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שנישלהנמרצתהאבוקהשריצתאלא

חיתהוריצודים,בקשתותהכלבים/
 /הלפידיתהפריחהבתוך /חולפת

בשדרה/האירוסיםראשישל
הלבנה;הזאביםפרוותשלופראותה

האירוסים".אתלקרוע;רעדה

לעבהשלימיםבן-עזר:אחוד
 ; 1998עובד;עםהוצאתודבש;

עמ' 599

הארצשראלית"המשוררתשלביוגרפיה
על-שנכתבהדאב,אסתרהראשונה",

בן-עזר.אהודהסופראחיה,בןידי

היישוב:בקורותשזוריםקורותיה

בתחילה,פתח-תקווההמושבה
שלהתל-אביביביתהובהמשך,
מפגשמקוםשהיההמשוררת,

וציירים.לסופרים

-סיפוריםחמישיםשנהחמישים
אנתולוגיה ;הקצרהסיפורמבחר

ידיעות ;סתריזיסיבעריכת

 688 ; 1998חמד;ספריאחרונות;
עמ'

שנותבחמישיםשנכתבוסיפורים

 1אלונינסיםמשתתפים:המדינה.

מגד,אהרןיזהר,ס.ברטוב,חנוך

עמוס Iניצןשלמה Iמוסינזוןיגאל
בנימין Iשמירמשהשחם,נתן Iקינן

רות Iאורפזאוורבוךיצחק Iתמוז

יוסל Iאפלפלדאהרןאלמוג,
בן-אהודבן-נר,יצחקבירשטיין,

גלבוע,שולמיתבר-יוסף,·יצחק 1עזר
יהודית Iהופמןיואל Iוסמןגרדויד
 1זרחינורי Iהראבןשולמית Iהנדל

כהנא-עמליהיהושע,ב.אברהם
ליברכט,סביון Iלאוריצחק Iכרמון

בניהדןמידן,ראובןלפיד,שולמית
ישעיהופלג,דורית Iעוזעמוס Iסרי

אורליקניוק,יורםקנז,יהושעקורן,
יעקבואונני,יותםקסטל-בלום,

יוסי Iשיץדוד Iשחרדוד Iשבתאי

עוזי Iהראבןגיל Iאמירגפי Iאבני
רונית Iמגןמירהב,טאוגדי Iלויי

 1קציריהודיתסמית,שהם Iמסלון

קרת.אתגר

 ;כניהילוןמסעותסיליטו:אלן
הוצאתעדיני;שרונהמאנגלית:

עמ' 227 ; 1998גוונים;

ניהילוןופוליטית.חברתיתסאטירה
אליההניהיליסטים,מדינתהיא

לחברכדיאנשיםחמישהנשלחים
למטיילים.נסיעותמדריך

שדהה(חתולי):ברשרייאלי
 ;נתיחה)(דו"חבואשרוהמערה
עמודיםביתן;זמורההוצאת

עמ' 268 ; 1997עברית;לספרות
מוטלתאליהואהתכניהסופרעל

אברם.שלמתולדותיוחלקכתיבת
גבילחתרניתתיאוריהלאליהוא

המכפלהמערתנרכשהבההדרך
הואאותה Iהחיתיעפרוןשלמידיו
שלקורותיועלבכתביו.מצפין
החולה Iימינובןסופרכותבאליהוא
סופני.בסרטן

 rהארמןדודאיםמגד:אחרן
לעם;ספריהעובד,עםהקדושה;

עמ' 217 ; 1998

בארץ-ישראלמחפשתאנגליהציירת
ביאטריס,לנפשה.גאולה 1906של

לארץמגיעההבוהמייניתהציירת
היאפרחיה.אתלציירכדיישראל
ואףוערביםיהודיםעםנפגשת

ואהרןשרהלביןבינהיחסיםנקשרים
אהרונסון.

שיריכעיקרשביט:שייעקב

 124ירושלים;כרמלהוצאתאהבה;
עמ'

מהלךהדרך;"כלשני.שיריםספר
בןבפנימבטוהיישירימים/שלושת
וערךהמזבח;אתכשבנהגםשיחו;

ממעלבנואתכשעקדגםהעצים/את
השפיללמאכלתידוכששלח /להם;

שותקמאז /עיניו;אתאלוהים
משוחחהזמןכלאלוהיו/עםאברהם

עצמו".עם

הקיבוץהוצאתשפה;קטן:דינה

סדרהריתמוס;הוצאתהמאוחד;

עמ' 74 ; 1997לשירה;
לדקלם."להאלם. .רביעישיריםספר
שלאהיית,שלאמקוםלהיות;כמטע
לאמלמעלה,לא /להיות.תוכלי

 1מאחורלאמלפנים,לא;מלמטה,

 /המחבואים.במשחקהילדיםצעקו
בעץ;חפוןהראשנותרת,ואת

לאו~תהכליםאתשברוופתאום
משחקים".

 ; 11הסכוראיםרחובטון:לאח
עמ' 54 ; 1997גולן;ירוןהוצאת

"אניטון.ללאהרביעישיריםספר
פרת /להרוותלי;ודיים /בגדדית

רגלי;כפות;תמריםוחידקל;
סוכר;בתאוותיונקות;עדןציפורי

האסור;מדמילקיומן/הכרחיצוף
למותתלתלי;בסבך;נלכדות
בסת;ר'.'

יעקבמיידיש:דורות;גראדח:חיים

עמ' 215 ; 1997תג;הוצאת ;שופט

ררוהמששלמשירתומייצגמבחר
"וילנההקבוצהממייסדי Iהיירי

 .ביןלשלבחיתהשמטרתההצעירה"
לעולםהיהודיתוהמציאותהתרבות

"בית-חרושתסומק:ורוניאפרתבני

 ; " 1998 , 2046חורףהטבעשל
ירושליםישראל,מוזיאון
שמפגמציגהההתערוכהקטלוג
סומקורוניאפרתבנישלעבודות

בתל-אביב)."המומחה"(בגלריית
הטבע'שלחרושת'בית"התערוכה

כדיאבדוןאינובאבדוןמהבוחנת

מציעאפרתסיכוי.הזהלדברלתת
 1בצלאדים,כגוןטבע,שללסמנים

מרסןמילוטדבוריםאוביצים
חפציםבאמצעותהמיוצגתהתרבות

המבוא)<מתוך ,, ...מייצרתשהיא

מסחטההנחמות":"מכונת-לשמל
תפוזיםבמקוםהמכילהתעשייתית

"קיצורסומקשלושירובצלים,
עלבבצלכתובהוודקה"תולדות

הטבע":שלחרושת"ביתאוהקיר.
והשירבכלובדבוריםכוורותחמישים

-בריבהכתובהאקולוגית""הפואמה
סעודתןאתלסעודלדבוריםהזמנה

האחרונה.
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שבתוכנור,זר
 ;סינירישוםפלג:דורית

החדשה/הוצעתהספדיה

סימןספדיהמאוחד,הקיבוץ

עמ' 95 ; 1997קריאה;

שהותבעקבותנכתבסיב"'םשוי"ר

קצרהנובלהכוללוהוא Iבסיןשנהלש
כולםהסובביםשירים,ריומחזשניו

החזק,המפגשציראחד:צירסביב

מסעספרזהוסין.עםהמטלטלורתקמה
כאפשרותויה,וכהכמהות,ןיסךותל
ספרבעיקרוזה-תרבותית,חניתור

(הנוסעת,עצמוהנוסעךולתסעמ
ומנסהאחר'העוקבספרזה):במקרה

שנולדתהפנימית,עהוהתנאתלפענח
המפגש.שלהחיצוניתהתנועהךומת
-מסעמעיןהיאהקריאהייתווחגם
בכמהאלאהמלךבדרךלארציף,לא

ומבזיקיםהמתלכדיםמתפצליםשבילים
(ביןנובעתוזתחושהזה.ךובתזה

באופןשומרשהספרמכךהשאר)

איזהעלד'ומאחזקזאתעםו Iיןעד
אחדלהיותמצליחו Iפנימירצף
עלבפרפרזהשבו.הפניםיובירתולמר
פורטרט"·צ'ן:"סיאו-ןוהאחרוחלק
כולוסיני"םוש"רישאומרתתייהי
אימפרסיוניסטירטרטופןימעאוה

וצורה;וצבעאורשלשבריםיוהעש
העובדהאינוואותשמאחדמה

-אחדאוהבושמתבונניםבייקטושהא
פניםרבדווקאהואהאובייקטשכן

הואאותושמאחדמה-רקומפורושבו

שיצרהתרצו'אםהנפש,ואהמבט,

אושמביטים,הנפש,אוהמבט,ו Iותוא

 .ותואקוראים
"נפששלמאודחזקהתוכחוניש

נפש,הזה.הספרריומאחלה"ובפע
כאוטיתחוויהשלסוגלעבדהנאבקת

שעומדבמהכךלשםשתמשתומ
היכולתלהתבונן'לתוהיכ-תהולרש
ולתתולפענחלנתחהיכולתש,ילהרג
מאבק,שלכזהסוגלהשקפתי'שם.
שיחצההכרחיאפילוו Iוליטבע
כמומסרסותהןשמטבעןתוהגדר

בשפהושישתמש"שירה",ו"פרוזה"

אחדואכן'הצטדקות.ללאלונהוהנכ
הואכספר'הזה,בספרהיפיםהדברים

סיבהאיןאותו'להסביררךוצשאין
הואכך".מתנהגהוא"למהלולשא

-להתנהגעליושכךםומשכך'תנהגמ
לטעמיהיאהזוההכרחיותשתותחו

"רישוםשלהאמנותיםםיההישגאחד
 ."יניס

סיבהשאיןהשאלהאתנעזובאםזא
שנשאלהכפינשאל'אותה,לולשא
מהעללמראה,שמעברבארץאליס
אחדשלכלמניחהאניהזה?הספר
עמומה-כלשהיתשובהישהזהבקהל

המנוסחת,הזו'לשאלה-רהיבהוא
רוצההייתיבגסות-מה.דה,ומיאנ

הזההספרמהעלמלים,במספר Iמרול
רי.ועב

עלהואהספר-תרוביהמיידיבןובמ
יותר'עמוקבמובן .זרעולםעםמפגש
עלהנעזהשלאוהזר'שלהמפגש
(בלשוןזר"דוע"לאוזר""הציר

ביותרהמענייןבמובןלם.ועעםהספר)
עלהואהספר-תולפחריועב-

הזרותעם .שבתוכנוהזרעםהמפגש

שאינומפגשכלומר,בתוכנו.המצויה
(כשהשאלהלחוץהפניםביןמתנהל

הפנים.בתוךאלאכזר)מוגדרמיהיא

נקודתוזומרגישה,אניכךבתוכנו'

איזהתמידיש-לספרשליהחיבור
אפלהנודעת,בלתיארץזר'מקום

ברמתצמחיתעצמאית,ישותואילמת,
שלההבסיסישהעיקרוןשלה,התודעה

שלהישרדות,שלעיוורתתנועההוא
חיים.שלצמיחה,

אלאהחת-מודע,עלמדברתלאאני
הצמיחהשתהליכיקיום.שלסוגעל

כמעטבאופןמתנהליםשלווהקמילה
ממשיבאופןושמתגלם Iמאתנונפרד

הזהבחומרבגוף.-כאחתומטאפורי

שלסוגאותוהנבדלים.חייואתהחי
"ערפל",בנובלהשאלכס,קיום,
כמועליוושעטכך'כלמכחיש

במקדשהמבקרעלהעטיםהקבצנים
האורב.הנמר

איששליחסועלנשפכומליםהרבה
לגישורסדנאותוהרבהלגופו'המערב

אותהרקעעלצומחותונפשגוףבין
והכחשהמבוכהשלזרות,שלתחושה
כהבאופן Iבתוכוהמגלםהגוף,כלפי

לאחייםהשתאות,ומעוררמטריד
תודעת-נטולישהםבמובןפרטיים,

לחוץיותרקרוביםשהםבמובןעצמי'
כפניםאותומגדיריםשאנולמהמאשר
הזיכרון'האגו'התודעה,-שלנו

המיוחדיםוהפוליטיקהההיסטוריה
משהוישהאנושיהקיוםבתוך .שלנו
שמצוימשוםדווקאמפוענחולאאפל

זר'סוכןכמו-בגוףמגולםבתוכו'
ב"הנוסעהמבעיתהיצורכמואו

שלשליחבתוכומצוי-השמיני"
ברצוןהמאוחדהווגטטיבי'העולם
שלשליח .שלומובחןהלאהחיים
גדולשהואבוחושדיםשאנוזרמשהו

מאיתנו'עתיקמאיתנו'רחב Iמאיתנו

ויחיהימשיךהגוףשלבכליונוושגם
אחרינו.

רקוזההיתר'בין-מצטיירתסין

מתבונניםאנושדרכםמהחלונותאחד
אינההזוהזרותשבוכמקום-בה

והחוץהפניםשבוכמקוםקיימת.

חותרים Iלאיחודלהגיעמשתוקקים
שבומקום .בושמחיםהזה,לאיחוד
לפניםהמשותףהיסודהזר'הסוכן
איום.ולאגשרהואולחוץ'

בדרכועליו'שואלשהספרמהאבל
אנחנוהאם-הואוהצלולה,המאופקת

אנוהאם .הזוב"סין"לשרודיכולים
ה"זר"שלבהפיכתולעמודיכולים
 1בכךרוציםאנוהאםזר",עודל"לא

האםזאת.להכיליכוליםאנוהאם
מאיתנושרביםהדבריםהמערב,כאנשי

לקבל'להרפות,-אליהםנכספיםכה
לצמוח,להמשיךבסבלנות,לצפות
 .עבורנואפשרייםהם-לאחדלהפוך
אינהכסכיןבנוהנעוצההזרותהאם

אתעלינותביאושליפתה-הכרחית
מותנו.

ושלאבמודענחשפים,האלולשאלות
הכותבתרןגואווראיאלכס,במודע,

בייוונצ'ואן'בגניצ'ןסיאועל
-האורבהנמרבמקדשוהמבקר

חלקישלושתשלהזריםה"גיבורים"
ושלאשבמודעלי'ונדמההספר'
סיני",ב"רישוםהקוראיםגםבמודע,

כששאלותאותוקראתיכשלעצמיאני
שלהמוסיקלייופיוגםכמואלו'
תכוכי.עמוקבמקוםמצלצלות-הספר

• 
אילןאורית

לכבודבערבשנאמרודברים(מתוך
הספר)

המגףשירת

האיטלקי

כשלרשה;טיולחידש:אלי
הוצאתהחדשה;הספדיה

סימןספדיהמאוחד;הקיבוץ

עמ' 126 ; 1997קריאה;

שלהחדשבספרוחטוףדפדוף
הירשאליהספרותומבקרהמשורר
הרושםאתלוודאי'קרובייצור'
שירים.ספרהואבשלושה"'ש'טיול
שלהאחוריבשערוהקריאהואילו
לצפותבוהאוחזאתתכווןהספר
שניעלילתי.כמעטמסעליומן

אוהסותריםהללו'הרשמים
מתברריםבהשקפה,תלויהמשלימים,

בחלקם.וכמוסעיםבחלקםכנכונים
בןמסעםהואהספרשלהשדרהעמוד

ובתםבתירעייתוהכותב,שלהשבוע
שלמרכזואלדדיה,השלוש,בת

בקיאשאינולמי .האיטלקיהמגף
ההיסטורייםהגיאוגרפיים,ברזיו

שלוהחזותייםהתרבותייםובעיקר
להתחברקלהלאמשימהנכונההאזור'

שמזמןוהמראותהשמותשללאל
הפותחבשיר-קטעלמשל'כמו'הספר.

אז:ידעתישלאומה ... "הספר:את
הצריחים,עם /-הקתדרלהשחזית

הכיכר /הפסיפסים,הפיתוחים,

-בשמששסופה //לרגליההשטוחה
מבוארקהם /דדיה,שלוהבכי
שעותחמש /באסיזיקיארהלסנטה

 .) 9<עמ'בשקיעה." Iכךאחר

כמוכסונטה,הבנויהפתיחה,קטע

אתהיטבמדגיםהספר'משירירבים

תיאוריםהרבהבהמשך:לקוראהצפוי
והרבהחוויותהרבהמקומות,לש

אחדלכלהנוגעותקטנות,אפיזודות
ולאינטרקציותהמסעממשתתפי

הראשוניםהקטעיםכברביניהם.

לגביוסקרנותענייןמעטלאמעוררים
אלהשלושהשלהתחברותםאפשרות
להם,צופןשהמסעוהחוויותהמראות

שביניהם,האינסרקציותלגביגםכמו
הקוראאפשרותלגביבעיקר,ואולי,

שאלתואכןמסעם.אללהתחבר
בעיקר'ואולילרבות,ההתחברות,

המראותדרךעצמואלהאדםשל
עםחווה,שהואוהחוויותרואהשהוא

התמהלדעתיהיאמשפחתו'בני
להזכירחשוב .בספרהמרכזית
רקעעלדווקאמועליתהזאתשהשאלה

מהכאןרגשיוגםפיזיניתוקשל
היומיוםחיישלומהעכשיו

במסע.המשתתפיםשלהתל·אביביים
שלובעיקר"הגיבורים",התחברות

הגיאוגרפיהאלהספר,כותב
במובנןהמקומות,שלוההיסטוריה

המשמעותיתהחוויההיאהעמוק,

"נפשיבה.עוסקשהספרוהמעניינת

קרהכזהמשהו /אולם.למידתגדלה
 / ...איסטנבול:שלבמסגדיםרק /לי
 /במעגליםסבבתיכאןואילו /

עקבותיעלושבקדימה,ורץמשתהה,
 .) 17(עמ'לעומתי,"מנתרולבי /

ההשפעהאחרילעקובמרתק
שמתוארמהשלכךכלהסובייקטיבית

לעתיםלכאורה.באובייקטיביות
לרגשמצליחהזההמעקבקרובות

שכןהזדהות,לעורראףואולי

הזרשאל•
בשלושהל 110

הבינאישיותהאפיזודותהמראות,מתוך

ואףבכותבשמתעורריםוהרגשות

עשיראנינוצרתודעתואלמגיעים
מאושרגםרבותומבחינותיותר

התוצאהלוודאי'קרובהיא,זו .יותר
באיטליה,שבועאותושלהמבורכת

שנולדבספרמגולמתגםגםוהיא
מהמסע.

זהעםזההטיולמשתתפיהתחברות
דרךמתוארתהיא .בעיהמעוררת

מסירתודרךאובייקטיביותאפיזודות

עצמואצלמזההשהכותבהרגשות
"לפנותלמסע,שותפותיושתיואצל
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 /המקדש,מולקפהביתבפתחערב,
ועד / ,ירדודםונחבטה,נפלהדדיה

 / /המקורההסימטהמפתחשהגחתי
למחרת /ונבהלת.לילה,עליךנפל

אליחייכת /כשהתעוררת, ,בבוקר
משהואבל .) 26(עמ'בשלישית."

 ,מאולץנשארהזאתתובהתחבר
באמתלאואיכשהומאודסובייקטיבי

במהלךאחת,שלאכךמחובר.
"נולשאולהרצוןמתעוררהקריאה,

אכןשהירשספקליאין ,"?המזא
המקומות,עםעמוקותמזדהה

 ,מתארשהואהרגשותורותהאפיז
מתעוררתלאקרובות,לעתיםאבל
הקורא.אצלזומעיןתוהזדה

 /הויכוחגםואוליבגשם"הנסיעה
היהסוףסוף /הערב.עלצלהטילו

עםנרדמתאתאך /לעצמנוחדרלנו
על"התיישבנו ,) 41(עמ'דדיה."
שלפהבתי /הקתדרלה.תומדרג

יוניםהאכילהודדיה /מצלמה,
מה ,ובכן .) 4 7(עמ' 11במנה.ריובפיר

השלושה?שביןהקשרעלמרואזה
שאלהאלמכוונותשלהלןהמובאות

ויכולתלגבי ,מעוררשהספרלהוגד
חוויותאללהתחברראוהקשל
ת,והשמריבויכל-כך.בייקטיביותוס

תוהתמונשלהמפורטיםריםוהתיא
ניםטהקעיםוהאירפרטיהמבנים,ו

"דדיהלמשל:חווים,שהמטיילים
טוו"בא ,) 55(עמ'בעגלה"נרדמה
ו"רצינאו ,) 59עמ'(תות"וטעמנ

ילדראתה /היודדת,ולשתולוכלא
 ) 68 'ינ(ע ". iמרייארטיקמלקקקטן

הקייאדעל 'ם ' C: 'מק-לאהוהאהל.ה;
תרךכו Iזחןר:כ , 7.1 ,,;:ודי,ת.וזדהההי:יעו

תאי:.'יח' ll ~ :~•:.-!,.ת,ימיז.אתלהבוהת
 .וינתכ ~•. 1ו • ·,ך _ג·ו.חטייקיהסובמיJר

ויותיווחאתלהביארוחברשיה
כדיאפשרשירית.במתכונתמהמסע

המסעבושעוררהשירהאתלסמל
זאת,ועםאחרות.מסיבות ,אפשרו

בשלושה""טיולאתלהגדירקשה
הפרוזאיותבגללגםשירים,כספר
ובעיקר ,ואמירותיותכניושלהרבה
השיריותהיחידותשמרביתמפני

כשיריםעומדותאינןאותוהבונות

אלהבשנידישאיןיתכןעצמם.בפני
"ספראינושהספרלקבועכדי

שכאןספקאיןאבלשירים",
 ,במכווןאולי ,מאודמיטשטשים

לפרוזה.שירהשביןתוהגבול
בהתאמהאולי ,אסתטיהירששלספרו

שבהחלטמה ,בוהמתואריםלמראות
רביםכשלעצמו.הישגלהחשביכול

אכןבספרהמובעיםמהרגשות

שלאחרתאוזומידהלעוררמצליחים
 ,וכאן .הכולבסךהיאהבעיההזדהות.

רגשיתמועשרשיוצאלכותב,דובניג
המשפחתיממסעואינטלקטואליתו
 ,שותפותיושגםונראה Iהאישיו

הרבהנשכריוצא ,לדעתירא,והק
אליוצאיםשבובעידןוהיום,פחות.

חדשיםכותריםעשרותבארץהמדפים

השעותמספרואילוחודש,מדי
השאלהגם ,שינויללאנותרביממה

 ,מקריאתוהקוראמקבלוכמהמהשל
 •ונטית.ורלמאודלהיותהופכת

לאופררות

הואשקפאר,זרע

ר,נובט
שירים:הכל,סךדוד:סברו

עמ' 172 ; 1997גוונים;הוצאת

שלמקיףמבחרהואשירים" ,הכל"סך
השירהמחלוצי ,דודסברושירת

שמתרגםומיבישראל,האימאג'יסטית
הרומניתהשירהממיטברבותשניםהז

המודרנית.הצרפתיתהשירהמןוגם

עדדודסברופיוסםשירהקבצישישה

הראשוןשירופורסםמאזהיום,

בעריכתו"עתים"בכתב·העת , 1946ב"

שלפנינווהמבחר ,ונסקישלאברהםשל
מ"אורהחלויצירתומיטבאתחובק

ב"יהלוםוכלה ) 1949 ( 11הלילות
 .) 1988 ( 11הלילה ,השחור

ברנקושי",שלפסלשירי;היה"אילו
דמיוניקושירי;"היה ,המחברכותב

 /בשמיים.ניצבתציפור /מהירות,של
התגלמותשירי;היהאילו /

מזוקק;וחומררוח;ניצוץ /הפשטות.

היהאילועל·זיכרון.//לנקודת/
היה /,נקושיברשלפסלשירי;
("אילוםריחאחיים /סמל.שירי;
רביםוכמ ,זהירש .) 6עמ' ,שירי"

כאשרה,מצג·הבשירסקוע ,םיאחר

במרכז.יםא-"נכ'תמונה,ה ,'האימאז

גםימאג'יזם,הא jשכ ,סמלאינוהשיר
כפי(אימאג'יניזם),הרוסיתבגירסתו

סוגייררוהמשאצל~יטיבדילישבא
אדיםוןק··טקריאיזיה ,ןייסני

השירבםז·רכ ·;-דן·:.יויכ 1 :·. :·רר;rז~,

 ~~ירהצ•נסקיר 1,,1ש ·:·.:ר·:א_,,, , r ·י!נר 7iד

 ,ז 1רטיז:י J ,ק ,! ". ti .;ן·'ת·שייהואהש,יך

 :- ·?;:::וחכ ה-ו·', .יי::אליהוויזסהו
ם·ילערור .:י, c ·.;-תיבירק .יערכבז

יהוביטאתצאתומטיתפלסהתוהאמנ
באפשרותמשתעשעשהואתוך Iכאן

ל'חייםל'סמל',יהפוךששירו·פסלו
עיפרון",ב"רישוםגםכךאחרים'.

דוד:ז'אןהצרפתילציירהמוקדש
מנוחה /הזיה.חוטיעלנחות"ציפורים

שלהצלולבאווירבוקר;ארוחתאזבר
 /עדינים,קווים ... /הנייר;

באור:;מרחףעצבחד·פעמיים./

אחרים,ובשירים ,) 82(עמ'הציפורים"

יצירתתוךאלהמשוררפוסקבהם
 1עיניוכמראיתאותהומשרטטהאמנות

למעשה,עצמו.האני·השרהבלעתתוך
ולא Iהצייר Iהאמןהואהמשורר
דודסברושלמשיריורביםבמקרה,
מן'תמונותבנוסחכותרותנושאים

"ציוראינדיאני","פסלהתערוכה':
"אקוורל"שרטוט",אמריקאי",דרום

 ,לעיר"הכניסה I"טריפטיכון 1 " 2
ועוד.

המשוררביןאמנם, Iמתווךהאימאז'

אתבטללכדיבכךאיןאךלמציאות,
שנולדדוד,סברוההיגד.אתהאמירה,

טרגובישטה,הרומניתבעיר 1923ב"

שעשהלאחר , 1944 •בלארץועלה
שלההסגרבמחנותשנתיים

בסיפור Iלפיכךמגלם,טרנסניסטריה,
מזמןכברשהפכהתווית Iחייו

לתקומה":"משואהאצלנו:לקלישאה
רביםמלוויםומוראותיההשואה
"לילותבמחזוריםבייחודמשיריו'
השחור"האור"שירי ,הסגר"במחנה

פרים /ים·עננים,נ"ענ .העשן"ו"עמוד

 .) 165עמ'("אמרות",השיבולת"

ארץלעמל'/ארץ"ביקשתי
כךאהבה.//מלואארץ /למחשבת,

דודסברואומר /1הפשוטה,ארצי

נאום","במקוםשלהסיוםבשורות
מלים .שיריומבחראתהחותמות
וחייוששירתומישלכדורבנות

הפשטות,באהבתבזה,זהנמזגים

 •ליופי.בסגידה

פלדעודד

HI 
~1 ~ 

עורב /העציםעלשלג.// /שועטים.
 /.הלילצבעיבכו /,האורבכה /בכה,

השקוף.//החורףבגביעיודם /

עטוףשלד;והמוות.//מעדשיכור;
חלל" /-עיניוובחלללבנה/אדרת

מוותתמונת .) 33עמ'("תמונה",

בעוצמהבחדות,משורטטתמצמררת,

מתאראחריםבשיריםאךאיפוק.של
בלהטהזוועהאתדודסברו

שהאני·השרתוך Iאקספרסיוניסטי

נוטלהמשוררכלומר'ל'אנחנו''הופך
לאניפהלהיותהחירותאתלעצמו
~רדפנו;-השחור"האור :יטיבקהקול

מתפורראי;?נוצלעדנד iעלאו
עודואין /הרקיע,ךניור:ננ;יב

ביןאלהלבלשוג /ם.ורמסו!
נו"מעצלםינואלמאנוו ,' r:י·אצבע

 .) 24 ';נע ,"השחוררא~ה ·:-י c · ·ןו r--ו(

גםלהדהדממשיכיםשואההזניי~ו
בשמיבטיסהאחרי'רבותשנים

 /ההרהורים.באיםאט ... "אירופה:
מראות /נמחקים.אינם /שראיתשדות

עלמרחפותזיכרון;קירעלתלויים
שקפא/זרע /עיניך./מולהזמן/פני

הזוכר."לבך/ממחבואיעולה
מאזהנובט.הזרעגםהואשקפאוהזרע

שובמתארהמשוררארצה,עלייתו
באהבהישראל'ארץנופיאתושוב
ואישאמןשלאין·קץבסבלנותרבה,

פריחההעונות,מחזוריאתאדמה,

אבןלילה,וצינתשמשלהטוקמילה,
הפרחים"צבעיוירק:פרחוקוץ'

הצומחיםעלומים /שמש.מרובבוערים
עין.//כמופקוחיםאדמה/מחום

הירח;דבשאתיונקיםהםבלילות
פרח.//בכלכדבורהכוכבונוצץ
 ," 1("פרחיםכרקיע"הבהירהשדה
לחיילטבע,הקירבהואולי .) 72עמ'

משל,וגםיחידה,נחמההיאהכפר,
רבותשחווהלמשורר Iהשכלמוסר
השיריתלאמירהנאמרונשארבחייו
"אלהמתחלפות.האופנותחרףשלו'

הוארחשכללארחש.;מכלתתרגש
ולעצמו'לנואומרהוא 11פיוטי'אירוע
שיריםתכתוב"ואלובראשונה,בראש
יסוש/פחהםלרובכי /רחש,דמויי
קשכלבראשלא .•. /כלב/שללזנבו
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מקרמיותחונטות
מקוםעציוני-הלוי:חוה

ואליטיזםאליטותכצמרת;
צ'ריקובר,הוצאתכישראל;

עמ' 172 ; 1997

חוהשלספרה ,בצמרת"םו"מק
בישראלה'אליטות'עליני-הלוועצי

להבנתמפתחהוא ,ביניהןהקשרו
והתהדקותהדמוקרטיהפפותוהתר

החוסמותתופעותשתי ,השלטוןצבת
(במקרהמגבילותאוהחמור)(במקרה

אזרחזכויותלמימושהסיכויאתהרע)
בסיסיות.

האזרחזכויותאתוהמגביליםסמיםוהח
 ,בכבודלהתפרנס-תוהבסיסי

רפואהמשירותיתוליהנואמשל,ל
ואפילו,חוקפיעלניתויווש

לאזרחשמגיעמהעללמידעתומנגיש
זרועותרקלאהםק,וחפיעל

חוגיםתםואכלאלאן'והשלט
ממונם,בתוקףהשלטוןאלכיםוהסמ
לשרתונכונותםאיתרתםוהיכר

שלהםהאינטרסיםקידוםלמען ,ותוא
לעצמםשמסדריםאלהמרוכל-
מיכלשלקיפוחםבמחירמסתדרים,ו

אלהחוגיםלמעגליהם.ץומחשנמצאים
והמחטיאההמטעההגדרתהפיעלהם,
'אליטות'.עציוני·הלוי,של

הןהמקורית,בהוראתןת'ו'אליט
מקצועית,ינותומצשלםימגזר

ואישית.אזרחיתאליתונטלקטיא
תמותה,בנימשארנבחרתיטהלא

אחדבכלתומצוינשלפתומתהויבה
בהישגים-והללהתחומיםמן
וביצירה;ברוחבמדע,לאייםיע

(אינטגריטי>יושרהשלייםובגיל
אופיבתכונותאזרחיים;אומץו

דגםהמייצגותאישיתבהתנהגותו

 .לחיקוייורא
עציוני-הלוישחוה ,תוה'אליט
אףמתבלטותאינן ,אליהןמתייחסת

התכונותמןשבאחתבמזעריתלא
מתייחדותשלהה'אליטות' .והלל

כלאתעצמןלמעןלגרוףתוינוצמב
מןכתוצאההאפשריותההנאהתובוט

מצוינותןהשלטון.אלשלהןהקירבה
בכישוריםאפוא,מתבטאת,המוכחת

כאלהלעילא,ליטיבייםומניפ
ולעשיההשלטוןעםךולחיכהנדרשים
ולביתם.לעצמםמאסיבית

זהבהקשר'אליטות'במונחשוהשימ
טעוןאלא ,מעיקרופרךומרקאל

שבהכיום,הישראליתתובמציא
השלטוןבידיגויס ,'אליטותנחוהמ

אםהשלטון',ל'אויבינרדפתכמלה
השלטוןבעיניממש.העם''אויבילא

מערכותהם'אליטות'כיוםהישראלי
העליוןהמשפטביתבפרטוהמשפט

מסוימיםגיםוח ,בראשומדוהעו

(פרופסוריםהיבאקדמותובפרקליט
לאשהכותבתחבל .>ןוהשלטבקרימ

הידיעהמלאאיל .כךעלדעתהנתנה
ובשגגה,לבבתוםנכתבושהדברים

שעושההשימושכילחשדםומקהיה
גם'אליטות'במונחני-הלוויועציהוח
מניפולציה.שלסוגאוה

קבוצותקרויותאחרים,תומובמק

ומשפיעותהכוחלמוקדיברותוהמח
'חונטות',החלטותיועלרבהבמידה

במינוחלהשתמש ,לפיכך ,בחרתי
הכוח''קליקותאוכוח''קבוצות
בכלב'הארץ')קיםחנהשל(מינוח
חיתהעציוני·הלויחוהשבומקום

'אליטות',במונחמשתמשת
נעשיתמשפיעהכוחקבוצתהתלכדות

משותףצבאיעבררקעעלכללבדרך
הכלכלהבעידןהון.עלבעלותו/או

במערב,הפתוחוהשוקהחופשית

ביןהואביותרהרווחהחיבור

החליטלמשל,כך,והון.פוליטיקה
אלסמוךשהיההמיליונרים,מאיון

 ,לשעברהממשלהראששלשולחנו
מיסויחוקנפילתעל ,ז"לרביןיצחק
עצמושרביןלאחרהבורסה,רווחי
לשבחיכךעלוזכההחוקאתהציע

בתקשורת.הכלכלהוטוריכלכלנים
ראשיביןההדוקהקשר ,כלומר
האוצרושרהממשלהראש-השלטון

בעלישלהכוחקליקותלבין-שלו
-רביןשלהמיליונריםידידיו ,ההון

וההכרעה.השליטהתחומיאתמטשטש
שלידידיוהמיליונרים,שלטובתם
שלבסופושגברההיאהממשלה,ראש
הממשלהראששלהצעתועלהןדבר
והצדקהמשקיתהתועלתעלוהןעצמו

אפוא,יוצא,בה.הטמונותהחברתי

"ראשוןאינוהממשלהראששאפילו
ההחלטותמתווי ;שווים"בין

עשוייםכאןחיינואתהמעצבות

חוץ-שלטוניים.גורמיםלהיות
מפלגתלכלאופייניתזותופעה
אפלדודהקבלןבישראל.שלטון
חוטר-דרורהדיןעורכילשכתוראש
לקבוצתרשמיתשייכיםאינםישי

מקושריםהםאךהשלטונית,הכוח
וביכולתםשלהבולטיםלנציגיםהיטב

האינטרסיםלטובתעליהםלהשפיע
היאיותרעודחמורהתופעהשלהם.

עלזריםהוןבעלישלהשפעתם
 .השלטוןראשיהחלטות
בקבוצותהשלטוןשלהגוברתהתלות

הבחירותבעידן ,הוןבעלישלכוח
סכנהמעוררתוהמקדימות,הישירות

הוןבעליהשתלטותמפניאמיתית
עלהמדינהאזרחישאינםזרים

אזרחיה.שלהאינטרסים
מאיזכור ,כמובןנמנעת,עציוני-הלוי

לסוציולוגיהפרופסור ,הלוישמות.
בר·באוניברסיטתואנתרופולוגיה

של'הניקיון'לכללימחויבת ,אילן
היאאבלהאקדמית,הכתיבהמסורת
בפרשיותשלההתזהאתמדגימה

יזההעיתוניםקוראשכלקונקרטיות,
גיבוריהן.אתבנקל
לביןהכוחקבוצותביןההדוקהקשר
מינוייםבחלוקתמתבטאעצמן

תרומותוחוזים,שתדלנותומנעמים,
משח"ת).שלתיבות(ראשיותקציבים

שכבותשלקיפוחןאתמנציחזהקשר
איןמדועומסבירבאוכלוסיהשלמות

עובדיםמפלגתבישראלתהיהלאו
אתרבה,במידה ,מסבירהואאמיתית.

בחברהומעמיקיםההולכיםהפערים
מחויבותםאיואתהישראלית
בייחוד-מנהיגיהשלהמוחלטת

צדקשללערכים-ה'סוציאליסטים'
חברתי.

בחברההשוויוןאישורשיאת

הלויעציונימזהההישראלית
בןודודכצנלסוןבדלשלברטוריקה

אומהבנייןעללדברשהרבו ,גוריון
השוויוןערכיאתזנחואךושיתופיות

אותהדחקוהטוב,במקרה ,או

עלאבלוכתביהם.נאומיהםלתחתית
שטרנהלזאבפרופ'כתבכברכך

ותקיפהמחודדתיותרהרבהבדרך

בנייןאוחברה"תיקוןהמאלףבספרו
-פואטיכמה-לאורשיצאאומה"

שללאורההוצאהעובד','עםבהוצאת
שלהתזהפיעלהעבודה.תנועת
תנועתאבותהשתמשושטרנהל
בדרךהשוויוןבערכיהעבודה

ולחוץהשפהמןמודעת:מניפולטיבית
הציבוראתלגייסכאמצעיבלבד,

ולאומניות,לאומיותמסרותלהגשמת
סוציאל-ואפילוסוציאליסטיותולא

דמוקרטיות.

על-ההסתדרות,אפילופרדוקסלית,
להעמקתתורמת ,הלויניעציופי

ואי-שוויוןחברתייםפערים

קשוריםההסתדרותמנהיגיבהכנסות.

הפוליטיות.הכוחלקבוצותהםגם
בתוךמעמדםאתולשמרלבצרכדי

השלטוניותהכוחקבוצות
ממשיממאבקנמנעיםהםוהפוליטיות,

ראשיהעובדים.ציבורתנאילהסבת
הביאולאבהסתדרותהאיגודים
פועלישלהשכרתנאילהסבת
השכרבעליהשכיריםושארהתעשיה
שלהריאליששכרםכיווןהנמוך.
שראשי"יוצאעולה,אחריםמגזרים

שבשתיקההסכמהמעניקיםההסתדרות

עציוני·טוענתבאי-שוויון",לגידול
הלוי.
כוחן?אתה'קליקות'שואבותמניין

האמצעים ,הייצוראמצעי ,ההוןמן

שהןוהמידהוהידעהאירגוניים,

ההוןעלששולטמיעליהם.חולשות
אילוציםלהפעיליכולהייצורואמצעי

מחיהמקורותלהעניקוגםהמשקלע
מהם;למונעםאואחריםרביםלאנשים

גדוליםארגוניםעלששולטמי
שלחייםתחומיהמווסתיםומרכזיים,

והשפעהעוצמהבעלהוארביםאנשים
עלששולטמיאלה;אנשיםלגבי

יכולומידעידעכמוסמלייםמשאבים
וערכיוהציבורדעותעללהשפיע
והשפעהעוצמהעללחשוב"וקשה
הלוי.עציוניכותבתמכך",גדולה

שמונההמרכזיותהכוחקבוצות

הצמרתהןבספרהעציוני·הלוי
והכנסת;הממשלהחבריהפוליטית:

בתפרהמצוייםוהשב"כהמוסדראשי

הצמרתלביןהפוליטיתהצמרתשבין
בצה"ל;הבכירההקצונההצבאית;

הצמרתוהעסקים;המשקראשי

(דיקנים,והאקדמיתהמשפטית

האנושיההרכבנשיאים).רקטורים,

ליוצאיבולסרובהצמרות:בכלדומה
שליציבמיעוטואמריקה,אירופה
ואפריקהאסיהילידינשים,

וצאצאיהם.

קבוצותשלהמוגדרלמוצאההסבר
ש"קשריםבכךלדבריה, ,טמוןהכוח

קשריםשגוררתעוצמה,גוררים

שישמיעוצמה.עודהגורריםנוספים,

האליטות,בקרבאפוטרופוסלו
לפניונפתחותהנכונותהדלתות

קלות".ביתר
נפרדתכוחקבוצתאינההתקשורת

שלנוספותגרורהאלא ,בישראל

(המשפחותהעסקיתהצמרת

העיתוניםשלושהשבבעלותן
פוליטיים·גורמיםושלהגדולים(
שלהמנהלהוועד(הרכבשלסרביים

ידיעלנשלטתהיאהטלוויזיה).ערוצי
ךובתומצולבתמצומצמתקבוצה
האישיים,החוזיםובעידןצעמה,

תוהעצמאמעטאתהעיתונאיםאיבדו

 .המו"לכלפיבעמדתםלהםשחיתה
אתמקבלהציבורשאיןסבירזהבמצב
אתלגבשכדיהןהנחוץהמידעמלוא

שלדרכםצדקתגבילעמדתו
המתמודדיםוהמפלגותהמנהיגים
נגדלהתקומםכדיוהןבבחירות,
קבוצותבתוךועיוותיםשחיתות

הכוח.

מרתקספרכתבההלויעציוניחוה
בחברההכוחשבעלימהעלומפחיד

הםכיצדבו:עושיםהישראלית
מתבצריםבידיהם,אותומשמשים

מיכלאתומנשליםבוומתחלקים
כמויסודמזכויותעמםנמנהשאינו

ולמידע.לידעלפרנסה,הזכות
להקראהספרהיהעשויאחרבמקום

בישראלשבדרך.למהפכהכמניפסט
לקבלתלימודספרכעודיונצחהוא

הקוראיםקהלבסוציולוגיה.תואר
חוקריעםנמנהשאינוזה-הרחב

-ותלמידיהםלסוציולוגיההחוגים
שישראליהקריאהשלבסופהיסיק

הכוחמקבוצותלאחתשייךשאינו
ויתגעגעומטהב'סוגאזרחהוא

רולחד'איךנכתב:לאשעודלמדריך
 •ל'אליטות'.

פזמירי

הציונותתמצית
תג;הוצאתנבלות;קניוק:יורם
 1997 ;עמ' 135

"נבלות" .מצחיקספרהוא"נבלות"
סאטירהזוהיעצוב.ספרהוא

פארסהחברתית,אלגוריהפוליטית,
נוגעוידוימקנדית,בדיחהמטורפת,

אחת.בכריכה-פתטיומונולוגללב
ההומוראתשובלגלותשמחתי
הקריאהשאחריהמשובח,הקניוקי

כבר ,האנמיאהבה"סיפורב"עוד

שובוהנהבקיומו.לפקפקהתחלתי
שנון ,עסיסיבסקססקניוקפורץ

לייצר.יודעשהואכמו ,ועוקצני
רולטהזה"מהבבדיחה:ונתחיל

ואחתמוצצותחמש ?אפריקאית

נהנינו? ,צחקנו ,) 39(עמ'קניבלית"
אצלוהעיקרלעיקר.נגיעועכשיו
מתובלשהואאףמאוד,מעציבקניוק
לבכימצוינות.עקיצותשלבשפע

אוההזהוהסהרוריהדחוסהמונולוג
קיפוחתחושתממצההואסרגי.

דורכלפיהפלמ"חדורשלומרירות
לאזוהיוהפרסומונים.המקומונים

ומוכרת.שכיחהדורותמלחמתסתם
עלהמעידהתרבויות,מלחמתזוהי
והמאוזרהס~ןעמוק:חברתישבר

ססניםואגב,בסמגוצ'י.נלחמים
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הכירשלאאוששכחמיזרים:ומאו
 ,הפלמ"חניקיהז'ארגוןאתלםומע
כמהקניוקשלבטקסטלמצואיועש

מזמןושנעלמינותומצתוהברק
בעגהנקראמת,אדם ,למשלמהסלנג.

שגיבורומהלהביא.הלךהפלמ"חית:
הלילהבשעותעושיםחבריוומןוהר

צוציקיםמינילכללגרוםזהשלהם,
בעגתאולהביא","ללכתמעצבנים

עירוניותפלנגותמקימיםהם :ומיני
קטנהאינתיפדהמנהליםוחותוקש

לילהמדיתל-אביב.בלבעצמם,משל
מפנירקצעירים,כמהמחסליםםה

ומפני ,מדיוצעיריםיפיםיושה

שלוהשדייםמדיחזקעומדריםושלבח
הנוקמיםו .מדיקשיחיםתורוהבח

הגבריםהאלה,הפייטריםהאלה,
גיריאטריםזקניםבעצםהם ,אחד·אחד

הםאבלופרוטסטטה.קטטרעם
לבנייןבתרומתםהכרהרשיםוד

שמחקוכךעלמתמרמריםהמדינה,
תרבותעלומוחיםמהתרבות,תםוא
ברחובות,כפורחת,להוהעערוהנ
תרבותבטלויזיה:בעיקרונות,ותיבע
ומזניחההנעוריםאתהמאלילהפוהפ
וצוציקיות"צוציקיםהזקנים.את

הםכאילושותיםמים,ועירחצישרים
ממלכותאיטריותיםקובמזמברים,

מה ,זימבורשלקולותשותושעפיוי
שלבקולותולנכריםומהם
עולםאתהדוברמתארכךרמנות?",ח

בפרסומותנראהאושהכפיהצעירים

בטלויזיה.מטמותוהמט
שלמפיוכמונולוגבוכתהטקסט
אחד ,ומשהוהשבעיםבןאפויים,

הנקמנית.הליליתהמחתרתמחברי
הדבריםהשתלשלותאתמתאראוה

אתהמציאווחבריוהואבוםומהי

למבצעקוראיםהםכך-"נבלות"
היוםועד-השנואיםהצעיריםנגד

החיסוליםעםלהפסיקוהחליטוב
שהםמפנינימיים,והאנהליליים

אתשבעצם ,מדיחרומא ,ותפס

רוצחים.הםבשרםועצמםצאצאיהם

דיבורהואאפוייםשללוגונוהמ
עצמייםרחמיםכעס,מלאצפוף,

ממש.פאתטיתבעוצמהמרירות,ו

שירתגםשהיאאחרונהקרבקריאת

אנחתוגםשברזעקתגםר,וברב

אפוייםשלנולוגוהמאבלססים.וג
אלאאישית,תוזהתעודתרקלאאה

וככזההפלמ"ח.דורשלרנטגןתשקיף
ואירוניצינימר,תשקיףגםהוא

מדינה:שנותחמישיםשלמאוד
עניות.לתעודתשהפכהזהותתעודת
המיתולוגיהצבראתמתארקניוק
מבליוגםנוסטלגיהטיפתללא

הואשלוולוגיהמית .לולהחמיא
והגסות,הקשיחותהבהמיות,תמצית

הוא ,והגבריהלאומיהשוביניזםמעוז
בדברומאמיןונשיםערביםשונא

תמציתהיאמחשבתוחם.בנשק ,אחד

קדומות:ודעותכוחנותשלמבחילה
תמידשהערביםכמוציונות."זה

מילהםתראהלאאםליםאותךיזרקו
אלפייםאחרימדינהזהחזק.יותר

גם ,המיתולוגיהצברשלקיומושנה",
הואריבונות,שנותחמישיםאחרי

רואיםהםכךמחתרת.בתוךעדיין

הדורכלהמדינה,מייסדיעצמם,את
לשעבר.הנערץהמפואר,האלמותי,
הצברעל"גומר"קניוקלמעשה,

המדינה,אתשבנהזה Iהמיתולוגי
הציוני.החלוםאתשהמציאהחלוץ
אחדאומראל",לאחרא.כן"אני

הדברזהכינוקמים,הםמהנוקמים.

הםככהלעשות.יודעיםשהםהיחיד
 1הדובראפויים,המדינה.אתבנו

התפיסהתמציתאתלגורמיםמפרק
ומתארהפלמ"חלדורביחסהרומנטית

ולאוונפיחות,ויזעדםשלהוויה
כמו Iהגורןעליפיםשיריםדווקא
האנשיםאךלזכור.לכולםשנוח

שגנבווהבורים,הגסיםהאלה,
ושרובצוותאוהפליצותרנגולות
האנשיםאוויליים,זימהחמישירי
ידיהםבמוערביםשחיסלוהאלה
גםהםהביצים,אתלהםומלקו

אליםכשברונם,אצילים
שלמדינהבתוךענקיםבהתפוררותם,

הפופלתרבותשהשתעבדהננסים,
שואלים,אנחנו"אזהטלויזיונית.

מהבשביל ?הציונותמהבשביל
הלכנומהבשבילמדינה?עשינו

 ,ללבנוןלעניינים, ,לנייבילסוריה,
הטבענומהבשביללבאב·אל·ואד,

נשקתביאשלאמיוגוסלביהאוניה
בטרוניהאפוייםקובללערבים?",

הסלויזיהתרבותנגדשלוהארוכה
להיותשהפכהוהמטמטמת,המטומטמת

חמישיםבתוםהישראליהקיוםתמצית
"כיועלובה.חיוורתציונותשנות
 1ארצנובעדלמותהלכנוכןאנחנו

 ,אומרהוא ,בעיתון"צילוםעםולא
קינההואשלפעמיםבמונולוג
ולפעמיםעצמיים,ברחמיםהמעורבת
הרמוס,הכבודעלחמסקריאת
ולפעמיםמחילה,בקשתלפעמים

הטקסטפיעלמעציבה.אפולוגסיקה
ממשיךהפלמ"חדורקניוק,של

היום.עדשלוהערכיםאתלהשליט
ולהומורהסאסירילמעסהמתחת
רב,ובכאבבעוצמההמפוזרהשחור

החברתיתהאלגוריהמסתתרת
פוליטית,ביקורתגםבתוכההמקפלת

היוםעדמתפקדתישראלמדינתלפיה
ישראליכל"אםמחתרת:שלבמונחים

אזרוצח,הואצודקמבצעבאיזהשהרג

אפויים.קורארוצחים!",המדינהרוב

לאתראפשרהמחברקניוקאתגם
לטקסטהמעניקאקס Iבסיפור

אפוייםפוסס·מוזרניססית.פרספקטיבה

שיושבסופרעלפעםמדימספר
יותרקצתהסופרהקפה.בביתלידם
אבל ,חבורתוומבנימאפוייםצעיר

מקשיבוהואהפלמ"ח,בוגרהואגם
עלרשימותלעצמוורושםלדבריהם

נוספתקניוקיתחדירהנייר.מפית

באמצעותמתבצעתהטקסטלתוך
הגסהבלשונוכתובהטקסטהשפה.
אפויים,שלמתוחכמתהכיוהלא
אך ,בורגםולדבריופשוטאיששהוא

הקניוקיתההתנסחותפורצתושםפה

בהםבמקומותבעיקרהטיפוסית,

וציוריפיוטילתיאורנזקקהדובר
האהובהתיאורכמויותר,

השואה:ניצולתהמיתולוגית,
איךעלוחשבתיחזק"השתכרתי

היאאיךתמרה,עםשוכבהייתי

מגעכמובאצבעותאותימלספתחיתה
ונכלםעדיןהיהזהכמה ,גפןצמרלש

שלהגיבוריםכמוואיום",ומלכותי
ואיומים,עדיניםשהםקניוק,

ועלובים:ענקייםונכלמים,מלכותיים
 •ציוני.קיוםשנותחמישיםתמצית
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לושלבשירהאינדיאנית.הגירסההחורף.מהות
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 5וי~
אני-יונחעיקרון ~ ~ 1

אוויליתאשליהשלתולדותיהאו

צלקהרן

עורךלהיותליהוצעשבוהרגען. ·.•· , ..
אגודתרבעוןופיסול","ציור • .:...

• ii ,שאפתנותהתמלאתיהציירים
שאי-אפשראומריםכולםסבלנות.חסרת
אמרתי ,לשמוהראוילאמנותרבעוןלערוך
דרך ,זו(שאפתנותנראה:עודהתם,בלבי
חשבתיומידמדהימה).במהירותגוועהאגב,

הדבריםאחדעלשבעוגה!)(הדובדבן
שלהפואטיקהומתמיד:מאזאותינוישעני

איךהחשופות.האבניםסיפור ,זורשחה

מניחיםמהעתיק,אתררגליולעמקימים
אזחזרתי ?ולמהזאת,עושהימ ,;-;יכןו

פעמיםמעשריותרביקרתישםמאיטליה,
שהיאלרומא,הסמוכההדריאנהבווילה
והמתוחכםהסוגסטיבי ,הישןהשחזורמעשה

המתעלהשחזורכלשהו'באתרעשהשב
תמונהאדירה,סימפוניה ,גדולרומןגתלדר

קוראסאווה.שלסרטכובשת,
אתהגנטיים,היישוביםאתאהבתיבארץ

מיכאלשפרופסורידעתבגליל.הכנסתבתי
אהבתיהאלה.העבודותעלניצחאבי-יונה

תל-לעיריאמרתינראה!עודספריו.את
גבעתממרומיבבתיהצופהבעודיאביב,

יהיהאבי-יונהשפרופסורביקשתינפוליאון.
 .הטלפוןלידמסוימתבשעה

עמדתילהתחיל.עמדההפיתוימלאכת
עלמאמריםסדרת-יונהמאביבקשל

מבעדפיזזהנעימהשמשהחורבות.פואטיקת

וקפהחלבאדיקצתשאפתימשרדי'לתריסי
אתהצגתיהשפופרת.אתוהרמתיבנחירי

(קצתהחדשכתב-העתאת ,עצמי

עלורבעוןופיסול","ציורבשמו:התביישתי
ושטחתיועגבניה"?)"מלפפוןייקראירקות
מעטהופתעתיבקשתי.אתהפרופסורלפני

 .בקולולחוששדימיתיהחשדנותמנימת
פעםאחרפעםאותיחקראבי-יונהפרופסור

רצהואפילוכתב-העתשלהמדויקאופיועל
בטוחהייתיהמערכת.כתובתאתלדעת
לווהסברתישכרולתשלוםדואגשהוא

אעשהאבל ,גדולאינואמנםשתקציבי

חזרתיבנדיבות.לולשלםיכולתיכמיטב
חשדנותבאותהשהרגשתיומפני ,לבקשתי

מכירשאניבעדינותלורמזתימסתייגת,
רע),לאאותםהכרתי(באמתספריואת

חלילה,נפל'שלאלהרגיעוכדי ,אחר-כך
בשמות,נקבתי ,בכתיבתושיפגוםבורלידי

שלמשפחהובשמותולטינית,יווניתבהרבה
בירושלים.המשותפיםממכרינוכמה

הלא-מובנתההסתייגותאתהרגשתיעדיין
אתלפניותיארתיהקו.שלהאחרמצידו

הקיסרכדיוקןהדריאנהוילה"ריהוט"
פרץמגרונולחלץהצלחתיוכאןהמוזר'
בוהיהזהצחוקגםאבל ,למדירםצחוק
לינדמהמקוםמכלכפורי. 'י~;רכמשהו

ומצאבקשתיאתהביןאבי-יונהשפרופסור

אבלמשהו'לומרעמדהואמסקרן.משהובה
 .גשתיהרלפחות,כך'ונדם.בועצר

ושיבצתיהדריאנהוילהתיאוראתהמשכתי
עלאפלטון'שלה"משתה"מןמונחיםבדברי
(המחסור'"~ביאה"שלבנםשהואה~ר;ס,
תחבולה),בןש"פע(עושר'ופ;ר;סהעוני>
כמותמיד'יש"פניאה"שלהמושגיםבמרחב

מחסור'קושי'שלגווןהלטיני'ב"לב;ךךה"
בהעמדת-פניםהפרופסוראתשאלתידוחק.
גווניםבחובוטומןהתנ"כיה"עמל"גםהאם

אותישיחשובלעזאזל,עוני.שלכאלה
השתוקקתימשהו.שיענהאבלל~דאנט,
חרס.העליתיאבל .מפיומשהולשמוע
נמשכה.השביהצדמןהמוזרההדממה

תשובהלישייתןאבי-יונהאמרלבסוף
השפופרת:לתוךפעמייםנהמתיבמכתב.
בטוחהייתיכברכאילותודה,הרבהתודה,

ולא.לאשקט.היהלאלביאבל ,בהסכמתו
 .בשעוןהצצתי
תמימות,דקותוששעשריםאתודיברתי

יומייםכעבורבחיי.הארוכההטלפוןשיחת
פרופסוראחד.משפטבתתשובההגיעה

אגודתעםקשרלכלסירבאבי-יונה
לאשבתומפניבה,הקשורולכלהציירים

לאגודה.כחברהקבלהחת

הפרטיביןההפרדהגבול.היהלאלתדהמתי
קשהבחיי.מאודליחשובהחיתהוהציבורי

לידידי'המכתבאתהראיתי .להאמיןליהיה
זעזוע.שוםבליהסירובאתקיבלוהםאבל
הנפוחיםהירושלמיםמהרשעיםאחדעוד
להכניסלייעץהאחרחברי .אחדאמר ,שלך
הציירים.לאגודתאבי-יונהשלבתואת

שמעתימזה.פשוטדברשאיןלואמרתי
אוכלאיךאבלטובה.ציירתשהיאאפילו
לתדהמתיבאמת,שכזה?!דברלהציעאפילו

גבול!היהלא
עדיןשינויביחלהזמןשחלףככלזאת,עם

ניסיוןליהיהאיטי.סחףמעיןהמכתב,כלפי
יהיריםדאגנים,כמהעדלבושמתימסוים,

תלויים,בלתישנראוהאנשיםותככנים
עלבונות,אלובעצמם.ובטוחיםמצליחים
ענניכמואותםעטפווהשמצותחנופות

הםבוולהאלה!הנקמניםהאליםשלערפל
עםמתמדתומלחמהמתמידפלירטניהלו

הקריירהאתלקדםכדייםשובמוסדות
הפוליטיהמוסדנראהאמנם, ,מבחוץשלהם.

תגובתואבלאישי'בלתיכגוףהתרבותיאו
אישיתתמידחיתהמשאלותיךאולבקשותיך

"נפש"חיתהאחראוזהלמוסד .למדי
מובהקת.-אריסטוטליrו~~~ל.כיהמסוימת,

במעמקיאי-שםישבאחר"או"זההומונקולוס
ומשךשנייםאוגלגלסובבהאדירה,המכונה
"אישי",היהבהחלטזההמנופים.בידיות

פרטיאדםכאללמוסדהתייחסותבאמצעות
מפגיעתולהינצללעתים,היה,אפשר

ציבורי.לדבר-מההמחופשתהאינטימית,
כל-גדולהטעותאבי-יונהטעהלאאולי
בעלאדםדווקאאולילעצמי.אמרתיכך,

עםיחסיואתלפשטמוכרחשיעור-קומה
כמו-יצטרךשלאכדילמיניהם,מוסדות
מעטים,לאסופרים(דוגמתהמצויהתככן

עמםלנהל-שהכרתי>ושחקניםציירים
משהוזהביחסישלעדי-עד.הבלמלחמת

זקוקלעצמי,אמרתיואני,גילי;טיני.נקי,
להחזיקאוכל 'שלאמפנילניקיון'מאוד
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והצביעויותהנוראיםהכבודבמשחקימעמד

והגדולות.הקטנות

אבלאבי-יונה","עיקרוןאצלינולדכך
לי.ולעגומאודעליכעסווחבריאשתי
בבקשה,פעם:ליאמרהגדולבניאפילו
ידעתילאאבי-יונה!עליהםתשיםאלאבא,
עמדתיאניאבלהעיקרון!עליודעשבני
קסמואתאיבדלאהמופלאהעיקרוןבשלי.
התחילההזוהרתשחדותואףי'נעיב

משהו.להתקהות
הסודיעקרוניעלסיפרתיאחתפעםרק

שהיהצוקרמן'לארנוןידידי'למעגלמחו·ן
באוניברסיטתלאמנויותהפקולטהראשאז

תל-אביב.

שכזה,מטומטםבעיקרון'דוגלאניהייתיאם
הגיבשלי'האמבטיהמהחדריוצאהייתילא

פאסקאלית.בפסקנות

אתמכיראתהלו'עניתידבר'שוםזהמוסד
שחקים.גורדזנבטלתהיאהציירים.אצבע

במלה?בטוחאתה ?מבטלת
החייםששטףלהיווכחהיהקשהלאנם,ואמ
מופלאיםהללויהיועקרונות,אוהבאינו

לבשמתיאבי-יונה.עיקרוןכמוםומושלמי
בגללנעיםבלתימעוניניצלתיאחתשפעם
שתמידאשההתרבותבהיכלפגשתישכחה.
מוסדבראשעמדההיאפניה.אתחיבבתי

קודם.שניםכמה"אבי-יונה"הוצאתישעליו
במזנון,מרציפןקונהאותהכשראיתיאבל

לחייה.עללנשקהוכרננתיאליהחייכתי
מידשהתחלפההפתעהבפניהראיתי

פשוטישנה.חיבהבינינושררהבשמחה.

הודותהאחרונות.השניםאירועיאתשכחתי

אותישהצילהעבודהקיבלתיזאתלשכחה
ההיא.בתקופהמחסרון-כיס

השורהאתקלקלהשכחהרקלאאבל
לגלושהתחילהעיקרוןלטובה).זה<במקרה
עצמומוסדאותושלשוניםלחלקיםכחלב

של"ערוץהחוץ","משרד("האוניברסיטה",

"סבל"מהרהעד"העיתון">.טלוויזיה"'
אלי.אחרמוסדשלמיחסואחדמוסד

מחווהלמעניעשהשלאמוסדהיהלפעמים
שעמדדברבאקראי'נענשציפיתישלה

שלהמקוריתמפשטותואינסופיבמרחק
-לומרויש .שליהר;~ספייריהעיקרון
משתנים,היוהמוסדות-לאאואנטלכיה

לאגווניםלובשיםסירוביהיופעמיםול

איכשהו'יותר'עודשגרועומהנעימים.

העיקרוןגלשנדונותי'ונגדמפתיעה,בצורה
סבלניהייתישתמידאני'הפרטיים.לחייגם

אגואיזםלשאתמוכןוידידי'ידידותיכלפי
שלאמובןנדיב.פחותנעשיתינרקיסיות,ו

לאאבלידידי,עלמלא"אבי-יונה"הטלתי
שללגיבורובדומהלעצמי'חשבתיפעם

לפצותוכדיידידי?אלהבאמתהאםקאמי:
מבטלהייתיבהם,שחשדתיאלהאת

כדימסויםמוסדעלאבי-יונהחרםלפעמים
חדשה:בעיהצצהאפילופעםלהם.לסייע
לבני'יתרהבגסותשהתייחסמסויםמוסד
 ...אליפנה

 ,~ ===lי
~ 

שתחילתובעודונמוג.העיקרוןדוההאט-אט
מעורפלסופוהיהוברורה,חדהחיתה

מאחדקיבלתישבועלפניעודוממוסמס.
חפירותשל"האנציקלופדיהאתמידידי

הישנההקודש"בארץארכיאולוגיות
וידידישטרן'ואפריםאבי-יונהבעריכת

לימרשהאבי-יונהעיקרוןאםאותישאל
בעריכתו?ספרלקבל

שלי.האשליהשנותעללפעמיםחושבאני
אבי-יונהשלשתגובתולינדמהעכשיו
בדידות,מתחושתמאכזבה,מפצע,נבעה

לו.שייחסתיהמשונהההתנשאותמןיותר
שניסיתיכפינבע,לאשליה"עיקרון"וגם

לחיותמהשתוקקותרקעצמי'אתלשכנע
העיקרוןשלדהייתופשוטים.כלליםלפי
רציונלי'חכם,שנעשיתימזהנבעהלאהרי

מפניאלאיותר'סט;איאוציניערמומי'
"מוסדות"באותםהאמוןליאבדשאט-אט
צביריםכאלאליהםלהתייחסוהתחלתי

צלקהרמיצילם:

האידיאליזמיםאיבודסתמיים.אקראיים,
בכלאבי-יונה.עיקרוןאתשהמיתהואשלי
רעה,לאאינטלקטואליתקומדיההבליחהזה
היציע.מןבהלהתבונןיכולתירקלו

להפעלתשהיועצמיאתהשליתירבותשנים
אמיתית,תלותאיטובים:צדדיםהעיקרון

מולמתפשרתבלתיעמידהצביעות,חוסר
 :מוסדשחשנוןבעלמענגמשהו(ישמוסד
הסיבהמהמדוע?מדוע,רק"תגיד

שבהפעלתהתיגראבללסירובך?"),
דברוככלדוגמאטי'משהובוהיההעיקרון

עםצדק.וחסרמרוששצר'היה-גמאטידו

ה"עיקרון",.שלהדבשבירחנזכראניזאת
שלקנאי'שלבגעגועיםהראשונהבשנתו
תקופתעלהמתרפקאובססיבימאהב

 •שגערנו.

שייצאמסות,ספרוהשי'''"הפיתוימתוך:

"זמורה-ביתן",בהוצאתבקרובלאור
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האופלאתלכתוב 1:~ו
וייכרטרפי

האופלימיאתשכחלאמעולםאךששרדוייכרט,יוסף ,לאבימוקדשתזורשימה
היכןאדעולא"אשאל,

-פה?לכלןוהפתרהוא
אלאאינוהעולםכל

 ." ..פהגדולסימן-שאלה
הנצחית''השאלההשירמתוךיהואש.

המרכבהורוכבייהואשצלקה,דן
עמודיםביתן,זמורההשמימית,

עמ' 116 , 1997עברית,לספרות

הסיפוריםששתאתשקראתיחרי ~ ..-

דןשלהחדשבספרוהכלולים .,;;;,.·: ~
המרכבהורוכבי"יהואש-צלקה 11 ·~

i "מההשאלה:בילנקרהחלה-ושמימית
החשובהסיפוראתלמקםהסופראתהביא

כיצדועוד:הספר?באחריתדווקאותריב

החוטמהולקודמיו?זהנהדרסיפורמתייחס
המתרוצצותהשונות,הדמויותביןהמקשר

-היסטוריהשנותאלפיפניעלבקובץ
במחוזות ,אנולימינוועדרומימקיסרות

שלביו-יורקהקדומה,ממצרים-שונים
ההווה,שלותל-אביבהעשריםשנות

זולת ,דמיוןביניהםאיןשלכאורהלצרכיםו
-ותרבותספרותשלבשאלותעיסוקם
דבריאויוחנןמחזוןפסוקפענוחלמשל,
תמונהציורהחדשה,בבריתלישופאולוס

רכישתליידיש,התנ"ךתרגום ,מלאךשל
עתיקים?ספרים

סיפורים"שישהבוישכיכתובהספרגבעל
הסתם,מןכיוון,הכותבמופלאים".
במובןגםואוליאיכותשלבמובןלמופלאים

הכתיבה.ז'אנראתלאפייןפנטסיה,של
לסיפוריםמתחתכיחשתיאניאילוו

המרתקים ,מאודהחכמים Iהקסומים

הסמליים,וברובדיהםהתרבותיתבאנינותם
סודצלקההסתירברובם,הדמיוניים
ולאואכזריתקשהמציאותנורא.ריאליסטי
הצביעבבדובדהסתירבדיוניים.סיפורים

 ,מאודאישיבכיווןלפענוחם,אפשרותעל
בלתי-נמנע.היסטורי-תרבותי ,מאודלאומי

היאשלהלןהסיפוריםבמכלולהקריאה
בשלהיארצהעלושהוריומישלקריאתו

אךהשואהאתששרדואחריהחמישים,שנות

שלבספרוובנפשם,במשפחתםבהניגפו
לפניספורותשניםבוורשהשנולדסופר

באותהארצהועלה , 1936בשנתהשואה,
דומיםהיסטוריהרסיסיעם ,הורישלעליה

כתבשיפוטישלמיטבסופר .ובאמתחת

 .עצמושלוגרפיההניראתהחדשיםבסיפוריו
התת-מודעושלההיסטוריהמודעשל

על-פניועלהשצףוהמבועת,ההיסטרי
מתוךמסכות,שללבתוךאמנם,השטח.
ידעשלממעמקים ,אינטלקטואליתחכום

מדובר ,אניסבורכךזאת,ובכלותרבות,
בעוצמתםמפחידיםאוטוביוגרפיה,בשברי

בו-וחושפיםמסתיריםשהםובאמיתות

זמנית.

השואהבצלמחלוקתא.

 ,השארבין ,טמוןהדבריםלהבנתהמפתח
הקובץ.אתשחותםדוד''מפתחבסיפור

ביןויכוחמתוארהסיפורשלבמרכזו
לביןליטא,ילידמילוש,אוסקרהמשורר
עלקאלאמאןז'אן-בונאונטירהנודעהבלשן
לדבריםמילוששלהאפוקליפטיפירושו

באמצעיומילוש,יוחנן.בחזוןהמופיעים
מגיעאותיותובמשחקיבתמורותהגימטריים,

תשעאלףשנת"עדכי:הנחרצתלמסקנה
 ,עולמנוייחרבוארבעארבעיםמאות

כמתיםיהיואחריםמיליונים ,ימותומיליונים
הואעוד .) 114<עמ'ככתוב."בחייהם,גם

חורבןלמנוע"איןלקאלאמאןבאומרומוסיף
בואיןבידךשנתתידוד','מפתח ,אדוניזה

 .)םש( ,,טעותכל

כךכללרגע,שצלקה,-קאלאמאןואילו
להאמיןמסרבכךכל ,אליוקרוב

אתלהפריךמנסה-באפוקליפסה
ידעבהפגנתהמשוררשלהפאטאליזם

שלשפתןבעברית,ודווקא ,בלשני
מתאמץהואקדומות.וישועותפורענויות

לבן","סוסהמליםכילמשוררלומר
מסמלותאינןהמתפענח,בטקסטהמופיעות

אחוזתחורבןאתובתוכוהעולם,חורבןאת
לבונובו;-עצמומילוששלילדותו

רואההואשבליטא.לבונבס;לבונבה
-עוצמה'סוס'המלהשלגרפיהנטיפו
מתעקשהוא ,'ס'האותאשכים.עםפאלוס
האופטימיות,סמלהיאהלואוגורס,

סוף.אוהתחלהלהשאיןהאלוהותהשלמות,

 ,עליולסמוךשאפשר"משהומסמלתהיא
<עמ'מסד" ,מסעדמשענת, ,תומךמ~הו

היארבב,ללאצחורההיא .) 111-110
 ,,,האותהמתחדשת.האפלטוניתהישות

מקשרתדברים,מחברת ,לתפיסתוהעברית,
זמניםהעבריבטקסטהופכתחזקה,ביניהם,

אחרים.לזמנים
 ,להסבירממשיךהוא'לבן',המלהגם

משהובחובןשנושאותמאותיותמורכבת

פניםשלה'ב'המלכותית,ה'ל'חיובי:
הגנהשלכלומרובית-רחם,והתכנסות

"ארבעיםבגימטריההיא 'ן'ואילוולידה.
החמישים,שערשהוא ,אחדועודותשע

ה'נון'אלהכפופהמהיגון'הנעלם.השער
 .) 114<עמ'הגאולה."דרךזאת-הפשוטה

'נחש'במליםגםכלולה'נון'האותאמנם,
מכוחאותה,מושךהבלשןאךו'נפילה'
החיוביתהמשמעותאל ,האופטימיפירושו

כלומר ,'גד'בארמיתשפירושההמלהשל
מרמזצלקה ,לכלמעלולוביה.לפריהרמז
מסרבתהשואהשלפניהעבריתהלשוןכי

היאהנורא.האירועאתולתארלתפוס
ומעלימהמדחיקהמסווה,בגאולה,מאמינה

המציאותמןלברוחבוחרתהיאהאסון.את
הכחשה.שלאינטרפרטציותבאמצעות

ושמיל ,הללוהאינטלקטואליםמשניאיש
הבלשןוקאלאמאןיהודיה,שאמוליטאיליד

 .רעהואתלשכנעמצליחאיננו ,הצרפתי
את ,עזיבתועם ,לקאלאמאןמקדישמילוש
 'ב-'ז"לפרופסורבמליםשיריוספר

בידיזהספרמוקדש ,הנעוץקאלאמאן
שנתעדרקיאריכושימיולוהמאחל ,מחברו

שצפומשמייםעונששנתוארבע,ארבעים

 .) 116<עמ'הבשורות,"ובעליישראלנביאי

המשוררשלשגערנועלמתעצבהבלשן
בחוץישרים.שנתלישוןוהולךעליוהאהוב
שבהצרפת,גבוללמעבר , 1933היאהשנה

 .השלטוןאתתופסהיטלר ,הסיפורמתרחש
 ,האסוןהתרגשותערבאינטלקטואליםשני
-הקץחזוןאתרואה ,ומיסטיקןמשורראחד

שלושיםמאותתשעאלףהאדוןב"שנת
אינטלקטואלהשני ;) 116<עמ'ושלוש"
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לראות.מסרברציונליסטו
אתצלקה,גםשאוהבכמואוהבים,שניהם

אולםהקדם.לשונותואתהקדומיםהטקסטים
אחרבאופןההיסטוריהאתקוראיםשניהם

החזיונותאתמבטלקאלאמאן .גמריל
בקריאהמדוברכיבסוכרוהאפוקליפטיים

עדישןהואהמקורות.שלומופרכתמטורפת
סיוטים.שנתללא ,להתעוררמבליהבוקר

בניכמוצלקה,שלמשפחתובניכמו
בפוליןהיהודיםלרובבדומה ,שלימשפחתי

מישהואםהפורענות.ערבשלתאריךבאותו
באשרןאותםמאירהיהמילוששלדמותובן

מגרשיםהיוהםגורלםאתלהםומפרשליל
ילדצלקהכשיהיה ,-1943בבמקלות.תווא
צ'סלאבהפולניהמשורריכתוב ' 7בן

שירואת ,הבוערוורשהגטולנוכחמילוש,
פיורי'.די'קאמפוהנודע

ביידישהתנ"ךאתיקראמיב.

 ?-1945ב

מסיפורהחשוב,דוד"ב"מפתחמצוידים

והחזקהמורכבלטעמישהואזה,מדהים
הנושא,לסיפורשביםאנו ,הספרבסיפורי

כאןניצבמההקובץ.נקראשמושעל
ללבהנוגעתבבדידותומדוברהאםבפנינו?

אחרייהואש,המכונה ,בלומגארטןשלמהשל
לתרגםמסייםהואשבובלילהזונהעםמשגל
אךמדברצלקההאםליידיש?התנ"ךאת

קהילתשלקיומהאומללותעלרקו
על-יורק?יובכיהודיםאינטלקטואלים

אורבנית?בדידותעלתרבותית?תלישות
רגישותבסיפורלראותכדיבכךהיהדי

לדמויותוהבנהחמלהמלאאנושימבט ,ויופי
ללב.הנוגעות

הנורא.הסודאתצלקהטומןכאןגםאולם
הנוגעותיהואש,שלהתלבטויותיוכל

דווקאקשורותהתרגום,לתחוםלכאורה
יההשבהעולםלמלחמתולהיסטוריה,לדת
שלה.המוותנחשוליאתמשעריםאיןשעוד
הישיבהחניךוהמתרגם,המשורריהואש

וחוכךבניו-יורקבקפיטריהיושב ,בוולוז'ין

הפסוקאתליידישגםלתרכיצדבדעתו
הספרואתהימים""דבריספראתהחותם

אלוהיוה'עמומכלבכם"מיכולו:הקדוש
מלךכורששמשמיעזה,פסוקויעל'.'עמו

תחיהשלאפשרותבתוכנומסמלפרס,
דתיתהתחלההמקדש,בנייןמחודשת,
משפחתוששםהמתרגם,ואילוולאומית.
'גן-<בגרמניתבלומגארטןהואהאמיתי
שלכשמושלמה,הפרטיוששמופרחים')
'יהואש',הרימכונההמקדש,בונההמלך

ומאלוהיםהתרבותמןיאושמגלההואאכןו
רב-במשפטיםהיידישעלבקוננויחדגם

כמההיידיש,פטפטנית"כמהמשמעיים:

כמוסופים,לכבדצריך ...מליםכמהמלים,
גדול.אלהואסוףסוף.הואסוףהתחלות.

שקראואללעכו"םהיהאםמתפלאהייתילא
אתהמעריץיהואש, ,) 26<עמ' "'.ףוס'לו

ב-התנ"ךאתלתרגםהמסייםקוהלת,ספר
עמושלהחורבןתחילתלפנישנה 12 , 192 7

שלהפוטנציאליםקוראיומרביתושל
כההוא"העולםנבואי:כבחושאומרתרגומו,
לעשותיכולאתהמהיופי.מלאכהעצום,
 ,שליההדגשה , 27<עמ'להרוס!"רקאיתר?

 .)ו.ו

 ,מקבלהלשוןעלהמתרגםשחושבמהכל
המחמאהגםכךסמלית.משמעותאפוא,

צלקה 11 :1ג

tT]j ~ Q !נ! h 
הפוליגלוט, ,אברמסוןיונהיוליוסלושחולק
גרמיםכתרהואיהואששלגומרשתרשסבר

כמיצריתמידלנווט"עליושכן:הגדולים
והכריבדיסהעבריתהסקילהביןהיידיש

<עמ'סולחות"שאינןלשונותשתיהגרמנית,
29 (, 

כךעליהואששלמחשבתוהיאסמליתמה
ובוהו"תוהוחיתה"והארץהראשוןשהמשפט

 1544בשנת-טייטשלעבריתגםתור

נכתבהאחרוןהמשפטואילובאאוגסבורג
 •-1927בניו-יורקיתבקפיטריהעל-ידיו

נוראה,בצורהבזה,זהמשולביםשוב
ותוהוקץהתחלה,עברית,יידיש,גרמניה,

וכפירה,אמונהדרךצלקהדוהרשוב .ובוהו
בהיסטוריההאלוהיםשלתוכניתועלשאלות

עדבפרט.הנבחרעמוושלבכללהעולםשל
 ,היהודיבעולםויופץייכרךיידפס,שהספר
היהיההמתרגם,שלגבומאחוריצלקהשואל

ברחבירביםיהודיםב"שפתאותושיקראמי

גםמתרה ?) 31<עמ'יידיש"הקרויההעולם,
 .גרמותרקוראישלבקיומםספקמטילאינו
ואיננובהיסטוריהמדימוקדםנמצאהוא

יודעיםאשראתצלקה,יודעאשראתיודע
גםאבל .בשרנועלשלמדנומהאת ,כולנו

באסוןחשהואתמים.איננוהמתרגם

היהודיתהתרבותאיששלבחושיםשיתרחש,
אמנםהואומקורותיה.קורותיהידעןושל
כוסיתמריםהגופניים,ליצריופורקןנותן
כמהלשכב,והולךהקפיטריהבאיעם

בחדר )!!(גלוריהבשםזונהעםאירוני,
 ,)!!('ספלנדיד'שנקראמלוןביתשלעלוב
רואהבסיוטוהסוואות.רקהןאלהכלאך

בכתביםמילושאוסקרשראהמהאתיהואש
הבלשןבהםלראותסירבאשראתהקדומים,
ושמילאצלישרים.בשנתששקע ,קאלאמאן

הבסיסכאןואילוהחדשההבריתהואהבסיס
בחובןטומנותשתיהןאךהישנה,הבריתהוא

רוכביאתראה"והואהנבואה:אותהאת

בלהבותבוערים ,נראומוזרכמההמרכבה!
נשקם.כליעםחיילים ......רפאיבזרחןאש

ואיובאיוב. ... ?מוזרותחיות ?אבותנביאים?

יתפללעבדיואיוב ,פיהויפצההבל
בלילה,נפחד ,ובהקיצו .) 39<עמ' " ...עליכם
יהואשמנסחהשואה,לפנישניםתריסר
מאהחציצלקה,בפיוששםכפירהדברי
 ,חשוךהסיפור ,חשוך"הכלהשואה:אחרי

חשוךשהבלומפניחשוכה.אלוהיםתשובת
העם,עתידעלהגדולההנבואהזאתואפל

גדולההזה,היוםעצםעדעם-איוב,
 ,יחדגםהנביאיםכלשלהברורותמהנבואות

 .) 39<עמ'שנים,"לאלפי

אירופהתרבותאישצלקה,חשכאןגם
עבורעודלאאךמחדש,והוקמהשחרבה

 ,עמובן ,אחראינלקטואלעםהזדהות ,אחיו
את ,אפלכוחבאיזההחדים,בחושיושצופה
זו ,הללוהתודעותשתיובאה.קרבההשואה

בניו-יורק,יהואששלוזובפריזמילוששל
שתהיהרוצההיהשצלקההתודעההן

נקלט.שלאאזהרהאיתותבפולין.ליהודים
מקונןהנכוןבזמןהעדרהשעלמודעות
ופליטה.פוליןיליד ,העבריהסופר

שטןהואאלוהיםג.

להתארעיכולהאלשלבעולמוהאםהשאלה
אתהפותחבסיפורגםמוסוויתמכלהנורא
לגמריאחרתבתקופהכביכולהעוסקהקובץ,

לכאורה,הציור.לתחוםהנוגעותובשאלות
שניםהמתרחשתבמלחמהשמדוברולמרות
זכרכלכאןאין ,ספרדגירושאחריספורות
במרכזעומדיםאינםיהודיםגםלשואה.
מחברשהואפניםמעמידצלקה .הסיפור
 ,דומינגודוןאחדעלמרתקעלילהסיפור
שמחפשאומללאדם ,לשעברצבאאיש

גגבשואחראישהיהאחרי .לנפשוגאולה
לחיפושיםיוצאהואואחיה,אשתולרצח
מלאונרדומבקשהואשבמהלכםהמנוחחסרי
שפניוגדולמלאךעבורושיציירוינצ'ירה

זכרה.הנצחתלמען ,אשתוכפני
ארצובןהדגול,האיטלקיהציירשלתשובתו

הרועדברעלנבואההיא ,מוסולינישל
המפלצתיותעלמוקדמתאלגוריהבעולם,

עלהציירעונהוכךהעשרים.המאהשל
הדיםבהשנשמעיםתשובההבקשה,

ממנימבקשאתה ... "יהואש:שללכפירתו
דעאבלאדם.מקומתגדולמלאךשלציור
שמלאךספק,בליליהסתברשמחקירותילך

לושיהיהכדי ,צריךממוצעאדםגוףבעל
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כהחזהשרירי ,כנפיואתלהניעהכוח
מעצםוחציכאמהמתבלטיםשהיואדירים,

<עמ'דומינגו!"דוןמפלצת,כלומר ...החזה
האלמנטכיבעצם,אומר,לאונרדו .) 22-21

להתקייםיכולאיננווהמלאכיהאלוהי
האנטומיה,מחקרבאמצעות .בעולמנו
השכלבעזרתכלומרהפיזיקה,התעופה,

הביןשלאמהאתמביןהוא ,והרציו
קאלאמאן.האופטימיסטיהרציונליסט

כלל.להתקייםיכולאינווגם ,נעדרהאלוהי
שבעולמותהרע ,בעולמנוישנותחתיו

דון .המפלצתיהאלמנטרקהאפשריים,
דרךצלקה,ואילויופיבמסכתרוצהדומינגו

לראותיכולשהואאומר ,לאונרדושלגרונו
איננוהאלוהיזולתו.דברושוםהרועאתרק

עלילהתגלםעשויוהואלהמריא,מסוגל
ושטנית.מפלצתיתבדמותורקאךאדמות

האלוהיםאיכותעלשיחה .ד

מדועיותרטובלהביןאנועשוייםעכשיו
לשוטטהדריאנוסהקיסראתצלקהמביא

 ,בגודומידוןשללזההדומהמנוחה,בחוסר
שהואעדהגדולההרומיתהאימפריהברחבי
אותוושואלהקדומהמצריםחכמילזקןמגיע

בכל"האםהאלים:שלקיומםעל-אודות
באופןאחת,פעםולונוכחת,הארוכיםחייך

האלים?"בקיוםפנים,לשתימשתמעשאינו
הניסיוןולמודהזקןהכוהןואילו .) 80<עמ'
שלולזעזועולאכזבתובהחלטיות,משיב
שלא."מובןוהכל-יכול:האימתניהקיסר
לאומעולםהאלים,בקיוםנוכחתילאמעולם
 .)םש(בכך"שנוכחמישהופגשתי

בשללצלקהשלשאלתו-אמירתושובוהנה
יציללאשהאלאומרמילושאוסקרהמסכות:

מגרונםמדבריהואשמפורענות,העולםאת
רבםשהאלקוראיוושלאיובשלקוהלת,של

הםושליחיושהאלאומרלאונרדולכליה,
למצוקתשותפיםוהקיסרוהכוהןמפלצות

לרגעיםהמתקבלת ,האלשלאי-קיומו
היעדרעלמתלונן"אינניאיומה.בהשלמה
דברהואגםמוסיףאךהקיסראומרהאלים"
המזעזעיםשמקרשיכםמעדיף"אניכפירה:

השמיםאלהמורותומחטי-השחםביופיים,
מאשרוחרביםעזוביםיהיוהאדיריםוהפסלים

 .) 81<עמ'ומאמינים"מכוהניםהומים

להיות,צריכההאלשלמאי-קיומוהמסקנה
שלקיומההאמונה.מקומותנטישת ,כןאם

וסיטוניפרטימוותמתקייםבובעולםאמונה
התנ"ךספרתרגוםשמקבריכמואירוניהוא

כמוהשואהלפנישניםתריסרליידיש,
אלוהייופישלתמונהלבקששבלתי-אפשרי

פירושלמצואשמטורףכמו ,שטניבעולם
שלעלייתובשנתאפוקליפטילחזוןחיובי
 .לשלטוןהיטלר

בגרמניהנשמעתהאמתה.

אודות"על , De L'Allemagneהסיפור

הסופרתשלמספרהשמואתנטלגרמניה",
שירשכתבהסטאל,רההגברתהצרפתית

והרוח.האמנותההגות,כארץלגרמניההלל
ליכדנוהגרדוקטורהמרצהשלסיפורהזהו

'רך'המליםאתמהדהדהשם(בגרמנית
בשבילהתל-אביב.ילידתו'תירזה')
לזהדומהלילהבחלוםהמופיעהגרמניה,
תחושתבעיקרהיאיהואש,אתשתוקף

לההיהקשהלילה,של"בגרמניההאימה:
קטנהלחותרגל.אוידלהניעקשהלנשום,
לאהעיניים,בזוויותהתפשטהוקרירה
רקכמעט.צבעיםבליחיתההארץמלוחה.
 ,והאדמוניהירוק ,המינרליהבוהקרשעות

 ,אורללאשמש,ללא ,במערות-החושך
רעאדומנהרות.מחילותשלמעומעםנצנוץ
שוםימלטלאקרבה.האימהמקום,מכלעלה
הציפיה .פרפרלא ,ציפורלאחיה,שוםאדם,
 ,) 49<עמ'איומה."חיתה

הופךבגרמניההמרצהשלביקורה
הרומנטי ,התרבותיעברהעםלהתמודדות

בטירתביקורהבמהלךזו.ארץשלוהרצחני,
 ,שמלובקארלגשתפרהיאיןשטיואבבוישו
ממעמקיכמוהלקוחהסוריאלסטית,דמות

המתמחה ,שמלועצמה.הגרמניתהאדמה
אתחורשהבמעבהלהמגלהטארוט,בקלפי
 ,ומזכיר"אלידע"הישראליאהובהשלשמו

בינהשנאמרלטיניביטויפליאתה,למרבה
 ," Sero te ama "המליםהןאלואלידע.לבין
"במאוחרשפירושםלישופאולוסדברי

בשורתהיאגרוטסקיתכמהאהבתיך".

שללבהמלבהנשמעתוהאהבה,הגילוי
אפשרותכלשהכחידההממיתה,גרמניה
שומעתהישראליתאנושי.רגששללגילוי

אדמתעלדווקאחייהעלנוקבותאמיתות
הגרמנית.ובלשוןגרמניה
קושרי-גורלות:פרטיםבסיפורנזכריםושוב,
לשלוחמבטיחהשהגרמבית-לחם,גלויה

בתרגומוהתנ"ך ,גילוייועלבתודהלשמלר
הברית ,הגרשלסבהבביתשהיההגרמני
האהובשלשמו ,ישושלהינגרותוהחדשה,
(עלהיודע-ואינו-יודעהאלבשםהנקשר
נזכרתהסיפורבהמשךהשואה?),עלאהבה?

שובר-קרח, , Eisbrecherהגרמניתהמלהגם
מבעדלהבקיעהגרשללנסיובהרמזאולי

יחסיםשלהווהאלהעברשלהממיתלכפור
סבלםאתלמחוקאחרת.גרמניהעםאחרים

עלולהסתכלמשםשבאוואביהסבהשל
אשהלמראהאולםחדשות.בעינייםהכול

שתיעםברחובהמטיילתגילה,בתגרמניה
בניסיוןנזכרתהיאעולצות,בנות

גילוח.סכיןבאמצעותאמהשלההתאבדות
 ,~מ;ךשלפסלואתהגררואההראווהבחלון

אתשעברמימכוסות.ועיניוהאהבה,אל
מהוריואיומהכירושהאותהקיבלאוגרמניה

אתלדעתלעולםיוכללאומהורי-הוריו
אובאהבהלנצחהקרח,אתלשבור ,האל

יצליחואם .האוראלופלהאמןלהבקיע
ויפקדוהוישובומידביום,לכאורה, ,בכך

מציאות.מכלהמציאותייםהלילה,סיוטי

עצמומולהסופר .ו

בסיפוריהיחידהנצחי','הסטודנטבסיפור

ישיריםגרפייםטוביואוסממניםהכוללהקובץ
ספריםפרסוםמגורים,סביבתכגוןהסופרשל

רוניעלצלקהמספר ,מחייודמויותואזכור
אתשאהבשפות,חובבסטודנטלברא,

באקראינפגשהיהושעימד ,יצירותיו

לרגלאוספריוצאתלרגלשוניםבאירועים
דווקאההפתעהלמרבהישנים.ספריםמכירת

כילרגענדמה ,עצמולושנוגעבסיפור ,כאן
השואהשלהטראומהמןמתרחקצלקה

בסיפוריםשוניםבאופניםשתוארוומספיחיה

האחרים.

ואהבההערכהמדייותר .הדברכךלאאולם
אומללסטודנטאותוכלפילצלקהלויש

האקדמייםתאריואתלהשליםמצליחשאינו
ביניהםהםקשוריםהרחבה.השכלתולמרות
אזכורידרךוהטקסטים,השפותאהבתדרך

המוזרהואבהותוצלקההסופרשלאבהותו
לברא.של

שלזעירהשבתזוזהלרגענניחאםוהנה,
וצלקהצלקהלהיותהיהיכוללבראהקורות,

האחרוןזהשלקיצולאורלהביןנוכללברא,
שלאארוכהתקופהאחריחושש.צלקהממה
לקראתבמקרה,בופוגשהואכלברא,פגש
לביתוהסמוכההציבוריתבגינה ,הסיפורסוף
מרע,שכיב ,ושרכקלמתוארלברא .שלו

שיכורים,רוסיםשניבחברתהמסתובב

 .עליוהתמוטטשעולמואדםקבצנים.
אתומנסחהמסיכותאתצלקהמשילופתאום
אימתועלבקובץביותרהישירותהשורות

מתחתחייוכלאותהשהסווהאימה ,שלו
ישראליסופרשלוהמאוששתהאמיצהלחזותו
לתוכהיפולפןנזהרשהואהתהוםזומצליח.
זעם ... "לברא:בהנבלעשבובאופןבדיוק
שהתלוותה ,האבדוןאימתאותי.טילטלנורא
אבל .עליהמגןהחוגאתחצתהמילדותיאלי
עליהיהלברארונישלבקירבתותמידכמו

למהברהיטות:לעצמיואמרתיסופרלהיות
כדיצפרלהיותצריךלאציפורים?להפחיד
הלכההגינהאולםלדוכיפת.יפהלהתייחס
שביליתיהיטב,שהכרתיארנוןגינתונמסה,

כךישבתיוהאפירה.הלכהשעות,מאותבה
חם,ביוםמקוררועדהגינה,מןזקןרב,זמן

דיוני-הפסגותאתהתחילושעורביםעד
באואמהותשתינעלמה.הדוכיפתשלהם.
אינניונאות.גדולותעגלותדוחפותלגינה,
פוצעות,כולן ?בהירותשעותאלאמונה

 .) 98<עמ'ממיתה?"האחרונה

הואהמגן:חומותמכלהסופרמעורטלפתאום
 ,ומתמידמאזאותושליוותההאימהמולעומד
ומןהשלושיםשנותשמסוףאימהאותה

הארבעים.שנותשלהראשונההמחצית
כמוהמלחמה,אתששרדמישלהאימה

לתולדותיה,העבריתהשירהשלהאנתולוגיה
בלייפציגאורשראתה ,ווינובראויבעריכת

שלאימהאותההעולם.מלחמותשתיבין

 30-+בעמ'+-המשך
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 ~, 5וי~
והירידההחגירההעליה,סאגת ~

שקדגרשון

עם-הוצאתלבבות;אלףצלקה:דן
1לעם;ספריהעובד;

1991 

לבבותאלף-מתהווהדרמה

שנותבראשיתשנכתבלבבות""אלףהרומן
דרךקפיצתמסמן ) 1991 (התשעים

דןשלביצירתוגדולהואיכותיתכמותית
מוטיביםכמהאמנםבוחוזריםצלקה.

אבלקודמות,ביצירותשהופיעוונושאים
"אלףלהן:מעברומתרומםמתעלההוא

המרשימותהסאגותאחתהיאלבבות"
 ,ישראללארץוההגירההעליהעלביותר
צלקההחמישים.לשנותועדהעשריםמשנות
יהבהאועולישלעלייתםביןהבחין

הראשונה,העולםמלחמתאחרי"רוסלאן"
לביןאידיאולוגיים,ממניעיםבעיקרשנבעה
העולםמלחמתלאחרשהביאה,ההגירה
הנסיבותמכוחאחריה>(ושניםהשביח,

גרועה,הפחותבברירהבחירהומתוך

לשניבמוטומאירופה.ופליטיםשרידים
 ,נאמר ,הרומןנקראשמושעלהכרכים,
אדם"כבני"הראשוניםהעוליםעל ,כביכול
שיהיהצריךהזה,למסעלצאתהאומרש"כל
לבלהקריבשיוכלכדילבבותאלףבעל
עטאר:א-דין(פריובדרכו,"רגעבכלאחד
הציפורים).כנסת

דרכה,לפילהוכיח,באההסאגה

בעליכבני-אנשים,הםגםשהאחרונים,
ואופןפניםבשוםואינםלבבותאלף

כ"חמורים".

מתוחכםמבנהבעלתיצירההעמידהמחבר
לינארירצףכלהשוברתסאגהמאוד:

הנפתחותעיקריות,עלילותשתיומובילה
בדרךומתחברותמזהזהרחוקיםבמועדים

הדעת,מתקבלתאבלשרירותיתדי
משמעותבעלתהיאעצמההחיבורכשחוליית

 ,על-לשונימקבילמבנההציבהמחבררבה.
(ארבעתהפלסטיתהאמנותמןהשאוב
שוניםלאספקטיםברנסנס,שנטבעוהמונחים

 ,סטודיו ,סקיצו ,פנסירו :הרישוםשל

אפיתביצירהשהתפתחותהמניחדיסגנו),

מעיזהמלאה,לתמונההרישוםמןהיאזאת
דמויות,שלוגדלההולכתהתבהרות
האחרוןבחלקכשרקומסרים,עלילות
במלואה.ומשתמעתהתמונהמתבהרת

בצדזההנשזריםהחוטים,אחרישעוקבמי

תחילהמסבךשהמחברלמדזה,בתוךוזהזה
מתירהרומןסוףלקראתורקהחוטיםאת

מתהווהדרמהשלדרכהזואותם.ומפרש
דרמהלעומתשקספיר>-(סינתטית
איבסן>סופוקלס,-<אנליטיתמתפענחת

מאז ,התהווכיצדומפענחתנתוניםהמציגה

ומעולם.
שלכשלובהעלטרגירומןזהו ,כוללבמבט

הציונית.גיההאידיאולוואגדתעלילת-העל
לארץ-עלווחבריומרינסקיעזראהאב,

 ,דברשלובסופוהעשרים,בשנותישראל
ונוטשיםממנהיורדיםריטיויולימאדיבתו
מאדימשמודיעהיחם.אבותדרכיאת

לדייריולהינשאכוונתהעללאביהמרינסקי
חשמרינסקי ,ללונדוןבעקבותיווללכת
מגיבוהואלשווא;היוחייואוליוכינבגד

שמה'אתבידה:אחז"מרינסקיבחריפות:

אתלושהקדשנומהכלאתולקלסללעג
אותי-הזאתבירידהאותנומבזהאתחיינו.

 ...אמךזכרואת
כדינשמתיאתשאוציא ...מחכהאת

רקמהלעגאשתהוכך ,מאהבךאלהסתלקל
נעלםלאשנעלם,מיאבלאחדות.טיפות

 ,צלזהמהאחדיוםתרגישיעודואת ,גמריל
 ...כלאךמדתאתתדעיהצלשיעורולפי

 ...בךהתאהבתימידכשנולדתאבל ) ... (
אתהלידה,מחדראותךשהוציאוברגע

שאומריםאף-על-פיבהבנהביהסתכלת
 .אליךלבייצאמידעיוורים.שפגים

שלך.הרגלייםואתהאוזנייםאתכשראיתי
בשוםבטוחלהיותאי-אפשרמצדךאבל
 ,משחיר ,לאחורמאירבגידהמעשה ,דבר

נשארלא ...דברשום ...הכלעלמאפיל
לא ,לחדרכשחזרהדקה,וכעבור ' ...עומד
עמ' , 1991ב'לבבות",("אלףעוד,"נשם
830 (, 

המהגראלק,נשארבארץזאת,לעומת
כאןגםומצוי ,מפוליןיותרמאוחרשבא

לביןבינוהאהבהפרשתהחברה.בשולי
המחברשהעלהאופציהמעיןחיתהמאדי

העלילהחוטישנישלחיובילסיום
העולהמרינסקיעזרא<עלילתהעיקריים
שלבתוהמהגר),צ'רניאקאלקועלילת
ביןלמזג ,כביכול ,יכלוואלקמרינסקי
ארץ-שלושמנהמסלתההעולה,משפחת
שאמו ,המהגראלקלביןהחדשה,ישראל
היישוב.מקברניטיאחדללויטה,נישאה
מאדיאתשישאירמילהיותהיהעשויאלק

אבלנאותים,יורשיםלאביהויעניקבארץ
 ,זולעומתזויפה.עלולאביניהםהיחסים
שהתממשהשליליתתבניתכאןקיימות
שנכשלה.פוטנציאליתחיוביתותבנית
שלהשרידיםביןמזמנתהמקבילההתבנית

לאחרשנהכעשרים"רוסלאן",עולי
 ,הנערובייחודבפוליןיהודיםלביןעלייתם,

בפוליןהצטיינותבפרסשזכהצ'רניאק,אלק
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אוזבקיסטןבבוכארההרוסילעורףוהגיע
נבנהזאתתקבולתבאמצעות<סמרקנד).

ורב-מרחבי:רב-זמנירומן

למדי'ארוךזמןטווחמקיףבבות"ל"אלף
השישיםלשנותועדכןולפני-1919מ

ההיסטורילזמןמתייחסהמחברמזה:ולמעלה
מותומהזכרתאמצעי'ובלתיאמצעיבאופן
העולםמלחמתודרךפילסודסקיהמרשלשל

ומלחמתהעצמאותלמלחמתועדהשנ:יה
העירההימיםששת"מלחמת :הימיםששת
המפתיעהניצחון .מתרדמתומרינסקיאת

אתםתנוסו'<לאןההכחדהאיוםלאחר
נפוליון'שללמעריציוהשיב-הציונים?)

הזמן."פעימתאתוהנשר'הספינקסשל
 ) 819עמ'(שם,

מזרחעל-פנינמתחיםהיצירהמרחבי
וארץברית-המועצותפולין'בעיקראירופה,
ביןהעמוקהקשראתמדגישהמחברישראל.

להביןאיןכיהעובדהואתהתחומיםשני
קישורללאאחדתחוםשלהתפתחותואת

 .משנהולביןבינו
לבבות""אלףהרומןאתהבונההטכניקה

גבולעלגמנטרית,קולאז'ית-פרהיא
פוסט-יצירותשלהמפוררתהטכניקה

נסיגותאלהלמעשה,הלכהמודרניסטיות.
מקבילותעלילותשלמתמדתוהצגהבזמן

קטעילהרבהגםנזקקהמחברבמרחב.
ושאינםאווירתיתמשמעותשלהםביניים,

אותו.שובריםאלאהרצףאתממשיכים
ה"אינטרמצי"שמכוניםמהשלתפקידם
גורםולשמשהלינאריהמבנהאתלשבור

כללמקוטע,הופךהמבנהאווירתי-אסתטי.
מזוויתההיסטוריהחתךאתמאירקטע

והקשררבותבזמןהקפיצותאחרת.ראייה

הקשר 2מאליו.מובןתמידאינוהיחידותבין
כגוןגרידא:אסוציאטיבילעתיםנראה

ארוסהלביאליק,ביתבנייןשביןהקשרים
הרצל.ומות

תדיריםבמעבריםבעיקרמתבטאהקיטוע

רבותובקפיצותלשניה,אחתעלילהמיחידת
הרומןמבנהאתמגדירנגראוהנוי .בזמן

אךאחדות,חסרהלאלבבות",,לאלףכך:
מאחוריהשליךאכןצלקהדבר'שללאמיתו

דרמתייםסידורעקרונותוכמהכמהגוו

שהםמאחראלהעלויתרהואוריאליסטיים.
אסטרטגיהתחתיהםוהציבלנושאו'הפריעו
צלקה ) ... (חידושעמהשישכוללתפואטית

מפורקים,ושעוניופרוםשזמנועולםבורא
אתומבליטלאטומיםהסיפוראתמרסקהוא

סגנונםידיעלרקלאהפירוקעובדת
האחיותוחוסרהקטעיםשלהמשתנה
קטעכלהכותרות.בסיועאףאלאבגודלם,

צביוןלומשווהוזומשלו'בכותרתזוכה
נובע,זהמכל ) ... (ואוטונומי'מופרד Iגמרמר

מתוךל'אחדותכללחותראינושצלקה
באמצעותאחדותהיאתכליתואלאריבוי'
גבלההרשלאאחדותרק .ריבוי

לשמשיכולה ,'סופיותבקואורדינטות
עולםממוצה,ולאהזויעולםשללבריאתו

li 
~ו

שלעולםמרכז'היאשלונקודהשכל
עםבהצלחההמתחרהמיתולוגי'ריאליזם
זאת:כתיבהשלביותרהמפורסםהמודל
גארסיהגבריאלשל ," 3בדידותשנות'מ'אה

המערכתשלשתפקידהלי'נראהמארקס."
אנלוגיותליצורהואהסיפרשלהמורכבת
כביכולביניהםשאיןקטעיםביןמפתיעות

במרחבהקפיצותהדעת.עלמתקבלקשרכל
מרינסקיעלילתביןבעיקרמתרחשותובזמן

אלקעלילתלבין"רוסלאן"עוליוחבריו
שמעניקהנגינההפרסמזוכיאחדצ'רניאק,

העולםמלחמתבזמןשנתגלגלפולני'נסיך
(אוזבקיסטן'האסיאתיתלרוסיההשביח

דרךרבים,גלגוליםאחריוהגיעבוכארה>
ישראל.לארץפרס,

רבותמשנהעלילותגםמשזרהמחבר
אתומאירותהיריעהאתהמרחיבות

נוספות.ראותמנקודותהמעוצבתהמציאות

מאודומפותליםרביםאלהמעיןעלילהחוטי
גםוכךאירופהבמזרחהמתרחשיםבפרקים

דווקאהמתרחשתמובהקתמשנהבעלילת
אירופה:במערב

ופריץטיצהיוהאןעללסיפורכוונתי
מרטינוביץ-הרוזנתאצלבונציההנפגשים

כמולחיותימיוכלמקווהפריץ .אלטיר
עמ'(שם, .בלבדתרבותשלחייםסבו'

7 24 • 248 
גםמופיעיםאלהעלילהחוטי ) 4

החמישים,שנותשלישראלארץבעיצוב
העולםהוויאתהיתרביןמתארכשהמחבר
יפו.שלהתחתון

מקובלותלטכניקותאפוא,נזקק,צלקה
כדיאותןלהרחיבומנסההמודרניברומן
גדולההיסטוריתפרישהבאמצעותןליצור

העליהתקופתשביןשהאירועיםולהדגיש
ועדהשביחהעולםמלחמתדרךהשלישית
הםהשחרורמלחמתשלאחרלתקופה
שקיימיםזמן'במישוריהמתרחשיםאירועים

במישורחשובים,גומליןיחסיביניהם
תבניתכאחד.והסינכרוניהדיאכרוני

מרביתאבלמאוד'אפוא,מורכבת,היצירה
עלמבוססותאותההמניעותהיחידות
מתקשרותהללוהיחידות .מימטיריאליזם
וסינתטיות.אנלוגיותטכניקותבאמצעות
ביןתקבולותיוצרתהאנלוגיתהטכניקה
במשמעותן><מקבילותסינונימיותדמויות
בשמותיהן><מקבילותהומונימיותולעתים

שונים:במרחביםהמופיעות

ביןהאיטית(ההתמזגותהסינתטיתהטכניקה

ביןלמיזוגמובילההשונים>העלילהחוטי
הבולטותהאנלוגיותאחתהמרחבים"."נציגי

זהלריטה:האחיםשלושתביןמקבילה
אחיושניהוצגוזהלצדוזהזהלעומת

הציוני'החקלאותשרסגןשלהלא-ציונים
אביו"רוסלאן">,<מעולילריטהגרשון
-הפרוטגוניסטיםמשניאחדשלהחורג
אלק.
באופציהשבחררוסיגנרלהואהאחיםאחד

הואהשניידה:עלונהרסהקומוניסטית
עברבהתבוללות,שבחרמדרזדן'נוורולוג

חולהמשםויצאאושוויץשלהמצרףאת
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חייושאריתאתלבלותשהוכרחעד Iבנפשו
קץשםשבו Iישראלבארץמשוגעיםבבית
למוותידוןבהסובייטיהגנרלואילו 5 •לחייו
שניעםקשריובגללהסובייטיםידיעל

-הלא-ציוניםהאחיםשניתיאוראחיו.
גיהטויסטיובמהקוטיבהבראאתהמממשים

מלא-הטרגיה"גלותי"הנראטיבואת
המחבר:מצדהחסדומידתאמפתיהאהדה,

מןשניצלההציונית,הדמותואילו
באירוניהמתוארתההיסטורית,המערבולת

סלידה.שלמעטהלאבמידהו
חדשההערכהכאןיוצרהאנלוגיהצירוף

גיהוהאבלבישמרכי-העלעלילותשל
ברצףהרביםהפיצוליםלמרותמייצגים.
העלילהחוטישביןוערבוהשתיהלינארי
דרמטי.מתחעלהרומןשומרהשונים,
וברית-(פוליןאירופיתהמזרחהעלילה

מאבקעלהמבוססמתח,גדושההמועצות>
אימותעםהמתמודדאלק,שלההישרדות

המצוקהועםהסובייטיתבאוזבקיסטןהמשטר

נוצריםהמתחיםהמלחמה.שנותשלוהרעב
שונות,למהמורותחוזרתמנפילהכתוצאה

 .שיניובעורלהימלטהגיבורמצליחשמהן
מרינסקימאדישלהארץ-ישראליהפרקגם

הביןהיחסיםבתחוםבמתחיםעשירואלק
ובעיקרהשוניםלמאהביהמאדיביןאנושיים:

 1ריטישלבנו Iיולילביןבינה Iתומרבעלה

ביןודייוויד:אלקלביןבינה Iכךואחר
אשתולביןובינו Iשרוןאשתולביןיולי

האלוףסגןלביןוביניהםאלונהלשעבר
אלונה.שלבעלה

לסיפורמכניסותהללוה"אינטריגות"
בסיפורשהיהמתחאותוהארץ-ישראלי

למקוםממקוםנמלטכשאלק Iהאוזבקיסטני
 .הפרסיהגבולאתלעבורמצליחשהואעד

יחידותבכלליצורהמחברשלהיכולת
הדעתעלמתקבלמתחהשונותהעלילה
הפרגמנטרית.לתבניתשכנגדמשקלמהווה

עלינוארצחועלילה:עלילות

 1בפוליןשראשיתהאלק,שעלילת Iלינראה

בארץ-וסופה-המועצותבבריתהמשכה

היאבתבנית,יותרמאוחרהמופיעה Iישראל
עלילתואילוהעיקריתהעלילהדווקא

משנית.היאהרומןנפתחשבה"רוסלאן"
ובלעדיהאלק,עלילתאתהמאפשרתהיא
כשהגיעלפנותלאןלאלקכביכולהיהלא

סתום.למבוי
"רוסלאן"האוניהבסיפורנפתחהרומן

חיתהעצמםהנוסעיםינעיבונוסעיה.

הציונות.בתולדותחדששלבעלייתם
צ'רמינסקימיסיהמציעההרומןבהמשך

שלסיפורהאתשיספרארכיוןאומכוןלכונן
חדשהתקופהבעיניההואשמסעההאוניה,

קשורשהיהאדם"כלהציונות:בתולדות
עלהמהילדכל Iחייועליספרבאוניה
נשמרובהפלגה.הקשורדברכל Iבגורלו
תצלומים.אפילו

 1נוגןפרופסורעםשוחחתייומן!שרשמווהיו

בואהשנת ,-1919שאמרהוא ,ההיסטוריון

בתולדות-תקופהפותחת"רוסלאן",של
אתפותחתארץ-ישראל'בתולדותהציונות,
הידיעה!בהיאהתקופה!השלישית.העלייה

לבבות",("אלףארון."כמלואליישכבר
משמשיםשבוזה,מסע .) 138עמי 1 1991

בערבוביה,ובדיונייםדוקומנטרייםיסודות

שכמהגלויים,ציונייםערכיםעל-ידימונע
גלי:בדישעליהםמצהיריםהמסעמגיבורי

מרינסקיאצלאוסישקיןשלעוזרומופיעכך
אותולהניעשצריךנאוםבפניוונואם

ורעמסספיתוםאת"עזובלמסע:להצטרף
לארץ-ישראלובוא Iהבשרסיריאתושכח
הודבתירוחך'יצירי Iבנייניךבהלכונן
תשובלאבהם Iנפשךלהםשמייחלתוהדר

ארץ-הגלות,שלהמצחינההקפוטהותיוולד
היאאבלשינה,בחבליאסורהשלנוישראל
תנומה .הרענןהשחראלתתעוררהיעור
תתעוררממנהפרעה,ארץעלגםפרושה

שלהשיש Iמכאןצא .שברבזעקותהיא
 1לבבות"("אלףלך!"מחכהארץ-ישראל

 .) 29עמי 11991

אביהמייזליש,פניההמסע,שלאחרגיבור
בות iלתשיצאישיבהתלמידביוטה,של
נואםהאדומים,בידישעונהואנרכיסטרעה

עמי(שם,אקטיביסטיציונינאוםהואאף

שלבשמההנשבעותאלה,דמויות .) 43 42-
אתבזמנוהפעילוהציונית,האידיאולוגיה

שבזכותןמודהוהמחברההגשמה:מנגנון

הדמויותשתי .ארץ-ישראלנבנתה
הבדיוניתזוהן"רוסלאן"במסעהעיקריות

והאותנטית 6מרינסקיעזראהאדריכלשל
דוקומנטריות(דמויותאוסישקין.מנחםשל

מןאחד Iהלפריןמיכאלהןנוספות
גיבורשלהראשוניםהישראליםהמיתוסים

אחדשהוא Iרטוש-הלפרין Iובנו Iיהודי
שהציירשגםמתבררהאוניה:מילדי

מןהוא Iנבוןאריה Iוהקאריקטוריסט

 1כךעלמדבריםב"רוסלאן".המפליגים

ושנבוןהאוניהתולדותאתיכתובשרטוש
 ).הספראתיעטר

אמינותלסאגהמקנההללוהדמויותרשימת
לחוףמגיעיםשהנוסעיםלאחרהיסטורית.
לסיפור-בעיקרהסיפורהופךמבטחים,
שלפרגמנטריתוהצגהתל-אביבתולדות

איןהארץ:אתובנושהקימוסאגת-הדורות

הואהראשישהגיבורמקרהאפואזה,

למקצועומייחסהירשפלדאריאלארכיטקט.
אתהממצהסמליתחשיבותמרינסקישל

כולוברומן"אבלהרומן:שלהמסרים
בכמההארכיטקטורהשלהאידיאהנפרשת
הגיבורשלהפעיליםבחייוממדים:

מבנים,אודותעלגלוייםבדיוניםכאדריכל'
שהוא Iהשלישיובממדומרחב,תרבותבניה,

יחסיםדרךעצמואתהבונהעצמו'הטקסט

מארבעתהבונים Iחלקיוביןמרחביים
 7 ,,הרומן.שלהאדירהמבנהאתכיווניהם

רבהבמידהתלויהבעלילהההתקדמות

אפילוהחוץ-ספרותית:בכרוניקה
העולםומלחמתיתהעותומנההיסטוריה
בושיש 8 1ברומןגורמיםהםהראשונה
האירועים,יתרביןבזמן.גדולותקפיצות
האנגלידארלישמייגירכךעלשומעיםאנחנו
בתל- 11944בשנתנישאיםההונגריהואווה
ישאלהלנישואים ;) 195עמי(שם,אביב

לשאתעתידדארלישלשבנומשוםמשמעות,
אותהו"להוריד"נסקימרישלבתומאדי'את
הםלבואלעתיד"המחותנים"שניהארץ.מן

שלאופיהעלויכוחיםהמנהליםאדריכלים,
 .) 197-196עמי(שם,בארץהאדריכלות

 1מרינסקיעםשעבדגרמניה,יוצא Iהוכפלו

שגורםמהלגרמניה,וחוזרהארץמןיורד
 ,) 216-215עמי(שם,עמוקזעזועלמרינסקי

המבקשיערןהואלריטה,למסע,אחרשותף
כשםהארץ'לייעורחייואתלהקדיש

ייןלבבעצמולהקדישרוצהשמרינסקי
לאדריכלהזמןבמשךהופךמרינסקיבנייניה.
מרביתהחקלאות.שרלסגןויטהל Iמרכזי
אפוא,מוקדש,הספרשלהראשוןהחלק

הציונית.עלילת-העלשלמימושהלעיצוב
ומצבים,דמויותשלמפסיפסמורכבהוא

עלילת-שלשוניםבמרכיביםעוסקיםשרובם
היהודיםשלעלייתםוהנמקתהציוניתהעל
הואהרומןשלהראשוןהחלק •ישראללארץ
היסטורית,יקהכרובגםמסוימתבמידה

"רוסלאן"עולישלעלייתםאתהמתארת
בתל-שהתיישבבקרבםמיתולדותואת

אביב.

המקומיתהעלילהמןאחרחשובחלק
שלגתההפלאחרישנהכשלושיםמתרחש

צירניאק,אלקחלקלוקחיםבו"רוסלאן",
חשביההעולםמלחמתאחרישהגיעהמהגר

החדשים""העוליםוחבריוהמלחמה>בזמן(או
סנציהלדשיה,מנפרד'אלק, Iכהן(שאדל

שיאבאתהמחברמצרףשאליהםגרציאנו),
 9 •ביפוהתחתוןהעולם

גוליובגלושורדהרפתקןשהיהאלק,
גםושורדהרפתקןנותרבברית-המועצות,

בארץ-ישראל.
לביןוחבריואלקביןהואהגדולהזימון
השלישית,העליהאבותשלהשניהדור
ואבותיהםריטיויולימאריניסקימאדי

שלזהבחלקדווקא .וריסינסקימריהאלמנים
עוליםשביןהיחסאתהמחברמטעיםהרומן
השני>הדור(בניוילידיםשלישית)(עליה
העולםמלחמתאחרישהגיעומהגרים,לבין

דמויותביניהם.הפגישהואתחשביה

ילידימדמויותרחוקותהעוליםוגםהמהגרים
(אפלפלד)הפליטהשאריתודמויותהארץ
בסיפורתהמרכזיהזרםידיעלשעוצבוכפי

ה"גלסיפורתובמרביתהשחרורמלחמת
מאדיהארץ'ילידתשלדמותהגםהחדש",

שלהסטריאוטיפמןרחוקה(סמדר)נסקי'מרי
ואתהמהגראלקאתמעדיפהוהיאהארץבת

(תומר).המקוםילידיפניעלהזרדיוריו
הבוהמההמהגרים,עולםששולילמרות
זה,בחלקמאודמרכזייםהםהתחתוןוהעולם
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שליותרגרמבורובדגםצלקהמתאר
בורגנותשלשכבהבעיקרושהואהחברה,

שתל-אביבבטוחהחיתה"מאדיממוצעת:
עליהשאמרמהלמרותהגונה,עירהיא

לחטואקלכמההאנשיםידעו(אילודהוד
שלהמסובכיםהסיפוריםולמרותכאן!)
היוהקנוניותאיתן.נפגשתשחיתההנשים

לתל-אביב,אופיינישאינודברבעיניה
 1מפוליןאומהונגריהנשיםשיבארמשהו

שלקוסמו-פוליטיותהיותרהשכבותתובנ
 .הללוהארצות

התעקשוכמהזכרווחברותיהשהיאגםמה

 ) 692עמ'(שם, ".ולהשיאןלהקדימןריהןוה

שלזה:חלקמתארשהמחברלהטעיםשי
בחברהשונותשוליותשכבותגםהרומן

עולםצבא,אנשיבוהמה,שראלית:יה
תחתון.

והחשובותהיפותהמשנהמעלילותאחת
המעצבבפרקמשתקפתהרומןשלזהבחלק
 1הארץמןשירדמיריסי;יולישלדמותואת

מולדת.לביקורובאאמריקאיתאשהנשא
הירידהאתכואב Iריסיהשופט Iאביו

יוליבארץ.שישארלבובסתרהומקוו
ולוקחובעלהגרושתועםביחסיומסתבך

שנותשלהחדשהתל-אביבבחייחלק
 ;) 702עמ'(שם,השישים

 1ילדותולימימתגעגעהואלבובסתראך

והמדינה.הישובשלהעלומיםימיגםשהם
ביצירתוהיורדהצברשלהנוסטלגיתהחוויה

שאפיינהמזופחותחזקהאיננהצלקהשל
שהביטובארץ","דורבנישלגיבוריהםאת

שנכתבוביצירותיהםבגעגועים,אחורה

נסיעהבמהלך 10ואילך.החמישיםמשנות
ובארץילדותבחוויותנזכריולישלים,וליר

הנוסטלגיתכשהחוויהשנטש,היפהישראל
איןהנעשהשאתהתחושהה~אהכאובה

הריםביןברכבת,לירושלים"לנסועלהשיב:
הטרסותהחדים,הצוקיםגאיות,ביןו

המעבריםהיבשים,הנחליםהנזיריות,
הסלעיםנקיקי Iעיןכהרףוחולפיםהנפערים

סוידוכמולבןהנקוריםושם,פההמשחירים
כמוהסלולותהישנותהדרכיםרועדת,ביד

 ) ... (וביופי."רבבסבלבקושי,הנפש,בתוך
הילדות,לבועתלחזוראי-אפשר"אבל
טוהר ,בלתי-אפשרירעמלודרמה,שכולה

הילדות-"ממלכת Iיותראףבלתי-אפשרי
הנוערתנועתשלהעולם .) 703עמ'<שם,

ולאשאבדוהנפלאיםהעלומיםעולםאוה
שאפשרנוסטלגיכזיכרוןוקייםושובי

(שם,אליולשובאפשראיאךעליולהתרפק
לנצרתבטיולגםנזכריולי .) 703עמ'

ונופה:הגלילערבייעםובפגישהלגלילו
ולידןיבשות,עצמותארכיאולוגית,"אדמה
מגילות,פיסותפרכוס,כלישלשברים
להםשקראואבניםגלימחוררות,צלמיות

אישערבי:בכפרמזבח,אורווה, Iמרחץגת

העשןהדולף,הביוב Iהעוני Iהצבאיהממשל
בלילה,אזבכההואהעיניים.אתהצורב
החייםעלשריחםמפנירקהאםאבל

התלוייםהאנשיםעל ,העוניעלהעלובים,
 ,) 705עמ'<שם,הממשל?"אישבחסדי

כבראמנםמעורבתזאתנוסטלגיתחוויה
אתצלקהעיצביולישלבדמותובביקורת.

לילדותוהמתגעגעהיורדהצברשלדיוקנו
חרטהרגשותרדוףיוליולמולדתו:

לאותהלעולםלחזוריכולשאינואשמה,
שנטש.הארץ

השוניםהעלילהלחוטישאופיינימה
הוא Iבארץ-ישראלזאת,ביצירההמתרקמים

האירועים,שלוהעצוםהמגווןהעושר
מגווןמתזמרהמחברוהמצבים.הדמויות

ויוצרועמדותדמויותשלועשירמורכב

"הנבחרים-מןהםוחבריוהוארבים).

בנובלותעליהםכתבשהמחברהגאונים",
אובספיליפדרךבדקל(ממיכאלקודמות

שאפראןלטולקועדדיינהוילהויוסף
במתןמסתפקאינואלקבמקצועו>.(כ"רבן"

בזכותל"נסיך"שנבחרכמיאלא ,הציון
שלבקרובתומתאהבהוא ,כשדונותיו

ואילך>. 118עמ'<שם,ין.דובהעלמה ,הנסיך
ההיסטוריים-האירועיםמןמושפעותקורותיו

 ,פילסודסקימותאחרבפולין:חברתיים
ומתפרסמיםבפוליןהאנטישמיותמתגברת
פרסים.זוכייהודיםצעיריםנגדמאמרים

ידיעלפוליןכיבושעם ;) 128עמ'(שם,

1 === 
 ::::זrו

ארץ-ישראלשלביותרייןמעבמודל
אלהשניםשלהעיצובהשישים.בשנות
שנותשלמעיצובןיותרמשכנעברומן,
"רוסלאן"של(מהופעתההראשונותהישוב

ואילך>.

חחולרתארץועלילות:עלילה

שלדיוקנהבעיצובנפתחשהרומןלמרות
שלהבלטתומתוךהשלישית,העליה

שהדמותספקאין ,ינסקי iמהאדריכל
העלילהוחוטצ'רניאקאלקהיאהראשית
ברית-המועצותדרךמפוליןהעובר Iהעיקרי

אלקסביבו.נשזרוארץ-ישראלפרס
נסיךשמעניקפרסמזוכיאחדהואצ'רניאק

יהודיםהזוכים(ביןבנגינהלמצטייניםפולני

חייומוסדותמתערעריםוהרוסיםהגרמנים

שורשים.חסרלנודדהופךוהואאלקשל
 ,צייטליןמרסקההואלאלקמקבילהדמות
הנסיך:בפרסהואגםשזכה ,מחונןכנר

אלטרנטיבהרבהבמידהמציבחייוסיפור
עמ'(שם,אלק.שלחייולסיפוראפשרית

העולםמלחמתמשנה ,כאמור .) 289-2 7 4
קץושמההמוכשרהנערשלחייואתחשביה

הופךהואמבטיחה.מוסיקליתלקריירה
היאבחייוהעיקריתשהמשימהלפליט,
להישדד.

לצבאלהצטרףכדילהתנצרמוכןאלק
הפולנית,התרבותכבןעצמוורואההפולני

שלהאנטישמיביחסהנוכחכשהואאך
ביןבאלנעזרהוא ,אליוהפולניתהקצונה

כדיהפרס,מזוכיהואגםפירמוביץ',
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 ,) 187 • 184עמ'(שם,מהםלהימלט

אחרימתרחשנוסףפולניעלילהחוט
- 362עמ'(שם,בזאבז'הבביתהמלחמה

אחרותפניםהמחברמגלהזהבפרק .) 374
הילדיםבפולין.היהודי"ההצלה"מפעלשל

ובעצםמוצליםלהיותרוציםאינםשניצלו
ניצלושבמנזריההקתוליתהדתאתמעדיפים
מבקשיםלתפיסתם,המלחמה.בתקופת
בעלליהודים-ציוניםאותםלהפוךכמצילים
כורחם.

הגיעקולנדהוהעלמהאמואחריבחיפוש
רוז'השללדירתהלקאטוביצה,אלק

ציוניםקבוצתעל-ידישנשכרהבס,יל
עמ'(שם,איכרים.מידיילדיםלהצילתולנס
 ,למנזרלחזוררוציםכהילרימןחלק ) 362

להגררובםמעדיפיםבוורשההילדים
גדולרושםעשוהאמריקנים"הר'לאמריקה:

המתוקבחלבכיחודמאוד'גדולהילדים,על
מייצאיםהציוניםידידינוואילושבפחיות,

בשםילד ) 367עמ'(שם,הורה."רק
נמצאשהואמצהירויסלובסקיאלקסנדר

עמ'(שם,מאי-הבנה.כתוצאהזהבבית

ליהודיםיצורףשאםחשאלקסנדר .) 369
והואנוראעוולזהיהיהטעות,בגלל
אי-הבנה.כאןנפלה .יהודי"אינני :מצהיר

סוףעדשאומרמהוזהיודע.שאנימהכלזה
עמ'(שם,לי?"מאמיןאתההאםימי.

71 3 (. 
היבטבבירורחושףזהחוט-עלילה 11

לתרבותהגיבורשלהמוזרהבזיקתונוסף
ששורשיהמדגישהמחברשלו.העבר

ומצדבפוליןהםהדמותשלהתרבותיים
חיתהלאלארץ-ישראלעלייתומסוים,

המסרביםילדיםאותם<כדרךלרצונוגמריל
הפרקאתלהביןישליהדותם).לחזור

מנקודתבארץ-ישראל>כתלוש(אלקהאחרון
ה"טרומיות",העלילותשתישלהראות

הטביעהההולדתארץ .בפוליןהמתרחשות
הארץמאשריותרהרבהאלקעלחותם

בלית Iבעצמושבחראובשבילושנבחרה
מולדת.כארץברירה,

הישרדות :ועלילותעלילה

למאבקמוקדשהרומןמןגדולחלק
בתקופתצ'רניאקאלקשלההישרדות

אלקסמרקנדה.לידהשביחהעולםמלחמת
הגוועתלעירנכנסטג'אקים,ידיעלניצל
אלהבתנאיםלשרודנואשותומנסהברעב
הואזהעלילהחוט .) 171 • 161עמ'(שם,

פניהאתהחושף Iאנטי-סובייטיבעיקר

האימהואתברית-המועצות,שלהמכוערות

תיאורתושביה.מעלהמרחפיםהפחדו
ברית-המועצותהווישלחריףסאטירי
המחברמתארשבוהבא,הקטעמןמשתמע

אחדשלדמותו Iצלהמאיורשמכונהמיאת
לאצלהמאיורבמשטר;התמימיםהמאמינים

שהצליחרופאשלבנואלאאציליםבןהיה
השתכרו:שהכולבימיםפיכחלהישאר
 1האמין Iוטהורזךאדםככל /צל"המאיור

שברית-האמיןלו:שסיפרובמה Iכמובן
שבכלוהאמיןהשמשארץהיאהמועצות

הכמיההמתלכלכתלזוהרהשנחשףמקום
 1סטאליןהחבראתהעריץולצדק:לחופש

גאוןהואוורושילובשקלמנטבטוחהיה
בכלהצבאותגדולהואהאדוםשהצבאצבאי'
שאותה Iאשתועלכעסאףולפעמיםהזמנים

פעםאףהנשית.ספקנותהבגלל Iמאודאהב
 1למיניהןמפלגתיותבפגישותהשתעמםלא

לקרואהצליחלאומעודופוליטייםבשיעורים
הרבהזהכלעללנין.שלספרשוםסופועד

דמותזו ,) 335עמ'(שם,עצמו."אתלהוכיח
"שמימיו 1גתימפלתמיםשלסטריאוטיפית

העוברשם><שם,יהודי"עםעבדלא
היהודי.לריטהשלפיקודותחתללנינגרד
שלקורכןהואגםהופךלריטהלצדבעבודה
בקנוניהכורחובעלאותומשתפיםהמשטר.
נהרגשבה Iרוסיה-פינלנדמלחמתלקראת

נוכחכשהוא .הפינילצדשעבררוסיקצין
השלטונותאלפונההואהמזימהבקיום
מישהו Iבהמשךלמוות.אותודניםואלה

בדעתושפוישאינובטענהאותומשחרר

למחנהעבודהממחנהמתגלגלשהוא Iוסופו
 ,) 356-354עמ'(שם,לעבוד.ומסרבעבודה

החקלאותשרסגןשל(אחיהםלריטה
אליומדעתו)שיצאוהנוורולוגהישראלי

הציץאכןמלכתחילה,צלהמאיורנשלח
לאחיונאמנותוונפגע.הסובייטיבמשטר
זאתבמערכתהיהודים .גורלואתגוזרת

משוםאחרים,לאומיםמבנייותרמסתכנים
בחוץ-לארץאנשיםעםקשריםלהםשיש

שנוא.לאומימיעוטשהםומשום
היהודיםלרדיפתמוקדשהרומןמןגדולחלק

רוסיםיהודיםשאלהביןבברית-המועצות,
מפוליןפליטיםשאלהוביןכלריטה,ממש,
 1אוזבקיסטןבסמרקנדהחוליםביתאלק.כמו

מןחלקהואמאוזבקיסטן>חלקהיא(בוכארה
ברית-המועצות,שלהמחרידהההוויה
יכולהאינה"גאונות"גםמתאר.שהמחבר

האימפרסונאליותעםהמתמודדלאדםלעזור
וברית-סמרקנדהתיאוריאימים.משטרשל

המצב .מאודואנושייםאכזרייםהמועצות

אלק,וראשונהבראשהגיבורים,נמצאיםבו
המשטררדיפותהרעב,ביותר:קשההוא

נעדרלאהדמויות.אתשמניעיםהםוהחרדה
לידיהבא Iההומניסטיהפןגםהעלילהמן

שונותדמויותביןחיובייםאנושביחסיביטוי

האוזבקיתוהנערהראשהואלק,(זוננקלר
ואלק),

היאהגיבורשלהעיקריתהבעיה Iכאמור
יוצאאלקנוראה.מצוקהשלבמצבהישרדות

אתלהבריחמנתעלקזחסטןפניעללמסע
כסיפורנמסרתזופרשהלפרס.הגבול

 1עומרוהמבריחים:הנמלטשלהרפתקאות

שם, Iהגדול(המבריחמשהדיעליגפראלק,
ביןאביריבמאבקמסתייםהמסע ,) 393עמ'

כמשהד ,) 195עמ'(שם,חאןלידולדלהעומר
בואורחיםלמלוןהגיבורמגיעשם(פרס),

(שוברט>מוסיקהלנוחיות,זוכההוא

 1המלוןשוערתמידה,ארשלולאהבתה

מסתייםהזההחלק .בווחושקתבוהמתאהבת
האפגאנית.בשגרירותאלקשלבהופעתו

ונחקרהנקו"דידיעלאלקנתפס Iלכןקודם
ובאמירותבסיסמאותהמדברגורלוב,על-ידי
הפולניםאתומאשיםסובייטיות,כלליות
עמ'<שם,הסובייטית.למולדתנאמניםשאינם

המעצר.לתאאלקנלקחהחקירהאחרי ) 292
הסוהרמביתמשוחרראלק ,) 294עמ'(שם,

הבריחותבנוסחלגג,מגגקפיצותתוךונמלט
להגיעמנתעלופעולה,ריגולסרטישל

להודיעכדיזאת,האמיר.שללביתולקגאן
אנטי-סובייטימחתרתאישמדיה,לחוסה
- 302<עמ'והואמאןלהצילשיש ,ספרדי

304 (. 

אלקנתקלבבית-החוליםבשהותוגם
שלמיקרוקוסמוסמעיןזהובאנטישמיות.

רוסים,בהשישהסוביטיית,האימפריה

מטילילצדמאמיניםסטאליניסטיםמקומיים,
שלבעיותעלובדיון ,) 477עמ'(שם,ספק.
כנגדדעתואתמחווהאלקודתותלאום

עלהפראבוסלביותאתומעדיףהקתוליות
הפולני.העםאתשהרסההפולניתהקתוליות

נגדלהתקומם ,דעתולפיחייב,הרוסיהעם
"חייבהפולניואילושבתוכוהטאטארי

עמ'(שם,המזויפת"הטקסיותעולאתלפרוק
480 (. 

 ,בבריחותיוממשיךנמלט ,נחקרהואבהמשך
הואבהלפרס,כאמורמגיעשהואעד

 12הסובייטית.החרדהמעולמשתחרר

ומעצבהסובייטיתהמציאותאתהביןצלקה
המציאותבתיאורימרהיבה.במורכבותאותה

ציוניתמסקנהבעקיפיןמובלעתהסובייטית
החקלאות,שר(סגןלריטהשלאחיוסמויה.
ומאורבפלשתינהאלק>שלהחורגאביו

הריכוזממחנותלפלשתינה<שהגיע
צלהמאיורואפילוצדקוהסובייטיים>
הציונית.החוויהעםמזדהההפראבוסלאבי

קייםנוספת:חשובהלתופעהלבלשיםיש
אלקשלההרואיתהופעתוביןמדהיםפער

הרוסית-בעלילההישרדותועלהנלחם
בארץוהעלובהמצטנעמעמדולביןפולנית
ההולדתבארץשנתגלוהכשרונותישראל.
בערבותעצמןשהוכיחווהתכונותפולין

מביאותאינןובוכארהאוזבקיסטן

שבה"המולדת",בארץהצלחהלפרוטגוניסט
במקוםמתערבשאינו ,זרמהגרנשארהוא

ההצלחות.בסולםעולהואינוובזמן

והתרותיהןהעלילותביןהמיזוג

הדמויותששתישונים,בהקשריםנאמרכבר

הפסנתרןאלק,הןזהברומןהעיקריות
כמהבמשךהנודד ,הצעירהיהודי-פולני

הארכיטקט ,נסקיומרי-המועצותבבריתיםשב

באוניההשלישיתהעליהעםארצהשהגיע
אלקעוברהעלילהבהתפתחות"רוסלאן",
בברית-המועצותהגירושמתקופת

(שיריךוהזכרונותטשקנט>(סמרקנדה,
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תקופתהסיפר'בזמןהקרובלהווהטנגיזוב>
ביםלמילואיםהגיבור-אלקשליציאתו
מאדיעזרא,שללבתו .) 529עמ'(שם,המלח

שתישלבמיזוגןרבהחשיבות ,מרינסקי
העיקריות:העלילות

הבאריםבאחדצ'רניאקאלקאתפוגשתהיא
סוערתאהבהפרשתביניהםומתפתחת,

 .) 649עמ'<שם,

למרותאלק,שלבדירתוגורלעוברתמאדי
(שם,בעיניהמוזריםוחבריומגוריושמקום

שלאביהלביןאלקבין .) 807-806עמ'
 .) 807עמ'(שם,ידידות.מתרקמתמאדי

חושנייםמאדילביןאלקביןהיחסים
חידהגביהלנותרהואאך ,מאודועמוקים

מהבנתהלמעלההןבגידותיופתורה.בלתי
המכניסההתזזיתרוחאתתופסתאינההיאו

המשבשאירוע-לדשיהשללמיטתהאותו
אינהמאדי .) 811עמ'(שם,יחסיהםאת

שכשלהמהגרעלהסיפורמתפוגגת.
שארץעלהמתריעשנכשלה,וההגירה
כלתתגשמנהבוהמקוםאיננהישראל
אולי'הוא,הבעיותכלותפחדנההתקוות

שלביותרהמענייניםהמסריםמןאחד
הרומן.

ההווהעלהמושלךעברואתאיתרנושאאלק
במידההםהתחתוןהעולםבניחבריו .שלו
מביתהבריחה,מןחבריועלחזרהמעיןרבה

נסקי'מרימאדיהחולים.ומביתהסוהר
שלההאהביםהרפתקאותכללמרות

תרבותבתזאתבכלהיאאלק,אלוהמשיכה
והיאבורגניות;למסגרותשחונכהמיאביה,
בהשאיןיציבה,בורגניתבמסגרתבוחרת

שחיתהציוניתהרפתקנותמאותהאפילו
העומדאנגליבחורמעדיפההיאבאביה.
הבלתיהקשרעלויקטוריאניבביתלשכנה

עלואפילואלקעםוהמעורעריציב

/ 

מביאשאלקהעברעומסאתלהביןמסוגלת
אצלויצרזהשעומסהסבךואתעמו

ומתערערים.הולכיםביניהםהיחסיםו
וההתחייבותהיחסיםמסבךלהימלטכדי

יותר)(מאוחרומממשמתכנןאלקהרגשית
לבואמאחרשהואככליוון.לאייהפלגה

הפרידהששעתיודעתמאדיומתרחק,

ראשוןידברלאשלעולםידעה"היאקרובה:
היאתיאלץאחדשיוםוחששהפרידהעל

לבסוףשניפרד?"הזמןהגיעאולילו:לומר
אביה.לביתוחוזרתחפציהאתאורזתהיא
הזה,והמנוכרהתלושהאיש .) 818עמ'(שם

ונדודיוהפולנייםשורשיואתעמוהנושא
להטילמסוגלאינוברית-המועצות,על-פני

הרומןלסיוםאופטימיתואופציה ;גןער

וכך'אביה.שללערכיוהרוחניתהנאמנות
מייג'רשלבנםדייוויד'אחריהולכתהיא

שהגיעההונגריה,ואווההאנגליואולי
מרינסקי.שלבביתוומשתכןלתל-אביב

שלהנישואיםלהצעתנעניתשמאדילאחר
כוונתהעללאביהמספרתהיאדייריו

לאנגליה.בעקבותיווללכתלולהינשא
בפניהמתארוהנעלבהנדהםאביהכזכור'

האנגליהעולםואתהירידהסכנותאת
הוריהבחזונותבבגידהאותהומאשים

עםאביה,מותאחריואילוובערכיהם.
משוחררתמרגישהמאדיהארץמןיציאתה

ברשותהעומדחופשיאדםהארץ",מ"כישוף

כמוהוסר:הפרגודהוסט,"הצעיףצעמו:

קראוס,גרטרודשלהמחולותבאחד

כולה,השחורהגלימתואתמסירכשהמוות

ילדהומתגלהאחדכוכבאףעליהשאין
ושכמותשדייםניצניעםעצמותשכולה
הארץ,כישוףממנהנשרכך-בולטות
היא .ונשרהתייבשוהאיתןהמוזרהדבק

שלום,היילתמיד!חופשיהחופשיה!חיתה
 .) 837עמ'(שם,הקודש!"ארץ

ככולם,רובםזה,ברומןהמובעיםהחלומות
ועמונשרף"רוסלאן"ארכיוןהתגשמו:לא

העולים.שלהתיעודשרידיהושמדו
גרשוןאחיו' .התאבדלריטהגולוהנווד
אלקשללאמונישאהציוני'העסקןלריטה,

יוליציוניים.בורגניםשלחייםחייםוהם
חוזרהואדבר'שלבסופואבלארצה,מגיע

הוא-פתוחחזישלסופולארצות-הברית.
שלביתהאתששרףלאחרהסוהרבבית
ולאמאדיאתנשאלאאלק •צ'רמינסקיהגב'
זהבהעםארצהחזרלאפאולאיחה.נשאר

הרומןילדיה.עלומדברתלפקידנישאהוזו
בכלחיוניותהגדושהזה,והעשירהגדול
ובתוגההמייסדיםדורבמותמסתייםחלקיו'

מפעלושפרשתעלמוזרה,בשמחהמעורבת
אתמחייבתאינהשובהזההדורשל

היורשים.

=יי= 11

1 ~ 

ופילוסופיתאסתטיתהארהסיכום:

בארץהעבריתהסיפורתשלגדולבחלקכמו
זה,ברומןגםהאבות,דורביקשישראל'
העבריבדמותהצעירהדוראתבעיניולחזות
"צריךהגלות:בעוליותרנושאשאינוהחדש

ברורותישרות,אותיותחדשות,אותיות

בליתלמודיסטיים,סיבוכיםבליוקשות,
שלכנפייםקימוריבליעבשות,ערבסקות

בלילוויות,הידורבליגוססים,עופות
כמואיתנות,אותיות-ועיגוליםכוכביות
המצליחיםבתי-החרושתשלהאותיות
 ) ... (מצביאים,מפסליגאותהענק,וחנויות
בלי-שמשכולהברורה,אות"צריך
האותיותאתנהרוססייגים!גזרות,תקנות,

אותןנטחןמהעולם,אותןבאבירהישנות,
הכיסופים ,) 53-52עמ'(שםלעיסה!"
שלהיסודמהנחותאחתהםהחדש"ל"עברי
עוליאתשהניעההציונית,העלעלילת

הערכיםעולםביןהסתירה"רוסלאן".
לביןזאת"קבוצה"שלהאידיאולוגי

והולכתהמידרדרתיתהחכרתהמציאות
עלילת-העלאתההופכתהמדינה,בשנות

היסודמקוויאחתהיאעצמה,שללפארודיה
הרומן.של

המליצהבסגנוןלדברמרבים"רוסלאן"אנשי
בגילוייהמגוחכתהנראיתהציונית,
שלהראות(מנקודתהישיריםהפתטיים

מביאהמחבראךהתשעים>,בשנותהנמען

במימושיםאבסורדלידיגםזאתמליצה
הרבשלהציוני-פאתטינאומופארודיים.

אופייניה"רוסלאן"עלפייבושחישמואל
סתירתואתבחובואתהמכילמוגזםלפאתוס

 26-+בעמ'+-המשך
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וונולאוון 1:~ו
חלפריןחגית

אחוספורק-

פןאלכסנדרשלשירתוספריפרסוםעל

בראשיתמשורריםכאשר ,ימינו :.·. . ...

ביכוריאתלאורמוציאיםדרכם ..י עליה,יבשהבטרםעודשירתם . ... . •·.•·········• ....

קומתובשיעורמשורראיךלהביןקשה ,הדיו
רקהראשוןשיריוספראתהוציאפןשל

אתלפרסםשהחללאחרשניםוששעשרים
 , 1929בשנת"כתובים",העתבכתב ,שיריו

פןשלדרכוחיתהמעקשיםורצופתקשה
פועלהיומהמכשוליםחלק .שירתובפרסום

והשקפתאישיותו ,עצמוהמשוררשליוצא

היושלאמנסיבותנבעווחלקםעולמו
ומפותלים.פתוכיםבאלהואלה ,בותלויות
אתלתאראנסה ,כאןהדבריםבהמשך
-לידתםקשייאתלומרמוטבאו-לידתם

פן.אלכסנדרשלשירתוספרישל
ספרישלפרסומםכיהיא,המרכזיתמסקנתי

בהתייחסותהפיצולבשלרבותנתעכבפן
אתשהבינוהרוח,ואנשיהסופריםלשירתו:
שלונסקי-דוראנשיאותה,והעריכושירתו

עזרושלאהפוליטיים,יריביוהיו ,אלתרמן
חבריואילו ,שירתוספריאתלהוציאלו

הבינולאבחלקם ,בושתמכוהללו ,מפלגתו
 .חשיבותה~אתראוולאהליריתשירתואת

בהקדמתואותםמכנהגמזויוסיהמשורר

מותלאחרשיצא ,היה"לאאו"היהלספר
חבריו-לדעה-מטעם,"מטפחיםפן,

לעומקהלרדתהשכילושלאולאמונה,
האמיתי-- ,הבוהמי-גחמני ,היחפני-סורר

פן",שירתשל
לשלונסקיוהערצתואהבתוביןאפואנעפן

יריביו","חבריוכינהשאותם ,ולאלתרמן

לבין ,הפוטנציאליקוראיוקהלהיוושהם
אתהבינותמידשלאהאידיאולוגייםשותפיו
התחילפןלפרסמה.לועזרואך ,שירתו
ארצהעלייתולאחרעברייםשיריםלכתוב
ביקש 1932בשנתוכבר , 192 7בשנת

משיריו.קובץלפרסםהצעירהמשורר
שירים,כשלושיםכתב-1932 1928בשנים

מלנכולייםכשיריםלאפיינםניתןשבהכללה
סוףואווירתפסימיותהעולם","צערוספוגי

 .בדןואו
 ,פןהעיד ,משיריומבחרלהוציאנסיובועל

אל"מכתבלפואמהבהערותאגב,כבדרך
 :) 1956 (הדרך""לאורךספרובשוליאשה"

שירישלקטןקובץלצאתבעמוד- _,,
'בליבשם'ניומן-צ'צ'י'ק'בהוצאתהמחבר

 ,,השיר.כלאתמחדשהמחברערך ,גג'
בשנתכאשרנמצאהפןלדברינוספתעדות
לארכיון 2רובינאחנההשחקניתמסרה 1979

 ,פןשלמכתביםבלוקנץשבמכוןפן
שיריםגג,"בליכותרתרשומהשבראשו

הידכתבהנראהככלוהוא , ")-1932 1929 (
לאפןשהכיןהידכתבפן.שתכנןהספרשל

אלא ,זומתקופהפןשלשיריוכלאתכולל
ביקשפןכיונראהבלבדשיריםעשרתשעה
אתבוכללולאהומוגניאופילקובץלשוות
 1980בשנת 3"המרדניים",שיריומרבית

הספריםהוצאתבעל ,ביומןלמרדכיפניתי
עללוהידועאתשיספרבבקשה"ביומן",
להיותהיהשאמור ,גג""בליהקובץפרשת
(במכתבוביומןלדבריפן.שלביכוריוספר
פןאליובא 1934בשנת ) 24.2.80מיום

לווהבטיחשיריםקובץלושיוציאבהצעה
 4אגרוןגרשוןהציבורואישהעיתונאיכי

 .הפסדיהיהאם-הפסדעבוראחראייהיה
הואאם ,אגווןגרשוןאתשאלתי"כאשר

לי"ענה ,ביומןסיפרכזאת"הבטחהלפןנתן
יצאלאוממילאכךעלעמושוחחלאשפן
 ,, .מהרעיוןדבר

אכןפןכי ,מתברראלהמעטיםמפרטים
היהיכוללאאך ,שיריואתלפרסםיסהב

לושיעזרוכספייםומקורותתמיכהלמצוא
 ,"כתובים"שיאב .יותוכניותבמימוש
היהשאליו ,ונסקישלאברהםובראשם
מ"קשייבעצמםסבלוהשנים,באותןמקורב
לפן.לעזוריכלולאובוודאיפרסום"
לשניםנדחהפןשלהמקוריתשירתוכינוס
אלה,שניםבמהלך . 1957לשנתעד-רבות
שירהשלצנומיםספרוניםשניפןפרסם

ז'נבה""חזוןהפואמה :פוליטיתמקורית
 ,פןזאתשכינהכפיהפיוטי",ו"הפלקט

שנכתבואלה,יםבספרובמצור"."תבל
ונועדואקטואליים,לאירועיםבהקשר
היוקוראיהם,שלהאידיאולוגיהעללהשפיע

לשיריומנוגדיםאפילולומרואפשרשונים
הקובץשלוהמלאנכולייםהנוגיםהליריים,

 .גג""בליהגנוז
צעדיובראשיתהלירית,שירתוביןהשוני
משנתהחלהפוליטיים,שיריולבין ,בארץ
פןעשהארוכהדרךכימלמדים , 1934
שבה , 1932בין-הללוהשניםשלושבמשך
ספוגיליריים,שיריםקובץלהוציאניסה
שבההשנה , 1934לביןומלנכוליה,יגון

ז'נבה"."חזוןהפוליטיתהפואמהאתפיוסם
לראשונההתפרסמהז'נבה""חזוןהפואמה

החוגיםמפלגתשלעיתונם-ב"במפנה"
חיתהזאת . 30.4.35ביוםהמרקסיסטיים,

עםפןשלהרשמיתהתקשרותוראשית
וראשיתהלקומוניזםהקרובהמפלגה
שנהבאותההפוליטית.שירתושלהרשמית
נפרדתבחוברתהפואמהיצאהעצמה,

"במפנה"),(בהוצאת

להתריעכדינכתבה,ז'נבה""חזוןהפואמה
מלחמותשתיביןהמסוכןהפוליטיהמצבעל

כיהיה,הפואמהשלהפוליטיהמסרעולם.
הלאומיםחברשללכזביולהאמיןאין

שלום.שלשוואבהטחותהעולםאתהמרגיע
יהיווההמוניםבפתח,ניצבתכברהמלחמה

זאת,לפואמהבהערותיו 5קורבנותיה
אתפןמתאר ,הדרך"'ב'לאורךשכונסה
אלהכתיבהמןהפואמהשלהארוכההדרך

הפרסום:

עיתוןממערכתהמחברהתרוצץ"חודשים

אתבתוקףדחוהכולאולם ,לשניאחד
כזה'.'משהולהדפיס'האפיקורסי'הרעיון

'דבר', ,כביכול ,ההסתדרותיהעתוןגם
(שטרק>סדןדבהיהדאזהספרותישעורכו

בדלא.טענה:בכפללהדפיסהסירב
בסמכותיזהאין'כי ,למחבראמרכצנלסון
אתמעבירהריניולכןשירהבעניינילקבוע
 ,הספרותיהמוסףעורךשללשיפוטוהשיר
מתוכנונוחהאינהכקורא, ,דעתיכיאם

כךעברית.שירהזואיןהצורתית.ומגישתו

הגויים,משוררירקלכתובמסוגלים
כיהמחברידעכיואם '.מליןלקרהמקורבים

כצנלסוןבדלשלדעתועלמערעריןאין
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לתשובתוחיכהזאתבכל-'דבר'בתחומי
למשוררלאידועלשנמסרהסדן'דבשל

אורלנדיעקבהמשוררעל-ידיאלאעצמו'
שירהדפסתעללדבראיןב.הלשון:בזו

אנימוכןהיותרלכלכזה.אנטי-שירי
בושיוכנסולאחרהאחרוןחלקואתלהדפיס
ושינויים."תיקונים

הלאומי'הספריםשבביתסדן'בארכיון
פןפנהשבותאריך>(ללאהמכתבנשתמר
ז'נבה""חזוןאתלפרסםוביקשולסדן

נרחבתהערהבאותה .)-2:8 73<מכתב

ל."במפנה",עורךשלמאמציואתפןמתאר
אתוהוציאוטרח"שהתרוצץטרנופוליר'

שערפתחובזהנפרדתבחוברתז'נבה''חזון

שלבמכתב ".בארץמהפכניתלשירה
פן'(ארכיוןתאריך>(ללאלפןטרנופוליר

אחריברצוננו"ישכימצייןהוא ) 2 : 9-99

ג'ניבה''חזוןאתלהוציאהעיתוןהופעת
מיוחדת".בהוצאה

ל'"במפנה"עוךרשללבושתשומתנראה
לאורלהוציאהכניםומאמציוטרנופוליר'

מעטלאתרמהפן'שלשירתואת
החוגיםמפלגתעםלהתקשרותו
המרקסיסטיים.

אתפןכתבהארבעיםשנותבראשית

סיפרפןבמצור","תבלהפיוטי""הפלקט
"לאורךספרובשוליזהלשירבהערות
מרץעד 1941משלהיכתבוכיהדרך",

גלות"ללדבריוביקשזוביצירה . 1942
באירופההרפורמיסטיתהפועליםלתנועת

הבוגדנית,התנהגותהלאחרפניהמראהאת
--לנאצו-פאשיזם.משיםבלישסייעה

הנאציתההתקפהשלבעיצומהנכתבהשיר
אתמוסריתכחובהראהוהמחברמוסקבהעל

מזה,הלבגלויהפוליטיהחשבוןעניין
שלואופטימיזםאמונהעידוד'השרשתו

לגביאינטרנציונליתפועליתסולידריות
הנאצר-עםהמאבקלתוצאותוהיחסהעמדה

מזה."א.פשיזם,

גםלהתקיןהחלטרנופולירל'כיסיפר'פן
רב"חלקבחוברת.להופעההזההשיראת

השיר'בהגהותכברעסקוהמחברסודר

או(צנזורה'מסתוריות',מסיבות 'כשלפתע
שנתועדמאזהדפסתו.נפסקהמשטרה?!)

שנדפס,עדגאולתולהשירחיכה 1948
בחוברתוהוצאהעם'ב'קולחלקים-חלקים,

טובים'",'ספריםבהוצאת

"במפנה"העיתוןשלהופעתושהפסקתיתכן
יכוללאשטרנופולירלכךהסיבההיאהיא
אתלפרסםמעוניין>היהלא(אוהיה

פרסומהב"תולדות"דייקלאפןהפואמה.
ממנהשקטעמשוםבמצור""תבלשל

אלאהעם"ב"קוללאלראשונההתפרסם
"עתים"העתבכתבלכן'קודםשנתיים
חוב'ראשונה,שנה<עתים,שלונסקישערך

קטעיםפורסמוהעם"ב"קול .) 7.11.46 , 5
כךאחרוכחודש 19.3.48ביוםהפואמהמן

נפרדת.בחוברתהפואמהיצאה

שירתומיטבאתפןכתבכבר , 1950בשנת

כדיהיההשיריםובכמותוהפוליטיתהלירית
עדייןאךשירה,ספרישניים-שלושהלפרנס

גםולוהנזכרות>החוברות(למעטפרסםלא
אחד.ספר

שיריבתרגוםפןעסקהארבעים,שנותבסוף

שלספרויצא 1950ובשנתמאיקובסקי
בהוצאתלאורשירים""מבחרמאיקובסקי

תרגוםאתכשסייםמידפועלים","ספרית
ספרלפרסםוניסהפןשב ,מאיקובסקישירי

שלעיללהקדשהלבנותשומתאתשהעירזהביןוללאתודות

שיריגדםתרבמהלך .מקורישירים
בינודעותחילוקינפלואמנם ,מאיקובסקי

שבראשהפועלים","ספריתהוצאתלבין
ממנומנעלאזהאולם ,תנגבידודאזעמד

שלונסקיאברהםעםשובולהתקשרלנסות
להוציאבנסיונותיופועלים""ספריתועם
 .מקורישיריםספר
שלונסקישלשבארכיוניהםהתכתובתלפי
ספראתלהוציאלפןהנגבידודהציע ,ופן

וביקש , 1950בשנתעוד ,לאורשיריו
אחרמילאפןלספר.תוכניתשיערוך
(ראההתוכניתאתלהנגביושלחבקשתו
 ,) 28.8,50מיוםהנגבילדודפןשלמכתבו

לטיבוהרבהחרדתואתפןמסבירבמכתבו
מהודריהיהשהספררצונוואתהספרשל

"המשוררשהוא ,בכךגדולהבמהדורהויצא
במקובץספר-שיריוהוציאשלא ,היחידי

מבקשוהואדקים)",קונטרסיםמשני(חוץ

מפברואר-מרץיאוחר"לאיצאשהספר
כששעודלחכותעליוהיהכידוע, ," 1951
 ...משאלתושתתמלאעדשנים

תוכןעלמהנגביאישורקיבל ,לדבריו ,פן
(מכתבודברממנושמעלאמאזאך ,ספרו
כעבור ,) 19.3.51מיוםלשלונסקיפןשל

הנראה,ככל ,פןפנהחודשים,כשמונה
מהלדעתבבקשהלהוצאה,אולשלונסקי

 ,כילוענהונסקיושלספרובגורלעלה
בין ,דוברהכלליתהמערכת"בישיבת

ובהםהשירים,ספריתוכניתעלגם ,השאר

לדעתעליהמדורכעורך •שלךהצעתךגם
אילוהיהסוב •••ונו'כמהמה,פרסים:יתר

כדיכת"י,אתאותוכניתך.אתליהמצאת
מסכמת."לשיחהלהזדמןאח"כשנוכל
מיום , 2:9-50מס.מכתבשלונסקי(ארכיון

16,3,51 (. 

אתהגיששכברלאחרכיהתמרמרפן
ממנומבקשיםשובלהנגביהתוכנית
אתולפרס"מאלף"הכוללהתחיל

שובלפרסנכונותואתהביעאך ,תוכניותיו
 •בספרולכלולמבקשהואמה
שםלספרלתתפןביקשזה,מכתבלפי

שנה,"עשרים-ציורי"ו"בלתיעובדתי
שירים""מבחרפשוטאושירים"מבחר

- 16 ,פןארכיון , 19,3.51מיום,(מכתב

2:8 (. 

ההוצאהבתוכניותהשתבשמהברורלא
התמרמרשעליוהרב,העיכובלמרותלאור.

פתחשלונסקישלמכתבופתחפן,
סיבותשהיושיתכןאלאפרסום,לאפשרות
לפיהשורה.אתשקלקלוהקלעים,שמאחורי

הפוליטיתללשכה ,פןשלבמכתבוהערה
הסיבה ,] 1955 ?[הקומוניסטיתהמפלגהשל
פוליטית:חיתההספרשלהדפסתולאי

לצאתצריךהיהספריכירק,"אזכירכם
לאחרבוטלוהחוזהפועלים'ב'ספריתלאור
יערישמאיר ,אורןפרשתבעקבותשירי

במאמרו."קשותהתקיפני

שליח ,אורןמרדכיפרשתחיכתהכידוע,
 , 3.2.52ביוםשנאסרבצ'כוסלובקיה,מפ"ם

במפלגהובחבלהבריגולוהואשם
בתדהמה,הישובאתהצ'כית,הקומוניסטית

בנובמברשהחלהמשפטבתקופתבעיקר
במערכתהדיון ,שראינוכפיאולם , 1952

כברהחלפןשלספרועלפועלים""ספרית
קרהמהברורלאכןועל 1951בסוף

לניתוקשגרם ,וחציהשנה-שנהבמהלך
פועלים'.'"ספריתעםהמגע
שלכלשהושיראחריחיפושים ,לכךנוסף

לא .דברהעלולאאורןפרשתבעקבותפן
 , 6'יוד-חית,שיריבסדרתשירכלנמצא

לאוגםפןשכתבדיומא,מענייניהשירים
במהלךבעזבונו.כזהלשירתיעודכלנמצא
פןפרסם ,אורןשלמשפסושנת , 1952שנת
ופרסומיויוד-חיתבחתימתאחדשיררק

דלשהיההעם","קולשלהספרותיבמדור
 .ביותרמועטיםהיושנה,באותהמאוד
"ספריתאנשיביןשחיתהשהמתיחותיתכן

תרגוםלהוצאתבקשר ,פןלביןפועלים"
לאהחלטתםעלהשפיעהמאיקובסקישירי

שנוצרההמתיחותואולי ,ספרואתלפרסם
שלמשפסובעקבותמק"ילביןמפ"םבין

עלבתקיפותהגנהשמק"ישעה ,אורן
שכלוהאמינההצ'כיתגחהמפלשלצדקתה

(מזכירהסלאנסקיבמשפטלדיןהעומדים
אשמים,-הצ'כית>המפלגהשלהמודח
אתלאורלהוציאלאלהחלטההיאאףגרמה
 •פןשלשיריוספר
מרוצההיהלאששלונסקיגםיתכן

IJ 
 ::=:rו

23 
 ' 98פברואר



 ~~יו
c:: ~, 
~ 

לוהיהנראהוהספרפןשהציגמהתוכנית
אתייתיהחשיבי rשל,נסשכן ,מדיפוליטי
ביקשובוודאי ,פןשלהלירייםשיריו

שירתובכינוסהאפשרככלשימעיט
הפוליטית.

פנהופןיפהעלהלאהניסיוןמקום,מכל
 ,מק"י ,מפלגתושלהתרבותלמחלקת
בראש .לאורשיריוספראתשיוציאובבקשה
שמואלתקופהבאותהעמדהתרבותמחלקת

וניאותלבקשתונענהמיקרניםמיקרנים.
פן.שירתמבחרשלהיקףרחבספרלהוציא
יובללקראתלאוריצאשהספרהוחלט

 • 1956בפברוארשחל ,פןשלהחמישים

 ) 29.4.80מיום(בשיחהמיקרנים,לדברי

הן ,מאודגבוההחיתההספרהוצאתעלות
בגללוהן ,)'מע 479 (הספרשלהקפדבגלל

קניספלגרשוןשלוהתחריטיםהציורים
 ,ל"י 5000בספרהשקיעההמפלגה .והרשליו
בהכנתהקשייםרב.כסףסכוםאזשהיו

עברוהספרגדולים.היובהדפסתווהספר
מרצוןצנזורההןומכופלת:כפולהצנזורה

מטעםצנזורהוהןעצמופןשהפעיל
מבחרפןעללכפותשניסתההמפלגה,

לדרישותיה.בהתאםשירים
שביקשהספריםמבחראתפןהכיןכאשר

עצמית"."צנזורהמעיןהפעילבספר'לכלול
להשמיטומהבספרלכלולמהשיקוליו

מרכזיות:סיבותמשתי ,לדעתי ,נבעו
להשקפותיוהשיריםאופיהתאמתהאחת,

הפוליטיתפקידהעלהקומוניסטיות
רצונווהשביח,הספרותשלוהחינוכי
שרצהכפידמותואתהאחדבספרולהנציח
 ,מרדןכמשוררהבאים:הדורותוהרשירא

כברוקומוניסטציונילוחם,פוליטי'
שנותבסוףשהחלההשיריתדרכומראשית
לבו""צושללצנזורהנענהפןהעשרים.

הקומוניסטיתהמפלגהשלמגבוה""לצוולא
הלירית,שירתומראשיתחלקיםקרבןוהביא
משירתופחותלאעליואהובהשחיתה

לוותרהחליטהואשלוביזמתוהפוליטית.
 • 1929בשניםשנכתבומשיריואחדיםעל

הואהדרך"לאורך 11לבהקדמתו . 1934
כותב:

המושגאיןדידילגבישירים.מבחר"אם-כן
המקובליםלמושגינובהכרחצמוד'מבחר'

דווקאאלאביותר',והיפה'הטובעל
גיוסהלפינהגתיגםולכןביותר''לאופייני

שירים,הרבהזהבקובץהכללתיולאזו
ראוייםאוליהם,טיב-יפיםשמבחינת

יותר."נאותהבדרךלייצגני
ממיטברביםשיריםהשמיטרקלאפןאולם

שינוייםהכניסאלאשהודה,כפישירתו'
בהתאם ,מרכזייםבשיריםמפליגים

לעצמו.שאימץלאידיאולוגיה
שהכניס,השינוייםבערךהמעיטפן

ו"מכתבחדשה""מולדתלשיריוובהתייחסו
וערכםהשיריםאתשכללכי ,צייןאשה"אל

ובהשמיטושורות-מספר"בהוסיפומחדש

אתכיהדגיש,גםפןשורות".אי-אלו

ולפרסומםלכתיבתםסמוךערךהשינויים
השלושים.שנותבראשיתעודהשיריםשל

פןשלהמוקדמיםפרסומיומהשוואת
הידומכתביהעתובכתביבעיתונות

שפורסמוכפיהשירים,עם ,שבארכיונו

השינוייםכי ,מתבררהדרך"ב"לאורך
וקשהמפליגיםהיובשיריםפןשערך

"אי-אלושלוהשמטההוספהלכנותם
שורות".

"ארץכמוחשוביםבשירים-בולטותבעיקר
מאוחרותשורות-חדשה"ו"מולדתזבת"

הסכסוךנבעיתעוסקותוהןשנוספו

שינוייםבמרומז.אובמפורשהישראלי-ערבי
אלאהשירים,לכתיבתסמוךנעשולאאלו

לאחררבותשניםהחמישים,בשנות
בספרפרסומםלקראתלראשונה,שפורסמו
 .הדרך""לאורך
ושיבושהליריתהשירהמןחלקיםהשמטת

תמכו ,שערךהשינוייםשלהזמניםסדר
המשורר-מיתוס ,פןשבראבמיתוס

מאזברורהחיתהשדרכו ,הקומוניסט-העברי

ארצה.עלייתו
שקיבלההקומוניסטית,למפלגתגם ,כאמור

מההיה ,הספרפרסוםהוצאותאתעצמהעל
הפעםפן.שלהשיריםמבחרבענייןלומר
הואשםפן ,האחדכיוונים:משניהקושיהיה

שישנםבמפלגהערבייםחבריםעל-ידי
יותרציוני-לאומיכיווןהמבטאיםשירים

מיקוניסעל-ידיהואשם ,שניומצדמדי
מופיעהואמסויםשבשיראחריםוחברים

 ...ציונימדיכפחות
להכללתהתנגדובמק"יהערביםהחברים
בעיקרציוניים.להםשנראואחדיםשירים
"אניולשיר"אדמה-אדמתי"לשירהתנגדו
כמושורותפןכתבזהבשיריהודי",

 ,אבי,/כיהודיבעטרתיהודי-"ויהודי?
השניםממרחקיהודי."קומוניסטבני-עמי

היה"מותרבאירוניה:מיקרניםכךעלהעיר
היהאסוראך ,ערבינציונליסטלהיות
מיום(ראיוןיהודי"נציונליסטלהיות

29,4.80 (, 

"פחותהיותומשוםמחלוקת,שעוררהשיר
הקדשה"."ירושליםהיהציוני"מדי

פןמסר , 1955שנתשלהשביחבמחצית
אתקמעאקמעאהצעיר""הפועללדפוס
פנהוהנהלהדפסה,השיריםשלהידכתבי
נמסרולאמהזמןשמזהבטענה,הדפוסאליו

ההדפסה.אתמעכבהואוכיהידכתבילו
מחבריאחרכי ,לונתבררפןשללתדהמתו

להבאתאחראישהיה ,בהרואייצחק ,גתומפל
השיריםמשלוחאתעיכבלדפוס,החומר
לדפוס:

מבליבהרואיהח'כי ,לינתברר"בינתיים
אתהעביר ,דברשוםעל-כךלהודיעני
היותלביקורת,אליושה"ל"ביתהחומר

נשאהלאהקדשה''ירושליםשלישהפואמה
אף-- .לורקידועיםמטעמיםבעיניוחן

חייבהספרכי ,לפני-כןלינאמרלאפעם
'אידיאולוגית',ביקורתשהיאאיזולעבור

אחדשירגםולושישחושבאינניבאשר
במלחמתיהקשורבמשהולפגועשיכול

ופןבארץ-ישראל",והפוליטיתהספרותית
 :מכתבואתמסיים
המינימליתהזכותאתלעצמיתובע"אני

זהגםולושירילבחירתאחראילהיותהזאת:
אחר",אוזהלחבריטעםלא

החלטתוכיהרושם,מתקבלפןשלממכתבו
ואוליפרטית,החלטהחיתהבהרואייצחקשל
ידעפןאולם ,שלולטעמובהתאםמקרית,אף

עוררהקדשה""ירושליםשירוכייפה,
נכתב,שבההתקופהמאזקשההתנגדות

לחרפותזכהופןהשלושים,בשנות
שעהומחמאות>תשואות(בצדולגידופים,

ברחבישונותבמותמעלזהשירקוראשהיה
לאבהרואי""החברשלהתנגדותוהארץ.
שלאלא ·,יחידשלהתנגדותואפואחיתה

מיקרנים.המפלגהמזכירשלובעיקרמפלגה,
היא"שירושליםלפןאמרכי ,טעןמיקרנים

היאואם ,ישראלמדינהשלהנצחבירת
שהיאעליהלהגידאפשראי-הנצחבירת

-ככהירושליםעללכתוב-1956בקדשה.
היהלאפןלירושלים,"להתנגדנקראזה

ספרותוכןבקביעתתתערבשהמפלגהמוכן
ובגאווהלבבאומץשיריו.עלדעתהותביע
במפלגהכמשוררעצמאותועלהגןרבה

 ,הספראתלגנוזאףמוכןוהיההקומוניסטית,
"ירושליםשירואתלכלוליסכימולאאם

הקדשה",

כובדכלאתהטיל 6.9.55מיוםבמכתב
להסכיםמק"יחבריאתעלשכבכדימשקלו

הספרהוצאתכיהסבירהוא .השירלהדפסת
למצפונוהתכחשותמשוםבהיהיההשירללא

לא ,השירייפסלאםכןעל .והפיוטיהחכרתי
כלל:שיריוספראתיוציא
להיכנעמחייבניוזהמפלגהחבר"אני

פסילתובדברהפוליטיתהלשכהלהחלטת
מונעזהאיןאולםירושלים''שתיהשירשל

הפיוטי-חברתילמצפונילהתכחששלאבעדי
"שתיבלישירימiבחרלהופעתולהסכים
 8מסכים!איננילזה-ירושלים"

"אדמהוהשיריםפןניצחהפולמוסשלבסופו
הקדשה"ו"ירושליםיהודי""אניאדמתי",

בספר.נכללו
מכתביםוקטעימכתביםנמצאובארכיונו

פןשלבסירנותיועלהמעידותטיוטותשבהם
כמשוררעצמואתולתארלמפלגהלכתוב
העברית.בשירהבמינוומיוחדיחידמהפכן

מראשיתהשיריתדרכואתסוקרהוא

המשוררמיתוסאתויוצרבארץכתיבתו

שלווריאציותיםשוב(נוסחים .המהפכן
 2 : 1- 595במכתביםבעיקרנמצאותזהמיתוס

 .>-2:8-44ו
שהציקנוסף,קושיעולהלספרמההקדמה

ספרואתלהוציאסוףסוףשעמדשעהלפן
ביןלהיוצרהעלולהנתקוהואלאורהאחד
בארץ.החמישיםשנותקוראילביןשירתו

שירינדפסמאזעברושניםושש"שערים

'כתובים',הספרותיבשבועוןהראשוןהעברי
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כותבשלונסקי".רא.שטיינמןא.בעריכת
צעירי-מורדי-באתמולעת"והיום,פן,

צעירדורוקםדעתםעליהםונחהבתקורה
בעיטותאותןבקודמיוהבועטומחדשחדש

ליאיתרעבקודמיהם,הםשבעטועצמן'
מבחרקובץלאורלהוציאהספרותי''מזלי

מפוזרותהיועד-כהאשרצירותי'י

רבעבמשךלמיניהםעתוכתביבעיתונים
הראשונהפגישתםהיאוזוואחת,שנהמאה

כריכהשלבמסגרתפנים'-אל-פנים
עלארוכהגלותשערכולאחרמאחדת,
זה,פערשונות.ספריותשלמדפיהן
יצירתיביןהמצ~אותתנאיבתוקףשנתהווה

נגרם-יוסף"אתידעלא"אשרהדורלבין
ומספרבי'תלויותשאינןסיבות,שלבעטיין

לייצגבכוחםהיהלאדקי-הקיבולנטרסיםוק
שירתישלוקומתההיקפהמלואאתנכונה

והסוציאלית."הלירית

והואונסקי'שלשללדורועצמואתשייךפן
בשעהבארץ,הספרותיהאקליםבשינויחש

שלונסקי-אלתרמן.שירתכנגדהמרדשהחל
לא"אשרבדורנדפסתשירתוכיהרגישפן

שירתותדברלאאוליולכןיוסף"'אתידע
דברשלבסופו .הצעירהדורשללבואל

יצאהספרנתבדר.פןשלמחששותיורבים
גרשוןשלציוריועםמהודרבפורמטלאור

מיעוטלמרותהיטב,ונמכרקניספל'
מאודחולהשהיהפן'אולם .עליוהביקורות

בביתחודשיםכעשרהושהה 1956בשנת

ליובלויצאשהספרזכהלאהחולים,
מיטתמעלההגהותאתעשההואכמובטח.

אתלעשותלאחריםלהתירוסירבחוליו
עלהקפידהוא .במקומוהמפרכתהעבודה

שמורותבעזבונוכחמורה.קלהותג,תגכל
מפוזרותבהןהספר'שלרבותהגהות

להםמתקןהואשבהןהסדריםאלהערותיו
האסתטיהצדכיוניכראחר'אוכזהתיקון

מאוד.לוחשובהספרשל
מהדורה , 1957במרץרקבפועליצאהספר
 , 1958בשנתיצאההספרשלשניה

לביןפןביןשהיההרבהמתחלמרות
פןהודההקומוניסטית,והמפלגהמיקוניס
במכתבספרו.בהוצאתמאמציועללמיקוניס

למרותכיכותבהוא 28.3.57מיוםסיתובר
הלשכהעםשניהלהעיקש""המאבק
זכותוועלשלוהביטויחופשעלהפוליטית

עתהמבקשהואעיניו'כראותשיריםלבחור
אתגם . 9הכולעללמפלגהתודתואתלהביע
בראשיתלושעזרהמשוררונסקי'שלאברהם
ובסיוםפן'שכחלאהעבריתבספרותצעדיו

בחוםמודההואהדרך"'ל'לאורךהקדמתו
שהכניסנישלי"ל'סנדק'שלונסקילאברהם
עורכי-העבריתהספרותשלבבריתה
העותקעלבהקדשהשלונסקי".א.הראשון
כתב:נסקי'לשלושהגיש

נעורי.חסדלךוזכרתישלונסקי,לאברהם
פן.אלכסנדרימים!ולאריכותלבריאות
26.3.57 • 

שכתב 16.4.57מיוםהתשובהבמכתב

עלהגיבהספרקבלתלאחרשלונסקי
 :פןשלההקדשה
איחרתאמנם,לי'ששלחתספרךעל"תודה

יצאהאיחורהפסדאךבהופעת-הבכורה.

מ'אלףקראתילאעודוהוכרז.הצורהבשכר
עלעמדתיראשוןברפרוףגםאךתו',ועד
כמהעלשוויתרתזאת,בכלחבל' .טיבו
ולאזוכרםשאנילירייםשיריםוכמה

כרךגםיבואעודמילא,אךבספר.מצאתים

אותולזכרלחייםשותהואבי .בוודאישני
בידידות,בהקדשתך.שציינתחסד-נעורים

שלונסקי,"א.
יצאולאנתקיימהלאשלונסקישלנבואתו

ספרהואהדרך""לאורךשבי.כרךכל
כאשר .פןבחיישיצאאפואהיחיד'השירים

ובניפןביקשודוויערשעלפןשכב
ביניהםמשיריונוסףספרלהוציאמשפחתו

ל"לאורךנכנסושלא"הדחויים",שיריו
לעסוקהיהיכוללאעצמושפןכיוון .הדרך"
נעתרוהלהגמזויוסילמשוררפנובכך'
שלונסקילאברהםגמזושלבמכתבולהם.
נאותשבגללןהטרגיותהנסיבותעלסיפר
שלספרועלהעבודהאתעצמועללקבל

שלחדשקובץ--בקרובלאוריצא"כןפן:
ובפזמורבפרוזהבשירה,כתובים,מבחר

במצבשוכבלךשכידועפן'אלכסנדרמשל
ממחלתרגליו'שתישנכרתולאחרמחריד'

ממש,ספוריםוימיוהאיובית,ה'בירגר'

וסיפרומשפחתובניאליבאוב'איכילוב.'
רוצההיהכאילומלמלהשיחותבאחתכי

איןאךמיצירותיואחרוןקובץלהוציא
סומךאינוגיסאומאידךכןלעשותבכוחו

משורררקכיפלטמכןלאחראחרים.על
לעשותלדעתו'יכול'היהגמזו'אחד'צעיר
עושהעצמוהואשהיהקפידהבאותהזאת

ושאלוניאליבאומידבריא.היהאילוזאת
גםואניחיתה,לאפרוטהלכך.איאותאם

אתעלילקבללהסכמתיתנאיםשניהתניתי

הכולשחוק,אסימוןנוטלאינניא.העניין:
בתקציבאטפלב.בתכלית.וולונטארי
פלאקטיםבליאךוליקוט,ובעריכה

ולאחרהסכימו'הםמחורזים.מק"יסטיים

ואבארבינוביץיהושעאלון'יגאלעםמגעים
ואגודתת"אעיריתהחינוך'<משרדבנרקו

הקרוביםובימיםתקציבקיבלתיהסופרים>
או'היהפן'שלהמפוארהכרךסו"סיופיע
בספרותצעירשדורסבוראנישמו.היה'לא

ניבוגםולואותיק,לדוראומרלהביעייב rו
מיוםונסקי'לשל<מכתב ".ואחרשונה

 .) 3 : 10-2933 ,ונסקישלארכיון 9.3 • 72

בשנתנוצרפןלביןגמזויוסיביןהקשר
העתכתבאתגמזויוסישערךבשעה 1969

פןולביקורת",להגותלספרות,"אופק,
משיריואחדיםאליוושלחלבקשתונענה

בשניםשכתבביותרהמענייניםהליריים,
של"אופק"בחוברתנדפסוהשיריםאלה.
השמוריםהמכתביםלפי , 1970 ,קיץ

לאאו"היהעלהעבודההחלהפןבארכיון
גמזויוסי , 1970שנתבראשיתכברהיה"

בכינוסרבותעמלופן'שלמשפחתוובני
שירהשרובושיריםספרוהכינוהשירים

אתמבטאיםשיריםשלושהשנייםורקלירית
 39כוללהספר ,פןשלהפוליטיתהשקפתו

שלושהרקמהםפזמונים> 6<ועודשירים
בחראותםואףהדרך"'ב"לאורךנדפסו
הראשון'בנוסחםלפרסםגמזו'יוסיהעורך'

שפרסמםכפיולאב"כתובים"שהופיעוכפי
מהשיריםשלישיםכשני .הדרך"ב"לאורךפן
הספרצאתלאחרשנכתבוחדשיםשיריםהיו

פרקיגםנדפסובספר .הדרך""לאורך
מפרקיז'יד","סנקהגמורהבלתיהרומן

מעשהשמן'ציוריוכןפן'שלהיפיםהפרוזה
משפחתבניעשורביםמאמציםפן.שלידיו
צ'ריקובר'והמו"לגמזויוסיהעורך'פן,

החולהשפןכדיבמהירות,הספראתלהוציא
נשאולאאלומאמציםלראותו.עודיזכה
העצמאותיוםבמוצאינפטרפן .פרי

לשמועהספיקפן .לאורהספריצאולמחרת
יצא 1977בשנת · 10לראותולאאך ,עליו
בהוצאתזוטא,ספרוניבסדרתספרוןלאור

משירימבחרהכילזהספר .המאוחדהקיבוץ
ולווהשביט>עוזישל<בבחירתופן

ארכיונומתוךשנלקחופןשלברישומים
שנימתוךשיריםכללזהספרנץ.שבמכון
היה"לא'או'ו'היההדרך""לאורךספריו
מתוךחדשיםשיריםשישהגםבוונכללו

אוניברסיטתנץ'מכוןפן'שבארכיוןנועזבו

תל-אביב.
משירינוסףמבחרלאוריצא , 1985בשנת

חיתהשבכוונתוגג"'בלי"לילותבספרפן
פן.שלשירתומכלומייצגמקיףמבחרלתת

שביט,עוזיהעורך'כתבלספר'בהקדמתו
הקוראיםלציבור"לזמןהיאהספרמטרתכי

אלכסנדרשירתעםיותרועשיררחבמפגש
השונים".ולסוגיהלתקופותיהפן'
שיזכהשלאלוודאיקרובכישידע,פן'

"לאורךלאחרנוסףספרבחייולהוציא
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 1:~ו
מותולאחרכימשורר'ככלקיווה,הדרך"'

שירתוכיסבר'הוא .שירתותישכחלא
הנצח"."חייאתלושתביאזוהיאהפוליטית

פן:כתבהדרך"'ל'לאורךהקדמתובסיום
בשירהלמתגנדרילהם,אשיב-- "

מאיקובסקי ,,שלתשובתואת"הצרופה",

הרינירבותישירתו:ורודפילאוי-בי
כדישנים,מאהבעודאלילבואמזמינכם

שגשוגהבתהליכינשמטומינשארמילברר
 " ...העברית!השירהשל

מעידיםמותואחרישיצאוהספריםשלושת

שלב"קנון"מותו'לאחרפן'נכללאכןכי
דורו'גדולישלבצידםהעבריתהספרות

ולאהאלתרמןונסקי'שלהמשוררים
ג.לדברגו

שלהחמישיםביובלשלונסקיאמר"השירה",
בלתיוויכוחדו-כתבדו-קרב,"היאפן,

ואחת )--(והילאו',ה'הן'ביןפוסקים
שלהאמיתיתלמשוררותוהעדויות
וודאותמפגיןהיותוכלשעםפן'אלכסנדר

להתפשרשאיןכצדאופטימיזםהסוף,עד
עליוגוברתהכוכבים,עליוגובריםעמו'

יוכלהוודאותבחוצפתגם )-- (הליריקה.
השותףאתהמתווכח,אתלשמועהקשבבעל

-השירהשלהנהדרהטרדןאתהלירי'
ש'ההן'ככל )-- (השואל.התוהההספק
השואלהפיוטי'הילאו'ייעצםיגבר'שלו

ידעמאיקובסקישהמשוררהכוכבים,הפיוטי'

 ,,, 11בשמיםנדלקיםלחינםלאשהם

לשירתהליריקהכוכבישלהצירוףבזכות
אתדורכללומוצאהפוליטיתהוודאות

 •פן.בשירתבעיניווהיפההטוב

לבסוףאולםירושלים","שתילכותרתהקדשה"
אם-הקדשה""ירושליםהכותרתתחתהשירנדפס

עמ'כוכבים"'"שלכתכךעל(ראהמרוכךבנוסחכי
188-177 (, 

שבארכיוןמיקרניםשמואלבארכיוןנמצאהמקור . 9
 .לנוןמכוןהעבודה,

שלבתו ,אייזנשרייבר-פןלסינילגהתודתי , 10
הוצאתעלחשוביםבפרסיםלישעזרה ,פןאלכסנדר

 .לאורזהספר

קולוכוכבים,ודאותעל ,ונסקישלאברהם , 11
 , 25,2.66העם,

הערות

אנשיםמפלגתובניבקרבשהיולצייןחשוב . 1
וסופריםמשורריםברובם ,ושירתאתושהעריצ

יעקבכמופןאתוהעריצודרכםבראשיתאזושהי

ואחרים.אופןיהודה ,מוקדגבריאל ,בסר

בשניםפןשלאהובתורובינאחנהחיתהכידוע . 2
1934-1932 • 

חגיתראהזהלמבחרהסיבותעלהשערות . 3
 , 1989פפירוס,הוצאת ,כבים"וכ"שלכת ,הלפרין

 . 84 'מע

ואישעיתונאי ,-1959 1893 ,אגווןןוגרש . 4

עירייתראשהיה 1959-1955בשניםר.וציב

שלים.ורי

פרק ,כוכבים""שלכת ,הלפריןחגיתראה . 5
שמיני.

דיומאמעניינישיריו-חרוזיועללחתוםנהגפן . 6
חוח).(יישרד-חיתויבחתימת

פןשלהפוליטייםלשיריושלונסקישלויחסעל . 7
שלהחמישיםביובלשאמרמהדבריםדוללמניתן

משוםזהמערבנעדרפןב"צוותא",שנחוג ,פן

 ,פןארכיוןוראההחוליםבביתדוויערשעלששכב
 . 2-8:4מכתב

שםאתלשנותפןהסכיםהמאבקמשלביבאחר . 8
"ירושליםקטיביתוהפרובמהכותרתאמהוהפ

והירידההחגירההעליה,סאתג
 21-+מעמי+-המשך

אתבעזבםאבותינו ___ ,,האירונית:

הכשדים,בימימלכותםבירתירושלים,
אתלנצחשכוחלבלתיימינםבזרוענשבעו
אתיעלודמעמלאהובכוסמשושםקריית

אלוהיםוקולשמחתם.ראשעלירושלים
עורועורו!ישניםעורו'לשרידים:יקרא

 ,םש(" ...ישורוןילדיבלבבהאהבהוהעירו
 ,) 433עמ'
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מגוחכיםציונייםרעיונותעלהפארודיה
התנ"כי,גן-החיותעלבפרקלשיאהמגיעה
אורןזלמןבעזרתברובדהדוקטורמבקששבו
העכבריםבעלהילדשישקוב,קוליה(הוא

 "'חזון"מכלאתלהקיםמ"רוסלאן">הלבנים
חזוןכמימושכבשעםזאביגורובה

להציגהמנהלמבקשזומכלאההנביאים.
באמצעותהולהוכיחהישובגדוליבפני

 • 401עמ'(שם,החזון.אתלממששאפשר

כמהגםוכךהזאבנכשלת:התוכנית ,) 407
הציונייםהנסיונותבכלוביהם.מתיםכבשים
למעשההלכהמקראיים,רעיונותלהגשים
ואבסורדייםמגוחכיםהםריאלית,בממשות
לכשלרן.ומועדים

<עלחזון""מכלאתעלהפארודיה
כמובן'ממצה,אינההאלגוריות>משמעיותיה

הציונית:לעלילת-העלהמחברשליחסואת
אחריםליוצריםשבדומהמלמדת,היאאבל
שלהתרוקנותהאתצלקהגםהציגדורו'בני

שלהרגלפשיטתואתהציוניתהמליצה
ריקים.חזיונות

הרומןעוסקבוהעיקריהחכרתיהנושא

הראשוניםהציוניםביןהניגודכאמור'הוא,

מלחמתשלהמצרףאתשעברולמהגרים,
האנטישמיותהרדיפותאתחשביה,העולם
טעמהאתגםוטעמווברית-המועצותבפולין

בשואהששרדמיבאירופה.ההתבוללותשל
באוזבקיסטן-בברית-המועצותבמפלטאו
למהגר'לבסוףהופך-אחרמקוםבכלאו

בארץההגירהקשייגםעליושעוברים
ללאבה,כתושבנותרהואישראל.

הפעולהוללאמוצהרותאידיאולוגיות
באבות.אדיפליממרדהנובעת
החברתיים.במסריםמתמצהאיננוהרומן

הכריזמהבעלהמתייסרהנבחר'שלגלגוליו
שלאכזבותיהםהאדם,ככלשהיההארוטית,

בניםשלהחולשהומרדמבניהםאבות
המקניםאנושייםנושאיםהם-באבותיהם

"אוניברסליים",ממדיםהחברתיתלסאגה
הניסיוןעל-ידיגםלהמוקניםאלהממדים

לממשותלהעניקהמחברשלהמתמיד
ולהתפתחותאסתטיממדהחברתית
למשל'כך'פילוסופית.רמהההיסטורית

(שם,וארשהשלהסריאנון-לאז'ינקיהפרק
במלכותהמתרחש ,אסתטיפרקהוא ) 489עמ'

אלקשלדיוקנולביןהפרקביןוהקשרפולין
איננוהחוליםמביתיצאעתהשזההאומלל'

אלהמעיןאסתטיותסטיותכאמור' •ברור
תיאורלמשל'(כמוקרובותלעתיםחוזרות

היה"הקולרודריגז:עמליהשירתשליפה
רצינות,ספוגהיההדידויקצת:ואפלעשיר
 .) 529עמ'(שם, ",חנחוןמכלנקי

כשם 14
דניםשבהןמסאיות,סטיותשחוזרות

שלברומוהעומדותבשאלותהגיבורים
נוסף.ממדלטקסטמקנותוהן 15עולם,

האסתסיזציהמסימניהןהללוהסטיות
לבבות""אלףהרומןשלוהפילוסופיזציה

המציאות,בדיוןשלשה"סובלימציה"
ודמויותהמחברמצדשונותהארותבאמצעות

אםביצירתו.אופייניתתכונההיאשונות

הפילוסופית-הפרשנותאחריםבטקסטים
המציאותשלמקומהאתתפסהאסתטית

ומענייןמורכברחב-יריעה,ברומןהמעוצבת,

חברתיים-היסטורייםאירועיםהגדושזה,

בטלותפסיכולוגי'כרומןהיטבומנומק
ואינןלטקסטומוסיפותבשישיםאלההארות
החשובההשגודאיהואזהרומן .ממנוגורעות

הסיפורתמהשגיואחדצלקהשלביותר
החדש"."הגלדורשלהעברית

החברהמשוליהמהגריםשלהעמדתם
החשובמפעלוהואהבמהבמרכזהישראלית

נזקקהואדורו'מבנייותרצלקה.של
-טקסטואליתאינטרלמסורתביצירתו
עודףקייםמיצירותיובחלקאירופית.
תרבותיותקונוטציותשלמלאכותי
וב"אלףב"כפפות"עיוניות:ופרשנויות

כשרוןביןלאזןהמחברהצליחלבבות"
האסתטית-ההארהלביןהמימטיהעיצוב

מבחינתהבדיונית.המציאותשלפילוסופית
יואלשליצירתואיןשלו'הנושאיםמעגל
צורותמבחינתמיצירתו:רחוקההופמן

הפוסס-ריאליסטיםמןכמהגםבוסיםהמבנה,
פסאודו-יותרלהארותהמודרניים
המציאותשלמפילוסופיותפילוסופיות

בדומהצלקה,גםמקום,מכלהבדיונית.
להגדרהניתןאינואחרים,ליוצרים

היצירותבשתיוחלקה.חדהאסכולתית
מורכב,ניאו-ריאליסטהואהאחרונות
פנטסטיים,יסודותביצירותיוהמבליע
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פיעיםוהמ

הקצרים.

ובסיפוריוהקצרותבנובלות

• 
הערות

החמישיבכרךפרקתיוהלרואמהיהזהרמאמ . 1
מסיבות ." 1980-1880העבריתרתוסיפה"לש
כאןמקוצרת.בגיוסהבספרפיעויאוהת,יוכנט

 .ואובמלבאומאוה

ואינוהעשירוןוהמגשהפיצולרוסבשןושעיהי . 2
בהצגהלהתמקדףימעדמןו"הרת:ודחאידליעמגי
הקולבתיבבניפחותורק,יהבגדילשתניתוואר

כמובטח,מגיעים,ואנכאןותם.ואתלולתתןינעליו
הקוראכלפילמדיבעניותשצלקההומד .ראוקל

לאחסןרואמראוהק .ולעצמחסיבימדתחופו ,של
בהםרציפים,הלאםיהפרגמנטיוריבאתונובזכר

תולהיכדי ,'תוהתרבותיתופיהקל'תוסתתרמ
שתנאימבליזאת,כלואינטגרציה,רוליצלוגסמ

קיימים,"זאת,לעשותולושיאפשרם,ונימיהמ
"אלףעלרבים,תומסעשלמסע ,ןשוהישע(י
 • 91'.28.6 ,'תונות-אחרועי'יד ,ת"ובבל

עללביאליקנסקימריאמרמה ,נגרואיהנו . 3
'הארץ'לצלקה.ת"ולבב"אלףעלת,גודרהמ

בעיני.נראיתנגרואשלהמבניתההגדרה . 91'.16.8
לכת.מרחיקה "תובדידתושנמאהל"אהשווהה
שהואלמרות ,פנטסטיאינוצלקהלשזםיריאלה

פנטסטיים.ריםוסיפשםופהרמשז

מביןתוספונמשנהתוליעלישתכאןאימביאנ . 4
שלהעצוםשרוהעאתלהדגישיכדה,לכאתורשע
אלקמאוד:רחבהשיתואנרמהופנהמכילזה,קסטט
גרגירההאימןביסון-נולטובוגשיםופיוברוח
הואוולטוןמטרינידד.רחוקלאהמערבית,ודובהש
תלמידבאנגליה,לג'וקגרובנה,יספשלטוונ

נפגשהוא .) 715עמ'<שם,טיס.וןיושבעלמצטיין
 • 713עמ'<שם,עמם.מתיידדוצפרירואלקעם

הבאריםלאחדאליהםלהצטרףלומציעיםהם .) 717
כדיאליהזמןושהלשגרירותללכתמעדיףאוהךא

הרוסחוזרהואעמההפגישהשמןבאשה,שולפג
שבועבילהעמהאשה,תהושאמספראוהכא.ודומ

לבועומקעדנפגעהואוועמדולרקסירבהבצרפת,
מספרשהואלאחר .) 716עמ'<שם,הגזעניחסיהמן
במטוסהארץאתלעזובמחליטאוהורוסיפאת

הנווטאתאפילוהכריחהוניצחהפהו"אירן.והראש
אבלמטוסים,ולהטיסלטיניתדוללמשרוהאייאמ
כדימשגרירויותיה,באחתראיתדולרקרבהיס
במלוןשבועבתשיםוחסערתשלזכרהאתתחומל

באותועין'הרףבאותו ,ועכשיאוליוצרפתי.
יחליטשעון,תקתוקישנישביןשניהשלקיקלח
עשריםשגודלושלו'מהאיעודלצאתלאטווהנ

סרומ ,) 717עמ'(שם,אחד-עשר."עלמילידאחדו
משמעותאולי' ,בוישזה,סיפורשלההשכל

אמותבד'החייםיהודיםאותםשללחייהםגיתואנל
אותוכמוממנה,לרדתהמנסים ,ארץ-ישראללש
 .יל·ו

לקו-העלילההיאאףשייכתאינההבאה,דהוזיהאפ
הכללית:התמונהאתנתווומגמרחיבהאך ,ירכזמה

מקארמונה,מכתבלהכתבמזהבהנמלטלושפארחלא
נוסעתהיאמרינסקיומאדיבעזרת .ההושאוהםש

וידידאללסיביליה,תחילהמגיעהויורחא
מעוזריו'אחדאתהשולח ,נסקימרישלהארכיטקט

ההצהרותמןונחרדנדחהמנואלותה.ולל ,אלונמ
בושישמסתברליהדותה.בנוגעזהבהשלתויוהגל

 1לפאולאותהמובילהואת.ואנטישמימשמץתרוי

פאולהאינקוויזיציה.מתקופתבמבנהררוהמתג
 • 765עמ'(שם,רצויה.היאכיפניםמעמידפתעמוה

766 ( 

משתזריםוהחוטיםהמשנהעלילותשלםוהעציוביהר
שלהמרחב .זמןלסאגתמאשרתופחלאמרחבסאגתל

ןיופולהיסורמרחביוהמרכזיהמרחבאוהתל-אביב
המשנה.מרחביהם

חרמןהאחשלרווסיפהסיפורים,שלושתמבין . 5
בוודאיאוהבאושוויץ'המלחמהאתשעבריטה,רל

'סיני-נפשלחוליהחולים"בביתביותר:המענייין
שבהולנד'רטובאמרספונאהמטופחתאחוזהקליניק',

גוהנברוללריטה,חרמןתורבשניםמאושפזהיה
שתמךועומקצמאנשיהמעטיםאחד .מדרזדןהידוע

ראשיה.עםדדומיהיהאףואנליזהוהפסיכלתובאסכ
רובאזלהיתחלריטהשהה Iיץומאושוששוחרראחרי

 .) 384עמ'(שם,נו'"וההוקרלסרליד ,יהצרפת

ד"רהראשית,הפסיכיאטריתבוטיפלהלנדובה
פרנואידיתפרניהוכסכיזומחלתאובחנהשםביה:וס

לבית ,ישראללארץמגיעהוא .) 386עמ'(שם,
כאןבקר.ביוטההד"רעל-ידיפלומטוופיבליםוהח
לריטה,ןוגרשאחיו'מיסטי.ילדיםסיפורכותבהוא
 .) 387עמ'(שם,ארצה.עלהושאחייודעואינ

סלעיעלהתרסקלריטה,לביתהבניםרובכ"חרמן'
עלשומעהחקלאות,שרלריטה,גרשוןהחוף".
"כעבורן:וסמישלמותוועלחרמןשלתווהתאבד

מאמריקההמגביתאנשיעםלריטהגרשוןנסעעושב
עציםשנישלושתלהקיימתהקרןמיערותאחדאל

 ) 400עמ'(שם, ",אחיולזכר

אלנסיגההמחברמבצע ,הרומןשלאחרבחלק . 6
תקופתאתומתארמרינסקישלמיוהטרהזמן

בכריעהנענשבחדר,הלומדהילדמרינסקיילדותו.
לדיםיהאתהמכההמלמד,נתקס,על-ידימלח,על

תפילין,זוגותשנימניחכשנתקםבאכזריות.

מכיליםמהלבדוקומרינסקילמקיןשולםמחליטים
הפסוליםהתפיליןאת ) 423 • 422 (הללו.התפילין
מת,נתקסשנמצאלאחרוזורק.שורףמרינסקי
במותו.חלקלוישכאילואשמה,מרינסקימרגיש
העיירה:דיוקןשלאסוציאציותשרשרתועוד:
כי'לך' ' ...לכהדודי"לכהאכלנו"משלו'"צור
מלאפעמים,מאותשתוקןארוך'שולחן ...נוצרת
אחתלכלמתחתישניםסידוריםשלןןוכריככתמים,
 .) 424עמ'<שםונו'",מרגליו

שהיהודיםהטועןרימסקי-קורסקובעלסיפורים
עמ'(שם,יהודיים.ששורשיהמוסיקהלחברצריכים

מיניקותשהיונשיםעלביאליקשלסיפורים .) 427
להיפטרכדיתינוקות,שהיניקולפניכלביםגורי

איווניץ'מיאסטיסלב .) 428עמ'(שם,הרע.מהחלב
אומר:הגוי ...שלוהציונותעלמרינסקיאתמשבח

יהיהשלאאמנות,ובליהגשרים!כלאת"לשרוף
נסקימרי ) 429<עמ' 11היוונים.שלכסופםסופכם
בעבריתסיאייזעןשלפריס""מסתריאתקורא
 ,) 429עמ'(שם,

עלהיופי'שלהאנציקלופדיה Iהירשפלדאריאל . 7
 • 7 • 8.1992'הארץ'לצלקה,לבבות""אלף

ששבעלדרווידש,ג'ורג'העתיקות,מוכר . 8
העותומנית,התקופהקורכןהואהאצבעות,

שרצהמשוםהמנזרמןגורשהואעתה:רקשהתאושש

וחיעתיקותחנותרכשבו.שהתעללבנזירלהתנקם
ולקלסללעגימיוכלשהיהלמרותממנה,ומתפרנס
אצבעותיו.ששבגללהסביבה,על-ידי

שלנהגו Iאלבזחזיהואמרכזיתשוליתדמות . 9
הסבתארוני,שלסבתואצללגורההולךסלווין,

שותהקצף,באמבטייתטובלהואשם Iצ'מרינסקי
הגברת Iממולהשכנהשלחשדהאתומעוררבירה

מאוד'קשורהיהאליהחזי'שלאמוסלונים.
ביתה.אתששרפהלאחרהמשוגעים,בביתמאושפזת

ריסי'השופטשלבביתוצופהבעיר'מסתובבחזי
צריכהמשםספר'ביתמוליושבואזלכסיתמגיע

אחריה.לעקובמופקדשהואהדמויותאחתלהופיע
עמומדברוינברגיחיאלשונים.בזקניםפוגשהוא
גדולישלכובעןהיהויינברגשניאור.זלמןלע

עלייתואחריוהזז).שניאוראת<מזכירנפריסלםוהע
משוםבכההואהכותל,לידהמצווה,בברלתורה,

ונזכרחוזרכשחזי ,) 743עמ'(שם,ערבים.שםושהי

צ'רמינסקישללדירתהחוזר;ןואהמטורפת,באמו
ואז"רוסלאן",עולישלהארכיוןאתצאומוברונ

דברשלבסופובה.הולםוחזיבדלתהשכנהמצלצלת
 .) 747 • 746עמ'<שם,הארכיון.לשריפתרםוגהוא

H === 
1 ~ 

ג' , " 1980 • 1880העברית"הסיפורתעיין:ו . 10

 • 260-259עמ' , 1988

לאמידהגםאלקסנדראותושלובדברייש . 11
אוהביםאינם"היהודיםאוטו-אנטשימיות:שלמהטע

גםהםמצטופפים,יחד'תמידהםלבדם,רולג
אדוני'היהודים,בתפילתם.נלעגתבצורהמתנועעים
אחרת,נערה .) 371עמ'(שם, 11דבר.מכלחוששים
פנטית:קתוליתהיאהקדושה","העלמהאירקח,

שאיננידבריהודיה,שנולדתיהדברנכוןאם"גם

לשוברוצהואיננימזמןקתוליתאניכלל'בטוחה
ישועהוא"אבי ] ... [אלוהים,"אתשרצחהעםאל

 .) 373עמ'(שם,מרים,"היאאמיו

צלקהשלביצירתוהשורדיםהיהודיםשליחסם
שלליחסםלמדידומהולציונותישראללארץ

אפלפלד.שלביצירתוהשורדיםהפליטים

להצביעכדיובאירועים.בדמויותעשירהטקסט . 12
אותו'מדלדלתשהפרפרזההטקסט,שלעושרולע
עלהמעידיםאירועיםשלשורהשובמביאאני

לביתלהיתחונכנסלטשקנטברכבתנוסע :ועושר
מצחצח Iומסתפרמתרחץ ) 525עמ'<שם,מרחץ

 ...הפולניהצבאשלמקומוליאנגי-יולונוסענעליים
לטאג'יקיתזקןמורההמתארתאפיזודהשלכניסה

לקראתוהכנותשיריךשלשיבתה ,) 527 • 526 (
לטאג'יקיתהמורה .) 527עמ'(שם,שירידקונצרט

 .) 528 • 527עמ'(שם,שלוהוורדיםבגן

ציוניותחשיבהצורותגםמביאהמחבר , 13

מרינסקישלהחשיבהבצורתהדעת.עלמתקבלות
הבנייןאידיאולוגייתשלחיוביתיאורמשוםיש
רצונםמהבדיוקידעולאהציונים"חבריונית:והצי

אתלחשיכולהיההואאבלשלהם,מהאדריכל
ופסטורלית,צנועהאוטופיההיהחלומםנטיותיהם.

משהו'צבאיתומטרית,גיאמפוארת,אוטופיהאל
מעלהרבההגביההשלאאוטופיהאלאאדירה,
 .) 441עמ'(שם,העצים,"צמרות

תל-אביב:שלהארכיטקטוניהסגנוןעלויכוח , 14
היאהזאתהחדשה"העירלוינזון:ומרינסקי.לוינזון

חלשה."אבלנחמדהילד,שלחלבשיניכמו
"גםלוינזון:ליוגנדשטיל.רקלהזדקקמציעקסטלניץ

מלמלהכפר'לבתקרינולינהאלאאינוגנדשטילהיו
מופת"יצירתעמו:מתווכחמרינסקיחנוונים."לבת
 • 436עמ'(שם, 11באמנות.ביותרהארעיהסוגהיא

מןארכיטקטורהללמודמציעמרינסקי .) 437
הירשפלד'אריאלשלבמאמרולעיל'השווההערבים.

 • 7הערה

 ,לוינזוןמישההםהפילוסופיבדיוןהמשתתפים . 15
עלהןהפילוסופיותהשיחות .ומרינסקיקסטלניץ

טועןארנולדמראחרות.ובעיותהאפיפיוראלהיחס
שלאריותהן"המליםלאפיפיור:ביחסאחרטיעון

רגשכלדממה,כלומכליםהטורפיםאי-הבנה
אי-ההבנה."שלהדרךאבניהןהמליםאמיתי.
נוגעיםשאינםאחריםענייניםעלמדברארנולד
 .מלמןשהציג Iהאפיפיוראללפנותהאםלשאלה
למשלוחחשיבותשאיןהיאארנולדשלמסקנתו
גנדלמן . 1962שנתהיאבהשמדוברהשנההאיגרת.
במקצת,צינייםביקורתיים,מודעים,אנשיםמעדיף

הספקנותשלהם,הידעלמרותזאת,"ועםספקנים
ליצירהרוחנית,ליצירהמסוגליםהםוהביקורתיות,

 .) 536-434עמ'(שם, "מוסרית.
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ברטוביהודית

ערמומי"הואבתודעה,במאבקו"הלב,

יארתורושלהאימורנטה:אלזה
שרסטרמן-פאדרבנר;מריםמאיטלקית:

הקיבוץהרצאתהחדשה,הספדיה

 1997קריאה,סימןספריהמאוח,ד

הספרמתוךלקוחזולרשימהמוטו .. ·· .

אוליכדאי .דיוננובמרכזשיעמוד ...... ·
ii ii במלואה,המובאהאתכאןלהביא
תפיסתהאתרבבריכוזמבטאתשהיאמאחר

כתיבתהואתבכללהספרותאתמורנטהשל
ומעמקיוגילוייובכלהאנושיעלבפרט:שלה

שנסיבות-האדם,והלא-מודעים.המודעים
אותוהטילוההיסטוריותוהנסיבותיויח

על-פיולשרוד.להיאבקעליוובהןלתוכן
סיפוריוגיבוריאתבוחרהסופרמורנטה,

אךאמוציונלית,קירבהמתוךבדם-לבו'
שהתקבלובלבושאותםומלבישאותםמעצב

הדבריםאתהקורא.ותודעתתודעתועלגם
גםשהואהמספרבפימורנטהשמההאלה
 :ארתורו"של"האיגיבור

הואבתודעה,במאבקו ,שהלבלמדאני"

רב-כמלביש ,ודמיוןחושיהובעל ,ערמומי

דימסכותיואתליצורכדיבתיאטרון.אומן

כדי ,לעתיםבכך;-מהשלבהברקהאולילו

אחתמלה ,מאודפשוטמחליף,הואלהסוות

וסובבתלההולכתוהתודעה---באחרת

 lJJהזההמשונההמשחקבתוךואנהאנה
 .) 232(עמ'מסכות"בנשף

לאלזהלראשונההתוודעהעבריהקורא
שנכתב , ,,תולדות"אלהספרהדרךנטהמור

 .) 195 7 (ארתורו"של"האיאחרישנה 17

ככלההתוודעות.בסדרגןהרלאמשהוהיה
מתפתח, ,הסופרגםודאימבשיל-אדם
 17במשךותעוזה,ביטחוןוצובררבותלומד

ביןעמוקיםהבדליםקיימיםואמנם,שנה.
נטועתולדות""אלהבעודהיצירות.שתי
יה,השבהעולםמלחמת ,גדרמרהיסטוריבזמן

הנאציתגרמניהוהפאשיסטיתאיטליה
השתלטותגםכמו ,ביניהןושיתוף-הפעולה

שלהאחרוןבשלבאיטליהעלהגרמנים
לחימה ,אידיאייםמאבקיםהמלחמה,

היהודיםשלפיסיתהשמדהבמחתרת,
הרי-הישרדותעליומיומיתוהתמודדות

 ,א-היסטוריסיפורהואארתורו"של"האי
היא,באשרהאדםבנפשהמטפלאל-זמני,
שבעודובסטיותיה.בסבלותיהבצרכיה,

מוגדריםבמקומותתולדות"מתרחש"אלה
היהודיהרובערומא,בעיקרוידועים,

להתרחשותהחשוביםאחריםורובעים
 ,בודדאיהואארתורו"של"האיהסיפורית,

אשראל-מקום,מין ,יחידשלבדידותועולם
חלקאיןהגיאוגרפיתלמציאותואולמיקומו
כדבריהסיפורית.בהתרחשותונחלה

פיעל"אףבהערת-פתיחה:עצמההמחברת
במפהמצוייםזהבספרהמוזכריםשמקומות

אלהבדפיםלתתכוונהשוםאיןהגיאוגרפית
בעודונו.'ונו' ,, _--דוקומנטריתיאור

טיפוסים,דמויות,מאוכלסתולדות""אלהש
רבותועלילות-חייםספורלאיןונשיםגברים

סיפורוארתורו"הואשל"האיהריומגוונות,
שתירקכשלצידו ,אחדאינדיבידואוםשל

שגילההחורגת,ואמואביו-קובעותדמויות
לגילו.נושק

ספקאיןהספרים,שניביןזובהשוואה

הטראומטיתהאפופיאההואתולדות"'ש'אלה
ההיא.הבלתי-נשכחתהתקופהשלהזמן,של

שלהרגשיתומעורבותהעיצובוודרך
הספריםלאחדאותוהופכיםהמחברת
אפואייפלאלאזמננו.שלביותרהחשובים

של"האינראהמבקריםולמספרשלקוראים
זוהדבר:כןולאחשוב.לאספרארתורו"

בסוגתויוצאת-דופןפיוטיתרגישה,יצירה

הקנהעצמהבאיטליהסיפורי-ההתבגרות.
ראשיתאתארתורו"של"האילמורנטה
הקוראיםשלללבםדרכהאתוסללפרסומה
-ארצהשלהחשוביםהסופריםולחבורת

ואחרים.מורביהאלברטו ,לויקולו
התבגרות,סיפורחניכה,סיפורזהופניועל

שלתקופהמאירהואסיפור-התבגרות,וככל
לבגרות.הילדותמןזהבמעברמשברים
לסופר),אולי(שהיהגרמבואדםהואהמספר
ילדותוסיפוראתבזיכרונוהמעלה

ובעומקבכאברבה,ברגישותוהתבגרותו

פילוסופיםעסקוזהבנושא .פסיכולוגי

ימי-(אריסטו),העתיקהזמןמאזואנשי-רוח

תורותובעלימחנכיםוביתר-שאת,הביניים
-18ההמאהמאזפסיכולוגיות,ואסכולות

החינוךכמבשרהידוע ,דרסו .ימינוועד'

בצורה ,) 1762 ("אמיל"בספרוכותבהחדש,
ההתבגרות:על ,למדיציורית

קודםכךלסערה,קודמתיםשנהמת"כדרך

עלומכריזמתעוררותתאוותשלפיכוי

תסיסה .הנערשלשבלבוזוסוערתהפיכה

 .ובאהממשמשתשהסכנהמבשרת,עמומה

התרגשותתכופות,התפרצויותשבמזג,שינוי

שאינושואג,לארימשול---פוסקתשאינה

 ,עודולאאבריו.בכלובועטבמדריכומכיר
מתלוויםהגוףבתבניתמוחשייםשינוייםאלא

---שנפגםמזגשלהמוסרייםלסימנים
משמשיםופיוסרוגזזועפת,התפרצותו

מזעזעואישהשלידמגע---בערבוביה

שלשעתההגיעה---בקרבתהומתבלבל

שניה."לידה

הגורמיםעלתפיסתועיקראתבונהדרסו
בני-האדםלכלהמשותפיםהאנדרוגניים

שמיםהעשריםהמאהחוקריבעודהם,באשר

התרבותגורמיעלביותרחזקדגש
נתעצבשבתוכההסביבהשלודרישותיה

ולמצוטטיםלקלאסייםהפכוכך .המתבגר
מרגרטהאנתרופולוגיותשלמחקריהןביותר

בחברותכיהמוכיחיםכבדיקט,ורותמיד

הגילוייםלכלזכרלמצואאיןהפרימיטיביות
המאפייניםוהאמוציונלייםההתנהגותיים

ה.אריקכךהמערב.בתרבותמתבגרים

ובמשבריהזהותבעיצוברבותעסקאריקסון

ניתחוכןהמערבבתרבותהאדםשלהזהות
אנשי-שםשלאוטוביוגרפיותמענייןבאופן
ג'יימסוויליאםהסופרשאוכג.יב.

שנייםאורראו<בעברית .הפסיכיאטר

נעוריםו"זהותוחברה""ילדות-מספריו
ומשבר"),

אךההתבגרות,בנושאלמחקריםסוףאין
מרתקכמהלהדגיםרקהמטרהחיתהכאן
מגרההואוכמההאדםבחייההתבגרותשלב

איןומגוונים.רביםוחוקריםמחקרתחומי

לכתובמרביםסופריםשגםכןאםפלא
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שבאמצעותםייתכןוהתבגרות.חניכהסיפורי

עםופיוסהבנהלידילהגיעגםמנסיםהם
הןשלהם.בחייהםבלתי-פתורותבעיות

הביוגרפיותהרומנים,והןהרביםהמחקרים

אתומפרטיםרבדגששמיםוהאוטוביוגרפיות

ההתבגרותאתשעיצבוהסביבהגורמי

נושאגיבורם,שלהמסוימתוהאישיות
בניויתרההורים ,לכלקודםכתיבתם.
לאחרביניהם.היחסיםומערכתהמשפחה,

בניחבורתהמחנכים, ,בית-הספר ,מכן

שלוהדרישותהלחציםההשפעות, ,הגיל
היחידשלאישיותוצומחתשבתוכההתרבות
לבגרות.מילדות

מורנטהאלזהשלארתורואלה,כללעומת
אנושיתובדידותריקנותבתוךומתפתחגדל

שיגכלוללאמשפחהללאמוחלטת,כמעט
כי ,לומראפשר .האיתושביעםושיח

ביותרהבולטתהנורמההואהאנושיההעדר
אמועל-ידילוניתןשמוארתורו.בחיי

פחותבתוהיא ,אותובלידתהשמתה
הראשונותמגאוותי"אחתמשמונה-עשרה.

---לדעתלמדתימוקדם .שמיהיה
והזוהרהמהירהאורכוכבהואשארתורו

בשמייםהשור''נוהגבקבוצתביותר

שלשמוזהשהיהלינודעוגםהצפוניים!
באינולדהוא .) 11<עמ' "--קדמונימלך
הקרבהאףועל ,נאפולילידפרוצ'ידהבשם

לאהסואנתהנמללעירהרבההגיאוגרפית
שש-גילעדהעיראתראהולאהאיאתעזב

בידיבוהטיפולהופקדלידתועםעשרה.
חלבעלשגידלו 15-14כבןנפוליטנינער

ולכתוב,לקרוא ,לדברלימדוגםהואעזים.
הספריםבקריאתהשכלהליקניתי"ובהמשך
ארתורובהיות .) 19(עמ'בבית"שמצאתי

להתייצבכדיהמטפלעזבו ,קטןילדעדיין
רובבביתהיחידההנוכחותצבאי.לשירות

שהיההאב,שלהאריסיםאחדהיההזמן
ולהכיןלבשלכדיבלבדלשעתייםמתייצב

-בביתשאבקרדאגלאמעולם"אבי .אוכל
והימים ,ונדנעבחופשה,תמידהייתי :הספר

 ,אבישלהארוכותבהיעדרויותבמיוחד ,שלי
אוהרעברקסדר-יום.אוכלליםידעולא

לשובעלימתיבשביליקבעוהעייפות
 .) 19<עמ'הביתה"

תמונה:מתוךרקארתורוהכיראמואת

חיתהמעודישראיתישלההיחידה"התמונה
רגילהדהויה:קטנהדמותתצלום-גלויה:

ימיכלעלינערצתהזיהאךגולמית,כמעט
קרואידעהשלאפשוטהנערה---ילדותי
<עמ'ממלכה"יותרחיתהבשביליאךוכתוב,

1 1 ( • 

ג'רצ'ה,וילהלםארתורו?שלאביוהיהומי
שנדדג'רצ'האנטוניובשםאיטלקישלבנו

צעירה,מורהפגששםבגרמניה,לעבוד

מענייןהרתה.ביניהםקצרקשרשאחרי

-מורנטהאצלהחוזרהמוטיבאתכאןלציין
מעורב,בןהואג'רצ'הוילהלםרקלא

התמיםאוזפההילדגם ,איטלקי-גרמני
הואהמאוחר,תולדות"ב"אלהוהמרגש,

באשהגרמניחיילשביצעאונסיליד
שהרתההצעירהאתזנחג'רצ'האיטלקית.

ולאקשרכלניתקלאמריקה,נדד ,לו
ניסיונותיהאףעלהנולד,ברךהתעניין

בהיותנפטרההאשה .אתוקשרלקיים
כל.וחסרעזובנותרוהואצעירנערוילהלם
לאיטליהמאמריקהאביוחזרשניםאחרי
<עםחקלאיתחווהקנהשםשחסךובכסף

והורישבנואתגילהפרוצ'דה,באיאריסים>
לוילהלםהורישלכךנוסף .רכושוכלאתלו

ומפוארגדולביתמאמלפירומיאובשםאדם
כ"ביתבאיידועשהיהפרוצ'דה,באי

(ואוליאירוניתבדרךהגברברים".
בשםהאישאתמורנטהמכנהסרקסטית>

ואשהגבראהבתשלהמובהקסמלה ,רומיאו
נשיםשונאהיההאיששכןויוליה),(רומיאו
נואשותהתאהבגםוכךגברים,ואוהב

אףמשתמשתלאמורנטהג'רצ'ה.בווילהלם
בקשרלא ,הומוסקסואלבמונחבספרהפעם

לווילהלםבקשרולאמאמלפילרומיאו
מדגישהאלאנטיות,אותןהמגלהג'רצ'ה,

איבתםאת ,מכךויותראדישותם,את

נשים.כלפיאלהגבריםשלותוקפנותם
אלאאםללארקלאכןאםגדלארתורו
רקולביתולאיהחוזראב,ללאגםלמעשה
הואפיסיתכיאםאז,וגםקצרות.לשהיות
כללמעשהביניהםאין ,בנועםנמצא

דיאלוג,כלאהבה,שלגילויכלאינטימיות,
בצרכיוענייןאודאגהכלאיןהאבומצד
החסךאת .ארתורושלהנפשייםאויםהפיסי
ארתורו:מתארהנורא,הרגשי

אבלכמעט'פוארתאהבהכלפרן"חשתר

נחמה,אותשובהממנולקבלחוסר-האפשרות

נכספתר ,רלדות,תחולשהשלתחושהברנטע

אחררסשאבותכפראותרןרלטףשררשב

לאמעולם---רלךרהסאתומלטפרסמבשקרם

כמהעד---כאלהחרבהגרלןררברברנוהרן

נשרקותשוםרךעתרלאחררכל ,,לשזכור

- ).ב _,-(כלבתותמהשלנשרקןתרהלהוצרא

מתוךגסולואלר'ררשקשאברךצרתר--

להתעוררובררבטעותתרדמה,שלבלבול

אבלאותו,לנשקךצרתרוגסמשנתו;לחלוטרן

 .) 132-3(ע"עהעזת,,,לא

הבדידותלתוךמופיעה 14בןארתורובהיות
כאשתומנאפוליהאבשמביאנערההזאת

ממנוגרתהבוערהבהיאזוהצעירה.

כמעטפרימיטיבית,עביה,בשנתיים,

בתוךגדלהשהיאאלאאנאלפביתית,
רגשות,לבטאיודעתחמה,והיאמשפחה,
ביטוילידיבאשהדברכפיואהבה,אמפתיה

הילדכלפיבעיקראך ,ארתורוכלפיגם
מעתירההיאעליוואשרלאביויולדתשהיא
ארתורוידעלאכמותןלרוב,ונשיקותאהבה
רושארתובהוהראשערההאשה-הנזו .מימיו

עמווהנשארתוהעזובהריקבביתויודע

אתכדרכונוטששאביולאחרגםזה,בבית
רקוחוזרהכמוסיםלמסעותיומפליגשניהם,

קצרצרים.לביקורים
עמוקהפסיכולוגיתובהבנהברגישות
היחסיםמערכתאתמורנטהאלזהמתארת

ארתורוהמתבגרים,שניביןהאמביוולנטיים
האדםנמצאהנההחורגת.אמושהיאוהנערה

ולהתפארלדברארתורויכולשאיתר
עצמובכוחותשרכשהרבותבידיעות

וכןבביתשמצאוהאטלסיםהספריםבקריאת
האב,דמותאתראייתואתמישהועםלחלק
בדמיונו .ולצרכיולעצמואותהשבנהכפי
בימיהאבעורךבוהעזוהבודדערחבשל

ומגלהרחוקיםמסעותמהביתהיעדרותו
מגלה-ארתורו-שהוא ,תבלצפונות

הציפיהעלגםחיהואובספרים.באטלסים
לאביויצטרףוהואהיוםידחקשלא

שאביו ,בדעתומעלההואאיןבמסעותיו.
בנאפולי ,קטןברדיוסבסך-הכולמסתובב

חולפותאהבותאחרברדיפתווסביבותיה,
אתלקבלמוכןהואאיןגםגברים.של

הםשלו"המסעותכיהחורגתאמוקביעת
-החוחיותכמומתנהגהואגדולים!לאהרי

אינןלעולםשחוחיותליהסבירההיא--
מסוגלותהן---ממשכבןמדימתרחקות

מעקהאלהגג,אל ,סמוךכרכובעללעוף
<עמ'בסביבה"תמידנשארותאבל ,אחר
169 (. 

לנערהארוטיקשרמפתחהמתבגרארתורו
אדיפוסתסביךכעיןהחורגת,אמושהיא

עושהואףאמו),אינה(שהרי"לגיטימי"
ונשיקה.חיבוקשלפיסילמגעניסיונות
פסיכולוגיתברגישותשובמתארתמורנטה

אלהנמשכתהנערהשלהאמביוולנטיותאת
כוחהבכלממנונרתעתגםאך ,הצעירהנער
והנוקשה.האדוקהקתוליחינוכהבגלל

לפיה"ונשקתיבמפתיעאליאותה"אימצתי
שלאאףעלתחילה--- " :> 226<עמ'

אפילוניסתהלאלנשיקותי,נענתה
ביןממלמלתשמעתיה---להשתחרר

 ,אותימזההאינהכאילו-אותו-שפתי:
ואניעזרה.בבקשת ,מוזרמה ,ביונאחזת

הצהרהבמעיןשאת,ביתראליאותהאמצתי
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(עמ'לשפתיה"שפתיאתוהידקתינועזת,
כי ,האחרוןגםהיהזהראשוןמגעאך .) 22 7

אתחסמההחורגת,אמוהנערה,נונציאטה

אשהאצלמצאהמיניסיפוקוואתאליהדרכו
כלוללאבפשטותבונהגהזובאי:אחרת

חיהנפשאותהלוחיתהולארומנטיקה
אהבתועינוייאתלחלקהיהיכולשעמה

לנונציאטה.הרומנטית
שלהפסיכולוגיבתיאורומעמיקהמורנטה
כמואחרים,בתחומיםגםארתורוהמתבגר

שלו'העצמיבדימויעצמו'בתפיסתלמשל
 :הפיסיובעיקר

 .בשבילימשונהעונהזושהיתהאמרתי"

רקהיתההחורגתהאםלביןביניההתנגשות

למעשה,-גדולה-מלחמהשלאחתחזית

לדעתי,אצלי,נתלווהמתחדשתהיפהלעונה

הטובותבמשפחותהמכונההגילשלמאפייניו

כךכלהרגשתילאמעולם .'טובהכפויגיל'

ליהיה---דוחהנעשהקולי---מכוער

רגלי,תואם.ובליחןבליגדלשאני ,רושם

מעטיםשבועותבתוךכל-כךהתארכו ,למשל

גדולותנעשווהידייםמיטרד'שהפכועד

 '(עמודק-גזרה"צנוםשנשארלגוף,בהשוואה

235 (. 

שלאחרגילויגםמאיתנוחוסכתמורנטהאין
ארתורוהתאבדות.ניסיוןכמוהתבגרות

המפונקהקטן'באחיוקנאהמתוךזאתעושה

אמואתלאלץכדיוכןאמו'על-ידיוהמנושק
לטפללו'לדאוגממנו'המתרחקתהחורגת,

מכדורי-מתאוששהואאשרעדולפנקובו
השתמשובהםאביואצלשמצאהרביםהשינה
ההתאבדות.לצורך
מתוךלומראףואפשראמפטיה,מתוך

וחמלה,רחמיםבכעס,מהולהרגשיתהזדהות
לשיאארתורוהנעראתמורנטהמוליכה
זוהאב,שלדמותולהתנפצותהאחרון:
היחידכעוגןבבדידות-ילדותואותהשבנה
הטעםואתהכוחאתלושנתןוהואבחייו
 .לקיומוהיחיד

במעברהאופייניותמהתופעותאחתזוגם

ילדותואליליכישמגלהמיכלאצללבגרות
והניפוץהאכזבהמידתאךאלילי-שווא.היו

אדם.כלאצלעוצמהאותהבעלתאינה
מתארלמשל'השיפון"'בשדהב"תפסן
המיואשהמתבגר'גיבורואת'רסאלינג
נאחזבביה"ס,מחבריוואףממוריומהוריו'

להיסטוריההנערץבמורהואחרוןכמפלט
נשברהואכאןשגםאלאנמלט.הואואליו
לאאליונמשךהמורהכימגלה,הואכאשר
משיכהמתוךאלאבו'אנושיענייןמתוך

התמההקטנה,באחותורקהומוסקסואלית.
 .אמונושאריתאתתולההואוהאוהבת

כאשרבחורף,הברווזיםהולכיםכןאםלאן
סאלינג'רשואלפארק,בסנטראלהאגםקופא

 .המתבגרהצעירגיבורודרךמטאפורית
לגילבינתייםמגיעומורנטהשלארתורו

טיבואתהקשהבדרךומגלהשש-עשרה
מעדיףשהואהעובדהואתאביושלהאמיתי

אמופני(ועלפניועלצעיריםגברברים
אתלעדלעזובובוחרנשברהואהחורגת).

קצתפרוצ'ידה.האיואתביתואתאביו'

מחזירהאקס-מכינה""דאוסשלבדרך
אתולארתורולאיקצרצרלביקורמורנטה

והואבילדותו'ומטפלשהיהמיו'סילבסטר
האי.אתלעזובלושעוזר
לאביו'ארתורושכותבהאחרוןבמכתב
מבטאהואלידיו'יגיעלאשלעולםמכתב

השבר:אתטרגיתבעוצמה

לךכותבשאניהאחרונההמלהיקר'"אבא

עדייןמשתוקקשאניחשבתאםטעיתזו:היא

קטןשהייתיבימיםכמולמסעות,אתךלצאת

שאניחושבאתהאםטועהגםואתה---

מןשביוםמקווהאני---שלךבחבריםמקנא

אתם'שםנמצאשאתההאלהבעריםהימים'

אותךשונאאניכיאותך,ירצחמהםאחד

אםוללאאבללאלהיוולדמעדיףוהייתי

 .) 304(עמ' "---אחדאףוללא

כזהשברתתארכמורנטהסופרתלאאך
 .אביואלארתורויתגעגעחייוכל .כפשוטו
אומרהספר'שלהאחרוניםהדפיםבאחד

שנים:לאחרהבוגר'המספרארתורו

ובראשמסתורין,בבחינתהחייםנשארו"וכך

עצמי!אניוראשונה

עכשיוומהרהרחוזראניזהאין-סופיממרחק

אותולימדמהאנימתמידויותר[האב] .'ג .בו

והשערהקמטיםבגללואפורמזדקןכאדם

ורוצה---אותואוהבאינואיש---האפור

גםבעיני:חשיבותלזהשאיןשיידע,הייתי

ביותר"היפהתישארבשביליזקן,אתהאם

 .) 331(עמ'

אנושירגיש,ספרהואארתורו"של"האי
וההעמקותהתובנותמבחינתומרתקמאוד

 ,מתבגרנערשלבנפשוהפסיכולוגיות
בסיסיים.אמוציונלייםחסכיםשלבתנאים
שלהטבעתיאוריגםהםומרהיביםפיוטיים

ומפרציהיבשהתיאוריהעונות,בחילופיהאי
לשקיעה.ועדהזריחהמןהים
הסיפור.שללאנושיותונמשכתיבעיקראך

זה"ארתורומורנטה:אמרההראיונות,באחד

"מראםפלובר'שאמרלמהבדומהאני",
בתוךאמנםגדלהמורנטהאני",זהבובארי
הביאוהוהבדידותהשוניהרגשתאךמשפחה,

ולעלות 17בגילומשפחתהביתהאתלעזוב
לפריצתהעדקשהדרך-ייסוריםעל

אזוהיאזה,בספרהעולם-הספרותלתודעת
תולדות",ב"אלהעוצמהוביתר , 45בת

פעםאמרעליה . 62בתבהיותהאורשראה
 1962-(שבשניםמורביהאלברטוהסופר

אותהפגשכאשרכיבעלה),היהגם 1941
שמתאדםשלרושםעליועשתהלראשונה

ובדידות.רעבמרוב

ארתורו?!אתמזכיר

מתארשמחבר'בכלשפתחנו:במהונסכם
מתוךכותבהואהאמיתי'הסופרוכותב

שלו'הפנימיתהביוגרפיהמתוךהוא,עולמו

אומרת,נטהשמורכפיכן'עושהשהואאלא
ארתורו:שלמפיו
הואבתודעה,במאבקושהלב,למד"אני

רב-כמלבישודמיון'תושייהובעלערמומי
בתיאטרון",אומן

ייחודיאינוארתורו"של'ש'האיייתכןאך
מכילוהואולמורנטה,לעצמורקכל-כך
האנגליהמשוררכדברימכולנו'הרבהבתוכו

איאיננואדםשום ,) 1573-1631 (ואןג'ון

ויצבי>:רמי(עברית:

אי,איננואדם"שום

עצמו'משלכולו

מארץחלקהיבשת,מןה 99הואאדםכל

רבה".

• 

האופלאתלכתוב
 ~ 14מעמ'~המשך

שליהואש,המתרגםשלמילוש,אוסקר
דוןושלהרומיהקיסרשלהגר'המרצה

החשכה.האימה .בגודומי

אפילוגז.

קומותהללובסיפוריםולפענחלהמשיךאפשר
שהריומשמעויות,סמליםשלקומותעל

ורב-מחוכםמרכבהכמעשההםבנויים

טקסטים,תאריכים,שמות,שלשכבות,
להצביעבחרתיהיסטוריים.ואירועיםדמויות

חשובההיאכישנדמהאחת,קריאהדרךעל
נדירבאומץהניצב ,לסופרוהכרחיתלקוראים

כאדם ,ביותרלוהדוחקותהשאלותמול
אתבסיפוריםראיתיראשונהבקריאהוכיוצר.

הברקואתהייחודיתהסיפוריכולת ,היופי
לינראוהםספרותיות.מסורותשלבמסגרת

ותרבות,ידעעתירס;פרשליפיםכסיפורים
אסתטיתהשתתפותמקוראוהתובע

האחרוןלסיפורמשהגעתיואינטלקטואלית.
הבנתיבשנית,הסיפוריםאתלקרואושבתי
זה.בספרצלקהלנוהעניקאשראתלפתע
החזקיםהספריםאחדזהוכילינראה

עלישראליסופרשכתבוהמשמעותיים

תיאורבה.הורגלנושטרםבדרךהשואה,
לרגעיםאסתטית,שפהבאמצעותהנורא

חלקןמשתנות,מזריות ,במכווןמנוכרת
מסורותשלבמסגרתלכאורה,בלתי-קשורות

מתוךוריאליסטיות,פנטסטיותספרותיות
דתיתשאלהושובשובהשואלתתרבות

בצדזהבעולם,מתקיימיםכיצד-ומוסרית
היופיהאמנות,עםביחדהשטניהרועזה,

אחדבכלהמנוסחתהשאלההרוח.גדולתו
את ,כמדומנימהדהדת,הקובץמסיפורי

שאותהיהואש,המשוררשלהקיומיתשאלתו
 •זו.לרשימהכמוטוהבאתי

וייכרטרפי
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.. -T ' : T T : •: T T T -

ךס~ךזקיש;קה f:ב~יע ~?נ:בג~ן;ךי n ~~ו

w ק~ר;~ים~~ים~ידתד~הירה~
אלישעב ; nראויראתמלאה

ד • ·: : ·-: ·:ד : .

ועינחית.לדנ!זאלומשם
' T T : • •• : •• : •• 

לתאראףכלשלאוכמעט
: ' : -:· -: T •• 

נאויר'השירהמל;תאת
 •-: T Tי- ' ''.

 :י~,;קרדףק;~~~דין~ףקדק

ry ןליry ל~ןלי; ry ן;~~~ת:ך 

 ת;~ו:נ~ך~~סי;תר;ת /oחן
תבשילריחכמ;בזכעל;תלעל;ת

 ·:--:יי-:---:-

יערה n;nניא;הגג;תלעמ
 ז-:-- .--- ..

ף~~~יל~ד~רל;נ;ת ry ~ ר~;ע~
 ...~ייי 'ין;,~ילים.~~עף~פ;ת

הורדהורדהורדהורד -:·:· -:·:· -:·:· -:·:· 

ע;.ךיבלתיולאאמרתי
: - T ' ; T : ' 

-אזכמ;היהבחצרהשמףר' ; nרי
•• -T •• T '." TT : T 

 ז;:~~~ילל~יל~י w:רףדרי ל~~
ל.ת g~קלת Jק i.ףקנ~ל.~יםל~ם i: ~ג;,ןר
רר~ר~ד ·ר·~-~ י~~. , J/פ;ךךמ;ן~י 7 ה~~ .ל.ע

בא;ר~לא;ת 9 כ;:ה /oזקל;ל;~זת oו~נכ
-~ן~י~הירא~ ?iל הt;ז;:ה 9ו~ךי

:ב~ר;תדרו ן~~ק;ל;לזקמ;~
-~נ;ו:בןה:ב:דרי;ן~ת:ק~ריר~י~

ש oן~ס,ד:ם~סר~ל!דר~ת;קןא;ר
 ה~; nך~עיר~כףחים~~לדי
 ת:~ ryדלתה;י'גףןה, 9 ת:~ ryודלת

ry ,רףסה,לז:יינקת:~ין~י~עףןה~

this house full with windowes 
:במ;זqך r17 ;ק~ ם:~,ע~ליז;tזקרהחיא

-ליד:בךא;תזקק,תל;ן J/ף~נ;וסה
 ן~~~~ןלל qבז;tבלל q;ר 9 ~~יר
~~רשךt;כידתל;ן J/ ~סרףת"שם"ך:.ש
לףיהתףמרחפתףמרחפתלףיהת

: T •,• ' ." - : '." ' ." - : : T 

גףר ,rחיא~חיןה

~ס~ר ;ר~י~נ;;t;כזקי;ן ;ל~ל;~~ראגףר 9:ב~סךר
 .א;רדק:בזp~קש;ת:ב~ןיר;ת~ידתד~י

f לימ;ןל.הf לימ;ןל.הf ימ;לןז:ולה
חדריהאל ; nריאתלהביא

: T ' :• •• :• :-ד :• T 

דר ר~~~~יכ;תע.מףסע.ץ~ר;ן ם~"

-:בךהסע;ןם~ן~לא ע~; 'י~לpז~
עור;תנשיםעור;ת"נשים

• T : • T • • : 

רכ;תצמרשמיכ;תג;תס;ר

 " vivers ~ -aust s ~~ hol; ,"ל

א;~ךת,חיא

,, isnt it wonderfull " 
שףבליא;מרתהיא . ...... . 
-מאשרתאביבושף

: :-. : -... :· 

קיךז~די~ל ן;~;שן~ס~~ז:יי ,ה~~א~א
~די'ה;ק;ןה~ת י~~~י~~ח~

לש;נ;ןתחתףמיםףדבש
: --• --: T 

ן~נ;ן oרי p:לי!ר~ןמ;~יס oךרי
הגלימהתחתצר;תףכתפיה

ז·:---:יי:יזז

-ה /oרא~סףיץד l~יק~ר;ןף~מ;
*" je te chrche ma soeur dans mon doute 

המדרכהלידמדרגהעלועזףבצ;לעאיש
-ף~ןחיר:ב~~ןל T ך;:ך~~ ,~;מל•:ךס rמ קד~~?-:י J/ .ל;~

לי~נ;סל~~תג~~יזק~ק.שגף:;כיזק~ק.ש
~ r 1כי~נריtגi? דרו:;כי;ה~

הדלת.לידהנשאריםלילדי
 ......--: ·ז:·-ד-.

ב;~ק;ם.ךהק;ל:זt~רז:וי
ל;ם. q ~·ל n ~ס:זיר' ן~~~·ל n ~~ר w:ב

הספק.בתוךמחפשתאניאחותיאת *

"ריתמוס"בסירותאלהבימיםאורהרואהושכחה"'"נהרמתוך:
המאוחדהקיבוץ
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 5וי~
לאחוונסיגהתוךמתקדם ~ ~ 1

פזמירי

גרםתר ;הרעפרחיבודלו:שאדל
הוצאתמנור;דוריומבוא:מצרפתית

גרםלתרהמפעלהמאוחד'הקיבוץ
 1997מופת;ספרי

בודלושלהרע""פרחירגום ,.-.... :-·- הספרותמאירועיהואלעברית ~ = --iii ;;, הקובץהאחרונות.בשניםהחשובים
השירהמפסגותלאחתנחשבהרע""פרחי

האמנותועלהשירהעלהשפעתוהעולמית.
עצומה.חיתהאירופהארצותבכלכמעט
כ"מופתבודלושירתאתהגדיראליוטט.ס.

בשפהמודרניתשירהשלביותרהגדול
"יצירהבציון'הסתפק'ואלריפולכלשהי",
הספרותשלימיהבדבריתקדיםחסרת

הצרפתית".

חבזושירהשלגדולתהלההתוודעותאת
לשיריגרמיושתרמנור'לדוריהעבריהקורא
כשהתפרסמורבהלבתשומתעוררובודלו
עללקחמנור"הארץ",שלהספרותיבמוסף
העיקרוןאפשרית.בלתיכמעטמשימהעצמו

עברי'שירליצורהואבתרגוםאותוהמנחה
בהשחייבהמפורסמת'הנאמנות'"שכן

באי·נאמנותאלאנקניתאינההמתרגם,
הואהמקורי",השירשללתוכנופרדוקסלית

נאמנות"באיהקובץ'שבפתחבהערהכותב

יו",למלותנאמנותבאיולמבנהו'לתחבירו
והמקום?הזמןפעריעליתגברכיצדאבל

בשירהזמנהבתמקבילהאיןבודלולשירת
זמן'בשוםנוכחותלהאיןלמעשההעברית.

המודרניתבשירהשהוטמעומעקבותיהלבד

בשירה'התנחלו'זובטמיעתןורקהאירופית
העברית.

כתיבתלמעשה,משמעו'הרע'פ'רחי"תרגום
יהודית,אינהישראלית,שאינהעבריתשירה
שלהתמטייםבהקשריה ] ... [כרוכהואינה

בהערותיו:מנורממשיךזמננו",בתהעברית

צרפתי'משוררהואלזכור'יש"בודלו'
עליווכזהן' 9ה·המאהבןפריסאי Iקתולי
היותזאת,עםיחד .בשפתנוגםלהיות

כולהכלגההספרשפההעכשוויתהעברית
עדועביהוהיהודי'הישראליהמושגיםבעולם
הרלוונטייםובאלוזיותבמינוחיםמאוד

הרע','פרחימשוררשלהתרבותילהקשרו
אחד:הואזהפרדוקסשלפתרונולטעמי,
טבעישימושהעושהעברית,שירהכתיבת

בראשובתוכם,השפה,שלכליהבמרב
היהודיתהספרותבמקורותוראשונה,

הפנימיהדהודהניצולרקשהריהעתיקה:
שירתאתולטעוןלשובעשויהעבריתשל

מעתמהן'שהתקפחהבעוצמותבודלו
ההקשריםעולםשלמיידיותואתשאיבדה
והנוצרי",הצרפתי

שלשפתואתמנורמטעיןהעבריגומרבתר
מובהקים,יהודייםהדהודיםבכמהבודלו

<עמוס,חתנךמשפתהשאוליםבביטויים
מנסהאינושלטענתו'אףוהתפילה,איוב>

התפילה,שפתאךבודלו.את"לגייר"
מרבדיהיאהריואיוב,עמוסשלשפתם
למשל'כך'ותרבותה.העבריתהשפה
בשירהרביעיהביתאתמנורמתרגם

'התעלות':

ומכאוביםגורלמכותעשר"בעת

משא,לאיןכבדוערפילי-קיוםעל

כעלטהציפורשכנףהאישאשרי

השלווים"הזוהרשדותאלאותותנהיג

מאיובפסוקמהדהדנעלסה'ציפורב'כנף
נעלסה'.רבנים'כנףבדבר

רוחהאתכן'אםמשמרת,לעבריתההעברה
יזוכההנבודלו'שירתשלהקלסיציסטית

שפותחווניביםביטוייםשלארוכהממסורת
ביסודו'כיהצרפתית.בתרבותושוכללו
הואבודלווחדשנותו'מהפכנותולמרות

הצרפתיתהתרבותעםבר·שיח-קלסיציסט
אחרים,ומשורריםתרבויותועםלדורותיה

תרגםשיריושאתפר'אלןאוגרבעיקר
לעולםהתוודעובאמצעותםלצרפתית

מזהלחלוטיןושונהחדשאינטלקטואלי
פולשלהגדרתועל·פי .בשפתושהכיר

נושאאשרסופרהוא"קלסיציסטואלרי
ביצירתו".עמוקותומשתפומבקרבחובו

חירויותמנורדורילעצמונטלבתרגום
היהאילמלאנסלחפחותאוליהיהשמימושן
המוקדשהזקנים','שבעתבשירמשורר.

המלהאתמנורהעלהגו'הרלוויקטור
REVES <ל'חזיונות'שבמקור<חלומות

השימושעלוויתרהעבריהמצלוללטובת
והסתפק , CITEבמלהבודלושעשההכפול
ברביםמצויותכאלהדוגמאותאחת.בפעם

עללהתווכחאפשראםגםהתרגומים.מן
ולעתיםדקויותבניואנסים,למקורהנאמנות

המשכנעתהיפהפיה,התוצאהמזה,יותראף

ספקשאלותגםלאלשמהב'עבריותה'
אחרות.

בתרגום,חדשמידהקנהמנורהציבלמעשה
לוזאתליטולההיתרשירה:גרםבתררקולא

עלמודעויתורתוךשבמקורהמשמעות
לטובתמוחלטים,ודיוקנאמנותשלמרכיבים
עלרקלאעברית,כיצירהגרםהתרקריאת
תרבותה.רבדיעלגםאלאהשפה,מצלולי

טעמיוהמתרגם,שלהאישיתפרשנותו
שמעורר·עבריותהתרבותיותוהאסוסיאציות

לעצמה.יצירההםהמקור'בו
אתמגדירשבמודרניסטים","הקלסיקן

גהחדמןמנדלסון'דודפרופ'בודלו
רק"לאת"א.באוניברסיטתצרפתלתרבות

מהכלעלכמעטמכרעתחיתהשהשפעתו
במושגיםמודרניסטגםהואאחריו:שנכתב

אחרותאמנויותשהעלההאישהוא .ימינושל
מעבר·כלליאסתטילעיוןכנושאים

תודעתאתשהחדירזההוא .לתחומיהן
שלוהדיוןלצרפת.האופרהואמנותואגבר
ביןהקשרמאו.דחדשניהיהובאופרהבציור

בשירביטאשאותוהאמנויות

CORRESPONDANCES >נחשב >םי~~י:ז

אירועל;רגתהעלההאופנהאתלמניפסט.
מבחינהאחרות.באמנויותהקשוראסתטי

נרוולמלרמה,כמובודלו'מזוהההיסטורית
הואדמנוכמוהסימבוליזם.חלוציעםודמנו'

בערכיםכופרכלומר'מקולל''משורר
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שלהמוסרניתבתפיסהובעיקרדשיםומק

הרעאתהעלההואבאדם.הטובחיפוש
ובהליכיםהאדםבנפשדומיננטיכמוטיב

החברתיים".

אצלדומיננטימוטיברקלאהיההרעאבל
ל"פרחיבהקדמהנשגב.גםאלא ,בוולד

1i "שלךהבוץאתלינתת"רעי·אחיכתברע
לזהב".אותוהפכתיואני

בפאריס. , 1821ב·נולדבוולדפיירשאדל
מאשתורבותבשניםקשיש ,ציירהיהואבי

בגיללאשהאותהנשאהואהצעירה.
עתידשאדל . 28בתחיתההיא . 61

בן"אניזה.מעניין'הון'תועשל
-האם .לומרנהג ,טמא"וגולזי

נוכחתדמותחיתה-קרולינה
 .בחייובמיוחדמשפיעהו

אחרי .מאביוכשהתייתםהיהששבן

הצבאלקציןקרולינהנישאהשנה
עיר ,ללירןעקרהוהמשפחהאופיק
 17בן .הקטןשאדלעםבהחיטישלא

ועקרהמשפחהביתאתכשעזבהיה

שיריםכמהכתבכברהואלפאריס.
הספרותגיחדאללהתוודעוהחל

אלבמיוחדהתקרבהואבפאריס.
בשיטוטיוהחלזובתקופהבלזק.

וכברהפאריסאיותהחטאבמאורות

"היהודיהשרה,עםהתרועע

הוא .משיריובכמהשהנציחהנוראה"

אלונמשךדבריהליכותלעצמוסיגל
הוריוואקסצנטרי.חריגשהיהמהכל

לכלכותהמסעלומימנוהמודאגים
לאהמסעלמוטב.שיחזורבתקווה
לפאריסוהגעגועיםהשעמום ,הועיל
המסע.באמצעאליהאותוהחזירו
אחיולושהורישנדיבהירושהכספי

הקובץמשירישישהבהחרמתמעורב

לפריצות""הסתהבעווןפירסומםובאיסור
 ,ב'המתקתמעורבתחיתההקיסריתואילו
והמחברהמו"לעלהמשפטביתשגזרהקנס

פונק.-50ל-300מ

עםקשריםליצורבוולדהצליח ,לביןבין
וגבירותספרותייםסלוניםמבעלותכמה

בשיריוהמופיעהסבאטייה,כמאדאםנכבדות

 ,בראןדומריוהשחקנית"הנשיאה"בכינוי
ידידותיואתמלפקודחדללאבשעהבהאך

בודלואשול

ז'אןומתירני.פזרניחייםאורחמימנו

הנהניתחיתהיפהפיה,מולאטיתדיוואל,
התקופהכנראה,חיתה,זו .מהונוהעיקרית

לאשעהשלפיאףביצירתוביותרהפורה
גוטייה,וגוהועםההכרות .דברפיוסם

 ,שלוהכתיבהבוטילחישותפיםעשושב
 .בכשדונונובטחואתחיזקה

ביקורתרשימותהיוהראשוניםפרסומיו

הראשוןספרואורראה 194 7 •ברקשירים.ו

אתגילהזובתקופה ."פאנפארלו"החשוב
קסם.עליושהילך ,פואלןאדגרשלצירתוי

הצלולה,הדעה"שד- ,גאוןבוראההוא
החדישותהתרכובותממציאהאנליזה,מלאך

 ,הדופןיוצאשלהפסיכולוג ...תרובי
הפועל ,חקורהמעמיקהספרותיהמהנדס

רב'מצב(מצוטט " ...האמנותשלאמצעיהבכל
ואלרי).פולשללר" iוב

החשישועלהיין"עלאתפיוסם 1ssoב·
שבעכחלוףורקהאישיות"להכפלת;אמצעי
מצאודחיות,מרוביםמאמציםאחרישנים,

אחרי ,הרע""פרחיאתלפרסםשניאותמו"ל
קודםשנהאורראוהקובץשירימתוך 1sש·

פיעלמרבד".רה"ווויוהעתבכתב ,לכן
ובעצמובכבודוהפניםשרהיהאחתגיוסה

בחובותושקעהתרוששהוא"הנוראות",

נדדהואלפרוע.בידועלהשלאכבדים
במיקוחוכוחוזמנואתביטללדירה,מדירה

תכופיםבביקוריםמצאמעטנוחםנושים.םע

 ,השניבעלהמותאחרישהתפנתה,אמואל
היא .הסוררהבןשליוגחמותללהיענות

מקסימהציוריתעיירה ,לאונפלרעקרה
לכוולד.שניביתשחיתהבנורמנדי,
מקום.בכלביתבליבןהיהלמעשה

סארטרתיאר ,בוולדעלשלובמונוגרפיה
שלהערפילילאורהבוולדהתגעגעכיצד

שהותובעת ,וכיצדבפאריסכשהיהאונפלר
געגועיובגללמנוחחסרהיה ,באונפלר
משמעותיתציוןנקודתחיתהזואךלפאריס.

אחריאמועםהתפייסהואשלו:בביוגרפיה
שלמבחינתוהפיוס,ארוכות.ניתוקשנות
השני.בעלהמותאחרירקהתאפשר ,בוולד

"ויכרוהחשובמאמרוהתפרסם 1861ב·

"צייר-מכןלאחרושנתייםוטנהויזר"וגבר
קונסטנטיןעלהמסה-המודרניים"החיים
אסתטיקה.עלשכתבביותרהחשובהגאי,
בבריאותו.ההתדרדרותהחלהכברשאזאלא
כיקיווהאך ,מנעוריועגבתחולההיההוא

אותושיתקה-1867בהמחלה.מןיירפא

סופית.המחלה
ללאתרבותגיבורבוולדהיהזמנובמושגי

בצמתיניצבתיצירתומדכאות.

ומאצילהבתרבותהחשוביםההתפתחויות

לסימבוליזםעבורהקלאסיציזם,למןעליהם
ידעאליטיסטימיעוטבמודרנה.וכלה

מורכבותה ,יצירתועומקאתלהעריך
היהדורומבנילרביםאךומשמעותה.
שלז'ואן'דוןהשטן',של'מריונטה
של ,זמנושלקורכןבושראווהיוהגיהנום'.

קדושכמעט ,חישבתוכההחברה

אלה,סותריםקטביםמעונה.
גםמאפיינים ,דימויואתהמציינים

באנליזההמורכבת,אישיותואת
גרפיהבמונו ,סארטרלושערך

בלעדיתכמעטהעוסקתמרתקת
 .ביצירתולא ,באישיותו

 ,יחדגםומתעבםחייםתאבהיההוא
לאהבה ,הניווןשלליופיונרצעעבד

כמוהצומחתהרע,אלמרירה
רפש.שלרקבוביתעלפרחים,
בחבליאותומשכווהחוליהעליבות

קצרה,תקופההיהבמיטבוקסם.

הסלולבנתיב ,תנאיעלהפוגהמעין
הפיקואזהמהירהכיליוןאלשהוליך
היההזמןרובאךאדירה.שירה

אלאיוצרלאיוזמה,חסרמשותק,
נסיגהתוךמתקדםטלאים,מטליא
הכרכרהקרקעיתעל"רובץ ,לאחור

בדרךנעוץומבטואותוהנושאת

 ,סארטרכדבריונגוזה",ההולכת
שנותיו-25בבספרוהמתמקד

 25בגיל ,בוולדשלהראשונות

היצירתיתעבודתונסתיימה

לבזבזהספיקגםאזעדהחשובה.
שתמיתבמחלהלהידבק ,הונוממחציתיותר
ביכוריויצירתאתולהשליםאותו

כלאתכמעטכברהמכילה"פאנפרלו",
יוביצירותלהתפתחיריםהעתהנושאים

והואהנסיגהכברהחלה 25בגילהמאוחרות.
 ...עקבותיועלבחזרהחייואת"לחיותבחר
זקן ,יותרקודררקמצב,באותוהואשנהכל

יותר",חולבי ,יותר
יותרסימלה,שזומשוםהקדמהאתשנאהוא
הואואילו ,העברעלהעתידנצחוןאת ,מכל
 ,העתידאתשנאהוא .בעברתקועהיה

שהואשעהטווחארוכותמשימותהמחייב

משתאהשהואשעהמחויבות,מכלנמלט
מכאן .בעברחייוהיושכברמהלנוכח

לחיותממנונבצרההווה.לגבישלוהשיתוק
שהיהמשוםבמלואםאותםולמצותחייואת

כךאחר ,מהוריותחילה-בבריחותעסוק
תוםעדשמוצההווהגעךהיהלא .מנושיו
כשהיהבו:היהלאשהואמשוםבעיקר

ראההנוראה""היהודיהשלבזרועותיה
טהורה,-האשה·מלאךאתרוחובעיני

שלבסלוניםומרוחקת.קרירהצוננת,
ההתפלשותעלחלםגנותהמהוהגבירות

היהזה .למיניהן"הנוראות"שלבמיטותיהן
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בכאבהכרוךדוסטויבסקאיעונגמין

 .אחרלמקוםהכיסופים
מרמזיותרמספקיםבודלושליומניו

שלמלבושןניחוחהפטישיסטיות.לנטיותיו
ובעצםגופןממגעיותראותושיברנשים

מנשים.יותרכנראה,אותו'משכוגברים

באישיותוטמוןהמרכזיהשיתוקגורםאך

מראש.שנגזרבגורלואמונתוהנרקיסיסטית
בכללידתומרגעמושכנוחייוכיהאמיןהוא

מוותעלחשבהואהגיהנום.מדורי
"בכלהתאבדות.במחשבותו'השתעשע'

האפלבצדוכברהואהחיים,ביןבעודורגע,
בעמדהמתייצבהוארגעבכל ...הקברשל
המתים.'חייו'תולדותאתלכתוביוכלשבה

סוחףמותםאתהשואליםחייםאחריהמעקב
החרדהדרוך;האיוםנשימה.קצריאותנו

כשרוןמלאצעיר'אישמביאמהנצורה.
אלרכוןכשהואחייואתלבלותוהבטחה,
קברו?

שלאהפגימותתחושתהמוות,עםהרומן
מעשהמעטים.לאליוצריםמשותפיםתתקון'
חדשים,חייםלברואניסיוןהואהיצירה
החסרעללפצותאוהמולדהפגםאת'לתקן'
בספרוזאתמנסחעצוסארטריח.דגםוהפגם

עליה"בהשקיפי ."המלים"גרפיביוהאוטו
רעבחינתלידתילינראתהקבריממרומי
בהחלטארעיתהתגלמותבחינתהכרחי'

כדיצורתי:לשינויהקרקעאתהמכשירה
לכתוב'.'היהצריךמחדשלהיוולד
אבלחד-משמעיות.תשובותאיןלסארטר

לאעצמו'לסארטראולי(היאה,אבחנההנה
לגמרישקועים"כשאנומלבודלר>:פחות

אך .עצמנואתשוכחיםאנובהתבוננות

עצמואתשוכחשאינוהאישהואבודלו
שיוכלכדיבעצמומסתכלהואלעולם.
שבהלכיהזעיר ...מסתכלעצמואתלראות
כשהםנולדיםשבתשוקות,הרפההרוח,

מפוענחים",מובטים,

-אתהמסתכל·כדי·שיוכל·לראותעמדת
ההמלטיתכהתלבטותכמוהעצמו-מסתכל,

הןגםמשותפותלחדול'אולחיותבין
בודלומעטים),לא<ולאנשיםרביםליוצרים
מביצתאליוהנשקפתהבבואהאלמתבונן

הפרשנותבמאמרלחדול.ובוחרחייו
המבקרמסתייע"המלט"עלשלוהמפורסם

האקזיסטנציאליסטיתהעמדהבתמציתקרטיאן
לנו;עשומהחשובזה"איןסארטר:של

במהעושיםשאנחנומההואהחשובהדבר

לנו'.'שעשו
לאישושניצחתדוגמהלסארטרהיהבודלו
בחייםמראש,שנגזרבגורלהאמונה .תורתו
כאמתלהלהתפרשעשויהלקללה,שנדונו

עצמו.עללהביאבחרשבודלולקלקולים
"ניסיוןהםסארטר'קובעבודלו'שלחייו

המופשטותהנסיבות ...ריקבחללשנעשה
להעידכוחואתמייפותהניסיוןשללמחצה
זו'אמתעלורע,אחלושאיןרועם,בקול

זההלעצמובוחרשהאדםהחופשיתהבחירה
 •גורל",בפינושמכונהמהעםלחלוטין

שבתטיול
זהבילאה

ה~הריםלפניט~ףל ,בדיעבד

סך~יתת i '~~ל~ם> /o~;רף(~~קךה
ע 9 ~~ןאס:הלא
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האמיתיואתהגולםאתלפגוש
נצררות

הוצאתהגולם;מיירניק:גוסטב
 1997קראוס;מריםתרגום:כרמל;

המהר"לידיעלשנבראהגולםגדת ·~ =
_._;"'' 
שורשיהאך ,-18הבמאהמפראג ... ·.~

בסיסמהווהבהרבה,'.קדומים
המאה.בתחילתשנכתבמיירניקשללסיפורו

בשיבושיםמיירניקאצלמובאתזואגדה
הטארוט,מהקבלה,מוטיביםבלילעםרבים,

שיבושיםחלובהםשגםוהמיתולוגיה,
הרמפרודיט?)הואאוזיריס(מאימתיתמוהים

פנטסטימצמרר'עלילהלסיפורוהופכת
 .למדימופרךאףהאמתולמעןוסוריאליסטי'

הטוביםמאבקעלמתחסיפורזהולכאורה
שהעלילה,אלאמנצחים.כשהטוביםברעים
למדידלשלההספרותיהשכנועשכוח

אלאאינהצדדיות>,חדפלקטיות,(דמויות
עמקיעלחשוביםרעיונותלבטאכסות
ויעודה.תהליכיההנפש,

הגולםאגדתביןקשרטווהמיירניק
ועודהחיתה,שבפראגמשוםלאלכימיה,

ה-במאההתגוררובההזהב,סימטתקיימת,

הקיסרידעלשהועסקואלכימאים 17
במדעענייןלושהיההשנירודולף

גולמותקופהבאותהאשרובמסתורין'
שבפראגומשוםהאלכימיה,ידיעלבעיקר
ועדיין'מפראג,המהר"לידיעלהגולםנוצר
טמוניםהגולםשרידיהאגדה,אומרתכך

הישן'הכנסתביתשלהגגבעליית
התקיימה-1592בכיגםידועהאלטנוישול.

השני.רודולףלקיסרהמהר"לביןפגישה
הגולםהאגדה,לפינודע.לאפגישתםתוכן
התחיההוא .לולסייעכדיהרבידיעלנברא
אומצחו'עלשנכתבהמפורשהשםידיעל
מעברשגדלאלא'אמת',האלשםידיעל

הרסנית,אוטונומיתפעילותכדיעדלממדיו
שובאותוהופכתממצחוא'האותהסרתורק

גםהיוותהזויהודיתאגדה ,'ל'מתלחומר'
שנכתבהקוסםשולייתלסיפורהבסיסאת
בניסוייםעסקהואשאףגתה,ידיעל

אלכימיים.
מארייאתמבטאתהגולםשאגדתלינראה

שהתדמההאדם,שלהאלכימיתהעשיה
ומתיימרחומריםמצרףכשהואלבורא,

הגלם,חומרהואבחומר'כמוברוחלשלוט
מגייםאלמנטיםאכןהתהליך.אדוניולהיות

המעשית,בקבלהוגםבאלכימיהגםהיו
חלקולקחתצירופיםלצרףביקשוכששניהם
ושניהםהרוח,ובתמורותהחומרבתמורות

להגיעוביקשווהחומרהרוחיחסיעלתהו
השפעותשהיוגםידועהרוח.אלמהחומר

שלוםגרשםוהאלכימיה.המעשיתהקבלהבין
קבלית-מגיתעשיהביןאפשריקשרמציין
מעיןעפר'מכניסיםשבוכליבתוךגולםשל
שיוחסואלכימייםרעיונותלביןסגור'כלי

עוברזעיר'אדםבראשכביכוללפרצלסוס,
שלהסגורהכלי(בתוךמלאכותי

שנקראהרמטיקום>ווסהאלכימאים,
צורהשהואחושביםשישהומונוקולוס,

ביקשואותהאשרהחכמיםאבןשלעוברית
הגולם ) 418(עמ' 1להפיק.האלכימאים

החומרי-גולמי,שביןברצףמתקיים
הנצחי-וביןה'מת',התמותה,בןהמתכלה,

דברבאחריתכותבאידלה'אמת',אלוהי,
רניק·מייהביעמסוימת,"במידההספר:של

גםהמופיעהלגולם,הנוגעתדיכוטומיה
חולףיצורגיסאמחדהיהודיים:במקורות
גיסא,ומאידךלעפר'וסופומעפרשיסודו

(עמ'העליון"האלוהיהאדםקדמון'אדם
שמולידההיאהזוהדיכוטומיהוהרי ,) 228
הזהבאתלהפיקהאלכימיהדחףאת

שהואהחומרי-גולמימתוךהנצחיהאלמותי
וכליה.תמותהבן

אתנסיוס,הואמיירניקשלגיבורושםואכן'
מזההשידנגנזכורהאלמותי.הואשפירושו

האלוהיהגרעיןעםבנפשהאלמותיאת
לפיישו'ה'עצמי',לוקוראשהואבנפש,

מסמלבאנושי'המתגלםהאלוהיבהיותוידנג,
למהשמקבילה'עצמי',ארכיטיפאת

כמההאמיתי',ה'אנילוקוראשמיירניק
מיירניק:שללניסוחוידנגדבריקרובים

היאיהאמיתי'ה'אנלהכתרת"ההמתנה
הנוצריהמשיח ,) 197<עמ'למשיח"ההמתנה

מספרתמיירניקבגירסתהאגדה •ישוהיגר

-שניםושלוששלושיםכלמופיעשהגולם
ישוכמו-ישושלחייושנותמספרזההרי
אדםשאותולהניח"עליךולכןלתחיה.ששב
ה'גולם',בשםמכנהושאתהאליךשבא

ק Jtך 11 (.)גזסטב

הגולם
חייבאמצעותהמתיםתחייתאתמסמל
הואמיירניק,לפיהגולם, ,) 5 7<עמ'הנפש"
כיהנפש,חיישללתחיה-גאולהפתח

עםגיבורושלהמפגשמיירניקשלבגירסתו
עצמו:עםלמפגשלז;ןסעפתחהואהגולם
עכשיו"'אני'זה"מיבשאלהפותחהספר
לאאפלה,דמותאותופוקדתואז ,) 8<עמ'

אתוכןעתיקספרלומעניקהאשרמזוהה,
ששמופונת,אתנסיוסשלכובעו-זהותו

יעדהואזהב(והריזהבבאותיותכתוב

ושוב),שובכאןמופיעוהואהאלכימיה,
חווהשאני"מהכייודעהואזאתבעקבות

 ,) 20<עמ'האמיתיים"החייםהםעתה

סביבחלומיתעלילהפותחהגולםעםהמפגש
 .הגיבורנפששלהנסיםשמסמלותדמויות

הללהואוהטובהסוחראחרוןהואהרע
הגולםעםקושרהואהאנושיהרעאת .הכהן
אתמפיושנוטליםברגעחימרלדמותהחוזר
כל"עלוליםואזהרוחני),(היסודהקמיע
צלםאתולאבדלהתמוטטאנושיצוריאותם
אומושגממוחםשימחקוגעברהאדם

רע.שוחריהופכיםוהם ,) 22שאיפה"<עמ'

אפשר .העליוןברוחניקשורהטובואילו
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 1:~ו
נפגשהואהגולםעםמפגששבעקבותלומר
הבראשיתי'(החומרמטריח'ה'פרימהעם

דהיינואישיותו'שלהאלכימיה)בשפת
הלא-גולם>(מלשוןהגולמייםהחלקים
הזולתעלמושלכיםהםכןעלאשרמודעים

בנפשו'הנשיהחלקוכןוהלל'אהוון(כגון
ולאומרים>אנג'לינהבדמותהאנימה,
שלהמגמהשלו.כהוויותיולומוכרים

החומר-אתלעבדהיאידנג,לפיהאלכימיה,
ועידוןזיקוקתהליכישיעבורהגולמינפש

של('ספרציו')הפרדהוכן('סובלימציו'),
האדםשלמודעחיבורשמאפשרתההשלכות,

עלמיירניקשלבניסוחנפשו.לחומרי
אומרות"סבתותינוהלל:מפיהמובאהגולם,
האדמה,פנימעלגבוהמתגוררהואעליו:
אחד'חלוןרקשבודלתות,ללאבחדר

האדם,בניעםלהתחבראפשראישמתוכו
בשלוםיחיההואולעדנו'לרתקוהיודעכל

כדי .) 91<עמ' ".עצמועםבידידותו

עצמועםובשלוםבידידותיחיהשגיבורנו
הנעלמההדמותלכן .כולוהסיפורמתרחש
את"פענחתיהעתיק:הספראתלומעניקה

האותהנשמה'.'הריון'עיבור',-הפרקשם

 ...ואדוםזהבבצבעיהמצוירתע'הגדולה
<עמ'לתקנה"התבקשתיואניפגומהחיתה

ויטאל:חייםהמקובלכותבהעיבורעל .) 16
אצלנקראבחייםגלגולשהואזה"ועניין
אפשרולפעמים ...העיבורסודהחכמים
 ...צדיקאדםשלממש,רוחבושיתעבר
מעולה,היותרהצדיקשלהשנית ...והנפש
בבחינתלותהיהלאחרונה,לושבאה
כלהאדםנפשיתוקןולפעמים ...נשמה

כךעל .)'בהקדמההגלגולים.(שער " ...כך
רמזיםישכאןלעיבור'"באשרקורי:אבכותב

אינטראפסיכיבתהליךשמדוברלכךברורים
האישיותהתפתחותשעניינו(פנים-נפשי>

שהופנמואלהאוהפנימיים,הדימוייםמתוך
מיירניקשלשגיבורולומראפשר . 2בתוכה"

פרכתאתנסיוסשלברוחועברמת
 ,עצמואתבוומזההאותומפנים(האלמותי),

אותונשמה','הריוןאותואתלעשותכדי
הפגימה','תיקוןשלהתפתחותיתהליך
'תיקון',שלהקבליבמונחמשתמשמיירניק

יגאלובהאשרהנפש,לתיקוןשמתייחס
הקליפותמןהאדםשלהרוחנייםהניצוצות

החומר.של
עצמיחיפוששלתהליךהואהתיקוןתהליך
הלאנפשותהומותעםבמפגששכרוך

בהליכתומתוארזהתהליךידועים.
אשרהעירשלהחת-קרקעייםבמסדרונות

עצמודמותאתפוגשהואדברשלבסופושם
אניממול:שם"והואבו:המביטכגולם
אתפוגשהואלכןוקודם ) 82<עמ'עצמי"
אותוהיהמהידעתי"עתההאחר:בזר'עצמו

הואדומה ...בקרביאותולהרגישיכולתי .זר
שאם ...נראיתבלתיחלולהלדמותלנגטיב,
בתוכניהבעתהואתאותהלהטביעברצוני
 ,) 20<עמ'לתוכה"להיכנסעלישליה'אני'

פנימי',"אניעםמפגשזהואידל'שלבניסוח

ומרתק,מפחידהרציונלי'האנימןהשונה
שלהגיבור ,) 227<עמ'ומהפנט"מקפיא
חלקיעםבמפגשחייבשהואיודעמיירניק

עברואתשכחהואכליל:שנשכחוהאני
נכזבת,אהבהבושהיומתבררכךשאחר

שכח-חברןכרמחזיהפחד .רזואישפגערןשי

בפחדכרוךהלא-מודע,הנפשמחלקמודחק,
הפחדביןהקבלהרואההואהשיגעון.מן

-מהגולםהפחדוביןהלא-מודעתמהנפש
ששניהם-הרסניפוטנציאלישבושאף

'החדר'את"נעלומוצא:ללאבחדרסגורים
חדריםאותםאלמקשרתחוליהשהיווה
החייםבתוךביתבלילבןאותיהפכובמוחי'

סיכויכלממניושללוסביבי'הרוחשים
 ...שלי!האבודיםבזכרונותמחדשלזכות
ולמעשילמחשבותישהמניעיםהבנתי

 ...נשכחתאחרת,בהוויהשםאימוסתרים
לאשורשמתוךשצמחזלזלהנני'קטוףצמח
אלהכניסהאתלגלותבידייעלהאםוגםלו'

טרףאהיהלאהאםנעול','חדר'אותו
להציץניסיתיאילו ...לשם?!שגורשולשדים

שלי'הפנימיותשלהמסווגהחלוןתוךאל
ולבשויותר'יותרברורנעשההמוזרהקשר
 ...במליםלתארהשאיןמאיימתדמותעבורי

אתמוצאאינושאישחדרישנו :בגטוגםוכך

מתגוררהצלליםמעולםיצוראליו.הכניסה
ומפיץבסימטאות,לזמןמזמןמשוטטבו'

 ,) 43<עמ'סביבו!"האנשיםביןובהלהאימה

החיבורהואהתיקוןאוהפתרוןאוהריפוי

הנשכחהחלקלביןהמודעתהמציאותבין
הםהחלומותובשינה.בחלומותגםהמרומז

<עמ'וביטחון"עוצמהרבתמוכחת,"מציאות

בקרבםמסתיריםאלהומותי"חל ,) 196
מנבכיושםפההמגיחותאפלות,אמיתות
מתוךרשמיםכמוהערות,בשעותהנפש

טמוןו"המפתח ,) 22<עמ'קסומות"אגדות

האני'ל'דמותהאדםבמודעותורקאך
הקטנים,הסדקיםאתבשנתושימצא ...שלו

לביןהערנותביןהתודעהחודרתשדרכם
מהלכישניכאילוו"נדמההעמוקה".השינה
זה,גביעלזהבנולהתקייםצריכיםחיים
בטרםבר'עץגביעלטפיליצמחכמו

 .) 196<עמ'ההתעוררות"נסיתרחש

ספרואתשפרסםשמיירניקלגלותמדהים
פסיכולוגיתתפיסהמבטא ,-1915ב

אתהןלהפליאשתואמתאינטואיטיבית
האישיהלא-מודעאודותעלפרוידתורת

ידנגתורתאתוהןהרסני'ההופךהמודחק

מולדים,ארכיטיפייםוסמליםכוחותבדבר
שלספרוהקולקטיבי.מודעבלאשמקורם

שנים-15כהמאה,סףעלהתפרסםפרויד
לפרסםהחלידנגמיירניק.שללספרוקודם

הפסיכולוגיהעלספרואבללערך,-1907ב
שלהרעיוןאתפיתחבוהלא-מודע,של

ב-רקהתפרסםהקולקטיבי'הלא-מודע
ה'עצמי'ובהגדרתבאלכימיהועניינו , 1917
שלספרו .יותרמאוחרותבשניםהחל

סביר .בזמנולהיטהיההאוסטרי'מיירניק
קראושידנגמפרויד'הושפעשמיירניקביותר

ההפך>.(ולאממנו'והושפעמיירניקאת
עלהמשל-קפקאשלהחוק''שער<אגב,
-האדםשללנפשו-יחידתוההכרחיהשער
ברצוני ,)-1916בופורסם-1914בנכתב

שלהמקורייםיסוחיוכבכאןלהתמקד
לתורתמדויקתחפיפהבהםשישמיירניק,

 ...הרפאים"רוחידנג:שלהארכיטיפים
וחושפתהקולקטיביתהנפשאתמסמלת
אתכהלכהלפענחידענורקלו ...אותה
"עליך ,) 38<עמ'הזאת"הסתריםשפת

סמלי'באופןשחוויתהדבריםאתלראות
הכחולים-האנשיםמעגל ...חלקיתלפחות

ה'אניים'שרשרתהואאותךשהקיפוהזוהרים

נושאאשהילודשכלבירושה,העוברים
רקהיאנפרדת.ישותאינההנפש .עימד

כפיתהיה,ואזלכזאת,להיפרעתידה
היאשלךהנפש :'.'בת-אלמוותזאתשמכנים

שהואנמליםקןכמו'אביים'שלמצבורעדיין
בתוכךנושאאתהרבות:נמליםשלמצבור

אבותאלפישלנפשותיהםשרידיאת
כללגבינכוןזהשלך.הגזעראשיאבותיך'
ביצהמתוךשנולדהתרנגולתהריהברואים.

מחפשתחיתהלאמלאכותי'בבית-דגירה
אלמלאלה,המתאיםהמזוןאתמידלעצמה

שלהמצטברהניסיוןבקרבהחבויהיה
היאהאינסטינקטשלמציאותושנים?מיליוני

הקדמוניםהאבותשלנוכחותםאתהמסגירה
"אדםאחר:דימוי ,) 195<עמ'ובנפש"בגוף

בצבעיםשכדוריםזכוכית,לצינורדומה
וכן: ,) 197<עמ'דרכו"עובריםשונים

המחזיריםהםהנסתרים,הצרים"השבילים
אלה,דבריםהאבודה:המולדתאלהאדםאת

בלתיוכמעטעדיןבכתבבגופנוהחרוטים
פתרוןאתלנוהמבטיחיםהם ...לעיןנראה
הואהסמלעל .) 61<עמ'האחרון"הסוד
נצחיסמלאלאאינובעולםדבר"כלאומר:
אתלהסיר .) 58<עמ'אבק"שללבושהעוטה
הזיכרוןאלרקלאלשובמשמעהאבק

שעימדזיכרוןאלגםאלאהאישי-הביוגר,פי
שלארכיטיפיזיכרוןאותודהיינולעולם,בא
לו:יקשיבשהאדםשרוצהלמודעותדחף

בואעם ...עצמךידיעלנקראת"אתה
חדוזיכרוןידיעההזיכרון'גםיבואהידיעה,

מה,דברממנישרצה"קול .) 59<עמ'הם"
להביןהצלחתילאמאמציכלחרףאשר
בדפיולאמוחיבדפידפדפתיכאילו ...מהו

הקוללישאמרהדבריםכלאתהספר'
שהםאלאהיוולדי'מיוםבחובינשאתי
הזה"היוםעצםעדונשכחומבינתיהסתתרו

הדרךאתלמצואשבכוחיו"כשם ,) 18<עמ'
אוכלהבנתי'כך ...עוריבימיאלחזרה
השוכנתרחוקה,מולדת·אותהאלגםלהגיע

 .) 61<עמ'המחשבות"לכלמעברשםאי

<לפיהאותיותמשמעותעלתהיהמתוך
סמליהםשבווהאותיותהספרמיירניק
היחסאתלמצואשישמביןהואהנשמה>

אנושיהכללביןוהמשתנה,הקבועביןהנכון
שיובאבמשל'לראותאפשר .והאישי-ייחודי

הארכיטיפיביןהיחסאתגםלהלן'
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שהכתבאתם"הסבוריםוהאינדבידואלי:
מתוךבלבדבעיצוריםנכתבשלנוהעברי

לאהחיהשהמלהכדילא?ותולבשרירות
כל ...חייבקפואה,לדוגמהותהפוךתתאבן
הסודיות,התנועותאתלמצואאחד

אתלו'ורקלו'והמגלותלוהמתאימות
לגשרהיכולת .) 89<עמ'הכתוב"משמעות

באותומגולמתבאדם,מצויההניגודיםבין
האלוהיתהיאהיא(ואלוהים),אדםשלא'

הוא"האדם :הגולםאתו-ממיתהשמחיה
הואשלו'התמונותבספרהראשונההדמות
דומהא'העבריתהאותעצמו:שלהכפיל

עלהאחתבידוהמורהלאדם,בצורתה
הדברופירושמטה,כלפי-ונשביחהשמים,
<עמ'למעלה"כמוולמטהלמטהכמולמעלה

90 (. 

 .שלוהכפילשהואאומרהואאתנסיוסעלגם
במציאות-עצמודמותהתגלמותהואהכפיל

הגולםעלשלוםגרשםאומרוכךהמוחשית.
גיבורשלהכפילמןבו"ישמיירניק:של

ותוךנפשוגאולתעלהנאבקאמןהסיפור'
שאינוהגולםאתגואלומטהרהואכךכדי
שלונגאלוהבלתיהמשועבד'עצם'אלא

הואבקבלהה'עצם' .) 381<עמ' . 1עצמו"
ללמדושבאעצמושלהרוחניהכפיל-צלם

הכפיל-כך .עצמואודותעלחשוביםסודות
הנשמהשלהדרךלמורההופךהצלם

עםאדםפגישתשלוהחוייהבדמות,המתגלם
לעולםבכניסהגדוללהשגנחשבהעצמו
עלגםוהנה .) 358-380עמ'(שם.הסוד

רפאיםרוחשהואאומרמיירניקהגולם
דמיוןיצירהמציאות,ממלכתאלהפורצת

אינהגשמייםלחייםשתשוקתוומחשבות
הנסחטתו"פנימיותנומנוח,לונותנת
תוכלרפאיםרוחשאותהכדירק ...מאתנו
אשתועל .) 38<עמ'מוחשית"צורהללבוש

פניםאלפניםהגולםאתשראתההללשל
לכלמעלעתמשוכבחיתהש"היאמספרהוא
שיצאהשלה,בנשמהורקאךשמדוברספק

כשהיאמולה,קטלרגעוניצבהמגופה
הזה"היצורשלפניותווימתוךבהמתבוננת

רוחנית:תכליתלמעןזאתוכל .) 40<עמ'
במהירותמתפשטתדורבכלאחת"פעם
היהודי'הגטודרךרוחניתמגפההבזק

לתכליתהאנשיםנפשותאתתוקפת
קווי ...ומשאירהמעינינו'נסתרתמסוימת,

לפניכאןחישאוליאופיינייצורשלמתאר
וצורה"דמותללבושצמאוהואשנים,מאות
בדמותהתנסותועלאומרידנג .) 38(עמ'
דמותמציירשלישהלא-מודע"יתכןכזו:

התממשותהעלעומדתהיאאךאני'שאיננה
אתלהבחיןהואהעיקריהעניין ...בתוכי
ידיעלהללוהלא-מודעיםהתכניםמןעצמנו

עםזיקהלידילהביאםעתובאותההאנשתם,
בדרךמתגלהמודעשהלאהעובדה ...המודע

 • 3עמו"להתמודדלנוהמאפשרתהיאזו

אתמקבלשהגיבוראחריהסיפור'בתחילת
חיזיוןרואההוא ,'ע-הלתיקוןיעורר

צורהשלבשוחבוקיםזוג"בנישלהתגלותי

וחציהגברחציהאחת,לדמותוהיוחדשה
 ,) 17<עמ'הרמפרודיט"שלדמות-אשה

אדוםוכתרמלכותכסעלצדף,עלשיושב
כחיבורהתיקוןיעדמוצבכאןראשו.על

כברשנחשבו-והנשיהגברי-הניגודים

ה'הרוסגמוס',קודש,כנישואיעתיקיםמימים

האליםאוהמלכיםשלהזיווגידיעלוסומלו
יונג,לפיההרמפרודיט.ידיעלאו

הנפשבזיווגכרוכההעצמיאלההתקשרות
הגברי-שלהניגודיםזיווגהחסר'חלקהםע
יעדבאלכימיהגםוהנההאדם.בנפשנשי

עלשמסומלהניגודים,איחודהואהתהליך
הזכרי-חיבוראוהקדושיםהנישואיםידי

מאחדהאלההרמפרודיט.בדמותנקבי
הואכהרמפרודיטלעתיםשמתוארהניגודים,

אוזיריס,המצריהאלעם(ולאהומס-מרקורי
כמובןבטעות).מצייןשמיירניקכפי

באגדהכללמופיעאינושההרמפרודיט
מחברמיירניקהגולם.שלהמקוריתהקבלית

חדשה,אגדהלכללשוניםאלמנטיםכאן
ביתעומדהאלכימאיםשבסימטתהמספרת
אבןובוהאחרון'הפנסאל'החומהשנקרא
שיעורובלוםאוצרקבורשמתחתיהגדולה
בויתגוררהימיםשבאחריתביתלשמש

ההרמפרודיט.

סימטתאלגיבורנומגיעהספר'בסוףוהנה,
האלהואהכניסהשערובההאלכימאים

הדלתות:הםחצאיוכששניההרמפרודיט,
הפןהואוהשמאליהנשיהפןהוא"הימני
(הארכיטיפהאלמהותהואהשערהגברי",

לקראתשערוחיברהקדושים>ישואיםחבשל
אתבעוברוואמנםבאנושי'התממשותו

ואתנסיוסמריםושםלמקדשמגיעהואהשער
וכיווןהקודש.נישואיאתלממששנועדו

שלכפילואלאאינוהאלמותישאתנסיוס
דרךמוליךהספרשלסופוהגיבור'

ההתמזגותאלבקרבוהאשהעםהנישואים
עומדתשליהראי"תמונתכפילו:עםהמלאה

לבןבמעיללבוששליהכפילהמפתן'על
שאנילי"נדמה ,) 211<עמ'ראשו"עלוכתר
דומותכךכלפניובמראה,עצמיאתרואה
"אנוכימזה,יותרואף .) 221<עמ'לפני"

הרוח,ממלכתשלהנחשידיעלשנושכנו
הגזעעלשעברמהכלאתבחיינוחווים
הכדוריםשלו:ההיסטוריהבמהלךשלנו

בצינורזהאחרבזהרציםהצבעוניים

אנוקיצם,אלמגיעיםוכשהםהזכוכית,
האלוהיםשללמראה-לנביאיםנהפכים
 ,) 198(עמ'ובעצמו"בכבודו

שירליאור

מהאח)(שירהיקריםחורי
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שללאלודומיםרעיונותשלמרתקפיתוח
שלהמיוסרתבאוטוביוגרפיהמצוימיירניק

שלעצמי'דיוקןקמרון:אסתרהמשוררת
הגולם,עםעצמהמזההקמרוןגולם".
אות ,'צהיאאותהשתחיההקדושהכשהאות

צלאן.פאולהמשוררהרוחניאהובהשלשמו
רוחנית,נוכחותעםזיהתההיאצלאןאת

ייצג,הוא .היהודיוהמשיחהנוצריכגואל

הוצגשלאבדרךאלוהיםצלם"אתלדעתה,
אנולהדמותכאותה-בעולםכןלפני

בינהההזויהקשראתזיהתההיא 5 • 4מחכים".
הספירותשלהקדושיםהנישואיםעםלצלאן
במערכתוהנשיהזכריאיחודובינה.חוכמה

העולמות,לתיקוןשנועדהקבלית,ספירות
בחייהמימושברכתהליךידהעלנחווה

הגמורהשההזדהותלומראפשרהפרטיים.
משמעותאתהמקבלהגולם,מהותעםשלה
ההבחנהואיהגברית,הקדושהמהאותחייו

ההזויגולםלגורמיםוהחיים,המיתוסבין
נטרפיםאז .תחתיואותהולמחוץלקרוס
 •נפשה.גבולי

מקורות

ירושלים,ביאליק,מוסד .בקבלהיסודפרקי ,.גשלום. . 1
1977 , 

תל-אביב,.רמות-אוניברסיטתוהמעייןהלב ,.מאנקורי . 2
 , 1991 , 43עמ'

אנקורי,-תרגוםמחשבות.חלומותזכרונות ,.ג.קידנג . 3
 , 1993 , 170עמ'תל-אביב,רמות-אוניברסיטת

בלומרטתרגום:גולם.שלעצמיצ-ניתוח ,.אקאמרון , 4
 , 1987 , 172עמ'המאוחד,הקיבוץ ,.ר

שלספרהעל-כמיתוס""אוטוביוגרפיה ,.רנצר , 5
 9,7,1988משא,דבר,עיתוןקאמרון.
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 ,~ 5~ו
יפאנינ ~

ניצן-קרןטל

~ ...... 
הקטנההצמרכפפת-בידידהלכנוהתחלה

שלי'החלקההעורכפפתבתוךשלווהכחולה
מסכימכוסותחנויותמולשומם,הכמעטברחוב
היהולשיהרוחהתחזקהאחר-כךנעולים.ברזל
כמהובתוךהידייםעלאותולקחתיללכת.קשה

אברכיםשניעמדולתחנהבכניסההתחתית.לרכבתהגענודקות
קפצושלהםהראשיםשניכשנכנסנו'יצאה.לאעודהשבתועישנו.

ואמרמהםאחדחייךאנחנורקשזהוכשראואלינו'והסתובבויחד
שלום","שבתבלעג:לי

חיכומאיתנוחוץלמנהטן.לרכבתלחכותוהתיישבנופנימהרדנוי
בקרוב.תבואלאשהרכבתוידעתיכושיותנשיםשתיעודרקשם

רקיוצאתהשבתכישיאתלקחתלברוקליןעדלבואהסכמתי
אבלמאוחר.כל-כךאותויחזירשפרנקלרציתיולאבשמונה
המתנותשתיעםרכבות,בשתימשעה,יותרנמשכהלכאןהנסיעה
לדירהשהגעתיועדבתחנות,ועכורומחניקבחוץקרוהיהארוכות,

להבאהאחרונה:השבתשזאתלווהודעתירתחתיכברפרנקלשל
החברותאשלהיוםזהאםליאכפתולאראשוןביוםשיאתשיקח
וחוץלהתווכח,בליהסכיםהוא .אחרסידורעלשיחשובאושלו'
ושמח,שליונראהושיחדשיםצעצועיםמלאהיההקטןהסלוןמזה
מי.דנרגעתיואני

אמאאפילוהתחרד'נקלשפראחרישהתגרשנוחושביםבארץכולם
פרנקל","הרבבמכתביםלולקרואשהתחלתיאחריבעיקרשלי'
שנפרדנולהסביראפשראיךכיכך'זהאתלהשאירמעדיפהואני

יוםנקלפרהגיעחודשיםכמהכעבורורקהגדול'הסרחוןבזכות
למען-נבהלשיזקן.ומגודלשחוריםלבוששיאתלקחתאחד

שזהאותולשכנעשעהחציכמעטלפרנקלולקח-אניגםהאמת
החיות.לגןאיתרלבואהסכיםששיעדדףדי'אבאהוא,

הריחלאפעםאףזההעסקההוא,הגדולהסרחוןלפניגםובעצם
נמתחתוהעוינותבבוקרראשוןביוםפארקבסנטרלמטייליםטוב.

להחליףבלישלוש,שעתיים,שי.שלהעגלהמעלגגוןכמובינינו
בכללזוכרלאהספה,עלהואביחד:לאבווידאו'סרטרואיםמלה.
בקושיהרצפה,אתמטאטאהאניהזה.הסרטאתראינושכבר

השחקנים:לפניהמשפטיםאתאומרתלפעםמפעםמסתכלת,
?' Dash, am I keeping you from writing -
. No, you are keeping me from sleeping -

הפניניםמתרבותכך-שליהזיכרוןעליותראותישונאשהואככל
- Where did you getמושלם:בתיזמון ,ידכלאחרמפטירהשאני

?' the midget אתחוטףניקולסוןשג'קלפניאחתשניהשואלת,אני
לאאבלתהומית.טינהאלינושבתשלוומהעורףבפרצוף,הבומבה

בשתיקהבצדצדלשבתועוד'עודזהאתלמשוךיכולנומזה.מתים
-זריםשניכמולאשי'שלהתיכוןסיוםטקסעדמעכשיונוקשה

-הזאתהמורגלתהמשומשת,השנאהלעומתחסדהיאזרותהלא
אתשקיבלהאיומהצחנהבדמותהגאולהלנובאהלולאועוד'עוד

כאילושלא-ייאמן'וחודראליםריחהביתה:כשחזרנואחדיוםפנינו
האשפה,בפחבמטבח,המקוראתחיפשנובדירה.משהולנוהתפגר

מצאנולאהחירום.מדרגותעללחלונות,מחוץאפילובשירותים,
נהפכההחיפוששלהקדחתנותושוב.שובבזהזהנתקלנורקכלום,
רקבצרחות.התכלהלנשוםשהצלחנוהאווירומעטנורא,לכעס
כך.להישמעיכולותלהיצעקשניםשחיכוצעקות
לפוגהסרחוןהתחיליומייםכעבורהדירה.אתפרנקלעזבלמחרת

זרלעצמיקניתיואניגרושיםהיינוכברשבועייםובתוךלאט-לאט,
ענקי.פרחים

שאלגדולה,מגלשהעםקטנהלגינהאותולקחשאבאליסיפרשי
למרלבורו.פרסומתבמודעתובההעלינשעןואזהרכבתתגיעמתי
בליבוודיפדפתימבהטןשלמקומוןאיזההיהלידיהספסלעל

ידבחנותמעצביםבגדישלמבצעעלמודעהשראיתיעדלקרוא,
ונזכרתימהעבודה,רחוקלא , 78רחובפינתבלקסינגטוןשניה,

קניתי.ניקויחומריעזב.שפרנקלמאזבגדשוםקניתילאשבעצם
כדיניקיתיבהתחלהריחניים.הכיחדשניים,הכימרוכזים,הכי

אתלארוזלפרנקלעזרתיאחר-כךהסרחון.משרידילהיפטר
שהיינוהשניםכללוהענקתישלאובלהטבמסירותשלו'הדברים

הביתאתלרוקןוהמשכתילקח,שהואבמההסתפקתילאיחד.
התמותעיניהםבזכותזכרו.אתמהםלקרצףהצלחתישלאמדברים

אבלהווידאו'אתמכרתילאדמנוושלפינוקיושלוהעגולות
אפילואותה,שהורידלבחורמופרזטיפנתתינפטרתי.מהמיטה
אתלינתןשפרנקלביוםפוטון.וקניתיבמדרגות,לועזרתי

שלהכתובתשינויעלוהודעתילדואררצתישלוהחדשההכתובת
לאשובואחר-כךשלו.מהדוארהתנקתהוהתיבהפרנקל,דייוויד
להדוףהתחלתישיאתשהשכבתיאחרילילהכללהפסיק.יכולתי

הסתערתיפנויהיהוכשהשטחולארונות.למדפיםחזרההחפציםאת
כמהשלי.הגדולההניקיוןלתאוותמדיקטנהשחיתההדירהעל

תחילתלפניאחד'יוםשלשימושבתוםהזאת,בשעהאותהאהבתי
הייתיאם-לחללשאסורטהורהשעהמיןהבא:היוםשלהשימוש
 .מהברזישרשתיתיצמאה

עודמהתחנה,ממעמקיהידייםעלאותולקחתיברכבת.נרדםשי
שהשכבתיאחרי .שלנוהשביחהקומהועדלבנייןבלוקיםחמישה

הייתיכל-כךבטלוויזיה.חדשותוהדלקתילכורסהצנחתיאותו
מבול.יורדשבחוץלבשמתישלאגשם>יירו(אוליבתחזיתשקועה
כמהליחשבתיוסתםהמסךעלקורהמהראיתילאכבראחר-כך
יחדלישוןבהם.ישתמוהיםמנהגיםוכמההנישואים,חיימשונים

היגיון'כלחסרברברי'מופרך'מנהגלינראהזהפתאוםלמשל.
שאי-אפשרהאגדהאתלשמרביחד.לשירותיםללכתכמוכמעט
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עללשמורקשהכמהיקרה.שינהבמחירלרגע,אפילולהיפרד
לישוןמתעקשיםאםממנהלהיפלטקלוכמהביחידות,אפילוהשינה

ואתהזאת,הנשימהריחקולנית,נשימהמרפק,ברך'בשניים.
הדלתעלודופקתלחזור'ומתחננתהשינה,שלהקטןמהחדרנבעטת

נגמרבפליאהשהתחילמה .קירכמוסגורהנשארתוהאהלילה,כל
לקרותעלולזהאזהרלאואםונעלם,עברלאזהכלכאילובדכדוך'

הגןעלבהזיהכרגיל'והתנחמתי'הטלוויזיהאתכיביתישוב.
יםמיותר.אחדגרגרבוואיןזוויות,ארבעבתוךושליולבןהיפאני:

שלהראשוןביוםטובהילדהכמומסורקגל'שוםבלימלבניחצץ
נקי.נקי,הדק.לגשםאדישהספר.בית
החצראלוהסתכלנולחלוןאותולקחתילי.וקראהתעוררשי

בקומתדירהבפתחעמדהשמנהאשהשמאחור.הבנייןשלהפנימית
והסתכלנוועישנה,עישנההיאמגשם.מטושטשתועישנה,הקרקע

אילם.בסרטכמובה
למוזיאוןנסענובפארקהקרוסלהובמקוםלמחרתנמשךהגשם
נראהשילרקובליהפעם,להצטרףיכלולאולרקאליזבתהטבע.
יוםמועקתאתלהרגישהתחילכבראוליאובמוזיאון'משועמםקצת
בבוקר.שני

שליאתלופתתשלוהידעכשיואבלביד'ידבשרבבוקרשביביום
הגדול'האדמדםלבנייןשמתקרביםככלשמתחזקתמוחצתבלפיתה

כואבת.כברשליהידהארבע-עשרה,בקומהמהמעליתוכשיוצאים
שלוהפהמדיהשזופותהפניםלבן'עדכמעטהמחומצןהקארה

 GOOD-MOR-"חביבות:שלבפנטומימהפעורוירג'יניה,
! NING-SHY " משחקיםכברהאחריםהילדיםחמשתומאחוריה

שיודעלהם,שהבאתיהגדוללצעצועבסבלנותמחכיםהשטיח,על
עוזבתשאנילפניהאחרון'ברגע .להחזיריודעלאאבללבכות
אתעודלאצוריכוללאשישלהקטןהגוףכאילוברכיים,פיקאותו'

וכמונום!בי:ומתפוצצתשלוהידדרךאליעוברתוהיאהחרדהכל
להגידרוצהשאניהתחינהמלותכלבגרוןלינתקעותרע,בחלום

אללו'תעזריעליו'תשמריבקוצר-רוח:מחייכתשכברלוירג'יניה,
אניולהסתלק.שיאתלחטוףהאחר'החשקותמידלהם.תתני

אמאמיכלי!"אמאוהזעקותבלעדיו'אבלבמהירותמסתלקת
וירג'יניהונעלמות.השתים-עשרההקומהעדאותירודפותמיכלי!"

שקט.בזימזוםלרדתממשיכהוהמעליתהדלתאתסגרה
" Good morning , Michal ", 09מ-דהמסךעלנשארההכתובה:o 

פעימותשלושלעבו.דוהתחלתיהקודאתהיקשתיואז , 09 : 14עד
כאילולהיכנס,רשותמבקשהראשכאבכאילוהראש,בתוךעדינות
העיניים.מוללהצטיירמסרבחשוך'שליהיפאניהגןלסרב.אפשר

במשרד.הידחומיכלי!""אמא-לאכוליכולתילאבצהריים
שיחקשהלכתי'אחרימידלבכותהפסיק .שילווירג'יניה.טילפנתי

אכלאמרה>,היא " He was willing to SHARE "<נהדרפשוט
עימעמההשפופרתעלשלההידכף .לישוןהולךהואועכשיוצהריים

המספראתהשיגהאםלשאוללאליזבתטילפנתישברקע.הבכיאת
להשהשארתיובזמןחיתהלאהיאעליה.לישסיפרההמטפלתשל

המודעהאתומצאתיראשכאבנגדכדורשליבתיקחיפשתיהודעה
 .בלקסינגטוןהחנותעלמהעיתון'שלשוםשקרעתי

בקומהדירהבתוךחיתהזאתגםהזה,מהסוגחנויותהרבהכמו

דלתחיתההצר'במסדרוןמימין'מעלית.בליבבנייןראשונה,
 • The Exercise Loftעליה:מודבקותכחולותשאותיותזכוכית
תנוחת-פרושותבידייםהגבעלשוכבותנשיםראיתיבפנים

הפעמוןלידסגורה.חיתהשליהחנותאבלשיעור.סוףשלהצליבה
- Gone out for lunchפתק:היה Be back soon , חיתהוהדלת

אופנה.מעיתונישנגזרודוגמניותתמונותשלתמיםטפטמיןמכוסה
ושלאיפורשלבעצם,מתכוניםכתבות,היוהתמונותביןושםפה

"ואזהאלה:מהמתכוניםאחדשחתםהמשפטאתקראתייופי.טיפולי
היפות",הנשיםשלוהאטום-מעטהאדישהנכון'המראהמתקבל
הצהרייםהפסקתאתהזאתלחנותהקדשתילמהזכרתילאוכבר
אמרהונאה,צעירהאשהעלתהמוליאבללמדרגות,פניתישלי.
ברגעהחנות.אתופתחה ",מדייותרחיכיתשלאמקווה"אני

עודסתםאלאמעצבים,בגדישלחנותלאשזאתראיתישנכנסתי
דיפדפתינימוסמתוךמפוקפקות.מציאותגדושהשניהידחנות

במבצע,הזההחלק"כלהחולצות.קולביאלי'הקרוביםבקולבים
לישהיהמהשלפתימאחורי.אמרההיא 11הנחה,אחוזעשריםעוד

"זהאמרה:היאגדול.צווארוןעםלבנהשיפוןחולצתליד'מתחת
 ,,כאן'אותהלמדודיכולהאתשעברה.מהעונהקליין'ויןקלו

בליהחולצה,אתלהחזירהרגעהיהוזהסגול,וילוןאלוהצביעה
וללכת.למדוד'

דוגמניות,שלתמונותהודבקוהמדידהבתאלראימסביבגם
החולצה.שלשקוףהלבןהבדעלורדרדצלהטילוהווילון
היא .אנימאיפהידעהמידהיאאבללדבר'בליכמעטשילמתי
בשנהלתל-אביבחזרההיאישראלית.שותפהלי"חיתהאמרה:
השתתפותשלמנומסחיוךחייכתילב.ד"אניועכשיושעברה

ינ: 1

;כ

לא-החדשהעצמאותהעלאובדידותהעלבשמחתה,אובצערה,
מוכרתנוראאתיודעת,"אתואמרה:ביהסתכלההיאבסרחה.הייתי

הייתילאשלךכמרפניםלה:להגידרציתיבסביבה?"גדהאתלי.
שלההעדיניםהלבבפניהפרסיםשכלראיתימקרובכישוכחת,
שלההגדולותוהעינייםוסבלנות,אהבהבאינסוףצויירוכאילו

בעצם,החיוך,וגםמחייך.והמושלםהקטןכשהפהרציניותנשארות
שאלהשלאולמרותרחוק,לאעובדתשאנילהאמרתיעצוב.די

היא ,,מכירה,"אנילסיסיבנק.מחשבשירותישנותןבמשרדהוספתי'
לפעמים?"שםאוכלתלאאתהקרואסונס."על-ידאמרה,

ובליכלוםעללפסוחבלימדהימיםלווידוייםכישרוןלההיה
בעיירהגדלההיאשוקול.דממולאיםקרואסוניםלאכוללהפסיק
כלומאביה.מילדותהברחההיאהמזרחילחוףעדלאל.איי.מצפון
היאמאושרת.יותראותהעושההמשפחהעםקשרבלישעוברתשנה

היאכמהלהמזכירהואכייורק,יונשלהנוראהחורףאתאוהבת
מסהרהסבלאבלשלג,בסופותסובלתהיאמקליפורניה:רחוקה
התחרדותועלחרדיםעלידעההיאילדותה.מייסוריאותה

פרנקלליעשהסובהאיזהוהבינהשלההישראליתמהשותפה
הקודםפרנקלאתלמחוקליועזרמברוקליןמוזרלדודכשנהפך
אחריםדבריםלב.דלהיותאהבההיאגםלבד.סוף-סוףולהישאר

ישן'לילדהלילהאמצענשיקתעללהלספריכולתילאהבינה.לא
הלוהטתהלחיאתלךומושיטלמענךכאילולצדמצדשמתהפך
אותה.הפחידוילדיםהכרית.עלשחיתה

מוחקהאחרוןהזיכרוןבמחשבה.אפילושמה,אתלבטאליקשההיום
שלהפסקניובצלילחמצמץבריחלפנישהיהמהכלאתומכסה
ביופייםאותונוקביםאחריםרגעיםלפעמים,רקנשברת.זכוכית

 47-+בעמ'+-המשך
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ציפורואיפה ~

יחלוםקבולודרה

ידעהגםהיאמשפחתיות.תמונותאהבהשלימא .....-
כשניסיתיבגעגועיםבהונזכרתישבתיאותן.לארגן .. , ,':,. ...

אתעזיבתנוערבמשפחתילצילוםכולםאת~~לאסוף מתייודעמינשארת.ונעמיעוזביםאנחנוהקיבוץ. =-
יחדשכולנוהזה,הרגעואתביחד.ונהיהנשוב- ~
הרגעאתעוזבים,אנושאותוביתנו'שלהזקןהפיטנגושיחוברקע

לעלותשעליהמחשבהבראשיחולפתעיןלהרףלהנציח.חייביםהזה
שגםכדיאחותי'מאירהשלהגדולהתמונתהאתמשםולהביאלחדר
נעמישלבידיהאותהלתתהפרידה,ברגעאיתנותהיההיא

כמועכשיו'איתנונמצאתשלהשאמאזאת,בדרךלהולהבטיח
עלולהנעמיהקיבוץ.אתאלאעוזביםאנחנואותהושלאתמיד'
שהאחריםגםומהעכשיו'איתהלריברוצהואינניכוונתיאתלסלף
שיהיהמילא,אותי,מכניםהםההנצחה""שרתלרטון.יתחילוודאי
ככה.

ולאיחשיךמעט"עודסבלנות:חוסרשלסימניםמגלההצלםיוסק'ה
צריךאנימזה"וחוץרוטט,הלבןושפמורוטןהואלצלם"נוכל

סוף-האלה."למשחקיםזמןליואיןבמפעלהערבלמשמרתלהספיק
החברקובי'שגםמתעקשתנעמיכולם.אתלאסוףמצליחהאניסוף

היא ,,שלנו'למשפחהיצטרףהריהוא"כיבתמונה:יהיהשלה,
קובי'אבל .כולנואתשיפתיעסודעתהזהגילתהכאילומחייכת
כמוראשועלהמונחתמדובללתשיערלרעמתמבעדבנושמסתכל
לרווחה.נושמתואנילבקשתה,מסרבעקורים,שורשיםערימת
אמנםנראיתהרציניתפניהוארשתהגבוההקומתהשבשלנעמי'
להצטרףלאהחליטהשבע-עשרה,להמלאוטרםאךמגילהבוגרת
לבדה.בלעדינו'כאןתישארוהיאמחר'נעזובכולנו .אלינו

קצותאתלועסתהיאמהשברתי.אתמנחשתכאילוהקטנהנחמהלה
לעצמהועונהנעמי?"עלישמור"ומיושואלת:שלההפשתןשיער

עליה.תשמורמאירהשלה"אמאובדוקה:ישנהתשובהכמשננת
עליהשומרתהיאאותה.תעזובלאפעםאףמאירהשלהאמא

אמא?"נכוןלבד.לאפעםאףהיאנעמיזהובגללמהשמים

שנהמארבעיםיותרבאחתאותימחזירהזהוהמנחםהתמיםהמשפט

להקוראתשאנינפשימחמלבתיבנחמהלה,מסתכלתאנילאחור.
הבכיאתלבלוםקפוצותשפתי •שליפניאתבהורואהחמה'לה,
עלישמור"ומיאבא:אתכששאלתיאז'כמומתוכן'לפרוץהעומד
כאן?"נהיהלאכברכשאנחנומאירה

כולנוראשי:בתוךבבהירותוניצבתשבהההיאהרחוקההתמונה

שלמצחואלמצחיאתמשעינהאנילצילום.מוכניםיחדעומדים
והואנחיריואתמדגדגשלראשיהלבןהסרטבמרכז.היושבאבא,
לאחורמשוךהחוםשערועדינה.בתנועהממניראשואתמסיט
עםכההבשמלהאמא,עמוקים.מפרציםשניובתוכםקפואיםבגלים

בכבדותמונחותידיהמעט.מרוחקתלצידו'יושבתרקום,צווארון
קפוצות:בשפתייםלעצמהממלמלתוהיאבוהותעיניהבחיקה,

מעטעומדתמאירהשנגזר).מה(ביידיש: ...באשערט ...באשערט

כתפועלידהאתמניחהוהיאפרועהזהובשערהשניהם,ביןמאחור'
החללאתלסתוםכמנסהאמא,שלכתפהאתוחובקתאבאשל

במקומה.שםלעמודצריךהיהאחרמישהוכאילושניהם,ביןשנפער
במצבבוישכאילומצטלמים.הריעכשיוכילפנים,מביטיםכולנו

עליהןשאיןמענותמשאלותפוצע,עיןמקשרלהתחמקהיתרהצילום
מענה.

שחלפהנודדותציפוריםשללהקהאחריבמבטישעקבתיזוכרתאני
ציפורבכנפיהפרפרהמהןמהובמחרקהבתיםגגותמעלביעף

פסעביתנומולהמדרכהעלבמקום.כמעופפתלישנראתהבודדה
לאחאקיבגדיללבושתמידשהקפידמאירה,שלהמחנךגוטליב,
מבעדבנוהתבונןהואהפועלים.למעמדשיוכושיובלטכדימגוהצים
אינולעולםאדם"בקיבוץמנצחים:שלבנחתליוענהלמשקפיו

ופירשהוסיף ,,לכך'ומעברותומכת.אוהבתמשפחהכולנולבד!
מתקשים,תלמידיםשלכיתהבפניעמדכאילוהכתבה,שלבקצב
אתיאירסטאליןהגדולאחינוהעמים,שמשהשמש,של"אורה
דרכה."

דלתשלחבטהכמוהמצלמה,טעינתקולנשמעממשרגעבאותו
בגוטליב:והטיחלאותחיכהכאילוממקומוננעראבאנטרקת.
אתכיווץ ,,שפם,עםשמשגוטליב,הזאת,השמשבגלל"ובדיוק
ופנה ,,לעזוב.החלטנולנו'והחשיכהלכם"שהאירהבבוז'שפתיו
סביבהכרוכיםהחבליםמתיחתאתלסייםכדיהמשאיתלעברמשם

 .ביתנורהיטי
גוטליבשלהמתנשאותמלרחיוגםדבר.הבנתיולאששבתהייתי

שובבלעגעליהןחוזראבאהיהאלמלאמזיכרונינמחקותודאיהיו
מאירה .בנושדבקרעדיבוקלהרחיקהבאותכישוףמלותכמוושוב,
שהיהחייםאתלעזובהסכימהולאכמעט,שש-עשרהבתאזחיתה
עללחשה ,,המוות,ועדהחייםלכלאהבה"זאתהגן.מאזשלההחבר
מה?לומרלהורים.דברלומרלאאותיוהשביעהאוזני

פעמוןשלבחבלשמושכיםכמואבאשלחולצתובשולימשכתי
שלי,החבריםאתלעזובצריכהאנילמההבנתילאהסבר.ותבעתי
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גובששתוקפןהסברמלותעבוריניסחואבאמאירה.ואתהיםאת
אני ,מיכליקשה,שםלך"יהיהאמא:עםאינסופייםויכוחיםמתוך
למקוםבאנושאנחנולהביןכדיגדולהמספיקכבראתאבליודע,
ואנחנובהם,שהאמנואידיאליםבגללהזההקיבוץאתובנינוהזה

האמתאתלחפשצריךהכזיבו.האלההאידיאליםכיאותונעזוב
פחד."בלילאורה.וללכת
וניסתה ,, ,נתןשוב,זהעםתתחיל"אלבלאות:לעברוסיננהאמא

 ,,הצליח,לאהראשוןהצילוםאולי"כילמקומותינואותנולהחזיר
נחמה!"האלה,ההנצחהטקסיעםכבר"מספיקירב: oאבאאבל

בביתנוהמתמלאתהמשאיתעלהחבליםאתולהדקלמתוחהמשיךו
שהתפרק.

תהיהשהתמונהאסורבמקומותיהם.אותםלסדרמנסהאני ,עכשיוו
המארגאתשיישקףובמצבבמקוםלהיותצריךאחדכלסתמית.

מניחהחיתההיאזאת.לעשותאיךידעהאמא .שלנוהמשפחתי
מתאימהבגדים,יצרהמהןהבדפיסותאתכמוזהלידזהאותנו
מבקשתאניהשלם.אתתואםחלקוכללצבעצבעלאריג,אריג

ביקשכאילוזקנואתממוללהוא .במרכזהכיסאעלשישבמחיים
המשפחהבנישכללפניאותישתעצורהמלהאתמתוכולפלות
הפעם,נוותר"אוליונאנח:בעייפותבימביטהוא .נגדייקומו

דללשערוהזקין.כמהעדלגלותמופתעת ,בומתבוננתאנימיכל?"
כוח,ומלאשחורפעםשהיה ,זקנוובתוךהקריח,כמעט ,מאוד

והשקטהטובחייםלהם.נכנעוהואאפוריםנחשיםעתהמתפתלים
אבללבנותשערותזקנובתוךבצבצואזכברכשהתחתנו' ...שלי
הייתיאניבכך.לושאסייעממניביקשואףאותןלתלושהקפידהוא

משועשעת,אחריהעוקבתזקנושערותביןלבנהשערהלימוצאת
קינה,אלהפוסעתנמליםשלשיירהאחריהמרחרחכלבכמו

לו.מניחהואניאפורשערוועכשיומשורשה.אותהותולשת
היא .לצידולעמודממהרתונחמהלההכיסאעלמתיישבחיים

תוכו.אלברכותאותהחובקכמווזקנוראשואלראשהאתמשעינה
דמיונהאתשהופךבאופןהבהירראשהשיעראתנעמיפורעתלפתע

מחבקתחייםמאחורינעמדתהיא ,כל-כךלמתעתעאמהלמאירה
תמונהלך"הנהדוקרני:בטוןומפטירההקטנהנחמהלהואתאותו

כמומסובך.משהולאהיתומה.ובתםחורגתאמאאבא,משפחתית:
בהמתבונןחיים 11שוב.ומדביקיםמשהומוציאיםפותחים,ניתוח:

הזההמשפטשאתלנחשיכוללאהואדבר.אומרואינובתימהון
אותהשקרעלניתוחשנכנסהלפניקצרזמןעצמהמאירהליאמרה
ומטיחהממקומהניתקתשערה,אתואוספתשבהנעמיחיינו.מתוך

משפחתיות."תמונותשונאתשאני"איךבכעס:לעברי

אזליהודיעהלניתוח,"חוליםלביתלהיכנסצריכהאנישבוע"עוד
חייםשלבביתםהאחרוןביקוריבעתהיהזהאדישה.בנימהמאירה
לידהדשאעלישבנובילדותי.עזבתישאותוהקיבוץבקיבוץ,ושלה
ארוחתואכלנולהאדים,החלוהמבריקיםיושפירות ,הפיטנגושיח
מקומועלישבהונעמיבמטעים,מעבודתוחזרטרםחייםערב.

שבצלחתה,הסלטבמיץהלחםפרוסתאתבריכוזוטבלההקבוע
הרגיעהמסובך,"משהולאגינקולוגי,"ענייןמשיחתנו.כמתעלמת

משהומוציאיםפותחיםכזה,ניתוחעברונשים"מאותאותי'

ידהאתהושיטהלפתע,השתתקהמאירהלדאוג."צריךלאסוגרים.ו
לייקרהאם"אבלבלחישה:הוסיפהואחרהסיגריותחפיסתלעבר
לסייםלההנחתילא " ...לדעתאפשראיפעםאףמבינה,אתמשהו'

ישזאתומלבדשתיבהל.רציתיולאלידינוישבהנעמיהמשפט.את
אותם.לחשובאפילושאסוראותם:להגידשאסורמשפטים
מנמנםחייםאתומצאתילבקרהבאתיבערבבהצלחה.עברהניתוח
אתרוגכמוזקנובתוךשקועההשיערדלילתוקרחתולצידה

"הכולבבהלה.התעוררוהואבכתפוקלותנגעתיפשתן.בחבילת
אלשתיסעכדאיאותך.להחליף"באתיאותו,הרגעתיבסדר,"

בידו,ושמתיומיכאליונילנעמי,ממתקיםמתיקיהוצאתיהילדים."
יוכלוהםימיםכמהושעודזהאתלהםשלחהשאמאלהם"תגיד

אתמאדלצמצםהיהנוהגראש.בנידליהודהחייםאותה,"לבקר
שעיניולגלותנרעשתיואנילהגזמות,להיתפסלאכדיתגובותיו
חיבקתיחרב.סלעעלטלטיפותכמולחלוחית,כוסוהאפורות

 .בנפילתואדםלתמוךעליהיהכאילובחוזקהאותו
שלאחרעמוקהבתרדמהנתונהשחיתהלמאירהפניתישיצאלאחר

מדיורקושלוותחיוורותהיוהענוגותפניהבה.והתבוננתיניתוח,
כלאתהשקט.אלשנספגכאבשלפתאומיברקבהםהבליחפעם

הכול"זהלומר:נוהגהיהאבאמאירה.לקחה-במשפחתנוהיופי
העילויאחיו,שםעלנקראתשמאירהלכךהתכווןאוליהשם."בגלל
שלשיופיהידעתיאניאבלהשחרור'במלחמתשנהרגמשפחה,של

שלועינייםסולדאףלההיה .שלנואמאשלמאורהלהבאמאירה
שחייכה,בשעההבולטותלחייהעצמותבמסתורנעלמותשהיוים

-:;,,,,,-.-:- - ·- . 

··~ - י :ז) · יי- " . ....~ .. 

ילדותכשהיינועודלהכאיב.עדחיתהיפה .ורךבהירהיהושערה
אהבתי .החןונטולותהמגושמותפניעליופייהבעדיפותהכרתי

הארוךשערהאתוסרקההמראהמולשעמדהבשעהבהלהתבונן
היותנועותיהיבשים.אורןמחטיערימתשלי:השערכמוולאוהגלי'
שהורעףהשפעאתאיתילחלוקביקשהכאילועונג,ורוויותנדיבות
הכיסא,עלנעמדתבחשאי'מאחוראליהמתקרבתהייתיעליה.
ולשאובלמהרשאוכלכדיממקומהשתזוזומחכהעיניאתעוצמת
עיניאתפוקחתכשהייתיבה.שהוטבעיופיהאתהמראהמתוך

-תמידליהיהברורוזה-שאיתןהדהויות,פנילמוליהשתקפו
גיסים.לישיתחוללואפשראי

ונשקתיבידיידהאתלקחתיהחולים,בביתמיטתהלידעמדתי
ארוכותאצבעותלההיוהתקנאתי.באצבעותיהגםכן,לאצבעותיה.

יכולתי ,,פסנתר'לנגןלאבזבוזממשזהכאלהאצבעות"עםודקות.
המוםלנגן.יכלהלאמאירהאבלאותה.מקנטראבאאתלשמוע
המוחלטתאטימותההיהמעורערתהבלתיבשלמותהשהוטלהיחיד

עזר:לאדבראבלכשרוני.אתלהפגיןאנייכולתישםלמוסיקה.
כשהיו.ועבותקצרותנשארואצבעותי

עמדמותה,לפניערבשחרורה,לפניערבמכן'לאחרספוריםימים
היא .ממנוהרפתהולאידואתלפתהוהיאבנה,מיכאללידהכך

בוכאילואצבעותיו'ביןאלשהשתרגובאצבעותיה ,ידואתלפתה
חייו.תלוייםבהכאילוחייה.תלויים
 ,עליולי"תשמרילי:ולחשהשערהאתשאסרקביקשהשהלךלאחר
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 1:~ו
יידעיונצ'וק .ולנעמיליונימאשריותרלורדהחאניכלי.ימ

עצמאיתהיאנעמימכולם,אהבהלסחוטמצליחהוא ,להסתדר
מיואש,עצוב,לא ,כל-כךעצובתמידהוא ...מיכאלאבלחזקה,ו
חיוךאתאלימחייךתמידהואמיכאל?''למהאותו:שואלתכשאניו

חושב.יפשוטאניאמא,עצוב,לא'אנילי:ואומרשלוהמלאכים
תפלשהכוליודעכאילולדברים.מעברכאילורואהשהואלינדמה

 " ...נמותכולנוממילאובסוףערךחסרו

בושפיענחההדבריםאתבפניולאתרמנסה ,במיכאלמתבוננתאני
ומחייךאמושלהמאירותהתכלתבעינימבטיאתקולטוהואמאירה

השערבפלומתלהבחיןיכולהאניניסיון.עתירזקןשלבחמלהאלי
מראהאתלהפריךמבקשתוכמוהעליונהשפתואתשמכסההחומה

נפטסילוןכמולגובה,גופופרץהאחרוניםבחודשיםפניו.שללדיה
וזרעמוקוהיהלהתחלףהקדיםקולוגםקידוח.מבורצפויבלתי

פניו.לרכותןיחלוטל
עליהנשאהואחודש,ועודשניםארבעלפנימאירה,אתכשקברנו

בבטחה,המליםאתהגה " ...ובאשמהויתקדש"יתגדלהקדיש.את
נדהמתיואנילמבחן.שעומדתהיאשלוהקריאהטותירהכאילו
ועייף,נמוךבקולבאחתהתחלףלושהיההרךהילדשקוללשמוע
שאמארחמיםוחסרתפנימיתידיעהבמעיןרגע,באותוידעכאילו

שיביןכפיבקולו,הביןכאילוילדותו.עלהקץבאזהומרגעננהיא
 .בבכיטעםואיןלבכות,מיבשבילעודשאין ,הווייתובכלכךאחר
וכלישכדיגםהצילום,בשעתלצידישיעמודממיכאלמבקשתאני

וגםהמשפחהבנישארשלהרוחקצרותטענותיהםמפניעלילגונן
 .•.התמונהתוךאלנוכחותךאתבאמצעותולמשוךכדי
אפילולדיך,ימריותמכולם,יותרשאני,מאירה,היאהאמתאבל ...
חתת .נוימחילהיעלםלךנתנהשלאזוהיאאני ,שלךמחייםתריו

כתחיימנראיתאתבה ,לחדרבכניסההתלויההגדולה,תמונתך
זרשישיוםילכמסדרתינא ,ימנעשלהמצווהבתבחגיגתקובאיפ

ותאסהכור ,רדבביתבתישיניאלת,בשאהכדרך ,רענןפרחים
חד~~לכשלזיתעי::~ר ,:-•רמצןה t ,ד,::• ~דה,הדופהרישעלהירקרקות

ה 1 :"י1:כל ,· 1ר r ~:ר-;ככ-י: 1חרסיגהות iי:~צ ,טטר·!,במהחיהשטמילדיך,
וילכא ,ומםמקתאודעיםלשכודיכנוחסדרבאי ,ויכשהנשארו
נשארושלךהבגדיםאפילוזמן.שלענייןרקהואלכאןשובך

לפנילא ,למחסןלהעבירםונאלצתיפקעושאלהעדבארונות
בעיניה.חןשמוצאמהאתשתיקחמנעמישביקשתי

זו ,שלנוהמשפחתיתהתמונהומלבדכשהיה,נשארהשינהחדרגם
לא ,נפטרוואמאשאבאאחרילקבלהביקשתיואניאזשצולמה
מברשתבמקום:אורחתרקאניכאילועצמי.משלדברשםהוספתי
הרישנהבעודאומחרכי ,וזהולהחלפהותחתוניםמסרקשיניים,
תחזרי.

המיטהשלצדבאיזהלישיראהמחייםביקשתישלנוהראשוןבלילה
אתהשקעתיואני ,גופךאתמניחההייתואיךלשכבנוהגתהיית
יוצקתאניכאילו ,במזווןגופךשהטביעהמוארכתהגומהלתוךגופי
לפעמיםלמידותיה.להתאיםשעליגבסתבניתלתוךעצמיאת

אני ,מעלימתוחהטעוןוגופועצומותעיניו ,אלימתעוררכשחיים
מלטפתואנילעזרה.הזועקטובעכמו ,שמךאתצועקאותושומעת

פורקנובסערתשמיאתששכחכךעלנעלבתלאושותקת.גבואת
 ,ונינבייכ .בזכותךאומראוליבגללך,רקמאירה,כאן,אנישהרי

בוקרבאותולצידךהייתיאםואוליאיתי?להתחתןירצהבאמתימ
אושריאת ,תחתיךחייאתנותנתהייתיאותך.מצילההייתינורא

ברגעלצידךהייתילאאניאבלאחותי.איתי,היותךתמורת
למותך.חייךביןשחצהההואהנורא
פרטיםשליהמנחהעםלסכםכדילאוניברסיטהנסעתיבוקרבאותו

להתחילסוףסוףשעמדתיהדוקטורטלעבודתבקשראחרונים
דיברתיהקיבוצית.בתנועההפילוגעקוריעלמשהובכתיבתה.

סבללהפוךרעיוןשליופי"זהחיוך:בחציאמרתואתזהעלאיתן
וכמעטעלימלגלגתקצתשאתליהיהונדמהאקדמאית,"לתזה

העניין.כלעלשהתחרטתי

עמדהבובמקוםבחדרך.הייתלאכברהחוליםלביתבערבכשבאתי
אותה ,לחדרשכנתךהיית.לאכברואתשחורחללנפערמיטתך
פרוסתאתלכריתמתחתלהטמיןשנהגהועריריתמצומקתישישה
ראשהאתמנידהכשהיאאותיבחנהלארוחה,שקיבלההלחם

אתנגדה.שאורגנהמהקנוניהחלקאניגםכאילו ,בחוסר-אמון
שיניים:בסולבפהבאוזנינוכשהצהירהקודםערבצחקנואיךזוכרת
אניבטון!אייזןממששלינפש-וחולהקטן ,נענעךשליגוף"כמה
כמועקשניתזהנפשאבלאכפת?למיזה,חייםתוותררוצהכבר
אתלשחררניסתהכאילוחזהעלחיכתהזאתובאומרהפולני,"פרד

היעלמותךמעיקה.אווירבועתכמובה,הכלואהעקשניהחומר
אותהלנטושכוללתממזימהכחלקאצלההתפרשמחדרההפתאומית
"היההמלחמה.בתקופתעודשנרקמהמזימה ,לבדולהשאירה

 .יותרלקוםולאברצפהעלנופלתשלךאחות .בבוקרגדולטראסק
גינ~קט!!ככה!שלה.במוחנכנסתשלהמדםאחדשגושליגידהם

השקופהבאצבעההורתההיאלשם."אותהלוקחתהםכךאחר
כשחיתהאמאשלידהבתנועתפתאוםנזכרתיואני ,ברורלאלכיוון

כבר"הואשנפסד:חברעלואומרתהקברותביתלעברמצביעה
 '.'םש

ישכאילואימה,המלאהשםלעברהחוליםביתבמסדרונותרצתי
הנפילה.שלפניהבוקראתלהחזיראפשרכאילו ,להצילךבכוחיעוד

שעמדבחייםהבחנתי ,נמרץלטיפוללחדרבכניסה ,המסדרוןבקצה
נשרוואבריוהלבינותמידהשזופיםפניוהמקולף,הקירלעשעון
שהכולידעתיבזרועותיו.קרסתיואניקרה,מוכהעץכמוממנו,
שכבתאתאיתן.לדבראליך,להיכנסהתעקשתיזאתובכלאבוד
העיניים,את"תפקחיכל-כך.שלוותהיוהיפותופניךה.נזיטהעל
הכ"כילדים,שלבלשוןואותךעצמיאתכנעתיש ",םמתילאככה
יחדכששיחקנואותךלעורריתיניסהזהבמשפטוקיבדמתים."לא

ונרדשנפילפנערב ?תרזוכתאהקיבוץ,אתשעזבנולפניערב
 ...ממך

 ,ךבתי·ועפה "'r.יתהשאתחינב'נאחתעםפעודקחשו.יואב ... "

לא::יגא_,· , .•לכ~דרר-~ומתזרחואשאמינלכידוידוהונראחםעפ"

 1::נצזז,· iנ-Z ' ·ודסקשחמ !זחהיישיפהטק, .שב'מ 1 :י r1ז: 1נש:ינזה:כ;·,

לךהגלתהשאחרלההיזה .דסולשותפתתיאוךלהפוהסכמתו
מדברים.לאזהעלאבלבים,שטבעאחלנוהיהשנולדתישלפני

גםלואקרא ,בןלייהיהאם ,ואנישמועלקוראים ,מיכלי ,"לך
שםעללקרואכזאתמשפחתיתמחלהמיןזהאצלנומיכאל.ככה,
ואחר ,אליגיחכתממנה,"למותשאפשרמדבקתמחלה .שמתוכאלה

עצומות.בעינייםהקרההרצפהעלונשכבתלבקשתיהתרצית
כדיתמידעושהשהייתיכפיהרגליים,בכפותאותךלדגדגהתחלתי
המיץ ,פיךלתוךמקולףתפוזדחפתיזזת.לאאתאבל ,להעירך

 11 ,עצמךאתעושהסתם"אתזזת.לאאתאבל ,לחייךעלניגר

המהמתואתבאמת"מתהלאאתמתים.לא"ככה ,נגדךטענתי
שאנירואהלאאתמתה.אני .מתה"אנישפתיך:אתלהניעמבלי

באזנך:לחשתיפתאום,בהברקתואז,עצומות.עדייןועיניךמתה?"
אתפקחתאתאיתי,"יתחתןחייםבסוףאזככהלמותתמשיכי"אם

איתן?"להתחתןירצהבכלל"מיבחיוך:אותיוקנטרתעיניך

עיניים:לפקוחיכולהלאכברשאתוהבנתיבךהתבוננתישוב
לאהעינייםשריריותכדידקבפלסטרהעפעפייםאתלךהדביקו

לעוררכדידבריםלךולחשתילאוזנךפיאתקירבתייתייבשו.
עללךסיפרתיבנם.אתכךשהצילוהוריםעלספרקראתיאותך.
אותךלשתףמוכרחהא.והי ,יותרלהתאפקיכולהלאשכברנעמי

שלההחברותשכלואיךשלה,החדשהחבר ,קוביעלבסיפורים
לתורהלעלותחבריודעתלמרותשהחליט ,מיכאלועלבה.מקנאות

יופילוישהשבוע.פרשתאתלומדהחלוכברשלוהמצווהברביום
אתלדלותכדיבךוהתבוננתיגיחכתי ,כמוךמזייףלאהוא ,קולשל

בענייניםעסוקהכאילו ,מדבריכמתעלמתנראיתאתאבלתגובתך.
אתידדתעו ,ויוני •באוזניךמלהגתשאניההבלמדברייותרחשובים
לךגרמושלוהתעלוליםשסיפוריהקטןיונציוק ,להמשיךעצמי
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צביםכישניים,כברלווישצבים,לאסוףהתחילהואלצחוק,תמיד
 ...שלהםהביתאתפעםאףעוזביםלא

יונימבחיןרגעשבאותואלאלצילום,מוכניםשאנחנוכמעטוכבר
לתפוסכדיממקומומזנקהואהמצלמה.מולאלשמעופפתבשפירית

בריצהאליומצטרפתנחמהלההצלם.ביוסקהנתקלוכמעטאותה
קריאותלעברהמשמיעיםהשפירית,בעקבותמדלגיםושניהם
ושובמתפרק.הכולושובלקרב.יציאהבטקסאפריקאיםלוחמים
מוטלוהכולשלמה.תמונהשתצאכדימחדשאותםלאחותאצטרך

 .לישיעזורמשהו.שיעשהחיים.לעברמתחנןמבטשולחתאניעלי.
שהריהכול.זה ,ביחדכולנושלתמונה ?מבקשתאניהכולבסךמה
חייםלאבק.יתפוררהכוללנושנותרמהעללשמורנתאמץלאאם

שיח ,שמאחורינוהפיטנגובשיחומתבונןמבטואתממנימפנה

לולקרואשהתעקשהמאירהשללבקשתהידיובמושנטעהפיטנגו
כברואנחנוהפרייבשילספוריםשבועותעודשלנו.הדובדבןעץ
אתיקטפוותובעניות,מפונקותידייםזרות,וידייםכאן.נהיהלא

 ...החמצמץלטעמויסתגלולאכיהשיח,אתיעקרוואוליהפרי
לעברלפתעמסתערמהתרגשות,סמוקיםהמנומשיםפניוני'וי

שמחקהבנחמהלה,נתקלהואהברז.ידיתעללרגעשנחההשפירית
החלו.דהברזלביןבינונפסערקהדשא,עלומשתטחתנועותיו'את

מרות,בזעקותיוניפורץהדוקרני'הדשאמשטחעלמעוכיםפניו
אני ...אמא ..."אמאהאדמה:לבאלמחאתואתלשלוחביקשכאילו

המחורבןהמקוםאתשונאאנירוצה!לאאנילשם!לנסוערוצהלא
מצמיד ,בזרועותיואותואוסף ,ממקומוקםחייםאותו!"שונאהזה!

פיסותבעדינותומסירפניואתמלטףכשהואחזהואלראשואת
בימתבונןוחייםלהינחםממאןיוניבהם.שדבקואדמהופירורידשא

דמעותיוכישאביןמליםללאומבקשבעצבראשואתמנידכשהוא
היווצרותן.טרםעודשיבשושלו'דמעותיוהןיונישל

כשבאבכיתלאשלי.חייםבוכה,אותךראיתילאמעולםובאמת
"היאנפטרה.שמאירהלנוובישרמתישלילהאותושלבקיצוהרופא
איתןדיברכאילוהמוח','גזע ,לךהסבירהמוח,"בגזעקשהנפגעה

שהיאהעציםגידולמשפתהלקוחותמליםוהרכבות,ייחודיםעל
לאוגםמותה.עללילדיםהודענוכאשרבכיתלאשלך.האםשפת
מצפהבפניך,ומתבוננתמתעוררתאניבלילותהלוויה.בשעת
המחילותאתרצונךכנגדשמציף ,הבכיסימניאתבהםלגלות

השריריםתנועתורקיבשות.פניךאבל .תודעתךשלהחסומות
במעמקישאי-שםלימסמניםבחריקתןשיניךוקולאותםהמכווצת

אניקרבה,שלברגעיםלהבינו.בכוחישאיןמאבקמתחוללמוחך
כאילו ,רקתךאלרקתיאתמצמידה ,ראשךעלראשיאתמשעינה
אתהמהעלביותר.הכמוסותמחשבותיךאתמתוכךלדלותמנסה
אתהמה ,קולללאמהשברתיאתאליךמשגרתאניאהובי?חושב,

זקנךאתמלטףואתהלי.ספרלבך,בעמקימסתתרמהמרגיש?
גליאתעדייןזוכרותואצבעותיךשערי'אתואחררחומה,בתנועה
מחיפושילחדול ,הרהוריאתכקוראלי'ומציעמאירה,שלשערה
שיש,"מהזהשרואיםמהנוספים.עומקים"איןממני.המופלאאחר
 .אלימחייךאתה

שלהזההבלגןמכללינמאס"די!הצווחני:בקולהמכריזהנעמי
וכדימכאן!"עפהאנידקהתוךמתבצעלאזהאםמשפחתי.צילום

מןבנושמסתכלקוביאלפונההיאכוונותיהרצינותאתלהדגיש
ומשתחררעיניואתמוחהיוניאליה.להצטרףבוומפצירההצד

אתמפתההואהכאב.מנתאתמיצהכאילוחיים,שלמאחיזתו
האויב"מכוחות"חרגולבעקבותבלשילמסעאיתרלצאתנחמהלה
ידבתנועתליומציעבמבטואותיבוחןמיכאלבדשא.המסתתר
יוסקהעםלדברוניגשמרגיעהוא ,, ,יחזרותיכף"הםמעט,להמתין
במרכזהכיסאעליושבחיים •אותנוינטוששלאלהבטיחכדיהצלם

חיתהשאמאנשכחערששירמהמהםמדמויותיה,שהתרוקנההתמונה

שרהודאימאירה " ...קטנהכנףציפורעוף,יתנני"מילנושרה
זייפהבטחהיא 11 ...מתענהמהנפשיסוףאיןבנדודילילדיהאותו

לעצמימגחכתאניבמקומה,לשירצריךהיהוחייםכהוגןלהם
עלראשיאתמניחהכשאניכוחות,נטושתלמרגלותיווצונחת
המנגינה.אתאיתרומהמהמתברכיו

צערללא ,בלבימוותרתאנימשפחתית,תמונהתהיהלאכבר
שלצערתמידבהןישהאלההתמונותמסוימת.בהקלהואפילו
החבריםאתלעזוברוציםלאהםלהיפר.דרוציםלאוהםפרידה,
אזשאמרתיהמשפטבראשימהדהד ,נעמיואתהיםאתשלהם,
מבינהאנירגעבאותומאירה.שלהקברגםנוסףולנולאבא.
מעלהתלויההמצהיבההתמונהמןאמאשלהכבוימבטהאתפתאום
 .איןלי ,עורריןעליהןשאיןנחרצותתשובותהיולאבא .למיטתי

והדיפתאשמהתחושותשלמשניםמותש ,אחרייילךאוליחיים
שורשיואתלשתוליוכלבההאדמהלותימצאהיכןאבלהצער'

לפנייוםהגןילדיעםהיםלשפתהאחרוןבטיולנזכרתאנימחדש?
אתעוטףלבןוסינרכחולהמטפחתלראשההגננת,מרים .שעזבנו
דגיםאיזהחביבים,ילדיםיודע,מכם"מישאלה:העבותמותניה

למההבנתיולאמתים""דגיםבלחש:השבתיואניהחוף?"עלחיים
צוחקים.הילדיםכל

בזרועותילצנוחובאההשפיריתאחריהריצהמןעייפהנחמהלה
לצלמןיכולאתה"עכשיוחיים.לביןביניעצמהמשחילהכשהיא
אתלארוזהתכונןשכברליוסקהבחגיגיותמודיעההיא ",אותנו
 ,לעצמיחושבתאניפשוט,כמה 11 •אניוישאבאוישאמא"יש ,כליו
ביותרהכמוסותבמשאלותיאפילושהרימתחרטת.ומיד ,נכוןוכמה
אניבאהבה. •עצמיעללקחתימה ,עלימוטלמהשוכחתאינני

עצמהעלנושאתהיאשגםבלביואומרתבמבטינחמהלהאתמלטפת
כמוזהבמשפחה"אצלנואמא.שםעללהקראתיאהבה.שלחוב

מאירהשלקולהבתוכימהדהדמזה"למותאפשרמדבקת,מחלה
לעברוקוראמצלמתואתטועןיוסקהבבהלה.בתיאתמחבקתואני

אתמרימהוהיאציפור?"איפהנחמהלה, ,ציפור"איפהנחמהלה:
ציפור!""הנההשמים:לעברשלההדובשניתבידומצביעהמבטה
שנפתח.שערכמונשמעהמצלמהזמזוםוקול

בערךייקח"זהבאגרופיו.ומנופףבהתלהבותיוסקהמכריז !!"שי"
שפמואתמקנחהואמהפיתוח,"יחזורשהפילםעדשבוע

אח?"בינתיים,ליתברחושלאמקווה"אניבהתרגשות,
עליהנראיתהבלתיהציפוראחרבמבטילעקובממשיכהאני

להתגעגעלהמשיךלי.שנפתחההדרךהיאאולינחמהלה.הצביעה
לחלוםרקאותםלחיותלנסותלאאחרים.חייםאל ,אחרמקוםאל

יום ...נראיםבלתידבריםרואיםשילדיםכדרךולראותםעליהם,
 •אולי...נראה,בלתיהואשגם ,אחד
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ןתיזל סומע

ארועיםספרים,מוספים,

וחרמותקללותמסירה

גנוסריאירהעצמהעלנטלהקלהלאמשימה
עלהסקסופון"שרבשבילנו"לאבספרה
 468יאיר(הוצאתשטרןאברהםיאירשירי

 ,יאירשירישלחלוצימחקרגם :) 1998עמי,
נעשהטרםשלהםמדויקרישוםשאפילו
שלוהיצירתיתהביוגרפיהשרטוטגםלפניה;

יומן-וקטעיגנוזיםכתבי-ידשלוחשיפתם
בירושליםסטודנטהיותומתקופתחיים

"התקבלותו"אחרהתחקותגםובפירנצה;
תרבותידיעלדחייתו'ובעצםהשירית,

המפהמןאותומחקהאשרהיישוב,שלהרוב
כ"משוררזמננוושלזמנושלהתרבותית

מכולן'יותראבלנוספות.ומשימותמקולל",
המנסהמכלהקשההמשימהזוהיסבורני'
ותרבותיותמנטליות-עמדותשינוילחולל

לדמותוביחסבימין'והןבשמאלהן-
שלבלתי-ידועה,ובעיקרבמחלוקת,השנויה
שניםמיובליותרלח"י'המחתרתמנהיג
 •-1942בהרצחולאחר

שנימולניצבגנוסר'אומרתבן-ימינו'קורא
שלימיולאחריתהקשוריםסותריםמיתוסים
אלים,כנופיהאישטרוריסט,שטרן:אברהם

על-ידיקרבדםשנרצחדגולומנהיגמזה;
נגיעההמיתוסיםלשנימזה.זר'שלטון
מאפילים,שניהםאבלבחייו'ממשית
מבקשתשהיאהמשורר'דמותעללדעתה,
לחשוף.
הספר'שלההשגוגםהגדולהמאמץובאמת,
בראשיאירשלבהצגתוהואלדעתי'

ממהותוחיתהשהשירהכמשוררוראשונה

בחייו.העיקרייעוררוגםביותרהפנימית

כאחת,ומשכנעמרתקהספר ,זומבחינה

(לפחותעמדותלשנותמצליחגםואולי
מהוכלה"יישוב"שלבצדשגדלתי ,אצלי

ל"פורשים").שהשתייךזהשטרןעלשידעתי
גנוסר'שלספרהלמקראהעולההתחושה

טרגיתדמותהיאיאירשלשדמותוהיא
החיה,הדמותשלהטרגדיהרקזוואין ,למדי

הרצח(תיאורהנוראומותההקצריםחייה

מצמררהואויבש,עובדתישהואאףבספר'

ההיסטוריתהדמותשלגםאלאהיום>גם
רקאינוהעוולמקורהובנה.ולאשסולפה

היריבים,המחנותשלהמנוגדיםבמיתוסים
לאמהםאחדשבאףהעובדהבשלבעיקראלא
 .כמשורר-האמיתיתבדמותויאירהוכר

שרבשבילנולא 11
הסקסופון//

טטרזאברהם

בוראההימיןפאשיסט:בוראההשמאל
טרוריסט:בוראומשורריםאינדיווידואליסט:

ד"ראפילומנהיג.בוראובמחתרתעמיתיו
שיריואתכינהלדרך'חברואלדד'ישראל

עיקרהיושיריו'ולאחייו'כיוסבר"מעשיים"
"מבטגנוסר'יאירהאומרתזה"'"היה .שירתו

אימצוהוהפוליטיים,מעריציולושהקנושגוי
שגוימבטהדיוטות.וקיבלוהודרכושוללי
יאיר .) 71<עמ'נרחבת"הסכמהלכעיןשהפך
'חייליםאחדשירשלכמחברובעיקרנודע

כאשרהמחתרת,הימנוןשנעשהאלמונים'

ואילומשיריו'קומץאלאנדפסולאבחייו
אורראהשניםבמשךעמלעליוהשיריםספר
אגב,מותו,(גם .-1950במותולאחררק

חקירהשתבעהיחיד .ציוןללאכמעטעבר
היההבריטית,הבולשתגירסתעלוערער
מ"ברית-שלום",מאגנםיהודהפרופידווקא
מידיולמתשהיהיאיר'אתשכינה

נשמה-קאנדידה""אנימהבאוניברסיטה,

מאירה).

 ,גנוסרשלבספרהאפוא,מרכזית,תזה
ולאמדי'רביםאולירבים,נושאיםהמקיף
התזההיאבה,אלאכאןלהתרכזנוכל

הרבהשהיאשירתו'שלבפואטיקההעוסקת
באמצעותהשכןבלבד'מארס-פואטיקהיותר

התפתחותואתלהסבירגםהמחברתמבקשת
חיים,אוהבחמודותמעלםשטרןשלהאישית
המתכנןמצטייןודוקטורנטבוהמייןסטודנט

מחתרתאירגוןלראשאקדמית,קריירה
פעילותוזו'תפיסהלפיקיצונית.
יוצאפועלבעצםחיתהיאירשלהמחתרתית

-קדםהמשוררכלומרלהפך'ולאמשירתו
עלהמחתרת.לאיש-ולוגיתכרונולוגית

הספרשלהראשוןחלקושםגםמעידכך
 ,פוליטי"כנרצחמשוררשלגרפיה"ביוהקרוי
היההנרצחפוליטי'היהשהרצחאףמשמע,
יאירתפסשבוהאופןאחרות,במלים .משורר

מחויבותוואתשלוהשיריתהפואטיקהאת
אותוהביאשגםהואשירתו'כלפיהטוטלית

כך'הפוליטיים.לתפקידיודברשלבסופו
כאילורווחת,טעותגנוסרמפריכהלמשל'
האמתהמחתרתי.כינויוהיה"יאיר"השם

"עזריה"היובמחתרתשכינוייוהיא

אמנם(השםבמקורויאירואילוו"אריאל"
היהבן-יאיר>אלעזרהקנאשלמשמונגזר

דווקא'גלוילשימושבחרבושם-עט
(שטרן-כוכב-יאיר)שמואתלעברתכשביקש
השתמשובושיריושלפרסוםלצורך

מהםשלושהכשפיוסם 193ב-דלראשונה
 .) 225<עמיב"הירדן"

שאבמהםאפוא,הפואטיים,המודלים
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ביןשעוצבוהאירופייםהמודליםהיוהשראה,
יחדושחיברועולם,מלחמותשתי

לדבריה,נמנה,יאיר"אינטליגנציה+טרור".
והיותמשורר"היותשבשבילםהמשורריםעם

אישיות".אותהשלגילוייםשניהםמהפכן
ב-האיריהמשוררים"מ"מרדהתרשםהוא

כישהכריזפיוס,פטריקוממנהיגו 1916

טרוריסט-להיותהואהמשוררשל"יעורר
אתמקדםשמותולמוות,הנידוןמהפכן

זההיהלכל'מעלאולםהלאומי".המאבק
ישירותיאירהושפעממנוהרוסיהפוטוריזם

שפההרוסית,התרבותכבןרבה.ובעוצמה

הכירהראשונים,שיריואתכתבאףשבה

שלהזמןבתיצירתםאתקרובההכרותיאיר
ובעיקרבלוק, ,יסניןכמומשוררים
יאורטיקןתכתבעליהם ,בסקימאיאקו
הידועהבמסתויאקובסוןורמאןהספרות

"המשוררכימשורריו')אתשביזבזדור('על
ההווהשיגרתמדעת;אויב ,זמנואויבהוא

כל ...לנשימתואווירחסרתטריטוריההיא
הכרה ,בדנואובהכרתחדורמהםאחד

(כמצוטט ,, ...נשואלבליונוקבתממושכת
במידהלומרשאפשרמהשם)סר'גנואצל
יאיר.עלגםרבה

השירהמתכונותמקצתמונהגנוסריאירה

אנרכיזםבכתיבתו:שאימץהפוטוריסטית

חסרילחומריםפניהמורדים/שלקולקטיבי
שאיפהלהזדקן;הסירוב /אסתטיתהילה
אלימותעצמי/להרסנטייהצעיר;למות
מראההיאוכדומה. ,העתידלעולםכתנאי

שירתאתיאירהכירכמהעדבפירוט

כמשוררממנה.הושפעכמהועדמאיאקובסקי

לעבדאףלעצמוהתיר ,נאיביולאמודע
התמונהאתהאותנטיבעולמוולשבץ

'חייםבשירומאיאקובסקי.שלהפוטוריסטית
כותב:הוא ) 1934(פירנצהבמחתרת'אנחנו

 ...צלמוותביוםונאמין
ומוותנשרהאלוהיםעם

 .גואלי-ציוןפנינקביל

דמנויהי :פניונקביל

ברחובותאדוםמרבד

מוחותינוזהמרבדועל

 .הלבנותכשושנים

כשושניםהשפוךהמוחשלזהמפורסםדימוי
שלמבשר<מעיןהדםמרבדעללבנות

עיבודבעצםהואממנו>המפורסם"בארגמן"

שלבפואמההמופיעדימוישלאסתטי
<עברית:השדרה'חוט'חלילמאיאקובסקי

ומוחי ... " ) 1978אלף,הוצאתאחרוני,אריה
אתחיללתיהנה /האבן!טיילתעלאמרח
אצלכאשר " ...אלוהאיןצווחתיהשם/
והמוח,הדםצבעיבאכזריותמובלטיםשניהם

הליריהדוברנמצאשניהםאצלולבן:אדום
משולביםשניהםאצלאלוהים:עםבעימות

דומיננטיתשניהםואצלוהמוות:הרחובהחג,
ברחובחגיצרתיאני-גיתהטוהעמדה

 .יישפךמוחילמות,ועלי
השניים,ביןנוספותמקבילותמביאהגנוסר

הפוטוריסטיתהתפיסהמימושעלהמצביעות
מליריקה,הסתייגותוהכוללות ,יאירבשירת

כמיתוסדינמיטכנשק,שירה ,מודרניחרוז

שירוהופיעשכאשרכך ,) 79-76<עמ'ועוד

ב-אלמונים''חייליםיאירשלביותרהידוע
עלנבנהאלא ,האיןמןבקעלאהוא , 1932

כמומוכרים,מהפכניים-פוטוריסטייםיסודות

החברתיתהשאננותנגדקרבקריאת

משורה ...מדים;בליהננואלמונים("חיילים
דרמטיתצבעוניות :>"המוותרקמשחרר

("בימיםושחוראדוםצבעישלאימננטית
יאוש">:שלהשחורים/בלילות ...אדומים/
לבנייןכתנאיהעצמיוההרסהקורבןתפיסת
הגופותנדביקבמלט("כמוהעתידעולם

בכללנקים"),המולדת/ובניין ...לבנים/
 • 147 (אלמונים'ל'חייליםהמוקדשהפרק

והמאלפיםהיפיםמןלטעמי,הוא, ) 175
שהפךהשירכיגם,מתבררממנו .בספר

שלהראשוןשירוהיההמחתרת,להימנון
כעדותכללנכתבלאוהואבעבריתיאיר
אלאמחתרת,בתנאיולאמחתרתלחיי

שליחסיתהנוחההסטודנטיאליתבהוויה
נסיבותאתבירושלים.עתבאותההמשורר
גנוסריפהמתמצתתמשמעותוואתכתיבתו

היאלשירהמוצא"שנקודתאףכיבאומרה,
האמירההרי ) 1929 ("טתרפפרעות

פוטוריסטית:תובנהמתעדתבשירהמרכזית

לביןצעיריםאנשיםביןחזויתיתהתנגשות
גם ,כאמור ,יכולהואזאתעםגורל",
לחייסטודנטמחייםהמעבראתלהסביר
לוחם.
אביאלכן ,להאריךאוכללאהיריעהמקוצר

 ,גנוסרשלמדבריהאחתפיסקהעודרק
והחייל':'המשוררסוגייתאתהמסכמת
מקריצירוףהיולאיאירשלחייו"תולדות

אלאלאלימות,פניהלביןשירהכתיבתבין
בחירותיואתהעורךמשכילמשוררתולדות

רקעהעל'אינטליגנציה+טרור'שלהזוויתמן
דוגמההואיאירבינלאומית.מסורתשל

 ,מהפכןמשוררשללזןארץ-ישראלית
כרוכיםבהיותם-מבטאיםוחייושכתיבתו

מחאה ,מהותיהיסטוריקונפליקט-יחדיו
מודעתהכרחיתהתנגשותקיים,סדרנגד

אתמרחיבותהןהשלטון.לביןהמשוררבין
שלממקרהיאירשלהביוגרפיהעלהתצפית

-כוללתלמהותשנרצח,מחתרתמנהיג
ביןהיסטוריבדוראימננטיקונפליקט

 ,) 86<עמ'המשורר"לביןהשלטוןאלימות

לקבלם,נפתחוהלבספק,בלייפים,הדברים
הזכרנוולא ,כולוהזההמרתקהספראתכמו
פניוהםמעניינים(פרקיםמקצתואלא

יחסיווכןיאירשלוהסאטיריותהפארודיות
שםעלבפראפרזהוטוש).עםהנפתלים

כילומראפשרלמעלה,הנסקרקנזשלספרו
גםוחרמות'קללות'מסירההיאשלהבספרה

בכלבפרטהשאלות,כלעלעונהאינואם
אולם .כמשוררלאי-התקבלותוהקשור

המשוררת,גנוסריאירהכיהואהעיקר

פנחסהבכור(אחיהיאירשלשמועלהקרויה
הצליחהלקניה>המגורשיםעםנמנהגנוסר
שללבושובתחיהדמותלתארזהבספר
בדבריהשביקשהכפי ,ומשורראדם

אתהמתאריםהעטיפה,גבעלהמתפרסמים
חייהבתקופותליאירהמשתנהיחסה

"המשוררנושאאתמחדשולהציבהשונות,
נערך.לאמעולםשבעצם ,לדיוןהמקולל"

זה?!בןמנחםהז

כאילו':'הכזה,בלשוןאצלנואומריםאיך
למהמאמיןלאאניובכןמאמין!"לא"אני

("אשתיבןמנחםשלברשימתועינישקראו
ראש-עםהמפגשמאזהתאפסתישלאאומרת

'תל-אביבימוסףמשהו"בזהוישהממשלה,
פגישתועל ) 13,2.98ידיעות-אחרונותשל
גםזאתמביא(ואניראש-הממשלהםע

שאינםתל-אביביםהלאשללתועלתם
מהפךלעשותאפשרזה).מוסףקוראים
גדול>כל-כךכבודשזה(לאלימיןמשמאל

אפשראצלנו:אינטלקטואליםלכמהקרהוזה
ראש-הממשלהשלבמדיניותותומךלהיות

להתרשםאפשרכביכול:ענייניים,מנימוקים
להיות ,אפילו ,אפשרהרטוריים:מכישוריו

בביתולפגישהאנשים,תשעהעודעם ,מוזמן
לאבדאבלהשנה>:בינואר-15(בבירושלים

ואתהשיפוט?כושראתהראש?אתככה

העצמי?הכבוד

בעלספרותמבקרבדרך-כללהואבןמנחם
אפוא,נתן,כיצד-למליםגבוההרגישות
כןאםאלא ,ידיומתחתלצאתשכזהלטקסט

 >ד.ס.ל(הזיותסםאותוהשפעתתחתהיה
הזאת,בכתבהגםבשבחולדברמרבהשהוא

הנההממכר?לתחליפוהפךשנתביהןאו
שלארשימהמאותהנבחריםקטעיםכמה

תיאמן.

כילומשנודערקעצמה,הפגישהלפניעוד
התרגשותמתמלאכברהואאליה,הוזמן

באקראילחץכברשבעברנזכרהואעצומה.
(פרס,ראשי-ממשלהשנישלידיהםאת

שונה:כל-כך ,כמובןזה,הפעםאבלשמיר>
קצרחידייםלחיצתביןחבולכמובן"יש
לביןלשעבר,ממשלחראשישניעם

מחמכחן.ראש-ממשלחעםממושךמפגש
שאניממשלחראשבנתניחו,שמדוברעוד

הביקורתכל(עםונחכמירחבומאוהב
אדםולחיותעליו).לישישחמחותית
למשךועודאהבתו,נשואאתהפוגש
חחדשבביתוועודשעות,וחציארבע

מתנותחרבחאין-אשתוובהשתתפות

חזח".בעולםבעינימזחנפלאות
ראש-ממשלהזה?אתקראתםאתםאלוהים!
"איןאהבתו":"נשואבו;"מאוהב"שהוא

זההזה".בעולםמזהנפלאותמתנותהרבה
זה?!בןמנחם

כיכשלעצמו>מוזר<ענייןמחליטהואבהמשך
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מצאתיראש-הממשלה,עםמתמשכת
נתניהובעיניגיבורכמהלהזכירלנכון

תהליךבלימתשלהזחחגיבוריבמחלך
והלחץהערביםאיומיכלמולאוסלו,

טבעי".גיבורנפלא,אישנתניחוהעולמי.
נפלא,"אישגיבורי",ב"מהלךגיבור","כמה
טבעי",גיבור

באלה.אסתפקאבלעוד'להמשיךאפשר
לאפנומתחתכאןצומחהאםהיאהשאלה

אותושמטפחיםחדש,אישיותפולחןאיזה
ואנשי-רוח?משכיליםדווקא

מסוגואנשיםדווקאחז"להזהירולחינםלא
ברשותזהירין"הוואמרוכאשרבןשל

לומקרביךשאיןהשלטון>עם(ביחסיכם
 .)'בפרק(אבות,עצמן".לצורךאלאלאדם

שביטכוכב

שנהכעשריםלפנישהתנסההעובדהבשל
שיסרברצויב-ל.ס.ד.באותובשימוש
לראש-חלילה,להזיק,שלאכדילפגישה

ההזמנהאתשומעהואכאשרוכךהממשלה,
נכזביםאושרגלישלמסוים"סוגבטלפון
לסרב".חייבשאנייורעאניכיאותי,מציף
חייבשאבייודעאביכינכזבים,אושר"גלי

סופודאגה,אלאבלייאמן.לאממשלסרב"
ושםלפגישה.הולךזאתבכלשהואדברשל
קולטתלאהצלולהשהדעתנוסףמשהורהוק

"מיסטי"קשראיזהמגלההוא ,לגמריאותו
ראש-הממשלה:לביןבינו

קלמיסטיקשראיזהשישיורעאתה ... "
לראש-אמרתילבינך,ביניבינינו,

בכ"חשנינונולדנוראשית,הממשלה.
בתש"יואתה )' 48 (בתש"חאניבתשרי,

אתלעצמנובחרנושנינושנית, ... )' 49 (
קראו(קורםמשפחחכשםאניבן.-השם

בארצותכיפרטי,כשםואתהבדאון)לי
ניתאי".בןלעצמך:קראתחריהברית
באיזומדוברכילינדמההיהלרגע

שאמרמהבןלואמרכאשרשכןפארודיה,
המשותפיםהעברייםהלידהתאריכיעל

לאכאילונתניהו'לרגעהגיבלאשלהם,
בדבריםכךעלמעירובןמדובר'במההבין

תוההביהסתכל"ראש-הממשלה :הבאים
ראששאוליבי,עברקלחשדקלות.

חולדתולתאריךמורעגמריללאהממשלה
תחקיריםבכמהשהופיעהעברי'

 " ...עליועיתונאיים
מדוברודיהארפבלאאכזבתי'למרבה ,אבל
דבריםגםן'ר;:; .תהומיתברצינותאלאכאן'

בןלמנחםהיורביםנכוחים
וטובלראש-הממשלה,לומר

הזהירכאשרבעיקרשאמרם.

עובדיההרבש"ס,מפניאותו

שר-שי(אליהאליהןושני
שר-סוויסהואליהעבודה,
אתומשניםההולכיםהפנים>
החילונית-החברהצביון
דיברכאשרבמדינה;ציונית

הפלורליזםהחינוך'על
שלוהלגיטימיותהתרבותי
אוביהדות;הזרמיםשלושת
אתלמנותלוהציעכאשר
רשותלמנכ"לדייןאילנה

מקצועימינויהשידור,

פוליטי.מינויבמקוםמובהק,
הדביקההחנופהמהלשםאבל

אתטובלהואבהכדבש
מביןאני .ידיואצבעות

בתוקףמתנגדבןשמנחם

בהםורואהאוסלולהסכמי
לזכותוכיאםגדולה,סכנה
קורןדינהצלום:שביטארימדינתשלשסכנתהייאמר

ישראלעלהיהלאבהןהישראלי'האסטרטגיפלסטינית,ממדינהבעיניופחותהאינהש"ס
איך ), .. (קיצןאליגיעואמיתי'קיומיאיוםעלזהבענייןכותבהואכיצדלבשימואבל

נוכללאהחדש?האיוםתחתכאןנחיהנתניהו:
הישראליתשהאליטהמבליזאתלעשותבשיחהנתוןהייתישכבר"ומכיוון

עלשביטארישלדעתועםבעיהליאין
לדבריו'שהן'השמאלשלהאליטות
זהלאאולםודוגמטיות.אטומותמתנשאות,

שלוהמרכזישהטיעוןהואהעיקרהעיקר.
השנאה",("שנתפתחבוהגדולבוויכוח

שלמנהיגותועל ) 2 . 1 , 98'הארץ'מוסף
תשובתובסוףרקבעצםוהמובאנתביהן'

מוסףהשבט",מול("אלעליולמגיבים
וכךקלפים.כמגדלקורס ) 9.1.98'הארץ'

לפינה"מעברהשמטות>:(תוךשםכותבהוא
קצרזמןפרקבתוךמבהיל.עידןלנוממתין
יחומשו.החץראשיהערבית.הפצצהתורכב
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נוכללאומושגי.נפשימהפךתעבורהוותיקה
הכלכאילותתנהגהיאעודכלזאתלעשות

ייסוגשצהלברגעבשלוםפתרונועליבוא
ועתידההחלההבעיהכלכאילו , 67לגבולות
 " ...הכיבושעםלהסתיים

עלולערביגרעינינשקשלהזה,העתידאכן'
אתעושההואדווקאאבלמבהיל'להיות

-יחסיתפשוטהשביטשללשאלתוהתשובה
הכוחלאשלום!ללאבולהתקייםנוכללא
ביןכמוהאימה,מאזןולאבעבר'כמו

אותנויקיימומעצמה>איננו(כיהמעצמות

 ,בלבדהוארקכןמוסרי'מחסוםורקבעתי.ד
מוטבלכןהתוקפן.אתלהרתיעיהיהעשוי
כברנתוןכשאזורנוההואהעידןאללהגיע

 .עכשיוכמוסכסוךשלבמצבולאבשלום,
כילקבועקשהבאמתהאםזה,כללאור

האינטלקטואלייםכישוריוכלחרףנתניהו'
אסוןלאותואותנומוליךהכוחניים,ותחכומיו
מבהיל?!
יותראינהזולתובנהשביטארישלתרומתו
האפלה.אתמגרששאינושביט,מכוכב

גברובלימודיהמתגנדרים

הקתדרהבעל-בויאריןדניאלפרופסור
בדקליבאוניברסיטתחז"ללמחשבת

שנשאהפתיחהבהרצאתתהה-בקליפורניה
אתלתפעלכיצדבת"א,עלמאביתבחנוכת
שםבירושלים,בעברית. GENDERהמונח

'מגדר'המונחנתקבלשבתון'שנתעושההוא
'טקסטלמשל'שימושיו'עלמגזר>משקל(על

כיצדאבלוכדומה.מגדרי''סדרמגדרי',
שאל.כפועל?אותונוטים

באנגלית GENDERשלהמקוריתהמשמעות
שמותביןהאבחנהכלומרדקדוקי'מיןהוא
לסקס).קשר(ללאנקבהוממיןזכרממין
עלתחולתההורחבההמודרניבגלגולהאולם
שהתפתחגברים-נשים,יחסישלהתחוםכל
הפמיניסטית.ההגותעם

תרומתאתבכתביוהמזכירויאוין'ב

ושבהרצאתולהגותו'הפמיניסטיתהתיאוריה
"התנהגותהחרשספרומתוךפרקיםקרא

שלהפועללצורתנזקקבלתי-הרואית,,'
על-ידיגדרממריש"הציונלומרכדימגדר
היאלפיכך'כולה,והציונותכגבר'פרויד
עלללמודאפשרכברממנה(פיסקהזכרית"
ספרו).שלוהאנטי-ציוניהנקביאופיו

ל'מגדר''גברו'תרגוםאםבטוחאיניובאמת,
ויכולמ-גדרנגזרמגדרביותר.הקולעהוא

זאתלעומתהתגדרויות.מינילכללהתאים
לדעתי'מתאים,ג.נ.ד.ר.המרובעהפועל
עלבמלואושומרהואראשית, •יותרהרבה

פעולתשנית,הלועזי.השורשאותיות
ליחסים(עדיין>במובהקשייכתההתגנדרות

גברובלימודיהעוסקיםשלישית,המינים.בין
שם-הפועל,זו.בעובדהלהתגנדרמרבים
'גנדרנות';הפעולהשם'לגברו';הואלפיכך'

'גנדרני'הטקסט'גנדרן';המקצועבעל
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ייקראזוטרמרצהאפשרות:ועודוכדומה.

רב-גונדר;ית.'בכירומרצהגונדר;ית

מגונדריםוהבוגריםמתגנדרים,הסטודנטים

 • .גבורבלימודי

מלחמה?"לימהחרבלי"מה

בכתב-יצירותעללהמליץנהוגזהשאיןאף
להתעלםהוגןגםזהאיןכותב,אתהבוהעת

וכוונתיזו.עובדהבשלרקלציון,הראוימן
בגליוןשהובאוהערביתהשירהמןלתרגומים

חשובזהעניין '. 77'עיתוןשלדצמבר
מלים,אכבירעל-כךלאאבלכשלעצמו,

יפיםכל-כךהיוהשיריםשפשוטאלא
והיהזאת.לצייןשלאשאי-אפשרורעננים

של ,כמדומנימאפיין'קואיזהגםלהם
התלהמותשלהיפוכהויתור'פייסנות,
הצעירה,המצריתבמשוררתהחללוחמנית.

המצויןגרמונתירששיריה,מרסאל'אימאן
והומורחןהרבהכהמלאיםסומך'ששוןשל
הישראליתרווחאביביתאתהזכירההיא(לי
בשירלמשלכמוזה)עתרןשלתגליתו-

קבאביבזאר

באופניםלקוראושאפשרמרקס"את"לכבד
הקלאסינוואסאבודרךרבים:(משעשעים>

רגולנטושמואלבנג'ועפרהשלבתרגומם
לימהחרבלי("מהלנדנהחרבהמחזיר

לעינוגיםנועדתיאנימלחמה?/
 ,'באביאל-גאל-קאדרעבדולשעשועים">:

למשוררתשירהמקדישהעירקי'הגולה

וברחהיםפניאתחצה ... "(צעירהישראלית
ראובןגרםבתרבנאום,גריאלישבעאיתה"),
גשםאיזה("אוידרווישמחמודשניר:

ומעלבנאי:פרץ-דרורגרםבתרהלנה")
בזארהוותיק,הסורי-לבנוניהמשוררכולם,

מןעורקשל"יומנוהקרויבשירקבאבי'
שירגלוזמן.לאהבתרגוםהצבאי"השירות

כאשר'ימיו'בערובגאוןמשוררשלנהדר
מעלההשירהמתרגמת,שלההסברכדברי

לארנוןהתשוקהארנוןביןטרגיתאנלוגיה
הכתיבה:

אהבהלעשותאוכללא
אהבהבלי

שירהבלישירהלכתובולא

שגברתיאפשרהאם

תאהביני

עברנטולאניבעוד

זהותחסר

גליוןכאמור'ולקרוא.לחזורששווהשורות
 • • 214מס'דצמבר

~פאנ~בז

 ~ 39מעמ'~המשך

הצהרייםהפסקתבצער:אובחום,ידעלמונחתיד .דרכוומסתננים
מקשיבה,כשהיאעודגדלותהחומותהעיניים .להיגמרעומדת
נגענומהר'דיברנו .יותרעליהידעתייוםכל .שלימלהכלבולעות

שבועות.שלושהבתוךהכוללהספיקשצריךידענוכאילומהר'
יגנהוב'אזגלהקתעמדה , 79ברחובהמדרכהעל ,פעם

Desafinado . להקשיב.נעצרנוואנחנומעוליםהיוהנגניםשלושת
מחיאותרקעועלפתאוםהנגינהאתקטעוהםסקסופוןהסולואחרי

אליה,הסתובבתיחייכנו.שתינוברוסית.מר'בוויכוחפרצוהכפיים
אתלארוזהתחילוהנגניםוהלכה.השפתיים,עלאותינישקההיא

השתתקהולאהראשבתוךליהשתוללהנובההנדסהאבלהכלים,
הלילה.עד
אותהשאראההרגעאלהצהריים,אלנרגשתהמראההיוהבקריםכל

גניםראיתילאשובהמחשבמולונתחבק.ברחוב,אליממהרת
הבושםשלה,המלכותיהצוואר-החצץביםאבןאייבמקוםיפאניים.
הצהרייםאחרהילדותי.הקולהולכת,שהיאאחריגםללטףשממשיך
ומתמלאותהולכותמנשוא,אטיותומרוקנות,תפלותהיוהשעות
מאחוריליוחיכהעמדשתמידשי'שלבחיבוקהיאושכמויאוש
וירג'יניה.שלהדלת
קצתהיאבשבת.ערבלארוחתאותההזמנתישבועותשלושהאחרי
לרגל?)מתחתבזדוןלהשתתגנבצעצועמכוניתמאיזו(משי?חששה
שתיתןשתסרב,קיוויתיבעצםבי.לפגועשלאכדיסירבהלאאבל
ומלאארוךכל-כךהיההשבועסוףאבללהתרגל.זמןמעטעודלנו

שני.יוםשלהצהרייםהפסקתעדלחכותיכולתישלאגעגועים
בזמןביורק.הקטןלשוקשיעםהלכתיהצהרייםאחרחמישיביום

מקסהג'ינג'יהחתולאתהסככהבכלחיפששיהסלאתשמילאתי
הקופאית,סיגלבמחסן.לאגםמצא,ולאאותוללטףלומרשהשהיה
בדרךיחזור.שלאוכנראהימיםארבעהלפנינעלםשהואליאמרה
תתהפךלאשישלשהעגלהנזהרתי , 92רחובשלבעליהחזרה,
נערהבריצהכמעטבאהמולנווהירקות.חפירותמכובדאחורה

אבלתולי!"הנה"תולי!בשמחה:קראשיבידיים.חתולשהחזיקה

החתולשלוהפרצ;ףבוכהשהנערהראיתיידנועלעברוכשהם
בנו'הסתכלהואאחתבעיןבאכזריות.ננשךאונדרסכאילומרוסק,

 .פעורפצעחיתההשביחוהעיןרחמים,לבקשובלילהאשיםבלי
להםנופףהואלב:לשיםהספיקלאושיבמהירותהעגלהאתדחפתי

בידידות.

יכולתימבשרי-רע.באותותהאמינההיאהחתול'עללהסיפרתילא
הגיעההיאיין.לקנותשכחתירקביטלתי.ולאהארוחהאתלבטל
הביאהלימוקסם.נראהשישאפילויפהכל-כךוחיתהבשבעבדיוק
בןלילדנותניםמהמושגלההיהשלאוכנראהאדומים,ורדים

שיחלקים.שלושיםשלפאזללוקנתהכיחודשים,ותשעהשנתיים
אחשובשאםהיא,בה.לעשותמהבדיוקידעלאאםגםבמתנהשמח
עללידוהתיישבהבמוח,צורמניתצרחהכמויהיההואשמהאת

אתמרכיביםאיךלולהראותוהתחילההיסוסשלרגעאחריהריצפה
למטהקופצת"אנילו.אמרהמהפינה",להתחיל"צריךהפאזל.
איתי.לבואביקשלאושילהם,אמרתי "'ייןלהביא
אלאהמדרגות,במעלהמהריצהרקלאהלםשליהלבחזרהבדרך
אצלהארבע-עשרהלקומהמתקרבתכשהמעליתהולםשהואכמו

שמעתילאהנשימה.אתלהרגיעהדלתלפנירגעעמדתיוירג'יניה.
שוםראיתילאכשנכנסתיוגםהמבוהל,קולואתאוהנרגז,קולהאת

פתאוםשנהפךמעיקילדותזכרוןשוםנשלטת,לאמהירה,תנועה
הפאזלוחלקימזהזהמרוחקיםישבופשוטשניהםלא:אלים,למשהו

שטעיתיעלאותיהוכיחשכמומכוערבאי-סדרביניהםמפוזרים
ועודמההתחלהטעיתייודעת,שאנימהכללמרותשכזאתטעות
האטום-האדיש,המבטאתאלינשאהרקהיאלא:ההתחלה.לפני
קרהלאמזהוחוץהיפות,הנשיםשלתקנהללאוהמרוחקהזרמעט,
ויסמןמהידלייפולשהבקבוקצורךשוםהיהלא-כלום

אותושמעתיאבלממילא,ברורשהיהמהאתמגוחכתבמלודרמטיות
יסלקלאניקויחומרששוםוידעתיהיין'אתוהרחתיונשברנופל
 • .עץמריצפתייןשלכתם

ניצן-קרןטל
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הבינלאומיתבקונפדרציהמאוגדת Iבישראללמוםיקהליס rlומומחברים lקומפוזיםוריסאנודת

יצורים mזבויעלמגינהקאו"ם "

יצוריםזבתומהי

עמדתומפריליהנותזכאי-ספרותיתארמרסיקליתאמנותית,-מקוריתיצירהשחיברענכל
אולמכוררשאיהואטדיאו:תבלקיט,בדפוס,היצירהאתלפסרםרשאיחראןמפרידוחו.

בלכהעתקיםממנהלהתקיןארתח,לתרגםאולעבד ;בפומבילבצעהאןלהציגה ;ארתחלהשאיל
ביצירתו.שימושכללהרשותאולעשותהבלעדיתהזכותהיוצרשלבדיובקיצור,-שהיאדרך

היוצראיןהמקריםברוב(קופירייט).יוצריםייייזכותהכוללבשםהוחקפיעלמוכרותאלחזמירת
הדרכיםלנוכחזאת-ביצירתושימושנעשהשבומקוםבכלאלוזכויותלממשמסוגלהבודד

-חייצרכניםיישלביטלתםאיןשנימצדשימשו.בהלעשותניןתשחבםרביה-תפוצהוהאמצעים
ואפבים,דסיקוטקיםאולמות,בעליסרטים,מפייקתלקיטים,חברותאמרגנים,שודיר,תנחות
כדייוצרלכללפנות-וכדומהאבינטרנטואתריםמולטימדיהמפיקיתבי-מלון,מקומיות,רשויות
חזה.השימושתמורתלוולשלםביצירתו,שימושלעשייתהסכמתואתלקבל
זכויותעלולחגןלשמורשמטרתםאבירגונים,היוצריםהתאגדואלח,שקייםעללהתגברכדי

ולחבוקתם.התמלוגיםגבבייתלשימושהברשאהוקלקטיביתדברךולטפלהיוצרים,

אףק'ם

 Oאןק"בישראל.למוסיקהןמן•יליםמחבריםןקמפוזיטורים,אגודת-אקוייםהואכזהאירגון
המשוררים,המלחינים,מרביתשחםבקירוב,חברים 2,400כיוםומונח , 1936בשנתנודסה

שחןזכויותיהםלכאת Oאקו"לדייהעבירוהחבריםבישראל.למוסיקחוחמו"ליםוסהפרים
ההסרטהזכותההקלטה,זכותהשדיור,זכותיצירותיהם,שלהביצועזכותהאגוהד:שלבטיפולה

 0אקו"ביצירות.שימושלהרשותומוסמכתהזכויותבעלתהיא Oאקו"לפי-כךההעתקה.וזמת
יוצריםוחציכמיליוןהמייצגותבעולם,מסוגההאגודותמרביתעםחדדילייצוגבהסכמיםשקורה
סיס"ק.-הבינלאומיתבקונפדרציהמאוגדותהאגודותכלתבל.ברחביאחריםזכויותובעלי

תלמוגים

תשלוםתמורתהזרותהגאודותחבריוביצירותחבריהביצירותלשימושרשיונותמעניקהאןקיים
הליכיםננקטיםתמלוגים,תשלוםוללארשותבליביצירות,שימוששעושיםאלחכגנדתמלוגים.
ולקנסותלפיצוייםלהגיעשיכוליםופליליים,אזרחייםסעדיםקיימיםהחוקמפירינגדמשפטיים.

 !למאסרואףשקליםאלפימאותשל
יצירהבכלהשימושמדיתלפיהוצאותיה,ניכויאחריאןק"ם,מלחקתגובה,שהיאהתמלוגיםאת

ודכומה.שהודפסו,עותקיםמספרשנמכרו,תקליטיםכמותהשמעתה,-תדירותויצירה
הזכויות.לבעליאותם mמעביאלאלעצמה,התמלוגיםאתמרוויחהואינההכנסהלאקוייםאיו

 .כולוהציבורלהנאת ,ליצורלהמשיךלוומאפשריםעבודתותמורתהיוצרשלגמולוהםהתמלוגים

זההבנצותפרס-היצירהעדודי

וחמוסילקיתהספרותיתהיצירהשלשוניםבתחומיםליוצריםהזהבנוצתפסרימחולקיםשנחמדי
ועוד.השנההישגיעלפסריםהיצירה,פסרוםלעידודפסריםחיים,מפעלעבוריוקרתייםפרסים-

והסבריםרדהכה

לפני-ממליציםאנואקויים,שלפעולותיהמבוססותשעליויוצרים,זכותחוקמהפרתלהימנעדכי
הציבורלרשותעומדתאקוייםבהתאם.פרטיםלקבלתאלינולפנות-לכשהיביצירהשימושכל

ועלוספרותיותמוסיקליותיצירותעלמפורטובמדיעמשלימים,בהסבריםהדרכה,במתן
מחבריהן.

 . 03-6850119פסק 03-6841414 :טלי . 15 : 00עד 8 : 00בשעותחי-איבימיםפתוחיםמשרדינו
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