הוצאתרגולבט;שמואלמערבית:
עמ' 38 , 1996ע.י.ן.- 77עתרן

הןשבלבפליטותאופיזית,לדת ... 
מ~וו~ר~~ ~~ו םת;~~:~פ;ירכ~~~ .,

שונות.ותרבויותתקופותעמים,בני

ביןהאישיות,תבניותביןההבדלים
ההקשריםביןהתרבותיים,העיגונים

אין-הפואטייםהדפוסיםאוהקונקרטיים,

תחושתאתהמשותף:אתלבטלכדיבהם
המתחואתחוץוכלפיפניםכלפיהזרות

והגעגועהמשיכהזיקתביןהדו-קוטבי

אוגדילה,והיוולדות(כמקום ,,ל"מולדת
לביןרוחנית>והתפתחותצמיחהכמקום
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עלולהוסילוקה,שבלב'ה'גלותעלויתור
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התרבותית"הווייתההכרתאוומצוקותיה,
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עלוהכאהחרטהאשמה,ברגשיהמהולים

ונו'), 41 , 32<עמ'שעורלאיןחטא

גםגחבהדראולייעלמוכךשלפנינו'
קודיםשלחשיבה,מוסכמותשלמחסומים

תפיסותשלאותרבותיים-היסטוריים,
רבים,קוראיםביןחוצציםשעודםפואטיות,

תרבותיתאוריינטציהעלהאמונים
הספרותיתהיצירהביןל'מערבית',

הערבית.

במובנהומגויסותפניםכלפיביקורת
שניאתמאפיינותכאחדוהנרחבהמוגבל
-קינהלפנינוקבאבי.שלשיריומחזורי

הדרמטיות,ובעוצמותיהבהקפהגרנדיוזית

ועםרטוריקה,שופעתוחריפה;נועזתאך

"בירותשלגורלהעל-וסוחפתכנהזאת
<עמ'"ביר~ת·השירה"גםשהיאהאשה",

במלחמתוהותשהשנתרסקהזו ,) 58
(משנותלשלביההממושכתהאזרחים
לבנון>.מלחמתתום.עדופא"יהשבעים
ותמונותיוהמופשטותהכרזותיובאמצעות

של'בליסטראות'קבאבייורההשיריות,
האפשריים,הכיווניםכלאלוצירופיםמלים

באנרציהעצמהאתמלהיטהכמווכתיבתו
מרוסנת,לאופואטיתרגשיתהסלמהשל
שיחזורעלהמקשהממוקדת,תמידולא

אופוליטיים'מסרים'שלומובנהמדויק
תרבותיים-חברתיים.

מחאהשלרותחל'גייזר'משוליםשיריו
כלפיגםהמופניתגואה,אקסטרווגנטית

גמורכערבולוהמעוצבתעצמו'הדוברהאני
נסערותעזות,ארוטיותותחושותחוויותשל

בדימוייםמובעותאלה .מאודופיזיות
דמותהסביבהנכרכיםמגוונים,ומטאפורות

תוךלגמרי,ודמיתבשראהובה-אשהשל

בזהזההקשוריםכתיבתומוקדישלושת
הנשלטתבסביבההיוצרשלמצבוחינם:

שלהטרגדיה ,) 16<עמ'עריץשלטוןעל-ידי
והאהבה ) 24<עמ'ושסועמפולגערביעולם

לאשהוהגורפת-כלהמשעבדתהנפילית,
אנת'א")"אלל'האשה'-הנקבה,אוהפרטית,

היא.באשר

נמנעבלתיבאופןחוברזהנושאיםמצרף
 6<עמ'רבותארס-פואטיותהתבטאויותאל

קבאבי'ביצירתתמידוכמולמשל),ואילך'
אינםוהאהבה(הכתיבה>הלשוןהזמן'נושאי

למשל). , 33<עמ'נפרדים
הופכתבלבנוןהאזרחיםמלחמתתקופת

בוחלום"'ו"קוטלשירה"נטולל"זמןגביול
ויכולותיואוניומכלמעורטלהיוצרהאני
<עמ'לחייוומשמעותטעםשמעניקמהומכל

תולדתההםהכתיבהומותהאהבהמות ,) 33
אותו'הסובביםומןממנובירותגזילתשל

אףהואואובדנהכאחת:וסמליתקונקרטית
כיהמאוחרתלמודעותבדיעבד'המביאו'זה

הגדולים":הדבריםהםהקטנים"הפכים
חלומותהקפה,גרגריניחוחהחוף,קונכיות

כלשלחמיסתםהרחובות;פנסיהקפה,בית
השירה"מ"חיקאותועוקרתממנואלה

 ,) 49 , 43 , 34<עמ'כאחתהאהובה"ומ"חיק

לאבל'ממית,לאלםנדוןהואבהעדרם
אנושצלםולהשחתת ) 46 , 35<עמ'לשיגעון

התהייה,כמתבקש,עולה,אףכאן ,) 27<עמ'
ניתןוהאםשירה,בכללאפשריתהאם

כמקודםולדבוקגדולה"לאהבה"להתמכר
שלמציאותבתוך"להתגעגע",בכיסופים

"עולם ,) 41 , 40<עמ'וטבחקטלהרס,
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קובעהיה",כלאשיעלםסופולבנון;בלדעי
הרגשימעמדהוהרחבתהחלתתוך ,קבאבי
על ,הפנימיבעולמובירותשלוהסמלי
 .) 51<עמ'כולהלבנון

הנושאכמשורר ,כתיבתושלהמחיהמרחב
הם,עיניו,בתוךבלהבות"העולה"הזמןאת

והפצעושלווה,שמחההמונעהכאבאפוא,
בתוך ,) 16<עמ'ל"מולדתו"שהפכווהצער

כמובירות,שלהפקרתהעלקשההתייסרות
שלהטובים""החייםלמעןהאחרים,כל

 .)" .•.והימוריםמין ,("ייןולונדוןפויס
לאתרהשניתןתבנית,או'נוסחה',לפנינו

שאינך("שעהה'גלות'דרויש:בשיריגם
אי-שלבמובןגולה")אתהלכתוב,יכול

האנושיים",הערכיםאת"להגשיםיכולת
שדודה,וחירותכפויהשתיקהשלבמובן
שללבםלשרירותמופקרותושל

במשמעותהעצמה,זוגלות"הרוצחים",
וכנבגד~תנפשיותאונותואיןכעקירות

וביה,מיניההופכות, ,יחדגםובוגדנות

יחיד:הצלהמפלטבבחינתהיצירה,למבוע
אתנושאמאיתנואחדכל ...גולה"אתה
והמשורריםהמטורפיםורק ,בתוכוגלותו

קבאביכך-גלויותיהם"אתלבטאמיטיבים

דדריוסםחמדר

ופואטיאנושיתוקףבעלתבאמירה
 .) 17<עמ'אוניברסלי

מגייסת ,בכלוהמתבוננתהמשוטטתעינו
ושלווקאלייםחזותייםפרטיםשלתערובת

היסטוריים-תרבותיים,ורימוזיםאסוסיאציות

לעצבכדי ,לדמיוןהמזדמניםהתחומיםמכל
העולההממלכות"גברתבירות,דיוקןאת

<עמ'הזה"הדו-כנפיהים"פרפרבלהבות",
23,18 (, 

אישוםכתבנבנהזה,פרטיםגודשבאמצעות

על ,רבתיהערביהעולםנגדחמורשירי
ובכללם ,ובוריומשביליו ,ונשותיוגבריו
בדמיונונתפסזהעולםומשורריו:סרפדיו

כזבשל"משטמה",שלממאירכמצבור
עלהישלטותושלזהותאובדןשלותרמית,

לטלטלותנדונותשלהמקריות,ידי
קבאביוחוקיות.עקביותחסרותולתהפוכות

אירועיםשלאיזכוריםזהלצורךמגייס
וקרובים,רחוקיםפוליטיים-מרחביים

שלבעיניו)<הפסולהגבורת-היאושממיתוס
הכיפוריםיוםמלחמתלתבוסתועדמצדה,
 .) 44 , 22 , 19<עמ'

פולמוסביטוייגםבשיריולמצואניתן
 ,כמועתיקאנטישמישובלבעלימסורתיים

לפיהבשורשיה,הקוראניתהאמירה ,למשל
הואבמדבר"דרךאובדי"יהודיםשלגורלם
הנביאיםשלהנולדלראייתמובהקתדוגמה

"האחדותחלום .ומתמידמאזוהמשוררים
השיריבדמיונומתרסקהגדולה"הערבית

השבטיותהמלחמותבנוסחלהתרחשויות
"המולדתומפתהקדומות,הערביות
מכוניותכ"מצבורלומצטיירתהערבית"

והןהפוך"בכיווןכולןהנוסעותמרוץ"
<עמ'לתארו"שאיןבסדיזםבזוזומתנגשות

20 (. 
גילויאפוא,היא,בירות'קטילת'

העולםשלהכלליתבעייתושלסימפטומטי
האדם""שלכבעייתוהמאובחנת ,הערבי

הערביםשזכולאחר(דווקאונאטםשהתאבן
מצדה''תסביךולעצמאות).מדינילשחרור

ההתאבדותנטיותכלומרהערבים,של
הנגעים,בשורתנכרך ,כאבחנתושלהם,
סמיםביצירתו:שניםזהמוקיעשקבאבי

וניאוף.שתיינותושינה,דיכאון ,ודיכוי

 .כאחד'כולם'על ,כןעלמוטלת,האחריות
המוסלמיםשלהאחרוןמאחזםגרברה,
 ,קבאביאצלמסמלתהביניים,בימיבספרד

התהילהמיתוסאתדרויש,אצלכמו
האימפריהשלהאבודהההיסטורית

<עמ'בשיאההמפוארתהערבית-איסלאמית
בירותלביןבינהנמתחהשוואהוקו ,) 22

והננטשתהנבגדתהמנוצלת,הנאנסת,
שבטי,נחשל,ערביעולםעל-ידיבתקופתנו

ועריץ.יצרי

ישירותהנובעיםוהרימוזיםהאיזכורים

 ,קבאבישלואיסלאמיותומ'ערביותו'
רטוריתבנחרצותמתנערהואממנהערביות

להשתהותראוייםהמאוחרים,בשיריו
אתלדידומסמלבבירותהמתרחשולעיון:

הפגניות'ל'עידןהשיבהואת'שכחת-אללה'
את .) 37 , 29 , 27 24עמ'<למשל:הג'אהלית

במצורףמעמידהואוהשירהאללה
("שרבכ"-דואליזם>לכפירהכאנטיתזה
 .המוצגותהטרום-איסלאמ~,ת,ולשבטיות

כרצףהמסורתית,המוסלמיתבראיהכמו
ושלדמוניתדמיםשפיכותשלמתמשך
קבאבי •לשמןאכזריותורצחנותסכלות
ההרגשהחירותערכיעםאותםמעמת

האדם,וכבודוהאהבההכתיבהוהיצירה,

שאיןבבסיסם,'אלוהי~'ערכיםבבחינת
 .) 30<עמ'מאישלשוללםואסורבהםלפגוע

הצרוףהאיסלאםביןזהמעיןשקישורמובן'

לבשאיפתשלענייןבעיקרוהואלשירה,
הואאיןשכןופואטית,רטוריתוהיסחפות

מלמדזהההיסטורי:הדיוקבמבחןעומד
הקוראן'ביןבשעתוההתנגחותעלדווקא
לביןוהמחייב,הנצחי ,האחדאללהדבר

עמדו<עליוהמהותיהניגודועל •••השירה
שביןמהאינדבידואליסטיםכמהבשעתו
דתשביןהביניים>בימיהערביםמשוררי

לביןכאיסלאם,ותיאוצנטריתנומיסטית
הבינהשלעצמאותההמחשבה,חופש

יצירתה.ולגיטימיותהאנושית
הווירטואוזיותלמסורתקבאבישלזיקתו

הערביתהשירהשללשמההלשונית
בולטפואטימאפייןהיאהקלאסית
לאבמקור><בעיקרניכרתוהיא ,בכתיבתו

הקלאסיתהפרוזודיהלכלליבהעברתורק
הצירופיםבריבויגםאלאהשירים,מןבכמה

ההמצאותבשפעהאוקסימורוניים,

הפאתוסבעודף :וכאמורהמטאפוריות

יופייןשלמרותהווריאציות,ובריבוי
היתרבגודשלעתיםמתישותהןועושרן'
האירוניהנימתברם,למכניות.ובגלישה
אתלעתיםמאזנתגםוההומורהעצמית

למבעיםומחזירההרטוריקהגרתמופל
מכלאמינות.שלומידהפרופורציההשיריים
הקונקרטיות,השיריותהתמונותגםמקום,

כמוהיומיומית,המציאותמפרטיהנטולות
שלוהנמלהתעופהשדהמראותתיאורי
ממנה,ההמוניתהיציאהבעתבירות,

שללנטייתובהתאםלרוב,מתפתחות
פיוטייםולציוריםלדימוייםקבאבי'

 ,<עייןובמקוריותםבעושרםהמפליאים
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קבאביבראזד

 ,לטעמי .) 31 , 25 , 23 , 21עמ'למשל:
עולה"בירותהמחזורהואביותרהמרגש
שכן ,) 62-52<עמ'אוהבך"ואניבלהבות

ההמראהמןביותרהמתרחקגםהוא

לשוןאלומתקרבהאימאז'יסטיותוההגזמה
ביןהפואטיהמיזוגעלויתורתוךההמעטה,

זובנפרדוהעמדתןהממשיתלאהובהבירות
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-אנירב-קסם:רגשי-שיריבמשולשזולצד
בירות.-את

לדרוישקבאביביןהעיקריתהחיבורנקודת
 .) 72<עמ'שבתוך''הגלותהווייתהיא

וסובלמתייסרבאניההתרכזותמןבשונה
שוזרומוצלף,מואשםערביעולםמול

חווייתיתמורכבותביתרואףדרויש,

בגורלהאישיגורלואתופואטית,
מסוגלהואשאיןהשדודות,חברתו·מולדתו

'התפשרות'שלאפשרותכללהפנים
"אחדהנקראתכותרת-הפואמה,לגביהן.

המערכהקץעל(שירים>כוכביםעשר
אינטר-רימוזגםכוללתהאנדלוסית",

יוסף","אניהידועשירואלטקסטואלי
הקדוםהמקראי-הקוראניההקשראלודרכו
דרוישבונהשבאמצעותויוסף,מיתוסשל
וקורבנינישאנבחרכיחידקלסתרואת

 •ועולמוחברתובתוךכאחד
 ,מדרידשיחותבעקבותנכתבהזופואמה

עםשלוםהסכמישורתהניבואשר , 1992
אתמבטאתהיאהירדנים.ועםהפלסטינים

אלהמהסכמיםדרויששלותסכולואכזבתו
ואפוקליפטייםאובדנייםמבעיםבאמצעות
"קץחלומות","המרתמסוגמוקצנים

מתוךהתעוררותאוהערבית,ההיסטוריה"

לשקיעהשובלהתמכרכדיארוך","מצור
בשנה.מסממת

הפואמהעלמשתלטותואל-אנדלוסגרברה
אשר ,היסטוריעדןגןשלכסמלוישדרשל

בתולדותיהםחשביההפעםזולערביםאובד
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תופואמ

המיואשלגעגוע,האולטימטיביהדימויהיא
אישימיתולוגיעברמחדשללכודמצעמו,

 •לעדאבודוקולקטיבי
ניתנתאינההאישיתהאפוקליפסהתחושת
הפלסטינילגורלהמתייחסתמזולהפרדה
הנפשיתהקירבהביטוייבכללו;והערבי

מתעלמיםכמולגרברההממשיתוה"תשוקה"
מאזשחלפוהשניםמחמש-מאות ''י"יי'"''י'

 .) 67 , 65<עמ'

שלשמץובלאבשמרנותדבקדרויש
בנרטיב ,חתרניעיצובשלאואירוניה
ספרדשלהזהב''תוראתהמציגהמסורתי

סימביוזהשלהאידיאליכדגםהמוסלמית
נתממשהבהעולמות,חובקתתרבותית
מזרחביןביותרהנעלההרוחניתהסינתזה
 .) 69<עמ'ופרס""אתונהונתפייסולמערב

עץולסמל'שלוילגרברההרגשיתבזיקתו
הואבה,הקשורהאנדלוסי-פלסטיניהזית
הספרדים,היוצריםגדול-לרוקהאתהופך
נהגופחות,סוביםואףוסובים,רביםאשר

"אניולגורל:לחוויהלשותפו-בולהיתלות
פעמים/יםאיבדת •עדןגנישניבןאדם

לאט/לאטהמיתונילאס/לאסגרשוני
"עיקר .)םש(לרוקה"עםזיתי;עץתחת
מפורסםמשפטהואהמסאפורה"הואהשיר

ותורתו"),הדואנדה(ב"משחקלרוקהשל
לוהמשותףנוסףפואטימאפייןלנווהרי
 •••וישולדר

("חלונה"הנודד""ירחהעלגרברה,
שלגבישהיאלרוקה>,אצלהממיתה
היא " •••יחלוףאושחלף,למשהו"כסופים

פואטיבעיצובאךקבאבישלבירות(כמו
והאהובה;האםחינהיותר>,ומרגשמתוחכם

רושםמותיריםוהםהנוצרית,הריקונקיסטה

מביךופואטירגשי"אנכרוניזם"של
טרגיות,בעוצמותמתייסרדרוישועוורוני.

האישיהחטאבאשמת ,קבאבימאשריותר

(מות-עצמיתמהקרבהשבהתחמקות

 ,עמולמעןבג'האד"שהארה")אוקדושים,
הענשהשלמוגזמיםלביטוייםנזקקוהוא

"משאשלבאיזכוריםהמשתלביםעצמית,
שקרייםהםשבעיניושלום",ו"הסכםומתן"

הערבים.מבחינתשוללומוליכי
האופינייםמטאפורייםשימושיםלצד

החוף"שעלסוסובדןכאו ,ליצירתו
(ספרדהתיכון"היםחוףו"שעלהאטלנטי"/
עלהיוקדותדימוייגםמצוייםופלסטין>,

אתמשרתיםאלהוכלהצלבני","הרומחידי
הוויההמשקפתוהלאומית,האישיתאמירתו
הנושן""הביתאללשובהיכולתאיטרגית:

"למות"היכולתאיעםבבדבד ,שבפלסטין
·מיתוסים),גונזותפשרותעםלהסכים(או

מופיעההצועניתהלורקאיתהגיטרה
ל"אנדלוס"האחרוןהסמליכשרידבפואמה
לחורבןהחיים,מןהסופיתלפרידהשאבדה,
עלמאונס,או ,מרצוןויתורולהעולם

"הכובשיםשהריוהקרוב,הרחוקהזיכרון

 ,) 73<עמ'ובאים"הולכיםתמיד

 ,בלבדגוריהאלבגדרהפואמהאיןאםאף
מבטלהמטאפוריתהארוטיזציהתהליךהרי
ביןהחיץאת-קבאביבשיריכמו-בהגם

ל"מולדתאבוד""זמןבין ,למסומלמסמל
לאהובה:שחלפה"ול"תשוקהאבודה"
דבש- ,יסמיןרימונים, ,ייןיונים,סוסים,

ערק-ניחוחגרדיניה,ושיחיתפוזיםהתאנה,

ממחישיםאלהכל-והחלילהמשמש
אתמובהק,תיכונייםבתמהיל-סמלים

הואשאיןלעולם,דרויששלהפנימיתזיקתו
ואשרהאחרונים,בעשוריםממשיתבוחי

 •בעיקרוופואטימיתיהואעבורו
 ,המחזוראתהמסיים ,"כנורות"הקינהשיר

צועניתלורקאיתאלגיהבמתכונתמעוצב
ובנקיונה.בפשטותהללבהנוגעתועממית,
 )?ריטה(אולי:ריתא"שלהאחרון"החורף

הואריתאבקובץ.האחרונההפואמהשםהוא

"צפונית"אהובהשלאירופאי,זר,שם
גםלראותוניתןואולי ,) 80<עמ'ו"רחוקה"
קינה),<בערבית:רת'אאהמלהעלכווריאנט

ומורכבתמעודנתמטאפוריקהגדושתפואמה

המשתלבכפל-משמעות,במעיןמתקיימת,זו
האחריםהשיריםמחזורישלבפואטיקההיסב

בקובץ.

התלותזיקתשלברובדאליהלהתייחסניתן
דרויש,כלשוןוהריחוק,האיחודאווהמתח,

אינםאשרשבפואמה,לאשההגברשבין
לדידםואשר ,רעותובלעדיאיש"יכולים"
שאין"הבטחהבבחינתכמוות,חינה,האהבה

אפשרהסמליברובד ,) 78<עמ'להשיבה"
עלהגורלילמאבקהתייחסותבהלאתר
"לשנימקוםבהשאיןקטנה,"ארץ"חלקת
דו-עמים?).(לשניאחד"בגוףגופים

הערבולאתומעמיקהמעבהזומשמעיות
במערך ,לקולקטיביהאישיביןהגמור

אתלרדדבלאדרויש,שלוהפואטיהחווייתי
גרידא.גורילאללהפכואו ,השיר

השתדלותהכלעםהצפונית,האהובה
אינה ,הדוברשלימיו"אגוזיאת"לפצח
דבקותולאובססייתשותפתולהיותמסוגלת
ביחסשלול"צומוד" ,בעברודםהשותתת

בוואדיות-הרףבליהמשוטטיםלזכרונותיו
המחפהלדמותביחסובעיקר ,ילדותו
היאהלא ,שבחייוהנשיםכלעלוגוברת
וממשיתחיה ,מאחורשנותרה ,אמודמות

אהבתםאין ,כןעלבמיטה.אהובהמכליותר
ביצועדלה"שמחהאלאואהובתוהדוברשל
גולהבהיותההיא,אףשהרי ,) 80<עמ'צר"

שלזרעולםבתוך ,עמוחולקתממקומה,
ידיעלהנשלטו"גיא-צלמוות","יאוש"
עצמההוויהאותה ,) 70<עמ'הגסיסה""דברן

המקועקעתופרידהגלותגעגועים,של
בפנים.

עללהערכהוההוצאההמתרגםראויים
מסוגפרסומיםביזימתועקביותםשקידתם

אלערבית,קוראשאינו ,קהלהמקרביםזה,
אותהוהופכים ,שכנינושליצירתםמיטב
ספרותילנכסובהתמדהבהדרגהעבורו
 • •ומעשירנגיש
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אונונאוטיםעםנוף
מילדחיינו

לוישמעוןתרגם:

IJ ~, 
~ 

--
השלישיהחלקהואארגונאוטים"עם"נוף

נוףמריאה,חומרימנוונת,"גדה-בטרילוגיה
מילדהיינושלהערתוארגונאוטים".םע

כולה.הטרילוגיהאלמתייחסתבזאת,המובאת

"גדההבימה.שללנטורליזםזקוקהזההקטסט
 Peep (מציצנותכהצגתלבימויניתןמנוונת"

Show < , מריאה""חומריהרגילה:מההצגהכחלק
בכריכת ,כלומרשטראוסברג,לידבאגם-

בביתבאמבטיותאובבוורלי-הילסבוציתשחיה
ארגונאוטים"עם"נוףפסיכיאטרי.חולים

לקראתה.צועדתשהאנושותהשואה,אלמתייחס
משימהצוותשעליומתכוכבלהיותעשויהנוף

ומגלהקולשומעאחרים,מחללאומתקופה
שלזהבחלקה"אני"נוף,בכלכמוגוויה.
חלקיאתלהציגניתןקיבוצי.הואהקטטס
בו-זמני.באופןהקטסט

גונאוטיםארעםנוף

מיאניעלישאדבר
זהמיאניעליכשמדבריםמדבריםהםמיעל

הסידבפרוותהציפוריםלשלשותבגשם
דגלאניאחרתאו

נפנוףמדממתסחבה

רוחשישבתנאיואפאחדשומרנובין

נפולתגברנפולתאני
תופתאנינערמתקלישאהעלקלישאהאשה

חלומות
הפחדאניהאקראישמיאתהנושאת

האקראימשמי

אידיוטחיהשליסבא
בבויאוטיח

שליהיםמסעאני
ההליכהאנישליהסיפוחאני
שליהמוותאניהעירמבואותדרךשלי

הסידבפרוותהציפוריםלשלשותבגשם
האחרוןהטבורחבלהואהעוגן

החוףזכרוןחולףהאופקעם
להתראותהןפרידההןציפורים

היםאתהנחשאתחורשהשחוטהעץ

גוףהואאניעודוהלאאנישביןהדקהקו
האניה

הספןשלכלתוהואהים
היםקרקעיתעלעומדיםיםשהמתאומרים
העצמותשנחותעדזקופיםשחיינים

שנאכלבחזהדגיםהזדווגות
הגולגולתגגעלקונכיות

אשהואהצמא

עורעלשבוערמההםמים
אתהמלחהחניכייםבשראתלועסהרעב

השפתיים

גלמודבשרדוקרותזימהבדיחות
גברלופתשגברעד
זמרורהואאשהחום

קריםדרךסימניהכוכבים

קפואהבהשגחהמתאמניםהשמיים

היםאדוותמולאלהאומללההנחיתהאו
המאוושת

הבירהפחיותמפץ

גברשלחייומתוך
השריוניםקרבזכרון

העירמבואותדרךשליההליכהאני
צומחבתיםוהריסותחורבותבין

מרכזיתהסקהעםזיוןתאיהחרש

חדראלתרךעולםמקיאהקטןהמסך
המגורים

קברותביתלשמשמתוכנןהבלאי
מפונותלדמויותמכולה
הבטוןמצעדילידי

טלויזיהפרסומותחדוריזומבים
בבוקראתמולשלהאופנהבמדי
רפאיםרוחותהיוםשלהנוער
מחרשתתרחשהמלחמהשל
הפצצותתורמותשנותרמהאך

פחלביןחלבוןביןהמרהיבבזיווג
אשפהשלנופיםמעצביםהילדים
אורקרןהיאהאשהכרגיל

מוצאהירכייםבין

המוותתקווה

היוגוסלביהחלוםאו
במנוסההרוסותאנדרטותבין

ידועהלאמשואה
בעולנושאתהזקנההאםהגרירהבחבל

מתהלךאיתןחלודבשריוןהעתיר
אחידבצעדעוברתשחקניםלהקת
אלחמסוכניםשחםמרגישיםאינכם

כלבחיהשולחןרגלכלשחקנים
מהאינגוףבוצמלים

שליהעזוב
שלהצומחמהסבךלמצואאיך

אותיהאופפיםהחלומות
שקספירשלפיסהקולללא

לצידשיצאהכפפההםהשמיים
בלתיבניהבסגנוןענניםשלמסכהמחופשת

מוכר

הגוויותשלאחיותיהןנחותהמתהעץעל
בערווהמשחקותאצבעותי

ונוףעירביןבחלוןבלילה
הזבוביםשלהאיטיבמותםראינו

רומאמעלמשולהבעמדנירוןכך
להילוכיםחולהכניסהשהמכוניתעד
כשהתפרקהברחובעמדזאב

שמאלההבוקרבדמדומיבאוטובוסנסיעה
וימינה

מתחתקיטורמעלותרותחותהאחיות
הצהרייםלשמלה
שלהןבאפרפרוותיאתאיבק

נקרעהמסךאתשמענוהנסיעהבמהלך
זהלתוךזהקורסיםהדימוייםאתוראינו
קולורבאיסטמןבערוהיערות

פרקינגנולהגיעבליחיתההנסיעהאך
אתכיווןפוליפמוסהיחידהבהצטלבות

האחתבעינוהתנועה

מתקולנועביתהיהשלנוהמבטחיםנמל
בתחרותהכוכביםהרקיבוהמסךעל
חנקלאנגפריץהכניסהבאולםהקופותליד
קרלוףבוריםאת

הישנותבמודעותשיחקההדרומיתהרוח

המתיםהכושיםהאומללההנחיתהאו
עמודיםכמובביצהתקועים

אויביהםשלבמדים
1 DO YOU REMEMBER DO YOU NO 

DON'T 
המיובשהדם

בשמשעשןמעלה
מותישלהתיאטרון

ההריםביןכשעמדתינפתח

האבןשעלמתיםחבריםשלבמעגל
מעליהופיעהמיוחלוהמטוס

ידעתילחשובבלי
חיתההזאתשהמכונה

אלוהיםלוקראושסבותינומה
מהמשטחהגוויותאתטאטאהאווירהדף

המשתוללתבמנוסתיהתנפצוויריות
יוצאשלימהעורקיםשליחרםאתהרגשתי
לנוףשליהגוףאתוהופך
שלימותי

החזירמאחור

יותרטובותשינייםלמישירההשאר
לדםאולאבן

סוף

הקודםמהגליוןפזמירישללרשימתהבהמשך
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 5וי~
אחרבשירוהליריחאפי ~ ~ 1

שתלשמואל

הבדיה;קץעזבן-יוסף-גיבור:צביה

הוצאתקובנו;אבאבשירתעיון

עמ' 320 ; 1995המאוח.דהקיבוץ

בהקדמתהקובעתגיבורביה , 11

סתוםנשארבנרקואבאכילספר' ~
למרותהקוראים,קהלבפני .....

בפרסיםזכייתוולמרותשלוהפופולריות
ופרסביאליקפרסביניהםוחשובים,רבים

במשךיצרקובנואבאכיאףישראל.
זכהלאספרים,הרבהוכתבשניםעשרות
ומחקרי-ביקורתמאמריעשרותלכמהאלא

עליוכתבוחוקריםארבעהרקספרות.
והרושובסקימיכליברזל'לוריא,בהרחבה:

המיוחדההבטעםהתמודדמהםאחדוכל
לו.שבחר
וההיסטוריגרפיחניוהרקעעלעמדלוריא
עליושכתבבמונוגרפיהקובנו'אבאשל

הקלזהממדאינטימיות.שלממדלהוהיקנה
גםואוליסתומיםמקורותעםלהתמודדעליו

ספרותשלהמקובלתלתפיסההתאים
השואה.

יעוז-קסט,חנהמדברימביאהגיבורצביה

יוצרתהשואה,שלהטראומהכיהטוענת
שעברוהיוצריםאצלכפולה""ממשותכעין

לדעתה,ההם;הימיםנוראותאתבנעוריהם
מןלהשתחרריכולאינוקובנואבאגם

"הפלנטהשמןהצופןבעלהמיתי'המערך
לארץמחוץשהםבשיריםאפילו ',,האחרת
השואה.

כיביאליק,לתפיסתבניגודכיטוען'ברזל
לחוד",חידלוןשירילחוד'תחיה"שירי
שחרורשלמתמידיםמניגודיםניזוןקובנו
ובכלל'ונרמז'פשוטופירוק,חיבורומוות,

השירשלביסודושהיא 11"דו-קוטביות
בצורותגםברזל'שללדעתוהמעמיק.

מןישבנר'קואבאשירישלהגראפיות
שלו'הקטנההשיריתהיחידהואפילוהריסוק
המהותמןבהישוהסגורה,האחידה

וגאולה.חורבןונפש,חומרשלהכפולה,
הספרות-לזרםקובנואתמשייךמיכלי
קצנלסוןגרינברג,ביאליק,שלהאפית

והאפיהליריביןהשילובבווישואלתרמן'
שלהמהותאתחושפיםעלומים"ו"מעמקי

הפואמהכיחושבהרושובסקי •דרמטימתח

אלומתקרבתהאפימןמתנתקתקובנושל
הפואמהמןשונהוהיאוהדרמטיהלירי

הקשריםבגללהקלאסית,העברית,
השיריותהחטיבותשביןהמעורפלים

חנהמדבריעודמביאהגיבורצביההשונות.

השואהמשורריפנושלתפיסתהיעוז-קסט,
לחוויה-ביטויבהלמצואכדיהפואמהאל

יכלולאהקצרבשירהיסטורית-לאומית;
הנושא.אתלמצות
מושתתת ) 21עמי(ראההקלאסיתהפואמה

(בוהאפיהיסודאתומצרפתעלילהעל
אללמסופר>,המספרביןניתוקמתקיים
 •שירואלהשראתבמקרההלירי'היסוד

אתפורצתלעומתה,המודרניתהפואמה
מציעומירוןההדוקה,התבניתגבולות
"חוסרעלפתוח",כ"זיאנראותהלראות

מבקריכקולאזי."אפילואושבה,הסדירות
רואים ,) 1983 (וגאלרוזנטאלהספרות

אליוט,ויסמן'כמוהאמריקאים,במשוררים
הזמןשלהפואמהמעצביאתופאונוסטיבנס
הביטויאלשאפואלהמשורריםהחדש.

ביטויוניגודים,מתחיםהכוללהסובייקטיבי'
 .הקצרבשירולאבפואמההואשמקומו
שירתוהתפתחותעלגיבורעומדתבהתאם,

שהואאור"'לא"עדמספרוהחלבנר'קושל
עדשלוביותר"המסורתית"הפואמה
-"הפתוחה"הפואמההאחרונה,ליצירתו

קטרינג","סלון
מנהלגיבור'צביהשללדעתהבנר'קואבא

תפיסת-ועםהדתיתהמסורתעםדיאלוג
ביןהיחסיםאתבודקהאפוקליפטית.העולם
ביןוכןוהווה,העברביןוהציבור'היחיד

מגמישהואהשלמה;והיצירההבודדהשיר
באמצעיםומשתמשהזיאנרייםהגבולותאת

בהעמדתגםהפיסוק,באמצעותגםייחודיים,

גםלא-מקובלת,גראפיתבצורההשיר
פתוסשלבדרךהגיבורשלמיתיתבבניה

יח.דגםואירוניה

גרשוני",ו"יחיאל"אטפוך"השיריםלפענוח
מקדישהבנר'קושלהלירילשירכדגמים

מלהבכלועוסקתנרחבמקוםגיבורצביה
 •שירשבכלהשורותושמונהבעשריםופסיק
והפכיםכוונותמלאיהשירים .) 97-47<עמי

השירי'ובדוברבקוראותעתועוהפכפכות

והתרחקותהכאבמוקדאלהתקרבותתוך
יש"יחיאל",פתוח.נשארהשירוסיוםממנו'

שלהטובחברוכלומראחריו'פסיק
אחריומושךבשיר'פונההואאליוהמשורר'

סתםאינושיחיאלמתברר'"גרשוני".את
בכלי"המשורריםעםנמנההואאלאחבר'
אגו"ה"אלטרהואואוליהלווייםמבנישיר"
 .צעמוהמשוררשל

ששמםאנשיםתשעהעודנזכריםבמקרא

(כלבגירושיםקשוריםמהםושניים"יחיאל",
ששםכךהנכריה>,אשתואתגירשאחד

שלמעשיםעלמצביע"גרשוני"המשפחה
גירוששכלהמחברתמוכיחהכן'כמוממש.

פיסיגירושהואהשיר'שלבטקסט
המצוייםוהיפוכודברכאחד'ופסיכולוגי

הואהסיכום .) 64<עמיאחתבכפיפה

לעד.קיימיםוהניגודיםצעמו'הקונפליקט
מלהלכלכתריםקושרתגיבורצביה

שלתליםעמוספסוקוכלשבטקסט
ב"תחבולותעוסקתהיאמשמעויות.
רטוריים"ל"אמצעיםחברואשרפואטיות"

שלתשבץנפתרזהבפרק .בספרפרקבשם
שירהמעבירהטונלית-רגשנית,פסיכולוגיה

לסוריאליזם.ומריאליזםלאירוניהמפתוס
הגירושיםבשרשרתדורשתגםגיבורצביה

בתמוז:בשבעה-עשרהאסונותחמשתאת

והובקעההתמידובוטלהלוחות"כשתכרו
צלםוהועמדהתורהאתושרפוהעיר

 ,דתעניתבמסכתככתוב ,) 65<עמיבהיכליי
שלנעוריםחטאותכנגדאלהוכלו'

הפגנהתשוקה,תיגר'"קריאתהמשורר:

התמימה,המלהאפילוונוי;פרטית"
"הציץשלפריואלאאינה"הצצתי",

והפישוןה"ויליה"הנהרות,שניובפגעיי;
שלסמליםאלאאינםהחדילה",ארץ"הסובב
שלווהביןהצר'הגבולזהמעליהם,הגשר

למוות.חייםביןואסון'חורבןביןוביטחון'
אפילוטמיריןהמגלההחוקרתשלכוחהזה

לנר-נר-שבתההופכתעצמו'בנרקולאבא
הכיפוריםביוםולנרולנר-זיכרוןנשמה

מחמםואינומאירשאינו"נרובתשעה-באב,

באשלצליה-האיטיתמטאפורהוהוא
שלהמיוסרתולנשמתואדמותעליהגיהנום
 ,) 75<עמיהמשורר"

לשירתוהקשרמקורמשמש 11"קוהלתספר
מניעבתשוקהרואהקובנוקובנו;

ולשמוח"ולשתות"לאכולבראשיתי.
ניצחונותאחרבאיםטו'חישבקוהלת
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קרבנואאב

משמעותשלכרדוקציהוגבורה,מלוכה
עשרמונהגיבורצביההאנושי.הקיום

לקסיקליותפואטיות,זיקותשלדוגמאות
שלטקסטיםובין"קוהלת"ביןואידיאיות

כנגדמתלונן"קוהלת"כי,אםקובנו.
ואילושבעולםואי-הצדקהאלשלשרירותו
ובשליטתהאישיתביוזמהמאמיןקובנו
 ,"יחיאל<השיר ;) 95<עמ'בגורלוהאדם

איוב).לספרזיקהגםמקייםגרשוני"
השאיפהעםהנאבקביאליק ,מירוןלדעת

על-אישיאוניברסלילביטויהניאו-קלאסית
ככורחהרומנטיקה,שלהשאיפהועם

שלהייחודיתאישיותולביטויהיסטורי
 ,בנרקושלהתפתחותועלהשפיע ,המשורר
ואתשלוהייחודיהנפשמבנהאתומשקף
צביה .) 96<עמ'לכתיבתוהחברתיהרקע
שליצירתוכי ,למיורןבניגודמוצאתגיבור

שללזוהפוךבכיווןהתפתחהקובנו
מןלהשתחררנאבקביאליקבעודביאליק;

 ,האישיקולואתולהשמיעהציבוריהקול
קולואתלהטמיע ,בראשיתובנרקונאבק
הסימבוליסטיםשעשוכפיהציבורי'בקול

הושפע.שמהםהרוסים

הסימבוליסטייםהמודליםאכן,
אבאעלמאודהשפיעווהאימג'יסטיים

בלוקאלכסנדרשלהפואמות ,בנרקו
<שרישומהאליוטט.ס.שלו"ארץ-הישימון"

ניכריםכן,כמוב"אדמת-החול").ניכר
המבנייםהקונספטואליים,הקשרים

ואלתרמן("דווי")שלונסקישלוהלשוניים
מודלחיפשקובנומצרים").מכות("שירי

והדוברהאפיהדוברביןאיזוןשיאפשר

שליח-ציבורשלבן-דמותושיהא ,הלירי
ייחודועלשומרעם-זה,ויחדהתנה,לפני

טונלית"מערכתהיאקובנושירתהאישי.
ייעודשלתחושהלצדואשמה,וידוישל

שלמוקדיםישיצירתואורךלכלהיסטורי;
אחדמצדאשםתחושתעם ,אישיוסבלכאב

ההתפתחות •שנימצדספקוהטלת
מעברתצייר ,בנרקושירתשלהליניארית

פרסונלילגיבורואפיא-פרסונלימגיבור
 .) 100<עמ'מיתי"לגיבור ,ואחר-כךולירי

על-ידימבוקרתהמשוררשלהחשיפהמידת
שותףאינושהקוראבשעה ,המיתיהדובר

האמצעיםגםמלאה.ליריתלאינטימיות
מצדמטונומייםסמליים,הםהפיגורטיביים

אתמאידך;ייחודייםוקונקרטיים,אחד

ואתלנטושקובנוהתקשההסימבוליזם
בשלמותה.לאמץהיהיכוללאהליריקה

לכתובלואיפשרווהקולאז'"הפרגמנטציה
תוךרחבות,אפיותבמערכותקצרים,שירים

 .) 103<עמ'הלירי"הקולשמירת

 ,הגיבורשלחייולתולדותהפתיחהנקודת
לים-נפלבוהאירועהיא ,מיתיכמודל
מברסלבנחמןר'היטלטלבוהיםזההשחור;
המיתיתומשמעותולארץ-ישראלבדרכו
היסודותותחיה.מוותוירידה,עליהמסמלת

משמעויותומקבליםמועצמיםהמיסטיים
בהולדתקשורהיםואוניברסליות.קוסמיות
קריעת-ובאירועהראשוןהעבריהמנהיג

 ;) 125<עמ'לחירותהיציאהאתהמסמלהים,

העומד ,אחיו"אל"לצאתהשירגםכך
מיתוסגםקטרינג"."סלוןהפואמהבמרכז

שלהארכיטיפילמאגרמצטרףהנוצריישו
למשה,המשיכהכמו ,לישוהמשיכה •בנרקו

עלהאישית,השליחותתחושתעלמתבססת
המוסריתההקשבהועלבמטרההדבקות

 .) 154<עמ'ולצו-החייםהלבלקול

זכרונותשלמאנקדוטותמתפתחהמיתוס
סיפורכדיעדאפית,חייםלמסכתילדות
ארוטיים,סמליםנעשיםההריםבו ,פלאי

סאטיריבאופןמתואריםועטלפיםשחפים
הרואית,בדיונית,דמותהואוהגיבור

המשיחאומשהשלמידותיואתהתואמת
סוס-הגאולה.עלהרוכב

שלהמוקדמתביצירתושהופיע ,היערגם
חלקנעשה ,ואוניברסליסמליכמקוםבנרקו
מסמלוהופךהדוברשלהאישיהמיתוסמן

ביוגרפי-אישילסמל ,א-פרסונליקיבוצי
בביוגרפיההאחרונההתחנה ,) 154<עמ'

עין-קיבוץהיא ,הדוברשלהבדיונית
הקיבוץוהאנושי.הטבעינופועלהחורש,
הגיבורביןוהניגודהמתחאתמקיים

הדתיתלאמונההגיבורביןלחברה,
לעצמו.הגיבורוביןהמוסרית,ולתפיסה
ולאאחדבשירמובעיםאינםהרעיונות
רעיונית.לזהזההקרוביםשיריםבמחזור
אתבהןומגלהמלים,מעלהגיבורצביה
הראשוןמספרוהעוברותהאידיאותניצוץ

השיריםהאחרון;ספרוועדקובנושל
כלבמשךבזה,זהותומכיםמזהזהניזונים
נשארותאזגם .בנרקושליצירתושנות
לפיענוח,המחכותושורותתמוהותמלות
אך ,בנרקואבאשלבנשמתוודאיהמצוי
ואולישהתאחרובשיריםביטוילידיבאות
לולהיכתב,אמוריםשהיובשיריםאף

אתמבטאאינוקובנואבאימים.האריך

הואואוליהקוראשלקומתוגובהלפיעצמו
להיכתב.היהשאמורלמהמודע,אינועצמו
"מהלשאלהתשובהמספקאינוודאיהוא
המשורר?"חשב

הזה,בספרשהובא ,קובנואבאשלשירכל
במקרא,אנציקלופדיותידיעותדורש
קוראבפניחתוםונשארובמדרש,במשנה

גיבורצביההאלה.הידיעותאתהחסר
המליםמושגיבידיעותיה.מפליאה

כשלעצמם,מענייניםעל-ידה,המתפרשים
הביטוילדוגמה,הנדון.לשירקשרבליגם

שםנשיאתגםהיא"משאת"הגמל","משאת
שלדפיםגניזתואפילוז>כ,(שמותה'

פירושיכלאםבספק,אניכתבי-הקודש.
לאבאהיוידועים ,כאןהמובאיםהמלים

למשוררמותרכימשעראני .עצמובנרקו
למליםשישהקונוטציותכלאתלדעתלא
רקלומותרפעמים,משתמש;הואבהן

לטעותעלולגםהואופעמים, ,בהןלהרגיש
 .המיוחדבפירושן

עצמואלקובנושלהרציניתההתייחסות
המבקריםעל-ידינתפסתיצירתוואל

החמישיםשנותשלהדוראמינה.כבלתי
הטונאליותואלהמדוברתהעבריתאלפנה

דחההואהישראלית.החברהאתשביטאה
המרוכז""הפיכחוןאתוהדגישהשגבאת

לטענתנטהבנרקואבאואילו :> 172<עמ'
והדימוייםהמרומם"הפתוסאל ,גיבורצביה

תמצית ,לדעתואיננה,השירההפיוטיים",
קנה-לפיביטויאמצעיאלא ,הדוברחיי

שםחסרתהאהובהדמותאפילוהרואי.מידה
בדמותמעוגנתהרומנטיתהערגהכיואפיון,

כאמצעיבאהובתוהמשתמש ,בלבדהגיבור
בעלתבדיונית,דמותהואהמשורררטורי.

פואטימאגרהמאחדתמיתית,ביוגרפיה

ומטאפורי,עלילתירובדעםביוגרפיומיתוס
 ,עולמושלבבואההןהגראפיותהצורותגם

עובדהביןההבחנהאתהמטשטשת

ביןאירועים,עלתגובהוביןהיסטורית
בין ,לאוטוביוגרפי ,לסובייקטיביאובייקטיבי

ללירי,אפי
כיסוי-גילוי-שלתהליךשמציגהשירהזוהי

לעולמוהצצהמאפשרוהאחרון ,כיסוי
שביןהמרחק .הליריהדוברשלהאותנטי
על-ידינחסםהמובלעלמשוררהגיבור
הגיבורביןמרחקנוצר .הביוגרפיהמיתוס

שרקכשם ,איתרלהזדהותלושקשהלקורא,
המובלעהמשוררזוכהנדירות,לעיתים

בדויה.הגיבורשלדמותוגםלקתרזיס.
במונומנטליות"הטעונהשבשירהחזקההאבן
"מתמוססת ,"-וצוקי-גרניטמצודהשל

"ממסעי- ,המשוררשלב"סרט-זיכרון"
שלזכרונותיושאינםמים-אל-ים",ילדות
הקורא.

יצירתומכלולעלהעומדזה,מחקרבספר
בא ,שלוהבדיהקץעד ,בנרקואבאשל

 ,בנרקושלהמיוחדהז'אנרממצהביטוילידי
קטרינג","סלוןהכמעט-אחרונה,ביצירתו
שלוההערכותהביקורותשלהיחסיהמיעוט

 ~ 1בעמ'+-סוף
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חנונה ~

אייזנמןצבי
שופטיעקבמיידיש:

יהודיה.ילדהבגטוחיתהיה
יהודיה.ילדה-חיננית
יהודיה.ילדה-חכמה בובה.האבלההביא =-

בובה.-המחבואמקוםאל ;;;; ;;;;
לילדה,האבלהואמר

הזאת,לחיננית
לילדה:הזאת,לנבונה

הריאותי'שיעכבדבר·מהיקרהאםבזמן'אשובולאאשתההאם-
עליך.תשגיחעליך,תשמורהזאתהבובה
וממולאהקרעי-סמרטוטים,ומקושרתמחוברת(שחיתההבובה
דמות-צלםכללחיתהלאבחוטי·ברזל>אחוזותורגליהוידיהנסורת,
זקור-האפוןתכלת,-העינייםבהיר'היהשערותיהגון •יהודי
היהלאיהודים,בידיבגטונעשתהשהיאאף·על·פימעלה.כלפי
יהודיות.שמץבפניה

במאורתהיא.נשארהאכןוכךעירומה-כולה,הבובהאתהביאהאב
שיצלחדבר·מהלמצאהיהניתןלאוהטחובההאפלוליתהמחבוא
האםשלהיעלמהאחרקצרזמןהיהזהלבובה,כסותממנולעשות
לבדה,להיותהרבותשעותהילדהעלבאואמא!), !האם?היא(איפה

בקבוקים,מיניבהכנתמשלו>חבריםעם(יחדעסוקהיההאבכי
להשיהיהלכן'היהטובהגרמנים.נגדחדי·קצוות,ברזלמוטות
יכולהשאיננהבובהלא,ותובובהזאתחיתהאםאףלידה,משהו
אשראתהסתם,מןומבינה,היאשומעתאליה,כשמדבריםאךלדבר'

מדברים.

הגרמניםהנהיתפרצושמא-כךמוטבשם,לבובהנתנהלאהילדה
יהודיה.היאכייחשדולאאמא!)האם?!היא<איפה
כלמרגישההילדה,היא,איןהילדה,עםשוההשהבובהיוםמאותו

חשוד'רחשפתאוםשנשמעושעהעליה,המעיקהמרחףהמשאאתכך
בובתהעםהיאלהתרפק.מיעללידהלההיהלא·צפויה,חריקהאו

אףאולצידהכשבובתהמתעוררתוחיתהבשינהשוקעתחיתה
בזרועותיה.חבוקה

המתקרביםהצעדיםאםלהבחיןקשובותהיוהבובהעםיחדהילדה
קורטלאכול'לחם(המביאאבאשלצעדיוהםמחבואןמקוםאל

הםאלהאםאוולהתרחץ>לשתותומיםדביקהסוכריהתבשיל'
הגמכנים.שלצעדיהם

אפסשלגים,איןערב·אביב.עונתכברהגיעהלמרתף·המחבואמחוץ
מקוםלמרתף,מעלאלהחוצה,אותהלקחתלההבטיחהאבצינה.-
צבעמהוהשמש?נראית(איךחוםומעניקהזורחתהשמששם

(יום?זמןהרבההרבה,כברחלףבא.לאאבאאךהשמים?),
לקחה-ופיצוציםיריותקולותנשמעוהחוץמןאזל.הלחםשבוע?),
היציאה.אלוטיפסהוזחלההבובהאתהילדה
כיווןאשרכלאלהתרוצצוואנשיםהגטו'מרדהמרד'שרר-בחוץ
ורצהשלה,אבאאתהאנשיםביןמצאהלאהיאעיניהם.מראהאותם
לידמחסהלחפשנאלצווהןפסקו'לאהיריותהבובה.עםאפוא

הלא·יהודי'הצדמןהגטואתשהפרידזההקירות,באחדהקירות.
ועצם,עור-והילדהזעירהחיתההבובהכלשהי.פירצהסדק,נראה

לאאשררחוב,אלבשלוםויצאוועברו'נדחקוואיכשהוהןזחלו
ואיןמתיםפגריבומתגולליםואיןעשןהעלהולאבאשבער

חרוכים.בשריםריחבומרגישים

החופשינאויר •העירמןויותריותרהתרחקוהבובהעםהילדה
רחובות,שלבמערבולתמאשריותרבטוחהעצמהאתהיאהרגישה

אלוהלכהפנתההבובהעםהיאמדרגות.ושלחצרותשלבתים,של
השדות.עבר

האזינההיאשבמרתף.הדממהמזושונהכהחיתהשבשדותהדממה

אוזניה.למשמעהאמינהולאבעירומם,עדייןשעמדוהצעיםלרשרוש
הרימההיאבה.מתרחשמההבינהלאועדייןנתאוששה,לאטלאט

הפרא,מעוףאחרעקבהונלהבתונדהמתהמרומים,אלגבוהראשה,
כההילדהבשבילהיהשמסביבכלהציפורים.של ,·כל·רסן nשלו
היאבריחתם,דברנתפסבלתישהיהכפי-נתפסבלתיכהחדש,
אתשחטפולאחרמידמרתףלתוךוהיתקעםביתםמתוךהאב,עם

אי·שם.אלאותהוגררוהרחובבאמצעאמא
חושני·טבעיבדחף-הילדהפשטהועגלתוסוסועםאיכרכשפגשה

השיערבעלתהבובהשלהקטנהכפהואתידה·שלהאת-
פגשה·מה.נדבתוביקשההזקור'והאפוןהתכולותהעינייםונדי'הבל

ידהאתהושיטהושובניקתהאלהגיעהלנדבה.ידפשטה-איכרה
לחם,פרוסת·אדמה, nתפווביקשההבהירההבובהשלכפהואת

הןפניהם.מעלאותןגירשואףמקצתם •נידבוהכוללאחלב.טיפת
יחדזואלזונצמדוהןאךלחם,ממנותיותר·מוותאימותשבעו

הקולאורךהמקרה,שלהסומותהדרכיםפניעלנדודוהמשיכו
למוות.חייםשביןהרוטט
 .הגטושמןהיהודיההילדה
היהודיה.·החן'מלאתהילדה
אשה.עלמה,-הזמןבמשךהפכההנסיונות,למודתהזאת,הילדה

אמוניםשמרההיאאיתה.עדייןוהבובהילדיםילדהנישאה.היא
לה.-והבובהלבובה
השניםבחלוףלה.ניתןלאשםגםמלבוש.ללאנותרהעדייןהבובה
כלעםיחדונחתבשמחהבשניםבאההיאאךאחת,רגלאיבדה

 •מיוחדרךמצעעל·עריסהבקופסתמשכבלההציעוהמשפחה.
מוציאה-לנכדיםוסבתאלילדיםאםהיוםוהיאאז'שלהילדה
היאמלטפתכאילואותה,ומלטפתממקום·משכבהלזמןמזמןאותה
אליההביאוהןהריבבובה.נגעוהרישלוידיואביה.שלידיואת
ולהציתבכייהאתלכלואהכוחהיהבהןהידיים!הר'הבובה.את

רעדאתעדייןמרגישההיאכחיוך,היהשנראהמשהו'בשפתיה

כדיבאוזנה,לחשושואתעדייןשומעתהיאחומן.אתאצבעותיו'
ישמע:לאמלבדהאחדשאף

נשובקטרגעקט,רגעעודהגהטוב.להיותעתידעודעתיד'עוד-
 •יחד-לתמידיחד'נהיהו

בחלומה,אליהמופיעאבאכילה,ומספרתהבובהאלמדברתהיא
קודם·כל:שואלהואובחלום

הבובה?שלשלומהמה-
זה:ואחר

 •הנכדים?שלוםמה-
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הואזהבגלל ,מדייותרעובדשהואאומרתשתו
למה,זמןזמן.לושאין ,עצבנישהואככה,נראה
מידהביתהבערבבאכשהואאבליודע,לאהוא

לשבתיכוללאהואמקום,לאיזהללכתלומתחשק
לאשאשתואפילוומעשןבחדרמסתובבהואבשקט,

שהריחאוהבתלאהיא ,באפרמתמלאהביתשכלזה,אתסובלת
לוילונות.נדבק
מתאים ,נחמדשטיחדווקאהפשפשים,בשוקקנתההיאהשטיחאת

אתלרחוץהולכתכשהיאמסובבתשהיאהקטןולתחתשלהלרגליים
שלההזההפרצוףאתלועושההיאאותהלתפוסקםכשהואהכלים.

ואומרלדלתהולךהואזהבמקוםאבלמהחלוןלקפוץלוומתחשק
עםפגישהלואין ,נכוןלאשזהאפילומקוםבאיזהפגישהלושיש
אותומכירלאאחדאףכמוה,אותומכירלא·אחדאףכי·אחדאף

יורדהואהשתנה.הוא ,עצמואתמכירלאכברהואאפילובכלל.
המכנסייםועללזרוקכברשצריךהנעלייםעלמסתכלבמדרגות
הריאותלנשום,קשההאחרוןבזמןהנשימות.אתלושמקצרים
שינייםלושישאמרוהרופאשינייםלרופאהלךאתמולכואבות,
לניקוי.תורלווקבעמצוינות

שלהכהיםהגושיםעלומסתכלהציבוריבגןספסלעלמתיישבהוא
הואבזה,בטוחכמעטהואפעם,יפההיההזההגןוהעצים,השיחים

עודכשגר ,מזמןפעם,שפגש,בחורהאיזועםכאןשהיהזוכר

גםשםלהחיתהכולם,אתהכירהוהיאחבריםשםלההיובמצפה.
בחופש-הגדולהיהזהבקיץ.שנהכלאיתםלהיותבאההיאמשפחה,

הסתכלהוהיאומשקפייםארוךשיערלההיהלשמינית,שביעיתבין
שהבנותמאזמבנות·לבתשומתתמידשקיבל ,אמירעלהרבה

כיהדוגרת,לוקראובעממיולון.לאלןקצתדומהשהואשמו-לב
השיעורים.כלאתשגמרלפנילצאתלוהרשתהלאשלואמא

פתאוםמתחיליםהגןבאמצעהגדולה·החולבחלקתהכלבים
ומתגברהולךבקצבהשנישלהזנבאחריאחדרודפיםלהתרגש,

רובאתאיצטדיונים.בדרך·כללשמאירמהסוגפנסשלבאורו
מחוד.דואףשמוטותאוזנייםעםלבנהכלבהמעוררתהמהומה
הםהשניאחרישאחדעדאחריהרודפיםהכלביםכלבהתחלה
נראהוהשניבהירחוםבצבעאחדשניים,רקונשאריםמסתלקים

לרחרחומתחיליםעוצריםהם •גמרילשחורהפנסשלהחריףבאור
שובמתחיליםהםקצרהבדיקהאחריזקורים.בזנבותזהאתזה

אתוהפנתהזמןאותוכלבצדשעמדההקטנההכלבהאחרילרדוף
שמישהועד ,כדורגלכמוביניהםאותהמריציםהםמהם.הלאההאף
משם.אותהולוקחלהקורא
בעליהםומקריאותהכלביםמנשיפותהגןמתרוקןדברשלבסופו

כברמזמןסמיכה.יותרנעשיתהפנסשלהאורלמעגלמחוץוהאפלה
היאממצפה.וזאתשהואכמותיכוניסטים,כאןמסתובביםלא

זוכרהואכשהתנשקו.לספסלמתחתוהניחההמשקפייםאתהורידה
בלשון.בהנגעוהואנפתחושלהכשהשפתייםהתרגששנורא

בכללהיא ,לונתנהוהיאשלהלחולצההידאתהכניסהואאחר·כך

ישכחלאשלעולםחטופה,שאיפהמיןשאפהרקהיאהתנגדה.לא
היאםיהשדיאתלהלנשקהחולצהאתלהכשפתח .שלההצלילאת

 .אמירעםזה.אתעשתהכברשהיאסיפרה
המעילאתלבשה ,קרהיהבחורף,היהזההחולצה,אתסגרההיא

ולאאמירעלחושבתאבלאליונמשכתהיאמצטערת,שהיאואמרה
חשבהוא .קרלוהיה •לומרמהידעלאהוא •ושתקוישבוהםיכולה.
לחכותשלולתחנהילךוכל·אחדיקום,והואתקוםהיאעכשיו ,שזהו

לב.דלאוטובוס
בירכוהתחכךשלההישןמעיל-החורףשרוולשלהכחולהצמר
החוצהמשכהלהגיבשהספיקלפניחיקו.אלחמקההקטנהכשהיד

השיער ,הרוכסןאתלפתוחוהתכופפההמכנסייםמתוךהחולצהאת
עטףשלההפהבבטן.לומדגדגהדק,העורףצדילשניגולשהארוך
איךהביןלאהוא ,לדמייןשאפשרחםוהכירךהכיהדברוהיהאותו

להיות.יכולשזהידעלאהואלהיות.יכולזה
ראהסגורות,בשפתייםמחייכתהמשקפיים,אתחזרהכשהרכיבה

עלמצוירותחום·אגוזבצבעמוגדלותקשתיותזוגמולו
במרכזןהשחוריםהאישוניםושניהעגולות,עדשות-הזכוכית

 •אליומסתכלים
ברחובמחובקיםוטיילובקיוסקענביםמיץלשתותהלכוהםאחר·כך

הקטנות,החנויותשל·הראוהבחלונותהדבריםעלמסתכלים
חיותשלפרוותומטבעות,בוליםשלבחנויותמעטפות·יום·ראשון

משומשיםספריםפרוות,שלבחנותמחוקותפניםעםבובותעל
ספרים.שלבחנות

 ~ 50מעמ'~סוף

47 
 ' 96אפריל



 5ו:וי
ן~
כנזקוואשדיזם ~

גלעדטלי

בצרורושקשקאבאאמרעכשיו",נוסעאניז ·-~:-,_~•=*'>:~·:,:~':-~--- :;:; .:,ff ~ i .:~~=':, . ז.ז:::: ; , ., S שבידו.המפתחות
שכבההיאתחזור".ואל"סעאמא,אמרה ,"עס"~::,;;;,);'':~

היחפות,רגליהכפות ,בסלוןהספהעל : , ,'

היבשהגבעת·הכביסהעלמונחותהנקועות,--
האמינה,היאמצחה.סביבמגולגלתומטפחת

הדלת.לידמבטואתהשפילאבאמכאבי·ראש.להיפטרעוזרשזה
לויחכהלאשהחדר ,לוהובהרעתהשזה ,במלוןלאורחדמההוא

אותןהרים ,אחר·כךהרצפה.עלמשהוחיפשושלוהעינייםבערב.
אלי.והסתכל

 •למשהוכמצפהנראההוא •אמר ,מתוקה""להתראות
מאחוריקצות-האצבעותעלהתרוממתיעניתי.אבא'לה""להתראות

אלבכוחהמרפקיםאתולחצתיהסלוןבקצההגדולה,הכורסא
המשענת.

חרכי-הדלתותדרךחול-המוע.דחופשת ,ראשוןיוםבוקרהיהזה
לחלונות,מבעדבחוץ,אבלוטחוב.קריראוירפנימההסתנןכבר

חרש.הדלתאתסגראבאנטולי·עננים.חלביים,שמיםנמתחו
הבטוןשבילאתחוציםכבדות,עבודהבנעלי ,צעדיואתשמעתי
עמדועדייןואבאאמאביןהריבהדי •שלולטנדרבדרךהסדוק,
הפוךהיההוא .הסלוןעלהסתכלתיהקירות.ביןכלואים ,בחדר

מגובבהשיש-המהבילהמטבחנשקףלדלת,מבעד •גמריל
מלאות.חציקפהוכוסותחלהפירוריבריבה,מוכתמותבסכינים

מעלזונטוהןמלוכלכות.ומחבתותצלחותערמתהתרוממהבכיור
בערבוביהמפוזריםהיוהשבתעיתוניקורס.מגדלכמו ,באלכסוןזו

ואבאאמאנהגושישי·שבתבימיולכורסאות.לשולחןמתחת ,בסלון
כוחהיהלאלאמאהספה.עלנחההכביסהערמת •מתמידיותרלריב
היוםהיהזהכלום.לעשותכוחלההיהלאאותה.ולקפללקום

-לפזםהתחלתילגמרי.מותשתחיתהוהיאמהעבודהשלההחופשי
עיןפקחהאמאבם.-נום-תם-נום-בם-בם-בם-שירי

 •אליאותהולכסנה
יכולהלא"אתשאלההיום?"עצמךעםלעשותמתכוונתאת"מה

הראש".עללילשבת
בכתף.משכתייודעת","אנ'לא

אותילראותזהבחייםשלךהתעסוקה"כלאמרה.תחשבי""אז
לך".שישהיחידהההנאהזאתרבים.ואותו

ליצורבדמעותשלקילוחואיךמתכווצתשליהבטןאיךהרגשתי
מחיתימאוגרפתבידהחוצה.ורצתימהמקוםקפצתיהעיניים.את

שהוחזקו ,שליהפיג'מהבמכנסיתפסתיהשביחובידהעיניים,את
בגדמיהמצולקתהחולית,לגינהמעברשם,עמדאבאבגרמיה.
מהמחסן.שקיםהטנדרעלוהעמיסיבליח
"אבא'לה".יבבתי"אבא"

התנופפהראשושעלהאפרוחיתהצהובה,הפלומהאלי.הסתובבהוא
קצתשפופותהיושלוהכתפייםאבלנאה,גברעדייןהיההואברוח.
 .לסתואלפיומזוויותנמשכואלכסונייםפסיםושני
בוכה",שובאת"למהבחולצתוידיואתושיפשףשאלקרה","מה

זורודפותלחיי,במורדזולגותהדמעותאיךחשתילו.עניתילא
וטרקהטנדררצפתעלשקזרקנאנק,הואומלוחות.חמות ,זואחר

נטפיאתניגבהמחוספסת,השחומה,בידוהרכב.דלתאתבתנופה
 •הסנטרעללישרעדוהדמעות,

לאמא".תעזרי"לכיבשקטביקש"תפסיקי",
בחוף".לפיקניקשניסעהבטחת,"אתהבכיתי"אבא"
נאויר.מוגדרתלאבנקודהנתלהשלוהמבטניסע",עוד"אנחנו

מתי?""אז

אתשכחתילאאנייצא,עוד"זההשיבלך",להגידיכוללא"אני
זה",

עגולרטיבותכתםהקורקבן.מעלקצתלוהגעתיאליו.נצמדתי
הקטנה,כרסואיךהרגשתישלו.הפלנלחולצתעלוהתפשטהלך

בערבים, •לאכולאהבשליאבא •שלילראשמתחתנמעכתהרכה,
נתחיבחיפזוןובולעשולחן·האוכללידמתיישבמהעבודה,חוזרהיה
 ,בטנואתממששהיהתענוג","איזהמהצלחת.ששלהגדולים,בשר

כלזהעלחלמתיופירה.שניצלעםחמהמנהולגמורהביתה"לבוא
זה.אתכשאמר ,נצצותמידשלוהעינייםהדרך".

אניאבלממנו.אותילנתקניסושלוהידייםמספיק",חמודה,"די,
הרפה.הואיותר.עודאליוונצמדתישלובחגורהתפסתי
הראש.אתאליוהרמתינכון?"אבא,בערבתחזור"אתה
העליונהללסתמתהדקשלוהתחתונההלסתמשולשאתראיתי
נמתח.תחתיושהתדלדל ,הבשרוקפל
עכשיו,"ללכתחייב"אניענהבסדר",יהיה"זה
אבא?""כן,

מתוקה",לנסועמוכרח"אנילרכב.ונכנסמעליואותידחףהוא
מסלולעלקרטעהטנדרבמהירות.והתניעאמרלהתראות",

דליל.עשןענןמאחוריומשאירמשם,ונסעהאספלט
האחוריתוהמרפסתסביוניםצמחוהשבילשבריביןהביתה.חזרתי
היההמטבחדלתלידושבירים.חומיםרןואבעלימרופדתחיתה
אליהשקיפוהזכוכית,למלבןמעברמולו.נעמדתיראי·קיר.תלוי
עצמתירטובים.ריסיםעםשמונה,בתשלמשהקים,עגולים,פנים
החוצהאותוונשפתיהפהדרךאוירשאפתיבחוזקה,העינייםאת

אתומחיתילרווחההעינייםאתפקחתיונשפתי.אוירשאפתיושוב
לזמזם.שובהתחלתי ,אחר·כך •ידיכףבגבהדמעותשרידי
פתוחותצנצנות·תבליניםשזכרתי.ממהיותרמבולגןהיההמטבח

וקליפותכרוביתשלריחנדףומהפחהכירייםלידהצטופפו
מכוסההיה ,הכיורבצדארוניתעלשעמד ,הרדיואפילומלפפונים.

הצצתישבישלה.בזמןלמוסיקה,להקשיבאהבהאמאפירורי·אבק.
והתחלתילמטבחחזרתיהספה.עלחיתהלאכברהיא-הדלתדרך

שלהן.במגרהבשורהאותןהעמדתיהתבלינים.צנצנותאתלסגור
 ,פלפל-לבןשלמנומרתאבקה ,פלפל-שחורגרגירישםהיו

החלטתימשומנים. jשלהשהמכסיםשמתי·לב,ופפריקה.עלי·דפנה
הפפריקההמטבח.אתלסדרשאגמוראחריבמטלית,אותםלהבריק
עיתונים,כמהקיפלתיר·כך, nאבקול.והתעטשתילאףלינכנסה
במרפסת.קרטוןלארגזאותםודחפתיבפינת·האוכלזרוקיםשהיו
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במכולהאותוומרוקןהארגזאתלוקחהיהאבאשבוע,כלבסוף
לחיםתמידהיודפי-העיתוניםהכביש.בעיקולשניצבהכתומה,
איךנזכרתיקטן.עכברמהארגזקפץפעם,במחטי·אורן.ומכוסים

הקטנותועיניולאחורבבהלהסומרותאוזניו ,לצדמצדהתרוצץ
אףהתרגלהלאהיאאמא.אזאמרה"מגעיל",·מילוט. nפתמחפשות

היכןבתל·אביב,לגורשתחזורחלמה,תמידביישוב.לחייםפעם
ומשתזפת·הראווהחלונותביןחברותעםמטיילתחיתהשבנעוריה

חלקים.שניבבגד·יםבחוף
אבללפעמים,לאבא,אומרתחיתהאחד",יוםואסעאקוםעוד"אני
נסעה.לאהיא

המוןשםהיולשולחן·האוכל.מתחתהברכייםעלכרעתי
לקיפודיםדמוהםהרוח.משביעםפנימהשנשטפותלתלי·אבק,

קטנים.

"מאיפהביאוש,כפייםלפרושאמאנהגההזמן",כלבאזה"מאיפה
טייפון!"ממשזההזאת,הטינופתכל

פעם.אותהשאלתיטייפון?"זה"מה
צלחתכלמנערת ,פרחוניבסינרוחגורהבמטבח,כליםשטפההיא

הצפוף.מעמד-הכליםעלאותהשהניחהלפני·המים,מטיפות
לבסוף.השיבהיפנית""סערה

יפנית?"סערהזה"מה

הציעה,שלך?"באנציקלופדיהתסתכלי"אולילרגל.מרגלזזההיא
כלים".שוטפת"אני

אתראיתיעכשיו.אותהשמעתיהמכנסיים?"אתמטנפתאת"למה
לקפלימבעדמבצבציםארוכים,לחרוטיםשדמוהמנומשים,שוקיה
בידסיגריהעםשםעמדההיאלשולחן.מתחתיצאתישלה.החלוק

מצחה,סביבכרוכהחיתהעדייןהמטפחתעשן.סילוןלחללוהפריחה
אבלמלאה,דיכברחיתהשליאמא .עודכעוסהנראתהלאהיאאבל
שלההחזהלהפליא.צריםמותנייםובזוגזקופהבעמידהניחנההיא

חזיית-כותנהבתוךמהודקורוטט,מלאלבגדיה,מתחתהזדקרתמיד
נוקשה.

אמרתי.המטבח",אתמנקה"אני

קצת.התרוממושלההגבות"בכית?"מלמלעלה.אותיסקרההיא
בשתיקה.הנהנתי

רטנהאחר?"דברמלכלכתאתאחד,דברמנקהכשאתתמיד"למה
הכיור.אלהסתובבההיאלבה.תשומתאתמשךמשהוטינה.בלי

כמואותולסגורילמדלאפעםאףהואדולף.שובהזה"הברז
נסע?""הואהפנויה.בידהבכוח,הברזאתסגרההיאשצריך".

מבט.לכסנהושובשאלה
עניתי. ,"ןכ"

אתלארגןצריכה"אנילפח.הסיגריהבדלאתוזרקהאמרה"טוב",
רוצה".אתאםכביסה,לקפליכולה"את ,אליפנתההיאהמטבח".
מעלהפתוח,החלוןאדןעל·הכביסה.ערמתאל ,לסלוןהלכתי
האבןפסעלבאיטיותהתקדםהואגדול.חילזוןזחלהספה,
שעלהמבהיקהנכיההקואתבלוליינותמזיז ,ומתכווץמתנפח ,הצר
בדאגהבדקוועדינים,דקים ,שלוהמחושיםשניושמאלה.ימינה ,גבו
גלש,ואזהחלוןקצהעדכמעטהגיעהואאחריו.עקבתיהחלל.את

ונעלם.הקירבמורדלאט·לאט,
לכביש,מעבר .לסנוורוהחלהבשמיםגבוהדיעמדההשמש
אותןשניקדוהכדוריים,השיחיםעםהצהבהבות,הגבעותהתגנבו

בחולהברכייםעדולטבועעליהןלטפסאפשריפהביוםשומות.כמו
הכוחתחנתשלהארובותשתיאתבאופקלראותהיהאפשרהלוהט.

 •האפורהיםמולזקיפיםכמומזדקרות
-שלמהערבוביהשםחיתהאותה.לקפלוהתחלתילערמהחזרתי

חזיותמקדימה,המשוניםהפתחיםשניעםאבאשלהעבודהתחתוני
החאקימכנסיושובבגביעיהןמחורריםשפרחיםאמא,שלהעצם

ואזלארבע.ואחר·כךלשנייםאותםקיפלתי-אבאשלהכחולים
פעמיםספוראיןלבשהשאמאחסרת·השרוולים,המשובצת,השמלה

מחזיקהאמא ,בעירמטייליםהיינוכשעודבערבי-שבת,קודם-

במקוםבבית,ובסוףלעבודהואחר·כךנשביחואבאהאחתבידי
 ,התפוררלבתי·השחימתחתוהבדדהוהוורודותהמשבצותחלוק.
השולייםאתיישרתילפח.אותהלזרוקלהנתןלאשלההלבאבל
נוקשאמאשלהמטאטאאתשמעתיבדייקנות.אותהוקיפלתישלה

זההראשוני","הלכלוךאתמטאטאתשהיאידעתי,המטבח.בפינות
מתחתשהתחבאו ,·הבצלוקליפות·האבקלפלומותשלההכינויהיה

qו
 Eו

במיםמטליתהרטיבההיאהברז.אתפתחהואזולארונות.למקרר
והמיםהברזנפתחושובהשיש.מעלהכתמיםאתביסודיותומחתה

ביןותעתההרדיואתהדליקההיאתור-הכלים.היהזהבקול.זרמו
והיאעצובאהבהשירשרפוסליאלביסלפזם.החלההיאהתחנות.

פעםליסיפרהבתיכון",שלנוהאלילהיה"אלביס .איתרזמזמה
אוהבתאניהיום"עדבסלון.החלוןזגוגיותאתכשצחצחהבחורף,
מותניהאתונענעהטנדרלי"מילאבמי"לאבשרההיאאותו".
אחריהיינוכברטובות,חברותשלושלי"היולצ.דמצדהיפים

היולפעמיםהים.ליד·קפהבביתלשבתאהבנובקיץהבגרות.
לשפשףהפסיקההיאאיתנו".ומתחיליםבחוריםמיניכלשםעוברים

הביטההיאגופה.לצדנשמטהבסמרטוט,שאחזהידה,השמשה.את
עלכהיםצלליםוהטילוהשמיםאתשגדשוהסגולים,בעננים
רופא·עורשלבןהיההוא ,מישהושםהכרתיאפילו"פעםהגבעות.

אותילקחתבאהיההוא •כחולדה·שבולוקנהשלואבא .עשיר
צופרמיןלוהיהלמטה.שלולצפירותחיכיתיתמידמהבית.
 •·מלוןבביתגלידהלאכוללנתניהנסענואפילומצחיק.מוסיקלי

לשמשה.שנדבקמשהובציפורנהוגירדהאמרהאז",חתיכההייתי
אותה.שאלתיהתחתנתם?"לאלמה"אז
חרשענתהמדי",טובהיה"הואהחוצה.הסתכלהושובשתקההיא

היאמטופשת".טיפשהטיפשה,כזאתטיפשה."הייתיוהתנשמה.

בערביחזוראבאאוכל.להכיןצריכה"אניוהתנערה.בראשההנידה
זאב".כמורעביהיהובטח
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השתפר.שלההרוחשמצבידעתיבקול.שרהאותהשמעתיעכשיו
הפריעולאהמטבחלחלוןמעברשהשתרעוהאלה,החולותאפילו

"מהלאבאפעםאמרהסהרה"מדברכמו"זהאותם.שנאההיאלה.
לעברוכיוונההיא 11האלה.הפרימיטיביםכלעםפהאותיתקעת
אקברשאניחושבאתהאםטועהאתהואלך!אקום"אניזקורהאצבע

והחריש.כתפיואתכיווץהואלנצח!"פה
·רחצהמגבתקיפלתיומיומנותקטנותבאצבעותצלצל.הטלפון

היוהמקופליםהבגדיםלחזה.בריכוזצמודשליהסנטרלשמונה,
הספה.עללקבוצותמחולקים
תעני","דפנה,קולהאתהגבירההיאאמא.קראה"תעני",

אתוהרמתיהכורסאלידהרצפהעלשעמדהשחור'לטלפוןרצתי
השפופרת.

לקו.מעבראשהשלעליזקולצהלשם?"אסתי"הלו'
זה?""מיהשבתי ,"ןכ"

סודה.גרגרהכאילונשמעה,היאשלה?"הבת"את
 "?אתמי"כן.

חברהפעםהייתי"אנילנביחהדמהשלההצחוק ''!?ינא"מי
 " ..ה,עלשזיוהלהתגידישלך.אמאשלטובה-טובה

אתהצמידהאמאשלי.מהידהשפופרתאתתלשהרטובהיד
שלההחזההטלפון'אלגחונהשאלהזה?""מילאוזנה.האפרכסת

התיישרה.לאט·לאטואזלמטה.ולצנוחהחלוקמתוךלגלושמאיים
נבוךוחיוךמכווצותבגבותהקשיבההיאאלי?"הגעתאיך"זיוה,
אנחנולמה,זמן?הרבה ?אומרתאת"מהפניהעלהסתמן

היאאליה.הסתכלתי 11 •מאוחרחוזרבעליבערבים.בביתבדרך·כלל
הבגדים,מערבולתעלוהצביעהאליהביטהואזביהבחינהלא

אמרהשלי"חברהזאתבסדר'"זה .לקיפולחיכושעדיין
אתבאיטיותלקפלוהמשכתיהספהאלחזרתיבפיזור-דעת.

הכביסה.

ישבההיאהסתובבתי.מאחור.אותהשמעתיזיוה"רגילמאוד"כן,
הכפכףבתוךבעצבנותנעהאחתרגלכףרגל'עלרגלהכורסא,על

עברתיואניהובלות,עושההוא .שכיר"בעלישלה.
להוראה.סבלנותליחיתה"לאהשתהתההיא ' 11·חשבונותלהנהלת

"מה?צמאה.מאודחיתהכאילומאומץ,היהשלההקולכן," ;נחמד
וקטנה.הלכההערימהרגע.המתינההיא 11נכון.כן'כן'אתכם?ומה
כברלשמוע.שמחהממשאני"נכון'הרבה.שםנשארלאכבר

יופי,"איזהבתל·אביב?גריםעודואתםהספקתם?מתישלושה?
זיוה.יודעתלאאניבמושב.שאפשרכמהעד"כן'השתתקה.ושוב

היאמה?"אחרת.זהעכשיוצעירות.נוראהיינואזאבלנכון'
אניאבלטיפה,השמנתיאותי.שתכיריבטח"בטח,קצתהצטרדה

"בדיוקבעצבנות.צחקההיאאומר"שבעלימהזה .בסדרעדיין
הראש.אתאליההפניתיזוכרת?"אתברדיו,אלביסאתשמעתי
הלוךשמולה,והקירהתקרהשביןהחיבורלאורךרצושלההעיניים

נותרווצחקקה.הקשיבהשמות,כמההזכירההיאושוב.הלוךושוב,
לזהזהלהתאיםצריךשהיהוגרביים,תחתוניםשלזוגותכמהרק

לפקעות.ולגלגל
האמנתי'לאאנינורא."נחמדרשמילטוןעברהפתאום"באמת",

שלההקולבקשר",נהיהכן.כזאת.בשעהפתאום,תתקשרישאת
לדברצריכהאניזיוה'לה.כרגע,אתךלקבועלי"קשהקצת,ירד
ועט",דףלחפשהולכתאנירגע!שלך.המספראתליתניבעלי.עם
עללשבתונשארהידיהבשתיהטלפוןאפרכסותאתכיסתההיא

לאוזנה.השפופרתאתקירבהאחר·כך'דקה.עודבדממההכורסא
חמש·שלוש·שמונהאפס·שלוש·אה·אה,רושמת."אניאמרה ,"ןכ"

אתקשר"אני .המספרעלבזריזותחזרההיא·שתיים·שתיים·שש",
השפופרתאתשמעתי 11 •כןבטח,אה,לכולם.וד"שזיוהאליך

זהאותםהצמדתישלהם.התואמיםאתהגרבייםלכלמצאתינטרקת.
ממוינתחיתהכברהכביסהשארבזריזות.אותםוגלגלתילזה

להיותצריכהחיתהחבילהכלבגדים.שלמסודרותלחבילות
השתררעלי.החביבהחלקהיהזהשלה.ולמגירהלארוןמועברת

בחיקה,מונחהטלפוןשם,ישבההיאשוב.הסתובבתימאחורה.קשט
נשענהשלההשביחהידהסגורה.השפופרתמעלוידהישןחתולכמו
מלוכסנת.קצתנראתהשלההעיןכלחיה.ותמכההכסאמסעדעל

בשקט.אמרתי"אמא",

הגיבה.לאהיא
שוב.ניסיתי"אמא",

התעוררה.היא ,"המ"

היום?"יחזור"אבא

"לאןאמרהיחזור",שהוא"בטחבכתפה.ומשכהלעבריבהתההיא
לפעמים.להקרהזהבמשהו.שקועהחיתההיאללכת",לוישכבר
ידיהבכפותפניהאתכיסתההיאלבכות.החלהלפתעואז

הנוטף.אפהאתמושכתבשקט,התייפחההיאברכיה.אלוהשתופפה
בההתבוננתי .רעדושלהוהכתפייםאצבעותיהמביןנשרודמעות
אתבחנתיהגב.אתאליההפניתיואחר·כךזמןכמה

אתהידייםבשתיהרמתיבסוף, .ביניהןהתלבטתי·הבגדים.ערמות
 •לחדר·האמבטיה.איתהוהלכתיהמקופלותהמגבותחבילת
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נסיעותאוהבשהואאמרהואאמרה,היאספרים,לקרואאוהבתהיא
צחקה.היאארוכות.

ידעלשם.לגורשחזראמיראתלבקרלמצפה,נסעשנהלפני
לההיהפרחונית.שמלהלובשתאותה,ראהפתאוםהמסחריהמרכז

הילדיםששניאמרהמיד'אותוזיהתההיאבמשקפיים.מבטאותואת
בכלל.השתנהלאושהואשלה,בצד'שמשחקים

לאהיאוהסתכלה.בצדעמדהאשתו .האמיןתמידכילה,האמיןהוא
עלדברההדרךכלבכלל.לשםלנסוערצתהולאאמיראתאוהבת
מסכנה.אמירשלשאשתוכמה
שעדייןהקיוסקעבראלהכבישאתחוצהכשהואעשראחריכבר
חלונות·הראוהעל·ידמתעכבלאהואהמקום.באותועומד

זוליםכלי·ביתעכשיושמלאיםהקטנות,החנויותשלהמאובקים
מאהבשבילו'מצופיםבוטניםגרםמאהלוקחהואואבזרי·אמבטיה.

ובקבוקערה,עדייןשהיאבמקרהבשבילה,אגוזי·קשיוגרם
טובלאטעםפתאוםלוישבדרך.לשתותגומרשהואמיץ-ענבים

בטח.השינייםבגללבפה,
בטחהיאמוקדם,עודוגםכוחלואיןלאט,עולההואהמדרגותאת

החשופההנורהרקהדלתאתפותחכשהואאבלבטלויזיה.מסתכלת
שתיאתמניחהואכבויה.והטלויזיהחשוךהסלוןדולקת,בהול

למסדרון'ומציץהאוכלבפינתהשולחןעלהחומות·הניירשקיות
השינה,חדרלדלתמתחתאורשלפסשראהלונדמההיהכשנכנס

 .חושךבמסדרוןגםאבל
צלי·עוףעםוסירקוטג'גבינתשלחצי·ריקהקופסאישבמקרר
עםסירעודישהתחתוןבמדףשבוע.כברשעומדהכינהשלהשאמא
חצילים.שונאהואמבושלים,חצילים

קרקריםוחבילתהקוטג'אתולוקחלמקררהסיראתמחזירהוא
השולחןעלהרגלייםאתשםהואבסלון.לאכולוהולךמהמזווה
אוליהווליום,אתמידמורידהמכשיר'אתמדליקהשלט,אתולוקח

כשנכנס.שמעהלא
שמנסיםאנשיםעלהזה,הסרטאתפעםעודמשדריםבטלויזיה
הואהתרסקות.איזובאברים.התרסקשלהםשהמטוסאחרילשרוד
בשבילסתם,פעם.עודהכוסאתוממלאמהמזנוןהברנדיאתלוקח

 •הטעם.

ותיאטרוןקולנועשחקניתתל-אביב,תושבתגדרון,עירית
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 ,כךמתוךאולינבע ,בנרקואבאיצירת

לדרגתהגיעולאבביקורתשהעוסקים
פרופסוריםשליערוםשהיאוניתוח,למידה

כמהעדאךשעור-קומה.בעליוחוקרים
מעניינתהיאגיבורצביהשלשעבודתה
היאאםספקשבח,לכלוראויהומאלפת
לקורא.קובנואבאשירתאתלקרבתצליח

בשירהמתענייןהרגילהקוראאיןסופסוף,
המוח.מעקפידרךהלבאלהעוברת

צביהשלספרהשם ,הבדיה"קץ"עד
כזבו".השיר"מיטבזכראתמעלה ,גיבור

עלהתעלותהואבפתגםשהכזבמודע(אני
 ,אוליאינםוהבדיה,הכזבאךהפרוזאי>

מעשיגםאוליהמציאות;מןבריחהאלא
בדיהאלאבמציאותאינםוהקרבהגבורה
מןמפלסלהיותיכולהשירההאםשירית.

בעדלמותו"סובהפרוזאית,המציאות
בקללההמקובלתלאמתתחליףרקארצנו"
הרגילה?הרוסית
הראוימןהזה,המענייןבספרהדיוןבסיכום

העניינים"מפתחהקפו:רוחבאתלציין
ערכים.כמאתייםכוללוהשמות"

וחמישיםכמאהכוללתוהביבליוגרפיה

באנגלית.ספריםוכמאהבעבריתספרים
מעמיקדיוןרקלאלקורא,מעניקהספר

גםאלאשם,בעלמשוררשלחייוביצירת
בזרמיםהשוואתית,בספרותמענייןדיון

למבקרימתוודעיםאנוובאידיאות.השונים
בדובר ,) 1957 (פרייכמוכלליתספרות

רוזנסאל ,) 1984 (ורוסקיסמרצ'נס ,) 1960 (
כמומשלנומבקריםוכמובן ) 1983 (וגאל

ברזל.והללמירוןדן ,הרושובסקיבנימין
יצירתוכלאתלאצורמצליחהגיבורצביה
כמעט,שניםיובלבמשך ,בנרקואבאשל

 • •אחדושזרמחוסבאמצעות

מזההאביאמיפניאת

שלחדששיריםספר
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