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זהבגליוןזיגזג"ילדים"יש

 ~,:ר;:א, ~~~ב ·~~~~ד~ש~~~ ~~~~~ ::; :~,י~~~ לל;י~ת!~~; ~:: 11
אוספרותיתביצירהראשיתכדמותהילדהשאלה:התעוררה ••

אוהאמפתי?הסופרבאמצעות ,עיניורואותאשראתומתארכצופההילד
ראייהשהן ,הילדתכונותאתשהפנימההבוגרתהדמותנוספת,אפשרות
זאת,עםיחדוכרי;ספונטניתמניפולטיבית,לאאמצעית,בלתיותפיסה
כהנהתיאורסיותאפשרויותעודהיולגילו.בהתאםהמבוגרמתנהג
וכהנה.

"שיבספרובמיוחד ,סמןגרואצלהילדעלמשהומביאהזההגלידן ,ובכן
זריזעםהחודששיחתגםכאןמובאתכירק,לאאך ,"זיגזגילדים

הילדראייתלוהמאפשרותמתכונותיומשהוחושףהסופרבהגרוסמן,
 ,הסופרבעיןאלא ,כליודעגרמבושלססריאוסיפיתתפיסהמגבלותללא

ביחסגםלעשותאמורשהואכפי ,הילדאתלעומקוחושףמכלוםשמתחיל
גרת.בולדמות

הנושאגרוסמן",שלביצירתו"הילדהנושאאתמיצינולאיודע,אני
האחרים.גםזאתויעשואתוונתמודדשנשובספקאיןפנוי.עדיין

הקצרים-הסיפוריםשניבילדים;עוסקותזהבגליוןאחרותיצירותםג
מסביבותילדיםשלמבסםמנקודתנמסריםהגלידןשבירכתיארוכים
עוסקותמהרשימותחלקמהשיריםחלקומרתקות;מזוזולחלוטיןשונות

כלכי •עודאליולשובשמזמיןנושאזה ,כאמורבמרכזם.שהילדבספרים
ממנה.מעטבונותרוגםלילדותומתגעגעגםמאתנואחד

200 

הופעות,מאתייםגליונות.מאתיים , 200המספראתיישאהבאהגלידן
עתכתבשלקיוםשנותעשריםהעיתון.שלקיוםשנותכעשריםןהש

בהחלטשגרתיתבלתיתופעה ,אחרגליוןעללאאףפסחשלאלספרות,
מקווהאנישתיים.אומשורהיותרלנושאנקדישהעתבבוא •בספרותנו

שהםלקוראינו,לבשרנשמחעכשיו,כבראךכן.יעשואחריםשםג
שגרתי,לאיהיההמאתייםשגליוןשלנו,המסוריםהנאמנים,השותפים

עשריםעמוהמתמידיםלקוראים,נאהשייגישומתוכובעצמוהעיתון
חיים.שנות

underground 
בין ,בושדנומפגשבאיזההשתתפתיהבחירותלאחראחדיםםימ-
יהיה,מה ,"נומי:אותישאלבהפסקההאדם.שלבאבולוציה ,השאר 1

באבולוציהכאןעוסקיםהריכך:השבתיוביהמניהשנים?"ארבע
ולחיותלהתחפר ,חולדשלאיבריםלפתח ,כןאם ,נצטרךהאדם.של

מןאולמרט;לאהודהרעיוןאתהעבירואםספקהאדמה",לפנימתחת
לחפורפורסם,כךהציע,מהזמןלפניעצמאי:באורחאותוהגההואהסתם
וחגים.בשבתותהחילוניםבהיסערלמען ,בר-אילןרחובמתחתמנהרה

הבעיהאתלפתורכדישהריראות.מרחיקשאיננואלאמופלא,רעיוןאכן,
יוקםהזובעירמטה.שלירושליםשלמה,תחתיתעירלבנותישכולה
ואפילוראשכיסויללאלהלךתוכלנהנשיםשבו ,חילונילחיגוךמשרד

יהיהמותר-בשבת!גםשיסעו-בוסיםהאוסרבתחנותקצרים;'בשרוולים
שחקנית;שכםעלידכףהמניחשחקןנראהשבהןתמונותלהציב

יהיהואפשרפתוחים,יהיוהקפהובתיבשבתהצגותתתקיימנהבתיאסרון

לאחריתרקחזוןמוגזם,באמתאוליזה<טוב,בפסחפיצהלאכולאפילו
מפעםשיחפוץ,חולניתברומנטיקההנגועחילוניאיזהיהיהואםהימים),
העירמיציאותאחתבכל-בעיהתהיהלאהשמש,אוראתלראותלפעם,

 ,ושטריימלבקפוטהוכדיןכדתשילבישוהואברכיםשנייוצבוהתחתית
העליונה.הכשרהבעירקמעהלטייליוכלוכךהקדושה,בתורתנוככתוב

סיוריםיערכואחד,בכלאברכיםמנייןהפנים,משרדשלשחוריםנגמשי"ם

הרוצחמעריצותגירןל

יכולזה ,בחברתנועמוקפגעחושףכךכלעצוב,כךכלהיהלאזהאילו
אחדאפילוהפתיעזהמדהים.זהלא.זהאבלמאו.דמצחיקלהיותהיה

ניכרציבורהמפה,שלהימניבצידה ,שלנובחברהשישויודעשידעכמוני
דתי,בתיכוןתלמידותאבללהפך.אפילורבין,רצחעלמצטעראלש

מחמתשלומדותבנותהצניעות,מחמתארוכותוחצאיותשמלותהלובשות
מלךבת"כבודכיהגורסתבחברהבנים,בליחד-מינית,בחברההצניעות
היפה,הנערץ,שלמשפטואתמלוותהןכיהספרמביתנעדרותהןפנימה",
המדינהשלהממשלהראשרוצח ,האנושיהמיןחלאתדווקא •הגיבורהחזק,

 ...הנערץהגברהואהיהודית,
'tb , דבריועליימקובלים ,ישראלדתכלפימאשימהאצבעהפנייתכאןאין
מגנה.אףרצח.מעודדתאיננההיהודיתשהדת ,הראשיהרבשל
מחתרתהיתהמשתנים.דברים •ובירדןבירקוןמיםזרמוהרב,מכובדי ,אבל

שייךשהואגולדשסייןהיהדתית.הלאומיתהחברהמתוךשהופיעהיהודית
רביםעל-ידינערצתדמותהזה,היוםעדהוא,וגםאוכלוסיהפלגלאותו
שורהאחריושהותירכהנאהיההכבושים.בשטחיםכיפותחובשימבין

וממשיכים.יריםמתלשלארוכה
הםלחיקוי.מקורהםורבניםרבנים!שלרודףדיןהיה ,ובעיקרעו.דהיו

האםהיהודית.בדתגםזהככההדתות,בכלזהככההמאמינים.רויע
פוליטיויכוחלנהלשמנסיםפוליטיקאים,ביניהםמאמינים,אנשיםחסרים

לאמצוייםהספרשלויופיוחשיבותו ,כוחואבלהספרים?ספרבסיסעל
לסגורהאינסיליגנסיהקוראשלביכולתואלא ,שלוהפוליטיתבאקטואליות

המטאפורהאתולתרגםהזההזמןועדהתנ"ךשנכתבמיוםשנפערופרעים,
אתלראשונהכינההאדםהכל,ככלותכיוההומנית.הדמוקרטיתלמציאות
אלוהים.בשםהאלוהים

נחזורחשבון.ונבואגליוןנקדישפעםהמקום,זהלאזאת.ברוחנמשיךלא
אלהכלרבים.שותפיםלהןישלבד.לא ,כאמור ,הןהמעריצות.ללגיון
שהתופעהבאומרםהבושהאתעמנולחלוקשניסואלהכלפה.בחצישגינו
האוכלוסיהלמגזריגםאלאהדתי-לאומי,למגזררקאופייניתאינה

משהוחלושהבלשוןשגינהלאחר ,לנכוןשמצאהמדינהנשיאגםהאחרים.
רחב.ענייןמזהשעושההתקשורתאתדווקאלהאשיםהמעריצות,את

דתיבביתשגדל ,יהודירוצחמכדורהשלום,עלבקרברביןיצחקבנפול
יתום!"לא"הרוצחכתבנו ,בר-אילןהאוניברסיטהתלמיד ,לאומי
החלאהעלעכשיוגריםדו ,עמיריגאל ,האנושיהמיןחלאתשלאבותיו
 • aלבואלעתיך

--5:f§ 36fi 

לעיראותםויעלוי"חבניבחוריםילכדוהתחתית,העירבמחילות
מעתהללמודמתחייבהואהאםלהחליטנלכדכליצטרךכאןהעליונה.
לחזורויורשהלבקו"םיישלח ,במריולעמודיתעקשאםמעלה;שלבישיבה
לעירוקודם-לכןלחזוריורשהמיוחדיםבמקריםרקשנים. 3בתוםכרגיל

 ,ארוןבתוךאו ," 21"פרופילשלוטלאימשוגעיםבכתונתהתחתית,
מלבנון.-למשל

המיםהספקתהקודש.עירשלהמוניציפליותהבעיותכלכמעטייפתרוכך
באיכותהםהעליונההעירשלהשפכים-בעיהתהווהלאהתחתיתלעיר

אברכיםאותםשהוכיחויכפהתחתית,העירשוכניעבורמספקתבהחלט
יצחקשלקברועלמימיהםאתלהטילועמדומכנסייםשהפשילותורהבני

רבין.

הספקתהיאמסויםכמשמעו)<פשוטוראשכאבשתגרוםהיחידההבעיה

כתלוליותכמובן)<מסורגים,אוורורפתחימספר ,כןאם ,ייפתחוהאוויר.
שלהחלטהבעקבות-הצורךבמקרהגם,ישמשואלהאוורורפתחיחולד.
אועשןפצצותהחדרתלשם-משי-זהבאוהבד"צהתורה,גדולימועצת
וחיתולים.בועריםאשפהפחיסתםאו ,סרחון

 • •בימינובמהרה ,גועללציוןואב
עצמוןצבי
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ןוו lעתהמרוצת
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 ; 150,000,000מאיאקובסקי:ולאדימיר
הנהפן;אלכסנדרבתרגוםפואמה;

נתןבעריכתלשירהקונטרס ; 13מ'ס
 1996זך;

"גרונאי-מאיאקובסקיולאדימיר
הואעצמו.אתשכינהכפיהמהפכה",

אוכאימז'יסט-פוטוריסטיהתחיל
מהפכתפרוץעם .-1913בלהיפר,

שירהלפרסםהחל , 1917 ,אוקטובר
הפואמהאידיאית.מהפכנית

החשובותמן , 150,000,000

האידיאיות-פוליטיות.שביצירותיו
ברה"מתושבימספר • 150,000,000

היצירהנכתבהבהן ,-1919 20בשנת

כלאתאיבאןהשםתחתשמכנסת
המהפכה,גיבורשהיא-האוכלוסיה

הסוערתהפואמהגיבורהיאוכך

הזאת.והמגייסתהמרגשת

הקיטור,בנשמה/דת-/"במקום

 /עוני-במקום /חבויים.החשמל;
אירוניסיפור-בעברית>(לראשונהכיסיך!/לתוךכייסתבלאוצרות
ופקידיו.לכאורהליברליאצילעל-גולגלותלהרוג./-ישיש

אצילביןעימותמתארהנצחי""הבעללגביעים!"
 •לשעברלידידו
החלשים","מרדהמצורפת,המסה
סגלדימיטריפרופ'שכתב

בירושלים,העבריתמהאוניברסיטה
לשתיוניתוחפרשנותמעניקה

חברתי Iספרותיבקונטקסטהיצירות,

ואוטוביוגרפי.ולאידמיר

מאיאקובסקו

000 000 150 

חוקיותעםהתהוות"רצףעלעמידה
אסתטית'.'

מכתכיחלום;מפליגוייס:יוסף
הקיבוץהוצאת ;סנשלחנהאהבה

עמ' 79 ; 1996המאוחד;

וייסיוסףשכתבאהבהמכתביעשרה

עודהכירוויוסףחנהסנש.לחנה
 .בארץלהתכתבוהמשיכובהונגריה,

הראשוןהקורא-מבקראףהיהוייס

מבוא:מסתהוסיףבעברית.לשיריה
צור.מרקי

J ,;:ג. גj +ןז·lllJ)tiג i ·ו•-•· 

\\ Jr0111 חגגןךQ לש

פזאלכסכדו

~..J~ •• • 
 ,די'יי""'"•-

איןפרשפאנגבערינסקי:לעור
יירישעפוךפאראייזררענעציע;

איןזשורנאליסןאוןשרייבער
ת"א;לייוויק-פארלאג;ה.ישראל;

1996 
ופואמות"'שיריםכוונציה,"דייג

אחדנסקי'ברילבשלמקיףמבחר
 .בארץיידישממשורריהמרתקים
ונגיעהנוסטלגיההומור,אירוניה,
עסיסית.יידישבלשוןחברתית
עלהעוצמהרבתהפואמה-במרכז

סרולסבובמרכזה, , jmreהשואה:
חשבוןבאיםהשואה,קרבנות Iוסבתו

 .ברליןהעירעםוסרקסטינוקב
ותופיעלעבריתתורגמההפואמה
הלשון.הפואמות,'ב'השירים,בקרוב
 •יידיש"כשירתגדולאחדחידוש

הבעלמגעיל;מעשהרוסטוייבסקי:
הזבוב;גרשוןמרוסית:ר,נצחי;

דבר:ואחריתהערותמדעית,עריכה

כרמל-הוצאת ; 1996סגל;רימיטרי
הציבוריתהמועצה-ירושלים
לתרגוםהמפעל-ולאמנותלתרבות

עמ' 276מופת;ספרי

מגעיל""מעשה-סיפוריםשני

קונטרס : 11מס'הנהשאולבןמשה
 1996מרסזך;נתןבעריכתלשירה

מחעדארצישראליים"שירים
קוסמיניחוחות,מדיפיעצמותיהם.

בטבורםקשוריםאקזוטיים,קסמים

והווהעברל~יםלנעורים,לילדות,
(מהמבוא>מגרה'.'למאפה
הספר'/דפיביןלחםפרוסת"שמתי

ברכבתהלכתיאז /לאי-שכחה.סימן
 ,, /דובדבנים/מלאגשוםהקטנה/למאי

שררה;ללאמצביאדרור:צביקה
עמי 529 ; 1996שוקן;הוצאת

-שדהיצחקשלהססגוניחייוסיפור
ועדבווארשהדתיבביתמילדותו
הפלמ"ח,ההגנה,עלהצבאיהפיקוד
וצה"ל.

הוצאתכמעט-יפה;ארז :יגילרן
עמ' 106 ; 1996גוונים;

-אחרים"וסיפוריםיפהכמעט"ארז
ומעכשיו'מכאןקצריםסיפוריםעשרה

ושפההומורשלבנימהכתובים
באהיגילרןשל"כתיבתוקולחת.
עמוקהומחויבותזיקהבושישממקום

לשפה".כבודויראתלספרות,
דבר>(אחרית

הפסיכולוגיהמימזיס,ורדי:יגאל
יריעותהמודרני;הציורשל

עמ' 284חמר;אחרונות-ספרי

מתוךהמודרני'הציורסגנונותניתוח

 33ניתוחהפסיכולוגיה.עקרונות

מתוךלא Iהמודרניבציורסגנונות
תוךאלאההיסטורי-תרבותי,ההקשר

קונטרס ; 12מס'הנהקנובלר:הילה
 1996אפרילזך;נתןבעריכתלשירה
הילהשלהאמריקאי''חלומה"שירי
שלקנקנועללתהותניסיון ...קנובלר
ניר-יורק",הזאת',העירמזרותימשחו

(מהמבוא>

ממקוםאותנו;מסיעים"גשרים

מנוקבותגדולותבמכוניותלמקום;
תשעיםדלק;הןההזיותכדורים/
חפצנו;מחוזותלכלאוקטן/וארבעה
הלבן."באבק

האופק;חרט :טאבוקיאנטוניו

 ;רפופורטמירון :מאיטלקית
טבעון;מריםמפורטוגזית:רקוויאם;

הקיבוץהוצאת-החרשההספדיה

 ; 1996קריאה;סימןספריהמאוחד;
עמ' 182

טאבוקי'שלקצריםרומניםשני
אתשתרגםומיאיטליהסופרימחשובי
פסואהפרננדוהפורטוגליהמשורר

יוצאהאופק",'ח'וטברומןלאיטלקית.
קולושלזהותובעקבותזi~ינו
המתים,בחדרנמצאתשגופתונ;נ;די'

למסעהופךהחיפושעובד:הוא.םש
 •עצמובעקבות

עםפגישהקובעהמספר-בידקוויאם"

פרננדוהמת,הפורטוגליהמשורר
 12בשעהליעדמגיעהואפסואה.

ההמתנהוזמןבחצות,במקוםבצהריים

חלקןשונות,דמויותעולותבו-
הסיפור.אתיוצר-לאוחלקןבחיים

ובתם,אילנה,והשתלטנית,החקזה
מהלךמציירנרציןנופר.הטבע,ילדת
שלארגש,עזיאנשיםבנפשפנימי

למרותיהשגאלהאחדדרךמוצאים
הטירוף.סףעלהולכיםוהםאהבתם,

שלהחרסינהקופינוררהאוס:ג'ין
דור;משהמאנגלית: ;מנדלסרןמשה

 67 ; 1996כרמל-ירושלים;הוצאת ·
עמ'

אמריקאית,משוררתשלשיריםמחזור
 1היהודי-גרמניבפילוסוףהעוסק

 ,-18ההמאהבןהיהודי),(סוקראטס

לומדהואהזה/האלף-בית"לאור
וליל;בוקרומים, /אדמהלכתוב:
הלשון' /מנסרתבעדחומקים

חורתיםוצורה,צבעלובשים/
היצירה,מגילתעלבאבן.משעול;

לדרך",יוצאתרועים/אומת

ערשהכאדג'סאברחסון:אברהם

מרףסררתעובר,עםהוצאתחיים:

 163 ; 1996מירסקי;ניליבעריכת
עמ'

האינתיפדה.שלפנימהשניםסיפורים
בגדהשהסתובבמושבבןהמספר'

לאירועיםנקלעעסקים,לצורך
מהשלביישוביםמרתקיםוהרפתקאות

 .הפקרושטחפרוע""מזרחשהיה

הוצאתחלודה;כחולבוצ'ן:יעקב
לספרותעמודיםביתן;זמורה
עמ' 229 ; 1996עברית;

מרכזיות:דמויותשלוששבו Iרומן
אשתוואבוד'מתוסכלציירדויד'
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ילריתשיריארבעה
לרוקהגרסיהפדריקו
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 .ה~ t q:ז~ין:ה 7~י 9 ~~
ל;הטת.השמשדת,.שחוח
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: .. :-. . . 
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... :• : : ---... ... 
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תוויםשבעהל'שבפסנתר

נ;כה.נ;כה,סלטאה
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 • ן~~~סד¾ןם 9 ~
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ביתאלמבית

 ת:~~ל ת:~~~ל.רס~ה
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-T :• --

w ם:~סס~ס;~יר;עיםם. 
ה w ~~ד~הז;דקי~,.ןה~ין
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היא.חזהנכחרבוהר~ח

ילד!ילד'להי-;ת ...ד;צהאני
:-• ... . : :· .. . ... ... 

ראתהבית"אלו"מביתהאילם"לייהילדהתרגומיםשלמוקדמת(גיוסה
 ) 1992אפיריוןבהוצאתלספרד""מנסבחוברתאור
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שלפולקלור
משרגעיםדודים

לשבתאסורישראל:בןמרית
עםלעם;הספדיהצמות;על

 1996עובר;
האקזוטיבביתהאוהדודיםאצלקיץ
לסיפוריפתיחהנקודתמציבסבתאשל

מהקולנועלנוהמוכריםרביםהתבגרות
להשתמשומפתהקלומהספרות.
קלמידהובאותה Iזומצויהבתחבולה

סומנת,שהיאהמסוכניםבפחיםליפול
שלסוגות Iיתרהתייפייפותביניהם

זיוף,סתםאואמינה,לאנוסטלגיה
התרחקההמבוגרשתודעתמכךהנובע

והיא Iהילדמתודעתטוטאליבאופן
הילדות,עםלהתמודדמסוגלתלאכבר
מדולדלדימויאיזהעםרקאלא

בןמריתכינראהשלה.ומטושטש
מיןואחדאחדבכלנפלהישראל
שלה,הביכוריםבספרהאלההפחים
צמות",עללשבת"אסור
אביבתלכנראההםוהזמןהמקום
לביתהמגיעהילדההשישים.בשנות

החופשאתעימהלבלותכדיסבתהשל
ושעודשהיומקייציםכהרגלה Iהגדול

כאשרעשרבתבערךהיאהילדה .יהיו
שלהמרכזייםהאירועיםמתרחשים

כלעשרה.בתכברהיאובסופו Iהרומן
זכרונות,שלעמדהמתוךמסופרהרומן
מראשיתו:כברכךעלמצהירוהוא

תמידשלאהיא,זכרונותעם"הבעיה
זוהדעת",עלמתקבלשזוכריםמה

אםלאשה.שחיתההילדההיאשזוכרת
עוברילדה,שלקולהשהוא Iהקול Iכן
שלמזכרונותיההנובעההדהודאת

שמצאהדחוקפתרוןהבוגרת:האשה

להתחמקמנתעלהמספרתלעצמה
מתוךסיפורשלהמחייבתמהעמדה

לאשלמעשה,כךילדות.שלתודעה
 1להתמודדהספרבאבדיוקהילדותש

שהואכפיהמבוגריםעולםעםאלא
נראהשהואשנדמהכפיאונראה,

הילדה.בעיני
בטיפוסיםגדושהזה,המבוגריםעולם

מטורפיםהזויים,אקסצנטריים,

המספרתשלסבתהוצבעוניים.
לילדהונראיתסגולהכלסאהמתוארת

מידלשלוףשמוכנהקאובוי"אשהכמו
מתוארתדירתהגםידיים",בשתי

יותרבצבעונהמתחרה Iאקזוטיכאתר

בספריםמסוימיםאתריםעםהקסומה

מלאהוהיאמארקס,ג.גשל
ובעודחן"רביעצומים,ב"קומקומים

לשוותהאמוריםסמרטוטיםמיניכל
משפחהקרובתלבית.מקסיםאופי

האנושיהקירקסאתהמאכלסתנוספת,
אשה"הצמות",היאהספר,שמציג

בתוךלסבתאמעלשגרהנפשחולת
נוסףנתיןוסמרטוטים.אשפההררי

הכס,אדוןהואהזההדמיוןבעולם
בשםבובהשבבעלותומטורללפיתום

אהבה·יחסימקייםהואאיתהז'ורז'ט,

ביחסיכמעטהגובליםמוזרים,שנאה
מוקדשיםהרומןמדפימרביתאישות.

לאדון"הצמות"שלהאהבהלשגיונות
ורקאהבהלחיקהמשיבשאינוהכס,

ז'ורז'ס.הבובהבאמצעותבהמתעלל
בצדהילדהעומדתזמןאותובכל

ייןהנבדרישלבמעלליהםוחוזה
עוברתקיץאותוובמהלךהמוזרים,

התבגרות,במיניות,מזורזקורס

המבוגרים.שלהערכיםובעולם
גיבורתה,הילדה,סביבבונההמספרת
ומקווהמשוגעים,דודיםשלפולקלור
עלילתית,דלותעלבאמצעותולפצות
כמאגירתתכוףשימושכדיתוךבעיקר

עלהנתמכיםוסיטואציות,אירועיםשל
פיוטיריאליזםשלטכניקהידי

השחוקים·כלליוכלעלמופקפק,
שלהמינייםהדימוייםעולם •משהו
מדיוצפויהואאףשחוקהרומן

מלפפוןהיהמאחורישעמד("לאיש
בבירורומושפעבאמת!),בכיס,,,

פליניסרסישלהמתפייסתמהאווירה
הסצינותבאחתמארקס.שלוספריו
בורבתוך"הצמות"עצמהאתקוברת

מפני Iממנולצאתומסרבתבחצר
אהבה,להמשיבאינוהכסשאדון
הסצינותאחתאתהמאזכרתסצינה

פליני,שלב"זכרונ,ת"יותרהנודעות
עלפלינישלהמשוגעדודועולהבה

רוצהאשה,"רוצהמשםוצורחהץע

צבעוניותםמקום,מכלאשה",
מחייהקטניםהאירועיםשלהפנטסטית
 1ברומןפינהכלהממלאיםהשכונה,

השטחיותעללכסותכדיבהאין
חוסרועלהטקסטשלהרגשית
מזומנותשלעיתיםגםמה Iבשלותו
לסנסינמנסליתהמספרתנסחפת

המרה.עליתרמתחנחנת
קשה •התבגרותשלרומןבתור

רקמושפעהילדותשעולםלהאמין
להאמיןשקשהכשםממשממבוגרים,

 1תרצואם I(אוהדמויותשאלה

שלעולמהאתהמזינותהדימויים>
זקנהבתולהסבתא,המתבגרת:

כמהעדנשים.שונאוגברמשוגעת

עלהילדמביסהיותרלכל Iלישידוע
תודעתומעמקימתוךהעולם

אםגםוהאומניפוסנסית.הנרקסיססית

מהבדיוקשזהההנחהמנקודתנצא

עולםלעצמהבוראתהילדה:שעושה
קשה Iומפלצתימעוותקירקסי Iפנימי
רקכולומוזןזהשעולםלהניח

סבירמשוגעים.דודיםשלמדמויות
שלפנססיהשזוהילהניחיותר

מסוימים,כותביםושלמבוגרים
כדי Iבוחןבאבןכמובילדהמשתמשים

שלהמטורללעולמםעללרמוז
המבוגרים.

עולםמכיווןתיתכןנוספתפרשנות
לינהירשלאאף Iהיונגיאניהמושגים

מכוונותיהיוצאפועלהיאאם
המספרת,שלהמרומזותאוהמפורשות

שלי.פרסיתבפרשנותרקשמדובראו
היונגיאנית,הפרשנותבכיווןנלךאם

בספרהמתוארשהעולםלהניחניתן
וששבי Iימיפגלעולםדימויהוא

למדיוהפאתסייםהמבחיליםהטיפוסים
הםהכס,ואדון"צמות"בו:המתוארים

ול"אנימ,ס"ל"אנימה"דימויים
מהםהנפש,שלוהחבוטיםהפגועים
המיניםעולםעלהילדהלומדת

זולפרשנותבהתאםותפקידיהם.
זקנהשבתולההדעת,עלמתקבל

יכוליםנשים,שונאוגברומשוגעת
לנשיותמוצלחיםדימוייםלהיות

מאחראךעולמנו.שלולגבריות
מספיקמעוצבאינוזהעלילתישכיוון
הסף,עלזופרשנותלדחותיש Iברומן
חלול Iרומןכעודהטקסטנותרוכך

ישראלבתשמריתמפני Iוחבלומייגע.
בולסכשרוןבכתיבתהמפגינהאכן

 •סיפור.לספר
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אינוהחולעוף
FIREBIRD 

 ;האשציפוררב·הון:אורנה
מריקבין·תרבותיים,קשרים

עמ' 48 ; 1996ניו·יורק,

מתוךמבחרהוא "האש"ציפורהקובץ

"כעוף 1רב·הוןאורנהשלספריה
וספרהכוכבים"שלו"נגיעותהחול"

העתידשקטה","בצעקההשלישי
להשמהההוצאה·לאורלאור.לצאת

תרבותיים,חתכיםלסקורלמטרה
ושלהעולםספרותשלבסדרות
והתנועה,ההדפס Iהקולאמנות

רכה,כריכהשלבחוברותולהוציאם
העורך,ווידיאו.קלטות·קולכמו·גם
המתרגםגםהואברקןה.סטנלי

אורנהמשיריכמהשללאנגלית
וקרןורביןריבהשללצידםרב·הון
גוט.אלקלעי
כאילונקראיםבתרגומםהשירים
קולחת,השיריםשפתאנגלית.נכתבו

הומורעםוקולעת,יבשהתמציתית,
הערום;נ;הה"גופיבעצב:מהולדק,

או ,) 21<עמ'לבנות"בנו/בעצמות
עלמנחיתה/-העפיפונית"רוחה

<עמ'/שיר"אותיות/ניקודים/יוצרת

מתכווןשאינומבחרכאןמוגש ;) 36

בהגשתהאמריקאיהקוראאתלהדהים
בחרוהמתרגמיםלרוחו.שזרהתרבות
נוףרוחאתשתואמיםשיריםלתרגם

זה,שיריםשמבחרמכאןמולדתם.
אורנהשלבשירתהאחדפןרקמגלה
 1הארץנוףממנהעלמיםוב·הוןרב

לחברתהיחסלילדות,הגעגועים
מזרחיוצאלסבאוהאהבההנעורים
אירופה.

שירתאתוהמייחדהשופעהמקור

והמשוחררתהמודרניתישראל
בתנ"ךמצויפסוקים,ושבריממליצות

 1לוהמגיעאתזאתבכלפרעוהוא

המשפטאתזה:אנגליבמבחראפילו
כסנה",בימושלת--הזו"הרוח
קרןכוכבים;,של"נגיעותבשיר

 " Like aל·תרגמה:גוטאלקלעי
" buming bush 'השיחכי ) 29<עמ"

לקוראגםקרובמושגהואהבוער",
וחבל .מתרבותוחלקהוא"ךשהתג

 1שלאחריובשירביןרוריבהשטעתה

" w "שכחה ,"לקטהשיר<מתוך ,כחה
במקום ) 19כה,שבדבריםופאה"

forgotten sheaf , ,"כתבההיא"שכחה

Paupper's tithe , עני'.'"מעשרשהוא

 1ברקןה.סטנלילעשותהגדיל

 Like theהחול","כעוףשבעקבות
firebird ורבין>ריבהשל<בתרגומה

אשר Firebirdהשםאתלקובץהעניק
ל·"ציפורתרגמההוןרבאורנה
 Firebird ,לישידועכמהעדהאש'.'
צפון·אמריקאית,ציפורהיא

להואיןושחורות,זהובותשנוצותיה
יקסהפגזה ,·החוללעוףקשר

גםלתחיה.וקםהנשרף Iהמיתולוגי
אין Iנסקיויסטרושלהאש"ל"ציפור

הבאהזוציפורול. nלעוף·הקשר
שלהנוצה-רוסיתאגדהמתוך
מוצאובן·הצארשודד·דרכיםהורגת

חבלהמכושפת.היפה,אתבעזרתה

lד"'IRl:IזIRD 
 Jl;tv'-flon גג11·ז<:>

ובעקבותבאנגליתקיבלזהיפהשספר
מטעה.שםבעברית,גםכך

פיסוקלשיריםקבעוהמתרגמיםכל
ממעטתרב·הוןאורנהשמלהם.

אתלקוראומשאירהבסימני·פיסוק
וביןמשפטסגירתביןהברירה

ריבהנוסף.והרהורלתהיהפתיחותו
כיבנקודת·סוף·פסוק,מחליטהורבין
קובעברקןה.סטנלינגמר;הכול

שבמקורהשורה,בסוףסימני·שאלה
קרןגםבמקף.מסתפקתהיא

סימני·פיסוק.הוסיפהאלקלעי·גוט
זאת;דורשתהאנגליתהשפהאולי
אתלהפגיןרוציםהמתרגמים,אולי
הם.נשימותיהםקצב

התרגומיםהשיר.בחזותגםכך

השורותחדשות.פניםלשירמשווים
וקרןבמקורמאשראחרתמסודרות

אתזהבאמצעיקושרתגרסאלקלעי
הראשונהלשורתו Iהשירשלהכותר
מספראתמקצרתואף ;) 31<עמ'

חזות"תרגום" ,) 37<עמ'השורות

ראויביןרוריבהשל 119בעמ'השיר
לשבח.

השיר,אתחישהמתרגםספקאין

 1אותוועיצבחווהאשרהואכאילו

 .צורתואתגםלקבועלומותרולכן
המקור:על"מצפצף"והואפעמים
שורהבמקורשתפסה"עדין",המלה
שלבתרגומונעלמה ,) 24<עמ'שלמה
"שלו",השירחזותלטובתברקן
-"שיקספירהאירוני:הפתגםכדבר
אורנהמקום,מכלושופר'.'תורגם
בתרגוםברקןעםשהשתתפהרב·הון

ה"עדין"שורתאתהשאירהשירה,

במקומה.

והתרגוםהמקורשבוספרשישטוב,

שתיאתהמכירהקוראמעומתים.

מהבדלילהגותיכולהשפות,
הואכשהתרגוםשפה,שבכלהדקויות

האפשרויותאתלחושוגםטוב,
והתרגום:המקורבשפתהגלומות

יותרמרשימים Iשבמקוראי~ם"רי."תו

 ,) 24<עמ'שבתרגוםמ"תו·ה~ין
שהואפןרב·הוןאורנהבשירתיש

לאוהבה,האהובהביןטהורהליריקה
"המושכתלרוחלעולמה,שהלכהלאם
קרןכוכבים'.'שלידה/נגיעותמתוך

שיריםגםתרגמהגוטאלקלעי·
קצרות"תמונותכמותיאוריים,

המזכיר<שיר .> 38<עמ'ולים" nמבית·
בשרי"אתזלדה:שלשורותיהאתלי

המדע"),דרקוןהניחו/לפניהנכלם
"שלושתאומרת:רב·הוןואורנה

-בגסותבגופילנבוריבוא/הרופאים
מלים/במקוםהמייצרגופי-

השיריםשניאדומות'.'כדוריות

קרןשתרגמה Iשבספרהאחרונים

דמויותשיריהםאלקלעי·גוט,
חברתיות.בעיותגםהנוגעים

זקוקותשאינןהאמנותיצירות

ודיועטאיוריחמישההןלתרגום,
לספרבמיוחדשנעשואגםיעקבשל
אתמתרגמותהןאםיודעאיניזה.

ודאיהןאך Iהציורלשפתהשירים
ושחורחדשאורעליהןמושכות
השיריםאוליועולה.מסתלסל
שניתןלמשהוהאיוריםאתמתרגמים

למשש.
המתרגמיםשלושתכיאומר,לסיום
כאילואותוושרוהמקוראתאהבו
אתאמרתיכברואנישלהם,היה
 •יוכיח",יאהב,אשר"ואת 1שלי

שתלשמואל

לביתאדון 1ר
אסטרהאזי

סיום?אותחלה 1ר

העזרפעליאסטרהאזי:פטר
סערי;רמימהונגרית: ;הלבשל

 1996שוקן;הוצאת
 )-1950 (אסטרהאזיפטרשלספרו

התפרסםהלב"של"פעלי·העזר
שלבתרגומו Iשוקןבהוצאתלאחרונה

ששמוהראשונההפעםזוהיסערי.רמי

ההונגריתהספרותמגדוליאחדשל
חנויותמדפיעלמופיעהעכשוית
 .בארץהספרים

"מביתמילולי(בתרגוםאסטרהאזי
הגדוליםה"ממזרים"אחדאסטר"),

בןהואמרכז·אירופה,סופרישבין

אחדשלבחצרואצולה:למשפחת
בשםצנועמלחיןשירתמאבותיו

משפחתוביןקשרכלאין<אךהיידן
ממשפטהמוכרהאסטרהאזילבין

האצולהתאריבמקוםדרייפוס).
פעםשהיוהנרחבותוהקרקעות

אסטרהאזילפטרהמשפחה,בבעלות
"בוגרבתוארלהסתפקנותר

תואר-במתמטיקה"אוניברסיטה

ביצירותיוכשלעצמו.מכובד
מלבדהפוסט·פוסט·מודרניסטיות,

שולטת·מטאפיזית,המתמטיתהרוח
הפיתוחדרכיהמוסיקה,השפעת

זה,ספרשלה.והקומפוזיציה
לספרנחשבהלב"של"פעלי·העזר

מספריוך·"מעמיק""בוגר"יותר

יכולוהוא Iאסטרהאזישלהקודמים
והןיצירתוסגנוןאתהןלייצגבהחלט

גדולתו.את
לחלקבדומה Iאסטרהאזישלהרומנים

במאהשנכתבויםומגהרמןנכבד

שלמחדשלעיצובניסיוןמהווה , 20ה·
 .הרומןז'אנרעםהתמודדות Iהז'אנר

לתחוםפונהקונדרה,כמו Iאסטרהאזי
קומפוזיטורית:השראהלקבלהמוסיקה

הפוליפוניה,הקונטראפונקט,מכאן

מאפייןהרבים.החוזריםהמוטיבים

 1לומרלאאם Iנטייתוהואנוסףבולט

אמניםסופרים,ממאותלצטטמנהגו
אוסטרו·הונגרים,לרובדעות,והוגי
מודרניסטים,או , ) Musil (מוסילכגון
הטקסטנוכחות .) Cage (קייג'כמו

(הריצויןלאפעםאףשמקורו Iהזר
אלא Iרלוונטילאהסופרלטענתהזש
היוצרביןשיתוף·פעולהבתור Iכןאם

בשניהטקסטאתמעשירהלקורא),
משתלבהציטוטאחד,מצדכיוונים.

 1ניגודיוצרשניומצדב·"מקור",

סבוכהעצמההטקסטורהמתח.

רחוב,שפתשלערבובמלכתחילה:
שוניםבסגנונותספרותיתשפה

יותר.עממיתושפהשונות,ומתקופות

כמהללכדהאמוריםאלה,בסירנות
במרהמביעיםאמנות,תחומיוכמה

סופיסיכום Iקץתחושתמסוימת

 .בעברונוצרהנאמרשלומוחלט
הןזוורב·גוניותלשוניתסביבות
בפניהעומדהעיקריהמכשול Iהקושי

העשירהמרקםלפיוט,בדומההמתרגם:
כמעטהמקוריהטקסטשלוהייחודי

לתרגום.נתוןולא

אינוסערירמישלתרגומו Iכןאם
נסיבותבסיסעלמחדש","כתיבה

להתכחשמנסההמתרגםאלה.
שלהסגנוניולעושרלרב·גוניות

קרובלהיותהאפשרובמרת Iאסטרהאזי
מתפרשתזואמינותאךלמקור:ואמין

רושםונוצרטכנית,כאמינות

"סוד",שלרובדעלויתרהשמתרגם
והסטיות Iלביטויבלתי·ניתןשהוא

מוחמצות.לגמריהקיצוניותהסגנוניות
הלשונית,ההחמצהעםגם Iאבל

הקושישלמרותהססגונית,ההפשטה
תרגומוהכרחית,חיתהלאשבתרגום

לאי·דקויותופרטזורם,סערישל
רקומהנה.מדויקהואמקומיות

פערנתגלההמקורילטקסטבהשוואה
כאילותחושההמותירהטקסטים,בין

אחרים,בעולמותנעיםשניהם
ראויהמתרגםספקללאבלתי·נקשרים.

איכותיתרגוםעלכבודלעיטור
בלתילאגםאםטובה,והתמודדות

ברכהבמיוח.דקשהמקורעםמוגבלת,
בחירתועללמתרגםמגיעהנוספת
חשוביםשניהםוביצירה,ביוצר

בספרותהמתרחשמבחינת-ומייצגים

 •העכשווית.ההונגרית

טרכאידוד
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באמצע·באמצע

מדרגותעלילדעלי:פארל
ואבר;שריףאייר:העולם;
יונחאטלס,יהודהמערבית:

 , 1996המאוחר;הקיבוץטפו;
ממוספרלא
ואיןמרתקיםמעשהסיפוריאין

שכתבהחדשהילדיםבספרגיבורים
 •עליפאדל ,פקיעיןיליד ,המשורר
שאומר"מהלב"דבריםישנםבמקוםמ,

אוארבעבןלהיותשיכולילדאותם
"עלשעומדילדארבעים.אושמונה
בהרבהבוומתבונןהעולם",מדרגות
רואהשהואמהאתואהבה:פתיחות

פשוטה,בשפהמבטאהואומרגיש

מכבליהרחוקהוחכמה,רגישה
המיטהאתאוהב"אניומהתחכמות.

 /השינה,חדראתאוהבאני /,שלי
ולהתחילאותי;שמעירההשמשאת
תכולאתאוהבאני /מהתחלה.יוםכל

אתשמרעידהרוחאת /השמים,

הגינה/פרחיאודםואת /,הוילון
ומעברלחלון,/מבעדלישקורצים

 /ומרחב.הריםגבעותביתנו/לחצר
ביןבאמצע·באמצע/לייושבואני
ומערב."מזרחודרום,צפון

 ,בספרהשלישיהזה,מהשירכבר
העיקרייםהמאפייניםאתלראותאפשר
אינוהמשורר •כולוהספרשל

והבהירההפשוטהשפתו"מתיילד",
בושישנהאחדלכלכמעםמתאימה
העכשוויבכאןלהבחיןהפתיחות
שבוהתוםזאת,ועםאותו.ולאהוב
המרכזיותותחושתהדבריםנאמרים

באמצעלייושב"ואני-הילדשל
לאותנטיהשיראתהופכים-באמצע"
להודותיעזמבוגר(איזהילדים.כשיר

באמצע"?)"באמצעשהואבתחושתו

הןבספרהמובעותהחוויותרוב

"פשוטות"יומיומיות,חוויות

להתחברמאודשקלואוניברסליות,
עתרן,/קורא"אבאגיל.בכלאליהן
איתייחםשב /במטבח.טרודהואמא

אבלמוכר,כך",כללבדואניבבית·;
אתכךלהגידמותרלילדשרקאפשר

מאמינים.יותראנחנו ,לוהדברים:
איזה"יששאצלונאשיםלאאותו
נתן(כדבריהזאת"בבדידותגםשוחד

 ,)"שוניםב'ש'יריםזך
לטבע,אהבה.מקריניםהספרשירי

ככזה,ומכובדשמוכרלעצמילאנשים.
ילד/"אניילד."רק"הואאםגם

ליישהעולם./מדרגותעלשמטפס/
עניינים/לייששכל/לייש /לב,
לאותושישנםוהענייניםלכולם",כמו
הואשמחים.רקאינםבהכרחילד

בעולם,מקומועלמתמודדהוא ,פוחד
להכירלומדהוא ,לבחורלומדהוא
המגוונים.הבטיחםעלהחייםאת

לאבכלל /מתשסבאלי"כשאמרו
לאשסבאאמרתי /הרבה.נבהלתי

שוב, " ...מתחבארקהואובעצםמת/

אתלהגידיעזלאגרמבואבל ,מוכר
זה.

בספרלהוכיחמצליחעליפאדל
המסורתייםשהגבולותהזה,הילדים

דיבעצםהםוגיליםתרבויותלש
וזהוגמישים.מאודלפחותאומדומים,

הספרמתוךואכד'שריף :איור

היפההספרשלהמוסףהערךאולי
רהוטהלעבריתמערביתשתורגםהזה,

ויונהאטלסיהודהידיעלומשכנעת
לאאם(גםבכשרוןושאויר ,טפו

ואכד.שריףהציירעל·ידילטעמי>
ביקורתייםוהמאודהפרטייםהילדים

ואפילו ,הספראתאהבוממש-שלי
 •הרבה.אומר-זה

לאופררות

שדעםלהתיידד

הדפסהדר-קרב;גדוסמן:ודיר

המאוחד;הקיבוץהוצאתשכיח;

עמ' 78 ; 1995

שיצא Iגרוסמןורידשלהראשוןספרו
 ) 1982 (מסדהבהוצאתלראשונה

הקיבוץבהוצאתשוב,ולאחרונה
לבנימובהקספרהוא ,המאוחד
מירושלים, 12בןנערוריד,הנעורים.

חובב ,מתבודדקצת ,ניתמהוקצת

 ,הוריוכהגדרתשהוא ,ילדספרים,
זקןעםמתחבר ,זקןכמוקצתמתנהג

תוךרוזנםל.היינריךהאבות,מבית
לאירועורידנקלעהזאת,ההכרות

בדו-רוזנםלמסתבך ,שבמהלכו ,סוער
מביה"סהבריון Iשורץרודיעםקרב

נשלחיםכךמתוךלשעבר.לרפואה,
ואלהרחוק,העבראלהסיפורשורשי
שםראוס,אריתביןהאהבהמשולש
-הצעיריםושניהמסתורית,הציירת
הבריון.ושורץהעדיןרוזנםל
וחכם.משעשעמותח,ספרכתבגרוסמן

בשפהשהיה,הנערעלמספרהמבוגר
היאזאתועםמדיילדותיתשאינה

וזורמת.עדכניתומתקשרת,מדוברת

ללמדניסיוןאוהתנשאותבספראין
זאת,ועםמכבידים,מוספיםערכים

 ,טבעיבאופןאותםמרוויחהקורא
ובהנאההילרית,הראותנקודתמתוך
ממש.

הזה,במקוםכךעלמתעכבתהייתיאל
שמפיאלוכוללהשבחים,רביםאםגם

נפלהזההביכוריםספר •שליהילד
רביםספריםאחריבעצם, Iלידיי

אםבין ,גרוסמןשלאחריםוטובים
יצא,אבללמבוגרים.אםוביןלילדים

לבניאחרבספרעוסקהזהשהגיליון
גרוסמן.ורידשכתבהנעורים

בהקשרלעמודרציתינקודותשתיעל
כזאתקריאהשבמיןהאחת,הזה:

תווים"בדו-קרב"מצאתישבדיעבד,

המרתפיםילדלמומיק,מקדימים
המופנםולאהרןאהבה"ערך:רבעיין

מכלויותרהפנימי"הדקדוק"ספרמ
 ,"זיגזגילדיםמ'י'שהבלשהילד ,לנרנו

אופיינייםקוויםגםבומצאתי

לתפיסה ,יותרהמאוחרגרוסמןל
 •שלוהאנושיתלתפיסה ,שלוהילרית

 ,גרוסמןדוידשלבילדמשהויש
מבוגר;וקצתילדקצתשהוא

להיותיכוליםהעולמותביןוהתחומים
גמישמעברשמאפשרמהמטושטשים,

עוזרגםאבל ,מבלבלזהביניהם.יותר
שניביןלנועדברשלבסופו

המציאויות.שתיהעולמות,
שיש ,במשהואחרשהואהזה,הילד

ומקוריתעצמאיתמבםנקודתלו
הפיסיתבמשמעותהיאאם(ואפילו
מתחתהעולםאללהביםשלהפשוטה
שיכול ,האחרגרהמכראולמיטה)
שלעלבונואתכואב"עדייןלהיות
עמ'("דו-קרב",שהיה"ההואהילד

באופןהשונהקבלתאתמאפשרים ) 14
הטפה.אומאמץבושאין ,טבעי

אתלדוגמהניקחאםחשביה:הנקודה
לילדים,המופלאה,"איתמר"סידרת

נוספיםלספריםכאןאתייחס(לא
מאחר ,וסמןגרורידשכתבלילדים
קצתבהכללה-מהשתרע>המצעשצקר

משהושישהואהמכניזם-פשטנית

אחאוארנבהחלומות,(שדלילדשזר
פחד.שמעוררמשהונולד>לאשעוד

ומקרבהילריהפחדאתלוקחגרוסמן
מנקודתדיאלוגאיתרמקיים ,אותו
אתמבייתהואוכך ,הילדשלהמכם
נמחקשהפחדלאהחלום.אוהסיום

הגורםגיסים.איןנעלם,אוגמריל
אבלבמציאות.ושורשיוקייםלפחד
שאפשרברגעאיתר,להתפשראפשר
עמולהחליףמקרוב,בולהציץ
לפתח ,איתרלהזדהותתנאים,עמדות,
חדשה,מציאותלברואיחסים,
עםלהתיידדבתוכה.אותושכוללת
מוגבלים.בתנאים ,השדעםאוהארנב
בחזרההאלה,הדרךציונישניומתוך

מתמודדיםשעמוהפחד :ל"דו-קרב"
פחדוגםהזיקנהפחדגםהואכאן,

הילדממש.מהמוותוגםממסתורין
עםמתחברזקן>קצת ,כאמור(שהוא,

הואכךתוךיל.דקצתגםשהואזקן
לחדווה,החיים,לאהבתמתוודע
המוסרייםלקודיםלנאמנות,להגינות,

צבעוניבעולםלושחי ,ידידולש
ובתחומיבזכרונותעשירותוסס,

כאןנכשלאינוגרוסמןהתעניינות.
לנצח.צעירשהואמושלםזקןבהעמדת
מהמתוךוגםשבוהילדמתוך ,רוזנםל
ממנושאיןבדו-קרבמסתבך-שהוא

כעדהילד,כבוד.עלאהבה,עלמנוס,
מתכונןזהבעוד ,לרוזנםלוכמאזין

אתמחבר ,עליושנכפה ,האחרוןלקרב
האהובההאוהבים,ביןהסיפורקצוות

התגובההמסתורי.והגנבהנעלמת
מלהביאנכשלשהואלאחרהראשונית,

היאבדו-קרב,מלהשתתףרוזנםלאת
לעשותלאלהעלם,היאהבטיחפחד.
הילדלכןכמובן.לבגוד,לאגםכלום.
 ,לספרלמילואיןשיתוק,במיןנתון
שלהנטושבחדרוומצטער.פוחד,והוא

בקשתואחרממלאבעודו ,רוזנםל
 ,מפחידמשהוקורה ,הזקןשלהאחרונה
כמובן,בארון,מסתתרזריזמסעיר.

לוישאז,אבלמאוד.מפחדהוא
דלתאתפותחהואפועל.והוארעיון.
כאןאביאלאהפחד.אלומציץהארון
ברגעמקום,מכלהסבך.התרתאת
בזירתזריזעומד-הספרשלשיא

ימות,שרוזנםלמפחדהואהקרב.
מתייצבהואאבלעצמו;הואגםואולי
שהואהסיפורובעזרתהסכנהבמקום

הוא ,ויוזמתודמיונובעזרת ,מספר

 ,לושסופרהכפילמציאותממדמוסיף
 ,שינוישמאפשרמשהובהיוצרהוא

פשרה.

יכולשהואמשוםלהתבצעיכולוזה
כלשללראשאיכשהו"להיכנס"
 ,שלוהאחרותמשום ,בדברהנוגעים
אותו.מרתיעאינושהאחרומשום

בקלות.מתאפשרתמידלאהדיאלוג
ילדבפעוטות,כשמדוברלפעמים,

להקיםשצריךאוביערארנבעםמדבר
הרבהצריךלפעמים, ,לשדמלכודת

 , 11ב-קר"דושלבמקרהמזה.יותר

מתעוררתהנעורים,לבניסיפור
נמרצת,פעילותשלסבוכהמערכת

כנגדמרוץזהויות,החלפתהתחפשות,
הזמן.

הרבהמורכבתהופכתהזאתהמערכת

שוב,אבל-זיגזג"ילדים"בישיותר
שהואבילדמדובר-לבלשיםיש

שנקודת ,אחרקצתשהוא"זיגזג",

עםאותומחברתהשונה,הזאת,המכם

זה,במקרהמפחידה,תהוםשהואמה

משפחתשל ,ייאמןשלא ,המוזרהעבר
אמו.

וגםבכלל,ילדים,מיניכליש
אניאבלגרוסמן.ורידשלבספרים
עלהאחרות,ממדעללהתעכברציתי
 ,האחרשללמציאותההתקרבותיכולת

שיכולה ,המפחידאוהזרהשונה,
כמלכודת"טריק"דרךלעבור

סבוכהלהיותיכולהשדרכהחלומות,
ובמאמץבבריחותוכרוכהיותר

 ,בשודאפילואובמסעאוובהתחפשות
ונו',סימניםושפתסודיבמרתףאו

שהיאלינראההכולובסךועוד.
והפחותהקשיםבספרים(גםמובילה,

התפשרותשלגלסראופטימיים>
שהואהמבוגר,אלשבדרךוהתקדמות,

הזה,הראשוניובספרילד.קצתגם
ואינךומותחמצחיק ,כאמורשהוא

רבבחןמאוירוהואלרגע,אותומניח
כברישנם ,אברהמיאבנרשלבציוריו

 •הזאת.האנושיתלתפיסההמפתחות

-גלעדישראליעמית
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הדרווישיםלשון

צדאם;שלעיראקננג'ו:עפרה
מרכז ;הכוחושפתפוליטיישח
ת"א;דיין/אוניברסיטתמשה

תשנ"ו;המאוחד;הקיבוץהוצאת

עמ' 301

תחומיםחמישהמקיףיכושלפנהמחקר
 1והזמןהמקוםמבחינתלזהזההמשיקים

אחרבהבסמתמקדמהםאחדשכלאלא
מהפכה,כגון:הפוליטייםהחייםשל

דת.מלחמה,לאום,מדינה, Iמשסר
עוסקאינוזהשמחקרמדגישההחוקרת

 1לעצמןכשהןהפוליטיותבהתפתחויות

באוצרלניסויבאותשהןכפיאלא
הפוליטי.ובשיחהמונחים
הראשוןבאירועעוסקהפותחהפרק

הבעת',שלמבחינתוביותרוהחשוב
 1בלשונו(אל·תיורה)המהפכהכלומר

 • 1968ביולילשלטוןאותושהעלתה
שלכמושגהזההמונחאתטבעהבעת'
במגמהפוסק,בלתישינוןתוךקבע,

ונאמנותהזדהותתחושתבעםלעורר
שילב"המהפכה"בעקבותלארצו.
תחיהשלרעיונותבהכרח ,הבעת

ועוד)סוציאליזם(חירות,והתחדשות
הללוהתרוקנוהימיםשברבותאלא

במונחיםעוסקהשניהפרקמתוכנם.

ופרלמנטריזםליברליזםדמוקרטיה,כמו
עלהמיוצגהאוסוקרסימשסרולעומת

נפתוליםתוך Iחרסיךצדאםהמנהיגידי
ערכיוריקוןפנימייםלחציםעקברבים

אתהשגיבוומאידךמתוכנם.המערב

מיתית.סמליתלדמותוהפכוהוהמנהיג
פוליטיקאיםעיתונאים,חברוכאן

המיתוסים •שמולהאדרתחצרוסופרי
הםהחוקרת,לדעתהפוליטיים,

אתלהפוךומסרתםמלאכותייםמושגים
לחיים,שמעללמרותהמנהיגמרות

ומגבלות,חולשותעללחפות
 .עורריןעליושאין Iלסמלולהעלותם

באשרמעניינתבתופעהדןשלישיפרק
הפוליטיותולזיקותלנאמנותלזהות,

הלשון .לזוזווהמנוגדותהסותרות
המצבאתנאמנהמשקפתהפוליטית
הערבי"המיעוטשכןבעיראק,הפוליטי

גחהערשלהאריחלקאתגסנו
הגדוליםהגושיםשנילעומתהפוליטית
מיעוטאך Iמספרירובשהםהשיעים,

בשתימיעוטשהםוהכורדים Iפוליטי
זוכיםאינםהללו- ,, •יחדהקטגוריות

ניתןרביעיבפרקבלבד.למעטלאא
השיחלאויבים.יותרחריףניסוי

במשולשבעיקרממוקדהפוליטי
 1פרסיהציוני·"האימפריאליסטי·

הכשלונותמןהדעתאתלהסיחבמגמה
החדשהמשטרהמתמשכות.במלחמות

סולם·הערכים,בראשהכבודאתמעמיד
המוותמןיותרחשובהואולעתים
ניחומיםישבמלחמהלמוותעצמו.

קדושים(מותה"שהאדה"במיתוס

פרקהמוות.שלאחרובחייםבקרב>
באיסלאםבהיסטוריה,עוסקחמישי
העבראלחזרהזוהיגיה.ולוונמית

לממששנועדהוהמיתולוגיההיסטורי
הבעת'ותעמולתיים.פוליטייםיעדים
שלהעצוםבכוחלהשתמשמתמיד
כדיההיסטוריות·הגבורהעלילות
העיראקיםשלדמיונםאתלשלהב

חרבם,עלוליפוללהילחםולעודדם
גםמיתולוגיים.גיבוריםכאותם

לדעת .זולמסרהגויסהאיסלאם
כפולתפקידלמיתוסיםנועדהחוקרת,
פנימייםלזעזועיםבלם-מחדומכופל.

רב·ערךאמצעי Iומאידךוחיצוניים;

להרפתקאותההמוניםאתלסחוף
שלשהישרדותוואפשרמסוכנות.

בהחייאתרבהבמידהמקורההבעת'

הקדם·ואפילוהאיסלאמיים,המיתוסים
איסלאמיים.

השיחשלהתהליךהיאמעניינתתופעה
המשקלכובדבהעברתהפוליטי
לקראתושמאלייםחילונייםממונחים
בולסים.איסלאמייםדתייםהדגשים
כלי·קיבולמעיןאפוא,היא,הלשון
בליובני·גווניםגווניםהמחליףעצום
ה"היגיון"עלמצביעההחוקרתהרף.

האלה,התהפוכותשלהפנימי
 '.הבעתשלסרןידיעלשהוכתבו

בדומיננטיותלניסוילידיבאהייחוד
עלחרסיךצדאםשלללשונושיש

היסבמשתקפיםדבריובעיראק.הלשון
האינטליגנציהובחוגימדינאיםאצל

יוצאהואצדאם Iזומבחינהבעיראק.

המודרניים.עיראקשליטיכלביןדופן
הארוךשלסוגהמשךעלמצביעהמחקר

שייחודהאחתאידיאולוגיתקבוצהשל
השלטוןשלהמונוליסיבגווןהוא

אחתמבחינהמשקפתהלשוןבעיראק.
ומאידךהחברה,שלמכלול·הערכיםאת
עליה.העובריםהשינוייםאתגם-

 1ג'יהאדגבורה, Iכבודכמוערכים

השיחבצבתמרכזימקוםתפסושהארה,

ערכיםנוספו Iהזמןובמרוצת .הפוליטי
וכיוצא(מהפכה>תיורהכגוןחדשים

באלה.
דתייםבערכיםלשימושהמעבר

התמורותאתנאמנהשיקףאיסלאמיים
 •כולוובעולםבאזורהחברתיות

הזאתהתמורהאתתולההחוקרת
ובעלייתבאיראןהאיסלאמיתבמהפכה

בהתמוססותוכן Iהפונדמנסליססיכוחו
ובשידודהקומוניסטיתהאידיאולוגיה

הסובייטי.העמיםבחברהמערכות

האלההשינוייםעםלהתמודדהניסיון
מוטיביםסיגולבאמצעותהיה

תפקידללשוןנודעובכךאיסלאמיים,
הדוגמאותביןזה.בתחוםמכריע

הואמניפולטיביבשימושהבולסות
הקוראןמןפסוקיםשלהמוגברהציסוס

לפעולותאולמציאותלסגלםכדי

הואבמיוחדבולסלבוא.לעתיד
(השלל>אלאנפאלבפרשתהשימוש

רציחתםאתלהצדיקכדיהקוראןמתוך
השימושהכורדי.העםמבניאלפיםשל

שלללבםקרובהקוראןמןבציסטות
הואובכך Iשיעישרובוהעם,בני

הנביא.שלדבריועל Iכביכול Iסומך
וסילוףעיוותמשוםבכךשישברור
השימוש •הקוראןדברישל

לאחדהגיעהשפהשלהמניפולטיבי
שאחת Iבכךהמגוחכיםהשיאים

זיקהליצורביקששצדאםהדמויות
סאלב,אבןעלישלדמותוהיאאליה

נחשבהוא Iלמוחמדהדםלקרבתשנוסף
החצרסופרבאיסלאם.השיעהלאבי
היוחסיןאילןכיטעןאסכנדראחמד
הואכילנומוכיחחרסיךצדאםלש

שלעלי.למשפחתושלבאחרשלבחוזר
ייחוסואתלהבליטשלכסירנותנראה
רביםבסירנותגםנלווצדאםלש

דגוליםלאישיםלהשוותוומתמשכים
והאיסלאמית.הערביתבהיסטוריה

דווקאנועדואלהשבסירנותברור
שלהדלהמשפחתימוצאועללחפות
בןהואדברשללאמיתושהריצדאם,

עוג'המהכפרפשוטהפלאחיםלמשפחת
תכרית.שליד

הכשרתהואנוסףמניפולטיבישימוש
נועזיםצעדיםלקראתהרעיוניתהקרקע

החייאת Iלמשלמראש.תכננםשהמשטר
הערביםנצחוןשלהקולקטיביהזיכרון

 ) 63 7 (הסיקדיבקרבהפרסיםעל
במלחמההפתיחהלפניארוכיםחודשים

רמזים"ספסוף"וכן Iאיראןנגד

שלשייכותהעלומתעביםהולכים
הפלישהלפניזאתוכללעיראק,כרוית
דבריואתהחוקרתמביאהבצדקצעמה.

שהשתלטות Iבאמרוולאורוג'ורג'של
מביאההלשוןועלהחשיבהתבניותלע

החירות.לארנוןדברשלבסופו
שלמובהקכניסוי Iללשוןלדעתה,

כוחישאדם,בנישלרעיונותיהם
ואלימותהלשוןהשחתתמשלה.עצמאי

לאלימותבהכרחמביאותמילולית
עיראקזומבחינהחלילה.וחוזרפיזית,

שללהשתלבותןמובהקניסויהיא
פיזית,באלימותהמילוליתהאלימות

הסיבהביןעודלהבחיןניתןולא
השליטהופך Iהזמןובמרוצתלמסובב.

בהצהרותיולכודלהיותצעמו
לסגתלוניתןלאושובהפומביות,

הקרהפוליטיהשיקולחרף Iמהן
מיוחדות.מנסיבותהמתחייב

לניסויגםבאהמניפולטיביהשימוש
העתיקיםהחדישים,במיתוסים

צורהפושטיםשהיווהמחודשים,

אךלנסיבות.בהתאםצורהולובשים
 1בכךהואצדאםשלייחודו

למדיניותהפכוהאלהשהמיתוסים
שללרמהלעתיםהגיעהאשרשיטתית,
המיתוסיםאחדממש.פולחן

ועמעוםסשסושחלשבהםהמחודשים,
למציאותההיסטוריתההתרחשותבין

הפיל""מיתוסהואהמודרנית
שהתרחש ) 105הפילפרשת I(הקוראן
ידועהקדם·איסלאמית.בתקופה
שילובהםבקוראןהנרמזיםשהפרסים

אלאואגדה,דמיוןעובדות,של
למציאותוסיגלואותוהחיהשצדאם

המיתוסיםהעלאתבעיראק.המודרנית
הקרקעאתלהכשיראפוא,נועדה,

הפוליטיותההתרחשויותלקראת
אתגריםבפנילעמודוכן Iבעתיד

הטבעיתליכולתהמעברהםשלכאורה
לפזרגםנועדהמיתוסהחברה.לש

חושאתבכךולקעקעמסכי·עשן
ההיגיוןאתולשבשהעצמיתהביקורת

שלאדומהלהשפעתם,באשרהקר.
 1המחקרמןכיוצא Iכךכלרבהחיתה

והכורדיםהשיעיםבקרבבייחוד

לאחרמיד Iהמשטרנגדשהתקוממו
החלפתמקום,מכלהמפרץ.מלחמת

עלמעידהלבקריםחדשותהמיתוסים
לחפותמנסהשהמשטרתרבות,משבר
באימוץבייחודשונות,בדרכיםעליו

חדשים.סמלים
הערביבעולםהפוליטיהשיחעלבדיון
 .מרכזיתפקידהעיראקיהשיחמילא
היומוןהואבוהמוביליםאחד

שלבנובחסותהמופיע"באבל",
השיחאתלאמץקוראהואעודי.צדאם,

שהשיחלאחרהעיראקיהפוליטי
תבוסתועקבהתמוססהנאצריססי

העיראקיהשיח Iלדעתו . 1967במלחמת
נועדהששליחותובכךמקודמיושונה

ועוד.זאתבשנים.מאותלהתקיים
המוחלטתבהתנגדותומצטייןהשיח

הזרים,השפעתאחרילהיגררות
האמריקאיתההשפעהמןובהתנערות

שלחמתםאתהעלואלהדברים .ועוד
המשוררהאופוזיציה.אנשי

כריםהעיראקי·כורדיהאופוזיציונר

יאת" n"אל·החשובבעיתוןפרסםעבד
שהשקרטועןהואבנדון.נוקבמאמר

רהוט.לדיבור-והרצחלגבורה,הפך
הארמוןבמרחביהשתלטההעילגות

הספרלבתיונתגלגלההרפובליקאי
נעשתההלשוןולאוניברסיטאות.

השלטוןומרובאה.משועבדתמסובכת,
מנסהוהיאפנימיות,סתירותמלא

מצב.לכללהסתגל
הביקורתדבריאתגםמצססתהחוקרת

משכילשלוהמעמיקיםהחריפים
הפנההלהיאסין.אל·סיד Iלא·עיראקי

שלושהנגדביקורתוחיציאת
שיחהמשכילים,שיחרובדי·השיח:

באשרהשלטון,ושיחההמונים
עםקשריהםכיטועןהואלמשכילים,

להםהיוכספייםופיתוייםהשלטון
נדםהאמיץהביקורתיוהניתוחלרועץ,
נלכדוהללו-להמוניםבאשרבפיהם.
שהביאההמתעתעת,התקשורתברשת

משובשתפוליטיתמודעותלידי
הוא-השלטוןלשיחבאשרגבלת.רמו
בלשוןהקולראתלתלותאיןכיטען

לשוןלכלדומההיאשהריהערבית,
השלטתהקבוצהכיהיאטענתואחרת.
אתלשבשהאחרונותבשניםמנסה
מודעותלהפיץבמגמההערביתהלשון

סוציאליזם,כגוןערכיםמזויפת.
נתרוקנוחברתיוצדקדמוקרטיה

האמוןאתאיבדווההמוניםמתוכנם,

צדאםשלהפוליטילשיחבאשרבהם.
לעצמואימץהלהכי Iיאסיןטוען-

קרפוליטיניתוח Iמלאכותידתישיח
לשוןמעורפלות,מיסטיותהצהרותעם

הואהדרווישים.ללשוןיותרהקרובה
הפוליטישהשיחיקרהשלעתיםמציין
הסתירותבגללדווקארישומויטביע

המבנית,חולשתו Iשבוהפנימיות
ורעיונותיוהפגוםסגנונו

אפואהיאהמלההפרימיטיביים.
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משוםומפגרתפרימיטיבית·ישע,חסרת

הלשוןאינוסעקבנוצרהשהיא
מודעותיצרההאנוסההמלההערבית.
לזמן·מהופעלההמשברבזמןמזויפת

אלהאךההמונים,אתלסמםכדי
המציאותהלםאחריהתעוררו

השתלטווהתסכולוהייאושוהתבוסה,
עליהם.
עמדישדרומחמודהפלסטיניהמשורר

בפואמההמלהשלהכפולתפקידהלע
-כוכבים"עשר"אחדשלהנודעת

וכנגדנו",בידינולחרבחיתה"הסיסמה

מדוקדקתבבחינהאותנוזיכההמחקר

שלהסמנטייםהשדותשלומעמיקה
"תהפוכות"רקעעלהערביתהלשון

צדאם,שלבעיראק 'הבעתשלהשלטון
השיחבצבתמשתקפותשהןוכפי

בכושרמועלההדיון .הכוחניהפוליטי

מענייןשימושתוךרב,אנליטי
מקורי'מחקרזהורבים.במקורות

 •ומפרה.מאלף

רגולנטשמואל

מעיןשגיא
עודהמליםאין
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החודששיחת

 5ו=יי
1 ~ ~ 

"בלש"כשכותבים :וסמןגרדויד
לחארלםמגיעיםממשלא
בסריעקב

חרשיספדכותבאתהגדוסמןיריר ,,, ' .

במקדחשחראגיבורבוישהאם-

ii ילדה?אוילד
שאניהחדשהספרעלאיתרלדברליקשה

שלמהעונגחלקאותו.כותבאניכיכותב,
אושלוש,אושנתייםשבמשךהוא,הכתיבה

מעצור.ליוישהספר'עםלבדאנייותר'
 •אותולחשוףאוהספרעללדברפיסיכמעט
כלועלשאכתובספרשבכלמשעראניאבל
תהיהאםגםבתוכה,יהיהשאכתוב,דמות

והדמות,ופעיל.חימאודילדשבעים,בת
שלהההתייחסותיהיהשלהמהאיפיוןחלק
אותימעסיקשמאודדברזהשבה.הילדאל

הספרלגביגםנכוןוזהבשבילי.ומשמעותי
אינןמזמןכברהמרכזיותהדמויותהזה.

הילדות.בגיל

שצדיךצעיריקטןייותרשילדמשוםאולי
רמותחראוהזדהותיחדרהומעודדהגנה

מבוגדותידמויותביןלהעמידמאורנוחה
שלחן.ההתנהגותאתלבחון

בילדותיש-נוחותמחפשבדיוקלאאני
בצורהשסוע,פעור'הואשבעיניימשהו

אללהתבונןשרוצהלעיןמאודשחשופה
עםהזאתהחשיפותשלהמגעהזה.המקום

מתנהלתשכברנקרשה,שכברמציאותכל
שמענייןהואהמבוגרים,עולםחוקיפיעל

להבהירכדאישאוליחושבאניאבל,אותי.
לדברהולכיםאנחנואםבהתחלה,כברממש
לאילדים,עלהרבהכתבתיאניילדים:על
חזקהמאודגישהלישישגילשזהמפנירק

חייםנסיבותבגללאישי'באופןאליו
עלגםכתבתיאניקיים.ודאיזהמסוימות.
לגמרי.אחרגילזהשבעיניימתבגרים,

כולםאתיכלולדירגישלאמבטכלומר'
עלכתבתי .גמרילאחרגילזהאבליחד'

מספיקלישיהיומקווהאניכיגםילדים
כלעללכתובכתיבהורצוןחייםשנות

שבעודצופהבהחלטאניכלומר'הגילים.
-לייגידושלושים,אועשריםשנים,כמה
כמוזקנים?עלרקכותבאתהלמה

כתבתיפשוט,ילדים.לגביאותיששואלים

הרבהבהםשעסקתיספריםשלושהבאמת
הדקדוקב"ספרבעינייבעיקרבילדות.
<"עייןמומיקבהתבגרות.עסקתי .הפנימי"

ב"ישוגםיל.דעלהרבההיה )אהבה''ערך:
מתוךלאהלאההולךואני ,"זיגזגילדים
ילדות,שלהתיאוראתשמיציתיהרגשה
לעשותרוצהואניקצריםשהחייםמפניאלא
אחרים.דבריםגם

ישגריםלמכרספריםשבחרבהלבישמתי
לעומתילדים.שחןמרכזיותכמעטדמויות

שםשאיןלמתבגריםשחםספריםישזאתי
ילדים.שלדמויות

כך.זהעלחשבתילאפעםאףמעניין.זה
אתחסריםשמתבגריםמפניאולי

הילדות,אללהתייחסותהפרספקטיבה
יודעאנילהיות.יכולהמהמבוגריםשלחלק
כלעלמהילדותההחלצותמדחףשחלק

הרצוןהוא-מעטלאויש-מוראותיה
מהרשיותרכמהולהתעכלקדימהלהביט
ההקלהכלעםהמבוגרים,קהילייתבתוך
הזאתהקרישותמצבשוב,בזה.שיש

הואהמבוגרים,ביןשקייםעליו'שדיברתי
הילדותמצבלעומתהקלהאיתרשישמצב

נתוןחשוף,מצבשהואוההתבגרות

הגוף.שרירותגםהכול.שללשרירות
זהאתמדמהאניהפנימי""הדקדוקב

נכנסאתהההתבגרותבתחילתשבולתהליך
משם,תצאאיךיודעלאואתהמנהרהלאיזו
כוחלאיזהשניםכמהבמשךנתוןאתה

פסיביע.דמיןאתהאותך'שישנהשרירותי

בילדות.גםקייםוזהבך'שמתרחשלתהליך
איזהישאבללזה,נתוניםאנחנובבגרותגם

שמתחילעד-שבהןשנהארבעיםשלושים
במיןקצתאנחנו-והשקיעההזיקנהתהליך
בנו.משתנההרבהלאשבעצםאשליה

מסוימותנסיבותשבגללאמדתקורם
יתדהקירבהלךישחייושלמיוחדות
להרחיב?יכולאתהילריםישללנושא
ילדותהיתהקריטריון'כללפישלי'הילדות

אבל ...להודותנעיםלאממשמאושרת.

תחושההיאזהבכללוילדאדםשלהתחושה
גורמיםבהמוןקשורהוהיאסובייקטיבית

שאוהביםהוריםלךישבאםתלוייםשלא
בהחלט.יציבהמשפחתיתמסגרתאואותך

נכנסיםאנחנווכאןסובייקטיבי'מצבזה

ארצהלאאנישבופנימימאודלתחום
שוםאיןשבוהמקוםשםאבללפרט,

עםאתהרקזהבחוץ'שקורהלמהמשמעות
הדרךנסיבות.אלווגםבתוכך.שקורהמה

אותו'חווההעולם,אתרואהאתהשבה
 .מולוערוםאולבוש

הדקדוקרבספראחדןביןעצוםהבדליש
ילדיםרכישנרנוגיבורנולביןהפנימי"

זיגזג".

הואאהרןנפרדים.שונים,ילדיםשניהם
פנימה,כלפיכולומופנהיותר'פנימיילד

דימוייםעולםבאיזהשלובמחשבותשקוע
מבודדלאטשלאטהרמטי'כמעטפנימי'
מאוד'לוקוסםוזה •החוץמןאותו

פנימה.הזאתהצלילהההשתקעות,
פנימיבעולםתלויהמהחוץההתבודדות

שמחיהכוחזהמהחוץ.לגמרינפרדשיהיה
הואנרנובסוף>.אולי'אותוממית(גםאותו

שלו'המחשבותאתשפועלילדהוא •ההיפך
הרבההואבחיים,במציאותאותןמממשהוא

עולםלביןבינוהזהמהחיכוךנהנהיותר
שאניחושבאניתמי.דלוזקוקהואהחוץ.
הזההספראתכתבתיבעצםשניהם.הייתי

חציוזהסדר'קצתלעשותכדי- ,,"זיגזג
הירח.שליותרהבהיר

כמובןשוכחהפנימי"הדקדוק"ספר

(ואניעמוקלידיייותרחראלחלוטיןי
 .יגזג" rמנפגע>לאשאתהמקורח
כולונכתב"זיגזג"משהו.לזכורצריך

 .צעיריותרהרבהקוראיםלקהלובמהותו
הזהלספרשקרהממהנדהםלפעמיםאני

שהואסיפרתי-פורסםכשהספראחר-כך.

בתי>נולדהלא<עדייןשלי'לבניםנכתב
שהיהולילדעשרהאחתבןאזשהיהלילד

 .לחלוטיןאותוהבינוושניהםשמונה.בןאז
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הוצאתילקלוטלהםקשהשהיהדברים
הגיללקבוצתיגיעשהוארציתי .מהספר
היעדקהלהיהזהסיבות.מינימכלהזאת,

סיפור.להםכותבשאניהבטחתיהראשוני.
אתההאלהלגילאיםכותבשכשאתהובוודאי

תהודהתבתעםמורכב,ספרלתתיכוללא
וגם .הפנימי''ב"הדקדוקשישכמוכזאת

שלאמקווה"אנילי:אמרת-זאתמבחינה
לאהספרהסיפור).עומק<בענייןתעלב"
פחות ,מבחינתיהואעמוק.להיותהתכוון

ערך:מ"עייןאומ"הדקדוק"משמעותי

האלהשהספריםיוםשאיןחושבאני .אהבה"
אושםשישמשפטבאיזהאלייחוזריםלא

ילדים"יששלהכתיבהתהליךמראה.
מאודנהניתי ,ובכללשונה.היהזיגזג"

בלתיחוויהלעצמוכשזה ,אותוכשכתבתי
לאכותב.כשאניליהנות ,בשבילירגילה

הלילהבאמצעמתעוררהייתילאסבלתי.
 ,אותוגמרתיחרדות.אולבדפיקותעם

אתה-החורףכשנגמרעושהשאתהוכמו

שהואשמחאניוזהו.בארוןהמעילאתשם
קיים.

קוראיםשמבוגריםמופתעשאתהאמרת

וכחנים.בוקוראיםשמבוגריםבו,

סויר"דבתוםכמווכחכח,קרא,עברךוגם

ומיוןמוצאאתה .והבלשים"מ'א'מילאו
והבלשים"?ראמילחזההספרבין
אהבתימאודמאודקסטנראדיךאת

האחרונות,בשניםאליווחזרתי ,בילדותי
ודאיהבנים.לשנישלומספריםכשקראתי

קטעיםאפילושהיוודאימושפע.שאני
קסטנר.לאדיךמחווהמיןזו-שאמרתי

והבלשים"?ב'א'מילכל-כךאהבתמה
הכבוד ,הילדשלהעינייםבגובהכתיבה
 .ההומור ,לילד

עבריםסופריםמעטכךכללרעתךמרוע
הילר?ברמותבאמתנוגעים

כתביהושעא.ב.ככה.זהאתרואהלאאני
 , ,,הרעההעצהביהרעוזעמוסגם ,ילדעל
ילדותועלסיפוריםמעטלאישלשבתאיגם

ב"זכרוןואפילוממריא"פרזביד,דודשלו
 .הוריומולכילדדמותועולהדברים"

התכוונתימוצא.כנקורתלילומתכווןאני
העברית,לספרותביחספרספקטיבהלאיזו

הזאת.מהבחינה

הכיבמצבנמצאשאניחשבתילפהבדרך
שקועוחצישנתייםכבראניכמרואיין.גרוע

כותב,שאניבספרהכתיבה,בתהליךכולי
 ,ליחשובוהכיאותימענייןשהכיהדברשזה

לאאני .איתרלדבריכוללאאניועליו
שהייתיהיחידיהדבריצא.הואמתייודע

שבפעםזהשבוע,לפניממש ,לומרמוכן
קרוביותרקצתשאנימרגישאניהראשונה

 ,לכןהיחי.דהדברזהלהתחלה.מאשרלסוף
פרספקטיבהממנימבקשכאילוכשאתה

קיקיוןמוסי :צילום

-משקיףבעמדתכיום,העבריתלספרות
ופחותפחותאני ,לךאגידאנילענות:קשה

הזאתבספרותמוצאהאחרונותבשנים

אתבהםמוצאשאניאליי.שמדבריםדברים
כללכאורה .שליהרגשותעולםאת •עצמי

שספרמאודנדירזהאבלקיימות.המלים
 ,למשלדברים.לימשנהאואותימטלטל
הספראתכשקראתיליחיתהכזאתתחושה

הרגשתימלכים".מאכל'עיםלאוריצחקשל
שמלמדאותי.מטלטלשבאמתספריששפה
לאאניבו.שישלחסרונותגםעראניאותי.

העזהואיזוכוחבוישאבלמהם.מתעלם
ואומץ.

בספרות;הצעיר'החרש,הגלעלמשחו
 )-אתחלאכברזה(פתאום,

אחרי.מישהוכברשיששמחמאודאני

הצעירהגלשלבכתיבהשישמתכווןאני
בסיפוריםביטויליריבאוזהשוכח,משחו
חככהזואוליברומנים,מאשריותר

למשחו?
אגב,לקרוא.משתדלאניזה.אתמרגישאני
בעיניישהואשהרגשתימישהושלשם

אותושקראתי ,טובלישי ,כשרון
גםשםקראתיפסח.חייםשערךבאנתולוגיה

משהויששטיגליץ.אפרתשליפהסיפור
מבקשואניקורא,שאניהחדשהבכתיבה

בקודיםמדברלאשהואההכללה,עלסליחה
מוכשרים,מאודמאודשהםאנשים .שלי

<אתהשלה,במיומנותמדהימהשהיאכתיבה
שמותאומרלאאני ,הוגןלאזהמה?יודע
מוטתשלתחושה ...לומר)רוצהלאגםואני

צמצוםאיזהשלמספיק,רחבהלאכנפיים
ספרותקוראאתהשאםדברים,בהתנסחות.

מוצאאתההשישים,שנותשלאמריקאית

 ,והיהודיהישראליהקיוםאותם.עשושכבר
ובזמןבמקוםרגיל,בלתיהואשבעיניי

לרובמחלחללאאיכשהובהיסטוריה,הנתון
זה.אתמרגישלאאתההחדשה.הספרות
בעינייקיים.לאזה-הסיפורשלבפרודות

זאת,בכלהכותבים.שלגםהחמצה.זאת
שלהקודיםאתלפענחדרךגםהיאהספרות
עצמנו.

-התבגרותלךאיןאם-ביוגרפיהקצת
-כולות

כבראנישאמרת,כמו .-54בכן.נולדתי.
הזה.הכובדכלעםהצעיר""הדורלא

כללבדרךלב.דהייתי"יצאתי"כשאני
זוגות,אובקבוצותהופיעוחדשיםסופרים

שהואיהושע> .ב.א(ובולילב.דהייתיואני
כל •לילשדךניסהתמיד ,יקרחברבאמת
אתםאולי-אמרהואסופראיזהשקםפעם
שהרצוןלמרותאותי.שיעשעזהצמ.דתהיו

קיים.ודאיסופריםעםלדיאלוג

בירושלים?גולת
במבשרת.גריםאנחנועכשיומירושלים.אני
ירושלים.עדייןזה

 ?-81בלראשונהפרסמת
היה?זהמהבדקת.בטח ,אומראתהאם

 •-81בהיהשזהחושבאני ,כן"חמורים"?

עלהכתיבה,תחילתעלקצתתספראולי
-אותךשליווהמחשבות-הלבטים
שכתבתיהסיפוריםלגבילבטיםשהיובוודאי

לגבילבטיםהיולאמשונהבאופןאבלאז,
תחושהממשלכתוב.מוכרחשאניהתחושה

וזהרוצה,הואמהשיודעאדםשלמחנק.של
מהלדעת ,בחיילישהיהרגילבלתידבר
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מאודמאודתחושהזוכראנירוצה.אני

קונקרטית.

למשל?בתיכוןלזה,שקרמוכסירנותחיו
כלבסירנות.עודשהיוליהתבררעכשיו
חשבנוחמשבגילכבר-ליאומראחד

שהיאזוכרתמורהואיזהתכתוב,שאתה

ואני ,סופרואהיהאגדלשאניליכתבה
הברורההתחושהאבלכולם.עםמסכים
זוכרשאנימצב//חמורים".בסיפורחיתה

שהייתיזוכראני ,גופני ,פיסיבאופןכמעט

שלאפנימית, ,מאודקשהמצוקהבאיזו
מהדרכיםאחתבאףאותהלפתוריכולתי

שאישכמוסיפורוכתבתיישבתיהמקובלות,
חברשלכתףעליבכהלפסיכולוג,ילךאחר
רוצהאני-ויגידהעירגגעליעמודאו

תכתוב.שב.-שאומרכוחהרגשתילקפוץ.
ידעתילאלכתוב.הולךאנימהידעתילא
שחיתהרווחה,הרגשתוחיתה .ייגמרזהאיך

 ,בכללבחייםפעמייםאופעםעודאולי ,לי
זה-שלספרותיים,לאאחרים,בהקשרים

במובןלא-מזלךוהתמזלצריךשאתהמה
ידעתשבמקרהאלא-טובמקצועשזה

באופןלחיותלךשיאפשרבדברלבחור
 ,ליקרהשזהגדולהזכותוזאתנסבל.
שאניבגללאבלהגבוהות,המליםעלסליחה
שהיומאזמועטותבתקופותעצמיאתמכיר

מזלישהתמזלחושבאניכתיבה,בלילי
עלמדברלאאניבכתיבה.לבחורשידעתי

התהליךלביןשבינימהעלאלאהתוצאות
הזה.

בכתיבהמתבטאזהאיךפוליטי,אישאתה
זה(בפובליציסטיקהשלך?הספרותית

הרווחתלטענהמתייחסאתהאיךמובן).
חושביםהסופריםאתםלמה-ברחוב
בענייניםלהתערבזכותיותריששלכם

לנו?מאשרפוליטיים
נושאעלדעהלהביעשהדחףחושבאני

לקוםשלדחףאותובעצםהואפוליטי
 .בסיפורקולולהשמיע

בסיפור,ריעותיךאתמביעלאאתהאבל
הגדי"?'זזיוךלהוציא

לישקרהלתהליךקשורזהלזה.אגיעאני
כללאהרי ,דברשלבעיקרוהכתיבה.עם

בנושאיםדעתםאתמביעיםהסופרים

אינםהסופריםרוב ,לדעתיפוליטיים.
פוליטיים.בנושאיםדעתםאתמביעים
עושיםמעטיםכמהאותימפתיעזהלפעמים

תחום.בכללאפוליטית,מתבטאאניזה.את
מתבטאאנידעה.ליישדברכלעללא

עליילכפותמנסהשמישהומרגישכשאני
 •שלילאשהיאשפהאועולםהשקפתאיזו
 ,הגדי"'ח'יוךאתשכתבתיבזמןהתחושהכך
 ."נפקדים"נוכחיםאתאוהצהוב"'הזמןאת

 ,מתארשמישהומציאותשנוצרתכשהרגשתי
אתמתארותשלאמליםלהנותןוהוא

הולךלבינהבינישהפערהזאת.המציאות

המציאותאתמכירלאלאטלאטשאניוגדל,
אתכתבתי ,ספרכתבתיבהתחלה,הזאת.
אניהזהשבספרוהרגשתי .הגדי""חיוך

מרגיש,אניומהחושבאנימהלעצמימנסח
כלביןהראייהנקודותאתמפזרואפילו

הרגשות.כלאתלהקיףכדיאנשיםמיני
 ,והחמירהלךבחוץוהמצבשניםשבעעברו
וראיתיויותר,יותרקיצוניונעשההלך
מהתייחסותעצמיאתפוטרבעצםשאני

והתחלתיהזאת.המציאותאלרצינית
שותףאניולמהקורהמה ,יותרקצתלחשוב
שאניהסופרים .ידיאתנותןאניולמה

העולםאתשלוקחיםאנשיםהםמעריך,
שקורה.ממהלהםואכפתאישי.מאודבאופן
הזההדחףפיסיבאופןכמעטבהםוקיים

המוכרתהמציאותאתלקחתמחדש,לנסח
מדבראתהאםמחדש;אותהולנסח

הופכתהמציאותרקלאאז-בקלישאות
הופךבעצמךאתהשגםאלאלקלישאה
דחףמיןישהזאת.המציאותבתוךלקלישאה

"קלאוסטרופוביהלוקראתישפעםכזה,
אתה ,סופרשלהיצירהדחףמלים",בתוך

מליםצירופייוצראתהאזלנשוםמוכרח
לנסות,אחתליגורם-הזההדחףחדשים.
אתשליבמליםלעצמילנסחזמן,לכמה

מאליוכמובןלקבללא •סביביהמציאות
אניאםאפילואחרים,אנשיםשלניסוחים
רוצה,אנידעתם;אתומכבדמאודמעריך

ליאומרמהלשמועהזאת,המקהלהבתוך
אינסטינקטאיזה ,שליפנימיקולאיזה
לאהואלפעמיםצודק,לפעמיםשהוא ,פנימי
מהיודעאני •שלילפחותהואאבלצודק,

ספרהואאהבה"ערך:"עייןגםחושב.אני

הואהפנימי".'הדקדוקוגםפוליטי.מאוד
שלמצעלשמשיכולשהואבמובןפוליטילא

מנסחשהואבמובןפוליטיהואמפלגה.איזו
שלתודעהמנטליות,פסיכולוגיה,שלזרמים
ישראל.בארץשחייםיהודייםאנשים
אואהבה"ערך:"ב'עייןשמתוארותהחרדות

שמתבטאיםדבריםהןהפנימי"ב"הדקדוק

 •שלנוהיומיומיתבפוליטיקהדברשלבסופו
הפיסימהעולםהמסויםלניתוקאולזרות

הפוליטייםהמעשיםעלהשפעהישוהמוחשי
בהם,מטפלאניאז •ביותרהמובהקים
כותבוכשאניאחרת.ברמההאלה,בספרים

אונפקדים""נוכחיםמסוגהדבריםאת

מיידית.יותרברמהכותבאניהצהוב""הזמן

באמתשאלהזואבלארוכהמאודתשובה
מסובכת.

פרוץלפניהופיעהצהוב""הזמן
חאינתיפרח.

האינתיפדה.לפניחודשיםשישהאוחמישה

ילדים.בגןביקורעלביקורכותבאתהשם
חראפלסטיק,מקלעםילדמתאראתה
לחרוגשנוערתת-מקלעשזהאומר

שלהראשונהחיריחבעצםזויהודים.
חאינתיפרח.

הרבהכךוכליריותהרבהכךכלבעינייהיו
-לזהשהוליכודברים

אמיתי?סיפורחיהזח

 .דוקומנטריזהפיקציה.לאזו •בוודאי

מהלחשקרחלמטאפורח,הפךזה
כשחןמוצלחותמטאפורותלחרבהשקורח
להתייחסרוצחאתהלמציאות.חופנות
שחופנתמציאותשלהזאתלמערכת

ולחיפך?למטאפורח
זהשקרהמהשם.חיתהכברהמציאותהרי

בתוךניואנסיםהבליטמחדששהניסוח
השמותאבלקיימים,היוהםהמציאות.

ביטוי.להםנתנולאהמציאותשלהישנים
בתוךתנועהפתאוםיצרהזההחדשהניסוח

מהבעיותאחוזותשעהתשעיםהריהמציאות.

קראנוכולנו 11הצהובב'הזמןתיארתישאני
אבללניסוחים.התרגלנוכולנובעיתונים,

לשחזרקשהקצתאולי-תקופהבאותה
לאותהנחזורלאשבקרובמקווה<ואני

לנסחעשרבןלילדנותןהייתאם-תקופה>
עליריות,עלהפגנות,עלבעיתוןכתבה

מיןהיהזהכיזהאתעושההיההואהרוגים,

עבדתיזה,אתיודעואניקלישאות.שלרצף
קוראהייתיבוקרובוקרישראל',ב'קולאז
את •לישהוכתבוכפיהאלההקלישאותאת

שקרית.חיתהבהםמלהשכלהמשפטים
רביםכמהראיתיזהאתלכתובכשיצאתי
ביטוילשוםזוכיםשלאבמציאותהניואנסים
אליהםשחפנתיברגעדבר.שוםבמציאות.

להתייחסחייביםהיואנשים ,האוראת
לאשעשוכפי-אליהםלהתנגדאליהם.
פתאוםאבלאיתם,להזדהותאו-מעטים
כמומציאותבמיןקורהמהחדשות.במלים
עשריםהאינתיפדה?עדבהשבוייםשהיינו

תחושהישכמעטכולםאצלכיבוש;שלשנה
הכיאנשיםאצלגם •בסדרשלאמשהושל
שלממצבמרוציםהיולאהם-יםימנ

הואאםאלא ,אחדאףהרי .אחרעםכובשים
 •אחרעםולשעבדלכבושאוהבלאפסיכופט,

רחבעםכמו ,מאודימנימישהואפילוהרי
רוצההוא ,טרנספרלעשותרוצה ,זאבי

בוודאישהואהמועקהאתבתוכולפתור
הוא •אחרעםלכבושנאלץשהואמזהמרגיש
גורםזה •שלובדרכוזהאתלפתוררוצה
האדם,ביןריק, ,פערנוצרלאטשלאטלכך

הזההריקבחוץ.המצבלבין ,המוסריעולמו
מחלחליםלתוכוכיריק.נשארלאפעםאף

אינטרסנטייםגורמיםמאודהרבה

מינימכלהזה,המצבבשימורשמעוניינים
השפהאתמשחזריםאומפברקיםוהםסיבות.

מה •להמשיךהזהלמצבלאפשרשנועדה
לחיותשנאלץהאדםלאט,שלאטהואשקורה

כאלאליהלהתייחסמתחילכזאת,במציאות
שוםלעשותיוכללאשהואעליונה,שרירות

הידועהמשמר ,שמירשאמרכמונגדה.דבר

ערבים,אותם"הערביםכאלה:מציאויותשל
צומיןים",אותווהיםיהודיםאותםהיהודים
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עלונמותחרבנועלשנחיהכזה,אלוקי
שבעינימצבזהחרב".תאכלו"לנצחחרבנו

כישראלילאקורכן.שלמצבהואאיום.הוא
-כיהודיאלאזה,עםלחיותיכוללאאני
החרדותשלקורכןלהיותרוצהלאאני

איזהשלקורכןלהיותרוצהלאהאלה,
למרודשליהדרךזו .יותרמוכןלאקיפאון'

הדברהזה,בפטליזםהזאת,בפסיביות
שלהניסוחהואלשנותיכולשאניהיחידי
המצב.

שונהחיהמהלספרים.רגענחזורבוא
האחדים?מין"זיגזג"שלהכתיבהנחליך

עלתהזיגזג"ילדים"ישאתכשכתבתי
מהאיןהספר.סוףאתידעתישממנהנקודה

אתהבלשיבספר .בלשיספרזהלעשות.
בלתימשהוזהבעצם,הסוף.אתלדעתחייב
אתלדעתרוצהלאאבי .בשבילינסבל
מושגליאיןעכשיו'כותבשאניהספרהסוף.

יהיהמהמושגליאיןשלו'הסוףיהיהמה
כותבואנימושג.ליאיןהבא.הפרקנניח

אנייכול.שאניהזמןכליום,כלהרבה.
לדעת.לאליחשובלדעת.רוצהולאכותב,
כותבשאניבספרלחדש.הזמןכלליחשוב
שישהאוחמישה-חושבאני-ליישעכשיו

אחדשוניםמאודלאאלטרנטיביים,טקסטים
כיוונים.מאודלהרבהשהולכיםאבלמהשני'

האישונות.גירסאותעלמדברלאאני
אותיתיקחשהכתיבההאפשרותאוידיעה

אליהם,להגיעהתכוונתישלאלמקומות
הדרוויניסטי'המנגנוןמבחינת-שאולי
-שלמותיעלקיומי'עלשמירהשלהפשוט,

לימוטבאזלשם,להגיעכךכלליבריאלא
אגיעלאאניאדע,אניאםכילדעת.לא

מיןכאןישהיסחפות.ממשלאזאתלשם.
יודע.לאוקצתיודעקצתמלקחיים,תנועת
רצוןמתוך .הזמןכלעצמךאתמאגףאתה
מבפנים,להיבגדוגםעצמךאתלהפתיעגם

לאדםלקרותשיכולטובהכיהדברשזה
שלנו'לאינסטינקטיםבניגודכותב.שהוא
מנגנוניםפיתחנומסויםבשלבכולנוהרי

אופחותסביריםחייםלחיותלנושמאפשרים
לאבמצביםעצמנואתלהעמידולאיותר'

מיוזמתוילךלאמאיתנואחדואףנוחים,
כותב,כשאתהאבלבהארלם,לסיור-לילה

1 ~ ~ 

המצפןאתלאבדצריךאתהרגעבאיזהאז
להארלם,תגיעשבטעותבתקווהשלך'
לא"בלש",כשכותביםלך.יקרהמהונראה
חושבאניולכןלהארלם.מגיעיםממש

שישסיפורבלשי.סיפוראכתובלאשיותר
לאזהכיבסוף.כאלהמצילתייםאיזהלו

ב"ספרגםהזאת.ההסתעפותאתלינותן
-חושבאני-עדממשהפנימי"הדקדוק
עכשיו,גםידעתי.לאהסוף,לפניחודשיים

אניזה.אתאוהבמאודאנישם.פתוחהסוף

שרוציםמקוראיםמכתביםהיוםעדמקבל
בסוף.קורהמהלדעת

 .לבחוריכוליםשהםלכולםעונהאני
קוראיגבילשוויםביןכראשוןמבחינתי'

 .מהמקררלצאתחייבאהרןהזה,הספר
יש .הספראתכותבהייתילאכנראהאחרת
יכולהוא .ולכאןלכאןרמזיםדיבספר

-צורןגבריאללצאת.יכולוהואלהישאר
שככלכתב-הספרעלביקורתבמאמר
בכלהחיצוני'מהעולםומתנתקהולךשאהרן

שגורםספרותיכגיבורמשהובוישזאת

 • .אותולהושיעלרצותהחיצונילעולם

דנה.תורה

"'!11 ........................................................................................................................ ~ 

~ C ~ 

~ -•~ 1 ~ ,. ~ 1 , M לוונלל•ר•וגoסואל•בם•וסוl.:. י',, ~., , ul ו,..,ז \;י J.,.: "ןJ,r ווl 1נייו\'rl וlon o 1ח C ,n,ro l U 

 1ב•שראל•סופר•םשלכלל•·א•גודשלארצ•לכנסמוזמן;תהנך 1 ~ 1 1הזמנה ~
i 9.9,96ב'ביוםשיערך ~ 

 1החלטות.קבלתב. 1 1כנסת.חבריבהשתתפותדיוןא. 1 ~הסופר.חוקהיום:סדרלע 1 1ת"א. 30גבירולאבן , 2בצוותא-20:00ב ~
 1ת"א 16208ת..ד . 03 • 5619879 , 03 • 6921652טל. 1

,.,, .............................................................................................................................................................................. h... 

יי- ......................................................................................................................................................ייי-

~ ~ 
 ~מוזמנים 77עתרןקוראי ~
~ ~ 
 ~כוסיתלהרמת ~
 ~בסריעקבשלהחדשספרוצאתעם ~
~ ~ 
 ~מזההאניאמיפניאת ~
 ~משתתפים: ~
 ~בסר'שאולבסר'גדליהאדף,שמעוןריבלין'לאורהזך'נתן ~
 ~רוחאביביתפורמן-אלבז,רחלעצמון,צבי ~
 ~טפרסוןעידיתמנחה: ~

 1 20:00בשעה , 24,9.96 ,'ג•רם , 2צוותא ~
....--...................................................................................................................................................... ~ 

15 
 ' 96ספטמבר-אוגוסט



 ~, 5ןןכי
~ 

הקלסתרוןשמאחורימה
קשתןרבקה

זיגזג"ילדים"ישכעקבותאישימסע

הסיפוראתלספרההתגייסות,חובה, :;-:;::-~
כמעטחוזרמוטיבהיא ,מאודהאישי • 51

לנגועגרוסמן:דודאצלבצעקה ••
(כווסרמןח.ל.םבמחלתהאחראתולנגע
ל;:ךרזאתלעשותהרוצהאהבה"ערך:ביעיין
פירושוגרוסמןדודאצללספרנייגל>:
שללסיפורמתגייס, ,דרוךבקשבלהקשיב
האחרהריכי .האחרשללסיפורכמועצמך
יודע,אינךשאוליתוכך ,עצמךאתהגםהוא

 •המסתתרפנימך
הסיפוראתמספרזיגזג"ילדים"ישב

כמעטלאחררק-לנו ,לעצמוהמבוגר·נונו
הוא .נזכרהואבוהאירועמזמןשנהשלושים
תוךאלהזאתהעמוקההחדירהאתמבצע
שניםממרחקקללאמעשה-שבוהילד
וחירוף-נפשהקרבהאותםהתובעכזה,

 •הפנימיהאניחיווילמסעתמידהדרושים
אתלכתובכדישלמהשנהנדרשהלגרוסמן

ככהבקלילות!כאילולוהזורםהזה,הספר
-אחדילדשללסיפורלחיים,להקשיב
שליוםכלרבות,שעותשלמה,שנהבמשך

ותיקוניםטיוטה,אחרסירסהכתיבה,

 •הנכון ,הפנימיהקולמציאתעדבוסים,וחי
עצמועללאכביכולמהוססת,ההתחלה

העומדילדאיזהעלאלא ,המבוגרנרנומספר
באישמביסברכבת,הקרונותאחדשלבחלון
לאחרורק ...הרציףמןלושנופפוובאשה

האוגדןתחושתלנומועברתבוקעט
"בתמונההמסתכלהילדשלוהנעזבות
מגלה,הואויראה",ישובלאשלעולם
אני".הייתיהרכבת,בחלוןש"הילד ,לעצמו
משהועלמספרהואואזהפתעה.בכמעט
שוטרנכנסוברכבתשלולתאשקרה:מוזר

משתלטבהמשךלזה.זהמרותקיםואסיר
ישמוחלפים,תפקידים ,השוטרעלהאסיר

אוליאוממש?שלמחזה-·עינייםקריצות
הילד-סימן-דרך? ?אותזההאםהצגה.
מועקה.בתחושתנותר

אתמעטלפזרצורךמרגישהמבוגרנרנו
כברמוכןהואאחרות:במליםהזאת.המועקה
·התבגרותהילדותמסעאלבאומץלחזור
-להחיותו ,אותולספר ,בולהיזכר ,שלו
ההווהבסיפוראורגנית,להירקם,לולתת
לו.מקדיששהואהזמןמעצםולושלו.
הואפרקים,שנילאחרכלומרזה,מרגע
עתההקורות.סיפורשלאחרתלדרךפונה

רמזיםשיהוו ,הסיפורלפרקישמותייתןהוא
לויעזרולקרות,שעתידלמהלקורא

רצוףכולוהספראגב, •למספרלהתלוות
מכלנרנולילדהניתניםורמזיםאותות

לולתת ,להכינומנסיםבנדיבות,הכיוונים,
בהםיבחיןהואתמידלאהתייחסות.מסגרת
"בזמן".

אלחודרזה,שניבמסע ,עצמוהמספר
הנולדות,מודעויותיואלמציץ ,ילדותו

אל ,חרדותיואלרוכןבהיסוס,הצומחות
המרתק,המלא,משפחתולסיפורהתוודעותו
 ,זהותואתואורגמחפש ,כךכלהבעייתי

 ,הילדאתגואלוכך-כאביואלנפתח
 ,לעצמובמתנהאותוונותן ,חייואתמעצים
השותפים ,בסיפורלאחרים ,גרהמכר

ולנו. ,לסיפורו
בעצםשהיאהסיסמהזוהי-אני?""מי

לנרנוהנמסרתהנכונה>(השאלהשאלה
לפנימספר(ימיםמסעובראשיתכצופן

המסע,שלתחילתוסיסמתשלו),הבר·מצווה
שלו.האישיהמפתח
זר ,מישהולפנילהציגצריךהואזושאלה

מוחלטמשהובכלליש<לחלוטין?לחלוטין
הנחיות(וישאחרבקרוןהנמצא ,)?הפ

לשם),להגיעוצריך ,קרוןבאיזהברורות
בשמוויקראשאלתועלשיענההאישורק

בהמשךלהדריכושאמורהואהמלא,
לקרוןאותוישלח ,לוהמצפהההרפתקה

(בדרךהלאה.וכךהלאהוכך ,אחר
לקרוןמקרוןבמעברהאמנם? ?ליניארית
וישמסויםבכיווןהזמןכלהנוסעתברכבת

שחייביםאומרמיאז ?סופיתתחנהלה
מי·ביניים?חנייתאיןמה,הסוף?עדלנסוע
במסעה?הרכבתאתלעצוראפשרשאיאומר
החוק?מפריע?מיבאמת. ,נו-אסור?מה,

ונו'.)ונו'

תשובה,ולחפשאני?","מילשאול-העיקר
- 11"קלי·קלות •הזמןכל ,לשאולולהמשיך

כמהלושיתבררעדבהתחלה,נרנוחושב
זר?אדםפתאום?ככה?לשאול.אפילוקשה

לפעמיםהמסע,כללאורךתעלהוהשאלה
דק,כהדלפעמיםבתעוזה,לפעמיםבבהלה,
 •החוזרהפזמוןהיאצלולה.לפעמים
בחובהתצפוןופרטיתאישיתכךכלושאלה

מפתיעות,-אין·קץתשובהאפשרויות

משפחהסיפורי •••מכאיבותמרגשות,

מאירים ,הועלמואושנעלמו"אבודים",
חדשות:דרכיםפותחיםסתומות,פינות

יידחקו ,שיופיעוהעברמןוקולותרנותזכר
ידיו:עלויתפרשויפרשוהו ,הסיפורתוךאל

כלליות,לכאורהשאלות,שלשלםועולם
הן •נרנושלהפרסיבסיפורשלובותאבל

בסיפורתתמזגנהפרטיות,תשובותתענקנה

 ,המתפתלהמסלולאתהןגםותתווינה
עצמואלהמסעירמאבקושל ,תמידהמשתנה

האחרים.ואל
פליקס.-נרנו?שללשאלתוהעונהומיהו
שאתוהאישיהיההוא .מאודוהדורזקןאיש

הלאהאישבן-היומיים.המטורףהמסעייערך
בקרוןלאנמצאשהואמשום(האמנם?),צפוי

מוצאשהואההנחיותבמכתבנרנון 1כ~שאליו
<אבלוגביאביוכתבושאותו ,שלובקרון
בדחף ,לודווקאוהנהלקרון?).הגיעאיך
הואוכבר-השאלהאתנרנוזורקרגש,של

(האמנם?),לושהותוותההדרךמןבכךסוסה
ומידפליקס,לועונהפיירברג","אמנון
"אבלאינטימית:נוספת,אינפורמציהמנדב
-אותךקוראהוא ,שלךאבאאדוןבבית,
כךכלצפוניםזובתשובהכברוהנהנרנו".
לעמודאפשראיהריאבל-אותותהרבה

להילוךהסיפורנכנסמאודמהרכולם.על
שוד ,נרנועםביחד ,יערוךופליקסגבוה,
למסעאיתרייצאכךואחר ,נועזרכבת

נרנושל<שאביוהחוקשלמזרועוהימלטות
 ,בארץסובהכיהבלשהוא ,אותומסמל

אותומכיר-בהמשךנדע-ופליקס
כך-המשטרה?מןהימלטותהיסב!).
האפשרותקיימתכי(אם·עיןלמראית
אתלהעמידכדיגםכךתכנןשפליקס
בה,ולשטותהרגלייםעלישראלמשטרת
ההימלטותאוליאזנרנו).שלבאבאבמיוחד

גרתי.השיממקומו ,נרנושלהמשפחהמןהיא
שבו·בזמן-גנובבזמןמסעהשיגרתי.מזמנו

בכלאבל-גנובמשחקאמת,זמןגםהוא
להםשישדבריםקוריםואמנםהרצינות.
(ושלנרנושלחייועלמשמעותיותהשלכות
בחייואחרזמןלשוםדומהלאזמןאחרים).

מושחל ,ומתכווץמתפשט ,מאודחי ,נרנושל
סגנונומיטבפיעלגנובמשחקבהדרגה:
כמובמשחק,וכמופליקס.שלהמהודר
התחפשויותשלערבוביהבוישבהצגה,
כניסה·פנים,העמדותהתחפשויות,בתוך
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היוריםאקדחי·צעצועשונים,לתפקידים
 ,ידיעתוללא ,הקהלשיתוףפתאום,

מאחורי·הקלעים,פגישותמניפולציות,
סחרחורתלרגע!תחפושותהסרתצחוקים,
אמיתית.

בשאלותמתחיללמשחק,נשאבכברובונו
מהרעים?"אומהטובים"הואקלסתרוניות:

-פליקס>חידתעללעמודמנסה(כשהוא
חלוקותלעשותאפשרשאי ,מהרדי ,וילמד

 ,אביואצללהןשהורגלכפיכאלה,פשטניות
הפשעאתהרודףהחוק,אתהמסמלאיש

מובהקאמצעיבקלסתרוןורואהבחורמה,
 •••האחראתלאתר

שפליקסלבונויתבררמאודמהרופליקס.
הריאביו-המפורסםהבינלאומיהנוכלהוא

ולהושיבואותוללכודלבסוףהצליח
פליקסאבלשנים.עשרלמשך·הסוהרבבית
 ,עליוהזאתהידיעהאתלבונומגישצעמו

לבונווכשיתברר •••בהתחלהכמעט ,בעקיפין
-זוהרהאמואבי ,שלוסבאהואזהשפליקס

צאצאהואאמושמצדהריהלם!איזה
שסבתאלויתבררועודנוכלים!למשפחת

לולהמפורסמת,שחקניתאותההיא
לפליקס,נישאהלאשכלל(להלן>,צ'יפרולה
גילעדושזוהרה,אהבתם,למרות

לאאביה,מיהוידעהלאבכללשש·עשרה,
העולםבכלשוטטפליקסשהרילה,סיפרו
לפעמים.פתאום,כךבביתמופיעוהיה

בכלשמתגלהצורה,ולבשהשפשטהזוהרה,
החליטהשמונה·עשרהושבגילכאחרת,פעם

המרמהבמסעותאביהאללהצטרף
מילאה,שנתיים,במשך ,וכך ,שלוהמפוארים

מתחפשתכשהיאחשובתפקיד ,לצידו
אבלאמיתי.זיגזגועו.דועודועודל·בתו!

שלהזההצדכלבעצם .מבונואחרתכמה
אחדכלזאתובכלזיגזגי,הואשלוהמשפחה

אחר.

מזה.זהשוניםהזיגזגיםגםנוסף:שיעור

בהשיש ,אביומשפחתעםמתיישבזהואיך

וסבתאמשטרה,ואיש(דגולים!)מחנכים
הואגםדומה?בונולמיאז •••ומחודדת
הזהבמסעוהריכזה?להיותעלולאונוכל?

אונוכלויותעושהעצמו"את"מוצאהוא
 ,שלוהנאמנותעומדתואיפה ••.להןשותף
עדבעיה.-המשפחה?שלצדלאיזה

שבתוך ,עצמואתלבחוריכולשהואשירגיש
לזוזיכולהואשלוהאישי"המסדרים"מגרש
כללזוזובעצם ,לכאןוקצת ,לכאןקצת
 •שלונכוןהמקוםאתשימצאעד ,הזמן

לפעמיםקלה,לפעמים-האדמהרעידת
 ,בונושלהקודםבעולמוהאוחזתחזקה,

אירועים,-עברוכי .הזמןכלמתרחשת
בתוךבשחליםוריחות,ומראות,וקולות,
כ"מראי·מקומות"כאסוציאציות,ההווה

כדיאולאשש,כדימגייסשהואפנימיים
ליישמם,מנסה ,לושקורהמהעםלהתמודד

סמכותם,בהתערערותבאי·מוצקותם,מבחין

שלקקופוניהמןנוצרתהזהוב"עימות"
כללהםלהקשיבללמודבונושעלקולות,

מהםוליצור ,וביחדבנפרדמחדש,הזמן
שלבסכנההרמוניהחדשות,תשלובותובהם

כלחדשה,הרמוניהתוךאלדיסהרמוניה
הזמן.

ממדיםמקבליםעצמםאלהעברקולות
שקורהמהמולאלבהעמדתםשהריחדשים,

לולעזורביכולתםנבחניםרקלאהם ,לו
דבריםאותו"מלמדים"אלאהחדש,במצבו
אתבדחוסלרגע,ואם,אומריהם.עלחדשים

אמירותשלשרשרתלמיןהאלההזכרונות
הריהןהמחנכים,ההורים,מפישומעיםשאנו

למעיןגיבושוגרים,המכרשלנסיובםתמצית
שתכליתם ,סימני·דרךסיסמאות,פתגמים,
קשהבעולםלשרידההילדיםאתלהדריך
 ,חוזרבפזמוןלעצמם,המבוגריםשלואישוש
הםשהריהיחידה,הנכונה,הדרךשזוהי

את(שוכחיםהלוםעדוהגיעושרדועצמם
"מקצועיים"בבחינתכברהםהמחיר);

בחיים.

יכולזההאם .בונושואלמקצוען?זהמה
יכול ,מתבררכך-מקצועןגברי"?"להיות

תחומים,גבולותבתוךלדבריםלהתייחס
אתמחפשלראות.למשש,שאפשרבמהנאחז

סטריאוטיפיות •קלסתרוןמשרטטההכללה,
 ,החד·פעמי ,המקריכמעט.בלתי·נמנעת,

האחד-בקיצור-המורכבהמשתנה,

מהותיתזר-אחתנפששלהסיפור ,והיחיד
למקצוען.

וכדבריבטוח.אינוהשחקןמקצועאפילו
"ארורולה:צ'יפרלולה ,בונושלסבתו

ברגשותשעוסקיםמקצועות •••שליהמקצוע
 ••.מסוכניםהכיהמקצועותהםבני·אדםשל
כדישלוברגשותשימושעושהחייושכלמי

עלולהואלהתרגש,להרגיש,לאחריםלגרום
 11 •••בעצמוהרגשותאתלאבד

אשהשלתפקידמשחקתכשהיאכסבתא,רק
שום ,איפורשוםעליהאין<ועתהפשוטה

 ,שלבונוכדיבבנקהמתעלפתמסיכה),

את"לשדוד"כדיזמןמספיקיהיהנכדה,
-אחדילדלמעןחיוניתהצגה-הכספת

אלאמראש,גזורתפקידמשחקתלאהיא
ונעשיתמילאה,לאפעםשאףתפקידיוצרת

שהתפתחותוהמתרחש,בסיפורמעורבת

בה.גםתלויה
פנאי.דרושסיפורלספרכדי

למעמקיםלפרטים,לחדורפנאי
 ,גומליןביחסי·להתבונןבלתי·נראים.

-לנחשאפשריים,אומקריים,אומוכתבים
·הידבקוצרלהכיר ,הכוליודעיםכשלא
 ,למסתוריןגםחייםלאפשרהכול.לדעת
 ,תמידלשחק •לפענחולחפוזמבלילפלא,

תמידהריכיהאמת,אלבדרך-להתחפש
לחדירהוהדרךידוע,לאמשהואללחדוריש
(בונוידועשלאלמהלהתחפשלנסותהיא

ממשכברנכנסוכשהואלילדה.המתחפש
בגורלועולההיהמהתוהההוא ,לתפקיד

שהואלומתבררכךואחרילדה.נולדאילו
 .) ...בגילוכשחיתהאמובגדיאתלובש

הדרךלפעמיםשהיאהמתמדתה"רמאות"
אלאפילוהחיים,אלהאמת,אלהנכונה

מידיבונוניצלאמובגדי(בזכותה"שרידה"
לספרכיילד).אחריהמחפשתהמשטרה
עברומקום,זמןשלגבולותלעבורפירושו
ושוב,הלוךבזרימה,בערבוביה,והווה

הרף.בלימשתנהרוטט,עתידלקראת
בהם:שדיברנוהמלמדיםוהקולות

הקשוח,המשטרהאיש ,בונושלאבאיעקב,
זוהרהאתשאיבד ,בארץטובהכיהבלש
ומשתיקשותקהואומאזשנהבןהיהכשבונו

חלק-איתהשלוהסיפורואתסיפורהאת
לבונומאפשרהואוכאב.קסםמלאחיוני
בכל-המשטרה-שלוהתחביבאתלפתח

(כפיהלימודי""הקולהואקולוהרצינות.
-בנוסחסיסמאותבונו),זאתשמכנה

"החייםבשטח",לבלוט"לא-או"שלוף!"
"לאכוח",הוא"ידעביטוח",חברתלאהם

רקמאמין"אניאחורה",הראשאתלסובב
"ראיתולגעת!"לראותיכולשאניבדברים

"לאלמשש"צריך"סחורהרגש?"פעם
שיירה"מיחוזר),(משפטלפעול!"לחשוב,
שלו!"לנכדיםזכרונותלספריישארראשון

כמוני".תהיה-"בקיצור

לדברשלא •מקצועןאבאאבא.שלמורשת
מסרהעבירשבהןאחרותדרכיםהרבהעל

במתנהקלסתרוןלונותןהואלבנו:ברור
תמיד:לחשודאותומלמדעשר.בןכשהילד

בעלהאויבמפניהגןהואהעולםכל"על
 .בונואומר ,, ,עליהגןובעיקר·הפנים,אלף

מותרומההגבול.איפהידעתמיד"(אבא>
לאהואהזיה.ומהיעובדהומהי .אסורומה
הוא".מיאותושאלואילומתבלבלהיה

בונושכאשר ,להעירהמקוםכאןואולי
יכולהואהחיים,שלהמורכבותאלמתוודע
מבעדמורכבת,פנימיותלאביולהעניק

שירסס. ,בונו ,עצמושהואהאבלקלסתרון
(מקסימה ,בונואתהמגדלתהאשה ,גבי

לאתחרות(איזויפהולאשמנהבאמת>

IJ 
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מקומהאתלהקונהזוהרה).זכרעםהוגנת
בהבנתהבדבקותה,בתושייתה,בחוכמתה,

המכירההראשונההיא .נרנואתובהדרכתה

למענו.ונלחמת-ובייחודובנטיותיו
למסגרתבדיוקמתאיםאחדכללא"אולי

אנשיםישכי·הספר!ביתשלהמרובעת
ויששמיניות,אנשיםוישגבירתי'עגולים,

לא,למהמשולש,נניח,של'בצורהילדים
- ) 88עמ'(שם,זיגזג"ילדיםויש-ויש

 •נרנושללמורה·המחנכתגביאומרת
מלאה"ב"משרהאמאלהיותרוצההיא

מתילאשה.אותהיישאנרנושל<כשאבא
כמוני","תהיהלבונו:אומרוכשאבאכבר?)

להיותתנסה"אלכמוך"."תהיהאומרת:היא
"קלסתרוןנרנו".שתהיהמזהתתחילגבר'
היא-(ילד·טוב·ירושלים>מלאךשל

תועברותשבעעםאבל-נרנואתמאבחנת
בלבו!"
בנסיעותאשרגבי' .עצמולסיפורובחזרה

לתל·אביב,לחודש,אחתנרנו'עםהקבועות
בביתמודרךוסיורים,קבוע:ובמסלול
תמידהמסתיים-"עלית"לשוקולדהחרושת
לידשעותשלרציפיה-שוקולדבזלילת
"הבימה"'שלגולההדהשחקניתשלביתה
דעתהתיתןשהיאבתקווהצ'יפרולה,לולה
רבותפעמיםחזושכברמעריציהשניעל

קטעיםובכשרון'לדקלם,ויודעיםבהצגותיה,
החושיתבדרךבילד'נוטעת-שלמים
בעברוהחסרהקטעמןמשהוית,והחושב

יתחוורזההיומיים,מסעותוךבתוך<פתאום,

החסרותהחוליותעם·קשרמיכוות-לו>
גביאלם.עליהןגזרשאביובמשפחתו'

לבואתמכשירההמשמעת,שגרתעלעומדת
שהואהמסעתוךאלאותוו"זורקת"נרנושל

נרקמתוכךשלו'לסיפורההקשבההשמיעה,
 .חייושלהמתמלאההמשמעות

לקבלמשונהמשאלהמביעההיאכךבתוך
סביבמגלגלתשצ'יפרולההסגולהצעיףאת

 •ושיבולתתיאטרלית,במלכותיותצווארה
במשךלנרנויתחוורוהםשגםאותות,זהב.

המסע.

נרנומפגשאתשהגתהזוכנראההיאוגבי

זואכןאםלעולםיידעלא<נרנופליקסעם
אחד'ממסעיותרבמתנהנתנהובכךהיא>,

מופלאמסעעוברהסבא,פליקס,גםשהרי
ויקרובסיפורים,יגעואחריםואנשים(להלן>,
היאעצמה.להגםנרנו'שללאבאגםדברים,

לסיפור:מסויםאבירינופךמספקתגם
רוצההיהמהפליקסידיעלנשאלכשנרנו
הואיחד'עורכיםשהםהזהב"טיול"להשיג
משאלותיה.אתלגבילתתרוצהשהיהעונה

שולחתאלה,בסמליםהרוצהשגבי'ואפשר
כדיסבאעםשלולמסע-הפלאיםנרנואת

ואתהצעיףאתלהיביאשבאמת
יאפשרופלא,בדרךשאולי'·הזהב,שיבולת

 11"משתמשתגםהיאאזלזוהרה.להידמותלה

שלמסעכיעצמה,בשבילבונושלבמסעו
 •האחרשלמסעוגםלהיותיכולאחד

והפתעותיו'דחיסותומשוםעצמו'ובמסע

להישמעחדשים,אחרים,קולותיכולים
שוניםלפעמיםמאוד'רענניםהםמי.דכמעט
ישבוודאיוככאלהבבית,ששמעממהמאוד
חזקה.השפעהלהם
הסבא:פליקס,שלקולו

כלולשנותהסוף.עדהולכים"צריך
קוראז'!"צריךתעיז!"צריךהחוקים!"

לשמוח".צריכיםואנחנואחדפעם"החיים
-שחקניםכמואםאזרגע,רק"החיים
 11שיש.יפההכיהצגהלעשותרוצהפליקס

אח?"קצת,לחיותבאמתאפשרבאגדה"רק
נהיה.הואלהיותשצריךמהכזה:חוק"יש

 " .•.טובמדייותראנשיםתכיר"שלאוזהו".
שחיים"שתזכורזוהרה).<עלכוח"הוא"יופי
צריךגםזהחייםהחוקים.רקלאזהשלנו

מוזר'רעיוןבי"עוברבסוף,לרגעכאשר
הםופליקסשגבילחלוטין'מופרךמדהים,

לעולםוהואשלו'המסעאתיחד"שתיכננו
להשאירהחליטכיהתשובה,אתיידעלא

עליהןמתענגש"אניהשאלותבאגףזושאלה
נכון"כיהתשובה",אתלדעתלרצותמבלי
מתיקותישבמסתוריןאבלכוח,הואשידע

דומהמשהואמנם .) 299עמ'<שם,מיוחדת!"

הדבריםאבלפליקס,על·ידיכברנאמרלזה
עצמונרנוכיוייחודםתוקפםאתמקבלים

כסיסמה.ולאסיפורי'ובהקשראותם,אומר
-במקביל
מסע·חיים,פליקס,שלמסעוגםהואהספר

אתנדעלאלעולםאולי-אי·שםשתחילתו
 .כולוסיפורו

"עכשיורק!"שלךחוקבשבילמקוםשיהיה
מהכלהכול,לתקןבשבילפהאנינתקן.

שהתקלקל."
הסבתא:צ'יפרולה,ולולה
 •כולנו .מדייותרכבדמחירשילמנו"כולנו

מסוגלתהיא .נרנושל<אביו 11יעקב.גם
יעקב).שלכאבואתגםלהכיל
בנאדם"אתה<לנרנו>.שונה"שלך"האופי

אלפעםאףזוהרה.חיתהזוהרהרק .אחר
אותה,ותרגישאותה,תזכורזה!אתתשכח

בנאדםחדש,יצורכברשאתהתדעאבל
אחדאףאין .אחדאףתעריץ"אל 11 •נפרד
 11להערצה.שראוי

באותןעוד'<ישזוהרהשלדק,אחדוקול
"נותנים"אםלדבר'יכוליםשהמתיםדרכים
מתמונתה:לושודראשרלהם>,

תפחדאל •ממגיתפחדאלבי'"תסתכל
אגב,(וכדאי,ממני."גםעשויאתהמעצמך.

הנשיםשלקולותיהןכמהעדלבלשים
 ) ...יותראישייםיותר'ישירים
והמופתים,והאותותהקולותומתוךובתוך

בסיפורים,ארוגהחינוכית""אנציקלופדיה
קולותבחוטיות,בזהירות,כברעולים

מהוססות,מחשבותעצמו'נרנושלייחודיים
בסופובוגר'אחדקולאפילווישמודעויות.

עצמו'נרנושלאישיתתרומההמסע,של
מאביו:האחדאחרים,דסחיםלשניתוספת
כוח",זה"יופימסבא:האחרכוח",זה"ידע

פליקס,שלהמואץמסעו-היומייםמסע
גבי'שלבלבהכללי'כרעיוןכנראהנהגה

לתכנוןהנוכלויות,אשףלידיו'ונמסר
וביצוע.

סגנונו'בחותםטבועכולוהמסעואמנם,
הבינלאומי'הנוכלשלו'אופרנדיהמודוס

מבצעכלוחתםהעולם,במשטרותשהתעלל
אחריו'משאירשהיהבשיבולת-הזהב

אםאותי'תפסואדרבה,בהן:כמתגרה

ממסעותיוזהמסעשונהמהאבלתוכלו!
ילדבשבילנערךכולו-הפעםכיהקודמים,

בשבילהכיר'לאפעםשאףשלוהנכדאחד'
סיפוראתאמו'סיפוראתלולספר

 •שלוסיפורואתמשפחתה,
"סבאלהיותשלוהמופלאהההזדמנותזוהי

לאפעםאףהואשאבאלאחרמלאה"במשרה
השנתייםאתנחשיבלא(אםלזוהרההיה

בתוזוהרהפליקסאלה,ששניים
הגדול'בעולםיחדבילוהשמונה·עשרה,

הזדמנותהנפשעים).מעשיהםאתעורכים

המיוחדבקשבחש(ונרנולנכדולהקשיב
אתהנותןמאיץ'הלאהמכבד'הסבאשלו'
-לסיפוריולהיכנסוהזמן>המקוםמרחבכל
ב"עונש"נרנועםלהתחלקמחליטאףהוא
במשךבשרלאכוללאעצמו'עלהטילשזה
הואשעשה:רעמעשהבגללשניםעשר
מתוךשניםחמשלולתתמנרנומבשק
 .בשריאכללאפליקס,הוא,שבהןהעשר'
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היאלנכדומעניקשהואהגרנדיוזיתהמתנה
ואינטימיהרפתקאותמלא ,עצמוהמסעעצם
חותראבלעלילתיות,הפתעותמלא ,כךכל
 ,נרנושלעולמוסיפוראתלהרחיבהזמןכל

שלבמלאותעצמואתלקבללהכשירו
חיותוחדשה:באחריותבמורכבות,צבעים,

לושיספרהראשון ,אמולביןנרנוביןהממצע
שתחילתהאותה,להחיותלושיעזורעליה,
נקודהמתה.שהיאהידיעהחיתהנרנובשביל

לחיותיכוללאלעולםוהמוותקיימת.לא
(שלם>,חציאותולולהחזירמוצאנקודת

חכיהמתנהחיתהזוונתינהממנו.שהועלם
סיפורלעצמו.להעניקפליקסשיכולנפלאה

חיהיכוללא ,כךכליקר ,אחדלילדכזה,
הוא-בחשיפהשלמה,בנתינהאלאלהינתן

 ,כולופליקס,את ,אותולראותלילדנותן
הואלרגעים ,בתלותיותוגם ,בחולשותיוגם
כלאתואמיתילהיות ,לושופטנרנואתשם

והמופלאאכן.התרמית?אמןהוא? ...הזמן
כדיתוךסגנונואתמאבדלאשפליקסהוא,

רק ,במעלליוממשיךהואאדרבה, •הסיפור
ההזדמנותאוליזוהי ,שלובמילייחהואכך

מפגן·ראווחגנוב",ל"משחקשלוהאחרונה
להאירלספר.לספר,זהכלובתוךמרהיב,

גדולה.אהבהשלבמעשה .ממדיובכל
מבלילהיערךיכוללאזהשמסעוכמובן
(הואנרנושל ,האחרבמסעויתערבשייגע
האחרים.שלוגםאותו>,איפשרכלקודם

מסעאיננומסעשוםכיהזמן>.כל(להיפך.
שינויים,מתמלאנרנורקלאוכך ...בחלל
ובגללפליקס,גםאלאלהתחדשות,זוכה
חדש.מרגיששאניליעושה"אתהנרנו:

חדש".בן·אדם

חברצריךשהנוסעהמסע,שלטיבוזהוואולי
עוברזהתפקידואמנם,דרך.מורחלדרך,

הואסבאאםכיובחזרה.לסבאהילדמן
ומעצםומיומנותוגילומתוקףמורה·דרך

הנחהיומיים,אתשתכנןשהואהעובדה

 ,ברצונותיו ,מורה-דרךהואגםהנכד
אתלסבה"מכתיבים"בצרכיו ,בחלומותיו
רדומים.אזוריםבוומפעיליםבדרךהשינויים

לפעמיםהופךנרנו ,הזכרנושכברוכמו
פליקס.שללשופט
ובגללמשים,בלישאוליזה,הואופליקס
 ,הרגליובגלל ,שלוחנוכליהמושגיםעולם
הגנוב"."המשחקכינויו:אתהזהלמסענתן

מפתחנחשףוכך .מענייןכינוי

שלהסגנוןזה-זהבעשוי<מפתח-גנבים,
 ,וסמןגרשלשמעמידלעולםפליקס>

אח.דשחם ,ולסיפורלחייםלהתייחסותו
ציפיחעל ,כמובןמרמזת,"משחק"המלח
משמחות,בעיקרלהפתעות,לכיף,

לצבעוניות.לריגושים,
מתמדתהערמהבבחינתהואכי-ו"גנוב"

הואהמוות.עללחיים,האורבהעכבישעל
המתחפשתהמתריסה,השובבה,ההעזה

לרידודמבעדחייםריטוטיהגונבת ,תמיד
·מוחלשטיפותמבעד ,בנוהניטעיםולקפיאה

נוקשיםאמצעי·שרידה-תמידיחשדשל
·הפנים.אלףבעלהאויב ,האחרנגד

הקפוא,הזמןמןלהפקיעוכדי-"גנוב"
בפרקי·זמןלחיותלולתת .המקצועי
לחושך.חושךביןנקודת·אור-משתנים

 •••הסוףועדמהתחלהגנוב.זהמשחק"כל
שואל-משחק?"אתהאחד:שאלהרקויש

לשכללשמטרתומשחקזהו .נרנואתהסבא
 .שלנוונדיויוהמודוסאתולייפות
עצמןחןשבמשחקלתחנותואשר

עצמןלמצוא"עלולות"בלתי-קבועות,
אחרים,למקומותהמשחק,על·ידימטולטלות
 •••"קדימה"אפילולפעמים

ודו"חותמסיכומיםשונהזהכמה

או:זוהרה).<עלמתח.""היא"משטרתיים":
כךעל ,נועזחטיפהסיפורהואהרכבת"שוד

עדיודעכבר(רנונוהסימנים"כלמעידים
או:המעסה).בלשוןוזאתמדויק.לאזהכמה

בינלאומי."נוכל"פליקס
ייחודיים,מלאים,לסיפוריםזמןאיןלחוקכי

הרכבתסיפורכןעלאחוזי-פלא.מבלבלים,
וכלחטיפה,כמעשהבעיתונותמתפרסם

הנמצאפיירברגאמנוןאתמחפשתהארץ

·מוות.בסכנת

נרנושלואביוהמשטרה,הצליחהאילו
פליקסועלנרנועלידהאתלשיםבראשה,
אתלעולםמחמיץנרנוחיה ,יותרמוקדם

מסעו:שלכזה><יש"רגע·חשיא"
שלהכספותבחדרפליקסעםנמצאנרנו

שלחסודיהמספראתלפצחבמאמץהבנק,
שםמונחת ,אמומתנתסמרנהשבחהכספת

לוומיועדתשנחבןנרנוהיותמאז
בשרשרתנוסףצופן<חנהשלולבר·המצווה

לאורךבנדיבותהמפוזריםוהאותותהסימנים
 ,מאודקצרקצוב,זמןלרשותוהסיפור).כל

מרתפישומר"יתעורר"אחרתכילפענוח,
הנמצאים ,שאתווהקשיששהילד ,ויביןהבנק
שכלאלחחםהכספות,בחדרשם,לחם

יומיים.מזחאחריהםמחפשתישראלמשסרת
שלחסודיהמספראתיודעאינואחדאף

אחדשלסיכוי"זהסבא.לאאפילוהכספת,
מכעס.(נרנו>אמנוןמתפצחלפחות" ,למיליון
אותוזההעולם!בכליחידבןשלה!בן"אתה
 ,ונרנוובציפית.ברכותסבאלועונהדם!"

תוךאלעצמומשליךבחירוף·נפש,בחרדה,
מלאנואש,בניסיון ,שלואמאשלמצולותיה

להמציאהיאיכלהמספראיזהלהביןתקווה,
הכירלאשבעצםבנה,שהוא,ולהאמין-

יפענח.אמנםאותה,

יודעכברהואכבר.אותהמכירכןהוארגע.

הואושםפח •לוסופרהסיפור •משחועליה
לוו"חיבר"לסיפורפעילשותףנעשהאפילו
כשהואהסיפורשלמתוקחכי<בחלקחלקים
בורסתמבנייןקפצהשלואמאאיךמספר

שבבנייןהשוקולדלכריכתהיהלומים
אמא-לראשונהלחקוראהוא"עלית",

שלווסבתאשלווסבאכשהוא ,) ..•שלי
משלימיםזה,לדבריזהנכנסיםמספרים,
 •..בזוהרה ,בסיפורבזה,זהנאחזיםמשפסים,

אתמספרהואאחת,בנשימהכמעטועתה,

שלביםכלח,ועדמהחלזוהרה,שלחייהכל
 ,סימן ,סמלבסופומקבלשלבכשכלשלבים,
בצורתההיא,שהיא,קפדה,קפדה:

את ,נרנומרגישכך ,להכילחייבתהמסוימת,
שלב.אותושלחווייתותמצית

אין-אונים ,מנגדהסבעומדעתאותהוכל
קשהזהתהליךכמהעדלראותחרד ,לעזור
זאתלעשותהילדעלמנוס,שאיןיודע ,לילד

עושהוהוא ...לבנותלברוא, ,לסלול ,בצעמו
 ,בנרנולהאמין-לעשותיכולשהואמהכל

לאהוב.בלב.בשבילולהתפלל
נפתחת.והכספתנכון.והמספרמנחש.ונרנו

פליקס,מתפעםמבפנים",אותהקראת"אתה
שם,והמתנהדיבר!"שלכםהדם"זה

אמא".באהבה.לבר-מצווח.מתנה"לנוניק,
מופלא).סמלבבחינתהיאעצמה<המתנה

אתלהביןהמאמץמןלגמרימותשוהוא
אותהלקבלכולה,אותהלהכיל ,עצמו

שלחבהומורוגםמורכבותה,בכלבאפלתה,
 ,עכשיולועורכתשהיאהזאתהבחינה-

הואאזורק .•.פיירלאכמעטזמן!?ממרחקי
שלכל·כךהפשוטהצדאתפתאוםרואה

צריךחייתי ,אניטיפש"איזהחסודי:המספר

כיתבחר".שהיאהמספריםשאלחמידלנחש
רגע ,אמנוןשלחולדתותאריךזהו

אמו.לביןבינואינטימיחכיחקשר·ניתוק
מעלהעוצר-נשימה.מופלא.קטעאיזה

עוד).יש<שכמותודמעות.

<עייןגרוסמןעל·פיהאהבהעלנדברומתי
פנים""אלףלחהמוצאתשאלחערך:>?

אחדלכלייחודיים,בסיפורים,מושחלים
ואחת.

צ'יפרולהזלולהשלמסעהועל
נרנו?שלאבאיעקב,שלמסעוועל
עלחולםשבח,ילדותיצדאותועל ,גביועל

יחיושאם·הזהב,ושיבולתהסגולהצעיף
 ,נו-משאלחלהביעתוכלהיאברשותה
 •••הקוסמתחיפחפיח,לזוהרהקצתליהפך
בסוףנרנוחושבמהסרטים,היאזוהרהאבל

השםברוך-ובעצם ,גביהיאוגביהמסע,

גבי.שהיא

עדייןחלקםהם,גםמופלאיםמסעותכולם
סימניםלגאולה.מצפיםמאותתים,מרומזים,

ומשתניםרוטטיםמתערבבים,וסיפורים,

ונצליםויוצאיםונכנסיםומתאחדיםוניתזים
אולי ,אין·קץאפשרויות-ומציליםומוצלים

האינסופית.מורכבותועלהאנושיכגזע
הנראה,משחולהעליםצורךעודאיןאז

צורךאין •••מביךנעים,לא ,בקלסתרונו
אלימות,שזוהיאלם.לגזורסימנים,לטשטש
 •החיבבשרחתךמום,הטלת
השתיקהאתלפרוץנחוץברירה.איןלכן
 ,כולוהסיפוראתלספרההשתקה.ואת

<ישולהחיות ,בתוכנולחיותלוולתת
נחוץ.אם ,אותולהמציאאפילובכוחו!)

חומק,שהוא ,הסיפורשלסיבושזהוכיוון
הואפעםשבכל ,ולספרולשובעלינוכחלום,

 •ויחייח.יחיהויצמיח,יצמח ,אחריחיה
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מאחורי
זוהראוריאל

המסיכותמשחק

הקיבוץזיגזג;ילדיםישגרוסמן:דור
 1994המאוחר;

פותח IIזיגזגילדים'י'שהרומןת ,... •

נאיביתבנימהגרוסמןדוד :. 111
אתלהפנותומנסה'.ילדותית

 ,אבל .צעירמאודלכיווןלכאורה,העלילה
יחדטיפין·טיפין,להגיעיחלובוגריםרמזים

הגיבורשיעבורוהחניכהההתפתחותעם

היכרותשלמתהליךכחלק(בונו>,אמנון
המרכיביםעםהפחות(לכלעצמית,

הרפתקה,במהלך ).אותושיצרוהביולוגיים
תהליךאפשרותבפנינומסמןגרוסמןדוד

במאהבר-מצווהלקראת ,עכשווייהודי
במקומותינונשכחהאוליכאשר , 21ה·

ובמקומה ,·היומיןעתיקתהיהודיתהמסורת

באהלכאורה, •הפיזייהאבאלהמסעבא
כתחליףלחגיגה,כתחליףברכבתהנסיעה
לתורה.והעליההדרשההפסוקים,להקראת

אוזוכרשאינולמי ,הסברשלמליםכמה
ההרפתקה:בפרטימצויאינו

אמו •בכירמשטרהאיששלבנוהוא"בונו
אליוהקרובהוהנפשתינוק,כשהיהמתה

בתחילת •אביושלמזכירתו , י~~היאביותר
בירושליםהרכבתעלעולההואהסיפור
יגיעלאהואבחיפה.משפחתילביקורונוסע
ולמסעל'חטיפה'יקלעהואזהבמקוםלשם.
מטורפיםוגדולים,קטניםפשעיםשל

המשטרהמןנמלטהואבעודואביריים,
הספר.עטיפתעלכךאחריו",המחפשת
העתכלושבהעולהאני?""מיהשאלה:

-אמושלהמסתוריתדמותהבאמצעות
ובאמצעותבקרבתונמצאתשאיננהזוהרה,

בפניוהמשחקיםלולה,וסבתופליקססבו
תפקידיםמשחקיונסתרים,מוזריםמשחקים

פנימהלחפורלוהמאפשריםומסיכות
בונו .עצמועםהיכרותולקראת ,בתוכו
המבוגרהמשטרה,מןלבדונמלטאיננו

במהלךהמבוקש.הואאותו",ש"חטף
הסיפורבפניונחשףהמתעתעיםהמאורעות

המוזרים,וסבתוסבושל ,הוריושלהאמיתי
לרגעמרגעמשנההזההסיפורעצמו.ושלו
אלהלאה,אותוושולחאופיוואתחייואת
עצמוגילוישלהמסעירהההרפתקהתוך

וגורלו.
מתחסרט ,בלשיסרטשלמבנהיוצרוסמןגר

שאלתוהריגיל.בכלקורא,לכלהמתאים
רקאיננהאני?""מיבונושלהמתמדת

הבדרנים,עםקשרליצירתפתיחהשאלת
אותולבדרשבאווהשחקנים,הליצנים
שאלהשלם,דורשלשאלהאוליזוברכבת

היותהנוכחית.המאהשלתקופה,של
חייביםהםרוחנית,זהותמאבדיםשאנשים

עלהשאלהאתהפחותלכלולשאוללשוב
חגיגתשלהרוחניהקיום •הפיזיקיומם

בדמיונו ,יכול·הכנסתבביתבר-המצווה
אלמסעבאותולהתחלף ,בונושלהפורה
וההרפתקה,המתחתהפוכותדרך ,עצמו

אלאותנומובילשלוש·עשרהבןילדכאשר
עםהידיעה,עםמהמפגשהפחדתהומות

ההיוודעות.

המשחקיים·המרכיביםאתלחשוףננסהאנו
גרוסמןמטפלבהםהתיאטרוניים·דרמטים,

ובנייתבונושלהאישיתחשיפתובמהלך
כבעלמתגלהגרוסמןהמתבגרת.דמותו
המבטמנקודתגםושליטהיכולת

אמנותשלהמבטמנקודתוגםהפסיכולוגית
בחפציםהשימושבאמצעותהדמות,הרכבת

והתנהגותיים.סמלייםפיזיים,
הוא ,וסמןגרשמציבהדרמטילמבנהמעבר
יחדמגליםאנושבותיאטרונימבנהיוצר
מסיכותהמחליפיםאנשיםנרנוהילדםע

מופיעותשאינןדמויותאפילוהרף.ללא
והקוראבונושלהדמיוןבימתעלקבעדרך

רגע"בכלברקע:מסיכותמשנות-ברומן
לישקרהמהרגע,בכל •שליהעולםהשתנה
 ,לגמריחדשבאורהוארהאחרוניםבימים
ממשילאלגמרידברהיאהמציאותכאילו
מתחלף"חמקמק,גמיש,משהואלאוקבוע,

שלזואי·יציבות,עלרומןזהו .) 269<עמ'
להשתנותיכולהכולהעכשיו.שלזוהאני,

ברכבת,במקרהשפגשתפושעגם ,בעולמנו
הבמהאמניתגם •בך gכלהתגלותיכול

לסבתך.אולי,תהפוךימיך,כלשהערצת

עםחפץ,עםלעבורלומרהשחקן
טקסטעםאבזר,

עםגבישמבצעתהמסיכותמשחקדומהלא
המסיכותלמשחקי ,ביתיכמשחק ,בונו

גביאמו.זוהרה,שלבמשפחתההמסוכנים
 ,בונושלמאביויותרגםיציבהנחשבת
הישירהמאבקברגעימשקלשיוויהמאבד

לגביזאת,עם .) 177<עמ'הפושעיםעם
זוהרהשלמשפחתהבהחדרתמכריעתפקיד

ההתעלמותבגלל •בונושללתודעתו
 ,המשטרתיהבלש ,אביושלהמכוונת
שונותדרכיםגבימוצאתהאם,ממשפחת

אתהפגישהגבי •קשרעללשמורומשונות
גרמהצ'יפרולה:לולהשלדמותהעםהילד

קטעיםלומציגהשהיאתוךלצחוקלו
סצנותבעל·פהשידעעדלולה,שלממחזות
להשגתמסיכהלובשתאיננהגבישלמות.
מטרהלצורךאלאחומרית,אמנותית,מטרה

טוב, ,גביאומרת,היא"לפעמיםפדגוגית:
שלהצעיףלההיהרקשאםבצחוק,רקזה

כזאת,להיות,יכולהחיתההיאלולה,
באמצעות .) 129(עמ'זמרת"אושחקנית

משחקיבאמצעותמובהק,תיאטרוניאבזר

 ,בלתי·ברורקשרעלגבישומרת ,תיאטרון
איננואמנון •לסבתוהנכדבין ,בלתי-מדובר

לומדאבל ,המשפחתיהקשרעלדבריודע
כהכנהאותה,ולהעריץהשחקניתאתלאהוב

ברגעשתבואההבנה,לקראתמוקדמת
להצגות,אותולוקחתגבי ,בהמשךהמתאים.

לולה,שלביתהלידעימוממתינהואף
בהלפגושכדי ) 130<עמ'פעם""חמישים

גםלפתחדואגתגביאךמקרוב.אחתפעם
כושררקולאבונושלבלבואהבה

שלה"מלהכל"לנשקחזותית:התבוננות
רבעליהיה"אםשפתיה,אתגביליקקה
<עמ'מאושר"בנאדםהייתישלה,האומץ

131 (. 

לרמהמגיעיםאינםגבישלהמשחקמרכיבי
אולולהכמומסיכהאודמותהחלפתשל

לבונומעבירהגביכיפליקס,אוזוהרה
היאאךהערצה,תשוקה,חיבה,התרשמות,

זוהיאקבועה,היאמתחלפת,לאעצמה
ישובואליה ,הנפשיהאיזוןאתשמייצגת

המשעןאתבהלמצואכדילבסוף,בונו
אמומשפחתבניזאת,לעומתחייו.להמשך

כולםשחקנים,כולםהוא>(וגםבונושל
תפקידים.ומשניםמתחלפים

חרמותשלחפציהעםהיכרות
כהקרמה

בונושלהתיאטרוניתשההתחנכותנראה
עםההיכרותבמסלולבהבלטהעוברת
גםבמקבילכאןישאך •אמומשפחת
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תהליךהבנתמשמע,פסיכולוגית,התחנכות
דמותשלהבניהמרכיביהבנתהיצירה,

עצמוהבנתדהיינו:ובספרות.בתיאטרון

אמנותית.דמותיצירתשלמתהליךכחלק
אמושלראשהלתוךהילדכניסתתהליך
 .·דופןיוצאותורגישותבעדינותנבנה

בבגדיתחילהגונואתלהלבישידעגרוסמן
 .כלליבחיןשהילדמבלי ,אמושלהילדות

חסרלכאורה ,חיצוניבאבזרמשתמשגונו
שלדמותהאתלגלםכדי ,בשבילומשמעות

בתהליךהבלתי·ידועה,הילדה ,תמי
אתמקבלשהואוסופוסירובשתחילתו
לומדולאט·לאטמפליקס,התחפושת

ללטףלומדסתם. ,כלשהיכילדהלהתנהג
התפקידמןתחילהלהגותלומדהצמה,את
שנפלהפיזיהתפקידמן ,השניהמיןשל

המעברשלהטכניהצדמוצגקודםבחלקו.
החלפתיהרף"בליאחרת:דמותאלמצעמו

רקקלות:קלי •לגונותמיביןעצמיאת
עדהצמה,אורךלכלבעדינותהחלקתי

או ,פעמוןבחבלמושךאניכאילולסוף,
 •מתוכיעולהחיתהותמי ,בארשלבחבל
~פניםכלוםלשנותצריךהייתילאוכמעט

עברתיכאילובהרגשה,רקבתנועות,או
תנועהשניה,למשבצתבלבאחתממשבצת

ושוב,שובטיק·טק,מורגשת,לאכמעט
דמותאיננהתמי ,) 131<עמ'ותמר"אמנון

קיוםוללאבגופו ,בגילוילדהזוקיימת,
תמרהשםעדייןזהבשלבורגשות.נפש

זהילדה,סתםזותמרכיזוהרה,אתמחליף
על ,החפץעלהשחקןעבודתשלהשלב
צורתעלהקול'עלהפנים,עלהצמה,
עליויהיהכאשר ,ר·כך nאהנשית.ההליכה
בנייתשלהשלביבוא ,אמוזוהרהאתלגלם
המופנמת.הפנימית,הנפשית,הדמות

וגבישאביובטוחלהיותממשיךגונוזמן·רב
המרתקהמסעאתבמדויק, ,בשבילותכננו
בגללשאלותמעלההואלעיתיםורק

 ,יותרמאוחרפליקס.שלהמוזרההתנהגותו
נמצאשהואיגלהבעיתונים,הידיעותעם

החייםשאלת ,) 202<עמ'ממשית.בסכנה
שכלהילד'שלהקיומיתהשאלהבבסיסהיא
הואשלפתעעדמשחק,רקשזהמאמיןהעת
פעםמדישעלההדרמטישהמתחמגלה

דמיוני,רקולאאמיתימתחהואלגרונו,
וביןילדשלדמיונוביןהזההמשחק
שלמסיכותמאחוריהמשוחקתמציאות,
בןילדרקולאלבלבל,עלולמבוגרים,

אביוכיהעתכלמאמיןגונושלוש·עשרה.
עםלהיפגשחישול:למשימתאותושלח
לפתחכדי ,אחריוולבלושלכלהידועפושע
שהגיעכמישלו'המקצועיתהיכולתאת
לקבלעומדמעטועודשביסמלגתלדר
בטוחהוא ,לכן •מאביוראשוןסמלגתדר

גילוםהואעליושנטלהמשימהמןשחלק
כראויזאתלבצעיכולתוהילדה.שלדמותה
קולטאיננוהואכבלש.ממקצועונובעת
אמו'משפחתשלב~ניםמדוברכיעדיין

יתכןכיאםאביו.שלמאלהבהחלטהשונים

 :הבלשיםשליםהגגגבילטעהשלאמאוד
שאגימהוכלאדםכללהיותיכול"אני

מקצוען,אניכייש,מהבת,ואפילורוצה,
 ,) 132<עמ'מתחלף"ילדאנימקצוען·אמן.

שהם ,אמומשפחתלבניהאופייניתהתחושה
 ,ןלהםשמתחשקמהאתרקעושים

מקצועןשבלשהתחושהעםכאןמתערבבת
בת:לשחקאפילוהכול,לבצעלדעתצריך
שגונו ,נפשיהתחלפויותתהליךזהו

גלםלהלומד ,מקצועיכשחקןעימדמתמודד
היטבחתוכיםבשלביםבלתי·ידועה,דמות
שלמאודמהירבקצב ,כי<אם .וסמןגרבידי

התהליךאחרעוקבפליקסוחצי),יומיים
וותיק,ממולחפושעשלוברגישותמקרוב

הילדשלוצרכיוברצונותיומשתמשהוא
אותולהשיבחזרה,אליואותולהביאכדי
ידיעהמתוך • 2והשבטהמשפחהחיקאל

מאביוהילדאתלהרחיקשאסורפדגוגית
הבלשגאוותאתבתוכולחזקממשיךהוא

הכיבלשתהיהעודבאמת"אתה :המקצוען
הבלששלוייעודו ,) 134<עמ'בעולם"טוב
ואתלולהשלהתיאטרוןאתלשחקהואהזה

מיעםולהחליטלבחורפליקס,שלהפשע
ומתוךקצרצרבזמןהוא,מיונגדהוא

זאתוכלזוהרה. ,אמועםמוחלטתהזדהות
מקורותיומהםלדעתכדי ,כביכול

הביולוגיים.
אללהגיעעליומספק,לאזהאבל,

יחזקהואעמידה,כוחהואהבלשהמעמקים.
פליקס,שלהמוחצתההתקפהכנגדנרנואת

זוהרה.שלהמשפחהלצדלהעבירוהמקווה
אתלהמשיךסיבההואהמקצועןהבלש
ויעידוחולשה.מעמדתלאפליקסעםהמסע
כאילולקראתו"הלכתיגונו:שלדבריו
פעלשליהגוףהתרגשתי.לאאפילוסתם.
לא •בשביליוחשבהיטבמשומנתמכונהכמו

עלי:הסתכללאוהוא ,הנעראלהסתכלתי
פחדהואאותו.הדאיגלאכמוניילד

מקצהטסרגעבתוךמבוגרים.מבלשים
ובתנועה ...לידיחלףוהנה ,אליעדהרחוב

כמובדיוק ,שצריךכמובדיוקפתאומית,

במכוןפעמיםעשרותאותילימדשאבא
אותו"והכשלתי ,לרגליוהשתטחתי ,הכושר
-הילדשלהמוחץניצחונו ,) 178<עמ'

כדמותלאהמושלםהבלשבגילום
מבחינהמושלםכחפץאלאפסיכולוגית,

משימהבאותהנכשלשאביושעהמכנית,
התקפתהמולבעמידתואותומחזק-עצמה

אמו.משפחתשלוהמרגשתהסוערת

IJ ~, 
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הצגהבתוךהצגה
אירוע"מלחמות·שוורים"בפרקלראותניתן

אפשרימודלגםאךמובהקתיאטרוני
לילדים,עיוניים,לימודנושאילהוראת
מכיניםהילדיםהתיאטרון.באמצעות
תלבושות,מכיניםהאירוע,אתבסודיות
מחוץללימודיהםבהתאםתפקידים,מעניקים

אצלבספרים,במילונים, ,·הספרלבית
ראו ..ונו',אליהםמתקשרתשגבימומחים

בנושאיםהילדיםמשתתפיםהתפעלותבאיזו
ההזדהותוכיצד·ספרבביתלמדיםבשאינם
מתהליךכחלקהתפקידיםוגילום

שדהמהווההמתבגרים,שלההתפתחותי
התיאטרוןכליבשימושעבודהלדרךנרחב
וסמןגרשלההצעהלדעתי' •·הספרבבית
 ,התיאטרוןבאמצעילאחוזראויבהוהדרך

בארץ.החינוךמוסדותאלשתגיעהראוימן
כאשרחיהבאשלהשתמשצורךשאיןכמובן

גבמכראוההיסטוריה,מלחמותעללומדים
אךהשוורים,מלחמותעללומדיםכאשר

להחדרתעוצמהרבכלימהווההתיאטרון
אותםלקלוטניתןשלאחווייתייםנושאים

 ,המטדורבתפקידגונורגילה.בהרצאה
היומיוםבחייהמתרחשחיתיאטרוןמבאט

המשוחקת,לדמותשלוהמוחלטתוהחדירה
שלהעבודהבתהליךמלמדת,חדירההיא

 ,גונושלהפציעהלמרותהדמות.עלהשחקן
הרבה ,לתפקידוחודרבמלחמהממשיךהוא
"כעתוזוהרה:תמילתפקידשחדרלפני
שלהלוהטהגלגלבתוךכוליהייתיכבר

אתשומעמשום·מהואני ,) 143<עמ'הקרב"

אי·פעםראיתםהאםאותנו:שואלגרוסמן
שללעומקושחודרבמקומותינו' ,שחקן
נרנושלולמיומנותולהתלהבותו ,תפקיד

כדוגמתו?

שוכחשהואעדעשירכהנרנושלדמיונו
אלפימוקףעצמואתורואהנמצאהואהיכן

לניצוץבעינינדמוהשמש"סנווריצופים:
אך ,) 144<עמ'הצופים"אלפישלמשקפת

כהלולאלעולםחדירתועוצמת ,שנימצד
עולםוהמשחק,הדמיוןשעולםעדרבה,

עולםאחרים,שלעולמותעםההזדהות
 .אותומבהילשלו'הרגשותוהחצנתהביטוי

מפציעתה,בפרה,שפגעמהפגיעהפוחדגונו

פוחדהואבעיקראךהאלימה,מתגובתה
שהתחוללהתיאטרוניהתהליךומןמעצמו

מפנימעצמי.פחדאצלי"והתחילבו:
שליטהלישאיןדבריםלישקוריםשידעתי
מגיחופתאוםטירוף,בישאוחזעליהם.
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שאניזריצור ,אנילא ,אחרמישהומתוכי
דווקאלהיכנסבחרהואלמהמביןלא

כאןמעוררבונו .) 145<עמ'שלי"לנשמה
ביותרהמיתולוגייםהפחדיםאחדאתאולי
מדמותועברכיחששהואשעה ,השחקןשל
אואחרת,דמותשללראשהוחדרשלו

במשךעבדשעליההדמותכאשרלהיפר'
כמולתוכוחדרהפתאוםויותר'חודש

שלחששםגםבוודאי<זהורוח-רפאים.
ואחרים 3יהושעא.ב.דוגמתסופרים
הנשמותוגלגולהרוחותבתחוםהעוסקים

האניחיפוששלהפחדאחרת.)אוזובדרך
"תשמורהאני:ואוגדןהמוותפחדגםהוא

איתר'להשתולללימציעאתהכי .עלי
קצתכברואנילחוק,מחוץיחדולהיות
ומיפה,קורהבאמתמהמביןולאמבולבל

 .) 146<עמ'באמת"אתה

עלהידעמאוגדןחלקגםהואהאניאוגדן
העתכלמשתנהאמנםפליקסאותך.הסובב
גםוזהקסמוזהכוחו'וזהגונושלבעיניו
נו'"ואני'צעמו:עלמעידשהואכפימקצועו

שודדגנב.קוסם. .נודדשחקןתמיד:כמו

אבל .) 162<עמ'לבבות"ושלכספיםשל
להחליףונהנההואמיהיטביודעפליקס
נתפסשהואעדבהן'ולשלוטמסיכות
הוא:מייודעאיננוגונובעודונכלא,

למצבאותיתביאאלעלי,תיזהר"בבקשה,
ומהאנימירואהכבראתההריטוב,לא

מאוגדןחוששבונו ,אכן .) 146<עמ'אני"

וטובות:רבותסיבותלוויששלו'האני
פלאאיןסביבו'המסיכותמערךבתוך

והופךלרגעיםאישיותואתמאבדשהילד
הבלש,אביוהואפעםמעברו'דמויותלהיות
הואופעםהשחקניתוסבתואמוהואפעם

הללוהתנודותפליקס.סבוכמופושע,
אדיר.מתחליצורלגרוסמןמאפשרות

פליקס,שלומעניינתמפתיעהשאלה
עמוקה:תמיההשלבמצבאותנוגםמעמידה

לאהיאאםזריםשאנחנויודעתהיא"איך
להביןאפשר ) 148<עמ'אותנו?"מכירה
מעבירשפליקסאפשראךכפשוטו'זאת

גםובהתנהגותו'בדבריוחיים,חוכמתלגונו
מנסיובוהרבהכוללהואשבוהאחדבמשפט

תיאטרוניתשאלהשובזועצמו.שלו
אניהרימישהו'מכיראניאםמובהקת:

אדםבאותואך .ליזרשאיננומשהובומכיר
ידועיםובלתיזריםדבריםלמצואיכולאני
האדםאתלהכירצריךשאניאומרתזאתלי'
שהםדבריםבתוכוכוללשהואלדעתכדי
אניאחרת:גםזאתלהציגואפשרלי.זרים
שהואמגלהאניוהנההאדםאתמכירלא

ישןכשהואבונושלהתחושותכמולי'מוכר
ומתחילזאתלדעתמבליאמושלבחדר
 ,) 194<עמ'הודינשמותגלגולעללחשוב

וסבוסבתולגבישלוהתחושותכמואו
מעליהםהמסיכותאתמסיריםשלאט-לאט

ככלזאת,עםוקרובים.אנושייםומתגלים
ביטויזהוגםזרותם.גדלהקרביםשהם

המסיכהומשחקיהתיאטרוןשללעומקו

מסתתרדמותומסיכת(כשמאחורישפליקס
בהם.מיומןכהגרוסמן>המפעיל'

תפקידבתוךתפקדי

מהותשלהפסיכולוגיתבהכרהמדוברואם
צדדיואתגםזוכריםאנוהאםהאדם,

ברומןמרכזיתכדמותפליקסשלהחיוביים
עבורשעשההמחווהראהגרוסמן?של

מחלונה,שנגנבהיםאתלהבהשיבולולה,
אמנם ...הנוףמןהנהניםהשכניםותגובות

מהבחינהתמיההמעוררתדרכונכון'

הזדהות.מעוררתהתוצאהאךהמוסרית,

חמשעצמועללקחתפליקסשלורצונו
עצמו:עלגזרשגונוהצמחונותמעונששנים

אזמזה.שניםחמשעצמועללוקח"פליקס
אוכללאפליקס •••עסק?עשינודעתך?מה

יחדלךעוזראניוככהבשר!נוגעלאבשר,
שנשארמהשניםוחציהשמונהאתלעשות

להסבירנסיובואפילואו .) 157<עמ'לך"
"אוליאליו:לולהשלהרומנטייחסהאת
כמוכזה,אבירכמוהואשפליקסחשבההיא
נותןבשבילמעשיריםגונבהוד'ביןרו

 .) 153<עמ'לעניים"

הנדיביםהאקטיםבאמצעותגרוסמן,

עםהזדהותמאפשרפליקס,שלוהתמוהים
אלא .ואנוכייפושעלמעשהשהואגיבור
פליקסשלהעיקריתמשימתולשכוח,שאסור
להסירוהפשע,אלגונואתלהובילאיננה
<קשהלכלא.ולהכניסוונו'הישרמדרך

שנרמזלמרותכלשהי'אפשרותשזולהאמין
המשפחות,שתיביןהמאבקבאמצעותעליה

והריחוקהאב,משפחתמצדהשנאה

 .> 19s-197עמ'למיניהם,מבני-הדודים
למשוך'פליקסשלדרכואתמדגישגרוסמן
בסופוהםאלהכל ,מסתוריןלעוררלעודד'

חניכה,מטרתלהשגתכליםדברשל
שבטכנגדאחדלשבטהצטרפותשאיננה

 •המחברשלגדולתוובכךאחר'
למשל' •התיאטרוןשלגדולתולמעשהגםזו

מןחלקלרצותיכולפושע,פליקס,כמואדם
-שניםעשרבשרלאכוללא-העונש

מעשיתמתנהזו •עצמועלגונושגזר
אוהספרותהאמנות,מתנתגםאךלכאורה,

שלדמותולגלםשמסוגללמיהתיאטרון'
מוחלטת.בצורהאחר'

מתוודעזוהרה,שללראשההחדירהבתהליך
ההצגהנוספים.תיאטרוןלמרכיביגונו

לפליקס.לולהביןבפגישההחלההגדולה
מחזהבפניומעליםשכאןחשגונו

משחקשלנימהחיתה"משונה:בלתי-כתוב:
שניכמודיברוהםביניהם.והתגרות

לומדהוא .) 158<עמ'בהצגה"שחקנים
משחקהאתפליקס,שלמשחקואתלגלות

לזה,זהזריםתחילההמ~חקיםלולה,של
זו'אתזההיטבמכיריםשהםלמרותובצעם,

הםיחד'חייםלאהםזרים.אכןהםזאתבכל
חייהםבימיחודשיםלכמהאחתרקנפגשו

עדאביההואשפליקסידעהלאזוהרהואף
 ,דודכאלאליוייחסהחתהיא • 16להשמלאו

אחרישחיזרוהאחריםהגבריםכלאלכמו
מאודקרובאישהרעיון:חוזרשובלולה.
יודעתאיננההיאאבלאביה,למעשהשהוא
מביןגונוהסוףלקראת •זרהואולכןזאת

שנשארסבאאךשלו'סבאהואשפליקס
שהתקיימההקרבהלמרותורחוק,מסתורי
גונוהמשותף.למסעהימיםבשלושתביניהם
דמותמגלםעצמוהואשגםלגלותעשוי
סיוםלאחרזהעליחשובאםלולה,בעיני

מסוים,בשלבידעה,לולההרי •הסיפור
אותולחבקיכולהלאשהיאבנכדשמדובר

שאיננוהילדואילו .אליוזרהומשחקתמיד'
הילדהאתלשחקממשיךכלום,יודע

"החצאיתלסבתו:מוכרתהכל-כךבחצאית
 •••הזאת

 .) 159(עמ'לולה"פתאוםנהמה 11

בזאת.מסתייםלאמשחקשבתוךהמשחקאך
<וגבי>גונודרךרואיםופליקסלולהלמעשה

אתקצתלהניע"העזתיהילדה.זוהרהאת
עזר"ואוליוכןלולה"כמוגבי'כמוהידיים

בחדר"איתיחיתהמגרוני'דיברהשגבילי
 .) 161<עמ'

האניאובדן-חתיאטרוןסכנת
 ,תיאטרוןומעריץנלהברקאיננווסמןגר

שבמשחקוהמסוכןהכואבלצדגםמודעהוא
אולוליין? ...להיותקל"אוליהתיאטרון:

מדבר ..•הגוףהרים?מטפסאואש?בולע
 ...משקרלא •ישרהגוף •תמידאחתבשפה
שלוברגשותשימושעושהחייושכלמיאבל
הואלהתרגש,להרגיש,לאחריםלגרוםכדי

 .) 162<עמ'בעצמו"הרגשותאתלאבדעלול

הסכנהעלכאןמדברבפירושגרוסמן
האניאוגדןעלושובבתיאטרוןהטמונה
עםהפגישהבמהלךהשחקן.שלהאמיתי
ומשווהמשחקהבגוונימבחיןגונוסבתו'

לוהנראההבמה,עללמשחקהזאת
בחייהפשוטההתנהגותהלעומתמלאכותי'
חםקוללחלוטין'שונה"בקולהיום-יום.

שבווהכבדהסדוקקולהדרךשבקעורוטט
שלהתיאטרון'שלהקולהזמן'כלדיברה
באמצעות .) 164<עמ'הבמה"עלהמלכה
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שגיביןגונומבחיןהשוגים,קולותיהשגי
הרגילים,שבחייההחםזההשוגים,משחקיה

מבחיןהואהבמה.שעלוהסדוק,המשוחקוזה
 .) 198<עמ'שבההשחקניתוביןבינההיטב

גונושלהבחנהאמצעיגםהואהקול
אתלשחקביןמתפקיד:ויציאהלכגיסה

בגדיאתכשלבשהראשוניםבשלביםתמי'
בשעהגםהזה.מהתפקידולצאתהבת

לפגירגעהסחה,כפעולתמתעלפתשלולה
קולה:בצלילימבחיןהואלבנק,כגיסתם

עממיים"וחרחוריםגניחותצווחות,"תוך

ראהלאמעולםכי ,מתפעלגונו .) 281<עמי
הבמהעלמוצלחכל·כךבתפקידאותה

משחקתלולהבחייהדהיינובתיאטרון'
להיותאותהשמאלציםבמצביםתפקידים,

"לולההבמה.עלמאשראמיתיתיותרהרבה
כשחיתהחשובהאומפורסמתהרגישהלא

מבוגרתאשהפשוטחיתההיאבבית.

הקולבליאיפור'שלקליפותבליומעשית,
התחלתישפתאוםויורד'העולהההוא,

במה,שלקולמלאכותי'קולשהואלהרגיש
<עמיהידיים"שלהמוגזמותהתנועותובלי
וקולותתנועותביןהיטבמבחיןגונו .) 190

וחסרתביתיתפשטותאותהוביןמוגזמים

מפורסמות,שלהילהאותהבליחשיבות,
אמינותו.אתכשחקןלאדםלהעניקכדי

אתומאברזוהרהאתמגלםאמנון
עצמו

בהםברגעיםמגיעדמותעםההזדהותשיא

חריץומגלהזוהרהשללחדרהנכנסגונו
במזווןחורואפילובחדרוכמובקיר'

עולהואז •אצלוכמוסוכריות,להסתרת
מספרגרוסמןגלגול·הגשמות.שאלת

אתלקחהההיא"הילדהגונו:באמצעות
ושםמעולם,ביקרהלאשבולכפרהוריה
צעצועהחביאהבדיוקאיפהלהראותידעה
דבריםאבלשנולדה.לפגישגהמאהשלה
מה •לילאפה.לא .בהודוקוריםכאלה
התשובה .) 194<עמיאני"מי •ליקורה

לשכוחניתןכאילוזוהרה,שלבןהראשונה:
חייהבלעדיה.רבותשניםשלהשפעתן
שחקנים,שלבתםזוהרה,שלוילדותה
דמיוןכמלאי ) 214 · 212<עמימתוארים
לה"והיהמסיכות:מלאיובעיקרופעילות,

חיתההיאילדה.חיתהלאהיאיקר:סוד
-אהובספרמתוךהעולםאלשנשלחמרגל
-אחרספרמתוךדמותזוחיתהפעםכל

רגיליםחייםלחיותלגסותחיתהומשימתו
אותו.שיגלומבליהרגילים,בגי·האדםבין
לאדםמתחזהרקשהואיגלובגי·אדםאם
ביןלהישאריאלץשהמרגלהיההעונש ...חי

ושוב .) 212<עמ'ימיו"סוףעדבגי·האדם

פליקס:שלהמורכבהמשפטלתודעהעולה
חיים.לאזההאדם,בניביןתישארהיאאם

באמת,לחיותשרוצהזוהרהזאת,לעומת
בניעםכאןחייהאתלחיותיכולהאיננה
ועםסביבתהעםמתמידבעימותהאדם,

הזו'התוססתהדרמטיתהדמותחיהעצמה,

ממשחקיהשלו:האניאתממנהשואבוגונו
ומיכולת ) 220 • 219<עמ'בחויילסבוםע

חיתהשלךאמא"גםשלה:המעולההמשחק
לההיהכשרון'לההיהרעה!לאשחקנית

איתיחיהממשהיאילדה,כשחיתהחוש'
"התיאטרוןלולה:הצטחקהבתיאטרון".

שלוהקפליםעםהמסךאותה,היפגט
הגיבורים,המלכים,המסיכות,והקטיפה,
היאשזוהרהשאמרושחקניםהיו .••הנוכלים
 ,גונו ,כןאם .) 267<עמיהבימה"שלהקמע
שלהקמעוזוהרההמשטרהשלהקמע

למצואצריךהואלקמעקמעוביןהבימה,
פושעת:ואמאבלשאבאביןלחוץעצמואת

אפשרופושעת.שוטרשלבן"אני
לשניים"להיקרעפשוטאפשרלהתפוצץ.

שניהםביןנקרעגונו ,כךבדיוק .) 222<עמ'

הדרמהלקראתחייוימשיכוכךוכנראה
בפגישההכספות,מחדרביציאההמתרחשת

הנחרצתוהחלטתולסבואביוביןהגורלית,
בחרשגונואומרזהאין .סבואתלהציל
הואהרומןשלבסופוהריזוהרה,שלבדרכה
לאדמיונית,לאאמיתית,אמאמקבל

ומחליפההזמןכלמשתגהשאינהשחקנית,
יציבה.גבישהרימסיכות,

בתהליךגונושעוברהדרךכלזאת,רקולא
עצמו'עםובהיכרותעצמואלהחדירה
שהואהאמצעיםגיבושבצדאמנםחולפת
ולהכיראמושללראשהלחדורכדירוכש
לפשע,שותפהשחיתהכמילא-אותה

מאהבתשלשוגיםתפקידיםלשחקהמסוגלת
ממלכיםמתנותהמקבלתחולה,אבשלובת

דווקאאלאגדולה,במיומנותונסיכים,
אלאעצמו'הכסףאתאהבהלאשאמולגלות

דאגהולכןהשגתו'שלקראתההתרגשותאת
מכללהיקרשהיהמהאתכספה.אתלפזר
אותה •לגונומתגהבכספת.שומרתהיא

על·אגושימאמץלעשותעליושיהיהכספת
מתוךמשהוולמשותלתוכה,לחדורכדי

באמצעותטיפין·טיפין'ממנה,שקיבלהעולם
גםכך •סביבושנותרוומכריהקרוביהכל

לגוהמעבירהתיאטרוגי,המחזהשלבטקסט
שלהסופיגילומולהדרושהמידעאת

הצגה,שלבסופהמקבליםאגוומה .התפקיד
כתיבתשלבסופומחזה,כתיבתשלבסופו
עץ:עשויחלילצליליהטוב,במקרהמאמר?

מראשמרחפתהמנגינהאתלשמוע"יכולתי
עלצלילים-צליליםוגושרתהגבוההגג

חלקםנוע,בליעומדיםוהםהשוטרים,ראשי
שלהם,כובעי·המצחיהאתבמבוכהמסירים

הילרית,הדקיקה,לנגינהומקשיבים
המחלל"סביבהשמיימי'באחוכגדיהמדלגת

 .) 246<עמ'

שלבמשפחתוהשקריותהמסיכותחשיפת
ועיצובגילויתהליךלמעשההיאגונו

הספרשלשבסופוגונוהאמיתית.אישיותו
לחיפה.ברכבתהקטןהילדעודאיננו
לכלמרתקהיהבחייושעברהשינוי

נימהזובעלילהנשמעתהאםאךהזיעות,
השמיימי?החלילבקצביללהשלמסוימת

ארנוןעלבכיהילדות,ארנוןעלבכי
שמאאוהתמימות,ארנוןעלבכיהחלומות,

 •שלי?המסיכהכברזוהי

1 :1.\ 

;:i 

הערות

ארסולי.היה-רוצההייתיאנימהדברכלן.
הכיאשההיה~יאכסהוקסבה,אוניההיה~מרצדסו

באיםהיובסלוןואצליהיה~כןגם-בעולםיפה
תיאסרוןשלאנשיםתל·אביב.שלקרם·של·הקרם

ועשיריםוזיורנליססים, ,·יופיומלכותוזמרות
אתמתארפליקס .)ן 5ן·ן 50(עמיחשובים"ומנהלים

תפקיד.כללשחקשמסוגלכשחקןעצמו
ברגעכאילובהקלה,פליקסנאנחהשם","ברוך • 2
 ,) 247(עמילשנס",ההצטרפותמבחןאתעברתיזה

הקיבוץהוצאתמהודו"בה"השייהושע,א.ב. . 3

זוהר,אוריאלוכן , 1994תל·אביב,המאוחד,
תפקידיםכמשחקיהושעא.ב.אצל"הגלגולים

 '.'ינתיאסרו

ארציעמרם

בחיקךילדות

:ד:ם~~ז:ויק, tסש~ב,~י~זח
JJ ל~ך;ב~ך;בזפ;ת~iJ .ו.ב

 ל~~~'ג iJ~ת;ךמק f~ז:ני Y~תןז:t~דליךr.ין
 סJJ ~t ~ י~~ם wסזף,ל y ~ם JJס

ק,ט Vi ~~ח~ז:ניםלי א;;מ~
 .ף~~- ri~ע;לז:ניר 9ך~ת;ק

ל f~ל rjל~לליןז:ו
 ת;ס~~~ ת;פ~~~ק ת;ע~~~ס~ש

~ע;ת~ןךג;ת~א;זין
סדם, , ;iJ ~ nל yק~זקים~ל

i] ללש~ב,ליז:וז~ןף.פ;סרry ,י;ת
ף, 9נ;~טןך~עןל~

~ןף.ם~לי
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שם"תחיההיא"תמיר
ברטוביהודית

הלכנוהקיץכלכפרי:יהודית
מס'גיליוןשדמות;מחברות ;יחפים

עמ' 204 ; 1995דצמבר; ; 4

היא ,חברתי-חינוכיכאקספרימנט ...... ··· .. ·. ' 1 ,הימזדלתיצובקיההבדח ::;::.

ביותרהמרתקותהתופעותאחת

בארץהיהודית-ציוניתהתחיהבתנועת

כךעלנכתברבותהעשרים.במאהישראל
והמחקרהעיוןבספרותהןובמערב,אצלנו

פסיכולוגים,מחנכים,היפה.בספרותוהן
ואנתרופולוגיםסוציולוגיםפסיכיאטרים,

ביןהקשרעללעמוד ,המחקרבדדך ,ניסו
חינוכודרכילביןשלםמסויםחברתימבנה
 .אישיותוועיצובבוהיחידשל

מהחינוךמהותיתשונההיההקיבוציהחינוך

הדךמהגילשהח.ל ,בכךהמקובלהמשפחתי
חיתה ,הפורמליהחינוךתקופתלסיוםועד
שלהעיקריתהזידההחינוכיתהקבוצהבו

בולטבניה.שלוחוויותיהםגידולםחייהם,
בקיבוציהחינוךהיההמהפכניתבמגמתו

מחברת ,כפרישיהודיתהצעיד","השומר

הראשוןמהדודהיאיחפים"הלכנוהקיץ'כ'ל
החינוכיתהקבוצהאםגםו .יכירחבשל

ההודיםוביןבינהוהקשראלהבקיבוצים
הנהגתהמאזרביםושינוייםגלגוליםעבדו

שבשבילהדי ,-1931בהעמקמשמדבקיבוץ
מעבדהמעיןהקיבוציהחינוךהיווההחוקרים

החינוךגודמיבחקרונוחהטבעית

המהותיים.

אשדדפופודט,דודהידועהאמריקאיהחוקר

הראשוניםהקיבוציםבאחדשניםמספרחי

טען ,הקיבוץחייאתמקרובוהכירבארץ

ילדיםשלגידולם"דדךכי )-1958(ב
לחוקרהיאבישראלהחקלאייםבקולקטיבים

הטבעבמדעישלחוקרמההחברהבמדעי
בטבע'".'ניסויבבחינתהוא

 , M.E. Spiro) (ספירוגםפרסםשנהבאותה

 ,בקיבוץמסויםבסיון-חייםהיהלוגםאשד
 .) Children of theהקיבוץ"'י'לדיספדואת

) Kibbutz גםוהספדלפרסוםקודםגם
עלרביםמאמריםספירופרסם ,לאחריו
 ) A.I .רביןא.י.נוסף,חוקרהקיבוץ.

) Rabin , רביםמאמריםעתבאותהפרסם

עלופסיכיאטרייםפסיכולוגייםבכתבי-עת
 ,הקיבוציבחינוךוהמשפחההאםשלמקומה

"לגדולהמסכםספדואודדאה-1965וב
 .) Growing up in the Kibbutz (בקיבוץ"

בטלהיים,בדונוהואביותראוליהידועאך
 11החלום'י'לדיספדואתפרסם-1969באשד

) Children of the Dream (, עלהמבוסס
שבעהבוששהה ,בקיבוץאישיתהסתכלות
לכלהתייחסותותוךמחקרולצונישבועות

 .אזעדשנכתבמה
עדלהדגישכדיהעדותבהדחקתפתחתי

גםהקיבוציהניסיוןהיהמרתקכמה

 ,לומדצדיךאין .לישראלמחוץלחוקרים
ודיאלה,בשאלותרבותנכתבשבארץ
מ.טלמון-גדבד,כיונינהחוקריםלהזכיר
ועוד-אלוןמ.לביא,צ. ,גולןש. ,רוזנו
מןכמהשהזכרתיבכךהקדמתירבים.

להנחות,להגיעכולםששאפוהמחקרים,
גידולודדךעלכוללותוהערכותמסקנות
לעשותכדי-בקיבוץהילדשלוחינוכו
לביןזוגישהביןוחותכתבדודההבחנה
יהודיתשלבספדהביטוילידיהבאההגישה
 •דיוננונושאשהוא ,כפרי
מנקודתכולוכתוביחפים"הלכנוהקיץ'כ'ל

בתשלאישייםרנותזכר ,היחידשלמבטו
משחדהמשותף,החינוך"מוצר" ,קיבוץ

 .) 12(גילההתבגרותראשיתועדילדותה

החודש,עיןקיבוץבתהיאכפרייהודית

הניסיון""שפנישהיואלההבנים,מבכירי
חודשיוחדשוגבםעלאשדהראשונים,
לציין,חשובהקיבוצי.החינוךשלהראשונים

עדשפרסמהמשודדת,היאכפרייהודיתכי

ילדים.ספדיושנישידהספדישמונהכה
 ,בלבדזכדונותספדבחינתאינוזהספדה
דרכיבזכותמרתקתספרותיתיצירהאלא

שלעיצובהגישותד ,והלשוןהתיאור
ויכולתוהנופיתהאנושיתסביבתה

המעלההמבוגר,האדםשלהאינטדוספקציה
הסבוכההיחסיםבמערכתשהיההילדאת

משפחתוועםשלוהחינוכיתהקבוצהבתוך
שלהאחרוןבעמוד .ואחיוהוריו-הקרובה
"הילדה", ,שידהמחברתמביאהזהספדה

אשה'א'יששידיהבקובץתחילהשהופיע
כמהממנולהביאכדאי .) 1993 (ציפור"
אתבמרוכזלהביןלנושיעזרושורות,

יאמר:שעודואתשנאמד

שםתהיההיאתמידאבל
---הרזההקטנההילדה
אותהמושכתוהאדמה

בעבותות

ממנהשאתרחקוכמה

שנסתחפהוכמה

ההיאהשדה

אי-אפשר

להכחידה.

אלארצוף,כרונולוגיסיפוראינוהספד
מיניאטורותתמונות,תמונותעשוי

המצטרפותפסיפסאבניכמיןאואמנותיות

 ,נפשוובעיקר ,עיניודדךכוללתלתמונה
טבולותהרכההילדותתמונות .היוצרשל

של-בסיסיבחסךהמחברת,בזכדוןבדובן
אישית.ותשומת-לבחוםרכות,אהבה,
עםמתמדתהתמודדותהםהיומיומייםהחיים

סדר-יוםועםהחינוכיתבקבוצהבני-הגיל
בחידהשלאפשרותכלללאוקפדניקבוע
וכדומה.בלבוש ,באוכלאישיטעםאואישית

בליהילדים"ביתהחושךהפחדים:כך
אחתדולקתנודהלאאפילו---מבוגד

יםהשדות ,הפרוזדורהשינה,חדדילרחמים.
והפחדים .) 14<עמיואפלה"חושךהכל-

המשק:בתיעדשהתקרבוהתניםיללתמפני
חיתהבלילה.חיהקריאתדקחיתהלא"זו

ולאאיום,איזהמוגדרת,לאסכנהאיזובכך
כדיבלילהבבית-הילדיםמבוגדשוםהיה
המתפשטותהיללותאימתמפניעלינולהגן

עללהישעןההכרח .) 23<עמ'בחשיבה"
שהדי ,אבסורדיכמעטהיהבני-הגילתמיכת

וחיפשוהחולשותלאותןנתוניםהיוהםגם
מהם.חזקשיהיההצלהגןעראיזה

ופינוק,רוךחיפשההקטנהשהילדה ,הזכרנו
 ,שלילימושגההםבימיםהיה"פינוק"אך

והשאיפההשורש,מןלעוקדןשיש"בורגני",
החזק,החדש,היהודיאתולעצבלגדלחיתה
קושיבכללעמודבכוחושיהיה ,החסון

הילדים.בביתלחלות"אהבתילכןומכשול.
לזכותהיהאפשרשבוהזמןהיהזה

טובלאאך ,) 26<עמ'מיוחדת"בתשומת-לב
העבידוכאשדמידבקת,במחלהלחלותהיה
שלא ,מבודדלחדד ,ל"איזולציה"הילדאת
חדד-ההודים.לאוודאיהילדיםביתהיה
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דבריבמיעוטגםהתבטאהפינוקחוסר

בחדרוהן·הילדיםבביתהןהמתיקה
מספיקהיולא-הצעצועיםגםכךההורים.
משתלטותהיוהחזקותהילדות,לכלבובות

 •לוותרנאלצותוהיתרהבובותעל
חיתההילדיםבביתהמרכזיתהדמות

תפקידיכלאתעצמהעלשקיבלההמטפלת,
שישההרך(בגיללקבוצתהוהחינוךהטיפול
וחרוצהאחראיתחיתההמטפלתילדים).

כלשלאאלאוקשה,ארוךהיהויום·עבודתה
ואמפתית.רכהחמה,באישיותניחנהאחת

והרבההתמזל'לאיהודיתהילדהשלמזלה
אותהשלבכאבהגרתספובספרהתמונות

המטפלתשלהקשוחהידהתחתקסבהילדה
קבוצתה.שלהמסוימת

ויתוריםהרבהמחייביםבקבוצההחיים

ניסוילתתהילדשליכולתואתומגבילים
בפניחוסר·אוניםמתוךלעתיםלמאווייו'

קודיםבגללולעתיםממנוהחזקיםחבריו
נציגת·המחנכת,המטפלתשמכתיבהנוקשים
מעמיקהובהבנהברגישותהמבוגרים.חברת

היאשהיה,בילדהמתבונןגרמבושל
זומשחיתהיותרכיהבינולא"הםאומרת:
זוחיתהלהתאפק>,(הכוחכוחמתוךבחירה
המוסריהקודשלהפנמהמתוךבחירה
העליוןהאניביןבמאבקחונכתי,,,שלפיו

ידולרובחיתההאני·הרוצה,לביןהמחמיר
 .) 88<עמ'התחתונה",עלהאחרוןזהשל

לשלושהאםהיוםשהיאכפרי'יהודית
מחוץשניםעשרזהחיהלארבעה,וסבתא

עםפתרהלאועדייןהקיבוציתלמסגרת
הילדביןשבקשרהחסךאתריגשיתעצמה
בחדרילדותה.אתשליווהזה-והוריו
אחריספורותשעותרקהילדמבלהההורים

קטן<כשהואאחר-הצהרייםשלה"השכמה"
גםוההוריםלחדר),לקחתוההוריםאחדבא

עדאותומביאים-כלומראותו'מחזירים
אותומשכיביםאינםאך·הילדים,ביתפתח

לאמוילדביןהרביםהמגעיםכללישון'
בבוקר'קימה-גילההרבמשפחהואביו

לניקיוןחינוךמשחק,לישון'השכבהאכילה,
שלנוכחותועצםעללדברשלאוכדומה,

אפשרי'צורךלכלהילדבתבקירמהםאחד
-המחברתשלבילדותה-נעדרואלהכל
המשותף.החינוךמן

מרילה,המטפלתשלסיפורה"הדגם",
עיןבקיבוץ·התינוקותביתאתשייסדה

שתים·עשרהכמטפלתושימשההחורש
<עמ'הספרשלסיומולקראתמובאשנה,

למדהוהחינוךהטיפולתורתאת ,) 185-88
אחרים>מקיבוציםמטפלות<וכךמרילה
בירושלים,שהקימועזובים,לילדיםבמוסד

זה,גילוימגרמניה.נזירותשתי ,-1929ב
עשרותלאחררקמרילהמפיעליוששמהע
המסרבתהמחברת,אתמאודמכעיסשנים,

היאיתומים.בית-הילדיםבביתלראות
כיומבינההקיבוציהרציונלמהויודעת

אידיאה:חיתהחינוכנושלהמוצא"נקודת
חזקשיהיהכדיהאדםאתלשנותהרצון

פחותאנוכי'פחות---וגופניתנפשית

להיותאמורהיהזהאדם---תוקפני
יפהצודקת,-חדשהאנושיתלחברההיסוד

 11המתחדשתישראלבארץ-יותרומאושרת

למסקנה,מגיעההיאובכל·זאת ,) 202<עמ'
יסודעלוהןהמשותףהחינוךכ"פרי"הן

טובהלמשפחהתחליף"איןכיכאם,נסיובה
ומתפקדת",

רבותבתמונותכפרייהודיתחוזרתכןעל
לאמא,-למשפחהבשיריה,וכןבספר'
מתארתהיארבהברגישותלאחיה,לאבא,

עםבטיוליםשעשתההנהדרותהשעותאת
עלהסבריואתהקיבוץ'בסביבותאבא

זאתכל"אתוהציפורים,העציםהפרחים,
שלעמוקה,מיידית,הזדהותמתוךקלטתי

הקרובההיחידההנפשכמעטהיהשאביהבת

היאכן .) 115<עמ'בעולמה"להשחיתה
אמאכשחיתהלההיהקשהכמהמספרת

אבאכשלמדאובוץ'לקימחוץבפעילות
לשבת.רקחוזריםהיווהביתהבתל·אביב,

יחפ"םהלכנוחקי-ץכל
~' ! ..... ;:פ·ר' ,. 

וחולצה,קצריםבמכנסייםקטנה"ילדה
שםעומדתפרוע,ושיעריחפותברגליים

הזהבאוטובוסמרוכזיםנפשהכוחותוכל
שלובדמותולהגיע,שחייבלהגיע,שצריך
פרידה.שלשבועאחרילבסוףשיבואאבא

להקשהכמהאדםלשוםמספרתלא---
 ,) 54<עמ'אבא"בליהשבועכל

ילדילכלאופינייםאלהחסכיםהיוהאם
אולחלקם,רקושמאהמשותף,החינוך
הספרמחברתכמוביותר'לרגישיםבעיקר
המשוררתכפרי'יהודית-בודניםשאנו

לקרואאהבהמשחר-ילדותהאשרלעתיד,
אתלהעדיףולחלום,שיריםלחברהרבה,
כלנגדלהתקומםהאחידות,עלהשוני
בקבוצה,החלשיםזכויותעלולהילחםקיפוח
גםשהגיעוהגולה"ו"ילדיהחוץילדי

לקבוצתה.
יהודית,ביקרה ) 1937 (וחצישנתייםבגיל

בקובלוסבתאסבאאצלהוריה,עםיחד
אםוספקאוקראינה>(היוםפוליןשבמזרח

הילדהאךזה,מביקורמשהוזכורנהשימר
והתגובותההדיםלכלקשובהחיתההרגישה

רקהשואה.ועלהמלחמהעלגריםהמכרשל
אךהמלחמה,בפרוץחיתהוחציארבעבת

פוליןיוצאיהיווחבריושמייסדיובקיבוץ
היהקשהשם,נותרומשפחותיהםוכל

צעירים,לילדיםאפילו-אדישלהישאר
שלאיומההכיהמלהחיתה'"היטלר'
שמוהרוע,תכליתאתסימלהואילדותנו'

 .) 126<עמ'בעיני"שחורהיהתמיד

חיים,מישורימאודבהרבהחיתה"המלחמה
בשיחותהרדיו'בחדשות--ביומיומי

--משםשהגיעובקרוביםגרים,המכר
ברעובמיתי'אודותיו:עלובספריםבשירים
 .) 127<עמ'שיעור"לואיןאשרהמוחלט

לביןההםהימיםמןזכרונותביןהשילוב
הבלתי·פתוריםהחשבונותשלהכאבמשקעי

אצלביטוילהםמצאוהמשותףהחינוךעם
אךפורסם,לאשעדייןבשירהמשוררת

לתמונותפיוטיכהמשךכאן'להביאוחשוב
 :ולמהותוהספר

לבןמעיל

לבןמצמרהסרוגהמעיל
נויסיכותםע

מקובללישלחווסבאשסבתא
שנתייםבתכשהייתי

המשותףלמחסןונמסר
אחת,פעםאפילואותולבשתיואל

אלחים,
שםנרצחווסבתאסאב

נשמדהשלמהיהדות
החייםכלמחפשתואני
לבןמצמרסרוגמיעל

וקישטהליסרגהשסבתא
נויבסיכות

ושלחההדוארלביתוהלכה
באהבהארזשסבאבחבילה

בידסרוגלבןקטןמיעל
שנתייםבתילדהשל
החייםכל
מוצאת.ואל

בתנועההפעילותמןשמחיםזכרונותגםיש
 ,'דבכתההצעירהשומרלתנועת("נכנסנו

הפעילותהטיולים,תשע">,לימלאוכשאך
המדריךוניחרדהקיץ'מחנותהצופית,

החיוביותהדמויותאחתש"היההראשון

בפעילותחיתהילדותי".שלביותר
למרץופורקןחייםשמחתהרבההתנועתית
למצוינות,דרישותהיוכיאםנעורים,

הוא("השומרואחווהיוזמהלאומץ-לב,
אמת,אישהואהשומרואחי·סמך'אחי·עזר

חובב·טבע").הואהשומר

אתממלאותוחוויותתמונותהרבהעוד
כפרי'יהודיתשלסיפור·ילדותהריקמת

ותיאורהילדותיותאהבותיהסיפורכמו
המצעקצראךהחינוכית,לקבוצהחבריה

מהשתרע,

עםנמניתהמחברתכילציין'ישלסיכום:
הארציהקיבוץמייסדישלהראשוןהדורבני
חבריהוהוריהוריההצעיר"."השומרשל

IJ ~, 
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הקטןיונתןבעקבות
משיחסלינח

עברימשוררבדיוקן"אנונימי"מחבר~להקטן":ו"יונתןרושמןישראל

ורצףוספר'עיתוןביןמהלךשאדםש •
מליםשבילהופךדפוסאותיות 11

מדמיוןהמציאות,אלהניירמןהפולש
נתפסכךלהיסטוריה.מסיפורהוויה,אל

מחברשלהעלומיםעקבותיוחקרבעיניי
כחיפושהקטן","יונתןלילדים:השיר

לתוצאותמעבראלגולשותשמשמעויותיו
עצמה.ההתחקות

שלההיסטוריתגיה"ה"ארכיאולושחזור
ילדכלבפיהשגורהקטן","יונתןהזמר

שביןהראשוני'הקשרעלמצביעישראלי'
 " Hanschenהשירשלמגיהגרהנוסח

" Klien , יונתןהעברי:הגלגולובין"
שלושההכוללמגי'הגרהטקסט .הקטן"
 ,ויומןפרנץבידי 1860בשנתחוברבתים,
שנינכתבושלצליליועממי'ללחן

 • 1הגרמניתבשפהושונים,נוספיםטקסטים

בקרבנפוץהטקסטיםשלהעממיהלחן
משלהם,מליםלושחיברוהסלאביים,העמים
השונההבולגרית,הגירסהכךעלותעיד

בהשגםאףהגרמני'מהנוסחלחלוטין
קטןילדשלדמותוהעלילה,במרכזניצבת
 2 ",ט 9ק; "ושמוושובב,

הראשוןהביתבארץתורגם , 1913בשנת

על·פיוכונה ," Hanschen Klein "של
התרגוםהקט","גדהפותחת:השורה

הלשוןלהטמעתהמאבקעלהמעידלעברית,
"מלחמתבתקופתנעשההארץ,ילדיבקרב

ובאמצעותו ,)-1913(תרע"ךהשפות",

לימודלחומרהמשוועותהגננותביקשו
שיר·גןהילדיםאתללמדעברית,כתוב
להלךעדותולהבנתם.לגילםהראויקליט,
שלבזכרונותיהנמצאזה,היסטורירוח

שיריהבמחברתוכןקטינקא,תרצההגננת

אסתר :אחרתותיקהגננתשל
השניםביןהמלקטתבכרך·מנוחין'

"גדהשירובתוכםגןשירי , 1914-1916

המתועדלשירבכל'כמעטהדומההקט",
בראשיתכך 3קטינקא.שלבזכרונותיה

הגולה,בפזורתואילוישראל'ובארץהמאה
דובריילדיםשלחדשדורלחנךהמבקשת
לעברית,הגרמניהטקסטמתורגםעברית,
הקטן","הנודדהמכונהמשחקלשירוהופך
ל"גדבאופיוהדומההקטן","הנודדנוסח

המקראהשלהמאהבמהדורתנדפסהקט",
 ,"דעת"ראשיתלילדים:הפופולרית

בשנתאורוראתהקרינסקימ.בידישנערכה

 ,לכןקודםשניםשלושבווארשה. , 1916
"הנודדהופיעאחדים,גרםתרבשינויי

 ,"הזמירות'ס'פרושמושיריםבספרהקטן",
שיריושישהעשריםהחמישי'בפרקהכולל
המתורגמיםמשחק,שירירובםילדים,
שיריויידיש.רוסיתמגרמנית,לעברית

בידי , 1913בשנתלוקטוהזמירות"'ס'פר
בגרמנית,השירשמקורהמצייןקפלן'פסח
תם/ילדקם/"פעםהמנגינה:אףוכך

קח /פתחתיכת /ים.מדינותאלללכת
בכתהישבהאמא /חת.בליוהלך /כדת
חישאך /'!רזבמקוםנדבני'הוימר:;

לאמאבלאט.//נכנסושוב /הקט,עייף
הריהאח!/האחראיאמא, 1סח:וחרששח;

שם /כמעט.מכאןשובנד/אינייד/לך
ליזרימין'/ליזרכל'/ליזרבמרחק
בלימודגם /לרקודיפהליכאן /.שמאל

 4 ,,,,,קשל

השירשלהפופולריותמידתעל
" Hanschen Klein " המחנכיםבקרב

העובדה,תעידובגולה,בארץהיהודים
שביקשומיבקרברקלאנפוץ'שהשיר
אףאלא,~עברית,עבריתהילדיםאתללמד
חדשניותהוראהמשיטותשנרתעומיאצל

הואקטינא","שמוליקהשיר~ישנות.ודבקו
"שמואליקכך:עליעידשנעק","שמואליק

ווייטןאיןאלייךאין 1אוועקפארט 1שנעק
ראקזיך;ערקויפט /,גירערלויפטוועג/

אוןווינטמאמעדיבארשיך;אוןשטאקאון

 1זאגס:זיקאןשמואליקצואוןקלאקט/
אדיףאוןשיק;בארברירוגליק;מיטפאר
 /פאריז'איןאיז;שמואליק / /צוריק!גיר

ערבלייבט /.גייןקינאאיןאלייךדארף
-מאמעןרעדאן-געוויין;מיטשטיין;

טשעמאדאן;זייןגירערכאפס /ביין!

אפאר /-באןאיןצוריקארייןשפרינגט

קומטערוועז /בליק,זיןאיןגליק;
בלשונה,השונההיידית,הגירסה 5צוריק!,,

שלהההומוריסטיובמרקםבתמונותיה
"גד·הקט",הואהקטן""הנודדמגירסת

הנוסחיםלשניאמוניםזאתבכלשומרת
המקורשלהראשוןלביתכמוהללו'

המבקשקטן'ילדכאמורהמתארהגרמני'
שלמראהאלאנדודים,למסעלצאתכגדול

לזרועותיה.ושבבדעתונמלךהבוכיה,אמו

ביידישאםשביןולומר'לסכםכךאםניתן
בישראל'אווילנהוארשה,בובעברית,או

נאמןבתרגוםהקטן","הנודדנוסחקשור

הגרמנית"הגירסהלמוקדיותראופחות
" Hanschen Klein ", ,שנתעדכך

 ,היסטורישעוןתקתוקכתזזית ,ואז , 1913
לשירהקטן")("הנודד"גד·הקט",הפך

מוחקזהשירהקטן","יונתןבשם:ישראלי
הגירסאותוביןבינואפשרידמיוןכל

זכרמותיראינוואףלו'שקדמוהעבריות
לנוסחיםשימשאשרהגרמני,הטיפוסלאב

לחיקויודגםהשראה,מקורהקודמים
עקבותאתהמזכירהיחידהשרידגרם.ולתר
הזהה,הלחןהואהנוסחים,כלשביןהקשר
שללהשפעתהומזכרתכעדותשנותר
שלהעבריהחינוךעלהגרמניתהתרבות

התפתחותהעלובמקבילהרך'הגילילדי
לילדים.העבריתהספרותשל

שורותאתהקטן""יונתןחרוזיהחליפומדוע
חיברומיהדבר'אירעמתיהקטן"?"הנודד

הישן?הטקסטשלהמחודשהנוסחאת
ילדים"ספרותהעתבכתבשפורסםבמאמר
אתהעלתי ,) 1995(ספטמברונוער"
חברתיותתודעותשחילופיהסברה,

התמורהברקעשעמדוהןותרבותיות

הקטן""יונתןהטקסטים.שניביןהספונטנית

"גד·הקט"·"הנודדמקוםאתעל·כןתפש
למחוקהמבקשתלחברהכביטויהקטן",
ולהמירונודד'יהודיילדשלגלותידיוקן

שובבישראליילדשלאקטואליתבדמות
לכןשיקפההקטן""יונתןשלדמותו .ומרדן
חלוצים,בדורשפיעמההלאומית,הרוחאת

ונדודים,בכיגלות,שנותאלפיהמטאטא
 6והצחוק.הגבורההשורשיות,סמליתחת

עלהנוסחים?חילופיהתרחשובעצםמתי
עלהישענותתוךלהשיבנוכלזושאלה

שנגנועדויותועלכתובים,מסמכים
המפרסמתקטינקא,הגננתכאמור'בעל-פה.

בלשוןמספרת , 1937בשנתזכרונותיהאת
כגננתהראשונותחוויותיהעלעבר

 , 1913שנתשלישראלבארץטירונית,

-בעבריתשרוהגןשילדילהגיח,ישמכאן
שלהגרמניהנוסחאת-מציינתשהיאכפי

 : 1913בשנתבתל·אביב,"גד·הקס",השיר:

נשכחיותר'מאוחרשניםוארבעעשרים

מדווחתשקטינקאאחריםכשיריםזה,נוסח
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הם.אףנשכחוואשרהזיכרון'מןעליהם
טורחתהגננתחיתהלאכן'אלמלא
חלקשהיו ,העברכשירינםולציילהזכירם

להיסטוריה.השייכים ,הגןשירימרפרטואר
הקטן","יונתןלשירקטינקאהתייחסהאילו

ללמודהיינויכולים"גד·הקט",אתשהמיר
החדשה,הגירסהמקורעלנוספיםפרטים

נמנעההוותיקהשהגננתאלא,מחברה.ועל
ביןהחדש,הנוסחאתמלהזכירמה,משום
כל,בפיעתבאותהשגורשהיהמפניאם

ראויאותומצאהשלאמשוםאםובין
בשנת :נוספתועדותייחסות.לחת

בכרך·מנוחין,אסתרחיתה , 1914-1916

"גד·הקט",השירנרשםשיריהשבמחברת

חברתשלגננותלהספרבביתסטיתסמינרי
שלאחרלהניח,ניתןבירושלים."עזרה",

 , 1916שנתלאחר ,כלומרלימודיה,תום

לימדה.בוהגןילדיבפניהשיראתשרה
מסויםשברגעעולה,הללוהעדויותמתוך
בהןהשנים , 1920 • 1937השניםבין

והשנה"גד·הקט"נוסחעלהגננותמדווחות
בלשוןהזההנוסחאתקטינקאמתארתבה

מעודכנתבגיוסההקט""גדה~מר ,עבר

השיר:בלשוןהיוםלנוהמוכרת ,יותר
הקטן","יונתן

בעדויותנסתייע ,זוהנחהלאששעל·מנת
שהיומישלבזכרונםהנאחזותעל·פה,
ואשר ,לעילהמוזכרתבתקופהילדים
המשוררילדותם.מתקופתהשיראתזוכרים
כימעיד ,באריקיבוץחבר ,אלוןאבדר
הקטן""יונתןאתשרו ,לערך 1922בשנת

הוא ,אפשרשבעמק.תל·יוסף,בקיבוץ
הקטן","יונתןשלהבדיוניתשדמותומוסיף,

ילדשלהאמיתיתמדמותוהושפעה
שלמרגלותהיישוביםאחדבןשובב,

המקראי:הגיבורכשםושמוהגלבוע,
למחזורהשראהשימשזהילד"יונתן",
שלבדיונידיוקןשבמרכזםושירים,סיפורים
הילדשםאתשנשאופיקח,קטןשובב

והמחורז.הספרותילכפילווהיהשבמציאות,
לילדים,הספרותוחוקרתהסופרתהמחנכת,
השירנוסחאתהיאאףזוכרת ,רזהרצליה
שמחברו ,עממיילדיםכשירהקטן","יונתן

במחציתבילדותה,נפוץואשר ,אנונימי
המורהטוענתלעומתם, . 20ה·שנות

שחיתה ,קטינסקיצפירהוהגננת,למוסיקה
בגימנסיהרושמןישראלשלתלמידתו
בגימנסיהשרולא , 1925שבשנתהרצליה,

מתקופהלהזכורוהשירהקטן","יונתןאת
התרבותוחוקרתהסופרת .יותרמאוחרת

זועמדהמחזקתבן·יהודה,נתיבה ,והלשון
"יונתןהזמראתזכורנה,שלמיטבוטוענת,
אותההרצליה,בגימנסיהשרולאהקטן"
לעומתבן·יהודה.ברוךהד"ראביהניהל
כיתתה,בנישרו , 20ה·שנותבסוףזאת,

את " Hanschen Klein "מנגינתעל·פי
לשפתוהלךקם/בבקררם(או>"יוהשיר:
ליורםשם/לוהיהוחם/וסובהים/
איננה<כקטינסקי>,בן·יהודה 7 ,,.הקטן

נוסחאתחיבררושמןשישראלחושבת,
היהמתאיםשלדבריהשעה ,, ,הקטן"יונתן

צביוןהמעניקהקטן","יורםאתלחברלו
ילדבדיוקן ,גלותילשירישראלי

המגמותלרוחהמשתזף ,תל·אביבי
באותהשרווחווהלאומיות,החינוכיות
הגימנסיהמוריצוותביןהתקופה

·הרצליה.העברית
הקטן""יונתןאתשהכירומישהיו ,מסתבר

לשירהתוודעושאחריםשעה , 20ה·בשנות
שמחזקמה , 30ה·שנותבסוף ,יותרמאוחר

מסמכיהןעלהמתבססתההשערה,את
באשר ,ובכרך·מנוחיןקסינקאשלהכתובים
הקטן","יונתןנוסחשלתפוצתולמועד
הזמניםפער"גד·הקט",גירסתאתהממיר

מתעתועילנבועעשוישעל·פהבעדויות
אירועיםאלינוהמקרב ,השרירותיהזיכרון
כן'כמואחרים:מאיתנוומרחיקמסוימים

ממוקדהשירלתפוצתהנדרשהזמןממשך
בשוליים,לקליטתוועדהנביעה

סרום·אלקסרונית,תקשורתיתומטכנולוגיה
זמניתובוהומוגניתהטמעהאפשרהשלא
שיהא.ככלפופולריויהאילדים,שירשל
העובדה,היאפחותלאמפתיעהמקום,מכל

השניםביןהעם,בפינפוץשהשירששעה

שלוכתובהשגיוסההרי , 1920 • 1937
עשוריםכשנירקלראשונהמתפרסמת

הקטן","יונתןלגירסתכוונתי .יותרמאוחר
עוגה,"עוגה,עמדנה:בספרוןהמופיעה

שכונולילדים,נוספיםשיריםלצד ,, •.•עוגה
 ,) Nursery Rhymes (-ילדינו""משירי

האוסטריתהסופרת·ידיעלוקטרול
באותםשחיתהלובה,מירההמפורסמת

ללאמופיעהשיר sישראלית,סופרתהימים
 ,לאורההוצאהשנתאוהמחברשםציון

שהוצאתהעובדהעללהסתמךועלינו
פעלהילדים,במשחקישהתמחתהעמדנה,
שהמועד ,ומכאן , soה·בשנות·גןברמת

סוףביןהוא ,אורהספרוןראהשבוהמשוער

אין ,כאמור • soה·לשנות 40ה·שנות

המשורריםשמותאתמציינתהעורכת

חלקשזהותלמרות ,בקובץלוקטוששיריהם
קיפניס,ויןלדוגמת ,לנוידועהמהכותבים

 ,אלתרמןיצחקאולי","גינהאתשחיבר
תיש",לנו"ישאתשכתב
אנונימיהקטן""יונתןהשירמחברהיההאם

שלמזכרונהזהותונשמטהשמאאוהוא,אף
עלואלתרמן?קיפניסשלכזהותםהעורכת,

עשרפניעללדלגישכךעללהשיבמנת
ראהבההשנה , 1957בשנתולעצורשנים,
בלקטוהפעםנוסף,דפוסאורהקטן""יונתן

ונשלח ,רוןחנוךבידישנערךזמירות,
 9הגולה,ילדיאלהציוניתההסתדרותמעסם

לובהמירהלנוסחמתווספותזה,בשירון
בספרוןמופיעותשאינןנוספות,שורותשתי

שאתלמרואיינים,זכורותואינןעמדנה
התגלגל;העץ"מןלעיל:הבאתיעדותם
לראשונה,נוסף:וחידושקיבל,"בראשו
שמומצוין ,) 1947 (מותולאחרשניםוכעשר

 ,רושמןישראללילדים,והמשוררהסופרשל
זההיההאםהקטן","יונתןהטקסטכמחבר

נוסחאתלראשונהשהמיר ,רושמן
ייחוסהקטן"?"יונתןבגירסת"גד·הקס"

שכןומפתיע,מענייןרושמןלישראלהמלים
חיבראכןשהוא ,לכךעדותכלבכתביואין
כללינמצאולא ,כןוכמוהטקסט,את

בהםהעת,בכתביהקשרעלשיעידועקבות,
"הראו",עסו:מפריהמשוררפרסם

לילדים","דבר"השלוח","עתוננו",
 .ועודהילד","עולםלנוער","בוסתנאי
הקומפוזיסוריםבאגודתזאת,כלולמרות

שלשמומצוין<אקו"ם),העבריתוהמשוררים
הקטן","יונתןהמיליםכמחבר ,רושמן
אובעל·פהעדותלכךמצורפתשאיןלמרות
כמקובל.אחרת,אסמכתאכלאובכתב,
לגבישאלהסימנימעוררותאלהעובדות
האםהטקסט:מחברשלהאמיתיתזהותו
"יונתןאתלראשונההמייחס ,רוןחנוך

בעקבותכןעשהרושמן'לישראלהקטן"
אירע,כיצדמאקו"ם?שקיבלשגוי'מידע

במקראותהופיעלאכל·כךפופולרישקטסט
השירהבקבציזכרלוואין·הספר'וביתהגן

מדוע ? 1957שנתעדלאורשהופיעווהזמר,
השיראתמזכירהקסינקאתרצההגננתאין

שמואתלצייןסורחתלאואףבזכרונותיה,
וסופרמשורר 193 7בשנתשהיה ,רושמןשל

רושמןישראלשאכןנניחואםנודעוילדים
כיצד "'הקטןל"יונתןהמליםמחברהוא

כתביו?כלמביןהזההקשרעקבותנמחקו
פשוטה:להיותעשויהזולשאלההתשובה
ל"יונתןהטקסטאתחיברלארושמןישראל
כנראהשנתחברהנוסחובמקביל'הקטן",

ממסדי'חוץרחובלשירנחשבהעם","בפי
האסוציאציותבשלגס,ניחוחשהדיף

והראייה, ,,"ביצים.למלהההומוריסטיות
המתארהתקופה,אותהבןאחרעממישיר

בחריזהשהסתתרמהאתמפורשתבלשון
אלבבקררץהקטן;"יונתןהמתבוששת:

 /ניפץ.ביציואתהעץ/עלטיפסהואהגן;
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תלויותביציושתילשובב/לוואבויאוי /
ביציואתהעץ;עלטיפסהואעליו;
 10חיפש,,,

פשרלהבנתהמפתחטמוןזהשבשיראפשר
וביתהגןממקראותהמתוןהנוסחשלנידויו
בפישגורהיהזהשנוסחואפשר ,הספר

מכלהטף.בפיגולובגלוהתמתןהנוער
חינוכיתאנטיתזהמייצגיםהםמקום,

הממסדיים,השיריםלמחזורואסתטית
תעיר!"פן"הס,מאיימת:אצבעהמנפנפים

הציפור ,הקןאיורעלמצביעיםואחר
הרינכונה,אכןזוהשערהואםוהביצים.

שכברלהנחה,אפשריפתחשלפנינו
לילדיםהספרותשלימיהבראשית

המערכתמ~דרה ,ישראלבארץהמתפתחת
האחתלשתיים:ביקורתיבאורחודורגה
ואליה"טובה",ילדיםספרותכללה

אתשהפיצוהממסדיים,היוצריםהשתייכו

וחשביה ,והאסתטיהחינוכיהמסרדבר

שמחבריהםרחוב,שיריובתוכה ,,"שולית,
שלוהאסתטיהחינוכיוערכםעלומים,
נתפס ,ועל·כןבמחלוקת,שנויהיצירות
 .ערךונטולכמפוקפק

ישראלהמשוררייןהשתמערכתלאיזו
לזואוהמרכזיתלמערכתרושמן?

כךעלהתשובהוהשולית?הפופולרית
הסבירות,איאתולחדדלהבהירעשויה

ל"יונתןהטקסטאתחיבררושמןשישראל
דווקאהשיריוחסמדוע ,ולחליפיןהקט,וין

לו.
 , 1884בשנתבוילנהנולדרושמןישראל

עלה , 1905בשנתואחת,עשריםבןבהיותו
הגימנסיהשלהמוריםלצוותהצטרף ,לארץ

כיתותהןהמכינה,בכיתותולימדהרצליה,
 ,בחינוךהעוסקיםדורוכבניהרך.הגיל

הבונים,דוראתויצירתוחייומשקפים

לשוןלהחיות ,דרךלהתוותהמבקשים
האמורים ,העתידדורלבניתבניתולצקת
התכניםברוחחדשה,מהותלתוכהלהערות
והשירים,הסיפוריםהמייסדים.שהתוו

בשלושהעל·כןמצטייניםרושמןשחיבר
א.החינוכי:מפעלואתשציינומאפיינים,

עשירהלשפההעבריתהלשוןהפיכת
ב. •הצעירהדורבקרבוהטמעתהומדוברת,

יצירותבאמצעותהומנייםלערכיםחינוך
גיבוריםעםהזדהותהמזמנותדידקטיות,

בשירביטוימתןג.אלה.עמדותהמפיצים
קשריוחיזוקתוך ,הילדשללעולמוובסיפור

וחגיה.הארץנופיהטבע,עם

שלבתרומתוהמשתקפיםאלה,הבטים
שמותעבזירת,מליםלחידושרושמןישראל
חנוכהמסיבותארגוןאורעננים,פרטיים

לראשונההוחלפהבהןהרצליה,בגימנסיה
 ,הסביבוןדופןגבישעל ,>םש<ש'האות
מגובשביטוימקבלים ,>ה"פ< ,פבאות

עבורשחיברוהסיפוריםהשיריםבעשרות

הסיפורים , 1916-1945בשניםהילדים,
ואילו , 11 "גניזת"מרבספרבחלקםקובצו

וספרוניםעתבכתבימפוזריםהשירים

עדבאזנינומצטלצליםשבהם,והמפורסמים
אבות"חמדתבארץ"פהאתנזכירהיום.

לחלקשהפךשירפורחת""השקדיהואת
 ,הגןילדישלהקולקטיביתהזיכרוןמתמונת
היההספרותימפעלובשבט.בט"והחוגגים
דורמספרותנפרדבלתילחלקבמהרה

 ,ישראלבארץלילדיםהראשוןהיוצרים
רעננהלשוןשילובבשלכךובמיוחד
מחנכירוחאתשתאמרדידקטיים,במסרים

בחרשרושמןאפוא,מקרהזהאין •הדור

 11"פינוקיואתדווקאלעבריתלתרגם

---

הילדיםמספרילאחדשהיה ,) 1931 •<אמנות
הזמנים.בכלהדידקטייםאךהפופולריים

פחות,לאדידקטיתאךמקורית,ביצירה
חבצלת ,ורד ,פרפרמבקשים ,עטומפרי

שיצטרף ,שיעוריואתהמכיןמילדונרקיס
משיב ,בפיתויהעומד ,הילדלמשחק.אליהם

נלבבים:בחרוזיםהשזורהקולחת,בעברית
בפינה,",יעמידוניהגינה·;אלאצאאם ... "

הןאקבל'מפיק'/זהמהאדעלאאם ... "או:
דידקטיקהשלזהשילוב 12מספיק"לא

ניכרמודרנית,בעבריתהנשטפיםוהומור

ניצרומשמר"מכל ,אחרמשעשעבשיראף
פיונוצרשאיננומפונק,ילדהמתארפיכם",
שהפעוט/ ,מאדחבל ... "ממתקים:מפני
לפיונתןלאהוא 1להוט!היהי f9אחרי

בחשק,היה /עוגה.לועסהיהתמידפוגה:;
וגם /חרוב,כוססממתק,מוצץסורב;בלי

מתבועבמגעלאכי /,בסודלכםאגלה
בפיורקדושקדים/~סביםואגוזים, /,עוד

 13שדים.כמו

הקפידאחרים,דידקטייםלסופריםבניגוד
והסיפורהשירעלילותאתלחתוםרושמן
עומדתשמתיקותוומרגיע,אופטימיבסיום

הגיבורעלשהיההייסורים,לדרךישרביחס
הרינענש,הגיבוראםגםלעבור:הסורר

העלילה,במהלךושזורמובלעהיהשהעונש
המוכתבת ,מוסרכהטפתאליומצורףולא

חלקחיתההענישה ,כןעליתר •בסופו
עלהלומדהגיבורעלהעוברתמההתנסות

באורחלהשתלבמנתעללנהוגכיצד ,בשרו
רוחחיתהשזוומכיווןהחברה,בחייהרמוני

טוב.בסוףהעלילותנוקדו ,המסר
בהתרהמרניסיוןהמשלבהדידקטיהגוון

הורס"גביבסיפורבמיוחדבולטמתוקה,
ij "בןשובב,ילדדיוקןשבמרכזוקי~ים

 ,כמוהוהנוהגהקטן","יונתןשלדמותו
ועולהמטפסוהיה"ישציפורים:ביצילגזול

קטנותביציםיםהקבמתוךמוציא ,עציםעל
ושוכחבהם,לשחקערומיםאפרוחיםאו

שבאחדעדכך, 14למקומם",אותםלהשיב
מקורהאתכעוסהחסידהנועצתהימים

המשק,לחצרמעלהרחקעמוועפה ,בבגדיו
הילדאתמניחההיאשםהיער.תוךאל

"פהואומרת:העציםאחדבצמרתהמבוהל
קנים."עודלהרוסתוכלולארע,ילדתשב,

שתעזורנהוקוקיה,סנאיתבפנימתחנןגבי

בטענהמסרבות,הןאך ,העץמןלרדתלו
להקאף ,להןובדומה ,מעלליועלששמעו

ושרותהמתקבצותנקמניות,ציפורים

גביצעקרע!ילדגביהשובב!"גבילאידו:
נענהלאאישאךאמא!"אמא!מרבקול

 :וחרטהצערשהביע ,לאחררק •לקריאתו
אגעולאטובילדאהיהוהלאההזה"מהיום

לגבילעזורלבטובזמירמציעבקינים,"
החסידה,אתומשכנעבתשובה,החוזר

פוקחלתדהמתו,לביתו.הילדאתשתשיב
לאהייסוריםשמסכתומגלה,עיניואתהילד
למדשבאמצעותובלהות,חלוםאלאחיתה
הוסיףולאטובילדגביהיה"ומאזלקח:

בדיה."לשוםרעהלעשות
רחבה,ספרותמייצגקינים" ijהורס"גבי

ללמדהמבקשיםרבים,אזהרהשיריהכוללת
עםבציפורים.נימוסלנהוגכיצדילדים
t;כיפורהמחברשרושמןלהניח,קשהזאת,

שירלכתיבתידנותןהיהזה,מעיןאזהרה
מנקודתנכתבשלאהקטן",כ"יונתן
"חורנרע:ומסתיים ,הילדשלהתצפית

"מןלובה),מירה(גירסתבמכנסיו"גדול
חנוך<גירסתקיבל"בראשוהתגלגל;העץ
עונשואתהתגלגל;העץ"מןאו:רון>,

בכל • 1sאליגון>תלמה<גירסתקיבל"
לחיציכמטרהילדניצב ,הללוההתרות

עלדיןהחורצתהרבים,חברתשלהלעג
לחזורהזכותהילדמןנשללתבכולן ,היחיד

האופטימיתהנימהונעלמתבתשובה,
האופייניתטוב,בגמולחרטההמשלבת
מתוךהעולההדידקטיתלרוחכל·כך

שלבדבריווהמגולמת ,רושמןשליצירותיו
הלעגניות,הציפוריםאתהמגרש ,הזמיר

עץ:צמרתעל ,שנויילדשללאידוהשמחות
ללעוגאסוררעות!ציפוריםמזה"לכנה

לקחלמדאךשסרחילדהואומסכןלמסכן",
רוחעל·פישכרושהיווהארה,לסליחהוזכה

 ,המחנךלרושמןחשוביםשהיוהערכים,
הללוהערכים •ומשוררסופרגםשהיה

רוחהמקריןהקטן",מ"יונתןכאמורנפקדים

שלקולואתהמשתיקהושובבה,לגלגנית
 ,מסורתיבאורחהממוקד ,קול ,הילדהדובר
לילדים.הפונההממוסדהשירבטנור
מצביעותעיקריותסיבותשלושכילינראה
רושמןלישראלהקטן""יונתןשייחוסכךעל

החינוכיתהעולםתפיסתא. •מעיקרומוטעה
בסתירהעומדתהקטן","יונתןמתוךהעולה

כפי ,המחנךרושמןשלעולמולתפיסת
ב.לילדים.ביצירותיומשתקפתשהיא
בכתבי ,המשוררנכתביאסמכתההעדר

אחרים.שלבכתביהםאוהתקופהשלהעת
"יונתןאתהזוכריםהדורבנישלעדותםג.
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שלובתושבנווהעובדה,רחוב,כשירהקטן"
דושמן·כורה),ועופרהרושמן(ראובןרושמן

אבא.מביתהשיראתזוכריםאינם

שמחברועממי'טקסטלפנינוכינראה
"פיאלהעם"מ"פינתגלגלוהואאנונימי
יותר'מאוחרתבתקופהשיוחס,עדהטף"

 .רושמןישראללמשוררבטעות,
יתכןאךשרירותי'הטעותשמקוראפשר

מחברשלשמומקשירתנובעתלכךשהסיבה
הילדשלבשמוהקנים"הורס"גביעלילת

הפעילותבאותההעסוקשובב"יונתן",
"השקדיהבזיכרוןשמדוברואפשרעצמה.

ניצניהעלהמטילהעם,בפישעוותפורחת",
אירועיעלבכךומגיב 'ובל··.רחשיאת

ישלהיטלר /פורחת"השקדיההאקטואליה:
אתהעצים/ושברעלטיפסהוא /קרחת

השורהבזכרהמהדהדתזו'שורה 1/הביצים.

הקטן","יונתןמגירסאותאחתשלהאחרונה
הקטן">,("יונתןהעממיהזמראתמצליבה
("השקדיההממסדיהשירעלבפרודיה
יצירתאתכורכתזהובאופןפורחת"),

בשםהיחידשםאתהרחוב,בתוצרהמשורר

הרוב.

משמעותהדברים,בפתחשציינתיכפיאך

שמחברועממי'ילדיםשירהשוואת
ממסדי'משוררליצירתואנונימי'קולקטיבי
העשיהמוקדאתהעשירווסיפוריוששיריו

בראשיתלילדים,הממוסדתהספרותית,
לתוצאותמעבראלגולשתבארץ'המאה

נקודותמחדדתהיאשכן'עצמה.ההתחקות

להתייחסהיההראוישמןחדשות,תצפית
ובספרותבשירהלדוןבבואנואליהן'
לילדים:

עבריש-העבריהילדיםלשירא.
משורריםבתבניתרקלאוהיסטוריה,

עממיזמרבדמותאלאוממוסדת,חינוכית
) nursery rhyme ( שנתחבר ,ספונטני

היישובבקרבלאוזןמפהוהופץהעם,בפי
המאה.בראשיתבארץקבץשחתהעברי'

כפיאועםשירישלמדורגתגלישהב.
מאפיינת-העברי""הזמר-מכוניםשהם

מבוגריםכשיריתחילהשנפוצורביםשירים
שנתאזרחועדהמבוגרים,משפתגלשואך

מהותעללעמודישהטף.בפיונטמעו
שישהעובדהמשמעותועל"הגלישה",

שרידיאתהמשמרתהיאלילדיםוהיצירה
-המבוגריםחברתשלהעממית,התרבות

גרים.המכרעבור

ספרותיתמערכתשלקיומהאפשרותג.
ביןסמוידיאלקטימתחהמקיימתמרובדת,
אורשראתהזולילדים,הממוסדתהשירה

וביןהילדים,וגניהספרביתבמקראות
נתפסשמעמדהשאפשרהעממית,השירה

פיוטית,פחותהיותהבשלכנחות,
חינוכיים,מסריםנטולת"גסה",ספונטנית,

ולמקראלדפוסראויהכלאשנתפסהומכאן
ילדים.

החברתיההיסטורי'הממדמשמעות .ד

העממיתבשירההמגולםוהתרבותי

ובשירהילדיםידיעלשאומצהש"על·פה",
בערוץעבורםשנכתבהוהממוסדת,הכתובה

המקביל.

הערות

 " Hanshenהשירשלהמלאהנוסח . 1
" Klein , :ראה

Rolleke, Heinz. ( 1993 ), Das 
Volksleider buch, Koln, Verlag 

347 . Kiepenheuer & Witsch, p 
לעברית,השירשלהבולגריהנוסחתרגום , 2

הקטן:"יונתן ,) 1995 (סלינה.משיח,ראה:
ספרותלילדים",עממיבשירומכאובצחוק
במאמר • 20-26עמ' , 85גליון Iונוערילדים

הראשונות,העבריותהגירסאותמצוינותזה

ונוסחקטינקא,פיעל"גד·הקט",לנוסח
קרינסקי.מ.על·פיהקטן","הנודד

עלנזמרה:"עברית ,) 1978 (א"י,גל·פאר, , 3
תחייתמתקופתהעבריהילדיםגןשירילקט

 4עמ' ,'גחוב' Iונוערילדיםספרותהלשון",
בתוך 1הקטן""הנודד ,) 1913 (פסח. Iקפלן , 4

עמ'אחיספר,ורשה·ברלין,הזמירות,ספר
170 , 

שנעק""שמואליק ,) 1935 (ש.באסטאמסקי, , 5
וילנה, Iכיימעלעךגריניקעדיאונטערבתוך
 , 7עמ'

 22 • 23עמ'שם: ,) 1995 (סלינה.משיח, , 6
נמסרהקטן",רם(או)"יונתיבה.בן·יהודה, • 7

על·פה.מפיה,לי

בתוךהקטן","יונתן<עורכת),מירה.לובה, , 8
ציוןללאעמדנה,רמת·גן,עוגה,עוגהעוגה
נוסףמקורלאור.ההוצאהשנתאומחבר,שם

 1המחברשםציוןללא Iהשירדבראתהמפיץ

בחלילית,לנגינההלימודחוברותהן
 1עומראברהםאומרכוסאפריםבעריכת

 , 40ה·בשנותבארץשנפוצו
בתוךהקטן","יונתן<תשי"ז),חנוך.רון, , 9

ההסתדרותירושלים,י"ך,זמירות,לקט
לחינוךהמחלקההעולמית,הציונית
 , 14עמ'בגולה,ולתרבות

אוסףמתוךהקטן","יונתןהרצליה.רז, , 10
רז.הרצליה

תל·אביב,מרגניות, ,) 1945 (ישראל.רושמן, , 11
אמנות.

בתוךילד","ילד, ,) 1927 (ישראל.רושמן, , 12
הגימנסיההוצאתתל·אביב,חנינא,צלילי

מחי.עמ'העברית,

נצרומשמר"מכל ,) 1932 (ישראל.רושמן, , 13
 ,'כגליוןא'שנהירושלים, Iעתוננו ,,פיכם,

 • 7עמ'
 ",םינ.ק~:;הורס"גבי ,) 1934 (ישראל.רושמן, • 14

וכמוע"גחוב'דביר,תל·אביב, Iעפרבתוך
אמנות,תל·אביב,מרגניות,בתוךכן,

מהדורהמתוךהמובאותכל • 107עמ' 11945
 •זו

<עורכות>,דניאלה,גרדוש,תלמה,אליגון, , 15
ראשונים,שירים 100בתוךהקטן""יונתן

ההוצאהשנתציוןללאכנרת,תל·אביב,
 • 12עמ' Iלאור

לונהמירהפעוסוור"שירימתוךהאיורים

;כ .,. 1

פורתאלישע
סדוקאיקונין

ע, w~~עים·וז.יל w ז:~~
מדרגהעלצל'נסתר

: •• ."" •• --:•• T 

םנ~ת~ת;ךסש~ק,;ב n~ך
:פש~דינ;צרי'ערבישל

יות i~ערה~לתת iממשמ~
 T .: •~ל~ףיז' ~;קי~:~ל

~רעיו'ק;ל; ם'א~~~ע
 :ן~ ryח~~יר'זעיר~ר:ז
ר;ב, /wo~י ,~כ;ל /o~י ,~חי

o/ סזל 1 ~~ל~ר~ץ:p ~ Q ה~
o/ סלr ס~יw י;ש-
~ q ן~!יזן~יםt ז:;~;ה: 

:פלrז;רים nשע;סה
T : • T ••• 

~מכ;ניתrזנהיר'~שערrז
 T : • T • ז-: :

--מתחתrזפ;עמתע;ך;:ז
T "." •: T : - • 

עם-נאח~ר-~כשהגעתי
 ,ם.:ד: י~~;נ =ל~ה, jd _י,ק~~~
סעירן~ל~זעק,סדןי;

- ה~י~~ע;;ךת ,ה~~;ק

נ:פ:פר:מטלתשכבה,:פברהיא
 ז•- .........ז:ז:ז •

נז'הרועס~פהיפה,חפה,

 .ק~, 9 זי~;ק;~ל rjס~~יר

ישןחסכם

:פ;בעיאתמסיראני
שלי:להתעזפל~ת"iדזפ;ך;ךנפני
 ....-הפ;ראהש~-עtסרהנג~·ל

 T- ••: •י. ••- • :

o/:P סג~ף~כ~ת י~;ת~ ~ש~~~ח·
נגשה~א·הר~ח.נכא~תעם
ה'ס:פם:נעשה;א Tנ:ואמראלי
-~~סקים ~ל:rוד~ילל~ : ה~~

וקרא.לף ~יד~~לא י~~ 1
 ר~,~~ןס:פ;'ת "ם;ק~~:ו~ר
שיריווכשפ~ניה:פ~
ך~י~ה T ,ב~ה~:זr;ךר i ~~ל

מ~~ה 9~ןה ~ל /oס~ש~ם
wo/ מ~וי~זה: r ר

הפיר.מזפגרש
:ז-- : ..

29 
 ' 96ספטמבר-אוגוסט



לכנהייפנינים"שרשות 1:~ו
ירושלמי>(אפרתשז

תמונותארבע

אלפנימיבמסעשורדת.אחת.אשהדמויות,שתיביןמאבקמתארהמחזה
זוכרת.שלאהילדהומיני.פיסיבאופןבהפגעשאביההילדה

 17תמונה

 ...בחילהלייש ...הראשליכואב<מתייפחת>:הקטנה
להתקרב<מתחילה ..•מצטערתאניחרטה>:מלא(בטוןהגדולה
לקטנה>
להתקרב!לאהקטנה:
 ...בךלפגועהתכוונתילא<עוצרת>:הגדולה
לבד!להישארהקטנה:
התכוונתי.לאבך.לפגועהתכוונתילאאשמה.לאאתהגדולה:
אחד!לאףלהאמיןלאהקטנה:
בך.אפגעלאאנילי,להאמיןיכולהאתהגדולה:
נמות!-נאמיןאםכיהקטנה:

אפשר ...שתמותיארשהלאאניתמותי.לאאתלא,הגדולה:
 ...קצת?אפשר ...אלייך?להתקרב

 18תמונה

לקטנהומביטהברכיהעלכורעתהקטנה,אלמתקרבת(הגדולה
בה.)להביטמסרבתהקטנהבעיניים.
עלייך.כועסתלאאניהגדולה:
בה>מביטהלאעדיין(הקטנה
עלייך.לאכועסת.אניעלייךלאבאמת.הגדולה:

 .נאוירארוךרגענשארתהידידה.אתהקטנהלעברשולחת(היא
שלבידהאותהומניחהידהאתובהיסוסלאטמרימההקטנה

הגדולה>
דמיונותמדמיינתאניהקטנה:

הייתילאמא.מכתבלכתובאומץלישיהיהרוצההייתיהגדולה:
אמא'לה"ממך'פוחדת"אנילה:כותבת

בעייתיתילדהאניהקטנה:
שלאדבריםלךכשאומרתעשי"מהלה:כותבתהייתיהגדולה:

באף?"תמשכישובלאוזנייך?ינעמו
לילהאמיןאפשראידברלשום ,לילהאמיןאפשראיהקטנה:

בשתיקותאותיתחרימישובאמא'לה?תעשי'"מההגדולה:
אותיותשלחישקופהלילהכתונתאותיתלבישישוב ?ממושכות
 " ...לפתות
דמיוןעםילדהאניהקטנה:
 ...אבא?""אתהגדולה:

זובגביהןבחצי-פנייהמסתובבותוהןנפרדותידיהןאחת<בבת

 ).לזו
פניניםהשרשרתאתבלעתיכידמיונותמדמיינתאניהקטנה:
הלבנהפניניםהשרשרתאתבלעתיהלבנה,

לא!לא!הגדולה:

והםהלבנה,פניניםהשרשרתאתשבלעתילהםואמרתיהקטנה:
כלוםמצאוולאבבטןליוחיפשוחוליםלביתאותילקחו

אנימשוגעת.אנישקרנית.אניחולמנית.ילדהאניהקטנה:
משוגעת.

אתמשוגעת!אתשקרנית!אתחולמנית!ילדהאתהגדולה:
משוגעת!

הלבןשלי'הפהדרךנכנסהזהשהלבןבטוחהאניאבלהקטנה:
נכנס,כןהואשלי'הפהדרךנכנסכןהואשלי'הפהדרךנכנסהזה

והגדוליםאומריםהגדוליםאבל<בכניעה> •••ולמותלהיחנקויכולתי
משוגעתואנייודעים,

משוגעת!אתמשוגעת!אתהגדולה:
אלוהים.אלוהים,לי,יעזורשאלוהיםרוצהאניהקטנה:

 19תמונה

פונהאתפעםשכלשלךהזהאלוהיםאיפהאלוהים?איפההגדולה:
ושנידףקחינכון?קיים,שהואאותךלימדוהספרבביתאליו?
זהבשמים.שוכבארוך-ארוךלבןזקןעםטובסבאוצייריצבעים

השלביםדרךלילה-לילהבךשהציץהאלוהיםזהשלך.האלוהים
אמשיךאניאיך •••נשברלאהסבלולמודהזקןולבוהתריסשל

הפה?אתלפתוחלךנתתילמהאיתך?לדברהתחלתילמהלחיות?
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למות.רוצהאנילמות.רוצהאני ...לי?להזכירלךהנחתילמה
הקטנה>שלבחיקהפניהאתטומנתבוכה,ברכיה,על(רוכנת
איומה,טעותהכולהיה.לאשזהליתגידינכון.לאשזהליתגידי
רחוקה-רחוקה.מארץאבודהנסיכהאנימפה.לאבכללאנינכון?
לאףהניחהלאפעםאףהיאאותי.אהבהכךכלהמלכה,שלי,אמא
 ...בטעותהכול ...בטעות ...בילפגועאחד

באיטיות,הקטנה, .רועדראשההקטנה,שלבחיקה(מתייפחת
הגדולה.)שלשערהאתומלטפתידהאתמרימה

 20תמונה

וראשהרכונהעדייןכשהיא"הסיפור"את"לספר"מתחילה(הגדולה
מבחינה"הגדולה"להיותוהופכתקמההיאגחבהדרהקטנה.בחיק

בחיקה>ישובההקטנההתמונהשבסוףעדפיסית,

משוגעת.לאאתטעות.לאזאתטעות,לאזאתאבללא,הגדולה:
אתרעה,לאאתיודעת.אניעכשיוהאמת.זאתמדמיינת.לאאת
שמשקרים.הםזהמשקרת.לא

אוהבתכךשכלואמאאדומהכיפהעללילדיםסיפוריםמספרים
מניחההיאלמהאדומה,כיפהאתאוהבתכךכלאמאאם ...אותה

לךאספראני ,בואי •..הטורףהזאבאל ,ליערלבדהלצאתלה
סיפורמהחיים,אמיתי,סיפורמזמן,מזמןלךשהבטחתיכמוסיפור,
 ...לילדים

מהרלי"תניהקטנה:לילדהאומרתהאמאאמא.וישקטנהילדהיש
אלרוכנתהאמאבעולם".הכיאותיאוהבתשאתליותגידינשיקה
אתמגרדתהאמאלרגע,שותקתהאמא .שפתיהאתומוצצתהילדה
הילדהאתודוחפתתכלתבצבעפלסטיקסללוקחתהאמאעצמה.
לקניות.יוצאתהאמאפנימה.

נופלוהואלסלוזורקתשמירקונהוהאמאמבינה.אתחג,ערבכי
מבינה.אתלמרק,שמירצריךכי •אותוומכתרהילדהמצחעל

ופעםלילדה,סביבסביבנושרותוהןלבןצנצנותקונהוהאמא
לבןכשקנתהבצעירותהיפהחיתהשהיאכמהלאמאאמרההסבתא

יפה,שהילדהפעםאףלילדהאמרהלאהאמאאבלמהסופרמרקט,
הלכה.היאאמא.כבראיןכימדוע?יודעתאת ,תאמרלאוגם

הביטההיאאזאבלקטנות.חיותמיניוכלהנמליםאותהואכלו
הצליף.והשוטרעה"."ילדהלומר:התביישהולאבעינייםלילדה

וביןהשמירגבעוליבתוךמקיאהחיתההילדהחשופות.בידייםוגם
בקוללילדהאומרתאמאמגיעה,כמעטחיתההילדה ,הלבןצנצנות

מבינה.אתחג,ערבכימכה.ואמא"קטנה",רך:

נכנסואבאכלים,מדיחהאמאבמטבח .אור-ויום .חושך-ולילה
 " •••"ווהםםםנוהם:אבא •••דבריםועושה .••הילדה;שללחדר
חדה,בסכיןבמטבח,ואמא, •••לשמיכהמתחתהילדהאתוטורף
כליותרמאוחרשתאכלהירקותלמרקהשמיראתדק-דקקוצצת

מחוממתעצמהוהיאהילדה,אתואוהבנהנהאבא ...המשפחה
אופהאמאעכשיו •..בחילהלהישאבל ••ורטובהעטופהומלוטפת,

להוקשהנחנקתהילדה •••היעודהבשעהשיגיעולאורחיםעוגה,
 ••.בגרוןבגרון,משהולהתקוע .••לנשום
היפהוהשטיחזורחים,ואהילים ,מוארהביתוכלאורחים,ובאים
כולםצבעוניות,ניירומפיותקיסמיםונפרש,ממחבואוהוצא

הילדההרעה,הילדההמקיאה,הילדהוגםיפים,בגדיםלבושים
צהוביםשפרפריםבשמלתה,האורחיםביןמסתובבתהמגיעה,
אל ,עופו ,"עופולפרפרים:אומרתוהילדההריק,בחללהמעופפים
 •לכודים".כמוניתישארו

הקרובעכולפסטיבלשמיועדמחזהמתוך

IJ 
1 ~ 
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 1:~ו
זר,מצד

יייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייי••~
לויתןעמוס

אירועיםספרים,מוספים,

למופתחרחוריםא.

מסוגהואאינטלקטואליענוג ~;'':;'';;:; ששכיחותםהנדירים,התענוגות ••--~

"השפעלמיניהפוךביחסעומדת ••
הואכזהתענוג •אותנוהמציףהתרבותי"

הרהורים"-בכרךבנימין:ווךלטרהספר
 ) 1996עמ', 346המאוחד,(הקיבוץ

שבחר ,ביראויורגןשלהמעולהבעריכתו
והערות,מבואותגםוהוסיףהטקסטיםאת

 •נגרזידודשלהמצויןובתרגומו
המודרניהעידן"ארכיאולוג" ,בנימיןולסר
ההוגיםומגדוליהדיאלקטית,החשיבהברוח

שלהראשונהבמחציתבגרמניההיהודים
לכל'צופן""שםכברהפך ,-20ההמאה

חתרנית,ביקורתית,בכתיבההמתהדרים

 ,האחרוןחיבורובמיוחדמודרנית.ופוסט
הכוללההיסטוריה',מושג'עלהתזותי"ח
המטריאליסטשלתפקידוכיהקביעהאת

נגדההיסטוריהאת"להברישהואההיסטורי
מנפיסטמעיןעשהב ,הפרווה"כיוון

לכןהחדשים"."ההיסטוריוניםשללכתיבתם
ולראות ,במקורגדולהרגהלקרואבסרתמיד
ורב-משמעותרב-פניםמורכב,הואכמהעד

וההולכים,בשמוהדובריםמכליותר
לקלוע ,לכןהיטיב, •בעקבותיו ,כביכול

אתזהלמבחרשהעניק ,העורךזולתחושתי
מןהכףאתהיסהובכך"הרהורים",השם

חופשיתחשיבהלעברהשיטתיתהחשיבה
חשיבתושהיאכפידוגמה,מכלומשוחררת

במקורה.בנימיןשל
 ,מכליותרלביאתשבואפוא,במקרה,לא

מצאהשםואמנות',ספרות'עלהרהוריו
חופשיכרהחודרתוראייתוהיוצרתגאונותו

הללוהמופלאיםהמאמריםאחד •בולהתגדר
ניקולאישלליצירתו(הערות'המספר'הוא

והארותמעמיקותתובנותהרצוףלסקוב>,
במבואאומרזהמאמרעלעיניים.פוקחות
ביצירתבעיוניוכיביראו,יורגןהקצר

מפתח ) 1895-1831 (לסקובהרוסיהמספר

הסיפוראמנותבדברשלוהתזהאתבנימין
שלמקומואתכאשרונעלמת,ההולכת
בעתממלאים ,ניסיוןכמעבירהסיפור
והמידע ,אחדמצד ,הרומןהחדשה

שני.מצד ,העיתונאי

מעין ,בנימיןשלמתובנותיוכמההנה
תוך ) 196-178<עמודיםממאמרופרגמנטים

מבליכאןשליקטתיוקיצורים,השמטות
להעריכם:אולסכמםלנסות

קיצה.אלוקרבההולכתהסיפור"אמנות . 1
סיפורלספרהמסוגליםאנשיםעםהמפגש

לעתים •ויותריותרנדירנעשהכהילכתו
הבקשהמשמושמעתבחבורהמבוכהפושטת

שנראתהיכולתמאיתנונלקחהכמולסיפור.
לשתףיכולתלהעברה,ניתנתבלתילנו

בניסיון".אחרים

שלשערוירדזו:לתופעההסיבות"אחת . 2
שהגיעמגלהבעיתוןהצצהכל .הניסיון
 ,החיצוניהעולםתמונתרקלאחדש.לשפל
בןנשתנתההמוסריהעולםתמונתאףאלא

להתגלותהחלהעולםמלחמתעםלילה.
חזרוהאנשים •••היוםעדנפסקשלאתהליך
,אלאיותרעשיריםלאאילמים.הקרבמשדה
להעברה".הניתןבניסיוןיותרעניים

המעייןהואלפהמפההעובר"ניסיון . 3
רושמיבקרבהמספרים.כלשאבוממנו

הגדוליםשלכתיבתםהכתב,עלהסיפורים
האלמונים.שללדיבורםהדומההיאשבהם
האחת-קבוצותשתיקיימותאלהבקרב

חשביה ,אדמתועלהיושבבאיכרתתגלם
המרחבאת •••הסוחרארנייתגביעלבספן

ללאלתאראיןהסיפוריםשלהאמיתי
עירובהטיפוסים,שנישלההדדיהעירוב
במסגרת ,ייםהביבבימיבייחודשנוצר

היוהיםויורדיהאיכריםהאומנים.אגודת

מעמדואילו ,הסיפורמלאכתשלאבותיה
שלה".האוניברסיטההיההמלאכהבעלי

מןלרביםאופייניתהמעשיאל"הבטיח • 4
תכונהעלרומזזהכלמלידה.המספרים
עימונושאהואאמיתי:סיפורבכלהקיימת

המספרמקרהבכלסמויה.אוגלויהתועלת,
לשומעו".עצהלהשיאהיודעאדםהוא

היוםלנונדמהעצה''להשיאהביטוי"אם . 5
יכולתהתמעטותבכךאשמה ,מיושן

אובדיאנוכןעל •הניסיוןשלההעברה
בגדרהיאהחייםגבמאוהשזורהעצהעצות.

מפנילסופה,קרבההסיפוראמנותחוכמה,
גווע".החוכמה,האמת,שלהאפישצדה

עומדתשבסיומולתהליךהראשון"הסימן • 6
הרומןשלעלייתוהואהסיפורשקיעת
הרומןאתמבדילההחדשה.העתבתחילת
הואשאיןהעובדההפרוזהצורותמשאר

משתלבואינופהשבעלמסורתמתוךצומח
ממלאכתנבדלהואוראשונהבראשאךבה.

מספרשהואמהאתנוטלהמספר .הסיפור
שללניסיוןמחדשוהופנו ,הניסיוןמתוך

ערשעצמו.אתניתקהרומניסטןמאזיניו.

 ,בבדידותוהיחידהואהרומןשלהלידה
אתביטוי-מופתלבטאמצליחאינוששוב

אובדעצמושהוא ,ביותרהחשוביםענייניו

עצה".להשיאמסוגלואינועצות
כנגדמתייצבתהעיתונותשני"מצד • 7

 ,הרומןשלמזופחותהלאבזרותהסיפור
למשבר.עצמוהרומןאתגםמטילהכךואגב
היאדבריםמסירתשלזוחדשהצורה

זהמידעאיפייןגרו''חפימייסדהמידע.

שריפהיותרחשובה'לקוראיכיבאומרו
ממהפכההלטיניברובעגגבעליית
-ממרחקיםהבאההידיעהעודלאבמדריד'.

הזמןממרחבאונכרארצותשלמהמרחבאם
אחיזההמספקהמידעאלא-המסורתשל

אם ..•הקשבלמלואהזוכההואבקרוב,
להפצתנדירה,הסיפוראמנותנעשתה
בכך".מכריעחלקהמידע

כדורחדשותאתמלמדנובוקר"כל . 8
בסיפוריםאנודליםזאתובכל ,הארץ

שוםאלינומגיעשלאמפניוזאתראויים
במליםבהסברים.כברספוגשאינואירוע

תורמתאינההתרחשותשוםכמעטאחרות:

אתמעשירכמעטהכולבעוד ,לסיפורשוב

32 
 199גויון



____ -_-_-_-_-_-_-_-_--_-_-_-_-_----:-_-_----..__-- =========-=-= 

מהסברים,נקיהמסופראתלהותירהמידע.
ובכךהסיפור'אמנותמחציתכמעטהוא

אמן".רבהואלסקוב
בגדרהיותוברגעשכרועלבא"המידע . 9

להתמסרחייבהואזה.ברגעחיהואחדשה.
כךלאעצמו.אתולהסבירלרגעכולו

הוא •עצמואתמבזבזאינוהוא •הסיפור

מסוגלרבזמןכעבורוגםכוחועלשומר
להיפתח",

בחברתנמצאלסיפורשמאזין"מי . 10
 ..בוד.דהואהרומןקוראואילוהמספר'
מספרועודנוהיהי'האמיתהראשוןהמספר

מאיש,עצהאבדהשםבמקוםהמעשיות.

רבתהשםובמקוםהמעשיה,אותהידעה

 .ידבהישגשלהעזרתהחיתההמצוקה,
ואילוהמיתוס,מצוקתחיתהזומצוקה

הפעולותעללנומספרתהמעשיה
מסיוטלהשתחררהאנושותשלהראשונות

זה".

המספרשלמקומוזוראייה"מזווית , 11
יודעהואוהחכמים.המוריםבקרביכירנו

הסגולהלוניתנהכילרבים,עצהלהשיא
היכולהאישזההמספרשלמים.חייםלהקיף
בלהבהכולולהתאכלחייולפתיללהניח
פוגששבההדמותהוא ...סיפורושלהרכה
עצמו",אתהצדיק

עלמאמרואתבנימיןמסייםאלהבמלים
ממנוליקוטיםרקשכאמורלסקוב,ניקולאי
מוקשיםחלקיםעלפסיחהתוךכאן'הבאנו
יותר.

פרוסט,עלגםאומרהואמאלפיםדברים
הרהוריומלבדונוספים,נובטקפקא,
היסטוריהויעלהמודרני''העידןעלהאחרים
למופת.הרהוריםההיסטורי'.והקשר

שאיןמהאתלהראותב.

שברגעואףרבות.הגדרותהסתםמןלשירה
לאמהן'אחתלאאףבדעתיעולהלאזה

ומתישירהלפנימתילומראתקשה
יותר'נדיבהבלשוןאושירית,התחכמות

שיריוספרלמשל'כמו'שירי'אקספרימנט
כדי •ודא""האגורביץזלישלהאחרון
הנהמדברים,אנומהעלמושגלנושיהיה
לשמוח'אוכל'איךהקובץ,אתהפותחהשיר
שמו:

לשמוחאוכלאךי
לרקודאוכלאךי

המוחבקוץהרי

הקודקודבעצם

הדיבורצעוב

עצובצעוב

עצובהדיבור

קצוב.כשהואגם

בצורתוהןכולו'הקובץאתהמאפייןשיר
דעתיאתכתבתיכברבתוכנו.והן

עדןנוחוב'משא'זהספרעלהביקורתית
כיאומרכאן'בקיצוראותהולומרלשובואם

בלבדרעיוניתסכימההטובבמקרהלפנינו
מעברשירי'אימפקטכללטעמי'הנעדרת,
לאלכןההגותי.תוכנהאתלפענחלניסיון
שנינרתמוזושלמשימהאולי'פלא,

וספרותבתרבותליבסיהודהפרופסורים,
זנדבנקושמעון ) 28.6.96 ('הארץ'של

 .) 5,6,96 (עיתוןאותושלספריםבמוסף
שירשרה('שרהבמאמרוליבסיהודהכותב

בנימיןולסר

הפתעההואגורביץזלישל"ספרושמח'):
כךוקשה,עמוקככותבידועגורביץגדולה.

ובמסותיופילוסופייםהסוציולוגייםבמאמריו
הקודמיםשיריובספריוכךהפואטיות,

ארוכותפואמותשהםר'הבל'''יבשה'
מסובכים.ובמשקליםחריזהבליהכתובות
וקצוב,חרוזספר •ודא''הא-ופתאום

שלבמשקלשקולוברורות,קצרותבשורות
משכבהוהבאותאיזכוריםרצוףילדים,שירי

באווירהלכאורהטובלוכולוזו'ספרותית
הומור",ומלאתקלילה

ראשית,זו.מפתיחתאלמדיםאנודבריםשני
סוציולוגהאקדמיה,אישהואגורביץגם

כךכלהשונהזה,ספרוושנית,כמדומני.
אקספרימנטמעיןהואהקודמים,מספריו

שלבתבניתבוגרתשירהלצקתניסיוןשירי,
בחינתהיאליבס,לפימטרתוילדים.שירי

ביןהיחסהשירה;שלומהותה"תפקידה
השפהעולםביןהקשרמציאות;לביןשירה

זיקתלמקומו;האדםזיקתהדברים;לעולם
הפרטביןהיחסי-שראל;לארץישראלםע

שלזיקתהוכןהישראלית;בתרבותוהכלל
החדשההעבריתוהשירההישראליתהתרבות

העתיקה".היהודיתהתרבותיתהמסורתאל

שכןהארוך'מאמרובעקבותכאןאמשיךלא
ילךשירצהומיהפעםכוונתיעיקרזאתלא
להדגיםרקאלאשם,בוויקראהמקוראל

וגםכךכלרבותמליםלהכביראפשרכיצד
וכלבטקסט,"ראיות"אינספורלכךלמצוא

לפנינוכיתחילה,אותילשכנעמבליזאת
מלאכתכלאתהמצדיקהממש,שלשירה

הזאת.הפרשנות

בהנתקלשאניבעיהוזואחרות,במלים
והןשירהבקריאתהןקרובותלעתים
לדברשאפשרהיאשירה,ביקורתבקריאת

וזהבשיר'שישמהעליחסיתובקלותרבות
יותרהרבהאבלליבס,פרופסורשעושהמה

מהואתבו'שאיןמהאתלהראותקשה
 •שיריהיהשהשירכדיבו'שחסר

פרופסורמתמודדכמדומני,זו,סוגיהעם

('המגירהגורביץעלבמאמרוזנדבנק
מפורשות,זאתלומרמבלי )'והמפתחות

לפנינוכידעתיאתמחזקיםדבריואולם
זנדבנקשירי.אקספרימנטדברשלבעיקרו
גורביץשלתיאורסייםמאמריםשנימזכיר

ומס' 8מס'ב'חדרים'(שפורסמוהשירהעל
של"הפרדוקסעלמדברהואשם ,) 11

אותולנפשו"עזיבתומתוךהשירהשלמת
-המהירותשיאשלל"פרדוקסממשילהוא

לתוכההמפתחותוהשלכתהמגירהנעילת
ננעלת",שהיאלפני

הנוכחיבספרוגםזנדבנקמוצאזהפרדוקס

לאודבריו'אתנכוןהבנתיואםגורביץ'של
בקריאתהנאתועיקרשכןלסובה.דווקא
שלנסיובואחרלהתחקותחיתההספר

ישהעם,שיר"כמועליו:להתגברהמשורר
בווהשימושקומונלי'משהוהילדיםבשיר

קשורגורביץ,שלזוכמובוגרת,בשירה
ולהביאהמתייהרהאניאתלהדוףברצון

וכאן-אבלהעולם.לסוכתלצמצומו
אתמחזירבוהמחוכםהשימוש-הפרדוקס

השירמעללאאםאותוומציבהמתייהרהאני
הילדיםשירשלהצירוףרק •לצידולפחות
שהמשוררהשנונהוהמניפולציההמקורי
הקושי ,"ודא'האשיריאתמולידבו'עושה
המגירהאתלנעולאיךהואדברשלבסופו

ההנאהעיקרפנימה.המפתחותאתולשלשל
בצפיההואהאלההשיריםמןשהפקתי
הזאת",אפשריתהבלתיבפעולה

סוטיםדימוייםג.

שעשויספרעניין:באותולענייןומעניין
שליאורסיהתבסבךסדרקצתלעשות
פרופסורשלספרוהואוהגדרותיההשירה

בדימויעיונים-שמים'כ'מטרפישלובדוד
 ) 1996עמ', 268מאגנם,(הוצאתר,פואטי"

ומגי'כמדזכה,ולאהשנהבתחילתשיצא
כלשהי.להתייחסות

לבדוקזהבספרולמסרהלוששםפישלוב,
משלסמל'מטאפורה,פואטי'דימוימהם

הבאהמוסראתהספרבפתחמציבודומיהם,
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אלתרמן:נתןשלקיץ"מ'חגיגת
איןסמלים-והשאלותשבלילהכחיש;"אין
 /כתפים,מושךבחוץירוקעץכיואףשיר;
אוחדיש/דימויישאםנהנההואגםהרי

שמים".כמטראותוהמעיריםסמל
מבטאות ,אלתרמןשלאלהשורות ,לדבריו

שללמקומובנוגעמעניינותמחשבותכמה
סמלים-"בליכיהקביעהבשירה.הדימוי

המקוםאתמדגישהשיר"איןוהשאלות
פיגורטיביתלשוןשל ,החיוני ,המרכזי
זוקביעהעללערעראמנםניתןבשירה.
שימושנעשהלאשבהםשיריםעלולהצביע
עיוןאבלומטאפורות,בדימוייםמפורש
נוטיםאנואלהשיריםגםכילנויגלהמעמיק
כברכימוסיף,פישלובסמלית.בדרךלפרש

 ,מןאלתררומזלמעלה,הקצרותבשורות
אינו"אלתרמןבשירה:הדימויפועלכיצד
שלפעולתודרךאתישירבאופןמתאר
מציירהואאלאבשירה,המוצלחהדימוי
מושךבחוץירוק'עץשלתמונהלפנינו

-שמים''מטרבזכות'המתעורר'כתפיים',
איכויותעקיףבאופןלבטאשנועדהתמונה
למעשה, •פעולתוודרךהדימוישלשונות

יסרחחבאופןבעצםממחישאלתרמן
בוחרשהואהמסראתדימוי>(באמצעות

בשירה)".הדימוי(חיוניותלהעביר
רבמקוםפישלובמקדישהבאיםבפרקים
לאמ'דימויפואטי''דימוימבדילמהלשאלה
כמותיתנוסחהלמעיןמגיעואףפואטי'
אתל"כמת"הניסיוןכימודהאניבנידון.

גםכךועקבטכנילעתיםנשמעהדימויים
בעיקרוחשיבות.חסרלאאבל ,משהומגוחך

הואהפואטי"הדימויכיאומרהוא ,דברשל
הפתעה,שלשונותאיכויותבושישזה

זוויתוהצגתאי-שגרתיות, ,ענייןשעשוע,

ביחסטורדת,לעתיםמעניינת,ראייה
ניתןשלוהאפקטיביותאת ."למציאות

מנורמותסטייתושיעורלפילמדודלפיכך
הלאהשגרתיהדימויאםפואטי.הלאהדימוי
שבעהכוללכקרח"קרים"מיםלמשל ,פואטי

אינוהדומהלדומה,קודם(הנושאמרכיבים
מוכרלהיותצריךהנושאמהנושא,ארוך
נמצארובפיעלהריונו')מהדומה,יותר

לפחותסטיותשלוששתייםהפואטיבדימוי
שהבאנובדוגמהלמשל,הללו.מהנורמות

הדוגמה(בספרכקרח"פוצעים"מיםלמעלה
 .פואטילדימויאותוההופכתיותר)מורכבת
שלבסונטותהדימוייםאתשבדקפישלוב,

"טבעותגולדברגלאהשלובספרהדוןג'ון
האחרונה:לגביממצאיואתכךמסכםעשן",

 51לזהותניתןגולדברגשל"בספרה

 36אחת,מנורמהסוטיםמתוכם 4דימויים:

ודימוינורמות,משלוש 9נורמות,משתי
ניתןזהמדגםסמךעלנורמות.מארבעאחד
הלא-פואטיהדימוימןסטיהעללדבר

בממוצע".נורמות 2.3שלבשיעור
בדיקתמעלהחיתה-קהמעניין :.ב.ב

ואם 11ודא'האגורביץשלבספרוהדימויים
החסרתחושתעלבמשהולהשיבכדיבהיש

למעלה?שציינתיכפיבשיריושחשתיהשירי

ציטוטשווה .,

("רעב,שבתאיאחרוןוהמתרגםהמשורר

דבריםשארבין ) 26,7 , 96'העיר'כועס"

פעםכמדומנייוצא ,אומרשהואמעניינים

וישורע,טוביששקספירואצלהיוונים
וישמשותףישרציונלית,חברתיתהתנהגות

ציבוריות",ישצדק,

שהם ,בכךחשוביםאלהדבריםלדעתי
אלהשולייםמןכרתהתראתבשרמחזירים
כדירבותעשהמודרניזםהפוסטהמרכז.

אתלהאדירכדיזה,מרכזתחתלחתור
לגמרישכחהואהשונה. ,הזרהחריג, ,השולי

ייחסותחתללאקיוםאיןאלהלכל ,כי
יקועקעעצמוהמרכזאםוכי ,כלשהולמרכז

 •כולה.התרבותתאבד ,לחלוטין

שבתאיאחרון

עלספרותיתבהתקפה ,אצלנוראשונה
אתאוחזהוא •יכולהכלהפוסט-מודרניזם

"חתרני"המונחאתובנוקטובקרניוהשור

עלאותוהופך ,האחרוןזהעלאהובכךשכל
מערכתשלגריזציההוול"מולכיואומרפיו

שקספירהמדיה,באמצעותשפועלתהכוח,
היוםישחתרנית.תרבותהיוםזווהיוונים

התרבות.ועלהערכיםועלהלשוןעלמאבק
הקלאסיתשבתרבותחושבאניהזה,ובמאבק

אלאהמימסדית,האקדמיתבגיוסהלא-
שלדגמיםיש-שלההמחודדתבגיוסה

פוליטיות,ושלמוסריותשלחופש,של ,מרד
מהם".ללמודיכוליםשאנו

מודרניתהפוסטהתרבותכימסבירשבתאי

 •הזמןממדאתגמרילביטלההקפיטליסטית
רוציםאותוהזיכרוןעלמאבקזה ,לדבריו
הנוער.בניאצלבמיוחדניכרוהדברלמחוק,
לנומציעהזאת,לעומתהקלאסית,התרבות
הילדיםלכלאבותאבות",של"מושג

שבתאיהאלה.והאובדיםוהדפוקיםהמסכנים
להרואיזםעכשיולחזור"צריךכיסבור

עלשיגנואבותצריךהאבות,שלהקלאסי
מתאבדים,שלאגיבוריםצריךהילדים,
-בעולםמטרותלבצעשרוציםגיבורים
להיותמשפחה,להקיםלאהוב, ,להתחתן
יכוליםשהרביםמשהוליצורעשירים,
 ,'בא'ישהקלאסייםבטקסטיםאליו.להתחבר
אצלהחברה.עלאחריותשלוקחמישהו

 ~ 25מעמ'~סוף

לחוללכדילארץשבאוצעיריםהיו
יישוב-וחברתיתלאומיתמהפיכה
שחרורשוויונית,חברהכינון ,הארץ

כדרכםהמסורתיים.מתפקידיההאשה

ובוטחיםקשוחיםקנאים,היוצעירים,של
היולאהםשלהם.ובאידיאולוגיהבצעמם
ולאעצמםלגבילאלהתפשרמוכנים

שילמואלהכלעלילדיהם.חינוךלגבי
שאיפותעלויתרובחייהם,גםיקרמחיר

ודיכאוכשרובותמימשולאאישיות,
אידיאהמזבחעלהכול·לב,נטיות

נושאי-דגלה.עצמםשראומהפכנית
ילדיהם.גםשילמואלהכלמחיראת

אכן ,אחריווהבאיםראשוןדוראותו

מןבכמהלכתמרחיקותתמורותחוללו
אבותיהםשלהמרכזיותהאידיאות
אלבשיבההמשותף,בחינוךובכללן
מרכזיותובהחזרתהמשפחתיתהלינה
ילדיהם.בחייההורים
למעלה,שהזכרתיהמחקרלספריבניגוד
חינוכיותלהכללותהחותריםאלה

שלהנכוןגידולובדברופסיכולוגיות
אישיכפרייהודיתשלספרההאדם,
אישיותהשלפועל-יוצאבחינת ,מאוד

הסובייקטיביותוהתנסויותיההמסוימת

והןהחינוכיתבקבוצתההןמאוד

עללהקישמכאןניתןהאםבמשפחתה.
ניסתהעצמההיאבני·דורה?כלל

החוויהכיוגילתהחבריהביןזאתלבדוק
שונהחיתהמהםאחדכלשלהאישית

וכלהמאושרתבילדותהחל-מאוד
כולם,סברוזאתעםגדולה.באומללות

קשההיהשהחינוך ,הכללמןיוצאללא
 ,מחבטיובכמהלמצער ,מאודומחמיר
אחתטיפההאםפתוחה:נשארתוהשאלה

כולו?!היםעלמלמדתהיםמן
כנראההיההספרכתיבתתהליך
פיוסלידילהגיעדרךעצמהלמחברת

תפקידשמילאואלהכלועםעצמהעם
ולרע.לטובבילדותה,ומכריעמשמעותי

בהפטררקה,שלבציטטהלסייםויפה
"כל·כךספרה:אתכפרייהודיתחותמת
 •הרע".כלשורשהואמתוק
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דייראשר
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פעםלא .לבנבןענןשלשברירו ,כבסוד-סתר
נוצהאלאזואיןואוליהקדושההלבונהענןזההיהאםתמהתי
רקיע.חייתשלהסתריםמכנפישנשרהאבודה
שמשני ,האבןמרוצפיהצרים,ובשביליםנאוירעמדהחמצמצהזיעה

הצטופפו ,ובשרדגיםוירקות,פירותעמוסידוכניםניצבוצדיהם

באחדזההיהכילהניחסבירקניות.שלחוגגתבהמולהנשים
לאהייתיכן.לפניימיםכמההחלואליושההכנותהחגיםמערבי
הפעםחיתהזו .גרמבויותרחודשיםכמהאולי ,עשרמבןיותר

כדיבמאה-שעריםלשטיבללבדיללכתליהרשתהשאמיהראשונה
מנחה.להתפלל
בתנועותמקווקוותפנים ,סבוךנוף-אדםראיתיבשוק,כשהלכתי

הבעותשהפיקומבוגריםפרצופיםטקסית.התמקחותשלדיבור
השאוןומתוךהססגונייםבפרכוסיהם ,עיניתוךאלנאספושונות,

דםשלוליותנבעוהבשרחנויותבפתחירקוב.ופרידגיםסרחוןנדף
הקדומיםהנהניםשלהצאצאיםאחדכמולינראהנחבאוהקצב
ללאזההיהלקוחותיו.עבורבקראיברישביתרשעההמקדש,בבית
ויקרא.בספרלימודיבהשפעתספק

ב.

כבתי-כנסתששימשוחדריםובוודלפשוטתפילהביתהיההשטיבל
הנע.הסרטבשיטתמזורזתלתפילהמנייניםהתכנסובהם

התפילות,ליודעמליםבלילבמהירותממלמליםהיוהמתפללים
רכילותחתיכתלזהזהלהשמיע ,חוליןחדשותלשזורנהגוובתוכן
עסקים.עללדברואפילו
התנשאדלתות,ללאפרוצהראשונה,בקומהשהיהלשטיבלבצמוד

העליונהבקומהנרחבת.חצרולוקומותשתיבן-מגוריםבית
 .וסומןמשפחתהתגוררה

בקיץולובשותרדיושומעותשהןאמרוהקטנהובתההאםעל
רעשםמרפקיהן.אתכיסולאשאפילוקצרים,שרווליםעםשמלות

על-וכמתחייבכראוימתנהגותשאינןעלהמתפלליםבקרבלהןיצא
שבומקוםבתי-כנסת,מעלחיתהשדירתםעודמהההלכה,פי

בגילי.בערךחיתהשושנההבתהעולם.בוראעםהציבורמתייחד
סימניבוהנצושכברוגוףומלאיםצחיםפניםזהובות,צמותלההיו

נשיות.

בחצרעומדתבההבחנתיבשטיבל,אביעםכשהתפללתיפעם
ממנה,מבטיאתלהסירהצלחתילאלמטה.המתפלליםעלומביטה

ומיהרתיבלחייאדמומיתפשטה ,ביוכשהבחינהלרגע,לאאף
עיני.אתלהשפיל
לעברה:קראוהשטיבלשלהפנימיתבחצרשהתגודדוילדים

בחיוךמקריאותיהם.נבהלהולאנעלבהלאוהיאשיקסע!""פריצע!

עליהנמאסשהמשחקעדבהםלהתבונןהמשיכהמתגרה,שנראה
ביתה.לתוךנבלעהוהיא

הילדהאםלראותעיניאתהגבהתיהשטיבלאללבדיכשבאתי
בעינייםשקועבעודילדמותה.זכרהיהלאאך ,בחצרניצבת

אתממלמלשמונה-עשרה,בתפילתבדבקותמתנועעעצומות,
נשמע ,העליוןהמלךעםסודשממתיקכמיבלחש,הקדושותהמלים
הקולשלצליליואללאיטןנפקחואוזנייילדה.שלענוגקוללפתע

כמוהו.ידעתישלאחםברגשלביאתשהרעידהזה
המלכה.כאסתריפהבעינינראתההשטיבלשלהפתוחלחלוןמבעד

אורמלאופניהזהב.בתלתלירקותיהעלגלשוהרכותשערותיה
כשושניםהאדמומיותלחייהנוצצת.חיותמיןבהןוחיתהמכאןשלא
ידיהנחשפונסתרותכתפייםמתוךעונג.ביוהזרימוחיוכיםמלאו

זוקפתביתה,חצרשלהברזלמעקהמאחוריעמדההיאהאצילות.
חדרשלאפלוליתורקעעלהשוקעת.השמשבאורגופהאת

מלאך.שלכהתגלותובעינינראתההתפילה,
בהכנעהעיניאתוהשפלתימהקסםשהקצתיעדעברארוךרגע

להודות,המשכתיהחטא,מןכנמלטשבידי.הסידורתוךאלאנוסה
תפילותיאתשכיוונתיוככלהנעלםבוראיאתולשבחלהלל

העצומות.עינימולוהצטללההילדהשלדמותהשבהכןבדבקות,
הכחולותעיניהבשלהשחר","איילתהשםאתלהמצאתיכברבלבי

מהשכמההכרתיאותו ,השחראתלישהזכירהזהוב,ושערה
לאשוב ,האוראלכמועיניאתפקחתיכאשרשנה.מדילסליחות

אותה.ראיתי

ברחבתלפניהולכתאותהראיתיהביתה,בדרךהתפילה,לאחר
מקולל,רגעבאותובה.לגעתשיכולתיכךכדיעדקרובההשוק,
עוון.לידילבואדעתבליפתאםאותיוסחףעליהשתלטהיצר

בישאחזכנראהבי.להיאבקהחלהאותה,ומיששתיבהכשאחזתי
ממנה,וכשהרפיתיפיהעלאותהונישקתיתשוקהשלרגעיטירוף
המרצפת.באבןנחבטהמידיהואחתמעדהמשקלה,שיוויאתאיבדה

אונים.חסרבהמתבונןמעליה,עמדתיואנימכאבנאנקההיא
לעבריצעקה ,תוכיאלנשימותיהאתשואףלעברה,כשגהרתי

זעםבחמתלימשקראהרקלמקומי.אותישהקפיאווגידופיםחרפות
התרגשות.אחוזמהמקוםנמלטתי"משיגינער!"

כשחזרתיבדאגהאמאאותיחקרהחיוור?"אתהלמהקרה?"מה
הביתה.

מפניה.התחמקתיסוב"לאמרגיש"אני
אמא.ממניהרפתהלאסוב?"לאמרגישאתה"איפה
שיקרתי.נסן!"כאבילייש"בבטן.
לדעת.ביקשהדוקר?"גםאוכואברקזה"האם
כאבינגדבדוקהתרופהלרקוחומיהרהמיטתיאלאותיגררההיא
סגולותמאותקובצושבויוסף"יעקב"זכרוןבספרשמצאהבטן,

אם ,אמיהכינהמרשמיםכמהלפיוחדשים.קדמוניםמספרירפואה
אוזנייםשיניים,ראש,כאבינגדבדוקותרפואותחלילה,נצטרך
ובטן.
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המטבח.עדאליהשהגיעואנקותלכבודהוהשמעתיבמיטהשכבתי
וציוותהומלאהגדולהכוסובידהבחדרהופיעהרגעיםכמהלאחר
חיטיםשלסוביןמיץ-שהרתיחההנוזליםתרכובתאתלשתותעלי
לגמתיחם.בעודו-דגיםדםובכפיתחומץבכףמהולמלח,עם

 .תומועדאותולשתותאותילדרבןהפסיקהלאואמאבאיטיותאותו
הכמוסה.השאלהמפיפתאםנפלטההשחר?"איילתזהמה"אמא,
 •אמיצחקההשחר?"איילתעללשאולפתאוםראשךעלנפל"מה
אחת,חיהשלסוגהיאהשחראיילתכילילספרהחלהכךאחר

בעליונים ,כולוהעולםחיותבכלשאיןומושלמת,שמימית
לחיותמזוןאוספתהיאבלילהכמותה.רחמניתחיהובתחתונים,

החיותשיאכלועדלאכולומסרבתאליהןשללהאתומביאהרעבות
מהן.יותרשונעתהיאמאכילתןורקוישבעו.כולן
מלהרם,בקולשאומרלהשגיחכדימיטתילידלעמודנותרההיא

היטבאותיכיסתה ,רצוןשבעתשמע","קריאתתפילתאתבמלה,
המנורה.אתאיתהלוקחתכשהיא ,מחדרייצאהולאיטהבשמיכה

ג.

מןאלישהגיעוזועםזרקוללשמעהתעוררתישעתייםכעבור
לחילופיבסקרנותומאזיןאוזנייםזוקףבמיטה,התיישבתיהמטבח.
בישמדוברהבינותימהרהעדלדלת.מעברשבקעוחריפיםדברים

בפוסטה.שעבד ,מןוסרחייםאביה,שלקולוזההיהובילדה.
אתשחיללתיעלאותיומגדףמחרףאותולשמועמאודהשתוממתי

השוק,במרכזבכוחאותהכשנישקתי ,ומשפחתושושנהבתוכבוד

שגםהוסיפהשלההאמאלעדות.הכשריםושביםעובריםלעיני
שושנה.שלבידהחיבלתי

וסומןאתמחרפתאמיאתלשמועכדיאוזניאתלאמץנזקקתילא
אותיעשהעוילםשלשהריבוינעטענההגוברבקולה .דבריועל

מהעלאשמתהזוובעצםבתםשלפריצותהעלמצרהלדברשליח
לה.שקרה
שני"ישהילדה:אםאמרה ,ואזהצלחה.ללאלהסרתהניסהאבי

לי!מקודשתאתהרי-בתנולשושנהאומרבנכםאתששמעועדים
בצחוק,פרצהאמיהיום",בבואההתחייבותאתלקייםנדרושאנחנו
להתאושש.שהותמרוויחההיאובכךבמבוכהבאהכשהיאכדרכה

בלילבתוךאבדהמריבה,אתלהרגיעשביקשאבאשלהמתוןקולו
הקולות.

הארץ.עלורוקקהדבריהאתאמיביטלהטפו!"טפוושלום!"חס
אמהאתשמעתיהשחר!"''איילתלבתנוקראשלךהתכשיט"הבן

לאמי.אומרת
 •אמיענתהאומר"הואמהכבריודעילד"מה
שושנה.שלאמהאמרהנראה!"עודזה"את

מפתןעלתדרוךלאבתךשלרגלהשכףעדיהוא"אדוישם
אמא.קבעהמשפחתנו"

שלנכדתופסיה,בתלדבורהכףבתקיעתמזמןהובטח"בננו
אבא.אמרמציצנובול!"האדמו"ר

ואוליפריצותשלתמיםקורכןהואשלנוהבןלהם?שיירזהכל"מה
להתערב.אמימיהרהכישוף!"שלאף
תורה!"דיןפסקנדרוש"אנחנווסומן:שלהמאייםקולונשמעואז

עלעצמהאתוהאשימהבמטבחהתייפחהואמינטרקההדלת
משנתי,אותילהעיררצתההיאלשטיבל.לבדיללכתלישהרשתה

בתוךומחותלנינוחלינשכבתיממנה.זאתמנעהטובאבאאך
זהרושפניההשכינה,כמוהיפההילדהעלהזיותשבויהחשיכה,

לבי.פעימותאתוהחישומולי
ראיתיהאפלה.נפשיאתוהאירהכחוליםבאישוניהניצנץזךאור
אתבוחןמיטתה,לידיושבכשאניפיוס,שיחתאיתהמנהלעצמיאת

תהילים.מספרמזורפסוקילמענהוקוראהמגובסתזרועה
נשיקתאיתהלהמתיקהעזה,אפילולעצמיהרשיתיהפרועהבהזייתי
שלמהתרופהשיביאלאלוקים,תחינהשטחתיכךאחרמרפא.
שלמתוקיםשביליםתוךאלשגלשתיעדהענוגה,לידהומהירה

שינה.

אמי,שלמידהלחיסטירותשלמטרתחתהקיצותיבבוקרלמחרת
עלמקוטעותבהתייפחויותמלוותתוכחותרובליהטיפהשלמהשעה
מיהרתיהנבזה!"דודךכמויהיהשסופךפוחדת"אנישעוללתי.מה

אהיהלאושלום!"חסוהוספתיקולניטפובמיןהארץעללירוק
במטבח,אותהראיתיומהמיטהקצתנרגעהאמילעולם!",כמוהו
כךואחרהחציעדדגיםבשמןאותהוממלאתזכוכיתכוסלוקחת
 •שחורבניירמבחוץהכוסאתכיסתה

לצודכדיהכוסלתוךבדבקותשאביטממניביקשה ,לחדרכשחזרה
אתושמעתיאדםבבניתרנגולכמווהבטתיהבטתיפני,דיוקןאת
סימןחלילה, ,במהופךהכוסבתוךמשתקפיםפניך"אםאומרת:אמי

 ,שלישהפניםוראיתיכבקשתהמבטיאתריכזתימכושף!"שאתה
כבדולח.וטהוריםישרים ,לאלהשבח

שלבצלילואמרפימתוךלקפוץומיהרביהתרוצץשובביצר
נמרצותבקללותפתחהאמאלגמרי!"הפוכיםפני ,ווי"הויבהלה:

ונאנחהאותה,לנשקאותישכישפההפרוצההילדהראשעל
פתאםונזכרהבלילה!"אתמולכברזהאתידעתי ,"ידעתיכשאמרה:

לחיי.שתיעלשובלסטור
עשביםערבבהשבו ,בכלישתוקיםמיםלהביאכדימהחדריצאההיא

סודיתבליןוהוסיפההלילה,כלשרוייםשהיושוניםותבלינים

הירקןאצלחודשמדירכשההעשביםאתזקנה.מתימניהשקיבלה
שנים.מזהסמכהעליוהערבי

לאט:ואומרידיבשתיהספלאתשאקחביקשה ,לחדריכשחזרה
כךאחראל!"עמנוכייקוםולאדברדברו ,ותופרעצה"עוצו

במלה:מלהלאט-לאט,אחריהואומרעיניאתשאעצוםביקשה
מילמלההיאבטלו"אנאהכישוף,זהאת ,מצפיאייל"פצפציייה,
והתיזהמקורם,אתזיהיתישלאפסוקיםצרורהבזקבמהירות

אתלשפוךהחוצהומיהרהידישתיועלפניעלמיםבאצבעותיה
מתחתהכוסאתהניחהכשחזרה, .החצרמןהרחקבכוס,הנותר

שעות.כיירלמשךלמיטתי
 •אמישאלה ,, ?עכשומרגישאתה"איך

אמרתי.טוביייותר"הרבה

,. 
הכותלאלאמיאותילקחהבבוקרלחיידער.הלכתילאיוםאותו
התפללתיוחשוכות.צרותסימטאותביןחנוקשהיההעתיקה,בעיר

כברהיההביתהכשחזרנוהאבנים.ביןלמחילהבקשהפתקוטמנתי
מולבחוץלשבתעליוציוותהלחצרכיסאהוציאהואמאצהריים
בטלהשמש,פניאתהרואהקסם"כלהשקיעה.לשעתעדהשמש
אורוכתמיהשמשמולישבתיעצומותבעינייםלי.אמרהכוחו"
לנגדיעלתהשושנהשלדמותהלבי,אתוחיממועיניבתוךריצדו
פקחתיאכזבה,מתוךממני.מהמשוםשנעלמהעדזוהרה,במלוא
והתלחשוביתןלחלוןמבעדביהתבוננושכנותשתיעיני.אתלרגע
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לשוניאתלעברןחרצתיבי'פגעוכשמבטיהןביניהן.לפעםמפעם
מהחלון.מידנעלמווהן

כדישערים,מאהישיבתשלהגדולהלרחבהאבאעםהלכתיבערב
הלהיבוופתגמיושדבריוהעיוור'הדרשןמפימוסרדרשתלשמוע

הנקראתמדינהלהםהקימושהציוניםמאזכיידענוכולם.את
יין'שללגימהלאואףהדרשןשללפיובשרמאכלבאלאישראל'

בתוךגלינוחטאינומפניכילנו'"אויולהבדלה.לקידושפרט
בידישסומאההקדושהארצנו-העיוורהדרשןצווח-ארצנו

הציונותנגעעלהקהללפניקונןבכייניבקולשמם"ימתהציונים,
חלבלאבעיקר'הכופריםלציונים,להם,"איןשהנהיגו'הצנעופגעי
קראוחלב!"ביציםאבקותרקלתושבים,לחלקביציםולאבשרולא

הדרשן.

בגידופים:המשיךהשתתקווכשהכוללדבריוכפייםמחאהקהל
במדברשלהםהמןהיאהחוביזהברוח!שתתפזראבקההיא"הציונות
שלסופהשבת.ולחללמלחמהלעשותאותםלימדעזאזלהרוחני!
והמזרחי'האגודהליצניבידיליצלןרחמנאהנתמכתהזאת,המדינה
צורח.בקולהתנבאהלצים!"עםיחדהימיםבאחדלהיעלם

נותרהדרשןאבללביתו'להתפזרמיהרוהקהללרדתהחלעזגשם
חסידיםקהללפניבדבריווהמשיךמהגשם,כמתעלםמקומועל

ואתאותיוליווהרחקהדהדוהדברים .פיולמוצאשחיכהמצומצם,
 .לביתנועדאבא

אותייקדמושהילדיםבלבחששעםלחיידערהלכתילמחרת
אלעליתיהשסיבל.מעלהגרהלילדהשעוללתימהעלבקינטורים

בית-שלהבנייןבצדמהרחוב,מוגבהתשחיתההמרווחת,החצר
שהוקףקופיףמיןזההיההלימודים.חדרינמצאוובעומקההכנסת,
זובחצרעבים.ברזלמחוסיהקלועהכפולהברשתיההשבבקומה
שביןובהפסקותהלימודיםפתיחתלפנילהשתובביוםמדינהגנו

ללאואטומהשחורהילדותבתוךכסחרוריםגדלנוכולנוהשיעורים.
עולםוהכרתטבעטיוליללאאמא-אבא,מפיערשושיריילדיםספרי
ספורט.ומשחקיהתעמלותשיעוריללאוהצומח,החי

שנותרוהשחורותהשלוליותאללמסהוהשקפתיהגדרלידנעמדתי
גדולים.כחרקיםונראוהלילימהגשם

מאחורי.לייבל'השלקולואתפתאםשמעתיחושב?"אתהמה"על
עלהסיפוראתלולגלותעדייןרציתילאהתחמקתי.כלום""על

שושנה.

לך?קרהמהכפרות!בשעתאדם,בבניכתרנגולבימסתכל"אתה
משהו?"קרה

נותרהילדהעםשהענייןמשאלתוהבנתינישס!"מיס"גורנישס
חתום.כסוד

המרחץביתשבקירבחורלהציץהלימודיםאחרינלךתרצה,"אם
שאלתי.נסתם?"לאהחורשעדייןבטוח"אתהלי.לחשלנשים!"

לחיוב.ראשוהנידהוא
אותי.הזהיראחד!"לאףתגידאל"אבל

זליג,דאבשלנו'המלמדשלהכבדותפסיעותיואתכששמענו
מסלסלהעץ'בספסלמתרווחליישבתי .לחדרלהיכנסמיהרנו

וחגותוסומןשושנהעלהוזותהלימוד,לספרמחוץועיניבפיאותי
מחשבהביעלתהבדבש.מאחזהמבקשותכדבוריותבחדרלהן

אתלראותאזכההמרחץ'ביתקירשלבחורכשאציץשאולי'מגונה
 .שליהשחראיילתהיפה.שושנה
במקווה,הרחצהמןעולהאותהרואהפלא,מראותלעצמירקמתי
כזוגעיניההדרה.בכללעיניומתגלההאדיםתמררתמתוךיוצאת
כחוה,עירומההיאהנההשני.כחוסושפתיהעזיםכחלבפניהיונים,

רשמתידעתבליהחוחים.ביןכשושנההבנותביןשםלהמהלכת
כל-כךבמחברת.לבנהקידושבאותיות-הכשרש-שמהאת

המחברת.אתלסגודששכחתימפוזר'הייתי
 .המלמדשלקולואתשמעתיבהקיץ!"חולםאתהשוב"אחה,
נחושה.במצחשיקרתיבתודה!"הגיתיחלמתי!"לא

מה.ממרחקאותיהיסההסמכותיקולופיך!"את"סתום
ניפנוףכדיתוךהנדהמות,פנימולאלי'ישרהגיחזליגדאב

אל"לעולם,אזהרה:והוסיףמתמשך'חמוד'מנסבינתןהוא .במקלו
הרפה!"ראשךאתלסובבהרעיצרומינימזיקיםלכשפים,תיתן

החרפהששמועתאובלבדמקדהזההיההאםעצמי:אתאתשאלתי
לייבל'ההמלמד?זליגשלהשמיעהכבדותלאוזניוגובבהכבר

בליצנותולחשזליגדאבשלהמקלתנועותאתכמחקהבידיוניפנף
כשפים!"לביטוליפיםרגלייםמי"והלאהמלמד:שלגבומאחורי

כףאתלתפוסמיהרוהמלמדבצחוקמלפרוץלהתאפקיכולתילא
אחתהצלפהליוהעניקמעלהכלפיאצבעותיאתהידקהימנית,ידי
"אתהאמד:וללייבל'הוהצורב.הדקזליג"מ"מסההאצבעותעל

אך ,בולהכותכדימקלואתוהדיםחידש!"לגמדיכבדשאניחושב
קומתו .ממושבומתרומםלייבל'האתכשראהעצמו'אתעצרבדדך

זממו.אתמלבצעהמלמדאתהרתיעההגבוהה
הדףעלרכנוועיניושליהמחברתעלהגדולהידוכףנחתהלפתע

צרחאותה!"סימאתכילנפשךואוילך"אוימהתגלית.כנפערות
אמד.בה!"ש"שרכמתחנן.קראתיעשיתי?""מהנכאים.בקול

אלולגשתממושבימידלקוםעליצירההואהרע!"ליצר"נשמעת
ואוילי"אויבקול:ולומרפעמיםשלושהמזוזהאתולנשקהדלת
אותה!"טימאתיכילנפשי
כ"דבביתלכתובהקפדןהמלמדעליהטיל ,למקומישבתיכאשד
הואהרע!"ליצרונשמעתידרכיאת"סילפתיהמשפט:אתפעמים
"איךוביידיש:אשכנזיתבהברההקודשבלשוןהמליםאתלישינן
רעדפרןקולואסאיןגעהעדסהאבאוןוועגןמייגעפאדקדימסהאב
ההזדמנותעלקפצוללייבל'ה,פרסהתלמידים,כלהרע!"יצר

אליהםהיפנהזליג,שדאבעדלי'וללעוגהמלמדדבריאחרילחזור
אותם.והיסהמנסואת

נועםוריסוסישושנהעלהרהוריםאפוףכשהלכתייומיים,כעבוד
לידבתדהמהפתאוםנעצרתיהנשיקה,נסעםבהיזכרותביעבדו
היא"הציונותהכתובת:התנוססהסמוךקירעלהשכונה.שעד

היפהשושנהאתדאיתימדחוקאשמדאי!"בןהואגוריוןבןהשטן!

ואובדהמוםהייתיכךכללקראתי.ובאותהולכותאמה,בחברת
לתוךולהימלטממקומילזוזהצלחתישלאהצפויה,מהפגישהעצות

חיתההימניתידהאמה.בידינלפתתשושנהאתדאיתיהשכונה.
עצבות.הפיקוופניהבגבסנתונה

מה ,"שייגעץאלי:וקראהאותיכשזיהתהמזעםהסמיקהשלההאמא
לשאתתצטרךמום-אזבעלתתישארהיאאםשלי?!לילדהעוללת
יהיכן"הלוואי'קראתי:עלי'שקפצהשמחהמתוךלאשה!"אותה
ולביהאםשלפיהנבואותאלכבקסםנמשךמהמקום,וברחתירצון!"
שתוכלכדימום,בעלתלביאהובתתישארלמעןמתפילהגואה
אשתי.להיותהיוםבבוא
לאמאוסיפרתישליהמטופשהפהאתפתחתילמהיודעלאאני

לינתנהלארגעמאותוברחוב.אמהואתשושנההילדהאתשראיתי
קרה.בדיוקמהפעמיםשלושאותיוחקרהמנוחה
הקסבה?"המכשפהבך'נגעה"היא

בשלילה.השבתיושלום!""חס
ממני.אמיהירפתהלאאיתה?""דיברת
אותה.שינבעלאזהאךשלילה,לאותראשיניענעתי

הכחשתי.לאאמי.קבעהבך!"הביסההיאנסח"אבל
בקוללעצמהמילמלהדעה!"עיןבךנתנהלאהיאאםיודע"מי

לך?"אמדההיאמהדיברת?שלה,האמא"ועםמהורהר.חדישי,
בוראלייסלחלמדתי'כבדהזעוםמנסיוביאבלשקדה,מהסיפרתי

חולמתעודהיאמה,"אזהאמת.כלאתלאמיגלותללאהעולמים,
איימהחתונה!"זהמהלהאראהאנישלה!המכשפהעםשתתחתן

אמי.

מתבשלמהלדעתיכולתילאגופי.בכלעברורטטהחווירופני
"עזביבחזה.הלוחץרעשניגושכמוהיהשליהלבאבלבראשה,

הםהכי'בלאוהדי-תחינהשלבקולמאמיביקשתי- ·לנפשםאותם
אומללים!"מספיקכבר

במאה-למכשפותמקוםאיןתחיה!אלמכשפהבתודה:"כתוב
אמי.פסקהשערים!"
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ח.

הכנסת,לביתבדרכיהילדים.שלהגדולהחגהגיע,פוריםחג
האבןמרצפותשלהגנובבוהקןעלמעוגמההלחותעיניהחליקו
ואחדבגולות,שםשיחקומהחיידעראחדיםעריםגהגדולה.ברחבה
 •במצוקתושקועהיהעדייןלביאבללמשחק,להצטרףליקראמהם

בטחשלי.השחראיילתהיפה,שושנההתחפשהלמהלדמייןניסיתי
 .ומדיפרסבכלביותרהיפהשחיתההמלכה,לאסתר

לעשות,מתנגנתהיאמהיודעמי •••לפחד •••לחשושמתחילאני
לדודיתרמוזאולי •מהכוללמישהונגדםתסיתאולי •שליאמא

וחבריושהואכדישאירע,מהעלהשחורים,המשמרותאישהגיבזה,
 •••אעשהמה •.•מהובמשפחתה.בהיטפלו
אגידאניושלום.חסלה,לקרותשעלולממהשושנהאתלחלץצריך
ואוליאמא.שלהבוערזעמהמפגיחששותיעללואספראני .•.לאבא
צרורות?צרותלראותמדמהאנירוחיבעיניורקמאמאנשכחהכול
מאשריותרלהזיקיכולהדבראבא.עםכךעללדברטעםכלאין

יועיל.
והמליםיעקב""שושנתאתשרוהכנסתבביתשחריתבתפילת

תשלחהמגילה,קריאתשלאחרקיויתילשושנה.ערגהביהפיחו
אזואוליבמאה-שעריםשלגולמכריםמנותמשלוחעםאמאאותי
בה.לפגושלייזדמן
דבריםאלף •ישןאילםכבסרטקולות,בלא ,בראשיקרסוהזיות
ראיתישושנה.שלבמחיצתהלרגעאףולואלעמודכדימלביבדיתי
שקופהלנגהבשמלהבשוקפוסעתהמלכה,לאסתרמחופשתאותה
מנותמשלוחובידהברוחהמתבדרהזהוב,שערהעלמוזהבוכתר
בשמיה,ריחוהתפשטהלךסביבהידיה.במו ,עבורישהכינהמיוחד
אזאבלהיפות.מפגיהקרנווהדרהודואיזהמלכותשלבושם

משים,בליהבאתי ,באיוולתישאגי ,הידהפצועה.בידההשגחתי
פגיעה.לידי

למראהבישביעבעמהצערלהשתחרריכולתילאשבשמים!אלוקים
קידושבאותיותהגבסעללהאכתוב ,אוכלרקאםהמגובסת.ידה

 ,אזאבלגדולה.חיבהשלברמיזותמהולותהתנצלותמלותלנגה,
היה.כברזההחוצה.לצאתליקוראלייבל'האתפתאוםשמעתי
המגילה.שלהקריאהבסוףכמעט

אתהאחרוןבזמןמעסיקהוסומןשלשהבתידעכברלייבליה
הלימודים,ביןההפסקותבאחת ,בחיידערהשבועמחשבותי.
ממש ,בעינייפהכךכלשושנהכילווסיפרתיבחצרהסתודדנו

אבלהתרגשות.מרובמגזיםשאגיחשבתחילהשניגה.כגילוי
להתפללהולךשאגילווסיפרתיעליהבפגיולדברכשהרביתי

יפיאתלראותבהזדמנותאולילזכותכדירקערבמדיכשסיכל
לאמיתה.אמתהםדבריכיהשתכנעקט,לרגערקולופגיה,
לייבל'ה.החליטוסומן"שללבתמשהולעשות"צריך
שאלתי. "?לעשותאפשרמהמה?"אבל
לייבל'ה.ביקשעלי!""סמוך
אמרתי.לה!"תזיקאלרקהשם,למען"אבל,
לייבל'ה.נעלבשלך?"חברעלסומךלאכבר"אתה
הוא.היהזה-עליוסומךשאגימישהוהיהאםקראתי.לא!""לא,
אותי.הזהירשלך!"אמאאצלאחתמלהאפילותפלוטאל"רק
חצותלפגיכשעההמלאים,הירחמלילותבאחדימים,שבועאחרי

בעינייםשעותכמהשכבתיבהמהמיטהחרשהחלקתיהלילה,
אתיולקחתיבשקטהתלבשתיהיעודה.לשעהוחיכיתיפקוחות
חברילישגתןהקלףואתגדולהזכוכיתכוסהחוצה,בדרכי

ניפגשואיפהומתיעליולרשוםמהבדיוקליהסבירהואלייבל'ה.
עללישרשםהנוראיםהשמותאתהקלףעלרשמתיבערבבלילה.

בלבד.ידיכתבלהיותצריךהקלףשעלוהסבירניירדף
אותוהמשרתיםמלאכיוושמותאסימורהשוטרשםאתרשמתי
שמספרמלייבל'השידעתילמרותהראשון.ברקיעהחמישי,במחנה

רקהקלףעללרשוםהצלחתי ,ואחדשישיםהםאסימורשלהמלאכים
באותיותלכתובמצידישגיאהזוחיתהבלב.דשמותושנייםשלושים

 ?לעשותמהשמות.ליותרהספיקהלאהקלףפיסתכי ,מדיגדולות
תוכגיתגו.אתישבשלאשהדברקיוויתי
אתפתחתיובשקטבגדיאתלבשתימשגתי.בלילההתעוררתיחרש

במלואוזורחהירחכיראית ,החצראלהחוצה,כשיצאתיהדלת.
קלספקללאזהוהצלול.ברקיעכפניניםהבהיקווהכוכבים
לצעמי.אמרתילברכה,סימןשבקלים,
האימתניהשחורבחתולמלווה ,החצרבאפלתליהמתיןלייבל'ה

שתוםהזה,החתולנאמן.ככלבאפשרימקוםלכלאחריושהלךשלו,
עםסמוייםקשרים-בטוחאני-לוהיו •אותיהפחידדי ,העין

השטן.

מהאמרתימידאבללרגע,כעסקרה,מהללייבל'הכשסיפרתי
המלאכיםושנייםשלושיםשלששמותיהם-אותילימדשפעם

גםוהםדברהסתראלוהיםוכבו"דחכמהנתיבותל"בהם ,שרשמתי
אתאלילהטותכדי ,לענייננוטובשהוא"לב"המנייןאתמהווים
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על-נשמר ,בחוץחיכיתיואנישלולמרתףהלכנושושנה.שללבה
שצדצחורה,יונהעםויצאבחושךמבוקשואתשמצאעד ,החתולידי

הירח.באורהבהיקההיונהיום.באותו

 .מןוסרשלביתוהיהשמעליו ,השטיבללכיווןשערים,למאההלכנו
אחריהסימטאות.ביןצעדינואתליווהיונהשלהתכופותהמיותיה
הילדהנוהגתשבו ,צדדיעפרלשבילהגענודקות,כעשרהליכה
לבנות.החינוךביתל"בית-יעקב",בדרכהיוםמדילעבורשושנה

רקעמוק.ולאקטןבורבידייםחפרתיואניביונההחזיקלייבל'ה
מוכן.הבורהיההגדולות,לידיוהכורהתפקידאתלקחכשלייבל'ה

עודנותרזמןכמהללייבל'הוהודעתיבשעוןהסתכלתיזמןאותוכל
הלילה.חצותעד

צוואראתלייל'השחטומלא,גדולבירחבדיוק,הלילהבחצות
הענוגגופהמתוךלבהאתקרעבידו,מפרפרתבעודהבתער.היונה
הקלף.בפיסתוהחם,הרוטטהלבאתמידועטף

אותהומילאתיהכוסלתוךהעטוףהלבאתכשהכנסתירעדוידי
המלאהירחלעברמופניתכשהיאבידיהכוסאתהרמתיבעפר.

מבעודלעצמיששיננתיהתפילהמלותאתבהתרגשותומילמלתי
מוע.ד

הילדהלבאתשתהפכומדע,ומלאכיחןמלאניעליכםאני"משביע
ולאבלעדי,דברתעשהשלאוסומן,לביתומריםחייםבתשושנה
ויהאואמהאביהותשכחתשקוט,ולאתישןולאתשתה,ולאתאכל
רצון!"יהיכןשלמה,לאהבהלביעםלבה

אתוכיסיתיושטוחהקטנהאבןעליההנחתי ,בבורהכוסאתהטמנתי
שנראוהפוכיםלבבותשניהעפרעלציירתיכךאחר •בעפרהבור
תעבורהקרובים,ובימיםבבוקרלמחרתשכברידעתימגן-דו.דכמו

כפיאליבאהבהיתמלאלבהואז ,הבורעלותדרוךזובדרךשושנה
לייבל'ה.חברילישהבטיח

ו.

כדי ,אמיידיעתללאשערים,למאהלהתגנבהרביתיהבאיםבימים
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שלהבתמצדהאוהבהמבטאתולפגושכשסיכלמנחהלהתפלל
כברשלנוהמעשהאםלבדוקרציתילייבליה.שהבטיחכפיוסומן'
לבה.עלהשפיע

כךאחרהתפילה.בשעתהמרפסתעלחינםמבטיהרעפתי
בחלון'שלההראשהופיעפתאוםהבית.סביברעבככלבהסתובבתי

וראשהמרושעתבאדישותעליחלףמבטהאךבי'הוצתהתקוה
נעלם.

וזרועותיהכלהכמולבושהלפניהופיעהבחלום,בלילה,רק
פני.אתבערגהוליטפולעבריהושטוהידכףעדהמכוסות
והיאשמהאתהשמעתירקאבל"שושנה"נפעם,קראתי"שושנה!"

חיתה.כלאנעלמה
לייבליה.לפניהתאוננתילחינם"חיתהשלנוהעבודה"כל
חברי.ביגערסבלנות!"לך"אין

שאםאמי'שלהמרפאסגולותבמחברתשמצאתיללייבליהאמרתי
זכוכיתבכלילשיםישבתולה,בנערהאהבהקסםלהחדיררוצים
שמותלרשוםמהזרת,דםטיפותוחמשהפניםמזיעתטיפותחמש

לרשוםאוהזכוכית,כליעלרקיעשוטריוחמישהמלאכיםחמישה
בואהבמקוםאותוולטמוןהזכוכיתבכליולשיםבפתקאותם

שעירערתיעלחמורמבטבינתןלייבליההנערה.שלויציאתה
ילךלבלבזרועואחזתיעלבון.לאותמחברתילפרושועמדבסמכותו
הקרובים.בימיםליהצפוימכלחרדתיגודלאתלפניוושטחתי
דרךשליחותךאתיעשההיונהשלבבלבךלהאמיןצריך"אתה

 .אמרהמלאכים"
עליה!"השפיעכברזהאםלדעתמוכרחאנימציפיה!משתגע"אני

לייבליה.אמרזמן!"לוקחיםכאלה"דברים
ליזימןשישיביוםלטובתי.פועללאשהזמןליהתבררמאודמהר

מאושרקיפץלבימהלימודים.בשוביבשוקבהלפגושהמקרה
עפרשבילאותולעברוהולכתפוסעתשהיאמרחוקבהכשהבחנתי

השקטההליכתהאחרעקבתיעינימזוויתהיונה.לבאתהטמנושבו
שהיאממחשבהנצבטלביבהרהורים.הלכודותפניההבעותואחר

הנסיתרחשאו-טו-טושהנהבטוחהייתיעכשיובי.מהרהרת

היונה,קבורהשבוהמקוםעלתדרוךשהיאוברגעלושציפיתי
כלפי.השינויאתוהזכותהטהורותבעיניהואראהמידאליהאתקרב

הלבןוהעורהכחולותהעינייםהזהוב,השיערלמראההלםשליהלב
ליתאירהיאשניים,אורגעבעודשהנההתפללתיכשן-הפיל.והצח
חישירדוהנעלותתקוותיאבלמאודה.בכלאותיותאהבפנים

היאלמולה,ממשובאמתקרבשושנה,אותיכשראתהלטמיון.
היאובעצמו.בכבודוהשטןאתראתהכאילולאחור,מידהסתובבה

להתחמקמיהרהעצמותיה,לשדעדומפוחדתמפנינבהלהממש
אחר.לרחובולרוץממני

ולהתנצלאיתהלדברכדיאחריהמידרצתישלאשטותעשיתי
היסוסשלדקהאחרירקהענוגה.לידהשעוללתימהעלבפניה

להיעלםהצליחהכברהיאאבלאחריה,לעקובניסיתיומבוכה,
 .מעיביגמריל

כשתבואלהלארובכדיהשטיבל,אלמידהלכתיפתעבנחישות
יוםכבכל •זכרלההיהולאארוכהשעהשםהסתובבתיהביתה.
בחזירתיעלי.אהובשהיההשירים"ב"שירכדרכיעיינתישישי'
יופיהאתלתארבדיוקתואםשםשנכתבמהכאילובלבידימיתי
הביתהלשובומיהרתימאוחרתחיתהכברהשעהשושנה.שלהנשי
אונגרין.בתיאל

אתפתחתיכשרקאמאאותיקידמהעכשיו?"עדהתרוצצת"איפה

הדלת.
עפעף.להנידבליעניתי"בחיידער!"

לחי.בסטירתאותיוכיבדהאמיאמרהארבע!"כברעכשיו?"עד
שאלתי.לי?"מרביצהשאתעשיתי"מה

לאמך!"משקר"אתה
שאשקר!""למה
בי.נזפההקטנה"במופקרתלהציץכדילשטיבלהלכת"בטח
שיקרתי.שלא!"נשבע"אני

אמא.פסקהמכושפת!"שלך"הנשמה
אמרתי.פתאום?""מה

לישון!"יכולאינךולכןעליהחושב"אתה
בושה.בליהודיתיעליה"חולםעודאני"לפעמים

אמי.אמרהנשמתך!"אתמזהם"אתה

שאניידעהכיצדבתוכי?עוברמהידעההיאאיךמדבריה.נדהמתי

היאואולילבי.אלחודרותמחשבותיההאםשינה?מנדודיסובל
ולנוח,מהגוףלפרוחמצליחהאינהשלך"הנשמהמכשפה?עצמה
בכעס.אמרהישן"לאשאתהכיוון
עלהניחהכךאחרלשינה.מרפאסגולתלילהביאלמטבחיצאההיא

חלב,באבקתמתובליםרוזמריןעלעליממולאתפשתןשקיתמצחי
עץעלבלילותלקנןהולכתטהורהנשמהכלכיליוגילתה

שומריםועליהןחסודות,נשמותכציפורים,מקננותשםהנשמות,
 •נאוירהמשוטטיםוהמזיקיםהשדיםמפנימיוחדיםלילהמלאכי
שאלתי.הזה?"העץנראה"איך
עולם,הררישלושהביןמים,פלגיעלהשתולועבותגדולעץ"זהו

אתועוברגבוהוגזעומאודמרוביםענפיוהאדם.לעיןנראהובלתי
אמרה.הרקיעים"באחדחבויהוצמרתוהשמיםענני

הזה?"העץאתלראותפעםאיאוכל"האם
בראשךיהיועיניךמעוונות,נקיותישארלמצוות,ותזכה"כשתגדל
לילשלהשלישיתהאשמורתבתחילתאז'אותורה,ללמודותתמיד

באחדלהבחיןוהנדירההגדולההזכותלךתזדמןאולימלא,ירח
הרקיע".לאורךהפרושיםהנשמותעץמצללי
המיטה,עללידייושבתאמאובעודתרדמהבינתןהעץעלהסיפור
בדיוקהשסיבל'לידהשוקברחבתמתוקה.תרדמהאותילכדה

שושנהעםעמדתימלא,ירחבלילהשלישית,האשמורתבתחילת
יפהחיתהשושנההנשמות.עץשלהצלליםאחדאתיחדוחיפשנו
כיוניםאותןוהפרחנוידינובכפותנשמותינואתהחזקנוכחלום.
הנשמות.עץאלשיעופוכדיהשמים,אללמעלה
אמי'שלהזועפיםפניהאתמצאתימשנתי'כשהתעוררתיבבוקר'
עלחלמתפעםשובומורה.סוררבן"אתהבנזיפה:אותימקדמים

המכשפה!"

בלילה.בשמהקוראאותיששמעההבנתיידעה?היאאיך
אמי.אמרהוסומן!"במשפחתלטפלצריכההצניעות"משמרת

בחרדה.פלטתיוחלילה!""חס
אמרה.מטופש!"טיפש"אתה

ז.

כשאמאלמעריב,מנחהביןבפעולה.אותםראיתישבועבאותועוד
להתפללשנלךאבאעלהשפעתימהבית,רגעיםלכמהנעדרה

וראיתיהתפילה,מחדריבאחדלמטה,אביעםיחדעמדתיכשסיכל.
ניתוריםשפעההיאחבל.עללבדהקופצתבחצר'שושנהאת

שהתבדרוהזהובותשערותיהשתיים.ולפעמיםאחתרגלעלפלאיים
כשמיזהרועיניה •וניתורניתורכלעםעוזביתרהתפזרוברוח
בקשתיותשנעלחבלמתחתכחסידותנאוירהתנופפוורגליההקיץ

כנצח.בעיניארוךהיהנאוירשהייתהוזמןמהירה

במהירותועלוהצניעותמשמרתאנשיהגיחואזהרה,כלבלאלפתע,
בשלושתבמשטמההתבוננתיוסומן:משפחתשלהחצראללמעלה

הלבושיםמסולסלות,ופיארתעבותיםזקניםבעליהאברכים,
הפילוהםישגה.מיטהשלברזלמוטותובידיהםשחוריםבחלוקים

הדירה.שלהכניסהדלתעבראלהחפוזהבבדרכםשושנהאת
לאוזני.הגיענכיהכשקולזעמתי

עםבדלתהולמיםלמטה,עדאותםשמענווכברגעמריותרעברלא
שלניפוץוקולותצעקותשלהמולהנשמעהכךאחרהמוטות.
 .בחצרלמעלהלהתגודדועלומהשטיבליצאואנשיםרהיטים.
תפילתאתעצומותבעינייםשהתפללמאבאלהתחמקהצלחתי

המתפללים.שביןלסקרניםולהצטרףשמונה-עשרה
היפה,שושנהעמדהלכן'קודםרגעיםכמהשנפרצההפתוחה,בדלת
היאפניה.עלנתלתהעצובהוהבעהבחבלהחזיקההמגובסת,בידה
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חיי,בימישראיתיביותרהיפהכחולה,קטיפהשמלתלבושהחיתה
עלהחליקהכיעצמי'אתששיכנעתימשוםרקמולהלעמודיכולתי

מעדהשלה,גםושליזהירותאימתוךאוליבול'מבלהמרצפת
אשםעצמיאתראיתילאעצמי'אתשהאשמתיאףעלונפלה.
מיבשקיעה.שהבהיקההמגובסתידהעלהבטתיתחילה.בכוונה

באשמתישחיתה.מהלהיותתחזורהזאתהענוגההידאםיודע
קלון.אותכנראהעליההותרתיהגמורה

עצובות.בעיניםאותישאלהשלנו?"בחצרעושה'תה"מה
במבוכה.גימגמתי " ...רקאנידבר,"ש-שום

ת'יד?"לישברתלמהפיחס!'תה "
אמרתי.נורא!"מצטעראני ...אני"לא,
מכאן!"תלךרוצה?'תהמה"אז,
אמרתי.בלילה!"עליךחלמתי ..."אני

מכאן!"'סתלקאחד'דרס "
יפהשמלהלךישוהוספתי:מפיפלטתיעליך"להסתכל"אנ'רוצה

מאוד!"

אמרה.שלי!"לאמאאותךיגידשאנילפנימיד'"תלך
מאמציאתקטעהוהיאגימגמתי. " ...עלממךמחילה"אני"מבקש

שרציתי.מהלומר
אמרה.אדוק-פיסטוק!"מכאן''"סתלק

הצעקותבקעובושה,מרובמשםלברוחשהספקתילפניעוד
בה.להתבונןהשתהיתיואניאוזניהאתאטמהשושנהמבפנים.
קורעיםכשהםובתה,האםבבגדישמותכנראהעשוהאברכים

צעקותעל-פיהקצרים.השרווליםבעלותשמלותיהןאתלגזרים
במטבח.כשרותבדיקתעורכיםשהםהבנתיהסירים,ושיקשוקהאם

עץתיבתבתוךרדיומקלטכשבידוהאברכיםאחדיצאלפתע
יראולמעןכל'ולעיניהארץעלהמכשיראתהשליךהואמהודרת.
לעצורשניסתההאםאת •הברזלמוטבעזרתהרדיואתניפץוייראו'
אםבחצר'אותהלחקורשהחלוהאחריםהאברכיםשניתפשובעדו'
הימיםשבעתטוהרתעלמקפידההיאואםכשרותשומרתהיא

לחייה.עלבדמעותהאםזעקהנאצים!"נאצים!"אתםהנקיים.
המההפחדמייללת.אמהואתבוכההילדהאתכשראיתינמחץלבי

מילכלוהתנכלובבריותאימהלהטילידעוהמשמרותבעיניהן.
לשלםנאלץפיהם,אתלהמרותשהעזומימשלהם.שאינושסברו
כב.דמחיר

אימה.זבושושנהפניהזה.האכזריבמראהלעמודעודיכולתילא
התפילה.לביתולחזורלמטהלרדתמיהרתי

כמהאחרימה.לזמןשנעלמתיהרגישלאאפילושאבישמחתיכךכל
נשמעההאםשלקולהורקמהמקוםהאברכיםהסתלקוספוריםרגעים
נאצים!","נאצים,אחריהם:צועקת

מדרגותעלאונים,חסרותובתה,האםישבומהשטיבל'כשיצאנו
להרגיעניסושכניםוכמהאנשיםהתגודדוכברסביבןובכו.החצר
בחיפזוןעקרהוסומןמשפחתכיליונודעימיםשבועעברלא •אותן

אחרת,לשכונהעברושהםלעצמיתיארתישערים.מאהמשכונת
לבשרשמחהאמיאותן.להשיגתוכללאהבריוניםשידהיכןרחוקה,

הבשורה.אתלי
אמרה.וסומן!"ממשפחתנפטרנוסופסוףלאל'השבח"נו'

מי.דאמרתיהצניעות!"משמרתלפניעליהםהלשנתאתהרי"בטח.
צעקההפרוצה?"המכשפהאתלגרששעזרתיעליכועסעוד"אתה
אמי.

בחזרה.עליהצעקתיפרוצה!"לאובוודאימכשפהלא"היא
אלי.קראהאמך!"אלתתחצף"אל
אמרתי.באשמתי!"הכוללהם!עוללומהראיתי"אני
אמרה.מצרה!"עשיתבסך-הכלאשם.לא"אתה
אמרתי.הכול!"עלמתחרט"אני

הפריצע?!"אתנישקתבאמתלי:לומריכולאתה"עכשיו
בשמחה.הודיתי"בוודאי!"

אמי.נרעשהנכון?"זהמקודשת!'את'הרילה:אמרת"אתה
לה.לגלותהעזתינכון!"שזה"בטח

אמאליטפההדבר"פירושמהידעתלאאשם!אינך •מסכןילד"אתה
ראשי.את

קראתי.השכינה!"כגילוייפהכמלאך!טהורהשהיאיודע"אני
הצידה.אמיירקהטפו!"טפו!זה!אתתגיד"אל
בלחש.אמרתיאשתי!"תהיה"היא
קראה.מדבר!"שאתהמהיודעלא"אתה
בחושיםהצידה.ירקהושובבחוזקה,אותילחבקהחלההיא

מכעס.הדחוסהבנשימתהלהרגישיכולתיומצער'מאשםמסוחררים
מכרסמתהחרטהכברואוליומשפחתה?שושנהעלעלי?מי?על

שעוללה?מהעלבתוכה
מרטטגרונהורידאתלראותרקויכולתיהעיןמזוויתבההבטתי

אחרון'שקיעהאורבהןלשמר ,הבהבונחיריהמיוסרת.בתפיחה

בחדר'חשיבהצנחהרגעובאותוהחולף.בזוהרוהאדירמןששאבו
תהום.כאללתוכיוצוללתניננומתערבלת
אפופהלרגע,במקומהעומדתשנותרהאמישלמחיבוקיההתנערתי
אמיבקול.כמעטלעצמילחשתי ...ליאבדהאבו.ד" ...אבודצללים.
שראיתיהאחרונההפעםזושחיתהבלביידעתיואנימהחדריצאה
וסומן.שלהבתאת

ח.

לשכוחיכולתיולאאליההתגעגעתיונעוריילדותיימיכלבמשך
כלובישיבה.בתלמוד-תורהרביםימיםאותיליוותהדמותהאותה.
לדיוקנהדיוקנןאתדימיתיובנביאים,בתורהעליהןשלמדנוהנשים
שושנה.שלהיפה
היהשערים,מאהאתעזבהוסומןשמשפחתלינודעבויוםאותו
עםהלכתישלאכךכדיעדנוראהעצבותחשתיבעומר.ל"גערב
ללייבל'ההצטרפתילאבערבגםהחג.למדורתעציםלקוששחברי
המדורה.לידולחגוגללכתכדי

שבוהמוסתרהשדהלעברוהבטתיבאפלה,החלון'אדןעלליישבתי
שברקיע.החרמשבאורהבהיקוהירחציפורנימדורות.הרבהדלקו
חבריעםהולךאיננילמהבחקירותאותילהטרידהתחילהאמא

הלכתימהבית.וברחתיממקומיקמתילפתעבעומר.ל"גלמדורת
לבאתזכוכיתבכוסקברנושבוהעפר'שבילאלשערים,למאה
למזכרת.אותוולשמורהקלףאתלהוציארציתיהיונה.

אשהציתומהשכונהילדיםכיראיתי'העפר'שביללקצהכשהגעתי
הברוש.עץמול-הכוסאתקברנושבומקוםבאותוממשמדורה,
בילדיםוהתבוננתיהמדורה,מןהרחקלאבאפלה,עומדנשארתי
ופתאוםחזיונות.התמלאהורוחיהבתיםמאחוריעלההעשןובאש.
מדורתשלמעברהאותהראיתישושנה.שלבבואתהעינימולעלתה
באשמקרובומתבוננתהעליזיםהילדיםביןשםעומדתבעומר'ל"ג

הבהיקהדמותהרגע.באותועליההזיתישאניכפיממשעלי'כהוזה
 •התנור.מןהוצאהעתהשזהשבת,שלסדיהחלהכמובעיני
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 ,מרילדודההטלפוןאתשטרקהפעםבכלאומרת-

הרופאיםועלשלההמחלותעלתמידשהתאוננה
פעםכלוממציאיםמטומטמתאותהשחושבים

לשמוערק-שמותאיזהיסתוראללה-שלהלמחלותחדשיםשמות
 •בר-מינןנהיהחולה,לאהואאםגםאדם,והבןשלהםהצלילאת

אומרותולאעליהשמשקרותהאחיותאתמקללתחיתהמרידודה
עלמתלוננתחיתהכךואחרלספוראפשרשלההימיםשאתלה

היחידה,בתהושל,לאואםלהעוזריםשלאשלההבניםעםהצרות
עמוקחיתהכברמזמןלה,לעזורכדיהנשמהאתלעצמהשמוציאה
גנטימדמיוןוחוץאמאשלהגדולהאחותהחיתהמרידודהבאדמה.
בשמונהבורכושתיהן-שהעמידוהוולדותבמיןשהתבטאמסוים
ואפילומשותף,דברשוםביניהןהיהלא-אחתבתורקזכריםבנים

חיתהאמא ,אנישנולדתיעדכימושלםהיהלאהדמיוןהזהבעניין
ימינה,ידהיההואובאמתשלה.היחידההבתהואששאוליאומרת

בבגדיםהחוריםואתקטניםכשהיינובכולנווטיפלשאומרים,כמו
לכולםאוכלומכיןכשצריךכפתוריםותופרלגדוליםגםמטליאהיה

האחיםכלכמומזהנגעללאובכלל ,מחתלהיהמספרים,כך ,ואותי
וסמיקוקואחריבטוניס,שנולדהאחרוןהיהשאולי .שליהגדולים

ואתטובה,הכיהנשמהוגםיפההכיגם-שלנוהמוצלחהאחוהיה
אהבולודשלב"גטו"השכניםכלאומרת.חיתהאמארקלאזה

אללההערבים,השכניםשלא.אלהוגםשלנומהעדהאלהאותו,
המנומסהילדעלהשתגעוממשוהאשכנזים,דיברואיתררק ,יסתור

בלחייוקסםגומותשציירהמבוישוהחיוךהשקדיותהעינייםעם
שלמדזמןכלהגלילייוסףספרבביתהמורותאתכללזההשזופות.

נודלמןהאחיותעללדברשלא ,'הכיתהעדאומרתזאתשם,
אתלווגילווהגברותהבגרותלעולםאותושהכניסוהרומניות
רמזווקוקוכשסמיגםאמא,כזה.ספרשהיהלפניעודהמיןמסתורי

סירבההנודלמניות,אצלארוכותשעותמשתההשאולילמהלה
עליכםבנחרצות.אומרתחיתהיקרה,לאזהשלילילשאר .להאמין

לעשותבשבילמדיטובהואשאולי?אבלמאמינה,הייתיאולי
ילדה-"שאולי-נשמה,שלי,הילדההריהואנשמה,כאלה.דברים
אתאהבוואילןמנחם ,גביאיציק,גםכךואחרוקוקוסמישלי".

בהטעמה,עליוחוזריםהיובשאולילהתגרותכשרצוהזה.המשפט
בגללבוהתעללולפעמיםאמא.שלוההבעותהתנועותבחיקוי
שלובאודםבכחלפניואתצובעיםהיו ,בשנתובלילה,הזה.המשפט
מראההציבוואז ,מבוהלשהתעוררעדאותווהיכרצבטואמא,

אמאילדה-שלי.שאולי-נשמהבמקהלה:ושרופניומולשבורה
כזהדבריעשופעםעודשאםונשבעהאותםכשתפסהמאודכעסה

עדהלילהכללמיסהוהרגלייםהידייםאתלהםתקשורהיא
ואמרהאותםהרגיעהבאבתשעהפרצוףכשלבשואבל .שילמדו
והעיניים ,דבראותואוהבתהיאכולםשאתאמא,שלילדיםשכולם
צבעהיהשלהולמבטכולנואתממיםשהיההזהבדוקהתכסושלה

המבטזהאולי .לבדולישאראלנשלחהואאבלגעגועורוךשל
לשאולי ,כךאחרשניםמאו.דאותושאהבהאחתאשהבושנתנה

הסיפורזהמלומדת.אשכנזיהאחת,צפוניתעםסיפוראיזההיה
שהוא"ברגעלשמוע.וגםפניםאלפניםלפגושלישיצאשלוהיחיד
ידעתישלה'הילדהשאניתמידאמרה'אמאהמשפטאתאמר

תפרלישתיקןאחריהיה"זההצפונית.ליסיפרהשהתאהבתי'",
והייתיחשובהלפגישהלצאתצריכהשהייתילפניבדיוקבחצאית
ברגע.זהאתתיקןהואנדהמתי:ללבוש.מהליהיהלאכיהיסטרית

שבוע.בכיורשעמדוכליםשלערימההדיחהוא ,שהתלבשתיבזמן
צפוניותככהסוב,מסכנה.אורגזמות'.'עשרשווהזהלעצמי:אמרתי

כנראה.מדברות,

הרבהלהוהקדישהשלנואמאאתשאהבהלשבחהלהגידצריכהאני
 .לשאולימהאהבהחוץמשותףמשהולהןהיהלב.ותשומתזמן

המורחבתהמשפחהאתממששהכירהלפניעודהזאת,הצפונית
יוםשלבמנגלפעםממנה.חלקעלנחרצתדעהגיבשה ,שלנו

הגבריםידעלהתיישבנוואניהיא ,אצליבדשאשעשינוהעצמאות
הןלכןהאיפוראתלהןמקלקלזהעשן:סובלותלאאצלנו(הנשים

הזכירלאמהגבריםאחדשאףמשפסאמרההיאבדירה>מצטופפות
אותםמגדליםנחשים,הביתהמכניסיםכבר"אםשכח.לאאבליותר

שלהם'.'האמאועםאיתםשהתחתנםהיאשלכםהטעותבכלובים.
מיהיהולאהסיחיםעלהתיישבו ,נבהלושהזבוביםכזהשקטנהיה

מהשקטאותנוגאל ,מרידודהשלבעלה ,מישלדודאותם.שיגרש
 ,מסכןמים.להביאורצועסוקיםנהיוכולםופתאוםשיעולבהתקף
ועודהתכוונתי,אליושרקחושבכנראההואהצפונית,לילחשה
עלרקמרגיש.הואאיךאותוולשאולאליולגשתהחוצפהלהחיתה

השמאלניתמהפסיכיותזההזאתשההתנהגותקוקוכךאחרהעירזה
רואהשחיתהככהבהנכנסהיההמשפחה,שלהכבודלאואםשלה

 ,המזללמרבהממנה.יוצאהיההשמאלנותשלהחראוכלכוכבים
אניעצים.להביאהילדיםעםיצאשבדיוקמשאולינחסךהזההקטע

להסתיריכלהלאהמאמץשלמרותלאמא,וסיפרתיהתאפקתילא
הפסקנוזהב.לבלהישאבלאמרה, ,עלינומדיחכמהזאתיחיוך,
כולה ,גביאחישלאשתו ,ז'וסליןאליהנגשהבדיוקכיהשיחהאת

לילשמוריכולהאת<סבתא),"ממהאמרהדיילת,שלוחיוךמחמדים
קצתלימגיעבאילת.לקלאב-מדנוסעתאנישבוע?הילדיםעל

לפני"רקבתרעומת,אמאאמרה ,"?אילתפעם"עודנכון?"חופש,
 ceאמרה:וליקצת'.'שייהנוכפרהאותם,תשאירישם.הייתחודש

c'est que je dis : כו-לם.נחשים,כולםLa petitte a bien 
compris ca . זאת>.הבינההקטנהאומרת:שאנימה<זה

ואשלחיתהמוצלח,הכיהאח ,שלנוהנשמההיהששאוליכשם
אבללב,טובתשהיאלהגידאפשראימרי.דודהשלבמשפחתה
ועוד ,בתיכוןשלמדההיחידההיא •הכתרחיתההיאשלהםבמשפחה

בבגרותמדופלמתמשםויצאה ,ביפוהמיסיוןשלהספרבבית
לעשותבשבילרקולאסתםספריםקוראתחיתהואפילוובשפות

להצהירלאשהתעקשההשבטבכלהיחידההבתגםהיאשיעורים.

42 
 199גליון



השפותבזכותמובחרתסודיתביחידהבצבאושירתהדתיהשהיא

שהתחילהמריבדודהשטיפלהאחיה,מכלהיחידה,והיא .בןששלטה
-הקטןמרקושל-האחרונההלידהאחרישלההמחלותסיפוראת

מיוסרים,ולידההריוןפרי ,שמרקואומריםאותה.הרגהשכמעט

 ,כילדונושךמפריעכתינוק,וחולניחלשהיהנאחס.במזלוחינולד
וחיברצויההולנדיתאיזוומצאבמערהלחיותשהלךכמבוגרמופרע
כןועלואשלאהבהאחיה,מכל ,אותורקבהולנד.קטןכפרבאיזה

היינומהאומרת.מרידודהחיתה ,שליואשלנשמה, .בוטיפלהגם
בלעדיה.עושים

דודהשלבמשפחתהוהמוצלחתהיחידההבת ,שראשלהיהטבעירק
כלומר ,שלנובמשפחהוהמוצלחתהיחידההבתעםתתחתןמרי

היהלאיותר.עודהתרחבושלנוקטנותהלאהמשפחותשאולי.
כברהולדתלימילפחות:מילהבריתותשתיאוחתונהבליחודש

ומרי.שלי>אמא<זאתליזטהאחיותאתאיחדההחתונהזמן.היהלא
מאיחודמרוצההיהלא ,אותולהזכירהזמןהגיעשכבראבא,

ואשל.עלאמראותו,תהרוגזאתהמשפחות.

פרנסואח

אבאסבל ,אותושהרגההמחלה ,באלצהיימרשחלהלפניעוד
הזמןכלאתלוהיהשלאכךממושכתנפקדותשלמתופעות
כמו ,נולדוהואפרנסואה,לוקראו .שלנואבאלהיותשבעולם
 , 1950בסוףלישראלשעלוולפניאמאאתהכירשםבטוניס.כולם,

קוראתחיתהאמא .ושאוליוקוקוסמיאתלעשותהספיקו
בריחה,אומרתזאת , une fuite ,שלורקולאלנפקדויות,

 trop belle vieו-יתרפינוקשלקורכןהיהשאבאליוהסבירה
עבדהוא .למחייתולהשתכרלאלמדערכבכברמדי).יפים<חיים
להתלבשזהלעשותצריךשהיהמהכלאביו.שלהתכשיטיםבחנות
הלקוחות.עםיפהולדבראלגנט

לישראל.שעלואחריקצרזמןעשהשלוהראשונההנפקדותאת
עבודהלוסידרויחסית,ותיקיםהיושכבראמא,שלהאחים

שאמאעדמשותקוכמעטכפוףאבאחזרהראשוןביוםבסבלות.
אתלהרפותכדיצמחיםאמבטיותשלושלולעשותצריכהחיתה

הפסקתעדלו.הבטיחהטוב,יותריהיהמחרהמכווצים.השרירים
א.דברים:שניללמודאבאהספיקשלוהשניהעבודהביוםהצהריים
משרדשישב.עבודה.אותהזאתטוב:יותרנעשהלאדברששום

חזרלאאבאכסף.מחלקיםשהאשכנזיםאיפהסוכנות,לושקוראים
שמחלקיםהאשכנזיםשללמשרדהלךזהבמקוםהצהריים.מהפסקת

אחדזקןאשכנזיהסבלים.אותושלימדוכמויפה,איתםודיברכסף
שדיבראחרילמחרת, .מחרשיבואאמרסנדוויץ'ולעסתהששתה
לכיווןהפלגהכרטיסקנהכךאחרכסף.קיבל ,שדיברכמואיתר
לחנותההורים,שללביתוחזרלטוניסנסעמשם .מרסייאחד:

סילבןאמאשלהאחיםגילוזהאתהאלגנט.ולחליפותהתכשיטים
צריך.אםבאוזנייםאותויביאוהםלדאוג.לאלאמאואמרווג'ורג'י

מוכןלאאחדאףהיוםעדלישראל.אבאאתשיחזירוסידרוגםהם
הואאבל .שלוולילדיםלאמאלחזוראבאאתשינבעואיךלהיזכר

 .שלואבאשלמהחנותתכשיטיםאיתרוהביאחכםיותרהיהכבר
תקדים.חסרתשפעתקופתידענוואנחנואותםלמכורהתחילבארץ
שהיוכמוכמעטיפות,גרתערקיבלנווסוכרבשמןמרוחלחםבמקום
אתלמכורשגמראחריאביבבתלקונההיהשאבא ,לארץבחוץ

אבלעץ.תפוחיגםולפעמיםעוףאכלנוהראשונהבפעםהתכשיטים.
מוקדםאותנוהעיראבאאחתשבתהים.אתכשגילינוהיההשיא
שכר.שאבאאוטובוסעמדהביתידעלהפתעה.שישואמרבבוקר
אמאשלהאחים ,וסילבןג'ורגיישללילדיםגםוקראאמר ,תעלו
חורבותעלשנבנהעמידרבשיכוןשלנוהשכניםלנודלמנים,וגם

שכמעטהמלוחוהטעםהמיםשלהקוראתזוכרתאני .הישןהגטו
היהבאמתזהבמים.וההתזותבחולהמשחקיםואתאותיהחניק
אזעדשהסתכמההשבתשיגרתאתשריענןלגמריאחרמשהו

 ,כךלהימשךעשויהיהזה •שמןבןליערמלודגלברבהליכה
שלובסדרהבחובותהסתבךאבאוהכסף.התכשיטיםנגמרואילמלא

זאתברמלה.הסוהרבבית-כפויהבהחלטבהןהאחרונהנפקדויות,
הביתהבאיםהיולפועלמההוצאהאנשיםכלגנים.שלתקופהחיתה

שהיה ,פריג'ידרעםיוצאיםובסוףהכולוהופכיםבדירהומחפשים
ומדברשלהםלמשרדהולךהיהג'ורג'ידודשלנו.כבדהכיהרכוש
כךאחרהביתה.הפריג'ידרחזרחודשואחרישיבינוככהאיתם

ותיקיםקצתבינתייםנהיינואנחנוגםכי ,בגופנועליולהגןלמדנו
זהחירום.במצביפיקודלוקחהיהקוקו .להסתדרוהתחלנובארץ
ולפילכוננותנכנסיםמידבדלת,דפיקהשומעיםשאםככההיה

ומקיפיםהפריג'ידרלכיווןמהרמהררציםהיינוקוקושלהשריקה
ידייםאוחזיםהיינוומידקוקושלשריקהעוד .'חהאותבצורתאותו
הדלתאתפותחתשאמאבזמןדומיהשלרגעעלמקפידיםואז

שלאכאילוהם,מילהאומריםוהםבבקשה""תיכנסוואומרת
גםלהםלהאמיןאפשרשאיכאילוניירותמיניכלמראיםוגם ,ידענו
היינוואנחנועלינונעצרהיהשלהםהמבטתמידואזככה.

אז,ובדיוקאותנו.לימדשקוקוכמובעינייםחזקחזקלהםמסתכלים
בבקשה"הנה,באדיבותאומרתחיתהאמאזה,לפנירגעלא

כזאתפלטו ,שלנוהמגןחומתבפניכשניצבוהם,אבללקחת".
כךאחר .לרעודהתחילוהישן<שידה)מרדבקושהצלחותאנחה

רעששעושהזבובאיזהמחפשיםכאילוכזהמקיףמבטעודנותנים
גמורביאושלהגידמהםלאחדשגרםמה ,שאוליועלעליומתעכבים

בשקט.ומסתלקיםלדלתמסתובביםכאן",לקחתמה"אין
בנוהלילהתאמןלנושאיפשרהומחשלתחשובהתקופהחיתהזאת
עתידלתכנןלנושעזרואימונים ,לפועלההוצאהאנשינגדהגנה
ביתאתעזבשאוליאריזה.בביתלעבודיצאהאמא .יותרזהיר
סמי .ביפושלובסנדלריהלעבודסילבןדודעםיוםכלונסעהספר
גגות.בזיפותועבדובלודנשארו ,יותרמבוגריםשהיו ,וקוקו
עמדשובהפתעה.לנווהכיןמרמלהיצאאבאחודשיםכמהאחרי

הילדיםעםבתל-אביבליםנסענוושובבשבתהביתידעלאוטובוס
ביזנס,אמא.שאלההכסף,מאיפהוהנודלמנים.וג'ורג'יסילבןשל
הזאת.בארץלחיותאפשרככהרקביזנסמןנהייתיאבא,אמר

כלעםוקוסקוסגרתרעויםרקלאלחיות.היהאפשרובאמת
קשההיוםעד .ולעכולצפתטיוליםגםשבת,לילבכלהתוספות
שלבשוקאנשיםצדהיההואאבא.שלהביזנסאופיאתלהגדיר
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היזמיםמחלוציכנראההיהאבאמזדמנות.עבודותלהםומציערמלה
מנהלילצבעים,צורפיםהפךהואהמקצועית.ההסבהבתחום

העבודה,עםבאשהידעלהםוהבטיחלאינסטלטוריםחשבונות
היההעבודהעלהכסףאת .שלוחיתהבחומריםההשקעהבאחריות.

עלמקדמהתבע ,חמורלקנותשרצהמישהופגשהואמראש.גובה
צעקותוהקיםהדירהבפתחהנגזלהופיעאחדיוםושכח.החשבון
לוהסבירההמשפחה,אםולאה,לעזורבאושהנודלמניםעדנוראות
וצעקהתעלףכמעטהנגזל •חוקילאזהעושהשהואשמהבשקט
שאםעליואיימההיאואז .חוקילאהואחמורלושמכרהזהשהאיש

לגמרי ,לווהציעהלמשטרהתקראהיאמהומותלעשותיפסיקלא
התרכךהנגזל •לדרכושילךלפנימשהוולשתותלהיכנסבאדיבות,

הצהריים.אחרשישיביוםהיהזה .לדרךתפוזיםכמהלונתנהואמא
התוספותכלעםענקיקוסקוסמשלוחלנודלמניםהכינהאמא

דגיםשלענקמגשעםוחזרהמשלוחאתלהביאשמחממשושאולי
פוזלתשלוהמפחידהוהעיןלמעלההדגשלהראשעםממולאים
הזהמהמראהאימהמתמלאהיההקשוחקוקואפילו .גזרלפרוסת
פרוסותשתישאכלוואמאמשאוליחוץכולםהתעלפוומהריח
לאה.שללאוכלכבודלעשותשצריךאמרהאמאחשו.דבתיאבון

אמאחיתהשאזשבתבוקרעדמיותמותנשארופרוסותתשעאבל
שלא ,הזבלפחבתחתיתאותםומטמינהרבהבזהירותאותםעוטפת
מיקומהבגלללהתגלותחיתהעתידההחרפההחרפה.תתגלה

שלהחשישמחסןשלנוהזבלפחהיהלימיםהערך.רבהאסטרטגי
קרה.כזהתשעבןהיההואבסמים.שנגעבמשפחההיחידאיציק,

לפלףהיהסם,ידעשלאמיימים,אותםשלהסמיםמוכתבלוד
איציקאתשתפסזההיהקוקומקום,מכלהאלה.הימיםבמושגי

אתהמציאעצמוהואהגמילה.לתהליךהאחראיגםובקלקלתו
עצמוראהקוקומקוםמכלעליה.תקראועודאותה.ויישםהשיטה
אחריווריגלעקבהואלתמי.דנקייישארשאיציקלכךאחראי
במסגרתבהם.וסחרוסמיםשלקחוהחברהמכלאותווהרחיק
הגיעוכךהזבלפחאתפעםמדיתחקרוהריגולהמעקבפעולות

לאהשלהגפילטעפישאת-חשישבמקום-וגילהלתחתיתו
עטופותשכבותשתישקוף,ניילוןשכבותבשתיעטופים ,נודלמן

האפורותהמלטקציצות .קרטוןקופסתבתוךארוזההכבודהוכל
יזמותרעיונותהפעםבועוררוקלה,סחרחורתלקוקושגרמו

להשליךראשוןבשלבלושסייעסמיאתבהםשיתףהואמקוריים.
אתשהשביעלאחראטום.ניילוןשלאחתושכבההקרטוןקופסתאת
עםסאליםשללמכולתשניהםהלכו ,לאמאמלהלגלותלאסמי

כדי ,מוזלבמחירביתמעשההמעדןאתלרכושהמפתהההצעה
שניסהעדיןאישהיהסאלים .ביוקרשלולקוניםאותושימכור
קועלממוקמתחיתהשלושהמכולתומכיווןכולםעללהתחבב
גםלוהיוהיהודים,שלאלהלביןהערביםמגוריביןשחצההתפר
עסוקהיהסאליםערבי.שהיהזהעללושסלחויהודים,קוניםהרבה
כשפרשושיתפנה.בסבלנותחיכווהםנודניקיםקוניםכמהעם

ופלטהשקיתאתבחשדנותפתחהחבילה,ואתההצעהאתלפניו
אחורהקצתנהדףרעה,וחיה 14בןהיהשכבר ,שקוקוכזאתצעקה

מפהזהאתתסלקולאאםזה?אתהבאתםמאיפה"פושעים!בבהלה.
אתהאיךסאלים,"אדוןהמשטרה!"שללחבלניםקוראאניתיכף
בשבילטובאוכל"זהשלוהצפצפניבקולסמילחשככה?"מדבר
שלך",לקוניםלמכור

עושים?"אתםמהיודעתשלכםאמאחבלה.פצצתזהאוכל?!"זה
מהעסק,אמאאתתוציא"אתהאמא.אתכשהזכיררגישנהיהקוקו

ברור?"

לא"זהאמר"טייב",הטון.אתקצתוהורידהרמזאתקלטסאלים
שלי".הקליינטיםשלהטעם

טעים".איזהתראהבעצמך.קודם"תנסהסאמיאמר"טייב",

להרעילרוציםגםאתם"עכשיוהסבלנות.אתלאבדהתחילסאלים
מה?"הזה,בזבלאותי
התקרב ,שלוהחזקהצדחיתהלאפעםאףשסבלנות ,קוקו

אתה"ככהצעק ,הדוכןמןהחבילהאתבאיטיותאסף ,לסאלים

ויצאמאניאק!"ערבייאלךתתביישיהודים?שלאוכלעלמדבר
סיועלמטרותבחוץהמתיןשכבר ,סמימהחנות.רעמבשרבצעד
 .ושמואלהלהשלבמכולת"ננסה •רעיוןבינתייםהגה ,הגנתי

האלה".בדבריםטוביותרמביניםאשכנזים
וחוזררחוקיםלמקומותנוסעהיהוהואהתרחבואבאשלהעסקים
היקףשגדלככלאבלגרת.ערלנולהביאבשבועפעמייםבערך

ולפעמים ,והתמשכושלוהנפקדויותתכפוכךאבא,שלהעסקים
משאירוגםשמחועושההעוגותעםמגיעשהיהעדחודשיםחלפו
להיותהתרגלנוככהלילדים.בגדיםבשביללירותכמהלאמא

הגיעהזאתבכללפעמיםאבלאבא.שלהמוותלפניעודיתומים
 •ממנושלוםדרישתאיזו

רינה

וגםבסרטיםכמולבושה , 20או 19בתחיתהוהיאדינהלהקראו
בקולנועאזרואיםשהיינוהודייםבסרטיםכמובעיקר ,כךמתנהגת

כימתחשבמאודהיההזההקולנועביתאתשבנהמיפרנג'י.של
כמוחובותשללגלגניםנכנסהואגםאוליפתוח.הגגאתהשאיר
שניעלטיפסנואנחנוהעבודה.אתלגמורכסףלוהיהולאאבא

עלמטפסיםשאםקרובים,מספיקאבל ,מולממשהיושלאהעצים
עלגואיםגולזרוקאפשרגםומהיציעכמוהסרטאתרואיםחזקענף

 ,טרזןסרטיאתראינומהצמרות .הזמןלגיווןסתםככה ,הקהל
מאיפהכעסה.ולאידעהאמאההודים.וכלמונטיאלסריסה ,חוזליטו
לגמריחסכונייםילדיםהיינוליומית?כרטיסיםלתשעהכסףתיקח
תראו.שעודכפייעילים,וגם
עלטורחתאמאאתומצאנופרנג'יאצלמיומיתכשחזרנו ,אחדיום

טובשמשהוהרגשנו-בדרךכנראותנותפסהריח-ממולאים
יותרקצתרוחבמצבנראתהאמאובאמתקורה.כברואולייקרה
בישוליםבשבילעכשיולהשתהיהנוספתהכנסהעלוסיפרהטוב
כמולארחוהתחילההתחתנהשרקמהמכולת,ושמואלהלהשללבת
שהיההחדש,בעלהשלהמשפחהשלאחרסניףפעםכלנע,בסרט
שהביאכבדההכיהנדוניהחיתהשלוהגדולהש"המשפחהפרסי

לעזורתצטרכואתםפעם.לאאמרהשהלהכפיהנישואים",לברית
מנותתשעשהורידהואחריאמאאמרהאליהם,זהאתלהביאלי

האמבטיהאלהגדוליםהסיריםאתנשאה ,לנווחילקהמהממולאים
ומהאמא,בידיים.לנוישרוףשלאהמשלוח,לפניאותםלצנןכדי

היינוכברכשכולנושלובמנהנגעלאשעודשאולישאל ,איתך?
אמרה.רעבה,לאאנינשמה,שאוליושלישית.שניהלבלועמוכנים

ושםצלחתוהביארץוקוקו .אמרלא,אניגםאוכלתלאאתאם
תאכלשהיאעדמהשולחןנזוזשלאעליהואייםלאמאאחדמפרום

בזמניםלנואומרתשחיתהכמובדיוקמהצלחת,הכולותגמוריפה
כירעסימןתמידשזהבדלת,נקישהנשמעהואזאוכל.מספיקשהיה
נכנסשהואלפניבדלתדופקלאשלנומהחבריםאחדאף

טוב.שנשמעכדימהחלוןמודיעיםבאים,שהםלפניוהנודלמנים,
התכווצנושכולנוכזהענןהתכסו ,ראיתיכבראמא,שלהפנים
קוקולפועל.מההוצאההיהזהבדלתשדפקוהאחרונהבפעםבשקט.
מגןחומתועשינוקמנווכולנוכזאתקטנהשריקהועשהפיקודתפס
בלחשאמרקוקופעם.עודלנויקהושלא ,הפריז'ידרסביב

העינייםבגללהואואני.שאולינעמודכולם,לפנישבאמצע,
עמדנווכברקטנה.הכישהייתיבגללואנישלווהמסכנותהטובות

אתועשינוהפריג'ידרסביבח'האותבצורתמסודריםבכוננות,

אתשמענוכברעכשיואותנו.לימדשקוקוכמובעינייםהחזקהמבט
פתאוםאבלמתורגליםהיינוכברכיפחדנוולאהשלישיתהנקישה

הדלת.אתלפתוחשאוליאתושלחהנוהלאתלשנותהחליטקוקו
כאילומהשולחןהכליםאתלהדיחהתחילהואמאלדלתרץשאולי

כאלה.גורלייםברגעיםהחייםאתשישבשהיחידהבלגןשזה
שמלה?"פרנסואהגרכאן"שלום,

שעובדתאחתכמונשמעהלאוהיאספק,היהלאאשה,קולהיהזה
השקדיותבמבטאותהלבחוןוהתחילשתקשאולי .לפועלבהוצאה

לימדהאמאמזהחוץ .זמןלהרוויחכשרצהתמידשעשהכמו ,שלו
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לאאפילו-עדינותובשאלותלזריםפעםאףלענותלאאותנו
לקרובים.

נהדרות?"עינייםלךשישלךאמרוחמוד.ילד"אתה
 ?הדלתאתלפתוחאותוששלחוחושבתהיאלמהבטח.
שהיאלהביןהספיקשכברשאולי'אמררעות",לאשלך"גם

שנוכלהדלתאתקצתעודפתחהמתחאתלהפיגוכדיבמצוקה
פריג'ידר.לקחתשבאהאחתכמונראתהלאהחשודהלהתרשם.
אתלבדוקכדיהסתתרהשםמהאמבטיה,אמאהגיחהבינתיים

בקולושאלהלרווחההדלתאתופתחההממולאים,שלהטמפרטורה
 11 ?גברת"כן'גמרילייניעב

שמלה?"פרנסואהגר"כאן
אמא.אמרהתלוי","זה

נכון"?שלו'הכתובתזאת"אבל
הגברת"?"ומי

החשודה.אמרהאשתו","אני

ועומדיםידייםאוחזיםעדייןשאנחנולבשמנולאתדהמהמרוב
התיישבנוובעקבותיושחרורסימןלנועשהקוקוהחומה.בתנוחת

רוחבקוראמאאותההזמינהתיכנסי","תיכנסי,הרצפה.עלכולנו
מצביעהכשהיאלהאמרה"תכירי",בנסיבות.בהתחשבמדהים
פרנסואה".שלהילדים"אלהעלינו'

מופגנת.ברתיעההחשודהשאלה"הילדים"?!
למקרר'פנתהלתשובהלחכותובליאמאשאלהמשהו"?'"תשתי
מסומריםנשארנואנחנואבללהתפזר""ילדים,לעברנומפסידה
מעניין.להיותהתחילכילריצפה
 •בנולהבחיןקשהכךכלהיהכאילוהחשודה,מלמלה ..."ילדים"

"ז'נס,קרים.מיםלהומזגהאמאאותהניחמהאחת",ילדהגם"יש
פתאוםשנהיהסמי'לי.יצאלאאבלהשתדלתישלום".תגידיבואי

ואמרהמבוגריםכמוידוהושיטקםהואהמצב.אתהצילגיבור'
לך?"קוראיםאיךשמלה.סמיאנימאוד,"נעים

שלאבידלהלהחזיקשהתחשקכזהאוניםבחוסראמרה"דינה",
 •נסתבךעודואנחנופתאוםתתעלף
שיחהלנהלכבסיוןאמאאותהשאלהדינה?",באת,"מאיפה

תרבותית.

"מצפת".

פרנסואה?"אתמכירהאת"משם

לחוץלנסועצריךשהואאמרוהואשנהלפניאותופגשתי"שמה
והגוףבבכיפרצהואז ...נתחתן"וכשיחזורהביזנס,בשביללארץ
הידיים.עללהשהיוהצמידיםכלעםלרעודהתחילשלה
טיסןלךעושהאני"תיכףאמא.אותהניחמהלבכות",צריך"לא
רםבקוללבכותהתחילההיאואזטוב".יותרותרגישיצמחים>(תה

הטיסן'אתתיכףומצאבקומקוםמיםחימםושאולינעיםלאשנהיה
 •אפילולטעוםרצתהלאהיאאבל
ליבבה.גניחהביןמלמלה , ...להיות"יכולזהאיך"אבל

בחוץמהביזנסחזרנסח"הואאמא.שאלההיה?",זהאיך"באמת,
לארץ".

ובדיוקשהבטיח,כמווהתחתנוחודשיםשלושהאיזהלפני"חזר
הואאבלשלי'המשפחהאצלבגיס,דבשלירחלצאתצריכיםהיינו

נעלם".
בחיים".שהוא"העיקרקוקו'פתאוםאמרתדאגי","אל
לומרהצליחהבהפוגותיבבות.שלסדרהעודבאההזאתההערהעם

עלי".צחקסתם,ברח.איתי.לאהואאבלמה,"אזכמומשהו
כדימשהותאכלי"אתהמצב.אתאמאסיכמהעכשיו"'חלשה"את

 11 ?לצפתמכאןחוזרתאתאיך •לדרךכוחלךשיהיה

מהבושה".לצפת,יותרלחזוריכולהלא"אני
משהולךמביאושאוליהטיסןאתיפהגומרתאתעכשיו"סוב,

לאכול".
שאולי?לך'קרה"מהבונזפהואמאמפרוםצלחתעםבאשאולי
 on peut pas compterאורחים.בשבילכמויפהצלחתתביא

sur toi קצתנעלבששאוליוכשראתהעליך>?לסמוךאפשר<אי

חמישהעםצלחתוהביאההאמבטיהאליצאההעיניים,אתוהשפיל
אורחים.כשבאיםאצלנוזהככהסוג.מכלאחדממולאים, )!(

שלנווהעינייםאמאאמרהטוב",לךיעשהזהתאכלי"תאכלי'
סוביותרלהנהיהבאמתאמא.עםהיההצדקאבליוצאות.

הגיוניות.שאלותלשאולהתחילהאפילוהיאעובדה:כשאכלה.
ילדים?"לושישליסיפרלאהוא"למה
צעירה."עודאתהזמן.הגיעלא"אולי
פעם?"כברנשוישהיהאומרת"זאת

פשוט.זהאיתך.פעם,עודהתחתןובארץלארץ.בחוץהתחתן"הוא
 11 ?אחותו ...ואת

"בערך",בעיניים.משקרתאמאאתששמענוהראשונההפעםזאת

, 
אבא".מאותולאאחות,"חציאמרה.

שאלה."והילדים"?'
נכון.שהיהמהאמא.אמרה"מאשתו",

לקולה.חזרהוהאימהשובאמרהאשה",לויש"אז
אמרתי."לאזה"את
לי!"סיפרלא"הוא
ממולא?"עודתאכלילדבר.אפשרהכולעללאלך:הסברתי"כבר
הצלחנוהיבבותביןובכתה.ואכלהבכתהאכלה.היאייאמן:לא

הוא .שחשבנוממהיציביותרהרבההיהאבאשלשהמצבלקלוט
לצרפתשנסעאחת,פעםמלבדרצופיםחודשיםשישהבצפתהיה

להיותהספיקאבאאיךמוזרבפורים.בערךהיהוזהימיםלכמה
שבפוריםיצאמהירבחשבוןבלו.דוגםבצרפתגםבערךזמןבאותו
הוכחה:חיתהוגםזהאתזכרוכולםהאחרונה.בפעםאותוראינו
אבל .שלוהאחרונההמתנהשחיתהלי'שהביאהרעשניםאוסף

לושהיהלמדנועודהסיפור.אתלקלקללאכדידגיםכמושתקנו
דירהלאבאסידרוהואגרהשאצלובצפת,שלההדודעםביזנס
נשבעהדינהאיתה.שיתחתןעדאצלולבואלדינההרשהולאבצפת
לכלמחותניםשהםניירשכתבבנצרתדיןלעורךאותהלקחשאבא
למשפחהלעשותכדיאחד'לאףלספרלאלהאמראבאאבלדבר
הפתעה.שלה

שפרנסואהלההבטיחהוגםבקשרשתהיהלהאמרהשאמאלמרות
אותהלשכוחיכולתילאאנימחיינו.נעלמהדינהאליה,יחזורנסח
האשהחיתהוהיאדינהקראוגורדוןספרבביתשלילמחנכתגםכי

הכיחיתהבשבילילפחותסובה.הכיחכמההכישראיתי'יפההכי
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אבלהבית,שעוריבגללאותהאהבולאאחריםילדיםטובה.
כוללשביקשה,מהכלועשיתיקדושהיהשאמרהמהכלבשבילי
והראתהלדוגמה""תלמידהשאניאמרההיאבאהבה.בית,שעורי

סדרממניילמדושהילדיםכדיהכיתהלכלשליהמחברתאת
חיבבושהילדיםבסרחהלאאניכזה.מקצועאזהיהתמה.וכתיבה

היאחשובה.חיתהשלההאהבהרקליאבלזה,בגלליותראותי
שאוליואתבגורדוןלמדוכולםכישלנוהמשפחהכלאתהכירה
כשדיברהפעםוכלשלהתלמידהיההואגםכיאישיבאופןזכרה
 ,'הכיתהבסוףהספרביתאתשעזבוכששמעהעליושאלהאיתי
שלו.העתידעלאמאעםודיברהשלנולבית"באה
אמרה.ככהכשדונות",ברוךילדהוא
דינה",גברתיודעת,"אני

שבלייודעתאתשמלה,גברת .לילדכזהדברלעשות"אסור
 " ...השכלה

לילדים,"עתידאיןגםלחםשבלייודעת"את
להוציאולאשלכםלמשפחהלעזורדרךאיזולהיותמוכרחה"אבל
 ".הספרמביתילדככה
בבקשה,"כזאתי?דרךאיזומכירה"את

 ,,כאלה.למסדרתגםמיועדתהסעד"לשכת
"לשכתהמליםצמדאתשהוציאהעדהתאמצהממשדינההמורה
לההיההרווחה","משרדלזהכשקוראיםהיום,אםמענייןהסעד".

המלים.אתלבטאיותרקל
"אצלנוכשאמרה:פתאוםהתכווצהכאילואמא •הדדיהיההקושי

סעד".לאאנחנולסעד.הולךלאאחדאףבמשפחה
בושהלאזאתלפגוע.התכוונתילאאנילי'תסלחישמלה,"גברת

מישהימכירהאני .דיסקרטיבאופןזהאתלעשותאפשרוגם
שם,"שעובדת

אנידינה,גברתמעניין. ...דיסקרטי''באופןוגםבושה''לא"גם
 "פה.דיברתמהעלשוכחיםואנחנותהכוסלךעושה
נחלצההיאאבלאותה.לחבקשרציתיהסמיקהכךכלדינה

אסיפתליישאבלתודה,באמת"תודה,עצמה.בכוחותמהמבוכה
הלוואימצוינת.תלמידהזיוהכמובן.לבוא,צריכהלאאתהורים.
זיוה,שלוםשמלה.גברתשלוםסליחה.פעםעודכמוה.יהיושכולם
מחר,"נתראה

תצליחיאתאוליאמא.שלמצוינת"תלמידהאותי.חיבקהאמא
דינה.שלךהמורהכמומלומדתותהייספרביתגמורל

יודעת",לאאני ...ושארלי
איךלשאולרציתירע.כךכלדברזהסעדלמהאותהלשאולרציתי
 .הספרביתאתלעזובאהוב,הכישלההבןלשאולי'נותנתהיא
העצובהמכסאתשימחהאותה,שישמחמשהוגםלעשותרציתיאבל

אתאהבתיכילהלהגידרציתידבריםהרבהכךכלמהעיניים.
יצאלאופתאוםואני'היארקלבד'שהיינוהאלההמסעיםהרגעים

גםחיתהועכשיותשושהכךכלנראתההיאכלום.להגידלי
חיוורת.

ליפול.שהולךמישהוכמובינאחזהוהיאאותהחיבקתיאמא.
היאלמיטה.אותהוהובלתישיכולתיחזקהכיבההחזקתינבהלתי.

רטובהמגבתלהביארצתיואניפניהאתוהליטהעליהנפלה
 ,<בתי , ma fille' , ma filleשלה.המצחעלאותהוהנחתי

 •שלךהשיעוריםאתתעשילכילכי'סוב.יותרעכשיולחשה,בתי>
האחיםהגיעובינתייםשנרדמה.עדאותהלעזוביכולתילאאבל
אבללבד'אוכלשניקחסוב,לאמרגישהשאמאלהםאמרתישלי.
נחכהאמרתי'דבר'איןממרגרינה.חוץבמקררדברהיהלא

ובדיוקביפו.מהמאפיהפיתותאולחםיביאבטחהואלשאולי,
אתמחזירשהיהג'ורג'ידודשלהתל-אופנועטרטוראתשמענו
אמא,איפהחבילה.נושאאותוכשראיתיליוהוקלמהעבודהשאולי
אותהוכשראהלחדרורץלתשובהחיכהלאהואכשנכנס.מידשאל

פקחהידו'במגעהרגישהוהיאבלחייהקלותנגעבמיסה,שוכבת
 ,<שאולי Charlie, mon pauvreומלמלההעינייםאתלרגע
מהחדר.יצאאזורקהעינייםאתשתעצוםחיכהוהואשלי).מסכן

חיתהשאמאכמווסוכר'בשמןשמרחתילחםפרוסותשתילושמרתי
לו'אמרתיתודה,מהתודה.להגידשכחלאפעםאףוהואלנועושה

היום.לאכולמהלנושישבזכותךזה
ודיברהלכיתהדינההמורהנכנסהמלאכה,שעורבאמצעלמחרת,

בעקבותיה.יצאתיהכיתה.מןאותילהוציאוביקשההמורהעם
בעבודה",תאונהחיתהלאמאלך:להגידקשהמשהולייש"זיוה,
צרחתי. ," t"אמא

היאבסכנה.לאהיאזיוה'לה.תדאגי"אל •אותיחיבקהדינה
שלום.דרישתלכםומוסרתהרופאאסףחוליםבביתמאושפזת

תהייאיפהזהאותישמדאיגמהלדאוג.מהואיןיציבשלההמצב
 ...תאכלי"איפההצהריים,אחרי
לאמא?"יש"מה
 ".גמורבסדרהיאאבלעבודה.תאונת"זאת
לאמא."רוצה"אבי
אניהיום,ובסוףלכיתהתחזרישעכשיומציעהאניאבלבסדר."זה
חולים,"לביתאיתראסע
עכשיו,"רוצהאני"לא,

לאאניגםעכשיו,לנסועיכולהלא"אתתקיף,בקולאמרה"זיוה",
ד'בכתהבאחתגומרתאניהלימודים.יוםסוףעדנחכהיכולה.
מסכימה?"ביחד'וניסעשםליתחכישניה.
איתי.שתהיהרציתיכךכלוגםלהסכים.לאיכולתיאיך

לחדדאותהליוויתיהכיתהמןשיצאהאחרילה.חיכיתיבאחת
נקנה"אוליאוהבת.אמאמהשאלהוכשחזרה,בחוץחיכיתיהמורים.

מהידעתילאפתאוםפרחים?"ממתקים,-אותהשישמחמשהולה
"נו,שתקתי.לקנות.כסףניקחמאיפהמזה,וחוץאוהבת.אאמ

לכסף",בקשרתדאגיאלאוהבת.אמאמהיודעתנסחאתזיוה'לה.
המחשבותאתשניחשההתביישתיכךכלאבלשלי'דינהמלאך'
שליהמחשבותאתמנחשתכאילושוב,-אמרהרעיון",לי"יששלי.

נשאלאצלהכשנהיהאוהבים.שכולםפרחזהורדים.לה"נקנה-
החולים",ביתשליבקיוסקונקנהרוצההיאמהאותה
ביקשהכךואחרורדכלבעצמהובחרהאדומיםורדיםזרקנתההיא

ששילמהואחריירוקיםעליםכמהעודוהוסיפהיפהאותםשיעטפו
איפהשאלהשובוהיאזמןהרבהוחיכינוהאוטובוסלתחנתהלכנו

מאבא.שמענוואםשאולישלהעבודהעלושאלההיום,אוכלתאני
אנחנוכיבעיהאיןהאוכלשעםאמרתישיכולתי.כמהעניתי

ומביאאחרוןחוזרתמידהואכיהביתהבאכששאוליביחדאוכלים
כלום.אמרתילאאבאעללנו.מכיןוגםהאוכלאת

רקהכרתיציבורי.באוטובוסשנסעתיהראשונההפעםחיתהזאת

רציתילים.בונוהגוגםבשבתותשוכרהיהשאבאהאוטובוסאת
לדברהמשיכהדינהאבלציבורימאוטובוסהנוףנראהאיךלראות
גדולהחוברתשלהמהתיקהוציאהכךאחרשאלות.אותיולשאול
כמושנראווכאלהקטניםבתיםשליפיםציוריםהיושבתוכה
סיפרההיאהשמלה.אתשמרימותרקדניותשלציוריםוגםמגדלים

בפאריס,עביהלמשפחהשנולדאוסרילו'מוריםהזה,הציירעללי
גדולציירנעשהוהואציירת,חיתהשבעצמהאמא,רקלושחיתה

לדינה,הצעתילאמא,החוברתאתנראהאוליהעולם.בכלומפורסם
היאקסבה.כשחיתהשםביקרהואפילופאריסהעיראתאוהבתהיא

ואז •לרבדלושקוראיםהגדולהמוזיאוןועלאיפלסורעללנוסיפרה
להסתכלתוכלוואמאואתלמזכרת,ממניזהאת"קחיאמרהדינה
רציתיכילקחתיאבלנעיםלאליהיהשובשתרצו",פעםבכלבה

עלכתובהיהאוסרילו'מורים •הציירעלהסיפורכלאתלקרוא
מעריב.הוצאת ,הציורגדוליסדרתהחוברת.

דינהשלוש.כברחיתההשעההרופאאסףחוליםלביתכשהגענו
עםארוכיםבמסדרונותללכתוהתחלנונשיםמחלקתעלשאלה

ליזסעלושאלהלאחותניגשהוהיאשהגענועדאפורותמרצפות
כיעליגםדיברונסחאבלעודדיברוהןמהשמעתילאשמלה.
לחדרכשנכנסנוחייכה.וגםפעמייםלפחותעליהסתכלההאחות
בז'ורנלומסתכלתבמיסהיושבתאותהמצאנובו'שכבהשאמא

שלי"נשמהבואיז'נס,"ז'נס,לקראתי.ידייםפרשההיאצרפתי.
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בשמחה,קראהדיגה!","גברתדיגה.המורהאתראתהכךאחרורק

שמחה.באמתהיאאבללהן.שחיתההקשההשיחהאתשכחהכאילו
 ,, .לכאןלהגיעקשהבטחזהצריכה.הייתלאבאמתדיגה,"גברת
ולאאיתילנסוענעיםלהוהיהקשההיהלאשבכללאמרהדיגה

בהתנצלותואמרההפרחיםאתלהנתנההיאואזרגעהשתעממנו
היית"לאאמרהשובאמאאוהבת",אתפרחיםאיזהידעתי"לא

משהולהמזכיריםהםכאילוהוורדיםעלהסתכלהאבלצריכה"
הרבהכךכל"שושנים,והוסיפהבטוניס,שלהמהילדותאולירחוק,

"לא-עצמםעלשחזרושלהםהדיבוריםכלואחריראיתי,"לאזמן
אתסוףסוףשאלתיבעיה"שוםחיתהלאו"באמת,צריכה"היית
ונפלכבדנהיהשפתאוםארגזשהרימהסיפרההיאקרה.מהאמא

עודרקתהיהשהיאאמרווהרופאיםרצינידברשוםזהאבלעליה.
מחרללבושמההוראותלינתנהכךאחרחולים.בביתימיםכמה
וסיפרההכביסהאתלהורידלשכוחלאליוהזכירהספרלבית
לגוהכינהושהיאבבוקראצלהחיתההטובה,הגשמה ,גודלמןשלאה
מןמשהולהביאהציעהדיגה .בפריג'ידראותושמהכבראוכל

צריךשלאאמרהאמארוצה.חיתהמהאמאאתושאלההקיוסק
למטהותרדלבדקצתאותנותשאירשהיאאמרהדיגהאבלכלום.
וניסיתישהתאפקתיואפילו ,לכולנוסנדוויצ'יםשלושהעםוחזרה
הסגדוויץ'אתאכלהדיגהאפילואבלהכול.טרפתיבנימוס,לאכול
החברה""בשבילשלהאתלאכולאמאאתוהכריחהבתיאבוןשלה

בסדרזהאםאמאאתושאלהאדומהפרהשוקולדהוציאהוכשגמרנו
עםשתתחלקאבלסובה.ילדהלה,"מגיעאמרהאמאלי.לתת

אמרתיאבלעודשלטעםלושהיהאחדריבועלקחתישלה".האחים
קטן.חיוךלהסתירהשתדלהודיגהלי"מספיקזה"תודה,יפה

דיגה.שאלה ,"?מהביתמשהוצריכהאתאולישמלה,"גברת
"ועכשיואמאאמרה , ,,מהביתיפההכיהדבראתליהבאת"כבר
להםאיןאלה,אותכם.ויגרשורופאיםביקורשיהיהלפגיתלכו

שתיועודלשתינופלאפלקנתהדיגההביתהשחזרנולפגינימוס".
 .שליהאחיםבשבילשוקולדחפיסות

ישבושכולםלפגישיעוריםלהכיןהתחלתיהביתהשבאתיאיך
אכלנושלאיצאאבלבמטבח.השולחןאתליאתויתפסולאכול
השיעוריםאתגמרתיבלילהעשרהבאחתיום.באותוערבארוחת
ג'ורגיידודאתשמעתיבמיסההייתיוכשכברשליהתיקאתוהכנתי
רקהרבה.הבנתילאקצתששמעתיאפילובשקט.מדבריםוקוקו

שנפלהארגזשבגללליסיפרהבעצמהאמאעשרה,ששבתכשהייתי
היהזהאוליחולים.בביתחיתהזהובגללהפלהלהחיתהעליה

אז.ליהיהלאכברכוח"הרבה ,יותרמאוחרשניםליאמרהלטובה,
שלושהמקסימוםשנייםשעושיםהאשכנזיםאתמבינהאניעכשיורק

אתהבנתילאצעירהכשהייתייותר.להםלתתיכוליםאבלילדים
בחיים".הביטחוןוגםהשמחהזהשילדיםחשבתיזה.

אבלוחיוורתרזהעודחיתההיאהביתה.חזרהאמאשבועאחרי
שבועעודבמנוחהלהיותלהאמרוהרופאיםתשושה.פחותכנראה
שללבתלבשלבשבילמחלההימישלהזמןאתניצלההיאאבל
בחוץשלההבעלשלמהמשפחהאורחיםהגיעושובושמואל.הלה

כל .שלגוקצתגםו .כזכור ,שלוכבדההכייההגרובחיתהזו .לארץ
מהבישולים.אחרמשהואכלנויום

"הפתעה!"

שעלתהמאמאחוץבמיסות,התכרבלנווכולנובבוקרבשבתהיהזה
הואאחריו.הפיג'מותעםהשתרכנוראשון.זינקשאולילגודלמגים.

כההבחליפה-אותוראינולאפעםשאףכפילבושבפתחעמד
זזהלאאחתשאףככהמסודרותשלווהשערותבורדוועגינה

הגדולהאישעלהתסכלגוורקמהמקוםזזנולאאנחנוגםמהמקום.
נראהלאובכללפתאום,לגושהתחתןאפילו ,שלגואבאשהיההזה
הגבריםכמונראההואאולי .בלודלאנסח ,מישהושלאבאכמו

פרגגיי.שלמהקולנועמוגסיאלסריסהשלבסרטים
שלכם?"אבאאתלראותשמחיםלאאתםלכם,קרהמה"ילדים,

וגםבחדרוחגשלוהכתפייםעלגבוהאותיוהריםאליניגשהוא
 comme elle jolie jolie la fille de maלשירהתחיל

vie אגריקושלמנגינהלפיחיי>שלהילדההיאיפהיפה<כמה
לגמריחלקותהיושלוהלחייםדומות.אבלאחרותומליםמסיאס

למהזוכרתלאואני ,נחמדאפילוחריף,ריחממנווגדףקוציםובלי
רצתיואנישלומהכתפייםאותישהורידעדלבכותפתאוםהתחלתי
הבכי.אתישמעושלאבשמיכהחזקחזקהראשאתוכיסיתילמיסה

עמדוכולם-אילןמנחם, ,שמעון ,גביאיציק, ,שאולי ,סמי ,קוקו
שאלהסיבובאתשגמרואחרימהם.אחדכלוחיבקכשניגשבשקט
לה?"עשיתםמההאמת,אתלזיגס?קרה"מה
איציק.אמרעשית",אתה"זה

עשיתי?"מה"מה,

 ."עשיתמהזה"הלכת,
שלי".הביזגסזה ...הר ,"הר

אולישהחליט,איציקאמרדיגה"במקרהקוראיםשלך"לביזגס
 .סריעודהיההזיכרוןהסוף.עדללכת ,שלובחייםהיחידהבפעם
דיגה.מקרהמאזשבועייםבערךעברו

דיגה?"פתאוםמה"דיגה,

בשקט.שאוליהוסיףכזאת",מישהיאותךלחפש"חיתה
אתהמה"פרגסואה,באדישות:לגמריככהושאלהאמאנכנסהואז

כאן?"עושה

בכעס.עליההסתכלהוא
 " ...תשמעיליזס,פה.רצוילאשאגימבין"אני
ממך."שמעתיהרבהכבר"אני

זמניםעליעברומבינה,לאאתליזס.עכשיו,לאהכול.אסביר"אני
קשים."

bien sure , לא?מיועל
וגםבמתחבהםוהסתכלושליהאחיםעמדוהזההזמןכלבמשך
לאמאסיפראולישלו.הקשיםהזמניםעלשמענולאפעםאףבפח.ד
כברבערבכיעשה,לסוכתנושעשהמהשכלאותהשינבעואפילו
תרועהובקולותהמזוודהאתפתחואבאסוברוחבמצבהיושניהם
בשביללידזהבגורמסאחר:פריטפעםבכלממנההוציאגדולים
לה.נא ,לכולנומשוגיםובגדיםמתנפחים,יםכדוריותשעהאמא,
 .לבשולאפעםשאףעגינותהביאולסמיולקוקו ,בלודרואיםשלא

ושובאותנושלימדוהשיריםאתביחדושרנולידםישבנובלילה
אפשר ,צחקוכשכולםבכיתישעודואפילובביתצחוקקולותנשמעו
הפסקתיכבראזאבלשלו.הבאההנפקדותעדשמח.שהיהלהגיד

 •לבכות.

במסגרתפמיניזם.חוקרתבצרפתמתגוררתכרם,עיןילידת-שמלהז'נס
 .פאריסבאוניברסיסתתרבותלימודי
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