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קישורקטעי

הזההגלידן
המודרניתההונגריתהשירהמןאנתולוגיותשתילקוראמביא

השוואהגישות.חמששונים,מתרגמיםחמישההמודרנית.והצ'כית

יעוז-ואיתמרסערירמיהקריאה.מהנאתחלקהיאגרמיםהתרבין
שורשמעוןלגביהדיןהואלמלה.שונהיחסשונים,עולמותקסט,
ארצההגיעהנ"ל.מכלשונהזאת,לעומתטרבאי,דודמילין.ופסח

אתלמדזהצעירעלםהתשעים.שנותבראשיתכילד'מהונגריה
ובעצמו"האבות"לשפתהאםמשפתמתרגםוהואהעברית,הלשון
עברית.שירהכותב

הקוראים.מספרבמובןקטנותקטנות.לספרויותמשותףגורליש
הממוחשבת","המציאותמולהספרהישרדותעלנאבקותכולן
לביןאצלנו'וקרהשקורהמהביןמשווההצצהלערוךייןמעב

זה.בגליוןהמוצעותגירתהאנתולו

 •ההפוךהכיווןמןזההכמעטבנושאעוסקתפורתאלישעשלמסתו
לצ'כית.תורגמהעברית'שפעםאנתולוגיהעלמרתקיםפרטיםגילוי

משוררתשלוחייהיצירתהאלאשנבפותחתהפעםהחודששיחת
אתלקרואקשהאליעזרוב.מוסליהודיתלדעתי'ומעניינת,מורכבת
כךתוליך'השיחהחייה.פרסיהםוהצופניםמוצפנים,שחלקםשיריה

יצירתה.אליותרקלבשבילהקוראאתמקווה,אני

מרומןקצרפרקמפרסםבן-עזראהודהזה:בגליוןפרוזהקטעישני
רואהאלהבימיםאבלמתעכב,אמנםבן-עזרשלהרומןבכתובים.

משלו, , Hודבשלענהשל"ימיםעמ': 600כ•עב•כרס,כרךאור
הראשונה",הצברית"המשוררתדאב,אסתרשלבחייהעוסקהכרך

מרענןמאורעזהלכןבספרותנו.סופריםשלביוגרפיותמעטכךכל
לתודהבן-עזראהודראויוהשקדנות,העמלועלכךועלוחשוב.

ולברכה.
הפרקיםפועלים.בספריתחדשרומןאלהבימיםמוציאבלסשמעון
וחשובמענייןמוכשר'פורה,סופרבלס,ממנו.חלקיםהםזהבגליון

שהואכפיהססריאוסיפי'הישראליעלכותבלאהוא .בספרותנו
דמויותיו'הטלוויזיה.בתוכניותאוהסידרתייםברומניםמשתקף
לאוהםלחברתם.אופוזיציהתמידאאוטסיידרים.שלהןכמוהו'
לרוב"ירושלמים",או"תל-אביביים"טיפוסיםלאחביבים,דווקא

לאוכנראהשאיןלמהמתגעגעיםתמידעקורים.מולדת.חסריהם
בלס.שמעוןשלהחדשלרומןרוחבקוצרמצפהאנייהיה.
המוצעזה,בגליוןהםגםקבועיםומדוריםמאמרים,ורצבזיות,שירה

שאתתקווהורחימו'ובדחילובענווהבמלאכה,העוסקיםלנולקורא.
כושר.בשעתעני:ןבותמצאוהקוראואתההקוראת

אלימות
אבלתמימים.שיותשהיינולאמאוד.אלימהאלימה,לחברההפכנו
מחריד!הואמאלימותכתוצאההמוותבמקריהמפלצתיהגידול

אנסיםהבילוי'במקומותהספר'בבתיאלימותבמשפחה,האלימות
ולזעם.לתסכולכפתרוןנשיםרצחמכל,ומחרידחמש-עשרה.בני

בפעילותכל-כךוחדהחמורהלתפניתערוכהלאשהחברהמסתבר'
נפרדתמסגרתליצורמנסהעכשיושרקהמשטרה,לאגםהאלימה.
בנושא.לטיפולומתאימה

שאלההיוםסדרעלעולההתופעה,שלהאסוןהרותלתוצאותמעבר
מעניקהלאהישראלית"החוויה"האםלנושא,ישירותהקשורה

עין'ועצימתשבשתיקההתרהאם ?לאלימותמסוימת"לגיטימציה"
מקלהלאהשב"כ,חוקריאובשטחים,המדיםלובשילאלימותשניתן

אינוחםנשקלהחזקתרשיונותמתןהאקדח?אלהנשלחתהידעל

והאישהצורך",ב"עתבושימושלעשייתהעידודגםוכךדיומבוקר
כברדעתושיקולכאילו ? Hהצורךעת Hהיאמתייקבעהואהחמוש,
מהצורךהטרור,מסכנתמתעלםאינילהרגע.נאלא.במבחן.הועמד

סיכללאכהעדנשקנושאששוםהיא,עובדהאבלונו',בערנות
מצאאשרמנשקם, ,נשקנושאיפורקופעם,לאזאת,לעומתפיגוע.
 •התחתוןלעולםאובסרורלעוסקיםדרכו
האלימה,האווירהאתהכתיבהפעםשלאמהמציאות,להתעלםאין

ברורהיום.רואיםשאנומהאתשהולידהקדמוןהחטאשהיא
שונהיחסיםמערכתהיאבחברה,לאלימותחלקי'גםולושפתרון'

גםבינינו' •עצמנולביןבינינומתינותיתרגםשתגרורשכנינו'םע
הפוליטי'הקיטוןאלנדחקיםאנושובומכאן'הפוליטית.במערכת

לרע!אולסובדבר'יפולשםלעשות,מהאין

חמרזבולוןעלאחרותמלים
היההואגיה.באידיאולוולאבפוליטיקהלא .אחדבראשהיינולא
שניםבמשךהזה.העיתוןשלקיומושנותרובבמשךהחינוךשר
פנהשנה,וכללטעמו.היושלאדבריםפעם,לאהעיתון,פרסםאלה

 •קיומותלויבהממלכתית,תמיכהכמובן'בצדקלקבל'העתון
"תפילין",וולך'יונהשלשירהאתפרסמנוושתיים,שמוניםבשנת
ימהומהקמהמאמינים.אנשיםברגשותלפגועשעלולקשהשיר

השראלבאוהממשלה.בישיבותשגםיודעאניבעיתונות,בכנסת,

תומך?"אתהבזה"האםושאלוהוהממונה
יונהשל"תפילין"עלחושבהואמההמרזבולוןליאמראישית,

כדידברעשהלאמעולםאבל •במשרדוהפגישותבאחתולך'ו
הוא •המרהשרשחשבלמהאופוזיציוניועודנושהיהבעתרן'לפגוע
שאינךברגעתמידנבחןהביטוישחופשאחרים,מרביםיותרהבין

האמיתייחסךאתקובעתאזוהתנהגותךשמתפרסם.למשהומסכים
דוגמאותוישהמנוח,המרזבולוןעמדזהבמבחןלדמוקרטיה.

נוספות.

גםלמצואינסההמר'זבולוןאתלהחליףשיבואשמימקווהאני
דבריםלומרהזולתשלזכותועללהיאבקהיכולת,אתבקרבו
להם.מסכיםשאינו

חילוקיאתלטשטשבהשאיןארץ'דרךבהרבהאותואזכוראני
 • •בינינוהקוטבייםהדעות
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קודמות;אהבותמחזירקנז:יהושע

 1997ל.עם;ספריהעובד;עם
תל-אביבבצפוןמזדקן,דירותבבית
שםשונות.עלילותמצטלבות /הישן
המכונה ,וחזיגבישלהאהביםדירת

שוורץהאדוןהנתעב","הטיפוס

הזמנייםבדיירים .נלחםהביתמוועד
כדימחסןהמשפץבזוגחדובמיו

בכיסאזקןלבתם;דירהלהפכו
פיליפינים,זוגעל-ידימטופלגלגלים
המקשיבדירות,מתוךאבירם,

שללתלונותיו ,גבישללקולותיה
שזורההזהבתצריףלמריבות.שוורץ.

שלבנו ,אילשלמהצבאעריקתוגם
 .המחסןאתהמשפץהקבלןעזרא

המרכבהורוכבייהואשצלקה:דן
זמורהלספרות;עמודיםהשמימית;

עמ' 116 ; 1997ביתן;

רהליאונרדו"הסירוב":רים.וסיפ 6
פנישפניומלאךלציירמסרבנצ'יוי

ורוכבי"יהואששנרצחה;אשה

סייםבוהלילההשמימית":המרכבה

h2פ~t,~1~נ; 

ליידישהמקראתרגוםאתיהואש
 De L'alle "גלוריה:עםופגישתו
magne " מיסטירגע-גרמניה>(על
שכלתגיתמרצהשלבחייה

"חקירותהמדעים;שללפילוסופיה
מבקשהדריאנוסהקיסרהדריאנוס":

האלים;לקיוםהוכחהישאםלדעת
פגישותשלוש-הסטודנטים""אחרון

מעריץ ,נצחיסטודנטלברא,רוניעם
החותם.הסיפור"מפתח":הסופר.של

 ,גימטרילפיענוחשיטה ,דודמפתח
על-פיהימים,אחריתחורבןמנבאת
מילוש.אוסקרהמיסטיקןהמשורר

לדוןכדיביתואלנקראנודעבלשן
זו.בסוגיהעמו

הספדיהסיני;רישוםפלג:דורית
המאוחד/הקיבוץהוצאתהחדשה;

עמ' 96 ; 1997קריאה;סימןספדי

שנכתבומחזורים,ושנינובלה
 .בסיןשנהשלשהותבעקבות
צעירשלמשברמציגה'ערפל'הנובלה
כיצדיודעשאינונחוש,ישראלי

הנוףשלהחמקמקותעםלהתמודד
המחזוריםגםוהפיסי.האנושי ,הסיני

עם ,המבקר ,הזרשלבמפגשעוסקים
הספר .עבורומהווהשסיןהמסתורין

הסצ'ואניהציירשלבציוריםמאויר
כהן-לוי.מאיהושלליו-טינגצ'ן

 ;החתולעיןאטרוד:מדגדט
הוצאתאביאסף;שלומיתמאנגלית:

עמ' 407 ; 1997כנדת;

עיר /לטורונטוחוזרתציירת
תערוכההצגתלצורךילדותה,

בהמעלההביקורמתמונותיה.
"סודי"עולםשלילדות,זכרונות
בנות.בחברות

השודדת;הכלהאטרוד:מדגדט
כנדת;הוצאתחלוי;יואבמאנגלית:

עמ' 560 ; 1997

נשיםשלוששלהמשותףהמכנה
שניםלאורךהדוקקשרהמקיימות

("הכלהזיניהבשםרביעיתאשההוא
 1בעליהן.אתמהןשגזלההשודדת")

הנשיםממשיכותמותה,לאחר
מרחפתכשדמותהבקביעות,להיפגש
לחייםזיניהשבהאחדיוםביניהן.
בההמסעדהלתוךהיישר-במפתיע
ההתרחשותחברותיה.יושבות

דרכהמתח,נקודתמהווההדרמטית

הנשים.שלחייהןמסכתנפרשת

 ;מוראטחאג'יטולסטוי:לב
עריכהחזנוב;גרשוןמרוסית:

ואחרית-דבר:העדותמדעית,

כרמל-ירושלים;סגל;דימיטדי
ואמנות,לתרבותהציבוריתהמועצה
 ; 1997מופת;ספדילתרגוםהמפעל

עמ' 150

היסטורית,דמות-מדואטחאג'י

משמשתהצ'צנים,החאניםשלמשרתם
המסרבלאדםסמללטולסטוי
וגםהמוסלמיתלרודנותלהשתעבד

המאבקבמסגרתהרוסית,לזו
-הרוסיתהאימפריהבין(התמידי>
שלהמוסלמיםלתושביהנוצרית
 ·באחריתהוסיףסגלדימיטריצ'צניה.

לרומן.ההיסטוריהרקעניתוחדבר

אינטרוספקטיכיזםחושב:בנימין

הוצאתלילס;א.שירי-כניו-יורק
עמ' 253 ; 1997המאוחד;הקיבוץ

בראשעמדלילםגלאנץאהרןהמשורר
האינטרוספקטיביסטיםקבוצת

עצמך>,בתוך-אינזיך(ביידיש:

דגלוהם .-1919בבניו-יורק,שקמה
בשירהכזרםיידישבשירת

·מודרנית.·אמריקאיתהאירופית

שלהתיאוריהאתבספרמציגהושב
ומביא ,הייריהאינטרוסופקטיביזם

לאשירהליילס.משירתמבחר
יומןמעיןעירונית,סנטימנטלית,

המציאותשלהבזקיםגםהכוללאישי
פוליטיקה,אמריקה,המודרנית,

שלויהדותוהשואהמוסקבה,משפטי
ישבתיניר-יורקנהרות"עלהמחבר.

חדש,לאווירחלומיאת ,הקדשתיםג
 ,חלמתיעשירחלום /.חופשירחב,
שחקיםמגרדיביןבניתי;הזיה

גושי-אבןבין /,ולילביוםחולשים
 /ברושים.תרזות,דקלים,לא-

 ·אודםביןהבדלשאדעבלי ,תדיר
נרנטרתילזהב-ערבית,שחר;

של ,עקשןיהודישליש:;שליחיד
 /ביידיש."/משורר

ביוגרפיה;אלוהים:מיילס:ג'ק
הספדיההבחן;דןמאנגלית:
המאוחד;הקיבוץהוצאתהחדשה;

עמ' 428 ; 1997קריאה;סימןספדי

כדמותישראלאלוהיגרפיה"."ביו
מזוויתבתנ"ךקריאהתוךספרותית,

ומחדשת.חדשה

(אוטו-אחריםשיריםחופר:חגי

חלונות-הוצאתאפיסטמוגדפיח);
עמ' 62 ; 1997גוונים;

ועכשיוזבובים/-שירהלא"לא,
זבובים!/שירה!/לאעוז:/ביתר

(עםחרישי/זמזום/ועכשיו

ועכשיו / ...בז / ...בזזזהכנפיים>:

שירה,"

הוצאתושווים;עוכריםיואב:עירו

עמ' 63 ; 1997חלונות-גוונים;
התחתונים/למעוןהבאים"ברוכים

ברוכיםהחלל;תחתוני-שלי.
 /.ראשוןבגוףליצירההבאים
לאכברכיחשבתירבזמןזהנעדרתם
למלוןותכנסוותנוחובואותגיעו./

הזה."

ורעיוןאמנותגלנדד:שמאי
הקיבוץהוצאתהמקראית;כסיפורת

בן-חיים";"חיללספרייתהמאוחד;
עמ' 159 ; 1997

אילולהראותמנסהגלנדרשמאיד"ר
לדפוסיגרמוהשקפותאורעיונות
ספרותיותתחבולותאועיצוב

 ,כןכמולהתגבש.במקראמסוימות
מוטיביםהתפתחוכיצדמראההוא

מוסרלסיפוריעממיים-סיפוריים
אוניברסלי.ערךבעליואמונה

 ;כמקראחוזרעיוןצמודי:יוסף
עמ' 270 ; 1997צ'דיקובד;

לכלספרואתמייעדצמודייוסף
להביאמנסהוהואבמקרא,המתעניין

איוב,לספרופתוחהמשוחררתגישה
פרקיםועודרותלמגילתלבראשית,

במקרא.

צפוןסיפורים-הכחוליםהאנשים
ותרגםבחד ;זמננוכניאמריקאיים

הספדיהדון;משחמאנגלית:

המאוחד/הקיבוץהוצאת-החדשה

עמ' 336 ; 1997קריאה;סימןספדי

משנותריאליסטיים,סיפורים 25
מארצותמחברים 25שלהשמונים,

משלסיפוריםומקנדה.הברית
 ,ברתלמיפרדריק ,קרבוריימונד

ואחרים.מוריסוןטוני ,מורואלים
צירף ,רוןמשהוהמתרגם,העורך

המחבריםשלקצרותביוגרפיות
דבר.ואחרית

כיצירתומחקרים-לעשןכפורכין
יצחקעורכים: ;אפלפלדאהרןשל

הוצאתפודוש;ואיריסבן-מרדכי

בן-גוריוןאוניברסיטתשלהספדים
עמ' 248 ; 1997בנגב;

שוניםבאספקטיםהעוסקיםמאמרים

גרשון :כתבו .אפלפלדיצירתשל
 ,הולצמןאבנר ,רץשוויגאל ,שקד

·מרדכי'בןיצחק ,אזרחיסידרה

חמוטלוש,פוראיריס ,גוץנורית
שחם,חיהסוקולוב,נעמיבר-יוסף,

'פריגיעקב ,·גולושרףרחלנילי
 .שקדמלכה ,פישלוברכה ,גוין

 ;הזמןגדרעלשיריםמילין:פסח
 1997עמ'; 64גולן;ידוןהוצאת

הםהחייםומשמעותהחולףהזמן
האחד·בספרוהמרכזייםמהנושאים

בספריוכמומילין.פסחשלעשר
פניותישנןזהבספרוגםהקודמים,

מענה.להןשאיןושאלותלאלוהים,
מיליןפסחשליותרהאישייםשיריו

עלמראשובוויתורבכנותמצטיינים
מאחורילהסתתרובסירנות"מסכות"

בשיריוחשוברובדהכתובה.המלה
המקראי.הרובדהואמיליןשל

מתוכוקוטףהירחפניו/על"השיר
השירמלמטהאלוהים/אותיות/
האם /הברבוריםבאגםמשתקף;

 ) 30(עמ'הסכמת",
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בגרמניה,הגדולה,"זורקאמפ"בהוצאת ,לאוריצא 1997בשנת
ישזהלספר .מהעיזבוןצלאןפאולשירישלמקיףשיריםספר

טעמים:ימשנרבהשיבותח

ידועים,בלתישיריםשלרבמספרכוללשהספרמשום ,האחד
שלארמתם,בגללכנראהרובםלפרסום,שלחלאהמחבראשר

עמו.השמורותכנראה,אישיותמסיבותטםוומיעאותוסיפקה

עליזאת,עםאךצדק,המשורר Iכלליבאופןכי ,לינדמה
יפיםואפילויפיםשיריםשלמספרםגםמבוטלשלא Iלציין
וישיררובדעתי,לפילהצטער.אלאאיןאי·פרסומםשעלד,ומא

זה.שבאוסףביותרהמענייניםמןהםהאישיים
יש ,הספרשלמחציתבערךהמהווההנספחים,למדורשנית,

מבטלהעיףלנומאפשרהואכיגדולה,יותרעודחשיבותנייבע
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חוטבקצהלאחוז
נעלם

מחפשותתמונותג:חרציחנח

עובר;עםהוצאתכותרת;

עמ' 152 ; 1997

מסמכיםכמהזיכרונות,מעטבעקבות

יוצאתתמונות,שלממורטטתשקיתו
חיפוששלפרטילמסעהספרמחברת

השלטוןבידישנגדעורשיהושאחר
לדלותמנסההיא .בגרמניההנאצי

אביהעלשוניםממקורותאינפורמציה
היאכן'כמוצעיר'בגילשנפטר

מידעשלובדלפרטבכלמתמקדת
שהיאשלה,האישיתלביוגרפיההנוגע
היהודיהעםשלומקורותיחלק

בעקבותנוסעתהיאתקופה.באותה

בכנסמשתתפתגרמניה,לעברה
היא .לפוליןגםמגיעהובמינכן'
וברחביבארץאנשיםעםמשוחחת

מקומותביןמצליבההעולם,
לביןבתמונותיה,המופיעיםאירועיםו

שלעדויותבספרים,שלהםריםואיזכ
בארכיונים,המצויחומראואנשים

ובספריות.במוזיאונים

הספרשםכותרת"'מחפשותתו"תמונ

ואתתוכנו'אתמכליותרמבאט
וגםכפשוטו'גםבוהמובלעתהאמירה

כיווןכפשוטו'המטאפורי.בןובמ

המהוותהמחברתשלנותיהושתמ
אחיזהשלאשליהזו(אוליבסיסמעין

לבנותשלהלניסיוןכלשהי)בממשות
שישוהזיכרונותהמידעחלקיקיאת
לתמונהעברהועלמשפחתהעללה

מאותםאיחהששמרההתמונותשלמה.
חסרותהןכיתוב.חסרותאמנםימים

במובןשמות.ואףתאריכים

שלעברהתמונותהמטאפורי:
שלםדורשלעברוואוליהמחברת

שאבדו."הכותרות"את"מחפשות"

ל"כותרת""התמונה"ביןהנתק
נשמטהבהםימיםבאותםהתרחש

קטנהילדהשלרגליהתחתהקרקע
ונותרשניצלמיכלשלולמעשהאחת
כותרת":ללא"תמונהוכמחייוכל
מטושטשים,זכרונותעםהשאלות,עם
קצהולמצואלנסותנואשצורךםע
שנקטע.באופןשנקטעמהכלשלחוט

התמונותזה,עללחשובאם I"בשבילי
שאינהמציאותוהנציחושיקפורקלא

כמעטעדותהיואלא Iעודקיימת
הזאתהעדותאבלשחיתה.לכךיחידה
קטניםמרובעיםאילמת,חיתה

לצאתיכלושלאסיפוריםעםשחורים
סידרתישכברהתמונות,החוצה.

בהןלשיםוניסיתיבאלבומיםתןוא
לאשדברחייםמשקפות Iסדראיזה
נותרוהןולכן Iמלבדימהם,נותר

 .) 35(עמ'כותרת"בליתמונות

בספרמרכזיתמשמעותישלתמונות
מבנהמבחינתוהןהובניתמבחינההן

החוליהאתמהוותהתמונותהספר.
והן Iלעברההווהביןהמקשרת
"חוריםאותםבתוךמופיעות

וחוסר-ידיעהתהייהשלשחורים"
המייצגתמהמחברתמרפהולאהמלווה
רבים.שואהניצולי
תיעודהואהרציגחנהשלספרהעיקר

עברהאחרישלההחיפושיםמסע
עלנשענתלכךהמסגרתהמעורפל.
בספרהדוברתהדמותשלזיכרונותיה

העובדותהצגתהמחברת).(שהיא

במובןייחודיתהיאזומזווית

מעמדכאןיששלזיכרונות
הםאין .במיוחדסובייקטיבי

בדומהאמינים.בלתיולאמתעתעים
הזיכרוןביןהגבולברורלאלכך'

עובדות,לביןהדוברתשלהאישי
שנאספוסיפור-חייםוקטעיגילויים

"הזיכרונותשונים:ממקורות

והתמונותבתמונותמתערבבים

מאוחרלישנודעבמהמתערבבות
עםקטניםבתיםישבתמונותיותר.

שאמותיהםוילדיםמשולש,גג
גדולותבעגלותאותםמסיעות

מגן-שליתמונותוישמסורבלות.
עטופהבחורף,וביער' Iבמינכןהחיות

ומביטהיושבאביעםפרווה,במעיל
זוכרת,שאנימהזהלמעלה.מלמטהבי
(עמ'התמונות"לישמספרותמהוזה
שלתחילתוזה,מסוגתיאורים .) 14

שלחוטבקצהנגיעה Iעלילתיפיתוח
לדבררקעאלאאינםמעשה,סיפור

הגילוי :כאמורוהואהעיקרי
והתיעוד.

שותפותתחושתקיימתלכך'במקביל
ביןולאומיתאישיתהיסטוריתגורל

או"כךהיהודי:העםלביןהמחברת
מבטמתוךנכתבוהדבריםאחרת,

אדםשלסיפורוזהולחלוטין:אישי
מושפעהואבוהייחודיוהאופןאחד'

המשותפים.ההיסטורייםמהמאורעות

רקאינושהואזאת,עםמאמינה,אני

סיפורוזהומסוימיםבאופניםאישי.

מציאותתוךאלשנולדדורדור:של
שתבעהאנושיתולאטבעיתלא

מ'שם',שבאוהורינוהעבר.אתלמחוק
נכנעולפניה,גםאוהמלחמהאחרי

ואנחנו .עורריןללאהזאתלתביעה
יצרהשהיאבשיבושחשנולאכבר

בחיימסויםבשלבבהתפתחותנו.
שאי-הידיעהלדעת,שעליחשתי

שמותלתתרציתילטבע.מנוגדת
 1שנספוהמשפחהלבניוממשותופנים

למקוםהורי'וחיונולדושבולמקום
הנסיבותאתלפענחאני'נולדתישבו

היבטוזהוההתחלות.אתשחוללו
 .) 9(עמ'דור"שלבסיפורו
ומאודשיטתיהמאודהתחקירלמרות

מצליחהלאעורכת,שהיאיסודי
שלשלמהתמונהלבנותהמחברת

בניסיוןאביה.שלדמותוושלהעבר
שלתחושהישהאבאתלתאר

דמותשרטוטאומסוימתאידיאליזציה
מאי-היכרותהנובעתממשית,שאינה

אלמגיעההיאהאמיתית.הדמותשל
כמהמחדדותשאולימידעפיסות
אתלמקםלהומאפשרותפינות

מבחינהיותרברורבאופןהדברים

רצףבתוךוגיאוגרפיתהיסטורית

דבר'שלבסופווההתרחשויות.הזמן
שאוליהקשה,למסקנההמחברתמגיעה
היובאמתמילדעתתוכללאלעולם
הכולבובמקוםעברוומההוריה
"המלחמהלפניהיוומהנמחק,
כמוומקומותיוהעבראתששטפה

 ,) 152(עמ'במבול"
שלםדורשלמצוקהמעלההספר

אחרהנואשהחיפוששלמהזווית
העיסוקלעד.שנקטעהמשמעותיהחלק

כמעט,הבלתי-אפשריתבמשימה,
לאחותניסיוןדרךהפצעאתלרפא
אללהתחבראואינפורמציהפיסות
תמונה.באמצעותהעבר

ניתןולאתיעודימסמךאינוהספר
כךשלאכיווןיפה"כ"ספרותלסווגו

הואזהספרמכל'יותר .בנויהוא
הכתיבהבסגנוןשייחודואנושימסמך

דמיוןמעטעםהמחברת.שלהרהוטה
אתספרותיבאופןלהשליםהיהניתן

 1ולהחיותןלדמויותביחסהפערים

במעטשתייחדעלילהלבנותגםאולי
סיפוריםמאינסוףהאישיהסיפוראת

כל-כךהמוכריםאחריםאישיים
 •תקופה.מאותההצער)(למרבה

במסלולהליכה
הזכרונות

קרובים;חיפושמייזלס:ורח
בהוצאתסרוח ;"חלונות"
עמ' 45 ; 1997"גוונים";

ראשוןספר-קרובים""חיפוש

פשוטשםמייזלס.לווהבעברית
אסוציאציההמעלהלספרויומיומי

אךפעם,שלמקומיברדיולפינה
מתחברכשהואמיידיתמשמעותמקבל

שלגרפיהלכיוכמולשירים,
אתבילדותהשעברההמשוררת

השואה.

ב"שואה",העוסקיםשיריםלצד
כמעטאהבהשיריגםבקובץמצויים

אתלאפייןגםשעשויתוארתמימים,
שישהעולם,עלהמשוררתשלמבטה

הנשחקהילדותימהסוגראשוניותבו
כמונשמרכשהואאךבדרך-כלל,

מרכיבמהווההואאלו,בשירים
חשוב.אמנותי

קושוםאיןמייזלסורהשלבשיריה
מתוכםהיומיום,חייביןמפריד

זכרונותלביןהשיריםנושאילקוחים
הדוברת.אתהמלוויםהעבר

שמקורםהקשותוהתחושותהמאורעות

שלמההווהחלקגםהםבעבר
מהביןחלוקהכלהדוברת-המשוררת.

להיתפסעשויהשעודנו'למהשהיה
קהוחלאיןומוטעית.כשרירותית

ואכרונולוגיסדרולאבספרלנושאים
שיריםכך' .לאתרושניתןאחר

שלנודדת"תערוכהעלהמספרים
אליוו(גטטרזינשטט"ילדיציורי

שמונה),בגילהמשוררתנלשחה
"נקודות":כמושירמייזלסכותבת

רגעיםלטפחזמן;לישומרת"אני
נקודותבאיטיות/לספורמתמשכים/

ואם ;הרגלמכףאתחיל /.בגופךחן
עצמיאעשההעורף;עדאגיע

 .) 22(עמ'מחדש"ואתחיל /מתבלבלת
 .לקובץולא-שייךששייךקליל'שיר

בהםישהשירים:רובכךלמעהש
בהכרח.לאאךכלשהומשותףמכנה
ת,ועצברוחשורההשיריםרובעל
כמובןלהוציא .דיכאוןואפילוכאב
אתובעיקרלעיל'שצוטטהשיראת

"אביבהקובץ:אתהפותחהשיר

לאואופטימי'שיר- ) 7(עמ'בלבן"
היפיםהשיריםאחדגםהואמכך'נגזר

בספר.שלמותביתרוהמעוצבים

 ,:~•~\נ·'רך

קרובים ,:tחפו:

מודרניתמייזלסורהשלכתיבתה
יומיומיתרזה,כתיבהועכשווית,

בה.משולביםמעודניםשדימויים
לצבעוניותכתיבתהגולשתלעתים

בדרך-כללאךובנאליתמוגזמת
עוזרמתחשלמסויםאלמנטנסלחת.
כבאלישירימהלךלקטועלא-פעם
להעניקומראש,צפוישסופושדומה

המטיבבמידת-מה,מפתיעסיוםלו
שלטוביםהפחותשיריהגםהשיר.עם

למרותטוביםמספיקעדייןמייזלס
אוליהואזהיוצא-מכללחולשתם.

זהשירפברואר",של"פרגיםהשיר
שחוקיםודימוייםציוריםעלהנשען
כותרתהמרכיניםפרחיםכמו Iביותר

בנוסחצבעיםתיאוראו Iבאגרטל
חבלוכד',כים""כחולכדם","אדום
ובעיקרבקובץזובמתכונתושנכלל

וגםהפותחים,השיריםשלושתבין
היפה:שמולמרותבהבלטה.מופיע

שירמקלקלפברואר",של"פרגים
זה).במקרההשירה(אוהשורהאתכזה

שלההמחשהבגלל)(ואולילמרות
צבעיםבאמצעותאופוריהתחושת

כנראה(המתקשרמאפורהמשתנים
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השירבולטעדיין Iלשחורלאופוריה)
לעומתמקוריותוובחוסרבסתמיותו

השירים.שאר

שדומהמצומצם,כל-כךשיריםבקובץ
שלובשפתםבעיצובםמאמץשהושקע
נקייםלהיותהמשתדליםהשירים

שקולהבהםמלהוכלדוקדקים,ומ
משמעות.שירלכלישדודה,ומ

לאשהקובץמשוםדווקא Iמכךיתירה
בנויאלאאחת,מגובשתכיחידהבנוי

 1עצמאיקיוםמהםאחדשלכלמשירים

בנפרדשירלכלהניתנתהמשמעותגם
השיריםבולקובץבהשוואהמועצמת
"חיפושבספרבזה.זהכרוכים

אבלמסוימותמגרעותישקרובים"
ערוךלעיןמשמעותייםבוההשגים
הביטויבשיריםקייםמהפגמים.

מעברהמשוררת.שלוהכןהייחודי
אתלהמחישמצליחההמשוררת Iלכך

הבלתי-נתפסיםוהזכרונותהכאב
פשוטבאופןל"שואה",הקשורים

ומליםתיאוריםבאמצעותלאאנושי.ו
 1ההיפךאלאהשמים,ללבהזועקות

זיכרוןתמונה,מתוךפריטבאמצעות

מהדבריםלחלקגעגוע.חלום, Iאחד
מעברשהיאמשמעותהמשוררתמקנה

כמוהשואה,חווייתשללקונטקסט
תיבות"ראשימעוטר"סכו"םבשיר:

 .) 39(עמי

מגיעהמפותלתשיריתדרךבמעין
עלהענודהטבעתאלבשירהדוברת
ביחדלהצילהצליחהשסבתהאצבעה

בשורהוחותמתחמדה.שכיותכמהעם

עםנכדתה Iאני"עכשיוהאומרת:

כךחיי",אתלנווטממשיכה /הטבעת
לאבשירהדוברתשלעברהמחובר

חשבוןעורכתהיאבוההווהאלרק
ובו',סיגריה"עוד"מבעירהנפש,

היאבהבפעולההעתיד.אלגםאלא
המתקיימתחייה,אתלנווטממשיכה

במשפטגםהעתיד.גלוםכברה,ובהו
 1מאודכואבבדןאועלהמצביעזה

שממשיכהמישלחייםכוחמשתקף
ספוגתהטבעתב"אמצעות"הדרךאת

דוממת"עדה"והשייכות,הזיכרונות

שאבד.מהלכלהקייםביןהמקשרת
השיראוליהואהשואה""יוםהשיר
בהתייחסותשתכניוהקובץהיחיד

לאומיים.ויותראישייםפחותלשואה
ההתבוננותזוויתזהבשירגםאבל
ישאםוייחודית.אישיתבהחלטהיא

השואה""יוםשללטקסיותהתייחסות
והשלילה:ההיפוךדרךעלהיא

זרימתוהמשךחוסר-הטקסיותהדגשת

ציבוריתתחבורה ] ... ["החיים:
פתוחים/ממשלהמשרדי /זורמת,

ויזהדרכונים/לחדשאפילוניתן
הגירה;אולביקורלאמריקה/
אזכמושלאפתוחה/השגרירות

עםחזקה,אמירהעםשיר ."] ... [ ...
משמעותםעלגםאפשריותהשלכות

בכלל.טקסיםשל
בהםשאיןבספראחריםשיריםנםויש

ורקמוגדר,תוכןולאעלילה,
בהווההמהולעברשלבהםהתחושה
אחריגם ] ... ["ואותנטית:חריפה
מתבוננתאניקפואה/שניםעשרות

הכוס/לתוךההפוכה /בפחית
אינפוזיה/כמוהמריר/אתמטפטפת

 8 .) 10(עמיהזמן."עםחודרת

 ' rגורכיניצה

 ~דייראשר 1

1 ~ 
המגרהמןארבעה

לתמונהמלים

אהףבתי,ן;
:-T • 

הףאי~י~ה /7o.ןה
 .ן;נ~ן~ ל~~ /o~חיס
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ר;ן qס~ב ry ~~ס
 יו:ז~~~~ י~~ wד~;י

 ' 'ל~מף~ה~
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: ' T : T •,• -:• : •• •,• 

הספר

ס~ם.ם ry ~ה 9 י~~ס~י~ן
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T '." T : ' • : T : דf 

o/ די הן;,~~ש~ל ה~~סד~ז~. 

תנועהעבירת

תלהאת;רשת nתל-אביב
•• ' T •: '." •: T • 

 סי~~~~~קנףרים w ~ .ם:~ ת~~;נ~~
f נ~~~יל; g ס~פ,~י ף~~סo/ .ןה

~ןם. ~ס~ךק;ןי /o ;ך
א;ת;;ךןה~~חים~נכת

כהערףחתלמגרשי

i ל~q ~:ק~~- ה i סףר.ם~

 .ד~ירח.~ריוס ry~נכ /oר ryס~
לרמת-אביב.נדרכיהייתי

T " • :-:• :ז-T ' 

לא~ם~י .ח~ךס:ה
ה~רח,אתבלעהעירראש

w ;7ע,רry T ין~T ~ o/ •סק;ךםסעיר "~-ארל. 

ך~בז~י fש;קך~~די
ע;ק~ת.ןךךרה fס~נף~ת
 בי~~-ל~~פ;ן~תךא;ת 7~קז:וי 9ח

 ,ק~,ע ק~~~ת 9מף~

~~ w ךת;ךחנ:וע;דרז:ויי
סל;ןה.~לךת .f ~ס.קךי.רףת;

נמצארירה,ר;נה nלאכשעברתי
 T : •לי: w ח~~~ס-:ך':~כנ 6 :ע~~~

ס:חידסח~ץ ,הג~~ך~ ת~~~

o/ לryr ז:ויז:רי~, fo/:P עףדי~~יתדקז:וי~
מדבר.שנ;תארבעיםלפני

' : '' -: ' T : T : ' 

ל~ה~ה~ך~קף~סדיםד~ים :ר~ g ~ז:וי 7 ~ 7ע
 .~חיו~תר;~ס ,;ע~מף~ן' 'ז: P~מףס. ,; o~ד
אחרים.אחיםשביבשדהצ;מחיםרצח,כלעל

 ם:ד,ס•~-:ת p9 ~ס~• :א~;;ך T i~ךי;נ~ת~ר Q •~~ן~ת

ן. 9ס~ס~~ך~ליעםל; /o~קדב-ס~~חים
גףמינכרףרימעטרנברהפלשתישלראש;

:p ~ם·נכןנכ;v} 'לlיזז~nw ·ו"? 9 ~ס: .ר i סר.אש;ן~א~ט, 
ק~ע.~ד~;דת ה~;~~סןה f9 ~ע;לה:הף, 7 ~
Y. ~~ס~.רת;;ךת ם"י, r ~ w י~~~~~ים ; ry ןקאל. 

מרםהשחירףנברהרפיםלעלעל:המשכתי
 T ' + ן~~~~ Tכ;ת i ~-~~ע,קנ;.ת,~~סמ;ת

~~י~ים .םי~~?~~ס~יםנ;~ךף~ים 9qסדק
~ל~ים .;ל~חף~הסךחקדח~~~א~ר g~סמף 7 ~~

ןקיע.ר;ת f ~ 7ןה tQפף f~~ים 7 ~ל;לףת.~ךחף
 .הא;ךאתלנףוכנההאלהיםעלהעצףביצףע;'על

-: T T T •:: T • T ' : T '.' T 

שירליעלשש~ר;ת

ל:ר f ~~ת~ע,לה~פ;ך
ךא;ת 7~ז:וי Pfןה.~ה fך

~ח~ב;נכ:ר•~תת w ~~~חיא~יו
 .השחירהלי.לה ·.,דיה~;ם

 • : • T :--ז--

~ןקים.~ץמ; p: ר~~~ך

;חפ;ת.סיף ר:~~
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טובהאמא

מכשפהואמא

חספריחטוב;גמרברכוס:יוני

 1997עמ'; 132חחדשח;

לגלחדשהמצטרפתברנדס,ניוי.
ה"חרדי",בעולםהעוסקתהכתיבה
חומריאתביכוריהבספרממחזרת

אתהחילוניםבעיניהמסמלתהעיסה
נראההרומןלפעמים .החרדילםוע

חילוניםלמעןבהזמנהשנכתבכטקסט
הצצה,מיןהחרדי.לםוהעעל

הזיווגיםנבכיאל Iכאמורממוחזרת
לבלובההחרדיים:המיטהתשמישיו

המערכת Iהחרדיבעולםצעירהשל
עוברתואיךהשדכנות,שלמנתוהמש
עם-כלולותיהלילאתדתייהנערה

חורשבוהמיתולוגיהסדיןבליוא
נכתבנראה,כברזהכלההצצה.

תומציצניגירסאותכמהובכמהנשמעו

ערךאמנםהיאתוהמציצנת.ואחר

 1הכולאחרי-בכתיבהגםיםומס

אבל-מהבמידתלהתפיםושולנוכ
שלובוראתעליהלבססאפשראי
עליהמתבססתןאכברכוסוטקסט;ה
הזוהשותפותעלסומכת Iמדיתריו
החסרים.כלעלשתפצההקוראשל

שברכוסאףהם,רביםהחסריםו

תנופהכבעלתהראשוןבספרהמתגלה
טקסט,בבנייתתוריומקותינולש
אםבבשלותה,תפתיעעודודאיושב
 .זמןמספיקלהויתנרק

העולםותיאוריהעלילה Iרוכאמ
שליצירתהמפסגתאינם Iרדיחה

החלשהליהוהחלמעשההיוזברנדס.
דומיםמספריםכמוהיא,גםלה.ש
התמהרהוהגיבאתממחזרתגה,ומס

בכלליםטולבעצהושרשהגירוה
החרדילםוהעשלםיקיחנמה

 .כןתולעשמתקשהאך Iארכלייהפטר
בעולםמתבגרתשרה,שלה,רהוהגיב
תרוולהיהנערהעלובמגביל,וחוקש
וחלילהחסואיה,ולנישעדברהותמה
העולםדיה.ושערוזיאבהתדבקאם
לרגשותיהםקשובואינחיההיאוב

כמהוכמהאחתעלאנשים,של
בנוסףמתבגרת.נערהשלהיתשורגל

שלבידיהןמשחקכליהיארהש Iלכך
תוהנאבקודודתה,אמהנשים:תיש

יריבותןבמהלךלבה,עללמעשה
לאילדהחיתהשרההשנים.כתואר
לאנערהתולהיגדלההיאובנת,מו
אתקולטואינשאישכנת,מ
בעולמהמתכנסתאיהתה.וגירח

שלהנוקשיםשכלליוככל Iהפנימי
עליה.לסגורמאיימיםניוהחיצלםוהע
לסוללתמסרבתהיאדיהומילםובת
שהיאמפנילה,שמציעיםכיםודישה

היאאזבנימין.דתה,ודבבןהבתומא

עלוקמהדופןצאוימעשהשהועם.ך
בכךחיה,היאובלםוהעשליוכלל

תולמר Iלולהינשאמתעקשתשהיא
הוריה,שלרשתוהמפתםוהתנגד

טינהבתוכהגרתושאאמה,שלבפרטו
המיועד.החתןשלואמתה,חואכלפי
כךעלהטקסטחוומד Iובראשיתכבר
 :טובנגמרהלאוהזהנכספתנהותחהש
בטקסמסתיימתהיאיםידשוחםובת

מצטיירתזהרקעעלמשפיל.גירושים
האירוניהבמלואהספרשלכותרתו

הז'ארגוןפיעלשגס,מסתברשלה.
יותרולאפחותלאהוא Iהחרדי
אבלסוב"."גמרשלתיבותמראשי

מראשיתשםהיהלאסובדברשום
אחרית.עדו

שהוא Iהסיפורלגרעיןמגיעיםמכאן
שלבספרהמענייןהיותרהחלק

האחיות,שתיביןהיריבותבונוס:

ומההגיבורה,שלודודתהאמה
שנעשיתהכפילותיותר:אףשמעניין
כמובערךהאם,בדמותבטקסט

ילדשלבתודעתושמתקיימתהחלוקה
שקשהמפניסובה,ולאמארעהלאמא

בדמותהזותוהמורכבאתלהכילול
תובאגדשנעשהלמהבדומהאחת.

תודעתה(אובונוסמפצלתילדים,
האםדמותאתהגיבורה),של

היאדודתהלשתיים:המיתולוגית
בעצםהיאואמההחמה,וכהוהסאהם

קשהאשהזוהיהמכשפה.הרעה,רא,ם

עדינהוביקורתית,תובעניתוקרה,

צדקת,הנחשבתאמנם,ומלכותית
במצוקה,בנערותמטפלתשהיאמפני
מתקשההיאבשרהועצמהלבתהאך

מטיבההמחברתוקירבה.חוםלהעניק
ביןהשוררהגדולהקוראתלתאר

"שרההתוארתובאמצעהשתיים

פניהבכלמשבצתשהאםיקירתי",
אתמעציםרקשלמעשהתוארלבתה,
בפניותעמוסהטקסטביניהן.רוהניכ

האם,שלזה,מסוגמנוכרות
הספהבעודהמשפטכלהמסיימת

בדעתך,עולה"ומהלבתה:גיתופדג
תועדיפסדרשיהרי Iיקירתישרה

מבינהודאיאתו" ,) 52<עמ'ים"יבח

נניחלאשאנו Iיקירתישרההיטב
בביתשוממהלהיוותרהיחידהלבתנו
להחליףנספיק"לא ,) 7<עמ'אביה"

שהיאלמרותת,והחלשלהמפהאת
שסידרתהיפההשולחןאתמכערת

לעולםונו', ,) 19(עמ'יקירתי"שרה
האםלעומתהלסיפה.אלהמכהתצטרף
דודתהמצטיירתהקרח,מלכתבדמות

היא .מהוהרחוהסוכהכאםשרהשל
ואהבהחוםיצרים,שופעתלבהממש
אתתפסה"וגיסהטית.וארכמטע

הגדולפהולגתהואהצמידהושרה
אוזניה,אתדיגדגהורפהועעלונשפה
ראשהוהסיחהלהחלץניסתהושרה

מתיקותאתוהריחההכבדיםבשדיים

הכמיההחוזרתושוב .) 26<עמ'הזיעה"

 : ssבעמודהארוטיות,סףשעל
בכוחוחיבקההחמותלזרועות"נפלה

ראשוהניחההעביםהמותנייםאת

ריחאתוחשהוהרחבהגדולבחיק
שלעזבבכיופרצההמתקתקהזיעה

שממחיש Iתיאורעודוהנהאושר".

העצומה:האימהותעםהעזהמפגשאת

גיסהשלהחזקצחוקהאתשמעה"שרה
מכותבנסןהצביטותאתוחשה

ירכיהאתלופתותבגרונה,בפראות
ממש ) 62<עמ'שדיה",אתוחונקות

נכסף.אהובעםמפגשזההיהכאילו
וגיסהשרהשלהללוהמפגשיםכל

חוםשלבפרץמצטייניםדודתה,
אתמלבדהמאפיינים,עזהוארוטיות

הקשראתגםבבגרות,לאהובהקשר
אתלאמו.התינוקשלהראשוני
לרחםהתינוקשלההיוליתכמיהתו

שהפיצולואףהמיתולוגי.ולשדאמו
ולאםהסוכהלאםהאמאאתהמחלק
המרחיקה,ולאםהמקרבתלאםהרעה,
תופסתבההדרך Iכאמורהוא,

ממשיכה Iאמואתהילדשלתודעתו
תופעהבבגרותה;גםכךלהרגיששרה

שלאהאפשרות,על Iאולימצביעה,זו
בתפיסהממשיכיםאנחנואחת,

מתבגריםכשאנחנוגםהזו;החלקית
אתלאחדמסוגליםלהיותואמורים

אחר),קרובאדםכל(אוהאםדמות
סוביםהםשאנשיםכךעםלהשלים
בין Iשזואחת,ובעונהבעתורעים

התיאורההתבגרות.שלפשרה Iהשאר
מאוד,משכנעבונוסשלבספרההזה

משכנעפחותהרבהמרתק.ואףסוחף

ביןלחברשמנסההעלילתיהרקעאוה
נראסיביבאופןולנמקהדמויות

ותודעתן.מעשיהןאתוראציונלי
ביןהמוזרהקשראתמנמקתהמחברת

מימיישנהפרשיהבאיזותוהאחישתי

 1בסיבירבמחנההשביחהעולםמלחמת

גיסה,הבכורה,האחותטיפלהשם
רבות,בשניםממנההצעירהבאחותה

כדיפולניגויעםלשכבונאלצה
זהרקעעלאחותה.חייאתלהציל
האחותמתעבתיוםאותו(מאז

אוליהבכירה,האחותאתהצעירה
פניה),עלגבר"העדיפה"שהיאמפני

ביןהקרעאתהמחברתמבססת

שלימיםהיריבותואתהאחיות
הנערה.שללבהעלבמאבקמתבטאת

מזה,ומובנהמנומקפחותעודקשר

שרהשלהטרגיתאהבתםפרשתהוא
אתלממשהצליחושלא Iבנימיןו

לקייםהצליחלאשהחתןמפניאהבתם
אהבהמנמקתבונוסורבו.ופרמצוות

לשרה,הדודהשלאהבתהרקעעלזו
מעצמהזואהבה"העתיקה"שלכאורה

יחסיעלאףהתמונהבעומקו-לבנה
הסברהאחיות.שתיביןהאהבה-שנאה

גםמהומזויף,פשטנילינראהכהז
בנאליתשטחית,בנימיןשלשדמותו

הספרלוקהזומבחינהמנומקת.לאו
כמספרתמצטיירתבונוסו Iבחסר

בנייתמבחינתמאודבעייתית

והקשריםהדמויות,עיצובהעלילה,
אומרתהייתיזאת,מתולעביניהן.
לחוללהצליחהבהחלטשהיא

ולהוליךבטקסטמרתקתהימניפולצ
שהיאבכךשגרתיתלאבדרךאותו

באותהוגולשתקולותמספרמשלבת
לדמות,מדמות Iלקולמקולפיסקה
אחר:דיבורלאופןאחדדיבורמאופן
היאיודע",כל"מספרשלמדיווח
שרה,שללתודעתהביעילותגולשת
שלראשוןלגוףמפריע,באיןומשם,
אחרתדמותכלשלאושרה,שלאמה

בדרךהדבריםמסירתאופןבעלילה.
תודעתיקליידוסקופיצירתשל Iזו

מרחקשוםמתקייםלאלכאורהשבו
לבלילההופךוהכולהדמויותבין

אירונימרחקמייצראחת,דחוסה

ומעניין.יעיל
כמספרתמתגלהבונוס Iכאמור
היאאךמשלה,קולבעלתמרתקת
העלילה,בבנייתחזקהפחותהרבה

ריסוןבאמצעותוהנמקתה.פיתוחה

עליותרמאומצתועבודההמציצנות
להפוךהיהיכולהספרהטקסט,
קטןפרסועודקסבה.מופתליצירת
אחריותתחתבעיקרשמצוי Iומעצבן

גביעלמוצגטוב""גמרהעורכים:
"נופח"(הספרכ"נובלה"העטיפה
ודפיםלבנהקידושאותיותבאמצעות

בשעהלממוצע),מעלבהרבהעבים
אינני .ארוךסיפורבעצםשלפנינו

לאורלהוציאצריךהיהשלאטוענת
כמהבושישמובן-הזההסיפוראת

רצויהיהאבל-וראוייםנאיםצדדים
בו Iזמןפסקלמחברתלהציע Iאולי
עםקצתעודמתבשלתחיתההיא

עודכותבתחיתהאףואוליהקטסט,
כברזהואזסיפורים,שניים-שלושה

שלם.ספרלהחזיקיכולהיהבאמת

• 

ארוטיתעוצמה

סירותשםשחר:בתחנה

 176חחדשח;חספריחהדיג;
 1997עמ';

בעוצמהשפורציםטקסטיםיש

לאטשמחלחליםכאלהוישובמהירות,
מתבררבסוףאבלובמתינות,
שלהטקסטיםיותר.אףרבהשעוצמתם

הצנועה,לקבוצהשייכיםשחרבתחנה
במחברתמדובר .הזוהמכובדתאך

ששוםמשפט,ולכלמלהלכלהקשובה
הכולשלה.בטקסטנמצאלאסתמיפרס
פניםבשוםמרוסן.מחושב, Iמדוד

רזהבמינימליזםברמדולאואופן
שחרבתשלשכתיבתהמפניוקשוח,
זאתבכלאבל .מאודועשירהמורכבת
כנראהמינימליזם,שלרושםמתעורר
שלוחבקיההזהירהמהבניהכתוצאה
ומהבשלותהמופתימהניקיוןהטקסט.

ישבהחלט Iכןהתפעלות.המעוררת
שחרבתחנה"עגנוני".משהוכאן

הגיבורים"פשוטים".סיפוריםכותבת

והסיטואציותיומיומיים,רגילים,
מפגשחתונה,לכאורה.פשוטות

ומסחרר.מלהיבמשהולאמשפחתי.
הדבריםפשוט.סיפור .ככהסתם

ללאובאטיות,בזהירותמתרחשים

8 
 . 215גליון
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i העמימותמתוךורקקולנית.תורמטי
ברים. iהרוחלאטלאטמתגלה
"שםשחר,בתשלהרביעיספרה

סיפוריםשהושלחובקהדיג"'תוריס
מתגלהבהןבלות,ונמעיןכים,ואר

אתהכירשלאלמיגםכשרונה
כולןהנובלותלכן.ם iקוכתיבתה

אותהמתוךהמתגלהבבהירותתובוכת
הזה,הפיליגרןמעשהרה,ולכאתומיעמ
ובדייקנות.בעוצמהת iשוקהיאועלי

שלושתביןרבמיון iוקרבהשי
מאותהנובעיםושלושתםהסיפורים,

הרמטית,סיטואציהכמעט:קקרע

הראשונים,הסיפוריםבשניתולפח
מות iהשלעתה iבתותוהתרכז

גילבראשיתאשהתמידזוהיומרכזית,
סחור-סחור;הטקסטוהולכתה, iהעמי
עוצמתתמידמתבהרתוכומת

והפנימייםהחיצונייםנפליקטיםוהק
עולםמתקייםברקעמות. iהשלבחייה

אבלהשונים,חוקיועלתי iרתי·ומס
כמעטרחוק,רחוקהתמונה,בעומק pר

ברים. iהרוחעלממשיתהשפעהלאל
נסחפהלאשחרבתשחנהמשמחכמה

המציצנותשלהאופנתיבזרםהיאםג
לאחרונה.שמתפשטתי iהלםולע
אפילונופלת,אינההנקיהבתהיכת
ה"דתיות"בקלישאותאחת,פעםלא

אדםבניעלכותבתהיאהמקובלות.
סקטורולמעןעללאאדם,בנילמען

השפעתהלמעשה,אחר.ואזהחברתי
אינההדתיתלוגיהויא iהאישל
הגיבורות.שלבחייהןבמיוחדרגשתומ
שלוששלההישרדותנותרבסיגם

חוקיםשולטיםשבובעולםתורוהגיב
שוניםאינםגבריים,ערכיםו

בעולםהפמיניסטיתהפריצהתונרמבסי
לגבריםהנשיםביןהיחסים .ינולחיה

וחונקים,אלימיםכמוגבלים,אריםומת
טקסטיםמהרבהבהרבהשונהלאזהו
חילוניים.יםייניסטמפ
כותבתשחרבתשחנהגיש iלהבושח

מקום,בכלוהוא,אנשים,שללבםעל
לפרשאיןשגםמכאןלב.ואות iתמי
 1פשטניבאופןשלההטקסטיםאת

אינהשחרבתפמיניסטיים.כטקסטים

דבר.שוםלמעןכתיבתהאתתמתור
אוזרםלשוםאותהלייחסאפשריא

יודעת,היאלספרעצמהעלרקרעיון.
בנוףנדירעוףכמעטהיאבזהו

לראותאפשרהיה .וימינשלהספרותי
כשרונהאלמלאמיושנת,מחברתבה

נאמנהכהלהיותירה iהנלתהויכו
שלהרכה iבחלק,לקחתולעצמה,

שחרבתחנההתקופה.חובראמנם,

פעם".שכתבו"כמוכותבתבאמת

והפוסטהרזההמינימליזםבנוףם,יוכ
טקסט,למצואקשההצולע,רניזם iומ

בדימויים,עשירשלה,זהוכמ
מעמיקות,פסיכולוגיותתויוננובהתב
נימיםעלומתעכבת,וריבזהם iמתק

i כהטקסטזאת,ועםרגש.שלקים
התחנפויותללא Iאמיתי Iאמיןע,וצנ
שלללבוהיישרהמכוונותניות,ושל

רא.והק

הדיג",סירות"שם 1הראשוןהסיפור

משפחתית,חמולהשלבמפגשמתרחש
מחוץוגםהארץוצותוקמכלהגיעהש

לסבתאכבודלחלוקמנתעל Iלארץ
לאאשהשרה,היארהוהגיבזקנה.
ומרוחקשתקןלגבראהוהנש ,רהיצע

העשריםבשנותבנותלשתיואם
מאוהבתוהשניהנשואההאחתלחייהן,
המשפחתיהמפגשאחותה.שלבבעלה
אוליטיילת,שפתעלבמלוןנערך
והנוף, Iאחרבמקוםאוליאביב,בתל

הים,לשפתהטיפוסי Iהחולי Iהסוער
הסיפורהסיפור.בעיצוברבחלקלוקח
מתרחשמשתה",ימי"שבעת 1השני

מתכנסיםאליהבפלורידה,בחתונה
פהוגםהעולם.תפוצותמכלהקרובים

שללעתים,והמבעית Iהנהדרהטבע
בנעשהחלקלוקחפלורידה,חופי

הגיבורים.בנפשוהחוצהפנימה

אתהמסייםהסיפורוקמיליה","תירזה
שלהקדמונייםבנופיםמתרחש Iהקובץ

אהבתהבסיפורועוסקירושלים,
צעירה,לאשוב,אשה,שלהנכזבת
כאןגםדור.שנותממנההצעירלבחור

עליונה.חשיבותהירושלמי ·לנוףיש
מרביתאתמבססתשחרבת Iבכלל

הלקוחיםדימוייםעלשלההטקסטים
מקביליםתמידוהםהטבע,מעולם

והןהזעיריםהתודעתייםלשינויים
דק"ריחהגיבורים.שלהנפשלסערות

הסלון",לחללמסתנןמרקיבפרישל
וקמיליה"."תירזההסיפורמתחילכך

מדהימיםשחרבתאצלהטבעדימויי
שלהם.בארוטיותואףבעוצמתם,

עוצמהלהיותיכולהשמשלקרןאפילו
שמש"אורלחדירה:בדימויהארוטית
וחודרהמרפסתזגוגיותאתמציף

אתחושףהבהירה,לחצאיתהמבעד
כך ,) 123<עמ'החסונות"רגליהעמודי

"תירזהבטקסטמבוגרתאשהמתוארת

שורותכמהכעבוראךוקמיליה",
הנשיות,לקמילתגםהטקסטמתייחס

מרקיבפרישבהקערהבאמצעות

אגסומקומטים"תפוחיםומקומט:

חמוקיאתמתאריםושכאילבלה",
תיאורקמיליה.שלהמזדקןגופה

גםמקבילקמיליהשלהקמלהמיניותה
ממנההצעירהתירזה,שללתחושותיה

באותוונשיותה.עצמהכלפיבהרבה,
כלותעדשהתאהבהתירזהעלסיפור
להמשיבשאינוצעירבבחורחושיה
הירושלמיהנוףמשמשאהבה,

הינדם,בןגיאנופיבעיקרו Iהקדמוני

וסוגרלךוההנוסף,חשובנשייוכדימ
תושמתגברככלרה,והגיבעל

משיכתהחובכפקפוקהוהיחרדות

כדיעדהקיומית,ובחיוניותההמינית

לאליםלפעמיםהופךשהתיאורכך
גדרותנערמוההרשל"בקרביוממש:
ואשפה.קוציםסלעים,מפולת Iתיל
חשכה,אימתפעורה,תהוםהיההגיא

אדםקורבנותבוהקריבועודכאילו
אותהכאילובאמת ,) 133<עמ'למולך"
מרקיבהואגינהמעיןהיאפעורהתהום

דימוייהגיבורה.אתובולעתההולכת
נשייםמצביםגםלתארמסיביםהטבע

החוף,חבצלותעל"כורעתאחרים:
כיונקתהערוגהמעקהעלומתיישבת

שפלורנסהחוםשאריתאתלתוכה
ארוסי-לסביתיאוראחריה",הותירה

הדיג",סירות"שםבסיפורנכתבהז

דרכיםבפרשתשנמצאתבאשההעוסק

חשההיאאחדמצד .נשיותהמבחינת

בעלהשללצידוקמלההיאכיצד
לשחזרמנסההיא Iשנימצדהאדיש,

עםהזדהותהבאמצעותנעוריהרוחאת

באמצעותוכןבגיסה,שהתאהבהבתה

צעירהלנערהארוטיתכמעטכמיהה
היאאףשהזדמנהפלורנס,בשםויפה

המשפחתי.המפגשנערךבולמלון
 1מרוסןכאילוטקסטבתור Iבכלל

יארדיםמת"מסוהר" 1סגפניוכאיל
בתשלסיפוריהמפורשים,מיניים
ארוטייםסקססייםבעיניהםשחר

כמיהותאתמתארתהיאלהפליא.
שרקכפיהאינסטינקטיםותאוותהנפש

ובמחשבהלעשות.יודעיםמעסים
מסוימתחשיבותישבאמתאולישניה,

מעולםבאהשחרבתשחנהלעובדה
עצמיריסוןמתוךרקאולי .דתי

ארוטיתעוצמהכזולצמוחיכולה
 •גדולה.
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פרטיה,אתהל;כדתבהרמ;ניה,
--: : T -:•:• :• ז::• T ' 

ר;ת, 1צמפזר 1;זר n ,בימב1יתהפחד
 ,ש;ש~מ; f ק~~~יש;ן ,ש~ qלאה t- : .. .·ז .. :---

םךמ;~:הז;כז-ן;ך~י~הלאן;
הנה ,שי 1חכלפחדזה

:• --T -• •• 

~ r י;ם,ע;די;ם, ,~רךס~יםל
י;ם, ,;ע ,ל ryז;א 1ה ;תי~~
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יתרשימוש

סרוחיושבת;אשהגיל:רחל
 ;המאוחדהקיבוץהזמן;אות

 ; 1997חמדאחרונות;ידיעות
עמ' 159

רחלשלבעוצמותמרתיעמשהויש
לרוב,מעודנותצמותועל.יג

 .כסכיןחדותזאת,ועםמתוחכמות
מצביםשלדקויותלתארגילשלחהוכ
שליליים,חדובמירגשות,שלו

המשיקיםופחדים,אובססיותשנאות,

התגלההנפשית,לוגיהוהפתםחולת
שלההראשוןהסיפורתבספרכבר

·צ'ריקובר 77(עתרןקרה"לאםלוכ"
בספרהתרוידועמתעצםאוהו ) 1991

מעבירהגילשלכתיבתהכחי.והנ
המכירות-עולםתחושתגםוכמדעהות
זה-אנושיםוקישלדיחיגונסרק
ודימאמללת.אומללותלווכאושה

הנוכחיהספרשלהפתיחהיבמשפט
לידיושבת"אשהזאת:להדגיםכדי
עלנקרהלאאישוממתינה.ןוהחל
לאמנוולשום .חשוךברבאיזהדרכה
עמדלאכךואחראליהלצלצלהבטיח

תקווההצפינהלאמעודהבהבטחתו.
שלחהומחזהשלדפיםךובת
תפקידלשוםנבחנהלא Iןואטרילת

צורךכלשאיןלחנאמרלאומעולם
אליה,"יתקשרוכברהםשתתקשר,

משפטים .)ל.ושלי,ההדגשות , 7 'מ<ע
עתיריםמהם,ריםוחמוכאלה,

איןמופיעיםניה,ובאירותורירמב

הספרשלאורכולכלפעמיםרוספ
כחי.והנ

שלחייםסיפורימשלושהויבנהספר
שתייםמפיהמסופרת,וחברשושל

השלישית,שלרהוסיפמהן.
מתוךעולה Iהסרטןבמחלתסרתיהמתי
היאשכןחברותיה,שתישלריהןוסיפ

המעשהוסיפורפתאום."נעלמה"עצמה
תה,והעלמסביבלמעשהבבוסרכזימה

אוליהיא"הנעלמת"קאוודכאשר
כברמן.וברתיתומשמעתריוהתוהדמ

שמחלתלהבחיןקשהלאבהתחלה,
גילאתמשמשתנינהשלהסרטן
צרתוינינהשי.והאנםולקירהוכמטאפ

(ברמיזהכותבת,שהיאתובמחזיםחי

 )" ...במההעולם"כללשקספיררהובר
שתישלרלןוגמהם.ססתוגזמניתובו
גליה,בהרבה.בוטואינתיהוברח

שלהשניבחלקוהנסתרתהמספרת
עצמהציאהוומהכולזבתוע Iהספר
ואילובבנימינה.תקת iמנתולגל

ן'ולניקיהאובססיביתמיכאלה,
ן'וראשבגוףסיפורהאתהמספרת

אשההיא Iהספרשלןוהראשובחלק
בכלחייםלההתפספסו"סתם"ש
המקצועיים.וכמהמשפחתייםהםימותח

סיפוריהםהשלושכלשלריהןוסיפ
זוכהמהןאחתלאאףמרה.חמצהה

הן .עצמיתהגשמהשהיולאיזיעגלה
להןשנגרםהסבלאתלשאתכדיתויח
הם"האחרים"אםביןאחרים,ידמי

נינה,שלמחלתהאומכאלהשלאמה
במגע.איתןשבאמילכלסבלםולגרו

ריאליהבריאליה.סקועולוכרוהסיפ
להיפר-ריאליהלעיתיםלשתושג
שלזהסגנון .לסוריאליסטישקתושנ

לאחרונה,ביותרנפוץנעשהכתיבה
עללדברמקוםכלאיןזוומבחינה
אלא .גילאצלייחודיותאוחדשנות
השכיחההריאליהאפילוגילשאצל

לבעייתית.הופכתוהמוכרתלחלוטין
כמובתוכנה,הזאת,בריאליהמשהו
אותההופךמובאת,היאשבובאופן

ללאלפחותאוריאלית",ל"בלתי
נינה,שלמחלתהפרטיאמינה.

תגובותיהמקבלת,שהיאהטיפולים
לדוגמה,אותה,הסובביםותגובות
"מהחיים",ישירות Iכביכוללקוחים,

אונינהלהיותצורךאיןלמעשה,אבל
ש"משהולחושכדיממקורביהאחד
כךלא .אמיןלאבסדר"'לאכאן

הרבהסבללמרותהדברים.קורים
קשהמקורביה,ועלנינהעלשעובר
עםלהזדהותניתן,בלתילאאםמאוד,

ליצורהזהשהקושיליונראהמהם.מי
נובעאינוהקוראאצלהזדהות

הדבריםמןהטבעיתמהרתיעה

ממנה,רקלאלפחות, Iאוהמסופרים,
חוסרמתחושתובעיקר'יותראלא,

כדיתוךשמתעוררתהאמינות

שלמרוכזתכךכלמסכתהקריאה.
ותסכולהחמצהשנאה,טינה,סבל'
שהיאגםמהלקריאה.מאודקשה
בנאלייםרעיונותבמקבץוהומל

נוכחותהעלהדיוןכמוושגורים,
ואחרים) 13<עמ'ההעדרותשלהחזקה

פרטיות"למעטהחוליםזכותעלאו
 11 ...אחריהםירדפודאגותשאלףבלי

בדחיסותדילאואם ,) 10(עמ'
גםגיללהמוסיפההספר'שלהתמסית
ספרותנות.שלאדירהדחיסות

שלרבבמספרנוקטתגיל Iמרוכל
למדי'שגוריםספרותיים,אמצעים
קשה.שימוש-יתרעושההיאשבהם

השימושהואמאלההבולטאולי
"כאילו"או"כמו"המליםבדימויים.
מאותלאאםעשרותבספרמופיעות
הםברובם,האלה,והדימוייםפעמים.
ישב"הילדבעליל:ומשמימיםשחוקים

רעלה"כמושעמוםפניועלעוסהשם,
שנתלוהחרדיםהמבטים"כל ,) 12(עמ'

 ) 10<עמ'שלשלאות"כמובעקביה

שבונוסףסיפוריאמצעיועוד.

המספר.פיצולהואגילמשתמשת
שלהראשוןחלקוכאמור' Iכאשר
מפי Iראשוןבגוףמסופרהספר

החלקואילוהכול'יודעתמיכאלה,
באמצעותשלישיבגוףמסופרהשני
הנבניתהעלילהמכתבים.מעין

מצליחהאינההמספרותשתיבאמצעות
זה.אמצעילשימושההצדקהאתלספק
השימושבספר'במיוחדבולסכן'כמו

המסופריםכללייםתיאורייםבקטעים
יודע,וכלנעלםמספרעל-ידי

(חושךנוסףאורלשפוךשאמורים
לזהבדומהבספר:המתרחשעלנוסף>

מהודו",ב'השיבהיהושעא.ב.שעושה

התוכניתההצדקהללאכאןאך
יהושע.אצלשמתקיימת

עלכתיבהנגדטענותליאין
שזוספקליאיןשכןאומללות,
אוהיותרצורותיהעלהאחרונה,

אחדמהוה"מכובדות",פחות

כלשלליצירהחזקיםהיותרמהמניעים
לאמינות.נוגעתשליהסענהאמנות.

אומללותשלהזההאדירהריכוזכאן'
שלאמינותםחשבוןעלבאהורשעות
אוסקטורכמעטאיןאלה.רגשות
אינהשגילבעולמנוחברתיתפקיד

אוהמוריםאלהאםביןבהם.משתלחת
אוהאמנות,מבקריאוהרופאים

כולםגילאצלהבעלים.אוהחברים
גםליאיןמובסים.ו/אורעיםתמיד
באמצעיםשימושנגדטענות

כלאיןבלעדיהםשהריספרותיים,
עולהשוב,כאן'אבלליצור.אפשרות
שלהגודשוהאמינות.המינוןשאלת

חשבוןעלשבאבאמצעים,השימוש
שלקשהתחושהיוצרהאמינות,
וספרותיות-בכל-מחיר.מלאכותיות

להדגישחשובכאן'עדהנאמרכלש
קריא,ספרבהחלטהואגילשלשספרה
ספרומעניין.רבות,בנקודותמעמיק

המהגםלהשישכותבתועלשמעיד
במינון.כאמור,היא,הבעיההאיך.וגם

• 
לאופררות

במדברבודד
(רוסית); ;וישומודיריס:אילן

 196 ; 1997עצמית;הוצאה
עמ'

וסופר'מחשביםמתכנתריס,אילן
שהיהלאחר ,-1978בלארץעלה

"מודישנים.כמהבמשךעליהמסורב
שכתב.הראשוןהרומןהואוישו"

וישו"'"מודיהספר'כותרתכבר

לטעםלחיסטירתמעיןמהווה
 persona ,ישושלשמוהציבורי.

non grata כשלעצמו ,בישראל, 
פרובוקציה.שלסוגלהיותיכול
מודיהואהרומןגיבורשלשמוואילו
"בצה'לחמלניצר:מודסט-חם

 ...חםמודילולקרואמתחילים
שברוסיתמודישללהערתוובתגובה

וחםביצים-(מודייפהנשמעלאהז
ובצדק,לו'מעירמפקדוחוצפן),-

ברוסיה,ולאבישראלגרשהוא
יפה."נשמעדווקאזהובעברית

ושישהתשעיםמאהעל-פניובהמשך'
ביטוייםזרועיםהספר'דפי

אתלהרגיזשיכוליםואפיזודות
גווניו:כלעלהישראליהציבור
ופוסס-ציוניםוחילונים,דתיים

צבריםחדשים,עוליםציונים,
כיוםקשהאםגםובו.'וותיקים

אומריםשכולםמאחרמישהו'להדהים
רובשהיא,דרךובכלהכולעלהכול
כאשרמתקוממיםעדייןהאדםבני

שלהם.הקדושותבפרותפוגעמישהו
פילוסופי'רומןהואוישו""מודי
כמותבתוכההחובקתמורכבתיריעה

קטעים,וקטעיקטעיםשלמרשימה
בעינילהחשביכולמהםאחדשכל

-שלוההבחנהבכושרהגאה-הקורא
כללבטוחהאינילמעשה,כשלם:

אםאוהזה,השלםמהושתפסתי
כךהעיקר.אתלזהותהצלחתי
כ"נסיוןזורשימהמגדירהשהייתי

הצליח.אםיגידושימיםניתוח",
להקוראתשהייתיהעלילה

זמןפרקבמהלךמתרחשת"חיצונית"
סובייטייהודיחם,מודיבחייממושך

אוניברסיטה,ספר,ביתלמדי.טיפוסי
בעקבותהציונותגילויעבודה,
לארץ'העליההימים,ששתמלחמת
זהרקעעלמשפחה.בצה"ל'שירות

רבים,אנשיםעםפגישותמתקיימות

מודילומר.משהוישאחדכשלכל
ישראלעםשלהיסטוריהלומד

בתקופתישושלסיפורואלומתוודע
מאודדומההתקופהבעיניושני.בית

הואכךועלחיהואבהלמציאות
למעשהוזהרוסי.לעיתוןמאמרכותב
"מאמראוליאורומן"בתוך"רומן
העלילהמכנהשאנימהרומן",בתוך
 .הספרשל IIימית"הפג

שתיביןהשוואהמודיעורךבמאמרו

לעומתשניביתתקופתתקופות,
ימינו.

באחדכן'בעבר?זאתפגשנואיפה

ביותרוהמבריקיםהעמוקיםהרומנים

סטרא מ,,הנוכחית,המאהשל
ב,ובולגאקמיכאלמאתומרגריטה"'

 .במוסקבה""שטןבעבריתהנקרא
פטרשלחדשתרגוםצפוי(בקרוב

עלהיוםלהעלותאיןקריקסונוב).
מודרנירוסיאינטלקטואלהדעת
הזה,מהספרפעםמדימצטטשאינו

וישו"'ב'מודיבקלותיזההוהקורא
הידוע.לרומןהניגודיתהמקבילהאת

היאבולגאקובאצלהמתרחשזירת
אותהבמודינסק,חיומודימוסקבה

10 
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נדבידואליות,יאסרתח " Nר"עי
למחזהממחזהומןולרמןומרברתועה

נוכחתירושליםגםסית.והרתובספר
"איזוהיהאשה.בןוכמומניםוהריבשנ

 :ותנאיאתמפרטדיומותאהב?ש

בדיוקהחלטית",ואמיצהמבינה,פה,י
בולגאקוב.אצלמרגריטההיאוכז

מדי.כלליותמליםשאלומרולאפשר
כלאך ?כזאתאשהעללםוחלאמי
מרגריטהלתפקידתועמדוהמ

בשפהמתוארותתןיאתו(הפגיש

פוגששמודימאוד),ונועזתסיתיעס

מתאימותאינןמןוהררךואל
אל.ידיאל
המתקרבתאשהבספרשינםמא

מציירתהיאהציירת. .ושלאלילאיד
כשהצוותשמש,לדתויעצמהאת
אותהמותירסביבהמדוהעיאופרה

מאחרתיה,וסבלעםלבדדדוהתמל
אורהאללהביטגלומסוניאאחדאףש
מביאהשהיאהשמששלרוומסנה

"בדידות",אוהנהוהתמשם .לםולע
הציירתמקשיבההזאתתוהבדידךותמ

לוקחלאדיומו.אותמבינהודיומל
שאינהבתירוץישראל,לארץתהוא
ששניכנראה,היא,האמתאךדיה.והי

ביחד.לחיותיכוליםאינםיוצרים
לידלהיותהואמרגריטהשליעודה

שהואהרומןאתלקרוא Iהמאסטר
הואהציירתשליעודהואילוכותב.
לצייר.

המוכנהיהודיהבחורהורזה,לעומתה,
על .לולהקשיבלאאךמודיעםלשכב

משהועלאיחהלדברבסירנותיוכל
היאהיומיומייםלצרכיםשמעבר
בעלזהאת"למדתבמשפט:מגיבה
בסופו "?בחורותלהרשיםכדיפה?
לטובתמודיאתעוזבתהיאדברשל

החיילתסיגלית,וישנהנשים.רופא
לאידיאליותרשקרובההחמודה,
צבאי'במחסןמופיעההיאהנכסף.

הלאמתוךכאילולמרגריטה,בדומה
אהבהביניהםומתלקחתכלום,

שהינהברק"כמונפלאה,בפתאומיות
סיגלית(בולגאקוב).שניהם"את

במלהישועלהרשימותאתמעריכה
אותהלשתףמנסהכשמודיאך"יפה"

ועדשלווהלימודהכתיבהבתוכניות
נגוזכך'לשםלהקריבמוכןהואכמה
שובמופיעההיאנעלמת.סיגליתהנס.
בירושלים,מצליחמהנדסכאשת

חדשה,עולהנטשה,אתפוגשכשמודי

חיפשלאמודיהמפואר.בביתההמנקה
מביןשהואכיווןמעולם,סיגליתאת

בוהאמינהלאהיאנעלמה.מדוע
נטשהעםהפגישהאחרירקמספיק.

אבלישו'עלהמאמראתכותבהוא
פעם,לסיגליתזאתשהבטיחמאחרקר

הואקיים.שלאעלמתביישוהוא
מדעית,בצורההבנוימאמרכותב

מהבשורותרבותמובאותעלהמתבסס
המקצועית.ומהספרות

זוכהאינומודילמאסטר'בניגוד
הנפש.בשלוותולאבפיסלאבדבר.
כאןאולי .לכךראויהואאיןכנראה
שבתוךהרומניםאתלהשוותהמקום

הרומנים.

אינטלקטואלהואבובולגאקשלישו
אינוהואחרב.נושאשאינוורךעדין

כפימהבשורות,לישוכללדומה
המתחשביכול'הכולהחכם,שוולאנד
אינובולגאקוב,שללגיבוריו,והעוזר
ישורוע.שלכוחלאותו ,לשטןדומה
הבנההמחפשאדםהואמודישל

ישועהמבטיחכךולשםוהכרה
לכניעהקוראהוא .בשרובאכילת
יהודה,אתלמוותושולחלרומא
לבסוףבו.בוטחשהואהיחידהשליח

תלמידיולמעןעצמואתמקריבהוא
הכירוזאתבכלאךאותו'הבינולשא

מעט!לאוזה •כמורהבו
בודדזה,כאשרממודינפרדהקורא

נשעןהקרה,האדמהעליושבבמדבר,
וכותבפינותמחודדתגדולהאבןעל
החדש:העולמילסדרתוכניתואת
וספריהמקדשביתבנייתהכוללסדר

וכןלכל.הפתוחהומודרניתגדולה
בארץמדינותשלושאושתייםהקמת
והערבים,היהודיםעבורישראל

על-יד:ביניהןמתואמותכשהמדינות
אוכלתשארץכדימשותף,גגאירגון
אותם.המאכילהלכזותהפוךיושביה
 .עצמואתלהקריבמוכןמודיכךלשם
 ?מספיק"זה"האין
הרומןבמסורתנכתבוישו""מודי

בסביבההיטבמושרשהואאבלהרוסי
קלה.אינהבספרהקריאההישראלית.

ממוסכמות,רחוקרציני'ספרזה

מציאותשלחדותפינותהחושף
העבריתשלקוראמקווהאניימינו.
אותולקרואהאפשרותבקרובתינתן

 •זאת.שווההספרבתרגום.
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הגרףארצות

אינןמשוררותגינזבורג:אירית

תמוזהוצאת ;מרתןאחרכרתכות

עמ' 45 ; 1995

 ;נפשגרףכגזקמנץ:ליןטובי
עמ'. 53 ; 1995דד;עיתוןספרי

לפני:מונחיםשירהספרישני
קמנץליןטובימאתנפש"ףובגדג"
מותן"אחרכותבותאינןתוררו"משר

שונותםאףעלרג.וגינזבריתיאשל
המבט,ונקודתהביטוידרךמבחינת

המקשרהחוטעלבנקללהצביעניתן
הגוף,בשפתהדיבורשהואביניהם

הנפש.עםרוהחיבדתובנקףוהג

מודעותעלמעידנפש"ףו"בגדגהשם
ועללנפשהגוףביןלוהפיצלבעיית

 ,הבגד .ועמפוסקתבלתיתודדוהתמ
עלמכסהמהגוף,נפרדבלתיכחלק

כרתתמידשאינהלנפש,רגוהעףוהג
 1היכולכגוףשלאהנפש,השגה.

תחתמסתורלעצמואולמצולהתעטף
מפלט.ללאחשופה,היא Iהבגד
מתמידעימותויאליתוהטריתולמציא

-פרוץחלוןמוגף,חלוןהדמיון.עם
להתמודדותההכותבתשלהביטויוזה
אלהחורגות ,וחוץפניםתויווחעם

 .האישילממדמעבר
חיוניצורךישקמנץליןביולט

זולתה,בראיעצמהאתתולרא
לביןשבינהבמשקעיםנןולהתב

"עלת.ומשתנמצבבתמונות ,ה"אתה"
כמעילאותי/תשאהבגידהערש
פזורות(כותנות /,בארוןתוקותינ

יקברוהמתאתאך /לרוב).
תשובאהבהכך /לעיניה. / 1יומובמער

אדםבצלםלחזור /-העדןגןעפרלא
משגה".שלאכזריתבשגרה /,אחר

הקיום,שלהקצוותשניומוות,אהבה
מלים.במינימוםבזהזהכאןתכיםומ

מפוכחת,בוגרת,היאההסתכלות
אינהאבלמתמרדת,לאמשלימה,

שלאירוניתוקריצהמרירטוןנעדרת
נהירותהאכזריותהחייםששגרותמי

 .ול
עובריםהאינטימיתההתלכדותעל

גםלעתיםוהשתנויות,תהליכים
"עונות";כדוגמתאחד,שירבמהלך
המזוודה.אתלארוזמסייעתהאשה
כמטאפורההןותכולתהדהווהמז

הנפשיתהחתחתיםולדרךתולתלא
דווקאאךבאהבתו.בעליהשחווה

והפרידה,הנסיעהשלהאסוציאציה
החפצים,אריזתלתמונתוהוהמתל
התקווהגרעיןאתבתוכהמכילה
מחודש.לקשרסיכויאואחרלמשהו
האדמהמןלקום/מנסהחדשה"חיות
רה",והפע

תכופותמתלווהאני·אתהליחסי
ההתייחסותהעסיס"."כובדתחושת

וכמהבכמהדומיננטיתהפרילתמונת
לארוטיקההיטבמתקשרתושירים

הפרי;מכובדכרעו"העציםהשופעת:

והאדמההפרילאדמה",אותםילדוו
בשירמופיעיםטעונותכמטאפורות

"כלבמוזיאון":"תמונותשל 2מס'
מעלה/זוחליםגזעים / ...הזאתההוויה

סביב/ניגרתאדמה /כנחשים.

שמים".אל /מתפתלות,צמרותלרגלי

באחת,נקטעתהארוטיתהשפיעהאבל
בביטוימסתייםהיפההפואטיוהתיאור

שקט,ואיחרדהתחושתשלציורי
הכותבתשמעניקההאישיהפירושעקב

מרים/זיתיםקוטפות"שלושלתמונה:
הפרימטאפורת " ...בסכנהחשותאינן

כךבאהבה.ומורדותעליותמשקפת

-1כ

משקפת,"בהיפוךהיפהבשירלמשל
 /חליפות,ובאושים"בוסרהפריחה":

ובהמשך:הפריחה",אתהחמצתיתמיד

שרף;זובעדהפרי"נערף;

השירבאדמה",עיניים /והגרעינים,

למגעכמיההלאהבה,געגועיםמבטא
ללאמגעה"אתה",עםאופטימי
מנוסשאיןמתבררכך ,בדןאומחשבת

מפניה.

פנים.רבהואבשיריםהמופיעהטבע

 ,בתוכומשתקףהצומחעולםרקלא
"הזאביםשבו:החייתיהצדגםאאל

החתוליםמכלאם",בלילהשיוצאים
השלכהיוצרים-ברעב""הנוברים

גםזהבתוךויצרים.תחושותשל
להנפשה:זוכיםדוממיםעצמים
 /מזה.מזההתגרשושלנו"הבתים
מהתנור",המקררמספתך/מיטתי

האהבהביחסיוהשינוייםהתנודות

 .הזמןלתחושתטבעיבאופןמתקשרים
מדבר"היםשכותרתםהשיריםבשני

המהפכיםאחרהמשוררתמתחקהגלים"
שלמחמקמקותוחלקשהםביחסים,

באדם.המתעתעהיםזמןהחולף,הזמן
קשבחופשיכל /גליםמדבר"הים
פעםהכל/מעדכניםהגליםער;

גלבמנוסתהמגע/נמחקבאחתמחדש/
אותי/חשאתהחדשבמגע/באובגל

במדורזמנית",בו;בוא·לךאומרת
שלתיעודישמהיר"בכביש"שירים

במעגלותהנעההיומיומיתהמציאות
בשעוןהזמןידו.עלומתוחמתהזמן
מחכה /בדלתדפיקות"כמוהקיר

 /חצות.שלסגורותבזרועותלשעה;
בשתיהשמשאתכיבההלילה

הזמןלובשהשיריםבאחדאצבעות",
מגבולותהחורגיםעל-טבעייםממדים

מדוד"זמןהואמענייןשירהקוסמוס.

המעצבהטהורה",התבונהבתיאטרון

ניכרתהמודרני.הזמןתחושתאת

 ,ודינמיחיהווהבתוךתנועהבשירים
העברמןאסוציאציותהשואבת

האבןודלילה,שמעוןסיסרא,המקראי;

עולה"שאול"מהשיריעקב.למראשות
שאולשלהטרגיתלדמותואמפתייחס

מתוךשאול;את"שאלתיהמלך:
לשיחזורחדרי;הקירשעלהמראה
לא;בהלנטיותהמלחמה.//מהלך
עמיכלאתלהרוג;ליהתירו

העמלקי",
בשיריםניכרתלזמןלמודעותבמקביל

רישומיםלמקום:התייחסותגם
ודינג,יורק,ביופארקמירושלים,

בהתאםהסיטונאי.השוקהים,חוף

העוברתהשפהגםהמשתנהלמקום
מתחשבתאינהוירידות,עליות

במתכווןוגולשתלשונייםבגבולות
לסלנג.

האמירהחורגתלראות,שניתןכפי
ויש ,האישיהתחוםמןהאלהבשירים

הרוויההאקטואליהלתחוםהשלכהלה
רבה.אמביוולנטיותגםאךכוחניות

ב.

גינזבורגאיריתשלשיריהבקובץ
 ,,מותןאחרכותבותאינן"משוררות

שוקק ,ביותרמרכזימוטיבהואהגוף

בתוכושמתחוללמהויצריות.חיים
כאב,עדחשופותבאמירותמועבר

לממדומטאפורות.תמונותבשפע

 ("'נ~ק יב~.:~

בשירים,בולטמקוםהחושיהויזואלי
"תראה,מוצא:נקודתבהיותולפחות
ורודעורסכינים;ליישהגב/על
שאתהיודעתאנימוכרח;אתהורך;

היד".אתלשלוחמוכרח;
נאמר:בספרהיפיםהשיריםבאחד

כחולה/אבןכמוכלולה/אותי"עשו
לעמודצריכהואני ...במיםשוקעת
יותר /חונקתהשרשרתאחרתישר;

מכאוביוהצואר".אתויותר

 1הזוגיהקשרשלהמתוקים-מרים

 ,הצווארעלהמעיקכעולהמצטיירים
שניביןנוספתחיבורנקודתהם

בדרךנעוץביניהםההבדלהקבצים.
פתוחהישירה,היאשבאחד ,הביטוי

דרךעוברתהיאובאחריותר,וחשופה

הפרי/ואיך ... "המטאפורית:הפריזמה

צוואר.;עלשנתלופח/בסלינאסף
הרצועה /תחתהנמתחהעורבצריבת

"בגדגוף<מתוךהעסיס".כוכ;ךסימן

נפש").

בשיריהכאבשלנוכחותולמרותךא
היכולתאצלהניכרתגינזבורג,אירית

ומבוטאבמשורהניתןהואלאפקו.
בשמץהמהולהמצודדתבפשטות
ליתלוייםהגב"עלתמימות.
 /לישנדבקו ,שליולאשלימכאובים/

בשורותוהציורנזהרתי".לאכי
מעצםמצמרררטטמעבירהבאות

המשתקפתתנאיללאוההקרבההנתינה
לולנגןמהגוף/ורידים"משכתיבהן:

שיאמר".טוב/לושיהיהשקט/
ניואנסיםעלמשתההכשהכותבת
לתחושותישלבינה,שבינוחווייתיים

מתוךנחשפותהןמיתי·אגדי.נופך

נכון.במינוןסוריאליסטיותתמונות
שמיםבמפתאנגלדיןעלהשירכך

 /תהואלהאכילאוהבש"אלוהים
אתהמבורך;משולחנובוקרפתיתי
ןובשרילה/סגרמערומיהמערת

סנפירהקרסולימחודד;קשקשים
והמלכהמגולח".הלאבסנטרונישק;

עםחמורעל"רוכבתכשהיאמתוארת
ולדי",שלהעצומיםבגניםכנפיים/

דוכיסמתוארהלילהמדועמובןמכאן
עדבשיריםכךכלדומיננטידיוניסי

עצמו:אתהנושאלחיהפיכתוכדי
בגוףלאחוזברחתישנתי"מתוך
ערימותכמומפוזרותחשכותהלילה/
נטש",שמישהובגדים/

 ,קמנץליןטובישללשיריהבניגוד
ארוטיקהביןהשקהנקודותהיוצרים

האקטואליה,לביןובינןלנפש
בעושרגינזבורגאיריתשיריממוקדים

הפנימיותהתחושותשלהצבעוני
הנולדותאלו ,האישיהצופןבעלות
מסתורואיןמנוסאיןהגוף.מתוך

באדם,אותותיהןנותנותהןמפניהן.

מסגירהפניוהבעתאיןשלרובאף
מזחילמהאדם/חכם"הרעבאותן:
ארץכלעל /ירוקותרעבלטאות
זוגייםיחסיםמעליםהשיריםהגוף".

והפירושהיחדבגווניובינזוגיים

תמידבצידה.שכאבארוטיקהושופעים

אותה"מלוויםהפוכיםעורבים"שני
הניתוקהניחר.רגעיעלומעיבים
הקירבה,ברגעידווקאצציםוהבדידות

המשוררתמתוודהשבוהשירכדוגמת

לךסיפרתילא"עודה"אתה":בפני
מאודרציתיודווקאשלי/אמאלע

בלילהאיךשלי/אמאעללך;לספר
דרךהחושך/במלותאותהחודרות
לסגור".הצליחהשלאהצריםהסדקים
היאמהאםלזיכרוןוכתגובה

 /להרגישלאהכריתלתוך"מתכווצת
מוציאההגוף/לתוךידשולחת
אתשתחמםבדםמגואלתארנבת/

התמונותאחתזוהקטן",חיקי

המאופיינתזה,בקובץהשכיחות

ספקהואהגוףהסוריאליסטי;בהרכבה
פרווה"ילדתחיה:גוףספקאדםגוף

"לאוכןבחול",מייללתצהובה/
 /הבטןפניםשלגוףשאוולד;רצית
הבשר'.'ריחאתמסגיר

אלמבטהאתמכוונתגינזבורגאירית
אותה.המקיפהההוויהשלהגוףפנים
והתגובותהרשמיםקליטתלאאך

דווקאאלאאותה,המניעותהןעליה
הפנימי.עולמהשלהרבגוניעיצובו
לקיוםמשמעותמחפשתאינההכותבת
ביש,החושיםבכלנאחזתאלאהחולף,
להעירישבנוסף,בעכשווי.בקיים,

השירים,שלהמודרניהפןשלמרות
תולכידהמעניקהלחריזהנטיחקיימת
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לשיר.ריתמוסורעיונית
לכדימתגבשותוהמטאפורותהתמונות

פנימי.עולםומעמידותפואטיתאמירה
לומרלנסותלעצמהמתירהגינזבורג

הואמקרהלאהאפשרי.בגבולותהכול
כמוטותומסמדילןהציטוטאתשבחרה

לאהמלים.""את"אהבולשיריה:
מצאתימרסרקזםאולשמהניהואיר

בכלומכאובערגהאלאזה,בקובץ
ההבטוהאהבה.הנשיותלנושאהקשור
ומכאןבזולת,משולבהחושניהנשי
שלונפש,גוףשלהשניותמובנת

עצב,ושלצחוקשלרגש,ושלנלורצי
 •לעצמה.הקשובהבמשוררתהמצויה

כן-דודיערה

זהאין"אחרת

מתאפשר"

חוצאתכרת;שייכפלו:אילן
 1997תל-אביב;שופרא,

 ,נפלושייאילןשלהחדשוספר
ובראשונהבראשעוסק 1"כרת"

המשוררשלבכמיהתובאהבה.
נכספותשהבריותאלהעםלהימנות

שהשעראףנאהב.להיות 1אליהן
"בהיכלנקראבספרהראשון

עוסקיםמשהשיריםיותרפים",וכס

נכספותאליההדמותשלתהווייבח
שלבהיכספותועוסקיםהםהבריות,
הואהיכל.אותואללהיכנסהכותב

מהליאכפת"לאמר:ואותחופ
שישהנוחם"קורטרק"אלא/שמך."/

מספראתליתןאנא "." //ממךלי
שלאחריוובשיר ,/שלך"/הטלפון

מעלפני;שלך"הריחאומר:הוא
שלהמור / 1המגירגופךניחוח 1הנור

בי"הכהבהמשך:;והצעיר;גופךרייiו
היצמדשלך./התיכוןהיםאגןםע
שלהרעד/אתלפותמאחור.אלי
יריביך;/".מתחתומחנןהמרקדגופי

ההיכספותאלאהיכללא 1מרוכל

מהדברלאממשות,לאיש,לאאליו.
 1המשוררשלבידיובוודאותהנאחז

עונגבתוךלהיטמעהרצוןאלא
ומוצהרברורבאופןהמינית.החוויה

עצמהאתהמבדילה .בחוויהמדובר
אינוגנך"אבלההטרוסקסואלית:מזו

ולארח~ך.מתוךיפעובניולאגני.;
הגםשדיך,;אלעצמםירכינובני
גני"),אינו("גנךמקסימים"//,שהם

התנצלותאוהסוואהשלשמץללא
מענג.בכשרוןהדברים,פנימתוארים

היהניתןעודהראשוןבשעראם

אותואלוהולךקרבשהמשוררלחוש
כסופים,היכלאותואלנכסף,מקום
דחיבין"אוהב-השנישבשערהרי

מןומתרחקהולךשהואנראהלוחי",
ממך"אטולעורג.הואאליוהמחוז
אותוואטלטללבי/פקדוןכעת

בדידויותי"סוכתאלפגום/אתרוג
שהה:שבמחיצתולמיאומרהוא

ומתמעט./הולך"אניאחר:ובמקום
דימוירקלי;יוצאשלנוזיוןמכל

זהשבשערהאחרוןהשירדווקאאחד."

זהירה,אופטימיותשלמידהמסמן
שלמרותבכךביטוילידיהבאה

דועכת.אינההתשוקההאכזבה,

מהלך"אניואומר:מסייםהמשורר
מבקש / 1מקלועםכעיוורלקראתך

חזך".חלקתבתוךלהחפן
המשוררשלמצבוביןשהפעראפשר

 ,חפצולמחוזביחסבעולםומיקומו
השערשלהכותרתלניסוחאותומביא

המרחקאת"לרוקןהשלישי:
ריקונובאמצעותרק ,שכןממהותו".

למחוזהקיומיהמצבשביןהמרחקשל
מנוחהלמצואהמשוררעשוי ,החפץ

לרוקןהרצוןשדווקאאלא .וליסודי
אותומביאממהותוהמרחקאת

אהובו.לביןבינוהמרחקאתלהדגיש
נסיעתמחמתהמתקייםהמרחקאותו

כעת,/עצבונךאתקולט"אניהאהוב.
סגרירית/בעירזרה,במיטהמקופל
אשרהמרחק;על ,עליוחושבדומע
הזמן"אבלובהמשךבינינו".מפריד
שלהחכמים,והלקחים 1עובר

לדהות".עלוליםעודהאינטימיות
המרחקאתלרוקןוהצורךהחשש
לרכושהמשורראתמכריחיםממהותו
נמצאשם 1ללונדוןטיסהכרטיס
בהצהרהמסתייםוהשיראהובו.

יסודעדיישן"עולםהאוקסימורונית
הנישואין;/,"מיטתבתוךבחריכה/

ריקוןעםהמתגלההאהבהאותהמהי
מנסהכךעלממהותו?המרחק

"אוהלבשערלהשיבשייכפלו
ומעייןמוסיףשהקוראככלאהבים".
ומובהרתהולכתכןזה,שערבשירת
ההוויהמרכזהיאהמיניותבהתמונה

יצרלישנתןמי"ארורהאוהב.של
קרסבלילמהדרין/הומוסקסואלי

 ,בשיניולבלעך 1אהובי 1בולאכלך
רקאבלהדמיוני.בנרתיקו 1בעסיסו
שלאוברוך-אוסיףהכמיהה/בעבור
המיניותאםגםאבל ,"//השאעשני
כאןישבאהבה,מרכזימוטיבהיא

שהיאאהבהעלהמרמזנוסף,משהו
בזוגיותשמתחברמהלמיניות.מעבר
שנילאגברויות,"שתיהואכאן

מיטתבתוך 1ביומויוםזרגים,/

התכליתהעדרנוכח 11הנישואין.//
"איננו-המיניהמעשהשלהאחרת

נוכחפריון",תוכניתשלנתיניה
בנינו",כלאתידיבכף"מוזגהיותו

שלכזההואהזוגבניביןהחיבור
אהובו".של 1זולתושלברוך"איש

דואפואהיאשייכפלועל-פיהאהבה
המיניותמכוחהמתקיימתקוטבית,

קסום"כמהמאידך.הרוךומכוחמחד

המנבאיםשל;חזיונםהואותמהוני
והרמוניה,/יופישלחדשעידן

תלויהשאיננהאהבהעלהמיוסד
זהשערמסייםשייכפלובדבר,/",

תדחק/ואלעמי"היההנאותבמלים
למגעהילד;בוכהחייעיקשותבתוך
אהבתך".רוךשל

ובמיניותבאהבההגלוםהקושי
ושוב,שובעולה,ההומוסקסואלית

הספר.שלהראשוניםשעריומבין
בשירהמתבקשלמיצויומגיעזהקושי

הספר.שלשמואתהנושא"כרת"
אתהמשוררמתארזה,קשהבשיר

אותו'המלווהההיכרתותתחושת
ממשיךבןלהיותיכולתואילנוכח
מתוךליצוריכולתוואימחדלהוריו
המנותקתנפרדת,ישותעצמו

כברהורה"אנימאידך.ממקורותיו

לי"איןומוסיףאומרהואעצמי"את
לבבכם"תינוקאם",ליואיןאב

ומציעעצמואתמכנההואהפגום"

תוכלואםאותי"הטילולהוריו:
שלהגזיםתאיתוךאלבחזרה

שרפואשרהתנוריםתוךאלאירופה/
קשיםבתיאוריםשמותיכם".את

סומקרוני

איאתהמחברמציגללבונוגעים
הוריולתביעתלהעבותיכולתו
לגבורשלויכולתוואתבנםלהיות

משונותו.הנובעיםהמכשוליםלע
אמא/אבא,עליכם,חומל"אני
בגאותמשיבאניאליאהבתכםשאת
זהאיןאחרתאבל;זעם.שלכזו

 ,כמוני"הנכםובהמשך:מתאפשר"
בשרירותמונהגים / 1בתוהולכודים
כרצונוהמחשיךבורא/שלמעשיו

נפשנומאורותומהשמש./עיןםג

 ," /קטנים/
שייכפלושלמשיריוהעולההאהבה
לזוגותהאופייניתלזובמהותהדומה

השונה 1שבימצדהטרוסקסואליים.
בשירמרביביטוילידיובאמודגש
השטחפניעלעולהכאן"כרת".
שנידונומישלהקשההתחושה
זהובמקרההסביבהעל-ידילהידחות
מלואמתגלהזהבשירההורים.
שייכפלושלהשיריתעוצמתו
לקוראלהעניקיכולתוונחשפת

שירבעיני'ייחודית.קריאהחוויית
כהעדאם .הספרשלשיאוהואזה

הדופןיוצאהדימוייםלעולםנחשפנו
עללמדיםאנוכאןהרי ,המשוררשל

העולםשלוהחברתיהאישיהמחיר
הזה.

עללמחמאותשייכפלואילןראוי
 • .המצויןספרו

סלכסטיורם

בבית

הפסגה;ב nנר

דר~ת T ~~·ל w~~גד
w ~ל·;ן~לףס ,ש

עםנהתזת-צבףע

נא;ת~ז;ת ;,ן~רא~-י·הiוב;ת
T •• -יי:• T 0 

סך~ע~ךזפ;ת.ס~ד;ל;ת

no/ ;ס~ .ר~ w דא 7רw י·סנכב;ת
RHW , ;גףךןמףת~

 . ;ו~~ד.ק-סtי~לףם ry~מףר

~~ o/ רס~~ ץ:~יו' t' ·סר
 'עםלחצהרים

 .ר~;עא;ט;נףס ·~ןה.ה· t ~ר~

לפגישה.י;צאהףא
•• -: • T 

חציו

 ~טן iרבא.רט
 :rשתלשמואלמאנגלית':

ו

 ,אמריקאימשורר ,ורסןבארס
אפשרבשיריומודרני.פוסס

המצלמההבזקאתלחוש
הוא"בבית"בשירוהשירית.

אתומשאירתמונותמצלם
העיןהמצלמה.בנסןהפילם

הבזקמצרפתהקוראשל
מצטיירתוהתמונהלהבזק
נעלמת.היאהשניברגעלרגע.
מותזהכולונעלם.גלויהכול

מעטשעודהקירעלככתובת
 .עצמואתיהרוס

 ' 98ינואר
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ושקטזוהר

אפוקליפטי
עקרתאליעזרוב:מוסליהודית
הקיבוץהוצאתהכית;

עמ' 47 ; 1997המאוחד;

שירים 29הכוללזה,םוצנספר
למועטמאלפתדוגמההואקצרים,
בטבעההשירההמרובה.אתהמחזיק

ריכוזיותאך ,תמציתיביטויהיא

ורוחניים,ארצייםמושגיםשלכזאת
השירנדירה.היאפאגניים,ודייםויה

מוסליהודיתשלבעיניהב,והט
אותושהגדירהכפיב,ואליעזר
צאתאחרי , 140ןיוגל " 77ןוב"עת
"שירהוא: ,ת"ולדו"ת ,השניספרה

שמבטארבה,עוצמהבעלמפתיע,
ומתח.ורב-ממדיםעשירפנימילםוע

אויהודיתטקסיותביןרותיסת

מציאותלביןפאגאנית-מאגית
זההשלישי,ספרהגםנית".וחיל

תורעיונסודח ,ושלפנינהספר
בביתסובב"ואתהכביכול:מנוגדים

כבדרכברעשפלוח /תוהרוחץופר
על ;ההויה:סודעלשבוחו /ערפיחו
 ;) 15<עמ'האדמה"בבטןםותהימ

הראשון",אדםקאמי, 'א"אלהפניה
ממדעודמוסיפההטקסטליושבש
 ;"לראותמשתומםאניאכן, .לשיר
חפירותאתר /צחיחמכתש

 ;עתיקיווניפוליםשל ;גיולוארכיא
םובמקודייק",עפרתוללוסקףמ
-- /לראותהטבועיםריוהוציפו"ב

ששמובשיר ,,--ילדיםלתומערב
 .) 14<עמ'במים""מי :ועלימעיד
שירירובכמוזה,שירגםהיהיורא

בהערותמלווהותילההספר,
ט.ס.המשוררשעשהכמומאירות,

ל"ארץהערותשהוסיףאליוט,
עצםעלבהיקפןהעולות !"וןשימיה

למיתודהאסיראהיה .אמהוהפ
אתהפותחהשיראתלפרשליאשיו

למתנבאתאשרגרופיתו"הספר:
בכלעוברים /שמיניהילדה /אמירה

שדייםמיונקי /תוההתפתחלביש
לפניועד /מפותחיםלים,וגד
פרודיםואיברים /נפיליםלים,וכח

למישחקפין;שוק,כזרוע, ;זעים:
גםישזה,שםבלילשיר 11ביביהם.

לשוטטתניחנה"אלמ"המלט":וטומ
היא,שמיםברכת /הרה.והגהבשמש

שמרנה ,בתךתהרה ;כאשרלאאך
אתיסבירגםהשירמפרש ."ידידי

אנישלו.והמוטוהשירףוגביןהקשר
וגמגמתי.לעצמילהסבירסיתיינ

נדרששבספר,השניהשירגם

מתחוםהפעםשיריותחוץתולידיע
בעידן"איךוהרפואה.הטבעמדעי

ואיךהג'ירפה"התפתחה--קורה

ומתנגשיםמתעופפים/גזקי"הלקי
איך ,אוסגור";חללךובת /סובכא

עלחופהגוףנראה , c .ז"בבדיקת
אלההסברים .) 22<עמ'הלב"פדיקור
"מבין"קריאתלקוראגםדרושים
אחדבשירלזמןההעזהמןהמתפעל

"אלוהיםואת"בעל-התניא"את
בקרביה".משהק

 1בספרקרואאורחאוהתוהמו

"החוטאתשבת"וחל"אשההמכתיב

'I קןד

עקדת

לדומם"החימןהמוליך ,הסמוי
שהנחתי"ידישגסיסה",ו"בעווית

לפרוח",לנשמתינתנהלאלבי/על
 .) 38<עמ'מלבי"ידי"שנשמטהדע

קצריםשיריםלשנימעניקההמשוררת
זרים,"קרובים,המתמצת:תרםוכאת

ביתתמונתלתוכם:ודוחסתמוות"
 ,בחברוןתרפ"טפרעות ,יהודי
 ,מקאבריהומורביידיש,קללות
מנזראשה",(ש)נשאמוות"מלאך
המיםפניעלצפהגולגולת ,נוצרי
פרוזאיוסיוםמ"פרקי-אבות")(הישר

שנתיים/בגיל"פתאום,סתום:
בכפרהוסתרוהואהוריו/נלקחו
 .) 34,35 '<עמהולנד"בדרוםקטן;
השולטיםעצמוותווהמהמוותפחד

בהישארותמסתיימיםהאלה,בשירים
הגוף.

מקוטעותבשורותמנוקדתפרוזה

שלהמשפחתיתהסאגהאתמספרת
בניקצריםשיריםבחמישההמחברת,

שורתאםיודעאיננישורות.-8 12

חייםמשפחהקרובי"המוןהשיר

פראדלהבובהפתחהצובאיםומתים/
היא/חולקתגבינהועוגותלקן /ז"ל

מעלהטובה',לישנהאורותבפנים
השיראךשירה;לדרגתאותה

היישוב",מ"חצרהעובר ,החמישי

<בשירמקומר"ירושלמי"בחלל
ביתאריאל;"ביתאלהראשון)
משתחררבראש-פינה",ראשונים

האקספרסיבית,השירהאלמהפרוזה
זכרותך"איברכגוןשורותהמנסחת

ורידים,שלשריריתרקמהממורס/
אורוחב",בחתךגידים/עצבים,

פורמאליןבתמיסתהזרע/כיס"שימת
 .) 33<עמ'למשמרת"
פרוזאיתריאליהביןהחדיםהמעברים
פולחניתלטקסיותחילונית,
לשוןבשפה.גםמשתקפיםוייצרית,

מונחיםרקומה ,ומיורשמישנה , l "תג

הגיאולוגיההקולנוע,מתחום
אלהקוראאתומעלהוהביולוגיה,

"רקבךומתהפילוסופיה.חביוני
חיים""נוצרים ,) 37<עמ'אורגני"

שנולדבמים",יחילאשהומ"קול
שבתהיליםמדבר"יחילה'מ"קול

עתיקהסקוטית"בלדהעולה , 8כט',
ואהבה, .) 37<עמ'ודם"בשרבלבוש

ו"כשאניהזכרנו?כברוארוטיותחום

--החושנית,הקטנה,בתיאתמחבקת
הבועל"הגברתחושתאתמכירהאני

זכרטרופית,ו"ציפור ,) 15<עמ'

<עמ'בתי"בחדרבכלובמתססגוני;
בתאריהנקבהשהיאהציפורזאת ,) 16

"הקולהואשלה;הלשוניבמבנהוזכר
קול;בתוהואזכר)(מלשוןהזוכר
זכר(לשוןומרן?"והואנקבה)(לשון
לנידהטהרהוב"מקווהנקבה);שהיא
זכרותאיבר Iמנגדמשתובבולמת

 .) 29<עמ'מפואר"
נגיעהואפילולספרפניםהרבה

 ,נטוש"פליטים"מחנהעם ,בפוליטי
היושביםשובתים,"מוסלמים
בזכרוניהמעליםבכיכר",משוכלות

כמי Iידיואתששיכלאבינויעקבאת
ערביו"צעיר ,העתידאתשידע

<עמ'הג'יהאד"בכשףמשתתףשותק;

45 (. 
בה ,ארצנומנוףבשירמסתייםהספר

ויגרפומים/יצופוהאכזב"נחלי
מכוסים"טרשיםאלהובאמת,כולם";
זהובאמת,צפון":ארץשלבשלג/

לתורה"נאמנותעם ,אנושינוף
חכמישלחותמותעם /המארכסיסטית

עםיוחסין",מגילתבצרוףציון/
מיריקה'.'אדמהעלשבתוהי"תמר
כולו?הספרשםומהותמר?היא

לכאן,שייכתהיאמההבית"?"עקרת
 ,עיקרכלעקרהאינהעצמההיאוהלא
שכלתהפוכות,מלאספרלנוונתנה
ובנעלם.בטמירבסתום,כוחו
מחדש;בספרלקרואאלאלינשארלא

"פתאוםאוליסוד;לייתגלהאולי
בזוהר--ירח/ועודירחעודאגלה
שלאחרונה(שורהקליפטי"ואפושקט

 • .ליואהספר).

שתלשמואל

לבורבניגוד
ר,מים

 :נזראשהגיבור,בן-יוסףצביה
 48 ; 1997המאוחד;הקיבוץ

עמ'

מתמלאהבור"איןלביטויבהגדרתו
מספקאבן-שושןמילוןמחולייתו",

הגשמים"מיהבא:ההסבראתלנו
פיודרךהבוראלכמישריםהיורדים

צורךישאלא ,למלאומספיקיםאינם
אתלאסוףכדיבצינורותאובתעלות

משל Iלבורולמושכםהזורמיםהמים
שאינםמצומצמתלחברהאולאדם

בהיותםמעצמםלהתפרנסיכולים
של"נסיובהאחרים.מחברתמנותקים

עצמהבכוחותלהתמודדבוגרתאשה
קרובות,נפשותאוגדןשלחוויותש
מהמולדתריחוקנתק,תותחושעם

המרכזיהמוטיבזהו-אליהוגעגוע
ספרה ,"בור"אשהשיריאתהמלווה
גיבור.בן-יוסףצביהשלהשלישי
מרימההפותחבשירכברלמעשה,
באהכמו ,האתגרכפפתאתהמשוררת

בניגודביכולתה,יששאכןלהצהיר
ולגייסמתוכה,להתמלאהמים,לבור
עלהנחוציםוהנפשהגוףימשאבאת

שנפערוהחסריםעללהתגברמנת
להתמלא;צריכה"אשהבחייה:

לבןסידאשה /,בוראשהמחולייתה,
באצילותמדוברלהתקלף.//

השלד;חוזק Iהעמודבמבנההעמידה;
עברמלאהאשההחלל.//בנפחמדובר

מאבדשאינורעבאווירמתמלאת;
שיח;להואיןסודבוראשה /טיפה.
 /אךעמודאשהההד.//עםאלאושיג

 .) 7עמ' ,"רוב"(היום"ביום.בלילה.
המועקהתחושות Iהחסרהנתק,

שלחוויותמתוךהנובעתוהמצוקה
קיומייםרצפיםושבירתארנון

סממניםכידוע,הם,אלהכל-סדורים
המערבית,השירהשלאופייניים

במזרחהמסורתיתלשירהבניגוד
תחושהמתוךדווקאהפועלתהרחוק,

משרטטתשהיאתוךמלאות,של
עולםשלותמציתיתקצרהתמונה
לעולםסביבלטייל"כדאי .ועגולשלם
ולחזור;ההבדליםאתלצמצםכדי

המשוררתכותבתהמוצא",לנקודת
יותראועיגול,להתוותבניסיון

כוחבהשיש ,מעגלסגירתמעין Iנכון
עולם"נינכןומוסיפה: Iריפוישל

וחזורהלוךנסעתיינהג.כמנהגו
טווהאניעכשיוחוט./לי;והבאתי
וששר;ומשיפטלכמרקחת:ריחות
המסעלפניהיהמהזוכרתשאיני

קוהלת",("אמרעיגול"הםועכשיו
שנותרמההםהריחות .) 10עמ'

זכרונותשלמרקחתהמסע,מתרמיל
שונותציוןנקודותביןלגשרהעשויה

בןצביהומקום.זמןשלבמרחבים
וחיההארץילידתהיאגיבוריוסף
היאשםהברית,בארצותרבותשנים

בסמינרלספרותכפרופסורמשמשת
אפוא,פלא,לאבניו-יורק.התיאולוגי

למצבונשנהחוזרביטוינותנתשהיא
במערב.יולביבמזרח'אנישל

הילדותלנופילמולדת,הגעגועים
הלכושחלקם Iישראלבארץולאנשים

במצבהיסודינדבךהםלעולמם,כבר
השירי.ובעולמההקיומי
אולי,מועדים,זהמסוגכתיבהחומרי

להיתרגםבבואםבייחודלפורענות,
שהמשוררתאלאשיר;שללשפה
הקיטשממלכודתלחמוקיודעת

בשיריםהלשוןהנוזלית.והנוסטלגיה
קצביתמדודה,להפליא,רהוטהאלה

ניכרבהםבמקומותגםומאופקת,

14 
 215גליון



מאחוריהם.עומדתגדולהנפששסערת
טשטושתוךזאתעושההיאלעתים
לפעמיםלמציאות,חלוםשביןהגבול

הנמעןאםהסוףעדלקוראברורלא
אכןאחר)אדםאוהאם,(האב,בשיר

תחושתמקרה,בכל .לעולמוהלך
לאחרגםוקיימתשרירההאובדן
הכוחואוליוהתמתנות,עיבודשעברה
הריפוי-מתהליךחלקהואהמרסן
היאחזותה Iקריהמשוררת,שלהעצמי
עימם.להשליםהבוגרנסיובהובחיים

היאמקום,מכלהשירית,התוצאה
וחזקות,קצרותשורותמרשימה:

עםויחדרגשיתמבחינהמאודנותוטע

השפהומהוקצעות.מסוגננותזאת,

געגועיםמושאכנראה,היא,העברית

גיבורבן-יוסףצביהו Iעצמובפני

ביטויים,בשיריהלשלבדעתיו
וזאתהמקורות,מןואיזכוריםמוטיבים

מליצות.שלגבהיםללנסוקמבלי
הסודהיאהכתיבהמלאכתליווא

מנורתמעיןהקסם,זה,בכלהגדול
המשורריכולשבאמצעותה Iאלאדין

ולנעוללפתוחולהתמלא,להתרוקן
אנימאז ... "ר-לבו:וסגאתמחדש

דףלהותירלא /שניםוכךכךקדתוש
החנקןאתלהבריח //כך. /טבומק.יר

מתוךזוהרלהריח / 1נרידילע
המנורה.אתלשפשף /ק,ובקב

עמ' 1("חלל"כך" / 1שייסגרשייפתח,
11 (. 8 

פלדעודד

לפתוחמספיק
חלון
 ;אחרוןסיבובסוויפט:גדייהם

זמורהכיכרינג;שרהמאנגלית:
עמ' 254ביתן

השלישיתרגומו 1ן"ואהרבובי"ס
האנגליסוויפטגדייהםשללעברית
ו"ארצמים">,למעלה"ו"מכאן(אחרי

אבלפוטנציאלהמוןעםילדוכמאוה
ה-בןסוויפטריכוז.שלחמורהבעיה

עלשניםמדייותרכברשמככב , 47
פרסאתאשתקדקיבל"הבטחה",תקן
"סיבוברועבהיוקרתיקר"וה"ב

מהשתיים:אחתשמלמדמה 1ן"ואהר
ראויהיצירההניבלא ' 96שבצירוא
אוהבריטית,הפרוזהקבייבתריו

סוויפטשלרו"ו"תהגיעטופשש
עם(ביחדהכבודקופתאתףולגר

כשלרןאחריליש"ט), 20,000
 • 1983 •בלפרסנהוהראשותועמדומ

עותקיםשהושלשרקבדהועה
בשבוענמכרון"ואהרבוסיבמ"

שלהטובכ"ספרוהכרזתאתהסריםש
חבר"רומימנעהלאנה",שה

לקבועקליל>(כרמןפטיםהשו
יוכרשניםחמישיםךותכי Iבביטחון

הגדולותהקלאסיקותכ''אחתהספר
מדיווחיהאנגלית",הספרותשל

ניצלהגםקלילכי Iלמדתיניםוהעית
גילדתעלאלימהלהתקפההטקסאת

להשמיץהנוטיםהאנגלים,המבקרים
מיםלצקתבבדבדוארצם,פריוסאת

סופריםשלידיהםעלקדושים
מה Iהשלישיהעולםוארצותמאמריקה
השטותפליטתאתהסתםמןשמסביר
לעיל.שצוטטההנחרצת

 1אחרון"ש"סיבובספקאיןכךאוכך

ביןנוזלתשאנגליותוספרהוא
כפוליםברזיםמנחה,תהכמוהשורות
זהמלוכה.בתישלמשפחתיותוצרות
העלילה,שלמהלוקאליותמתחיל

וחמישהשבעיםמתוךששבעה-עשר

מקומותשמותעלקרוייםפרקוניה
המאוחדת.הממלכהברחביואתרים
"הכרכרה"פאבראשונה:תמונה

המוזנחתבברמונדסיהשכונתי

בעלדורסג'ק .לונדוןשבדרום
אתעתהזההחזיר Iהמקומיהאטליז
לאבשר,כלכדרךלבוראנשמתו
בקשהחבריובידישהפקידלפני

"מןגופתואפראתלפזראחרונה:
איבמארגייט",הגליםשוברשלהקצה
אחרונהתחנה Iהצפוניהיםלחוףשם

אנוהזדמנותבאותהנורבגיה.לפני
הקשישיםחבריולשלושתמתוודעים

בנועםשביחדהמנוח,הקצבשל
המוזרהקבורהלמסעיוצאים Iהמאומץ
 380במרצדסהאפרצנצנתאתהמסיע

S-class . 
ביחדהעלילהמתגלגלתואילךמכאן
הפרטייםזכרונותיהםעם

הגברים.ארבעתשלוהקולקטיביים
פירותסוחר Iקברןביטוח,פקיד

למכוניות.מגרשובעלוירקות
ביובלקשוריםשחייהםמשומשות,

כמומשותפת,שתיהשלשנים
גםביחדשנשאריםסיאמייםתאומים

החללבד.ללכתרוציםכשהם
רעותמעצבות,נעוריםבחוויות

ממון'וקשריהקרבבשדהחיילים
אפליםמשפחהבסודותוכלה

מפגרתילדהרצויים,בלתי(הריונות
(ביןאסוריםרומניםוביוב'),במוסד

למשל>, Iמחבריולאחדהמנוחאשת
ומרירות.חרטהאשם,רגשות

גדולהחיבהכידועישלסוויפט

סתםבגללשמתחיליומין'עתיקזוג
מלוכלכתצלחתכמופעוטעניין
הביובתעלותלניקוזומידרדר Iבכיור
חופה.ימימששתהחלהזיכרוןשל

סוויפטשלשמחויבותוהיאהבעיה
לקוראיוגורמתהפרספקטיבותלכל

מכלהפילאתלמששהמיוסרים
חיהבאיזולדעתיכולתבלי Iצדדיו

נטייתוהיאיותרעודמרגיזהמדובר.

אתלערפלהמחברשלהאידיאולוגית
שלאטורדניים,עשןבפעלוליהעלילה
אצלתחכום.בחוסרחלילהבונחשוד
מעיקמלודרמטיבמינוןדילאסוויפט

גםצריךאנושיות.טרגדיותשל
האירועים,מסירתאופןאתלסרבל

חוריםתלושים,מידעקטעיעם
מהעצבניות,זמןוקפיצותשחורים

במיוחדאמפתימקוראגםשמונע

הנפשותשללאומללותןלהתמסר
כי Iחבלוזה(והמתות).הפועלות
מבוטללאכשרוןכאמורישלסוויפט
משוננותמקאבריותסצנותבעיצוב

ביםלאיבודכאןשהולכותלהבים,
הקטעכמומאולצות,דמעותשל

לפזרהאבליםמתחיליםשבוהנהדר

להםשנדבקהמנוח,שלאפרואת
לידיים.
הסבירבפרס,זכייתולרגלבראיון
עלהעקרוניתעמדתואתסוויפט
העובדהאת"לשקףהסופרשלחובתו

מבלבלים",דירובפיעלשהחיים
אתמגששיםשאנולדעתכדיאולם

עלרבוהנסתרבאפלה,ימינומרבית
בקושיגבלתהמווהכרתנו Iהגלוי

צריךלאמציאות,חלקיקיתופסת
רקמספיקסוויפט,בגדייהםלקרוא
שבחייםלהיותיכולאזחלון.לפתוח

עםלהשליםצריכיםאנחנוהאמיתיים,
בעולםנפגשיםש"דבריםהעובדה,

כלזהלקרות,לדבריםוגורמיםשלנו
לינדמהאבללומר".שאפשרהמ

שלהכאוטיטבעומשוםשדווקא
אתאנשיםמבקשיםהחיצון'העולם
זאתשניסחכפיאובספרים,מפלטם
זקוק"אנילנץ:זיגפרידפעם

העולם",אתלהביןבשביללסיפורים
יותריודעשאתהככלסוויפטאצל
 •פחות.מביןאתה

ריקיןאירי
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רו nאסיבוב

המככבתמצלמה,עדשתשללתיעוד
ב"מכאןראשיתכגיבורהאפילו

נוצרהנוכחיבספרגםולמעלה".
המרחיבזום,שללפעולתודומהאפקט
ראייתושדהאתפרק/מונולוגבכל
ביןיכוחולדומהתהליךרא.והקשל

שניים

טלעופר

םנז;ם.דק ,םזp~~ל~ל~יריםמ;~ך~י 9י 7ם~ריפ; ,
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 ,םי~~ ~~כ;ז ת;ך~~ז;כ~ר;קנ;ת,רים f ,תי~~~~שןה.ם~ח~ר
ןקדח,נ;~~יםך~ר;נ;ת ,ש~ ,/oל~לף~יה;~~ים:;כיםך~עים
 'י~י:ז:;ל~ז'סףס~ל~~יד
ם~ז:וים,~סדל Wקיר:רס,~א;רת;ר 9ז;כמ;~א~נכה

שכחתי'
ף~~ים.םל~ז~םפףסים 7 ~;נס~~ירים~ל
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מרגוליסאסיה 1:~ו

• 
אתהזה

ש.די.סזה v~יתת o~נרי ,;ס~ת~?יי 6
 י~~?~תמ;~יא~ע,דינות

ס:פ;ת ףיס;ע~;~~
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י;ך~~סה

ד~ר ,~;נלאש.מל.ב
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• • T-ףקךןק- •צ;ךב -: T ~ 

ש.~סהרי q ~~סרים:~ים םי~~~~ם ך~מ~~
ש.דיס.ךה ry~ית~ת~רס;

ו .ו, .ב"iוליiו"
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 T : -T ·•, :- ''.י •- :-

• 
מ~ךנהע,טוף~יש ry~ת

כש.לגש pלת ry ן~~~מק
קפו~ה.ז·לת Jזק~תנןם
~ד"ם ry ;פ~~ל

יבשתי

 ה~~~ר Qש,לד~ים~יד"
 ע~~~זקעו.רי ם~~.שכמ;

צמחים.יבשו
. : : T • 

י~ז:י o ~ראש;ן ry~הו~י~ת~ם

יתוריס~דקי~הה r ~~ל
~פ;ךה.~זקסזקית w ~א;ת;מז:יי wו

מוןר oרי" ש:.ע,ד:זש.דיל~;דים
ושם.פ"ה

T T 

נ?ירי ~~

ה rרמ;רה Jמקtכנזיריה;י
העיניםכחלהאגםליד

: -- -; T : T •• -' 

 ?לעש;תייכ"לתמה

זאת ~;נ~ל:כ"לחילא
קtכ~ה~י~ן ת~;~ ry~לייה;רךת

 ש:..של~ה oס~י
נאגר;פיאספתיממנהשנשארמהאת

 . :·-.: ·:-זד·:·-:··:-

הלכתיו

על~הלע~רת
-;-:-• T 

• 
ת;ך~לרת.~ר~ י~~

ח;ר wממ~~ה
ד~רו ם~~ w ;מ~
~ליםך 9ו~ים 7 ;ד;סקל~ה~~זקי°ךית·;ך~ל

ק;ןם~ת~~עו ר,ש~~ך~ךע,דו
מת;כםמדבר

b ~~~ת~פ i ק~י~יל:העם~די~~לסת~
 . .~חדיםך;~ים~ל.אפ;~ים

 ה~,מ~לת p "א;נריעו~ה
קךם.~י~י ;מ~

נדר~דיןסב t;ש,ם ט~~ ,;ע
דרי oת;ך~ל~חר;ר
ורצוצ;תרז;תעור;ת,כתב;תשל;ש

 : Tל~נ~ההאחת-עבירו Tי

 iסריד~א-ת~.ל~~ ·~ת
סןק;ת ת~·~נכעי
הגשםואת

: :· -:· :· 

סררסב tמך~ת
ואתה

: -T 

ן ry ~~ם~ק oז:ינר

 ר;ת~~~י_ךה~ל;ץ nלל~די
 . .~ך~ה~ןז:יי

~ r ס~הnw ש.;רw יינרנר

• 
ק,ר·~נה;ל.~ת י~~ב; ,מ~~יל
 . . .ש.דיר?ב.סלקראת
סגו~ימ;~ץ~תלי~ד~יר
~ןדונריש,לךמד~י'קס~~ן
עצומ;תנעיניםנ;הגתאני

ס~~אלית:י ry~לל-ים·~י 7o/iנים-.ך~;ש-6ך
ובימנית

-: T • 

~נרע;ךךת.לאב~~י
~~יףה; ... ף~~~·זאת ת~~ 7-

סן~ןל fע.י;ןיתי;ת ryל;רי~ה י~~
 ם:יt~~~ס.ןהסק~ל
~~נו יו:ז~~~ש.~.רםסןשסלב~דע,ן

ו~~לץ:עיל~קויח~רא;
ןיק; qןס .ך~ריך , ל~~~?ש,לא
;לדיםש.ל:דםג wry ~מרחק
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יעוז-קץ;כטאיתמר

ליליתוסערהעגלת·ילרים
1 === ~1 ~ 

עיר·חצביהמחזור:מתוך

ההום
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·מ;לדים,ן~;לתל l:זנ~גו·ךסגועוד~ל?ך~ע~ך
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עינים;ניתולההפצףעה·הנריונתוכאלו
 •- •• ' T T :--ז- ':

~תו /oמ~עורדכתינוק
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~לי·סך?,ב~תוךב~~י
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כלבי·הפראנביחותאתירא
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ו:וי
שנוגעמחרקאליעזוונ: 'מוסליהודית : 1

חבשיחקיוםלעצם
בסריעקב

הכית;עקרתאליעזרוב:מוסליהודית
 1997המאוחד;הקיבוץהוצאת

עקרתכעניינימעיסוקרחוקהספר

עוסקיםאינםהשיריםכלומר,הכית,
ולאאדמהתפוחיקילוףאוכאפיהכלל

הכית"."עקרתשמווככל-זאת .כבישול
זה?אתמסכירהאתאיך

שמאחוריההעין'מראיתהיאהבית""עקרת

חרדותנפש,מצוקותשלעולםמסתתר
לידה,שלאחרדיכאוןכמואפליםויצרים
ודיכויבמשפחהאלימותאונס,בנות,מילת

בשירהכהעדהועלושלאנושאים-
הבית","עקרתשלבנפשההםאךהעברית,

את-כמים""מי-משיריךכאחד

לכתה.אםכיןעריותגילויעלמספרת
שתלטףמאמה,מכקשתהקטנההכת
לשירמתייחסלאאניערוותה.זא

בחכרה,וביוגרפיעובדתימקרהכאל
ליגורםלירי,כשירהתיאורעצםאכל

חוויהעלביסוסכאןשישלחשוב
נכון?זחאישית.

במובןאוההלכהעל-פיעריות""גילוי
לאחות,אחביןמיןליחסימתייחסהמשפטי

מדוברשכאןנכוןונו',ובתאבובן'אם

חיבוקיםלבת:אםביןגדולהפיזיתבקרבה
נועז.מינימשהוגםבהםשישנישוקיםו

כביטוימשתמשתזאאופן,ככל
הקטנה.לכתהמיוחסאשה"!"ממש
גשתמרדלאשההילדהכיןהקרבה

וברורה?

גדולה,מאודפיסיתבקירבהשמדוברברור
אבלעריות.כגילויקיצוניתלאגםאם

המזכירבמים","מישלהשיריבקולאז'
אליוט,ט.ס.שלהישימון""ארץאתבמשהו
לאלבתהקולטמאדאםביןהחושניתהסצנה
גומליןביחסיעומדתאלאכשלעצמה,באה
שבאותואלהלהשקדמוסיטואציותעם

פרספקטיבותלהעמידכוונתןאשראחריה,
והחיים.המוותהמים,שלוסותרותשונות

כאספקטיםשעוסקהיחידהשירלאחז
שם"טורפים",השירגםמיניים.

מראש?ידועאונסעלמדובר
בלבטבועהאונסיצרחשש.עלמדובר
כמהטורפים.יצוריםמסוימים,יצורים

יתפרץ.האונסולהגבילו'אותולסגורשינסו
עלקולרלוששמוהנמר'כמוהואהאנס

האונסממנו'סרהשההשגחהברגעהצוואר.

באונסאלאמסוים,באנסמדוברלאמתבצע.
האנושיבטבעומעולם,מאזונתוןכמצב
 .הפראיהגברי'

 .טבעתופעותכהוכחתעוסקתלאשירה
מדעיתתופעהכאללזהמתייחסתזא

והאנסלהתבצעמוכרחהאונסוכרוקח.
גבראלאנמראינולכנהכפז'והנוסע
ליריששירנניחכראי .ומסודרמעונב

קונקרטיתאישיתלחוויהביטוילתתאב
למטאפורהלהפוךניתןהחוויהושאת

אתלמהתסביריזחרקעעלגדולה.
איןהרימאוד?כללימשחועלכותבת
כללית.שהיאחוויה
יכולאתהאישיתחוויהעלמדברכשאתה

להזיותאובפועלשאירעלמשהולהתייחס
כלומרחלומיות:להיותשיכולותוחרדות,

עלומדוברבחלום.שהתרחשהסיטואציה
נשים.עלחתתהאתהמטילהקיימת,תופעה
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חראשהגברבכךבעיהישמבחינתי

ביטוילתתשבאמושג .תיאורטימושג
נמרכאןנדרשלדעתיהגברים.לכל
ודם.בשראחד

לחוויהוקונקרטיותמוחשיותשנתתיחשבתי
מיוחדת,בפלנטההמתרחשתחלומיתאישית
ושומרסגורבמחנהמצוייםאנובהמוזרה,

נמרהמגדלעליונה,השגחהמטעםנתמנה
 ,אחר-כך .צווארועלקולרשישבגן'

הלבנה,בפז'והאנסשלהריאליסטיבתיאור
עלמסתמכתאניוטיט,עפרבשביליהשועט

הדרוםבאזורחיילותשאנסמסוים,אנס
שעדהלבנה",בפז'ו"האנסבעיתונותכונהו

נתפס.לאהיום

בירושלים?נולדת
ליטא-הואהמוצאבארץ.עשירידורכן,

לושישנעורי'שםאליעזרוב,השםלטביה.
על-ידישאומץמוסף,שםהואבוכרי'צליל
לייביהודהשלמההרבאבי'שלסבו

שלהראשוןהאשכנזיהרבקזרנובסקי,
להקיםכדילבוכרה,נשלחהוא .חברוןיהודי
מאחרונו'.כשרהשחיטהמקוואות,בה

להיכנסהיהיכוללא ,רוסינתיןשהיה
והואאליעזרקראולאביו .שמועםלבוכרה
הטיפוסית.הבוכריתהסיומתאתלוהוסיף

יהודישלהראשיכרבכיהןסבתווא
יהדותשנה.עשרהארבעבמשךבוכרה,

נכתבוומופת,קדושאישבוראתהבוכרה

מאודפעילהיההואופיוטים.ספריםעליו
מקוםבכלהיהודיםשללמצבםהקשורבכל

בעולם.

החרדית?היהדותשלכנציג
הזאת.גרתההתפלקיימתחיתהלאאז

הרצל'עםהתכתבויותעלסופרבילדותי
 ,האוסטרו-הונגריוהקיסרהתורכיהסולטן

מדוברהיהודים.מדינתהקמתרקעעל
יותרלפניאשר ,בינלאומיפוליטי'באיש
הערכהמתוך .להודועדהגיעשנהממאה

שמואתשובשינהשלאומשוםשלולאישיות
אתנושאיםאנחנומבוכרה,ארצהבחזרתו

היום.עדהזההמשפחהשם

החרדית?העדהבמסגרתחיהrא

מסגרתשזויעקב,בביתלמדתיאבללא.
כשהתחלתיחרדית.ואפילומאודדתית

עבריתספרותבאוניברסיטה,ללמוד

ללמודנאלצתיכללית,פילוסופיהו
"במחתרת".

חוריך?עסקוכמה

שכונתשלרבהמותוליוםעדהיהז"לאבי
ישיבתשלהכוללוראשבירושליםוןקטמ

המנדטבתקופתביבנה"."כרםההסדר

רבםלשמשהלאומי""הוועדמטעםנתמנה
חיתההמינוימטרתכאשרלטרדן'עצורישל

שלובמסווההעצוריםשלרוחםאתלעודד
ידיעותלהעבירותפילה,תורהלימוד

דינם.ולעורכימשפחותיהםלבנימהעצירים
לח"יאצ"ל'המחתרותעצוריהעצורים,

אולקניההגליהאומשפטלפניהיווההגנה
שלההלכתיספרולגרדום.עליהאפילו

תשאליהלא"ציוןעל-שםציון","שאליאבי
שאלותספר ,בעיקרוהוא,אסיריך",לשלום

במחנהשהתעוררוהלכתיות,ותשובות
לטורןקורותעלמסופרבמבואלטורן.
קיבלהספררב-מבקר.שלמבטומבחינת

היוםועדהמשמר"ב"עלאפילורב,כיסוי
 .שלוחדשותמהדורותנדפסות

היאעכשיושלךהמצומצמתהמשפחה
דתית?

שואה,יצולב ,בדחולילידהואבעלי
מתבטאלדתשלוהיחס .במקצועופיסיקאי
הייתיבניאתמסגרת.עלבשמירהבעיקר
שלזהבשלבדרך",כ"מחפשימגדירה
דתית.ובתיחייהם,

ואת?

רליגיוזית.נשמהמצוות,שומרתאני

החברים?והסביבה?

דתיים-המחנותמשביבאיםשליהחברים
וחילונים.

להתקייםיכולהחיתהכמוךמשוררת
החרדית?חכרהמתוךגלויקרעבלי

לבחורנישאתחייתאילותיאורטית,
שכרוךמהוכלחדתשמחתעםישיבה
 .לצאת?יכולחיההספרהאםבכך,

במשה.שבחרתיהסיבהוזאתשלא.בוודאי
 ,המחשבתיהחופשלייהיהשאיתר ,חשבתי
ליהפריעובדתוהכפיההכבלים .יהיצירה
אישלישנראהבמי ,בחרתילכןמאוד.
רקלאדברים,עלייכפהשלאהעולם,
אחרים.גםאלאדתיים

בעיקר?כפירהכאןאיןהאם

המינים","מוצאלשירמתייחסאתהאם
התניא"ל"בעלנצרהיאבשירהדוברתשבו

ומשחקתקלפיםהטורפתאחרים,וצדיקים
המעלה ,סיטיבאטלנטיקבקזינובקרביה

העולם:בריאתעלשונותמדעיותתיאוריות
סיומתכאשרכאוס,אנטרופיה,אבולוציה,

הריבקרביה",משחק"אלוהים;היא:השיר
כפירה.בכךשיראוכאלהיהיושבוודאי

מחקרית,מצבתמונתלהביאניסיתיאני
אינהתיאוריהאףקרביה,במשחקיכמואשר

ודאית.מוחלטת,

עלמדבראניהשיר.עלמדברלאאני
המשוררת.

אדםאניוהמיסטית,האינטואיטיביתברמה

הפיזיקהובמיוחדהמדע,זה,יחד-עםמאמין.

מושכיםמאודהאסטרו-פיזיקה,המודרנית,

נותניםשהםוהפתרונותהתיאוריותאותי.

להםוישרציונלייםאינםרבים,במקרים
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 ם:~~~ל~יםקךירףת
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אפלתםהמים,נגעש
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ס?אר;) י~ד~~
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קסם.רווימיסטיאפקט

 • 37 • 36כעמ'כספר.שיריםשני
שחפנוכטבועים-כטביעהעוסקים

חכוונחחאםמותם.לאחרומונים
לרמון?חופנתחנשמחחמרותשלאחר

שהופךקול'בתהקול'לכוחהתייחסתי
לדמון.

כאלוהים?קשורהאינחקולכתחאם
אבלאלוהים.דברנבואה.מעיןהיאקולבת
הדמוני.במובןקוללבתהתייחסתיכאן
היאבקולה,כן'פיעלואףשנפטרהאשה

ומורא.קללהולהטיללהשפיעממשיכה

הסבירי.

בהברותבטלפון'שומעתשאניחלמתי
קולאתפשר'חסרותהיסטריות,צועקות,

חיתהשאמימסוג(הברותשנפטרהאמי

זוועה>.חלומותכשחלמהבחייהמשמיעה
אלי'שכוונהכקללה,אותןפירשתיבחלומי

ברדיובקולישיריםקלטתהשמעתעקב
בשבת.

לאמך?מתייחסיםהשיריםשני
סקוטיתלבלדהמתייחסהשניהשירלא.

אתהמחזירהוולבאשרורםלאשהעתיקה.
קולה,בהשבעתאחד'ללילהלחיים,בניה
להפך.זהאמיאצלואילו

חמיסטיפיקציח?מהלשם
שבמציאות.הרב-ממדיותאתתופסתאני

אוריאליסטיקונקרטי'מצבלצדלכן'
אומטאפיזיממדגםיבואסוריאליסטי'

מיסטי.

"עזרהכמולמוסדותהמודעותהשחרור'
חיתהלאעדייןרווחה"לשכת-סוציאלית

לבקשכדילרבהגיעוהנזקקיםוכלקיימת
ופוניםמנזקקיםהמההביתוסע.דעזרה

כמונראההיההואלפעמיםובעצה.בשאלה
(היינומהבנותאחתכלוהקדש.תמחויבית

הביתבעבודותחלקנטלהילדים>שבעה
שלושמגילהחלהבית.בפרנסתעזרהוגם

עזרשיעוריבמתןיוםמדיעבדתיעשרה

ילדים.במוסד

טיוטות?עלחרבחעוברתתא
שניםעשראצלילשכביכולשירהמון.
מאות .לינראיתשלאאחתמלהבגלל
לאבחשיבותם,בטוחהלאשאנידברים
אור.יראו

למח?
הראויותהחוויותאתמאודבוררתאני

הקיוםלעצםהנוגעותאלהרק-למבע
עלשיראכתובלאאניהאנושי.הנשי,
 .אליווהמודעותלסלוןמהוילוןהצלתזוזת

חפוסט-מוררניסטייםהזרמיםאחר

 .חיבתנוזמןחראחשירשערךאומר
חראחשיראתכותבהמשוררבוחזמן

כברחשירזח.אחריחשירח.חוויית

 .חשירחיאנחחכתיחוויית .ערךחסר
ורגעהחוויה .נכוןאוליזההחוויהמבחינת
אחר-כךמנציםשממנוהגרעין'הםכתיבתה

לתיאוריותנתייחסאםאבלוהעלים.הענפים
וסותרות,נרחבותשהןפוסט-מודרניסטיות,

הםשירישלמסוימיםשמבניםאומרתהייתי
"מיהשירלמשלכמופוסט-מודרניסטיים.

שונותפרספקטיבותמציגהאניבובמים",

והחיים.המוותהמים,שלוסותרות

בררך?ספרישלעתיר?תוכניותלךשי
לשםלעיבוד.הזקוקיםרביםגלםחומרייש
שירינפשי.ומרחבלפנאיזקוקהאניכך

ב-עמיחייהודהידיעלנתפרסמוהראשונים
הכולבסךהוצאתימאזב"עכשיו", 1968

לאט.לאטהכול'שירה.קבצישלושה

ונח.ותדח

נ.בלהה

• 
מוות"זרים,"קרובים,-שלךשירשי

מכים-במשפחהבאלימותהעוסק
שמדוברכךעלמעירזחחאםילרח.

אכלקשחשחראכמשחומבחינתך
קוראיםשאנחנומחלפינדיר?

דברחיאילדיםנגראלימותבעיתונים.
שביום-יום?

מהעללמחותהבית""עקרתשלתפקידה
למכה.רפואהלהקדיםשקורה.

אוטוביוגרפי?חשיר

כהתעללותלא-ילדיםהכאתבילדותיכן.
-ענישהואמצעיחינוךכדרךאלאלשמה
נורמטיבית.חיתה

חאכ?אוהאםהילרים.אתחינךדכ
שיחות,חינוך;שלבמונחיםלדברקשה

דתייםוכלליםחוקיםמערכתחיתההסברה.
עלולנהרגלצייתצריכיםשהיינוואחרים,

ובצורכיתורהבלימודעסוקהיהאביפיהם.
הימיםכלמתרוצצתחיתהואמיציבור

לכלפתרונותלמצואכדישונים,במוסדות
מלחמתאחריוחולים.יתומיםמסכנים,מיני
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:P ~ f ~רק,~א;ך ~ר:

זק~ךה. u~תלר~רי~הסר~ס
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סתם,
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• 
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ואתהשראתומקוראתלגלותוגםבמלאכתושהשקיעהענקית,עבודתולע
להדגישעליזה,בענייןמעטים.לאשיריםלגבישאב,שמהםהמקורות
היהולאפשרותבליומסוגר'סגורמחבר Iבשירתוהיה,שצלאןבמיוחד'

אליוכשפנוידוע,היהדבר.לפרשאומידעשלקורטלחשוףאפילומוכן
בעצמכם",תגלוואזושובשובוקראו"קראולומר:נוהגהיהזה,בעניין

למקורותמודעהיההואביסודה.פשוטהששירתובהזדמנות,הדגישהוא
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 ·יt·ס~;גזpקרל~

 ) 1907וזהב","דםךו(מת

 ) Ady Endre (1877•1919אריאנררח
ועבדמשפטיםלמדאירמינדסנט.הקטןבכפרנולד

אתשהביאהראשוןהמשוררהיה .כעיתונאי

באהבה,עוסקיםשיריוההונגרית.לשירההסימבוליזם
האדםביחסומערב,מזרחביןהחצויהבהונגריות

הקץובקרבתהנרקיסיסטיהאגובפולחן Iלאלוהיו
המשוויםאחדאדיהיהחייובימיכבר .והחידלון
כמשוררהושמץגםאךביותרהנערציםההונגרים

לחייאותוהביאהעצמיההרסדחףבלתי-מוסרי.
בצעירותו.מתאווהליולחוהמרהלטיפהת,וללוה

"להתאהבאליהו","במרכבתוזהב","דםספריו:מבין
 1אדישלהעיזבוןשיריהמתים","בראשמפציר",אני

 , 1923בשנתלאוריצאוהאחרונות","הארניות

 ) Jozef Attila (1937-1905יוז'ףאטילח

ביתמותעוסקתיוז'ףאטילהשלהאישיתשירתו
אתמתארתאליההקשורההחברתיתשירתוובאהבה,

ספריו:מביןהפועלים.מעמדשלוהאומללותהעוניחיי
"ליל 1אם"ליואיןאבלי"אין /היופי""קבצן

יוז'ףאטילהמאוד","כואבהדוב",מחולפוכרים",
 , 32בגילהתאבד

הזועקאנילא

 . . ,ק~;נס~רץ~דורסז;ע.ק, י~~לא

 ,ע~ו:ז. /oח~ז wס ,חזהו ,חזהו
הצלולה,הנחליםלמצולתהצמד

ry ~ןגו~~י'ת;ד;ל •ק~ן~-: T 

ה~הל;מים,א;ר;.רי nמאהסתתר
 ,םי~~~לזp~םת wסח-פ~~~רת~קרב

נאפה,עתהשזהנלחםהתחבאהוי,'
• : -•• -•,• :• :• :• -T T •: : •: 

 .ן~ 9 נ=7 ,ף;מ~pז~ן 9 נ=7
רעננים,בממטריםלאדמהחלחל

 •-ז: ~ף~;•~~ ה~~ T~ל iטןא /oל

יף. ~~~תלךחץתו~ל ד.ח~~דק
גבע;לשלהזעירחד;היה

 tל'גדל•אזת;•כללם Tהע;~•מציר
• • T T -T • : 

כ;כבים!צמר;ת,צפרים,מכ;נ;ת, ,ה;י

 • Tל-ילדים.~~בעתןה, r ,ע: ,ונ~~

q רי~, q ס:ב, 1ס~ה~ריr י, 
 ,ךר ry ~~ם~יןנ;ןא,~ם~ין
 .ק~;נס~ךץ~דורמז;ע.ק, י~~לא

 ) 1925זועק",אני"לא(מתוך
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סילאג'יש iק iמ iד

2 
לחרות")אהבה"שירי(מהסדרה

אהבתי
-:-T • 

~ך~לא;סךח~זpז:יי י~~
א;סךיז:י tpח~~ך~רי ד;:

אדםכמ;י;ת nלשכחתינמעטשנבר
 TT : :• •:-ז-:•ז:•;

א;סךח~זpז:יי~ך~ריד 1:
נפשיאתיכלשהצער

;· ---. .. ... -: . 

א;סךח~זpז:יי~ך~רי ד;:
נעצמיהאמףנהאתלאבדשהתחלתי

;· ' : -: ' : -'' .'' T :,י• T : -: • 

~ q ע,קבךי; f ד:ר

~בףי;ת:ם J;ע.ייקיה oה~
~;~~ךרים~טףךי-ע.~ים

ע,~~יםג;ת 9 ~;
סקןבך;ת tp ~~חףץ

ים·ס~ז;ס~יף~~~ים

ס~ל:הע,~יק;ר;ת ל;:~ףז:יי 9סד ך~~~ת
א;תיללדתשתשףביידעתיכי

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

א;הי י~;~י:ז /oכרי
א;סךמ;~א י~~כי

פילינסקייאנוש

סתרירישום

סריק~סללסע.ץ~ף
ש;נ::יק,ס~ן ת~ד~~~

o/ ס~ירo/ ךק.טry 'לףל
 .גבףלל;תרהדשאוכר

: --:• :• T : 

.זכר' Jף~ל~ףנ;~ל
להסתתר'נחפז'השביל

-: • :• : T : • : -•• 

~~~~י•חהףךןךדק;ץ
ךרףך: ;, fןף,א;_רב

;רףךים~ק;ת 9;ז n ~~סךח.ק,

ס~סףךים. םי~~;נ~~

 ) 1959השלישי","ביום(מתוך

שהתחלתיכמי

מתמתח,הנמרהמפצחנאג;ז

 . nפ;תה~א- ';וiל-~זר ,ק~ tל-ן~;נ~~
~ w סw נרג-ע,זאת~כלהףאי°;ךדל.ג
 T :ע;~~הףא •ך~ז ,קר~~~~ןסז" 6

סוpלים:ריק;תריק~דסז~ל
הנמלים.ל;ת nז;שחרות

: :--: T • 

H ~ 

~ 

 ,ס~ג;ז~קל~ת~ס:ה~ה~לןה.
 .נג;זזהשכלתחשבףואל

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

 ) 1976"חצץ",(מתוך

לאושר?נחוץמה

ה wל~ע.
סר~הל;חףץ·~.לא
אנשיםשני

 . ז-: .. :

 ז:~~קנףק

 ה~י~;~לסריץ
לחםמלח,

:· -:· ... 

אהבתי
-:-T • 

א;סךיז:י tpח~~ך~ריד 1:
ח"לשמשכחתינמעטשכבר

- :· ·:ז--:·ז:·:

~~ידןע.ב.~ליכמ;

א;סךח~זpז:יי~ך~ריד 1:
לויקדסע,~כרי
נאהב;תהטה;רהההפה,את

" -T T : -T T -: T 

סקץ. ר;:~ר w ~ןה. fןז:יי' o ~ח~ י~~
~ים. wסקץ~י ה~~~ר f ,דז:יי o ~ח~ ;מ~
השבשבףיכמ;

ל~תק,~יף iףמ , iל~~ר
 • ז:~ oנ;ףן~~יו ,ה~ ry;ליב wי;

 ) 1972"צנינים",(מתוך

 > Pilinszky Janos <1981-1921פילינסקייאנוש

עד"חיים"העתכתבלעורךכעוזרעבדבודפשט.יליד
מלחמתשלהאחרונההשנהבמשךגויס.שבה , 1944שנת

שבגרמניההרבאךהריכוזבמחנההיההשביחהעולם
בשירתוהמרכזייםהנושאיםאחדהןהמלחמהוזוועות
"ציפורומקביליים","טרפזספריו:המטאפיסית.הנוצרית

ו"מכתש"."צנינים",השלישי","ביוםזהב",

חדר

ת 7ךךל;ן 6
~חףץ ם~~

גשםשלאדניםממטרים
• : T • :-.,• • :• :• :• 

~י~ךה;ת.ך~זפף~ן ,~ן

~ך~לד~יםע,ן~ים~ין ל~~
~םי~להל f~~ים ם:~,ע~-ם~~דק
מש;רריםשלהגד;ליםשיריהםכמ;

 . : : ... . :- ·:-~ם-,גך;לי

התנ;ננףתהםהשארכל
T T : -•• • : : 

 ) 1963התעופה"בשדה"חלום :ך(מתו

קנטורפטר
 Szilagyi Domokos (1938-סילאג'י,ומוקרש

1976 ( 
בןנאג'שומקוט,הכפרילידומתרגם,פרוס Iררמשו

חי 1970 • 1960השניםביןרפורמיסטי.לכומר
(קלוז'-נאפוקה).בקולוז'וארגרמכןלאחרקרשט.ובב
ברומניהביותרהחשובההונגריהמשוררהיהאגיילס

התמקדהלרובהעשרים.המאהשלהשביחבמחצית
ובחיפושמהיומיוםבסלידהנגרדיסטיתווהאותשיר
קץשם-1976בהאדם.ושלמותהקדמהיתרונותאחר

 .לוiייו

אגוזבקליפת

;גח,לג /oסרףך f~ןסז~ל
 .ח~ p ~~ג;זרףך f~?סז~ל
 ,ז;חרסר Qסר~ך f~דסז~ל

 .נמרל;חיהמפצחנאג;"ז
•:: T T ••, : --T •• 

~ q ךית-ך~ר

:p ב·ראש~

 ,ק; n ~-ע,רית

~~ןחים~ך 'ר~~~-י~
~יק. 9 ~לא~ך ,~כיי;נ::יר

 ) 1988גדלים","איך(מתוך

 > Kantor Peter (1949-קנטורפטר

אנגליתבודפשטבאוניברסיטתלמדבודפשט.יליד
מתפרנסכיוםכמתרגם.שוניםעתבכתביועבדורוסית

בשירההבולטיםהיוצריםלאחדונחשבמכתיבהבעיקר
וו-"ציפ"חצץ"' :ספריומבין .-ימינובתההונגרית

השמים",גדליםכיצדסדיה",ומכהחבורה"פצעדג",
עלים".למטהצמרת,"למעלה

סערירמימהונגרית:
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 :נi)וי~
c=: 
=== 

נאשאדיפטררי iצ'שאנדור ~ ~ 1

נטושבבניין-מפלגהשיטוט

שףב,ן~;י;ת n ס~~רלת;ת
 .ם:ד:·י~ qדךים,'~פאףךמ;תןאךך yפ;קב~~י
מז:וקןה~על ת~ר.~~מ ,מ~~סז :ך~-ל~ ר~~ל'~כ

ט;ך~ים. 9~ח~~ףךי-מקיר~םף~~רים

ך;~ה י~~ ,ה~ן~ ,~~נ;ת-ס~נכרב~ם,ה"פ~ך
 ,ק;~-ת;ל,ע~ץ;,יןה q-ת.;ך;נ~ף~בףך;ת ת;ע;~~

 :ןי~~ י~~י~סר;~ה.עלךהף:ים םך·י~~~ר~ז
ן~אןח~יעף.ןהך~י;ד~ךם?ן~אןח~יעךה.~י~ד

w 1~יב 9 ~~חף~י-~~יסה~קשףר;ת םי~~~ס-ת;~ק 

ציצי-משילימים:צעירוע;דניר;נה, nלאה.פכשעברתי
~ךה.ךה~הת. i•סרילאעל •ם,~:ףל~ף Tסימ~נרילי-ם- 'זp~קצרת

הפעףר;תוהתה;מ;תל;נ;ת nה;ת nגמזו~;ת-החדרים, ?יםנינת

~ק;ם ל~~ .ש;נ~-ת;מ~ע~~ד~ן,~~רף;ת~דסף- iח~כ~ג;~י iנ;ת-מ qד /o ·ת oנ:ו
o/, ;ס~ןהס~~לליםמקיר;ת~ין~יע.י;יר;א;ת-~ע.ת~~סלך י~~נ
 .פשעמלבצענמנעףשנהפסת-אדמהאפלףתמצאלא
~ J י~;: b-6 רע.ר~-ר~ים ..~~לי~י~ע.ז~~לף זי~-=.יו~;ר~י;ןo חזקא~ים~

 ת;א~~~~תףס~ל~ש;ת~כ;ס;ת-מ~~ישס~~סם!~לי ;ה·נ;ת.'ס~ר; י~~--~ל
סו;ן~א~ת ~ע~~ם ry~~יםעל~~יםן' ryפה:~םמ~~ד~יםמנכד:~ים

כליל.מאדימ;תכשפניהםףצרףדי-צליל,חזיר~יםהמנ;נ;תושרף
: T : • • • • - : : •• • : •: •• : •: : • - : -T • 

משמרתועלער

 ,םי~;מ~:~ינף

~~להסל;ןה~ך
נשא-ורםמגדל
 .משמרת;עלשערלמ;

: . ·.· .. -. : -: 

ב;~~סן~יםך~נף~ז:t~~י-ס~נריק,ה;נףיהףא
שלבגבת;לףלינ~;ת.נמדרג;תורדתעלה

T '." '." T •• : - : • T : T • : .'' 

ר tל;ם q ם;~~ס- י~-א~~~ק;לרקת.~~~דלתת, o ;~~סר~~ה
סגףףל ,/oךת ry ~~:ה tQדקךאףלי~יב? 9 ~ד~זףם-ךב;ךים עי~~~

ע.ד~ל ;נ;·י~ר· oכ·ךאףלי ?ך~-ל~ןנ;ת םי~~~~ח~חידףהף
ס~~ז:ו~ים? ה~~~ס-י.ל.ע~ ם;ק~~~םם w ~ע;מ;ד~הר w ~ ,~י ,p:ןלא-
ף~~~יםע.ץ-סל~~ה, י~ף~~~תסחףץ~ןט;ת 7ק;~ן;י

י;דע~י~ןצףדים.ה q ~ wב~~רים~~יקיי r~ד~ת~נ::יק wמ~ע;ן
~סןש?~סי~~~חיל ז:~~~~הף

ב tר~רי-ס~~ש;~זקיםסדש ryסנ'ק.ר
ה.פהיחידהוח~ת-הלילהטףסים,כמ;

 .השער.':-רעמת--.נעלתהחשכה
מ~.מךת;:-עלער iלמ~ , Tא~ל•ם
כעת, iזר~חתאתה•לילה•:חיל Tמת
 •• T Tש•ערי:ם ;ז; nפ;ת •וגם

םי wעמףד-~עםדק·ר Tרים; f ·~~-יו:זד-~
סל;לה~ת;ךית. ~ wא;סםנ;ע.להףא
 'ן~-י~חגה .לדךכ;ס:קףםי;~א
ל'הכאיש.שללב;א;מצפהאינני

 .לי.שחש~במי ...כל:נמחצתי'~ך·ף~ים
: ' ' : ' ' T T ' T '." ' 

 r~י ryף~ס~יד~רדם-~אן~י~נף w~י
לע;לםהףאהנכ;נה.השעהאת
 T : T :-ע: Tי iי_לא

 > Vasadi Peter <1926-ואשאריפטר

(כתב-עת)."ויגיליה"חוגיעםהנמנהקתולי,-ש·דת'אי
שלהמחודשתהתחזקותהלאחרבעיקרמוניטיןלויצאו

נושאיםחדורהכתיבתובהונגריה.הנוצריתהכנסיה

בנושאיםמאמריםמפרסםלהגות.ונוסהאמוניים·ביבליים
גם-יחד.ותיאולוגייםספרותיים

 > Cso6ri Sandor <1930-צ'ורישאנדור

היום.שלבהונגריהביותרהנודעהמשורראיכרים.'למשפחתבן
ברורהדגםבהנשמעאךעזה,מטפוריקהפריחושנית,באווירהמצטיינתשירתו

ומרד.אכזבהנחלהקומוניזם,ברכיעלשגדלדורשללבעיותיו
 ,המשטרשינוילאחראולם,בארצו.ליברליזאציהלמעןמאבקניהלשניםבמשך

פנהממושךפולמוסבסוףכמו-אנטישמיות.בעמדותהסתבך , 90ה·שנותבתחילת
מתמסרהואכיום .נגדוההאשמותאתגםוהכחישיומיומיתלפוליטיקהרףוע

ביותרהיוקרתילפרסהנחשבק;שות",ב"פרסזכהלאחרונהבלבד.לספרות
בהונגריה.
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~ך~אי ש~~~

הציפורים?אתשומעאתה

ס~~רים?~תש;~ע~נכה
 .א;נכןש;~ע~נכה.~ם:ק~ריי /oע~
י;ה.רק tסק;ךןי;ךע:~נכה:ק~ריי /oךע~
;ת-ס~ךא n ~~ס~ ,ת;פ: rס~סן~יך;ת~ן

מ; p:סק;לא 1הק tס ..לת·~נ;ש 7ו~ק
~י~עיד;ת~~ים~א;תסע.~ים. · ת;ך~~

זה~ת.ךה~ים p ~~~ך ,ן ry ~פ;געסדעל~ין
ךס~ל;ך;~יל.לי-סן~ןה 1ס 7 ~
 .םי~;~ס-י~ 1ג 7 ה~;,~ ,ס.דרו~ןא;נכן?ס~יר~ין~םך

 .ל~~?ס~;נכה,ס~י;ה~תסך~ה.ך;ריםלדעת~יtקיב;תהן , ן~~
רסד~הסןךר~ןא;נכהת 7 ; 7 ~~ י~~י~~ע.ת ,ן;~פךה ן~~ה~ה,
~עלליס fך;~ןע,~ף·ע.ץע.י~יף: ;מ~?ךא;ת~ל 1~ת:קרידק

ת;ךי 9 ~~אךח??אזס~~יע;תך~~רים
- ,ף~ fv~ןדףק;ךא;ת

 ,א;נכן~~ין~נכה~י P:יו wע~
 ,ם:~~ק:ס-ק w ~~ת~~ין~נכה
מעלה-מעלההמטפסים;ת nהלואתח;ת 1הרארבעאת

- : T T :- • :- :;ךא fiסק;ל" 6.י~ת fע•סע.ץ 1 ;:~ת;ך

~ת~ם ז~~ר oל~ 1ת, 1ס~ליחר~ת
pry ס~ךי~הry דךכ; 7 א~;~סמכקיקךק 9ס~תך~ן ',ת~ן

ע;ךם ryך~תס~רי~יםס~~ן יק~,ע~~
ל~~רים. ,~ז~םב, wסק .ש~ך~ 1~דםס~ל~לר

ה 9עד-:קרי-;~יסךםף~~~כזסךם~ןי;ה.רסךקק;לן
יריםלאאישלא,ר;נה. nהאת 1ההשתלהבעם

• -• : -; :-- : - T T • T " 

 1:רימ~גי-ס~ןם~ך ,ת: 1ע.ץ-סע,~ף~ת

סן~ן.~ב;א , ן~~ ryש- 1ג~ת

לרגסהער wס:~נכחק;ךם 7
הללב"ור ,שעריואתיפתחהתה;םגם .כל;טה;ךוהףא i ~~ T:n ~ o ך~ק~יבדry .י.י- : •ם: TT : -.. 

ט~ך~י~יש\;(ןאן

הענניםעםהנסחפיםאילנות

H .,. -~, 
סע,~~ים.עםס~ים 9ס~ס~יןנ;ת;ק n ~~ת o ג~~?~~tידל י~~

 >.ם 1סלא-:קלדע.~יה w ר_;ג;זקית<כ~ןה
המלחש.לאלםמנעדמזמזמיםצבעים

 ··-:- ·:••ז--· ·::-: •:ז

~יב. 9 ~א;.ז:וייף r ~ס~~קףתסע;ך?יםס~דחיםךצ;ן
סך~ה,ז;נים qדעםף OQל;ך.:של fi ~נ;ז-ד~ p:-ס~ךיר

,סז;ניד.~להףא ת~~;ע~~~פ;ך~ל~ןהדק
ים, rס~רסעל·~גיל~טים 7נ;ןסד?ר;נ;ת

זבד-מהי;דעיםאב~לש;.ני.עלוחלבלדבשנדומה
 T-.ד rע iןל p:סשףב ;נ~~~- ה~:;~רסע;לם~על

על-להשיחזאת,בכל ,כשנףכלימי-העתידגם 1יגיעאףלי
-- •:ז:ז- ·:: •ז•: ··:- ·--

 .יוא;ך;3כ

 >- Turczi Istvan <7 195טוך~י~זp~באן

הקומוניסטיהמשטרבסוףבהונגריהשקמוהיוצריםקבוצותעםנמנה

בעולםגםהמורגשתכפולה,שייכותהדמוקרטי:המשטרובתחילת
מהווירומן(פרסםפרוזהגםכותבמשירה,לבדהמשורר.שלכתיבתו

בשםלשירהכתב-עתועורךהסוף-קומוניסטית>בהונגריההסטודנטים
העולם.משירתלתרגםמרבה"פרנסוס".

Ger0 (1933ג.רג.אי~ג~ש . ely Agnes • ( 
 .השואהבחותםטבועה Iאינטלקטואליאופיבעלתשהיאכתיבתה, ...דיהוהי
השירהלרבותהעולם,משירתלתרגםומרבהומסותפרוזהגםתבתוכ

משוררים.שלבפסטיבלוהשתתפהבארץאחדותפעמיםביקרההישראלית.
אגבשנחשבתשנים,מספרלפניאג', Jן_נש· Jש J ~~המשוררתשלמותהאחרל

ההונגרית.פרות"ס"בביותרהבולטתררתולמשגרגאי

טותקריסטינה

נקורת-רתיחה

 .ת;צ~;ננ;צ;תעםגץ ' 'f:gסהףא~עיר

 ,ה~~~~ךים~ן ,םג~~~~ ר~;
 •ירכיועלנשמשמתחממתלטאת-זהב

ס~ים. •~נ;ת T ם~:ר~~;ל i ~- ,ה~ר.י~:ע,ןה ~ T :ץ:']:כך
ה~ףאר'עללהסביבאדמהפניניםמחוזת

 .ע~~~קריןהף 9f ~ת~ן~ ·•הףא,~ה 9 ~-ר·-~נ-~-ך

 ,ס~;ך~רסא;ר-נכם w~.ז:וי
 •לשתיםשנחתכהנףעה-סירתם

' TT T :•:•::ז •:-• 

J 

 > • Toth Krisztina (1967ט;תזקי;ח Qקךי

שליטהאהבהנושאביותר.הצעירההמשורריםמשמרתעםנמנית
שירה,ספרישניכהעדפירסמהבכתיבתה.בלעדיבאורחכסעמ

לצבעוניותם.הודותממשית,תשומת-לבשעוררו

יעוז-קסטאיתמרמהונגרית:
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 5וי~
אגבשבאג'נמשזלקזולטאן ~ ~ 1

אוקטובר

~~יועלקים 1דבעים 1קר~לים
י;ק,;ת~ןםךע.י~יו

 .::יראש;ן,סןי 9סמבג.קר 1~לינ ה~~~ך

קיים!אתהאםענה,

::יע;לם.ס 1~ר ף,~~~לה
 ?ף~~ ry~י ?ף~~ ryחי~ן ל;~

ואז

פ;ת 1~רריס ה~~ים n;7~ית
ך~זל 1~פ~סי ש,ק~~
פ;ת 1~רריס ה~~ים n;7~ית

ואזהמלצראד;ניאשלם
פ;ת 1 ר~''ריס ה~~ .;'לים n ·ת-י~
כ;ת 7ה;מ;ת 1ע,מע.ץד;לי~ה 1ע,מ ן~~על

כ;ת 7ךה;כ;ת 7ה;ב 1ב1 9 ~מ;ת 1ע,מ~קיש;ת
ואזואז

: T T: 

 ) Zelk Zoltan <1981-1906זולטןזלק
שהתגייסאוטודידקטלחזן.בןבטרנסילווניה,נולד

גורש.משםלהונגריה,ועברהפועליםלתנועת
חופשיתחיתהשירתו .חזריותרמאוחר

סגננוהופךהשלושיםמשנותאךבראשיתה,
חברתיות-יום-בבעיותעוסקריאליסטי,למאופק,
למשטרכמתנגדידועהיה , soה-משנותיומיות.

פסימי Iלאישיסגנונוהופךאזבכלא.ישבואף
רבות.לשפותתורגמהשירתוואקספרסיבי.

בשמייםאקנטון

דךה. 7Pס ·~יק 1 ~ך~סכל~ם
~לים. •;לך~ףעדבג;קעסר;לע

1 ~ w ~ז:וw תש~n ;~מ~יד: ת
ע;לה,הא;ר' nז;ר ~השחרירעד

•: ----•• T :• 

ההרמת;ככי 1נדמה

סכ~ה,ם T~לעי ci~לל;ת •:ל:~
מ~ךזלל 1ך~ל ן~~י::~ה 1~ק 1

ס;~ית.ה 91~ב~ד~סר

כאשר

פסלתי'אלחיםאתכאשר -:-:· :· ::· . . -: . 
~סךז:וי.~ש;ת םי;~~
 ה~~~~~דרי 'י~ 1 ~~~ש;ת

 .יע;ךךניכשאלחים
::·::· . : : ... 

עצים

i סח:רף.ע,~י~ת .לןמד 1לינ
 .ל;ךז:;·ף~עלפ;ר p:י g ?~חם

יןם. 9 ז:; 7~~יןךיל;נות

i מכק,מ~ס~תמד 77 1לינ
::i ; ס~ז'לח:p ףד~;;ר, 

 'ץ.עי::~ף::יע,ן~לת;ך 71
:p ן~ר;ן 7::י~ןםף 1ג. 

העצים.;רי nשמאהנהראתוגם
 fהבגרנרוז~לת i;ןן;מ•מ• Tנפיו ..נאת

 T תן~~-ל.יל~ל iעך-ר;נז iל~ת

::i ; ב~ברדסים,החפציםנ~בים
' T ' -:-ז:-: •ז• 

f ע~~ת~אןלדמו 1לינ. w יry ם
האלמים.העציםשל

:• ' •• T T ' : ' 

 Nemes Nagi Agnesאגנסבאגינמש
) 1992-1922 ( 

הבולטותהדמויותמןומתרגמת,משוררת
השיריעולמההעכשווית.ההונגריתבספרות

בשאלותעוסקתהיאובויחסיתסגור
לאימה.היופישביןבניגודיםקיומיות,

עליהםמהטבע,באלמנטיםלהשתמשמרבה
הפנימי.מעולמהמקרינההיא

פילינסקייאנוש

אברון

ם, 1הלא·כלב"נחלם 1א
T --: 

הלאה,הע;לםפ;עם
•• T T T : T 

סךם,~ת::יע;ךקים~ןרי~ים
ךנ;~ןת,ק~רס~דק;~ךת
ל;ןה. 7 ה~~ה f י~~ 1ר 1 ר~~~ןלי~ה

ועכשיופח

~זןה.לי 1א~זןה. ן~;גב~~ י~~
T rלי 1א ם~;ס, 1ר-סן~אזf 

א 1ה~ך 1ק~ט 1~שא;

הע;לם.אתועכשיופההמזיז
 T T ''. ז:-: •••-

מתיםארוןלאעריסה,

 'ך~~~יטז;ן 7 :~ק
 .ממבגטיאתונחרדת

::• : -: : -: • -T • 

 ת;מ~~~

ר r~ע ,ס~ליע.י~י"
~ V? א;ר;ת,י 1~בגעת

:p ~~~~ס~לחיםא;ר;ת~ת םיQ ים. 1ל~

ל:ל, ת:~ 1ז
~סד,~ל~ך

tיר' 9ע,רינרי 1י 7 ~
 .~ר;ן·מ;tיךןלא

אטילחי;ז'ף

ם, 1ס:קס:ל
סד!ע;ת,~לןאי' 1ט
 ,ה~-ר~דע;~ים 1~נם t:tס

~ V?7PW מ~ת~תי~ים
מר~א?~למ~רק ; ri~כ

 Pilinszky Janosפילינסקייאנוש
 ) 23עמ'(ראה
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סובאיאדה

האחרוןחלילה

ים ~~ ryר~ע;ת
ם.·תנש;ך;תהיףכאלף

: • T : 

שכבתי,

 ,ה~~ק~שד;ל.ק,גר~נ·ף ;י~
א;ר.

אהבתני.

~ ry ד'ם ד~~ע.ר .ין~ז:וry ~ר' 
- י~;ק~~

ם, /o~~דז:וי .~ךר~ז:וי י~~
ם,.סע.רגף~ךל~ד

~ w רq צור
 .וחצובי

T :-• 

 .ם: pךק י~~ ~

ע,מו~ה. ר~~~סלוש~ד
ry 7=סר~~ןהלית 9 ר~. 

 )· Tarbay Ede <1932טובאיארח
רבותשניםעבדלתיאטרון.הגבוההספרביתבוגר

היה-80השנותסוףעדובטלוויזיה.בתיאטוונים
לעסוקמרבההואבשיריוילדים.כסופרבעיקרידוע

דמויותבסיסעללעתיםואמונה,דתבשאלות
קודר. 1ויזואליסגנונומיתולוגיות.

o/ ~~~' 
 .ח;ך /o ~ע,טו~ה

סרתיהודית

מתישהגאולה

נכ:ל,~ךרלאןה.~אן
 'ל~~סז;ךםךלא

לא~ישמש;·~רים לן~pז~~
 .אחריי;רההיה

TT :• -:--

פ;ךץ. ן~~~ס~ר~ה
לעפר.נשרפתאנילילהכל

T T : -' -: •: •: : ' T T : 

~סןש י~~י~ך~מנקר
ש;ברת·עצמ;ת.בהכרה
 ז-: ·:·::-זז

 )· T6th Judit <1936סרתיהודית
השישיםשנותמאזחיהמתרגמת,משוררת,

הונגריתוספרותלשפהבחוגמלמדתבפאריס,
שונים.עתבכתבימתפרסמיםשיריהבסורבון.

בהשלכותלעסוקמרבההיא 1מאודאישיתשירתה
חייה.עלההיסטוריה

טרבאידודמהונגרית:

ראשישומר

רגלי

~~ q א;ת 9 ~~ ~;מ~לר;תry ךך~
~י~~יצ;תוכמ;

אח;רראשילהסבלא
~~ןגיש ryל;~.רים 9ק;ל Tכ~לף
חשאניי;דע,אניאבל

:-T ' -: - '' ' -; T 

 ~יו:ז~~~:צוץ ם;ק~-י~~

~ן~ה~ג~ץד~~~יל~י
אדיריםרעשגושינרשרויה

: T :• •• ---• • 

ריר~י q ~ ם:~~~ו~~זqק
.רף 9ךי qש;ע;פ;ת י~~~
מזנחנ;אם.ג·רשואשר

:-;• : • -: T 

ראשש;מרכמ; . .. 

~ף~א ר~~ ן~~~
 ;תו~~~;מל 't~ל
 .אד;ניואלנצמדעת

•• ' ; T ',' -; T 

~.רבע.ת 7
י;שב,מזפתיבירכתי

 .. .ד iלןכ 'ז;~ם
הלאהגופיתנועת

: -' T : T 

מכברהזש

~ Q ל:ר~י;תק·
מג;~ים.~ע,גו~ידירת
א;ךבח~זו~ים ע~~

בבשרילהחדיר
: -:-• • : T • 

נ;כחותא;מריםאבריכל
T •• ז-: • : 

אתר.בכלעתבכל
: T " T ; T -; 

אימת;.
•• T 

צאתיי;םזאמ

החלדמרחב~אל
ן.ל.~גו י~~·:הב

~ o/ סררqt' 'רי
 ;ר~;י?ןבוק~ל ;מ~

q ראל.ךה~:~? t' מ~ןתר? 
מחפשאשרזה

 T:דרכי·ם'לנוד

: --: T • 

תם !:~;ש

פלגנחמיה
ברזילייעקבמהונגרית:

~ךץ~ךח;ת !:~;גמ
ונתיב;תיה?

: • .'' T 

נכפ;תאשרנוד
- : ·:-:-ד

הצנומ;תידיו
TT -: 

חרבלא
חרמשלא
חניתולא
גב;על oהע;מהואהוא

T •• --

~ךטוזקים 9~דוש ז~:נכך~יל
מ~ר ;ח~~~ ר~~

עוריבסחב;תמציצים
: . . -:-: -

נ;נכר~ע;דו~ה

 ?קן~י~קךע.י

 , 3oה·בשנותלארץהגיעטבעון.תושבפלגנחמיה
קאשאק,לאיושסביבשהתרכזלחוגהשתייךבהונגריה
עלייתולאחראקספרסיוניסטי-מתפרץ.סגנוןשפיתח
בכתיבתוממשיךהואאך 1הזומהמסגרתאמנםהתנתק

פרוזה.גםכותבלקאשק.נאמןתלמידלהיות 1בארץ
מתרגמיםעל-ידיבעברית,שיריומתרגומימבחר

אור.לראותעתידשונים,

 ••••• ' 98ינואר

27 



וונ:י:ן(

הרלרבמירוסלאב :iו
הוא.ל~זססלב

~ןלבור~ך iJ~ם
;ךן. iiiJ~לג iJ~םהוא ם:ל~~ךל~ז
~ל.ןה.עררים~לל:ל iJהואל~ז

tt זאתלסםל;~ר~י~יר
~סלסם.~תנכןחיר~יך
ןב;ש~ם~ינ;סרלא

שירזהאתלש;ררגםוכנציגם
ci ~ ryi?' ר~~לה i וI;י~ים- 1ע,נ.y ;·~ה~י 

~לעו.ד~ים~ר;נ;ת

היחסותתורתעלקצרחרחור

-ח; ry ;ש~ ז;~ /tt ~ o;ך~ךט p ttז~
KKOWLEDGE IS DISCOVERING WHA T TO SA Y 

ל: /tto ~-באלריפ;לעם~ן~םח; ry ;ש~

ע,בדלג ryנ;י ~;ן~~י~י 'ז;~ /tt ~ o;~ן;ן
א;סזם wר;~ם [iב;סיו? /o~ףעם

~רוח;?זpע;ל;ת י~~ 'ו·:~
ךקא;

גר;נ;ת.אינםשסועיםצואריםגםהריק.ר?'~בא;רב?.~~
 : •• T : • T'-ז- ··-:

t\ ל~ךטt' :~~~:ז ry :יב~
~לנו y~וpקצ;.אלךי,' i '~י

iJ ~ wq ר~-ל~~דיר;תב;ת ~-
ת ott ~ז;?ה~ז-~ןם iJ ר~~~ם

ישכחנה.לאלבטח
- •; T T ' .' : ; • 

כוכביםאבק

 ) • Miroslav Holt (1923ו bחולובמידוסלב
שירתורפואה.למדהמערבית.בצ'כיהפילזןיליד

ווה·ניתוחלוגי,שיקולעלמבוססתאינטלקטואלית,
השירית.הפואנטההדגשתתוךפרדוקסים,עלמיתולוגיזציה;

למילוןמתקרבהוא 1שלוהביטויובמנגנוןהשיריתבשיטתו
תופעותמנתחהואבמסותיוהטבע.מדעישלולנוחלים
העולם.שלהמוסרילמצבולאחריותוקוראבחדות,חברתיות

ומסותיו.שיריועלפרסוםאיסורחלו oה·בשנות

~יב,-9~יב 9ן~ז iJ~ל~ד~ריםכ'ל iJ~י
 . ז~~לוק oף q~רו·ןףנכ /oסףד
;ן y~ה~ה~י~ף

לקים. qקיר;ת ל~'ד~~ס

ןלא·שוב.ח;ל.ףן~ן iJ~יךסשסה ttם·א~~
~~ wo ללסורף 7ק~giJ ר~
 ,םי~~;כ iJ~ל;תד~ר ז~! iJקר rך

 א~~:-ש w ~;~וpי~הון~קש
ת. 9 ד~·םי~~;ר ר~~ ףי~~~ ה~~

 .ה~ wר'~ע,בלא~ם

לומר",מההגלויהוא- עד~."מאנגלית:המשפטתרגום *

 ,ז iJ ~ W~אר:ח·זאתנ·א~ר , י;ב~-ף~~ך~
tt נכה~ ry ת~יא~• oiJ ·לוק·~~ר·ןףry ףדo/ ·נכ

סקא~ליאן

 ) Jan Skacel (1922·1989סקצליאן
ופעלחישם 1בדנובאוניברסיטתלפילוסופיהבפקולטהלמד
ברשותוכעודךכעיתונאיהשביחהעולםמלחמתתוםעם

הראשיהעודךהיה 1969 • 1963בשניםהצ'כוסלובקי.השידור
הואבשיריודומו".דו"הוסטהספרותיהעתכתבלש

ל"נס·ומגיעלנצחהחולףביןהקונפליקטאחדמתחקה
בעלעולם"ל"מאקרונושקעולם"ה"מיקרובוהשירי"
וחוכמהפנימיפאתוסרווייתשירתואנושיות.הכללהמידות

מוסרכנותואהבה,טבעהםשלהםהתווךשעמודיאירונית,
היהסקצלשיריו.עלפרסוםאיסודחלד oה·בשנות .וגאווה

לשידה.הבינלאומיפסדדקהפרסחתן

עוברכצלבושה

בצוארשנערפול'הכעל
 ז-- :·:·:·:--

ואב;ש.אשירהשיראת
;· -• T • : •• 

כאלהרגעיםישאחרתיכ;לאיני
 ''," Tים Tל~~;ךך •ו,.סדיק;ךה'ןה.

לפתעשמתעורים
להז·כרת iנ;א~ ·מנס~ם·ו

 "החלב:~לצבע;מה-
-• : .'' .'' T T 
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 1~נ~רים. 7 ~ 7זאת.ז:וך~םל.ךרי'~ם 1 ~~ק-ל"~להאלאספרנטישק
 'ך~ח~דקךלאךים, qפ; 1~נ
~~יב~א;ר~ם
 1רע.ינ~תר;~ים 1~נ~ין

~טןףף 1~של~ריר lj ~~ךר;ע,ךים
 "!ר~ד?אן?"~סהז;ע,קים: 1~נ

צער

מ~ךמ;ןמח.?אלי~י ע~~~ p: ,ם;י~;י
t\ ן~ ר~~~~ת~ז:יישנכה· ry סךב;ש;~טע.ךן

ךש;קט.דיש \tנ;נכרךמ~ן

קך~לדם~ן~יף ,~~~
ח~ףר;ע.ד~ליל;ת ה~י~~

יף. ,f ~,ע?לל y ן~~~ד yך ryך

ry ר~-ל~ק~רע;לם y ת 1!רד
ל;~ף oל yר;~ץ

:p ח?ז;ן~ ry ע,ל.י·ןךד.·~ין;א

 ) Vladimir Holan (1980-1905חולןולזימיו
המוחלטאחרחיפושיוהצ'כית-המודרנית.בשירהביותרמהמורכבים
בתופעותאמצעיתבלתימהסתכלותמתרחקהואבהםהאפלטוני'
שלולשירתווואלרימלרמהשללמסורותאותומקרביםהמציאות,

פאתוסמלאיבשיריםקונן 1938שלהדרמטייםבחודשיםוילקה.
ברפובליקההמערביותהבריתבעלותבגידתעלפוליטי

הנאציזםעלהניצחוןלאחרשניעורההתקווהאשלייתהצכוסלובקית.
 •-1948בהקומוניסטיתהמפלגההשתלטותלאחרנגוזווהפאשיזם

שנתלאחררקשפורסמווהשישים,החמישיםמשנותשיריוקבצי
הקיוםשלהפרדוקסליתהמהותאתלתפיסתוביטויהם , 1963

שלו.העצובולטרגיזםהאנושיתההכרהושלהאנושי

~~ y נכהר~~ lj ~tס,!ךהמן.רו~ת ס
~ע,~יף~לסךסב~ןpיש;רת;~ה

y ן~;ק~~נכהח!לדףל. 

אררטןיז'י

שריפה
 ) Frantisek Halas (1949-1901חאלאספרנטישק

האמניםבקבוצתחבר-סייפרטעם-היה-20הבשנות
"דאדא"מאסכולתנעהאמנותימסלולו . DEVETISILהאוונגרדית

אוונגרדיענףהתפתחממנו ,צ'כי"אפולינרי"לכיווןאקספרסיוניזםו
והשפיעהאנושי,הקיוםשליסודבשאלותעוסקהאלאסמיוחד.צ'כי
אורטן>.ידייעל<ביניהםהצ'כיהמודרניסטיהזרםעלרבות

 ,ע~~:לא~יח.ץא;ת; , 1ד~ח 1 ת;ן~~א;נ:ןימ;~י?הח~ר
ל~~חים,מךח.ק ,ל~-ל~ף 1~ע
ועגלגליםמלאיםמ;רד;תבנחת,;לפים nעביםשם
 • _ •--· _ • •• • T • 1~ל w-~ ·ה~ר~~ן w~רח.י·~ל

~קר' ry ח~~א;ת; p:ל''מכ~לם ryם? ry~לחיםמ~להולאןולאדימיר
 ,ה~~~- ת;ן~~ת 1~נ 9 ~ ת~~;נ~ע.יך~ה~ה 1~צ~ם

~ Jj 1, 7?ר~יםj1 ~~ש;ךקזה~ר ,ב
במצער .ת;ל; n ~לא ,·לא·~אןל~ח;ז;ת םך~~~ 1

 . ;ת;מ~לא~םל~ש;ךר'ליסה 9~ין
 1 ? 9מ~מ; 1 ~~ק~ף~~ל·זאת

 1 ה~??מ;נכרנכ~יר~אןנ;נכר

ף~ם~ר ry~י~ן

~ן·ע.ךן,~נ;יה ryלף~םלא·~ל.מףת,לא,
 . . ...ב~~ך;ן~א;לס:נ;יהלף~ם~~ינףת,~ם~י

 ,םך~-י~ qרףד~חף ת;ן~~א;נ:ןימ;~י?הח~ר
ומזהבמר.מההםה iiכצ;ענ

: :-' T •• • •: T T • 

ry ן~~~~~ם, :p ע,נ:ויןת·ג;~ים,רק~ה
9:p םי~~,ע~ל ה~~;פ~י, :p י~ה, 91מ:p י~יתא;נ;יה~~•.. 

ארםקול

q לר~ry ?ר?~בדאים' q א;נ;יםלי ~~לא~tי~, 
מכל'י;תרלרגלעליתיאליהאת,
י! y ~~חד~י fא;נ:ןי' י~~~לסב;ת! ·,~~ T !ףך~~ י~~

ת. 7~ש·א;ד~גהלאק~לה~ב'לת
t\ לילם,~ל.ינףכ;~יםלאךכ;~ב~ן~
 : 1חריש ry ·ה~· 1~ל p:~~ים qש;קזקים,~רחים 6

אלינף,תם 1ברגישמתנכרים,~~ים nבעלי·
 "" T • : ·,ןס;ןםי·תשל'להרמ;נ~ה

ת, lj ~;נ•אל•נ;כחףת~ל~תמידנות Tע nלרף
ם, 7 ~·~~ךים•~נףס;תדקךע;ת iי T- ~ה~ ,:י~י

ע~ר·לא·~ד;ש.ח~ל~סמ;לי~סגז vל

 > Jiri Orten (1919·1941רטןאוידיי

מהקונסרווטוריוםגורש-1939בהיהודית.אורנשטייןלמשפחתנולד
למאבקעדותשהםשירהקבציארבעהפרסםמוצאו.בשלפראגשלהדרמטי
לפניעוד ,-22ההולדתוביוםבלתי-אנושי.בעולםהמשמרעלולעמידה
סיורעל-ידיאנושותנפצעהריכוז,למחנותצ'כיהיהודיגירושתחילת
בו.שנתקלגרמניצבאי

שורשמעוןמצ'כית:

29 
 ••••• ' 98ינואר



 sי:bי
קפקאולזימיו ~ ~ 1

הרוחאתמצייריםילדים

להם,מצליחזה
ח. 1הראת~ר Tלצלילד~ם'

- T '', ••-: •ז:-

נ;שאהאדיר
T :-• •• 

~קי~ד;לח~:דית
האט;םצמר;תעל

--: T T 

 .~פ;ך יו;~~

ילדיםבעיני 1ח, 1הראתמצ~ריםהם
'' : -:' .'' T -•• •• : T : ' 

 .ס~ךץ~תת;~~ים
 ,הא;ךאתת 1ההזכרמביאה 1לנ

ארצם:אתל 1כפ.אים i.ראנחנ~
~~סקים ciי= w ר;~~ל~ים rלת ciמ~

חךב;ת.ע~ישללבניםשפכת
: :• : •• ' ."' • •• : TT 

ח, 1הראתמצ~ריםהילדים

ry ן-ע;ןה .~א~iJ ל~~יק~ת~iJ רי~iJ :~ש. 

ך:חיד~סיר 1ק;~טעם
העתידאתנבלי·דעתנ;ניםהם
 • T •: •:- ~ 1זpלנ •ד~ר;ן iJ~ל

ספרים.בהוצאתעורךהיה )- Vladimir Kafka <1937קפקאולדימיר
הנקראפרויקטעלצעיריםאנשיםשלשיתופיתאיכריםבחברתעבדהוא

בהם:ופרוזהשירהקבצימספרפיוסםלנוער"."סוב
" Reka v prstech ". 

 ,~~ךברן 9 ~~ןסה iJ-ד~יתנכ~יר~ים 7ה; 1נ ry~ג
~נכר· י~~ך~ז ,ן;ך·זי.:;ת oכ;~נכי~סי~לש;נרים

 ~~ ל~~סא~ר,ל~~י ן~;ל~~ע;ןם. ry~ן ry ~;ש י~~
n ;~~ל ת~iJ ך~לן~ן~, o/, ~ןיז:ו 7 ·כryiJ ת~יץ~OiJ .לית~~

ך. 7ךה; ש~ל~~ י~~ךל~ז

 :י~~~לךא;~ךה;ל.ך י~~
ל;ונכע ,ליש;ן~ח.י 1ה w~יעם ,זiח..ר 1ה w י~·עםליש;ן

 . . . ,ה,~~מו p:~לי;ת ryל
 ,ת,?~~~~~יןהת;ךל.ר iJ7מק, fלדש"ם

 ,ןיו 1~חתדנרינ;ק ה,?;ד iJ ,ל~ז iJז 9WiJןת WiJ~ל
:חייל.ר iJד .ה,~~ P:~לליש;ן~ח.י 1ה w~יעם

מתמשכת.נשירה
: • T • : -:• :• 

אתי.תשנילאמע;לםזאתבכל

~ליס w ,ה~~ י:~דר.ם 6דב ryא;נ;·~~~דם~ז
אהבה.מרגישאינ;

ד:ר• f ?~י;ת ryל:כ;לי ii ~~ת. iלע,~~ה
בצ'כוסלובקיה.בנויןנולד )- Milan Kundera (1929קונדרחמילן
ספריפיוסםפראג.באוניברסיטתדרמסורגיהלמדודרמסורג.משוררסופר,
 clorek zahrada" ,(1955) "Posledni maj "שירה:ספריוכןרביםפרוזה

1957-1963> "Monology" ,(1953> "sira (. מןכמהתורגמולעברית
שלו.הרומנים

הרוביזפרנטישק

קונדרהמילן

לשינהגעגועים

 •ד:ר f7 ~י;ת ryל:כ;לי ~~י~
~~ד~ים 1נ ry~ג w ,~רה wע;~ה
 .ך~;י;ק;ת nךדעז:ויםא;:ם w~סדת o ~ ם~~ךק
ב;ט. f~ית~ת;ךמ; p:א;נרימ;~י~ה 1 ה~~ ~~

ך. 7ה;ב~~י
דבריםא;תםכמ;י'ציתנ
א;תם.י'לים Tא;;משציתנים, •םה:~

.'' •• -: ' T ' : - '." ' T 

הירושימה

הפר;פילאת-המשאלה 1נת;כנח~הזאתבכל
 • ,- ... T T , •.דק. o ~·ל-סע;'דם w ~ 1סדע

הנפילהאתלבלם-המשאלה 1נת;כנח~הזאתבכל i ~~~ין ט~f 7 T :~הן• -• : T T ; • •: T • : -

 1תנ 1דמאתלסכ"ר

רלנרמר ל~~למםליק
האדמהגלילדשמתחת'באלה

: •• .'' ."' ' --: -: •• T :-ז T 

,;חפיםשמצחיהנחהכ'ה
T T T '." T : '." :-• 

העברבאבני
: -: •• ."' T T 

הזר;ע;ת-המשאלה 1נת;כנ~ה nזאתבכל
: T ד-: •• -• : T T -: 

סז 1כ 1פ"הךח.ק iJ~ט;ת 1מ

 םי~~~~ iJקיר;ת [iל wדה fסריז ~
w יע;~ךת~ד~הלאחיא~f ה. 9סע.רי ל~~ף
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הנפילהאתע.למנ-המשאלהבת;כנףחיהאת.זבכל
 T • :- •:- :~לה. rמל w .ךת w ~~ס: ה:~~;ל~ח;ת

סריקףת-~לה /oסזp ;נ~;ת~:ה oזאתב?ל
v קף~ית~~ o/ יtiP ך~תn ק;~~~ v; ים

~ה 1סחא.ף o/7ע,קק;תtקימ;ת ~עם
-החשףפההמשאלהבת;כנף.חההז.אתבכל

: T T -: •• T T ; • --; -T 

להי;ת!

 )- Frantisek Hrubin (1910חרוביךפרנטישק
 Zpivano "מספריו:רבים.ילדיםספרישלכמחברםבמיוחדוידוע,ררמשו

1948) "Hirosima" (1948-1945) "0blohy" ,(1933) "z dalky (, " 
s ,1960ן) "Prilby a seriky" ,(1954) "Motyli c ( .ואחרים

בלאטניאיוואן
 Eו~י

חתיאטרון

מ;ן~ית~~נףת~עיר;ק nןלאסך~א,~לט, 9א;גףס;ף
 ?ס~מ;ת~ת~~יד;ק n ן~~זהס~ם ,ס~~~ס~ת~ם ב~;ס~~י

ל~דר;תל y ~ :םי~~ qwס 1פ ry ~~ 9;ן~ז~דהףק
ם ry ~~דנ;~רירל.ילי~רירךע.~ים, םי~~~~ין 'י~~,סך~

ליסטופדפרנטישק

חפרטרק

ס~ךט!ךקך~י·ם: ה~:ס~ךט:ךק
 ,ם;~סס~לסת,סד;~ם:ל?~עקרא 7~ס;ף 7

כרטיס-הנסיעה
-: • -; • T 

סע,~ךה. 7~סד ;ני~~
w ק;ם ל?~חיא;ת~w ~ת: neant , ,ק;ך~ת

~י~רים.~ת;ךא~ק~ריס: .ה~ך,ע~

ח~~~לףת.י;~ר~~סר;ךק.~אם.~אם :ת oמtי
ז:יקגה!~לים ;vי;ךנף ry ~~ל pז;נכיי;~ך :י~ר?זה

ר;נה. nאמפשטףתהשמ;ת:כלאתשכחהגשםאבל
;-T -.'' .י• - T '.' T •• -T : '•• -: -T 

ס~ךט!ךקך~י·ם: ה~:ס~ךט:ךק

 .ה~~סה fס~~י~ןס~דידןה,.~~בזצהףר-ס~~ה
לעתיםאמינה,בשביליהיאהאלהיםשלהט;פ;גרפיה

S יסpךז~=~ o/ ~ i; ;; ל~דרגרת ל~~ ;--זi ת, 1לם·סח~~~ל 1ל,-א
למסלת·הרכבת.מתחת
 t~עיר ל~~הףאס~בףל;ת.~לת• iח w ~ Tר-•~: 7 •ס~ ל~~

נ;כים,נשנה.ילדיםלארנה:מנעדפרג
לחז.ר!שףבך;צהאינני;לם.לעלם, Tלע;תז.•הער-~ת.י~א;רית-

-:- :ת;ס~~•:~לי , T~ים:~;ס~ tסס~ךע,~ה ~~ה.ל~~~
v ,ס~~ליםr ךn ;ים.ס~גוז;נים. .תpסע.י_ךז

ס~ךט!ךקך~י·ם: ה~:ס~ךט:ךק

 )- Frantisek Listopad (1921ליסטופדפרנטישק
 "השמאלי·רדיקאליכתב·העתעורךלשעבררבים.שירהבציוקשלברםמח

1 , t 01ו · Mlada F1 ". 194ב·לגלותיצאs , 

ן~ק;ם ם;ק~~ס;ףןלא
המרכזיםשללנפהמנעד

הרף Tלל~ת i~ק;ל-ז;ך~ים
 ז.:~סףר נ~;ל;ק~.. . .

 . .לסל;נ;ת,.ד y ~~ס~ר·ק~ך 9מפ;ךץ
ס~ריסה,~ת~סה :ה~ן~~~~סזע,ך~לע,~ן
ד~ים. wס~ז~נז;~קתאזת
~נףס~ים ;,ע

iנ~ש;~עיםעז~ 
 9.:1סףך נ~;ל;ק~

ונש;ם.תרנג;.ל;תשלהדף-שיחהגדרמלע
 .:ז : :- ...- .- ·•-ז-··

:דנף~ת;ך םי~~~ ;,ע
 9.:1סףך ~~;ל;ק~

 · · .ל; n ~~ 1~סרקל ,/o~ד~ינ;תל.י 1צ 7 ~

המרפסתעל

שלהמרשרשהנזנףשאצלהמרפסתעל
 ...·ןן~ים.ג ;ל~-~ך··~עףעי°ת~ך~-יל.י

 םי;~~ך;~;יםס~עיר Everarס·ןךא
י~נ;ן 9זpי 9רי p:~~אסהבאלאס~ן~ר

ל~ם~tיסת ל~~~לף~~רים
 ;מ~~~אןה ryש;ת Qמזpך~

ר;ן qס~:ז rס~ל · it' ~ rס
i? ת ;מ~~י~ן~~ n יסת;לt~ל~ם

ר;ן qס~ fסז):לאךקזאת ל~~זהס:ה
לתמידזאתבכלנשארנף
האםשל.הט;בההשמירהעזםמאש'רים

 •• T~~ל;ג•סןן~יםסר~רףש-~ל • ;~~

ונפטרשבצ'כוסלובקיהכבדיןנולד > Ivan Blatiny (1990-1919כלאטביאיוואן
ספריוביןמשוגעים.בביתמחסהמצאבלונדון.בגלותהיה 1948מאזבאנגליה.בקולצ'ססר

ואחרים. 11945 1זה""ערב 1 1941מלנכוליים""סיולים 1 1940השחר"איילת"גברת

מיליןפסחמגרמנית:
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חמסינימחילותגלגול ri ~~ו
פורתאלישע

שנשכחהמתורגמתאנתולוגיה"חמסין",על

+fkW 

~ :·,,, ..... . 

·. •.•.··········· לטקסטיםגםכמוהעבריים,כתובים , ·
מיוחדמחילותגדלגליש Iיהודיים
מחילותגדלגלאותומשלהם.

ולספריםעתיקותלמגילותפניוהמאיר
המסתירמחילותגלגולאותוגםאךגנוזים;

אחרונות,וממגילותחדשיםמספריםפניו
דיובהםיבשהבטרםכמעטאותם,ומשכיח

השכוחיםהכתוביםשעםולפעמים,הדפוס.
בויש Iלבדוחייושסיפורמחברם,גםנשכח

וארוכה.שלמהמגילהלמלאכדי
עבריתלשירהלאנתולוגיהקרהכך

בירתבברטיסלבה,שיצאהמודרנית,
והמתרגם,העורך , 1940בפברוארסלובקיה,

לקרואשבחרכפיאופרידמן'ליאופולד
אריה-בארץישיבתובשנותלעצמו

אותהכשהוציאבלבד 22בןהיהלאהולה,
"השומרהוצאת"הדרך",בהוצאתלאור

מעוזלהתפעלרקאפשרבסלובקיה.הצעיר"
ברוךהצעירשלהכפולהאומץומןרוחו

לעמודלהעז-אחדמצדהזה.הכשרונות
השירהגדולימולאלשוויםביןכשווה

להעז-שניומצדדורו;שלהעברית
מעשהעברית,שירהשלאנתולוגיהולהוציא

סלובקיהשלבברטיסלבהכך'כליהודי
המשטרהשללאפהמתחתממשהפאשיסטית,

פברוארהיהודים.ברדיפתהחלהשכבר
נמלצתמעטשבלשון ,תאריךזהו 1940
החורבן.לפנימדקהפחותלכנותו:אפשר
יהדותשלוחורבנהאירופהיהדותחורבן

סלובקיה.
-60כהמונה ,הקטןהספרוןשלהאחרוןבדף

 .הוצאתועלפרטיםכמהנדפסו Iבלבדעמ'
כמהבמהלךואני ,ממנונדפסועותקים 1300
מרדףושלאינטנסיביים,חיפושיםשלשנים
זכיתיטרםלקיומו'סימניםאחרצמוד

כמהלפחותשישנםבטוחאניאךלראותו.
ספרים,כמהלהיותחייביםבארץ.עותקים
שעלושאוהאש,מןושרידיםשואה","ניצולי
הרכבותבאחתויצאובעליהם,עםוהקדימו

שבעליהםאחרים,או , 1941ב·האחרונות
אותםוהעלוהמלחמה,בשנותעליהםשמרו
אותםשליוואישייםחפציםכמהעםיחד

מנסיובי'למדתיוכברהקשות.בשנים
איןהעברייםהכתוביםשלהמחילותשגלגול

אתפלא,לאוכללומקום.זמןשלגבולותלו
אחדעל-ידיאתבשראלה,דברילמקראאם

 .בידיווקייםחינמצאאכןשהספרהקוראים
המבריקהאינטלקטואלעםגםליקרהכך

 .בשמולראשונהכשנתקלתילאהולה,הזה,
המקוםכאןשלאפרטיות,בנסיבותזההיה

האמנתילאפשוטרבזמןבמשך .לפרטן
הנושאאישודם,בשרכזה,אישהיהשאכן

לישהובהרהועד .ויחידאימוזרכהשם
ליאופולדהתחלףשבההמוזרההדרך

לאאםידעתילאלאהולה,באריהפרידמן
ולאמדומיינים,צלליםשללתחוםהושאתי
כשרובות",אלף"בעלאיששללעולמו
כשדונותיו.כלעלהכוללמדתילאשעדיין

ריבנו'טוביההמשוררהעירנילאחרונהורק
הציורכשרוןעלברטיסלבה,ילידהואאף

שלו'הבללייקהועללאהולה.שלוהמוסיקה
שרידבמרחביה.המשוררשלבביתוהשמורה

"השומרמקןרחוקים,ימיםלאותםאילם
שלפניאירופהמרכזבסלובקיה,הצעיר"
החורבן.

יועץהולאסק,פטרהד"רשלבהשתדלותו
הספרנמצאבתל-אביב,סלובקיהבשגרירות
ברטיסלבה.שלהאוניברסיטהבארכיון
 1בקשתיפיעלאלי'הובאווצילו..נזיו

הידועהסלובקיהמשוררשלבאדיבותו
לירידלארץ'לאחרונהכשבאוינטר'מילאן

סוףוסוףירושלים.שלהבינלאומיהספרים
לתהותלראותם,בשירים,להחזיקהיהאפשר

אתולהעריךהעורך;שלהבחירהפשרעל
שמוראךלצערי'ממניהמנועעונג-טיבם

מיוכלהסלובקית.הלשוןיודעילמועטים
להביןיוכלבמיוחד'נחשקספרשניםשחיפש
סלובקיה.ליוצאיטענותשוםליאיןלרוחי.
ואמר:מידנענהאליושפניתימיכלאדרבה,

מהארון.הספראתמורידכבראנירגע,רק

אותומעלהאומהכוננית,אותושולףאו
הבטחהכלשלאחרחבלוכמה-מהמרתף

למדתיכברשאניאכזבה,אנחתבאהכזו
הספר .איננוהספרמצטער'לה:לצפות

ומההתאדההתנדף,נעלם,ממני'חמקפשוט
המיוחלים,עותקיושיימצאועדלכן' ...לא
 .צילומיועללהסתמךאלאלנואין

מאתחמסין'השירשלשמועלקרוי"חמסין"
שהיה-ארדלימים-רודניקצביהמשורר

שלבולטומשוררעין-שמר'קיבוץחבראז
מתגרה,קריאהגםהיאחמסיןאבלהתנועה.
עלהקרויהארצישראלית,כךכלבעברית
נעריםשרקקריאההתרגומים.קובץ

שכברציונית,נוערתנועתחניכייהודיים,

קצהעלנביטתהקרבהישראלארץאתראו
הלבנבואתאבללקראה.יכלונתיבם,
זכו'לאמהםרביםנתקיימה.לאהציונית

למהדרין'נודדיהודיולה,לאהגםו
ושהההגיעאמנםממש,מודרניאחשוורוש

אך , 1956עד-1949משנים,כשבעבארץ

כחייל'ולאשממה,להפריחהגיעכחלוץלא
כמשוררלאואפילוגבולותיה,עללהגן
-העבריתשלהמכורהלמחוזהשבעברי
שסירבלאחרמארצו'שגלהכאמןאלא

מקלטכאןלחפשבאוהואלשליטיה,להיכנע
לשעה.

שלי?"רחוקיקולי,"חתשמע

לאהולההביאהראשוניםשלמשירתם
וטשרניחובסקי'ביאליקמשיריב"חמסין"
שמעונוביץודודשניאורזלמןומשירי

ישראלשבארץהדורבנימשירת(שמעוני).
שלונסקיאברהםשלמשיריהםותרגםבחר
שלומשיריהםגולדברג,ולאהאלתרמןונתן
ואברהםהמשוררתורחלפינקרפלדאנדה
שיאבהמשורריםשלומשירתם .חלפי

טנאבנימיןמשיריגםתרוהקיבוץ'"התנועה"

מבחר(ארד).רודניקוצבישמריאריה

שירישלהרבהמספרבושבולטמעניין'
שירהכמובןובהםשירים,שמונהרחל'
"עקרה".הידוע

כמהלאהולההביאאלתרמןנתןמשירי
עלהערתיכברמצרים",מכותמ"שירי
שלווהמתגרההעצמאיתהעמידהעלהעזתו'
אפשרשאוליהחדשה,העבריתהשירהכלפי
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מעריץשלמחווהפשוט,אחרת:להבינהגם
בלשוןהדוברתאחרתבארץהיושברחוק,
אותםאלמכווניםונפשולבואךאחרת,

יצאומצרים"מכות"שירישהריהיעדים?

גדולתוובכלל,כן.לפניקצרזמןרקלאור
יפעתהבכלהתגלתהאלתרמןשלהשירית

לפנינווכאןהשלושים.שנותבסוףממשרק
שלממיטבההמביאומעודכן'נועזגרםתר

 ! 1940ראשיתרקהואוהזמן .מןאלתרשירת

אזכימעולה,שיריתהבחנהאיננהזוואם
 ...מהימעולהספרותיתהבחנהיודעאינני
אברהםעםלאהולהשליחסיופרשת

שנאריךוראוייותר'מורכבתהיאונסקישל
הביאהוא"חמסין"באנתולוגיהמעט.בה

השירוביניהםונסקי'שלמשלשיריםכמה
שלונסקישללביבליוגרפים"יזרעאל".

ידועהיהכהשעדכיוןהפתעה.כאןחיכתה

לשוןלצ'כית,"יזרעאל"גרםתרעלרק
לסלובקית.תרגוםלאאךהקרובה,האחות

שלהמתרגםמעניינת:נקודהעודכאןויש
יירז'יאלאאחראינולצ'כית"יזרעאל"

מרדכיהמלאבשמובספרותנוהמוכרלאנגר'
עצמו.בפנימעולהמשוררלאנגר'גיאורגו

תורגם"יזרעאל"ששירושלונסקיזכהךוכ
הכותביםיהודים,משורריםשניבירי

i אךקרובות,אחיותלשונות,שתידוברים
העברית.מןמאוררחוקות

שלהקצרהמחזוראתותרגםהעזגםלאהולה
כזכורהכוללביער","מתפילותשלונסקי

"ערבית""מנחה","שחרית",השיריםאת

וארוטי'דחוסשיריםמחזורזהו ."צותו"ח

פירושים.לכמההניתןבביטויו'מאודנועז
בשיעוריותלמידנערכשהייתיזוכר'עודני

ז"ל'גילאיאפריםהיקר'מורנוהיההספרות,
בחציכדרכומתיישבוסרקסטי'חריףיקה

דבריםלנוואומרהמורים,שולחןעלישיבה
עיווריםמבחינים,אינכםאז:עדשמענושלא

בסקס?וממולאמלאשירשזהושכמותכם,
שזוהישכמותכם,חסודיםמבחינים,אינכם

מבוכההטילודבריו ...למשגל"?"אורהבזמש
שלנו'המתבגריםבלבממששלהומהומ
 ...הכפולהבחיבתנומאזזכהנסקיושלו

שנאלץלאחרלארץ,לאהולההגיע-1949ב
המשטרעלבחופזה.מולדתואתלעזוב

חסידיהשתלטובצ'כוסלובקיההקומוניסטי
והאנטישמי.הנוקשההקובעלימוסקווה,

לאהולהשליצירתוהוחרמהעשהולמ
החלושבה , 1966עדבמכווןכחהוהוש

 .המשטרנוקשותאתלרכךוחבריובצ'קרו
לאהולהשלפניומקבליביןהיהשלונסקי

המרכזאלבומשך ,אחריוחיזרהוא • rבאר·
לשוןעליווהרעיףבתל-אביב,הספרותי

מנהלתהלפרין'חגיתד"רוקירוב.חיבוב
שלמכתביםכמהמצאהונסקי'שלארכיון

אללאהולהושללאהולה,אלשלונסקי .
אנילרשותי.אותםוהעמידה ,שלונסקי

 .כךעללהלהודותמבקש
ראהשהואעולהשלונסקישלהמכתביםמן

הואומבטיח.מובהקספרותיכוחבלאהולה

העתכתבאלמיצירותיולשלוחבוהפציר
כתבשהיה"אורלוגין"'אז'ערךונסקיששל
כללוביןהשמאלנחוגייוקרהבעלעת

שלונסקיפרסםואמנםבארץ.הסופרים
"מלאךבשםלאהולה,שלגדולסיפור

"אורלוגין",שלהראשוןבגליוןהמוות",
 ,בכךהסתפקלאנסקישלו . 1950בראשית

להוציאשבכוונתוללאהולהסיפרואף
משובחיותרעודחדש,עתכתבבקרוב

לאהולהאריה

בשםשייקראמ"אורלוגין"'ויוקרתי
לאחררבזמןזה(היה"גליונות",
ושםלהופיע>,חדלולמדןשלש"גליונות"

נכב.דמקוםללאהולהלייחדמתכווןהוא
שלאספרותי'שוואחלוםעודזההיהכידוע,
 .נולדלאאפילוהזההעתוכתבנתגשם,

להשתתףהוסיףלאלאהולהמכך'יותר
לכיווןפנההיוצרמרצווכלב"אורלוגין",

הסרטים,ועשייתהתסריטאותלעבראחר'
הגדולהחייותאוותהנראהככלשחיתה

והאמיתית.

הכתוביםשלונסקי'אללאהולהשלממכתביו
שאינוידובכתבמתחילים,שלבעברית

אתלתרגםרביםקשייםלושהיועולהמיומן'
להיעזרכנראהשנהגוכןלעבריתיצירותיו
הקרובים.חבריומביןעבריתיודעבמתרגם

בסלובקיה,עליושעברהקשההשניםעשור
וביןנכלא,שבוהעבודהבמחנהבמלחמה,

העסקניםביןכךואחרהלוחמים,הפרטיזנים
ממנוהשכיחוהמלחמה,שלאחרהקומוניסטים

שידע,השיריתהעבריתמעטאתכנראה

"חמסין",שיריאתלתרגםהעזושבזכותה
המשוררתשלשיריהריבויהואלעצמועניין
עללדעתי,מלמדהדברבאנתולוגיה.רחל

רחל'שלשיריהבהשזכוהרבההפופולריות
יודעישירתהשוחריאצלבארץ'רקלא

היהודיהנוערביןדווקאאלאהעברית,
בארצותכנראה,ובעיקר'הגולה.בתפוצות

סלובקיה,צ'כיה,אירופה.ומזרחמרכז

כדיבדברישואוליואחרות.הונגריה
הצעיריםשלהנפשיהמערךאתלהסביר

והספיקושזכוביןהיהודיים,והצעירות

אתשעשווביןארצה,ולהגיעלברוח
שבונפשימערךמוצאם.בארצותהמלחמה

תפקידממלאתרחלשירישלהפואטיקה
אוליוכךכה.עדשסברוממהיותרחשוב
צעירהמשוררתשליותרטובהלהבנהנגיע

ביןהיאגםודאישחיתהסנש,חנהאחרת,

רחל,שלהשיריתהתשתיתמןהמושפעות
מןדווקאולאושלה,התרגומיםבלשון

מןעלםלחתקשהמקרה,בכלהעברית.
כלמצומצמתאנתולוגיהשבתוךהעובדה

טרחעמודים,-60מיותרלאבתכך,
שירישלגדולכהמספרוהביאהמתרגם

פרידמן'ליאופולדעצמוראההאםרחל.
צעיריהודימשוררלימים,לאהולהאריה

שאליהםמאלהאחדהרחוקה,בברטיסלבה
בשירההקרועהנפשהמתוךהמשוררתקראה

שלי?"רחוקיקולי'"התשמעהידוע

 ,, ...לתל-אביבמפראגחדרך"ארוכה

1 .. ;:j 

במאילאהולההיה-1951ל 1949השניםבין
הקיםהואבקיבוצים.חובביםתיאטרונישל

אזוריתיאטרוןבימתיזרעאלעמקבקיבוצי
גיםהחדעםעבדוכןהצגות.כמהבהוהעלה

לתל-אביב.הקרוביםבקיבוציםהדרמטיים
שלהדרמטיהחוגעםעבודתוכאןתוזכר
יותרשנמשכהעבודהעין-החורש,קיבוץ

לפתענפסקההעבודהחודשים.מארבעה
להעלאתגדולהציפיהחיתהבקיבוץפתאום.
אודטס,קליפורדשלללפטי""מחכיםההצגה
אךהמפורסם.אמריקאיהיהודיהמחזאי

האכזבה.גודלהיהכךהציפיותכגודל
אתנטששהואהיוםלנוידועבדיעבד'
להעלותשהוזמןמפניבפתאומיותעבודתו

נטישותהקאמרי.בתיאטרוןמחזהואת

נטישותביניהןחייו'כלאותוליוופתאומיות
 .נוהגואתואפיינומשפחתיות,

שלומחזהואתבקאמרילהעלותהתבקשהוא
גמרתרגםשהואהארץ"'כנפות"ארבע

המערכההתפרסמההמחזהעםיחדלעברית.
"בשער",בעיתוןבדפוס,שלוהראשונה

מפ"םשלהספרותיהעיתוןאזשהיה
ששרדוהבודדותהביקורותביןהמאוחדת.

ביימן.מ.י.המבקרשלביקורתובולטתמאז,
שלוהסלחניהפציפיסטיהקואתביקרהוא

מועט,לארוחעוזנחוץהיהואמנםלאהולה.
ולאחרהעולם,מלחמתלאחרלצאתכדי

במחזותולקרואהגרמנים,פשעינוראות
אותםשלהצעירהבישראלולפיוס.להשלמה
היה 1948שלהקשההמלחמהשזכרהימים,

אוהדיםנמצאולאעדיין'טראומטיבה
אויביםביןופיוסהשלמהשללרעיונות
שכתבהדבריםשארובתוךמאתמול.
מתבלטיםלגידופים,השבחיםביןבביקורתו'

 ," ...לתל-אביבמפראגהדרך"ארוכהדבריו:
מפראג,משם,שרואיםדברים-שפירושם
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"חמסין"עטיפת

שטוב,ומהמתל-אביב. ,מכאןרואיםלא
אינוהקומוניסטית,לצ'כוסלובקיה ,אולי

המוקפתהצעירהלישראלונכוןטובבהכרח
נקמה.שוחריערבים

"האקדחעלהמבקרשלחמתויצאהועוד
שאינההנקמהעלכלומריורה",שאינו

לאהולה,שלאחרבמחזהובאמת,מתבצעת.
רב-הטבחיםברצחהעוסק"ההתנקשות",

 ,המחזאימפתיע ,עליוובתגובותהיידריך
נפצעואףבנאצים,בעצמושלחםמי ,יהודי

והפציפיסטית.הפייסניתבגישתובקרב,

שאינםהנקםאקדחישל ,זוברוחדברים
בארץ.אזלהתקבליכוליםהיולאיורים,

החמישיםשנותראשיתשלו"תל-אביב"
שלמילידאלפימרוחקתבאמתחיתה

שלמ"פראג"וחברתיותספרותיותתפיסות
לאהולה.
הבהולהעזיבתושנת , 1956עד 1952משנת

בכתיבתבעיקרלאהולהעסק ,הארץאת
גדולהובחלומותסרטיםבבימויתסריטים,

שיקפיצובינלאומיות,"קופרודוקציות"על
שהואחשבשהואהמקוםאלבאחת,אותו
בימאישלהראשונההשורהאל .לוראוי

גםלחלוםהפסיקלאהואבעולם.הסרטים
וגם ,בסרטיוכישלוןאחרכישלוןכשנחל
הקולנועמבקרישלהגדולהלאכזבהכשהפך
רבותתקוותבושתלומבקריםאותםבארץ.
עטורמצ'כוסלובקיה,כשבאלכבודווהריעו
ביןומנוסה.מקוריסרטיםיוצרבהילת

 1להוליוודעדאפילושהרחיקוהיוחלומותיו

מענקיאחדעםמשותפתלעבודהועד
ועםפרמינג,ר'אוטו ,הזמןשלהבמאים
בפועלאךמפורסמים.אמריקאיםשחקנים

הסוכנותבשבילקטניםהסברהסרטיעשה
אחרים.ומוסדות

הקולנועעלבספרםגרוס,ונתןיעקב
המתענייןלכלחובהשהואספר Iהעברי
אךמענייןפרקללאהולההקדישוזה,בשטח
ופעלחיבולזמןהתאיםלאשהאישאועצוב.

התאימולאבארץשהתנאיםאו Iבארץ
לאחר ,וכךשלו.העצומותהגדלותלשאיפות
בשבילקצריםסרטיםכמהעודשהשלים
באורךסרטסוףסוףעשהשונים,מזמינים

ועדדינר.ברוךעםהאוהלים","עירמלא,
הקולנועלאנשיברורלא ,כמדומניהיום,
בעשייתמהםאחדכלשלחלקובדיוקמהו

סרט ,עצמומשלסרטועשהזכהואזהסרט.
אללרוממוהיהשאמורהסרט ,מונומנטלי

כלעל"אבןבארץ.הקולנועיוצריפסגת
הסרטהקרנתכנגדו:חברהכולאבלמיל".
והסרטנפגעוהמבקריםלשערוריה,הפכה
אכזרית.בצורהנקטל

גדולים,כספייםלקשייםנקלעלאהולה
החלוהנושיםעםביחד ,לפועלוההוצאה

 .סרטיוואתרכושואתלעקל ,אותולרדוף
 ,ממצבולהחלץבסירנותכמהעשהעודהוא

ולגיוסלהפקהזמנורובאתוהקדיש
מהארץוחמקנכנע,בסוףאךמשקיעים.

רחמנות,ללאאותורדפוהנושיםבהחבא.
שעדמסתבר ,צערעלצערלהוסיףוכאילו

לפליטה,אחדעותקאפילונמצאלאהיום
 ...מיל"כלעל"אבןסרטושל

צורב,בכישלוןשנסתיימושניםשבעלאחר
הסריטהואבעולם.ולנודלנועלאהולהחזר

כךואחרבצרפתמזלואתניסהביוגוסלביה,
בגרמניההשתקעולבסוףבאוסטריה.גם

והואלטובהמזלוהתהפךשםהמערבית,
אףהואוטלוויזיה.סרטיםכבמאיהתפרסם

ואתעבודותיו.עלחשוביםבפרסיםשםזכה
יוסיפוובטלוויזיהבקולנועעלילותיושאר

בעניין.ממניהבקיאיםאחרים,

הקומוניסטיהקוהשתנה 1966בשנת

חזרולאהולהבצ'כוסלובקיההנוקשה
השנתייםבמשך .כבודאחרלמולדתו
לאותללאויצרפעלהואלחייוהאחרונות

יצירותיורב.ולפרסוםלכבודוזכה
סיפוריו ,שיריומחדש,הועלוהנשכחות
במאוחרהגשיםוהואמחדש.נדפסוומחזותיו

כרע 1968בינואר .שלוהגדולהחלומותאת
בעתלב,מהתקף ,פתאומיבאורחומת

בןרקוהואבברטיסלבה.סרטוהסרטת
לפניביקששהואהאומריםוישחמישים.

הקטנה,הסלובקיתבעיירהלהיקברמותו
בידיכלואהיהשבוהעבודהלמחנההסמוכה
חבריוביןבקרב,נפצעושלידוהנאצים,

הפרטיזנים.

תרבותגיבורלהפךכשלאהולהוהיום,
הסלובקיתברפובליקהומכובדמבוקש

בןהיהודיבצעירלהיזכרכדאיהעצמאית,
השירהעלכפול:תיגרהקורא-22ה

הסלובקיתהמשטרהועלהמודרניתהעברית
ספרוןלאורומוציאמעזוהואהפאשיסטית.

 ,"חמסין"בשםלשירה,באהבהמלאקטן,
בתהוםששקעספרון Iהחורבןלפנידקה

כמעטשחלפולאחרממנהועלהושבהנשית
שלמרתקמחילותגלגול ,אכןשנה.שישים

נצח.לנדודיהנידון Iהנודדהיהודיבן-דמות
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 5י:ו(
כיןוו"וכונומיסטו ~ ~ 1

לבראישי

מןרבת-משמעותאךקצרהסצנה ;;,,;:

האולטימטיבי",האסון-"ביןהסרט. ::::~
אקדחהתמהוניביןד''רשולף 1 '·····''·'·: •• •·.,.

חיתהשלאמסוגננתתנועהומבצעדמיוני
 .ובעצמובכבודונוכרג'יימסאתמביישת

התרבותשלהבולטותהדנזויותשתי
לכאורה,מתאחדות.הבריטיתהפופולארית

אתלשחקמביןמוצלחפחותמועמדאין
אך ,גיחוךמעוררהשנייםשביןוהפערנוכר

מתאיםאיןכימגלהיותרמדוקדקתבחינה
ממנו.

דמויותהןנוכרגםוביןגם ,יסודיבאופן

המסגרתעםלהתמודדותדרכיםהמסמנות
פועלותהןוציווייה.איסוריההחברתית,

קודיםובעלתהירארכיתשמרנית,בחברה
טיםאומרזוחברהעלהתנהגות.שלנוקשים

לה-ג'וןשלשלנו""המשחקגיבור ,נמרקר
קארה:

גבו,לבמעבךררעצבבהררתרומתמרךמאז

עצמואתרואהאבראוצר.בגבולותמכלןרןתר

כללברמעלרןךךנטל ,זאתובכלכפטררוט,

מךגרשאברובשובר ,ממולדתורןצאשאבראימת

 1עולםלמאסרשחוזרכמי

מן"פרוטותהטלוויזיהדרמתגיבורואילו
המעמדותבן ,פוטריסדבשלהרקיע"

בפעםיושבשהואבשעהמתוודההעובדים,

יוקרתית:לונדוניתבמסעדהבחייוהראשונה
פחד".הרגשתיחיי"כל
בלתי-חברתילחץתחתעומדיםוביןנוכר
התבוסה,סףעלניצביםשניהםפוסק.

גםמתמודד ,כמובן(נוכרוהכאבההשפלה

שהםהיכחדות,סכנתועםפיזיכאבעם

מאבקיושלהקצנהרבהבמידה
הואההבדלהפסיכולוגיים-החברתיים).

המתלווההקתרזיסובסוגההתמודדותבדרך
שביןכשםבהכרחיצליחנוכראליה.
התגשמותהוא(נוכרבהכרח;ייכשל

בכלהסיוטים.)התגשמותביןהפנטזיות,
הואוהפורקןההנאהסרג ,לכובדהקשור

בעקבותהבאהתענוגזהו :וישירפשוט

המשכיל ,הגיבורשלהמוחלטניצחונו
ייסוריםסוגאותולהםולהסבבאויביולנקום
זהבמובןאני-עליוןהואכובדלו.ייעדושהם

עלבעלות""תובעעמוהמזדההצופהשאותו
הישגיו.

שניתןלכךההוכחההואזאת,לעומתבין
 ,ביותרהנוראהסיוטמןללא-פגעלהיחלץ

החרדותכלשבוהאולטימטיבי"ה"אסוןמן
צחוקשלבזכותומתממשות,המודחקות

הכישלוןמןגרועשיותרהמוכיח ,משחרר
כ"אני-תחתון"משמשביןממנו.הפחדהוא

החבטותאתהסופגאיגרוףשקשהואכיוון

באופן ,אותוהופכתזופונקציה .במקומנו

לאנטי-גיבורערצת,בלדמות ,דיאלקטי
הכרת-תודהמעוררהואשכן ,גיבורשהוא

שהוארב-הערךהשירותבשלחיבה,ואפילו
מעניק.

ההנאהמלואאתלהפיקשכדי ,מכךמשתמע
הםוביןשכובדהפסיכולוגיהפורקןמן

ולוהדמויות,עםהזדהותמתחייבת ,אפיקיו
שלרגששיתעוררבמידההלא-מודע.ברמת
אסתטיתהסתייגותתיווצר ,כלפיהןניכור

 ,והבלתי-היגייניהמכוער ,ביןשלבמקרה-
אוזניואתלחסוםלדוגמה, ,המסוגל

שבסרט-המאיימיםהרחשיםמפניבפופקורן

או-ולאכלואותולשלוףכךואחראימה,
מכירשאינו ,כובדשלבמקרה-אתית

ושרביםהפוליטיקלי-קורקטבגבולות
בסאדיזם.גובליםממעשיו

הצלחתם,ובמידתבתפקודםהשוניאףעל
 ,מאודדומהביןושלכובדשלהפעולהזירת
בנוגע ,זוקביעהחיי-היום-יום.והיא

לזכורישאךלהתמיה,עשויה ,לכובד
הספרותיתבגיוסהלפחות ,שהרפתקאותיו

בנסיבותמתחילותפלמינג,איאןשל
צורךשאיןובאתרים ,ביותרגילדתהר

למשלכמולהכירם,כדילהרוג"ב"רשיון
שדה-או("כדור-הרעם")בית-הבראה

שכובדלאחררק("גולדפינגר"),תעופה
"קטנים",מכשוליםשלשורהעלמתגבר

עללהשתלטיכולתואתומוכיחשגרתיים,
 ,לסוכן-חשאיייחודייםדווקאשאינםאתגרים

רומניםניהולאוגולףהימורים,נהיגה,כמו
עולםתוךאלהנסיקהמתרחשתחפוזים,
כברשבהםהכבירים,התככיםשלהדמיון
העולםאתלהצילהחשאיהסוכןנדרש

כךעלעמדאקואומברטומאפוקליפסה.
ומדויקים,מפורטיםפלמינגשלשתיאוריו

ושגוריםפשוטיםבמצביםמתמקדיםכשהם

והםישירה,היכרותהקוראמכירשאותם

העוסקותבסצנותומרפרפיםמהיריםהופכים

העינוגכינדמהוחריגים.גדוליםבמעשים
כמעטאסקפיזםשלעולםאלבכניסההכרוך
יסודעלמושתתשיהיהבכךמותנהצרוף,

יכולאינוכובד .ואמיןריאליסטי ,מציאותי
אדם.יהיהבטרםכעל-אדםלקהללקסום

"כדור-שלהראשוניםבפרקיםלדוגמה:
עייףפגיע,לכובדמתוודעהקוראהרעם"
לנקזכדילבית-הבראהנשלחהואועצבני.
הוללותבשלבושהצטברוהרעליםאתמגופו

כהשפלהעל-ידיוהנתפסדברמופרזת,
שבני-אנושלפגעיםאטוםאינוגופוגדולה.
הדגשמכך,ויותרלהם.חשופיםרגילים
הכאב,שלהאימתניתעוצמתועלמושם
 :האדםאתהמגמד

הוכה,כא,לוכאבשלוחוט-השדרהשכלנכון

שוטר,ם,באלתבנפרד,מחולרןתרןאחתכל

הרדעשבתחוםמשהו ,-זרהןרברהרההכאבאך

אלשחדרהצורבהטורנדו .נשלטכןועלשלו

זהותואתמחלוףלחלוט,ן,בוומשלגופו

ונדבדמה?זהלמההרה?זהארךחלף. ,בשלו

הפךשזה'בכךאלאלהרזכרהיהרכוללא

הקרוםבסולםרוחונמוךלדבר-מהאותו

 2 .נמרשלבפרןעשבמקומץ

במציאותכולןמתרחשותביןשלעלילותיו
מאפיזודהנודדשהואבשעההמוכרת,

אצלבכנסיה,באולם-בחינות,לאפיזודה:
באולם- ,בחנות-כלבו ,ייםרופא-השיב

הרגילשלזהתיאטרוןבמכבסה.קולנוע,
הטבעית,בסביבתוביןאתמציגוהמצוי

הקשיםפחדיועםלהתמודדלוומאפשר
אחת ,כאמורמאו.דקונקרטייםשהם ,ביותר
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לבצעכשרונוהיאהעיקריותסגולותיומ
i הכישלוןשלנפשיתה-מ'סטיפקציה
הרבהההגזמהאתולהוכיחההשפלה,ו
מתבקשתלשם-כךמפניהם.בפחדש

חרדותאותןעםדווקאבוטההתמודדות

הקיוםשלהיבטיםאותםעםמודחקות,
עלאיפול.עליהםכפתהשהחברההאנושי

ה"מנטליותאתלהביןניתןזהרקע
עסקותוחתואתביןשלהאנאלית"
מתקשיםשרביםבהפרשותיו'האובססיבית

אופיינית,אפיזודהבמהלךלמשל'לשאת.
כןרצוןחדורהכנסיה,אלביןגיעמ

כלאךהקהילתית,בעבודת-האללהשתתף
שהואבשעהמשתבשות,הטובותכוונותיו

מאחראחרת,ברירהלושאיןומוצאתעטשמ
אפואתלקנחאלאמטפחתו'אתששכח

תמרוניומכנסיו.שלהפנימיבבד-הכיס
מלוויםמעשיואתידלחסתהמאומצים
כשרוןבאמצעותהמסגירות,פניםבהעוויות

את Iאטקינסוןרואןשלהמבריקהפנטומימה

חסין-לכלוך.פשוטנוברמהן.מוחלטת
נוברנותר Iוכושלמועדביןשבובמקום

נטולת-חליפתונקי'תמידהואכסלע:יציב
לגיבורי-בניגודמושלמת,ותסרוקתורבב

לשמורמשכיליםשאינםאמריקאים,פעולה
זוסגולההרפתקאותיהם.במהלךהיגיינהעל

ההרואיים.לכישוריהםמעל Iמסתברהיא,
וברפשבדםומתבוססיםהולכיםהם Iלהיפר
ברוחהזרהשכנראהזוהמהשלאקסטזהבמין
האנגלי.נוברשלהמבושםהגבורהלסוג

היאוביןנוברשביןנוספתחיבורנקודת

ויחס-שלהםהקיצוניהאינדיבידואליזם
בושישהחברה,עםשלהםהמורכבהגומלין
והזדהות.ניכורשלרב-משמעותשילוב
חברתיטיפוסלייצגאמוריםאינםוביןנובר
חורגיםשניהםבמציאות.לזהותשניתןמצוי,

 1כמובןמהם,אחדכלהחברתית,הסקאלהמן

קריקטורותהםוביןנוברשלה.אחרמקצה
מחדמזוקקתהרואיותשלהקצנהמובהקות,

גיסא.מאידךצרופהשלומיאליותושלגיסא

הואכאשרלו.הנגרמתהעצומהאי-הנוחות
פשעו""עקבותאתלהסתירסוף-סוףמצליח

עמוקה.רווחהאנחתנאנחאוה

i בהשגתזוגישהשלהאפקטיביותכימהו
העוברהאמיתיהסבלבתיאורטמונה Iרקןופ

מוגזמת,חריפה,מהפנמהכתוצאההדמותעל

דמותבעיצובולאהגופניים,האיסוריםשל
שלגביהוולגארית, Iלהבדיל Iאומתירנית
מידה,באותהתקפיםאינםאלהאיסורים

הטלוויזיהמסדרתבאבדימשפחתבניכגון
אלה,פחדיםשלחשיפתםהאמריקאית.

בהישלהם,יפהאינוהדיבורכללשבדרך
שלזוקטגוריהעם .חטאנואתלקעקעכדי

סוגמכלביןשלרתיעתוגםנמניתחרדות
ייתפספןוחששוזולתו'ושלשלועירום,של

חששהדברים,מטבעלבוש.כשאינובציבור

i כידומהכאן'גםפעם.אחרפעםמתממשה

הבריטיתבחברהבמיוחדתקףזהמעיןטאבו

תרבותית.עמולהתמודדהצורךמכאןו
בתרבויותדוחקפחותהסתם,מןזה,צורך

לגוף.ביחסןיותרליברליות
שלכזהסוגעםכובדשמציעההתמודדות

התעלמותועיקרהבתכלית,שונהחרדות

ולאשאיןברורחד-פעמיות:גםמכךנגזרת
לוהשווהשני'כובדג'יימסלהיותיכול

ייחודי'הואכובדביכולתו.אובתכונותיו
אוכלבר","לעיניךהכותרת:שמכריזהכפי

טובזאתעושהאינו"אישהשיר:שורת

הדגשביןאצל ).ל.ישלי:(הדגשותכמוך".
בכךלפקפקאיןכאןגםאךפחות,חריף
בחשבון.באאינושנישבין

ממלאהזוחד-פעמיותפסיכולוגית,מבחינה
מיוחדבסטטוסלזכותהפרטשלמשאלתואת

שבהתחרותיתבחברהההמון'בתוךולבלוט
ותחושתמטושטשיםפרטיםביןההבדלים

נמצאתהאינדיבידואלשלהעצמיהערך
מדדיםשלשורהמולבמגננה

מןבושישובאופןלכן'"אובייקטיביים".
נובררקשייתכןהעובדהדווקאהפרדוקס,

אותושהוא-הואהצופהאתמשכנעתאחר'

מצלצליםבלתו'לאישולא Iושאליונובר
הפעמונים.

מאחרזו'מזוויתבמיוחדמענייןנובר

להפיקלומאפשר 007חשאיכסוכןשמעמדו
לידימביאהואהעולמות:שבשניהמיטבאת

מסתירואינוהאנטי-סוציאלייצרואתביטוי

הטבועותוהחשדנותהמיזנטרופיותאת

שלמלגיטימציהנהנההואאך Iבאופיו
לחברההתנכרותוזאת.לעשותהחברה
ורתוםלהדואגשהואמכךבעצםנובעת

נוברשכןמחוכמת,תחבולהזוהילשירותה.
בידודשלהסיכוןאתעצמועלנוטלאינו

שלהרגילהמנת-חלקםשהםחברתיונידוי
מכללי-המשחקהמתעלמיםפורקי-עול
אוהחברה,שלהמבטומנקודתהמקובלים.

שלכזהסוגהקיים,הסדרשלנכוןיותר
באשרמאיים,ולאפונקציונליהואגיבור
האינטרסשלו.המרדנותמןהעוקץניטל

עםחזיתיתמתנגשאינוהאישי-אמוציונלי
ההיררכי-הרמוני. Iהחברתיהאינטרס

ששנילראותאפשרמיניותם,מבחינתגם
השוביניסט-כובדהגמורים:הניגודים

והמתירןהכפייתירודף-השמלותהמובהק,
 /רםעירשלסרגמכלהסולד-ביןו Iהמיני
הדובוןעםיצועואתוהחולקבגפוהחי

צלעותשתילמעשההם-עליוהאהוב
המכנהבסיס.לאותוהמשיקותמשולש
שלהםהחריףהאנטגוניזםהואהמשותף
הארץמהותי'באופן .האחרהמיןלבנות
שניהם,עבורמשותףשטח-אויבהיאהנקבית

שביןבשעההאויבאתמכניעשנובראלא
לאמיתוהואביןמהתמודדות.בכללנמנע
ילדותיהואלמיןיחסוא-מיני:דברשל

תיעוב.עדאדישותשליחסכלומר' Iבמהותו
 1ביותרהמוקדמותמןאחת,באפיזודהרק

מיני'קשרלקייםששואףכמיביןמתואר
טיהורעוברהואבהמשךאך Iנכשלוכמובן
הואברבדסקסואלית.מוטיבציהמכליסודי
מסתכמיםנשיםעםשיחסיוהנצחי'הרווק

העובדהמשמעותיתלא.ותוסיפוקבהשגת
זיקהמפתחנוברשבההיחידהשבפעם

ואףמ"נערותיו"לאחתממששלרגשית
הוד-מלכותה"),("בשירותעמהמתחתן
ובמעברהשירותבנטישתאהבתוכרוכה

נרצחתהחתונהשביוםאלאנורמליים,לחיים
הנזיריהריגוללמעגלחוזרוברבדאשתו

ממשכי'נדמהכמובן>.רוחנית,(מבחינה

ברבדשלהבסיסיתהעוינות Iביןאצלכמו
מאנוכיותויוצאפועלהיאנשיםכלפי

הקיומית.ומבדידותו

כעלונוברביןעללהשקיףמועילזהיהיה
והתסריטאיםאטקינסון(רואןמשחקיםילדים
המימדאתלא-אחתמדגישיםביןשל

נובר'אצל .שיצרוהדמותשלהאינפנטילי
הרביםבמשחקיםביטוילידיזהמימובא

היקרכבודואתכמציבמשתתף,הואשבהם

וידאומשחק-לדוגמההכף.עלמכללו
לעולםתאמרעל"לעולםבסרטמתוחכם

היאאלהברוחםילדיםשלשאיפתם .)"אל
יקבלושבומשלהם,במרווח-פעולהלזכות
דמיונםאתלפתחיוכלוושבומועדףמעמד

מבוגריםעולםבתוךהגבלותבלאולהתענג
כזהלסוגיתירהתמיכהמעניקשאינונוקשה

לאהאםכן'עליתר .אגוצנטריפינוקשל
כאותוברבדואתביןאתלראותנכוןזהיהיה
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שבועותשלושהלאחרהשנתיתמשכורתומנקודותנגלהשהואכפיעצמו'משחקילד

 4 .בעליזותלעצמוחייךהואבלבד.הגירסהבעצםהואנובר ?שונותמבט

עצמואתהמשחקביןבין:מרשלהפנימית
בסיומהכמויסודי-מצפון'חשגםנובראךהואזאת,לעומתבין' .טוטאליכגיבור

ארוחת-שחיתות:שלחיצונית,בעיןזהמשחקשלההשתקפות
"מפוכחת"נרצה,אםשהיא,

המשיבסינרודו-פונטמרמחהקל,בגיהוקכפיביןאתרואהזועיןו"אובייקטיבית",

החמאהמןהאחרונהבפעםסנטרואתשלושלבעיצומםהנתוןמבוגר-ילדשהוא,
הביטהוא .סמוקותהיופניולאחור.ונשעןמחיראתלשלםונאלץומשחקאשליה

ברבד,"מרביראת-כבוד,ואמרבבונךבגאווהלסיטואציותבהקלעושלוהילדותיות
מישהובעולםמקוםבאיזשהואםמפקפקאניבהקיץחלומוהואנוברכאובות.חברתיות

אתהמהזו.כמוטובהארוחת-ערבהערבאכלהכמוסות,לשאיפותיוהדרורמתןבין'של

אומר?".וסופרמןקנטקלארקשביןלכפילותבדומה
עושר.חיי /קליםחיים'ביקשתיחשב,ברבדבגוףהמתקיימיםמוחלטיםהפכיםשני-

כחזירלאכולנהנהאניאותם?מוצאאניואיך .אחד

שאי-הרעיוןלפתעכאלה?.'הערותולשמועבמפההדמויותשלמיקומןמבחינת

או ,שכזוארוחהולאכוללשובעליויהיהפעםאייקוןהואשנוברהריהפוליטית-חברתית,

מרשלבלווייתושהיאארוחהכלהאמתלמעןשביןבעודהבריטי'הימיןשלבלתי-מעורער
רגעיתבושהחשהוא .אותוהבחילהדו-פונט,עםהשמאל.אליותרהרבהקרובכמדומה

זההיה .לוניתןוהדברביקשהואזה.בגועלחברתית-אנטיתזהבהםלראותקשהזאת,

 .זאתלקבלהיהיכולשלאבתוכוהפוריטניישנםבשניהםשכןמובהקת,פוליטית

קוימה,רקלאוהמשאלהמשאלההביעהואוהופכיםהאמירהאתהמסייגים .אלמנטים
יודע"איניאמר:ברבד .בגרונולונדחסהאלאלמדי.אמביוולנטיתאותה

בלי-ספקהיתההיאאבלכך,כדיעד INהשמרניהימיןבלבנוברשלמקומו

 5מאוד".טובהשיעידכפיבספק,מוטלאינווהאריסטוקרטי

עלבלגלוגמהרהרפלמינגשבוהבא,הקטע
מעמד-הפועלים:

תא-תוךאלמזרותואתהשליךונדב'יימסג

חום-בצבעהישנההאוסטיןמוניתשלהמטען

שללצידוהקדמיהמושבאלוטיפסשוקולד

והואפצעוניםזרועותשפניוהשועלי,הצעיר

מסרקהוציאהצעירשחור.מעיל-רוחלובש

משניבזהירותאותוהעבירשלו,מכיס-החזה

אתהחזיר ,שלוזנב-הברווזתספורתשלצדיה

המתנעעלולחץקדימהנשען ,לכיסוהמסרק

המסרקעםשהמשחקניחשברבד .האוטומטי

כספוואתאותולוקחשהנהגלולהבהירנועד

לרהב-אופייניזההיה .כטובהרקבמכוניתו

מאזהצעירמעמד-הפועליםשלהזולהעצמי

מרוויח-ברבדחשב-זה,צעיר .המלחמה

והיהלהוריו,בזלשבוע,פאונדעשריםבערך

הואאשמתו.זואין .סטילטומילהיותרוצה

מדינתשלהצרכניהשוקתוךאלנולד

האטום.ופצצותהחללעידןולתוךהרווחה

 3-משמעות.וחסריקליםהםהחייםעבורו

שלשכירהואעשיר'אינועצמונוברואולם
שלהתחבולהכאןוגםהבריטי'הביוןשירות
מאפשרתשהיאוהכפילותהחשאיהסוכן
מןטועםגםנוברביותר:כיעילהמתגלה
לטעוןיכולגםולקנותיכולשכסףההנאות

עבודתוזוחיתהכביכולמוסרית,לעליונות
מופרז:בהדוניזםלחטואאותושאילצה

שלבארון-הבגדיםהנאהשהכרטיספלאאין

מאתייםהואהסוויטהשלשמחירהסיפרברבד

הואאילוגס.חישובערךברבדליום.דולר

אתמכלההיההואהחשבון,אתמשלםהיה

כותבמחבר"התפוז-המכני",ברג'ס,אנתוני

נלחםהואנובר.כמולגיבורזקוקיםשאנו
זאת.רואהג'סשברכפיחופשי'עולםעבור

נלחם?הואמיונגדמי?עבורחופשי
המלחמהשלהפוליטי-גלובליהקונטקסט

רבה,במידההואברג'סמכווןשאליוהקרה
ליצירתעילהמתןתירוץ'רקנדמה,כך

נובריוכלשבווהיצריהאליםהקוסמוס
הפךשהואמכךלהתעלםאיןאםגםלפעול,
"ערכי-שמירתבקומוניזם,מאבקשללסמל

נוברשלההתמודדותבאלה.וכיוצאהמערב"
הבין-העולמישדה-העימותעלמתרחשת

ובראשונהבראשמופניתהיאאךגושי

מזה,עמוקואףהבריטית,החברהאלפנימה,
האנושי-הקולקטיבי.תת-המודעתוכניאל

משקףנוברשג'יימסכמהועדזה,במובן

שקסמולומרניתןכמוסות,אנושיותשאיפות
קנדירקלאוהראיה:אוניברסלי'הוא

חרושצ'וב.גםאלאנובראתהעריץ
מימובנוברישכסאב-טקסט,סמוי'באופן

 .בחשיבותולהפריזאיןאםגםחתרני'
מתגמד'האדםשבהחברהעלהיאביקורתו
אתהמשעבדיםלצוויםלצייתנאלץנשחק,
מסצינותבאחת .האגואתומאלפיםהאיד

ג'יימסהוצגשבאנו","ד'רשלהפתיחה
בולטהקולנוע,לקהלהראשונהבפעםנובר

שלהאפורהפקידיםצבאשביןהחריףהניגוד
ממושמעיםניירתאנשי /הבריטיהביון

האינדיבידואל'נוברלבין ,ונטולי-זוהר
בטרםהקזינו.מןמשימתואתלבצעשהוזעק

אותושואלתההימורים,שולחןאתיעזוב
נובר",ג'יימס"נובר.לשמו:למשחקיריבתו

בפעםנגלותקוברישרןשלופניועונה,הוא

עלהכריזהגיבורלמצלמה.הראשונה
לטעותאיןושוב ,אותואופפתהילה ,הופעתו
צףהמציאותשלהרדודהיםמתוך .בגדולתו

השראהבויראושמיליוניםהמיתוס,ועולה
מעיןבהשמהדהדתביקורתזוהיומפלט.
שלהבינוניותכנגדניטשיאניתהתקפה
לאתגרנענהנוברהעל-אדם.ובעדהעדר'

נימוסגינוניעלשמירהכדיתוךכיאםזה,
שלהטוטאליהניעורמןוהתרחקותאנגליים

המקובלים.החברתייםהמוסרכללי
בשולי-החברה,הניצבה"איש-הקטן", ,בין
מוסדותמנוב.ריותרחריףחברתימבקרהוא

אוהמונארכיהכמומרכזיים,מסורתיים

 .ברורודיפארלטיפולאצלוזוכיםהכנסיה,
ארכי-גםאחתובעונהבעתהואביןאך

להופיעמקפידהמלכה,אתמעריץהואשמרן:
ומשחקגנביםטובכאזרחלוכדבכנסיה,

מתלבשהואבכדורגל>:(ולאבמיני-גולף
בצדשבילעםמסתרקועניבה,בחליפה
מאפיזודותלשפוטשניתן(כפישלווהמבטא
בןשלאינומדבר)הואשבהןבודדות,

מדברבין ,להיפרהעובדים.המעמדות
דברלכלהבינייםמעמדכאישומתנהג
מבחינתהן ,הופעתומבחינתהן ,ועניין

מןעולהיתהחכרתהביקורת .-עולמותפיסת
הגיחוךמן ,ביןנקלעשאליהןהסיטואציות

האדםמצבעלמספקותשהןההארהמן ,שבהן
איןאךומחניקות,אטומותמסגרותבתוך

לצ'אפלין(בניגודעצמוביןשלביקורתוהיא
שהוא-תכופותמושווהאטקינסוןשאליו-

מיסטרשלב"שובולדוגמה:מודע>.מורד

לחנותכבירהבהתלהבותביןנכנסבין"
עברלכלומנופףבולמוס-קניותאחוזכלבו,

בסצנהאולם ,שלוהחדשהאשראיבכרטיס
במעלהמבט,וקההתשושמופיעהואהבאה

בובהכמיןבסופןונתקעהנעותהמדרגות

הצרכנית.החברהעלאמירהמחיים:מרוקנת
אם ,מורדשלמיוחדסוג ,כךאםהוא,בין
אינושלוה"מרד"ככזה.להגדירובכללניתן
ביןלהיפר'רצוני.אינופעםאףוכמעטמודע

במאורת-ארנבלהתמקםלבובכלמשתוקק
שהוד-מלכותההגבעהעל-פנימשלוחמימה

שמרניותוממשלותבגאוןעליהמשקיפה
דווקאאךשנה.עשריםכמעטבהמשלו
כבר .אותומכשילמשקיעשהואהיתרמאמץ
משתדלביןשבהבכנסיה,הסצנהאתהזכרנו
אך ,בעבודת-האללהשתתףכוחובכל

באוזניוהנקלטתמוות,עדהמשעממתהדרשה
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אותומרדימהחסר-פשר'מונוטונילמולמכ
ביןלכך'בדומההכבירים.מאמציומרותל

דווקאאךהמלכה,שלמעריציהגדולהוא
קבלת-פניהלקראתהקדחתניותהכנותיו

הרה-האסוןלמפגשהקרקעאתכינותמ

כלבה-מכךגרועאחת,מטופשתכלבהקיבלביותרהטובההעדותהיאמשתחררת,שהיא

איתרודיברה'סיר',לושקראה-מכוערתשלהאפלהפןעלמצביעאטקינסוןרואןלכך.
 6 .סוכריות-פירותמלאבפה ,בצדקנותהילדותית:תמימותומאחוריהמתחבאבין'

אתההראשונהבפעםאותורואהכשאתה

אלהנזקיםלרוב,באכזריות.לעיתיםהגובלת

הואחביב.אישאיזהנחמד.כמה"או'חושבביניהם.

הכול".זהנוהג,העולםאיךיודעלאפשוטבדירהבדלותוחיעניהואשביןעל-אף
הואבאמת.גועלי'דיטיפוסהואלמעשה,אךהמדויקתהחברתיתהשתייכותוקטנטנה,

בדרך-דוחהדיהואתוקפני'הואנקמני'סדרת-הטלוויזיהשלמפרקיהברורה.נהיא
לסעודרוצהשהייתמישהולאבוודאיכלל.היום-יום,חייזירותבכלפועלשהואעולה

ארוחת-ערב.איתרמקום-עבודתו'אתלהכירזוכיםאיננולםוא
הואשםהמלכה,עםהפגישהאותהאיצוהל
מתוךגםחורבן,מחוללביןשלמגעובמלון.שרתשלבתפקידעיפמו

אנוכיותמתוךגםאךגרידא,שלומיאליותנוצר Iכך.לכנותושניתןבמידההקונפליקט,
 .ועובדמעסיקביןישירותולאהמלוכה,םע

אנוהאולטימטיבי"ן-האסוןי"בבסרטרק
עבודתו;מקוםעללראשונה"למדים"
ביותרהזוטרזוטר'עובדשהואמתברר

שללאמנותהלאומיתבגלריהלתאר,שניתן
הקולנועיתבגיוסהשרקמעניין' .נדוןלו

הטלוויזיהסידרתבעקבותשבאההמאוחרת,
מוכרתלדמותהפךכברשביןלאחרו
תפניתלבצעהיוצריםוהחליטגדרת,מוו
ה"נמוכים"משלביובאחדנקרטיתוקוביהצלו
לכך'בנוסףהסוציו-אקונומי.הסולםלש
שלבמרכזועומדהפיטוריםסביבקונפליקטה

מארחושלהןבין'שלפיטוריוהן-הסרט
שביןלכךהסיבהמלכתחילה,האמריקאי;

ד"רשלבדויהבזהותלאמריקהנשלח
לפטרוששאפוהגלריה,שמנהליהיאלאמנות
בהתנגדותונתקלומטרד'שהואבתואנה
הגלריה,שלהקשישהבעליםשלהנמרצת
אנכרוניסטירגשי'בקשרביןאלהקשור
השוק".שלהקר"ההגיוןמןומנותקכביכול'

שליוצריושלזושתפניתיחלהבריסב
בסרטהמתוארלמפגשישירותקשורה ,"ןיב"

בסופוארה"ב.הקפיטליזם:שללבולבעם
בין'שלהעמוקהאנושיותומוכיחהדבר'לש

הואכיהסרט,לאורךומתפתחתלהגהמת
וכיכלפיו'שהופגןהחמלהגשלדראויההי

כשבר-כלילהציגומעסיקיושלהניסיון
זההואמצפון,נקיפותבלאלהשליכוניתןש

שאינואףהחברתי,המסרלגינוי.הראוי

מתקרבוביןבסרט,מאודמהותיאגרסיבי,

ולסוציאליזםלצ'אפליןמאי-פעםותרי
שלו.ההומני
ולצרףעתהעדשנאמרמהאתלסכםבבואנו

צף Iשערכנוההשוואהמןהמסקנותאת

הוא-כישייתכןנוסף,גורםלעינינועולהו

שביןביותרהשורשיהמשותףהמכנהאהו

שניהםכינראהלכל'מעל .וביןבדוכ
הטווידחליפותשרקבכלוב,ח'ות-פרא
לנווגורמותבנומתעתעותשלהםהאנגליות

יכירםשמקומםכיצוריםתםוראל

רבהבמידההןאלהחליפותבציוויליזציה.
מרגיעה,חיצוניתחזותמכובד'מסווהרק

שנאת-נשיםשנאת-אדם,רוחשותשתהתה

בהםהאצורההאלימותקיצונית.אנוכיותו
אימתכלזורעים,שהםוההרסכבירהאיה

רצוןאוחרטהייסוריעמםמביאיםאינם

נשברזהכללאמנם,המעוות.לתיקוןכלשהו
כשביןהקולנוע,בסרטמשמעותיתבצורה
אז'גםאךמעשיו'עלאחריותסוףסוףנוטל
וקריסהאסונותשלאינסופיתשורהרק

להכיראותומביאותמארחוחיישלטוטאלית
כלשהו.ב"אור-אדום"
וילדותי'גאליאי-רציועמוק,יצר-תחרותי

נדירותלעיתיםרק .גיבורינואתמניע
בהם,ישירהלפגיעהתגובההיאזותוקפנות

נובר .סבלושממנועוולשלמוצדקתיקון
הראוייםרשעיםאויבי-האנושות,אתמחסל

אינםהםבדרך-כללאולםהמר'גורלםל
קרריחוקביניהםשוררהאישיים.אויביו

אחר-כךורקבמהותה,כוחניתהיאוהתחרות

מתחושת-קיפוח;נובעתאינההיאמוסרית.

אתוהמוצאהמחפשהואבוגדרבה,במידה

עםבסכסוךקורהכך .להיפרולאאויביו'
אותוחושףשבוגדבזמןחביצתגולדפינגר'

פציפיסטאינובוגדרמאי.כקלפןבפומבי
בעל-ואלינגרראךמעימותלהתחמקהשואף
אחתבשבילוהואהאליםהעימותכורחו:
ענף-ספורטהמסעירות,החייםמהנאות

להם,מזיקרקוהיעדרוולנפש,לגוףהבריא
בסיבותהדןהבא,הקטעשמבהירכפי

בוגד'שלבכושרולא-אופייניתלהידרדרות
בהערכתו-ומירידהממיחושיםבלהסו

העצמית:

כמעטחסריםבוגדשלהניצחונותזו'מסיבה
צדקהשגתשלהרגשיהמימןאתלחלוטין
ישזאת,במקוםועושק.תוקפןשלוהכנעה

 .נדירממעדןבטעימההקשורהההנאהמןבהם
עוברתבוגדבהשמעורבהאלימות

פתוחפצעשלחיטויזהואסתטיזציה:
שלוגניחות-הכאבזעקות-השברבשמפניה:
שלהמרגיעיםברחשיםנבלעותהנפגעים

מוזיקת-מעליותשלאובמעופומטוס-סילון
פעםאףהניגרשהדםודומהמפואר,במלון
צונן.שהוודקה-מרטיביכפיחםאינו

הצרהכלובשלבסורגיומתנגחיםוביןבוגד
לאלעולםאלהסורגיםאךכלואים,הםשבו

שלהחתרני'ההרסני'הפוטנציאל .ייפרצו
האנטי-סוציאליים,החשופים,העצבים
ועובררבהבמידהמנוטרלבהם,המתגלים

יים.החכרתיחסיהםשלהכלליבהקשרתמורה
שלבסופואך-מרושע,ילדהואשביןייתכן
הקורבןעצמוהואולא-אחתילד,הואדבר

שלבסיכומוונובר' .מעלליושלהראשי
הפועלה"טובים",מןאחדהואהריעניין'
להשמידה.המאיימיםמןהאנושותעללהגן
עמוקהאיבהבושישמקוםבכללכן'

ושוככיםמתמתניםהםוהשתלחות-יצרים,
החברהומשועשעת.אוהדתידשלמגעהתחת

וליטופהלבה,אלהפרחחיםשניאתמאמצת
אותם.ומנחםמרגיע

שסתומי-שניהםבין,וד"רנוברמיסטר

גםאךהחברהאתמבקריםהםביטחון:

בידורזהועימה.במודוס-ויוונדינמצאים

ממריד'לאמתסיס,לאמרוכך'פונקציונלי
הסוציו-תרבותיהשלדלהגמשתפועלאך

מרחב-מספקהואבריטניה.שלהנוקשה
בלתי-לחרדותפורקןנותןנפשי'נשימה

ייחוד'נעדריחיי-שגרהעלופיצוימבוטאות
שלבדרךאםהרואית,פנטזיהשלבדרךאם

 •.ה"איש-הקטן"שלכשלונותיועלקומדיה

הערות

.2 

.3 

.5 

 .לעשותדברשוםלוהיהשלאמכךנבעהכול

החתמתשלעבודת-ניירת,שלמחודשיותר

עםבטלפוןוהתנצחויות ...מטופשיםדוחות

להתווכחשניסהמזיק-לאמחלקהקציןאיזה

והואבשפעתחלתהשלוהמזכירהואזאיתר.

.6 

יiנ. 1

ך

כנרת; ;שלנוהמשחקג'ון:קארה,לה . 1
 33עמ' ; 1995

1 Fleming: Goldfinger; London 
24 . Coronet Books; 1989; p 

י.ל>שלי(תרגום
 16עמ'שם:פלמינג;ראה:

4 , ; 1 Fleming ; Goldfinge r; London 
24 . Coronet Books, 1989; p 

י.ל)שלי(תרגום
 . 22עמ' , 4הערהראה:

 , 10-9עמ' , 2הערהראה:

להססוריהססודנסהואלנדאישי

בן-גוריון.ניברסיטתובא

 )א"מ(
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ןתיזל סומע

ארועיםספרים,מוספים,

וביקורת'מ'תיאוריההעולההרחש

וביקורת''תיאוריהשלהאחרוןהגיליון
הספרהאתעליוהנושא ,אופירעדיבעריכת

זה,לכתב-עתמבוטללאהישגהוא , 10
להופעתו.שניםחמשכמדומני,בכך,המציין
רבה,במידהוהאמורפיהוותיק'עיון'לעומת

כקוהורנטהמאורגןוביקורת''תיאוריההרי

מיליטנטיתתודעהמשתתפיהשלכלצבאית
"חתרני""כוחני"("דכאני"פקודותושפת

מאז ,דברשלבעיקרומשותפת.וכדומה)
נאמןכתב-העתנשארהיום,ועדהיווסדו

-האקדמיבבסיסוהמונחותהאסכולותלשתי
-פאריס"ו"אסכולתפרנקפורט""אסכולת

מרובה.בקנאותאמוניםלהןשומרוהוא
גדעוןהאנתרופולוגשל ,אחדמקרה(להוציא
ביןפנימיויכוחבשוםנתקלתילאקרסל,

נדירהדיתופעההשונות,החוברותמשתתפי

אפוא,אחד,מצדזה).מסוגבכתבי-עת

לקהלבהביאוחשובתפקידכתב-העתממלא
אסכולותשתישלמגובשותעמדותהישראלי

היושלאוהחברההתרבותבביקורתאלה,
 ·שני,מצדלהופעתו.עדכאןמוכרותכךכל
כתב-עתזההריהרדיקלית,גישתוחרף

ומובןמשלובז'רגוןהמדבר ,למדיאליטיסטי
כךעלכתבכברז'רגון.אותולדובריבעיקר

במאמרו , 83ב'סטודיו'לנרועידןבהרחבה
כךעל(ודיווחנוולחוץ'השפהמן'משחקים
 )' 77'עיתוןשל 211-210בגיליוןבמדורנו

 ,"ביקורסיבי"הזההז'רגוןאתמכנההואשם
הגישהשלשמהמצירוףהנגזרשם

ושלפרנקפורט>(אסכולת"הביקורתית"
פאריס).(אסכולת"הדיסקורסיבית"הגישה

והפולמוסביקורתשאותהמסתבר ,אבל
הרבהשינולאבעקבותיה,שהתפתח
וביקורת','תיאוריהשלהאחרוןוהגיליון
שלדווקאהמענייןלנושאהפעםהמוקדש
חזן-גליתשל<בעריכתהעממית""תרבות
כתיבהבאותהמוצףעורכת-אורחת>רוקם,

כמעט.לפיענוחניתנתבלתי"ביקורסיבית"
עוררבחוברתהמאמריםשפעמכלאישית,

הנקראירדןנועםמאתמאמרענייניאת

לדיןחנוך-הזונהש.לההמתנה'חדר
נכתבוכךלקוראו.וניגשתינשים'ועיתונות

אתהמחברמגדירבו ,המאמרבפתחשם

אתלקרואמנסההנוכחי"המאמרמטרתו:
אוכלא-ספרות.לדיןחנוךשלהפרוזה
שמסיבהספרות,לאלהיותשמנסהכספרות
נעזרכךלשםספרות.להיותמסרבתכלשהי
לדיןשלהכתיבהביןלעתיםהמתגלהבקרבה

עםהמזוהיםכאלה-שימושייםטקסטיםלבין
מוגדריםמקומותועםמוגדרותפרקטיקות

פעולות.גםשהםטקסטים ,החברתיבמרחב
היאכזה.טקסטשלסוגהיאהנשיםעיתונות
מוגדריםלזמניםמוגדרים,למקומותקשורה

היאהנשיםעיתונותמוגדרות,ולפעילויות
כלומראותה,לקרואמבקשאניוכך ,מוסד

אתולקרואשבטקסט,המוסדאתלקרוא
כדיזה.במוסדהקריאהפעולתשלמקומה
לדיןחנוךשעושההשימושאתלהבין

מעברלשחזרמבקשאניהנשיםבעיתונות
שיכולהממשיתקריאהפעולתלטקסט,
חדרההמתנה.חדר-ממשיבמקוםלהתרחש
באזורהנשיםעיתונותאתממקםההמתנה

 ,יותרנכון(אוציבוריספקפרטיספקסף,
במרחבהפרטיהזמןאתשמארגןגבולאזור

הנשיםעיתונותשלהטקסטכאשרהציבורי)
הסדרעםהיחידשלהמגעאתמסדיר

לכןניכריםמוסדבכלכמוהחברתי.
אוומתןמשאשלסימניוהנשיםבעיתונות

מקבלהקוראחליפין.עיסקתשלסימניה
למקוםהקשורעונגשלסרגלמשל ,משהו
למשל ,משהונותןגםאבלמסוים,ולזמן

להימצאעליוכיהקובעלחוק,צייתנות
הטקסטשלהקריאהמסוים.וזמןמקוםבאותו
הממשיתהפעולהאלהצצהמאפשרתכמוסד
 .) 83-82(שם,החברתי"במרחבמחוללשהוא

לדעתשנוכחתיכפיהזה,הפתיחהקטע
 ,כולובמאמריחסית,הקלים,מןהוא ,בהמשך

קורא.כללהרתיעכדיישבוכבראבל
 ,מחברומגמתכילומריכולאיניכללית
לפרקוהאפיגוניתהפרשנותבמסגרתלפחות
יותרמדוקדקתקריאהאבל ,ליברורהאינה
שימושעושההואכימראהדלעילהקטעשל
כללטורחשאינוומושגים,מונחיםמעטבלא

כדילחגביכםכאילושואףאלאלהסבירם,
עלעודנתמהולאמאליהםכמובניםשבקבלם
שלהפרוזהאת"לקרואפירושמהכימקורם.

"ספרותפירושומהכלא-ספרות"?לדיןחנוך
"טקסטיםהםומהספרות"?להיותשמסרבת

הנשיםעיתונותוכיצדפעולות"?גםשהם
"המוסדומהוטקסט?שלכזהסוגהיא

זה"?במוסדהקריאה"פעולתומהישבטקסט"
בניגודממשי"במקוםממשית"קריאהומהי

ממשי?שאינובמקוםממשיתשאינהלקריאה
מתכווןולמההציבורי"?"המרחבבדיוקומהו

הואכאשרפיסקה,אותהשלבסופה ,המחבר
מאפשרתכמוסדהטקסטשלש"הקריאהאומר
מחוללשהואהממשיתהפעולהאלהצצה
הציבורי"?במרחב

בהירות,תשובותאיןהאלההשאלותכלעל
הולךשעוד ,בהמשךולאזהבמקוםלא

מונחיםעלומונחיםקשייםעלקשייםומערים
עדקראתיואםגםלכןמתפענחים.שאינם

לאשורו.אותוהבנתיאםבטוחאיני ,סופו
המאמרעוסק ,בהמשךהמקומות,באחד

לדיןחנוךאצלהאשהייצוגביןבהשוואה
מדברוהואהנשים,בעיתונותייצוגהלבין
ייצוגאתהמלווהפוסקהבלתי"הרחש"על

פעולתשל"רחשה-האלההנחשקותהנשים
לשאוללייותראםזה".גייצרשלהייצור
כיאומרמטאפוריים,לצרכיםזהמונחממנו

העולההאקדמיתהייצורפעולת"רחש"
לעתיםהואוביקורת''תיאוריהמחוברות

אפשרתמיד ,כמובןאוזניים.מחרישממש

אבלהקורא,שלהמשיג"ב"קוצרזאתלתלות
 ,כךעלהמתלונניםהקולותמתרביםכאשר
בכותבגםנעוצההאשמהמקצתאולי

רקלאלכתובכוונתואםבמיוחד ,ובעורכו
לקוראגםאלא ,פוקריודעי ,חוגולאנשי
נכתבים ',כביכול ,למענובעולם,ממשי
אלה.דברים

מ'סטודיו'בינייםקריאת

מס''סטודיו'גיליוןאתלעילהזכרנוכבר
 ,לנרועידןשלמאמרונתפרסםבו 83

 87מס'ובגיליוןנמשךהוויכוחכימתברר

מעניינותנוספותתגובותשתימתפרסמות

'שאלותאזולאיאריאלהשלאחת ,ביותר
'תרפיהטאובגדישלוחשביהותשובות'
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יוצאתאזולאיאריאלהלאינטלקטואלים'.
והתיאוריההפוסטמודרניזםלהגנת

כתב-העתשם(אגב,שבתשתיתוהביקורתית

יאוריההתמןנגזרביקורת'ו'תיאוריה

ואילופרנקפורט>אסכולתשלהביקורתית
סיכוםבחריפות.אותהתוקףטאובגדי

שלהאליטיסטיאופיהעלשםדבריו
דברינואתתואמיםהביקורתית,התיאוריה

אותם.ומחזקיםוביקורת''תיאוריהעלשלנו
עיקרם:והנה

-טאובאומר-היאהפשוטההאמת
שלשפתםאינההביקורתיתשהתיאוריה
אבלהמדוכאיםעלמדברתהיאהמדוכאים.

מקשיבהנה"ואיאליהםמדברתאינהלעולם
למשל'בישראל'מזדהיםשלמצוקתםלהם.

פרקואלמאשרש"סאלקלותביתרמתנקזת
ולאקאן.

ריפויבעיקרההיאהביקורתיתהתיאוריה

רב,ניזקהזאתעםלאינטלקטואלים.בעיסוק
היאבמובהקאליטיסטיתשבהיותהכיוון

ומדכא,מייאשבאורהנורמליאתמציירת
קידושלרבים.דרךלהוותיכולהאינהובכך

לאיכותבלעדיכמדדוהאותנטי'המיוחד
חוסמיםהמורד","האדםוהאלהתולהישג,

האםהאדם.בנילרובהתקווהאפיקאת
לבססיכולהמרד'שלושובשוב Iקידושו
ו"ניתוץ"פירוק""חתרנות",והאםתרבות?

הצרכיםעללענותכדיבהםישמיתוסים",
עליהם?לענותאמורהשתרבות
אנחנועליההדרכיםפרשת Iדברשלביסודו
ביןהוויכוחשלגלגולוהיאהיוםמצויים

אתמכבדההומניזםלהומניזם.הרומנטיקה
בזההרומנטיקהואילואדם,הואבאשרהאדם
בסופוזאתעםהייחודי.אתומהללתלמצוי
ובהם-הרומנטייםההוגיםכלדבר'של

בקידוששפתחו-ואחריםפיכטההגל'דרסו'
בהיפוכה,סיימוהיחיד'שלהאותנטיות

הקולקטיב.ללאקיוםליחידשאיןבהבינם
אתעשהשלאהיחידהדעותהרגההואיטשהב

שלוהחברתיתוהפילוסופיההזההמהפך
האדםשלהפילוסופיהמןבאמתנגזרת

אינהלניטשהפרקושביןהקירבההעליון.
כלעלהביקורתית,התיאוריהובעצם Iסוד

הניהיליזםולכןממנוניזונהענפיה,
יע.לחפתצריכיםלאשלהוהאליטיזם

האדםשלגולוגלהםוהחתרןהרדיקל
התיאורטיקניםאתשמניעומההעליון'
הבוזניטשה:אתגםשהניעמההואהחדשים

ומןהפשוט,האדםמןסלידהולרגיל,למצוי
 .) 58<עמ'הנורמליהקיום

'שדמות'במהדורתביאליק

המוציאליד'רןמכוןשוכןבהרושלים,י
מרחקרחוקהוביקורת','תיאוריהשללאור

סמינרשוכןבהבצפון'מקרית-טבעוןרב

מכברלאשהוציאההמדרשה,ובואורנים
 )ח"תשב ' 8מסגיליוןשדמות,(הוצאת

וכיסויגילוי'מסכתבשםמפוארתחוברת
כאשרגמרא,כדףמעוצבתהחוברתבלשון'
במרכזביאליקח.נ.שלהידועהטקסט

ופירושמראי-מקומותתוספות,ומסביבו

אישהמשוררשלפירושםהואבאר","עלי
ראש-אישהמורהושלאלון~ליעין-שמר,
מראשישניהםבן-אהוון,יריבהנקרה,

ביןהמרחקובאמת,זה.לטקסטהמדרשה,
להיותשיכולככלרב,הואהפירסומיםשני

אליטיסטיתאקדמיתכתיבהשביןהמרחק
מהשיחהשראתהאתהשואבתלכתיבה
החילוניבבית-המדרשהחברותאשלהחופשי

חוטגםאולי'יש,זאתעםהמדרשה.של
הפלא,ולמרבההפירסומים,שניביןמקשר

גלויהשראהמקורהמשמשפוקר'מישלהוא
עלוםומקורוביקורת''תיאוריהלאנשי

(החוטביאליק.שללחיבורו Iכמובןבדיעבד'
ובעיקרבלשון'פרקושלעניינוהואהמקשר
העומק"ל"מבניהשטח""מבניביןביחסים
בכלל'לשיטתופרדיגמהראהבהםשלה,
במסתו).ביאליקאתגםהמעסיקנושא
הלשוןעניינהאפוא,ביאליק,שלהמסה
המליםלדבריו'בפרט.השירהולשוןבכלל

יותרמכסותבעצם,היומיומי,בשימושן

בהיווצרותהמלהכלאמנםמגלות.מאשר
ונורא,עצוםנפשי"גילויבבחינתחיתה

חישאבלהרוח",שלונשגבגדולניצחון
נעשומגדולתן'ירדונשחקו'המליםמהר

שיחהמתוךבהןמגלגליםאדם"ובניחולין
אלה,מליםבעדשים".שמגלגלכמיקלה

קליפותיהןרקפג,הנפשיוכוחןנאכלשתוכן
שימושאותנוומשמשותבלשוןעומדותעדיין

שללאמיתומצומצמים.בגבולותמרושל
האדם,שלרוחוביאליק,אומרדבר'

תוהההיאהדיבורית,מקליפתההמעורטלת
תהייהאלאדברים,ואיןאומר"איןנצחית:

השפתיים.עלקפואנצחי'מה'עולמית:
בושיש ,'המ'לאותואפילומקוםאיןובאמת
רקשםמצויהאלאלתשובה,תקווהכבר

 1הדיבורואילומלדבר",פהבלום-'בלימה'

שלפחדאותובשלרקנוצרזה,מאמרלפי
פניםמולפנים Iהתוהובמחיצתלעמודהאדם

מלה"שוםביאליק,קובע ,אבלהבלימה.םע
אבלשאלה,שוםשלהגמורביטולהבהאין
כיסויה".-בה?ישמה

בשימושןהמליםכיביאליק,טועןלסיכום
ובשימושןהתוהו'עללכסותנועדוהיומיומי
ביןהגדול"ההבדלוזה .גלותולהייחודי

סומכיםהללו ...השירהללשוןהפרוזהלשון
למידומיםוהםבלשוןועומדהקבועעל

והללו ...מוצקקרחפניעלהנהראתשעובר
גלידיןפניעלהנהראתשעוברלמי

 ...התהוםמהבהבתהפרציםוביןמתנדנדין
מןבהשישהשירהשלהשפעתהסודוזהו

בניסיון".העמידהשלהמתוקההאימה
מגישיםבן-אחרוןויריבאלוןעלי ,כאמור

ביאליק,שלזולמסהמפורשתמסכתלנו
מדוע?היאבעצם,המעניינת,והשאלה

דורנוראשית, •לכךסיבותכמהלדבריהם,
עלולהבינהבהלקרואמסוגלאינושוב

הרביםהמקורותפירושללאפניהריבוי
כזהפרשניעיוןשנית,בה.המשוקעים

לחדשלעצמוחופששנטלמישלביצירתו
ישןביןגשרלבנות"עשוי-המסורתבתוך
הרציפותתחושתאתלנוולהעניקלחדש

מתחדשת".עבריתליצירההחיוניתוהחירות
כתובהבלשון'וכיסוי'גילוישלישית,
טפחייםוכיסויטפחגילוישלבדרךבעצמה

שלהם,ופירושםהלשוניים,מקורותיהשל
תיבהלכלצוהרקריעתבבחינתהואלפיכך'
"עיקרבה:ואותמלהולכללשונית,
כדרשן'המחדשהיוצראתלחשוףמעיינינו
שיחשלהמופלאבתהליךמשמעות,כבורא

רביעית,הדורות".שיחגםשהואהמקורות,

ומיתוסיםמקורותמלהזכירנמנע"ביאליק
לנכוןראינושכיסהובמקוםהעמים.מתרבות
הכללתקפותהאתלהדגישכדילהרחיב,
המפרההדיאלוגואתהיצירה,שלאנושית

ארוןיוצריביןומתמידמאזהמתקיים

העמים".לספרויותהיהודיהספרים
עמדהוהצהרתתשובהכאןיש ,תרצואם

היהודי'הספרים'ארוןעלהאקטואליבוויכוח
כאשרהישראלית,בתרבותהיוםהמתקיים
לשמששיכולמיבביאליקרואיםהשניים
שיח-באמצעותמחדשיוצרשלמופת

לראותכדישיח-הדורות.גםשהואהמקורות
כמובן'ללכת,ישבפועלהדברנעשהכיצד
אלאכאןנוכלולאעצמההמסכתאל

בשורה ,למשלאחת.דוגמהעללהצביע
מורגשיםנעשיםשהגופיםכשם ... "האומרת

כךהאור'בפניחוצציםשהםעל-ידילעין
סותמתשהיאעל-ידיישותהמקבלתהמלה
בפניוחוצצתהתוהומאותוקטןנקבכנגדה

לשישהקטן''נקבהצירוףזוכה ,, ...אפלתו
 44- (ומראי-מקומותפירושיםשלעמודים

 ,סדןדבהמקרא, ,הבבלי ,הירושלמימן ) 5 0
'ויהי(בשירוביאליקזלדה,ברכט,ברטולד

("מעשהבאר''עליפירושוכמובןהאיש')מי
העשוי ,ההיולילתוהוצורהמתןהואהיצירה

1 .. ~ 
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שאתדומניאבל ,) ..קטן",נקבמאותולבקוע
רקלהפיקיוכלמהמסכתהמיוניתהתועלת

החברותאבשיטתממש,בלימודשישתתףמי
שבעל-פה.החיובשיחבמדרשההנהוגה

עצמיתלמציצנותפיתוי

זההיהכי-וליבןגלייטמןאומרים-התברר
עםקשרכללוהיהשלאשטחיפירוש

(שקונפליקטיםהילדשלהנפשיתהמציאות
התקינה),להתפתחותהחיונייםדווקאאלה
שחסכההמשותפת,הלינהכן'עליתר

ההורות,נושאעםההתמודדותאתמההורים

יחסיםשלהתפתחותםאתמבעהגם
תוצאהשהםלילדים,הוריםביןאינטימיים

כזאת.מהתחככותברוכה

נעשתהפחות,לאחמורהאחרת,טעות
המינים.ביןהשוויוןנושאשלבהבנתו

שניתנההקיבוציתהפרשנותלטענתם,
ההבדליםמןלהתעלםניסתהבזמנו'

"הבדליםלנשים,גבריםביןהאמיתיים

ליבןאלכסגלייטמןבני

בנפשנובי
עצמיתלמציצנותפיתוייוןניס

אלהקודםהאייטםמןחוטקצהמושךאני
גלייטמןבניכותביםהזה.האייטם

לוחמי-קיבוץחבר(פסיכואנליטיקאי
חברקליני<פסיכולוגליבןואלכסהגטאות>

בנפשנו''כיבספרםראש-הנקרה)קיבוץ

הנקראבפרק ) 1997עמ' 160תג,(הוצאת

כמהעדהעובדה"מפליאההקרחון':'קצה
לשוננובשגרתלהשתמשמרביםאנו

לאשמעולםלשון'ובמטבעותבמושגים
הרגשית.משמעותםמלואעםהתמודדנו

מהעבורנולהיותפעםלאהופכותהמלים
הלשוןעלבמסתולתארהיטיבכהשביאליק

לעצמנואיפשרנושלאלחוויהכיסוי-
אותנולגלותובמקוםבמלואה,לחוותה

מעצמנו",עצמנואתמכסותהןלעצמנו'
קייםואומרים,ממשיכיםהםבפסיכולוגיה,

הפךאשר"הלא-מודע",והואכזהמליםצמד
מלואאתמאיתנוהמסתירהלשוןלשגרת
במקרה,לא .מאחוריוהמסתתרתהחרדה
היאספרםשלהמשנהכותרתלפיכך,
עצמית".למציצנותפיתוי"ניסיון
בצפון'קיבוץחבריהמטפלים,שנישלספרם
הנפשלבריאותבתחנהשניםבמשךשעבדו

מדורםמתוךמבחרלכאורההואבנהריה,
מתחשלאדירפוטנציאלבחובםהנושאיםאולםהירוק',ב'דףבזמנושהתפרסםהשבועי
אתמניעהואכיעליולומרשניתןועניין,ששפתםרקלאמכך.יותרהרבההואלדעתי

דווקאכיהראתההתוצאה ,) 102 (העולם"מצליחיםוהםומשכנעת,בהירהתמציתית,
גבריםביןמלאכותישוויוןליצור"הניסיוןבאורחלסכםלפעמים,ספורות,במלים
להימנעבקיבוץרבותנשיםעלהקללנשיםאלאלמדי'מסובכותתיאוריותמופתי
וכךהקריירה,נושאעםאמיתיתמהתמודדות .ביקורתיבאורמאיריםגםהםלכך'שמעבר

אקדמי'ניהולי'פוטנציאלבעלותנשיםאחתולאהקיבוץ'מחיימהותיותגירתסר
הקריירהאתשהזניחואחר'אויצירתי'שטרםלבעיותמקוריתתרומהתורמים
שלתחושהימיהן'בערובביטאו'שלהן'למשל'הן'לדעתיכאלהלעומקן'נחקרו

מהחמצה",כתוצאהנפשיתמצוקהבקיבוץ',אשה'אשה.בפרקשלהםההערות
הםכיאםזה,לפרקשלהםהסיכוםדבריהרקעאתבקצרהמתאריםהםתחילה

למדי:נועזיםהםרכה,בלשוןנאמריםמפרוידהאשה''זהותשלהמורכבהתיאורטי
גוניהאירהמבנהכילומר'ניתן"לסיכוםהצרפתיהפסיכואנליטיקאיקליין'מלנידרך

נשיםעלהקלהקיבוץשלוהאידיאולוגיויניקוטהבריטיהפסיכואנליטיקאילאקאן'
גיבושלהחתירהמבחינתלהתנווןרבותהםבהמשךואילוהפמיניסטית,והעמדה
חריפותעללהצביע)רצינו ... (הנשיתזהותןבמציאותהזוהסוגיהלבחינתעוברים

איךולהראותהקיבוציתבתנועההבעיהשלשורהעלמצביעיםהםכאןהקיבוצית.
פיתוישימשוהאידיאולוגירגוניהאיהמבנהשתוצאותיהןומעשיות,תיאורטיותשגיאות,
מרכיבעםמהתמודדותלהימנערבותלנשיםלדבריהם,היום.עדמורגשותהרעות
 ,) 104-102 (באישיותן"חשובקשהטעותטעתההקיבוציתהתנועה

בספרכירק,אומראךלהאריך,אוכללאהפסיכואנליטית,התיאוריהשלבהבנתה
הפסיכולוגיהנדחקהבהבתקופההמופיעזה,ובמיוחדבחינוךאותהליישםניסתהכאשר
גם<ולדעתיהתרופתיהטיפולעל-ידיהצידההקיבוציהחינוךאנשיהמשותפת.בלינה
מצליחיםהפוליטית")"התקינותעל-ידיאדיפוסותסביך-המשפחהכיממנההסיקו

עללהצביעכל-כךמשכנעבאופןהשנייםולכןהצרות,לכלהגורםהיא-במרכזה
בהסברת Iעדייןומרכזיותה,חשיבותהמהפכניתמציאותליצורלדעתםהיהצריך

חןמצאהחיינו'שלמשמעותייםהיבטיםמאודמהרממשפחתו'הילדאתשתרחיק

העוברתהדיאלקטית,גישתםבמיוחדבעיני
המדגישההספר'פרקילאורךהשניכחוט
התקדמותוכלמאמץ'פריהואהישגכלכיצד
האגרסיהכךקושי.עלהתגברותפריהיא

האינטימיות:אתהחיכוךהמצפון:אתמולידה
<וכןוכדומה.הזולת:אהבתאתהנרקיסיזם

אוקונפליקטים,נעדרתבמציאותלהיפך:
האישיות).מתרדדתמדי'"אידיאלית"

אומנותםטירופם

מןלפטורכידועזוכיםישיבותתלמידי
המנוסחהטיעוןבזכותהצבאי'השירות

כלומראומנותם","תורתםהלשוניבצירוף
ופרנסתםעיסוקםכלהואבתורההעיסוק
ללבחששמתגנבשלאחרונהאלאבעולם.

מכברלאאומנותם.בעצם,הוא,טירופםשמא
מברסלב,הרביחסידיעלבטלוויזיהשודר
בירושליםדודהמלךלקברמתחתבורשכרו

הםאותןרבם,עצמותאתשםלקבורבמטרה
קבורתןממקוםבגבינהלהעלותמתכוונים

יומםעוסקתאחרתכתשבאוקראינה:באומן

כיצדגיהונסוהמקדשביתבהילכותוליל
מעליותובאיזהביוםבקרבניאלףיוקרבו

ביתמשיוקםלמזבח,להעלותןכדיישתמשו
הקורבנות:עבודתבוותחודשמחדשהמקדש

אתכברמלבישיםכביכול'מהם,שפויים
השביחהפעימהלקראתבכפיהראש-הממשלה

מגישיםלכאורה,מהם,ושפוייםתמומש:אם
יכריזאםוהגדה,הבקעהלסיפוחחוקהצעת
עוסקיםחרדיםסתםואילומדינה.עלערפאת

בטבריה,<למשלחילוניםברדיפתושםפה
אחרים>ומקומותירושליםפרדס-חנה,

בהםלבתים,מתפרציםמכוניות,מציתים
בשבת,רדיו/טלוויזיהמקלטיפתוחים
המקומותשבאחדעדשכניהם,לחייויורדים

לחילונים"תנוהלשון:בזוסטיקרראיתיכבר
לחיות!"
אומנותם,שזומשוגעיםחסריםאיננוהקיצור'

מהממשלה.שכרכךעלמקבליםאףוחלקם

מתאבד?מיחד

בעיניחןלמצואכדילדעתעצמנונאבד"לא
גורליהואהקבעהסדרעלהדיוןמישהו.
בממשלההדיוניםשורתולכןהמדינה,לעתיד
והקיוםהביטחוןלצורכיהערכהתוךתתקיים

ישראלממשלתשרקישראל'מדינתשל
הממשלהראשבהודעתנאמרלהם",אחראית

כדיאולברייטמולןעםהשנייהפגישתוערב
הדיוןאתלהחישאמריקאילחץכללדחות
דברייתפרסמוכאשרחשביה.הפעימהבאחוזי

הפעימהביצועלאחרכברונהיהייתכןאלה
אז:גםנכוןיהיהאחדדבראולםהשביח,

שיחליטומיבשטחים,להישארהיאהתאבדות
הואהשלום,עלהוויתורבמחיר Iכךעל

 •מתאבד.
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עזרבןאחור

החמלניצקיהיוםהיהבמושבהביותרהחשובהחגבל ·'.''"'.:!:,::, lii .~ האיכריםהביאוושאותופסחשלבאסרו·חגשחל
גווןלוונוסףבמזרח·אירופה,העיירותממסורת- הערבים.השכניםבזכותמקומי 1 ..

וילדיהםנשותיהםעםיוצאיםהאיכריםהיושחרעם
עדהנמשכתאז'שנקראוכפיהוואשינגטוניותהדקלים,לשדרת
שנבלעועדזהלידזהשולחנותאורכהלכלומעמידיםלירקון'
שהילתהנחל'גדתשעלהאקליפטוסיםבשורתלמושבה,מחוץהרחק
ולרגליהםאפרים,הריצמרותיהם.קצותאתהזהיבהראשוןאור

באורהםאףהבריקוהירקון'מעיינותשעלאנטיפטרוסמבצר
המתרוצציםמשפחותיהםובבניבאיכריםכמתבונניםונראוהזריחה

עמלניות.נמליםכטורוחזרהלנחלהמושבהמן
מטל-השמיםועליהןצבעוניותמפותפרושותהיוהשולחנותעל

השכניםשהביאורביםמאפי·חמץובהםמעדניםשפעומשמני·הארץ,

עםמבושלמיץ·ענביםעשויהחלבהשלמלבניותפרוסותהערבים.
עבהבמעטה-סוכרחבוייםושקדיםסוכריותשללוצנוברים,סולת

בצק·דקעוגותבקלוואה,סוגים.בשפע·לרקוםוחתשונים,בגובים
מזוגגבסוכרמרוחיםתפוחי·עץושומשום.אגוזיםשקדים,ממולא
והמוןקטנים.מקלותעלתקועיםוהםעיניים,ומאירורודשצבעו

קדאמות,השולחנות:פניעלשנפרשיםוקינוחגימהתרמיני
לבןאדום,בצבעיומסוכריםולבנים,צהוביםקלויה,גרגירי·חימצה

ידיעלהמרירותאתממנושהפיגולאחר Iקלויתורמוסתכלת:או
כמודקעדומרודדתמיובשת·מישמשריבתקמרדין'במים:שריה

שלגרותגרוקטנים.זבוביםבהנחנטוייבושהתוךאשרעור'
במלחאפוייםוכעכיםבמלח,קלוייםושקדיםפוסטוק·שאמיתאנים,

מתחתקליפתן.שהשחימהעדשנתבשלווביצים-קשותושומשום,
מלאותוגיגיותלחיו'תאווהורחוצות,טריותחסותקלחילשולחנות
מי-ורדיםשיקוי-שרבטמשקה-קר'המכיליםוכדי·נחושתמי·קרח,

בגושי-קרח.שציננוהומתוק·חמצמץ

שמחוץלשדרה·משפחותמשפחותיצאוהמוקדמות·הבוקרמשעות
וברשותביימער'דיאונטערלעצים,מתחתהפרדסים,ביןלמושבה,

תפסהמשפחהכלהיום.לכלדברי·מאכלמלאגדולסלמהןאחתכל
מסביבהפרדסיםשנמלאועדבשדרה,העציםלאחדמתחתמקום
חבליםהארץ,עלנפרשושמיכותכאחד.וערביםיהודיםחוגג,קהל

וגדולההתכונהורבהלנדנדה,אםלערסלאם Iעץאלמעץנמשכו
וגםהרבגםהספרדיות,המשפחותגםהמושבה,כלהשמחה.

-הסביבהמכפריהערביםהשכניםועמםנער'ועדמזקןהסנדלר'
ועדהבוקרמןגווניו'ויפעתמזיווליהנותחיק-הטבעאליצאוכולם

החמה.לשקיעת
צלחותשתיעשויותבמצילתייםהקישוהתמר-הינדימוכרי
רעשלהגדילהאחת,ידםלאצבעותהקשורות·דקהנחושת

בגרונם.סילסלומוכרי-השקדיםסחורתם.עלבהכריזםולהאדירו'
"שער·הבנות"הואשער·אל·בנאת,מוכרשלקולוגברכולםועל

גיגיתמתוךבמקלוןשנקלטיםורוד,אווריריסוכרחוטיהעשוי
הערוכיםהשולחנותאלהפרדסמןהתרוצצוילדיםעשרותמחוממת.
סביב,התפשטהגגים·ההרהמולתוחזרה.הדקלים,בשדרת

קריאותוקראוחמוריהםאחרלבואשאיחרוערביםהימרוובמשעולים
חדגוניות.זירוז

הירקון""תזמורתהתמקמההשדרהשלהמוצלותהפינותבאחת
השיראתאהבובייחודהחוגגים.להנאתושירי·עםפזמונותוניגנה
בנעימתמושרושהיהשלנולמושבהאימנוהרץנפתלישכתב

עמיצרר 1רוח·הלאוםטרם"עודבמלים:ונפתח"התקווה"
 " ...בכנפיו

הטוביםמעדניהאתאיכרהכלשלפה·הצהרייםשעתוכשהתקרבה
רוטט,וצירצהבהבגזרפרוסותועליהםממולאיםדגיםהסל'מתוך
סלק,ופרוסותוחזרת,קשות,ביציםפלחיטבועיםשבהקרושהורגל
חמץמאכליולאפותלבשלערבמבעודשהספיקווהיוקצוץ:וכבד

וגםטריה:וחלהבשרממולאיםוכיסוניםוקוגלאטריותכפשטידת
המופלטצ'ינקהזוהחמלניצקיה,לחגהמסורתיהקינוחאתלהכין

ולימיםגדרהעדממטולהמושבתנונתפרסמהשבזכותההמופלאה,
"שרתיבתוכניתםאלמגורודןהכהןאליהובטלוויזיהעליהסיפרו

בהברההמופלטצ'ינקה,שיראתשרהאףעטריוגליארצי"לך
כמובן:אשכנזית,

פרפר"פי

פהאבאאין

הלך?אנה
ניכרלמקום

יביא?ומה

שיברחבית

תעמוד?היכן

בפונדקו

ילגום?ומי

דבקו'ולדקו'
דבקו'ולדקו'

 47-+בעמ'+-המשך
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אנימתארך.

בימיםעצבי.אתמורטיםבערבהפסנתריעודי

לפניהביתהשבאיניתלמידים,לאז'נישיש
תמידמתקיימיםלאהשיעוריםאבלהערב.ארוחת

לפעמיםמאחרים,התלמידיםלפעמיםבמועדם,
והשיעורהיוםבמשךחדשיםתלמידיםמצטרפים

 .יעבורשהסיוטעדולחכותבחדרילהסתגרנאלץ
עקשניגשםפוסק,אינושהגשםיומייםזהמוקדם.חזרתיהערב

בחדרהישבתימצונן.קצתואנילעצמותחודרתהלחותוטורדני.
 Rolandשל chanson de gesteבאוזנידיקלמהוהיאלילישל

להוישפיקחיתילדהוברור.יפהמדקלמתהיאבעל-פה.שלמדה
הילדיםבחברתנשארתיוכךנכנס,סאמיאחר-כךלשפה.רגישות

 .הפסנתרשיעוריתוםעד
בסלון.גרבייםמתקנתואז'ניבמיטהכברהילדיםבחדר.אניעכשיו

האדיר.מזגבגללאוליאי-שקט.איזהביישאבלבפנים,ונעיםחם
עלחושבאניחלחלה.בימעוררתבחוץעכשיולהימצאהמחשבהרק

כבים-ווושוטריםשומריםבגשם.כזהבלילהלשהותשנאלציםאלה
מחשבותמיניכלהסערה.בלבימאיםעלחושבאניבשדות.וחיילים
עצמיאתלדמייןמנסהאניבשרי.אתומצמררותבראשיחולפות
כאלה.במצביםהתנסיתילאלזה?מסוגלאניבכללהאםבמצבם.

לאהכפרחייואתומוגניםסגוריםבמקומותהכתלים,ביןחלפוחיי
ובכבשים,בפרותלטפלהכפר.אתאוהבאינניגםמעודי.היכרתי
האדמהריחאתלשאוףהמחרשה,אחריללכתלמרעה,לצאת
שאומרים.כפיהטבע,בחיקלחיותבשבילי.לאזהלא, ...הרוויה

שיר .למשלווירז'יני""פולהאח.לידאובמיטהזהעללקרואיפה
הרומנטיקהמהציוויליזציה.הרחקהפשוטים,ולחייםלטבעהלל

ומרומםמפייסשיקוילהם,נועדההיאצעירים.לבבותשובהעדיין
זו ,הקדמוןהאדםעידןאללשובחלומות.כנפיעלמשיאנפש,
נמצאתכברהרומנטיקהאבללמבוגרים.ואשליהלילדיםאגדה

לערביתשתרגםהאישאגב,הרגל.אתפשטהלמעשהבנסיגה,
 ,שליבתיאטרון"טרטוף"אתלהעלותבזמנוורצהמדלייושלמחזות
אתלשחקרציתיכמהזוכרתודאיאתווירז'יני","פולאתגםתרגם

התיאטרון.אתליסגרוולבסוףנסתייעלאהדבראבלטרטוף,
לאאתאיתן.לשוחחצורךליישזה?כללךמזכיראנימדוע
עללעלותמתפתהאנילפעמיםלי.חסרהאתכמהעדלשעריכולה
הנסיעה?אתאצדיקאיךלאז'ני?אומרמהאבלאליך.ולבוארכבת
קשרליצורהצלחתילאשתיקה.עלשומרואנישואלתלאהיא

לאבהתחלה.חיתההטעותבי.האשמהכלבה,לאהאשמהביניכן.
ביניכן.לפגישהנוחהאווירהוליצורבטבעיותלהתנהגיכולתי
אנוכיות ,מצידיאנוכיותחיתהזאתלעצמי.אותךלשמוררציתי

לאטוב,ילדותית?אינההאהבההאםאבלמודה.אניילדותית,
מהיודעתאתממך.ארוךלמכתבמצפהאניהזה.בפטפוטאמשיך
בבית-החרושתאותךלראותרוצההייתיעכשיו?בדעתיעולה

בראשהנהלהבישיבתאותךלראותלפועלים!הוראותנותנת
נראיתאתאיךחוזים!עלוחותמתלקוחותעםמתדיינתאו ,השולחן
בביקורפעםאותךלהפתיעשאוכלמקווהאניכאלה?במצבים
לישהייתכפיבלביאותךלשמרמוטבאולילא?ואוליבמפעל.

תמיד?---

*** 

המגדלתהזכוכית .ויותריותרקשהנעשיתבלילות-הקריאה--
לקרואמשתדלאניקריאה.שלשעהאחריראשכאביליגורמת
והלילההערבששעותכךהיום,באורובעיקרשפחות,כמה

לאלגמריחדש,למשטרלהסתגלאותימאלץזהלכתיבה.מוקדשות
למשרד.הולךלאכבראניראשוןבימיאבלסובלת.והמשפחהנוח,

כמואנחנוועתהזה,ביוםנותןשהייתיהשיעוריםכלאתביטלתי
במסעדותסועדיםלוקסמבורג,בגנילבלותיוצאיםהבורגנים,כל

נאה.האדירכשמזג ,לשאמפיניישבועבסופילפעמיםנוסעיםואפילו
 .דיכאוןמקבלואנישםנהניםהםהילדים?בשבילעושיםלאמה

שלדממהממש ,עצביאתמותחהשקט ,לישוןיכולאיניבלילה
שללגעייה ,קטןרחשלאיזהמצותתאניהלילהכלבית-קברות.

ערנשארואניישריםשנתישניםכולםחמור.שללנעירהאופרה
אחיהבחברתהיוםוכלעליסחרחרראשיבבוקרבמיטה.ומתהפך

אגרונום,ז'רום.כמומשעמםאדםמכיראיניומשפחתו.אז'נישל
 ,האויליהצחוק ,שלוהמעובההקולנבוב.וכל-כך ,כביכולמלומד

אבלמדעתי.אותימוציאממשהוא-הילדים,עםשלוההשתטות
אשתואתגםאוהבתהיא .במחיצתוומאושרתאותואוהבתאז'ני

מקשיבז'רום,עםנשארואני ,בבוקרלכנסיהאליהומתלווה
השיבהשעתעדהמנוחהיוםעליעוברכךנעצמות.ועינילפטפוטיו

לפרים.
חסרותהעיתון.שלהכספיהמצבעלכותבלאאנימדועשואלתאת
מורדות.וישעליותישלדאגה.מקוםאיןבאמתאבל ?דאגותלך
אהיה,לאהריעשירגדולות.תמורותצופהואיניהזמןכלהיהכך
איןלאז'ניגםלמזלישכתוב.כמו ,אוכלאפיבזיעתלחמיואת

לימציקהשאינהעלגדולחובלהחבאניגדולות.שאיפות
קיבלהכךהשלימה.היאבעבודתי.מתערבתואינהבדרישותיה

בדבריםנוחותיאתמכלהשאניעלטרוניותלהאיןולכןאותי
ערבלארוחתהזמנתיימיםכמהלפניבעיניה.פחותהשחשיבותם

גם ,בנועםנפריסהשוהה ,ידידעיתונאי ,אל-מווילתיאבראהיםאת
כשקםביח.דנעימותשעותכמהבילינומאו.דמוכשרעיתונאיהוא

ועוזרתאותךשמבינהאשהלךשישאתהמזל"ברלי:אמרללכת
משתתפתאינהאף-כיהאורחים,עלטוברושםעושההיאלך."

כבראםאבלכך.בשלדווקאואוליממש,שלהשתתפותבשיחה
להגיעהיהשאמורהכסף •מזהירלאהריהו ,הכספיהמצבעלשאלת

ליאומריםומשם ,ממתיןאניחודשיםשלושהזההגיע.לאמקושטא
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אתשמעכבומימפורשתהוראהנתןהסולטןכילדאוג,מהןיאש
מליםכמהלכתובלימציעיםפאשה.אל-עאלעבדהואםותשלה

מושחת,תחבולותאישבעיתון.תמונתואתלפרסםוועליתובטו
אל-חמיועבדבארמוןשבביקוריעליכועסהואברירה.ליאיןלאב
ויקרכבודלהםרוחששאניהאנשיםביןשמואתיהזכרתאל

להזכיר'שלאכוונהליחיתהשלאהיא,האמת .השליטשלהיבפמל
צרה.עצמיעלהבאתיוכךרגע,באותומזיכרונינשמטשמופשוט
אלפרדאתגםהזמנתיובנואל-מווילחיעםלארוחת-הערבאגב,
כמעטעמולהםשאיןאדםעםאותםלהפגישרציתיאשתו.ונקה
נקראכיהאחרון'ברגעהתנצלאלפרדאבלמשותף,דברםשו
עםהשיחהבית-הנבחרים.שלהפניםבוועדתפהודחבהשי·ל
כיהפוליטית,במחשבהחשובזרםאלאותםלוודעהלכיפרדלא
יכוללאיודעת,שאתכפיהזה, pלזרלישישהאהדהכלעם Iיאנ
הבאדברלכלבחשדנותהמתייחסיםכמוהם,לאנשיםואותריהסבל
הטוטליתמהשלילההסתייגותיאתלהשמיערקיכולאניערב.מהמ

עדייןהעולםבה?תועלתמההסתייגויותעםהסברהאבלהדת.של
האתיאיזם,וכמה.כמהאחתעלוהמזרחכזאת,להשקפהבשלאל

הפוליטייםהחייםבמרכזספקבלייעמודמודרנית,עולםכהשקפת
לועגאלפרדאליה.אגיעלאשאוליהעשרים,המאההבאה,במאה

שלהדתי"ל"השלוםיותרועודסימון'ז'ולשל "יהסוציאל"השלוםל
i ניגודיכשישסוציאלישלוםלהשיגאפשראיךנק.ייוף'וז
מהותהמעצםכשהדתבין-דתי'שלוםלהשיגאפשרואיך ?עמדותמ
לעשותזהצודק,שאינולומר ?אחרותדתותעםבעימותצאתמנ
אלאאינםובני-אדםמשלהםתביעותישלחייםאבלבנפשי'קרש
סביבתם.ציריי

שלאטובאותי.משמחדווקאבקהירהמשפחהעםהמתחדשהקשר
איתם,בריבלאאתסוף-סוףהבן.שללמכתבוהתשובהאתכבתיע
ואינםהערכהלךרוחשיםשהםסימןזההריאליך'פנההואאםו
ירצהאםהזהלבחורלעזוריכולאניהמתמשך.בנתקניםיניועמ

תשע-בןכברהואהזמן.עוברמהרכמהמדהיםס.ינפרדללמו

--להאמין-קשה·עשרה!

*** 

דילשחקנים.מצויןבית-ספרלדעתיהואואנט"רה--"הוטל
מאלףשיעורלקבלכדיבקהלובהתבוננותהצדמן·דהמבע
ההתפארות,המבוכה,ההיסוסים,המתיחות,בני-אדם.שלפייםובא

להודותהמסרבהצחוקהמושפלים,המבטיםהאכזבה,חמנות,לוה
ותנועותפניושארשתיצורהריהוהאדם ...בעינייםהברקבתבוסה,

האחרוןבזמןולאופיו.לתחושותיוביותרהנאמןהמתורגמןהןופגו
למשרדבדרכיואנט"רהל"הוטללהיכנספנויהשעהמחמיץנייא

כזאת,פנויהשעהלימזדמנתקרובותלעתיםלא .ממנובשוביאו
משתלבואני ,חיתיאטרוןזהומענגת.חוויההואשםביקורכלאבל

ומסתכלמיוחדתזריתליתופסאניכבמאי!ועל-פי-רובכצופהבו
הבימה,עלכמותןליצוררציתישאילוביופיין'מותימדהבסצנות

הרבהמקבלאניהשחקנים!עםהנשמהאתלהוציאצריךהייתי
שחקנים,בלימחזאיאבלגירויים.הרבהאלה,מביקוריםרעיונות

מאמיןלאאנינגינה.כליבלימוסיקאיכמוהואהצגות,אולםבלי
בדיאלוגיםסיפוריםהריהם ,בלבדלקריאההםאםאה.ילקרבמחזות

בביטויהמלהאתשכתב,המשפטאתלשמועצריךמחזאיעוד.ולא
מבוצעתבדמיונושהגההסצנהאתלראותצריךהוא 'יוהרצוהנכון
אניעושה.שאנימהוזהבלב.דהניירעלהכולזה,בליעיניו.לנגד
 ,עיקרבהםהקולנעימתאוהתנועהשלאקצרים,םימערכונכותב
מאמריםבמקוםלקריאהדיאלוגיםהםאלההדברים.תוכןאלא

המספריםמקוראיםמכתביםמקבלאניאבלומלומדים,מסובכים
 .אחראוזהבכפראובבית-ספרלימודיםבהפסקותאותםששיחקו

לישחשובמהלי'אכפתלאגםיודע.אלוהיםרקאותםשיחקואיך
--- .המסראתקיבלושהם

1 .. 
ך

*** 

שללשלומויתפללוופוגרומיםרדיפותשפליטימאמינה-היית--
כזאתלתפילהזכההשלישיאלכסנרהצארברחו?שמארצוהמלך
התפילהעלשמעתיויקטואר.להרהברחובהגדולהכנסתבבית
כברלשם.ללכתוהחלטתילדפוססמוכהשחנותוהבדיםסוחרמפי

הברוןשלבכספושנבנההזהלבית-הכנסתלהיכנסבעברלינזדמן
כיפור.ביוםאפילוראיתילאכזהרבקהלאבלרוטשילד'רה

נאוםנשאהראשיוהרב ,הצארמפליטיהיוהמתפלליםכמחצית
שללהחלמתולהתפללהיהודיםחייביםמדועהסבירובוארוך
אבל ,אמר ,מעלתוהודעלרבזעםישיהודיכלבלבאמנם .הצאר
בריאותוכןועלצרפת,שלבריתובעלידידשהואלשכוחלנואסור
שניהבמחשבהאבלשכזה,נימוקלשמועהיהמוזר .לכולנויקרה

אתהביאההצארשללבריאותוהחרדהלאאחרת.נראיםהדברים
צרפתיםשייכות.להפגיןהעזהרצוןאלאלתפילה,הזההקהל

להביעברצונםהיומאוחדים ,באושמקרובכגוליםמלידה,
חייםלהםשהעניקהלצרפתאמוניםשבועתמעיןבתפילתם
שלהאדירקולובראשיהדהדהרב,שללנאומובהקשיביחופשיים.

לפניהצארבנרדפיהתמיכהמאספותבאחתאשרהוגר'ויקטור
יצוריםהםביהודיםשפטיםהעושיםשאלהאמרשנים,כתריסר
לשפלאותםהורידוהשנאההכוחפולחןכילפשע,מודעותמחוסרי
זהקולשלובחומוצרפת!שלקולהזההבהמיות.שלהמדרגה
להסתופף.אלהנרדפיםמבקשים

הגבוהיםבחלונותמישהואםהרבאתלשאולחשבתיהתפילהבתום
וחזרתיויתרתילבסוףאךהתפילה,אתלערוךשכדאילהםרמז

והדגשתיהאירועאתתיארתישבהקצרה,רשימהכתבתילמשר.ד

אתאכניסורוסיה.צרפתביןידידותשלמרשיםמפגןהיהשזה
תמידצידדתיאני"ידידות",שלהבאבגיליוןבולטבמקוםהרשימה
שלהצטרפותהלמעןהצנועחלקיאתתרמתיגםרוסיה,עםבברית
אחרים.חישוביםמתבטליםמשותפתמטרהכשישלברית.תורכיה
זהגםזהאל-חמיו'עבדמהסולטןשונהאינואלכסנדרהצאר

כיאםהפרט,חופשאתהחונקיםטוטליטרייםמשטריםמקיימים
נלחםהייתי ,תורכיאזרחהייתיאילואבליהודים.רודףאינוהשני

---תופיק.בבנוובאסמעיללחמתישבכפי ,אותוומוקיעבו

*** 

ליגםבלונדון.האדירמזגאתאוהבשאנילשמועתתפלאי-ודאי--
מרגיעההשמיםשלהאפרוריותמרגיש.אניכךאבל ,מוזרנשמעזה
רואההכחולות,העדשותבלילרחוביוצאואניהאומללותעיניאת
אתהאילנות,עליירקותאתהאמיתיים,בצבעיהםהדבריםאת

התמזהפניעכרוריותאתהרוויה,האדמהשלהמשחירחומה
בלונדוןכן'הגאות.בימיהנילוסלמראהגעגועיםביהמעוררת
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עקורואדםגעגועים,מזמיניםוהשקטהאפרוריותלהתגעגע.אפשר
לאשהוא ,אחדלרגעולוכאןלשכוחיכולנויאכמוניממולדתו
בעירלהימצאלינעיםזאתובכלשייך:ולאזרשהוא ,במקומו
משהו?בעודלהודותזר.להרגישהפלא,למרבהלי,נעיםהזאת,
אתמשחיתשאיני ,קהירשלהאלימהבשמשנצלהשאינילינעים
עלהחיוךאתרואהכבראניהמדבר.ובאבקהמסנוורבאורעיני
החייםאבלכן?לאפרדוקס,לונדון!עלככהכותבמיתראו .פניך

יודע!מי ,גדולאחדפרדוקסעצמיאניואוליפרדוקסים.מלאים
אצלדשנהערבמארוחתחזרתי .אולימקצתיותר ,שתויקצתאני

הצלחותי.עללךלספראיתן,לשוחחחשקליוישבדאוןיליאםו
כתבתיופורטו".ב"דהשליהמאמר ,כלקודםהצלחות!ליהיוכן'
לא entreeמיןהיהזהויליאם.שללבקשתוללונדוןבבואיתווא

השגרה.מחייאותםשמטלטליםכאלהגירוייםאוהביםוהאנגליםרע,
אתשומעיםהםכאילולךונדמה Jאוזןמטיםגבה,מרימיםהם

מהלדעתאיןשלעולםאדםהואהאנגליהראשונה.בפעםהדברים
שללדבריונכנסאינופעםואףלהקשיביודעהואבאמת.חושבהוא
שהוארושםלעוררובהמהומיובשתיקתומצליחהואוכך ,שיחואיש

במזגקשורזההאם .דברקלטלאשלמעשהבעודמלה,לכלמסכים
הנה,שמש?בליהארוכיםהימיםשלבמונוטוניות ,האדיר

המטבחאתמשבחהאנגליאתשומעתאת ,אוכלעלכשמדברים
אתגם ,הספרדיהפאילהאת ,האיטלקיהספגטיאת ,הצרפתי
שלהתפלמהתבשיללאכולממשיךהואאבל ,הרוסיהבורשט
הפלוגתאבןאתמשלההואבפוליטיקה,גםכךהאנגלי!המטבח

אלוכןאםבדעותיו.להחזיקממשיךאךבנימוקיו,ששוכנעשלו
במדיניותיציבמתומךלהפוךמישהושכנעתיהאםלי?היוהצלחות

הצלחהכך.שאחשובפתיאינילה?למתנגדארצושלהקולוניאלית
קט,לרגעולוהאנגלי'אתהמוציאהקלהטלטלהאותההיאבעיני'

הטלטלהאתעשהשליהמאמר .שלוהמחשבהגליומהרמאדישותו
המזרחית","החברהשלההרצאותבאולםוהיום,הזאת,הקלה

אתחילקתיההרצאהלפנילי.להאזיןשמוכןקהלאללדבריכולתי
שקראמיבאנגלית.ממחציתושיותר"ידידות",שלהאחרוןהגיליון

שלוההמחשהאתבחוברתמצאופורטו",ב"דההמאמראת
ובמיוחדבסודאן'מסעוועלקיצ'נרלורדעלהלועגתבקריקטורה

ואתהנאשמיםספסלעלבול""ג'וןאתהושבתישבוהקצרבמערכון
נואדראבושייח'בעודהמשפט,כסעלהמשוחררהמצריהפלאח
מדפדפים,אותםראיתימרנינים!דבריםהתביעה!נאוםאתנושא

לכיס.אותהומכניסיםהחוברתאתמקפליםמהמהמים,מחייכים,
כשגיניתיגםלהפריע,בליהקשיבו ,דבריאתלשאתוכשקמתי
בפנייועמדשלפיוקרומו'הלורדשלהחדשהצואתבחריפות

ואחריבריטי.בחיילבפגיעהשיואשםמצריכלמיוחדבית-משפט
עצםכן.הצלחה?ישאזכף!לימחאואפילודבריאתשסיימתי
מהדורהלהוציאחושבבכללאניהצלחה.הואהישירהדיבור
לו'אמרתילויליאם.מאודנראההרעיון .""ידידותשלאנגלית
מהיום!מתחילואנימימוןליתשיג

זזשאינומשנהלמעלהזהנראה.הואגםוכךמאושראדםויליאם
יוציאבקרובנישואיהם.שנותבכלידעהלאשאשתומצבמהאי'
ספרוובאוסטרליה.השחורהבאפריקהמסעותיועלחדשספרלאור

שלהצעותמוצףוהוא ,בינלאומימוניטיןלוהקנהיווןעלהקודם
מחכהעדייןמצרים ,לואמרתילה.ומחוצהבאנגליהמו"לים
קיבץאילואותו.מעכבמהיודעאיננייבוא.זהענה,והואלספרך,

העקובאלכסנדריהכיבושעלופורטו"ב"דהשלוהמאמריםאתרק
הודממשלתנגדאישוםלכתבהספראתלהפוךבכךהיהדימדם,

ישראדםהוא ,ללחץשנכנעבולחשודרוצהלאאנימלכותה.
אמיץ.ו

השיחהעלגםלספררוצהאנילך.לספררוצהאניזהעלרקלא
עםאורחיםשניעודהזמיןויליאםבארוחת-הערב.המאלפת
שחזרודיפלומטמאוקספורדשמיתלבלשנותפרופסורנשותיהם:

ארנסטעלרבהבהערכהדיברהבלשןמאמריקה.ימיםכמהלפני
גםלהפגיןוניסהובעברית,בערביתהמופלגתבקיאותוועלובאן

מלשונותלערביתמליםשלגלגולןאתלהסבירוהחלידענותהוא
נכונותעלאותילהעידרוצהכמו ,הזמןרובביהביטהואאחרות.
מעשהאותי,לבחוןגםואוליאותילהרשיםביקשהואבעצם,דבריו.
משונה,גזעאותי.משעשעיםמאודהאלההבלשניםבהדיוט.מומחה

זרותשפותוחוקריםלומדיםבלבד.הספריםעםלהםושיחשיג
ולאהניירעלשפותבהן.ידברולאולעולםבהןדיברולאשמעולם

בערביתמשהוואמרתיאותולהביךהחלטתיחיים.בני-אדםשל
לשפותמומחהגםהאםאותושאלתיואזהבין,שלאכמובןמדוברת.
הואלמשל.בספרדיתאליושפונהאדםלהביןיתקשהלטיניות
שאירופהחדשענףהואהשמיותהלשונותשחקרלהסבירהתחיל
הנחתילאאבלונו',מדעיותשיטותעל-פיאותוופיתחהבוהחלה

טבועהריהוהזה,המחקרשלהחשיבותכלשעםלוואמרתילו
 ,הספרלשונותבעיניכםהןאלולשונותכי ,קולוניאליבחותם
שאינורבערבהםבהןהמדבריםואילומתות,לשונותכלומר
הלוחמיםאחדשאניואמרמתגובתינהנהויליאםאתכם.מעניין
ידועשהדברפניםהעמידהבלשןהמדוברת.בשפההשימושלמען

היהזהמקורו?"מה ,סולושמך"אגב,בשאלה:אליפנהומידלו'
באמתשזולואמרתיבמלכודת!ונופלמחתולשנמלטעכברכמו

שמוצאאמרתי,מספרים,שלו.לתחוםישירותהנוגעתשאלה
אבלמוצאה,עירעל-שםסווילההיהוששמהמספרדשלנוהמשפחה

השש-במאההתיישבהולבסוףלמקוםממקוםנדדההגירושאחרי
 .לסולווהיההשםהשתבשובינתייםשבאיטליהבליכודנועשרה
אחרהסברישליכי ,בומפקפקאניאבלהסיפור'זהלו'אמרתי

"זוקרא:וויליאםמהתשובההופתעהואבמקורו.עברישהשםוהוא
לאפעםשאףלואמרתיזאת,"שומעשאניהראשונההפעם

הנכבדהחוקר .ענייןבזהלמצואיכולנכבדחוקראבל ,נשאלתי
בסקרנות,בוהביטווהכולבשפתיוממלמלוהחלבמחשבותשקע
שמקורואמרתי,התשובהאתנתתיאזדבר.העלהלאהואאבל
-בביתהיהודיםשאומריםהתפילהשהיא ,"סליחות"המלההואהשם

אחד .כיפורויוםהעבריהשנהראששביןהנוראיםבימיםהכנסת

ברחובותעוברוהיהבספרדבבית-הכנסתשמשהיהאבותימאבות

ובמשךבמשפחהזומלהדבקהומאזסליחות!""סליחות!וקורא:
בשתיקההבלשןהתעטףרגעמאותולא?מבריק,השתבשה.הזמן
הערב!סוףעד

משחיזותהטובהוהארוחההשתיתקטנה.הצלחהעודליחיתהאבל
בחברתלשבתיכולאינייודעת,שאתכפיואני'המחשבה,את

לדמוקרטיהשבחיםלהשמיעהדיפלומטכשהתחיללדבר.בליאנשים
 ,לואמרתיברחוב,האיששללקולומשקליששבההאמריקאית,

וכשראיתיבהם,שבעטומהבריטיםהממשלהלכיאתלמדושהם
הדמוקרטיהשלחסידשאיניהוספתיהבוטה,מהתשובהשנפגע
אחרלחזרמעדיףשהוא ,סטנדאלשלאמרתואתוהזכרתיהזאת,

שזהחיתה,הדיפלומטשלתגובתוחנווני.אחרימלחזרבממשלהשר
שמזלזלשמי ,לועניתיאניאבלהפשוט,האיששלבדעתוזלזול
כדיכוזבותהבטחותלוומבטיחלוהמחניףזההואהפשוטבאיש
להמשיךנטהלאהואאך ,כמובןאותושכנעתילאבקולו.לזכות
בצרפת.שמתרחשלמהמידעברהוהשיחהבויכוח
ממצרים.רחוקזהכלכמהעדחושבאני ,לךשסיפרתיעכשיו

בוחישאניעולםחופשיות,בחירות ,רפובליקאימשטרדמוקרטיה,
בזה.אסייםוקרוע?זרלהרגישסיבהזוהאיןאליו.משתייךואיני

לפרים.אשובימיםארבעהבעודמשחשבתי.יותרהתארךהמכתב
 •--עצמך-עלשמרי

אסמאעיל'הח'דיבבמצוותלצרפתשגלהמצרייהודיסופרהואהרומןגיבור
תיהקולוניאלהמדיניותועלהשלטוןמוסדותעלבביקורתשיצאלאחר

שבהםובצרפתית,בערביתסאטירייםעיתוניםהוציאהואנפריסהבריטית.

שתעמודותורכיה,צרפתביןידידותלבריתוהטיףבארצוהמשטראתתקף
אשרדרייפוספרשתבימיוזאתהנילוס,עמקעלהבריטיתההשתלטותכנגד

צרפת.יהודיאתזעזעה

מצרי.אצולהלבןבעברשנישאהצרפתיהלידידההםלעילהמובאיםהמכתבים

פועלים.ספריתבהוצאתבקרוביופיע"סולו"הרומן
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-טינקה ,דבקו
יקנחו?במה

במופלטצ'ינקה!"
אתלארוחהוקוראתהשמיכהעלמפהפורשתחיתהוהאיכרה
שיצאוהמשפחותכלנהגווכךהערבים,מקרבשכניהואתבני-ביתה

עלנשענוהמבוגרים ,ברכת-המזוןבירכוהארוחה,נסתיימהלשדה.
כתשוהו ,שקלוהוריחניקפהושותיםמקטרתמפטמים ,ונחוהעצים

גחליםגביעלדקה,זרבוביתבעליבקומקומי-נחושת ,ובישלוהו
ולמשחקיהם.לתעלוליהםחוזריםובני-הנעוריםלוחשות,
בחוגי<הנחשבשבלב""הירקוןהשניבספרושפירא,אלימלךהסופר

הארצישראלית>בספרותהציוני""הנראטיבלאבי-אבותהאקדמיה
בשנותיהשנחוגהחמלגיצקיהיוםלמסורתההסבראתלדורותשימר

היהודיםכינובמזרח·אירופה,בגולה,שםהמושבה.שלהראשונות
מפגיוזאתפסחשלבאסרו-חגשחלהעממיהחגאתהזהבשם

לילדיםורובליםממתקיםבמהלכולהעניקנהגוהגוייםשהשכנים
ומימיות,במיוחד'כחולותעינייםבעלישהיוהיהודיםולילדות

 ,במיוחדומלוכסנותגדולותופגיםכקש,כמעט ,במיוחדצהובושיער
שהיויפהפיים,וילדותילדיםוהקוזאקים:המוז'יקיםלילדיבדומה
אונסהיהגויכאשרהזמנים,ביןסתםאוהפרעותאחרנולדים
בעליהקודמיםשילדיהנשואהאשהגםאובתולהנערהיהודיה,
שמי.ברקבעלותחומות-ירקרקותועינייםשחרחרשיער
מתאספיםהאיכריםהיובמושבההחמלגיצקיהיוםבמהלךואילו

בלחייםוצובטיםבחריה,פרדסשלהאריזהביתהגדולה,בבייקה
העינייםכחוליולילדותלילדיםוממתקיםבישליקיםומעניקים

ילדיםלמושבה,שסביבהערביםבכפרישנולדוהשיערוצהובי
כמשרתותאובפרדסיםכפועלותעבדוהפלחיותיחםשאמות

לקפוץהמתבגריםולבניםלאבותוהגיחוהאיכרים,בבתיומיניקות
וכופתיםובאורוותובבייקותהפרדסיםבגומותולהרגיעןעליהן

היחפיםאלה,ובדואיםפלחיםילדיהיופעםולאובמתכנים.
לאיכרותשנולדוהעברייםמאחיהםיותריפים-והמלוכלכים

שבמושבה.והנקיותהכבודות

הפרדסיםביןהדקליםבשדרתנשמעהיההחמלגיצקיהיוםערובםע
משפחותיהם,ובניהאיכריםקהלמשתתקהיהואז-"מיגחה!"הקול:

מלאוהאווירלעצים,מסביבמתקבציםהגבריםהיוומניינים-מניינים
וחזרוילדיהםאתאספומיטלטליהם,קיפלוהתפילה,תמהתפילתם.

במושבה.ולבתיהםלחצרותיהם
שםהציונות.תמציתהואהחמלגיצקיה"חגאומר:היהאלכסדודי

לאואילואותם.מזייניםאנחנווכאןאותנומזייניםהגוייםהיובגולה
 •דייגו!"-כךלשםאלא·ציוןהחיבתכלבאה

ביאליק"בביתשירח"קוראים
בסריעקבבהנחיית

 20.30בשעה 26.1.98 •ב'יום

מוסיל-אליעזרוביהודיתאורחת:משוררת

מיצירותיהם:יקראו

אלפנדרי,רוני
פרידמן,זהר

ימין'בן-כבשרי

טנאי'נועה

פינקלמן'חיים
גורביץניצה

ש"ח 15כגיסה:כרטיס

ת"א , 22ביאליקרח'ביאליק,בית
 5254530לט.

לתרבותעיכבמרכזב
העיר""גןגגעלאביב,תל

 71גבירולאבןרחוב

 oo. 19בשעה 18.2.98 ,,ביום

גנוסריאירהשללספרהערב

הסקסופון"שרבשבילנו"לא
שטרןאנוחםיאיר,שיריעל

בהשתתפות:

ברזלחלל
גוריחיים

גנוסריאירח

שטרןיאיר

שמיריצחק

גינוסרפנחסיו"ר:

מילוארוניהעיר,ראשברכת
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