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אלונישולמית

יצחקיירידיה-ארופדאוורבוךליצחקפארלינד,"בסנטר,"לילד,על
וייכרטרפי-מתיוזויליאםהאמריקאיהמשוררעםאחרוןראיון

הערבית:מהספרות

מצאלחהסלמאן
מרסאלא~מאן
ררוישמחמור

קבאביבזאר

נוואסאבו

ג'נאביאלקארראלעבר
טאהאעלימוחמר
אלחכיםתופיק

הקבועיםהמרוריםכל



קישורקטעי

הזההגלידן
הספרותאלהקוראשללברתשומתאתומפנהחוזרהזההגלידן

זרוהפלסטינית.הערביתהיצירהלספרותנו'ביותרהקרובההשכנה,
 •האזורספרויותעםשיחלנהלעתרננרשלשניםארוכתמסורת

ימצאוהפוליטי>החברתיאליותרנוסרתהן<שהפעםהרשימותבין
משהשלבתרגומופלסטיניים««סיפוריםהקובץאלהתייחסותהקורא
שכתבהלימון«עץאל«מכתביםדופן,יוצאספררתימסמךואלחכם
רמלה.ילידפלסטיני'גולההיירי'אלנשיר

ובפרוזה.בשירהעשירהמדורהפעם,

לראשונהמביאיםאנוובעולםבארץמוכריםמשורריםשללצדם
אתמזכירהששירתהממצרים,צעירהמשוררתשלמשיריהבעברית
המעולהבתרגומומרסאל,אימאןשלנר:זראתוגםהאירופיתהשירה

סומך.ששרןפררפ'של
סלמאןהעבריתכותבהמשוררשלמשיריושרב,מביאים,אנוכן'כמר
לחה.מצא
בזארארג'נאביאלקאדראלעבדדרוויש,מחמודעלונספרנחזורלא

הוותיקים.לקוראינוגםהיסבהידועיםואחרים,קבאבי'
משוררותארבעשלשיריהןאלשיפנההקוראבפנינמליץזאתלערמת

רג'ניסקרריאלענתסנאי'נועהבהלרל-דימנד'אריאלהצעירות:
רבינו.

אוורברך-יצחקעליצחקיידידיהשלמסתועללפסוחלקוראלואל
נפלא,אמריקאימשוררעםוייכרסרפישערךאחרוןראיוןרעלארופד
עלהחומר'שכללהוסיףמיותרמתירז.ריליאםאלה,בימיםשנפטר
בתקורהלקורא,מרגשהעתון,שלוהחדשיםהותיקיםהקבועים,מדוריו
 .אנחנושמצאנוכפייין'עבבושימצא
שיחת-ציבורית,האקטואליתבחשיבותוראשוןאוליאךאחרון'ואחרון
אלוני.שולמיתעםהחודש

הגדולההשביתהבעקבות
גםוהעקבית,הגדולהמהשביתהכתוצאהגדוליםבהשגיםזכוהעובדים
חשובהואשבעיניהערכי'בתחוםרגם<הפנסיה>ממשהחומריבתחום

מעמדתונסרג iלעובדיםויתרשהאוצרהראשונההפעםזריותר.
בעליל.צודקתהיתההעובדיםשתביעתמשוםמתפשרת","הבלתי
מסרותלההיוולאמשמעיתחדהיתהההסתדרותשלשעמדתהומשרם

מקצועיתשביתההיתהזוהמאבק.לעצםרלוונטיותשאינןצדדיות,
היההעובדיםציבוררעוד,בעבר.העובדיםהישגיעללהגןשיצאה
ודעתיים.דתייםפוליטיים,דעותלחילוקימעברמלוכד'
הדדיתבערבותהעובדים.שלההדדיתהתלותאתהבליסההשביתה

בטלוויזיהראינולדעה.ארלמפלגהולאלמעמדהשתייכותרקעעל
מרכזחברעםהעבודה,מפלגתאישפרץעמיראנשים:שלושה
רועםבקולומכריזשלושתםעלמצביעכשהאחרוןש"ס,וחברהליכוד
 .הקואליציה"."זאת

כךעלמחשבהעולההעובדים,שלהפוליטיתהתנהגותםבעקבות
אתשמיציגתמפלגהאמיתית.עובדיםמפלגתבארץקיימתלאשבעצם

דתמין'לאום,שלהבדלללאשלהם:האינטרסיםמכלולעלהעובדים
הדבריםשמסבע-העבודהמפלגתהשביתה,בעקבותואולי'וגזע.
ביתבדקתשעה-הפוליטיתבזירההעובדיםאתלייצגאמורההיתה

שללצדםלהתייצבהיההראוימןלאהאםעצמה,אתותשאל
צהד?!מןהעומדבתפקידלהסתפקבמקוםהשובתים

הבונה,האדםהואהעובדהאדםלהבין'חייביםהכול'ככלותהרי
המנקה,המלמד'המרפא,בית,הבונההמלביש, ,המאכיל ,היוצר
לכל.הדרושיםהחייםאמצעימערכתאתהמפעילאחרות:במלים
הצבא.כלומר'המגן'הכרחגםהואהעובד'הואובנוסף,

העמדותכלאתהמאכלסגםהואומנהיגים,מפלגותהממליךגםהוא
תחומיבכלעובדים,ציבוראותוכן'עליתרהיצרניות.החברתיות

למשל'כמר'יצרניותלאקבוצותשלמשאגבועלנושאהחיים,
תורה.באוהליהנהרגיםהישיבותתלמידי

הגהלידגםשיעמודהראוימןהעובדכילומרמופרזזהאין ,כןעל
ומכוחוהחברתימתפקידויוצאפועלזהפריווילגיה,לאזוהשלטון.

בחברה.הכמותי

מקצועותבעליכולה,האקדמיהמחקר'אנשיתרבות,אנשי
בעליהםהאמנויות,תחומיבכלאמניםבחלקם,נוערחופשיים,

ברגים,הםגםכיהעובדים,ציבורשלוטבעייםמסורתייםברית
כולה.החברהאתמאיריםמעשירים,מחנכים,

בפגימשתקףזהכךלאאךלדעתי'הדבריםאתלראותישכך
תקורה,ישאבלישראל.שלהפוליטיתבמפהלאבוודאיהמציאות,

נושאיםכמהיעלמרשכניגר'עםהשלוםאללפרוץנצליחשאם
הזמן.יבראאולי,ואז,חברתנו,אתהמפלגהציבורישבוויכוח

פדנקלזיגי
פניועררמארד.גאהגברלראשונה.אותרהכרתישנהכעשריםלפגי
ספקמופתעותספקעינייםחייכניות,פגיםבולס.חרסםשזוף.בריא,

איסי,דיבורשסףהשיחות.בארכךואחרקל.אירוביחיוךמחייכות
ישראלי'לאהומורבהםשזורמחשבה,לאחרמנוסחיםמשפסים
-----------מדייקת,התייחסותקל.אירופי
במקצתאפילודיוקמרובעתים

הספרותעלשיחרתהיומייגעת.
שירהעלהאנגלית.הרוסית,
רכן'רב.בפירוסהכולופרוזה.

<שניםהנשקבתחוםמומחיותו

התעשיהאישהיהרבות

זה>.בתחוםממציאהצבאית,

וזכיתלמשל'אקדח,אמרת
סרגיעלקצרהלאלהרצאה
למשל'מגיתאםאקדחים.
תרפיאקדחאחת,בנשימה

שזההרעהמדיקיבלתונוסה,
באכךאחר .הדבראותרלא

לשניבנרגעמזריקמכני'הסבר
הקרסר,המנגנון,הסוגים,

 L.!==========:::!.Jוכר'החדירהעומקהסרוח,
וכר.'"
לעברית.לתרגמםודאגבאנגליתשכתבהסיפוריםבארזמןכעבור

'התמנון',שכתב,חשובהנובלהמהם.רביםפורסמו " 77ב"'עתרן
הראשונההיצירההיתה ' 17-16גל' '-1979בב~תרנגרשפורסמה

יותרשמאוחראמיצהיצירהקאסם.כפרברצחשעסקהבארץ

 •מכשפה"של"זקנתהבעברית,אוררשאההיחדיבספררהופיעה
בשיחהשדייקכפיביצירתו'מדייק .מארדמוכשרמוכשר'סופר

ואינטימית.אישית

גרפיקאי'צייר'מוכשר'סופרמאתגרהלךהראויה.להערכהזכהלא
הספרותתרבות.אישתת-מימית,וצלילהדיגחובבספורטאי,
חדש.לאזהלו.ולגמוללהעריכודיעהלאוהישראליתהעברית

היתהבינינו.היתהואישיתרוחניתקרבהקרוב.חבראיבדתיאני

שלאלרעיוןלהסתגלקשהליזהה.כמעסדרמה.ביוגרפיהלבר
בנוסחמלוח,בדגנקנחולאוודקהיחדגשתהשלאבר.אפוגש
מהיאבלשלי,האבדהזרקרוב.כךרכלהעולםתרבותאישהרוסי.
בגיר.ושנירעייתואלונה,שחשיםהחסרלעומת

 •ואזכוריומיום.זוכראותואני

לאינתיפדהעשר
התבערהאתשהציתהניצוץהאינתיפדה.פרצהשניםכעשרלפני
השמועותפועלים.ארבעהנהרגושבהבדרום,דרכיםתאונתהיתה

על-ידיותיקוסיירשלהרצחרעלנקםתגובתהיתהשזוהיו
כוחותאתבמיוחדהסדירולאהראשוניםהאירועיםהפלסטינים.

על-ידיבעיקרהאבנים,וביידויבהפגנותראהוהציבורהביטחון
והחייםבמהרהלחלוףהעתידותזמניות,התפרצויותובוער'ילדים

הרגיל.למסלולםישובר-דעתםעל-פי-
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 .שמאס
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~ןןן nי,צ nה
הקיבוץהוצאת ;אמימרתזך:נתן

עמ' 125 ; 1997המאוחד;

האישייםהחושפניים,הספריםאחד

סיפורי .זךשכתבביותרוהמרגשים

מאוד.קצריםעדקצריםשירים

שלסיפוריואתמהבמותמזכירים
כללחלוטיןנעדריםאךקפקא,

משורטטתהאםדמותספרותנות.

בחייה,ומדויקות,קצרותבנגיעות

גםנגיעותברקעובמותה.בגסיסתה

משפחהקרובישלהאב,שללדמותו
נוספים.

 '.ב.ב'שירים:מחזורהספרבירכתי

כה.עדזךשכתבמהמכלשוניםשהם
אלולהחזירובספרלקרואניתןלא

שקראמהעםיהלךהקוראהמדף.
ישכח.לארבים.ימים

למוסדאותהלהעביר"כשבאתי
בהבעהבאתשובואמרה:ביהביטה

בןאביך.כמובדיוקאתהשוטר.לש
רע.אדם

מידכיכנראה,נבהלהכךאחר
בליבעולםעושיםהיינומההוסיפה:

שוטרים?"

צער:שעוןאנחנו/לבסוףטובה.מלה
מבליאחריםשל/זמנםמודדים
אליולמקוםעדבמורץ.//להשתתף

ברעידתכמוהכבישנבקע/הגענו

העיר/עת.בטרםשנרגעהאדמה/

מדויקים."חצאיהושניהתרוקנה

התמשכה,הדרךבעגלה/אוהידיים
ואיחרנו •קיארהסנטהעדמטפסת

זעה".ונוספיםמתנשפים

בתהספרותוביקורתהפואטיקה

ביצירותמשווההתבוננות .ימינו

והכתובההפלסטיתהאמנותמתחומי
עיון.וכשיטתמחקרכתחום

למחצה;זרדהליבליך:עמיה
עמ' 222 ; 1997שוקן;הוצאת

שולהמגלהלחייההחמישיםבשנות
עלידעהשלאאמה,שאחותייתכןכי

מכאןהאבות.בביתמתגוררתקיומה,

בעקבות •חיפושלמסעיוצאתהיא
העבר.ואלהדודהזהות

ואחרים;אובסמשפטלוין:חנוך
הקיבוץהוצאתקריאה/סימןספרי

 ; 1997תל-אביבספרי .המאוחד
עמ' 309

שלהמקובציםממחזותיוהשישיבכרך
יםבשבשנכתבומחזות 1ויןלחנוך
"כריתתהמחזות: ; 1997 • 1995

"משפטהבמה>על<שהוצגראש",
באמצע",הסכיןעם"האישאונס",

ומבוהל"."חרדורות","אלמו

שחזרהרקדניתחיים: .גאסתי

 •החדשההספדיה ;יחידכלהקת
עמ' 230 ; 1997המאוחד;הקיבוץ

שדמותנפרדים,סיפורים 12בקובץ

ילדה,לעתיםנינחם,מקשרתנשית
נעההמבטנקודתבוגרת.אשהלעתים
בסיטואציות 1בזמןואחורהקדימה

הנוסעתעיוורתכאותהמוקצנות,

בתאהמשוחחתאשהבעולם,לטייל
הילדהשאיננה,בתהעםטלפון
השראה,נצולתאמה 1בהןהצופה
שלהדמיוניתהחתוליםממלכת
הסיפוריםרעוד.ההיא,הילדה

המקשרהחרסאך 1אוטונומיים

יוצרהנשית,המבטנקרותביניהם,

ולבשלותלהתבגרותשמילדותמהלך
נשית.

מאנגלית:שרה;זאבהטילי:מג
אמיתי";"סיפורסידרתפריון;שוון

המאוחד-דניאלההקיבוץהוצאת
עמ' 249 ; 1997די-נוו;

ילדהאנה,שלמפיהמסופרהסיפור
ילדיהלעהמשפחה,הרוסה.ממשפחה

למקום,ממקוםנודדתהמרובים,
עובדיםמפחדפרנסה,בעקבות

שוגות.שערוריותומחמתסוציאליים
מציירתובתוםפאתוסחסרתבלשון
התעללותשלמסריטתמציאותאנה

הילדיםבהומינית,פיסיתנפשית,
ולגחמותיהם,למבוגריםקרבןהם

שלהאוניםולחוסרלתסכולם
 .עיןהמעלימיםשלגםוהמתעללים

 1קדמןיצחקדבר:אחריתהוסיף

היל.דלשלוםהמועצהמבכייל

 ;טוןדבמזת :ביבנוגיאווג
 ; rבללוי;שמעוןמגרמנית:
ואהרןבוטוראאברהםמגרמנית:

הוצאתאיילים;עופרסידרתאמיר;
עמ' 112 ; 1997המאוחד;הקיבוץ

עוסקובסון""מותהידועהמחזה

ויריביו.שותפיוהאיש,בדנטון

בןמביהגרוהמהפכןהמחזאי ,ניננו

בדנטוןראה("ווייצק">-19ההמאה

המהפכה.סתירותאתהמגלמתדמות
.מ.ויעלגרפיביוסיפורהוא"לנץ"
שלתקופתובןומשוררמחזאילנץ,
שפיותוארנוןמהלךהמתארגתה,
לנץ.של

<שמתניננושלהמעטותיצירותיו
כמעםעוררולא ,) 24בגילמטיפוס

נתגלוהן .ונשתכחובתקופתוהד
העולםמלחמתלאחרבעוצמהמחדש

האדםמצוקתאתכמייצגותהראשונה,

המודרני.

זךבתן

האדום;הצעיףשטיינברג:יעקב

יגיל;רןמבוא:והקדיםבחר
עמ' 119 ; 1997גוונים;הוצאת

האדום,הצעיףסיפורים:שמונה

החולההרב,בתהעיוורת,יללה,
מותהדסנה,חוףעל ,בקור ,ביער

יליד ,הסופרשלסיפוריוהזקנה.
אלגםמדברים ' 1887אוקראינה,

עסקשסיינברג .העכשוויקהואר

 1ארוסיבמתחהמאופקתבדרכו

מבואהקדיםגילירןבמוות. ,בחולי
מניעככוחובהעדרבדממההעוסק

שטיינברג.בסיפורי

שרכשבילנו"לאגנוסר:יאירה
אברהםיאירשיריעל ;הסקסופון"

אברהםע"שיאירהוצאתשטרן;

עמ' 468 ; 1998שטרן.

שטרן.יאירבשיריראשוןמחקר

עלכותבתגנוסריאירההמשוררת
"המדינהשלהמקולל","המשורר
מוכרתאינהששירתושבדרך",

חברתיות,היסטוריות,מסיבות

שלבאישיותוהקשורותומסיבות
ספראתלפרסםלאשהניעוהר ,יאיר

כוללהספרשלהראשוןחלקושיריו.
מביאהשניהחלקיאיר,שלביוגרפיה

הלימודיםמתקופתיומןקטיע
ושיריםהעבריתבאוניברסיטה

"חייליםביניהםברוסית,ראשונים
שירים .פירנצה''מחברותאלמונים".
שיריםקובץפרסוםלקראתוטיוטות

חייומתקופתהשיריתעבודתווכן

כלפיאשםתחושתהמביעההאחרונה,
באירופה.שנותרוההררים

 • n:בהא·הו·ב:וזאת t:ה;

 ;גרמנילידידמכתכיםקאמי:אלנו
 82 ; 1997קפלן;עדינהמצרפתית:

עמ'

האלימות"נגדמאבקשל"מסמך
מכתביםארבעהבמברא>. ,<קאמי

ופורסמוהכיבושבזמןשנכתבו

משנתכברמסתמנתבהםבמחתרת.

כוללהמורד".ר"האדם"הדבר"
לתרגוםקאמישהעמידהקדמה

דודמאתדברואחריתהאיטלקי
אוחנה.

כרמל-הוצאתהמוות;פריחתמיכל:
עמ' 71 ; 1997ירושלים;

ררזנקרנץ.מיכללמשוררתשניספר
אהובמאדםפרידהמתעדיםהשירים

 .מרתושלאחרוגעגועים
לאסמעם,/שערדיודעת"אני

פריחתהכותרת/עליכברנפתחים
בציריה/מתהפכתוהאדמההמרות.//

יצועהאתמכינהמכארבה/לשה
כברנפתחיםלאסאחרת./לילדות

הכרנ;ירת".עלי ====-=----------

צחוקהזנקלבר-זבידה;כריסטינה
שלמהמגרמנית:שבים;אלפי
 46 ; 1997רשפים;הוצאתטנאי;
עמ'

המשוררתשללעבריתמתורגםמבחר
החיהגרמניה,ילידתוהציירת,
בישראל.

סלעיםהנצח,/שלהזהב"עין
אכסניותיבשה,/חולבתבנית

צחוקקברנחפזות,/לסלמנדרות
בדם,/שגידפוומערתשנים./אלפי
חריץ,/מכלניבםהאנושותדיוקן
 .ענקים"זיתצעישלזמןנטולתנשמה

הגבעה;עלעמדהגנרלבל:היכריך
סידרתלוביאנקר;רונימגרמנית:

 ; 1997ביתן;זמורהתרבות;מבחר
עמ' 219

"האיוולתהמלחמה.מןסיפוריםקובץ
החיילשלמבטומנקודתוהעוול
במכונהומפוחדקטןבורג ,האפור

השטנית".

שטיינכרגיעקב

הוצאתכשלושה;טיולחירש:אלי
הקיבוץהוצאתהחדשה;הספדיה

 ; 1997קריאה;סימןהמאוחד/ספרי
עמ' 126

וששבתשעיםמשרטטהירשאלי
מאררבייסושברעבןמסעסונטות,

וכתובתיאשתוכחברתלסיינה,
וויה.

תל-אביב,לאזהשאסיזי/"שכחנו
לאזהלבדנוגבעה./עלבגריהשהיא
עלוויהעםאכלבעיה,//היה

האדוםהצעיף

ואמבותספרותהולצמן:אבנר
הוצאתמושג;סידרתפלסטית;
יהושעוקרןהמאוחדהקיבוץ

עמ' 160 ; 1997לאמנויות;רבינוביץ
המבוא,ספריבסדרתשגיספר

מילוןלהצגתשנועדה'מושג',

הוצאתחיים;אותקררפלג:מולי
עמ' 63 ; 1997המאוחד;הקיבץו

פלג.מולישלראשוןשירהספר
אולר.רוןעל·שםבפרסזכההספר

אנחנוכך/אחרמתים.אנחנו"תחילה

4 
"' -·*-'·• ?lett"' ~ 214גויון 



מצאלחחסלמאן

שחיהמחכל

בח!!ים,לישהיהמהכלאת
."' T -TT '.' ' --' 

;ר sלסיכ;לאני

ס~םת::כ:ד~ף~ל

ס~יץ 7~לחינף,~לחים,:ב;אלא
~קך~נף. ר~~~'סלב~ל ב;ר~~

ואחתבשמים.השביליםרביםה.כ --: ·-ז- . ·:- ·-
ז:יינ;ק;תדך~נף.חיאס~רז~ל
סבלללאהחישלזרע;אתישתףלא . : :· -: :· --: .. :· 

~ש~ה~לג;ןל.נף, 1fך~ם .ם;ר~;
שאיננף,השנאעללהתחרט?לדאם

: T T ·· - : ' : -T - -."' •·• :• 

שאיננrז.האופאעלשאיננף,האבאעל
 ז·:•••: T'T- •:•••:ד-ד-

 י~;ן~'לקחף:כ~ז~ל ,אףלי ,א;
עת.ללאה~בא;ת

-: T : •• 

) 1 ( 

ךח;~ה, זר.~~:נ~רס~יש~מ;ת
 .ה~ס~~ך~ןץנ;ןד~סיהינ;ק

) 2 ( 

 .ם:ד:;לי~ח.ק ה~pז;:רם
השמים.עלחלבשמטהאחתויד

: T --T:T TT --ז-· 

) 3 ( 

הע;לם.פלאהףאמהידעתיולא
 T T ''. '",- ' :ז- :

הלאומיבעידןהיצירהחופשעל~ןם.~אל~ןץ ה~~~ל ם:~~ין

) 4 ( 

ממזרח,רףחעםשנמהלכשבל
-,, :• ,'' • : -• -• • : T 

 .ח~~~לאך~~בל 1 ~ ,סלו~ז·\כ:

~בףל;תלא~די~ה, י~~י)_ז'~~ינז
י;םשש;מרצבאא; ,לינטףחים

ו p · 1י )t ך.".'ם:ליום~י~ליל~לה
~שףל.י ק~~~~~ןל~~נכח~דע;~י

 ה~~;מי~~י )t '~~ינז~~ח;נ;נ;ןיו.
'~קןא ,ק~ק~~~רל~~ט~ח;קקת,
~~ינז~דסרים. ן~~~ p:~~עףת
י~~י )tך ,ס~דסרל~ם~ן י~~י)_ז'

אליאישיב;אלא .ערבימכתרגם
-·' : T :-ז ' T ' •• -

 ,נביכ;ל ,שאנישואבטענ;ת
: -:-" : :· :-. . :" 

ר )tל~ קר;!!~~בר gqט 9 י~ר~~
בחגיהם.העםבנימסביםשאליה

."'''."' :,,•• :•• TT :-·• :• 

~ב;.ח.יחם.ק~רי~לצ;םלים
ס~רא; ·,ט 9·~~אלי י~~י)_ז'~~ינז

 ,ת;!!~~ p: ה~;ב'~ךהי ry ~~~ךגףן
ה!!לדים.בלבב;תףבתי·ננסתמסגדים

• : T • ז•• : :• •,• : • : -: T • 

 .ם:~'ם wקוףש~ל~בדאי':מףתף
~יר;ת q~לז Pשףםי~~י )t '~~ינז

 ת;ב~~ ן~~לא , ר~~~ס;סרא;
ס~נרים.?נר~~ןתס~~דךט;ת~~רק
 .ו}ם ,הך'~~שףםלי'ז_)ין~~ינז

ראשב wי;שףםיז )tךראש,~ליא;
בנסב;ת ,יכ;לאבי .ראשיעלשע;מן

 ם·י~~~לדכ~ךשרתלה; t(f ~ת i~קל
 ,םן~-ן~י;ת ryל , י~~~ד
י· Viס~ק~ת

) 5 ( 

~יש. p::נ~ר.י 7:נ~דש ti ~~ך~ם
~יש.~לב:ץ p~ל ן~~ס:הסכל

 96יולי

קינח

להתחרט? ש!!מהעל
-T ·• : ' : -•· 

לחtפטלמדלרב,ים, iiאל

'ל';ת··ד~ליו s ~~~דו~ i םי~~~~
ס:רם~ט pחנ:י~~ןםע;דהינ;ק
ש!!צרע;לםשלורב;זאת .יונעיב

אדם.~לדרנ;.-זאתבידיואלה;ם
 TTת ry ~ p ~ך~~לח;ל.ך Tהףא ז~~·~

ך~ךל.'ה;ל.ך ץ~~; ,ה~ tiסק~לסיר
 ;מ~~?ל.ח.תדק ,ם:~~סם wןלא

ס~~תחיאךזאת .~לחי~פףקק~ת
האפל.בחללרגליואתהמכתתהאלעל

זז··זז·:ז:- ·: ··-:- ··ז-

5 
----- ' 97דצמבר



 5ן:וז
=-= 
ן~
~ 

 •- ~ ~~~~ '!\-י" ..... ~" ~-----'

מרסאלאימאן
סומךששוןמערבית:

שלאלחיותיכולשמחתםבמלוא

~~נ:וי 7מ~ל.פ;ן~ת סי~~~
דניםדבריםעלהשנהלפניאתםואש;חח

 •- " T :- םי~~~ ז~~ •ם ij ~לברא•~יי

מזנו~ס;ף 7~~יש;ת~~עו~ר fד~ .
ח;ן w ~ם ryלד~~ש

~ה ?i~מדפ;~ךיםם ij ;לל~~~
רים. rw ~דל~~~ים

אוכלשואלהי;תיכ;ל

ל~ם.-מז~ה~ס;ף "~~ ת~.ל~ובת
ל~ד
מסתימוללהאת

 • T • •: : •י.

נ;פשיםשלצוום
ידעז-ויםשואלמח;ז;תהמשתרעים .וח;פים"

: • -• : T : • • : :• : -: • 

א;נ;ום.:ך~ה~וא:ס~ז
~'ימ;rויק;ל~ת~~ז:ייקל~ז

~לח י~~~~~ע;נכיוק,צ;ת~ת~~~ילה י~~~ע;ן
ז5~~יז~ים wד~ע.ב;ו
א;מו:א;ת;ששמעתי

- . :-ז ....

- . ... . :-- .. • nמריחאביי;ן"ריח

ג~ים 7 ן~~ם ij ~~ר.א
שמחתםנמל;א

' : ' : T T 

לבזיושאני
: :· :-. : -. 

רי w ~~ד~מנקו
חדש;ת.שנא;תיהיוע;ןכל

T : ' T: :-ז 

עצמיאתחושפתאני
מרקסאתלכבד

לאביל;מוח!!בתאני

~ ci ~~מ·: ו~ ry -יר~ b ליוג;ישו~נ:וי ל~~~~דק,ז:יי~
ני;תר:ל;ן;מההיה

TT ."' : -

המואריםהוארהחו;נ;תמול
ז•- T ~ז--

נשיםלבניהגדושים
-: • • : •• T • 

נילעצריכ;להאינני
•• :• • : T -:-• 

~ךקס.~לב ;ש~ל~

~ךקסת 15ל~~י
א;נ:ןי~~מבוז5לה 7מ~~סףמ:חיי~ן~וז.ה

-ש;נ;תנמן;ת-לזגזגהרשיתי"להם;אשו
-:-.'' T .'' • : •• • : -:•• : • 

לידידי:ל;~ך
ו·~גי r:~9.ק,ל~לש;נ;תג;ימונ;תלי ש.:
~לי ז?~ ,ת; !J י:ז~~ ז?~
 .ו;ת·י~ 7ם ry~י~יא;נ;ון~ובל.קב~~י

לאה~ביל;מוח!!בתאני
 .לבגיד;ת;דה iמאני

-:• T • : • -

ן ryע.די 7 ~~
דבכהז~ז~~ז:יי~הס:ינ:וילא
 .ף,ק;ח~~י;~א·ד~ן~ךסב~~לינ:וי l'י

~גו~י.;ת !Jמםבו ן~~-ו~~מ~נ;תת 15 . .· . . . . . . 
~ךקס,

~ךקס,

 .ל;אסלחלא;.לם yל
: T ."' : -

ליואשר

לק,נ~אוליא~~ל
עצמיאתח;שפתשאני ". -: . :· ". :· -: . 
מאח;ויה.להתחבאדני

 T '".ר •• ••- : ' : ••:

l_( זזtבארניברסיםתמחקרתלמידת , 30בתהקיריתמשררות-~ךו?אלימ
מ"ע~רהשנישיריהספרמחרךלרקםרכאןמרכאשתרגומםהשיריםקהיר.
 .) 1995<קהירריקודים"ללימודן;~;ו~יםחש~ך
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ך,מכזנך,כצלם

 ;בשוקולדהחייםטדרפין:דודי
 74 ; 1997'עכשיו';הרצאת

עמ'

אךרגשיתחלול ,טכנולוגיעולם
נשקףאפשרויותועתירצבעוני

בספרוטרופיןדורישלמשיריו
בשוקולד"."החייםהראשון:

בסגנוןמשתלבתטרופיןשלושירת
מבסאתוהיא ,הפוסס·מודרניססי

התקופהשלאחדפןלפחות
השטוח, ,כןוהממהפןהעכשווית:

הממוחשב.

טרופיןשלהחדשהבשירתוהעולם
אינסופיכאובייקטלהתפרשיכול

למניפולציות ,דמיוןלפעלולי
אוליופימקוראינטלקטואליות,

לאודאילחלומות,לאאךאכזבה,
ניתןזועולםלתפיסתלרומנטיקה.

וגםשונים,במסריםאישורלמצוא
מקראיות,דמויותרותיאבאמצעות

קלאסיות.וספרותיותגירתומיתול
אלהדמויותביןה"מתווך"השיר

האנושיובזיכרוןבדמיוןהנמצאות

הקיומיתהמציאותלבין ,הקולקטיבי
מסוגקיוםלהןקושרהעכשווית,

 .חדש

והמשמעותהמסתוריןהקסם,

לדמותהשישהעמוקהפיתוסוהפיל
בארץעליסהשלוהרפתקאותיה

אלמנופץ ,למשלהמראותוהפלאות
רבות·במניותה"משחקתאשהמול

 "]".[אניןבריאותמזוןללתוזסיכון
הלא·רותיהוק<ושאר . 23עמ'

'ב'החייםיתוארועליסהשלאגדתיים
בשוקולד">.

מפגשנכוןלאהגיבורלשמשוןגם
אלו:מינוימציאותעםבמיוחדמלבב
השסתוםאת"פותחאושהסופו

קטןועף ;בטנובמרכזהקבוע

 .) 44<עמ' "ויפמעלקןומתרו
לעולםעצמן"מתאימות"הדמויות
אשליות,ניפוץשלעולםהמכני,
מנטיקה.ורונטול
המקראיותהדמויות ,כןכמו

גלםכחומרמשמשותתיותווהספר
כבסיסאושירית,עלילהייתולטו

חוזר""ביקורבשיר .רעיוןלבניית
שלהארנבעםהגיבורשמשון"נפגש"
שם.נמצאהשירקוראואפילועליסה,
רבתוהאהסכנהאחת.בכפיפהכולם

זה,ובהקשרזהבמקוםהשירילטקסט
חסרי·לתיאוריםבגלישההוא

דו·פלקטיותתמונותמשמעות,
מבליאבסורדיים,וצירופים ,ממדיות
הספרותיתבהצדקהישותףשהקורא

לכך.היוצרשלוהאמנותית
והתקופההעולםשלהמכניזם

אמיתייםהםבשיריםהמשתקפת

השיריםעודכלונכונים,חלקיבאופן
בנקודהבעצמם.למכנייםהופכיםלא
עלסרופיןשלמשיריוחלקמצוייםזו

אופיבעלמסוגנןביטויביןהגבול
לביןופוסט·מודרניסטינטלקטואלייא

בתכניםאמנותיחסרבהםשיששירים

הרגש,נימיעלהפורסיםמשמעותיים
אמנות.לכלהכרחיתנאיומהווים
מתמודדתאיתםלנושאיםמעבר

בהניכרת ,סרופיןשלשירתו
העולםעםבוגרמפגששלראשוניות
האמיתייםצבעיהםעלוהמציאות
ניחם.מכאועל 1יחדגםוהמזויפים

לזהותאפשרמהשיריםרביםבתוך
המעורבתלעולםביחסהתפכחות
אתהעולם,אתלהביןבניסיון

עלהתקופה.ושלהחייםשלהדינמיקה
השורותביןמבצבץאלהכלקרע

עלהקיוםעםהמתמודדהפרסיה'אני'
התודעה,עם ,שבוהשונותהתופעות

זאתהאישי.הקיומיוהמצבהזהות,

מובלעדיהאישישהאלמנטלמרות
 1התיאוריהסחףבתוךמיטשטשודי

 .אמירתי ,פילוסופיאינטלקטואלי'
מספרמצוייםבקובץהשיריםבין

שניתניםפשוטים-מורכביםשירים

השירכמואחת,מפרשנותליותר
בראתי"שלשוםמכני":"אפרוח
חציוכתוםחציומחול;אפרוח
ושתייםלוצפותכנפייםכחול/
השלילי;הגגאתמצפותהשארשלי;
במחול/ורגליואפרוחיתשפתו
ידייםבחול;ניטשותירוקותנוצות
חציקינטימפתחאדום/וזהברבות

שלמרתכלולמכניאפרוח /מדחום
נטוש."וחולמאפרבראתיוליטוש;

רוחאתהמבטאזהשיר .) 8<עמ,

להתפרשעשויבקובץ,השירים
על·הנבראיםלחייםאירוניכניסוי

שלמקומראתש"תפסה"מכרנהידי
דווקאולארזאת,לערמתאלוהים.
לראותגםאפשר •מוחלטתבסתירה

המבטאשירארס-פואטי.שירבר

יצירתימתהליךהתפעלותתחושת
 ,שירלכתיבתקשורלהיותשיכול
מהולה"בריאה",מתחושתבושיש

אופירעלמסוימתעצמיתבאירוניה
שלכפיריצירשהואהמכניהשירשל

תקופה.שלתוצרגםאבלהמשורר
בשיריובולסהאינטלקטואליהרובד

שכלתניתהכתיבהסררפין,דורישל
אךלעיתים.לוגייםוהמבנים ,למדי

הרבה ,דמיוןהואלכתיבההבסיס
בנוימהשיריםניכוחלק .דמיון

מתוךהמתפתחותמורכבותמתמרנות

התמונותבתוךדמיון.שלהבזקמעין
מציאותמעיןנרקמתובאמצעותן

להכיליכולההזוהמציאותחדשה.
ארפנטסטיותנוףתמונותרכל:מכל

בעיקרך),עירובי<נוףריאליססיות
אורגשותשונים,אובייקטיםתיאור

בלתי·כרגשותלתרגםשניתןמה
העלילותהתבוננות.זרויותאמצעיים,

כדיתוךהתמונותעםבבדבדנטוות

בסריעקב

האחרונההלפני

~רנקרא;רע;להש~ב
סמ~כה ,ם~~לסמ~כהעירעל

-• : T ז-: T 

ע;ןע;ןם, ה~~~לח;ל'
~~~ V( םךא~ליל~ין;קים~

 .מיד;iולתאם
: T •• • 

 ז~~~~ת rם~לר~ס.לים
מרכבהטחש~ב

 ן~~~ל ח.ל~~~

נליסט"יםטיליםבבסיס . : . . . -. : .. 
ו pלם~ר;ב

ד~~ה ה~~~
ליבשתמ~~נשת ·-... . . -.... . . . . . 

~ת rםדק
~ iiry ~ע!ר.~ ם:~~-ן;י 

רזשמנחשת . -... . .. .. . . 
התש~בה

-: T 

האחר;נהיהופג
 T-:ז- ••:•-

 17.11.97ת"א

אלמנטיםברשישמרקםיצירת
המקצביםמבחינתקולנועיים

העיןשלוהמעקבהאינטנסיביים
התמרנהאחרהמצלמתהשירית
והתנועה.

הםוהמקצב,התמונותהכתיבה,סגנון

להתייחסותהעיקרייםהאלמנטים
אינםלרובהשיריםנושאיבשירים.

קירםאיןלדמויותגםגורים,מר
בדרך-כללמשרתותהן .עצמאי

דמיונייםמצביםתיאוראורעיונות,

כשמדובר 1למשלחצי-דמיוניים.או
<עמ'שקספירי"מוקיוןקמפ"וילעל
שנסווהלמשהודוגמהרקזוהי ,) 14

יפה<דימויהנפש""כישורעל-ידי
על.ברפרחיגםהסווהעצמו>,בפני

ואולישמש,וגםהירוקה,תפרחתם
מרכיביהם.עלנוספיםשלמיםעולמות

הכותבנטלהמוקיוןשלדמותואת
מציאותלתוךוהעבירוהמחזהמתוך
"קוריעלמככבהואשםשירשל

חדשה".שמש

דליהשלממוכנת""בובהגם
בקולנועמכני"ו"תפוזוניקוביה

שלפניתקופהשלרוחותהלךיצגו

שלשירתואולי ,דורשנותכמעט
התקופהשלמברעליהתהיהםרופין

כברמהווהאינוהמכניזםבההנוכחית

מורגשיםלהיותומתחיליםאיום,
שאוליאחריםלטעמיםגעגועים
שלהשוקולד""ציפוימבעדיבקיעו

האדםבצלםשנבראוהיצורים
אוערכישיפוסבכך<ואיןהמודרני.

לתופעההתייחסותאלאוהשוואתי
מסוימת>.

בחלקםסרופיןדורישלשיריו
שפהמתומצתים.חלקםאינטנסיביים

חריזהשלבתוספתוצבעונית,עשירה
היא·השיריםפוס"תמודרני.בסגנון
ניתןלמדי.מובנתאךפרסית,שפה
המשורריםשלהשפעהבשיריםלחרש
מעברסומק.רוניובעיקראבירןדוד

שלהמקורישמוקיימים •לשירים
מתנוססתעליההספרפתועסיוהספר
סובלמכני""אפרוחמעיןשלתמונה

לאשהעטיפהזמןכלבשוקולד.
להתענגניתןההצגה",את"גונבת

תמיםהמעסבסעמולחרשוכמעםעליה
 •השוקולד.שלאירונימעס

גררכיץ'ניצה
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שלמיםאדםבני
יותר

לעץמכתכיםאל-תיידי:כשיד
דניאלהמערכית: ;מרןהלי

חכם;רוניתעריכה:כדפמן;

לאינפורמציההמרכזהוצאת
 1997ירושלים;אלטרנטיבית.

היאמהדמיון"מוזרה"המציאות

נכונה;לפעמיםאבלנדושה,מימרה
אםלעיתיםשואליםהספרותחוקרי
המציאותאתמחקההספרותיהבדיון

אתשמחקההיאהמציאותשמאאו

דוגמה:והריהבדיון.

הפלססיניהסופרפרסם 1969בשנת
"חוזרבשםקצררומןכנפאניג'סאן

החזיתדוברהיהבנפאנילחיפה",
שלארגונופלססין'לשחרורהעממית
סופרלהיותובנוסףחבש,ג'ורג'

מסעןבהתפוצצותחוסלוהואמוכשר;
 1למכוניתומתחתשהונחנפץחומר

ב"חוזר"כוחותינו",בידיכנראה

תושביפליסיםזרגעלמסופר 1/לחיפה
מלחמתלמחרתשהגיעוביריחו'מחנה
הולדתם,עירבחיפה,לבקר 1967

 •-1948בהמלחמהבעתנסשרשארתה
הישןביתםאתלפקודעתהרצונם
עלהמהלבררשאתוביתרבעיר'
אזשהיהח'לדון'בנםשלבגורלו

שקדמההמהומהבעתונעזבבחיתוליו
מתקבלהזוגמהעיר.ההמוניתלבריחה
מרים,ידיעליפותפניםבסבר
'לדוןשחומסתברמאז'הביתדיירת
ובעלה,מריםידיעלואומץנמצאבנם
לדב,הוסבשמוילדים.חשוכישהיו
המפגשאתבצה"ל.משרתהוארעתה

שראהפליסתלמרים,הפליטיםזרגבין
בתחכוםכנפאנימתארבעצמה,

האשהנדירה.ספרותיתוביכולת
באורחתוארהלאהיהרדיה

כמפלצתכלומרססריארסיפי'
רגישהחמה,כדמותאלאאנושית,
שדב·הואהסיפורשלסופרומסקרנת.

ומצהירמיחידתו'הביתהמגיעח'לדון
הואשאיןהביולוגייםהוריובאוזני
בעתאותונסשרהםשכןבהםמעוניין

מנוסתם.

זכתהדב·ח'לדוןשלהופעתו
אלגוריות,רובןשונות,לפרשנויות

שלעיתיםואחריםערביםמבקריםמצר
שברורמהאולםכמוגזמות:נראות

באורחהנציחהפלסטינישהסופרהוא
המציאותאתעזיםובצבעיםריאליססי
 , 1967מלחמתלמחרתשהשתררה

בדחילו-באופליטיםמאותכאשר
הישניםבתיהםאתלפקודררחימר

הארץ.רחביבכל
אתהמחקההספרותיהדמיוןכאןדע

אתהמחקיםלחייםרעתההמציאות.
החזיתשלאחרפעילהבדיון:
אףכתבאל·ח'יירי'בשירהעממית,

קסןספררבות,שניםכעבורהוא,

באותםסיפורו-הוא.אתסיפרובר

הגיעהוא 196 7שלנסעריםימים
גילעדמגוריומקוםשהיתהלרמלה,

מחוזהישן'ביתראתלראותכדי , 6
חברים,שניעםהלךתחילה .ילדותו
שלבבתיהםלבקר 1לשעברומלאים
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וזכרוממנומבוגריםהיו<הםהחברים

מהםאחדהיסב>.הערביתרמלהאת
בקללותהביתדיירתעל·ידיהתקבל
התקבלהשניפנים.בבושתוגורש
המנהלתידיעלמכובדתבצררה

עתהששכןהספרביתשלהיהרדיה
בשירשלתורוכשהגיעהישן.בביתו
לוציפתה 1ביתר-שלודלתעללדפוק
 , 20כבתנאהצעירהרבתי:הפתעה

האורחיםאתקיבלהשמה,רחל
להציפושלאובלבביותבחמימות

נקשרוורחל,בשירהשניים,ביןכלל.
קשובההיתהורחלאמיצים,קשרים
שלוסבלוחייופרשתאתלשמוע
היתהמוכנהואףהצעיר'הפליס
הפרליסירתלדרשותיולהאזין

עםהגיעהמסתבר'כךרחל'הנרגשות.
וביתר 1948בשנתמבולגריההרריה
צעירההיאלביתם.הפךבשירשל

כלשהי:דתיתנסיהבעלתסקרנית,
אתהציגההיאבשירעםבשיחותיה

במלואדתיתהציוניתתפיסתה
בתשובותונתקלההתמימות,
שלגיההאידיארלרברוחמתלהמות
"אבללנשיראומרתכשהיא"החזית".
הארץאלפלססיןעלמררההתנ"ך
ישראללבניאלוהיםהעניקאשר

בשיר:להעונהאחריהם"'ולזרעם

נדברבראיאחר-כך,התנ"ךאל"נגיע
 .ימינושלההיססרריהעלעכשיו
ראשיתשסבב,רעיון'היתהישראל

המערבשלבדמיונוכל'
שתיבגללוזאתהאימפריאליסטי.

לפסררכדיראשיתברורות:סיברת
ושנית,באירופה.שם,מכם,עצמםאת

 1תימשךבמזרחששליטתםכדי

יאחזרהםשלכםהמדינהובאמצעות
זוהיהערבית.המולדתשלהחנקבחבל

הבינהכאשרבקיצור.הבעיה

האמיתיתכוונתואתשלכםהמנהיגות
אתלהזכירהחלהמידהמערב,של

ארץאודותעלסיפוריוואתהתנ"ך
המובטחת."האץרודבש,חלבזבת

השתכנעהלאשרחלפיעלואף
שהסיפורהרישיחה,בןשלמהגירנו
עמורבנימשפחתובנישלהאנושי
תפיסותיהאתושינהעליההשפיע
הבעיהשלההיססרריהלגבי

חמים,יחסיםנקשרוהפלסטינית.
רחלביןהדדיים,בביקוריםשלרו
מהזמןאולםבשיר.שלמשפחתולבין

באשמתבשירנעצרמכןלאחר
לאאשמתואךחבלנית,פעילות
נעצרכךאחרשוחרר.והואהוכחה,

וסופוממרשך;למאסרונידוןשנית
הצבא.בפקודתמהאץרגרוששהוא

מכתברחלאליוכתבההגירושערב
"ג'ררזלםבעיתוןאותרופרסמהגלוי

פגישתםפרשתאתגוללהוברפרסס",
פרסיםבכמהשונה<שהיאוידידותם

שהיאכפיבשיר'שלמגירסתר
כותבת:היאבספרר>.משתקפת

שגורמיםאלהאתלשנואהוא"סבעי
משרםכאבלגרוםהואסבעיסבל.לנר

באופןזאתולהצדיקכאב,שסבלת
אדמהפיסתעלחייםאנו .אידיארלרגי

בזהזהאוחזיםהעמיםשנישבהקסבה,

מאמינה,אניהרה·גורל.בחיבוק

נחוברסומןנינינושהמפגש

להגשיםבכדיגדולות.אפשרויות
בני·להיעשותעלינואלו'אפשרויות

משמעותמבחינתי,יותר.שלמיםאדם
להביןיכולתנואתלהגדילהיאהדבר
הסבלבאמצעותאחריםשלסבלםאת
למזור.הכאבאתולהפוךעצמנו'של

עומדותגעשכרבשיר'לי'נראה
למלאחדשותהזדמנויותבפניך
ישראלאנשיך.שלבהנהגהתפקיד

 .ארתךמחקזתלמעשהארתך'שמרחיקה
להפגיןבנקשהאליךפונהאני

לאבדרכיםהמשתמשתמנהיגות
זכויותיך'למעןלהיאבקכדיאלימות
להכרההחינוךעלשתתבססמנהיגות

 .שלוהיחסיובצדקבאויב
ולישראליםלפלסטיניםפונהאני

השימושכישיבינובנקשה,כאחד

הקונפליקטאתיפתורלאבכוח
שבהמלחמהזוהישלו.הבסיסיברובד

העמיםששניאוינצח,לאאחדאף
לאמהםאחדשאףארלחירות,יזכו
בה."יזכה

ובשיר'רחלשלידידותםסיפרו
ובלתימפתיעבמציאות,שהתרחש
בביתהניקורתיאוראולםשגרתי.

שסיפרלמהפרסיםבהרבהדרמההישן
מהאךהנובליססית.ביצירתוכנפאני
בשירשלסיפורואתשערשה

דב·שלמסיפורויותראף"דמיוני"
שלאפרסהואלחיפה""'בחוזרח'לדרן
והרריההתחתנהרחלכה.עדהזכרנו
ממאסרושוחררוכשבשירנפסרר'

הביתעללוותרהחליסההיאהארוך
אלאהמקוריים.נעליולזכותשנרמלה
בנישלהירתםנשלכישהתברר
"נוכחים-נפקדים",אל·ח'יירימשפחת

הביתאתלהעביראפשרותאין
אתלהעבירהרחלסלפיכךלידיהם.

נייסרלי'שלישי'גררםלידיהבית
רמלהלילדיילדיםגןשישמשבידיעה

הערבים.

ברורלאהמעשה.סיפרומסתייםכאן
אוסלוהסכםלאחרלנשירקרההמ

ולאהפלסטינית,הושרתהקמתולאחר
עירלרמאללה,חזרהואאםאנמר
ה"בלתיהמעשהאולםמשפחתו.מגורי

בזכררןנותררחלשלפסרירסי"
שלדופןיוצאכגילויהקורא

שלגםאבלאנושית,סרלידארירת
חייבתישראלפרליסית:חוכמה
ברצונהאםנפשוגדלותדמיוןלהפגין
השכניםעםקיוםלדותנאיםליצור

שלומעשיהדבריהאיןהפלסטינים.
בתחושתארבתמימותלוקיםרחל
שלהפגנההםאלאחולנית,םשא

תמררהתיתכןלאשבלעדיהפתיחות
חיובית.

והופיעלעבריתתורגםהספר
חכם.יתררנשלהנבונהבעריכתה

ביסודיותערךבהספרהאמת,למען
לולשררתכדישרנההמקוריומבנהו
המקררבערד"התכתבות",שלצררה

ממואריססיברצףכתובהערבי

של"פעימותנקראהוא<במקרר
דבראחריתנוספהלספרזיכרון">.

והסופרתהעיתונאיתשלעסהפרי
עםמתמודדתהיאשברהס,עמירה

שואתביןלפעמיםהנערכתההשוואה
ית.הפלססינל"נכבה"אירופהיהודי

ומעורריעיםמשכבנויהוכצפרי'

להיותצריכיםהיולאאךמחשבה,
<הגםהזהלספרלדעתי'מסופחים,
בשירשלמפירנשמעתשההשוואה

שלאמרדדים,הםהספר>.נגרף
פעמיתהחדהחוויהאתבמתכוון'

ארתהופורסיםלפנינו'הספרשמעלה
והיססוויוסופירת,פרליסירתלפרוסות

אתלהשאירלי'נראהכךהיה,ומוסב
הפועלותהדמויותשתיביןהמפגש

בתרועתלהדהדשיוסיףכדיבסהרתר'
הקריאה.סירםלאחרגםהקרוא

• 
סומךששון

חוצהכביש

וביבוג'ניס
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נבכיאלמסע
 1תודעד 1ד

שאל;ספרגלדמן:מרדכי
 87 ; 1997המאוחד;הקיבוץ

עמ'

לדימוימתאיםאיננוגלדמןמרדכי
אתלאורהמוציאהמקופח,המשורר

להגיעמבליזה,אחרבזהשיריוספרי
השירהקוראישלתודעתםאל

השביעיהואשאל""ספרומבקריה.
המפרסם ,גלרמןשלהשירהבספרי
אשרשנהלשלושיםקרובכברשירים

כבודשלמקוםלוביססבמהלכן
השירהשלומצטמצםההולךבמרחב
בארץ.

הקודמיםלספריובדומהשאל""ספר
הואמהם,בשונהגםאך ,גלדמןשל

התודעה.נבכיאלמסעכולו
קחלתודעה?/שמחוץדעהוהת"מהי
לעוברישליהועשנהשאלהלך

ממנהוגדלשאלהלךקח /הרהוריך
אחרונה;חכמה ,מוריךאת ,הוריךאת

אלאטית/לתנועהחלולערבלךקח
אללבואך;במלאותהממתיןכל

<עמ'העין.""מןהסמויהמלאותשפעת
פסיכולוג ,גלדמןשלמקצועו .) 80

עלהעמוקחותמואתמטביע ,קליני
הזה.הנפלאהספרמשיריואחדאחדכל

שלחדשלשיאהמשוררמגיעזהבספרו
בבהירותמעוצבתאינטגרציה

הכמעטהשאיפהביןובקפידה,

התודעהגבולותאתלהרחיבכפייתית
שלהשיריעיצובהלביןהאנילש

התודעהנבכיאלשירימסע .זושאיפה
לגלושרבהבקלותעשוי?><אועלול
סוריאליסטית,בעיקרהשהיאשירהאל
הפךואףקרה,שאכןכפי

אצלכשלעצמה,גיהלאידיאולו
הגדוליםהסוריאליסטיםהמשוררים

אולי ,גלדמן .וברטוןאפולינרדוגמת
היוםעדהמתבסס ,מקצועובשלדווקא
 ,פרוידשלתורתועלרבהבמידה
נזהרבשירה,הרבנסיובובזכותואולי
שירתואתךופהלממאוד

 .הנכוןהואההפךלסוריאליסטית.
הנסוב ,האחרוןזה,בספרובמיוחד

וספקות,שאלותהעלאתעלכולו

 ,שאנחנומהעללשמורגלדמןמקפיד
היינוהפסיכולוגיה,בתחוםההדיוטות

השפיות.''גבולותמכנים
הזה,בספרבמיוחד ,גלדמןשלשיריו

מגמותבשתי ,כןאםמצטיינים

 ,האחדמהצדלכאורה.סותרות
שאלה,בסימןהקייםכלשלהעמדתו

חש, iמהמתדברנותר.שלאכך
ואילומאליו.מובןשהואמהמורגש,

אחיזההעתכלנשמרת 1האחרמהצד
ה·ההכרה.בגבולותמאודמוצקה

sence זומבחינהבקפידה.נשמר

שאל"ב"ספרלראותאפשר
שללאמירתוימינובתאינטרפרטציה

קיים",אנימשמעחושב"אניוקרט,

הטלתדווקאהשיריםבמרביתכאשר
שכןמהאלמדיוםהמשמשתהיאהספק
הספראתהפותחהשירלדעת.ניתן

אתלהדגיםמיטיבהספדיה""מדרגות
הספדיהמדרגות"עלכאן:עדהנאמר

 /בעונג,מביןאניהאוניברסיטאית;
מתוקגרריכדיעדרבבעונג ,ליהאמן
דבר/יודעאינניכיהגוף,/בעור

הראויהדבראתיודעאינניובעיקר

 /.ראוישאיננוהדברואתלידיעה/
על·לתוכונדחסבמוחי;המצאירב
קבוצתי/אונסשלכסוגאחרים/ידי
להסתדר;בסיוןהיההשארוכל

גבהואללהתנשאלהתייהר;לעתים
איניכעתאבלהיודע;;שלהמגונן
הצףלעונגנתוןאנירב,/בעונגיודע

שעתשלבעונגמוצףאנימלא-מודע,/
מכתריםרוססיםערפילים /.הערפל

נהיגתיאתועושיםהמכונית/את

זה,שיר .) 5<עמ'לטיסה-עיוורת."
"איךזךשללמחרוזתאילוזיההיוצר
"שירים<מתוךמי"הימים,חלפו

ליתריודע."אינני :> 1974 ,שונים"
"הוא ,) 25<עמ'יודע"איננידיוק:

אמרוידעלאומעולםיודע/איננו
לדעתהצורךאתמעמת<שם>לחוקר"

למהמעברלדעתהיכולתאיםע
מסתייםהזהוהעימותלדעת,שניתן
ספקיאוש,ספקשהואאירוניבעונג

אפשרי.פתרוןמקוםמכלאךהשלמה,
מידהבאיםהנפלאיםהשיריםששת
עוסקיםהספדיה""מדרגותלאחר

השירה,כתיבתשלהשוניםבתהליכים
שיריו"רובאחדמשורראצלכאשר

נתוניםלאכלומרמזדמנים;היו
דרכיועלנקרוהםלתכנונים/

משורראצלואילו ,) 6<עמ'כאבנים"
מזימותיו /תוכניותהיו"שיריואחר:

כלומר ".להיותאחר •האנישל
אוחותם/להטביע •למצואדווקא

 .) 7<עמ'לטבוע."
אלהיומיום,אלגלדמןשלהיצמדותו

המאפשרתזוהיאוהעכשיו","הכאן

אלממנולהתרומםגיסאמחדלו
נוקבות·פילוסופיותקיומיותשאלות

והאני,התודעההקיום,מהותעל
הגבולותבתוךלהישארגיסאומאידך

מאושריםלאבהחלטגםאםהבטוחים,
והנתון.הניתןשלמושלמים,או

מתוךזאת.מדגימיםבספררביםשירים

פיסתשאסף"הדרור :"ןכ"השיר

שלקןכנראהמעדיףצלופן/
כנפיעלהקדמהנשאתכךפלסטיק/
דרורמוחיאלאוסףואניציפור;;

קנון;בכיסופיהנגועמוחיאל •מקנן
מהרחובאוסףאניהמקונן/מוחיאל

J 
1 

~ 

הדחיסים,קניית /.צפורימומחה

סידורהמטבח,סיודהארונות,/סידור

מעשיאלהכלבאלבום/התצלומים
התקשורתבכלי /". /•האחרונים
בקלסהכבדוהשמימיים;הארציים

שהשכלאףמפוענחת/לאידיעה
 ,) 5 7<עמ'מקונן."עודנו
בנושאיםעוסקתגלדמןשלשירתו

ימיה,מראשיתהשירהאתהמעסיקים

לאהבהכמיהתו ,האנישלבדידותו

זהותואחרחיפושיוולממשות,
והמוות.השירההמין ,קיומוומשמעות

שלוההגותיהרגשיהשירי'בעיצובם
שאלתסביבובמיקודםאלהנושאים
יחודיותומתבטאתוהתודעה,הידיעה

ממשורראותרההופכת 1גלדמןשל
 •מצוין.למשורר

לאופררות

קוריאלענת

אזהרהצלצול,
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עמ: 378 ,אנגליתמחדורה
 43מקוצרת.עבריתמחדורה

עמ'

אמנססישלהשנתיהדו"ח
הקופותלידמונחאינואינסרנשיונל

ואינוססימצקירשתשלשמותוהר
הספריםשלרבי·המכרברשימתמככב

בוסיםספרותייםמוספיםהנמכרים.

שנתקלתיליזכורולאממנולהתעלם
שלהלאקוניתברשימהנהולאחרוב

פיעלואףבמערכת.שנתקבלוהספרים
שלנדיראנושימסמךמהווההואכן

מעודבחשיבותונופלשאינותיעוד
במקצהנוסףמפירסוםאושירה,ספר

יפה.הספרות

אתלהפנותמנסה ' 97לשנתהדו"ח
המחריפההעולמיתלבעיההלבתשומת

עשורבמהלךהפליטים.מצוקתשל
והוכפלכמעטהפליטיםמספראחד
 15מ·למעלהעלעתהעומדוהוא

להפרתפליטותביןהקשר .מיליון
שהרילהוכחה,זקוקאינואדםיותוזכ

אנשיםהגדרתםמעצםהםפליטים
אינםששובמאחרממדינותיהםשברחו

ממשלותיהם.הגנתעללסמוךיכולים
שלבמצבםהחמורהגורםזאתועם

שלהשבילקצהדווקאשייךהפליטים
לאחראליהם:שנקלעוהמצוקהלולאות
הפרותשלקשותמנסיבותשנמלטו

מעשיהתעללות,הכוללותאדםיותוזכ
ניצביםואונס,רושיג ,המוניהרג

הגםסגורות.דלתותבפניהפליטים
להגןהתחייבוהכדורמדינותשמרבית

מנסותהןהאו"ם,באמנתפליטיםלע
הקשחתבאמצעותמאחריותןלהתנער
מדינותאלפליטיםוהשבתהנהלים
מוות.סכנתלהםממתינהשבהן
שנחשבוסקנדינביהארצותאפילו

לעתיםנוהגותמקלס,כמקומות
צריךהמחסה.במבקשילבבערלות
כדיהפרסייםהסיפוריםאתלהביא
בנתוניםהמגולמתהאימהאתלהבין

למשלהנהכוללניים.סטטיסטיים
איוניאזרחשעברה:שנהסוףדיה,ושו

מארצונמלטטאלהיאראקאוהבשם
אתדחתהשבדיהקשות.שעונהלאחר
שהאישלמרותשלוהחסותבקשת
נוספיםלעינוייםחששלונשקףועונה

 .במולדתו
מזאירפאוליןשניה:פרסיתדוגמה
פוליטית,פעילותבשלבארצהנעצרה
ילדיהלעינימחזוריבאורחנאנסה
איימוהשלטונותאךודיה,ולשוברחה

למולדתה.להחזירה
ואלכסנדר'אנהאחרונה:דוגמה
הגיעו .צ'צ'ניה ,גרוזניתושביארמנים

בקשתםאך ,' 93בסוףלקופנהגן
נדחתה.

אירגוניםשלהתערבותםלאחררק
האנשיםזכואדם,לזכויותבינלאומיים

פליטיםשללמעמדהללופיםוהרד

 214•••••גויון
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גרוזגיבחורבותפליסים

הדרמההומניטרי.לסיועהזכאים
לאמתרחשתהפליסותשלהעולמית

היאהעולםשארשלעיניבזירהאחת
ותענוגות.טיוליםנסיעות,שלבימה
התעבורהואמצעיהתעופהשדות

משסרתילפיקוחנתוניםהבינלאומיים
אחתלאההגירה.רשויותמסעם

חברותעלכבדיםקנסותמוטלים
המסמכיםבלאאנשיםהמסיעות
שלושהעצמםמצאווכךהדרושים
מורדיםכשהםרומניםמקלסמחפשי

אלסיוואניתספינהשלמסיפונהלים
חלקיכשרקהנאורה,קנדהחופימול

אינהישראללמותניהם.קשוריםקלקר
במרחבכפייםבקירןשלמחוז

אותןמצדהבינלאומית,ההתעללות
אדמתאתשחילקורשעותשלממלכות
הלאומית.המדינהלגיסארתהעולם
מעודדתהזריםהפועליםאימת

בשדהגזעניתאפליהשלמדיניות
אנשיםכאשרגוריון,בןע"שהתעופה

ארץארהצבע,הדת,בנישאינם

·אנושיתתליחסזוכיםהנכונההמקור
מוצאם.לארצותומגורשים

השנתיבדו"חזוכהישראלואולם
בעוולותדחוסיםעמודיםלשלושה

 1600לפחותכמה.פיגרועגודלמסדר

 ,בסחונירקעעלעצוריםפלסטינים
שיסתיתעינוייםמדיניותהמשך

קיוחגיבוימתןתוךחקירות,במהלך
המתוןמהסוגפיסייםללחצים

 80לפחותשלוחיסולםוה'סלסרלי'

"בנסיבותאזרחים 60כוללפלסטינים,
ללאלהורגהרצאותעלהמרמזרת
שמפס".

במציאותהבולסיםהחידושיםאחד
היא'השלום'הסכמישלאחרהפוליטית
פלססיניפנימיסרורשלהופעתו
מסתברהרשות.שלעצמיתמתוצרת
הגיעההחדשההמדיניתשהישות

זהבתחוםדווקאמופלגיםלהישגים
זוועותעמוסיעמודיםלשניזוכהוהיא
עצירים 1200לפחותעצמה.משל

אישום,ללאשוחררורובםבסחוניים,
חודשים 11עדבמצערשהוחזקולאחר
שעריםלפחותמצפון.אסיריזהובכלל
וכלהוגןבלתילמשפטהועמדואנישם

הואעציריםעינוישבהבשיסהאות

מתראנשיםארבעה •פופולרינוהג
לפחותעינויים.לאחר 3כוללבמצער,
הביסחוןשידרתיבידיחוסלועשרה

המרמזרתבנסיבות"חלקםהפלססינים,
 11משפס",ללאלהורגהוצאותל.ו
גזרי·דין 2ורקלמורתנידונואדםבני

בהחלס ,הכולבסך .הומרומוות
שלבהיססוריהלציוןוארייםהישגים
מדינהאינהשאפילוצעירה,רשות

משכפלתהיאיחסיתקצרזמןושבפרק
שהופעלוהעוולותאתרבהבחריצות

גילוהפלססיניםהמעניםנגדה.
ההתעללותבאמצעייצירתיתמקרויות
ביןכוללותעליהםהחביבותוהשיסות

המסת ,חשמלבמכותשימושהיתר
בוערות.וסיגריותהגוףעלפלססיק
מחדשעולהההז,השנתיהדו"חלמקרא
מתבקשת:והקצתהמציקההקושיה

העוולותתעשייתשלשיכפולההאם
 ,ביתהמודרהלאום'מדינתהקרויה
הדרךהיאנוספתמדינהבצורת

אנושיותבעיותלפתרוןהראויה
האדםזכויותכיבודשבהםבאזורים

רחוקה.•שמוהעבגדרעודוהבסיסיות

שיאלי
 " 03 • 5603357סל.ולפרסים:להזמנות

 03-5603391פקס

הסרטלוי:פרימו
והספר

ספרלפיסרסבעירשמוצגליכשנודע
 .לחפשומידיצאתילוי'פרימולש

העיר":ב·עכבראותומצאתי

"לשובפאר'קולנוע·אביב,תל
ספרעלמבוססהסוס .הביתה"

אתמתארלויפרימושבואוסובירגרפי
אתשחררושהרוסיםמשעהקורותיו

לכיתר.לאיסליה,שחזרועדאושוויץ
"ההפוגה".הואהספרשםבעברית

בשוררתהסוססוכםהעיר"ב"עכבר

האיטלקיהשחקןלסובהצויןמועסות,
סורסורוג'ון-לויפרימואתהמגלם

המבקר'הערכתמופיעהובסוף-

רדו.דמודגשת:באות

הזראיתי.הסוסואתקראתיהספראת

כאןישאם .ומרשיםרגישנפלא,סרס
ורקאךזרהרירדוד'משהו

הכעיסההיאהמבקר.שלחוות·הדעת
עודלקרואשהחלסתיכל·כךאותי
הרשימהאתולכתובהספראתםעפ
הזו.

אתרקלאמספרהסוס,וכןהספר,
מתעדהואגיבורו.שלהאישיהסיפור
איאםיודעתשאיניבאירופהתקופה

הואהבלגןכמוה.אחתהיתהםעפ
עודשניהקרסהאחתרשותסוסאלי.

אבלקסר,ישלפעמיםהתארגנה.לא
רכבת,ישלפעמיםרכבת.קרונותאין
בשדה.שםאינחסמיםהפסיםאלב

רעבים,המחנות,מןבפלסואדםהמוני
אסירובגדימבית,רחוקיםחולים,
אישלוי'פרימוובתוכםלעורם

בדיבור'ממעסכחוש,·קומה,גבה

רשמיו.אתבלבוושומרמסתכל
שאינםפרסיםאי·אלהבסדםיש

דבר'שלבעיקרואבלבספר'מופיעים
שלהיציאהמן<החלההתחלהמעצם
והערפל>,הכפורמןהרוכביםארבעת
בסרסשלמה.בנאמנותנמסרתהאווירה
הסראגית;התחושהביותרבולסת
יסודותשם,איפהאיגם,ישבפסר

ומהומהתוהושלזהבעולםיעשעשמם.
שוניםסיפוסיםעםמתחברלויפרימו

למשל·לחיות".אותושמלמדים
כליו'לנושאאותושעושה"היווני"
לדאוגאדםשצריךקודםכיומלמדו

שיהיולדאוגצריךהואלמזונותיו
זאתמביןאינוואםלרגליו,נעליים
בוסוסשבועכעבורגמור.סיפשהריהו

אךהלא·יוצלח,התלמידאתהיווני
נעצרהואלנפשועוזנושהואלפני
נעלייםזוגמילקוסוושולףזאתבכל

 ,למשלאו'·פרידה.מתנתמוצקות,
בשלב .במקצועוכייסהאיסלקי'צזארה
מןפורשהואלצזארה,לונמאסכלשהו

לאיסליהלהגיעומחליסהחבורה
מביאמגיע,אכןהוא •עצמובכוחות

מבנה,מכתביקר'שיפרימושללאמו
מןובצאתו-ונצורותגדולותמביסח
שלהאופנייםאתגונבהואהבית
מספרשנתיים,כעבורונעלם.אחותו
ברכהגלויתממנוקיבללוי'פרימו
אילסקי.מבית·סוהרלבבית

איננוהספרלחשוב:אישיסעהאל
אישעודאיןאנקדוםות.שלאוסף

שלוהסראגיותהעוולאתשכיסא
תלווהתמידלוי.פרימוכמוהתקופה

שניצלוחייושבזכותההרגשהאותו
הגורלתחושתלמוות.הלךאחראיש

מאשריותרבסרסמובלםתהיהודי
המקרהמתועדבשניהםאךבספר;

במסעםנתקליםוחבריוהואכאשר
המבקשיםרעביםיםמבגרבשבויים

פרימרגםלהם,נעתרלאאישלםח.
מגטויהודיצעיר /דניאלוהנהלא.לוי

בתממשפחהיחידניצולונציה,
מכליומוציאנפש,ואחתשלושים
הואאיןהלחםאתכיכר.שלמחצית
האדמהעלאותומניחהואלהם.נותן

מתפלשיםכשהםבהםומסתכללרגליו
 .בלעולעאשיורביםבעפר
הרהוריואתיותרמבליםהסוס



מבקשהואאיןלוי.פרימושלולבטיו
אושוויץשיש"במקוםבדת.מפלטלו
שואלהוא .אומרהוא /אלוהים"אין
ומההאדםמהו /ושאולחזור /עצמואת
הואכך .לרעהולעוללגלמסוהוא

שלהראשוןלספרגםלקרואעתיד
זאתעם •אדם""הזהו /גרפיהוסוביוהא

היאשגםהתקופה,לרחשיקשובהוא
תמהבין·הזמנים.שלשעהמעין

ואמונותיה,סמליהעלהמלחמה
יודעו.אישאיןוהעתיד

ומותברליןנפילת /הניצחוןבשורת
איהאיטלקיםחבורתאתמצאה /היטלר

הובאוהם .מינסקלידברוסיה,שם
לעשותמהידעולאהרוסיםכילשם
יפהנטוש.צבאימחנהנמצאושםבהם,

שמחהשלההתפרצותבסרטהיא
בשבילפראות.עמהשאיןספונטנית

נסתיימההרוסים,אלה,חיילים
איןעדהארוכההמלחמהזוהמלחמה,

הםעתה .ארצםאתשהחריבהקץ

באפיסת·בעצב,בשמחה,שרויים

שללחבריוהםדומיםכוחות:
ספינותיהםאתשגררואחרסואודיסיא

ולשתיה.לאוכלתאביםוהםלחוף,
 1בספרגםובסרטגם 1אומדלויומיופר

הרוסיםהחייליםאתאוהבשהוא
ורכי·מזגבמלחמהעזי·נפששהםהאלה,
זובמלחמהניצחווהםשלום,לעת
פנימיתמשמעתבהםשחיתהמשום

ממקורותנובעת ,יותרעמוקה

המכניתהמשמעתמןחזקהפנימיים,

הגרמנים.שלהעבדותיתו
הסוס,אתלראותלכואספר.לאיותר
"עכברשלהמבקרוביןבינינאשפטו
שלהנדודיםמפתאחרתעקבו ,העיד"

רוסיה,לדרוםהיורדתהחבורה,
דרךאוסטריה,הונגריה,רומניה,

נפרצואושוויץשערי .מעבר·ברנר

אותהשלבאוקטובר . 1945בינואר
עירולטורינולויפרימוחוזרשנה

ולביתו.
הכתיבה:בעתליקרהמוזרמקדה
ישמלונדון.שחזרהחברהאצליביקרה

והיאגויןגולדר'סבשכונתמשפחהלה
כדיתוךמזומנות.לעתיםשםמבקרת

לבשמהשבסביבהבפארקיםטיול
לבדולשבתשנהגש,יקש 1אחדלאיש
עמובשיחהנכנסההיאספסל.על

והכיר-הונגריהילידשהואונתברר
עמוהיההוא .ילופדימואתהיטב

שותפווהיהעמושוחרר 1באושוויץ

הקבוצה,מןפרשנכןיבמהארוך.למסע
בעבודההשתלבלאנגליה,כהאיהגיע

לאחרבה.והשתקעההרוסהבלונדון
לויפרימועםהקשראתחידששנים

עמו.והתכתב

"מעידובהערצה.בחוםועלידיברהוא
קודם"שחשבתי /אמר " 1עצמיעלאני
הואזולתי.עלאחר·כךורקעצמיעל
האחדיםעלקודםחשבהואכן.לא-

בן·אדם,היההוא .עצמועלואחר·כך
 ".אמיתי·אדםבן

קטןבשירספרואתפותחלויפרימו
הואבמחנה,בלילה"הפוגה".שמוו

השיבהעלבעוצמהחולמיםהיינו /אמר
דיןעלמגע, /אוכלעלהביתה,
עםהפקודהנשמעהאשרעד-וחשבון

והלבלקום,-"וסטאבאץ"'-שחר
מלאהבסננושבנר'הנהועתהנצבט.
מעטערדאבל 1סיפרנוסיפורנוואת

"לקום".הזרה,הפקודהתישמע
חלוםבתיאורספרואתמסייםוהוא
שנים.במשךאותולפקודמוסיףשהיה
ידידים,ביןהמשפחה,בחיקיושבהוא

בו.ישמועקהאךרוגע,בנוףאו

אושוויץ,שלהבוקרפקודתזרוכבוש,
לקרם,וצפויה:נוראהמלה

 •"רססאבאץ".

לכביתרות

המועקהנמוגה.הסביבהלאס·לאס
תמידיודע,הואופתאוםמתחזקת

לאהיתררכלבמחנההואשובידע:
נשמעחלום.אשליה,הפוגה,אלאהיו
קצרמצררה,לאהיסב,מוכרקול
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כאדמהנטועים

מערבית:פלסטיניים;סיפורים
ירון-גולן;הוצאתחכם;משח

עמ' 1דד , 199ד

היאהפלסטיניתהסיפורתרובע,וכיד
עלבעיקרהמוחהוהיאמגויסת,
וכר.יאדמותהפקעתקיפוח,רדיפות,

אלהבסיפוריםכי ,מכךלהתעלםאין
 ,לאדמתולזיקתוביטויהערבימוצא
מולעמידתולכושרוכן ,תוולזה

מוצאאתה 1מאידך .·השלטוןלחצי
פוליטיים,שאינםסיפוריםגםלעתים

תוךביחס.מועטמספרם 1רוכאמ 1אך

מתוודעיםאנושלפנינובסיפוריםעיון
למסורתם ,שכנינושלרח·חייהםולא

תם.וולתרב
בסיפוריםרקנדרןהמצע,מקוצר

למשלכמרבן. 1לטעמנוהחשובים,
אברהיםחנאשל"מסתננים"בסיפור

שלהוותיקההגוורדיהמן-
היבטמוצאאתה-בארץהקומוניסטים

המקובל.מןהישראלישליותררחב
 1הישראלישלאשתועוזרתאחדמצד

ילדתה, 1הינדולבתוערבילזקןשרה,
ידיעלשהורחקולאחרבדרכם,שתעו

לאחרלביתם.ונקלעוהשלטונות
אתעזבוובלבושבמזוןאותםשציידה
מחששבדרכםנהרגואךביתה,

ואפשרחבלנים,-מסתנניםלהיותם
שמואל.בעלה,ידיעלשנהרגואפילו

הדמותשתחווהבהחדשהבסיפורת

והוא 1הישראלישלהסטריאוסיפית
רבת·פנים,ריאלית,כדמותמופיע
 .כאחדושליליתחיובית

(כבןביידסריאדשלספוריובשלושת
אוניברסיטתבוגרשפרעם,יליד , 40

עוליםובפילוסופיה>בספרותחיפה
חושלרבותמעניינים,מוטיביםכמה

האופטימית.והשקפתושלוההומור
שלהחמורההבעיההיאמהןאחת

הערבים,המשכיליםבקרבהאבטלה
מקומותמיעוטומחמתהאקדמאים:

לעסוקמהםחלקעלניטלהעבודה
פיזיתבעבודההכרוכיםבמקצועות

רוחנימאמץמצריכהשאינהקשה,

בחברהנסיון·ההשתלבותגםכלל.
בקשייםאחתלאנתקלהישראלית

הגורם 1התסכולומכאןמרובים;
ואםאילמתאםלאלימות,לעתים
אלימה.
(האםכבתה"שלא"עששיתהסיפור

הנצחי""האורסמלכאןנרמזלא
שבקוראן?> 24מס'"האור"שבפרשת

ואנו 1בעיקרומגויסשאינוסיפורזהו

של"חייהםאורחותעלממנולמדים
הסופרותרבותם.מסורתם 1שכנינו

ילידומורהסופרבנורה,ג'מאלהוא
הואוכינוי·עטו , 1938סחורבית

משפחהבינולפ .חסיןצלאח
ביןהיחסיםשורשית,פטריארכלית

 .כבודמעורריםוחמיהאמינההכלה
אמנםכאחד.ובעלאבלההיההוא

אתלכבדהצעיריםנהגובעבר
הקידמהעקבאךהקשישים,

מנהגי-אבותיהםאתנטשווהטכנולוגיה
והמפתה.המואץבקצב-החייםונסחפו

לניסויבאיםהאחרונותהשניםהדיםג
:i הספרבביתהצעיריםשלתסיסה
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אלהלגביבקשייםוכןובאינתיפאדה,
לארץ,לשובוביקשולחו"לשהיגרו

ואם 1מסעמי"ביסחוןאם 1נדחואך

מקום,מכלהבליע.שהמספרמטעמים
בקובץ.הסוביםהסיפוריםאחדזהו

סופריםכמהשליחסםבמיוחדייןמעב
הדתי.הממסדשלהרוחנייםלמנהיגים
קוראהעולם"של"מצבובסיפור
עלתיגרזיאדתופיקוהמשוררהסופר

פיעל<אףהאימאם, 1הדתיבר·המסך
הנוהגאימאם>המלהאתמזכירשאינו

ועללבושועליתרההקפדהלהקפיד
לדעתואשרהחיצונית,הופעתו
להצלחההאיתןהבסיסזהוהאימאם

הסופרמעצבחריפהבסטירה .ולמזל
מלגלגהואוקיקיונית.מגוחכתדמות
העיקריתבהכנסתוהסתפקשלאעליו

עלבעיקרסומךוהואהדתות,ממשרד
נזקקושהבריותכיוןהסמויה,הכנסתו

לבבותבקירובפרוטקציה,בהפעלתלו
גירושיןבעסקינשואים,גרתזושל

חייטהיהעיירהבאותהואמנםונו.י

להתקלסשנהג ,·לשוןחד ,ואבירישר
ובבעלי"השררה,בנשיאי·העדהתמיד
מסרהשימששגיבורנומאליוומובן

בוהתעמרהלההחייט.שללחיציו
הסיפורשלו.הג'~בההכנתאתוהשהה
ריאליססיים Tבתיאוריםמצטיין
בעיירה.הדמויותשלמשכנעובעיצוב
ובסאסירהבהומורמצטייןהמספר

בסיפורגםחוזרזהמעיןמרכיבנוקבת.

ילידאל"ע'זאווי,עיזאתשל"הב·ת"
שניתוארבעל , 1951אל"ע'וצון,

הוא .·זמננובתהאמריקאיתבספרות

יםהפלססינהסופריםהתאחדותיו"ר
"שלוםעםןו·שיחשניםזהמנהלואף

גדולבמפעלדןהסיפורעכשיו",
שקלסבמחנה,אחיםשלושהשהקימו
ואיכרים,פועליםשלגדולמספר

מופיעכאןגםומורים.רופאים

 1המוכתרלמעשה,שהוא,המנהיג,

לחרחרמנסההלהממנו;יראיםוהכול
הסופרקוראפהאףהאחים.ביןריב

ההדור ,הממוסדהמנהיגעלתיגר
חירותעלרמותלדברשנהג 1בגלימתו

דרכיםלתקןהבטיח 1וזכויותיוהאדם
 .·הספרלביתנוספיםחדריםולהוסיף

שלהחבילותאתלחלקהבטיחכן
לאנשיםשנועדו 1סוכני-הסעד

הגיעהלאחבילהששוםאלאהנצרכים;
חדרהמוכתרהוסיףבינתייםליעדה.

הסוכנותבמשרדיוביקוריולביתו
אחרת,דמותמופיעהלערמתו .תכפר

שאיבדדאהיש,אבר 1כברדמעוררת

שהשפעתונראהבמלחמה.רגליואת
רבה.היתההמספרעלהזההאיששל
והמענייניםהקצריםהסיפוריםאחד

סופרכנפאני,ע'סאןהסופרשלהוא
 , 1933יליד 1פלסטיניועיתונאי

למנייןבאשר . 1972ב"בבירותשנהרג
לאשהמתרגםסבורני-יצירותיו

רקפרסםכנפאנילמעשה,בכך.דייק
ומחזהאחדרומןקבצי"סיפורים,שני

הואכאןהנדוןהסיפורשם .אחד

מתכונןהסופר •מאחרי·השער""האופק

מנדלבאוםבשעראמואתלראות
המלחמהבעת 1לכןקודםבירושלים.

 1ולאל 1אחותואתהסיפורגיבורבסל

 1לארוסתולחברהתארחשהיאומבטיח

 1משכבועלבהיותו .בעכושהתגוררה

המאורעותרוחולעיניחולפים
נקלעהמלחמהבפרוץ .בעכושהתרחשו

עללגונןניסהלקר·האש,הגיבור
נהרגה.היאאך 1אחותו

אחותואתבידיושנשאנזכרהוא

שיצילרה,ברחובזעקדם,השותתת
אתשאיבדיודעהואנענה.לאואיש
משפחתוארצו,אתהכול

בהריםלשרססיצאהואותקרותיו."
המפגש .שרדפהרהגורלמןונמלט
בתמרנהלעינינולפתענגלההדרמטי
מולמנלדאברםבשערניצבהואהבאה:
עלהמהלדעתמבקשתוהיא 1דודתו

הואאך 1ולאל 1אחותושלבגורלה
אחדות.פעמיםמתשובהמתחמק

נחרץ.אחותושגורלהבינהחיש·קל
מדועמרחו:אתמצמיתהשבעיהנראה

מרשיםהסיפוראמו?הופיעהלא
והמרגשים,החסכונייםבתיאורים

והמרסיסה,המצומצמתבלשון
קהורא.עלעמוקחרתםהמטביעים

שלהמולדת·"אהבתהסיפורגם
 .בכשרוןמתוארסההעלימוחמד
בכפרנולדומורה,סופרהואהמרבח
אוניברסיטתבוגר , 1941ב"מ'עאר

הפוליטייםבחייםפעילחיפה,
גםבתרגמוסיפוריווהתרבותיים.

תרהמספרשונות.לועזיותלשפות
הכפראתלנטוששסירב 1אביראחרי

אלושבהישראליםהחייליםבמצרות
שבעהעםחזרשהואמסתבר .כפרו

שלידפטרוללידובעוברםגברים,
מדרכםלסטותנאלצוהקיבוציםאחד
עמוקה:בביצהכולםטבעושלבסוףדע

לפניהםוהמולדתמאחריהם"הפטרול
אתהאיצוהםרגליהם."מתחתוהבוץ

מצארצעדיםכמהאחריאבלהליכתם,
האםבאדמה.חזותיהםעדנטועיםצעמם

מיעדרה?ביקשוהאםקול?הרימו
מתאביבאדמה.נטועיםמתרהםיודע?

רגליו".לעזקוף
ידיעלנכתבבתולה""יבשתהסיפור
והיאעזאם,סמירההמחוננתהסופרת

נולדהבקובץ.המשולבתהיחידה
 •בתחנתבקפריסיןעבדה . 1927ב"

עברהמשםהקרוב,המזרחשלהשידור
 • 1967ב"לביירותראחר·כךליעקאר
 .בדרךבפסוחאך 1לארץלשרבביקשה
דיאלוג,אלאשאינו 1שלפנינוהסיפור
 •...הגדול"הצל·הסיפוריםמקובץלקוח

זרגביןמרתקדיאלוגזהרכאמור,
מאבקיהסביבסובבהשיחמאורסים.

לשוויוןלחירות,הערביההאשהשל
שלאלעצמאות,המינים,ביןזכריות

עקבכלל,בדרךכה,עדנתממשר
אף 1הדתיוהממסדהמוסלמיתההלכה

הגברבמפורש.זאתאומרתאינהכי

המרבהבתלם,וההולךהמהוסס
לתשובות"זוכה"רגישות,בשאלות
המערערותונועזות,כנרתאמיצות,

היותוחרף ,העצמיבסחרנואת

סבורההיאלכאורה. 1משכיל
אלאפרי·אהבהאינםשלהםשהאירוסים

שלהתערבותםכורח·הנסיברת,
וכיוצאחומרייםשיקוליםההורים,
המוסרעלמלחמהאוסרתהיאבאלה.
ומציעההמוסכמיםהשקריםרעלהצבוע

ו"מידרתמוסרייםערכיםלארוסה
לעתיםמתממשיםשאינםתרומיות",

 1דברשלבסופר .במציאותקרובות

וחריפותהשנינותהעקבהגברמובס

ראוי ,לדעתיהלקוניות.ותשובותיה
יצירהערדיציגהנכבדשהמתרגםהיה

שדבריההזאת,המחוננתהסופרתמשל
מצטייניםזההקובץהמשולבים
הקורא.שללבואתושוביםבאיכותם

ילידת ,זושסופרתלצייןראויכן
·סיפורים,קבציכמהערדפרסמה 1יפו

 ,ת"רועות"כגרןהגדול"-להצלפרס
בלבנון.אורראויצירותיהכלרכי
החלוציםאתלהזכירההכרחמן

לעברית.פלסטיניתספררתשבתרגום
הסופרהואשבהםהראשון

בלס,שמעוזפררפ'וחרקר·הספררת
הסיפוריםבקובץדיבגורשא

 1970בשנתהראשוןייםהפלססינ
 16מכילוהוא"עקד",בהוצאת
שתרגםבקובץמעניינים.סיפורים

לשניעזאםסמירהזכתהבלספררפ'
שנכללעתה""לעתכגרן:תרגומים,
"השעוןרכןקטנים"זכריםבספרה

בירחוןלראשונהשהופיעוהאדם"
·אל·אאדאב",הלבנוניהספרותי

סיפוריםגםתורגמורכן . 1961אוגוסט

המשמרתמןפלסטינייםסופריםשל
עבד ,אל·אנשאצ'יכגוןהוותיקה,
ראיתיוערד.נג'אתיצידקיאל·חמי,ד

הוותיקההמשמרתגםכי ,לצייןלנכון
חרףהספרותיים,בכשדונותהצטיינה

גםראויזרבהזדמנותמגריסת.היותה

הערבייםהספוריםקובץאתלהזכיר
שנערך , ...ובהקדלאופקעבר"מ

 1אלעדעמי ,",ידיעלרבבכשרון

הערביתהספרותשלפורהחוקר
 • 1989ב"אורראההזההספרהחדשה.
ערבייםסיפורים 26מקיףהקובץ

·ערבארצותאתהמייצגים 1·ימינובני

הייצוגהאחרונות.השניםבשלושים
לניסויבאהפלסטינייםהסופריםשל

ג'ברא-הראשוןסופרים:בשלושה
הספרותאתהמייצגג'ברא,אברהים

אבורם-השניבגולה;הפלסטינית
הפלסטיניתהספרותאתהמייצגחניה,
באירופה;גולהוכיוםהמערבית,בגדה

שאילולינראהביידס.ריאדוהשלישי
לקובץמצרףחכם,משההמתרגם,היה

אנוםשלאחדסיפורגםשלוהמעניין
 1שלוהקובץאתמעשירהיההניח,

"אותרוהנרקבהסאסיריהסיפורשכן

עלמעידהבוקר"אותרהכפר".
 1מקאבריהיותרחרףהרב,כשרונו

הקוראשל·רוחולמורתיהיהואולי
כונסוהקצריםסיפוריו •הישראלי



יוםשל"טקסיםבשםאחדבקובץ
 • 1986ניקוסיה 1אחד"
משההמתרגםאתלשבחיש-לסיום
הקובץאתוערךשתרגםחכם,

שנקראהספר .פלסטיניים""סיפורים
הערותיולרבותובהנאה,ברהיטות
חשובנדבךמוסיףהעיניים,מאירות

 1שכבינושל·חייהםאורחלהכרת

ותרבותם,מסורתםהלוך·מחשבתם,
לקירובממששלתרומהתורםוהוא

וביןבינינוהיחסיםולפיתוחהלבבות
 •שכ~נ~

גולנטרשמואל

פילוסופיאנרכיזם
פוליטיתוסרבנות

תל-וסירוב;ציותגנז:חיים
 168המאוחד;הקיבוץאביב;
 1997עמ';

"עוררשלאנראהזהוחשובצנועספר
הקוראים,אתהוציאולארביםגלים"

המימסדאתובעיקרהמבקרים

בושישלמרות 1משלוותוהפוליטי
מהומות.לעורררבפוטנציאל

לצייתוהסירובלחוקהציותשאלת
הציבוריהיוםמסדריורדתלאלו

"השטחיםמעמדכך .בישראל
ובעיקרבלשוננו>,<יש"עהכבושים"

כבתוךבהםהעושיםהישראליםלגבי
אילופלסטינים;בילדיםויוריםשלהם

אולי 1צה"ללחייליחובהספרזההיה
אניאחרת;נראיםהיוהמציאותפני

המדינה","קרקעותלהפקעתמתכוון
"תשתיותויצירתהתנחלויותהקמת

בלבנוןהשירותסרבנותיהודיות",
ומהעברגבול""ישתנועתויצירת
כ"זוחוץ-פרלמנטריותתנועותהשני'

אמונים""גוש"אייל",ארצנו",
לחוקיציותםרמתאשרואחרות,
ביותר.נמוכההמדינה

וטריטוריותעםעלששליטתנונראה
הקיטובוכןהמדינהלגבולותמחוץ

חברתי,עדתי,פוליטי, .הקיצוני
נרחבכראלובכלוכלכלי'דתי

תזותשלומעשיתפילוסופיתלבחינה
ביותרמורכבותשהןוהסירובהציות

חריפה.במחלוקתושנויות
למשפטיםפרופסורגנז'חים

תל-אביב,באוניברסיטתופילוסופיה
ותורותתזותטיעונים,הנחות,מציג

 1מהןחלקיםאובןרואתומפריך

והתבססושהתפתחורעיונותלאור
הפילוסופיה.שלההיסטוריהבמהלך
בהוצאת ,-1992בשפורסםהספר

קללאקיימברידג',אוניברסיטת
רבמאמץלהשקיעוצריךלקריאה
השוניםהטיעוניםאחרבמעקב

גםלהפריכם.אולאששםוהנסיונות
הנוכחית.העבריתבמהדורתו

אתמציגיםהראשוניםהפרקיםשלושת

הציות,חובתלטיעוניהצידוקים
ושלסרןמדיניתחובהמוסרית,כחובה
עםלאחתאחתמתמודדהחוקרהחוק.

ומביאהללוהמקובלותההנחות
רבותואסמכתאותדוגמאות

שונהמוסריתכתפיסה 1להפרכתן
עצמה:החברהובתוךלחברהמחברה
"גאולתהשלמה",ישראל"ארץ

והומניזםריבונותמולהמולדת",
לחוקימחויבויות .ואנושיחברתי

אינםשהחוקיםבמקריםגםהמדינה,

מעליהם"מתנוססשחורו"דגלחוקיים
מצווהשהמחוקקמפנילצייתוהחובה

לחוקהציותחובתוכן ) 28<עמ'
תוצאותהגינות,יסודעלהנשענת
במוסדותלתמוךוהחובההציות

 ) 48<עמ'צודקים.
הציותחובתשלתוקפהתנאיאת

צדקשלבתנאיםגנזמציגלחוק
ודמוקרטיה:

לחוק,ציותהמחייבההגינות,"עקרון
פוליטיותבמערכותלחוליכולאינו

ופאשיססיים.דיקטטורייםסמכותיים,

גנזחייםמנמקהסירובהצדקתאת

אתמפתחהואוכךהתוצאותבטיעון

הציותותזתהמוגבלהציותתזת
המוחלט!)לאלעולם<אךהנרחב

האוטונומיהמושגמונחיעלהנשענות
התוצאותוטיעון ,) 111<עמ'המוסרית

ראוישבוהמדיניכשהמוסרהרעות,

הנחשבותתוצאותמהןקובעלהחזיק
לרעות.

גבולותשלהפורמלייםהגבולות
הטיעוןההגינות,טיעוןהם:הציות

על·והטיעוןהדמוקרטיהשלממהותה
ההשתייכותשלחובותיסוד

ניתןאלובכל ,) 116<עמ'הקהילתית.
מהויותעללדוןבבואנולהשתמש

ובחברהבמדינהגםוהסירובהציות

באחרות.שכןכלדמוקרטית,
ובוחנןהחוקרמציגאותןהדוגמאות

מדינילציותהסירובהצדקתלאור
הציותלגבולותהיסודהנחותולאור

שמבצעיהבקדומיםההתנחלותהן:
ויסודותשונהמדינימוסרבעליהיו

מסרביוכןוהלאהמהםהיוההומניזם
אתשמבססיםבשטחיםהשירות

הומניסטיים,ערכיםעלסירובם
מאשרחוקלהפרכאןמוסבשלטענתו'

מחזיקיםשהםמפנידווקאלציית,
אלו.ערכיםלאורהציותבחובת
ביןהשוניאתלעומקבודקהחוקר
מצפוני.לסירובאזרחימריהצדקת
להשיגהעיקריתמסותוהראשון
שהחוקהעיקרוןאוהמדיניותשינוי

מבטאאומשרתאחרחוקאוהמופר

הפרתמשמעומצפונישסירובבעוד

מצפונוהצלתיותר:צנועשיעדהחוק
המפיר.של

שבהםמקריםכיגנז,שלמסקנתו
התנגדותיסודעלחוקיםלהפרמוצקד

חוקיםפוגעיםבהםמקריםחםלתוכנם,
כיראויאותוהמדיניהמוסרבערכי

 ) 124<עמ'ישרת.החוק
מורכב,הואגםהסירובכלפיהיחס

מוסרייםשיקוליםישנםלעתים
לפעמיםהמצדיקיםופרגמטיים

סירובכלפיוסלחנותסובלנות
כלפיסובלנותגםלגלותישולעתים
משיקולימוצדקיםבלתיסירובים
וחופשפרגמטייםשיקוליםהגינות,
המצפון.

עלמתבססהזההחשובהחיבורכאמור
שהחוקרמגוונתפילוסופיתחגות

הואחלקהאתעמה,ומתמודדמתייחס
 1בחברתנודוחה.הואחלקהואתלבקמ

חברותתתיבהשמתרוצצות

אי-הסכמותקיימותשונות,ותרבויות

הציפיהכיונראהרבותערכיות

תגשרלחוקלצייתהמוסריתשהחובה
אתותהווההערכייםהבקיעיםעל-פני
 1זוציפיחהחברה,שלהמוסריהמלט

תתגשם.שלאלוודאיקרוב
שתתקייםהיאהעגומההמסקנה

שסועהחברהרקעעלאחים""מלחמת
כלכליתגית,אידיאולופוליטית,
<העלמות>התגברותאווחברתית,

היריבות,הערכיםמקבוצותאחת

הקרוב.בדורלעיןנראיתהלאתופעה

• 
יהבדן

דמוקרטיות".ובלתיצודקותבלתי
שלתוקפםשגםנראהאך ) 87<עמ'
אחת,לא 1שנויוהדמוקרטיההצדק

ב"קרניההתנחלותקשות.במחלוקות
כלפי"צדק"אוליהיאשומרון"
גדולעוולאך 1כלשחימיעוטקבוצת
<ישראליתאחרתרובקבוצתכלפי

דמוקרטיה,ומחיכאחת>.ופלסטינית
כלעלחלותאינןהפרסשזכויות
הואבדמוקרטיהחוקכללאאזרחיה?
המבטאותבחירותשלתוצרבהכרח

ובהתחלףהנוכחיהרוברצוןאת
יכוליםהדמוקרטיהחוקי 1המשטר

האםאוחכר;בליעדלהשתנות
 1תמידצודקיםדמוקרטיותשלחוקיהן

הופכתהרובתמיכתאיןהאםאו

לצודקים.אותם
חציותחובתגבולותאתבודקד'פרק
הקודמיםהדיוניםרקעעללחוק

צריכהתנאיםאלובשאלה:שהתמקדו
שחובתכדילמלאמדיניתמערכת
ונראהחוקיה,גבילתתפוסהציות
פוליטיתשמערכתהעובדהשגם

חציותושחובתאלחתנאיםממלאת
זושחובהפירושהאיןלגביה,תופסת
חלה,שהיאאימתכלציותמכתיבה

לחוקהציותחובתשחן.נסיבותבכל
יכולהואינהמוחלטתחובהאינה

במשטריםאלאכזאת,להיות

אלהבימים

 77עתוןבספרי

ירדןרות

שמשאוחזתאשה

שירים

 ' 97דצמבר
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שו,פתר,נמותודד

לנוףמבעד
להרים;ללכתחזק:יחיאל
הוצאתלשירה;סדרה-ריתמוס
 63 , 1997המאוח,דהקיבוץ

עמ'

יםשבכבר .משוררהואחזקיחיאל
רץאינוהואנטו.משוררהואת.ורב

מופיעאינו 1להתראייןלתקשורת
ובפסטיבליספרותייםבערבים
במשךפעםאיאםרבוספקמשוררים,

בהתמדהמפרסםהואשבהןהשנים 35

לאיזושהיזוזכתה 1שירתואת
כוללת"מימסדית"התייחסות
 .וחבלומעמיקה.

-------------'----שללכאורה,המינורית 1בשירתויש
כמעטארץ-ישראלית,שורשיותחזק,

ממרביתאותההמבדילהחלוצית,
ארבעתשלהישראליתהשירה

האחרונים.העשורים

עשרהאחדספרוהואלהרים""ללכת
אפיקים.קיבוץבן 1המשוררשל

השניםעםומשביחהההולכתושירת
שירהעירונית.לאשירהבמובהקהיא

אדמתהעונותיה, 1הארץשנופי

שלה.היסודאבניאתמהריםומכאוביה
שלבשירתומופיע'אני'מאודטעמ

המראותאתהקולטהמשוררהואחקז.
להביןמוזמןוהקוראעליהם.ומדווח

ואףאותם,לחוותהמראווג,פשראת
משוררם.עלברהעראתמהםלהסיק

שלמשיריומייצגבמבחרשיעייןמי
ימצא 1כמשוררדרכומתחילתחזק

הארץתולדותאת 1מכליותרבהם,
לנופיםלמראות,מבעדאבלהזאת.

האדםשלדמותומשתקפתולתולדות
שהואהדבריםפניםאתהחיהמשורר •

להם.ובמקבילאיתםומתפתחמביא

ממרביתיותרהחושפניהפותח,השיר

האדםאתלייצגמיטיב 1הספרשירי
"האשהמביא:שהואהמראותשמאחורי

הזאתהצלעהיאכותבאנישעליה
ריצהאחרי / 1השמאליבצדיהכואבת
שהשלכתימאזוגםארוכים,למרחקים

הג'יפמןהכבישעלבודד/בלילה
הולךשמשמאלההרובינתייםשנשרף,
צלעליעוקרתאשההואוכברוגובה;
בתוךוזורמת/גבולותיכלאתעוברת
הנצחאלמכאןאופליהכמונחלי

שומטתהיאואותיפרחים/אוספת

החללכאבעלחתום / 1מאחורתמיד
ומחפשקולבליבוכהאנישנסגר.//

 .) 7<עמ'חיי" 1אותך
"לפני"הנקראיםחלקיםשנילספר

חדמבהיראינוהמשוררו"אחרי".

החלוקהאבלמה,ואחרילפנימשמיעת
השיריםשלתוכנםגםכמוהזאת,

<ואתהזמןאתמעמידיםועיצובם

שרוח 1בספרמרכזיכמוטיבבו>הקורה

כמעטשורהכאובהוהשלמהסיכוםשל
העבודה.היתה"כזאת .שיריובכל

מאהבה/יותראוליושוכחת,מרכזת
ולאנקלים.שפתאיננההיאשגם

רוחששלפעמיםהבוז;ופתוליהעריות
לזרועתספיקאםאפילו / ".הלב./
אלשמה/ 1היזהרשמהאספסת,קצת

נגמרתהברכהאיפהיודעאינךתיגע,/

וגםזאתאך / / ••קללהומתחילה/
 .) 55<עמ'העבודה"היתהכזאת

המשורריוצר 1הספראתהמסייםבשיר

יפתחבתשללסיפורהאילוזיה
לבכותנערותיהעםלהריםההולכת

הואהמשורר 1שכאןאלאבתוליה.את
אתשמגבירמהלהרים,ההולךהז

ומחדדהספרשמשרההסיכוםתחושת

לכלהמועלותוהתהיותהשאלותאת
לאששבינותודי"עכשיו .אורכו
שאלך;אחריהכוליגמראיךיודעים
עםלבכותתשאריאת /להרים.
 .) 63<עמ' "."במישורנערותיך
להתפרשהיתהיכולהלהריםההליכה

הרביםהקשייםעםהשלמהשלכסוג
ומשמעותםפשרםעלוהתהיות
השיראבלהספר.אורךלכלהמובאים
הזה.הפירושאתמאפשראינוהמסיים

אתכמסמנתנותרתלהריםההליכה
מעניקהשהיאתוךהחיים,סוף

בשיריםשהובאוולתיאוריםלשאלות
 .מאודכבדהנוספת,אחרת,משמעות
עמוקההיותרשמשמעותהמשמעות

פתוחה.נותרת

אינובהחלטחזקשלהאחרוןספרו
רביםשלהבנתםמבחינתלאקל.ספר

מבחינתפחותועודמהשירים

מרוחומשהומעבירים.שהםהמשמעות

"הבאהאחרוןבספרוגוריחייםלש
קשה,וזהעליו.גםשורהאחרי"
 •ויפה.ועצוב,

לאופררות

נוואסאבו
רגולנטושמואלבנג'ועפרהמערבית:

מלחמה?לימחחובלימחבישרו,חו,

מלחמה?לימהחרבלימהנישרף, ,ה;
 T Tםיףל~ע~ףעיילעפ,ףגים:.נ;עדתיאני

 .-:- 'קןב~ע.ת:~י. ri ~;י:ז~ל
הפחדניםעםאניוצרה,

א;;~ים ry ם~~~ i-י.ל~ןב ~'~~ךא;נ:ו
מלפניםולא;ר nמאסףסיאאס'ר

מגינ,~,,ולאתריס "מחףאדעל~
•• : •ז--" • T T 

;צףליםף~יןןה 9jZ~ין;חין \tךלא
חיאד~~נ:וי~לקךב;~יסם ~ר~~;ף

סדר~ים~ןםת 't ~ י~~~ ט.ל'~ 7
t' םרtף~~ז:ייםה;ל.לףתתא~רז

נשח;ריםמפרנסתעלמהכלעם
' T T : -: .•: .'' :' • : ' 

ע,ן~ים~ךןה סי~~~~.·חן~ע,לתך~נףש
הערבים!אנידתמצאנישם

T י: T •• • -יT -: ' 

אל-ג'נאביאל-קאדרעבד
שנירראובןמערבית:

אליםשבעה
גריגאבוםללאישבע

~ל;לה:רק,ע.ץ~~לע~;ןאסראש;ן
ס~~י~ר;ת w~ת~סן~הר wמ;הףאח~ה ,םי~~;נ~~די

i] ~~.rךקי~ ת;ל~?י~iJ ,ע.י~י~ע;ןנ;ימ~~הiJ ז;ןג;ת~לי~י.rה. 1 ~י
 דr~ ק~~~~ס~דםך~~הע pך p ~ל;לה~קךהדע 't 'ז!'~רל

 ,,~ qןס , ן;ך~' [i~נ;ךלן~~ס ש~! iJ~ת~לי~ת
~יןה. p: ת~~ \t ~~~דף
םי.ע;ןפףה~אר 'tסס~נכ~ה ה~~~ ,,, [i~ת

העצל ,והשביעי
: -: • • :• T •• 

אתrד.ףברחה!!םפניאתחצה
T T ": ז--ז' T 

שירהקדישנפריס,החיהגרלההעיראקיהמשורראל"ג'נאביאל·קאדרעדב
ייהליקון",שלהשירהכיתתםםשתתפותגרינבאום,אתגרינבאום.לאלישבע

המשורריםבפסטיבלהשתתףעת , 1997במרץ 1בישראלשהותרבזמןהכיר
שםגםלשמה,הרומזתהשירוכותרתההקדשהמלבדבירושלים.הבינלאומי
שאינוהיחידהערביהמשוררהואאל"ג'נאבייורק"."עץבמליםנרמזמשפחתה

שיריםפעםמדימקדישואףעברית,בשירההתעניינותועללהצהירחושש

שיראלים.עטלאנשי

ערבילאבנולד ) 813 • 747 (אלחנמיהאניאבןאלחסןנוואס,אבו
השתקעאחרובכרפה,בבצרההתחנך 1באהואזנולדפרסיה.ולאם

משוררי"אבירבתוארהוכתרוהואמרחוקשמריצאלימיםבבגדד.
 .והיין"האהבה
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ר,אחוריתורחצר

ר,מוח.של
 ; xהתפרצותמזי"א:עדנה

הרצאתהחדשה;הספדיה

 1997המאוחד;הקיבוץ

בחצר"משחקיםוכממחזותכמהלאחר
כתבהמשפחתי",רו"סיפורית",והאח

 , " Xהתפרצות"-ןרוממןי"אעדנה
שלחוויהראוהקהווחכאןגםאך

תיאטרוניתזדרמהאותסריטקריאת

כאחד.וקומיתנהושנ

גבוחדש;משוםאיןהעלילהרובסיפ
לאסטרו-פיסיקהרופרופס , 48בן
בעשריםממנוצעירהלאשהשאינ
להשישבהדרגהומגלהשניםחמשו

 .מאהב

הואהזהברומןהלבאתבהוששמהךא
רצחמעשהמעצםהמוחלטתתוההתעלמ
ישזאתםובמקו ,הבעלדייבהמאהב

האובססיביתהחשיבהעלדגש
אשר ,עצמוהגיבורשלחקירתיתהו
תוהדמוישארכאשרעצמוךובתרפוח

למת:חהושלחפורובידמסייעותאך
איש ,ידידוךוואנסבןוכמואמ

אשתונעמיואפילוהמשטרה,
קותיה.יבשת

שלוהשנונההאובססיביתהחשיבה
הקבורהבסצנתנתן,בןאילןר,והגיב

מקאבריתאציהוסיטלמשלמתבטאת

אחרתברירהלךאיןויפה,צעירה
שהרומןעדבסבלנותלחכותאלא

זהבינתייםיגווע,אםיגווע,

הטבקאתמכניס"הואהמצב"."

 1שליהמקטרתחיתהזאתלמקטרת,

הילדותיבגווןלשלוטבליאומראני
אותהליקנתההיארה,יהאמשל

הזאת,המקטרתאת ,לעשןכשהפסקתי
אתבדיוקכן,ממש,ומחייךשואלהוא

יאנבה,השתמשתילאהזאת,המקטרת
 1אותילחרוךמתחילמרוכעסמרוא

אלאהמחורבנתהמקטרתבגלללא
הקירמולהאוניםחסרתהתבוסהבגלל

דברששום ,מולישיושבהזההמבוצר
אותו".יבקיעלאאבקשאושאגיד
הזההאיששאתיודעבן-נתןוכאשר

"הואלעצמו:אומרהוא ,וידיובמהרג
מצליחאניזהאתשהרגתיאיש

רעיוןיותרלצעוקמנסהאניולתפוס,
לצעוקמתכווןלאאניהרי ,צעקהשלרוהסיפאתבמעסהמזכירהפנסססיתו

ממש".פו.אלןאוגרשלהשחור",לו"החת
הזעקה :כולולרומןמפתחזהליוואהליליתהפגישהדוגמאות:כמהעוד
באהובמקומהחהימגאיננהשמתבקשתהמאהב,לביןבן-נתןפרופסורבין
המוח";שלהאחוריתהחצר"מזבלתשיחהלאחרהטבעת;סרסיצלם

גבוהחוםנתקףהפרופסוראמנםבענייןאססרו-פיסיקה,עלמפורסת
מסירנכוותופניומעשהותובעקבכמשלשהיא ," X"התפרצותתופעת
שבעלהמזההשנעמילמרותאךרז,ואשהואולאחרהזוגיות,שאולנונמשל
בעוינותמגיבהאינההיאצח,והראוהכיצד ,בווצופההמאהבאחרינשרך

המקרהלאחר ,להפךאלא ,פחדאוהסתם,שמן ,כבסיואתתולהאוה
ספלישניכמובזהזהנוהגיםשניהםהטורקיזתחתוניגםמצוייםביניהם

ם.ישביררצלןופמציע"אניהצלם:לומרוא ,אשתולש
וכפרה,הקרבהשלבאקסאמנם ,ואמלבחורההנישואיםמחיראתלשלםלך

תחתאךהאשמה,אתעצמהעללוקחת
ברור<שלאעוברכברמתפתחמותה

גםהיאולכןנעמישלברחמהאביך)מי
אלה:"במליםהמכתבאתמסיימת

לךידועאםיודעתלאאני-ב.ב.
כדאישלאאתיתסכיםבהריון.שנעמי
יאנאבא.בלייגדלהזההתינוקשםג

בהכרחלאזהביולוגישהורהההוכחה
במכתבהשרקלציין<ראוייתרון".

הסיבהאולי ,ניקודעימופהאםלש
הדמותגםהיאשהאם ,בכךנעוצה

בסיפורביותרוהפרקטיתהריאליססית
פו;אלןאוגרבגווןהפנסססיהעלילה

הגדולה",")"האםהיא
המקטרגיםלעומתסיום;מילותולכמה

הפסיקיםוריבויהנקודותהעלםעל
אךזהבאופןהכתיבהלטעמיזה,בספר

אתהאובססיבית,התחושהאתמעצימה

ססיים,יהפסאודו-פסיכולוגהצידוקים
מודרניהפרססהגיבורשלהזעקהאת
וקוברגררנובתוךאותהחונקשאר

ומליםמליםשלבלילתחתאותה
האחוריתמהחצראינסופייםוצידוקים

בעולםעיניים"תוקעראשו:של
וסופחמולישמתקייםבלתי-מזועזע

יודעואניענקית,מזבלהכמוהכול,
בערב,וידעךבבוקריזרחסרישיום

ולאנגדילא ,ולאפסותילצעריאדיש
ולחכותלשבתאמשיךרקאבי ,בעדי

חטאיהמעבירהימים,לקץבסבלנות
 •לנו."סלחעולם,
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הפרלמנטיםכיבוש
איננווהמדוברחלילה, ,אצלנולא

שעשוובודדותמיוחדותבנשים

אלנורכגוןבפוליטיקה,גםהיסטוריה
מרגרטאו ,גנזיאינדירהאוררזררלט,
הפעם-מאירגולדהאר ,תאצ'ר
שלמים,פרלמנטיםבושיבכמדובר

נשיםשלצבאדרךשלמרתממשלות
כהעד ,כךומיליטנטיות,מוכשרות
היה.כךשהיהומעשהבמערב.

בחירותהתקיימוזאתשנהבראשית

והתוצאותובצרפת,באנגליהכללירת
נכנסובאנגליהמדהימות:הפעםהיו

לפני 62<במקרםלפרלמנטנשים 120
קטןקומץלערמת , 63-בצרפתכן>:

הרובהקודמת.הלאומיתבאספה
משוררתבאאלהצירותשלהמכריע
בשתיהסוציאליסטיותתוהמפלג
יתירהמנגד.עמדוהימיןהארצות

המפלגותעתהדוגלותעקרוניתמזר:
מספריבשוויוןהללוהסוציאליסטיות

בין"פאריטי")אצלם<הנקראגמור
הממלכתייםבמוסדרתהמיניםשבי

מספריתתוצאהראםרהמרניציפאליים,
נבעשזההריהפעםהושגהלאזאת

בבחירות ,בדבלאחדמועמדמהצגת
זאת,עםשם.הנהוגותהאישיות

עולםעלהאשהשלזאתהסתערות
ארעיתתופעהאינההפוליטיקה

אירופהאתפוקדתהיא ,בלבד
שתיכאןנביאערדכולה.המערבית

עתההמתחוללהמכריעלמפנהעדויות
מנהיגהשלהאחת-עינינולנגד

לשרתשנבחרהצרפתיתסוציאליסטית
נקראהחוששספרההמשפטים,

והעדותבפוליטיקה"!אשה"להיות
כתב-העתשלמירחוגלירןהיאהשניה
ז'אן·פרלשל<מיסודומודדן"טן'לה

ל"בעירתמוקדשוהואבשעתו>סארטר
 ,) 2הפמיניזם"שלאליותואקט

מספרייםנתוניםכמהגםלצייןכדאי
האשהשלזינוקהעלמיםימדהדי

על-פיבמערב.הפוליטייםבחיים
מקומה ,הפאריזאי ,נךומ ,·דוןרעתה

שלהפרלמנטרייםבמוסוותהאשהשל
השאר:ביןעתה,הואהמערב

 ; 39%-בנררבגיה : 40%כ"בשוודיה,

33-בפינלנד 33-ונמרק ; % % ; 

 ; 26%-אוסטריה ; 31 %-לנווה

הבחירותלפני . 26%-היגרמנ
ייצוגהיהבצרפתהשנההכלליות

המצבבישראלאגב, . 6%שם."הנשים
 .דומה

מדוברהאירופיהפרלמנטריזםמבחינת
היאהראיותאחתממש.שלבמהפכה

במוסוותרקלאהנשיםייצוג
גםאלאהרחביםהפרלמנטריים

 22ביןבשוודיהלמשל:בממשלות.

בנררבגיה, .נשיםהן 11ממשלהחברי
בכלפריטטישוויוןררושחרק,על"פי
רקשלאמסתבראגב,ת.והמוסד

עתהמצדדיםופוליטיקאיםהרגי-דעות
בחייםהאשהשלמלאףובשית
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סבורהרחובגםהציבוריים-פוליטיים.
שלהקהלועתבחקר ,-1996בכך.

 79%ארצות,-22בגאלרפמכון

לכלנשיםבכניסתתמכומהנשאלים
החשובים,הממלכתייםהמוסדות

הפאריטטיהעיקרוןכיגרסו-77%ו

של·היסודבחוקתמעוגןלהיותחייב
המדינות.

הרילכךוהביאמההשאלהנשאלת
במפתיע,אירעההמהפכהכייתכןאל

אלהמבטמוקדמים;שלביםכלללא
שלהמייסדיםהאבותכתביאל ,העבר

מאכזבהיההמודרניתהדמוקרטיה

אוליפרס ,דרסו ,לסרשרומסתבר
הואהאשהשמקוםסברו ,לדיורו
הקרויההצרפתית,והמהפכהבבית,

זכותאתהאשהמןשללה"גדולה"
האוםזכותשקרוימהחרףהבחירה,

בצרפת,לקרנוררסהפרסוהאזרח.
ססיוארסג'וןלופרס / 18ה"במאה
נמצאלאבאנגליה, / 19 "הבמאהמיל/
עלהאשהלשוויוןמליץ"יושרשום
הסוציאליסטיםאפילוהיבשת.פני

כדתיתשנתפסההאשה,שמאחששו

שלסרןאתתנציחושמרנית,
מביניהםהמתקדמיםורקהריאקציה,

זכותכיכמעטייאמןלאאחרת.סברו
לנשיםבצרפתהעונקהלנשיםהבחירה

השניה.העולםמלחמתבשלבירק
הספרמחברת > Guigou <גיגראליזבס
אמנםבפוליטיקה",אשה"להיות
הנשיםזכויותשלילתעלעומדת
גםאךהצרפתית,ההיסטוריהבמהלך

בלטוצרפתנשותכיבדהוהעלע
מחוץהצרפתיתההיסטוריהבמהלך
בחייוהצטיינוהפוליטיים,לחיים

בספרותבסאלרנים,התרבות,החברה,
עמדהקשהדרךזאת,עםובאמנויות.

הפאתסיים,לעתים ,במאמציהןבפניהן
למקצועותולהגיעהמסבהמןלצאת

כפרודוןמהפכןאפילוהחופשיים;
 ,אשרהאשה,עלבזילזרלעדייןדיבר

אר·ביתעקרתשהיא"אר ,לדעתו
פילגש".שהיא
לראשונהאשהזוכה 1868ב"רק

 1875ב"רקבתעודת-נגררת.בצרפת

רופא.תעודתלראשונהאשהמקבלת
לראשונההאשהמקבלת 1890ב"רק

מתמנה 1906ב"רקבמשפטים.הסמכה

נובל/פרסכלת ,קירימארידווקא
 ,בסררברןפרופסורלדרגתלראשונה

הואהעבראךהלאה.רכךהלאהוכך
הענייניםמצבמההיאוהשאלהעבר
עלדווקא ,הנוכחיההיסטוריברגע
לו."עדיםשאנוהמפתיעהזינוקרקע

לישראל>.פרס<אגב,

בקרבדווקאמחלוקת,קיימת
מושגסביב.בעולםהפמיניסטים

אפילולאשה.גברבין"שוויון"
מסריםלפיחותהגיעפמיניזםהמונח

כילומרניתןהבריות.נייבע
 .הצלחתו""קרבןהואהפמיניזם

האשההתקדמותהיאנחרצתעובדה

בייצורחלקהבעצםהתחומים,בכל

החומרית,בהתקדמותהוביצירה,

לגבר.שוויוןללאעדייןאף"כי
ביןהיאהפמיניסטיםביןהמחלוקת
ראשהגברביןהבדלשאיןהסוברים

ואףקיים,זההבדלכיהסבוריםלבין
דה"ברברארסימוןכדבריהאם,מוצדק.

נעשיתאלאאשה,נולדתהאשהאין
הבאיםהפליהחרקימתוקףאשה

מרביתבמשךולשעבדהלהורידה
שמא,אר ?האנושיתההיסטוריה

קייםאחרות,פמיניסטיותכדברי

ארלהסתירושאיןרקשלאנשיייחרד
בהחלטלחייבוישאלאלהכחישו
ובתמים?

וצידוקטעםאיןזאת,מחלוקת
ואףקולמוס,במשיכתבהלהכריע
הבסישאךושלישית,שניהבמחשבה

לסוגיהבהחלטהשייך ,הנשילש;ני
בימינוהאשהזינוקהפעם:בהשדנו

הציבוריים-הדמוקרטיים.לחיים
כיהפעםשהבאנוההוגיםטוענים

דווקאלפוליטיקהחשובההאשה
מתוקףולאאשה,היותהמתוקף
גםישזהלענייןבלבד.אזרחהיותה

·שוויון"לאשהמגיעלפיוקערוניצד
מחציתאתמייצגתהיאכימספרי

ולאת,והאנושמחציתאתהחברה,

סומקרוני

פיצולתוצאתשהיאחסינהסתם
אתניותלקבוצותלגזעים,החברה
לכלייצוגשמגיעכשםועוד.שונות,
מגיעכךביניהםלהפלותואיןהגברים

נימוקקייםאךהנשים.לכלייצוג
טוענותהמחברת,טוענתנוסף:מכריע

שונההאשהכינוספות,רבותנשים

לחייגישתהבעצםהגבריםמןלרוב
היאלאדם,יותרצמודההיאחברה:
היא ,לבעיותיויותררגישה

הבעיותלשללביחסיותרקונקרטית
בשלאמהותה,בשלהחברתיות
כלבשלביתה,למשקצמידותה
פחותשהיארגשותיהמרעכת

הגבר.שלמזו"אבססרקיםת"
אנוושותפיםעדיםאחרת:אוכך
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השידהפנילחידושבתרומתולבגלויפקפוקהבעתתוךגדולה,ובתוגהבמחאה
ותרבותי.חברתישורשיםוניתוקזרותותחושתהערבית

ארהמאיימת,הזקנהבצלהמתרחשתופראסיתאתיתנפשית,תהפוכהלפנינוםאה
ועושרתהילהשבעמשודדשלחולפתנדקיסיססית·דכאוניתהתפרצותלפנינואולי

כיוסוהערביתהספרותיתהמערכתשלהבמהבמרכזהעומד

ל.ג.

19 
 ••••• ' 97דצמבר



 (ן:

r:: 
 ===ייי==
ן~
סיפוריםועורים""כמ ~

יצחקיירידיה

פאולינה;בסנטהלילהאורפז:יצחק
"במלים";והנובלהחדשיםסיפורים
 159 , 1997תל-אביבגוונים,הוצאת

עמ'

ברשימתכלולה"נמלים"נובלה שערכההמדינה"'ספרי"חמישים = = .:::::::=

שלהספרותיהמוסףמערכת--
העצמאותיוםלקראתאחרונות""ידיעות
היסטרי'מכררבהיהלא"נמלים"החמישים.

בוחיתהאבלסוחפת,לפופולריותזכהולא
לרשימהנבחרובזכותהאחר'מסוגמצוינות

שהשפיעוהאיכותלספרישייךהוא .זו
הסיפורתשלעיצובהעלביותררבהבמידה

אורשראתהזו'נובלהותרבותה.הישראלית
לבתשומתמשכהאכן ,-1968בלראשונה

החשובותהיצירותכאחתוהוכרהרבה,

הנובלהעםביחדהישראלית.בספרותביותר
"צידוהסיפור ) 1964 (ליסנדה""מות

שלהמופתמיצירותהןגם ,) 1966 (חצביה"
"נמלים"הנובלהביססההעברית,הסיפורת

שלהצמרתבקבוצתאורפזשלמקומואת
מיצירותאחתבכלהמדינה"."דורמספרי
בניינובדרךבתבניתו'מרתקחידושישאלה

מעמיקהבתפיסההסיפור'שלהנראטיבית
ובהצגתההבדיוניתהמציאותשלומורכבת

סיפוריםנדיריםהצער'למרבההקורא.לפני
הםומעטיםשלנו'הספריםבשוקאלה

עברושניםוחמשעשריםבהם.המתעניינים

לאחרונהאוראורפזשלהנובלותראומאז
ויותר ,) 1972 ( 1/נובלות"שלושבספרו
סיפוריוקובץלאוריצאמאזשנהמעשרים

מונחעתה .) 1975 (מסתור"בהשאין''עיר

פאולינה"'בסנטה"לילהחרש,ספרלפנינו
השמחה,ולמרבהחדשים,סיפוריםשישהובו

"נמלים".הנובלהגם
אורפזשלהמופלאספרוהצביה"'"ציד

גבריםשניעלמספרהשישים,שנותמאמצע
בערבה.צביהשלצידבמסעאחתואשה

חזרהחוזרתהמתוארתהסיטואציה
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מליםבאותןפעמים,שלושסינאופטית
שלושתביןהזעיריםההבדליםכמעט,

המורכבתמשמעותואתנושאיםהגירסאות

אפשרויותשלושהןאלההסיפור'של
שלבמרכזו .הרומנטיהמשולששללפתרונו

לצודהניסיוןואתחצביהאתנמצאזהסיפור
לאשההמרמזעשיר'ספררתיכסמלאותה

אליה.הגבריםשלוליחסם
ליסנדה""מותפז'אורשלהראשונההנובלה
הפרחלצןהגיבור'שלחייודרךאתמתארת
עולמות,בשניעוברתכשהיאנרי'נפתלי
זהבסיפור .הדמיוןועולםהמציאותעולם
יחםביבואיןלזה,זהאלהעולמותגריםמנר

נקרעבשניהםלחיותשמנסהומיהשלמה,
האדםשבנפשזהקרעבהכרח.ביניהם

שלנושאיההםחיהואבהוהכפילות
מתבטאתהאדםשלנפשרכפילותהנובלה.
שעלנוי'נפתלישהגיבור'בכךגםבסיפור
עלמדברהסיפור'כביכולססומביומניו
בגוףולעתיםראשוןבגוףלעתיםצעמו

לעתיםביניהםמחליףכשהואשלישי
 .עצמומשפטבאותוגםלפעמיםקרובות,

ידיעלמוצגיםהדמיוןועולםהמציאותעולם
וליסנדה,אחד'מצרהממשיתהאשהבתיה,
שלהשלמתואישני.מצדההזויההנערה
לההתנגדותוואףהמציאותעםנפתלי

אותםבפוחלצים,טיפולובדרךמתבטאים
בשרנהלכללים","בניגודלעצבבוחרהוא

החיים.בעלישלגילהר 1הטבעימהמראה
בלבטיבאמנות,הנראהככלכאןמדובר
הפנימי'לעולמוביטוילתתהמבקשהאמן

בדמיונו'לומצטיירתשהיאכפילמציאות
זרלביןהממשיתהמציאותשביןובקר·:ע

האמן.שלבנפשוהנתפסת
ריאליסטית,בסיטואציהפותחחצביה""ציר
ההשתקפותאלבמהרהברעראך

וכךהבדיונית,הריאליהשלהסובייקטיבית
שללעיניומבערהמציאותלנרנתפסת
המציאותנפרצתליסנרה"ב"מות .הגיבור

 ,הגיבורשלדמיונופריהזויות,בתמונות
זה,בתוךזהודמיוןמציאותמשמשיםוכך

המאוחרתבנובלהברור.תיחוםקוללא

שלתרבהבתרךהבדיהמצריה"נמלים"
עלמשתלטהפנטסטיהגורםהמציאות.
לכללים","בניגודארתהמעצבהממשות,

זאת,עםלתמונה.מחוץאלבכךארiוהורוחה
מזה,ויותר ,ריאליסטיהואל"נמלים"הרקע
המחבר.שלהביוגרפיתמהמציאותלקרחהוא

הרקעתל-אביב,בצפוןהגגעלהחרד
לנובלההרקעגםשהוא"נמלים",לנובלה
"ביתלרומןיותרומאוחרליסנדה","מות
שלמגוריומקוםהיה ,) 1975 (אחד"לאדם
אורפז.

אתרבהבמידהמזכירהנמליםרוחשהבית
אבל"נמלים",סרריאןויליאםשלסיפורו
גיבורישלושתשביןוהקשריםהיחסיםמערך

האבותמיתוסעלבמפורשמושתתבלהוהנ
רחליעקב,הםהגיבוריםשמותשכןהמקראי'
האפשרותאתלהציעעשויזהמערךובלהה.

היסטוריתבאלגוריהכאןשמרובד
שלגורלועלפוליטית,אוליאפוקליפטית,

מקום,מכלישראל.מדינתשלארישראלעם
יעקבשללמיתוסוריאציהמציעאינוהסיפור
לסיפורחדשהאינטרפרטציהלאגםורחל'

הזיקהמשמעי.חדאיננוופתרונוזה,

כאןשמדוברהנחהלהעלותעשויההמקראית
כברשהמיתולוגיהבסיפורעולם,שלבדרכו
דרךעלסיפורדרכה,פיעללספר'ידעה
כוחועלאדם,שלביתרעלבעלמה,גבר

רחלארופדשלבנובלההזמן.שלהמהרס
הבתולית,בטהרתההאשהשלתדמיתהיא
מיטהרתהיאנכבשת.הלאמושגת,הלא

בסדיניםומתעטפתסופיותאיןבמקלחות
המונעתמגןכtחמתשהםטוהר,שללבנים

חוצצתהשכנהבלהההארוטי.כיבושהאת
ביניהם.מקשרתזאתועםלרחל'יעקבבין
האשה,תדמיתשלהשניצידהאתמהווההיא

אמנםרואהיעקבמבשלת.ולדנית,שפחה,
אבלבלהה,שלהמעריצותבעיניהרחלאת

באחדותן'שתיהןאתלראותיכולאיננו
זאתועםהאשה,שלצדדיותהרבאתלתפוס

בלהה,אתדוחהיעקבשלה.האחדותיותאת
להגורם ,רחלאתגםדוחההואבכךאבל

לבלההרחלשביןזהיחסמושגת.לאלהיות



לספריהספריםספרשביןהיחסגםהוא
יעקב.שלעולמואתהממלאיםהחשבונות,

אותו ,ההזוי ,האחרהביתביןהיחסגםזהו

לבין ,ולעצמולרחללבנותיעקבמתעתד
יהיהלבואלעתידהביתהמצוי.ם,ייהקהבית
שלהממשותחסרתקלה,זכוכיתכיפתבעל

הקיים.שבביתהכבדההבסוןתקרת

לכבושיעקבשלנלאיםהלאבמאמציו
ידיעלונהרסביתםהולך ,רחלאתולהשיג
איןכנמליםהמתואריםחיצוניים,כוחות
ולאמנוצחותבלתי ,ובכוחןבכמותןסופיות
מן ,הזמןאתהמייצגותלהשמדה,ניתנות
להיתחהנמלים,עללגבורממאמץהסתם.

למאמץיעקבעוברבדבש,כךאחרברותחים
הכרחית,מהתמוססותביתועל _להגןנואש
המוות.אתלסמלשעשויהנמנעת,בלתי
בלההנלקחיםההתמוססותסףעלדווקא
 ,ורחליעקבשלמעולמםהחשבונותוספר
כשהםממשות,חסרתבאווירה ,ואז

הולךבגשמיות,שקשורמהמכלמעורטלים
בלאלבוש,ללאביניהם.הקשרומתהדק

ספרודפיונעלם,הולךגופםכשבשר ,מזון
עלמדעתויתורעםאותם,מכסיםםיהספר

לסוף,ציפיהכדיתוךשבאהבה,האקסטזה
"סוףרחל.שלבעיניהעצמואתיעקברואה
אפשריעקב.אומרמאושרים",היינוסוף

 ,הקדמוןהעדןגןאללשיבהרמזכאןשיש
שלפניהפרקאתהמסיימתהאלוזיהפיעל

בנוהיהולאערומיםשנינו"היינוהאחרון:
בושה",שלשמץ

כמשללהשתמעכןאםעשוי"נמלים"
אבלאדם,חייעל ,אפוקליפטי ,אוניברסלי

במשלאיננוהנובלהשליופיהשעיקרנראה
 ,שלוהסיפורבדרךאלא ,ממנוובמשתמע

ובמיוחדוהסיטואציות,הדמויותבעיצוב

ומהרסותבביתהמכרסמותהנמליםבתיאור
מתוארותהנמליםהדברים,מטבע .אותו

אינדיבידואליות,נעדרתקולקטיבית,כישות
מיוחדיחסגםנמצאאורפזשלבתיאורואבל

האינדיבידואליתלאישיותהבודדת,לנמלה
הנמלה.שלכביכול
שהןההרסתהליךכמוהנמלים,שלהופעתן
חשהרחלמעניינת.בהדרגהמתוארנושאות,

כברגופה"עלרוחשותנמלים"כאילו ,גירוי
קטנה"נמלהמנפנףויעקב ,השניבעמוד
מידהשנה,לוחעלהתאריך"אתשחצתה
ויעקברוחש",ש"הביתחשהרחלמכן.לאחר
שלהחשופהברכהעולהקטנהנמלהרואה
יעקברואהויעכשרקאותה.ומרגשתרחל

פתחאללאיטה"מתנהלתנמליםשיירת
הנמלים,נגדהמאבקנפתחכאןהבית".

ומתחזקות,הולכותורבות,ההולכות
רחלשלביתםקיררתאתביסודיותוהורסות

 .ויעקב

מתפרשתהנמליםשלהאפוקליפטיתהמהות
המתאר ,יואלבספרב'מפרקציטוטפיעל
נושאי ,החורבןמבשריהארבהנחיליאת

לפניברקוראשיעקבמארד",הנורא 'ה"יום
ולקראתהנמלים,בשיירתמבחיןשהוא

חלום-אבדן"מתוךשהתעוררלאחרהסוף,
מתוארתהנמלהגםהארבה,כמומתוק".
שלהמילוליבתיאורוגםאלוהי",כ"סוס
כןמגלף.שהואהעץבפסלגםיעקב,

הנשלטצבאימחץככוחהנמליםמתוארות
 ,סיןשליטישלממינםלמיניהם,עריציםבידי

איןולפיכךרומא,קיסריאומצרים,פרעוני
מייצגותהנמליםאישית.מהותלנמלים
משמשבהסוטליסארית,קיוםמהותלפיכך
בגופו.וגםבעבודתוהכלל,סוכתאתהפרט

לפיובריאה,מיתוסלנמליםבודההנובלה
האינדיבידואליתיכולתםלנמליםאבדה

אורפזיצחק

פאולינהבסנטהלילה

עלכשויתרוהבריאה"ויפי"מזיוליהנות
בודדת,נמלהאלוהים.להןשנתןהכנפיים
צמחעללטפסומנסהמהשורהשיוצאת
"לראותזוכהמעלה,כלפישבכיורהקקטוס

עלומשלמתבן-חלוף",ברגעהמרחביםאת
אלכדבעקבות ,סיזיפיבנוסחבחייה,כך

קאמי.

מסמלותשהנמלים ,הצעתישכברכפי ,אפשר
ראוירגעמציינתהבודדתוהנמלההזמן,את

אבל ,הזמןשלההרסניכמרוץמיוחדלציון
בכךהואהנובלהשלירפיההדברים,בעיקר
פיעלשונות,בדרכיםלהתפרשעשויהשהיא

ממצהאיננומהםאחדואףרבים,מפתחות

אנושית,משמעותבהישאותה.

גםבהישאבל ,שהצעתיכפיאוניברסלית,
אפוקליפטייםואקטואליים,היסטורייםרמזים

המערך ,כלקודם ,מרמזאליהםבמהותם,
הצירוףהגיבורים.שמותשלהמיתולוגי

 ,ישראללעםלרמזעשויובלהה,רחליעקב,
אםביןהיסטוריוגרפית,במשמעותאםבין

כלישראל.למדינתאקטואליתבהתייחסות
זה,אתזהמוציאיםואינםתופסיםהפירושים

הנובלהאתממצהאיננומהםאחדאףאבל
המשיכהאףעללזה,מעברבה.הנרמזואת

ענייןבנובלהיש 1אלגורילפשרהמפורשת
פשר.כלללאלעצמה,כשהיארב

"לילהשבספרהחדשיםהסיפוריםבששת
הנובלהמצורפתאליהם ,פאולינה"בסנטה

לאחרבפרוזהליצירהאורפזחוזר"נמלים",
הרומןהופעתלאחרשנים.עשרשלהפסקה
אורפזאמר ,הנצחית""הכלה ,שלוהאחרון
אמרזהבספרושכןלכתוב,עודיוסיףשלא
"נמלים"בין .לומרעודלושישמהכל

שלשורהאורפזפרסםהנצחית"רהכלה
לאדם"בית ,דניאל""מסעבהםרומנים,

ילדותומימיסיפוריםוקובץ ,"העלם" ,אחד"
מסהגםכתבהוא , nהטךמךן'נהךחךב nבגולה,

בה ,החילוני""הצלייןקת,מרתפואטית
בהתייחסותהספרותית,תפיסתואתתיאר

המודרנית.הסיפורתשלמופתיצירותלשתי
דבריאורפזפרסםהנצחית""הכלהאחרי
המאה",את"לצלוחהפואמהבהםשירה,

תומרקין.יגאלמאתעיטוריםעםשנדפסה
היסבקשוריםאורפזשלהחדשיםסיפוריו
הרבה.בהמחדשיםגםאךהקודמת,ליצירתו

לתוךפורצתהבדיהאלהבסיפוריםגם
העיצובדרכיאךבה,ומתערבתהמציאות

ביןהעירובשלהבדיונית,המציאותשל
במידהשוגיםהמופלגת,לבדיההממשות
ביןכה,עדאורפזשכתבמהמכלניכרת
המופלגתהבדיהאלהשבסיפוריםבכךהיתר

כאילוריאליססיתהנמקהלעצמהמחפשת
הסיפוריםאמנם,בחלום.הואשהמדובר
ההפקרבשסחשונות,בצורותמתרחשים,

חלוםשביןהגבול"עללחלום,מציאותשבין
"המגדל".בסיפורהדוברכדבריחלום",ללא

שבמרביתםבכךגםשוגההבדיהשלהעיצוב
לחלוםהמציאותביןממצעהסיפוריםשל

 ,ציורמוסיקה,-אמנותיגורםלתוכההפורץ
 .פוסטראפילואוקולנועסרס 1שיר

 ,חדש"יוםמתחיל"מחר ,הראשוןהסיפור
מלחמתשאחריהימיםאל ,העבראלמרחיק
מתרחשהואהעצמאות.מלחמתולפניהעולם
ימיהיה>.לאאו<היהח'הנוערבכפר

רעבשלבזיכרוןמלוויםהמספרשלהנעורים
וקנאותאהבותעזים,יצריםשל ,מתמיד

זהרקעעלאימים.לחורבןכמובןהמוליכים
חייבשהואמשפחהעלחלוםהמספרלובונה
עם 1בןכמו 1שמתנפץחלום 1עצמולאמץ
אתשגתן ני..,,,שההסיפור .הכפרשלחורבנו

אוליגה",.פבסנטה"לילהלקובץ,שמר
סגסהבבסיליקהאחתבתפילהמתמקד
בחצימאזיןהמספראיטליה.בלוקה,פאולינה

 ,פוצ'ינישלמיסההמזמרתלמקהלהאוזן
הקירלציורינתונהלבותשומתעיקראבל

האיוםכיצדרואההואהכנסיה.אתהמעטרים

ככלמתממש,שבציוריםוהארוטיהאלים
גםשהתנמנם.בעתלושנראהבחלוםהנראה
עלססרר ;r :האיש"כמו 1השלישיבסיפור
שלוכרזותממשות,ציוריםמקבליםהקיר",

 42-+בעמ'+-המשך
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ולעורולהעירצויןמישהואלוני:שולמית
בסריעקב

אלונישולמית ;אחרתיכולהלא
 1997זרטל;עדיתעםמשוחחת

כספרספדךאתלהגדירניתןהאם
ואידיאי?פוליטיאוטוביוגרפי,

זאתכביוגרפיהשלם.לאשהואלמרותכן.
זהפוליטיתמבחיבהרגםפוליטיתביוגרפיה

כמרמלחמה"רבה"הדרךשערדכך .חלקי
ופרשתי'הואיל •שכןהאמתאבלשנאמר'
סדורהמשבהלהעבירבקודרתבכמהרציתי
רגםהפלסטיניבנושאגםיותר.ארפחות

הישראלית,הדמוקרטיהשלמהותהמבחיבת
היא .מארדמארדסיפוחםערבתלטעמישהיא

למרותסיפוח,טעונתויותריותרנעשית
שבנרגעמפנישלא,אשליהיששלפעמים
ביתוההתארגנות,ההפגנההביטוי'לחופש
לברשתהיינהדאגלצדקהגברההמשפט

זכריותשלבתחומיםאבלהאלה.החירויות
לעיןעשרבהדבריםלאחר'היחסושלהאדם
קשים.ויותרחמוריםיותרעררך

לפגועאפשרותכלמנצלתרהאדמיביסםרציה
זהבערבים.רקמדוברולאובשרבהבאחר
גםאבללערבים;שברגעבמהבולםמארד
כן'הוא:לומררוצהשאבימהלעליה.ביחס
הישראלית.הדמוקרטיהעללדבררציתי

מנהיגתציבור,אשתמחליטהמצבבאיזה
ספר?ולכתובלשבתמפלגה.

שפרשתי.מפניזהאתלעשרתצריכההייתי
שבנצחבטרחההייתיברצון.ופרשתי

שחשבתיומפניבגדול.טעיתיובזהבבחירות
אבללפרוש.צריכהאבישבהשלרשיםשאחרי
היהחשובמםרשםשים,מארדוהדבריםהואיל

הסיבהזאת .ומהרמסריםכמהלהעבירלי

לאוהואשיחהשלבדרךבכתבשהספר
דברים.המרןכולל

מקוםחרבהבספרמקדישהאת

המנהיגותלביןבינךליחסיםלפוליטיקה,
נגדבמיוחדביקורת.וחרבהמפא"ישל

חבלטויסטיקח.גבולעלהואהספרגולות.
יחסית,מקום.מאודמעטישאך
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לחיות.חיתהשצריכהכפילאוטוביוגרפיה,
יותר.חושפנית

חשוביםמארדברשאיםישבעשה. .לאזהכן.
דתהפלסטינים,עםהשלוםנושאהיום.

הערליםמעמדהאשה,מעמדבארץ'ומדיבה
בעליל;חוקיותבלתיפקודותמברה"מ,

נוראייםבדבריםמזוהמיםלמעשהאבחנו
חשובליהיהרפהלאחרים.עושיםשאבחנו
פוליטי.כאישהאלההמסריםאתלמסור

ריכולשאכתובלהיותיכולאישיתביוגרפיה
הפרסצבעתקצתשזהמאחרשלא.להיות
מביך.וקצת

ביישנית?את

מארד.כן.

שישנם,הביוגרפייםהקטעיםמוזר.זה

זהכלחורים-בת,יחסיהחורים,חבי.ת
בשרטוטבביתגעתנראת .בחסרלוקח
מרוחקתכשאתזא.תלעומתקל.מאוד

שםבן-שמן.במוסדהנעורים,בגילמהבי.ת
פרספקטיבה,יותרמרחב,יותרמקבלזה

חשביה.השווהאתגםרואיםכלומר,
החלטתילמעשהלי.קשהעדייןלי.קשהכי

"לעשרתשהתחלתימשעהצעמיאללהתייחס
הנימוק.זהשאוליכךצעמי",את

הריעצמך",את"לעשרתאומותזאתמה
אבא,עםאמא,עםבבי.תמתחנךאוםבן

השפעה."יש
קשיםהיושלברהמשפחהחייילדהכשהייתי

בביתהייתילאעשרהשתיםמגילמארד.
תקופהחיתהבית.היהלאכןלפניגםיותר.

אמא,עםשהייתיותקופהאבאעםשהייתי

מסוימתתקופהביביהם.התרוצצותוחיתה

 ,כךואחרההרריםאחדאצלאחיעםהייתי
מכןלאחר .אחרבמקרםהיהמאיתנואחדכל

התגייסווהרריהשביחהעולםמלחמתפרצה
בקבוצתהייתיבתחילההבריסי.לצבא

ופרקים,ילדיםשלקבוצה"עלומים",
בר·ולשלמהליקשים.עלומים,עזובים,
תקופה.מאותהמשותפיםסיפוריםיששבים

לבן·ואביהעמקלמשמרהלךחראזהאחרי
אתלגבשגדולהמספיקהייתיכבראזשמן.
לעצמו.רמחליסשחושבאדםלהיותצעמי.
בתקופהכיאםמתחילה.אבימכאן ,לכן

הוריעםשליהיחסיםמאוחרתיותרהרבה
בהםיחסיםהיוכבראלואבל-השתפרו

משהםיותרשלהםאפרסרופסיתהייתיאבי
שלי.אפוסררפסיםהיו

ביתאתמגדירהחייתהסוציאלי,ברמןב
הרוס?כביתהחווים
שםהיהזאת,עםאבלכן.הסוציאליבמובן
תמידשספרמפנילהם.חייבתשאבימשהר
לאגדול'מחסורכשהיהשגםמפגיהיה.
אהבהשגילומפניערבי.שלהרגשהבתנו

שלחסרהיהלא .היוכשלא •כשהיולילדים.
חיכהלאאישאבלהרוסהיההביתאהבה.
לאוילדלבו.ודאגוחיבהאלינווגילואותנו.

קצתבמצבשהואאולושרעיודעכךכל
שובה.

היהשבאמתלמסקנההגעתשלבבאהזי
בבית?בסדולאמהשר
אבלבסדר.לאקצתשהואהזמןכלידעתי
היהרזהבכיתה.דומיבבסיתדיילדההייתי
קשרת.מארדתקופותהיואבלמסרים.פציוי
וגעגועים.קרשיושלבוראהבדידותלש

ההוריםביןסקנדליםשומעוכשאתה
זאת,בכלאבלנעים.לאמארדזהצוקעות,

וחיתהשירהחיתהכי ,פיצוישהיהלי'בדמה
רך.מגילרתיאסררן ,ספרוהיהאסתסיקה,

להם.נוסרתלאאבי

לוויכוח.מקוםמארדהונהמקדישהתא
גלוות.לביןבינןמסוים,לאנטגוניזם

 .פאשיססימשהוהיהבגולדה .כן

מדי?חריפהמלהלא
סרסאליסרי.מאודמשהומשהר. .;.אמרתי

איתה.תמידשהצדקבסרחהחיתהלזהגוו
בורותשלמהשילוביותרחזקיותרדברואין

ולפעמים"צדקה".תמידוהיאוצדקנות.



גדולבכנסזוכרת,אנילמשל'בשטויות.
כמהשםהיוהמרכז.שלהעבודה,מפלגתשל

שהפנתריםהתקופהחיתהזאתאנשים.מאות

שמיאומרת,וגולדהלכותרות.עלוהשחורים
לכןטוב.יהודילאהואיידישיודעשלא

כךאחרהשחוריםהפנתריםשלהסיסמה
דולבו".לנרותנייידישאותנו"למדיחיתה
שמחציתומרכז'בפניעומדתהיאמבין'אתה

הארץ'ילידיחלקהמזרח,מעדותאנשים
להאמרתייידיש.יודעשלאמיעלומדברת

הזהבמרקאתגםשצורךומיכהערה:אז'

שלה.המושגיםהיואלופיש.הגעפילטעואת
שםוחישטחיםשנכבשוהבינהלאגםהיא
השטחיםשאתכשאמרתיבכנסת,כברש.עם

אנחנוהפלסטיניםבעיניאלאשחררנו'לא
אתאיךרם:בקולאמרה,היאכובשים,
יהודיםכובשים?יהודיםעללהגידיכולה

שהיאמהזה .קרבןתמידהםמבחינתה

תהיו-להאמרכשהוא .לאפיפיורגםאמרה
כך-ענתההיא-לפלסטינים,טוביםקצת
בעינייםישרלוהסתכלתימספרת:היא

הפוגרוםעליודעהואמהאותוושאלתי
בקייב.

גםהיהוזהקרבן.אנחנושלההתפיסהלפי
אםרע.לעשותיכוללאוקרבןבגין.אצל

לנראזזה,עלמונופוללנווישהקרבןאנחנו
הכול.לעשותמותר

רטורית?שיטהחיתהזאתאצלואולי
מעניינת:תופעהחיתהבגיןאצללא.

ההוראהשניתנהלפנילבנון'במלחמת
כלאתתקףהואביירות,אתלהתקיף
משרםהבריתבנותאתוגםהעולםמנהיגי

נגמרה.כשהמלחמהדרזדןאתשהפציצו
ביירות.אתלהפציץהוראהנתןהואלמחרת

לעשותהיום,עדקייםהזההעיקרון
להצדיקכדישלנר'מהפדאנויהמניפולציה

לוקהאתהכאשדשלנו;החמדנותאת
לעשרתיכוללאהקרבן'אתה,בפדאנויה,

שקורהמהזהארתך.רודפיםכולםכידע,
בזכויותהבינהמאירוגרלדההיום.גםלנו

אדםזכויותעלאיתהכשדיברתיהדיאדם?
מענייןבורגני.ליברליזםשזהאמרההיא

שמאל.נחשבזהשהיום

האחתהאמנויות,שרתלהיותךנחזור
מאזישראלבמדינתשחיתהוהיחידה
במצב-יחסית-מערכתעזבתהוקמה.

כספית.מבחינהטוב

 .כןשיש,ולמהשהיהלמהיחסיתיחסית.
התקציבאתמזהיותרואפילושילשתי,

אנימספיק.היהלאעדייןזהלאמנויות.
ציבוראנחנויותר.הרבהשמגיעחשבתי

וישפלורליסטימאודשהואלאומה,שמתגבש
תרבותיים,גםלשוניים,גםצרכים,הרבהלו
מזלזניח.היהזהוכלהיצירה,בשטחגם

אזהמדינה.קוםלפנילנוהיהשתיאטדון
אם .יאטרוןלתהקצבותלתתהמשיכו

היהלאהואגםכך'אחרקםהיההתיאטדון
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שהתזמורתמזלהקצבות.מקבל
ארהמדינה.קוםלפניחיתההפילהרמונית

איךאבלצדיך'סופדיםוכר'.סרפדיםאגודת
שלנר'הדינמיקהבתוךלסופדים.מתייחסים

סכומיםלהשקיעחייביםדבריםבשני ,לדעתי
והשני'התרבותבתחוםהאחד'מאקסימליים.

שאנחנומפניוהטכנולוגיה.המדעבתחום
ושתייםממאהלכאןהגיעומתגבשת.חברה

היםמאגןהגיעוהדובאומדים.כךארצות.

חיתהלאשםאירופה.וממזרחהתיכון
מדעולאדמוקרטיהלאמערבית,תרבות
שם?כתובאיךבפס.לנואיןמפותח.
לאנחרשת",תחצובומהרריהברזל"אבניה
החלבובשבילנפטולאנחושתולאברזל

שישהמשאבוזהוקשה.לעבודצדיךוהדבש
במרבןתרבותללאוטכנולוגיה,מדעלנר.

מכאני.הופךזהמסרכן.זההמושג,שלהרחב
רחבה.יותרלשרןגםתרבות,גםמוכרחים

לאלמהאזאריסטו.אתלמדהומנייםאפילו
אפילוהעולם,תרבותאתללמודיכולים
שזהמילססיואדסג'וןאתמזכירכשאתה
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שזהשחושביםמיישהדמוקרטיהשלא"ב
בתחוםהלשון'בתחוםהדיןוהואסינית.

מספיקהיהלאהדת.בתחוםהמחשבה,
למשלזה.אתמבכיםאנחנווהיוםתקציב

ממומנת.לאואמנותלתרבותהעמותה
ארתה.וסוגריםהולכים

בתחוםהיוםשקורהבמהמתמצאתאת

לאמנויות?התקציבים
פעםשבכלמפנימתמצא,לאאחדאף

זהעלהחינוךמשרדאתתוקפיםשאנחנו
אומדיםהםכסףמספיקמעבירלאשהוא
שכןהיאהמציאותאבלמקצצים.לאשהם

ועכשיולפההידמןחיההעמותהמקצצים.
מקווהאנילגמדי.הברזיםאתלהסוגדים
עכופסטיבלשנשארו.החוברתאתשישלמו
בנסדקהתקייםמאוד'גדולההצלחהשהיה
מנסיםמקרםבכלגדולות.מהומותואחדי
לחנוק.

ערכילחינוךהמינהלעלאומרתאתמה
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עכשיו?שחוקם

אתמבינהלאאניהזה.לדברמתנגדתאני
אניועדייןשנהעשרהשתיםמררההייתיזה.

לעשרתאפשראיךמבינהלאואני .מלמדת
ערכיםלערכים.מינהלארלערכיםעוריש

נושאבכלעוסקכשאתהמקנהאתה
דרךשלנימוסים,שלשאלהזרשבעולם.

שאתהשיעורבכלשמשתלבתשאלהארץ.
מתמטיקה.ראםמקראזהאםמלמד,

נרגעמקראודייקנות,סדרמבסאתמתמטיקה

ספררת.גםכךובמיתוסים. 1ובעברבדמיון

לשטיפתבכרונהשמדוברלינראהכאןאבל
לקבוערוצההחינוךששרלבשים .מרח

 1שלואישיהיההחינוכיתהטלוויזיהשמנהל

לושיששרשזהמשמע .לשכהמנהלכמר
תפיסהזרמשמע, .משלוטלוויזיהערוץ

הרך.מהגילערכיםהחדרתשלישועית,

אםחתרנותמינחלשלתפקידולאזההאם
תרבות,זהערכיםחריבערכים?מדובר

 .עכשיושהגדרתכפי
יעשהאחדשאףרוצהלאאניאבל .כן

כל 1בדיעבדערכים.שלאינדוקטרינציה
לכרשה,אניבההדרךמלמדת,שאנישיעור

מבקשתארהילדים,אלמדברתאניבה
ממערכתחלקהיאזה,אלזהלדברמהילדים

שאניהספריםמבחרגםותרבות.ערכים.של
ערכים.הקנייתהואלילדים,בכיתהקוראת

ארהמוריםבחדרשמתנהליםהיחסיםגם
צריךגדול.מבחרצריךשערלות.ההצגות

סרבביןלהבחיןהכליםאתלילדיםלתת
משהרלמהרע,רמהטובמהעלולדברלרע.
ביקורת.לעוררסקרנות,לעורררע.אוסוב

הרועהשלמלמעלה,צוויםשלהזההעסק
בביתונמשךהילדיםבגןשמתחיל 1והעדר
העליונההאוסוריסההואשהמורה 1הספר
להיותיכולבארץמאו.דמסוכןהואוכר',
צריךהתרבויות.מפגשבשלנהדר'מגוון
לפרוח.לחבוללתת

שמוקמתבראשה,עומדתשאתהעמותה

שהיאכפיהארצית","חקרןאלה,בימים
אמנותכמוגופיםלהחליףבאחנקראת.

לזה?דומהמשחואולעם
איןשלנרבחברהלהחליף.באהלאהיא

כמובן,ישהדתילציבוראזרחיות.קהילות
ישיבותלווישהכנסת,ביתלוישכי

נפרדת,צבאמערכתנפרדת,חינוךומערכת

הציבוריתמהקופהשחייםהקודשכליישנם
הזמנים,שינויעםאותם.לכנסואפשר

קיימת,לאההכשרהקיים,פחותהקיבוץ
האנשיםקיימת,לאכמעטהנוערתנועת
במרבןגםקהילה,חוסרשלבמצבמצריים
שבמקומרתחושביםאנחנוהמושג.שלהחיובי

מקהלה,שתהיהחשוב 1בייחודמרוחקים
חרגשיהיהחשובתזמורת,שתהיהחשוב

חשובגם ,הצפוןכמרבאזוראולידרמטי'
האלהשהדבריםכדי .משלויאסררןתשיהיה
אתההקהילה,שלמהחוויהחלקויהיריקרר'
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הייתימקצוע.אנשילשםשיגיעולדאוגצריך
בעמקשנהשיגררוסרביםבמאיםשנירוצה

מהעיירות.באחתבנגבארבגלילארהירדן'
אולימקרמי'ורמסיחרגבהקמתלעזורצריך

שרתכשהייתימקהלות.תיאסררן.ראשית
מארדהאמנויות,בתחוםכךואחרהחינוך

אתהבמקהלההמקהלה.נושאליהיהחשוב
חייביםכימבהטפות.יותרלערכיםמחנך

סולידריותלהיותחייבתלתאם.להקשיב,
רכךורמסי'גבחררכךהקבוצה.םע

ספרותיים.בדיוניםגםואוליבתזמורת.
מספקת.לאהטלוויזיהזה.אתרוציםאנשים

האמונותכלעםהרוחני'אחריהחיפושים
שאסורסימןהםהגאולה,והצערתהתפלות

לתתצריךראתה .חסרשלסימן .ברלזלזל
מנסיםשאנחנומהוזההאלה,הח~זרקיםאת

יותרשהםבמקומרתבייחודלעשרת,
קסבה.יותרלנפשושההכנסהמנותקים.

רוניתשאמרהכמרלמצב,להביאצריך
מקרייתשיבוארלנו'שחיתהבפגישהמסלון'
ולאאביב,תלאתלצלםמירוחםארשמרנה
דרךכלומר'שם.תצלםאביבתלשתמיד
אתהיוצריםכשהםשלהם,העדשה

אחדרזהוכר'.הסיפוראתהדרקרמנס,

עלהשלכהגםלותהיהשכמרבןהרעיונות,
אנושיים.יחסים

הכסף?יבואמאיפה

לעבוד'שכשנתחילמקורהואניקרנות.ישנן
לאנשים.לפנותנרכלעבודה,תרכניתותהיה

מארד'עשיריםאנשיםמארדהרבהבארץיש

החברתי'בנושאעכשיועוסקיםלא<אנחנו
הזה>.בתחוםקשהמשהרלנרקורהאבל

בארץ.העבודהמתוךעשיריםשנעשואנשים

מארדדברזהלחברה.להחזיריכוליםוהם
זאת,שיעשומישיהירמניחהואנימקובל.
להתחיל.ונרכל

משחועלופסחתדבריםחרבהמנית
בתקופהבארץ.חשובמאודלישנראה
תיאטרוןאיןהיום,כמובתקופהשלנו.

רציני.סאטירי

להקיםשרצתהקבוצהקמהלאאבל .נכרן
חיתהאםמלמעלה.באלאדברשרם .אותר

התיאסררןאזלה,אכפתהיהשזהקבוצה
כדימתרוצצתהייתיאניקם.היההסאסירי

הםשהחייםמפני 1איןאבללהם.לעזור
מהסאסירהפחותהיאסאסירהשכלכאלה,
במציאות.לנושיש

בכיווןלשינויהגורמיםשאחדאומריםיש
חיההמועצותבבריתה"גלסנוסט"

ה"טגנקה"?יחסי.תקטןתיאטרוןבעקבות
מהפכניםלאהםאצלנוהאנשיםאבלאולי.
אנשיםשניקודםכאןישבראמיצים.ולא

שאתןביקשוהם .נהדררעיוןעםצעירים

יזהרוהםאבלוכר',שלימהידעקצתלהם
אצליהיושהםמלומרמניחה,אניבפומבי'
לשאתרוציםהםכיפעולה.שיתפתיושאני

חלקלפחותארהדתייםמלפניגםוחסדחן
עוסקיםכולםאצלנו'אומרת,זאתמהדתיים.

באמצע.להיראותאיךשלבפוליטיקה
שרוציםמשרםרזהכלום.קררהלאבאמצע,

סרב.להצטלםשרוציםומשרםמהמדינה,כסף
היוםישב'מרצ',שלילחבריםהכבודכלםע

רדיקליתקבוצההיוםישבארץ?שמאל
 ?קטליזטורלהיותשמחליטמשהרישובארץ

הבעיהאבלכזאתקבוצהשישחושבאני
כספית.היא

לעשרתשרוצההקבוצהאיפההיא?איפה
כיאותרלעשרתיכולהשלאסאסירי'תיאסררן

כסףולהאין
להם.לעזורמוכנהאהיהאני

אתב'חארץ'.שלךהמאמראתקראתי
לאאנילי,מספיקההישראליות-אומרת
 ."תוספת"צריכה

היהדות.אתכוללתהישראליות

במפהשלךהישראליותאתרואהאתאיך
הייתימזמןלאבארץ?חברתיתהתרבותית

מהשחם,אנשיםבקרבלשיחה,עד
מיוחיה .אינטלקטואליםמכניםשאנחנו
עמים.ארבעהחייםשלנושבאזורשאמר.
הערבי,העםהיהודי,העם .תרבויותארבע

ביןהמגע .הרוסיוהעםהחרדיהעם

למשל.פרובלמטי.הואהאלההתרבויות
מאודהיאהרוסיתהתרבות

החרדית.גםסגורה;אינדווידואליסטית.
לאוהיאהישראלית,חתרנותגםוישכח
לאברוסים,לאבחרדיםלאכמעט,נוגעת

 .בערבים

בענייןברגרסיה.היוםנמצאיםאנחנו

היאהרוסיתהעליהלסייג,רוצהאניהרוסים,
גדולהבעליהומדוברהואילחדשה.עליה
שלקשייםישמשלה,עיתוניםלהישאמרד
לנרקוראיםהםיוהרה.קצתרגםשפה

ורעיאריההאלה,הברבריםמקרבברברים.
רזהאוריינטלית.נחשבתואניליטאינחשב

אנחנופנים,כלעלמסוימת.במרהמשעשע
האינסלקסראלירתהקבוצותשגיאה.עשינו

כלעםמספיק.איתםנפגשולאהישראליות
שםוישהרוסית,העליהשללתרבותהכבוד

אניאליהם.ביחסברבריםלאאנחנותרבות,
קרםמאז ,שלנרשהמו"לותבמהגאהמארד

לדבריכוליםואנחנו .לנרנתנההיישוב,
רגםפרשקיןעלרגםדרססריבסקיעלגםאיתם
רוסיהשירתרכלויסכיןלרמרנסרבעל

רגםהפלסטיתהאמנותבתחוםרגםלצורותיה
-"גשר"לתיאסררןהכבודכלעםהתיאסררן.

שמחהמארדואניאליהם,מקורבתשאני
כמרהצגותלווישגשר'ליצורלמדש"גשר"
אנחנו"האדייוט"אתמעליםכשהם-"כפר"
כלב"בן"אדםעושיםוכשהםזה,מהיודעים

לארנירררסלירתנכנסיםכברהםאז
חושבתואנימעברתקופתזרשםהישראלית.

מגעיותרליזוםחייביםהישראלים, ,שאנחנו
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נותנתששייסחושבתאניבעליל.ציונים
אתאוהבתלאאניבעירת.להרבהתשרנה

שאנחנולטענההמובילההמניפולציה,
והסליחהבהם.פגענוארלהםחייביםכביכול

קרםשעםמפניזה.אתהעמיקהברקאהודשל
אתגילחוולכולםענייםהיוכולםהמד;נה
והקבוצהבדי.די.טי.ריססוכולםואתהראש.

שהיתהסרבלתוהכימקופחתוהכידפוקההכי
סתמנושלהםמפנימהשראה.שבאראלההיו
ורקלטבח.וצאןסבוניםלהםקראוהפה.את

פתאוםהאלההאנשיםאייכמןמשפטאחרי
הקבוצההיתהזרלהיפתח.התחילו

אבל •ביותרהקשהבצררהקיבלושהישראלים
ורעילאריהגזלוהאםמניפולציות.ישפה
החלוקאתהחליףהריהואשלרוהתרבותאת

ללמודהלךהראהליטאים.שלבבגדיםהלבן
יידיש.

העמותהמתפקידיאחדאת-וראהאת

הזה?ורן.בכי

צררךזההתפקידים.אחדשזהחושבתאני

פה,נשאריםהםאםלנו.וגםלהםגםחיוני
לדובבולנואותנולהכירלהםחיוניצורךזה

מפניאותם.לקרב .בקשרולהיותאותם
 •איתנופהיחיוהם •מעברמקרםלאשאנחנו
הןוהאסוציאציותשוניםנופיםהםהנופים

ל"כרכבימתגעגעראשוןדוראזשרנות,
שהיה ,טשרניחובסקיכדברירחוקים"שמים

ימיובסוףזאת,ובכלשלנו'הלאומיהמשורר
הזאתוהרומנטיקהקרים.לכרכביהתגעגע
שממנוהמקוםמהגרים,קברצנ:יבכלקיימת
אבלמיוחדת.הילהאיזופתאוםמקבלהיגרו

ואני ,יותרשמערריםאנשיםויש ,שבידוריש

שזאתחושבתלאאתש"ס.בענייןערדישראליםויהיולהיותיכוליםשהםחושבת
נותןמסריםשסקטורמסוכנתתופעהלאאניהאחרות,לקבוצותביחס •דברלכל

חינוך.-התחומיםבכללאנשיושיורתשונים.עמיםכאןשישהתפיסהאתמקבלת
מהבעצם.פנאי,שערתבידרו.כלכלה.באמצעות ,שלנושהחברההערבים,ישנם
האוכלרסיה.ללכלמעןעשתהשההסתדרותהיחידההמדינהאנחנואותם.בודדהחרקים
כזאתבצווהמירס,םחלקלמעןעושיםהםשתיםלעדות.חוקמכוחסגרגציהבהשיש

שקווהממהלשהםהאנשיםאתשמנתקתאותםברדדנואנחנונפרדות.עדותעשרה
באוץ.באמתמסתגרת.מקופחתוקבוצהאותם.וקיפחנו

להיותמספיקלאזהטוענת.שאנימהזהגםקשרים.איתםלנוישזאת,ובכל
דאגהלגלותצריךאלאבכנסתולשבתריבוןלאבחיים.מספיקלאבספרות.גםבתיאטררן

חזרוכאןהתחרםים.בכל iiהארכלרסילכלללמקומרתלהיכנסאפשרותלהםניתנת
רגםהםגםזרה,במדינההעיירהלשיטתדוקטורנטיםפרסםביניהםישעבודה.

צעמםבתרךמתסרגיםהםהאחרים.החרדיםבביתללמדאותםששולחיםמארד-מוכשרים
 ,ברפליןהיהודיםאתנוצנטריים.עשיםובבמחרקיםלעסוקלהםנותניםולאתיכוןספר

התחבורהלכללדאגולאהקטנות,בעיירותהחדריםכיבעיה.לנרישהחרדיםעםשלהם.
ולאבמדינההשיכוןלכללולאבמדינהאישל •הגטושלבתפיסהתקועיםנשארו
היהוכךלעצמם.אלאהמדינהלכטחוןמחייבת.מריבונותחלקהיוםבהירתםהכרה
זכולאשהיהודיםערדכלאחרות.בגלויותהולכים.לאהםלצבאמחייבת.לאהיאאותם

לעצמם.ודאגוהסתגרוהםזכריותלשוויוןישיבהבחורייותרישראלבמדינתהיום-יש
שלוהאמירותהחריקםכלהתפתחוכךמתוךחשבוןעלחייםכולםוהםמסטודנטים.

שלמשפטלבתיללכתלאהגויים,פחדכמרבדיוקלמדינהמתייחסיםוהםהציבור.
העםשלשלנו.מדינהזרכאןוכר.'הגוייםמענייןלאצבאבפרלין.למדינהשהתייחסו

העםאומרתאניהרוב.פהאנחנוהיהודי.-הםאותם,מענייןלאלכולםחינוךאותם,
מפני ,ישראלימציינת:זאתובכל ,היהודימשלםבכספירךמגילחינוךנותנים

הריבונותאבלבעולם.מקרםבכליששיהודיםשלילדיםלהםאכפתלאאבל-המיסים.
בהן.חייםשהםלמדינותבהתאםהיאשלהםהזאתההסתגרותרך.מגילחינוךאיןאחרים

נקבעשלנרהחייםוריתמוסהרוב.אנחנופהאתלשברוצריךלדעתיגדולה.סכנההיא
טרוניות,שייסלאנשייששאםכךידינו.לעבמצוקהאנחנואזלא,שאםהאלה,הגדרות
הכלל.עםשותפיםלהיותחייביםהם-גדולה.

מהאחריותעצמםשחוררהיאההסתגרות

בה.מחויבתריבוניתשמדינה ש"סשללפעילותהמתייחסתאתאיך
והתרבותי?הסוציאליהחנותי,בתחום

שנמצאתלאוכלוסיהגדולשירותעושיםחם
מגילילדים,גנימפעילים "הםבמצוקה;

הסעה.חמה,ארוחהמספקים-הםשל;ש,

מילהםאכפתלאכמצוקהשנמצאיםוהררים
שיהיוהילדים,אתשיקחרהעיקרהגותך,
כמרבדיוקשים.ערהם ·ואז , iסיטר'י"בייני

מהלהיותתםארמחנכים-- •עשרשהישועים
מעוריםיותרהרבהשייסת'זאעםשהם.

אנטישהםהאשכנזים'-מהחרדים"ה i::iבח

הישראליותהשגדותמעידיםשלךהדברים
פרובלמטית.יהאלכללביחס
הדגשתיכךכללכןפרובלמטית.היאהיום
קרםלפניפרובלמטיתהיתהלאהיאזה.את

היאולמשעההצעמאות,במלחמתלאהמדינה,
רבלאמספרלפנידעפרובלמטיתהיתהלא
מאזכהנא.שלהגדולהניצחון'כאןשנים.של

התחזקותחלהשלוהגזענותעםהופיעשהוא
להזישבחקיקהרגםהפורשות'הקבוצותשל

עלמדרנוהעצמאותשבהכרזתבעודביטוי.
ומשעהיהודיתלעליהפתוחהשתהיהמדינה
הארץלפיתוחתדאגהיאאזרחיםיהירשכולם
וחירותשוויוןתבטיחתושביה,כללטובת

מוצאשלמטעמיםאפליהבליאזרחיה,לכל
לאפליהחוזריםאנחנוהיום ,ומיןדתגזע

למשלבחקיקה.נםמודגשתמאודולסגרגציה
יימדינתנאמרלא ,וחירותוהאדםכברדבחוק

ישראליימדינתאלאהדמוקרטית"ישראל
ביןהפרדהארמדתזאתודמרקדטיתיי.יהודית

לאזאתכימסוכןמאודוזה •ליהודיישראלי
לאהיאדמוקרטיהאיזהאזרחיה.כלמדינת
כאןישבברוקליןליהודיאזרחיה?מדינת
הזכותהיאההצבעהזכרתהדי-הצבעה?זכות

 •גודלובקביעתשותףלהיותאדםכללש
בברוקליןהיהודישלגודלואתקובעיםאנחנו

שלהגורלאתקובעיםאנחנובפאריסואר
להיותצריכיםכולםלכןהארץ.תושבי
היהודילישראליות,וביחסבקביעה.שותפים
סוכות,אחרישכרעייםחשוך'בחודששמתפלל

הדנייפרלידהנשםעלמתפלללאוג.שם,על
הגשםעלאלאהמיסיסיפילידהגשםעלולא
אפילוצריךלאאתהפה,חיכשאתהפה.

להתפללבשבילהתפילהמילותאתלדעת
לשונייםבניביםמשתמשכשאתההגשם.על

שייכרת.מבטאיםהם •שלךמהנוףחלקשהם
כאפיקנחל'כמובגדויידעיכמוביטויללשמ
האפיקיםשאלויורעאתהיעבודיי,נחלים
ובורחים.מבהיליםבאים,בנגב.

לעומק.השפהאתיודעשאתהתבנאי
שלרדידות ,כלשרןרדידותישועכשיו •כן

אורןאתיודעיםשלאלאזההמקוררת.ידיעת
לפנינו.פתוחהיהתמירהואהיהודי.הספרים
לא~אותלמודללמודאםלאהיאהבעיה
התפילות,אבות,פרקיהמקרא,היותמיר
כחלקאלאקושד,כאלאליהםהתייחסתשלא
הרבההיהולכןכללי,מרקםשלתרבות,לש

אתידעהואהדתי.האדםלביןבינימשותף
אבלשלי'מהמקוררתאני ,שלרמהמקוררתזה

שהוא ,שהוחמרמה ,עכשיולתקשר.יכולנו
צירנושאנחנומהאתמכיראיננולחלוטין

יותרהרבהרדידותישגםאצלנוואילו
המקורות.ידעשלגדולה

את'מוצ'עלעכשיומסתכלתכשאתהאם
המשךעלנאבקתשלאמצטערתלא

המנהיגות?

 '-92בלפורש.רציתיבהחלטאנילא.
המפלגותשלרשאתלאחרורצהשאניהודעתי
כנתסחברתלהיותשנהשלרשיםוללכת.
צלאתרציתילאמספיק.בהחלטזהופעילה
אלונהק.עלמשם

וראה?שאתממה-רצוןשבעתאת

נםוcנישקורה.ממהרצוןשבעתלאאנילא.
ר teנפנורכשהודתעיבבחירות.שנזכהקיררתי

נזכהשלאברעתיעלהלאעוזבתשאני ' 96
אניאבלתפס.לאשהשכלדנוהזבנחירות.
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מלרעתיותרמענייןלראותמתיוז:ויליאם
וייכרטרפי

שלזהראשוןלתרגוםכקשרהרגשתךמה
לעברית?שיריך

מתורגםלהיותכברדוהרגשתשמחהבייש
ללשונכם.

גרםלתרקשהמשוררשחינךאתההסכור
לניביםלהזדקקמרכהשאתהמפני

גםכמוכשיריך.וללשון-עםאמריקאיים
ולחידודים?לשוןעלנופלללשון

ברוחולהשתמשמרבהאכןאני ,כן
הניבשללמשחקוכנסייתוהמשועשעת
 ,שלוהלשוןמשחקי ,בדיחותיו-האמריקאי

מוחבאותה-עצמואתהחריפההכרתו

ומרוביהרב-גונייםלמקצביםנזקקשאני
אניבו.המשמשיםהנושאיםשלהשכבות
שלתרגומיותםעלמכבידשהדברמשער

כמוהר ,רובדאיזהיששירבכלהשירים.
יכולשאינומרבנות,שלכקשר-סבור

אךהמקורית,מהלשוןבנפרדגםלהיתר
לתרגום.התנגדותשלנוסףרובדישלשירי
בלתי-מבצעהואגרםשתרמפני ,ודאי

לממשו.במאבקרבענייןישאפשרי

האם .שמחה""ילדותנקראמספריךאחד
שמחה?ילדותךחיתהאכן
ילדותוהןשמחהילדותחןישאחדלכל

זובצדזובשלוםמתקיימותוהןאומללה,
שכלפיעלאף ,זואתזושתסתורנהבלי

שלמרתואתשיקייםמנתעל ,סיפור
שלסלקטיביתבשכחהתלויהפנימית,

האחר.הסיפור

שהיאילדותלישחיתהלומריכולני
כה,עד ,לילאפשרכדיהצורךדיאומללה
שאחיהבליכסופרבחייםמעמדלהחזיק
הרגילות,המתכונותבשינילטרף

העצמי.ההרסשלהמלנכוליות,

הג'אזכמוסיקתלראשונההתאהבתמתי
שירתך?עלזומוסיקההשפיעהוכיצד

 13או 12בןכשחייתיבג'אזהתאהבתי

מקצב,שלשאלותישבו.מאוהבאניועדיין
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חטובוההומורהסובלנות tחצלילותבשבח
חיהזהבימינו.האמריקאיםהמשורריםמחשובימתיון,ויליאםבארץביקרבאחרונה
בין"לחיות ,משיריומבחרפרסוםגללואלינובאוהואבישראלהראשוןביקורו
-1942בנולדמתיוזדור.משחשלבתרגומוולמסה>לשירה'קשב'<סידרתהמתים"

קארוליינח.וצפוןיילבארניברסיסאותהשכלתואתורכשאוחיושבמדינתבסינסינסי
בשניםארח"ב.ברחבישונותבאוניברסיסאותיוצרתוכתיבהספרותחורהבעבר

שבההעירניר-יורק,שלהעירוניתבארניברסיסהלספרותכפרופסורכיהןהאחרונות
האחרוןספרו Hוכסףזמן nעבוראמריקה.שלהשירהאגודתנשיאהיהבשעתוהתגורר.

הלאומי",המבקרים"חוגפרסאתקיבל ,במנייןוהאחד-עשר

הדרךכלשלה;האורלשוןעל-גביבנסעהשרתח;שהמכוניתמההוא"הכביש
בנוףבייחודוהניצבשירהשלגוףמתירזויליאםיצראלוכגרןבשורותהביתה".
שירתומקנהבהירה,בעתובהמתוחכמתשנונה,בארצות-הברית.הפיוטיתהיצירה

בכדילא .שרריהואשבחהיומיומיתההוויהביסודותלהתבונןמרעננתאפשרותלקורא
דעה ,בזמננוביותרוהרבגונייםהמקורייםהאמריקאיםהמשורריםלאחדנחשבהוא

בכירים.שירהומבקרימשורריםשלבדבריהםפעםועודפעםהמאוששת
הארהשלחוויההמעניקהואמנותית,נפשיתאמתשלבסימנהחתומיםמתירזשלשיריו

שבמשורריהחכםהואמתיוזשריליאםש"ייתכןכתבססיספיסרהנודעהמבקרפנימית.
בשירהיוזלמתשידמהמיאין"כיום ,הכריזסטרן'ולדגהמשוררואילודורו"

אותו-עצמו:גםלהלוםעשויותאודןו"העלמתיוזשליומלות ,אכןהאנזריקאית."
 .ליקס"אשראתמקבליםאנובתוכו./וחלפהבולהשתמש/היטיבה"השפה
בירושליםהאחד-קריאהערבישנינערכובישראלמתירזריליאםשלביקורולרגל
במוסיקליותהנהדרתקריאתואתלשמוערבקהלהתכנסשבהם-בתל-אביבוהשני
שלה.

כינראההלב.שרירמארסםפתאומיבאופןמתיוזמת ,מישראלששבלאחראחדיםימים
עמו.שנערךהאחרוןהראיוןזה

ניסוחביכולתומפתיעמגווןשנון,חכם,משוררעםלשוחחנדירההזדמנותליניתנה
ורעננות.חדשותמזוויותנושנותשאלותשלוהארה

 ,רגשיודיוקטכניתגמישות ,מצלולפיסוק,
התשובותאמנםואםבשירה.והןבג'אזהן

דעתיאתכשנתתיהתחומים,בשנישונות

סייע ,האחרשלבמונחיםמהםאחדעל
 .כמשוררלעיצובימרובהבמוחהדבר

 .שירתךשלהמרכזיייםממאפייניהאחד
תודעהבעלשאתהאומרהייתהאם
גבית"?"דל

פרועאותימכנהשאינךסוב"ולגבית"?
לביתמביתאחריותחסר ,המתרוצץ ,והולל

ביקורת,כמין ,שיאמרמיישלמיסה.וממיסה
כמחמאה, ,יאמרואחריםיצרים.בעלשאני
שללמגווןזיקותובעלרב-גוניאשני

שיותרכלשהובמקרםאומרגתהנושאים.

-התעניינותךתחומישלרב-הגוניות
מחמד.חיותפסיכולוגיה.מוסיקה.ספורט.

היא-ארס-פואטיקהאמנויות.משפחה,



הייתיתמידמלדעת.להתבונןמעניין
אוליוידע,אהבהשליקטאדםטוב,תלמיד
אבללעצמו.לשומרןמופלגתמגמהמתוך

מאמיןרקלא •היודעבתוכימישהוגםיש
יותרמענייןשלראות •יודעאםכי

ולגביתהטבעמדרךהיאסקרנותמלדעת.
במועט.מסתפקתמאשריותריצריםובעלת

שמעורבכמיעצמךרואהאתההאם

השעה?בשאלותוחברתיתפוליטית
מעורבשהואבלבדזרלא ,עראזרחכל

גםאלאהשעה,בשאלותוחברתיתפוליטית
זהרהללו.השאלותעל-ידיומוגדרמושפע
עריםשאינםאזרחיםשגםשיגרתי,פרדוקס

שאלות.אותןעל-ידינקבעתדמותם ,לו
הננישיריםכותבשאנישמפניטועןאינני

פוליטייםבענייניםמשפטלחרוץמוסמך
משורר.שאיננומימאשריותרוחברתיים

שלאשיריםכתבתישאילומניח ,אכן ,אני
השאלותהשפעתאתלשקףכדיבהםהיה

שלהםהכבידהכוח •והחברתיותהפוליטית
כותבהייתיאזיהיומיום,חייאתאו-

בלבד.וחלקייםקיםיבלתי-מדושירים

כמשוררעצמךרואהאתההאם

אמריקאי?
הייתיהאמריקאיםרובכמרכן.בהחלטכן,

כדיברשישמשהרלומרלחוץעצמיחש
אבל ,אמריקאי""מיהרהשאלהגביללהרעיל

כשםממשכוחהבכלאותיעיצבהשפת-האם
גוריה.שלדמותםאתמעצבתשהדובה
האנגליתהיאלשרן-האםהנדוןובמקרה

האמריקאית.

שירחעלמרצחשאתההעובדההאם
עשויהאקדמיתבסביבהומשוררים

יוצר?כאמןחייךבצרבשלוםלהתקיים
שלהפטרוניותהןהאוניברסיטאותבאמריקה

כמרציםמשמשיםרביםמשורריםהשירה.

היאלשאלתךהתשובהאקדמיים.במוסדרת
שהדברמשורריםישאינדבידראלי.עניין

אינניאניליבאשרלרעה.עליהםמשפיע
יצירתי.בפנימכשולהאקדמיבעיסוקירואה
עבודתעםמרסיקאיכמרעצמיאתרואהאני

יום.

מיואתעליךהחביביםהסופריםמיהם
עכשיו?קוראאתה

שאניככלמשתניםעליהחביביםהסופרים
הגיוון.לצדנוסהאניזהבנדרןגםקורא.

שלתרגומואתמחדשקראתיבאחרונה
בנסיעתיל"הארדיסיאה".פופאלכסנדר
סיפוריםשלספראיתילקחתיהנוכחית

המשוררמאתוספרג'יימסהנוימאת

-שעניינו ,כריססרפרניקרלאסהאמריקאי
האמריקאי.נואר"ב"פילםהכרך

בביקורךלראותמצפהאתהובריםאלו
בישראל?

קדושיםאתריםנרפים,ובראשונהבראש

אתאחר.לעםקדושמהםאחדשכלשונים,
הלאהרכךירושליםשלהעתיקיםהחלקים

שברע,רקפהנשההאנחנוהלאה.רכך
הכול"."אתמשיב:הייתיכןשאלמלא

ומןהלטיניתמןהצופתיJומןמתרגםאתה
אצלכמירחומעריךאתהמההיוונית.

תרגמת?שאותםהמשוררים

צלילות,שמוקיריםמשורריםאוהבאני
לרבותאנושית,וסובלנותרגשיתדייקנות
מהםמארדהשוניםאנשיםכלפיסובלנות
כלפיחיבהשלאורך-רוחבהםושישעצמם,

ישהומורשלחרשפנים.לשתישמשתמעמה
להיותעשוייםאנשים •הרבהלעזורכדיבר

מחמירי·להיותמנסיםכשהםמארדמבדחים
אותנולהציליכולההומורפירטיים.ארסבר

אתלפעוללונניחאםגדלותמשגערן
 •פעולתו.

רבה.תווה

משיקגוהג'זנגני
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הפטריארךשלהביקור

סופות ,באווירמתנשאיםכמריםפרחים,מיטות

תוכלואלהכלאתשנים:חמשהנמשכותגשמים
מארקס,גארסיהגבריאלשלבספריולמצוא

אבל •המכושף""הריאליזםשלבסימנוהחתומים
אלהייאמנולאמאירועיםפחותלאמופלאהאולי
<"מאהמארקסהגיעשבאחרונההעובדההאי

 )הפאטריארך"של"הסתיו ,בדידות"שנות
רבותשניםהבירה.בוושינגטוןוביקרלארה"ב

לארה"ב,יתרהבחיבהמארקסהצטייןלא
תחת"אהבה"לוהחזירה<הרשמית>וארה"ב
"אהבה".

ו, oה·הולדתויוםלציוןזאתעשהאמקרס
 ,מקצועיסופרלהיותוהמאהמחציתלמלאות
 •ולילה,בןממש ,הגדוללפירסומושנהשלושים

מזה,חרץלספרות.נובלפרסלקבלתשנה 15
ססרדנסיםעםלפגישותהיוםמחציתלהקדישכדי

ולפתוח<הקאתרלית>ג'ורג'סארןבאוניברסיטת
בהשראתעשרשבסרטים,שלקטןפסטיבל
האמריקאי",הקולנועב"מכון ,יצירותיו

היושניםחמשלפנינוסף.משהרלחגוגגםואולי
ומחשבותהחדהבביתממאירגידוללמארקס
זהלאחזורלאהמזללמרבהאך ,בנשמתואפלות

שהזקניםתמידסבורים"צעיריםאלו.ואל .
יודעיםאינם"הםרגע",כללמותהולכים
יותר".הרבהגברההצעיריםביןהמיתותששיערו

האחרוןשבספררמהעללדברבוצרנויש!)ןם
אתהמכלה"כיתהתג"השראהמכנהאוה

יותרבמשךמארקס>שלמולדתו<ארץקולומביה
שנה"?-20מ

עלמדבראינני"מעולםנחרצת:התשובה
מחוץנמצאכשאניהקולומביאניתהפולייטקה
הפוליטיקהעלרמהקולומביה."לגבולות

הפוליטיקהעלמדבראינני"מעולםהאמריקאית?
באמריקה".נמצאכשאניהאמריקאית

ארה"ב,נשיאעםלהיפגשלמארקסהפריעלאזה
מעריציועם •מסתברכך-הנמנהקלינטרן'גיל

מארקסשלחשעברבאביב .הסופרשלהגדולים
על"חדשותספררשל"טרי"עותקלנשיא

השררותהאנדרלמוסיהשעניינוחטיפה",
ימי~שישהארחמישההסמים.נגרעתבקולומביה

קיבל ,בטוןקלישללשולחנוהספרשהגיעלאחר
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ספרךאת"קראתימהנשיא.מכתבאמקרס

באותה ,לוהודהגםהואזה.כתבאחת",בנשימה
הביעלכן'קררםשנהשהסופר'כךעלהזדמנות,

מגורלילאחדקלינסוןיהיהשבעתידבסחרנואת
ארה"ב.שלהנשיאים

הלבן"?ב"ביתבפגישתםהשנייםשוחחומהלע
מסתיראינוהואאךמים.פיראתממלאאמסקר

הרושמת ,באוצרהמתחולללגבידאגתואת
יותרהגברההחטיפותשיערואת"לזכותה"

רבעיוחוצותבראשמשתוללתהאלימותבעולם.
במשךרציחות-1200מיותראיוערבלבד mא

הקוקאיןיצרניבראשצרעותקולומביהחודשיים.
חשודעצמוהמדינהונשיאבעולם,רההירראין

הבחירותמסעאתמימנוהסמים"ש"בררניבכך

כשעתר.לשו
בסגנוןתחילהבכרונהכתובמחטיפה""חדשות

המכושף"מ"הריאליזםהאפשרככלהרחוקישב,
"ברוןשלדיוקנואךמארקס,שלהמסורתי
הדמיוניהדיקססרראתבמשהומזכירהמסים"

המפורסם 1/הפטריארךשל"כ.סתיומארקסשצייר
אך ,ואתראתרבכלמורגשתשהשפעתומי-

אפואהחייםממש.בפועלאותררואיםאשיןכמעס
נוסףחיזוקשזהרארהספרות.אתמחקיםרשב

 ,שלושהסיפורתמארקס,שלהוותיקהלעטנתו
תחיותכנפיים,בעליבאנשיםהקרואנתקלשהב

שמנבאיםומיתרתערטילאיותספינותמתים,
שהיאממהעררךלאיןפחותמוזרהמראש,אותן

אםרביןבעיתונאות,אניעובדאם ."ביןנראית.

אומרמציאות",ארתהמתאראניתמידבספרות,

משתמששאיננימציאותייםדבייiים"ישקראמס,
לי",יאמינולאהשקואריםמפניבכתיבתיבהם

ידידיםשלכאורחםלררשינגסרןבאאמסקר
גרן"אויו"רוידיה,גאוסזאר ,שלוותקיים
הציבהואאבל .ורעייתו ,אמריקה"מדינות
לערמתראיונות.לאנאומים,לאלכיקרו:תנאים

-ססרדנסיםעםלהיפגשמשאלתראתהביעאזת
מתלמידי 60עםנרעדהואעשה:כךאומנם,

ראשוןלתוארחלקםג'רוג'סארן,ארניברסיסת
אחדפרופסורבנוכחותשני'לתוארוחלקם
שאלבכתובים,מרומןבאוזניהםקראהואויחיד.
ללאמהם,כאחדוהתנהגולעצותיהם,לדעתם
צערם.ורשםעליהםשהשעמהיומרנות,שלשץמ
נערךבאוניברסיסה,אחרבאולםבעתבה

שברבדידות",שנות"מאהעלסימפוזיון
לאסינר·אמריקנייםסופריםכמההשתתפו
תרמאסהארגנטיניהסופרמהם,אחדמכרבדים.

אליוצילצל 1967שבשנתסיפרגז'מאוסיאלרי
ייגשמארסינז,שהוא,והתעקשממכוירועךר

יוםבאותומשהר.לקרואכדילביתומידאילו
העורךלביתהסופרהגיעוכאשרעוזגשמיירדו
באינעליואתניגבהואולפנים.לפניוסרבהיה
היהוסברוהריצפהעלשראהניירותליאו

במכסעצמה.זרלמסרהשםהניחםשאמרוח
הידלכתבשייכיםשהםלונסתבריותרקפדני

נרגשכההיההעורך •בדידות"שנות"מאהלש
סירםעםמידמידודףכלששמסאותםכארקש

כמעסאךהפיך'בלתיהיהלאהנזקקריאתו.
היהמארקסשלהכספישמצברמפניאסרן,נגרם
שלצילוםבדעלשלםממנושנבצרכךכלורגע

הקמרר.

 " ...יקירתי"ככנו,ת

המצליחיםהסוסיםלאחדנחשבהרוח"עם"חלף
שלהרומןבעולם.כספית,מבחינהיבותר'
והיה-1936בבארה"בפרדסםמיסשלמרגרס

הסוס,יצאכןאחרישניםשלושלרב·מכר.
אפרסחוזרומאזהאקרנים,אל ,פירעלשנהשע

המצדדהאמריקאית,האזרחיםמלחמתשלהז
השחורה,העבדותבמוסדבזהוכיוצאכדררם

עלאותרראהשלאמי .ספרראיןפעמיםומרקדן
סקארלסהטלוויזיה.צגעלברחזה ,הגורלהמסך

גייבל><קלאוקבאסלרררסלי><ויריאןאר'הארה
אך ,עליוןשמישלבקולנועלשחקעברוכרב

וחושקיםאוהביםעררםשלנוהרוח"עםבייחלף
-הלבבותאתומרסיסיםונפרדים,ומתנצחים
רקעעל •חידושבחקזתהיועדייןשאזצבביעם,

כלהברת.הערלהאסלנסההיער
טארה,אל"בדרךהספרלארדיצאבאחרונה
לנרמגלהרבוהרוח'"עם'חלףשלישעיות

עלידועיםלאפרסיםהאומץ,אלג'יןהמחברת,
מומחיתהאומץ'הסוס.שלהפקתותהליך
שרקמסמכיהבאוצרהשתמשהקולנוע,לענייני
המסמכיםמןקיומם.עליוערספוריםאנשים
יוצריביןהתנהלאיתניםקובכייוצא,הללו
השררהעללסוסיםהצנזורהלביןהסוס



המשפט-הרוח"עםב"חלףביותרהמפורסמת
לסקארלט:באטלררטשזורק

FRANKL Y, MY DEAR, 1 DON'T GIVE A " 
". DAMN 

כך:אתמתרגמיםהיינוימינושלבעברית
סףעלקצוץ."שםלאאנייקירתי,"בכנות,
הסרטיםזרועיםהעשריםהמאהשלנעילתה

אינוואישהשוואה,לבלי"קשים"בביטויים
המלההיתה ,-1939באז,אבלמתרגש.
DAMN שלאהיהשדומהמחלוקת,לסלע

עלהמופקדיםהצנזורים, .לעקפוייתכן
סירבו ,בהוליוודהמופקיםהסרטים"בקירן"
שנכללההזאת,מלת-הקללהאתלאשר

לעייןסלזניקשלמבנוהיתרשקיבלה
היהכהשעדמההמנוח,שלהפרטיתיירתבכ

המאבקהיהלאזה-לגמריאפשריבלתי
הרוח"עםש"חלףהצנזורה,עםהיחיד
על ,ליוצריוהכניסהסרטאגב, .בונתנסה

ממיליארדיותרימינושלהמטבעשערפי
דולר.

אתלהראותלסלזניקהיושרלאהצנזורים
שהיולדתמפניאחתבתמונההלידהחבלי

לבעלה.מאושריםנישואיםנשואההיתה."
בסרטאחרשטיפוסלרמוזעליואסרוגםהם
לבעלתלעשותהנאלץוהואזונההיא

יחסילהציגסלזניקעלנאסרכןכמומימזגה.

המפיקפרצה.דמגוגגוגומלחמתבתסריט.
ליועצי-פנהסלזניקאו.דייווידהידוע

תחליפים.להציעלהםוהורהשלוהתסריט
ההצעותאתממחשכיםחשפההאומץאלג'ין

"חמתיכגוןסלזניק,שלשולחנועלשנערמו
כהוא-לינוגעאינו"זהלהשחית",בוערת

שווה-נפשאני ,יקירתי"בכנות,אוזה",

גבול".יודעתאיננהו"אדישותילחלוטין"
ללאודיוניםמכתביםחילופיפגישות,לאחר
שפיקחוהשוניםגופי-הצנזורהעםקץ

החליטהסרטים,הפקתעלההיאבתקופה
 ,לוכשהובטחרקאבל-"לצפצף"סלזניק
אישורמהסרטיישלללאמקרהשבכל

היהשבלעדיומסוים,"מוסרי"צנזורה
חוף.אלמחוףציבוריתכשעורריהמסתבך
עלדולר-5000בנקנס"הגיבור"סלזניק
"האיומה".הגידוףמלתהכללת
שלהראותומנקודתהשנים,ממרחק

הנהוגהמוחלטתהכמעטהלשוניתהמתירנות
המאבקלנונראההסרטים,עשייתבתכ'ום
 ,האומץלנומספרת-אבל .מגוחךהזה

בסצינהברמז.ולאבגלוילאכלשהם,מין
נראיתשבה ,שלאחרהבוקרשלהמהוללת

האונסבעקבותמדימאושרתסקארלטויוויאן
"להקציע"המפיקנדרש ,באטלררטעל-ידי

כלאחרי ?לעשותמהרחם.ללאהמעמדאת
הסופיתבסצינהסקארלטנראיתהשיפוצים

מאושרת.בלתילאבהחלט
זובנקודהאךנוסף,בקרבניצחההצנזורה

ששאבוהצנזורים,לברך.דווקאהראוימן
שחוריםארגונישלממחאותיהםעידוד
המלהאתלסלקסלזניקאתשינבעושונים,

nigger . הרווח ,משפילגזענימונחזהו
 ,לעילכאמורהמצדד' ,מיטשלשלברומן
גםסלזניקהכושים.שלובעבדותםבדרום
באורלהציג ,הספרבעקבותללכתסירב
הטרורארגוןקלן",קלאקסה"קואתחיובי
-במלחמתתבוסתולאחרבדרוםשצמחהלבן

מאושריםהיושהשחוריםולטעוןהאזרחים,
ישההיסטוריתההגינותלמעןבעבדותם.

תסריטיואת"משגע"שהיהשסלזניק,לציין'
למצואשכדאיחשבהמתמדת,בהתערבותו

בליבעייתימונחבאותולהשתמשדרך
הבכיריועצוהשחורים.ברגשותלפגוע
מזה.להניאוהצליחתסריטיםלענייני

חאמיתיותחסינותריץ':

אוגוסט- " 77<"עתרןהאחרונהבאיגרתנו

שלסירובהאתהזכרנו ) 1997ספטמבר
"המדליהאתלקבלריץ'אורייןהמשוררת
מהטעמיםאחדוהנאגרלאמנויות"הלאומית

בתקשורת.שהוזכרולסירובהאפשריים
הסירובמכתבשלתוכנופורסםעכשיו
הלאומית"הקרןליר"רריץ'ששלחה

התכנוןפיעל .אלכסנדרג'יין ,לאמנויות"
"המדליהענייניאת"הקרן"מנהלת

ידיעל-1984בשנוסדההלאומית",
מאותרתלאחדונחשבתהאמריקאיהקונגרס
לאמניםהניתניםביותרהחשוביםההוקרה
המומלציםברשימתמעיינת"הקרן"בארה"ב.
אתושולחתהלאומית""המדליהלקבלת

ההכרעהשבידיוארה"ב,לנשיאדעתהחרות
הסופית.

ביןלהפרידאפשרשאיריץ'טוענתבמכתבה
"חייבתכמשררות.לזיקותיהכאמןזיקותיה
ביןאינטגרליתיחסיםמערכתלהיות

לביןבחברהבני-האדםחייםשבהםהתנאים
ממשלההאמנות.קיימתשבהםהתנאים
ומכבדת<מהכלל>האמנותאתהמפרידה

כהענייןלהשישבשעהבהספורים,אמנים
חוסר-שלמעשהערשהבבני-האדם,מועט

יושר."

להיותיכולהאיננימורעבדיוק"ידעתי
בעברהתמודדהשכברריץ',ארמדתשם",

כאשרלחברההאמנותשביןהיחסיםעם
שירהעלרשימותשם:נמצא"מהאתכתבה

לג'ייןבמכתבה ,) 1993 (ופוליטיקה"
החריפיםש"ההפרשיםמציינתהיאאלכסנדר

בחברהרהערצמההעושרבעלישבין
אותםהמשולליםאלהלביןהאמריקאית
יכולאיברנשיאהרסני.בקצבמתרחבים

הבריותבערדאחדיםסמלייםאמניםלכבד
רבה".כהבמידהמוכלמותבכללן
רשימתאתכאןמלהביאהיריעהתקצר

אורייןזכתהשבהםרהכיברדים,הפרסים

ויותרהגרתספריארבעהשלהמחברתריץ',
יר"ראלכסנדר,ג'ייןשירה.קבצי-15מ

התומכתלאמנויות",הלאומית"הקרן
והשרויההאמריקאיתובספורתבאמנות

קיצוצינגדשניםשלבמאבקבעצמה
בשניעתההשולטהימיןידיעלתקציביה

אתמכבדתשהיאאמרההקונגרס,בתי

הוסיפההמשוררתריץ.'שלהחלטתה
הממלכתיההוקרהאותאתלקבלשבסירובה

אמנותיחסיעלויכוחלעודדמקורההיא
שלבירתוהחיוביתהתוצאהלדעתה,וחברה,

אלהבשםלדברהזדמנותהיאהחלטתה
הרגשת"ישנשמעים.תמידלאשקולותיהם

אתמבקיעמישהושלקולרכאשררווחה
 •ריץ.'אורייןאומרתהחרמה",
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לזיתןעמוס

ארזעיםספרים,מוספים,

כשאוחשלהפרויקט

שמוהואנשלם?"שלאפרויקט-''הנאורות
<עריכהלמדיחשובאךצנום,ספרשל

המאוחדהקיבוץבשארה,עזמיד"רומבוא:

עלמסות"ששהכולל ) 1997עמ', , 119
המשנהבכותרתכנאמרומודרניזם"נאורות

כבררמוזהתמציתוכיאומרהייתישלו.
ספקשלצלהמסילשבשמו'השאלהבסימן

התגשמותהמידתרעלהנאורותעל
אתגםמציינתהמשנהכותרתבמציאות.

הרווחאחרלוויכוחהרלוונסיותמידת
הפוססמודרניזם,עלהוויכוח ,במקומותינו

הנאורותוממושגהמודרניזםמןהנגזר

שבבסיסו.

ויכוחיםשלכזהשסוגהדיוסבעינילכאורה,
-לתמיההמקוםיש ,היומיחוקולחםאיננו

התברגהאורכלומרהנאורות,האמנם
באיזשהונתונה ,חיינואתהמאירוההשכלה

איןהאםכברה?תוכהאיןהאםשאלה?סימן
 ?אדמותעליבוהסרמההקיזשליחתאךהיא

היאגםאחרות,רבותתופעותשכמו ,מסתבר

<כשםדיאלקטיתלפחותאודו-משמעית,
"הדיאלקטיקהואזורנוהורקהיימרשלספרם

ולכאן.לכאןפגיםלהוישהנאורות")של
מסותלשלושנחלקזהקסןספרוןגםלפיכך
מנדלסון ,ד'אלמברמאת-הנאורותבזכות
הנאורותביקורתשלמסותולשלוש-וקאנט

כאשר-והברמאספרקו ,הורקהיימרמאת-

לחלקבהמשךהופכתהנאורותביקורתגם
הנאורות.ממסורתאינטגרלי

מסייעבשארהעזמישלהתמציתיהמבוא
שאלתשלעלייתההבעיה.אתלמקם

מסמנתהשמונה-עשרהבמאההנאורות

האירופית.המחשבהבתולדותמפנהנקודת
רעלהמדעיתלמהפכהבמקבילצמחההיא
ההבדלהריכוזית.המדינהשלצמיחתהרקע

הואקודמותלתקופותביחסהעיקרי
לדירןלראשונהאזזוכההאנושיתשהתברגה
תחומיכלאתהמקיףנרחב,אוטונומי
מןבנפרדעצמווהמגדיר ,האנושיהעיסוק

ההוגיםרהמסאפיסירת.הדתיותהשאלות

שהנאורות,האמינוזרמאהשלהראשונים
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ידע,ליתרתובילבבערות,המלחמה ,כלומר
התבסס,החברתיהורעשכןוצדק, ,אושר

כאן'שכבראלאבערות.עללדעתם,
גםמתחילהממש,שלההראשיתבנקודת
תנועתמצד<בעיקרשטענהעליההביקורת

האלוהיםאתשהרחיקהבכךכיהררמנסיקה>
תבונתאתבמקומרוהכתירהמהפילוסופיה

העולםתחלואילכלהנאורותגרמה ,היחיד
שאיחדההמשמעותבדןארשעיקרו ,המודרני

ולאו ,אחדפןרקרזההאנושית.הקהילהאת
עליה.הביקורתשל ,עיקרידווקא

שלהנפתלתהדרךעלמצביעבשארה
 ,ימינורעדמראשיתההנאורותהתפתחות

בקרנסקססמעוגנתהגדרתהעצםכמהרעד

נאורות ,למשל ,בימינוההיסטורי.
לאאבלכמעס,זהיםמושגיםהםרדמרקרסיה

אפשרותגדרנהכאשר-18הבמאההיהכך

נאור","אבסולוטימשסרבמסגרתשילובה
אתשהעריץ ,ררלסרכמרדעותוהרגה

שמשסרסברפרוסיה,מלךהשניפריזריך
רפורמותלביצועתנאיהואנאור'אליסיססי
ובחינוך.בכנסיה

חיתהקאנס,דעהנאורותשלהרציונליותגם
בסוגייתלפחות ,למילכרדשהובילהבעיה
הדסרמיניזםלמוסר.תבונהשביןהקשר

ביקרם,הסיבתייםהיחסיםשלהרציונלי
יותרהבסיחהאשרהמדעיתההבנהכלומר
למבוי-סתרםאותרדחקהלאדם,אושר

ללאמוסריתהכרעהתיתכןכיצדבשאלה
על-זרבעיהעלהתגברקאנסבחירה.חופש

נפרדיםתחומיםלשניהעולםחצייתידי
במסתוזאתעם .קשרכליחםביבשאין

<המוגדרתמהי?'בארורתלשאלה:'תשרנה
שהואבגרותומחוסרהאדםכ"יציאתעל-ידו
"חירותביןמבחיןהואבה")אשםעצמו

נאורות",המכוננתבתבונההציבוריהשימוש

במסגרתהציותאר"המשמעתלבין
משתמששקאנסמסבירבשארההפרסית".

לשיקוללזמננו:הפרכהבצררהאלהבכיסויים
הוא"ציבורי"שירותבעתהתברגיהדעת

בעתהדעתלשיקולואילו"פרסי":קורא
"ציבורי",קרואהואהרחבלקהלכתיבה

חירותהיאהנאורותחירותמבחינתו

שבעתבערדהציבורי")<"השיקולהכתיבה
חייבהואהציבוריבשירותתפקידמילוי
תתפורראחרתהפרסי")<"השיקולצירת

מישליחלוק ,בהמשך ,זראבחנהעלהחברה.
עםמהי?''הנאורותבמסתרהמתווכחפוקר,

קאנס.שלמסתו
במסתרמנדלסוןמשהערשהנוספתאבחנה

האדםעלהמדברמהי?'ההארההשאלה:'על
הצליחשעםש"ככלסרעןהואוהאזרח.
ביןהתואםאתלהגבירובשקידהבאמונה

ישכןהאדם,שלייעודולביןהחברתיצמבו
לה"אריכיומוסיף •השכלה"יותרעםלאותו
להתפשסיכולההנאורותשאיןמדינהלאותה

מתחכימעירבשארה ' nהמעמדותכלעלבה
 ,מנדלסרןעליושמעירלאזרחהאדםביןזה

 ,לימינוגםרלררנסישהואלדיוןאשנבפתח
 .הצעירלמרקסביותרמשמעותיושהיה

לנאורותאתגרשיוצבקיררהמנדלסון
ושאידיאלהמעמדות,בכלשתתפשס
האזרחים.כללשלעיניהםאתיאירההשכלה

יכולהאינההנאורותכי ,סברלערמתומרקס
ניצולקייםעודכלהמעמדות·בכללהתפשט
במקום ,מצידובשארהמעיראולם,מעמדי.
עלביקרותלכליהנאורותאתלהפוך
"ולאלאוטופיה,מרקסאותההפך ,המשסר

נהפךהמעמדיהמאבקשדגלעדרבזמןעבר
העל-מעמדיתוהמדינה ,חשוךלדגלבצעמו

הנאורותעלמונופולתבעההסוציאליסטית
לכלישתהפךבמקרםוכךלעצמה,שהפקיעה
בהשאיןלמדינההפכההנאורות,להפצת

נאורות".

הנאורותעלהביקורתכיאפוא,רואים,אגר
לחלקהופכתשהיאתוךהנאורות,כימיימיה

עלהביקורת .עצמוהנאורותמפרויקט
זרמים,בשנימקודההעשריםבמאההנאורות

אתבעיקרהמדגישהפרקנפרדס,באסכולת
בה,הטמוניםהדכאניים""היסודות

אתהמדגישרבפוססמרדרניזם

שהכפיפהשלה,המובהקתהאירופוצנסרירת
אירופה-למושג,;האנושות"מושגאת

העולםמלחמתלאחרבמיוחדהנוצרית.
והקומוניזם,הנאציזםזרועותובעקבותחשביה

רציונליותאותהעלהביקורתגברה



החברההטבע,להפיכתהגורמתתועלתנית
פרנקפורט,אסכולתבלב.דלכליוהאדם
מושג'מתוך:הורקהיימרמקסשלשמסתו

מכנהזה,בקובץארתהמייצגתהנאורות'

כלומראינסטרומנטלית","תבונהבשםאותה
כנטולתלראותהשאפשרתבונהמכשירית,

הביקורתאנושית.ובלתיערכים

בשארהעזמי

קריסתאחרישהתגברההפוסטמודרנית,

אחריכלומרהטוטליטריות,האידיארלוגירת
תוקפת ,כביכוללמנצחת,נחשבהשהנאורות

הנאורותשלרהארניברסליזםהרציונליזםאת
כפיופרטיקולריותרלטרריסטיותגישרתבשם

'הנאורותבמסתרפרקומישלזאתשערשה
בספר.זהזרםהמייצגמהי?'

פוסטמודרניסטלדעתישהוא ,עצמובשארה
מאמרו(וראהחדשהבנאורותודוגלמתון

לנאורות'המעברפלדחירבקהעםהמשותף
זאתעםמדגיש ) 16.7.93"דבר"חדשה'

הנאורותעלביקורתכיהמברא,בסיכום
מושגיאימוץתוךרקאפשריתוסכנותיה

רדיקליתביקורתואילועצמה,הנאורות
מרציונליותבריחהבהשישגורפת

לאמסוכנתלהיותעלולהומאוניברסליות
רצופרנקפורטאסכולתהרגי ,לדבריופחות.
מהפורמליותהנאורותאתלשחרר

רוחהאתלהולהשיבוהאינסטרומנטליות
עלגםלומראפשרדומיםודבריםהאבודה,

פוקר.

גםשהוא ,בספרהמשתתפיםאחרוןהברמאס,

יודעפרנקפורט,לאסכולתהאחרוןהשריד
מבטלת,הפוסטמודרניתהנאורותביקרותכי

התבוניהסובייקטאת ,דברשלבעיקרו

במרכזהנאורותשהעמידה ,האוטונומי

פרויקט •"המודרנהבספרבמסתוחשיבתה.

הנאורותאתלהצילמנסההואנשלם"שלא
הפוסטמודרנית,הביקורתבתנאיהזר

נשלם.טרםאכןרואים,שאנוכפיוהפרויקט
והןמהותומצדהןחשוב,אבלקללאספר
בעברית.זהבתחוםממלאשחראהחסרבשל

ופולמוסניתהיסטוריונית

שלספרההואלקודםהמתקשראחרספר
ישנים"יהודיםחדשים"יהודיםשפיראאניטה
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הזהותבנושאימסותאסופתשהוא

הזה,הקובץמןמתבררשפירא,הישראלית.
גםאלאמעולה,היסטוריוניתרקלאהיא

הראשונההמסהקולמוס.חריפתפולמרסנית
 •קולקטיביוזיכרון'פוליטיקהבספר

החדשים'יםההיסטרריונאודותעלהוויכוח
בשארהשללספרוכמעטישירהמשךהוא

אניטחשלבביקורתהעוסקשחראכיוון
החדשיםהישראליםההיסטוריוניםעלשפירא

אביקימרלינג,ברוךפפה,אילןמוריס,<בני
פוסטמודרניםונוספים>רםאורישליים,

כביקורתלראותהגםשאפשרככולם,רובם
מודרנית.מבטמנקודתהפוסטמודרניותעל

אסוציאציהשלבדרךכימסבירהשפירא
גישתםבישראלכונתהמילולית

החדשיםההיסטוריוניםשלהפוסטמודרנית
מעולםזנחלאשהמושגואף"פוסט·ציונית"

בולאתרניתןמוסכמת,רשמיתלהגדרה
במרכזיותלהכירדרישהמרכיבים:מספר

שגרמהובעוולהיהודי-ערביהסכסוך
התעלמותתוךוזאתלפלסטיניםהציונות

הטענההמדינה:לקוםשקדמהמההיסטוריה
חוסרהיאהציוניתהגרלהשלילתכי

באחרשמדוברביןובשונה,באחרהתחשבות

באחרשמדוברוביןלא-ציונייהודי
בפרדיגמההשימושהפלסטיני:

תוךהציונות,לחקרכדגםהקולוניאליסטית
מהייחודית.יהודיתבהיסטוריהכפירה

חללוחפוסט·ציוניותהגישותלכלשמשותף
ההיסטוריהשלכוללתלרוויזיההדרישההיא

איןבוהציונילמפעלהיחסושינויחציונית
 .סגוליערךבעלביחיומפעלוראותחן

האנטי-ציוניותהגישותכיאומרתשפירא

 ,חנונודרךהקומוניסטית,מזוהחלהישנות
לעקורביקשו ,ובמצפןהחדשבשמאלוכלח
הפוסט·ציונים .מעיקורהציוניהפרויקטאת

אולםהמדינה,קיוםעצםעלמערעריםאינם
ובמקרהאדישהואחטובבמקרהאליהיחסם
חסרונותאתמדגישיםהםועוין.חשדןהרע

ואתשגרמההעוולותאתהציונות,
מחםאחדיםעברושמנעה.האלטרנטיבות

פוליטיתגרמהלפרומוצאהיאהעברביקורת
השבותחרקביטולכמו ,בעתידלשינויים
אזרחיה.כלללמדינתישראלשלוהפיכתה
לדבריה,החדשים,ההיסטוריוניםעםהוויכוח

בעצםהואמדענים,ביןויברחמשהואיותר

בו ,הקולקטיביהזיכרוןעיצובעלויכוח
דוגמתוסופרים,רוחאנשיגםחלקנוטלים
פתחההתאבדות''יצרשמאמרומגדאהרן
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אינםהחדשיםההיסטוריונים ,למגדבניגוד
הקמתעלהמאבקשלהיסודלחוויותשותפים
הרילתוכה,כברשנולדווכמיהמדינה

המדינות,ככלמדינההיאבעיניהם

במסגרתממעלותיה.רביםשחסרונותיה
'הסיפרעצםנתפסהפוסטמודרניתהחשיבה

למשל,והם,בעיניהם,כמסולףהמנצחים'של
היהודיםהחללים-6000ממתרשמיםפחות
מעקירתםמאשרבמלחמת-העצמאותשנפלו

הםמלחמה.באותהערביםאלף 700של
בתיאורםהכובדנקודתאתמעתיקים

ויחסיהערבים,לאסונותהיהודיםמאסונות
בתש"חשנראולערביםהיהודיםביןהכוחות

השבעיםבשנותלהם,נראיםמעורפלים,
היאישראל-לחלוטיןברוריםוהשמונים,

החלשיםהםוהפלסטיניםוהתוקפניתהחזקה
הפלסטיניםאלהשהיוהטיעוןוהנפגעים.
ולכןהחלוקההחלטתאתשדחווהערבים
עליהם:מקובלאינובתוצאותיהאשמים
לפרוץמהנסיבותלהתעלםבוחרחלקם

ציונית-מזימהבהרואיםואחריםהמלחמה
מדינהשלהקמתהאתלסכלהאשמית

כיבטיעוןמתמקדביקורתםעיקרפלסטינית.
אתישראלדחתהבמלחמהשניצחהלאחר

התירהולאשטחיםעללוותרסירבההשלום,
 •לחזורלפליטים

לפחותכיהעבודה,תנועתשלהתפיסהגם
אינהלצדק"צדק"ביןהתנגשותכאןיש

כללמתייחסיםאינםחםעליהם.מקובלת
שללצמיחתהשהביאובאירופהלתהליכים
שלהמוסריבצידוקמכיריםאינםהציונות,

בהקמתהורואיםלמדינה,היהודיםמאוויי
ב-התחילהכולבעיניהםבלבד.כוחניאקס
שלמתוכננתתוצאהחיהשקרחומה , 1948

עמיםשביכאןאיןמראשיתה.הציונות

צדישאלאסראגית,לסיטואציהשבקלעו
חייב.שכולואחדוצדזכאישכולואחד

סתירהעלבחמשךשםמצביעהשפירא
מאבקםתחילת :בעמדתםפנימית

שאלהבטענהבעשההישניםבהיסטוריונים
הציונות:מסעםמגריסיםהיסטוריוניםהיו

ההיסטוריוניםדווקאהמהלךשלבסופואולם
הפוססמודרבית,גישתםמתוךהחדשים

מחודשתלגיטימציהלהעניקמבקשים
שאיןסענהב ,המחקרשללפוליטיזציה

עללדברואי-אפשראובייקטיביתמציאות
היאההיסטוריהזרגישהלפיהיסטורית.אמת

אחדסיפרואין ,סיפרכלומר"בראסיב",
סיפרכלשכן ,אחרמסיפואמיןיותרשהוא
הקבוצהשלפוליטיותמסרותלקדםבועז
החדשיםשחחיססורירביםאלאמייצג.שהוא

ייעצרההיסטורישהרלסירויזםסבורים
חסיפרהואשלהםחסיפרוכילפתחם

הסיפריםלכלקץשישים ,הדפיביטיבי
האחרים.

בכתיבתםהנפוצהאחרתמתדולוגיתסערת
עיסוקםהיאחאידיאולרגית,מגישתםכתוצאה

לאלמה ,כגוןשאלותהתרחש.שלאבמה
כברשכבותיהעםלשלוםישראלהגיעה
מדיבההרקמהלאלמה ?-50הבשבות

מלחמתבמנעהלאלמה ?-1948בפלסטינית
הציוניתההנהגההצילהלאלמה ?העצמאות

אצלםתופסותוכדרמה,אירופה?יהודיאת
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ניסוחעצםכברלדבריה,נכבד.חלק
האשמה.שלנימהבוישהללוהשאלות
ומנקודתהזמןשלהפרספקטיבהמיתרון
לתתהעברגיבורינדרשיםהיוםשלהמוצא

עלגםאלאשעשר'מהעלרקלאהדיןאת
חסרטריברגאלבפגיוזאת ,עשרשלאמה

נוהגיםהיושהםשבטוחיםמישלרחמים,
מוסריות.ביתרובוודאיתבונהביתר

הענייניםאחד ,אוליבאמת, ,זהו ,לדעתי
-הפוסטמודרניתבכתיבהמרגיזיםהיותר

מושאיעלמעבירהשהיאהמוסריהשיפוט

כמועבורה,העיקרהיאההבנהלאמחקרה.
חריצתאלאהישגים','ההיסטוריוניםעבור

האחריותפיחותבמחיראפילווזאתהמשפט,

שפיראיסהאנ

ספקקרה,שלאמהשחקירתכיווןהמדעית,
שלא"התרחישממש.מחקרבגדרהואאם

שלאמאחרשכןהיסטוריה,איננוהתרחש
אילותוצאותיוהיומהיודעיםאיננוקרה

 ,) 39<עמ'שפיראשםכותבתהתרחש",

 ,בשלמותוהמאמראתכאןלהביאארכללא
חשוביםענייניםוכמהכמהעודנחשפיםבו

החדשים,ההיסטוריוניםשלכתיבתםעל
שפיראשם.הסיכוםמדברימקצתרקואצטט

ההיסטוריהאתלהפוךהמגמהכיכותבת,
המשרתתאידיאולוגיתלקונסטרוקציה

בולסתפפה,כדבריפרטיקולריים,אינטרסים
החדשים.ההיסטוריוניםשלבכתביהםביותר

כתולדות ,העוולכתולדותהיסטוריה
מןהעולההמסרזהוהמסכנות

ההיסטוריההפוסט-ציוגית.האידיאולרגיה
אגושבוסנטימנטליתיאורלהיותהופכת
ולבקרהמנוצחיםעםתמידלהזדהותאמורים

שהציונותהעובדהעצם ,רכךהמנצחים.את

אותההופכתמנצחתכתנועההתבררה

היאזה,עיקרוןלפילבלתי-מוסרית.
מלחמתאתגםמחדשלצייראפשרכותבת,
יופיעהסתםמןובקרובהשגיח,העולם

מנקודתההתרחשויותאתשיתארהיסטוריון

שלדיה,מדגציג,שגורשוהגרמניםשלראות
געשהאמנםשמבחינתםהמזרחית,פרוסיהאר
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נסעןלאהאםאךנמחק.זכרםוגםעווללהם
חלקי?שקרגםהיאבנידוןחלקיתשאמת

במסתהרביםבמקומרתכילציין<למותר
שלתרומתםעלשפיראמברכת

מוריס,בניובעיקרהחדשים,ההיסטוריונים

היאשבהםשהעיקריתשוגותסוגיותלחקר
ישראלשלוחלקההפליטיםבעייתהתהוות
התמונהעלהואהוויכוחאבל ,בנידון
גייס>.ודולרהמתהעקרונותועלהכוללת

הבאה:בפיסקהמסיימתהיאמסתהאת

לפיישראלמדינתשלההקמה"מיתוס
שהנהגתגורסהחדשים''ההיסטוריונים

אתגירשהבן-גוריוןבראשותמפא'י

בגולה,היהודיםאתהצילהלאהערבים,
שקדןקורארקהמזרחים.אתוקיפחה

שלהבליםלדפיםשיחזורבמיוחד'
אררחאשאגביגלההישגים','ההיסטוריונים

וגםבמלחמה,ניצחהגםמדיגה,הקימהגם
ישראל",גלויותאתקיבצה

שלוש-עשרהמתוךבלבדאחתמסהרזו
המסהגםביותרמומלצת .שבספר

היאשםשטרגהל'של'קובלנתוהפולמוסית
אומה"בנייןספרואתקלפיםכבנייןמפילה

 .חברה"תיקוןאו

 ...חכםולאנבלעם

מהםיוצאיםבהםהמעורביםשכלאירועיםיש
שלאוויליתקומדיהמאיזהכמומגוחכים

עלהנשיאדבריהיוכזהאירועעוגות.הסחת
מידתשרקלאחר-מכן,והתנצלותוהתג"ך

שקרהמה .תפלותועלכיפרהשבוהששעוע
במהופך.בלעםמקרהבעצםהואבפרשה
ויצאלקללשבא ,המקראיבלעםכמושלא

על-ונמצא ,לברךבאבעצם,הנשיא,מברך'
כימקלל.הבינה,חסריהתורהבוסריידי
החדההלשוןבעלהנשיאביקשהכולבסך

אתולמתןלשונואתלרסן ,בדרך-כלל
דוגמהעלמסתמךשהואתוךהפעם,ביקורתו
גםיש-אמר-בתגייךהספרים.מספר

להיזהרמאודוצריכיםסימפטיים,לאדברים
למשל'השיב, ,כוונתולמהכשנשאלאיתם.
 ,האזינובשירתדבריםספרבסוףמשהדברי
"דורהואכיישראלעםעלאומרהואשם

 ."".םכחולאגבלעםופתלתול."עיקש
דברי<לאחראלההימיםברוחהנשיא ,כלומר
לאחדותלהטיףרצההשמאל>עלגתגיהו
אתכךלשםוהרחיקהביקורת,ולמיתון
לתג"ך.עדעדותו
אלה,מתוניםפיוסדבריבשלדווקאוהגה,
הםהדתיים.הקודשכלישלרוגזםעליוקפץ

לאבגרונם,האחדותרוממות-כלל jשבדר
בדבריווראוהנשיא,שלדעתולסוףירדו

הנביאים.אדוןמשה,דבריעל"צנזורה"
האמורוכלקדושה,כולההתורהלשיטתם

עיקש"דורכוללחיים,אלוהיםדבריהםבה
איןאשרחכם",ולאגבלעםופתלתול".

לשגרתם.רשותלנשיא

עםקושישוםאיןהאמיתישלוייצמןמגיחאני
היהואולימשה,בשירתהזההפסוקשלתוכנו
בוולעשותללשונודרורלתתשמחאפילו
מןשאזאלא ,מבקריוכלפיאקטואלישימוש
והואישראל""עוכרלוקוראיםהיוהסתם

מחדש,בחירתולשםלקולותיהםזקוקהרי
להתנצל.העדיףולכן
ביקורתגםמותחעצמו"ךהתג ,הענייןלעצם

הריו"קדושתו",מנהיגותווחרףמשה,על
בקדש,המריבהמיבפרשתהתנהגותובשל

אשר"יעןלארץ:הכניסהאתממגרנמנעת
קדשמריבתבמיישראל'בניבתוךבימעלת
בתוךאותיקידשתלאאשרעלציד'במדבר

לאושמההארץאתתראהמנגד ,ישראלבני
גג>.לב,<דברים,תבוא"

ראש-חממשלח)(שללשונועלגלו

לחש-יהודי"להיותזהמהשכח"השמאל
שהיאלחישה ,כדוריהרבשלבאוזנובתגיהן
רקלאשהואוהסתה,רכילותמעשהכולה

 .בעלילבלתי-יהודיגםאלא ,בלתי-מוסרי
בישראללראשונהכשהתעורר ,בשעתו
ראש-אמריהודי?','מיהובפרשתהוויכוח

מספיקהעבורוכיבן-גוריוןהראשוןהממשלה
במזמור"ךבתגהמופיעהההגדרהבהחלט
ס"ו:שבתהליםהצקר

לדודמזמור
קודשך?בהרישכוןמיבאחלך?יגורמייהוה,
לאבלבבו:אמתודוברצקדופועלתמיםהולך
לאוחרפהרעהלרעהושעהלא ,לשונועלרגל
יראיואתנמאסבעיניונבזהקרובו:עלנשא
לאכספוימיר:ולאלהרענשבעיכבד:יהוה
אלה,עושהלקח.לאנקיעלושוחד ,נגשךגתן
לעולם!ימוסלא

"לאהערות:שתירקומצריךפשוטהקססס
"נשבערכיל:הלךלא-לשונו"עלרגל

שבועהקיוםעניינו-ימיר"ולאלהרע
העשויבענייןנשבעאפילו<כלומרוהבטחה,
אתלקייםחייבלעצמו'רעהאונזקלגרום

לעינינו'שנגלהמהנוכחוכדומה>. ,שבועתו
הטלוויזיהשלהנסתרתהמצלמהבזכות
דומותאמירותודאיוישכדורי'בפרשת

ראש-עומדלא ,מאיתנונסתרותשנותרו
ההגדרותבמבחןהנוכחי'הממשלה

 .הללוהמינימליות
ענייןכללמוזכרלאבתהליםזובהגדרהב.ב.

דיברעליההיהודית",העצמית"ההגנה
התנהגותכעללשמאלבקשרבתגיהןכביכול
בכלללהנמצאאםמפקפקאנייהודית.בלתי

כדררישהרבההלכתייםבמקורותסימוכין
עליהם.אמוןלהיותאמור
"שכחאר ,יהודיאינוהשמאלאםדבר:ועוד
יהודירובכללאיןהרייהודי",להיותזהמה

זה,אתתשכחאלישראל.במזיגתליהודים
זה.בהקשרהרפורמיםעלגםוחשובבתגיהן.
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טאחאעלימוחמר
חכםמשחמערבית:

הערבארוחתשאחרילעצמותיארמררראןחבר
ארסיגריהויעשןהצרהמיטתועלרגועישכב

החיים>.וטעםהטיבסמלהיא<מרלברררשתיים
ארתה,יציתאםהשגיח,הסיגריהאתשיכבההאמין

עדעמוקהבשינהוישקעמחציתה,אתשיעשןאחרי

שהיההזההמסעאתקיללהואמארד.עייףהיהכיהשמש,עלות
הרוסיומלווהוחראוביקורים.הרצאותפגישות,מוארת,עמוס

בשעהקימהחייברזהבמלואה,הביקורבתוכניתלעמודהתעקשו
לביתשמרנהבשעהנסיעהברקד'ארוחתאכילת ,בבוקרשבע

העובדים,רעדרעםהמנהלעםפגישהלמשל'לפלדה,החורשת
בביתביקורהדייגים,לקולחוזנסיעהאיתם,צהרייםאורחתאכילת

רעדרעםדייגיםכמהעםבדיר'ערעםפגישהלשימורים,החרושת
אכילתקצרה,למנוחההמלוןביתאלחזרהכךואחרהקולחוז'
ומנהיגימקצועייםאיגודיםמנהיגיעםפגישותערב,אורחת

חיטהגידולבעירתעלהייצור'הגברתעלוהרצאותשיחרתהמפלגה,
החייםבעלימשאבינגדאימפריאליסטיותמזימותרעלאדמהותפרחי

המדינה.של
בההיהלאימים.עשרהזהוצפופהרוטיניתחיתההיומיתהתרכגית

כולןנסברהשיחותלצחוק.אולחידודלבדיחה,חולין'לשיחתמקרם
עליברנהשהאדםהעדןגןעלגרת,ושירעלהייצוא,עלהייצור'על

בארבל'בהנעלה,בלבוש,בדיור' :בכולרירןהשררעלאדמות
צאצאיםבהעמדתבנישואים,באהבה,לפרט,הניתנותבהזדמנויות
עוד?ובמהובגירושין.

בפנקסוהערותיואתשרשםרצינימפלגהחברהיהמררראןהחבר
כתיבהלמכשיריבחברתזהחשובביקרובשבילבמיוחדשקנההעבה,
קטניםענייניםעלהערותרושםהיהלכפרו.הסמוכהשבעיר

כמהלמשל'לדעת,לוחשובהיההסברים.ומבקששואלכגדולים,
ולהשוותצררךהרוסיהאזרחהיהאדמהותפרחילחםדגים,בשר'
ארהקיסר'בתקופתצררךהיההורסישהאזרחהכמויותעםזאת

עםלהשוואהוכשהגיעאלה.בימיםהאפריקאיאוהאסיאתיהאזרח
אלפישעשרותזלזולשלבנימהמצייןהיההאמריקאי'האזרח

לגשרים.מתחתאוהעירבחוצותהעזבקורישניםאמריקאים
אינםאוקטוברמהפכתבארץהאדםשבנינטרחהיהמררראןהחבר

יוקרעלמתלונניםואינםנצרכים,ואינםמהר'רעביודעים
לרובמצרייםהספרבתיכיילדיהם,לגורלחרדיםואינםהתרופות,
שלהעדןבגןכילסטיות,מקוםאיןארץבאותה .לכולופתוחים

איןלסמים,מכוריםאיןסרטים,איןגנבים,איןאדמותעליהאדם
לחברנראההכולבישין.מרעידשארואיןאיידסאיןברדסה,ספסרי
אבטלה,איןכיבוש,איןמלחמרת,איןסרב,הכולאלף"."אלףמררראן

ייסוריםואיןהזהבעולםדאגהאיןדינרי'איןאפליה,איןניצול'אין
שאומרים.כפיהבא,בעולם
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שניםעשרבמוסקררההראשוןבביקורובלגלוגנזכרמרוואןהחבר
החברשללקבורלרגל"עליהאזביקוראותרכינההואלכן.קודם
הקוראןשלהראשונההסודהאתפעמיםשלרשבלבוודקלםלנין"
לולעגהמשלחתלראשזאתסיפרכאשר .הקבראתשהקיףבשעה
שאדקלםלניןלחברמגיעלא"רכילב:בגילוילוענההואאךהלה,
שלנשמתםלעילויפעמיםעשרותדשקלמתיהסודהאתקברוליד
בכפרנו?"השלטוןמסרבניכמה
קברלידעמידתוואתהאדומהבכיכרלכתואתזוכרעדייןהוא

אשרלחייליםוכבודוהערצהרצינותכולהשחיתההאלמוני'החייל
צעירראההואכךובעמדוהנאצית.החיהשלמפרקתהאתשברר

לנוכחבתדהמההוכההואומתנשקים.מתחבקיםוצעירה
זר.ובעירזהבמודעהזה,במקרםודווקאההאי,המוסריתההתרופפות

אסור!ייתכן!"לאלשמוע:יכלואותרהסרבניםשכלבקולפלטהוא
לפגועכדיהנהאלהשניאתשלחהארורשהאימפריאליזםספקאין

מחבריו:אחדאותרשאלוכאשרארקסרבר."מהפכתשלהטובבשמה
"אללו:ענהמרוראן?"חברהיסוס,ובליזה,זהר"האימפריאליזם,

המודיעיןוידיהציונותשלידיהמעשההואזהדברחבר'תכעס,
והישראלי!"האמריקאי

השתנה,מדודאןהחברוגםשחלפו'השניםברשעהשתנההעולםאבל
בבעירתלהסכמותהגיעווהאמריקאיםרהסרבייסיםנפתח,העולם

מררראןוהחברביניהם,סחורותלהחליףוהחלורבות,עולמיות
אתודוחהלחוייל'בצאתומרלבורוסיגריותלשעןעתהלעצמומרשה
בעבר.סועןשהיהכפיהאמריקאיתבכלכלהבכלתומךשהואהסענה
כליל!אמריקהאתלשרוףרוצהשהואבתוקףמכריזעדייןהואאמנם
גםמלהשתנות,מנוסמררראןלחברואיןשהואכפינשארלאהעולם

קסבה.במידהאם

חלבחייושהמהפךאחת,מפעםויותררעדה,עםקבלמודההוא
דעותיוולולאמישללולאכימישל'פלולאלמישלוהודותביעקר

דרמהחירםהיהואן'מרוהוא,הבור'במוחואותןשנטעהאדומות

מהעבודהושביםלעבודהמהמיטהההולכיםאללה,מעבדילרבים
ואומרמהמרדהמכלמתרחקבדרכיו'זהירותבוקסשהיהאולמיסה,

האל!""ישמרנייום:יום
היה<והואצוחק,היהלמררואןלושהיוהמעסות"ההתגלות"בשערת
חבילתחיתהבחיילשינויהגורםואומר:רחוקות>,לעתיםאךצוחק

בחודשכשהלכתיחוביזה.חבילתכן'כן'צוחקים?אתםחוביזה.
לאמיחוביזהלאסוףכדיאיבריקשיח'לשסחישנהבאותהשנס

שנהגנומהאוהצבאית,המשטרהשלמכוניתהופיעההאלמנה,
דודנושבנימהאר"אמ·פי"להלקוראהבריסיהמנדטבתקופת
גררואותי'עצרוהצבאית,המשסרההופיעה-מ"צלהקוראים
רזהצבאי'דיןביתלפניאותיוהביאואותיהיכרעלי'איימואותי'

בלאסגורצבאילשסחכניסהבאשמתמאסרימישישיםעליגזר



ומרן.כלאאלאותיוהובילוושירן,
שהואליאמרהואאחדוערבמישל'אתהכרתיומרןבכלא

מישל",לך'מאמיןלא"אנילו:אמרתיקומוניסט.
מדודאן?"יאלא,"למה
ברלשרויק,"הואעלינו'לאשקומוניסט,"מפני
ברלשוויק.""ואני
הגון."אדםמישל'אתה,הריוחלילה,"חס

"והברלשרריק?"
לשכנתולבתר'לאחותו'אמוביןמבחיןאינוהבולשרריקאדם,"בן

הבהמות."אצלכמרמותרותכולןנקבה.ולכל
אתלילהבהירוהחלצחוק,מרובהרצפהעלהתגלגללי'צחקמישל

מציגכךואחרבאוזני'הרצאהמשמיעהיהביומויוםומדי .דעותיו

בעשיריםבהון,בעבודה,כמורבים,בענייניםאתיודןשאלותלי
שכלהאומרבעיקרוןהמוסף,בערךוברוסיה,באמריקהובעניים,

וכאשרובמעמדה.האשהבחירותצרכיו'לפיאריכולתולפיאחד
מכתבלינתןהסוהר'בביתלשהותיהאחרוןביוםממנונפרדתי

למפלגה.הצטרפתירשםבחיפה,שלולידיד
כבשההחולה,אתייבשהישראלממשלתבירדן:רביםמיםזרמומאז
לירחהגיעהאדםפעמיים,ממנוונסרגהפעמייםסיניהאיחציאת

שלומחשבותיווידיעותיוהחרבים,סלעיורעלחולותיועלוצעד
גדלו.וחלומותיוהתרחבומדודאן
אתהשטן'אתלקללוהעריצים,המנצליםאתלשנואהחלמדודאן
אסיהעמיעםבסולידריותלחרשהאימפריאליזם,ואתאמריקה

מהפכתשלהשנהיוםואתבמאיהאחדאתלחגוגואפריקה,
זכריותעל·ולהגןבמרץבשמונהלאשתופרחיםזרלהביאאוקטובר'

עזרתהואהאחריםלביןבינושהבחיןמהאךולעבו.ד"ללמודהאשה
נמרצות.קללותשורשיהרעלעליההמטירהואלבגידה."שנאתר
ארבעםבגידהבמפלגה,בגידהזראםבגידה,היאבגידהלדידו
בהפקרות,ראשלהקלאיןכיבגידה,הןאלהכל-הזרגבבתבגידה

זולתוכברדאתשמחללרמיאדם,בנישלכברדםאתלחללואין
מנעולו'ייפרץהבריותשלמנעוליהםאתשפורץרמייחולל'כברדו

ולמולדתו.לעמולמפלגתו'בנאמנותונחשדבאשתושבוגדרמי
ברחבתבכפרו'ונזכרושלרשסיגריותשתיסיגריה,עישןמדודאן
אתכברסיימהשבוודאיסלאם,ארםובאשתוהתרתבעץהמעיין'
הירדנית,בטלוויזיההמשודר-מצריתהערביתהסדרהבפרקהצפיה
ארםלישון.הלכושכברררג'אלרבנאפחדסלאם,בילדיםונזכר
תחתרגליהאתומושיטההאוראתמכבהבמיטה,לבדהסלאם

קולובדידות.לילהוברכבתובדידותלילהשםלילה.השמיכה.
האוזנייםאתוצורםעזבמסילההמתחככיםהברזלגלגלישקשוק

ארוכה,ארוכההנסיעהוסדורה.רצופהחשיבהמאפשרראינו

היאבהונסיעהידייםרחבתזרארץמריגה.מארדרחוקהרמרסקררה

 ,הבוקרעדישניםהערבארוחתאחריארוכות.שערתשלעניין
בנייניהעלמרסקררהמופיעההחמהזריחתאחריאחדותרשעות

הכנסיות.ושלהקרמליןשלהזוהרותהכיפותרעלהגבוהים
לושיפריעמיאיןולישרן.עיניואתלעצרםניסהמדודאןהחבר
ראינורועדאינווכלל'כללרעאינוצורתואףעלויצועובתאר'
וריקודיהםהקרונותותנודותבברזלהברזלחיכוךאךמטריד'
לישרן.מעודדיםארעוזריםבדיוקלאהלילהבדממת

היהשבהםבימיםנזכרבזכררנות.עצמואתלהעסיקניסההוא
מביןהשלטוןועמיליהמוכתרברדיפותבכפרו'היחידהקומוניסט

ובמכותהמשטרהקציןובקללותובעלבונות,החמולות,ראשי
שלבענייןאשמהעליווטפלמישהועליושכעסאימתכלאגרופיו

סניףהיהלבדרשהואכשנזכרעצמולביןבינוחייךהואבכך.מה
היוואיךכאח,דהדמוקרטיותהנשיםותנועתהנוערתנועתהמפלגה,

בהזמינםאיתרשלהםהסולידריותאתמביעיםטוביםפלאחיםכמה
סלאם!אבריאמדודאן'יא"תתכבד'אתם:קפהספללשתותאותר
ספלאיתנותשתהבראהעיתון.אתלחלקתספיקערדאיתנו!תשב
למלאכה."סוףואיןלחייםסוףישסיגריה.ותעשןקפה

מפלרטטצעירוקולתארלידמצחקקתצעירהקולשמעמדודאן

אלידואתהושיטראשו'אתהריםיצועו/עלהתהפךהואאיתה.
לעשןוהחלסיגריהערדלעצמוהציתהמצית,ואלהסיגריותחפיסת
נעלהסיגריה,בדלאתמעךהואמכןלאחרדקרתכמהבהנאה.ארתה
ובדחףושמאלה,ימינההסתכלבמסדרון'עמדמתאר'יצאנעליו'את

בנוסעים.חטופיםמנסיםשולחכשהואוהלךשמאלבצדבחרכמרס
חמיםבגדיםלבושותונשיםומעונביםחליפותלבושיםגבריםראה
ילדים,ושניאםאבבתא,שלמהמשפחהאוגוסט.שהיהפיעלאף

עתההיוררג'ארלרבנאופחדוסלאםסלאםארםלווצוחקים.מדברים
חלבי'פיסטוקאוכליםושמחים,צוחקיםמשוחחים,היוהםאיתר'

רחוקיםוהמשפחהסלאםארםאךבדיחות.ומספריםגרעיניםמפצחים
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לילדיםמתגעגעאתה ,גברראתה,מהי.ברכבתנסיעהיודעיםואינם

לאמם?אר
כיסאעלמחובקיםיושביםוצעירהצעירראהלקרון.מקרוןעברהוא

אתוראהסקרןמכסבהםנעץידם.עלשעוברלמילבשמיםואינם
אותרעוקץבמשהוחשהוא •הצעירשללצווארונושקהצעירהפי

והמשיךהתכווץהוא •עורפועללוסטרמישהוכאילוארבגררנו'
ההתנהגותאתקיללשלאלבשםהואצעדיםכמהאחריאבלבדרכו.

רעלהאימפריאליםעלהאשמהאתלהסיולאההיא/הרכרוכית
המדינותאלהרכרוכייםבניראתהשולחהמושחת,המערב

כחלקהצעיריםשלמידותיהםאתלהשחיתכדיהסוציאליסטיות
לחבריואומרשהיהכפישם,החברהסדריאתלהפרמתרכניתר
למוסקררה.הראשונהבנסיעתו

 ,ומרמתוקישובחייםהורגת,הבדידותלילה,הפעם.סלחןהיה
 •גברלזקוקהראשהלאשהזקוקגבר .וצעראומללותוששרןשמחה

שבריוםמאותרהחייםמתנהליםרכךהעולם,אתאלוהיםבראכך
להישארצריכיםהענייניםאבלאדמות.עליהראשוןהאדםצעד

מתירנות.כלנוגדתזאתומסגרתהדעת,עלהמתקבלבמסגרת
רמתיהיכןאךיותר!"ולאכאןעד"עצור'האומר:רסןשיהיהצריך

 .לומרידעולאגמגםמדודאןשהחברנדמהכאן-ייאמרזה
צעירות.שתיוראההתאיםאחדלתוךמבםשלח ,בדרכוהמשיךהוא
גרפואתמרעידחשמליבזרםחשוהואבחיוך'אותרזיכתהמהןאחת
רצוןבליצעמואתמצאמהרהעדאךממנה,מבסראתהתיקומיד

אםובעיקרהן,יפותאםהן,כמהבנותלוודאכדיבשתייםמסתכל
פוחזחיוךהיהזההאם •מבררןאומקרישמים,לשםסתםהואהחיוך

בלילה?אורחלעוברהזמנהברשישחיוךאו
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ועיניהחייכופניהאליו.מחייכתאכןהנשיםשאחתלראותהופתע
והקרוןחייךהלילה .חייךשלההתאכל .חייךגופהוחייךפיה .חייכו
להמשיךאלאמנוסאין ,ואןמרוהחברסלאם!אבולךואוי ,חייך

תעשה.לאמצוותעלתעבורוחלילה,חס ,אוקדימהבדרכך
תעשה?לאמצוות
שלכבודןהאםמופקרות?הנשיםהאםהפקר?הואהעולםהאם

השהיההבדידות,אלהאדם!בןתתעשת,למרמס?היההבריות
צחקהואולישבתא?לחברתההאשהחייכהואוליוהלילה!בניכר

מדודאןאתבראותהלגלוגשלחיוךחייכהאוליאובדיחה?למשמע
בעיר?בדוויכמולבדומתהלך

בברזלמתחכךהברזלאתשמעאחר.לקרוןועברבדרכוהמשיךהוא
שניביןהמעברתנודתעםהתנדנדגופווצורמני.עזבקול

עללבושם,עלאיכרים,שלקבוצהראההחדשבקרוןהקרונות.
הזמינוהאיכריםאחד .שהקימוהרעשועלצחוקםעלחפציהם,
עקביועלסבברוסית,לוהודההואאךאתם,וודקהכוסיתלשתות
יצועו.אללשובוהחליט

 ,שלךהסיגריותלחפיסת ,ליצועך ,לתאךחוזר ,ואןמרואתה,האם
שללתאןשובומציץשבשאתהאוהארוךוללילךשלךלמזוודה

אותך?מושךהאשהחיוךהאםהנשים?שתי

מצווהמהלך.ומציקשבהואאךעזוב!""לא!לך:אומרפנימירגש
אתההנההא?לרע,מדיחההנפשתודה!אדם?בן ,נפשךעליך

להציץבליפניועללעבורמסוגלאתההאםתא.אותואלמתקרב
בפניהןבגופן,הנשים,שתיבמראהעיניךאתלהזיןובליפנימה

ומשערה?מפניההניבטהאשהשלובחיוכה
שפורץומיזונה,והגוףזונההלשוןזונות,"העינייםאומר:היהאביו
אתשיפרוץמישהובהכרחאללהישלחהבריותבתימנעוליאת

ובינןבנות,ושתיאשהלךישמדודאןואתה,ארור."במפתחמנעולו
מלחמם,שבעתממזונם,אכלתהריומלח.לחםישהרוסיםלבין

האםחשבונם.עלונסעתבבתיהםלנתומיינם,ממימיהםשתית
ובחזיתבוודקהובמלח,בלחםבחברים,לבגודהדעתעלמתקבל
נגדבריטניה,נגדאמריקה,נגדהאימפריאליזם,נגדאיתןהעומדת
ישראל?ונגדאפריקהדרוםנגדצרפת,
אדם!בןתיזהר,תיזהר,

לפגישהמועדוקביעתודיבורשלוםופריסתוחיוךמבטשלענייןזה
שובחבר,די,וגלוי.חצוףוהחיוךפוזלניהיהוהמבטלבסוף!ופגישה

הדרך!ראשיתאל
אתעוקציםהאשהשמנסיוהרגישצעדים,שניצעד,עשהמדודאן

בתנועהראשואתהפנההואשכמותך!""שוטהלו:ואומריםעורפו
לאבזריחתה.הש.בזשכמומאירשחיוכהומצאואי-רצוניתמהירה
טוב>!"<ערבפיסשר"דובריומבויש:נבוךבקולוהפליטכוחעצר
"דובריוהשיב:המיסהעלצדועלהשרועהגזרהדקהנשיהגוףצחק

תיכנס,בוא ,וסהלן"אחלןאמרה:וכאילוזאתאמרהאשהפיטשר!"
אחרילומרמהידעולאגמגםמדודאןהחבראבללי!"הואלכבוד
אותת ,גבואתלההפנה ,ובברךמבוישחיוךחייךפיטשר"."דוברי
הואפיסשר!"דוברי ,פיסשר"דובריואמר:וחזרידובכףלשלום

שביים,אומשפטידעאילוהלשונית.מוגבלותוואתעצמואתקילל
הנשיםשתיעםשיחהוקושרלתאנכבסהיהשלוש,אושתייםמלה,
האדמה,תפוחייבולעלהחיטים,קצירעלמוסקווה,עלריגה,על
סיבעללהןמודהוהיההמינים,ביןהשוויוןעלאוהקולחוזעל

בגדהסובייטיםשלהאיתנהעמידתםועלשלהןהאירוח
ובעמיםהעניותבמדינותתמיכתםועלהאמריקאיהאימפריאליזם

העולםבכל-הלטיניתבאמריקהבאפריקה,באסיה,העלובים,
השלישי.
שםשחיתהאלאמחובקים,עדייןהצעיריםששביומצאבדרכוהמשיך

הצעירירכיעלישבהוהצעירהעלה,החוםבמצב:התפתחות
שמלתה,תחתאבדההצעירשלוידו ,חזהועלראשהאתוהשעינה
ממזריםאותה.מריחאולהנושקהואאםלהחליטידעלאומדודאן
בלילה,להיאבקכיצדויודעיםלחיותאוהביםהםהזה!הדורצעירי

וב."הקרובותבתנועות ,הברזלעלהברזלבנביחתבבדידות,
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לעצמוהציתהסיגריות,חפיסתאלידואתהושיטמהר ,לתאוהגיע
אותופולס ,נסערובלבברעבתנותעשנהאתלמצוץוהחלסיגריה

אחרי ,הסתלסלותואחרי ,חרסיואחריועוקבהצרהתאחללאל
מדגדגתוכובתוךשמשהוחשהואאוכזבו.ואחריהתפתלויותיו

הבדידותשלושמההלילה,שלשמויימחקום! ,"נולו:ואומראותו
ארוכותשעותולפניךזזיםאינםהשעוןמחוגיבניכר!השהיהושל
מעיניך."דחקהוהשינהלמוסקווה,שתגיעעד

נסה ,שכמותךאהבל"קום, .בגופוחרבכמדקרותהיההזההדבר
התיישבידה,אתלחץלתא,היכנספיטשר!''דובריואמור:שוב

איתה!"ושוחח

ערבית.רקיודעאתהאתה?תשוחחשפהבאיזו ,מסכן ,אבלשוחח!
יודעמדודאן,חבראתהאבל,צרפתית.ולאאנגליתלארוסית,לא

והראשיםהעינייםשפתהיאהלאבינלאומית,שפהאחרת,שפה
האילמים.שפתהחירשים.שפתהסימנים.שפתוהאצבעות.והידיים

איש ,תיכשלואם ,בכפךנפשךושיםרגליךעלעמוד ,כןאםקום,
שקרה.מהאתכפרךלבנייספרלאואישפהאותךמכירלא
לךאורבאיברהאםפה?אחריךעוקבאינוהאםהש"ב?עםומה

ואמרממוחוהשטניהרעיוןאתגירשהואלקרון?מקרוןבעברך
הגבול.אתלעבורלוירשוולאחזקיםהרוסים"החבריםלנפשו:

דעתך!"ותנוחרגועתהיהפה.בסרחאתה

הוציא ,שלוהמזוודהאתמשךהמיסה.תחתלגששהחלוידיווהבה
השווייצריהשוקולדחפיסתאת ,חלביהפיסטוקשקיתאתממנה
ויסקיבקבוקחצימסטיק,חבילתריבה,שלעופהחתבשדהשקבה
אתלקחהמיסה,עלאלהכלאתפרסמפלסטיק.כוסיותושלוש
לשםהכניס ,מעילוכיסלתוךאותםותחבוהצמיתהסיגריותחפיסת

הבקבוקאתנשא ,חלביוהפיסטוקהמסטיק ,השוקולדאתגם
ויצא.בידווהכוסיות

בידושהיההלוואיוהסמיק.והצעירההצעיראתשובראהבדרכו
הואאבלמחייבת.הצניעותכיאותם,מכסההיהשמיכה.אוסדין
התא.לפתחשהגיעעדומיהרמיהר

פיסשר!""דוברי

 nפיסשך!דוברי"ארה,

חיתהאחתידיים.לחצוושלושתםרגליהןעלקמוהנשיםשתי
עיניהבלונדינית,מלא,גופהגבוהה,לחייה,השלושיםבשנות

וזקורדשןחזהאודם,בשרידיומשוחותבשרביותשפתיהכחולות,
עליוכיסהשצלשדיהשביןהקסוםהמעבראתחשפהושמלתה
קומה,קצרת ,גילבאותוחיתההיאלשניה,אשרקסם.לווהוסיף

ובשיות.ועיניהבמצקתאדמוניתשמנמנה,

דיברוהנשיםהקצרה.האשהלידהמיסהצקהעלהתיישבמדודאן
ואוליבואועלאותובירכואוליאומרות.הןמהידעלאוהואביביהן
כךאחראו."או".איוולתו".עלאוטמטומועל ,העזתועלדיברו
שהיהאתלהוציאהחלהואאךמעט,נרתעוהוארםבצחוקפרצו
המיסה.עלולהניחובכיסו

 ,חלביפיסטוקשפתיךוגם ,חלביפיסטוק ,גברתי ,כןחלבי!"פיסטוק
 "."הזוגם

"שוקולד!"
n חיבעולם.ביותרבהסךהשךקךלןומשווייצריה, ,גבירתי ,כן

 ,ומזלגורלהואהעולם .בבתינואותוטועמיםלאאבחנואלוהים,
אתהוציאכךאחרביחד."ממנושנאכל ,ממנושתאכליהואומזלך
ואלאליהבידוואותתהראשונהלאשהאותההושיטהמסטיק,חבילת

ולה!""לךכאומר:חברתה,
גםוחשביה<סוב>"חרשו! ,"חרשוואמרה:צחקהאותה,לקחההיא
חרשו!""חרשו'דברה:עלוחזרהצחקההיא
לאשהאותהוהגישכוסיתלתוךמעטומזגהוויסקיבקבוקאתפתח

כוסיתלעצמוגםומזגהגודקתלאשהכוסיתהגישכךאחרהנמוכה,
הסוציאליזם!""לחייואמר:
"לחיים!"השמנה:אמרה

"סוציאליזם!"והאחרת:
הסוציאליזם.""לחיי :אמר



הסיגריותחפיסתאתהוציאוהואבפיסטוק,וקינחוהכוסיותאתשתר

הסיגריות.אתלהןוהציתאותןכיבד ,שלו
חדשו!" ,"חרשו

ארבמלההשיבהוהתמירהשניים,ארמשפטאמדההנמוכההאשה
מדרראןהתא.אתויוצאתקמההנמוכהאתדאהכךאחדבשתיים.

נגעהכמעטדגלוכףזה.מולזההיושמבטיהםעדישיבתואתהיטיב
כוסיותשתיומזגושבשוקרעלשרקהבחרםחשהואדגלה.בכף
שר."חדאה, ,סי ,"סי :ואמר

"חדשו."ואמרה:צחקההיא

"אמריקאי?"אותר:שאלהרשתו.
כמעט "!>אל<נייטנייט,נייט,אמריקאי?אניאמריקאי?"אניענה:
בכפרנומישהולואללה,חיזה.לאדקלך!ואברי"ארילה:שאמר
הגרנהאשהחברה,הברכיים.עדמגיעהיההדםזאת,ליאמד

כלשרןידיעתיאמריקאי?שאניהרעיוןאתלךנתןמהוצנועה,
הדוח"שייכנסבקול:להאמדכךאחדלבושי?"מגבעתי?האנגלית?

האמריקאים!"שלאביהםבאבי
נייט!""נייט,ואמדה:צחקההיא

אלהשוקולד·אתוהגישעטיפתהאתהסיר ,השוקולדחפיסתאתלקח
שטעםרחשממנהנגסהוארגםממנוקטנהנגיסהנגסהשפתיה.

להלתרגםוניסהחייךהשוקול.דשלמתיקותואתהגבירשפתיה
היאפיר.עלכךואחדשפתיהאלוהצביע"שוקולד",אמר:זאת.
שאמדה.מההביןכאילוצחקהואגםומלים,כמהאמרה
"ברזיל?"אותר:שאלה
לאכדורגל?שחקןפרצוףפרצופי"האםוהוסיף:להענהלא,""לא,
פניועלהצביעאחדכך."עלמעידיםנעליולאלבושילאגרפי,
נתןקלוייםקפהפוליכמרהכההעודיכנראההגרנה,"אשהואמד:

הזה."הרעיוןאתלך
"אפריקה?"

ברזילאי,"ולאאמריקאיולאאפריקאילאאנינייט,"נייט,
הכרסאתומזגבשרקהמתחככתוששרקובברכהנגעהשברכוחש

ואמד:בעיניהמבטואתבעץהשלישית.
<ערבי>."אבעדאבי ,"אני

"אדאב?"

וערביה."ערביבןערביעדאב, ,גברתי ,"כן

"נפט?"

ויצוא."זיקוקרבתיוצינורותובארותוסולדובנזיןרגזנפט ,כן"אה,
שיח'?""אדאבואמרה:חייכה

מואס ,דנימאבר ,מקטארשיח'בסוף.הגענולכךשיח', ,"כן
ושקיםומחרוזתגלימהאלאליחסדיםלאמא·שאדקה.אלח'יימה,

 ".דולריםמלאים
"דולר?"

הרמון."רגםירוקדולר ,"כן
ידה,אתהושיטה ,אליוהתקרבה ,אליוהתקרבה ,אדירבצחוקשאגה
אדאב, ,דולרנפט,שיח',"אדאב,ואמרה:לחיועלאותרצבטה

אדאב!"

 .">ןכ<רהרה,"רה,ואמר:אחריהחזרוהוא

בארלוושישהאמירויות,שלמהשיח'יםאחדשהואלעצמותיארהוא
כן!" ,אדרך ,"כןואמר:עצמולביןביברצחקוארמונות.ודולריםנפט
לדברהמשיכההיאוהיא."בצווארה,ונגעידואתהושיטהוא

ובחזה.ובצווארהובראשהובפיהבשיניהלדבר ,ולדבר
שהיאמההביןכאילוובענייןבהתלהבותדיבורהאחרעקבהוא

 ,"חרשואמר:הואלפעמיםהסכמה.לאותראשואתוהנידאומרת,
 ,התנדנדוהקרוןוחייכה,דיברההאשהרה"."רה :ולפעמים ,חרשו"
אתמעלהרירך ,ובברךוברךבשוקנרגעתשרקלגרפה,התקרבוגרפו
אותרונתןאותרקילףפיסטוק,לקחידו'אתהושיטירך.שלחרמה
מפירופלטנאנח,גרפה,עלהסתכלוהודתה.לעסהוהיאבפיה,
 ,לדברהמשיכהרהאשהוחזה.ופניהצווארהאתשצרבהחמהנשיפה
הביןרהרא"ולנסיגה",ואמדה:עצמהעלהצביעהולצחוק.לחייך
מליםכמהערדאמדההיאחרשו"."רלבטינה,עליו:וחזרשמהשזהר

החברשהואלההיאמדהיסס: .לשמרשואלתשהיאשיעדוהוא
במרחוצץפתאוםלהסתכן?לוולמהסלאם?אבושהואארמדודאן
עלהצביע"עלי",בקול:ואמדמארד,חשובההמצאהמעיןרעיון,
עלי!"אני ,"עליאמר:ושרבצעמו
חרשו." ,"אלי
יאאללה,חיבאבא,עליעלי."מיודעךעלי.אניעלי.אלי.""כן,
סלאם."אבר
באנה!!""אלי
אליוארתהמשךצווארה,סביבזרועואתכדךהואאךלחבקואמרה

וכשהצליחהוממושכתלוהטתנשיקהשפתיהעלוהטביעבחוזקה
אדאב."אלי,"אלי,ושרב:שרבלצעמהאמרהממנו,לחמוק

חברה!" ,ערבירגםעלי ,"כן
באנה!!""אלי
שרודים,"ארבעיםוגם"כן,

"לחייואמר:הכוסיותשתילתוךבבקבוקשנותרהוויסקיאתמזג
באנה.""אליואמרה:חזרהוהיאולנסיבה!"

אחדצווארה.עלנשיקותוהמטירבחזקהאליוארתהאסףוהוא ,שתר
עלארתהוזרקמעליהארתההסידחולצתה,אלידיראתשלחכך

אתחלץחצאיתה,אתמעליההשילהבזקובמהירותחברתה,מיטת
"מושיבה,אומרת:שהיאבשעהגרפהעלושכבהתפשטנעליה,

תמשינה ,"בסדרואמר:שאמרהמההביןלא<גבר>.מושיבה!"
רדי.""<התהלכנו>

וקולוהתנדנדוהתנדנדוהגרפיםשניוהתנדנד,התנדנדהקרון
אלאנותרוולאבלילה,עלםב ,אבד ,דעךבברזל'הברזלחיכוך

גרף.עלגרףונביחתגרףאלגרףלחישות
זה,חרשו"חדשו' :מלמלואןמררוהחברונסעה,נסעההרכבת

ארתהינקכאילונוריה,עלרוסיתידעכאילוהרגישסוציאליזם."
ארהביןשלא,ובמליםשהביןבמליםהשתלחהלשרנואמר.חלבםע

הקרון .מקורןמהידעולאיביןולאהביןלאשאישבמליםנכרןיותר
מזבדרמדרראן ,והתנדנדוהתנדנדוהגרפיםשני ,והתנדנדהתנדנד

 •סוציאליזם.""זה, ,"חרשו :ומדבר

26.10.1992 

הפרליסיים,בחייםפעילסאהאעלימוחמדוהמורההספרותמבקרהסופר,
בארץרביםספרותייםבכנסיםהשתתףהואבארץ.והתרבותייםהחברתיים

סית i ר:,לצרפה'"'לאנגלית,לעברית,תורגמומסיפוריווחלק ,לארץובחוץ
קובץ-י" iנטהלק"הדמתוךלקרחריגה"ברכבת"לילההסיפורולספרדית.
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טים pדהאינםטינהאדם
אלחכיםתופיק
כנאיפרץ-דרורמערכית:

הסעודה,שולחןלידשישבנושעהחברילימר .---
באינסוףהשלדיםלערבתמצפהאבישבהבכל-----

סבלנות.

בבשרהרףוסרגסברוהחלבידרהשליוכנףאתלשדת • '
לו,אמרתיכמוהרפועלשאביותוךבתאווה.-----

עונת-תיירות·זוהילושגםמשוםהעונה,בהגיעשמחהשליוגם-
החורף.

איברהחורפישברפשוידערקלולטיפש.לואבויהחורף?!תיירות-
קיבתנו?אלא

יודע?שאינולךאמרומיידע?רקלו-
נדהמת,בימהלקולושיווהוכאן

יודע?הואהאםשומע?אבימה-

יודע.שהואלמדיסבירלא?מדוע-
אותומקבליםואבולהיבפש,חורףבכלאלינובאשהואיודעהוא-

קיבותינו?אל-תוך
 ,מאודשקטהבבימהאמרתי

להיבפשחורףמדיאלינוהבאיםאלהכלהאםונופש,תיירככל-
כיסינו?אל-תוךכספםאתשבקלוטמזהמתעלמיםולטייל,
והשיב,

לאהשליו,אבלכספו.אתיבזבזשהואבידיעהבאתיירכלבטח!-
 .חייואתלבזבזבאשהואיודעשהואייתכן

הסכנהידיעתכימגיע,הואזאתולמרותיודע,שהואבטוחהיה-
והמסע.ההרפתקהמןפוטרתאיבה

לקינוןשמסעולדעתעליוהיהתנובה.חסרעוףהואכךאם-
יכוליםמהשלדיםשחלקבכךספקאיןאמנםכלידנו;ערבתהואהחורף

הייתכןאךמוצאם.מקוםאתשלמיםולשובהרשתות,מןלהימלט
המסקנהאתלהסיקמבליוסומא,טיפש ,אווילבותרחלקשאותו

הואוכךחוסלומינושבביהעובדהלמרותהסכנהלושמציירת
שלהקודריםהקורותאתשוכחחורף,כלבראשיתלהסתכןממשיך

קרוביו?

 ,חיוךכדיתוךאמרתי
לושמחכותזהמהאדם?יותרבבוןיהיההזהשהעוףרוצהאתה-

המלחמותהןואלוהכליון.ממתיןבתוכןאשררשתותמינוולבבי
 ,מינומבבירביםחיסלושמכברלמרות ,מהןניצלהואפעםשבכל
לא ,אליהןאשובלא"לעולם ,ויגידשיחכיםממנומתבקשוהיה

במהדיהזה.הממיתהגיאאלהאנושיהגזעאתעודאשליך
ממשיךהואבתכלית,אחרהואשקורהמהאלא,לו".שבתעולל
פעם,אחרפעםהזההמוותבגיאלוהדומהואתעצמואתלהשליך

כוחותממגווןממצההואפעםובכלבעבר.שאירעמהשכחתתוך
השלדים,רשתותכן.לפנימאשרכפולהכמותוהכליהההרגההרס,
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אולםשבים,מאותזהבשתנולארשתות,תמידהבןהפחותלכל
אתומרחיבותההרג,באופנימשתברתהאנושיותהמלחמותרשתות

האדם.לבאתומדאיגה ,השכלאתהמהממתבמהירותפגיעתןסרוח
אלהבאמסעהממועדיותרחשובשיחלאנושותאיןובכל-זאת,
שבפתח.הדורסניותהמלחמות
השלמה,בבימתהשיבובן-שיחי

אבל." ,השליומןנבוןפחותהאדםנכון! ,בכרן-
 ,אותוקטעתיואני

מה?אבל-
האדםיחדלמתיהאדם?לבביהתנובהתשובאימתימתי?עדאבל-

עצמו."עללהביא
 .לטורפובמגמהבצלחתשהיהצלוישליועודאלידווהושיט

 ,לואמרתיואז
ביתןיהיהולא ,הללוהצלחותמןהשליוייעלםהימיםבאחדאם-

הגיע,לאהואאךהגיעה,שערבתולךויאמרבשורקים,להשגה
תדעתקווה,ללאממתינות ,במקומןבטרשותשהוקמווהמלכודות

האדםוגםנשתנוושהאינסטינקטיםהחיים,בהלכותקרהמהשדבר
 •בבון.בעשהבתורו



האדםנדםהיאהקדמה
מניינהאשראנשיםשקבוצתסיפרוהאחרונותחדשות

צלליאתחזוואשה,אישעשריםעלעולהאינו- והייסוריםההרסכמותאתוהבינוהבאות,המלחמות 1 1
טבחאותויתחוללבוביום ,הנאורהעולםמוערלהם
אטום,מפצצותהחל ,בוהכרוךכלעל ,צפויאנושי---

ראגה,אולחררה,ונתפסואלחוטי.ובאופןישירותהמונחיםוטילים
המתקראתהאנושיתהחברהאתלנטושהחליטוולכן ,נלחצואו

לחיותהשקט,האוקיינוסבערפיליונידחקטןלאיולצאתנאורה,
להביאמבליזאת .ופרימיטיביפשוטבאופןחייהםיתרתאתשמה
איןהקרמה.חיימושתתיםעליהםאשרהחברהמיסודותמאומהעמם

וחירות.חופשבפנישיעמודמחסוםואיןמריבה,שיעוללורכישות
אין ,לכלחופשיהמזון ,לכלחופשייםהגברים ,לכלחופשיותהנשים
אליקחושלאלמריוסבירהלכות.ואיןדתאיןמשפחה,ואיןבת-זוג

המחשבה,מגילוייגילויושוםיקרים,מותרותחפציאוספרים,האי
לאהישןהעולםשלמאלוכלשהושגרעיןעל-מנתהאמנות,או

צורתלהםלהצמיחעלולזהשכןהחרשה,מולדתםאליתגנב
החייםאתותפסידהראשונות,הבעיותאלתשיבםאשרמחשבה
שבעופות.הטהוריםכחיינקייםלעצמם,שאיור
החלוםבאורןתלויהדברלרעתישכזה?חלוםלהגשיםאפשרהאם

הדמיוניותתכונותיואתיחזיקשהחולםייתכןלאכיקיומו.ובטווח
ובכךלמציאות,יהפוךטווחיויאריכושאם .קצרלטווחמעבר

ישנהזהוממילאלתכונותיומחוץשהןויסודותנסיבותלויתווספו
מגמותיו.את

יתחייבבאםחלומהאתלהגשיםיכולההזווהגבריםהנשיםקבוצת
אתמבליםוריבוי.הולדהללאחייהםאתלחיות ,בקיצורמהם,
באותובשהותםעליהםיעברוהימיםבהחלטתם.שבחרוכפיימיהם

וייקברו ,ימותואשרערסורח,ארוךהעורותבמסעהיוכאילו 1אי
המשעשע.סיפורםייקברעמםויחדהקמולים,העציםעליתחת
מתחילוכאןשארים.שיולידוקובעהענייןשלהנוסףהפןואילו

יהיוהללוהשאריםבקרבכיהאנושות.שלסיפורהמחרשלהיכתב
שיתגלו ,ביותרוהחזקביותרהיפהוגם ,ומכועריפהוחזק,חלש
ואזנאים,וחיתוכיהשתוויהובנערהמפותלים,ששריריובנער

יזכהוכך ,ביותרהיפהעלוהתחרותהמאבקהגבריםבקרביתפתח
ותיכףהרכושנות,תתפתחואזשביניהם,והבולטהחזקבה

אתהגברשיקיםואחרהמשפחה.אתהאשהתבראבעקבותיה

ואתלהם,שייכותותחושתתגדלועמםצאצאיויתרבו 1משפחתו
כלב.רלהםיעניקוהשגיועמלופרי
זאתובעקבותוחוק.סרריידרשו ,הקנייןוריבויהמשפחותריבויועם

יופיעואזהאמורים.והחוקהסדראתשיאכוףבמישהוצורךיהיה

שגרעיניההזוהקטנההחברהגדולאו ,האימנהיגאוהשבט,ראש
היחסיםאתיקבעואשרוהחוקהסדרייכונווכאשרמתהווים,החלו
נירונוומכאןומורשת,מנהגיםשקרוימהיופיעו 1האייושביבין

רוחותבכוכיהםיכופעםמנוס:ממנהשאיןלהידרדרותהאייושבי

השנואהאישוהנהעציהם.אתהשמיםסערותידליקוופעםסוערות,

מזגבעלאחרואילוילדו.אתמטביעתכונותיובכלהשבטאנשיעל
כוחקייםובכןצפויה.בלתיכמותהיםמדגתמקבלטוביםותכונה
 ,היערמעביאוהים,מעמקיאו ,הענןמתוךבהםהמתבונןנסתר
מישלבמוחושתעבורזוובמחשבההרע,אתומענישלטובמיטיב

יופיעהאלוהית,האמונהאוהרתלירתועםהרת,תיוולדמהם,
וזהובענייניה,וטיפולבמחשבהשיתייחדהאדםהאייושבימקרב

להסיררחמים,לוולהשיבלבקששנפגעמיאלהממהרהכהן""
בהםגורמיםלהמציאבאמנותםיעמלווהנהנים .ולנחמוצרהממנו

בנחמה,ברורבאופןשיתייחדוכדיהבריות,נפשעלישפיעו
הלחשיםאתיוצריםהםוכךהזולת.עלשישפיעוובהקלהבעדינות

מוסיקלית,ובנעימהשקולהדיבורבנימתוהקסמים,והקמיעות
ואחריההשירה,נולדתוכך ,האוזןאתומענגתהנפשאתהתופסת

ופיקחוןבלבבות,תדהמהלחוללהטרגדיהאתהכוללהמשחקבא
האמנות.נוצרתוכךלעיניים,

הלכותמנהגים,חוקים,חברה,לואשרקדמה,שלגרעיןנוצר ,ובכן
אתיצמיחואשרבשניםמאותרב,זמןיעבורכךואחרואמנות.ודת

גרעיניהאשרמדהימה,קרמהשלגבוהלעץלחופנוהזה,הגרעין
 ,אלחוטיובאופןישירותהמונחיםוטיליםהאטום,פצצותאתיוצרים
בשאגה,יברחובהחלקלהםשאיןאגשיםאשר

יצמיחלאלעולםאשרהנידחהאיאלהפרימיטיביים,החייםאל-
קרמה.

בדמך.נישאממנולחמוקמנסהשאתההדברתברח?לאןבנאדם,
כךכברק.ומהרסתמאירהקדמהמבשרךתצאותולידתלךבאשר
נגעאחרי-כןאולם,הסרנה.האדמהמעפראלוהיםיצרךכךנוצרת,

עצמו, 1-; ·,וישייריבריקאשרעדשקטלאברק,ונעשיתהשטן,בך
 •הזמן.בתמורותצונח
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שירח

 ; 203גלי , 27עמ'בנג'ו,ועופרהרגולנסשמואלמערבית:שיר;נוואס:אנו
 214גלי , 14עמ' 1בנג'וועופרהרגולנסשמואלמערבית:שיר;

 213גלי , 28עמ' 1שירעמוס:אדלהייט
 210-211גלי , 7עמ'שירים,שמעון:אדף

 214גל· , 17עמ'שירים, ; 206גלי 23עמישירים, :.חמירוןאיזקסרן
 207גלי , 4עמ'שירים,מרים:איתן

 203גלי , 27עמ' 1גלזמןלאהמערבית:שירים:מוחמד:אל-מאע'רט
 214גל' , 27עמ'שירים,דרור:אלימלך
 210-211גל' , 41עמישירים,ישראל:אלירז

 ; 207גלי , 9עמ' 1שנירראובןמערבית:שירים:קאור:אלעאכדג'נאכיאל
 214גלי , 14עמי 1שנירראובןמערבית:שיר;
 214גלי , 17עמ'שירים, ; 205גלי , 6עמ'שירים,אנוד:אלון

 210 • 211גלי , 6עמ' 1שיראלון:אלטרס
 212גלי , 7עמי , 207גלי , 23עמישירים, :כרציארון-כרות

 204גלי , 14עמ'שיריםסיגל:אשל
 214גלי , 33עמישירים,אריאלה:כהלרל-דימנד

 213גלי , 9עמ'שירים,אילן:נושם
 204גלי , 15עמ'פואמהיפתח:כן-אהוון

 209גלי , 20עמיפואמה,רות:כן-ורד
 213גלי , 7עמיראשון>,<פרסוםשיריםאילנה:כן-נעים
 205גלי , 21עמישירים,משה:כן-שאול

 214גלי , 7עמישיר, ; 207גלי , 5עמ'שיריםיעקב:כסו
 212גלי , 25עמישירים,חמוטל:כר-יוסף

;שיו, 206גלי 7עמ'פלו,עודדמאנגלית:שיר,ויצ'וו:כראוטיגן
 213גל· ' 6עמ'אור.קונימאנגלית:
 209גלי , 5עמישיר, , 203גלי , 5עמ'שיואורי:כונשטיין
 213גלי , 45עמ'שירים,חגית:כת-אליעזר

 213גלי , 19עמ'שירים,גד:יעקכי
 213גלי , 11עמי 1שירמקסים:גילן

 206גלי , 15עמ'תרגומים,ארבעה-גורואלן:גינסכוג
 209גל· , 8עמ'שירים,אלישבע:גל

 212גל' , 5עמ' 1שיומרדכי:גלדמן
 205גלי , 8עמ'שירים,ונקה:גרנות

 203גלי , 23עמ' 1סערירמימיונית: 1שירקיקי:דימרלה
 214גלי , 11עמ' 1בנאיפרץ-דרורמערבית:שיר;מחמור:רוריש

 209גלי , 7עמיסערי,רמימפינית:שיר,פאכר:האביקו
 , 210-211גלי , 25עמישיר,ופי:רייכרט

 208גלי , 7עמ' 1אורקובימאנגלית: 1שירז'ק:ווופ
 206גלי , 20עמ'שירים,לאה:זהבי

 208גלי , 9עמי 1אמיראהרןמאנגלית:שירים;נרנו:ז'וריסה
 208גלי , 16עמישירים,ובררה:חיץ
 213גלי , 23עמ'שירים,אברהם:חמי

 204גלי , 29עמיוייכרס,רפימפולנית: 1שירירליאן:טונים
 214גלי , 33עמ'שירים,נועה:טנאי
 212גלי , 10עמישירים,שלמה:טנאי

 206גלי , 20עמי 1שיראבנר:טויינין
 210-211גלי , 15עמישירים,גל', , 9עמישירים,נגה:יתומי
 203גל' , 9עמישיר:כרוויה:כהן
 209גלי , 33עמ'שירים,וכווה:כץ

 212גלי , 33עמ'שירים,רות:לאופו
 213גלי , 8עמ' 1שיראווה:לוטן

 212גלי , 19עמ'שירים,רונית:ליכומנש
 206גלי , 41עמ'שירים,ציפי:ליוו
 210 • 211גלי , 5עמ' 1שירעמוס:לריחן

 205גלי , 27עמישירים,יהודית:מוסל-אליעזרוכ
 204גלי , 33עמ'שיריםיצחק:מלמר

 214גלי , 5עמישירים, ; 208גלי , 10עמ'שירים,סלמאן:מצאלחה
 204גלי , 17עמ'שירים,אסיה:מרגוליס
 214גלי , 6עמי 1סומךששוןמערבית:שירים,אימאן:מרסאל
 212גלי , 11עמ' 1דורמשהמאנגלית: /שירויליאם:מתיוז
 203גלי , 29עמ'ע'נאים,מחמדמערבית:שירים;נוואל:נפאע
 212גלי , 7עמיאלי:נצר

 212גלי , 6עמי 1שיררוני:סומק

 214גויון

 ll ~~ו
 205גלי , 5עמ'שירים,אריה:סיון

 205גלי , 24עמידי,ךיאשרמאנגלית:שיר,צ•ולס:סימיק
 207גלי , 27עמ'ראשון>,<פרסוםשיריםיוסי:עכארי
 209גלי , 33עמ' 1שיר , 203גלי , 33עמ' 1שירעירית:עמיאל
 207גלי , 11עמי 1שירצבי:עצמון
 203גלי , 17עמישירים,עריכה:
 208גלי , 5עמיאלסרס,אלוןמאיטלקית:שיר;אנטרניו:פרוטה

 206גלי , 9עמ'שיריםוחל:פרומן-אלכז
 206גלי , 11עמ' /שיראלישע:פרות
 208גלי , 11עמישירים,עורר:פלו

 203גלי , 7עמישיריםזהו:פוירמן
 214גלי , 18עמ' /גלזמןלאהמערבית:שיר;בזאר:קבאבי

 213גלי , 33עמ'שירים,חהו:כוכהקרוזקוכה
 214גלי , 9עמ' 1שיר ; 205גל' , 20עמ'שירים,ענת:קרויאל

 212גלי , 22עמ'שירים,רינה:כן-ציוןקטן
 214גלי , 8עמ' 1שירג'ניס:וכיכר

 209גלי , 5עם'שירדליה:רכיקוכיץ'
 210 • 211גלי , 11עמ' /ירוןנעמימאנגלית:שיר,גוטוור:ורבין
 213גלי , 5עמישירים,אביבית:רוח

 206גלי , 27עמ'שיר,טוניה:יוכנו
 206גל' , 4עמ'שירים,אשו:יוין
 205גלי , 7עמישירים,שלום:וצבי
 205גלי , 39עמיראשון>,<פרסוםשירים,רונן:ושתי

 203גלי , 29עמיעינאים,מוחמדמערבית:שירים:עא'רה:שאפעי
 205גלי , 13עמיראשון>,<פרסוםשירים,יוון:שביט
 210-211גלי , 37עמישירים,מוון:שוהם
 205גלי , 41עמישירים,אליהו:שמש

 206גלי , 5עמישירים:שפרה:ש.
 214גלי , 15עמ'שירים,שתל:שמואל
 207גלי , 8עמ' 1גורנואיילתמאנגלית: 1שירוילך:תומס

פרהזו

 213גלי , 37עמ' 1ראשוןפרסום<סיפור>,לישראלברכותיירדנה:אני-רוו
גלי , 18עמי 1מכבירחלעברית:הפילוסופיה;בתולדותקסןקורסג'ון:ארוכך

204 
 209גלי , 34עמ'<סיפור>,כפריתחתונהאסתר:איידן

 212גלי , 45עמי<סיפור>,התיבהעםהסבתאצבי:אייזנמן
 204גלי , 12עמיאלסרנסיבית,גניאולוגיהמתוךאגדותשלושאורית:אילן

 214גלי , 38עמ' 1באניפרץ-דרורמערבית:קעסים:שניתופיק:אלחכים
שלרשהזיכרון,כתמי ; 204גל' , 4עמ'מרומן>,<פקרגדמיאהרן:אפלפלר
 212גל' , 26עמי 1גרפיאוסוביומספרפרקים
עמיבנאיפץר-דרורמערבית:<סיפור>:השר;כבודהלו."אחמו:חסיןאמין

 203גלי , 33
 213גלי , 38עמ'<סיפור>,מרוקאיתיחדאלמהש:הראשכן
גלי , 42עמיואב,אסתררעלואבאסתרשלבפרוהזקסעיםשניאהוד:עזוכן

207 
 209גלי , 22עמיוהקדמה>,<מכתבלפוליןהמסעמיכל:גוכיון
 210 • 211גלי , 42עמ'<סיפור),במאריינבאדערבארוחתלאה:הרפד
גלי , 12עמי /סומךששרןמערבית:<מונודרמה>:-זעוביםחפציםאמיל:חניכי

207 
 , 34עמ'חכם,משהמערבית:<סיפור>בריגהברכבתלילהעלי:מוחמרטאהא

 214גלי
 205גל' , 38עמי<סיפור),לידהענת:ליוט
 204גל' , 19עמימנדלממנחםמכתבאהרן:גמד
 208גלי , 33עמ'<סיפור>,לפניוהולךשצלואדםואוכן:מיון

 209גלי 1 16עמי /פלועודדמאנגלית:<קסע>,השחורההמעספהכורמן:מניאה
 207גלי , 48עמ'<סיפור>,אופסיתסערתענת:ענבר

 206גל' , 37עמי<סיפור>,בדראיכון:קוזלרכסקי-גולן
גור·יהודהמרוסית: , 38עמי<סיפור>,האמהות;חדראלכסנדהר:קטאייכה-ונגו

 206גל'אריה,
 208גל' , 35עמ'ראשון,פרסום<סיפור>,ממונהסנגוראלכסנדר:ונטו
 205גלי , 40עמ'יתומי-רביב,נגהעברי:נוסחבחיי:החייםבעליאנה:שומלו
 203גלי , 31עמ'חכם,מהשמערבית:<סיפור>התיבהמוחמר:א-שיטיזע'לרל

 209גלי , 38עמימרומן>,קסעים<שניהשנאה"מתלהסתליום"מיוםאלירז:שר



ומאמריםמוסת

גלי , 17עמיפרסס·צירנית,תפיסהעל·פיהרצלמשנתעלוחל:אלבוים·זווו
208 

 210 • 211גלי , 26עמיאמת,סרגישלרשהעלזובי:אריה
 206גלי , 26עמי /ריבנוסרביהשירתעלדוד:און

אפלפלד,לאהררןהקרח""מכרהעל •ושבררהחלוםשולמית:שלוםבןביוגו
 212גלי , 23עמ'
 205גלי , 22עמי /האלף"תוםאל"במםעהילרמקוםעלניצה:דבבן

עמ'קררזקרבה,ברכהחרהמרוסית:נרכל:פרסקבלתלרגלנאוםיוסף:נוודסקי
 213גל' , 30

פיגוראלירת ; 204גל' , 24עמ'הקפה,מביתשיחות •גלבעאמירעםהלל:ברזל
גל· , 34עמ' /אפלפלדלאהרןהשחר"עמודשיעלה"עדעל •אפלפלדבנוסח

212 
 , 208גלי ; 203גל' 14עמ'פלרבר,שלחדשהביוגרפיהעליהודית:ברטוב

עמ' /סאראמגוז'וז'העל , 210 • 211גלי , 12עמ' 1לויופרימרסמפרוןחורחהעל
 213גלי , 14

גל' , 22עמ'ציונית,ראידיארלרגיהעבריתספררתביןהקרשעלירח:גונו
208 , 

לסרןאו"•אועל ; 206גלי , 30עמי /ירכלירמיהושלספררעללאה:גלזמן
 213גל' , 20עמ' ,קירקגור

 207גל' , 20עמ' /זהבייעליתמאיהעם ,חביביאמילעליאיוה:גנוסו
 , 208גלי , 20עמ'בארה"ב,שירהספריהוצאותעלמשה:דרו

רעלעם ; 213גל' , 12עמ' /סיוןאריהבשירתאביבתלעלרפי:וייכוט
 214גל' , 26עמי ,מתיוזויליאםהמנוחהאמריקאיהמשורר

 208גלי , 12עמ'בלס,גילהשלספרהעלוז:חן·מוויס
 206גל' , 12עמ' /שחרדודעלאבנו:טויינין
 ; 205גל' , 18עמ'האלף•,תוםאל"במםעריבוימתוךאחדותידידיה:יצחקי

"לילהעל ; 207גל' , 38עמ'בספרות,וכיסוייההיהודיתהזהותשאלתעל
 214גל' , 20עמ'אררפז,ליצחקפאולינה"בסנטה
 ,רביקרביץדליהשירתעל : 203גלי , 18עמ'אבירןדודשירתעליאיר:מזור
 : 210-211גלי , 32עמי ,בסרויקעבפגיסדןשלשירתםעל ; 206גל' 16עמ'י

 212גלי , 30עמי ,אפלפלדלאהרן"קאםרינה"על .רארדיסיאוסאדיפוס
 203גלי , 24עמיבמצרים,עזראהכנסתבביתהאחרוןהשמשעלששון:סומך
 203גל' , 25עמיממצרים,מסערשמיעלנועז:עבורן
 206גל' , 21עמיסריינין,אבנרשלשירתועלצבי:עצמון
 205גל' , 25עמ' /·המאהב"עלאישימכסנעים,עלסנגוריהנעים:עויידי

עמ'מניאה,גורמןעםשיחה ; 206גלי 114עמיגינסברג,אלןעלעודד:פלז
 209גלי , 14

 , 28עמי ,עם•להמציאא;ו·להמציאברלוביץיפהשלספרהעלאילן:פפה
 207גלי

תיאסרוןעל ; 204גלי , 20עמי 1באבליצחקשלומותרחייולידה:ציודנובסקי
 213גלי , 24עמי 1גשר

 203גלי , 12עמי /מגדלאהרן /"עוול"עלצבי:צמות
 208גל' 114עמיפלרוססרה,פרדראגשלמסותקובץעלוינה:בן·ציוןקטן

 212גל' , 26עמ'אפלפלד),של<בכתיבתוהמסתתרהאניגילה:ומרז-וארך
 209גל' , 29עמי 1ברנהרדתרמאסעלופאלי:צבי

מתכוננים ; 206גלי , 24עמ'יערז·קסס,איתמרשלשיותרעלשלום:וצבי
 212גל' , 20עמ' 1אפלפלדהקרח"לאהרן"מכרה·עלחדשהלמלחמה
גלי , 16עמ'האמנות,שלרהאפימתיאיהפררמתיאיהרצףגיורא:ש.שוהם

211 • 210 
על ; 205גלי , 28עמי 1האלף"תוםאל"במםעההיעלמותמוסיבאלי:שי

 207גלי , 32עמישלרם","בריתאגודת
 213גל' , 18עמ' 1יובלספריעלאברהם:שפיוא
עמ' 1שבתאייעקבשליצירתועל •ומוותחייםובנים,אבותגרשון:שקו

 205גלי , 29עמ'יהושע,ב.א.יצירתעל : 204גל' , 34

ספריםביקורות

 203גלי , 5עמיארססרלפולהאחרונים"הדברים"ארזעלשמעון:אדף
 205גלי 110עמ' 1הודןלדודלירושלים""ממונםיווידיאועלאהוד:בן-עזו

 1הס"זבמאהצרפתמשירתאנתולוגיה 1הכוכבים""שירתעלמשה:בן-שאול

 207גלי , 6עמיאדף,לשמעוןאיקרוס"של"המונולוגעל : 203גל· , 9עמ'
 ; 205גלי , 8עמיבן·פררת,לישעיהושריד"יוסיעם"שיחותעלזב:נר-כיו
 214גלי 116עמ'הפרלמנסים,כיבוש

על ; 213גל' 110עמ' 1יפה·רוסאנרלאילנההמלים""שעוןעלניצה:גווביץי
 214גל· 17עמי /ופיןסרלדוריבשוקולד""החיים

 212גל' 111עמיאריה,בןליגאלהזמן"פרשת"קועלוחל:גיל
 209גל' , 7עמיוי,ןילאשרחורף""מוסיקתעלואונן:דרתן

 208גלי , 6עמיגוץ,ודבררהלנוריתשנמוג"מה"אלעלרעיה:הוניק
 208גלי , 8עמי 1אורלאמיר"שיר"עלופי:וייכוט

"ציותעל : 208גלי , 8עמיפלג,למוליהאל·זעםאת r"להפיעלדן:יהב
 214גלי , 13עמ'גנז,לחייםוסירוב"

גלי , 9עמי 1אחימאירלאבאששקע"עולםאו"אטלנטידהעלידידיה:יצחקי
 206גלי 1 7עמ'אבוש,לדורית·היורד"על : 205

על ; 203גל' 8עמיפישר·הייםלאסתיפתאומית""זריחהעליעל:ישראל
מתאהב"שהואפעם"בכלעל : 207גלי , 8עמידיראס,למרגרסקיץ""גשם
הקומיקס"ספררעלארססרלפולורטיגו""מרעל : 205גל· : 12עמ'שביסלדן
 1שלולצרויהאהבה"חייעל ; 206גלי , 8עמי 1מררןלאוריתשלי·סבתאשל
לע : 209גל· , 6עמיהראבן,לגילאיש"הרגתי·הבוקרעל : 209גלי , 8עמי

"הרדופים"על : 210-211גלי , 6עמיברנשסיין,לאילנהלמשרתות·"רומן
"קשרעל : 212גל· , 8עמיהדיה,ליעלאהבה"סיפורי"שלושהרעלאיניללאה
 213גלי , 8עמיעמית,לפנינהחוץ"
עמי 1דרתןלראובןהאין"גבולו"עלמילואלימימה"שירים"עלשגיא:מעין

 ; 206גל· , 9עמי 1בניהולתומולטקסם"הבאים"ברוכיםעל : 205גל·י 10
"הדרךעל ; 208גלי , 7עמ'מילוא,לניליאומר"היההסתם·מןעל

 210 • 211גלי , 9עמי 1סובליןלראלנסיןלציאנאן"
מאי"בחודשעל ; 209גלי , 9עמי 1שלולצוריהאהבה""חייעלרות:לאופו
עמי 1גללאלישבע"סימנים:על : 210-211גלי , 5עמי 1שבתאילאהרןהנפלא"

אחת"שעהעל 214;גלי , 14עמיחזק,ליחיאללהרים""ללכתעל : 212גל· , 8
 , 9עמי /גלדמןלמרדכי 11שאל"ספרעל ; 213גלי , 9עמי 1גלעדלמיריביום"

 214גלי
מתה"מעונה"כזרונותרעלכרנולי.ח.למים"מים"ביןעלווויך:מוגלית
 110עמירק,קניליורםאהבה"סיפור·עודעל : 203גלי 10עמימיוןלראובן

על : 210 • 210גלי , 10עמיחזקיה,לקרןחדר•"דירתעל : 207גלי
 214גלי , 15עמימזי"א,לעדנה " X"התפרצות

 214גל· , 8עמ' /חייריאללכשירהלימון"לזע"מכתביםעלששון:סומך
 207גל· , 6עמ'אדף,לשמעוןאיקרוס"של"המונולוגעלורני:סומק

עמ'פרלמן,ליהונדבברנדנבורג"שעראתכובשת"אלישבעעליורם:לסנסט
 , 6עמ' /רביקרביץלדליהמנדלה"וינישלהכדורגל"קבוצתעל ; 206גל·י 11
"תמונותלע : 210-211גל· , 10עמי /יעקבילצביגרן""פיליעל ; 208גל·

מישורי,לאפרתאפרת"·ממרחקיעל : 212גל' , 11עמ'שק,ןלמלכהמצבי
 213גל' , 6עמ'
ברומןבעריכתהעשרים"המאהשללמוסיקה"אנציקלופדיהעלמירי:פז

 203גלי , 6עמ'לכרכס,
על : 203גל· 6עמיאררן·בררת,לכרצידק""גשםעלעודו:פלו

• 1so,ooo,oooo • 6עמ'מרר·בילר,לאסתרההוא"·הזוהררעללמאיאקרבסקי , 
עמ'בת·ציון,לאלהשנאה"חציאהבהחצישלמצוירת"כתיבהעל , 206גל·

 212גל· , 9עמיפיגה,·שבעלבתמונאדה"בעיני"היופיעל , 203גל· , 8
על ; 213גל' , 8עמ' /ברפמןלשרהכד"עלי"לירגזיעלשמואל:ווגלנט

 214גל· 112עמיחכם,משהובתרגוםבעריכתפלסטיניים"·סיפורים
"חייעל ; 206גלי 110עמ' 1גירנסרןלפול"אינטלקטואלים"עלאייר:ויקיז
עמ'קרראק,לג'ק"החתרנים"לע , 207גלי , 7עמ'ורלף,לסרביאסהזה"הילד

 210 • 211גל· , 9
 , 10עמ'מזור,ליאירהמסגר"רחובעדשבעמק"משדותלעגילה:רמוז-וארך

 207גל·
 205גל· 111עמ' /ערןלעמירהוכהיכה"ביןלעשלום:וצבי
 214גל· , 10עמ' 11997אמנססידר"חעלאלי:שי

גלי , 11עמ'אלימלךלדרורהפנימיים"החללים"מוסיקתעלשמואל:שתל
הילד""זהועל ; 206גל· 110עמי 1גלאילבנימיןאחרונים""שיריםעל : 203

 , 7עמ'קרבנו,לאבאאי,כרךשירי"·כלעל ; 207גלין,עמ'נץ,לדבררה
על : 210-211גל' , 11עמ'גבירסיג,למרדכיפייפעלע""מייןעל : 209גלי

עמי 1רינפלדדודבעריכתהעולם·מלחמותשתיביןבפוליןהעברית·השירה
 212גל• , 10
 210 • 211גל· , 8עמ'דור,למשההבנאי""שתיקתעלשפרהש.

שוניםמדורים

 214 • 203גל' , 2עמ'שעהלפיבסר:יקעב
 214 , 212 , 209 , 207 , 205 , 204גלי /בסריעקב •החורשחישת

 212גלי , 16עמ'אפלפלו,אחוןעם
 207גל' , 24עמיספרה,לעבולוניץיפהעם
 205גלי 114עמ' ,האלף•תוםאל"מסעעליהושעא.נ.עם
 209גל' 110עמ' ,שלוצוויהעם
 204גל· , 30עמ'ההם·הרחוקים·בימיםהאנתולוגיהעלשפרה.ש.עם
 214גל' , 22עמ' ,אלונישולמיתעם

 214 • 203גל· •זהמצרלויתן:עמוס
 214 • 203גל'פינה:תציסומק:ורני
 214גלי , 28עמ' 210 • 211גל' , 24עמ' 'אמריקאיתגלויה.ווו:משה

 , 203גלי , 22עמ'זלצבורגפססיבללעלנגראורנה :וקולנועמוסיקה
 210 • 211גל· , 31עמיהגלים",את"לשברוהסוסלעקוסמן:אומיאו

1גלין, 5עמ'והספר,הסוס •לוילפוימר"ההפוגה"עלרות:לבבית 4 " 

 , 43עמ' i •, ·~~·~:ןטקויזזידורו.אלבירםוחל :נכנסדואר /תגובות
כן·קטןוינה , 204גל· , 52 'מ;; tןבן-יו~דקטןוינה 1כפוייהודית , 209גלי

 2011גל· , 43עמ'מגו.אהורןצירן,
 213גל' , 47עמ'ספון:ירכתן
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סיפוריםועור"נמלים"
t-מעם'המשךf-21 

זמן,שלבממדנעותישניםקולנועסרטי
המתרחשיםמאורעותהדברים,בהמשךאבל

קופאיםהסיפורשלהבדיוניתבממשות
זהבסיפוראגב,קולנוע.לכרזתוהופכים

מהנובלותחומריםאלהאיאלאורפזחוזר
בסיפורו"נמלים".ליסנדה""מותשלו'

מתערבבושגםהחלום",על"דםהרביעי'
הםהגיבוריםשמותבמציאות,החלום

שקועיםוהםואיסתרית,בל-מיתולוגיים
הלאהמוותאלכמובןהמובילארוטי'בטירוף
מתרחשיםהדבריםאםלדעתשאיןרקנמנע;
אפשראםברורולאבחלום,אובממש

לא"זהואוליולצאת",בחלוםפתח"לפתוח
להפך,אוחלומית",התפאורהורקחלום,

חלום.הואהסיפורממשית,היאהתפאורה
מונולוגיים,הםהאחרוניםהסיפוריםשני

אתמעלהזקנתנו",שלהעלום"הטעםהאחד'
זכרונותזקן'איששלהחידלוןתחושת

שהיאאשהרחוקה,אהבהעלמעורפלים
התאום,לאחביריבותמעורבתוזיקהחלום,
בבחינתמופיעהואשאףשלו'האחרהאני
 1בקובץהאחרוןהסיפורהיה.לאאוהיה

באמצעותהממשותאתקושר"המגדל",
אוליאו 1הזיכרוןואלהשירהאלהחלום
הממשות.אלהחלוםאתהקושרתהיאהשירה
 ,שלושירתואתשמצאמשוררהואהדובר
"המגדל",פגיסדןשלבשירוחייו'שירת
בחלוםגםובמציאותגםאותוקושרזהושיר
לדעתי'זה,סיפורבשואה.שנספוהוריואל
הקובץשבסיפוריוהמענייןהמורכבהוא

האוטוביוגרפיים,החומריםהחדשים.

פז'אורשלהקודמתמיצירתוהמוכרים
ובעוצמה,בעדינותמחדשכאןמעוצבים

תחומייפהפיה.בבדיהומרהיביםמדהימים

בממשותבשירהסיפורשלהשוניםהקיום
הפורץהמסאריאליססיהגורםעםובחלום,

לאחדותכאןמותכיםהסיפור'שלסיומואל
כיופיה.נדירהאמנותית

חלקהםאורפזשלאלהחדשיםסיפורים
עםמבשרה.בשרבכללותה,ביצירתואורגני

ולאבצורתםלא"מיושנים",הםאיןזאת
אתששימשוחומריםבהםיששלהם.בתכנים
מהםצורניים,מהםהקודמת,ביצירתוארופד

שלהפואטיתוהגישהאוטוביוגרפיים,גם
מציאותמעורביםבהבדיההבונהארופד'

בהםישאבלהיטב,בהםניכרתרדמיון
אותםשמעמיד 1ביותרמעניין ,מרענןחידוש

העכשווית.הסיפורתשלהראשונהבשורה
מעודכנתהסיפוריםשללשונםשגםיצוין

לוולגריזמיםנגררתאיננההיאהיטב.
הדיבורללשוןערהאךאופנתיים,
בתבספרותניכרתשהיאכפיהעכשווית,

ליצחקכוחיישרהיום.שלובעיתוןזמננו
מפריחדשותליצירותמצפיםאנוארופד.

 •עטו.
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ולעוורלהעירצריךמישהואלוני:שולמית
t-מעם'המשךt-25 

 •לעצמנואוררוצהשאניכמולגוייםאורדברשכלחושבתשאנימפנימצטערת,לא
חברהעשינורב •לעצמנואורלאואנחנוציבורית.מעררהמדיפחותאניאולי .בעתו

אלמנטיםעםזרים,שונאתמכוערת,אלימה,ושםפהמעורה.יותראהיהאניעכשיואז
בהם.מתביישתשאניגזענייםבקולשעהליישמאמרים.כותבתאני

מרצהאנילשבועיים,אחתב'ברשתישראל
מצטערתלאאניי"ב.י"אלתלמידיהרבה

שקורה.מהעלמצטערתאנישפרשתי'

לראשותברקבערלהצביעקללןיהיה
הממשלה?

 •קללייהיהלאאבלאחרתאופציהליאין
מוטתאתמרחיבאיננושהאישחבל

אנשיםכמהסופרהזמןכלשהואהכנפיים.
שלמרחבנותןולאמימיןמעבירהוא

שאנחנוחושבתואניגדולה.עולםהשקפת
פריסהלאיזושהיזקוקיםמאודמאודהיום
קוםשעםכפיעולם.השקפתשלמחדש

תנופהעםהעצמאותהכרזתחיתההמדינה

למשלההתייחסותועשיה.ואמירהגדולה
בפעםהיום,וצדק.מוסרשללתחום

בידינו.גורלנושנה,אלפייםמאזהראשונה
עלינו'איוםאינופאתער .נגדנולאהעולם
אנחנואםאלאעלינו'איוםאיננהסוריה
איראןשלהמניפולציותלאיום.אותםנהפוך

העולםלכלאלאלנורקלאסכנההןועיראק
ואנחנומיליון'שישהפהואנחנו .המערבי
אםזה.אתיודעוברקכלכלית,גםחזקים,
מסרלתתמוכרחאתהוחזקים,רביםאנחנו
הזמןכללפרוץ.שלנוהיכולתאתולבטא
רוצהכךכללאאנילגויים.אורעלמדברים

קישורקטעי
t-מעם'המשךf-2 

אתלהעמידאפשרותעלפעםחשבת
הממשלה?לראשותלבחירהעצמך

 1להתקפלמחייבזההזאתבארץלא.

שאפשרחשבתיפעםלדתיים.להתחנף
ושותפיההעבודהגתמפלביןלהסכמהלהגיע

באיםשאינםדבריםשישהליכוד'למפלגת
יהיהושאפשרלעשות.איןשאותם •בחשבון
דמוקרטייםעקרונותעלשאנחנולכךלהגיע

כלמצדלסחיטהיותרניתניםלאמסוימים
ובייחודכספיתגםיהיה.שלאמי

חבריםשגםהואשקרהמהאידיאולוגית.
רדיקלים,דמוקרטיםשהםשחשבתישלי,

עקרוניים.שהםלדבריםביחסמתקפלים
סגוריהיהאילןברשכבישליאכפתלאהרי
סגוריהיהיוןהקבמגוריםשכונתשלידאו

ישאבלבשבת.מנוחהרוצהאניגםבשבת.
כמואזרחיים,נישואיםכמובסיסייםדברים

כשראיתיאזרחים,שלאוכלוסיןמרשם
ולאמתקפליםהאלה,בנושאיםשלי'שחברים
ולזה?לימה-ולהאבקלההתייצבמוכנים

להתקפלאתחילאםאנילהיותאחדלאני
צריךמישהוהאלה.העקרונייםבדברים
 •הלב.תשומתאתולעוררלהיער

ובה.ותרה

פעולותאלההיולאהפעםהשוני.אתלראותהיהניתןהראשונות,ההפגנותעםכבראבל,
האינתיפדהעשתההראשוניםבשבועותחם.נשקללאממש,אלימותלאלרובבודדים,של

חולפת.מחאהולאעממימרדשלתופעהבהשראוהיואזכברעממית.מחאהשלרושם
שלאעממי'במרישמדוברזה,בטורהאינתיפדה,פרוץלפניכשנהכתב,אלה,שורותכותב
לאהפוליטיוהדרגהצבאשלטונותאךלאומית.עצמאותלהשגתתקווהשתסתמןעדירפה
 .הקירשעלהכתובתאתקראו

משורריםעל-ידיגםנכתבו'רביםשיריםילדים.היוהאינתיפדהשלוקרבנותיהגיבוריה
הזאת."הצעירה"הטרגדיהעלעברים,
משהולהשתנותעשוימחרכיהתקווהחוסרהיומיומית.ההשפלהההזנחה,הרעב, 1העוני

עםהיהלאלמרי.אחד.לכיווןרקמוליכיםאלהכלהמושפלת.הלאומיתהגאווהלסובה,
הכינויאםמשנהזהאיןידועים.הדבריםבכובש.מרדשלאהאנושיתבהיסטוריהכבוש
סנהמשה •טרוראירועיהיההאינתיפדה,לאירועיבפרט,ובטלויזיהשלנובעיתונותהרשמי
טרור!לזהקוראיםהנכבשאתבכוחמדכא"כשהכובשהזיכרון>:מןמצטט<אניפעםאמר
לאומי",מרילזהקוראים-הכובשנגדמתקומםהנכבשכאשראבל

כיוםאמנםלתקווה,צוהרשפתחואוסלו'הסכמיאלהוליכההזאתהעממיתהאינתיפדה
תחזורהאינתיפדהתעלם,התקווהאםיחתם,הזההצוהראםקיים.עדייןאך 1וזעירמעורפל
המנהרהפתיחתבעקבותראינולהתרחשהעתידמןמשהועוצמה.במשנהכוח,במשנה
הצדדים.לשני 1מאודרעיהיהואזכידוע> 1קיומנו<סלע
 •הקיר.עלהכתובתושוב,



הבינלאומיתבקונפדרציהמאוגדתבישראלילמוס•קהומוייליסמחבריםקומפוזיםוריס,אנודת

יצורים mזביועלמגינהסאו"ם

יצורים mזנונהי

עמדתומפריליהנותזכאי-ספרותיתארמרסיקליתאמנותית,-מוקריתיצירהשחיברענכל
ארלמכוררשאיהוארבדיאר:תבלקיט,בדופס,היצירהאתלפסרםרשאיהוארחר. T-רמפרי

בלכהעתקיםממנהלהתקיןארתה,לתרגםארלעדב ;בפומבילבצעהארלהציגה ;ארתהלהשאיל
 .ביצירתושימושכללהרשותארלעשרתהבלדעיתהזכרתהיוצרשלבדיר 1בקיצור-שהיאדרך

היוצראיןהמקריםברוב(קרפירייט).יוצרים""זמתהכוללבשםק mהפיעלמוכרותאלהזכריות
הדרכיםלנוכחזאת-ביצירתושימושנעשהשברמקרםבכלאלוזכריותלממשמסרגלהמדד

-הייצרכניםיישלביטלתםאיןשנימצדשימשו.הבלשערתניןתשהבםרביה-תפרצהוהאמצעים
ראפבים,דקסיוקטיםאולמות,בעליסרטים,מפייקתלקיטים,חבורתאמרגנים,שדירו,תנחות
דכייוצרלכללפנות-וכדרמהאבינטרנטואתריסמולטימדיהמפיקי 1תבי-מלרןמקרמיות,ושרירת
הזה.השימושתמררתלוולשלםביציתרו,שימושלעשייתהסכמתואתלקבל
זכריותעלולהגןלשמורשמטרתםאבירגרניס,היוצריםהתאגדואלה,שקייםעללהתגברכדי

ולחבוקתם.התמלוגיםגבבייתלשימושהברשאהוקלקטיביתדברןולטפלהיוצרים,

אוס"ם

אוקייסבישראל.למרסיקהרמרייליסמחבריםוקמפרזירטריס,אגודת-אקרייסהואכזהאירגרן
המשוררים,המליחנים,מרביתשהסקביח,בחברים 2,400כיוםומרנה , 1936בשנתנוהדס

שהןזמירתיהםלכאתאוקייםלדייהעבירוהחבריםבישראל.למרסיקהוהמרייליםהוספרים
ההסרטהזכרתההקלטה,זכרתהשדיור,זמתיצירותיהם,שלהביצועזכרת :האגודהשלבטיפולה

ם 11אוקביצירות.שימושלהשרותומוסמכתהזמירתבעלתהיאס 11אקרלפי-כןההעתקה.רזמת
יוצריםרחציכמיליוןהמייצגותבעולם,מסרגההאגודותמרביתעםהדדילייצוגבהסכמיםשקורה
סיסייק.-הבינלאומיתבוקנפדרציהמאוגדותהאגודותכלתבל.ברחביאחריםזכריותובעלי

תלםוגים

תשלוםתמררתהזרותהגאודותחבריוביצירותחבריהביצירותלשימושרשיונותמעניהקאוקיים
הליכיםננטקיםתמלוגים,תשלוםוללארשותבליביצירות,שימוששעושיםאלהכגנדתמלוגים.
ולנקסותלפיצוייםלהגיעשיכוליםופליליים,אזריחיםסעידסקיימיםהחרקמפירינגדמשפטיים.

 !למאסרואףשלקיםאלפימאותשל
יצירהבלכהשימושמדיתלפיהרצאותיה,נימיאחריאוקייס,מלחקתגרהב,שהיאהתמלוגיםאת

ורדכמה.שהודוספ,עותיקםמספרשנמכרו,תלקייטםכמותהשמעתה,-תדירותויצירה
הזמיות.לבעליאותם mמעביאלא ,לעצמההתמלוגיםאתמרוויחהואינההכנהסלאקוייםאין

מלו.הציוברלהנאתליצור,להמשיךלוומאפשריםעבודתותמורתהיוצרשלגמולוהםהתמלוגים

זההבנצותפרס-ציהירהעדודי

והמוסילקיתהספרותיתהיצירהשלשוניםתבחומיםליוצריםהזהבנוצתפיסרלקים mמשנהמדי
רעוד.השנההישגיעלפסריםהיצירה,פסרוםלעודידפסריםחיים,מפעלערבויוקרתייםפסרים-

והסבריםרדהנה

לנפי-ממליציםאנואקויים,שלפעולותיהמובוססתשעליויוצרים,זכותק mמהפרתלהימנעדכי
הציבורלרשותעומדתאקוייסהבתאם.פרטיםלקבלתאלינולפנות-לכשהיביצירהשימושלכ

רעלוספרותיותמוסילקיותיצירותעלמפורטובמדיעמשלימים,בהסבריםהדרכה,במתן
מחבריהן.
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K 1ג"הכנת " IH1 נWK נll 
ומחשבה,למדע"גליליאו"העתוכתבבמדע,מהפכהחוללגליליאו

מאמריםתגלוב"גליליאו"המדע.עלבכתיבהמהפכהמחולל

בתחומיהמוחותמיטבשלעיטםמפריאופקיםומרחיבימעמיקים

ועדהחלל(מחקרומגווניםמרתקיםהמאמריםהשובים.המדע

מקוריים.ובאיוריםבתמונותומלוויםומחשבה),לפילוסופיה

שארגןבתחרותהראשוניםהפרסיםבשבילאחרונהזכה"גליליאו"

ויצירתיות.מדעיתכתיבהבנושאהמדעמשרד

ישנים.במחיריםקודמותחוברותלהשיגביתן •
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"גליליאו"מערכתלפרטים:
 02-6235433טלפון

 02-6257201 :טלפקס
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