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חזהחגליון
 •מחוויראינוהשביחהעולםמלחמתבשנותהיהודילעםשקרהמה

ההווהאתלקבועוממשיכהומעמיקהמוסיפהההיאהטראומה ,להיפר
עוסקתככולהשרובה ,ביצירתואפלפלדאהרן .עמנושלוהעתיד

ודרכיםשונותבצורותעמנועלשעבראתובוחןזאתמבין ,בכך
מגוונות.

אפלפלדשלליצירתוהזההגלידןשלרובורובאתלהקדישבחרנו
שלמאמרהמלבדבפרוזה.שנעשהמהמכלשונהמיוחדת,שהיא
לנואין ,אפלפלדשלביצירותיוהאניתפיסתעל ,רמרז-ראוךגילה
יצירתו.שלוממצהכוללתכבחינהלהגדירושניתןמאמר
החדשהבזוובמיוחדמרכזיותיצירותבכמהלהתמקדבחרנו

 .הקרח""מכרה ,מכברלאשהופיעה
כלהחדש,ספרואתבוחניםשלוםבןבירגרושולמיתוצבישלום
ביצירהעוסקאחדכלמזורויאירברזלהלל •אחרמאספקטאחד

שלתמונהויוצריםלזהזהמשיקים ,לומרניתןהמאמרים,מסוימת.
הולכתומתרחבת.ההולכתדינמית,ייחודית,יהודית,יצירה

עומק.וצוברת

מתוךמפעימים,ראשונים,פרקיםשלושהזיכרון","כתמיולראיה,
אשרמרתק,אוטוביוגרפירומןעלמרמזיםהפרקיםשבכתובים.ספר
הקף.רבתמשפחתיתלסגהלההפךעשוי

אתהסופרשלראייתועלהקוראיקראאפלפלדעםהחודשבשיחת
חייולמרותבארץהזרותעל"שואה",שנקראלמהיחסועל ,יצירתו

האמיגרנטים","עםעלמילדות.כמעט . 1943משנתבארץכאן
לכתיבה.יחסועלוגםהארץגורלאתלמעשההקובע

רוני ,גלדמןמרדכימעולה:בשירהעשירזהשגליוןלצייןחובה
בן-קטןדינהיוסף,ברחמוטלליברמנש,רונית ,סנאישלמהסומק,

אייזנמןצביהיידיש,בלשוןהסופרשלוסיפורלאופו:רות ,ציון
לעברית.גרםבתר
הקבועים.המדוריםכל ,ועוד

ואחריםיהודייםערכיםעלהערותכמה
 ,ערכי"לחינוך"המינהלהתמיםהשםשמאחורימכחישלאאיש

תוךאלמפד"ליותדרשותלהזריםמזימה,לאאםכוונה,מסתתרת
המרשלהיהדיתערכיהממלכתיים.הספרבבתיהלימודיםתוכניות
מעסיםואיננו ,שכמותיאושליהיהדותערכיבדיוקאינםוחבריו
שונותגישותשישלהביןמתקשההמררוב.אפילואוליבעם.

עולםתפיסותלהגניבכיוםרלוונטילארלוונטיות.וכולןביהדות
שלתומכיויהדות.לערכיחינוךבמסווהמובהקותסקטוריאליות

שנכתבהגאוניהספריםספראתכמוני,בתנ"ך,רואיםהמר

למשל,ושכמותי.משלישונהשלהםהפירושגאונית.בהשראה
האלוהיםמלאךמשום·לאלעולהיצחקאתמלהעלותנמנעשאברהם
אלאכתחליףאיילשהופיעמשוםולאמידוהמאכלתאתשהוציא

המצדיקהאמונהשאיןלהחליט ,מצפונואתשהדריכההיאשתבונתו
ההיא.בתקופהרווחמנהגנגדהתקומםלמעשהבכךהבן:הקרבת

סיבה.אותהמתוךועמודהסדוםבפרשתהאלוהיםכנגדיצאהוא
אוההוא,הסיפוראתשהכותבמשוםבצמאמתלאישמעאלוכן

משוםילדלהמיתנכוןזהשאיןחשבוההואהסיפוראתהכותבים
מקומותבכולם><לאבהרבה,אחרות,במליםשפחה.שלבנהשהוא

הספריםעללדברשלאבמרכז.האדםדמותניצבתבמקרא,
 •ישעיהושלהשלוםחזוןעללדברשלאוקוהלת.כאיובהחיצוניים

שמעדיףהאדםאוההשגחה?לאתים,חרבותלכתתאמורמיוכי
בנושא,נרחבלדיוןלהיכנסהמקוםזהאיןהימים?אחריתאתלקדם

עלהמקובלותפרשנויותלביןהמקראביןקשרכלאין ,לדידיאך
השבוע.פרשתאתלנתחבבואםלמיניהםרבנים-פוליטיקאים

כמאתייםלפניבכךהבחינהמאירופה,שיצאהזוהמודרנית,היהדות
מתקופתהחלהמודרנית,העבריתהספרותגדולישנה.וחמישים
אמרו ,וטשרניחובסקיביאליקהתחיה,בתקופתובוודאיההשכלה
שלבדי"ביילגם •משמעיחדהיהוזה ,שאמרומהבשיריהםזהבנושא
טשרניחובסקי.שלמאמין"בייאניוגםכמובןאחריםובשיריםביאליק
 ,ספרותנושלהאבותשלושתברכיעלשהתחנכה ,הזוהיהדות
הפנטיתהרליגיוזיותאתזנחהפרץ .ל.ויעליכםשלום ,מנדלי
עם"להיותב'התקווה'נאמרבמקרהולאהחופש.רוחותאתוקלטה
גםאלאזרמכובשרקלא ,חופשיעלהדגשבארצנו".חופשי
האדםאתההולמיםאנושיים,ערכיםביןהבדלישפנטית.מאמונה

עתיםפשטנית,בדרךשהולבשומנהגיםלבין ,זמננובן
התורה.חכמישלבמסווהזוליםדרשניםעל-ידיפרימיטיבית,

יהודיערךוכל •מאודיהודיהואאנושיכללשהואערךכלכןעל
נהלבמיצורךאיןלכן •מאודאנושיכללהואהאדםשבמרכזו
קורסיםתרבותשמוסדותבזמןהכסף,עלחבלהזה.המפלגתי

תקציב.מחוסר

התקשורתתרבותעלמשחו
גםובמתראיינים.במראייניםמשופעתערוציהכלעלהטלוויזיה
ורכילותיים.חברתייםתרבותיים,בנושאיםוגםפוליטייםבנושאים

מעונייןהמראייןאםרק ,להתראייןאדםשמזמיניםמביןאנייפה.
 •המרואייןעוסקבובתחוםחשיבותבעלמשהוממנולשמוע

שכתב,מיאתאלאהדברבעלאתמזמיןלאהמראייןבצמיאות,
אתמראיינתהתקשורתכלומרהדבר.בעלאתראייןצילם,

מכלישמעהשהיאמהעלאלאתקשורתבעיותעללאהתקשורת.
רייטינג,קורה?זהלמהשני.כליהואהמרואייןכלומרראשון.
וכיו"ב.פרסוםתאוותפרוטצקיה,חברות,

וחוזרשמתחלפיםומתראייניםמראייניםשלגדולהשכבהנוצרת
לאשומע,לאהקורא,או ,המאזיןאוהצופה ,מכךכתוצאהחלילה.
הגיגיולאההתעניינותנושאשהוא ,המקוראת·קוראולארואה
ניצביםהמקור,מאחורילהיותשנועדואלהמראיין.שדר,כתב,
 .מהציבורלרובאותוומעלימיםלפניו

לאאףיוותרולאאלהלפוליטיקאים.ביחסהמלאההתמונהזואין
אחרת.לפעםנושאזהאבלחשיפה.שלאחתשניהעל

פינקלשטייזאנילו
למחתרת.קצתשירדזמן.הרבהשיקחשירגע,לביבימייעץהייתי
הגיגיואתשיכתובספרים,שיקראידבר.שלאיפעל,שלא

 ,ידברשלארקהסדור.נגדהתרדמהמלחמתחשיבותעלהמרתקים
סוביסתדרוהדבריםמתמשך.לחופששיצאהוראות,יכתובשלא
ימשיךרהיימ,להיותימשיךהוא •אומרהייתיכך ,בלעדיויותר
יפעל.שלאאבלהממשלה,ראשבמשכןלגורימשיךמשכורת,לקבל

 •פינקלשטייןאנילו ,לביביאומרהייתיכך
ממשיךוהואמשכנעת.בצורהלביביזהאתשיגידמיואיןלא,אני

 •אדירהואהזההאיששלההרסיצרלהרוס.כלומר ,לפעול
רודףאסוןהמדינה.אתבפועלמסכניםבמעשיומביאשהואוהנזקים

השרים. •ישראלממשלתלהשפיע.יכולאחדגורםרקכןעל •אסון
מהגהיורחקלאנתניהושאםיבינושהםכדילהתרחשצריךעודמה

רבות.בסכנותאלאאחתבסכנהלאבסכנה.אנחנוהשלטון
לאספרותהזה.לעיתוןמגיעיםהזאתהממשלהששריסבוראינני

לוישמהקוראיםמישהואוליאבלאפלפל.דלאגםאותם,מעניינת
לאיששיגידוהבקשה,אתאליהםיפנהוהואהממשלה,לשריקשר
 •די.-הזה
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 ;וכפילוהתיאטרזןאוטו:אנטונן
הוצאתעמד;אווליןמצרפתית:

עמ' 187 ; 1997בבל;
והרצאותמכתביםמאמרים,קובץ

שלהתיאםרוןתפיסתאתהמבםאים
ומשוררבמאי Iשחקן Iארסואנםונן

שאףארסוהסוריאליזם.רזמם
של"תיאםרון 1םוםאלילתיאםרון
התחושותאתהמעביראכזריות"

שאינםבאמצעיםהקהלאלהקשות
האמיןהוא .בלבדמילוליים
גרוםלוצריךיכולשהתיאטרון

 1הסבלחווייתמתוךוםיהורלשינוי

ולפראות.לראשוניותחזרהמתוך
שלשולייםהערותכוללהספר

שלומבוא Iעמדוליןאומתרגמת,ה
 .יערינוריתד"ר

 1כפ•ר 111הת·אטד

• 
חדשיםיהודיםשפירא:אניטח

עובד/עםהוצאת ;ישניםיהודים

עמ' 364 ; 1997אופקים;ספרית

מזוויותהעוסקיםמאמריםקובץ

היהודית-ישראליתבזהותשונות
בעצם,אוהישראלית,בחברה
שלבדינמיותהשונות,בזהויות
בזיכרוןשלהן:ההתגבשותתהליכי
השונים,האתוסיםמאחוריהן,העומד

וזיכרוןפוליםיקההמאמרים:בין
אודותעלהוויכוח-קולקםיבי

היסםוריההחדשים;ההסיטוריונים

תש"ח,לסדרןמקרהוזיכרון:
שלהמיתוסוציונות,אנםישמיות

שלהדתייםהמוםיביםהחדש;היהודי
 .ועודהעבודהתנועת

נשלם;שלאפרויקט-הנאזרות
הקיבוץהוצאתכשאוח;עזמיערך:

עמ' 118 ; 1997המאוחד;

עזמיומודרניזם.נאורותעלמסותשש
הדןבמבואהספראתפותחבשארה

ועלהשונותהנאורותבתפיסות
הכרוכותהמחשבהתפיסותהתפתחות

--18ההמאהמןהמאמרים:בכך.
לה-ז'אןשל-הנאורותהולדתשנת
רידדושל(שותפו 1ד·אלמבררובד

משהשלהאנציקלופדיה)בעריכת
המאהמןקאנם.עמנואלושלמנדלסון

אסכולתאנשישלמאמרים--20ה
מישלהורקהיימר'מקספרנקפורם:

האברמס.ויורגןפרקו

העזןגןנישואיבלייק:ויליאם
לשם;גיוראמאנגלית: ;והשאול

עמ' 44 ; 1997לשירה;קשבסדרת
עלסאםירהשהיאנבואיתפואמה
עלסוודנבורגשלהמיסםיתיצירתו
עלנועזלחזוןשהתפתחההאדם,מצב

השירה.רוחעל Iורוחנימדינישחרור
אחריתהוסיףלשם,גיוראהמתרגם,

דבר.

סדרת ;החולשירתרודן:טובח
 ; 1997המאוחד;הקיבוץמושג;

עמ' 149

פואםיים,מבואותבסדרתראשוןספר

בימיהעבריתהחולשירתעלהפםע
גדולים,משורריםבספרד.הביניים
תבניות.תכנים,

{הסיפורנבלותקניוק:יורם
 135 ; 1997תג;הוצאתהאמיתי];

עמ'

עלושלאפלמ"ח,ותיקיכמה
חיסולמחתרתמעיןמקימיםלגדולה,
של"הצעיריםעלמלחמהומכריזים
סלנגזכרונות,משובץהיום",

 .העברועלילות

הוצאתכחולים;חולותלוין:מכשח
עמ' 197 ; 1997המאוחד;הקיבוץ

רומןהראשון.אביבי"התל"הרומן
שלונסקישלדורםבןשכתבנעורים

לילות"מאהומחברמתרגם Iואלתרמן
גנוזשהיההידכתבהעתיקה",ביפו

עלמפתחרומןהואשנה 70כמעם
צעיריםחבורתעלהקסבה.תל-אביב
אהבותיועלמתחבםים,מיוסרים

וסיןדניהמיוסרהאמןשלויחסיו
אחריתחברים.ועודעצמו)(לוין
שמיר.זיוהדבר:

כעיניים;חוללפיד:שולמית
עמ' 257 ; 1997כתר;הוצאת

הבאר-דרום''זמןהמקומוןעיתונאית

רקעעלהפעם Iבריחיליזי Iשבעי
םקסםילבמפעלפועליםשביתת
העוליםומצוקותלהיסגרהעומד

משולשרצחחוקרתליזימרוסיה.
עדמגיעיםשלוהחקירהשחוסי
כלעםשבצפון.ומגדליבניאל

הגיסים-הקבועיםהמשתתפים

החולים,בביתהאחיותהשוםרים,
מהחנותוהחביביםהמוזריםהדודים

עוולם,המתחרה,והכתב'מיקדו'
םלוויזיה,במצלמתהפעםחמוש

כמולזכרליתנואופנחיימר:יוחאי
המאוחד;הקיבוץהוצאת ;שאני

עמ' 192
התמורותאחרמתחקהאופנהיימר

"לשרםםכדיישורוןאבותבשירת
החלהתגבשותה"תהליךאת

הפואםיותהנורמותעםבקונפלקים
עבראלשלונסקי-אלתרמןחוגשל

עצמאית,אקספרסיוניסםיתפואםיקה

תג;הוצאת ;עטכטרםניצן:שלמה
עמ' 181 ; 1997

'רשימותמעין-םקסםיםשללקם
המהוויםפרסוםשבטרםפנקס'

אינםלקטואלית ."אוטוביוגרפיה

ונפשית",

האיטרת;האשההברקה:פטר

הוצאתבר-חיים;רחלמגרמנית:
עמ' 195 ; 1997שוקן;

הנתוניםאנשיםעלסיפוריםשני
"האשהחייהם.בשגרתמפנהנקודת

מבעלההנפרדתאשהעל-האיםרת"
ו"שעתעצמאייםחייםלםובת

גברעל-האמיתית"התחושה
אשה.רצחבומחלוםהמתעורר

הוצאת ;שאלספרגלדמן:מרדכי
עמ' 89 ; 1997המאוחד;הקיבוץ

גלדמן.מרדכישלהשביעישיריוספר
קוראיה;אתמחברתהשירה"שהרי

האישאלבתוכם·/אשרהמשורראל
ברביםשהופעתוהגווע;אוהישן

באותהלפגוםלאכדינאסרה;
לה;נאמנותהבריותשרובהתחזות/

וממשותןהאמיתיפרצופןהיאכאילו
מחברתהשירהשהרי /המועדפת;;

אשרהישן;האישאלקוראיה;את
ריקודאתירקודבהתעוררו;

השאלה",

ושיריםהעורבפו:אלןארגו
הוצאתניר;חנהמאנגלית:אחרים;
לתרגוםהמפעלהמאוחד;הקיבץו

עמ' 80 ; 1997מופת;ספרי

ותרגוםפוא"אמשירימקיףקובץ

-כגמר'תורשכברליצירותחדש
ענבלים.אנבל-לי,העורב,

לבי Iכשאניהלילה,חצות"בחשכת
נשכחת,חוכמהבגרילי /רע,עלי

 1נמנמתיכבר /באות,אותהתעמקתי

על /מתדפקת,כשלפתעבשקט,נח
 /קלות.ידמתרפקתמתרפקת,הדלת

דלתי'על 1מלמלתי ,זה,אורח'ךא
לאזה,אורחאך /קלות·נוקש

עוד".'

-ריתמוסלהרים;ללכתחדק:יחיאל
המאוחד;הקיבוץלשירה;סדרה
עמ' 63 ; 1997

"אוליחזק.יחיאלשל-11הספרו
 /לקום,תנסהשהיית,חשקםאחרי

ולאלהתפזר'ולאאחדלעמודללכת,
כאןמי Iאפרכאןמייותר/לשאול

הרעש,לפניעודפעם/שקם,רוח,
תביטואלאחריושבאה/הדממה
לשם",

 ;זדםכשרסנהשהם:ראובן
בשירתוורטוריקהפואטיקה

שלוהארכיטיפיתהמודרניסטית
המרכזהוצאתגרינברג;צביאורי

אוניברסיטת-בן-גוריוןלמורשת
עמ' 314 ; 1997בן-גוריון:

הראשוןהחלק-לשבייםנחלקהספר
ושירתיהודיתהנבואיתבשירהדן

החלק ·היסטורית,בפרספקטיבהאצ"ג
בשירתהנבואיבדיוקןעוסקהשני

מבחינהכסנה,עצמושראהאצ"ג,

ורםורית.פואםית

הספדיה ;כקירתכהאלמגן:מירה
עמ' 222 ; 1997החדשה;

עליסכה,עלמגן,למירהראשוןרומן
שלבתההדה,ועלהמתהעלמה
דתיבמושבהמתרחש Iהרומןעלמה.
סיפוריםשלושהמספר Iהארץבצפון
ולבחירה.לחירותניסיוןעלנשיים,

 ;ארתזרזשלהאימורנטה:אלדה
פדובנו;שוסטרמןמריםמאיטלקית:

הקיבוץהוצאתהחדשה/הספדיה

 ; 1997קריאה;סימןספריהמאוחד;
עמ' 333

יתום Iארתורושלהתבגרותוסיפור
מוזנחת.בסירה Iאיעלהגדלאמם,
מחייולרובנעדרעליוהנערץאביו

בחירותזמנואתמבלהוארתורו
לימודספרידמיונות,ביןמופלאה,

ובציפיההםבעבחיקוהרפתקאות,

הוא 114בןבהיותוהנערץ.לאב
-אשהבחייולראשונהפוגש

כפרית,נערה ,-16הבתנונצ'יאםה

תורמתהיא .אביושלהחדשהאשתו
ידיעתאתהתבגרותולהשלמת
ואשה.אםאהבתואףהשנאההקנאה,

עםהוצאתאלול;דמןאלבוים:דב
עמ' 229 ; 1997לעם;ספריה ;עובד

הכיפורים.יוםלפני Iבאלולשבועיים
לידחרדיתימיהבפגנער Iנחמן

תעניותעצמועלמטילירושלים,
אתלהושיעוכדילהיסחרכדישונות
נערים,חבורתברקעממחלתה.אמו

לביןשבינםוהאינםריגותהיחסים
והמדריכים,המוריםלביןובינםעצמם
אותנםית .,אלבויםשללשונו

וביטוייםמושגיםעלומבוססת
הישיבות.בנישלמעולמם

הוצאתכרת;שייכפלו:אילן
עמ' 116 ; 1997שופרא;

 .שיינפלדאילןשלשביעישיריםספר
ספרו'תשליך'שלהתאום"אחיו

הקודם'.'

שלברוךאתמול/פחדי"את
הנחגופיבחוםאשקע.//שפתותיך

ואםאעטוף.//עלומיךאתתחתיך/
עללנוחתוכלאותי/תפמפםגם

רוךשלמעוןיצרך.//כר Iבטני
תניחרקלו / 1כפותיביןלךממתין

ללטפך",לי
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אחתבכריכה

עדהלוימיהודהמזור:יאיר
כשירהמחקרים-הקטןיונתן

 1996תג;הוצאתהעברית;

-הקטןיונתןעדהלוי"מיהודה
אסופההואהעברית"בשירהמחקרים

העוסקיםמחקרמאמריעשרהשל
וז'אנריםלתקופותהמשויכיםבשירים
זובצדזוהעברית.בשירהשונים

שירתהביניים,ימישירתשוכנות

אברהם Iזךנתן ,ורחלביאליק
 ,בסריעקב Iהלוייהודה ,ונסקישל

 1רושמןישראלילן-שסקליס,מרים

 ..סומקורוניגולדברגלאה
הואהקטן"יונתןעדהלוי"מיהודה

הספרותי-המחקרבנוףהמזדקרספר

במכווןהמתרחקתבכתיבתוישראלי
המאמריםהיבשה.המחקריתמהכתיבה

רווייתציוריתבשפהכתובים

ולספרותלשירההמופרדותאלוזיות
כמווהמערביתהישראליתהעברית,

הישראלי.החברתי-תרבותילהוריגם
הפיוטיתהשפהשוכנותזובצדוז

השפה Iהמחקרשפתהגבוהה,

כוח","מצבת ,"ל'קפ"הצה"לית
ושפת ) 91-92(עמ'אזימוט""ליישר
בליגהנשאר"מיהישראליתההורי

(עמ' "'בלליגהיורדומיהלאומית
ספורות.דוגמאותלצייןאם ,) 10

המח.קרמלשוןמזורשלסטייתו
העיקראלהחותרתהדידקטית,
ולקוניתישירהבצורהוהמתנסחת

הרגשית-הנימהאתוהעדפתומשהו

כעירכמוהלה.פניםשניפואטית,
כיעליה,נאמרכבראשרביו-יורק,

ונוהריםאותההאוהביםאותםיש

ממנה.המתרחקיםאותםוישאחריה

רוחמשבהיאזויחודיתכתיבה

לאהןהספרותי.המחקרבשדהמרענן
ניצבגרידאאנליטימוחאורובוט

במלואאדםאלא Iהמחקרמאחורי
רגשות,אישיות,עםמורכבותו;

ערכים,שלומסעןספרותיותהעדפות
האישי-פואטיהנופךוהווי.תרבות

יריעתאתמרחיבבמאמריםהשולט
מחקרמאמריעודלאהקוראים.
הספרות,ותלמידילחוקריהמיועדים

הפוניםאותםאלאומוריה,מרציה
העבריתהשירהלשוחריהרחב,לקהל
כשוחרובראשונהובראשהם.באשר

ומעז,במאמריומזורעצמומציגשירה

להעלותוסובים,רביםכחוקריםשלא
זולאסובייקטיביות.שלנימה

אולגניזההשיראתהשופטת
כמביןהאומרתזואלאלקאנוניזציה,

אוהב".אניהזההשיר"אתהשורות

בהקדמהפותחבאסופהמאמרכל
הטוןמןבהשישבהקדמהמפורסת,

שירועלכבדיוןוהמקטרג,העוקצני
מןאובמזרח""לביהלוייהודהשל

שלשירהעלכבמאמריםהרגשיהטון
זךנתןשלושירוההרים""אלרחל
הפורסותאלההקדמותיכול"."אני
הקוראשלוההומורהרגשנימותלע

אתהמחקרעולםאללקרבעשויות
ממנוהתרחקושבעבראותם

אותו.המאפיינתהאנליטיתומהכתיבה
עשוייםגיסא,ומאידךגיסא,מחדאזת

סומקרוני

הוודקהתולדותקיצור
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ו;ן~ה.זpדי;ת n ~:ש.

לאבדהחריגהבכתיבתםהמאמרים
הטמוןהמחקרועומקמרצינותמשהו

 1מזורשלבמונחיולהשתמשאםבהם.

שפתהעלהאפידרמית""השכבה
והחזרותוהמתגווננתהמגוונת

הקוראאתמייגעותשלעתיםהמרובות
עלולות,המרכזימהרעיוןוסוסות
פשטותשלבשכבהלרפדבצדק,ושלא

הפיגומית","השכבהאתופשטנות

 •מחקריעומקעלהמעידה
אברהםמאתגוויל""אבניעלבמאמרו

"מבעדמזור:יאירקובעונסקיש

לוורבאליותהפיגורטיבית,לתנופה
מסתמניםהצבע,ולעוצמתהבארוקית

קשובה,זהירותמנופה,ועריכהדיוק

(עמ'ומוקפד"מהוקצעמלוטש,תכנון
במודע,שלאאולכךהתכווןאם .) 89
"השכבהעיסתו.עלהאופההעידהנה

מעידהמזורשלבמאמריוהפיגומית"
סםרוקםורליססיתנמליםעבודתעל
נתונים,איסוף Iקפדניניתוחשל

תמונהויצירתהנגדהמידע,הצלבת
שלהפואטיעולמםשלמורכבת
כפיהנמקות,שתיהנדונים.השירים

מאחות Iלספרבמבואמזורשמעיד
השיריםעשרתאתאחדספרלכדי

מעללהשילבאההראשונההנדונים.
ובכמההפשטות,מעסהאתהשירים

שכבהולחשוףהפשטנותאתאףמהם
המעידהושנונהמתוחכמת"פיגומית"

והמאירהוירטואוזיפואטיעושרעל
כתחבולה"האפידרמית"השכבהאת

המחקרשיטתהיאהשגיחפואטית.

בניתוחםהשולטתהסםרוקםורליסםית
והנמקותבהם.והדיוןהשיריםשל

הןיחדיוהשיריםאתאיחואשראלה,
מנתשעל Iהספראתהמניעהכוח

השירהלחקרתרומתואתלחשוף
האגוזאתלהפרידלעתיםישהעברית

מקליפתו.
גםהערות,אלואילהעירליהרשו
כףלמחוארוצהאניהן.שוליותאם

וכרךשהעזעלמזורליאירמתלהבת
 1הלוייהודהשירתאתאחתבכריכה

לילדים,השירהעםזךונתןשלונסקי
שלהדימוילההוצמדבצדקשלאאשר

ומשתטחת.שטחיתשולייםספרות
ברצוניגיסא,מאידךגיסא,מחדזאת

במאמרמזורשקובעקביעהעללחלוק
ילן-שםקליס.למריםגיבור""דניעל

בספרותכי Iמזורטועןזהבמאמר

רטוריתדואליותקבועהלילדים
שלמידהכדייעה"המג

 ...הממועןהמסראוקסימורוניות:
הפוךהוא(הילד>הפורמלילנמענו
במבנההממועןהמסרמןבתכלית
הלא-לנמענוהםקסםשלהעומק
אך ,) 118<עמ'(המבוגר)"פורמלי
אוקסימורוניתדואליותלאלדעתי

נמצאהכפולהיעדקהלמכוחהמונחית
רמותשתיאלאלילדים,בספרות
אחתכלאשרמשמעות,שלשונות

ועושהאחריעדלקהלפונהמהן
הפואטיים,בכישוריושימוש

לאהנתונים.והקוגניםיביםהלשוניים
אלאבהכרח,אוקסימורוניתדואליות

אחתכלאשרמשמעות,רמותשתי

פענוח.שלשונהרמהדורשתמהן
למאמרהנוגעתקטנה,הערהועוד

השאלההקטן",ב"יונתןהעוסק
המאמרקריאתבמהלךאותישהטרידה

שירעלמזורמעמיסלאהאםחיתה:
לאראשית,יתר?העמסתזהילדים
חיתהיוצרשלידוכיהוא,ודאי

הסוברים,וישהשירבכתיבת

היסטורייםמחקריםעלבהסתמכם
עממישירהיגרהשירכימשווים,

תרגומואוהעם""בפישנתחבר

גרמני Iבולגריעממישירשלהעברי
כופהלאהאם Iכךאכןואם •אחראו

אתזההומוריסםי-שובבשירעלמזור
 1ועודזאתהסםרוקםורליסםי?הניתוח

מזורנשעןהשיריםאלבגישתולעתים
שאינםזכרונות Iילדותוזכרונותעל

בהםשרבהאותם Iעודתקפים

הואכךהמציאות.עלהנוסטלגיה
וכךהקטן""יונתןהשירעלבדיון

"לביהלוייהודהשללשירובהקדמה
מזוריוצאלשירבהקדמה •במזרח"

השירומוצגנלמדבוהאופןכנגד
מזוראשרהתיכוניים,הספרבבתי

והוא Iבחסרולוקהכפשטניגומצי
יתכןהמאמר.לכתיבתהמרכזיהמניע
בהבתקופההדבריםפניהיושכך

עברושניםאך Iהספרבביתמזורלמד
היסב,ליזכורבנהר.זרמורביםומים
 .ספריבביתהשירנלמדכיצד

עלסיפרוההיסטוריותהעובדות
מרחוקהארץאתשאהבהלוייהודה

השירדוברביןההבחנהוהוצגה

שלאיחודהיהלאהביוגרפי.למחברו
כפיכ"המשורר",והגדרתםהשניים

בבתיליחהנסשמזמן Iמזורשטוען
הספר.

יונתןעדהלוי"מיהודהדבר.סוף
עללנסחשישכוןספרהואהקטן"
ואחזורואשובבביתיהספריםמדפי

 •בו.לעיין

סצ'רזזטייעקכה
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הוצאתסימנים;גל:אלישבע
עמ' 121 ; 1997דד;עתוןספרי

"יצירהביטויללייחסהבטיח
קיימתשליליותקונוטציותמינורית"

ליבליך'עמיההיצירה.תחומיבכל
(הקיבוץ-המאוחד'לאה""אלבספרה

נפגעהכמהעדמתארת ,) 1995

המשורריםשלמהתייחסותםגולדברג
אלבעיקר)(אלתרמןזמנהבניהגדולים
 .""מינוריתשירהכאלשירתה

רבות.ומההווהמהעברוהדוגמאות

"עלהמונומנטליבספרואליוט
"מהלשאלהשלםפרקמקדישהשירה"

עומדשהואתוךמינורית"שירההיא

ככזושירהשבהגדרתהקושיעלהן
זאת.שירהשליתרונותיהעלוהן

 ,גלאלישבעשלבספרהלדוןבבואי
המבהירהבהקדמהלפתוחצורךחשתי
שכןפתחתי'שבההמתנצלתו/או
ודווקאשהמינוריות,לינראה

הבולטהמאפייןחינה ,החיוביבמובנה
כאשרהזה,השיריםספרשלביותר
יכול"סימנים",הספר,שםאפילו
עוסקתאינהגל .כךעללהעיד

היאאסתטיות.אורעיוניותבבשורות

ואינהגדוליםמסריםמשגרתאינה

שיריה .גורלהרותחוויותמנסחת
יומיומיותבחוויותמתמקדים

ידיהתחתשהופכותוקונקרטיות

העוסקתשירהונקיה.רגישהלשירה
נושאיםבמכלולהאישיות,בחוויותיה
"אצבעותילכל.המוכריםומצבים

בקלעיבוקר;שללחוציםרגעיםמתחו
צלצלולשתינובתי.//צמות

רפויים/בקריהיוםפעמונים.//

קורישלזכרונות/עונדותואצבעותי
גלשלבשירתההיופי ,) 14(עמ'זהב."

ובלתיארוךנאוםהכותבתנושאתלחוויותהאישיהמימןמהענקתנובע
בחייה,העבריתשלמקומהעלמשכנעחוויתכמושגורותאוניברסליות

תפקידאתעצמהעלנוטלתשהיאתוךוהמפגשיםהזוגיות,האימהות,
אתלתבועהקםבשער""המוכיחשהכולואנשיםנופיםעםהאישיים
העברית"היוםהעברית.שלעלבונההאיזוןנשמרהשיריםבמרביתמכירים.
מצ'וקמקת/מבואסת, / ...בוכהשליכךלאישי,האוניברסלישביןהעדין

סתםמןהיאהיום /עשר.לאכברגיסאמחדמדיאישייםאינםשהשירים
הכל ,כאילו"כזה"כזה,מיןכזה/מאידךמדיוסתמייםכללייםואינם
זה,שירוהלאה. ) 46(עמ'כאילו",גםוכךלהלןשהובאבשירכךגיסא.
לוקהבספר'אחדיםלעודבדומה"אתה/גנוזה":"מגילההיפהבשיר
שהופכתוצורנית,רעיוניתבבנליותבמצבטמערה.//ירכתיצפודה/מגלה

בלתיוכאמורמייגעלנאוםאותושלמיוחד;כימיוחומרומלקחים/
פואטי"ה"ארסבחלקבעליל.משכנעהגרילים/אישר / /.ארכיאולוגים

שאגב,שירים","שיריהנקראבספר,מגדלת/זכוכיתעם /אחד,/אחד
אומרתהספר,ממיטבאינוברובו, ,) 26(עמ'לאט,"אות/אקראופנס/
 /רשתשיריאוהבת"לאהכותבתוהווה,עברהרוויים ,גלשלשיריה

יצואמשתחלים/אילמיםשדגיםבביוגרפיהרקלאהיטבמעוגנים
באין /.גליםביציבותושוב/גםאלאהכותבת,שלהאישית

ספק /ענןשיריאוהבתלאאומר.//זהעיגוןהזאת.הארץשלבביוגרפיה
לשירים •לאאינם.//ספקישנםשלהמשמעויותאתומעמיקמרחיב
נאחזים/כביכול,בפעריםמתחזים/עמן.להזדהותהקוראעלומקלשיריה
ואין / •קימים ,כביכולבמעומעםשלפניניםהםהספרמשירירבים
שלי).ההדגשה , 70(עמ'אומר."בםהנקראהראשוןבחלקבמיוחדכךמשמ.

כךכלשיריםשבספרחבל ,וחבלאתהחותםבחלקגםוכך ,"אשה"
הכותבתהתמידהלאויפהפייםנקייםבחלקיו"מייחלת".הנקראהספר

שלה,השיריהמאמיןלאנילהיצמדמעטלאגםבולטיםהספרשלהאחרים
לאבווכללה ,הנ"לבשירהמבוטאשירים •המכלולאתשמחלישיםשירים
למרותזאת,ועםמיותרים.שיריםמעטהמועדיםאלו •סוגיםמשניהםאלה
מומלץהספרשהובאה,ההסתייגותאלהמועדיםואלוהגבליהאל

עליווחזקהשירה,אוהבלכלמאודהארוך·בשירלדוגמהכךהרטוריקה.
התבן.מןהמוץאתלנפותשידע ) 42 • 47(עמ'שלי""העבריתארוך

• 
לאזפררזת

לדבריםקוראת
בשמם

סיפורישלושההריח:יעל
עוכר;עםלעם;ספריהאהבה;

 1997 ;עמ' 344

המצבשלמדויקתהגדרהשמחפשמי
אתבדחיפותלקרואלוכדאי ,הזוגי
סיפורי"שלושההריה,יעלשלספרה
לקרואלוכדאיהדיוק,למען ."אהבה
מחמד"."חיות ,הראשוןהסיפוראת

מיעודיהיהלאאותושיקראמי
ירגישהואהקריאה.לפנישהיה
מפניזאתעצומה.קיומיתכלימה
עירוםגיבוריהאתמפשיטהשהדיה

שלהם.קטנההכילפשלהעדועריה,
למעלהההואאותםשלחשנייםשניים
מהועלשניים,שנייםתיבה.לתוך

כלמהעלהגדול?הסיפורכל
מנתחכמומסמנת,הדיההמהומה?

הכואבים,המקומותאתדייקן'מוח

היאהצרות.הבעיות,המהמורות,

מחברכמוולהגדיר'לסמןמצליחה
כלפסיכולוגי'לקסיקוןשלמיומן
ההתחלהמנקודתבזוגיות,ושלבשלב
הציפיות,אתההידרדרות,ועד

הקטנות,הכיהשנאותהמשאלות,
המתח,הגדולות,המריבות

אתעושהוהיא ...הסלידההרומנטיקה,
ליבאשממשעדובמיומנות,היטבהז

שהיאעלהכובעאתבפניהלהסיר
כלובצורהטובכךכללקלועידעה

הבעיה.שללבהללבמרשימהכך
"האשה",שלהלגיבורהקוראתהדיה

נקראהכלבוגם"הגבר", •ולגיבור
שכאןלכךנוסףסימן"כלב":רק

בליבשמם,לדבריםקוראים
בליחינחונים,בליהתייפייפויות,

לקוראים.הנחותבלילצדדים,סטיות
האופנתיוההגדרתי,הלשוניהרזוןגם
ההצדקהאתכאןמקבל ,כךכל

לניתוחכיאההנכונה,הטקסטואלית
את .קיומימצבשלומצמררמדויק

עלובגורהכלב,מספרכאילוהסיפור
עדברחובות,רעבשמתגוללועזוב,

אשהשלרחמיהםאתמעוררשהוא
אחריסמוכהבמכוניתשיושבים ,גברו

פגישהחיתהזוהראשונה.הפגישה

ידיעללאשהשודךהגברעיוורת.
שוקלתעכשיומשותפת.חברהאיזו

הביתה,הגבראתלהעלותאםהאהש
המביךהשלביגיעיודעת,היאואז,
להימנעמעוניינתדיוהיא ,הזיוןשל

והזוגהלב,אתמרכךהכלבאבלמזה.
הביתהאותולהעלותמחליטהטרי
הגבר ,הזוהאשהחלב.קצתלוולתת
לכלבהעזובבמצבםמקביליםהזה,

לזוגיותהאפשרותהרחמים.מעורר
שמרגישיםהאקסטטיותולאהבה,

להםעוזריםההתאהבות,כשמתאפשרת
אתהלב,לתוךמישהועודלהכניס
למרותהזוגיות,ראשיתהכלב.

והתסבוכיםוהמהמורותהקשיים

בגילרווקיםהמאפייניםהנפשיים
 •פלוסשלושיםשלהזההמתבגר
תקווה,איזופריחה,איזומסמנת

ומשדהטובותמבטיחוה"ביחד"

שובה"ביחד"בבוקראבלאופטימיות.
ומינסדקת,לאושרוההבטחהנפרם,
משלםתמידהכלב.כך?עלמשלם
שלהם.הנפרמתהזוגיותעלהכלב
והאשהשהגברפעםבכלומאז

בכלב,מתעלליםהםמסתכסכים,
ומעוללים ,אותומרעיבים ,בובועטים

אחדות,זוועותמיניכלעודלו
חיות.חובבכלשללבואתשיזעזעו
שונים,לדבריםדימוישהואהכלב,

וליתמותלעליבותשלהם,לזוגיות
דימויגםואולי ,כולנושלהקיומית

שנהרסיםואומלליםמוזנחיםלילדים
עוברההורים,שלהדפוקהקשרבגלל

המיטהשלידמהמרבדהסיפורבמהלך
שהואעדשבמסדרון'המרבדאל

שבחדרהכניסהלמרבדסופיתמגורש
מצבו ,המתדרדרמעמדוהמדרגות.

משאלתעםכלב(זהוהירודהנפשי
כולםכזה),שהואפלאולא •מוות

קיומיתמצוקהזועקתבחדותמסמנים

כרונית.נפשיתנכותשלמזעזעת,
מזה.חלקרקהיאהדפוקההזוגיות
הנפשילחולידימויהיאגםהזוגיות
האנשים.שלבלבותיהםהרקוב

לעליבות,לתסביכים,למצוקות,
אלו .ולקבללתתהיכולתלחוסר

צלולהבראיהומוגדריםרשומים
"חיותהסיפוראתההופכתומפוכחת,

עוצמה.ורבמבעיתלקטסט ,מחמד"
מאודתמוהיםעריכהמשיקולי ,אבל

אתמאשימהאינני(שכןבעיני

במהלהתאהבדרכםמחבריםהמחברת:
להרפות),לרצותולאכותביםשהם

הזהוהמופתיהענקילסיפורהוסיפו
ספיחיםשנינוספים,סיפוריםשני

"משחק ,הללוהסיפוריםגםמיותרים.
אךבזוגיות,עוסקיםו"מתי"האושר"

וצלילותיעילותפחותבהרבה
כלמההראשון.מהסיפורמחשבתית

מאהבןספרלשוקכלהוציאנוראכך
דלאולי )'tשהועמודים,וחמישים

מפגירקבעומק?עשיראך ,באורך

 ,חבליותר?גיייצרנראהעבהשספד
עלליחבלבייחוד •חבלפשוט

הראשוןשהסיפורהמוכשרת,המחברת
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אתיותרטובמייצגהיהלבדו
סיפורזהוהרישלה.הפואטיקה

שלוב"בשר" ,ועמקותושבמורכבותו
יכולבהחלטהיהבאורכוואפילו
משובחת.כנובלהכשלעצמולעמוד
המתחאתהאימפקט,אתשביזבזוחבל

שנוצריםהעז'והרושםהמפעים

עודעלהראשון'הסיפורבעקבות
הלוקהטקסטשלעמודיםמאתיים

מראש,ידועטוןובאותובבנאליות
כתיבהשלזראעדומשעמםמוכר

שיצאהושדופה,מנוכרתעירונית,

אתשמייחדמההאף.מזמןכבר

בסיפורלפחות •הדיהשלכתיבתה
רזיםאופנתיים,מקבצים .הראשון

הקיומיהטוןהואמקבילים,ומנוכרים
אליוהגיעהשהיאוהנועזהצלול
עלחוזרתאניושובהראשון.בסיפור

ככהלהרוסחבלחבל,קובלנותי:
דרכה,בראשיתמוכשרתלסופרת
שיקוליםמו"ליים,שיקוליםבגלל

אומסחריים,שיקוליםאופנתיים,
 ••אחרספרותיחוץשיקולכלבכלל'

מחייתמונות

אנשים

עמודיםהרדופים;איני:לאה
זמורה-הוצאתעברית;לספרות

 1997עמ: 211ביתן;

ואףמטעהקובץהוא"הרדופים"

בשלושה-ארבעהמתחילהואמאכזב.
בהיריםפיוטיים,יפים,סיפורים

נפילה •ולאחריהםוצלולים,
"סיפוריםמבטיחהספרלבנאליות.
בשלושהופותחאהבה",עלמורעלים
לא •ואזכאלה,נפלאיםסיפורים
מצפההקוראיער.ולאדובים

ואהבה,גירתזועלנוספיםלסיפורים
מיניכלומקבלשתהיה,ככלמורעלת

עלבארוניות""דבורהואריאציות
ונידחות.אילמותנפשות

מעוניינתאני ,משהולימבטיחיםםא
לינראה .לישהבטיחומהאתלקבל
החליטומדועאזלא?ת,.הוגגדרישה

להטעותהקובץשלוהעורכתהמחברת
אולי ?הפוטנציאליהקוראאת

מסחריים.משיקולים
הזההמחדלאתלקבלניתןהיה

ביכוריםבקובץמדוברהיהלובהבנה,
זהאיניאצלאבלמתחילה.סופרתשל

חפוזעסקשלרעטעםמעלהפשוט
למחברתהיהמוטבלדידי' .ונמהר
ולצאתכתיבתה,עלעודלשקוד

מגובש.קובץכשבידיה

רקבקובץ.סיפוריםחמישה-עשר
באמת,מענייניםכאמור'מהם,ארבעה

לקוראלהציעמקורימשהולהםויש
תערובתהםהאחריםהסיפוריםהשבע.

שלרושםהמעלהכאמור,סגנונית
 ,בארוןמדבורהקצתספרותי:וודז'ה·
עמליהשלכתיבתהמניחוחותקצת

כשרונהלמרותוזאתכהנא·כרמון'
המחברת.שלהנרחבהמילולי
ממוקדתבלתיתערובתהםהסיפורים

שמאחדתהחברה,משוליגיבוריםשל
ותקועיםתלושיםהיותםעובדתאותם
זקנותכמהישאוטיסטי.פנימיבעולם

סיפורישומסכנות,מטושטשות

מרוסיהחדשיםעוליםעל"ייצוגי"
רוסים,עלמהסטיגמותלהםשנמאס

מכךלהשנמאספקידהעלסיפורועוד
עםסיפורואפילועליה,שדורכים

בחורהעללאומיות""משמעויות
אביה.שלהנאציעברואתשמגלה
החברהאתלתארניסיוןעוד ,בקיצור

גווניה.כלעלהישראלית
הראשוניםהסיפוריםארבעתוחבל.

בקריאהכל-כךאותיכבשובקובץ,
שניה.לקריאהשהמשכתיעדראשונה
ממשאפילומהםאחדיפים,סיפורים
חבל .עודשלטעםשעושיםיפהפה,

בשרירותיותלסגורהחליטהשהמחברת
לאבשרירותיותופנתה,הברז'את

אחר.לאפיקפחותה,
האלה,בסיפוריםלהתרכזמעדיפהאני
שישמשוםוגםיפים,שהםמשוםגם

ומגובשעקביאחר'לקובץהבטחהבהם
שליותראחידהרמהעם ,יותר

אחדיוםשאוליהבטחהטקסטים,
"עשרים"הרדופים",תפרע.המחברת

מתאימים?",ו"אנחנופלוס"מעלות
ועלמתפוררתזוגיותעלסיפוריםהם

אותםממשיךאימהות,מפניחרדות

ניצנישמתאר"פינג·פונג",הסיפור

מתבגרת.נערהשלבחייהזוגיות
חומרעםמתמודדיםאלהסיפורים
עדמנערותהאשהחיי •אוליכבאלי

לתארמצליחההמחברתאך .בגרותה
טעםלדבריםולהעניקנפלאאותם
שלהעמדהמשלה.ואישימיוחד

הנשיותממקוםאמנםהיאהגיבורות

 ,·משהוהאילמתהלירית,הפאסיבית,
כנגדאופייניתמרירותאתהמבטאת

עולמהלעומתהאטום,הגבריםעולם
האשה,שלוהשבריריהעשירהפנימי
שלוהמפויסהמעודןהתיאוראבל

הטוןעלמחפההנישואים,מחייסצנות
הבוקעהאילםהנשיהמרילאהצפוי.

המענייןהואחלושהענותבקול
שכנראהאיני,שלבכתיבתה
אצלה.החזקהצדלאהיאהתמאטיקה

מיוחדת.פואטיקההאלהבסיפוריםיש
ולקצבהלשונילצליללבלשיםיש

והמתחברתהמפורקתללשוןהמלים,
שלהחיבורמשלה.בריתמוסמחדש

הפנימיתמהמציאותרסיסים

קולשלהיזהרויוצרוהחיצונית
 ,וליריעצוברגיש,יפה,זהפנימי.

במיוחדמצטייןמאוד.אישיוגם

פלוס",מעלות"עשריםהסיפור
אםשלוחרדותיהמהגיגיההמעלה
 •סיפור.שליופיצעירה.

ישראליעל

והמוותיופי 1ר

כעיניהיופיפיגה:בת-שבע

חלונות-הוצאתמונאזה;
עמ' 48 ; 1997גוונים;

בת-שבעשלהראשוןספרהבכותרת
הקובץ'שלהפתיחהבשירוגםפיגה

אצלשציינה'מונאדה',המלהמופיעה
כךואחראחת,המספראתהיוונים

ישותוגםבכללהאחדותמושגאת
 ,לייבניץשלבפילוסופיהמטאפיזית.
שליסודיחידתמציינתהמונאדה

מעורערתבלתירוחניתישותהקיום;
במרכזוהנמצאתלחלוקה,ניתנתולא
תכונותיונגזרותשממנוכוח,של

הוא,היופיגםחומר.כלשלהפיזיות
הכאב,וכמוהו'מונאדה', ,לפיכך

יספרו"שלאבזה:זהשזוריםוהשניים
וכלמספר;לאאביכאב/עללי

שלאעליו.//נפלשבעולםהצער
לאאנינעלם/יופיעללייספרו
מונאדה/בעי~יהיופי /עפעף,מנידה

בעיני("היופיכשלעצמו"הכאב
 ,) 5עמ'מונאדה",

הנושאיםשניהםוהמוותהיופי

שירירובאתהמלוויםהמרכזיים,
העימותחוזרושובשובהזה.הקובץ

ומציאותשסרחעולםביןנמנעהבלתי
שלרוחניתהוויהלביןשהוחמצה,
מותומלאכים.מונאדותאידיאלים,

כמעטהחודרת ,יסודחווייתהואדא,ב

וכאבהמשוררת,בחייפינהלכל
עלהארוךצלואתמטילהאוגדן
בשיראפילו ,כךשלה.הווהחוויות
והמרשימיםהיפים(אחדאהבה

מפגשבתמונתהנפתחבקובץ>,

סינדרלה,סיפורמתוךכמואגדית,
במרכבה"באהמת:באבומסתיים

דלתיעללדפוקבסוסים/הדורה
הדלת/אתלפניופותחתבדלותי/

ראש/עדרגלכףהדור/במרכבהאב
לבןשישלבי;אתלפתוחהיובל

תמיד;מצלצלות /וכרכרותבסוף
עלחושבים/בצדדיםעומדיםארזים
אביהועלנערה;לבפותחאיש

 ,) 16עמיבמרכבה",("באשמת"

תפרקועלהליכהמציגיםהשירים
'עולםבין ,ויופיסבלביןדק.

עליונים','עולמותלביןתחתון'
ולהמחישלבטאמיטיבהוהמשוררת

יוצרתשהיאהמתח,באמצעותאותו

עצמה.השפהשלשוניםרבדיםבין
צבעונית,רכה,תיאורשפתמחד'

לשוןשני,ומצדלעתים;קסומה
אתלפזרנועדהשכמוחדה,בוטה,

אתולנפץהמשוררתשלהגיגי-הרוח
"הרוחהשירשלהססגוניתהרקמה
מפוכחתברוחהמדברדברי",הנושאת

היופי:חוויותאתהמוחקהמוות,על
 /בוערתאחעםבטרקליןגברכמו .. '.'

שוכב,אבא?/זההאםגיתה.אתקורא

קלקולאיזהליום/מיוםמתקלקלמת,
 ,) 46<עמיהחיים"זה

קוראגברשלקלאסיתמתמונההמעבר
יום·לביטויבוערתאחעםבטרקלין

כמובן'הוא,רחובבשפתנפוץיומי

ציורשלחדהשבירהאנטי·קליימקס,
להיפרם.מנתעלנרקםשכמו ,אידילי

כזונאדה(!{יני

אירוניהלאואףסתירותכאןאין
עולםתמונתזוהיאירוניה.לשם

יופירגעיבהשישואכזרית,סבוכה

אומרהמוותאךרוחניות,וספירות

'הבל ,תרצואםהאחרונה.המלהאת
וכלקוהלת,נוסחהבליהכלהבלים
 ,היופיבפיסותלהיאחזהואשנותר
המוליך ,שלהןהקצרהמימושברגע
מימובשיריםוישנו •נדנןלאואותן
כובדאתלאזןבאשכמו ,קלילנוסף,

"נעלייםבשיר ,כךהאחרים.הרבדים
המשוררתמציירתשבובובתיות",

"בת-שבעשלהומורמלאדיוקן-עצמי
אווהשארם",התיקהנעליים,עם

מאופייןהואשאף ,אחרבשיר

כמעט,לגלגניתמחויכת,בהתבוננות
צללית"אניבמראה-עצמית:

עדינה/סנסואלית /סקסואלית,
מורידה /הפרחים,כללפנימאנפפת
פזיזהעיזה /הגברים,לפנית'כובע
וגבעול"מחווהמאהבה,מתרגשת

 8 ,) 20עמיסקסואלית",צללית("אני

פלדעודד
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קצנלםזןמיצחק
"בסך"משורריעד

כיןכפרליןהעבריתהשירה
ערך:העולם;מלחמרתשתי
מוסרהוצאת ;ויכפלודור

 495 , 1997ירושלים;ביאליק;
עמ'

שתיביןבפוליןהעבריתהשירה
עצמה,אתמצאההעולםמלחמות

 1פוליסיבמרחבמוגבלתזה,בספר

משוררישלהפזורהאתתאםשלא
דודרקע.באותושיצרוהעברית

ב,ובלבווילנהבשחי Iלמשל Iגלפר
ומשוםנפריסשיריוספראתהוציא

נמצאלא Iכן .בספרנכלללאכך
ספריואתשכתב Iלבסקילחייםמקום

 • 1942 (בברית-המועצותבהסתר
שניאור,זלמןשלהפואמהגם .) 1905

שנדפסהמאחרבחוץנשארה"וילנה"
כהןיעקבאפילו .) 1923 (בברלין
בוארשה'התקופה',שלהעורךשהיה

אלהבשניםוכתב ) 1936 • 1918 (
זכהלאוארץ">("עםשיריםעשרות
דודפתח Iמאידךלספר;להיכנס
שלהעברייםבשיריו Iהעורך ,וינפלד
לפנינכתבושרובם Iקצנלסרןיצחק

עמדההראשונה.העולםמלחמת
נגסומנהיגותזכותכנראהלקצנלסון

אלהבשניםיצירתוכיאףרשה,ו
תשעהורקביידישרובהנכתבה

בעברית.בכרךמופיעיםשירים

מלא"משוררהיהקצנלסוןיצחק
 1הקל"בדימויוהשתמשחיים"צהלת

שלבמאמרו<כךפסימי"האו Iהעממי
המבואבדברי Iעצמוהמשוררהעורך>.

 ,) 1938 (המקובציםהעברייםלשיריו
שלהאסקפיססי"אופיהאתמציין
אתימ'ש",ורהפסלבימיאף ,שירתו
בחרשנהרג,היהודיהעםעלהקינה

"חפצתיאךביידיש,לכתובקצנלסון
ואנייכולתי·/ולאלבכות

 ,) 1943 (ויסלבמחנהכתבשכדלתי",
לאושוויץ.שנשלחלפניבעברית,

פיעלזהבקובץמופיעיםהמשוררים
טשררנרמאירהולדתם.שנתסדר
 )-1885ב(קצנלסון-1888בנולד
המוכיח Iסבעיסימבוליססוהוא

והמוסיקליותשהסגנון Iכביכול
השירה.שלהמסאפיסיקההםבשיריו
ריסי·עלצף;עדנך"רזכמושורות

מצלצלות ) 153<עמ'חף"כהואני /
רלאדיסלאב .בימינו.גםהיטב

בן Iקתולי,נוצריחראפרסטח,
עבריתלמדאיכרים,למשפחת
בצירותנספחוהיהעצמובכוחות

העברייםשיריובתל-אביב.פולין
תרגםהואב'הסולל.'אורראו

וא.צ.פרישמןביאליק,אתלפולנית
גרינברג.

 1בכרךמופיעיםארוכיםשיריםארבעה

ההווהעלהסרקססיותהשורותבהם
תוף;אלרוץהנער,הויהממונע:

 .) 160<עמ'סוף"דורשותהמכוניות
שרחם,מתתיהומופיעאחריהם

וירושלים"),("צורכמחזאישהתפרסם
זכולאשלוהלירייםהשירים
הארכאיתשפתובגלללקוראים

מתתיהוהסתגר.בוהמפוארוהקיפאון

רחוק Iאליסיססימשוררהואשוהם
המוחלטאתהמבקשההווה,מבעיות
שרויהוא •המאספיסיבמעבר

והארוססימבוליססיתברומנסיקה
דמוניים,כוחותהםעבורווהאשה

סאדו·מזוכיססיים.יחסיםהמפתחים

מעולהלמשוררדוגמההואשוהם
ריק,לחללמושלכתהנשגבהששירתו

הד.כלבסול
הנעימהבעלצייטלין,לאהרןבניגוד

מעולםסמליםמרובתהרליגיוזית,
שלשירתו ,) 23עמ'(ראההקבלה
ביידיש(משוררנדלושמואל

קוני'.'לבין"ביניהיאובעברית>,
אלהאלהים"מןאחר-כךעברהוא

החוגיםאלוהצסרףהאדם"
פרסיםנפריס.הקומוניסטיים

היוכמהעדמעידיםאלהגרפייםביו
יידישביןקרועיםזותקופהמשוררי
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חברתיותהשקפותוביןלעברית
ששיריהםמשורריםהיוכןמנוגדות.

כמו Iבפוליןנכתבוהראשונים
יצירתםשעיקר Iפירסלגבריאל
משהגםבארץ-ישראל.היההשירית

שירהספרישמונהבארץהוציאנסוק

בגולהנכתבושלושיריםעשריםורק
עלשיריםאלהשלנו.במאסףוהופיעו

"קארלועלהבורגני""האלוהים
רווילבמה/מעלהמסבמארקס
המשסמה"נזידועלשתיקה"

המהביל",
דנההזאתבתקופהבפוליןהשירה
נתנאלי-רסמןיעקבהחברה:בבעיות

לכרב"בעירמובטליםעל"בלדהכתב
המונים","בהסתערהכבד"ו"במצעד

אביבבתלאמנםנדפסואלהשירים
בפוליןנכתבואך 11963בשנת
נתנאלי·שלסגנונו ,-30הבשנות
יל"גשלזכרואתומעלהכבד,רוסמן

מפלס"ואיןהתואמים,חרוזיועל
לעומתו ,) 174<עמ'עוזהו"מתעצומות

כמושנים,אותןשלמשורריםכתבו
ורבנודבאברהם Iשסוקהמרנסענתן

נספו(שלושתםבוגראריהויצחק
המושפעתהמודרנה,בלשוןבשואה>
מאיאקובסקי:וסגנוןשלונסקימשירת

קצף/שצףבקצב/תך"וסורבינה/

משוררים .) 11עמ' Iורבנו (עצב"אין

החברתיתהמציאותאתכואביםאלה
לארץנשואותועיניהםבפולין
הגיעו.לאאליהישראל,

טנאישלמת

מחרשכתובהנעוריםאהבת

נפלאה.אהבהלב~חיתהאשמ
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-30השנותמשורריביןמכובדמקום
מביאוינפלדדודפומרנץ.לברשמור

אותוומעריךמשלושיריםארבעים
שעמד Iביותרהמקוריכמשורר

קוראיאצלהדועוררהזמןבתמורות
ה·בשנותכונסהשירתוהבא.הדור

ב"משא"נלהבתלביקורתוזכתה 60
וב'מאזניים',ב'הארץ''למרחב',של
הסימבוליזםמןרחוקהוא

הניאו-רומנטיותומןהאינטלקטואלי
לדודוקרובההוא,בזמןעדייןששלטו
המלנכוליבאינדיבידואליזםפוגל,

שלבהעדרגםהכרך.במבוכיובתעיה
 1לפוגלבדומהומקצב,חריזה

שלההיגיוןפיעלנחתכות"השורות

השיריםעונתהציור.שלאוהתוכן
בההליליתוהשעה Iהסתיוהיאשלו

וחסרערהיחידרקנרדמים',ה'בתים

פומרנץברשלהתבוננותומנוחה.
בשמםלדבריםוקוראתקונקרטיתהיא

ולאמשמניםלאיי'ש,"לאהמפורש:
שורשיואתכרסמומין;מחלת

שלהמקצב Iהעורךלדברי •הבריאים"
אפקטעלמיוסדאינופומרנץשירי

מכנהזךשנתןמהעלאלא Iמשקלי
וגמישות",טבעיותנשימה"יחידות

בההיההמקצבשלכזאתתפיסה
 ,-30הבשנותרבחידוש

שתלשמואל

 46-+בעם'+-המשך
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אחרממקרםשירים

 ;הזמןפרשתקראריח:בןיגאל
 1997 ;עובדעםהוצאת

אותישקירבשמההאמת,עלאודה
ספרהזמן"'פרשת"קואלבתחילה

הזיהויהיהאריה,בןשלהחדששיריו
שההשבוהמקוםשלמיידיהכמעס
השיריםכתיבתבעתהמשורר

ככלאבלאוקספורד).(ירנסון'
שלהגילויפינה Iוקראתישהוספתי

מןלהנאהמקומואתהמוכרהמקום
להעבירמצליחהספרעצמם.השירים
הנמצאאדםאחר.מקוםשלאווירה
לתפוסנדרכיםחושיוכל Iזרבמקום

מןההיקסמותהחדשים.המראותאת

לידישבאהמוכרהלאומןהחדש
החדשהמקוםעלמעסהבשיריםניסוי
הפלאה.שלדוק
פרשת"קושלקסמוסודזאת,כלעם

בארץסיולים'כ'מדריךרקאינוהזמן"
ביןבשילובבעיקראלאנודעתאל

להעבירהיכולתוביןההגותיהיסוד
ומרגשת.מדויקתבדרךומקוםזמן

ברורהראשון'השירמקריאתכבר

אחרת,הוויהבאיזומצוישהמשורר

רגילהואבהההוויהמןהשונה
אנימכוננתוזוכלל'בדרךלהימצא
אניוגםרשמיועלהמדווחמתבונן

השיריםגםמסקנות.ומסיקהוגה

געגועמראה,תיאורשמקצתםהליריים
כשהםעומדיםוהםנעתקת,נשימהאו

מקדיםבהרבהמתלכדיםלצעמם,
שעליומצעלכדיהספדשלבמכלול
מסקנהצומחתשנייםאושידכעבוד

הגותית.

אצלהחוצהשההתבוננותזאתכלםע
בהתבוננותתסתייםלעולםאדיהבן

אותושעניינםהשיריםהדיפנימה,

מסיקאנילביןמתבונןאניביןשילוב
בסדרכללבדדךבנוייםמסקנות

נפתחלשוני""מלכודהשירהפוך.
שלהשקרית"המשמעותאמת:באיזו
המציאות"מןאותנוהמדחיקההשפה

אתשהולידההחוויהאל ,) 35<עמי
שלבסופודקנתוודעהזאתהאמת
פתיתילרדתהחלו"לפתעהשיר:
עלהתבוננתילידה/עמדתי /שלג.

פתיתיהחמות,"המופתעותפניה/

ניסיוןכל •המופתעותפניהשלג,
אלהכלאתלתארכדימליםלנדוד

המליםשליכולתןקוצרעליעידקד
קודםשנחווהלזהדומהעולםלהעמיד

תוםעדיקראהסקרןהקוראלכן.
לשובכדיההתחלהאלוישובהשיר
שהולידהבחוויההאמתאתולעגן
אותה.

מחולקיםהספדשידיראשוןבמכס
שעניינםשיריםסוגים:לשלושה

חוויה,איזואומראה,מעשה,תיאור

איזומולידההחוויהבהםשירים
מהעלגםאותהלהחילשניתזמסקנה
ובזמןבמקוםדווקאלאושקודה,

ככולםשדובםושיריםהמתוארים,
שלושתביןשוניקייםלכאודההגות.
פניםהםלמעשהאבלהשירים.סוגי

אחת.מסבעשלשונות
שעניינםהשיריםמןניכרבחלק
רפלקסיבית:פניהישחוויהתיאור

(חולםהמעשה"היפוךאתחולם"אתה
תוהה"אתה ) 31עמיהמעשה,היפוך

הספרות,ענקי(כל ,, ..האתוספשרלע
מקרבתהרפלקסיביתהפניה ) 33עמ'
עםהשיריםאלהסיסואסיביהשיראת

האובייקסיביזציהידיעלההגותיהסרן
הספדשבשיריבסוביםהחוויה.של

הפרסיותלחוויותיואדיהבזמעניק
ולזמןלמקוםשמעבדמשמעות
המקוםעם(היכרותאותןשהולידו
זאת,עםונו')לאשהגעגועיםהחדש,
בחוגונותריםמעסיםלאשירים
איןולקוראהמשודדשלהפרסי
בהן.דגלדריסתכמדומה

אומדהספדשלשמואתשנושאבשיר
פרשתקואת"עבדתיאדיה:בז

מהפרידה/אותיהמדחיקהזמן/

פעםכתבתי /לפגישה.אותיומקרב
הארץאיננהשהבטיחה/הארץ

הבסחה/התקבלהלאכאן /שקיימה,
 /שיתקיים.שראוימהמתקייםאבל
ייןפנאתהמאירחיוכךעםאת

הבסחה/בתוךמתקיימתבמתיקות/

אתהפורשת /נודעתלאארץכמו
ארץספק,כלאין ,,לרווחה.זרועותיה

אחדייותרלנודעתנעשיתנודעתלא
 •הזה.הספדקריאת

גילרחל

המרווחעל
ר,מתרוקן

 ;מצבתמונותשקר:מלנח
 1996 ;המאוחרהקיבוץ

היסבמתבסאלדידי"מצב"המונח
עקרוניתהניתנתיחסיםבמערכת

ואםהשירבאמצעותאםלהבהרה,
זהכגון"מצב"אחדים.באמצעים

הנקראשקדשלבשירההיסבהמשתקף
 'מדברתהיאזהבשירמצב'.'"תמונת

"בממשותהנתונהשואהשלמידהעל
אשד /הזאתהפשוסה /החרישית

אנשים/שניבין /בביתמתרחשת

צובאיםלנשום/מתקשיםמותשים/
מזבחעל ...סופםסףעלערב/לעת

מיסתם'.'

הנדודההיציבה,התמונהלעומת

 1כאןהמתוארתעובדתית,והכמו

אינוהספדשלששמולכאורה,נרהא
אםאלא Iהספדשידיעםצדקעושה

גבולותאתלהרחיבשקדמבקשתכן'
אתלהביןעלינושאז,"מצב",המושג
 1נתוןענייניםכמצבלאהמונח

אלאמצב""תמונתבשירכמתואר
הגלויברובדהמתקייםמהכדבר

רובדאותולגלוי'הקודםוברובד
שנצפהמה Iדברשלבסופוהמייצר
זה,במובןהמשודד.ידיעלונחשף
אתהמעבידנתיבאלאאיננוהספד

ממצבהמשודדת,באמצעותהקורא,

האם,האב,דדךידיעה,ואיזרותשל
המוזכריםוהסבאהסבתאהדודה,

לאניועדוהמאהבהאהבהדדךבמלה,
המוחלט,לריקונועדהנחשף Iהשד

אתלדידיהמסכםבשירהיסבהמתבטא
"חללי:המסע:
"המולתששומעכמיכאןמוצגהאב

נמשכתהמשודדתנמשכת"שתיקה

לאמותו/ש"נזמןעדוממנואליו
ליהיוולאאותו/לשמועיכולתי
בדותהמרוהמליםבהעדר ,,מלים.

תיאורבאמצעותדמותומתקבלת
ומנומשותמשדרגות/אבי"וידיגופו:

בעפרון"תפושותחומים/כתמים

וסרבנית/קשהידו"כףובהמשך:

עלי".זקנתוופחד/בי/אוחזת
 1שבספרהיפיםמן"בושה"'בשידה

את /וצורחת /במדפסת"עומדתהאם

דוחלכלפורעתנשיותה/עלבון
אומד:האבואילוהמד",חשבונה

בושה"וחסרתמשוגעתהיא"שה.

ואומדת:המשודדתנקרעתוביניהם

האמנתילי/"ברע

סלבסטיורם

 46-+בעמ'+-המשך

חציוסומקרוני

 ~ומתירזריליאם
דורמשחמאנגלית:

נקיץבטרםממש
זהעלזהאנוחולמים

~רדל;לה~ין
עפעפיםמהז:

·:· -: --. 
~נכד~~ם~ו~ים ~ן;יקים
ונציה.אללנ~ס

T •: T: "." •: 
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סז;~'הף wל~

~מדר-ס~ז;נ;תבןסר;קןים ~נ~~~
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ויליאםשלובשירודגים""דגה 1היווניהפתגםאומדהחלום",של"הרשת
בגונדולהמתנודדהגברונציה.שלהארוטייםלמימיההרשתמושלכתמתיוז

אומדהיהמההחלום.אתמכחילשלוהתענוגותומשוסאהובתושבירכי
לאוהביו.אותומאחלדקהיההואאומד.היהלאהואכזה?חלוםעלפרויד
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אפלפלראחרן

אוטוביוגרפימספרפרקיםשלושה

אנוהיה:וברורפינהבכלרחשושמועותרעה.שנהחיתה 1938
שיגרלאמריקה,כניסהאישורלהשיגלשואניסהאבאלכודים.
עודהלךלאדברשוםוצ'ילה.באורוגוואיוידידיםלקרוביםמברקים
שבטחתלעסקיםשותפיםבית,בניאתמולאךשהיואנשיםלמישרין.

אויבים.הפכואוהתנכרופניהםאתשינו-מנוערידידיםבהם,

בתוכנוהיואזכבר ,מוזרפינה.בכלוקינןרבהיההיאוש
כיומופתיםבאותותהראולסובה,מהלךכלשפירשואופטימיסטים

למהלחזורעתידהגרמניהמדומה,גדולההיאהיטלרשלגדולתו
תחתבוערתהקרקעכיחשאבאזמן.שלשאלהרקזושחיתה.
הפתחים.כלוניסהרגלינו
קרביםוימיואנושהבמחלהנגוע ,אמיאבסבא,כילנונודעבאביב
כמוהעגולמנסובשקט.המרההבשורהאתקיבלסבאלקיצם.
בין ,בדושלנושהפחדים ,הזו"ההפרדהלאמא:אמרבלילהנתעגל.
משאנויותרקלהואהמעברממש.שלהפרדהאינהוהמוותהחיים

אמאגעתהדבריולשמעבדרגה".ועליהמקוםשינוירקזהמשערים.
בבכי.

לתפילהיוצאהיהבבוקרבמאומה.נפגםלאסבאשליומוסדר
הישיבהבמרפסת.ויושבמשהוטועםהיההתפילהמןובשובו
מעייןהיהלפעמים .שלוהיומילעיוןהכנהמעיןחיתהבמרפסת

מונחלאשולחנועלאךמחליף,היהולפעמיםרביםימיםספרבאותו
היובערבובשובולמקוםממקוםהתרוצץאבא .אחדמספריותרהיה
אהב.שהואבמאכליםלולהנעיםאמאניסתהלשואשחורות.פניו
 .עצמובתוךטבועעצומות,עיניובכורסהיושבהיההארוחהאחר

היובחדרוסבא.שלכחדרולאאבלמקום,בכלריחףהמוות
אמאחיתהשעהמדיהאדניות.עלריחפווהוילאותפתוחיםהחלונות
בהשתאות.בהמתבונןהיהסבאלימון.עםתהכוסלומביאה

האהובהבתוחיתהזו .מאזיןהיהלרובאך ,שואלהיהלפרקים
אותו.ריגשהוקרבתה

ידעסבאסביבנו.המצבואתמצבואתמסבאלהעליםניסוכולם
דיברהואעליו.להשתררולבלבוללמבוכהנתןלאהואאךהכול,

המנוחהסבתאארוכה.נסיעהכללפנילדברשנהגכמוהמוותעל
מזוודותאהבסבא ,סוודרועודמעילעודלקחתאותומשדלתחיתה
אינההדרך .עכשיוגםטיעונו ,דברשללאמיתוהיה,וזהקלות,
מלסףהיההוא .אליונכנסהייתיביוםפעםלדאוג.מהואיןארוכה

סיפורליומספרבושעייןבספרהאותיותאתלימראה ,ראשיאת
כנראההואלטעמו.ירדתישלאמשלליסיפרפעםמשל.אוקצר
הזה".הבוקראתלאהובהעיקרחשוב,"לאואמר:קלטתישלאתפס
היוםעדאצלינשארההיאזאתובכל ,הבנתילאהזוהאמירהאתגם
אלאלנושייךלאשהואליהיהנדמהלפעמיםנעימה.כחידההזה
 .מאיתנוהיהשונהכךכלאחרים,מעולמותאותנולבקרבא

 .יואבותואבותאבותיונולדוובונולדשבובכפרהיהעודבאביב

ונזקקמחלתומשהחמירהאך ,נחלתואתלנטושסירבתחילה
חדרפינתהאמאהעירה.לבואהסכיםחוליםבביתלטיפולים
 •אותולהביאיצאהובמרכבה

התארכופניהלחלוטין.אמאהשתנתהבואומאזאלינו.הגיעוכך
מבקשאינוסבאביעף.חדרואלהמטבחמןדרכהאתעושהוהיא
לפתןלומביאהכשאמא •לונחוץמהבדיוקיודעתאמאאך ,דבר

עליו.אהובמאכלומתמידמאזפניו.אורותשזיפים
חזקהחיתה ,מסתבר ,אמונתולתפילה.ויוצאקם ,מתנערהיהבבוקר
לאהואאך ,בעדולעכבלפרקיםמנסהחיתהאמאשנחלש.מגופו
חדשים.כוחותבגופונוסכתחיתהבציבורבוקרתפילתלה.נענה
השתאות.מלאהתפילהמןשבהיה

מוחשייםהיוגעגועיו .אותומציפיםלכפרוהגעגועיםהיולפעמים
שהקיפוהפלגיםואלהעציםאלאחתבבתעצמוקירבכמו .ביותר

הפריבעצימטפליםאיכריםושנינעולביתועכשיובכפר.ביתואת
אחתפרהמלבד ,מכברמכרוהעופותואתהבהמותאתהירק,ובגן

למוכרה.שלאביקששסבא
קשהלכפר.בבקשה,אותי,"החזירילאמא,אומראותושמעתיפעם

אומריםמה"נשמעואמרה:לומרמהידעהלאאמאלביתי"•מחוץלי
במצבוכיסבאאתושינבעפלדמןדוקטורבאבערבואכןהרופאים.

חמישיםהמרוחקבכפרולאהחוליםלביתסמוךשיהיהמוטב
להיות".צריךשכך"כנראהואמר:שמעסבאמהעיר.קילומטר

סבאשלבואומאזאבלמצוות,ובלאתורהבלאהואשלנוהבית
רקאוכליםואנחנוהמטבחאתהכשירהאמאכליל.צורתואתשינה
הואלעשןמבקשוכשאבאבשבת,אשמדליקיםלא ,צמחוניאוכל
 .הסמוךהרחובאלאוהביתמאחוריאליוצא

אלארץדרךבהרבהמתייחסת ,שלנוהקשישההעוזרתויקטוריה,
אומרתאותהשמעתיחדרו.רצפתאתמקנחתהיאביוםפעםסבא.

המעלהמןאדםהוא .כאביךאבלושיהיהזוכהאדםכל"לאלאמא:
אמרה:פעםאותי.שמפחידיםדבריםמשמיעהקטוריה.ויהעליונה".
 ,,בשמים.אלשיששכחו"היהודים

להמתיק.אמאניסתהשכחו",כולם"לא
ויתרה.לאבבוקר",מנייןבק;שיישהכנסת"בבית

גםאלאכוכביואתרקלאמנהיגוהואבשמיםאלשישספקאיןלי
אתשמילאהאחרתביתמעוזרתקניתיהזוהאמונהאת .בריותיואת

שמה .מאודונאהמויקטוריהצעירה ,קצרלזמןויקטוריהשלמקומה
בשמיםאלישכיבסודליומשננתחוזרתחיתהוהיאמדיהאנההיה
 .בריותיואתגםאלאכוכביואתרקלאמנהיגוהוא
מדברלאסבאהגזוזטרה.אלויוצאממיסתוסבאקםהצהרייםאחר
לינדמהלפעמיםאליה.מכוונותתנועותיוכלאבל ,אמונתועל

כימרגישאנילפעמיםאבל ,מובןבלתישהואמפניבודדשהוא
באים ,לעיןנראיםבלתי ,מינומבניאנשיםחיות,מלאהריקחדרו
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השתיקה.בשפתאתםמשוחחוהואאותולבקר
ניריםנימוקיםמביאיםלעתים,מתווכחיםואמאאבאבמטבח
הםעוזרותלאוכשהמליםמלים,שלברצףלשכנעמנסיםקמוצות,
שלשתיקתוומשתתקים.מזוזהמתרחקיםוסדקים,קולותפולטים

עבהלכרדומהסבאשלשתיקתורוגז.ונעדרתשקטההיהסבא
ראש.מניחיםשעליו

עלביקורתואתעודמשמיעאבאאיןאלינוסבאשלבואומאז
ממסעותובשובולדבר'ממעטמכונס,הואאמונתם.ועלהיהודים

לחםפרוסותושתיקפהכוסלומכינהואמאלמטבחנכנסהואיומו
תוךהפרוסותשתיאתמכלהוהואבהולהאכילתובריבה.מרוחות
שניה.

שלוהסערהסבאשלהשקטבבית:רוחותשנישנהבאותהסאנוכך
משוססיםהיינוואנוהרחובותאלאותימוציאאבאהיהבלילהאבא.
הלילה.שלוהשקטיםהמרוצפיםהרחובותאתאוהבאבאשעות.בהם
עוצרהואלפרקיםאחריו.מדדהואנירחובאחררחובגומעהוא

לפרקים •דבריומכווניםלמייודעאינימלים.כמהאומשפטומשמיע
רם.בקוללשירמתחילוהואמשונהפתעשמחתאיזומתוכובוקעת

אבאהנהר.אלמגיעיםאנומשיםבאין
אותוראיתיפעםולאהנהראתאוהב
אמרפעםמימיו.עלגופואתמרכין

מאשריותרלנוקרובים"המיםלי'
השמיעכמוהצטחקומידהאדמה"'

היולאהללוהחטופיםהטיוליםשטות.
יותרליזכוריםהםאבלנעימים,
אז.שהשמיעדבריםמהרבה

האחרוניםהימיםהםשאלהידעתילא
לעצמי:משנןהייתיזאתובכלבבית
ולהתבונןסבאלידלשבתחייב"אני

מראהאתלהחמיץליאסור .בו
שעהמנסואתולאבגזוזטרהישיבתו
יושבתאמאאתגם .בספרמעייןשהוא

כיחשתילשכוח",ליאסורלידו
סובים,ימיםיהיולאהבאיםהימים
המבולכילעצמותיארלאאישאבל
ושעותבעוצמה,אלינוזורםכבר

ז'ולאתוקוראבמיטהשוכבהייתי
עלומצטערעצמיעםשחמשחקורדן'
מתגלחלאבהול'כךכלשהואאבא

וחוזרמהביתבחופזהיוצאבבוקר'

בלילה.קודר
חופרשאבאליהיהנדמהלפעמים
לחלץמבקשהואשבאמצעותהמנהרה
בידויעלהאםשספקלאט,כךכלמתקדמתהחפירהאבלאותנו'
מקוםלמצואמנסההואלאסמתקדמתשהחפירהכיוןבמוע.דלסיימה
נואשניסיוןהואיוםכללגיבראלסר.אותנותיקחאשרבאגיה
סבוכהכךכללעומתואמא .סביבנוהצומחתהטבעתאתלפרוץ
אלחודרותאינןתוכניותיו'יותרנכוןשדבריו'סבאשלבחוליו
כתפייםבתנועותאבאמגיבדעתה,פיזורקשבה,חוסרעללבה.

ומקומותאנשיםשלשמותומעלהמרוסקותמליםפולטעצבניות,
שמעתי.שלא

נתאמץשאםנדמהמה,משוםלאבא,אךצד'מכלאותנומקיףהמוות
וקשהאומרהואלהתאמץ'צריכיםהצלה.גםואולירווחהתבוא
ורקעצמוכלפיהסדרניותרובאתמפנההוא .כוונתולמהלדעת
צריכים"אנחנולאמא.אומראותושמעתיפעםכלפינו.מאודמעט

אמאשגםוכנראהמפיו'שיצאזהמשפטעלתמהתייותר",להתאמץ
בתוךחייםאנובביתנו.רוחשיםמובניםבלתימשפטיםהרבהתמהה.

בוערת.חידה

הרעים.הרוחותאתלגרשמנסהכמוידיה,אתלעתיםמניפהאמא
נחוץהזהבזמןכיואומראלותנועותעלרוגזמה,משוםאבא,

ששובלינדמהולרגעבעוברנו.הואהיאושיאוש.ולאדעתשיקול
 .בבכילפרוץעומדתהיא

ולאסבאנרדםעליו'העיבהלאעננהששוםבהירביוםהקיץ'בסוף
אמא.אתוהזעיקהנשימתובעצירתהבחינהויקסוריה .משנתוהקיץ

משראתהיותר'מאוחדמפיה.הגההוציאהולאברכיהעלכדעהאמא
אסורכאן.עושהאתה"מהואמדה:אותיחטפההדלת,בפתחאותי
גברתהקשישההשכנהלידיאותיהעבידהומידכאן",להיותלך

והיאידיהאתחיזקוכנראהצעקותיוהשתוללתי.צעקתיהודוביץ.
בניידעטופהסוכריהליהושיטההודוביץגברתפניו.עלסטרה
הרוגזבדגלי.רקעתיאניילד".בוכה,אתה"למהואמדה:צהוב

אותיהחזירוומבולבל'עייףבלילה, .ממניחזקיםהיווהעלבון
הביתה.

ויקסודיה .אותוממלאיםדניםאנשים .הכדללאהשתנההבית
אבא.מכולםבולסעשן.גדושוהסלוןקטניםבספליםקפהמגישה

הארץעליושבתאמאלויקסודיה.ועוזרלראשוכיפהחובשהוא
מדברלאאישעבד.מכלשנזעקוזדיםאנשיםמוקפתשמיכה,עטופה

אתלהסיחכדיאולימעשיים.ענייניםעלאלאסבאשלמותועל
אמאשלדעתהאבלאמא,שלדעתה
הרגיל.מןגדולותעיניהמוסחת.אינה
שהסיוטמרוציםשהכוללינדמהלפתע
אתולשתותלשבתאפשרועתהעבד

רצוןשביעותויקסודיה.שמגישההקפה

אללהימלטמנסהואניאותימרגיזהזו
מלאשליהחדרגםלהפתעתי,חדדי.

אנשים.

עלקםהואהפעם.התאפקלאאבא
הקבורהמנהגיאתבקולוגינהדגליו

הדד'ולאכבודלאבהםשאיןהשבטיים
קדישאחבדאאתגינהובמיוחד

נחפזיםהתפילה,אתשמבליעים
לגמורכדילמלווים,מעדריםלהושיט

ידעתישכדם.אתולקבלהמלאכהאת
הקבורהממנהגינוחהאינהדעתוכי

מליםכעסומצאהפעםאבלהיהודיים,
ואמד:סייםלבסוףבהן.חסךלאוהוא
גופיאתאפקידלאפנים,כלעל"אני'

הקברותבביתלהיקברמוסבבידיהם.
קברותבביתמאשדהמצורעיםשל

הגיבלאואישדממהחיתהיהודי."
לדבריו.
ובביתהאנשיםהתפזרומכןלאחד
ידעתילאאבא.שלקולוהדהדהריק

הגההוציאהולאהרצפהעלישבההיא •לדבריומסכימהאמאאם
ידיהאתשהניחההאופןאוליסבא.משלהבעהבישיבתההיהמפיה.

 .בחיקוהזמןחוכאעודמהשעה,באותהידע,לאאישברכיה.על

ב
לינדמהלפעמיםהשגיח.העולםמלחמתנמשכהרצופותשניםשש
לפעמיםאחד.ואניהקיצותישמתוכואחדארוךלילהדקהיהשזה

קרובאדםאחד'מישהואלאבמלחמההייתיאנישלאלי'נדמה
מהזוכרלאאנישכןאירע,בדיוקמהלילספרעתידוהואמאוד'
אירע.וכיצדאירע

מאותםבישנטבעמהלאמיתה.האמתוזוזוכר',לא'אניאומד'אני
היוםעצםעד •למשלהרעב,עזות.גוףתחושותבעיקרהןהשנים

עלחוזריםוצמארעבשלחלומות .מאודרעבבלילהמקיץאניהזה
רעביםפעםשהיואנשיםשדקכמואוכלאנישבוע.מדיעצמם

משונה.תיאבוןבאיזהאוכלים,
כפריםרכבת,תחנותמקומות,במאותהייתיהמלחמהבמרוצת
אחדשםאפילואנישמות.היוהמקומותלכלמים.נחלילידנידחים,

13 
 ' 97אוקטובר



 5וי~
1 ~ ~ 

רחבמרעהכשדההמלחמהשנותלינדמותלפעמים .זוכרלא
תוךאלסוףבלאהנמשךאפלכיערולפרקיםהשמיםעםהמתמזג
שמדיתרמילים,עמוסיםאנשיםשלארוכהכשיירהולפעמיםאפלתו'

רגל.לכלמדרסוהםהארץעלמהםכמהנופליםשעה
הגוףתאי .בזיכרוןולאשליהגוףבתאינטבעאזשאירעמהכל

אחרירבותשנים .לזכורשנועדהזיכרוןמאשריותרזוכרים.כנראה
תמידאלאהדרךבאמצעולאהמדרכהבאמצעהלכתילאהמלחמה

בדרךאניחומק.כמובזריזות,הולךותמידבצלתמידבקירות,דבק
לבכיאותימביאותבכךמהשלפרידותאבללבכי'נוטהלאכלל
עז.

דילפעמיםפרטים.אלפיזוכראניזאתובכלזוכר','לאאניאמרתי
אלאותילהחזירכדיפתערעשאובנעלייםרטיבותאומאכלבריח
המלחמהכילינדמהואזהמלחמה,תוכיתוך
ועתה,ידיעתי'בלאנמשכתהיאנגמרה,לא

לאהיאהתחילהשמאזיודעאנימשהקיצותי'
פוסקת.

בכפרים,עשיתימהמלחמהגדולשחלקכיון
הזההירק-וביערותנחליםלידבשדות,

נעליאתחולץשאניאימתוכלבי'נטבע
המרעהכריאתזוכראנימידעשבעלודורך
פניעלהפזורותהמנומרותהבהמותואת

ימים,מאותםוהפחדהאינסופייםהשטחים

רגליאלי.חוזרפתוחים,ממרחביםפחד
לסגתעליטעיתי.כילינדמהורגענדרכות
השולייםשכןהיער'שוליאלבשפיפה
ולארואהאתההיערבשולי .יותרבטוחים
זהחשוכה,לסימטהנקלעאנילפעמיםנראה.
כיבטוחואניבירושלים,לעתיםלי /קורה
מוצא,בלאאשארואניהשערייסגרמעטעוד

ומנסהצעדיאתמאיץאנימשיםבאין

להיחלץ.
תנוחתלפעמים .אבריבכלשוכנתהמלחמה

אדםאצלאואצליעמידהתנוחתאוישיבה
עמוסהרכבתתחנתעינילנגדמעלהאחר
ומתחננות,החוזרותוידייםילדיםוהכאתמריבותוחבילות,אדם
עלאחתבבתומסתעריםמתרוממיםגופיםמאותולפתעמים.מים
ננעצתאחתגדולהרגלוכףהרציףאלשנתגלגלהחביתאיזו

עודרגלכףאותהייאמן,לאנשימתי.אתומוחצתהצריםבמותני
מרובממקומילזוזאוכללאכילינדמהורגעטרי'הכאבבי'טבועה
כאב.

זוהי'הימים.מאותםאותיפוקדלאומראהחודשעוברלפעמים
כדיהדרךבצידיהמונחישןבחפץלפרקיםדיהפסקה.רקכמובן'
ומיארוכהבשיירהמדשדשותרגלייםמאותהנבכיםמתוךלהעלות
 .ירימולאאישתחתיושכורע

עשרה.שתיםבןהייתיאוקראינה.אתוכבשוהרוסיםחזרון 944ב·

"מהושאלה:התכופפהאובדניאתוראתהבישהבחינהניצולהאשה
אותה,הדהימהכנראהתשובתיעניתי.דבר","שוםילד",לךאירע
בדרכיםשוניםבאופניםנשאלההזוהשאלהלשאול.הוסיפהלאשכן

בארץ.וגםיוגוסלביהעדהארוכות
ובתוםואנשיםמקומותוזכרקלסמבוגראדםהמלחמהבזמןשהיהמי

 .ימיוסוףעדיעשהודאיכךעליהם.וסיפראותםומנהישבהמלחמה
שונהמשהואלאבזיכרוןנטמעוהשמותלאכנראה,הילדים,אצל

ועםמתחדשהואנמחק.שאינוזיכרוןהואהזיכרוןאצלם .לחלוטין
לומרמותראםאינסופי,אלאכרונולוגיזיכרוןלאמתבהר,השנים

כך.

נדמהלפעמיםהשנים.אותםעלכתבתיספריםמעשריםלמעלהכבר
המפורט,המלא,שהזיכרוןלינדמהלפעמיםהתחלתי.לאשעודלי

ובחוזקהבעזותינבעהואממחבואויגיחוכשהואבי'מסתתרעוד

ובעורהוחוזרתורוהטתעזהתחושהאותההשארביןרבים,ימים

שאנוימיםכברבמים.קשורההעזההתחושהגלויה.סיבהשוםבלא
רומניםחייליםמוקפתארוכה,שיירהעמוקים,בוץבדרכימדשדשים
ידיאתאוחזאבאויורים.בפרגוליםבנוהצולפיםאוקראיניוקלגסים
חושךהבוץ.בקרקעיתנוגעותלאשובהקצרותרגלירבה.בחוזקה
גםדבר'שללאמיתודבר'חשלאאניאבאשלידוומלבדמסביב

תזוזהרקלי'ברורבחלקה.משותקתכברידושכןידו'אתלא
ילדיםטבעוכךאותי.למשותיוכללאאבאוגםאטבעואניקטנה
מנגבהבוץ,מתוךאבאאותימושהעומדתכשהשיירהבלילהרבים.
בביטנתו.אותןטומןוהואמזמן,ליאבדוהנעלייםבמעילו,רגליאת

תנועהרגלי.אתומוציאממהרואנימכאיב,כךכלהזההמועטהחום
עליכועסאבאאבא.שלכעסואתמה,משוםמעוררת,זומהירה

רגליאתלהכניסמסרבאךשלו'מהכעספוחדאנירבה.במרירות
 .עליכעסלאפעםאףאבא •בטנתואל
אךפני'עלסוטרתלפרקיםחיתהאמא
שאנימשמעכועסאבאאםפעם.אףאבא

בבכיואוחזלעצמיאומראניבקרובאמות
ואומרמתרצהאבאאבא.שלידואת

אמאחיתהמתפנקבמלהלהתפנק.שאסור
נשמעתהיאעכשיואבללהשתמש,מרבה

לאאניאני.אואבאטועהכמומשונה.
שעות.לאורךלאאבלונרדם.מידומרפה
אתהחייליםמעיריםבשמיםהחושךבעוד

בידיאוחזאבאויריות.בצליפותהשיירה
מרגישלאואניעמוקהבוץאותי.ומושך

אבאקורא.אנילי","כואבקרקעיתו.את
עלי'"תקלמיד'והגיבקריאתיאתקלט

לאכאןשמעתיהללוהמליםאתתקל".
הצניחותבאותהללוהמליםלאחרפעם.

הילדאתלהצילונסיון·שואהאיומות
בתוךטובעיםהילדיםרקלאשטבע.
עלכורעיםגבוהיםאנשיםגםהבוץ'

אתממיסהאביבוטובעים.ברכיהם

אבאיותר.עמוקהבוץליוםומיוםהשלגים
אלמהבגדיםחלקוזרקהמעילאתפתח

אתמעסההואבלילהיתר.בחוזקתביאוחזתידועכשיוהבוץ.תוך
רקשלאלינדמהורגעמעילו'בביטנתאותןומנגברגליואתידי
אהבתי.כךשכלאמא,גםאלאעמיאבא

(שסדנבדג>אפלפלדבוניה-אהם

ג

היערותאלפרוט,הנהרעלמפליגאנירבותשניםאחרושוב
בגילאותהשעזבתיהרחוקה,מולדתיארץהאפלים.והאגמים
העמיקוהאלוניםשורשימעולם.עזבתיהלאכאילובינטועהשמונה,

בגרותי.גםאלאשםשוכנתילדותירקלאעכשיוהשנים.עם
שלאמקומותאלאותימובילההכתיבהעליה.כותבאניויותריותר
בזכרוני.דבקווהםפניהםעלחלפתירקאולימעולם,בהםהייתי

לאחרונהלי.זראינומראהשוםבית.כבןזורחבהבארץמהלךאני
פעם.אליהנכנסתיאםספקהדרכים,שלצידיקאפלהתיארתי
האורביןליחסיםלמבנה,באשרמבוכהשוםהרגשתיולאכתבתי
שהייתירביםכךכלוהיובשפעאליזרמוהפרטיםהריחות.והצל'
אותם.לסנןצדיך
ובפניםהחסוניםהיערותהנהויודע.מכידאניאפנהאשדבכל

חריף.שדףריחמדיפיםהטרייםהגדמיםנכדתה.עתהשזהחלקה
ולאעיניהאתהשפילהאמאאמא.אתשאלתיעצים,אתכדתולמה

היאבוקובינהילדותי.ממראותהםכרותיםעציםמפלבי.הביטה
הםכד~תיםעציםעצים.כדתופניתאשדובכליערותארץ

בלילה.בהמותשחיטתכמושלי.המוקדמותהעוולמתחושות
כמהכלתפגושהארוכותהעפרבדרכיאוהפרוטלאודךתפליגאם

שמאחוריהןוהסכריםבמיםמונעותהןלרובקמח.טחנתקילומטרים
זכרמשוםדקולאזכדוניאתמפעיםקמחריחאותן.המניעהכוחהם
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ותמידקמחטחנותבעלהיהאבאבלילה.לחםאפייתשלעמום
האיכריםשלהשקטהעמידתםואיכרים.עגלותלפתחןהשתרעו
יושבהייתישעותאותי.הפליאההנמוכותהעגלותלידהגבוהים
בהם.ומתבונן

אנייותראבלעץ,ופעםביתזהפעםמכרים.ליישאפנהאשרבכל
לעתהמרעהמןהחוזריםהכבשיםשלהאיטיותתנועותיהםאתזוכר
בחצריודע.אניאבלאותם,ישחטובלילהכייודעיםלאהםערב.
לאהםלמהשקטים.כךכלהםלמההמשרתות. .כךעלדיברו

אותיממלאההזוהכמוסההידיעהמלים.בלאידמושיטאניבורחים,
עלאורבשכבר ,החושךאבללרגע,מרגעומתגברההולךפחד

אלוטובענופלואניעינישמורותאתועוצםלאטיורדהעצים,
תוכו.

1 .,. 
;כ

בדיוקלפרקים,קורהאבלרואה,אניהרבה
ויאושמונחאומלהלישחסרה ,בילדותיכמו

אוהריח .נמשךיאושזהאין .אותיתוקף

שלשפעליומביאיםלעזרתיבאיםהטעם
בבית,שדיברנוהרבותבשפותמליםמלים,

עבריתמלהאחרים,נבכיםמתוךהשאר'ובין
מדויקת.

הקאפלותמת-לערמגולפים.כמווהמראות
גבוהותכנסיותוהצנועותהנמוכות

המביטותהגבעותראשיעלוגאוותניות
הםמכלקסומיםאך .יתרבחשיבותמלמעלה

עביםקשבגגותהמחרפיםהאיכריםבתי

יותרגבוהיםנראיםשלצידםוהאיכרים
היהודיםבתימבקתותיהם.יותרואיתנים

וחלונותיהםלבניםעשוייםהזובפסטורלה
בעליהודיהביתמפתחיוצאולפתערחבים,

ככהןניצבוהואחיוורותפניולבן'זקן
הבוקר.אתלברךשיוצאקדמון
והריעצמי'ושואלחוזראניזה,כללימאין
ולאשמונהבגילעזבתימולדתיארץאת

ארוכותקיץחופשותהיונכוןאליה.חזרתי
ימיםרבים.שבועותפניעלמשתרעותשהיוזוהרות,חופשותבכפר'
והיוגבוהים,עציםמחופהאגםלידאומיםפלגילידמבליםהיינו
שחיהאוהתבוננותשלישיבותארוכים,טיוליםשלימיםגםאלא
שכרון.עדמענגיםשהיוצונניםבמים

רביםבפרטיםשמתלבשתהזוהרעננותהזה,הדיוקמאיןזאתובכל
אדרבאדבר'כיסולאהרבותהשניםכימסתברנפלאה.ובהתאמה

רחבנראההואעתה,הזה,הצנועלמישורגדולהנופךהוסיפוהשנים
אפלות.ירקשלוחותומלאיותרפרוזיותר'
הרבים,החדרים .בכפרשלנוהביתאתרואהאנימכליותראך

ווילוןתריסחלון'מהםאחדשלכללזה,זהוהמחובריםהפתוחים
השקטהואעזגרגירם,אדניותהחלונותמןבכמהעמילן'ריחהמדיף

לפעמיםאותו.ולחתוךידלהניףרצוןבייששלעתיםסמיך,כךוכל
אמא,בואיטובע:שלנואשבקולצועקואנילאיבודבוהולךאני

אותילמשותהכולנזעקיםומידהיטבנשמעתהצעקהאלי.בואי
החדריםביןלהפרידאין .אותילהטביעשעמדהשקטמתוך

ובכללחדרמחדרמשוטטותהללוהחסונותהצעירותוהמשרתות.
כדורישניופעםבשמנתתותפעםחדשה.תשורהלימביאותפעם

הןבבית .אחרטעםלוישמידיהןאגסאפילוורודים.גלידה
חוטפותהןבגן,אובחצרבחוץ,אבלבקול,צוחקותולאמאופקות

מבין.לאשאנימליםמיניומשמיעותצוהלות ,אותיומניפותאותי
ואתיחפותןאתמדיפות,שהןהזולהבושםאתקרבתן'אתאוהבאני

ולעתיםבחשדבהןמביטהאמאמותני.אתמעסותכשהןאצבעותיהן
מידיהן.אותיומוציאהמופיעה

קוםמאחריםאנו .יותראיטיהכול .לחלוטיןשוניםבכפרחיינו
הםכן'גםשוניםהטיולים .בחצראוהמזוגגתבווארנדהויושבים
עטופותסתרפינותאלהיערות,תוךאלמרחיקיםאנויותר'ארוכים

אפלפלדמיכאל-האב

אליורדיםאוגבוהים,צעיםביןהחבוייםהאגמיםאלאורכהבחשכה
הערביםגםולצלול.לשחותלימותרששםוהשקופיםהדקיםהפלגים
 .הלבןהלילהתוךאלעמוקונמשכיםארוכיםהםשונים,
אנודקים.בספליםותהגבינהעוגתומביאהמחצלתפורשתאמא

ומוזגיםוחוזריםהשיקוימןוגומעיםהמשולבותרגלינועליושבים
השקטורקהמליםמןגדוליםהמראותכימליםואיןהריחני'התהאת
לרגע.מרגעצומחכמו

הכולכילינדמהבחלוםוכמוחרדה,איזהביאוחזתפתאוםולפתע
חזקכךכלהואהפחדלב.דואניאותינטשוואמאאבא ,תחתינשמט
קרה,מהידיה.בשתיאותיוחובקתאליאצהאמאבבכי.פורץשאני
אתלהלתארמליםאיןליאךרוע.דבקולשואלתהיאקרהמה

ומידברכיהעלכורעתאמאנחנק.ואניומתעצםהולךהפחדהפח.ד
היאכיבלחשליומגלההפחדמהמנחשת

הבןשאנימפניתמיד'עמייהיוואבא

כילפחדמהואיןשלהם,והאהובהיחיד
נבקרובעירהעירהנחזורהקיץבסוף

נלךמכןולאחרפריזהקפהבביתתחילה
והאימהאליקשובהכךכלאמאלקולנוע.
ואניחיתה,כלאחולפתאותישתקפה

שהריפחדתי'מהשוםעלעצמיעלתמה
הלילהמפחי.דואינומאייםאינודבר
המחצלתעלנשברבותשעותועודבהיר

מןהיורדיםהדקיםהאורותאתונגמע

ברכות.אותנוועוטפיםהשמים

לאכמוכמאליהם,באיםהרחוקיםהמראות
אלאואבודים,שכוחיםרחוקים,היו

שליטהלזמןשאיןובמקוםבמוךעטופים
נמנוםבתוךחייםאלאחנוטיםלאעליהם.
אימתכלומתעורריםקמיםוהםנמשך'
מקלמיןהואהעטביד'עטלוקחשאני

רקלאבאוב,אותםהמעלהקוסמים
גםאלאלחייםקםהביתשלידהמישור
אמאלעתיםישבנושבההמוצלתהפינה

אנישכןהיסב,בישמורההשתאותאותהומשתאים.מתבונניםואני'

משם.זזנולאכאילואמי'עיניעםיחדעולהלעתיםאותהמרגיש
הםמאיתנושדחקואנשיםואלרחוקיםמקומותאלשלנוהחיבור
בהאבלמסתורי'ספקללאהואהזההחיבורוהדמיון.הרגשמפלאי
לעתיםהםמאיתנושהלכוואנשיםמקומות .מוחשימאודבעת

 .אותנושמקיפיםאנשיםמאשריותרלנוקרובים
מהאבלנעים,תמידלאהואושכוחיםרחוקיםמקומותעםהמפגש
רקלאאותםרואהואניהוריאתמחייםההםוהמקומותלעשות
לו'שנקראככלאוהזה,הקסם .עכשיושליבעיניגםאלאילדבעיני
חיי.גורללינגלהילדותבדמדומיאז,שכברמפנילעתים,מפחיד
האדמההצמחים,האורות,כלכיבמעומעם,אמנםלי'נודעאזכבר

ואניממני'ילכואהבהבהרבהילדותיאתהקיפואשרוהאנשים
גםפלא,ראהאבלסבים.ובלאהוריםבלאשמונהבגילכבראשאר

ואתאותםרואהאניכותבשאנימאזמתקיים.אמילישהבטיחהמה
הםלספרומספרמדויקת,בהירותבאיזועמםשהייתיהמקומותכל

 .עמייחדצומחים
בוומתבונןשעותיושבהייתיילדובהיותימאמיןאדםהיהסבא

אורךהיה .הורימשלשוניםכךכלהיווהילוכותנועותיו .ובאמונתו
אפילובהולים,תמידהיינולעומתואנחנו .ובתנועותיובקולורוח

מנסהכמו ,בזרועותיואותיחובקהיהפעםלאהנופש.במקומות
המוות.שלאחרבחייםאמונתיאתתוכיאללנסוך
אשמהרגשיואותםחופזהאותההורי,שלגמורהעתקאנילשוא:
היאצמחתישמשםהמקומותאלשליההתחברותוגםשקט,איואותו

החלופיותעללגבורנואשניסיוןאלאאמונהשלהתחברותלא
לאהמוותשלאחרבחייםסבאשלפשוטהאמונה .זכרכלהמוחקת
 •ירשתי.
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 5וי~
המוותאתרואהכשאתהאפלפלד:אהרן ~ ~ 1

מצטמצמתחשפה
בסריעקב

הקרח","מכרה-אפלפלדאחדן
כתרהוצאת

אפלפל,רמיכאללאביך,מוקדשהספר
באיזהבוג.נהרשעלהגשר,אתשבנה
הגשר?אתבנההואמובן

אבי.וביןביניהפרידולאוקראינהכשהגענו
ועודוהואבוגהנהראתהעבירואותו

הזה.האיוםהגשראתבנויהודיםאסירים

ברומןהדמויותשאחתלהניחנכוןיהיה
אביך?הוא

ואףבואמתהכול .בדיוניסיפורזהואבל
כלמורכב.זהבמציאות.כמוקרהלאדבר

כמליצהולאאניהןזהבספרהדמויות
ניסיתיכממשות.אלאבר'פלובעקבות

כלאלהאפשרככלקרובלהיותזהבספר
וכאלהאליהםקרבהלישישכאלההאנשים.

כולם.להיותרציתיקרבה.פחותלישיש

בכלישנוממךשחלקאומראתה
הפרוסי?הקציןגם .כספרהדמויות

משפחהובכליהודיקציןהואמסוימת.במרה
בונדיסט,גםקומוניסט,רב,גםהיהיהודית

בצבארב-סרןלהיותשרצהאישוגםציוני
האוסטרי.

האישאותושלהנפשיבמבנההאם
משלך?משחולדאותיכולאתה
במיוחדארצה,כשבאתילהודות.מוכרחאני

לחקותהיצרביהיההראשונות,בשנים
להיותאחרות,במליםלהשתנות.ורצון
להידמותבלונדיני'יותרלהיותיותר'גבוה
ממך'נדרששזהלאהשחומים.הארץלילדי
יותרטוביהיהשזהכביכול'שהרגשת,אלא

למשל' .יותרזקוףתהיהאםבשבילך'
"לאכמועליהם,חוזרשהקציןהמשפטים

שבאמיבכלבבשרחתכולטבח"כצאןעוד

כצאןשהייתהואשמתבעקיפיןכיארצה,

הפנמתכךכלובושה.כאבהיהזהלטבח.
לסבה".כצאן"לאצעקתאתהשגםזהאת

מהאשם.עצמךהפכתמשיםובאין

כבודועללשמורבמקוםהקרבןהטרגדיה?
מהזה .התוקפןעםלהזדהותמתחילכקרבן'
 .לדאבוננושקרה,

עדזדמרגישאתהשמתבקשת:שאלה
היום?

הנכונה.המלהאינהזר

מנוכר?

כאישויותרכאמןיותראבל •מנוכראולי
הרבהמבסאשאנימרגיש,אנילפעמים,רוח.
רקשכותביםאנשיםמאשרהארץאתיותר

ביותרהשורשיהדברהיאהאמיגרציהעליה.
כלעלהאמיגרציההזאת.הארץשל

כלועלמעלותיהכלעלשלוחותיה,
שנינואתה.האמיגרציה.ואניחסרונותיה.

יותרהרבההזאתהאמיגרציהאתמייצגים

אוהקיבוץעלנאמרשכותבממי
שמאפייןמההיאהאמיגרציה ...האוניברסיטה

שנעקרואדםבניהמוניהזאת.הארץאת

 .אחרבמקוםכראוינשתלוולאאחדממקום

החברתי,שהמבנהלומראפשרהאם
במחנה,הגשראתשבנוהאנשיםהרכב

שלנו?לחברהמאודדומה
עלכותבאנישונה.אחרת.בראיהעובדאני
הקודמיםהחייםיהודיים.חייםשלשניםמאה
הרגשיהמטעןאתלוקחאתהנעלמים.לא

אםהמחנה.אלאותוומעבירוהמחשבתי
זההרום.זהתרצהואםהשפלזהתרצה
ביותר'הקשיםחייםבתנאיבמחנה,האדם.

עםאביו.עםשלוהסכסוךחושב?הואמהעל
היהודיתהחברהזאתצודק,אתה .אמו

איום.בגלגול

הפוליטי-ההרכבמבחינתזאת,בכל
עליה,כותבשאתההקבוצהשלחברתי

עולםשתפיסתלראותניתןאצלך,כאן,
אחרת.עלגוברתאחת
עוסקאניפוליטי.אישלאשאנייודעאתה
ישוהאשליות.שלהםהמחשבותאדם.בבני

 .לקציןגם .ואחדאחדכלאלסימפסיהלי
חזק.להיותהיאהיהודיתהחולשהאצלו
מתחילכאןמדים.ללבושצבא.אישלהיות

היהשלאמיכלאומר'שהואברגעהעיוות.
ארסו-אנטישמית.הערהזופחדן'הואבצבא

גם .אומרשהואמהכלאכתובאניאבל
אתשצורמיםלשמוע.רוצהלאשאנידברים
האוזן.

אנילכןקומוניסטים.הרבההיובמשפחתי
והםמאודיקריםאנשיםמצוין.אותםמבין

התמימותוהיום.אזממני.נפרדבלתיחלק
מוצאאתהמכןלאחרהמסירות.שלהם.
כלבוכבינדר.כמוההומניסטים,אתבספר

הקומוניזםלארץ.התגלגלוהאלההנציגים
מהאבלהדתיות.היהודי'ההומניזםהיהודי'
היהודיתבחברהשהיוהתנאיםביןההבדל

עומדהאישבמחנהבמחנה.שקרהמהלבין
ישנגסועירומות.מחשבותיווגם .בערייתו

ההסגרבמחנהכשהם .אזרחיבושלעודלהם
לנגועמנסהאניועריה.עירוםהם

 •הזוביותבראשו
השואהאתשמאפייניםשניםאותימרגיז

נהרגיםאנשיםשבהפשר'חסרתכזוועה

בשואהשהיושכחו .דברשעשוובליבמסות
עזראחדאלמלאגדולים.אנושייםגילויים
משם.יוצאהיהלאאחדאףלשני'

בזמןגוריתאלמחשבהלךחיתהלא
הכתיבה?

וסמלים.גוויותאלאוהבלאאבי

כברבהםשנגעתדבריםעלכותבאתה
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בצורחמתחילהספרקודמות.ביצירות
לאדבר.קורחלאכאילומינורית,מאוד

כךעלמדבריםגרע.רחרבה.
אנשיםדברים,קוריםמקוםשבאיזשהו

יחדאבללהתחבא.צורךישנעלמים,
מתחברים,אנשיםקפח,ביתישזה,עם

החיים .ילדלהולידכדימתחתנים
באופןמחמירוהמצבנמשכיםכאילו

מעביראתהאחתשבמכהעדהדרגתי,

לאיזשהואחר.לעולםהקוראזא
איןשםהסוף.עדמההתחלהגיחנום.

חומרתמבחינתוירידותעליותכבר
עלכאילואחת,מנקודהחבולהמצב.

סוף-עולם.גבול
מתחילהראשוןהפרק .נכוןכמעטזה

להצילניסיוןהואהראשוןהפרקבגיהנום.
שלנואשניסיוןזה .שלומהטירוףאדם

מהונטרף.שהולךחברלהצילהקבוצה
להעמידרציתיהזה.בספרלומררציתי
בגופםעובריםאנשיםשבועבודהמחנה

אתהטוטאלי.הואוהניסיוןניסיון.ובנפשם
בפניך.העומדיםהקשייםעםרקלאנאבק
עמך.שהבאתמהובכלבזכרונותנאבקאתה
התנסותרליגיוזית.התנסותלזהא'קורהייתי

אואיובכמוהנפש.נימיבכלשנוגעת
בנירובאצלהרליגיוזיותונטה.שלהתופת
אלאאלוהיםאלביחסלאהיאכאןאדם

אדם.צלםעללשמורניסיון

ולאגיוזיותדלילזהקוראאתהלמה
הומניזם?

סודימפגששלמסויםסוגהיארליגיוזיות
ההומניזםהעולם.וביןבינך ,עצמךוביןבינך
האדםהזה.הדברשלרציונליתוריאציההוא

באוצרמשימושבצדק,אולי ,מפחדהמודרני
דברקרהכאןהרליגיוזי.התחוםמןמלים
במובןסודיגםעצמך.וביןבינךכמעטסודי

אנשים,לוקחיםהגלויה.לעיןשנראהמהשל
לאיש,רעשוםעשולאשלאוטף,נשים

אותםכולאיםלכולם,דומיםכולםשלכאורה
לנגועמנסהאניאינקוויזיציה.אותם.ומענים
מתכווןאניסודיאומרכשאניהזה.בסוד

 .הקרבןהיהשרוישבההתהומיתהידיעהלאי
מה.שוםעל ,העונשיןבמושבתאתה

רואהאתההמיסטי?במובןמתכווןאתה

פרנקלויקטורשלחסידעצמךזא
הספראתשכתבמימזמן'לאשנפטר
רקעעלמשמעות"מחפש"האדם
רומח?

היואותו.פגשתיפרנקל.ויקטוראתהכרתי
הוא ,בספרולב,תשיםאם •איתרויכוחיםלי
קוראהואיהודים,במחנותלאנשיםקוראלא

שאתהמשמעואזרחי.מונחזהאסירים.להם

 •במעצראותךושמיםבפליליםמואשם
לאבאושוויץהיהודיםשעלובוודאיבוודאי

לאפוליטיאסירהצירוףגםהזה.הכללחל
מפנילשםנשלחוהםעליהם.לחוליכול

נידוניםהםכןועל .יהודידםזורםשבדמם

 ,שלוהתפיסהאתלקבליכולתילאלכליה.
לעשותרצהפרנקלאסירים.ליהודיםלקרוא

הרעאנושי:כללניסיוןהיהודיםמהניסיון
מההטוב.אתלחסלרצההרעהטוב.כנגד

ברובו.יהודיהיהההשמדהוניסיוןלעשות
עםהסכמתילאגםאיתר.הסכמתילאלכן

סבוראני •שלוהפסיכולוגיתהראיה
לומר •בניסיוןעומדותאינןשלושהקביעות

יינצלהואבחייםמטרהישלאדםשאם
זו ,אומרנקלשפרמהבעיקרוזהמהמוות,

רקולושהיהמיקלושה.מאודטענה
הופךאתהכייודעהסגרבמחנהשבועיים

והצמאהרעבלאדם-חיה.קצרזמןתוך
רקעעלהשפל.אלמהרחישאותךמורידים
מיסטיותתיאוריותהמוןנוצרוהשואה

אקזיסטנציאליסט.אניזאתמבחינהלמחצה.

תואםאינושואה,המילוליהמונחעצם
שם.שחיהמהתואםלאהמציאות.זא

-קטסטרופהפירושושואה

זה.לאזהוולקנית.תופעהחיתהלאהשואה
אדם.לבניזהאתעשואדםבני

תפיסתרקעעלארםלבניארםבני
העולםתפיסתאתלהגשיםכדיעולם.
שלחם.

כמעטאנילכןכשמש.ברורלהיותצריךזה
לומרמעדיףאנישואה.במלהמשתמששלא

השביח.העולםמלחמת

אתמסביראתהאיךאבלאני.גם
כךכלשואהשהמונחהתופעה
 .אליולהתייחסלאשקשההשתרש,

ניסיוןמתוךכאןצמחשזהחושבאני

שלמסויםסוגשמצייןמונחלמצואלהכליל.
לראותניסהלאבארץהיישובגורליות.

בעינייםאלאאנושיותבעינייםהשואהאת
החורבןהצירוףהריאידיאולוגיות.

שםהחורבן.במקוםבאההתקומהוהתקומה.

לייחסהניסיוןעצםהתקומה.וכאןהחורבן
בארץמקומם.-התופעותשתיביןזיקה

וחייביםלשואה.ביחסעיוותיםהרבהנוצרו
לזה.שותפיםהיוהקרבותגםלהודות:

אנחנווהגבורה","השואהנקרא"יד-ושם"

גדולהחיתהחיתההשואהיודעים,הרי
ליפותלמהמועטה.חיתההגלויהוהגבורה

לךחיתהשאםחיתההגבורהההיסטוריה.את
למישהונתתממנהומחציתלחםפרוסת
חיתהזאת •יותרהיהנחוץזהשלו ,אחר

הזאתהגבורהואתהימיםאותםשלהגבורה
מציינים.לא

תקווה.ללאכמעטהיאחאוירחבמחנה
חברותמלבדליום.מיוםחםהחיים

עלמדברלאאחראףהקומוניסטים
אתששומעיםשנדמהעדהניצחון

חברית.כוחותשלהראשוניםהמטחים
בא,וכשזהחציפיח.בעצםמתחילהזא
ישלמקום,ממקוםחולביםקמים,חם
נכנסלאשאנימעניינת,התארגנותשם

המיקרוקוסמוס,ענייןעלדיברנואליה,
השחרור,מבחינתהדברים.בפתיחת

לאנעלמווהשומריםשהגרמניםהיום
מלבדכמעטדברשוםלאסיריםקרח

שחםידעוחם .מזוןלמצואהאפשרות
למה? .מאושרחיהלאואישחופשיים

אחריכמוזההחיים.מןדוגמאותכמהניקח

מתחיליםהנפשוגםהגוףלאטלאטשבעה.
הפחדמכאןישוב.לאשהיהמהכלכילהבין
שכללתפוסמתחילים •הגשראתלעבור
לאעודזועולם.איןנעלם.שלהםהעולם
בקצהרקומהכברהיאאבלברורהידיעה

נאחזיםואזטעם,ואיןלאןאיןהתודעה.
אותך.מלטפתהשמשהמזון.הבסיסי:בדבר
מאו.דזהירכאןלהיותהייתיחייבאני

רנותזכרספרייש •הייפוימןלהיזהר
ניצחון.כתרועתהמלחמהסוףאתהמתארים

שונההמצבשלהפנימיתהחוקהנכון.לאזה
בשבעהשבעה.אחריכמוהיהזה .לחלוטין
דבריאליךמדברים ,אותךמקיפיםאנשים

נשארפתאוםאתהזהאחריאבלניחומים,
מוות.מוקףשאתהיודעואתההקירותעם

להגיביכוללאעינוייםשלשניםאחריהגוף
בשמחה.

הקציןכזאתבסיטואציהודווקא

אותםמחמשגח,פלוגןמארהאוסטרי
חוזרוהואאימוניםלחםעורןבנשק,

שלו.למסלול
חוקתזותרצהאםטירוף.זהתרצהםא

הםעכשיוכאב.עדמגוחךכמובןזה .הדבר

זוהימה.בשביל .מיבשבילזה.אתצריכים
וכמואותםמענישהואהענשה.למעשה
תהיועכשיוחיילים.להיותרציתםלאאומר:

לילה,לאימוניללכתרציתםלאחיילים.
כאןישלילה.אימונילכםאעשהאניעכשיו
אוטו.;אנטישמית.נימהכמובן

בזה?רואהאתהמקבילהאיזו
כברלמקבילות.להיכנסרוצהלאאני
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היאהלשון .-40-50השנותשלהנוסחהיהבצבאקפטןהיהשבמשפחתנואמרתי
הזאתהקביעהבשירהאפילולעצמו.ערךלבמשאלתהיהודיםאצלפעמההאוסטרי.

בספרבפרוזה.שכןכללאמפוקפקתלאופיבניגודהיהזהחזק.להיותכמוסה
הדרישהעלעניתילא"עשן",שלי,הראשוןפההיונכון,לחינוך.ובניגודהקולקטיבי

ארצהשהגיעופליטיםעלספרהיהזההזו.בריון.ושםפהיהודים,זרועאנשיושם
עסקובלילה .העירבשוליחייםוהם .ליהודיזרהכללבדרךחיתההכוחנות
סירבוהעורכיםבשינה.וביוםבהברחותהחמישיםבשנותבצבאשירתתיכשאני

דרשוהםהרזה.לשונומשוםלאורלהוציאוזההשואה.פליטיאתלחשלניסוהמוקדמות
והביאווהתיאורהמליםאוצראתלהרחיביוצרתריאקציהברוטאלי.לעתיםהיה

ביאליק.אתלדוגמהאנשיםנוצריםיוהרהמרובעיוותים.לעיתים
כוחניים.

מיאתראיתעיניךשלנגרחשבתיאני
שירדוהעולים ,'-48בשהגיעו

אותםושלחונשקלחםנתנומהאניות,
לירושלים.אוללטרון

לפליטיקראבן-גוריון .ראיתיאותםגם
רוחאנשיכינסבן-גוריוןאדם.אבקהשואה

אדם?אבקעםעושיםמה-חיתהושאלתו
ישע,וחסריעצליםחולים,היוהםבעיניו

להם.הוצמדוהרעיםהאטריבוטיםכל
עדותאלגםאחר-כךעברההזוההתנשאות

אנחנואמרה:היאמהההתנשאותהמזרח.

אתחזתהשלנוהאידיאולוגיההבריאים.
עכשיוהגלות.שלפרודוקטאתםהכול.
בדמותנו.אתכםנעצבאתכם,נשנה

ראשישחיויהודיםחיובהיסטוריה

צבא.

קריקטורהקוויכאןישברוררבים.לא
עודשיהיורוצהלאהוא .שליבקצין

לטבח,כצאןיהיושהםרוצהלאהואחלשים.
אותועושהזהאתעושההואשבוהאופןאבל

שלסוגמגלםהואאמרתי:כברלקריקטורה.
אוטו-אנטישמיות.

היאשלךהכתובהשהעבריתאומראם
יותרגנוחברובדאבלדיבורלשוןגם
מדברים?בוהרובדןמ

אותה.מקבלאנינכונה.הגדרה

מאור,קצרהואשלךהמשפט
אתהלפעמיםאבלעביר,אופרטיבי,
בשימוש.שאינןבמליםמשתמש

עבריתאוהבאניאשמתי.זוקורה,זהאם

מעטאלאדיבורילאברובדפונקציונלית,
לצרכיהתשמששהמלהרוצהאנייותר.גבוה
למקראלאאותיתטהשלאלזה,מעברולא
כזאתהטיהמגלהשאניברגעלמדרש.ולא
שהמלהרוצהאנידיאלוג,ישאםנזעק.אני

שתשרתהרגשה,אםהדיאלוג,אתתשרת
לזה.מעברלאההרגשה.את

בלשוןמחפשלאאתהכך,אם
מקשראמצעיהיאהלשוןפיגורטיביות.

הקורא?לביןבינןהדמויות,ןיב
 •כשלעצמודברכאילושימשההעברית
סופרהואאומרים:היופחות><עכשיולמשל,
זהיפה.עבריתכותבהואכימדוע?טוב.

ולאיזהרללשוןוראיהתכוונוחם
ביאליק.שלללשונו

עשינוהשפה,אתשחידשנוכיוון •••נניח

כזאתבדיהישכאילו .כשלעצמויצורממנה
שהםדפיםכותבסופר .לשוןלהשקוראים
בשנותמקובלמאודהיהוזה'לשון'.

עצמםאתשאלולאוהחמישים.הארבעים
מסוימת.לנפשלדמויות.מתאיםזההאם
עצםמפיה.כאלומליםמוציאההיאהאם

 .לערךנחשבהבמליםהלישה

עגנון?אתאוהבאתה
יכולשאביבחלקיםעגנוןאתאוהבאבי

שהואהיצירותבאותן •אליולהתקשר
בחידות.ולאבפשטותאדםבניעלמדבר
משהולךישבספרות.חידותאוהבלאאני

בפשטות.ורצויהגדלהגיד

למשל? Nשלשזם"תמול
מדייותרבושישרומןהואשלשום""תמול
אדםבניאלמדיופחותההיסטוריאלהליכה
הואהפנימיאלנזקקכשעגנוןודם.בשר
לאאדם-כלב.דיכוטומיהישואזכלב,יוצר

אתצריכיםמהלשםאף-פעםהבנתי
לאדםשישבוודאיהזאת.הדיכוטומיה

הפיצולמהלשםסתרים.אפלות,מאבקים,
עליועולהללון"נסה"אורחהרומןהזה.

יותרשהואמשוםבועסקולאבהרבה.
שלשום""תמולהגולה.אתומתאר.מורכב
נסה"אורחלטעמיארצישראלי.לרומןנחשב
 .עגנוןשליצירתופסגתהיאללון"

העבריתהספרותשלחלקיםלאיזה
מתחבר?יותראתה

מחייםבאלאאני ,אחרמסוגמניסיוןבאאני
לאאניחברתיים.מאבקיםולאאזרחיים

גולה-ארץ,חילונים-דתיים,בבעייתעוסק
כמהלמנות<אםיהודים-ערבים ,קיבוץ-עיר

אינןאלוהעברית).הספרותשלהתמותמן
התמותלהיותיכולותלאהן .שליהתמות

קטקליזםקטקליזם.שלמעולםבאאני .שלי
אחליאיןולרוחב.לאורךילדותיאתשחצה
הקבלהדווקאהעברית.בספרות .ורע

להתחברשיכוליםהמקורותהםוהחסידות
השבירה, .שליהקטקליזםאלמוזרבאופן

יכוליםהזהגמהסרמושגיםהצמצום.
בסוציולוגיה.עוסקלאאניאלי.להתקשר

הסוציולוגיה.כלנשברהעינישלנגדמפני

נוגעקפקאואטלולא.לחוכאהפכההיא
קטקליזם,מתוךצמחתיאניובשפתי.בנפשי

ויכולתיהלוואימשלי.שפהצריךאניכןועל
קצתגםואצליולשתולמעגנוןקצתלקחת
קטקליסטישבעולםמפנייכולתילאמיזהר.

 .ביותרמצומצמתהשפהמלים.מאודמעטיש
אתרואהואתהרעבואתהכואבכשאתה

איןמצטמצמת.השפה ,עיניךלנגדהמוות
האזרחייםהחייםבמלים.צורךאיןמלים.
שבומעולםבאאנימלים.דורשיםמטבעם
דיברתי.לאילדותיכלמאו.דמעטדיברו

הספרבעצםשזהלומר,אפשרהאם
המלחמהבתקופתשעוסקהראשון
עצמה?

כן.כקבוצה,

עכשיו?רקבעצםמרוע

מגיעיםאנחנושלנוביותרהעמוקיםלפצעים
שמיםאנחנובתחילהשנים.שלבאיחור
רגל.אוידמקבעיםושם,כאןתחבושת
כל .באיחורמגיעיםאנחנוהעמוקיםלפצעים
פעםכלהמחנה.סביבמסתובבאניהשנים

להיכנספתחחיפשתישניםלשם.מציץאני
למחנהמחוץחייתישניםסגור.היהוהכול

להיכנסאורשההימיםבאחדכיבציפיה
חיתהלאאפשרי.בלתיהיהזהאבלפנימה.

ולאהנפשית,ההכנהולאהפרספקטיבהלי
כדילהזדקןצריךהייתי •שנדרשוהבגרות
לשם.לחזור
אתלנקותכדיהרבהעבדתישניםבמשך
בלינקיה,לשוןעםהמחנהאלולהגיעהלשון
להגיעיכוללאאתהעודף.בליסיגים,
קולצריךאתהגדולות.מליםעםלמחנה
כזהספראללבואאפשראילזה.מסוים

ושוםהכוליודעשאתהבתחושהאותוולכתוב
כלמהבדיוקיודעשאתהממך:נעלםלאדבר
שלאמשוםאשםזהלעשות.היהצריךאחד
אתשעשהמשוםטובוהואזהאתעשה

והשחצנותהיומרותכלאת •הנכוןהמעשה
החולצהאתלהסירהצידה,לשיםצריכים

לאאתהאםמהם.כאחדולהיותולהתכופף
אי ,כלומרלהם.מחוצהאתהמהםכאחד
בפרספקטיבהמלמעלה.כאןלהתבונןאפשר

אחדאףכלפיהתנשאותמתוךלאאבל .כן-
רציתיפנימית.הכנעהמתוךאלאמהם.
 ·הפנימיהעולםמתוךהזההספראללהגיע
יהודישאתהככלפשוט,שליהכללשלי.
 •יותראוניברסליאתהיותר

 ,מאודשאהבתי ,שלייקרידיד ,לויפרימו
לאשאתהרגילה,בלתינדיבותבוחיתה
הואומעלה.משכמואדםאמנים.אצלמוצא
םליכבשואה.האתיןבהלניסה

אתלראותרצהלאהואאוניברסליסטיים.
ההיסטוריהמתוךשצמחכניסיוןהשואה

החברהשלהעיוותיםמתוךהיהודית,
התופעהאתלהסבירכשבאהמערבית.

משתמשהואאדם""הזהובספרוהזוהנוראה

אלהולךהואדהיינו ,וכמקורכסמלנטהבד
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התופעהאתלהביןכדיהנוצריתהמיתולוגיה
כעס.הואזה,עללוכשהערתיהיהודית.

מבחינתאצלךגםישכאלחסממנים
לויח-רולורוזח.שמתקרבהסכל
יהודיהואמאיתנואחדכלהריודאי.

וילקהאתמדקלמיםשליבספרגם .מתבולל

להרבההיהוילקהתהלים.ספראתולא
בררך?חרשספרשיבענייןגםהתפילה.ספרבמחנה,גםיהודים,

וספרסמי-ביוגרפיספרהאבנייםעלישכללוי.פרימועםדעותחילוקיליהיוזה
כותבאני ,' 77ב'עתוןנדפסממנושפרקהיהדתייהודישליביצירהמוצאשהיהפעם

 • .וחוזרמניחלאט,מאמינים,וכולנויהודיםכולנווהרימתרעם,
מההציוני.וגםהאנרכיסטוגםהקומוניסטגם

רכה.רותהאמונה.בלייכוללאזהועםלעשות

ליברמנשרונית

לונדוןשירי

 ;ן;ד~;ל ,ת;ש;:~נכיס;ינף . 1
ה/ f ;ך~ ,ת;ל;ד~ז:וקו;תה;ל;~ד;ן
 /א;הבתליל;תףמאתיםימיםשער

 /.י'ת;פרתידידףת-~.אהף.בעזבת-מת .ל~עבר
 ...... . Iק.ת' n;7ךת ry ~ ... ה~,~~-י.ע~~

ry קבור; 9ל 9~ןא~ינ;~י~גךלךר
 /משתפת,מטהצבע;נית,טלויז'יההסתמי

q ה:~צ. q ~~·ים הך~~ז~~~ q לרי," i דi .;ן
מטה;שלרים nהנ;לממדיהמתכוצת

•:-:•:• •:-:• T -•ז •:ז•

~ o .ת

ש;נ;וקים~רים, t;ב;ת nך~דןנף:~ים~ר fה f ;ך~ · 2
שףק,י;~ל ם:~: 7א;נ;וףת 9א;ד~נ;ו~~רים,
ע,~ןה;~ם ם:~~~ליק;~ה~ןףסס,~יצףת ,םי~~~~

~לחיטףת/א;גךת ,תס~~ה~ ,םי;~;נ ף~~-י~ן~~
 .~~יל.י·עור;ז;לים, ח~·ע,~יל.י '~~ית-דך

 1~~ליסהלא~ןף'יות 9 י~~ 9ס~יןהף:ים
 /·:ק~זפ;תךק;ת_ס;ס~א~ק?ךנ;ל;ת~ת~נ;ת 7

ה; 99סןא;זפ;ת~ק~י~יס~שי;ךק,יסל~טף~~ים ,ת; n ~~ס
 !י?ל;~~ת 9א;ל;ת, tס~קך;ר;ת nס~

 /לזף~'יףת~~ס~ים~קן~~יםזרים
הזאת.המשזפשת -: .·· :• :· -

stairway to heaven 

 ;נת nנ;אניהצהריםאחריבששנשבת
~~~ ~~ w .ל~ח .. :ת;"רi ת. Q נו~נר~רה;i. ;י·גףף

 1~ריח;ת ת;ש~~~ססן~ע;ת •~ד fר;קןפ;~ץא;ג;~ים
 /~ת 7ש;ןה.-Pע'~ש:ת f ;~ס;~ל;תק~נ;ת,~נ;ת 9 ~ןע,
 she is bying her stairway to heaven .ה~ W;uה 9 ך?~ ת~~-P~נ;וה, 99 ~

ת'~ןמ;ן;ב~~י.ד~ליזל.דצ;ךחים
 1ה wל; ?V ~ק;~הד fד~-סרלס~סלה~רי~ה ,סiר;ז.ר

~ V? יןתדף~ה, 9 ,ה~~קאזר~ת~דךלף~ים;~/ 
,קףי;~ת~ך~יךיםים 9ס;אסס~יםע;;תס;ףחסףל

 1ע;ק~יםד~ס,ליקים q ~פ;ך~הי~ז 9מ;קה wל; ?Vף~ים nס~
אבל;דלףחההבירהכ;אבים,;רים, nשתפריםחמשה

 1ה wל; ?Vל~~י ם~~,סר;~אח~-ל~ץה, iה V?1:~נ~סהסך~ה T .ה~י~ק~

 / ת~;;פהנ"ל"ס~רף~הס~פףחים~ס~~יםס~רףשסןם~תה ryמ; ,םי~:
 ;ס~-Pחנ;ו ,ב~ך~ ם:וt~י~~ל;ך;זל;ן fסחןחיר;ע.ןנףת,

 1 ת;ל~~וי~ידה ת;"ח~ל;ש w~יב 9רר ry ~ 9 ~ ,~ס~דסזו~~ל
 .ת;ר~ע,ד:ז

צילומיםקאל,סופי

 l י~~ וי~~~ ף~~~~ז:וי~ה

ס~ד;ל; ר~י~~ ף~;ק~~~~ז:וי~ה ,ת~~~
 ;ת;פ~~גע.רים~;חנף~:סדי. 7זק

ז,ה; .קי~~ל~!כלדל~~םר;נות ן~~
ס~יד;ף~מ;ססזק'ס~~ררול?ן~לי'ס~~קי;

~ w הס:~~ ~~~~~~~חףל;~יז 
צדית;ג'ףד;'ב"הטלתא;ת; 'מטיללהגיד

 ••-ז-:- .... ·-:

סזף~ית.סזp~ה~ל

 88היתרו
 /גל~~~ת;יה 9 ,~ןףס~פףאסנכעףב
 /ם:~~~;ד~~קתת, 7 ~;כס~זpים

 ן;י~~קרףע;ת~ז!ד;תנכי ?Vף 9 ~ י~ן~~~~ןה~ים qל;
ר;עים;כלנישניעלימדיריםיםנינתהע;ר'כמ;;ר nשע;ר

T : T ••:-• :-:• -ז:•• -:•• • 

 1 ~;ן~rבר~~זים,ש;~ךתפ;ק,ךתסדדס·~פ!~ך~~ים
אני;מתיכים,עלי'מצניעיםפניםורזיאיריםשנילצדדים,

 i;,1 ~~ קי~~~~ה 9~יר;ן~~קעל T ת~~-~~ הז~~,.חיאמ;~ה 9
 /ןס;ת ,P ,םי~;פ~;~ים 9 ~~ס~סףךיםסע;ןךים ה~י~;ך~שףרחסף~ים

q 1ך~סרן~~רא;היים 9ג;ךןש;תf סףתה;ן~ים~~I . 

 .אס·-P~די;ה
ל;ים/ p:סןש;נ;תךדקי;ךדן 9ס~

ע;ד;האדזפ;ת
T :-.,• 

מריר;ת.
: -: 
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 5ןן:וי
חושהלמלחמהמתכוננים ~ ~ 1

וצבישלום

הוצאתהקרח;מכרהאפלפלר:אחרן
 1997ירושליםכתר,

~ 

~:li!; 

~ 
אהרןשלהחדשספרוכאורה,
עניינו nהקרחמכרה nאפלפלד

שלוהתבגרותוהתנסויותיוסיפור
מלחמתשלהקשותבשנותיהיהודיצעיר

שראשיתהלכןהואאופייניהשביח.העולם
במחנההמשכההיהודי'בגטוהעלילהשל

שלבמסעםוסיומהגהבונהרעלהעבודה
כך'עלהוסף .השחרורלאחרהמחנותניצולי

עדהמשולבותהעלילה,גיבורשלקורותיו
היהודית.הקהילהשלבגורלה-הפרדבלי
העלילהשבהרצאתהריבכך'דילאראם

גוףאלרביםראשוןמגוףהמספרעובר
שלתחילתולדוגמהכך' .יחידראשון
גהבונהרשעלהעבודהבמחנההסיפור
וחציחודשיםכברכאן"אנחנורביםבלשון

נאריךשלאהיהנדמה"תחילהאונצח",וזה
הדוקטורפרשתואף ,) 7<עמ'ימים"כאן

בהרבהשמשורטטת ,) 15 • 10<עמ'הולנדר
ראשוןבגוףמסופרתובאינטימיות,חיבה

בוהשני'בפרקכברזאת,לעומתרבים.
אהבתוהתנסויותיו'מסכתאתהמספרפורש

משתגיתהעלילה,גיבורשלוהתבגרותו
אפוא,דומה .בעדומדברללשוןהלשון

קורותיובזהזהנכרכיםשבוסיפורשלפנינו
הקהילהשלוקורותיההיהודיהיחידשל

 .היהודיהעםתרצו'אםאוהיהודית,
כפישכןו"כביכול","לכאורה",אמרתי
אופיהמחמתהמתחייבבקיצורלהלן'שאראה

אינוהקרח"מכרה H Iזומעיןרשימהשל
יהודינערשלהתבגרותואוקורותיוסיפור
קורותיהסיפורשאינוכשםהשואה,בשנות

הרותבשנותיהישראל'מקהילותאחתשל
עליתרההשביח.העולםמלחמתשלהאסון
משתמשאפלפלדאהרןאיןלטענתיזאת,

צעירושליהודיתקהילהשלבקורותיה
חשביה,העולםמלחמתבתקופתיהודי'

שנאמרכפינבחנים,עליוכרקעאוכמעבדה,
מושגים,רגשית"בקפדנותהעטיפה,גבמעל

התמימות,השאר:ביןואמונות.ערכים

וההיצמדותהעצמיתההונאההאשליה,
עליהןשאבדודעותלאמונותהאנכרוניסטית

ספרותית,יצירהכבכלהכול'ככלותכלח".
והרגשותהאמיתותהערכים,זוביצירהאף

הבדיוניבמרחבורקאךונאמדיםנשקלים
תוקףדהיינו:המדומה,המציאותשל

המוסריים,השיפוטיםאוהאמירות

ביצירההשוניםהפילוסופייםאוהמטאפיזיים
האמירהאלחורגאינוהספרותית
כשלעצמן.האתיתאוהפילוסופית

כלשלכדרכוהקרח,"ש"במכרההואברור
ואמיתות,ערכיםרגשות,נבחניםסיפור'

ופועלחיבהשבמציאותהואשברורכשם
מידהבאמותונשקליםנערכיםהםהגיבור
הואהעלילהשלמוקדהברם,שונות.
התגבשותושלוההכרחיהמיוסרהתהליך

ובדרךמזה,היהודי"האנחנו"שלהמחודשת
המטאפיזיבמובנההאמונהאלדווקאלאור-

רליגיוזיות,לכנותשנהוגכפיאוהמופשט,
עבודתאלה"אני"שלבמסעודווקאאלא

העיקרישכיסויההאמיתית,היהודיתאלוהים
במצוות,ובראשונהבראשהיהדורותלאורך
יומית.היוםבעשיההשםעבודתדהיינו:

שלמשמעותהמלואאללרדתמנתעל
המספרנעשלקראתהזו'אלוהיםעבודת
ולולהידרש,הראוימןהעלילה,כללאורך

שומרפנחס,שלדבריואלבמקצת,גם
מוארתבוצי'שלמותושלאחרהמצוות,

ועזרתומסירותושמקרינהחדשבאורדמותו

בניגודהספר.שלהאחרוניםבדפיולזולת,
ביתו'אללחזורמפחדאיננוהואלפליט,

מוסיף:הואהפחדחוסראתלהסבירוכמו
הפליטמאמינים".בנימאמינים"אנחנו

ופנחסמאמין?"עוד"אתהשואל:המשתאה
וכנגדבאמונתו".מחויב"יהודיבשלו

זו'לאמירתוהפליטשלהספונטניתתגובתו
ספקבכנותספקשנאמרה"אשריך",

ללאפנחסמשיבלא-מאמינה,באירוניה
אניבמעשי'משתבחלא"אניומיד:היסוסים

ופנחסלעשות".מצווהשאנימשוםעושה
אוזהמוגדרמעשהעלמדברשאינומסביר

 ."לעשותיכוליםשאנומה"עלאלאאחר
מהקפהשותהשהפליטלאחרהשיחה,בהמשך
אתושואלחוזרהואפניו'אלשבוהצבע
פנחס:לועונהדתי.אדםהואאםפנחס

אלאדתייםלעצמנוקוראיםלאאנחנואבל'נכון
צריכיםלמה ,לימובןאינוהזה'הכינויהשם.'עובדי
בלתו.'ואיןויחידאחדשהוא'מפניאותו.'לעבוד
הוא'למה'נכון.'רוצה.'שהואמהעושההוא'כלומר
רשאיאתהאיןהזוהשאלה'את , •אותנומענה

לךלהשיביכוללאאניהזוהשאלהעלאלי.להפנות
לא'ואתהברוך'הקדוש'אתאשאל.'מי'אתדבר.י
לאפעם'אףלשאולינוהגלא'אניאותו.'שאלת
הפליסאמרלהשגתי',מעבר'זהפעם.''אףשאלת'

 • 183<עמ' ...אומרבלאוהקשבנוישבנווהשתתק.
184 ( 

אלוהיםלעבודתראשוןשביטויהואאופייני
אי-עמידתולאחרדווקאהמספרמפינמסר
ואתאותולהבריחבהבטחההאוקריאנישל

מהמחנה:אידהחברתו

אנשיםאפילואלה,בימיםאנשיםעללסמוךהשק
 ....בדיבורםעומדיםלאוישריםנאמניםקרובים,

 ,דרךמורההיאוהאנוכיותלעצמודואגאחדכל
מסתכןואדםאמת,דאגתכאןגםצומחתזאתובכל

זריםגםאלאמשפחהקרובירקלאבמרתפוומסתיר
 ) 57<עמ'לכאן.שנקלעו

האמונהאלזהמסעכילהדגישחשובאולם
 .הסיפורגיבורשלמסלולורקאינוהעםואל

מסעוגםזההיהלעיל'שנרמזכפילמעשה,
והיה .שבגטוהקפהביתבעלהוניג,מרשל
ואמה.אידהשלמסעןאףרבותמבחינותזה

ישניםפחדיםלהזות,מפסיקהלאאידהשל"אמה
ועתה ,הפרדללאאצלהמעורביםכברהיוםותלאות

שלאמתחרסתהיאכשרות.ענייניאותהמעסיקים
 ) 61<עמ'כשרות."עלשמרהולאאמהבקולשמעה

מצטרפיםהקרח""מכרהבעלילתאומר'הווה
בזה.זהאחוזיםששורשיהםתהליכיםשני
האמונה,אלהמספרשלמסעואחד'מצד

במצווה,החסד'במעשההבלעדישביטויה
השם,כעבודתהקיוםאתלשאתבנכונות

ממסעיוצאוכפועלאגבכבדרךשני'ומצד
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מחודש.יהודי"אנחנו"שלהתגבשותוזה,
להצביעדי ,אלוטענותאנמקנסרם ,ואכן
למעשה,והמסיימתהאחרונההסצנהעל

שלמסעואת ,שלפגינוהסיפורמבחינת
מגתעלהמחנות,פליטיוחבריוהגיבור
בכפירההמלחמהשלמקומהעללעמוד

לפרשתכוונתי .הקרח//''מכרהבעלילת
לפגיעיניואתהפוקחהדגיג,שלפטירתו

ואומר:מותו

החייםכיויודעיםמאמיניםבנימאמינים'אנחנו

המוותסרקלין.יבואשלאחריופרוזדורהםהללו
לאגברכמו Iבקולואדירכוחהיהוכזב.'שקרהוא
שהתבצרהנעוריםכפירתעלגםאלאחולשתועלרק
 ) 190 • 189<עמ'שנים.לווהציקהבו

ואמירתהלוויההקבר'כרייתלאחרוכך'
בידיהםהפנכותאתחבקו"הפליטיםהקדיש
נראוהםמצוין'.קפהטוב,'קפהואמרו:

למלחמהמתכונניםוכמווחסוניםגבוהים
הואשההקשרלינראה ) 190<עמ'חדשה".

למלחמההכוונהלכאורה,ביותר.משמעירב
נגמרה,עתהשזההמלחמהלאחרחדשה,
מאבקואחר'במאבקחשאתהברקעאולם

נעוריםכפירת"עלהדגיגשלגצחוגוובעיקר
שנים".לווהציקהבושהתבצרהרחוקה
אחתהיאביותרחשיבותרבתזה,בהקשר

כדיבהיששכןהדגיג.שלבמרתפוהסצנות
שלקרי:ה"אגחגו",שלמקומועלללמד

המספרשלגורלוושגורלם·והעם,הקהילה
מספרהערביםבאחדבזה.זהמשולבים
המספר:

שמאזלחבריואומרהסוחריםאחדאת ...שמעתי
אני.בלשוןלהשתמשעודיכולהואאיןהאקציות

מגושמת.'אלאאנוכיתרקלאהיאאני'לשון
נכלם,תחושתואתלהםלהסבירחבריובוכשדחקו

שלדבריולינראואזדעת.בגבינתנתפסכמו
אידה,עםכךעלשוחחתירגישות.נעדריהסוחר
אמת.לשוןהיאאנילשוןרקכיעמיהסכימהואידה
כישמחתימעוורת.והכללהכסותהיארביםלשון

 ) 23<עמ'דומות.דעותינו

שהלשוןמאחרגדושה.אמירהלכאורה,
שלהראשוניותלחוויותיוביטוילתתנועדה
אלאאינןהכללהאורביםלשוןכל ,היחיד

ברם,החווייתית.האמתשלוסילופהעיוותה
שלקורותיהםסיפוראתהפלא,למרבה
המספרגוללהקרח////מכרהעלילתגיבורי
אני",ב"לשוןולארביםראשוןבגוףדווקא
הפנימימסעואתבפורשואףבכךדילאואם
ואתקורותיואתהמספרמרצה ,הגיבורשל

עוברשהואתוך ,ביותרהאינטימייםהגיגיו

רבים.ללשוןאנימלשוןחדלבלי
מותםפרשותאתזוכנגדזונציבאם ,ועוד

שומרהתם,היהודיושלהולגדרדוקטורשל
אתלהאירכדיבכךיש ,בוציהמצוות,
דהיינו: ,הקרח////מכרהשלהכובדנקודת

היהודית,הדתיתהאמונהשלמקומהאת
לעשיהוביהמגיהמתורגמתשמיסודה
לספרותמורה ,הולגדרהדוקטורולהקרבה.
בקולואבל ,דתיאדםהיה"לאבגימנסיה,

 ) 100<עמ'מאמין."אדםשלנימהחיתה

 ,דתיאדםהיהלאגדרשחולרקלאברם,
אמונהשלמסויםאופןביטאלאגםהוא
השפעתוסודמקום,מכליהודית.מסורתאו

אדםשל"נימהבאותההיהמצויוכוחו

ביופי'באדם,באמונתואוליאומאמין",
כשםכמובן'זאת,וכדומה.בספרותבאמנות,

הקומוניסטיםשלכוחםסודגםהיאשהאמונה
פליכס,אומקס,הגיבור'שלדודו<במיוחד
אלאמאהבהעםברחהלאשאהובתוהמאמין

הנואשיםוהמורדיםהציוניםנחטפה>,

מכרה Nשלדפיואתהמאכלסיםהאחרים

מלמדתהרבההשפעתועלעוד •הקרח//
המספרשמעידשכפיהעובדה,בעיקר

שלנו".התפילותספרוילקהנהיה"בזכותו
בכךמהשלדברזהאיןלזכור'חשוב<שם>

התרבותשלמייצגהוילקה,שדווקא
לסידור' ,"תפילותל"ספרהופךהגרמנית,

במחנהחייהםעלהנאבקיםהיהודיםשל
ברם,גרמני.מוותכמחנהשכמותועבודה,

שלכוחהלדייק,אםאוהולנדר'שלכוחו
רבים:ימיםלאורךלועמדלאאמונתו'

בונותןהרעבהחלהתראה,שוםבלאולפתע,
דיברהואלעין.ניכרלאכמעסזהתחילהאותות.
שהאירהחיוך,רקלעודד,והמשיךענייןשללגופו
כנראההואונתעווה.צרנהיהפניו,אתתמיד

זמןעברלאלהעלימו.וניסהבושפשהבנגעהרגיש
כוח,רבתנהיהקפואה,נהיהואיזוכבה,והחיוךרב

כלאתתוכואללספוגשביקשכמי Iבעיניונשתכנה
 ) 10(עמ'רואות.שעיניו

חבריושלמאמציהםחרףמותו'ועדמכאן
היאארוכהלאבוכבינדר'הדוקטורושל
שלהאחרונהדרכואתמאירוהמספר .הדרך

"השוקעים"שללדרכםהזהההולנדר'
וניתקהלך"הולנדרלוי:פרימושלבספריו
לפרקיםההזיה.בתהוםוטבעמאיתנועצמו
כאומר'פניועלפושהנבוןחיוךאיזההיה
אתםגםבקרובאבלמבינים,לאעודאתם

מןעצמוניתקהולנדר ) 11<עמ'תבינו".

שעולםלהביןהסיבהואאותו'שסבבהעולם
שסיפחהאמונהואתהיופיאתהולםאינוזה

ההגירהדרךאלאלונותרהלא .בקרבו
 .נטישתוזה,מעולם
כפרייהודיבוצי' ,הולנדרלדוקטורבניגוד

וכשהואוחסון'גבוההואמסרנסילווניה,
יוםאחר"חיילמזכירהואהדרגשעליושב

להביןמסוגלהואאין ) 103<עמ'בחפירות".
מסתבר ,בואועםומידבאלוהים,אי-אמונה

ומוסבשלואשנקודתהיאש"חאמונחלכולם
אמונתו ) 104<עמ'עמו."מוויכוחיםלהיזהר
היאאחרת.זודתיתגמחבדומתבטאתאינה

מחובתורקאךהנובעתם,בביטחוןמתבטאת

וכךהאלוהים.עבודתעליושמטילהחעשיח
שרבהחריחולנדרשללכוחובניגוד
כך'יהודים.עלוגםגרמניםעלגםהשפעתו
לדוגמה,

ואתהסליתאתבשמיכתומצאופתעבחיפוש
היינובסרחים •שלושהםמידהודהבוצי •התפילין

ולאלרעהבונגעולאהכוללהפתעתאךסופו.הזש
וצחקו,עמדוהםשלו.הקדושהתשמישיאתהחרימו

<עמ'הזה.הגדולהילדשלהצעצועאתמצאולשמ
104 (, 

רבההיהודיםחבריושלהתנהגותםעלגם
בראשמתגליתוהיא •בוצישלהשפעתו

לאחרהמספרשחשכפי-בעובדהובראשונה
שאף-העבודהבמחנהבוצישלהופעתו

משתנהפנחסואלהמצוותשומריאלהיחס
ח'אנינזכרלפנים,אמנםהקצח.אלמהקצח
בקולומתפללמשכיםחיהפנחסגםמספר',

רם,

 •בקוללהתפללחדלהעציריםאחדבוהלםמאזאבל
אבלבלחש,ומתפללהעליוןגופופלגאתמריםהיה
אחדשלחמתואתעליועוררהזולחשתפילתגם

להוציאבלאשפתיואתמניעהואעתההעצירים.
 ) 88<עמ'מפיו.הגה

בוצי:שלבואועםהדבריםפניהםשונים
"עמדהעבודהבמחנההראשוןבבוקרכבר

הפכהוכך,רם"בקולוהתפללהדרגשיםבין
זה,שחרורעםמאליה;למובנתהתפילה
פנחסשלהרוחנית-אנושיתקומתומתחילה
ממדיחבמלואלהתגלותהמצוותשומר

הכמוסים.

הולנדרוהדוקטורבוצינבדליםכךואם
ביניהםהמרחקשרבוחומרקלבחייהם,
נטישתמתוךכאמורמתהולנדרבמותם.
העולםשאיןכביכולשהביןלאחרהעולם,

לאבוצי •בוציכןלא •לאמונתוהראוימקום
ולאהוא,הברג.נחראלנזרקלאהואמת,

האדם.צלםעלבמלחמהכחיילגנחר ,הקצין
בקציןשפגעלפנילא ,מותואתמצאהוא

ולאחרסמלים,ובשלושה ,אותושחיכה
עםוכךהאספקה.צריףעלבפסמכלששפך
שלולמנוסתםהצריףלהצתתגרםמותו'

אפואפלאלאאש.אחוזיאחריםגרמנים
הוא ,הכבודחסריליהודיםהבז ,שהקצין
אתה ...."'בוצילמחצה,מעולףהקורא,

שאיפתוחיהכזהמוותאמיתי'.גיבורחיית
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המתאבדיםאתאהבלאהוא .שלנוהקציןשל
נדמה ) 131<עמ'מחולשה",הגוועיםאתאו
אתכיווןלמילהסבירלחלוטיןשמיותרלי

רטרוספקטיביבמבטמעריךוהמספרדבריו.

האירועים:את

שיאמרוכמואו'שלנו'האחריםהחייםהחלווכך
החייםביןמיידעלאאישהאחר.הגלגוללימים,

שובעידעהלאבוצישלהאשנסוג.הצבאאמנםואם
והצריפיםאדומיםהיוהשמיםלצריף.מצריףופשטה
 ) 132<עמ'כאבוקות.בערו

ילךבוצישלמקומואתואילך'מכאןואכן'
במהלךאט,אטשכאמור'פנחס,ויתפוס
מלואתחשףהמחנה,פליטישלמסעם

האנושית.וממילאהאמוניתעוצמתו
זה,בהקשראצייןהיריעהקוצרמפאת

שלהבטחתואיןאלו'התפתחויותשלאור
-תורהילמדכיאותו'שחיתן-לרבהמספר
כללמעשה,האירועים.שארביןאירוע

למידה.שלזהבמסלולמתמקדתהעלילה
מחצבתו'כורעלשומעכשבוצילמשל'כך'
התפיליןואתהטליתאתלמספרמציעהוא

יודעהמספרשאיןשומעהואוכאשרשלו'
"כיצד";בפליאהשואלרקהואלהתפלל

לומרמהידעתי"לאמעיד:המספרואילו
כמונפלו.פניודבר.אמרלאבוציושתקתי.

ולאלהתנצלביקשתי .אסוןעללונודע
ממשיךבוציאך ) 118<עמ'איך",ידעתי

אותורואהשהואאימתוכלבחיבהלנהוג
אני'נכון',כאלוהינו',אין'נכון'אומר:
<עמ'מושיענו',גםהואכן''אם .ורועדאומר

אוהתורה,לימודמוטיב ,ואילךמכאן ) 118
יהפוךוהפנמתה,התפילהלימודלמעשה
מספרלדוגמהכך'רסק.פבלתילתהליך

העלילה:גיבור

מאזלמדת'מה ...אותנושחיתןהרבעלחלמתי
'הייתיבמפתיע.הרבאליפנהללמוד',לישהבטחת
שםלךבזרמנו'ולאהרב:אדוניעבודה,במחנה
חיים".'היולאשםחיינואבל ,'נזמנואל.יעובדי
 ) 124 • 123<עמ'

ומסבירדףלמספרנותןפנחסלזה,בדומה
בולקרואיודעהואאיןאםשאףלו'

בולהסתכלזהבשלבדימתוכו'ולהתפלל
מתקרבהקודשבאותיותשמתבונןמי"שכן

 ) 149<עמ'הוא",ברוךהקדושאל

העלילהשלשראשיתהלפיכך'מאודסמלי
אוהולנדר'הדוקטורשלמרצוןכמובמותו

 ,סיומהואילוהעולם,אתבנטישתותרצה,אם
הפליאה,למרבההמתחילים,חדשיםבחיים
ובאמירתהמתבלווייתהמת,בקבורתדווקא

מכך'יותראךאמת;שלחסדשהםהקדיש,
משוםגםוהדיןקבלתמשוםגםבהםיש

האמונהשללבהשהםיסודותשניצידוקו'
היהודית.

 .שמבחינתילציין'אלאלינותרלאלסיום,
הקרח""מכרהשלהרבהחשיבתוכקורא,

עלקורצווילשלטענתואתבהזימוהיא
חדלונהועלהעברית,הספרותשלמשברה

 • .בדורנויהודיתיצירהשל

בן-ציוןקטןדינה

הנמלהשירת

 .ק~ך~ ר~ר~~

א~לימסענ;'אלמלא
נמליםנכב;,כה i:זהיית~ Tל~

ל~וא.נ;שרהיה'א~ל; .והפר~ר
: -•• -TT •• T -: 

נעכריר~תמתבהריםכאלהדברים
~ג;ןפ;ת 7•ק ~ר~~ ה~-~ע~סס ;:••T f ~ 1סיו 96

נא;ת.ח~,דש nר;והאדיר
 T •••כאלהבר'געים

~~ ii ;ר~ר~ל~לי 9סל~, 
הספ~ר.כלזה

 •- T •י.

כתיבה

ה!\ד;להלספר1יהכ;תבתאני
:-• :•:• -•:• T :-T 

סס~ים, ן;,~~ך~;

~~ןהח Qנ;ע.ין p: 'י~~~ 7כ;ס~ת
~ w ב ןי~;,~ז:יי~ת~הq .די~ה

שפתיפלאית,חללספינת
: • -T T • : • T : • 

שפח

שאנימהכל
T -:• :-• 

n וע;שה;שבת
:• :• : T 

 ה~~

החצ~יהאהבתי
 T-:- • ז-:-

~~יריב~ת~ן~ק~ת

w ה~

 ל~ל~~~לח ,ם:~~~י Qקי ת~נ~~
 . .סילסם ת;ס~ר~·~

שפה
T T 

סך;שר w~ד ה~~ qס~~ת~ר
תה~ר wry ~~~יר;ת~ליםח~י

 . ש~~~~~~ךנןת
w ה~

~ w .~~םי~~ק;~ין ת. 

~תכת,~לי ת~~;נ
 ,ש~~ס י.:;לד~ ,ק~ 9 ך;·ת~

ה 9מ~ p:ן tא~ל~ת ryל;
w סקקי;~,.~ת;ך

 ' OiJ;ם i,iJ ן~~ 7כ;ס~ת
ונבראת;זרת n ,נע;נת;ז 1כתזפ 1

ל'בינ~.נ~ניהפברא;תנופ-לים
-• • -• : T •• • : •• • 

כ;תבתברכבל'כנ;סעת
מסעיר'פתא;מינג'בrזהפפרשים"לזפרחב-~םמס~רהננפ~-
 t~ר 9 ~ • ל~-.ע~~ל.ל i ח~~~ :ם:~~ ci :ת;· nדר~ Tר~ץ p:סץp~ע י~~•ף~

:p ר~: ~ 1;ע,צז:יק~ן~לג~~ש~ל.בסש;קן~ן 1א 
~לים~לים,~~לים,~ג~ה
 .ר;~~ס~ק~יץ ל~~~

"רתמוס",בסדרתאורלראותשעומד"שפה"מתוך
המאוחדהקבוץבהוצאת
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ושכווהחלום
בן-שלוםבירגרשולמית

אפלפלרלאהרןהקרח""מכרהעל

שלנוהסתרמנהרותהם"החלומות
מהלהיותחוזריםאנובאמצעותן

שהיינו",

 .) 81עמ'(שם.

,, . 1 ·: J :::·:::,' החדשספרו-הקרח"כרה :·.·~ . · u הוא _אפלפלדאהרןשל
יהודיצעירוין'ארושלסיפורו •
נשלחאליובמחנה-העבודה,לשרוד .המצליח
משאלתובגטו.מחיק-משפחתושנעקרלאחר
היאמהמחנהשחרורולאחרארוויןשלהאחת
הכול:ולספרלביתולשוב

הימיםוארבעהשבעיםמאתייםעללהםאספר"ואני
וכולםשעה,כלועליוםכלעלבמחנה,שהייתי

אניאבלפרס.מחסירשאינודבררניעלישתוממו
רגליבבשרי'רעיםסבהימיםשכןאתמה,לאעצמי
כשאראהפרסים,יוסיפווידיעליהןעברמהיספרו
 ,) 180<עמ'הגזמתי'.'שלאיבינוגביאתלהם

בהיותוהשחרור'לאחרשיבואובימיםאבל
כיארווין'מגלהפנימית',ב'התבוננותשקוע
שפתאתשאיבדמאחריוכל'לאלספר

בינוחוצצתהמחנהושפתהישנה,דיבורו

יקיריו:לבין

משתמששהייתיהמליםכלאתמתוכימעלה"אני
שאניככלאךותארים,פעליםעצם,שמותבהן:
שהשתניתימביןואניגוברת,אליההתנכרותמעלה
עלייהיהועתהשהייתי,מהאיניושובתקנהללא

 .) 181<עמ'גמור'.'בבידודלחיות

וככלמתמהמהת,שחזרתוככלוכך'
עצמו;תוךאלפנימההתכנסותושנמשכת

אינהבעצםהביתההשיבהגםכימבין'הוא

אפשרית:

מרחקנהיהאפילועוד'נצאלאמכאן"אנחנו
משאיריםעצמנואתאנחנוקילומטרים.אלפי
אינומכאןעצמוומרחיקשהולךומהכאן'
 .) 186<עמ'מפיל".שהגוףדקצלאלא

האלםעללהתגברכדינדרשוהרבהשנים
הזה,הסיפור-גופואתל~ללהחזירוכדי

נוגעלראשונהכאןלכך.עדותהואכמדומה,
אמנם,זהירה,נגיעהעצמה,באימהאפלפלד
של·הארגוןעקרונותהיטב:ומחושבתמדודה
שלאהרוטטהחומראתכולאיםכמוהטקסט
שבבררוהטקסט,מלותמידותיו'עליעבור

אלמבוקרתהצצהמאפשרותכמובקפידה,
שכורה'מנהרה'הסיפורהיהמשל-התוהו
ל'שם',בחזרהכליו>במיטב(מצוידהמספר

נולדוכיצדעצמו'אתאיבדהיכןלהביןכדי
מחדש.

גון·הארמעקרונותבאחדיתמקדהמאמר

היסודהנחתהחלומות.הטקסט,שלהבולטים
השפעהישלחלומותכיהיא,המאמרשל

היצירהשלהכוללתהמשמעותעלמכרעת
למבנהתורמיםהחלומותעיצובה;דרכיועל

לעיצובשלו'הרעיונילרובדהטקסט,
דמותלאפיוןובעיקרהקונקרטיתהמציאות
ולעיבויה.המספר

התצפיתנקודת

ביצירההחלומותשלגשתהמורנוכחותם
שכן,הסיפור.שלהתצפיתמנקודתנובעת
ראשון;בגוףסיפורהואהקרח""מכרה

צעיר'שלמבטומנקודתנמסרתהעלילה
במחנהבחייו'וקשהמכאיבפרקהחווה

ג.הבונהרשפתעלגרמניעבודה
בניעלעצמו,עלמדברהמספר-גיבור

עמושהיוהאנשיםעלובעיקרמשפחתו'
שלסיפורהגםהואהאישיסיפורובמחנה,
הקבוצה.

מודעתבחירההיאבסיפורהתצפיתנקודת

הטקסטעשוימניעיהשעלהמחבר'של
(ההיסטורי)המחברגםולפעמיםלרמוז'
דוסטויבסקימגלהלמשל'כך' .בעצמו

נקודתבבחירתשהתלבטבמחברותיו'
שתיביןועונשו"ב"החטאהתצפית

ומספרראשוןבגוףמספראפשרויות:

באפשרותבחירתואתשלישי'בגוףכל-יודע

בגוףשמספרבכךנימקשלישי>(גוףהשביח
צנוע','בלתימתוודהלהיותעלולראשון

שלמטעמוהנמסרתשהאינפורמציהוכן
בחוסרללקותעשויהראשוןבגוףהמספר
יתרה.ובסובייקטיביותבהירות

אתאפלפלדמנמקהיהכיצדיודעתאינני
כלעלהטקסט,ראשון.בגוףבמספרבחירתו
סיפורלמשל'כך'כוונותיה:עלמורהפנים,
וידוייםחומריםלהביאמאפשרראשוןבגוף

בהם:משופעתשהיצירהאלהכדוגמת
בגוףסיפורחלומות.פנימית','התבוננות

זיהוילעשותהקוראאתמפתהראשון
לביןהמספרביןשיהיה>ככל(מוטעה
אתטועןזהוזיהויההיסטורי','המחבר

-נוסףבכוחביצירההמתוארותהחוויות
הווה'בדידיבבחינתותעודה,עדותשלכוחן

אלאהבדיון'הריסתלשםולאעובדא",
 .העצמתולשםדווקא
מכווןהסיפורשלהחסכניסגנונוזאת,ועוד
כפרסונההמספרדמותלתפיסתהקוראאת

הצעירשלזומבט:נקודותשתיהמאחדת
בעתבמחנהתלאותיופרשתאתהמגולל

המהיןגרהבושלוזוהווה),(לשוןהתרחשותן
ועיבדשהפניםלאחרעברו'באימילהביט

היכולתאתבנפשומוצאוהואתמציתם,את
החלומותמספרובדיוק;ברהיטותלספרם

טרםשבגרותוהצעיר'הנערספק,ללאהוא,
ומיהסיפור'בתחילתכברמובחנתעת

החלומותשלתפקידםאתהיטבשמגדיר
 .המתבונן-המאוחרהואבחייו

אחרים)(ביןאמצעי-החלום
האימהלנטרול

הקרח"ב"מכרההמסופרתהמלחמהאימת
עלשומרהמספרהיטב:המעוצבתאימההיא

זוועהלתיאורינגררואינוהאיזון'מידת
דרךמנוטרליםאלההסאה,אתהגודשים

נמסרלמשל'כךים.שובבאמצעיםקבע
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בלשוןובדיעבדהזוועהיארדתיםלעית
תמונותמאיתנוהחוסכתועקיפה,מקוצרת

היוהם ,בגטואיןוזקנים"ילדיםקיצוניות:
 ,) 51<עמ'שהוגלו",הראשונים

מערכותבתיאורכןכמומתמקדהסיפור

יחדשנקלעוהאנשיםביןהנוצרותהיחסים
הכאבאתלהבליטבמקוםהאימה.זירתאל

הדינמיקהנבחנתהאנשים,שלוהסבל
והעזרההנדיבותגילויישלהם:הקבוצתית
יחםואהבותיחםשגאותגםוההדדית

·צבעעזתחברתיתתמונהגעגועיהם,ו

באדםהמאמיניםהקומוניסטיםבספר:נפרשת

המשכילים ,מכאןהמסורתושומרי ,מכאן
מעריציההאמנותושוחרימכאןשילדמצטטי

אלהמוקדים-מכאןפולאקטרודהשל
בעולמהקבועיםדעתכמסיחימתפקדים

הקבוצתיתהתמונהאלהיצירה.שלהמיוסר
פרטישלאישיותזהותתעודותנלוות

 ,תרבותירקעפרטיים,שמותהקבוצה:
באלהוכיוצאגחמות ,עולםהשקפת
לאשפגיהןחיות,דמויותשלמאפיינים

כנגדהמחנה.אימתבתוךטושטשואונמחקו

וחסרחסר·שםהגרמגי·המעגה,ניצבאלה
בתעשייתתפקידועל·פיומוגדרפגים
סגן·מפקד.האוקראיני,השומרהסמל,הסבל:

בהוויההמוותשלהאלימהנוכחותו
אבלנמנעת,בלתי ,כמובןהיא,המתוארת
הפרטי ,הקונקרטיהתיאורמומרלעיתים
ומופשט,כלליבדיבורהמוותשלוהמכוער
עםהטראומטיהמפגשאתבמקצתהמעדן

כיהאמונה ...צמחהלילה"אותוהמוות:
למותיכול ,בכךרצונואםהאדם,

אתראינו"כבראו: ,) 108<עמ'כבן·חורין",

אגואיןזאתובכלהמוות,שלהרבותפגיו
מת,מאיתנושאחדאימתכל ,אליומתרגלים

 ,) 83<עמ'עמו"מסתלקמנפשנוחלק

בולטיםהטקסט,שנוקט ,הנטרולאמצעיבין
הסיפורשללאורכוהפזוריםהחלומות
מרביתלאימה.אימהביןמרווחיםויוצרים

דמיוןביניהםויש ,למספרשייכיםהחלומות
ביתועל ,עברועלחולםהמספררב.

הצעירה).ואשתוואמו(אביוומשפחתו

לאלחלומות,חודרתאינההמחנהמציאות
האנשיםלאאףהמוות,לאהקשים,העינויים
ברורים,בהירים,החלומות .אותוהמקיפים
שלמיםדיאלוגיםמכילים ,מאודמפורטים
נמתחהיכןברורתמידלאוארוכים.

החלומותלמציאות.חלוםביןקו-הגבול
המחנה,אימיאתלחוותלמספרמאפשרים

נוסחתכמיןמתפקדיםהחלומותלספרם.וגם
כדי ,לעצמוהמספרשממציאהישרדות,
ה'מחגה',עללהתגבר
החמישי<ביוםהמספרשלהראשוןבחלום
העיצוביתהתבניתמסתמנתבמחנה>לשהותו

אחריו:הבאיםהחלומותשל

אמאאתדאיתיהבית.עלחלמתילילה"אותו
שקועהכל·כךומציידת.בדיריעתלידעומדת
אתהסבהכשהבחינהבכניסתי.הבחינהשלאחיתה
יקירי.'שלומך'מהדעת:בפיזורואמרהאליראשה
שלאבימיםעליעבדמהשואלתשאינהעלתמהתי

שאלתי.אבא',שלום'מהבבית.הייתי
ולחוץ.השפהמןאמרהגמור',בסדר'הוא
תמידשריחפההדקההמדידות .מאודהשתנתהאובא

שמצאכאדםבעיניה,זהראודנעלמה.שפתיהלע
מפחדאינושובועתה ,פנימיותואלמסילהסוףסוף
הבדיםגביעלבחוזקהצבעיואתמטילאלא

הארוכים.

 .קראתי ,'אמא'
בשלואחד'כלואמרה:אליעיניהאתהרימהאמא
תמה.'אתלמהבשלי.סוף,סוף ,אניוגם
שאלתי.''דק
 ) 79<עמ'שואל.'"אתה'מה

 ,כאמודחוזרים,הראשוןהחלוםמאפייני
הבהירות,בספר:הבאיםהחלומותבמרבית

הדיאלוגיםהכרונולוגית,הרציפות
נפתרת(בחלוםהאופטימיות:הברורים,

אתלהגשיםממנהמגעושהוריההאם,בעיית

בפנימיותהנוגעתהאםציירת.להיותרצונה
בתודעתמתפרשהחלוםבחלום),לראשונה
המספרמעירהראשוןהחלוםעלהחולם.

המאוחר>:(=המתבונן

<עמ'שכריתי"הראשונההמנהרהחיתה"זו

79 (, 

עשויההמספרשנוקטהמנהרה,מטאפורת

באופניםהטקסטואליבהקשרלהתפענח
 ,אלגורי ,ארכיטיפי<פענוחשוגים

לרעיוןמקושריםכולם-פסיכולוגי>
קיומית.ממצוקהוההימלטותההישרדות

הזמןונושאהחלומות
ביצירה.דומיננטיתנוכחותהזמןלנושא
מרבית ,זמןבתיאורנפתחפרקכלכמ~ט

חודשהקלגדדי:הזמןציוניהםהתיאורים
זמןתיאורי ~בחלקם , ...פברואר ,יגואר

מיתי>:(זמן"חושך""אביב",אחדים:

"כליהודי>:<זמןפסח"לפגי"שבועיים
זמן>.<מידתיום""יוםהלילה",

במחנההסבלתקופתהואהמתוארהזמן

כלחודש,אחדחודשיום,אחדיוםהנמשך
קדימה,הזמןתנועתאתממחישנוסףסבל

מחזותשלהצטברותםתהליךשעיקרה
ביצירההרביםהזמןיארדיתהאימה.

ואתהמספרשלהסבלעוצמתאתממחישים
'לעצוראוהזמןאיכותאתלשנותיכולתואי
מהלכו',את
אתשובריםהמספרשלחלומותיורק

הליגיאדיהרצףאתומשבשיםציד-הזמן'
השניבחלוםמופיע ,למשל ,כך .שלוהקשיח
<אשתו>אידהעלהמספרשלדחוקזיכרון

 ,'חבכיתהמצטיינתתלמידהבהיותהעוד
שלואהבתוקנאתו ,להערצתומושא

גםלכךבדומה ,) 91<עמ'המספד·הגעד
כגערתאידהומופיעהחוזרתהשלישיבחלום
ובאהבתובמספרמשגיחהשאינהיפה,תיכון

 ,) 93 'ע(אליה

הזמןשלמהלכואתהעוצריםהחלומותאבל
לעולםבהיותםהיטב,בואחוזיםגםביצירה
שללמצבהכניסההזמן:אירועיעלתגובה
חיצוניגירוילאיזהלעיתיםמקושרתחלום
 ,כךהתמידי),במתחכלשהי(הרפיהחיובי

שלבואם"מאזכיהמספר'מצייןלמשל'
 ,) 93<עמ'הבית."עלחולמיםכולםהשישה

שחלם.חלוםלהעדהומסמיך
לאירועיקשורהחלוםשלממצבהיציאהגם

אליםמעשהלאיזהכללבדדךהזמן'
 ,למשל ,כךהחולם.אתהסובבתבמציאות
נקרע"החלוםהחלומות:אחדמסתיים
דיהגבךעלאחתצליפה •.•פראבצעקות
<עמ' ,,פעם,שהייתמהמכלאותךלנתק

92 (. 

אלטרנטיביתמציאותמעמידיםהחלומות
-ביצירההמעוצבתהקונקרטיתלמציאות

קיומית,כאפשרותהגונחיםאחרים''חיים

השראהממנהומקבלבה,נעגן'שהמספר
 .יותרטובלעתיד

המספרשלדמותיכמאפייןהחלום
והפרשן)(החולם

החלומותכילומר'ניתןההכללהדדךעל
רצוןאתבדורבאופןמשקפיםתוכנםפיעל

כושרואתהמספר-החולםשלהחזקהחיים
לחולםמעניקיםהחלומותשלו:ההישרדות

 ,ביטחוןבמחנה-תמימות,שאבדמהכלאת
בדדך·כללמתאריםהחלומותאהבה. ,קשר

אנושותחוויהשגורה,שפויה,מציאות

ובבהירותבסדרמסופרהחלוםמוכרת.
 ,כןעלהם,החלומותבמציאות.החסדים

לחולםהמאפשריםיזומים>,<כמעטזמןפסקי
כוחות.לאגור

בצעמו:החולםגםמספקזומעיןפרשנות
הביתאלאותנוהמחבריםהחלומות"אלמלא

מבפגים.אותנומכלההמועקהחיתהכבר
באמצעותןשלנוהסתרמנהרותהםהחלומות

 .) 81<עמ'שהיינו"מהלהיותחוזריםאגו

וכן:

הוסרכמוהדוח,מצבהשתנהחופריםשאנו"מזא

וזוכריםחולמיםאנו •יקירינווביןבינינוהמחסום
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 .)ן 10<עמיהחלומות"את

וכן:

האנשים[אתרגעאלינואותםמחזירה"השינה
הםבשינה ,]ב.שמהם:שמסתלקיםהמופלאים

שלאמהיותר.מובניםקצתאפילושהיו'כמו
 ,) 145<עמיעכשיו,"אומריםבחייהםלומרהספיקו

החולם,שלפרשנויותבאלהכיוצאועוד
החלום.שלליתרונותיוהמודע

שלהגלויהמפרשנותויותרהרבהמעניינת
הסמויההפרשנותהיאהמספר-החולם

פענוחםמאופןוהןמהחלומותהןהמשתמעת
המספר-החולם.על·ידי
פסיכולוגיתלפרשנותלהיכנסמבקשתאינני

בקיצורלהצביעאלאהדמות,שלמפליגה
המספרבעיצובה.בולטיםצדדיםכמהעל
פרשןגםאבל ,מאודפעילחולםהוא

עלפרשנותהמספק ,חלומותיושלאובססיבי
במיוחדהולמתשאינהתכונה ,ושעלצעדכל
זועודפתפרשנותבמלים.לחסוךנטייתואת

עניינית>מבחינהלעיתיםמיותרת(וגם
שלהסמוייםפחדיואת ,לדעתיחושפת,
היושלאאלהלא·נכוןיפרשושמא ,המספר
להובילעשויהשגויהפרשנותשכן ,'םש'

בהשפלה). ,עצמיכבוד(בחוסרלהאשמה
לאפשרלא(כדילספרהקושיגםנובעמכאן

ביטויהםאלהפחדיםלשפוט).למישהו
זוקביעהניצול.שללרגשות·אשםמובהק
שלמישוריםבשלושהביטויהמוצאת
 ,הסיפורבעלילת ,המספרבפרשנותהטקסט:
חלום:שלובתכניו

בגוףפרשנותמופיעההשניבחלום , 1
דומים ,מסתברשלנו"החלומותהטקסט:

בינינומפרידועמוקרחבנהרתמידמאו.ד

אתהשאיןרחבכךכלהנהר .יקירינוובין
 .לחצותופעםאיתוכלכידעתךעלמעלה

כךכלהיאאבלסירה,מופיעהלפעמים
אותהיטרףגלשכלקלה,כךוכלקטנה
 .) 92<עמ'בנקל"

דילמהחושפתהמספר-החולםשלפרשנותו
המסמנתוחלשהקטנהסירהניצולים:של

על<כתגובהנמוכיםהישרדותסיכויי
עשולאשהקורבנותאפשריתביקורת
טובלהינצלהקטןהסיכויאחרמצדמספיק).

להדגישרוצההמספר·החולם ....כלוםמלא
אפשרותאתהנועלהפסיכולוגיהמצבאת

<השומע>שהקוראלוודא,ורוצההמאבק,
לכליםלהיזקקבליזותחושהיקבל

ביטחוןליתרטקסט,לניתוחרציונליים
הכליםאתלקוראהמספרמספק

החלום:לפענוחהנכוניםהפסיכולוגיים
המובילסטיקס,המיתולוגי(הנהר'הנהר'

בסירההנוהג(כארון'הסירה'לשאול?),

המתים?).נשמותאתומוביל
גבתמערהמספרשלהאשםתחושת . 2

למחנהנלקחהמספרעצמו:הסיפורבעלילת
אתלממששהספיקלפניעודהעבודה
וכךההרה,אשתועםמהגטולברוחתוכניתו
איןלסכנותחשופהמאחוריואותההותיר
מעמדהחזיקלמעשה,הוא,בעוד ,ספור

וניצל.
בחלומותיובולטתהאשםתחושת . 3

בחלוםלמשל ,כך .המספרשלהאחרונים
 ,אשתואידה,כי ,למספרנודע ,השביעי
נפשה.אתהצילהוכךגויעל·ידיאומצה
מצאשלא"מיכי ,להאמיןמסרבהמספר
חזרלאהמחנותומןלמחנותישרהלךפטרון
בזעם:המספרמגיבכךעל .) 163<עמ'איש"

הםאםגםאומרים,לאכאלה"דברים
עלקשותמשפיעהזההחלום .)םש<נכונים"
אותוהוכתמוחייוכיחש,והוא ,המספר

 .)םש<וגדלשהלךצהובבכתםלילה
שלנפשובעומקכי ,לומרכןאםנוכל

 ,חייועללשמורשהשכיל ,השורדהמספר
חדורניצולשלדמותוב"לרמסתתרת
ההינצלות.'כתם'נושאאשם,תחושת

בר-יוסףחמוטל

דיאכרוניכרצףהחלומות
החלומותשלהבאתםסדראחרמעקב

ביןהדמיון<מלבדכי ,מלמדביצירה
ביניהםהבדליםעללהצביעניתןהחלומות>
חלומות,שלמתפתחדיאכרונירצףהיוצרים
המציאותבתנאילשינוייםתואםשכיוונו

חלומות,תשעהשזוריםביצירההמגולמת.
חלומותהםהראשוניםהחלומותחמשת

 ,במיוחד'טוב'אינוהשישיהחלום'טובים',
'רעים'.האחרוניםהחלומותשלושתואילו

לתקופתשייכיםהראשוניםהחלומות
להישדדהצורךאתמשקפיםוהםהמחנה,

עםהקשראתמבליטיםהחלומות .מחירבכל
המגוננותוהדמויותוחמימותוהבית

כוחאתלחזקהאמורקשר-והאוהבות
 .המספרשלהחיים
סימניםרקעעלמתרחשהשישיהחלום
מרוסקים(קרונותהמלחמהסוףשלברורים

הרבאתבחלומופוגשהמספרומלוכלכים).
דברלמדשלאעלאותומוכיחוזה ,שהשיאו
 ,אמואתכןכמופוגשהמספרבמחנה.
הרעהחלוםסבלה.עלמעידפניהשמראה
עםחדשהלהתמודדותהכנההואלמחצה

שלצמצומותחילתאתמסמןהואהמציאות,
והמציאות.החלוםביןהפער

בבירורמשקפיםהאחרוניםהחלומותשלושת
החדשהההתמודדותמפניהמספרפחדאת

שיקוםשל<בעיותהמלחמהאחרילושמצפה
החלוםמספרלמשל' ,כךמחדש).ובניה

החלוםאשתו'שלהתנצרותהעלהשביעי
בגידתועלהוריופרידתעלמספרהשמיני

 .הוריומותעלמרמזהתשיעיוהחלוםאמו'
ביוםמתרחשוהאחרוןהתשיעיהחלום
אתסוגרהואזהובמובןהמחנהאתעזיבתו

החלומות.תקופתגםשהיאהמחנה,תקופת
אלחזרהדרכםמוצאיםהאחרוניםהחלומות
וכדיעמה,התמודדותלאפשרכדיהמציאות,

 .גמורניתוקלמנוע
"מראותכיהמספראומרהסיפורבסוף

לכך'רמזכעננים",אחרינונגרריםהמחנה
אתולהזיןלילותיואללחדורעתידיםהםכי

 •.למחנהמחוץלוהמחכהבעתידחלומותיו

סמוראי
11 .. -
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 s~ו
ומוחקכותבאניהמסתתר:האני ~ 1~

לליאררמרז-ראוךגילח

 ,::~ל~~ר~~ר~~ ה~:~~~ב~~:~י,
מטא-ספרותאלאתיאורי

 ,הסמלבאמצעותהמבקשתריאליסטית
קיום,עללרמזוהמטונימיה,המטאפורה
מעשותידוקצרההכמו-אמיתישהתיאור

ופוסט-מודרניתהמודרניתההבעהזאת.

הסיפורתשללנסיובהשאלותשואלות
החלק,"שלמים",מבניםביצירתלהמשיך
מעיןלשמשעשוייםוהמינימליהפרגמנט

אומבני"שלם"שללאי-היתכנותושיקוף
אמצעעלי-התחלה,האמונההיצירהאידיאי.

מייצגת ,שהוצגוהמתחיםאתהמפיגוסיום

נפש,משאהואהשלםבועולםבדיעבד
הסיפוראתתואמתכבלתילפרקיםנראית
 .לספרמנסההיאאותו

 ,היתרביןנובע,אפלפלדיצירתשלייחודה
בוסגורמילוליעולםיצרשהואהעובדהמן

שמרביתלמרות .דמויותיומתאכלסות
מרומזים ,ובעכשיובכאןמתרחשיםסיפוריו

נוגעים "להןוהמתארעהדמויותמפורשים,או
הבלתי ,העצור ,המטא-ריאליסטיכמישור
בעולםהשוררההיגיוןגםוהמודחק.מובע
כזהלדמויות,השייךפנימיהיגיוןהוא

הפשוטההיגיוןעםמתיישבאינושלעתים
דבריםלטקסט.להביאעשוישקוראוהבריא
ביןהגומליןויחסימערכותמתוךרקמובנים

וההווההעברלביןוביניהן ,עצמןהדמויות
שלהן.
הדמויותשלהגיונןאתלתפוסקשהלעתים
חוסר ,שלהןהעצמיתההעגנותהיעדראשר

אינםהמתמדתותנועתןהגלויהההתבטאות
רבותמצטברת.איכותבעליטיפוסיםיוצרים

לעצמןמדווחותאינןאפלפלדשלמדמויותיו
שלקולולאחרים.מדווחותואינןעצמןעל

אתמשקעבלתי-מזוההמספר-מתערב
מטא-ריאליסטייםבעולמותהמתרחש
המערךאתליצירההמעניקיםרפרפים,

עמום.הואזהמערךגםאךהאתי-מורליסטי
עלהתודעההדמויות,שלההרמטיות

לשיתוקלעתיםוגרמהשהודחקהטראומה
מהסיפוריםברביםיוצרתנפשיו/אופיזי

 •יחדגםגבישיתואטומהאיכות
מהותיבאופןקשורהטקסטעיצובתהליך

כללגביאמורזהדבראישי.קולבמציאת
המתעצב,יוצרוכמהכמהאחתועל ,יוצר

הגילויהכתיבה.במהלךוקולשפההמעצב
באופןקשורהאפלפלדיבטקסטהעצמי
ונקודתמרכזנקודתאחרבחיפושמהותי

הרצוןהכתיבה.תהליךאתהמייצבתכובד
בסיפוריםמתגלהולהסתתרלהיסתר

שעבראתלשחזרלאהרצוןהראשונים.
 ,זמןלאלא-מקום,בתוךריאליהחלקימשקע

בקובץשכברלשכוחאיןזאת,<עםלא-שם.
בעליסיפוריםמופיעים"עשן"הראשון
בעקבותברורים).ריאליסטייםיסודות
רגשותטמוניםהאפלפלדיהטקסטשמותיר

לזכך,וניסיוןמודחקיםזכרונותעמוקים,אשם
פתחזהדבר •הבדיוןבאמצעותחוויות

לאמעולםאשרהאפלפלדילסיפורגבולות
יצר ,ולהפךהיהודית,הטריטוריהאתזנח

במקוםיהודיים.וטופוגרפיהגיאוגרפיה

עקרוןידיעלגבלהמודיאכרוניסיפור
כותבומקום,זמןשללהמשכיותנאמנות
מציאותהמשלב ,סינכרוניסיפוראפלפלד

מוטיביםעםעל-זמניים,ארכיטיפיםעםהווה
אחדנראטיבבתוךקנליסטיים-מיסטיים

זאתגמישותמסתברת.כוללותהיוצר
אוארכטיפשלמחדשעיבודחזרה,מאפשרת

חדשות.במערכותסיפור-שלד
שנותבראשיתאישיהקולמציאתתהליך

לתהליךבמקבילכמעטמתרחשהשישים
שלאאובמודע,המונעהדה-פרסוניפיקציה,

מזוהה.מרכזיבאני-מדברהתרכזותבמודע,

מתאפשרתהזרה,שלתהליךתוך ,וכך
אינההחזרההסיפורית.היריעההרחבת

בחזרהגםמדובר ,בלבדפסיכולוגיתהזרה
מחדחכמיםלשוןמאימוץבהימנעותלשונית,

ובנוסף .מאידךעממיים"ביידישיזמים"או

מהיפרבולה,מהגזמה,ההימנעותלכך,

מתבטאתואירועיםדמויותשלמדרמטיזציה
אחריאפלפלדשלהבלתי-נלאהבחיפושוגם

ניסיוןעלמראשלוויתורהנכונה.המלה
נענהאינוהואשתי-פנים:חוויהלמצות

אמוטיבילשיתוףהחותרהקוראלציפיות
אחרים,באמצעיםשימושומאפשרבחוויה,

כדילירית,ולשוןאימפרסיוניסטייםכרשמים
מודחקות.לחוויותמקבילותלמצוא

שלהמיזוגמסוגננת.סיפורתכותבאפלפלד
מריאליזםהמרוחקסיפור ,גנןמסוסיפור

יוצריםהשואהתקופתוחווייתוריאליה
 •אפלפלדשלליצירתוייחודיתמטאפורה

מזעזעהיותרהמאורעשבחזרתההעזה

מהותיבאופןקשורההעם,בתולדות
פוגםשלכאורהמה ,האישימןבהתרחקות
כמולמאורעהחשובהעדות,באלמנט
גננותמסועדויותמעלהאפלפלדאךהשואה.

זההתלוש,הפליט, ,העקורשלהפסיכהעל
המצומצםהדיאלוג •לואיןשפהשאפילו
לצמצוםמקבילכתיבתושלהראשוןבעשור

 .חייוקורותלגילויביחסאפלפלדנקטבו
אין-למרותהזה,היוםעצםעדכינראה
 .עברואתמסגנןאפלפלדראיונות,ספור
לביןהדמויותשלעברןביןמהותיקשרקיים
כישלמהאינהזאתמשוואהאךבהווה,מצבן

הזיכרוןידוע.אינוהמשוואהשלאחדפן
המסגורוהשמטתמכבידאינוכביכול

הנורמטיבי-השיפוטוהשעייתההיסטורי

ביצירהוהקולהדמויותידיעלמוסרי
המסתתראו ,המוסתרהאספקטאתמעצימים

ההעגנותהדמויות,שלתנועתן •בסיפור
שוקעסקים, ,מזוןמצרכיכגוןההווה,בפרטי

ומחושיםכאבים ,עישוןפרנסה, ,שחור

מרמזיםיותר;נרחבלעולםהתייחסותוהעדר
עדרתבכטקסטהדמותוהדחקה.השכחהעל

הענייןשלהמיזוגמזהה.אישיקונטקסט
לחוויותהקוראומודעותהיום-יוםבקטנות

מצביםהדעתעלמעלהקשותעבר
מסוימתראותמנקודתוכךגרוטסקיים.

הלבושותפוסט-מודרניות,דמויותמצטיירות
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אומזרחבהיגויהדוברותבלויים,בבגדים
כב.דאירופאימערב

שלהבלוםהאניאתמפצחאינואפלפלד
נראותשהןבשעהגםדמויותיו'מרבית

ב"מסילתכדוברתלת-מימדיות,כדמויות
אוהקרח"ב'מ'כרה ',,ב'ל'ישברוכדוהברזל"

לפנינומציבזאתכלהמוקדמים.בסיפוריו
טמפורלי-מאשריותרחללישהואסיפור
ואחריםקפקאבמסורתהחלליהסיפורזמני.

מדרשיםנמשל,נעדרימשליםיצירתמאפשר
 .ביותרגבוההסגנוןגתודראסמכתאנעדרי
היסודבהביצירה,מוגבלמקוםישלקורא

דרגתובומצומצםהואהאמוטיבי-היפעלותי
החלליתהיצירהגבוהה.כההיאההתכסות

שנעיםגופיםעלוההדגשאפלפלדשל
שלהתענית""אמןאתמזכיריםבחלל'
לעכבאועגל'לחתלהתגמד'הרצוןקפקא.

התקשרותתחייבאשרגופניתהתפתחות

הסיפוריםמןבכמה .ביצירתומצוייםמינית

אתהופךמאמיןיהודילהישארהרצון
עציםעלהתלוייםיצוריםלמעיןהדמויות

הגלגול,כךהנהר"~),"אדניבתוך("המצוד" •
מדמויותיו:ברבותאוחזיםהמטאמורפוזה,

טרום-שלבתקופהלהשתנותהרצון
להישארהרצוןששרדו'ולאלוהמלחמה,

שנוצרההחדשההמשפחהעםבבונקר'ביער'

קשרבלאאחר'להיותהרצוןהנסיבות.עקב
מדמויותיורבותמאפייןקודם,לעבר

קשורהואאףהלוליינותמוטיבהנשיות.
ומוטיבבקרקע.לגעתלאבניסיוןבחלליות,

שפילמןמליונהשונות,לדמויותמשותףזה
ואחרות.בארטפוסועד

ספרותביןההבדליםאחדנעוץאוליכאן
מספרהחורבןבספרותחורבן:לספרותשואה
פעילשותףהואהקוראואילך'איכה

הכתוב.עםהזדהותתוךהטקסט,בהפעלת
אמוציונלייסודמחייבתאינהשואהספרות
השטח.לפנימתחתמצויההזוועהפעיל.
שלהמרכזיבזרםעומדתחורבןספרות

הטקסטאתהמלוויםהיסטוריים,ארכיטיפים
נפרדתשואהספרותשנים.אלפיזההעברי

ניתוקהשנים.אלפיבתמקובלתממסורת
העיצובבתהליךנוספותאפשרויותלהפותח

העברלספרותמתקשרתאינההיאהספרותי.
ניתקתאףהיארבים,ובמקריםישיר'באופן

הלשוןהאירועים.שלההיסטורימהמערך
ואנלוגיותעבראזכורינושאתאינה

ספרותאיןרביםבמקריםקודמים.לטקסטים
מה"אתלתארהמנסההגריםשלספרותזאת

בעלתהיאואפילוחורבן'ספרותשקרה",
קולקטיביזיכרוןמניחה ,חילוניאופי

בעלהואההיסטורילאומי.וקונסנזוס
מצטבר'זיכרוןמניחהואכימרביתחשיבות

היסטורית.ומחזוריותונשניםרים iחודגמים

שאלות:שתינשאלותוכאן
 .שלמרצוןההשעיהעללדברניתןהאםא.

שליצירתואלייחסלחתכלומר'האמונה,
שואה""סופרישליצירתםואלאפלפלד
 ?בדיוניתפיקטביתמציאותכאלאחרים

מובלעיםכקוראיםאנו'והאםכיצד'ב.
עשוייםמתוכנתת,אמפתיהבעליבטקסט,
עולהזאתבעיההאתי.השיפוטאתלהשעות
כבסיפוראפלפלד'שליצירתומראשית

ידיעלהאיכריםרצחשם"השלושה"
אובדמויותמעורראינוהנמלטיםהיהודים
בזמן'(בואתיים.היסויסםעצמובטקסט
היסוסיבדמויותהמעוררהואהבגידהמוטיב

הדדיות.)האשמותומעלהמצפון
שלהעובדתיתשאמיתותהלציין ~למותר

בטקסט.מרכזימשקלבעלתאינההחוויה
קועלנמצאתאפלפלדשלהעמומהיצירתו
ולאנרמזיםעולמותשנישביןהתפר

שלוהפסיכהגיסא,מחדהשואהמבואטים:
לעתיםהואההסתרגיסא.מאידךהדמויות

שעדביצירתומתוארתאינההשואהכפול'
ברזל"כב"מסילותשםואףהתשעיםשנות

הופכותאשרוגרוסטסקה,האירוניהברורות

ונלעג.לטרגישהוחמץלנקםניסיון
גילוי'מחייבתדמותשלאינדיבידואציה

כאמור'סימנים.שלמתןאפיון'פירוט,
אפלפלדבמגעיצירתו'בראשית

שלגלריהוהעמידפרטניתמאינדיבידואציה
מניחהפרטניהאיפיוןודמויות.טיפוסים

קוראובתגובותברוריםומקוםבזמןהאחזות

אפלפלד'שלהאטומותדמויותיוצפויות.
להגיבעשויותמאופיינות,שאינןמאחר
אפיוןהיעדר .לחיזויניתןשלאבאופן

מאפשרהמוקדםהקצרבסיפורהדמויות

היצירהחלקיביןההתקשרותבהןיצירות
שלהסמכהקיימתסיבתית.התקשרותאינה

המשכיות,המניחההמערכתאךמצבים

מתחייבתאינהוסיבתיות,השתלשלות,

כמעטהואלעתיםהטקסטבוסיפורי'ממבנה
שונים.מצירופיםצירופיםהמאפשרמודולרי'

הקבציםבחמשתהמופיעיםמהסיפוריםרבים

בלתיטיפוסיםמציגיםההראשונים'

דו-"דמויותהמכונהמהסוגמאובחנים,

מעניינות.פואטיותבעיותמציגיםממדיות"

באמצעמתחילהסיפורקרובותלעתים
הותרתהדמויות.שלחייהןבאמצעומסתיים

בסיסיים:דבריםשנימאפשרתהסיום-הפתוח

והעלילההסיפורקשריאתהמתירסיום
הבדיוניותאתמדגישסוףשלתחושהונותן
אתמשחררתזאתבדיוניותהיצירה.של

לטקסט.שמעבררגשיתממעורבותהקוראים
עלנמצאשהסיפורשעהרבים,במקרים
מטילהפתוחהסיוםמוסרית,דרכיםפרשת

<דוגמתהקוראעלהמוסריתהמטלהאת
ס.מאתו"השבוי"ברבר .ח.ימאת"המוצא"

האתיהיסודאפלפלד'ביצירתאךיזהר),
טובביןפשטניבעימותלהתיישביכולאינו
לעתיםמצויההמודרניסטיתיצירתולרע.
מתייחדתהיאובזהולרעלטובמעבר

כספרותולאמודרניסטיתשואהכספרות
חורבן.

הבחנהלהציגניתןהאםהשאלה,נשאלת
המצויהאנילביןהיוצרהאניביןהמעמתת
 .מזדההכקולאונסתרכקולאםביצירה,

המצויהאנימולהיוצרהאנישלההצבההאם
המובלעכמחבראוכדמותאםביצירה,
מאחרמוטעית,טיבהמעצםאינהבטקסט,

הלשוןהיאהמעצבהעיקרוןשבשניהם
לעתיםוהכיסוי.הגילוייסודקייםובשניהם

שהכיסויהרייותר'ברורנראהשהגילויככל
הכיסויכאשרדברים,שלוהיפוכםיותררב
בשנים .יותרברורהגילוימרכזי'הוא

ההיסטוריתהביוגרפיההופכתהאחרונות

שלברורהמעורבותקיימתבהיצירהלהיות
נשמעתל"אובייקטיביות"התביעההכותב.
הואאדםכלבהבמציאותמהימנהבלתי
עצמואתהפותחגוף,הואטקסטוכלטקסט

רבות.לפרשנויות
מצויהאפלפלדשליצירתוכלכילומרניתן

שהואמהביןמודגשבלתיעדין'במתח
"אניכדבריומכסה.שהואמהלביןמספר
רקאינןוהמחיקההכתיבהאךומוחק".כותב

בגללאפלפלד' .פיזיקליאופיזיתהליך
התנערותוובגללבוהטבועהטבעיתזהירות

עיצב ,והסנטימנטליהצורםהגס,גרי'ולמהו
כיאםברורה,הדחקהקיימת .אחרסיפור

נעוריו.בשנותשהתרחשמהשלחלקית,
אני"זה;זונוברי"מראםפלוברשלהערתו
היוצרביןלקרבהבהכרחמתייחסתאינה
גורםשזהלמרותיצר'אותההדמותלבין

הנוגעותבסיסיותלהחלטותאלאקיים,
אישיותעמדותאי-חישוףאובחישוף

קלכהכללה:להניחניתןזהדברברורות.
במיונה,יצירתואתמקדישכשסופרוחומר

ואשראישיתהכיראותםאשרלנוףלתקופה,
משלבאפלפלדמזאת,יתירהחווה.אףחלקם

וחוויותאישיותחוויותרבהבאמנותומכליב
חווהלאאותםשוניםמחומריםיצראותן

 .יצירתובתוךאותםומשקע
גירת,ופסיכולואישיותשונות,מסיבות
השישיםשנותבראשיתאפלפלדהחליט

1 .. 
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שנותבסוףב"במעלה"הופיעו(שיריו
מקומואתשקיבעוהחלטותהחמישים>

לכתובלאהראשונה: .ייחודואתלווהעניקו
באופןביזעואוטוביוגרפיסיפור

והשביח:מגבילוזהדברכיאינסטינקטיבי
השולי'אתבהכרחלאהפריפריה,אתלהפוך
מרכזגיבורליצורולאעבודתו'למרכז
יצירותיואתתדריךנוכחותואשרמזוהה

מזוההגיבור-מרכזבמקום .ידלעת
דמויותבקבוצתיצירתוראשיתמתאפיינת

בתוכן.חסר-קולולפרקיםשםחסרודובר
האנישאלתהיאהמעניינותהבעיותאחת

מדובראםבייחוד .יוצרשלהאישימאמין
מרשיםכהקורפוסשהעמידביוצר

 2הקר""בגובההמוקדם,בסיפורכאפלפלד.

אפלפלדיצירתבמכלולדופןיוצא(סיפור
שלקולומופיעבטיבה)וידוייתשאינה
האפלפלדיבעולםמשוקעהמספר .מספר
שימושעצמו:משלהפנימיתהחוקיותבעל

לידיהבאהואי-מוגדרותסביליםבפעלים
עמימותהיוצריםפעליםבאמצעותביטוי
וכיוצא"סוברים""לסבור","סברה",כמלה
אצלואי-ודאותהטקסטאי-מוגדרותבאלה.
ביןהיחסיםמערכתסביבנסוביםהקורא

לביןראשון'בגוףהמובאבסיפורהקול
 .עצמואפלפלדלביןבטקסטהמובלעהמחבר
עלמעידבסיפורהמופיעכמתעדהסופר
תיעוד:כלכשלרן

ילקטלכאן,שיבואבמספר,אחד,באישצורך"היה
הוא,סיפורואתאףויצרףאנשיםשלסיפוריהםאת

לוהמאפשרותמסוימות,קורבסגולותניתןשהרי
אםהוא,גםשהריייפגע,שלאהלוואי .כלשהיראיה
הגויים,משלוותבואיןעצמו'עללהעידלומותר
שלרהשלצנינותלאמעיניוצנינותנשקפתואם

 ) 136<עמ'היא",

לביןהמספרביןוהזיקההגומליןמערכת
 .גביאוראופיבעלתהיאומסופרי

במנזרהמחלימיםשלהאטיתההתעוררות
המתרחשתעוררותלחתמקבילהלרמה
שמלהשעהמידיו'נשמטתההכללה .במספר
דמויישהיובמחלימיםנובטיםהחלוותנועה
גולם.

אלוביןהפשטניתהחלוקהאתלהעמידאנו"חייבים
וביןאותו'מיצוכביכולתומו'עדהסבלאתשחזו
לליצנילאיכרים,התחפשוהיערות,אלשנמלטואלה

היובחובם,המוותאתבנושאםוכךקירקס,

 ) 140<עמ'למקום."ממקוםמשוטטים

סודותאתלחפוןהמספרשלבסירנותיו
טיבלעצםבנוגעשאלותמעליםהמחלימים
מהאתבתואמתנראתההשתיקהההבעה:

עליוכפתההשהותאך ,,"שנחווה.
כהפרתמתפרשתחיתהאמירהכלהאילמות:

המשפטאתמסייםהואוכדרכו'ברית."

נאמר,"זאתבכל"משהומתח:היוצרבהיגד
שלהעזיבהתוכניותנוכח ) 142<עמ'

עומדת.בעינההמספרבעייתהמחלימים,

לבדו,הואיוותרמעםעוד ...המספרעליהיה"מה

יחיוחבריועדתשלסיפוריהעמו'חבויהואסיפורו
השמים.במעלותהמתערבליםאורכזיקוריבו

התכווןלכךרקואולילכך'שהריוהבשורה?
מנסהוהואהמצהיבים,הדפיםעללבדביושנו
 ) 143<עמ'כלשהי,"חגיגיותלמעמדלשוות

עלםבלחייםמהחרמוהעדהעוררותחתםע
במהומה,נשכח"המספרהמספר:שלקולו
לספרלוזכותמהשיישכח,הדיןמןואולי

הציפיה ,) 148<עמ'הזאת?העדהשלסיפורה
למצבהגואלת,למלהולבשורה,לגאולה
הואבהולעדהלמספרמשותפיםהגואל'
להביאניסיוןהיאהכתיבהלמספר,מתבונן.

אחרנצחיחיפושמעיןהגואלת,המלהאת
סוףלקראתמעין.נעלםלא-מוגדר,מסר

ואתניירותיואתהמספרשומטהסיפור'

להתגלות,לנס,הציפיההכתיבה.מכשירי
סיפורמותיריםוהתניהנחרצותשלותחושה

מתבונןהמסתתרהאניסופר.שלאסיפורעל
למצבתרדמהשלממצבהאחרים,בהתגלות

ואילולאינדיבידואציה,מגולמיותערות,של
ביןדמדומיםבמצבלהיותממשיךעצמו'הוא

לא-יודע-כל.יודעלביןמגלה-כל'
אוטוביוגרפיתאינהאפלפלדשיצירתההנחה
אפלפלדשלכוחולדעתישגויה.לינראית

ארבעהשלמתמשכתשביצירהבכךהוא
ועדאמומותעללבנוגעמשירעשורים,

מתפרסתבכלל'ועדהקרח""מכרהו'ל'יש"
קשים,מתחיםתוךובנחת,בשובהיצירתו

אני-שלופניםפכיםשלבים,שלביםומגלה,
שכבותשלהדימויוחמקמק.רב-פניםמדבר

דרכובראשיתמתאים:כאןנראהגיאולוגיות
פןשלהםשוני-פניםסיפוריםכותבהוא

עומדיםוקפקאכשעגנוןחסידי'סטי'קבלי
הואהסיפור .ליצירתו-שושביניםכאבות
אתמוצאיםאנואחת.שכבהבןלרוב

באמצעאותןועוזביםדרכן'באמצעדמויותיו

התקרבותשלמתבקששמהלךמבלידרכן'
עםעליהןיודעיםאיננומתממש.והכרות

כמובן .בתחילתומשידענויותרהסיפורתום
 / /1ג'ורגסט."באי(הנובלהחריגיםשיש

המצעהתרחבותעםאךכך>.עלמעידה
הנובלה,אלהקצרצרמהסיפורהסיפורי'
המופיעותגירת,גיאולושכבותנוספות

והפסים",'הכתונת ,"אלמוותבןב"בארטפוס
בזמן'_בואחרות.ויצירותוהכתונת"'העור

זיהויתוויותמקבליםוהתקופההרקע
במקום.ובזמןהיצירהאתהמעגנות

לאפלפלדמרכזיתבעיההיאהזהותבעיית
 11"טמיוןועדהשישיםמשנותולדמויותיו'

הקצריםבסיפוריוהתשעים.בשנותר"ליש"
יהודיםשלבדמויותגשיםפראנוהמוקדמים

עדריביהודיםהמולדת.עיראלהחוזרים
כתושביאותםיזהואשריסודותנעדרילשון'
יהודים,הםהגוייםבעיניכיהודים.אוהמקום

הזיכרוןכגויים.נתפסיםהםהיהודיםבעיני

בעברהקשורזיכרוןאושבטי'זיכרוןאינו

חושי.הואהזיכרוןקולקטיבי.זיכרוןאואישי
ריחבאמצעותרקנוצרההפמיליאריות

להםשהעניקהמסוימתתחושהמסוים,

עםאותהלחלוקיכלולאהםאךודאות,
הואמהליהודי?אדםהופךמההאחרים.

אלה ?מהיהודיותלהתנערניתןהאםיהודי'
ביצירתכחישוקיםהמתפקדיםנושאיםהם

ומותיריםיצירתואתמאגדיםאשראפלפלד'
בה.סימניהם

היהודיהארכיטיפמהותאתחוקראפלפלד
עושההואעשורים,מארבעהלמעלהבמשך
יצרהואהיהודית,הנפשחקרתוךזאת

זאת .יצירתובמרכזמציבהואאותוארכיטיפ

חדלשאפלפלדלכךהסיבותאחתאולי
הגיאוגרפיכמרכזישראלמדינתאללהתייחס

שוכנותהןאפילודמויותיו' •יצירתושל
נפשיתמתקיימותכברובדה,בירושלים,

גםאמורהדבר"משם".שבאואלושלובעולם
בן"בארטפוסהחשובהביצירהבארטפוסלגבי

מחיהמרחבלויוצרהיהודיהאלמוות".
ומובלעת .מצויהואבומקוםמובלעת,ייחודי'
מטושטשמוגדריםולזמןלמקוםיחסהזאת,

עלכלליבאופןלדברניתןלפרקים.
בעלייהודי'זמןועליהודיתגרפיהגיאו

נתוןוזהועצמם.משלאימננטית,חוקיות
הי"ט,המאהמאזהעבריתבספרותבסיסי

באיזומלווהאפלפלדביצירתזאתמציאות
כאילונמנע.בלתילגורלנידונותשלתחושה
שלההכרתימהפןחלקהיאנידונותאותה
הדחקהביןשםאיהמצויההיהודית,הנפש

האופיפגום.אני-עליוןלביןליבידינאלית
בזהזהמתערביםהאישיוהאופיהקולקטיבי

החוויהעלגוברתהארכיטיםשלכשידו
 ?-20ההמאהבןהיהודיהואומיהאמפירית.

ביןמשותףמכנהקייםהאםמאפייניו?הםמה

יצירת ?-20הבמאההיהדותגווניכל
הפתוחמסויםבמבנהמתחייבתארכיטיפ

מסוימתלחוקיותנענהאךמחד'לשינויים
מאידך.

הארכיטיפבתפיסתמצוייםדגמיםכמה

בואופקי'מישורעלמצויהאחד .היהודי
אלהפרובינציאליתהמרכזמעירנעההדמות
המולדת.אלובחזרההלא-יהודיהעולם

הקופטיםהריז'דובה,היאוהמולדת
האימפריהשבפאתיהגלילעירוצ'רנוביץ'

מלווהואחריםזהדגםהאוסטרו-הונגרית.
ניתןלאממנולגורל'מסוימתבנידונות
הדמויותעלגרסרזהגורלולהימלט.
לטקסטיםקשרלמציאות.להתנכרהמבקשות
שאיןיהודיםגםמחייבעתיקהבשפהעתיקים

<"בעת-ובעונה-נשמתםמשורשאלהטקסטים
שבטיתמנידונותלהימלטניסיוןיש .) 3אחת"

התרבותאללהימלטשונה,להיותשפירושה
השואףהיהודימזאת,יתרההאחרת.

שלהאסתטייםערכיהאתהופךהתבוללות
אפילוניתןהאםנפש.למשאתזאתתרבות
מסויםנגעעלולדברהדעתעללהעלות
וכיצד ?אישיתלקללהההופךבגזעהמאכל
השורשים?אלחזרהלשובהרצוןאתלהסביר

הםומקוםטקסטבהכרחלאוטקסטזהות
להמשכיות.ערובה
היאארכיטיפאותולחקרהדרכיםאחת
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בדרכהשנעהשיירההיהודית,השיירה

ביצירהלשום-מקום.בדרכהאולירושלים
בהחסידיתשיירההיאהשיירההמוקדמת,

היאהשיירהנפלאים.מראותבולעהילד
היאהשיירהקראוס,צילישלמחייהחלק
השיירהאךאיטליה,חופישלמהחוויהחלק
המצבמסוימת,בנקודהזמני.מצבאינה

נקודתנחפץ.קיומימצבלהיותהפךהזמני
לעתיםברורהתמידאינההשיירהשלהמוצא

ארץ-ברור'הואהיעד '""לישברומןכמו
הצורך.דיברוראינוהזמןאךישראל'
העדה.מןחלקלהיותפירושהשיירה

מעיןהשיירהחיתההראשונים,בסיפורים

בקולהופיעאםהמספר'לקולמסויםמסתור
צועדהיחיד"ליש",ברומןלא.ואםראשון
ולנקודתלקולוהופךמאלמוניותוקדימה
ההופךהרומןחומריאתגבתהמארהראות

יסודהכנסתרומן-חניכה.למעיןבזאת
בטקסטחידוש(משוםלרומן'המיניות

 •החניכותיהיסודאתמדגישההאפלפלדי>
אףז'דובהההולדתכפרשלהמפורשהציון
אוטוביוגרפימיקודניסיוןעלמעידהוא
יותר.ברור

ביצירתוכברכמוטיבהופיעההשיירהכאמור

הואהמתוארהמצב •אפלפלדשלהמוקדמת
למרותאשרעל-זמני'מיתי'מצבכמעט

פניעלנעותדמויותמשתנה.אינוהתנועה
להגיעמנסותמה,לזמןעוגנותמרחבים,
אותואלחוזרותולמעשהלשינוי'אולמעבר
בראשיתמשוקעותהיובובסיסימצב

אפלפלדשלההרמטיתכתיבתו .הסיפור
עצמאייםשהםופיסקאותקטעיםיוצרת

אינםהסיפורוהתפרסותהמשךולפיכך
המוקדמים.החומריםשלפועל-יוצאבהכרח
בעיקרוסיומים,המשכיםזאת,לאור

דמותאומרכזיתדמותעדריבבסיפורים

 •הסיפורשלאינטגרליחלקאינםמזוהה,
הקולקטיביהסיפורבבסיסנמצאתהשיירה

כמוהסיפוריםאפיזודיות 4הכתיבה.של
ממדמעניקההדרומית"ו"בשמש"השיירה"

נושאיותל;חידותהמצטרפיםלסיפורים,אפי
האחרות,הווריאציותאוהשיירהדוגמת

שרביםנדמהעתיםהנדודים.אוהמדבר

שלאחרבתקופהעוסקיםהשיירותמסיפורי
תורה,ללאמדברדורמעיןומציגיםהשואה
היהדות •חסדאוהתגלותללאחוק,ללא

שההישרדותשעההרוחני'בסיסהאתאיבדה

מוטיבהרוחני'המנהיגשלמותוהמטרה.היא
אףאפלפלד'יצירתכלאתכמעטהמאגד

בעדה.בשיירה,קשורהוא

עללדבראפלפלדמרבההאחרונות,בשנים
הואיהודית,בדידותשנותמאהכתיבת

הרחבתועםהיריעהאתלהרחיבמנסה
נושאיםה..העמקתאתרואיםאנוהיריעה

שבמרכזונושאכלאוכבונקר'כשיירה,
יותרהבחנהמקבליםאנשיםקהילתעמדה

מיסטייםמושגיםעלויתורעםמגובשת,
ומציאויות"אפשרויות""זרימה",כ"רשות",

יותרמאובחנתההתמקדותאחרות.נרמזות

אניאלאאני-עד,רקשאינובאני-המדבר
יחסיםבמערכתשרויהדמותואשררב-מימדי

לנואיןכיבריהאחרות.הדמויותעםפעילה
השואבאניאואני-אוטוביוגרפיעםדבר

שלאמקומותאוטוביוגרפי.ממקורבלעדית
ביצירהמזוהיםקודמותביצירותזוהו

המאוחרת.

החוויהביןהתפרקועלאנונמצאיםוכך
לביןזהיר'ספרותיעיבודשעברההאישית,
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ובדיוניות.עובדתיותמאוגדות,חוויות

ייחודיתאינההמסתתרהאנישלהתופעה
מאחרכיהנחהקיימתמה,משום .לאפלפלד
יצירתו'עםעהחבהמסגרתהיאשהשואה

חיוויומשפסיהאישיתהחוויההתיעוד,

אפלפלדאךהסקסס.מחויביהםאישיים
הזרם.כנגדהולךהואדרכומראשיתכיהוכיח
"מבדותהרומן •ממנוהמצופהעםמשליםואינו
משםשבאומישלהעמדותכימוכיח ,"האור
נמנעיצירתומראשיתהכאן.אתחופפותאינן

סדוםלמיסתעצמואתמלכבולאפלפלד
חווייתית.

מרכזיתהיאהיהודיתהזהותשלסיבהבעיית
אני"."מיחיתהלאהשאלהאפלפל.דביצירת
שהםידעוהיהודיםברצון'ושלאברצון

הצגתאיפשרהההשכלהתנועתיהודים.
יכולאנימהלהיות,רוצהאנימהשאלות:
ההתבוללותלהקריב.מוכןאניומהלהיות,
ממוצות.בלתיאפשרויותהבטיחהכאילו
במקוםקשורהאפלפלדביצירתהזהותבעיית
הםהשורשיםשנראה.כפיגדולאינווהסרוח

ז'דובהז'דובה:ההולדתבכפרבבוקובינה
הכפריים,היהודיםאתמציגההתחתית

ליהודיםהנופשעירהעילית,ז'דובה
וערילבדנהייםדגםהיאווינה,מצ'רנוביץ

אינםהםאףהקופטיםהריאחרות.נופש

ארץ.במסחרי

להיטמעהרצוןהמוקדמת,אפלפלדביצירת
גנטית.סימביוזהמעיןקיימתמודע,רצוןאינו

נמצאיםהגוייםביןהחייםכפרייםיהנדים

לדניאמורגםהדברהיטמעות.שלבתהליך
שלשירותלאחרשחזרויהודים"חטופים",

זיכרוןהואשלהםהזיכרוןבצבא.רבותשנים
המקום,ריחותאתמכיריםהם ,סנסורי-חושי

יהודיםאךאבא,כביתהמקוםאתמזהיםהם

זיכרוןללאיהודית,שפהללאסקסס,ללא
ידיעלכיהודיםמוכריםאינםמילולי'
שלההידחקותאוההדחקההיהודית.הקהילה

אללחזורכניסיון ,כיהודיומוכרשהיהמהכל
בלתיהוארופפת,חיתהשלמכתחילהיהדות
נפתלהאפלפלדיהפרוסגוניסס •אפשרי
לפרקיםזהות.בעייתעםדרכומראשית
הםאלחוסימניםחיצונייםסימניםקיימים

שלחוליה ,למשלהחולה.הנפשעלהמעידים
חוליהאו ,"אחתובעונה"בעתברומןחלגח
אינוהחולי ."הפלאותב'חורסרזחהדודהשל

חולי'לאיזהמרמזאפלפלד •היחידשלחוליו
 ,ביהודיהמאכללמשחואי-שלמות,לאיזו
למצבו'להתכחשותעצמית,להונאההמביא

ההתנצרותהאםפתרון?ישהאםלבגידה.
בארץהישיבההאםפתרון?בחינתהיא

החילוניהיהודישלמצבופתרון?היאישראל
והיעדרמוצאהיעדרשלמצבבסרגי,נוגע

אתהאחידההשואהלב,לדאבוןברירה.
ונוראותחמחדהמוצאהיעדר •היהודיהגורל
ביצירתמהדהדיםמאידךהשואהשל

אפלפל.ד
מהגרוטסקה,נרתעאינופגיס,כדןאפלפלד'
לשונייםכאמצעיםומאירוניה,קודרמהומור

גדותונושונותמערכותכיהמוריםורטוריים

יוצרותוהמובעהנרמזוהנסתר'הנוכחשל
שהןאי-השקטומורכב.אחידלשונימבנה

הדחקותעללרמוזעשויבקוראיוצרות
אשם.תחושתעלפחדים,עלפסיכולוגיות,

הריאליססי-מיססיבמודוסהשואהשלעיצובה
אינוהפנטססי-סמלני-סוריאליסטיבמודוסאו

ולהתפרקות.לטיהורלקתרסיס,מביא
אתמכריחיםגנןוהמסוהמרומזלפרקים,
לאאשרמודחקותבשכבותלחושהקורא
לגעתשאיןכשםהשטח.פניאלפרצו

ממנה.לצאתאיןכךהשואהשלבליבתה

דבראחרית

חישהוא ,סובראדם •אלועינייםמתעות"מה
חוצההנביאים,בעירגר ,ים-תיכוניבאקלים
פייסניגאונים,תנאים,שלשמםעלרחובות
לפשרתוההואדםרגעוישהמהוללים.ספרד

מעברכישוכח,הואאיןלרגעאךזה.
הקטןודאישהוא ,אחדנהרישהרבהלנהרות
במשךששטפוכשםזורמיםומימיוביניהם

להתגלותשש ,ידמושיטקטןוילדדורות
 • 5פתע."
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 1985המאוחד,הקיבוץ
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נשיראשוןכגוףואודיסאוסאדיפוס ~ 1~

מזוריאיר

אפלפלדלאהרן"קאטרינה"הנובלה

מיישרתבהחלט"קאטדינה"נובלה :::::::':
והנתיבהפואטיהכיווןעםקו ... 11
בכלהמאובחניםהתמטי-אידיאי 1 •

אפלפל.דאהדןכתיבתשלהמרחביהטווח
עלילתיתההזידהחזיתכאשדגםשבה,
התכלתאודאלהעגמומיתהגולהמןמוזחת
כבדותאותהארץ-ישראל'שלהעזה

חורפיאירופאי'צביוןבעלתיתבענ·טו
אובדות-הדרך'הדמויותאתמלווהומדכדך'

והמסוגף,הסגריריבעולמןלשוואהמבוססות
העקורוהמנותץ'הרצוץוהמסריט'המיוסר

הבחינהמןוהמאיים.העויןוהמנוכר'

המתמקדיםהמחקריםרקלאהנתונה,
למיפויתורמים"קאטרינה"בנובלהבמיוחד
המקיפיםהמחקריםאףאלאשלה,הפואטי
האסתטיהתוואיאתלשרטטהמנסיםיותר'

אותםעםאפלפלד.בסיפורתהמוביל
לילישלספדהאתלמנותניתןמחקרים
גילהשלספרהאתבלימה",על"ביתרתוק,

 : THE HOLOCAUST AND BEYOND •ךמךז-ךאוך

AHARON APPELFELD ," מחקךבספריפרקים

יגאלשלספרוולאחרונה,שקדגרשוןמאת
אהרןהשקט;ונצחהיחיד"קינתורץ'וש

מחקרים,וחומר.קלעולם"תמונתאפלפלד:
ישירותהמוקדשיםפחות,אויותרמפורטים

גרשוןמאתוביניהם"קאטרינה",לנובלה
שרהשוורץ'יגאלוארך'רמוזגילהשקד'

ואחרים.הלפרין
מתייחסתכאןהמובאיםהדבריםכותרת

הנובלהגיבורתקאטרינה,שללדמותה
מןהשאובהבטרמינולוגיההנתונה,

אודיסאוס,וגםאדיפוסהיוונית:המיתולוגיה
שלהנשיבגלגולהכאןמגולמיםושניהם

ואודיסאוס,אדיפוסכאחד'שניהםקאטרינה.

מטאפודותשלתקןעלכאןמתפקדים
קשרוישבשמםהנקשריםמופשטיםלמושגים
אודיסאוס,אחד'מצדהשניים.ביןמשמעותי

ב"איליאדה"שהונצחולוגיהמיתהגיבור
כאן'הנתוןובהקשרלהומרוס.המיוחסת
הנודע,בבן-דמותוולאבו'דווקאנתמקד

ובכןג'ויס.ג'יימסשלעטופרי-המודרני
כאן'הדיוןמוקדהואהקלאסיאודיסאוס

ומצדקאטרינה.שללדיוקנהכמודלומעמדו
שלכהתנסחותואוהמלך'אדיפוסאחר'

מעטלאאשרטיראנוס,אדיפוססופוקלס,
הפךאריסטו'של"הפואטיקה"שלבכוחה
הטרגדיהשלנערץהיותרהמודללהיות

דיוקנהשבובאופןנתמקדכאןואףהיוונית.

המקורמןויונקמופרהקאטרינהשל
להבהירחשובועכשיו'כאן'אבלהקלאסי.

טענהכלכאןאיןוהיא:הבאה.העובדהאת
אודיסאוספלוסאדיפוסהיאקאטרינהכי

רחוקשלא.בוודאיומובהק.מוחלטבאורח
עלמיוסדתכאןהמתנסחתהטענה .מכך

דפוסיםביןכאחדוחלקימסויםדמיון
אדיפוסבסיפוריהמזוהיםסטרוקטורליים

ותבניותדפוסיםכמהלביןואודיסאוס,
שלקורותיהבסיפורומשוחזריםהחוזרים
תבניותדפוסים,אותםואיבחוןקאטדינה

גישהמאפשרהדדי'דמיוןשלויסודות
ובהעקבותיה:"קאטרינה".לנובלהחדשה
ורובדיתמטיות-אידיאיותתבניותערטול

כה.עדונעוליםעלומיםשהיומשמעות
האישיותישקלסתרוכפיהקלאסי'אודיסאוס
המיוחסתב"אודיסאה"משורטטיםוקורותיו

הנדודיםלחווייתבעיקרחוברלהומרוס,
מסרבכמואשרהחיפושלדחףהמנוח,חסרי
סיפוקו.עללבוא

וההרפתקאותהתלאותקורותכידוע,
שלתהליךעברואודיסאוס,שלהאגדתיות

ניפוישלמטאמורפוזיתהליךסובלימציה,
המבטאמטאפורי'לרובדותורגמווזיקוק,
אדםשלהאמיץנסיובוחיפוש:שלמסע

ומעברגבול-האופק,קצהעדלכתלהרחיק

אתולברדלשובדברשלבסופוכדילו'
הזהותתעודתשלהמלאה,האמיתית,מהותה

דמותהיאקאטדינהזאת,מבחינההאנושית.

כילדה,כבדחלקי.באופןלפחותאודיסאית,
שונה,בהיותהחשההיאמולדתה,בכפר

אותה,שהקיףהחברתיהדיוקןמןנבדלת
כבר •עבדמכלאליהונשקףאותהשאפף

מבחינההיאכנערה,יותרומאוחדכילדה,
אתתובעאותה,רודףאותה,המלווהבחסך

להחלץלצאת,בהדוחקכךומתוךהשבעתו'
כיוחשהממשיכהוהיאהמרחקים.לקראת

שלמה,אינההטבעיתלסביבתהשייכותה
הקוויםחצייתורקומתסכלת,חלקיתהיא

המגביליםלגבולותיומעברלמרחק,ויציאה
אותהלוודעיוכלוהכפר'שלוהמובלגים
אפוא,כךהמהותית.האמיתית,לעצמיותה

להתחברהרצוןעצמי'בחיפושהצורך
ונצורה,עצורהנותרתאשדהמלאהלזהותה
אלההםהכפר'בגבולותומשותקתשתוקה

ומאיציםמדרבניםקאטדינה,אתהדוחפים

והיאשלה.הפרטיתלאודיסאהלצאתבה
בצאתה,כיהקווים.אתחוצהוהיאיוצאת.

בעבורואשדהגויי'ממוצאהנחלצתהיא
מאליו:ומובןטבעידברהואתיעוב-יהודים

לחברהומסתפחתמצטרפתחוברת,והיא
אותןהשניםעשריםבמהלךאכן'היהודית.
אינההיאיהודית,בסביבהעושהקאטדינה

 •הנוצרימוצאהאתמעליהלהשילמבקשת
נעמודעליהאידיאיתהנמקהישולכך

קאטדינההיהודיםבמחיצתדקאבל .בהמשך
אותהשליווההחסךאתמשביעהשהיאחשה
שדקהגויית-הכפדית,בסביבתהכצל

היהודיתהחברהבקרבההעגנותבאמצעות

שהעדרוודקמעודןליסודמתוודעתהיא
למסעלצאתבהדחקהטבעיתבסביבתה
אודיסאוס,כמושלה.האודיסאיהחיפוש
המתים,ממלכתאלהדס,אלאףשהגיע
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אףכךמציפורניו'נחלץדברשלובסופו
הדסאלומתגלגלתנקלעתקאטרינה,

קבורהחיתההיאבוהסוהרביתאלמשלה:
אותוהרצחבעקבותשנהארבעיםחיים

להחלץעתידההיאאודיסאוסוכמוביצעה.
מוצדק,רצחישואםהדס.מאותוולהינצל

ילד"נקמתביאליקיתבטרמינולוגיהשהוא
קאסרינה.ביצעהאותוהרצחזהאז-קטן"

ניסהאשרהמתועבהגויאתקטלההיאהרי
אתוניתץניפץלכךוקודםאותה,לאנוס

כברוכאן .הקיראלהתינוקבנהגולגולת
המקראי,למשהבאלוזיהונוגעיםמגיעים
נדדהואואףרצח-מוצדק,הואאףשביצע

אתהדעתעלהמעלותשנהארבעיםבמהלך
עשתההנודדתשקאסרינההשנהארבעים

לקתהשקאטרינהוחומרקל .הסוהרבבית
ומכאןבצינוק.ישיבתהבמהלךעורבמחלת
משהאחותמרים,לקתהבהלצרעת,קישור

 .נחזורעודזוולאלוזיה .המקראי
כמושלהההדסמןנמלטתקאטרינהובכן'

אודיסאוסוכמובמועדו'בשעתו'אודיסאוס

מולדתה.לכפרדברשלבסופושבההיא
השיבהאודיסאוס,שלבמקרהכמוועוד

נדודיםשלממושכתשהותלאחרהביתה
שלבסימןשעומדתשיבההיאבמרחקים,

סבלניתהשלמהשלהסביבה,עםפיוס
כאחת.ונבונה

זיהוימתוךקאסרינהשלבקורותיהקריאה
חושפתהקלאסית,לאודיסאההאלוזיה

היהודים,עולםאלהגוייםמעולםבמסעותיה
תובנה,שלרובדהגויים,עולםאלובחזרה,
נאיביתאישיותשלניסיוןחיפוש,שלמסלול
מימושוחייה:מציאותואתעצמהאתלהבין
בעולמותלמצואנפשי'פנימי'צורךשל

ונחסךלהחסראשראתורחוקיםאחרים
רצףעודלאאפוא,כךשלה.בעולמהממנה
נדודיםשלמשמעותומשוללשרירותיסתמי'
אחרחיפושלמסעיציאהאלאלמקום,ממקום
ניסיוןמאו.דספציפימסוגכחולה""ציפור
התובעחסךעםאישיות,דפוסעםלהתחבר

רקלהתחקותניתןאחריואשרהשלמתו'את
מעברבעקבותרקקווים,חצייתלאחר
למרותרקלא .אחרעולםאלאחדמעולם
שניביןהנפערתהגישורמשוללתהתהום

אותהבגללבעיקר,גם,אלאהעולמות,
מחסךהסובלאישיותידפוסאותוכיתהום.
ואחר.רחוקבעולםמעוגן

בו'לגעתאליו'להגיעהיחידהוהאפשרות
וחיפוש.נדודיםמסעתובעתאליו'לחבור
קאסרינהעושהשאותהאודיסאה.תובעת

מיוסרמסעהשנים,ושלוששישיםבןבמסעה
וטעוןהכרחימסעמכךפחותלאאךומסריט,
זיהוי .ועודזאתמבחינתה.מכרעתמשמעות

המתחזקת<אלוזיהלמשההמקראיתהאלוזיה
הסנהבנוסחהתגלותבעקבותביתר-שאת

בסמוךקסארינהחווהאותההבוער

שנהארבעיםלאחרהסוהר'מביתלשחרורה
הקישורובעקבותיהמאוד>עדמשמעותיות

מעולהשחרורלאחרבמדברישראללנדודי

 1946-הנודעעליית ,אפלפלדאהדן

הארץלקראתשנהארבעיםובמהלךהעבדות
שללנדודיהמקניםאלהכלהמובטחת.
כלהמבטלתיותרעשירהמשמעותקאסרינה
מרוששתשרירותית,היטלטלותשלאפשרות
הנוצריתהפרשנותלאודוחומדקל .מפשר
לצורךחיפושמסעבההדואההאודיסאהשל

מגןהנפילהלאחדהנתבעעצמי'תיקון
ולאשדבק,הקדמוןהחטאלאחדהעדן'
יציאהשלהרעיוןכולה.באנושותהדפה,
קלקלה,לתקןהצורךמחמתחיפושיםלמסע

ובאמצעותוחסדחלקאיזהלמצואאו
הדיוןאתמקדםומצוקה,חסךלהשביע
בהםצומת,הצלבה,נקודתזיהוילקראת

ולאדיפוסמזה,לאודיסאוסחוברתקאסדינה
עלבעיקרכאןמתפקדאדיפוסאףכימזה.
שלהקלאסיתהתמקדותומסאפודי.תקן

שלהססדוקסודלי-תמסיבמודלאריסטו
הטרגדיהאתכידועמגייסתהטרגדיה,

להעמדתסופוקלס,מאתסידאנוס""אדיפוס
הטרגדיה,שלביותרוהנשאףהמושלםהדגם

כאןמדוברכךומשום .האסתטיבשיאה

הקלאסיהיסודלמבנהכמסונימיה,באדיפוס
מדפוסיוכמהולאיבחוןהטרגדיה,של

"קאסדינה".בנובלהותבניותיו
שלהססדוקסודלי-תמסיהמודלמקום,מכל
עלדקמבוססאינוכאן'המשורטטגריההסד

מחקריםעלעודאלאאריסטו'שלאבחנותיו
בעיקרהטרגדיה,בתורתיותרמאוחרים

לאלהפריי.ונורת'רופקרוקדורותיאהמאת
גיימסשלתרומותיהםאתומוסיףמצדףאני

המיתוסבחקרהמילסוןואריתפדייזד
אשדדיוניסוס,האלשלהקדוםהקלאסי
אתספקבלאוהניבוהכתיבוקורותיו

כמהועודהטרגדיה;שלהיסודסטרוקטורת
לעצמימתיראניאותןנוספותאבחנות
להציע.

היווניתגריההסדדבר'שללאמיתו
שרשרתבפעולתשלישישלבהיאהקלאסית

שלאופיהנושאתתגובתית-נביעתית,

חילופיהואהראשוןהשלבאפקט-הדומינו.
לאביב,מהחורףהמעבדבטבע,העונות
לחייםממוותכמעבדמסאפודיתהמפורש
דיוניסוס,מיתוסהואהשניהשלבחדשים.

מיתולוגית"ארטילריה"לגייס,האדםבסיון
לפייסאףאלאהםבע,אתלפרשכדידקלא

לנתבהנשאף,מהלכועללהשפיע ,אותו
האלכיפעולתו.תקינpדאתולהבטיחאותו

ונולדבחורףשמתעליושסופדדיוניסוס
האנושיהניסיוןאתמשקףבאביב,מחדש

להתערבכאמוד'ואף,הםבע,אתלפרש
גריהוהסד •התחדשותואתלהבטיח ,במהלכו

התיעודהיאכיהשלישי.השלבהיא
השםואכן,מיתוס.אותושל ·הדדמםי·אסתםי

שםעל"שיד-תיישים",פירושו"סוגריה"
וארוטיות,פדיוןשלהמשמעותבעלהתיש,

אפוא,פלא,איןדיוניסוס.בפולחןשהוקרב
הקלאסיתהטרגדיהשלהיסודשססדוקםודת

המשולפגום,ממצבמעבדעלמיוסדת
מחודשתשיבההמפגין ,מתוקןלמצבלמוות,
כלתקלה.ללאהקולחיםהחייםלנתיב

אואישיבמצבאפוא,פותחת,טרגדיה

הקוראקשה,מצוקהשלמצבמשובש,חברתי
היאהנודמםיביתשהחברהלפילתיקונו.
בכוחהאיןםבעה,פיעלובינוניתממוצעת
נקלעה.אליוהמצוקהמצבאתלהבריא
הגיבוראתמקדנהמוציאההיא ,לפיכך
 ,בשעתוהמלךכשאולהוא,אשדהטרגי

 ,'א<שמואלהעם"מכלגבוהומעלה,"משכמו
ובעקבותיואריסטוכאבחנתאו .)'ב ,'ם

מעם,מודםפריי:ונודתידופקדוקדודותיאה

אינועדייןאךהאדם,בנימשאדמשובח

אנושומגבלות.חולשותמשוללואינונעלה
פותחסרגיגיבורואותוהאלים.כדוגמת
בלשוןהנקראשלה><אושלוחיסוריםבמסע

'פאתוס'אותושלובשיאו'פאתוס'.אריסטו
להבסתהמביאהסופיהמאבקגון'''הא

החייםבמישורהשיבושנבעשממנוהמכשול
החברתי.ו/אוהאישי

במלואומתגשמתמתגלמתהטרגדיהוכאן
חילץאשדהטרגיהגיבורמשמעותה.

והביאאותההצילהחברה,אתממצוקה
אותהמקרבמוקאלהיותנאלץלהבראתה,

עצמה.חברה

הטרגיהגיבורלהקאתהפורמליתההנמקה
לוקהבה,פגמיםבשנינעוצההחברהמקרב

הואהאחדהפגםהטרגי.הגיבור

הגיבורכשלרן •המדסיאה •אינטלקטואלי
שגרםהמניעאתולפענחלפשרהטרגי

החברהאתחילץעצמוהואשממנהלמצוקה
מוסדי: ,אישיותיפגםהואהשניוהפגם

וישגדותיה.עלהגואההגאווהההיבריס,
פגםכיפגמים:אותםשניביןנביעתיקשר

אתמעוורהיהירות,פגםהגדולה,הגאווה
כושרעלומעיבמשבש ,הטרגיהגיבורעיני

שלשלאמיתואלאהאינםלקםואלית.אבחנתו
לנפילתופורמליותהנמקותשתיאותן ,דבר
תאנהעלהאלאאינן ,הטרגיהגיבורשל

לתבוסתו'האמיתיתהסיבהעלהמכסה
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הנורמטיבית,החברהכיוהיאלקריסתו
אינהטיבה,פיעלוהמינוריתהממוצעת

נתוניואשרהטרגיהגיבוראתלהכיליכולה
החברה.שלהכינוניםנתוניהעלמעיקים

הגיבוראתלהקיאנאלצתהחברה ,לכן
שבהלקומדיה,בניגודמקרבה:הטרגי
לאחרהחברהלחיקמושבהקומיהגיבור
כדמות-מעמדוקריסתלאחר ,תבוסתו

הקילוחבדרךשעמדהפרנטלית-חוסמת,
כלאיןהקומיבגיבורכיהחיים.שלהטבעי
החברה.בינוניותעלהמאיימתנעלהתכונה

 ,למשל ,המקראימשהשלוגורלוקורותיו
הטרגדיהלמבנהמובהקתדוגמההם

בעולמה,המעוגןהטרגיהגיבורשלולמעמדו
העלילההתנהלותאתומנתבהמכתיב
מגבולותומוגלהמנודה ,דברשלובסופו
רם-המעלההגיבורהיהמשההעלילה.עולם
 ,החברתיהחוליאתלהבריאנועדאשר

העבדותממצוקתלחלצוהעם,אתלהושיע
 ,כוחואתמוכיחאכןמשהגאולה.לוולהביא
אתומחלץמוציא ,הלאומיייעודואחרממלא
הארץלקראתאותוומוליךמעבדותהעם

עלהמסךרדתעם ,שכאןאלאהמובטחת.
בעצםשהיא ,במדברהנדודיםמסכת

שלוהפאתוסומסעמשהשלהאודיסאה
ואפילוהבמה.מןלרדתנאלץמשה ,כאחד

ממנו.נמנעתהמובטחתהארץאלהכניסה
לתיקוןשהביאלאחרהקהילהמןמוקאהוא

אתשחילץלאחר ,והלאומיהחכרתיהשיבוש
נגזרתזאת,כללאחרהעבדות,משביהעם
להבראתההביאאשרהחברהמןגלותעליו

לקהמשהידוע:הפורמליהנימוקולתיקונה.
שמיאןבכךב'היבריס',ואףב'המרטיאה',

האומהאתייחלץכילאלוהיםלהאמין
הנמקהלאותהמעבראבלהצמא.ממצוקת

האמיתית,ההנמקהמתייצבתפורמלית,
החברהשלבכוחהאיןוהיא:המהותית.
אתימיםלאורךלשאתהממוצעת,הבינונית,
עליההעולה ,הטרגיהמנהיגשלנוכחותו
הביאהוא .גדולתובשיעורעליהומעיב
אתמילאובכךהחולה,לחברהמרפא

יתאיםלאלעולםללכת.עליועתה .תפקידו
כמוהחברה.שלהמינוריותלנורמות
גירסתוהיאשהטרגדיהדיוניסוס,במיתוס

הנעלההאינדיבידואלשלמותוהספרותית:
להמשךכקורכןנתבעמעם,ומורם

אבחוןהנורמטיבית.החברהשלהתנהלותה
ברוח ,המקראימשהשלקורותיודמותו
הטרגדיהשלהסטרוקטורליהמודל

בדיוןבמיוחדרלוונטיהואהקלאסית,
הדמותכי"קאטרינה",לנובלההמוקדש

אנלוגיהמציבההנובלה,גיבורתקאטרינה,
 ,הטרגיהגיבורולדמותמזה, ,המקראילמשה
אופיבעלתהיאאנלוגיהאותהאםוגםמזה.

לנובלהמקנההיאעדייןמובלג, ,מוגבל
משמעות.שלועושרעומק

המאתרתהאבחנההיאמרתקתכךומתוך

קווי-מפגשקאסרינה,ובתלאותבקורות
הטרגדיהשליסודותבניותקוויםעםוהשקה

אותהשלבכוחהשישוחומרקלהקלאסית.
מפתיעבאורחהנובלהאתלהאיראבחנה
שהיומשמעותמבניכמהעירסולמתוך

במקרהכמוושוב:כה.עדועלומיםחבויים
כאןאיןכלומרלאודיסאוס.וההקבלההדמיון

קאסרינהשלדיוקנהאתלשרטטניסיוןכל
לכלטרגיתכגיבורהאוכתאומת-אדיפוס,

מיתארקוויכמהאבחוןשוב,אבל .דבר
אתהמקרביםוהתמסיקההמבנהבתחום

שלהקלאסילדפוס"קאסרינה"הנובלה
חדשהפרשניתגישהמאפשריםהטרגדיה,

כאחת.ומחדשתשגרתיתלאגישהלנובלה,
ובכן.

עצמהאתגודעתעוקרת,ניתקת,קאסרינה

משוםהגויים,מחברתהטבעית,מסביבתה

בקרבדופןיוצאתהיא ,הטרגיהגיבורשכמו

שייכתואינהשייכתאותה,הסובבתהחברה

תצפיתהמנקודתאפילוחברה.לאותה
<המשוחזרתקאסרינהשלהילדותית

מרגישההיאהזקנה>קאסרינהשלבזכרונה
החברהנולדה,בההחברהכלפיעליונות

הועידובה,אותהעיגנווהגורלשהגנטיקה
היכולתבהחיתהכילדה,גםלה.אותה
והמדכדךהנמוךבפןהמגושם,באופילחוש

אותה,הפכואשרהגויית,הכפריתשבחברה

ומנוכרתעקורה ,חלקיבאורחלפחות
הולדתהבעקבותבעבורהשהוכתבהבסביבה
אחוזתחיתהשהיאלמשל,העובדה,בקרבה.
לשארבניגודאותה,לסובבביחסחרדות

ומדגישהמאששתמחזקת, ,הגוייהכפרילדי
לביןקאסרינהביןהנבעיםוהפערהשוניאת

בעבורה.טבעיתלהיותהאמורההסביבה
עליונותעמדתלקאסרינההמקנהשוניאותו
שיאואתכובשהטבעית,לסביבתהביחס

הפוקדתהמופלאה,המשיחית,בהתגלות
קוללראשונהשמעתיזו"בבקעהאותה:

אתבת,פחדאל ,ליאמרוהקול ...ממרומים
החומה,והפרההאבודה".הפרהאתתמצאי

וכמוהחשיכה,מחיקהגיחהאכןהאבודה,

אלוניגשהשבהמבויתת,מבוישת,
משיחיתהתגלותשאותההעובדהקאסרינה.

אתותומכתמחזקתדווקא,בבקעהאירעה

פעםנזכרתהבקעההנבואי-משיחי:מעמדה

כך,יחזקאל.הנביאשלבחזיונותיופעםאחר
קוםאליויאמרה'ידשםעלי"ותהילמשל:

 ,<יחזקאלאותך"אדברושםהבקעהאלצא
היבשותהעצמותבחזיוןוחומרקל .)ב"כ ,'ג
יד-ה'עלי"חיתהיחזקאל:הנביאשל

והיאהבקעהבתוךויניחניה'ברוחויוציאני

הפרהחזון .)'א ,ל"ז ,(יחזקאל ,,עצמותמלאה
ומהדהדדומהקאטרינהחווהאותוהאבודה

בעקבותשנדד ,שאולמקרהאתעוד
למלךנמשחהמסעובסוףהאבודותהאתונות

ועו.דזאת ,)'ס ,'א<שמואלישראלעל
חומהבפרהקאסרינהשלבמקרהמדובר
במקרא,האדומההפרהאתהדעתעלהמעלה

 ,(במדברובסוהרהבקדושההנקשרתפרה
לפזרישהיהודית,המסורתפיעל .)ס"י

בנייתלפניאדומההפרשלאפרולזרות

מסעה,בסוףקאסרינה,והריהמקדש.בית

לכפרשיבתהלקראתשלה,האודיסאהבסוף
יהודיביתשללחורבהמגיעההולדתה,

הופכתכמומקדשת,כמוהיאאותושרוף

מעמדובאותוכמעט:מקדשביתלמעיןאותו
השבקולמשמים,קולשומעתשובהיא

מעלנעליך"שלימשה:לביןבינהומקשר
עומדת"<עמ'אתקדושבמקוםכירגליך,
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אתהפוקדתהמשיחיתהחוויהאפוא,כך

בינההקשראתמאששתבילדותה,קאסרינה
אתלהבריאהנקראהטרגי,הגיבורלבין

החברהמןומוקאנעקרובאחריתוהחברה,

קאטרינהאףכך .מעמדועליונותבעקבות
החברהמןעצמהאתלנתקבמועדהעתידה

לחצותנולדה,בהוהדלההירודההעלובה,
החברהולעברלקראתולנדודהקווים,את

היהודית.

יגאלשלחשובותהיותרהאבחנותאחת
"קאסרינה"לנובלההמתייחסותשוורץ

הללוהתכונות"כלכך:מתנסחת
'שומרתלתפקידה:קאסרינהאת'מכשירות'

מוטלתקאסרינהעלהיהדות.של ,הגחלת
אמונתםיסודותאתולשמרלזכורהשליחות

 ,לחלוטיןהושמדועצמםשהםהיהודים,של
הנובלהשלהסיפוריההווההבנתה.לפי

הקשישהקאסרינהמוצגתשבובפרקמסתיים

ומושגמלהכלבכפייתיותוכותבתיושבת
שלאמונתועםבתודעתהשמתקשרים

היאלדעתה.שנכחדהנסתר''השבט
כיפורויוםהשנה'ראש ,למשלרושמת,
וחוזרבשנסוס"וופוריםוחנוכהוסוכות

במלואמתחוורכאן .) 181<עמ'חלילה"
בנובלהמצטלביםבוהצומתהוויתו

מזה,החומרית,האודיסאהדפוסי"קאסרינה"

כימזה.הקלסית,גריההסרודפוסי
מןהגבוה ,הטרגיהגיבורכמוקאסרינה,

למסעהיוצאתיושב,הואבקרבההחברה
היאבמהלכםשלה,לאודיסאה ,הממושך
חיההיהודית,לחברהבמתכווןמתקרבת
אודיסאהאותהבמהלךאותה.חווהבקרבה,
בידעעצמהאתמחמשתקאסרינהיהודית,

והמסורתהדתעלהיהודית,החברהעל
לשמרהיוםבבואשתוכלכדיהיהודית,

והשכחה,האבדוןמןאותןלהציל ,אותן
הדתשלהיסטוריוניתאוצרת,לשמש

נותרולאששובלאחרהיהודית,והמסורת
לעםושרידפליטהמוטעיתאמונתהלפי

שליחותאותהמשום .עצמוהיהודי
לא(ואפילועצמהעלנוטלתשקאסרינה

אותהשלאותהשלומכוחהמודע>באופן
כלילניתקתואינהנגדעתאינההיאהנמקה,
לחלוטיןנטמעתואינההגויית,מהחברה
מבחינתהכיהיהודית.החברהבקרב

היטמעותהמודעות>בסולתאפילו ,<וכאמור
דנהחיתההיהודית,החברהבקרבמוחלטת

 ,כולוהיהודיהעםאתכמו ,לאבדוןאותה
שליחותהאתלמלאלהמניחהחיתהולא

היהודית,הדתשליחידהכהיסטוריונית
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שללהמשכיותהתנאיהיאשהישרדותה
ובכן:בעולם.היהודיתוהתודעההמסורת
לשמורממשיכהקאטרינהסיבה,אותהמחמת

גםהגויים,חברתעםשהו.כלקשרעל
זאתהיהודים.בחברתהעגנותהבתקופת

חוזרתקאטרינההנמקהאותהמכוחועוד.

הגויים.לחברתזקנתהלעתדבר'שלבסופו
יכולההבנתהלפיחברהאותהרקכי

לשימורבטוחהארכימדיתכנקודהלתפקד
פרדוקס:לךהריהיהודית.הדתשלזכרה

מתפקדתדווקא,הגוייתבחברהההעגנות

שלולהמשכיות.לשימורכ"חברת-ביטוח"
שאותןהיהודית,והתודעההמסורתהדת,

 .ולהכחידלהכריתניסתהגוייתהחברה
שלסיפורהחתימתסיבה,אותהמחמתועו.ד

סוטיםשלה,האודיסאהשלסופהקאטרינה,
שלהמסורתיהסטרוקטורליהמסלולמן

מוקאהטרגיהגיבורבההקלאסית,הטרגדיה
כיהחברה.מחיקדברשלבסופוומוגלה

שלהיסטוריוניתקאטרינה,שלשליחותה
מחייבתהיהודית,והתודעההדתהמסורת,

לחיקלשובאותהמחייבתלשרוד'אותה
אחריתאתומנתבתמכתיבההגויית,החברה

הגיבורלגורלומנוגדהפוךבאורחגורלה
התחכוםכאןומסתמןשבכךומתוךהטרגי.

הדפוס"קאטרינה".בנובלההמופגןהאסתטי
מגויסהקלאסיתהטרגדיהשלהסטרוקטורלי

ללמדך: .כאחדואפקטיביסלקטיביבאופן
צרכיהאתוהולםתואםהואעודכל

מאומץהואהנובלה,שלהספציפיים
צרכיהבוגעבראךמודעת.באדיקות

בניגודעומדיםהנובלהשלהספציפיים
מרפההנובלההקלאסית,הטרגדיהלדפוס
 .ממסלולווסוטהמגיוסו'
הטענהאתומטעימהשבההנתונההעובדה

רחוקהקאטרינהוהיאהועלתה.שכבר
שלהקלאסיבמובןטרגיתגיבורהמלהיות
לכלאודיסאוסאיננהאףשהיאכפיהמושג,

ביןהמסתמניםקווי-הקבלהאבל .דבר
ותבניותדפוסיםאותםלביןהנובלה

עומקפואטי'תחכוםלהמקניםקלאסיים,
דפוסיהצלבתוחומרקלומשמעות.
הקלאסית,הטרגדיהותבניתמזההאודיסאה

בקרקעיתומקובעהמעוגןאחדבצומתמזה,

אותםבזכות"קאטרינה".הנובלהשלהמבנה
המאגרמןהמגויסיםותבניותדפוסים

שובקאטרינההקלאסי'והספרותיהמיתולוגי
הנקלעתאקראית,מקרית,דמותאינה

באופןונמשכתסתמיתנדודיםלמסכת

היהדות.לעולםגשרומשוללשרירותי
צביוןצוברתקאטרינהבכוחם,בזכותם,

בזכותם,שליחותי.מעמדבעלמשמעותי,
אינטואטיביבאורחנמשכתקאטרינהבכוחם,

שלה'פאתוס'(כמושלהחיסוריםלמסע
שלה,המסויטתלאודיסאההטרגי>,הגיבור

אתלמלאדברשלבסופובידהשיעלהכדי
לתפקדשליחותה,אתלממשיעודה,

היהודית,המסורתשלכהיסטוריונית
והתודעההדתשלוכאוצרתכנוצרת

פועלתקאטרינהכיאכן'יתכן'היהודית.
נטול ,אינטואיטיבינאיבי'ידחףשלמכוחו

עובדהבאותהאיןאך .ייעודשלמודעותכל
השליחותיתהפונקציהעללהעיבכדי

בעובדה,שאיןכפיפעולתה.מעצםהמופקת
המוחלטתהכחדתםנמנעהדבר'שלשבסופו

העקרונימעמדהאתלבטלכדיהיהודים,של
המוגבלת,בדרכה<אכן'קאטרינהשל

פרימיטיבית>ואפילוהנאיביתהמובלגת,
והדתהמסורתשלמסורהכהיסטוריונית

דווקאאוליכלומר' •להפךואוליהיהודית.
במסגרתהנטולת-המודעותהנאיביות
ביחסטעותהדווקאפועלת,קאטרינה
העולם,מןולמיגורםהיהודיםלהכחדת

המהדקאותנטידיוקןלהמקנותאלודווקא
אודיסאוסלביןבינההסימולטניהדמיוןאת

לכוחותכפותההיאכמוהם,כיואדיפוס.
על-אנושי'צביוןבעלילכוחותמופלגים,
חייה,דרךאתמנתביםגורלה,אתהמעצבים
העובדהאפוא,כך'לייעודה.אותהומרתקים
לדפוסיםמאפשרת"קאטרינה"שהנובלה
האודיסאהמןהמגויסיםקלאסייםולתבניות
המחיהלתחוםולהגרלפלושוהטרגדיה

עמוקאידיאידיוקןלנובלהמעניקהשלה,
מורכבותעודמקנהעתובאותהיותר'

קלהנובלה.שלהפואטיהמיפויילרובד
ותבניותדפוסיםאותםשאבחוןוחומר

הנובלה,שלהאסתטיבמרקםקלאסיים
אליה.ופורהחדשהפרשניתגישהמאפשר

משם,רואיםשלאדבריםתמיד:כמוכי
גםובוודאיאפשר' •מכאןלראותאפשר
 •כדאי.
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 ,~ s~ו
אפלפלונוסחפיגוואליות ~

ברזלחלל
השחר"עמודשיעלהב"ערמתבשרמה

דו-מעגליתכתיבהא.
להבחיןניתןאפלפלדאהרןשלביצירותיו

כפשוטו'מתפרשהאחדמעגלים.בשני
תחומהבעלילהמזוהים,פרטיםובהעלילה
הולדתמועדמצויןלמשל'כך'ובמקום.נזמן
הגיבורהבלנקה,שלהיחידבנהאוטו'הבן

 16 :"השחרעמודשיעלהב"עדהראשית

המסגרתנקבעת , 1908 ,בפברואר

האירועיםזירת .כולולרומןההיסטורית
מנוסהובאתריבאוסטריה,בעיירותמתפרסת

המעגלמויז'ניץ.לאדמו"רלהגיעכדימזרחה
לזמניםומתפשטהראשוןאתמקיףהשני

שלההולדתתאריךנוספות.וזירותאחרים
לפניבדיוקשנהשלושיםחלאוטו,

וסיפוחהאוסטריהעלהיטלרהשתלטות
הידועה"אנשלוס",הנאצית,לגרמניה
שלהרצחניתהתפשטותהראשית ,לדיראון
לה.שמחוצהריבוניותלארצותגרמניה
שלהראשוניםהקרבנותביןהואהיהודי
שלטירוף,כדיעדהאנטישמית,השנאה

אםומשפחתו'פרוידזיגמונדה"פיהרר",

בנחתמידחשיםבולטת,בדוגמהלבחור
נמלטעצמוהוא .שליחי·הגסטאפושלזרועם

בן·יוםשהפכהמוינה,ושוחד-רבבדי·עמל

שהעדיפוהזקנות,אחיותיוארבעלנאצית.
וינהההשמדה.במחנותכולןניספר ,להישאר
שלגורלהלהשתקףהחלשבולראידמתה

כולה,והאנושותהיהודיםעתידאירופה,
ניןבאוסטריה.שנולדרב-הטבחיםשלמידיו
תפסוהיהודים,בהשמדתשעסקומרעיו'חבר

כקאלטנברונרנאציםאוסטריםמכובדמקום
ואייכמן.

מסביבתדירנסובהאפלפלדשלכתיבתו
היטבמוגדרהתרחשויות,במעגללציר

המזוהה,למעגלומסביב .ודקדוקיובפרטיו
המעגלשלוהתרחבותותהומיותוגשתמור

נשקפיםהיהודיםוגורלהשואההשני.
פורץאפלפלדנרמזת.בדרךאומפורשות,

גבולותלמחוץשהןלשאלותוהולך
ונצרות,יהדות :מוגבליםהיסטוריים
אמצעיםומוסר'תורהותשובה,התבוללות

אהבהדורות,שביןמתיחותומטרה,

 .ישראלוארץגולהואלימות,
והמתפשט,המוגדרהמעגלים,שניביןהזיקה
וסמלנות,ממשותפואטית:להגדרהניתנת
ו"צלליו"המוחלטאריסטוטלי'מימזיס
השתלשלותאפלטון>,של<המערה

היסטוריהחזיונית,ומטאפוריקהפסיכולוגית
ומטאריאליזם.ריאליזםוטראנס·היסטוריה,

המטונימיהנוסחב.

הסיפור'ביןהיחסאתקובעתדו-מעגליות
הנוסחהעלילה.במכלולהרומןאוהנובלה

צביונםאתקובעהסינקדוכי'אוהמטונימי'

הראשוןהמעגלבתוךכחלקיםהפרטים,של
אתהמקיףהשני'המעגלאלהרומזים
בלנקה,שלמוצאהעיירתהיימלנד,הראשון.
מולדת>(ארץמורחבלאומילכינוירומזת
הלאומנית,התנועהשללהתעצמותהכרקע

הרכבתעלעולהבלנקהשלאביההנאצית.
האבות,לביתחזרהבדרכוהאחרונה

מסיחההבתנמכר.שביתולאחרבהימלברג,
אליעלםהאבהשהיה.בתכסיסידעתואת

ברכבת,המסעלאחרמידהנשיה,תהום
עיראירוני:באופןשמושמשמעותבמקום

ההתרחשותברקיע.נוגעיםהריםאוהשמים,

למקוםברכבתוהמסעהקטנהבהיימלנד
להיתפסיכולהלמרום,רומזששמו
השלם:אתהמייצגקטן'חלקנימיה,כמטו

המיליוניםמשלוחשלהגדולההקטסטרופה
 .לדרכם·דעת,והסחתבמבצעי-הונאה

במחוזותולהיעלמםברכבות,האחרונה
מתפשטהנשרפיםעשןוהכבשנים.המוות

גםשותפההמצומצםבמעגלחשמיימח.ועולה
למוותבהסגרהאומללות,שלבתנאיםחבת,
ליודנראטים,שאירעכפיאביה,של

כברוכךהגדולה.האימתניתבמתכונת
מרכבתעברו"חםהרומן:שלבפתיחה
עצרוקטנות,תחנותפניעלחלפולרכבת,

פניעלבשעטהיצאוושובצמתיםליד
התנחלהכולושטוחים.רחביםמישורים
היולאכמומפחיד'דיוקובאיזהבחופזה
 11המסילותשלבידיהןאלאעוד'ברשותם

לנצמןקלודשלבסרטוכמו ,) 5<עמ'

·הברזלומסילותהרכבותתחיינה"שואה",
מדויקמסעההמונית,להשמדההיכרסימני

עםמתעמתלנצמןצלמוות.שתכליתומאיים,
שסייעואלחוכלהנאצית,ההשמדהמכונת

המסילותלאתרימאוחרתבשיבהלח,
עדישלמפיהםעדויותוגבייתוההשמדה,

שיעלהב"עדפונהאפלפלדושמיעה.ראייה
כאילוהמאותתהרכבתאלהשחר"עמוד

במהיעלמושנוסעיהןהרבותלרכבותמרחוק
המספר'הואהעדותנותןלבוא.שעתיד
אלהמוקדםשלבצירוףקוראיואתהמשתף
במדויקדומההמוקדםואין .המאוחר

כדיהימנו'להיבדלעליואדרבא, •למאוחר
 .הראשוןהמעגלשלוממשיותעללשמור

חסדשלבנימהמסתיימתהפתיחהאכן,
המסילות,לשלם.ולאלחלקיפהשכוחה
הנמלטתבאםבהם","נהגובפתיתה,נאמר
להורג,הוצאהשלצפוימגזר·דיןנפשהעל

אותםוהעבירו"בחסדבן·הארבע,ובבנה

 ,)םש<כמעט"להכאיבבלאלמקום,ממקום
האםשלבמאסרההמסעייגמרהרומן'בסיום

בכלאותהשחיפשוחז'אנדרמים,ידיעל
כלשבההשואהעלשנאמרמהיתאמתמקום.
ועודולנמלט.לנשארכגרדוםחיתההארץ
המסע .למאוחרהמוקדםשביןלהבדלדוגמה
שלבידיוהופקדגמלברלחיהאבשלהקצר

הבתשלהנסיעהיהודים.אוהבקונדוקטור
רחמים.שלשעותהיאאףידעהוהנכד

שלבניצוחושתבואנה,ומסילותיהןהרכבות
שלכלשהיממידהרחוקותתחיינהאייכמן'
המסעלפניאותן'הסובביםוכלרחמים.

במשמעות<קונדוקטוריםמוביליםובאחריתו'
הסוגים,מכלז'אנדרמיםהמילונית>,

האחתבתכליתידבקוהרצחניים,וכלביהם
לאלמעןוילדיהן'אמהותאבות,רצחשל

ופליט.שרידשנואי·נפשםהיהודיםמןיישאר
השחר"עמודשיעלה"עדהרומןשלשמוגם

כפרטהמטונימי'בצביונושייתפסראוי

כמוהשחר'עמודהשלם.אתהמייצג
ביאליק,שלהאש"ב"מגילת·השחראיילת
נוראה:אפלהלאחרגאולהלסיכויירומז
מצרים"מכות"שיריבסיום"איילת"וכמו
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מלחמה.בתוםתקווהמסמל ,אלתרמןשל
כימעידואלתרמןלביאליקבדומהאפלפלד

לסיכוייגדולחורבןשביןבזיקהעניינו
לשניבגלוינדרשביאליקרחוקה.גאולה

היהודים,אתשפקדוהגדוליםהאסונות
וכתולדה ,שניביתוחורבןראשוןביתחורבן
הפליגאלתרמןההרסנית.הגלותמ~רתמהם

הזמנים,כלשלולפורענויותלמלחמות
אשרכ ,לבתירותבחורבן

כבבואהמשמשת·העולם·השניהמלחמת
האנושיהמיןשלהדמיםרווייתלהיסטוריה

בתופעותשהתרכזוהאמנים,שלושת .כולו
ישועהפתחהותירו ,וחורבןמלחמותשל

השחראיילתביאליקאצל .השחרבדמות
אצלהיצירה.במהלךראשימוטיבהיא

מופיעהוגםמוטיבמשמשתאיילת ,אלתרמן
שלושתעלהמחרוזתאתהנועלהשירככינוי
בשםהתשועהרמזאתקבעאפלפלדחלקיה.
נודעמכריעתפקיד .יצירתושלהפיוטי
וסמנטיתצליליתבהתקשרות ,"דע"למלה

מתגלותוהתקווההאפלההשחר',ל'עמוד
חורבן·מטונימית.סמלניתעוצמהבעלבשם

האםבגורלמומחשיםהרומןבשםותקווה
החורבן .המסופרהראשוןבמעגלהקטןובנה

ימצאומהבהב,צר'·מנוסהופתחהגדול
המרומז. ,השניבמעגל

בהטלתרבותמקבילותעודלמצואניתן
הכללאתכמייצגיםפרטיםעלתפקיד
מזוזומאודהנבדלותהיצירותבשלוש
בפרוזהמגילה·אגדההז'אנר:מבחינת
 ,התנ"ךשלכמימזיס·שירהמחרוזתפיוטית,

שלברמהבפרוזהריאליסטי·סמלנירומן
התמודדותנדרשתהיצירותבשלושפיוט.
ולדמיוןלרגשלתבונה,שקשהמראותעם

לתפוסמסייעיםוהמטונימיההסמללהכיל.
החורבנותהחלק.בעזרתהמרובהאת

קרבנותשלבתיווכםנראיםהגדולים
 ,הנותרהשרידלרבים.שאירעאתהמייצגים

ההצלהסיכוילפליטה.שנותרזההוא
ועולם,עםאדם,שלהמחודשת,והתחיה
בשחר.מסתמל

גורהלפיממטונימיחג.
ביןיחסקובעותהסינקדוכהאוהמטונימיה

כלי·תעבורהאלהיהיולשלם,פרטים
לובשבלנקהשל<אביהבגדים(רכבות>,
בטרם·עתכמאושפזמפוספסת,פיג'מה

הכלואיםשלל"בגדים"רמז·האבות,בבית
והשתכרותאלכוהולההשמדה>,במחנות
 ,בהמילשיכרוןעדותהבירה,במרתפי
נקייםשלמדומהכמפלטקוניאקכוסיות
שביןבזיקהנוגעותהמטונימיותאיןמחטא.

כשלמויות.לתופסןשישפיגורות,דמויות,
השתקפותשלזיקהלצייןבאהפיגוראליות

אחתזמןשלבמרחקהפועלותנפשותבין
בהקשרופיגוראליות,המונחמרעותה.
ספרותיים·ובהקשריםהמצומצםהנוצרי

אדיךידיעלהיטבמתפרסנרחבים,פואטיים
ובחיבורים"מימזיס"הנודעבספרובךאואר

פיגוראליות .זולתכליתשכתבמיוחדים
דמויותשלהעצמהמשמעהלדידו

התחברותןובגיןעצמןבזכותהמצטיירות

לעתידאחריהןשתבואנוספת,גדולהלדמות
לבריתלתנ"ך,בבסיס-התייחסותולבוא.

שללכתביהם ,היוונילמיתוסהחדשה,
אירופהולספרותהנוצרית·הכנסיהאבות

"התגלות : ,,סמזיל"מימשנה(כותרת
הפרשנותמונחתהמערב")בספרותהמציאות

פיינגרשעודד ,צייר

הנוצריתהמסורתשלהפרה·פיגוראטיבית
הראשיות,המקראיותבדמויותשראתה

לבוא.לעתידהצלובדמותשלהשתקפות
והכולהגדולה,המשיחיתהפיגורההואישו

זופרשנות .וייעודוצליבתולקראתצועד
הםבתנ"ךמסופרעליהםהאירועיםכיהניחה

בהםלהטילאובהם,לכפורואיןהיסטוריים,
גיבורישללחייהםלהתייחסישוכךספק.

להתגלותובדרךשאירעמהאולםהעלילה.
מןעדייןבושאיןתמרורהואישושל

בעקירתהנער"אלידךתשלח("אלהשלמות
שמשון>.שלוכשלרבותיועוורונויצחק,

הפרשנותשלהמסגרתמןמפליגאוארבך
רחבמצעבפיגוראליותורואההנוצרית
החילוניתהספרותית,היצירהאתהמשרת

העלילתיתבמסגרתדמויותהדתית.גםכמו
נתון'היסטוריבזמןמחזהאושירסיפור'של

·עוצמהרבתגדולהלדמותמתחברות
לבוא.בעתידוהשפעה
בגולה,שחיהיהודי·נוצריהשליחפאולוס,
אתלסגלצורךראהבך'אוארמסביר

תוךגדול'מאזיניםלקהלהנוצריתהבשורה
נעשהזה"ודברהיהדות.מןהינתקות

אלאהיהודית,במסורתהמקובלותבשיטות
שיטתהיאביתר·עוז'בההשתמששהפעם

פשוטם:מידיהכתוביםאתהמוציאהדרש,

(אבלהעם"ימיכדבריהתנ''ךאתפסלו
יחידיםעלאמתפר 9כמאותוהשאירו

"וכספר ),ב.הבהם,הנקשריםומאורעות

ישואתלקבל<העתידיםליהודים"החוקים
שללמערכתאותו"ועשו ).ב.הכמשיחם,
ורמזיםנבואותאומרתזאת ,''פיגורות

בה"הכרוכיםולמאורעותישולהופעת
"מעשיהיהדות,נוסחת ,) 37עמ'<"מימזיס",

ידיעלמצוטטתלבנים",סימןאבות
אופןכילדבריולהוסיףישאבלבך'אואר
מקוםומשאירמתוןהואחז"לשלהדרש
הגבוהמןלהתקדמותוגםהבחירהלחופש
פני·משהממנו:הנמוךאלבמעלה
יתבצרכפני·ירח.פני·יהושעמה, nכפני·

שהתנ"ךלפיגורה,פיגורהביןגדולמרחק
ובכלבמדרשגםוכךלהבליטו'ישתדלעצמו

אינםנביאיםשניואפילוהפרשנית.הספרות
התפיסהכןלא .אחדבסגנוןמתנבאים

כיהקובעתהנצרות,שלהפרה·פיגוראטיבית
הנעלההפיגורההיא<ישוע>ישושלהפיגורה

גבוההתהיהולאפני·הארץ'עלבלתה,שאין
מילויבהויש .שיבואוהזמניםבכלהימנה
התנ"כיותהפיגורותבכלשהתגלההפחת
לה.שקדמו
גםהפיגוראליתהכתיבהאתמציגאוארבך

לדברי·הפיגורהמןמתפשטת:במשמעות
הווההנוצרית,התפיסהלפיימי·העמים.

לעתידמוליךהמוקדמתהאישיותבחייפגום
כדישנצלבישושלבגורלוהמתבשרמשיחי
מיד'לאואםהאנושי'למיןגאולהלהביא

שנית.להתגלותעתידהואשבהםבימיםהרי
יהיה,הנרחבמשמעהפיגוראליתכתיבה
מלא,באופןמפורשלאנרמז'חיבוראפוא,

הנעלהאלבמעלההפחותהמןדמויות,בין
בקורותמשיחיתהסתכלותומתוךהימנה,
אתלכתובואנסההיהיכולוכךהעמים.
הפיגורהגםשבהיצירה,והעדן"'"התופת

כבבואותמשמשותהמושלמתגםוהפחותה
<שם,ממשייםהיסטורייםומאורעותלתופעות

קיימתחיתה ,זומעיןבכתיבה ,) 143עמ'

("תשבוק")מחנקשלסכנהבך'אוארלדעת
הספונטאניהכוחשגברבמקוםאבלאלגורי'

הריאלילתיאורמקוםנשארהחושני'של
יכולפיגוראלינוסח ,) 190עמ'<שם,הממשי
בושתשתקףכךבהווה,שלםדורלצייר

בדוררוחנית,כלכלית,מדיניתהתפתחות
זאתוהפךסטנדאלשעשהכפילבוא,העתיד

 ,) 348<שם,בספרותלדרך·מלך

מפרידאינוהדו·מעגליתבכתיבתואפלפלד
המטונימיהלנרמז.הממשביןחזקההפרדה

הספרותעלבמחקרו ,פיידלזוןשהראהכפי
מתכונותבהישהאמריקאית,הסימבולית

הםהסמלוגםהמטונימיהגםשכןהסמל.
גםכךהשלם.עלהמעידיםחלקיםבבחינת

כרומזתגורהפימציגהגוראליותחפי
מבחינתיותר"מלאה"אחרת,לפיגורה
יותרמופחתתאוההיסטורית,ההשפעה

פיושעלהפיגוראלי'הנוסחבחינה.מאותה
נזקקהשחר"עמודשיעלה'עידהרומןכתוב

המשךבולראותשניתןהפיגוראלי'לצביון
העתקתותוךנימי'המסוהנוסחשל

במובנםמ"כלים"לבני·אדם,מאובייקטים
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שעשומהלפיגורות.המצומצם,אוהרחב
דמויותביןליחסהנוצריתהכנסיה-אבות

היהודי'המספרעושהדתי·משיחי'בהקשר

ביןליחסיםנדרשהואכאשרהמודרני'
ומנקודתגווניהם,בריבויליהדותנצרות
לשואה,כמבואושמד'אנטישמיותשלראות

הסיטונית.להשמדה
תהיההנאציתההיטלריתלאנטישמיות

שהתקדשהמזוהפוכהפיגוראליותדרושה
יעמודהמשיחולאהשטןהנוצרית.במסורת
בשערואילוהיהודים.שלההשמדהבשערי

שלבשורהההסתכלותתעמודההישרדות,
גבורתןבמעשישמיםשםשקידשופיגורות

אפלפלדישראל.שונאיכנגדוהתעלותן
המטונומישלבהצטרפותנוסחואתמייחד

שקבעמזושונהראייהומזויתלפיגוראלי'
הראייהזריתתהיההשלילהבתחוםאוארבך.

שתופענהאימתניותדמויותלנוכחנטויה
נטויהמבטיהיההגאולה,בתחום .ידבעת

והמעגלהראשוןהמעגללעתי.דוגםלאחור
להיסטורי'יכוונולזה,זהבזיקתםהשני'
המערךלזהותו.שניתןזמניםללוח

ילדיםונשים,אנשיםהמחברהפיגוראלי'
כלבמרוצתודתם.עמםלקורותוזקנים,
התיאורעוצמתרדיאלי.סמלנייהיההדורות,

הנראההממש·ההיסטורימןניזונהתהיה

הקרוביםוהפיגוראלי'נימיהמטרומןלעין
הכתוב.לנוסחנרמזתקירבה
בספרותגוראליתפילכתיבהדוגמה

המשיחי'לעתידנשואותשפניההעברית,
היאגרינברג.צביאורישלבכתיבתומצויה
"רחובותלרבותכתביובמכלולמתגלה
בדומהותקומה,חורבןכמסכתהנהר"

ו'עידמצרים"מכות"שיריהאש",ל"מגילת
נימיתהמטרהדרך ."השחרעמודשיעלה

למשלכךלאצ"ג,זרהאינההשואהבתיאורי
המטונימיהאתאךביער"."הקברבפואמה

עתידיות,גדולות,פיגורותמלוות
הןשאףקדושות,לדמויותהמתקשרות

אףעלאצ"ג, •המיוסרבהווהפועלות
ואתקטרוגהאתחסרהאינהששירתו

נבואיתאמונתית,היאראייתוהתוכחה,

לדמויותעיניהאתנושאתומשיחית,
אפלפלד'לעמם.גאולהמחפשותגדולות,

פונהבבסיסה,טרגיתהיאשהסתכלותו
המייצגותולדמויותלשטניותלקפקא,בדומה
ולונראיתהשחר"עמודשיעלהב"עדאותה.

להופעתה,לצפותשנכוןאורקרןמרחוק,גם
נואשבניסיון·הצלה,פניהאתלקדםוגם
שיהיה.ככל

חחיטלריתהשטניתחפיגורח .,
חותמםהוטבעבלנקה,שלבעלהבאדולף,
כישותהיטלרושלהנאציזםשלהמובהק
העולם.עלוגםהיהודיםעלהמאיימתשטנית
האמיתייםהחייםלעצמה:משננת"חיתה
עביםאלאהוריבביתשהיוכפירכיםאינם

באשליה.חיזאתמביןשאינומיוחסונים.
לישוןאדולף,כמולאכולעתהביקשההיא

גופה,אךחום,עורולהצמיחכמוהופרקדן
הצבע .) 76<עמ'לה"נענהלאמזלה,לרוע
 ,בהמימטאמורפוזיסלהזכירנועדהחום
הדהגרמניים.בצבאותרצחלמדילרמוז

וצלמם,ששינו·עורםכבני·אדםלקרנפים,
וגםודורשיםחסונים,עבים,לשעוט,והחלו

ההמוניותשלבקסם·השואלבבותכובשים
במשפטנשמעכל·העת,והחוגגתהמטמטמת
"הקרנפים", ,נסקויושלמחזהו .שלפנינו

בהמוניהןהשטניותהפיגורותאתמצייד

אדולףבהן.שדבקההחיקויובתאוות
המתייחסומתעבם,היהודיםשונאהאוסטרי

מוכהנבעלת,חרופה,שפחהכאללרעייתו
 ,החייתילמנהיגהדרךאתסוללונאנסת,
ובעודם. nבלא·דואמהותרעיותשישמיד

המבקשיםהםרביםהטבח,אתמכיןהוא

המנואצים,המדיםוללובשילולהידמות
דברו.עושי

בכלמבשדהמוקדם,אדולףשלהדיוקן
הפתולוגית,המטורפת,השנאהאתפרטיו
 •המאוחדהיהודים,ושונאהנאציזםאנידשל

דואה ,היטלרשלהמוקטןבצלמואדולף
כמואשתואתמכה"רכיכות",ביהודים

כלבלאגםו·שואבתואנותבהמה,שמכים
הידועעיתונוה"שטידמד",נוסחסיבה.

להישמעמקדים ,שסרייבויוליוסשללשמצה
כמואתמפלצת,אתאשה,לא"אתמפיו:
 .) 105<עמ'שלך"הסבתאכמו ,שלךהאבא

כדדךהיהודיםאתלכלואיתהתרכב
בלנקה.שלהרהוריהמתוךעולהלהכחדתם
נכלאהדנותלאשניםלפניכי"המחשבה

 ,·סוהרלבית·סוהרמביתמועבדתהיאומאז
 .) 109 (בה"ונטמעההלכההזוהמחשבה

כמוצאנדאה ,לנהרבקפיצהלדעתאיבוד
שלאההתנצרות,המיוסדת.לאשהיחיד

נראיתהנאצית,הגזעמתודתיהודיםהצילה
הנערהשלהעגומיםבחייהתועלתהבחוסר

לפניאדולף,אחדישבישהלכההיהודיה,
גופה, •ירונוובאכזריותואתלהכירשלמדה

ונעשההולךהריכוזמחנותאסירישלכמו
קאמפף"ב"מיין .) 100<עמ'ויותריותררזה

לעולםמסוכניםהיהודיםכיהיטלרטען
ובעיניבעיניונראוהיהודיםהעגבת.כמחלת

בימי·הביניים,קודמיהםכמותועמלניו,
נשמעיםמפחיד"כ"זרםמגיפות.כמפיצי

יהודים.הםהרופאים"כלאדולף:שלדבריו
הדיןועורכייהודיםשלהןהמחלותכל

 .) 89<עמ'היהודים"הרופאיםעל.מגיבים
ההיסטוריהאלמבטהנרחבת,גודאליותחפי

הנאצית,לאנטישמיותדקולאבכללותה
המוקדמות.הפיגורותשלציודןתוךנכללת
 ,נוןבליאפלפלד(אצלקאלטבדונדדוקטור
לרמזיועלאימתומפיללדתהמודה ,),ב.ה

הראשוןהאדםשלגירושואתומזכיר
היזומההתוכניתדיינהדד","מבצעמגן·עדן.

קאלטנבדונד'שהכיןפוליןיהודילהשמדת
שלהעוזריםמראשי ,האוסטריהדיןעודך
שבהם,המפלצתייםומן ,הימלדושלהיטלר
הזועםבמראהועתידיתבתמונהנשקף

לדת,המורהשלהארוכה",היד"בעלהקנאי,
 ,) 85<עמ'וגירושגלותשלבבעיותהמתרכז

דיבורו'אודח ,התנהגותוהיטלר'שלדיוקנו
חייובאורחותיותר'קטןמידהבקנהנשקפים,

הואבהיימלנד'המחלבהעובדאדולףשל
בנולחייעלגםאלאלרעייתודקלאסוטר
קטועיםמשפסיומהימה.אדומותבפניםהקטן'

בו'שמתערבביםהמרזח,ביתנמרץ.ודיבורו

וטמטום,קנאותבמינכן'הבירהבמרתףכמו

משתקפתהגסההווייתומחייו'קבועחלקהוא
העוזרתקידצל'וביןבינוביחסיםגם

בעתהיהודיההרעיהאתשהחליפההנוצדיה,
הואבלילה,המרזחמביתבשובומחלתה.

האיכרה,העוזרתשלמיטתהאלישרנכנס
כתונתאתמעליה"קלףהחסון'הגוףבעלת
יותר'מאוחדאותה.בעלגינוניםובלאהלילה
כבדעתהאותה.ובעלחזרשנתנמנם,לאחד
 ,בצואדושיניהאתותקעהמשולהבתחיתה

הפה.בכלבשדהאתואכלאותהלשואדולף
עודוהיאלעבודה,שיצאלפני ,נוקדלפנות

ויצא"התלבשאותהובעלחזרמתנמנמת,
"הארוניתהאלגוריבסיפורועגנון .) 119<עמ'

גרמניהיחסאתהשארביןהמבטאוהרוכל",
הארוניתאתהציגאחדות,ולאומותליהודים

אתושותהמבשד·בעליה,הניזונההרצחנית,
ושכבלביתהשנקלעהיהודי'הרוכלדיןדמם.
יהודים.היושלאהאחדיםהבעליםכדיןעימה,

רומזהריאליהתיאורשלבמעגלאפלפלד'
המעשהמןכחלקהנמצץולדםהנלושלבשר

לעגנוןהמשותףהלקחוזהוללמדנו' •הארוטי
יהודיםכלפיהמופגןהיחסכיולאפלפלד'

שאינםמישלההדדייםביחסיםגםניכר
ביןשמתרחשאתבדעתהבלנקה,יהודים.
אנשיםישכילהכרהמגיעהלעוזרת,בעלה

אחריםוישהחייםנועדושלהםוגסיםבריאים
במעגלאולם •בצדלהישארעליהםשנגזר
האחת,הגסהבהתנהגותואדולףנראההנרמז

נפשייחסבלאובעילה,לרעיהמהלומות
הנוצדיה.העוזרתשל ,כלשהיעדינותובלא

גוררתפיגוליגל .ה
המוקדםאדולףביןהמגשרפיגוראלי'נוסח

עגנוןאצלגםמצוי ,המאוחרהשטנילאדולף
"לפניםבקובץשנכללהדם","כיסויבסיפורו

שביןלקשרתחילהנזקקעגנוןהחומה"'מן
ריקבוןמחמתשנקטעהרגללרבים.יחיד

שאירעאתמייצגותבמקומה,ששמוותותבת

מפניבבונקריםשהסתתרויהודיםלהרבה
הרגלומן .) 52עמ'הדם",("כיסויהנאצים
לזיקהורצועות,עץהעשויההאחת,

מוקדםדיוקןשלהצטרפותשלמה,פיגוראלית
ממלחמתהיהודיאדולףמאוחר'לדיוקן
מאדולףונבדלקרובהראשונה,העולם

"כשהקב'ההעולם.מלחמותשתישלההיטלרי
נוגשיםעליהםמעמידישראלכלעלזועם

אדולףסמלאותו •הגוימןקשיםשהםמאחיהם
החייליםכלעלהיהושבאויהיהיהודישמו

ספקכלעלהיהמתאכזר •אכזריותומחמת
והיהאחריםממוניםבההשגיחושלאעבירה
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לעמודקשהשהיהחמוריםעונשיםמטיל
מתגלההיהודיאדולף .) 67עמי<שם,בהם"

החיילאתמבקרשהואבעתהרחמיםכמלאך
מלאךמפניכמוממנוהמתייראהפצוע,
מתיםהרבההסמל~אחלאחרהמוות.

ישגההמוותמלאךבעיניכילמדופצועים
ממדהיצאואילך"מכאןפשוט.לחיילהסמל
אינירחמים.למדתאכזריותממרתלמדה,
היה.כךהסמלאדולףכך'אדםשכלאומר
מתקןאדםשאיןהדווים,כלירווזאתעל

רבים,שלמיתתםלושמראיןעדמרותיו
בצרותרואיםהרבהאדם.בכלכןאיןועדיין
 .) 68<שם,למוטב"חוזריםואינםאחיהם

בדמותוהרחמיםבמעגללהישארביקשעגנון
לרועשמודרךולרמוזהיהודי'הסמלשל

שונאהבוכרי'אדולףאצלשיבואהמוחלט
לרחמיםרועביןהפרידאפלפלדהיהודים.

המפלצתביןיותרנמרצתבצורהוחיבר
הגדולה.למפלצתהקטנה
הציגפיגוראליתהתחברותשלאחרתצורה
שנכתבביותרהמקיףבמחזה,צייטליןאהוון

גלגוליוהישע".האש"ביןהשואה:על
קנההשטנישהיסודאלהלרבותנשמות,

חוזרותבדמויותמתגליםאחיזה,בהם
לוקדמוהעשרים,המאהשלהיטלרונשנות.
האסוןולמרבהאחרים.שטנייםרוצחים
 .לוהדומיםשלהופעהבעתידגםצפויה

שלברוחהפיגוראלית,התקשרות
המעגלמןהדמויותאתמרחיקההמיסטיקה,
שלכהמחשותנתפסותהן .הממשיההיסטורי

כלה,ואינועצמועלהחוזרהרוע·השטני'
ד·פעמית. nהבהווייתןנראותהןואין

בגלגולינתליתשאינהפרה·פיגוראציה
עלהאישיתהביוגרפיהאתמשאירהנשמות,

סימניאתהפיגורותמןמונעתואינהכנה,

 .שלהןהעצמייםהחכר
כיהאמרהעללחזורהנוהגאפלפלד'כןלא

יוצרהקטנים",בפרטיםמתגלה"אלוהים
הייחודאתלאבדבליפיגוראלי'קשר

בצלםפרטהמתוהאידיאי'הפסיכולוגי
גםמסתייעצייטלין .ובהתנהגותןהדמויות
הארכיטיפאלית,בראייהגםובקבלה

חוזריםכצלליםפיגורותומציגהיונגיאנית,
טראנס·פרסונאליים,ארכיטיפיםונשנים,

עלשומראפלפלדואילוהעמים.כלנחלת
גםיצירותיו'גיבורישלאישיותתכונות
פיגורהשללתכונותמתחברותהןכאשר
בשלאצלו'גםאולם .יותרמועצמתאחרת
אתהקובעתהשואה,שלהמאייםאופיה
קיום,שלמעגליםבשניהדמויותשלמקומן
אולפניהלה,ובסמוךהגדולההשריפהבתוך

ביןהקוטביהשונייתבצרלאחריה,
המסכנותוביןיהודיםציידישלהאימתנות

השטני'ביןהניצודים,שלוהאומללות
וביןאנושי'בדיאלוגהטעםאתהמבטל

ובאישיותונוברבדבריתוחלתהמחפשים
חופשיכאמןאפלפלדהבעל·שם·טוב.של

אובמיסטיקהמחסהכמחפשולאמדוגמטיות,
עמוקמיחסלהבדילנוקשים,דתייםבעיקרים

בכתיבהגםבן-חוריןהואהיהודית,למורשה
לנבואהיוונימיתוסהמצרפתפיגוראלית

נבאההמתהעיוורת,ולהקר •יהודיבצביון
כטרזיאסכמוההנעול'·הכנסתביתבשער

העיוור'הזעםנביאסופוקלס,שלבמחזותיו
סביבו'המתחוללאתוגםהנולדאתהרואה

משלטובהוראייתולאיש.פניםנושאאינו
הפקוחות.העינייםבעלי

חסמלניהממד-בלנקחו.
שםהואאפלפלדואצלעגנוןאצלאדולף
והשנאההאכזריותמצדקשר'ליצורשנועד
אחתכלפיגורות,שתיביןההיסטורי'והרקע
הואבלנקההשםמשלה.וקיוםייחודבעלת
מקורולפיבתוכו'ומכילסמלי

כסוגלובןפנימי:ניגודהאטימולוגי·האירופי'
לטוהר'בהתקשרותלובןומאידךריקות,של

הניגודגםוכךנעלה.לכמיההלזכות,
הריקהחללבאתחילהחייה.שבמסלול
הלבןהצבע .החלבןאדולףנכנסשלתוכו

בעיסוקואלאבשמו'נכרךלאאדולףאצל
שתהיהבלאבמחלבה,כעובדהלבןבחלב

אדרבא.כלשהי.רוחניתמשמעותלעבודתו
הקשה,עבודתועללהתלונןמרבהאדולף

והפורקןבבית·המרזחהלילילבילויכהצדקה
נרמזיםהפיגוראליברובדבהשתכרות.

כצמחוניהיטלר'שלבנוהגוהניגודים
הביאולאבעלי·חיים,עלכביכול'שרחמיו'
ונפשגוףמעינויידמי·אדם,משפיכתלרתיעה

חלקיםוניצולגופותשויפתמתנגדים,של
רחמיםשלשמץבלאושומן'שערותכמומהן

לבן'חלבחדש.סדרבהשלטתמלךוכדרך
אצלשכרות,אומהימהסמוקותופניםשיבר
גויותומיליוניבסעודהצמחיםהחלבן'אדולף
בפשעיםההשמדה,ומחנותהקרבבשדות

מצדהמנהיג.אדולףאצלהאנושות,כנגד
לאדולף,שנישאהזושלבשמההלובןבאשני

עללהעידלמנותיו'גופהוהפקירההתנצרה
נרמזהדברלאיבו.דהלךשלאפנימי'גרעין
אלוהים(אישגוטסמןאביה:משפחתבשם

לזהותבאמונה,לדבקותברמזבגרמנית>
אותולבנה,השםאתמחזירהבלנקהדתית.

והואות,'לקתוליהמוקדםחייהבשלבהטבילה
אוטוהיהודית:זהותוחידושבעתייקרא

אותהכינתהלאדולףשנישאהבעתגוטסמן.
שהרגהלאחרזנונים","בתקרולההסבתא

מחודשתיהודיתזהותלחפשוהחלהבעלהאת
לעמודבקרבתהנראיתהיאולבנה,לה

 .והטוהרהלובןבסימןהשחר'
החורבןכנגדהשחראיילתאתהעמידביאליק
ימירתחוהלילה("כלהלילהבסימן

אלתרמןהאש","מגילתבראשלהבות"),
החושךשמכתהמכות,עשרכנגדאיילתהציג
בכורותמכתונגדשבהןהקשותמןחיתה

בלנקה,אתמציגאפלפלדבלילה.שהתרחשה
הריקנותלידגםשבשמה,למשמעותבניגוד

אורלאור'כהתקרבותוגםהדתשבהמרת
 .השחרבעמודהמתבשרהבהירהגאולה
שצביונוהשחר''עמודשיעלה"עדלצירוף

צדדיםלהוסיףראוילעיל'נזכרהמטונימי
מקורובלנקה.לשםהתקשרותומצדנוספים

מועדיםשלבסוגיהבתלמוד'הצירוףשל
שקיעתלאחרערבית,שלשמעלקריאת
הסתלקותביןגבולמסמןהשחרעמודהשמש.
 ,)אב,(ברכותחדששמשיוםוהופעתהלילה
השחרלעמודמוסיףהמטאפוריהמשמע
התרוממותזקיפות,קימה,שלסמליות
רומזעמודשם).רש"י,שכיבה",זמן("הלילה

יציבות.חוזק,המעניקהלהגבהה,הואאף
מתחברהאפלפלדי'בהקשרהשחר'עמוד

בניאתשהוליכוהענן'ולעמודהאשלעמוד
להתחלהיסודדימויהואשחר .במדברישראל

ומשחררביטחוןהמביאחדש,בוקרמחודשת,

מאמץכלתעשהבלנקהאכן,הלילה.מפחדי
הכניעההקומה,נמיכותהשפל'מןלצאת
ולמהלומותיובלילה,לבעלהבמיסה

תנסההיאביום.וגםבלילהגםועלבונותיו
מאירה,להתחלהלהגיעכוחותיהבשארית
הסמלניהממדבנה.וחייחייהשלמחודשת,

מעליםאינוהרומןגיבורתשללשמההגלוח
צדהלא·יהודי'הבוכרי'בשםהמצויחירורן

הזריחה,צדאתעליוומוסיףשבו'ריקותשל
כעמו.דהמתגליםאורנצנוצי
נועדהנוסףפרסישםשלותמיכההשלמה
אתבלנקהרואהכאשריהודי.מוצאלהזכיר
מןהרחקלאסמלי:באופןקרולה,הסבתא
היאהסגור'הכנסתביתגרתמדרועלהאטליז

לזהותומנסהגרתהמדדלידהשעראלאצה
רוצההיא •היהודיעברהבעזרתעצמהאת

אתשגינתההישישה,מןסליחהלבקש
 : 100עמילזר.נישואיהואתהתנצרותה

אירה."בתךשלהבתואניבלנקה,"אני,
תנועתועשתהאמרההראש,"אתליתבלבלי"אל
ונרתעהזותנועההכירהבלנקהימינה.בידרחיה

לאחור.
נקלשזכורנהרוגז.אוהתכחשותזואיןירעה,בלנקה
שבוודאיכשםעור'אותהזוכרתלאפשוטוהיא
עתההמתגוררותהאחרותנכדותיהשתיאתשכחה

לה,"חרהזאתובכלבלייפציג,

אךימי·ביניימי'נוצרימקורואידההשם

-(אידיהודיתשייכותבהגייתונרמזת
החדשההעבריתבספרותמצויהואיהודי),

הנשיםשמות(ראה:דברלכלעבריכשם
יידרשואכן'מוספים),שושן'אבןבמילון
מןסליחהבקשתמאשריותרנועזיםמעשים
לפןמשמעותלתתכדי·הזעם,נביאתהסבתא,
שללתרבותשיצאההנכדה,שבשםהחיובי
הזדהותלהצדיקכדישייתבעו'המעשים .שמד

עלומסע·תשובה.התנערותיחייבויהודית,
לאחרבלנקה,שלדרכהבהמשךיסופראלה

הגלויהבעלילתוהסבתא,עםהעקרההפגישה
הסמוי'גוראלי'חפיבמערך •הרומןשל

לחלב,משמעותשנתנהלאשהבלנקהתתחבר
אידההשםסיסרא.שלראשואתשמחצהבעת

מידיישראלאתשהצילהליהודיתיתקשר
נבוכדנאצר'שלצבאושראולופרנס,

רמזאדולףהשם .מעליוראשואתבהורידה
אידה,בלנקה,השמותשטנית.לפיגוראליות
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כנצנוצי ,החיובילקוטבירמזו ,גוטסמן
התבוללותשלבמציאותוהצלההתעוררות

משפחתהשםההשמדה.אתהמקדימיםושמד,

בעלהמאדולףשקיבלהבלנקה,שלהנוצרי
רועפטיש.בגרמניתשמשמעו ,האמרהוא

אתיביאוהמכה,הפטיש ,הבעלשלואלימות
שיעלאופןבאותו ,בגרזןלאחוזהאשה
בחרב.ויהודיתבמקבתהחזיקה

שהתנצר ,היהודיהרופאנוסבאוםדוקטור

שלבבנהמטפל ,לחוליוומסוררחוםונשאר
עליהכילהואומרשחלה~בעתבלנקה
שםהואכשלך"שםשמה.אתלהחליף
יתחילאוטוכאשר ,) 143<עמ'מכשיל"
אתבלנקההשםיסגירלבית-הספרללכת
 ,הכומרכילומספרתהיא .היהודימוצאו
לאחרחדש,שםלהנתן ,דניאלהאב

אתאיןולמהחיןןה.לנצרות:הטבלתה
משיבה:והיאהרופא.שואל ,בומשתמשת

(עמ'הפרסי"השםאתלשנותמשונה"זה
שלבמקרההמוליך,הפיגוראליברובד ,) 144

 ,העברמןמפוארותלדוגמאותבלנקה,
אמרועליהםבמצרים,ישראלבנינרמזים
אתשינושלאמשוםלהיגאלזכוכיחז"ל
שמם.

גוראלי·חיסטוריפיהיבט .ז
במעשהוליהודית,ליעלמתחברתבלנקה
אויבשלהריגהושתכליתוהעזההדורש
כמוהיא,גםפיזי.כוחובעלאכזר

נרדםשנוא-נפשהכאשרפועלתקודמותיה,
כבדהונשימתופתוחהיה"פיולעייפה.
הגרזןאתהרימהאחתבבתבמקצת.

צוארו.עלהלהבאתהפילהחזקהובתנועה
 ,הגדולגופושלהפרכוסאתראתהעוד

ונחבטניתקראשוואתאחת,בבתשהתכווץ

אותוניגבהוהיאפניהעלניתזדם .בקיר
קדםקודמותיה,כמו ,) 161<עמ'בשרווליי

"ידהלהורג.המ~~אעםאר;סיקשרלרצח
עמליםלהלמותוימינהתשלחנהליתד
וחלפהומחצהראשומחקהסיסראוהלמה
רגליהביןשכבנפלכרערגליהביןרקתו:
שדוד"נפלשםכרעבאשרנפלכרע

אותהבעלבעילותשבענו-בז>.ה,(שופטים
(יבמותחזיילדרשוהיום,באותורשעאותו
ל:געו",כדי"ונתכוונהמוסיף:רש"י .)אקג,

אתלמלאההכרחסףעלעומדתיהודית
יהודית"ותבואמה. rאויבשלתאוותו
ונפשהעליהאולופרנסלבויצאותשכב
עימה,לשכבמאודהתארחוהואנבהלה
אשרהיוםלמןאותהיפתהאשרלעתויצפה
שללמזלהסז),יב,(יהודיתאותה"ראה

שלה.אתהמרובההשתיהעושהיהודית
ואולופרנסבאוהללבדנשארה"ויהודית

 ,)ב(יג,היין"שספוכימיטתועלנופל

אתלהשיגכדיליהודיתנדרשהרבהערומה
סורחיםתומתה,אתלהקריבבלימטרתה
בכוח"ותךלהדגיש.הכתוביםועמלים
מעליו"ראשואתהסירהצוארועלפעמיים
זוכותהמוקדמותהפיגורות ,)ח(שם,

(בניהקיניחבראשתיעלובכבוד.בהצלחה
התמרים>בעירלגורשעברומשהחותןקיני

וברקהנביאהדבורהשלבשירתםמחוללה
הקרויבספרמסופריהודיתעלבן-אבינועם.

ומוסיף •הארץבכלמחוללהשחיתהשמה,על
כלישראלאתמחרידעודהיה"ולאכך:על
(סז'רבים"ימיםמותהואחרייהודיתימי

ובתנאישניםאלפיבמרחקבלנקה,כה),
פיגורההיאעצמי'וביזויהתנצרותגלות,
הגיבורותשלצל-צילןבמעלה,פחותה

ששלושמוסר-ההשכל'אבלמימי-קדם.
הבאיםוליהודיותליהודיםמורישותהנשים
יציאהאקטיבי'ציוויאחד:הואאחריהם

להרוג,מאייםהעוקדכאשרהנעקדמדמות
נסלחבולילהבאותוולהשחית.לאבד
אודלףהכריזבידיההגרזןאתבלנקה

המחלבהאתשקנוליהודיםביחסבתיעוב,
הוא ,) 160<עמ'אותם!""נחסלעבד:בה

אתההורסיםהיהודיםאתוגידףחירף

הכסףאתומשלשליםהאוסטריתהכלכלה
אתופצעהפילכעס,סטר'הואלכיסיהם.

בכלנראהולאסמיךהיה"החושך .אשתו
 ,)םש(המרחב"

בשאלהלהרהרקוראיואתמחייבאפלפלד
צריכים,היושהיהודיםאפשרהגדולה:
ליעל'בדומהסירתוהחלערומהשלבמאמץ
ראשואתולהורידלהכותובלנקה,יהודית

יתחילנסרםבמאורתו'הנאציהצפעשל
מןלחששלהיכנעלאהמקיף,זממובביצוע
העוצמהמןלהיבהלולאהעצמיתהחולשה
נשיםשלבידיהןשעלהמהשמנג.דהאדירה
בפעולהמצליחשהיהאפשרתושיה,שגילו
היווההכרחהנחישותהעוצמה,שמיטב

התמיכהנעדרתכפעולתםלאאותה.מנחים
דוגמתבודדים,יהודיםצעיריםשלוהסיכוי

שולייםבאנשיםשפגעוגרינשפאן'
נועזמעשהאלאהתופתית,בהירארכיה

שידעישראל'בארץהיהודיהישובמסעם
הנאצים,שלסרןבימיכברמחתרות,להפעיל
ביקששאותוהיהודי'העםשלוממונוובכוחו
להשפילדרכו'בראשיתכברהנאצי'הצורר
ראייהמתוךכזה,מעשהעפר.עדולדכא
אתלמנועכדיבוהיההנולד'שלחכמה
רב-טבחים.אודלףידיעלהמיליוניםחיסול

לפליטהשנותרהשריר .ח
לא-מושלמת,חסרה,פיגורהבלנקה,

לאויהודית,יעללקודמותיהבהשוואה
ההיסטוריהאתשינתהולאעצמה,אתהצילה

שויפתבנקמה.זכתהאבלעמה,של
כמוהתעתועי-נפש,שלבמצבהכנסיות,

גיבורקול;:~סס,מיכאלשלוהצתותיוכמרדו
איתרגוררנוראעוולקלייסס.פרןשלמחזהו
ערךמב •גדבכשחריגיםמשעים

הכנסיותשויפתהפיגוראלי-היססורי
מידה,כנגדמידהשלמעשההיאהנוצריות

הרסשלמובנת,אךמעוותת,בבואה
הבדולח",ב"לילהיהודיםבתי-הכנסת

מעשהקדם-העץכנסיותשבשריפתלטירוף

שנועדומעולה,מבריקותכנוןשפיותשל
ומחצה.הארבעבןלאוסר'בסרחמקלסלהשיג
שלושיםכבןאוסריהיההשואה,תבואכאשר
שכבראפשר .ימיובמחציתיהודיגברוחמש,

כשםהיטלר'אודלףשלמציפורניונחלץ
אודלףשלממנותיואמוידיעלשחולץ
לתפיסהרומזאוסרהשם •אביוהאמר

פינסקרשלברוחוהציונותאתשהנחתה
היהודיעללאמור:אוטואמנציפציה.שתבע
הנכונהזהותוייןככבעצמו'עללסמוך
יהיהארסועמו.ולתקומתלהצלתושתביא
המוקדם,חינוכושלבשיסתייםלאחרחייב,
 .הסגוליהעצמאי'בכוחוידועתאתלכונן

לאםשנולדמישלראליתגוחפיהסמיכות
היאקתולית,בכנסיהוהוטבלשהתנצרה

 : 139עמ' ,הנוצרילישו

ראשועלניגרזהבאורבו,והתבוננהישבה"בלנקה
הארוכהבתמונהאשרהילדלישומאודדמהוהוא
עצומותושפתיוצחותהיופניוהמזבח.גבישעל

בריכוז.

מפיה.המלהבפלסה'ארסו',
אמא.''מה,

כלום:'לא
הקירות.עלנמתחווהצלליםהאורותכבומיד

שחיתהכמוידיה,בשתיפניהאתהליסהבלנקה
תוקףהיהמוותכשפחדבילדותה,לעשותנוהגת
אותה."

שלבמעמדצלמו'לנוכחעמדהשבלנקהישו'
בנה,וסבילתראשוןיוםתפילותהתנצרות,

וחרדהפחדשלבמצביםלהומתגלהחוזר
אתעיניהלנגדראתהמה"משוםעמוקה.
מזבחמעלהתלויהצלובישושלפסלו

<עמ'וזועמות"חזקותהיופניוהכנסיה,

מאיימותהופכותהזועמותהפנים ,) 109

שלההלילהסיוטי ,) 110<עמ'ונוקמות
בעתישו'שלבדמותואוסראתמעלים
"הצבעיםקש.ערימתעלכילדישיבתו

נעימיםולאצהוביםהםאותוהמקיפים
אומרהרעיםבחלומותיה ,) 115<עמ'למראה"

 .לויזיקולאהרעיםהאנשיםכיאוסרלה
משיבהבלנקה ,) 116<עמ'הנוצרי"ישו"אני

נוצרי.ולאיהודילאמור:בנה.גםהואכילו
אמא,"נכון'אומר:האשלייתיבחלוםארסו
במעגל .>םש<יודע"אינואישזה~תאבל

ישוהעגומה.התמונהמצטיירתהנרמז

למבקשיםגםמגןלהיותשחדלהנוצרי
להזדהותשרצואלהלרבותבצלו'לחסות
מחדשחינוכושמתחילבעתנפשם.בכלעימד
מלמדתלעמו'בןלהיותהתמים,הילדשל

ולאישואתצלבוהרומאיםכיאמואותו
זה.~תלזכורמבנהמבקשתוהיאהיהודים

כדתביהדותלהכירצריךאוסר ,) 48<עמ'
מסיפורינשקפתשהיאכפירחמים,של

רוצהבלנקהנובר.ידיעלשנאספוהחסידות
הקטןבנהשירשהאליםהקולאתלעקור

אחדהיאשהצליבההאלימות, •אביומאדולף
נחלתחיתהארסו'אתמלמדתהיאמגילוייה,
העיקריהתנאיהיהודים.ולאהרומאים

בדתהראשיתהפיגורהמןלהתנערות
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שמציגהל"פיגורות"חזרההואהנוצרית
כלעלשמנצחומי·האומהאבותהיהדות:

אלוהי·ישראל.ההתרחשויות:
עליהכיבהקיץ,לעצמה,אומרתבלנקה
סחה.היאמהיודעתואינהמעט iעולסבול

חלוםהזועם,ישואתבפניההציגוחלומותיה
אבותיהלדתחזרהדרכהאתלהיראהאחר

בשנתה,בלילה,"רקוהקרובים.הקדומים
ראתהבחלומההפשר.במקצתלהנתברר

ארוכהסכיןבידהמניפהקרולה,סבתאאת
אבות"קומו'בקול:וקוראתלחרבהדומה
מןאותיוהצילוקומומשנתכם,ישנים,

לכם.ומצפהמלחמההכרזתיאניהמשומדים,
הגדולהמחנהאתלנצחאוכלעימכםרק

הנעולותהדלתותאתיחדונשבורבואוהזה.
שובישראלשאלוהיכדי·הכנסת,ביתשל

 ,) 146<עמיתפארתו"בכליתגלה

בלנקהמוצאתהחוליםמביתלביתהבשובה
שתלתהאמו'בזרועותישושלכחולאיקונין
אומרתאיקונין'בליבית .הקירעלקירצל

מועד·כפר'בתשלבנימההעוזרת,
ישו'עםכילדעתתלמדבלנקהלפורענות.
הקירות,כלעלנתלהשלושהאיקונין

שלמידמוותסכנתבנהועלעליהמאיימת
 : 132עמיואלים.שיכורבעל

שהשתמשההזולהפרפוםהבית.עלהשתלטה"קירצל
תלתהקירכלעלמחנק.עדהחדריםאתמילאבו

אלאעודעוזרתאינההיאהיה:וברור .איקונין
אדולף."שלדברועושה

קיר-קירצללשון:עלנופללשוןבמשחק
ישו'שלמאייםצלמוותהמשותף'צילם .צל
לשותפתושהפכההעוזרתושלאדולףשל
 .העריץהבעלשל

רמויות·משנחט.

אוטו'נקה,בלאדולף,הראשיות:הדמויות
הןמלא.פיגוראליעיצובמעוצבותקרולה,

ורומזותהנגלה,הראשון'במעגלחיות
הנרמז.למעגלהשייכותדמויותלשורת
חלקיבאופןמתחברות,המשנהדמויות
בראונשטיין,תיארהפיגוראלי.לנוסחבלבד,
עלנדחהבלנקה,אחרישחיזריהודי'בחור
אבןובראונשטיין'אלוהותמלשון ,תיארידה.

בידיעותיובלנקהאתלהרשיםמנסהחומה,
נטייהאופיו'תכונותאךבמתמטיקה,

נראיתאינןהתבלטותויצרלהתרפסות
נכרךשמהכריסטינה,האחותבעיניה.

רחמניהכאחותעובדת(המשיח>בכריסטוס,

נוסבאום,דוקטורשלהצנועהחוליםבבית
ללימודיםחברתה ,הדוקטורשלבתוצילה,
מכשירהבלנקה,שלהתיכון·הספרבבית
(אבןבשטילשטייןבמנזרנזירהלהיותעצמה

בספרייתמצאהכימספרתצילהדוממת).
היאביהדות.הדניםספריםהרבההמנזר

שכינסהבעל·שם·טובסיפוריאתקוראת
אומרת,היאנובר'מרטיןשלהקובץ .נובר
זהספרתיתןצילהאור.הרבהלהנתן

לכךשהתכוונהמבלילה,ותסייעלבלנקה,
מןהרחקדרכהבמציאתמודע,באופן

מתלכדותוצילהכריסטינההנצרות.
שהיאבעתאחת,לדמותבלנקהשלבדמיונה
המומר'הרופאשל·החוליםבביתשוכבת
שכבסנה.לעוברובסכנהוחבולה,מוכה
משבר'שלקשהברגענקה,בלתבקשכאשר
להתציעלמנזר'אותהגםלצרףמצילה
לענייננו'שבלב.באבותמשענתלחפשצילה

לפיאחתכלהדתית,המסורתמןפיגורות
לאאנחנויקירתי'פחד'"אלשייכותה.
ונאמניםסוביםאבותלנוישבודדים.
 .) 92<עמ'בתוכנו"תמידהשוכנים

אדוקיםקתוליםהםאדולףשלואביואמו
האבבנה.אתמעריצההאםיהודים.ושונאי

ביתמתוכם.ובוקעתהעולהלתפילהלהאזין
בשבילההיהבבלומנםל'היהודיהאבות
סרניההיהודים.אלבדרכהשניהתחנה

ביקשהמבלנקה,שניםבשלושהמבוגרת
שלאהיהודיםאללהגיעכדיכסףלצבור
היאבקופטים.ואםבגליציהאםבשמדנרגעו

לקופטים.תגיעבלנקהגםכימגבאה

ואנשי·שםצדיקיםי.

חסונה,ליהדותדרכהאתיודעתסרניה
בלנקהלאוסטריה.מחוץהמצויהשורשית,

לדרךותפליגכסף,תצבורכמוה,תנהג
גבינתבעבירה:הבאהכמצרהאולםמשלה,

ו- .. 1

אותומשייךהיה"אבלפחות.אותואוהב
דתיותובחריצותו'הנודעהאמרלשבט

הראייה .) 84<עמ'למשפחה"ומסירותו
צאצאיביןהיחסאתתקבעהפיגוראלית

אלה,"כלהנאצים.שללדיוקנםהאמר
היההשבטלב.ומשאלותבדיותהיוכמובן'
ומםומםמים.רמאיםנואפים,שיכורים,מלא
ולאורךבייסוריםללמודעליההיהזהכלאך

כאבים"אלאידעהלאעתהלעתשנים.
אתלרפארוצהבלנקהשלחמותה .)םש(
 .לכומרלקיחתוידיעלמחלתובעתארסו

אתהחמותמזההבכעסה .מתנגדנוסבאום

דבריםמסיחההיא •דברלכלהיהודיהמומר
בתיכלעלשהשתלטוהיהודיםברופאים
"ארוריםומפסידה:הציבורייםהחולים
 .) 96<עמיהתנהגותם"וארורההיהודים

האבותבביתבלנקהעםביחדשעבדהסוגיה,
ולאביהודיהלאםנולדהבבלומנםל'

היהפילולוגיה,שלמדמשכילאביה,קרואטי.
חיתהעליהםשדיבראימתוכליהודיםשונא
ישראל'אלוהיששםהצעירה,בוערת.חמתו
משחרנמשכה(סון·יה>שמהדרךנזכר

בדעתלהתחשבבליהיהודים,אלילדותה
כדיכנסתבתילידעומדתוחיתהאביה,

התזתהאבות,בביתהישישיםמןתכשיטים

בלנקהשלהייסוריםנתיבאדולף.שלראשו
תכליתכורח.מתוךגםובחירהמתוךהוא
לבנהמחסהלמצואהיאהבריחהשלאחת

לדמויותלהגיעהיאשניהתכליתהיחיד.
בעתלעצמה,משננתהיאנעלות.הזדהות
אחתבוערתמכנסיהלגבעה,מגבעהמנוסתה
דמויותמותה,לשעריעימהתקחכילשניה,

היאוסרניה.צילהוכמונוסבאוםדוקטורכגון
בביתהעובדותאחתתרזה,אתגםמזכירה

ברחמיםבבלנקהשנהגהבהימלברג,האבות
עםהתחתנהלאלמהאותהשאלהרבים,
מןעוזרתלביתלהכניסלהוהציעהיהודי
בביתלעבודלהשיעצהזוגםהיא •הכפר
להיתפסיכולהתרזהבבלומנםל.האבות

שדומהכמיפיגוראלית,באסוציאציה
ששמההנזירהתרזה,לאמאתיאורהמבחינת

 .בהודוסבלמוכיעםבעבודתהלתהילהיצא
שלבמאבייהחקוקותשבשארוהדמויות,כל

חייםקורותאלהלעברה.שייכותבלנקה,
עםממששללפגישהזכתהשלאנערהשל

עלחותמהאתשתטביעגדולה,יהודיתדמות
ייןקלדוגמתבגימנסיה,מוריםאישיותה.

נשארההסבתאייחו.דנטוליהיוווייס,
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ובחוסרהקנאי'בחזונהובה,בעיורדחוקה,

קבורתהלנכדתה.לסלוחויכולתהרצונה
הסוחראתהנכדהבפניהציגההסבתאשל

אלההחבדא·קדישא.ואתבדנדשסוקהיהודי
לאאךדופי'בלאבמסירות,חובתםמילאו
הזדהותשללמדרגהנבוכהנפשלהביאיכלו

האבותבביתזקנהישישהל'צידמחודשת.
שלה.הייחוסאתנקהלבלמגלהבבלומנסל'

נחמןדנישלצאצאחיתהבלנקהשלאמה
מביאהשמוהזכרתשדק"אדםמהודודונקה,

כיסבורהבלנקה .) 130<עמ'בדנה"לידי
היהשלאאףכיעליומעידהוצידלדב,היה
דב.שלמזוגדולהחיתהמעלתודב,

מנחה,גדולה,גורהפיאחדהחיפוש
מיותםבביתהחסדאתשתשלים·אב,דמות
שנעלם,מאבבצעירותה,שנפטרהמאם

בסיוענמשךבנצרות,שהמידוהמיהדות

ספדאותונובר.מדסיןשלהאנתולוגיה
נתנהנוסבאוםהמומרשלהנזירהשבתו

חזרהדדךשחיפשהתועהנפשלבלנקה,
הןוהדבקותהפשטות"התמימות,למקורה.
ואניהגנוז'ב'אודכתובגדולים,עיקרים
שעדיאלאגיעאשדעדפיהםעלאנהג
בדרכהאחרונהכתחנה .) 185<עמ'האוד"

הכמיההמופיעהנפשה,עלהבורחתשל
בצילהלחסותשניתןהגדולה,לפיגורה

רוחני.מושיעלמצואהבורחתעתידהושבה
 : 187עמ'

הורי,מוויז'ניץ.הצדיקאלדרכיאתעושה"אני
הולכתואניזהבאזורנולדולברכהזכרונם

הצדיק,"שלברכתולקבלבעקבותיהם
"משונה,"

 11משונה."למה

 11שם.בעליאלעודהולךאדםאיז"בימינו

שלשמואתשמעלאכלוםאדוני'מעלה,אנשי"הם
נובר?"מרטיז

 ".אל"
צדיקים,"שלאמונתםעלנהדרספרכתב"הוא

האוד'שעדבלנקה:מחפשתשעדיםשני
לחיי ד~~~המוות,עםגםאצלההמזוהה
לחייםהכניסהשעדהברכה,שעדואתאדם,

עלהתגברהכילהנדמהכאשדחדשים.
עלשזרחחדש,בשחדתזכהוכיהמכשולים

הנפילהבאהבנה,עםותיפגשותחזורחייה,
תקומה.ללא

הנופלשמשוןכמויא.
געגועיהומתוךבמקצת,השתויהבלנקה

שלההזהירותחושאתמאבדתלהיימלנד'
בעלהכרוצחתזהותהאתומסגידה
הזא'נדדמיםאלבפנותהכנסיות,וכמבעירה

ממנההעיירהשלבניבביניהםשדיברו
שאיןכמימתגלהמוויז'ניץהצדיקנמלטה.

היישרמכאןהולכת"אנילהושיע.ידולאל
פתרוןהצדיקמצאאולילוויז'ניץ'
נשמעיםהגלויברובד .) 188<עמ'לתעלומה"

כיטוענתבלנקהשקרית.כאמידההדברים
ומקווהעלםשבאביהאחתמחפשתהיא

אכןהסמלי'ברובדבוויז'ניץ.אותולמצוא

במקוםאבלדמותהנמלטתהיהודיהזקוקה
מןאותהמנעלאבחייושגםשנעלם,אביה

אחדמפסידזנבו",אתשכח"השועלהשמד.
הפיגודאליברובד •סספןחברואלהשוטרים

"וילךהגדולים.מרגעיובאחדשמשוןנזכר
ויקחשועלים,שלוש·מאותוילכודשמשון

אחדלפידוישםאל·זנב,זנבויפןלפידים,
בלפידיםאשויבערבתווך;הזנבותבין·שני
מגדישויבערפלישתים,בקמותוישלח

 .>ה·דסו'(שופטיםזית"ועד·כדםועד·קמה

לאחדשנתפסהלזולועגהז'אנדדם
שהביאועקבותוהותירהבעירותשהבעירה

הניפהוליהודית,ליעלשדמתהזולתפיסתה.
הבעירהשמשוןוכמוהעריץצואדעלגרזן
כמונכשלהעליה,ששנואבמהנקמותאש

בו"ויאחזוחולשה.שלגעבדשמשון'
אותוויורידועיניואתוינקדופלישתים

בביתטוחןויהיבנחושתייםויאסדוהועזתה

לשמשוןבדומהנא).סז'(שםהאסירים"
בלנקהגםכךדלילה,שלבקסמיהשנלכד
<עמ'האיש"שלבקסמוונלכדההלכה"כמו
זוכךבנחושתיים,שנאסרשמשוןוכמו .) 188

אזיקים"שמוהתנגדותה,כוחאתשאיבדה

המשטרה"לתחנתאותהוהוליכוידיהעל
 .>םש(

האחרונההסעודהיב.

הכנסיותאש-השחר"עמודשיעלה"עד
שחדשלהופעתומבשרתאינההבוערות

מאבדתלמותה,והובלהשנאסרהזוחדש.
בנה.אתוכמצילהכנוקמתצלמהאת

מבקשתואינהמתחננתאינההיאבהיאסרה

זקיפותעלשומרתהיאבכךנפשה.על
שבולמקוםלחזורבמשאלתהאךקומתה.
·הקפהביתאביה,עםלהיפגשנוהגתחיתה

שלהתעצמותעלמעידההיא"פינתי",
אשלייתיםגעגועיםחסדי·תוחלת,געגועים
השםאליהם.לחזורניתןשלאלמקומות
שהיהבית·קפהמזכירמגרמנית,המתורגם

קשריםאביב.בתלדיזנגוףברחובקיים
(בדומןמצומצמתבמנהטדאנס·לוקאליים,

עבדי>בשםאוסטריקפהביתעודנזכר

שהםהסדאנס·פיגודאליים,לקשריםמתלוים
השםהיצירה.שלדמותהאתהקובעים
המסונימיתלמערכתמצטרף"פינתי"

מתעצמתואףפוסחתשאינהוהפיגודאלית
אליומתגעגעתשאנידבריש"אםבסיום.
זהשלהם.גבינהועוגתקפהספלזהעכשיו
שלבהיעדרה .) 188<עמ'יותר"לא ,הכול
כמורוחנית,אבדמותגדולה,הזדהותדמות

תבוא,מוויז'ניץ,בצדיקלמצואשדימתהזו
המיוסדת,לדמותהחזרההנעילה,בשורות
האבגוססמן'אדוויןשלהרחמיםמעודדת
שבולאהאחרונה,הרכבתעלשעלה

כשמשון'שהצטיידהנקהבלהחיים.לארצות
לכודהואובדן·זהידות,חולשהשלברגעים
תציגלנחושתיים,ומיועדתואכזר'זדבקסם
כמונקם,שלולאהשלמהשלטרגיתאחרית

לצחוקשהעמידוהוהעיורהאיששידעזו

מבלנקהשונההכנועהבלנקהרגון.במקדש
המוותחותםלהימלט.והיטיבהבגרזןשאחזה
בגודלה.עתהנחתם
הסעודהשלזכרהאתמעלההדומןסיום

ישהקץ.סףעללניצביםהמזומנתהאחרונה
בדיעבד'אחרונהלהיותהופכתשהסעודה

ויש .וצליבתומאסרוסףעלישושלזוכמו
סמוךלמוות,לנידוניםמוגשתשהיא

קפה •חסדשלכמתתג,להודלהוצאתם
בגדדהםבהיימלנד'קפהבביתגבינהגתוער
להתמלא.עשויהשאינהאחרונה,משאלהשל

בתחנתארעית,כליאהמצפהלבלנקה
 .·דיןלביתהעבדתההמקומית,המשטרה
בנסיבותמתחשבשאינומוות,וגזד·דין

מוקטןציודחלשים,עלידומכבידמקילות,
מרתפיעלשנסמכונאצייםדיןבתישל

קבועהכשיטהלהורגוהוצאותעינויים
בלנקהאמדהאדירים,"אלוהיםומתמדת.

את .לאמוצפוימהיודעלאאוסרבלבה,
הזריחה,לפנישעתייםתוליםהרוצחות
 .) 165<עמ'רחמים"ובלאסקסבלאבחשיבה,

כטיפתכמוהבלנקה,בחייהאחרונההתחנה
שמצוימהכלאתזעירהבמידההמכילההים
להורגההוצאהבהנשקפתהגדול.בים

ובאירופהבאוסטריהליהודיםהמחכה
קפקא .היטלראדולףעל·ידיהכבושה
"במושבתבסיפורותיארהלוהטבדמיונו
פיולידמניחיםשבהלהורגהוצאההעונשין"

ואכזריים,משפיליםבעינוייםהמומתשל
ימשיךממנהומסואבת,קלוקלתדייסהמנת

האחרונההסעודה •דוחושתיפחעדויאכל
גרוטסקית, .בצודההוצגהקפקאעל·פי

שעתידבמהחשהואפלצות.מעודדת
בעונשיםמלווהמעוותצדקוהראהלהתרחש
אתשאיבדושלסוגות,שלבידיהםמבעיתים,

מסיכהעצמםעלשעטובזמןהאנושיצלמם
הייחודי'בנוסחואפלפלדמוחלט.צדקשל

מהימנהבצודהלהתרשםניתןשדדנוצמצום
עםהיכרותמתוךכותבהמרובה,מן

קאלטנבדונד'היטלר'אדולףשלמעלליהם
אליהם.שבלוחוהרוצחיםהפושעיםוחבר
האחרונה.שבסעודההזוועהאתמעציםקפקא

שלבטיבןחשושניהםאותה.מעדןאפלפלד
השטנימנצחשבהםבזמניםאחרונותסעודות

בתמונותוהזהירהוכיחקפקא •המשיחיאת

לכיווןמצביעמקונן'אפלפלדחזיוניות.
מכלהדוחותשושנתשתיראהכדיאחד'

כיווניה.

שאיננהאבדמותיג.

אוהיימלנדששמםהמקומותעלבדברה
קירבהנינוחות,לצייןהאמורשם"פינתי",
פגישותיהאתבלנקהמזכירהבית,ותחושת

הולדתהבעיירתאביהעםלשבועאחת
למהלךהסיוםמןהמכסקפה.ביתובאותו
למצואהנואשהניסיוןאתמגלהכולו'הדומן
שפרשוהאבות,חולשתאב.בדמותמחסה

מסגידה·אבותיהם,ואבותאבותיהםממורשת

השואהטרגית.לאחריתצאצאיהםאת
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הופכותמהלומותיהבהתבוללות,מתחילה
שלגורלוההתנצרות.לאחרמידממשיות
אתתגביררקוההמרהלמוות,נגזרהיהודי

 ,דניאלהאבשלבשמוהנפשית.מצוקתו
רביםויהודיםבלנקהאתשהטבילהכומר
דיברעליוהימיםקץנרמזלנצרות,אחרים
ויצאהאריותבגובששהההתנ"כידניאל
ימיבעקבותיהמביאהההתנצרותחי.משם

שאינואבדניאל.בשםנרמזיםהםשגםדין
לצאצאיוהגדולהעמומורשתאתמנחיל
כדמותהמטבילהכומרלידיאותםומסגיר

אבות,בביתעתבטרםנכלאמדומה,אב
לבתווגורםלדעת,איבודשלכמעשהנעלם

והשמדהשמדת. nפי·פלעברילהגיע
אתמגנהאינהאפלפלד .זואתזהמפרנסים
מתוךאחריההנוהיםאתאלאהנצרות,
הסגור·הכנסתביתקנאות.אוחולשה

אודלףמתפלליםשבההנוצרית,והכנסיה
מייצגיםהיהודים,שונאימשפחתוובני

 .השניהצדמןוקנאותהאחדהצדמןחולשה
משענתם,אתשאיבדוהאבות,דעיכת

המידרדריםהאבותבבתיבמתרחשמסתמלת
של·החוליםמביתהנלקחהסיועוהולכים.
מלמד ,השתמדותואףעלנוסבאוםהדוקטור

שאבותיההנוצרית,בחברהרחמיםפסוכי

בשנאתמעורבתוסליחהאהבהתורתלימודה
תורתבחסותורופאים,חוליםבתייהודים.

שותפיםיהיוהנאצית,בגרמניההעליוןהגזע
וילדיםנפשחולימום,בעלישלבהמתתם
במכוניותההמתהמשיטתבשכלם.פגועים
תצמחהחולים,לבתיכביכול ,בדרךסגורות,
המוות.במחנותהציקלוןבגאזההמתהשיטת
באדולףאבדמותלמצואביקשהבלנקה
 ,ברומןכמסופר ,שנועד ,לגרזןונזקקהבעלה
שרתכליוהפךגדרות,ולהקמתהסקהלעצי

במשפחתהאבדמותבהיעלםראש.לכריתת
המפלצתיתההזדהותדמותובהיכרתהמוצא,

שלחשיבותןתתגלה ,היסודבמשפחת
האבותאחרהחיפושחדשות.אבדמויות

ספריועל·פי ,לאוזןמפהבמסריםיסתייע
החסידות,מסיפוריהאנתולוגיהדוגמתמופת
דמותהואנובר .נוברסםשפיר ,הגנוז""אור

וגםיהודיםבקרבגםמוניטיןבעלתאב,
"נביאבושראונאורה,נצרותשלנחוגים

ביןזיקהקובעהפיגוראליהנוסחלגויים",
הראשון>(המעגלבעלילההמופיעותהדמויות

הראשיחיותןשמקוםהנרמזותהדמויותובין

השני),(המעגלהגלויהלעלילהמחוץנמצא
שלבהבלטההואאפלפלדנוסחשלייחודו
הדמותמןבהיפוךכאבותבמעמדןדמויות

כנקודתששימשה ,הבןישושלהמשיחית
הפרה·פיגוראסיביתבפרשנותראשיתמוצא

מתייצבהיטלראדולףהנוצרית.במסורת
פיהשעלהסומאה,אבי·אבות ,השטןכדמות
אתשהפליא ,האוסטריהחלבןאודלףמצויר
 ,הקטןילדועלגםפסחולארעייתומכות

 •קטןכישוצעמולראותשדימה
שאינןהיהודית,ההיסטוריהגיבורות

תפקידילמעשהממלאות ,בשמןמוזכרות

בגלל .עמןלעזרתנחלצותכשהןאבות
במצרהלדבוקנאלצותהןהפיזיתחולשתן
ופיתוי.הונאהפנים,העמדתהעבירה,הבאה

מלחמתןמחמתמושלמתהיאתהילתן
בכוחןשיעורלאיןעליהןהעולותבדמויות

אתמופחתת,במידהלובשת,בלנקההפיזי.
שופטשלמדמותומשהובהדבקוגםדמותן

הןיותרמושלמות •הגיבורשמשון ,בישראל
המוסרותורתהחסידותמעולםהדמויות
מחפשתנדודיהלמסעבצאתההיהודית.

מפקידההיאהוריה.שלהשורשיםאתבלנקה
זו •סאונדליזההגננתבידיילדהאת

לאמור ,התנ"ךבסיפורילהשתמשמיטיבה
חינוכיכאמצעימקדם,והאמהותבאבות

יהודית.זהותלקביעתבמעלה,ראשון

ההיסטורימןחתימה:יד.

להיסטוריוסופי
בזיקההמתמצאהפיגוראליהנוסח

עימדכוחוומשיחיות,שטניות·אבלדמויות
להבנתכפתחלשואהשקדםמהבהצגת
מןמשתמעוההתנצרות,ההתבוללותהשואה.
רבותמיצירותגםכמו ,שלפנינוהרומן
שסופהכמחלההיו ,אפלפלדשלאחרות
אתהנפש.אתרקולאהגוף,אתלהמית
באדולפיםלתלותישהעיקריתהאשמה

מאשםהיהודיםאתלנקותאיןאבללמיניהם.
 ,אפלפלדוגרמניה.אוסטריהכמובמקומות
ב"רחובותגרינברגצבילאוריבדומה
ליהדות,נצרותשביןבמתחרואההנהר",

אלא .ארופהיהדותבחורבןראשיגורם
כלפיהמאשיםזעמואתמפנהשאצ"ג

 ,היהודי·הגלילי ,ישואתשהפכוהנוצרים,
מפנהאפלפלד •וטבחורצחושבשמו ,ליזוניו

ביקשושבעיורונםהיהודיםאלהאשםאת
דניאל.הכומרמידיוהצלהרווחלמצוא

גםולרחמיםגםפתחפותחתעצמההנצרות
תהיהבמנזראדולף,יימצאבכנסיהלקנאות.

נובר.שלספרוובידהצילה
שיעלהב'עד ,הייחודיבנוסחההפיגוראליות,

לאחורוגםלעתידמנסה"מפנההשחרעמוד
זו ,"ךהתגעלההישענות ."ךהתגאל

הקלההנרמזת,וזוהגננתבתיאורהנזכרת
למקומןהבעייתיתבהתייחסותאפלפלדעל
הכלל:היהודים.מצדאלימותתגובותשל

בהמחשתולהורגו",השכםלהורגך"הבא
בגרזןהאוחזתביןמגשר"בית,התג

ובחרב.במקבתשאחזומק,ןם,לחברותיה
מאדיריםהחיצונייםוהספריםהתנ"ךסיפורי

נראיתהשואהאפלפלדאצלקמה.חגאת
שלובנצנוציםהכבדים,האפלים,בצדדיה

המאזןהואוכזהוגבורה.ועוררותחת

ובנפשותבעלילתו ,הרומןבשםהמשתקף
הצלעלמעידהכול •במסגרתוהפועלות

והפךהשואהערבהיהודייםהחייםאתשפקד

ובתאיבבורותלחורגההוצאהבימילצלמוות
מסורתאתלהציגהיטיבאפלפלדהגאזים.
לגחלתמניחיםשאינםהיהודיםואתהיהדות
דמותהיאבלנקחתום.עדולדעוךלכבות

 .השחרעמודלידארתחמציגיםאםחירות,
והחטאים,הנואשיםאלחגםבחיפושיה,אבל
היאהישישים,שלהערךחפציגבינתכמו

הצלתחדש.שחרשללהופעתוסיכוייצרה
לביןוהכנסתו ,בושדבקואביומתכונותבנה
ביאליקתקווה.שלבאוראותומאירה ,אחיו

 ,הנעראתהאש""מגילתשלבסיומההותיר
דמעתליד ,הארץפניעלהיחידהפליט
השחרואיילתעגום-העינייםהמלאך ,היגון

הילדאתהשאיראפלפלדברקיע.המצויים
חיכתהלושגםבמקוםואם,אבבלא ,הרך

שלאאףהגבורה,מנוסתאךההשמדה.
עצמהוהסגרתהטירוףמסףהאםאתחילצה
מוגןבמקוםהילדאתהשאירהלמוות,

הסיכויממנונעלםשלאעתידלווהותירה
עצמיים.לחיים
בנוסחו ,אפלפלדשלבידיועלה ,אכן

אלהפרסיםמןלהגיע ,והפיגוראליהמסונימי
 ,בהיקפןיותרהגדולותהמאוימות,התמונות

במערכתבעובדות,שעניינו ,ההיסטוריומן

חחיססוריוסופיאלומסובב,סיבהשליחסים
האירועיםבמחלךכוללתחוקיותהמגלח

השחר"עמודשיעלהב"עדההיסטוריים.
יצירותיובמכלולכמו ,אפלפלדהתגלח

ולהסבירלתארהגדולבכשדונוהקודמות,
ובזמןהשואהערבהיהודילעםשאירעאת

למגילות •אויביוומידיעצמומידיהשואה,
עםקורותאתשליוו·המבע,אדירותהחורבן
זולקודמותיה.ראויהאחת,נוספה ,ישראל

מישל ,המופתי ,הסגוליבנוסחומתייחסת
כדיהאש,מןראשואתלהסבשמשכיל
בבעירתהלחושיהיהשניתןבאופןלתארה
ממאמצילהתרשםוגםשהסבה,וביגוןהמכלה
להיחלץכדישנדרשוהכביריםוהנפשהגוף

 •הימנה.

גרפיותכליוביהערות

עד ,אפלפלדאהרןמתוך:הןבמסההמובאות • 1
אדיך ; 1995ירושלים,כתר, ,השחרעמודשיעלה
ביאליק,מוסדקרוא,ברוךתירגםמימזיס, ,בךאואר

תשכייס.ירושלים,
עלמוסברתשהיאכפיבפיגוראליותנוסףדיון , 2

צביאוריביצירתמתגלהשהיאוכפיבך'אוארידי
 ,יחדיובגדולתם,משורריםבספרי:ראהגרינברג,

לפיוכן, : 113 • 90עמי , 1997תשכייס,אביב,תל
הוצאתהחדשה,בפרשנותדרכיםבספרי:מפתח,

 ,תשייןגן'רמתבר·אילן'אוניברסיטת-שלהספרים
1990 , 

 ,בספרוראהלסמלנותמסונימיותביןההקשרעל • 3
וספרותסימבוליזם ,פיידלסוןציארלסשלבאנגלית,

 ,שיקאגואוניברסיטתראשונה,הדפסהאמריקנית,
 , 1953שיקאגו,

יצירותשלוהמסונימיהדו·מעגליאופייןעל , 4
ראההשחר'עמודשיעלהעלדשקדמואפלפלד'
שישהבספרי:לאפלפלדהמתייחסיםבפרקים
סיפורת : 1972תשלייב,אביב,תליחדיו,מספרים,

רמת·גן,-גבעתייםמסדה,מסאריאליססית,עברית
אביב,תליחדיו,בייחודם,מספרים ; 1974תשלייד,
אביב,תליחדיו,וחזיון,חזון ; 1981תשמ"א,

ספריתקיצוניים,מצביםשלדרמה ; n, 1987תשמיי
 , 1995תשנייה,אביב,תלפועלים,
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ןתיזל םרמע

ארועיםספרים,מוספים,

מראשמכוררב-מכר

ספטמבר'שלהראשוןבשבועשלישי'ביום
ברחובסטימצקיחנותפניעלחלפתי
אניבובמסלולסופר-רוול,לידדיזנגוף

כיוראיתיקרובות,לעתיםלעבוררגיל
סולקולרחוב,הפונההראשי'הראווהמחלון

בו'והוצבו-קודםיוםבושהיוהספריםכל
אחדספרשלעותקיםעשרותהעין'למלוא

בלבדאחדספרבמקוםולהותירהצופהמעין
ובלתי-אסתטי'בלתי-אתימעשההוא-

ביןבלתי-כשרקשרעלבעלילהמצביע
במסרהססימצקיחנויותלרשתהמחבר

במהלךולהציבהשוקעלכליללהשתלט
אורןרםשלהחדשספרואתאחדדרמטי
מהשבועמידהמכר'רבירשימתבראש

מאזקרהשאכן'(מהלהופעתוהראשון
בפועל).

בלטואותיותאדומהבכריכהבלבד'
מאתהחדשהרומןספק"'של"צלשחורות,

אורן.רם

ובולטתמאסיביתכל-כךחיתההתצוגה
כאןנעשהכיספקשלצלהותירהשלא

רב-הקוראיםציבורעללכפותבוטהניסיון
אםוביןירצהאםביןמראש,מכורמכר

זועקתממששבדבראי-ההגינות .ימאן

האחריםהספריםכלאתלסלקלשמים.
שלהםזכרכללהעליםשבחזית,מהתצוגה

פרסי'עסקאמנם,היא,סטימצקירשת

מיעםעסקיםלעשותלכאורה,שזכותו'
דעתה.עלשעולהדרךובכלרוצהשהיא

בראשהיאסטימצקירשתובכל-זאת,
ספרים,למכירתחנויותרשתוראשונה

ומתןלמו"להפיכתהכמעט,מונופוליסטית
היאשבהוצאתה,לספרבחנויותיהעדיפות
החופשיתבתחרותגבתהרלאפגיעה

לבובתשומתלזכותהספריםשארובסיכויי
הקונה.של

כאן?מושתקמישלקולו

כותבהואכאשרבקוראמהתללאוריצחק
('פס-פרם-'אלפיים'העתכתבעלבמאמרו
וספרותתרבותציונות',פוסספם-פם

פוסט-מהימביןאיננוכי ) 15.8.97'הארץ',

שללרשימתובקשרנאמריםדבריוציונות.
גוריתוקףשםכתב-עתבאותוגוריחיים

של"זהבםזרסלעידיתשלספרהאת
פוסס-ציונית"דרשהבכינויהיהודים"

אחריםמאמריםשגםמצידו'לאור'יגעה".
עמנואלשפירא,אניסהשלכמוב'אלפיים'

אומרבעיניו'חןנושאיםאינםונוספים,סיוון

ולזיבוריתלעידיתהמשותףהמכנהכי
"פוסס-ציונות",המלההיאבחוברת
דםקצתלהזריםבמסרהלשםשהוכנסה
הציוניתהמחשבהשלהמסוידיםבעורקים
קיים.לאדחלילעלביקורתבדמות

("'אנושלםספרהקדישעצמולאורהאמנם?
המאוחדהקיבוץמולדת"אותךכותבים

הציונותעלביותרנוקבתלביקורת ) 1995
<האםכמעטאבןעלאבןממנההשאירהשלא
מיעלוחזקהקיים'?)לא'דחלילהיאגם

גםשיידעהציונותבעוולותכךכלשבקיא
גםפוסס-ציונות,עלבדבריוגוריכיווןלמה
שלצורךמפורשת,הגדרהלכךנתןלאאם

חשובה.כךכלאיננהגםענייננו
יהושעא.ב.שלמאני""מרעלבדבריו
התקופותמחמשכילאורטועןספרבאותו

נעלמההשיחותבחמשהנידונותההיסטוריות
כי .בכדיולאישראל'מדינתשלהקמתה

לשכוחמאך"רצויהיהליהושעלאור'לפי
פליטים,הקמתה.מאזשלהההיסטוריהאת

תגמול'פעולותצבאי'ממשלמעברות,
כזהאירועכל 1967מלחמת ,סינימבצע
 ) 160<עמ'ממש"שלמאורותליקויהיה

הפרויקטשחולל""הזוועהעצםמלבדוזאת
מתוארהיהזהכלאילו .)םש(בכללהציוני
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צדקתשלהביטחוןהיהגורס,הואבספר'
יהושעביקשוזאתבקורא,מתערערהדרך

תפקידעלכלומרלדבריו'כך'עללמנוע.
עמדלא"מדועהוויכוח:מתנהלהסופר'
מדועמהם,נגזלשזכרונםאלהלצדהסופר
הזיכרוןמנתאתלהםלספקכדידרוךניצב

 .). 161<עמ'שלהם"הקיבוצי

מארנסטציטוטעלנסמכיםשםלאורדברי
הזיכרוןבבנייןהשיכחה"חשיבותעלרנן

הפוליטיותהתצורותש"כלכיווןהלאומי"
אלימים"ברוטאלייםבאמצעיםתמידנוצרות
אולהדחיקהציבוריהזיכרוןמבקשאותם

זוגישהאפוא,מאמץ'לאורלהשכיח.
האנושיתההיסטוריהעלבעצם,המביטה,
היאזה,מבטשלחשיבותווחרףמאחור'
מלפנים.מראיהאתהעיקר'אתמחמיצה

מסוגליםסגולהיחידישרקידעהתנ"ך<כבר
האדםיראני"לאכילהיפגע,בלאלכך

זרטל'עדיתשלהתזהגםזוהיוחי").
לארץ-ישראלהעליהאתבספרההמתארת

יסודעלכפויה.כהגירהאלאכהעפלה,לא
משמרהיחידשלנוזכרוכירנן'שלההנחה

מנסהאותווהעוולהאלימותמעשהאת
לחלץמנסההיאלהשתיק,הקיבוציהזיכרון
ספרה,שלעובדתיתכמסקנהגםזוקביעה
גוריחייםתוקףבכלמערערעליהמסקנה

הכיווןמןהשאלהאתהמעלהבמאמרו'
כאן?מושתקבעצםמישלקולוההפוך:

מנייןרובשהיה'העולה',שלקולולאכלום
לטובתהעולים,אוכלוסייתשלבנייןורוב
שולי?מיעוטשהיה'המהגר',שלקולו
עצמו'גורישלהאישיתעדותוגםאבל

בהעפלה-התקופהבאירועיחלקשנטל
על-ידימידמושתקת-השחרורובמלחמת

שלבכייניבמאמרנפתחת"החוברתלאור:
הופךקורכן'אינושגוריכיוון .גוריחיים

 ,, ...בןלקורעצמוגורי
ובצדק,מכיר'שלאורביותרהחזקההטענה

מוכןהואשאיןאלאבן'הקורטענתהיא
שמרגיזומהלהשמיעה,אחדלכללאפשר

עםגורישלהזדהותוהואמכליותראותו
כולם,בשםמדבר"גורי :בנותהקור

מקצנלסון><ציטטהיההואבמשרפות
ובפלמחיידי>שיר(ציטטהיהובאקסודוס

גורישלמהמאמרלצטטקשה ...היההוא
היהשלאהיהודיהעםבתולדותאחדמקום
גםלךוהריערב)"מיהודי(חוץממנוחלק

בישבן.לבעיטהבנוסףלחיסטירת
מסכםלזרטל'גורישביןלוויכוחלשובאם

מהלהסבירטורחאינו"גוריכך:לאוראותו
אלאהפוסט-ציונית,בדרשהמייגעבדיוק

'מהגרים'לשםזכוש'מעפילים'העובדהאם
בתרבותאכן'החדש.'מיהו-ציוני'מבחןהיא

לכלכפוייםשמותהרבהכךכלשהעניקה
נוראומעשים,אדם,ובניכפרים,הרבהכך

המלים.אתקצתלשנותמבקשמישהואם
הבאיםשרובחושבתזרטלעידיתובכן'

ישמה .העפילוולאהובאוההעפלהבמפעל
גניחות".ויכוח?בתורלהציעלגורי

עדותואתלפסולללאורמאדחשובכאמור'
דווקאגורי'של ,לטעמיוהמרתקת,החיה
ולקורבנות,לאירועיםקירבתובשל

האקדמילשיחכולוהוויכוחאתולהעתיק
שהואלפניאבלתבוסתו.לומובטחתשם

ישמהלשמועזאת,בכלכדאי'כןעושה
שלספרהעלל"גניחות",מעברלומר'לגורי
מי,שלקולוכל-כך:החשובהבסוגיהזרטל

כאן?מושתקבאמת,

המערבת(כתיבהב'אלפיים'גוריכותבוכך
במעיןספרות,שירה,עדויות,זכרונות,

ועניינים>:רב-צבעיםקולאז'
מאלדדאנודהמעלהאנוש''חייבספרו ... "

המהפכהאלשבאצ'ןאתהגיבוריםבין

לאורצוקח

הפרולטריוןמקרבכשבהאיהקומוניסטית
האינטלקטואלהמנדריןז'יזורקיוואת

להשיבכדיהמהפכניהמעשהאלשהצטרף
בדלותהשקועיםהללומהמיליוניםאחדלכל
ההעפלהתנועת .עצמוערךהכרתאת

העוליםמקרברבותעדויותזאת.עשתה
דוברתזרטלבעודכך.עלמעידותעצמם
שלעלבונואתותובעת'הנישאים'בשם

שליהירותםמולאלהסביל''האובייקט
דברםאתלהביאטורחתהיאאין'הנושאים'

אילושלה.התזהלאישוש'המובלים'של
היהאוליהעדותרשותאתלהםהעניקה

היוהללו'המהגרים'מןניכרשחלקלהנודע
 .יערותלוחמיציוניות,נוערתנועותשרידי
ואללשובלאןלהםהיהשלאיהודים,וסתם

מארצותיהםשעייפואנשיםלשוב,מי
ובחרוגדול'אחיםלקברשהיובאירופה

ונוצרוקמוההםבשניםהריבארץ-ישראל.
הכשרות ,נוערתנועותהעקוריםבמחנות

עיתוניםופורסמוומפלגותקיבוצים,
אתהאנשיםאמרובהםעת,וכתביוחוברות

היהלדברזרטללהםנתנהאילודברם.
נושאיהיואלהשאנשיםלהגםנודע

שלהכפוייםנישאיהולאוההעפלה''הבריחה
לארץ-ישראלהדרךוכיהציוניתהרטוריקה

הכרתואתהאנושיכבודםאתלהםהשיבה

עצמם".ערך

אז ... "(לאורבעינישוליענייןשהואמה

חושבתהיאהמלים,אתקצתמשנהזרטל
ולאהובאוההעפלהבמפעלהבאיםשרוב

שלמהותיסילוףאו ,שינויהואהעפילו")
דקדוקיאלהאיןגורי.בעינישלמה,תקופח
בעיניו:עניות

ו'ההעפלה','העליה'ימיהיוההם"הימים
ברחובותמפגיניםו'חמעפילים','העולים'

עברית''מדינהחופשית','עליהזעקוהארץ
אוליזאת.זוכראניהצועקים.ביןהייתי

שלחמתהאתמעוררתהפרשיותסמיכות
והציונות,העבריהיישובהפכואיךזרטל'
 ,המחתרתית'החגירהאתגםהשואה,לאחר

כינוןלמעןלמנוףזרטלשלבלשונה
המחברתאיןהזחהפשעאתישראל.עצמאות
 ,זוהיהאחרים",וכללבן-גוריוןסולחת
אוהמפורסמת"המניפולציה"טענתכידוע,
"האינסטרומנטליזציה",יותרמעודנתבלשון
 ,לוזרחלמטרהכלשהוענייןניצולדהיינו

החדשים''ההיסטוריוניםעלבמיוחדהחביבה
את"ניצלה"שהציונותלמשל'ם,יהטוענ
אתבאמצעותהלקדםכדיהשואהנושא
שללרצונםבניגודמדינת-ישראלהקמת

עצמם.הניצולים
הולך ,פניועלכביכול ,המופרךזה,טיעון
השואה,הכחשת<כמוזאתבכללווכובש

בהיסטוריוגרפיהמרכזימקוםלהבדיל>
"בניגודגורי:שםכותבכךעלהחדשה.
שחםחישובמנהיגיחשבולאזרטללעדית
ביד'כחומרהשואהשרידיאתמנצלים
הםחציונית','המניפולציהלצורךהיוצר'

גסהמלחהיאהמדינה'ש'הקמתחשבולא
שללרצונםבניגודנעשיתושהיא

'המהגרים'מןמעטלאמכיראני'המהגרים',
פגיעההיאסבילים''כנישאיםהצגתם ,הללו

שלחם",הבחירהובחופשהאנושיבכבודם
כולם.אתכאןנביאולאארוכיםהדברים

באומרוזהבנושאדבריואתשםמסכםגורי

בא"העפלה"במקוםב"הגירה"השימושכי
משפתםההםהימיםאתבדיעבדלעקר

בדורשנקבעווהמושגיםמהמונחיםומלשונם,
ל'אובייקטהניצוליםהפיכתלדבריו'ההוא.
מסייעתזרטלשעדיתשקרהואסביל'

שלצידוקהעצםתחתהחותרשקרלהפצתו'
פחותלאאוסיף,ומצדיישראל'מדינת

מניפולטיבי.
החדשים"ה"חיסטוריוניםכאמור'ב.ב.

ניצוליאתתימרןכיבן-גוריוןאתמאשימים
אףלישראל'לעלותעליהםוכפההשואה
מאשרקלאיןלכאורהציונים.חיושלא
עדייןהחייםניצולים,שרידיאותםאלללכת
<של'חכצעקתם'פיהם,אתולשאול ,בינינו

חםאיןמהמשוםאבלההיסטוריונים)?
זוהזדמנותכאשרגםזאתלעשותמזדרזים
יחם.לפגנקרית
לביןהחוקרההיסטוריוןכיןכזהחימפגש
במשדרמכברלאהתרחש ,מחקרומושא

ליציאתשנהחמישים-"אקסודוסהטלוויזיה
יוסףפרופ'לחפאנחברבין " 194 7אירופה

השותףת"א,מאוניברסיטתגרודזינסקי
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עצמה(היאזרטלעדיתד"רשללדעתה
לביןבכדי>לאוכנראה ,בולהשתתףסירבה
בקהל.שישבוהאוניה,ממעפיליעשרות
ביותר:מאלףהיהלצופהשנגלההמחזה
מןמכתבבאיזהמנפנףגרודזינסקיבעוד

בן-ביקוראתמחברומתארבוהארכיון

להוכיחביקשממנוהעקורים,במחנותגוריון
 ,לארץ-ישראללעלותאותםתימרןכי

שבאולםהחייםהאנשיםקולותאותוהחרישו
וסילוףכזב ,שקרהםדבריוכיבקריאות

 ,דאזהקבוצהמנהיגבמיוחדהרשים .גנזור
הרצוןכירב,בלהטשטען ,רוזמןמרדכי
והרצוןב"אקסודוס"לארץ-ישראללעלות
עלשצרוהבריטיותבמשחתותלהאבק
היהההגנה,שלרצונהמשהיהיותרהספינה,
בכךלהפגיןשרצועצמם,העוליםשלרצונם

אחרידווקאשלהם,הלאומיהחייםרצוןאת
השואה.

החייםהאנשיםשלקולםגברעצמובמשדר
 ,כאמורבספרים,אבל ,החוקרשלקולועל

אתהולםשאינואלהשלקולםמושתק
 .עבודתושלהיסודהנחות

זה?רדיוזה

-אריה"לךטוב"כלאריה", ,לךטוב"יום
שר-החוץנוהגזהבנוסחאישיותבברכות

גולןאריההרדיומשדרלהיפרדלוידוד
נוהגאנילוב'ברשתהבוקריומןיאתהמגיש
לא?מדועובאמת,השכמתי.עםלהאזין
כל-כךגולןאריהשלשאלותיושהרי

הסתםמןשהןמבינות,וכל-כךמתוקות
 .השרשלבהינוצופיםכנופת
לתקשורתקורהטובלאמשהו ,הקיצור

כמעטאיןהאחרונה.בתקופההציבורית

מריבותכמעטאיןקשות,שאלות
נהפוך .בידושהשררהמיעםתקשורתיות

אתאוגפיםשהשדריםלךנדמהלעיתיםהוא,
הכתבכןעושהבעיקר .מימיןהממשלה
בן-מנחם,יוני ,הרדיושלהחדשהמדיני
ראש-הממשלהלשכתכדובריותרהמשמש
בדיווחיוחדלושאינו ,מדיניככתבמאשר

כאשרביותר"בכירים"גורמיםעללהסתמך
ממש,שלמידעמשדרהואאיןהמקריםברוב
אותםמפיחד-צדדיותפרשנויותאלא

מנסה"ערפאתבנוסחביותר""בכירים

מתעתע"ערפאת " ...זמןריחלהרו
נוזכרועלמסתמך"ערפאת " ...בישראל

וכדומה. " ...הציבורשלהקצר
שידוריאתלשבשהממשלההחליטהכאשר
פעם<וצריךהסתהשלבתואנהפלסטיןרדיו

שריםישהרי-כאןמסיתמילשאול
ערפאתאתלכנותחדליםשאינםבממשלה

שלמפיושמעתלאטרור")כנופיית"ראש
האנטי-הצעדעלכלשהימחאהזהכתב

עםסולידריותשלביטויאוהזה,דמוקרטי
רקאלאהפלסטינים,השדריםעמיתיו
בביצועמתמהמהתהממשלהכיעלקובלנה

החלטותיה.
עלמישהולוהעירכנראה,לאחרונה,
בכירים"גורמיםהצופןבשםהמופרזהשימוש

בשמםלנקובהחלוהואבירושלים"ביותר
הללוהבכיריםשהגורמיםומסתברהמפורש

ודומיהם,בזקשי ,בר-אילןדודנוח,דניהם
אחרים.שלדובריהםאלאאינםעצמםשהם

זה?רדיוזה

צרויה?באהבה,חרשמהאז

צרויהשלספרהאתלקרואסיימתילאחרונה
עמ' 319 ,כתר(הוצאתאהבה""חיישלו

רשימתבראשרביםשבועותשהיה ) 1997

 ,לוודאיקרוב ,אותוהציבושם ,רבי-המכר
הןסקרים,פיעלשכןדווקא,הקוראות

והקונים,הקוראיםבקרבמובהקרובמהוות

שכלסיפוראותושלהתוכןמהותוההואני
ליבן?אתכבשכך
 ,בענייןונקראבכשרוןכתובהספרספק,אין

ישן ,דומני ,הייןאבלחדש,גםאוליוהקנקנן
שסופההרסנית,אהבהעלסיפור-נושן

באגדותהאישי"השבראו ,חורבןחורבן.

התזהנושאגםהוא ) 109<עמ'החורבן"

בוחרתיערה, ,הסיפורשגיבורתהאקדמית

עלחז"לב~גדתמתמקדתוהיא .עליולכתוב
שלהאשהאתבמרמהשגזלהנגרשוליית

לווהלווהגרשהלאותוהסיתועודהנגר
יכוללאוכשהנגרכתובתה,אתלשלםכסף

קפוצ'ינסקיצילום:שלוצרויה

לשרתלבואנאלץהחובאתלפרועהיה
עומדוהואושותיםאוכליםהיווהםאותם,
מעיניונושרותוהדמעותאותםומשקה

חז"לאגדתומעין ,)םש<בכוסותיהםונופלות
עצמו,בספרלגיבורהשקורהמהגםהואזו,

אריהואתאותילדמיין"ניסיתיכדבריה,

ממלאויוניקוניאקושותיםנקניקיםאוכלים
שכןמסוים,בהיפוךובוכה",הכוסותאתלנו

בן ,הצעירהגברכאןהוא ,יוני ,הנבגדבעלה
הגברהאהוב,ואילוהנגר'שולייתשלגילו

שלנעוריםחברהואאריה,המיסתורי,
בוחרתשלוצרויהגםחז"לוכמוהוריה,
-מבחוץגיבורתהשלסיפורהאתלנולספר

האשהאותהכמואולישאני"החלטתי
באמת,הרגישההיאמהיודעיםשלאבאגדה,
מבלי-<שם>מעשיה"לפילנחשרקאפשר
אותםפשרעלדברוחצידברלנולומר

 ,פשרלהםלתתמאדקשהשאולימעשים,
והמעשיםסתום.פשרםנותרלפחות, ,ובעיני
שללעייפההידועהסיפורהם ,כאמורעצמם,
סיפורתשוקתו',ואליךרובץ,חטאתל'פתח

כההבוגרלגברוהתמכרותהתמסרותשל
כולאומעליב,משפילומתעלל,רודהואפל,
גוברתכן ,בכךמרבהשהואוככל ,ובועל

הסוף,בה.שלותלותווגם ,אליותשוקתה
בספרייתמסתיים(הסיפורטובאינו ,כמובן

הלילהאתהגיבורהעושהשםהאוניברסיטה
אהובה>אתוהןביתהאתהןשנטשהלאחר
לעולמים.היהכבר ,כמדומניזה,גםאבל
בשיחתשלוצרויהשנותנתההסברגם
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אמוניםהפרתעלמשלמתיערה,הגיבורה,כי
אתמעציםנעוריה,אהובלאריהאמהשל

אניואילוהסיפור.שלהאטאביסטיהרושם
פוסטמודרנישבעידן ,סברתילתומי

לאיזהלפחות,נזכה,מובהק,כהופמיניסטי
 ,אזהמינים.שביןהיחסיםבמערכתחידושים

צרויה?אהבה",ב"חייחדשבאמת,מה,

לאחורההתקדמותחגיגות

פיגועבעקבותקורבנותארבעהכשנופלים
הממשלהמכריזיםבירושליםבמדרחובטרור

לעומתלהמשיך",אי-אפשר"ככהכיוראשה,
שישה-עשרנוראשבועבאותוכשנופליםזאת

ושנים-בדליקהארבעה-בלבנוןמחיילינו
-הימיהקומנדושלהפעולהבכשלדןעשר

"מוכרחיםכיוראשההממשלהמכריזים
ולאהקורבנותלאמשמע,להמשיך",
אלאההכרזות,תוכןאתקובעיםהעובדות
רוצההממשלהאיןהראשוןבמקרההכוונות.

אינההשניובמקרה ,אוסלוהסכםאתלקיים
מחשבהשגילוהיחידות •מלבנוןלצאתרוצה

הנשיםהיוזועגומהמציאותנוכחרעננה

"לצאתהקוראותאמהות""ארבעמתנועת
בשיחתמהןשתייםהופעתבשלום".מלבנון
מרהיבההדגמהחיתהבגיןבנימולועידה

בקיפאוןנתונההביטחוןמחשבתכילטענתן
ובקיבעון,

בימיהכריז,ראש-הממשלההערה:ועוד
עתהנמצאתישראלכיאולברייט,ביקור
עתבתש"חבושחיתהלזהדומהבמצב
לעםנאהמתנהאכן'קיומה.עלנלחמה

 •.לעצמאותה-50החגיגותלקראת ,בישראל
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ניריהחתיכהעםהסבתא
אייזנמןצבי
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למרוםעיניהאתנשאהמהיערות,הסבתאשיצאה
בחיים.אותההותיראשרעללווהודתה
 •שביערמסוקסזקןאילןכמונראתההסבתא
ליבנהעץשלקליפתוכמוחיוורתחיתההסבתא
שנפגעהארנבתכמוצלעההסבתאמקולף.

תחתוניתשמלה,מעלשמלהלבושהחיתההסבתאתועה.מכדור
כבש.עורעשויהאיכריםפרוותאלהכלועלתחתונית,מעל
בשרוולהומזיעה.מתנשפתחיתהוהיאבתחילתו'היהכברהקיץ
קל.רוחמשבכלעםנשנקהוה~אפעורהיהפיההזיעה.אתניגבה
לאחרהמערות:מןלראשונהכשיצאוהקדמוניםכאחדנראתההיא

יום:איננוהיוםבומקוםהעצים,עלוותבאפלוליתממושכתשהיה
המלאימןקרנייםמקצתלתוכולהגניבמסוגלתאיננההשמש
בחריקות,ברעשים,חשדותמלואטעוןהלילהבומקוםשלה.השמשי

ענפיםופיצוחיחיותיללותמשנתם,מקיציםעופותשלבצווחותיהם
מגפיים.זוגותעשרותעל-ידינרמסושכאילו ·יבשים,

תיפולשמאהפחדואתהיערותמןהסבתאאיתההביאהאלהכלאת
בכפריםהיושביםהאיכריםמפניהחששותאתהגרמנים,שללידיהם
שלולילדיהםליהודיםארבואשרכנופיותמפניובעיקרשמסביב
לעצמהלהניחכוחעצרהלאוהיאבקרבהעמוקשקעהפחדיהודים.

שלאחרהראשוניםבימיםוהרגישהשראתהמהמכלמעטהרוחנחת
השחרור.

אוחזתאיתה,הוליכההיאהיערות.ממחבואיהזקנהיצאהלבדהלא
נספוהילדה,שלואמהאביהבעלה,עםבתהנכדתה.אתבידה,

שלהם.הפרטיזניםיחידתעלגרמניםבהתקפת
הסבתא:מידיעצמהלנתקהתאמצההילדה

חסידהסבתא,המים~עלשטיםברווזיםסבתא,פרפר!-סבתא-
סוס!אחרירץסייחקש!שלגגעלאחתרגלעלעומדת
תחושתעל-ידינהדפתמוסבר:לאפנימיאי-שקטמתוךנרדפת,

ממושכתלשהיהנכדתהעםהסבתאעכבהגתלאגזרת,מרלאאימה
והלכה.הלכההיא .אחדבמקום

האגסיםהתפוחים, .אותןקצרווהקוצריםהבשילוהשיבולים
נעלמוהכרובהסלק,האדמה,תפוחימהעצים.נקטפוכברוהשזיפים

רחבים,נתיביםעלוהלכוהלכווהילדההסבתארקהשדות,מעל
שוליים.במשעוליםצרים,בשבילים
שכרסיהןשחורותעננותחושך.הרימביןסופההסתערהפתאום

האווירפחד.תקוףנמוגהיוםאורהשמים.עלהשתלטועמוסות
רעשובהמייתקולותבקולינתייללהרוחעת.בטרםוהזקיןהאפיר
רעמיםלרוחלהונענו .לשחטועליושעומדיםכמיוייבבה,שרקה

ובשתפנוהזהבלחץלעמודיכלולאהעננותוברקים.משתוללים
היקום.כלאתלשטוףבשניתרצוכאילוכזהבשצף
רעם,בא-אחדלעץמתחתמסתורלהןחיפשוהילדהעםסבתא
ממגורה,גגתחתלחסותהןרצואותו.וחרךלשנייםהעץאתבקע

באש.העלההתבןואתברקאותןהשיג
נגד-מזהויותרנגדהקמיםהשמיםכיאות,זהבמבולהזקנהראתה

בשאלה,תפנהאליומיאיןמי?שלחטאועלמה?באשמתהילדה.
וקצב.מזהבליוחובטארצהניתךהגשםאךבלבד.לגשםאלא

והיחידההאחתהאורבקרןבזכייתה,צרהעינםכנראה,השמים,

נקיק-אחרלתורעודתוסיףלאהיאעו.דתסתתרלאהיאשלה.
מחבוא.איןתעתועי-גורלנגדמסתור.

האדמהעלעצמןאתחסילוהפתוח.השדהאלונכדתהסבתאיצאו
לנס.וציפומשתולליםעולםאיתניביןמים,הספוגה
זרםאךבזרועותיהאותהוכיסתהבחיקהנכדתהאתהושיבהסבתא

איש •במצוקתןאותןראהלאואישלעצמותיהן'עדבהןחדרהגשם
 .לעזרתן.בא.לאאישלא,

אצבעותיהביןהסבתא,שללזרועותיהמתחתחתררצחניברקברק,
הילדה.-באשאוכלההילדה,עודואיננהקרבנואתמצא

רקעיניה,רקחסום.נעשהפיההמולה.חוללהלאצעקה,לאהזקנה
החמורות:טענותיהאתמעלהכלפיהטיחומבטיה

לך'היהמותר-שמךאתלהגותראויהאינניאניאשרזה,אתה-
ועלאבינואברהםעלשנכמרוכשםנכדתי'עלייכמרושרחמיך

 ••.בנויצחק
המחרישההרוחהעננים, .ליעדןהגיעולאהאילמותטענותיה
 .אפשרולאהגשםומבולאוזניים
המדובללשערהאתהסיטההבוץ.ומןהשלוליתמתוךקמהוסבתא

והחלהבזרועותיה,המתההילדהאתאחזהלמספחת,מתחתאל
לפסוע.

זחלושובשערותיהצעדה.זמןכמהלדעת,היכולמיואיןיודעאין
פרא,תלויותפרועות,כךאותןהניחההיאהמטפחת.מתוךויצאו
בעיניה.המכסשהיהוכפימחשבותיהומבולבלותפרועותשהיוכשם
חסרתהקרה,הגופהאתלקבורכדירקמסעהאתהפסיקההיא

אותה.קברהדרכיםהצטלבותידעלנכדתה.שלהתנועה
שנדרשהזמןבמשךשמרההעפרתלוליתאתהקבר.עלשמרההיא
הילדה.שלבשרהנתפרקהאדמה,לפנימתחתלמסה,שם,אשרעד
ביריעתעטפההעצמות,אתהוציאההבור'אתהזקנהפתחהאזרק

עשתהזאתכלאתפשוטה.קרשיםתיבתבתוךאותןוהניחהבד
הילדה.שללעצמותיהתכאיבשמאחששהכאילולאסלאס
התיבהאתלקחהיבשותבעינייםגבה.אתהזקנהישרהזהאחר

סוף.לושאיןבמצעדלדרך'יצאהושובבידיה
אחת,רגלעלצולעתלפסוע,היאועתידהכך'פוסעתהיאעדיין

אלהכלועלתחתונית,מעלתחתוניתשמלה,מעלשמלהלבושת
הומותעריםפניעלפוסעת-כבשעורעשויהאיכריםפרוות
רכבת,פסילאורךברזל.וגשריעץגדרותלצדרדומים.וכפרים

לקץעד-איכריםעגלותשחת,ערמותסחבות,חרושת,בתיליד
 •ידיה.בשתיוהתיבההדורותכל
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"בסך"משורריעדקצנלסוןמיצחק

 8-+מעמ'+-המשך

לכלפתוחהפומרנץשללשונוגם.
במליםגםמשופעתוהיאהרבדים
אףלועזיות'במליםגםוארכאיות

קוסמוסבעברית:מקבילותלהןשיש
תבלעלבעיניועדיפותולבירינט

השירההשפעתבוניכרתומבוך.

אלהמחוברתההוא,הזמןבתהפולנית
הקטןהאדםשלהיומיוםבעיות

לאהמטאפיסיקה,מןומוחקת
הטכנולוגיתכרת.התרמהשגימתפעלת

האבודהאדםאתהלירי"ב"אניורואה
הואפומרנץברלרחמים.והראוי
הקונקרטיאלהמחובר Iהצערמשורר
עלעולההיחידשלהקיוםואימת
החברתיהקטקליזםמפניהחרדה
הגדול.
מאסף"בסך",מובאהכרךסוףלקראת
וגם(ראשוןא'קובץשירה,לדברי
 .) 1932בשנתבוורשהשהופיע Iאחרון

והעורךמשורריםשמונהבוהשתתפו

מחציתאתבשיריוהתופס Iשלו
שפרסם Iהרפאייעקבהואהמאסף,

 ,) 1929 ('העתיד'העתבכתבשירים
עלכותבהואפרולטרית.היאשירתו

עצמוהואבבירה":רעב"שביתת

בפועלהמקנאעבודה,מחוסר
לו".תקראהפ'בריקהש"משרוקית

במאי""לאחדהשירמןשורות

לקו/"קומאיקובסקי:אתמזכירות
בהופעתולושנילקרב!"כאןואנו

(לימיםטייטלמן,משחהואב"נסך"
ובהםשיריםשתרםתמרי)משההסופר

ביןואבלאניזר"הןכמו:שורות
חותםגםטייטלמןמשה •ואבן"חשמל
דור!":"משאבשירהכרךאת

 ••ולכושים·העוראדומי"להודים
ינשא /...הםבאשרהעמיםולכל

שאר " ...הדור!נאוםחזון·גאוה/

צ'סלריוסףהםב"בסך"המשתתפים
נחוביידיש,בעבריתכמסאישנודע

שיריושספר(פניאל>פלנטובסקי
אורראהאדומים""שמיםהראשון

שחרזחומסקירב ,) 1930 (בווילנה
חשקה"נפשישקה/ iהגארמ"לצלילי

הסופריםאגודתמזכירלימים(היה
איש Iמיהחייאלעזריהעברים),

בשםבארץנודע.מובהק,ספרות

מעורכישהיה Iאוכמניעזריאל
מאמריםהרבהופרסםספרית-פועלים

המשורריםביןספרות.בענייני

אשרגםהיהב"בסך"שהשתתפו

כעבורנגבהקיבוץחבר Iוינטר

שירה,ספריכמהבארץשפרסםשנים,

מדודמנעצניעות,מרובכנראהואשר

 1מפוליןשיריואתלפרסםוינפלד

כלשלאחשב,ואולישלפנינו.בכרך

כעבורלהתפרסםראויערריםנשיר
מתבגרהספרותיכשהטעםשנים,

ומשתנה.

הוא"בסך"משתתפימביןהחשוב

רביםששיריםלוסטרניק,מלכיאל
להערכתוושזכהבכרךמופיעיםמשלו

לוסטרניקוינפל.דדודשלהמפורטת
ואת'ראשית'הירחוןאתבפוליןרעך

בחייפעילהיה'תחומים',הרבעון
שם.ונספהורשהגטושלהתרבות

"העבריתכתב:שבעריכתוב'ראשית'

לשבתותתבשיליךאינהבשבילנו
 1חיינושפתהיא,שפתנוולמועדים.

והקודשבקודשהמשולבהחולשפת
מגשימהציונותשפת Iבחולמשולב
ושורשית",חופשיתציונותובונה,

ואלתדמן:שלונסקיהשפעתניכרת
ליישלחפרומה/כזונההמוות"ודק

סחור·אסובלשואכמאכלת/רזהיד
אתןלשואדבר-מה/כמבקש Iסחור
חרזלוסטדניקבדלתיי.ואתדפקבקול
חרוז""המייתומצאנסעם.אסאס.או

היההבוז!"עמוקיונים"למוקיוניםעם
"למהשיד:לסייםהכוחגםלו

המשיחהמשיח?!/ביאתעלתכריזו
מת,"

המבואות Iשלפנינוההדורהכרך
דודשלהענייןמלאותוההערכות

 1שבוהחשוביםהמשודדיםעלויכפלו

העבריתהשידהלאוהבייקדנכסהוא
וינפלדובהתפתחותה.בהולעוסקים

בנוגעוסקירהחייםקורותהקדיםגם

משורדכלשלהספרותילעיסוקו
ומשודד.

 1הגדולבדובם Iשבכדךהמשודדים

הזהוהספרטוב,שכולולעולםעבדו
טובהחיים, Iלנולהם.עולםביתהוא

ולקרואזהמטופחעלמיןבביתלנקד
גם Iבוהטמוניםשלזכרהמצבותאת
מרשימתישנשמטומשודריםשל

 1יוסקוביץאיסדאברהםהקצרה:

שלמהלוין,טוביהנרנין,דודשמואל
שלפנינוהכרךויניאו.ומשהשטיין
מתחבתוך(שלהם)הנפשהשארתהוא

המשודדיםאםגםמד.שסופההתקופה

נדרשיםאינםזהבכדךהמופיעים

להםישקריאה,להנאתבספריות
גדוליםמשודדיםעםמשותףגודל
זאת,בכלאחריהם.דנותשניםשמתו

בספרמנוחתםשמצאולמינחמהיש
להיפתחמוכניםהםבוהזה,

בכלאותם,הדורשבפניולהתגלות
 •עת.

שתלשמואל

המתרוקןהמרווחעל
 9-+מעמ'+-המשך

פחותכדמותמוצגתהאםלו".
אומרת:המשוררתהאב.מןמשמעותית

כתפיעלרוכבת ...התינוקת"אמי
"דבקהאבזאתלעומתהימנית"
עלעצובות/ברצועותנתלה ...כחותם
לבי",
אהבהשליחסהואהאהובאלהיחס

המליםמןשעולהכפיצרופה,
עלאצבעי/אתאדחיף"אניהנפלאות

חליליאתאשמור Iשמורותיך
 /כמחוללותהמתפתליםנשימתך/
מבורומנסרים/ /בדשתהאסורות

"באצבעותנוסף:וכשידאלי":עמוק/
 /קצותאתסודקתאני /גוססות
המחפשכסיידפני/עלהשמוטשעדך
עתיקה/דרכיםבמפתלחי/עדות

רמץבנולמצאשוליים/מרוטת
כאןמוצגאולםנמות",בטרםעומם/

נמחקת/"אניהאהבה:שלאחדפןגם
"תקענואחד:ובמקוםנאמדבקטנות"

 ...מהודראורחיםבמלון/עצמנואת
 /.ראשיאטיח .שעדי Iמצעיאפרע

 /קולות.בשנילה/להנשירלבקר
האמצעים"מכלועוד:נפלא."נופש

 1דיקורגלולות, . / •הרפואיים

מאוד/לינדאה • /תדפויטיתסדנה/
מצויההגדולההאהבהבצד "הפנטוז.

להתגשםיכולתהאיאשדהאהבהגם
הפנטוז.באמצעותהריפויאתמחייב

לאובסבים,באםבאב,העיסוקאחדי
עצמה.בהלעסוקאלאלמשודדתנותר
שואלתהיא 1פרטיים""סמליםכשיד
סמלינותריםפרטיים"כמה

שאיןמשיבהשהיאודומההפרטיים?"

עודהיאשאין Iפרטימרחבעודלה
שהכולהאחדים,מןשונהסובייקט
אולימכאןתבנית.באותהעשויים
שבדימויהריקנותתחושתנובעת

הריקנותבצד •נואק"מדבר"אני

המונחלשמעהקוראעלהשורה
עלומצביע"נואק"המונחבא"מדבר"

ריקאותועלהמוטלהמשאכובד
"מדרגות"הנקראכשיד Iכךלכאודה.

שבמדרגותלקושימתייחסתהיא

מקוםלאותואותי"להובילהאמורות
ואתזקנתיאתבולבלותעלישיהיה.
אםהיטבלבדוק;עליכןושעלמותי
לי/תוכלנההןואםבהןלעלותאוכל

הקרבלמוותביחסהפרטיהכאב ,, ,/
עלמאמוארוכבדושוב:שובמתבאט
לשיאאחד",דיןשלבאודהדין;
היום"אפל."חלליי:בשירהכאבמגיע
מחלחלולילהבחול;חללכמונטמן

עודוזקנהזקן /הגינה.אלאט-אט
לומפלסוחללספסל/עלנופשים
המתקייםזהמדווחביניהם",מדווח

לכאודהבומדווחאותוביניהם,
 1המתרוקןהמדווחהואהאהבה,נמצאת

השורהלאהבהאיןהזקנהשמחמתמפגי
אינהשובוכאשדלהיתלות,במהשם

אינה.היאתלויה
תוויםאלה,עצבאפופיתווים

ההתפוררותתחושתאתהמתארים

האוגדןותחושתהזקנהשכופות

 1בקרבתוהמאייםבמוותהכרוכה

 •הספדאתחותמים

היומרה,ונטולתהמינוריתהלשון
והשימושוהחסכניהרהוטהביטוי

שידתהעלמשדיםנאיםלשוןבצירופי
הספדשלכוחווחן.נועםשקדשל

 ,להתמודדמיכולתוד·גיסא nמנובע
החומדיםעםובעדינות,ברגישות

החייםשלקשיםויותרפרטייםהיותר
שלהכתיבהמיכולתומאידך·גיסא

ביטוילידיהבאהיכולתהמשודדת,
המטאפודית,בלשוןנכוןבשימוש
לוולגדיזציההיקלעותהמונעשימוש

ראויההכתיבה.נושאישלמסוכנת
נוספיםכרכיםשיתפרסמושקדמלכה

משידיה.

לביתלהעידשלאאפשראילבסוף,
שלאהראוימןזהשאיןההוצאה,

העטיפהמעצבשלשמואתלציין
 •הספר.בתוך

סלכסטיורם
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מאניאהכזרמןעלערד

עודדשלהשיחהאתבענייןקראתי
גורמןהרומני-יהודיהסופרעםפלו

מרומניהבזמנושגלהמאניאה,
צעדיואתהצרשמשסרההקרמרניססית

בניר-יורקגרהוארעתהכסופר'

הפרקאת Iוכמרבןספררת.שםומלמד
השחורה""המעטפההרומןמתוך

 ) 206(גלירןפל.ועודדשלבתרגומו

להשכלתלהוסיף,רוצההייתי

הראשונהההכרותאתכיהקוראים,

העבריהקוראעםמאניאהגורמןשל
מייפה,א"בבזמנועשההישראלי

הספרותיהמדורשלעררנושהיה
פנייתולפיהמשמר:'עלבעיתון
שלסיפוריםוכמהכמהתרגמתי
"הסוודר""המרות",-מאניהא

השראהמןחוויותיורקעעל(סיפורים
רעוד,הכבוד""אורחבסרנסניססריה),

הדףדפימעלבזמנופורסמווהם
המשמר:'לעשללספרות

כך,עלכלשהיתמיהה-ובסוגריים
ספריושללעבריתשהתרגומים
רהמעטפהשמונה"'שעה"אוקטובר
כלומרמאנגלית,נעשיםהשחורה"

המקררמשפתישירותולא Iשנימכלי
רומנית.-

גור-אריהיהודה

המערכתהערת

המפרידיםהריבועיםנשמטויתומי-רביב,נגהשלבשיריההקודם,בגליון
להתייחסלפיכךמתבקשהקוראהאחרונים.השיריםמחמשתלשירשירבין
 •עצמובפניהעומדשירכאליחידהלכל

ודרמהג'אז)רוק(אתנית,מוסיקהשירהמופע

רביקוביץדליה
תרחאהרקלכה

נרמליערןושירהמוסיקהריבליןלאורה

נגנים:

צ'לו-דודבןדנהמסנר;יובל

קלידים-בירגרזהר

הקשהכלי-אלישרנמרודבלבן;אורן

הורוביץדניובימוי:עריכה

צוותאהפקה:

פרידמן) .ע(נמניותאורה:במהעיצוב

צבימעיוקיבוץ-בנובמבר-15הש 11מוצ

נמכרו)הכרטיסים(בלת"א"צוותא"-בנובמבר-23הראשוןיום

דפנהקיבוץ-בנובמבר-28השישייום .. 

-בערב-9.00בבדצמבר-2השלישייום
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 •אמנות •.ת·אטרוןביקורת •חכרה •

שקוראמה-עבריתספרות •

העולמיתהספרות.מיטב

האיזורספרויותעםהכרות ~

חברתית.מעורבות

ביותרחיפההמתנה
: ,\ 

< ,\ 


	txu-oclc-4202480-212-001_am
	txu-oclc-4202480-212-002_am
	txu-oclc-4202480-212-003_am
	txu-oclc-4202480-212-004_am
	txu-oclc-4202480-212-005_am
	txu-oclc-4202480-212-006_am
	txu-oclc-4202480-212-007_am
	txu-oclc-4202480-212-008_am
	txu-oclc-4202480-212-009_am
	txu-oclc-4202480-212-010_am
	txu-oclc-4202480-212-011_am
	txu-oclc-4202480-212-012_am
	txu-oclc-4202480-212-013_am
	txu-oclc-4202480-212-014_am
	txu-oclc-4202480-212-015_am
	txu-oclc-4202480-212-016_am
	txu-oclc-4202480-212-017_am
	txu-oclc-4202480-212-018_am
	txu-oclc-4202480-212-019_am
	txu-oclc-4202480-212-020_am
	txu-oclc-4202480-212-021_am
	txu-oclc-4202480-212-022_am
	txu-oclc-4202480-212-023_am
	txu-oclc-4202480-212-024_am
	txu-oclc-4202480-212-025_am
	txu-oclc-4202480-212-026_am
	txu-oclc-4202480-212-027_am
	txu-oclc-4202480-212-028_am
	txu-oclc-4202480-212-029_am
	txu-oclc-4202480-212-030_am
	txu-oclc-4202480-212-031_am
	txu-oclc-4202480-212-032_am
	txu-oclc-4202480-212-033_am
	txu-oclc-4202480-212-034_am
	txu-oclc-4202480-212-035_am
	txu-oclc-4202480-212-036_am
	txu-oclc-4202480-212-037_am
	txu-oclc-4202480-212-038_am
	txu-oclc-4202480-212-039_am
	txu-oclc-4202480-212-040_am
	txu-oclc-4202480-212-041_am
	txu-oclc-4202480-212-042_am
	txu-oclc-4202480-212-043_am
	txu-oclc-4202480-212-044_am
	txu-oclc-4202480-212-045_am
	txu-oclc-4202480-212-046_am
	txu-oclc-4202480-212-047_am
	txu-oclc-4202480-212-048_am

