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קישורקטעי
.1 

 ,ההם"הרחוקים"בימיםהספרהופיעאלהימים . ,,
~~:;~;;:.~~,.:;: 
הראויהעבודתםפריהקדום:המזרחמשירתאנתולוגיה::ןג
 .קלייןיעקבוהחוקרשפרהש.המשוררתשללשבח ~
 ,הטיןלוחותהשלמת ,מיונו ,החומרואיסוףגילוישכללהעבודה
בשלהחסרוהשלמת ,כמובןיתדות,בכתבהיצירותנכתבועליהם
תרגומםהעיקרים,ועיקרהזמן.מחמתפגומים,אושבוריםלוחות

ריגוש.עדויפהמודרניתקריאה,לעברית
העולםבתרבויותשנה.עשרהכחמשהתמשכההזאתהעבודה
רבותשניםלפניאלהעתיקותיצירותתורגמולמובילות,הנחשבות

יכולקלאסיות,בתרבויותמצוילהיותהחפץ ,משכילאדםמאו.ד
ניתןשלאמההאירופיות.הלשונותבאחתבכתוכיהןלקרואהיה

במזרח.נמצאיםהריואנחנוכה.עדהישראלית,המציאותעללומר
ופרקיםבראשית(ספרלאכדיתהעבריתהתרבותתשתיתוקרבת
השירהמןואחרים,האכדייםלאפוסיםנקשריםבמקראאחרים

היא.ידועההקדום>המזרחשלהמרתקת
רקמדוע-היאהתרגוםהופעתבעקבותהעולהלה iהגדהשאלה
עבריתתרבותקיוםשלשניםהרבהכךכללאחרמדועעכשיו?
סףעלרקהמודרנית,העבריתהספרותראשיתמאזשנהומאתיים

השפיעהשכנראהמהיצירה,מבחרמופיעואחת,העשריםהמאה
הולדתנובערשלנוקדמהשהיאמשוםרקולו ,תרבותנועלישירות
מאוד?עדרבותבשנים

איהיאהמרכזיתהסיבהאוליאבלאפשרית.אחתמתשובהיותריש
להשליםהפטריוטי-אדוק, ,לאומיוהדתיהדתיהמימסדשליכולתו

שהשפיעורבותתרבויותהתפתחוהזה,באיזור ,שכאןהעובדה,עם

לשאול,ניתןהן,לולאאבלאמנם,פגניותשהיותרבויותעלינו.
מהפולחניםחלקהאם ,וכןמנפץ?אברהםהיהופסיליםאליליםאיזה

 ?המקורותמאותםנובעיםאינםמתקיימיםעדייןששרידיהם

2 . 

שלרצינימחקרלמנועמעונייןהדתיהמימסדהיהמדועברור
היצירהמןתרגומיםגםובעקבותיוהקדומותהאיזורתרבויות

בספרותמשיאיםביופייםנופליםלאממנהשחלקיםהנשגבת,
למשל.העתיקה,היוונית

כמעטאוהתעלמהשלנוהאקדמיהמדוע-הואברורשפחותמהאך
שבאוהמזרחתרבויותכלשורששהיאהזאת,מהמורשתהתעלמה

בעקבותיה.

המאהסףעלדווקא ,שלנותקופתנואלמשהו"פראית"ובקפיצה
למורשתביחסונמשךהולךקדמוןחטאשאותולטעוןניתןהבאה,

תאוצהאמנםקיבלהיידיתהספרותחקר .שלנוהחילוניתהלאומית
במחקריו ,מירוןדןפרופ'שלהחשובותלעבודותיוהודותמסוימת,

שלביצירותיומחקריםמדי.מעטמעט.זהאבלהיידית,הספרותמן
פחותלאאך ,מאודחשוביםהםעליכםושלוםספריםמוכרמנדלה
עלגםאהוד,הפחותפרץ,ל.י.ביצירותמחקריםחשוביםמכך

משניבחשיבותונופלאינוהואאך ,בארץהתרבותיהמימסד
עליכם.ושלוםמו"סמנדלההגדולים,

3 . 
למעלהבמשךבאירופהשהתפתחההכלליתהיידיתלתרבותובאשר
משהונעשהאםגםפנים,כלעל ,דברכמעטנעשהלאשנה,מאלף
 .בכךדיאין ,בכיוון
כמעטשחיתהתרבותהיידית,בתרבותונגעתיגלשתיכברואם

הוויכוחבשל ,בארץביישובהמיאוסמחמתמוקצהכמעטמוחרמת,

ההם"הרחוקים"כימיםמתוךהעתיקההאכדיתהתקופהמןמלךראש

יובלאתלהזכירכדיגםאתעכבהציונית,התנועהעםשלההמר
זותרבותלפיתוחשתרומתהה"בונד",תנועתשללהיווסדההמאה
מכרעת.חיתה

רקאבלה"בונד".בחקרחשובהעבודהנעשיתחיפהבאוניברסיטת
נד'הבוברזיליצבישלהחשובספרואתלצייןהראוימן ,(כאןשם.
זה).בנושאהבודדיםהמחקריםאחד ,העולם"מלחמותשתיבין

התנועהעםיחדהחברתית-תרבותיתהזירהעלעלהה"בונד"
חריפהבדת-פלוגתאחיתהשלוגיהוהאידיאולוהציונית.

אחדותאתלשמרהצליחההיאדווקאאבלהציונית:לאידיאולוגיה
השנים.במשךבאירופה ,שלוהחילוניהחלקאתבעיקר ,היהודיהעם

ישראל'בארץישראלמדינתשלוהקמתההוויכוחתוםובעקבות
החרםלהסרתוהזמןהתפיסותשתיביןההיסטוריתהסולחהזמןהגיע

שוניםבמקומותופועלקייםשעדייןהעם,שלזהפלגעםולדיאלוג
להיותחדלההשאלהכיבארץ.וגםאמריקהבדרוםבארה"ב,
 .טיתיאוראלאאיננוקייםשעודהאידיאולוגיהוויכוחוגםפוליטית

4 . 

מישלשלקברועלהראשהרכנתתוךדף,להעביריורשהואם
בימיםלעולמושהלךנצרת,תושב ,ערבי-פלסטינימשורר ,חדאד
אלה.
הפלסטיניתבשירההבקיאיםמביןרביםבפיכונהחדאדמישל

אחריםרביםשהקדיםמשוםהערבי","אליוטבשםבישראל
למשוררהיהיותרהמאוחרתובשירתוהקלאסיקה,מכבלילהשתחרר

ממשיכיתלמידיםמעטלאהעמידהוא .דברלכלמודרני-עכשווי
 ,בעתוננוהתפרסמומשיריורביםבארץ.הערביתבשירהדרך

זואחרים.גרמיםבתרגםו ,סומךששוןפרופ'שלגרמובתרבעיקר
אתלהביע ,מאיתנוהליכתועלעמוקצערלהביעההזדמנות
הספרותשוחריובצערהמשפחהבצער " 77"עתרןביתהשתתפות

 •בפרט.והשירהבכללהערבית
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תוןוו u nהמלני

ו~ו=יי
 ;'א-המיניותתולדותפרקו:מישל

גבריאלמצרפתית:לזעת;רצון,ר
הוצאת"הצרפתים";סידרתאש;

עמ' 123 ; 1996המאוחר;הקיבוץ

מןתרגומיםשלבסיורהראשוןספר
בעריכתזמננו'בתפתיתהצרהמחשבה

אופיר.ועדיאזולאיאריאלה
 ,-1976בלראשונהאורראההספר

עדניכריםשרישומיוהד'ועורר

טועןפוקר .התרבותיבשיחהיום,

הכוחבעלהואהחברתישהמנגנון
היחיד'עלשליטהלצורךוהידע
חברתיתוצרהיאלפיכך'ביות,והמי

חבויה.אנושיתאמתולאהיסטורי

המודרני;כציורהצבעבלס:גילח
רשפים;הוצאתופרקטיקה;תיאוריה

עמ' 267 ; 1996

בתיאוריותדןבלסגילהשלספרה
שלאלוובמיוחדהחדשהשבעתהצבע
צייריאצלוביישומןוגתהשבדל
המאהוראשיתעשרההתשעהמאה

שניסחובצייריםדןהספרהעשרים.

להגשיםניסואותהצבע,תיאוריית
גישותבשתימדוברביצירתם.

והסוגסטיבית.האמפירית-עיקריות

הראשוןחלקים.לשנינחלקהספר
התיאוריהרקעעלבצבע-אורסקוע

תפיסתהתפתחותוסקירתשבדלשל
עוסקהשנילמייצג.ממחקההצבע
להגיעובשאיפהכביטוי'בצבע

התיאוריות(לאורמקסימליתלהפשטה
 .ושטייבו)גתהשל

המודדנזבצזזךהצבע
ttt•n •דn זu דקu, ,,1'} ז 

 m nגו-

ספרותעם;להמציאברלוביץ:יפה
הקיבוץהוצאתהראשונה;העליה

עמ' 292 ; 1996המאוחר;

אתשללההראשונההעליהספרות
מעיןלהיותוביקשההגלותי'העבר
-שבטשלספרותמין-מאין""יש

ברלוביץיפהשבתפוצות.מזוהנבדלת
הראשונההעליהבספרותעוסקת

יצירתהבראשיתי,הקשר .מאפייניהו

ומנסה-החדשהאדםהמיתוסים,

ארץשלהנוכחילדימוילקשרם
 .הישראליוהאדםישראלעםישראל'

לצ'אנ'אן;הדרךטובלין:ואלכטין
ומרקתומרבן-ציוןמרוסית:

הקיבוץהוצאתררצ'יכסקי;

עמ' 144 ; 1996המאוחר;

הראשונההנובלהבמרכזנובלות.שתי
משוררעומד-'אן"לצ'אנ"הדרך .

במרכזוחוויות.תלאותשבעסיני
הספרדי""הטריומף .השביחהנובלה

 .רומיקיסרעומד-

וחשבונות;ממתקיםגור:ברברה

סימןהמאוחר/ספריהקיבוץהוצאת

השחורה;הכבשהסידרתקריאה;

עמ' 123 ; 1996

עלמהם(כמהקצריםסיפוריםשמונה
באירופה).מולדתהלעירהחוזרתאולה

לאינטימיותשואפיםהסיפוריםגיבורי

·t,l 
גורברברה

וחשבונותםממתקי

כושלים,ארוטייםבמגעיםהמומרת
יכולת.וחוסרניכורבחומתונתקלת

(בן-גדידן):ברריצ'בסקייוסףמיכה

חולצמןאבכרעורכים: ;'ב-'אכתבים
הקיבוץהוצאתכפכפי;ויצחק

 1996המאוחר;
-מי"בכתבישלחדשהמהדורה
המודרנית.העבריתהספרותמאבות

שנערכוהקודמותלמהדורותבניגוד
ישכאןעצמו'מי"בידיעלונופו
במלואם,הכתביםאתלשחזרניסיון
הראשוןבכרךיצירתם.סדרעל-פי

עדכונסושלאיצירות ) 1888 • 1886 (
 ) 1890 • 1888 (השביהכרךבספרים.כה

אתחושפיםהכרכיםהמשכו.הוא

המתלבטהצעירשלכתיבתוראשית
לעולםוההלכההמסורתעולםבין

וההשכלה.המעשים

כשוםאחזאףויליאמס:רוכה
יריעותנץ;אמנוןמאנגלית:מקום;

פרוזה;סידרתחמר;ספריאחרונות/

עמ' 229 ; 1966

המחוננתאוטיסטיתויליאמס,דונה
צוהרפותחתמדהים,כתיבהבכשרון

שלמתקשרהלאהאטום,לעולם
במשפחהשגדלהויליאמס,האוטיזם.
מרתקסיפורמספרתומופרעת,הרוסה

ועדמילדותההתבגרותמהלךוחושפת
איזוליצורמאבקזהולאשה;היותה

ברצוןהכרוךרגילות,שלעיןמראית
בעולםלשרודכדיולהתקדםלהביןרע

מפגרת.אומופרעתבההרואה

הבאיםכרוכיםגכיחר:תומר

 92 ; 1996גוונים/הוצאתלטקסס;
עמ'

"גוונים/המקורבסדרתראשוןספר

וספרלויתןעמוסבעריכתצעירים",
בקובץגניהר.תומרלצלםראשון
נערדבר;ואחריתסיפוריםתשעה

שכונת"לחקור"הולךטובמבית
בעיניהנתעבשהריונהאשהמצוקה,

חודשיםתשעהמזהלראשונהיוצאת
קופירייטרשלהנכזבתאהבתומהבית,

אדישהלגרפיקאיתמליםשבוי
תקועועצבנימודאגגברואנורקטית,

דמויותועודקיץ'ביוםבפקק

וחוסרשיתוקנקודתאלהמגיעות
אלימהלפעילותהמובילהאונים

ב"אחריתשנאמרכמוואולי'ואכזרית.
החלוםגבולעלבתמונה"הכולדבר",

ובטוחבדיוניהכולאולי ...והאשליה
לחלוטין",שבירשהכול

כובמבר-רצמבר; : 12מס'משארף

וע'סאןואורסיחאםעורכים: ; 1996

 .זקטאן
פלסטיניםסופריםמשתתפיםבגליון

וגםמהגולהומהאוטונומיה,מישראל
הפעםהערבי.מהעולםערביםסופרים
צעירים:יוצריםלשלושהבמהניתנת
נפעאנוואלהמשוררתשלשירים
ע'אדהמעכו'המשוררתשלגין'מבית

מביתנפאעהישאםשלוסיפורשאפעי
ג'ן.

וביקורות.רשימותיצירות, .ועוד

 ;עזהשלמהיםשותותחס:עמירה
"קועםבשיתוףהחרשההספדיה

ספריהמאוחר;הקיבוץאדום";

עמ' 375 ; 1996קריאה;סימן

שלוששלשהותבמהלךשנכתבספר
החייםעלכותבתהסבעזה.שנים

"מבפנים".שניתןכמהעדבעזה,

מתוךהכרות,מתוךהשטח.מתוך

היום-יום,האנשים,עלהקשבה.
השלטוןעםהמתישהההתמודדות

עלהכלא,עלהישראלי-פלסטיני'
הנשים,עלהאישורים,עלהמחסומים,

נתוניםוגםאישייםסיפורים

יוצריםאלהכליבשים:סטטיסטיים
שלומעיקה,חשובהקשה,מצבתמונת
תושביהאנשים,רובשלגבימקום,
התגלמותהואישראל'מדינת

 .ה"עזאזל"

אדמהעלפרדסיםכצלנסוק:עירו
המאוחר;הקיבוץהוצאתמצורעת;

עמ' 1996

הסופרסמילנסקיבמשהעוסקנסוק
גרינברגצביובאוריוהפובליציסט

מנוגדים,יוצריםשניהמשורר;

עיצבכיצדלהראותמכווןכשהמחקר
מהםאחדכלשלהייחודיהפןוהשפיע

הישראלית.הזהותעל

הוצאת ;הילדזהונץ:דבורה
עמ' 60 ; 1997 ;" 77"עתרןספרי

אךהנער;אלידךשלחת"לא
 /המאכלתצוארועלשכחת

כולםברחוב/כךמסתובבוכשהוא
אתוגם /הילד;שזהויודעים
לותלשתורקבסב;ךשכחתהאיל
מסתובבוכשהואהקרן/את

שתוםאומרים,הםגיבור'בכרך;

הקרן,"

 ;כוראשהגיבור:כן-יוסףצביה
 47 ; 1996המאוחר;הקיבוץהוצאת

עמ'

ההיאהאשה"כמו .שלישישיריםספר
ערמותיהעורמתבאימה/מטולטלת

ערובמטריותסודרים,בגד/עלבגד
לחצרמבית / / •חצרותיעונתה;
אלמדלתמשחזרתלמבוי;ומחצר
פרודמיסתה/פזורותאריזות /דלת
קיררתי"בין;תועה

כימיםקליין:ויעקבשפרחש.
שלאנתולוגיהההם:ר,רחוקים

עםהוצאתהקדום;המזרחשירת

לתרבותהציבוריתהמועצה •עובר
מופת,ספרילתרגוםהמפעלואמנות,

עמ' 743 ; 1996

תרגוםמקיפה,אנתולוגיהלראשונה,
משומריתעתיקותיצירותמבחרשל

סיפור .אליש""אנומהואכדית.
גלגמש","עלילותהבבלי'הבריאה
בתולדותהראשוןהאפוס

אהבה,שיריועוד'הציויליזציה,
ופתגמים.קינותמזמורים,

ביןויצירה;תעוזהאופז:אביבה

העליהוסיפורתקבוצתייםיומנים
עמ' 303 ; 1996השלישית;

חלוציםשליצירותסוגישנייש
קבוצתייםיומנים .השלישיתמהעליה
חלוצית,התנסותבדיונית:וסיפורת

הז'אנרים.לשנימשותפיםהחזון'
גםנחשפיםומהסיפוריםמהיומנים

 .הדופןויוצאהיחידשלצדדים
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בשלמותההעיר

הדבריםכארץאוסטר:לופ
 ;רוןמשהמאנגלית:האחרונים;

הקיבוץהוצאתהחדשה;הספדיה

קריאה;סימןהמאוחד;ספרי

עמ' 182 ; 1996

במציאותחייםאנחנוכילנונדמה
לתארשלנוהיכולתכיקוהרנטית,

היאלוגיים,בתהליכיםהעולםאת
העולם.לתיאורהיחידההאפשרות

הםהאדםשבניהואהשגורהביטוי

כאלה,כיצוריםרציונליים.יצורים
לביןבינםרשמיםלהחליףהמסוגלים

הרגלמתוךמטילים,אנחנועצמם,
בהתאםלהתנהגהעולםעלותמימות,
מתנהגהעולםאבל Iהללוליכולות
בכלסדורהדרךזואולישלו.בדרכו
מדיאולםהאנושית,לתפיסההנוגע
ודרכונבקעההיגיוןמסךפעם

ניתןהבלתי Iהנאורהתופת,מבליחים
אותומכניםאנולעיתיםלהמשגה.

בשמותאו"הנשגב","המיסטי",בשם

אלו"המפלצתי","המבחיל",אחרים
שאנחנואנושית,בשפהמליםרק

התגוננות.שלכאקסשולפים

צורותשתימקובלותבספרות
לצורך Iלהןשאקראהתמודדות,

המקבלתזאת-הקפקאית . 1 :הדיון
שלהתנערותואת Iהסדרחוסראת

כחלקהלוגיים,המוסרותמןהעולם
בוקרמתעוררכךהדברים,ממהלך

בגופונתגלגלשגופוומגלהסמסאאחד
ענק.חרקשל

למפותהמנסהזאת-הבורחסית . 2
עצמה,בפניכעקביותהסדירותאיאת

הקשרים,שלאחרתמערכתכמייצרת
במציאות,חדשההתבוננותהמציעים

ב"נושאאובבבל"ב"ההגרלהכמו
השביליםב"בגןאווהגיבור"הבוגד

אין Iכביכולבורחס.שלהמתפצלים"
חורגבהםמצביםעללדיבורכללשחר

כיהאנושית,הסדירותמןהעולם
משתמשהריניבשפה,השימושבעצם

לתאר.כדיאירגונייםבעקרונות
שלשונותרמותקיימותאך Iנכון

הרמההעולם.עלסדרהטלת
שפההלוגית:הרמההיאהראשונית
קשריםלקייםשחייבתכמערכת
רקחיתההם,שלולאמובנים,לוגיים
יחידאים:פריטיםשלאינסופיאוסף
להימנעיכולהלאכןאםהשפה
עצמים,ביןיחסיםשלמצביםמלתאר
קיוםישמסוימיםלעצמיםכאשר
לאשפההלוגית,ברמהעצמאי.לשוני

מכוננתהיאהעולם,אתמתארת
הרמההיאהשגיחהרמה .אותו

נכנסיםפההתיאור;רמתהאסתטית,

ושלשיפוטשלאלמנטיםלשפה
לעצמיםתכונותייחוסבחירה,

אינהכמעטהאסתטיתהרמההנבחרים.

דרושהוהיאהלוגית,הרמהמןנפרדת
הספרותיתהפעילותשללקיומהכמוה

ההתמודדותצורותשתיבשפה.

(כאןהאתית.ברמהנבדלות
רחבבמובןהיאלאתיההתייחסות

כלמכילההאתיתהרמהממוסר.יותר
אתלהכלילניסיוןשהיאטענה

העולם.)שלפעולתו

הרמהמןמתעלמתהראשונההצורה
השגיחהצורהלחלוטין,האתית

לייצרכדיהאתיתברמהמשתמשת
שהשפהכךנוספותוהכללותקביעות
הסברתיותשבלונותותכילתתרחב
דופן.ויוצאיאפשרייםלמצבים

מסורותמשתייונקכסופראוססרפול
 1לוקדמוהיחידי'אינו(והואאלו.

ועודריקק.פיליפוולף,גין Iלמשל
רזםעםמסורגיםהםאךאחרים,סובים

ספרותיתהתייחסותכמעטהמשולל
בדיוני")."מדעהכלליבשםוהמכונה

שייכתיורקית"הניד"הטרילוגיה
ש"המצאתבזמןהקפקאית,למסורת

הבורחסית.למסורתשייכתהבדידות"
מתחילהאחרונים"הדברים"בארץ

אנההקפקאית.במסורתבמובהק

מהלבררנוסעת , 19בןנערהבלום,
 1עיתונאיאחיה,שלבגורלועלה

בארץהבירה?)<עירה'עיר'אלשנשלח
'מןלדווחכדיהאחרונים,הדברים
העיר,אלמגיעהבלוםאנההחזית',
העולם"סוףכמשמעו'פשוטושהיא

עורךאותהשמתארכמוהמחורבן",

ככתב.ויליאםאחיהעבדבוהעיתון
לידידומופנהכמכתבערוךהספר
זהותו.עללעמודניסיוןשאיןקרוב
הדבריםמקוםבכלהדו"ח:וזהו

מבניםנעלמים,רחובותמתפוררים,
נודדיםאחדבמקוםאתמולשהיו

הסתם,מן Iכאלובימיםאחר'למקום
אבלבבתים,נולדאינותינוקשום

לבקרים,מתים.גםמתיםאנשים
שאותןגוויות,זרועיםהרחובות

כמקורותמשתמשיםובהןאוספים

הבסיסיותהאדםזכויותאנרגיה.

 .ביותרהבוטהבצורהמופרותביותר
היאבבטחהלאכולהיחידההדרך
שמוקףי'העירובבשוקאוכללקנות
מןאוכלשלגנינההמונעיםשוטרים

לאאישבבית,היוםישבתאםהפה.
לביתךתתפרץלאשמחר Iלידךתוקע
אותךותשליךבתיםחוטפישלחבורה
לרחוב.

נימהלספרמתגנבתכברפה
מתארגנתשלמהתרבותבורחסית.

וטקסיםכתותוהרעב.המוותסביב

"לפעמים-אלומוטיביםסביבקמים
האחדהדברהואשהמוותחושבתאני

אמנותצורתלו'מוכשריםשאנו
<עמ' ,, .להתבטאהיחידהדרכנו Iשלנו
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נתינתהשונות,הכתותתיאור

סביבהדיבורסקסיותיאורהשמות

התרבות,כישאףמבהיריםהרעב,

הולכתאותה,איםורשרובנוכמו
תרבותקמה,חדשהתרבותונמחקת,

ועלהאשליהשלחהוכעלהמבוססת
התקווה.

ערתהיכנאלהבטקסיםרואהאנהאגב,
בתפיסתמקוםלהשאיןלאשליה
האשליה Iהספרבהמשךאבלעולמה,

תקוותיה.אתהמזיןהיחידהדברהיא

כיצדשלה,למכותבמזכירההיא
(כאשרבמשחקיםלשחקנהגהבילדותה

כמולשחק)הצורךמןנפטרהעתה
שמעלהמההנשכחות"המלים"יער
בארץל"עליסהקונוטציהמיד

כלמאבדיםבווהיערהפלאות"
מתקדםהספרוכךשמם.אתהדברים

אליהןעתנבגשאנהלאשליה,מאשליה
כלתקווה.איזושהילקייםמנתלע

סדרביצירתגםקשורהכזאתאשליה
בעיר;המשתוללהכאוסמולמסוים

נפיחותשלאוירהסביבו
לזלזולמושאוהופךאינטלקטואלית,

לאהמסודרתהביקורתהמבקרים.
בפולעניינידיוןשוםעדייןקיימה
הצידוקקינג.בסטפןגםכמו Iאוססר

כלכליהופךשלהםהספריםלתרגום
מעסהלבשימתלעיתיםוגורר Iבלבד
התרגום.במלאכתמדי

רוןמשהידיעלהספרשלתרגומו
שלגמרכמתרהידוע Iרון .לציוןראוי

הניד"הטרילוגיה(להוציאאוססר
אתלתפוסמצליחכמדומני) 1יורקית"

ששומרת Iהמקורשפתשלרוחהאת
מדיפואטיתלהיותמבלירהיטותעל
מעליב,רזוןלתוךליפולומבלי Iמחד

בהשראתבמקומותינוכךכלהמקובל
אוססרמאידך.אמריקאית,ספרות

אחריםבספריםכמוזה,בספרעורך

בהרבהספרותי.השתקפות'משחקשלו
שלדמותהבתהיאבלוםאנהמובנים,

מאזכריםבספרהתיאוריםפונק.אנה

ברחבישוניםגטאותשלתיאורים

(שםופרדיננדאיזבלאצלהגגקורת
המינייםהצרכיםאתממלאתגםהיא
ופרשתהמגוריםאוננות),ע"ישלה

 1וההריוןבספריה,סםעםהאהבה

בה.נוצריםאינםחדשיםשחיים Iבעיר

-ספרסםכותבהזאת,התקופהבמשך
[על 1עליולעבודנוסיףעוד"כל

לגבנולהתקייםיוסיף Iתפסתיהספר]
מעידה-אפשרי"עתידבדברהרעיון

החוסיםבביתהמגוריםגםכךאנה:

רקמתאפשרשקיומוברן'וושל
שוניםערךחפצילמכירתהודות

התקווהבסוף,וכך'לאזול'העומדים
העיר.מןמילוטדרךשתימצא
בארץ IIהואהספרששםלמרות

תיאורהאחרונים",הדברים

לכךבעיר'מתרחשבספרההתפוררות
דןהספרפשוט.הסברמצאתי

שהאטוםציוויליזציה,שלבהתפוררות
ביותרהקטנההיחידה Iהעירהואשלה

 .החומרתכונותאתהמקיימת
הבמהאתלנצללעצמימרשהאני

היחס .קטןמחאהקוללהשמיעבכדי
הבמאיתסמיןשלבצלועומדלאוססר
המגיעמוכשריוצר .סרנסינוקוונטין

לקייםמבלימסוימת,לפופולריות

הספדיה,למנהלאומרתאנההעולם.
הספדיהמתו".היהודיםשכל"חשבתי
(שויפתדבר;שלבסופונשרפת
הספדיהשויפתבגרמניה?הספרים

בחיטוטיהמוצאתאנהבאלכסנדריה?)
קוויךבשםאדםשלדרכוןבאשפה
"עירבסיפורהגיבורשל(שמו

הניד-"הטרילוגיהמןהזכוכית"
ועו.דיורקית")

אינואוססרשאולינוספת,נקודה
גראן"'"ואלשבספרהיאלה,מודע
קורותיואתדילייניר.סמואלמתאר

בעיריאסון'שלדמותובן Iנערלש
הכלמתנהלבהאליה,שהגיעעלומה

דומה.בסהרוריות

הספרותיבמרחב Iכאןהנוצרסדרכל
כלכמוזמני'הוא Iהספרמתנהלבו

ומתמוססהשתקפות,כלכמואשליה,
לדינמיקהבדומהאבללבסוף.

סדרכאוטיות,במערכותהמתוארת

אישלהלבןהרעשביםתמידנוצר
להציעישלבדהזובעובדההסדר.
 •אלה.שורותלקוראנחמה

אדףשמעון
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 1:~ו
שלמופע

סטאנציקלופדי
לנובט:כורמןנפתלי

שללמרסיקהאנציקלופדיה
גרם:תרהעשרים;המאה

המהדורהעורךקרם;שלומית
הוצאתגפנו;בנימיןהעברית:

עמ' 876"לדורי";
לתיקוןחיוניכליהןאנציקלופדיות

בכלבהשכלה.וחוסרבזיכרוןתקר
ממתינותהןספריה,בכלבית,

מעלות Iלביןוביןחיוניותןלמימוש
מחוץבהןמשתמשכברמיכיאבק.

להנאתו?סתםכךהדחק,לשעת
במידהמשולות,אנציקלופדיות

"הגשש":שלבמערכוןלכלהמסוימת,
של"האמאאתמזכירהעגוםדיוקנה
·הלבמכמידתהצטדקותוואתהכלה"

לאחתונה,זה"חברה,החתן:של
פיקניק".

שאנחנוספרהרילמה?ובעצם,
קצתלהיותאמורהביתהמכניסים

ביןהמבחינההיאעמדהנקיטת

וביןלנרכסשלהאנציקלופדיה
(רובןשקראתיאחרותאנציקלופדיות

נדמההאחרותאתהאמנויות).בתחומי

עמדה,חסרידע,רבאנונימוסשכתב

מלהביעם.מנוע(אומשלווטעםדעה
מכךהשארביןנובע,שהדברייתכן

אנציקלופדיססייםערכיםשבכתיבת
מאחוריואילוכותבים),כמהשותפים

המאהשללמוסיקהה'א'נציקלופדיה
מעורבמזוהה,כותבישהעשרים",

סיכותלנעוץמהססשאינו Iוביקורתי
קדושות,בפרותבריאסרקאזםשל

ולבחוןאגדותכמהבעדינותלנתץ
אנושית.בפרספקטיבהתקפותןאת

להגדירכדימבוטלתלאהעזהדרושה
הכוונה"במוסיקה,'אוונגרד':

 ," ...הקהלמצרכישהתעלמולמלחינים
כדירשעותמקורסיותרשנחוץכשם

 1ישראלי"מלחיןסליוסףעללכתוב

 ." ...גרמנימודרניזםשוחריעלחביב
מתבטאתלנרכסשלהדקההאירוניה
משעשעות.והארותהערותבעשרות

שלהמדהימהההלחנהתאוותעל
מאזביותרהפורההמלחין Iמיורדיוס

יותרקל"היה 1כימעירהואשוברט,

שימושיריהוט,מפריסידידותייותר

באנציקלופדיותעיוןלמהשיהא.ככל
כי'פיקניק'?גםלהיותיכוללא

בסגנון-רעכתובותהןכללבדרך
ענייני,כאילואינפורמטיבי,כאילו
קמצוץחסר Iאובייקטיביכאילו
גיחוךעדזהיר Iאישיומגעהשראה

עדואחיד"רגישים"בנושאים

בישהותירההרושםזה .שיממון

שלרביםבכרכיםיומיומיתנבירה
מחקרעבודתלצורךאנציקלופדיות

בחודשיםבהעסוקהשהייתי

נתוניםמאגרבהןישהאחרונים.

הסגנוןלמרותמרתקיםשחלקם
חלקםקרובות,לעתיםאך Iהיובשני
במיוחד,-וחלקםלהדאיבחסרים
-בנושאקצתשמצוילמי

ומאכזבים.טריוויאליים
שבערמה Iהןהטובותהחדשות

מצאתישולחניעלהמתגבהת
אחרסיפורשהיאאחתאנציקלופדיה

שללמוסיקה'א'נציקלופדיהלגמרי:
גורמןנפתלימאתהעשרים"המאה

ובענייןבמתחאותהקראתילנרכס.
המאהשלרוחברומןחיתהכאילו
וככלושגיונותיה.נוראותיההזאת,

הכותב,אלהתוודעתי Iשקראתי
היהנדמהכברהראשוןהכרךובסוף

כותבשלקול Iמוכרקולמזההשאני
זאתועםמתבהרותשעמדותיו

מתגבשותוהןתמיד·,מפתיעות
עלמוסיקה,עלמוצקהעולםלתפיסת
והיסטוריה.חברהבכללה,אמנות

נהגלו Iבעתידמקוםמיוללהקצות
רדיוסאתאבל-בעטוחסכנותיתר
 1האינטליגנטי Iהעדיןהמלחין Iמיו

הדרוםמןהמעצוריםובסולהשמנמן
היהאפשראיצרפת,שלהמוזהב
לעכב".

הגון·בקלילותלסערתאיןאך
בהארותהמבוזרתלכאורהשאלנסית
מוצקהגישהישללברכסאלו:אגביות

כמועקרונייםבנושאיםומחמירה

אתתיעובועלומוסר.עריצות
בכלמבטאהואדארמשסאדסאסכולות
דרךהמבואמןאפשרית,הזדמנות

ב'פאשיזם.'וכלה'אוונגרד'הערך
 1(שסוקהאוזןדארמשסאדסאסכולת

אחרימידשקמהמרס>איי Iבולז
בשורתכנושאתהשביחהעולםמלחמת

קודםשניםרקשהוחרםהמודרניזם,

כיסענה-הנאציםידיעללכן
ההלחנהצורתהיאשלההשיטה
אלהתייחסאיימרסהמקובלת.היחידה
או"כיוםבהצהירו:גבלסדברי

באוונגרדשהיאכמוקיימתשהמוסיקה

באורח Iוכךכלל'.'קיימתשאינהאו
תנועתהמציאהלהפליא,אירוני

שלנוסחהקודמתלעריצותההתנגדות
מחמיץלאלנרכסמשלה.עריצות
הערךתחתאותה.לנגחכדיהזדמנות
(של"הערצתםכותב:הוא'פאשיזם'

לשורותדארמשסאדס>אסכולתחברי
נתפסהכמיסודהישרותהתווים

לנאציזםנמשךוברןכפאשיססית.
שאימצוגרמניםמלחיניםעלונאמר

לאידיאליםכתחליףסגנונואתלעצמם
לנרכסהניגוחשבלהטחבלאבודים'.'

"נתפסהמיידיעלמצייןאינו
עלשאמרוהםומיכפאשיססית",

אתלעצמםאימצוכיגרמניםמלחינים
לאידיאלים"כתחליףהנאציזםסגנון

אבודים'.'

במשנהמעוררתלנרכסשלכתיבתו
הכתיבהשאלתאתתוקף

אינושלנרכסברור'האובייקטיבית.'
ממנומשכיחותשאולימהטיות,חף

ציטוט-יסודמחויבויותכמה

רקנתייחסאם Iלמשלוייחוס,
בכללתיתכןהאםאךשלהלן.לדוגמה
אצל Iאולי'אובייקטיבית'?כתיבה
כימלמדהניסיוןפרוטוקול.רשמי
במיוחדלאובייקטיביות,יומרה

משאלתהיאאמנויות,עלבכתיבה
אתמגשימהגםכללשבדרךסירוס
נמנעות,בלתיתקלותלמרותעצמה.

ועמדה,טעםשלמהטיותכתוצאה
לא·כתיבהבעיניעדיפה

אתהבה,קוראכשאתהאובייקטיבית.

אתההכותב;שללעמדותיומיודע
בכללותן-לדחותןאולקבלןעשוי

עלמוניםעשרתעדיףזהבחלקן.או
אזילאובייקסיביזם.המתיימרתכתיבה
ומנוכרקרלסגנוןנדוןהקורא,אתה,

עשויההכותבכשעמדתלכאורה,
שלמחוכמותבמניפולציותלהשתחל

וכבראובייקטיביים.נתוניםאיסוף

עובדותאיןניטשה:אמר

פרשנותרקישאובייקטיביות:

עליהן.
מהלכתובלעצמומרשהלנרכס

י·עצמם,נעיב-נכבדים Iשאקדמאים

לערביודעים:אינםו/אומעזיםאינם
פכיםעללפסוחולאביצירהחיים

עסיסיותרכילותופיסותקטנים
גםהואלרוב,סוב.סיפורהעושים

בערך Iלמשל Iכמובהם,לפתוחבוחר
מרסלשל"מאהבוהאהן':'רינאלדו
במוסיקהאופנתיתדמותהיהפרוסס

שלהעליזות 90ה·בשנתהצרפתית.
אתלפרוססגילה Iן 9ה·המאה

לכינורהסונטהמןהקסבה''הפראזה
שעוברתסן·סאנס,שלמינורברה
הזמן'בעקבותלאורךהשניכחוס

אישיותושלהיבטיםוהרעיף ,האבוד
 '.'םשהמרכזיותהדמויותמןכמהעל
"ברנרס,בונוס':'לורדבערךאו

פסנתרהכניס Iבעברבריסידיפלומט
היוניםאתוצבעשלווריסלרולס

הסעודהלתפריטלהתאימןבאחוזתו
קלילהחיתהשלוהמוסיקה .היומי
מןמרניןיותרהרבה " ...יםכקצף

"לורדאחר:מוסיקליבמילוןהפתיחה
-1883בנולד Iבריסימלחיןברנרס,
ומתנורת'ברידג'פארק,באולי

ברקשיר. Iהארזבפאינגדוןן 950ב·

האחרונה"'המשיחה'מרכבתאתכתב

ונו.'ונו'

אתרבבכשרוןמקייםלנרכס
 1כשלעצמוהמצויןבמבוא,הבטחותיו

שללמוסיקה'ה'אנציקלופדיהשל
מיתוסים,"לנפץהעשרים":המאה

בעצםאשרתכלית-ולבדרלהבהיר
הביצועמתפקידבהרבהשונהאינה

 •עצמו'.'המוסיקלי

פזמירי

עלחשוכהציפור
הנדודיםנתיב

דק;גשםארון·ברות:בוצי

עמ' 48 ; 1996פועלים;ספריית
היאארון·ברותבוצישלכתיבתה
ספרה 1דק",,גשםבמובהק.לירית
אישייםקצרים,שיריםמכיל Iהשני

, t:t:ff ן

"ב

מעודנתנגיעהבהםשישמאוד,

קרובים,באנשיםבטבע,בסביבה,

שהלכי·נפשדומהבזיכרונות.
הסרןאתאצלהנותניםומצבי·רוח

הגומליןיחסישלהשיריבעיצוב
באותה Iכלומרועולם.אדםשבין
רשמיאתסופגתשהמשוררתמידה

משליכההיאכך Iהחיצוניהעולם
הפנימי.עולמהחוויותמתוךעליו

מבחינתהעומדת Iכךאםהאווירה,

נימיבכלמוטמעת Iהשירבמרכז
אתהצידהומזיזה Iשלוהמירקם
 1כךוהחוץ.הפניםשביןהחציצה

היהפרוורז'ק"פעםבשיר Iלמשל
אחדהשמאלית",בגדהאותימנחם

משכילה Iשלפנינובקובץהסובים
שלהלך·רוחלעצבארון·ברותבוצי
שהן·שירבשורותומלנכוליה,יאוש
אפשריהמשךוכמוהשלמהמעין
שלהנודעשירושחרית",ל"פת
תדע/אותי/איךתדע"איךפרוור:

בספל/בקפהגשם/ירדכברעכשיו
ואינו/ניתןיפההיום/איןושוב

אחרונההשפחות/אנילהמרה/ובשוק
מיפתן/מישהורצועה/אללא/למכירה

ויצאה/מתוכושולחןעלכובע/שכח
נפשי/אתאילמת/שמתישחורהאשה

היאכאןהדוברת ,) 15<עמ'ובכיתי"

של(בשירהגברישבמולההאשה
סיגריה,עישןקפה,ששתהזהפרוור),

שלוהגשםומעילכובעואתחבש
המשוררתאליה.לדברמבליויצא

שלהאחרונותהשורותאתממשיכה
בידיראשיתפסתיאז"ואני 1פרוור

אמיר),אהווןשל(בתרגומוובכיתי"
העצב,לאווירתנוסףנדבךומוסיפה

אשהלתמונהמכניסהשהיאתוך
שלמכובעוהיוצאתואילמתשחורה
שלהעגומהלתמונהחיזוק-הגבר
בחן'פולשת'ואףקשר,וחוסראלם
"בשבילך 1פרוורשלאחרלשיר
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 ~ו l tf:fיפרידמןזהר
במראהעצמידיוקן

ה fקבףן~~הt;כי~ך:העם
הפה.בזוית

: T • -:• 
געגועיריח

~רין·ן~ןגף:;כי~ם
תףמ;ת qז~ן,ו:;י ו.r~~~ם

להנאתנף.מעשניםשניגף
b ~ q ~ליrj לi י~: T1 ~ T ~·.; 
f ;ע~ףמ. 

ולנינזפזרחאני
:-• -• : T : • • 

f נ;וף.-~ע,ןבס;ף~

משףם·חדר'נדירתאני
:-. : . -... ... . 

~זוה, ,ה:~pז ijיקר
f נ;וד.ר~ע,ןב,ס;ף~/J • 

בלני.חדריםארבעה
 ··: •ז-:-:זז

9iJ ז~חיזיו!י:iרים .~י
 ,םי~;:ן,ע; . ;פ~ f~ע,גף~י

אתהיטבע;ללבעלי
 ·: ..יסה.".הנבדלת

:• :• -: • T 

~ין~זpןןח,ד~רי. י~~
 .ה~: ז:~ fזאתר;~ים

א~קןרי;ב;ת n~ך
רףח;ת .לעבריפנסיםמצניעים

-: • • T T • : :• :• 

~תי;ךקים~~ים .ת;כם~~
 . . .;וךצף:;כי fם ryע,לי

הגדולההעירפתחאל

הגד;לההעירפתחאל
:• :• -• T : -T 

באושתהערבנא
T T :•:• : • : -

א;ט;נףס.

רמז;ריםפעמףנ~מתים
 . :ל~י--·,~~~רףף.

זcת,ו:;כ.רזט .?j 'ר~ה
ים ~~.עסנ;ונף~ת

 .ד~ריר ,rנ;סריק ף~,;מ
קסע.~~ן~י~ל

,~יף~נ;וא;םהף~רף

:;כךס~ת p:ח"ףד' f~אף ?jן
~ע,גףעים.

בשוקעצמהומציבהאהובתי",

אתלשוואהמשוררחיפשבוהשפחות
כאןעושהארון·ברותבוצי .אהובתו

קיימים,בחומריםמוצלחשימוש
בעדינותבחוכמה,אליהםומתחברת
היאוכךרגש,שלזהירובמינון
כשידההזההמרכבה'מ'מעשהיוצאת

העליונה.על
הרבהמוצלח Iאחרחומריםעירוב
 :"יא"בשירלמצואאפשרפחות,
אותי;מצאתלארובינזון;למה"אוי
אילך/בשבילעושההייתי/לאמה

שמאותהשקט/במקוםבים 1אחד 1בודד

את/הזריחה/לראותסוכה/אפשר

ההומור,אפילומחייבת.בלתיקלילותעקבותבשקיעה/ואתנגמרת
נפסד,יוצאהמשוררת,כיוונהלכךאםבמעגל/סביבממילאהרגליים/הולכים

כהלכה.סופרהשלאבדיחהכמולי//ישאחתבקשה/רק 1היחידהדקל
הםלעילשהודגמוהשיריםשניאךשבת"ליששת/תקראליתקראשלא
מןיוצאיםמסוימת,מבחינה Iאוליהמשוררתהתכוונהלמה ,) 21<עמי

נגיעהשעיקרוזה,בקובץ Iהכללקרובפתרונים.השירלאלוהיבשירה?
הקרובה,בסביבהקרובים,באנשיםהעזרצונהאתלהביעשרצתהלוודאי
ציובבמיטבה,ילדות.בזכרונותאךוהנחלה.המנוחהאללהגיע

ניואנסים,לתאריודעתארון·ברותקרוזורובינזוןאלשלהההתחברות
 1אנושיונוףסבעשלופרסיםדקויותביד',('עשויוגסמלאכותיתפרהיא

חמה,מכחולבנגיעתזאתעושהוהיאכאלה),שיריםעלפעםאומריםהיו
סוברתהפחותבשורותומדייקת.רגישהקהה,נותרתהשירשלהפואנטה
פאתסיותלמניירותנסחפתהיאשלה,בכלל,קיימתשהיאבמידהוהאווירה,
בוסתיו","מוכתבשיר(כמומגוחכותשלסתמייםבערפיליםמתפוגגת

שלכפיתאחרבכפית"מאכילההיא
עריכהוחבל.האור"),שאריותאתל.~ן
הקובץעםמיטיבהחיתהקפדניתיותר
הפואטיהארסשהשירהזה,היפה

עלכמדומה,אותו,מתמצת"מותרת",
ממעש/העני"הנניביותר:הסובהצד

קסםבייבואשירים/אוליכותבת
רוח/ויסורולכלמותרתהמלים/ואהיה

ציפור/אהיההאיסורים,כלממני
הנדודים/ואתעלסנתיבעלחשוכה
פניך/אהיהעלדקגשם/אהיה 1בענן

עולמים"ליגוןבךדמעותיך/ואיאסף
 • ,) 18<עמי

פלדעודד

 ' 97ינואר
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הכליאתמשחזרים
ומאחיםהשלם

אוסטרקונים

שלמצוירתכתיבהכת·ציון:אלח
הוצאתחצי·שנאה;חצי·אהבה

עמ' 45 ; 1996דגש;

קטגוריהנוצרההאחרונותבשנים

מסוימיםשמבקרים Iמדימלאכותית
הקסםתויתאתלהלהדביקנוהגים
ליוצריםהכוונהדתית.''שירה

 ,ס·כהן nפנחוה ,קוסמןכאדמיאל
משורריםואחרים,איזקסוןח.מירון

הציבורבחייהמעוריםמצוות,שומרי

אליו.גםבכתיבתםופוניםהחילוני
ורעות·רוחוהבלשבשטותספקאין

ותפלמלאכתימהשכן Iעסקינן
החלוקהמןיותרהמטרהאתומחטיא

בד"ץשלהכשרלבעלימשורריםשל
איתמרהאםכזה?הכשרולחסרי

אמונהלבטישלמשורריעוז·קסט,
תשובהבעלנעשהשלאעמוקים,

קשה Iארוךבתהליךאלאלמחרמהיום
מרגע'דתי'למשוררהפך Iומייסר
בוקר?בכלתפיליןלהניחשהחל
המשוררגרינברג,צביאוריוהאם

התחיהחזוןשלהגדולהנבואי
להיכללראויאינוהעברית,
יהודיהיהשלאמשוםהנ"לבקטגוריה

מיותרת,חלוקהליצלן?רחמנאאדוק,
דתייםמשורריםעםחסדעושהשאינה

משורריםיש .כאחדוחילונים
ובכתיבתם,בעולמםנמצאשאלוהים

אולימוטב Iלכןשלא.כאלהויש
שירהועל'אמוניים'יוצריםעללדבר

כזו'רליגיוזית',או'אמונית',
ובשאלתהדתיתבחוויההעוסקת

 .וקרנוהמשורר Iואלוהיוהיחיד
גבריאלה(לשעבר·ציוןבתאלה

וקרובבכתיבתה,עוברתאלישע>
תהליךלה,מחוצהשגםלוודאי

לוהמוצאומתעצם,הולךרוחני·דתי
בספריה Iיותרמזוקק Iמרוכזביטוי

מצוינתדוגמהמהווההיאהאחרונים.

הלאבמובןדתי'רליגיוזי',ליוצר
עקביפנימישיחהמנהל Iממוסד
הקודם,ספרהאת .אלוהיועםוממושך

היאאלוהים",שלהחלומות"ספר
"בואי :במוטולפתוחבוחרת

שנחתכפיאלי/כיונהגם·קודש nרו
אניאוליהגלילי",שלכתפיועל

הדעתעללהעלותקשהאבלטועה,
דווקאשיבחרהשורהמןדתימשורר

כיסופיואתשתסמלכדמותבישו
ואוליהשכינה.כנפיתחתלהסתופף

מובהק~ן 9משוםהזהבמוטויש

יודעתשאינהסוחפתרוחניתלעוצמה
מוסדית,דתשלומגבלותגבולות

מבטאתבת·ציוןאלהשלשירתהשכן
שלהמיסטיהפןאתמובהקבאורח
לוהטת,ערגהאותהאת Iדהיינוהדת,
לחוויהמעט,לאמיוסרתמנוח,חסרת
עםישירלמפגשלהתגלות,דתית,

הואהיסודיהמצבהאל.שלנוכחותו
שלכלארוחני,אותרבותי,ישימון

בתוכו:שוכנתשהנפשציוויליזציה,
כלואהנפשנועריםשבנינו"ולמרות

ופנטזיותעריםחבלים/בנינובכלוב

'חבליםבכלוב/אחיזתנואתוהעמקנו
כעת'/השמוטגופנוסביבאורלש

עצמנואתנאלף Iגוונוסביבנכרוך
העבודההמשמעת/השכללמרות

באזוריםשלום/נשכיןההתחייבות
מפלצותחיינו/נגרששלמיוחדים
עלודמיוניות/נגןממשיות

הבת/---;אניחלקתהטריטוריה,
שירוכותבתהשקטבמעוניישנה

המדברחלקתזוהי .) 23(עמ'בחלום"
וחסרתנעדרת·האלוהיםהחילונית,
נוהג',כמנהגו'עולםשלהמשמעות

שאינההאליוטית,הישימון''ארץ
העבודהכליאתאתליוצרמותירה
המציאותעםבעזרתםלהתמודדלנסות

רקעעלהאלוהית.להתגלותולחתור
אלהשלבכתיבתהמסתמןזה,
 1מאודמורכבמודע,מהלך·ציוןבת

שניתןכאחד,וחושנירגשישכלתני,
 .דתיאקזיסטנציאליזם Iאולי ,לכנותו
(ההייקוהרחוקהמזרחלשירתבניגוד
המציבהלמשל>, ,המסורתיהיפני
שלם, ,עגולעולםתמציתיבאורח
עלתמידמיוסדתהמערביתהשירה

אצל .שברשל Iחסרשלמועקהאיזו
 ,בסיסיהואהשבר·ציוןבתאלה

ברעיוןמסתייעתוהיא Iבראשיתי

לשרטטעל·מנתהקבלהשלהכלים
ממלים/נשבריםאנחנו .... "אותו:

-/השבר- •מלים/ונשברים/ושוברים
הבראשיתי/שלנו/השברבמהותהוא

(האורשהתפוצץמאלוקים/התחיל
אנחנו ....הכליםאתשלו)/ושבר

ים/ומרוססים;אוסטרקונרסיסים

הכליאתמשחזרים ....קבורים/
מהכלזה iאוסטרקוניםהשלם/ומאחים

 ,) 29 • 28<עמ' " ....לעשותשבידינו
אלאאינם Iכךאםאדם,שלחייו

 1הכלישבריאתלאחותניסיון

שלבמטאפורהוהשימוש
החרסיםשבריהםהלא'אוסטרקונים',

הולםארכיאולוגיים,באתריםהפזורים
"כחרסהואהאדם·עצמושכןומדויק,

השבריםשלזהאיחויולשםהנשבר".
והנפש,הגוףאתהמשוררתמגייסת

החוזרבן·השיח,ואתהנשמהאת

קוראתהיאלורבים,בשיריםומופיע
הכמיההשלי".הפנימי"הפסיכולוג

האלעםאיחודבאמצעותומזורלנחמה
והמרגשהצרוףביטויהאתמוצאת

ישירהפניהבהשיששחריתבתפילת
אבישבשמיםאבי .... "לאלוהים:

שאשמעהדליירותחזובשמיםשבארץ
כארמוןנפשיותשקוטקולי/את

הבחילהים>כמו(דודםר;ךם
והפחד(התגובה>/והגובהוהסחרחורת

חבוי/השעוןפנימירוצחבמסתור

והצעיף/המעילהסוודרהביולוגי
/;להיותהתשוקה:אלמתנקזהכל ....

עלנבחרלהיותידועלואהובמנוקש
אדוניאלוהיםיאדונעםברית ...ידו
המסמךהיאההאלוהים/והתורהוא

תמיר;אובליסקהנצחהעדות
או ;) 32<עמ' " ....עפרוריאוסטרקון

יפהפיה,קצרצרה,רי·שבתמונת

לשוחמעט"נצא·נאקו:כמעט·היי
התמימיםעצמנו/בעשביםאתולרפא

כלובתוך .) 33<עמ'לאס"הצומחים
הכליהיא·היאהכתיבה.נמצאתזה

 1דרכועובריםוהחיזיוןשהחלום

כפילך;~ע,אפשרותגםואולי·אולי

עודזאתלנסחהיטיבהשהמשוררת
שלהחלומות"בספרהקודם:בספרה

שלהשקטהנחלאתאלוהים/מצאתי
ערבהההואהנחלגדתעלהשירה/
 •שנתי".

פלדעודד

קיומיטון

זריחהפישר·חיים:אסתי

ידיעותפרוזה;סדרתפתאומית;

חמדספרי-אחרונות

השאלההמשיכההולך.אני"לאן
חושבמענה",בלי ,בתוכילהדהד
שלסיפורדהמגיבוריאחדלעצמו
 1הראשוןבספרהפישר·הייםאסתי

 ."פתאומית'זריחה
הזריחהבעקבותשלאמסתברבמהרה
אחראלאגיבוריה,הולכיםוההארה

עמוקהבסיסית,•ודאות'איאיזו
בלתיבחתירהתריםוקיומית:
פנימית,אמתאיזואחרמתפשרת

זובחוויהמתרכזיםבמיוחדחווייתית.

הראשוניםהסיפוריםשלושת
באשר Iבקובץוהמרטיטיםהמעניינים

ומסקרןמקוריקולמבסאיםהם
העברית.בסיפורת

לא"התירס ,הראשוןהסיפורגיבור
חייםשחימיושבדוקטורנטיברח",

אתפתאוםעוזבומגובשים,סדורים

מפקיד ,חברתועםקשרמנתק ,הכול
כליאתמוריש Iחתולתואתבידה
חסר .לאמוהמאכלשימוריואתהבית

התעופהלנמלנוסעהואפרוסה
הראשוןידועהבלתיליעדומפליג
לדעתשנלמדכפידרכו.עלשנקרה

אחדניתוקרקזהיהיה ,כךאחר

נוספיםתמוהיםניתוקיםבסדרת

 •חייוכלאולי ,הגיבורשיחווה
דרךעלמהציויליזציה,הניתוק
המסאפורה,דרךעלוכןהמעשה
שלגים","סופתהבא,בסיפורמתחזק

בעירשחיישראליהואהדוברבו
שלגיםסופתבשעתאמריקה.בצפון
מחליטהוא Iהאזוראתהפוקדתחמורה

מידלתמיד.שםונתקעבביתלהישאר
מוחלטניתוקשלהסופיתהחויהאחרי

כזה","פשוטהסיפורבאמהחברה,

אמנםאדם>המסאפורי(בשםשגיבורו

החיברותלכללילכאורהמציית
זאתעושההואלמעשהאךהמקובלים,

ההרגליםאתהנזנסרלת Iמשלובדרך
הרגילה.ממשמעותםהתרבותיים

לנקותשואפיםאלהגיבוריםשלושה
שדבקוהמיותרהתפלמכלהחייםאת
מנתעלהתרבות,בהשפעתבהם

טהוריומי pגרעיןלאותולהגיע
מסורות,ללאערכים,ללאומזוקק,

החברתיתהפרסונהשלשרידיהללא
המזויפת.

שלגיבוריההםאלובכדיאל
לנערבכתיבתהגםהשואפתהמחברת,
והתפלהמיותרכלאתמהשפה
רזה,צנום,שלדרקלעצמהולהשאיר

עודזהאיןולא,וחסכני.פונקציונלי
בלום,קססללאורלימייגעאפיגון

תרכובתלאיזוהגיעההמחברתשכן

וישירהדייקניתעניינית,מהודקת,

מסיבהבאמתוהיאעצמה,משלמאוד
והתפלהשוליאתמהטקסט.לנער

כשהיאהדברים.ללבהיישרולהגיע
בלבלגעתמצליחההיאכן,עושה
עמוקיםבמקומותאותוולרגשהקורא

שלאהיא,הבעיהמאוד.ומסתוריים
להגיעבחתירתהנעשה.זהתמיד

הזוהפשרותנטולתהלשוניתלסינתזה
בהרחבהמצהירהגםהיאעליה-

של"האמת 1הארס·פואסיבסיפור

~ 
פישר·הייםאסתי

סיפורים

המחברת-הראשיים"הגיבורים

בתוםמדי.הרבהלעצמהמוותרת
היפיםהראשונים,הסיפוריםשלושת

לתוךגלשתי ,כךכלוהממוקדים
סיפוריםשלבבלילמייגעעלעול

בתפניותהעמוסיםתפלים,
מיותריםובפרסיםסנסציוניות

השפההצנום.העלילתילשלדשנטפלו
למכשולאלהבסיפוריםהופכתהרזה

היאלסייעובמקוםרציני,
בייחודומכשולים,קשייםמערימה

לאמירותהמחברתאתהגורריםכאלה
צפויהדבריםולהשתלשלותבנאליות
שלהלהבותחוצבנאומהוסתמית.

ידההשולחתלספרות,דנטיתוהסט
של"האמתששמוסיפורגיבורתבעט,

ללבנוגעאמנםהראשיים",הגיבורים
הרמותהספרותיותבשאיפותיו

שהואהקפדניתהעצמיתובביקורת

הוא ,דברשלבסיכומואךמציע,
לספקהמחברתשלידהקוצרעלמעיד
שהיאהדקדקניותהמידהאמותאת

לצעמה.מציבה
בכתיבהלחוהצרמו"פשרות

יצגו"הןשם.נאמרובקריאה",

יכלהלאהיאוזלזלול.רשלנותבעיניה
אפילוחריגות,לגיבוריהלסלוח
ולא Iעבורןההכרחיהטקסטמןקלות,
מאילהתעלםנואשתמספיקחיתה

יפיוףגםלסיים.מנתעלרקדיוקים,
מנהגהקורא,אתלשמחכדיהעלילה

 1קהלהמחפשליוצרממנוטבעישאין

אחרמידנפש."ושאסרוגזבההעלה
בוזהאתהגיבורהמבסאתאףכך

"כתיבהמכנה:שהיאלמההעמוק
משתדלתהיאממנהשילשולית",

פעם-בהנופלתאךלהתחמק,מאוד
פעם.אחר

עלהמעידכזה,מחייבנאוםבעקבות
וממוקדת,מפותחתספרותיתמודעות

תמידלאשהמחברתלהיווכחמפליא
עלעקרונותיהאתליישםמצליחה
 •עצמה.שלההטקסטים

ישראליעל
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ייופייכימות

רונסאר

אנתולוגיההכוכבים;שירת
חט"ז;כמאחצרפתמשירת

עמינדבופירש:תירגםבחר,

ירושלים,כרמלהוצאתריקמן;
לתרבותהציבוריתחמועצח

ספרילתרגוםהמפעלמנות,ולא
 1996עמ'; 543מופת;
תרגומים(לקט"פגימות"בספרו

.ספריויזלסירמאירשלועיבודים
המתרגםמנהל ) 1979קריאהסימן

במקורםשנכתבוהשיריםעם,,·שיח

לעתיםזהבדו·שיחאחדות.בלשונות
זה,כהואמחטיאואינוהמתרגםמדייק

 1המקורעםפעולהמשתףהואולעתים

העברית.מןחלקהואהיהכאילו
מאתבכללשמורכשברצונו Iלמשל

אומלודית,חלקהעלהאחוזים
הידועשירואת ,למשלכךריתמית.

גשר"מתחתאפולינרגירםשל
"פון·מירבו".מכנההואמירכו"

ענייןלבינובינוזההריולמה?
המלהשלהצלצולאוהריתמוס,
בהברהארוכה"גשר"המלההראשונה.

אפשר > PONT ("פון"המלהמןאחת
מ"אילסלודאוזאתלקבלכמובן

גםמההתרגום,שלכביכולאפשרות"
רבה,חופשיותנוהגהואעצמושבשיר

יכולאבלחלילה, Iבכךמזלזלואיני
ויזלסירזהשבענייןלומראני

דיאפילווזה Iלאפולינרשהתחפש
נחמד.

שהויכוחמשוםאלה,דבריםאומראני
מדויק""תרגוםכיאות","תרגוםעל
וחסר·הכרעה.נפוץהוא"עיבוד"או

היהזקסאריה Iפרופהמנוחידידי

ותרגומיו·עיבודיויותרעודמשוחרר

להפליא.יפיםלרוב, ,היו
מפעלוכך,ממשלמפעל,ומכאן,
שהביאדיקמןעמינדבשלהעצום
שבקלאסיקהקלאסיקהעבריבתרגום

הט"ז,המאהמןשירהמבחרצרפתית,

עלשמעוהעבריתמקוראימעסיםשאך
להוציאקיומם,עלוידעומשורריה

רהפייראתזאתמהכללהאולי
מחבל 1524שנתיליד ,רונסאר
שלהחצראישהיהאביווונדום.
 ,בנוגםיועדולכך ,הראשוןפרנסוא
שלבשירותוחצרוניהיהובאמת
אגריהמלךלהיותשהפך Iאגריהנסיך
הופיעווכבר 26בןבהיותוהשני.

האודותשלהכרכיםארבעתבדפוס
גםכתבמאלה,לבד , 94ומספרן Iשלו

מהלהרחיבלאוכדיחריגות,אודות
 ,לשירתובהקדמהנכתבשממילא

הופיעומכןשלאחרנאמר,
ה"פואמות" ,שלוה"המנונות"

לשיריהמשךוכך ,אהבים"ו"שירי
אהובהלגברתשהוקדשוה"אהבים"

 ,להלןהסונטיםאך .דופןמאריושמה
בשירי(והפופולריים>הסוביםנחשבים
שכתב.האהבה

לאולהישמעסונט,לתרגםלמדיקהש
<בןהזהבשירשלהקשיםלחוקיוקר
ולחריזתו.שלולריתמוסהשורות> 14

גםרב,בכשרוןזאתעושהדיקמן

כך .הלשוןשגבעלשומרשהואמשום

היסבנשמערונסארשל"זמר"הסונט
כללרגילהשאינהעבריה"ב"אוזן
במחזותיולאגם ,צרפתינשגבוכלל
הקושי,מפאתראסין.אומוליירלש
נשמעשלאבחוכמהדיקמןלעתיםנקט

לטוןמאודנשמעאךהלשוני"ל"פרס
הכללי.

QUAD JE VEUX RACONTER " 
MES DOULEURS, / ET DE QUEL 
MAL EN TE SER V ANT JE 

" ... MEURS 

מצדושהואדה·באיף,וז'אן·אנסואן

ואגב,ל"ח;תהליםמזמוראתעיבד
שלבקרסוליהםנוגעיםלאשניהם

העובדהורקהתנ"כייםהפרקים

כתבלעומתם,מעניינת.כשלעצמה
ךך·ברסאס,סאלוססרהגירםהמשורר

צרפתשלבמזרחהמונפוריליד
נושאיםבעלותפואמותכמה ) 1554 (

בארוקיותוביניהןיהודיים,

אתמתארותמהןשתייםוסבוכות,

מ"שבועמשהוהבריאה.שבועותשני

רונםארזהפייר

 1כביכולנשמעות,אלושורותשתי

לספרארצה"כאשר ,למדיפשוטות
הבאתירעהואיזו /כאביעללך

בתרגוםאותך"בשרתיעלייך
הפשוטה,צורתןאתפושטות ,מילולי
 ,דיקמןבידימיתרגמותובצדקהדלה,
רוחאתהתואמותשגב,שורותכשתי

לה,שקדםומההתקופה,שלהסונט
מביאןוהוא ,הפסררקיהסונטכלומר:

 1מרדתילךלשפוךאתאווה"עתכך:

 /בשרתיקוטלתנירעהומה /
ונו'. " ...אותך

ביותרעליהאהובהשירזהכלועם
רונסארמשלזהבקובץשהובאממה
מצבה>על(כתובתהאפיסףדווקאהוא
היהלאשכידועואבלהפרנסואעל

לשוןשליופיאיזהקנים;קוטל
בארמית)מעורבת("אנסיקה"עברית

להתבשםודיבתרגום,דיקמןכאןנקט
הראשון:הביתמן

מףנחזp~ק~ק wהמתמןאם
יצמח,.שהו'מבחדר·סבע

והגדילההצמיחהאם
ומקמילהמ~קנובעות

 הס~~;~גפןעודנראהראה
 ה~~;ט~~סמזו Iזו ן~~~

בלי·דילגםאשרשל'פרנסוא,
חי.בינינושכאןזמןכל

פסחושלאהמעניינותהתופעותאחת
היאהס"זבמאהצרפתמשורריעלגם

םודיהעיבובמיוחד ,התנ"ךהשראת

העבהובכרךתהילים,למזמורישלהם
עמינדבמביא ,שלפנינווהמעניין

 ,מאדרקלמאןשלתרגומיהםדיקמן
י"דתהליםמזמורעל·פיעיבודשכתב

שורותואלו ,כאןמובאהבריאה"
בבלמגדלמעשהעלפאתוסמלאות

כי,למדיםאנומהןשורותובנייתו,
הרקיעכלהפטישים"מהלמות
חידקלבמימידגשכלעד /מתהדהד,
כאן,דווקארועד."אימהמחרדת

ולובש"מתעבר"דיקמןשלתרגומו
גםופזמונית,אפילויותר,קלהלשון

ברפותוטעהלאאוליזהבמקרה
זו.שבפואמההפאתוסאתבמקצת

חשיבותםאתהיוםדולאמיכולאינני
(ממשורריסאבמוריסהמשורריםשל

 ) 1500ליוןילידן"ליו"אסכולת
שחיתהךך·גייה,פרנסואהובתו

לאחרוזאת ,תלמידתוגםמסתבר
סאבשלפנייתוואפילונכזבתאהבה

ולה,מסתבר).התפכח(ממנהלכמורה
היפים,שיריואתתבוכהואזולפרנס

ללב:הנוגעים

~דראפלטוןשלהשנהמןיותר
כאן?לאאהובתי,היית,בו~דח ..ה
ומבורךשלו ,מצחךאתכשראיתיאך
 1משכןקבעוויושב-לבצדקהכלשם

המתוקןוהשיקולהעצהממלכתשהוא
חלומי.ליניתןמאלכיידעתי

זה,רומנטיאהבהבשירדווקא Iכאן

מלאתלפשטותבתרגומודיקמןמגיע
יופי.

המאהשירתשלהזההגדולהכרך
שלרבותפניםלנומביאבצרפתהס"ז

באדוקופאתוס,רומנטיקההשירה:

מאודארוטיתשירהוגםקישוטיםמלא
שירי·זמרכאןנמצאכאן.חסרהאל

ותוכחהמוסרשיריופואמות,

ארבעיםשונים.מעיבודיםועיבודים

נמנה(אםלערךפהמיוצגיםמשוררים
בעליעלומי·השםהמשורריםאת

קבוצותאואלמוניים,שירי·זמר
ניתןשבאמתמפעלוזהאחרות>
שכדאיבלום,אוצר .בולהשתבח
שאינודבר·מהעודגםעליושנלמד
במחציתההזאת,במאהשיבות. nחסר·

בהוצאתה"פליאדה",קבוצתקמה
בשםהיוםשמופיעההמהודרתהספרים

הקלאסיקוניםכלמופיעיםה"פליאד"
הפליאו .עכשיוושלפעםשל

גםהיאכוכבים,קבוצתמשמעותה:

הזה.לספרשמהאתשהעניקה
<מעטמעטלישהיולצייןמוכרחאני

טעםשל<ענייןהסתייגותמאוד>
הואאך ,דיקמןשלמתרגומיובעיקר)
שמעסותוענקית,חשובהעבודהעשה

יותרהביאהואלה.תשווינה
המתורגמתהשירהאלמ"משהו"
ובוודאיבידע,ענייםאנחנולעברית.

לסיניתשנכתבהלשירההקשורבכל
אותהלגאולהמנסיםאלהצרפתית.או
למרותברוכה,ועבודתםמעסים,הם

שלהקוראיםדוראםאנישמסופק
המקובליםב"רייסינגים"לושדיהיום
והפזמון>השירהבתחוםגםכן, I<כן

כרךשלברכישהאובקריאה"יסתכן"
דעלקורא:אומרהייתיזה,חשוב
משוררואםאופקיך.אתהרחבדעת.

כמהאחתעלשירה,אוהבאואתה
לסייםליסוב<כךמקווהאניוכמה.

עמינדבשהמתרגםזאת)רשימתי

בתחוםלעבודימשיךדיקמן
חסרהשכל·כךהשירית,הקלאסיקה

 •בעברית.לנו

כן·שאולמשה

1 q 

ר
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זמירותאנעים

ושיריםלקרירות
למים-אארוג
קרים

עודך:למים;מיםכיןנדנד:י.ח.
 1996גוונים;הוצאתפלו;עודד
תר"ע,בשנתנכתבלמים"מים"בין
גםנוקב.פולמוסעוררפרסומוועם

מברברשבטוחסךלאביאליקהמשורר
 ,,הלשון:בזותגובהמכתבלווכתב
מיםהוא-שלךלמיםמיםבין

מים.טחינתבבחינתדהיינובמים",

אתבמיוחדאהבלא Iכאמורביאליק,
ספרותיתומחלוקתברבר,שלכתיבתו
מתוךאךהשניים:ביןשררהארוכה

לנוכח Iהמחברשלהעולההביקורת
בסוףבארץהיהודיהיישובמצב

להביןניתןהמאה,שלהראשוןהעשור
רקלאפולמוסעוררזהסיפורכיצד

הספרותי.במחנה

בתחילתמתרחשהעלילהסיפור
אוהל"שכונתהואכשהמקוםהמאה,
החדשה,ירושליםבחלקתאשריעקב",
דמויותשלושעלנסובהעלילהועיקר

ואידיאליסטציוני Iגמזושאול-
כמורהובמושבהבעירהמכהןמובהק,

אשרפנינה,בעלמהקשורהונפשו
כפי Iאליונוטהאינו Iלעומתולבה,
ידידועללא"י.כללנוטהאינושאף
שהואיפה,דויד Iשאולשלנפשו
ורודףציניקןמראה,נעיםפייטן

לעצמורקנתוןולבושמלות,
אוטוביוגרפייםרמזים(ישולכתיבתו
 1לידידוכנראהשהכוונההמצביעים,

שאכן ,שופמןגרשוןוהמבקרהסופר

הסיפור).בפתחמופיעותמלותיוגם
 ,כצפוימסתיים,העלילהסיפור

אתיפהורדידפנינהשלבנטישתם
פארלעיריחדיוובשיבתםהארץ

שאולהוא,כאשרוינה,היאהתרבות,
מוצאוהאוטופיסט,הציוני ,גמזו

חלקית,ולוהמעונה,לנפשוגאולה
במעלהאשרוהירוקההגדולהבביצה

מתשםהשומרונית,הרחוקההמושבה

שלהרכה,הלחלחה,באדמהאב•ו.
כאן.נשארהואהארץ:

השלושהביןהיחסיםריקמתסיפור
ציפורכנפישלעדיןכמשברקהיגר

שלסבךתחתיהןאוספתאשרזעירה,
ברבריים,חלומותוקרעינפתולים
החלוםהואמביניהםהבולטכשאולי
מולאלהמתנפץ Iהעברי Iהיהודי
שלאחיו Iגמזואהרןהמעשה: ,הפועל
 1אומרהמעשיות,תמצית Iשאול

לבניביחסאחותולאהודהלדוגמה,
איזהלהםיש"האםיזרעאל:ובנות
רצוןאיזההאםעבודה?דברעלמושג

מלאיםתמידחולמים,תמידלעבוד?
התחתוןעדןגןאיזהעלבגעגועים

יודעיםהשדים-בברזיליהאובפריז
 ...מתגעגעים ...עצובים ...אותם
אתממלאאינודברכל ...ריקים
 ," ...נפשם
 ,עבריפועלידיבמקוםהיום,וכמו

במלאכתתופסותזולותערביםידי
פהגם ...בכלהם ... "והיישוב:הבניה

כלעלאבל ...גרים·שכניםאצלםאנו

 ...וביניהםביניגדולהבדלישפנים,
שיהיהמהמתחילההכולידעוכברהם
 ," ...באוואעפי"כפה,

מןהשביםשבעתייםרבים Iכןוכמו

של"ארץישראל:לארץהבאים
לראותבאיםאחינו.בשבילגםתיירים

עברואחריהלפניה.בולטגופהוכל
מסותתותאבניםנושאיםחמורים

בריצהבהנוהגיםערביםונערים

בפסיעותואחריהם,ובנענוע·השוט.

 1אגודלבצדעקבומרושלות,מדודות

בליגליצאיאברךדרכואתשירך

ושבים",-

למים",מים"בין-דברבאחרית
הסדרה,עורך Iפלועודדמציין
גיוסהומפרסםחיהיהברברשאילו

 1מעורר"היה 1הסיפורשלעכשווית

תה.בכוסטייפוןסופת ,היותרלכל
לאחרשנה 7 5 1ישראלשארץמפגי

זקוקההחילוני','הקדוששלהירצחו
אבל ,גומסוזעםלנביאימתמידיותר

להם".להקשיב ,מתמידפחותנכונה,
אך ,עימדלהסכיםעלי ,לדאבוני
שוםעניים,שמחתאולי Iלשמחתי
לגיוסהתשווהלאלעולם,גיוסה,

קסםבשלוזאתהמוקדמתהברברית
חובקיםאשרהווידוי,ונימתהלשון
תמימותוהןנוקבריאליזםהןבתוכם,

ושוב,שובהמשקפים,אוטופיסטית,

שלההומנית,הגדולה,נפשואת
המחבר.

בספרותנכסהיאהברבריתהלשון
היאכזאת,שהיאבמקוםובוהעברית

וזאתהקורא,אצלחיוךמעלהאף
 ,אחדמצדמשתמשת,שהיאמשום
הבאיםבימתיים,דיאלוגיםבעושר
הקצרצריםבמשפטיםביטוילידי

זכרונותשבריבאמצע:והנקטעים

בסגנוןובוסרית,יפהעבריתבשפה

 ,שנימצדאךצ'כוב.שלהריאליזם
משתרבביםהגלויות","קיבוץלאור

"אשכנזיים",ביטוייםגםזובלשון
משפתביטוייםהיידיש,משפת

שלמשפתםוגםוהגמראהתלמוד
שעטנזלשונות,שלשעטנזהמזדהים.

בתמונותגםהמופיעתרבויות,של
"מתחתשבסיפור:התיאוריות

לאחרריקה,שנשארההמרפסת,
עברההמשוחחים,המוריםשיצאוה

ערביהזקופהובקומהגסותבפסיעות

משאנושאתכשהיאצעירה,כפרית

גראציוזיתברגילותראשהעלכבד

יושביהיהודיםמןדם,טיפת

אציליתחתהיוולבניוירושלים,
לכבודלבי·מסותאהלךהוא .ידיו

שבת".

מטה,שלירושלים ,יפוביןוהדרך_
מעלה,שלירושליםירושלים,לעיר

לאורךותיאורירעיוניכחוטעוברת
העלילה.סיפור
מוצנעתכפנינההיגרלמים"מים"בין
כגוןוכבדות,יקרותאבניםשפעבין

אולנקודה""מסביבבחורף","סיפור
כאשרברבר,שכתב ,"וכישלון"שכול
הקצר:הסיפוראתהמסייםהמשפט

ושירים ...לקרירותזמירות"אנעים
אוליהואקרירים",למים-אארוג

אוליאךתהילים,מזמוריעלפרפרזה
 ,המיוסרהמחברשלעצמיתפרפרזהגם

קר!נצח"לנצח!עצמו:שלולמשפט
החמה"לשונילקראתךמושטההנה

חלקסוףוכישלון""שכול(מתוך
חיפושאחרומאבקמרדעל-ראשון>

רוחניתוהןקיומיתהןמשמעות,

נלאה:בלתיומאבקמרדכ"יהודי",
 ...משהואולי,ללמוד,אפשרומזה

עגנוןש"ישלדבריומתוךולסיום,
 ,כצנלסוןלבדלהקדשה(בדברי
בארץמביט"כשאני ) 1944'הארץ',

מקבוצות,היישובנתעלהכיצדורואה
כתותלכתות,אמיגרנטיםשלקבוצות

חרשיםארבעהאנירואהחולמים,של
 1ועשאוהועיצבוהושהםשכמדומני

הגדולורבנוורופיןברברהם:ואלו
ובדלזצ"לקוקיצחקאברהםר'

אתעגנוןמונה ,בהמשךכצנלסון",
כשאצלבעלי·הבכורה,שלסגולותיהם

שגםהתביעה,אתמאפייןהואברבר

"לאוהיא:משהוללמודניתןממנה
במעשינוהעולםאתעלינולהרעיש
 •הקטנים",

מפרידאווירכמה

בינינו

מעונהזכרונותמידן:ראובן

אחרונותיריעותהוצאתמתה;

 1996 ;חמרוספרי
סיפוריםקבציוכמהכמהלאחר

"דרומיתרומן,וכתיבת

מידןראובןיוצא ,"לאנאטקרטיקה
"זכרונותהכותרת:נוסף.בספר

עיקרכלמעמידהאינהמתה",נהומע
המיונית,האבטיפוסיתהדמותאת

שוניםבמעיליםכללבדרךהמתגלמת
נוספת.במורכבות ,הנצחיהנוסעשל

זה.טקסטיםבקובץ Iדברשלהיפוכו
כגוןמיניאטורייםסיפוריםבאסופת

אףוהתפשטות,התנערותישאלה,
מפותליםעלילהמתכנישאת,ביתר

עדייןשניתןמורכבות,ומדמויות

בסיפוריומעט,ולובם,להבחין
יותר.המוקדמים

מתרחשמתה"מעונהב"זכרונות

מבחינההןהצטמצמות,שלתהליך
מבחינה ,בעיקר ,והןעלילתית
הבנתי"ואזהמחבר:כדברלשונית,

במעגליםללכת ,הדרךהיתהשזאת
להגיעולאויותריותרמתרחבים

המעגליםאתלסגורואזמקום,לשום
האחרונה.לנקודהולהגיעויותריותר
אותה,איבדתיואניהדרך,חיתהאזת

לתוכה."בחזרהאותישאבההיאאבל
"הדרך"),(מתוך

הופכיםוהעלילההזמןהמקום,גם
למעין ,בלבדלמשנייםהללובטקסטים
כשהעיקרוחולפת,זמניתתפאורה

אחרות,במלים .המימרהעצםהוא
המופיעיםהדקיםהעלילהקווילמרות
יותרהםהופכיםהטקסטים,מןבחלק
הלשוןבסגנונם:אפיגרפייםויותר

הדו·שיחמשפטיוהחסכנית,הבהירה

הדמויותשביןוהממציםהקצרצרים

ב"עונהחושפים, ,באופייןהשטוחות

מידניתלוגיקהזו,כגוןהמתה"
אנטילוגיתלמעשהשהיאחדשה,

לכך:דוגמהכמותה,מעיןומתעתעת
לעצמיוהוצאתיאמרתי ,מבין"אני

אתקלאםבדוי.בשםחדשדרכון
שזהלפחות ,חשבתי ,בעצמיאי·פעם

"ההבטחה"),(מתוך,אני"יהיהלא
בדברנתקלתילאחייימי"כל ,או

ליאמרהואמהחיים,יותרערמומי
אףאתה ,עיניואתעצםששובלפני
לך."יצוצוהםמאיפהיודעלאפעם

אחד")"מת(מתוך

מסויםאסתטיבדמיוןמידן,ראובן

במיחזור(בעיקרהופמןשללכתיבתו
בלשוןובשימושהדימויים

יותרזה,בקובץחותרהמטונימית),

אשרלשוןאזוטרית:ללשוןמתמיד,
אםגם ,אפסשלנקודהמאיזויוצאת

ה.יאלשבהואף"אני",מכונההיא
כוחה ,פרדוקסליבאופןאשר ,לשון
נקיטתאיעלהצהרתהבעצםהוא

המתבוננת"הפוכה",לשוןעמדה.
מחוץהיותכדיתוךעצמהבתוך

אתה,לאכשאתה"לפעמיםלעצמה:
אתהשלפעמים ,יותרטובמביןאתה
מאשראתה,לאכשאתהאתהיותר

אתה".כביכולכשאתה
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 1מידןשבטיפוסיתהאהדמות

מיןלמעשההיא Iבקובץהמצטיידת

בוג.דג'יימסבסגנוןקולנועיתבבואה
כדיעדומאופקתגבריתדמות

שלקפואתצלוםמיןסטריליות,
אשדהכפור",מןשחזר"האיש

מתוךכמו Iהמחברכדברימתהלכת,
פעולות"עושהטראנס:שלמצב

מתוךכאילו Iאוטומטיבאופןשונות
"טראנס"), ,(מתוךעמוקה"שינה

הדמויות ,הזמןהמקום,גם Iכךמשום

בדקדוקאמנםהמופיעיםוהעלילה,
 1המותחןספרותמתכונתעל·פידב,

לסךמתה"מעונהכרונות rיהופכים
 1מסךלתמונותזמניות,תצורות

השטותסופר·דיאליסטיותלמוגדות
חסדריקבתוך Iאינסופיחללבתוך

"האני",מושגכלשעצמו;גםמשמעות
ומשויבלוע Iהתכוונותולמרות
בסגנוןולזעקהלמרדגםולכןמתוכו
מקום.איןקאמיאלברטאוסאדטר

היאהמצטיידת"הקיומית"התמונה

תמונה Iסופד·דיאליסטיבסגנוןתמונה
לה,שנותרמהשכל Iבחדדדמותשל
המעילאתלהורידבשקט,לשבת"זה

להשמיעבליהחלוןמולולצחוק
"בינתייםכי,-למה?מדוע,קול,"
בלזהסופדכדבריחיים",אנחנו

 1אקספרס''ברמניבעיתון Iסנדדאד

שחייתי"החיים :) 1914אפריל
זה(ציטוטלהתאבד."ממנימונעים
 1מידןראובןשלבמאמרוגםמופיע

פסגתעלהנמרחיפש"מה
השנה,ראשבמוסף Iהקילימנג'דו

ספטמבר'הארץ',וספרות",ב"תרבות

96 (, 

חושפתלדעתי,מידן,שלכתיבתו
פוסט·אוונגרדיתאסתטיקהאיזו

שבהבסגנונה,ודקונסטדוקטיבית

הופך Iדמויותיומכלולעל Iהמספר

צליין-הוואקום"של"צלייןלמעין
ממקוםהנוסע ,כפילסוכןשלבלבוש
שאוליהיחידיכשהמושאלמקום,

עדייןנבלעשלאזההוא Iלונותר
והמקררהמיקורהריקבתוך

הגעגועים.מושאוהואהאינסופיים,

בלזמעס:אישיתבנימהולסיום,
שלהעד"דממתכך:אמדפלקס

אותיממלאתהאינסופייםהחללים
המימרות,ההדהודים,קובץבחדדה",

המתה"מהעונה"וכרוכותמתוך

בוסים Iלסעמישחלקם,למרות Iמידןל
חוזריםגםושםופהזעירהלהתחכמות

 ,כמכלול ,חבלכךועלעצמםעל
מידהבאותהקסםבימעודדים

 1נאמדזהועלחדדה.בישמעוררים

 ••ארנונהאלהאובדתהנפשכהימשך

גליתמרדורין

;כ .. 1

זהגםבהחלט,
משהר

מרסיקתאלימלך:דרור
הוצאתהפנימיים;החללים

עמ' 112 ; 1996גולן;ירון
פותחאלימלךדרורשלהחדשספדו

(עדקצרצרים,שירים 22בןבמחזור

להםלקרואשאפשרבטוחאיניכי
שניבןהואבהםהראשוןשירים>:

הביתאתמרכיבותמליםשתיבתים:
הפנימיים","במרחבים-הראשון

פניעלמלים,שלושמונההשניהבית
לגמדי'.'לגמדי;"אני-שורותשתי
שתיכולושכל ) 19(מס'שידגםויש

"חיתהוסופו:ראשיתומלים,
תובעותהאלההמליםשתידינמיות'.'
שיריתהתרחשותלחוותמהקורא
זוואולישחלף.רגעמזכדוןשלמה
כמהעלפורטה""הקשתמעין

 1אלקטרוניפסנתרשלמנענעים

תנהחדישה,נסיונית,במוסיקה

זר.עולםשלמחלוםנרדםהמעוררת
 1מוסיקאיגםשהוא Iהמשודר Iואולי

קלאסית-מוסיקהשל(מלחין
ביטוילידיהבאהעובדה-נסיונית),

rעםוזוחל"מתגלגל-בספרחק
בחדר---[יצירותיו]תקליט

ידוע.לאבכיווןמדרגות",
יש Iהספדשלהפנימייםבחללים

מי-דיאז,"הרבההמוסיקה.מןהרבה

"החלליםבוטח":סול-סולמי-דיאז,
למוסיקה /,אזפתוחים /ימייםהפג

כקורא, Iליהיחידה",האפשרית
מלים.בעיקרהןוה"סול"ה"מי-דיאז"

היטב.ידועיםצליליםאלהלכותב,
ומוצארטבטהובן Iודביסיסקדיאבין

קבוצתית""במסגרתעמומשתתפים

אחת"ברכהלצלוחרצוןוישכשחיה,
"תנועותלעשות--ושוב"הלוך

"כיבוששלגליםלהכותחתירה"
סוריאליסטיתתמונהבמיןצלילים",

גב"ערלהיות Iשמקפץפסנתרעם
דקים/צליליםמשחק---תלוי

מיןהואהגוף ;) 20 117(עמ'שמטפס"

זורמיםרוח"משביבונשיפה,כלי
הפנימיים'.'בחללים
 ,אלימלךדרורשלהשניבספרו

אל•מלןדורו

מ·סיקח

החללים

הפנימיים

רומנטיקהמצאתיירוק","גיהנום

הואכאןגם"מודחקת",שכיניתיה

הדומנסיקהמןלברוחמצליחאינו
שואל,השדהאניכינראהלחלוטין.

המוסיקה"מהישונותבווריאציות

קשור/היהתמידזההזאת?"/

שלסוגזהגםוספרים'.' /למחלות
רומנטיות.

זה(ואוליחלומות;שלגםספדזהו
הואשהמשודדלצייןהמקום

פרלודים"לקולבמקצועו>פסיכיאטר
נסיעתי"אתמתכנןאנירכסי/של

מותראלימלךלדביסי ,) 15(עמ'
עםהקורא,שלבעולמונעלםלהיות
אלגםהקוראמתוודעזאת,

עלהאחראי Iהמשוררשלהאורתופד
-האומדרופאהעצמות,יישור
אכן,שלו":אתלעשותלזמן"ניתן
הפרדה"איןאלימלךאצלכינראה
בין ,) 96(עמ'ל'נפש'"'גוף'בין

ציבורית.לשפהנסיוניתמוסיקה
חלום.מחלה,ארוטיקה,אמנות,
ומעודכנת.מדוברתאלימלךשלשפתו

הואאדכאיזם.שמץוללא"ביתתגלא
"מחנהמקולקל",חצי"טייפלוקח

מיד'.'חתוך"תשכח,ואומרברוורס",

הםפלדה.אינםהפנימיים/"החללים
אינם--"חזיונות ) 7(עמ'מחוררים"

שנמאס",זמןו"מגיעלפירוק.נתבים
המחזורמתוךשורותאלה(שם>

ישירהואהחלוםאפילוהפותח.

וענייני.

קצרצרים;שיריםכמהמקודםציינתי

באודךהםהשיריםרובלמעשה,אך
יותר.ארוכיםשיריםגםוישהמקובל
בשידההחיים""סםהמוות,

הזה,בספרגםביתבןהואהמקובלת,
העולםולאאלגיותכאןשאיןאלא
הזמןאתלפורר"מנסהאלימלךהבא.

את"תפוס-לעצמוואומדהמוקפא"
נכזבתאהבהעלהארוךבשיר .היום"
חיים/לא"זהשבפינה:התוכיצועק

אתשממיתאניזה---חייםלאזה
מת".אני/זההאפשרויות/כל

---גוויהעםנשוי"אניאחד:ובשיר
"אולי---לגווע"להלתתהשקש
 ;) 84(עמ'הלוויה"באיזוניפגש

-רשמיות"הומהההלוויה"עובדה/
נקודתללאפסיק,ללא ,כךנכתבהז

אבירן"לדודב"ארבעהפסוק.סוף
אבלמוזכרלאהמוות ) 86 , 87(עמ'
אבלים/"אבלבמליםמסתייםהשיר
בלילגמריאבל",הכולאבלים,אבל

אפשר.שאיכנראההתנ"ך

שליחידעות,ודוחותשדיםמכשפות
בביטוייםכאןמומרים Iלשעבדהאסון
חללבחליפת"אישכגוןהחללמעידן
מקמסקרינהשל"נהרבשמים",מגיח
מתערבבאדם;ונהר---הגוףאת

אהיהלא"וכבד .) 55(עמ'בכפיליו"
<עמ' "-לאוד-הפכתיכי--אני/

"דממהאוד",עטוף"מוות ,) 57

 , 63(עמ'צלולה"שעוספתגרעינית
בנגיעות Iכאןיות,עונג ,כאמוד ,) 66

אפוקליפטיות.
"תזכורת 1שבספרהאחרוןבשיר

"אחדיהשורות:חוזרות " 1990 • 1960

יפה",השמשאבל /מסומסם.אניהכול
חוסרכנגדלמעשה,עומדותאלה

בהתחבסותשבסיסוהמחויבות,

ב"תחילתשהיהכפיובהתלבטות
היוהם[אז]---השישים/שנות

-שעותהמוחאתלבלבלמסוגלים
מחויבותואיןמולדתשאיןבסענה
התחייבויותאלףמאהואיןלדגל/
 1אחדבשיר ,)םש< " ...אחדות

"בחנותנכתב, ) 34עמ'"לבסוף",
עלספדמצאתימשונה/ספרים

המשסדים, /-20הבמאההמלחמות/
אבל--'המחנות'הדיכוי/העריצים,
אלהשירים •השתנתה"כבדהמציאות
בספדוהאחרוןהשיראתמזכירים

"קומוניססיםעל Iאלימלךשלהקודם
תמיד--בכבודלהפסידיודעיםלשא

המסתייםשיד-היינו"מפסידים

שלאקסםאיזה"היה-במלים
כאןהאחרוןהשירואילוהצליח",

שלהדוחבהלךנוסףשלבאולימציע
גדולותגירתמאידיאולוההתפקחות

-מנחמתממשהלאבאמידהומסתיים
זמנית//בנהתנות ,שפל"בביסחון

משהו",זהגםבהחלט /משהו/זהםג

• 
שתלשמואל

.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,., .. ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~ .... ... . .. 

!i uווןןתת :1: 
~ ~ 
הנש ~~ רבכ 20 תונמאנב ןתוא הוולמ :~: 
~ t •• , r/' • 

םימתוח ~~ םתא המ לע םיעדוי םתא :~; ... . .. ~-. .., ... . .. 
18 • 1 ,1' 1 

הנשב ~~ תורבוח רובע 1 1 ח"ש 180 •;.~ ... . .. ~-. .., ... . .. .. ... ... . .. 
, •• t .. . 
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 s~ו
הסופרשלקולו ~ 1~

צמרתצבי

עובדעםהוצאת ;עוולמגד:אחרן
 1996לעם;ספריה

מאמריוקובץאתפותחמגדהדן .. ,., .•

הכתיבה"'ש'ולחןספרותבענייני • :
שחזרתיבמאמר ,) 1989(תל·אביב • _.,

המאמר:שםאחדות.פעמיםאותווקראתי

ביןשםהסופד'.שלושתיקותיו'דיבורו
כי:טועןהואהשאר'

הסופדשלשקולו ...קודהקרובות"לעיתים
דב,כהכבודאודנה,כהאהדהמעודד

חטאיוכלעללולסלוחמוכןשהקורא
משובשת,אומסורבלתלשוןבכתיבה:
עלילהובתחביר'בדקדוקשגיאות

בהירות,חוסרדנות,חזרותלא·מדתקת,
זהכל .וכוליוכולילא·בדודותדמויות
שלשבקולובשעהלנובלתי·חשובנעשה
התייסרותאוכן'זעםחשיםאנוהסופד

העולם''צעדאוחנוק,כאבאוגדולה,
התייסרות,בזעם,דווקאבחדסתםלא(ומגד
לאאלינושמושמעים ...צ.צ)-וצעדכאב
עלהשלכהמתוךאלאחשפנות,מתוך

-מסויםדיסטאנץומתוךהסובבתההוויה
חושבאניכן'הזה.בקולאמוןנותניםואנו

שיד'-יצירה-ספרותיתקוראיםשכשאנו

באופןקודם-כל'אנחנו-רומןסיפור'
לא-אוהבים''לאאו'אוהבים'לא·מודע,

אתולאהעלילהאתולאהגיבוריםאת
רק ...הסופדשלקולואתאלא-הלשון

 .> 22 • 21<עמיהדברים".יתרבאיםד·כך nא
נותנים"אנובמקור.מודגשתאמוןהמלה
הזה".בקולאמון
שנותניםלאלושייראניבווידוי:אפתח
וכמעט-למגדשמאמינים 'דג~~אמון

לאלושייךאניב~ג.דשמאמיניםאמדתי
ספריו.אתהקוניםלקולו.פעםבכלהמחכים
להקשיברצוןמתוךתמידאותוהקוראים

ישראליתאמתאמת.שיסודםאמת,לדברי
לגבימגדשלההתייסרותמארץ.הצומחת

שלו'הכאבסביבנו'מתרחשאשדכל
ליונדאהלי'קרובים-שלוההוויהביקורת

 •מאוד .לנוחשוביםכי
בבלוניהמלאהשלנו'הקטנההארץרקעעל

מלאההארץ .במיוחדיקרמגדמלים,
-צבעיםמשללכביכולבלונים,במפריחי

'פוליטיקליאחד:מצבעדברשללאמיתואך
מוצפתשלנוהכואבתהארץקורקטי.

(והמליםובמספרי-רייטינגבגימיקים
אתהזרות,אתמשקפותהלועזיות,
אתלכופףשהצליחההמזייפת,החקיינות
גיאומטדיבטורלהצליחוממשיכהראשנו'
לעניות-מגדאלו'לכלבניגודמתגבר).

מלהכלעדיין'שאצלם,לאלושייר-דעתי
הואשלודומןשכלמסלעי·אמת.נחצבת
איכפתיות.שלוביטויכאבפיסת
מעלהכלפיהפניםעםהיאשלואמירהכל
בשבשבתתלויהולאלצדדים.רקולא-

-דניםכהכותביםלפניהעומדתהרוח
כדילכתובמהושאול'חזורעצמםהשואלים

הדורי.לירוחיתאיםשזה
אחת:במלהמסתכםשלוהדומןהפעם
'עוולי.
שלבשמומגד'מביאשהזכרתיבמאמר
דווקאמה,משוםשאמד'נפלאמשפטפרקנו'
אמד:וכךפוינט'.ב'ווסטצועדיםעםבשיחה

נסיובוכלאתלצמצםרוצההיהסופר"כל
כמוסיכה.לראש .אפשראםאחת,למלה
כולהשחריתתפילתאתשרשםאדםאותו
 .) 15<עמיסיכה"ראשעל

עוול.בדור:הסיכהראשדניםאנובוברומן
עוול.סמיכות:כלללאנוספת.מלהללא

בכלל.לאדםכביכול,לאדם.נעשההעוול
 .בכלללאמןכביכול' .למשוררנעשההעוול
עבדי'למשודרנעשההעווללא:אבל

חברתיתובתנועהמוגדרתבתקופה

העווללהדגיש:שברצוניהדברוזהמוגדרת.
בימיהישראליתהפועליםבתנועתנעשה
סוףשלשכםעלהעצמיתוהטפיחההשובע
העוול .ימינועדמתמשךוהוא-60השנות
דגלהעלשחרתההעבודה,בתנועתנעשה
האופוריהבימיראשיתו •עוולבכללחימה

איננוהואאבל-·הימיםששתנצחונותשל
-שמןישורון .זמננועדמתנפחאלאחדל'
יסודותינווכל-להשמיןממשיךוהוא

כל·כך'ההומניתהחלוציתהתנועהנבעטים.
סדריאתסדדי·עולם,אתלשנותשרצתה

-סדדי·האדםואתהמשפחההקהילה,
העוול .כל·כךנוראעוולנעשהבתוכה
ממשיךהואכימעידהדומןוסיום-התרחש

'האודיסיאהשללבהבלב-להתרחש
הישראלית'.

לאגואל.איןהעוולולמעשה-עוולנעשה
גאולהאותה-ה"מנוול"בראש""כדור

יהודההחברשלבעיניונכונהשנראתה
 ,) 232<עמיטוביהמבאדהחקלאי ,באדי

שלהימניהעמודבדל'הוא-'באריי(והשם
ולאזועק>.-הארץ·ישדאליהמוסד·הפועלי

יודעים(שאיננוהמחבד·העיתונאיכתיבת

עלמונוגרפיהלכתובשרוצה-שמו>את
במאמרלהסתפקמוכןואינולוינשטייןיעקב

עלכותבאיננוהחילגאלו.כדי-עיתונאי
ואין- ) 24<עמידם""גאולתאיןהמת.

ולאאין'-הגואל'ליאסףעוול"."גאולת
גואל.יהיה,
המוסףעודךאדיאב,ג'על·ידינעשההעוול

היושרבים-ידועפועליםבעיתוןהספרותי
גיבויומקבל-שניםעשרותעליוחתומים
נעשההעוולהעיתון.שלהראשימהעודך
בעצמוהמתיימר-ספרותיעורךעל·ידי
ספריםחמישהכבדשהוציאשידה,לכתוב

זכה(הוא .) 56<עמישם""בעללהיותוזכה
עםרקנותרנואנואך-שם''בעללהיות
היוצרת-ג'עם-שמושלהראשונההאות
הקפקאי),לגיבורהקבלהמיידיתאצלנו
העורךשלידואתלוחצתידועורך'אותו

בכירי·ידיעלנרחצותיחםשביריהראשי'
נקיות.ויוצאותהתנועה,

יודעיםאיננוכאןגםהראשי?העורךומיהו

הראשונה.האותאתלאאפילו •שמואתכלל
שדהשלמפיה-יודעיםשאנוכל

גזברהיהשפעם-המרההליליתלוינשטיין'
הציונית',ההגשמהשל'האוורסטבקיבוץ,
בחרפה,הקיבוץמןגודשבמעילה,נתפס
שהוא"משוםהעורךמשדתאתקיבלועתה,
 ,) 29<עמ'ידוע"שרשלפנכה''מלחך

הבכירים,העיתונאיםובייחודהעיתונאים,

החברה.שלכלבי·השמירהלהיותצריכים
ובביטויהמוחיםהזועקים,להיותתפקידם
כפניהדודפני ,אבלהמעודדים.הברנדי:
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ויד-ידלוחצתידשאמרנו:כפיהכלב.
י.ד"פושטינותריםואנויד.רוחצת

לצאתמתיימרהבכיריםהעיתונאיםשנינגד
שביקש , 64בןעיתונאיתמים. ,זוטרעיתונאי

מוקדמתבפנסיהלזכותמעבודתו'לפרוש
שכללמכךנפגע(וכמובן'בחיובנענהומיד
נגד .) 74<עמ'להישאר),בוהפצירולא

הולך'מדורצנועאישלצאת.רוצההשניים
שפוטראביושלכאבואתעדייןעימדשנושא
לחמהומטהמפא"י'אישבידיעשרבןבהיותו

השנייםנגד ,) 21<עמ'נשברמשפחתושל
עצמצועלשאומרדון·קישוטלצאתמתיימר
יצאתישגרה.חייחייתי-"אניימיו:בערוב

תחביר'שגיאותותיקנתילעבודהיום·יום
תפלים,מאמריםבאלפיאוליבמאות,פיסוק,
עדמאל"ףלשכתבצריךהייתימהםשרבים
 ,) 65<עמ'בחיי?"עשיתימהתי"ו.

-לוחםעיתונאיאותועלהדבריםבין
כמהמגדמעיר-לחםלאדברשלשבסופו
הריואנו' .ימינושלהעיתונאותעלהערות
הערותלאותןשמקורותיוהיטביודעים
עולםעלמעירהואואמינים.ישירים

נדחקיםוהוותיקים"הקשישיםבועיתונאות

"הנעשיםהצעיריםועלהצעירים"מפני
סגנוןהעיתוניםעלומשליטים ...עורכים
בורותעל ,) 74<עמ'אחריות"וחסרפרחחי

<העיתונאית,העיתונאותבעולםמחפירה
אלתרמןעלחומרהמחפשתבימיני'הצעירה
עריצותעל ,) 137עמ'הערבית,והשאלה
שכרתנאיעל ,) 201<עמ' ,בתוכועורכים

קיפוח.ועל
-כולנושלהשופטלהיותהמתיימרעולם
עיניך",מביןקורה"טוללו:לומראלאשאין

שאינוהשם""בעללעורך·משוררכאנטי·תזה
הראשי'לעורךכאנטי·תזהמועד'פושעאלא

מופיעיםבהתגלמותה,השחיתותאלאשאינו'
לוינשטייןיעקבברבר'חייםיוסףשלושה:

אתלהילחםשרצהוהמחבר·העיתונאי
נילחם.ולא-לוינשטיןשלמלחמתו
החשבון"כלהברבריתבאמירהנפתחהספר
תקווהבהשחיתהאמירהנגמר",לאעוד

המציאותאבלכאן.יקוםשאולי'אחר'לבניין
לוינשטיין:שרהאומרתאיךשונה.שנבנתה

חגבים,קטנים,"אנשיםמלאעולם
פידרךהעולםכלאתשרואיםליליפוטים,

מלאימקנאים,שונאים,שלהם!הטבעת
גםהשארביןזועקת,היא ,) 42<עמ'מזימות"

מלומדיםאינטלקטואליםנגד
בכתיבתעניינםשכלבאוניברסיטאות,

נתוןומעיינםולהתפרסם"מלומדים"מאמרים
 ,) 41<עמ'באוניברסיטה"העלאהב"לקבל

סופו:סףעללוינשטייןיעקבצועקואיך
איךרואהאניאטומי-חושים.אנשים"מסביבי

 ...והולכתפושהמידבקת,הזאתהאטימות
להםטובהזאת!האטימותאתחוגגיםאנשים

 ...אנחנומקוללעםפרט!בליליהילולהבה!
צוהלתנמושהכלרעהו'בגרוןאישיד

אחיואתאישממנה,גבוהבנפולחוזהכשהיא
 ,) 222<עמ'יבלעו!"חיים

קדוש:שהיהנאמרלוינשטייןיעקבעל
קדושמלובביץ',הרביכמוקדושלא"קדוש!

 ,) 42<עמ'ברבר"כמו

"קדוששהיההמוצקותההוכחותאחתומה

המפגרת.בתולעמירה,יחסוברבר":כמו
שפורסמוהמופלאיםבמכתביםנזכר(ואני

אורילבנו'חייםיוסףשלברבר'ב'מחברות
יעקב,בהטיפלראשונותשניםארבעברבר).
כיבתקיפותדרשהששרהעדלבדו'כמעט
סבאבכפרלמוסדתימסרהארבעבתהילדה
לשעברבעלהעלמעידהשרה ,) 102<עמ'

בשבוע.פעמייםאותהמבקר"היהבהערצה:

 ,ביומנווהוא, ,) 42<עמ'החסירלאפעםאף
הואאיך :בתועםהמפגשיםכאבאתמביא

שאין"אוטםוהילדה-אתהלהידברמנסה
צועקהואבעדו",לחדורשאיןאותו'להבקיע

מעוללכאלה"עיוותיםבלבד:יומנולתוך-
 ,) 213<עמ'רחמים"ללאהטבע,

היהוברבר-ברברכמוקדושלוינשטיין
"כמולוינשטיין:שלהאישיהקדוש

גריםסרשהםאישייםקדושיםיששלקתולים
הוא .בשבילוברברהיהכךחייהם,כללהם

רבותפעמים ,) 85<עמ'בלבו"אליוהתפלל
אתהעתיק-פעםעשרהחמשאועשר-

וכתבומכאן','מכאןמתוךברברשלצוואתו
על-האדום''הבית-גמורבלתיסיפור
ברבראתומזכיר .וברברלואידוריוסף

- ) 216<עמ'וביומנו ) 184<עמ'במכתביו

סףועלהשיגעוןבימיימיו'ובאחריתחייוכל
-ביומנוהאחרוניםודבריו .התאבדותו

תחליףהואהשיגעון"אם : 1985במאי-20מה
הריברבר'שסבורכמולהתאבדות,
<עמ'לשיגעון!"תחליףהיאההתאבדות

216 (, 

שלחברו-בארייהודהאתכברהזכרתי
"לוינשטיין",טוביה.מבארלוינשטייןיעקב

במושב,"פה,יהודה,שלאשתומספרת
אל·הספרמביתהבורחתלמידכמוהרגיש

מידוהסייחים",העגליםעםלשחקהטבעחיק
גרףהמשק:בעבודותלעזוררץהיהלבואו

"חלומוכיאמרלקטיף.הצטרףזבל'אושק
משק"ולהקיםבמושבלהתיישבהואהגדול
בכפר ,בארימשפחתליד ,) 230<עמ'

חיהלוינשטייןבוהאחדהמקוםזההמרוחק,
<עמ'מרץ"מלאחיות,שופעשמח,"איש

230 (, 

לוינשטייןעלעדותואתכשסיכםבארי'
גדולה,בצעקה"פרץלעיתונאי-המחבר'

חיפש'הוא<ואמר>:למעלהזרועואתמניף
אותו!'"מצאלאבארץ,בשמים,אלוהים!את

 ,) 233<עמ'

המרדומן-אלוהיםחיפושבוישהספרכל
שפגעהאנטי-גלותי,המרדברבר,שלהגדול
מוחזריםאנוהמסורת,ובערכיבדתכל·כך
מחודשלחיפושאבא',ליביתמחודשתלזיקה
האלוהים.אחר

-חלוםחולםהספר'בתחילתהמחבר'
בספרהחלומותכלאתלרכזחיהואפשר

-החלומותדרךורקאךהספרעלולהרצות
קטנהמושבחשלברחוב"הלכתיחלומו:ומה

(נחלתיהודה?נחלתזאתחיתההאם-
הכנסת,ביתאתוחיפשתי-צ,צ)-ילדותו

מעכבתחלוםבאותוקדיש",לומררציתיכי
עליו'המצווהכמשוגעת,שנראיתאשה,אותו
<עמ'אחריהללכתאותו'מכשפתכמעט

7-6 (, 

יהודה,לנחלתנוסעהמחברהספר'בסיום
מאוחרתשיבחשבהוא •בחלומורקולא

ברחובותעוברהוא .ילדותולמושבת
-והחדשיםהישניםבבתיםמתבונןהמושבח,

אחרוניםוברגעיםלמכוניתו'לשובכברפונה
וכאן .הישןהכנסתביתלידעוצר

וחרחוריםוחזכרונות-קצרהההתבוננות

עםשמראהו'הישן'הכנסת"ביתמרובים:

המגן·דודעםשבראשו'·הקניםתשעתמנורת

עםעגולה,גומחהבתוךחזיתו'במצחהטבוע
ששמשותיהםוהצרים,הגבוהיםחלונותיו

זכרונותשלגלביהעלה-וכחולותירוקות
כתליו'ביןעושהשחייתיחרבותהשעותמן

בתפילותשבתות,בבוקריבערבי·שבתות,
קיימתיכשעדייןחול,ימישלומעריבמנחה
 ,) 268<עמ'ומורי"אבישלימדוניהמצוותאת

שלגלבי"עברוסיומו:-מתמשךהתיאור
שהתפילותבי,ניצנץהרהורומיןחום,

לאאםגםוהגמרא,התורה,ולימודהאלה,
חיבוקבמעיןאותיעטפו-לביאתשבו

יותראזליהיהטובואוליביטחון'הנוסך
 ,) 269(עמ'מהיום"

והתפקרדתי'יהודיבביתשגדלהמחבר'
שמאעצמושואללבר-מצווח,שחיהלאחר
חיואביו'בביתשם, •חייודרךבכלטעה
בכריכותחיו'ישנים"ספריםקודש,ספרי

ואכולימוכתמיםמדפיהםורביםשבתבלועור
עלי'אחובשהיהריחלחםחיהאךצוהב,
שלרביםדורותשלריחבדפיהםנספגכאילו
ביקש ,ילדיוכשגדלו ,) 96<עמ'תורה"לומדי

 17בעמיהמשך ~
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ברטוביהודית

שוקןהוצאת ;פלזברטרויה:אברי
ברונובסקייורםמצרפתית: ; 1996

שללביוגרפיותנמשכיםאנורוע !::.:::!;'.'::::.
בהן?מחפשיםאנומהשם?אנשי • 11
מנהיגיםשלמפעלותיהםהאם •יי
ההוגיםשלהגותםפריהסוגים),<מכל

השונותבאמנויותהיוצריםשלויצירתם
מסקרןמדועעצמם?בעדמדבריםאינם

כלשמאחוריהאדםמילדעתכל-כךאותנו
אונסתר ,גלויקשראיזהקייםוהאםאלה,

היוצרוהמעשה,העושהביןמסתורי

והיצירה?

 ,היווניפלוטרכוס .עתיקת-יומיןהשאלה
גרפיותביו 2 7שתמרובשלואישים"שמ"חיי
כילספה"נהראשונהבמאהכברטען ,בלבד

שימשואלודגוליםאנשיםשל"סגולותיהם
להסדירכיצדאנירואהבהמראה,כמעיןלי

כללהתכווןלא ,לטענתוחיי".אתולקשט
בלב.דאישיםחיי"אלאהיסטוריה,לכתוב

המפואריםשבמפעליםהואההכרחמןולא
אולטובההאדם,שלטיבויתגלהדווקא
נתונההרשותשתהאהואהצורךמן ...לרעה

ולציירהאדםנפשלסימנייותרלחדורלי
 11 •••ואחדאחדכלחייידיהםעל

תורמתהאםהוויכוח:מתנהלשניםרה
להבנתבמשהוהיוצרשלגרפיההניר

בליביצירה,ורקאךלעסוקשישאו ,יצירתו
חוקריישאותה.שיצרולאישלזמןקשר

בעצםהיאיצירהכלכיהאומרים,ספרות
פרסיםבהמופיעיםאםהיאאחתביוגרפית,

אובשלמותםיוצרה,מחייממשייםואירועים
מסוימתאישיותשהרי ,לאוואםבחלקם,

לאוהיאהיצירהאתטוותהוחד-פעמית
אנותכופות ,כןעליתר .מאיןישנוצרה

הזההמסויםהאישאתעשהמה :היםזו

אנשיםוכדומה?מלחין ,צייר ,לסופר
זהותםואתעצמםאתהמחפשיםצעירים,

לחיקוידמויותגרפיותבניוז.:חפשים
מי .הזקןפלוטרכוסשלכאבחנתו·הזדהות,
בהתלהבותקראלא ,בדורי ,ז.:איתנו

 ,לחיים""התאווהאתעמוקהובהזדהות
אתואן-גרך;עלסטרןארוויןשלספרו

גןגועלמוחםסומרסטשלוהירח"'הפרוטה
שביוגרפיות ,לומראףאפשרועו.דועוד
שלאהאמנות,לעולםאותנוקירבואלה

 .קיומועלכמעטידענו
עלסדריהאברישכתבגרפיההנירהיאכזאת
גיבורתעלשהכריזהסופר ,ברפלוגוססב
אני!"זהבובארי"מראםשלו:הגדולהרומן

במכלולאחרותוברבותזובשאלההכיצד?
דןוהאדם,הסופרובפלוברבה ,יצירתו
במוסקבהשנולדסדריה,אברי •הספר

מידחתרמשפעםלצרפתוהגיע 1911-ב
שנותמאזפרסם ,אוקטוברמהפכתלאחר

קבצירומנים,רבים,ספריםהשלושים
 ,גונקורבפרסזכהומסות,מחזותסיפורים,

הצרפתית.האקדמיהחברהוא 1959ומאז

עלשחיברבביוגרפיותהתפרסםאצלנו
הביוגרפיהזווצ'כוב.טולסטוי ,דוססויבסקי

 .צרפתילסופרשהקדישהראשונה
גרפיה,הנירמחברעלפרסיםכמהציינתי

עובדה ,סופראותהשכתבלהבהירכדי
שלתפיסתובבחינתביותרמשמעותית

עלכסופרפלוברשלהתפתחותואתטרויה
והנושאיםהזמןאירועי ,המשפחתירקעו

ותעידפלובר,עלנכתבהרבהליצירתו.
אךספרו.בסוףטרויהשמביאהביבליוגרפיה

מתוךשאבהחומרעיקראת

עםפלוברשניהלהאדירהחליפת-המכתבים
תשעהסופרים).(רובםוידידותיוידידיו

השניםביןאחייניתופרסמהמכתביםכרכי

פורסמונוספיםכרכיםוארבעה 1926-33

 •-1954ב

מןמובאותשלכפסיפסהספרבנוי ,בעיקרו
 ,חופשיבסגנוןכתוביםאלההמכתבים;

 ,לנסיו ,דרך-כתיבתומהםועולים ,ספונטני
 ,משפחתועםיחסיומערכות ,השקפת-עולמו

בעיקרויושמחות ,יווידידותידידיו

אינהכןאםזו .כיוצרותסכוליואכזבותיו
 ,מבחוץמתבונןעל-ידיהכתובהביוגרפיה

גיבורה,שלנפשוודרךיונעיבכביכולאלא

שבספר.והנפלאהמרתקוזה
בוראן.נולד ) 1821-1880 (פלוברגוססב
ראשיומנתחלרפואהפרופסורהיהאביו

גםהתייחסהאמו .העירשלבבית-החולים
ביתמכובדת.בורגניתמשפחהעלהיא

זוועובדהבבית-החוליםהיההמשפחה
הילדיםמששתבניה.עלמאודהכבידה
 ,כאביולרופאשהיה ,הבכורבחייםנותרו

בלידתההיאגםשמתה ,וקארוליןגוססאב,
על-ידיוטופחהשגודלהבכורתה,את

הורישגםלהואשרגוסטבוהדודהסבתא
והספרותית.החומריתירושתואת

לאחייניתופלוברביןחליפת-המכתבים
לייסוריומענייןאשנבוהיאמאודאינטימית
האישיים.

עודאךבילדים,למוכשרנחשבלאבילדותו
שגיאות,בליולכתובבעטלאחוזשידעלפני
הזוייםלעולמותלהפליג ,סופרלהיותחלם

הוא •המצחיןבביה"חהיומיוםמחייכמפלט
הנלחםקיחוטהדוןשלמסיפורומתלהב
חברושלסברבאוזניושקוראהרוח,בסחבות
למעשיותבהתפעלותומאזיןשווליה,
בןבהיותו •ז'וליהמשרתתשלהעממיות

איתרביחדלכתובלחברומציעהואתשע,
"נשףהיפה","האנדלוסיתכמוסיפורים
הוריושלקחוהולאחר .ועודהמסכות"
עםיחדומציגםמחזותמחברהואלתיאסרון,

והמשרתים.הוריולפניחבריו
המלכותיבקולג'מצטייןתלמידהואפלובר
אותומבריחהחמורהמשטראך ,רואןשל
הוא,והסיפורים.הדמיונותלעולםשוב

כלעלמעונהקדושבייסורייתייסרשלימים
לרוץלעטועכשיומניחומשפט,שמפט

גדולהמהיודעיםאינכם"אוליבקלות:
משמעלכתוב,לכתוכולחברזההנאה:
דעותיואת ,כולוהעולםאתללכוד

 ' 11 ,בספרלסכמן ,סגולותיואתהקדומות,

לפרסםמתחילהוא 15בגיל .) 14<עמ'
אחדשעורךצעיריםלסופריםמקומיבעתרן

או ,פסימיכותבברשפלומהכל •מידידיו
זןהטבע:במדעי"שיעורכמו •סטירי
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הפופולריספרובהשראתשנכתבהפקיד",
ככל ."נישואיםשלגיה'פ'יסיולובלזק,של

עלמלנכוליותבמחשבותשוקעהואמתבגר
מןמשתחררהואאיןהאהבה.החיים,תכלית

נשואה,באשה , 11בגיל ,שלוההתאהבות
אליזהבשםשנים,בהרבהממנובוגרת

הבלתיהטהורה,האהבהזושלזנז'ה.
פסימיות .חייוכלאותושתלווהממומשת,

ביטויהאתמוצאתזואדולסצנטית
אנואז.שכתב ,"מטורףשלכרונותיו r 'ב

שלעקרותלאותה"אבוי :קוראים
בלאכל·כך'צעירלמות ...הציויליזציה

אניכן'אמנם ...הקברבתוךכלשהיתקווה
אתלראותפירושואיןלחיותשהרימת,

ההווהאתהים,אלהזורמיםכמיםעברך
תכריך'מעיןהעתידאתכלוב,כעיןשלך
 .) 21<עמ'כן"הלא

יוצאבחיבור>,ראשון(פרסהתיכוןבגמר

כמהובהשגחתאביוביוזמת ,-18הבןגוסטב

בדרוםלטיולאליו'הנלויםהאבמידידי
בחורעתההואפלוברוקורסיקה.צרפת
רוחומלאמאודנאהקומה,גבהצעיר'

בנסיובוגםיתנסהזהבמסעהרפתקנות.

בנמר","נובסיפורושיתארוהראשון'המיני

בטוחהואאךלו'קשהאשהמאותההפרידה
למושאהשתעבדאילויותראומללשהיה

האידיאלית-הנשיםטיפוסישניתשוקתו.
וזושלזנז'ה,אליזהבדמותהבלתי·מושגת,

יחלקו-·הבשריםאהבתאתהמייצגת
היולפלובריצירתו.ואתחייואתביניהן

והממושכתוהידועהאהבים,הרפתקאותעוד

לואיזוהסופרתהמשוררתעםחיתהבהן
כמעטבפסקנותחתךזואתגםאךקולה,

אתלשאתהיהיכוללאכיאכזרית,
חייו.עלואהבתההאשההשתלטות

הוריובנים.הולידולאאשהנשאלאהוא
אחריאךבמשפטים,לעסוקאותוהועידו
קשה,עצביםמחלתנתקףמייגעותשנתיים
הסימפטומיםכי<אםלאפילפסיהשנחשבה

התמסרהוריוובהסכמתזאת>,הוכיחולא
עמודשהיההאב,לכתיבה.כל-כולומאז

גדול·אחוזהביתקנההמשפחה,שלהתווך
נפטרהואאךלוואן'סמוךבקרואסה,

קצרזמןכעבור . 25בןפלוברכשהיה

מעתהחייםובקרואסהאחותו'גםנפטרה

האבוהבן.נכדתה,אתהמגדלתהאם,
ולכאורהפונק,מיליוןחצילהםהוריש

ועדמעתהתהיהקרואסהרווחתם.הובטחה

מפעםפלובר.שלומקלטולמבצרוסוף·ימיו
ידידיועםלהיפגשלפאריס,יוצאהואלפעם

זולא,אמילגונקור'האחים-הטובים
הצעירמופסאןטורגנייב,גוטייה,תיאופיל

ג'ורג'שלבאחוזתהיתארחכןואחרים.
עמוקיםידידותקשרייקייםשאיחהסאנו'

·היקףרבתביניהם·המכתביםחליפת .ביותר
 •-1876במותהעדותמשך·לב,וגלוית

מצד .ברפלוהיההחריפיםהניגודיםאיש
מזהירהבבדידותבביתולהסתגראהבאחד'

אהבהאחרהצדומןיצירתו'עלולשקוד

מסעות.ולערוךלהתכתבידידים,לפגוש
בצרפתהאחדהגדולים,מסעותיושניאת

יווןבמזרח-התיכון'במצרים,והאחר

מקסיםהסופר'ידידובחברתערךואיטליה,
נויה:לראילידידוכתבירושליםעלקאן.די

מוקפתפגריםערימתהריהי"ירושלים
עצובזהכל ...בהנרקבהכול ...חומות
ואחדעשריםמקץגרוטסקי".מאשריותר

לכפרולחזורפלוברשמחבדרכים,חודש
מתחתהזורםהשליו'הסינהולנהרהמוריק

לחלונותיו.
קרואסה,אתעודיעזובלאכמעטמעתה

כל·כולויתמסרלפאריס,גיחותולהוציא
ומשניתןקלה,ידוחיתהבנעוריוליצירתו.

נעשהיותר'מאוחרלפרסם.מיהרגםלו
מתוךוממושך'קפדנימעשה-הכתיבה

בדרךמרבילדיוקבלתי·נלאיתחתירה
אתקיבללאהוא .ובביטויבלשוןהתיאור'
צרוף,לריאליזםוחתרהרומנטיהסגנון

ולאובייקטיביותמרביצורנילשכלול
הדמויותבשיפוטהמחברשלמוחלטת
כמולהיותהמחברעלבר'פלולפי .וערכיהן
עצמוהואאךהכול'הרואהאלוהים,

לחלוטין.בלתי·נראה
בקולקוראהואכיבר'פלומספרבמכתביו
כדיכותב,שהואטקסטכלושובשוב(צועק>
הולמיםוהריתמוסהמליםאםהיטבלשמוע

ממכתביובאחדהמתוארת.הסיטואציהאת

"מדאםאתשכתבבשעהקולה,לואיזאל
להגיעשאיפתואתהגדיר ) 1852 (בובארי"

בשירהכמו"ריתמוסבושיהיהביטוילדרך
הואנוסחכלבמדע".כמולשוניודיוק

מחירושהואלפניועודעודמשכלל
קולה:לואיזאלכתבאחרבמכתבלפרסום.
שוניםאנשיםשניבעליל'בתוכי'"שוכנים

לפטפוטים,בנקלהנתפסאחדמזה;זה

לאמתוצמודהחורשומשנהו ...לליריות .
האוהבזהיכולתו'ככלשהיא,כמות

הגדול'אתכמוהקטןהפרטאתלהבליט
לחושלךלהניחהמבקשעוצמה,באותה
איןלכן •••מתארשהואהדבריםאתמשמ

אח! ...מכועריםנושאיםאויפיםנושאים

שאינךדומניהזה!הסגנוןמחורבןעסק

ככלהזה.הסוגמןספרבדעתךכללמעלה
בספרכךהאחרים,בספרירסןכלששלחתי

שום •••מכופתרלהיותמנסהאניהזה
היעדרותהרהורים,שוםלירית,השתפכות

יהיהעצוב •המחבראישיותשלגמורה
מינינוראים,דבריםשםיהיוזה.אתלקרוא

 .) 98<עמ'וצחנה"אומללות
טובה"שורהקולה:לואיזאלנוסףובמכתב

שלטובטורכמולהיותחייבתפרוזהשל
המצלולעםהסגולי'הריתמוסעם ...שיר

משולאניהזההספרבכתיבת .•.המיוחד
מעופרתכשכדוריםפסנתרעלהמנגןלאדם

בארישהבוכמה .••שלואצבעלכלצמודים
מתחילאניזאתבכלאותי!מטרידההזאת
 ) 104<עמ' " ...איתהלהסתדרקצת

הספר-בארי"בו'מ'דאםעלהדבר:ומפליא
לאביהפכוואשרעולםתהילתלושהקנה
כחמש·ששברפלועבדהמודרני'הרומן
הראשוןשהרעיוןלומר'אףאפשרשנים;
בשנתבסיפור·נעורים,מופיעזהלרומן
אתמאודמזכירהשלושהגיבורה , 1837
עלסיפורהואבובארי"'מ'דאםבובארי.אמה
השמרנית,הפרובינציאליתגנותהבור

עלשאר·הרוח,וחסרתהשיעמוםאכולת
המנסהומשעמם,הגוןכפרירופאשלאשתו
רומנטיות,הרפתקאותדרךמתוכהלפרוץ
שלשלדווריגוש.שינויאחרנואשבחיפוש
אואחתפרשהעלכנראהבנויהסיפור
החברהמןשהודחונשיםשלשתיים

בשלהמחברשלהקרובהבסביבתו
אתהפךברשפלואלאבבעליהן'בגידותיהן

המורדתיברסלית,אובגיבורהלאמה
היארבהכיובאכזבתהמחניקהבמציאות

הכריזמדועבהתאבדות.בחייה,משלמת
כוונתואני"?זהבאריבו"מראםבר'פלו

השיעמוםביצתאתלהוקיעחיתה
בפרק ,"אווירווי j 'ו'בספרוהפרובינציאלית.

לכתזךנתןמרחיקאסורים","משחקים
ספרותיותוגיבורותבובאריאמהבפירושו:

קארנינה,אנהכמויותר'מאוחרותדומות

שאינםלמידוגמההןואחרותגאבלרהדה
נתונה,מציאותעםלהתפשריכולים
השגרהבעולםמקוםלהםשאיןלחריגים
יכוללכן .האמןשלגורלוגםשהואהנתון'
אני".זהבובארי"מראםלהכריז,פלובר
בהמשכיםלהתפרסםהחל "באריבו'מ'דאם

פלובר .-1857בכספראורוראה-1856ב
בלתי·מוסריהואשהספרבטענהלדיןנתבע

מעונש,עצמומילטרבובקושיומשחית,
כפישלמותהאתחגגהבארי"בוו"מדאם
העיסוקמןעייףמחברה.אותהשברא

פלוברעתהפנההמובאה,במציאות

1 ~ ~ 
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מרדעלהיסטורירומןלכתיבת
 240 • 237 (העתיקהבקרתגושכירי·החרב

שמה,אתהנושאהרומן'גבורתלפנה"ס).
דמותהיאחמילקרת,שלבתו ',,מבו'ס'ל

ולימודקריאהעלשקדפלובראךבדויה.
עלילתהתחוללהשבווהמקום,התקופה

מארסחודש"מאזכתב:לידידשלו.הרומן
בחמישיםקריאהמתוךהערותלירשמתי
עלעכשיושוקדאנישונות.יצירותושלוש
עדייןהואלנוף,אשר ...המלחמהאמנות

להמתבשלתהפסיכולוגיה ...למדימעורפל
 ,) 132<עמ'אט·אט"

יותר'רבהאמינותליצירתולהעניקכדי
(תוניסבצפון·אפריקהלבקריוצאהוא

המאוריהחוףאלמסתכל"אניואלג'יר),
ואוכלבשבישםאותייקהושלאמקווהואני

בכלשביקרולאחרשבועיים",שםלשהות
לידיד:וכותבשבהואוהחורבות,האתרים

לינהירים ...למרגלותימונחתקרתגו"כל
היוםשעותבכלקרתגושביליכעת

 " ..והלילה,
ביתובקרואסה,ברפלועצמוגרסרושוב
הרומןאתוטווההסינה,גדתשעל

את .כדרכווסגנוניתהיסטוריתבדקדקנות

 ·לידיד:במכתבמביעהואוחששותיופחדיו
מןכלליתרשםלאשאישחושב"כשאני
שלאמיושכלבזה,משקיעשאניהעמל
כלשהו'בורגנימטומטם,עיתונאי'יהיה,
הבליםשלכמותבושהשלשמץבליימצא
שוקעאניביותר'לטובחושבשאניבמה

שבאמרירות ...דיבליעדעמוקהבעוגמה
 ," ...ממנהלמות

מןחוששפלובר ,-1863באורראהמבו"'ס'ל
ויקטורשלהחיים""עלוביעםהתחרות

עלכבירה.הצלחהימיםבאותםשנוחלחוגו'
אתקשותמבקרהואגו'להרהערצתואף

הליריותההפלגותאת ,"החיים"עלובי
בהן.מלאשהספרזמנה,שעברוהרומנטיקה

 ...מידרדרשלנו"האלכותב:הואלידידה
אינני ...אליובהערצהחייאתשביליתיאני

אשרגדולה.ולאאמתלאהזהבספרמוצא
זו ...קביתלאלינראהשזההרילסגנון'

דוגמתזונותישהיכן ...לעםחנופהשלדרך
 ...ולז'ן?דוגמתאסיריםישוהיכןפנטין'
 ,, ...מסוכרבובותאימומים,אםהםאלה

לבמהמעובדהצלחה,דווקאנוחל'ס'למבו"
הגבוהההחברהשרתבלאופרה.ואף

בשנתסלמבו!בתלבושותמתחפשות
 ,"הסנטימנטלי"החינוךיוצא-1869 70

כתבהזההספראת , 48בןהואפלובר
שונים.ושמותובגירסאותרבותשניםבמשך

שכתבמטורף",שלב"זכרונותיוראשיתות
שכתבב"נובמבר",שש·עשרה,בןבהיותו

הסנטימנטלי",ו"החינוךואחתעשריםבגיל
שלב .לחייוהעשריםשנותבאמצעשכתב
הרקעפנורמתאתהרחיבשלבאחרי
בצרפתההיסטורייםהשינוייםיארדיבת

באף , 1848אירועיהמחודשת,המונרכיה

כךכלהרבהפלוברנתןלאמספריואחד

הביקורתומןשלוחינוכומבסיוןמצעמו'
הואמורו,פרדריקגיבורו,עליו.הקשה

שלנעוריוושאיפותלבטיוהתגלמות
באהבהפרדריקמתנסהכמוהו .המחבר

התלויהובזוחושניתבאהבהאפלטונית,
החייםעלמרירותגשיברומסייםבדבר'

כלוהחסריםהאבסורדייםהכושלים,
מתקבלאינוהספראמת.שלמשמעות

מוכןהקוראיםציבוראיןקשות.והביקורות

כשלרןשלהמדוקדקהתיאוראתלקבל
הקריירהתקוותוהבסתהשאיפות

לוכותבתפרדריק.שלהסנטימנטלית
במשפחתה:התגובותעלסאנוג'ורג'

ךנוש'החיטועניםשבהם"הצעירים

אתזיהולאהםאותם.העציב ,'הסנטימנטלי
הזה,הטובהאישומדוע ...בספרצעמם

מנסהכך,כלהחביבהפשוט,העליז,
 .) 103<עמ'החיים?"אתעלינולהמאיס

במאהקוראיואתהקדיםשהספרייתכן

שנים.

חוזרסביבו'בריאליהעיסוקואחריושוב,
לספרנוצרי'דתינושאעללעבורפלובר
 ."פיתויו ,-1838ב ,בנעוריולכתובשהחל

ביטויהואגםזהספר ."אנטואןסןשל
היהברפלו .בפנימיותושסערולניגודים

אךמובהק,קלריקליואנטידתיאנטי
החייםבסיוןהשנים,עםהתפתחותפיסותיו

הפילוסופיה.בספריהיסודיתוהקריאה
לעצת(בניגודזהספרעלועבדחזרכדרכו'
נוסחהאותו"),"לשרוףהטוביםידידיו
כתבאנטואן"סןשל"פיתויובשםשניה,
נוסח ,-1856בשלישינוסח , 1846-8בשנים
פרסםהסופיתגירסתושאת , 187oב·חדש

עלמעידיםהנוסחיםארבעת ,-1874ברק
בשניהדת.בשאלותתפיסותיוהתפתחות
משפינוזהמושפעהואהראשוניםהנוסחים

השלישיבנוסחיהיליסטיות.חביוומסקנות
הרברטשלכתביובהשפעתמתגלים,
הדתיים.לרגשותוכבודהבנהספנסר'
שהמדעלמסקנהומגיעמפשרהרביעיהנוסח
אלאזה,עםזהמתיישביםבלתיאינםוהדת
כיספק,איןהאנושית.החשיבהקטבישני

פלוברשהשקיעהרבותהעבודהשנות
השתנותשלתוצאהרקאינןזוביצירתו
הפקדתותוצאתאלאהפילוסופיתתפיסתו

 •ובלשוןבסגנוןמוחלטדיוקעלהפאנאטית
"שלושהאתפלוברמפרסם-1877ב

("ספורתמים""לבאתהכולל ,"סיפורים
עברייםבתרגומיםפשוטה"ו"נפשפשוט"

האורחים"מכניסהקדוש"יוליאנוסשונים>:
סיפורהתמים",ש"לבספקאיןו"הרודיה",

אתהנותנתנאמנה,משרתת-פליסיטהשל
הכתובמשרתת,שהיאלמשפחהחייהכל

עמוקהפסיכולוגיתבהבנהעצור'ברגש
אחתהואסגנונייםוחסכנותובהקפדה

המערב.בספרותביותרהיקרותהפנינים

מאו.דקשותפלוברשלהאחרונותשנותיו
בעלהאותומביאכסופר'לתסכוליונוסף
ענייניואתהפקידשבידיואחייניתו'של

לג'ורג'גמורה.התרוששותלידיהכספיים,
כותב:הואסאנו

הכל'מןמיואשבלה,זקן'עצמיחש"אני
משעמםשאניכשםאותימשעממיםוהאחרים

נדוןכמועוב.ד"אניזאתובכלעצמי.את
שלבכתיבתוהתחלתישהריפרך.לעבודת

ממלאיםופקושה''בובאר ...מטורףספר
מהם!לאחדנעשהשאניכךכדיעדאותי

 ,) 234 'ע(שלי"טמטומיהואטמטומם

הספיקלאשפלובר ,"ופקושהבאר"בו
אנשיםשניעלסאטירההואלהשלים,
שישמבלימדעייםבניסוייםלעסוקהמנסים

אורראההספר •לכךכלשהיהכשרהלהם
יצאההביקורת .ברפלומותאחרי , 1881-ב

המדעיהמחקראתשוללשהואוטענהנגדו
ורקאךחציואתכיווןשהמחברשעהצעמו'

להםשתהיהמבליבמדעלעסוקלמתיימרים
והבנה.ידיעהכל
בקרואסההאחרונותשנותיובדידותאת

בביתוהמתכנסיםידידיומהבמידתמפיגים

זולא,אמילטורגנייב,ראשון:יוםמדי
רהוגיגונקוררהארמוןדודה,אלפונס
כבודרחשיחיבה,כלפיוהמגליםמופסאן
חיבתו .במצוקתואותודדיםוהמעונאמנות

הצעירלמופסאןבעיקרנתונותוהערכתו
היהלאשמעולםהבןכאלהואאליו(שיחסו

בפרסוםיכולתוככללומסייעהואלו).
"חביתסיפורואתמאודומשבחובקשרים,

בקובץימיםבאותםהמתפרסםשומן",של
 ."מידאן'ערביבשםנובלות

לצאתמתכונןבעודו , 1880במאי-8ב
והואבר'פלוגוסטבפתאוםנפטרלפאריס,

שנמכרהביתאתיורשתאחייניתו , 59בן

מאריכההיא .הספרותינועזבוואת<ונהרס>

ואתמכתביואתמפרסמת , 1931עדימים

ומןהכבודמןונהניתשלוהנעוריםכתבי
דודהבהםשזוכההחומרייםהתמלוגים

המנוח.

עצמוטרויהשלבדבריולסייםהראוימן
"כאשרפלובר:עלזונהדרתבביוגרפיה

שהנולקבועאנוסהואעצמו'אתבוחןהוא
סתירותכולוביותר'משונהחייםבעל

מתעצםהבורגניםכלפיתיעובופנימיות.
לשדעדגגיבורעצמוחששהואככל

כלאתמגנהשהואככל ....עצמותיו
עיקרכלתומךהואאיןלמיניהןהממשלות
הרודהבממשלהמתגריםכשאלהבנתינים

שלוהמרופדהקןבתוךתקועהואבהם.
 ...למרחקיםמסעותעלוחולםבקרואסה

לבעיותנמשךהכמריםשלהמושבעהאויב
בבחינתלוהואהנשיהפיתוידתיות.

לאשהלהתקשרמיאןכןפיעלואףאובססיה
בכלושמרןבאמנותומהפכןהואכלשהי.
לידידותצמאהוא .יומיהיוםלקיוםהנוגע

הסתירותכל •מידידיומרוחקהזמןרובוחי
אומלללאדםאותועושותהללוהמתמידות

 ) 278<עמ'מאו.ד"עד

שבהםהתנאיםהםאלההאםנשאלואנו
 •ומקורי?!גדולסופרצומח
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בחינוךהראשונות,בשניםלפחותלחנכם,
בכללכךהתנגדהעפרה,אשתו'אך-דתי

משהו"יירשושילדיורצההואתוקף.
כיקיווההואסבם".שלהרוחניתמנחלתו
"יהיהדרכםבראשיתדתיספרבביתלימוד
למשל'חושחש,שלחזקהכנה-כנהמעין
שפרדסיםבמושבה,מילדותישזכרתיכמו

רוכבעליהמרכיביםכךשאחר-להסביב
התפוזיםמזניפרי,עושהזןשל

התנגדהאשתו'עפרה,אולםוהאשכוליות",
"אמרההחופשי":"החינוךבשםוניפנפה-

שמאלפיםכמואותםשיאלפורוצהשאינה
דרור'ציפורישיהיואלאבקירקסכלבלבים
רצונם,אותםישאאשרלכללעוףחופשיים

 ,) 96<עמ'דמיונם"או

היא,ליהדות."לא"אמרהרקלאעפרהאבל'
עצמהכופפהלכך'מודעתלהיותבלאכמעט,

-חלקישעבודלפחות-והשתעבדה
רינהחברתה,עליההשפיעהתחילהלנצרות.
להשהיומרוסיהגריםלמשפחתבתאברמוב,
 .) 61<עמ'הנוצרית"לדתכוססים"געגועים

 ,החדשה""הבריתאתקראה·כךאחראבל'
לדתונמשכה-אגוסטינוסשלהווידוייםאת

-לחו"לבנסיעותהירבתההיאהאחרת.
<עמ'צלב""מסעיבהומורלהןקוראשמגד

ותלתהאיקוניןהביאההנסיעותמן .) 63
במתנהלה"הביאובנה-השינהבחדראותו
<עמ'לצווארה"כתליוןזעיר'מתכתצלב

65 (. 

הקרדינלית,השאלהעםאותנומשאירהספר
בעיניהואומגד-מחנךכלשלשאלתו

בניגודלזכות,זאתמפרשואניסופר·מחנך'
יהאמה-גנאילזאתהמפרשיםלאחרים
בניעםיהאמההבא?בדור

-60השנותבניעם ,המחבר·העיתונאי

נכדיו?ועם ? 10וה·

כלעמירו'כלשראינו'כפיללוינשטיין'
עמירה,מפגרת,בתאלאאינוליו'.שינוצרור

למפגרים.במוסדהכלואה
עפרה?ואשתוהמחברלילדיבאשרומה

לשנותבספרשמגיעיםואביתר'ערןהילדים,
ומבולבלמוכשרתוצרהם-שלהםהשלושים

בלאהוריםשלכה:עדבושדיברנוכלשל
מפוררת,סביבהשלומוצקה,משותפתאמונה

שלחומרני'עולםשל ,מדיחילוניחינוךשל
המערב.אתגדולהחקיינות
מכובדעסקיםכאישמתלבשאביתר'הבכור'

עובדים.בזכויותהיטבומתמצא ) 68<עמ'

שלו'בפנסיהקופחשכנראהמגלהכשהאב
בונוזפיםמיידית,מגיעיםהבניםשני

לפניו'שלוהכיסמחשבאתהניחו"אביתר
וחישב ...הניירותמןמספריםאליוהעתיק

הוא ,) 164<עמ'המגיע"אתוחישבוחזר

תישלמכוראפשר"לךאביו:עלמלגלג
ביציםיששלתישמפניעז,שקניתותחשוב
ארבעועודשארבעלךיראו .לעטיןשדומות

עיוור·מספרים!"אתהותאמין.-שלוששווה
ועתיד-הומוסקסואלזהבן .) 166<עמ'
לאגםחברות.לו"איןלו:איןאביו'לדעת
 .) 191<עמ'חברים"לוישיהיו.

שלושים"בןילדים,עםגרושערן'השני'הבן
ג'ינסמכנסיעשרים:כבןונוהגושתיים

בכוונה,לוכלכושכאילודיבוק,נעליקצרים,
הוא .) 68<עמ'הסוס"וזנב ,באוזןהזהוהעגיל
הזמרתאדווה,שלאישי"כ"מנהלמשמש
לב.וטובשמח"תמיד .) 189<עמ'הידועה

ההגה,עלהאחתידוכסף,בצבעבוולדונוסע
-לאביו(ובניגוד ...בפלאפוןאוחזתהשגיח
<עמ'לבו"עלמעיקיםלאועצבחרדות ).צ.צ
190 (, 

ערןיחדטיילוהימיםששתמלחמתאחרימיד
הבןכימספרהאב .ושומרוןביהודהואביו

ידעתיאבל ..•האלההמראותמן"נפעם
ובנות·נימים,נימיםמעורריםהםאיןשבלבו
העוליםצובטות,וכמיהותרגשותאותם

נוכלואיך ..•דוריבניובלבבלביממעמקים
 ,) 78<עמ'מבנינו?"זאתלבקש

אותםלוקחשלו?ילדיועםערןעושהומה
לחו"לנוסעיקרות.ולמסעדותלקולנוע

 .אותורואיםאינםוהם-חודשיםלכמה
עליהםויעתיריחזורכייודעיםהםאבל'

 .) 190<עמ'יקרותמתנות

הנושא-לבניםקדושהנראההיחידיהדבר
שלהם"הקודש"מלחמתמכנהרשמגדהיחידי

בכספיםהסוציאליות,בזכויותקשור-
 .) 167<עמ'לאביהםהמגיעים

כולנו'ושלמגדשלהמנקרת,הקשה,השאלה
שלהמסכם,האחרון'בחלקהמורדהדורשל

והשצייר-החינוכיתהשאלההיאחייו'
פסח:שלבהגדההבניםארבעתבציור
בחינתהיודורו'ובניהעיתונאי·המחבר'אבי

בעולמםסגוריםהיובהגדה:היהודיהחכם
הדתולערכיהדורותלספרייתוצמודים
והמסורת.

הדוררשע,הכביכולהדורהואהמחברדור
אשראתכאןולהצמיחלבנותשכדיהמורד:
עולאתמעליווהסירהתפקר-צמח

המצוות.

הדורבעולמנולקבועמתחילויותריותר
-תםהואיהדותשבערכיהדור-השלישי
האש.דלקההיכןאפילוזוכראיננושכלל
 •אותומטרידאיננואי·הזיכרוןמכך:ויותר

השלשלת:תמשיךאיךהיאהקשהשאלתנו
ושהואהבאהדורשיתקייםכךלידינביאאיך
 .לשאול?ידע
זה.בספרלענותמנסהלאעדייןמגדכךעל

 •הבא.בספרוכןיעשהואולי

H ~ 

;כ
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אגרוףכפפתושמחפואטיקה

חרישימשיאףלפעמיםאך
מזוריאיר

ציפיותומלאיצעירים"היינו
שיעור"לבליוערגות

בפה""גחלים ,דורמשה

לפניכלומרהשישים,שנותראשית-:
להקתשרהשנה,כשלושים- · ... ·.

נעמישלבהשראתן"התרנגולים" ,-
רוציםלישוןרוצים"לא ,פולניונעמישמר

חושבאניהשכונה").("שירלהשתגע"
אתנפוצץ"אנחנוהשורהגםשםשחיתה

שלהצורךכיגמור:בסדרוזההשכונה".
הואמה,חשובלא ,משהולפוצץצעירים
ומאיץהמציתונמרץחיובידלקחומר

מאפשרעבשים,מצעיםמאווררמהפכות,

מסילותומפלססוללאחרת,חדשה,חשיבה
 .הדמיוןאתמדרבן ,עדייןנוסושלאודרכים

ההעזה,יצראתהמלבההדלקחומרוזה
הדוחקתקדימה,המתפרצתהיצירתיות

אבקאתומסלקתהמקנחתקדמה,לקראת
 ,דברשלבסופומוסכמות,כיהמוסכמות.
והןחוסם-עורקיםשלתקןעלמתפקדות
ודעיכה,התרפטותהמבטיחהבדוקהמרשם

שיאית.נסיקהבמקוםגסיסהונסיגה

באבולוציה"לקראת"חבורתחיתהמהוכי
אםהחדשה-הישראליתהעבריתהשירהשל
לאלצרוח,שהחלהצעיריםחבורתלא

נפוצץאנחנולהשתגע,רוצים ,לישוןרוצים
רחוקהיהאבירןשדודולמרותהשכונה.את

"לקראת"בחבורתמובהקחברמלהיות
תקןעלהואאגב,מובהק","חבר(הביטוי

כאשרבלתי-אפשריתטרמינולוגיהשל
חברהיהלאהוא .אבירןבדודמדובר
חברהיהלאוהואחבורהבשוםמובהק
אפילוידועהבמידהאיש,שוםשלמובהק

השיקאיכשהוהואאבירן>דודשללא
שמתקרבלווייןכמולהווייתה,לקיומה,

הואוכברנוגע,אינוספקנוגעספקלרגע,
שהגיח.כפיפג ,עוברחולף,

חבורתשלהפואטייםוהפיצוץ"הצרחות"
יוםסדרדברשלבסופועיצבו"לקראת"

השירהשלבאסתטיקהחדש
החמישיםבשנות-ישראליתהעברית

אתאפשרה ,יותרמאוחר ,(ואשרהראשונות

השישים>:שנותשירתשלהפואטיקה
הססגוניתהסימבוליססית,האסתטיקה
ואלתרמןשלונסקישבהשראתוהמוחלטת
נסוגהדברשלובסופוגובהלאבדהתחילה
לחסידיהשיריתהזירהמרכזאתוהותירה
וריסוןפשטותשאיפוק,החדשה,האסכולה
שלהם.האסתטיהימניהסמןהיופואטיים

ובאורחאי-שם,נרשםהסוףכיידוע.והסוף

לביןהחמישיםשנותשלהיביןומוחלט,סופי
כאשרנרשםהסוףכיהשישים.שנותראשית

זךנתןשלובניצוחםניצח.פוגלשלהצליל
פגים>דןיותר(ומאוחר"לקראת"וחבורת
אשרפוגלדודשלהאבודכבודושוקם

שלוהסוניםומתונתהמאופקתהפואטיקה
הלשוניהגודשעל-ידיוהודחהנדחקה

שלהססגוניתוהסימבוליססיקההשלונסקאי
וצבעוניותססגוניעומס ,בקיצור •מןאלתר

המשחקשםלהיותהפסיקומצודדת
המבע,צניעותתפסומקומםואתהאסתטי.

גבולעלומובלגת,צנומהפואטיקה
ושירתופוגלדודרקלאודאי:הדיאסתית.

במשוואהרכיבשימשומ"אוב"שהושבו

שסיינברגיעקברקולאהחדשה.הפואטית
ושירתה,דאבאסתררקלאגםו .ושירתו
ופאונואליוסהחוץ:מןיבואגםהיה •וקרבי

האימאג'יססיתהאסכולההמוקדמים,
היותרוממשיכיההאנגלו-אמריקאית

(ובעיקרהאמריקאיתבשירהמאוחרים

ססיבנס,וואלסוויליאמס,קארלוסווילאמס

האסכולהואףקאמינגס) •אי •אי
בוריםאחמאסובה,(אנהרוסיתהאקמאיססית

אלהכלבקיצור:ואחרים),מנדלשסאם
בעלתהיאההדוקהשהנצרהידעושכבר
שצליל ,המחלץההדקמאשרעוצמהיותר

מלחישהצלוליותרבהכרחאינוהצעקה
שלהזעירהשתנועתהבחשכה,הנשמעת

 ,יותרטעונהדרמהלהציתיכולההזרת
אוהקמוץהאגרוףמהסחת ,יותרמתוחה

הדברים.וידועיםנוסה.מחבטה

גםבהחלט.במורדים?אבירןהגםובכן:
במורדים.הואשגםרקולאבמורדים.אבירן

מכליותרלכתלהרחיקמוכןהיההואכי
רשמיבאופןלהתגרשרקלא •אחרמורד

אתלהלפרקאפילו .לושקדמהמהפואטיקה
אכן:בפרצוף.להלירוקלפחותאוהצורה.

ידע ,אבירןכי .מתמידרחוק .תמידלא
וכבר .מאודעדמחושבבאורחפרחחלהיות
כפפתרקלאהדברים:בכותרתכתבנו
זועםשוררקלא .חרישימשיגםאגרוף.
קשוב.גםרגיש.גםהעברית.השירהבזירת

בדקות.מבוקרגםמאופק,גם

אבירןגדולמשורראבל .גדולאישלאאולי
להוזיללפוזהאיפשרלאכאשרלפחותהיה.
הנואשלנסיובואיפשרלאכאשר ,שירתואת

עללהעיבלפחותאו ,להמעיד-להרשים
 •לוהנדירהשיריהכשרון

האסתטית.הסחורהאתסיפקהוא ,וכמשורר

העשוריםשנישלבמהלכםלפחות
עלהפואטית.פעילותושלהראשונים
מאוחראותושפקדההפואטיתההתרפסות

אותהאפילואבלבהמשך.נכתובעודיותר
גרםולוגורעת,אינהפואטיתהתרפסות

הגבוה,האסתטיהסגולימהמשקל ,אחד
שהפגינההפואטיים,הפרוסאיניםעתיר

לפחות,לדעתי ,שכןהשירית.ראשיתו
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אבירןדודשלהשירהשבספריהמשובחים
לביןהחמישיםשנותראשיתביןהתפרסמו
ערופי"ברזיםהשבעים:שנותראשית

 ,) 1954 (שפתיים"
 ,) 1957 (אישיות"בעיות 11

לחז''"שירי ,) 1960 (ביניים""סיכום
 ,) 1967 (מישהו"בשביל"משהו ,) 1962 (

"שירים ,) 1970 (חיצוניים""שירים

השבעיםמשנותכי ,) 1973 (שימושיים"

שלתהליךולאבחןלאתרניתןואילך
דודבשירתפואטיותוהקלשההתרפטות

אסתטיבסיסנטולתאקספרימנטליותאבירן'
עםמתמשךפלירטוטמעיןבכנותו'המשכנע

מתבגר'נערשלהפרובוקטיבייםרעיונותיו
שללחגורהמתחתבעיטהלשגרהמבקש
המסורתיהמטרהקהלשלהבורגנית,החברה

שאיפהאסתטיים.טקסטיםשלוהממוסד
מרוטה,פתטיותשלמידהעדמעייפתעיקשת
העדרומתוךמחיר:בכללהפתיעחבולה,
המעוגנתהנלעגותלעוצמתעצמיתמודעות
לשוואהדבקנער'שלהתנהגותבגילויי
החייבהמזדקן'הצעירשלהמדולדלבדימוי
השכונה.אתולפוצץבבוקרלקום
יששלצמיחהבבחינתאינוהתחלהקוודאי:
ואקום.שלפתיחהנקודתלאחרמאין
לאהואהזהבקטעאבירן.דודגםכךובכן:
כמו-אבירןכאשרכיגלגל.שוםהמציא
במסורתמרד- //"לקראתחבורת

אסכולתשלהאסתטיותבמוסכמותו
למחסןאותהלהדיחוביקששלונסקי·אלתרמן

או-הישראליתהפואטיקהשלהגרוטאות
שלההאפסנאותבאגףאותהלהפקידלפחות

 •לושקדמוכתפייםעלעמדכברהוא-
אותןכאמור'''לקראת",חבורתמבחינת
אודן'המוקדמים,ופאונואליוטהיוכתפיים

האנגלו·אמריקאיםהאימאג'יסטים
חסידיהםגםוכאמור:הרוסים.והאקמאיסטים

המסורתמייסדישלהאמריקאים
ואל'לאיימיאחריכיהאימאג'יסטית:

והילדההאלם •ט.איאלדינגטון'ריצ'ארד
 ..איאיבנס,סטיוואלסהמשיכודוליטל'
וויליאמס.קארלוסוויליאמסקאמינגס
עלקומהבזקיפותעמדזאת,לעומתאבירן'

ובעיקרהרוסים,הפוטוריסטיםשלכתפיהם
הפוטוריזםראשיתכי(אםמאייקובסקי

האיטלקישלבמשנתוחיתהובאמנותבשירה
והעובדה ,) 1944 • 1876 ,נטימאריתומאסו

העתוןבמערכת·מהתקופתעבדאבירןשדוד

חבראףהיה(הואהעם''קולהקומוניסטי
עודיכולההקומוניסטי>הנוערבריתבנק"י'
האידיאולוגית·פואטיתהקרבהאתלנמק
כלפידרכובראשיתהפגיןשהוא

דווקא.הרוסיםהפוטוריסטים

עוינת,אלימה,התחככותכוחני'מאבק
גרפת,ומאומסחררתסמורה,אגרסיביות

משוללתהתגוששותמתמדת,התמודדות
ועודאלה-גישורמשולליניגודיםפשרות,

והתמטייםהאידיאייםהנתוניםהם

אםהפוטוריסטית.האסתטיקהאתהמאכלסים
פאשיסטיתסיסמההיארפש"הוא"קשט

 1973אבירןדוד

מנוכרתאורחוקההיאאיןשובמוכרת,

הפוטוריסטית,באסתטיקהרחבותמחטיבות

נכוןיותראו-הרקומהבאידיאולוגיה
חוגגהמתרברבההווהדגלה.על-חקוקה
העבר.שלחורבותיועלפרועהנגעיה

שיטתיסדרעל·פניעדיפהסואנתסהרוריות
על·פנימנוכרתנואשתהתכתשותוממושטר'

תלולתטיסהומפוכח,מדודדעתשיקול
ודאיתארנונותלקראתהנוסקתמסלול
משלווהמוצקה,מיציבותיותרכדאית

נתוניםואותםבשאננות.המתרווחת

לטרמינולוגיהמתורגמיםותמטייםאידיאיים
נוסה,רטוריקהשולטיםשבהפואטית

המשלבתבפעלוליה,המפתיעהמטאפוריקה
סלנגיתהתנסחותעםנשאףלשונימפלס

שלשוצףרצףוצעקנית,עוקצניתצינית,
טיפוחמתוךומצטברהמקובלאסוציאציות

ושריריתשרירותיתמקריותשלרושם
שיחתהדעתעלהמעליםניסוחיםכאחת:
קישוריםמנווט,כיווןחסרתסתמית,רחוב

פרהכללשחוטמבקשיםשכמובין-לשוניים
שלצורבניפוץבשטח,המשוטטתקדושה
המסורתיעיצובולכיווןהמנותבותציפיות

לאהפוטוריסטיםבקיצור:ספרותי.טקסטשל
אתלפוצץרצולהשתגע,רצולישון'רצו

הבשרניתכרסהאתלזעזעהשכונה,
טולסטויאתהקוראתגנותהבורשלוהשעירה
אומרזהאיןאךפסים.בחליפתומזיעה
באדיקותמחקהאבירןדודשלששירתו

סעיףלכלבעליצותמצייתתאוובקפדנות
לאוגםהפוטוריסטי.האסתטיבמצעוסעיף
ששירתווחומרקלשלו.האידיאולוגיבמנשר

שנותמשלהיובעיקראבירן'דודשל
רחוקההשישים,שנותובמהלךהחמישים
פחותלאכיאחת.במקשהיצוקהמלהיות
העכוזלמרכזהיטבהמטווחתמבעיטה

שורותאףאבירןבשירתנמצאגבי'הבור

פואטייופיהמפגיניםבתכלית,שוניםושירים
ורגיש,קשובאסתטיריסוןומאופק,מופנם

אמוריםבעיקרו •בדקותוהקולעעידון
יחסית,המוקדמתבשירתוכאמור'הדברים,

שנותמחסוםאתעוברתאינהשעדיין

האסתטיקהאתשלקחתכךהשבעים.
דודשלבאסתטיקהימניכסמןהפוטוריסטית

אךבהחטאה.החוטאתהכללההיאאבירן'
אסוציאטיביבשצףהפוצחותחטיבותבאותן

להדהיםויותרלתקשרפחותהמבקש
הבוטהלדוברונתוודענשובתמידולהדביר'
שהמונחדוברהדומיננטית.בנוכחותו

כי .בעבורוזרמלהיותרחוקנרקיסיזם
אישיותמפגיןאבירןדודבשירתהדובר

שלאדוברעצמה,גדותעלגואהאגוצנטרית,
לאכמעט,צעקניילדותי'דיוקןבודבקאחת
דובר'כמעט.יהמלהאתלהשמיטניתןאחת

חששמתוךכמועצמוערךעלהמכריז
ומבייששחורחוראיזהויזוההיחשףשאחרת

בחשיבה,ששורקמישהוכמו .באישיותו

ולהסוותלהסותכדידווקא,קולותובקולי
ארסיכמסמרוננעץ,המחלחלהפחדאת

התוקפנותאך .שדרתוחוטבקצהומצמרר'

הקוצניתוהסמורה,האגרסיביתהמתקפדת,

כהבשיריםומשוחזרתהשזורהבקיצוניותה,

מעיבהאומקההאינהאבירן'דודמשלרבים
הציניתהצינהשמאחוריהעובדהעל

מטחימאחוריהמילולית,והאלימות
עלהמלעיגוהלגלוגהבוטההרטוריקה

כמעטשבירהתמטיקהחבויהאנוש,חולשות
מפגינהשהיאבמובןשבירהאומר'הייתי

שוםבכוחאיןאשרפגיעות,שלגילויים
עליה,לכסותכדיכוחניתאובוטההתנסחות
החזותומאחוריאותה.ולהסוותלהסות

רוחשותצוננת,בציניותהמזדקרתהחיצונית

ופחדחששותדהמה.פחדחשש,שלתחושות
סדרשלהעדרומחמתתדהמהבדן'אומפני

בעולםעליולסמוךשאפשרוממושסרשיטתי
מפנימרפהואינולופתפחדסבוך·הסתירות,

ואיןהדרך'שלבסופההממתיןהמוות
אוערמומיתממולחת,אושנונהתחבולה

אולמוסס,אולסלק,היכולהמתעתעת,
ואיחשוכה.נוכחותאותהאתלהסותאפילו
אפשרואילהשכיחאפשרואילהשעותאפשר
כלנטולבחדר'האורבאותואתלבטל
וכבדהקשהתחושהוגם:תקווה.שלהבהוב

מחמתשהתנוונה,אהבהבעקבותארנוןשל
בג"ץששוםהחייםשלהמתמדתהתרפטותם
לחלץמפניה,להציליכולאינושבעולם

אולהשעותלאאפילוהאובדנית,מוודאותה
וחולף.מועטלרגעולואותה.לעקוף

אגרסיביותאותהכלמאחוריבקיצור:
וסונטת,סמורהוקוצנית,ציניתגרפת,מאו

כאבמסתתרוצורב,עצובעצבמסתתר

מרפה.ואינולופתמכרסם,כוסס,
לחתוםכאןמבקשאניעכשיוועכשיו'
דודששמומשוררלאותוקצרהבהצדעה
וחצוףצעירשהיהמשוררלאותואבירן'
פחותולאהחמישים,שנותבראשיתופרחחי

וביןופורה.מקוריושנון'מוכשרהיהמכך

שנותשלהילביןהחמישיםשנותראשית
שנותשלבראשיתןואפילוהשישים,
ומחדשחדשולמיפוילעיצובתרםהשבעים,
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אותןובמהלךהעברית,השירהפואטיקתשל
רביםוכנראהמהם,שכמהשיריםכתבשנים

היותרומןחשוביםהיותרמןבוודאיהםמהם,

העבריתבשירהאי·פעםשנכתבורגישים

הבא:השירוביניהםהחדשה.

שמשהעתקת

לימיםבאמת.גך;להאהבהחיתההיה
ה;תירףל~:•יפלrז,אתוזסטפ~ Tרנ~םמיםנאף
 .חכמים(אנשי"םרג~לים.אנש;םאלא
 • ז-: ).~ר Tהסת;הרגיל;;ןן T:פ:לאת

ןך~ה ,סנ:ויכ;ןכ~ם~ןם~ים ם:~·-.ת iל~ת ~,בא~
~ריt;כין ?iל~י,ו;:ז~ל~נף~יי·~לףrב

-לנ;וח:הrישףבס~ךץ.~ל ם~~~נף ?j ~ז:;ו,
ז;וריt;כים iJ~ל 7 י~~~ט. ,?j ~~קףינף
~קט;ת~ד~ל:םד~זכ;.~דrבקר rםח
:דע~י ,;:ז:קיר~י •י fך fןךנף. ry ~ע Q ~הףא

 ,ת;,;~ך~ה iJ~ןאנף;ר p: •זpפףר jJרא~ית~ת

 .הן;~זאת 7 ~~-ן;:ז~ה

אישיות")''בעיות(מתוך ....

התחתונה:השורהכברוכאןבטוח,אחדדבר

אגרוף,כפפתשלתקןעלפואטיקהלאכאן
השירהבזירתהזועםהשורלאגםכאן

ההפךכנראהכאן ,ההפךכאןכיהעברית.

מקומהאתמפנההאגרוףכפפתכאןהמוחלט.
כברוקשוב.רגישלשקטמופנם,ליופי

מבליגה,ובנגיעהחרישי.משיכמוכתבנו:
זירתשלהזועםהשורכאןקולעת.גםודקה

עידוןשללעמדהנסוגהעבריתהשירה
שלזהירהושזירהסבלןפיסול ,ונקימוקפד
שרטוטכמוברכותה,מפליאהפואטיתרקמה
שנעשהשבירהסיניתחרסינהעלמהוסס

השירכיאחת.שערהובומכחולבמשיכת
אהבהעלשירהואהשירכיאהבה,שירהוא

 ,כל·כךרבותאהבותשלבדרכןשהלכה
 ,אכןשחיתהאהבהמדי'רבותאהבותכנראה
לאאךבאמת",גדולה"אהבההדובר,כעדות
דעיכתה.עתהגיעהמועדה,הגיע ,מכךפחות

שלכאחתוהמפעיםהמפתיע ,האיכותיייחודו
מאוזןמעיצובהשארביןמופק ,הנתוןהשיר

מצטלביםשבולפחות> ,(אחדצומתשלוזהיר
שאותהאלאסותרים.יסודותיםעמתומת

בהכרחאינםהדדייםעימותואותוסתירה

 ,להפךאפילואולימתח,שלתחושהמשגרים
קבלהשלמתונהמערכתמטפחיםהם

שמתאפשרבמובןקבלהוחכמה,מפוכחת
ויחדאחת,בכפיפהלהתגודדלניגודים
סבלנית,השלמהשלתחושהלהפיק

השיר ,מחדרוח.ונמוכתנינוחהסובלנית,
אגדה.שלרושםבפיתוחוחותםפותח

חוברתחיתה""היהשלברטוריקההפתיחה
באגדות.הנקוטהלשוןלשיגרתטבעיבאורח

ובאורח-מתייחסתהשירחתימתאףוכך

הרבהקראנו"כברהאגדה:לדפוס-ישיר
אגדה".זאתבכל-והנהאגדות,
באמצעותוחומרקל-האגדהרושםהדגשת

השיראתהמקיףהמעגליות,מבנהאימוץ
-והחתימההפתיחההאגפים,משני

שלואווירהתחושההדבריםמטבעמשחררת
סהרורי ,שמיימיכמומשהוקסום,משהו

המיתמרמשהולב.מרטיט ,טמירכמעט,
השגורה,המציאותשלקו·האופקמעל

משהווהמעופרת,האפורההמשמימה,

ואשליהמשאלהכלשבו ,מצודד ,צבעוני
הנוסקמשהווחיה.ממשיתלנוכחותהופכות

אךהכיסופים.למפלסמעלמעלה,כלפי
 ,בוהננקטתהרטוריקה ,השירלשון ,מאידך

חברית,שיחהשלבנינוחותהקולחהתחביר
אותוודווקא .בווידויהמגויסבנוסחכמעט

קסומהאגדהאווירתביןכים,'הפביןשילוב
כמוסגנוניתהתנסותלביןיופיומעולפת
אפילואולישגרה,פשטות,המפגינהאגבית,
אךוניגודסתירהכאמורמפיקנפש,שוויון

מתונההשלמהכמו •להפךמתח.בהכרחלא
מבקשתשאינהדיןקבלתכמו .כאן

להדוף, ,למרודלהתקומם,להתכחש,
נאתרטעוןמתחובמקום .למגר ,להתנגד

היאוכזוכךכימתונה.ענווהדווקאכאן

כזוזה.זהוכאן:לומרהדוברשלדרכו
לאאואוהבטוב,לאאוטובעולם.שלדרכו
לזעוקצורךשוםואיןשיש.מהזהאוהב,

אתלבטלמאמץמתוךגגכלמראשולצעוק
האהבה,שלהתרפטותההגזרה.רוע

אכןהיאהאהבה,שלודעיכתהקמילתה
מהחיים,חלקהיאמכךפחותלאאךכאובה,

האביב,וכמוהסתיוכמומהחיים,טבעיחלק
הסתיואתהמבשרהקיץשלהצפויסופוכמו
הקילוחכמו ,בעקבותיושיבואהחורףואת

לעכבאפשרותשוםשאיןהחייםשלהנצחי
וחומרקלאותו'להשהותאולהשעות ,אותו

לא ,כלומר •צריךלאגםו .אותולעצור
 .בדרכובריקדותשוםלהקיםצריך
שלבשמוהמקופלתההנמקהאףמכאן
העתקרקכלומר:שמש"."העתקתהשיר:

משהו ,המקורשלחיקוירק ,המקורשל
משהו ,אותוומשכפליםושביםהיהשכבר
דהוי ,דלומשופשף,מחוקמשימוש,מהוה
סיפורעוד ,למשלכמומשהומבע,ועמום

והגיעשעתהשהגיעהגדולהאהבהשל
עדודעכה,הלכהודהתה,הלכהוהיאמועדה

צלוחיוורת,עלובהדלה,דהויה,שנותרה
מעבראבלשמש.העתקתכמועצמה,של

שכביכולמתוחכם,צומתאותושללעיצובו
לאמיתואך ,טעוןמתחליצירתציפיהמטפח
(שהואהמוחלטההפךאתמפיקדברשל

נפש>ושוויוןשלווההשלמהשלאווירה
מורכבותשכבותומפגיןממשיךהשיר

באפקטיביותהןאףהנרתמותנוספות

למרות •בשירהמתנסחהמסרלמפלס
ומפורש,ישירובאופן ,בשירשמדובר

וגםשהתגשמהבאהבהאנשים,ביןבאהבה

בטקסטלאבחןאפשרלאשה,גברביןכבתה
אדםשלאהבהנוספת,לאהבההתייחסות
 ,הלאומני ,הלאומיבמובןלא .למולדתו
המוצק, ,הארציבמובןדווקאאלאהמתלהם,

נוףלתבנית ,לאדמתואיששביןבקשר
מתוחחזהעםלרחבתאהבהלא .מולדתו
הבעהובליברוח.מונףודגלבגאווה

לאלא.הוזות.בעינייםמשיחית,שליחותית,
 ,למולדתואדםאהבתכזאת.מולדתאהבת

כמוושורשיתטבעיתפשוטה,שהיאלאדמתו
לאשה.אישאהבת
ושתיהןבשיר.משתקפותאהבותשתיובכן:

השביח,אתאחתומדגישותמשקפותרקאינן

יה.השבאתאחתמהדהדותרקאינןושתיהן

ביןומושחזיםהמזוהיםובהקבלהבדמיוןכי
חשובשהואמסרמתנסחאהבותשתיאותן

באהבה.כמובאהבהללמדך:כאחד.ועקרוני
ולמרותלאשהגבראהבתשכאןולמרות
לאמיתומדובר ,למולדתואדםאהבתשכאן
שוותהאהבותכלכיאחת.באהבהדברשל

 ,שיאילמפלסנוסקותהאהבותשכלבמובן
אינןהאהבותכל ,דברשלשבסופוובמובן

מהסתיידות,מהתרפטות,נמלטות
טעמוהואאמששלהלוהטשיאומהתמוססות.

 ,הדהויההדמכךפחותולאהיום,שלהתפל
"ויהיכתוב?איך .מחרשלוהקלושהכמוש
 .)ה"ככ"ט,(בראשית,לאה"היאוהנהבוקר
מסרכלכאןאין :טעותכאןתהיהושלא

האהבה.שלוטבעהטיבהבדבראוניברסלי
ועלהנתוןשבטקסטהדוברמטעםמסרכאן

רואההואאחרת,ולאכךכיבלב.דאחריותו
אהבה.כלשלוקריסתהנסיקתהמסלולאת

כותב.הואכךרואה,שהואוכפי

והבלתיההכרחיהתהליךאתמדגישהשיר
לוהטת(היוםהאהבההתרפטותשלנמנע

באמצעותוכבויה).מרופטתמחראךככוויה

כךכיהשיריםמשיראלוזיהשלשנוןניצול
גדולהאהבהחיתה"היההדובר:כותב
אתושטפורביםמיםלימים/באובאמת.
 ... "השירים:בשירלכתובוהשווה ,, ...כולה
האהבהאתלכבותיוכלולארביםמים

ללמדך: .)'ז ,'ו(שם, " .•.ישטפויהלאונהרות
רקניפוצה,לצורךרקהאלוזיהאימוץכאן

להטלעצםוהתכחשותהפרכתהלצורך
נטעןהמקראיבמקורכיהמקורית.טענתה

האהבה.אתלכבותיוכלולארביםשמים
הפוכהטענהומטפחמעלההשירואילו

ועוד ,ישטפורביםומיםיום,יבואבתכלית:
ולאוהלוהטת,הגדולהאהבהאת ,ישטפואיך

רוחשות,לוחשות,גחליםאלאממנהיותירו
זה.לאאפילודברשלובסופועשן.מעלות
לצורךרקהמקראיתהאלוזיהוגיוסאימוץ
ואותהאירונית.הפתעהמפיקיםניפוצה

מתכוונתהפתעות,שלכדרכןהפתעה,
היאאותולמסרמתחתמדגישקולמתוח
העומדתאהבהאיןוהוא:לנסח.מבקשת

שלבסופונידונהשאינהאהבהאין ,לעד
המפגינהאהבהאיןולרחיה,לדעיכהדבר

התמוססות,התפוגגות,נסיגה,נגדחסינות

כעפרותפלהאפרוריתשהתרפטותאהבהאין
עיןובקריצתלפינה.מעברלהאורבתאינה

הדוברשולחכמעט,ממזריתברמיזהצינית,
ופתאיםתמימיםאותםשללעברםשנוןחץ
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לעמודעתידהאהבהכילהאמיןהמתפתים
אתושטפושבאורביםמיםאותםלעד:

אנשיםאלאהותירולאהלוחכת,האהבה
הרגילויותכלחכמים/את("אנשיםרגילים

ספרכתיבתאתמייחסתהמסורתהסתירו"),

קושרתועודהמלךלשלמההשיריםשיר
המיםובכן:באדם.החכםכתראתלראשו
אלאהגדולההאהבהאתרקשטפולאהרבים

המדומה,חוכמתםאתוהדיחושטפועוד

כילקוותהתפתואשראותםשלהחלולה,
שבשעהכךלעד.תעמודאמנםהאהבה
דהתה,דעכה,מוגרה,גדולהאהבהשאותה
הודחהמדומהחוכמהאותהאףכבתה,

רגילים","אנשיםאחריהוהותירהוהופרכה,
הדובר'אבלהשגויה.מחוכמתםמרוששים

"והפלגנו"),("באנו",רביםרטוריקתהנוקט
המתעתעתלעורמתםמודעשהואלמרות

בכל-זאתמבקשהואהפנים,ומעמידת
הנשמטתבאהבהולהחזיקלהמשיך

לעוררמשתדלהואכךומתוךומתרפטת,
כוחותלהלהעניקאותה,לרענןאותה,

מחודשים:

והיההתיכון'היםמןחייםמיםלשתות"באנו
קפריסיןלאיוהפלגנומדי.מלוח

הארץ",עלמשםוהשקפנו
לעובדתמודעשהדוברלמרותללמדך:
לשובהיכולתולהעדרהאהבהשלנבילתה
ומבקששבזאתבכלהואאותה,ולשקם
מודעות .העברזיקאתלהלהחזיר

אחד'דברהיאמפוכחתאינטלקטואלית
אולהתעלם,המוכנהלאושר,רגשיתושאיפה
דברהיאמודעות,אותהאתלהשעותלפחות
אחר.

לפחותאועצים,ומקושששבהדובר'וכך
ולובאמצעותםולהדליקלהציתכדיזרדים,

וזאתהדועכת.האהבהבמדורתבודדזיק

לכישלוןלחלוטיןמודעשהואהעובדהלמרות
אשאתלפרנסהנואשבנסיובוונטועהמעוגן
שכבתה.האהבה

(וכאמור'האלוזיותמקבץלתמונהנכנסוכאן
רצףאתהמאכלסותמקראיות>בעיקר
האנלוגיהאתמדגישותהשארוביןהטקסט,
גבראהבתהאישית,האהבהביןהנקשרת

האלוזיה .למולדתואדםאהבתלביןלאשה
היא:מכולןיותרכאןהמזדקרתהמקראית
לזהותקלכאןהארץ",עלמשם"והשקפנו

המקראילמשההחזקה.הרמיזהאתולשחזר
מואבמערבותהמובטחתהארץעלשהשקיף
אלוזיהאותהבא.לאאליהאךל"ד)(דברים
ביןההקבלהאתומהדקתיוצרתרקאינה
האיש-הנביאאהבתלביןלאשהאישאהבת
אתמדגישהעודאלאהמובטחת,לארצומשה
אהבהסיפורבאותוהמקופלהסיכויחוסר

עודוחשובמראש.לכישלוןנדונהשהגשמתו
-'לבוא'הביטויכיהקשרבאותולהדגיש

תבואלאושמההארץאתתראהמנגד"כי
אףבמקרא-נ"בל"ב,דבריםהארץ":אל

עםמשכבשלמינית,ביאהשלבמשמעות
ט"ו-ט"ז:ל"ז'בראשית,למשל(ור'אשה

הבהויאמר ...לזונהיחשבהיהודה;"ויראה
 .)" •••היאכלתוכיידעלאכיאליךאבואנא

עלמשםלהשקיףכדיקפריסיןלאיגחההפל
רמיזהרקאינהבשיר>הדובר<כעדותהארץ

השישיםבשנותטיפוסיתישראליתלהתנסות
שלתקןעלחיתהקפריסיןתקופהבאותה
לצאתהממוצעהישראליהחלוםקצה

בתחושתחמושמשםולחזורלחוץ-לארץ
מגהציםעשרהפלוסלחו"להנסיעה

והשאיפהקפריסיןלאיגחההפלחשמליים).

 1993אבירןדוד

למפלסנוסקתהארץעלממנולהשקיף
לארץלחוץהיציאהיותר:וסמלימופשט
לארץהדועכתהמשיכהאתלהמריץכניסיון
מחוץקצר"סטוץ"למשל'כמו'עצמה,

מהאתלהציתכניסיוןהנישואיםלמסגרת
משימושהשחוקבמפגשמכבר'זהבהשכבה

מיותרות.שניםוכךכךמיטהבאותה

אישותיחסיהמצליבצומתכאן:אףוכאמור'
למולדתו'אדםביןוקשרלאשהאישבין

ומתוךונבלה:קמלההאהבההמקריםובשני
לשלהבמראשואבודנואשניסיוןנעשהכך

ובהמשך:ראשיתה.אלאותהלהשיבאותה,
כךובכן,בשקט",קיווינו /-לתחיה"תשוב

מחדש,תשובהאהבהכיקיווינוקיווינו:

היבשותבעצמותתפוחחדשהרוחכיקיווינו

ציבורים.ציבוריםהבקעה,פניעלהמפוזרות
קרה:כךזהבמקוםכיקרה.לאזהאך

לאטו.נדחקהתריסים/החושךלכל"מבעד
וכאשרבחדרנו",פסע/הואשקטותברגליים
עללחשובשלאקשהכברבחושךמדובר
הסמלי-מסורתיהמטאפורי'הקשרכימוות.

בתודעהמושרשכההואהשניים,בין

מדוברוכאשרנדוש.לומרשלאהאנושית,
חשאי'מתגנב,כמולחדר'החודרמוותעל

להעלותשלאקשהכברחורש-רע,חרישי'
מסיפורהלקוחהמקראיהדימויאתהדעתעל

לוהאורבתהמוותבמלכודתהכרוךשמשון'
(שופטים,בחצר"להיושב"והאורבבחצר:
נשזרתמקראיתאלוזיהעודובכן: ,)'טט"ז'
אתמספרשהשירלמרותאבל .הנתוןבשיר
כלשלוהמובטחתהוודאיתנפילתהסיפור
הרגשיהגודשלמרותכלומרואהבה,אהבה

כללסכלמשכילהשירמתמקד'השירשבו
למפלסגלישהשלסנטימנטליות,שלסכנה
גדותיה.עלוגואהגורפתרגשנותעודףשל

במפלסריסוןמפגיןהשירהנכון:הואההפך
הרגש.בגילויהבלגהשלמגמההסנטימנטלי,

בכלהמצטברהמתסכל'הכוסס,העצב
מלהיותרחוקהשיר'שלודפוסיומפלסיו
השגורהגבה-גליתגשנותלדגםמתור

בסרטיאוטלוויזיוניותסבוןבאופרות
כאןכי-לא.רגשנותרגש-כן'הבורקס.
בתבונהבחריצות,מאמץהטקסט

הקולחתהרטוריקהאתובאפקטיביות
אותםעלוהמעודןהדקהלגלוגאתבאיפוק:
הרגילויותכל"אתאשרחכמיםאנשים

ההפלגהעלהמובלגהלעגאתהסתירו":
בשנותלקפריסיןהמסורתיתהישראלית

רזיהאלשלהפגנהאגב,(וכאן'השישים
בהקשרגבתמעראלאמקראית,שאינה

אותוכיכאחד>:וחברתיהיסטוריישראלי'
אירוניתלביקורתעודמתורגםמובלגלעג
לנקוטהטיפוסיתהישראליתהבטיחעל

לדפוסיםלהיסחףעדר'שלגינונים
אופנהשלבגילוייהלהיגרףהיסטריים,

שעושים"מהאתלעשותוחולפת,שטחית
גםסובזהאזבשבילוסובזהאםכיכולם",

דווקאולראותהיוצרותאתלהפוךבשבילי'
המובטחת,הארץתקןעלחוץ-לארץאת

לגעתמעט,נלעגיםוגעגועיםערגהלגלות
חוץ-לארץ.שלצלובקצהולו

עלשיפוטיהומורמטפחהשירדומהוברוח
מןחייםמים"לשתותהמבקשיםאותםכל
אתלבם,למגינתומגלים,התיכון"הים

ננקטתאירוניהמעטלאובכן:המלוח.טעמם
באורחהסוקרתהצדמןעמידהמעטלאכאן'

ישראלייםדפוסיםכאחתוביקורתימבודח
עלנצחי'סיפוקהעדרעלהמעידיםטיפוסיים

לגעתיותר'תמידלהשיגנלאהבלתיניסיון
וכאשר •ליותרתמידלהגיעביותר'תמיד
בוחנתמרוחקת,הצד'מןבעמידהמדובר

עלמדוברבהחלטביקורתית,ובעיקר
עלריחוק,עלמושתתתאירוניהכיאירוניה.

עלמודעות,שלרמותשתיביןפער
אךבהבנה,הסוקרתמרחבית,פרספקטיבה

ולכן:מסויג.מרחקמתוךמכךפחותלא
מפיקופערלפער'ערובההיאאירוניה
רגשית,הזדהותמאפשראינווריחוקריחוק,

הימנעותמנסיהרגשיתהזדהותשלוהעדרה
גדושה,לרגשנותמגלישהוזהירהמודעת
כךנשאפת.בלתיבהחלטגדותיה,עלגואה

מרשים,ובכשרוןמפגין'הנתוןשהשיר

הפואטילהכרחרקלאקשובהרגישות
יכולתעודאלאהעודףהרגשמפחלהתרחק

רגישותאותהאתולהגשיםלממשאפקטיבית
אסתטיתלאסטרטגיהאותהולתרגםקשובה,
כאחת.ואפקטיביתנבונה

אשרלכאורהפרדוקסאותוידועה,במידה
השיר'שלהחשוףכמפלסומתנסחכביכול

רקלאכאחת,ומפתחפתיחהנקודתהוא
למרשםעודאלאהנתוןהשירשללפואטיקה
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מוסיקהמוסוקהוסיקחו,בו;סיקה pמוסיקהמוסוקהמוסיקהמו;סזקחמןז,וקבייומוסוקהמוו,יקהמוסיקה

 1:~ו
להראות

כזלצבורג

עתיקהמצודהניצבתעליוההרבלב
(מבצר-זלצבורג-השמיניתמחבואה
מערותשורתובואולםחצובהמלח>
אגרובהןהאדם,וידהטבעידימעשה

-מפזהיקרהמצרךאתקדםבימי
בצומתשניצבתבזלצבורג,המלח.
גרמניהדרוםלארצותאיטליהשבין
ישבהאירופהלמערבמזרחובין

באינטנסיביותשעסקהארכיהגמונות

אירופה.במזרחהמיסיוןבפעולות
הקתוליתהכנסיהשלהארכיהגמונים

כנסיותבמבחרעירםאתפיארו

בארוקיים.וארמונות

הכוריאוגרפיהאשףשלרעיונוזההיה
ריינדהארס,מקסהיהודיוהבימוי

הופמססאלגוהרוהמחזאיהמשורר
אתלנצלשסראוסריבודוהמלחין

הבארוקיתהעירשלוההדרההוד
כמוהטבעייםוהנתוניםהקסומה

 1ההרשבלבהמופלאההאקוסטיקה

ביתמוצארסשלהולדתובעירולייסד
פסטיבלשלמרכזשיהווהאופרה,
סיץ.מדימוסיקה,

בעולםיוקרתייםפסטיבליםמעט
בריכוזהכרוכהבהוצאהלעמודיכולים
התזמורותהמנצחים,סובישלמגוון

העולםשלוסלחומשמנווהסולנים,
היהבזלצבורגהפסטיבל .אסיהקל

המוסיקהממרכזיאחדהואועדיין

מתלווההמבצעיםליוקרתהאיכותיים.
 •·חברתיתמעמדיתעליתאווירת
דםאצולתשלצירוףמעיןכלכלית,

וממון.

לעצמםלהרשותיכוליםמעטמתירק
בזלצבורג,לאופרהכרטיסלרכוש
חברתימעמדשלסמללעיתיםהמבטא
להיראותלמוסיקה.מצימאוןיותר

כשלעצמה.מסרההיא-בזלצבורג
הגבירותלראווהנראותובהפסקה,
לאופרה,שבכניסההמהודרות
פולחניסקסמרהיבה,אופנהכבתצוגת

צעמו.מהקונצרטפחותלאחשוב

קלאסיותלאופרותמודרניבימוי
משובחת,מוסיקליתאיכותכמבצר

להרשותבזלצבורגהפסטיבליכול
הביצועיםמסורתאתלשמרלעצמו

קלאסיות.אופרותשלהקונסרבטיביים
הפסטיבלהנהלתגםהפלא,למרבהךא

"להתעדכן".בדעתהנחושהבזלצבורג
שלהולדתובעירגם(לצערי),וכך'

שלהחדשלגללהיכנעהוחלטמוצארס
לאופרותגםמחיר'בכלמודרניבימוי

קלאסיות.
שללבימוילמשלזכהג'ובאנידון

ומונוטוני:ססאסישהיהסרה,פאטריק

אפרפרים,גבוהים,בנייניםשורת

הבימהשלהעצוםהחלללאורךהוצבה
חוסלהזמריםכשעלהאופרה,באולם

בשירתםלהציתהכפולהתפקיד
והתנועההחדווההאש,אתובמשחקם

בלתיכמעטשחיתהמשימהבאופרה,
הנפלא,הבס·בריסוןרקאפשרית.
תפקידאתשגילםטופל,ברייאן

אתו"גנבבמשימהעמדלפודלו'
ההצגה".

קוהרנטי.רצףנעדרוהסצינות

עלכמעטמשכנעת,ולאמלאכותית
האמורההסצינהחיתההנלעג, ·גבול

שעםזומכולן'מסיתהדרלהיות
אדירפסלראשהקומנדסורה.כניסת
עלהתגלגלבקיר,מפינהבקעבממדיו
דמותופוסעתכשלצידוהבימה,
רידל,קורסהאגדיהבסשלהזעירה
כילינראההקומנדסורה.בתפקיד

עברהלאבקהלאיששלבגוו
הבריטוןהושיטכאשרצמרמורת,

-ג'ובאנידון-פורלנסופרוצ'יו
לקומנדסורה.ידואת

מקוםאיןבההמקוצרת,פראגגירסת

אלווירהדונהשלהאכזבהלאריית
לסופרןאיפשרהלאהמיוסרת,
לשירמלפיסאנוקתרין-המופלאה

דווקאבמרכזכיכבווכךתפקידה.את

קטןבסופרןשניחנהאנה,דונה

סבורשהיה Iאוסאביוודוןוצווחני

מכולםמאכזבשיממון.ומטילחיוור
שלארוניקלס,ק.דונלדהמנצחהיה

"כיאות"תפקידםאתמילאוהסולנים
האופרהנשמעהוכךלזה.מעברלאךא

ולאהצהרתי'מסרהמעבירהכ"דרשה"
עתירתמורכבת,מוצארסיתכאופרה

בהומורוגדושהוסתירותניגודים

מפולפל.
לרועץעמדלאשבהדה.היחיהאופרה
גבולעלכמעטשהיההמודרניהבימוי

בשלזאת"פידליו".חיתההמופשט,
תואמתשכמוהבסהובניתהדרמטיות

לבןשחורבצבעיהבימוי.כובדאת
בחלליםנבוןובשימושואפור

הונדסהכימאישהעמידהגיאומסריים

הבימהבמוקדתמידניצבהוורניק,

הראשי'הגיבורשלהמוארתדמותו
שאתביתרמבליסהמסביבוכשהעלטה

 .וייסוריובדידותואת
גאורגסרהמנצחבחררבהבתבונה

אתבליהוק,גאוניאשףשהואשולטי,
לתפקידיהם:ביותרהמתאימיםהזמרים

בעלהרפד'בןגילםפלורססיןאת
והאדירהמשוחררהסבורקול

פיגארו""נישואי

התזמורתנגינתאתלנתבהשכיל
עםשתשתלבוינהשלהפילהרמונית

הזמרים.שירת

חסרמוסיקליתבניהשלברורכיוון
עלשניצחךה·ווארט,לאדראף

שלהבינלאומיתהנוערתזמורת
"נישואיאתשליוותהאירופה,
היהברנדילרקשלהבימויפיגארו",

לארוןדחיסיםחנותביןומחניק.צפוף
נעוהמעיקיםכתליושביןמתים

בתלבושותהפעם-הדמויות
קסםהשובבות,רוחאך-קלאסיות
משחקישלהקונדסיוהחןהנעורים

וזאתמהאופרה.כלילנעדרוהמחבואים
המנצחשלהתמוההליהוקבשלבעיקר

קולבעלתרעייתואת Iלמשלשהעלה,
לתפקידגראהם,סוזןהמופלא,הסופרן
להיותאמורכרובינו Iאך •כרובינו

אשהדמותולאקודקשעשועיםנער
רושמןלדורותיאהומוצקה.יפה

והחיותהפלפלחסרוסוזנהבתפקיד
שארתפקידה.למילויהנחוצים

פפהרנה-המרשיםהבסבעוצמתו:

הסוהרים,ראש Iרוקובתפקיד-

הניגודיםאתבמשחקולהבליטהשכיל
שטורדקריללקשיחות.אנושיותבין

סופרןחיתהלאונורהבתפקיד
התעלתהכולםמעלאךמופלאה:
בתפקידוינה,שלהאופרהמקהלת
מעוררתבדרמטיותהאסירים,מקהלת

רסס.

שבכתרהיהלום
היצעהיהכתמידועשירמגוון

שבסלוהראשונה,השורהמןהסולנים
גיל'מגבלתללאהשנה:בפסטיבלחלק

צאן"נכסהנחשביםאמניםהוזמנו

המושבע.אוהדיהםקהלבקרבברזל"
-הנודעהשוודיהסבורזמרלמשל

האופראיכשרונוגדה.ניקולאי
השתקףהמנוסההזמרשלהדרמטי
שסראוס.ריבודשלשיריםבביצוע
הצועניםבשיריגםהיהומשכנעכובש

רימסקישלובאריותדבוז'אקשל

הדרמטיתהסיפוריותקורסקוב.

שתוכןעדחיהכהחיתהשבשירתו

רוסיתלדעתבליאףהובןהעלילה
אתלקרואובלילאשורןוצ'כית
בשירתוהתבלטהמכליותר .םוהתרג
אתששימר-האגדיהסבורלש

-שנותיו 71למרותקולוצלילות
לשירים.המעמיקהופרשנותותבונתו
בעומקומרתקקומהשיעורבעל
עתירהבריטוןזמרגםהיהתוופרשנ

הגישבובריססלפריי,חרמןהגוונים
לווה.קולשלעסומפריבלדות

 1העממימהפולקלורהיונקותלבלדות,

אתשהלםורמסי'נופךלווהיצק
הביצועגלשלאזאת,ועםמזגו.

עלתדירשמראלאמלודרמטי'לקישט
מרמתשנבעמרתקעלילהמתח

עםהזמרשלהמוחלטתההזדהות
הקטסט.

מהעידיתמגווןלקהללהעניקהשאיפה
אמניםלזלצבורגמושכתשבעידית
לעצמםומרשים"בבית"שםהחשים
תוכניתבעלירסיטליםאףלנגן

ואדוהפסנתרןהעניקכךתובענית.

שוברטשלמיצירותיוערבלופו
באורךהכרוךמוסיקליאתגר Iבלבד

אתהבליטלופואדיר.נשימה
מופנםבצלילהשוברסיתהשירתיות
צליליםהיואםאפילו .ומהורהר
תמידהיהמדי,מתכתייםבודדים

פעםאףגלששלאארוך'קושלמבנה
קטנים.גליםשללמנייריזם
חיתהליריתהבעהומלאתשירחית

 1מאייסקימישההצ'לןשלנגינתואף

רוססרופוביץ'שלתלמידם
רחבהובקשתבתנופהופיאסגורסקי.

שללשיריםעיבודיםמאייסקיניגן
אתבהבליטווברהמס,שוברט

רבדיעדכמעטהשוברסיתהרומנטיקה

אףשכפההמרובותההאטות"קיטש",

דדיה-המלווההפסנתרניתעל
מופלאה,בשקיפותשניגנההובררה,

הכולעלאךיתר.במתקתקותגבלו
גווהעבהעדיןהצלילכיפר
 .הצ'לןשלהמופלאבואסווהווי

הבנתהובעומקבשקיפותהמרשימה

אנדריאסהפסנתרןשלנגינתוהיתה
מיקלוסהצ'לןעםניגןבובערבשיף,
באך.שלוסוויטותסונטותפרגיי

הטנוראתליווהבובערבהיהבמיטבו
שיףניגןהמלווה,שראייו.פסו

ניגןהואכסולןוקשוב.מעודןבצליל
באך'שלופנססיהפוגותאנוונציות,

לפסגתובהתעלותמופנםבצליל
ארנולדמקהלתמעמיקה.רוחניות
ארוויןשלשרביטותחתשבכדג,
מוסטיםזהבערבשרה Iאורסנר

בהפרדתבאך'שלעסופריוכוראלים
ביניהם.מופתיובאיזוןקולות

המנצחשלגישתוחיתהמרתקת
מקהלתמייסד-רילינגהלמוס

בביצועשסוסגארס,שלהקאנסוריי
פריוהסה·דאום,במי·מינורהמיסה

דווקאואולילמרות •ברוקנושלעסו
הראשיתבקתדרלהששרומשום

בעלתה"דום",כנסיית-שבזלצבורג
תבעההעצום,וההדהאקוסטיהחלל

"במלואלשירמהזמריםהמנצח
שמאפחדאוהיסוסללאריאותיהם",

שרוההדהוד'מפאתהצליליםיחזרו
בדיקציהמלא,בצלילהמקהלהזמרי
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מוסיקהמוסיקהמוו,יקהמוסיקהמוסיקהמוסיקהמוסיקהמוסיקה .מסויקהמוסיקהמוסיקהמוסיקה

ומצמרר.סוחףהבעהובעושרברורה

והתרוממותרוחשארבושהיוביצוע

בהםגורה,שירישלזההיהנפש
להבליטאבאדוקלאודיוהמנצחהשכיל

וההרמוניההמאוחרתהרומנטיקהאת

שבכדג.ארנולדשלהתעוזהמלאת
חמשהמשתתפים,ריבוילמרות

שנברג,ארנולדמקהלת-מקהלות
המקהלהשטוטגארט,רדיומקהלת

מקהלתהסלובאקית,הפילהרמונית
פסטיבלומקהלתבוטצןשלהנשים

תזמורתנגניחמישיםומאהאדינבורו

לפניאבאדושייסדמאהלו","גוססב
שלבינלאומיתתזמורתברינה,עשור

כלושרוניגנומחוננים,כשרובות
אבאדושלשרביטותחתהמשתתפים

מלא.צליליובגיבושבלכידות
חם,בצלילניגנההנוערתזמורת
בעיקר-מופלאקטיפתיורוךליריות

בשירתההתעלתההנשיפה.כלי
המצו·סופרןהדרמטימשחקהובכשרון

הבר.יונתבתפקידליפובסקהמריאנה
הטנורשלשירתואףחיתהמרשימה

 •ולומרהמלךבתפקידמוזרתומס
היהמשכנעפאתוסומלאדרמטי
ההיסטוריתמהדרמהחלקיםביצוע
-"אגמונט"-גתהשחיבר

מגלםשסייןפטרכשהשחקן·קריין
התפקידים.כלאתנדירבכשרון
הקאמריתהתזמורתעלשניצח ,אבאדו

העלההבינלאומית,האירופית
הקישורקטעיכלאתלראשונה

ליצירה.בטהובןשהלחין
תפיסתואתאףאפייןדרמ.סיפאתוס

שנדור-הקשישההונגריהמנצחשל
הכמעטהדרמטית,תפיסתוווג.

איסימאודקצבהכתיבהבסהובנית,

שלהפותחלאדאג'יווחגיגי
המצלולמוצרט.שלפראג,סימפוניית

היהזלצבורגקאמרטהתזמורתשל
והקוהגדוליםהמבניםתפיסתמופלא.

התפתחותלצדבאההארוךהמוסיקלי
דרמטימתחאגירתשלפנימית

ביצועאתאףשאפיינהבדינמיקה,

שלהשמיניתלונדוןסימפוניית
היידן.

ספקללאהיהשבכתר""היהלום
התזמורתנגנישלהמופלאהצליל

אגפיה,כלעלהוינאית,הפילהרמונית
המנצחשלההשראהרבשרביטותחת
גווניועושרהצבעוניותמאזל.לורין

"דפניסבבלטראוולשלהצליל
קסםברק,מלאלביצועזכווכלואה"
אתשהצדיק ,ליריהבעהועושר

<עדיין!)הגבריםתזמורתשלהמוניטין
המרשיםהכנראתהמהוללת.

שלוההעמקהוביכולתבווירטואוזיות
ליוותה-צימרמןפטרפונק-

דרוךבקשבהוינאיתהפילהרמונית
ההאזנההפכהוכךחם,ובצליל

למפגשבטהובןשללכינורלקונצ'רטו
הבסהובנית.הרומנטיקהעםמרתק

דרךמשתתפתהוינאיתהפילהרמונית
לכנסהמשכילזלצבורג,בפסטיבלקבע
המנצחים,סוביאתהעולםקצווימכל

כךוהופךוהסולניםהתזמורות
ביםגם ,באיכותונדירלפסטיבל

חדשותהצצים,החדשיםהפסטיבלים
 •באירופה.לבקרים,

לנגרארנה

כשהמוסיקה

להיותמבקשת
אופרה

כדיהמלהאתצריכהאינההמוסיקה
יכולההיאאיןאבללהתהוות,
מסויםברגעבלעדיה.אופרהלהיעשות

המוסיקהחיתהנכונהבתולדותיה
ולתתהאינסופיתאדנותהאתלצמצם
היהניתןשאיתרל"חומר"מקום
עינינו.לנגדהמתממשעולםלבנות
המלהעםהשפה.המלה,היאזהחומר

הסיפור .סיפורלספרהחלההמוסיקה
דמויות,על·ידילפנינומתגלם
היותןמעצםהואהממשישקיומן

בהיפגש .דיבוריכולתבעלות
עלילהבתוךהמדברותהדמויות
אתלפנינומציגותהןסיפורית,

שקיומהדרמה ,שביניהןהדרמה

מילולימבעלהניתןאםרקאפשרי
 ,כןאםהיא,המלהבמה.גבילע

המוסיקהלמנורתהמאפשרהפתיל
 ,אחדיסרחבנ ,אוהבמה.אתלהאיר

המוסיקהאתהופכתהאופרה

המלים.דרךלתיאטרון
עללוותרחייבתשהמוסיקהכפי

 ,החובק·כלהמופשט, ,האלוהייתרונה
כךהחדש,בז'אנרלהיאחזברצונהאם

חלקלקחתהמבקשתהמלה,חייבת
תכונותבעלתלהיותבמוסיקה,
שמחליטמרגעלומר,כוונתימיוחדות.
(גםיודעהואאופרהלכתובהמלחין

בעיניו),חןמוצאתמידלאזהאם
איתרולקייםשותףאחרלחפששעליו

קשה(נפלא,,,·שיחאבל .חיש·,,
ביןלשירה,המוסיקהביןזה)ואכזרי
ואוליפרובלמטיהוא-למלההצליל

מאוד.פרדוקסליבעצם,גם,
כיליצירהאדוןלהיותמבקשהמלחין

המוסיקה.שלכוחהעצוםמהיודעהוא
להמריאיכולהואכמהעדיודעהוא
מרכבתעםהאנושיתהחוויהקצווילא

בעובדה,מכירהואאךשלו.הצלילים
המליםומשקולותהמשוררשבלעדי

היצירהאליגיעלאהוא
לקחתחייבהואהמוסי·תיאטרלית.

אתהזה,"האחר"אתבחשבון

"חומריותו",את"מוגבלותו",
ביצירהחלקלקחתהמוזמן ,המשורר

איןשבלעדיויודעהמוסיקלית,
ברוראךכוחו.תחושתמכאןאופרה,

אתשיאפשרומליםלהביאשעליו ,לו
לביןבינןהנכסףהשילובהיווצרות
מביאשהמשוררהמליםעלהמוסיקה.
מיוחדאופיבעלותלהיותלמלחין
להיותיכולותהןאין •במינו

צריכותהן .ליריכשיראוטונומיות
ועם ,רגליהןעללעמודכדילמוסיקה

מתוכןלהולידמראשמיועדותהןזאת
אלה •בהןהתומכתהזאתהמוסיקהאת

למלאבאותהן-"מתאבדות"מלים
הןהתפקידאתומשמילאותפקיד

וו.ה.שלדבריואלההרינעלמות.
המליםעלהנכספת:הליבריתעלאודן

משמילאוסיניים,חייליםכמולהיות
לכלללכתיכוליםהםתפקידם,את

מחויבים.יכולים,לאהרוחות.
הבכירבשותפומכירהמשורר

מתוךלאבזאתמכירהואליצירה.

אלאחושים,וארנוןחולשהשלעמדה
שיהיהככלעשייתו.טבעהבנתמעצם
יותר.חשוביהיהכךנוכחפחות

אינוהגוף .התומךהשלדהןהמלים
הואהשלדאךהעצמותשלדבלייכול
חיחזק,שהגוףככלנסתר.תמיד
פחות.ניכרהשלדכךיותר,וגמיש

העצמותחורגותהגוףבהתנווןרק

 .עצמןעלומכריזות
הנכונהההכרחית,המדויקת,המלה
לשארהמפתחותאתהנותנתגםהיא

-באופרהחלקהלוקחיםהאמנים
התאורןהתלבושות,עושההצייר,
אתהנותנתהיאהמלהועוד.

לאמנויותהנכונותהקואורדינס~ת
 ,כךאם ,המשורריח.דהמצטרפות

אישגםאלאהשפהאישרקאינו
לבמה.המיועדתהשפהאישאוהבמה,

ויחסואודןהמשורראתהזכרתיאם

דבריאתלסייםליהרשולליברית,
פרוססמרסלשלספרומתוךבמובאה

(בכרך ,,האבודהזמן"בעקבות

בשעשוע"כמו-סוואן")של"במחוזו
חרסינהבקערתהמשיטיםהיפניםשל

שמידקסנרת,ניירפיסותמיםלמאה
הןהמים,לתוךצלילתןעם

חדשות,צורותלובשותמתפשטות,
הופכותמסתובבות,צבע,קונות

חייםלאישיםלבתים,לפרחים,
 .המשוררמעשהכך- ,, ...וקיימים
הדומותמליםלמלחיןמציעהמשורר
פיסתהיאהליבריתהיפני.לשעשוע

אתומציעההנפרשתהמקופלתהנייר
במגעבבואהרקומורכבותהיופיהכל
האחרות.הבמהואמנויותהמוסיקהעם

המקורץ,המרומז,הטקסטאז,ורקאז,

השלםהעולםלהיותהופך(ונו')הרזה
קהלידיעלויישמעשייראהוהמסעיר

התיאסרון.באי

שלתכניהעלדבראמרתילאועדיין
החוץ·מוסיקלייםהמסריםועלהאופרה

יכולההזאתבמאההאופרההאםשלה.
המתרחשעלבדרכה,להגיב,שלא

סכנתהלאומיות,המלחמותבעולמנו?
 ,הטרורהכימית,האטומית,ההשמדה
ביןומחריפיםההולכיםההבדלים

זאתולעומתלעשירות;עניותארצות
ההתפרקותהשלום,סיכויי-

הידעהתרחבותמאיימת,מגושיות

המכשורוהתפשטותבמדעים

כל-הטל·קומוניקסיביהאלקטרוני
מקומםאתשימצאו ,בדיןאלה,

ידהוהעתהנכתבתהחדשהבאופרה

 • 21ה·במאהלהיכתב
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להשאיןבלהזקנההיאהאםשנה.
שהציענולד,פיירשחשבכפיעתיד,
בתיאתלשרוףשניםכמהלפני

בןהואהתיאסרוןנשכח,בלהאופרה?
אמנותאםשואלדורוכלשנה 2500

נסיובימתוךלחיות.ממשיכהעדייןזו
המספרומתוךליבריתככותבשלי

הנכתבותחדשותאופרותשלהגדול
האופרה-בעולםהיוםומבוצעות

וכלבסוב,ומרגישהיפהחיהכנראה
היחסיםלסיבונשאלשנשובבתנאיהז

חלקבההלוקחיםהאמניםשבין
האדםבנילביןביניהםולקשרים

כבכלאותה.ולשמועלראותהבאים
למלהמחכיםאנועכשיוגםתקופה
מוסיקהשלחדשעולםשתיצורחדשה
האנושיהמיןועבורהאמניםעבור

אמנםמפיחדשהעדותלשמועהמבקש
 •אלה.

אלירזישראל
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בוורונההמשורריםבכנסשנאמרודברים

העולמי"המכוןשלהקמתולקראת ) 4.7 (
אונסק"ושלמיסודםולשירה",לאופרה
ורונה.ועיריית

-rחציסומקרוני

 ~ודימולהקיקי
סערירמימיוונית:

תוגה

לףן:ז' p: ם:~,~ ~ gפ; ל;,~ר tח
ל;ן' J/ ז::ח.יק;~לי ,r.א;ךב ?j ~~ה f ~~ן~ר
האחתבידיאני

~ת 9א;-מסןר T 'ך;ת~
 'ן;מ~~ ע~~::זדרר~ן

ג;רפתהאחרתוידי
: • T T -:•:• :• :• 

~ז f?קר;םק·~ץ
ע;טפת.נפשיאתףב; ... -: . :· :· 

והשמים ,לולייןהואהחושך
איןקרקס.כאוהלמעליופרושים
ומסכתהזה,בקרקסליצנים
הנפש.עלנעטפתהעננים
לשירהקראהדימולהקיקי

חותמתהיאוהתוגה"תוגה",

נפש.אותהשלבדרכונה

23 
 ' 97ינואר



 sוי~
f::==:I ~ 

האחרון~ש wה
סומךששון

בקהירשביקרוישראליםבבות==
 .אותוהכירוהאחרוניםבעשורים ..-
s שo יהrהיהמוסאאיבראהיםאw ש~

היאהעתיקה,בקהירבן-עזראבית-הכנסת

טובה,בשיבה ,שעברבשבועבמותופוסטאט.

חייםשלהאחרוןהמוחשיהסמל ,אולינעלם,
במצרים.יהודיים

"עזרא",אומרים<וישבן-עזראהכנסתבית

בתימשלושיםאחדהואהסופר>עזראע"ש
יהודיהאחרונים.בדורותבקהירשהיוכנסת

לאמודרניים,אנשיםככולםרובםהיומצרים
עםקשרעלשמרואך ,במיוחדדתיים

בחגיםהכנסתבבתיוביקרוקהילתם
להוציאהאלה,הכנסתבתיכלובמועדים.

והקהילה ,עכשיוונעוליםסגוריםשניים,
כמאהבתקהילההזאת,בעירששכנההגדולה

רובאחרות.עשרותלכדיהצטמקהאיש,אלף
המעטה,בלשוןזאתלומראםהקהילה,אנשי
הקהילתייםוחייהםכיום,צעיריםאינם

האחרוניםבחודשיםאםוגםמצומצמים:

שובהריבקרבם,כלשהיהתעוררותניכרת
הקהילותלאחתדהויזיכרוןאלאהםאין

 .זמננוביהדותביותרוהמשגשגותהתוססות
מחונניםסופריםמקרבההצמיחהזוקהילה

ענקי-כלכלהכהנוב:וז'קלין'בז tכארמונו
פאשא,כקטאויפוליטיקאיםוס~ארס:כסיקורל

קוריאל,וזtדרימצרים,מלכישלהאוצרשר
מוסיקאיםהמצרי:לקומוניזםראש-וראשון

(שאףמוראוכלילאושחקניםחוסניכדאוד
כשנה),לפנילעולמההלכההיא

בחיוךהכנסתביתבאיאתקיבלשחאתה
"ברוכיםכגוןעבריותמליםובכמהמלבב

תלמידהיהלאהואשמח","חגאוהבאים"
חשיבותאתספק,ללא ,הביןהואאךחכם.

מדועהיטבוידע ,הופקדשמירתושעלהמבנה
יפניםאמריקאים,ישראלים,רבים,כהאנשים

שכןבן-עזרא.אתפוקדיםואחרים,

המרכזיאומפוארהיהלאהזה-הכנסתבית
ספקאיןאולם .בדורותינובקהירביותר
והחשוביםהנודעיםמבתי-הכנסתאחדשהוא

 ,השארביןלובאהחשיבותו .כולובעולם
דרשותהרמב"םנשאכאןעתיקותו.בשל
עלרכובזה,באזורמביתויוצאהיהיוםומדי

קהיר)היא<הלאאל-קאהרהלעבר ,חמורו

 .הגדולוהווזירהמלךביתבחולילטפלכדי
רצוף,קיוםשנות-1000כעלידיעותלנויש

שליטיןבהמועיקראבל .יותראףואולי
שבוהמקוםהיותובזכותלובאביה"כ

קהירגניזתהקודמת,המאהבסוףהתגלתה,
שנים 100מלאוהשנההאמת,למעןהנודעת.
אלפימאותכאשרהזה,המהמםלאירוע
הוצאוהביניים,מימירובםעתיקים,מסמכים

לידיעתוהובאוהכנסתביתשלהגגמעליית
ורסיסיספריםאלה,מסמכים .כולוהעולם
 ,קרעי-ניירוסתםמכתביםגווילים,ספרים,

שלההיסטוריהעלידיעתנואתשינו
בימיהאיסלאםבעולםהיהודיותהקהילות
אגןעולםעלחיונימידעהוסיפוואףהביניים,

 ,כלכלתו-ייםהביבבימיהתיכוןהים
יהודים ,תושביושלהיום-יוםחיי ,תרבותו

כלא-יהודים.
בספריותעתההפזוריםהגניזה,מסמכי

<קיימברידג',במערבשונותאוניברסיטאיות

מעסיקיםועוד>,בורגסנט-פטר ,אוקספורד

לה,ומחוצהבארץחוקריםשלרבותעשרות
ובדיקתם.מיונםמלאכתהסתיימהלאועדיין
הקונגרסבירושליםיתכנסהבאבקיץ
מאהבסימןהיהדותלמדעיהי"בלאומיהביב
יזה.הגבמסמכישללאורםמחקרשנות

שניםכיובלבמשךשהופקדהאישהיהשחאתה
בשעותגםבן-עזרא,-הכנסתביתשמירתעל

מארצההועזבהמצריםיהדותכאשרקשות,

בשניםכמעט.ושומםעזובהיההכנסתובית

הואעדנה.לבן-עזרא, ,לוחיתההאחרונות
יוזמיםקבוצתשללמרצההודותושוקםשופץ

פיליסהקנדיתהאדריכליתשלבראשותה
השנהלהיערךחיתהאמורהלמעשה,למנדט.
השיקוםשפעולותלאחרהבית","חנוכה
יופיובמלואעתהעומדוהביתהסתיימו
לוקראו<כךשחאתהדודאולם .המקורי

ומיבאירוע,יחזהלאשחאתה") ם~" ,הכול
המקוםאתנטששלאכמייועלהזכרואםיודע
זקכיב-מרעהיה(הואהאחרוניםחייורגעיעד

לעבורסירבאךהאחרונותהשנתייםבמשך
במיטתוונותרחולים,לביתאוזקניםלבית
הכנסת.)ביתמחדריבאחד

ההיסטוריערכואתהיטביודעתמצרים

העתיקותרשותהכנסת.ביתשלוהתיירותי
אתלהשליםלמשקמיםאיפשרווהתיירות
תמכוואףהממושכתהחידושמלאכת

ספריהוהולכתמוקמתאלהבימיםבמעשיהם.
ספריההכנסת:ביתשלידהגבאיבחדרקטנה

לשםשהועברוהעברייםהספריםאתשתכיל
ניזוקשזהלאחרחנןעל-שםהכנסתמבית
שנים.ארבעלפניהאדמהברעידתקשה

התיירותבמפתבולטתנקודההואבן-עזרא
מאותאותופוקדיםביומויוםומדי ,קהירשל

אהבואלהתייריםהעולם.מקצהתיירים
הבנייניםרקעעלשחאתהאתלצלם

החלבטרם"צ'יז"לומרלמדוהואהעתיקים,
שדודספקליאיןהיפניות:המצלמותתקתוק
ביותרהמצולםהשמשהיהז"לשחאתה

הללומהתייריםכמהאבלישראל.בתולדות
ה~~שאתהנציחהשמצלמתםהבינו

 •האחרון?המצרי-יהודי-ערבי

קהיר
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חרימרומיםתקופת
עבורןבועז
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מסערשמיקהיר:

הספדיםארונותעם ,הגדולחדד-
תריסרבחציכרכיםבאלפיהגדושים- =

ii ii ,הםהעיקרייםשנושאיהםשפות
ומבוגדיםצעיריםמלאויהדות,ישראל
ובדריכות,בנימוסליהמקשיביםמצדים,
עלהמעידותנבונות,שאלותמציגים

להתגרותניסיוןשוםאיןוידע.התמצאות
לנוכחמפתיעהיהלאשאולידברולהקניט,
המדינותשתיביןביחסיםהקיימתהמתיחות

לעתיםהמתפרסמותההתקפותלאודוגם
האקדמיהמרכזזה,מוסדעלבעיתונות
אחדיםימיםלפגישהואשם ,הישראלי

שלגשרכראשגאוס"ב"אגייפשן
נדאהישראלי".תרבותי"אימפריאליזם

ברצינותזהלכלמתייחסאינוכאןשהציבור
לדידהוגםלבנייןשהכניסהעם-מדירבה
ביטחוןאנשיעל-ידישמודההמרכזשוכןבה

 ,סומךששוןפרופי ,המרכזומנהלחמושים,
ייתכןאבלצמוד.ראששומרעל-ידימלווה
שמידהמקיימיםהאיסלאמיהטרודשבגלל
ומוסדותנציגויותעלגםזומעיןהדוקה
אחדים.זדיםתרבות

האוניברסיטאותשלושאתמייצגהמרכז
לסטודנטיםומאפשר ,בישראלהחשובות
גבוההבדמהמידעבולקבלמצדיםוחוקרים
כרכים,אלףכעשריםמכילההמכון<ספריית

פרוזהספדיגםבהםישאולםעיוניים,דובם
עלישראליים>כתבי-עתוכןעבריים,ושידה
והיהודית,הישראליתהתרבותועלישראל
תמידשםהיובמכוןניקודיבכליואכן

בספריםשעיינומצדיםגריםומבוצעירים

מצדיםהםהעובדיםוכלהעת,ובכתבי
שלא .ולסגניתולמנהלפרטצעירים
איןהצרפתי""המכוןאוהבריטית"כ"מועצה

הממשלתיהמנגנוןשלשלוחההמרכז
הישראלית,האקדמיהשלאלאהישראלי

המדיניותבעקבותללכתכפויהואאיןולכן
המרכזמארגןלשבועייםאחתהממשלתית.

נושאיםעלהרצאותשתישלסידרהגם
מפיבישראלוהחברההתרבותמתחוםשונים

אוהאקדמיהבחייבולטתישראליתאישיות
היה ,למשל ,לישקדם<המרצההתרבות.

היאהמרכזראששלסגניתואליאב).לובה
במוסףקבועבאורחהכותבתיפדלסוןענבל

"הארץ".של"ספרים"
באחתלהרצותסומךפרופיעל-ידיהוזמנתי

לדגלהדו-שבועיות,ההרצאותמסדרות
"החשבוןספדישללערביתתרגומוהפעת

 ,קהיראוניברסיטתשלביוזמתההלאומי"
נלמדשהספדלינתבדראףולשמחתי

בנפרד ,הוזמנתיאף .זובאוניברסיטה

המכוןהנהלתחבריעםלפגישהמההרצאות,
ושמחתיהתרגום,אתשהזמיןהאוניברסיטאי

ד"דעצמו,החביבהמתרגםאתלפגוש
עצמועלשהעיד ,גזיראבומחמודמוחמד
ונאלץבמחיצתייוםיוםבילהשניםששלוש

הטקסט.שלהדניםקשייועםלהתמודד
 ,והוספתי ,איתיהתקשרלאמדועשאלתי
דבריעליכולתי.כמיטבלומסייעשהייתי

השיב.לאאלה
מרציםכמההיוזובפגישההנוכחיםבין

השונות,הקהידיותמהאוניברסיטאות

והספרותהלשוןשלשוניםבתחומים
ב.ח.שללסיפורתמומחהלדנותהעברית,
מחקריואתמכידהואכילישסיפרביאליק,

נוסףזה,בנושאפדימנחםפדופ'של
מהאולם,האחדת.הביקורתיתלספרות
מעייניכמוהנוכחים,מעייניבראששעמד

הספרותחיתהלא ,להדצאותישבאואלה
ולאןהשלוםתהליךמצבאלאהעברית

וכמוהחדשה.הישראליתהממשלהחותרת
שהמונחלהםלהבהירניסיתי ,בהדצאותי
בישראלשיש .מונוליתיאינו"ישראל"

החותריםחברתייםוכוחותגודמיםהדנה

שהתהליכיםמאמיןושאנישונים,בכיוונים
השלוםורצוןהאינטרסיםשלהאובייקטיביים

גםיובילוהישראליהעםדובשלהבסיסי
שאניאופטימיות-השלוםבכיווןזוממשלה
שניםמזה .עצמילביןביניממנה,דחוק
איבדתימרקסיסט,להיותחדלתימאזרבות,

שלכלשהוובכיווןברציונליותאמונתיאת
ההיסטוריים.התהליכים
ביןדקלאלשלוםזובכמיהההבחנתי

חלקכישידוע<הגםהאינטלקטואלים
החוגיםאנשיבייחודמהאינטיליגנציה,

ישראלעםלשלוםמתנגדיםהנאצדיסטיים,
ברחוב.האנשיםביןגםאלאשהושג>,כפי

 ,מישראלשאבילומדהיססתילאמעולם
אנשיםעל-ידיכךעלנשאלתיכאשד

שהזהירוכאלהבארץ(היובהםשפגשנו
בנסיעהזועובדהלהסתירוהמליצו ,אותנו
הייתיאבל ,כלפינוכזועוינותהמגלהלארץ
מאשדכולההנסיעהעללוותרמעדיף

נתקלנולאמעולם ,ואכןולשקד).להסתתר
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דוגמהוהריעוינת.אושליליתבתגובה
שאלנסענושבהמוניתכשנהגמאלפת:

ליהושיט ,שמישראלוהשבתימוצאנולארץ
בעליהםבמצרים(רביםהגדולהכף-ידואת

 :באנגליתוהכריזמרשימים>גוףוקומה
אנו .ידידיאתםלמצרים.הבאים"ברוכים
גמריללנונמאסאיתנם.שלוםרוצים

הריבנתניהו?בחרתםלמהאזמהמלחמות.
רחוב,אותוצידימשניגריםואנחנואתם

גםרעיהיה-לנורעיהיהבית.מולבית
רגלעללולהסבירצריךהייתי ,ובכןלכם!"
וכמוני ,נתניהובעדהצבעתישלאאחת,
שנהגימצפההייתבישראל.העםחצי

ביותר.והתוקפניםהלאומניםיהיוהמוניות
לא.הם-ובכן
הנסיעהעצםתוקפנות.להםשחסרהולא

אינואישמפחידה.חוויההיאקהירברחובות

רגל,בהולכיבתמרורים,ברמזורים,מתחשב
התנועה.לשוטרינשמעיםהםובקושי

שהנהגיםתוךבזוזוגעותנוכמעטהמכוניות

שאיןלבושמנוגז","פולבפראות,נוסעים
הראיממנהנתלששלאמכוניתכמעט
תאונות.רואיםאיןזאת,ובכלהימני.
הםשבוברגעבדיוקלבלוםיודעיםהנהגים
בסנטימטרבזה,זהלהתנגשעומדים
נועדוהמתמידותוצפירותיהם ,האחרון

הכרזתולאזהירות", ,כאן"אנילהכריז
לך".יבולעפןמדרכי,סורכאן."אניאיום:

מקלל.אומתרגזאחדנהגאףשמעתילא
העירהמוניות,באחתבנסיעתנופעם,רק

בנהגתאינהשלפנינושהמכוניתהנהג
אתםמה ,"נובזלזול:והוסיףכהלכה,
 ,,אלכסנדריה.שלרישוילוחיתרוצים,

בלוקסורשיחה
-קארנאקלמקדששלנוהדרךמורה

מהפירמידות,יותרעודמדהיםמונומנט

שוניםפרעוניםעל-ידיברציפותושנבנה
הואהמקדשיםאתר(שטחשנה 1300במשך

בארכיאולוגיהמסטרנטהוא-דונם>-700כ
הואהרילארכיאולוגים,גן-עדןקיים(ואם
יותרישקהירבמוזיאוןאחדבחדרכאן.

יקרת-אותנטיותעתעורותותכתובות

בארץהחפירותבכלכה,עדמשנמצאו
קושרהואעדין.חביב,בחורזהוישראל).

באתר.סיורנוסיוםעםאישיתשיחהאיתי

מודרנית,שכנהמארץאורחיםבהיותנו

סודאתמידנוכמבקשהריהוחזקה,עשירה,

שואלהואלהצלחה.החמקמקההנוסחה
איננומדועהזה?בבוץאנחנו"מדועבכאב:

 ,גורמחפי ,מהערביחלץלהמצליחים
התשובה.אתידעתיכאילו ,"?מהקבצנות
שישלואמרתי ,שבירברתימהבירברתי

זולים,מיםלהצלחה:הנתוניםכללהם
אךזולעבודהכוח ,זולדלק ,זולחשמל

בביתרופא .מדיזול(אוליאינטליגנטי
רקמרוויח ,לנוסופרכך ,ממשלתיחולים
לא ,פרטיחוליםובביתבחודש,דולרכמאה

הכולמזה>.ארבעהאושלושהמפייותר
ובהגבלתקשהובעבודהבאירגוןרקתלוי

הילודה.
ברכבתהנילוסלאורךנוסעכשאתהאבל

 ,הכבירהנהרלצדהמעובדהשטחאתורואה
בשקדנותומטופחותהמעובדותהחלקותאת

זכרבלי ,האחרוןהסנטימטרעדמפליאה,
משובבתהעזהויוקרתםשוטים,לעשבים

-המדברשלהצהוב-חיווררקעועלנפש
תמידבתשובותיך.ממשישאםתוההאתה

היההמימשלגםהזאת.בארץקשהעבדו
ההכרחבתוקףהיטב,ומאורגןממורכזתמיד

משטראתהארץורוחבאורךלכללתאם
הפירמידותלידעומדכשאתה •הנהרמימי

הרריכלשאתוחושבקארנאק,במקדשאו
מאותבניגושיםבהםהאלה,הגוניתאבני

בספינותושלחואסואןבאזורחצבוטונות,
-קילומטריםמאותמרחק ,הנהרבמורד
 ,כאןנדרשהותיאוםגוןאידמלאכתואיזו
ופאקסיםופלאפוניםטלפוניםבליזהוכל

אלפיםלחמשתקרובלפניועודומסוקים,
מאשריותרעודלמחשבהנדהםאתה-שנה

עצמם.המבניםלמראה
שכלעדכךכלמדהימיםוהמחשבההמראה

מיסטיקניםמיניכלגיסים,מבקשימיני
ידיעלנעשושהדבריםטועניםבפרוטה,

הםלא.ב"עב'מים".שהגיעו"חייזרים",
מרשיםוהדברכמונו.אדםבניעל-ידינעשו
הזמןשרוב ,בחשבוןכשמביאיםיותרעוד

החדשה.האבןתקופתבמסגרתהיהההוא

ודיוריט,חלמישמאבניהיוהעבודהכלי
לאהובקעוהסלעיםמגונית.אףהקשים

המקובלתבשיטהאלאטנ"ט,באמצעות
חציבת-חברוןבאזורהחוצביםביןעדיין

ביתדותמילוייםישרה,בשורהבסלעחורים
העץשהתרחבותעד-במיםוהספגתןעץ

רואיםועדייןהסלע.אתמבקעתחיתה
שורותאתבאסואןהגוניתבמחצבות

מאז.שונתרוהחורים

הםהטכנולוגייםהאמצעיםלא-כלומר
המחשבהאלאהציוויליזציה,אתשיצרו
 ,למשלהוויקינגים,האנושיים.גוןוהאיר
לפנישניםמאותהברזלעיבודסודאתידעו

נשארוזאתובכלהמפורסמות,פשיטותיהם
מלחמתאחריהדרום-קוריאנים,פראים.
וארצםמהמצריםאףענייםהיוקוריאה,

ביפניםמתחריםהםהיוםהרוסה.חיתה

עכשיונתוניםהםאףהסינים,ובאמריקאים.

אדירה.ומודרניזציהתיעושבתנופת

זאת.לעשותיכוליםהמצריםגםלהלכה,
כמוהאיסלאמית,במסורתהיאהסיבהאולי

אלפיהחרדיתהמסורתדוחפתשאצלנו
שלבמסווהוטפילותבטלהלחייצעירים
למדנותמסורתאותהאבלתורה"."לימוד
בכללמצוינותאחריםיהודיםדחפהיהודית
יודע.אינני-הקיצורהתרבות.תחומי

אסואן?-העתיר
אולימצוימצריםשלהאמיתיעתידה

אמנם •ואןאס-האחרונהביקורנובתחנת

כבאתרימדהימים,מונומנטיםבהיש

 ,פילאימקדשיכגוןהאחרים,ביקורנו
הקמתאחרי ,הנהרבמיבשעתםשהוצפו

כמאהלפניהבריטיםעל-ידיהישןהסכר
בעזרת ,אבןאבןמחדש,ונבנווהועלושנה

האיאו .הנהרבאפיקאיעל ,אונסק"ו
מושבתחיתהשבוייב,היאאלפנטינה,

החמישיתבמאהישראליםשכיריםחיילים
שהתכתבותם ,הפרסיהשלטוןבזמןלפנה"ס,

בירושליםהמקדשעםזובמאהשנתגלתה
הישראליםהיותקופהשבאותהמוכיחה

גמורים.פוליתיאיסטים
רושםהעירעושהראשוןבמבטאפילואבל
הרבהנקיההיאהאחרות.מצריםמערישונה

להקותמידהבאותהבהניכרותאין ,יותר
שתמורתוכלשהושירותלךלתתנאבקים

אוניברסיטהכאןנבניתתשר.לדרושיוכלו
עלמורההכול •המדבריהרקעעלחדשה
וכפי ,יותרגבוההוהכנסהחייםרמת

מוניםכמהגדלההישנההעיר ,לנושהוסבר
והמהנדסיםהגבוה,הסכרבעייתעם

והתיישבונשארוהסכראתשבנווהטכנאים

ולתיפעולהסכרשללתיחזוקו ,בעיר
והמערכתכאןהנבניתהחדשההתעשיה

מתצרוכתאחוזארבעיםהמספקתהאדירה,

מצרים.שלהחשמל
שלתיירים,בחסדיתלותאישל ,זותחושה
גשתמורממשעצמאות,שלופיתוח,תיעוש
נראה,כךועצמאות,עצמיכבוד •נאויר

שלהרומנטיהטיפוחבמודרניזציה.מותנים
מסורת"עלו"השמירהאקזוטיותתרבויות

להולידיכוליםהפוליטית"ה"תקינותברוח
וריאקציה.פיגורלתיירים,אקזוטיקהרק

בא.אתהמהיכןדע •העבראתלמחוקאסור
 •לועבדלחשתאסורגםאבל
שלעומתומפעלהגבוה,הסכרעלעומדאתה

 .רוחבומטריםמאותהפירמידות.מחווירות
-ומאחורי •אורכוקילומטריםוחצישלושה
 ,נאצראגםהאופק,קצותעדמיםים.ממש

 o 1כ-הממוצעורוחבוק"מ sooכ-שאורכו
המשתרעהצהוב,המדברבאמצעק"מ,

 .ההודיהאוקיינוסועדהאטלנטימהאוקיינוס
בירתהפעםתהיהזואוליתוהה:אתה

עירהמודרנית,בירתהמצרים,שלהעתידה
שיחהבעודונזכרתייודע?מיהעתיד.

 ,נמרץ ,צעיראישעם-כאןלישחיתה
האדםבנישכלבאוזנישהכריזתוסס,
לזכויותזכאיותושהןהנשים,גםשווים,

הואהגברים.שללאלהשוותוהזדמנויות
שמלמדיםהאלוהשטויותבכלמאמיןאינו
מוכןהואוהאם •חופשיאישהואהדת.מורי

מאו.דטעיםאכלתי."בהחלט.חזיר?לאכול
הבא,עולםואיןאחת,פעםחייםאנחנו
בעולםולהנאההזה,בעולםלהבותוצריך

 ,,אופקים.והרחבתידענדרשיםהזה
ארץשלעתידההואאולי •הבריקועיניו
 •זו.גדולה

26 
 203גליון



ורחובותטבק

fo/ ררo/ כ~הפ;ע.םy עי 1~צל
צפריםאשדכמ;

זריםעים 1יצעלעתה. ...מתנור
 • T •לילא. ;ן;-,ני ..ג,'נ;

ס;ים·~זךק;ת 9 ~ל; 'ה~ק~ל.א i: ' 1ש
עניאנינאוהלינאסלחי

כ;כביםבליל~ל;תת, iטפ Tמע i 1די•הםח~י
--•• : -:-T •• • : T • 

~נץ~ריםןי 1ע ~
y ת 1ככלד ;מ~היקים

תזכריהלאהאםלילא' ;ו;תי 1ילד
 T •::• •- ז:-י~י:ס•ז~;.ל

;ת q ~ iiסל 1מ~לקים 1~ה 1~~להס:י~ימ;~ר
1 ~ w ת;ר;ל~"חק ,, · 

;ב nנרלחמיפתאתא·;כל
•• ."' --: • T : 

אלמאע'וטמוחמד
גלזמןלאחמערבית:

:p ;ת;פ:ח;ת 1רמ, :p ;ע.רר ק~~מ

 ה~ר.~סןךך
מתרחבה'יער ---. : -.. 

זc~יה;ןר;ע;tי:ר'ה;~י~י
ס~פןה ה~~~~~ ה~; nסךס,נrק;ה~הה;

~ן~יםןה 1סע,טג;ןז,וך qן~משלי י~~
ס~ליםד:ם wס~יד n ~:~חדלייחיס~

ויג;ניתי 1נילדלגעת
 . . . :-:-ז-

ז;~סרז;נ;~ר;תסך~ע;תסד
ךם~ל~ע,מ;~ים p: ק;~~ י;~ 71

רפאיםח 1רכמ;אחריה;לכתשלית 1ילד
-: :• • :• :• -:--: -: T • 

צןפ;ת.עת 1פרצה 1פרכמ;
: : T : --

~~סהמ; p:ר~י fל y י~~~כ~ה 'ך~~לא;~י~סבלא /o 'י;~ .
ק 1~שא;~יף~~ךל

ע,~~יםל /oם ry,ירימ; p:סע;ר~י 1קלס~הים~ין
כלהתי 1ילדכמ;

 T •••~ד•א; :.~ד~;א

ס 1לנרי p: •••ןל~~י;ה~י~ה p:ן~ןסז י~~~~ת;קק
לים fryל y~ז;ןמ; p:ל~י רז.~?~די

לילאה;שיריאתהייתיכ;תב ...הנ~'ייםננסתנים
-,•' : • T •' ••• -•• 'T • •: - • T :-

ה f~קירי qן~
סאןןי ~י.ע~ /oי ~י~נ;ל?ש
~ןי;ןח~rי~ק ...ת 1למ
ס~~ת;ת~ת;ךלש aס~ל 1ס,עעםסל~לה,עםס:י~יב wי;ד~ד
ס~ר~ךקיסע,~ן;ןם

~~נ;ןדיםב· rסע.ל.י Qת;ך~לר~ע;~יי~תס~;ע.ר
הנהרעל
הערמ;ניםכרי iלמ~י

ויקט;ך:ה.ר /o ~ל y .ןה i~ע,ב .לים 9ל~ד

לילאה;חדשיםזהראיתיולאזהגשר
ci לי: •י,ה~~~ס:~הלאריT ~~~~ס.דרי' ןi ס";ם~~רילסט

צמאעניאני ..לינאסלחי
סב;ת 9 י:,;ל~ן~ל;ב;ת nך'ל ;i י~~ ק;~ל /To ~:י~

כיוםהשוהה 1193 7יליד Iסודיוסופדמחזאי Iמשודדהואאלמאע'וסמוחמד
שונות.אירופיותבבירות

מספרשניםבמשךהתגודדוכןובביירות,בדמשקלסדוגיןבשעתוחי
שונים.דיפלומטייםתפקידיםמילאבהןהמפרץ,בנסיכויות
השידיות,תמונותיובפרוזה":"שידהשלבסגנוןבעיקרכותבאלמאע'וס

כאחד.ובדיוקםבציוריותםומפעימיםבמקוריותם,מצטייניםוסמליודימוייו
והפוליטיתהחברתיתהמציאותמןבדובהשאובהשלוהעשירההמסאפודיקה

ממשטריהסובלותאחדות,ערביותמדינותשלוכןסוריה, Iמולדתוארץשל
מיטבאתמייצגתאלמאע'וסשידתהפרס.חדויותורמיסתדיכויעריצות,
ארוסימתחקרובותלעתיםסערנהוהיאבערבית,כיוםהנכתבתהליריקה,

ומורכב.מעיקכאוב

בטבעיותבהשזוריםשידתושלהלוקאליים·מזדחיים,הפואטיים,סממניה
המקנהשילובהעולמית,השידהמןהמושפע Iהעכשוויכתיבתובסגנון

מסוגן.יחידותואמינותעוצמהחושניות,שלאיכויותליצירתו

היגוןכנף

בה 1אהלאמשפחהלאאניש 1נט
ג iכערפל-נמ Tמע~הנאפסת;עה

לילעם-בא~.לה iעאשר- ...עי,ר . iכמ
: • :-.'' T T •• ' •• 

מ;ת 1צנשכמ;תיאתמכרסמיםפים 1הכס -. . : -: : . :· . : -: 

נבואס,אנו
טגרלכוושמואלבכג'רעפרהמערבית:

להינר .... ,תעצבואלללילהתנךאל

 ,;! . .ד~דיב rJiין~לדל~להrי;דו~ל

:p ;זיןלןךדים~ינ;תמ~ry כן,ן.ה~ע.ין:דד. i ~~ם .. 
;זיה w ז:;·ן;ר 1לי~דקל~ ,:דז

~;ע.יגדםכז~י ;ק~ tז;כל; קי~~.:
 ה~י~~ןס:פ;ס ן~·ן~~ככ:ז~י
~ w ד~טהr ת·~נ;וגדם
~ז;כ:דrז ~י~י.ע~י::זף r ~י!
 ' ?ם:,,~ ה~~ ,;עזף,~ה
אז:זה,,ק; .~ ,לשתיהרע,ו ,שכר;נים,י.ל

ז ...ה~נים.נi,ב,.נתיחד·~,·לי
:• ·:-·:--: 1 -•· 

ולאםעדנילאבלד.נר ) 813 • 747 (אלס~ז;ביהאניאבןחםזאלאס, 1נ~אב,
למוחזקשמריצאמהדהדע .בבג;דד.השתקעוכפופה.ב~גדד"ך i.התח ·יד~ tbפד

והיין",האהבהזסובורדי•אבירבתוארכחה
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שאפעיע'אדה 1:~ו
ע'נאיםמחמרמערבית:

מצפןללאספר

סךב;~יו ת;,~~ללה /fo ר~~; םי?~~~~ןםמ~ק;מ;ת
תמידמתחילוהופסע

לה,עדרףתהןפנ;פפת T ,;ב
 : T •• : •: •: :--ז

 ש~:ס~;ק~תמ~לק~יםים Qךסדי
~לףםכע,ן~ל ב;ך~~~~דירל /o~~יו
ף 1מג ת.:~מ~יל ry ~~ע 9מ~

~ןידףת;~לג;ת~~דר ,ך;!!מ
;ריו nמאמשאיר

-: • •• :-T 

~סןר
העדרףת;את

;ל n~~.זךד;תד;רינף~ת א.ל~~ ,;ל ry ·~~ ...ע 9מ~
~יק 9 .:ע;~רהףא /oמ~ךסק

 ;נ;ר~~~;ק nל~אףלי
~חדים~ק;מ;תסךב;ת

1f ית 1~.זכןק 9 ~סך;ל~ף~תמ;~?ים?
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~~; i "דהw ~:ם Mo/ ~,-·נ i ~~ -~ד~ Q יס.ם. ... 
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 ל~; ד~;
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ד wר~ז wf ~ 1~זאנ
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מ.ז~ן~קגת ל~~מק~יזהא 1הע 9מ~
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~ל,יף,זדים iח~י;ם /o~מ~לל;ם
קוןף~עקבותהרל.ך;י~ינן' י~~
~~ w ת;:זיםיםo/ ~ w חדיםים~:~ q 1ק 

של;העליםבכלעללילהש;תיםעציםמלמטה
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 " :-- T • • T : " : 1~ןנ~קים iס~ת T ת;ל;~-;~ 6

למב 1יע.נ י-ז~.: ';נ~~~י~ראש;מ~סר~ת ף~~~~מססר~ל~דרר
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-:---: ... ,- ..- .. ,.- ..-,- :· ·,- .....~ליו

~תסר;~הז wf ~עים 1מ~ב 1ינ Qדי~לrי~ל 9ך~~~ע;רר~סיקט wי ?iב
ת;ננזים nהתבבגדינףהשרפהאתנרחרחוכאשרשל;השבףרהראי

 .ע.~ד ל~~ת~~ים riמים 9ןכר,~ע;ת i ~~ס ת·;צ~ ·ל~ז· wfס T~םז 1~ר
~דים p ~ 9: 1~לל.ינ~תןל~ק;~ ,םי~~ז. י;~;ין ל~;~ ryןןל~בכ;ם.ל,~ה;ב

ברציפים

ס~~ית. 1~זpי~tינ~קפ;ץ /oל~;י 1ינ ,rל;מ; q~ת ~;ט~ל
ן~ע,ב;ר~קצ;~יוסע.ץ~ת~רעיומזi~סה;י f ; 1ןנ q ~~י /o ~זה

הע;נ;ת.בארבע

ם ryד~דל.י~~ק~ילר ry7 ~~ w 1ד:~ינ זיi ;;tזי~
סא;ר;זם םי;ן~~~ ם~~
ןב;ת.~ים f ~~רמחןעם

מ~ךסק י~~ז:~ך;ת~לה 7ע;ע 9מ~
ים Q1מס 1~ר f :.סך;ל~ף ד.: 71

מ~~גף;זים.ירףת ry ~~~רף /foמ~~ן~ת ,;ז~ל

~ f אןf ש~~:חף,;ר 
העגל;ת;ת nאנפניועל

הארנכה.נשכח-הריצה Tלאחר
: --• T T : • -T • •• -: T 

ה .wמ,~צ~ת
ף 1 נ~~~ר(ד:ם~תגךעיד

יפלף.הדללאחשמלבמבכתשנפגעףוהאצבע;ת
 :· .. :-:---: ::··: ז:·:ז:
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iJ שעpוההדלת;תגד;ת~לע;ל.הזn הטחףניםל;נ;ת
 • :--- : T :- : ד.ח~~םל;ן T~ין

1 === 
 ~ו

מרנבכישנ;פפףהנ,ךיםיתכ;פפף
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סראש;ן~~לםתף~ים qiJסע.;יםר~דריקף

;קנףק fת 9ryךד;~דיר ת~~;ק ,~

;קנףק fיס r ;ע~~~ש;~םת~י

~~ת;ךים iJד,רוףלים iJ~ללףןה qiJ י~י}~ י~~~ל~ע,ב;ך~~אן
iJ תףחים~. . . 

 .;ל;ע.~ילע.;רנ;~ה~קירםל;נ;~יו~תtזליו~יר q ~ ק~~ר;~ים
 . . .;~די iJדר; f ?ךץ;סרר;~ים

 ן~~~ללא~ע,ב;ך~~אן
ן w ~~~הףןה ה~~~~~~ךים i iJז;ב; n~ך
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הפעמ;ניםאתמחביאה
 .-:--נ~רו~ליה

: -: ."' T 

9iJ דףקים. 

עכותושבתישאפעע'אדה

נפאענוואל
ע'נאיםמחמרמערבית:

כפרייום

w םר~ n , 
n ;;י~~~ת ק 

ה f י;?~י

ע 9 ~

iJ י~~~~~יץ iJ ח;~ים~
~רית iJ .~לנ;קש
נתנףמתיהשנהנדףדיאתמפר

'' '' ."' : '' -'' T : ' T ' 

:ר;ק fה 9 ~י}:~סא~ק~י
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נמשהשתכלתה
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~נרד~רך~ף
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~סלת. iJ~ך;יףךב fסל;ף q~י
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י;יו .1:~ת י~~

~ w קל~ק;~נ:ויה~
~ליוע.ן wדח

ף~~!י;ים~מףנ;ת~ל.ף~ליף~ע.ץ
 .עיניואתאבדשלאללילה

: -: T .'' י•• .'' •• T 

כנפיים

~ים. wזה,
ע;ריתחת ת;,,;נצפריםל;כךתשאבי

 •-- : •ז:. ... ... .-: ...

w ר;ת:
סתיובכלהכףףניםאתמאנך;ת
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ן~י fע;ת 9נ;
הנשמהמחטתנז;נ;ת

' ' ' --: T T 

~ j2 ןע;גין~נ;ת~r, י
הדחףייםל;מ;ת nהמימיש;ת;ת .... -:--: . 

~,~סנריש;ת;ת
ש;ך~ים iJי g~י~ת~ר;קנ;ת

 ףי~~~

 .י~י!~~~ף

~ים wזה"
~~רים iJים 9י ?:f~ך iJ~תק;;ה י~~~

פצףע;תאשלי;תלעברנ;סעת
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~ g רי~נףנ:וי~תןךתf ~~ i ,;ת 
בכגפים.מ;תיאתמסדרת
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~ 

29 
 ' 97רנואר



 ,~ 5~ו
~ · 

 ,ע;~~ 'ן;ר~~~נכריחלום
כזעה.א;נמים

: -• :•• T 

q ר;י:o 
~יף w ~ת oד

~ףסראש;ןף~~ך~י
 .םי;~;פ:ק~ץד~ל
~~לתס;ף

סןןת;ת~ל~ע,דינףתנ;ק~ת
חזיאתפתחתי
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:• T --:•• 

~~ n ךי;o ל;ןw ;א;תי~~יד~ינ
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~קף~י ryו,

~ים wי,ס~~יף~תפף 9 ~
י~י .1: ~~בף w.י
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שפתיעלהזפליםאתףלינש

-ד:- ··- ... ·•-:

מ;דהאני

~מ;ת ij ל~~
~ליךית f ij;;דיי י-r.~~ן~
טה;ריםפרפרים

-: T • : • 

ןד,ת. q1~~רףף~נ;ו~חוזiןבוךים ·א,

מ;ןה י~~

סןי~ל~חךף~~ןעף~,ירים
נזר;עי:פשיתיא;תם

 יד~;~ הך,ק·~~ז.ף, ry ~~~.~~לים
נאצנע;תי.שתליתיא;

:• T • • : :• : : -

מ;ןה י~~
הצבףעוהזםהשתרזמע;תככל i רt י ••- ;~ן.• : -T - T -

לחטאים.כעיניכםשנחשבמאהףברבע
 ·ד-:- ....... :ז:•:•:•ד•-·::

~~ n ךי;o יןה י~י~~לון~~
ה~זרחאצנע;תנפלף

T : :• : : -ד•• -

י ,rםפףקצ;ת~ןף

ילדףתישרוףליהפש~לף
 .. ן~~~~דז i~לו~מף,

מ;דהאני
:-• T 

מעףתיםל;מ;ת nעלנאמהףתי i ~~ז •• :זול-נכםל~ ן•• 

 .מלבזינאםמ:פיריםושאינם
: ."' •• T -• • : •• • : -• 

נשכחאבק

: Q ל~:תןיר~י
ילדףתיאתליהמחזיר
 .יילד,ףתאת.לי~חז~ר

-:-· . ... -: . 
ij ק;~~תזפ;סה ij ~~ן 

ך.ב. ij~~ךא;ת

~~~נריח~ד~דה,חזד~ד.r-יי,
~~דה p:~קללילr.יתתף~ל ,ה~ךי-r.~ם
לי.r-יז:יז wא;
רףנ;וף. t~לז w.1:דח

וירוי

מ;ןה י~~

ר:,~ים~ן~י;ם יי-r.~~ן~ ת;כ~~ ij ל~~
או~ןב;ש qל~י;ד יי-r.~ד:לאף~~נףת

מ;ןה י~~
נמחנר;תישצ~זרתיהפרצףפיםככל

: T --: • :••-: • :-:: -

עיניםללאנשנה
: '' T : •• -• 

י~~ןזנריךף r-,9. ~~ ן~~:
זפוזi.ןלאל~ירי ryרף~תן~ע,~יק

~ w ק;ל;תןלאדה
7:כליםןלאז oללא 7~~ןם~~להאףלי
 •ר;ן qס~סדקי~~י

נביאיםללאנשנהפעימותללאנשנה
 •• 1 'נדףתי'התא,א.תתלה'אלי.אף

 . :- :ס;ר ·-~ז;ק 'ף-~,ע-ל~

~י~הןלאע 9ן~~~~נרי~תן~~ליר
השפראתולסג;רהשפףראתלגמ;ך

 ·: ..- ·:פעימ;ת. ' iללשנה.על

שע;תלל~ Tנשנה
~לףי;ת ם:~ז.~~ם~ל.רא~לי
ס,זף~לא;סןי~ל
~ q לאא;לד~ת •ס~דל~יןרי

העפרחזיעליפ;למתילדעת
 :• T T T'פעימ;-ת.ללאנזז{נה

: '' T : : • 

בגלילג'ןביתתושבתנפעאנוואל

הספרותיהעתבכתבלראשונהאורראונפאעונוואלשאפעי'אדה Yשלשיריהן
 1996דצמבר , 12גליון"משאוף",
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 =-= eהתיכה

 ~ו

א·שיטיזע'לולאהמר
חכםמשחמערבית:

 ~~~~ב~~~~ י,~:~~~~~~~~ ;~י;~~הי~~~,~~א;~~ 111
 :~,~~ע;נא י.;,;',~~ו ,;~ית,ר:~~ת,;:ס~~:~~~יי~

חיתהשהיאכפיהמכסהאתהרמתיולאצעקתי,
והיאעשרעדסופדהייתיבקושישם.מתהששכבהפעםכלעושה
אמיוגםפחדה,היאבידה.התיבהמכסהעלודופקתצועקתחיתה
סטרהואבנכד.מתיםאדםבניתיסע.אללאבי:אמדההיאפחדה.
לה:אמדהואדבר.אמדהולאנאנקהוהיאפיה,עלהגסהכפובגב

בליזלגודמעותיהירתחו.שהמיםוחיכתהעמדההיאתה.תכיני
שתתייפח.

מפיה.שנזללדםלבשמהולאאותי'דאתהלאהיאבידה.אחזתי
גבר!אתהואמד:חיקואלאותיאסףאבי
הרבהושיביאלים,מעבדדחוקותלארצותבאוניהשיפליגאמדהוא

כסף.

אתהנמוך'הקיראתדאיתיהתיבה,שבדופןהחודדדךהסתכלתי
ולאהשמים,אתולאצבאח,אתדאיתילאאךהמדרגות,חדדפתח

לאהגג,עלהתיבהאתא·סתאדעבדדודישהניחביוםקול.שמעתי
בניידהמכוסהמבריקבפחמבפניםמנרטבתחיתההיא .חודבההיה

בצדפיעליוכתובהיהאבישלשמולמכסה,אשדלבן.בריסטול
עפיפוניםממנוועושההניידאתקורעאותידאתהאמיכסף.

עלזולגותדמעותיהאתדאיתיואניבכתההיאמפרש.וספינות
כלומסתירורחבגבוהמאחוריה,עמדא·סתאדעבדדודילחייה.
עלוהטילניזרועותיועלמבטניאותינשאהואמאחוריו.דבר

ממנו.ניגדודמיבראשינפצעתיהרצפה.

שוב.בתיבהמשחקאותיידאהאםאותישישחטאמדהוא

אתלדאותשאוכלכדיבתיבה,חודלקדוחוהתחלתיסכיןלקחתי
 .החודאלאוזניאתהצמדתיולברוח.מדחוקא·סתאדעבדדודי
היאלאוזני.חדדהקדהאווירדקאלי'הגיעלאצבאחשלקולה

היאקולה.אתשמעתילאזאתובכלמאה,עדהספידהאתהשלימה
אותך!""ניצחתישתצעקכדיהמכסהאתשאדיםחיכתהבוודאי

גבר?תנצחשבתהייתכןלחמישים.הגיעהלאעדייןשהיאבעוד
תיקנשאאלינושבאהאישאלף.עדהתיבהבתוךלהישאריכולאני

אחדי-רביםימיםהתיבהבתוךשההשאביאמדהוא •בידושחוד

כסףאספואבישלשחבריואמדהוא .המקררמתוךשהוציאוהו
החברהכיהאפשר'ככלמהדמצדיימהלשובשיוכלכדיבשבילו'

ואמד'עודמעילהתיקמתוךהוציאהואפרוטה.אףלושילמהלא
האישעלהסתכלהלאהיאכסף.לאמיונתןלאבי'שיירהיהשזה
דודי .אותולהדיחוהחלהבידההמעילאתנטלההיאהכסף.עלולא

שבהאמיהאדון.לתוךאותווזרקמידהאותומשךא·סתאדעבד
אחדינכחהעמדא·סתאדעבדדודיחיקה.עלוהסתכלהובכתה
שלי?המידהזאתאמי:אתשאלהואאותו.ורכסהמעילאתשלבש

משחקיםצבאחואתאותידאתהשהיאפעםכללו.ענתהלאהיא
למהידענולאואניצבאחמאומה.אמדהולאבכתההיאבתיבה
בוכה.חיתה

היאהאםספדה.לאצבאחעיני.אתעטפההתיבהבתוךהאפלה
להקראתיבתיבה?מתאותיוהשאירהמהגגשידדהאוישנה

אתהרמתילאואניענתהלאהיא ! Mצבאיאתספדי'ואמדתי:
פראחייתכאילוהגג,עלכבדיםצעדיםקולשמעתיהמכסה.
שכיבהבמצבהייתיבאוד.והוצפתיהודם,המכסהבדגליה.בוטשת

 .מעלינשקפוא·סתאדעבדדודישלהמשופמותופניו

• 
סיפוריםכותבא·שיסימדמיאס.צעירמצריסופר Iא·שיסיזע'לולמוחמד
אתלפרסםהחלהואהנ"ל.הסיפורכדוגמתקצרצרים,קרובותולעתיםקצרים,
בארבעהנובלהפרסם-1990בהשמונים.שנותבאמצעעתבכתביסיפוריו
המצריבירחוןאורראהכאןהמובאהסיפורסוכות.לביקורותשזכתהקולות,
 , 1988בפברואר'איבדאע',היוקרתי

מ.ח.
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 5ו=יי
ן~
השווככזו ..הלז ~

אמיןאהמרחסין
שגיבדורמערבית:

השר?כבודלו?-··
כן.- .. ·· ~ ....

אתמולצפיתי •שמס~מעיןאזרחאני ,השרכבוד- =- שמחתי • 2איברהיםנגואעםשלךהמקסיםבראיון = =
עושהמשרדךכילשדרניתאומראותךלשמועמאוד ;;;; ;;;;
הצלתלשםהאפשרייםהאמצעיםבכלונוקטידולאלאשרכלאת

מלחמהונוקטהדתיתהקיצוניותמטיפימציפורניהמצריהנוער
בדרךהנוערבהכוונתעוסקהוא ,הזוובמסגרתבקיצוניות

המתוןהאיסלאםעקרונותובנטיעתהנכונהוהדתיתהחברתית
בקרבם.והנאור

נכון.זה-

השר.אדוניהצלחה,לךמאחלאני-
אנחנורואה,אתההנה •.•כבודלךוינחיל ,מרךישאלוהים-

אותנוינחהאלוהים •יכולתנוככלחובתנואתלקייםמשתדלים
לטוב.

חמש·עשרה.בגילבןליישקטנה.בעיהליישהשר.אדוניטוב,-
החלוהשכונהמבניהצעיריםידידיוהאחרונה,שבתקופהלבשמתי
החלהואהקיצונים.ידיעלהנשלטיםבמסגדיםלבקראותולפתות
ולהשתתףאלהבמסגדיםאיתםיחדשחריתתפילתעללהקפיד
בגלימה,בגדיואתמחליףכשהואבבתיהםעורכיםשהםבכנסים

מציקגםהחלהואונעליים.חליפהבמקוםוסנדליםמכנסי-תחתונים
 • 3החג'אבבגדיאתללבושאותהלאלץכדיממנוהצעירהלאחותו

דברהםכזהבגילידידיםוהשפעתהדתיהרגשבכך.ישומה-
מודאגתהיהאל •••זמןשאלתהיאהשם,בעזרתהיא,השאלהטבעי.
חולף.שהואההתבגרותגילזהו .ליהאמןתגזים.ואל

לאבהגריםשאנובשכונהשאיןיודעאתה ,השרכבוד ,אבל-
יוכלוהיכןאחד?קולנועביתולאאחד"סמתגולאציבורית,ספריה

יכוליםאנחנולאןמועיל?במשהוהפנויזמנםאתלבלותהצעירים
בהם,האצורותוהחיוניותהאנרגיהכלעםהאלההצעיריםאתלכוון
 ?הקיצוניותמטיפיציפורנימפניאותםלשמורשנוכלכדי

והמועצההתרבותמשרדאחריותזומשרדי.אחריותאינהזו-

עימם.להתקשרנסהולספורט.לנוערהעליונה

השר?אדוני-

כן.-

שמס.מעיןאזרחאניבני.לבעייתבקשרשנהלפניאיתןדיברתי-
 ,מצידומוזרהלהתנהגותלבלשיםהתחלתישש·עשרה.בגילבני

ומבלהלימודיואתומזניחזקנואתמגדלרקאינוהואהשר.אדוני
ואותותקברלחיבוטיבקשרמוזריםספריםבקריאתארוכותשעות

נוכחלהיות ,למשלמסרב,גםהואאלא ,הקץוחישוביהדיןיום
לוקוראהואנוצרי.שהמורהמשוםרקכימיה,בשיעוריהספרבבית

בחקרשדוגלמיכיבטיעוןהטבעמדעיללמודמסרבוהואחסותבן
אמואועושהשאנימהכלבאמונה.כופרהואקיומוובסיבתהטבע

אללהמידילעונששיביאלדת,מנוגדבעיניונחשבאחותואו

אתלנפץהחלהואשעברשבשבוע ,אדוני ,לךתאר •ולנקמתו
מציירתשאמוהשמןתמונותאתלגזריםוקרעמפסלשאניהפסלים
אדוניבאלוהים,השבעתיךבאל.והתגרותאליליםצלמיבבחינת

שנהלפניכאלה.צעיריםעםלעשותמשרדכםיכולמה ,השר
כיאמרתשבואיברהיםנגואגב'עםשלךהראיוןאתשמעתי
האפשרייםהאמצעיםובכלידולאלאשרכלאתעושהמשרדך
 .••הלו •••השרכבוד •••השראדוני •••הלו •••הלו •••למען

השר?אדוני-

-כן.

אביבני.שלבעייתובענייןכשנתייםלפניכבודךעםדיברתי-
מביתגורשהואשמונה·עשרה.בןהואכעתבנישמס.מעיןאזרח

וגידופיםבקללותבמוריוופגעפעמיםמספרשנכשלמשוםהספר
דואגשאתה ,השראדונייודע,אניכופרים.שכולםאותםוהאשים

אבלהדתית,הקיצוניותמציפורניהמצריהנועראתלהצילמאוד
יומםבוכיםואמואני ,השראדוניאעשה,מה ,יןהשבעתבאלוהים

 .איתרנתנהגכיצדאואיתרלעשותיכולנומהעצה.לנוואיןולילה
מכשיראתשברהוא .איתנוולהתווכחלדברמסרבאפילוהוא

 .שטןמעשהשהםבטענההרדיומכשיראתשברגםו ,שלנוהטלויזיה
מסביםכשאנחנופניה.עלרעלהלשיםהמסרבתאחותואתמכההוא

בפינתלויושב ,שלוהצלחתאתנוטלהואהאוכלשולחןסביב
והכיסאות,האוכלששולחנותמשום ,לבדוואוכלהרצפהעלהחדר
(מוחמד>הנביאשלבתקופתםבנמצאהיושלאחידושיםהם ,לדעתו
ותוהעדראתניצלתישאתמול ,השרכבוד ,מכלוהנורא .••וחבריו
שמאוניירותיובספריווהתבוננתיבחדרוחיפושערכתימהבית,

אניוהנה ,התנהגותוועלשלוהגישהעלאורשישפכודבריםאגלה
בשובופניםאלפניםאותווכשפגשתישלו!במגרהאקדחמוצא

חבריועםיחדמתאמןשהואענה ,הדברלפשראותוושאלתיהביתה
תפילתאחרי ,שישייוםבכל , 4אל·מוקטםהרבסביבת ,בירי

להיש ?חולפתמצוקהכלום?בכךרואהלאכבודוכן?הערבית.
מעומסאותךשהטרדתי ,אדוני ,מצטעראניכן?הגיל?עםקשר

 ,השראדוניאיומה,בטרגדיהחיאניאבלפרטית.בבעיהעבודתך
לנגואבטלויזיהאומרשניםשלושלפניממךשמעתיוכבר

 •••השרכבוד •.•הלו ••.הלו ..•איברהים
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תשובותאחרלחפשההיסטוריוניםימשיכועד
לנפילתההנוגעותרבותלשאלותהגיוניות
והתפוררות·המועצות,בריתשלהמפתיעה

משהורחקוכעתלרסיסים.שלההרפובליקות
הזמןבאההיסטורי'חלקוותםמהשלטוןגורבצ'וב

גנאדיסגנושחוללבוגדניתמהפיכהבהצלתוחלקיאתלגלות
ינאייב.

סיבתו·המועצותבבריתשקרהשמהלכל'לגלותהזמןהגיע
שתיביןוקשהמרבמאבקנעוצהוהאחרונההראשונההעיקרית,

אלחמידעבדזיינבהידועההרקדניתהאחת,מצריות.גברות
המפורסמתג'סלאמוניפתחיההזמרתוחשביה,כ"זיזי",שנתפרסמה
תבונהלבעלבלתי·אפשריואפילושקשהמראש,ליידועכ"תוחה".

ומתמידמאזהיהזהאךשאספר'המאורעותלדברילהאמיןכלשהו
שהיאמשוםרקבאמתאי·האמוןהתבונה·האנושית.ממאפייני

הסיפורכללךהנה .מהצפוייותרפשוטהשהיאמשוםאומוזרה,
מראשיתו.

המפורסםבכינויהעדייןזכתהשלאאלחמידעבדזיינב 1966בשנת
עללעם.אמנותשלהלאומיתבלהקהכרקדניתעבדה"זיזי",
בשםרוסימומחהשלההכוראוגרפיהאתתכנןוגםפיקחהלהקה

האמתלמעןאךוגסות,בקשיותשנהגגוף,גדלענקשהיהראמזאן'
מידידיומישהואצלוביקראחדיוםמעולה.גרףכוריאושהיהיאמר

חבריבפניהציגוומאזןפוליטי:בענייןלמצריםשהגיעהרוסים
הצעיריםהמפלגהממנהיגיאחדינאייב,גנאדי"חבריהלהקה

גדול."עתידלושצפויבמוסקבה
·המועצות,בריתבשגרירותערבבארוחתזיזיאתהכירגנאדי

ביקוריועםעוצמהוצברושהתפתחואהבהיחסיביניהםנרקמו

חרגולאשביניהםהאהבהשיחסיהבטוחיםישנםבקהיר.הנשנים
בזמאלק,מזהומוחמדברחובמרוהטבחדרשנפגשולכךמעבר

הפועליםסקטורבעיותציבור'בענייניבשיחההזמןאתוהעבירו
סוציאלי'בפתרוןההכרחהארץ'כדורפניעלהאנושותועתיד
עת,שבאותהמשוםכך,העולמי.האימפריאליזםאתלחסלוהצורך
שברחובהסוציאליזםללימודיהאזוריבמכוןסטודנטיתזיזיחיתה
"לאבאס"אצללהממתיןאותוראינוולרובעלם,אבוסברי

המכון.שבקרבת

לאחרלאשהאותהנשאשהואלכךחותכותהוכחותקיימותאבל
בשםנקראהשאחר·כךנטליהבשםבתלהםונולדהשהתאסלם,

בכושרהתבלטהשםבמוסקבה.הבולשויללהקתשהצטרפהנטאשה,
הוולגהמיזורמיםשבעורקיהנערהאצלמפתיעשאיננומצוין'מחול
הנילוס.ומי

חדלוממצרים,הרוסיםהמומחיםאתגירשסאדאתשהנשיאלאחר
לכלאואודותיו'עלידיעהכלחיתהלאולזיזיגנאדי'שלביקוריו
שכינואלהללהקה,וחבריהידידיהביןהפיצהשהיאמהזההפחות

עםמה ? •.•גניזהלידידךבקשרעושהאתמה"גניזה":אהובהאת
שוב.ותיפגשוסודכםאתישמוראלוהים ...גניזה?

ביןהיחסיםנותקולאשניםאותןכלבמשךמוזר'באופןזאת,ובכל
לס.צאחר·כךשהתבררמהזהלגנאדי.כוונתיוגניזה,זיזי

משכורותאתהתפיחההיאהמדינה.שלהכלליהביטחוןמשירותי
במפלגהדרגותטיפחוהואמזרחי'ריקודבאמצעותשלההמשרתים

גורבצ'ובוהנשיאהפרסטרויקהתקופתשהגיעהעדהקומוניסטית,

 .לסגנובובחר
במשרדג'סלאמוני'תוחחבזמרתפגשתישנים,שלושלפני

עבורשירהחוזהעלשחתמהבזמןויזיח,הטלבבנייןמ.ל'האוסתאז
אותך".צריכהאניתלך"אללי'אמרהוהיאויזיח,טלסרט

לבנייןהסמוכה"פפריקה"במסעדתערבלארוחתאותיהזמינה
עבורמשהומתכננת"זיזילי'אמרהכשסעדנוהטלויזיה.

·המועצות".ברית

ברצינות,המשיכההיאאולםשלה.מהבדיחהלצחוקהארכתי
יודעלאאתה •..אסוןהיא •..מתבדחתלאאנילדברי"תקשיב
גניזה?"עםביחסיםקשורהשעודנה

גניזה?""מי'

בקיצור'לך'שסיפרתיהקודמיםהפרטיםאתליסיפרהואז
בהפגנתאותהשאלתילפרסמו.ניתןשלאמהאתבהשמיטה
תכבושמהפכה,שםתחוללשהיאסבורה"אתגדולה,התעניינות

העולמי"?הקומוניזםאתותחסלהשלטוןאת
לסילוקומזימהרוקמתזיזילי'מאמיןלאעדיין"אתהבבטחה:ענתה
היאשאותוגנאדי'עלהרבההשפעתהניצולתוךגורבצ'וב,של

שאפתניתהיאכן>.עושהכך",("עשהאצבעה,עלכטבעתמסובבת
לכןוידועה,גלויההעולמיולקומוניזםלסוציאליזםואיבתהמאוד
זיזי'עםיתחתןואחרי·כןגורבצ'וב,אתיפילשגניזהצופהאני
בהפורןאוחכמובדיוק·המועצות,בריתנשיאלאשתתיהפךובזה
 ,,כמוה.להיותוחולמתלחיקוימודלרואההיא
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והנחתיפתחיה,שאמרהממהאחתלמלההאמנתישלאהואטבעיאך
זאתובכל ,שביניהןיריבותבגללמלבה,בדתהשאמרה,מהשכל

הידיעותמקורותמה ,לדבריךההוכחות"מהאותה:שאלתי
 "? •.•שלך

קיבלתיולאאומרתשאנילמההוכחותאיןהאומר.הוא"לביענתה:
בקיץנוסעתשהיאאמרהכשזיזיאבל ,מקורמשוםידיעותיאת

הקיץכלאתשבילתהמכןלאחרגיליתי ,בקפריסיןלהינפש
בזה".שישמהבזהלהיותוחייבולנינגרדבמוסקבה

ע.חהדוקטורשלבמשרדוכברהייתיבדיוקדקותעשריםאחרי
סגרולאכהעדאמנםלמוסקבה.לטוסלךמציעלא"אנילי:שאמר
בכלאותולסגורעלוליםהםאבלשדה·התעופהאתההפיכהמפקדי
 ,למוסקבהקהיראתלעזובשעומדהראשוןשהמטוסלכךהוסףרגע.
כלגורבציוב,אתלהרוגעלוליםהאלהוביומייםיומיים,בעודיטוס
מציע:אניולכןהאיש,שללחייוסכנהבחובונושאשעובררגע
אתהתצליחואםלפינלנ.דמקהירטיסהתצאוחצישעהבעוד

ולהגיעלמוסקבהברכבתמשםלנסועתוכלואותה,להדביקופתחיה
מוכן?"דרכונךהאםבדיוק.ששבשעה

דרכוניםאישיות,תעודותלישיהיומחייבתהחשאיתעבודתי
וכלשונים.ומקצועותשמותתשאנהושהןסוג,מכלואישורים
שכןאמיתיות,שבהןוהחותמותומדויקות,מסודרותתעודותי

קלהפעולהזוהיוהחוקיים.האמיתייםממקורותיהןאותןהשגתי
אשרהפנים,במשרדהעובדיםאזרחיםאלףמאהישנםכי ,ביותר
כך ,ביותרהטובבמקרהוזה ,ביטחוןאנשיהם 99997מתוכם

לכלמקדרותיהםואלה ,מצפוןחסרישהםשלושהלפחותשימצאו
ומקצועותשמותעםתעודותועדשוניםמדרכונים ,בוחפץשאנימה

ישהממשלתיות.ותעודותיאישוריכלאתהשגתי םצב.Z.;כךשונים.
ותעודהבתיירות,דוקטורותוארכמנתח, MAו·ברפואה BAלי

מיליוןרבעששילמתיהמוכיחהתעודהליוישבהיסטוריה.נוספת
שאניהמעידסעדפנקסליויש"דואוין",מדגםמכוניתעלמסגינה

חקלאיתחכירהותעודתנפשות,שבעיםהמונהבמשפחהמטופל
במדברפראןאלפיםלעשרתותערובתזיבולהוצאותעלהמעידה
לידהתעודותועשרפטירה,תעודותמספרליויש •המערבי

ותעודה ,צבאישירותסיוםעלהמעידהותעודהשונים,בתאריכים
הללוהתעודותאתמנצלשאיננינשבעואנימכך.אותיהפוטרת
הטוביםהמעשיםאתעלילהקלכדיהוא,נהפוךנזקים,לגרימת
בלבד.

שרתוןמולמידאותילפגושממנהוביקשתיפתחיהעםשוחחתי
נראתהלאהיאלשםבהגיעילשדה·התעופה.בדרךהליופוליס

יוצאתמשנראתהולבסוףבמונית.להחיכיתידאגותאכולעדיין.
זמן!",איןתוחח"רוצילעברהקראתיממונית
שלשטרמכיסיהוצאתי •אותנוהסיעוהנהגלצידיישבהפתחיה
אותותפניועלהצטיירובומשהבחיןלנהג.בוונפנפתיגי~המאה
מישהו.להרוגממנולבקשעומדשאנילוונדמהותדהמה,הלםשל

וממכשירימהתמרוריםוהתעלםהכלליםאתשבור"שמע!לואמרתי
מדובר .האפשרככלמהרלשדה·התעופהלהגיעעלינו ,הרדאר
בוסולאומים.עמיםעשרותמזה,יותרשלם,עםשלחייובסיכון

תביאאםרציפיה,רגשהמתוךעכשיואליךמביטהההיסטוריה ,יקר
לאנושותלהעניקנוכל ,בלבדדקותבשלושלשדה·התעופהאותנו
מאהאךמדברי,מאומההביןשלאכמובןלהוקרה."ראוישירות
לישתיתןמפתחיהביקשתי.ד wהיהכאילולנהוגלוגרמוהגי~ה

הנדהמים.מבטיהלנגדמהחלוןוזרקתישקרעתידרכונהאת
מוחמדאיברהיםשמיעכשיובסדר!זהאשתי.עכשיואת"תוחח,

 ,ע'סיידאלחמידעבדפתחיהאשתיואתעורות,סוחראני ,אלעלאלי
לפינלנדנוסעיםאנחנו ,שלךהחדשהדרכוןזה ,קחי·בית.עקרת
ממצרים."עורמעיליליצואהסכםולחתוםלטייל

שלי?"האמיתיהדרכוןאתקראת"ולמהצווחה,ופתחיה
הרכבתבתחנתאישיחיפושלמבצעלהיקלעעלולים"אנועניתי:

מביאמהכי ,בנולחשודעלוליםאצלךאותוימצאוואםשבמוסקבה.

שכזו?"מסוכנתבתקופהלמוסקבהלנסועמצריהזמרת
אתעברנוהמטוס,המראתלפנידקותחמשלשדה·התעופההגענו
שניאתהחתיםהאחראיהקציןהדרכונים,ובדוכןבשלום,המכס

אולםמזויפים,דרכוניםשאלה"ברורבלחש:ליואמרהדרכונים
בבקשה!".לעבור.לכםלהניחהוראותקיבלתי

לימחכה ,לפני·כןיוראיתשלאצעירפגשתיהמטוססולםלמרגלות
מספר"זהקטנה,ניירפיסתלידיתוחבבעודואוזניעלולוחש
שלמשדה·התעופהאליוהתקשרבפינלנד,מישהושלטלפון

אותווזרוקהנייראתשרוףואחרהיטב.המספרעלשמור ,הלסינקי
המזל",מיטבאתלכםמאחליםאנוהמטוס.של·השימושבבית
עםמי:דשהמריאלמטוס,בדרכנומטפסיםשנינובעודונעלם,אמר

מאזעלינושעברוהמתוחיםהרגעיםלאחררווחהחשנוישיבתנו.
"תוחחלפתחיה:ואמרתיגורבציוב,הפלתעלהידיעהאתשמענו
לשלטון?"גורבציובאתלהחזירשנוכלסבורהאתהאםתגידי

איתן".אתאמץואני"כן!-

שאתליאמרתאיתן.לבררשברצוניאחתנקודהיש"תוחח!-
ילצין,בשםנקראיםרוסיםשמיליוניהואטבעיילצין.אתמכירה
והמתחרה ,הנוכחירוסיהנשיאהואהאם ,אליומתכוונתשאתהאיש
גורבציוב?"שלהיחיד
מתכוונתשאניהאישהוא ,"כןמעיניהזולגותכשהדמעותענתה
פצעבלביהשאיראבלארוכות,שניםמלפניישןסיפורזה ,אליו

אהבתי",סיפורזהוגלי.ד'משאינו
פניהלחייה,עלזולגותשהחלובדמעותנמלאועיניהרעד,קולה
לדברלההנחתיהייסורים.נימתממנושנעדרהמתוקבחיוךזרחו
סיפורלךהמספרתאשהלהפסיקטעותשזומשוםלהפסיקה,מבלי
היפיםהאהבהסיפוריכל ,בכל·אופןבכישלון.שהסתייםאהבה

בכישלון.מסתיימים
סטודנטיתהייתיהשישיםשנות"בראשיתאמרה:פתחיה

זמרתשאהיהאמרקוליאתששמעמיוכללמוסיקהבקונסרברטוריון
חיתהלימודינועלהאחראיתהגברתבמזרח.הראשונההסופרן
בגברבמשרדההבחנתיהימיםבאחדאיבנובה.אולגהבשםרוסייה
שעבדהקרנינה,אנה ,אחותיבןזהבאמרה,בפנישהציגה ,צעיר

קולחוזהקיבוציות,החקלאיותהאחוזותאחתעלכממונה
ראשון'ממבטבאהבהמאמיןאתההאם •ילציןהיהשמובאוקראינה.

קיים!הואכןבכלל?קייםאינוכזהאהבהשסוגסבורשאתהאו
כלבו'עברחשמלשזרםכאילורועדגופישכלחשתיאותובראותי
חוצפה,מלאיםחדים,היופניותרירוצה,שאניהגברזהרעד'קיומי

מסיפורנחלצתיחיישלההואבשלבדאגות.עמוסיהעצוביםומבטיו
הואגםובילציןהתאהבתיבקיצור'נבזה.כינורנגןעםכושלאהבה
רצונואתלידישתסגיראולגה,מדודתו'ביקש •אחרינטרף

שהואהכריזובראשםמאווייכלאתלקייםהציעאתי.להתחתן
בכלאובמוסקבהאובמצריםלגורנכונותועלהצהירוגםמתאסלם,

ולאהקומוניסטית,המפלגהבהנהגתחברהיהכיבעולם,אחרמקום
ושכנעתיאיתר'להתחתןהסכמתינלהבת .למבוקשושיסרבונראה
לנשיאבקשההגישהואהסכימה.לאשבתחילהמשפחתיאת

באישור·מינהלישלוותהמצריה,עםלהתחתןלושיאשראנדרופוב,
הכיבושאויבתשאניהמוכיחהבמצרים,ברה"ממשגרירות

והאימפריאליזם.
וחקרהמפלגה,שלהמרכזיתלוועדההבקשהאתשיגראנדרופוב

שזההשלישי'העולםבסניףהאהביםלענייניבמשרדהנושאאת
מהעולםבאזרחיםשמתאהביםבחבריםלטיפולהמיוחדהמשרד

אלאהסיבות,אתלחשוףמבליהבקשהאתדחוהשמרניםהשלישי.
ושםמלין'הקרלמושבהבקשהאתוהעבירהתייאש,לאשאהובי
הזושהחתונהלהםאמרשאהובילאחר ,קטןברובאותהאישרו
אלאהסכימו,והסובייטי.המצריהעמים,שניביןחזקיםגשריםתבנה

במצרים,הסוציאליסטיהאיחודבהסכמתמותניתחיתהשההסכמה
שאחדעדהטוב,כסדרםזרמוהדבריםקלה.בעיהחיתהכברוזו

העתוןשלהראשוןבעמודקטןטורכתבהמעוותיםהעיתונאים
נשיםהעצומה·המועצותבבריתאין'האםנאמר:שם"פונדה"
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המצריחאתמעדיףכבודואםילצין?הרענןלחברלהינשאהראויות
עליואולםאיחה,שיתחתן ,ארצנושלהפועליםמעמדנשותעלהזו

למכובדיםמקומואתשיפנהמי.דבמפלגהמקומואתלפנות
ואינםהאנושות,עתידולמעןהפרטשלאושרולמעןהנאבקים

אימפריאליסטייםוברגשותבורגנית,באהבהעיתותיהםאתמכלים
במצריםלאחראיםשלחהבמוסקבההחרוצהשגרירותנורגרסיביים',

האיחודשלאלעאבדין'ם 9 ~'ועדתשפורסם.מהשלמדויקתרגום
שאניבטענה ,לולהינשאלילאשרסירבהבמצריםהסוציאליסטי

אתלעזובעליאסרולכן ,קוליבעוצמתבהתחשבוזאתלאומינכס
נכסהמצריהעםבכלראוהאחראיםזמןשבאותוהיאהאמתמצרים.
התמוטט,הכולהארץ.אתלצאתלוהתירולאומשום·כך ,לאומי
להציבשלאכדיוזאת ,בקהירמלבקראותומנעההמפלגההנהגת
הצעירהסוציאליזםעלבכךהשומרתמצרים,ממשלתבפניקשיים
לךנשבעאני'תוחח! ,ליואמרבכהשלנוהאחרונהבפגישהשלה.

בוניה, ,ואנילארצי'והאהבההחירותאתאשיבהימיםשבאחד
אני ,הרוסילעםהחירותאתלהשיביהיהאפשרשכאשרלונשבעתי

 11האדומה.בכיכרולחירותלאהבהאשיר

סיפורהאתשסיפרהשעהפתחיהפניעלניגרורבותדמעות
הכבדיםבענניםבהתבוננההמטוסבחלוןבהומבטיההמכאיב.

עזבתיהחזק,הסופרןאת"שנאתיואמרה,אליונפנתה ,שמתחתינו
המזרחיתהזמרהאתליואימצתיהבינלאומיות,באופרותהזמרהאת

ללאפעמייםהתחתנתיואחרי·כןהליליים,ובבריםבשמחות
הצלחה",

אולם ,ילציןעםיחסימאזשניםכבר"עברוהוסיפה,שנאנחהואחר
אךבשקט,העברנוהמסעיתראתאותו",לשכוחלימניחלאהזמן
לקולמהרהורינעורתיהגורל.מצירופיועצובהמוםהייתיאני

 ,הלסינקישלבשדה·התעופהלנחותעומדים"אנושהכריזה,הדיילת
וכר',מעישון",ולהימנעחגורותלהדקנא

הגברלישנתןלמספרשדה·התעופהשלהטלפוניםמאחדהתקשרתי
בהיגויאנגליתדובראישליוענה ,קהירשלבשדה·התעופה.הזר

כלכחולה,שברולטמכוניתתמצאלמנחתמחוץוה!עלו"אבו ,מצרי
'האםהבאה:הסיסמהאתהנהגבפנילהציגהואלעשותשעליך
 ,לךיענהוהוא ,ההיסטוריה?ביצירתתפקידישבודדיםלפרטים

יתןשלאאדםעםמנסיעההיזהרלעילאי,דוגמטייםשהםבתנאי ,'כן
נכונה",תשובהלך

אלפניתי ,תיאורלאותוהעונותמכוניותמספרמצאתילשדה,מחוץ
וללאבנהיהובפתחיהביהביטושהםאלאהאמורה,בשאלהנהגיהן
ובשפהשם,ברחבהקוליבמלואקראתיואזהבנה.שלשמץ

ההיסטוריה?"ביצירתתפקידישבודדיםלפרטים"האםהערבית,
שהםבתנאיאחה!"אחה,שקרא,הנהגיםאחדידיעלוהופתעתי
הןוקריאותיההגהמאחורישנרדםהתבררבאדם",הגיבורים

חיתהשמכוניתוהואהזה,הענייןבכלביותרוהמוזר .אותושהעירו
"ההנחיות ,לוואמרתיאיתרעלינואדומה. " 125"נסרמדגם

כחולה",בשברולטלילהמתיןשעליךאומרות ~•ל Tהידועות
היא ,הזוהמכוניתאתאוהבבאמתאנינורא."לאבפשטות,השיב

מצרים",אתלימזכירה
לאסון.אותנומוליכהשחיתהשאפשרמשום ,תשובתולשמעכעסתי
 ,כן ,כן ,כךלהיותצריכהחיתההתשובה"וגם ,לוואמרתיושבתי

להיותשעליהםולאלעילא,דוגמטייםשהםוהתנאיאחה,אחה,ולא
שבאדם",הגיבורים

המכוניותאתומנפנףהתעבורהחוקיכלעלעוברשהואתוךוענה,
אותוזהכילדקדק,צריךלאעוד"תראה ,הלסינקישברחובות

חלק".ילךשהכולובקשבאללה,מבטחךשים ,הדבר
אתהאחרוןברגעהשגנווכךהרכבת,לתחנתאותנוהביאלבסוף
הפתיעהרוסילגבולהרכבתכניסתועםלמוסקבה.היוצאתהרכבת
בדקשלם.כקרוןוגודלו ,אלינושהתקרבסובייטימשטרהאישאותי
"המערבבאנגלית,ואמרבציניותבנווהביטהאישייםדרכונינואת

שניכםבאתםזאתובכל ,להצילומסוגללאאמצעיוכלעלכולו
איתי",בואויהירים,שאתםכמהלכםאבוי ,להצילו

כמעטלהתייצב,יכולתיולא ,עליהשתלטהואינסופיתגדולהחרדה
שנישלמזיגהבהןוגיליתיפתחיהבפניהבטתילבי,ביונעצר
וצהוב.ירוקגוונים,

שניכשאחרינוהקרונותדרךהקציןבעקבותהלכנוופתחיהאני
אךהמוות,פניאתפגשתיבעברהרבותבהרפתקאותישוטרים.

שיטותאתהיטבמכיראנילפני·כן.חשתישלאבחרדהחשתיהפעם
לפתחיהאלאחששתילעצמילאהודאות,להשגתהרוסיתהמשטרה

נקבה.היאסוף·סוףקשיחותה,למרותשהרי
מסוימיםמשטרהאנשיעבורלשכהיש·המועצותבבריתרכבתבכל

מוסדהואיודע,אינךאםזה,וארגוןהק.ג.ב.ארגוןעםהנמנים

 ,וחוץפניםהמדינהבטחוןעלאחראיוהוא ,ביותרהמבהילהמודיעין

HJ 
1 r==:: 

אשררבותהתקלויותעמוליהיושבעברונוראאיוםמוסדוהוא
בחס!"איזהבידיהם,אניועתה ,מהןרבבמספרניצחתי

והביטמכתבתומאחוריישבהגנרלים.אחדנמצאהמהודרתבלשכה
ששמעתילינדמהלשבת,לנוסימןסתומים.רדומים,במבטיםבנו
חלוןהרכבת,גלגליהלמותעלשגברהפתחיהשללבההלמותאת

גםבהכרחבפתחיה,והבטתיבמהירותחשבתיפתוח,היההלשכה
אנו ,יסתבךהמצב"אםלה,לחשתי ,חשבתישאנימהעלחשבההיא

 ,מהחלוןולהשליכוהברקבמהירותהגנרלעללקפוץיכולים
המורדותבאחדתאטשהרכבתעדהסגורההלשכהבתוךלהמתין

נקפוץ,"ואז

עליו",חושבתשאניהדבר"זהלחשהופתחיה
מצריעממיבמבטא ,בעורקיהדםאתשהקפיאמשהואמרהגנרלואז
משהו?"לכםעשיתיאני ,אחי"ולמהפתאום,אמר

בפהעליוצרחתי ,לדברמסוגלהייתילא ,אותיזיעזעהההפתעה
קראהוהיאלעצמה,וחזרההקדימהפתחיהמטומטם.כמופתוח
ערבית!"יודעאתה ,וקודרשחוריוםלך"שיהיה ,לעברו
לזרוקרוציםאתםעדייןחשבתם?מה"בטח,וענה,חייךהגנרל
אניכיצדוראובואווהיא,אתהאתם,אהבליםאיזהמהחלון?אותי

יושב",

לכסאוקשורלראותוהופתענויושב.הואאיךלראותניגשנו
מתחתמתגיםמספרעלהצביעהואוחזקה.רחבהעורברצועת
להטריףמסוגליםהאלה"הכפתורים ,ואמרלמכתבה,בצמודלרגליי

w לכךובנוסףחובבנים,ולאמקצועניםאנורבותיבשניות,דים, 
זכוכיתבמשטחחסוםשהואהיאהאמתפתוח,הזהשהחלוןנדמה

בה",מבחיניםאינכםשאתםעדנקיהכהשהיאמשוריינת,

מבושה.למותעומדיםופתחיהאניבעוד ,ארוךצחוקוצחקאמר
צורךאין ,הקשיבו"מכובדיתה,כוסותשתילנוומזגתרמוסוהוציא
המפורסמתהזמרתהיא ,אשתךאינהזואשההענ~ינים.אתלסבך
העורותסוחראינךואתה ,ילציןבחברמאוהבתשחיתהתוהה,

תיירות,לצורכילאכאןושניכם ,הצלווהעלאבואתה ,אלעלאיל~
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 11 •המהפךמפקדיושארינאייבגנאדיאתלחסלכדיאלא

שהםובאפשרותגרוני,סביבהנכרךבחבלחשתירגעבאותוממש
עמוסי ·חייםשלעלובסיוםאיזהביריות,פתחיהואתאותייהרגו

"מיצרוד:בקולושאלתיונוחותיאתאספתיוהרפתקאות.מעשים
אדוני?"אתה

באוניברסיטתהערביתלימודיראשאיוונוביץ'איראן"אני ,אמר
ואנישבאסואן'הגדולהסכרבפרויקטהמתרגמיםוגדולמוסקבה,
לפתחיהפנה ."הק.ג.ב.שלהתיכוןהמזרחמחלקתעלהאחראי
לנושרתבוהיוםאתאשכחלא"גבירתי!בעדינות,לדברוהמשיך
נהדר".ערבהיהזה ,הנהרהטייתבחגיגותבאסואן

עכשיו ,ליאבוי ,יא·איואןראשךיחוב"איראן!פתחיה,קראהואז
מתופףבחברת ,איתנוערבארוחתואכלתביליתבאימארה ,נזכרתי
באימארההתמימיםאחרוןהייתואתה •אותךשהזמינוואשתוהלהקה

לי".קרצתהזמןוכל
היונהדרים,ימיםהיוהיה,זהיא·תוחה,היהזה"אכןקרא,ואיראן

אתכיבדנוואנולבכות,והחלמהתרגשותנשנקקולויפים".ימים
אנא"תוהה,בתחינה,אמרלבסוף ,לווהנחנוהאנושיתחולשתו

באסואן".ממךששמעתיהמואליםואתיא·לילי,אתלישירי
תגידקודםאבל ,לךאשירמיד ,חביבי"מידבעדנה,השיבהפתחיה

לנו?"לעוללאתהתכננתמהלנו
גורבצ'וב,מאנשיאנישמעו!במשימתכם.לכםאעזור"כלום.השיב,
המזופת.לגנאדיהמתנגדתהמודיעיןלמחלקתשייךאני·אומרתזאת

לגורבציובלהביאצורךיששעהלפימאנשי.מישהואיתנםאשלח
שבדידותהיותבדידות,ירגיששלאצריךוחזק.קטןרדיומכשיר

עלינובזמןובומפלה.שאחריהלאומללותהאדםאתמדרדרת
נקודת •מעירנותולאבדינאייבלגנאדישיגרוםמשהועללחשוב
ארגזישנילולשלוחעלינו ,האלכוהולהיאשלוהיחידההחולשה

אתלאבדלולגרוםוכן ,זיזיידידתובאמצעותמשובחויסקי
החבראללהתקשרמלנסותמזהיראניפתחיהואותך·המצב.תמונת
שלהישןלסיפורמודעתוהיא ,מאודופראיתקנאיתאשתוכי ,ילצין

תמרר ,בושפגשתלהויתבררבמוסקבהשאתתדעאםאהבתכם.
יאוששיחושהציבורמןאותויבודדוזהבבית,אותוותכלאחייואת

מקוםלךלמצואמבטיחאניאולםההפיכה.בפניעמידתוותתרופף
גרירתסילכםישהאם ,משהוועוד .איתרלהיפגשבטוח

קליאופטרה?"
במזוודה".קרטוןלייש"כן ,לואמרתי
אתממנההוצאתיהמזוודה.אתלהביאמעוזריומישהושלחתיכף

סיגריה,מתוכהומשךקופסהשלףעליו,התנפללו.ונתתיהקרטון
שהיהכאילועדיןבקולואמר •מאושרלעשןוהחלאותההדליק
 ,לשלטוןגורבצ'ובאתלהחזירשנצליחסבוריםאתם"האםחולם,

והצדקהתבונההחופש,אתולהחזירההפיכהאנשיאתולתפוס
 "?·המועצותלברית
בכך".בטוחהאני"כן'בהתלהבות,ענתהפתחיה

עלווה?"אבואיתר"ומהותהה,אלינפנההוא
האל.""יעזורלו:עניתיברורה,לאסכנהחשתירגעשבאותומאחר
עמוקות.במחשבותשקועכשהואעישןבהםאחדיםרגעיםועברו

כללשבדרךמלהברוסיתאמרבדלת.צלצולשמענוולפתע
"תיכנס".משמעותה,

וידיאו.וקלטתטייפקלטתניירות,מספרשנשאצעירקציןנכנס
הזההשפלהתרחש.מההבנתיתיכףברוסית.דבריםעמוהחליף
תחבולתובאמונה,באנו.שלמענהבמשימהלהודאהאותנוהוביל
אמרהואמדהימה.בהצטיינותתפקידואתשמילאמשוםעליעבדה

בלשכהשהתרחשדברוכלשאמרתםמלה"כלובקשיחות,בציניות
דעתךמהבתיק,ויתועדיירשםהכולתמונה.וגםקולהוקלט,הזו

עלווה?"יא·אבו
באמתלכבוד.ראוימודיעיןוקציןגדולנבזהאתה"אדונילו'עניתי

לך".האמנתי
וזובטוחה.'אני'כןאמרהפתחיהבהודאה,אחתבעיה"ישאמר'

משוםכללייםהיודבריך ,לךבאשרמצידה.ברורההודאהכבר

האל'".לנו'יעזורשאמרת,
לאלףכולכםתלכוהאלובעזרתיעזור"אלוהיםבלעג,לועניתי
הימיםבאחדוילכוסופםיבואהשפליםוכלהמדכאיםכלעזאזל.
גנרל?"לךנראיתהזוההודאהעזאזל'לאלף

לאחרבשקט,נעמדבכלל.ליהקשיבשלאוכאילולדברישם·לבלא
פתח ,לחלוןניגשלכיסא,אותושקשרההעוררצועתאתשהתיר
מליםמספרואמרבמשהו'צפהכאילודרכוהביטבשקט,אותו

פתאום •לומעברקורהמהלראותאליוקרבהקצין .לקצין
בתפיסההצעירהקציןאתלופתבוהבחנתימדהימה,ובמהירות
כבראחרי·כןורגעמשקלו.שיוויאתלאבדלושגרמהמקצוענית

גלגליבשאוןנבלעווצעקותיו ,לחלוןמחוץנאוירהקציןעף
בניירותאשוהציתבשלווה,החלוןאתסגרהגנרלהרכבת.
הכוללי.עומדתאינהשתבונתיהרגשתיוהוידיאו.הטייפובקלטות
נפנהבסרט.צפיתיכאילוובמהירותבפירוטעינילנגדהתרחש
ברצינות,דיברתיהצגה,לכםעשיתי"לא ,ואמרבשקטאלינו
ולאהזהמהחלוןנקפוץואזשעה,רבעבעודמהירותהתאטהרכבת

החופשאתלהשיבשנועדהלמשימתנואלאהבא,העולםאל
ציפוריפה,מואלשירילנו'שיריתוחח!ועתה·המועצות.לברית

נעימה".שיר

רוצההואועכשיובשניותאנושיתנפשרצחהבנאדםאלוהים!אל
עלבתיפוףאותהליווההואשרה.פתחיהשירה,מנעמיעללהתענג
העולם"פועלימואל,שרהמתוקה.בנעימהשרההיאקטן.עץשולחן

 ."קלותבקליעליכםשנצחקכדיהתאחדו
מרובשצרחהחשבווהםהרכבת,נוסעילכלהגיעשקולההואודאי

אניוכאןמהחלון.שלושתנוקפצנוהרכבת,האטהוכאשרעינויים.
האטהכאשרמהרכבתקפצנושבוהרגעקורותאתמלהזכירנמנע
באבטחתהשתתפואנשיםעשרותכימוסקבה,שבקרבתבאתר

ימצאואנשיםעשרותגורבצ'וב.הנשיאשלמעצרומקוםאלמסענו
רביםשבמקומותמשוםמעשיהם.אושמותיהם,אתאזכיראםבסכנה

אתלהכותהזדמנותכלינצלווהםההפיכה,תומכיעדייןחיים
גורבצ'וב.תומכי

נכלאשבוהפרווראלאיראןאותנוהובילהשחורהיםלידבאתר
לבשנוואניפתחיההאישיים.משומריווקבוצהאשתועםגורבצ'וב

האמבולנסאתנהגהצבאייםבבגדיולבושואיראןרופאים,מדי
דצ'הגורבצ'וב.נכלאשבההדצ'הלידנעצרנולשם.אותנושהוביל
מיוחדתרציהלויששמהחשובאישכל·נופש.ביתפירושהברוסית

והמפלגתי.הפוליטיבדרגובתפקידובמעמדותלויפארהאשר
קציניםמספרהופיעוומידהחיצון'השערלידנעצרהמכוניתנו

לעבורלנוהרשווהם ,נמוךבקולאחדותמליםלהםאמרשאיראן
והמשכנוהמוסךלידהמכוניתאתעצרנוויכוח.כלללאומידתיכף
צפופים.בעציםמחופהארוךמעברדרךברגלדרכנו
להם?"אמרת"מה ,איראןאתשאלתי
גורבצ'ובהחבראתלהרוגבאנו-להם"אמרתיבפשטות,השיב

ינאייב'.'מהחברבעל·פהקיבלנוהפקודותאתבהרעלה.
להםאומרהייתי"אם ,בדבריוהמשיךוהואבצמרמורת,נתקפתי
להיכנס,לנומרשיםהיולאודאי ,בואוראיסהבאשתולטפלשבאנו
אישוריםלנוהיואםואפילומוסקבה,עםהתקשרותלאחראלא

עוצריםאינםזהבעולםהרעיםבעליל.זאתהמוכיחיםאמיתיים
דבריםאלהפשע.לבצעעומדשאתהלהםאומראתהכאשרבעדך

רקיהיהזהערב,לארוחתחברמזמיןאתהכאשרבעבודתנו'רגילים
הולךאניכילמחר'זאתדחהנורא'לא ,בפניךשיתנצלטבעי

ושעהשבת.יליוםזאתדחהשניים,אמיתאניומחרמישהו,להמית
וכל·כךכעוסאותושתמצאייתכן ,חברשללמשרדונכנסשאתה
בעודאנשיםחמישהרקשהרגראיותבגילוישהוכיחומפנילמה?

אתשהרגזהשהואבטענהימחהמישהוואזשבעה,הרגשלטענתו
קרה.שאכןכפימיד'לעבורלנוהרשוכולםלכך'ואי ".השביעי
שלבתושלבעלההואכישהתבררצעירלנופתחלדלת,הגענו

מהק.ג.באיוונוביץ'איראןהגנרל"אני ,לואמרואיראןגורבצ'וב,
לפגושמעונייניםאנוומצריה,מצריאיתיוישהנשיא,ומאנשי
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חשוב".בענייןבנשיא

כלאתהשארנובדקדקנות,עלינוחיפשוהאישייםהשומרים .נכנסנו
יצאגורבצ'ובהנשיאבאמבולנס.לנושהיווהמכשיריםהנשקכלי

הציגאיראןאפור.וסטומעליהםומכנסייםבחולצהלבושלקראתנו
לרוסית.דברינואתגםלתרוהחלמצדיע,שהואתוךעצמואת

ויש ,לצידךלהיותבאנוממצרים,אנוהנשיא"אדוניאמרה,פתחיה
מכשיראתלוהושיטהלך".שלחושחבריםקטנהמתנהבשבילךלנו

בתו.שללבעלהוהעבירובהתרגשותבואחזגורבצ'ובהרדיו.
תבלעליעברובמאבקךמפלהתנחלאם"אדוניהמשיכה,ופתחיה

עלשתעלהעדודיקטטורה,שחצנותטמטום,שלשניםמאותכולה
 ,בומאמיןשאתהבמההמאמינהאחרתאישיותהפוליטיקהבימת
אלפיאללהצטרףכדי ,וחבריאניבאנולכן •כשלךמצפוןלהואשר

בקולענהגורבצ'ובלהצילך,"על·מנת ,הערהמצפוןבעליהאנשים
לאאחדשאףאלא'פרסטרויקה'בשםספרלעולם"השארתי ,כבוי
בגדובהםשבטחתיאלהלפועלים,מלרחיואתלהעבירהזדמנותנתן
רוע."בגללולאחולשהבגלל ,בי

רעיםהםתירוצים.להםתמציאאלהנשיא"אדוניהשיבה,פתחיה
לדבוקהצליחשלאמפניעצמו,מהרועיותררעהחלשכיממש,

להשגתהזמןאתלקצרקיוויתבהםאשרהנכבדים,ברעיונותיך
האדם",זכויות

מסרליישאולםבסוף.יהיהמהיודע"לא ,ואמרחייךגורבצ'וב
שסגדמילכלאמריבמצרים,השמאלאללהביאומבקששאני

וקיים.חיהצדקלצדק,שסוגדולמימתו.שהםלמרקסיזם·לניניזם,
בהשקפההאמונהבגלללאונכלאתם,עוניתם ,עודלהםאמרי

אלהאדם.ובכבודבזכויותבצדק,אמונתכםבגללאלא ,כלשהי
בפניתתייצבוואלההווה,יצירתעלתוותרוואלבעברכםתכפרו
ובשוםדרךבשוםיישוםאיןשלהשקפתכםשנוכחתםלאחרהעתיד
אלאאינההייצוראמצעיבכלהמדינהששליטתמשום ,אמצעי

שליכולותיהעלושודדיםביורוקרטיםנבליםקבוצתשלהשתלטות
בכךמתמצתהואאדמות,עליתפקידלמדינהישואםהמולדת,
אתלממשצריךאדםכלבני·אדם.ביןוהשריוןהצדקאתשישתית

להומניזם'.'בהתאםנורמלייםלחייםזכותו
הלילהעודנושא,עודוישהנשיא.אדוניזאת"אעשהאמרה,פתחיה
 ,מידידותיאחתשלחברשהואיאנייבגנאדיששמוהנבלעםאפגש
כלשהו?"מסרלולשלוחברצונךהאם

הפוליטיעתידואתהמתחילהאיש ,לואמרי"כן! ,אמרגורבצ'וב
אתעצמועלמביא ,למעמדואותווהביאבושבחרבאדםבבגידה
ידידיושנאתאתואפילו ,כולוהעולםושנאת ,הסובייטיהעםשנאת
אניכילו,אמריועודהיהיר.במעשהועמולהשתתףהתפתואשר
עתאנימעשיבגללאלאהוא,שעשהמהבגלללאאיוםכאבחש

כל·כךלתפקידהזהוהשחצןהנכה ,הפזיזהאדםאת ,אותומיניתי
וחשוב'.'רגיש

השתתפהלאבחדרהשהסתגרהראיסה,שאשתוקלה,ארוחהאכלנו
 ,החיצוןלשערובהגיענובקרוב.להיפגשבתקווהממנונפרדנובה.

במרקאותושמנו ,איטיסםלו"נתנו ,המשמרלמפקדאמראיראן
תרשהאלואתה .אותותיולתתיתחילימיםשלושהובעוד ,שלו

אבוא ,כןשאםתהיה,אשרהסיבהותהיהאליולהיכנסיצורלשום
ברקתך".אקדחיאתוארוקןבעצמי

גורבצ'וב.אתבאמתלהרוגשישלחוחששאיראן
החדרכתובתאתעמנונושאיםהלילהבאותועודלמוסקבההגענו

ינאייבגנאדיבידילמענהנבחרואשר ,זיזיהתגוררהבוהמרוהט
לפתחיהמניחיםלשםוהלכנוהבריות.מעיניהרחקבושיפגשוכדי

שהחנינולאחרבמכוניתנשארנוואניאיראןבגפה.לחדרלעלות
סיכהעלשהורכבזעיראלחוטמכשירלהנתןאיראןבסמוך.אותה

לשמועיכולנווכךשבמכונית,הרדיואלושידרשמלתהבצוארון
ינאייב.וגנאדיזיזילביןבינהשהתרחשאת
לחבבםלפתחיהוהניחהבמהירותבעצביהלשלוטהצליחהזיזי

בגללחזקפועמיםכשלבותיהןבלהיטות,אותהמברכתבעודה
צפויה.הבלתיההפתעה
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היאלבדהשהמקריותיתכןלא ,טורדנירעיוןמבזיקהחלבמוחה
אתלחסלבאההאםבמוסקבה,פתחיהשללהימצאההאחראית

התיאטרליתמיומנותהכלאתוגייסההתאפקהובכל·זאתהמרד?
שחשבה.מהמכלדברפניהעליסתמןשלאעל·מנת
מוסקבה".אתהארתחביבתיאחלן ,"אחלן

עושה?"אתומה ,שלומךמהיושביה,בגללמוארת"מוסקבה
 "?הכתובתלךנודעהאיךמסתדרים, ,לאל"השבח
לאששואל"מיצחוקה,לגלגולימבעדבערמומיותהשיבהפתחיה

מתבלבל'.'
ביניהן.שהוחלפוהדבריםלכללצותתהמשכנו
שכרת?"אואותהרכשתיפה,"דירתךפתחיה:

למען ,·מלוןמביתיותרזולזהריהוטה,עלאותה"שכרתיזיזי:
כאן'.'שנפתחחדשבמקוםעבודהליישהאמת,
עבודה?"ו"איזפתחיה:

רקדנית.אניהלאלהיות,יכולהעבודהאיזותוחח!תוחח"אויזיזי:
במקוםמעונייניםלמוסקבההבאיםהאירופיםשהאדוניםהיאהאמת
גםחןשימצאחדשריקודהכנתיואני ,בוולהינפשלבלותטוב

ובערביתה"פרסטרויקה"ריקודלוקראתימאוד.מאודבעיניך
מהאמתטוביותראיןאמיתיות,תנועותכל·כולוהאמת","ריקוד
בפוליטיקה'.'וגםבמחול

הסמוך.בחדרחזקשהשתעלגברלקולפתחיהיבההקשבזמןבו
מישהו?"אצלךישואבויאויי!"זיזפתחיה:

גמגם.ולמשקלהמשוויאתלאבדזיזיהחלהכברכאן
 '.' ...זהאח,זה,לא,"לאזיזי:

אותי?"הזמנתולאשהתחתנתיתכן ?התחתנתלי"תגידיפתחיה:
דודתי!"בןזה ,בעלילא"זהזיזי:
גנרלבכעס.בטלפוןשדיברגנאדישלקולואתבבירורשמענוואז

"כעתבכעס,עוזריואלדיברהואדבריו.אתליבתרגמוחייךאיראן
אתידעההיאאיךהיא,מייודעלאשאניזרהאשהאצלינמצאת
שקטבמקוםלהתבודדיכוללאאנינבזים,לכםאבויהימצאי?מקום

פה?"משחקשאניחשבתםהאם ?·המועצותבריתעתידאתלתכנן
לעצורלעוזריויקראהואלבטחבסכנה.שפתחיהלחשובהתחלתי
לקרואיעזלא"הוא ,ליאמר ,חששותיאתלגנרלובגלותיאותה.
להםימסורלאוהואהדירה,מקוםאתיודעיםאינםהםלהם,

מקוםעלויעלההשיחהאתיקלוטשהמודיעיןמחשש ,בטלפון
אותם",שיקללבזהיסתפקלכן .הימצאו
רוסיה?"דודהלךישדודתך?בןאמרת"זיזי!פתחיה:

נוהגתשאניאלא ,דודתיבןלאשהואהיאהאמת ,לשקר"חבלזיזי:
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זקןאישהוא ,בורוקדתשאניהמקוםבעלהואהאיש ,דודתיכבןבו
בתו".עםכמואיתיהמתנהגוחזק,

מבהיל."באופןמשתעלהואלו,ישמהלראותלכי"בסדר,פתחיה:
לעשות,עומדתהיאמהתשים-לבשזיזיולפנידברהאתכילתה
למראהנבהלוזה ,בוישבשגנאדיהחדרדלתאתלפתעפתחה
להורגו.שבאהדימהבאלכוהול,משופעלחדרו,שהתפרצההאשה
הלבאהובגבירהזהחביבתי.זקן"שוםואמרהלזיזינפנתהפתחיה

המצרית,העממיתבשפהמבזקבשגרהאליוונפנתהפעם".של
אתעושהשהיהמישהועודישיא-אהבלתגידגבירה!"אחלן
ועשהאותךשמינהגורבצ'ובהטובהאיששלשכרוזהומה, ?שעשית
לךוגרמהעליךשצחקההזוהגברתבשבילהכוללחשוב?אותך
לך!"יקרהמהתראהעודבו?לבגוד
הזוהגברת"מהברוסית,זיזיאתשואלגנאדיאתשמענוהרדיודרך

ומאחלתשעשיתמהעלאותך"מברכת ,זיזילוענתהומיד "?אומרת
ממצריםשבאהוטוענת ,הדיכויוהשבתגורבצ'ובבחיסולהצלחהלך

לך".ולעזוראותךלברך
איני"פתחיה,עממית,ובמצריתנמוךבקולזיזיאמרהזאתואחר

בשוםפניךאתלראותמעוניינתאיניבבקשה,אך ,אותךמגרשת
אשלחשובאותךאראהאם·המועצות.בריתמרפובליקותרפובליקה

לסיביר!"אותך
אותהשהכריעמהמםבאגרוףפתחיהלהגמלההבזקבמהירות

אימפריאליסטיבמוקשבוטיפלהוהיאלהתערבניסהגנאדיארצה.
עלהתנפלהואחרי·כןבנברשת,התנגשותכוללנאויראותושהעיף
מהדירה.בחופזהוחמקהבמכותשניהם

שגנאדיהזריםהעיתונאיםאמרונכשלה,שההפיכהואחרי ,אחר·כך
מןנבעשלוההכרהשארנוןהיא,האמתהכרה.בארנוןשרויהיה

פתחיה.מידישחטףהאגרוף

וזינקנולמכוניתאותהאספנובמהירות.מהבנייןיצאהפתחיה
מאותנאספושבולמקוםהאדומה,שבכיכרהקרמליןאלבמהירות

אתראינוושםהמשוריינים,מפניהבנייןעלבהגנההאנשיםאלפי
פרצהבוהבחינהוכשפתחיההטנקים.אחדמעלנואםילציןהמנהיג
בבכי.

בבת·אחת.בקרבהנעורהעבר

אלאבידיהםהמצוילחסדשמים-לבאינםבני·האדם ,כללבחרך
גרמהגורבצ'ובשלהשלטוןתקופתעליהם.מאייםארנוןכאשר

 ,יותרקשיםשלהםהיומיוםחייאתועשתהצרות,הרבהלאנשים
התקווהאולםיותר.טוביםלחייםתקווהלהםהעניקההיאאבל

ללחם,תחליףאינהמקרהובשוםלבריות.מספקתאינהכשלעצמה
 .ושלטונוגורבצ'ובעלהרטינהזמירותגברועל~כןולחום.לבשר
לאבדעומדיםשהםשמו·לבהאנשיםההפיכה,החלהכאשראבל
התקווה.אתשבמציאות,ביותרהיפההדבראתלעד
ושלטונו.החוקהחירות,סמלשהואהקרמליןלבנייןמידנחפזולכן
סוחריאפילואוסמיםסוחריהיולאהקרמליןחברישביןהואמזל

הטנקיםסביבו.מתאספיםהבריותהיולאהיהכךאכןשאםוודקה,
לפרטהדעתאתמושךוזהלמוטטו.מסוגליםהיוהאופנייםואפילו
פורצתכאשרסביבולהתאסףבנייןלעםשיהיההכרחביותר:חשוב
בכדיוההתנהגות,התבונהבקירןבשיאלהימצאהבנייןעלסכנה.

דים. wהכנגדגםבחירוף·נפשעליויגנושהבריות
מוקסםובהיותיהגדולה,בכיכרהמוסקבאיםאלפימאותביןעמדנו

ואומלליםרעביםכעוסים,אנשיםלחשוב:התחלתימוליהמתרחשמן
לאמדוערעהו?אתאישהרגולאמדועהצתות?ליבולאמדועאלה

תבונתם?אתאיבדו

שכללהםוברוררצונם.מהידעואלהאנשיםכיהיאהתשובה
להתנהגותמהםומצפהמעשיהם,אתובוחןאחריהםעוקבהעולם

היהירהההפיכהמנהיגישלמזומאופקתיותרהרבהמאופקת,
כאילואו ,אפגניסטןחיתהשמוסקבהכאילולרחובותטנקיםששלחו
היאשמוסקבהלחשובלוגרמהינאייבגנאדישגמעהשיברשכמות
עשריםמלפניצ'כוסלובקיהאושנים,וחמששלושיםמלפניבודפשט

שנים.ושלוש
 ,דוסטויבסקיצ'כוב, ,כגון ,לימוכרותבפניםהבחנתיהנוכחיםבין

פניםהכרתי.שלאפניםאלפיראיתיוגםופסטרנק.טולסטוילייב
סיביר.בשלגיכךבשלומתולאשאמרולאלהשהשתייכו
שקורהמהשלהאמיתיתהמחוללתהיאהעצומההרוסיתהתרבות
והביאהגורבצ'וב,שלמצפונו.אתשעיצבהזוהיאברוסיה,עכשיו
האדם.ובזכויותבצדקלהאחזאותו

הןבמוות,להתנגשבכיכרעתהשהתאספוהאלה,הנכבדותהנפשות
הרוסית.התרבותשלהוודאיתהתוצאה
בגופם,אותםחסמוהבריותנעים,הטנקיםאתראיתיממקומי

פניעלאיןנכשלה.וההפיכהמידנעצרוהטנקיםמתו,שלושה
אוחירותרוציםשהםבשעההאדםבניבפניהעומדדברהאדמה

ובחירותם,בכבודםלהאחזלהםלגרוםהמסוגלדברשאיןכפימוות.
אתלילתאריכולאניהגדולה.ולאמנותהיצירתיים,לעטיםפרט

לתארמישהויכולהאםאךוצ'רצ'יל.דה·גולמבלעדיההיסטוריה
דוסטויבסקי?ללאהחייםאתלעצמו
 •שנדחקוהאנשיםבפנילנאוםוהחלהטנקיםאחדעלטיפסילצין
קול ,הכיכרכלאתשזיעזעבקולקראהופתאום ,בבכיפרצהפתחיה
בעלרמקוללתוךשקראהוכאילו ,אנושיקולשהואהאמיןלאשאיש

שבשארשמספריםעד·כךי·כךקילוואט,אלףשלעוצמה
אתמקייםאתההנה ,אהובי"ילציןקוראת,אותהשמעוהרפובליקות

לרוסיה."והחירותהאהבהאתומחזירליהבטחתך

לךאומראניפתחיה,שלקולהעוצמתאתלךלהמחישועל·מנת
אבלבאסירם.אותהשמעואנשים ,ואןבאסמיקרופוןללאשכששרה
קולהאתשמעובאסכנדריה,כששרההימיםשבאחדכךעלהסיפור

הגזמה.מעטבויש ,בקפריסין

מקומה,אחרבחפשובהמוןהתבונןקריאתה,אתילציןשמעוכאשר
דרכומפלסלרוץוהחלהטנק,מעלקפץעליהמנסושנפלושעה
"תוחחובכאב,בהתלהבותבקוראוהמצטופפים,ההמוניםביןאליה
יא·תוחה!"אוי

אהובי"."ילציןולקרוא,לרוץהחלההיאוגם
הבריות,ביןדרךלעצמהבפלסההחזקותבידיהחתרהפתחיה
אבלופצעים,ומהלומותמשבריםנפגעומאות ,לארץנפלואלפים
הואלפניהםשהמתרחשלא·ידועממקורחשוכימאושריםהיוהכול
יפה.דבר

עליוקפצהפתחיההטנק,אליחדיווהלכובזרועהאחז ,התנשקו
לטפסלילציןעוזריםגבריםשעשרהבעודברדלס,שלבאלגנטיות

הטנק.על
סיבהואיןקצרים,החיים ,"מכובדיכובש,בקולאמרהופתחיה
כבני·אדם,אותנובבוראוחסדלנועשהאלוהים ,הדיכויאתלסבול

 42בעמ'המשך-+
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אירועיםספרים,מוספים,

הביקורתבחומתבקיעיםא.

לראשונהשנתוודעתייום התוודעות ,יזםבוסטמודרלפ =  ,ביבתחזקהונמשכת,הולכת .. . .----
למיטב ,בוישכיההכרהגם ,במקביל
עצמו:תחתהחותרמובנהפרדוקס ,הבנתי

 ,משלולנאראטיבזכאיאחדכלאםראשית,
אלאאינוהפוסטמודרניהנאראטיבגםהרי
להכרעהאפשרותכלללארבים,מניאחד

אחרים.נאראטיביםלביןבינואובייקטיבית
 ,הפוסטמודרניהרלטיוויזםכידוע, ,זהו

עצמו.שלוקביעותיומוחלטותעלהמערער
שלהמרכזימקומואתבהדגישושנית,

 ,רצונונגדמדגיש,הוא ,בשיטתו"האחר"
הםהלאכי"העצמי".שלמרכזיותואתגם
שאיןוכשםמטבעאותהשלצדדיםשני

איןכך ,אחרללאעצמית><וזהותעצמי
העצמי.ללאאחרת)(וזהותאחר
ניתןממש,אלהענייניםשבשנידומה

במעוזבקיעיםלראשונה,לגלות,
כתב-העתדהיינו ,עצמוהפוסטמודרניזם

עדי<עורך 8מס'וביקורת''תיאוריה

והקיבוץלידרןמכוןהוצאת ,אופיר
ככולה,רובההפעם,המוקדשתהמאוחד>
ולמרבההחדשים','ההיסטוריוניםלתופעת
זו.תופעהשלעצמיתלביקורתגםההפתעה

'אחר'?מיהוקרסל:גרעון . 1
('מנטליות:קרסלגדעוןלהםוראשוןראש

הערבי-יהודי')והסכסוךמוסראינטליגנציה,
מאמרכיאומרדבר',ב'פתחהעורךשכבר

הדבריםלרובובלשונוברוחו"מנוגדזה
כה,עדוביקורת'ב'תיאוריהשהתפרסמו

עלהתעקשותהיהשלהםהמשותףשהמכנה
ועלזהות''שאלותשלמחדשפתיחה

מאליהןהמובנותהתשובותשלהיסטוריזציה
שונהפירושמציעקרסללהן.שניתנו

האינטרסעלמצביעהואהזאת,להתעקשות
החדשים'ההיסטוריוניםשלהמוסרי

אותוומציגהביקורתיים',והסוציולוגים
וכךותרבותית,אישיתלפתולוגיהכביטוי

אופירעדי

ממבקרישרביםדבריםגליכרישלומרמעז
עליהם".מרמזיםרקהחדשיםההיסטוריונים

עלהמצביעיםספק,בלימפתיעיםדברים
העורך.שלאינטלקטואליויושרפתיחות
שקרסלמהשלהחשיבות ,לדעתיובאמת,
הפרטנייםבטיעוניםכךכלאיננהעושה

אוחזשהואבכךאלא ,צעמובמאמרהמובאים
הפוסטמודרניתהביקורתיתהחשיבהאת

לפעוליכולהשהיאלנוומראהבקרניה,
רקולאבסכסוךהצדדיםשני"לטובת"
כפיבדרך-כלל,הפלסטיניאחד,צדלטובת
כה.עדשהיה

שעלטועניםאתםלנו:אומרכאילוקרסל
"מעורב"להיותהחדשההיסטוריון

 ,כתיבתובמושאומוסריתאידיאולוגית
שנאתוכיצדאפוא,לכם,מראההריני

ולציונות(ליהדותהפתולוגיתהעצמית,
כתיבתואתהקובעתהיאהישראלי>במקרה

ההיסטוריוגרפית.

גםנעשה.שטרםנוסףדברעושהאףהוא

לדברמרביםאתםלנו:אומרכאילוהואכאן
שלראותומנקודתהפלסטיני"האחר"על

הואהיהודיגםמידהבאותהאבל ,היהודי
וגם ,הפלסטינישלראותומנקודת"אחר"

הואאחרות,במליםלהראות.ישזאתאת
הרלטיביזםאתלמעשה,הלכה ,לנומדגים

שלבדרךזאתעושהוהואהפוסטמודרני
"ההבדלאחרמתחקההואבהשדה''עבודת
הערבי-השיחמלשוןהמשתקףהמנטלי
יהודיםמשכיליםהםשיחובנייהודי".
מביאהואדבריהםתמציתשאתוערבים

עימם.שערךשיחותבתשע

המסקנותכלעלכאןלעמודנוכללא
השיחותתמלילימניתוחקרסלשמעלה

"בצדכיגורסתשבהןהמרכזיותאחת •הללו
חובותמולהאחר''זכויותמובלטותהיהודי
מובלטותהערביבצדואילוהלאומי','האני

'חובותומודגשותהלאומי'האני'זכויות
מתרבותנובעלדבריוזה,עניין ."האחרים'
תרבותלעומתאשם""קבלתשליהודית

עמדותשתיאשם","השלכתשלמוסלמית
להןשישגדותמנודתיות-היסטוריות

בסכסוךהצדדיםעמדותעלהשפעה
העכשווי.

נאמר:מאמרושלהסיכוםמסעיפיבאחד
ובסוציולוגיההחדשה"בהיסטוריה
בספרותכמוהיאהכתיבההביקורתית,

מותחת,אךכללבדרךעקרהבלשית,
צדיקמלבן:ושחורמשחורלבןהמוציאה

(הצדראשוןבמבטמושלםאליביבעלותם
הגס,ואילוהרשע:להיותמסתברהיהודי>
הערבי>(הצדראשוןבמבטוהקנאיהאכזר

ואומלל.כנאצלדברשלבסופומתברר
שניהקריאהולאחרמנטלילוגיהואהתרגיל
המרשיעהיהודיהיוצרות.שובבונהפכות

'כאישחשבוןשלבסופומצטיירעצמו
במירוץנקודותוצוברמכאובות'

המזדככים".

שלהסובייקטיביתעמדתועלהוויכוחםא
הרי ,רלוונטילאלגמרילרגענראההחוקר

לגדעוןבטענותזהבענייןלבואלנואל
שהיהעצמולפוסטמודרניזםאלא ,קרסל

האובייקטיביותמידתעללערערהראשון
המעורבותבשםוהחוקרהמחקרשל

'החדשים'בעצםשעשומההאידיאולוגית.
מגויסותםבשלאותםשפסלול'ישנים',

עצמםלהםקרסלכעתעושה ,הציונילעניין
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בבחינת ,הפלסטינילענייןמגויסותםעל
דאטפוך',ואספת'על

הרעותהחרשותרם:אורי . 2

שלסוציולוגיהוזהות:('זיכרוןרםאורי
שהואאףבישראל')יםובההיסטוריויכוח
'הסוציולוגיםמראשונילאחדנחשב

כןגם ,דומני ,מוטרד ,בישראלהביקורתיים'
מבטאן.שהפוסטמודרניזםמגמותמכמה

חוללוהחדשים''ההיסטוריוניםלאלדעתו
אלאהישראלית,בחברההתמורותאת

הופעתם.אתשאיפשרוהןעצמןהתמורות

מןמושפעותהןהריבכללןהללווהתמורות
על-ידיהוגדרשכברהכלל-עולמיהמצב

שלצירוףדהיינוכ"גלוקלי",אחדיםחוקרים
להמשיל"ניתןלדבריוו"לוקלי","גלובלי"

המדינה-הלאומיתעלהעוברהתהליךאת
היאמכאן-המכולתחנותעלשעוברלזה

ומכאןענקיותשיווקרשתותעל-ידינשחקת
שלנובמכולתגם ...קטנותמעדניותעל-ידי

חוגיםכאשרדומים,תהליכיםמתרחשים
נגרריםגלובליסטיתלהשפעההנתונים

הפוסטמודרניתהתרבותאלמואץבאופן
יכולאינוסיפורשוםבה ,כלהמפרקת
עלהסיפורלא ,כפשוטולהתקבל

עלהסיפורולאהמדעיתהאובייקטיביות
הלאומית",הלכידות

"ההכרהשלהעצומהבחשיבותמכיררם
בהןמודרניותבחברותדווקאההיסטורית"

שהמודרניזציהמהאתלהןמספקתהיא
מנעהוכדומה>החילוןהקפיטליזם,(המדינה,

קולקטיביתלכידותשלתחושה-מהן
האחרוניםלעשוריםעדקיומית.ומשמעות

לאוכלוסיהשסיפקההציונותזוחיתה
הלאומית,הזהותתחושתאתהיהודית
שלבקיעיםלפניעתהעומדתאשרתחושה
החדשים''ההיסטוריוניםהופעתממש.

ראשית,-כיווניםבשניזהתהליךהאיצה
להכרההומוגניתהיסטוריתמהכרההמעבר

אחתמגיוסהכלומרהטרוגנית,היסטורית
להכרההמעברשנית,גירסאות:לריבוי
 ,הציבוריבשיחסותרותגישותשלבקיומן
להכרהקונסנסואליתמהכרהמעברכלומר

הרשמי"מקול-ישראלקונפליקטואלית
רבים",שידורלערוצי
במאמרוזוהתפתחותשלההיסטוריהתיאור

בסופואותוגםאבלמאלף,הוארםאורישל
אלאהיה,מהלאהשאלהמעניינתדברשל
התרבותיתהמשמעות"מהיכלומריהיה,מה
ההיסטוריים?"הנאראטיביםריבויעצםשל

חלקמהווהזה"ריבויכיהיאתשובתו
שלדמוקרטיזציהשליותרכוללמתהליך
שלתהליךגםלכנותושאפשרישראל

גיווןשלתהליךהיינו-'פוסטציוניזציה'
גדרוהנמכתהקולקטיביתהזהות

חלקעתהנוטלותבואליה"ההשתייכות
דתיות,(לאומיות,מתחרותאליטות

קבוצות(נשים),מופלותקבוצותחילוניות>
מקופחותקבוצות(חרדים),שוליות

(פלסטינים),מדוכאותקבוצותאו(מזרחים>
הפלורליסטיתהעמדהשזוהיאף

שלאיכולאיניהמוצהרת,הפוסטמודרנית
משמץיותררםשלהשורותביןלגלות
זה,גםכימוליך?זהכללהיכןדאגה,

הפרדוקסמןחלקהואלדעתי,
לורמזתישכברכפי ,הפוסטמודרני

רםאורי

זקוקהקיומהלשםחברה,כלהריבפתיחה.
חברתית,לכידותשלמסוימתלמידה
תיקרעאחרתהיררכית,אפילולעיתים
השונותהמגמותבידילגזרים

על .לגיטימציהלהםנותןשהפוסטמודרניזם
שמןהבאים,דבריואתרםכותבזוסכנה

לבנה:קידוששלבאותיותלהדפיסםהראוי
אינוהללוהזהויותגיבושכיעוד"יצוין
שלהסתגרותאוהיפרדותבהכרחמציין

כאלהטהרניותמגמותבדלניות.תרבויות
שעיסוקםלאינטלקטואליםטיפוסיות
היאהאידיאיתומחויבותם'המקצועי'

ברגילאךהחלופיים,הנאראטיביםלפיתוח
דינמיקת-המודרניתהחברתיתהדינמיקה

-מאידךהלאומיותודינמיקתמחדשוק
לבייתואףלקירבהלסחוףמצליחות
 ,'ו'הסגנונות'הסיפורים'כלאתלצרכיה
היאהנוצרתהרב-תרבותיותדברשלבסופו

המתקיימות ,בלבדזהויות-משנהשל
עללוקליתהגלובליתהתרבותבמסגרת
מתחיה",

שלבסופומנצחיםהחייםשכוחותלאלתודה
הטיפוסיות"הטהרניותהמגמותאתדבר

 ,כןשאלמלאמקצועיים",לאינטלקטואלים
בגיהנום,אובגן-עדןאומזמןהיינוכבר

המציאות.מןטוביםפחותמקומותושניהם

הנאראטיבים"קריסתכיאומרהואהמשך

ולפיכךטובות"רקמבשרתאינההישנים
שבהחדשהסינתזהמעיןעלמדברהוא

הקשבהתוךיעשההאמת""כלאחרהחיפוש
האמת","לקולות

מרימחירדילוגפפח:אילן . 3
לאאבלקצרה,והיריעהארוכיםהדברים

('סדרפפהאילןאתכאןלהזכירשלאנוכל
 ,אצלושגםהחדשה')להיסטוריהחדשיום
העקרונית,הפוסטמודרניתעמדתוחרף

מחדהתמתנותשלנימותלגלותאפשר
לינראהמאידך.הפוסטמודרניזםוביקורת
מןנוחהפפהשלדעתושאיןלמשל

הדיוןאלהאקדמיהעברהשבההמהירות
השלבעלדילוגתוךהמטא-היסטורי

המטא-היסטורי"הדיוןעצמו:ההיסטורי

גבוההמודעותקיימתכימגלהבישראל
בנפלאותיהתיאורטידיוןשלבקיומולצורך

-סטופהתיתורבתההיסטוריההשל
מאמץשוםנעשהלאאךסטרוקטורליסטית,

קונקרטייםבמחקריםזוגישהוליישםלנסות
לתוך ,מכךיתרההמקומית.ההיסטוריהעל

רבהבקלותחדרהישראליהאקדמיהשיח
הספקניתהתפיסהועימדהפוסטמודרניהשיח

רוב ,'ו'מציאות ,'אמתשלקיומןכלפי
אינםהפוסטמודרניבדיוןהמשתתפים

בעבודותיהםמצביעיםהםאךהיסטוריונים

לפירוקאפשריותדרכיםעלהאקדמיות
הלבןההגמוניהנאראטיבשלשליטתו
'האחרים'שלההיסטוריבסיפורוהגברי
הזו",בארץ

הרלטיוויזםמפגי ,אפוא ,חרדפפה
לפחותמגובהשאינו ,הפוסטמודרני

והמסוגלמעמיקיםקונקרטייםבמחקרים
כמומושגיםבספקלהעמידמדירבהבקלות
שבההקלותשגםנראהו'מציאות','אמת'

כמומושגיםלשונועללגלגליכולאחדכל
בסיפורווהגבריהלבןהגמוני'הנאראטיב

הפרקכללרוחו.כל-כךאינם ' ...האחרשל
שנוצרמאליאנולמצבהטוען ,בביקורתוהזה

בומתייחסוהואביותרחשובהוא ,במחקר

בחוברת,האחריםלמשתתפיםישירותאף
שלאונוספיםקרסלגדעוןרם,אוריכמו

 •הזכרנו
כדיפפהשמציעהמודלהואייןשמעבמה

חרףאנומאליה.מאותההמחקראתלחלץ
<עלביקורתימיתוןכלהשוללתעמדתו

"סינתזהמציעהואלפחות)הציונות
סוגיהשללניתוחתיאורטידיוןביןאפשרית

קימרלינגברוךעשושכברכפיקונקרטית,
פפה''הפלסטינים",בספרםמגדלויואל
טענתםלמרותאשרהשנייםאתמשבח

מתוךכותביםואמפיריותלאובייקטיביות
באטיהבארשלגיטמיותללרגישות

הפלסטיני.
כזושאמפתיההוא ,לדעתי ,כאןהחידוש
בסכסוךהצדדיםמןאחדכלכלפיאפשרית

לפחותכך .המחקרבמדעיותלפגועמבלי
לסקירתובמבואהבאיםמדבריועולה

מנותחתכיצדמראההואבההחטופה

לא"זרים"חוקריםידיעלהציונות
הדיוןשביןהזה,המשולב"המבטישראלים:
מכילהקונקרטיהחקרלמקרההתיאורטי

 ,ואנטי-ציוני ,א-ציוני ,פרו-ציונימבט
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ומודרניות,פרימורדיאליסטיותגישות
לפוריותהוכחהמאמינים,אנוכךומהווה,

מניב",כזהשדיון

בלעם,מקרהלפפהכאןלושאירעייתכן
הואעליוהתיאורטישהמודללמרותשכן

והמקרה'הקולוניאליזם'הוא Iמדבר
מןלפחותהרי'הציונות',הואהקונקרטי
ובר,מקםשלמדבריהםשהביאהדוגמאות

מקבילויליאם ,כדוריבראם,פול Iגלנו
גםמה ,עימדלחיותשאפשרנראהואחרים,

הרבההםהזריםהחוקריםשלשדבריהם
אוהדים,אפילוולעיתיםחמוריםפחות

החדשים''ההיסטוריויםשלמדבריהם
 1מקבילויליאםהציונות.עלהישראלים

שנלמדללקחמענה"בציונותרואהלמשל'
ישאשרבעודשם>(שם,השואה"מן

המדינהבהקמתהרואיםחדשיםהיסטוריונים

השואה',של'מניפולציה
המציאותחוכמתעלהסומךרם,כאורישלא
אינטלקטואליםשלזועלמאשריותר

הפוכה.נטיחבעלהואפפהאילןמקצועיים,
יספרהחדשש"המחקרתקוותוכיחוששני

ויהודיםערביםפועליםשחשוהכאבעל
ערביאויהודיעבודהמנהלשלשוטכאשר
 :"-1920בנשרחרושתבביתבגבםהצליף

אתלגנות,גםאולי ,להבין"יבקשאו
שהיוהחברות,שתישלהאנושיתההחמצה

חנוקוגלוישראל

אךמעמדיתסולידריותלבנותיכולות
הלאומיותשלהמעקרכוחהבפנינכנעו
לבמשאלתאךהיאהצדדים"בשני

אוטופית.

שלהראשוןהחלקמןחלקרקכאןעד
'דיפרנד' ,השני .הזוהחשובההחוברת

עוסקיםהביקורתית''הסוציולוגיהוהשלישי,
הנגזריםנושאיםשלובהעמקהבהרחבה

 .ביותרמומלץזה.מחלק

חנוקוקו?אוגלוהנוקרב.

הידועהפתגםלפי-בחבריוניכראדםאם
אתה"מילךונאמרחבריךמיהםלנו"אמור

וכברביועציוניכרראש-ממשלההרי-
ניכרחלקכיבעיתונותכךעלהעירו

 ,גולודוריד"רכמו ,נתניהושלמיועציו
נלקחו ,ברמןליואביגדורמולנויצחקעו"ד

האקדמיהעולםשלהמוצליםהשולייםמן
השמותמןדווקאולאובישראלוהמעשה
בתחומם.הבולטיםהיותר
לראש-מדעייועץשל ,האחרוןהמינוי

ישראללפרופסורשניתןהממשלה,
חוסןלמעןהפרופסורים"חוגראש Iחנוקוגלו

ומכהןהקיצוניהימיןעםהמזוההמדיני"

הרחיק ,ושומרוןיהודהבמכללתכפרופסור
אישהואגלוושחנוקייתכן •יותרעודלכת
ביוכימיהבתחומודגולמדע

עושההואכאשראך-ואנדוקרינולוגיה
סמךעללהוכיחניסיון ,פוליטישימושבמדע
הואג'בלייהערביישלמוצאםכיגנטיפגם

כאןשישבופלסטיניםאינםולכןמסוריה,
ואפילוטוב.לאהענייןמריחדורות,מדורי
מסקנותאלונכונה,:;כשלעצמהזועובדה

הפרופסורממנהלהסיקמבקשמעשיות
הועלתה?בובהקשרהנכבד

אומריםמדועמביןאינועצמוחנוקוגלו
במוסדותולימדלמדהרימוזר","עוףשהוא

וזכהוייצמןומכוןהטכניון ,ביותרהטובים

בשבועשרקהעובדה !חשובים?בפרסים

הסכםאתלבטלבבקשהלבג"ץעתרשעבר
להכשרתוקשורהאיננהבאמת ,אוסלו

המדעית.

בהגייתמתקשיםשרביםכיוון ,כךאוכך

כאשראךחנוקושוויליזההיה(במקורשמו
הסיומתהומרהלאיסטנבולהמשפחההיגרה

'גלו')התורכיתבסיומת'שווילי'הגרוזינית
אותולקרואישאםבאמת,תוהה,אני

חנוקוקו?-או-חנוקוגלו

שניומצראחרמצרג.

הדתייםהח"כיםכיקוראאניאחדמצד

הצעתאתלאוצרהחזירוהכספיםבוועדת
שאיןרקלאהדתות:משרדבתקציבהקיצוץ

תוספתתובעיםהםאלאלקיצוץמוכניםהם
מספיק,התקציבאיןש"ח.מיליון 300של

קבורהשירותילהעניקכדי ,למשל
ח"כהשרסגןקובל Iבישראללאוכלוסיה

מקריתשאינהכדוגמה,ומביאביבייגאל
יבקשאםכיהעובדהאתשנראה,כפי

לבית-עלמיןגישהכבישלסלולהמשרד
 ...אותולממןממהלויהאלאחדש,
שלבתחקירקוראאנישנימצדואילו

אשתקדשילםהלאומיהביטוחכי'הארץ',
בעבורש"חמיליון 84לחברא-קדישא

לאזרחיכחוקשביצעההקבורהשירותי

תקציב,ישלבתי-עלמיןכלומרישראל.
במקרהולא ,הלאומיהביטוחמןבאוהוא
כבישסלילתעלביבייגאלדיבראפוא

ממש.קבורהשירותיעלולאלבית-קברות
משולמתזוהוצאהגםאםאתפלאלאלכן

 •••התשתיותמשרדאוהתחבורהממשרד
תחקיריועללצל"ש'הארץ'ראויבכלל

אלהמתחקיריםלדתיים.להקצבותהנוגעים
במוסדותהלומדיםמספרכימתברר
ב-האחרונהבשנהעלהבתשובהלחוזרים

הןהשנהלדתייםההקצבותסך-כלוכי 28%
ב-מיליארד 1.7לעומתש"חמיליארד 5,25

מהתקציבשלושהופי 71 %שלגידול- 91
איןובאמתהרווחה.ומתקציבעליהלקליטת

מידמתוקצבדתיענייןכלהריפלא,
הדתות,משרדלפחות:מקורותמשלושה

הרווחה.ומשרדהחינוךמשרד

IJ 
 ~ו

מיומןבנאיר.

זכויותעתירמשורררקאינודורמשה

 ,-50הבשנות'לקראת'העתכתב(ממייסדי

בספרותהילידית''השירהמראשי
ועוד), 1987ביאליקפרסחתןהישראלית,

ספרימשלושיםיותר(פרסםספריםועתיר
הבנאי''"שתיקתהאחרוןספרושירה,

אלאמכבר)לאאורראהביתןזמורההוצאת
מהבדיוקיודעהוא •מאודמיומןמשוררגם

לעשותאפשרומהלעשותיכולהשירה
מדורים,ארבעההאחרוןבספרובשירה.

השיריעולמושלשוניםמישוריםהמבטאים
השירוגםכאן,עליהםנעמודשלאוהרעיוני

הבא:

TABULARASA 

צפחהלוחהואשלךהקרס
בכתבי-יד ,עליושרשומים

זכרונות,קטעישמות,שונים,

שליהזיןלשעתם.הרהורים
ממרק ,ניקויחומרעליומתיז
כמעטבדבקות,העבראת

להחזירכדיבקנאות,
מתנוצץחלק, ,לקדמותוהלוחאת

עליולכתובואז ,בטהרתו
כבראךראשונות,שורות

שלמוחלט,בביטחון
 ) 27<עמ'החדש.השיר

להיקראואףלהיכתב,יכוליםאלהדברים
על-ידיורקכשיררקמסוימת,בהתפעמות

אואחרת,צורהבכל •מאודמיומןמשורר
עובריםהיואםספקמיומנות,פחותבידיים

האחרוןספרו ,כאמורהטוב.הטעםמבחןאת

הואלכלומעלהבנאי""שתיקתקרוי
שירית,מיומנותבאותה ,לטעמי ,מצטיין

SKILLRJLL כהזהבספרשהבנאי ,בלעז
 •בה.מתמחה
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שלראשיתואבירן.דודשלהנשאףהשירי
 ,השירבראשיתהיאפרדוקס-לכאורהאותו

("היהבאגדותהנקוטהברטוריקההפותחת

פרדוקס-לכאורהאותושלוחתימתוחיתה"),
כוחהגשתבהד ,השירבאחריתהיא

הרבהקראנו("כברהאגדהשלשובה-הלב
ואותואגדה"),זאת;והנה-בכלאגדות

פרדוקס-לכאורהאלאאינו ,כאמורפרדוקס,
מודעלהיותחשוב,אפילוואולי ,אפשרכי

להעמדתהאגדה,שלהאשלייתיתלבדותה
אוליעת,באותהאךבה.המקופלתהפנים

הצורךמןלהרפותשלאחשוב,פחותלא
המצודדבדיוקנהולדבוקלהמשיךהאנושי

הפעם,שאולילאשליהלהתמסרהאגדה,של
ויסתברהנס,יתרחשהפעם,רקבאמתאולי

ומוליכתהגדולההאשליהמאחוריכי
לפחותשהיא.ממשותמסתתרת ,השולל
העתקתמאחוריאוליקטנה.אחתממשות
זאתבכלחבויהוהדהויההשדופההשמש

וקטנהאחתולווכאמור:דקיקה.זהבקרן
האבקלענניומעברשמאחוריכמובלבד.
הזועםהשורשלובעיטותיורקיעותיושהעלו

אףערטלחתהחדשה,העבריתהשירהבזירת
מעודןיופיומעולף,מופלאיופימופנם,יופי
למשיאותולהמשילשאפשרכבושיופיודק,

הסיפוראינההאגרוףשכפפתוכמוחרישי.

דודשלהשיריתהאסתטיקהשלהיחיד
והעוינותהבוטותהחבטותמאחוריכי ,אבירן

לאלחגורה,מתחתוהוסחושניתכוהאלימה
שלוהמעודןהמדודקולםנאלםולאנעלם
היותררגישים,היותרהשיריםמןכמה

אי·פעםשנכתבולמגע,ושביריםפגיעים
 •ת.יהעברבשירה
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הרחוב),(בפינתאל·נאציה""עלאהפופולרית:השר?אדוני-

כן.-

חמשלפניהאחרונהבפעםאיתןשדיברשמסמעיןהאזרחאני-
עשריםלגילכעתשהגיע ,עמד ,בנישללבעייתובקשרכן? ...שנים

יכולואינךעסוקכבודוכייודעאני ,השרכבוד ...כן ...ושלוש
מכדימצומצםושזמנךואזרחאזרחכלשללבעיותיולהתפנות

 ...ליוםמיוםמחמיריםהבחורשלאמוואסוןאסוניאבל ,בכךלטפל
מהכלהשר.כבודצורך,איןהמשרד?מנכ"לעםאדברכן?

ארגוןקבוצתעםאמשנעצרשבניהוא,לךלומרשרציתי
לאכלב?ובןפושעכן? ...כבודורצחתיכנוןבאשמתה"ג'יהאד"

לפניכבודושללראיוןשהאמיןמיהואהכלבבןהפושע ,השרכבוד
כלאתעושההמשרדכיאמרתשבואיברהיםנגואעםשניםשמונה
השר!כבוד ...הלו ...הלו ...כדיהאמצעיםובכלידולאלאשר
 • ...הלו

לידה.הנמצאתבאוניברסיטהמפורסמתקהיר.לידיער . 1
התוכניתאתהמגישההמצרית,בטלויזיהמפורסמתמראיינת . 2

מסורתי.נשיםבגד . 3

 .קהירבמזרחהר . 4

ידועהואהמצרים.הדעותהוגימגדוליאחדנחשבאמיןאחמדחסיןד"ר
ההיסטוריוןשלבנו 1932 ,קהיריליד ,בארצוהאיסלאמילרדיקליזםבהתנגדותו

 ,קהירבאוניברסיטתלמשפטיםהפקולטהבוגראמין.אחמדד"רהידועהמצרי
כדיפלומטשימשלונדון.באוניברסיטתדוקטורלתואראנגליתספרותלמד

מצריםכשגרירכיהןלאחרונהמגוונים.דיפלומטייםלתפקידיםונתמנה
עלדעותיואתוהביעהמודרניהאיסלאםעלרביםספריםכתבבאלג'יריה.

התופעהמפניהזהירואףהמוסלמיובעולםבארצוהאיסלאמיהרדיקליזםעליית
 11983-הדואב"המוסלםשלדרך'מ'ורהמפורסמים:היותרספריוביןהזאת.

-האיסלאמית"ההלכהליישוםההטפה"על , 1983-הצלבנים""מלחמות
האדםזכויות'מ'שבר 11986-ת"והאמונביןוההבנההדתית'הסובלנות 11984

לקוחשלהלןהקטערבים.ומאמריםספריםועוד , 1989-הערבית"במולדת
 , 1992-קטנים"סרקסטייםודבריםלמיםמתחת'א'יגרתהאחרון:ספרומתוך
בענייניםידייםורפיוןהזנחהעלבמצריםהשלטוניהמימסדאתתוקףהואשבו

הקיצוניותנגדהאמיציםוהלוחמיםהליברליםאחדהואאמיןחשובים.קיומיים
נאורה.ומורשתאמיתיתקידמהביןמיזוגובעדהאיסלאמית
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לתולעים".אותנויהפוךשמישהואו ,שנהפוךסיבהאין
שסוכנויותהואהמוזרפשוטה.בגאוניותלדברהמשיכהוכך

אותהשצילמוהוידיאוקלטותכמו·כןמנאומה,התעלמוהידיעות
וזאתהלילה,באותועוד Iכןגםהושחתווהחיבוקהפגישהבעת
הגברתשלוכבודהברגישותהלהתחשבהצדדיםכלשלרצוןמתוך

 •ילציןאשתהנכבדה,
למוסקבה,בטיסהחזרבבציוגורבמהירות.קרההכול ,אחרי·כן
ששמותיהם,גנרליםשלושהוהתאבדוינאייב,גנאדיאתועצרו

מסיבההתאבדושהםהוא,בדברהמצערב. iונעלבתב iמגפב, iצט iב
מחוץזרבמטבעגדוליםסכומיםהבריחוהםלד~פ-י:כה.קשורהשאינה
הפקידושלאדולרים,שלמיליוניםמאותהבריחו·המועצות,לברית
כדילזיזיאותםשלחואולם ,שיתגלומחשששוויצרייםבבנקים
א'ריאן*.אצלאותםשמההיאהמזלולרועאותם,שתשמור

אתלהםוגילתהבשדה-התעופהזיזיאותםפגשהלברוחוכשהחליטו
אתההאםמיד.והתאבדוהמכהאתלשאתיכלולאוהםהאמת,
הפועליםמעמדשכספילעצמויתארמההיסטוריוניםשמישהוסבור

במצרים?פיננסיותהשקעהבחברותאבדוהרוסים

מלחמתמגיבורישלושהשללהתאבדותםגרמהשא'ריאןיאמיןמי
השביח?העולם
להוציאהליהבטיחגורבצ'ובהנשיאאולם Iזיזישלבאיתורהנכשלו

אותהלשפוטהכללימהתובעשביקשלאחרהחשודים,מרשימת
כוחבאמצעותהשלטוןסדרילהפיכתודרבנהשהתסיסהבחשד
שלצירופםלעוצמתכשווההעריכוהושהמומחים ,המזרחיהמחול
צבאות.חמישה

שאניהאחרונההפעםזו"תוחח!!לפתחיה:אמרתילקהירבדרכנו

חמישהלמשךמשרדיאתהשבתתיפוליטית,בהרפתקהמשתתף
למלתולונזכהולא ,שעשינובמהיכירולאההיסטוריוניםימים.

כשםבחינם,לעבודשונאאניהאמת,ולמעןמאיש,אחתהערכה
הפוליטיקה".אתשונאשאני

 •השינה.בנבכיוצללתידבריאתסיימתי

צדקהקופתאו ,עדןגןא'ריאן: *

לאחרמאביו.התייתם 12בגיל ,-1936בשבמצריםדמיאזכבעירנולדסאלםעלי
·ספרבביתכפקידלעבודהחל Iלקהירעברמצריםבצבאמשירותשחרורו
יותרמאוחראותם.השליםלאאך Iקהירבאוניברסיטתלימודיואתוהמשיך

לימודיאתוהשליםבמישיגןאוניברסיטאותמשתיהשתלמותמילגותקיבל
בהצטיינות.האנגליתהשפה

בובות.למפעילוהיהקהירשלהבובותתיאזכרוןללהקתהצטרף ,-1962ב
שהביקורותיכול"לאכחולשד"אפילומחזהוהבימהקרשיעלהועלה ,-1965ב

במיוחד.לוהחמיאולא
קופתיתהצלחהנחלאשרהשד"אתשרצחת"אתההמחזהאתהעלה 1197oב·

ובשטוקהולם.בלונדוןהוצגואףהערביהעולםבימותכלעלוהועלה
כתיבהלצדשונים,ומחזותסאסירותהומורסקות,בכתיבתמאזהירכהסאלם

העליתעםהנמנהויוצרלסופרהשניםעםוהפךהמצריתבעיתונות
במצרים.האינטלקטואלית

בישראל.לביקורובאסינימדבראתבמכוניתוחצהאפריל,בחודש 1994ב·
'מ'סעבספרהונצחההזההביקורתוצאתבמצרים.וגםכאןרביםהדיםעוררבכך

בעתכתר.בהוצאתאורוראהלעבריתתורגםואףמכרלרבשהיהלישראל"
סומך.ששוןפרופסורשלבתיווכוסאלםעליעםנפגשתיכאןהאמורביקורו

סאטירה,שלתערובתשהםהפופולריים,מספריושנייםליהעניקסאלםעלי
אלקנעא"ארפעיאילאןהספרמתוךתרגמתיזהסיפורשנונה.וספרותהומורסקה

המסכה).אתאסיר(כעת

.כנאיפ.ד
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כיסוי?בליצ'ק
הביקורתרשימתעללהגיבברצוני

אלוןשלספרועלפלועודדשל
אשר ,הדרך""קפיצת-אלטרס
<גליון ' 96דצמברבגליוןהופיעה

להתפתותשלאמאודקשה .) 202
פלושלשירתועלמליםכמהולהגיד
נכתבזהשמכתבימאחראבלעצמו.

זאת<אםביקורתאותהבעקבות

אליה.להיצמדאשתדל ) ...ביקורת
ספרועלפלושלביקורתולמעשה,

אלאביקורת,אינהכללאלטרסשל
המעוטרתרסןחסרתהשתלחות

הואלהרשיםעז"רצוןנוסחבפנינים
שלהשירי"הנוסחהאמיתי",המניע
מלכתחילה"שדרהעמודחסראלטרס

מאלה.בהרבהגרועותאמירותדווע
אתלנמקטורחפלוהיהלפחותלו

היה,אפשרהנחרצות,קביעותיו

 ,לכךאבלביקורת.עללדבר ,אולי
וביקורתמסוגל.פלואיןנראה,כך

כצ'קכמוה ,לטעמימנומקת,שאינה
השכיללאשפלוחבלכיסוי.בלי

שהואחבלהשירים.לתוכןלהתייחס
ארוטיקהביןהמענייןמהמיזוגמתעלם
המופיעלמוות,אלהוביןושירה,
לאהבנתוו;אושרגישותוחבלבספר.
מרשימותבשורותלהבחיןלועמדו
לעבד"צריךהתשוקה"שאתדוגמת

"הרצוןאו ) 11עמ'הדרך(קפיצת

שחוסנהולחשוב/הביתבתוךללכת
(שםהקירות"שלכחוסנםהנפששל
רבות.ועוד ,) 40עמ'

כזאת,שביקורת-חבלהכיוהכי
ביקורת,אינהכלללטעמישכאמור
 ." 77ב·"עיתוןלהדפסהראויהנמצאה

• 
לאופררות

תווים,עלייזמרבקונטרסים,יחקור
עשרותשלזכרונםמרתפיאליפלוש

נתיבהשלבעדותםיקנחישראלים,
עלעלההאם ...רוןוחנוךבן-יהודה

עימם?שוחחתישלאדעתו
הוןאתשהמירשיווכח,לאחר ,אז

 ,אליישוב ,קולמוסובפחזביתו
המאמרעליעבורבענווה, ,אולי

ויגלה,יאפשרבעברה,לאבנחת,
מסובךהואוהפשוטיששלעתים,
 •הקטן"."יונתןכמאמר ,בפשטותו

משיחסלינהד"ר

המסובךהפשוט

בפשטותו

הקטןיונתן

מחפשעדיין

שורשים

בספרותהיוצרתהאשהפרס

תשנ"ז

אוריאל'גילהשלמיסודההיוצרתלאשהפרסיםקרן .

בספרות:ליוצרתשנתיפרסתעניקת"א,בויצו

תינתןעדיפותותרגום.מקור-ושירה)(פרוזה

ראייתה.מזוויתלאשהגעותהנוליצירות

 •לוועדתלהפנותישפרסומים,ורשימתחייםקורותבצירוףפניות

ת"א,ריצושלהתרבותמחלקתבאמצעותהשיפוט

 64237מיקודת"א, 38המלךדודשד'

 • 03 • 6923842פקס. 03-6923843/4טל. . 15.2,97ליוםעד

 • 10:00-13:00בשעות ,'ה-'אבימים

ס•ס•ס•ס•ס•ס•ס•ס•ס•ס•ס•ס•ס•ס•ס•ס•ס•ס•ס•ס•ס•ס•ס•ס•ס•ס•ס•ס•ס•ס•ס•ס•

 , 201<גליוןעברוןבועזלהערתספיח

11/96 (: 

הואהגןאלבבוקרשרץהקטןיונתן
וקיבלשהצטנןהקטןיונתןאותואולי

מושרותידיעתילמיטבאבלנזלת,
ועוד:שונות.במנגינותעלילותיהם

"השפןבשםגםמופיעהמצונןהז

 •הקטן",

מדינייעל

חדש

 77עתרןבספרי

בועזהתעברמהעלוהבנתיהלוואי
הצברייםבקוציוקיצקץומדועעברון'

ההולךוהמאמר ,הקטןביונתןוקיצץ
נכנס","דואר(ראהבעקבותיו.

סלינהשלמאמרה'על , ' 96נובמבר
הקטן').יונתןבעקבותמשיח:

מארוגנטיותעבורןהתנעראילו
שהיהאפשרטיפוסית,ישראלית

ממצאי'אתמאששותשהערותיו ,מבין

והןהשירתפוצתלמועדבאשרהן
עד ,לנונמצאהשלאלעובדה,באשר
שלהאמיתיתלזהותועדותהיום,

שהמדוברההשערה,ומכאן ,המחבר

עבורן?חולקכךעלהאםעם.בשיר
שישהאפשריותההשלכותעלושמא
התרבותאופיעלזומעיןלהנחה

שהתפתחההילידית,הישראלית
 ? 30ה·בשנות

 ,השגותיואתויוכיחיקוםאדרבא,
לחלוקונשמחטיעוניואתישטח

הפונטיקה,בחדרינאיעבור .בממצאיו

הלאומית,הספדיהבאולמותידרוש

העוול ,הסופר
והבכי

על ,מגדאהווןשלהנפלאסיפורו
עלבהשהחברהובנואב ,ויוסימירסל

"עוול"נקראאינובהם,והתעמרה
גל' 77<עתרןלבביתרותשסברהכפי
בספרמופיעהוא"בכי",אלא ,) 202

(הוצ'סיפורים"ט"וחברים:"ישראל
גםמצאתיוהמאוחד).הקיבוץ

בחרתי"אשר"אתבאנתולוגיה
הדר).(הוצ'סברסקייוחנןבעריכת

העורך:כותבלסיפורבהקדמתו
משהוראיתיאלהשנייםשל"בצערם
הואואפילואדם,שכלהעולם',מ'צער

אותוחשהפגעים,כנגדומחושלקזח
בחייו",פעםרקולוהזמנים,מןבזמן
אנתולוגיהאורראתהלאחרונהאגב,

אלפניההגבר:"קריאתשםב
(הוצ'עבריים"סיפוריםהגבריות,

כלול"בכי"והסיפורפואטיקה>,
הלב.אתשמרסיסנפלאסיפורבתוכה.

• 
גולדדיבה

נץוכורח

הילרזהו
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ביותרחיפההמתנה
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