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ישמןפרשלבשיריושכברתראוופרוזודיים.ייםתרכבהבדלים
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לה.מעברוהרבהבאמריקה
וחסידתלמידאוהב,שלמרגשמאמרלגינסברגמקדישפלועודד

מושבע.

 ,המקורימהפרוזאיקוןרביםשלובשמםבשמונפרדטרייניןאבנר
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להכרתגםזכהשםבצרפת,דווקאהחשוביםהסופריםלאחדנחשב

הממסדמןהצטיינותלאותואפילונלהבתלביקורתוגםהקוראים
התרבותי.

הממשלה!ראשאדוניהדלת,לכיוון
לאגםבמיוח.דאותנומענייןלאנתניהומרשלהפרטיגורלו

עלילותיהעלהמלכותית","המשפחהשלמשהוהגרוטסקיהמשחק
באיםאנוהאםותושביה.המדינהעתידמענייןאותנוהקוריוזיות.

התדרדרות ,כלכליהרסהמלחמה,אימתאיבה,שלישןעידןלקראת
אבטלההחברתיים,הפעריםהגדלת ,השלטוניהממסדשלמוסרית
 ,אולעניים:ועזובהבורותלעשירים,השכלהמנוונת,המונית
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אחרות,במליםהאזור:לארצותופתיחותכלכלישגשוג ,מאתמול
 .התהליךהמשך
יוגשלאאםגםכזה,תהליךמלהוליךפסולהנוכחיהממשלהראש
פוסלת ,לדיןלהעמדתוהמלצההגשתבעצם,אישום.כתבנגדו
הזאת.המדינהאתלהנהיגשאמורההממשלהכראשמלעמודאותו

הכבודמןמשהו ,רביןשלההדרמןמשהו ,נתניהובמר ,בוהיהלו
בעניינילעסוקייתכןלאשבלעדיו ,האישיהיושרמןמשהו ,הצעמי
זהלאכן.יעשהלאהואומתפטר.לכסאוומניחקםהיהציבור,
ובראשלכך.אותולנווטהציבורשלתפקידועל-כן,האיש.

משוררים,האינטלקטואלית.הקהיליהלכךמחויבתובראשונה
אתלעשותכןאםקומואקדמיה.אנשי ,בכללאמניםסופרים,
 • •השלטוןמןהיציאהדלתכיווןאתיחדלוונראה ,הנכוןהמעשה
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כלחיותמנתשמתאאשה

א.

פ;קדת~לז:זי;תת J ~~ו:נpז wזt,ה
של. r,;nני.ריחא~שrז,מצבתאת

tv הנעיבמע.להפרדסים ...רי,י;... 
אשהמגעגועים,מל-ףח,רמערת,-מ·ל~ח,

מתאיםלאלפתע,מחליטה~מתאמנת,
~יץ• fל~ךא~;נכיו T ,~~,עמד :;~ל~ל~

מ~ר.סךבח~יק o/. ~ 9~ל fדסב,ח.~ר
יס י};מ~ת 7ן 7יו כ3;מ~דלת~ין

לטעתאםמתלבטתהממתינ;ת,
-- T:פדם, •,א,-זפ.•ה•;,~גנויליאה,

ה fקי /o ~-~~לה-9 'א; :ת~~ר·~~
פרףעה.מדברית

• : • T : T 

,. 
מרשהי;ת nנלשמתאמנתאשה

 T ',~יאבפני'ת' i•ל:הרדלעצמה

: -: T : • : •• • 

ף~ך~ה~~סרת, י~~ ,~כ;ן
מיהביתה?!בפניה,להטיחלאיש

~ fb ת:~~-לרה, i. T ,עעלרז;י· 1 ; ~,~-,ה;~, 
שת nל;נלמףתשהתאמנהאשה:פרת,
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ב.
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 .ת~~~ך;נpז ./oה /oזtדג~~rז

ה.
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ואמיץחדשעולם

מאיאקובסקי:ולאדימיר
1so,ooo,ooo ; בתרגוםפואמה

קונטרסחנה;פן;אלכסנדרשל
 , 13מס'זך,נתןבעריכתלשירה

 1996תג,חוצ'
בעולםלעתיםמתרחשיםנסים

הפואמותאחתעובדה,הספרות.

מישל-היריעהורחבותהחשובות
מהפכתשלהגדולמשוררהשהיה

מאיאקובסקי'ולאדימיראוקטובר'
לאכלומר'לאיבוד:כמעטהלכה
אלאנכתבה,בההמקוריתבשפה
להשתפרהיפהפההעבריבלבוש
פן.אלכסנדרדרכו'וממשיךתלמידו

שרקמסתברזךנתןשלהמבואמן

ולאדימיר
מאיאקובסקי

000 000 150 

שלםותרגבפואמה

פןאלכסנדר

j a,•;מא•1996 ~ ~ ~:,;:,ל - .,.. • 

 " 150,000,000 "שליחסיתקצרפרק
מאיאקובסקי'שיריבמבחרהופיע

פןאלכסנדרשלובעריכתובתרגומו
הסברה .) 1950פועלים,(ספריית
בתרגוםהסתפקפןכיהיתההרווחת

בתרגוםשנהגכפיהפואמה,מתוךקטע

כגוןאחרות,ארוכותפואמות

חזרפןאבללנין".איליץ'"ולאדימיר
אתהשלים ,-60הבשנותלפואמה
קצרצרים,קטעיםכמהלמעטתרגומה,

גרשוןהאמןלידידו'אותהומסר
מלווהשהתרגום,תקווהתוךקניספל,
 ,-1977ביופיעקניספל,שלבאיוריו
פןאוקטובר.למהפכתשנה 60במלאת
אתאיבדכמעטקניספל .-1972בנפטר

נמצאדברשלובסופוכתב-היד'
אחרוניאריהשלבעזרתושלו.צילום
השורותהושלמותיקון'הטעוןתוקן

מתהוםניצלהוהפואמההחסרות,
שלחגיגיבקונטרסוהופיעההנשיה
שלהנפלאיםבאיוריומלווה"הנה",
קניספל.גרשון
מה,משוםהפואמה,אתאהבלאלנין
אםמובן",בלתי"קשקוששהיאוטען
"לאבה,לכתובהעזשמחברהמשום
אהללבמאבק; /הללונים.שירללנין

 /מיליונים,אראה /מיליונים,
ואם ,"!קראותם-מיליוניםאפייט
כמובמיוחד'חסדנטהשלאמשום

החדש,המשטרלצמרתעמיתיו
החבורהאנשיולשארלמאיאקובסקי
כך'אוכךהפוטוריסטית.

הפואמותאחתהיא " 150,000,000 "

שלהגדולותהאוונגרדיסטיות
רוחשלנאמןשיקוףבהוישהתקופה,
בעולםהאמונהושלוהמרד'התסיסה

אתתזזיתכרוחשליווואמיץ'חדש
הרי-הגורלההיסטורייםהאירועים

האני-מאמיןעיקריואתמחד'ברוסיה

האסכולהשלהשירי-אמנותי

מאידך.הפוטוריסטית

שלמניינההיה 150,000,000
כשנכתבההמועצותבריתאוכלוסיית
 • 1920 • 1919בשניםהפואמה,
שלשירוגיבוריהםהללוהמיליונים

ההרואית,ותמציתםהםמאיאקובסקי'

מאוד'נפוץרוסישם-"איבן"אותו

שכןהאיום":ל"איבןרמזגםואולי
ה"אדומים"ביןהמאבקמכריעאיבן'

הבריתלארצותמגיעל"לבנים",
שסימלמיעלאיגרוףבקרבוגובר
הקפיטליזםאתמאיאקובסקיבעיני

הנשיאוילסון'וורדובמידעו,
ימים.באותםהאמריקאי

 /בכבודו.וילסון /אחרון."מאבק
 /מתנשמתבאימההווילסוניםורואים

למעוך /בנסותולאפר'הפךהוא
כותבהשמש",אתבעכוזו

תוךשובב,בהומורמאיאקובסקי

השמש"ל"מלךבאלוזיהשימוש
הנזק-הצרפתית.במהפכהשהוכרע

מיליוני 150שלהואהמיוחלאאוט
המחר.עולםעלבקרב"איבנים"
כותבניצח!"העתידהגיע!"העתיד

אידילילשרטוטועוברמאיאקובסקי
"היסטוריה,הרחוק:העתידחזוןשל

כף-הידכעלמרוצך /זהבפרק /
כלמתרווחת /וניחרתרעבה /גלוי.
 /תלוירחובותיהלאבקומעל /עיר

זהאולי ... /אחרת.הוויהשלשמשה
 /אוקטובר'מהפכתשלהמאהיובל
נפלאמצב-רוח /הסתםמן /ואולי

ספינות-החללבתנופת /שבפנים.
צייםסיפוני /רכבות, /ברקיעים,

גוברות-שלעקלקלבקו /נבחשים,
 /האנושי.המיןהסתדר /רגלים

עוטים,אדומהבהילה /גדולי-ראש,
"חגיגותהמאדים.יצורינחתו /

רקוויאםהעדן'גןבשורתהמחר'

אתמול.שלוהסבלהניצוללעולם
שלוהסאגהאתחותםומאיאקובסקי

אתגלגלי"טובלאמא-אדמה:בפניה
ופרחי' /עדלידעבלחניםעצמך
 /לךזו /אמן-סלה.ביבוליםאדמה,

של /איליאדה!זבת-דםהמהפכותשל
לך!"אודיסאהשנות-רעב
השירשורותשתיראנהככלנאיביות

הקומוניזםקריסתלאחרהיום,הללו
ועםכולה,אירופהובמזרחברוסיה
שלוהכאובההנחרצתהרגלפשיטת
אתפוליטיתבמסגרתלמשטרהניסיון

(ידםהחברתיוהמוסרהצדקעקרונות

העליונה,עלה"ווילסונים"לש
מהעובדהלהתעלםאפשראיבינתיים),

נכתבמאיאקובסקישלהפיוטישהחזון
אחר'בעתידלוהטתאמונהשלבשיאה
עםעובדה,חדש.באדםחדש,בעולם

אליבאהפואמה,שללראשונההופעתה
 " 150,000,000 "פן,ואלכסנדר

המחבר.שלשמוחתימתללאנדפסה
להדגישמאיאקובסקירצהזו"בעובדה

בוהמהפכניהעם-הפואמהגיבוריכי

הוא-המיליוניםוחמישיםמאה
אשרפן.כותבהאמיתי",מחברה

קוראאינואלהשורותכותבלתרגום,
להשוותובאפשרותושאיןכךרוסית,
וקוראשבשאניפעםבכלאבללמקור;

אצליומתגברתהולכתבטקסט,
מחשבתמלאכתלפנינוכיהתחושה
תלמידושהיהמישלתרגומית
מאיאקובסקישלהנאמןדרכווממשיך
 1להעבירמצליחפןהעברית.בשירה

הגליםתנועותאתומילולית,צורנית
המאפייניםהאוקיאנוס,משבריוקצב

רחבתהמתנחשלת,הפואמהאת
לכללינאמנותתוךהזו'הממדים
(שאףהפוטוריסטייםהמשחק

עליהםחתוםהיהמאיאקובסקי
ו- 1912שלהידועיםבמניפסטים

נפלאעברילבושהיאהתוצאה ,) 1913
הפואמותלאחתומשובב-נפש,

 •הזו.המאהשלוהחשובותהגדולות

וגאולהאהבהעל

ההוא;הזוהרמור·בילר:אסתר
סידרהגולן'ירוןהוצאת
 48 ; 1996בן;מנחםבעריכת

עמ'

ואתהבמסילתם;נעים"כשהכוכבים
בינינו;מהלךהאדוםבמסילתך/והים

להעצמה/ושרהעלנפשימתרפקת
אסתרכותבתנדודים",שיר

ויפהפה,קצרבשירמור·בילר
 ,) 19<עמ'במסילתך""אתהשכותרתו

אפשראהוב,אלהיאשהפניהאפשר
בכלאלוהים.הואבשירשהנמען
לרובהםכאןהנדודיםמקרה,

פעולתשכלבזמן'שיטוטים
מןחוויותעלההתרפקותההיזכרות,

לילדותבחלקן(השייכותהעבר
בחלקהשניכחוטעוברתולנעורים),

שהואהזה,ספרמשירימבוטלאל
למחברת.ראשוןקובץ

שהיו Iעברוימיםלתפארתהגעגועים
אידיאליזציהגםכמו Iעודישובוולא
הםאחרת),אוזו(במידההעברלש

השירהשלהמובהקיםמיסודותיה
מצוישביןהדקהתפרקוהרומנטית.

לזוהקיימתהמציאותבין Iלרצוי
זינוקנקודתתמידשימשהנחלמת,
המבקשתזה,מסוגלכתיבהאופיינית

הנשגבאתהבנלי'בתוךהיפהאת
לאלכן,בחולין.החגאתביום·יום,

אסתרשלמשיריהשרביםהואמקרה
וחלקםעבר,בלשוןכתוביםמור·בילר

לימיםכמיההתוךיד'עתבזמןאף
קסום,אהבהבשירכךיותר.סובים

אואהובלהיותעשויהנמעןבו'שגם
תישאביההוא/אתה"ביוםאלוהים:

ההוא/כגפים/ביוםארץ/צלצלאל
ההוא/אתהישקע/ביוםהברזלקלל

האפלה"מתהום/מחנים/ממוךחמשני
המשוררת ,) 18עמ'ההוא",("ביום

לחוויותאפק,שדותאלמתגעגעת
הקייצי'הלילהלא"שהנוער'בתנועת
בשיריםכאשר Iהארץבנופילמסעות

יוניכל·יכולה,דמותמופיעהאלו
הנראה>ככלמהתנועה,(המדריך

בדרךסביבה,ממוקדיםשהזכרונות

בוגרתדמותשלבכוחהרקשכןכלל.
בעליל'נערצתמנוסה,יותר'

מןכוכבי·בר'להורידאלוהית-כמעט,
מניפה'לפרוששנגמר',הלילה

'להקיףואחווה',שוויוןשלארגמנית
ונו.'פרחוניים',שדותחיינואת

הנערצת,הדמותיוני'אלוהפניה
בצוקלה,בצרבהווה.גםנמשכת

אליופונההמשוררתהעתים,
מזה?"אותיתציל"איךושואלת:
השירים:שירברוחומבקשת,

ימינו/אתמצית"כשהמשי

("הלובןבתפוחים" 1רפדני 1המופרכים
 ,) 15עמ'הסמיך",
היאמור·בילראסתרשלכתיבתה

ממעיינותונובעתבמובהק,דתית

בגללרקולאאמונה.שלעמוקים
במוטיבים,ונשנההחוזרהשימוש

לשון'ובמטבעותבביטוייםבתמות,
התפילה Iהתנ"ךמעולםהלקוחים

משוםאלאהיהודיים;והמקורות
לאהוב,הארץ,לנופישהאהבה-לטבע,

אהבה-לאלוהיםלירושלים,
שלתודעתיכמצבאהבהחובקת-כל,

הגדולהנושאבעצםהיאגאולה,
ושוב.שובאליוחוזרתשהמשוררת

לעתים'חוטאת'היאאםוגם
צצותאםגםיתרה,בהיסחפות

כמדומה,החוצות,שורות,לפעמים
'רגשנות'ומבטאותה'רגשי'גבולאת

הגדולשההישגהרי I·בוסרוהתלהמות
ביןלמזגיכולתההואבעיני'שלה,
המטעןאתלהתיך Iוהכלליהאישי
היסטוריהמסורת,שלהאדיר

אתממנוולהפיקיהודית,ומיתולוגיה
השירהמטבעאוהזהבמטיל

היאזובדרךשלה.הפרטי·מאוד
שירהשלהסבוכההמלכודתמןחומקת

שמן(ובוודאילאומית·דתית
האקטואליים·וההיבטיםהמשמעויות

הקוראלפניופורשתשלה>,פוליטיים
-ומלואועולםשהןאמותיה, ,,את

עזה,חדור·אמונהססגוני'עשיר'

ולטביעותהבוראלפסיעותקשוב
שלאקשהוכך'אדמות.עליאצבעותיו
הנועלותהבאות,השורותמןלהתפעל

לירושלים:אהבהשירשהן Iהספראת
ירושלים/להרים/מכחילה"ומבעד

צליל;צלול;ואורבתוךנוגהצליל
ואחלמה/נדנודנופך 1;ל,ל 1באור

ממורקתעדינה/ציפורשמים/ברקמת

על/סחרחרענני/נוצה/כרוחלע
אותיתראה/אלרבה;תהומות

בברק;לכודה;בבשמים/כבושה
ושושנים/אשהאבנים/השטופים

בוערמתפרק/בהרים/והלילהכשהטל
מבעד;מכחילהאני 1איזמרגדים 1בשלל

ואחלמה;אנינדנוד Iלהרים/כנופך
ציפורעדינה/אנישמים;רקמת

רוחנוצה/אניענניעלממורקת
 1("ירושלים"רבה"בתהומותסחרחר
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לחומוסגעגועים

הוצאת ;היורדאבוש:רווית

עמ' 183 ; 1996תל-אביבגוונים;
כהעדגילתהלאהעבריתהספרות

שעזבוביורדים-ישראליםרבעניין
הים-לאלמדינותוהיגרוישראלאת

אובגורלםלאבמעשיהם,לאבדמותם,
מופיעהושםפה Iאכןבמניעיהם.

על ,יורדשלדמותהעבריתבספרות
להםראשוןמשנית.דמותהרובפי

ברומןחופשיירוחםהנראהככלהוא
אתשעזב ,עגנוןשלללון"נטה"אורח
מההבטחההעמוקהאכזבתומחמתהארץ

ישראל.לארץבעליהכרוכהשהיתה
בעקבותיובאומעטותדמויותרק

מדינתהיותשלפניהעבריתבספרות
בהמצאההישראליתהספרותישראל.

לה,שקדמהמזויותרמעטרקעניין
לביטוימגיעזהנושאאיןבהגםךא

זרותםבבעייתנוגעשחםנתןשלם.
בעיירההמתגורריםישראליםשל

"ציוןבסיפורוהבריתבארצותקטנה

מספרקניוקויורםתשאלי",לא
בההארוכהמהתקופהאישיותחוויות

 iשב"היורבסיפוריםיורקבניוישב
האוטוביוגרפיוברומןלמעלה",
עםמתמודדברטובחנוך ."סוסעץ"

"באמצעמהרומןבחלקזהנושא
הערכיםארנוןעלומצביעהרומן",

ביציאהראשיכגורםהאדישותועל
לנושאנזקקיהושעא.בואף ,מהארץ

ברומןגבריאלשלבדמותוזה
ישראליתראותמנקודת ,"המאהב"
רומןעריקה.בירידההרואהמובהקת,

יורדבמרכזוהמעמידביותרמעניין

הקשותהבעיותעםהמתמודד

אנגלסבלוסישראלישלשבהיקלטותו
ראובןשלהשקיעה""שדירותהוא

רומןקלד),ריקיהעט<בשםקריץ
הלבבתשומתהצערלמרבהזכהלשא
לה.ראוישהוא

איננואבושדוריתשל"היורד"
ואתדמותםאתהמעלה Iכןאםראשון

אחדהואאבליורדים,שלבעיותיהם
ראותםמנקודתלנושאשפונההמעטים

 1הגיבורהואהמספרשכןיורדים,של

הברית.בארצותשהשתקעישראלי
בעייתעםלהתמודדמנסההרומן

יורדיםשלשבהווייתםהשניות
בקרעחדשים,כישראליםבבחינתם

להשתלבהשאיפהביןחוויםשהם
אתבהולמצואהאמריקאיתבחברה
שלהםהזיקהלביןביתם,ואתמקומם
עקבהאשםרגשותושאריתלארץ

עומקאתלבחוןמנסההואעזיבתה.
כמהעד ,בישראלהישראלישורשי

שהשאירולמשפחתולמקומושייךהוא
גלמסוהואמידהובאיזו ,מאחור
הישראליתלאווירהמחוץלשהות

הואהחדשה.בסביבתוולהתאקלם
מכלקיומיניתוקשלאפשרותמציע

אחיזהאושורשללאקיוםמקום,
שאלותבוחןהרומן .כלשהובמקום

 ,שלוהעלילהשלעיצובהבדרךאלה
לשם.כאןביןעימותעלהבנויה
לתולדותמרצהאקדמיה,איש ,הגיבור
במזרחיוקרתיתבאוניברסיטההאמנות

שבתוןלשנתנוסעהברית,ארצות
אתלומציעזהמסעאביב.בתל

היורד

 ~ 1 11ן:ג

מקומוואתעצמואתלבחוןהאפשרות
הפרובינציאלית,הישראלית,בהוויה
האוניברסיטאיתלעירחוזרשהואלפני

פרובינציאליתהקטנה,האמריקאית
קטנהעירלהיותשיכולהככל

הברית.בארצות

בכךועולהצפהלישראלשלוהזיקה
בסביבהבמהירותמשתלבשהוא

ואתאותוהמארחתהישראלית
מסתגלהואהאמריקאית.משפחתו

ולקירבהלצפיפותבמהירות
גםוכןהקולנית,הרבה,המשפחתית
המקובלתהיחסיםלמערכת

במשפחה,הישראלית,באוניברסיטה
המציאותהשוואתחברים.ביןברחוב,

איננההאמריקאיתלזוהישראלית
אולי ,הישראליהצדלסוכתעולה

אתלהצדיקחייבשה"יורד"מכיוון
הביקורתאףעלוזאת"ירידתו",
האמריקאי".חיים"אורחעלהמרומזת

הואלישראלשלוהקשרעיקראבל
האכזבהעלאשםשלכלשהיבתחושה
גםהארץ.אתבעזיבתולאביושהנחיל

לארץ.אותולהחזיריכולאינוזהאשם
לארץ,לשובעתידאיננוהואואמנם,

והנוחיםהקליםלחייםקשורהוא
ולקלותלניידותאמריקה,לושמציעה
אישבהיותולוהמתאפשריםהתנועה
כלשהו.למקוםמחויבותבלאאקדמיה,

השהותסוףלקראתאביושלמותו
למעשהאותומשחררבארץשלו

לישראל.מה"מחויבות"
אתלשחרריכולהואאיןזאת,כלםע

שלו.הישראליתמהזיקהכלילועצמ
בנערהשלוהסטודנטיםביןמבחיןהוא

רוקםהואעמהענת,ישראלית,
צדללאגםאםמיוחדים,קשרים
הואשלהםשהמניעארוטי,

אתממקמתענתענת.שלבישראליות
ומיטיבה ,הגיבורשלבעולמועצמה
גםלנוחיותה,עמוהקשראתלנצל

שלוהשבתוןבתקופתוגםבאמריקה
בנערהפוגשהואבאמצעותהבארץ.

שישפיעלאףעדי.אחרת,ישראלית
סוףלקראתתשובאיתר ,חברלה

אבלבה,מתאהבהוא ,לארץהרומן
אתלממשאומץדיבעצמוצאומאיננו

אותה.להציעאפילואו ,אהבתו
ככלאמורותאלהישראליותנערות
המורכבתהמערכתאתלייצגהנראה

משיכה ,ישראלעםהגיבוריחסישל
מתממשת.שאיננהאהבהאואפלטונית

 ,עצמובידימוצגתהגיבורשלדמותו
הוא .בעדומדברהוא ,כאמור Iשכן

מופתציוריפיעלהעולםאתתופס
מומחההוא Iכזכור ,שכןואחרים,אלה

מרבהוהואהאמנות,לתולדות
את Iעצמואתולנולעצמולהסביר

ואףמניעיו.ואתשלוהחשיבהדרך
משתחררהואאיןכןפיעל

עליושגזרהמהססריאוטיפיות
המחברת.

 1שלוהחשיבהדרך ,עצמוהוא

ססריאוסיפמהוויםשלווהמניעים
 ,מצליחן ,יורדישראלישלמובהק
סובלהרקעאקדמיה.אישושל

פחות.לאסטריאוטיפיתמתפיסה
מתוארתהאמריקאיתהסביבה

אמריקאיתעירשלנדושותבקלישאות
לכלעונההישראליתוהסביבהקסבה,

מגרעותיהלגביוהמוסכמותהמקובלות
גםאביב.תלבמרכזישראלשל

בנויותהגיבוראתהסובבותהדמויות

בהןואיןמקובלים,דגמיםפילע
ובנואשתואינדיווידואלית.ממשות

חלבשותיטיפוסיים,אמריקאיםהם
הםוהישראליםלמופת,ומנומסים
 1מיץשותיטיפוסיים,ישראלים

ובידידותם.בחיבתםולוחציםקולניים
מורכבתאיננההרומןשלעלילתו
מתמצההסיפור ,כאמורבמיוחד.

האמריקאיתבסביבתוהגיבורבהצגת

שלהראשוןבחלקוענתעםובפגישתו
לישראלנסיעתויארדבת ,הרומן
בניעםופגישותיו ,השבתוןבשנת

אביב,בתלוחבריהענתעםמשפחתו,
הרומן,שלהשניבחלקואביוומות

 1השלישיבחלקלאמריקהובשיבתו

כן,פיעלאףעדי.פרשתכולל
עלהשליטהאתהמחברתמאבדת
שלמשפחתובנישלה.העלילהחומרי

שאינםכמעט Iובנואשתו ,הגיבור

המהווהענת,פרשת Iבסיפורמופיעים

עדמוזרההיא Iהרומןשלעיקרואת
 ,וכלמכלעתמשכבואינהמאוד

לאחרלרומןמצורףעדישלוסיפורה
המחברת .נגמרכברסיפורושעיקר

שלהאחוריבשערכמובטחהתכוונה,
האדםשלמצב"תמונתלפרוש Iהספר
בן- Iניידהפוסט-מודרנית:בחברה

בין-ותרבויות,שפותשלכלאיים
כךלשם •כאחד"ופרובינציאלילאומי

הקטנהמעירוגיבורהאתמטלטלתהיא
אלהלאימגעילה),<עיריורקלניר

במקומות<משעממים>מדעייםכנסים

לטיולאותוומוציאהבעולם,שונים
<שאמורהבריתארצותמערבבדרום

בארצותפרובינציאליצדעודלהציג
והלאהמוזרהבחברתההברית),
העולההדמותאבלענת.שלמוסברת
"אדםשוםמממשתאיננהמהרומן

שלדמותרקאלאפוסט·מודרני",
בארצוהיטבשנקלט Iמודרנימהגר

כיאםרבים,כאביםבליהחדשה,
בגעגועיםנתקףהואלפעםמפעם

ביקורתלוויש Iמוצאולארץקלושים
האמריקאיתהחברהעלסטריאוטיפית
שלוהבין-לאומיותותרבותה.
שלוהפרובינציאליותחיצונית,
אמיתיות,בעיותלואיןשטחית.
הואכואבת.איננההחצויה""נפשו

ומשתדל ,ובמקומובמצבושמח
"זהותבכךשישאפשרבהם.להשתלב
העולםאיששלחדשהישראלית

שלהאחוריבשערככתובדול",.חג
שבהווייתוזוישראליותאבל ,הספר
העולם""איששאיננו ,"היורד"של
ממשותבהשחיתהבמידה ,וכללכלל

והולכתמתפוגגתמלכתחילה,כלשהי
נותרלאכיעד ,הרומןשלבמהלכן

לחומוס.געגועיםמעטמלבדדברז.מנה

• 
יצחקיידידיה

-rחציסומקרוני
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משטרתנעליו?אתגנבמיובאמת,
וברוטיגןבחיפושיםפותחתהשירה

במשוררמדוברהעיקרי.החשודהוא

במחראותגםאודקולוןלהזליףהיודע
לשכוחמבליזאתוכלציבוריות,

'מחראה:המלהאתלאיית
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הגדולותבעריםרולט

ספריהורטיגו;מראוסטר:פלו
 ; 1996עובד;עםהוצאתלעם;

עמ' 297
לאכזבהצפוייםאוסטרפולחובבי
 •לצעריורטיגו"."מרהחדש,בספרו

לאותהכמשתייכתזאתאומרתאניו
זוהי .נלהבתמקומיתגרופים'קבוצת

כלשלאלכךנחרצתכחהוהגם
והמענייןהמורכבהיוצרשלשירכוס

להוסיףהמתעקשיםאלהאףיש .הזה
ספרותיתיצירההוא .גאונישגם

מרומןובאמת,רב.ערךבעלת
שתים·בן"הייתיבמשפט,שמתחיל
בפעםמיםעלכשהלכתיעשרה

להרבהליותר'מצפההיית 1הראשונה"
ממיחזורהרומןמורכבלמעשה,יותר.

מוקדמים,מריםוחשלמוצלחהכילא
בכפייתיותאוסטרמתעסקבהם

מחמשלמעלהלהערצה)ראויה(לעיתים
אתכתבבוהיוםלמןשנים,עשרה
 1גרפיביווהאוטוהראשון'ספרו

יצירתודרך 1הבדידות"המצאת"

"מוסיקתבעיני,ביותרהנעלה
שלוהנפלאבתסריטואפילו 1המקרה"
"עישון".לסרט
 .ובמופשטבפשט .האבדמותאת

אחרהחיפוש .ספריובכלסטרואמחפש
הממשי'האב .איתרוהיחסיםהאב

לכלאחראים .חניוהראוהנעדר
הנוראותולעיתיםהעזותהטלטלות
לאותההמיוסרים.גיבוריושעוברים

פיקרסקיתאירועיםהשתלשלות
אתתמידהמאפיינתוביזארית,תמוהה

ב"מרהפעם,וגםגיבוריו,חיי

מיןנפקדתאינההיארטיגו",ו

שהיהורטיגו'(מרהעלילתיהתפריט
מקבץפעםהואוולט,הנערבילדותו
ופעםאופהפעםגנגסטר'ופעםנדבות

הפטליותלתחושת .)'ונו Iנרומפי
 1גורלתהפוכותתןואאתשמניעה

גםולרובכוח,רבעליוןגורםאחראי
הואכאילושנדמהושרירותי'אכזר
הגיבורלחייתחילהבכוונהנטפל

בדרךאבלמסייע,שהואישהאוסטרי.
שלהנואשוהגיבורמזיק,הואכלל

אתממנולקלוטכדישםנמצאאוסטר
ומדינגדו'להתמרדלעיתיםהאותות,

לקבל ,ורטיגו"ב"מרלמשלפעם,
גםלהתברךובכךומרותאתלבסוף
בחיפושהסמליות .ובאהבתובחסותו

בלאוהיא Iסטראובספריהאבאחר
לאלכן Iכךכלוברורהממוקדתהכי

עודלחזקדחוףרךוצשהיהלינראה
אלגוריהולייצרהסמליותאתיותר
יותרורטיגו"."מרכמוושקופהתפלה

לתיאורמוקדשתהרומןממחצית
בןוולטהילדביןהסתומיםהיחסים
ותמהונימיסתוריגברלביןהתשע,
אותושאוסףיהודי'מאסטרבשם

אותווגוררסנט-לואיסמרחובות
תהליךאותומעבירהואשםלקנזס,
למעןהכולבהתעללות.הגובלחניכות
לרחף.לילדלגרוםעליונה:מטרה
כלנעלהלרמהמגיעהואהיוםבבוא
בכלנוסעיםהאישיומאמנושהוא Iכך

ריחוף,מופעיומציגיםאמריקהרחבי

כנף.קלתציפורכמוהנערמעופףבהם
מדורישבעתהילדעוברכןלפניאבל

בחיים,בעודוקבורהבכללםגיהנום,
העקירהלסיפורהמקבילתהליך
בכל •שהסמליותלינדמה .התנ"כי
 .העלילתייםהפרסיםובכלהחזיתות

הזמןעלחבלשממששקופה,כךכל
מבצעהמשלשכןהנמשל'אתלהסביר

ברובדכברכפייתיתביסודיותזהאת

לרדידותלאהטקסט.שלהעלילתי
מוכשרממספרציפיתישכזורשלנית

שזהכנראהאבלאוסטר'כמוכךכל
התהילהשאדימיוצרשמקבליםמה
שעליוסבורהואומאזלראש,לועלו

אתגם(ואוליקוראיואתלתחזק
משמעות.חסרתיצירהבעודעצמו>

אתלקרואמענייןהכילאמזה,חוץ
יחסיעלאוסטרשלופרשנותוהגיגיו
שהואמפניגםעולם,בוראעםהאדם
שלוהאידיאולוגיהאתוממחזרשב

הקודמים,בספריובהרחבהשפורטה

אופרשנותמציעאינושהואמפניוגם

אתקצתשירעננוחדשיםדימויים

אתהמאפייןהרגילהמיתוסיםמחסן
השחוק.הנושא

שפגהכךעלבהכרחמרמזאינוזהכל
שלהנדירההכתיבהמתתלגמרי

כללבדרךהמתבטאת Iסטראו
באירועיםעמוסובנארסיבבמקוריות

היהאוסטר .אינטנסיבימאודומאוד

כלאתשמקדישמספרתמידויהיה
והעלילההסיפורלהתקדמותאוניו

השתאות,מעורריםשלפעמיםבאמצעים
בעיני(בוודאיקנאהאפילואוכבוד

בכלזאתמבצעוהואאחרים>,מספרים
דמיוןכוחובראשם Iשבידוהאמצעים

נשעןהואחבל,כמההפעם,כביר.
הסרטיםשלהשראתםעלמדייותר

מאזבחיידקנדבק(אוליההוליוודיים
ב"עישון"הקולנועיתומעורבות
אתשמציידים ,)?"ןשעו"מוציאים

שלנעימהבלתיבתחושהשלוהטקסט
דימויהמצאתשלדווקאולאומיחזור
שלדווקאולאוהעתקהשלחדש,
ואותנטי.עצמאיספרותיעולםבניית
שוניםסרטיםשלמז'אנריםהדים

שנותועדהארבעיםמשנותשנעשו

סרסיבטקסט:נושביםהשבעים

בוהמקוםאפילו .דרךוסרטיגנגסטרים
מחקריואתיהודימאססרעורך

בןהילדשלהעלובגופועלהאכזריים
היאהלובקנזס,מתבצעהתשע,
עוץ",מארץ"הקוסםשלמולדתו
הואיהודימאסטר Iאחדקטנטןבשינוי

נסיונותשכל Iבמיוחדמאייםרב-מג
 1והגחמניהנוקשהאופיושלהריכוך

הטקסט,לאורךלפזרהמחברשמנסה
המסתייגתההתרשמותאתמשניםאינם

בעמודכברהנוצרתהראשונית

הטקסט.שלהראשון
שנכתבכספרנראהורטיגו""מר

הדומןשהשאירהחזקהרושםתחת

אלאבמחברו.המקרה""מוסיקת
"מרעלעולההמקרה"'ש'מוסיקת

במוצקותהסיפור,במקוריותורטיגו"

והדמיוןההמצאהוביכולתהנדאטיב,
העתקהואורטיגו"'ש'מרבעוד Iשבו

עללחזורמייגעחזרהבסיוןאודהוי'
שהב;אהתהילהעלואוליההשג

חסדורטיגו""מרההוא.הספרלאוסטר
האינטנסיביותואתהעוצמהאת

"מוסיקתאתשאפיינוהרגשית

המיהאותהאתובעיקרהמקרה"'

שלדפיוביןהמפעמתנדידהפנימית
העבה 1ורטיגו"ב"מרהצנום.הספד

חוטאעמודים,מאהעודכלפחותממנו
מתנדנדשהואבכךגםהמחבר

מסדהאוצודךכלללאומתנדנד
נושאיםמיניכלעללעיןנראית
אותו.דקמענייניםשכנראהפרטיים

אתמשרתיםבדיוקבמה Iלמשל
סדרתשלמפורסיםתיאוריםהסיפור
השלושיםבשנותבייסבולמשחקי

יועילבדיוקבמה Iאובשיקאגו?
תיאודייתשלמייגעתיאורלעלילה
וולסהנערשלוהדאייההתעופה
סיבובפתיחתלקראתומאמנו
 · 1באמדיקההגדולותבעדיםההופעות

• 

מקסימהר,פקרזת

שלהקומיקסספרמורן:אורית
"אתנחתא";סדרת ;שליסבתא
עמ' 223כנרת;הוצאת ; 1996

מעדןפיאלבאלארבזמןמהז
שמציעהזהכמומשיב-נפש,ספרותי

"ספרהשני,בספדהמורןאורית

אתזללתי .שלי"סבתאשלהקומיקס
כלעלוהתענגתימדובהבהנאהספרה

בדיחהכלועל Iעמודכלעלפיסקה,
שלבספרכאלהרבותויששחודה.

אבללמנות,התפנתילא •מורן
העמודלמן •דנותהן Iלזתאמינו
שתישלבסיפורןהפותח Iהראשון
תל(האחתקומיקסמציורכבשים

עשריםבגילשהתגרשהאביבית,
בדופלקסאשפהטוחנתוהשביחוחמש,

לעמודועדבאמריקה),מאובזר
ולאפחותלא •שמסתייםהאחרון,

 ."?סוו"במלה: •יותר
נוטלתאותהמהסוגספרותיתחירות
ופהידייםבשתימורןלעצמה
שהייתיספרותימחזההיא Iרעבתני

במחוזות"ניסי",כמעטאותומכנה

העצמיתהחשיבותהקדרות, Iהשיממון

בסיפורתהרווחותהמנופחותוהפוזות

(שספדהמורן Iמבחינתיהעברית.

צריך"הגורילהשגור"מההראשון'
אומדים,כךוזכה,שנים 14לפנייצא

נדידה,תגליתהיאדנות),לתשבחות

עורתחכהלאשהיאמקווהמאורואני
הבא.ספדהאתלכתובכדישנים 14

המבצעתמילולית,אשפיתהיאמורן
היאבשפה.ופרועותמטורפותסלטות
בלשוןמזהירשימושעושה

לתוךלמעודמבליכמעט"מקדמונית",
"פוזאית"כתיבההמאפיינתה"איניות"

ודמיוןהמצאהכושרבעלתהיאזו.
בחושמצוידתהיאמזה,וחוץפודה.

שנונהפליסוניססיתשלהומור
הז'אנרעלבהרבההעולהוארסית,
לנוהמוכר Iהיכענאיליכודי"ה"עידית
ברזומההיומית.העיתונותממחוזות

הומורסורפעםלהשהיהנמסדשלה
ספקואיןהעיד","כלבמקומוןשבועי

העיתונאייםהפליסוניםבתחוםשבסירנה
עסהאתלהשחיזרבותלהסייע

הקרושותהפרותמדניתעלולהתנפל
הכתובבספרה,ומחוזותינו.ימינושל

שלסובייקטיביתמנסנקודתמתוך
משפדתהיאלמחצה,מוסדפתמספרת
כמוקרושות,פדותמאותןאחדות

החלליםפולחן Iישראלמלחמות Iצה"ל
כמהועודהנודע,הזיןפולחן Iהיהודי
לעסהמתחתהמתפלחותכאלה,

אינהשהיאאףיש,עלילהגםהמתפרע.
שלבקיץממוקמתוהיא •הענייןמוקד
ההואהחשוךכקיץגםהזכור ,' 82שנת

עתבאותהלבנון.מלחמתפרצהבו
במין , 22בתצעידההגיבורה,שרויה

שלבתחילתוגםאבלרגשית,קומה
גחמנימקומוןעיתונאיעםגחמנידומן

תהליךעיבודשלובתחילתופחות,אל
יחברבסופושאולימשונה,התבגרות

נקרעתהיאהמבולבלת.עצמהעםאותה
הנוכחיזוגהלבןהמוזריםיחסיהבין

שלההחברגברים:שניעודלבין
 .לשעבדהחברשלוהחברלשעבד

אתממשיכההיאמת,כשהאחרון

שלאוסףשלו:המורבידיהתחביב
התעללויותאסונות,עלכתבות
אתמאמצתובמקבילמשונות,ומיתות

היתום.בנו

המינים,ביןבטירוףהגובליםהיחסים
הודיםעםפחותלאהמוסדפיםהיחסים
וההתרבותהקיוםויצרמשפחה,וקרובי

הגודמיםכלאףעלבכיפההמושל
שלחייהסביבמתפתל Iהנ"להמדכאים
תוךאלאותהומובילהצעידה
בהמוזרה,קצתוגםחדשה,התנגדות

כמובצוותא,וילדיםמבוגדיםחיים
יבינולאכברשכנראהמגודליםילדים
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יודעתכשצריך'צחוק,צחוקאבלואםהחיים.משמעותאתלעולם
לפעמיםומרגשת,מכאיבהלהיותמורןכלאתלזלולהיאהחייםמשמעות

 •דמעות.עדאפילוהלבןהברווזשעושהכמובאגם,הדגים
בשעהשלה,סבתאשלהקומיקסמציור
אודותעלנוגותתוהההשחורשידידו

שהרומןפלאלאאזהחיים,משמעות
בולמיתשלמבטהמנקודתכתובכולו

אתלבלועשרוצהאחתרוחנית:
אותומקיאהכללבדרךאבלהעולם,

המתנהלתהוירטואוזית,הכתיבהמיד.

לשרירתלאעדיין ~ו~~~ך ~~י~א ;!ל~~~ותו~~~~~~
םמעצביחאותהחירותאותהבהמחשתמסייעת
 1המחברתוגםהמספרת,לעצמהנוטלת

חמושהבוראי •מאחוריהשמסתתרת

המבטנקורתשכןמעוותות.במשקפיים

דופןויוצאתאוונגרדיתהיאמורןשל
הפרוזהשלבהקשרלפחות •לגמרי

מתחשבתאינההיאהישראלית.
המקובלות,הספרותיותבמוסכמות
ז'אנרביןבקלילותלנתרומסוגלת
שלה,הרומןדפיביןולהכליללז'אנר,
איזולב,גחמתמתוךורקאךלעיתים
סיפוראירונית,שנינההורסת,בריחה

אוהעיתונאית,הכרוניקהמתוךקצר

לאמקדמונית.ברוחפליטוןאפילו
שלעיתיםמפניכנדרש,עוברזהתמיד

הטקסטשלהרצחניוהקצבהעומס
עליוהרקיקהאיזוןאתמפירים

שרקחההרביםהחומריםמבוססים

שלההטקסטשלשכוחוומפניהמחברת.
מחוסרשנובערקאיזוןבאותוהוא

למוסכמותכניעהומאיאיזון
עליההיהשגרתיות,ספרותיות

הגובליםטקסטיםעםשבעתייםלהיזהר
הבא,הקטעקיצונית.במקומוניות

בפליטוןהיטבעובדשהיהלמשל'
עםבמגעובלמסתרבעיתון'שבועי

שבהםוהטרגייםהטעוניםהחומרים

נראוהמסעדות"מרוריהרומן:עוסק

הםתמיר .מיותרדברומתמידמאזלי
'אוכףכמואזוטרייםבמונחיםמלאים
'נימוחכמואורליותובקלישאותטלה'
למהעצמךאתשואלואתהבפה',

לבושכטובהמשוררהתכווןלעזאזל
כשחומיםאהובתוירכייאתתיארביין

ועסיסייםלבנבנים ,מבחוץופריכים
מסערותמבקריתמידנכוןמבפנים.

ברן?'טיסטייקהזמינו'ממולכותבים:
לפעמיםהזמינו.הממולהייתיאניאז

זוגי'בתלמשפט:השראהלהיותזכיתי
שנקוביםתפריטהיאגםלקבלדרשה

מצחיק,נשמע .) 40<עמ'מחירים"בו

המקוםהואשרומןבטוחלאאבל
אםגםהגיגים,שלכזהסוגבולפרסם

שללמזלהבמיוחד.וקולעיםשנוניםהם
היכןיודעתהיאכללבררךמורן'
שאיפוקאףעצמה,אתלאפקומתי

שלה.המשחקשםלאבטחהםומתינות
גבולותוחסרמעצוריםחסרשפה"מי
שאניכמושלך.התאיםלאאת,זה

הסדר.לפימתחלקיםהםאותםמכיר
לכלמצייתיםהםכולנוכמו

הפסיכולוגלליביאומרגחמותייך",
הגדרתתמציתבערךוזוהישלה,

שלוהנהדרתהמשוחררתכתיבתה
שלנו'כמוהומורנטולתבארץ .מורן
בינוניתסאטיריתתוכניתכלעלבה

יבורךחייה,עלנואשותלהאבק
המפוזרמורן'שלהפרועההומור
מקסימה.בהפקרותהגובלתבנדיבות

ישראליעל

הבאיםכרוכיםגניהר:תומר

עמ' 93 ; 1997גוונים;לטקסם;
הספרותאתלדמותניתןלעתים
כולםהלבשה:חנויותשלארוךלרחוב
העליתחנויותאתלמצואהיכןיודעים

היפיםהעיצוביםאתלמצואאפשרבהן
ים;היצרבמיטבבידיהעשוייםביותר'

צריכיםאינםכברהמעצביםטובי

מובטחהואשכן' •מקומםעללהיאבק
המובחרות:בוהכל·בחנויותלהם

וקבועמחזוריבאופןנפתחיםלצידן'
ניידים.דוכניםואףקטניםבאזארים

באלהגםלמצואאפשרפעםמדי
ישכךלשםאךממש,שלמציאות
של"הצדמןבגדכלולבדוקלהקפיד

התפרים".

דרכותחילתאתלהמחישבאזהלשמ
בכלולמעשהבספרותצעיריוצרלש

אלהיישרנוחתאינואיששהוא.תחום
חריגיםמקריםלמעטהמעצבים,קומת

נבחןחדשיצרןכללהיפך:ומעסים:
יתרה,ובהקפדהעינייםבשבע

הולכתהצער'למרבהשלעתים,
מעמדו.שמתחזקככלואובדת
אסופתאתלבחוןישדומה,באורח

הבאיםב"ברוכיםהקצריםהסיפורים

כעבודתגניהר,תומרמאתלטקסס",
דוכןהפותחצעירחייטשלביכורים

מרכולתובאיכותההתעניינותחדש.
חיובית,גישהמתוךלבואצריכה
ראש.מקילתלאאך .ומקווהאוהדת
כותבאינוגניהרהעקרונית,ברמה

מבחינת"אסור"שהואדברשום

<רקע-דמויות·הסיפוריהסטנדרט

אין •זהמשקלעלפנימי);היגיון
תקדיםלוהיהשלאדברבכתיבתו

פסולאיןהריהיה,לו<וגםכלשהו
כשלעצמה,והחדשנותבחלוציות,

יששעדייןאלאורצויה),מבורכת
מה.לעשותאיךלדעת

המרכזיתהכשלנקודתלמעשה,זו
אוניפוצםבמיתוסים,התגרותבספר.

מעברמחייבים,להם,להשיבניסיון
שלקיומהגםבכך'הכרוכהלתעוזה

שלמוצקבסיסבעלתפנימיתאמת
תיגרלקרואכדיומשמעויות;תכנים

"הגילגול"כמועצוםמיתוסעל
אשהשלדמותלבנותדילאלקפקא,

לשריוןהופכתהתופחתשכרסההרה,
זעיריםלחוריםאוזניהצב,של

שישלומרניתןלטפרים:ואצבעותיה
בשאלתהקשורהאמירהאיזוכאן

בזמןהיורדהעצמי·הנשיהדימוי

לכך?מעברמסתתרמהאולםההדירן'
ממש,שלמגובשתמסגרתאיןלמעשה,

יותר:הרבהרחבהמשמעותשמאחוריה

"שאלה",הפותרסיוםכאןאין

כלשהוגיבורשלהחולהאוהמורכבת
מעסיםלאבסיפוריםהחוזרת<תופעה
שלמשתנהריבודמצדיקהבספר),
זהטיעוןאולםשלו'הדיבורשפת
במבחןעומדואינודיועמשכבאינו

"נפילות"שכןהסיפורי,ההיגיון
הקולדבריביןגםמתרחשותהשפה

במורכבותלחשודאיןבוהמספר'
ועוד).זהב""דפיחד",("סכיןסבוכה

לציין),יש<המעניינים,הלשוןמשחקי
חובקיםאינםאםלדעתי'ערךחסרי
אומוסריתדווקאלאו •אמירהאיזו

-אישיתגםאלאאסתטית-אמנותית,
התובנהשלמאמין""אנימעין

ספרותשכןהמחבר:שלוהתודעה
איננהוכתיבהפרסומותעשייתאיננה

קופירייטינג.

דמיונוכושראתלצייןישזאת,עם
הייחודיתראייתוואתהמחברשל
מניחאיניסביבו;מתבונןשהואשעה

שלוהאגולשירותנועדהכתיבתוכי
לקוותהיהראויזאתעם .בלבד

יניבודמיוןיומרותשלכזהששילוב
יותר.הרבהומרשימהמושכלתתוצאה

• 
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הקפדהאיאוסגנון'משחקיגם

עלמכוונת?)אינהשמא<אומכוונת
צריכיםהשפה,ברמתעקביות

מלאהומודעותשליטהמתוךלהיעשות
ובתיאוםבכך'הכרוכותלמשמעויות

אמירותיו.ועםהסיפוריהרצףעםאלמ
שהאישיותלטעון'אפשרשובמנגד'
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כבניאינטלקטואלים
אדם

אינטלקטואלים;ג'ונסון:פלו
גינצכורג-הירש;עדימאנגלית:

עמ' 444דביר;

מפתיעבספרמדוברפניועל
לנושמבטיחהכפיופרובוקטיבי

היסטוריון Iג'ונסוןפולהכריכה.
("תולדותמעלליםרבפופולרי

היהדות","תולדותהנצרות",
 ,)המודרני"הזמןשל'ההיסטוריה'ו

שלדיוקנותיהםאתכאןמשרטט
(סופרים,מפתחדמויותתריסר

ומבקרים>,פילוסופיםמשוררים,
המערביתהתרבותפניאתשעיצבו

מטרתהאחרונות.השניםבמאתיים

המוסרייםכישוריהםבחינתהמבצע:

ה"אינטלקטואלים",שלוהשיפוטיים
חייהםאתניהלושבוהאופןפיעל

הפרטיים.

מקרילאאוסףהיאהסופיתהתוצאה
אנפיןבזעירביוגרפיותשלבעליל
בפרטיהמתעדותמשמע),(תרתי

המיןהניקיון,הרגליאתפרטים
עדמדרסואינטלקטואליםשלוהמוסר
הצטיינו Iדג'ונסוןשאליבאחומסקי,

תכונותשלאינסופיבאינוונטאר
אכזריות,אגוצנטריות,אפלות:

ואלימות,תוקפנותטפילות,
טובה,כפיותיוהרה,מיזנטרופיות,

פחדנות,מניפולטיביות,רוח,גסות
קשיחותבטלנות,צביעות,נצלנות,

הגינות,חוסרעצמית,דמיהלב,
הצלחתםאתוכבוד.ממוןרדיפת

האינטלקטואליםשלהחברתית
בירידתג'ונסוןתולההמודרניים

שלהחילוןומגמותהכנסיהשלקרנה
השמונה-עשרה,במאהההשכלהתנועת
הכמרים,שלהמסורתיבמעמדםשפגעו

אלהעתידות.ומגידיהלבלרים
האינטלקטואליםנכנסושנוצרהואקום

מורישלחדשזןיצרואשרהחילונים
"לאנושותהאומריםרוחניים,דרך
ענייניה",אתלנהלכיצד
פשוטה.ג'ונסוןשלהעיקריתהתזה

האינטלקטואליםאין"כמדריכים
אינםמופתוכאנשי Iתרויחכמים

אוהאלילמרופאייותרראויים
משוםזאתכלהקדמונים".מהכמרים
בסטדנטרטיםלעמודהגורףכשלרבם

בנילשארקבעואותםהמחמירים
להיותאחרות,במליםאומינם,
חסרות.לאדוגמאותאדם.בניבצעמם
האינטקטואליםראשון Iדרסו

לתיאוריותשהטיףביים,המודר
אתנטשילדים,חינוךבדברחדשניות
היותמחסה,בביתילדיוחמשת
למדיםאנועוד"טרדה".עבורושהיוו
אתלחשוףנהגשבצעירותולדעת,
ולאונןנשיםלעיניהעירוםישבנו
בכללשהיהאףעלקצף,בשצף

טיפוסהיה Iככלל .לטנטיהומוסקסואל
 1כאמור Iשנכון(מהלמדימבחיל

כלבג'ונסוןשמעורריםלתחושה
בבנישהתעמרמחקרו),מושאי

מאחיוהירושהאתגנבומשפחתו

היההצרפתיהחירותפילוסוףר.והבכ

אתבעצמההרואה"מפלצתבקיצור
ג'ונסוןכיאףבתבל",החשובהיצור
מעניין","מטורףשהיהמודה

נסיךגרוע.פחותלאהיהמרכסקול
בביתמימיודרךלאהעולמיהפועלים
כשהפרולטריםמכרה,אוחרושת
עלשנוצלואלוהיושהכירהיחידים

מוצאגםג'ונסוןביתו.במשקידו

אישיותוביןפסיכולוגימתאם
הפרולטריוןנביאשלהאגואיסטית

 1עישוןשכלל Iהקלוקלחייולאורח

נדירותוטבילותמתובלאוכלשתיה,
הפצעיםאתשמסבירמהבאמבט,

חלקהכלעלשהתנחלוהמוגלתיים
תרתיהמלוכלכים,לרשימתבגופו.
המחזאיאתגםלהוסיףאפשרמשמע,

ליצירתואחראישהיהנובט,ברטולד
 1"אכזרחדש:מזןאינטלקטואלשל

 1גנסטרחלקו Iצינילב,חסרנוקשה,

בדומהעולץ",ספורטחובבחלקו
עלהבורגנינובטגםשקדלמוכס,

פגשלאמימיוכיאף Iפרולטרידימוי
והצבוע,השקרןהנוכל,לנובטפועל.
מבחוץקנאיסטליניסטשהיה

חיתהלאבפנים,רכושניוקפיטליסט
עלשתכפראחתתכונה"ולו

משפטואתג'ונסוןמסכםמגרעותיו",

המחזאי.של
לבהיההאינטלקטואלים,מכל

מגאלומאןביותר:השאפתןטולסטוי,
שלהבכור"אחיומעצמושהחזיק

מחקריושכללמוכס,בדומהאלוהים".
מסולפותועובדותשקריםעלהתבססו
הדטרמיניסטית,תפיסתואתשתאמר

מלחמותאתטולסטוישיכתב
צדקתאתלהוכיחמנתעלנפוליאון

חייושלו.ההיסטוריתהתיאוריה
שקורה"למהדוגמההיוהאישיים

רעיונותאחררודףכשאינטלקטואל
אתאדם".בניחשבוןעלמופשטים,

לקרואהכריחסוביההכנועהרעייתו
פתיחותעקרוןמתוך Iביומניו

לעקובהמסכנהנאלצהוכך Iאגואיסטי
משגלימסכתשלפרטניתיעודאחר

נשיםצועניות,"זונות,עםבעלה,
וגרועמאחוזתוצמיתותילידות,

ניתןאמה".שלידידותאפילומכל,
דוגמאותאינספורלהוסיףכמובן

לעייפהחוזרותהללואךעסיסיות,
קלים.בשינוייםקבועפזמוןאותועל

ג'ונסוןכיתחושהעולהםימסובשלב
החליףורקאחתביוגרפיהבעצםחיבר

 1נסןאיביןהגיבורים,שמותאת

וארמונוסארטר Iראסל Iהמינגווי
נינחםמתחריםשפשוט Iוילסון

מעשיםוביוב'זימהשטופיבניאופים

טובים.

צריכה"אינטלקטואלים"עלהביקורת
והןהמתודולוגיבמישורהןלהיעשות
המתודולוגיבקטעהמהותי.במישור

שמביאפרטשוםכי Iלציין~דין
 1גילויבבחינתאינובספרוג'ונסון

חייהםמרעישה.חשיפהאוהפתעה

נחשפוגיבוריוכלשלהאינטימיים
כרס,עבותביוגרפיותבאינספורכבר

באופןבחרהכולבסךשג'ונסוןכך
המתאימותהעובדותאתשרירותי

וחומרקלהא-פריוריות,לעמדותיו
בחרבהםהאינטלקטואליםדמויותאת

ספקאיןהמורעלים.חיציואתלשלח
אותםמהשלדיםמבוטללאשחלק
אכןגיבוריובארונותג'ונסוןמוצא

אופייםעלומעידיםאמיתיים
ג'ונסוןאולםבעליהם.שלהמפוקפק

ביקורתיתסלקציהשוםמפעילאינו
ממקורותלפניוהמונחותהעובדותעל

בתאווהמלקט,הואזאתתחתמשניים.
רכילותציטוטימשונה,טרחנית

גםומצי Iמחקרומושאיאתהמשמיצים

חולק,עליהןשאיןעובדותבבחינת
מטרותיואתמשרתותהןעודכל

המציצניות.

מזכירההזאתהמניפולטיביתהטכניקה
הפיזיקאישלהדייגיםרשתמשלאת

בהקשר(שנאמראדינגטוןאותרו

האנושית>:ההכרהשללמגבלותיה
שקוטררשתעםלדוגיוצאיםכאשר
איןסנטימטרים,מעשרהגדולחוריה
עולהשגודלםדגיםרקשמוצאיםפלא
לצורךג'ונסון,סנטימטרים.עשרהעל

מיאלאתמים,דייגלאהואהמשל,
הואשכזהבתורהרשת.אתשתפר

עלמטילשהואבאשמהבדיוקחוטא
להם"שאיןהאינטלקטואלים,אויביו

השגרתיותלאמיתותמיותרתסבלנות
עובדותמייצגותאותןהיומיומיות,

המפריעותאובייקטיביות

ג'ונסוןכן.עליתרלטיעוניהם".
הוגה Iכ"סופרהכריכהעלהמוצג
ושנויחריףוהיסטוריוןדעות

בעצמוהואבמחלוקת",
עולםהשקפתבעל"אינטלקטואל"

טביעותשאתמוצהרת,שמרנית

שורהבכללמצואניתןהגסותרגליה
עודכלבהחלט,שלגיטימימה Iבספרו

שלאיצטלהמאחורימסתתראינוהוא
פחותלאפניות.נטולהיסטוריון
עלהמתחסדת,התמיהההיאמגוחכת

שלגאוניותובין"הפרדוקס"
המחורבן.לאופיוהאינטלקטואל

של"לבבעלהיהשברכסהעובדה
שפיתהשמלותורודףאבן",

מנעהלאבתריסרים","שחקניות
הנשגביםמהמחזותכמהלכתובממנו
שנוטשכמובדיוקהעשרים,המאהלש

אתלנסחמסוגלהיה Iנדרסוילדים
המודרנית.הדמוקרטיהשלה"קרדו"

אנשיםאילומזיק,היהשלאנכוןזה
נחמדים,יפים,טובים,גםהיוחכמים

ונו',ונו'לנשותיהםנאמניםנקיים,
הילדותיתשתשוקתנולעשותמהאך

מוסריותאיכויותגםבגאוניםלמצוא
מולמאליהמתבטלתנשגבות,

אינספורשלהמפוקפקתאנושיותם
עלחותמםאתשהטביעושמות

בדיוקזהשהריהאנושית.התרבות

 1האנושיהטבעשלהפרדוקסליטבעו

כהלתופעההאדםבניאתשהופך
לחד·בניגודומורכבת,מרתקת
אתהמאפיינתהפשטניתממדיות

עצובאוליזהג'ונסון.שלחקירתו
מסתבר,אבלמחדש,פעםכללגלות
בניהכולבסךהםאינטלקטואליםשםג
פוללהםקוראיםאםאפילואדם,

 •ג'ונסון.

ריקיןאירי

המזוקקהזהבמן

האנטומיהכוראל

אחרונים;שיריםגלאי;בנימין
 70 ; 1996דביר; ; 1995- 1990
עמ'

מאז Iגלאיבנימיןעשהארוכהדרך
"עם 1הראשוןשיריוספרהופיע

שלונסקילמרות , 1946בשנתהרוח",
אתשהביאוגולדברג,ולאהואלתרמן
המשיךהוארוויה,לידיהשירה
 1המבקרומיוח.דבולטבכשרוןלחרוז'

ב"הארץ",עליוכתבכצנלסון,גדעון
מזוקק,זהבלפנינו,"כאן, : 1953

"ערמונים"ובספריוצלולה",ליריקה
גלאיבנימיןטובע ,"שלישיתו'ש'יבה

חדשים.מטבעות-שיר

בעלגלאיהיהשניםושמונהשלושים
"על-קפה-ב"מעריב",שבועיטור

ושובבותבעליצותשנכתבהפוך",
חכמיםלשוןשופעהואומאור-פנים.

וחןקולמוסזריזותיוונית,וחוכמה
עדשירהמלאהרשימהוכלומחשבה
צפונה","מסעשיריו,ספרגדותיה.

במקורםשהופיעושירים,כלל 11968
"אל-הים·-1976מבשירובטורו.

הרומנטיקה.מןמתפכחהואהאחרון",

ספינת-"חפצי-בה"אתמביאהוא

מי /חיינמלי"אחרוןאל •חייו
שבאיכזיב", /אין-צוותהאין-פרץ

 1כל-שיריוספרהופעתאחרבראיון

לואיןכימצהירהואאל-ים",'מ'ים
מאחרשירים,לפרסםרצוןעוד

פרופסוריםרקענייןבהםשמוצאים

ליריקה,כלרווקות.וסטודנטיות
הרגשותואתהגותיתהיא Iלדעתו
המוח.דרךחווים

הםשלפנינובספרהמופיעיםהשירים
משנתשנכתבוממש,אחרוניםשירים

חייושנת , 1995שנתעד 1990

כתראתמקוםמכלהאחרונה.
במצנפתהחליףהרומנטיקן
הסטיריקון.

במוות.עוסקיםהספרשירירוב

בשירנאמרדבר"שוםעלמת"אינני
לחיות"מת"לאבמלים:המסתיים

הבא:השירהואממנובוטה :> 46(עמ'

בחייושקץ- / 1אבינואבי /"תרח,
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והוציא-- /קודם,שנהומאהעשרים

מתוךנפשואת /אחרונה,בנפיחה /

שלסופועלהשיראונבלתה",
"טרףשהיה"המפואר-באריות"

בברכההפותחשירלכלבי-הערבה",
ואלוהינ /ה'אתה"ברוךהידועה

בשורות:ומסתיים "/העולםמלך
שבעצםעל /לךאנושמוחלים"כשם

קוהלתגם ,) 23(עמ'קיים"אינך /
הספרלחוכמתשורותשלרצףתרם
 / ,לומרהיהמורגל , ,חי'לכלבהזה:
החייםכי /המת!האריהמןטוב'הוא

אינםוהמתים /שימותויודעים

בתחילת .) 24(עמ'מאומה'"יודעים

י ttב aן;י oנני

פותחוהואאמנם,שונההנימההספר

שמלפניצפונה""מסעמתוךבשיר
תוחלת,"דבריישבושנה,שלושים

ביישניתונשיקהרעדה,מלאוקול
עכשיוהייתי.כזהכאומר:גנובה",

הבל-הבלים.
גלאינטלהמיתולוגיהמןוגם

הזעםאלת"במסיס,לשיריו:
משורריגדול /ואורפאוסהאולימפי

עם ) 37(עמ'הדורות"כלשלהפופ,
ואאורידקיהאדם,עלהשומרקרברוס

 ,וכמובןוהומס.ופנדורהיארסמתוופר
אראגוןמלךאלפונסאירופה:מתרבות

באביריוהישר"התםהגםושארלמאן
גלאיבנימיןהופך 1תור"ארהמלך

ווירטואוזיתבוטהלשוניתבשליטה
בידי-אנטומיל"כוראטומיכור

מעמידאו ;) 59(עמ'סטודנטית!"

רמתזיעם Iשבתאילאחרון"הומאז'
מןרותחתוצואהוהקרסהסוס

גםגסויות,כבראםכאומר:התחת",

עם"גלאדיאטור"לחרוזיכולאני
"כיבינימאטור".

ממצמצתגלאיבנימיןשללשונו
אחד","זרוקשלהצבריתבעברית
ושזורהתנ"ךבפסוקימתובלת
שורותיורובתלמודיות.מימרות

לעתיםישאךמחורזות,אינן
או ,) 53(עמ'ותיזתוזים""עינתוזים

ממששלחרוזיםוגםועגבים""עוגב
הבאלקאן"ומן-הכאן"מןכמו

סומאליה",שמיעםמעליאו"נהורא
סבבא"בכיף-מהסוגממזריחרוזאו

דכא",מדרשאת

שלהקולותב"שלושתאליוט,ט.ס.
שאינוכמימשוררמגדיר~שירה",

נותןואינו Iלומרמבקשהואמהיודע
אתמביניםהאחריםאםלשאלהדעתו

זהבספרמתחכמותשורות .דבריו

סביבותיעלמתפחפחים /כ"מטחים
מעברזה /משמאליזהמימיניזה /

 /יודעכמונימי /מלפני.זהלגבי,
גנראליסימוסל /כבודמטחישאין

לפיהשירהמןבהןאיןכנראהפורש"
חתוכותהןאםגםאליוט, .ט.סהגדרת

שירואמנםמנוקדות.ואפילוקצבלפי
אךהספר;שירילרובאופייניזה

אלהכמואחרים,שיריםגםישנם
האב",לפני"שהלךלבןהמוקדשים

המוציאים-אותוהציגולחינםולא
 1אכןהספר.עטיפתעללראווה,לאור

בתשבץומבריקמגווןספרזה

ניצוצותיו.

ליריים,אינםגלאיבנימיןשלשיריו
וברקושנינותחןבהםישךא

יופי.גם ,וכןוהברקות,

הפסוקכוונתאתשיפרשמייש

כיהיופי",והבלהחן"שקרבמשלי
יופי.ישולהבלחןישלשקר

"מיטבאבן-עזרא:אברהםוכדברי

 •כזבו".השיר

שתלשמואל

כבשההאם

שעראתאלישבע
ברנדנבזרג

כובשתאלישבעפרלמן:יהונדב
הוצאתכרנדנבורג;שעראת

 1997עמ' 27"עמדה"
בהםהרביםהשירהמאפייניבין

המציגזהגםהיההשניםמשךנתקלתי
אוחידהככתב ,כסודהשירהאת

הריהיא,סודהשירהאםכמשל.
אתלפענחהסוד.אתלפצחשנדרש

 .הנמשלאתלחשוףאוהחידהכתב
אתלהביאהואהמשוררשלתפקידו
הנקודהעד ,הדרךמחציתעדהקורא

בולמקוםעד ,סקרנותומתעוררתבה
עללשובעודיכולאיננוהקורא

הקריאה.מןלחדולאועקבותיו
אתשקראתישעהבדעתיעלהזהמשל
פרלמןיהונדבשלהקצרספרו

שעראתכובשת"אלישבע
תצלוםמופיעהכריכהעל .ברנדנבורג"

שלשמומתוךרקמובנואתהמקבל
הכריכהעלמופיעאיננואשר Iהספר

עצמו.הספרבתוךרקאלאכנהוג,
 ,"ת~~~נ"נקראבספרהראשוןהשיר

מופיעהשאיננהנשכחסלנגשלמלה
לגרדאפואמתבקשהקוראבמילון.
מוגשהטקסטולהיזכר.בפדחתו
קצרותבשורותשירה,בספרכמקובל

שהכתיבהנראהפעםלאאךומנוקדות,
השורותוקיטועלחלוטיןפרוזאיתהיא
כאןנדרשיםלפיכךמאולץ.לכןהוא

מצאתיאניהשירה.גבולותלשאלת
לאדופןויוצאענייןמעוררהספראת
מצדגםאלאהחיצוניים,בסממניוקר

מחדהמחבר.שלההתבוננותאופן
חיבתוכההישראלית;:חברהמוצגת

מבעדמשתקפתשהיאכפי ,המחבר

אביבבתלפלורנטיןבשכונת Iלחלונו
מסערקעעלזוחברהמוצגת Iומאידך

אותו Iשבברליןברנדנבורגלשעראמו
הכותרת.על-פיכובשת,היא
בערבוביהכאןמשמשיםאלהכל

ניחוחואתלספרהמעניקהמבורכת
אחריבלילה"בשתייםכך,המיוחד.
בפיפ·שופשהבריזה /חשפנית

משלשללמלון /בדרךעוצרבברלין
ועבהגדול /מטבעגרמנימרקחמישה
 /למאורהמחייגלטלפוןוקשה

 /שלוםההודעה:אתשומעבפלורנטין
לא"בארץאומרהואובהמשך " .. ,

זה",אתלקנותלעצמימרשההייתי
 1מדברהיטלראתאהורהואבהמשך

לתמונהלקרואוחושבואמאתצמלם

שעראתכובשת"אלישבע
ברנדנבורג",

עלהמקרינההשאלהעולהכאן Iאבל

כובשתבאמתהאםכולו,הספר
 1אוליאוברנדנבורגשעראתאלישבע

שערמתנשא ,השערבתמונתכמו

ניתןבלתימעליה,ברנדנבורג
שלאמושאלישבע,מסתברלכיבוש?
כחוויההשואהאתחוותה Iהמחבר

ניצבתהיאוככזוהוויתהשלהמצעבת
מתנשא ,כאמורהשערבתמונה,

עבר;מכלאותהמקיפיםענניםמעליה,
צריךשהספרנראהזוראותמנקודת

אתאלישבעכבשה"האםלהיקראהיה
כבשהלא"מדועאוברנדנבורג?"שער

הכותרתמשמעותואוליוגו'"אלישבע
שאמוהמחברשלרצונוכניסויהיא
כךברנדנבורג,שעראתתכבושאכן

הכבליםמןלהחלץיוכלעצמושהוא
ובןלשואההשני""הדורבןשל

ההיסטורייםלמראות Iהארץ
הישראלית.החברהשלוהחברתיים
אתכובשתאיננה ,כןאםאלישבע

שהכותבאלאברנדנבורג,שער
הואכאןהכשלוןתנהג.שכךמתאווה
בכיבושאלישבענכשלתמחד ,כפול
הארץכיבושנכשל ,ומאידךהשער

-"ימילכןהמשוררשלנפשובגאולת
נאמר,בסיוםולכןעכור"גשמיםליל

לכתובמפחדשאניכמה /"אלוהים
הלאה".

בספרומציגפרלמןשיהונדבספקאין
לשואה,ומעניינתמקוריתגישה

אופןמצדהישראליתולהוויהלתקומה
יחדמתבונן.הואבהםהתכניםהצגת

פותחתזומקוריותדווקאזאת,םע

עללהקשותהעלוללטשטושפתח
החוויהעוצמתמלואאתלחוותהקורא
 •להציג.מבקשהואאותה

H ='-" 

;:i 

סלכסטיורם

פורתאלישע

נצחישפוט

ז:י~לימ;ת~י~ן~~ים
יסד J ;~::ינ;ודס,ב~תעם

ן ijרז?-rיז f ~מ~נ;וו;ניןה:
האשה:לטבעמתחנמ;ת

• : -: : :• -T • T 

ו;ת, 9ז:ןצ~ךה, י~. icש;~ך;ת

להקש;ת oו;ננ:ו~ז:י~ריכ;ת,
 •-: T ,-ר J ;~~ל יח;~•פףט i ,אביאבל .ש"ר.הנשלהעצמאי

ב o:ך~םליט;ב
 :ר~~יזp~םךט;ב

צ~ב, fז?ק;ך ,ב~ה~ז?ק;ם
 ,ואליו ,ינאתממג~
אש~ב.לאנברחבל;כמה
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 5וי~
נתונםמחגניםוירעוולא ~ ~ 1

טרייניןאבנר

שחרדודשלמיטתואחרידברים

--• 
הואשביצירתוסופרעלכנראהגזר

הדבראתוי.rירגלוישובי.rירגל
מותו:את-בחייוביותרהמשמעותי

מתרגלמתרגלאתהוכבר
 .. :ד~ז-ת i-ל~ ?iלגל~יב'מ

ה ry ~;ה ל;כ:~ק: ;ט~ ;v ~ו:i ,תוך-~~:;
זpה ?jכהזpס:הך~ל
i?7 נכה~ל~pז

זק~ט ,;ענ;יrכךגלז:ונ;ויבגל,
דיז iJב; ם;ה~:;~י
 )"אוקלידום"(מתוך~ד~ע;ף 0 ~ 7

וכמהכמהמותךאתותרגלתחזרתוהרי
אתאליו:הדרךואתהמוותאת-פעמים
הראלהדרךאתהלוויה,הגסיסה,הזיקנה,
הפרקשםגםהואהזיתים"הר("אלהזיתים
לפנישפרסמתחדשידכתב-מתוך

ואכן,הבור.אלהירידהולבסוףשנתיים).
הדברוביןשלךהתרגולביןהדמיוןהיהרב

גםאוליובתוכםפרטים;לפרטיעד-עצמו
שם,להכרתךחזרתשבהםרגעיםאותם
קשרנוצרוכמובפאריס,החוליםבבית
לאאך ,אותךהסובביםוביןבינךכלשהו
שללגורלהבדומה-מלהלהוציאיכולת
בדבריםאוהרוזנת"ב"יוםאלקההדודה
שגם ,עגנוןשלהאחרוניםימיועלשכתבת
מןאלקהאת"כשנשאנודומה:היהגורלו
בבירורלינתחוורהמיטהאלהרצפה
חיתהחבושה .-סוהרביתמטלטליםשאנחנו
בסדנתונהגופה,בתוךחיתהואסורה

תאכלבאזיקיושלולהוהרגלייםהידיים
ניתןעיניהלחלונותמבעדרקגופה.מתאי

הצעירההנפשהעולם.אללזעוקלה
מצותתתחיתההזקןהגוףבתוךהכלואה
אללעיניהמבעדומציצהלאוזניהמבעד
 ,,והולך.המתחמקהעולם
גירושאלאהיהלאהזההתרגולכלואולי
שדים?

יכולתשלאפרטיםכמההיוזאת,ועם
ובעיקרבפאריס,מותךאתבדמיון:להעלות

להאריךשניסווהמכונותהצינורותכלאת
כמהבעודעליהם>להוסיף<אףייסוריךאת

יותרהרבההיההאמיתיעולמךשהריימים.
שמימיוזה ,ילדותךבחצרהמיםלבורקרוב

יתושינגדהדקההנפטבשכבתעטופים

בךשנקבעההטכנולוגיהופסגתהמלריה,
בית-הדיןשופטשלמכוניתוחיתהמאז

האימפריהקצין ,גוטקיןדן ,העליון
הבריטית.

זה,ברגעכאן,שמתרחשמהאתגםכן,

אתבתכריכיה,המוטלתחגוריהאתתרגלת:
הנחפזיםהיהודים ,שהתרוקןהגוף"כלי

 ,מתוכנונתרוקןבוברגעהכליאתלשבור
וכמוהעפר",אלהאפשרככלמהרשישוב
להרגע:כמוואמרתחזרתמנטרהבאיזו

הישןהביתהיאבאלונקההמוטלת"חגוריה
שנתרוקןהרגעמןאותילענייןשחדל
נשמתהשיצאההרגעמןומשימושו.מתוכנו

המתהגוףלביןבינהרקלאהקשרניתק
כל •לוסביבהמתרחשכללביןבינהאלא
להםשייךבזהואומריםעושיםשאלהמה
דבריועל ."משוחררתכברהיא-להולא

ועלהנר"על ,האחרוןבספרךכתבתההספד
פרסםבהם"אשרדבריםהםאלהכי ,הרוח"
 ,לושאבדמהעלשלוכאבואתהכותב
השיטיםמביןאוהשיטיםמןשישתקףמבלי
שהולךמישלהאחרוןהרגעלפרפוריהדכל

הסוף".שזהידיעתוכאבעםלאיבוד
וביןבינךקשרכלשאיןוכיווןשכךכיוון

טעםכלאין ,לפנינוהמונחתחגוריה
נוכח.בלשוןאליךלדברשאמשיך

ששבשעה , 1997באפריל 2 ,רביעיביום
נשמתו.אתשחרדודהשיבבפאריס,בערב,

שאליההמהותומהיהנפש,אוהנשמה,מהי
מהויותלשתיישבכללואםאותה,השיב
שהרבוהדבריםאלה-כלשהוקיוםאלו

בכתביוושובשובחזרהואואליהםלהעסיקו
בינינו.שקיימנושיחותשלרבותובשעות
מסוים,בפרטהמופשטאתלמקדוכדרכו
האלההשאלותאתמיקדהואומדויק,ממשי
שהואהבשרכלי"בזה ,כדבריואו ,בעין
שיסתנןהעולםלאורצוהרפותחבלבד

בעינייםוהטיפולהעיניים,לתוכנו".
שלהמרפאה(היאלבראוד"רשלבמרפאתו

אלה-לעברי>גםהרבההקשורהטיבו
אולפה,מפהשחרשלספריואתממלאים

 •לעיןמעיןדיוק:ליתר
הבחינהמן ,ובהשפעתובאורשעוסקכמי

ללאלפניחוזרהיההואוהכימית,הפיסית
מה :בכתביושהעלהשאלהאותהעלהרף

וביןהראייהשלהפיסיהתהליךביןהקשר
עקבבנפשנוהמתחוללתהרגשיתהחוויה
הקרויההתופעהגםקשורהולכאןזו;ראייה

'ב'ירחהמספרמתארהשכךהנפש","עיוורון

יודעואינורואה"האדם :והזהב"כשהד

הראייהעצב •עיניורואותאשראתלפרש
אךשבמוחהמרכזאלהגירוייםאתמוליך

למושגים".הסימניםפירושמתקייםלא
שללקיומהכטיעוןלפניזאתכשהעלה

זה(ובמקרההגוףמןנפרדתכמהותהנפש

משוכללת>מצלמהאלאשאיננההעיןמן
ביופיסייםתהליכיםמיניכללפניופירטתי

בם(שרובמוחנוהמתחולליםביוכימיים
להסתייםהעשוייםמאיתנו>נסתריםעדיין
ביופיסי-אפקטהוא<שגםרגשבאותו

-עינינושרואותהדבראודותעלביוכימי>
מוחשיעצםכלללאלחוללושניתןרגש

"חומרים ...הזיות ·מעורריחומריםבעזרת

היהתהליך",ועודתהליךחומרים,ועוד
וביןזהבין"אבל ,שלוהבסבקולמשסעני
קשר".כלאיןהרגשיתהחוויה

ואשרלטבעשמעברזוהשביח,המהותועל
על-המתשלנשמתולשובעשויהאליה
לבראוד"רהעינייםרופאאומרכךזומהות

כוח"האםהרוח",ועלהנר .ב"עללגבריאל
האםהרואה?העיןאתשבראהואעיוור

אתיצרעיוורתהליךשאיזשהוייתכןבאמת
עיוורתלהתפתחותעיוורציותבכורחהעין
כוחידיעל-שנוצרהעיוורתחוקיותמתוך
וכשהפנהעצמו?"אתבראשבעוורונועיוור

והריעיוור".כוח ,"כןעניתי: ,אליזושאלה
 ,כלשהוקשרמצאלאואמרשכתבמהבכל

שנקראמהלביןזומהותביןהמעטה,בלשון
"השגחה"ורחום",חנון"אלדתית","אמונה

אנחנולאןומראהשרואהמילביןכלומר-
הולכים.

המוותכשתחושתהאחרון'בספרווהנה,

כמואזדווקאקרובה,כוודאותבוקיננה

שיכולהיחידבדברהביטחוןבונתערער
כאילוהנשמה.שלקיומה-להרגיעוהיה
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לאמטבעושהריהתמרדות,איזואותותקפה
שחווהבדבריםאשליותעםלהשליםיכול

ועלהנר"עלבסוףכותבהואוכךמקרוב.
היהגבריאלאתשהצחיק"ומההרוח":
אתמצאלאמנתח-יקה-פוץשאותוהרעיון

הוא,ואילושלו'הפציינטיםשלהנשמות
ואם .עצמושלהנשמהאתמצאלאגבריאל'

לאדםלו'ישנשמה'אומריםגבריאל'ישאל
להשיב,ידעלאהואנשמה?'זאתמה-

בדיוקלמה,נשמה.עלמדבריםכולם
מתכווניםלמה ?הזאתבמלההםמתכוונים

הזאת:במלהבהישצורךומהבדיוק,הם,
נשמה?"נשמה,נשמה,

שאמנם-שחרשליצירתוכלזאת,ועם
הממשיתהחומרית,המציאותמןיוצאת

מצליחה-רבובדיוקרבבפירוטהארצית,
לה,שמעברמהאללהמריאעל-פי-רוב

הזהוהמעברנשמתה.זוהרינרצהשאם

(אוהתלת-ממדיתהמציאותאחת,ממציאות
ממד-הזמןאתגםנכניסאםארבע-ממדית

ובצורהשחר'ביצירתעליונהחשיבותבעל
בתוךאחרתמציאותאלבמינה>,מיוחדת
איזועלשמירהותוךרב-ממדימרחב

זהמעבר-ניגודיםשלאחדותשהיאשלמות
מגיעהשאליוהמופלאהיופימקורהוא

שאניהזהבקטעלמשלכמובשיאיה.יצירתו
הואשלוהרקע .בווקוראושבבוקורא
מגזוזטרת .יפולשערסמוךממילא,רחוב
אתממדי'התלתבמרחבהילד'רואהביתו
הרצל:תיאודורבזמנוהשתכןבואשרהבית

היוצאותלבניםוברדסיםבשחוריםנזירות
שלושהשלקבוצהמנזרן;בשערונכנסות
לסוכךמתחתשרפרפיםעלנרגילהמעשני
הנחושתבחביתהתמר-הינדימוכרירוק;

תמונה-ריינולדהיינריךוהסרג'נטלבטנו;
תנועהובטלה,חייםמלאתקבוצתית
זיקהשלוסמוייםגלוייםקשריםותנוחה,

מפולש,מרחבבתוךזהוכלוהתעלמות.
בושמסתכלמסתכלישמסתכלכשלכל
<כפיאחרתדמותישהנראיתלדמותומתחת

בנערלוריאגבריאלמסתכלאחרשבמקום
השילוש,רוחהמלכים,מלכיבמלךהמסתכל

סילאסיחיילייהודה,אריהאלוהים,בחיר
שהתחפשכושיהואוהנה-חבשקיסר

מתקרבתאחתישישהנזירהבריטי).לגנרל
להלמזוג"שהזדרזהתמר-הינדימוכראל
חומרריחני'חוםבסילוןתמרמימלאהכוס

מקלהעלנשענההיא ) ... (ומקציףמבעבע
עדהכוסאתומיצתהגמעהלאיטה,ושתתה
ששלפהבמספחתשפתיהקינחהגםתומה,
ויהיהרחבה,שמלתהקפליביןסתרממקום
השרויההישישההנזירהבעיני:לפלאהדבר

שאוןעלהנעלההנסתר'הרחוק,בעולמה
מגבהיונפלהזהאיך- ) ... (והמונוהרחוב
כאחדהמתוק-העזהמשקהלפיתויונכנעה

שאיןמכאן ) ... (הרחובשבקרןהעגלונים
לשתיבעלשהואעגלון'אותולביןבינה
השתיה",שלאחרמעשיהםאלאנשים,

פרסאתבצרפתשחרדודקיבל 1981ב-
ספרועלזרלסופרהניתןהיוקרתי'מריסים

פרסים,לוהוענקובארץגםהמתורגם.
 •זרלסופרהוענקוהםכאןגםכילומרוניתן

השתלבזהוהריבארצו.היהזרשחרדודכי
דתילאשגדלמישלחייובמהלךהיסב
הגיאוגרפילמפגשקרובמאה-שערים,בתוך
-חרדית,יהודית :בריותתרוששלשל

אשכנזישהיהמישלונוצרית:מוסלמית
ולא"לבנים"בבית-ספרבכיתתויחידי
מישל-המקהלהעריבכיתרבקולוסילסל
ההמוןאתיראותמידהצדמןתמידשעמד

הכולעלהשקיףולפיכךעצמיותכלהמוחק
אחתעל .הומוררווייתפרספקטיבהבמין
ימינושלבדורומרוחקזרשהיהוכמהכמה

 .יבורלשלהדור-
אילודומני'ירושלים.בעירואפילוהיהזר

ברחובותלאבניםחיתהדיבורלשון
כמוהיואילמותולאהחבשים,הנביאים,

לומרמשהולהןהיהבוודאיאלקה,הדודה
תזעק.מקיראבןבבחינתכך.על

-אמרתהראיונותבאחדהנפש.אלאשוב
"רומן-שלךהכלים"ר'היכלבהתייחסך

שלהשתקפותהואאמנותיצירתכלכמו
בדבריםמאמיןאניהנפש",שלהנוףהנפש,
אמן-של-ריאלית:כעובדהכפשוטם,אלה
זוומבחינה .נפשואתביצירהמשקיעאמת

תמי.דנפשךוזישאר

המוות:אלההתרגלותשלהאחרוןוהתרגיל
שחזרתהלוי'יהודהשלהנפלאותהשורות
 :~'נינגל"ושובשובאליהן

שפכםמיהזמע;ת 1הידע

ם? q ~ T ~ T:~י ת;ב~~~ 1ך~?ןע

q ~~ר~~יםר~~ים,ת;ך~א;ןםב;א ם
 ...בת;כםמהרגבים 1ידעולא

: ,. : : • T -: T 

• 
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לדלוח

~רעיף,~~סה::זח;ה~~יק;ת
~דיף,~~סהסרים
~עיף,~~סה ט;~ז:;

:p יבr.,דף:

~~יב~~נכה~יר
;:ז~ןסן~ל,~ים
המרעיבהש;ניאת

 .אב~ל.א~נכה-
 י~~לא~סה

 י~;ב~~~ת~ע;ךר
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לי wלא;קי nך

לא w ,זכיא;נ:וףא·~ל
א; . ,יא";נ:וז:ו~לע
ז:וקדב~ל ,ם~~~
'לח:קיךש;~י~ד~ק

 .. ב~ך~·לא~ם

:כ ~ ~

היםשפתעלהצהרייםאחר

אר:פ;ת:פ;ת nשהטילףז~,גים
 ת;, ;r, ·;·וככתב:פצלליםנואף

• : • : T • : • : -: •• 

ס~ר~:ם~ין~c;כ~וףר
ש.:~תהמתי

זיס )j( ~ j~תלדףגמ~לה.
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~111 5 ~, 
הגדולות?לנעליוייכנסמי ~

פלועורר
גינסברגאלןשירתעל 1 •מותועם

מעולם,אותופגשתישלאמרות 1 : .. · ממנוולמדתי ,הדרךבתחילת "- ,בשבילימורההיהגגינסבראלן , ··•:-;:י .. =
רביםמשורריםממנושלמדוכפיהרבה,
 ,היהודי-אמריקאיהמשוררהעולם.ברחבי
מחשוביאחדהיה ,לעולמומכברלאשהלך

שלאב-טיפוס .הזוהסוערתבמאההיוצרים
מובהקתרבות""גיבור ,הפוליטיהאמן

הדמויותואחתעכשוויים>,(במושגים

הספרותבמפתהדופןויוצאותהמרתקות

העולמית.
 ,-1926בניו-ג'רזי,בפטרסון,נולדהוא

 ,ואמו ,ליריומשוררמורההיהלואיס, ,אביו
בתנועותפעילהחיתהרוסיה,מהגרת

ינקשהואכך ,-30הבשנותסוציאליסטיות
 .בילדותועודהפוליטיהמריחלבאת

באוניברסיטתקצרהתקופהלמדגינסברג
בשלסולקממנהיו-יורק,בקולומביה,

האוניברסיטה,נשיאבגנותכתובותמריחת

 ,ימאיכלים,כשוטףלפרנסתוכךאחרועבד
 .ועודספריםמבקרלילה,שוער ,רתך

הסופריםאתלראשונהפגשבאוניברסיטה
מהלימודים>הורחקהוא(גםקרואקג'ק

לקשרהפכהזוידידות .בארוזוויליאם
שבמהלכוומורדות,עליותרצוףאמיץ'
 ,"טי~;:"הדורודוברימעצביהשלושה,הרבו
(גריאחריםואמניםמשורריםעםיחד

 ,מקלודמייקלפרלינגטי'לורנססניידר'
במסעותואחרים> ,וקורסגוריגר ,דילןברב

מרחיבי-תודעה,סמיםבאמצעותפנימיים,

הבריתארצותברחביחסרי-מנוחובנדודים

אמריקה,דרוםקובה,מקסיקו'לה:ומחוצה
אתלהביןקשה .ויפןהודואירופה,טנג'יר'
ואתג,גינסברשלהמיוחדהשיריעולמו

לה,זכתהשיצירתוהתקדיםחסרתההצלחה
התוססהחברתיהרקעאחרלהתחקותמבלי
העולםמלחמתסיום .-60וה soה-שנותשל

מכרעתמפנהנקודתהיווההשביח

אמריקה.שלהתרבותיתבהיסטוריה
ראשיתהמלחמה,שלהנוראותתוצאותיה
גרעינית,שואהסכנתהקרה,המלחמה
והתקופהונגאסאקי'הירושימהבעקבות

אלהכל-מקארתיהסנאטורשלהחשוכה
שהגיע ,החברתי-תרבותיהשבראתיצרו

הפרחים","ילדיעם-60הבשנותלשיאו
שלוהתגבשותהוייטנאםמלחמתנגדהמחאה

סמים,ג'ז,ומתרחבת:הולכתתת-תרבות
פופ-ארס,מחאה,שיריאגרסיבי'רוקנרול

קומונותספונטניים,נדודיםפסיכדלית,
המזרחמןבעיקרמיסטיות,והשפעותהיפיות

במובןלפחותהאמריקאי","החלוםהרחוק.
הנוחיםהחייםאידיאלשלו'החומרני
מסורתיים,בורגנייםערכיםושארבפוכרים

הולםמענהעודהיווולאקשהמהלומהספגו
בגריניץ'רבים.צעיריםשללספקותיהם

שלהצפוניהחוףובאזורביו-יורקשלדילג'
שלתרjגותיתתסיסהנוצרהפרנסיסקוסן

הופיעוהראשוניםשניצניהרדיקליים,אמנים
הממוסדת,הספרות ,-30הבשנותעוד

אזעדמאודאקדמיתשחיתההשירה,ובייחוד

קרלוסויליאםכמוהכלל'מןיוצאים(למעט
עלבמציאות.אחיזתהאתאיבדהויליאמס>,

התפתחהאמריקהשלהנעורים""מרדרקע
באורחרומנטיתשחיתהספרות,כעת

לרציונליזםביחסאשליותנעדרתמובהק,
השלטת.והטכנוקרטיההמדעהשגי ,המערבי
אותווהזינההזההמרדמןניזונההספרות

החברתי-במובןמרדזההיהלאבו-זמנית.
עזה,תסיסהאלאהמלה,שלהמקובלפוליטי
אחרים,חייםדפוסילעצבשביקשהעמוקה,
יותר.רוחניים

דרכומראשיתמחוברהיהגינסברגלמעשה,
הואהאירופי.הספרותיהמרדלמסורת
ומןיחצופתהסוריאליזםמןהושפע

מחזיונותיוובייחודהאנגלים,הרומנטיקנים
אתראההואבלייק.ויליאםשלהמיסטיים

קרלוסויליאםשלדרכםכממשיךצעמו
ההשראהמקוראך ,קרייןוהארסויליאמס

וולטהיהותמטית,צורנית ,שלוהגדול
הברבריתצריחתיאתמשמיע"אניויסמן:

בפרגמנטויסמןכותב ,,העולם,גגותמעל
ויסמןאצלאםאך :עצמי""שירתשל 52מס'
שטווהמישלמשוחררתשמחהצרחתזוהי

"העולםשלהבניהחזוןאתהקודמתבמאה
המעגלאתסוגרשגינסברגהריהחדש",
נביאשלאלגיית-זעםויוצר ,שלוב"נהמה"

שראהאחרים",ושירים"נהמההקובץחורבן.

שלכושלניסיוןלאחר ,-1956באור

"פגיעהבשלהפרסוםאתלעכבהשלטונות
מחברואתהזניקהחברתי",המוסרבנורמות

אתחזק"תיפסוהספרותית.הבמהלקדמת
עוברהזההמסע ,גבירותי ,שמלותיכןשולי

ויליאמסקולרםויליאםכתבבגיהנום",
רחבות,בשורות ,ואכן •לספרבהקדמה
מקפיםבאמצעותנשימהלקבוצותמחולקות
שלאודיסיאת-תופתהמשורריצרמפרידים,

אתפרצהשעוצמתהאמריקה,ונדכאיחלכאי
ברחביזועםדוראלודיברההשפהגבולות
גגינסברהפגיןזובפואמה .כולוהעולם

שהתבטאה ,כמשוררגדולתואתלראשונה
זהב,אוזןשלבנוכחותהובראשונהבראש
בשנותבעיקר-צרוףקזקבקשובהשחיתה

שלם.דורשללבורחשי·ל·--60וה-50ה
שלוהטכניקהאתוגיבששכללהוא

 ,נעמי ,אמואתהספידבו ,) 1959 (ב"קדיש"
שלהפרטישגעונהאתגםמתרשהואתוך

 ,לוקרוביםאנשיםושלעצמושלוהאם,
"היאהתקופה.שלהאוניברסלילטירוף
לקראתאמואתהמשוררמצטט ,,כתבה,
המפתח ,בחלוןהוא"המפתחהפואמה,סיום
המפתח-החלוןאצלהשמשבאורהוא/
-סמיםתיקחאל;אלןאשהשא-בידי

 /בחלון.השמשבאורבסורגים,הואהמפתח
נתןשלהנפלאגרמו<בתראמך" /באהבה,

אףשהפכואחרים,שיריםבאוכךאחרזך>.

בקליפורניה","סופרמרקטלקלאסיקה:הם
של"תעתיקלבן","תכריך"אמריקה",

"שיראפולינר",קבר"עלעוגב",מוסיקת
ארוכהושורהויסמן",שלנושאעלאהבה
בחלקם,מג'יסטיים·איקצרים,שיריםשל

הזןהבודהיזם,השפעותאתהמשקפים

היפנית.ההייקוושירתבודהיזם

נדבכיםבכתיבתולשלבהשכילגינסברג
עםוהפשטהדימוישלמעודניםליריים
הואאפוס.שלעוצמהרבינראטיבייםרבדים
ויסמןוולטשלהרחב~ת""מיתוסאתהחיה

בשירהבמיוחדפופולריתלאמסורת-
לקוהיוםעדהנוטההאמריקאית,

והדחוס,הקצרהשיר ,דהיינו ,הדיקינסוני

הרמטיותתחביריותתבניותעלהמבוסס
עלמבוססיםגדולים,"מבניםוהרים-מאוד

ארוכהנשימהשלוקבוצותארוכותשורות
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מענייןשילובתוך(כהגדרתו),וחופשית"
שונים.מוסיקלייםומקצביםדיבורשפתשל

 ,סטקטובקצבתודוהררחבות,בשורות
דימוייםשלצפופיםברצפיםושזורות
עשההואכמעט,קולנועייםמהירים,חזותיים
החיים/קצבאתלהדביקמרתקשיריניסיון
במחציתהמסחררהיום-יומיהדיבורקצב

הזו.המאהשלחשביה
הרחקהתפרשהגגינסברשלהמעורבות

מלחמתנגדקונקרטייםמחאהלביטויימעבר
משטריםאוהגרעיניים,הניסוייםוייטנאם,

במובןפוליטימשוררהיההואטוטליטריים.
המושג.שלוהרוחניהאנושיהעמוק,
 ,מאודגסטיביסרמשוררהיההוא ,במיטבו

שירתשיצרקרובות,לעתיםפרובוקטיבי
עוצמהבעלתסוחפת,אקסטטיתוידוי

הפחותבשיריוממש.דתיתאדירה,רטורית

להאמר)צריכההאמתכאלה,גם(והיוטובים
 .האגובקסמיונשבהלפטפטתנגררהוא

 ,שנוןמבריק,אינטלקטואלהיהגינסברג
להבנתמעטלאותרם ,ומקוריאוטודידקטי

יההשבהמחציתרקעעלהשירהשלמקומה
הוא •-20ההמאהשלרבת-התהפוכות

הזוויתמןבעיקרשירה,עללכתובהרבה
אתושובשובוהדגיש ,לוהמיוחדתהרוחנית
(הנשימה,הגופני ,הפיזיהיסודשלחשיבותו
קרובפרסםהואהכתיבה.בתהליךבעיקר>,

מסות,שירה,קבציספרים:לחמישים
ויומנימכתביםחליפותראיונות,רשימות,

שאלן<כפיהיהודי""בודההשלמותומסע.
קשהאבדההואעצמו>אתכינהגינסברג

הדעתעללהעלותוקשההשירה,לעולם
לנעליווייכנסהחללאתשימלאאחרמשורר

 •הגדולות.

 ,~~ו
~ 

גונהדינהצילום,

 Allen Ginsbergגינסברגאלן

גרםתר 4מקור 1

גררוגררו

שנעלם nר iiהזה
אנילאשמסתתריםכ•בים:הכ;הם Tאלה•

•• :• •• -T • .'' • : -:• :-• 

נשאראנישנמ;גה,העירז;הי
 T : • •-: :ת; nהשכ~ננעל~

 םי~ר~-~~ס ~~ר~
 Guru~ע,מ;ן~ל 'קרי~ת;זרחי

 1965מאי ,חילפרימרוז

אחרים",ריםושיש"קדימתוך:זך,נתןתרגום:

 1988 ,עובדעם

lt is the moon that disappears 
lt is the stars that hide not 1 

lt's the City that vanishes, 1 stay 

with my forgotten shoes, 

my invisible stoking 
lt is the call of the bell 

גורר
Primrose Hill , May, 1965 

עלםשבזהה~א nר iiה
אנילא-שנחבאיםאלההםiזנ';כבים

 .נ;תראבי :;,פ·ל; n ~·ז; .היא .העיר
 T •-: '". ;•;ת nהשכ~נעלי'םע

נראיםהלא- Tגרב~
~ע.מ;ן~לרא_ק; o . ;ל~צ~;זה~-

שנעלםה~א nר iiה
אנילאזפסתתרים ;i '·הםכבים iהנ

-T • •• :• • : -:• :-• 

נשאראנישנמ;גה,היאהעיר
 ' : T '•: T ת;: nהשכ~,;נעלי

הלא-נראיםנגרבי
~ע,מ;ןל ;i ' ;ת~;רק-ן;~י

פלועודד :תרגום
מןמבחר ,שרה"אמריקהאתשומע"אנימתוך

ירוןבהוצאתהחדשה,האמריקאיתהשירה

 ) 1975ב"עכשיו",לראשונה(הופיעגולן

גורר

שנעלםה~א- nר iiה
- : ... ... ··ז-

שזפסתתריםהם-הנ;כבים
 . :- : .... ..;י iלא

נשאראנישנעלמת,היא-העיר
 T : • • •: •: •ת:; nהנשכנעליעם

:נראיםהנלתי Tגרב~
;ךא j,6 'ס~~מ;ןךק;-ל

אורקוביתרגום:וייכרטרפי :תרגום
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~1 5 
מקלטכעירהכלימהדיוקן ~ 1~

מזוריאיר
רביקוביץדליהשירתעל

האחוריבמושבשניםהרבהכךכל

אמוןלתתשלאאניגםיידעת
היםבתוךכשטותהנראותבספינות

 .קורא)תהום .ישראל"על"מלך :מתוך(רביקוביץ:

דליהרשמיבאורחנכון.בכן:
iE רביקוביr למשוררימחוברתאינה
שחבורתוחומרקל"לקראת",חבורת-

שנותבראשיתלהתגבשהחלה"לקראת"
דליהשלששירתהבעודובמהלכן'החמישים
הלבלתשומתנחשפתהחלהרביקוביץ
החמישים.שנותשלבקיצןרקהציבורית

 ,"הזהבתפוח"אהבתהראשון'שיריהספר
"מחברותבהוצאת , 1959בשנתאורראה

כריכותגבשעלאגב,למרות,לספרות"
"אהבהכגוןמאוחרים,היותרספריה

 ,) 1992 (ילד"עם'א'מאאו ) 1987 (אמיתית"

רקאורראההזהב"תפוח"אהבתכינכתב

שדליהלמרותמקום,מכל , 1961בשנת
משורריעםישירותמחוברתאינהרביקוביץ

חיתהשהיאולמרות"לקראת",חבורת
התקוממותבאותהפעילחלקמלקחתרחוקה

שהועמדהאסתטיהמימסדנגדפואטית

שלונסקי-אלתרמן,אסכולתעל-ידיונשלט
חוברתבהחלטרביקוביץדליהשלשירתה
להציע,החלהאותוהחדשהפואטילאקלים
כי"לקראת",חבורתולהכתיבלעצב
מראשיתה,רביקוביץ'דליהשלשירתה

ובהמשכההחמישים,שנותבשלהישהבטיחה
שנותבמהלךהבטחהאותהאתשקיים

והתשעים,השמוניםהשבעים,השישים,

המאמין"ל"אניוהתאמההענותהפגינה
נסיגהוהוא:"לקראת"חבורתשלהפואטי

ססגוני'סגנוןשלאסתטימאולימפוס
טוןומנקיטתדרמטיתמרטוריקההתרחקות

וחגיגית,מפעימהתנופההמפגיןמתלהט

האידיאיהרובדמןהכובדנקודתהעתקת

ועיצובקליטה ,וחוויותיוהדובררובדאל
המציאותשלהצטעצעות,נטוליצנועים,

חרישיתפשוטה,בלשוןשימושהמתוארת,
המעלהתחביריתבנינוחותהקולחתכמעט,

הסתלקותהדיבור'לשוןאתהדעתעל
פלסבמי"פרוסית"סימטרית,מסדירות
כמוהמהדהדממקצבהימנעותהריתמוס,

מילוליתמלוליינותהימנעותבמדים,מצעד
הצעקניתבעוצמתההמזדקרתומחריזה

עצמהעלמכריזהשכמוכזוכמעט,
הקורא.לבתשומתאתלצודומתאמצת
והפנמה,איפוקהמעדיפהשירהבקיצור:

ומסתפקתשיאיתבנסיקההמואסתשירה

העשב.במיפלס
רביקוביץדליהשלשירתהשאףנכוןועוד
חדשלשונימודלולהגשיםלממששאפה
משוררישלבמקרהוכמוהעברית,בשירה
כרוךהיהמודלאותו ,""לקראתחבורת
הגדוש ,הלשוניהמודלשלובהדחהברחיה

פואטיקתאתשאפייןגדותיו'עלגואהו
רביקוביץשירתאבלשלונסקי-אלתרמן.

הנשאפתהלשוניתהפשטותאתהגשימה
בקרבהמקובלמןמאודעדשונהבאורח
דליהשלשירתהכי ."לקראת"חבורת

ובראשיתהחמישיםשנותבשלהירביקוביץ
בשירימדובר-ובעיקרהשישיםשנות

חלקיובאורח ,) 1959 (הזהב"תפוח'א'הבת
משיריבכמהאף ,יותרמתוןבמינוןלפחות,
מימשה- ) 1965 (קשה""חורףהשבי,ספרה

ומהופךמפתיעבאופןלשונה,פשטותאת
מפלספרדוקסלי:ליסודהמשיקכאחת,

בראשיתהמופגניםוהסגנוןההתנסחות

היותרהשכבותמןדווקאשואביםשירתה

מיושנותוהיותרמוקדמותהיותרארכאיות,

בעיקרמדוברוכאןהעברית.הלשוןשל

(ואכןידועהובמידההמקראי'הסגנוןבגיוס

עיצובאףיותר)מרוככת ,יותרחלקית
עלהמעליםרטורייםומבעיםלשוןצורות
חכמים",("לשוןהמשנהלשוןאתהדעת
חז"ל).לשון

דליהשלהמוקדמתשירתהשלבהקשר
הננקטזהיראיזוןלאתרניתן ,רביקוביץ

הארכאיים-מקראיים-הלשוןחומריבמינון
נוכחותםלמרות ,ללמדךמשנאיים.
בוטה,מלהיותרחוקהנוכחותםהבולטת,

אחרותלשוןתבניותעלמלהעידרחוקה
המודרניתהעבריתברוחהמעוצבות

הטקסט.רצףעל-פניומוצבותוהמדוברת,
זהירמיזוגכאןומשוחזרמזוהה :אחרלשון

המפיקיםארכאית,לשוןחומריביןומאוזן
המשנה,לשון(ואףהמקראלשוןשלנופך
תבניותלביןיותר),חלקיבאורחכיאם

בעבריתהרווחיםהתנסחותודפוסיתחביר

אתלהלוםמטיביםכךומתוךהמודרנית,
 .המודרניהיעדקהלשלהלשוניהמודל
חומריםביןבפשרהאפוא,כאןמדובר

בתקשורתלחבלהעלוליםארכאיים
 ,המודרניהקוראלביןהשירביןהנשאפת

ולנורמותלטעמוהקולעיםחומריםלבין
אותההמודרני.הקוראשלהמוטמעותהלשון
איכותוהפקתאתמאפשרתפשרה

בלאאךהטקסט'של-ארכאיתהייחודית
המנוכרהקורא,שלהקשרעללוותר

סופגתהמסגרתהארכאיים:לחומרים
שהיאמשוםהכללמןהיוצאאתבהצלחה
ניפוץאתהמונעיםביטחוןבלמינוקטת

קהלמבחינתשלהיקשורתחתהפוטנציאל
המודרני.המטרה

בשירתההרטוריקהאתבוחניםכאשר

המבטמנקודתרביקוביץדליהשלהמוקדמת
יותרעודמתחווריםבה,הננקטהטוןשל
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הקומוניקטיביהרובדשלומעמדוקנוודי
לפצותלכוחומתוודעיםכךומתוךבשירתה,

הקוראלביןהטקסטביןהחציצהעל
החלקימהגיוסכתוצאההמופקתהמודרני

הננקטהטוןכי .הארכאיהמיפלסשל
רביקוביץדליהשלהמוקדמתבשירתה
מאוחרת>היותרבשירתהגםדומה(ובמידה

הקוראעםהמתכתבאישי'אינטימי'טוןהוא

שלשמץבושאיןטון .עיניובגובה
היאצניעותשהמלהטוןלהיפר'התנשאות,

לקוראהמקנהטוןשלו'ימניהיותרהסמן
והמיוחדוהיחידהאחדהנמעןשהואתחושה

באורחהקוראעםמתחברהשירכישלו'
הפנימיביותר'האישיבמישורביותר'אישי

 .ביותרוהמופנם
דליהשלבשירתההננקטשהטוןהעובדה

המבדילההאבחנהנמחקת(וכאןרביקוביץ
מפגיןהמאוחרת>לביןהמוקדמתהשירהבין

אותם,לעקוףשאי-אפשרנשייםמאפיינים
מקיומם,להתעלםבהם,להשגיחשלא

הניכרתהרכותמגמתאתומאששתמתגברת

מתעשתכךומתוךבשירתה,הננקטבטון

המופקהאינטימי'האישי'הרושםעוד

נשייםמאפייניםאותםמשירתה.

חובריםבשירתה,האישיברובדהמתאבחנים

ומאופקיםמופגניםלגילוייםרבים,במקרים
כמהה,נשית,ארוטיקהארוטיקה.שלכאחד

עורגת,כבושה,מכךפחותלאאךמתמכרת,
לאאךלגעת,להגיע,מבקשתמתגעגעת,

ארוטיקהדקה.מעודנת,מובלגת,מכךפחות
אךלהיטות,אפילואחתלאלהט,שיודעת

ריסון'שלמידהמסמנתמכךפחותלא
המהוססת,ההתנסחותלקסםמודעת

עדשהולכתמחשיפההנרתעתהספקנית,
המכירהארוטיקהבוטה.מעירטולהסוף,

על-פניובעדיפותההנצרהשלבעוצמתה
ביסודותעוסקיםוכאשרהמתפרצת.הצעקה

המוקדמתשירתהבלשוןהמסתמניםסותרים
אףידועה(ובמידהרביקוביץדליהשל

לפסוחאי-אפשרמאוחרת),היותרבשירתה
היסודותאוהילדותיים,היסודותעלכאן

במעיןהמתרפקיםדמויי-הילדותיים'
סממניםהמסגליםיסודותכמעט,תינוקיות
המתנסחיםילדותית,התפנקותשלמופגנים

למשלכמובשירתה.הננקטבטוןמעטלא
טיפוסישהואהחיבורו'ב-החוזרהשימוש

"אבאהתיבותנקיטתאוילדותית.לשפה
חזרותשלזיהוייךאו"אבי",במקוםשלי",
כמוהדוברת,מעלהאותןבטענותרבות
מבוגרנמעןלשכנעהמשתדלתקטנהילדה

לטענותיה.ביחסספקנותאוהיסוסהמגלה
כמעט,תינוקימעט,ילדותיטוןואותו
המוקדמת,שירתהבלשוןאחתלאהננקט
ומתוךהקומוניקטיבי'לאופיההואאףתורם
גיוסשלהמזדקרתזרותועלמפצהכך

 .הארכאיהסגנון
בשלבלאבחןהטיבהברוךשמיריכפי

שלהאסתטיקהבהתפתחותיחסיתמוקדם
שירתה :) 1973 (רביקוביץדליהשירת

מ"הספרהחל(ובעיקרמוקדמתהפחות
להפגיןמתחילהכבר ,) 1970 ,"השלישי

בשימושהכרוךבכלשינוייםשלמגמה
אחריםברבדיםואףארכאית,בלשון

מבנה,וביניהםהספרותי'בטקסטהמסתמנים

עםללמדך:פעלים.הטייתואפילותמטיקה
דליהבשירת"האבולוציה"התקדמות
במישורלמחצההמקראיהצביוןרביקוביץ'

סגנוןתופסמקומוואתונשמט,הולךהלשון
נתוניםנטולתיותר'פשוטהבשפההמתנסח

יותרישירבאורחהחוברתשפהארכאיים,

העכשווית,העבריתשלההתנסחותלמיפלס
ויותר"להתפייט"פחותהמעדיפהעברית
מסתמןהנשמעהלשוני'המודלאתלהדהד
המבניםאףהישראלי.ברחובורווח

תפוח'א'הבתבשיריהנוכחיםהקלאסיים
חריזההסונטה,המרובע,(הביתהזהב"

יתרה,בקלותולזיהוילאיתורהניתנת
"מקהלה")לביןדובר;תביןהדדידיאלוג
דליהשלההמשךבשירתונגרעיםהולכים

הפורמליותמןו"נגמלים"הולכיםרביקוביץ'
מבניםל"טובת"ממנהוניתקיםהפיוטית
פתוחיםיותר'משוחרריםיותר'חופשיים

פחותיותר'ומרחבייםגמישיםיותר'

למסגרות,לכללים,רתוקיםופחותכפותים
הנוף.מתחלףרוחובאותהלמוסכמות.

להיצמדגטיהבולטתמוקדמתהיותרבשירה
אקזוטי'זר'צביוןהמפגיניםבנופיםולהאחז
נושאימרחקיםשלנינוחותהמדיפיםנופים
מופנמים,חורפיים,נופיםאוסהרורי'קסם

מסוגפים.סגריריים,מסוגרים,מוגפים,

עטורינופיםאפלים,יערותעתירינופים
שלהכבדבאורומכהיםההולכיםאגמים

בקתהבהםשישנופיםארוכים,דימדומים

וצריחחורקים,עץומדישיגגעלייתטחובה,
בעיבורומלביןתלולה,בזוויתמזדקרכנסיה
ונעלםלמראהעמוםומנומנם,שקטכפרשל

אוכךסביב.גרתהסוהחשיכהבמעבה

העזה,התכלתמאורמרוחקיםנופיםאחרת,
שבוהישראליהנוףשלוהקופחת,היוקדת
נוףסודות,נעדרמעורטל'חשוף,הכול

סתם-יום-של-שלתחושהומשגרהמשחרר

עכור'בוקרלהפך'כחול'בוקרבליחול'
שלראשיתומסתמנתוכברמיוזע,מיוגע,
עוז'עמוס<גםומאובקמלובןחדש,חמסין
ואפילושתיים,אושורה,כךעלכתבאגב,

עדמדייקתקולעת,דקה,וברגישותשלוש,
כאב),

שלמאוחרתהיותרבשירהזאת,לעומת
ולשחזרלזהותאיןשוברביקוביץדליה
לברוחבוטה,לומרשלאבולטת,נסיהאותה

העכשיו'מןהכאן'מןלהימלטההווה,מן
העכשווית,מהחברההמקומית,גרפיהמהגיאו

הדר'נעדרתדהויה,דלה,היאואפילו
ומשוללתכמושהנרגנת,גרומה,היאואפילו

עללדברושלאנשאף.אומעולף,יופי
בהוויהבעכשיו'בהווה,הדבקותיפעה.

שלהפחות-מוקדמתבשירתההמקומית,
נבטיהביטויהעלעודבאהרביקוביץ'דליה

הטייתיותרבעבר'פעליםפחותהדקדוקית:
בהווה.פעלים
משותףמכנהולסמןלאבחןמנסיםוכאשר

פואטיות-תמטיות-תופעות-אותןכלבין
מאוחרתהיותרשירתהכימתחוורמבניות,

מתגברת,נסיהמ:כגינהרביקוביץדליהשל
לגלות,יותרתאוצה,צוברתמתעצמת,
להסוות,לנסותפחותלחשוף,לערטל'
נכונותיותרלכסות.להסתתר'להסות,
אתולשמוטלהשילהמסיכה,אתלהסיר

יותרוישרישירבאורחלהתבונןהמסווה,
אלאתשובתה,אתלשמוערקולאבמראה,

תאוצהצבירתלכךקראלה.להקשיבאף
עתירתהמציאותמןלברוחפחותאומץ:של

גילויילהפגיןנכונותיותרהמצוקה,
וספוגתמייסרתמציאותבאותהמעורבות

סבל.
מןבמעבררביקוביץ'בשירתשינויאותו

מתחוללוהעכשווי'המאוחראלהמוקדם
היותרהתמטיקההתמטיקה.במישורראשית

דליהשלבשירתהבולטתהיותרשולטת,
"קו-משווה"מאבחנים(וכאןרביקוביץ

האבולוציהתקופותכלאתהחוצה
תחושהעלמושתתתבשירתה>המופגנות

קיפוח,כאב,שלכאחתומתמדתנואשת
לחברהמאונסהשתעבדותעלבון'כלימה,

במקרהאדישהאוומתעללת,מתעמרת
בעיקרמסומנתחברה(ואותהרעהפחות

מצדנואשתתחושהואותהגברי).בקלסתר
מצורשלאווירהבעבורהיוצרתהדוברת

ההלצות.סיכויללא
היותרבשירתהכאן:נכתבשכבראלא

לאבחןאפשררביקוביץדליהשלמאוחרת
תאוצהואותהלאיטה,המצטברתתאוצה

שלקודמתמעמדהנסיגהמסמנתמצטברת
הזויה,במציאותהתכנסותשלסגירות,
חלומייםמרוחקים,חפץלמחוזותבריחה
לאתרניתןאלהכלובמקוםקסם,וספוגי
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רקלאנכונותלקראתהמתקדמתתנועה
המתנכלת,המציאותשלבנוכחותהלהכיר
להאחזאפילואלאוהקיפוח,הכלימהמוכת
עיניים.לעצוםלאושובבמצוקתה,בה,

 ,המתנכר ,הקרמהקיוםבריחהבמקום
ופתיחותהיפקחותמעתהנאתר ,המתנכל
 .יכולתקיום,אותושלנוכחותולקראת
הקיפוחעללקונןרקולא .ממנוחלקלהיות

ובקוללמחות,להתחילעודאלאוהכלימה,
 ,בוהמופגניםהכיעורגילויינגדדווקא,רם
נגיעהכלהמלווהככוויה,הצורבהצערנגד

מבריחהותמורהמעבראותם .בוונגיעה

מנסיגהלהסתגלות,מהסתגרותלפתיחות,
 ,ססגוניקסםוחדורתבדויהלמציאות

הנוכחית,המצוקהמציאותעםלהתחברות
אותה-והדוחההדלוחהדלותהלמרות
ביטוייםעלעודבאיםמעברואותותמורה

לאהדוברת.על-ידיהננקטתבהתמקדות
מצוקתהבעוצמתהמתמקדתדוברתעוד

מעוררירחוקים,למקומותבורחתוממנה
המצוקה.ממציאותהגדועיםוגעגועים,ערגה

ובסבלניסוריםהמתמקדתדוברתמעתה
שלובמכאובובקיפוחואותה,הסובבים

האנושית,בחברהוהמודחהחלששל ,האחר
באורחמכירהאינההיא ,אכן ,אותואשר

בכלאבללחייה,משיקיםאינםוחייואישי
ומאחורילה,זריםאינםויסוריוסבלוזאת,

ומפצהשלהמצוקתהמבצבצתמצוקתו
ביניהם.הנבעההפערפניעלומגשרת

דליהשלמאוחרתהיותרבשירתה ,כך
בעצמהפחותמתמקדתהדוברתרביקוביץ,

לצליליולהאזיןומתחילהובמצוקותיה
המורחק ,הדחוי ,הזרקיפוחשלהצורמים

הדיכוי.ומוכה

הדוברתמוקדמת,היותרביצירתהגם ,אכן

ההאזנהואתהקשבאתלחלוטיןנצרהלא
היהזולתאותואךהזולת.שללמצוקותיו

פחותהמוקדמת,ביצירתהקונקרטיפחות

היה,(הואהעכשוויתלמציאותמחובר
קרפודיםמוקפתצהובהשושנה ,למשל

בהונג-קונג).צעירותיצאניותאטומי-לב,
ביצירתהזולתאותוכיהתחוורכךומתוך

ראישלתקןעלבעיקרתפקדהמוקדמת
ללמדך:הדוברת.שלהעצמילדיוקנה

בעצםחיתהזרזולתבאותוההתמקדות
ניתנתבלתיאךעקיפהנוספת,צורה

בעצמה,הדוברתהתמקדותשללהחמצה,
זאת,לעומתכלי-מתווך.דרך ,מוליךדרך

עכשוויתוהיותרמאוחרתהיותרבשירתה

הדוברתהתמקדות ,רביקוביץדליהשל
יותרהיאהזולת,שלוניסוריובסבלו

לספרניסיוןפחות"נטו",בזולתהתמקדות
 .האחרשלסבלודרךשלהייסוריהאת

בשירתההמתאבחןמיםפרשתקובאותו

רביקוביץדליהשלמאוחרתהיותר
 , 11אמיתית"אהבהמשיריהחל(ובמיוחד

לקראתפתיחותאותהמתחילה ,) 1987
הנשיתהדוברתמן(המנותקהאחרהמקופח

אפילואולי ,אופילטפחהשיר>שלוהאישית

אותםלהכתירבהחלטשאפשרתנופה,
העשוקשלהדמעהפוליטיים.בתואר

ניתקתהמודח,ושלהמנושלשלוהמקופח,
מבחינתה>הניתןככל ,חלקיבאורח(ולו

מדובראיןושובהדוברת,שלמדמעתה
נטולזרשל ,אלמונינמעןשלבדמעתו

 ,הפלסטיניהנערשלהדמעהזואלאזהות,
השכולה,הפלסטיניתהאשהשלהדמעהזו

לבדה,שנותרההפלסטיניתהילדהשל
עלהנשלטשלםעםשלונדהמת,המומה
לאאךמתונה,באיטיות ,וכך •שלואדמתו
מסולקתמתגברת,בהדרגהמכךפחות
סממניםמסתנניםספקנות,אוהיסוס

היותרבשירתההאנושילעושקפוליטיים
רביקוביץ.שלעכשוויתהיותרמאוחרת,
במפלסמתחוללתוהיאנוספת,ותמורה

היסודותאחדהואהארוטיהיסודהארוטיקה.

<לאמוטעמיםויותרבולטיםהיותרהתמטיים
נטולאינולעולםכיאםבוטה,באורחאחת

הטקסטואליתברקמהעיצובו>בצורתאיפוק
רביקוביץ.דליהשירתשל

עדוהבתוללוהטת ,שכזוארוטיתואהבה
חוזרת,נוכחת,אכןכזואהבהכוויה,כדי

שלהמוקדמתבשירתהומשוחזרתנשזרת
ונועזתעזהארוטיתואהבהרביקוביץ.דליה

גובה","לאבדבהדרגהמתחילהאכןזו,
נדירהתדירות ,יותרמתוןמינוןלהפגין

מאוחרתהיותרבשירתהמדוברכאשר ,יותר

האהבהמקוםאתרביקוביץ.דליהשל
חלקיבאורח-לתפוסמתחילההארוטית
לבנההאםשלהמתמסרתאהבתה-לפחות
אהבה ,יותרמופשטתאהבהאפילואו .הקטן

לקיפוחםלרגישותהמתורגמתלאנושיות,
כברכךומתוךהעשוקים.שלהמקומם

לדוברתהשקהנקודתכאןמתאבחנת
העוולבהתחלהובמכאוב:בעוולהמתמקדת
הםכאשר<אףבלבדשלהשלה,והמכאוב
המעצבתהחצנהבאמצעות ,בעקיפיןמוצגים

בעולם>,ומכאובעוול ,צערדרךאותם
אחריםשלוהמכאובהעווליותרמאוחר
לאשלה,לסבל"אסורים"עוד(לא"נטו"
שלה),מכאובהלביטוימתווךאומוליךעוד
כיאהבה.שלפןאו ,גילוימופגןכאןאף

העשוקים,שלולמכאובםלדמעתםרגישות
חייבתהמועקה,עולתחתהנאנקיםאלהשל

היאכימאהבה,גדועהאינהלאהבה,לחבור
אהבה.שלגילויעוד

שלבטרמנילוגיהלהתנסחניתןואולי
שלבשירתהפרדוקסליתדואליותפרדוקס.

שלתלונתה ,אחדמצדרביקוביץ.דליה
 ,האחוריבמושבלשבתהנידונההדוברת
נצורה ,מאושרמרוששתחופש,שדודת

לסביבהאסורהומקופחת,דחויהבמצוקתה,
סיכויכלנעדרתומתעמרת,מייסרת
להינצל.לצאת,להחלץ,

לדבוקמגמהמופגנת ,ההפוךהצדמןאך
הייסורים.ממצורלהחלץלסרבבסבל,
בדוברתדוחקיםייסוריםואותםסבלאותו

רביקוביץ>שלהמוקדמתבשירתה ,<כאמור

הזויים,חפץלמחוזותוגעגועיםערגהלהפגין
שמותיהםאיזכורשאפילוורחוקים,נחלמים

מאוד>עדחלקי(ואפילופיצויבבחינתהוא
הונג-קוגג,הסבל.ספוגתהמציאותלמצוקת

 ,סין ,קאמרון ,זנזיברצ'אד'מבגיוריה,
סקנדינביה,אפריקה,מדגסקר'אוסטרליה,

לונדון.קליפורניה,בדרוםאוקהרסטהעיירה
ואתריםמקומותאותםהםועודאלהכל

מרחקיםשלניחוחותומדיפיםהמפיקים
הדוברתבהםומפתים,מיסתורייםקסומים,

מןמפלטומקלט,מחסהמחפשתהמיוסרת
מדשדשת,היאבהםהאבקומןהמכאוב

עקר-מתעמר' ,קודרמשמים,בהווהנואשת

אףאלאאפשררקלארוחבאותהתקווה.
אזכורישפעאתולהביןלאבחןחשוב

המטונימיות>שלוחותיהןכל<עלהציפורים
<ושוב,רביקוביץדליהבשירתהמזדקרות

במוקדמת),בעיקרכאמור'

רכיביוכל<עלהציפורמוטיבשלתפוצתוכי
ניירמפיסותהחלהמטונימיות,ושלוחותיו
ביטויהיאבמטוסים>וכלהברוחהפורחות

האובדתהדוברתשללרצונהנוספיםוהד
חייה,שלוהקיפוחהעצבהמצוקה,במציאות
לעוף ,המצוראתלפרוץ ,להחלץלצאת,
כנפייםלפרושכמטוס,לנסוק ,כציפור
מפצהומבטיח,רחוקאחר'לעולםולברוח
אותהכאמור'אךומפייס.סלחןטוב,וצופן
מייסרת:בהתרסקותאחתלאנחתמתנסיקה

והמציאותמתנפצותהאופטימיותהציפיות

היאהנסיקהמסלולבקצהלדוברתהממתינה
וצורבתמצוקתיתמאכזבת,מציאותאותה

מדועהפלא,חופילהקראתםלמהכשחיתה.
אצלשכתובכפיאורחוקים?אורותכזבחם

געגוע"רקהמההדרכיםסופי"כיאלתרמן:
בחוץ>.כוכביםהפילים",("אל
במחוזותלגעתלהגיע,הערגהמקום,מכל
(ובעיקר'מסתוריקסםאחוזינחלמים,חפץ

שירתה)שליותרהמוקדמתבתקופהכאמור'
הקרהקירמולאלבאכזריותמתנפצת
אדישההמצוקה,מציאותשלוהמנוכר
העדרמחמתהאכזבהכאחת.ומייאשת

להימלטולתמיד'אחתלהינתק,היכולת
מפיקההמציאות,ממצורולהינצלולברוח
השבההדוברת,מצדשונותתגובותשלוש

המוצאבמצב-נצלבתלומרשלא-וניצבת
להחלץ.לשוואביקשהממנו
שכברבפרדוקסכרוכותתגובותשלושאותן
הדוברתשלוקינתהקובלנתהלמרותנוסח:

היאמצוקתה,ממצורלהחלץהנחרץורצונה
ולהיפרדלהינתקמסרבתכמריונטה,נשלטת

היאלההסבלוספוגתהמייסרתמהמציאות
ואסורה.רתוקה

אותהללמדך:בהכחשה.כרוכהאחתתגובה
לכת,להרחיקכמיהתהאתהמבטאתדוברת
המפתיםקסומיםמרחקיםלקראתלנסוק

הרוצהדוברתאותההמצועף,ביופיים

היאאליההמצוקהמציאותמלפיתתלהחלץ
הטוענתעצמהדוברתאותהאףהיאכפותה,

באותםממשכלאיןדבר'שללאמיתוכי'
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והקוסםהמסתוריסודםכינשאפים,מקומות

ומאחורישוללמוליכתאשליהאלאאינו
עקרה,ריקנותמסתתרתהמפתהההבטחה

נוהגתהדוברתבקיצור:ומאכזבת.כוזבת

אתשהפיגהידוע,במשלשועלאותוכמו
ממנושנמנעעלוצערותסכולו ,אכזבתו
המפייסתבהשערההמפתים,בענביםלזכות

חמוצים,אותפלים,הםדברשללאמיתוכי
להשיגםלהתאמץצורךכלהיהולא

 .מפלתועלולהצטער
הדוברתמפגינהאותותגובהשלשניסוג
הננקטתפסיביותרקלאאךפסיביות.הוא

(להימלטהציפיותלהתנפצותכתגובה
רחוקיםלמקומות ,קסוםסתרלמקלט
הקרההקשה,הקרקעעליופי>ומצועפי

אותהכיהמצוקה.מציאותשלוהמתנכרת
משניאחדהיאמכך:יותרהיאפסיביות

הרחבההפרדוקסבתבניתהסותריםהיסודות

אותהרביקוביץ.בשירתאובחנהשכבריותר

ובנסיגהברתיעההמגיבהיסודהיאפסיביות

רחוק,למקוםלהגיעערגהשמופגנתפעםכל
שלאפשרותשמסתמנתפעםכלוקסום,אחר
מתחילוכאןהמצוקה.ממצורלהחלץממש

והייסורים,הסבללמרותהפרדוקס:להתנסח
מסרבתהדוברתוהקיפוח,השיעבודלמרות
החופש.אפשרותאתולממשלנסות
פחותלאאך .פואטייופימפיקאכןהקיפוח

עירשלתקןעלמתפקדתהכלימהמכך
חוסרנסיגה,המגלמתפסיביותאותהמקלט.
 ,אומץלאזור ,ערלחסת ,להסתכןנכונות

החוששתפסיביותאותה ,להחלץ ,לזוז
פניעלכנועההתכופפותהמעדיפה ,משינוי

שבהפסיביותאותהונמרצת,עזההתנערות

היותר ,אמיתיהיותרהמשחקשםאתומשננת

עלהקובלתהדוברתמבחינת ,מהותי
נטולתנרצעת,רתוקה,נותרתאךמצוקתה
לפרוץלהחלץ,לצאת, ,צעדלנקוטיכולת

המצור.את

"המריונטה"?בשירהדוברתאומרתאיך

כמה /ויקראפורבשחרהעשרים,"במאה

 ,)"השלישי("הספרמריונטה"להיותטוב
קיפוחמכתיבהפסיביותאותהואפילו
(ראוחרותהבשודאושרה,ברמיסתוכרוכה

בכוחהאיןעדיין ,)"ממוכנת"בובהמקרה

אינהפסיביותואותהמעשה.ולעשותלקום
היותרבשירתהגםגח,נמואינהפגה,

נוקפות"שניםרביקוביץ:דליהשלמאוחרת
ישנה"אניובהמשך: " ...חושיםבתרדמתעלי

הואיגיעכשהוא /הרבהמחכהאני /הרבה

או: ,)"אמיתית"אהבהיבוא".("בואיראה"

צורךליאין /לרקיעמיתמר /דרכים"אבק
וגם: .)"אמיתית"אהבה("טיוטה".להגיע"

כלום.עשיתילאשניםאניעשיתי?כבר"מה
("החלון".בחלון"הסתכלתירקאני /

פסיביותאותהוכאמור' .)"אמיתית"אהבה

גבריתלנוכחותלכניעהבדרך-כללחוברת
הואגבריתנוכחותאותהואפילוכוחנית.

או ,להורידבכךאיןעדייןהדוברת,שלבנה
הדוברתעדייןהפסיביות,מפלסאתלרדד

מותשת,כתושה,בעמדהעצמהאתמציבה

אני /עירו ,ביתךקירעל"שממיתכמושה:
להיותרוצה"אניובהמשך: ...להיות"רוצה
גרבייםמגירתאוחלוןמשקוף /הקירותסיד

החומריםחילוף /תהליךאתהסופגבחדר /
("חמצן",לילה"בכלשעותשמונה /שלך

 ,)"הנה"

שלמפלסמסמנתהשלישיתהתגובהגם
 ,יותרמוצקהרקשאינהובעוצמתפסיביות.

כאןכי •יותרומקוממתצורמתאפילואלא
יעהכבאףאלאפסיביותרקלאכבר

 ,המתעמר ,המתנכלהגברילגורםמתמכרת
הדוברתשלאושרהאתהשודדהרודה,
מעולםכנראה, ,לואשרהחופשאתושולל

הגבריגורםלההתמכרותנולדה.לא
מתעללהדוברת,אתהמשעבד ,המתנכל
מצורשללמציאותאותהכופתבה,ומתעמר
ארוטיתבמשיכהכללבדרךכרוכהומצוקה,
בוטה.לומרשלאהדוברת,מצדבולטת
עתגנברקאינהבדתהדו :ללמדך

הגבריהגורםשלהכוחניתלהתעמרותו
מרותקתעצמהאתמוצאתאףאלאהמשעבד,

 ,איתרגופנילמגעצמאהארוטית,אליו
הארוטייםוהסיפוקההנאהעללוותרמסרבת
 .איתרהכאובהמפגשמןשואבתהיאאותם
ביותרהבוטהביטוייהעלבאהעובדהאותה
שלהראשוןשיריהספראתהפותחבשיר

 :הזהב"תפוח,,אהבתרביקוביץ,
זהב"תפףח

t' זרמב~T א;:;נלהף
מכחףאתאהב

 ;;ו-יר~~~כל

הזהב")תפוח("אהבת

יותרמובהקתמיניתמטאפוריקהאיןוהרי

ללוע.החדירההבליעה,האכילה,מפעולת
המשותףהמכנההיאפסיביותמקוםמכל

כינתונות.תגובותשלושבאותןהכרוך
ועצמאותלעצמאות,מובילהממצורההלצות

אחריות,לקחתהצורךאתמכתיבהכבר
שלתמיכתםעללסמוךלהפסיקלבד'לשרוד
בשירתהדוברתועבורקשה.וזהאחרים.

עדקשה,כךכלכנראהזהרביקוביץדליה
בשירתה<בעיקראפשריבלתיממששזה

אתלהנציחמבכרתהדוברתולכןהמוקדמת>
במצוקתה,כלואהולהיוותרהמצורמצב

כרוךאכןהשיעבודכיקיפוחה:בחרפת

הואמכךפחותלאאךובהשפלה,בעלבון
סכנתאתהמסכלתביטחוןרשתמספק

משחררהשיעבודכיוהקריסה,הנפילה
מןעצמאות,שלהמעיקהעולמןמאחריות,

כי .לחתוךלהכריע,להחליט, ,לבחורהצורך
להיפרדהמפחידההכרחמןמשחררהשיעבוד
כך'ובעקבות ,כךומתוךהקביים.מתמיכת

להחלץהרצוןהפרדוקס:ומתנוססצף
המסריחתחתלהימצאוהצורך ,ממצור

כלואיםבזה,זהאחוזים ,המצורשלהמגוננת
אחת.-גגקורתתחתמצטנפיםאחת,בכפיפה

פרדוקסליתדואליותאותהפרדוקס,אותו
מתכנסיםסותריםיסודותשני(במסגרתה

במוטיבלאבחוןעודניתנתאחת>בכפיפה
רביקוביץ.דליהבשירתהאב
ימיובדמישמתלאבעגועיםוחגגחהער ,מחד
המשוררת,רחלכמוהמקראית,רחל(כמו

מבחינתלחיקוי-נפשימודלששתיהן
הקסבה,בתואתמאחוריווהותירהדוברת>

כךומתוךקרבתו.ארנוןאתוכואבתהשבה

חמיםרגשותוסיפוחפיתוחבשירתהנאתר

בהםעושותוחמלהשמשיכההאב,כלפי
במעורב:

~ןה~י~ה ה~~ד iJךכל
tt ף~ V! ת~:;it' מףדי~~iJ ז:ייכ;ן

נפתחתכפרחאביונשמת
 .ש~~סא-,נו" ,~--- {V ~~מ~~'לרת

 ~ו~
 ~ו~

השלישי"),'הספרהתיכון",("עמוד

אותהשנטשהאבכלפיסיבהסיפוח ,מאידך
(מנקודתמאחוראותהשהשאירלאנחות,
אותהשהותירכמובן>,הילדותית,ראותה
על"עומדבשיר<כמוליתמותהכפותה
 ,)"הזהבתפוח'א'הבת •..בלילה"הכביש
ו"הנוסש"המתהאבכלפיסיגהואותה
אףולבסוףמתעצמת,תאוצה,צוברת

שללכתב-אשמהכוסס,לכעסמתורגמת
מוחל:שאינושוכח,שאינושופט,

" j? לףיםpן 9~זקלף:;נ~טף ן~~ז
א;תי.הכהשליואנא

ל~ך~ה, ף~,ס~·סע;~ןים
ד:~יב"~~זו~t;כי~רז:יי~ה

 ,)"הזהבתפוח"אהבתרשעה'.'יד("כף

 ,בסוןכאןהננקטתהילדותיתהנימה
"אבי")במקום-שלי"("אבאברטוריקה

 42-+בעם'+-המשך
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~1 5 
=== ~, 
~ 

קולותמתוך

חם:

 ,ז:ויי 9iJד~~יסי w ~ ף;.א~~ת
 ,דד~~דא;נ;וףה;דיךר w ~םל;ם iJא.ת

ע.ר~ת~ל ,ת~~~ iJ~ש wo ·:ם ל~-גף~ף
iJ ף;:ז.יר;ם ,ףי~~~~ל~לח

-~יךף o/iJ ?ל;ם q ל~~
כאבי.זההיהףכאלףאביחשפתיא;ת;

' : - T ' T • : TT ;• : •• • 

טרייניןאבנר

 ,כאביכאלףזהגםו
 ,ף~.א~--א.תל.לכל-םשף

 ,ףי.ז:~~ ·~ל "חל~~ .
 ..כאביזהיה"הכאלף

: • TT :• : " • 

חוני:
אתע;רר.שףבאחר;ני nאל;ני nמ

 .אחר.עגל.מלברע;מהר-,תר-~,~ותר
 .ן~;~ כi~~~נז' ז~'- ··~ה w~ל~ם-~~~ול~

 ,ם;~הר;אהאינניאתמ;לשראיתיאת
:• .'' T • • .'' : •• :• • :• -

ך;אה:שאיננימהזהר;אהשאניףמה

ה~שףבאףם.במףזיאתמ;ל-שראיתי:דברים
: • T T '.' • י."' : : '' -' 

iJ :~קרש ,תכו:~~~נ:ויל:ה :ז.f ורה, 9~יw ת
iJ ~!.,כהo/ ה~ך~~?ז~ר;ןמףךים 

 .~א.י~ך ~~וב. w~ף iJ~זדר;ןרק

!י iJ~ן ,רר f;ן 7~~דירר f;ן 7
מעגלמצטמצם ,האחרהזראל

 t-: Tכרף:~ 7- :קןה ~• ,~ tך"זi;ל.ר

o/, נרחיא~םi לם

מיכיחו:

חף, ?iלחם~זקינ:ויר w ~~לחיםא.ת
רע.להםעשיתי .לאמעולם.ף
רע>•:זהאם.<הרציתי Tשל•כ
T T •: • • -אלחים.לי~ף•ש~ה

.... : . ::· . 

~~ o/ ל~ת;תi? כחדליףז:רי
נאפ;ך,החלפתיףבל;איו

ז 6 'כ-ס:ה ~--ת·~ד~י~ל
ים. i:לאלהיהוהףא

: TT ,'' :.'' ' 

ס:ז~ר:כיח;ל~תי ל~~
 ,ס:ז~ר~תח~ירחיקב
ר;;ההףאף~הסא.לךצ;ן

 .וי~י~~~~~נכגף

כאבעדלינרףרעכשו
מת-חלה;..נחשתי iמה
מתחלהה·:ז ~,-חילא

מסכה.פסל.א Tאל
;• T '.' '.' T •• -

 ה~~~דיס~סהלא~ך
ך fל fא;נ:ויסד~ה ר~~

סיננו:

~י די~~~~נכה ,~י V!iJס:ז.דר~לרק
ע;ר~ל~ךטףט 9ז, i?.t~אי /o ~אנ;וף, wד

 ,~ךן 7 ;, ,~פ;ך r-iJ;ת /no ~ל f ~~מ;ת~ל
ז:יןפתף~;ררק. q~לע;;ך;תא.י~ן
ד~י~נ;וף;רףמ;ת, iJד;ליף ת;;~ארי 1 ~~ת

iJ ~ ry; ילהi ןה;ך;ת:ש ..י:וךא;נכמק: 
;דת~לסע,ןב;ת,~ך 9 ~~ך .ד~ fא.ידף

iJ ~ lJ לiJ ~ o/ לףf נ;ונכ~ר~iJ ב~.ז:;~ך iJ ~ב~ך, 
 ,ן;ך~~סר jJד.ךהףןאףת: iiJ~לי~;ןה

 .המעביראתהוזה
 ·-:---ד ·::

ד;ליף~י 9ק~חק~יץם 9piJ~ה~ך
~ף i ~ס~ק iJלףן~ת fע,קמ;ת

:וק~ירי q1~נאךי?~ל ש~~נףל
 :ף~. wנ;ו 1יף 9ת;~~ידהף~מ; .י~~~א.ת
אף~ל ,;ע~ליך iJ ~ Vlד ; fאי wר י~~

 .ה~ו;נ~א.ידףוא.יך~ה~לרז. qל~ך
 .ה~;ךא.ידף ~~;שא.ידףך~ך~ך~ין

ט;;נ:וי,חיאט;;נ;וף;ןןךס:ז~ר:
~ q ריiJ ,ה;ך;ת, 7:ש.כל

q י~;ת~ כנ;~~רי . 

השביעית:בשדרהחמדרכחצייר

ז:יןrז.~לע,ד:ןס:זירקדים. iJןא.ין~~סר iJ~ת
~יב p 9ז~ך~לים, /vזpקן iJזp;ןלים, iJס~ךמ;נ·;ת,

f ;ד~~יס~לחים~ןמQiJ ~~ו:רק יי:ז~~~ל~ן .ה:
 ,;ך n~זיז:ו ryw ~ם ryע,ל.י 1ע.~ים ,ים~ז:ו ,ר iJ ~ f~ךץ~ת
~ע.~סrזזק;ל~תד~~ר:כדז:ויא.יך~י

~נכהרקמ; p: ,ת;לנ;~קותמף~נ;ת,~ר p:ל;ט~ל~~יו
א;ת;שף qל;די~ה iJ~ל~דים PiJ~ןצף 7q ~חד

חתנים,בלינגנ;תיושתיהמבלבל.מנגט;אתג;לה,
 • :- t • : T~סלי~ ci •~ע~ד ',ז"סי~~ 7 ב-; f ~ו:ז~ gה;

וכףלי.נגפיםשתימלאכים,הםהמלאכים
 .• : •-ז: ··: ·ז:- .. ·ז:--

~~ים iJ:זם~:חףך •ת; /vזt:ןםי !Vק iJ:ז~ר
צבעיכלעםלידימת"חתנעצנגנףתמתנ;עע;ת

 .. : .להנג;ט:רה iאח ~ת;.נעצר Tdשפתאעל~-ם'הנ
 •-: T T ז:•: :••: •--:--

~ךףך ם~~~ך;ן /iJ ~ o ?רף~;~ןה.~ה

~ f סראש;ןג ל~~:~סקןה.ל. 

-~שףן:ה ;:ףכ? ,ה~ Qן iJ:ות;ך~זpןך~ה,לאך~ם
 ר~~~~:ו~ה ,;ר i ~:ו~סי ,~ז?ר;ןאףלי

f ןלא ,סעיר ל;: ,לי~ i ~ה:ל~~ןלא ,ה. 
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נמליםהזמןאתלאחוז
עצמוןצבי

~~ ~, 
~ 

ריתמוס ;אחזמעלותטריינין:אבנר
הקיבוץהוצאתלשירה,סררה-

תל-אביבוקרןהמאוחר

מנגנון

iJ גןiJ ין.ךה~~

'קףף ה~~ז:וך~י
 ם:~~ ם:~הףא

כל ij ת~·ל;ך;~ים

השדרההנחי

~ךש iJ ס~ז~•~ iסא~ל
הרב~זהצנ;ךש~ז;צא

אףל;ל.ב iJ .ן:;כיק;ת
~נ;י~.ךההףא~שףט

~ד~נ;ןהףא~שףט

ij ק~י~ה~ז;ו~ם~

~חד, ףח~~?
:; ry םי~~~א;ןר, 

~ד~י~ה [lג~י

התשיעישיריוספראתפותחזהיד-··

מושלם.שירוהוא ,טרייניןאבנרשל !1111111
השירלאהמושלם,השירלא ..- ..

אי-אפשרשאחריושיראין-האולטימטיבי
שיכולשירכמובןאיןנוספים,שיריםלכתוב
גבישכמומושלם.שיראלא-הכוללהכיל

לבחוןיכולאתהשגבישוכמומושלם,
המאפיינים ,הכימיההרכב-שוניםמחבטים

התכונותוהגיאומטריים,המכאניים

עללעמודאפשרזהבשירגם-האופטיות
הפילוסופיים,ההבטיםהדרמה,התמונות,

 ,הצלילועלהמליםאוצרעל ,התחבירעל
בגדראפילוואולי ,אפשרזהכלהמנגינה.

מהאבל ,הספרעללכתוברוציםאםהכרח
ואזהשיראתלקרואזהצריךשבאמת
באקווריום:שמביטיםכמולהקשיב.לשתוק,

בזגוגיות,מופרשאיטי,שקט,תחום,עולם
גרתמשתרוהמחשבות ,יופישוחהשבו

מים.כצמחי

טרייניןשירתשלהחכרמסימנירבים
חושהמבט,זה.קצרבשירבוטבועים

קשורהואטרייניןאצלכישנדמההראיה,
כשםוהשירה,ההרהוריםלמרכזישירות
בלתיקשר ,לטעוןמקובלכךהריח,שלחוש
המחזור ,ואכן .הזיכרוןמנגנוןעםאמצעי

היאמראות"מראות",נקראזהספרהפותח

מרזtה,שלוהןמר~השלהןהריבויצורת
איןטרייניןבשירת ,בכלל .בכדיולא

צפוף,לפילטרמבעדעוברהכול"בכדי",
-ואוליובדוק.נקימבעדושיוצאשמה

לכךהסיבותאחתזו-בלבדהשערה
לתקשורתידוע","לאמשוררהואשטריינין

שזכהאףלביקורת,א-ףובמידת-מה ,למשל
שהריהאפשריים.השירהפרסיבכלכמעט

שלצפוףלפילטרמבעדשעברהשירהעל
ספקולציותלעשותיותרקשההמחבר

שירתלמבקר.דרורלקרואהיפרבוליות,
באופןעוסקתאורכה,לכל ,ניןטריי

ספרושם ,למשלובמראה:באוראינטנסיבי
המובניםכשאחד ,"החזרות"הואהשביעי

איןאבלבמרזtה,אורהחזרתהואהמיידיים
שלעצוםשפעמתוךבודדתדוגמהאלאזו

מבליומים:בשירתו.ואורעיןראיה,מופעי
מכללכילינדמה ,סטטיסטימבחןשערכתי
שלמשוררהוא(וטרייניןבעולםהחומרים
ראשוןמקוםתופסיםהמיםחומרים!)

ספרובגופנו;גםכמו-אגב ,בשירתו

הם,המים .המים""זכרוןנקראאכןהקודם

מפכהמעייןוהםהחיים,נוזלרבה,במידה
מוקסםטריינין-ומנגנוןטריינין.בשירת

מנגנונים:על-ידיתמיד,מופעלתמיד,
מנגנוניהעולם,מנגנוניהגוף,מנגנוני

מנגנוניוגםההיזכרות.מנגנוניההיסטוריה,

המכונהזה,שיר-הצלילים ,הלשון
(ולא"מנגינה"במלהמסתיים"מנגנון",
בהחלט ,בכדילאהדגשנו:וכברבנקודה;

הדגנוכחפליאהמוכההמשוררבכדי),לא
העולםכרגילשהריההצגה":אתלוש"גנב

הדםכליעלמכסההצחהעורמצועף:
והשיערהבוהקותהעינייםוהעיכול;
הרירי-כמעט,החומרפיתוליאתמסתירים

עוטיםהמעוצביםהטקסיםהמוח;של ,אפור
והמצבותההיסטוריה:אימיעלמחלצות

-הנרקבותהגופותעלחופותהמטופחות
למעטהמתחתשנוברהואבמלים, ,המשורר

מתאמץשהעולםמהאתחושף ,החיצון
דגוהנה,חיצוני.יופיתחתלהעליםלכסות,
אתחושףהנפנים,את"בהתנדבות"המגלה
לבופעימותאתחוץכלפימציגהצנרת,

זהגם-נשיתדמותעםושיחה •ומנגנוניו

שיחהטריינין:בשירתונשנהחוזרמוטיב

לאלעולם"תרבותית",תמיד,שקטה
דוקעםולעולםפה,ובניבולקולבהרמת

שקוף,שירהוא"מנגנון"ףךיתור.עצבשל
שללאורכן ,אכןונפלא. ,כמשמעופשוטוגם

מעשהפסליםכמומונחים,אחז""מעלות
שיריםגרת,מדרגרםשללאורכואמנות
"מנגנון",דוגמת

פוליטיתושירחקליירוסקופ
עוסקשם,חסרשיר ,בספרהשניהשירגם

מדוברכאן-ובמנגנוניםהראיה,בחוש

הכול-יכוליםהנוחותכוחות,במנגנוני
בעולם,השולטים ,לחלוטיןוהאקראיים

כעיןבולראותניתןגורלות.בוקובעים
-שיריכהאבל-מדעיכמעטפשוט,תיאור

מחציתואתכאןואביא ,קליידוסקופשל
השביח:

] .... [ 
נ;ת q ~ י~~.ןהמףלז,ה

~ f נ:י~ר~ים;:ךם~גרים~
נרתעיםףלפתעכמתנגחים

 • T~ים i •,ם:ך:;:סכזj ~ל~~

~ךא;ת iJ~יןךר,דחנ;י;נ
ו~ג~ר;_ךר n~סהה, 9 ~ק;:~

אחתזה,אופטיבצעצוערואהטריינין

הקדם-הילדותשלהפליאהמשכיות
שלמודלשלם,מיקרוקוסמוסאלקטרונית,

יוצריםצירופי-אקראישבו ,כולוהעולם
וכשםוהתנגשות.עימותגםאךמדהים,יופי

 ,שרירותי-שלטון-ללא-מצריםבמין ,שילד
במקומוובונהעולםהורס-ותמיםאכזר
הכפוףאךשוניםשפרטיואחר'עולםכהרף
הכוחותגםנוהגיםכךחוקים,לאותם
תחילתוזה,שירוגםבנו.כלומרבעולם,
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לא-כעין-מדעיתטהורה,"מנגנונית"היא
חוקיפיזיקלית:אלאזה,במקרהאנטומית
לקראתכאןוגםוכאוס,וחלקיקיםהחזרה

אלאאנושית:תפניתשובנעשיתהשירסוף
באי-היכולתמדובר"מנגנון"שבשירבעוד

ישכאןהזולת,עםממשלהדהדהאנושית
להיותביכולתצרימהאיזושלתחושה

יופיהתפעלות, :העולםעםבהרמוניה
הרס,-ומאידךמחד'יפוטנציה,ואומנ

שאתה,ותחושהאקראיותזמניות,עימות,

משחק,ככליגםמשמשהמשחק,אתהמשחק
שלהגדולבקליידוסקופזכוכיתכשבריר
היקום.

אירועים,של"אקראי",קליידוסקופי'ערבוב
עובדותתמונות,איזכורים,הרהורים,

לשירתאופייניומדעיות,היסטוריות
למשלהיטב,עליהמגןהשארוביןטריינין'
האורבתהפלקטיות,החד-ממדיות,מסכנת
בהחלטאך"פוליטי".ממדבהםשישלשירים
עלהמקשהנוסףסממןזהוכיייתכן

פופולריות-לרגע.-ובמיוחדפופולריות,
למיקלהאיננהיןטריינששירתמפניגם

אחרבולשאלאבאמתקשובקוראשאינו
שהליכהמפניוגםלאיתור'קלותכותרות

צעידהלעיתים,דורשת,זושירהעם
המשורר'צעדבומאדמפותלבמסלול
בניווטמאומןלכת,מיטיבשאיננווקורא
רחבים,שטחיםעלהפרושידעורחבזקירי
מאחרהשיר.חוטאתדרכו'אתלאבדעלול
 .ארשהיןטריינבשירתמרכזיזהייןשעב

מןשירנוסף,שירבמלואולהביאלעצמי
שבתחילתומחזורהבוץ","אנשיהמחזור
"וכלכושיםיהודים,גלוח-ראש,נזכרים
בהקשראותומציבידשמימההשאר"'

נקראבמחזורהרביעיהשירמסוים.

"פרודות":

פרודות

זב~ים, iJזpל~רא~ינכם~ריביאוטי iJךק ?7 ;~מר
~ J רא~צו:ןo/ ,ים~iJ ,דרי;~ךןכ;ייים~i] בץ

זpל~לחים~נוח,~תוךטים /o;זקלול!זות
ס~!זות

iJ .נו~ך@תpזi? ן~ה_p~~ה i] ~~~ת 

ר.ק iJ~נ:ו iJ~לצורה, J;זקכו;נאןראשוןל~ביש
הסחיפהעלחש.בהאדמה.לצואר

 י~?~~ת i:ב~רס~ל ,ם;ד;~נ [iם- Tסרי ryמן-

ךק fiJ'ל yךלא~~לוח,זpלךטים 9 ?או
iJ קיtהנרך~דותאו~רי~יאוi] לול!זותבץ,;
~רודות. [i .זpל~רן 9 ~~ת .~ים ?tp1J7~יןך·ה.ו~

נקודתאלחזרהישהשירסוףשלקראתהגם
הקורא,התמצאותעלשמקלמההמוצא,
משימתזהבשירהקוראעלמוטלתעדיין
אינוכללטרייניןואוליפשוטה,לאמעקב

ושאינוקריאהמיטיבשאינובקוראמעוניין

כאןיש .השירעםאסוציאטיביבהדהודשרוי

מבחינתהןהזמנים,מבחינתהןמהירמסע

טרייניןאבנר

זואולוגיה,החיים,(ראשיתהידעתחומי
פיזיקלית>כימיהישראל'ארץשלהיסטוריה

שירזהוזאתכלועםהרגשות.מבחינתוהן
ביצועית,לאאםגםעמדה,נוקט"פוליטי",

"עלמוסרית-היסטורית.שלפחותהרי
שלכסרטיםאו / /כגלעדהטרסות
ושם,פה<עדיין,שפזורותהטרסותאבלות":
בהרינסללו>אונבנושטרםבמקומות
פניעלששכןלעםגלעדיםהןירושלים
קינהשלתזכורותהזאת,הטרשיתהאדמה
כיפוליטי-שקוף,שירזהשאיןאלאואבל.

<חשדתהפריביוטיכמרקסמיךשיראם

שבוהחיים>הופעתאתשהקדימההחומרים

רבים,כהחייםמרכיביבדחיסותרוחשים

אין •הציבורי-היסטוריהפוליטי'גםוביניהם
השיריתה"פוליטית"ההתבטאותזו

אלאלא.וכללכללטריינין'שלהראשונה
העצומות,וחותמיהמפגיניםביןאינוהוא

-השיבה?!(זכותהחריפותואמירותיו
בתוךגילכרנחבאותמנטלית>לפחות

כוללומחשבות,תחושותשלקליידוסקופ
ועלוהיקום,הקיוםטבעעלשידייםהרהורים
פחותהרבהאותו.לפענחהאנושיהמאמץ
כך:הנפתחסמואיל""גביהשירהואנחבא

ו~נ;וגח,ל.י ?i ~~~טוש ,ל~~ו:נז:;ךל f ~~~עול
ובהמשכו:

] ... [ j2 תוךלףח~i] ל~
~ q קיר~ךןה ה~~ 7או;ך.ךל~ת~

~ןםך~ה iJר' piJ:9~ת~ל.יסךזבקונכ
 ] ... [ך;ה~ה ryו~

"גביהשירשםשלבהקשרזה,וכל
<במציאותחריף"פוליטי"שירהואסמואיל",

"פוליטית"!),היאמוסריתעמדהגםשלנו
 .הזיכרוןעלשירהואבעתבהאבל

חורלאחחולךהזמן
שעלהמחזורמתוךבקנקן""הסתכלהשיר

מקייםאחז","מעלותהספר'נקראשמו
הראשון'השירעםדו-שיחרבהבמידה

 /הכבשההםהכבשה"תלתלי"מנגנון".
 .המשוררכותבמאנקול"התלויהבשרולא
הדומיננטיתהדמותהואבעל-חייםכאןגם

כאןישושובהשיר'שלהראשוןבחלקו
שכאןאלא~נים.לעומתחוץביחסיעיסוק
ירההחתכיהטענהאתהמשוררמעלה
הואה~ניםכאילופנימה,נלאית .הבלתי
הנכונה,הגישהבהכרחאיננההמהות,

 •ארוךרומנטישובללהישאםגםהיחידה,
אתהמשוררהעדפתלכאורה,לפחותזוהי'

"הצורההעיצוב,הואשעניינה-האמנות

המדעית,האמתפניעל-התוכן"היא
אךבקרביים.מתמידכחיטוטהמצטיירת

פשוטה.בדיכוטומיהכאןמדוברשלאודאי
יותרהרבהקלכיייתכןבהחלטשהרי

המדעית,הבחינהמןגםיותר'הרבהו"נכון"

למשללפרה,אולעזביחס-כבשהלהגדיר
הפרווה.תלתליעל-פיהחיצוניות,פיעל-

הואשהעיצובהאמנות,-השניהצדומן

להאיר'לגלות,ששואפתהיאהרימהותה,
העין.למראיתשמעברפנימיתמהותאיזו
ולמגעלעין'שגלוימהעלהמשוררשרוכאן
מוכןשהואתוךהרכותעלומתרפקהיד'

הפנימית,האלימותעללרגע,ולולוותר'
האכזריהפנימיהמנגנוןידיעתועלהבשר'
עוברשובבהמשך' •העתידאתהקובע

דמותעםדיאלוגאלהאנושי'אלהמשורר
עלמונולוגאל-יותרמדויק-אונשית,
לשירשראויוכפינשית.דמותעםדיאלוג
עוסקאחז","מעלותהמכונהבמחזורהכלול

כמו-חוץ/פניםביחסירקלאהמשוררכאן
מולבמראההנשקפתה~ניםבדמותלמשל
לא-נשית;ובדמותובראייה,הנסתר'המוח

(קדימה?הנעהזמןגםמככבזהבשירכי,

למול /מתבררשובאך ] .•• [ "לאחור?):
ל~נים".עושההעובר /הזמןמההראי
לאחור'הנעזמןפירושואחז""מעלותהשם

לאותהמלך'לחזקיהושנעשההנסכבסיפור
שכברלמרותחיים,שנותלויתוספוכי

 1 ,'כ :'ב(מלכיםלמותעליונגזרלכןקודם

 • 1ל"חבישעיהוגםמופיעהסיפור ; 11 •

וישעיהוחלההמלךחזקיהוכימסופר .) 9
מחוליולמותעליונגזרכילומבשרהנביא

אתחזקיהומסבהמרההבשורהלשמעזה.
עקבותיועלשבהנביאואכן'ומתפלל'פניו

וכינתקבלהתפילתוכילשביב-מרעומבשר
 15לושייתוספואלאעודולאירפא,הוא

שיעידאותהוכחה,מבקשהמלךחיים.שנות
תתקיים.כל-כךהנדיבהההבטחהשאכן
עשרהצלחוזרהבשורהלהתגשמותכעדות
שמששעון-אחזבמעלותלאחורמעלות
 •חזקיהושלאביואחז'המלךשהתקין

הםהזיכרון'-שלוהפנימיוהמילויהזמן'
דיכינראהטריינין.בשירתגיבורי-קבע

המשורראתלהטילכדישעוןשלבדמותו
עוליםממנהקרקעילדותו'קרקעאלהישר
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אנישהיאשחוקה"תמונהמשיריו.רביםכה

בארמתוך ] ... [במוחי /פועמתתמיד

בשםמחזורהפותח(מהשיר "] ... [המושבה

אצלאכן, .) 55-54עמ'אחז","מעלות
"מכונתלהיקראלשעוןלוראויטריינין

בהינףהמשורראתנושאהואשהריזמן",

מחוזותואל ,העתידאל ,העבראלמחוג
בזמןהשיריתוההתבוננותההרהור

(מקולקלשעוןעלכותבהואכך .ובזיכרון
מבחינהמטלטל- ?יתמכאבמבחינה
מחלקתהיאה"תשושים",במחלקתשירית!)
~םשרויהבוהחוליםבביתהסבילים,
פתיחהשיראותושלבסיומו ,המשורר
 :אחז""מעלותלמחזור

?? n ; מגיo/ מףלי 7~~קירע;ן
 ,~ח;ר 7 םי~;:~; oי 7מף 7 ש~~

Q ח.~י 1~ש, Q ך~שf ,רים~Q ש~Q1 ~ש-f רה~

~ים IJ7;:זח;ןך;תךאש;נ;ת~~יםה;
תף~ים 9 ז:;;ת n ·מ~ר;~ה Q ~~~נכת

זאתגםוביות.מודראחזמעלות ,אכן
עליהם)עמדנוכבר-הצלילים(מנגנוני
צליעהבבחינתכשהםגםבחיים,האחיזה

עצמםכשהםגרת,המדדבמורדאחורנית

מופיעזהשירלאחרומיד .צלשעוןבבחינת
אותוואםאוזל.החול"שעוןכך:הפותחשיר
ילךהזמן ,יחלחלהואהפףך / ,תהפוךאז

תיאוריותלפי ] ... ["ובהמשך:אחורנית",
יהיהעתידלקרות:יכול /באמתזהחדשות

כלומר ,ידיעתהוא /ועברילעבראז
עלהלילהכל /מניחהחוזרתאמיהרטיות,

על~תירוכב /המתים,מןעולהאבי ,י Jעי
לאחדותפרקיםראשיכעין ."] ... [החמור

ניתניםטרייניןשלהחזקותשירתומתכונות
היכולת ,הזמןחידתאלו:שירבשורות
הזיכרון>כנפי<עללאחורעליולהפליג
והיכולתההורים,הילדות,(בדמיון>,וקדימה
ולעיתים-שורהבאותה ,יחדלערבל

בשנימתפקדתעצמהמלהכשאותה
מדעכמו ,חיצוניידע-כצומתהמישורים,

 .לחלוטיןאישיותוחוויותוהיסטוריה,

השירהואהבתמרע

ביןלה"פנימי"ביןחייץשםאינויןבטריי
כדגלקטגורית,מציעואניה"חיצוני",

כולל-מסוימיםשבמקרים ,פרשני-שירי
אי-הבנהיש-טרייניןשירתשלהמקרה

לחיצוני.פנימיביןבחלוקהוהחטאה,
הרי ,בשירתו ,למשלמדע,מביאכשטריינין

מקולףכשהוא ,האישיהצדמןמובעהוא
האישיותלתוךוספוגהמדעיתממהותו
חוויות ,העלבוןההורים,עםיחדהשירית,
הילדות.
השירעםמסויםקושיליישזומבחינה
זהבשיר ,) 42<עמ'להתלבש""העיקר
גנותהתאובמהלךעצמואתהמשוררמתאר
שתיהאחרינדודים"לילבעקבותהבוקר

בספרמעייןהואכשבשירותיםמופרזת",

המשוררהחדישה.בקוסמולוגיהשעיסוקו
כוללמדעיים,ומונחיםתיאוריותכאןמאזכר

המציאותעםיחדורוקחם ,ביותרחדשניים

 .שבנפשותשתיתחוויותועםהיומיומית
ואיננהלטרייניןאופייניתזושיריתדרך

בקושימדוברכןאם(אלאקושימעוררת
המושגים).אי-הכרתהקורא,מצדטכני

זהשבשירהוא ,י Jבעיהמוקשה,הצדואולם
הפיסיקהעםבאירוניה, ,חשבוןבאהמשורר

<ועלהלבעלנתפסתהבלתיהחדישה,
כאנטי-ממשלעיתיםהמצטיירתהשכל!),

ותפיסותטענותשלאירוניתתפיסהמדע.
אלאטריינין.בשירתהיטבמוכרתמדעיות

המדעשביןשבפעראירוניהזוגילשכר
המשמעותלבין"אובייקטיבי"כתחום

הצגהלאותהרבותפעמיםשישהאנושית
שלמדויקטכנידיןגזרכמו"אובייקטיבית",

הכרוכיםוהכאבהאימהלמול ,למשלרופא,
להתלבש""העיקרשבשיראלאזה.דיןבגזר
הטענותעצםכלפיאירוניהגםישנה

עצמן:האבסורדיות )??(מדעיותהמדעיות

לעסוקלכאורה, ,המשוררבוחרכאן ,לפיכך
האנושית-בנגזרתלא-רקהשיריבכלי
מוטעה(ולובמדעגםאלאהמדע,שלשירית

מוקשה,ענייןזהעבוריעצמו.ומטעה>

שלאלהודותעליבושהתלבטתישככל
הואהאםנחרצת:דעהלגביולגבשהצלחתי

בשיר?לגיטימי
למדעביחסלגמריאחרתאירוניה

המעורבלתאירוניההמדעית",ו"הסקרנות
בהיסטוריהסרייניןשלשירתוכמיטב

הקוראבגרוןהנאחזותילדותובחוויות
העוסקשםחסרבשירמובעתכציפורניים,

האירוניהכאן .) 35<עמ'השעמום"על"בספר
על-ומהממתחדהכה-בהצבעההיא

"מדעית",סקרנותסקרנות,שביןהקירבה

ילדשלאישיזיכרוןואכזריות:שיעמוםלבין
לבחוןכוונהמתוךלזבובכנפייםהתולש

עלהיסטוריוזיכרוןלחיות,כךיוכלזמןכמה
אתלהשליךשציווהיהודה,כובשאספסינוס,

כדיהמלחליםכשלשלות,כבולים ,שבוייו
שיצופועדהזמןאת(במדויק!)למדוד
הואקול:מריםאינו ,כדרכוסריינין'למעלה.
עזהרגשיתסלסלההקוראאתלסלסלמצליח
מגובותבמדויק,חתוכותמדודות,במלים

ממשית.מציאותשלבאובייקטים
מות""עלשיריםמחזורמסייםהספראת

לגבריאלובגעגועים,רבהבאהבההמוקדש,
בברונקס,שחיהעבריהמשורר ,פרייל

שיריותאחזבמעלותפוסעוכשהוא •ולשיריו
הווה,בלשוןהמתלמשוררטרייניןפונה

באור'כולו'הספרועמומסתיים,והמחזור
הזמן:ובמהלךבצל
 ב~~ן;ז.pזז:;~א;רמף~ף

~יר ry .:~~ךם ,~ס ?7
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 ~ו ~יו,

איזקסוןח.מירון

עליךלומר

ליף fל;~ך~אגרי
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ף 7 ~מ~~שלף~ת qל i T fא"~ראף:ל;

 ,םי~~:~י

ד~ליף,רי~ת~ליה f י~~ח;ה
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 ~, 5וי~
 ,, ...צריפים"ולתותערנעשן"מ"נוף ~

וצבישלום

צריפיםדלתותקסט:יעוזאיתמר
 72תשנ",זעקד ;כינפתחותעוד
עמ'

איתמרשלהחדשההשיריםסופת ~ =
עודצריפים//דלתות:יעוז-קסט .

עלרקלאמתייחדתבי//=נפתחות "::ד"
עלגםאלאהשואה,שנושאההשירהרקע
בעשן////נוףהקודמים,שיריוקבצישנירקע

מפאתהשואה.שבמרכזם ,גרמניה//ף'מול
בעיקרזוברשימהאתייחסהיריעהקוצר

עודצריפים//דלתותשירישללייחודם
אגבנחשףשהואכפיבי//נפתחות

ברםהקודמים.הקבציםבשניהתבוננות

כאןאסתפקאין'כלוםבלאשפטורמאחר
קובץשלייחודושעניינהאחתבהערה
ניצולישלהשואהשירתרקעעלשירים

השואה.

הלירי"ה"אניביןשהזיקותהמפורסמותמן
השואהניצוליהמשורריםשלהשואהבשירת

גלויות.אינןוהדתיהלאומיהקולקטיבלבין
שלהשואהלשירתבניגודכן'עליתר

בשנותשפעלוישראליםהארץ-המשוררים
נתןהמאירי'אביגדורכדוגמתהארבעים,

הסיטואציהואחרים,ונסקישלאלתרמן'
סיטואציהאינההשירשלבמרכזוהעומדת
ח'(ראהלחלוטין.אישיתאלאקיבוצית,

-בעבריתהשואהסיפורתיעוז-קסט,
עמ'וטרנס-היסטורית,היסטוריתכסיפורת

אףנכונהשחיתהזוקביעה ), 175-157

אינהיעוז-קסט,שלהשואהלשירתביחס
בקובץאמוריםהדבריםכאשרתקפה

שאףהיא,מסגולותיואחתשכן,שלפנינו.
ה"אני"שלחוויותיועיקרםהשיריםכי

ה"אניביןשהזיקההריהשואה,בשנות

גלויההדתיהלאומיהקולקטיבלביןהלירי"
זושזיקהדומהפעמיםכן'עליתרביותר.
שלהאמנותיעיצובהתוךמראשמובנות
 .בשירהחוויה

בשירלעייןדיזוטענהלאששמנתעל
<עמ'וכיליון",אושר"מסעהשירכדוגמת

שעניינונטורליסטישירלפנינולכאורה ) 12

השר",ה"אנישלנסיעתשלהזוועהחוויית
המעוצבתלחוויהמסוימתמבחינההמקבילה

אףדומה .בעשן////נוףבקובץב''מסע"

עלהזוועהאתלציירחותרהשר"שה"אני
תימהאיןכךמשוםהלא-אנושיים.ממדיה

כמולדייקנותהחותרתיאורבשירנמצאאם
כתיבתאתמעטלאהמזכירהנטורליסטית

השורות:אףשמעידותכפיצאטניק,ק.של
מסביבופוחתהולךכברבקרון"והאוויר

שפחי-השתןשעה /בשינה,הפעוריםלפיות
שמוניםשלצהבהב-עכרוריזיקמתיזים

לפתח-האוורורמעלוהירחאברי-הפרשה,
ברם, ) 12<עמ'כשבשבת"ולכאןלכאןזה

שעניינוהנטורליסטי'השיראווירתלתוך
ה"אני"שלמאודהאישיתחווייתו

כמו:שורות,במפתיעכמומשתרבבות

מאיבריךכאיבראיש;שמונים"בקרב

בקרבלעתיד'ילד-קרבןלךהייתיהייתי;
גלגלילהמולתהנתוניםאיששמונים
בההשיריתשהסביבהמאחר(שם)הרכבת",

נטורליסטיתהיאאלושורותמופיעות
שורותמפקיעותהופעתןעםמידלחלוטין'

חווייתומתחומיהאישיתהחוויהאתאלו
אותהומציבותהשר"ה"אנישלהבלעדית

בדומהכאחד.ולאומידתיקונטקסטבתוך
הריאליסטי-התיאורלתוך"עבד"בשירלזה

הרייךשלהעבדיםהווייתשלהנטורליסטי
"ואניכדוגמת:שורותמשתרבבותהשלישי

 /כדי-המים,שניאתהנושאילד-ערבך;
שעה /במצרים,בית-העבדים,גםלווטוב
בתוך /מדדה,אורגליואתמכתתשהוא
<עמ'השדה:"אתהפוקדהפרחוניהבוקר

החוויהאתהעתיקלכדישדיין ) 1 7
שלהרחבההקשראלכל-כךהאינטמית

וכדומה.עםגורל
היריעה,קוצרמפאתלעיל'כאמורברם,

עללהצביעבניסיוןזוברשימהאסתפק
עודצריפים//דלתותהאסופהשלייחודה
//נוףהקבציםשנירקעעלבי//נפתחות
לדעתי'כן'עליתר .גרמניה//ף'מולבעשן//

יסודעלרקבקיצור'להלןשארמוזכפי
שפיתחהדתית-אמוניתהעולםתפיסת
(ובעיקרהאחרונותשיריובאסופותהמשורר

סימני-,,,שבעהאש//מוליכים//צינורות

האסופהשלטעמהאתלהביןניתןקשירה//>
וראשונהבראשמתבלטתאשרהנוכחית,

שאראהכפי'שבה.השואהחווייתבעיצוב

שלעיצובהעםלהתמודדמנתעללהלן'
השואהכחווייתוטוטאליתטראומטיתחוויה

בשתייעוז-קסטאיתמרהשתמשכהעד

מהקצהמזוזוהשונותאמנותיעיצובדרכי

ניגשהואהנוכחיבקובץואילוהקצה.אל
משוםבהשישבדרךזוחוויהשללעיצובה
לעמודמנתעלהדרכים.שתישלסינתזה

אתאפואלהציגהראוימןאלודבריםעל
הקובץשיריעדשבאמצעותן'הדרכיםשתי

השואהחווייתעםהתמודדהאחרון'

ועיצובה.

שנותבשלהישנכתבהבעשן""נוףהפואמה
בנויה , 1961בשנתופורסמההחמישים

האש""מסע"הגן",פרקים:משלושה
שהולךכפיאלופרקיםשלושהו"איכה".

עלילה,מעיןמהוויםהקריאהבמהלךונחשף
שנופצה,הילדותשלבאידיאליהשראשיתה

וסיומהכלזן'נרגןאלהאש"ב"מסעהמשכה
שר",הרקיע"מלבדומיהשנמלאבגן

המשוררמשתמשזופואמהשיריבמרבית

שומר'צריף,קרון'כדוגמתצופן'במלות
שנושאהלשירההאופייניותוכדומהפסים

אופייניתהיאשאףנוספתתופעההשואה.

עלהמשוררשבחרהאמנותיהעיצובלדרכי
היאהמעוצבתהחוויהנוכחלעמודמנת

מבעלידיבאהזוהמבוגר.שלהתערבותו
כדוגמתמופשטות,מכלילותבאמירות
 +מרחב ="הזיכרוןמתמטית:הכמוהנוסחה

ביןהתנודהאףזהבקובץבולטתזמן",
כך'השר",ה"אנישלהראותנקודות
הפואמהאתהמרכיביםהשיריםבמרבית

מהסיטואציההעתקהנקודותניכרות

הילד'שלראייתומזוויתבזיכרוןהמועלית
גר'המכרשלהתבוננותפריההכללה,אל

החוויהביןאסתטימרחקליצורשתפקידה
שלהתבוננותופרישהיאעיצובה,לבין

מועצמתאףההכללהרבותפעמיםהמבוגר.
לצירופיםהמשוררשלהזדקקותומחמת

פיהאפר"שתיקתכדוגמתמטאפוריים,

"לנושאהגורני-גרין, 'א(מילאה",העולם
שלבסופו ,וכך ) 79עמ'בשירתנו",השואה
הילדאלשההתייחסותמסתברחשבון
הילדהופךשבמהלכותהליךמבחוץ,נעשית
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לאובייקט.מסובייקט
שנותבראשיתשנכתבגרמניה"'ב"מול

האניתופסהילדמקוםאתהשמונים,
בעתולפגישותלמראותהמתייחסהמבוגר
ונופיהריכוזמחנהעםהמחודשתהפגישה

אתכאןנמצאלאאומר:הווהילדותו.
לביןהילדביןהמעבריםאוהתרכובת,

כאן .בעשן"ב"נוףשמצאנוכפיהמבוגר

החוויהאף .יותרוהגותיתוידוייתהלשון
אוזהאמונתיעיצובבאמצעותמועליתאינה
הרפלקסיה.שלבאמצעותהאלאאחר'

שההתמקדות,מלמדתזהבקובץקריאה
עלהשואה,עלהכתיבהשלדידןבמקרה

השר"ל"אנינראיתשהוכחדו'הילדותנופי
ואתהואעולמואתהפותחתחולניתנבטיה
הניהיליזם,אללוהקרוביםשלעולמם
 .דיןבהדליתדיןבהשליתבהוויהשמקורו
אינההשואהשבמוקדהשירההכולככלות
"ואקוםשלחשיפתואלאלאלהובילעשויה

חשיפתאליותרהטובובמקרההעולם",
יעוז- .שלכלשונואוהאלוהי'הפניםהסתר
הזמןבומחנה-ערפלאודותעל"כותבקסט:

סולדאךישן.חורףשלידוכףעלהקוסמי;
אתעורינקבוביותבכלומפרידהמלים/מן

חולהשעודווכמי /העולם:ואקוםשלרעלו
גםולוחיידקים/מפיץ-הבהרותבטיפוס

העין;שלמראיתהרהיטיםבשלוותחי
ילדים",ומדביקאשהומדביק
לו"מהקובץנבדלבהנוספתנקודה

הזעםהתוכחה,היאבעשן"'מ'נוףגרמניה"

מושתתים.אלושעליהםהעולםותפיסת
"גופובנוכחותחשה"אני"גרמניה"'ב'מול
וממשיכהההוויה,אתהמרעילההיטלר"של

ביטוייהםטבעייםאךהעולם","פצעלהוות
 .זואסופהשיריהמאפייניםוהזעםהתוכחה
האמנותיהעיצובשולטבעשן"ב"נוף
הןמרז'הריבדרכיהןהמתבטאהמרסן'

והנמנעתבפרטיםהחוסכתההרמטיתבגישה

אתלקרבהעשויותישירותמאמירות
הפסיחותמכאן .היומיומיאלהמציאות
"נוףשירימרביתאתהמאפיינותוהשבירות

גרמניה"'"מולבשיריזאתלעומת .בעשן"
הילדות,חווייתשלעיצובהמטרתםשאין
התבוננותאלאהשואה,חווייתקרי:

שלזירתןעםפגישהבעקבותמאוחרת
הישירות,האמירותרווחותהילדות,חווייות

ההגותיות,ההיסטוריוסופיות,ההכללות
"האנישלאנושייםהמוסרייםשיפוטיו
השפעתשלמדוקדקתבחינהוכמובןהשר",

אומר'הווה .העכשיועלהאזהשלכותאו
עלמגונןה'אני'בעשן""נוףשבשיריבעוד
באמצעותהשטניהעברמפניהאנושיעולמו

ובאמצעותריחוק,היוצרהאמונתיהעיצוב

החוויהאתהמכלילהמבוגרשלהתערבותו
נגישהובלתימופשטתלנוסחההקונקרטית

ניצבה"אני"גרמניה"ש'ב'מולהרילפעמים,
מופיעהאינההחוויהבלבד'העברזירתמול

שלכרפלקסיהאלאלעצמהכשהיא
שלה"אני"כשהואוזאתשחיתה,התרחשות

על-המוגןהמבוגראלאהילדאינועכשיו'
האנושי'הואנשקורוהעכשיו'הכאןידי

והזעם.התוכחה

האסופהבפנינומציבהאלוגישותשתימול
כאמורני"'נפתחותעודצריפים"דלתות
סינתזהמעיןבהשיששלישיתדרךלעיל'
"נוףלשיריבדומההקודמות.שתישל

משחזרהנוכחיתהאסופהבשיריאףבעשן"

ברם,ה"אני",שלהילדותחווייתאתהשיר
הניסיוןעלהמשוררמוותרמראשהפעם
השירשלשבמרכזוהחוויהאתלעצב

מפעםכאשרהילד'שלראותומנקודת
לשםמרחקלשמורמנתעלאםלפעם,
עללגונןכדיואםהחוויה,שלעיצובה
בעשן'שעלתההילדותאתהמשחזרה"אני"
בקנההחוויהאתכמעריךהמבוגרמופיע

מכלולבתוךכמכלילאומופשט,מידה
זאתתחתהאנושים.והמצביםההתנהגויות

שלראותומנקודתדווקאהחוויהמעוצבת
מכך'יוצאשכפועלהוא,ברור .המבוגר
החוויהסובייקסהילדהופךלאלעולם

המעבר •בעשן""נוףבשיריכמולאובייקט,
נקודתמהווהאינוהמבוגראלהחווהמהילד
נקודתאלאחתראותמנקודתהעתקה
הופךה"ילד"ממנהשכתוצאהאחרת,ראות

החוויהשלהתמשכותהאלאהשיר'למושא
ישזועמדהבסיסעל ."האני"שלבתודעתו

לא /כזהשקט"ואולם/כמו:שורותלקרוא
אניחולםגם/;ולולעולם.עודאדע

עלי;לרדתהמוסיףבשלגבעמידה;
האז ,והילדהמבוגר ,) 35<עמ'ברעדה"
מתמשכיםמצביםאלאאינםוהעתה

השר","האנישלבתודעתו
אלהקרבהלכאורהניכרתאלובהקשרים

נוספתהתבוננותברם •גרמניה""מולשירי
בשיריכמושלאמיד'תלמדהאסופהבשירי
'ב'דלתותהשר""האניאיןגרמניה""מול

אניאומוכיח,אניני"נפתחותעודצריפים

שבעקבותוההויההמציאותאתהמעריך

הואהנוכחיהקובץבשיריה"אני"השואה.

אתכואבתכמנווהבתוכוהנושאהמבוגר

יודעהואאומר'הווההיל.דשלחוויותיו
תמה,לאנעלמה,לאשחיתהשהוויההיטב
בתשאינהכמציאותבתוכומצויההיא

בעשן""נוףלשיריבניגודלפיכך'הכחדה.
הילדות.חווייתאתלשחזרמנסההואאין

ברקמתאותהיפרוקהואלשחזרהבמקום
האמנותי.עיצובהאגבמלים
מצליחכיצדלהביןניתןזותשתיתעל

אתזואסופהבשירילעצביעוז-קסטאתמר
כמו-נטורליסטית.בדייקנותהילדותחוויית

דווקאלעילשצוטטבשירלדוגמה,כך'
המבוגרושלהילדשלהראותשנקודתמשום
השר"ה"אנייכולהפרד'ללאבזהזההותכו
השעירבחיקוהילד"ושקועבפשטות:לומר
כיצדשיראהמבליהקופא/הזמןשל

קרון-אתמושכותקדמוניותבריות-הגורל
מסיקיםוכיצד /מתכת,פסיפניעלהמשא

 ) 12<עמישחורות."בקנויות-פחםהקטראת

שלחווייתוהיאהמעוצבתשהחוויהברור
מסעאתלשחזרניסיוןהואוהשירהילד'

להמולתהנתוניםאיש"שמוניםעםהאימים
מצויהשירשלייחודואולםהרכבת",גלגלי

בסיסעללאמעוצבתשהחוויהבעובדה
שאינהכשםבלבד'הילדשלעולמו

שלהראותנקודתעלורקאךמושתתת
עלמושבפרטיםגםהיודעגר'המכר •גרהמכר

החוויהאתשחווהבעתהילדשלמעיניו
כמוידיעתואתמוסיףהשיר'שלשכמקודו

ולעצבההילדחווייתאתלהשליםמנתעל
כתוצאהלה.ערהיהלאשהילדמלאותתוך
חוויתאמנםהיאהמעוצבתהחוויהמכך

שהסתיימה.חוויההיאאיןאךהילדות,
ומתעצמת,ההולכתחוויההיאולהיפר,
שלמידיעתוכתוצאהותופחתההולכת
לאמשמע:היל.דאתבתוכוהנושאהמבוגר

מאבדותאינןהילדותוחווייתשהילדותדי
ומקבלותהולכותאףשהןאלאמראשוניותן'

הילדועתי.דהווהעבר'שלנוספיםממדים
(הסקתהפרטיםאתאףוחווהכביכול'שב,

על-ידיהקרונותדחיפתאוגרירתהקטר'
שנעלמוועוד>קדמוניותגורלבריות

משום .הממשיההתרחשותבזמןמידיעתו

מליםשבהםבעשן""נוףלשיריבניגודכך'
ו"פסים""קרון""שלד""צריפים",כמו

שללציונהקודכמילותבעיקרמשמשות
"דלתותשבשיריהריהאחרת","הפלנטה
כמליםמשמשותהןני''נפתחותעודצריפים

שתפקידןמליםקרי:עצמים,המציינות
באמצעותן.המסומלתהמציאותאתלצייר

יש ) 33 · 32<עמ'פוקוס!""הוקוס!בשיראף

עיצובשעיקרהזו'עיצובדרךלהמחישכדי
שלבתודעתוהנוכחתהילדותחוויית
חוויותיו'בסיסעלעיצומהאגבה"אני"

להלן'שאראהכפי ,ובעיקרידיעותיו
השניהשערשיריכמרביתהשיר,אמונותיו.

~ === ~1 ~ 
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 5וי~
המתים"ולילולשון"געגוע ~ ~ 1

ארןדור

ריבנוטוביהשלשירתו

הגרמניתכשפחהמוקדמים,שידיוהופעתלדגל

 • 1 1 1 ו,, ';;:~:";;;:'~'' /מוןהריתלוי /הלילהידיי ''"'"'"''"''"··-,ח-ז,

קינת /פקועה.קליפתו . 11
פרי /ארגמן /פרוסרפינה-

עינייםכמה /לזגי-הריסיםבעד /המתים,
קפואות!"

באבן","האשבקובץ"רימון",השירזהו

אשר ,ריבנוטוביהשלהראשוןהשיריםספר
שישהעודאורראומאז , 1957בשנתהופיע

דאהמועטים,חודשיםלפניוהנה,קבצים,
המוקדמיםמשיריוקטןמבחרבגרמניהאור

בשפת-אמו,שנכתבוריבנוטוביהשל
<"רימון"> Granatapfelבשםגרמנית

לשונו:וזושבו.השיריםאחדכשם
הח"מ)שלפרוזאי<בתרגום

חשאיפרי /אודם-ארגמןמולמירק-צללים
תפוח,היכן /אפלה,מעלווהליזוהר

כמוךרךשזיף /בשל'אגסהיכןבהיר'
ושפעיבקעשםמקום /קטיפתי?/ואפרסק

בצפיפותנדחףמתכתיבברק /ינבעזגוגי

חסרותבוהותעינייםואלף /גרגראלגרגר
 /הקרירות.העינייםשכחודמעות /עפעף,

 /דגושהבידומוטלבבהירותנשקףכך /
 / /אילמה,והוויהצוננתלהבהסוד

ולשוןגעגוע /ומביןאניחשיותרועמוקות
המתים".וליל

הבנהכאןירק-לילה,שםצלליםירקכאן
"פרישם,המתים","לילשליותרטובה

שלהארגמןברקהשיריםבשניהמתים".
גרגירימשוליםושםכאןהנקוע,הרימון
-יםמתשלפקוחותלעינייםהרימון

בספראחרית-הדברמחברשלוכהערתו
תוךהורך'אוטוהאנסהגרמניים,השירים

במיתולוגיההרימוןמתפקידהתעלמות
אוליהגרמניהשירמןפוריות.שלכסמל
הרימוןהופךמדועיותרטובלהביןנוכל
המשורר :המתים"ל"פריריבנוטוביהאצל

האגס"הבהיר",התפוחמולאותומעמיד
והאפרסקכמוך""הרךהשזיף"הבשל"'

<בערךהשירנכתבבהבתקופה"הקטיפתי".

"פירותאלההיולאהארבעים)שנותבסוף
ל"ביתסמלאלאשכיחים,ארץ-ישראל"

מדגישהורךאו.וה.אליו.ולגעגועיםהישן"
שלמדבריומצטט.הוא .הללוהגעגועיםאת

האוטוביוגרפית",ב"סקיצהריבנוטוביה

העבריים,ריבנומשירילמבחרהמצורפת
גל-עדאפרתשלהגרמניבתרגומם
 " Wuestenginster "בשםמקל,וכריסטוף

ב"ביתוההםבימיםכיהמדבר)(רותם

מרחביהבקיבוץריבנו'טוביהשלהחדש"
והיוירק.פיסתלמצואהיהאפשרבקושיאך
התאקלמותעלהקשואשרגורמיםעוד

במסגרתארצההללו-שהגיעוהצעירים
מסלובקיה,יהודינוערשלהאחרוןהמשלוח
המוות-למחנותהגירוששםהחלבטרם
מצאהואלדבריו' •ריבנוטוביהעלובפרט
כברהתחילבוהשירה,במעשהביתמעין

בולעסוקהיהושיכולבחוץ-לארץ'
בקיבוץ.צאןכרועהבעבודתו

בשפהבארץריבנוטוביהשליצירתו

הספרשלבים.בכמההתרחשההגרמנית
בההבשלה,התקופהמןשיריםבעיקרכולל
שוניםמודליםעל-פיב"רימון",כמוכתב,
בגילגולההיוונית-עתיקה,האורהשל

כרובאלקאית,אודההוא("רימון"הגרמני
לתחושתואופייניתבספר).האודות

ולשליטתוריבנוטוביהשלהמוסיקלית
שבאודותהעובדה,היאהשירהב"מלאכת"

הטוריםסופיהדברים,בטבעאין'(שבהן

פנימית,חריזהלמצואאפשרמתחרזים>
לרוב,צלילייםאמצעיםוכיו"באליסרציה

(המוסיקלייםהחרוזיםבעליבשיריםואלו'
קדםהזאתלתקופהנדירים.הללוממילא>

גדולשחלקופרץ","סערמעיןשלשלב
המשוררבעיניוראשונהבראשהיומפירותיו

שמרלאאףוהואבוסר'בבחינתצעמו'
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כשישיםשבידיולח"מגור<בניעליהם.
כלוליםהזאתהתקופהמן ).הללומהשירים

 Das "מהםאחד-שיריםכשלושהבספר
Dorf " ,<אתכמוהומאיןהמבטא<הכפר
כלפיהנערריבנוטוביהשלהזרותתחושת
נוצרכאילונראה,בדיעבדהחדשה.סביבתו
קפקאביצירותקריאהבהשפעתהזההשיר

אוניברסיטה,כאיש ,אחר-כךעסק(ריבנו

המשורר ,כימתברראךקפקא>,בחקר

יותרהרבהרקקפקאלכתביהתוודע
כמויחסית,<הארוךהזההשיר .מאוחר

התקופהמןריבנוטוביהשלרביםשירים
עלהיורדהלילהבתמונתפותחהזאת>
ובהמשךשומם,ויותריותרשנעשההנוף,

הדוברעלהמאיימיםהלילהאימיאתמתאר
אםשספקהנכסף","הכפראלבודדהנודד
ניסיוןמביאאניאך-<וכאןאליו.יגיעו
גםאם"אךעברית>בפרוזהנוסףתרגום

תלויותשערותי / ,לעדהנכסף ,לכפראגיע
כלביםאיןכלום / ,כאפרחיוורותופני

ואינם / ,ברזלשיניהם ,המשמרעלעומדים
בתוםהמהבהבהאוראללגשתלימניחים
אלנופליםהבתיםהאין /- /?ילדות
לכללוצרותמתכווצותהדרכיםאיןהריק?
לימותרעודוכי /תהום?עלימתפתלחבל

כלום /הנסים?הנצריםגשריאתלבקש
עצמיאיניכלוםתהום?כברעצמיאיני

מנוסה?"-

הביא, ,מבוסררחוקכברשהואזה,שיר

גהוההרהמשוררמצדלהכרה ,ריבנולדברי
ממנומבוגרשהיהשטראוס,א.ל.הספרותי
שכעבור ,איתרולהיכרותשנים,בעשרות

עדנמשכהאשרלידידות,נהפכהקצרזמן
שטראוס.שלעתבטרםלמותו
 ,מעיר ,שלוהדבר"ב"אחרית ,הורך .ה.או

לשירים(והכוונהריבנוטוביהשלששיריו
משיריוולתרגומים"רימון"בספרהגרמניים
טבענושאיעללכאורהנסביםהעבריים>

השמשזריחתובמיוחדולילה,כיום
איןכימוסיףאךהשנה,ועונותושקיעתה,

בשירהרווחיםשהיוכפי ,טבע""שיריאלה
הטבעאלאמסוימות,בתקופותהגרמנית
אלוהערותאדם,לחייכמטאפורהמשמש
אלה-הקודמתהתקופהלשיריגםיפות
סימניהמראיםבהםוהרביםבוסרשהיו

רבותהללובשיריםמובהקים.הבשלה
דמדומי"עםאושחר""בטרםכגוןכותרות

הסתיו",ו"בשלהיאביב""ראשיתאוהערב"
אירופהזכרונותשלתערובתשהואונוף

בספרותה,נוףתיאורישלמוכריםודפוסים
החדש,הנוףשלרביםסממניםעם

ובפארעזיםבצבעיםזהוכל .הארצישראלי
"כסףאוהשמים""זהבבצירופיםכגוןרב,

והמעורר-תיעובהמטיל-אימהכשגםהסהר",
בשניםלימד(ריבנוהפיוטי.בפארמשתלב

שלהקיוםזכותעלסנגוריהבלהטההן
השיריםביןאבלבשירה),הבלתי-מוסרי

אחדגםישאיתי>,(השמוריםהמוקדמים

הצאןבדירהעבודהאתבמדוקדקהמתאר

~J 
 ~ו

בקובץשנקרא ,ושיר(הארצישראלי>,
שמואשר ,ההר- " Der Berg "שהופיע

המורה"."גבעתהואהמקוריהידבכתב

שלהאירופאיות-ספרותיותהתמונותומול
ו"עץהממדיםבעל ,<האירופיהזכרהצבי

ציידמידיקשותהנפגעהאדיר),הקרניים"

הדימויאו ,המעייןמיאלוגס

Sonnenhirsch " לשמשהשמש><צבי
 ,ששורשיו ,העץעומדהרים,ביןהשוקעת

עזים.כצבעיםמתואריםועלוותוגזעו
העץ:אומדולאחד-מכן

Und Zwischen Aesten Nestem auf der " ... 
weiten stirn / Trag ich die Sonne 
Grausames Gestim 
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אני /הרחבהמצחעלקנים,ענפים,ובין-
שמשאותהאכזר;כוכבהשמש,אתנושא

שלמזוכל-כךהשונהמזרח-תיכונית
התיכונה.אירופה

 > Granatapfel <"רימון"לשירביחסאך
ולילולשוןל"געגועביחסעוד Iהורךמדגיש

להגדיר"אי-אפשרהשיר>:<סיוםהמתים"
הנפשי-רוחני,הרקעאתדיוקביתר

שלהשירהמעשהואתחייואתשמאפיין
נעוריו",ימילמןריבנוטוביה

העברית,בשפההמשוררשלובשירתו
שלפטירתועםלדבריו'שתחילתה,
הזרותלתחושתזכרעודאיןשטראוס,

ה"געגועאבלהילדות,לנוףולגעגועים
ואכןבעינם.נשאריםהמתים"ולילולשון
הארצישראליהנוףאלהיחסביןקשרנוצר
שלהבוערתהשמשהואהזה,המוטיבובין
שנה,כשלושיםכעבורהתיכון:המזרחאזור

 ,חצות"'ש'משהספרהופיע , 1977בשנת
שלושהשבוהשמש","אורחותהמדורובו

ו"אורחותהצבעים""כן'"מבוך"' :שירים

"כן'אתבמלואוכאןנביאהשמש",
הצבעים":

האורהצבעים, ,"כן

אבלסכינים,כמו

הצבעיםריחהצבעים,

לעבור ,באוויר

ושובהשחוראלהלבןמן

לשוב ,הלבןאלהשחורמןלעבור

כאןלהיות ,הלבןבעיןהשחוראל

הצבעים ,כן ,בין

הצבעיםעלחולםאני

השחורמןהשחורועלהלבןמןהלבןעל
הצבעיםכל ,הר

איטיותבעיניים

הצבעיםביןלשהות

ועיוורהברכיים,ועלובריצה,

 ) 167עמ'שואף",מקומו"ואלריבנושירי(מבחר

עלמליםכמהלומרתחילה,כדאי'אולי
הגרמני'השירביןהעצוםהצורניההבדל
אודה-שםהצבעים","כן'וביןכאן'שהובא

כגוןאליטראציותעםחמורבמשקלאלקאית
" ... flaumige Pflaume und samtner 

Pfirsich " קטיפתי>,ואפרסקכמוךרך<שזיף

שפהשם,פרוזאי.חופשי'ריתמוסכאןואילו
רגילה,לשוןכאן'חגיגית.לעילא,ספרותית
לגימגום,קרוביםקטועים,משפטים
לפניםאהבשריבנוכפיאו'למילמול,

אתבונהריבנו"טוביהלימלום.לומר'
מריםכביכול'הוא,מלה.אחרימלהטוריו
אבן-כהושטהאורמולמושיטההמלה,את
במצלול ...משבצהואחר-כךונוחנה,חן'

מיוחדתליריתקומפוזיציהנוצרתמלותיו
חרוזשלמקונוונציותהחופשיתבמינה,
העברייםהשיריםמתרגמימעירים-ומשקל"
 ," 'Wuestenginster 'בספרלגרמנית

לעבריתמעברועם •כךזההיהתמידלאאך
החמורה","הצורהעלתחילההמשוררשמר

במכתבכדבריוהמתח",אתלהפיגש"נועדה
נאמנותמתוךגםאךהורך' •לה.או

א.ל.שלהאנטי-מודרניסטיתלפואטיקה
הראשוןהשיריםקובץשלאופיוזהשטראוס.

לא ,) 1957 (באבן'''האשריבנו,טוביהשל
בו ,"עתלמצוא"שיריםהשני'הקובץכן

היוצאמשלו'מודרניזםלפתחריבנומתחיל
(כפיהשואהשלאחרמוצאמנקודתרקלא

שהעולםההנחהמןאלאהורך>,גםשמדגיש
כלומרכתקנו'עודאיננוהשתבש,בכללו

ריבנושטוביהרליגיוזיות,של(במונחים
האגנוסטיתבסביבתוגםבהלדבוקהמשיך

שומעעודשאיןבעולםאתאיסטית>עד
הזרותפנים","הסתרשלעולםלתפילות,
נהפכה,שירתומראשיתלסביבההאישית
מתנכר'בעולםהאדםלזרותאפוא,

הסדורההשפהניפוץהואשלווהמודרניזם
מנופץ.עולםנוכח
לגישהבניגודרבהבמידהזאת

אשרהרווח,המודרניזםשלה"פוטוריסטית"
נוכחוהמגבלותהגבולותבהריסתדגל

אובאמתתדיר'ומתחדש"חדש"עולם
"לעתבחופזהדבריםזtההערכביכול'
רבהבהתלהבותקיבלובפרטמצוא",

ויצירותיעה-לשמה,מפתמטאפוריקה
דמיוניותדמויותהמעלות"סגריאליסטיות",

זך'נתןשלמיכאל""הסוסכמווכל'מכל
האמירהעלהמבוסס"העני-כמת",כןולפני

היצירהמןכמת",חשוב"עניהמסורתית

בהיותו(שריבנו'לאלתרמןעניים""שמחת
לה,הקדיששמואל'גןבקיבוץגרעיןחבר
הקיבוץ>.בעלוןנלהבתרשימההופעתה,עם
לתפיסתי'הצבעים":ל"כן'נחזורהבהאך

האורהואהלבןצבעים.אינםוהלבןהשחור
תזזיתכאחוזעוברהאורלחושך'בניגוד

ולהיפר'והלבןהשחורבין("בריצה")
(אבלהלבן"בעין"השחוראלגםוביניהם

(מתגעגעעלחולםובינתייםלהיפר>,לא
רציםשאיןהצבעים","כן'הצבעים, ) ...אל?

ביניהםושוהיםעת""מוצאיםאלאאליהם
איטיות","בעיניים

("האורהלבןמן(יותר>הלבןנותרים
האכזר",הכוכב"השמש,כסכינים"),

הגמורה,החשיכההשחור",מןו"השחור

העיוורון-הברכיים,עלהנפילהוהריצה,
(המוות>.האין

"אורחותהשירהואזהבשערהמרכזיהשיר

אתמחלקיוובכמהבאורכוהמזכירהשמש",
 ,"עתלמצואמ'שייריםהארוכיםהשירים
שואף"מקומו"ואלבמבחרהובאושמהם
"אורחותבשירבלב.דמצומצמיםקטעים
 /ראש"פצועכלידה:כמוההזריחההשמש"
 /זבכולו /האפלהצינורמתוךנדחק
שמיםמרעידה /וצעקה /נושםלאכמעט
אחריזאת,ולעומת ...הוא"הוא /וארץ
אחריו'"הפיסגה ••.השמים:פסגתאתעוברו

שקיות /נחלשהאורלהסתיר'עודאין

 /המאפירהפה /לעיניומתחתהדמעות
שםשם /המלאהשםאתשוכחהואלעתים

נרחבציטוט-השנייםובין ...שמש" /- /

אחן-המצריהפרעהשללשמשההימנוןמן
הימיםקצרתהדתיתהמהפכהמחוללאתון,
היחידלאלההללשירלעומתושוב, .בארצו

אמונת-אחן-אתוןשלהחדש(המוחשי>
 /בקרניו"אוחזימינו:בןהמדעשלההרס

מיליארד/עשרהבכוחהשמיםבקודקוד
 .••לשכיח"מימןפצצות

בהםשדנוהספרים,ששניהעובדה,מעניינת

וקובץחצות""שמש-בפירוט-מהכאן

 "-בבמדבר.מסתיימים-בגרמניתהשירים

Granatapfel " בשיר" Wuestenzug " מסע>

כלום ... "<בערך>:נאמרשבסיומובמדבר>,
העצמות /עמידה?צעדינוהוא?מלחגופנו

והלאה /האפל.התוואיאתמורותהצחורות
אבן'הפך /שהאבלהגםהדרך'מוליכה
נדמה''.והקינה

 :חצות""שמשבסיוםהאחרון"ו"המדבר
 .בקוציוהאש /קלותקריאותכמו ."בער
אין / / •אוכלאחר /קולות.קרעי /קצת

 /- /מיאיפה /- /לחולחולביןלהבדיל
תפרחת /- /המחוקות.המדברפני /מה

דממה?"-

נוספים,שיריםמצוייםחצות""שמשבספר

טוביהבשירתהשוניםלרבדיםהמוליכים
<גיוסהאמרתי""שם,למשל'הנה, .ריבנו
קודםשניםעשרהופיעההראשונהשכיח,

אתסופיתסותם )עוד""כלבספרלכן'
מדוברהישן.לביתהכיסופיםעלהגולל

ריבנושלהילדותבמחוזותבביקור
משפחתו.עםיחדהמשוררשערךבסלובקיה,

מקוםאתלבנילהראותמביתי"יצאתי
אלבבואםבאמצע,השיר.פותחמוצאי",

המתוקהאוויר"מההבנים:שואליםהעיר
-"?הקירותמןהנופלהסיח"מה ...הזה?"

גם"כאןבחלון":"ישישהשלבפיהוהתשובה
עבר".העתיד

דו-שיחמתקיים"הבולבול"האהבהבשיראו'
נא,"ראההיתר:ביןנאמר'בואוהבים,בין

והיינועברנורגעמעלינו:;קלענןאמרת,
מעלינו".כענןהיינורגעאמרתי, /כצל.
"בולבול :המתההציפורהואהמרכזיהסמל

זבובים /נצח.בנו'והביסהביסנידאין

כנף /ניצוצות.ניצוצותעליורקדוירוקים
אחתוכנףבעפרלרווחהפרושהאחת

מצומצמת",

נושא,חוזרחצות"'ש'מששלהפתיחהבשיר
המשורר:שלספריוברובהשניכחוסהעובר
בשירתובשואה.-13הבתואחותוהוריומות

אובשואהקולקטיביכגורלבמוותמדוברלא
הפוקדבדן'באוהאישי'בגורלאלאבמלחמה

אבלה"כלל",אתדווקאולאוהיחידאת
ואובדניומתיועלרקלאכותבריבנוסוביה
שפוקדיםבדן'ואומוותעלגםאלאשלו

הואהללובשיריםוחברים,ידידיםאחרים,
נגד- ,,האמתכלואתהאמת"אתמבאט

לנחםלרכך'אשכבהסקסיבסירנות
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הלטיניתהמימרהכדבריולהתנחם,
טובות:אךאומריםהמתיםשעלהמקובלת

בוקר"לפנות /שמתתומושיעהקשה"אשה
בשירנאמר-גם-יחדומושיעהקשה-

מותעלהאבל"בחדרהמחרוזתשלהראשון
ועוד ,) 1967 (עוד""כלבקובץאשתו",
הפלסטיתהאמנותבנושאגעתלרציתי

שלכ"תמה"אחרים>ובמקומות(במוזיאונים
'פ'סלבקובץמדוברריבנו.טוביהאצלשירה

ליצירותההזדקקותאבל ,-1983מומסיכה"
-ובמרוכזקודם-לכןכברהתחילהזהמסוג
מן"ביקור",בשער-חצות"ב"שמששוב

השירמןובפרטזה,בשערהשירים

שלתפקידןמה ,ללמודנוכל ,"המנגנת"
זמניםושלאחריםאנשיםשלרוחיצירות
 ,יחדכרוךהכולכאן :בשירתואחרים
כמהלפניסיןבארץשחיכאדםהמנגנת
היאעליוהסיניהנבלעלומידעשנים,מאות

ה"אני"טראקוטה:כפסלושניהםפורטת,
התחבורה :(התיירותי>הקהלויתר ,המתבונן
שעהאותההמתרחש :ובשמיוהכרךבחוצות

-ההתשה>מלחמתהנראה,(ככלבארץ
מתחיה,אמנותיצירתעםחיהפגישהבאחת,

מיכלול-חיים.שלייחסות-חתקורתובכמרכז
זה,יהיהעצמו:ומסיכה""פסללספראשר

שירבאמצעותאותולאפיין ,נכוןכמדומה,
קלייפולשלבציורוהמלאכיםאחדעל

" Angelus novus " -חדש":"מלאך
בעורפי"פני

חרבות.עייחרבות,עיי

חרוכותנתעופפו'זעומותתקוות

האופל.אלצנחו

נפלטתי.

עליתי.

שניתנולדתי

כעשן.שקוף

האילםןהזמ

הילדות,אילנותמגןנושב

העיקש,בלבידוחק

כנפי.אתפושק

לבאות.אחורנדחףאני

עיני?"אשלכבותהבאיבואמתי

אתשצייר ,קלייפולאתמאזכרריבנו
והמשוררהציירביןאךבשיר:הדוברהמלאך
הפילוסוף-היסטוריוןיוצר-ברוח,עודנכנס

 .בנימיןואלטרוהספרותהאמנותומבקר
אכןבנימיןשלתזותעל-פיקליישלהמלאך
כללעיניוכאשר(קדימה>,אחורניתנדחף
טוביהאצלאבל .העברשלוהמוותההרס
החורבותמן"נפלט"המלאךריבנו

אלאהיו(שלאש"התקוות"לאחרהבוערות,
 /שנית"נולדוהואשרופות,צנחוזעירות)
מזכרוכאןלהימנעאי-אפשרכעשן",שקוף
הנושבהאילם""הזמן :אחרעשןשל

המצוירלביטויבצירוףהילדות"מ"אילנות
העברית>השפהבתוך(אולישנית""נולדתי

 ,הדוברמאחורישמאמחשבהמעוררים-
גםשהרי ,המשוררמסתתרהמצויר'המלאך
 ...לשריפותקשרשלומאוגדניולכמה

השיריםעלמליםכמהסיום,לקראתועתה,
"ואלשלהאחרוןהחלק ,-1989ו 1983שבין
חלקמאמתהאחריםמכל",יותרשואףמקומו

הדבר"ב"אחריתהורךשלדבריואתזה
מגדיריםהמתים"ולילולשון"געגועכישלו'

שלשירתוואתחייואתכמוהמאיןבדייקנות
ניתנתהזאת"השלישיה"אךריבנו.טוביה

-פירושיםלשניתחבירית>(מבחינה
הגעגוע,שיוךכאחת:ובעבריתבגרמנית

נפרדת""עמידהאולמתים,והלילההלשון
היכרותמתוךוליל-המתים.ולשוןגעגועשל
לגרוסמעזהייתיריבנוטוביהשלשירתועם

בגעגועשמדובר ,ואומרחופשיפירוש

"לומרלאפשרותהחיים,ל"צבעי"<לחיים,
המתיםלילנוכחהלשוןוביתכנותהלל")
 ,)"המוות"נוכחדווקא<לאו
בעקבותמאודגבר ,בדןהאוהמתים","ליל
לועקבות.להשאירבליבמרחקיםהבןאוגדן

היצירותאחת- " 1983 "המחרוזתמוקדשת

המשורר'שלביותרהמושלמותהשיריות
בלתי-קירמולהבחינותמכלבעומרהדווקא
עביר.

פותחת:הזאתהמחרוזת

שרוול /- /חלל. /בית.לא /"בית
 ..בו",שהיה /החוםאת /יודעהקיטע

ומסיימת:

מחבואמצא /שב /זקוניבן /שאבד"בני

תיראלא /-בעיניסמוי /
פני",עלידי /רע

ריבנוסוביהשלהגעגוע"ל"ביתהסמל
בנימהבנעוריוהושרהמורה,גבעת ,בארץ

תרגוםבסיוןשוב(הנהנלהבת,הימנונית
בפרוזה): ,מצדיחלקי

עוד /איתך!אניצעיר'ירקלשם!"לשם!
אותך'להתפלל ,הישןרןבשכרכמופעם,

קרעתנימניצוחי /צעיר!אלהר /ללמלמך
מעוף /הקרחההררגליאלאל-אל, /

 ..למצח!",סביבהבהירהבזים
שלהאחרוןהספרסוףלקראתזאת,ולעומת

מרעממשורר'ב"פרידהבעברית,המשורר

פגים):<דןנעורים"

כבויהר-געש /המורה.גבעת"מתאפלת
בית-הקברותנראהעודהימים,/משכבר

האם / /ואילם.עיקשהר / •בצלעוהקטן
רחוקזה,אפורגוש /להמריא,מבקשהוא

מאובק, ,זעירפוגייאמה / ,מפוארמלהיות
שלג?"-פיסגתבלי

שיר ,המבחרבסיוםשירים,כמהעודואחרי

-השקספירייםבמחזותהאפילוגיםבנוסח
תודה":שלום,"היו
אדםחיי /מהבאתם.כי /תודהשלום,"היו

עם ,המןלבועם /הרעלבועם /לבדם
 /נחיהקמעה,נשוחח /הסתורות.עיניו
המים /שלום,שלום, /נאמרספורות,מלים

כאן.הייתי.כן. /השלם.הלחםהפורחים.
תודה." / ,כן •כולנו
ה"אפילוגים"נפרדודומהאוזהבנוסח

לא-הקהלמןשקספירממחזותבאחדים
לעיירתחזרהמסורתשלפי ,עצמושקספיר
אלאכאמןלאחייואתלסייםכדי ,מולדתו
דומהריבנוסוביהאצל .."מהוגן",כאזרח
לילשלהמשאתחתהשפהקרסהכאילו
 •המשוררשלהמחמירותוהדרישותיםהמת
נדםשואף"מקומויזאלשלהסיוםשנתמאז
הואנדם.כמעט-דיוקוליתק ,השיריקולו
ב"עתוןהופיע(אחדעברייםשיריםכתב

מדוברבגרמנית.אחדשירולפחות )" 77
הזקנה,לאסקר-שילראלזהעליפהפהבשיר

חובראשרהגדולה,המשוררתשלבסגנונה
שנערך ,לאסקר-שילראלזהפורוםלמען

 .ה.אויה.מבשבגרבוופרסל 1993ברבאוקסו
במפורשמזהיר ,שלובאחרית-הדבר ,הורך
"סגירתבבחינתהזהבשירלראותשלא

מעגל".
עלאלהמעסיםשיריםמאותתיםואולי

 •חדש?מעגלפתיחתשלאפשרות

 ==== ~ llי
 ~ו

עלחתום-וחושבקוראאדםאתהאם -
 77עתוו

שקוראמה-עבריתספרות •:•

העולמיתהספרותמיטב •:•

האיזורספרויותעםהכרות •:•

חברתיתמעורבות •:•
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 ~, sוי~
לחםומעכווחיצוהתכונהמתון ~

גלזמןלאה

 ,הגל :אפלהחידה :בליוירמיהו
 283 ; 1996שוקן;והיהודים;ניטשה

עמ'

', .• :::. t ק"פ,<עמ' ,,המידות"תורתפרו

בהתייחסשפינוזהאומרל"ח)משפט .. 5 .
לשנואמתחיל"כשאדםליהודיותו: . .

יצריםעכבהלידיבובאיםהריאהוב,דבר
אותואהבלאאילומאשריותרמרובים
מאשראותושונאיהיהולפיכך ...מעולם

תהיהוהשנאהתחילה,אותואהבלאאילו
גדולה".חיתהשהאהבהככליותר'גדולה

והיפוךשבהקשרלש;~יהמףדעףתכלםע
עלאלהשפינוזהדבריביהדהדוהכיוונים,

"הגלפרקיבששתשעיינתיבעתעצמו'
העוסקיםבפרקיםמכןולאחרוהיהדות"
ירמיהושלבספרוישראל"ועםב"ניטשה

הפילוסופיםמןבשנייםהעוסקיובל,
הקודמת.במאהביותרוהמשפיעיםהחשובים

הכלולההעקרוניתהעצמיתהאבחנהאל
המפורסמיםמשפטיוחובריםשפינוזהבדברי

הפילוסופיםמגדולי'יימס,גויליאםשל
הנוסחותהריממצאו'פיעלהאמריקאים.

(הפילוסופייםוהמופתיםהפילוסופיות
ביים-והתנוהשיטתייםגיים>יאולווחת

התקופות,בכלהוגיםשמנסחיםהגיוניים,
להעדפות,בלבד"חיזוקבגדראלאאינם

המיסטיותולאינטואיציותהנפשלתאוות
ביחסכבר"זהבתוכנוהקיימותהמוקדמות

רחביהחיים"עניינישלשוניםלתחומים
הפילוסופיהעלהפרק(מתוךההקף".
לסוגיה").הדתית"החוויהבספרו,

הקוראאתלהנחותלדעתי'ראוי'זהבחוןאי
בומתאשראףוהואיובל'שלבספרו

בחלקסוקריובלובעקיפין.במישרין
סקירהבמסגרתמחקרושלהראשון

ספרותית,בתבניתהבנויהפנומנולוגית
צורה(בבחינתכשלעצמהדיאלקטיתשהיא

הדרך""כברתהתפתחותאתתוכן>,תואמת

ביחסהגל'שעשהוהפתלתולההארוכה
כתביומאזוהיהדות,היהודיםלנושאי

הבלטתתוךזאתדרכו.לסוףועדהראשונים
תודעתייםהתתהעומקמניעי

עלתורותיו'ביסודשעמדווהאמוציונליים,
והשתנותן.תמורותיהןגלידת
הניתוחהפיענוח, ,האיתורכישורי

לאמשקפיםבסקירה,המתגליםוההגדרה,
האנליטיותואתהפרטניתבקיאותואתרק

אלא ,המחברשלמכברהמוכרותהשיטתית
אתהרגישות,אתהאינטואיציה,אתגם

ביחסשלוהאמפתיהכוחואתהדמיון
האנשיםוכלפיעוסק,הואבהםלחומרים,

שמאחוריהם.

נוצריפילוסוף ,שהגלהיטב,מבהיריובל
אנטישמיאכןהיהלא ,כאחדודיאלקטיקן

לפגועביקש("לאהחשובותהבחינותמכל
לאידיהם,עלמאויםהרגישלאביהודים,

ולאהגרמניתהחברהשלאויביםבהםראה
תמךאףהגלזכויות").מהםלשלולדרש

החברתיתבאמנסיפציהפעילהבצורה
בגרמניהובקליטתםהיהודיםשלוהמשפטית

הואזאתעםבכללה.ובאירופהבפרט
שבויקסבהלאבמידההיההגלכימוכיח,

הטובובמקרהקדומות,ודעותסטריאוטיפים

מעולםנחלץלאכילקבוע,ניתן
כשיטההיהדותכלפירגשיתמדו-ערכיות

בכתביורוחנית.כמערכתאודתית,

הגל,אימץיובל,מראההמאוחרים,הבוגרים
עוסקוהוא ,גלויעמדות""היפוךלכאורה,

או"נוחות"מתוךהיהדותבשאלתבהם
ב"עומקהכרהמתוךואף"אמפתיה",

שלה.הפנימיהפיוטי"
הגותושלזהבשלבליהדותמיחסהגל

הדתשללהיסטוריהמכרעתחיוביתתרומה
מכתביחדהסטיהתוךהאנושיתוהרוח

שליליתגישהמתוךהמצביעים, ,נעוריו
"סילוףבגדרהיהדותהיותעלחריפה,
העולם"רוחושלאירופהתרבותשלועיוות

הנאורותבפילוסופייתשימושוהעושים

רגשותיושל"תיאורסיזציהלשםהקנסיאנית
כלפיה.העוינים"
הגל'בגישתזומאוחרתתפניתגםואולם,
וחזרותנסיגות ,יובלשמראהכפיידעה,

"מטוטלת":תנועתשלתבניתבבחינת
ביקורתועלמעולםהגלויתרלא ,כמסתבר

אףכלפיהועמדתוהיהדות,כלפיהעקרונית
עד ,סופיבאופןמעולם"התייצבה"לא

למותו.
מוצגת,היהדותכלפיהגלשלהתייחסותו

סוגיהשלסימפטוםאוכשלוחהלמעשה,
סוגיית ,חייוכלהתמודדעימהיותר'כוללת
לפילוסופיה.הדתביןהזיקה

הגלשלהכלליתהאנטי-דתיתהרדיקליות
הרוחניעולמובמעמקינתגלתההצעיר

מובהקתדיאלקטיתניסויבצורתהאימננטי
שליסודלגביוהיוותהוהיאובעייתית,

 •בכללהמטאפיסיתהאמת
אתחיפשהצעירשהגלבעודואולם,
להצביעמנסהשהדתהעמוקה,"האמת"

בסוגאולדת,מעבראלבהליכהעליה,
תוךקאנט>,(בנוסחהדתשלטרנספורמציה

המצמצמותההיסטוריותקליפותיההשלת
בתנועת ,חוזרהמבוגרהגלהריוהמגבילות,
ההיסטוריתהדתאלטיפוסית,"מטוטלת"

תכניהאתממנהלשאובכדיצעמה,
אתאוהתבוניים-פילוסופיים,ומהויותיה

 •שלובמינוח 11המוחלטת"הרוח
היסטוריתכדתהיהדות,בשאלתהעיסוק

נעשתההנגלות,הדתותבסדרתאחת
יהסצבייאורמתוךהגלעל-ידי

יתבלבסדבית,פטרוכריססו-צנטרית
התבונןהואכאחת.-מתנשאתוהיררכית

בעינייםהיהדותבשאלת
הניסיוןמןכחלקנוצריות-פרוטסטנטיות,

בתורבכללותה,הדתאתמחדשלפרש
וניסויחייםצורתלדרגתולהעלותה ,שכזו
יותר.נעלה

הדתותשלבפנומןעיסוקובמסגרת
השארביןהגלהגיעבכללןההיסטוריות
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שלהעיקרייםהכשלאוהטעות,כילקביעה,
שחידשהב"חידוש"הםההיסטוריתהיהדות

של"הסובייקטיביזציהאתבהציגהלכאורה,
מלכתחילה.שקריתבדרךהמוחלט"

ותוךבמהותונוצריחשיבהדפוסמתוך

תיאולוגיאופיבעליקדומיםמשפטיםאימוץ
כברהיטבבחלקםהמוכריםבהק,מר

הביניים,בימיהבין·דתיהפולמוסמתולדות
"אופקההיסטוריתליהדותהגלמייחס
ונדונותהיסטוריותחוסר"אותוחסום",

מבטומנקודתנצחית":להתנכרות
פילוסופיבמעטההלבושהגית,יאולות

הואהיהדותשלשייחודהקובע,הואתבוני'
היסטורי'בכורחעליהשנגזרהב"~~לות"

כילהעיר'(ישוהנצרות.ישוהופעתעם"
-נסח'בערבית:-"ההפקעה"תיאוריית

ABROGATION ביחסהמאוחרתהדתשל
נחלתוגםחיתהלה,הקודמותלהתגלויות
הביניים).בימיהאיסלאםשלהמובהקת

"נפלהגלבעיניהיאשהיהדותמכאן
האנרציהמכוחלהתקייםהממשיךהיסטורי"

שעריבפנימוצאללא"תקועלבדה,
הגאולה",
ותיאולוגיםהוגיםשלכיווניםבהמשיכו
אתהמאפייןהפחדכיקובע,הואלוקודמים

"יראהבגדראיננוהיהודיהאלדימוי
ובראשונהבראשאלאנעלה,מטאפיסית"

"האדוןמפניתועלתי""פחדבבחינת
הםהאדםבניאשרהעולם,שלהמוחלט"
הוא,היהודיהאל .וקניינולו"עבדים"

בלתי"מתווךבחזקתפרשנותו'על·פי
גםזההטבע.לבין(היהודי>האדםביןנמנע"
להגדרתו'הארצי'המסחרי""האופימקור
גםוארעיאינסטרומנטליאינטרסנטי'אופי
הריבוןביןביהדותהמעוצבהיחסשליחד'

 .ומאמיניוברואיומשמע:ל"עבדיו"
המטאפורות,מעטהמתוךלחלץחותרהגל

וצורותהמיתוסיםהדימויים,הסמלים,
ההיסטוריותהדתותשללמיניהםהפולחן

התבוניתהפילוסופיתהמשמעותתבניתאת
שתהיה,ככלחלקיתאומקוטעת Iשלהן

הסכולסטיבנוסחההתיאולוגיהאתבראותו
שלהתיאולוגיהאתגםכמוהימי·ביניימי'

"רפלקסיותבתורהמודרנית","הנאורות
גישהונטולותרלוונטיותבלתיחיצוניות,

שלהפילוסופיהשלזוכמופנומנולוגית"
לאמותבהתאם .מייסדהואאותההדת,

שבדתות"האמת"להערכתשקבעהמידה
מפלסולבדיקתבכללןההיסטוריות

הדתית""הרוחשלהשגיגותאוהנמיכות
הבאות:לאבחנותהגלהגיעבהן'הגלומה
הרוחניות""יתרוןבדברהרווחתההנחה

סופיתאין("כרוחהיהודיהאלבדימוי
היאהאדם")מןסופיאיןבמרחקהמצויה

האלדימוישלתוכנושכןמסולפת,הנחה
עריץטרנסצנדנטי'סופי'איןככוח

מכריעמבחוץ'בעולםהמושלואדנותי'
ה"שגב"אתהופךו'יצוריכלאתומגמד

שלילי",ל"שגבשבדימויו

הגלגו"פ

בהתאםפיו'שעלכזה,אלדימוי
הואהאדםהגל'שללאינטרפרטציה

ממשותמכלומעורטלושפלעלובאפסותי'
מעצבושלופסול"מגונה"גילויהיגרוערך'
בצלמואלוהיואתיצראשרהאדם,

שלומשפילצדדיחדדימויזהו .וכדמותו
"תודעהושלגבלת"מראנושית"רוח

של"ניכורואתהמביעהמעוותת,עצמית"
האמיתית".וממהותומעצמוהאדם

ניגודשלעקרוניתהעמדהזוהיהגלבעיני
האלביןסיטריתחדתלותושלחיצוני
לאדם.
לעל""שימתואוהאל",ש"השגבתמכאן

כפי , AUFHEBUNGה·<מושגביהדות

ומדויקמבריקלשונילצירוףמתרגמושיובל
דתשלוהפקעתהביטולהתוךבעברית>

ולפייס,לפשרכושלניסיוןותוךהטבע,
לביןהסופי"הרוחניה"ישביןלכאורה,

פרסוניפיקציהבאמצעותסופי"ה"אין

מיניהכוללתהאלוהות,שלואינדיבידואציה
הרוח",שלהעצמית"התנכרותהאתוביה

להוקעה,הראויהכרתי-חווייתיפרדוקס
בתורההיסטוריתביהדותלדעתושטבוע
שכזו.

שנאהשלהשליליהרגשעלגםמצביעהגל
בכללותוהאחרהאנושילמיןאולגויים,

) ODIUM GENERIS HUMANI <, המפעם

הנבחר,העםבתפיסתשמקורורגשביהדות,

לסתירהמוחץמופתבעיניומהווהואשר
הכוליותביןהיהדותבתוךהמובנית

בשורתוגילוילביןהאלשלוהאוניברסליות
וזאתהעמים,משארונבדלאחדספציפיבעם

תלותשלשיעבוד'שלל"תנאיםבכפיפות
פחד",ושל
הגל'בעיניאיננה,שביהדותהאליראת

שטחיפחדאלאהשגב"עלטבעית"תגובה
צורתשלבשועונש,שכרלחישוביכפוף

לקיימםנתבעיםאשרומצוות,דיניםחוקים,
שליסודכלמשוללעיוור'ציותמכוח

זהבהקשראנושיות."חירות"או"תבונה"

עליובלשלהערתובמיוחדמעניינת
היהדותבאיפיוןלרמב"ם,הגלשביןהקירבה
צביוןכלשלילתשלבמובןשגב",כ"דת
האלמדימויואנתרופומורפי·פגניארצי

אףזאתהיהודית;בגירסתוהמונותיאיסטי

ביהדותהגלשלבקיאותו ,כמסתבר ,כי
חלקיתפגומהמוגבלת,חיתהההיסטורית

לובאהולרובקדומים,משפטיםושבריית
שגםלהוסיף,ניתןשלישי.אושנימכלי

שעשההמשמעותורבתהעמוקהההבחנה

ל"מצוותהשכליות""המצוותביןהרמב"ם
לעיליתדתביןההבדלהגםכמו , ,,מעירתחש

הבחנות ,>"מא! Y "<המוןשללדת<"זכ'גאצ">
בכללמובהקניאופלטוניגלגולהמהוות
מוכרותהיולאהניאואריסטוטלית,שיטתו
כלל,מודעהיהלאאףמידה,באותהלהגל.

הפנימיים-רליגיוזיים,למרכיביםהסתם,מן
שלבמהותם,אינסטרומנטלייםהבלתי
 ,)"הינ"(הפנימיתהלבכוונתכגוןיסודות
צבות.מראשר ,)"הנחמ"(האלואהבת
שלהתפיסהבתשתית Tהרמב-"tכשלבמשנתו

היראהמרכיבלצדביהדות,המצוותקיום
והציות.

הניגודעליובלמצביעדבר'של.בסיכומו
שללזוהגלשלהדתתפיסתביןהעמוק

ותיאולוגיפילוסופי"ניגודבבחינתהיהדות,
אמיתי""פערפניו",עללגשרניתןשלא

לסטריאוטיפיםהכבילותמןבהרבההחורג
בדומהבהםלקהשהגלהקדומות,ולדעות
 •כאחדממנוולמאוחריםלקודמיו

בהדגשתמסתייםהספרשלהראשוןחלקו
שמלווה,הגל'שלה"כריסטו·צנטריות"

כללואתשלוהיהדותביקורתאת ,כנאמר
לעיסוקוועדערריובמעמדותהחלהגותו
והמפותח,המאוחרהדיאלקטיבשלבהבהם
יומרתולריכוך:יתנה·נשאינהקביעהתוך
הרוח""תופעותבכללהתבונןהגלשל

מוחלטתתצפיתעמדתמתוךאותןולשפוט
קוסמימ"פרובינציאליזםניזונהוטוטלית

האתניתבתשתיתגםהמעוגןוהיסטורי",

שלהאופקיםמגבילתה"גרמנו·צנטרית"
אואונטולוגייםבנימוקיםרקולא ,שיטתו

הגיעהלדידושכןתיאולוגיים,במניעים
ההיסטורילמיצויההדתית"האמת"המשגת
לחלוטין'~-קנטיאניתבדרךהמושלם,

שלוהפוסט·לותרניהלותרניבשלב
הנצרות.

"תמציתעבורוהואנוצרי"האירופי"הכפר

עלאשרהיקום",מרכזואפילוההיסטוריה
 ,"ריאקציה"דברשלבסופוהגותומהווהכן
הביקורתי"הרעיוןמןכוללתנסיגהאו

הואהלאהמודרניות,שלביותרהחשוב
האדם"."סופיותרעיון

אונאלץלחלוטיןואירונידיאלקטיבאופן
כפי ,הגלשלסופי"ה"איןהאלאולץ

סופית""רוחבתורלהתממש ,יובלשמוכיח
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ואףגררתמרגבלת,מר ,מאודוקונקרטית
וריאציהבמעיןמובהקתאתנו·צנטרית

שלה"אנטי·שגב"ך;גמתעלפילוסופית
ודםבבשרהאל(התגלמותהאינקובציה

במעיןאףואוליהקדומה),הנוצריתבדת
"ארץתפיסתשלנמנעבלתיגילגול
נגדחוצץיצאשהגלביהדות,בחירה"
המונוליטיותונגדוצמצומהנמיכותה
שלה.·גזעיתהלאומית

שלפנינוהמחקרשלוהדעתניהמלומדאופיו
מותחןמעיןשלמרתקבדיוקןמתגלגל

במחציתובעיקרפסיכולוגי·פילוסופי
ועם"ניטשהבסוגייתהעוסקתהשביח,

ישראל",
כישוריואתשאתביתראףכאןמגייסיובל

חידתיותפיענוחלשםהמובהקיםהספרותיים
חידתיותאנפין,רביוצרשלהגותו
"הסוערתברוחו ,כלשונוגבת,המעו

פילוסופי"כ"מהפכןבאופיווהמסעירה",
המכתמי' ,הרטורי·פואטיכתיבתוובסגנון

שלופרדוקסיםסתירותוהמלאהמתפרץ
מרתקשימושהעושהסגנוןניטשה,

מכוונת,י~~~נ:ויות·פניםרבתבאירוניה

אנטי·וחדורהסובייקטיביות""שטופת

·שיטתיות.ואנטידוגמטיות

ללאהמבשרותניטשה,שלוהגותוכתיבתו
שלהעתידייםוכיווניהמגמותיהאתספק
כמוכחהניזונות,וספרותה,האבסורדהגות

דווקאלהשתחררותמחתירהבספר'
ומהברחתההכללית""התבונהממוסכמות

סדורהמשנהשלהלוגית""הריתמהבתוך
להשתחררמנסותהןכךבתוךועקבית.
והמוסרהדתשלהשווא"מ"דימויי

חופשי"רוחני"ניסויבבחינתהמקובלים,
פיתוחשלמראשגוריםמרכלליםונטול

ולרע"לטוב"מעברהמצויהדרך·חיים
מחיבוריו),אחד(ככותרת

את ,יובלשלכביטויו ,להבהירהמאמץ
מאפיינילמרותניטשה,שלרעיונותיו
במוצהרמעוגניםהמכבידים,כתיבתו

מןלחלוטיןשונהבסיסיתבתפיסהובמובלע
ההבנההגותו:לכללביחסהמקובל

) VERSTEHEN ( הבנה"היאניטשהשל"
הבהרתאמורהלכן·חווייתית.אינטואיטיבית

איפיוןשלמלאכהבעיקרהלהיותמחשבתו
עלולעמדותיולהערכותיוביחסוהגדרה

אףאומורכבותן,ההדדיות,זיקותיהן

הפנימית.סותרנותן

כנגדניטשההעמידכיצד ,מתאריובל
הפילוסופיהשלהרציונליסטי""האידיאל

הפילוסופיה,שלהמתודולוגיתתפיסתהאת
עמדה"קביעתבתורההתפלספות,שלאו

החיים"כלפיכיחיד>היחיד(שלמעריכה"
שלפונקציהאיננהזועמדהוהקיום":
מלאותשלאלאהאינטלקטואלית,תודעתו

הדחפים,עלוכוליותם,האדםשלחייו
המתבטאיםהעוצמה"ו"שאיפותהיצרים

בהם.

"גורםניטשהעבורהיהלאה"רוח"מושג

טהורה","תודעהשלומופשט"ערטילאי
כנושא"החייםאלאלחיים,חיצונישהוא
גםהיאהחייםצורתבהםיחד",גםומושא

אתדוחההואכן'עלאשרותכליתם.תוכנם
אותוומתנה ,דוגמטיבאופן"האמת"מושג

שלה"דיוניסיות"אוה"אותנטיות"במושגי
הפסיכולוגיבמובנםהחייםאורח

והתרבותי·רוחני.

ב"המתתחוללשניטשההרוחניהמהפך
המפורסמותהגותומאושיותשהיאהאל",

השלמהאוקבלה,משמעו ,יחדגםוהמטעות
ובדידות"חרותשל"חייםעםרצונית
הופךהאדםבו ,חסר·פשרבעולם ,כאחד
וערכיו",עולמו ,חייושלל"בוראבעצמו
זהערכיך""שינוישלנמנעיםהבלתיתכניו
בעולםהאמונהמשרידיהעולם"טיהורחינם:

הקוסמוס",שלב"רציונליותתבוני'
ההיגיוןחוקיושלהטבעמדעישלב"תקפות
שלובתוקפםהסיבתיותב"שלטוןהטהור"
והעצם",הזהותמושגי

במדעבאמונה,ראהניטשהמזו:יתרה

"גירסותכאחדהפילוסופיתובשכלתנות
בדברהישנההדתיתהתפיסהשלמוסוות
תלויותחינךשכמותהמוסרי",עולם"סדר
אתבהשליכן<אנתרופומורפיזציה)~יבוש

האנושייםהביטויודרכיההרגליםהרצונות,
העולםמבנהעלאו , ..(בדת),האלדימויעל

ובפילוסופיה),(במדע

כמאמרה"האזנה"'אוהמעקבמתוךרק

ניטשהשלולמבעיולהגיגיולקולותיו,יובל,
מעיןבחינת ,הכוללהרטוריהקשרםבתוך
ניתןוצלילים,גווניםרבווקאלימאגר
והתוכןהמבנהאתגםנכונהולהגדירלזהות
 ·ורבתגישההרהמורכבת,עמדתושל

והיהודים.היהדותכלפיהניואנסים,
אםבספרו'יובלשלממטרותיואחת ,ואכן
ולהפריךלדחותהיאשבהן'העיקריתלא

 ,המכניהמסורתי'קישורואתלחלוטין
לתופעותניטשהשלוההמוניהאיגנורנטי

והנאציזם.הפאשיזםהאנטישמיות,

ליהדותביחסניטשהשלעמדתו
צורותאללהתייחסותובדומהההיסטורית,

שלהתרבות,שלאחרותתופעותואל
בבסיסהחיתהוביוב',הלאומיות

תירכובתמעיןמשמעית,ודואמביוולנטית
עלהמבוססות ,ביקורת"בצד"הערצהשל

השוניםוהפנומניםהשלביםביןומיוןהבחנה
תולדותיה.במהלךהיהדותשל

הטבעי'ה"שגב"מןשהתפעלכשם
באופן ,לתחושתוהגלום,והחיוניה"דיוניסי"

שפךכךהקדומה,המקרא"ב"יהדותמולד
הכוחנית""היהדותכנגדביקורתוזעםאת

קטגוריהבבחינת ,השניהביתתקופתשל
אתסילפהשלדעתופסיכו·תרבותית,

העבדים""מוסרתשתיתאתביוצרההטבע,

רעיונותמסכתאתכלומרהיהודי·נוצרי'
בדברמוסרי'עולםסדרבדבר"הכזב"
ואהבתוהרחמיםהאשמה ,והגמולהחטא
זויהדותהחיים.שליסודכערכיהרע,

שלה"גניאלוגי"כמקורלהגדרתו'תיפקדה,
אותהאשרהנצרות,ושלהחדשההברית
ובנחרצותבחריפותבחדות,ניטשהתוקף

כנגדהמופנותמאלהשעורלאיןמוקצנות
 .המנווןהפוסט·מקראיבגילויההיהדות
זמנו'בתהמאוחרת,הגולהליהדותאשר

האתיאיסטיהחילוןבשלבלראייתוהמצויה
זמנוליהודיהועידניטשההרישלה,

כ"קטגוריהולאאנושי"(כ"קיבוץ
המאבקבמסגרתפעילתפקידתרבותית")
הדקאדנסביןלהערכתו'הצפוי'התרבותי
המושתתתההמונים""תרבותפריהאירופי'

היאהאנטישמיותואשרוחולשה,פחדעל
הפוסט·התרבותלביןממאפייניה,אחד

האנתרופוצנטריתהאתיאיסטיתנוצרית,

שאף.אליהוה"דיוניסית",
לתרבותלתרוםלפיו'היו'עשוייםהיהודים
ניסיונםאתקיומי'באופןזו'חדשה

"עוצמתם",אתהמצטבר'ההיסטורי

ב"התגברותומומחיותם·רוחם""קשיות

מאותבמהלךבהםנתעצבןאשרצעמית",
בגלות.קיוםמאבקשלשנים
ניטשהאצלגםמצויאםאףכימדגיש,יובל

המסורתי'יהודי"ה"אנטיהתיאולוגיהמוטיב
היהדותאתהנצרותהפקיעהפיועל

זהמוטיבהריבמקומה,ובאהההיסטורית

התרבותלניגוחדווקאאותומשרת
הכוחנית","היהדותרוחיורשתהנוצרית,

 •זושלעוצמתהללא
 ,זמנובתלאנטישמיותניטשהשלהתנגדותו

סמךעלרקלאאותהוחושףמתעדשיובל
פיעלגםאלאוהפומביים,הגלוייםכתביו

והתכתבויותיוהאינטימייםהאישייםמכתביו

במחקרונתפסתהמאוחרות,הפולמוסיות
הפרדוקסבדרךאמנם-דווקאכמשלימה

יחסואת-ניטשהשללאישיותוהיאה
זהיחסשלשורשיואתליהדות;הדו·ערכי

בהעדפותבל'יואומרלחפש'יש
נפשייםובהקשריםמוקדמותפסיכולוגיות

אלמודעים>בלתיאףאו(מודעיםסמויים
המוקדמים.המשפחתיורקעואישיותו

-שלילת :<או·אנטישמיות"ה"אנטיהבהרת
ספקללאמהווהניטשה,שלהאנטישמיות>

האפלה"ה"חידהפיענוחשלשיאואת
וליהודים.ליהדותיחסובמכלולהנמוגה
עמדות"שתישלב"צירוף"אפוא,המדובר'

שיטתישורשמאותוהיונקותמשמעיות"חד

הפשטניבמובנהלוגית","סתירהללאצעמו
שתיהן.ביןוהחיצוני'

שקישורה ,הזוהאפלה""החידהפיענוח
מוצלחוהגותוניטשהדמותאלהספרותי

הואהגל,לסוגייתייחוסהמאשריותרוהולם
עמקותמתוךנעשההוא ,כאמורשכנוע:רב

אינטואיציהשלתובנה,שלשכיחהלא
קרבתושלפואטילהטשלאינטלקטואלית,

עברה,ניטשהעלומהפנטת.סוחפתנשמות
"התגברותשל"יצרית"תהפוכה ,כמתברר
השליליהדימויעלכוחרבתעצמית"

שנתעצבכפיהיהודי'שלהארכיטיפי
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לו'היהנהיר-הנוצרית.האירופיתבתודעה
ל"מרכיבכיזה,פנימימהפךבושחלמעת

"היציבהגזעשלהעוצמה"רבהיהודי
מאולףהחיים",ו"חיובהסבללמודוהקדמון"

"מעשיםשהצמיח ,"והנצחונות"המאבקים

להתקבלהפוטנציאלישרוח,וענקיגדולים"
לאנטישמים,בניגודבאירופה.ולהתבולל

לגרמניה,יהודיםהגירתלבלוםשדרשו
היהודית,"ההשתלטות"סכנתמפניבחששם
היהודיםיכולתאתנסעלניטשההעלה

החייםתחומיבכללאירופהלתרום
הרבים,הפולמוסייםובוויכוחיווהתרבות,

שקריותהאתהוקיעוגבר'עםויכוחוכגון

האנטישמיות,שלסכנותיהואתהבסיסית
"פנימיגמוריגורבהיוותהיושנעיב

 .הגותולעיקריורדיקלי"
שילדולא-שחיינהמקרהכן'עלזה,אין
לצדגרמניהמשורריגדולבעיניוהיה-

הישירממשיכואתבושראהגםמהגיתה,

מהלךשלוכמובילכמייצגשפינוזה,של
האירופית.התרבותברוחהערכין""שינוי

שלולעיוותלסיאובבסיסכלשומטיובל
השטחיהעממיולדימויניטשההגות

במהלך ,לוהודבקאו ,בושדבקוהמסולף
שלכביכולאביהםבתורהשנים,

זהעיוותוהנאציזם.הפאשיזםהאנטישמיות,

שלהפרטימפעלהבתורבמחקרומוצג
נפגשה(שאףפוסטר-ניטשהאליזבטאחותו
ועריכתהפרשנותהאשרהיטלר),עםאישית

כבראחיה,כתביאתוהזדוניותהמכוונות

מתוארות ,מותולאחרובעיקרחייובסוף
ממנההתנערותועל"נקמה"פעולתכמעין

והלאומנותהאנטישמיותומןומבעלה
 ·שניהם.שלהגרמנית
הדגשתוהיאבמיוחדעינייםומאירתחשובה

"כל ,חז"למאמראת(המזכירהיובלשל
שרקהימנו"),גדוליצרומחברוהגדול

באצילותהחריגהבמינה,מיוחדתאישיות
יוצאתנפשית""עוצמהובעלתהפסיכולוגית

לעמודחיתהמסוגלתניטשה,שלכזודופן
ומתלבט,מורכב ,אדירפסיכולוגי"ב"מתח

נחרצותעמדותשתיביןהתנסה,בוזהכמו

הכריעשבומתחוליהודים,ליהדותביחס
שלהחיוניותברוחהחיים""חיובלכיוון
החייםבסיוןוצבירתהמקראיהדות

ראייהמתוךרקהגולה.יהדותשלההיסטורי
להביןניתןוהגיגיואישיותושלכזוכוללת

שעלולים ,בכתיבתושוניםוטיעוניםממצאים
כלוקיםהרדודלמאזיןלהשתמע

המובהקותהדוגמאותאחתבאנטישמיות.

האנטישמיאתהתופס ,טיעונוהיאלכך

העתיק",היהודיהכוהןשלהחוקיכ"בנו
אלהלשניהמשותפתהנפשיתהתבניתשכן
והטינההפחדהחולשה,תבניתלפיו'היא,

"חזקיכלפיהראשוניים(ה"רסנטימנט")
"שלילתשלה"להט"והרי :והזר"הרוח

ביטויאלאניטשהינעיבאיננוהזולת"
ונחיתותריקותעלהמחפהל"התנשאות"

 .עצמיביטחוןוחוסר

"האדםמופתניטשה,שלהסופיהוויתור
בנחמותותעטפ"חתעלהמודרני",

והעדפתויובל'כהגדרתמטאפיסיות"
מולהחשופה"העמידהאתוהנועזתהאמיצה
מתמצההחייםשלהיחידשהאופקההכרה,
הקביעות"וחסרהזורםהאימננטיבעולם
שמעברמשמעותכלנטולעולם ,לבדו

מתוךיובל'ידיעלמתואריםאלה-לעצמו
מוסוות,בלתיוהערצהרוחניתהזדהות
(הניטשיאנית>ה"היאחזות"בתור

"אהבתשלבעמדההמובהקתהגרנדיוזית
עמידתוזוהי ,) AMOR FATI (הגורל"
<כךהעל""אדםשלהעולםבתוךהרוחנית
 UBERMENSCHהמונחאתיובלמתרגם

להטעיהוהמועדהמקובלהתרגוםבמקום

ניטשהפריזריך

והעוצמהמורכבותועקביותעליון"),"אדם
העיוותיםמקוררבהבמידהגםהןשלו

אלהיוםעדומתלוויםשנתלוווהסילופים,
וקהליםיחידיםמצדניטשה,שלמשנתו
שיגרתית.נפשתבניתבעלי

המוצגתהשאלהעלהמסכמתבתשובתו
עדיףויהודיםיהדותדימויאיזהב"אפילוג",

תיאולוגישהינוההגליאני,זהבעיניו,
שהינוהניטשיאני'זהאובעיקרו'ואקדמי

משיבמעיקרו'וקיומי-יצרינפשי-רוחני

שאלות.בסדרתפילוסוף,שלכדרכויובל'
שלבנייתהדרךמעניינתזהבהקשר
שהקוראהתחתונה,שורתהרקולאתשובתו

חלקוקריאתבמהלךמהרדיאותהמגלה
מצביעותיובלשלשאלותיוהספר:שלהשני
והיתרונותהתורפהנקודותעלזואחרבזו
לשאלתביחסהגישותמשתיאחתכלשל

ההופכתשאלהוהיהדות,היהודים
ביחסמכרעתמידהולאמתלאבן-בוחן

האנושי"ו"החינוךתורת-האדםלסוגיית

אתמנהירהמסייםבירורו '.בכללותו
התבוניתשב"נאורות"והתורפההסכנות

כעיקרוןמתפקדתהיאעודכלכשלעצמה,

והואאפקטיבית,ממשותנטולמופשט
בסופונמדדתהכללית""התבונהכי ,מבהיר
האמפירייםבגילוייהרקדברשל

מופשטת"ש"נאורות ,מכאןוהפרגמטיים.

אלטרנטיבותעלבהכרחעדיפהאיננה
-תבוניות.י )t 'אחרות,

שיטתיתסינתזהלמעיןבאפילוגחותריובל
שלבמגבלותהאחוזההמון","תורתבין

במשנתשמיוצגתכזותבוניות""נורמות

פסיכולוגית"אצילותשל"תורהלבין ,הגל
פילוסופיהמהוותמסקנותיוניטשה.נוסח

תרבותית-חברתיתוראייהיישומיתחינוכית

ההמוןשבמישורבעודלאמור: ,דברלכל
ואתהחברהחינוךאתפיו><עללבנות"יש

והדמוקרטיה,התבונהיסודותעלתרבותה
בעולמוהריניטשה,לעמדתגמורבניגוד

<לדעתו>וצריךאפשר ,בוורק ,היחידשל
גבוהיםרוחנייםלהשגיםלשאוף

איןמקום,מכללהמון".מעלולהתרוממות
רושםאתלעמעםכדיזופשרהבנוסחת
הסובייקטיביתוהעדפתוהנפשיתקירבתן

שמשווהמה ,והגותוניטשהאתוהספונטנית

מובהק,פואטיומשיכהריתוקכוחלספרו
האובייקטיבי.האקדמילערכושמעבר

"פילוסוףאוחוקרשאיננוקורא,עשוימה
ההבטמלבד ,הספרמןלהפיקטבעי",

וזולתהדעתהרחבתשלהאינפורמטיבי
האפלה""החידהבפיענוחההשתתפות

להתנסותמעברכידומה,בו?המוצגת
הקוראעשוילו'המזומנתהאינטלקטואלית

מסוגעלותחתשלבחוויהלזכותהנכון
באלוהי''התחככותשלאףאולימסוים,
בעיסוקהכרוכההשכטריסטי>,<במובן

-סדוםממיטתגרתומחדיגרתהחורבשאלות
מזמןהספרהמידיים.והחומריהארצישל

שבהםוהתבהרות,הבהרההבזקילקוראו
להבחיןניתן(אםוהנשמההאינטלקט

גםמאפשרהואביח.דחלקנוטליםביניהם>
 ,בוהמטופליםהתחומיםמןרחוקשהינולמי

קצראםאף ,ורגשירוחנימצבריםמילוי
מועד.

 ,במחקרויובלשלהמנחההעיקרוןפיעל
הערכהאובשיפוטבומלעסוקנמנעוהוא
'צודק'היהההוגיםמשנימיהסוגיה,סביב

בהערכתוהיסטוריתפנומנולוגיתיותר
השונים.מרכיביהעלבכללותההיהדות
כלפיוניטשההגלשליחסםסודפיענוח
מותיראףיובלשלבספרווהיהדותהיהודים

מרפהוהבלתיהמעיקההחשוכה,בחידתיותה
מתמודדאינושהספרנמנעת,בלתיתהייה
עימה:להתמודד>מתיימר<ואינו
מערכתעלאוזיקה,עללהצביעניתןהאם

מרכיביביןכלשהם,והסבריםזיקות
שלמסוגםרוחענקישלוהגותםאישיותם

בארץשהתרחשמהלביןוניטשה,הגל
תוךגרמניה,שניהם,שלוהתרבותהמולדת
מצויהושמאאחריהם,שנהממאהפחות

והיצרהתבונהלתחומימעברהתשובה
 •כשלצעמם?
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אירועיםספרים,מוספים,

נמאסתם!"-מכר"רבי

אורןרםהמו"לשעושהש"הדילים"ספקאין
חנויותרשתעם"קשת"החדשהוהוצאתו

על-ידימכברלאשנחשפוכפי ,סטימצקי
'הארץ',של'ספרים'במוסףהנדלזלץמיכאל
רוצהאינושכללרבי-מכרהציבורעלכופים
הללוב"דילים"כישםמספרהנדלזלץבהם.

גדולהכמותלסטימצקילספקאורןמתחייב
סטימצקיואילו ,מוזלבמחירספריםשל

יכולת"ללאאותםלקבלמתחייבבתמורה
מילכלשידועכפיהחזרה""יכולתהחזרה",
בעסקימפתחמושגהואבתחוםשמצוי

מןהחנויותרוכשותכרגילהספרים.
"עםספריםשלמסוימתכמותהמו"לים

 ,נמכרשלאמהכלומר ,החזרה"יכולת
הואאורןרםשלבעיסקותהחידוש .מוחזר
אתלמכוראזחייבוסטימצקיהחזרות,שאין
מכאן .לידיושקיבלהגדולההכמותכל

עשוייםשאתםהגדולותהספריםערימות
להימכרהחייבותהקופות,לידבהןלהיתקל

האחרוןספרואתאורןרםהפךכךמה.ויהי

שהוציאהאחריםהספריםשלושתכלואת
הראשוןהיוםמןמכרלרביבהוצאתו

הגיעובטרםעודולמעשהלהופעתם,
לחנויות.
וספרהליגורעיריתשל ,האחרוןהמקרה

מכליותרלכתכנראההרחיק , ,,"הסנדלרית
הבוטיםהציבוריחסיבגללבעיקרקודמיו'

'ידיעותשלימים' 7 '-ברבים.שהרגיזושלו,
דייןאילנהאותהראיינהאחרונות'

יחימוביץ'שלי'מעריב'שלוב'סופשבוע'
עיתונאיות"הסלבריטאיות",חברותיהשתי

כלל'בדרךדופיללאאינטגריטיבעלות
רואיינהשבועאותושלבליל-שבתכאשר

'סוגריםלויאמנוןשלבתוכניתובטלוויזיה
המחברת.שלאחרחברשבוע',
יותרחמוראבלחברים.ישזהבשבילמילא,
בפרשה.תרבותיקנה-מידהכלארנוןהוא
באותםעצמהבעינינתפסהשליגוררקלא

מבחינהנופלתשאינהכמיראיונות
יהושע,א.ב.כמוכמומיוצריםספרותית

סופרת("אניואחריםשלומאירעוז'עמוס

ובכלאפשריז'אנרבכלטובהנורא,נורא,
אהיהואניקאנוןאני ...שתרצילאומיתליגה

לפרסיםמועמדתאהיהואניבאוניברסיטאות,
הביקורתגםאלא )" ...החשוביםהיוקרתיים
מיהתחרתהלאחרונהשאךהמקומונית

א.ב.שלהחדשספרואתלקטוליקדים
יותריחניףמיהפעםהתחרתהיהושע,

אבל ... "חיתהבןמנחםשלכותרתו •נורללי
של('תל-אביב'>:מבריק"שלההספר

עיריתשלטוב"הכיחיתהמלמדאריאנה
משולהש"קריאתוהוסיפהכיאםליגור"
רק :>'ריעה'( ,, ...במנהשלקטןהרלאכילת
במאמרכיייאמרחירשאלישללזכותו

כיכתביעבור"זההחתונה"עדשכותרתו

 ...השלישיבספרללינורקרה"משהו
נעלמו'התל-אביביתוהאותנטיותהרעננות
השנינות.גםוכךלגמריהסתיידההעברית
המעטיםהיתרונותבליהנוסחה,רקנשארה

מעריב'),('תרבותכה"עדכתיבתהשל
"הסנדלרית"אתלקרואצריךאינילי'אשר

ניסיתיסופרת.אינהליגורכילדעתבשביל
"שירתמספרהעמודיםכמהלקרואפעם

מרובלסיימםהצלחתיובקושיהסירנה"
יחסיבמסעכי<מענייןורדידות.שיעמום

אתמלחשוףנמנעתאינההפעםשלההציבור
הגיבכיצדמספרתהיאכאשרהדלכשרונה

 20אתtיויקראלאחר ,אורןרםשלה,המול

"הואהיד:כתבשלהראשוניםהעמודים
טובה,ליתעשי-ואמרהטקסטאתליהחזיר
לוהטת.יותרקצתהסקססצנתאתתכתבי

 ,) 21,3,97ימים' 7 ' " ...מאכזבקצתזה

כלבדןאוהואכאמור'באמת,שמטרידמה
רבישנעשיםספריםנגדאינימידה.קנה

ספריםנגדאניאבלהקוראים,על-ידימכר
ומשווקיםמכרכרבימלכתחילהשנכתבים

קנהשאישלפניעודוזאתמכרכרבימראש
נאמרב'סופשבוע'<בכתבהאותם.קראאו

החדש,"ספרההשאר:ביןהמשנהבכותרת

ספורותשניותמכררבהפך'הסנדלרית''
מרשהאניהכיצד?האמנם? " ...צאתואחרי

אחד'מצדהיכולת,בכך>.לפקפקלעצמי
הציבור'עלמפוקפקיםמכררבילכפות

סופריםשלדינםאתלגזורשניומצד
כיווןלגניזה,פרסיםעטוריאיכותיים
בלבדבודדיםעותקיםמזמיןשסטימצקי
המטרידה.היאהחזרה","זכותעםמספריהם

ראיתיכיליהיהנדמהברחובאתמולבלכתי
"רביהספרים:חנותבחזיתשחורגרפיטי

ונתבררעיניאתשפשפתינמאסתם!"-מכר

שווא.חזיוןזההיהכילי

ומבקריהםפרנקופילים
עםפילוסופית,אומההםכידועהצרפתים

מכברלאכךעלעמדלהתפלסף.האוהב
 17 , 2,97ב'הארץ'גם(תור'האקונומיסט'

מכובדענייןהיאפילוסופיהכיהכותב
רידדוהאח,לידזאתעשהוקרטבצרפת.

ביתכמואיןאבלרויאל","הפאלהבגן
עלפילוסופייםלהרהוריםהפאריסאיהקפה

פולז'אןזאתעשה-50הבשנותהעולם.
ו"דה"פלור""ליפ",בבתי-הקפהסארטר
הסטודנטיםזאתעשו-60הבשנותמאגו",

לאהסורבון.לידעשןאפופיבבתי-קפה
מארקבשםלפילוסופיהמורההחליטמכבר
האקדמיהמכתליאפלטוןאתלהוציאסוטה

עושהוהוא-העירכיכר-לאגורהולהחזירו
ליד-קפהבביתבבוקרראשוןיוםבכלזאת

קיימיםוכיוםהתפשטההאופנההבסטיליה.
לפילוסופיהבתי-קפה-"קפה-פילו"-50כ

העתוןבפאריס.מחציתםצרפת,ברחבי

האווירהכיואומרהתופעהעלומספרממשיך
מוסרהטפותאיןמרשימה.הללובדיונים

לדברמורשהאדםכלמתנשא.דיבורואין
ומסייעיםבנימוסמקשיביםוהמנחים

אתלהוליךבחלקם,טירוניםלדוברים,
-שםמקפידיםבלבדאחדדברעל .הרעיון
סתומהשלשונםדובריםהמחשבה.בהירות

ביתרמחשבותיהםאתלנסחמתבקשים
'האקונומיסט',כאןעדפשטות.

יותרהקפידושלאחבלזהאחרוןענייןעל
לחבבהמבקשיםאזולאי'ואריאלהאופירעדי

המודרנית,הצרפתיתההגותאתעלינו
'הצרפתים'בשםחדשהסדרהוהעורכים
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בתהצרפתיתהמחשבהמןתרגומיםשעניינה

 /לדעת"הרצון-בההראשוןושהספרזמננו
מישלמאתראשון,כרךהמיניות",תולדות

עתההופיע-אשגבריאלבתרגוםפרקו
המאוחד.הקיבוץבהוצאת

מבקשמהבדיוק,הבינותילאכיהאמת,
סברתיאבלזה.ומוקשהקטןספרלטעון

לאשורה?הכותב
אקדמיה,אישכמדומני'הוא,שגםזמירצחי

הספרעלבביקורתוזהענייןעלכותב
כי ) 14,2,97'מעריביוספרים'('ספרות

בוחרפוקרגםהצרפתית,המסורת"במיטב

מפתחבמושגישימושתוךדיונואתלנהל
המפתחמושגלמשלכך' .מגדיראינושהוא

<למרותבתחוםבר-סמכאשאינישכיוון
ראויאוליאקדמית>הכשרהחסרשאיני
בכך.שמקצועםמיעללהסתמךהפעם

('תרבותזבדשלמהד"רההיסטוריון
עלביותרהאמון ) 28.2.97'הארץ'וספרות'

עלהנרחבבמאמרוחולקצרפתיתפילוסופיה
בקשראש'גבריאלהספר'שלגמרמתר

לכל ... "בספר:מפתחמושגשללתרגום
גרמומתרושובשובהוטרדתיהספראורך

הצרפתיהמונחשלההבחנהחסר
P O U V O I R כוח.העבריתלמלה

POUVOIR לעתיםאולםכוח,אמנםהוא
ואפילושליטלכוחהכוונהביותרקרובות

היאהשתייםביןזו(ואבחנהלשלטון"
שדוגלמיבעיניבעיקרביותרמשמעותית
 .).ל.ע-מרקסיסטיותשמאליותבהשקפות

דומהזו'בנקודהאי-בהירותבשללכן'
אםבטוחאינושובזבדכמומומחהשאפילו

בהמשךכהלכה.הספראתהביןעצמוהוא
שלהמילוליתפרשנותואולי ... "כותב:הוא

הביןהואואוליהנכונה?היאאשגבריאל
פרקו?שלהמילוליתמגמתואתממניטוב
ניטשאנילהיותניתןבלתיבאמתאולי

הראשוןהסמןאינוהספרהאםשמאלני?
הקיים?הסדרמולהגדולההתבוסהלתחילת

תנועותכשעידןבדיוקהופיעלאהואהאם
נסוגמגיבוריווחלקנחתםהשונותהמחאה
הכרךהחברה?למדעיהפקולטותלירכתי
שלבואםרגעאתבהופעתוסימןהקטן

יפהלהסתדרשידעוהחדשים''הפילוסופים
לכלשמעלמכיווןהרמותבכל'הכוח'עם

'כשלטון.'להיתפסחדלהואתקשורתבמת
האופנהשללידתהאתבישרגםהוא

כךכלהקונפורמיסטיתהפוסטמודרנית,
עוצמתבגללרקולאשלה,בטמפרמנט

אולי'אזהאתניים'.'בשיפוטיההיחסיות
זה,ספרנכונההביןלאזבדשלמהבאמת,
כךכלעמוקמובניתאי-הבהירותואולי

כוונתאתלחלץקשהשבאמתעצמו'בטקסט

שימושתוךאצלוגדרמר'כוח'הדיוןשל
אותםאשרחוזקה''יחסיאחרטעוןבמושג

לדעתשרוצהשמיכך .כללמבהיראינו
ייאלץלכוחידעביןהיחסיםעליותר

למדי".חלקלקהקרקעעללדשדש
חשתיאני<שגםזמירשמעלהאחרתטענה

אתשמאפייןמהכיהיאהקריאה>במהלךבה
האופןהואפרקו'שלהרטוריתהאסטרטגיה

ערכיתעמדהמנקיטתעצמופוטרהואשבו

בסךהואלכאורהחושף.שהואלתוכןביחס
ידעמערכותשלמיסודןאתמתארהכל
זאתלחובה.אולזכותאותןלשפוטמבלי
"כברכדבריו'לכוח,שההתנגדותכיוון

זאתכלאבלהכוח",על-ידימכוננת
לבהירותמוסיףשאינומהבלבד'לכאורה

עמדתו.של
אגסי'יוסףפרופסוראחר'אקדמיהאיש

בלשוןבכלל"הצרפתים"ואתפרקואתתוקף
'מעריבימעריב',('תרבותיותרהרבהבוטה

אופנתית,פילוסופיהבצרפתיש .) 14,2.97
לפרקיםמתחלפיםשנציגיהאומר'הוא

ובבוזאינטלקטואליתביומרנותטמוןוייחודה
הפשוט.לאדםסנובי
הביןלאכיבפשטותלומרחוששאינואגסי
"הספרפוקר:שלספרושלרובורובאת

מצטמצםהעיוניחלקופסבדו-היסטורי.
לא'מתודה.'הקרוילפרק 71-64לעמודים
זהחומרבקריאתשמיומנותיהיותהבנתי.

הקוראיםשרובהריהממוצע,מןנופלתאינה
כמעטגםמתרה •המחברלדעתירדולא

 '.' 55בעמודבהערהזאתומאשר

השגותיוכלאתמפרטשהואלאחר
מסכםבספר'רביםעמודיםעלהמשתרעות

הנהנהכלאתיגרהזה"ספרבאומרו:אגסי
בלתיהיותוכדיעדמעמיקחומרמקריאת

הטפהתוךמתקדםוהנשמע ...להבנהניתן
לחיסוןדרךקיצור"איןלדבריולריאקציה'.'

כךלשםאינטלקטואלית.יומרנותמפני
לחשיבהותירגולשיטתיחינוךנדרשים

וביקורתית'.'בהירה

 ,אזולאיואריאלהאופירשעדיהראוימן
הזההחשובהמפעלאתשיזמוהפרנקופילים

בת-ימינו,הצרפתיתההגותמןתרגומיםשל
לתועלתלבםלתשומתאלההערותיקחו

הבאים.הכרכיםשלהקוראים

לחלוטיןריקותבידייםלצאתלאכדיב.ב.
דומנילפחות,אחתמרכזיתנקודהכיאומר

הדיכוימושגאתממירפרקושהבינותי:

שיח.שליותרמורכבבמושגהמרקסיסטי
גם ,למשלהמיניות,שלבמקרההשיח,
 •עליומפקחגםאך ,המיןעלהשחהמעודד

שלאאותו.מתעדוגםאותומעוררגם
לכלמחלחלהשיח ,והגלויהישירכדיכוי

שובזאת,עושהוהואהחברה,שלהמערכות
 ,הווידויבאמצעותהמיניות,שלבדוגמה
צורהזווכדומה.הפסיכיאטריה,הרפואה,

נובעתאינהאשרשליטה,שליותרמורכבת
ומפוזרתמבוזרתאלא ,אחדדומיננטיממקור
אתנכוןהבנתי(אםשוניםכוחבמרכזי

דבריו).

 aי\- 11

:כ

פטישחך

כפר--הכפרמאותוהננוואניפטישיצחק

המייסדים,מדורהוא •זבולוןשבעמקמסריק
ספרוגבעלהראשונים.הבניםמדורואני

h ו,.אי•הטעםזהpחלונות'(סדרתשם•
ביןכתבתישערכתי ) 1996גווניםבהוצאת

נםרבהבמידההיאזושירים"אסופתהשאר:

יותרלמחברשמלאו.לאחרלידתה •שירי
רעננה,היאואף-על.;.פי-כןשנה,משמונים

וסוחפת".חיה

כדייחדכאןחברוגיסיםוכמהכמהואכן

שלכוחהנםהזה:השיריהנםאתלחולל
שתיקהשנותעשרותעללהתגברהשירה
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בהגיעושיריתעדנהלמחברולהביא
ליצורשהצליחהשירייוםהגבנס ;גבורותל

המקיףשיריםטווחיחסיתקצרזמןבפרק

כולההזוהמאהאתבנושאיוובסגנונו
בשנותסופהועדהשלושיםבשנותמראשיתה
ובביטחוןומנוסהכבקיזהוכלהתשעים,

מלאכתואתהיודעמשוררשלמלאשירי
שירתשלהמרפאהנס Iלכלומעלויעורר;
קשייועםאחדמצדאותוהמעמתתאמת

מצדעליוושומרתהמחזקתאך Iומכאוביו
'מאזן':בשירכדבריושני.

שנהחלפה
כפוףיותרעודוהגביותרעמוקיםהקמטים

מאוזןהמאזןהנהאך

כאןואני

 ) 84<עמ'השיריםבזכותאולי

השנההיא Iבשירהמוזכרתשנהאותה

ב-מאשהרעייתושלמותהמאזשחלפה
אותהשלראשיתהבעצםחיתהואשר 1994

רבהספראתשהניבהאובססיביתכתיבה

והנמשכתעמודים,מאהמעלהזה,הכמות
ערב-אחרבמקוםהיום.עדידיעתילמיטב
אתהרחבתי-הספרצאתלכבודבצוותא
הנוספותהשיריותסגולותיועלהדיבור
אחתנקודהלהדגישברצוניכאןואילו
ציבורית.חשיבותגםלהשיש Iבלבד
אתנשא 1914סלובקיהילידפטיש,יצחק

התרבותחניך Iנערהיותומאזבחובוהשירה

ביכוריאתפרסםבלשונהההונגרית,
נרתם-1935בארצהעלותומאזיצירתו.

החל Iהדורשלהחלוציותהמשימותלכל
השומר-בתנועתשליחחיפה,בנמלמסבל
מפ"ם,שלומדיניאירגונימזכיר Iהצעיר
חבר-קיבוץלכלומעלבווינה,ישראלשגריר

עדהשירה,אתהצידהדחקאשרהשורה,מן

מספרשהואכפיהרעיה,מותשלאירועאותו
לרעייתושרזקן'משוררבשירכךעל

המתה':

מזמןקברתיכיהיהנדמה

מעולפתהכבולהשירתיאת
אהבהמילותלחשתילךואם

ישירהפשוטהפרוזהזוחיתה

מתפרצתשעלתהתשוקהשל
בערומליםלאהיודעתואת

ספרותבלי-מאודאהבנו

שדודקברךעלבעומדיאך
לקרבידמעותדחפתי
אבודכחפץשנטשתישירתי

נשלטתלאבעוצמהפרצה
בקולךאלידוברתהיא
אליזורמתאת
בשיריםחיהאת

 ) 83<עמ'שוכנתבתוכםאת

לכאב,ארוכהלהעלותשיכולההיחידהגם
עלהאמתכלאתלנומספרהואאיןאבל
שקדמהארוכהשיריתשתיקהאותה

הואזאת •הקברשפתעלהשירלהתפרצות
הואשםבחיי?'משחק'מיאחרבשירעושה

כותב:

הייתיעלםמקוריאדמתעלשםאי
כדוריוזורקכלולייןבשפה,שחיתיוכמו

חבלעלעימןורקדתימליםהעפתי
כקורחעשירוהייתירכושיחיתהשפה

פגסוסמעופףסוסעלחלמתי
הנשגבהפרנסוסעלמטיילעצמיוראיתי

תעלולימלשוןונפרדתיהפלגתיכאשראך
מנכסיגםנפרדתי

וחסוםמתייסרומגמגםפהכבדונותרתי

ולסבוללשאתאוכלשלאידעתיכי
כחולחשאניכאשרתכלתלהגיד

עודתשובלאשםשללולינות
קרהוכך

למליםהנוראהצימאוןכי
 ) 78<עמ'השירהמקורביייבש

החלוצייםהחייםשלהמעשהגודלרקלא
עשרותבמשךהשירהאתהצידהאפוא,דחק,

 'כלהוסרובוברגעשהתפרצהעדשנים
הדחקהשלפריגםזההיהאלאהמחסומים,
כמעטשגבלהוחמורה,קשהתרבותית
כילנומספרבשירהדוברעצמי.בסירוס
בתרבותהולדתואדמתעלעלםבהיותו
עשירמשוררמלים,שללולייןהיהאחרת,
פסגתעלשמחשבההשפה,בנכסיכקורח

חיתהלאהנשגבבפרנסוסוישיבההאמנות
בהיפרדוארצה,בעלותואולם •לוזרה

כבד,'ונותרמנכסיוגםנפרדתעלוליומלשון
כרצונולשורריוכלשלאידעכיומגמגם,פה

הצימאוןוכךלו.נעניתאינההשפהכאשר
השירהמקוראתגםבוייבשלמליםהנורא
בקעהולאשכמעטעדשנים,הרבהכךלכל
מגרונו.עוד

שבאחרונהכיווןזאתנקודהלהדגישביקשתי
החדשים'ה'היסטוריוניםמרבים

המחירעללדברהביקורתיים'ו'הסוציולוגים
מהיהודיםהציונותלכאורהשגבתההתרבותי
נוסףקיפוחבכךרואיםוהםהמזדהים,

הגזענית.האשכנזית,הציונותאותםשקיפחה

כאןחיתהבאמתהאםאותם?רקהאמנם?

אתלדכאאשכנזית-גזעניתזדוןכוונת
מעידלפחותזהשירהמזרח?יהודיתרבות

עלבשווהעברחרמש-הזמן-ההיסטוריכי
רקולאכבד'תרבותימחירוכיכולם

תרבותיוצאיאשכנזיםגםשילמותרבותי'
נעוץהואאוליהבדל,ישאםמזרח-אירופה.
 .עליוובתגובההקושיעםבהתמודדות

שבכותרת"אי-השקט"באותורמוזזהוהבדל
הואהואהזה"אי-השקט"שכןהספר.שם

זהשספרשלםדורשל"הטעם"והואהאתגרהתפרצותאתלנומתאר Iכאמור Iהשיר
עםהרחוקומרגש,יפהמיסמךעליו.מעידכפיגדול'כאבשלרגעבאותוהשירה
אידיאליזציה.אוייפוימכלזאתשהיאבאמנות,כללבדרךמתרחששהדבר

ירושלמיתלמוד
חסכוני'מאופק,הואכידוע,המקראי'הטקסט

שלמותדרמות •ביותרההכרחיאתרקואומר
החטאהאדם,בריאתהעולם,בריאתכמו

הבל'רצחעדן'מגןוחוהאדםגירושהראשון'
לעתיםמסופרותועוד'ועודהעקדה,המבול'
חשיםאנוכיואףמשפטיםשלושהבשניים
תמידהםבם,הקריאהבעתעוצמתםבמלוא
ללאבעינינו'גמורכמעשהכברנראים
ממש.זהברגעבהווה,התרחשותםשלהחוויה

עושיםשלהעתים'ו'אנסמבלירושלמירנה
-וילך''ויאמרהחדשהבהצגתםממשזאת

ומגלמיםהכתובבטקסטחייםמפיחיםכלומר
הבמה,עלעינינולנגדחיותבדמויותאותו

ירושלמירנה

יושבסביבובמרכזעירוםמשטחאלאשאינה
לאבהשחזיתיזוהצגהגורן.בחציהקהל
מהממת.ולשוניתויזואליתחוויההיאמכבר
-המקראיבטקסטדברכמעטלשנותמבלי
-והעברותהשמטותלהכפלות,אוליפרט

ביפיאותנולענגרקלאהשחקניםמצליחים
בתכניהאותנולזעזעגםאלא,העברית

עברלתארחדלהשהיאברגעהמסופרים
למשל'כזוהי' •אימתניהווהומחייהקפוא

המלווהעדן'מגןוחווהאדםגירושתמונת
מעתהכיהיודעיםהשנייםשללבקורעבבכי

האשההיו.כאשרחייהםיהיולאשובואילך,
אפובזיעתהאישבנים,תלדבעצבלעולם
עבורארורהתהיההאדמהואילולחם,יאכל

כאשרהמבולתמונתהיאכזאתשניהם.
מלבדברא,אשרהחיכלאתמשמידאלוהים

המוסיקהבאמצעותכאשר-התיבהבאיאת

יונהאבישלהחללותאורתברייטישראלשל
מעיןמתרחשתהרנזון'ודרורבואנו

שהצופיםהדיןיוםשלמזוויעהאפוקליפסה
תמונהכלכמעטהיאכזאתבתוכה.נתונים
בהכרח,דרמטיתהיאתמידלאאשרבהצגה,

כמווהומוריסטית,אירוניתגםלעתיםאלא
לאתנאף,"לא-הדיברותעשרתמתןלמשל
במועדון-שקר"עדברעךתענהלאתגנוב,
לריקודים.מוסיקהלצלילידקדנטילילה

פעםכאןמוכחתהמקראיהטקסטשלגאונותו
שלבגאונותהפוגשתהיאכאשרנוספת,
 •חיים.בולהפיחשיודעתבמאית
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נלאיתשאינההוהתקוניןלנחוראדםכלעלשומההקצריםחייו"במרוצת '"
ןינהיציבות,הנאותלניןובוהוהתוהותענוגותניןהנבונה,ההשלמהלנין

הימיםמןביוםלהצליחאוניניהם,לנחורהאולימפי.האללניןהסיראן
 ".זהעםזהליישנם

יורסנארמרגריטאדריאנוס"'זכרונות' :סואניאדר "

קטניםעגלגליםהברדכדוריבבר.דמהולגשם
החיצוניתהמרפסתרצפתסיכות.כראשיוגודלם
המתגבשצפוףברדשללבנהשכבהמכוסה
לקרח.

השקופות.המרפסתדלתותמולעומדתאני

" ~ 

' 
'ץ

' ' 
" 

-~il 
;;;; 111 
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המשיכתונתאתמסירהאניבאיטיות .בוערגופיהחוצה,מביטה

 ,שליהשחוריםהתחתוניםגומייתאחרמחפשת ,מעליהלבנה
אניבעדינותהרצפה.לעברמטהאותםמפשילהטנגה,תחתוני
לרווחה.הדלתותאתופותחתהרכותהביתמנעלינחלצת
החוצה,צעדעושהאנימאו.דקרקר.פני.אתמקדםצונןרוחמשב

יורדברדשלמטח-נוסףצעד ,מצטמררעורילדלת.מעבראל
שלי,הפטמותבקצותבהנףנוגעכתפי.אתשערותי,אתמכסהעלי,
בניצוצותאותומכסההערווה.שיערלעברהבטןבמורדגולש

 .קורשלזוהרים
הקרח.פתיתינאספים ,הישבןעםבחיבור ,שליהתחתוןהגבברקמת
מיםזרזיפילכדינקוויםלאט,מפשיריםהםעוריעםבמגעם

מתמוססיםבטניבשיפוליהקטניםהקרחזרזיפיאחורי.אלהגולשים
 .תוכיאלומחלחלים

פטמותילבר.דלגשם.כוליחשופהלצדדים.ידיאתפורשתאני
העצומותעיני .חידודיןחידודיןעוריהמצליף.המגעמכאבמאדימות
 .כדמעותשטעמןפניניםשמורותיהןביןקוברות

גופיהקרח.מיאתבלשונךמנקהקפוא,מגיע,ואתהרגעעוד
שאתהכלהבקבוק.מןלזינוקהנכונהכשמפניהתוסס ,הבוער-הצונן

שנינואתולשרוףבגופיביותרהחםלמקוםעכשיולהיכנסזהצריך
 ...בעוצמתך

שלךחריזהחשבוןאתנחייבכןאם !משהו?עוד ,אדוני ,"זהו
מקווהאנישהתקשרת,תודהש"ח. 150-לילהתעריףכןכרגיל?
 " ...הבאבשבועשובנשתמע ,ודאי ,כןשנהנית!

ספרמונחממולהשולחןעל .הטלפוןשפופרתאתמניחהאני
היטב.להתכונןצריכהאניגדול.מבחןליישמחרשלי.המתמטיקה

מהרהרת:אניהזה.המבחןבתוצאתומותנההכףעלמונחעתידי
חשבוןעלבבנקאפקידהכסףאתהמשמרת,לסיוםשעה"עוד

ואניאלפיותכמהעוד ,זהו .מזמןלאמשםשלקחתיההלוואה
מסודרת."

~ 
אניעכשיוללימודי.הראשונהבשנהכברלעצמיאמרתיזהאח

לעצמי.אומרתאנימחר',זהעלנחשוב'מילאשלי.הדוקטורטלפני
בעצמי.מתרהאניעצמך',אלמדייותרמדברתאתהאחרון'בזמן

העולמותשניעללשלוטליקשהעצבנית,מאוד,רגישהנעשיתי
חיה.אניבהם

איןלכסףעלי.מעיקההאחרונותבשניםשרויהאנישבההסודיות
שלי.הדמיוןאתאוהביםהלקוחותקל.הואממני.חזקכוחואךריח

רעגופימגיברבזמןמזהאך •ובאווירבמליםמתלכלכיםרקאנחנו
לו.להקשיבמסרבומוחינושמתשאניהזההמעופשלאדירמאוד
הואקבועה.מתכונתשיחות.מנהליםואניהזהשהלקוחשנהחצי

נשמעהואמאחרים,להבדילעליה.לומפנטזתאניסיטואציה,מציע
מעניין •לוחץאינולעולם ,אליוסימפטיהליישנעים.קולו .צעיר

לעצמי.לועגתאניעליו'שתפנטזיכדאי'אולימעשיו?ומההואמי
 ' ...כפולאותותחייביהבאה,'בפעם
סתם.עלייחשובשלאעצמיעללולספר ,איתרלדבררוצההייתי
אבסטרקטיתבמתמטיקההעוסקשליהאחרוןהפרויקטעללולספר
שאמציאכדילימשלםשהואהפנטזיותעללולספרבהכרחולא
עבורו.אותן

תחושתהיום,השתבששליההגנהבמנגנוןשמשהוחשהאני
ליד ,אנושילחוםצמאהאבי .מדיחזקהמשמעתשלהתפוררות

הואבומצויהשאנישהטירוףלהאמיןלישתגרוםומעריכהמלטפת
 •שליהעמוסהדמיוןשלפיקציה
אני ,דבריכוונתאתולולעצמילהוכיחעצוםדחףידיעלנשלטת
מקצועיואיסורכלללכלובניגודמעולם,עשיתישלאמעשהעושה

t-בעמ'המשךt-41 

ג

37 
 ' 97אפריל



'-,, 

 5וי~
ן~
האמהזתחוו ~

קטאייבח-ונגראלכסנדרה
גור-אריחיחודחמרוסית:

-ישנוכולםזה.קטןחדרעלמזמןכברירדהשינה
שנהעדשנהחציבגילאיהקטנים,הילדיםשלושת

הסטודנטיות.אמהותיהם,ושלוש ,וחצי =- ~ ערמוניות,עינייםבעלתעגלגלה,פוטאפובהאירה = = llli llli ללביץ,לנהמתולתלות.כהות,ושערותחכמות
קלועותארוכות,צמותעם ,נערכמוכמעטרזה,גבוהת-קומה,

אביהלהתפתל.לעצמןוהרשוהשתחררובלילהשרקבהידוק,
היוםובמשךחברותהיוהןרחבת-גרם.במיוחד,נאהלאחומנקו,

לפיבישלו ,לפעוטוןהילדיםאתלקחוביחד-אחתכמשפחהחיו
עלאשהידעוהןהיום.בעניינידנוביחדה"משפחה",לכלהתור

שמלהעלמחשבה ,בסמינרשנאמרהמלהכלהכול.אתרעותה
בתיאטרוןחדשההצגהעלאומודרניות,נעלי-עקבאוחדשה

איזהידעוהןלראות.ללכתשכדאימוסקבה,שלהאקדמיהאמנותי
שיריהם.אתזובאוזניזובהנאהוקראומהןאחתכלאוהבתמשורר
הלא-משותפיםאתואפילוהמשותפים,הידידיםאתקיבלוברצון
ביחד.קיבלו
מנועות-מגשת,בארצותמזו.זוהרחקונמצאוישנוהןעכשיואולם
פגישותהיולאאלהבארצותמקום.בשוםדרכיהןנחצותלאשבהן

ומוכרותידועותחוויותאו ,לזוזומוכרותמחשבותלאמשותפות,
 .דברבשוםרעותהעםאשההתחלקהלאוכאןלאחרות.

שאיננהלההיהומוזרשלההמעוןבמיטתגבהעלשכבהאירה
בקתהבאותהישבהובה-בעתלהדרםיכולהאינהמשום-מהישנה,
יפה-בלונדיניבחור ,חסון ,גדול .ואןאיונמצאשבהבאדמה,חפורה
ולכןהאיתנהבזרועוכתפהאתחיבקהואבגופיית-מלחים, ,תואר
וחיתהעיניים.לעצוםלאאפילו ,לזוזחשקלההיהלאחם,לההיה

ושלווה.ביטחוןשלנפלאהתחושה
לכסותמשתדלתהכפרית,בבקתהבקדחתנותהתרוצצהלנהואילו
יהיוושהכריםבמקוםיהיהשהכיסוי ,כךהעצומההכפריתהמיטהאת

ולאואסיה,שלאמותיכנסמעטשעודשידעה,כיווןכיאות.מונחים
 ...ויצחקובאצבעעליהיראווכולןשכנותבחברתאלאהיא,רק

אותהשלחזהמדוע ,להביןיכלהלאהיא-לבכותלההתחשקמאוד
התינוקעםלההיהמוטבלאהאםכל-כך.לההזרהזה,לכפרואסיה
הואאךידידיה?ביןבאוניברסיטה,במוסקבה,שם, ,להיוולדהעתיד
אתעצרהולנה ...משביע ,יותרטוב ,יותרבטוחיהיהשכךחשב

בעולם.אישלההיהלאכברקרוביהמביןכידמעותיה.
השיערבהירתאביהשקטה.כבדה,אנחהבחדרנשמעהפתאום

התרוממההיאאימה.בהןשכנההאפורות-ירוקות.עיניהאתפקחה

חשכאילוהקטן,מישהבכבדות.עליוצנחהאחר-כךהכר,על
אמו.שלמפניההמתיחותרפתהזהוברגעלייבב.החלזע, ,במשהו

איכרהשלידהרחבה,ידהאתאליוהושיטהקלות,התרוממההיא
מיד.השתתקוהואגבועלאותההניחהמיוגעת,

מולנועדה.היאאירה.שמעההדממה,בתוךשנשמעההאנחהאת
לאלא,בית-חולים.שלמחלקהאלאהבקתה,חיתהלאכברעיניה
פגוע-ריאה.פצוע.צבאי.בית-חוליםאלאסתם,בית-חוליםשל
לאשמתחתאותווחילצהסחבהואפילובוטיפלההיאיחיה?האם

-ביתלמזלה,החובשים-הגברים.לידיאותומסרה ,ביותרהכבדה
ברכבטרמפלתפוסהצליחהוהיאעדייןהועברלאהחולים-שדה

עכשיוואילוחזק,גדול,נאנק.והואלידוישבהאותו!מצאהחולף.
איזהחזקה!כזאתוהרוח •••אניחואביה.תינוק.כמולהנראההוא
 ...רוח
בלילולילהמדיואילו ,אחדמסוגחייםהתנהלוביומויוםמדי ,וכך

דעךאיורן-בלילותאירינהעלעברונוראיםימיםאחרים.חיים-
הפציעה.בעקבותשהתפתחהמשחפתגווע •מוסקבאי-חוליםבבית
ואנצ'קה.-איוואןבשםלושקראהכמובןבנם.שנולדלפנימתהוא

ואסיהשלאמומדועשאלה:אותהלילהכלעלתהלנהאצלואילו
מפנימה.בגללאלא"מדוע",לאואוליכל-כך?אותההשפילה
מתוךאלהאנשיםכלום,שוויםלא-כאלההם ...יהודיה?שחיתה
שלו:והתשובותלוואסילי.והמכתבים ..•אלפייםשנותבתהאגדה
לאבן-אדםשליאמאשלנו.התינוקלמעןבסבלנות,להתאזר"עליך

כרופאשירתשבו ,שלובית-החוליםיעבור".והכול-תלדירע,
 ...הרחוקבמזרח-מאודרחוקאזהיה ,הראשי

אםמניןיודע?מיובעצם,חלומות.בליכנראה-ישנהאניוטהרק
אנחה?אותהכן

קוצרעםהרגילה,המהומהעםהימים,ובאיםנגמריםהיוהלילותאך
 .••האוכלשלקבועהבעיהאותהעם ,הזמן

לההיהיוםאותואירינה.התעוררהראשונה ,מדוברשבובבוקר
ניק-ניקאותומעבירכאשרבמיוחדלאחר,אסורולסמינרסמינר.

תהכוסשתתהבמהירות,התלבשהאירהניקולאייביץ').(ניקולאי
עודהילדיםלדלת.מעברונעלמההבנותיתראתהעירהלחם,םע

כלשלהאמהותהןואניוטהלנה-היוםבשקט.לישוןהמשיכו
השלושהכלאתולהביאלהלבישיכולהאינהלבדהאחתהשלושה.
לפעוטון.
התיישבו ,התעוררוהילדיםמהוסה.בקולביניהןשוחחוהאמהות

ידיואתלההושיטזהואנצ'קה.אתלהלבישהחללנהבעריסותיהם.
אמהותבבחינתהיוהנשיםשלוששהריבשקטוחייךבשמחה
בלתי-דברשוםבכךהיהלאבדלת.דפקווכאןהילדים.לשלושת

-השנילמידע,זקוקאחדבדלת:דופקמישהותמידבמעון-רגיל
במקהלה:אמרויוטהואבלנהלכןלעצה.-השלישי ,סוכרלחתיכת
"היכנס!"

בידו.תיקעםארוך,במעיל-גשםגברנכנסלחדרנפתחה.הדלת
אניוטה.חשבה-סטודנט"זהשאין"ברור

וארשת-פניםקשיחותמביעותבולטות,עצמות-לחייםהיולגבר
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חרדה.הביעו ,מזוזוהמרוחקותהכחולות,הקטנות,עיניומתוחה.
חשבהאביהחלקות. ,מדילבנותלבנות,שערותצנחוהמצחועל

לנההללו?המרוחקותהעינייםאתראיתיאיפהבלי-משים:בלבה
זהברגעאךורה.שלמיטתהאלורצהואנצ'קהאתמידעזבה

לביןורוצ'קהביןרגליהעלאיתןנעמדההקטנה,ורוצ'קההתרוממה
יכלהאיךלהיות!יכוללא"זהבלחש:אמרהמזועזעת,הנכנס.
נטלהגברממש",אותךראתהלאמעולםבעצם,הריאותך?לזהות

פלאאיןשלכןהנשיםבממלכת ,"נוענה: ,בזרועותיוהילדהאת
מאמיןאיננועצמושהואהיהברוראךכאבא".מתקבלגברשכל
-רביםגבריםנכנסיםאצלנו"לא,במהירות:ענתהלנהבכך.

 ,'' ...ללימודיםחבריםשכנים,

שהובילהאקספרס,שלהקרוןתאשלהתחתוןבדרגששכבהאניוטה
אוליהרחוקה.הסיביריתהעיראל ,העשרבןשלהמישקהואתאותה
אקדמיתמושבהאותהאלהרחוקה,ממוסקבה-לומריותרנכון
עירבאותהקרובה.להנעשתהמזמןשכברהסיבירית,העירשליד
זכרהלאכברמזמןמישה.אתוגידלהבכירהכמדעניתעבדההיא
חדר-באותוהאימהיות,ושמחותיהןצערןעיקראתאזשהיווהמהו

החלהשהרכבתשברגעמפני-נזכרהפתאוםאךקטן.אמהות
נפנהמישקה ,מאחורנותרהמוסקבאיוהרציףמירוצהאתלהאיץ
וענתה:נבוכהאביהשלי?"אבאהיה"זהחמור:בטוןושאלאליה
היהזה-מעצמייודעאני"לא.משהו?"לךאמרהואלך?מנין"לא.
 ,לגמרימובןבלתיהיהוזהסורה.עלדיברהוא ,כמובןשלי".אבא

"פאפא!-וחציהשנהבתורוצ'קהשלהנואשתקריאתהכמובדיוק
 ...מיסטיקהמיסטיקה.מיסטיקה.פאפא!"

 ,נולדשבההעיראתלולהראותלמוסקבה,מישהאתהביאההיא
ומסיפוריה,התמונותלפירקאותםשהכירידידיה,אתלולהכיר

וואניהוהעליזה,החביבהורוצ'קהואחות,אחכמולושהיואלהועם
.סורה.גםהיהלבקרשבאוהידידיםבין ,כמובןהמגושם. ,המגודל
ימיםכמהרקהאחרים.מןיותרשתקןאפילוהיההואהאמת,למען
לגןמישהאתלקחתרשותממנהביקשהואחזרה,נסיעתםלפני

הנידסורהליל.דכלוםיגידשלאאמרהרקהתנגדה,לאהיאהחיות.
הרכבת,לתחנתאותםליווההואאחר-כךהסכמה.לאותראשו
עמדארוכהושעההמדפים.עליחרהבלקרוןחפציהםאתהעלה
החלון.לידהרציף,עלשותק
החלוסורהזזההרכבתלבסוףמבפנים. ,לחלוןמעברעמדומישה
החלוןמןניתקלאמישהואילוצעדיואתמאיץברציף,לצעוד
מןהמוסקבאיהרציףנעלםקצרזמןכעבורבידו.הזמןכלוניפנף

 ...ואליהמישהנפנהכאןהעיניים.
לנההסטודנטיות,במעון ,אזיוטה.אבשלעיניהלפניצףהכול
אתלהשאיריכולהאינני-נחתךחיישגורלהבנתי"מידלה:אמרה

עכשיו!דבראותוהיאגםלומרחיתהרוצהמהאבא".בליורוצ'קה
אחרות.נסיבותהיואצלהאך

בלתי-נסבל. ,חדכאבברקותיה,אחזכאבבעיניה,עמדודמעות
עלה"מישה,במהירות:ואמרהבבכיתפרוץמעטשעודהבינההיא

עלול-תדאגאלאבלדקות.לכמהיוצאתאני ,העליוןלדרגש
חיכהלאמישקהמעט".שאתעכבלהיותיכול ,ארוךתורשםלהיות
עליוהחביב ,העליוןגשהדראלבמהירותטיפסנוספת,לבקשה
תור.שוםהיהלאהשירותיםלידיצאה.היאהחלון.אלונצמד
שלאכזה ,היסטריבבכיופרצהמאחוריההדלתאתסגרהאניוטה

זכרהלא ,דברשוםעלחשבהלאהיא .לכןקודםמעולםאותהפקד
שהתעשתה,לאחרבדלת.דפקואנשיםשם.שוהההיאזמןכמה

איכשהוהתנגבהקרים,במיםפניהאתבמהירותאניוטהשטפה

תורעכשיוהשתרךכברבית-השימושדלתלפניויצאה.בממחטה
 ...ארוךדי

רצה.רצה,רצה,והרכבת .הקיראלפניהשכבה,היאועכשיו
לאאמא, ,תדאגי"אל .אמולידוהתיישבהדרגשמןירדמישקה
אותו:חיבקה ,ידהושיטההסתובבה.ולאכמעטהיא,אותך",אעזוב
בנמנום.ושקעהגבר",אתה-יודעתאנידואגת.לא"אני

שלובמטרעצמהמצאהפתאוםאך ,עברזמןכמהלומרקשה
ושמונהארבעיםבשנת ,עצמויוםבאותוסורה.עםמוסקבה,

לסורה,לולומרהתכוונהוהיאלקונצרטהלכוכאשרהרחוקה,
תינוק.להםשיהיה
אניוטהכילא!לעולםלעולם!לקרות.היהאמורשלאמהקרה,וכאן
אךככה.לחשובהיהיכולשלאידעהזה.בענייןדעותיואתידעה

שאיננומההשטחפניעלעולהמסויםברגעכנראה, ...להרגיש
לאהיאאזומדוע?קורה?זהרגעבאיזהאבלבתוך-תוכנו.יודעים
כאשרנים-לא-נים,שלמצבבאותואךאניוטה. ,כךעלחשבה
הוא-בבירורהבינההיאפנטזיה,להיותחדלבזמןלאחורהמסע
לא-לספר ,לספרלא-"לספרהמציקות:מחשבותיהאתקראודאי
 ,עכשיודופקים.הגלגליםסתם,זהלא.אח, ...לספר"-לספר
העמידהבגילגברעלבמבטווהצביעפתאוםנעמדסורהואזהיום.
לוודאיקרוב •יפה-תואר ,אינטליגנטייהודיזההיהלידם.שעבר
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הואכמהתראי-סורהאמר-אלה,אתאוהבלא"אניפרופסור.
הואומה •צריךשהואמהכלקיבלמצליחנות.ומפגיןמעצמומרוצה

או ,אותנויעזבוהםהאםלפעמים:ליחושבאניבתמורה?לנויתן
הבינהרקאחת.מלהלאאףענתהלאהיאעלינו?להשתלטינסו

תספרלא-תספרלאיל.דלהםשיהיהלותספרלאהרגע:באותו
כתשובה.הגלגליםדפקושוב-תספרלא-

גביעלמישהישןכברשבו ,הנוכחיליוםובשובהחלף.חלף,והזמן
הפליגה-אחראחדאףשלולאשלה,מישה-העליוןהדרגש
הזמן.במסעשובאניוטה

לגמרי.אחרתברכבתנסעההיאעכשיוקודם.מאשריותררחוק
הארבע-בןואחיהאמא,אבא,היא, .עכשיומישהשלבגילוכמעט
אוקראיניתעיירהבאותהאךהגרמנים.מפניברחוהםמישה.עשרה,

מקוםלמצואהיהמאודוקשהיהודיםהרבהדיהיו ,חיושבהקטנה
משפחהלגביהדברהיהבמיוחדקשהמזרחה.היוצאתברכבת
-מאחוריהםהיההכולבכל-זאת!הצליחוהםאךכשלהם.משכילה

ישבוארבעתם ,משלומושבהיהלאמהםשלאיש ,כמובן .נסעוהם
מאושרים.היוהםאךבצמידות,זהאלזהלחוציםאחד,דרגשעל

כברזהבקטענעצרה.והרכבתפיצוץנשמעשרק,משהופתאום

והעמידוהקרוןמןלצאתלכולםהורו •נכנסווהםהגרמנים.שלטו
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אחר-כךהרובים.בקתותאותודחפושהתעכב,מיבשורה.אותם

לפנים.לצאתהיהודיםכלעלציוו
שאמרומהעשו ,נכנעו ,משהולהביןאפשרותכלשאיבדוהאנשים,

הובילואחר-כךבקתות.נדחפושובבאיטיות,שהגיבוואלהלהם.
אלהאת-אחריםאנשיםעמדוכברשםמערבה,אי-שמהאותם
לאהגרמניםעםוייראו:שיראו ,הסמוךהכפרמןכנראהלכאןכינסו

הכריחוהיהודים,הרכבת,מןשהביאואלהאתואילומתווכחים.
אתלהסתכל.היוחייביםמסביב,שעמדווהכפריים .בורלחפור
מהבשבילידעוהעיניים.אתלהריםמבליבשתיקה,חפרוהבור

מי.בשבילידעוחופרים.
שהסתכלו.אלהביןעצמהמצאהומדועכיצדזוכרת,איננהאניוטקה

אניוטהבידה.פיהאתוסתמהחזקאותהחיבקהלהמוכרתלאאשה
כברהיאהזרה.האשהשלבזרועותיהתלויהונשארהרפויהנעשתה

אתראתהלא ,היריקולותאתשמעהלא-דברשוםקלטהלא
האדמהרגבישלהעמומיםהקולותאתשמעהלאהגופות,צניחת
פנימה.שנפלו
גררה-יותרנכוןשהובילה,האשה ,להתפזרלכפרייםהורוכאשר
הילדה,את"הבהילו(באוקראינית):רם,בקולאמרהאביה,את

לא ,מוזרבחדרעצמהמצאהאניוטקהאותה",הבהילואיךתראו
הבליחלידהגס.כפריבבדמכוסהנמוך,דרגשעלשכבההיאמובן.

-הקירותהרצפה,-אדמהחיתהסביבעששית.שלפתילקלושות
חשבה-בקבר""כמובכלל.היולאודלתחלונותאדמה.הכול
בעילפון.שובושקעהעיניהאתעצמהאביה,

החזיקה ,לכאןיוטהאבאתשהביאההאשהשלשמההיהזהמרוסיה,
כאשרובלילות,ומיםאוכללהמביאהחיתהרב.זמןבמרתףאותה
אווירלנשוםהחוצה,אותהמוציאהחיתה ,מאודחשוךהיההלילה

שלגיה",כמואת,לבנה"איזהלה:ואמרהחזרההזמןוכלצח.
מסרהלא ,עורבהירתחיתהאכןשאניוטקהזהבגללדווקאכנראה
לאותםוכללכללדומהחיתהלאהיאגרמנים.למרוסיהאותה

האוקראינים.הכפרייםלעצמםשתיארוכפייהודים
אתלהוציאהיהאי-אפשרכברבלילותהחורף.באחלף.הזמן

הפחמיםותנורבבירור.נראובשלגהעקבות-המרתףמןאניוטה
האדמה.לפנישמתחתהמגוריםאתלחמםכוחולועמדלא ,הקטן

הכפרמןשבאתתגידישלי.לביתנלך"בבוקראמרה:ומרוסיה
שלי",קרובהאתאלי.באתאזלאכול.מהשםאין-איוושקינו
לבתהאניוטקהנהפכהכךשלכם",אחות"באהאמרה:ולילדיה
התנהלולילהאחרלילהיום,אחריוםחומנקו.מרוסיהשלהרביעית

שמחותיהםעםחדגוניים,כפרייםחייםהרגילים,השגרהחיי
אך-להיותהיהיכולזהאיךידעהלאעצמההיאוצרותיהם.
כאילולאנשהו,נעלםהזלכן.קודםשהיהמהכלנמחקבתודעתה

ככה.יהיהכברזהשתמידהיהודומהאחרים.חייםהיולאמעולם
לנהורהחלוהםואכן,נסוגים.שהגרמניםשמועות,פשטובכפראך

-קיוו ,חשבוכברהאנשיםשלהם.הכפרשלידהרכבתתחנתלכיוון
 ...הכולנגמרזה,זהו

-מה?-מה?-בבהלה.קפצהאניוטהונעצרה.נזדעזעההרכבת
ישרופנונכנסוגרמנים.נכנסולבקתה-בבירורוראתהמה?

החוצה,אותההוציאוחם,שיותרכמהלהתלבשעליהציוואליה.
לגרמניה.אותהלהובילכדיהתחנה,לכיווןאותהגירשו

-שנותרהיחידהתרנגולאתתפסההיא.גםהתלבשהמרוסיה
הרכבת.לתחנתאחריהםללכתופנתה-היולאכברתרנגולות

שובאותהוהביאהאניוטקהתמורתהתרנגולאתהחליפההיא
שהצילה.נפשעלבקלותלוותריכלהלאהריהביתה.
לאט-השתקמו ,עבדו ,עבדו-כולםאצלכמוהיההכולאחר-כך

והיאכבתהאניוטקהאתרשמהמרוסיההאנשים.גם ,הכפרגםלאט.
השוכןאוקראיניכפרילדת ,חומנקואוסטאפובנהלאנהנהפכה
אוקראינית.בערבה.

הזמןזרימתנסתיימה-יותרנכוןהסתיים.בזמןאחורההמסע

קדימה.-כיאותלזרוםוהחלאחורה,
הקצבהלמותאתמצייןהוא,גםחלףהזמןהגלגלים.דפקוושוב

החייםכי .שליו ,אחידעשהבוהקצבים.שב ,שבועות ,ימים :שלו
ואילו ,בית-הספראתלסייםעמדכברמישקהלמסלולם.נכנסו
מעבדה.למנהלתמונתהגבוה.אקדמיתוארקיבלהאניוטה,היא,

אוניברסיטה.גמרמישהואילויותר.בכירתוארקיבלהאחר-כך
 ,חומנקוהפרופסורית-השנייםאתכולםהכירוהמדעניםבמושבת
חשבולפחותכך-ברית-המועצותרחביבכלכברידועהמדענית,
הוא-מהאלאמדען.הואגםשלה,והבןהמדעניםבמושבתעמיתיה

ביניהםשישאמרו-כאןהיוכאלהגם-הפסיכולוגיםמתחתן.לא
מחצי-מלה,מחציזהאתזההבינווהבןהאםסימביוטי:קשרמעין
מבט.

בעיניבלתי-נתפסבאופן-ממנהלהתרחקהבןהחללאט-לאטאך
נשארהיהצעירים,מדעניםבחברתלבואהחלהוא ...לגביהאךזר,

 ...רעשום-רעשום-רעשוםבזהאין .מאוחרעדשםלשבת
מישקהאליהבאאחדיום ...דופקיםהגלגלים ,עוברהזמןפשוט,
שאלה.לאוהיאשתקהואארוכות.ושתקלידההתיישבמאו.דנרגש

לאזורצריךומישהביותררציניבמשהושמדוברידעהחיכתה.
ואמר:פתחלבסוףאומץ.
לנהוגהיהיכוללאשלךהדורללב.זהאתתקהיאתיודע,"אני
להיותיכול ...בכל-זאתאךבנאציזם.נתקלתםאתם-אחרת
 ,, ...מוצדקהיההיהודיםאלשיחסם
שוב ...שוב?שוב?שוב?אלוהים! ,הר-בהשתנקותנאנחהאביה
כל-כךקבורכברשהיהמהכלהחוצה?הכולאתלהוציאצריך
 ...האפרמןהקם ,החולעוףכמו •לאפרשנהפךעמוק,

שיכלה:ככלרגוע,בטוןשאלההיא
מתכוון?"אתה"למה
 ,כאןאך ,, ...צ'רנובילשלהאסוןאתכנראההכינוהםמבינה?"את

בה:בגדהשלוותה
כזה?"דברלךאמרנבזהאיזה ?זאתלךאמרזה"מי

וחברמעולהמדעןהוא •אותומכירהאת •אמראלכסייזהאמא,"לא,
יהודים".אוהבלאשהוארקטוב.
לפעולאיךלחשובבידיים.עצמהאתלקחתלעצור.היהצריך
בכתפה:נגעמישהאךעיניה.אתעצמהאניוטההלאה.

האסוןלפניכשבועייםשהופיעהגיליון ,שלנוהביטאון"הסתכלי.
ידעתילך.להראותכדימליושה,אותוביקשתיצ'רנוביל.של

ובשדות,גרעיניות.תחנותעלמאמרהנה,תאמיני.לאכךשסתם
שלתאריך!אותו-והתאריך ,גרעיניכורשלהסמל-תראי

זה-דודמגןו-קריאהסימן ,התאריךזה.אחרישבועייםהתאונה!

מבינה?"אתשלהם,הסמל
המדעניםבמושבת ,כאןלאורשיוצאהעיתוןאתלידהלקחהיוטהאב

 ,גרעיניכורהמסמןהסמל-מישהשסיפרכפיהיההכולשלהם.
היהלאכאןמשהואךמגן-הדו.ד" ,בצ'רנובילהפיצוץתאריך
זירוקס.צילוםהיהזההבינה:ופתאוםשצריך.כמולאמשהובסדר.

צילום!במכונתצולםזהמודפס,עתרןשלגליוןהיהלאזה
אמרה:רגועה,וכבר

במכונת-שצולםהעיתון,שלהעתקזהועיתון.לאזה"מישקה,
מהכללהוסיףאפשרבזירוקסהצילוםובעתצילום-מסמכים.

זה •המקוראתתביאכאשר ,בענייןלדוןשנמשיךכךשרוצים.
אחר".נושאעלנדברבואעכשיוהכול.
שלה.העבודהשולחןלידעליה,החביבבכיסאוהתיישבהקמהאנה

עכשיו!לעבודיכלהכאילו
החלהואזלידיה.הגיעלאהמקוריהעיתוןגליוןאך ,חלפוהימים
שלהתסדירעמודאתהשיגההיאבעצמה.בענייןלטפלאנה

שהופץהגלידןלצילוםדומהדברשוםשםהיהלא ,כמובןהמערכת.
לאחר-מכן.

התסדיר.בעמודאפואתותקעהלמערכתמישקהאתהביאההיא
 •לדברהעתהגיע-הבינהוהיאמזועזע.היההוא
באותםאז,בדרך-נס.אצלהשנותרהתמונהממזוודתההוציאהאנה
אלנסעההיאאבא,יהיהלאשלתינוקההבינהכאשרנוראים,ימים

צריכהלבדה,להישארכוחלההיהלא-ששרדואמה,שלקרובים
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 .הללוהשניםכלבכוונהאותםששכחהאלהעללהתרפקחיתה
עמוקמונחשהיהמהאתלנערפחדהכנראה,במודע.לא ,כמובן

כלשהוממקוםהוציאהאמהשל-הדודהבתו ,נסעהאזאךבקרקעית.
התמונה.את

היאומישה.היאאבא,אמא,מצולמיםהיושבהישנה-נושנה,תמונה
וההוריםשבע.כבן-בהתאםמישה,ואילוחמש,כבתודאיחיתה

נהדרים.יהודייםפניםצעירים.כאלההיו
שלה.מזוודת-הסתריםמתחתיתהתמונה,אתהוציאהאניוטהעכשיו
 .השולחןעליחהרהבהוציאה

אבאואלהמישה. ,אחיוזה ,אביזו ,"הבט .בןלקראה ,הנה""בוא
שלך".וסבתאסבא-שליואמא

אומכאבזהאםלהביןהיהקשה-בתעודתופניוהכול.הביןמישה
אמו:שלכתפיהעלידיואתהניחהואמזעם.
קודם?"ליסיפרתלא"מדוע
מהלברוח?השתדלהממהחששה?ממהבעצם?מדוע,מדוע?

מחירהיהומהתודעתה?מתוךלדחותבהתמדהכל-כךהתאמצה
שתיקתה?

לאדברבחייהם.השתנהלאדברשום .הבוקרעדושוחחוישבוהם
שביניהם.ביחסיםנשתנה

 ===יו
1 ~ 

שאנהלחדר-האמהות,חברותיהולנה,לאידהנודעשנהחציכעבור
 •ארבעים.לומלאובסדםעודהתקף-לב.בנה.אתשכלה

 37-+מעמ'+-המשך

בפעםלעצמי,הבטחתיצילצולים,שלושה , 42כוכביתשנקבע:
האוזןאתלסברמשהווזהו.עליוקטןאחדפרטרקאנתק.הרביעית

"הישיר ...וחמישילרביעינמשךהצלצולהנשמה.אתולרכך
להציגצריךהיהלאהוא ,השנימהעברקולונשמעשלום"הראשון

-והואלאקונית.עונהאני"שלום" .שמואתידעתיכברעצמואת
הענייניבטוןושואלתנוחותישאריתאתמגייסתאנימזהה?!לא

אניתפ"ס.פק"ם,ריבית,חישוביתנאים.בדברלישישביותר
בהיסוסעונההואעליהןמוניטריותבשאלותלהפליאומשתדלת
עלעומדהואכאילוקולומגוןמרגישהאניקמעה.מופתעמקצועי,

משתלטהקורמבוכתו.אתלטשטשהבנקאיבציביונואוחזתהוםפי
כחצץ.באוזניונשמעקולועל
ביבושתההצטרפות,טפסילמשלוחכתובתי ,פרטיאתמבקשהוא
"עודהבנק.עםשליהחדשהלחברות"שמחתו"אתמביעהוא

זאת-למגרשיהכדוראתמכדררציניות,בחצישואל,הואמשהו?"
מנערתאניהנסיבות,מכוחמתעשתתאניברגע ,שליההזדמנות

מעוניין.לא'הואלעצמי,משננתאני'טיפשה'תקוותי.אתמתוכי
לכל .למסוכןהופךהזההמשחקמספיק, .אצלךגםלהיותצריךוכך
הלוואי •לעצמוהשמורהקטןוהשקרשלוהאפלהסודמאיתנואחד

אתלעצמימחזירהמשיבהאניתודה",'לא ,אחרת.היווהדברים
משיב.הואסוב"ולילהרבה"תודההעצמי.כבודי
שתרגלתיהלימודספריאתאורזתאניכב.דגשםיורדבחוץ

חושבתכשאניאותיתוקףקלרעדלשיחה.שיחהשביןבהפוגה
לפיערומה.בחוץהזה,הרטובבגשםעכשיוהייתיבאמתלולעצמי

ריאות',.דלקת"ישרמקבלתהייתישליאמאשלהתיאוריה
לידהחלוןעלחשמל.הפסקתבמשרדרעמים.בחוץעייפה.אני

סובכךכללכןקודםאותםצפהשהואהברדגרגיריראשונינקווים
 .במוחי-במוחו
 •יר.דוברד •ליאמרהואברד

• 
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 19-+מעמ'+-המשך

תחושההקשה,העלבוןתחושתאתמלבה
כברוכאןמרפה.שאינהתחושהפגה,שאינה

דמותאתלנתקאפשרי'בלתיובאמתקשה,
נמחה,בלתיבעלבוןלב,בקשיהכרוכההאב

רביקוביץדליהבשירתהגברימהגורם
ואינוחרותהאתמקפחבדוברת,המתעמר

ובכן'אושרה.אתולהגשיםלממשלהמניח
המפיקהכאן'מטאפוריתמראהמעין

האוקסימורוניתהדואליותכפילות:
הגבריגורםלהדוברתביחסהמסתמנת
החצויביחסמשתקפתוהמתעמר'המשעבד

בויחסאביה,כלפיהדוברתשלוהמפוצל
הדדית,סתירהאוקסימורונית,דואליות
במעורב.עושות

ומפוצלת,חצויההיאהאבדמותרקולא
הדוברתאחד'מצדהדוברת.דמותאףאלא

הילדותית,התצפיתבנקודתהדבקה
שלמדיהמוקדםמותוכילהביןהמסרבת

בה,פגיעהבה,בגידהבבחינתאינואביה

המוקדםמותוכיאותה:למנועהיהשניתן
כךומתוךנטישהשלמשמעותמפיקאינו

מצידה.וטינהתלונהשלתגובהמצדיק
דוברתאחרת,דוברתמתאבחנתמאידך'

שובאשרבוגרת,תצפיתנקודתהמאמצת

רקאלאכנטישההאבמותאתמפרשתאינה
פרידתואתמבכהבדנו'אואתכואבת

ממנה.מדיהמוקדמת

רביקוביץדליהשלביצירתההאבולוציה
 ,כאןנמנוכברוהןתמורות.נטולתאינה
אלו'אך •כאןותוארותועדוכברוהן

נמוך'במינוןהמתחוללותתמורותכאמור'
המפהשליחסיתבשוליים-הספיחייםמתון'

בסיפוריה.אףוכךשירתה.שלהפואטית
מתון.מינוןובאותותמורות.אותן

-ההדדיההדהודואפילו-ההדדיהדיאלוג
בשירתהמתחוללותהתמורותביןהמופגנים

המתחוללותאלולביןרביקוביץדליה
אתומדגישותשבותשלה,בסיפורת
שבותמכךפחותולאשבאבחונן.התקפות

רחוקותהןהתרחשותן'למרותכיומדגישות
היציבים,הנתוניםנוכחותעלמלהעיד
המאובחנת ,השינויומשולליהמוצקים
נתונים,ואותםרביקוביץ.דליהביצירת

ארבעתבמהלךהתמורותידבהםחיתהשלא
המשוררת,שלהאסתטיתפעילותהעשורי

אתלשירתהיםומקביקיםשמעבאלההם
אתהמיוחד'מעמדהאתהמיוחד'טעמה

שקדמולמשוררותקדומההמיוח.דניחוחה
במועדהגולדברגלאהבמועדה,רחל-לה

העבריתלשירההביאהרביקוביץדליה-
עמדתאתשי'חב-הידכתבאתהחדשה

עלקיומה,עלונאבקתהנאנקתהדוברת
גילוייםהמפגיןבעולםשישמעקולה

כוחנותבהםשישגברייםוגינונים

שללטרמינולוגיהאחתלאהמתורגמת
שללהעדרולפחותאומדבירה,רודנות

בחיישנותובוקע,העולההנשילקולקשב
האחורי'המושבמכיווןכאחת,ובנחישות

 •האחוריהמושבמכיווןתמיד
אתהעבריתלשירההביאהרביקוביץדליה

קינתהואתתלונתהאתהפלומתית,הנשיות
בסבלההנצורהלנצח,המקופחתשל

להחלץחוששתמכךפחותלא<אךוניסוריה
אתעצמאות),לקראתולצאתממצוקתה

קובלנה,אחתשיריתבשורהלקפלהיכולת
היאועודמתרפק.כמעטמתפנק,וטוןכאב

שהיאהרגישותאתהעבריתלשירההביאה
לגעת,להגיע,היודעתלמגע,שבירהכמעט
ואתהעשוקים.דמעתאתולתעד

במתיקות-מכאובה,הקולעתהאינטימיות
כלחישההנשמעתהאישיתברטוריקה
ידהשולח ,המינוריהמתון'בטוןבחשיבה,
נסוגה,אינהאךמהססת,ספקנית,רגישה,

הקוראבלבביותרהעמוקבמקוםהנוגעת
 •שבמיתריווהחסוייםהטמיריםאתומרעידה

רביקוביץדליההביאה ,ועודזה,כלאת
תשעאלףשנתבשלהיעודהעבריתלשירה
ועוד'זה,כלואתותשע.חמישיםמאות

לשירהלהביארביקוביץדליהממשיכה
 .יותרמאוחרשנהלארבעיםקרובהעברית

הבוקרשלובעצבונוהזה.היוםעצםעד
 •שירים.כותבתהיאבעצבכישלמחרת.

הערות

דליהבשירת"עיוניםברוך:מירי-וראון.

מבוארביקוביז":
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 '''יננפתחותעודצריפים//דלתותשל
להציבהחותרתנטורליסטיתבדרךמעוצב

"הוקוס!בעירומן:והחרדההזוועהאת

השלדיםצמדאתראיתיוהנה-פוקוס!
מפותליםוהם /,ממולשבמיטת-התיאטרון

מחלידיםדת-אינסטלציהנורכצייחד
מעלי-ירוקת,ושלדהושלד /ודולפים,
עצמות,נקישתתוךזה,גביעלזההכפופים

 ."עצמותרצוץותוךעצמותפיקתוך
ברםילדות,זיכרוןאפואהואהזיכרון
שלאינםהחוויהשלועיצובההראותנקודת
והלשוןהמטאפורות .כפשוטוהילד

שלעולמומחומרישואביםהפיגורטיבית
וכמציאותכנוכחותבתוכוהנושאגרהמכר

שורותקריאתואכן'הילדות.חווייתאת
שניאתשפנו"בזמןהשיר:שלהסיום

הםמישהו:;העירהעגלה,לתוךהשלדים
מה / ...בערךשעהשלבהפרש ...יחדמתו
 " ...בעולם?לולבקשאוהביםזוגיכולעוד

שמי-תחתבמוחי;וחגותעגותוהמלים
מטת-;כשמרכבת'שמי-תכלת,ותחתשלגים

כפיות-מתכתעם /והמוטות,הקרשים

 /מסביב;לההתלוייםוספליםוצלחות-פח
<עמ'ובאה"ממשמשתומצלצלת,מצלצלת

ה'אני'הואשהדוברספקמותירותלא ,) 33
שחוויותיוהילדהואהחווהאולםהמבוגר'
 .בתודעתוכמציאותנוכחות
גםולו ,להאירשברצוניאחרונהנקודה

בעיצובהתפניתמקורשאתהיאבקיצור'

כפועללהסבירישהשואהשנושאםהשירים
האמוני-יהודיהעולםשלמעיצובונמשך
הקודמים.בספריויעוז-קסטאיתמרשעיצב

 ,זורשימהשלבראשיתהשהערתיכפי
אתהמשוררמעצבהנוכחי'הקובץבשירי

בחוויההתמקדותתוךלאהאישיותחוויותיו
האנילביןבינההזיקהוהסתרתהאישית

שליסודהעלדווקאאלא ,הקולקטיבי
הואאיןלפיכךיהודית.היסטוריתרציפות

כדיהאמנותיהעיצובשללאמצעיונזקק
מפניהשפוי'העכשווי'קיומועללשמור
לדוגמהכךהשואה.שלהאימתניתהחוויה
שיצירתהרי ,לעילשצוטטהראשוןבשיר
והנכונותהקרבן'לביןהילדביןהזיקה
 ,המרסןהקונטקסטאתהיוצריםהםלעקדה
החוויה.שלההרסניכוחהאת ,כביכול
אתהבודדבשירנמצאלאלרובאמנם

אולםהאמונית,העולםתפיסתשלגילוייה
הראשוןהשעריםכולה,האסופהשלמסגרתה
החוויהשלנוכחותהאתמגדירה ,והאחרון
יד'והעתהעברשבהםעולמותביןכזרימה

ומתיו'היחידשלאלאהיחיד'שלדווקאולאו
שייך.הואשאליווהקולקטיבהיחידשל

לשחזראינוה"אני"שלתפקידוזובמסגרת
"האנילעשותשניסהכפילשמה,החוויהאת

זהשאיןכשם ,בעשן////נוףבשיריהשר"

השלכותיומפניולהרתיעלחפשמתפקידו
בעולם,--כפיהיטלר"של"גופושלהמרעילות

הואתפקידוגרמניה"."מולבשירשעשה
שחיתההחוויהעללהעידובראשונהבראש

להעניקזאתעםויחדעדיין,ישנהולפיכך
להשתמשאםאומוחלטים,ומשמעותפשרלה

"כמוהשירשלוהישירותהקשותבשורות
בקרביבטלו"על-כן/קיר-כתובות":

ורק /היוולדם,בטרםעודכיסופי-המרחקים
ומניחפירמידותבתוכיבונהבאבדנו;הזמן

עינירואותאשראתלתרמדת-עד/בהן
עומדיםבעוד /מדמות,לפניםדמותבאהבה,
בחרדה/ומאזיניםזהכתפיעלזההמתים
ואביהעבר'/מןאלישבאלכלפשרבבקשם
 • .) 8<עמ'באין-ניע"רצונםועושהמחריש
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תוןןן u nנ8J 1המ
 322מוקדמים;סיפוריםמאן:תומס
עמ'; 216מאוחרים;סיפוריםעמ';

הוצאתגוטשלק;יעקבמגרמנית:
 1997פועלים;ספרית

חלוקהעל-פימקובציםסיפורים
הפורשיםומוקדמים,למאוחרים

מאןשליצירתומאפייניעלתמונה
העימותלו:האופיינייםוהמוטיבים

הבורגניהמוסר Iהחברתיהמעמדבין

הסוער.היצירתיותלחופשוהמצפון

l!וא!f! 

מגרמנית:הגולם;מיידינק:גוסטב
-כרמלהוצאתקדאוס;מדים

עמ' 228 ; 1997ירושלים;
עלמבוססמיירינקשלהקלאסיספדו
עלכתבמיירינקמפראג.הגולםאגדת
בפיזיותלאהתעניינותמתוךהגולם
ובדמוניותבמיסטיות/אםכישלו

שלפרשנותועל-פי .בוהכרוכות
הואמיידינקשלהגולםשלום,גדשום
הנודד",היהודי"גלגולמעין

הגטונשמת"התגשמות

דבר:אחריתהוסיףהקולקטיבית".
אידל.משה

על-השפוףהמרדטאוב:גדי
הוצאת ;בישראלצעירהתרבות
עמ' 294 ; 1997המאוחד;הקיבוץ

למרודמנסהבארץהצעירההתרבות
מניפסטיםללאאםגםהקודם,בדור
החוויהביןהקשרעלממש.לש

לחוסרהעכשוויתהתרבותית
לרעיונות,תחושותביןהמניפסטים,

המאמריםהפירוק.אידיאולוגייתעל
ובכתביבעיתוניםאורראובחלקם

במיוחד.נכתבוחלקםעת,

בשירתהשואה-הצהובהכתזנתי

בעריכתאנתולוגיה-השניהדור
הסופדים;אגודתהוצאתפלו;עודד
עמ' 154 ; 1997

בנישלשיריםהכוללתאנתולוגיה
חווייתעםהמתמודדים Iשאחריהדור

השואה.שלהרפאיםוצלהאימים
שירתעלמבואפל.ועודדערך:

חנההניצולים":"בנישלהשואה
יעוז.

בסנטהלילהאודפז:יצחק
 ; 1997גוונים;הוצאתפאזלינה;

עמ' 159

הזרםמיוצרי ,אורפזליצחק 18ספר
בקובץ .הפנטסטי-אקזיסטנציאליסטי

והדפסהחדשיםסיפוריםשישה

הסימבוליתהנובלהשלמחודשת
פריצתהשהית-11968מ"נמלים"

העברית.בסיפורתדדך

אררפ:ק'צר

מצרפתית: ;אתמזלקדיסטוף:אגוטה
 ; 1997שוקן,הוצאתקפלן;עדינה

עמ' 117

בבית-ופועלפליט-שנדור-טוביאס
מילדות.אהובתוללין'מחכהחרושת

האםובכלל,הולכת.גםאךבאה,לין
שלסיפורלין?באמתזאתהיתה

שלסיפוריהככלויאוש,בדידות
קריסטוף.

זמורה-תחתית;רכבתאבירם:דם

 ; 1997עברית;לספרותעמודיםביתן
עמ' 197

המתרחשיםסיפורים,עשרהשלקובץ
למעשהאךבעולם,שוניםבמקומות

הנעהכתיבהנפשית.היאההתרחשות

קצבית,לסוריאליזם,ריאליזםבין
מפתיעה.

הוצאתהזיכרון;ציידסדנה:יגאל
 223 ; 1997לעם;ספריהעם-עובד;

עמ'

ייסוריאתמפיגמאהובתושנפרדגבר

אחריהתחקותבאמצעותבדידותו

משפחהמסתורי:משפחתיסיפור

מןאחמותשלצלמוטלעליהכפרית
הדחוק.העבד

הנפלאותהשניםוידוג:מיכאל
גוונים;בוכרי;רותמצ'כית: ;בזבל
עמ' 207 ; 1997

שהופיעחברתית,סאטירהשהוארומן

עלמכד.לדבוהיה-1992בבצ'כיה
הםבסך•הכול nומשפחתו,קווידו
מדי.יותרלשקדבלילחיותביקשו
ביןלאמת,שקדביןהגבולאבל

לשפיותטירוףביןלדמיון'מציאות
העטיפה><גב ,,מאו.רמטושטש-

הוצאתוחוץ;פניםקאמי:אלכד
קפלן;עדינהמצרפתית:רשפים;

עמ' 61 ; 1997

קאמיאלכדשפרסםמסותספד
במהדורה , 22בןבהיותולראשונה
כעשריםלאחרדקשנדפסההשגיח,
הדנההקדמהקאמיהוסיףשנה,

בקובץאז.עדאורשדאתהביצירתו

הן'בין'האירוניה':המסות:מופיעות

'אהבהנוקבת':'מועקהלאו':לבין
וחוץ:'פניםלחיים':

 ;הזמןפרשתקובן-אדיח:יגאל
עמ' 74 ; 1997עובד;עםהוצאת

הנעלםבנגלה,"העולםשירים.
המסתתרבע;לם,הנגלהביצירה;
וההכרה/השכלמעולםביצירה;
היצירה/מעולםלמוות/מחורבן
המסתתרים/הניצוצות/מגאולת

מהבדידות/הפחדים;יםבתוך

 , nבאצילותמהזרות/

פאולינהבסנטהלילה

עדמעגבניהחלפדין:חגית
שלהקלחהשידהסימפוניה;

פועלים-ספריתשלוכסקי;אברהם
שלוכסקי";"ידאגודת-כץמכון
עמ' 372 ; 1997

השידהרובכינוס-ג'שלונסקיספר
שיריפזמונים,שלונסקי.שלהקלה
סאטידותלבמה,פזמוניםעם,

 ,ביאליק""דורסופריעלופאדודיות
עלסופריםשכתבופארודיותוגם

שלונסקי.שירת

 iJJ 'ר r11נססב 1ג

הגולם

מיהזםלנדאזאר,לזר,
ידהוצאתיהודים;אנרכיסטים

זליגמן;חייםעורכים:טבכקין;
עמ' 125גורן;יעקב

יהודיםדעותהוגישלושהעל
שלובגרמניהבצרפתואנרכיסטים,

מקבץהספדהקודמת.המאהסוף

שכתבו'ממהומעטעליהםדברים
ליהדותם.בנוגעבעיקר

המערכתחערת

הםהקודםבגיליוןשנדפסולויטענתשלהסיפוריםשלושת

לאורלצאתהעומדהלוליין""שפתהנובלותספרמתוך

"גוונים".בהוצאת

הסיפוראתהמסיימתבפיסקההאחרונההמלהנשמטהכןכמו

מבעדאותן''העברתיבמלואה:אותהמביאיםואנו-"לידה"

אליהן'עצמיאתלהעבירשאוכלמנתעלסגורהבעודהלדלת
ללכתלשיר'לדבר'יחדשנוכלכדיבעקבותיהןלצאת

 ,, .אחרבסיפורולרקוד
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