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 ; 1997עובו;עםהוצאתכותרת;קרועמיתרסלע-סלוינגר:אליהו
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ויצירתוחייועלממחקרראשוןחלק
ו'בןיעקבהחשובהייריהמשוררשל

 ,)\ 972 ·\ 910 (פרידמןיוסףשלום

בירישסופרכפיואיסולדטריסטן
טסלו;וליחמצרפתית:בריח;ז'וזף

המועצהכרמל-ירושלים;הוצאת
המפעלואמנות.לתוכותהציבורית
עמי 200 ; 1997מופת;ספרילתרגום
 • 1864 (בדיהז'וזףהצרפתיהמלומד

שוניםסרובדוריםשיריליקט )\ 936
ומותםהאסוןוהרתהעזהאהבתםעל
זהובתוהמלכההאבירסריססןשל
שהפךסיפור 1סולדאי 1ערהשי

 .דבראחריתהוסיףלמיתוס.
אידיאתשלמקרהואיסולד:"סויססן
הספר .בסקיבוונויורם •אהבה"

אכסוןידימעשהעץבחיתוכימאויר

 • 1484מאוגסבורג,זווג

סל >t:ימ~:פלס~פזדס

 ,,.....י l..J " \'1-יס " ...
ראיסולר

-;·-ב;'ן:וי ~-~,-::פ.ו 1טס ·פ:

 ;העיןמגבהשיריםארצי:עמום
עמ' 48 ; 1997פועלים;ספרית
אוצי.לעמוםשניספו

כלוםלאשל/אחו-צהריים·ישבתי
לימופקרת/אתכמלאךמבורך/

בזהבלצבועהזאתהיכולת;לבדי
יומיום,שלצמריריאבקההילה;
אל;הגדולבזינוקלעכבישולהיות;

ציפורניך.·בין

המנודה;אשתוצווית:אירח

 ; 1997כותרים;סררתכתר;הוצאת
 . .עמ' 317
עובדותעלגםהמבוסס 1בדיונירומן

מותהבפרשתהעוסקמציאותיות,

על-פי .הוצלידליהשלהמסתורי
הוברחהאלאיוליהמתהלאזוגיוסה

עסקניעל-ידילארצות-הברית
בכפיהאושפזהוהציונית,ההסתדרות

הרומןמותה.יוםעדשאולהובזהות

אבבעקבות •חיפושמסעתיעוד

ביוגרפיהובעקבותילדהכעודהשמת
העולםמלחמתאירופה,משפחתית:

עלוההשלכותבכפוהמחבואהשניה,
ישראל.בארץהחיים

ראיתיהאםהופרט:תומסשמואל
פועלים;ספריתפראנק;אנהאת

עמ' 146 ; 1997

הנובלהקצרים,סיפוריםקובץ
כלזן"מנוגןומסהלכרסה""כוסית

הילוותלמחוזותמסעלירושלים·.
ההינצלותוסיפורהגסובצ'כיה,
שבואישי·מסמךמשם.המופלא
עםאוסוכיוגרפייםפרסיםשזורים

בדיוניים".יסודות

גווניםהלוליין;שפתלויט:ענת
עמ' 94 ; 1997צעירים;

<נובלה>ללונה·פארק"בוא"אבא'לה
פרוזה<סיפווונים>.הלוליין"ו"שפת

קצרים,פרקיםעלבנויהתמציתית,
צמתיםש"הםסיפוווניםאוקטעים

 .אשה"שלהמאוחרתהתבגרותהבמסע
נפשבמסעבעיקרקשוריםהאירועים

סוריאליזם.ואףאלגוריותבהםויש
כנהמדויקת,תמציתית,בשפהזאת,

וישירה.

לדיטענת

הלולייןשפת

ביתשלהרוחותקוליניון:ריק
ניצן-קרן;טלמאנגלית: ;מונטויה
פריומן;שוחספרימוון;הוצאת

עמ' 136

הויאליזםבסגנוןמשחפחתיתסאגה
וסבתהסבהמאוקס.ג·גשלהפנטסטי
לביתחוזריםהגיבורהשלהמתים

הענייניםאתומנהליםלהשהורישו
כרצונם.

:1 ;~ 
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נוני-אפרתהו

נינו

ממרחקימישורי:אפרת

 ; 1996-1994שיריםאפרת;
המאוחד;הקיבוץהוצאת

1996 

ספרהעלביקורתלכתובניסיוןכל
"ממרחקימישוריאפרתשלהשני

הכרוך fבחסרלוקהמראשהואאפרת"
תהוהימחמתבסיסית,באי·הגינות

שהקוראבאופןמחוברתהיצירהשל
הלחןאודותעלעצמואתשואל

אללהתלוותהטקסט,מתוךהמתבקש,
תחתקצרההערהמתוךהמלים.
שלובסופהעניינים","תוכןהכותרת
כזושפרטיטורהנרמזיםאנו 1הספר

מבוצעתושהיצירהבנמצאהיא

במלואומתממשוש"המחזורכמתבקש
אפשרחיות".בהופעותקוליעובביצ

זהשיריםמחזורלפרסםהיהשראוי
יצירותלעיתיםמתפרסמותבהבדרך

כ"ספר·קלטת'.'לילדים,קלאסיות
היתהזהבאופןהספרשהגשתאפשר

שהתנגנוהצליליםאתלקוראמעבירה
שיצרהשעההמחברתשלבראשה
חסרהכההנופךאתמעניקהוהיתה

זו.מוסיקליותרווייתליצירה
לאהקוליהביטוישלהעדרולאור
מישוריאתלהפעילאלאלקוראנותר

חוזר,וכפזמוןהשניכחוטהדמיון.

אנוכולוהספרלאורךושוב,שוב
עליהםשלמיםבעמודיםנתקלים
ני"נו"ני·נו/ההברותכתובות

אתהמלווהמנטרההללוהיוכאילו
מנטרההשירה.אוהקריאה ,הדיבור

אתלקריאהלהעניקהיתהעשויהכזו
הבאצלילהמתבקש,היסודיהצליל
ובסיסייסודיממקוםמהבטן'מהגוף,

לתרבות,הקודםמקוםההוויה,מצד
הרקעזהוהמילולי.ולביטוילשפה
כלשבהואואליוהטקסטצומחעליו
שלאאמירה.שמסתיימתאימת

אתהמשיביםהקלאסיים,כמלחינים
השתיקה,לרגעתמידמאזיניהם
הזמזוםאלמישוריאותנומשיבה
המליםמטרתחתהרוחשהתמידי
מהמהומן.חדלותכשאלהרקומתגלה

האקולוגיהמןחלקהיא"אבן
לשורהשייכתהיאעכשיוהכללית./
רחבתשהואהזה!/ולשירהראשונה/

ספרה.בפתחמישוריאומרתהיקום."

החוקהואשהשירמר,וכל
והמכריע,הקובעהוא ,האוניברסלי

חלקהאבןהיתהכהעדאםשכן'
קיוםללאאקולוגית,ממערכתסתמי
והופךהשירבאהנהמשמעות,בעל
למסומן.השיר,במעשהלמרכיבאותה
ממהרתהמשוררתהשיר?מהואבל

לרגעצובטת/ידהוא"שירלהשיב
לומראפואאפשרומרפה." /קט

השירמןמשמעותהאתמקבלתשהאבן
לאחוז,חדלזהכאשראךבה,האוחז

עםנותריםואנונמוגההמשמעות

רקע,כרחשהחוזר·נו·ני"וה"ני·נ

השיח.שדהשלפוסקהבלתיכהמהומו
 fעצמולביןבינוהקוראמתלבטעוד

תהאלעצמה,כשהיאשהאבןאפשרםא

 213·····גויון
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מתלבטעודוהשיר.מחוקימשוחררת
ומעמדהגורלהמצדופניםחוץביחסי
מישורימגלגלתוהנה 1האבןשל

"אמאואומרת:אמהאתלפתחנו
אלאלשיר."מחוץ;תישאר//שלי/

תישארשהאםהאמיו·העצםשמתוך

אלאותהמכניסההיאלשירמחוץ
אפואהואהשירשלהחוץהשיר.תוך

"תנודההואמושהה,במעמדתמיד

העתידהמקרית,ישותאואקראית"

תילכדכאשרמובנהאתלקבל
הבאבעמוד 1ואכן .השירבמכמורת

נוכחותהעםהמשוררתמשלימה
קפה;"שניאמה:שלנמנעתהבלתי
האםאמא",שלופניהסוכר//אחד

ביםאיכמו"נעוצהמתוארת

ואניהדקירה;אתהמכאיב//

שזהאםאותהכלומר,המשוררת",
 1לשירמחוץאלנדחקהכמעטעתה

למעשהמרכזיתכמוטיבציהמוצגת
מרגע fכןעליתרהיצירה.

ממנהניטלזאתאמרהשהמשוררת
ה·אלהמנסרהאלשבהוהיאהדיבר

המעמדשלנוכחאלא"ני·נו·נו·ני".
המנסרהמקבלתהאם,שלהמסתבר

אלהינקות,אלשיבהשלנוסף,מובן
חזרהשלזושתודעהאלאהאם.חיק
המשוררתאתמביאההאםחיקאל

להימלטמבקשתדווקאשהיאלהכריז
אותי/תציללא"כתיבהאבלשמם,
אותהרקלא;/גם •שוניםחיים

בשינויתנועה//אותהמחשבה;

המנסרה.ושובכיוון"קו:/

מוותרתאיננהולופתתהאוחזתהאם
משתעשעתשהמשוררתאףבקלות,
המלים,בשבירתהברות,במשחקי
וחתהגלבו/"מהותכמו:באמירות

אשרסימניםלייצרכדיהחוף".אל
והמצוייםאמהאתמייצגיםאינם

שליטתה,לשדהמחוץשהואבשדה
להודותנאלצתעצמהמוצאתהיא

מןהבאכגל/"מתנועעתשהיא
ני·"ושוב:אמא".אל/ושבהעומק;

נו·נו·ני'.'

האםאתלדחוקהניסיוןמשנכשל
תוכואללקבלהונדרשהשיר,מתוך

שלםפרקלהמוקדשעימה,ולהתמודד
האםכצפוי,מי"."הו·איבשםבספר,

זאת,עםויחדשליליבאורמוצגת
מוטיבציההיותהלאורדווקאאולי

מישוריאתמביאההיאליצירה,
לשוניתוירטואוזיותלהפגנת
לא"מעולםבשירכךמרשימה.
לא"מעולםאומרת:היאהתעייפת"
אתכמהעדלי/לספרהתעייפת
לי./העלםלכדיהייתעייפה.//

הבהלתלהיפרד.//שובכדיחזרת
שאשמע//כדיוהרגעתלהרגיע/כדי
שילמתהחרד//לבך /תיקתוק/את
שאשלםכדיחייכתשאחייך./כדי

מצבך;מלבדמצבובכלבאהבה.//
סובה."כפוייתמפלצתהייתי
שלנאהלאוסףמישוריעוברתמכאן
כאתנחתאנחת"חסרות"צורותשירי

"פוטנציאלהארוטיהפרקלפני
מקלון""הר,בשירשם,הפיצוץ•;

תכלתמקלון f"הראומרת:היא
והצבה/לסלסולקשיחהיציקהרוסס/
ביןוחסס/הזימהזמזוםאתהשמע

שיריבעודרעבה."אגןעצםכותלי
תשוקה,שלמושאנעדריםזהפרק
כולםמכווניםהבאבפרקהשיריםהרי
מןבאחד •"יעקב"התשוקהמושאאל

אומרת:היאאלהשבשיריםהיפים
הריעקבהחומר/הריעקב ."כי

רועדשבהצנצנת/הויעקבהכלי/
קולי//,"

לכתיבהכמוטיבציהיעקב,האהוב,
להשבניגודאלאלאם,תחליףמהווה

מישוריזאתעםיחדונערץ.נאהבהוא

עצמההיאבו,להחזיקמסוגלתאיננה
שאיןעדעצמה,מפניהחוצהנדחקת

ב"אקוםלסייםנאלצתוהיאברירהלה
לי".ואלך
"יתיתי"בשםבפרקמסתייםהספר

שיריכאוסףלאפייןניתןאותו
שלהברות,שלשיריםינקות·ילדות,

אתהמשיביםונשברות,שבורותמלים
לאיזודברשלבסופוהמשוררת
לנוכחופליאהילדותיתתמימות
לא"זהואומרתמסיימתהיאהעולם.
זהכציור;עומדלאזהכשיר;עומד
עלעומד;זהאבלכזין;עומדלא

מזדקףהאחוריות//רגליושתי
מדברתעליוה"זה"הנני".וצוהל:;/

וה"הנני"עצמההיאהואכאןמישורי

שלההנוכחותהואהספראתהמסיים
שלעוצiנהמלאתנוכחותעצמה,
ואהבה.תשוקהאינטליגנציה,שנאה,
בזכותהןהקוראאתהמפתהנוכחות

בזכותוהןבשפהרסןמשולחשימוש
המחברתשמעניקהוחיוניותחושניות

הסקססראויאכןשירתה.למושאי
ימצהאשרבימתילביצועשלפנינו

להעברהניתנותשאינןאיכויותאותן
 •היסב.הכתובבסקסס

סלכסטיורם

וחציסומקרוני

ו~בראוטיגןריצ'ארד
r: 
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ןז
ו~

ירגזיםעל
ראנשים

כד;עלילירגזיכדפמן:שדה
איודיםלו;אשרהשיריםשיר

כודנשטיין;אלקועטיפה:
עמ' 30 ; 1997לילך;הוצאת

ירגזי'עלמיוחדפיוטיסיפור
יפת·גוובים,קטבה,ציפוו·שיו

חייםהירגזים .באוצנואווח·קבע

·חייהם.ימיכלבאהביםכדוגיחדיו
כדבתוךמשכןלהםקבעוירגזיםדוג

עלמותקסיפורלוצמחוכךבמופסת,
והתחלהתקווהידידות,אהבה,

מבראשית.

שרההמחנותמפיהמעשהסיפורלהלן
קטן,בצריףהתגוררנופעםבופמן:

פיסת·אדמהללאובים,בתיםבין
בשלכתווקלאיזדוכת,פרטמצמיחה,
תכלתם,אתהשמיםהרעיפו

ביןבצטהלולא·הציפוריםומצהלות
אתבטשנואחדיוםענפי·העצים.

קידםומינחלתנו.אלובאנוהצריף
ובת·יופיקטבהציפוו·שיופנינו?את

עליזה,לימונית·גלימהולה
עניבהולצואוהבואשה,צחצוחי·שחוו

והפקיעלשיוהיטיבהירגזישחווה·.
זכוומאדצלצלי·פעמונים,מגוונו
לימיםולחסדי·האל:נפלאיםלשמים

ונפוחיםבעציםהאדמהנשתבחה

להרניןבאולמיניהםובעלי·כנף
באובזוגותזוע.בוולהקיםבעלוותם

ודוגהסבניבניוח;חית,חי iח
ונסעובא;הירגזים-וגם .ם;ל~ 7ס~

משפחותבאוובאביב ,בגןעצמם

מסתנובאו?מניןלרוב.מטופלות
מעיניהםהסודאתהצניעושההורים

תמימות.שנים·עשרהאחת

לשיחעדיםאנוהסיפורבמרוצת
שהיוגדיתעםירגזים,זוגשלאינטימי
בשעוות·עדיםהקןאתלרפדמבטיחה

ממנהמבקשבן·זוגהואילוובאניצים,
ישאאדווקבביצים,קינםאתלרפד
קולה:מתפעםואדהמקסים.קולואת
דודיקוללי/יערבקולך"כי

ערשנומלאהוכבוהפעמונים/
השנייםשלהמופלאבשילובביצים."·
הנאהביםזוגשלבת·קולםגםמהדהדת

מלאכת·נוצרהובכךהאנושיים,
בניחוחמבושםמפעים,שיחמחשבת,

מוסיקליתצימדהמעיןשיו·השיוים,
דנושלבסופוומכמיות·לב.מתרוננת
הירגזיבבישלסוד·קיבםלנומתגלה
הבית,במופסתכד·חוסשלבבטנו
סולי,ביקשהצווארותוךאלאשו
כדיולנקותוידהאתלהכניסהבת,
אותהשובים.ופרחיםנוריותבולתת
מבול?·הבאבחודה:הירגזינזעקהעש
נתבהלהזומזעקהבשו?"כלקץ

ביתאתשיחתהשבלי·משיםהילדה
שדוןמסתנוהירגזים.שלקינם

פעמיםיוגזיתחמקהצוואו·הכד

ויתרההכדשנשתכחוכיווןאין·ספוו.

ביןמקום·משכנהעלמשום·מההיוגדית
כליםבינותלקנןויודהענפי·העצים

תם:לאהזמואךונטושים.עזובים
לינותרתאתאךאבד/·הכל

הכלוכתחילדודי~בואהוללבבי;
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מחדש.""
בויפמןשרהשלמשפחתההיטיבה
מקוויסיפורשללאורבהוצאהלעשות

האמנית,טוחהומאהבת·השיוהוז.

ללאהספראתוהתקינה ,אבירונטע
משלה,וענןציוותומהואף ,דופי

אתלעיניים.תאווהכולו-והספר
 ,כאמור.,לאחדפרטהיפים,הציורים

לשענו ,שסיידנודבאלקאייר
הספרבביתהמחנותשלבן·כיתתה

נפריד.יושבוכיוםבתל·אביב,היסודי
אךלילדים,הזההספרנועדלכאווה

בשורותהמפכההסמליתהשממעות
שללבםאלגםמדברתהפיוטיות,
שההבופמן'אליהולדבריהגדולים.

היהזהשנים.במגירההספרלו
ועםשרה, ,רעייתושל·הענווהלרוח

ניצלשהירגזידומהפרסומו
סיפורהאפואדהוממיתת·נשיקה.

הנאמןוקולה ,בופמןשרהשלהפיוטי
מקשיביםחבריםאלינו.הגיעוהרוטט
 •לקולה.

רגולבטשמואל

הואאחרכל
שלסמויסוכן

ר,אומה

הוצאת ;חוץקשרעמית:פנינה

 1997עמ'; 205כרמל;

בבתי .לענויתמווההיאכהןילע
בלוסהיהודיתהקהילהשלהספר

 ,אמביציוזילשחקןנשואההיאאנג'לס.
חלומואתלהגשיםבעקבותיוובאה

להישההול;וודית.בתשעיהלהשתלב
ואחוישנה,מכוניתקטן'ילד

עםקפהכוסעליושבתהיאהצהריים
ואשיתהואהזמןהיהודיות.שכבותיה

והאטמוספירההשבעים,שבות

לוהטת. •הפוליטית
רומןגיבורתיעל,נקלעתאחדיום

פוליטיללביויבט ,חוץ"ק"שרהמתח,
מחבוימינישכלהדה,מהסוגאניגמטי,

לתוכו:להיכנסאוהביםמתחספרי
מסתובביםבוונכלוליחשאיעולם

סמויים,סוכניםקפואהפניםבהבעת

נקלעת'כיצד .·וסווךיססים.ביוןסוכני
 .חשיובת;וחסרתקסבהמווהיעל,שלם

הבלתיהחיבוראלוחיישנית?מבוהלת
המתחעולםביןהדהאפשרי

החיוורעולמהלביןוהמיסתווין
אשה,סתםוגילה,אשהשלוהיומיומי
פנינהחותרת •שממולמהביתהשכנה
לפנישלה.הראשוןהפרודהבספועמית

 •האחוריתהכריכהלעכתובכך •כן
משיריהםתיוגמהשירים,כתבההיא

הוציאהוגםאינדיאנים,משווריםשל
חשאיתי,ס"וכנתבשםאחדשירהספו

וירטואוזיותה ,ואכןבפרסים.זשכה

אךודף,דףבכלנינותשלההלשונית
מחניפותלשוניותלסלסותמה

הפעםגםמתחוולרומןומסולסלות
ביתןהאם •השאלותשאלתנענית
הססבדוסיהמתחרומןאתלעשות
בשלילה.יותרלקאנובי
השארביןאפשרי'בלתיהואהחיבור

ואיכותיתגבוההבלשוןדישלאמפני
עשיו.פנימיעולםלעצבמנתעל

 \~cףי.;שלעמדנו,המתחברומן.והעול.ס·
לשםהבחוצ;םלגבהיםמצליח'להתרומם

הריבודקאנובי.רומן .בניית

צנומותהדמויותמדי,דלהפסיכולוגי
כמעטואיןהשבלונית~מידתןפילע

שיאפשרכדהגםולופסיכולוגי,עומק
פרשנותשלשביהקומהבניית

מתח,ספריבכמהכנהוגפסיכולוגית,
לעלילהעומקקצתלהנחילשמצליחים
היאהסתבכה;המחנותשיגותית.

לגיבורההתירהשלאמפניהסתבכה,
למקומותלהתפתחהולםמרחבשלה

ובלתי 'מהעיןסמוייםנסתרים,
לטקסטלהעניקעשוייםשהיוצפויים,

בדוש.כךהכלהפסיכולוגיהעומקאת
העלילהאתמפתלתהיאזאתתחת

ובלתינוספיםגיבוריםומכניסה
שמתעובינעוכמולתמונה,נחוצים
ביוןסוכנתאידואולסרוויםס,להפוך

שמענייןשמהבדמןזאתמזדקנת.

אחדאתרצחבדיוקמילאזהבאמת,
היהודיהספרבביתלעב;יתמהמורים

לרטןאורה
 1997משורריםפסטיבל
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רודףמישהוומדועעובדת,היאשבו

אפורהפולקסווגןבמכוניתיעלאחרי
אלאאנג'לס,לוסרחובותרךואלכל
לאמדועכהן?יעלבאמתמיהי

הדינאמיקהבתיאורהמחברתהעמיקה

שלהמתדרדריםהנישואיםבחיי
רולחדמשתדלתאינהמדועהגיבורה?

ומסתכסכתההולכתנפשהלתוך
בחייהלהשקורהמהבעקבות

נכנעתמתח,רומןכבכלהחיצוניים?
הנראטיבית,לשבלונההמחברת
פיתוליםהטקסטעלומעמיסה
שסוחביםוחבוטים,מייגעיםעלילתיים

אתומפספסיםלצדדיםהספראת
העיקר.

ומהמתח.כרומןהטקסטלגביכאןעד
פוליסי·חנרתי?כרומןהטקסטלגני
בשורההמחברתמבשרתכאןהאם

הלאומיותהמגמותהאםלאומה?גדולה
למציאותהעכשווייםוהרמזים

אתיצדיקו 1זמננובתליטיתוהפ
כאןגםל?והגדהעלילתיסוהפיספ

 ,מדירביםחומריםלא.היאהתשובה
סותרות,ואףמדירבותכוונות

אינהעמיתוגם 1תבשילכליקדיחו
אמורהשלההגיבורהבפניהם.חסינה
לכלתיתוספרשגרירהמעיןלשמש

 1רותמרמעיןהיאבאמריקה.היורדים

לקל.והמקהציוניבאפוסדרךציון
אתמזמיןהעלילהמתרחשתנוהעיתוי
זמןהצדדיות.הלאומיותתויוהפרשנ

לדצמבריוניןניהמיצרים,ניןשל
 1כיפוריוםמלחמת : 1973בשנת

פרשתהשחור","ספטמברווסרגייס,

מסוסיםחטיפות •מאירגולדה •לילהמר
אתההיא,התקופהאתזוכריםכולם .

וכולםהגדולים,והשמותהאירועים
זודרכיםבצומתלשכוח.רוצים
שלעולמהאתהמחברתמתארת
בלוס·והישראליתהיהודיתהקהילה
מאחוריהפועליםהתככיםאתאנג'לס.
הישראלית,בשגרירותאטומיםחלונות

שכנגדוהכוחותהכוחותואת

ורשתותהביוןרשתותאתשמפעילים
כלבתקופהזהכלהערביות.הסוור

כלבה ,הציוניבקיוםתיתומשמעכך
ברצונושלאאווברצונהופךישראלי
מיקוםהאומה.שלסמויסוכןלמעין

 1כךכלמשמעותיתבצומתהעלילה

אפילו. •מאודמחייבמחייב.אקסהוא
אתלהניעטעםהמחברתמצאהמדועאז

מתחעלילתדרךדווקאהסיפור
אנר'בזהשימושכך?כלזניחהוריגול
לפרשנותבמיוחדמסייענויאהמותחן

כאןגםהטקסט.שלגיתאידיאולו
אתומטשטשתהמחברתמפספסת

היוהמותחןמעולםהדימוייםהעיקר.
עלהרומןקורסועימםחלוליםנשארוו

לימינו.ורמיזותיומשמעויותיושלל
יכולתהעלמכסהאינוזהכל

ישהמחברת.שלהנהדרתהמילולית
והמדודההפיוטיתבלשונהמשהו

אתלישהזכירשלה,הקולחובריתמוס
ז"ל.איתןרחלהסופרתשלכתיבתה
 1שינוילשםלקרוא,נעיםכמה 1ונכלל

אתבמקוםועשירה,גבוההלשון
ברומןאוליהמקובל.הלשוניהשידפון

כישוריהאתעמיתתנצלשלההנא
קצתלמשהוהמרשימיםהמילוליים

 •שולי.ממותחןמענייןיותר

ישראליעל

מזייפהיפה,

 ;כיוסאחתשעהגלעד:מירי
המאוחר;הקיבוץהוצאת

עמ' 64 ; 1997

הואגלעדמירישלהחדשהשיריםספר
מצלמתגלעדמדי.יפהואפיליפה.
אתמקצועיצלםשלמיומנתבעין

תוךאלומכניסהשלההיומיוםמראות
הקיומיות.חוויותיהאתהתמונות

איננה"שלה",המלהעלהחזרה
שאותוהואטבעיאךשהרימקרית,

צלמיםעל·ידיהמצולםאובייקט,
מצולםכשהואבתמונותיופיעשונים.

 .לחלוטיןשונותראיהמזוויות
מעשהבכלאובצילוםכמובשירה.
תמידיתהתנגשותקיימת •אחריצירה

שלששיריהסותרות,מגמותשתינין

האחדבקצהלהדגימה.מיטיביםגלעד
שלאישיותוניצבתהסקאלהשל

אלבהכרחאותושכתוהינהכותב
ואילו .אותוהמייחדתהסובייקסיביות

היותרהמימןניצבררגהמגנקצה

לאאושמאפשר,זהאוניברסלי,
עמה.להזדהותליצירהלנחשףמאפשר,
היותרהקריטריוניםשאחדואפשר

יצירתכלשללבחינתהמשמעותיים
שתיניןלגשריכולתההואאמנות
עלבביקורתואלה.גדותומנמגמות

הוולשיהמשורראומרהסודיאליזם
מדמים"סוריאליסטיםתומס:וילך
הלאמןחופריםשהםמהשכללהם

אוהבדעלומעליםשלהם,מודע
בעללהיותבמהותומוכרחהנייר,
יסודמגמות H<מתוךכלשהו"עניין

זנדבגקשמעוןהמודרנית":כשירה

אףועל .) 1990משודרת,אוניברסיטה
שירהאיננהגלעדשלששירתה

שלביקורתובמהותה,סוריאליסטית
שכןבהחלט,אליהנוגעתתומסוילך
על·ידיהמצולמותהמתמרנותרבות

חוויותבהוהמעוררותהכותבת

אינכשלותלה,ייחודיותומשמעויות
 ,לדעתי ,וזוהיהקורא.אלבדרךשם

הזה.הספרשלהעיקריתהבעיה
ברובן,יפותהמשוורתשלתמונותיה
כליפותוהטבעותנכות/"כשהעץ

אפוסק/#פריחתאו ) 15<עמ'כך"

חוויותיה :> 7<עמ'המטבח"חלוןמול
"העונותברובןאותנטיותנשמעות

לגעתכוחךוכל ;מאליהןמתחלפות

אבל ,) 10<עמ'ממש"בואיןבהן;
אוהשתייםביןבחיבורמשהו

בחסר.לוקההקורא,אלבהעברתו
בעיקרשאובותהכותבתשלתמונותיה
כותנה,שדות 1מדברנופי •מהטבע

יבשה.אדמהעצים,שלפריחה
נושאיםבשנימתמקדותחוויותיה

הוריהמשפחתארנוןעיקריים:

היומיומיהקיומיוהקושיבשואה

אמיתייםאיומיםפחדים,עםלהתמודד
והצורךבדידותפיגועים,כמו

מטיביםבספררביםשיריםבאהבה.

שלהזהבשילובהבעייתיאתלהדגים
דוגמת·מחשבות,·חוויותתמונות

המסתייםהאפרסק""פריחתהשיר

אלניגרהאפרסק/צבעשלב•הורוד
<עמ'ולכוויות·לבשר/דומההכיור;

סיבתאתמבהירשאינוהשיר .) 7

 1בסיומוהכותבתשמציינתהדמיון

שמתוארתבהרגשההקוראאתמותיר

שאינהאישית,מאודחוויהכאן

מעוררתאךעמה,הזדהותמאפשרת

כרביםאימאז'יסטייפה,שיראשלה.
·שדההשירהוא ,הספרמשירי

מדגיםזהשיר . 22שבעמ'כותנה"

אתביותרבהקוהמבאופןאולי
בשורותנפתחהואבספרהבעייתיות

למקוםתיואלקחו /ואמי"אבי
אתלרפדכדיכותנה/בושמגדלים

עמוסותבעגלותשקעתיתחילהחיי./
התמונהלמעשה .>םש(ורכות.·

שדותשלאינהבשירהמתוארת
לאחרהכותנהשלאלאכותנה,
הכותבתהתייחסותואילושנקטפה,

הכותנה,אגב,השדה.אלבפירושהיא
נעימהאינההשיחים,עלכשעודה

עצמםהשיחיםשכן 1כלללמגע
שבקיאמילגבילמדי.קוצניים
התמונהכברכותנה·ב"הלכות
אמינות.שלשאלהמעוררתהמתוארת

שנראההחיבור,בעייתימכך,ויותר

הכותנהשדהביןבעליל,מאולץ
ש"שואביםההוריםשלהקשהלילדותם

ודרכיילדות/ערבותתוכםאל
הואפחותעודברור .>םש<מנוסה.·

שדות·ומכלהשירשלסיומו
כאדםאניבבשרי/שנגעוהכותנה/

 / 1במדבריבש/ /אחדעץאלהשב

האנושיהרמזבשללצילום/מתאים
כשמגסיםאבליפה, .>םש( •.תושבמד
מתגלותלעומק,לרדתיותרקצת
אי·תחושתונוצרתסתירותבשיר

שלששאיפתההרגשהובעיקראמינות
עלגברהלאסתטיקההכותבת
ספרכבכלהתוכן.מבחינתהמחויבות

שיריםישנםהזהבספרגםשירים,

ישבעיקריותר.וסוביםפחותטובים

הדם·חרדתכמויפהפייםמשפסיםבו

תרבץ·שמשאו ) 56(עמ'פריחה•בכל
(עמ'לטרפה"אורבתסגורה/כחיה

המשפטיםאבלאחרים.ורבים ) 61
והדימוייםהיפותהמליםהיפים,
מקורייםלהיותמשתדליםשמאוד

שיריםלבנותמצליחיםלאוייחודיים
מנומקת.אמירהבהםשישגהשלמים,
יוצאהמכלולגםבהכרח ,ומכאן
החוויהעיקרהזה,בספרלגבי,נפסד.

מאודאצליחידדשהואכךבהתבטא
שירהלשירה.ספרותביןההבחנהאת

ספרות.בהכרח ,לדעתיהיא,סובה
שתהיה,ככליפהספרות,כללאאבל
 •שירה.גםהיא

לאופררות

ו~ ·~

ספקות

ברשםאילן

 :ן~;א~סה )t ~ק: ן~;ל~~סה )t~ם
~ז.!~לאסה )t ~ק: ן~;ל~~

סה t(1 די.r.;יע;~ךלא~ל~ףא;
~ Q כ~קr;אw לד.דה~~~ g י~ק;.r.די 
~~ ~ i הt( 9ן~רי"ר.סהry כ~קrן~ד~

;ן n ך~(סע;ךםה ii1~ק g ~לא~אזלי
~ד~~יףא;~יף ry כr~~ודשעת;ן)א;~בףע;ן

 .~ז.!~סה )tך ן~;א~סה )tך

מחיאחכהשידעהאיש

נ;ראנראה

נפלא;מדגיש
רע.לפעמים.

• : ' T T 

זהעםל;רע
T • ;• 

נפלא.ולפעמים
: ' : ' T T : ' 
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 .לאחורספירה

שעוןרוסאנו:יפהאילנה
 ; 199דדד;עתרןספריהמלים;

עמ' 192

המקובציםשיריםושישהשמרניםמאה

שלהחדשספרה , "םי;' מ;;ן i~עב
מסעהאתמגלמיםררסאנויפהאילנה
הזמןבנבכיהמשוררתשלהפרסי

נפשה.בנבכיוהעולם.
וסוגר"סבתי"בשירפותחהספר

<עמ' ?"שן~~~הף?ר"הישבשיר:
186 (, 

הזמןלנושאהישירהההתייחסות
באמצעותכברהקוראפניאתמקדמת

ביןשעוןשלוציורהספרשלשמו
המליםביןהצירוףהכריכה.עלהמלים
תנועהשלמיידיתתחושהיוצרלציור

הדבריםולרוחלתכניםכמעטההפרכה
הואזהשירהקובץ:אתהפותחבשיר

עדבתרועהמוקפאזיכרוןמעין

שיר.בצורתלחייםשהתעורר
הואגםעוסקהקובץאתהסוגרהשיר

חוריהבמרכזואךילדותבזיכרון
מהירהתנועהלויואפשתנועה,שונה,
הסוגרבשירהתיאוריםממנה.חלקהיא
לאתגליתלמשעהעוטפיםהקובץאת

להשיששחשהילדה,שלמודעת
לעולם.לומרחדשמשהו

הדוברתשלהבשורהזכררן·תחרשת
רוחעםבהכרחמתיישבאיברבשיר

ההפוך.לכיורןהנושבתבקובץהשירים
השעון".נירון"לבניגוד
להתמקדדווקאבוסיםשהשיריםדרמה

דווקאולארובידועבמרבובקיים,
 ,האלולגבולותמחוץאללפרוץ

חדשה.אמירהבאמצעות

ממאפיינישאינהל"אמירה"בניגוד
בשיריםיש ,רוסאנויפהשלשיריה
לתמונות,לדימויים,רבמשקל

הלשונייםולצירופיםלמסאפורות
להשתמשמרבהאישהיוצאי-הדופן

בהם.

חדשדבראומריםאינםהשירים

אתהיסבמתאריםהםאךלעולם,
ותחושהראיהמזוויתהקיימיםהדברים

ספקניצבתספקזמרתשלרגישה
זמןשלכלשהוצירעלמרחפת
מעגליים.במסלוליםנעיםוישמחוג

מהמציאות,נגזרהדמיוןבהםמסלולים
"בגשם"בשירלמשלכמורההיפך.

במרכזישבתי /"בבדידףת, :) 23<עמ'

ליד,ממשלידי,כשבאת~הגשם
כהרגלנו,/•ש'בז:י,הסמוך/בדבור

בדאגהחרש .ליאמרת ''נוסכת
הזההגשםכלשמע;ניוראית'י~
החסר".

הקייםהטבעיהמיזוגמומחשזהבשיר

למציאות.דמיוןביןהשיריםבשארגם
במשמעותרקקייםהגשם·"מרכז

שעשוי"הגשם"לעומתמטאפורית
בסוףאךמציאותי.אובייקטלהיות
שעשוי"הגשם"שגםמסתברהשיר

אלאאינו ,כלשהילמציאותקשרלסמן
בשיר.הדוברתשלדמעותיהדמעות.
ל·עליסהאסוציאציהאלהדרךמכאן
בכריכתהטובעתהפלאות",בארץ

שלדמותהכמולאאךקצרה.הדמעות,
בשירהדוברתשלתנועותיהעליסה,
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בדרכההמעבריםרכות,יותרהרבה

מופנמותהחוויותחדים,אינם

ושקטות.

לפנימתחתלחושניתןהעוצמותאת
ברבדיםהעמוקות,בשכבותהשטח,

נרזמים.

משהוהמעורפלותהתחרשותלערמת
וביניהן,המליםמתוךהמוקרנות
מחושב,מבנהעל-ידיהספרמאופיין
וזמנים.נושאיםדרך.מסודריםומעברים

מוביליםסיבוביתשעוןבתנועתכמר
השיריםתכניאתהמליםמחוגי

ובחזרהההמשךאלהפתיחהמנקרות
המוצא.לנקודת
החייםכמוהגדוליםלנושאיםמעבר
בתיאוריםהשיריםעמוסים ,והזמן

הנפש,וחיימהמציאותהלקוחים
מתיאורהחלבזה:זהלעיתיםהנמהלים
ב"לחשים·עמוסיםרקשלאשווקים
בשרמתפקעים·,עסיסיים"פירות

עמוסיםגםאלא ,ותרנגולות
ומתפזרותהניתקותב"מחשבות

מוזרות.בתשוקותרכלהבהמולה•,
מנושאיהםגםוההעדרהאוגדן

אליהם.נלווהעצבשלדוקהשירים,
המלנכוליתלאווירהבנוסףארבניגוד
מופיעיםהשירים,עלהשורההכללית

קיצונייםתיאוריםגםפעםמידי

·יקיצותבשירכמומקאברייםואפילו
מחסוםמעטנפרץכזהבשירמתות".

 ,אךהשירים.רובאתהמאפייןהעידון
הזיהארבחלוםשמדוברהעובדהציון
 •מיידיויברך;וצר

יוצאותחוויותמתאריםאחריםשירים

לעיתיםהמשיקהדמיוןבתחוםורפן
·מראה"המראה·:בשירכמולמציאות

שיר ) 110<עמ' ·]".[לשוניאתלבדה
המשתקףפיזי-רוחנימצבמתארזה

הפוכה.מראהבמעין

הואבקובץהסוביםהשיריםאחד

שיריםמשניאחד"היתקלות"השיר:
רחוב".פיסות"שכותרתם:

שלהיחסיםמערכתתיאורמתוך
תיאורצומחקבצנית-רחובעםהדוברת

המתרבותקבצניותעלפנססיהשכולו
השקלים,·התרבות"שלצקבב

מכלהדוברתאלוניבטותנמלטות
הרחוב.פינות

פושטותשלמשהוהגרוטסקיתיאורן
הרחוב,עלהפושטותהדמיוניותהיד

הקבצניתשלמתיאורהיותרהרבהחזק
פסת Rבמשקשקשרזונה~·זוהזקנה

ביןיורקתשהיאוהרחובותהפח/

 ,) 40<עמ' "]".[שניה.
נוגיםרוסאנו··פהאילנהשלש~ריה

אינםהשיריםמקרויים.ובדרכם

אפשרמוגדר.בז'אנרמשתבצים

הרחבה:ההגדרהתחתלהכלילם
מתפרע,לאקלאסי,סגנוןמרדרניססי.

אורךלכלהשורההאווירהמתחכם.אל
 ,כאמוראיןאחידה,דיהשיריםכל ~

לתארריםגלישהלמרותחדיםמעברים
לעיתים.ומפתיעיםקיצוניים
מהמציאותריחוקאוחלוםשלתחושה
אתממתנתהשירים,לארוךהמשוכה
ואתבהם,הנרמזותהקשותהתחושות

לתיאוריםביחסהפרופורציות
 .כבוסיםנתפסיםהיואחרשבקונקטסט

שלמסויםמרחקגםלכךתרום
כשהיאגםמהדברים.בשיריםהדוברת

המעידיםבכליםאמיןבאופןמדווחת
ורשםנוצרומעורבות,אותנטיותעל

אוליוזה<בשירים>,שםממששאינה
 •בשירים.ביותרהמענייןהסוד

גורביךיניצה

שלשרםתמולבין
רםזהי

תצמח;מארץאמתסבתו:חיים

אחרונות;יריעותהרצאת

עמ' 213 ; 199ד

בימתעלעגנון ··שהופיעכאשר
בשבחושהפליגורביםהיוהספרות,

אתשמממשנאיביסופרהיותועל
בשלמותה,המסורתיתהמוסכמה

סעןאשרברדיצ'בסקימ"ילעומת
הזמןאךפולקלוריסטי:חקייןשהוא
הגיעההעגנוניתוהאפיקהזרם

 .לפסגות
בקטגוריהחדששםהואסבתוחיים

א"מתביכוריוספראתמביאאשר ,זו

יראים"י·ספרבסימןתצמח"מארז

הואלאירוניה.תרםביןלהבדילכדי
נתיבים,פוץראוחלונותקורעאיננו
בחסינההגלויהפןאתמאמץאך

ומדרשילשונהרבדיעלהעגנונית
חז·ל.
אמנוןבנהכברארם-צובא,קהילתעל

ששיקפה •ספרא•ת r:לעסאגהשמווס
בסימןדורותארבעהפניעלשושלת
הלךסבתוחייםוהמרכולות.המסחר

ארם-צובא,קהילתבקעבותהואאף
במסורתארוגהסיפוריומסגרתאך

המשפחה,במרכזהתורה.ובלימוד
ובצומתהסב,דמותדומיננטיתבחלב,

הדבקיםחכמיהניצביםהקהילה
פרנסתםאיןאשרחכמים,ברמב"ם.

אתמחלקיםוהםהציבורעלמוטלת
בלילה.תלמודםואתביוםעיסוקםזמן

מגוללבעולם•,חוזר·גלגלבסיפור

הגבירים .שלסיפורםאתהמחבר
וסניורפיג'רסוזהסניורהמהוללים

סחורהוכלבסחורה,שעסקופונקו
זהב,שללדינריםהפכהבהשנגעו

רפאללחכםקצבהקבעואשרוהם
התורהעלשוקדשהיהשפרוסה,

מתחיליםואיתרבחסידות:ונוהג
דוגמתהאשרהמשפחה·תולדות·אלה
 •פורסייטלביתהגדה 1ד'מן ,מצאנו
ל"משפחתועדגלסוורתילג'ון

זיגגו.לכשביסמושקאט•
החסידרפאל-האבהחכםעםמתחילהז

הלךהואשגםחייאבנועםנמשךוזה
בשירהידלוחיתהאךלמדרש,

הזקוניםבןליעקבועדובפיוסים,
·כלספרבביתלמדאךעילוי,שהיה

לימיםאשויעקב, •חברים·ישראל
בש"סשעמלשפורסז'קעצמוכינה

אביואצללשאולערדבאופסוקים,
וזכהחיצוניות,בחוכמותללמודמה

להמשךוקצבהמפויסבמדליה
הלימודים.

סיפורימספראינוסבתוחיים

שםבחסידות,שנהגוכמומעשיות

תווהלימודשללמדרגההסיפורלעה
פעםאמומבוסלבנחמן<רבי

אינןתורותכיאני•רואהלתלמידיו:
לכםאספרלכןלכם,מועילות
·ביתקורותמתאואלאמעשה">
כמופסוקיםבלשוןומדברשפורטה·
המדרשאלקרובבהיותושכתוב,

מהכלוכוללתוחבההיאשיריעתו
הוויותיועלאדםשלדעתושבתפיסת
ופתגמיםבמשליםאו ,וחוויותיו
ז'קלעמספוהואבמדרש.המשובצים

הגיעאלאשמריועלקפאשלאשפורס
אתסייםשניםחמשולאחולסרוברן
לחלב.וחזולימודיו

אך ,אבותיותורתעלאמרןהיהקד
לעיורובשוברבפילוסופיה,גםדן

בחרכמה,עימדשידברמיצמאלאחלב
לעשרתרצהלאכבוויקטורבנואך
למסחר.פנהאלאקבעתוותראת

שנקראמנחם,רפאלהנין,באאחריו
אחדשלגיבורוכשםמקס,בשםכבו

כנפייםעלונישאבצופתהסרפדים
לעירעקראשוהואאחות.רוחשל

לעושבחלקםאחריםבקעבותהאורות
לברזילהפליגו ,ישראללאוץ

והיתהמצרימה,ירדוארולמקסיקו
אתלהעבירשמבקשיםשמועהאף



התנ"ךשלעתיק iיכתבכתר""ה
סמךהרמב"םרחלב,תוברששהיה
יו. iיאתעליי
אתכברוטשנ 1הרביעירר iהזה 1הנין

1i החהעולםאתישלפגי"יצאלבi ש
הואנפריס,עולם.מתקניבעקבית

ובאדנטיםוהסט iמרבראשעיינו

ארטר> p (הגדולףרהפיליסעםךחשבי
ישראללארץהנסיעהשבאה iע
והנידחנפשית,טלטלהל·יריכתה;
שמרש,ןולאמנדובניגויכקיר:שב

ונאמנותממסורתמתרהקיםש;·ב·ריי

הבןאתסבתוחייםמחזיר ,ת·;ה·ל
אמר"לימיםהכותל.אלונביאהאיבר
הרבהמקס>:נהו(המכיננחםרפאל

והרבה 1ליהי:רדיתוטשאלית
ברכהשבכלאלאאמיתיים,ספקית
אלבדרךהחכםבהשהתחנן·ברכה
לישנפתרהרגשתי 1המערביהכ•תל

התורה,עלשבירכתיעד iאחפסק
שאשאל"מהעירלישאין·הרגשתי

סבתוחייםמסיים iכ .) 140 'ב'ע(

מעלהבתיבישמתיבתא"הרישהסיפר
המוסררוסיפאתהי~ם, iאדימים'

שהיתהמהליושנה.עטרההמחזיר
הלבהיאיס,רג'לגי'ימסואבליך
בכיכגאוות 1סבתולחייםוחכמיה

בעירםהמשתבחיםארם·צ·בא

חכמיה,ואר"ץעלהסיפורם. iב"ה'ד
הביתעלוסטלגינסיפיראוה

 1פטאןרק:שהלבהסבוהמשפחתי

לפניו.תמיופתוחיכורששספר
שלמחשבהפריהואהדיבור

הואהסבוונוטריקוןגימטריאות

שלמקןולעללוהצהמתגברכמעיין
ת.ריתוספגיותוס

תוההתצמח"מארץ"אמתבנובלה
שכתבהפסקיםספרעלהנכרפרוהס
הקהילהראשיי iיעלנגנזאשר 1סבו

זהסיפורבעיר.נעשהלו iגורעש
הדרךאתבלשיסיפורכבמעיןמתאר

מתגלהרבובירושליםהספרנמצאבה
פרשהמזמור,לאמירתבקשרהמחלוקת

ומעירהפתרונהאתהמוצאתעלומה
בקהילותהרבניתבלמטיקהוהפרעל

ישראל.
לוחות","שבריהשלישית,בנובלה

לחכמיכתריםלקשורהמחברחוזר
שאחד 1היומופתיםשבעליארם-צובא

"מרוהשניומשפטים""סבאנקרא

מעיין"כ"חכםנחשבאחדועובדא".

כולםומעלפשטן",כ"מעיידוהשני
עלתורהומחבברשן iשהיההסב

גםהיאוזרנה,ואמבהםונוטעישראל
i תגיךהמרבה 1המחבר-הדוברשלורכ
בפסוקהפותחהכתוב,רשת iל

והרי 1לשוןקישוטיעליוומערים
כמרגליותשנוצצותמליםלפניכם

זהכלזכים.כמיםהקולחיםומשפטים
ארם-צובא,שלבחלבבגולה,קורה
פנהלארץ-ישראלבאיםכשחכמיםאך
כךועלרם, iהפנהזיוום,פנהם, iהו

ועלהמעברהעללהוהגדהקינהבאה
 . iהכברת iיריעלוהמריבה

חוזריםאנו 1סבתוחייםריוסיפעם

עםשעלהואמונה,תואמנעללדירן
כלומר 1עגנוןש"ישלספריועתהרפ

הדתית;החוויהשלבבעיהןרי iה
מנהגנוסחקבעאשרהואועגנון

יהדותאתתיארערדכליראים.
היהדותמאורותהעלההואגליציה

גילןמקסים

דידקטישבחשיר

שתרואשרהאישאשרי
-:" T • :-.'' ' :" 

מליםשלמכלאעצמ; -: . :· :· :· . . 

כלאהאשרוהאשה
ד:ד ·:-: Tז•:

חףשים.שלבכלאעצמrז
-: T : :· ."' :• • 

 . ן~~ ו~~~ב;ך;~ה
 .;תס~~·מ;לך i~ינ

רא iבאשרמרצהאשרי -: .. -: :· :-". .. 
ועת.סתםולאם iחל

:-: : T --

ב;ןן 1דד iננעראשרי -: .. --.. " 

התאבד.לאוחש.שחי
,'' -: T • ; -•• 

רצתהשלאונערה
שפחה.כמ;תחתיית iלח;

' : -: T : T : ' 

וש;נאמ'תתת iפ

 .ת~~ל יל·~~ף iלקט

הדלאשריהרש,אשרי
ת-ד-ל ~ל~נ~בר, ~~

:• • : -:• T -

נכ~ק 9חלאח~ב,ק. 7
ל. pממ#נ:ויב~שוjר

נה iהאב~אשרי 1אשרי
• T-:יי ••;- -:T 

ז;נהושלבתולהשל
•• ; T •; : T 

t' וימספוק,~ריהו~~
-ת g~נוס~ךץ~רי 'tובי.~ףע.ש iג ו~~

:.אוש: 1:קעור:קבוש,כ~י~ים,

הלא-נטושהרכושהז
:• : T -T 

iסל.קעד~f מi .סת~

בב iש 1החתולאשריהף
-: " :• T T 

t' ~ t מימףתי~~i .שת.ק
ך~בכיף 't 1 ר~~~ Qך

 ן~~ ry ~:ז~רי~רי 't .ק~ס~~ . o ·ל~ר~סר
~ה wו~~~לים~א
 .;מ~~ך~ם~~יאףת~ם

 . iעופמחדשפה'ממציא
-: • •• T T -

t' ס:זקשמ~לי~רי
חף~ים.ולאכ.ליםש;ב,ר
ףמתיאשב;כה'נמלט,
'lבלים.ד i'ללמלאבחרזו

" T T ' : ' ' 
רד iמ 1הערביאשרי

~שליט-ראיס 1,'גם"ביגם
-' ---· T ' 

ב;ךןלאז:tר~ן~אנכ~יד
דמ~:זיס. iמ fךד. iמוד-ש iס

אהבתrזהאם.אשרי

ל~נ;קסאדר ל~~
רכושrז:ב;ראתהלא

T -: T : T 

מהפכה.האש,אשרי .ק;ת~ ן;ד~ב;:דק

בא'הואהנהל'הכזלמר;ת
-: -• •• T 

q לי~ת-ס~ש~טור~יש~
 .ש~;בכ;ב,שמול~אן~םשףב

t' ף~ס~רמ;ךה~רי
בתלמיך;ך;דהשלא

:· ". : -: . 

לריאליה,שירדככלאךהמסורתית
כיתית, iלספרותפתרוןמצאלא

להביןאותוחייבהאמנותיהצוף
שלאוחופשיירוחםשללרוחו

חייםלכך.ומעברמונטאג,סבאסטיאן

ועוסקבצדעדייןנשארסבתו

ולכןוקהילתית,משפחתיתבכרוניקה
בנוסחצבעוניךבחוסיקשורהמסכתו

לרקוםכשיבואאךימים","בלבבלש
בההמציאותשלהגדולהמארגאת

בדרךלהתמודד,יצטרךחיים,אנו
שביןהתהוםעם /האמנותיהעיצוב

שביןהבעיהזוהילדת.ספרותערכי
 •והיום.שלשוםתמול

בלאטאברהם

 ' 97נובמבר
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וכחזרההעולםאלתל-אביבשלהחולמגבולותו~
וייכרטרפי

גםהקודמיםשירתוקבציבמרב;ת ~

החול""גבולותשיריובקובץ ~
מקדיש ) 1994המאוחד'<הקיבוץ

תל-הולדתולעיראחדיםשיריםסיוןאריה
מולהעירניצבתשאת,וביתרשוב,אביב.
ברצלונה,הגדול:בעולםאחרותערים

ההיסטוריהבתהפוכותדיוןכמוקד

בברצלונה'>,('בוגנוילאותותמורותיה
('גינונילורקהפ"גשלעירוגרברה,

לרציחתורקעשהןורומא,סורנטוגרברה'),
<'ביןפאזוליניפ"פוהמשודדהבמאישל

פולומרקושלונציהלרומא'>,סורנטו
קפקאשלפראג ,קרתגו('ונציה'),
איידסבואנוסו >''משפטים/'המשפט',

איידס'>.<'בבואנוסשלבורחס
סובבים,סיוןשלשיריוכינדמה,ויותריותר
עלאחרים,ובהדגשיםשונהמזויתאחדכל

שבתוכם.ובני-אדםמסוימיםאתריםערים,

חסריאנשיםויוצרים,השורהמןאנשים

אתשהטביעוואנשיםבשולייםהחייםתהילה
ההסטוריה.בדפיחותמם

שלגדולברצףחלקאפואהיאתל-אביב
אוממשבגופו /המשוררמבקרשבהןערים

קרובותדמויותבעקבותבמסעותיו /בדמיון

הואשאליהםונופים,יצירותבעקבות ,וללב
מנופיהתל-אביב,שלמרחובותיהמתגעגע

ארץ-ישראל.של
אקזוטייםועגומים,מרהיבים-אלהממסעות

היסטוריהעלוהרהוריםחייםמלאיומאיימים,
 .הולדתועיראלהמשוררחוזר-ומוות
עללחשובבה,ללכתממשיךהואתמיד

ולתארהמוארעברהעללהתרפקאודותיה,
בהווה.חזותהאתאכזריבריאליזם

בןבמחזורהשאר'ביןמופיעה,תל-אביב
עלמקומיותוריאציות'עודהחלקיםחמשת

שיריאתהממשיך ,) 50-46<עמ'ביאליק'

שיריעלמקומיות'ואריאציותהשער
ישראל"כארץ"לחיותהקובץמןביאליק'

 .) 1984עובד,<עם

תחת-השיריםמחזורשלהשניבחלקו
אתהמשוררמתאר-הייתי''כאשרהכותרת

תל-שלימהלחוףהראשונותילדותותושנ

 213 ( 7 'לג·····
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העשריםשנותבסוף /אלובשניםאביב.
 ,מביתולטיילביאליקנהגהשלושיםותחילת
תל-אביבשלימהאל ,שמועלשברחוב
רישומיו ,תמונותיו ,השארבין(ראה,

"ביאליקבספרוגליקסברגחייםשלותיאוריו
לצדתש"ה>.המאוחדהקיבוץ ,יום"•ום

 ,רוטשילדבשדרות ,אלבניברחובטיולים
המשוררעלהחביביםהמסלוליםאחדזההיה

כיומדמהבנפשועוזמרהיבסיוןהלאומי.
אחדהיהשלוש,אושנתייםבגיל ,עצמוהוא

ראשםאתליטפהביאליקשלשידוהילדים
לעצמובוראהואזומתחושההים.שפתעל
כדי ,"זוהר"הפואמהמןהילד ,הזויחבר

חוףעלהלוהטבחוללשחקמיעםלושיהיה
הראשוןזה,מדומהמגעתל-אביב.שלימה

הגדולגיבורהעםחילוהמשודדשלכביכול,
טקסמעיןאוליהואהעברית,השירהשל

לרגעהמאפשרצעיר,משוררשלמשיחה
האירופיים,הרומנטיים,נופיהביןהשוואה

חוףשלהשמשינופולביןביאליק,שירתשל
מסתריביןחרבהשונילמרותתל-אביב.

העופות,האפלים,העציםנופי ,"זוהר"
הצפריריםהקסומה,הנוכח ,הסחרהשיחים,

ושמשהאוויר ,החוללביןהקלים,והכרובים
דמיון,קייםחתל-אביבי,היםבחוףהקיץ
המהווהוהאור'השמשבוקרמבחינתרקולא
העורגב'זוהר',חילוהתפאורה.שלחלק

המופלאבניסוחו ,אורואלעולםשלמגופו
בילדהמאוחרתאומואתמוצאביאליק,של

העריסהמןאטאטהחורגהתל-אביבי,
ואכזר.קסוםעולםאלהתמה,השמשית,

באותווסביבתוהילדמתמזגיםהשיריםבשני
עםשנעלםהילדות,שלאבודגן-עדן

זאת,עםוהנפשית.הגופניתההתבגרות

שומריםסיוןבשיריוהילדב'זוחר'חילו
הים,ואתהברכהאתעברם,חדיאתבחובם

מהםושואבים ,יופיווודאותהעולםכוחאת
תל-אביבהדיעלגםבבגרותם.תעצומות
אתלהחילאוליניתןסיוןשלמילדותו
'זוהר':אתהחותמותחביאליקאיות,חשודות

;ובתוךקולה,הדעימיכמוסבלב"אך-עמוק
חלומות/ונעיםאורה:זיושמרתיעיניבבות

מעינה-חזיונותי;ויקרהגדולה,בארץחיי

ממקורה"וברוכיםורווים/וטהוריםנשאבים,

 ,דבירתרנ"ט-תרצ"ד','שיריםביאליקב. .ח<
 ,) 93עמ' , 1990

וריאציות'עודהמחזורשלהשלישיבחלקו
חוזרבסנדלים','מליםשכותרתומקומיות',

"ארבעיםספדובפתחששרטטלתמונהסיון
אדם'מבקשבשיר ,) 1969 ,דר<הוצאתפנים"

שנהוחמשכעשריםשנכתבלטעמו',חולצה
אתהמשוררתיארזהבשירלכן.קודם

חולצהאחריאלבנירחובבמחוזותחיפושיו
השמששבין"באלבניאותו:שתהלום
עומדלטעמו/חולצההמבקשאדםלחשמל."

הואולפתעטעמו,/אתישנהאםוחושבלו
ביןסגורהחול;שלסמטהבתוךעצמומוצא

גבוהיבחדריםמיטתו/כמוברזילי-גדרות,
עתהואילו ,) 5עמ'<שם,וחלונות"תקדח

אחרהארס-פואטיבשירמחפשהמשורר

צעמם:הרחובותבאותםלשוטטשיצאומלותיו
דקלחנות,ההם?במקומותביקשו"מה

גבה-החלונות;החדרלידבאלבני,לחנות,/
להראות/זרועותיועלאביאותינשאשבו
חיהשםאחד-העם,ברחובאוהאוד'לפני
ימירטוב/בחמישיםסדיןמיטתיעלתלוי

תיאורמזכירהמקריםבשני ,) 48<עמ'החום"

מילדותותמונותלמשוררבאלבניהשיטוטים
 ,הסואןהעירוניברחובבתל-אביב.הרחוקה
הריוני<אבק,מחמיאיםאינםוהקשרושתיאורו

מצליחגרוטאות>, ,מזוןשאריותיונים,
שלווהשלאימעיןלרגעלהחיותהמשורר
ת,.במהידופניההמשנהבעירמעברו.וביטחון

עלהניצבביתכל ,בעינושנותררחובכל
עמוקה.קיומיתודאותשלהרףהינם ,מכונו
מהנופיםכאלהמזכרותקיימותעודכל

ומקומות,זמניםבנבכיומתרחקיםההולכים
באותםחיותברגלייםלפסועניתןעודכל

חשמראות,משבריולהתרשםהרחובות
אמנםנחמה.שלמסוימתמידההמשורר
ויהיוהשניםעםצורהישנושברחובהמכוניות

בזמניםשיתיירואחרים,שללרכושם
שלילדותוזכרונותאךאחרים,ובמקומות
עללהתגברשעוזרכוחבומפיחיםהמשורר

בבואאשר דע"."זו:הכרהשלמהלומתה



משםמגרשי-הגרוטאות/אליגררוהיום

ולהרולדנאור-אישם/להבתךלכנשנים,
לאורגלשידעולם;בנתינינוסעותשנית,

אניאתר.מישהושלבשרותו;נו,לייהיו
הנודעלשירוהרמיזהלצד .>םש<מצר."איני
ההפקר,'מןנאורזכיתי'לאביאליקשל

'אור-אשכם',בצירוףהשימושמןהעולה
אתסיוןמהדהדזהשירשלשבסיומודומני
ועלהחלופיותעלזךשלהנודעשירוסיום

נופל.אשרנפל,אשרעלה"ראיתיקבלתה:
שדנים"'<"שיריםקובל."איניאני .קצרהזמן
השיריםבשני ,)ך"ךשלי,ההדגשות , 15עמ'

במחאהטעםשאיןלמסקנההמשורריםמגיעים
רקאיננההקבלההזמן.שלהכפוימהלכונגד

 ,שפויקיוםשלאופןגםאלאמפוכחתמסקנה
שאת,ביתרחולףרגעכלשממצהאופןואולי
כיהידיעהבשלדווקא ,ויופיעוצמהניתר
וכלה.בלההכול
נוסףלמחוזסיוןשבהחדל""גבולותבספר

מיוחדתתינהלונודעהשאליובתל-אביב,
"אשרורים"הקבציםנשירי ,<למשלנעבר

מחוז ,העירלדרוםהיאהכוונה ).ו'חיבוקים"
בדרום'בוקר ,הקונץמשיריבשנייםהמופיע

חוםמרכתו'סימטה ) 21<עמ'אביב'תל
הראשוןבשיר .) 24<עמ'אביב'תלבדרום
אתובאמינותבעדינותהמשוררמשרטט

פועלימתארהואהדרום-תל-אביבי.הקיום
גנועלקסומים,עולמותעלהחולמיםמוסכים,

הרחוקיםקריריםזמניםועל ,הסולטןשל
מוכיבמוסכיםהמייגעותהעבודהמשעות

העובדתאשהעלמתעכבהשירהשמש.
עלוגםמאמשבישולריחותספוגבמזנון
יגעה,ליליתזונהשמאאומקומית,נערה

מרחקרחוקהתל-אביביתבמציאותשקיומה
סינדרלהשלמחייהלגישורניתןשאינו

לקטוףיתפתהלאנסיךשוםהאגדית.
שעליבותה ,זראשליותחסרתסינדרלה
שהחמיצה"סינדרלהאכזרי:בפיכחוןמתוארת

מןגםסולקהחצות-הליל;צלצוליאתשוב
חורגתאם /·השוליותאחרונישלההזיות
עלותעלהשלההקפהאתתשתהלעצמה,

הזכוכיותאתגופהמעללפשוטמיטתה/מבלי
הסנדלים·מחרוזות,/מחרוזותעונדתשהיא

 .) 21<עמ'שנשברו"

שלשעהמתאראביב'תלבדרום'נוקרהשיר
הדוממיםהרחובותנקיץ.·צהרייםבדידות

דורששאין"מחסניםשבהםתל-אביב,בדרום
לרארוה;ריקההמציגותו"חנויותלתכולתם"

לרגענקרעים ,) 24<עמ'אבק"שכברת
אשהושלמקרמימשוגעשלבצעקותיהם

מיבשלהשאיךזעה/כמו"שעונותיהגלמודה,
אשה .>םש<גופה"מתוךאותהשימחהואין;מי

השואה,ניצולתשל·דמותהבתאוליהיאזו
הקונץ<ראההירקוןמרחובחרמןגברת

סינדרלהעודהיאואוליפנים">"ארבעים
בשערתהחוםהכפויה.בבדידותההמזדקנת

והיםלוהטותהסימטאותמנחם,אינוהצהריים
התל·ד:~יךהאתמלהצילרחוק .מאודרחוק

רחוקההתל-אביביתשסינדרלהכפיאביבית.

רחוקהזר.אביביתתלירהריב ,אגדימקיום
מיתולוגי.מקיום
קנטאורושוםלאשהישאנהלאהרקולסשום
חמלה,מעוררתאשההיאלאנסה.יאבהלא

אישעליהשאיךחסקהכמוהפרכות/ש"עיניה
 .>םש<משוט"ולא

היותרלכלגן-עדן.איננוהתל-אניניההווה

 11 ' 0אר'ה

ילדותשלאבודגן-עדךהמשקפתמראההוא
הואושאליו ,המשוררשלנחלתושהיה ,ועבר
מסוימותמבחינות .בדמיונורקלשוביכול
שלכגיהנרםאףלהיתפסעשויההעיר

בקיוםבההחיותרנות,לדמויותהמציאות
השואהזכררןמכרבדקשה ,נודד ,מינורי

עריריות, .אחרותמצוקהוביוגרפיות

חסדמעיןעושההמשוררדלות.הזדקנות,
אותןבהנציחואלהדמויותעםאחרוך

שאיךואנושיותקשבכלפיהןבגלותו ,נשירתו
זאת,עםשלהך.היומיוםבחיילהםזוכותהן

תל·חיתהשנההיסטוריתמובלעתגםקיימת
העולםמלחמתבתקופת ,אמיתיגן-עדןאניב

אתלעמתסירךחוזר'ואלננרג'נשירהשביח.
באירופההיהודיםוהשמדתהמלחמהמוראות

פיעלשנמשכו,התל-אביביים,החייםםע
מעברקורהאיננודברשוםכאילו ,יאודות

במחזורקודםבגלגולהופיעזהנושאלים.
נקובץהשביח'העולםמלחמת ,חטאי'על

הואהנוכחינקובץ .ישראל" rבאר"לחיות
'השפעתכמובשירים ,השארנין ,נזכר

אנישיריו'אתהאסתטיקה'עלההיסטוריה
כותב'.

שלסירובןניןסיוןקושרהראשוןנשיר
בנית-הספרהנמוכותבכיתרתתלמידות

מןהמיותרות/המלים"אתלמחוקהיסודי
הנשיםהתנהגותלנין ) 28<עמ'השורות"
נטייתןואחריה,השואהבתקופתהיהודיות

מהלהשליךשנולד."לאמהלהמיתש"לא
לצרכיםנולהשתמשיהיה;אפשרשאולי

מספרהשנינשיר .>םש<בלתי-צפויים"
בתקופתבניירהכפויהחיסכוןעלהמשורר

עדלושגורםנרכשהרגלהעולם,מלחמת
ניר;פיסותגני"עלשיריואתלכתובהיום
 ,ולהאמין ) 29<עמ'אחר"שימושלהןשאין

החיסכוןשאולי ,למדיתמימהבאמונה
ולוהצילוהכתיבה,מןההימנעותאובילדות,

אחת.יהודינפש

שלפעלועלהמספר'ואלננרג',השיר
אתמעמתהשואה,בתקופתהשוודיהדיפלומט
רחםצפוף"היה : 1944נקיץ ,הנאציהגיהנום

שנערבקרונות-הנהמותמחנק,;עדמאוד,

<אלהמחנות-ההשמדה;אלהעשןתחת
התל·גן-העדןעם ) 31<עמ'תפקדו)"שעדיין
צפוף:היהבתל-אניב"גםאניני:

הטיילתלאורךבבתי-קולנוע./נתיאטררנים,
מסוימותשבשעותבתי-קפה;סאנוונדיזנגוף

 ,) 32<עמ'פנוי,"מקרםנהםלמצואהיהקשה

מןמקלסהיאתל-אניב ,חדאירוניבמעבר
לבלותאפשרשנומקרםהנורא,העולם

כסיון ,ומיבקלילות,מיהחיים,מןולהיכרת
מלאישחייועלוחרטהאשמהבתחושת ,עצמו
ולנצללבלותבידיושעיתותירומנגינה,אור
חולף.רגעכל

שהוא ,נקיאוירנרשמותשריאותיו ,ובעיקר

ומושמדים.הולכיםעמושנניבעודחי

בקונץמעסיםלאבשיריםהמופיעהתל-אביב
מגוונתעיראפוא,היא,החול""גבולות

הווהושלנפלאעברשלעירורבת-פנים,
אללטיילממנהלצאתשטובעירזוקשה.
רקשכןאליה,לשובטובגםאךאחרותערים
קשורבאמתשהואנימיובכלהמשוררחשבה

בודדיםשיושביהעירהיאתל-אביבבעברו.
בהימצאותםמאושריםגםאךמצוקותורבי

באשהבוערתמאירופההרחקשלהם,בעירם
זרותאךקוסמותמעריםהרחקהמלחמה,
שלעריםשאלולמרותובלשונן.בנופיהן
יצירותקסומה,צמחיהארכיטקטורה,תרבות,

ישחדשות,קיוםואפשרויותגדולותספרות
ומאיים,קודרדבר-מהגםובעברןבהן

וחוסר-השייכותהניכורתחושתאתהמגביר

לנופיהן.התל-אביבי,הישראלי,המשוררשל
אךמנשוא,לפעמים,קשה,בתל-אביבהשרב

מטונימהגםהםהצלולותאוירהיםהשמש,
מאצילסירןקיום.שלולאופטימיותלחיוניות

עליותרמקיףובאופןתל-אביב,העירעל
בעולמורבה.אהבהכולה,ארץ-ישראל

וזיקהגדולהקירבהשחשאדםרק ,השירי
 ,שעברשלם,אדםלהיותיכוללמקומרעמוקה
אורגניבאופןועבורוברנמזגיםועתידהורה

השמשתחתחיההזורמתאחת,הוריהלכלל
בתההיאתל-אביבהקופחת.הישראלית
ארץ,שלהטבעיתאהובתהגםאךהמרדנית
ופקעתיפעתהעל ,המשוררמתארשאותה
רגשהחדורותבשררותהפנימיים,מתחיה

אשכולותפרא;מגדלת"ארץותובנה:
נרדמתשקטהלאארץמזכרונות;בשלים
מראשה;ובחררףלמעלהעדשמייםמכוסה;
מגדלת',('ארץעבים."ענניםשלבשמיכה

 • ~ 16עמי

סיוןאריהבשירתתל-אביבעלמסהמתוךפרק

13 
 ••••••• ' 97נובמבר



ו~
סאראמאגועל·פיהבשורה ~ 1

ברטוביהודית

הדפסה , 1990מנזר"'ימי"דברי

 ) 1982(במקור 1996שש-עשרה
 , 1993 •ישר"פיעל"הבשורה

 1996תשיעיתהדפסה
 •דיש"ריקארדרשלמרתו"שנת
מפורטוגזית: ) 1984 •(במקור 1996

החדשההספדיהטבעון.מרים

סימןספריהמאוח.דהקיבוץ(הוצאת

קריאה)

כי ,לצייןברצונידבריבפתיחתבד-==
ספריו<על-פיהפורטוגזיסאדאמאגו-
גםבהםת,ילעברשתודגמו-

אחדספקבליהואהאבן"),"רפסודת
והמענייניםהמורכביםהייחודיים,הסופדים

ייחודיהואהיום.המערבבספרותביותר

משלבכשהואמרתקסיפורלספרבכושרו
אתבהומוריסטי,האנושי-הטרגיאת

ההיסטוריאת ,בפנטסטיהדיאליסטי
לקוראוהחברתיותהפוליטיותבמשמעויותיו

ניסוילתתחוששאינוסאדאמאגו .בן-זמננו
ומדינה,לדתהנוגעבכללהשקפותיו

המשטרלתהפוכותלקתוליות,ובעיקר
שלהעלובולמצבוובאירופהגלובפורט
"מסד"שקרויממהחוששהואאיןהעם.

בדדך-כללדוחהשהיוםוממהבדומן
אומדהואלומד".הסופדרצה"מההמבקר:
כמוהתנגדות,מעודדהואאםגםהרבה,

"הבשורהספדובפורטוגלשעודדבסעדה
ישו".על-פי

גםאחתובעונהבעתהואהדחוסהבכתיבתו

לאףמניחאינווגםמרתקסיפורמספר
i ,לעבודהתפתחותולכלאירועלשוםמות, 

פואטיקה"ב"אדסהקוראאתשישתףמבלי

שנרחיבהסיפורלטובתזה"איןכגון: ,שלו
שלמותו<"נשתונעלםצץשאךבעניין

 :כגון ,או .) 100עמ'-ריש";יקארדו
אמנותשלהנכוניםבכללים"המבינים

כמרהמכריעים,שהמפגשיםאומדיםהסיפור

 21.3·····גליון
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ומצטלביםשלוביםלבואצריכיםבחיים,
אומדים 1כןעליתד---אחדיםבאלפי

שתיטיבהסיפורהשתלשלותהיאזוהם,
שלתמידהרצויהאפקטאתלשרת

עמ'ישו"·על-פי("הבשורההאמינות"
<רופאדישדיקארדוגיבורוכאשדגם ,) 151

צדפתיסרסבליסבוןלדאותהולךומשודד>
וולגה"איזוחושב:הואהוולגה""ספניבשם
כמוהםסרטיםבצדפת,להצמיאהצליחוהם

דאימכווניםאםהאשליה,אמנותשידה,
"(שנתלאוקיינוס"שלוליתהופכיםכראוי

ששואלבשאלהכן ,) 192עמ'מותו".",
איןהאםישו:עלבסיפורוסאדאמאגרצעמו
דמויותעלהמודרניתמדאייתומשליךהוא

בגוףמשיבהואוכךישו?כמוקדומות

ייראואלהמעיןשהנחרת"ייתכןהסיפור:
אלאהזה,האדםאתדקלאהולמות,בלתי

להעזהיאטעותכאילו ,וזהמןהמקוםאתגם
בראשוומורכביםמודרנייםרגשותולדמיין

דנותשניםשנולד ,מארץ-ישראלכפרישל
בארולאקאןודקגדידנג, 1שפרוידלפני

 ,להתיימרלנוהרשו 1סערתנואבללעולם,
נביאאםשערורייתית,לאאףגסהאינה

מזרנםשהםשבכתוביםהעובדהאתבחשבון

דוגמאותישהאלה,היהודיםשלהרוחני
יחיהשאדםלסבורלנרהמתירותלמכביד

האדםבנישלזמנםבןהואשיחיה,מתי
מבחינתתהא,שלאתקופהמכלהאחדים,

 .) 138עמ'"<הבשורה."",המנטליות"

בעצםהםעוסקים,אנובהםהרומניםשלושת
מתוודעאתהבשלושתםהיסטוריים.רומנים

תיאורןעלשוקדשהמחברשונות,לתקופות
בהםוקוראחוזרשאתהככל .המדויק
ולמדשקדשהמחברהוודאותבךמתחזקת

שהואבמציאותולעומקלרוחבבקיאהואוכי
לעינינוקמהמנזר"ימי"בדברי •מתאר

שלטונותקופתדנהובססגוניותבחיוניות
 1ל i:פרדטומלך ,החמישיז'ראודוןשל

חצר-המלוכה,על-18ההמאהבראשית
הדחוקות,המושבותמןהזורמיםהאוצרות

הכמרים,הבישופים,ההגמונים,האצולה,
העלובהמדוכא,העםולערמתםהנזידים,
בקיאותוניכרת"בהבשורה".·והרעב.

באופןוכןהחדשהבבריתהמחברשלהרבה
היהודים,במנהגיהעבריים,בכתביםמפליא
בסוףובאורחות-חייהםבאמונותיהםבדתם,

הדומי.השלטוןתחתהשני,הביתימי
לתיאורוההיסטוריהמקרר 1מותו""בשנת

 ,הדומןגיבורשלמרתושנת , 1936שנתשל
מוצאשבההשנהזרההם.הימיםעיתוניהם

בני-אתסאלאזרשלהפאשיססיהשלטון
שלבספרדמרסוליני,שלבאיטליהבריתו
שבההשנהזרהיטלר.שלובגרמניהפונקו,

העצרתאתפורטוגלעיתונימתאדים
הכוחותלאיחודבליסבוןהפוליטית

 .כותבים:העיתוניםבאירופה.הפאשיסטיים
 1גלפורטושורקות,הפטריוטיות"הזעקות

סאלאזד,סאלאזד,פורטוגל,פורטוגל,
התמקמוהיציעשלהימניבצדסאלאזר."

בחולצותהאיטלקיהפאשיזםנציגי
ובצדעיטוריהם,אתעונדיםהשחורות,

חומהבחולצהנאצייםנציגיםהשמאלי
הושיטווכולםצלב-הקרסעםורצועת-זרוע

נכנסיםזהברגעההמון."לעבדהזרועאת
הכחולהבחולצההספרדית,הפלאנגהאנשי

ודקשרביםצבעיםשלרשה 1כברהמוכרת
עומדאחדכאישההמון •אחדאמיתיאידיאל

השמיימה.""ערלההתרועהדגליו,על
זהבדומןסאדאמאגרממלארביםעמודים

דרךעלובצידם,הזמןמעיתונותבציטוטים

מכללמרצדיםפרסומותציטוטיהאירוניה,
ההמוניםטמטוםאתלהבליטכדי-הסוגים
אתאר ,הקירעלהכתובתאתוארשלא

עלוהתבססושעלוהמנהיגיםשלהציניות
כתיבתואךהזה.העיוורהטמטוםרקקע

פרטני-בדיאליזםרקמאופיינתאינה
המוסרית-האידיאית,המהות •היסטורי

בעיקרמעוצבתכתיבתושלחברתית
נפלאות.-סרריאליסטירתפנטסטיותבתפניות
כיממאמריובאחדטעןאלרארפולהמשורר



כי iהתודעהשלמסויםמצבהואס·ריאליזם
ראובהיסטוריה,ארוכותתקופותבמשך

בהעתקהבעיקרייעודםאתצייריםוסיפרים

המודרניהאמןואילוהמציאות.שלנאמנה
דבראיןוכימדויקאינותיאורשום"כייודע

מונעהואכןעלבהעתקתו.לדייקשאפשר
 ,לראייתודרורלתתהשאיפהעל-ידיבעיקר

ולהביאוהטבעהדמיוןאתלאחדונוחזו
המציאותשלהאפשרויותכלאתבחשבון
דמיוןביןדואליזםכלקייםלאכיולהוכיח

 ,להביןפירושו-לראות---ריאליה.ו
 ,אלואר<פולולפרק"לבנותלשנות,לשפוט,
 ,דיוהונדסבעריכת ,"סוריאליזם"בספר
 .) 1971פאבראתפאבר

מן"הריסאראמאגו:לכך,ובדומה
שלהחותכותשהראיותהואהמפורסמות

ציפורשלכנפיהאתכורתותי-לעיןוהגל
נאמן .) 145עמ'<"הבשורה"'ן"והדמי

שלדמותהאתסאראמאגומעצבזהןולעיקר
אלפייםהאוספת(ב"מנזד")נדהובלימ

אתלהניעכדיגוססיםאנשיםשלנותורצ
התעופהכלי-גדולה>רו<ציפהפאסארולה

 ,לורנסובארתולומאוהאבשהמציאהדמיוני
שעל-לזוועותמעלמתרוממיםהםשבכוחו

צטטמל"מנזר"במוטוהאדמה.פני
יודעת"אנייורסנאר:מרגריטאתסאראמאגו

כיטוענתכשאנילבלתי-מובןנקלעתשאני
-כל-כךהמעורפלהמושג-המציאות

בני-שלהאפשריתביותרהמדויקתההכרה
נתיבהיא ,שלנוהמגענקודתהיאהאדם,
מעברהחורגיםהדבריםאלהגישה
 ."תולמציא
ישושלשיחתומתוארתזה,לעיקרוןנאמן
 ,אנושיעריץבדמותהמעוצבהים,ואלעם

אתלבססכדיאדםהמונילהקריבהמוכן
כך'<'הבשורה").בעולםהאימפריאלישלטונו

שלוהאירוניהההומורמלאתשיחתהגם
אתלהביןמנסההיאבה ,ישושלאמומרים
אתשמהלאלוהיםשלחיי-המיןשלטיבם
אתברחמהליצורכדייוסףבעלהבזרעזרעו

ונפגשחוזרמותו"ב"שנתכךבן-האלוהים.
פאסואההמתהמשוררעםהרומןגיבור

האנושית,הזהותעלהמרות,עלעמוומשוחח
שואליםלא"לכןובדידות.אהבהשירה,
עלבדיוקכיהרגיש,אוחשבמהמשורר
כותבהואזאתלומריצטרךשלאמנת

לאפיוניםבהתאם .) 85<עמ'שירים"
לעמודעתהננסה ,לעילשמנינוהכלליים
סאראמאגושלמספריואחדכלעלבקצרה

 .שבדיוננו

חכם ,טרגימחאהסיפורהואמנזר"ימי"דברי

כלעלהקתוליתהכנסיהנגדדמיוןועתיר
עריצותונגדהאינקוויזיציה,בהםממסדיה,

המאההמתוארת,בתקופהכהוהמלשלטון

נדרפורטוגלמלךהחמישיז'ואודון .-18ה
אםנזירים,לשמוניםגדולמנזרלבנות
מקוםבוחרהואלכתר.יורשתלדהמלכה

הוןומשקיעמסולעהרבראש<מאפרה>
למדינהמחוץהמובאיםבמומחיםתועפות

ואתהמנזראתשיפארויקריםובחומרים

תדמהשאיפתו<שעל-פיהבםיליקה
הואזהלצורךברומא>.פטרוססךלבסיליקת

בכפרי-הסביבה,הגבריםכלאתמגיים
בשכר ,חושךעדמחושך ,בפרךהעובדים

בפיצוץהשטח,ביישורובסכנת-חיים,זעום

כבדותאבני-בנייןובגרירתהסלעים
צריםהריםבשבילישוורים>מאות<בעזרת

יתרה","חסידותשלגחמהמתוךומסוכנים.
אתלהגדילשניםמספרכעבורמחליטהוא

ולצורךנזירים, 300שללשימושםהמנזר
שלהמגלומניבמנזרלעבודת-כפיהזה,

גבריםוחייליושוטריוחוטפים ,המלך
בכיולקולרצונםנגדאחריםרביםמכפרים
בתאונות-מתיםרביםונשותיהם.ילדיהם
ומקור.מחוםתשישות,מחלות,עבודה,
לסוףסמוךשנה,שלוש-עשרהלאחר

מןקטןחלקהקמתמתבצעת ,סיפורנו
מתארארסיתבאירוניהוחבסיליקה.המנזר

חכנסיחאנשישלצביעותםאתסאראמאגו
הנזיריםהכמרים, •ואציליוחמלךשלוכן

בחטא-הבשריםלחטואמרביםוהנזירות
כלמנצליםבזימה,שטופיםואציליווהמלך

בכשדונוהנזירות.עםלשכבהזדמנות
עלבסיפוריםהמחברמרבהרב,כיודמיונו

בן-בית ,אחדכומרעל---זזכגון ,כך
טובותלעשותשאוהבותבשיםשלבבתיהן

אתמשביע ,לחןשיעשואוהבותיותרועוד
ואינו ,הבשררעבוןאתומפיגהקיבהתיאבון

ובכלחמיסה,בעריכתלעולםמתרשל
--ידשבהישגבחמודותידשולחהזדמנות

הנשיםאחתפעםעליומתלוננתוכאשר ."-
בשעתנתפשחרא ,לאוםרובאיםהחוקואנשי
לקפוץשחותלכומרהותירו"וכך-מעשה

 ) 68-69<עמ'זז--ועריהעירוםמחמיטה

םאראמאגומתאר ,לעגואתלהחריףוכדי
צועלבמחאהסוערת,בזירותהפגנת
אנשיםבפניהמנזרשעריאתלסגורהבישוף
למגעיםהזדמנויותמחןלמבועוכךמבחוץ

השלטון.ממערכותובעיקרגברים,עם
לנזירות. ,כמובןנכנעת,חכנםיח
שלפעילותהגםמתוארתעזיםבצבעים

מפורטיםתיאוריםובעיקרהאינקוויזיציה

המוקד>,על<ההעלאהחאוטודאפחשל
גיתפםיכולובחבבהצופים.המוניהמושכת
כמעטשעברו"וכיווןהמחבר:מעירעמוקה

מלאח ,בליסבוןשיםאבשרפומאזשנתיים
כפולה,חגיגההחוגגיםאנשיםרוסיוכיכר
שישעלואחתחירםא'שיוםעלאחת

יותראחובמהייוודעלאולעולםאוטודאפח,
גםהשוורים,מלחמותאוזההתושבים,על

 .) 41<עמ'נחוגות"תחיינהאלחרקכאשר

הסלידהאתהקוראבתודעתלהחריףכדי
והמדכאהמשעבדהשלטוןמעריצות
נושאיהכלעלחכנסיח,ואכזריותומצביעות
ובדרך ,כניגודסאראמאגומעמידוקדושיה,

דמויותשלוש ,יחדגםופנטסטיתריאליסטית
חןלהתייחםהראוימןאוליאליהןאשר

הקדמהכנושאיוחןאמיתייםכקדושים

לקיוםמעללהתרומםהשואפתהאנושית
 •והמשעבדהחשוך
ממציאלורנסו,בארתלומאוהאב

-ספינתהיאגדולה>,<ציפורחפאסארולח
 ,בבאלתאזארבעזרחראבבנייתה .האוויר

השמאליתכף-ידואתשאיבדלשעברחייל
לדיןשעמדהלאם<בתובכלימונדה

מיוחדבכוחשניחנההאינקוויזיציה>,

ולצפותבבי-האדםלתוךלהסתכל
אטוםענןמאחוריהמסתתריםברצונותיהם

בביית-הגדוליםהמבצעיםשביבתוכם.
זהמעומתיםכלי-התעופהובבייתהמבזר
המבצעאתמרתק.בסיפור-מעשהזהכנגד

וחראשרירותיתקפריזהיעהמבהאחד

ונפשיפיזיושיעבודדיכוישלבדרךמתבצע
הדמיוןפריחראהאחרואילובבי-אדם,של

אנושית.לקדמהוהשאיפההיוצר
שמשות","שבעמכובהבאלתאזאר
כינוייםירחים","שבעהובלימונדה,

אלוהים("ויעשהבריאהסיפורעלהמרמזים
המאוראתהגדולים,המאורותשניאת

הקטןהמאורואתחירםלממשלתהגדול
חיתהשזוספק,ליאיןחלילה").לממשלת

חפאסארולח, •סאראמאגושלרזיההאל
יאפסבואםאלאלהמריאתוכללא ,מתברר
<איזובבי-אדםשלרצונותאלפייםבתוכה

רקלחוללתוכלוזאתנפלאה!)מטאפורח
אלחכלועםרצונות,נאסוף"וגםבלימונדה.

מלאכיםחםבבי-האדםכילמעלה,נתרומם
 ,ביותרחיפההדברוזהכנפיים,בלישנולדו

שתגדלנהולדאוגכנפייםבלילהיוולד
 .) 114<עמ'אחר-כך"

תמיםאנשיםחםובלימונדהבאלתאזאר
אוהביםחםהעולם.ועםעצמםעםוישרים
פניותכלובלישלםבלבחשביאתהאחד
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יחדולעבודנסתרפעולהלשתףמוכניםוהם
הגדולהחלוםבבנייתנארתלרמיארהאבעם
הדוקטור ,בארתלרמיארהאבהתעופה.של

לאהמלכות,לחצרוהמקורבהכנסיהלחרקי
גםאלאלאדמהמעללהתרומםחולםרק

ובשילושהכנסיהבעקרונותספקמטיל
ליהדות.מתקרבהואבעצם,הקדוש.
אחרי .המחיראתמשלמיםשלרשתם
לקרקע,ולצנוחלעוףלהתרומם,שהצליחו

האינקוויזיציהמידיבארתלומיארהאבנמלט
נשתעבדבאלתאזארשם.רמתלספרד
 •ומשפחתוכפרובניעםיחדהמנזרלבניית

שמירתעלשרקדהואהזמןאותורכל
שהואוסופו •בהריםהמוסתרתהפאסאררלה

 •ובלימונדהונעלם.במקרהשניתמתעופף
פורטוגלבמרחבינודדתהיאשניםתשע

היאולבסוףשנעלםאהובהאחריבחיפוש
מרקדעלחייםנשרף ,בליסבוןאותרמוצאת

אתסאראמאגומסייםרכךהאוסרדאפה.

סיפורו:

ידלושחסרהגברבוערהמרוחק"בקצה
ורצונוברא,בלימונדה,אמרהאז ••שמאל
לאאבלניתק,שמשותשבעבאלתאזארשל
היהשייךלארץכילכוכבים,עלה

 .ולכלימונדה"

ב.

המרתקלטעמיהואישו"על-פי"הבשורה
סאראמאגרשלהספריםבשלושתבירת;

 ,הסיפוריהמתווהמבחינתהן ,כאןהנידונים
האידיאייםהמסריםמבחינתהן

העומקמבחינתוהןהאוניברסליים
שבבריתהבשורותלערמת .גיהפסיכרלר
להביאנועזניסיוןסאראמאגרערשההחדשה,
ישועל-פיאלאשליחיםעל-ידילאבשררה
מריםשלבכורםבנםודם,בשראדם ,עצמו

הורדוסבימימנצרת,העניהנגרויוסף,

הרומאים.שלעולםתחתהשולטים,רבניו
צנוע,יהודיאדםשלהטרגיסיפורוזהר

גאולהואהבהאלוהים,מחפש ,מארדמוסרי
שלעולותחתהנאנקולעםהקטןלאדם
רודני.שלטון

הקונטקסטעלמאודמקפידסאראמאגו
מעבראךביהדות,רבידעומפגיןההיסטורי

נגדזועקתמוסריתמחאההואזהספרר ,לכל
מושגינגדרבן-האלוהים,האלוהיםתפיסת
הקטןהאדםעלהכופיםוהעקדההקרבן
מזבחם.עלחייואתולתתאלהבכללהאמין

התיאורשילובתוךזאתעושההוא
שלהיומיוםחיי ,הארץנופישלהריאליסטי

לירושליםלרגלהעליהעלהעם,בני
למריםאהבתורעלהמקדשבביתוהפולחן

בתיאוריםשלוביםאלהכלהמגדלית.
רועה:בדמותהשטןעלנסים:עלפנטסטיים

על ,במדברלישרהאלוהיםהתגלותעל
ישרהיותעלאמרמריםעםהמשוחחהמלאך

ישרשמקייםהמעמיקהדירןעלאלוהים:בן
הכינרתבלבלילהוארבעיםיוםארבעים
כוחועלוהשטן:אלוהיםעםהסועדת
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שלוהצפויהטרגיסופורעלהאלשלהמוחלט
המוניעלהאלשלטוןאתלהאדירכדיעצמו

בני-האדם.

לתיאוריםרביםדפיםמקדישסאדאמאגר
בנושאופסיכולוגייםפילוסופייםודיונים
המקריבשלהאשםוברגשותוהעקירההקרבן
נולדהחדשההבריתעל-פייח.דגםוהקרבן

הדומיהמפקדסדרימשוםלחםבביתישר
מנצרתמדיםאתלהביאיוסףאתשחייבו
סאראמאגוסררהזהנתרןסביבלחם.לבית
לאוזנימגיעהשעל-פיו ,שלוסיפורואת

כלאתלהמיתציורההורדוסכיידיעה,יוסף
כןעלהמשיח.יימצאבהםכיבית-לחםילדי
נסתרתבמעדהללדתמדיםאתיוסףמביא
לאאך ,בנוחייניצליםכךלחם.לביתמחוץ
יוהסתשיוסף ,העידילדישלחייהם

מתפתחיוםמאותולו.הידועאתמאבותיהם
קשה,דגש-אשמהיוסףשלבנפשוובוער
עומדהואבהםבסיוטי-לילה,ניסויוהמוצא
זאתכלמגלהיוסףאיןבנר.אתלהרוג
דגש-האשמהאתמגלגלסאדאמאגרלבנו.

לתסביךהפרוידיאניהעיקרוןעל·פי
רהבןהאבמפחדיםשעל-פיראדיפוס,
על-פיבנר.אתלרצוחהאבמתשוקת

החדשה,בבריתכמסופדשלא ,סאראמאגר
עווללאעלהרומאיםעל-ידייוסףנצלב
אותרעלכפרהמעיןהיאצהליבהאבל ,בכפו

התיאוריםמןהואהצליבהתיאורמעשה.
<עמ'זהמרגשבספרושוברי-הלבהעזים

112 • 111 (, 

עלאמומפילישרנודעיוסף,מותאחרי
זרוידיעהלחם,בביתאבירשלמעשהו
 ,הבן-ישראצלוחרדהאשמהלרגשינהפכת

בסיוטי-לילהביטוייםאתהםגםהמוצאים
 13בןבהיותו .אותרגלהדורוצהאבירשבהם

ונרדדומשפחתוביתראתעוזבהוא ,בלבד
האשמה.אכולתלנפשותיקוןמבקשבארץ,

נכנסהעבריים,בכתוביםהבקיא ,הנערישר

בחצרחכם-סופרעםהאשמהבנושאלוויכוח
 6המתרוכחיכיאףבירושלים.בית-המקדש

שסאדאמאגוספקאיןהכתובים,עלנשענים
"אניכגון:זה.בנושאפרוידיאנימארגסררה

עלמדבראתהאשמה,עללשאולורצה
בדרך·אשמהעלמדבראני ,שלךאשמתך

פיעלאףחששאניאשמהעלגםאבלכלל,
אלוהיםדבריך,הבהרבמישרין.חטאתישלא
לארבניםבניםעלאבותיומתולא ,אמר

אךיומת.""בחטאואישאבות,עליומתו
על ,כל-כךפשוטיםהדבריםאיןפסיכולוגית,

דבריםדירןאותושלבהמשכוקוראיםאנוכן
אתשארכלזאבהיא"האשמהאלה:מרתקים

שאתההזההזאבהאב.אתשסוףאחריהבן

אז •ישראמר ,אביאתאכלכבדעליומדבר
 ,ישושואלואתה, •אותךרףשיסדחסרדק

נאכלתירקלאנטרפת?אונאכלתחייךבימי
 ,) 145 • 144<עמ'הוקאתי"גםובסופתי,

העקדהמעשהעלסאדאמאגומרחהזהבאופן
פעםאףהביעלאשאברהםכךרעליצחקשל

בעודאך •בנואתלהקריבנכונותועלחרסה
אותובפקודתיצחקניצלהמקראישבסיפור

במעשההדיהנער",אלידךתשלח"אלהאל,
אלוהיםומבצעמתכנןישושלהעדקה-צליבה

להאדירכדי •סאראמאגרעל-פי •זממואת
שלאלוהיםאדמות.עליושלטונושמואת

האנושיתהתודעהעל-ידינבראסאדאמאגו
 ,כמניפולטיבימתארוהואכןרעלובצלמה,
גבולאיןוחסר-רחמים.כוחנימחושב,

אתלבססכדילהקריבמוכןשהואלקררבנות
ארבעהפניעלבני-האדם.עלשלטונו
ובסדר ) 257 • 260<עמ'צפופיםעמודים

"קדושים"עשרותסאדאמאגרמונהאלפביתי
כדיהדורותבמשךנוראיםבעינוייםשמתר

רבנו.האלשםאתלהאדיר
משיעוד-קומתוסופרשדקמעמדיםכמהוהנה

כדיכךלעצבםהיהמסוגלסאדאמאגושל
האידיאית.תפיסתואתבתודעתנולהחריף
מושגאתהמגחך ,סרקסטיהומורשלבדדך

לידירמביארהקתוליתבתפיסהבן-האלוהים
ומדים,המלאךביןשיחהמביאהוא ,אבסורד
בזרעזרעו.אתמהלאלוהיםכילהשמתבדר

להיותהיאנבחרהבמקדהרכייוסףבעלה
 ,) 211 • 212<עמ'לבן-האלוהיםפונדקאיתאם

ביןהרציניהפילוסופיהעימות ,שניומעמד
בלבהשטן,אחדא,רהססראאלוהיםוביןישו

שלאלוהיולהיותנמאסלאלוהיםהכינרת.
אנישניםוארבעאלפיםארבעת"זהקטןעם

להיותמוסיףאתה • • •היהודיםאלוהי
שלזעירבחלקשחיוקטנטןעםשלאלוהיו
מרוצהלהיותיכולאניהאם • •העולם

ההוכחהעינילנגדעומדתכשיומיום
יכולאתהלעזוראבל • • •הזאתהמעליבה
אהפוך • •השפעתיתחוםאתלהרחיב
אותםשנכנהאלהלאלוהיהעבדיםמאלוהי
ליהועדתהתפקידומה • • •קתולים



תפקידבני,מעונה,שלתפקידבתכניתך,
ולהצתתדתלהפצתמזהטובאין ,קרובןשל

ייסורים,מותיאהמעונהלקדוש---אמונה
המאמיניםשיחסמנתעל ,בזויאפשרואם

--רגשני ,רגשירגיש,קלותביתריהפוך
 ) 248-256<עמ'הצלב."עלבזויייסוריםמות

האלפניעלהשטןאתמעדיףסאראמאגו
רועהבדמותדווקאזהמופיעובסיפורו

שנטשאחרי ,דרכובראשיתישואתהמנחה

אלה:דבריםשםהואהשטןבפימשפחתו.את
רצה,לאשאלוהיםמהבלקיחת"הסתפקתי

והזקנה,הנעורים ,ויגונותאוותועל ,הבשר
שהפחדנכוןזהאיןאבלוהרקב,הרעננות

הואשאניליזכורלא ,שליהנשקכליהוא
 ) 201<עמ'ועונשו",החטאאתשהמצאתי

מסרבישוהצליבה, ,בספרהאחרוןבמעמד
למותומעדיףחדשהדתשלכמשיחלמות

מפילטרם,האחרונהבקשתווזו .כיהודי
מעלשתכתובממךמבקש"אניהרומי:הנציב
מי ,אותישיכירוכדי ,בושייאמרשלטראשי

אתכתבבמו-ידיוופילטרםאני""ומהאני
ובכךהיהודים,מלךהנוצריישוהמלים,
לראשי-מהופכתמשמעותסאראמאגומקנה

אתזר-הקוציםעםהמעטרים INRIהתיבות

בסוףסאראמאגומשנהכןכמופסליו.כל
אישיהודהשלתפקידואתגםזהנפלארומן

בעולםלבגידהנרדפתלמלהשהיהקריות,
המסורנאמנוהואיהודהאצלו .הנוצרי
עצמוהמאבדהתלמיד ,ישושלביותרוהאהוב
 .ורבומורוצליבתלאחרלדעת

ג.

רומןהואגםריש"ריקארדושלמותו"שנת
בספרישמנינוהתכונותבכלהמתאפיין
היאהתרחשותוזירתכיאף ,סאראמאגו

- 1936שנת-לימינומאורהקרובבתקופה

והתבססותוהפאשיזםשלהשתלטותוימי
רופא ,דישריקארדואירופה.במדינות

 , 47שבגיללברזיל,מפורטוגלמהגרומשורר,

לאחרימיםחודשהיעדרות,שנות 15לאחר
פאסואה,עליוהנערץהמשוררשלמותו
עללליסבון.חוזר , 1935בסוףלעולמושהלך
לפניהרומןגיבורשלהאישיתגרפיההניד
וגם ,דברכמעטיודעיםאנואיןלליסבוןשובו

בבדידותהאחרונהשנתואתחיהואכאן

לקשרפרט ,מסביבתומוחלטכמעטובניתוק
עמושיוצרתפיזיקשר-נשיםשתיעם

שוהההואבוהמלוןמחדרניותאחתלידיה,
תלדאשרוזוהראשונים,החודשיםבשלושת

מארסנדה,וחשביה, ,מותולאחרבנואת

המגיעהואינטליגנטית,רגישהצעירה,נערה
השמאליתבידהלטיפוללחודשאחתלליסבון
עםהקשראמה.מותלאחרששותקה
הואביטויוואתאפלטוניהואמארסנדה

כותבשהואפיוטייםבמכתביםבעיקרמוצא

לה.
דישריקארדושלהיחידהאמיתיבן-שיחו

בגופוהמופיעהמת,פאסואהפרנאנדואוה

בדירתו.ואחר-כךבמלוןבחדרולביקורים

עלנשים,עלאהבה,עלמשוחחיםהם
המשוררשלמקומוועלשירהעלהבדידות,

ברומניםוכמומותו.ואחריבחייובעולם,
הנפלאהעירובאתסאראמאגועושההקודמים

 ,היסטורי-פוליטי ,ריאליסטיספרביןהזה
ברוראידיאולוגיביטוינותןהואשבו

פנטסטיעיצובלביןלפאשיזם,להתנגדותו
והמת.החיהמשוררביןפגישותשל
מעיתונותסאראמאגושואבהריאליהאת

לארכיוניהולךויש"ריקארדוהזמן:
אליוללכתשחייבלמקוםהולךהעיתונות,

שהיההעולםעללדעתשרוצהמיכלתמיד
ומשאירהעולםעובר---כאןכי ,בעבר
פריהואהשאר---סימנים ,עקבותיואת

יוכלושמהעולםכדיהכרחית,המצאה
חיוך".מבט,פרצוף,גםלהישאר

אנוופאסואהוישריקארדוביןהקשרעל
שלומאירת-עינייםמרוכזתמרשימהלמדים
 •לספרבאחרית-דברבסקיברונויורם

פורטוגל.שלמשורריהלגדולנחשבפאסואה
ו"מסר"בשםבלבדאחתיצירהפרסםבחייו
כתביו:שלעצוםאוצרנמצאמותואחריאך

הולכיםומאזמסות,מחזות,פרוזה,שירה,
אשריצירתופרירביםכרכיםומתפרסמים

בצרפת,ובייחודמתורגמים,אףחלקם

לפניהופיעאצלנואףואנגליה.איטליה
שלבתרגומםשיריםמבחרשניםכשלוש

בשםברונובסקייורםוקוסטהרהפרנסיסקו

 ,"כרמל")<בהוצאתהעולם"חלומות"כל
שורהבראפאסואהכימלמדנוברונובסקי

להםהעניק ,במספר 72יוצרים,שלארוכה
זהשוניםוסגנונותביוגרפיותשונים,שמות

הרבותיצירותיואתכתבובשמםמזה,

ומבקרלידידמאיגרותיובאחתוהמגוונות.
הואשלוההטרונימיםמקורכיכתב,צעיר

אי-הקייםהיסטריהשלעמוקב"תוכנראה

לרה-נטייתינובעתוממנובתוכיםש
האישיות,מןהתבשלותפרסונליזציה,
ייתכןאךחולנית".התחזותולסימולציה,

לתפיסההתנגדותשלביטויגםכאןשיש
אשרהאנושית,הזהותשלהאחדותית
ההטרונימיםשלושתלה.פניםאינספור
ויש,ריקארדוהם:פאסואהשלהעיקריים
כלשלורבםמורםשהוא-קאיירואלברטו
והןותודעתוהיחידבתחושתהןהאחרים

רהואלווארואותו,הסובביםבעיני
קאמפוש.

פאסואהשלהמרכזייםההטרונימיםאחדאת
שלהחיגיבורולסאראמאגוכאןהופך

לושניתנוהמת,עםשנפגשוהוא ,סיפורו
האדמהעל-פנילהלךחודשיםתשעהעוד

בשמונתעמוולהיפגשלידה!)ירחי<כתשעת
גםיהםשבעלמיםשבעד ,שנותרוהחודשים

ומתאחדיםהאמתלעולםבדרכםיחד
נאמןסאראמאגונשארוכךבאינסוף.

אתהמבטלתהבסיסית,הספרותיתלתפיסתו
המציאותבין ,ופנטסטיהממשיביןהגבולות
בחייוהנשיםשתיוהמוות.החייםביןוהחלום,

אםהאחרונה,חייובשנתוישריקארדושל
ביותרהריאליסטיתבדרךמעוצבותהןכי

לינראותמצויים,אהבהסיפוריכשני
פורטוגלעלמטאפורהבתוכןמסתירות
ההן.האפלותהשלושיםשנותשלואירופה
העםשלמבשרובשרשהיאהארצית,לידיה

והמשך.אהבהחום,המחפשהרעב,העלוב,
למורדיםמצטרףלידיהשלהימאיאחיה

חייואתנותןואףסאלאזרשלבדיקטטורה
בפורטוגזית><הנובלת,ומארסנדהזה.במאבק

אלהאבל-פורטוגלשלהאחרותהפניםהיא
ידה,שותקהפתאוםאיךמענייןמשותקות:

זואיןהאםאמה.מותעםהשמאלית,ודווקא
אצלהשמאל?שללשיתוקומטאפורה
ימי"בדבריחוזר:מוטיבזהוסאראמאגו

אתהואגםהחיילבאלתאזארמאבדמנזר"
מקרי?!זההאםהשמאלית.ידו

ולתיאוריםלמטאפורותמעבר
יארדיםתגדושהספרהסוריאליסטיים,

 .עיקרווזהההןהאפלותהשניםעלוהשגות
שקוראעיתונותובקטעיבשיחהנסיים

באחתהמתלפאסואהוישריקארדו
מפגישותיהם:

-גבלסשלמנאומוהזההקטעאתרק"שמע
מקדשכיפתנפרשתכמומדברכשהיטלר--

ממש---הגרמניהעםשלראשומעל
בהשוואהכלוםעודזהחכם,חכםופיוטי

הוא---שיראךפרןכלדורשללמלותיו
מתתהיטלר---הרייךשלהנוערראש
 ) 229<עמ'הגואל",המלךהואלגרמניה,האל

הקרדינאלאמרמהעכשיולשמוערוצה"אתה
תוכלאםיודעאיניהכמורה,לפרחי .-

טהוריםהיוקרא,---בהלםלעמוד
-חסידיתמושבעיםקנאית,דבקיםמלאכית,

כבראתהלמות,אלאלינותרלאכךאם ••
לי"נשארלאזהאפילויושכמרבמסכןמת,
 • ,) 230<עמ'

H =י"' 
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יוכלספריעלחרחוריםו~וב
שפיראאנוחם

יהודיחינוך-כרכיביםאיילי:מאיר
אברהםערךהמקורות,וחקר

ואורנים,המאוחרהקיבוץשפירא,

תשנ"ו

דולכבהיובלספר- "רביבים-== ~~
איילי'מאירשלהשמוניםובליו

רוחאיש ,קרוחתלמיד-חכם,-
בלתיספרותיתוריהגקטיוצרכמרמחנך'ו

ספרישלמכלולםבתרךבייחודה,שגרתית
דבריםמנחותישראל.חרכמתבתחומיבלוהי

היהודיתהרוחשלתיהובעולמתובלוילבעל
ספריםןוארגודשיםאףםיממלאצרתיוה

השניםםישיבחמ-כאןוענייננ .מלא
אףילוארבות,תובעשר-בלבדנותורחהא

אלהשלהגדולבםורכרכים.מאות,
היהדות,מדעישלתובנורממבוצרים
מובאותיהם.קיוובדקדבכלליהםמתגדרים

כרכיםשלבשעריהםויבוארחוקותםילעת
ארתוהגדבריגםאלהבדיםומכמדעיים

עלכלללדברשלאתיאולוגיים,ריםוחיב
"מספקים"ועתיםפעמיםתיות.וספרצירותי

םימוזמנשהםל'פסטשריפט'וידידיםעמיתים
עתיםעמם.מזומןאוהמצויאתובלהשתתף
ריםוחיבשיועידוכאלהבקרבםיימצאו

חלק.ובנוטליםשהםהיובללספרעקרוניים
לפיההאמירהאחתלאנשמעותאחדמצד
קברות'בתינתיבבחהםאלהמתתיקבצ

קרימדעיים',למאמרים

ראויאחר'מצדריים.ופילולוגיים-היסט
אודשראוהיובלמספריביםברלומר'

יוצאיחיבוריםמצוייםאחרוניםהבדורות

בחשיבותם.דופן

היהדותמדעיבתחומיבלוהימספרירבים
שלמאבק"נקיים"בכללםהרוחימדעו

תואריסטוקרטישלדוקיתרה.נשמה
שיעורבעליאישיםאותם.פףואאקדמית

דםושלכבשלנר'ת"והדורתר"אבממה,וק
תולמנחכללבדרךזוכיםיובל'ספריצאווה

האקדמי-מקצועיבפןרקהמצומצמותדברים

איןל"הנמהסוגיםהיובלספריברובשלהם.
בעלישלהרוחניתלאישיותםוהדביטוי

פסוריםו"פרלהיותםשמעברלמההיובל'
לאמוחלהפילולוגי-היסטוריהסד ."םירומג
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שבםהיובלספרישלהענייניםתוכןעלרק
כתבישלביבליוגרפיותעלגםאלאעסקינן
להיווכחאפשראחתלא .היובלבעלי

חתןכתבישלביבליוגרפיותתושברשימ
"מקצועיים"שאינםפריטיםיבואולאיובל

ישראלחוכמתמגדוליאחדמובהקים.
זלמןלשלמהאישיבמכתבביטאבזמננו
מה"מיתהחששואת-1936משרקן

מכתבשלכותבושלום,גדשםבפרופסורה".
עצמולחלץלבקריםחדשיםהצליחאכןזה,

אחתדוגמהרקוזוהיאך' .כזומשונהממיתה

לושהוקדשוהיובלספדיבשנימרבות,
ובמלאותבתשי"חשנהשישיםלו<במלאות

בתואיןהדאיןבתשכ"ח>שנהשבעיםלו
כךעולמותיו.שלאקדמייםחוץלממדיםקול
היובלספריבשלושתגםהדברהוא

השמוניםהשבעים,לדתווהלימישהוקדשו
יםשרבולא :בעריצחקשלוהתשעים
לימישהוקדשוהעבודותקבציזומבחינה
הוגדשמואלשלניםווהשמהשישיםהולדתו
רקאלאכאןלהזכירנתכוונתיולאברגמן.
שבחבורה.מהאריותכמה

רוחנית-אישיותאמורהארצריכהשמא

מהקידומתחררת"ו"משתולהייוצרת
שמתוכובפסטשריפטלזכותכדיהאקדמית

נשמהגםאצורהושבדפיותורוחנימנצה

מחקריים>?חיבוריםלחרכימבעד<אףיתרה
קובץיחודויבמתבלטאלהמבחינות
זלמןלשלמהשהוגשוהיצירותהחיבורים

"על•למאה:החמישיםשנותבראשיתשוקן
אחרישוקןזלמןלשלמהדבריםמנחת-עי'ן

תש"ח-ירושליםשנה",שבעיםלומלאות
כרוך-עטויזהכבודמעוררכרךתשי"ב:

באותוסודרנול>עבודת<דמויבדנארג
בכךגםדופןיוצאספר<זהוהמהודרתשוקן

בההאריסטוקרטיתהאותסוגצוייןושבשולי
 .סודר>

שביןהמוקדם,הראשון'הואעי'ן""עלי
כבודמדפיהתופסיםהרביםהיובלספרי
יתי.יבספר

שלהספריםבחנותבתשט"זואותרכשתי
האבןגדרעלשניםבאותןששכנה"שטיין",
המלךרח'במרכזדירות,ביתשבשולי

לביתשמשמאלהבנייןזהובירושלים.ג'ורג'

ררוואאל•סה :צ•לום •לא"ר•אמ

רףוהחבימידאז.הכנסתמשכן-פרידמן

שסיין'הונדסיום-יוםשםעמדהירושלמי
הרוחניתומרכולתולשעבר'הוינאיהאופה
לצדהנ"ל.האבןגדרגביכלפרוסה

כאלהגםהיוולקרהלרוחהחשופיםהספרים
שהוצמדהקטנהבויסרינהמגןלתצוגתשזכו
 .בנייןאותולקיר
עי'ן"'"עליהזה,והמעוררהנושםהספר
בפיסקתאך •עורכיושמותנושאאינו

ה"שם"בעליצוינושבראשופתיחה
עגנון'ש"י'הסופרשבהנאמר .שביוזמיו

פנוואחריםנוברמ'פרופ'שלום,ג'פרופ'
המקורביםוסופרים,חוקריםעט,לאנשי
 .התרבותילמפעלווהקרוביםהיובללבעל
כבר '".פירות.פנייתםהבשילהרהבה

ללמודניתןאלהדבריםפתחישלמנוסחם
מהסוגיובלבספראינוכאןשענייננו

חכמישלבי-למרבי-בדרמטיבדיהמכר
פילולוגייםמאמריםלצד ,שכןירושלים.
אברהםליברמן'שאולשלמעטיהםמובהקים

יצירותכאןבאותשלום,וגרשםהשליהושע
מלומדות,מסותוכןנוברושלעגנוןשל
המחקרייםמהחיבוריםונבדלותשונותאך

בהןשניכריםבכךכרך'שבאותוהמובהקים

ואףהכתובים.שמאחוריהאישיםומהן

משהשלסיפוריםעי'ן"'ב'עליכלולים
שיריםצרורוגםשבכדגויצחקסמילנסקי

כלעםאחתובכפיפה .הלקיןשמעוןשל
התפתחותעלשפיצומשהשלחיבורואלה,



רבים>.בלוחות<המלווההעבריתהאות
שבההדבריםמנחתלתוכןאלההפניותי
שלעושרועללדלותמתכוונותא'נןעסקינן
זומעיןממוזגתארשתכאן.שנבנההפסיפס

יובלבספרייימצאבבלכמעטהיא
המועטיםהיובלרי i:סבין"נחשבים".

עלי"עםאחדבקנהלהעלותםוניתןשאפשר
העבודותהחיבורים,אגדכאןיצויןעי'ן"

קלמןוולףלרב-1978בשהוקדשוהיצירות
כקברניטלשירותושניםיובלחצילציון
<הקונסרבטיביים>:הרבניםכנסת

·111. Ess<iy in ~ Perspective 011 Je11-.1· a11c/ J11clc1i 
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) Assembly (New York 197R 
כבודותאקדמיותעבודותשלבצידן .

הקיומיותעםהתמרדויותבוכלולות
 ,ובישראלבאמריקה ,בזמננוהיהודית
חיבורים .אלהעםאחתובכפיפה

ואףגםאלא ,בלבדאלהלאאךתיאולוגיים.
וולטרמזהגראדהחייםמאתשיריםמחזורי
<כעשריםפואמהמעיןבתווךמזהקאופמן

הוא,<שאףויזלאלימאתהיקפה>עמודים
כמשורר>.לנונודעאינו ,קאופמןולסרכמו
היצגבוושישמשיגרההחורגיובלספר
הרומח""גבורותהואדיויהלפלורליזםנדיר

לגבורות,בהגיעוויילדחייםלמשההמוקדש
מתאכסניםתשמ"ז.ירושליםפלק,זאבערך
וקונסרבטיבייםרפורמייםרבניםבצוותאבו

פרופ'ועםכהןישובשארהרבעםיחד

גםתחומירבספרזהואברמסון.שרגא

מ"יחייםשלמקראממחקרינושאיו;מבחינת
בספרותועבודות ,ויינפלדומשהגבריהן
שרגאשלמעטיהם .ובלשונםחז"ל

הגיונותיוועד ,רעודהלבבידוד ,אברמסון
התיארלוגיהעלשבידאליעזרשל

שלוחיבורומזהחינוכיתכדיסציפלינה
לשחרור~ך 9כ'הרמב"םברקוביץאליעזר
ובתורךמזה.בצבא?'משירותישיבהבחורי

שלדמותועללצררס·יפהחוהשלעבודתה
ואפשרכיום.במצריםפופולרימוסלמידרשן

חיבוריםעלגםהדיבוראתלהרחיב
מספרותולמשנותלסוגיותכאןהמוקדשים

ועו.דועודקבליתקודששירתהביניים,ימי
פריצתזה:ספרשלהגדולותזכויותיובין
גםועמןמקודשותמדעיותמתודותשלהסד

 .דתיותהחרמותשלבמוסכמותמרידה
תרבותיות.

:לבי~ל~~ז;;םמןב~ו~~רויה~~;:: ה~~~ב~~~
שלושה .ויילדחייםומשהקלמןוולף

ומרוחקים.שוניםמרקעיםשצמחואישים

אופייםאתמנגדים ,הללוהקרבהקוויוהם,
ספרילרובהללוהכרכיםשלעושרםואת

אורהרואיםוהנחשביםהחשוביםהיובל

באמריקה ,בישראלהיהדותמדעיבמרכזי
ובאנגליה.

לעיצובעקרוניותדרכיםשלושלהציגניתן
ו;אראקדמיהלאנשיהמוקדשיםיובלספרי
·תרבותית:רוחניתיצירהאישי

היובל><בעלעלקובץ

כמנחתאליוהמפנההיובל>,<בעלאלקובץ
חיבוריםאומחקרעבודותדברים

היובל><חתןמשלקובץ
קטגוריותשלרשהמגלמותדרכיםשלוש

שלבעיקרוכידוע, .מזוזומאודבחנותמר
היא"להבמאלהיההשבהקטגוריה ,דבר

והשרירה.הנהוגה

שבואחדיובלקובץרקויודעמכיראני
זכותהיובללחתןגםניתנה,אוהוקנתה,

היובל.בעל"משל"<גם>בושיש •דיבור
 •ל"כרביבים"באופיוקרובהואועל-כן

כוונתיאיילי.מאירלכברדהיובלספר
תוכןאתהמביאהקונטרס,אולקובץ,
העבריתבאוניברסיטהשהוקדשההעצרת

עקיבאשלהשישיםהולדתויוםלכבוד
מכובדתהתכנסותבאותהסימון.ארנסט

 ) 15.3.59 (תשי"טב'אדרב·ה'שזומנה

שבחכמימהמובהקיםכמההציגורםבגבעת

אלההיואישי·אידיאי.מאמין''אניירושלים
עדייןאז<שהיהכ"ץיעקב ,פרנקנשטייןקול
צבי ,ברגמןהרגושמואל"הצעירים"),בין
היהשאמררהאחרוןזה .נוברטיןומראדר

הציג ,המחנךסימוןעלפתיחה''דברילומר
החינוכי-הומניסטי·מאמיןהאניאתבעצם

שאמררהיובלחתןואילועצמו.שלאמונתי
סיום",דבריר·"דברילומר-ככותרתהיה

הואשלכברדו.בעצרתהמרכזילדוברנעשה
המשותףהבסיסאתזאת>שהגדיר<כפיהציג

אתבחןאמונותיהם-תפיסותיהם,מציגילכל
ניתחמהם,אחדשבכלוהמיוחד''המבדיל

התשובות:ב'בכורוסייםהבעיות''סבךאת

ימון Qכתבישלהביבליוגרפיהבכללאין
זהמעיןבכוללותומגובשמאמין''אני

השישים.הולדתויוםממצפהאזשהציג
בנימתוחלילהחסלאכאןנאמריםוהדברים
קבעמישהרידבר!שלהיפוכוביקורת.
מ'יוםחגיגייםבמועדיםפטוריובלשחתן
ומ'האלוהיםהחינוכיהמעשהשל ,קטנות
ראויגםראויחקרו?שלבפרטים'שרכן
<הרצאתערכיו"מול"האדםבקונטרסלעיין

אתהמתעדתשי"ט>ירושליםמאגנם,
יובללספרידגםוהמהווההנ"להעצרת

מזומנותלעתיםאליושבאנימיוח.דמסוג
חקרי.גםעבודתיבאמצעותומפרהאף

במיקרוקוסמוסהמתייצגותהקטגוריותכל
הגותערכיו":מול"האדםהקונטרסשל

 ,פילולוגימחקררוחנית,יצירהחינוכית,
שלשבתשתיתן .אמונתירדוק

מעברואףאלהכלשונות.דיסציפלינות
 •ב"כרביבים"ומתייצגותכלולותלהן

איילילמאירהמוקדשהפסטשריפט
 ,כאןונאצרוקובצורכיביובגבורותיו.

מאירשלהפזוריםמכתביוב"כרביבים",
 •ושלוחותיהם.תחומיהםלכלאיילי

החברה "בערליצחקזכרון"ספרשלבפתחו *
תשל"ס·תשמ"א,ירושליםהישראלית,חהיססורית

ספר-להיותעדונזה'כרךאסינגר:שמואלכותב
שלאאלאגער'ליצחקשנהתשעיםגמלאותירגל
זיכרון.'לספרהפךוהואזכינו

 1'1ו1ג 1

;כ
יעקביגד

כחיתהלקראת

לע;רמתחתז;חליםהםהנה
לע;רקיםהתמנרףתכסמילים nמחל

 .ם.ל~~~ל ci'r ' ;כ.?כ "ירi';אמלפפי·ם
 .. םי~~;ע~~;~ךק~ם~פ~ת

ס;~יתי~ה ~~י ~~למד~ןהד.
 ת;~~,ע~;ט iJ~רים 9מ 'ת;~~ם~ק 1לםמ

~חך;תמש;~ע;תהנעימותמאכסדרא;ת
 . ".·נ~שבח;לפתמזדמנתי·ןידות 'ל~

 .ת;ר~,ק~~ 'ת;~ך~ i ·ל·~ןןמ;ת '~ל ן~;י~~~
מ~חירהח·~שיסתרסנטרםלהגמל
~~ר~לת:ה Q~לק p: ··~רסק~~יאףת 6w-~~~ל

ארי i ~~א;ס.ךתחיאע;ד~ל ק~~~~ל
כאן".ךס;~ף~כאן"אתהש;מעואב~

-•-• •• -T T . , T 

מןדן~ןו~ריםתמ~דע;~יםע.ד:ןזזם~ם
האביבבראשיתא;תנומשנרים'

: -:• T '' : ' T T ' 

 רו,r.;י~ים Qח;אינםהםעתה

והק;לר iהאגליאת
לדחיסה. ן~;;~ח? ל;כ:- י~~·ב

עלגיסדבמסעדתזמניחסדו
החוף

לקירמעברחנ;תמהשלכתתחדלאל
 .- ·: " 'נt;ק~~ל tiלק~;'נוי Q ·: ;מ;

סא;:ק,נ;ס~תצ;ת qלחו~~תחיא~ם
~חדלtזףה~םאתלהסתירר;צהלא
ו~~לותחנםמרשע;תלהפגער;צהלא

~ר f ב~;·ק ,~ול.ע~~ל:דין" ת~;~ iז~י~~~
ועבש.

T :• 

ןזזית"~יפהצ;ע,קים:אן f~י~נ:ו:ם
 ,"לל~~וזאת fש~ה ש~~ 1ךה fחל f .~ם

והאנשיםמסתיריםהםה~םאתאבל
 • ז-: T : • • :- "-ז "ז-•

. i ת?~~~~~סות~ים 7פ;ךהת;ך~לה 
~ה ry ~ 1~ל;נכיס~תנכ~ילר~ע ;;Wע

לiסאת.אוכלשלאלאגר;פים,
עליהם,·מתל;נןז iנשאב~הנדודים,~אמ

:• T -: • :• :-• • : " : " :• 

פוי f~רןחוקק~ום~tז~~רים
ה~א. jjל~ק;ם.~אן~ין
 .מנ"ל ;מ~ 1י ~~זהסדרזהגםאבל
 .ם? t ~ 7זאת.~~י~ים ם·~~~זק~~~םןק
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גלדמןלאח

ראשון.כרך ;אר-ארקירקגור:סרן

הקדיםאיתן;מריםמדנית:תרגמה

הוצאתגולומב;יעקבוערך:מבוא
עמ' 384 , 1997מאגנס.

העשריםבןקידקגרדשכתביומן'

במקום , 1835באוגוסטושתיים-

iiiiii עלגיללאי'בשםקטןנופש,, 
לישחסד"מהאומד:הואדנמרק,בצפוןהים
חיידקולאשלמיםאנושייםחייםלחיותהוא

משהועלדעיונרתיפיתוחאתלבססההנדה.
של ,קיומישלהעמוקיםבשורשיםשקשור

למצואחייב"אניוכן:שלי",האקזיסטנציה
לחיותארצהלמענהאשדהאידיאהאת

קידקגרדמכתביהמבחר<על-פיולמות"
ובעריכתם>.כרוךשכטד-א.י.בתרגום

קידקגרדאוליהיהלאאלהמשפטיםבכותבו
חיים","תרכניתשלזהשבניסוחלכךמודע

פילוסופיהלעולםמתווההוא ,כלשונו
החותרתהשפעה,ודנתמהפכניתחדשה,

הרשמיתהפילוסופיהשלארשיותיהתחת
"האנונימית"הכוללנית,המקובלת,
בנוסחהבעיקר ,לטעמווה"iכתמית"

ההגליאני.
 .נובעתקידקגרדשיצרהחדשההפילוסופיה

נפשי ,פנימיצימאון-מעמקיםמתוךופורצת

לממשות: ,וייצדי
המקוריוהאותנטיבמובנה"פילוסופיה"זוהי

היחידהאדםשלחלקומנתשהיא ,והראשוני
האינדיבידואוםשלהוא,באשדה"מתפלסף"

מעיןלחייו'ומשמעות .טעםהמחפש
אתבהרבהשהקדימההגותית,"לוגרתדפיה"

פדנקל.ויקטורשלהפסיכותרפיתמשנתו
ואתהשניותאתלקעקעהמשאלהמתוך
ביןולגשרל"הוויה""חשיבה"ש:;ו.יןהפער

בחייוומדגישחושבכפרטהפילוסוף,
מתוךבונה;שהואהשיטהלביןהאישיים,

הפילוסופיתהמחשבהאתלהפוךמאמץ
הממשיתהקיומיתבהווייתוהעיקרילעניין

היכלאללהכניסובעצםהשיטה,ירצדשל
את ,האותנטיהנסירניהאניאתהפילוסופיה

החידתיותמלואעלהבשר-ודמיהפרט
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היחיד""אותו •

אלהמתוך-הווייתושלוהחד-פעמיות
האקזיסטנציאליסטית,הפילוסופיהברצדה

ומכשדיהמעצביהמראשוניהיהשקידקגרד

הדיאלרגית.בגידסתההקודמת,במאה
השאלהעללענותהמנםהפילוסופיהזוהי
ביןהדיאלוגבאמצעותה"ממשרת"מהרתשל
האדםוביןלאדםאדםביןוהשיחלאדם,האל

לעולם.
החשיבהתבניתבמונחילהשתמשאם

לעםרק,קידקגודהדנהבההסרקדטית,
דגם-אב,בתרדביעקר>הראשונים<בחיבוריו

במלואהציגהואאףלסוקרטס,בדרמההדי
כוחביןההתנגשותאתוהחידודהחריפות

האנימפעילבההסובייקטיבית",ייהדפלקסיה
ובלתיחידרתייםאותנטיים,קריטריונים

צמפוןעלהמסתמכיםודע,טובשלמשוחדים
הסרבסטנציאלית""הדוחלביןהיחיד'

שלהדוחהמסורת;שלהאובייקטיבית
המקובליםוהחרקיםהמנהגיםושלהחברה

עלהממוסדת,ובדתבמדינהבמשפחה,
ושרקיהם.מוסכמותיהם

כמר"או-או",הספראתלהביןאיןלמעשה,
ללאקידקגרד'שלהאחדיםכתביואתגם

שקירקגורהזה,העימותלהצגתהתייחסות
מוסרייםכוחותשניביןהתנגשותבודואה

היאסוקרטסשלדמותו .עדךושוריצודקים
ה"ארטרנומי",והאדםהפילוסוףדמותבעיניו
"לשיםהיההגדרתו'לפי ,מלאכתושעיקר

האווירמשאבתתחתהאדםבניאת

האוויראתמהם"לקחתשלויי:הדיאלקטית
"לעזובכך:ואחדלנשום",רגיליםהיושבו

·או-בעצמםויכריעושיבחרולנפשם"אותם
קירקגרדשאףכדדך ,> Enten-Eller <או"

שיחרבןואתצעמואתשלפנינובספרמנווט
הקורא.

באופןמאמץהואהסוקרטיתהתבניתמן

מאודהקרובההאירוניה,מושגאתטוטלי
עימם,זההאינהכיאםולספק,להתחפשות

 .הניואנסיםב;ןדקותהבחנותשלניסוחןתוך
מןהנובעים"ביטול-הכולשלהשונים

 •זושלדים nהאהשוניםסוגיהלביןהאירוניה
 ;חלקיומגרוןעל"באו-או"שודהכמעטאין

מצבתי,עלכתובתלדרושיכולהייתיאילו
היחיד·ייאותוהכתובתאתמבקשהייתי

קירקבורסרן

חדורהואינהאירוניהמתוךנכתבתשאיננה

סמויהשיטתית,אירוניהזוהימשורשיה:בה

מתפקדתוהיאעקיפה,אוישירהגלויה,או
 ,יחדגםרתרכניתפואטיתכדומיננטהבספר

לפיענרחוהבלעדיהמפתחאתומהווה
המכוונותוההסוואההמסכתירתמאחורי

בו.הננקטות

קידקגרדכמאמרשהיהלסוקרטס,בדרמה
לבן-מציגהואאףיותר",ולא"אידרניקן

כדילא"שאלות"שלצפופהשרדהשיחר
לרסקכדיכלקודםאלאתשובות,לקבל
התוכןאתשאלותיולחץיריעלולסלק

שלוהמאומץ,הנרכשהמדומה,הקונבנציונלי
אראי-הרגעהידיעללהרגיעושיחר;בן

מכל,מדוקןולהותירומתמידיםמנוחההעדר
ומןהכללייםהמידהמקנימשוחרר

"וצמאבן,שהוטבעוהמוסכמיםהאידיאלים
"החופשסיגולבאמצעותמרות,עדלעצמו"
לממשות'.'מעלהמדחףהאירוני

מןתובעתקידקגרדשלזרכתיבתודדך
לראשונה,אותרהמגלהזהבעיקרהקורא,
פיענוחלידילהגיעכדיובספרחוזרתקריאה

עלולעמודארתההמפעילהאירוניהעיקרון
והמסקנות, .המשמעויותפוטנציאלמלוא
המחבר.ידיעלמובלהואאליהן

והמטעההחלקיקית,הראשונה,ושליחברותי
בתקופתהחלהקידקגרדעםדנה,במידה

יוסףהד"רשלבשיעוריו ,התיכוןהספרבית
 •ובזכותושנטר
הנדותהתבטאה ,דודימבנינוספיםאצלכמר

מסוגפדגמנטיםאלבהתוודעותזרמוגבלת
מקטגורייתבעיקרובמשנתובמקצתשונה

הראשון<כשמרלאמונה"המחשבה"התקרבות
ובמרכזםפילוסופיים"),"פירוריםספררשל

ורעדה";"חילובעיקר"החזרה",עלחובוריו
העקירה~פרשת.אברהםשלדמותוהןשצידו
יום,כאותונתפרסמואלהספרים~שני

 .) 1983שנתבאוקטובר

הםפדידאלמידאזעברמכליותר
איברכי ,ידענוולא :"לקורדליהמ"כתבים

ו'גומ; n<בהמפתה;,שלמ"יומנומןחלקאלא



שלמאודובהוצאה-אסתטיתתמריש.של
אותוהגישואףמאיתנואחדים ;> 1961 ,עקד

שי-אוהבים.בתורלדוזהלתומם
אברהם",של"בשבחוהנפלאההמנוןמן

קירקגורקוראבו ,ורעדה""חילספרומתוך
ומכנהאברהם"גיבורושל"המשוררלעצמו
("רההשתיקה"של"יוהנסבפסוודוניםצעמו

תודות-בתודעתינשתמרוסילנטיו"),
שלהאימהזכרבעיקר-שנטריוסףלמורי
הפרדוקסוזכרהמוריההראלבדרכואברהם
למעלהשאיןהאמונהלצד ,שבסיפורהאיום
"הוויתורכמומושגיםהאבסורד.מכוחממנה

אל"החדרהוכןאברהם,שלסופי"האין
חייאלהשיבהכלומרהפרדוקס"דרךהסופי

-העקדהבמעמדהשיאנקודתלאחריום-יום
היום,עדביוחקוקים 1אדליונצטייראלה

'פוזיטיבית',רוחניתעוצמהטעוניכמושגים

המנצחתאותנטית,רליגיוזיות-שלכשיא
ומתוךהסובייקטיביתהאמתשלתוקפהמכוח

הפנימיתלבת-הקולוהציותההיענות
רגשמכוחוהייחודית;הבלעדיתוהאישית
 1השכלבאמצעותכלללהבינושאיןהאמונה,

במליםכלללהביעואיןאףולרוב
) ineffable <, המיסטית;החוויהשלכדרכה

היחידאתולנתקלבודדכדיבושישרגש,
'רגילים'.אדםבנימחברתאותוהחווה
כל-ממושך'פסק-דמן'לאחר-העיוןוהנה,

 ,שלפנינו"או-או"שלהראשוןבכרך-כך
אתלימאיראיתן'מריםשלהחדשבתרגומה

מחוזק,באורמפעם'שלי'קירקגורזכרי
ומעיקמטלטל 1אחרבהחלטאבלישן-חדש

שעור.לאין
צלולזאתועםלהפליא,פיוטיזה,תרגום
לפנינולהציבמיטיבלהכאיב,ובהיר

מחודדתתובענית,אישית,'מראת-אני'

לבחירהבקריאתהומהפכת-קרביים,
ומשפטביטוישכלקריאהולהכרעה,
מדשדושאותנוגורפיםבההכלולים
רגשיתמערבולתאלהיום-יוםבשלולית

שלווה.טורדתומחשבתית
ושלהאהבהשלקירקגוראותוזהואחדמצד

"ביטולשלובלשונו:אמונה,מתוךהקורבן
בעיקר-גםזהואבלה"אתה";מפניהאני"

המזנק,קירקגור-המפתה"שלב"יומנו
אהבתומימושעלהגדולהוויתורבאקס

שלהספרותיתדמותה<בתלקורדליה
ארוסיושאת 1אולסןגינהרבחייםארוסתו
("הזמןה"אביב"מתוךהפורצתהפר>עימה

מעלומדלגלהתאהבות"),ביותרהיפה
מושאלהשגתביותרהיפה<"שהוא"הסתיו"

גרעיןשלהאגם""קרקעאלחזרההתשוקה")
המעורטלהאניביותר;הסמויהאותנטיהאני
במו-ומגורדחשוףעצמי","מיתוסמכל

אני".של"מטאפורהמכלובחירתותודעתו
היודעורעדה"מ"חילקירקגוראותודהו

ביןתהוםלפעורעשויההאמונהכיהיטב,
המוסרידיעלהמיוצג 1האובייקטיביהכלל

הנתוןהיחידלביןהרשמיים,הפילוסופיהאו
"המוחלט",כלפיובלתי-אמצעימוחלטביחס

קירקגורכלקודםדהואבלהאלוהים;
ב"מסירההאישייםחייומסכתאתהמגולל
והטעיה,ובפואטיקת-הסוואהישירה"בלתי
אירונית,משחקשיטתשליישוםבמעין

הכוונתאתגםוביהמיניההכוללתכאמור'
אותה.לחשוףהקורא
היחידההמתודההיאדווהטעיהמשחקשיטת

ובעונהבעתשהינו 1המחברבעיניהנכונה

ואףהראשיהשחקן ,הבמאי ,המחזאיאחת

והמפעיל'מחדה-חייו',שלהצופה
הספרלחלקיבהתאם-שונותבווריאציות

כשותףהקוראבן-שיחואת-השונים

אתמציגהואבמסגרתהב'הצגה.'אקטיבי

העמדותושלהאפשרויותשלהפניםריבוי
מתוךדווקאלהכרעהאותןומציעהשונות
פיעל-להפוךבליוהפרדוקס,הסתירה

בעצמו.לאוטוריטה-סוקרטסשלהדגם

מן'ערכי-חינוכי'קירקגוראותואמנםדהו

אתומעמידהמבררחינך",אשר"היההמשל
החירותיתהכרעתועלהעצמיהגשמתמושג
עםהממשיהמגעועל'האותנטי'האנישל

אמיתיחייםלאורחהמחייבזההמוחלט,
תלוישהאושרהנפוצה,המחשבהאתודוחה

אחרמישהו"להיותמסוגחיצונייםבדברים
אחר";ומשהו

עלהמשלמןליהזכורקירקגורגםזהו
משמעותהאתשמלמדוהציפור","השושנה

להיותמשמעו"שמח"להיותהשמחה:של
כולך"להיותועצמך",והווה"נוכחבאמת
שהוא"היום",קייםלהיותועכשיו",כאן

והציפור'השושנהכמולהיותכןועלהנצח,
השלמה;ובהקשבהשבשתיקה"השמחה"שהן
-או""אושלהראשוןבכרךקירקגוראבל
המתארהאסתטיקןובראשונהבראשהוא

-אירוניתוכמובן-תוססתעליזותמתוך
"האדםואתהאסתטיים""החייםאת

האסתטי",

המרהשלאסתטיבתיאורנפתחהספר
"סלה"הנקראנפרק<המלנכוליה>השחורה

תהליםבספרהיוצרמקראי-מוסיקלי<מונח
השובים>.המזמוריםביןואתנחתאהפרדה

בחר"לעצמו"המוקדשלפרק,כמוטו

פליסוןפולשלה'קוהלתי'בשירוקירקגור
בפרדוקס:שמסתיים ,-11ההמאהמן

-תחלהמעלה,"ידע,
ומאום:רוחרעותהכול'הבל
והתשוקה,הידידותהקניין'הם

כלום".לאהואהכולהדיוקלשם
זהשפרקאימה,עדהשנוניםהאפוריזמים

מיומניוישירותבחלקםנטוליםמהם,מורכב
המרהמתוךנוצרוהםקירקגור.של

שלוהתודעההנפשמצבמחומריהשחורה,
שרוי'היהנו-פילוסופיהקליניהדיכאון
נתקעהיהנוהרוחבי'נודהמילאתומתארים

מצאאלמלימוות"),עד("המחלההסתםמן
השיגעוןגבולעל-ייאושותהוםמתוך

האמונה.אלדרכואת-וההתאבדות
בכיסויהמוסוויםהאלה,המנחמיםמןאחדים

שולל'מוליךשחורהומור 1הומוריסטי
רבים:שלהתרבותיבמטעןכברזההשתרשו
אומללאדםמשורר?"מהוהמכתם:למשל

כךבנויותשפתיואךייסורים,בלנוהמצפין
נשמעיםדרכןהעובריםוהאנחותשהבכי

"המבקרממנו:ועוקצניערבה";כמוסיקה

אלאלחברתה,שערהכמולמשוררדומה
והמוסיקהבלבנוהייסוריםחסריםשלמבקר

הואאחרמפורסםבאפוריזםשפתיו".על
שיריבדימוישלוהמלנכוליהאתמתאר

העברייםלימודיועלהמעידמובהק,
כמומצומק"אבייהודיים:במקורותובקיאותו

דגשכמונשמעובלתיחלשהעברי,השווא
והעמוקההשיטתיתבקיאותועלקל".

חוקריכברזהעמדויהודייםבמקורות

חיבוריואלבהתייחסגםשובים,קירקגור
העקדהופרשתאברהםעלודבריוהאחרים,
ומושפעותלבקיאותמובהקתדוגמהמהווים
אלה.

והעוקצנותההומוריסטיהאופימאחורי

המהוויםהמנחמים,שללכאורהההלצתית
הספרותיתמהבחינהמבריקהשגכשלעצמם
שבתחושתוהסבלחנכימוסוויםהצרופה,

שלוהייאושהספקותחומיותהקיומיהריק
אתשמחזקמהפסוודונים,המאמץהמחבר

משקפיםחםזוויותיו;כלעלהאירוביהאפקט
נגדקירקגורשלהאותנטיהאישימאבקואת

השסע,אוהדיכוטומיה,ואתוטבעואופיו

עומסהתמורה:לשלבעדחייואתשאפיינו
עליצות,שלבמסווהשחורהמרחשל

והוללותפריצותואפילוקלילהשובבות
בליינית:

נוראמה-השיעמוםחראבורא"מה

רקאדיש;בכנע,שוכבאבימשעמם."

אביהריקנותעלרקרואה,אניריקנות
מתנועע,אניהריקנותבתוךרקמתקיים.

אתמתאביסובל."אינניהכאבמןאפילו
יכולתילוובכן'דעתי?אתיסיחומהחמרות.
מבחן'כלבפניהעומדתנאמנותלראות

המזיזהואמונהפוסקתבלתיהתלהבות
הסופיאתהמחברברעיוןמבחיןחייתיהרים,

מאכלהמורעלתבנפשיהספקאךוהנצחי'
חבול".את
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"הממשות" ..עלהפילוסופיםשלפלפוליהם
הםמוחצת."מכתמיתלהגדרהזוכים

עליושלטכמוקירק~ור'קובעמאכזבים,
בחלוןהמוצגכביסה",מגהצים"כאןכתוב

וכשנכנסיםגרוטאות,מוכרשלהראווה
מתבררלגיהוץ'כניסהלמסורלחנות
מכירה.לשםרקשםמוצגצעמושהשלט
הציניתבהתבטאותוגםמשתקפתזוראייה

המומחשתהטאוטולוגיה,עלהמבריקה
בגודלןהשוותכמויותשתי"כאשרבנוסחה:

אזיגודל'אותובעלתשלישיתלכמותשוות
זו'מעיןטאוטולוגיהעל •בגודלן"שוותכולן
והטרנסצנדנטלי"הפרדוקסליהסוג"מן

שימושיתשהיאאומר'הואהאירוני'כניסוחו

צריךשםהמטיפים,ולדוכני"לקתדרות
הרבה".לדבר
למעשהמדקים"סלה"'בפרקהמנחמיםאוסף
המחבראתהביאאליההמסקנה,את

נוהראשון'השלב>אר<ההוויה,"הסטדיום"
הקודםהאסתטי'בהשלזהוועסק:שהה

השלבים,לשנישלוההתפתחותבמסלול
והגותוחייובמכלוללהגיעחותרהואאליהם

השלבה"אתה":הקורא,אתאףולהעלות
אוהדתי'הסדסירם-ומעליוואחדירהמוסרי'
הרליגיוזית.ההוויה

שלפנינוהראשוןנכרךהנוספיםהחלקים
שהיאהאסתטית,בהוויההםגםמתמקדים

הברירותאוהאפשרויות,משלושאחת
זר'אתזרומבטלותהמוציאותהקיומיות,

"אר-ניניהן'ולהכריעלנחורהקוראושעל
שהינםהאסתטיים,החייםתיארו "."וא

מגיעניותר'והשטחייםייםהחיצרנהחיים

של"יומנוהאחרון'נחלקפיתוחולשיא
גאוניתהגותשלמרפתהמהווההמפתה",
ובעיצובהבתכניהנגישתה,מארד'ועכשווית

של"יומנוה'פוסט-מרדרבי'.הספרותי
'ציטוטים'שלמעשה-שנכההואהמפתה"
היסטורייםהגותייםספרותיים,ורימרזים

התרבותמקורותמכלמגורביםומוסיקליים
לסוגיהםשלההבסיסייםוהטקסטיםהמערבית

ולתקופותיהם.
שלוההוויהתמציתאתבופורשקירקגור

טרםבערריושלההוללותמתקופתעצמו
אותהומעמידהפנימית,המהפכההתחוללות

רגשועלהחושניתוההתבוננותהתפיסהעל
 ,לאניחיצונייםמאובייקטיםהמופקההבאה,

תוכניתלפיידיועלומעוצביםשמופעלים
מדוקדקת.

תענוגןאונהנתן'הואהאסתטיהאדם

ב"אי-חיהואפרקטי:באופן<הדוניסט>

והכרחיתטבעיתתגונהבבחינתאמצעיות"

מתקייםהוא •התנסויותיוועלסביבתועל
שהרגעממהעונגלהפיקשואףתמידי'נהווה
פילוסופיהשירה,מרסיקה,מין'-לומזמן

פיעלחייונסיבותאתמעריךוהוא-וכיו"ב
והשרירותי-הישירהמיידי'הסיפוקמידת

מהן.להפ;קמסרגלשהואמקרי,
במומנטבעיקרמתמציתהאסתטיתהמציאות
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הנאותלייצורהמגוז.ב.זתהפוטנציאליות
אתלהגבילהמסרבהדמיוןפריחושניות,

צעמו.

ולאאפשרויותספרראיןשלמציאותזוהי
הגדרתה.מעצםהמוגבלתהממשיתהמציאות

הבלתיהפנטסיהבכוחמחפשהאסתטיהאדם
כלללאוהחדש,המענייןאתפוסקת

בכלמשחקהואאחריות.ארהתמדהבאמנות,
לוהמזומנותבאופציותענייןובכלהקשר
בחזקתהואממשירת.התקשרותאוזיקהללא

אלפעםאףחוזרשלאהמתמיד""הצועני

אותושמיצהלאחראובייקט,אומצב,אותו
והמגרה,המושךמןנושהיהככלתום,עד

שרביםבניואנסיםהמוכרתנפשיתתבנית

רעבתניים,ספרותייםוגיבורותגיבוריםאצל
איןאתולספוגבענק""לחיותשחולמים

להםהמזומניםוההתנסויותהחוויותספור
בעולם.

בכתנילמושג-מפתחשהפך<ביטויה"חזרה"
כבזכרהדתית,בהוויההעוסקיםקירקגור

האסתטילאדםלהעניקיכולהאינהמקודם>
הרומנטי"ה"הוזהלמעשה,הוא,סיפוק.שרם

אתהממציאהמוקסמותבמעיןלצעמו'שיוצר
עולםעצמה,תחתנר-זמניתוחותרתצעמה
מןלהימלטכריוחלומותדמיונותשל

השיכחה,אומןהואהמוגדרת.הממשות

הגמישותאתלומעניקלשכוחשכשרובו
להקסים,הכושרואתוהמניפולטיביות

אלמסיטואציהלקפוץכדילוהנחוצים
ללאאובייקט,אלומאובייקטסיטואציה
הסתבכותללאאשם,רגשיאומחויבות
יום-יום.לחייבאחריותבנשיאה
יסתבךשלאהוא,אותוהמניעהעיקריהפחד

אותושתאלץכובלת,לסיטואציהוייקלע
הואעבורוהקבועהאיוםחירותו.עללוותר

הכרוכיםוהשיגרההתסכולשלזה
חיפושוומכאןהגירויים,בהתקבעות

שינוייםאחרהמתמידוהאטביסטיהאובססיבי

והמושאיםהחוויותואספנותחדשיםוריגושים

וחפצים>מאכליםמקומות,אדם,<בבי
 •אותוהמאפיינת

מןונרתעהחברותמןבורחהואכךמשום

מןובעיקרגני"נרךזעירכ"מוסדהאירוסים

שהםילד;ם"),-מזהונורא<"אשה,הנישואים
וטעמםחייוסוד :".החייםלכלליחסים"חוזה

הזדמנות;י;ם"'.''. tלהחו.כ~לאהואהבלעדי
-הואלד. w;המוטו·ולנצלה,בדרכוהנקרית

CARl>E DIEM -היום!"את"קטוף. 
ל"רועההופךדמוני""פנתיאיזםהשיעמרם,

מקורבעיניואפואהואבר'נאחזיםאםצעמו",

המאיים.הממאירהנגעהוארע,כל
אתנראואשרנשיעמום-האלים,התחילהוא

נמשךמהשיעמום,להימלטבריהאדם
ונשיעמוםוחווהאדםשלנישיעמום-בשניים'

בבניית-כךאחרוהבל>:<קיןהמשפחתי
השיעמום,כגודלהיהשגובהונבל'מגדל
 •להקימוהרעיוןניסודשעמד
"אבובעולם:ונפוץהשיעמוםהלךוכך

מקוויםאבולכןהארץ:כדורעלמשתעממים
רומאאתהציתבררן"גםהחלל":אתלכבוש

התבטאויותאכן-שיעמרם"מתוךרק

<השיעמרם> ANNUEה-מבעיאתהמקדימות

הסברומציעותהצרפתיתהדקדנסנספרות
לתבועתלמהדריןנלתי-טלאולוגיפסיכולוגי

בכללותוהאנושיהמיןשלההתקדמות
היחיד'שלוההתפתחותהשינויולשאיפת

הקיוםמשיבותבריחהאלאמעיקרהשאינה
 •ומצעמוהסיזיפית

השיעמום?בגדהאצמעיומהו

הכלכלהמתחוםנטולששמההקצרה,נמסה
ניסיון-הזריעה"מחזור-החקלאית
גם<הנקראתחברתיתפיקחותשללתיאוריה

הנא:המתכוןמוצעהחליפין">"כלכלתנשם
דילאבחייםמיוניתלהנאהלהגיעכרי

כדרךהאונייקטיi:נ,שלמתמדתבהחלפה
הזרעיםאתפעםמדימחליפיםשהאיכרים
"אלהעצהלפילנהרגישאלאבדשותיהם,

משמע: :> nil Admirari <דברו"שרםתעריץ

שמשמעותהאסורתהיה,אשרחווייתךתהא

בן-רגע.אותהמלשכוחבעדךתמנעעבורך
חשדנותמתוךהנאהלכללהתמסרישלכן

השיכחה.אמנותאתכאמורולפתחרפיקפוק
פסיכולוגימערךהזאתנמסהמציעקירקגור

לאדםשמאפשרושינחה,זכירהשלשלם
במקוםולכולמםנזכרונותיולשלוטהאסתטי

ברו'בחוץי'נפנים'להיותלהם:להשתעבד
הנכון,ברגעהקשראתלהפסיקלדעתזמנית:

בנישואים,באירוסים,המדובראםנין

אובמשרה,אובמקצועבהתקבעותבירידות,

שלהאמיתיהעיקרוןזהותוארבקבלת
ופיתוחההבאהריסוןהחליפין"."כלכלת

פיהעלמסייעיםנזכררנותהשליטהכושר
ולממשכמקריתההוויהכלאתלראות

האובייקטהעלאתשלהמתודהאתבעקביות
שללמושאוהפיכתוהמוחלטלרמתהמקרי

נתוןנרגעוטוטליתאבסולוטיתהתעניינות
קומבינציותסוףאיןלעצמךליצורכדינזמן'

ומענגות.שמעשעות

פואטיקתשלמזהירדגםהיאהזאתהמסהגם
לאורךהננקטתישירה"הבלתי"המסירה
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וראוייםהתובעיםהאחרים,בחלקים
עצמם,בפניומעמיקהפרטניתלהשתהות

ב"מוסיקלי·ארוטי"העוסקיםאלה<בעיקר
בטרגיהעתיקהטרגיוב"השתקפות

"צלליות">הנקראבפרקוכןשבדרמה"
שלושהשלדיוקנםאתקירקגורמצייר

האסתטיים:החייםשלייצוגייםאבטיפוסים
מוצרטשל<והמוסיקהחואןדוןהיאהאחת

בכללה>.
אתמוצרטשלזובאופרהראהקירקגור

המוסיקליתהיצירהשלהכותרתגולת
בדומההוא,חואןדוןובעיניובכללה,
האדםטיפוסהמפתה",שלמ"יומנולמפתה
היאטבעושמהותחושניים,עינוגיםהרודף

רקלביטויניתןשלווהרעיוןהמוסיקה,
המופשטותבאמצעותבאמצעותה,

המטא·אוהעל-לשוניתוהאוניברסליות
המתוארה"דמוניבבחינתשלה,ורגלית

שלפרשההואהכול"בשבילואשרכחושני",
הם.חדו"לאהוב"ת"ו"לראלגביוורגע"

אשרגתה,שלסטופאהיאהשביחהדמות
"התענוגהחושניהעונגבמקוםבאאצלו

דיוריאתמחפשחואןדוןבעודבספק".

הרי ,ומיידיאמצעיבלתיבאופןהתשוקה
 ,קירקגורפיעלנוצרת,פאוסטעבור

שהפסידאחרירקהחושניותשלחשיבותה
תודעתבעצםאוהזה,וההפסדשלם,עולם
נשאריםהאלוהים,וארנוןהאמונההפסד

בחייםמחפשסטפאר .בתוכוקיימים

דבקהואוהפיזור.השיכחהאתהסנסואליים
לומאפשרתהיאשכןקצר'לזמןבגרסכן
המנקרהריקאת ,ספקותיואתלרגעלשכוח

השטחיתהעליזותמןבפאוסטאיןלכןבו.
חואן.דוןשלוהקלילות

בחלק ,קירקגורמציבופאוסטחואןדוןלצד
בפנינלהבנאום •ביותר"האומללהנקרא
"היהודידמותאתהמתים",עמותתחברי

הסבלנבחרהנודד","היהודיאוהנצחי",
חסרהואהאחריםשניכמוהדעת.ושליח

אצלואבלהתחייבות,ונטולואמונהשורשים
והספקהחושניותמקוםאתהיאושתופס

כאחד.

פסיכולוגייתשלהמפותלתהמתודהדרךעל
היאושגםנתפסהקירקגוריאניתהפרדוקס

האומללות,שבתוךכאושרזושבדמות
ביותרהמאושר"מיהו :ההיזכרות""אומללות

ביותרהאומללומיהוביותר?האומלללאאם
אםהחייםהםומהביותר?המאושרלאאם

לאאםהאמונה,היאומהטירוף?לא
קצרה,הפוגהלאאםתקווה,ומהיטיפשות,

הפצע.""עלחומץלאאםאהבההיאמהו
אלבהתייחסותואפוא,יודע,האסתטיהאדם
היופיומןהאסוןמןהנאהלהפיקגם ,הסבל
הסבלמשמשלגביווהרוע.הצערשלהטרגי

בתשובהלחזרהלהתבגרות,כאמצעילא
אלאהגאולה,אווהאלאלהדרךולמציאת
אמנותילביטויכנושארפלקסיבי",כ"צער
"ההנאהמסוגואסתטי-טרגילעונגומקור

למוות".שמדמםמישלהחושנית
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החייםתיאטוון ~
צ'ורנובסקילידה

והצגותיו"גשר"עלהערותכמה

לעיןנראיתסיבהאיןכאורה
כמהעכשיודווקאלומרולנסות

רעל"גשר"תיאטררןעלדבריםי
חגגהחמישיהולדתויוםאת .והישגי

שלהבכורהוהצגת 1996במאיהתיאטרון
לשםאחדים.םיחודשלפנינערכה"העיר"

היחידההסינהזה?בינייםסיכוםאפואמה

מחברתשלהכתיבהדחףלמעטלכתיבה,
בהנהגתשהתיאטרוןהתחושההיאהמסה,

והבמאיהאמנותיהמנהלאריה,יבגני
מערלותהפקותתשעלאחרגיבש ,הראשי

המייחד ,ומובחןאחידן"ו"סגנ ,נדרך-כלל
אותו.

ובמאישלתיאטרוןספקבליהינד"גשר"
שבה"טוטליטרית",אמנותיתממלכהמעין
של"סגנונו" ,לפיכךמלכים.לשנימקרםאין

יבגנישל"סגנונו"למעשההואהתיאטרון
המערכתאתאולם .ולהיפר ,הבמאיאריה
משולביםבהואשר"גשר",ששמהללתוהכ
רקולאפייןלתארניתן ,ותיאטררןחייםיחד

ניתןכיאףהרבים,מרכיביהבאמצעות

כךבלב.דכללייםנקוויםכאןזאתלעשות
 ,הזוהתיאטרוניתהממלכהמפתתשורטט
כפיתיאטרון",כ"להקתלסיווגהניתנת
 .שונותבהזדמנויותאריהיבגניאותהשמבין

תיאטרוןמבקריובעיקרשטוענים,מייש

בהצלחתוהמכריערםוהגכירוסיה,וצאיי
"בזמןהימצאותואוההתיאטרוןשלהכבירה
האיכותלדבריהם,הנכון".במקרםהנכון

במבחןעומדתאיננההפקותיושלהאמנותית
שכןה"מרחלטים",האסתטייםהקריטריונים

גםדגים,"באיןשברישראליבמצבמדובר
לתיאטררןהמשתוקקובקהלדג"הואסרטן
ה"מנוסים",רוסיהלעוליובאשרטוב.

מיעוטםרק ,אמיתייאטרוןתלכאורהשהכירו
בזמןערלותשרובן"גשר",בהצגותצופה

סיכוםאפואזהובלבד.בעבריתהאחרון
שישאלה,תיאטרוןמבקרישלטענותיהם

התנשאות.מעטלאבהן
טוענת,אנינאותה,סמירטיתהכשרהכבעלת

יצירתשלאי-הצלחתהאוהצלחתהכי
חברתיבהקשרדיתמתלויהכלשהיתואמנ
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דופןיוצאנויא ""גשרתיאטרוןותרבותי.

וה"דו·הדו-לשוניואופיוזו,מבחינה
 •להצלחתוהגורמיםאחדהואתרבותי"
מחזותעםהארץילידיאתהפגישהתיאטרון

"אידיוט"אוברלגקרבמאתכ"מרלייר"רוסיים
"בשפל"ארדוסטוייבסקימאתהרומןעל-פי
 ,באבלסיפוריעל·פי"עיר"אוגורקימאת

לקהללכן.קודםהכירשלאכמעטשאותם
חומרהתיאטררןהציעזאת,לערמתה"רוסי",

בשללכןקודםנגישהיהשלא"ישראלי",
מאתכלב"בןאדם"כהשפה,משוכת

קנירקיורםמאתהרומןעל-פי ,צ'רבינסקי
בול.רסשעויהמאתו"כפר"

אופייםכי ,לטעוןעשוייםהמקטרגים
הגורםהוא-הואהמחזותשלה"אזוטרי"

צדוהדבר,אמתהתיאטררן.בהצלחתהעיקרי
שפותביןבמעבר"גשר"שלהמגשר

אםבהצלחה,מבוטללארםוגהיהותרבויות
בהחלטעומד"גשר" .הבלעדילאכי

בעולםהמשובחיםהתיאטראותעםבתחרות
כיובעלילניכראףןוהאחרבזמןוברוסיה.

משרםלאל"גשר"באהישראלי-הרוסיהקהל
העדפהשזרמשוםאלאשיש",מהזה"ש

האחרונותבשניםמבחירה.הנובעתברורה,

רביםרוסייםתיאסראותבישראלביקרו
וביקורים ,ביותרביםוהסמןובהם ,למדי
אלהתיאטרארתמסורת.למעיןנהפכואלה

ונודעותישנותבהצגותהחל ,הכולהביאו
אםהגזמהזואיןחדיש.ברפרטוארוכלה
בתיאטרונילראותשניתןהצגהכלכי ,יאמר

גםלראותניתןפטרבורגוסנט.מרסקווה
ל"גשר",באהקהלהשפע,תולמרבישראל.
לראותבאהקהלברוסית,הצגותדיוכשאין
המחזהשלהכלליתבחזרהבעברית.הצגות
מספרכירושם,נוצרברוסית"עיר"

גדולהיה·ההרצהלהצגתשחולקוההזמנות
עלבאולם.המושביםממספרשנייםפיכמעט
ייתכןכי ,בחיוךאריהיבגניהעירזומהומה

היא.לאאך .כסףאיןחינםחולקושההזמנות
מסגנוןהנובעתחד-משמעיתבהצלחהמדובר

 •חברתיתבאופנהולא ,מיוחדתיאטרוני
תרבותית.

חיילובסקירולאבדגשרןותיאטרשחקןשללדברו

אתלבייםהראשונה:המערכהא.
המיתוס

מערכות"בשלושאופרהוהתחילה"
באבלאיסאק

רכן ••הספרותשלבראשיתהישהד·
 ·.סותיהמצבינ ••בסופהגם

ברדחסלואיסחודחה

"גשר",שלהמובחן"ה"סגנרןעללדברניתן
בארץאחרתיאטררןמכלאותרהמייחד
שלבודדיםשמאפייניםניתןכיאםובעולם,

רוסיםבמאיםכמהאצליימצאוזהסגנון
כגיאורגירוסים><בעיקרדגולים

הגדולבתיאטרוןשעבדהמנוח,טרבסטרנוגרב
מתיאטררןלובימרביוריונגרדבלנילדראמה

בשעתועבד<שאףבמרסקורהטאגטאנקה

התיאטררןמןגונצ'אררבאגררייב"הבימה"),

במרסקווהמאייקובסקיולזימיועל-שם
האלההדגוליםהבמאיםמןאחדיםואחרים.

אריה.יבגנישלועמיתיומוריובשעתוהיו
התרכובתהיאבאמתהמעניינתהשאלהאך

ליצוראריהשהצליחהמרתקת,המקורית,
ב"גשר'.'

הזההזבללהורי!תידרדרואלהשם,"למען
לכלאלים,אתםותזכרואחד!אףיענייןלא

צעקמהחיים!"גדולים ••גיבוריםהפחות
 '.'ריע"עלהחזרותבאחתאריהיבגני

אתניסחברוסית,נאמרשאמנםזה,במשפט

ואתכבמאישלוהפירטייםהעקרונותאחד
עיקרוןעליו.המקובלתהאסתטיתהתפיסה

כמיתופואטיקה.מגדירההייתיזה

מעדיףשארתוהמחזאיהחומרמהר ,בכןו

ניתןלאהחומרבבחירתאריה?יבגני
ברורה.נסיהארמאחדקולמצואלכאורה
וגילדנשטרןל"רוזנקרנץמההאמת,למען

ול"אידיוט"סטרפרדטרםמאתמתים"
רל"מרלייר"כלב"בןרל"אדםול"טרטיף"

אלויצירותרל"כפר"?ול"בשפל"רל"עיר"
מבחינתהןוהשוניתכליתמזוזרשונות

ההיסטוריים·ההקשריםמבחינתוהןנושאיהן

חלקיתאמתזראךצמחו.שמהםהתרבותיים
אואלו,ליצירותהמשותףבלבד.



הואב"גשר",התיאטרוניותלגירסאותיהן
לעצבניסיוןנעשהכאןהמיתופואטי.הפן

הבמהעללהעלותכדימיקרו-קוסמימרחב
בהיבטיםהעוסקת"מיתולוגית"עלילה

זיקותיוכדוגמת ,האנושיהקיוםשלהחשובים
ב"ררזנקרבץהעולםאלהתיאטרוןשל

בעימותהאמןשלגורלומתים",וגילדנשטרן
היהודיהגורלב"מולייר",השלטוןעם

שפלותביןהזיקהכלב",בןב"אדםוהשראה

 )"רפכ"<דינאמילמבנההבמהשלהפיכתה
כלב"),בן"אדם ,"ריע"<רב-קומתיו/או
על-ידיפתרוהסמליותבעייתשאתבעוד
תמידהבמהלא-דיאליסטית.תפאורההצבת

שמבנהו ,סגודאוטונומיכמרחבמעוצבת

ארגרוטסקיבאופןכלל<בדדךמחקה
בה.אשדוכלהבריאהמבנהאתשרידותי>

מאפשרתהבמהלמשל,רב-קומתי,כמבנה
גוןאדבעלמורכב,עולםשלאווירהיצירת

"כפר"מתוך"גשר":תאטרון

אבסורדיותב"אידיוט",ומוסדטירוףדוח,

סודב"בשפל",משמעותוחיפושהקיום
שלארץ-ישראלב"טדטיף",והקסםהצביעות

כממלכההישבהארוסהב"כפד",פעם
וכר:ב"עיר"מיתולוגית

סיפורלספרמנסההמיתרפראטיתהיצירה
בתרבותבמהותובלתי-תלויאוניברסלי

מסוים.היסטורי-חברתיבהקשראומסוימת

האוניברסליבאופייןבולסותאלויצירות
ובדמויותבסמליםהמוגברהשימושבשל

מיתולוגיותתבניותהמגלמיםאדכיטיפיות
האשה 1"הגברכגוןכלליות,או/ו

"האידיוט",הנצחי","הבודדהקטלנית",
"הזובח"השליס-הדודן","האמן","הליצן",
הגלותי""היהודיהנוכלים","מלךהטובה",

יותר.אופחותסטדיאוטיפיותדמויותוכר',

אוטונומייםעולמותמעצביםכאלהסיפורים
הבריאהשלמודליםלהיותשברעדוסגורים,

מסוימת.חברהשלאו/וכולה
להתגברצדיךמיתופואסיותיצירותבימוי

הבעיהידועות.עיקריות,בעיותשתיעל
ורבת·סבוכהעלילהייצוגהיאהראשונה
אתשוברתקרובותשלעתיםתהפוכות,
תיאטרוןבימתעלוהמקום,הזמןאחדויות
היאחשביההבעיהמטבעה.ומוגבלתסטטית
לשפתוהמטאפודותהסמלים"תדגום"עיצוב
לשתיפתרוןמצא"גשר"והתיאטדון.הדרמה

יצירותהןהצגותיוכלהבעיות.
 .דמויותפועלותשבהן"מיתופואטיות"

כךבשלהמשוללותמהחיים","גדולות
הסטאטיותבעייתאתפסיכולוגית.מורכבות

אדיהיבגניהבמאיפתרוהבימתיהמרחבשל
באמצעותליסיאנסקיאלכסנדרוהמעצב

חברתיתהידאדכיה<לרבותהידאדכי
שכל ,עצמובתוךסגודומטאפיסית>,

 .בתוכומצוייםלבריאתוהדרושיםהחומרים
לובשיםוהמעצבהבמאישלפתרונותיהם

המסתובבהמעגלכשילובמעניינותדות iצ
נעותבמותשלמערכתעיצובאוב"כפד"
המרחבשלההרמטיותבעייתב"עיד",

המקדיםביתבמדנפתרתהמיקור-קוסמי

אבזריםשלהרב-תכליתישימושםבאמצעות
במה.ורכיבי

דינאמייםעולמות"גשר"שלבהצגות
גםהמתוכנתיםסגירותם,חדףומורכבים,

ו/אוההוויהשלהמסאפיסילמערךבהתאם
דוגמההחברה.שלההידאדכיהמערך
האחרונההצגתו"עיר",היאלכךמובהקת

שלארוסהמוצגתשבה ,התיאסדרןשל
מיתולוגית·קיסרותכמעיןהמאהתחילת

וקודבנרתיה,אציליהמלכיה,עלפאדודית
לזונהועדהיהודייםהבנדיטיםממלך

לישררעדהמופקדתהמשרתתמןהרוסית,
הבמה,עלמוגדרמקרםאחדלכלהמרשיע.
הדמותשלמעמדהאתלהפליאההולם

הממלכהשלהמורכבתבהידאדכיה
מבליטההגרוטסקיתהתפאורההאודסאית.

בעלילותהטבעכוחותשלתפקידםאת
שלבסיפוריושכןאלו,מיתו-פאדודיות

במטאפרדרתמראנשיםהטבעכוחותבאבל
חשובתפקידומשחקיםומקרדיותנפלאות

שלרמותו"חייובמסתי<דאההגיבוריםבחיי
 ,)" 77"עתרןבאבל"איסאק

רווחתשכן ,במינןמיוחדותאלוהצלחות
מיתרפראטירת,יצירותלבייםניתןשלאדעה

בקיץ .המיקור-קוסמיצידןבשלבעיקר

"גשר"שלהקרקסאוהלאלבדרכי , 1993
בן"אדםאתברלהציגכדיבחולוןשהוצב
בלתיפשוט"זהלעצמי:אמרתיכלב",
מיועדאינורקקנישלה'מיתרס' .אפשרי

הסיפוראתלדחוסאפשראיךלתיאטררן.
המרחבבתרךסמלים,הגדושהזה,הפנורמי
תיאטררן?"בימתשלוהמוגבלהמצומצם
עללגבורהצליחאדםשלקרקסו ,לתדהמתי
התיחום.קוויכלאתולמחוקהמגבלות

סיפורהוצג ,ומלואולעולםשנהפךבאוהל
כקרקס."השראהעלמזעזעמיתולוגי

ו~ ·~

וכקרנבלכקרקסחתיאטרוןב.

I can't do love and rhetoric • 
without blood. blood is 

."" compulsory 
כורחסלואיסחורחה

"קרנבליים",חזיונותהינן"גשר"הצגותכל
מקרםתופסותוהפלסטיותהמוסיקהשבהם
נגליתאלובהצגות ,כןעליתרמרכזי.
העליזה,הססגונית,הגירסההקהללעיני

הקיוםושלהעולםשלוהמטורפתהגרוטסקית
החברתייםההיסטוריים,היבטיועלהאנושי

החוזרתהבחירהבעצםגיים.והפסיכרלר
מכריזהבמאיה"קרנבלי",בסגנוןונשנית
עשוייםוהחריגהקיצוני"רקכילכאודה,
התשוקותרקבאמת.מענייניםלהיות

יכולותהעולמות'כלעלפרושש'שלטונן
זהדבראמבות'.'ליצירתראוינושאלהיות
"איננובאבל:עלבמסתישכתבתילמהדרמה
צריךהוא .גילהרהחומרעםלעבודיכול
אריה,יבגניכךפסאלי'.'חריג ,מיוחדמשהר

האפרוריהשקט,בהורימתענייןשאיננו

"האנושי ,האנושיבקירםלאואףווהחדגוני
שהועלוהמחזותניטשה.כדברימדי"

בסיטואציותככולם,רובםמטפלים,ב"גשר"
הדמויותוחריגות:קיצוניותומערכות-יחסים

היחסיםומערכתב"אידיוט"הלא-שפויות
הליצןביןהאלגורית,והכואבת,הסבוכה
מחנה-ההשמדה,למפקדשסיידאדםהיהודי

וזרמבחיבהכלב'.'בן"אדםב ,קלייןקומנדנט
המוצגתהממוצעתגביתהבורהמשפחה

כשםקיצוני,למצבנקלעתב"טרטיף"
-הארכיטיפירתהדמויותלכךשנקלעות
ב"עיר'.'התאווה","בעלותפארודירת,

הטובהאמצעיכי ,מעיד"גשר"שלבסירנו
ותשוקותמוזרויותאובססיות,להבעתביותר

ה"קרנבלי'.'הסגנוןהואומטורפות,קיצוניות
מישקיןשלבדמויותיהםבולטזהדבר

אצלפיליפרבנהונסטסיהררגרז'ין
בן"אדםשלשטייןבאדם ,דוססויבסקי

מאהבכ"פניברומןמתוארותשפניוכלב",
באבלאצלמולדבנקה"ב"אציליורוצח",
סרבול.אצלה"ארבססיביים"הכפרובאנשי

הווייתםמתים",וגילדנשסרןב"ררזנקרנץ
ועשייתםהנודדיםהטרגיקרניםשל

רגילורזאתלהבליעמצליחותהאמנותית
המלאכותיעולמםבתוךהאומללים
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הפשוטעולמםמוצגב"כפר"והאבסורדי.
חייםשלכקרנבלהמייסדיםשלוהארצי
נקודת-תצפיתובזכותהישגעוצמת,מלאי
יוסישלהראייהאופןה"סמבל",יוסישל

רב-ססגונילמיתוסלהפוךלעולםגורם
היהכןלאשאםהזרה,באמצעותעוצמת
דומהתפקיד •צביוןונטולפרוזאינותר

המספר-שלנקודת-תצפיתוב"עיר"ממלאת
עירהישנה,ארוסהאתלשחזרהמנסההצלם,
בעתצילומיו.על-פיעוד,ואיננהשתיתה
מיתולוגית,כממלכהארוסהנבראתהשחזור
אינסופי.כקרנבלהמוצגת
ב"בשפל",פועלדומהעיקרוןהפלא,למרבה
בחייהםהעוסקנטורליסטימחזההואשבמקור

התשע·המאהבסוףרוסייםחייםעלובישל
עלובי ,כאןהעשרים.המראהותחילתעשרה
רוויבעולםחייםבאכסניההמתגורריםהחיים

ללאאנושיצערהמלאעזות,בתשוקות
העלובההאכסניהאפילוזה,באופןתקדים.
קודרכיאםתוסס,לקרנבלליהפךמצליחה
למדי.
שנהיהשסייד'אדםשלקרקסוגםהואכזה

היהודיתההיסטוריהמתחוללתשעליהלבמה
המנצחתהראשיתהדמותהאסונות.רוויית

 ,שסיידאדםהיאזהמאקאבריקרנבלעל
"ליצנותוהזמנים.בכלהגדולהיהודיהליצן

תחנת-המוצאהיאשסיידשלהמושלמת"
מהלךשבההסצנה,כןעלתכונותיו.לשאר
מעלמסריםשלושהבגובהחבלעלאדם

התיאסרוןלאמנותזרכהמעשה-הבימה
-ממוצעלשחקןבלתי-אפשריתומשימה
כשםההצגה,שלאינטגרלילחלקנהפכת
 .המרכזיסמלהשהיא
הצבעוניה"קרנבלי"הסגנוןכאשר

הריהדמויות,אופיאתהולםוהגרוטסקי
חושבתאניאבלמשובחת.שהתוצאה
למשל.ב"אידיוס",יפהעלהלאשהניסיון

אתמלאבאופןלהביעדרךמצאלאהבמאי
דמויותשלוהסבוךהמורכבהפנימי''עולמן

אחתלתשוקהבהצגהצמצומןודוססרייבסקי'
לעומתאותן.שיטחהאחת,לאובססיהאו

אתלסמלעשויה"ליצני"שסיידאדםזאת,
בעיניו'אריה.יבגנישלהאסתטיתהתפיסה
בעולםלראותמבקשתהתיאסררןאמנות
זאתשמכנהכפיכוח",של"מפלצתהאנושי
תשוקותתסיסתלבטאהיחידהאופןניטשה.

הואהולם,דרמסי·תיאסררניבביטויזו
לקרקס.ארקרנבללבמתהתיאסררןהפיכת

הסינית":"הקופסהג.
עשייתעלוהצגותתיאטרוןבתוךתיאטרון
הצגות

 "סקסס!סרס•ף:"

 ""רסס•ףההצגה

התיאסררןבאמנותעוסקות"גשר"הצגותכל
"משפסמתים",רגילדנשסרן("רוזנקרבץ
ארכלב")בן"אדם"מרלייר",דרייפרס",
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 ,"רפכ"(ערדואינםשהיועולמותמעצבות
הלא·האופיאתמבליסותו/או"עיר")

מהשלגנןוהמסויאסרליהתמציאותי'
"עיר", ,"רפכ"<הבמהעלשמתרחש
מופיעותההצגותמןברבות"סרסיף">.

במאיםשחקנים,אמנים,שלדמויות
היווניתהמלהכילשכוח,לנראלומספרים.

"שחקן"משורשנגזרתצבוע,"היפרקריס",

באמנותשעוסקותהצגותהןאלוביוונית.
שהם","כמרתבחייםולאוהסיפור'התיאסרון

ערסבבלסמואלובהצגות ,מזריתרה

כלב·בןאדם·-חמרך

בכלהמיוצגהעולםשלוהמעוצבהמלאכותי
שימושהתחבולה,חשיפתאפשרית:דרך

שלאשלייהשבירתמזרמים,בחפצים
רבו',גרוטסקיתתפאורהבאמצעותריאליזם
רואיםשאתם"מהכילכאורה,מכריזהבמאי
אתלחקותמתיימרלאואףחיים,אינו

לנגדבלב.דרתיאסרוןתיאסררן,זהרהחיים.
ובראשונה,בראשהעוסקת,הצגה,עיניכם

הצגה-האמןשלובטבעוהאמנותבמהות
נשאלתומידעצמה",התהוותעלשמספרת
 ,האמןומיהוהתיאסרוןאםנותמהיהשאלה,
אריה?דיבגניאליבאו/אוד"גשר"אליבא

האסתטיותבאמירותהמשותףמןמשהוישי

המסא-תיאסרוני,הפןבעלותההצגותשבכל
מזו.זרשרנותכההשטחעל-פגישנראות
שלבסופריודעות,שבהןהאמניםדמויות

ביןצרופה,לאמנותהסבלאתלהפוך ,דבר
הזולת.שלסבלוהואאםרביןשלהןהואאם

איןאךומיסודים,מתשוקותניזונהאמנותם

ארלשחקניםהפיכתםעםלהם.זהההיא
בכללאמנותםמתמסריםהםלמספרים
כלילמסתתרשבהםובן-האנושמארזם,
ארהשחקןשלהנרצצתהמסכהמאחורי

אנושיותבחוסרחשהצופההמספר-האמן.

דמויותהמאפייןהמפחידמןברשישמסרים,

 )"רפכ"(ה"סמבל"ביוסיאפילו .אלו
תכונותמקננות("בשפל">הזונהרבנססיה

אתהמעדיפיםמקצועיים,אמניםשלאלו

החיים.עלהאמנות
התיאסררןשלהמעניינותהתוצאותאחת

בלבד,ובואמנותו,בטבעהעוסקח"חרמסי",
יבגנילעולם.במה.ביןהגבוליןסשסרשהיא
הולםהראולםכמובן'זה,אתהמציאלאאריה
חתיאסרוןדוחקלכךבדומה •סגנונואת

צרופה,אמנותלהיותהמתעקשח"סרסאלי",
"בני-אתחופךהואהחיים.ואתהעולםאת

האינטגרלילחלקוהקהלאתהמחוויםהאדם"
 .והלא-מציאותיהמלאכרזוי ,הבדויהעולםשל

לאעוסקותההצגותכילומר'ניתןלפיכך
אםכיהאותנטית,נצררתםריסרריםבתשוקות

זה,עולםריסררים.מתשוקותשניזונהבאמנות
ולהשתלטלהתפשטונוסחבמופגןבדרי

באמצעותהקהלאתמקסיםכאמנות,
לווגרום .האמןומרירתאתהמגלמיםהשחקנים
המוסריים,חמידהקניאתלזמן-מהלנטוש
"תמידברזלו:שאולשללדבריוצייתכאילו

כעוקבותוהאמנויותהספרותאתהחשבתי

למוסר",המתנכרתהמטרהאחרי

האפל"והקסםהבהיר"הקסםד.
מסכותסטריארטיפים.אנטי-פסיכולוגיזם.על

 LES HOMMES FATALESלשסוגיםנשוי

שהואה•ל.דאתביג•הםמגלההרא•בגרפלר
דעינהבסררג•האליוונדנהרהראסנדקן'ההי

הםאתהוגםםה :]."[אסיתרבתדהםה
כד•םתכייודעאיבררהראאןתן,הדרגים

 ••צעםהלעתחזורמסריםתשתמרנה

ברוחסלרא•סחרוחה

רוצחלאהמחורבנת~הפסיכולוגיה"לעזאזל
ורצה!"לאחכמה,עלקטניםאנשיםלראות
"עיר".עלהחזרותבאחתאריהיבגניצעק
שלבמקצת,כרסהאמנםניסוח,עודלכםחרי

שלהאמנותימגחלושלמעקרונותיועיקורן
לשמןר"פילוסרפיח""פסיכולוגיה"ייגשו",

שתיאסררןסבורחרא •אותרמעניינותאינן

לו,"חיצונית"מסרחלשרתצריךאינו
תיאסררןאולםפילוסופית.אופסיכולוגית

אתחןכלשהובאופן"מוליד"במיטבו
מרביתואכן' •הפסיכולוגיאתוחןהפילוסופי

שתקניהםבודדים,למעט"גשר",שחקני
מאפיינתכזותופעהולרע.לסוב"טיפוס",

היאהבמאים"."תיאסרארתכלאתכמעט
חמיתרפראסית.חנסיחמןהשאר'ביןנגזרת,

הדמויותמשתתפותשבחןהעלילות
להיכנסהשחקןמןתובעותחארכיסיפירת

ועומקמורכבותהמשוללתהזמרתשללנעליה
הזמרתמןשוללשאיברגלגולפסיכולוגיים,

ועוצמח.קסםרוב

שנצמררח"סיפוסים"ב"גשר"התחרוכך

הרוסיתחזרנהדמותמסוידמים.לשחקנים
נצמדהוחסרנהחלבתמימתהמופקרת,

ב"בשפל",<נססיחויסרלביץ'·מנררלנטליה
ב"עיר">:פרוקרפייבנחגריסהומרארינה

ובלא-מתפשרתהקשותההסרנה,הסבתא
<ליזבייסהגרשנהלבלילעתים

מאדאםב"אידירס",יפאנצייןפררקופבייבנה

נתמהב"כפר",לאההסבתאב"רססיף",פוגל



מתים",וגילדנשטרןב"רוזנקרנץ<השחקניםהגסה,הפשוטההנערהב"עיר">;קריק
שטייןאדםב"אידיוט",ין'ורוגוזמישקיןהתמימהולעתיםוהפקחית,הציניתלעתים

לבהאהוביכלב",בןב"אדםקלייןוקומנדנט<רווינהוודינהבגניהלי--להפליא
ובניהטארטאקובםקיםולומונצ'יקבאםקהשלגםנצמדלהב"עיר"),באםקהב"טרטיף",

השטחלפנימתחתכיאםב"עיר"),קריקהחזקההאשהםולבייג,--נוסף"טיפוס"
פשוטים."כהאינםהדבריםעלמתמקחתשאינהזו 1לעדלאהובהיודעת
ארכיטיפיות-דמויותעיצובצוין,שכברכפי<אגלייהרהותמללאאותהומעניקהאהבתה
הטוענים,ישב"אידיוט".פועלאינומםכתיותכלב",בןב"אדםג'ני/גרטכן ,"טוב"אידי

 "בשפל"-ךו<כת

ב"בשפל").נטשה
ה"טיפוםיםהגברים,דמויותוקיימות

"הגברהואלהםוראשוןראשהגבריים".
הפושע,או;והמטורף 1הקודרהפאטאלי",

מירקובנובגוראי--המנוכרוהאמןהמאהב

ב"רוזנקרנץהשחקןב"אידיוט",(רוגוז'ין

ב"בשפל",פפלרסקהמתים",גילדנשטרןו
בהצגהטרטיףכלב",בןב"אדםשטייןאדם

וקיימתב"עיר"),קריקבניהזה,שםהנושאת

הראשי'הגיבורשלהספקנימלווהודמות
אלטר-אגומעיןולעתיםמשרת-ליצןלעתים

<לייבדייבחלמסקיולזימיו-הגיבורשל
כלב",בןב"אדםצזלינגגב' ,"טוב"אידי
נצמדהליצן-הטמבלב"טרטיף">.קליאנט

ברמןב"בשפל",קהו<לורובייבלקלימנטיי
ולבסוףב"עיר"),סבא/ישוב"כפר",
שנצמד /הנביא-המפגר /האידיוט"טיפוס"

מישקין<הנסיךדמידובלאלכסנדר
גםהמגלםב"כפר"),יוסיב"אידיוט",

המלאכי",הפאטאלי"הגברנוסף,"טיפוס"
מירקורבנוב.שלהאפלותלדמויותיוגדוהמנ

במיוחדבולטה"טיפוסים"שניביןההבדל
השחקניםשנימגלמיםשבההצגהב"טרטיף",

כאשראף 1הראשיהתפקידאתגידלסירו
אשליה.אלאאינהה"מלאכיות"

לשחקניםשנצמדוה"טיפוסים"מןחוץ
"טיפוסיםגםב"גשר"קיימיםבודדים,

המוכרהזוגלהצגה.מהצגההנודדיםזוגיים",
אלכסנדר-ואיגוד""סאשההואביותר

שבהם-מירקורבנובואיגודדמידוב

ואיש-איש-האור 1והרמוןהמלאךמתגלמים

האליםוהמטורףהשקטהמטורףהחושך'

הניתןהמירבהוא"גשר"שלה"אידיוט"כי
אולםייתכן.דוסטויבםקי.שלמיצירהלהפקה
מתאיםאינוכללשדוסטויבסקיאפשר

בעיהל"גשר".מתאיםאינואו 1לתיאטרון
המעולהההצגהב"טרטיף".גםניכרתדומה

ללאהוא"גשר"של"סרסיף"כימוכיחה,
ואיןפאסאלי'כגברטרסיףשלגילומוסרטיף.

אתלמעשהמבטלתסוג,מאיזהמשנהזה
שלוכוחוסודו-במחזההמרכזיהקונפליקט

יבגנישלשבגירסתוכיוון .האי-נראההקסם
קשה 1וברורגלויטרסיףשלקסמואריה
זאת,לעומתהמהומה.ולמהמהעללהבין
שלשיאושהיאהצגהכלב",בןב"אדם
הראשייםמהשחקניםאחדכללטעמי'"גשר"'
מירקורבנוב>ואיגדווודינהיבגניה<ובעיקר

מסגרתאתלהדהיםעדלהרחיבהצליח
אנואיןמצליח,זהוכאשרה"טיפוס".
דברשהכרנו.השחקןאתלזהותעודמסוגלים

שלבתפקידוודינהיהליבגנקרהזהמעין
מירקורבנובלאיגורב"עיר",הקטןבאבל

גרשנהלבלהכלב"בןב"אדםבתפקידו
דמידובלאלכסנדרקאזאק,ליובקהבתפקיד
ב"עיר",הנכהמאקארנקושלהקטןבתפקיד

שהוא 1קרןלדרורתמידשקורהמהוזה .ועוד
מוגבלשאינוב"גשר"היחידהשחקןכנראה

לתפקידנהפךמתפקידיואחדוכלב"סיפוס",
מופת.

אריהיבגניהוא"גשר"בשחקניהגדולאולם
אתאחראוזהלשחקןמראההוא.כאשר .עצמו

ללא.קרובות<לעתיםלעשותעליושמוטל
אריהמצחוק.מתגלגליםהסובביםכלמלים>,

רוחובעיניהרואההמושלם, ·המסכותאישהוא

על-המכירהמטורפות,המיזנסצנותכלאת
האישוהססריאוסיפים,הארכיסיפיםאתפה

תיאטרוןקודםכלומרשלם,תיאטרוןשהינו
אריה,על-פיבבשורהאדם.מכןלאחרורק

שנמצאמיוכלהתיאסרון",היה"בראשית
אחתשעהויפה"אמן",לומרלומדבמחיצתו

קודם.

תיאטרוןחייהשכיח:המערכהה.

 ]."(סולומ•ןבשקס,•ותרדותעב·
בזמןלהתעצבןהזה,ההרגלאתבועז

 ·העבודה.

באבלאיסאק

שאלו"פעםלנין:עלמפורסמתבדיחהידועה
אולאשתויותר'זקוקהואלמילניןאת

לשתיהן.זקוקהואכיהשיבלניןלפילגשו.
פילגשי,אצלשאניאומראני'לאשתי

אניואזאשתי.אצלשאניאומראניולפילגשי
ושובועובד'ועובד' 1ועובדהגגלעלייתעולה

שלסיםמתםלהיותיכולהחיתהזועובד."'
עליו'מקובללאזהשעיקרוןמי '.'רשג"אנשי
שלכדבריוהזאתי","בסיבירמעמדיחזיקלא

אחר.בענייןבאבל
לכלפרך'עבודתהיאב"גשר"העבודה
שצוותוזה,"טוסאליטרי"תיאטרוןהדעות.
שלהרודניהיחידשלטוןעולתחתכורע

 .בישראללאגדהמזמןנהפךהראשי'הבמאי
בחזרותהגבורה""סיפוריהגיעורביםלאוזני

שחקנים·על"הבימה",במרתףוגיל""ורזעל
אושידעובלאבעברית,לשחקשהחלועולים
דוברישחקניםעלזו'בלשוןמלההבינו
באולםהחזרותעלברוסית,המשחקיםעברית
לאפםהגיעהשלושהטמפטורה ,נחמני
והצגהבבוקרחזרות"שתיעלמעלות,
הישניםירושלמיםשחקניםכמהעלבערב",
העתיקהביפובתיאטרוןהשבועבמשך

שחקניותעלבשבתות,רקהביתהוחוזרים
להריונן'השמיניהחודשעדלשחקשהמשיכו

זריקותשתישקיבלאחדראשישחקןעל
אחרראשישחקןעלבכורה,בהצגתושיחק

שעותעלשעותחבלעלבהליכהשהתאמן
ששתייםטכנימנהלעלביומו'יוםמדי

התפאורהעלבעבודהנכרתומאצבעותיו
וההיסטריתהמתוחההאווירהעלל"טרטיף",

לא!מהועלוהקללות,הצרחותעלבחזרות,
עלמבוסםזה"מיתוס"הפלא,למרבה

אםאולםעדה.הייתימהןשלחלקעובדות,
לכםמצפהבדבר'הנוגעיםאתלשאולתנסו

אלאאינםשחייהםיגידוהםגמורה.אכזבה
יותרלאאךבמקצת,מפרכיםאולישגרה,
אמרבכלל"מיהנשאל,יאמר"ובכלל,"מזה.

פיקניק?!"הםשהחיים

חושובעלסרקסטיאישחלמסקי'ולזימיו
עיlוונאי"כלפעם:ליסיפראדיר'הומור

ישניםשאתם'נבוךמיד:שואלאותנושמראייך
ראיתי'בטח!לו:עונהאניאזבתיאטרון?'

שאלמהיודעואתהבפינה,עכברושפעם
בארץ?"'אתהזמןכמהשאל:הואאותי?

11 " ~ 
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הצליחכיצד.תז.כזד.נשאלמידקודבנובואיגוד
מסבירהואכאשד •חבלעלהליכהללמוד

תשובהלואיןבאמתהחלטה,שלענייןשזה
התיאטדוןאלשהתוודעקניוק,יורםאחרת.
בקרבידידיםלווקנהאחדותשניםלפני

בפעםדאהכאשדכי ,ליאמד /אנשיו
 ,החבלעלמתאמןמידקודבנובאתהראשונה

 ,בתיאטדון"עבודה"המושגפירושמההבין
לעמיתיהם"גשר"אנשיביןמבדילומה

כי ,סיפרועודבישראל.אחדיםבתיאטדאות
שלמחזהעלהקאמדי"ב"תיאטדוןבחזרות

מאנגלית,גםתרשאותו ,ויילדסקראו
נכנסלא"אישהאווירה.עלהתפלא

אמדלב,"התקףקיבללאאישלהיסטריה,
נחמדה,מאו.ד"נחמדהאווירה"וזוקניוק,

תיאטדונית,לעשיהתורמתהיאהאםכן.
השאלה!זוב"גשד",יאמדו
ציפילעיתונאיתבראיוןאמדקרןדרור
כדיחזרהמסיימיםלאב"'גשד'כישוחט,
כשהחזרההביתההולכיםאלאהביתה,ללכת

שחזרותישכייודע,כמוהומימסתיימת".

לעתיםמסתיימות,וכשהןמסתיימות,אינן
בטלוויזיהבראיוןהביתה.ללכתטעםאין

ב"גשד",עובדאתהאםכיקרן,אמדהרוסית

לאשלךוהתינוקשחקניתלאבמקדהואשתך
לךאיןפשוט /בתיאטדוןתוכניותמוכר
אמדהוודינהג'ניהאותם.לדאותסיכוי

בתאלאשאיננהאףבתה,כי ,בהומור
"טדטיף",אתעל-פהיודעתבוודאישנתיים,

אלאמהבעלותכיהבינה,ברחםבעודהשכן
להישארמוטבולדלג,לצרוחלקפוץ,הבמה

שקטה."

ומשעשעיםיותרמששעעיםסיפוריםאינספור

הזה,ה"מטודף"התיאטדוןאתמלוויםפחות
שלאחדבלילהטרגיים.סיפוריםגםוישנם
דרכים,בתאונתחיילובסקידולנושלמותו

"דוזנקדנץההצגהאתלקייםהוחלט
חיילובסקישיחקשבהמתים",וגילדנשטדן

שזהספקליאיןהראשיים.התפקידיםבאחד
שלעולמוהשקפתמבחינתהנכוןהדברהיה

ששוםבטוחהאניזאתועם"גשר",תיאטדון

יתד .כזוהחלטהמקבלהיהלאאחדתיאטדון
שאלתאתמעודדזהטרגיאירוע ,כןעל

אנשיאתמכריחמהמה?לשםהשאלות:
טוטאליתכההתמסדותלהתמסדהתיאטדון
הממצההתשובהאתזו?פרךלעבודת
לא"אדיהבן-צוד:אפישלמפיהשמעתי
מסוגלאינושהואדבריםלעשותאישמכריח

אתושעובדלמיגודםהואאךלעשות.
שנראותהמשימות,אתלבצעלרצות

ולהצליח".כבלתי-אפשריות,מלתכחילה
במאי,"אינו ,מקללואינוצורחשאינו"במאי
נאהאישיסיכוםזהואף ,אחדמפישמעתי

למדי.
 ,התיאטדוןאתהמייחדתהנוספת,התכונה

המזכירההמשותפת,החייםמסגרתהיא

שלתיאטדוןכבכלקומונה.חיילעתים
זמנםמרביתאתמבלים"גשר"שחקנילהקה,

במובןמשותפים""חייםמנהלים ,בתיאטדון
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חשפהשל~יומהאמצעיהמשורר ~ ~ 1ו~
ברודסקייוסף

 1987נובלפרסהענקתבטקסנאום

העדיףחייוכלשנמשךפרטיאדם- צינוריתפקידפניעלפרטיותואת = לכתשהרחיקכאדםכלשהו'==
מהמולדת,התרחקהשארובין .זובעדיפות

בישי-המזלאחרוןלחיותשמוטבמפני
אומעונהקדושמלחיותדמוקרטיתבמדינה
עמידתי •טוטליטרית,במדינהרוחנימנהיג

עבוריהיאזהנאומיםדוכןעלהפתאומית
גדולה.ומנוכחמנחן

בגללרקלאמתחזקתזומנוכחהרגשת
אלאלפני'כאןשעמדואלחעלהמחשנה

אנשיםבאותםנזכרשאנימשוםיותר

שנבצראנשיםעליהם,פסחחזהשהכבוד
שאומריםכפיזה,מדוכןדבריםלשאתמהם

" urbi et orbi " , שתיקתםכילומראפשר
באוזניכם.פתרונהאתמצאהטרםהמשותפת

עםלהשליםלכםלעזורשעשויהיחידהדבר
יכוללאסופרפשוטה:עובדההואזהמצב
שכןכללאאחר'סופרשלנשמולדבר

בעיקרוזאתאחר'משוררבמקוםמשורר

מנדלשטאם,אוסיפאילוהסגנון;מטעמי
אנהפרוסט,רובוטצבטאיינה,מרינה

דוכןעלעומדיםחיואודןויסטןאחמטובח,
מדבריםחיותחילהכוונהבלישגםהריזה,

מנוכחחשיםחיוהםשגםוייתכןעצמם,נשם

מסוימת.

וחםתמיד'אותיהטרידואלהצללים
אינםמקרחבכלהיום.גםאותימטרידים
נרגעיםהנאום.נאמנותידיאתמחזקים

סכומםכעיןעצמיאתרואהאנישליהטונים
מחםאחדמכלקטןזהסכוםלעולםאםגם .

עלעליהםלהתעלותאפשראיחרי .בנפרד
גםעליהםלהתעלותאפשרואינייר;גני

חםשחיו,ככלומריםטרגייםחייהם,בחיים.
שאף<ונראהקרונותלעתיםאותישמאלצים
הזמן.מרוץעללהצטערהראוי)מןקרונות
נצחלחייסיכוימחםלשלולמסוגל<ואינני

חזה>;בעולםקיומםאתלשכוחמאשריותר
שהםמקווהאניהנא,העולםקייםאכןאם

סוףכלסוףכאן.דברישלטיבםעליסלחו
פיעלנאמדאינושלנוהמקצועשלערכו

הנאומים.דוכןעלהתנהגות
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שיצירתםאלהאת •חמישהרקהזכרתי
שבלעדיהםמפניכנרלייקריםוגורלם
מקרחבכלרב.חיהלאוכסופרכאדםעורכי

מספרםהיום.כאןעומדהייתילאבלעדיהם
מקורות-לומרעדיףואולי •אלהצלליםשל

עלכמונןעלה •כוכבים?מאורות,אור:
עליךלהטיליכולמהםאחדוכלחמישה,
סופרכלבחיירבמספרםמוחלטת.אילמות

חוזותמוכפלהואשליובמקרהתודעה:נעל
נכוחשייךאנישלחןחתרנויותלשתי
בני·עלהמחשנהגםעלימקלהלאהגורל.

סופריםחתרנויות,בשתילעסועמיתיזמני
מעריךאניכשדונותיהםשאתומשוררים,

עלעומדיםחיואילושלי.מכשדונייותר
לדברמתחיליםחיומזמןכנרזה,דוכן

לעולםלומרמהיותרישלחםכילעניין'
לי.ישמאשר

מספרכאןלהעירלעצמיארשהכןעל
מרושלות,לכםנשמעושאוליהערות

ההיגיוןנחוסרלרעהיערתומפתמסובכות
שהוקצההקצרהזמןכיתקוותיאךשבחן.

שליהעיסוקסוגועצםמהשברתילליבוןלי
נזיפהמפניחלקי'באופןגםולועלי'יגנו
כשליבמקצועהעוסקאדםערבוביה.על

נדירות:לעתיםהמחשנהלשיטתיותטוען
זהגםאמנםלשיטה.טועןהואהגרועבמקרה
 ,מסביבתואלאמטבעונונעלאכללנדרך

בפילוסופיההעיסוקמן ,החברתיהמערךמן
מקריותאתלאמןיוכיחלאדברחרך.בגיל

השגתלצורךנוקטהואשבחםהאמצעים
התמידית>מטרתו<ואףאחרתאוזומטרה

היצירהתהליךמאשריותררנהבהצלחה
לפיהשירים,הכתיבה.תהליךהואצעמו,

שורשיואףמלכלוך:צומחיםאכןאחמטונה,
נחרנה.אצילייםאינםהפרוזה

ב
האמנים> •ובראשונה<בראששאנובמידה

חריהאמנות,מןכלשהולקחלהפיקיכולים
הקיוםשלפרטיותוהואלקחשאותו

העתיקההצורחחיותומתוקףהאנושי.

הואפרטית,יוזמהשלניותרוהמוחשית

האדםאצלמעודדבכוונהשלאאובכוונה
הייחודיות,הפרטיות,תחושתאתדווקא

מחיהאותוהופךוכך ,שלוההיבדלות
הזולתעםלחלוקאפשרלאישיות.חברתית
 •מאהבת,דעות,מיטה,לחם,רבים:דברים

למשל.וילקה,מדיהויינושלשירלאאך
ונפרטספרות,ובייחודאמנות,יצירת

ובונה tete-a-teteהאדםאלפונהשירח,
קנאילכןמתווכים.ללאישיר'קשראיתר
פרקליטיההמונים,מנהיגיהכלל'טונת
האמנותאתאוהביםאינםההיסטוריהכורח

השירהואתבייחוד'הספרותאת ,בכלל
שלרגלהנושדרכהמקוםבכלכיבפרט.

אדישותמוצאים oהשיר'נקראאוהאמנות,

 .ותמימותהסכמהבמקוםקולותוערבוביית
במקוםותיעובהדעתפיזורוגםרעים,

ניןאלאחרות,נמליםלפעול.נכונות
קנאילשחקכךכלאוהביםשנהםהאפסים
האמנותההמונים,ומנהיגיהכללטונת

אפסכלההופכיםופסיקיםנקודותמכניסה
אנושי.אבלחינני,תמידלאלפרצוף,

הואשלוהמוזהעלדינרהגדולכשנרסינסקי
שאינהפנים"ארשתכנעלתאותהתיאר

הקיוםשמטרתמניחאניכללית".
סיגולדווקאכנראההיאהאינדיבידואלי

להעדרכיהזאת,הלא-כלליתהארשת
הגנטי.מיסודנוכנרמוכניםאנחנוהכלליות

קורא,אומחברהואהאדםאםמשנהזהאין

חייואתלחיותובראשונהבראשהיאמטרתו
שהםאףמנחוץ'שהוכתבואלהאתולאשלו

ניתניםהחייםכי .ניותראצילייםנראים
ואנחנואחת,פעםרקמאיתנואחדלכל

חבלהיה .נגמרזהכלנמהמצויןיודעים
חיקויעלשלנוהיחידהסיכויאתלבזבז
כפלעלזר'ניסיוןשלשינוןעלזרה,ארשת
שפרקליטימפניבמיוחדחבל •הלשון'
מוכןבהשפעתםאשרההיסטוריהכורח

עללויודולאלטאוטולוגיה,לחסכיםהאדם
 .לקבראיתרילכוולאכך

הכרחיותהספרות,גםולדעתיהשפה,
ארגוןשלאחרתצורהמכליותרונצחיות
שאותןאדישותאואירוניהכעס, .חברתי



כלפיקרונותלעתיםהספרותמטיחה
הזמניעלהנצחיתגובתנעצםהןהמדינה,

לעצמהמרשההמדינהעודכלוהמוגבל.
הספרותרשאיתהספרות,בעניינילהתערב
 ,פוליטימשטרהמדינה.בעניינילהתערב

שיטהכלכמו ,חברתימערךשלצורהשהוא
הגדרתומעצםמהווההיא,נאשרחברתית

עצמהאתתולכפהמנסה ,עברזמןשלצורה
העתיד>.עלגםקרונות<ולעתיםההווהעל

שיכולהאחרוןהואשפההואשמקצועואדם
הסכנהזה.אתלשכוחלעצמולהרשות
קאודולאוהיאפרולסהנשקפתהאמיתית

<המתממשהמדינהמטעםהגזרותבסיכון

להיותבאפשרותיותראלאקרונות>,לעתים
אוהמפלצתיות,תיהוצורעל-ידימהופנט
תמידאבללטונה,המשתנותאלהאפילו
ת.וזמני

שלאשלה,האתיקההמדינה,שללוסופיהיהפ
שייכותתמידהאסתטיקה,עללדבר

"היום"תמידהןוהספרותהשפהל"אתמול";
במערכתכשמדוברבייחודקרונות,ולעתים
"מחר".אפילוהןאורתודוקסית,פוליטית

נכךהיאהספרותשלמזכויותיהאחת
הקיוםנזמןלדייקלאדםעוזרתשהספרות

והןקודמיומניןהןעצמואתלהבדיל ,שלו
מןכלומר- ,הלשוןמכפלולהימנעמיוומד

"קוונןהנערץנשמויותרהמוכרהגורל
נפרסוהספרותנכללהאמנותההיסטוריה".

הךמחזרות.להימנעכללנדרךהגותונ
בחייהחיים.מןשונותונכך ,נכךמצטיינות

בדיחהאותהלספריכולאתההיום-יום
צעמךאתולראותלהצחיקשלוש,אופעמיים
התנהגותצורתנאמנותשבחבורה.כמסמר

תותחהיאהאמנות"קלישאה".נקראתזו
בזכותלאנקבעתוהתפתחותהרתע,ללא

הדינמיקהמכוחאלאהאמןשלאישיותו
גורלםמכוח ,עצמוהחומרשלוההיגיון
כללמצואהדורשיםהאמצעיםשלהקודם
 .עליו>רומזים<אוחדשאסתטיפתרוןפעם

גירןהידינמיקה, ,גורללהאשרהאמנות
להיסטוריה,נרדףשםאיננהמשלה,ועתיד
ודרך ,בלבדמקבילתההטובבמקרהאלא
חדשהאסתטיתמציאותיצירתהיאומהקי

היאקרונותלעתיםלכןפעם.בכל
מרננתלפנירצההקדמה",את"מקדימה

<למהשלההעיקריהכליאשרההיסטוריה,
הכלידיוק?>לכללמארקסאתנניאשלא

קלישאה.הואשלההעיקרי
ובייחודסופרכיהקביעהמאודנפוצההיום

ב,ורחנשפתבשיריולהשתמשצריךררומש
הדמוקרטיאופיהלמרותנים.וההמשפת

יתרונותיהלמרותוזוקביעהשלהמדומה
הבלאלאאיננה ,סופרגנילהמעשיים
לשעבדניסיוןמהווההיאלמעשהמוחלט.

הספרות,אתהספציפיובמקרההאמנות,את

ש-הזמןהגיעכינחליטאםרקלהיסטוריה.
sapiens תצטרךבהתפתחותו,ייעצר

-כןלאשאםהעם.נשפתלדברהספרות
הספרות.נשפתלדברושעליזהאוההעם

דיוק-מדייקתחדשהאסתטיתממשיותכל
כיהאדם.שלהאתיתנממשיותויתר

המושגיםהאתיקה;שלאמההיאהאסתטיקה
מושגיםהכוללפניהםו"רע""טוב"

"הטוב"לקטגוריותהקודמיםאסתטיים,
דווקאמותר"הכול"לאבאתיקהו"הרע".

תר",ומהכול"לאשבאסתטיקהזהמשום
צבעיו.נמספרמוגבלשהספקטרוםכשם

מוצאלאמהאינסטינקטיביבאופןכללנדרך
ואומרחוזראנילו.מתאיםלאומהבעיניוחן

כלקודםהואהאדםהאנתרופולוגישבמונן
איןלכןמוסרי.כךאחרורקאסתטייצור

מוצר-לוואימהווההספרות,ונפרטהאמנות
 .הנכוןהואההפךדווקאאלא ,להתפתחותו

החייםנעלימשאראותנושמבדילהדבראם
והשירהשהספרות,הרישפה,אלאאינו
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אדרבהאונבכיזראדםדוחהכשתינוק

כךנוהגשהואהרי ,ידיואתאליומושיט
מוסרית.ולאאסתטיתנחירהמתוך

אישית,תמידהיאהאסתטיתהנחירה

פרטית.חוויהתמיד-האסתטיתיהווהחו

האדםאתעושהחדשהאסתטיתממשיותכל
 ,יותרפרסיתלאישיותאותההחווה

טעםצורתלעתיםהלובשתהזאתוהפרטיות
עשויהכלשהו>אחרטעם<אוספרותי

שיענו.דמפניהגנהאמצעילהוותכשלעצמה
ספרותיוטעם ,נכללטעםנעלשאדםהרי

התפניותכלפירגישותפחותמגלהנפרט,
צורהלכלהאופייניותהקצביותוההשבעות

לאוכאןוהענייןפוליטית.דמגוגיהשל
מחררהאינהטונה"ש"מידהנכךדווקא

נכךיותראלאהיצירה,לשלמותערובה
ישתמיד ,הפוליטילרעובייחודרע,שלכל
שלהאסתטישהניסיוןככלגרוע.סגנון
 ,יותרנחוששטעמוככל ,יותרעשירהפרט

והואיותרדייקניתהמוסריתנחירתוגםכך

אינושאוליפיעלאף-יותרחופשיצעמו
מאושר.יותר

יישומיתיותרשהיא ,זובמשמעותדווקא

שלהערתואתלהביןישאפלטונית,מאשר
אתשיצילזהחרא"היופידרסטרינסקי:

ארנולד:מאתיושלביטויואתאוהעולם",
אפסושכנרנראההשירה".תציל"אותנו

תמידאך ,כולוהעולםאתלהצילהסיכויים
האסתטיהחרש •ברדדאדםלהצילאפשר
למרותכיגדולה,בתהודהנאדםמתפתח

אותושלטיבומההלא-שלמהאי-מודעותו
תופסהאדם ,לונחוץשבאמתולמהחרש

שלהעליונההצורההיותהמתוקףבפרס,
באופןזאתנגדיראםהיא,המלה,אמנות

האנושי.המיןשלייעודואלאאינהגס,
הרחבלציבורלהנחילהרעיוןמןרחוקאני

חלוקתאבלוקומפוזיציה:שירהחיבורכללי
נראיתהשארוכללאינטליגנציההחברה
מוסרית,מבחינהסבירה.בלתיבעיני

לעשיריםלחלוקהדומההזאתהחלוקה
השוויוןאישללקיומואםאבלועניים:
פיזייםנימוקיםלמצואעדייןניתןהחברתי

אפשריהדברשאיןהריגרידא,חומרייםאר

מהיהיההאינטלקטואלי.אי-השוויוןלגבי
השוויוןכאןאבל ,אחרתחוםבכלשיהיה
מדובראיןהלאטבענו.מעצםלנרמובטח

כלאשרהשפה,בעיצובאלאבהשכלה,כאן
יכולשבקלים,קלאםולובו,חוסר-דיוק

שקרית.בחירהלידיהאדםאתלהניא
האדםשלקיומואתמניחהספרותשלקיומה
מוסריתמבחינהרקולא-הספרותברמת
יצירהאםהמלים.ארצושלמזוגםאלא

אתלאדםמשאירהעודנהמוסיקלית
מאזיןשלסבילתפקידביןלבחורהאפשרות

שיצירההרימבצע,שלפעילתפקידלבין
שלביטויולפי<שהיאהספרותמתחום

תקנה")ללאסמנטית"אמנותמרנטאלה
בלב.דהמבצעתפקידאתעליוגוזרת
לוראוי ,כמדומניזה,בתפקידדווקאוהנה
מאשרקרובותלעתיםלהופיעלאדם

נדמהמכך:יותרואףכלשחר.אחרבתפקיד
ומןהאוכלוסיןמפיצוץשכתוצאה ,לי

החברהשלוגוברתההולכתהאטומיזציה
כתוצאהכלומר ,פיצוץבאותובררנהאשר
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האדםשלגוברוההולךמבידודו
ליותרתפקידאותגהופךהאינדיבידואלי'

לישידועסבוראינניבלתי-נמנע.ויותר
אבלבן-גילי,אחדאדםמכליותרהחייםעל

להיותעשויבן-שיחבתורספרכילינדאה
שידאורומןאהובה.אומידידיותרנאמן

לקורא,סופדביןדו-שיחאלאמונולוגאינם
ביותר'פרסיתשיחהזוהיואומד:חוזרואני

ואףזד'גודםכללתחוםמחוץאלהמוציאה
אותהלהגדיראפשרמכך:יותר

השיחהובמהלך •הדדיבאופןכמיזנםדופית
הואההפךרגםלקורא,הסרפדמשתורההזאת

בסרפדמדובראםלשאלהקשרבליהנכון'
שוויוןהואהזההשוויוןלא.ארגדול

חייוימילכלהאדםעםנשארוהואהתודעה,
ובמוקדםברור'ארמםרשםשזיכרון'בצורת

הואבמקום,שלאאובמקוםבמאוחר'או
אנילזהדווקאהפרם. .התנהגותאתקובע

רעלהמבצעתפקידעלמדברכשאנימתנורן
דומןכאשדוכמהכמהאחתעלםבעיהיותר

שלההדדיתבדידותםפדימהרריםשיראר
וקורא.סרפד

 " homoהתולדותמיננו,בתולדות
" sapiens , אנתרופולוגיתתופעההואספר

הספרהגלגל.להמצאתבייחודההמקבילה
עלדווקאלאומושגלנולתתכדישנוצר

שאותרדבריםעליותראלאמקורותינו
" sapiens אצמעימהווההספדלהם,"מסוגל

במהירותהניסיוןבחללשלנרהמיקוםלשינוי
זה,מיקוםשינויוהנהדף.הפיכתשל

מפנילבדיחההופךאחד'שינויככלבתורו'
עללכפותהניסיוןמפנימשותף,מכנהכל

קואתדמיוננועלתודעתנו'על ,לבנו
מעלעלהלאלכןשקודםהזה,המכנה

"ארשתלעבדבדיחההיאזובדיחהלחגורה.
לעבדהמונה,לעבדכללית",הלאהפנים

להתייחסבליהפרסיות.לעבדהאישיות,
נבראנו'מישלובזמרתובצלמולשאלה
ואיןמיליארדים,חמישהכברמוניםאנחנו
אותושמתווהלזהפרםאחרעתידלאדם

הואלנושצפוימהכלכן,לאשאםהאמנות.
פרליםי'עבדהואזהובראשונהובראשעבד'
לסוכתהמשטרתיתתפארתוכלעל

ההמונים.

בכללהאמנותשבוהמצבפנים,כלעל
הבלעדיקניינומהורתבפרםוהספרות

נדאהחברתי'מיערםשלהבלעדית><הזכות
אתלהחליףקוראאינניומאיים.חולנילי

עלהזהשרעיוןפיעל<אףבספריההמדינה
ספק,ליאיןאבלאחת>,פעםלאבמוחי
סמךעלשליטינואתבוחריםהיינושאילו

מצעיהםסמךעלולאכקוראים,ניסיונם
האדמה.פניעלצעדפחותהיההפוליטיים,

השליםאתלראייןשישלינדמה
אודותעללאגורלנושלהפוטנציאלי

אלאחוץ,מדיניותשלהרשמיובקכוונותיו
אודיקנםסםנדאל'כלפישלוליחסבנרגע

שלשלחם-חוקהמפנידקהלאדרסםויבסקי.
וכיעורםרבגוניותםאלאאינוהואהספרות
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היא,כךמשרםדק-האדם,בנישל
הנאמנההנגדכתרופתמתגלההספרות,

הידועיםהן-כלשהםניסיונותמולביותר
והמוניתםרםאליתגישהשל-העתידייםוהן
שלכשיטה •האנושיהקיוםבעיותפתרוןאל

וכמהכמהפייעילהלפחותהיאמוסריניסוח
פילוסופיתמדרקםדינהאוכלשהיממערכת

 .אחרתאוזר

מפניעלינושיגנוחרקיםייתכנושלאהיות
עלשימליץפליליחוקשוםקייםלא·'צעמנו
והחמוריםהספרות.נגדפשעיםבגיןענישה

רדיפתלאהםהאלההפשעיםביןביותר
שרפתולאצנזורההגבלותלאסופדים,
זלזוליותר:חמודפשעקייםונו.יספרים

משלםהזההפשעעלאי-קריאתם.בספרים,
אומהאותרביצעהראםחייו:בכלהאדם
שלה.בהיסםרדיהכךעלתשלםהיא-שלמה
הייתי ,גדאנישבהבארץגדבהיותי

שלבקיומהלהאמיןמרנןשהיההראשון
שלחיי-הרווחהביןמסוימתפרופורציה

אבלהספרותית:בוררתורביןהאדם
וגדלתינולדתיבההארץשלההיסטוריה

שאםמפניהזאת.האמרנהאתממנימונעת

השלדעדהרוסיתהטרגדיהאתנצמצם
עדותוצאות,סיבותשלהמינימליסטי

זרשאיןבעלילנראהאזשלה,הגסההנוסחה
הספרותהפכהבהחברהשלטרגדיהאלא

מיערםאותומיערם.שלהבלעדיתלזכותו
המפורסמת.הרוסיתהאינטליגנציההוא

זה:בנושאהדיבוראתלהרחיברוצהאינני
הערבאווירתאתלהעכיררוצהאינני

אשדאדםחיימיליוניעשרותעלבמחשבות
שהדי-אחדים,מיליוניםשלבידיהםקופחו

במחציתברוסיהשהתרחשוהאירועים

יישומולפניחלושעריםהמאהשלהראשונה
נצחרנהלמען-האוםומםי'הנשקשלהמעשי

מיסודה,המופרכתפוליםיתדוקםדינהשל
דורשתהיאהגשמתהשלצורךכךבשלכבר

<ולצעדיאחדדברדקאומדאדם.קודבנות
תיאררםיבאופןאלאניסיוןסמךעללא

לקרואשהרבהלאדםכימניחאני-בלבד>
בזרמיולידותיותרקשהיהיהדיקנם,את

שאתלאדםמאשדכלשהו'רעיוןשלבשמו
עלדווקאמזבדואניקרא.לאדיקנס

דרסםויבסקי'סםנדאל'בדיקנס,הקריאה
עלכלומדונו',מלררילבלזאק,פלרבד'
עללאקדרא-רכתוב,ידיעתעלולאספרות,
מלאכתעלהאמוןאדםהלאהשכלה.
פוליטיחיבורשקראמשכילאדםהקריאה,

דומיואתלהרוגמסרגלבהחלםאחר,אוזה
לנין .אמונתובגללממעשהולהתלהבואף
היטלר:וגםידע,סטליןרגםלקרואידע
פיעלואףשירים:כתבאפילוצה-םרנגראמו

בהרבהערלהשלהםהקררבנותרשימתכן
 •שקראוהספדיםרשימתעל

להוסיףרוצההייתילשידהשנעבודלפני
הרוסיבניסיוןלדאותהיההתבונהשמן

שלהחברתישמכנהרמשוםכבראזהרה
שהיהלמהכלליבאופןמקבילעודנוהמערב

על-<ודווקא • 1917שנתלפניברוסיהקיים
לההפופולריותאתלהסבירניתןכךידי
שלהפסיכולוגיהרוסיהרומןבמערבזכה

שלהיחסיהצלחתהחוסרואת ,-19ההמאה
החברתייםהיחסים •בת-זמננורוסיתפרוזה

מםנראים,-20הבמאהברוסיהשברצדו

לאאקזוטייםהמערבי'הקוראבעיניהסתם,
לוומפריעיםהגיבורים,משמותפחות

המפלגותשמספרדקנצייןאתם.>להזדהות
מהפכתערבברוסיהלבדןהפוליטיות
בארצותממספרןקםןהיהלא 11917ארקםרבד
אחרות,במליםהיום.באנגליהארהברית
במרבןכיכאןלצייןעשויהיהמשוחדלאאדם

במערב.נמשכתעודנה-19ההמאהמסוים,

טועןאניראםהסתיימה:היאברוסיה

בראשמתכווןאניבטרגדיה,שהסתיימה

אדםקרדבנרתשלהעצוםלמספרםובראשונה
החברתיתהתמרדהשלמכינונהנבעראשד

לאאמיתית,בטרגדיהעצומה.והכרונולוגית
אלא 1מרתואתשמוצאזההואהגיבור

המקהלה.

ג

בפיוהפוליטיהרעעלשדיבוריםפיעלאף
בדיוקםבעייםהםרוסיתאמוששפתאדםשל
להחליףעכשיורוצההייתיהעיכול'כמו

המובןעלדיבוריםשלהגדולחסרונםנושא.
תודעתנואתמשחיתיםשהםבכךנעוץאמליו
המושגתצדקתםבשלהיתרה,קלותםבשל

בטבעודרמהוהואשלהם,הפיתויזהובנקל.
אביר-החברתי'הרפורמםררשללפיתויו
ורתיעהזהפיתויהבנתהזה.הרעשלמולידר
באחריותמסוימתבמידההנושאותהןמפניו

לדברשלא 1זמננומבנירביםשללגודלם
עלבאחריותונושאותלעם,עמיתיעלכבד

הזאת,הספרותהיא,עםם.מפריספרות

השתקתולאההיסםוריהמןבדיחהאיננה
 •הצדמןלהיראותעלולשזהכפי 1הזיכרון

-אושוויץ?"אחדימוסיקהלחבראפשר"איך
לושמוכרתמיוכלאזורנו'שואל

השאלהעללחזורדשאיהרוסיתההיסםוריה
ואף-המחנה,שלשמרהחלפתתוךהזאת
 1יותרערדגדולהבזכותאוליעליהלחזור

לאבדוןשהלכובני-האדםשמספרמפני
אלהעלבהרבהעולהסטליןשלבמחנות
אחדיאפשר"ואיךהגרמניים.במחנותשנספו

כךעלהעיד-לאבץ'?"לאכולאושוויץ
 .סםדנדמאדקהאמריקאיהמשודדבזמנו
כמסרגלנתגלהשייךאנישאליוהדודלפחות
הזאת.המרסיקהאתליצור
שמשרפותבזמןבדיוקנולדאשדהדוד

עמדכשסטליןעצמתם,במלואפעלואושווץי
שניתןזמרי-האלוהי,המוחלט,שלסרנובשיא

באהזההזרד- 1צעמוהטבעבידיכביכוללו
מהאתלהמשיךכדיכמדומני'לעולם,
מקיומולחדולאמררהיהתיאורם•שבאופן

בני-בלי-שםהאחיםובקבריההןבמשרפות
שלאהעובדההסםליניסםי.הארכיפלגשל

 iiבדוסילפחותנזקפתלהתקייםחדלהכול



 ,שליהדורשללזכותומועטהלאבמידה
מאשרפחותלאאליובהשתייכותיגאהואני
היום.כאןלעמודבחלקישנפלבזה

הכרהמהווההיוםכאןעומדשאניוהעובדה

התרבות;למעןהזההדורשלבזכויותיו
הייתימאנדלשטאם,אוסיפאתובזוכרי
העולמית.התרבותלמען .ואומרמוסיף
לומריכולאני ,לאחורמסתכלאניכאשר

 .דיוקוליתרריק,במקוםשהתחלנו
באופןוהנה,בריקדתו;המפחידבמקום

שאפנובמודעמאשריותראיטיביואינט

שלורציפותההמשכיותהאפקטאתלשקם
ואמצעיה,תיהוצוראתלשחזרהתרבות,

<ולעתיםששרדוהמעטותתיהוצוראתלמלא
 ,משלנועכשוויבתוכןריחם>הובאשקרובות

כחדש.בעינינושנראהכזהאוחדשתוכן

דרך .אחרתדרךגםהסתםמןקיימתחיתה

שבריםפואטיקהשלהרפורמציה,המשךשל
ניתקת.נשימהשלמינימליזם,שלוהריסות,

כךנהגנונוספת,דרךמאותההסתייגנוואם

שלכדרךבעינינושנראתהמפנילא
שנמלאנומפניולאעצמית,דרמטיזציה

שימורשלהרעיוןבזכותיתרההשראה
צורותאתהמאפיינתהתורשתיתהאצילות
בתודעתנווזהותלנוהידועותהתרבות
ממנההסתייגנוהאדם.כבודשללצורות

אלאבידינולאלמעשהחיתהשהבחירהמפני
בחירהזוחיתהושוב, .התרבות;בידי

שיותרמאליומובןמוסרית.ולאאסתטית
ככלילאעצמואתלראותלאדםלוטבעי
ושומרה.כיוצרה ,להפךאלאהתרבותבידי
עושהאיננימזה,ההפךאתטועןאניואם

להפיקשניתןמסוימתהקסמותבשלכך
שלמחדשמניסוחםהעשריםהמאהףובס

שלינגשל ,שפטסבריהלורדשלנוס,פלוסי
לאאםשמימפניאלאנובאליס,שלאו

הקרויהדברכיתמידהיודעהואהמשורר

למעשההואהמוזה","קולפשוטהבשפה
כליהיאהשפהלאהשפה;תכתיבאלאאינו
בידימשמשעצמוהואאלאהמשוררבידי

השפה,ואילומה.וקילהמשךאמצעיהשפה
נשמהבעליצורכמעיןאותהנתאראםגם
גלתומסאיננהצודק>,בהחלטשהיה<מהחיה

מוסרית.בחירהלעשות
כדישונים:משיקוליםשירלחברבאאדם

אתלהביעכדי ,אהובתושללבהאתלכבוש
זהויהיה ,אותובבתהסוהממשותאליחסו
אתלהנציחכדיהך;היינומדינה,אונוף

להשאירכדיאוהנתון;ברגעהנפשימצבו
עלרגלוטביעתאתכעת>משערשהוא<כפי
בצורהנוקטשהואלוודאיקרובהאדמה.פני

לאחקיינותמשיקולישיר>של<צורתוהזאת
 ,והשחורהדחוסהמלים,שאנךנראהדעת:ומ

מזכיר ,לבןדףשלבאמצעיתוהממוקם
היחסאתבעולם,שלומצבואתלאדם

גםאבל .החללוביןגופוביןהפרופורציוני
העטאתלקחשבגללםלשיקוליםקשרבלי

פרישלהנודעתלהשפעהקשרובלי ,בידיו
מצומצםאורבויהיה ,קוראיוקהלעלעטו

הישירההתוצאה •כךאוכךשיהיה,ככל
עםהישירהמגעתחושתהיאמפעלאותושל

ברשתההמיידיתהנפילהתחושתהשפה,
נרשםהובע,שכברמהובכלבהובתלות
שפה.באותהפעםאיומומש

זאתועםורודנית,מוחלטתהיאהזאתהתלות
מןזקנהשהשפההיותהמשחררת.היא

עצומהצנטריפוגליתאנרגיהבהיש ,הסופר
מכלכלומרשלה,הזמןמפוטנציאלהנובעת

פוטנציאלואותולפניה.הנפרשהעתידזמן
שלהכמותיההרכבעל-פידווקאלאומוגדר
לזלזלאיןאם<גםשפהאותההדוברתאומה
הנכתבהשיראיכותעל-פייותראלאבו>,
היווניתהקלאסיקהמחבריאתלזכורדי .בה

היוםשנוצרמהונטה.אתלזכורדיוהרומית,
אתמבטיחלמשל,באנגלית,אוברוסית
השניםאלףלמשךהאלההשפותשלקיומן

מהווההמשוררכיואומרחוזראניהבאות.

אודןשאמרכפי ,אוהשפה.שלקיומהאמצעי
אמחקהשפה.תחיהשבידיומיהוא ,הגדול

אתם,גםותמחקואלה,שורותהכותב ,אני
ובהנכתבושבההשפהאבל ,אותןהקוראים
ששפהמפנירקלאכנהעלתישארנקראו

משוםגםאלאמאדם,יותרימיםמאריכה
למיניהן.למוטציותקלותביתרנעניתשהיא

מפנילאאותוכותב ,השיראתשכותבמי
אףהמוות,אחריבתהילהלזכותמצפהשהוא

כיהתקווהבומפעמתקרובותלעתיםאםגם
 .קצרלזמןגםולו ,אחריוימיםיאריךהשיר
רומזתשהשפהמפניאותוכותבהשירכותב

השורהאתבאוזניומכתיבהפשוטאולו
הוא ,שירלחברמתחילכשהמשוררהבאה.
יסתיים,זהאיךיודעאינוכללבדרך

פעמיםכיתוצאה,עלמאודמתפלאולעתים
 ,ששיערממהיותרסובנראיתהיארבות

מעברלכתמרחיקהמחשבתורבותופעמים
שבורגעאותודווקאוזהוממנה.שציפהלמה
כידוע,שלה.בהווהמתערבהשפהעתיד

האנליטית,הכרה:שלשיטותשלושקיימות
נביאיהשתמשושבהוהשיטההאינטואיטיבית,

אשרההבדלההתגלות.שיטתהיאהמקרא,
מתבטאהאחרותהספרותלצורותהשירהבין
שיטותשלושבכלמשתמשתשהשירהבכך

נמשכתהיא<כאשראחתובעונהבעתההכרה

שכלמפניולשלישית>,לשניהרובפיעל
מלהבעזרתולפעמיםבשפה;ניתנוהשלוש
להגיעהשירכותבמצליחאחדחרוזאואחת

ואולי ,לפניובוהיהלאשאישכזהלמקום
עצמו.הוארוצהשהיהממהיותררחוקאף

ובראשונהבראשאותוכותבהשירכותב

שלעצוםמריץהואשירהשחיבורמפני
לאחרהעולם.ותחושתהמחשבההתודעה,
האדםהזאת,התהודהזהאתפעםשהרגיש

חוזריםניסיונותעללוותרמסוגלאינוכבר
זה,בתהליךלתלותנתפסהאדםסוג;מאותו
אובסמיםלתלותנתפסיםשאחריםכפי

בתלותשנקלעאדםכימניחאניבאלכוהול.
מכונהכללשבדרךזההואבשפה,שכזאת

 •"משורר".
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לזיתןעמוס

אררעיםספרים,מוספים,

 Z,Y,Xהתפרצות

כתבי-עתשלושהשלמשהומוזרההתפרצות
 ,בתשריל·א'באבם'ביןאירעהחדשים
ואיןלראש-השנה,הביתחורבןביןכלומר
ישראליאפילואודווקא,יהודידברשום

משותפתהוא,נהפוךבהופעתם.מובהק

חזקה,פרנקופיליתנסיהאיזולשלושתם
והשפעההצרפתיתהתרבותהערצתכלומר
עליהם.הספקולטיביתחשיבתהשלניכרת
שלבפורמטחד-פעמית''רביעיה •הראשון
בן·משהבעריכת ,עיתוןעמודיארבעה

הוא •שמשואלימעיןשגיא ,שאול
חוברת •'המעורר'השניבעיקרו:'בולברדי'

אינםרםורדבירבעריכתעמודים 120בת

בברברמהמשום<הנתליםשווייצרוארז
צרפתשגרירותובחסותדווקא>הלונדוני
באופיו:'אקספרימנטלי'הוא •בישראל
מבריקכרוםניירעל·פלסטיקה' •השלישי
אריאלהבעריכתאמנותביצירותעשיר

בית·שלהחדשהסמינרובהוצאתאזולאי
'רדיקלי·הוא •אובסקורהקאמרההספר

במוצהר.

חד-פעמית''רביעיהשלהמערכתבדבר
בסורחחייבת"השירהכי ,מעיןשגיאכותב

היאשבוהצורניהכלאמןלהשתחררהרחוק
מחשבמסכירייטינג,שלבעידןמצויה.

אפוא,ייפלאלארב-חושיות,ואטרקציות
הצידה.נזנחובהםאשרוכלשהספרים
ולחפשלהתעוררצריכההרדומההמשוררות

לכיבושחדשותביטויואפשרויותדרכים
כילצייןמיותרמעיין.כותבמחדש",מעמדה
איןהחדש-ישןוהפורמטאלה,דבריםמלבד
החד·העמודיםבארבעתממשחדשדברשום

חלפיאברהםגםבהם<שמשתתפיםפעמיים
 ,ברנשטייןאוריוכןהגניזה><מןגלבעראמיו
פנינהאלקלעי·גוט,קרן ,גלובוזשמעון
מרקס>.וחן ,הפנואברהםעמית,

בניסוייםככולורובועוסק'המעורר'גם
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חידושיםגםהסתםמןשהיוצורניים,

לסופרברובומוקדשהגיליוןבשעתם.
 ) 1982 • 1936 (פרקז'ורז'יהודיהצרפתי

העורכים.לדעתבישראלמספיקמוכרשאינו
פרק,משלפרוזהקםעיעשרהבחוברת
משליצירותוכן ,עליומאמריםארבעה
 •ויןלויהודיתהופמןיואל ,לויפרימו
קטעמתוךפרקשללכתיבתודוגמההנה

'הדף·:הנקרא

 ..כותב"אני
 ..כותבאניכותב:אני
 " ..כותב"אניכותב:אני
כובתשאניכותבאני

וכיו"ב.

דף.עלמליםמשרטטאניכותב:אני
מתגבש,מתעצב,מתהווה,טקסטלאות.אות

מתאבן:מתקבע,

משורה

א

ו

ז

כ

ת

הלבן,הדףעלבקפידהדי
מובן,לומעניקההבתולי,החללאתמשחירה
כיוון,לומתווה
לשמאלמימין

מ

ל
מ

ע

ל
ה

ל

מ

ט

ה

הרבה,שםאיועכשיוכלום,שםהיהלאקודם
ומטה,מעלהישונברסימנים,נמהזאתובכל

וכןואחור".פניםושמאל,ימיווסוף,התחלה
הלאה.

 " OULIPO "חבורתעלבמאמרהשילובילנה
לספרותסדנהשלתיבות<ראשי

אליה,השתייךפרקשגםפוטנציאלית>
כעשרהשלחבורהזוחיתהכיאומרת

שהתכנסהומתמטיקאיםחוקריםסופרים,

השפהאלוהתייחסה-1960מהחלבפאריס
תוךהספרותית,ליצירהגלםחומרכאל

ובאילוציםמתמטיותבנוסחאותשימוש
מההשאלהאתחקרההשארביןפורמליים.

סתמיתהשראהבמקוםאםליצירהיקרה
שרירותיים,צורנייםכלליםאותהיחוללו
מסוימתבאותשימושללאכתיבהלמשל
 ,'העלמותבשםשלםרומןיש<לפרק

ביותרהשכיחה eהתנועהממנושנעדרת

במספרשימושתוךכתיבהבצרפתית>

למיניהםפאלינדרומיםוחיבורמוגדראותיות
לימיןמשמאלאותםלקרואשאפשר<שמפיסם

ועו.דוכדומה>לשמאלוימין
האסכולהשלהידועהבדרךהולך'פלסטיקה'
כתב-עתשהואואףהצרפתיתהביקורתית

טקסטיםעלרבדגשבוישאמנותלענייני
שלהם.הטיפוגרפיהעימודעלמזהפחותולא

למדיתמיםככתב-עתנקרא'המעורר'
הכיווניםלכלהנוריתהתופתלאשבהשוואה

בכללהאמנותכינראהב'פלסםיקה.'
 •'אומהספרותיותרהאחרונים,בעשורים

החשיבהשלהחניתחודנעשתההפילוסופיה,
ועדמדושןהמוקצנת,הרדיקליתוהעשיה
בחוברתביטוילידיבאשהדברכפיאורלאן,

מצוינתדוגמהבאמתהיאלמשל,אורלאן,זו.
לאואנוהדבריםהגיעוהיכןעדלהכיר
כילמדאנימאורהדסשלמרשימתהידענו.

צרפתית,פרפורמנסאמניתהיאאורלאן
בזמןבמהמעלמתבצעתאינהשאמנותה



"חייה,הואשלההפרפורמנסאלאגדר'מר
ב-מקיומה".ורגערגעבכלגופה,דמותה,

שלממושךבתהליךלפתוחהחליטה 1990
אלנשמתהגלגולשלתהליךמחדש""לידה
בעצמה.ותיצורתבחראותו 1אחרגוףתוך

באמצעותהתבצעמחדשהלידהתהליך
בגופהפלסטייםניתוחיםשבעהשלסידרה
מיועדניתוחכשכלבקפידה,שתועדושלה

עברהשנהבאותהממנה.אחרחלקלשנות
ובביאנלההראשוןרמנסו-פרפוחהניתאת

יםבבקבוקוהציגה 1992-ביסירבשל
שנשאבואחריםגוףונוזלי·~ומןשהכילו
בהרדמהנעשיםהניתוחיםבניתוחים.מגופה

קהללפנימבצעתהיאובמהלכםמקומית
הניתוחומוסיקה.שירהקריאה,קטעי

ושודרבניו-יורק-1993בנערךהשביעי

"ניהלהבמהלכוכאשרתבללרחביבלוויין
מבקריםעםאינטראקציהאורלאן

עליהם".ומשיבהפקסיםמקבלתופילוסופים,
הבשר""אמנותמגדירההיאזואמנותהאת

) CARNAL ART <, הגוף"תומ"אמנלהבדיל
) BODY ART < ,פורטרטלדבריה,שהיא"

היאזמננו.בניטכנולוגייםבאמצעיםעצמי

לרה-פיגורציהדה-פיגורציהביןנעה
מאפשרתשתקופתנומשוםבבשרונכתבת

שכן 1מעודכןלדדי-מייןהופךהגוףזאת.
שמספיקהאידיאלי,הרדי-מיידעודהואאין
מושגיםשללהלאהוכןעליו.""לחתוםרק

כימודהשאניזה,בז'רגוןהרווחיםומונחים

בכךעסק<וכבררובםאתמביןאיני

בגיליוןבמדורישנזכרלבדועידןב'סטודיו'
 .ספטמבר)

מאותהמשהולהדגיםהעשויבראיוןונסיים
המאפיינת,חלולהאינטלקטואליתיומרה

החשיבהאתרביםבמקריםלדעתי,
יעלבחוברת.ביטויהמוצאתהרדיקלית

שברייה,פרנסואז'אןאתמראיינתברגשטיין

אמנות,מבקראוצר' 1אינטלקטואלשהוא
הואכימסתברעכשווית.לאמנותומרצה
-שלופרויקטיםשניבנו'גםקשור

ליוו-"הקיוסק"וביקורתית""אוטופיה
שאצרהישראליםאמניםחמישהשלתערוכה

בעין-חרוד.לאמנותבמשכןבר-אורגליה
במליםמנסחהואבקיבוץלושישהענייןאת

המוזיאוןלהקמתשקדמה"האוטופיההבאות:
ההנחותוכלהיום,מתה<בעין-חרוד>
באופןזו.לאוטופיהבניגודנעותהישראליות

החברתישהמודללומראפשריותרמדויק
במדינת-הלאוםכפולבאופןנבגדהזה,

פרשנותעל-ידיפעםהישראלית,
החלקעל-ידיופעםאחרת,סוציאליסטית

על-ידיגםלבסוףהציונות.שלהלאומני
הכלכליתהסטרוקטורהשלהאינטגרציה

ישבעין-חרודההפרטה.תהליכיבאמצעות
העכשווית,בתרבותמחדש,להפעילניסיון

אוטופיהבאמצעותנבגדתאוטופיה

יכולההקיבוץשלוההיסטוריהביקורתית,
מחדש.""מופעלתלהיות

ובתל-שבפאריסמסתברבאמת!מעניין,
שרעיוןאינטלקטואליםהיוםחייםאביב

ספקולציותעורכיםוהםללבםקרובהקיבוץ
בוחיושמעולםמבלי ,עתידועלמחשבתיות

ממש.שלהכרותמקרובאותוהכירואו
באחריתפוקרשלההתלהבותאתקצתמזכיר

אותושגם ,באיוןהחומייניסטימהמשטרימיו

כאוטופיהרוצים,אם 1להגדיראפשר
חסמשווה,<אינינבגדתאוביקורתית

שבוהאופןאתאלאהשניים,ביןוחלילה,
לגבימחשבתיניסויעורךבפאריסמישהו
ממערב>.מזרחכרחוקממנוהרחוקהתופעה

אנגלופיליאנטי-דרסקצתלכם,אומרמה
הפרגמאטיתהתרבותהערצתשל<נוגדן

עתה.לנומזיקהיהלאהאנגלית>

אורפזיזחר.קפקא.

H =-
;כ

שעלבניירותסדרעשיתיכיפורביום
הזמנהשםמצאתיהשארוביןשולחני,
למדעיםהלאומיתהאקדמיהמטעםלהרצאה

יזהרס.היההמרצה .קציראהווןשללזכרו
קצרסיפור-'"היציאה'היהההרצאהונושא

האדםשלהקיומימעמדועלקפקאפרנץשל
וכאי-השלמה".לאפשרמעבראלכערגה
במקורהסיפורובונוסףדףצורףלהזמנה
תרגומיםושני DER AUFBRUCHהגרמני

כרמל.ואברהםזנדבנקשמעוןמאתלעברית
ההזמנהגבועלבמאי-25בניתנהההרצאה
סבוראנירב.בתימצותתוכנהאתרשמתי

לאשתוכנהוכדימאלפתהרצאהזושחיתה
המקומטהדףמןכאןמעתיקהאנילעד'יאבד
<ואםהקוראיםלתועלתלפח,שייזרקלפני
כימקווהאניאחראוזהבפרטדייקתילא

קפקאשלהקצרהסיפורתחילהלי>.יסולח
הסתמךעליו 1כרמלאברהםשלגומרבתר
 .בדבריויזהר

היציאה

קפקאפרנץ

המשרתהאורווה.מןסוסיאתלהביאציוויתי
חבשתילאורווה,בעצמינכנסתיאותי.הביןלא
קולשמעתימרחוק .עליוועליתיסוסיאת

לאהואהדבר.פירושמהאותושאלתיחצוצרה,
עיכבהשערלידכלום.שמעולאכלוםידע

יודע""אינניהאדון?"רוכב"לאן :ושאלאותי
הרףבלימפה.ללכתרקמפה,ללכת"רקאמרתי
כך"אם .ליעדי"להגיעאוכלכךרקמפה,ללכת
"הריעניתי"כן"אמר.יעדך",מהיודעאתה

יעדי".זה-מפהללכתלך.אמרתי

לאכיגישחמד-יזהרס.אומר 1הסיפור
סוציולוגייםאופסיכולוגייםבפירושיםיעסוק
לאב"ציוויתי",האמצעמןמתחיל-שלו

סיפורוכדומה.זמן''מקץולאב'אחר-כך'
במלחכאןמתחילוזהלקשב,קוראקצר

האמצע,מןהתחלהזו 1כאמור"ציוויתי",
'אש'בפקודהכמובמכה,בנקישה,התחלה
אי"ציוויתי"אחריחיריח.באחשאחריה

 •זמןעודלבזבזאיןלחכות,עודאפשר
"נכנסתי",זהאתזהרודפיםוהפעלים
"עליתי","חבשתי",

מוכרחהמצבהמעשה.שלהדינמיותזוהי
השתנה.לאהואעדייןאבללהשתנות,

לאהואעדייןאבל ,משחושיקרהמחכים
טרםהיאאבל ,צורךהיאהיציאהקרה.

יזהרס.כאןמרמזפרקים<בראשיהתרחשה.

ב'בינתיים'המתנהשלדומותלסיטואציות
-צד"מכל"אפור-'סופמשחק'גבסיך;של
משמרתי"עלחבקוקהנביאאצלבקט;של

לראותואצפהמצורעלואתיצבחאעמודח
שםהושעואצלב:פרק "".יבידברמה

"חצוצרהשבסיפורנוחצוצרהאותהמוזכרת

 ,)'סה'הריעו.""ברמה

אבלמצווח,קפקאשלבסיפורוהאדון
כיאותומביןלאחרא .אותומביןלאהמשרת
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האדון,שלהדחיפותשתולתחשותףאוהןאי
שלסיבתירותיאללאדברןמביואיננכי

בעצמוהאדוןנכנסואזלאן.ומהיכן
עליו".ועליתיסוסיאת"חבשתילאורווה,
 ,יזהרס.אומרבאדם,דוחקמשהרכאשר
לעשותעליוצרה,וחצקולמעושאוהכאשר
ונעלםהאיןמןהבאסיפורוזהבעצמו.זאת
ואנאולםהקצה,אתרקפסותהוא ,האיןאל

יודע,ושאינמיהשאר.כלאתםידעוי
ולאםוכלידעלא"הואהמשרתזה ,כאמור
עמים ,יזהרס.מוסיף<ולפעמים,ם"רכלשמע

ידעו>.ולאשמעולאשלמים
תבוא;החצוצרהשתקיעתידעןוהאד

שלהפשטניתהלוגיקהבעלהמשרת,
החצוצרה,קולידע.לאוסוף,אמצעראשית,

שהבינתייםכדיהאדוןלושציפההקולזה
האות.אתלהחמיץולהיהרוואס ,ייגמר

חיתהכאןאבלמזויף,קולשומעיםלפעמים
מה .לדרךלצאתמוכןכברהאישואה,יקר

עכשיו?לויפריע
לשונויזהר:ס.אומרהבאלקטעכהקדמה

צריךולכןחדה.מדויקת,נקיה,קפקאשל
פשוטכהטקסטפעם.עודזהאתאולקר

<במקוםמיםותרגשניולישאף-על-פי-כןו
"יעד"כרמלאברהם ,למשל ,גםשמתר
בסיפור"תכלית"),זנדבנקשמעוןמתרגם
ואתפנטסטיים,ממדיםישאירועלכל ,הקצר

זהלבנות,דעויהסיפוררקהזאתהעוצמה
זאתאולקרואסור ,בתוכנוהסגוררוהדיב
מהר.

ס.מבהירושלפנינוהטקסטאללדברוברבש
להגיע.לאןלהשאיןיציאהזאתכיוזהרי

קפקאאצלמפתחמילותהן 'להגיע'צריך
להגיעבשבילמגיעים:'איןואף-על-פי-כן

אי-זהקפקאואצל '.אל'רקלא'כן'דרוש
ללכת,כדיעצמואוסףכבראדם .אפשר
ללכתיכדאלאולאנשהוללכתכדילאאבל
מהלא'רק • WEG VON HIER •מפה
הבינתיים.מןלצאתכבר,'שיש

"לאןשואל:והשערלידואותעוצרהמשרתו
רק "יודע."אינניוהתשובההאדון?"רוכב

"רקזנדבנקשלבתרגומוו<אמפה.""ללכת
ממיןשלאלכאורההיא )"".הזו.זהלאה

משהגיעהבורגניהולךלאןשכןהעניין.
נידוןהואהלאה:'שוםלזהאיןזה?למצבו

בבינוניותמזה.יותראיןבורגני.להישאר

המצוקהוזוויותרמשהואיןייםחנינתשל

'היציאה.'של
והמשרתהאדוןאי-הבנות.שלעימותוזה

והסיפורולכןודבראותועלמדבריםאינם
לעולםונסבלבלתימצבמתארשהואאף

איןויזהרס.אומרקפקא,אצלצועק.איננו
איןהיפהלסיפורצעקה.ולאהקדמהלא

השירמילותוואלריכמאמרוהסבראוומיצוי
הרבים.הפירושיםחרףנגמרות,בלתיהך

רקהואוסיכויובליידיעהבלייציאהזו ,וכך
יותר.אי-אפשרשככהיודע

אבל'כן'איזהצריךזה?במצבהנחמהומה
יכולאינואבלללכת,לאןולאין .אין
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סדראיןשלעולםלקבללאדםקשה .להישאר
לנולתתניסורבותואוטופיותמטרה,או

בלימפהללכתמוכןהואכך.עלתשובה
 ,שבתוכואיוםמולניצבהואוכך ,לאןלדעת

חצהלא ,אולי ,ולכן .שלילייעדאלאלוואין
עוכב?!שלידוהשעראתמעולםהרוכב

יזהר.ס.דבריכאןעד

אורפזצחקיידידילישלחראש-השנהערב
ב'מאזניים'בעבררסמוושפממסותיושתיים

אוקטוברספטמברבאין'ומלחמתה<'עליסה
תבוסתנותו,-היערותו'צופה ; 1986

שהן ) 1995ינוארוצליינותו' ,קרחתו
ההגותיספרושלואפליקציותהרחבות

מתייחסתהראשונהכאשר'הצליין-החילוני"
וחשביהשבתאייעקבשל'קורדובה'לסיפור

אוכללאיהושע.א.ב.של ,היערות'מולאל
המענייניםלפתרונותכאןזולרמאפילו
כילומראוכלעקרוניתאבלשם,מציעשהוא
אלהבמסותיולעשותמנסהשארופדמה

מןאותנולחלץקובדיזהבכללובספרו
הרוכב''האדוןמצויבהומיתיהקההיתקעות

זאתבכלנוכלבומסלוללהתוותוקפקאשל
"עולה-שלמסלולוכידועזהולהתקדם.

יעדאיןלוגםכדבריו.ללא-כנסיה",הרגל
להישאריכולאינוהואוגםאליולהגיע
לאדוןבניגודאבלנמצא,הואבובמקום
עלמוותראינוארופדקפקא,שלהרוכב

בעולםמשמעותשלחייםלחיותהאפשרות
באמצעותעושההואוזאתמשמעות,נעדר

אותהה"כאילו",שלתיהאירונהפילוסופיה
פילוסופיההפלאות,בארץמעליסהנטל

תכליתיש"כאילולחיותאותנוהמלמדת
וכאילו ,לנומציביםשאנולמטרותללח.כר

הנצחי",לביןהקטניםמעשינוביןיחסקיים
ויצחקיזהרס.שלגישותיהםמכחיש,איני
זה .מזוזומאדשונותהסיפורילטקסטפזאור
וזהבלבדבמילוליות-הסיפוריתדבק

שתיהןאבלשלה,-המטאפיסיתבסמליות
לנשימה.כאווירלנרדרושות

לדורותיהםהסליחהמבקשי

ברקאהודשלהבעייתיתהסליחהבקשת
טוב,משהועשתהזאתבכלהמזרח,מעדות

תרבעישלהמפרשיםמןהרוחאתהוציאההיא
השטחפניאלוהעלתההקולנייםהסליחה
ללמדךהמגזרים,מכלנוספיםסליחהדורשי
המקופח,מעמדעלמונופולאיןעדהשלשום
 .הנוכחיבעידןכךכלהמבוקש

במכתבמהיוגבבר-אוןדןלמשלכותברכך
 :> 1.10.97 ('הארץ'למערכת
'תלאותי'שלחלקיתרשימה"להלן

בדרךהאשכנזיהמימסדמידיו'השפלותי'
על-י;ימאוסטריה'הובאתי'בארץ:קליטתי
 • 1939בשנתויתקיןלכפרהנוערעליית

בית-העםברחבתאותישמיינולאחר
בפרך:אותי'שהעבידלמושבניק'נמסרתי'

אותי'זרקו' 48-43לאחר-מכןשניםכמה
השומםהאזוראתלהכיןשעליבאמתלהלנגב

השחרורבמלחמתלחמתי )",(להתיישבות
ליישובאותי'זרקו'שובבתמררה, ,ואחר-כך

שנים-15כיזרעאל.בעמקלג'ניןסמרךספר
גרתיזורמים,מיםללא ,חשמלללאחייתי

 )".(נוספתמשפחהעםקטןובצריףבאוהלים
וכנראהעליהלקליטתתרמתיבתמימותי

לילומרשבמקוםעדבהתנשאות,זאתעשיתי
בה,חברשאניהעבודהמפלגתתודה,
כלעלממניסליחהיבקשומיסליחה.מבקשת

המדינה?"למען'סבלותי'
להיכתביכוליםכמותושאלפיםזה,מכתב
למיניהם,סליחה''מקופחיעל-ידיעכשיו
 ,שהכולושלוהחדהבאירוניהאותנומלמד

אפשרטרמינולוגיה.שלענייןהואלפעמים,
 1'ציונותכפויה','הגירהכ'עליה'להגדיר

כוחשלכ'ניצרל'חלוציות'כ'קולרניאליזם',
כ'הפליה'עליה'ו'קליטתזול'עבודה
כךעלמדבריםהמזוהיםהרדיקליםוכדרמה.
לשמשכדילישראלהובאוהמזרחשיהודי
האשכנזים.שלמיםושואביעציםחוטבי

יכולכיצדרואיםאנובר-אוןדןשלממכתבו
טענהלטעוןולמהדריןאשכנזייהודיהוא,גם

רקעעלאז ,עדתירקעעללאאםדומה,
ברצוןאפוא,ותלויהכולוכדומה.ומעמדי

התצ~יתובעמדת ,הדוברשלהסובייקטיבי
מענייןאגב,זה,בעניין •לעצמולאמץשבחר
אשכנזיםביןהפעריםאתרקלאלבדוק

המזדהיםבקרבההתפלגותאתאלאלמזדהים,
למשלישאח.דמעררעשויים oשאינעצמם,
לא.אותם<שייצגועירקיוצאיביןעצרםהבדל
עמיראליהסופרב'פופוליטיקה'מכבר
עלמרירותללאשדיברומשעל>גיסיםוהשדר

יוצאילביןוהתקדמות,חברתיתמוביליות
עו"דעל-ידימשדרנאותר<שיוצגומרוקו

שהתחפרוואזנה>ויוסףגוברדואברהם

 •וקיפוח.בשנאה



לישראלכרכותי
אבי-רווירדנה

אחותהבני .בשוודיהשבתויאביבישראל.ולדתי
בןן.ידעורךבעליילדים.במחלקתחולים,בבית
הם .בתובןילדים:ישבלבותורכים.םירגלמה

כללזהואיןיהודיםהםההלכהשלפיודעיםי
אבואיןמוסלמים.בעלישלריווהעבורם.משמעות

יוםהולדת,ימיהמשפחה:חגיחגינוומסורת.תומצומריםוש
ליל-ה"מידסומר"אתחבריהםעםחוגגיםנויילדהנישואים;

גגים.ולחמצטרפיםאבוגםוהלילה.היוםביןןוהשווי
 ,החמההטובה,כשאמיהייתי 14בתעזבתיה.מאזבארץביקרתילא

התמוטט.רע,מכלעלישהגןהחכם,הטוב,אביבפטרה.היפה,
השכניםבשואה.בספוהםלי,היולאסביםעליו.השתלטןודיכא
המחנכיםיפה,באזורתהיחהפבימיהמיה.ילפנלהעבירנילאביויעצ

שקטהבערההייתיחביבים.היוהתלמידיםגםטובים.היווהמורים
אליוהתייחסבתחילהשפקדבי.האסוןבגללהייתיסגורה .וסגורה
אוזניזכיתי.לאולהביקשתיהבבהדחיתי.הרחמיםואת ,ברחמים

מעורבתהייתילאלםומע .אותיהסובביםלדבריתוקשובהיו
בערהפעםלהידברות.שידלתיהביציםאתומריבות.בסכסוכים

ואביהמרצע".יצאעודשלהמהשקגם ,"חכילחברתה:אמרה
לי,"בדמהוהוספתי:לרגעהרהרתי-מרצע"אין"בשקיאמרתי:

 .בקבוצתימאודחריפיםדעותחילוקיפרצופעם 11שק.לישאין
לאיזושאלוני,זו.אלזועוינותמחבות,לשתיהתפלגהחברהה

ליהסבירהאחתבערהשייכת.שאינני ,אמרתישייכת.אביצהוקב
שלההמחנהאללהצטרףממניוביקשולהושעשהעגולדלוגאת

התרגזההבערהסירבתי.הצדק.למעןמלחמתהאתאיתםלהילחםו
השואה.בזמןייטרלייםבשהיוהשוודיםכמושאביאמרה,מאו.ד

אתלשוואנושאתהיאבכךמהשלויכוחשבגלל ,לביאלנעצבתי
-עליה"תכעסי"אללהגנתי:התערבבער .שפתיהעלהשואהשם
בעורקיה,זורםחיוורפטלמיץכזאת."היא-הנרגזתלבערהאמר
 ".סוכרזיתבההרעם

עדינתאלמנהאמריקאית,תיירתהכיר .בומדכאוהתאוששאבי
הדףאתלפתוחלאבישמוטב ,וסברהםלאשה.לשאתהועמדנפש,
הבריתלארצותלהגרהחליטאביחדש.במקוםבחייוהזההחדש

שעליסברוהםהעתידה.אשתואהובתו,בביתחדשביתלולהקיםו
איתם.שאבואהתחננהאהובתובכה,אביסירבתי.אליהם.להצטרף

נוסחחורגתאםליתהיהשלאהבטיחהאותי,מבינהשהיאאמרה,
אךאוהבת,כאםביותטפלאיתםלגורשאוכלאמרה,גרים,תואגד

ספועללדרךולאמביתםהרחקהרחק,ביתלילקנותהיאמוכנה
 ,ילמענאבי,למעןזאתביקשההיא .ממנימפורשתהזמנהללא

בבנק.כסףהרבהליוהשאירוהלכוהםסירבתי.למעבה.
להתגייסעמדתיהבגרות,בחינותאתעברתי 1לימודיאתסיימתי
בפנימיה.התגוררנועדייןהקיץ.באמצעקרהזה .בסתיולצה"ל

-
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ניפר.דטרםמשותף,לבילוילצאתהפבימיה,בוגרי ,אבר 1החלטנו
היינומערלמשוחרריםלשיט.יצאנוהאחרוןביוםלאילת.נסענו

וסכנתתיפגעאנייתנואםיקרה"מההתבדחו.גאתה.והשמחה

להתבדח:המשיכוהשאלה.נשאלה-עלינו?"תאייםטביעתה
נערוך 1"בואר-הטובעת."מהאניהונימלטההצלהלסירת"נקפוץ
היאאםיודעמילסירה.שיקפוץהאחרוןרמיהראשוןמירשימה,
האחרונה.להיותנבחרתיואנינערכההרשימה-כולנו?"אתתכיל

עםוהתמודדברשימהמיקומואתבדקאחדכללהישד.דאחרונה
הזכירומשוחחים,שנייםשמעתישלו.הפופולריותמידתעם ,מקומו

כאחרונה,שמהאתכתבתיאניאכחיש,"לאאמרה:היאשמי.את
מחבבתדווקאאניאותה,יפקירוכאילושכולםשיערתילאאך

עלאףשמה."אתדווקאלכתובבאלי"גםאמרה:ואחרתאותה."
סכנה"בעת-הואאמר-ברור""זה " ...נגדהדברלישאיןפי

לאאזומרותחייםעלכשמדובריריב.להקריבהרגןזהאיןאמיתית
 ,תאבדהיאאםאותה,שונאלאאחד"אףאמר:אחרואחדנוקמים"
תסלחהיאבשק,מרצעלה"איןאמרה:ואחרתנקי",בשארהמצפון

תנקרם".ולאסיבה,תשמורלא"היאואמר:שוב,דיברוהואלנר"
אתהתירוושקעה.הלכההאניההאניה,סיפוןעלעלוכברוהגלים
 1השבי 1הראשוןקפץשנקבע.התורלפיוהסתדרוההצלהסירת

קפץבתורלפנישהיהזהושקעה,הלכההאניהבסירה.הצטופפו
התרחקה.הסירהבמקומי.נשארתיאניאותר.משרולאוהחטיא
ארתה.גילתהירדניתסירהשקעה.האניה

חקררניוהבראתי.ריאותמדלקתסבלתיירדני.בכלאהתעוררתי
מדינימקלסביקשתישחרדוני.בטיפוס.נדבקתילכלא.והחזיררני
חסרתתחת 1נוצריחוליםבביתשכבתיהשוודית.בשגרירות

הודעתיבחיוב.ובעגתילשוודיהלהגרביקשתיכשהבראתי .שוודית
כתובתי.שינויעללאבי
כאןנמצאיםכרגיל.החוליםבביתאניהימים,ככלרגיל,יוםהיום

בישראל.העצמאותיוםלהם,חגיוםמשתלמים,ישראליםרופאים
להזמנתם.נעניתילא"לחיים".כוסיתלהריםהזמינוני

כרסיאתמרימהקפה.כוסרשותהבחדרייושבתקצרה,בהפסקהאני

 •מולדתי.ישראל,אותך,ומברכת
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מווקאיתיחדאלו~ 11
הראשבןמשח

אתלכתובאיךיודעואיניפהיושבאנישניםמשח
היגיוןלמצואמנסהאנישניםחמשחיי.סיפור

הכולהיגיון.איןאדםבחייאבלחיי'שברתלשמרנים
בירושלים,למרתיכולהייתיאחרת,להיותיכולהיה

מצליחסוחראובמדריד'פוליטיקאילהיות
הייתימאוראן'לאשתנשויבפריז'להיותיכולהייתיבוונצואלה.

יכולהייתימהגרים,שלאנגליתמדברהברית,בארצותלהיותיכול
פריזאיםשלצרפתיתמדברכבשרון'אישבקוויבק,בקנדה,להיות

יודעאיניזאתובכללהיות."יכולהייתיהקנדים,הצרפתיםבין
שהפתרוןעדכךכלרבותהיוהאפשרויותהייתי'כןמהאפילו
המאולץ.הפתרוןרקהיהשנבחר
היפהאמיהיגיון'שרםללאבמרחיעוברותתמונותמחיי'פרקים
כמעטשנים,שבעלפנישובשקניתיבביתעינימולכאןעומדת
שעזבתי'אחרישנהעשריםבכגשרוןלביקורחזרתיהדעת,בהיסח
היחידהשםיהיהזה ' 18מרופיקונסולברחובהזהלביתנכנסתי
קיבלוהםנכנסתי'אבואר'מהרקהעכשיו'אחרשםלויששאדע,
הזה,הביתאתבנהשאבילהםאמרתיוזקן'עשירזרגיפה,אותי

שאלהאותו'לקנותרוצהאניאםשאלוהםובכיתי'להם,אמרתי
ופתאוםלביתלהיכנסלייתנואםידעתילאבכללצפויה,בלתי
כן'מידואמרתידולר'אלףעשרבחמישהאותר'לקנותיכולאני

הכסףאתהוצאתיאקספרס,לאמריקןנכנסתילטנג'יר'נסעתי
בןמימוןבןזמרה,בןמשהאבי,שבנההביתשלי.שרבהיהוהבית
נושא.אנישמרשאתזמרה,

יותרמאוחרששנהציפיתישלאכמובןביתי.שלהבעליםשובהייתי
כאילוהיהפתאום,תמותשנה,בעשריםממניצעירהשחיתהאשתי'
מבוגרבעלביןהסכםמעיןראשון'אמרתשאניומוסכםברור

שאבואלגמריברורפתאוםליהיהמתה,וכשהיאהצעירה,לאשתו
שאנשיםולדתי'.בבובמקוםשאקבר ,סביוכמואביכמו ,כאןלמות
אתוהבאתילכאןבאתידרכתי'בובמקוםעליאחדיוםילכו

מנסההעולםכללשכוח,מנסיםכבשרוןשאנשירנותזכר ,זכרונותי
חסןלרחובשהפךהחנרליסימרהישנים,הרחובותשמותאתלשכוח,

שהפךגהווזהלופהאררכס,לרחובשהפךמדרידרחוב ,השני
אובצרפתיתשאלותאותםשואלאני ,איסתיקללאללרחוב

אל"מאןשליהקלוקלתבערביתאפילוולפעמיםבספרדית,
סודי'אתכיודעבספרדית,ליערבהאחדזקןפעםומדיחנרליסימר",

הסבאכמולאכאן'למותאותר'יודעלאאניאךסודיאתיודעהוא
אבותכלכמוכאןלמרתבירושלים,למרתדווקאשהלךסבישל

נולדוהםדורות,שמוניםשנה,מאותחמשספרד,גירושמאזאברת'
מביןלאלירושלים,אותישייקחאזרקהמשיחכשיברא ,כאןונקברו

אותישיקבלוחשבתיתמיםכךכלשנה,עשריםשםעשיתימה
לישראל,רקמכאןדחפה,אשתיאךחשבתילאאוליבשמחה,
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 ,למדרידולאלקנדהלאכאלה,ומשפסיםלירושלים,רקמבגשרון
הםאךלצבעחרושתביתלהקיםבתמימותימוכןלארץהגעתי
חברתשלהמונופולעללהגןכדיכמובןאישורים,אלפיביקשו

אזפסיק,הואזהכלעכשיו'חשובאיברהריזהכלאבללימרסול'
אותרמקרםעלמאשרלכעוסיותרישמהעלכיכעסתי,כמרבן
הייתכאילוארתךמקיאיםשהםלמולדתך' ,לארצךלביתך'חשבת

בגילבמרוקולגררבאמימשרגע,שאניאומריםילדיואויב,זר
האססמההנהחייב,הייתיאבלירושלים,אתעוזבוחמש,שבעים
אבלבוונסרליןעדייןמשתמשאנילגמרי,נעלמהכמעטלישחיתה

וטיפוליםצומות,הרבהאחריהיהזהבירושליםכשברע,פעםרק
אתלנשוםשרבחייבהייתיגורע,יותרהיהזהוקורטיזון'טבעיים
אבל ,עכשיובררוכךכלנראהזהנולדתי'ברהמקוםשלהאוויר
לא;עתי.עלהדבראתלהעלותאפילויכולתילאשניםכמהלפני

זה."עללחשוב·יכולתי
שאלתיאלמנה,היאגםבערך,שישיםבתספרדיהאשהראיתיהיום
אמרהוהיאבוולנסיה,ארבמדרידלילדיהנוסעתלאהיאלמהאותה

נוס,מרשלשםסרארס,שמהכאן'תמותוהיאכאןנולדהשהיאלי
עודשהםלהםאומרואנימשרגעשאניוים.אוםהםספק,ללא

בנילגב'נכוןבמיוחדזהאבללמה,יודעלאאני ,כמונייתגעגעו
הואמהעלמביןאינוואישבירושליםבעבריתכותבהוא ,המשורר
אתכותבאני ,מתרשכברלאנשיםבספרדיתכאןכותבואנימדבר'

אתיזכרומילסבי'כותבאניבעיקראבל ,לנכדיאוליזכרונותי
ליישאולימברזיל'הסבאאותו'יזכרומינושא,אנישמושאתסבי
שווןלבבחוזרשנתיים,לשנהנוסעהיההואבברזיל'דודיםבני

היתהואזחוזרנוסע,ושרבלהדירןאשתואתמכניסחודשים,לכמה
שלהליבידושלאורחושבאני ,ילדאושנתיים,בתילדהלו

ידועלאלא,אוליאו ,בברזילאשהלוהיתהשגםהזאתהמשפחה
כימקוםבכלאולישם,דודיםבניליישאוליאךכלום,זהעללי

היובשיאבתרנה,מאשרלכגשרוןמחוץבגשרוניםיותרהיותמיד
כבד,עוניהיההקודמת,במאהאךיהודים,אלפיםעשרתכאן

לאוראן'הלכוהרבהמקום,בכלפרנסתםאתלחפשהלכוואנשים
ראשוניםיהודיםלמדרי,דנסעראחריםבארראן,שנההייתיאניגם

התנצרו'גםחלקעשרה,התשעהמאהבסוףשנה,מאותארבעאחרי
איש ,בספרקראתיזהעלאבלשהתנצרו'כמההיובבנשררזאפילו

 .כזה,כישלוןעליספרלאיהודישרם ,כךעלליסיפרלא
היההיםדרךכבשרוןללייבאהראשוןשהיהאבי ,העשירהאישאבי:
כךאחרכמרבן'אזשלבמושגיםעשרה,שבעבגילמיליונרגם

הסוכררשמן'סוכרקמח,לשרוקהבלעדיהזיכיוןפונקו'הספרדים,
קרובןאהיהעצמיא:ניכךאחרמונופול,צעיר'כךכלאותושיהרוג

חמישיםשנתסוף,ללאהנכנסנגמר'הבלתיהכסףואזלמונופול'
ושתיים,שישיםבגילמרתושנגמר'והזיכיוןמרוקו'עצמאותושש



זהואזותשע,שלושיםעדושששלושים ,בספרדהאזרחיםמלחמת
כדיהרחובבאמצעללכתבהונות,עלללכתללמוד ,כאןספרדהיה
ארבעדדעהשוםלהביעלאצדדי,מרחובמישהועליךיקפוץשלא
כמייוםכלהקשבתיבהעשרהשבעבגילהזאתהשנהאחרי ,נגד

לאבאבןמשוכנע,קומוניסטרוסיה,לרדיוהאורקלאתששומע
הומצאה,הזאתשהמלהלפניצמחוניכךאחר ,ומיליונרמונופוליסט

נהגהעשירים,כמנהגאביאזכישאמות,כךכלשפחדהואמי
ראשונהכמנהאכלהצהרייםבארוחתביום,פעמייםבשרלאכול
תקופההיתהסוף,בליחלבוניםובשרכךואחרדג,כךאחרביצה,

בחלבונים,רקהאמינושהתזונאים
להיות ,למדרידלנסועההצעה

והסירובלעץ,גדולמפעלשליועץ
 ,יחידבןהייתיהריכי ,כמובן
עשרשעשתהלאםיחידבןתמיד

יודעיםהיום ,לידתיאחריהפלות
היואםאם".זה,אתלרפאבקלות
קטנהבזריקהברמדו ,אזיודעים

נוגדניםלפתחלאלאםשגורמת
אחיםכמהליהיואולי ,העוברנגד

להיותקשההיהזהואחיות,היום,

 ,מקובלכךכללאואזיחידבן
מכאב,כנראה ,מסרטןמתהראמי

בבנייןהזה,בביתהרבה,סבלה
זה,אתלהרגישאפשרהזה,

כךכלזכרונרתישלקירות
 ,קיר ,בנייןכששובריםארוכים,

אתשוברים ,אחרמישהושלבית
שלהזכרונותאת ,שלוהזכרונות

אבןאםהבית,בתוךשחיואלהכל
כמהספר,לכתוביכולהחיתה
צעיראינניכנרנר?היודפים

אנסהאבל ,לימתבלבלוהכול
הזההענייןבכלסדרקצתלעשרת
ליכישיקרא,מילמען ,חיישנקרא
לאבוראי ,סדרשוםשאיןנראה
 ,גיכררנולוסדר

מרוקוקיבלהשבההשנה ,-1956בהתחתנתי ,-1917בנולדתי
ילדים,חמישהלינולדו , 1965בשנתנפטרוואמיאניצעמאות,

שנה ,-1973בהיהזהשמרנה,בגילקשהממחלהנפטרמהםאחד
הייתישנים,חמשלפניעדבישראלהייתי ,לישראלשעליתיאחרי

 ,-1937נשנתייםנאוראןחייתי , 1980עד 1977בשניםבונצואלה

יותרהאלה,התאריכיםכלמגוחךנראהזהאתכם,הזהרתי ,ונכון
בניוחיהמרסדסבתי ,בלונדוןיושבדודשליאחדשבןלומרחשוב
לאוןבעברית,דווקאספריםשםוכותבבפריזחימשהיורק,

בגבעתקבורוהואשמונהבגילנפטרמותובגיליישארשלעולם
ישיבה,בחורהואשמואלמכולםוהקטן ,שאול

ילדים,לשלושהואמהותאבותהםארבעתם,החיים,הילדיםכל
עליואבינוליצחקכמונכדים,עשרשניםלישישאומרתזאת

בתיקרה,זהכךאבליודע,לאאנישלושהאחדכללמההשלום,
אוהבשאנילומרליקשה ,ביותרליהקרובההיאמרסדסהגדולה
בתהגדולה,היאאךכזה,דברלומראפשראיךמכולם,יותראותה

מצאתיתמידמהומשוםוהמפונקת,היחידהוהבתהיום,ארבעים

שניםהאחרים,עםמאשרקירבהויותרמשותפתשפהיותראיתה

בלתימחזוריותכמיןויעלהישוב 12המספרבכללנכדים,עשר
ושששלושיםוארבע,עשריםבגיללידות ,ילדיובחייבחיימתפשרת
גםוהיאושש,שלושיםבגילבאשתיהתאהבתיושמונה,וארבעים

שלושיםבגילהתחתנואךנישואים,הצעתישלההראשונהחיתה
וארבע,עשריםבגילשליהמשפטיםלימודיאתהפסקתיותשע,
 ,המתמטימוחישלהמצאהאלאאינוזהכלאוליאוהמלחמה,בגלל

 (,, 1---גרי---- ~

ם

---

מספריתמחזוריתחוקיותלמצואמנסהתמידבחישובים,חיתמיד
נוסעגםהואאך ,הסופרבניאומראולימשה,בני ,לילקורה
גם ,סופררגיש,ומשורר ,עולמישםבעלמחשביםמתכנת ,תמידי
אךבישראלאותושיפרסמוהתחנן ,שלוספרבאיזהפרקעליכתב
ספרדיםעלמדייותרמדברשהואפעמיםכמהלואמרתיהצליח,לא

אוהביםכךכללאוהאשכנזיםבזה,מתגאהשהואועודואשכנזים,
היקרהקרטיהאהובה,קרטיאשתי,עכשיואותךשואלואניזה,את

 ,מישראללךברחווכולם ,לישראלכולםאתלקחתמהוהמפונקת,
רקהיוםכלחרדים,ועלמזוזותעלמדברשרקמשמואלחוץ

כאלהיהודיםהכרתילאאניבתורה,ולהשתדלולהתעמק,להתחזק,
פחותהיהולידובןהרבאפילו ,כאן

כבשורן ,ליותאמינו ,ממנומחמיר
מחמיריםהלכהפוסקישלעירחיתה
זוהרלמדובדיוקלאכאן ,ביותר
השמואלזאתובכלובערב,בבוקר
פשוטאני ,שמואללייקירהבן ,הקטן
אני ,מדברהואמהעלמביןלא

תרבותעלהזמןכלאיתרדיברתי
שלנבוכיםהמורהעלגםהעולם,
קטןשהיהמאזאיתרדיברתיהרמבם,

ג'ורג'ועלועלרשופנהאואעל
אבלודגה,זהלופהועל ,שאונדנוד

והםחמשבגיללישראלהגיעהוא
משהוזהשספרדיהמוחאתלושטפו

האמיןלאהואקרניים,עםפרימיטיבי
שאואתפעםאףקראלאגםהוא ,לי
שופנהאואראתאופיטיגריליאתאו
 ,מדייותרעליהםשדיברתיבגללרק

ולאבטהובןאתשומעלאגםהואהיום
שמע,כןהואבביתאבל ,באךאת

עםהזמןכלהיוומרסדסמשהבכלל
מרסדס,היא,גםוזה,וכלוסיקרתמ

 ,אותילבקרבאוהםיורק,בניוהיא
שאסערוציםאחת,פעםאחדכל

הילדיםאתלהביאמפחדיםהםאליהם,
מאותחמש ,כאןלפחדישמה ,לכאן

נהיובישראלרק ,פחדנולאפעםואףהערביםעםכאןחיינושנה
 ,בטלפוןאפילוזה,עלאיתימדברשתמידמשהזהנאצים,הערבים

והם ,וספרדיצרפתי ,מערביחינוךלנונתתאתההנה ,ליאומרהוא
גםשחסרלאתרבות,חסרימדוחיםשאנחנוהזמןכללנואומרים
יותראתההמערביתהתרבותבענייןאפילואבלתרבות,לערבים
לאכאילו ,מערביאומזרחיאומחלקיםתמידהםמכולם,מערבי
ולהיותבאלכסנדריהארבבגדדארבכגשרוןאדםלגדוליכול

מכתביםליכותב ,שלוהניטשיאניהאבאליקוראהואומערבי
ארלייעזורזהאזיסבירהואשאםכאילו ,מסבירהזמןכלארוכים,
כןראם ,מישהומשכנעיםהסבריםשבכללכאילו ,אחרלמישהו

צוחקהואהאנגלי,דודכךואחרבכלל,משפיעזהמהאזמשכנעים
הבןעלפתאוםהשולחןבאמצעאיתםמדברהייתי ,בדיחותיעל

רבעלליסיפרהואעכשיוצוחקים,היווכולםסקוטלנדשלזמרה
גם,בסקוטלנדאותםמצאנוהנהאז ,גלזגושלהרבשהיהזמרהבן
כמרארמקזבלנקה,בכללהוא ,אליומשפחתיקשרשרםלישאיןרק

כזה,משהראריערותאיששמשמעותר ,פררסטררלהם,קראנושתמיד
מןמישהוהזרים,היוהשאררכלחלדינויהודיהיינוהריאנחנוכי

תמידבעיניהםנחשבושהבנשררניםפעםליאמרהאלההפררסטררס
שכןמהואוליתמימים,מצוינות,שלהםשהעוגיותרגםלתמימים,

ארחוברתלביטולהסכיםלאהתמיםאביסוף,בליעדישרים
חרבותיוכלאתוהחזירותשעעשריםשלהמפולתאחרילפריסתם

בימיםמופלגעשירהיהשכבראחריכלרם,בליונשארהחזירלבנק,
שבשיאובנקאספניה,זההבנקרמנהלשלההצעהאףעלואזאלה,
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שהסוחריםבגלל ,במדרידהסניףמאשריותרורוחיהיהבבנשררן
נמצאלאפיגורבכללראםבתשלומיהם,פעםאףפיגורלאהיהודים
המוניטיןלאורכאשריותרערדתמיםהיההואישלם,שלאמישהו
חבורתרעודרא.א.ג.,ררסטינגהארזכמרחבורתהגיעושלו,

לאהוא ,כמרוקרשלהםהבלדעיהנציגלהיותלווהציעובינלאומיות
אזרחותלוהציעוגםכךאחר , Hנציגולאסרחואני H :וטעןהסכים

שנים,חמשכללשםלנסועצריךהיהכיהסכיםלאאבלאמריקאית,
הייתילאפעםואף ,הולנדינתיןאניגם ,הולנדינתיןהיההוא

אזגםזרים,נתיניםבתורליהודיםשנתרבההגנהחיתהזר ,בהולנד
אתשגירשהממזיגהבאיםקטנים,לאאנטישמיםהספרדיםי.הי

ומלאתחשוכהקתוליתנצרותומלאתיהודיםללאמדינההיהודים,
ארלמלגהאזמגיעיםשהיוהיהודיםבדיקתכדיעדקדומות,דעות
עלשאסרהלכהפסקשהיהמענייןזנב,להםישאםאחרות,ערים
אחרישנחקקשנהמאותחמשלמשךבספרדלהתיישביס iהיהר

בוטלבספרדיהודיםשלהתיישבותהאוסרשהחרקומענייןגירושם,
גירושם,לאחרשנהמאותחמשהשמרנים,בשגרתרקרשמיבאופן

עשרה,התשעהמאהבסוףכברבספרדהתיישבויהודיםכאמוראך

כבשורןיהודילמדריד'והשבעיםהשישיםנשברתהגיעוורובם
וצרפת.קנדה,בארגנטינה,בישראל'מקצתםובקרקס,שםהתרכזו
אחדיוםחשוביםלךשנראושדבריםאותךמלמזרת.השניםהגיל,

לפתעמקבליםחשיבותחסריודבריםחשיבותלחסריהופכים
שלהמאבקבעדהייתי ,כבשרוןאיש ,שאנילחשובאדירה,משמערת

כמהקומוניסטלהיותצריךאולינורמליאדםכל ,אבל ,הפרולטריון
אפילו ,דתיוגםשנה,לפחותצמחונילהיותגםצריךאדםכלשנים,
עברושכולםילדיבהשפעתקצתהייתי'לאפעםאףממששדתי
משה,גםבישיבה,נשארושמואלשלהם,הדתיותשנתייםהשנהדרך
שםדתי'ספרלביתהלנוהם ,מארדדתייםהיוזרדגםמרסדס,גם

בענייןלמדיסובלניהיהכבראבילהם,התאיםלארזהטעמו'למדו'
יום,כללאאבלובחגים,שבתבכלהכנסתלביתהלךאמנםהזה,
אכלנובביתנפטר'כשאביאחריוואנינפטר'שאבירבשנהיוםכל

לפעמיםהספרדים,עםומתןמשאלנהלצריךהיהנחרץאבל ,נשר
הייןאתשרתיםשלהם,הארבלאתאוכליםהיינוואזערבים,גם

בעצםהםילדיכליהודים,להיותהפסקנוזהבגלללאשלהם,
מיהכנסת,לביתהולכיםוגםמסורת,עלשומריםגםיהודים,מאוד
אודתיים,ספרבבתילומדיםשלהםהילדיםפחות,ומייותר

התנאיםולפישלהםבדרנםנהיודברשלבסופוכולםיהודיים,
אותם,הכרתישאניכפיהזאתהעירלאנשידומיםדיהחיצוניים

ואזלשמואלהזמןכלזהאתאומראניקיצוניים,לאאךגאיםיהודים
חסדיבאמתשהיהחדשואל,הרבאמי,מצדסבי,עלאיתימדברהוא

אתפעם,מידיהבאיםהבזקיםכמיןנזכר,פתאוםאניכן,גדול,
דתילאגםחרדי,המלהאתלאאךבילדותי,שמעתיכןחסידהמלה

העולםמלחמתעדאשכנזיהמלהאתשמעתיבקושיחילוני,או
יותרשהיומגרמניהיהודיםולטנג'ירלכאןהגיעושאזהשנ•ה,
שיוכלכדיספרדיתלימדתימהםאחדאתמיהודים,גרמנים
לחזוריותרירכלשלאלהביןמסרגלהיהלאוהואכאן'להסתדר
הכנסת,לביתללכתזהמהלהביןמסרגלהיהלאהואלגרמניה,

הםאךגדולים,עסקיםרעשובטנג'ירנשארואפילומהםקטןחלק
כהן'רביליהסבירכךאשכנזים,חיוהםמאיתנו'שוניםהיו

אלה,יהודיםשללגמריאחרתתמונהתתבהרכברבישראל
עליה,ידעלאחדשדאלרבישסבישטובתמונהתתכהואשכנזים,

היהתמידישראל'מדינתהקמתלפנישבועיים .שמ~תהתמיםהוא
אותומנחםתמידוהייתילמתי?", ,"ונמוסתרבקודאותישואל
יקרה,שזהממגרהאמנתיפחותאניאךמגיע",כברזהמעט,"ערד

ישראל'מדינתשתקרםזמןשלענייןהיהזהלגבירפחות, ,הרבה
 ,חסידאיש ,מתישאלתמידתקרםהיא.האםשאללא i:~מעולהוא
תורה,ללמודוהולךנירם,שערתששחמשבחברתעובדמכולת,בעל
בבתישחרעםמצרכיםשםהיהלונותרשהיהכסףהמעטםע

 ,בענייןחשדושהםמניחאניא.רהוא,שזהדדעלאאישהעניים,
הגיעהואאלהמעשיםשבזכותמשהבנייכתובלימוםבסתר,צדקה

נוסףניסיוןארזכרת,חיתהזוהאםאבלאני'גםואולילישראל'
ישראלבארץבארצם,גוליםלהרגישמסוימים,אנשיםעלשהוטל
חיתהלאבכללכבשורןאוליארבגלותם,בביתולהרגיששלהם,
להיהפךירכללאהע;לםאויראתרואהאדםבוהמקוםאוליגלות,
האדמהאםגםספרדית,שלימדתיהגרמניכמרלעולם,גלותלגביר
המקוםאלנולדת,ברהמקוםאלתשובאתהארתך'ותשרוףתקיא

מתבלבליםוהעתידוהורההעברבחייך'לראשונהבכיתצעקת,בר
היאמרסדסמשתנה,שמםבני'אתפתאוםרואהאניהקירות.בין

סמראליטר'שמואלדריטר'הואזרדמראיסיטר'הואמשהמרסדיטה,
נשארהואאותי,לבקרבאבאהואלפעמיםלארנסיטר,ולאון

שלהנקישותאלהאולי ,חימת,שמרנה,בן ,לתמידלארנסיטר
קרוב,לכםנראהאוליהרגעבדלת,וידפוקאחדנירםשיבראהמרות,

מאשריותרהרבהרחוק,נראההואליאבלשמרנים,כבןאניהרי
רחוק,נראההואהיוםריאות,בדלקתכשחליתישנהעשריםלפני
סברשםעלוהואנעלם,היהשתמידוריסומשנה,כךכללאואולי
לפחות,הזאתבעירמפורסםהמפורסם,סננסזרדשםעלאמר'מצד
שלוהמיטהמןקפץלשם,והלךלפההלךהואאותר'מחפשיםתמיד
בגילללכתשהתחילממראיסיטרשרנהכךכלחודשים,שלרשהבגיל

רציםכאןאותםזוכראנייציב,תמידנפל,לאמעולםאךשנתיים
 ,מטרבגרבהמדרגהמעיןשיצרהגרניטעלמטפסיםבמסדרונות,

אליהקרובהרמרסדיטהיחד'תמידהשני'אתהאחדלהפילומנסים
נשיםשתיממש,מרתהליוםעדאמהעםרבהתמידמאמה,והרחוקה

מכאןיוצאואניהבנה,וחרסותקשורתחרסומוחלטים,ניגודיםושני
המפורסמים;תטפס ,קלמריצקתעםלבןייןשרתהאני ,ריאללקפה
מתברריםכךאחרגדולים,לינראיםשתמידעסקיםערשהאני

בגדים,ארלחברת,צעצועיםלקנותלגיברלטרנוסעאניכקטנים,
הערביםמכולת,ערדפתחוהבית,מןמסריםשנילמסה,כאןהחנות
שמגיעהערביהפועלאתזוכראנימכולות,לפתוחרקיודעים
מעיניו,פחדתילפעמיםאיתי,לעבודהבוקרעלמחשישמסומם

רסמראליסרממול'במכולתשמבררחשישעםלחם ,מגרפוהיוצאות
לישראלהגיעממרוקו'כלרםזרנולאהואסוף,ללאוהמחייךהקטן
בתישלהמוחשטיפתכלאתלעברוכדימצויןגילחמש,בגיל
חייםשלהקיוםאישל ,קיומנואישלהמוחשטיפתשם,הספר

אומר,שאנילמהמאמיןלאובכללזוכרלאבכללהואכאן,נהדרים
אותילכבדשעליולושאמררבו'כמצורתאותילבקרבאהוא

חולה,אותילמצואלאהופתעקצתחולים,ביקרומצרותולקיים
התעקש ,לנרשהיההביתלאהואהזהשהביתלילומרהתעקשאבל

חייתישבטחמשקר'שאנילהיות,יכוללאשזהעצמואתלשכנע
דברהגדול,הביתאתממציאאניועכשיוומלוכלךקטןחדרוןבאיזה

לביתאותרלקחתיבחרדריה,לטיילאותרלקחתיאותר'ישכנעלא
לפנישחיתההכולרהמגפתעללווסיפרתיעומדשעדייןסבישל

להיותכדיהקברותלביתבעצמםהלכואנשיםשבהמגפה ,שנולדתי
החדרעללוסיפרתיהאנשים,אתשיקברומיהיהלאכיקבורים,

יוצאתגדולהצעקהושמעהמגפהבזמןסביהתקרבשאליוסביבבית
האחרוןהמתאחרילשנתייםעדהדלתאתסגורזהומרגעמשם,

אבלבכולרה,רחלהלשםנכנסלשם,ונכנסאומץאזראזמכולרה,
ביתאתלראותאותרי mלקספק,ללאמארדחזקהמשפחהמת,לא

ממגרלעשרתעכשיוהחליטשהמלך ,ררלידבןיצחקרבישלהכנסת
כבגשרוןהיר ,ירחאיברשמערןרבישלהכנסתביתואתמוזיאון'
שאיןהלכהפסקיצאכי./עשרשישהולמהכנסת,בתיעשרשישה
ריברכלמחלוקתכלכיכנסת,בתיעשרמשישהיותרבעירלפתרה

הכנסתביתאתפתחוזאתבכלכךאחר ,אחרכנסתביתיוצרהיה
הולךהייתירשםההרחבה,באנסנצ'ה,לחרדריה,מחוץהגדול

אחרישניםלחרדריההלכושעדייןאנשיםהרבהביןלהתפלל,
אבאשלהכנסתבביתלהתפלללהמשיךכדיהחדשהלעירשעברו
ויפיםשמוריםעדייןהכנסתמבתיחלקשלהם,סבאשלארשלהם
לארץנשלחוסבי,שכתבזהכוללהתורה,ספרירובאךמארד'

כנסתלבתיאותםושלחהלעצמהאותםלקחההרבנותישראל,
בביתלנהריהאולילנתיבות,אולילדימונה,אוליידועים,בלתי
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האשכנזים,שלאלהכמוהיושלבוהתורהספריכי ,אשכנזיכנסת
כמוקופסהבתוךלאאךפרוכת,ידיעלומכוסיםמגולגליםדjךיי~ו
ליואמרהמציאה,עלקפץשמואלהאחרים,מרוקויהודישלאלה

 ,ליאמרתלאפעםאףזהאתאשכנזיים,תורהספרירואה,"אתה
ובמשךלצחוק,התחילהואלחייךשהספקתילפניליטאים",אבחנו
כששםלב,לשיםבליגרוניתוח'עעםלדברהמשיךדקותארבע

דיברולאכזה,במבטאדיברלאמעולם ,מאמיןכלאביהסתכללב
אחרזה,עלדיברלאאךדיבוק,בושנכבסאוליחשבשלמה,שעה
כלתפיליןלהניחצריךאתה 1תפיליןלךהבאתי,"הנהאמרהואכך

בתשובה,"לחזוריפהשעהוכלקרבה,השעהיודע,אתהבוקר'
ביתגםיש ,תפיליןלישאיןחושבואתה ,לואמרתי ,סמואליטו

הםכמוני,לאאבלכמוני,זקניםקומץמניין,ישבשבתפה,כנסת

אז ,נולדובוהמקוםמןלזוזיכלולאהם ,רןבנשראתעזבולאמעולם
 ,חשבתיכך ,כאןלעשותישמהאזעסקים,פהאיןאותם,הנבתילא

עסקיםאיזהדעוילאאביהיום
בארץשםחיפשתיגדולים
שםעושיםהאשכנזיםרק ,ישראל

אתמשאיריםלבועסקים,
דווקאאביהיוםהפירורים,

אתשידעואלהאתאותם,מעריך
שאישידעושלהם,המגבלות

המקוםאתלעזובבעצםאפשר
אתהתלךשלאלאןנולדת,בו

בגילאולי 1איתןאותולוקח
לשכוח,אפשראולי ,כמוךחמש
 ,שלושיםבן /צעיראתהאבל
משה,כמו ,תזכוראחדויום

אתלזכורהתחילהואפתאום
שהדחיקשביםאחריהכול,
מביןשקצתהיחידהואושכח,

אבילמהמביןלארקהוא ,אותי
שבהדמוקרטית,לאבמדינהחי

אתריכוזבמחנותכולאים
זהמהאבל ,המשטרמתנגדי
דמוקרטית,מדיבהאותימעבייך

בןזקןעםיעשומהליתגיד
אביפהבכללבכלא,שמונים
שאבימהלהגידיכולדווקא
בישראלמאשריותררוצה,
הם ,זקןלהיותךיתרוןיש ,אפילו
שחזרהמשוגעעליאומריםפשוט

אפשרכברהיוםמירושלים,
וישראלירושליםלומר

בישראל,ואשכנזיםספרדיםלומרמאשרפשוטיותרבחופשיות,
והואזה,עלמדברשהואפעםכלמשה,אתתשאלמה,יודעאתה
פהאומריםהיינולאפעםהגב,אתלומפניםהרבה,זהעלמדבר
אסורותלמליםדווקא ,לארץנסעהוא ,ארץאומריםהיינו /ישראל

נסעהואלומרמאשרנפלאיותרהרבההיהזהקסום,צליליש
לקנדה,נסעואולי ,לארץנסעאולי ,לארץנסעהוא ,לישראל
תמידאבל ,לידיאישכשאיןאפילו " 1לדברמפסיקלאאתה"אבא,

 ,כאןאביאתבבירורלראותיכולאנילפעמים ,לידימישהופהיש
השמנהאשתוואתהמכולתבעליוסףאתברחוב,הולךסביאת

גםאניאבלשם,לאשהםיודעאניאותם,רואהפשוטאניסימי,
עםהחייםעםאיתם,מדבראניאותם,רואהשאביבביטחהיודע

אחדיוםלנכדי,ךואולי ,לנכדיספרכותבאניתביט,והבה,המתים,
אה".ספרדי,"יהודילהיותזהמה ,ספרדילהיותזהמהישאלוהם

שים iהתרבחסידים,אוחילונים,אדליטאיםאדיהיובדלםשטויות,
 ,בני ,תלמדלפוליטיקאים,"מימונהאיזהיישאר /העברהםשלך

עליםהצמיחשלאעץכמוזהבעלם,לאדבר ,חוזרשהכול ,תלמד

אבל ,האשכנזיבצדעליםהרבהצמחוצומחות,הןולפתעאח,דבצד
לסנטהפכהשלבינגרדכמו ,השביבצדלצמוחיתחילואחדיום

מהאזשנים,מאותאחריוזהבצרפת,מלךשירצוכמופיטרסבורג,
זה,עלמדבריםלאפשוטבעלם,הכולולאשבה,חמישיםרק ,אנחנו
שהיינוהארץכמומדברים,לאעליוהדברמןחזקיותרדברואין

היה ,מדרידאוקרקסאומקנדהחזקיותרהרבההיהזהאומרים,

שלוםעלמדבריםשכולםהיוםאוליעליו'דיברושלאלישראלכוח
בוניםאפילואוליהיינוכאן,נשארהייתהיוםהכול,ועל

שחשובמה"אבלבלושה,אובטנג'יר'אופהיהודית,אוניברסיטה
כיהמינימום,זהשבת,תשמורדגם ,בוקרכלתפיליןשתניחהוא
זהבשביל 1לדבריכולאתהזהעלרקדוחקת,"השעהיודע,אתה
מילאכנראההברהכךכלופילוסופיה,פסיכולוגיההנדסה,למדת

אתלמדתישמים,מידיהבדליודע,אתהזה,"בשבילהמוח,אתלך
וכלהשם,עבדישאנחנוהיאוהאמתלאמת,להגיעכדיהבדל

לקייםהואלעשותשעלינו
אתקראתיזהבשבילמצדדת,

המורהואתשלךהשופנהאואר
קאנט,ואתניטשה,ואתנבוכים,

להגיעכדי ,אדספנסקיראת
כלהיאהזאת,הפשוטהלאמת

הגדוליםשהחכמיםפשוטהכך
לעבודאותה,לקבלרוציםלא
אםסוב,השם,"כעזרתהשם,את

שישלךדעאבלאומר'אתה
השם,אתלעבודאחרותדרכים

לא~ניבמצוות,בדקדוקרקלא
פהראהלאאביוגםפהראיתי
עםזאתובכלכמוך'יהודים

שהםחושבאנישלהםהנינוחות
כמוהשם,ועובדיצנועיםהיו

בעליוסףו.וכמשלי'סבא
לנקרי'יוסיקואוהמכולת,
איש 1לנקרייוסיקועלשמעת
התשעהמאהבסוף .כאןשחי

תרנגוללקנותהולךהיהעשרה,
עלאותוזורה 1בידפלפלעם

כךואחרהתרנגולותעיני
ואומר 1המחירעלמתווכח
אותומוכרתשחיתהלערביה
גםפעםחולה,תרנגולשהוא
השלישינפוליאוןידיעלנעצר

ביצע,שלאגנבהבגיןבצרפת
אמרהיה,מיעםאותרכששאלו

לא"כילווענה ?",המל"חברואותרשאללמסע,חברושםאת
נפוליארןאתעצרהלפריז,נסעהאמובכלא.",לבדלהיותרציתי
באיםכשהיו 1לנקריירסיקוהכלא,מןלהוציאווהצליחהשיירתוואת

שלך"אבאלהםואומראליהםמתחברהיההתפרצותמןעשירים
לתורהעליהכלקונההיההכנסתובביתאחים"כמרהיושליואבא
לשלםכמובןיכלשלאממשדמיונייםסכומיםמיליונים,שלבמחיר
עשיריותרערדהירסיקרחושבהיההעשירואז 1ממנוביקשלאואיש
היההוא'יד'בטנגגורלשהלךהראשבןימיןהיהכךאחר •ממנו
אז,לימיםהצעירבטלפוןביוםשעהעובדמאוד,ועשירגדול,חסיד
וכךומתפלל,תורהלומדהיוםושארבעולם,בבורסותומוכרקונה
לעשרתלגיברלטראולספרדנוסעהיהכשהוא 1ומתעשרהולךהיה

והיה 1לתפילתומנייןלושיהיהכדיאנשיםעשרהלוקחהיהעסקים
אףהואאבליהודי!"היה"זהוצרכיהם,ה~סיעהכלאתלהםמשלם
הזההעולםצנוע,היהאחד'לאףהסיףלא 1כמוךדיברלאפעם
בדיוני'מדעכברהואלבנך 1דמיונינראההואלךונעלם,הולך
מכלכאןלמותשצריךהאחרוןאניולכןאותו'שזוכרהאחרוןואני
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 ,כאןהדברים,אתלכתובצדיךאניכיהאחרוןזמרה,בןמשפחת
'הםאביכאלה,ספריםקוראלאככר"איש ,כאןומתשנולדוןהאחר
שליהכןושלום,"חסזה,עלסרטיעשהשלךהבןסרטים,"רואים
תהיהלאאתהיודע,אתה ,שמואלאתהוגםכמוני,"תורהכן•היה
זהלזה,בנוילאשאתהתביןאחדיום ,חייךכלחרדידוסכזה

לאאתהאבלאומרים,שהיינוכמוחסידתהיה,כןאולידתי ,מעבר
חולםשמעתלא ,בביתךזהאתשמעתלאכי ,ליטאילהיותיכול

לעולם,אותםסוגרתשלהםהאולבשיםקמץ,במקום
או""תעשה

או,

אה""ועכשיו

אה

הםהעולם,מןאותךסוגרהאולעולם,אותךפותחהאהרואה,"אתה
העולםמןמנותקותבעיירותחיוהםבשלג,קרות,במדינותגרו

אבלבמלאח,היינואוליבשמש, ,בחוץתמידחיינואנחנו ,החיצוני
הערביםעםבקשרהיינו

כנו'הרגומקום"ככל
הרגונוצריםגםאבלמקרים,קצתאוליהיובכרן,לאבכלל"זה

לאאביפרוטסטנטים,וקתוליםבוצרים,הרגוערביםוגםערבים,
לאוגםפוגרום,שוםעלליסיפרלאאביוגםפוגרום,שוםכרוז

איוגםשלא,אומרלאאביבמקנם,או ,באגדיוכמהשהיויכול ,סבי
שמעתימוחלט,ביטחוןאיןאבלמוחלט,בביטחוןשחייבומדולאפשר
הדגרוגםבאגדיו,ושבעבשישיםשלבוהניצחוןאחדימישהושהרגו
גםעכשיויכוליםאנחנואבלכזה,משהואונובטיהודיםחמישה
לאוהדסו ,יאסיןבדידערביםכמההרגוכןגםשיהודינותולרא
האנטישימיותלביןבין-דתיחיכוךביןהבדליששלהם,כפריםמעט
בכללגמדי,אחדמשהוזהבצדפת,ואפילוסיה,וברפולין,של

 ,כךשיעשואותילהרוגרוציםהםאםאזשמרביםבןכבדאבימקדה
זכותזוגםבירושליםלמותישראל'בארזלהיקברתבואלא"אבל

אניכירושלים,להיקברתמידרצושאבותיךאמרתהריגדולה,
מהתעשויוסף,"עצמותאתכמולישראל,עצמותיךאתאעלה
כאןלהיקברהואשרצונילךדעאבל ,מותיאחריציםורשאתה
 ,עלישידרכורוצהאבי ,רצוניזההמתים,תחייתעדכאןולשכב
איךכאן'יהודיםככראין"אבל ,דרכתיבההאדמהעלשידרכו

שאתההיכןקדישתאמרלקבר'נעלהאיךקברך'עלקדישנאמר
כלתדאגאלמקום,בכלאותךתשמעהיאאדמה,איןלנשמהנמצא,

וכמו ,לדבריותריכוללאהואעצמות,רקהואמתשאדםגעברכ,ך
רציניהיהשמואלרצוני.זהאבללהלל,יכוללאהואאומר,שאתה

המשפחהבכל ,איךיודעלאאבי ,הומורחושחסרהוא ,במיוחד
מדחיקאוליוהואהומור'חושיששלכולםזהלומרשאפשרמההזאת
כךשכללנקרייוסיקוסיפוריעלצחקלאאפילוהוא ,הענייןאת

אישלהיות,צריךשהואהאישבתוךהואושוב,שובאותימצחיקים
אועיניו,אתליישרשרוצהיני.סכמוזהכמובן,אפשריבלתי
ממני,מהדרצותהמליםכזה,משהואויוגהללמודשרוצהצדפתי
הזה,במחשבלהדפיסיכולשאניממהלחשוב,יכולשאביממהמהר

לימזכירשםכלמלה,כל ,אותןלתפוסיכוללאואבירצותהמלים
שהיההכיסדמיעשרה,ששגיל ,שליאבא ,זכרתילאששביםמשהו
הכסף,בזבוזשלבהצדקהתלוייםוהיומעטים,לאשהיו ,לינותן

שחמשחקאוספריםקבייתשלרבותהמצאותלהמציאצריךהייתי
ביליארדעלשבזבחיהכסףעללחפותכדילסרסואלהכביסהאו

עלאוועוגות,ממתקיםעלמעמד,לבעלבאהלאלמשחקאזשנחשב
נושאשמושאתמשה,אבי,מזמין,שהייתיעשיריםתופחחברים

איש ,בשולחןלזוזפחדנו ,מאודקשוחאישהיהזמרה,בןמשה ,בני
יכולהיהוישרצודקלונראהלאשמשהותוהזדמנובכל ,וישרחזק,
כמומיליונים,שלבעסקיםמדוברהיהלפעמיםולעזוב,לקום

 ,מואיסיטו ,הספרדישמוהיהכךמראים,בניכך ', 29שלהחובות
לנסועשלאהחלטתי"אני ,לישראלכשהגיעומשההחיבה,שם

אושיירצחמפחדדעתואתלהביעיכולאינואדםשבהןלמדינות
ומפניהולדתיעירשוזמפנירקאותךלראותכאתילכלא,כנסיו
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 ,דעתךאתלומדיכולאתהשבפריזלחשובאפשר 1/כאן'חישאתה
מסכים"אנימקובלת,לאדעהלהשתיקאחרותשיטותפשוטלהםיש

כלפתרוןהיאשהדמוקרטיהאמרתילאאחזוים,כמאהאיתן
המלךכמומעצרלמחנהאותימכניסיםלאלפחותאךהפתרונות,

ארצותגם ,לימספיקזהאזלמעצר'מכניסלאהואאותישלך,"
שלאמספיקזהלךוגםמתנגדיהם,אתרוצחותלפעמיםהמערב
שםהסופדיםכיבשקט,אותךומשאיריםסופראתה ,אותךרוצחים

דמוקרטיה,דמוקרטיהדמוקרטיהכאן,מאשרלמשטרמסוכניםפחות
היחידהלדמוקרטיהשהגעתילפנישנהארבעיםכאןחייתיהנה

תודה," ,שלךגםטובים,יותרהיוכאןשליוהחייםהתיכוןבמזרח
להמשיךאוכלשלאברורהיהזהעשרה,שלושכןאזהייתיאךכן,

מהלהכחדה,כדרךעירזולהתפתח,כאן,ללמודכאן,לחיות
כפיישראלממשלתשלהפנסיהעםכאן,למותלבואאולילעשות,
נחמד'אוליזהשלך'הכסף"ועםגם,שלי'הכסףעםעושה,"שאתה

להתפתח?."לךקלובישראלכאן,קל,"לאזהכאן,להתפתחאך
נהיהמהתדאה ,סמואלואחיךקוף,אלכמואליךמתייחסיםהנה
הישיבהמןזזלאהוא ,לכןלבואלואומדלאשלוהרבאם ,ממנו
"תמידהנסיעה,אתלולשלםצדיךהיהדודגדושים,עלחי ,שלו

הכילאכטח,חשוב,הכיהדברלאזהשכסףאמרה,אמאוגםאמרת,
לךכשאיןאךחשוב,לאבאמתהואאזאותו'לךכשישתשוב,
בפריז,אתהשנתייםשם,ממךנהיהמההתפתחת,ובפריז,אותו,"

לאואישספדהוצאתלממןכדיחמודכמועובדבירושלים,שנתיים
כןאניאכלמה,אזצודק,אתה 1כן Hשם,ולאשםלא fאותךקורא

חנותלאספרות,זהמאוחר'יותריבואוהקוראיםהתפתחתי'
האדומההמרצדסמכוניתאתזוכראתהצעצועים,חנותלאנעליים,
ושבדתלשבורהיהאפשרשאיזאתילמטה,"החנותמןלנושהכאת

אוטו'שלשםלהשישמוסדם,עלאיחהצוחקיםוהייתם ,דודעם
שהייתמעלינו'קומותשתישנמצאהכיתאתזוכרכמיוחד"אני

הפוטנציאליםהדייריםאחדעםמרסדסנכנסהאחדויוםמשכיר'
לשחק,נכנסיםהילדיםכלהיינוואזשם,נשארההיאוכשיצאתם

והסתרנוצדדימחלוןהמנעולאתמושךשהיהקטןחבלשםהשארנו
ריק,בביתלחפשגנביםיכוליםמהעצמיאתשאלתיבאמתאותו,"

שנכנסתם,אתםהיהזהאז

עצרנובדדךדסטינגה,הקיטלעירונסעמוניתשניקחלואמדתי
איטלקיתגלידההגישושבהמקוםבשוםקטנהפינהברינקון'
שלאדמעהלדאותהיהואפשרמקום,אותונשארהמקוםמשובחת,

רגוע,היההיםלדסטינגה,נסענוכךאחדמעיניו,נופלתלעצוריכל
הים,לתוךגליםמעיןיצרהההדיםמןשנשבהודוחלברכה,דומה
הזהלמצבלים,נכנסומידזהאתדאהמשההטבע,מדרךהפוך

 ,יותראולי ,הצפוניביםכמוקדיםהיוהמיםלנבטה,קראנו
שכלבעיניולדאותהיהואפשריצא,משהשקופים,כמעטובהירים,

אותולאזה nהזה,ליםמשווההואאןהזה,היםהואשוחההואבןים
לקבילה,המשכנו nלא,בכללנניס,אואביב,בתלכמותיכוןים

מןנהיוהמקומותשניקיצים,כמהשהינוגםבהקיטעירעוד

ומצדפת,מספרדבעיקרהאירופאים,התייריםנופשיםבהםהיקרים

אז,שלצנועיםבגדעםשחיתיאניבוהישןליםהלכנוכךאחד
דיאונקראהיםאחת,יחידההעשוייםלנשיםהיםלבגדיהדומה

אמאעםבאשהייתזוכר"אנימדטין?דיואתזוכראתה ,טיןמד

עםנוסעיםהיינוהצהריים,כהפסקתמבית-הספראותנולקחת
אווחציכשלושהספרלביתוחוזריםליםהכינהשהיאהסנדוויצ'ים

 nאליאנס,ספרביתארבע,

אליאנסה,לה-
בכללומימדוק."איתיחדאלמדוק,איתיחדנקראכבדשבזמני-

אליאנסה,להלוקראוכולםהזה,השםאתידע
אתלהראותרצוהמרוקאיםהדברים,עללכסותכדישמות

ספדביתפדנסז'האליאנסשלהשםאתהחליפוולכןעצמאותם
לשםלמרוקו'והספרדיםהצרפתיםשהגיעולפניאפילוקייםשהיה

אנשיםתמידחופשיים,להדגישלהםשייתןמהשזהכאילומרוקאי'
צברים,להיותכדיארצהשהגיעוהיהודיםהפולניםשמות,מחליפים



רק ·שמר'שיעברתלדודהציעוגםופעםערביים,כפריםשלשמרת
חםזמרה,מבןעברייותרמהזמרה,בןכמרשםלעברתקשהשקצת

כלאתפותרהיהזה ,זמראולי ,ישראליליותרשמראתעשהישרצו
 ,מעצמנומנותקיםיותרדרעמדגישיםחיינואזאך ,שלנרהבעיות

מנותקים,שמותיהם,אתש"עבדתר"המרוקאיםכלכמובחירה,ללא
סבג,סבה,הראשונים,לשמותיהםרציםבושחםשניםאחדיו

עשריםעברו ,מאוחרכבראבלרוציםחםשגב,ולאייולאאלמקייס,
אךהחברהמןחלקלחיותמנתעללחם,לאשםעםשנהשלרשיםוא

ירכלולאלםושלעממנה,חלקנחירלאשחםבתוכםיודעיםחם
מהלשומעיהםלהסביריוכלולאשלעולםממנה,חלקותילח

נוףשלשונה,אוידשלתומשמעמהשונה,שמשצבעשלמשמעות
זהישראלגםיודע,אני ,כן ,התיכוןהיםמןהבאהחורשלנה,וש

יפהיותרבירושליםהירחדקשרנה,ושלהרוחאך ,התיכוןהים
הםלשמים,מביטיםלאהישראליםובכללשונה,אוהגםאבלמפה,

אתאו ,אלוהיםאתימצאושימאהאףבגובהישרלהביטלאמפחדים
 ,אנחנו ,מעלהשלשליםויר

כילשמים,חבטנוחדישם,
האףבהרבגמביטיםאנחנואם

וערדאשכנזיםדואיםואנחנ

אתדואיםשלאאשכנזים
עסוקיםתםואאיםוראפם,

שלחם,םייהקטנונבעניינים
ם,יטפסקרטיות,ורובי

עםכעלעצמםעללהסתכלו
עסוקיםנוראהםנאור,

זהמה ,נאורעםתולהיב
וגשנחרלדיםיכמהמשנה

כמה ,בלבנוןמאותכמהפה,
ת,ומצדיעריםעלהפצצות

וחכי 1נאורחכי ,נאורעםחם

שמבקשיםכאילו ,מטומטם
וכאילרה,ונאתולחיממדינה

מאשרץוחלמישהוחשובשזה
שאניפעםכל ".,חאלעצמם,

מגיעאתהעליהם."שבוח
שאתהבמחשבהלישראל

חכמים,אנשיםשללעםמגיע
אזו ,סינג'ריקכמוםיאנש

כלםיפוליטיקאצאומאתה
צריכךכלקטנים,כך

כךכלאנשיםאופקים,
חדשותרואהבעצמם,סגורים

תופחבחםאהורואתה

יזיחובטלמאשרחרץתוחדש
להביטמפחדיםכךכלעצמם,בתרךמרוכזיםכךכלחםקאית,והמר
לאהעולםחייתיאם 1אניאותם,שיאהבורוציםכךכללם,והעאל

יספרמשחחנה ,מחירבכל 1אחרירציםכךכלהםמהמביןחייתי
כלהישועה,תבואשמהםכאילוהערביםאחרירצים"הם 1לך
ומבקשיםרציםהםהסכם,יחצעלחתמולאדועהאלה,פריםוהס

מןשנים,כברהמצריםמן ,אותםיקבלושרדניתיהפריםוהסדתומאג
חסריכךכלהםאיתם,לדברלהםשיתנומתחנניםהסעודים,

שמאחוריועםיקרה,מההם,יאלשיפנותולחכיכוליםלא 1ביטחון
סופריםמאותועודקפקא,החסידית,תוהספרד'והתלמתנך'ה

 "אותם.מביןלאאניליתאמיןם,יסופרדתואגלכללהתחנןהולכים
בניאתלהביןמנסחאנימזמן,מנסהלאכבראניאבללא,אניגם

היםמןשמגיעאדםאיךלהבין'מנסחאניאותודרס,שנחיהשמואל
להתלבשמתחיל ,התיכוןביםלמדינהערבית,ממדינה ,התיכון

גלגולישלענייןזהאולי ,בפרליןשגדלושהימכמולהתנהגו
בחודוחראזה,אתמביןלאאניכזה,פרקרסחוקרסזהיאאונשמרת,

 ,בחברתולחיותליעיםבגםו ,מאודאותראוהבאני ,שמואלטוב
שבקושידודאומדוחק,הואשלעיתיםמשה,עםמאשריותראפילו
בדדךלא,אר ,כןתמידחושב,שהואמהאתלומדחפהאתפותח
אבלאוהב,אניכולםואתנפלאיםכולםהם ,מדברבקרשי ,כןכלל

לואקראאולי ,סמואליטולוקוראכשאניכועסוהוא ,סמראליטר
מסתובבאניהבניינים,לי,שהיוהבתיםכלשמוליק,ארשמולסס

הייתיאותןדירות,שישיםליואליהיוהרחבות,בחצרותבחם,
היוהבתים ,שליהמסחריותהעסקאותמןותריחייתי'מזחמשכיד'
מןחלקגםאחדים,משפחחוקרובימדודים,גםוחלק ,מאביירושה

מגרשליהיהוגםדודים,בניכמהולעודלישייכיםחיוהבניינים
למכורהתעקשבישראלדודובןסבי,שקנהבירושליםבבית-רגן

אתהשקיעלאשאביחבלוכמהחירם,שרוחחיהכמה ,-1970באותו
אניהזאת,הנמחקתבעירולאבישראלבתיםבקנייתכספרכל

ליחשוביםאינםכבדהדבריםאבל ,לספרכדיזהכלאתמספר
השניםמהאדם,לבנילעשותיכולותהשניםמהלתארקשהכלל,

חותמתכמר ,בולשנותיכולות
שלאעדונמחקתשנמחקת

המליםמןדברבהנראה
יכולאחדוכלהמקוריות,

 ,כרצונושםחיהמהלדמיין
במחסןחירםלבקרגםהלכתי
איןמוזנח,הוא ,אבישלהגדול

 ,עונידקיש ,כללעשיהתכאן
שהיהודיםאחדיבספרדכמר

מזרזיםבאיםחםארתח,עזבו

הכולאתמזיזים ,הכולאת
זז,לאדברשרםוכשהולכים

מרכזחיתהשכבשורןלחשוב
יכלואנשיםשברתרסס,מסחרי
חמיכמר ,דולרמיליוןריחלחד
השםרגםשלוהמחסןסננס,דוד

קיים,עדייןסננס""אלמסנס
היו ,בנייןחומדישלמחסן

פסקלאהכסףבהןתקופות
שחיתהושאשתישם,מלזרום

החשבונות,עםלועוזרתקצת
לפימשכרדתמקבלתחיתה
הכספת,אתפותחחיה ,היד

ומוסרשטרותשלערימהלוקח
פחחיהגםחראארתח,לח

לאואישהנזקקים,לכלוכותל
למכאוביותשובחבליממנויצא

בעצםשחיתהחמותיהכלכליים,
חיתה ,שלירחוקהדודהבתגם

לתת,שלאיכללאהואאך ,שאפשרכסףכמהוהחזיקהקשה,אשה
 ,בניומשמונתניכרלחלקבירושהעבדולעזורלתתחזההצורך
צודךבהחיההכסף,אתזורקתבכללחיתהאשתילתת,הצורך

חראאחדיוםכסףכלוכמר ,אותולבזבז ,ממנולהיפטראובססיבי
שפחחושבאנילפעמים ,שמכדתיהבתיםשלהכסף ,פוולסהגיע
ענפהתרבותכאןהתקיימהבספרד,הזהבתרדשלחמשךמעיןחיה

אלחמספרדהנוצריםחיוהפעםונוצרים,מוסלמיםהודיםישכללח
קירב ,יחדלחיות ,יחדלסחורההכרח ,שלטוממשלאאך ,ששלטו
הרגעמןמבודדות,בשכונותחיולאהיהודים ,לשניאחדאותם
מוסלמים,מאשרמסביבםנוצריםיותרהיואמנםהחודדיח,מןשיצאו

משעשעאישחיההקצב,איברהים, ,שמוליחשכןחנה ,חיוגםהיואך
פעם,כללאאוליטוב, ,אשתועםרבשהיהפעםבכל ,וכעסןמאוד
צועקהיהארתח,מגרשפשוטחיהשנה,חציכלקודחהיהזהאך

אתחותך"אנישזהפפלח",לה"קווטהקלוקלתבספרדיתעליה
שבועייםכיאותה,שאהבכנראהאךהכתובה,אתוחותךהניידות",

ו~-י" 1

/ / 
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ו~- ~.
זהאתעשרהםמתחתנים,רה~,אליהשב.הית--ירתרמארחוחודשרא

הדירהאתממניק-נה.גםהיאדיירי'שהיו-יבזמן-פעמיםששלפחות
לרכס,ארקה_לקזבל:נכנראהמכאן'הלךחראגםאך-'שנםעתילפני

כאןחיתהלתת,-עדייןהזאתלמדינהשישהכסף.מעטנונ:זאםש
קהילהיהודית,קהילהכאןחיתה~ים, Mכאןהידתוכרת,

בזהואשםמיכלרם,איןועכשיוהכולכאןהיהפלורליסטית,
המשטרשיטתשנשבר,דברשרםמתקניםשלאהערביםהקולרבים,
מאירופה .למדההאירופאי,הפאשיזםמןהרבהשלמדההמלוכנית

רמתאתלהעלותמרכביםשלאהעשיריםשלם,עםלדכאאיךבעיקר
טבעעםים,עםמדינהנפלאה,מדינהזרהריהעניים,שלהלימודים

צרפת,כמרמשהרברח,אקל~םחקלאות,עםלרוב,אוצרותעםפראי'
למעןכאןלמרתמרכביםלאאנשיםלמהצרפת,כמרלאלמהזא

כמרהצרפתים,שמתרכפיעמם,שלהעתידולמעןדמוקרטיה
שבאמצעיםרקמרכבים,כןהםאוליאררוסיה,שלהמהפכות

קשהאלה,למדינותמערבייבראהםגםהיום,שלהטכנולוגיים
למהיודעלאאנירודנית,משסרשיטתנגדמרדלארגןיותרהרבה

שהכסףאומרמיעניים,להיותלאנשיםברחאוליזה,אתכותבאני
מחוץהמתקבציםהאלההילדיםכלנראים,הםהאושר'אתערשה

הרבהלינראיםהםתייר'כלולידהמרביותולידבסנג'ירלמלונות
בפריז,ארבלונדוןעצמםבתרךהמכוסיםהילדיםמןמאושריםיותר
וראהלאכבראתהובפריזבלונדוןכיאותם,וראהאתהבכללאם

חודשמשךבפריזהייתיפעםבהדירן,נשיםולאתינוקותלאילדים,
ראשון'נירםהקרנקררד'לידיום,ואחדעשריםאחריורקשלם

חרס,היה mההמראהכמההבנתיופתאוםילדיה,שניעםאםראיתי
שלבישראל'ארכאןאליוהתרגלתיכךשכלהזההמראהכמה

הדרוהחיים,איפהלי'חסרהיהתינוקות,שלעגלות,שלילדים,
לצעמםהכולורציםהםהאירופאים,אותר'צריכיםלאאוליהםהבא,

אחיזתאלאאינההזאתההתקדמותאוליהאטומי'המבולואחריהם
נשמעזהחרמו,לעודויותריותרנזקקארתךערשההחומרעיניים,

לימזכירהואעלינו'משפיעיםהילדיםמשה,שלמכתבכמויותרלי
אבות"בניםשאונוברזמשללומצטטשהייתיהמשפטאתלעיתים

תם~מחפשקטן,כשהיהעליוחושבואניאותווראהאנילאברתם",.
במרצ'לרתמידונזכרהמשקפיים,אתהנעליים,את /משהר

וכהשםגדוליםאותםרואיםאנחנוקטנים"כשהםאומרמססרויאני
תמידהםהזהבביתבמיוחדקטנים",אותםרואיםאנחנוגדולים
מקרם,בכלנכנסבמצחו'מכרתתמידשמקבל .דודהרצים,הילדים
אומשהר'מחפשרמשהחולים,בביתהיינופעמיםארבעאושלוש

שהואמפחדתהיאאמר'עםכאן'רקבדיבלילה,אססןבה,בהתקפת
שחיתהמרסדס,אתאו ,לישרןהולךכךואחרשלוש,שעתייםיחבק,
אלהכילהששרתיהשיריםאתלזרדאולמשהשרכשהייתיכועסת

תמידאולילאחרים,ולאלהשיריםפרסיים,שלה,השיריםהיו
אתלאלפחותאזהכול,ממנהשלוקחיםבבררהבתכמוהרגישה
לבניםישירותהלכההריאמהאםשלה, .אבאאתלאשיריה,
כךאחרלבן'בדרךסערתמעיןחיתה ,והבת ,יותרלקטניםהזכרים,
אמנםלעבוד,כשיצאהכאן,הראשונההפמיניסטיתאוליחיתהאשתי
שלבמושגיםמהפכהחיתה:זואךבשבוע,יוםואמנםאביה,אצל
החברהאולי ,ממניסרביותריפה,הסתדרהבישראלכךאחר ,ו 960
ושואל ,נכדיעל ,ילדיעלוחושבחוזראבי ,יותרלההתאימהשם
הנפלאהעברעלהלאה,יעבירוהםמה ,יידעוהםמה ,עצמיאת

 ,לקברלשרמקום, ,אותרשוכחשאניאחריהזההעברהולךלאןהזה,
שהיאלימספרתחיתהלפעמיםהגדולההנכדה ,יזכרונכדימה

כלולי ,מרזומאודלהנראהוזהאותרדמיינה ,שליהביתעלחלמה
שבנההביתזהבית,סתםלאזההרי ,מרזונראהמביתיחוץדבר
זרנואני ,אותולבנותיותרואפילושנתייםלקחואזיום,יום ,אבי
אתונעזובלאנסנצ'ה,נעבורמעטעוד ,ואומרהביתהחוזראותו
שללמקום .נעבורהגדולה,לעירנעבורהחודריה,שלהקטןהבית

לא,שליוהראשוןהזיכרוןזההאםחמש,בןאוליהייתיהעשירים,
הכולירהמגפתזוהי ,לידתילפני'נמצאשליהראשוןהזיכרון
 ,לידתילפנישניםשש ,העירהאנשיםממחציתיותרשחיסלה
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רזים,הק~רוז,ו,לביתשהולכיםאגשיםהואשליהזיכרון ' 191בו
שירכלו-כדיבררעצמםבכוחותרחרפריםלמרתם,שמגיעיםיודעים
אותם,שיקבורמיהיהלא_ ~-כועניים;ישרם Y-!זנ~יםקברזים,להיות

סבישלהחדרעלרר_הסיפינןהאלה,בשניםאחיםשניאיבדאבי
אתלראותיכולאנישנים,אליונכנסולאצעקה,ממנושנשמעה
אביאתזוכראנישנתיים,בגילכך,ואח:יעיני'במרהאלההדברים

בסדרהיאקרה,ברואמשהרהפלה,לאמיאירעהשברהחדרמןחרזו
שיחזרוזבחזהאח,אדןוליואשר'בכלכברקירחאבי'אומרלפחות,

איןוליאחישלכולםאח,איןלינוספות,פעמיםשמרנהעצמועל
בשנהכמרהבאה,בשנהאחלייהיהאוליבחיים,עדייןאמיאךאח,

שהכניעווהןלאמיהיוהפלותלי,היהלאאחאךבירושלים,הבאה
וחמש,השמרניםגילאתעבוראחיותיהכלכיבזה,בסרחאניארתה,

לחדרלהיכנסליאסורהיהואזושתיים,שישיםבגילמתההיאורק
ומשרתת,עוזרות,היוקרה,נוראשמשהוידעתירקארתה,לראות

ברואים,ברגעיםמגיעשתמידהאישהואהרופאוהרופא,והמיילדת,
סינרישרםואיןחולהשבנילומרכדייגיעהואיותרמאוחרשנים

עלאשתי,מרתעללילהודיעיבראהואיותרמארחושניםלהצילו,
כאילומכסיםאותםפנים,אותןורפא,אותראבי'מרתעל ,בנימרת

להביןיכולאדםאיךחברו'אתלהביןשירכלאישאיךאךמבינים,
זרנואנייכול'לאהואצצאאיו'אתבניר'אתאפילומביןכשאינורז

הולכיםהיינואליוהילדיםגןהיהזהתרדה","יגדילאתכךאחר
פסוקים,סוףללאמדקלמיםחמש,עדשלרשמגילהאליאנסה,לפני
לפניבעברית,אותיותהראשונות,האותיותאתלמדתיגםרשם

המדוקלמתמובנת,הבלתיהעבריתהצרפתית,ולפניהספרדית
שכללראותואזלהביןבישראלכךאחרסוף,ללאהכנסתבבית

כלמאש,עשויותהיוהאותיותכאןכיקסמן,אתאיבדוהאותיות
אשהיהזההשנים,עםשהמצאתיאינסופיתמשמערתלהחיתהאות

נעשוהאותיותהתפילהשלהמליםאתמשהבנתיאךזהב,בתוך
לקרואממניומרבעעיניבתרךמתפזרהיהוהחולהים,חולחול,
שידעתימשפסיםכמההיושבהן,הקסםאתלראותממנימרבעאותן,
אישבלבמחשבות"רבותאתזוכראניבאהבה,אותםמצטטוהייתי
ואחרבעבריתהזההמשפטאתמדקלםהייתיתקרם",היאה'ועצת
פסוקיםכמהשידעתיכךעלגאווה,מלאבספרדית,אותרמסבירכך
חיי,שלהמוטואולימחשבות•,-יירברתאותם,הבנתירגםהתבןמן

הנסיבות,שלתוצאההייתיתמידובצעםחלמתיוכמהחשבתיכמה
הורי,אתלעזוביכולתיחרסוואתיחיד,בןהיותיאתלקבללמדתי

מישהוידיעלבמדריד'הספרדיהחוץבמשרדלעבודליכשהוצעגם
ללכת,יכולתילאשלי'הניתוחמיכולתוהוקסםבברכאןשפגשתי

היאהפלותיה,עלהיחיד,בנהעלגורלה,מרעלבכתה,אמי
עלאזליסיפראביוחרזו'לברזילנוסעשהיהסביאתהזכירה
לאחרהתקיימה,שלאהנסיעההברית,לאוצרתהמיועדתנסיעתו
והואדרכהבראשיתדקר"אבד·בלקבחברתשותפותלושהציעו

לבכות,ואשתואמרהתחילוואזביתר'דלתלידמזררדרתירעםעדמ
שישהשלתקופת-ניסיוןלאחרשיבראוהיהשהתכנוןאףעל

חיתהקליפררניהמארד'וחרקיםהיוהמקומרתאזאבלחודשים,
לוהיוםעשירלהיותיכולהייתיכמהעלחשבתישניםהרבההירח,

הברית,לאוצרתנוסעהיהאבילולי,שהוצעוהצערתאתקיבלתי
שלי'להיותיכולשהיההעושרעלחשבתייודע,מילהולנד'אר

זההיוםוהיום,הגדולה,ההחמצהעלעצמיאתארכלגםוהייתי
להיותהיהזהליחסרשהיהמהאוליחשוב,לאכךכללינראה
כמרלביתי~געגועיםאלאהיולאהאלהבהחמצותההתעסקותכאן;

להתגאותחייביםהיובמדרידהתעשרוכךשכל-שליהגיסיםשאולי
הנפלאיםרים_לההגעגועיםעללכסותי-כדהחדשבכספםכךכל

ברלביiר.אח~הם,עםרנרת i-במסדוצרברלבתיםמחלוני,המשתקפים
הגדולה,אהבתםעםלראשונהטיילוברלרחובילדיהם,נולדו
קבורברלמקרםלראשונה,לבדרהולךהבכורבנםאתוארברלרחוב

יוקרתיים,בבתיםבכסף,לכסרתאפשרזהכלעלהאםאביהם,את
כאלה,זכררנרתעללכסרתירכלמירבמגרשי-סניס,בנדברת-שחיה

לספרד,עבר;לכלהתפזרוהםכאלה,זכררנרתעללכסרתיכולמה



לפריז,נסעוהםהקרובה,לסאוטהלמלגה,ולברצלונה,למדריד
אביב,לתללירושלים,נסעוהםיורק,לנירלקרקס,ולגיס,למרסיי
והםכבשורןהמלהאתלהםמזכירהייתיאבלולאשדוד'לנתביה

מי ,כמקונןמיעברו'אתכמבטלמימוזרה,בצורההגיבולםוכ
מייודע,אינושאישמופלאיםבסודותבפלאים,בדבריםכבזכר
בעושרו'כבזכרמיאלה,שבחייםובפשטותכאןהגדולבעוביוכבזכר
להתבובנןיפסיקשלאמבטנשכח,בלתימקוםמעיןהיהכולםאצל
ידידשלאובתשלמבטסבתא,שלאם,שלמבטחייהם,כלבהם

שלמבטאושר'שלמבטחמלה,ושלהבבהשלמבטכאן'שהשאירו
קוראשאולינכדינכון'לאאותיתביןאלכיסוף.להשאיןמלאות

קלים,היולאכאןהחייםנכון'לאאותיתביןאלעכשיו'זהאת
בעיקרמלחמות,גםהיוקשים,מתחיםנטוליהיולאהקשרים
העולםמלחמתכאן'הורגשושמאודהספרדית,האזרחיםמלחמת
ויהרגוימותשהמלךתמידפחדהיההמרוקאית,השחרורומלחמת

לא ,פחדהיהבעבר'כמויתנהגושהספרדיםפחדהיה ,כולנואת
בכלגלותשלצלהיהאךאיתנו'היהתמידולאעליודיברנותמיד

להרגשתסייעואףלכסותהיהיכוללאהזההפחדכלאךצעדינו'
גםאךהיהודי'לעםשייכותחלקנו'מנתהשהיתוהשייכותהאחדות
בהתחלהמאוד'מהרלמדנושפתםשאתושהגיעוהחדשיםלספרדים

שזולהםאומריםהיינוואנחנושבפינו'וחלדינעלצחקוהם
טובספרדיתמדבריםהיינומאודמהראךנטס,וסרושלהספרדית

לעבורבמיוחדקשההיהלאוזהיכולתנו'אתלהוכיחרוציםמהם,
ועלהאנדלוסים,עלצוחקיםאפילולפעמיםהםלקסטיינו'מלדינו

לאבכללשהםהדרום-אמריקאים,כלעלובטחשלהם,הספרדית
רחוקדודבןכמואליהם,שייכותהרגשנולטעמם,ספרדיתיודעים
מאותארבעאףעלשידענו'סימניםשפתאיזוגםחיתהלבקר'שבא
מןאחוזעשריםשלפחותמניחאניהריבינינו'הניתוקשנות

שעשרהבחשבוןניקחאםמרכוס,שלצאצאיםהיושהגיעוהספרדים
יהודים,היוהגירוששלפניבספרדהאוכלוסיהמןאחוזעשריםעד

כשאביהאחרוןבזמןאחרים,אואלהבשלביםוהתבצרמהםושרבים
כולםמנסיםהםשדאל,'משאנילאנשיםאומרואנילספרדהולך

שלהםבכפרנקראהיהשלהםסבאאושלהםשאבאלילהוכיח
משכנע,מאודלטעמםוזהאפם,אתכהוכחהמביאיםהםהיהודי'

בזה,מתגאיםשהםמצחיקזהאךצודקים,מהםשרביםמאמיןואני

לינראהזהספרדים,מיליוןשניאומיליוןיתגיירועודאחדיום
אתלמחוקכדימספיקותלאשנהמאותחמשגםכיהגיוני'מאוד

אתבישראל'שלנוהיהודיםאתלימזכירזהמישהו'שלהיהדות
שרקכולםאתלשכנעהרצוןאתכולם,כמולהיותשלהםהרצון
להיותולהתחיליהודיםלהיותלהפסיקליהדות,הפתרוןטמוןיבכין

שניםשמאותכאילואפשרי'בכללהזהשהדברכאילוישראלים,
אוליואזלהתאסלם,להתנצר'אוליאפשרזה,אתלעשותיספיקו
שאתהגעבראךההיסטוריה,בכלקרהשזהכמוישכחו'הנכדים
טרוצקישלהביןכמובומרנג,כמויחזורזהאיכשהויהודי'אומר

מתבולליםיהודיםאלפיאוארבע,בקרייתלגורועברשהתגייר
ושלהאלההישיבותשלהיהודיםגםאבללישיבות,הגיעושבכדיהם
להיותמוחלטניגודזהיהודישלהיותבגישהנוקטיםהםגםסמואל,
מצדהקיראתשםוהשניאחדמצדהקיראתשםאחדלעולם,שייך

כאןספרדיתשנתייםאותושלימדתישליהיהודיהגרמניכמושני'
ענףהואאחדכל ,גרמנילהרגישלהפסיקלדבר'הצליחלאוהוא
זהמהעצמיאתשאלתיתמידממנו'להימלטסיכויללאלעץושייך
עץכמושהואכתובולאממש,השדהעץהשדה,עץהואהאדם
מבליממקומוז.לזכיכוללאבעצםועץעץהואהאדםהשדה,

עץהואשהאדם 'זהעלתשובהליאיןעדייןזאתובכללהיפגע,
כמהכאן'היהודיםכמוהיולאישראלשלהיהודיםאבלהשדה,

כבראיןשיהודיםרקנכשלתי,ביביהםדמיוןקרילמצואשניסיתי
מקומםאתומחפשיםמתגעגעיםכאן'מאשרחוץמקוםבכלהםכאן'

פירות·מצמיחשהואאולצמוח,מסוגלאינושלהםהעץבובשדה
הםאחרים,לעציםרקפוריההאדמהבומקוםויפים,טעםחסרי

האדמה.מןרחוקיםהםאךאיתםמסתובבוהעולםבעולםמסתובבים
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היחיד""אותו .שליקיוקוגו
 23-+מעמ'+-המשך

שלבנאומיהםקידקגרד'משתיל'זרגהשי
עצמםהמכניםהפסימיססים,מועדוןחברי

המרותהשקפתםלפיראשו ," mהמר"שותפי
שלרצףדקשהינםבחייםהאושרפסגתהוא

סבל.
האלהומרירת-הדגםשלרשהצגתבאמצעות

דרךעללגרביהם,האסתסייםהחייםלש
אתקידקגרדמביערהפדדרקס,הסיבוך

מביאיםהאסתסייםהחייםכיהשקפiרר'
 ,יגוןשלורחביסתרםמברילידיבהכרח
פיעלמרוכבהאדםשכןשחרדה,ומרהייאוש

מןחלקים:משניהפסיכר-פילרסרפיתתפיסתו
מן ,והאין-סופיהסופימן ,והנצחיהזמני

באופןמדגישכשהאסתסירהחידרתי:הכפרי

הדי ,החרשני-סמפרדליהגרוםאתחד-צדדי
שבאדם,הנצחניצוץ ·שבר'השניהיסוד

שאינם ,הדתיאר ,המוסדיהדחףלאמדו
שקסאיבמקבילברירצד ,בחייומתממשים

הזה,המסאפיזיהיסודשלרדיכרירקבוע,
 ,ממגרההתעלמותאראימננםית,ברהקיים

למצבהניסוי .כאחדאותרומדשניםמפחידים
הלוואירתרדעתהאימהתחושתהינןזה

התהום".פיעל"'ויקרןשלהמתמדת
הנצחשלהיסודבפניעצמואתשארסםמי

לתיסכרלבהכרח,אפוא,נדרן ,כבפשרמרסבע
גםהפנימיהסיפוקשבארנוןהגרדאהמדכא

הנובעתהחידלוןרלתחרשתהחדשניהעונגמן
ממגר.

עצמואתלחלץבידידערלהאםזאת,לערמת
ערבוהראהחרשנירת,לחייההתמכרותמחרך

משמע:האתית,להרריה ,האחדל"ססדירם"
הארניבדסליתהמוסדיתהתביעהלמימוש
החרשים.עולםהארצי'העולם,אריעותבתרך
מןבהשיש ,האתיתהזר'ההרזיהיארדלת

לנצח"ה"תשוקהשלההתחלתיהמימוש
הכרךמוקדש ,רהקרנקדסיהארעיבעולם
ארדלדאותהעומד '"וא·"אושלהשני

איתן.מדיםשלבתרגומההראאףבקדרב,
אתדררקאהזהבכדךמאדיראכןקידקגרד

זאתהשיגדהאתנסעלומעלהחירם-יזםחיי
 ,לשיאוהיופיאתהמביאהנישואים,מוסד
לאהדרמנסיהפיתויהרזייתעלגרבורבכן
אסתםית:מבחינהגםאלאאתיתמבחינהדק

פניעלמרחלםבאופןברמועדףה"ישן"

ה"חדש",

הראשוןשהכרךהעובדה,אירוניתמהבדם;

השניהכרךאזורינכתב"או-או"של
להפרתובצמרר )-1841ב<שנתפרסם

ארלסןזלדגיגהצעמוקידקגרדשלהאירוסים
 .השלםבאופןהמבסאהמפתה",של"ירמנר
והאמינותהסיפוראמנותמבחינתבירתו

האסתסיהמצבאתשברהעדרתית-רידריית

העדותלמספרואריהאסתםי'האדםואת
ישירה"הבלתי"המסירהםכניקתנוספות:
המרחלסתהסתייגותואתהיסבברהמסורה

האסתםיים,החיים"'מ"'תרכניתקידקגרדשל
לקרואלגדרם-מקודםבאמרו-מיועדת
דפוסאתיאמץ ,לחילרפיןאר'שישלול
בהפרההמתבסאתהחליפין""כלכלת

לקודדליה,האירוסיםשלמראשהמתוכננת
בצעמה.המאוהבתהדומנסיתהאהבהלסרכת

"'היומן"בקריאתוההתקדמותההעמקהעם

מושאשלי","קודדליהשלאכמובן,מתבהר,
לכאודה, ,כךכלוהנכסףהאלוהיהאהבה

ארהאקסעצםאלאבר'העיקרהיא
ביצועואלעצמהאלהאהבהשלההתייחסות
חלוקתשבה.החרדיותואיסוףהניסויים

הדהודיבהכרחמעלהב"'ירמן"התפקידים
<הנובעתהמחברמוגבלותעלמקוממיםלרואי
שחיהמובהק>,הכנסייתיהדתימחינוכואולי
מכדיסדרם-פמיניססי'בעידןאמנםריצד

כארבייקםולאכסרבייקסבאשההתבוננות
האסתםיהמצבמאפייניכאילוותו-לא,
לגיבוררארסרמסיתססדיאוםיפיתשמודים
היותהמצעםהאשה,איןוכאילולבדר'הגברי
תהליכיאותםבצעמהלעברומסוגלתאשה,

ומרירתוהדיותמורה.השתנותהתלבסות,
שעוצבולמשל,איבסן,שלבמחזותיוהנשים
בלבד'זעוםרגיארגדפיכדרנרלרגיממרחק

קידקגוד,שלרתקרפתרמקומראלבהתייחס
כמעסהמדיונסילעציובגמורהאנםיתזההן
גםהראוימן •"ביומן"קודדליהדמותשל
המשקעארההנם,עלהדעתאתלתת

שלב"יומנרבמיוחדהבולסהשקספידי
בשםנקראתברהאהבהשמדשאהמפתה",

אףליד,המלךשלרהמרקדבתהאהובהבתו
אלכמרבןמתקשרת"האו-או"נוסחתכי

המלס.שללהיות"לאארה"להירתדילמת

בקידקגודלדאותמאשדיותרמתבקשרמה
הנעהסרבי,דנמרקנסיךשלמסריםדמותבן

לש;גערן riמלנכרליביןשקספידשלבמחזהו
רצחמוליכת~יתד'רתרבנתמפוכח

כידועלרהקדישקידקגרדאשדוהתאכזרת,
 •כתביוביןמיוחדתמםה

מעשה-יצירהשהיגראיתן,מדיםשלתרגומה
קידקגודלמרקידימאפשר ,עצמובפני

עםומסעירמחודשמפגשמכבדרמרדעיר

ראשוניתהכורתמזמןהואולמגליוהגרתו'
שלהמחשבהשתולדותפילרסרף-משרדד'עם

בלילהבנהניתנותלאהאחרונותהמאות
<השפעתורכתבירזמרתואללהתוודע
הסתםמןעודתהפוךניסשחעלהישירה
עםהמפגשמזר:יתדהמרתק>.למחקרלנושא

דדךוחיפושימשבדשלבזרדקידקגרד
מזרדלמצואכדייבשותהמגמאנר'כדרר

מתגלח,וחסדיה,דרחרלתלאותומענה
כמרסחיפהוברחחיוניותשלמידהבאותה
רוחניתכהתנסותשנים,עשרותלפני

הרבהבהשישמשמערת,רובתמעשירה

מישהוהיםיבכלרםהדעת.להרחבתמעבד
זמרתואתלצייד"באו-או"מקידקגודיותר
בפשרותחלואיעלהמודרני','הדאםשל
להצםיידשלפנינוכזהסקססעלולהסתםמן

דווקאדנה,במידהרכאזרםדיכבלתי-נגיש
רדחברתתובנתוחריפותהגרתו'עמקותבלש

והאינסלקסראליהנפשיהמאמץהשכלתו.
בהשוואהקלאיננוהקרואמןברהנדרש

ויגרשעלהעובדותדורחרת,גאולה•ל•תודות
שאינהמיידיתהתעלותרעלמהיריםוסיפוק
דווקאואולםזה.מעיןמאמץלדובתובעת
הישירברקהזיכימלמד'קידקגרדשלספרר
והואאפשדדאינונעלההיותרההרזיהלא

המובלעתההנחהעל-פיבהכרח,מותנה
מסלולמלואבעשייתכשיסחר'המובנית
וההתייסרות.החיברםההתנסות,

מציע,איתןמדיםשלוהחכםהיפהתרגומה
המגררנרתהשולייםהעדותבסיועמקרם,מכל

ברחהגישהגרלרמב,יעקב ,הערוךשלוהמברא
אחדאלמיותרים,מכשוליםהמסלקתיחסית,

הדלוונסייםהמאתגרים,הםקסםיםמן
ההגותלדרתבתר ,לדעתי ,בירתוגשיםזהמו

 •המערבית.והספרות

החייםתיאטוון
 28-+ימעמ+-המשך

שרמדיםהםבחייםגםהבמה,עלוכמרמסרים,
"מלאכים"בהםישהקבועים."םיפוסיהם"על

ליצנים-ציניקנים,פרועים",ו"ילדים
ילדותפטרונים,רחמניות,נשים"לפלפים",

מכלרעו.ד"ספקניים,ופילוסופיםתמימות
כאן,תרססתמידדבר-מהמין.ומכלסוג

מתהדרתהשטח:לפנימתחתרוחשתמיד
מתארגנותחבדרירת,צומחותהידאדכיות,

דיוקוליתדמדיבות, .פרוצותקבוצות,
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 ,וכמובן"סולחות".גםויש"סקנדלים",
התיאטדרןמתגרשים.רזרבותנישאיםזוגות

נהדרנושא-עצביםשלסיד-לחץהוא
פרקים. 1001בתסברןלאופרת
בפנים-כברקד'תמידהואהראשוןהפרק

שהבמהרדראהראשוןמגיעהבמאיריק:אזלם
הצרותעלצועקהואמרכבה.אינהעדיין

ילךשהכולבמדבר!"ירפיז iחטכני
ושכולםמבטלאניאזמרבן.לאקיבינימאטז

בגלללעזאזלתלךשהבכורההביתה!ילכו
רלמהזכמהליאכפתלא rאחדבן-זרגה
עשראזהבסחתם, rשליהתחתאתמעניין
נזלםאתשולחפשרםאניעכשיוםרבהז

 Hילך'"שהכולרגמדנרזהביתה,

להגיע.מתחיליםהשחקנים
התאזרה.זרקוריאתמדליקמישהו
מתחילה.החזרה

 •לתחיה.קםתיאסררן



שובבוערתהעיירה

תבערה!אחים,אש,

שריפה,אחוזתמדינתנו

במבשרתיוצתכאשד

ונוצרתרפורמיגן

גוברת.שנאהשלדוח
במדינה!אש

ידייםחובקיםואתם

 .דברעשרתבלי
כתפיים,משיכתאנחה,

 .תבערוהמדינה

תבערה!אחים,אש,

דלקה!הוצתהשעדיםבמאה
דגלים.שורפיםחרדים

מקללים,המדינהאת
מתקיימים.הםמסובהאך

מושלים.הםבנו

ידייםחובקיםואתם

דבר.עשותבלי
כתפייםמשיכתאנחה

תבער.והמדינה

תבערה!אחים,אש,

ממשלה!ראשנרצחהכרךבלב
אותוששלחוואלה
אותווחיזקורוצח

פועלים.עדיין

ידייםחובקיםואתם

דבר.עשרתבלי
כתפיים,משיכתאנחה,

 .תבערוהמדינה

תבערה!אחים,אש,

במכפלהתמימיםמתפללים
חוטאבידינרצחים

שונאאלוהיםשצלם
הרופא",הגבר,"ברוך

יקרא.לזכרו

ידייםחובקיםואתם

דבר.עשרתבלי
כתפיים,משיכתאנחה,

 .תבערוהמדינה

תבערה!אחים,אש

לכברתה!תרכלואתםודק
הללוהרשפיםכבו

יאכלו'המדינהאתבסדם
יכלו'הםכולנוואת

שנאה!שלהבות

ידייםתחבקונאאל
 .דברעשרתבלי

השורשמןפנאסיםעקדו

 .תבערלאוצירן

ספרןיונתן

המערכתהערת
סערתנפלההקודםבגליוןלצעדנו'

אדון-בדותוברצינצראלישלרשמם
תוכןומרשימתמהעטיפהנשמט

העניינים.

"עלנצר'אלישלבשירוכן'כמר
להיותצדיךשני,בביתהנסים",
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עשרה,שבעבגילמיליונרגםהיההיםדרךלכגשרוןלייבאהראשוןהשהיאבי ,עשירה
הסוכר ,ושמןסוכרקמח,לשווקהבלעדיהזיכיון ,פונקוהספרדים,כךאחר ,כמובןאזשלסגישו~ ......
נגמר,הבלתיהכסףואזלמונופול,קורכןאהיהעצמיאניכךאחרל,ומונופצעיר,כךכלותואגוהרשי
מלחמתושתיים,שישיםבגילמותו ,שנגמרוהזיכיון ,מרוקועצמאותוששחמישיםשנתסוף,ללאנכנסה
ללכתבהונות,עלללכתללמוד ,כאןספרדהיהזהואזותשע,שלושיםעדושששלושים ,בספרדאזרחיםה

השנהאחרינגד'אובעדדעהשוםלהביעלא ,צדדימרחובמישהועליךיקפוץשלאכדיהרחובבאמצע
בןמשוכנע,קומוניסטרוסיה,לרדיוהאורקלאתששומעכמייוםכלהקשבתיבהעשרהשבעבגילהזאת
שאמות,כךכלשפחדהואמיהומצאה,הזאתשהמלהלפניצמחוניכךאחר ,ומיליונרמונופוליסטלאבא

ביצה,ראשונהכמנהאכלהצהרייםבארוחתביום,פעמייםבשרלאכולגנההעשירים,כמנהגאביאזכי
בחלבונים,רקהאמינושהתזונאיםתקופהחיתהסוף,בליחלבונים ,בשרכךואחרדג,כךאחר

בןתמידיחי,דבןהייתיהריכי ,כמובןוהסירוב ,לעץגדולמפעלשליועץלהיות ,למדרידלנסועההצעה
 ,אזיודעיםהיואם •••אםזה,אתלרפאבקלותיודעיםהיום ,לידתיאחריהפלותעשרשעשתהלאםיחיד

ואחיות,היום,אחיםכמהליהיואולי ,ברוהענגדנוגדניםלפתחלאלאםשגורמתקטנהבזריקהמדובר
בביתהרבה,סבלהמכאב,כנראה ,מסרטןמתהאמיו ,מקובלכךכללא ,אזחידיבןלהיותקשההיהזה

בית ,קיר ,בניידכששובריםארוכים,כךכלזכרונותישלקירותזה,אתלהרגישאפשרהזה,בבנייןהזה,
חיתהאבןאםהבית,בתוךשחיואלהכלשלהזכרונותאת ,שלוהזכרונותאתשובריםאחר'מישהושל

סדרקצתלעשותאנסהאבל ,לימתבלבלוהכולצעיראינניכברבו?היודפיםכמהספר'לכתוביכולה
 ,כרונולוגיסדרלאבוראי--;·סדרשוםשאיןנראהליכישיקרא,מילמען ,חיישנקראהזההענייןבכל

 , 1965בשנתנפטרו.ואמיאביעצמאות,מרוקוקיבלהשבההשנה ,-1956בהתחתנתי ,-1917בנולדתי

שעליתיאחרישנה ,-1973בהיהזהשמונה,בגילקשהממחלהנפטרמהםאחדילדים,חמישהלילדוונ
באוראןחייתי , 1980עד 1977בשניםבונצואלההייתישנים, ,חמשלפניעדבישראלהייתילישראל,
אחדשבןלומרחשוביותרהאלה,התאריכיםכלחךומגנראהזהאתכם,הזהרתי ,ונכון ' 7-193בשנתיים

בעברית,דווקאספריםשםוכותבבפריזחימשהיורק,בניוחיהמוסדםבתי ,בלונדוןיושבדודשלי
הואשמואלמכולםוהקטן ,שאולעת i:בגקבורוהואשמונהבגילנפטרמותובגיליישארשלעולםלאון
ישיבה,בחור

נכדים,עשרשניםלישישאומרתזאתילדים,לשלושהואמהותאבותהםארבעתם,החיים,הילדיםכל
מוסדםהגדולהבתיקרה,זהכךאבליודע,לאאנישלושהאחדכללמההשלום,עליואבינוליצחקכמו
היאאךכזה,דברלומראפשראידמכולם,יותראותהאוהבשאנילומרליקשהביותר'ליהקרובההיא

משותפתשפהיותראיתהמצאתיתמידמהומשוםוהמפונקת,היחידהוהבתהיום,ארבעיםבתהגדולה,
בלתימחזוריותכמיןויעלהישוב 12המספרבכללנכדים,עשרשניםהאחרים,עםמאשרקירבהויותר

התאהבתיושמונה,וארבעיםושששלושיםארבע,ועשריםבגיללידות ,ילדיובחייבחיימתפשרת
שלושיםבגילהתחתנואךנישואים,הצעתישלההראשונהחיתהגםוהיאושש,שלושיםבגילבאשתי
אלאאינוזהכלאוליאוהמלחמה,בגללוארבע,עשריםבגילשליהמשפטיםלימודיאתהפסקתיותשע,
 ,לילקורהמספריתמחזוריתחוקיותלמצואמנסהתמידבחישובים,חיתמיד ,המתמטימוחישלהמצאה

c ומשורר ,עולמישםבעלמחשביםמתכנת ,תמידיע
לואמרתיהצליח,לאאךבישראלאותושיפרסמוזחנןדגי
כךכללאוהאשכנזיםבזה,מתגאהשהואועודכנזים, tכמ

אתלקחתמהוהמפונקת,היקרהקרטיהאהובה,קרטי
רקהיוםכלחרדים,ועלמזוזותעלמדברשרקמשמואלחוץ 'מישראווברחםונו ,ישראכולם

פחותהיהוולידבןהרבאפילוכאן'כאלהיהודיםהכרתילאאניבתורה,ולהשתדלולהתעמק,להתחזק,
זוהרלמדובדיוקלאכאןביותר'מחמיריםהלכהפרסקישלעירהיתהכבשורן ,ליותאמינוממנו'מחמיר
אנימדבר'הואמהעלמביןלאפשוטאנישמואל'לייקירהבן ,הקטןהשמואלזאתובכלובערב,בבוקר
קטןשהיהמאזאיתרדיברתיחרמנם,שלנבוכיםהמורהעלגםהעולם,תרבותעלהזמןכלאיתרדיברתי

והםחמשבגיללישראלהגיעהואאבלודגה,זהלופהועל ,שאוברברוג'ורג'ועלועלושופנהאואעל
פעםאףקראלאגםהוא ,ליהאמיןלאהואקרניים,עםפרימיטיבימשהוזהשספרדיהמוחאתלושטפו
לאגםהואהיוםמדי'יותרעליהםשדיברתיבגללרקשופנהאואראתאופיטיגריליאתאושאואת


