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קישורקטעי
הזההגלידן

בהוצאת"המעברה''בלסשמעוןשלהראשוןספרוהופיע-1962ב
הספרהיהזהאבלמושלםרומןהיהלאזהלעם.הספדיהעובד'עם

אתשמלווהטראומטיתלחוויהביטוישנתןבספרותנוהראשון
וספיחיה.המעברותחווייתהזה,היוםעצםעדחברתנו

אתמוצאיםשייכים.בדיוקלאבשוליים.חיים"המעברה"גיבורי
הישראלית.הקומוניסטיתהמפלגהאחריבנטייתםבמאבקיםעצמם
המוקדמות.החמישיםשנותהואבספרהמתוארהזמן

סיפוריםספרירומנים,בהםספרים,וכמהכמהבלסשמעוןכתבמאז
שונה,זמןאחרת,עלילהגיבורה,אואחרגיבורספרבכלואחרים.
לקאהירמפאריסלפאריס.מתל-אביבנודדתהזירה .כמובן

ולאלכסנדריה.
הניכור.אלמנטהזאת.בכתיבהמשתנהאינואחדאלמנטרק

מורדיםבמקומם,זריםבודדים,אנשיםהםבלסשמעוןשלגיבוריו
שלעולמוהשקפתהאדם"."ככללאהםאחרים,הםבמוסכמות,

אחר""והואהרומנים:שנישלבשמםמובהקביטוילידיבאהבלס
במקומה".'ו'לא
צנוע,יעקבשלוחייודמותועלהמבוססחדשספרמופיעעתה

ספרהמודרני.המצריהתיאטרוןמייסדשכונהכפיהמצרי","מדלייו
המשךספרשהואמזרח""תל-אביבלהופיע,עתידנוסףחדש

זה.בגליוןאוררואהממנוופרקר'המעברה"'
ברצוניבכך.עוסקהזההגלידןאלה,בספריםכאןאעסוקלא

שנתןכמיהסופר'בלסשמעוןשלהחשובתפקידואתלהדגיש
מזרחים.כותביםעל-ידיאוניברסלייםבנושאיםלעיסוקלגיטימציה

הםמגיבוריוניכרחלקכיאםשלו'הנושאאיננוהעדתיהנושא
מזרחים.בהחלט
בשמעוןעוסקיםטאהאואבראהיםשנירראובןחבר'חנןשלמאמרים

בנושאיםעוסקתהחודששיחתגםהפוליטי.המעורב,הסופר'בלס
 •עצמובלסשמעוןשלהאישיתהראיהמזויתאלה,בשורותשהועלו

ב-לראשונהכאןשפורסםשקדגרשוןשלשירואתאצייןעוד
שלבקשתולפישנית,שמתפרסם ,שטרןשלמההשםתחת , 1985
עצמו.שקד

ביקורת,שירה,הקבועים:במדוריםהקוראיפגושגליון'כמדיושוב,
וכר.'תגובות

תפוזים

חולהורוצלב,שלהאוניברסיטאיהחוליםבביתשכבתי-1949ב
לביןאביביןהוויכוחחיים.סכנתכדיעדקשה,כליותבדלקת
העזרחוקיעל-פי .קבורתימקוםעלהיהביהמטפלהרופא

כןעלבדרכים.מתיםלהסיעהיהאסורהוסבר'כךהעירוניים,
ורוצלבבעיריהיהקבורתישמקוםאבי'אתלשכנעהרופאניסה
המשפחהוקרוביחבריכלחיובהלגניצה,מגורינו'בעירולא

מחוסרהייתיואניהגדולה.המלחמהלאחרבחייםשנותרוהמעטים
הכרה.

שהגיעההאחד'שומע>,אתהעובדיה,(הרבגיסיםשניקרוואז

 ,והשני ,הסטרפטומציןאנטיביוטית,תרופהלראשונה, ,לפולין
ביןהסחרהסכמיבמסגרתשהגיעומארץ-ישראלואשכוליותתפוזים
הקומוניסטית.פוליןלביןהשנה,בתהצעירה,ישראל

קרוביםוכמהואביאמיולצדיהכרהמחוסר ,כאמור ,שכבתיאני
מרצדתשמעליוהבחנתיעיניאתפקחתיואזממני.להיפרדשבאו
כתוםלכדורהופכתשהיאעדוקרבהההולכתצהובה-כתומהנקודה
עכשיוליהמזכירהכתום,באהילדולקתמנורהחיתהזו .ומאיר

במיוח.דגדולתפוז
אמפולות 24 ,הוריסיפורילפי ,לישהזריקולאחרקרהזה

הבליעהוליכולתלעצמישחזרתיולאחרביממה.סטרפטומצין
ומיץתפוזיםמיץשלאדירותכמויותהשקדני ,עצמיבכוחות

הסיפורומכאן .לשעברמפלסטינהשהגיעו ,כאמוראשכוליות,
ש"תפוז ,וידידימכריובקרבבמשפחההזה,היוםעצםעדהמהלך

משירי.באחדפעםשכתבתיכפי ,חייאתהצילמארץ-ישראל"
אתיחזירכאןשלהאקליםשרקלנוהוברר ,רופאיעםבשיחות
בריאותי.

ישבתיהמוקדמות,הצהרייםלפניבשעות , 1950באוגוסט,-16ב
מאירופהעוליםשהשיטהאוניה"גלילה",שלסיפונהעלנוחבכיסא
כהרגלהעוצמתהבמלואלהטהאוגוסטשמשנרדמתי.חיפה.לחופי
שמחה:צעקותשמעתיממרחקיםכמושלנו.באקליםימימה,מימים
 ,יכולתילא ,עיניאתלפקוחניסיתיחיפה!אתרואיםחיפה,חיפה,
היופניגופי.אלמפניזרםצורבוכאבראשיאתלהריםניסיתי
לשמשמורגלוהלאהבהירפניעורגדולה.אחתכוויה

 ...אוגוסטשלבחומועמדלאהארצישראלית
ואילו ,חייאתלהצילסייעוהתפוזים .סימפטומטימפגשהיהזה

פני.עלקרניהבאשסטרההשמש
קיימת.עדייןהזאתהאמביוולנטיותישראל.מדינתשלשנהחמישים

בטרוד""המלחמה
אדםחייאנו.חייםחפציכיבולהילחםחובהבטרור.להילחםחובה
היאעצמיתלהגנההזכות •לשמורחובהועליהםהעליוןהערךהם

מדינה.שלוכמהכמהאחתועלהפרט,שלגםהמקודשתהזכות
בטרורמלחמהידיעלכימדיניות.במקוםלבואיכוללאזהכלאבל
מדיניותידיעלרקאותולהדבירניתןטרור.מנצחיםאיןבלבד
שונה.

שינויבליהקיים.הפוליטיהמצבשלתוצאההואהחמסשלהטרור
 ,מוכןשיהיהמייימצאתמיד .חמסיההטרורינוצחלארדיקלי
לאורקפה,בביתאובשוקעצמואתלפוצץ ,העדןבגןמקוםתמורת
האביבית.השמש

אלבטרורלמאבקהמוחלטתהאחריותאתלהעביריש ,כןעל
תהפוךהפלסטיניתהרשותכאשררקיקרהזההפלסטינית.הרשות

ישראל.שללצדההעצמאיתלפלסטין
תביןהיאהממלכתי,קיומהאתתסכןלאהפלסטיניתהממשלה

בסכנהעצמהאתתעמידהיאמשטחה,יבואהטרורשאםותדע

מעברשמגיעטרורעםתשליםלאבישראלממשלהשוםכיאיומה.
בגבולה.שקטועלתושביהעלהאחראיתעצמאית,מדינהשללגבול

אתמאיתנותסיראוסלוהסכמישלהמלאהההשלמהרק ,כןעל
שתישלנורמלייםויחסיםנורמלייםחייםותאפשרהטרוראימת

 .זולצדזומדינות,
תודעתאללהחדירישהזאת,האלמנטריתהפשוטה,הנוסחהאת

גבעהעלאו ,אחראוזהיישובעלבסחר-מכרמדוברלאהממשלה,
הקיום.עצםעלמדוברכאןאחרת.אוזו

יכולההנ"ל,ברוחקבעהסדרעלהפלסטיניםעםחוזהחתימת
קיומהשנות 50לכבודישראלשלביותרהגדולההשגלהיות

 •כמדינה.

כ.ב

העבריתהמשוררת ,גומורפוררחלאתהזכרתיהקודםבגליון
מורפורגורחל ,כאמורהוא,השםבמשובש.הודפסשמהמאיטליה.
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אחרןעורך:השירים;כלפוגל:דור
 304 , 1998המאוחרהקיבוץקומם,
עמ'

שיריושלכוללכינוססוף-סוף,
 ,פוגלדודשלהאפלים,הליריים,

הגנוזים.השיריםכולל
על-ידישנקבעבסדרכונסוהשירים

האפל"השער"לפניעצמו:פוגל
 ) 1937 ( 0הדממה"לעבר ,) 1923 (

על-פיהשירים,שארובהמשך,
מןוכתבי-ידראשונותהדפסות

העיזבון.

 ,ההרמעלהעלסוסי/עולים"לאט
ובכל.//בנושחור;שוכןכברלילה
לרגעים/עגלתיתחרוקכבדה

חרישיזמרמתי.//אלפיכעמוסה
שיעבור /,הלילגליעל-פני /אשלח

ועוליםמאזינים//סוסילמרחק.
האפל>השער(לפנילאט,"

פועליםספרית Iסולובלס:שמעון
עמ' 183 , 1998

ועיתונאימחזאי<צנוע>,סבואיעקב

הואבפאריסהגולהיהודי-מצרי
ז'אקשלהמורכבתלדמותוהבסיס
רקעעלבפאריס,הרומן.גיבור ,סולו
דרייפוס,פרשתשלהסועריםימיה

וממשיךממולדתוכגולהסולוחי
לעצמאותה.להילחם

רןעורך: ;קזכנראבאשיריכל
 :'בכרך , 1998ביאליקמוסרמירון;

עמ' 283 :'גכרךעמ', 251

הפואמותאתכוללב'כרך
שנותמאמצעהגדולות"התיכונות"

כרךהשבעים.שנותסוףעדהשישים

השחור""המלאךהפואמהאתכוללג'
הפואמותכה.עדאורראתהשלא

הרועמולהאדםבעמידתעוסקות
מפתחנושא-קיומועלהמאיים
קובנו.אבאשלבשירתו

 ,'אנבחרים,כתכיםחיינה:חיינריך

 1998רשפים ;ב'
מבחרהופיעהמאתייםשנתלרגל
א'כרךכרכים.בשניהיינהכתבי

שלמהמגרמנית: ·שירה •עמ') 396 (
מ-טנאישתרגםקבציםכוללטנאי
היצירותאתוכן 1995ועד 1986

ו"מנגינותחורף"אגדת"גרמניה,

 432 (ב'כרךבשלמותן.עבריות"
המופיעפרוזה,שלמבחרהואעמ')

יהודהשלבתרגומולראשונה,
וכןמייצגמבחרכוללהואאילוני.

"הרביבשלמותן:יצירותכמה
 .ועוד"וידויים" 1מבכרך"

משפחהתולדותקבק:אברהםאחרן
עמ' 1274 , 1998דביר ,'ב ,'אאחת

עץ"בצלהריק","בחלל-טרילוגיה
גיבורים",בליו"סיפורהתליה"

בנישנישלסיפורםמשפחתית:סאגה
חרוגל ,בדרכואישהמנסים,דודים,
המזרח Iהיהודיהמסורתמעולם
זהניסיוןחדשים.לכיווניםאירופי

קבקהמקור.אלובחזרהבאכזבהסופו
שהובילהמהלךעללעמודניסה

מלכההציונות.אלהמסורתמעולם
שינפלדורותמבואהעמידהשקד

והערות.ביאוריםהוסיפה

זמורה ;שקוףילדבוצ'ן:יעקב
 , 1998עבריתלספרותעמודיםביתן;

עמ' 184

ניצוליהוריםשלבביתםהגדלילד
עלהעברזכרונותהשלכתשואה.
להיותאותומאלצתשלוההווה

זמנו.טרםולהתבגר"שקוף",

ביאליקמוסרהשירים,גורי:חיים
 :'אכרך , 1998המאוחרוהקיבוץ

עמ' 365 :'בכרךעמ', 355

שיריכלכמעטקובצוהכרכיםבשני
במשךשנכתבושירים-גוריחיים

הספריםשנה.מחמישיםלמעלה
"כלולות",אש","פרחישכונסו:
רוחות","שושנתחותם","שירי

גיחזי","מראותלמגע","תנועה
"חשבון ,"אלול"מחברות"איומה",
והמחזורים:אחרי","הבאעובר",

 .המזרח"ו"יריד ,המרדפים""ארץ

הספדיההכתיבה:פשעלפיר:חיים
המאוחד/הקיבוץהוצאתהחרשה,

עמ' 124 , 1998קריאהסימןספרי

אנגליג'נטלמןפוגשתהסופראשת
המפתיע.חייוסיפוראתלההשולח
נעלמה,שאמוילדשלסיפורו

עםגדלהואברורות.לאבנסיבות
מהלקיומה,זכרכלהמשמיד Iאביו

מתמשךלחיפושהבןחייאתשהופך
אם.אחרי

עוברעם Iכמזכרלכזזשלו:מאיר
עמ' 430 , 1998לעםספריה
 1אמונשים:חמששלבצלןגדלרפאל

האלמנותוסבתודודותיושתי
הןעיקרון.מתוךהרווקה Iואחותו

אותוומפרנסתהזנההגדולה""האשה
ביןמשוטטהרומןזכרונותיו.ואת

הילדרפאלגדלשםירושלים,
חייואתרפאלהגברחישם ,למדבר

רונה,שללביקוריהומצפההבודדים,
משונהבמיתהולמותולשעבראשתו
 .לפניוודודיוסבו Iכאביו

וכלירעשיםאיזקסון:ח.מירון
עמ' 79 , 1998המאוחרהקיבוץבית,

חמישי.שיריםספר

אולי /אצבעות,שתילקרב/"עוד
אתגםאפשר /הקרובות,אלהאת

ישארשלאוהלאה / 1הידכףקצות
 /מקום.לאאפילוחופש,לאאויר;
מרחק /,שבוטלהזהברווחאניהנה
אצבעות'.'שתיביןנשארשלא

 1גווייתירוחיעםלאור:יצחק

הקיבוץהוצאתהחרשה,הספדיה

 , 1998קריאהסימןספריהמאוחר/
עמ' 336

ילדעםאשהמחפשבשב"כבכיר
מלחמתערבבתל-אביב, ,שלושאינו
לספרותלמורההופך Iלבנון

תעתועיושארהארץ,במרכזבמושבה

קורותיו.

הדמוקרטיההמפלגות,קררן:רני
הקיבוץכמצוקה,הישראלית

עמ' 288 , 1998המאוחר

המפלגותכשלרןבנושאמאמריםמבחר
מורכבתאוכלוסיהשלמציאותלייצג

תקשורת,שלבעידןומגוונת,
ישירה.ובחירה!ריימריס

-המפורשאלהסתוםמןברזל:הלל
אלתרמן.לנתןעניים""שמחת
לשקספיר,ורמזיםלתנ"ךרמיזות
עמ' 40 , 1997עיוןעקר/סררת

"שמחתהחידתיתלמחרוזתפרשנות
הבין-טקסטואלייםבהקשריהעניים"

שקספיר:ומחזותהתפילה Iך nהתגאל
ומחזותרגשרביכתוביםלא

הפרטגורלובהםסוערים,שגיבוריהם
זה.אתזהומשקפיםקשוריםוהכלל

גורביםכנקזק,סיפוריאופק:ליאור
עמ' 99 , 1998

בבנקוק,הצבא,אחריצעירים,חבורת

המציאותקסום.גן-עדןלכאורה,
כתמי.דמפתיעה,

פנים/כלעלררר-סדומי:אילנה
עמודיםביתןזמורהשירים,

עמ' 56 , 1998עבריתלספרות
ותצלומישיריםשני.שיריםספר

עבודות.

 /קשתסוכריותבוכים"המלאכים
יופי/שלצבעיםסמיכותוהדמעות

כמוסהרהמסובנות/כפותכמוסהרה

אברי;בכלבאהמקווה/אחרי

דביקותרבים/במיםשנשטפו

לחייתחתי/לחיילחיי/עלהדמעות
התחתונות".כפותי

הוצאתלביאליק."ספיח"על
מחקר,אופקיבר-אילןאוניברסיטת

עמ' 224 , 1998

 ,"ספיח"הסיפורעלמאמריםקובץ
זיוהכתבו:הסיפור.טקסטכולל
יעקבלחובר,פישללוז,צבישמיר,
ברוךג,גולדברלאהפיכמן,

 ,שקדגרשון ,ברזלהלל Iקורצווייל
 .גרוןרבקה ,אבןיוסף

שלבעולמוסוגיותוצבי:שלרם
"מערכת",הרצאתמאור,יצחק

עמ' 273 , 1997דליהקיבוץ
ממוריהיה<מאירסון>,מאוריצחק

והתנועההעבודהתנועתשלדרכה
בפילוגמרכזיתודמותהקיבוצית
וצבישלוםד"רהקיבוצית.בתנועה

להשקפתדרך"מורה nמעיןכתב
·סוציאליסטיתהציוניתודרכועולמו

מאור.של

שמש,אוחזתאשהירדן:רות

עמ' 70 , 1998 77עתרןספריהוצאת

אשהשיריירדן.לרותראשוןספר
החותרתהחופש,אתהמקדשת

חושפניים,שיריםמוחלט.לשחרור
להאשרמסרההיאהאהבהארוטיים.

 .ולהתמסרלסגודראוי
כולם /מאוהבתכשרותזה/"כך

להרואים /מאוהבתכשרותיודעים/
הילדיםמאוהבת/כשרותבפנים/

 /מאוהבתכשרותחוגגים/שלה
מאוהבת/כשרותמייללים/כלבים

כשרותמתייחמים/חתולים
 ", ..בפניםלהרואיםמאוהבת/

ידרןוות

שונשאוחזת.אשה

אלהאכןמרחובלוי:נילי
 , 1998המאוחרהקיבוץהחתולים,

עמ' 240
עלקנז:יהושעשלביצירתומקחר

ופואטייםתמסייםמאפיינים

הפואטיקההמוקדמים,בסיפורים

הקומפוזיציה,עקרונותהריאליסטית,
כנושא,האמנותההתבגרות,סיפורי

והשפעה.ייחוד
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 1:~ו
חוצה

ר,זרות

גבולותאת

 poemהלביתומי·רביב:נגח
עמ' 1997עמרחפראג,חוצאת

נובערביביתומינגהשירתשליופיה
שלשפהביןלגשרהמיוחדהניסיוןמן

הגבוה,בדיבורהמורגלתהשירה
המילולית,וברהיטותהלשוניבניקיון

פשוט,הלכאורה Iהיומיומילבין
בשפהומתבטאהנתפסזההפרוזאי'

מהססתאיננההיאמדוקדקת.הבלתי
להעבירמנתעלהשפהמכללילחרוג
זומהוקצעת,הבלתיההוויהמןמשהו
שלהבוחנתבעיןנבחנהשטרם

להברתהעד.סוננהוטרםה'בדיעבד'
זושיריתגישהבאמצעותהאחרונה.

אתלחצותהמחברתפעםלאמצליחה
החתךלעתיםשמכונהמה

אתהמאלץחתךאותוהאנתרופולוגי,
האנתרופולוגית,בעמדהלהחזיקהמשורר
אשרזהתמידהזר'תמידלהיותכלומר

מחזיקאשרזהלמחנה,מחוץבא
השוניםועמדותמנהגיםבערכים,

ולפיכך'התבוננותוממושאמהותית
החייםעםחיבורליצורמסוגלאיננו

גבולותאתלחצותהניסיוןהממשיים.
יוצגואשראחדותבדרכיםנעשההזרות

להלן.
והמשוררתלדני"ב"שירנפתחהספר

מהאבללשכוח/רוצה"אניאומרת:
אותישוכחלא/לשכוחרוצהשאני/
זוכרת/שאנימהאבל/זוכרתאז/אני

מהיעשהאני/מהאזאותי/זוכרלא
המליםלמשחקמעבריעשה".אני;

למצבמעברלפנינו'כאןהמוצגהחביב
בלשוןכאןהמתוארללבהנוגעהאנושי
הכללאתהמחברתשוברתנאה,

אעשהמהלומרעליההיהשכןהלשוני'
לשירשמעניקההיאזושבירהוגו',
החוויהאתהמביאאותנטיותשלממד

בהחוויהאותהלשירה,הקודמת
עצמו.השיראלמתבוננת,השירה
כוחואתלשיריקהשמעבהיאזוהעברה
ועושרו.

לעמרי""שירבשירגםחוזרזהחיבור
חדשים/פיגומים"ישםנאמר:שם

אחרת/קצתמשתדרשלעציםונופם
והתרזות.יפים. /הזה.הכחולביופי
חולתהאלה/הכחוליםנחשקיםכמה
איזומיודע iשימושוניחולהאניכחל
תיליםשם/הזאתבקטנטנהיש/אהש

נחציתכאן' ,, /שימושים,מתפתלים
שלוהיפההשלווהחבקיה,התמונה

 1הלשוניהפגםעל·ידיוהפיגומיםהנוף

הרושםהלשוני.הפיגוםלומרישואולי
נקיהחוויהשלהואזובדרךהמושג
ומוצגתמהוקצעבלתיבדיבורהנשזרת

המדויקתברשתנלכדתשהיאלפנירגע
הרשמית.השפהשל

אתרביביתומיחוצהבההשגיחהדרך

באמצעותהיאהאנתרופולוגיהחתך
למצערהראשונההיאאיןאכן'הגוף.

איןזאת,עםויחדזובגישההנוקטת

התחושהמןלהימנעיכולהקורא
המיטיבמקורידמוייעולםשלפניו
המבעבעתהממשיתחושתאתלאשש
אומרת:היא Iכךלשורות.מבעד

פסוק/קול,מהשמעתאיו"האלבטרוס

תום/בליתדשדשנהירוקותרגליו
אחר:ובמקום " ..די,ולאבשדי/

באשהאשתיבי/באשהבא"ואישקט

כלה/ואשיבאשתי/עשןבאבי;
לעיתים, 11שוליים.בעונתוהינומתי
בלשוןנעשההגוףבאמצעותהחיבור
תרדאולי"יללה,רחוב:לשוןבוטה,
רוצה/אתהאםמהאזכבר/ממני/

ביהלומים/,"שלי/הכוסאתלמלא
יתומי·רביבנוקטתבהנוספתדרך

לעתיםהנראהמהדברהצגתהיא
במה.תמונתכעיןתיאטרונית,ב--מחווה

פותחתהיאלבן·חור"ב"שירכך
ואניוכיסא/שולחן"בחדר;במלים
מיץ;כוסהשולחן/ועל /ואתה.
אני/הכיסא/ועללמחצה/שתויה
היאלשמעון"ו"בשירלמחצה."שתויה
יוקרהבמסעדתאוכלת"נגהאומרת:

אישהרגליים/ביןמסתכלאיש /
הקוראאתמעמידותאלהתמונותרע",
מצבבפניממשית,כמעםמציאותבפני

אדםלפעמים
נהרבאותועומד

פעמיים

אהבה,שיריכעיקרשביט:יעקב

עמ' 124 , 1998כרמל,חוצאת

להעלותהקוראמסוגלאותואנושי
פשוטותמצבתמונותנקלה.עלברוחו
ופרשנויות.מסקנותמאפשרותאלה
אומרתהיאלשמעון"ב"שירכך'

במסעדתהסעודהלתיאורבהמשך
ומסיימת 11 / ...תבטחאל"אל'היוקרה
נגה, /אל·נכוןמחרישאניב"ואיש

יקון."הסלענגה,
בספרשחסרהדמה-באלה,עםיחד

עלהחיים,עלוברורהמחייבתאמירה
מושאעלאוהאהבה,עלהעולם,
הםשהשיריםנראה .כלשהוהרהור
במערבולותהיסחפותשלתולדה
התבוננותשלתולדהולאקיומית
 .כלשהימשמעיתחדעמדהמתוך

הספרמתוךלגזורניתןלאעל·כן'
ביחסברורההשקפהאועולםתפיסת

עלהעובריםהקיומייםלתהליכים
התייחסותה.מושאיעלאוהמשוררת

הספר.שלחולשתודומני'באלה
נגהוראויהלקריאהנעיםהספרככלל,

נוספיםספריםשיישאויתומי·רביב

 •שמה.את

מאופיינתשביםיעקבשלשירתו
ולאהקשוריםנושאיםשלרבבמגוון
עוסקהואלעתיםביניהם.קשורים
עצמו.שירבאותואחדמנושאביותר

המקראיותוהדמויותהתנ"ךסיפורי

רביםליוצריםרב-השראהמקורמהווים
בשירפותחהספרבפרם.שביםוליעקב

שנהארבעים-העםשלמסעועל
המובטחת.הארץאלבדרך-במדבר
בנושאיםעוסקיםמהשיריםרבים

להיסטוריההקשוריםוכאלהמקראיים,
ועם-ארץ-ישראלשלוהרחוקההקרובה
משולביםמהשיריםבחלקישראל.

עירועלהדוברשלהאישייםזכרונותיו
בהן.שהשתתףוממלחמותירושלים,
אלהקשרהמולדת,אהבתכמונושאים
שלה,ההיסטוריהואלונופיההארץ

שלבשירתובמרכזיותםמאודבולטים
משמעותייםפחותלאאךשבים,יעקב
והחמקמקים,הערטילאייםהנושאיםהם

העולם,להבנתהקשוריםכאלהביניהם
לעיתיםהדברים.שלהנכוןוהסדר
בדבריםלהתבונןהמשוררמנסה

חייבהדבריםסדר"הפעם/במהופך:

עליללכת/כדיהפוך;להיות;
לדרכילהאסוריודע:/אנילהגיע/
עלי/כאןאותתהאשאזמכאן;לצאת

אםרקלכאן/שםביןאהיה/ונדונע
אנייודע/אניאגיע/משם/דרכיתצא

אחרבשיר ,) 9עמ' ,"ךרד"(מוכן"

הדוברשלבזמןההתקדמותמתוארת
אלולאה"אלמוות",אלכהתקרבות

וכךהמוכר.הדבריםטבעעל-פיהמוות
למצואאפשראחריםבשיריםגם

זה.מסוגפילוסופיותהתחכמויות
ולעולם,למציאותלהתייחסהניסיון
שניתןפאזלמיןכאלולהווה,לעבר

ועשוילגיטימיהוא ,חלקיוביןלהחליף
הפשטניתברמהאבלמעניין.להיות
ניסוילידיבאהזהשהניסיוןמשהו
אפשרויותשלהחמצהיש ,בספר

למשללשכלל.היהניתןשאולישיריות
הכללפעמיםנכון/"לפעמים":בשיר
להפך/לפעמיםאבלהפוך/לייוצא

<עמ'שמאל"היאשמאליבראיואפילו
כאן'המתוארהפוך"עלב"הפוך ,) 43

 ,אינטלקטואלי"טריק"מעיןמובלע
מדי.ושקוףקלושאבלהומוריסטימעם

מורכבבאופןרעיוןאותרשלפיתוח
להניבאוליעשויהיהיותרקצת

מעניינת.שיריתאמירה

השייכיםמהשיריםבכמהזאת,לערמת
המשוררמצליח"השתקפויות"לשער

מורכבותםעלהדבריםאתלהעביר
בסך-הכלבגאלי.ולאצבעוניבאופן

הבדלייששביםיעקבשלשיריובין
שחוקרתשררותלערמתניכרים.רמות
חי"אני/עכשיו"כאןכמו:ביותר

עמ'אני"עכשיו"כאןהשיר:(מתוך

קצתמשמעותממשמליםלאותןיש ) 54סלכסטיורם
אתהפותחתבשררהמקוריתיותר

אני"כי :) 75<עמ'מחייכת""אתהשיר

שביטיעקב

אהבהשיריבעיקר

למצואאפשרמעררך",ואתעכשיו
אתהמסיימתבשררהגםלדבריםחיזוק
לקרות".לךנתןלארנרדר"כיהשיר:

שלהחולףקיומומציאותהשוואת
המסמלתבתמרנההדמותעם ,הדובר
מעברהיסב,מעוצבתהנצח,אתעבורו

כךלאגרידא.הםרירריאלילצירוף
 :) 63<עמ'דיי""פנסהבשיר:הדבר
לכןמאפסרס/החכםאמרזורם"הכל
פעמיים/נהרבאותולטבולתרכללא

מהאבלנהר;אותרזהאיןשהרי
אותוזהשאיןזה/תמידשנשכת
העיקר."זהוהריאדם/

 ,פילוסופימשפםלציטוטהצדקהיש
כשהםפתגם,ארמשלאקסיומה,

כאמצעיאם ,השיראתלשרתאמורים
להעברתתומךכאמצעיאם ,אמנותי

ארכזהבאופןחיונייםהםאםארמסר,

לתכניו.ארהשירמבנהליצירתאחר
וידועמוכרמשפםמובא Iשלעילבשיר

המוכרמפורםפירושבצירוף ,כלשרנו
נעשיתלכךובנוסףפחות,לאוידוע

אלמ"הנהר"מדיהצפויהההשלכה
האדם.

היהזקוקשירים 124הכוללהספר
חלקלניפויבעיקרלעריכה,
שיריםשלולעיבודמהשירים,
המשוררמהם.חלקיםארמסוימים
לאיכויותמודעתמידלאהכותב
שמשרותהקסםמתוךלעיתים .שיריו
כלמלה,שכללונדמההמלים,עליו

חדש.שיריוצריםאמירהכלצירוף,
מארדרבמספרהמכילבספרהסכנה

היותרשהשיריםהיא,שירים,של
השיריםביןלהיטמעעשוייםסובים
אינוהספר Iכןכמוסובים.הפחות

מרובים,שעריםבוישמאורגן.מספיק

על-פיהנושאיםאתלרכזשבמקוםכך
שיריםשלפיזורנוצרשערים,
השעריםביןנושאנאותרהעוסקים

בשלבמיוחדבעייתי'רזההשונים.
וההתפזרות Iשספרהנושאיםריבוי

ומגוונים.רביםתחומיםבין

התבוננותבשיריםיש ,כאמור

אובייקטים,עלהעולם,עלממוקדת
הפנימיהעולםעל ,הפרסיהאניל.ו

בפרספקטיבההמאורעותרעלוהחיצוני,
התרחשותם.כדיותוך ,זמןשל
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גםהשיריםרובאתלפרשאפשראולי
החומרים Iכאמוראבל'אהבה,כשירי

נוגעיםהשיריםעוסקיםבהםהעיקריים

והחווייתיהאינטלקטואלילרובדיותר
שלששמוכךהרגשי.לרובדפחותו

בהכרחלאאהבה"שיר"בעיקרהספר
 •תוכנו.עלמעיד

גורביץ'ניצה

הישמרו

מאנתולוגיות
סיפורים-הכחוליםהאנשים

אנתולוגיהאמריקאיים.צפון
הספדיהרון.משחבעריכת

עמ' 336 • 1997החרשה

ומדכדךמוחמץמשהויש

הטובוהרצוןהיומרה .באנתולוגיות
התוצאהעלבהרבהעוליםתמיד

בהדרגהלהתוודעבמקום .הסופית
נאלץמסוים,למחברוביסודיות

במיןלמשנהואחדמסופרלדלגהקורא
שלשבסופומייגע,מכשוליםמרוץ
לפגושרצוןרברצוןמותירלאדבר
שלביצירותיהםובהרחבה,שוב,

בתוםואםבקובץ.המאוגדיםהיוצרים

לךמתחשקלאבאנתולוגיההקריאה
שלהמלאותיצירותיהםאתלאתר

מהאז Iבקובץהמוצגיםהמחברים

זהותתעודתבאותההתועלת
ליוצריםהועילההיאבמה ?קבוצתית

נרחבחתךלייצגליומרהמעברעצמם
אותהבנייוצריםשלשניתןכמהעד

באשראנתולוגיהכן'אםתקופה?
הקורא),(אתמדכדכתרקאינההיא,

עלולהואףמועילהאינהגםהיא
רחוקהלאמכאן<ליוצר).להזיק
הכוללנית .המסקנה,אלהדרך

כדאישאוליאמנם,הקיצונית,ו
הכללתמפנילהישמרליוצרים
באנתולוגיה.יצירתם

שגםלומרכדימדכדכתהקדמהזוהי
צפון"סיפוריםהאנתולוגיה
בעלנופלתזמננו"בניאמריקאיים

שלמעציבהקטגוריהבאותהכורחה
הגלומיםמתמשכיםכשלובות

אמנםהעורךהן.באשרבאנתולוגיות
אתשלודבר"ב"אחריתמסייג

שמדוברוטועןוחוזרוטועןבחירותיו

כלאתמוסיףואף Iהאישיבטעמו
בהקשרלסייגשנהוגהסייגים

לחברהיומרהשבראשםלאנתולוגיות,
אחד;תרבותיגגתחתכותביםמסת

היומרהעלאחרות,במליםאו
יחדלכרוך Iכדבריוהמפתה,

כאןוישו"תרבות","מציאות"

מאליההמתבטאתקטנה,לאבעייתיות
באופןואפילוהטקסטיםבבחירת
עקרוןפיעלהסיפוריםהצבתהצבתם.

הבעיהאתפותרתאמנםהאלף-בית,
מתמודדתאינהאבלטכנית,מבחינה

ריתמיותאואסתטיותשאלותעם
שלבסיכומובחשבון.לבואשחייבות

כהתחמקותנראיתהתוצאה Iדבר

מביןמיהכרעהמפניאלגנטית
יותרמענייןמייותר'חזקהסיפורים

בשניפותחהקובץפחות.ומי

רגשיאימפקסובעליחזקיםסיפורים
באיזולדשדששבופתאוםעצום,
ולאמייגעחומרשלאפסייםמיביצת

עוצמתי,סיפורצץפעםמדימלוכד.
המינורית,הנימהחוזרתושוב

בכללה,בכיפה.לשלוטהאנמית,
שלרוחבחתךהאנתולוגיהמייצגת
פרסמושרובםיוצריםוחמישהעשרים

משתקפתביצירותהשמונים;בשנות

מגוונת,ספרותיותהשפעותקשת

השפעתוכמובןהיאשבהםשהבולסת
סופריגדול Iקארברריימונדשל

~ 
d 

הכחוליםהאנשים
צפון·אמר•קאייםסיפורים

~ז

שסיפור Iהאמריקאיהקצרהסיפור

מפתהבאנתולוגיה.נמצאמשלואחד
זהאבלהשפעות,עודולאתרלנסות
משהוישממילאשכן Iמדישסחייהיה

כמובן,אפשרהזה.בקובץאקראי

לרוחלהתייחס Iקלהכיובעצם
בספר:מפעמתשאכןהאמריקאית

המרובביםהשוממים,המרחביםנופי

פניעלמרוץמלוכלכים;בדיינרים
גיחותעםהמהיריםהכבישים

אווירתספר:לישובימדכדכות
האורבניתההוויהמולהפוכרים
הפלססיקית:המנוכרת,המדכאת,
החברהשלהבוטהוהרדידות
אתהפותחהסיפור •בכללהאמריקאית

פרדריקשל"מוכרות"למשל,הקובץ,
כמעטאבחוןאכןהוא Iבארתלמי

השמונים;שנותתרבותשלקליני
קודיםשלומדוקדקתמחמירהבדיקה

שהפכוסלויזיונייםהתנהגותיים
הרדודה,מהשגרהחלקלנורמטיביים,

אומרגשות,והנקיההסטרילית
בספריש .כזולהיותמנסהלפחות

מבעדחזקשחודריםנוספיםטקסטים

העיצובהרזה,השפהלמעטה
הכמואוהרגשיתוהדלות Iהריאליסטי

רגעיםלייצרומצליחיםדלות-רגשית,
ההיפךשהםקודריםורגשותחזקים

הייצוגייםהטלויזיונייםמהרגשות
האמריקאית.החוויהשל
יותרהתלהבתי Iאישיבאופן Iאני

סופרות.נשיםשכתבומהסיפורים

הפרוזהשלהחזקהצד Iלתחושתי
שלבידיהןכיוםנמצאהאמריקאית

פרסכלת Iוריסוןמוטוניסופרות,
אחת.בולסתדוגמהרקהיא Iנובל
שהואשלה,מהטקסטיםאחדאגב,
שכתבההאחדהקצרהסיפורבעצם

סיבהזווגםבקובץ,נמצאמימיה,

לידיים.אותולקחתמספיקסובה
מהסופרותכמהשלביציר~ןהמשותף

מהגםמשקףוזה/,שבאנתולוגיה,
הנבירההוא Iבכללבעולםשקורה

ומתוךאמהות-בנות,ביחסיהקעשנית

בינןנשיםיחסילבדיקתהיציאהכך
זהאתעושהמוריסוןעצמן.לבין
 1"רצ'יטאטיב"הנפלאבסיפורהיטב

ביןומעיקהמוזרהבידידותהעוסק

יחדששהוושחורה,לבנהבנות,שתי
בבית-היתומים.קצרהתקופה

דרךהנשיםיחסיאתטווהמוריסון

נשיםויחסילעצמןיחסןשלהפריזמה
כךכדיתוךושוזרת Iאליהןאחרות

 ~הבין-גזעימהדיוןמשהוגם

אמהותי qיחעלנוסףונפלאעזסיפור
בחווייתגםונוגעשפולשובנות,
"מורשתההסיפורהואהשני""הדור

רבקהשלקיידיש"וייזלשל
להחמיץאסור Iוכמובןגולדסטין.

אמהות-יחסיעלנוסףמופלאסיפור
ג'מייקהשלסיפורהוהואבנות,

שהואהחובקת","הידקינקייד,

גבולעליחסיםשלעזליריתיאור
לבגידהעדלבתה,אםביןהארוטיים
האםנטישתשנתפסתכפיהאיומה,

"האנשיםהאנתולוגיהאםהבת.בעיני
אמירהללכדהצליחההכחולים"

שלעדכניתתמונהלהציגאומסוימת
זה Iזמננובתהאמריקאיתהפרוזהצמב

אתמבליסההיאשבובאופןבוודאי
כשרוניבאמתשהואהנשי,הקול

 •ומופלא.
ישראליעל

בנימיןבןשרי

ירונוהרצפהאל
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 .ה-וזוכרתרואה
כל

 .-' 'אתמכאןרואותישראל:יעל
קריאהסימןהוצאתהעולם;כל

סררתהמאוחר;הקיבוץ

חנןבעריכתהשחורההכבשה

עמ' 168רון;ומרקיחבר

ביכולתנעוץזהספדשליופיו
פרסיםשזוכרתהמספרת,שלהזיכרון

שלבתל-אביבהילדותמןוניואנסים
ספציפייםומקוםזמןהשבעים.שנות

להפליאהמדויקיםהפרסים .מאוד
הזיכרוןשביןהתפרמקוםעלעומדים
לזיכרוןהחד-פעמי,האישי

כךעל-ידיומצליחיםהקולקטיבי'
במשפטיםלקוראהתחושהאתלהאיר

ורזים,קצריםהיטיב,מנוסחים

לדיווח.ובוסיםמנוסטלגיהשנמנעים
שהיולפרסיםהמחברתשלהזיכרון
הבנאליהרצףדדךבדערבילדות

החד-הטראומהדדךולאוהיומיום
העבד'מןמפחידמשהולאפעמית.
בבית-היומיוםאלאנורא,אירוע
חגיבכיתה,הכוחותיחסיהספד'

-בקיץאחד-הצהריים,משחקיישראל'
ברחובהחנויותבים,הרחצה

אותן'המאכלסיםוהטיפוסים
הגנבהשלהמקומייםהריטואלים

שתוצרתמהשכלהתפיסהבמכולת,
השנאהההודים,עםהמגעסוב,זהחוץ

וללדינוליידישבעיקרהזרותלשפות
עידןלפניהפרובינציהסממניכל-

והמחשב.האינסדנס

בספרותכבדלנוישפלוני:יאמר
שעבד Iשבתאיכיעקבסופדהעברית

והפךוהפך Iדומןשלגדוליםבמבנים
שבתאייעקבואנשיה.בתל-אביב

"מעמדחברתי:מעמדעלבעיקרכותב
ישראליעללעומתוההסתדרות";

תקופה.באותההילד/הבמעמדעוסקת
קצרים Iמשבתאילהבדילמשפסיה,
ישראליעלשלהכוחויבשים.חסכניים

פסוקיותשלמשתזריםבמשפטיםאינו
שיממוןלתארהבאיםממשיכות,זיקה
הואכוחהאלאבורגנית:הוויהלש

ובעבודההיפדיאליססייםבתיאורים
הדימוייחידתעםאינטנסיבית

ישמבדיקה.פשוטהיאשםהפשוטה.

הילדותעלפשוטיםדימוייםמאגדלה
לבאתשובהשממשבתל-אביב

דב-תינוקשלהברקותכמוהקורא,
בבינתוהמנוגדיםאתהמפליאשכל

מהם:שנייםהנההיצירתי.ובכוחו

המיםהיוכשהתעוררהשנרדמה.עד ... "

ה'בת-אודן'וריחקריריםהירקרקים

להנראואצבעותיהנשימתה.אתצרב
"בדמי-הכיס ) 13<עמיצימוקים."כמו

ניידותשלגיליונותעשרהקנתה
גםגיליון.לכלשונהצבעצבעוניים:

היהשהואאפילוקנתה,מוזהבגיליון
בכלחוליותמהםגזרההיא .יותריקד
אדונהלשרשרתוהדביקהצבעיםמיני

 ) 90<עמידינוזאור."שלשדרתוכעמוד
עםישראליעלאתלהצליבהמקוםכאן
בתאחתאחדות:סופדותשתי

ממנה.מבוגדתוהאחדתתקופתה,

אבוש.ולדוריתאלבגלרוחמהכוונתי

מכאןרזאות
העולםכלאת

קףהא Jl)'O •רסס Iדח 1האווןי 1ג•הקצאת tה

במישוריםמצויותההשוואהנקודות

וביחסבתוכןלאלבג,ביחסשונים:
בצודה.לאנוש,

שלההסיפוריםשספדאלבג,רוחמהםג
חציכלפניהופיעלאליהו""מחכים

בחסינהעוסקתגוונים,בהוצאתשנה

בסוףבילדותהספדשלהראשונה
השבעים.שנותותחילתהשישיםשנות
והןאלבגאצלהןילדה.שלחיים
החברהשלהלחץקייםישראלאצל

בניהאתהמחנכתהפטריוטיתהציונית

צפוייםהםאחרתלמצוינות,ובנותיה
החיים,לכלולכתםביומןלאפס
עודבוכה'רחלבסיפורהאלבגכדברי

גברתישראל'יעלואצלחתונה':אל
החנותמןהממתקיםמוכרתאלנבדג,

אתבסיפוק"סקרההאקסקלוסיבית,
שלהממסהחוםאלשהגיחההחבילה
הבלשלבצוויחותאוגוסטחודש
שזהמיילדתחיתה'כאילוממשקפוא,
שעתידמובחרתינוקיילדהעתה

במומחיותועטפההאומה,אתלהנהיג
<עמי'הארץ'.עיתוןשלישןבגיליון

התעודותחלוקת"סקס 1או ) 27
אמדהבסיומוארוכה.לשעההתארך
גדועהכיתהליחיתהלא'עודהמורה:

השנהמראשיתכבדאבלשלכם.כמו
דקכלום.מכםייצאשלאידעתי

ראויההכיתהבכלאחתתלמידה
מנסהאתהפנתהוהיאשלהי,לתעודה
'בשנההבלונדינית:דנהכלפיהמתחנף

ממנהלקחתמכולכםמצפהאניהבאה
 ) 114<עמ' " ...דוגמה,'
בורחת,אלבג,שלהגיבורהיונינה,
יונינה'ממלכתבקובץהארוךבסיפור

היאפנטזיה.שכולועולםאלהאבודה',
מארגזוהבובותהמודה,שהיאמדמה

וכךותלמידותיה.תלמידיההבובות
גיבורותהגדולהורחלהקטנהרחלגם

הקטנהרחל •ישראליעלשלהדומן
עולםואלהספדיםאלבורחת

באווירהלחפשומנסהשבהםהפנטזיות
הסיפוריםאתהמצודשלהדחוסה
רחלמכידה.שהיאבמציאותהאלה

הקטנה.רחלשלהעוגןהיאהגדולה
פדקסיסלנהללהגשים,להעוזרתהיא
מעדהבנייתחלומות:אותםשליומי
חיקויבתוכה:והתחבאותחסמנהכמו

לדבורהאתגבר""אנימתוךהגיבורה
דיןדני,ללהידמותהניסיוןעומד,

 •ועודנדאהואינוהדואה
השלםאתבונהישראליעל

שתיבאמצעותשלההפדוסגוניססי
השם,אותובעלותמנוגדותדמויות

ורחלהקטנהרחלזו:אתזוהמשלימות
עובדתדומהבטכניקההגדולה.
כבדאבושדוריתהנהדרתהסופדת

דמויותמציגההיאגםשנים.

גברים,שלבעיקרדופליקסיביות,
"אני"ויוצרותזואתזוהמשלימות

דמותשלומענייןמורכבשלם
זאתעושהלמשלאבושספרותית.
ובנובלהודוחות""הדיםבסיפור

בזהמשתמשתישראליעל"הפיתום".
הגדולהרחלכאשד Iהדומןאודךלכל

שמקובלמהאתהבן'אתמסמנת
ילדה,שלבהתנהגותהכגברילתפוס
מהאתהבת,אתמסמנתהקטנהורחל

כנשי.לתפוסשמקובל
גדולספדזהאםיודעאניאיןלסירם,

על-פניאותולמפרתוהיכןחשובאר
גםאבלהעברית,הספרותשלהרצף

שיירזהספדכלל;חשובזהאין
זרועךתחתנושאשאתהלספרים
בעיקרלדברעשויוהוארבה,באהבה

 1יפרבתל-אביבילדשהיהמיכלאל

השישיםשנותשלבת-ים,חולון
אחדיםקוראיםגםאבלוהשבעים,

היאכתיבהאםממנו.ליהנותירכלו
ודיוקהיזכרות,שלמתהליךחלק

ישראלשיעלהדי Iהזיכרוןבפרסי
לאכללהיאכינפלא:כותבת

מכאןדואהזוכרת,פשוטהיאהדחיקה,

 •ה-כל.אתוזוכרתלשםעד

יגילרן

פההאשכתרד
איטית.אשאלירז;ישראל
חרשהלשירההליקון·תגסררת

אתל"בנותהקודם,השיריםבקובץאם
שלהשנים·עשדספררהנוסע"'החדר

בתרנהמכנסת"מזרח"המלההמשודד'
ידרחנפיצולמין Iסמריכאבמין

כ"מזדח"ירושליםהעידביןושורשי'
איטית"'באיישהדחוק,המזרחלבין
אלושבבאאלידזשער'השלושהספרר

לשרןלעבדאמצע"מ"נקודתהשידה
לשרןעמדה:נקיטתמכלהנקיה

פנימימרחבדרכהשמשקפתאזוטרית

האדמהכמרגדול
בלתיגםוכמרה
במושאיה:נדלית

מןתנועה"לומדים
והמצטבר /האדמה

"שקים(מתוךעליה"
שידכן",מלאי

קובץ-שלישי)
אישיכמניפסטשהוא

לפואטיקה .החותר
בסוגה,מינימליסטית

כאחדומלאהשקופה
ל"שידתבדרמה
"שידתארההייקר"

פה,בתרךכמרהואהמשודדבההזן"'

צוררתורגערגעכלומולידהצד
גםהואהדחוסה,לאדמהוכמראה
הדברעצםאתהאל"ףאותדדךמפסל'
כארסמתוךבר·זמנית,ודומםהנע

החומד.

במליםנפתחאיטית"א"שבכדילא
 /צוררתצד /ערשה?אני"מהאלו:

 /הכלהעושההחומדמפראותופוחד
ציפוררכל /עליהןלרתךלאכדי
צורתהעצםאל /יוצאתשהיאלפני

דחוסה /קביהדדךעובדת /

 /הארדערביאתבמבחן /(להעמיד
(מתוךידיעה"שלסרגחיתהכאילו
ציפור"),להסביר"איך

בשלהמיוחדתהאלידזיתהלשון
כאילושהואשלה,השיריהריתמוס

שלחוריהוהמעבידהמשקל'כלנטרל
 1בראשיתיורסס·פשסותשקיפותדיוק,

הראשון'בספררכבדמונחתלמעשה
"באשאך(תשמ"ח). ,,לחםבית"בדרך

שלסרגאףמבססהמשודדאיטית"
לשיריובדרמהאחד'שמצדסימבוליזם,

 1הלשוןצמצוםדדךמלאדמה,סספןשל

המלהשלקמאימרבןאיזהחושף
שללמושאוהופנההיומיומיתהרגילה
אומד:"אניחופשי:(בתרגוםתודעה

מרחיקקוליהיכןמשכחה,רחוץפרח!
הגביעיםמכלאחדכשמשהומתאר'כל

רעיוןבמוזיקליות,ערלההמוכרים,
 1זרים"מכלהנעדרכשלעצמו'סהרו

מאתהשידה"על"הרהוריםמתוך
-מלאדמה>סספן
מסריםאסתטיבדמיוןשני,מצדךא

וראובןהרפמןיואלשללכתיבתם
הדימוייםמיחזרדבשל<בעיקרמידן

מכונןמסרנימית),כלשרןובשימוש
אשרבסיבה,חדישהמסאפיזיקהאלידז
"שיםהאדמה:סנאמתוךושבהיוצאת

לותהיהולא /בחלון /סוףסל
לאמדוע /אחת /סיבהאפילו

כלי·שידשהוא /לפריפהלהעשרת
הילדלצואדרעמההמלבישה /לשמש

 /במשרוקית /קולאנךהמעלה /
שירוקולות","כלים(מתוךהיום"

טרנסצנדנטליתחוריה-ראשון>
ה"אני"בעצםסמרןלידתהשכינוי

התופעות,ובדומםבחולףהמתבונן
לקראת /הולך"אניהמשודד:כדברי
"המכס(מתוךלקראתי." /ההולך
דת,מזאת,ויתרההדרך"),אתמעודד

לאליםהופכיםודימויתופעהכלבה
שבגוף,לתאבדרמהכיעצמם,בפני

הזיכרוןמכלולאתבתרנוהטומן
ד·פעמיות nהשלגילויהם ,הגנטי
לנצח.
אלאליאיןסירם:מילותוכמה

אש
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היופימולאלפעורהפהאתלהותיר
"השמיםבלבד:יופיכולושכלהזה

עלשהשלנוהנעלייםקצהעלמונחים
 •אמצע")."נקודת<מתוךהסף"

גליתמרדורין

צ'כובמאנטון

מאיהועד

בז'ראנו

ממבטאהבהבן-דור:יערה

ספרותכפרקיעיון-שני

 , 1997עקרוכללית,ישראלית
עמ' 216

ספרהאתפותחתדודבןיערה

שלסיפוריםבשלושהצמודהבקריאה
הקצרצרים,מהסיפוריםשנייםקפקא.

בספרמובאיםו"הרף"הקיסר""דבר

במלואם.
אתהקדיםקפקאכילומרניתן

המשייך Iהאמריקאיהפוסט-מודרניזם

פרוזאיתשצורתןיצירותגםלשירה
אווביתמקצב ,חרוזבלי Iביותר
אינהבן-דודיערהמורמת.לשון

הסיפוראתאך Iכךאותםמגדירה

מתארתהיאהקיסר""דבר

עיגוליםשלאינסופיכ"לבירינת
ללאתנועההמסמניםקונצנטריים

שאתהככלמסתבךהלבירינתמוצא.
ומגיעסובב-הולךאתהאותו.מתיר

לחינםלא ) 16<עמ'לאינמקום".
המיתולוגיבמונחבן-דודמשתמשת
בכתיבתה,מבוך.במלהולאלבירינת

האריאדנהחוטאתמגלמתהיא
הגדרתדרכו.אתהקוראלפניהמתווה
ומשורריםסבוכההיאהשירה

פרכהמוצאיםרביםופילוסופים
עלהשירה.אתקודמיהםהנחגרות

כללההמחברתכיעלתמהאיני Iכן
בפרקקפקאשלהללוהקטעיםשניאת

"הגלגול",גםספרה.שלהפרוזה
הנדוןקפקאשלהשלישיהסיפור
משתייךוהוארגילהפרוזהאינובספר
הנהפךאדםהסוריאליססית:לסוגה
מתוךמקיץ"אדםמקק,דמוילחרק
 ) 31<עמ'המציאות".אלחלום,

מדויקים,הםבן-דודשלהניתוחים
וישירים.תמציתיים

יכולהספרכימסכיםאניובהחלט,
ולתלמידים,למוריםמיועדלהיות
מי"לכלוגםבהקדמה,כנאמר

ללבו".קרובהשהספרות
שירובמלואם,בספרמובאיםכןכמו
כובעועל"חוסבסריעקבשל

 1חלפילאברהםהמוקדשהמעוך",

"אחותי",ריבנוטוביהשלושירו
חבלוצמו.דרגישניתוחבלוויית

דנהשבן-דודהאחריםשהמשוררים

ישראל Iסיוןאריה Iגוריחייםבהם,
שלוםזלדה, Iאלוןאבדר ,רזאלי

בן-שאול,משהקוסמן,אדמיאלוצבי,

רוניגלדמן,מרדכייעוז-קסס,איתמר
במובאתזכולאבז'ראנוומאיהסומק
בשירתם.הדיוןלפניבמלואושיר

מנוקדותואפילושלמותשורותאמנם
אךהדברים,ביסוסלצורךמשובצות

חסרטעםנותרהקוראשלבפיו
נשאריםהנאמריםהמענייניםוהדברים

אתהאופפתהחירותנטוליתלויים,
נסוביםשהדבריםגםחבלכולו.השיר
עלולאהמשוררשלמסויםספרעל
מאמריםבאסופתמדובריצירתו.כלל
במשךספרותיותבמותעלאורשראו

הוכנסוואףהורחבוהמאמריםהשנים:

,rv ' 
 •f-ו '

 1בספרשילובםלצורךשינוייםבהם

אינםהנדוניםשהספריםיוצאוכך

והמייצגהחשובאוהאחרוןהספר

קשה .חבלוזה Iהמשורריצירתבכלל
סומק,ברוניהדןבמאמרלהסתפק

הראשוניםהקבציםעלהמבוסס Iלמשל
פלאעלשורותו"שבע"סולו"
מרי""מבלאדיולהתעלםהירקון"
אושר"מ"שיראו Iיותרהמאוחר

"ברדלס"),(מתוך
בספרותהשירהניתוחעלכאןעד

עוסקשהספרהעבריתובשירההעולם
עלהערותזוברשימהאכלוללא •בהן

אפיהרומןעלפלוברשל"צילו
עלפונסאנה",תיאודורמאתבריסט

לאהרןירושלים"על"הטרילוגיה
מחזורי"שלושהעלואונני,

"ערכיםועללוילפרימוסיפורים"
אויאשינסקה,לאניילהפולניים"
פיראנדלושללסיפוריובניתוחים

לחיים,האמנותשביןבפערהדנים
ובמקורותיוהדמויותשלבסבלן

בן-דודיערהשלניתוחיההשונים.
האלה,ביצירותלקרוארצוןמעוררים

וזכרונןהרחוקבעברשקראתימהן

שלסיפוריהכמו Iמהןמטושטש,
קראתי.שלאיאשינסקה,אניילה
היסודיהעיוןאתאצייןזאת,לעומת

"מועקה",צ'כוב,שלבסיפורו
שלהישראליתבפרוזההדיוניםעל

פרנקל,נעמישביט,דןיהושע,א.ב.
יכתובשלוומאירלפידשולמית
סיפורת.שלמבקרבוודאי
עוררבן-דודיערהשלספרה Iככלל

אתלקרואוהרצוןהסקרנותאתבי
ולשובדנה,היאשבהןהיצירות
סובהיצירהשוב.זהבספרהולקרוא
 ••שלישיממבטהתייחסותגםמזמינה

שתלשמואל

סרפדיםשדותבין

סוכרשללגרגיר
סירפדיםאלימלך:דרור

גולןירוןהוצאתותרופות.
עמ' 107 , 1998

אלימלךדרורשלהשישיבספרו
מספריוהמוכרותהאיכויותמצויות

השיריםנוספת.איכותוגםהקודמים

מאודגבוההברמהמצטייניםזהבספר

בתכניםועשיריםליטוש,של
והדמיון.המחשבהאתהמרתקים

תמונהלשרססמצליחאלימלךדרור
אווירהלהעבירמלים,במספרמורכבת
מורכבתתחושהמשפסים,במספר

שלמה:עולםתפיסתאו ,מאוד
 / 1מוסיקאיעלהתהפך;"אוטובוס

בתל-התרבות"/"היכלקופתמול
שנירקגוף/לאראש,לא /אביב.

נשארווחדים'/ארוכים/מחושים

מהלהחלים/היהקשהקצת /.ממנו
זהבשיר ,) 20(עמ'איתם"לעשות

מהאלמנטיםבכמהלהבחיןניתן
דרורשלשירתואתהמאפיינים

סיפורבמעיןמתחילהשיראלימלך.
ומיד ,""עובדותעלמדבר Iריאליססי

אבסטרקטית,תמונהשללתיאורגולש
שללמהותומופשטדימויאלאשאינה

המדומה.העלמועםהמתגלההמוסיקאי
שנשארווהחדיםהארוכיםהמחושים

החושאולי Iהכשרוןאוליהםממנו
המוסיקהאולי Iלושישהייחודי

בנפרדלהתקייםשממשיכה
אופןמסתייםהשירמהמוסיקאי.

כמו Iשחורקצתהומור .הומוריסטי

אתזמניתבוומרכךהמדגישתבלין
ואתהאמירהאתהבדיה,אתהתמונה,

שלבשיריוהתמונותהשיר.שלהמסר
במעיןבחלקןמצוירותאלימלךדרור

בתרכובתוחלקןמכחול""משיכת
הואה"ציור"צבעים.שלייחודית
 ,אבסטרקטילעיתיםריאליסטילעיתים
דרורשניהם.שלשילובכללובדרך-
מראותתיאוראמןשלהואאלימלך
ב"זוויתהנתפסותדמויותחולפים,
דבריםונעלמות,מופיעותהעין"
חרקאיזהמהעין:"היהסמוייםכמעט

מאוחרת/בשעההקיר;עלדק;
 /שקוףחרקאיזההיה /בלילה.
הכלבבוקרבו,/לגעתהיה/שאפשר
 .) 39עמ'השקופים"("הדבריםנעלם"

שלתמונותגםמצויותהתקרהעל
"לראות"ואפשראליוט,ושלאודן
הולכיםפניואיךהשירדרך

המצויהדקוההומור"ומתקמטים",

ביןהמחברזהלמעשההואבשיר
 1פרוזדורשלריאליססיתמציאות

הענקתלביןותמונות,דירהתקרה,

תמונותבאותןלדמויותחייםרוח
מימולמציאות"המוסיפות" 1עצמן
מחולקהספרדמיוני.הזוי,אחר:

"תחנת"סירפדים",שערים:לחמישה
"ניצנוצים","סוכר",השירה",

כןכשמו"סירפדים"ו"תרופות",

מהםאחדשבכלשיריםמכילהוא.
טרגימאורעחריף,כאבאיזהעולה

רועקשה,תחושהמדומה,אואמיתי

"שדהבדמות:למשלמוסווה,אוגלוי
 /יפהפיות /קטנותוילדותסרפדים/

לסטרפסילס/מדגמנותשבע/בנות
שישתיאור ,) 7עמ'מיד"ונצרבות/

עלמסוימתואמירהותנועה,ציורבו
השניהשערממנו.משתמעתהעולם
שירהעלמדברהשירה""תחנת

העבריתהשירהמדומהובוומשוררים,

הג'זנגניוביןחמקנית,ליווילנערת
האנימופיעהקשוח"ו"הג'זמשיקגו

"וחיימלים:שתישלבסיכוםהדובר
שהשירמעניין .. ) 36<עמ'המבוזבזים",

הואהזה,השעראתלסגורשנבחר
השקופים""הדבריםהשירדווקא

להניחישהקודמת.בפיסקהשצוטט

סידפרים

ותרופות

דרוואליזכלך

נראיםשכמעםהשקופים"ש"חוברים

לשירהגםקשוריםונעלמים,
בשערנכלליםהיותםמעצםולהשראה,

אתלראותאפשרזהבהקשרהזה.
בקובץשירכלשלהמיקוםמשמעות
ויצירתימחושב,באופןהיסב,המובנה

בדרך-היאהשיריםשפתעצמו.בפני

עדכניתיומיומית,רזה,כלל
ולמוסיקהלצליללנגינה,ומוקפדת.

מבחינתהןבשירים,רבהמשמעותיש

לעיתיםהמקצב:מבחינתוהןהתכנים,
עודאפשרזורם.לעיתיםקטוע,

הקשריםולמצואזובנקודהלהרחיב
שהםכמולשירההמוסיקהביןנוספים
דרורשלבשירתוביטוילידיבאים

ששירהנוספיםנושאיםוישנםאלימלך
מורכביםהשיריםבהם.נוגעתזו

ביטוילידיבאשהדברכמובפשטותם.
זכוכית"בכלי"סוכר":בשירלמשל
 /כלואים.סוכר;ושירינמלים/ענק/

הנמליםיכלומה /לדעת,יכולנוהמ
 • ), 43<עמ' "?לדעת

גררביץ'ניצה
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חתונותניןמןושואניבלס:שמעון
לענויתהערנית

בסריעקב

 1998פועליםספרית ;סולובלס:שמעון

שלך,חדשספראורראהאלחבימים
חלקיתביוגרפיהמעיןשהוא"סולו",
יעקבהמצרי,חתיאטרוןאביעלבדויה,
השםסולו.ז'אקנקראהואבספרצנוע.

הואאולי .משמעיחדלאהוא"סולו"
צנוע?שללשוןהיפוך
סבוא.ג'יימסשמואתחותםהיהצנועיעקב

היהשלוהמאמריםעל .הרשמישמוהיהזה
סבואג'יימסשייךבשםאוהזהבשםחותם

הואהמשקפיים.בעלשפירושובוארה,אבו
לושהיוכיווןכחולים,משקפייםהרכיב
שלובביוגרפיהמתרכזהרומןעיניים.בעיות

שכתבוהמאמריםהמחזותובכתיבתו:

איתרלישחיתההבעיהשהוציא.והעיתונים
נכתבופרטים.מאודהרבהעליושישהיא
אתליוישומחקרים,ומאמריםספריםעליו
בשניהתמקדוהחוקריםרוב .כתביוכל

שניומצדאחדמצדהתיאטרוןאספקטים:

דבר .גלותושנותבכלשהוציאהעיתונים
בפאריס.חייותקופתעמום:נשאראחד

מקום ,גראיפה ,אשתוחיתהמייודעים

אבל ,-1912במותותאריךשלו,הקבורה
הפריסאייםהחייםמתקופת ,הכולבסך

אתמצאתיוכאןדלות.מאודהעדויות
הבדויה.הדמותאתבתוכהליצורהפרצה

פעילותואתלתאררציתיאחדמצד
ומצדוהתיאטרונית,העיתונאיתהפוליטית,

את .שלוהחייםאתלהראותרציתישבי
הפריסאית.הסביבהעםלושהיוהקשרים

הוגלההוא-בפאריסחישבההתקופהלגבי
זו--1912בומת 1878בשנתממצרים

אחריבצרפת,סוערתמאודתקופהחיתה

הפרוסים,נגדבמלחמה , 1870שלהתבוסה
שדוכאהבצרפת,צבאיתלהפיכההנסיונות

מעטישזהעלדרייפוס.פרשת ,מכןולאחר

מתוךלהאיר'ניסיתיוכאןעדויות.מאוד
יכולאיךהזה,האיששלהמיוחדתדמותו

לכללהתייחסהיהיכולאיך ,לפעולהיה
הןפעל'הואכיצדוכמובן'האלההאירועים

אנטישמימסעשלקשהדיבתקופהכיהודי
שהמשיךלארצו'נאמןכמצרישני'ומצד

 .האחרוןיומועדמצריםלמעןלהילחם

יהודישחיהאוליהדותומודעחיההוא
זההמוצאמכורחבלבד?מוצאומכורח

שאמולהביןשניתןמאחרמפוקפק,
-התאסלמה

שנולדומספרעצמוהואהתאסלמה.לאאמו
בהריוןכשחיתה .שמתוולדותכמהלאמו
להשייוולדשניבאמוסלמילשייךהלכההיא
האיסלאם.להגנתתקדישהיאאותו ,בן

אחעודנולדונולד'שהואאחריובאמת,
וידעהומורחושבעלאדםהיהצנועואחות.
המעניינתהתשובהאתתמידלמצוא

בסיפורלהשתמשנהגשהואכךוהמקורית.
מוסלמיהואשלמעשה,להוכיחכדיהזה

יהודים.להוריםשנולד

שכתבת?מחזהקדםלרומן
בשנות •לרדיותסכיתכתבתימחזה.לא

שאכתובוביקשומהרדיואליפנוהשישים,
בחרתיואניערבי:סופרשלדמותעל

מצרי-סופרשלדמותצנוע,עללכתוב
יאטרוןחתמייסדשהיה ,ערבי-יהודי

בו.מתענייןאניומאזבמצרים.הסאטירי

דרכובראשיתגדולהלהצלחהזכההוא
אתלוהעניקאיסמעאילהח'דיבבתיאטרון.

כעבוראבלהמצרי","מוליירהתואר
נסגרהואהתיאטרוןשללייסודושנתיים

שלהפוליטיתפעילותובגללהח'דיבבצו
צנוע.

במחזהמדובר .בספרזהאתמזכיראתה

ובו'.נשיםריבוינגרפמיניסטי.כאילו
הזה.הנושאעלביקורתלוחיתה .כן

לחלוקהניתןבעצםשלוהתרבותיהעולם
מאורמושפעהואאחרמצרלשניים.

הצרפתיתבעיקרהאירופית,מהתרבות

פוליטיתמבחינהגםהאיטלקית,ומעט
שנימצרגריבלרי).עםקשריוצר(הוא
המצרית.בתרבותמאורחזקנטועהוא

יהודיהיהשצנועלומראפשראחדמצד .כן
הראשונההשפהתרבותית.מבחינהמתבולל

היושלוהראשונותהשפותבעצםאושלו'
אביוכמובן.וערביתוצרפתית,איטלקית

צרפתיתלמדהספרובביתאיטלקיהיה
רמות:בשתיערביתכתבהואוערבית.

היההואשכתב,ובמחזותהספרותית,

כךועלהמדוברת,בשפהשהשתמשהראשון
זאתעםיחדהשמרנית.בעיתונותהותקףגם

לאביוכיבילדותו'עודעבריתלמדהוא
כךחזקה.יהודיתזהותכנראהחיתה

הואמעמיקה.דייהודיתהשכלהלושחיתה
הואגרמנית:אנגלית,שפות:הרבהעודידע
לשפות.מורהגםהיה

הנערהיל,רחלחשן,-האחרותהדמויות
ואחריםסטפןהשחקנים,חזכרונות,מספר

כרויות?חןהאם-

שחקניםהםואחריםליזהסטפן'השחקנים,
שאניבמחזהאותםהזכירוהואאצלושעבדו
לחייו'האחרונותבשנים •ברומןעליורומז

התיאטרון'חייעלמחזהכתבצנועבפאריס,
המצרי",מדלייושל"תלאותיולווקרא

 ,מוליירשלמחזהבהשפעתשכתובבמחזה,
הואשלו'והמאבקיםשלוהתיאטרוןעל

כדיתוךמבפניםהתיאטרוןאתמתאר

 .אבדמהםשחלקאחרים,מחזותשלאיזכור
ואינפורמציהעדותיששלוהמחזהשמתוךכך
 •שאבדומחזותעל
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נראהחזכרונות.כותבעלנתעכבבוא
לךרומחהוא-בן-רמותךבעצםשהוא

וגםביוגרפיתמבחינהגםבמקצת

הספרבביתכמוךלמרהואחיצונית.
כמוך,נטועהוא'אליאנס',הצרפתי
לאשאתהמניחאניהצרפתית.בתרבות

נמרחאבלבתיאטרון,לחשןהיית
אתמתארשאתהלומראפשרמסוימת,
עצמך?

דמותזו .עצמיאתמתארשאביידלהגקשה
הזאתהאישיותאתלהראותרציתיבדויה.
שהכירמישדווקאליונראהזוויותמכמה
ואהבאליוקשורוהיהבצעירותואותו

לגביעליו.יכתובשהואכדאיאותו'והעריץ
שתיביןמפוצלתהיאשגםהדמות,

הגיבור:כמווהערבית,הצרפתיתתרבויות,

 ,המפוצלות _הדמויותאולימסוימת,במרה,

וחיותתרבויות,מכמההמורכבותהאלה,

קרובותשבאמתדמויותהןעולמות,בשני

אלי.

כוללואתהערביתתרבותעלמדבראתה
עלמקובלזההמצרית.התרבותאתגםבה

המצרים?

מאזערביתתרבותהיאהמצריתהתרבות

היום.ועדהאיסלאםבידימצריםכיבוש
ישזכרונות,ישמאפיינים,ישבוודאי'

אתשמאפייניםדבריםמיניכלהיסטוריה,
שפההיאהשפהאבלהמצריתהתרבות

ערבית.

העתיקה?למצריםקשרלהואין
אוכפרייםמנהגיםאגדות,ישאולילא.

וזההעתיקה,מהתקופהשנשמרופולחנים

נטמעהכולאבלארץכלגבילטבעי
הכללית.הערביתבתרבות

למצריםסגירהשלתופעהשםישהאם
לארץ-שסוגריםלמי(ברומההעתיקה
כשביקרתיכאן)?העתיקהישראל

עלדיברורביםבמצרים,לאחרונה
גםאותם.שמבטאמשהוכעלהפירמידות

המצוירות,לדמויותדומותברחובהדמויות
וגוף.פניםתווימבחינתהעתיקות,

המודרנית,במצריםבמיוחדקייםזהבהחלט.
עםשלהתחושה ,ן-9המהמאההחל

נותןוזהוגדולהעתיקהלתרבותשמשתייר
בשורשיםמצריתגאווהשלסוגלמצרים

העולם.בתרבותלתרבותםשישהעמוקים
מלחמתאחריהעשרים,בשנותחיתהאגב,

מצרית,זהותשלתנועההראשונה,העולם
שונה.מצרילאוםעלאפילואזדיברו

אתיותרלהדגישחתרההזאתהתנועה
לתנועההערבי.העולםבתוךשלההמצריות

גםבהשהיופרעונית","תנועהקראו

החזיקהלאהתנועהמוסלמים.גםוקופטים
הזהותשלהכלליבגלנטמעהוהיאמעמד

הערבית.

מאורוקל"סולו"השםעלמעטהתעכבתי
"סוליסטים".עלכותבשאתהלהניח
במקומם,זריםנודרים,אנשיםכלומר,
נחהמציאותעל-יריבררך-כללדחויים

דואלייםתמירחםופועלים.צומחיםהם
"גולים"חםלמעשהתרבותית,מבחינה

"סולו"?ברומןחרמותגםכךבמולדתם.
כבראמרתילשם.ביחסהתלבטתיבאמת
"סבוא",במקורונכתבצנועשהשםקודם

והואהשםמשמעותמהאותושאלופעם
ואחריבספרדבסביליההשםשמקורהסביר
לאיטליההמשפחהומעברספרדגירוש
העבריהשםהואסבואאבלהשם.השתבש
האחרונותבשניםאמרהואזהאתצנוע.

בכלצנוע:בשםהשתמששלאלמרותלחייו'
כותביםבערביתגםהיום,ועדמאזאופן'

שם,לולתתרציתיאניצנוע.שמואת
לאוזומהדמיון'פרטיםשהוספתיוהיות

שהואמצאתישמו.אתשיניתיביוגרפיה,

 •סולוהשםבאמהיכןפגישהבאיזומספר
במקורוספרדישםשזהמסבירהוא

נוסףפירושישלואבלונו',שהשתבש
סבלוהיהבמקורו;עברישהואלשם:

הכנסת,ביתשמששהיהאבותיומאבות

ומכריזברחובותמסתובבהיהוהוא

ל"סולו",הפכהו"סליחות""סליחות"

לפירוששתתייחסמבקשזאתבכלאני
שלרעתיחסוליסטי,במובן"סולו"השם
ואנישלך,בכתיבההדומיננטיהנושאהוא

מרועשלך.היצירהמכלולעלמדבר
במולדתםדחוייםתמירחםשלךהגיבורים
חתרנותי?במובןודואליים

כאןישואוליאותישמסקרנותדמויותאלו
שתינושאאניגםהדמויות.עלשליהשלכה

ערבית,דובר ,כעיראקיגדלתיתרבויות.
צרפתיתהיוהספרבביתשלמדתיהשפות

בפניהועמדתילארץכשעליתיוערבית.
בארץבחייםלהתערותוהחובההצורך
מהכתיבהבמעברביטוילידיבאזהוכמובן
בעברית.לכתיבהבערבית

ערבית?כתבתעורבארץ

פרסמתיגםהראשונות.בשניםודאי.כן.

בשנותשנים,כעשראחרירקבערבית.

שלחיותלמסקנההגעתי _הראשונות,השישים
אותימכניסבערביתולכתובבתל-אביב
אלאאחרתדרךואיןמוחלטת.לבדידות
 ,שליהעולםזהבעברית.לכתיבהלעבור
גבילביצירה.גםמתבטאכנראהוהוא

לאאני ,בודדאודחויאניאםהשאלה
אבללא.בהחלטבודד,עצמיאתמרגיש
הסופריםמרובשונהאנימסוימת,במרה

והשפהבארץשגדלומאלההןבארץ,
שעלומאלהוהןעבריתהיאשלהםהראשית
-בקלותיותרונתקבלוהמערבמארצות

והספרותהתרבותשלהכלליהאופיבגלל
מאשרהעברית,הספרותחיקאל-בארץ

מוכרתבלתישהיאאחרת,מתרבותשבאמי
הימנעותמיןישלכןהתרבותי.לממסד
חוקרירובאצלשליביצירהמעיסוק
זוכיםשליספריםהספרות.ומבקריהספרות

עלרצינימחקראבלולרצנזיות,לביקורות
הכלליתהיצירהבתוךושילובהשליהיצירה
נעשה.לאזה ,בארץ

בעצםשאתהאומרזה,בגליוןחבר,חנן
אתבמורע,לאאוליעצמך,עללקחת
שבאהעיראקי,היוצרהעברתתפקיר

אלדרךלוומפלסלישראלערבמארצות
תראהשלאמרועהעברית.התרבותתוך
שמיר,משחכמולמשל,עצמךאת

מאוריהחלחצבושלרמותואתשמפלס
אחריםסופריםאובשדות",הלךב"חוא

שלאמרועהצבר;רמותאתשמפלסים
רמותואתשמפלסכמיעצמךאתתראה
העברית?בספרותהמזרחישל

ביןכמקשרעצמיאתרואהאניבהחלט.
לבין ,האזורתרבותהערבית,התרבות
לזה.מודעאניבישראל.הנוצרתהתרבות

הביקורתזה.אתלומרצריךאנילאאבל
הזהבאופיאוהזאתבשליחותלהכירצריכה

אתקראתילאעדייןשלי.היצירהשל
שהזכרתהדבריםאבל ,חברחנןשלהמאמר
הרגישהלנקודהקולעיםבהחלטקודם

בארץ,התרבותישהממסדוהיא,בכתיבתי:

גםובאקדמיההספרות,מחקראתהמוליך
אורוצהאינואומוכןאינוהספר'בבתי

ביןלחברבניסיוןשישלחשיבותמודעאינו
למעשהשהיאבארץ'שנוצרההתרבות
כלומרבאירופה,העבריתלכתיבההמשך
האשכנזית,המערבית,התפיסהלפי

בארץ,התרבותייםהחייםלגביהדומיננטית,
להפרות,כדיאחר'ממקורשבאמשהולבין

הממסדהזאת.התרבותאתולגווןלהעשיר
לאועדייןלזהמוכןלאעדייןהתרבותי
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הזה.לתפקידמודע

מהמערב,שבאושהסופריםאומראתח

הגעת,שאתהתקופחבאותהבערך

המציאותאבל .יותרקלחבצורחקבלוחת
אומר.שאתהמחאתמצדיקהכךכללא

צלקהרןאואפלפלרלמשלכמוסופרים
לאמאירופה,שבאואחריםוסופרים

ילידיפרוזאיקוניםשהתקבלוכפיהתקבלו
יורםעוז,עמוסיהושע,א.ב.כמוהארץ,

נמרחזר,נטעמיןחםגםואחרים.קניוק

זח?אתמסביראתחאיךונח.

אניאחרת.לשאלהנכנסיםאנחנוכאן
באשאנימכךנובעאלישהיחסאמרתי
הספרותי.לממסדמוכרשלא Iאחרמעולם

למשלמאירופה,שבאוסופריםגביל
הכלליתלתפיסהזריםלאהם Iאפלפלד

השוואהכאןלעשותאפשראיהמקובלת.
מהיצירהשונהשלהםהכתיבהסכמטית.
'דורשנקראומיעל-ידיבארץשנוצרה
היהודיהחדש.היהודיאתהמפארהפלמ"ח'
בניגודהעומדהלוחם,הארץבן Iהעברי
לתארשבאמי Iלכן .הגלותיהיהודילדמות

הגלותי""היהודיעולםבסיסעליצירתואת
באמצעותולייצגרצושהםמהעלענהלא
הסתייגותישלכןהחדש","היהודיאת

זרותאוטוטאליתרחיהלאאבלמסוימת,
ערביתמארץשבאמילגביכמומוחלטת

אלוהפולקלוריסטיים.בצדדיםעוסקולא
הדמותנתקבלהלאהתקבלו.דווקא

ששורשיומישלהדואלית,המפוצלת,
חיוהואהאירופית,וגםהערביתבתרבות

בישראל.

חתרנותיהממסרכאשרכןפיעלואף
סופרמחפשהפוליטיואפילוהספרותי

ברמותמובהקתבצורחשעוסקמזרחי

רו-ערכידישאתהאליךגור(בניהמזרחית,
סמישלשמומידעולההזח)נעניין
סופרשלכדוגמהמופיעוהואמיכאל
העיראקיתהמציאותעלשכותבעדתי,

-"ויקטוריה"בספרולמשלכמובמיוח.ד
להתאיםמנסהלאאניעצמי.עלאדבראני
נגדאניהציבור.שלל"ביקוש"עצמיאת

מאיאקובסקי.שאמרכמוסוציאלית""הזמנה
מהכישתכתוב.שמצפיםמה Iנאוירקייםזה

היחסאתלהצדיקצריךשתכתובשמצפים
להציגבאלאאניזה.נגדפועלאני .אליך

חןימצאשזהכוונהאומחשבהמתוךדברים

 ,שכסופראנשים,אותםאצלאהדהויעורר
ברצינות.יותראלישיתייחסורוצההייתי
עשיתילאומעולםלעצמירקנאמןאני

מבחינהלאבקונסנזוס,להשתלבכדימשהו
הישראלית,הזהותמבחינתולאתרבותית
הפוליטית.אוהמזרחיתהיהודית,

ושם,פהששומעיםכפיאפשר,אולי
סופרמטאפורי)(באופןבךלראות

קוסמופוליטי?

אניישראלי.אויהודינאציונליסטלאאני
לייש •בישראלשליהחייםמתוקףישראלי
מבחינתאבלישראלית,זהותתעודת
ערבימכלשונהאיננישליהמוצאתרבות
הזהותאתקיבלתיבישראל,חיאניאחר.

סופראניבעברית,כותבאניהישראלית,
שלי.הזהותמסתיימתבכךאבל ,עברי

יהודיים?חייםחייתלאבעיראק,בילדותך,
דתית.מבחינהדווקאלא

דיברנואבל •ודאי .יהודיביתהיההבית
שעדייןהשפההיאהערביתהשפהערבית,

בערביתכותבכשאניביותר.עליאהובה
שמחהבימעוררזהטוב,לינראהומשהו
אפשרשאיבנפש,עמוקמשהווזהגדולה.
עצמיאתואחרלאאביולכן .אותולעקור
בעברית,לכתיבהעברתימאחרים.שונה
הפכההעבריתאבלאמנם,אילוציםמתוך
 .שליישותביליסוד

האיריאולוגית-תרבותיתהפרובלמטיות
קשורהשלךהרומניםבכלשמתעוררת

בעברשהייתבעיתונות,שעסקתלכך
עיתונאי?

רואהלאאניאבלבעיתונותפעםעסקתי
כשעסקתיגםכעיתונאי.עצמיאת

עבדתיאלאשטחכתבהייתילאבעיתונות,
שניםכמהעבדתיבפובליציסטיקה.יותר

ערבייםלענייניםככתבהעם''קולבעיתון
וכמההרדיוהיהלאינפורמציהכשהמקור
המשמר''עלשלכתבהייתיעיתונים.
פעםאף •צדדיעיסוקהיהזהאבלבפאריס.

מקצוע.בזהראיתילא

כתב-ידשלךבמגרהנמצאשנחשלושים
מפרסמיםאנחנוממנושפרקספר,של

הרומןשלהמשךוהואהזה,בגליון
חשובוכאן"המעברה".שלךהראשון

אתשעוררהראשוןהסופרשאתהלציין
אתגםזהובעקבותהמעברותעניין

 .הערתיהנושא
-הזהבמונחלהשתמשאוהבלאאני

הרומןאמת,אבלהעדתי","הנושא
המעברה.עלהראשוןהרומןהוא"המעברה"

מעיראק,עוליםהםשתושביהמעברהזו
עוסקהואהעליה.שלהראשונותבשנים

ונו',בארץבהתערות

חראשנחשלושיםשמחכהוהרומן
חמשך?

 ,המשךכתבתי"המעברה"אתכשגמרתי
 ,מכןלאחרשניםכעשרמתרחשתהעלילה
כמהשובמופיעותוכאןהתקווה.בשכונת

שהואיוסף,הראשית,הדמותמהדמויות:

שלוששתייםועודואינטלקטואלקומוניסט
הרומןחדשות.דמויותהןהאחרותדמויות.

 •"המעברה"שלמבנהבאותוכתובהזה
לנושא,מנושאמעבריםדמויות,הרבה
סיימתידומה.הסגנוןגםלדמות,מדמות

ב-"המעברה",הופעתלאחרכשנתייםאותו
אותוהגשתיפורסם.לאהוא ,ובזמנו ,' 64

הנחתימעוניינים.היולאוהםל'עם-עובד'
ממנופרקיםכמהופרסמתיבצדאותו

מלחמתפרצהאחר-כךנפרדים.כסיפורים
סיפוריםקובץהוצאתיהימים,ששת

חדשרומןלכתובהתחלתיפלסטיניים,
במגרה.שכבהזהוהרומןוסיפורים.

ואמרגורמזאנו-גורןיצחקאליפנה ,ואז
ישאםשאלהואספרים.הוצאתימיסדשהוא

שלמציאותאיזומתאראושמשקףרומןלי
 ,לישאיןאמרתי •בישראליםמזרחיהודים
הזהברומןנזכרתיהשיחהכדיתוךאבל

שוב.בולעייןלחזורכדיזמןממנווביקשתי
ונראהבווקראתיהידכתבאתשובלקחתי

התחילכךלדפוס.אותולהתקיןשאפשרלי
העניין.

מתוךשראיתיפרקיםשלושהסמךעל
ויכוחשםשמתנחלהתרשמתיהרומן
במחנהבמיוחדהשמאל,במחנה

עלמבוססהרומןחאםהקומוניסטי.
חזח?חאידיאולוגיהויכוח

פגישהמתאראליומתייחסשאתההפרקלא.
יוסף, ,ברומןהראשיתהדמותסטודנטים.של

בקובההמשברבתקופתההיא,בפגישהנוכח

אתשעזבקומוניסט ,הגיבורהשישים.בשנות

בית-ספרמנהלכסגןכמורה,עבדהמפלגה,
עםקשריםלוהיועדייןהתקווה.בשכונת

לחלוטין.מהםניתקלאהואהקומוניסטים,
שיטפוןהואברומןהמרכזיהאירועאבל

ביתלבנותוהנסיונותבשכונהבתיםשמציף
ונו',בעיריהמאבקתוך

חברתי?דומןזחכלומד
עבודתהמכיןסטודנטהואהגיבורואגב, •כן

הישראלית.בתרבותהפלורליזםעלמחקר

חושבאתחמדועפרובוקטיבית:שאלח
שלבגורלולהתענייןצריךהעברישהקורא

צנוע?יעקב

ועשירה.צבעוניתמאודדמותזאתראשית,

גורליות:הכרעותשלבשלביהודישלדמות
עצמאותלמעןשנלחםמצריכיהודיכלקודם

בתיאטרון'שראה ,כסופר ,שנימצדמצרים,

בקומדיה, ,הסאטיריבתיאטרוןובמיוחד

ובהחדרתהעםבחינוךחשיבותרבמכשיר

בקרבמתקדמיםורעיונותהלאומיתהתודעה
גורשהואמפעילותוכתוצאההאנשים.
בצרפת,כגולהלעבודוהמשיךממצרים
להוצאתהקוראיםעיתוניםולהוציאלהילחם
דמותשזאתחושבאניממצרים.הבריטים

בתוכםשממזגיםיהודים,עלהרבהשמלמדת
התכחשלא(הואהיהודית,הזהותאת

המצרית-הזהותאתשניומצדליהדותו),
לתרבותוהזיקההאהבהואתהערבית
המערב.

ונח.תודח
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 5וי~
ן~
היום!"שלהגבריםמןלישראל"אוי ~

מסה)מתוך(פרק

 .זרנוחנן

הביתלתוךבכבדותמזדחלחמים ... : .:.
;_:::::·:;.·.,;•'·:·:·= 

"והיהראשואתמרכיןובעודו ...

הואידיו",שביןהכוסאלכמדבר 11
~ם·האמישלבאוזניהמונולוגמשמיע
כשידההאפורה,בספהרוףחה ,מולושיושבת
בומשלחתוהיאהנרגילהבזרבוביתאוחזת

המכוחלות",מעיניהבוזשל"רשפים
אתהפותחתהזאת,שבסצינהבמונולוג

"בנים·ולא·נים",בלסשמעוןשלסיפורו
שראההחומה""מולהסיפוריםבקובץהכלול

רחמיםמוצג ) 94 93-<עמ'-1969באור

אתבסיפורמשרטטבלסומוכה.כמבוזה
ואכוללסםמכור ,נבגדבעלשלדמותו

מספרכשהוא ,עכשיודווקאאבלמרירות.
עצמומציגהוא ,קורותיואתל~ם·האמי

לושהיהחריףעימותבעקבותעוצמה.כבעל
נסיבותאתלהביןשביקשוהרופאיםעם

מצטטורחמיםהמשטרה,הוזעקהפציעתו

לקצין:דבריואת~ם·האמישלבאוזניה
לביתאותילקחתרוצהאתהאםאדוני,תשמע

ואנילשופט,קודםאותיתקחאבלתפאדל!הסוהר,

לרופאיםאיכפתמההשופטאתלשאולרוצה

הםאני?מאיפהשואליםהםלמהמעיראק?שאני

רוצהאניככהחקירה?ועדתאורפואיתועדה

אניבעבודה,מכהקיבלתי .השופטאתלשאול

אונכותסוגלימגיעלעבוד,יכוללאאניחולה,

שואליםלמהלא?אופיצוייםלימגיעיםלא?

מוסקוביץ'?שמיהיהואםאתה'?מאיפה

שלחריפהמחאהשלמונולוגזהו ,על-פניו
הקולהעיראקי.מוצאובשלשמופלהמי

באופןמזוההלרחמיםיקמעבשהסיפור
וגםהמזרחימוצאועל-פיוברורחד-משמעי

ומדגישהמחזקתדבריושלהאקספרסיביות
השיחמןשהודחמישלהכאבעוצמתאת

באמצעותאותושמפלה ,האשכנזיההגמוני
העליבותכינראה,לכאורה .כעיראקיתיוגו

 .לזוזוחופפותהמזרחיתוהזהותהאנושית
מציגוהכאב,המרירותבתוךרחמים,אבל
-הצלחתוסיפוראתדווקא~ם·האמינפני
את ,השוטרבפניהמתריסהעמידתואת

אלאכמזרחי.השפלתואתהחושפתעמדתו
תגובתהמתרשמת.אינהשאם·האמי

שלב"עוצמתו"רקלאמזלזלתלדבריו
זלזולבאמצעותאותהמתגברתאלארחמים

כגבר:בעליבותו
קולהלאוזניחדרלמשטרה",אותך"ולקחו

אם-האמי.שלהמקנטר

 .פניואתאליהנשאמשטרה?"מהאז ."למשטרה

ממשטרה?"יפחד"גבר

היום!"שלהגבריםמןלישראלאויגבר?"אתה

העלובהאנושיוהזיהויהמזרחיהזיהוי
 •כגברחולשתובאמצעותלזיהויוחוברים
יחדיוהמצרפתוהאלגוריההארוטיתחולשתו

באמצעותמבוצרתחברתיארוס·מוצא·מעמד

על~ם·האמיעםנאבק"בעודונדבך:עוד
חוזרתהיאהחשישמסיגרייתאחתמציצה

בו:ומטיחה

בראי!"עצמךאתתראהכבוד.בליגבר"אתה

"גבר!" .הארץעלורוקקהשפתהשיובנה

אתמאיפהמדברת,אתראיתי.לאאני"אבל

יודעת?"

"כולםהנרגילה,צינוראתמעליהסילקה"טיפש",

לךאיןעיוור!ואתהיודעתהשכונהכליודעים!

שוכבת!היאמיעםותראהאחריהתלךעיניים?

אתה?" ,כבודלךישאתה

עליבותואתהמספרהזה,האלגוריהמבנה
(לפחות),·שכבתיתלתכסיפוררחמיםשל

השישיםשנותשלהישראלילקוראהציע
הספרותלכלליבהתאםרהוטהקריאה

הפרטיהמדינה:דורשלהישראלית
זהלהזיןאמוריםוהארוטיהחברתי(האנושי>,

ובנשימהבהתאמהיחדיוולהיקראזהאת
אתזהותואמיםבזהזהאחוזיםכולםאחת.

המלךבדרךבלסצועדזאתלנקודהעדזה.
 •הישראליהסיפורשלגוריההאלשל

עמליהיהושע,א.ב.עוז'עמוסכמו
קורןישעיהואורפז'יצחק ,כהנא·כרמון

'ספרותאתביצירותיהםשכוננוואחרים,

הקודיםבמסגרתכתבבלסגםהמדינה',דור
בסוףהישראליתהכתיבהשלהבסיסיים

השישים.שנותוראשיתהחמישיםשנות

הזה,הקודאתלזהותאפשרמכלילה,בצורה
כקוד ,לומצייתיםהסופריםכלשכמעט

שלסיפורואתמספראשראלגורי,
 ,פרטיאישי'סיפורשלבמונחיםהקולקטיב

עלילתשלכסיפורמתגבשכללשבדרך
סיפורי·ליבידינאלית.מיניתהתבגרות
או ,) 1965 (עוזעמוסשלהתן""ארצות
בהער"מסעכמויהושעב.א.שלסיפורים

 ,) 1968 (היערות""מולאו ) 1962 (יתיר"של

קולקטיביותלעלילותאופייניותדוגמאותהן
עלילהשלבמונחיםבעקביותשמתנסחות

ביןהיחסיםמינית.כללבדרךפרטית,
הפרטיתהעלילהלביןהקולקטיביתהעלילה
מקבילים,אולהיותויכוליםמשתניםאמנם

 ,למשל ,כמו-וגםבשניהאחדממוזגיםאו
לזה.זהגריםמנו-עוזעמוסשלבסיפוריו

ון·הקאנסופרימתמידיםתמידכמעטאבל
בעקביותלקייםהשישיםשנותשלהספרותי

-אלהסיפורייםקוויםשניזה,לצדזהרבה,
שלאורכולכל-והקולקטיביהפרטי

אשרהיאהאדיפליתהתבניתהטקסט.
הישראליהדור-הקולקטיבחייאתמארגנת
-וכדומהבכלל'הישראליתהחברההצעיר'
מבנהלושישחיפושושלתשוקהשלכסיפור
סיוםשהואוסוף,אמצע,התחלה,שלברור

הממוסדתהסמכות •וקולקטיביאישיוסיכום
 ,הקיבוץהנהגתהשלטון'-הקולקטיבשל

מרידהבהשמורדיםסמכותהיאהמשטרה,

המורדצעירדורשלאדיפלית,פרטית,
וצפע",שב"נוודיםכמו ,וכך •באבותיו

סביבהמוסריהעימותעוז'עמוסשלסיפורו
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עללהגיבהקיבוץצריךכיצדהשאלה
עימותלהיותמתגלההבדואים,גבינות
הקיבוץמזכירעםהקיבוץצעירישלאדיפלי
סיפורושבט",ב"רוחותגםכך-המבוגר

החומה"ב"מולהואגםהכלולבלס,של
למאבקהגיבורשלההצטרפות .) 54- 41 (

בעיראקהפועליםדיכוינגדהמהפכני
בעולםאדיפלימאבקלהיותמתגלה

מתשוקתוהנובעמשפחתו'שלהמבוגרים
אהובתו.לנוכחצעירכגברעצמואתלכונן

"בנים·שלהבסיסימבנהוגםכןאםזהו
הסיפורבהמשךכאשראבלולא·נים".

שלאשתושוכבתשאיתרהגברכימתברר
מןבלסשלהטקסטנפרדערבי'הוארחמים

בוגדתהיאהמשותף.הקולקטיביהנראטיב
"הערבי",עםאלאערביעםסתםלאבו

שלהארוטיבסיפוראורגניכמרכיבהמופיע
וכךרחמים,שלאשתובבגידתכךהבגידה.

~ם·האמי:שלבתהבבגידתגם
כבוד?עלמדברתלזכרותהכמההאתבלויה,זונה

מתמזמזתבו uהאמי?ושלחתנךשלהכבודוהיכן

אתמהאיכפת!לאולהםבמרפסתהערביעם

לאאניאשתי?אתוארצחשאקוםממני?רוצה

ראיתי!לאראיתי!

האלגוריהתוךאלהערבימוכנסכך'
אלאזכויות.שווהכשותףהקולקטיבית

המשפחתיתלדרמההערביאתמצרףשבלס
אתישבשהשונההלאומישמוצאומבלי

הזאת,הדרמהשלה.הבסיסיהמבנה
שלאחתגביתאוראחדותשארתשב

אוערערתמתאינהפרט·חברה·ארוטיקה

לאומי.עימותשלחדירהעל-ידינפגעת
בסיפורהחברתילביןהארוטיביןהחיבור

והואהלאומילמוצאאינדיפרנטיהואהזה
לכךשתהיהמבלי"הערבי"אתלכלוליכול

שהגברשהעובדהמבלילאומית,משמעות
עימותשלמרכיבלסיפורתכניסערביהוא

הלאומיהעימותשלכניסתואיאבללאומי.
המרכיבשלנוכחותואתה'ירמסתאינה

הערביחדירתידיעלדווקא .הלאומי
נותרתשחדירתומשוםודווקאלסיפור'
ההתנגדותאתמעוררתולא"תמימה"
באלגוריהשנפערהשברהלאומית,והתגובה

הלאומיות .·ציוניהלאומיכמימוהוא
לאואףמתעוררתחיתהלא·ציוניתהיהודית
היאשניומצדיהודי.היההמאהבלונפגמת

לוומאושררתנשמרתאךמתעוררתחיתה
המשוואהאתמערערתחיתההערביחדירת

שחיתההרגילה,הקולקטיביתהדרמהשל
ואילוציונית.לאומיתבמוצהרלהיותהופכת
יגיבשהסיפורמבליהערביחדירתעםעתה,
הקולקטיביתגוריההאללאומיותו'על

שיתנוססמבליגםומלאהשלמהנשארת
שלבמסגרתההלאומי·ציוני.השלטמעליה

הזהותבעלאינוהערביכזאת,גוריהאל
אינווגםההפוכההלאומית,הקולקטיבית,

שלהמוצהרהעיוורוןהמועדפת.הזהותבעל
לא"אני~ם·האמי:באזניהמטיחרחמים
ארוטיעיוורוןהואראיתי!"לאראיתי!

לראותמסרבהואלאומית.משמעותהנטול
יכולהואובכךהערביעםאשתואת

אתלראותמבליארוטיביזוילהתבזות
 .לאומיביזויולהתבזותביהערשלביותהער

אתשמשרתתארוטיתאופציההואהערבי

שהשירותהעובדהאבלהקולקטיבית.הדרמה
מחוץלאשורומתנהללקולקטיבהזה

הדרמהאתמוציאההלאומית,לאלגוריה
הלאומיתההגדרהמתחומיהקולקטיבית

הציונית.

המקוםזהולהפתיע,עשוישהדברכמהעד
לכתיבהממחויבותובלסמתנערשבו

הטקסטאתשולףהואבכךדווקאאתנית.
הזהויותבפוליטיקתהאתנית.מזהותושלו
מתמרןשבה·ציוניתהלאומיתהספרותשל

מבטושלכתוצרכנגזר'האתניבולטבלס,
הואההגמוניהמבטהלא·אתני.שלוהגדרתו

הטענההאתנית.הזהותאתהמעניקזה

אתמתייגתהאוניברסלילכתרההגמונית
פרטיקולרית,זהותכבעלישלההאחרים
כגילומומוצגהעדתי""הסיפורולכןאתנית,
הסיפורשלהפטרוניטיפוחוכבןאוהירוד'

לזיהויהמתלווההקבועההעמימותהלאומי.
משותף,עברמשותף,מוצא-האתני

דת,זהותו'אתשמגדיריםסמלייםמרכיבים
אתמוצאת-הפיזיהמראהוכמובןשפה

על·פימבחוץ'מוגדרשהאתניבכך'פתרונה
אוכאתנימסמנתהלאומיתשהשפהמה

רקמתקיימתהפרטיקולריתהאתניותעדתי.
האוניברסלית,הלאומיותשלהנחותכניגודה

אתנושאהפרטיקולריגייצרהולכן
הייצוגבושהטביעכאותשלוהפרטיקולריות

 .האוניברסלי
בלסשמעלההארוטית·חברתיתהדרמהאבל

בתוךלהיכללמסרבתהמוקדמיםבסיפוריו
ההתנגדותלדרךבדומההזה.הממייןהמבנה
האדםשלמבטומולאלפאנוןפרנץשהתווה
פועלכ"כושון",אותוומקבעשמסמןהלבן'

ממגבלותלהחלץכדיבלסשלהטקסט
להתלבטבמקוםלכוד:הואשבתוכההדילמה

הציפיהלביןיובחן'לאצבעוכיהתקווהבין
הציעשלו'המופגןההיכרלתויהפוךשצבעו
מלאהאוניברסליתזהותלעצמולכונןפאנון

בלסבונהדומהבאורחואלטרנטיבית.
זהותמעצבתאשרומגובשת,מלאהאלגוריה

של·קבוצהכתתלהיכללשמסרבתמוצאשל
הלאומיותבתוךכמרכיבמזדהים,יהודים

תחתמלהיכללבכךונמנעתהציונית,
לה.שהוקצתהה"אתני"שלהכותרת

כוללבלסשמשרטטהנורמטיביהקולקטיב
הסיטואציהכאח.דוערביםיהודיםבתוכו

כללכסיטואציהמיוצגת·יהודיתהערבית
יכול"היהודי",כמו"הערבי",שבהאנושית
רחמים.שלהארוטיבכישלוןתפקידלמלא
תפקידגםנודעב"הערבי"שלבחירהאלא

הספרותשלכלליהכנגדומתקומםמתריס
אתחושףבלסשלהסיפורהישראלית.

 .שלהעיןמראיתמאחוריכיהעובדה,

הנורמהמוצעתהאוניברסליתהישראליות
שלביסודושהיאהיהודית,הישראליותשל
אשכנזית.דבר

הואגםהכלולע'אוני","דודהבסיפור
הילדמגלה ,) 59-55<עמ'החומה"'ב'מול
כאןגם .והמיןגריםהמכרעולםאתהמספר
גוריהבאלהארוטיהגילוינתמך

הארמניתשכנתוע'אוני'דודההקולקטיבית.
שלעולםעבורומגלמתילדותו'בשכונת
-ילדותותקופתמאזארוטי'מסתורין
אתלפקודנהגאמו'שלרוחהלמורתכאשר'
כביתששימשע'אונידודהשלביתה

אתעוררהבושנוגנהושהמוסיקהפגישות,

הואשניםכשלאחרלבגרותו'ועד-חושיו
תפקידלמלאמוסיפההיאכיומגלהבהפוגש
שלהארוטיתההתבגרותסיפורבית.באותו
הסבלהארמני.הגורללסיפורמקבילהילד

ע'אונידודהשלחלקהמנתשהיווהבדידות
בימישבצעירותה,מישלסבלההםבזקנתה,

בתהנחטפההתורכים,על·ידיהארמניםטבח
התורכים!".בשבילזונהש"תהיהכדיהקטנה
שנקבעהגורלהואהממוסחרבמיןהעיסוק
בחייהעצמהעלאותונטלהוהיאלבתה
דודהשלהלאומיסבלהבעיראק.בגלות
הארוטיים.ולהשפלתהלייסוריהחופףע'אוני

יחדחוברותהמוצאועלילתהמיניתהעלילה
אבלאלגורית.קולקטיביתעלילהלבססכדי
לכללהנפרדותהעלילותשלהחיבורכאןגם

כרוךאינומשמעי'ורבמהודקגוריאלמבנה
המספרשלההשתאותלאומי·יהודי.בהדהוד
הארמניםנקראושכאשרהעובדהלנוכח
מצטרפתאינהע'אונידודהלמולדתם,לשוב

ההנחהמהפרכתנובעתהכללית,לשיבה
ישמחושגוליםהוא,ש"מובןהאוניברסלית

בבגדאד'הילדותסיפורלמולדתם".לשוב
אלגוריהמכונןהארמני'לסיפורהמקושר

היהודית.הלאומיתגוריהלאלאדישהשהיא
שביניהםהקטביםלארמניה,בגדאדבין

ה"מולדת",ואתה"גולה"אתהסיפורפורש
סיפור .ארץ~ישראלשללקוטבמקוםכלאין

באורחבסיפורמוצגהמוצאשלהזהות
בבגדאד:ארמניםגוליםשלכזהותםבלעדי
ידיעלהמגובהוהמולדתהגולהשלהדרמה
המיקוםאתכוללתאינההארוטית,הדרמה
לעומתעיראקהציוני:השיחלהןשהועיד
סיפורלזיהויומסרבבלסחוזרבכךישראל.

כסיפורומבגדאדהילדשלההתבגרות
מבגדאד.הילדשלהאתניאוהעדתי

הלאומי-ציוני·ההקשרמןהתעלמותוידיעל
ב"אוניברסליות"אשכנזיגםשהואיהודי'
למבטומכבילותבלסמשתחררשלו'

"עדתי".אוכ"אתני"אותוהמכונןהאשכנזי

מןהננעץההגמוני'המבטכינוןשלכוחו
כ"אתניים",על-ידוהמזוהיםבשולייםהמרכז
הארוטי'הסיפורמבנהבאמצעותמעוקר

הלאומית:ההבחנהשלכוחהתחתשחותר
את·היהודיתהלאומיתההבחנהמאבדתכך

המזרחיותאתלכונןהאולטימטיביכוחה
 •שלה.הנחותה·המראהכתמונת

 ::::זrו- 1
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-במועדונורו
העבריתהספרותוקאנוןבלסשמעון

הישראלית>בתרבותהאליטהשל(לדיוקנה

שנירראובן

ביןהחדשהבעתשוררעמוקינוד-

i הערביתלתרבותהעבריתהתרבות
ביביהןהרחבהמשותףהמכנהאףעל •

הבין-המפגשואפשרויותהעברבמורשת

לייחסהיאהטבעיתהבטיחבהווה.תרבותי
חוץ-להתרחשויותזהניכורשלמקורואת

תפקידםאולםפוליטיות,בעיקרתרבותיות,
ביצירתוואסתטייםתרבותייםגורמיםשל
במיוחדבולטתמבוטל.אינוזהניכורשל

שלהמוצהרתהמערביתהאוריינטציה
נסיובהלעומתגיסא,מחדהעברית,התרבות

עללשמורהמוסלמיתהערביתהתרבותשל
המערביתההשפעהלמרות ,המקוריצביונה
עשרה,התשעהמאהסוףמאזעליההניכרת
פוליטית,מוטיבציהמתוך .גיסאמאידך

הדו-קיוםאתלקדםהמאמציםובמסגרת
עולהליהודים,הערביםביןההדדיתוההבנה
מעגליםקיימיםהאםהשאלה,כללבדרך

והתרבותהעבריתהתרבותביןנחתכים

זה.ניכורשלהקהייתוהמבשריםהערבית
כבעלתמצביעיםשעליההתופעותאחת

היאזהניכורשללהקהייתופוטנציאל
ערביםיוצריםשלהדו-לשוניתפעילותם

כלשוןהעבריתאתשאימצופלסטינים,
ביוצריםמדוברהערבית.הלשוןלצדצירהי

הלשוןבאימוץהסתפקושלאבודדים,
קומוניקטיביים-פרקטיים,לצרכיםהעברית

דואליזםיפה.ספרותלכתיבתגםחרגואלא
מקובלתתופעההואזהמסוגלשוני-ספרותי

לצדמיעוטתרבותמתגבשתשבהןבחברות,
יחסימערכתשליוצאכפועלרוב,תרבות

מעמדהמגבילבישראלברם,פוליטיים.כוח
במורשתוהערביתהלשוןשלהרם

שברובוהמיעוט,שלוהדתיתהתרבותית
בעבריתהיצירהתופעתאת ,מוסלמיהוא
נוצריםובעיקר ,בלבדשולייםקבוצותלבני

שלהעבריתהיצירהסוגייתואמנםודרוזים.
כסוגיהעלתהפלסטיניםערביםיוצרים
רקהעבריתהספרותיתבמערכתרצינית

פעילותםבעקבותהשמונים,שנותבמהלך
נעיםהדרוזידו-לשוניים:יוצריםשנישל

שמאסאנטוןוהנוצרי ) 1948(נולדעריידי
בזירהמוחלטיםחריגיםשהם ,) 1950(נולד

הם 1שלהם.הטבעיתהערביתהספרותית
הםשכןהמיעוטתרבותאתמייצגיםאינם

המיעוטבקרבמיעוטלקבוצותשייכים
העבריהתרבותיהמעגלאללעבורונסיובם
מספקתלגיטימציהמהעדר ,בעיקרונובע,

ומהעדפההטבעית,התרבותיתבסביבה

התרבותשלמודעתפנימיתאסתטית
אינםועריידיששמאסרקלאהעברית.
כלהמזהההנורמהאתלערערמצליחים

שפעילותםאלאכיהודיעבריסופר
התקבלותםואופניוהתרבותיתהספרותית

 ,כך .זונורמהמאשריםרקהעבריתבספרות
הספרותבשערינכנסיםהםאיןלמשל,

אלאבערכיותםגאיםכפלסטיניםהעברית
עםהקשראתאסאטהמאבדיםכבודדים,

הםחריף.זהותבמשברונתוניםמקורותיהם

המסמנתתובענית,תרבותיתלקריהחודרים
בתוקףלהסבותוכ"זכאים"כחריגיםאותם
אחתובעונהבעתאךמיעוט,נציגיהיותם

במודע ,כךסתגלנים.להיותאותםמחייבת
בזהותםהדרגתיכרסוםחלבמודע,שלאאו

ממשיכיםלהםיהיוואםהמקוריתהתרבותית
ועריידישמאסלמעורבותזההשמעורבותם

בסופו ,שייטמעונראההישראלית,בתרבות
הישראלית-יהודית.בזהות ,דברשל

כותביהערביםהיוצריםלתופעתבניגוד
שתיביןהניכורהקהייתפוטנציאלהעברית,

אצליותררבהבעוצמהקייםהתרבויות
ובעיקרערב,מארצותשעלויהודיםסופרים

ובתחילתהארבעיםשנותבסוףמעיראק,
באיבהקטעהזועליההחמישים.שנות

נדירהתרבותיתתופעהשלהתפתחותה
 :האיסלאםשלטוןתחתהיהודיםבתולדות

שליפהערביתספרותשלהתגבשותה
כערבים-עיראקיםעצמםהרואיםיהודים,

החומרייםהתנאים 2הערבית.התרבותבני
החדשה,לחברהההסתגלותקשייהקשים,
לערביםיהודיםביןהמעורעריםהיחסים
הישראליתהתרבותיתבמערכתוהזרות

נעקרוהםהכותבים.מרביתידיאתריפו

שלבעבותותאליהקשוריםשהיומסביבה
חדשה,לסביבהוהיגרוויצירה,תרבות
נטשומהםרביםעוינת.אףמסוימתובמידה
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אתוהקדישוהספרותיתהיצירהאתלחלוטין
בחברהלהשתלבותמאמציהםמירב

לפעולהמשיכואחריםהחדשה.הישראלית
בתחוםבעיקר ,הערביהתרבותיבשטח

שנוצרהחללניצולכדיתוךהספרות,
המקומיתהערביתהתרבותיתבזירה

 • 1948מאורעותבעקבות
3 

בקרבנתגבשוהחמישיםשנותבמחצית

שהמשיכויהודים,ומשורריםסופריםאותם

זרמיםשני ,בישראלבערביתליצור
אתשחפפו ,וקומוניסטיממסדי.מרכזיים,

הערביתבספרותהמרכזיותהמגמות

במגזרגם ,הערביבמגזרכמו 4 .המקומית
רקלאהשמאלניםהיוצריםהתבלטוהיהודי

בפעילותגםאלאהתרבותיתבפעילות
לפעילותםהמשךשחיתההחוץ-תרבותית,

קודםבעיראקהקומוניסטיתהאידיאולוגית
העולםמלחמתבימי .לישראלעלייתם
למחתרתיהודיםהצטרפו ,במיוחדהשביח

תחושתבשלבעיראקהקומוניסטית
שמחתרתאמונהומתוךהמקומיתהלאומיות

בפנילעמודהיכולהיחידהכוחהיאזו
חסרתילדותית,זעירה,"ממסגרתהנאציזם.

היהודים,הפעיליםאחדמעידנפח",
אופנהשלסוחףל"גלזומחתרתהתעצמה
 5העם".שכבותכלאתשחוצהחברתית,

נגדרקלאנאבקההקומוניסטיתהמחתרת
ולמעןהמושחתהעיראקיהרודניהמשטר
נגדגםאלאהמיעוטים,לכלזכויותשוויון

הגחריחיתהלאזהמסוגפעילותהציונות.
שלמאבקםאתתאמהואףהיהודיםבקרב

עדהציונות,נגדומנהיגיההקהילהמוסדות
חבראלהציונותנגדמברקשיגורכדי

שלהכלליתהמועצהמטעםהלאומים,
הקומוניסטיםהיוצריםעליית 6הקהילה.
ובניגודהתלהבותםאתציננהלאלישראל
מרצםהקדישו ,לממסדהמקורביםליוצרים
אתמיקדוהםהרעיוני.למאבקהספרותי
העוליםבקליטתבעיקרלנםתשומת
וביןהמזרחיוצאיביןאי-השוויוןהחדשים,

 ,בישראלהערביהמיעוטגורלהאשכנזים,
התרבותיבמרקםהערביתהתרבותומקום

הדגישוביצירותיהםהחדש.הישראלי
משמעואיןישראלישפטריוטיזםאלהיוצרים
כישידעואף ,השלטוןעםמוחלטתהזדהות
לחבלעלולהזהמסוגממסדיתאנסיפעילות
 7הישראלית.בחברההשתלבותםבסיכויי

 ,התחילוהזרמיםמשניהיהודיםהיוצרים
לספרותלהתוודעעלייתם,לאחרכבר

בתחוםפעיליםולהיותהעבריתולפואטיקה·
לפואטיקהזיקתםעללוותרמבליזה,

פריהעברית,בלשוןיפהספרותהערבית.
כגון ,העברמןידועה ,בבליוצאישלעטם

החכם ,) 1924-1850 (מנימנחםסלימאן
שפרסם ,בחברוןהספרדיםעדתשלבאשי
בארץהספרדיםחייהוויעלציוריסיפור

בעלתעבריתכתיבהזאת,עםיחד sישראל.
כברישראל.במדינתרקהתחילהערך

שוחטנירפיוסםהחמישיםשנותבראשית

לבסשמערן

 1957ובשנתבעבריתסיפורים ) 1928(נולד

אחרוןשלרעיון"שלחופו"אללאוריצא
 ) 1929(נולדזמירשלמה .) 1927(נולדזכאי

לענף"מבעד"הקולאת-1960בפיוסם
פיוסם-1964ובשלונסקי>,בפרס(זכה

 ,"המעברה"את ) 1930(נולדבלסשמעון
יוצאיהודיסופרשלהראשוןהעבריהרומן

יוצריםויותריותרהצטרפומאזעיראק.

היוצריםלמעגלבניהםאועיראקיוצאי
מתמעטיםזאתולעומתהעבריתבלשון

 9הערבית.בלשוןהיוצרים

 ,כמובןמחק,לאבעבריתלכתיבההמעבר
עמםשנשאוהערביתהתרבותמסעןאת

אלהסופריםהפכוכךאלה.סופרים
בתוךהערביתהתרבותשללסוכנים
הואשנינחםהבולסהישראלית.התרבות
ביןהניכורהקהייתשפוטנציאלבלס,שמעון

בכלניכרוהערביתהעבריתהתרבויותשתי
 ) 1926(נולדמיכאלסמיאם •יצירותיו

הערביתהתרבותבןשלדרכואתמייצג
והעדפותיוכתיבתולשוןאתהממיר

(נולדבלסשמעוןמסמל 10התרבותיות,
אתהממירהערביתהתרבותבןאת ) 1930

העדפותיואתלאאךכתיבתולשון
עיראקיכפטריוטהצטרףבלסהתרבותיות.

בהיותועודבעיראקהקומוניסטיתלמפלגה
חיתהלישראלעלייתוב"אליאנס".תלמיד
שכןגיה"'אידיאולושללאהכרח,של"עליה

בארץלמצב •ציוניכעתגםואיננוהיהלא
האירופיתהעיתונותמקריאתמודעהיה

הסנסורכעוזרשהכירהוהאמריקאית,

 .) 1952-1874 (דניאלמנחםעזראהיהודי

הקומוניסטיתלמפלגההצטרףבישראל
העטשםתחתבערביתבבסאוניהופיוסם
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 11סיפורים).מספר(סופראלקאץ""אדיב

מהפךבוחלהשישיםשנותבתחילת
הרומןכתיבתכדיתוךבעבריתלכתיבה

הראשוןהעבריהרומן ,) 1964 ("המעברה"

מפרסםמאזעיראק.יוצאיהודיסופרשל
חשעדייןאךבעבריתיפהספרותבלס

להילחםוממשיך 12הערבית"לתרבות"שייך
הקיוםזכותעלהישראליתהתרבותבתוכני

התרבותיבמרקםהערביתהתרבותשל
באופינאבקהוא ,מזויתרההחדש.הישראלי
התרבותשלהקאנוניהמרכזשלהאוטיסטי

לשיחאלטרנטיבהומציגהישראלית
שלכבדבמחירוזאתהדומיננטיהתרבותי
הממסדמצדממנומוחלטתכמעטהתעלמות
 13הספרותי.

פרסומועםהיום,ועדהחמישיםשנותמאז

יעקבהמצריהיהודישבמרכזוחדשרומןשל
התיאטרוןאבי ,) 1912-1839 (צנוע

העדפותיואתבלסשינהלא 14הערבי,
וקהתההואילמזו'יתרההתרבותיות.

יותרבלסמתמקד ,החומריהקיפוחחומרת
החברהשליתכרתהתרבזהותויותר

התרבותשלהקאנוניהמרכזהישראלית.
התרבותאתתולש ,לדעתוהישראלית,

הגיאוגרפיהתרבותיההקשרמןהמקומית

הציבורמןגדולחלקלהתעלמותוגורם
בלסהמורשת.אופיולסילוףמשורשיו
שלהאוטופייםהגבולותאתבספריומשרטט
שבתוכם ,הישראליכרתיהתרהשיח

נכסילצדהערביתהתרבותנכסימתפקדים
פניםובשוםוהמערבית,היהודיתהתרבות

גבולותשלבהירניסוחבמקומם.לאואופן
"אותותהנובלותבקובץביטוילידיבאאלו

פאריס,(בגדאד,עריםשלוש :) 1992 (סתיו"
חוסני(זניה,אדםבנישלושהתל-אביב>

יחסישלמערכותושלושרשף>יעקב ,מנצור
הפועלותבין-תרבויות,וסימביוזותגומלין
צירעלהסובבתכוללתרב-מערכתבתוך
יוםשלהתרחשויותמסכמתנובלהכל .אחד
הדמותלתודעתמבעדאך ,בלבדאחד

 15 •ומלואועולםנחשףנובלהבכלהמרכזית

 ) 50-7<עמ' ,סתיו"("אותות"איה"בנובלה

 :גרפייםביואוטובחומריםבלסמשתמש
הספריםתולעת(פרומי),אפוייםשלדמותו

היאהקומוניסטית,לאידיאולוגיההנמשכת
שלתודעתהבנעוריו.עצמוהסופרדמותגם

היהודית,במשפחההמוסלמיתהאומנתזניה,
בבליהדותנחשפתשדרכההפריזמההיא

רגעתולדותיה:בכלהטרגייםהרגעיםבאחד
בתחילתהעיראקיתהאזרחותעלהריתוך
האהובההמולדתנטישתהחמישים,שנות

התלהבותובלאכלבחוסרלישראלוההגירה
גם-המחברלדעת-לכךהסיבותיתרה.
הפצצותבשלשהתעצמווהאימההפחד

עלציונים>פעיליםבידיטוענים(יששהוטלו
בקהילהלהאיץכדיבבגדאדכנסתבתי

העלילהאבותיה.ארץאתלנטושהממאנת

תודעתאחרמעקבכדיתוךנפרשת

משלושיםיותרבמשךהמיטלטלתהאומנת,
המשפחהוביןהערביתמשפחתהביןשנה

לפנינונחשפתכךאותה.שאימצההיהודית
שהצירמסועפת,אנלוגיותמערכת

המתחהואשלהוהתמטיהסטרוקטורלי
צירעלושבירתה;המסגרתביןהדיאלקטי

עלהסופרשלהאוטופיחזונוגםנשעןזה
ועלהישראליתוהתרבותהחברההמדינה,
מאמיןכך-יתמהמהאםשגם ,המהפך

היהודיתהמשפחהיבוא.בוא-הסופר

הפרתמארץפרידהסףעלהעומדת
יהודיקהילתשלקליידוסקופהיאוהחידקל'

החדשים,הארץאדוניידיעלהנדחקתבבל
שניםמאלףיותראליהשהגיעוהערבים,

אנלוגיתזופרידהאבותיהם.אבותאחרי
שלמחדשוההתחלותהפרידותלשלשלת
אותהמכניםשהילדיםעצמה,האומנת
עשרה,שתיםבתבהיותהתחילה,"איה":

אלמשפחתהממסגרתכורחהבעלהושלכה
במשךבאכזריותבהשרדהבעלזרועות
המסגרתשבירתמכןלאחרשנים:חמש

וסירובההמקוריתלמסגרתוהשיבה
במסגרתנישואיןבחיישובלהתנסות
המסגרתשבירתושובהמסורתית:הערבית

ממשפחתהשניתוהינתקותההמשפחתית

כדיושבע,עשריםבתוהיאהמוסלמית,
המאמצתיהודיתמשפחהחיקאללהיכנס
יותרל"יהודיההיעשותהכדיעדאותה

שלהאוטופיהשלראישיקוףממוסלמית",
משה",דתבניכ"ערביםבעיראקהיהודים

החוצההאדםאהבתנרמזתכךלביןכךבין
אפשריכמוצאולאומיםדתותשלמסגרות

זואפשרותגםאךרחב,יותרמישורעלגם
היהודיתהמשפחההגירתעםנכזבת

להתנסותהאומנתנאלצתושובלישראל.
אבלנוספת,ובפרידהמסגרתבשבירת
בשמחהזאתעושההיאאיןעכשיו

בדאגהובכאבאלאמבעלהכבפרידתה
בהםשטיפלההיהודיםהדרדקיםגורלל

אדישותה,עםמעומתתזודאגהבמסירות.

שגויסבעלהלגורללכן'קודםשנהשלושים
"קחלאל:זעקהכדיתוךהתורכילצבא
שיבת ,) 12<עמ'אותו!"ליתחזיראלאותו!

המוסלמית,משפחתהחיקאלהאומנת
כוראלבבליהדותלשיבתהאנלוגית
היסטורידטרמיניזםחושפתמחצבתה,

ההזדהותחסידישלהנאיביותאתהמבליט
לאלוהים"הדתבסיסמהשדגלוהעיראקית
אתוכןלכולם",<עיראק!)והמולדת
מאוחרות:יותראוטופיותשלהתמימות
הישראליותוטוש,יונתןנוסחהכנעניות

עצמובלסשלוהחזוןשמאס,אנטוןנוסח
 16כנעניים,מאלמנטיםנקישאיננו

יהדותשלשהטרגדיהבכךאירוניהיש
יהדותשללטרגדיהמיקרוקוסמוסעיראק,
מבעדדווקאנמסרתבכללותו'המזרח

כךמוסלמית.אומנתשלהתודעהגבישל

היהודיהדו-קיוםחלומותבפנינונחשפים
--נוצריתהיהודיתהסימביוזהבי'הער

האינטלקטואלייםהחייםמוסלמית,
התמוטטותעדהמשגשגיםוהתרבותיים

("פלסטיןהפוליטיותהנסיבותבכורחהחלום
ההקצנה ,) 21עמ'ומלואו",עולםהחריבה

והאנטישמיותהרדיפותהערבית,הלאומנית
 ...מקוללגזע •••מהיהודיםהצרות("כל

ולהיותבארצותלנדודעליהםגזראלוהים
לשיאםשהגיעו ,) 44עמ'בעמים",מושפלים

הארבעיםשנותבתחילתפורענותלילבאותו
האומנתבעודבמרתף,נחבאתכשהמשפחה

שישמורעולםלריבוןמתפללתהמוסלמית
זו'בפורענותגם(היהודית!),משפחתהעל

כדיאיןנוספים,דיכוילמעשיהמצטרפת
ושאולהעיראקיתהמולדתאהבתאתלשטשט

עצמוהסופר(כאביהמשפחהאבי

מהגראינואחרים>רביםוכאינטלקטואלים
למשפחתו.כךאחרלהצטרףבתקוהלישראל

המיתוסאתלערערמהססאינובלסושםפה
איננוואףהמזרחיהדותהצלתבדברהציוני
רוותהשלאהציוניתהתנועהמןשבטוחוסך
עלהפצצותהטלתכדיעדבעיראק,נחת
הולמתשאינההתנהגותאוהכנסת,בתי
גוזליםה'תנועה'אנשיהממשלהלא("אם

בדברהנאיביותמול ,) 53עמ'אותנו",
ידיעלשהוזנהבישראל'החייםנפלאות

בלס-שלהפסימיותניצבת"התנועה",אנשי
לאלנויהיהולאאוהללנויתנו("שםפרומי
נקודתבשל ,) 22-21עמ'מים",ולאחשמל

הקוראמוזמןובזמןבמקוםהרחוקההתצפית

אתגםלנובלהמבעדולקרואפעריםלמלא
בארבעיםהיהודי-הערביהסכסוךתולדות
וזאתהמסופרותההתרחשויותשלאחרהשנה

הפליטיםכהגירתרמיזותבאמצעות
מוסלמיםוהשתלטותלעיראקהפלסטינים

היהודים.נכסיעלונוצרים
סתיו""אותותהשביחהנובלהבמרכז

שאירועיה ) 86-51עמ' ,סתיו"("אותות

דמותעומדתבפאריס,מתרחשים

בןמנצורחוסניהמצריהאינטלקטואל
מבלילעומקהלרדתשאיןושש,השמונים
שלהרבגוניתדמותואתלהכיר

 • 1900 (פרזיחרסייךהמצריהאינטלקטואל

הלא-היוצריםאחדשהיה ,פרזי ,) 1988
העשרים,במאההערביתבתרבותשגרתיים

מולאלצרופהמצריתלאומיותלמעןחתר
שנולדכמיהערבית.הלאומיותנחשולי
אתוייצגהמאותשתיביןהמגעבנקודת

מצטיירהואלהווה,העברביןהסימביוזה
רופא,העשרים:המאהשלרנסנסיתכדמות

 ,היסטוריוןסופר'מסעות,אישאוקיאנוגרף,
המיתוסכמוועיתונאי.זואולוגמוסיקולוג,

הנובלה,עלמרחפתשדמותוסינדבאד'של
פרזי:דבריהקריאהבשעתבאוזנינומהדהדים

 17 ,,,דעתולבקשלהוסיףהאדםחייב"לעולם

 ,עצמווכבלסבפרזיבלס,שלספרוגיבור
חזון'ואישרומנטיקןגםאךרציונליסטהוא

מקלקלתאיננההערביתלתרבותשאהבתו
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המערבית.התרבותלנכסיאהבתואת
הגיבורשם 18הנובלה,שלהראשוןבנוסח

שהוכנסשהשינויונראהמנצורעדנאןהיה

מצרייותרגווןלדמותלהעניקרקלאנועד
הקושרותהעבותותאתלחזקכדיגםאלא
גםאגב,במציאות.פרזילדמותזודמות

בעלמשורשגזוריםו"מנצור""פרזי"השמות
אחדשהיאחופפת,סמנטיתמשמעות

נרמזתשבאמצעותםהאפיוןמאמצעי

 19בלס.שלהאוטופיהמימושאפשרות

מערבביןהתפרקועלהחימנצור'חוסני
ליצורחותרלקהיר'פאריסשביןומזרח

כדיתוךזאתוכלהנפשיבעולמוהרמוניה
לעולמה,שהלכהאשתוזכרעםהתמודדות
הישישגילובשלהגופניותהמגבלות
רנסנסעלחולםהואהזיכרון.איבודוהתקפי

ומבכהומזרחמערבביןסימביוזהועלחדש
שירדהמזרחשלהאבודהתפארתואת

סכרהקמתלאחרהנילוסכמומנכסיו'
חיתההעברמנבכיהמהדרת"שאגתואסואן:

זהסכר .) 75<עמ'למרמס"וגאוותולאנקה
משלהמודרניתהערביתבספרותמשמש

המערבית:הציביליזציהשללדו-ערכיותה
הרסגםאךגיסא,מחדוהתפתחותקדמה

מוקיעמנצורחוסניגיסא.מאידךוהכחדה,

עבדגמאלהנשיאשלהמגלומניהאת
הלאומיותאתלמחוקשניסהאלנאצר
קוראסוריה,עםהאיחודבשנותהמצרית

התרבותלמקורותהזיקהאתלחדש
הרוחאנשיבהשהלכוהדרךאתולהמשיך
בימיהערביתהתרבותשלהזוהרבתקופת
ולשבירתלפתיחותמטיףהואהביניים.
גשרלמתוחהקונכית,מן"לצאתמסגרות,

יוון'תרבותאלהעתיקה,ארצנותרבותאל
כקדם"ימינולחדשאירופה,תרבותאל

הוקעתרקאפוא, ,כאןאין .) 76<עמ'

כדיתוךהמערביתבתרבותההשתקעות

הטלתגםאלאהערבית,התרבותזניחת
הבזההנרקיסיסטית,הערביתבתרבותדופי

המערבית.לתרבות
קנדינסקי""בשעריבקובץהאחרונההנובלה

שונה, ) 128-87עמ' ,סתיו"("אותות

לנובלותבניגודשהרילחלוטין'לכאורה,
האמנותבמרחבבהנמצאיםאנחנוהאחרות

הישראליהשיחבגבולותובעצםהמודרנית,
באופןבהמתבטאזאת,עםיחדה"נכון",

ותמסיסטרוקטורלימרכיבאותומובהק,
אתולמעשההנובלות,שלושכלאתהמלכד

יעקבהמסגרת.שבירת-בלסיצירתכל
לציור'והמורההאמןרוסיה,ילידרשף,
שלסינדבאדינפשהלוךידיעלנרדף

הואכךהמרחב.אלויציאהגשריםשויפת
ידידתמרים,שלהרישוםאתמביןגם

אשההמציגבסנטוריום,הכלואהנעוריו
אשהבדמותארובהאולארובההמתנשאת
כלפיומשיכהמזהזינוקפורח.ענןשראשה

ג'יאקומטי'לפסליבדומהמזה,מטה
אללהגיעהרצוןבכוחגופםאת"שמותחים

מניחהולאבהםאוחזתהאדמהבעודעל,

שלמאבקוגםכך ,) 107<עמ'להמריא"להם
עולתחתבאמנותדרכוהגשמתלמעןיעקב

הואבעודוהקיומיותהמשפחתיותהמסגרות

לסביבההזיקהשביןהדקהחוטעלמהלך
הריאליהביןההגשמה,חוויותובין

שלמופשטתהמחשההיאזונובלהלאידיאה.
-הנובלותכלמצטלבותשבוחזוןאותו
גםאחתובעונהבעתאךהקונכית,מןיציאה

ביןהגבולעלהמרמזדטרמיניזםאותושל
המציאות.וביןהחזון

הכנסת,ביתאלהאומנתנכנסתב"איה"
לקראתהרישוםפעילותמתנהלתשברחבתו

ועיניה"תחינתהונושאתלישראל'העליה
 .) 45<עמ'הפרוכת"בלבהאותיותארבעאל

היהודי-פרומי'מגישהנובלהבסוף
קוראן'ספרהמוסלמיתלזניההקומוניסט,

במורשתהבקיאהקוראמוזמןכךואגב

המשורר-שירתאללהפליגהמוסלמית
בןאלדיןמוחיהקדוםהמוסלמיהמיסטיקן
 .) 1240-1165 (אלערבי

ופןצורהלכלפתוחיםכיוסלבישערי

משכןלנזיריםבוולאשראילים,שללכר

צלייןשללכעבהוגסאלילים,שללבית-פולחן

הקוראןלספרוגסהתורה,שללוחותלשני

לאןחשובולאהאהבה,בדתאנידוגל

 20פולחן.וגסדת _האהבהליכימועדות,פניה

אליובהתהבמקומה,"קפואהזניהאבל
לנגדוהיטשטשוהלכופניוותריבאטימות
 .) 50<עמ'עיניה"

מנצורחוסניממתיןסתיו"ב"אותות

התעופהלשדהשתסיעומדביקלאחייניתו
בפתחהופיעהשיערזהובת"בחורהואז

 .) 50<עמ'בהשתוממות"בווהביסההחדר

סדרתכשםקנדינסקי","בשעריבנובלה

ועלהיםעליעקבמשקיףשתכנן'הציורים

והחוףבחוףאחיזההמבקשיםהגליםתנועת
"כיוצאונאנקים:נשבריםוהםאותםדוחה

מפליגויציב,הואאדיש .•.הזמןדופקבזה
תמימיםכגליםהאדםואילוהנצחי'במעגלו

אלאבדבר-מה,אחיזהתמידיבקשאלה
תערוגונפשוכמלכודתכמוהאחיזהשכל

לרגעמגיעיעקב .) 125<עמ'לחופש"
-ג'אקומטיאצלכמווהזינוק,הניתוק

הסף,אתלחצותכדיהמתבקשתלצלילות
עםיחדאזאבל-קנדינסקישללשער

מיתתמתהואהחלומותלממלכתהכניסה
הסוףכמוהשנה.ראשלפנייומייםנשיקה
ב"איה",החדשהוההתחלההמציאותמחויב
יכולתאתהתוחמותהגוףמגבלותוכמו

סתיו"''ב'אותותוהרומנטיקןהרציונליסט
רשף.יעקבשללבוגםמלכתעומדכך

חדרלאשאיששלו'הסטודיונפתחכאשר
בדיםשנישםמוצאיםבחייו'בעודולתוכו
בהם,שצוירמהאתמכסהוסרילבןשצבע
ובדיםציורכליתרשימים,עםניירות
 .) 128<עמ'שם"היהלאאחר"דברריקים.

בקונטקסטשקריאתןלנובלות,מבעד
העבריתהתרבותשלהכפולהתרבותי
העברית,קוראיממרביתנמנעתוהערבית

האינטלקטואלשלהאוטופידיוקנונשקף
זהאינטלקטואלובלס.אליבאהישראלי'

מחויבתהרב-גוניותעלמוותראינו
ומוקיעהישראליתהתרבותשלהמציאות

להיותצריךשהיהמהאלהפטרוניהיחסאת
ישראליאינטלקטואלכלשלנפשמשאת
 .לגדרמחוץאלנדחקזאתובמקוםמצוי

לרומןהמשךאלהנובלותמהוותזומבחינה
לשכנע,בלסמנסהשבו ) 1991 (אחר""והוא

בלתיראותקוצרשרקמבחוץ",כ"יהודי
הגורליתההבחנהאתמאיתנומנעמוסבר

וביןו'עכשיו""כאן"שלעינייםאחיזתבין
לאורךהישרדותשתניבבמרחב,השתלבות

ברובדוהואגםהמהווהזה,רומןשנים.

יהדותשלהטרגדיהשלמיקרוקוסמוסהגלוי
שלוהתרבותיהנפשידיוקנואתחושףבבל'

אהמרהמומרהיהודיכמו •עצמוהסופר

כךחייו'חשבוןאתהעושהסוסן'הארון

עדבמתרחששמעורבכמיהסופר'עושה

החייםחשבוןאתתנוכי-אזזניו'קצות

ושברם.החלומותפשרעלותוהההלאומיים
בבגדאדהתעופהבנמלהמסתייםהספר'
("והואהגבול"עלשלאגבול"נקודתשהוא,
היותנועלרקלאתוהה ) 165עמ' ,אחר"

אפשרותעלגםאלאמעבר'בתקופתנתונים
אחרת.המראה,לאמומוטבאוהתחלה,של
שלהעמוקהמודעותומתרמזתבבדבד

סוסן'הארוןאחמדשלזוכמוהסופר'
בלתיעתהלעתהיאכזוחדשהשהמראה
אפשרית.

ערבארצותיוצאיהסופריםכלאצל
בתרבותהדרךראשיתהתאפיינה

שלהחומריהקיפוחעלבקובלנההישראלית
ושהםממנהשיצאוהחברתיתהקבוצה

כלזאת,עםיחד 21כמייצגיה.נתפסים
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בחייםהיהודיתדרכואתבחרסופר

דוגמהמהווה ,למשל ,מיכאלסמיובספרות.
הערביתהתרבותבןיהודיאצללמהפך
למערכתערביתתרבותיתממערכתהעובר

היההחמישיםבשנותישראלית.תרבותית
בלשוןהיוצראנטי-ציוניקומוניסטיפעיל

שלמחדשעיצובןלמעןונאבקהערבית
כאשרהישראלי.התרבותיהקנוןגבולות

רקזאתעשההשבעיםבשנותלפרסםשב
שלהדרגתישינויכדיתוךהעברית,בלשון

הנראטיבואימוץהתרבותיותהעדפותיו

בןדודלומדיותר"ושוויםב'ש'וויםהציוני.
אתהקובעיםמקצועותאותםדווקאהמעברה

"היסטוריה,דהיינוהתרבותית,הזהות

עמ'יותר",ושווים("שוויםעברית"ספרות,

רקלאהנמקהמספק"ויקטוריה"הרומן .) 79
שאולאבואתשאפפהטי.די.הדי.לעננת

בישראלנחיתתועםיותר"ושווים'ב'שווים
לשיחגםאלאהחמישיםשנותבתחילת
 22בישראל.הדומיננטיוהתרבותיהפוליטי

לכתיבהבערביתמכתיבההמעברכדיתוך
הישראליתלהוויהמיכאלהסתגלבעברית
הערבית-העיראקיתההוויהמןוהתרחק

המהפך 23הערבית-המוסלמית.והתרבות
בין"אהבהלנוערבספרוהיטבמתבטא

פיעלנכתברקשלא ,) 1991 (הדקלים"
"חסמב"ה"הילדיםספריסדרתשלהמרשם

בסדרהלאוריצאאלא ,מוסינזוןיגאלשל
בשיתוףשהתפרסמההעפלה""המשימה:
שםעלההעפלהמערכותלחקרהעמותה

עדייןפעילותוזאת,עםאביגור.שאול
העבריתהספרותביןהתפרבקומתמקדת

ההתייחסותהמשךרקשהרי 24והערבית,
סופרשלהעדתיתהמשבצתכממלאאליו

הערובההואבעבריתהכותבעיראקי

הישראלית.בתרבותהתקבלותולהמשך
בשתייצרלאבלסשמעוןגם ,כמיכאל
המהפךאבלאחת,ובעונהבעתהשפות
לאחראצלוהתרחשלאבעבריתלכתיבה
כתיבתכדיתוךאלא ,ספרותיאלםתקופת

אךהושלמההערביתשגירסתו ,"המעברה"

יצירתוחדשה.עבריתגיוסהלטובתנזנחה
מהפךלאאךלשונימהפךמסמלתהעברית
בתוכנילהילחםממשיךוהואתרבותי
שלהקיוםזכותעלהישראליתהתרבות
אתמשרטטהואבספריוהערבית.התרבות

השיחשלגונייםהרבהאוטופייםהגבולות
מתפקדיםשבתוכם ,הישראליהתרבותי

שלאלהלצדהערביתהתרבותנכסי
והמערבית.היהודיתהתרבות

התרבותשלהקנוניהמרכזשליחסו
ערבארצותיוצאיסופריםכלפיהישראלית

שלהספרותיבערךרקמותנהאינו
כלימשמשיםאףמהםואחדיםיצירותיהם,

השלטתהתרבותיתהאליטהבידישרת
שלהתקבלותוהדומיננטי.השיחלביסוס

לשמשיכולהחיתה"ויקטוריה"·המכררב
אלאזה,מסוגשיחשלללגיטימציהמנוף

הרביםבראיונותמיכאלנפלשבתמימותו

התיעודשללפחספרופרסוםלאחר
חשיפתעלעטההתקשורת .והעדות
שללכמוצאתהמזרחית"הרוחנית"המדמנה

הקדומותהדעותאתמאשרתהיאשהרירב

ליהודיביחסהאינטלקטואליתהאליטהשל
איננההרומןהתקבלות ,מזויתרההמזרח.
יהושע,ב.א.כדברילהיחשב,יכולה

הישראלית,בתרבותכלשהומהפךכמסמנת
הישראלי-השיחלכללימצייתשהואמשום

עלטענתואתהמבססיהושע,מערבי.
ויקטוריה,שלדמותהעםהקוראיםהזדהות
יהודיעלהעדויותהוגשועכשיושעדאומר
אנשיםידיעלצדדיים""מגשיםדרךהמזרח
"ויקטוריה"ואילו ,לכךמוסמכיםהיושלא
זוהתייחסות 25 •למרכזשהפכושולייםהיא

הבין·המגעשלהרחבההקשרמןמתעלמת
ההוויהשהריהעברי-הערביתרבותי

המסננתדרךזהברומןמועברתהמזרחית

שמןלהזכירדיהמערבי.הישראליהשיחשל
התרבותלחלוטיןכמעטנעדרתהרומן

מעיןאופולקלוררקובמקומההערבית
מזרחי.פולקלור

למיעוטהרובביןהתרבותיהניכורבצל
ערבית-תרבותיתאינטראקציהובהעדר

שמאסאנטוןכדברי-איןאמיתיתיהודית

העבריתהספרותביןנחתכים"מעגלים-
הספרותאופי 26 ,"הערביתהספרותלבין

שלאלווכןהתפתחותה,וכיווניהעברית
כימוריםהערבית-הפלסטינית,הספרות
הספרותגבולותאתמחדשלסמןהתקרה

ישראליתתרבותיתזהותולעצבהעברית
עדייןהיאוערביםליהודיםמשותפתחדשה
תרבותזאת,עם 27באספמיה.חלוםבגדר
אופייהאתלעדלשמריכולהאיננה

אנואחריםרביםבמקריםוכמוהאוטיסטי

הפופולריתבתרבותהמהפךבתחילתחוזים
אינהעדייןזוהתפתחות 28·קנונית.והלא

הקנוניבמרכזהשלטתהאליטהעלמאיימת
צידוקהאירוניה,למרבהלה,מספקתואף

סימניםברם,הפטרוני.ביחסהלהמשיך
כברהקנוניתבתרבותגםלמהפךראשונים
בחינתמהם,אחדלהזכירודימתרמזים

הבחירותערבעיסתו:עלהמעידנחתום
אחד ,מירוןדןפרופ'פרסם 1992ביוני

בתרבותהמרכזייםהטעםמקובעי

ה"אוטיזםעלהצביעובומאמרהישראלית,
 )!תרבותי?לא<מדועוהחברתי"הפוליטי

שאיננונכוןשיחמסוימת:מפלגההמאפיין
התנשאות,סגירות,שבטיות,חד-שיח,אלא

העדרעדתיים-אליטיסטיים,לקודיםנאמנות
שותףשאינומיעםדיאלוגלקייםיכולת

פעולההמקובלים,ולז'רגוןלביוגרפיה
שלאכמי 29בגרות,וחוסראמיתילאבמרחב
מבליהעבריתבספרותאחתאבןהותיר

בלס,שלליצירותיוהגיעטרםאבלשהפכה,
אישוםכתבשלטיוטהברהיטותמירוןניסח
אחדעצמושהואהאליטהשלהאוטיזםנגד

 •שלה.התווךמעמודי

הערות

הרומןמחברהוא ) 1934(נולדמנצורעסאללה , 1
(מנצורחדש""באורבעברית:שנכתבהראשון

ותרמחמדבעברית:האחריםהכותביםבין ,) 1966

ואודסהאם ;) 1946(נולדח'ירגזיה ;) 1994 • 1937 (
 ;) 1953(נולדע'נאיםחמדהמחמד ;) 1952(נולדה
 ;) 1956(נולדעזיאסר ;) 1953(נולדמצאלחהסלמאן
לאוריצאלאחרונה .) 1959(נולדחמדאןמסעוד
יהודית-במציאותעיונים-ירוק"כחולבסדרת

החברהלחקרהמרכזמסעםהמתפרסמתערבית",
אוסאמהשליהודים"בן"כיהודיהרומן Iבישראל

הואשמחברו Iהרומןברם, ,) 1995גוש(אבוגושאבו

לבטאמתיימראיננו ,מוסלמיפלסטיניישראלי
מודעתאסתטיתהעדפהאוכלשהיספרותיתיומרה
לתשומתהראויהתופעההעברי.הלשוניהמדיוםשל
כאמלאימןהמשוררשללאחרונההשתתפותוהיאלב

עמותתשלשירהבכיתת ) 1967(נולדאע'באריה
אתלשפרשמטרתה ,בישראלהשירהלקידוםהליקון
עולמועלוהעברית.הערביתהשיריתכתיבתו
 • 40עמ' ,) 1995(דצמבר 67'סטודיו'ראה:התרבותי

ראה:בעבריתהכותביםפלסטינייםסופריםעל . 43
 ; 9-6עמ' , 1992שניר ; 173 • 153עמ' , 1991שניר
 • 28עמ' ,ב- 1993שניר ; 61 • 52עמ' ,א- 1993שניר

עמ'תשנ"ז,שניר ; 183 • 163עמ' , 1995שניר ; 29

141 • 153 • 

שנירראה:עיראקיהודישלהערביתהספרותעל . 2
 • 161עמ'תשנ"ד,שניר ; 129 • 108עמ'תשמ"ח,

תשנ"ה·שניר ; 288 • 255עמ' ,-1תשנ"השניר ; 193

 • 39 • 29עמ' , 1996בדג , 40 • 5עמ' , 2

 , 253 • 247עמ' , 1990שנירראה: . 3

 , 173 • 153עמ' , 1991שנירראה: , 4

פעילותעל . 23עמ' , 1989במרץ 22'במחנה', . 5
עמ'תשנ"א,קזזראה:בעיראקקומוניסטיתיהודית

 , 701 • 699 , 651 • 650עמ' , 1978בסאסו ; 258 • 245
1190 • 1192 , 

אתבעצמושניסחדרויששלוםשלעדותופיעל . 6
 ,) 85 • 82עמ'תשמ"א,דרויש(ראה:המברק

"הואבלסשמעוןשלהערביסיפורו Iלמשלראה, . 7
 • 26עמ' , 1955דצמבר<אל·ג'דיד,החיים"אתאהב

סתגלנותםעל ,) 202 • 191עמ'תשמ"א,'מורה' ; 34
מיכאלסמישלהערביסיפורוראהאחריםשל

 ; 29 • 24עמ' , 1955פברואר<אל·ג'דיד),"עבאס"
 .) 232 • 225 (עמ'תשמ"א,'מורה'

יפ<עללא-לדגליונות<תרמ"ה),א'הצבי' , 8
ניצניהיובעיראק ,) 53 • 45עמ' Iתשכ"זירדני

ראה,התרגומים,בתחוםבעיקרעבריתכתיבה

 , 94 • 92עמ' 11980שאוללמשל,

זמנוכלאתלהקדישהממשיךהיחידהסופר . 9
(נולדנקאשסמיוהואהערביתבלשוןליצירה

מדימפרסם ) 1927(נולדמשהבריצחקגם ,) 1938
הערבית.בלשוןפעם

 • 7-5עמ' ,-2תשנ"השנירראה:כךעל . 10

בעתונותהחייםהוויאתתיארבלס . 11
<בלסנעול""חדרבספרובישראלהקומוניסטית

תש"ם).

"המעברה" ,-9בעמ' , 1989באפריל 25מעריב, , 12
שמורהעדייןשלווסיוטהבערביתבמקורונכתב
מסיפוריוארבעהבלספיוסםלאחרונההמחבר.אצל
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ושניידועלתורגמומהםשניםלערבית,םובתרג
(בלססלימאןומהאנקאשסמיוידיעלהאחרים

1997 (. 

בלסעםבפולמוסושקדגרשוןשלוניוטיע . 13
באוקטובר 23'דבר',שלהספרותיהמוסףמשא','(

רק > 23עמ' , 1992באוקטובר 30 ; 25עמ' , 1992

הפרקפרסוםעקבהתפתחזהפולמוסזאת.כיחיםומ
 ) 1993<שקדשקדשלספרומתוךנטיווהרל

 2בספטמבר; 25 ,'אשמ'(חלקיםשהובשל

פירסוםבעקבות ) 1994באוקטובר 9באוקטובר;

סתיו""אותותעלרשימתישלןוהראשחלקה
 .)ב· 1992יד(שב'הארץ'ב

בימיםהופיע"סולו"הכותרתאתשאונהרומן . 14
הרומןמןקטעהפועלים.ספריתבהוצאתאלה

(ינואר 215גליון 117 7ב'עתוןלראשונההתפרסם
השישיםשנותשבסוףלצייןראוי . 46 • 44עמ' ,) 98
דמותעלבלסשכתבתסכיתישראל"ב"קולדרוש
המצרי".מדלייושלתיוו"תלאבשםוז

ב. 1992-שנירגםראההנובלותשלחולנית . 15

 • 128עמ'"התבהרות",ברומןלמשל,ראה, . 16
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יצירותהספרים,התאריכים,הפתגמים,נחים,והמ
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התרבותשלנוסהכוונותהצהרתמהווה ,) 9עמ'
חלקהערבית.לתרבותעורףהמפנההישראלית

המוסלמיתהערביתהתרבותמןהמושגיםשלהארי
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נזכריםהקלאסיתהערביתהתרבותמןהישראלי.
לנכסישהפכומשוםמרביתםמושגיםמעשרהפחות
התרבותמןהמערבית!התרבותשלברזלצאן

אוםמחפוז,נגיברקמוזכריםהמודרניתהערבית
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אביב.תל ."התבהרות"בלס,שמעוןתשל"בבלס
אביב.תל .נעול""חדרבלס,שמעוןתש"םבלס
אביב..תלאחר""והואבלס,שמעוןתשנ"אבלס
אביב..תלסתיו""אותותבלס,שמעוןתשנ"בבלס
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ירושלים.
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והתקבלותנפילות 1:~ו
ביצירתהאחרדמותעל

טאחאאבראחים

מבוא

שלעדיפותהאתשקבעלאריסטובניגוד
רולאן ,הקלאסיבמחזההדמותעלהעלילה
אינוהסיפוראתשמייחדש"מההניח,באות

פרטי".כשםהדמות[דווקא]אלאהפעולה
פוארה,(כפ'לומרניתןזאת,ובעקבות
יסודהיאבסיפורתשהדמותלמשל>,
והאירועיםשהאובייקטים ,כלומרמתכנת.

הםאליהביחסורקלדמותהודותמתקיימים
משמעות.ובעליסביריםמובנים,נעשים
בלס,שמעוןשלהספרותיתיצירתוכינדמה

הספרותשללפריפריהיותרהקרובה
זאת,הנחהמאשרת ,למרכזמאשרהעברית
מאותםכךכלהרחוקותלדמויותהודות

בדרךהמעסיקיםיהודיים-ציונייםנושאים

המישורים,בשניהעברית,הספרותאתכלל
גםנכוןזאת,עםוהקיומי-לאומי.היומיומי
בלסשמעוןזאת,עובדהבגללכילהניח,

המתבטאהעברית,בספרותמיוחדמקוםקנה

הסופרשלוהעקביהאינטנסיביבעיסוק
בזהותואדם,הואבאשרהאדםשלבהווייתו
המתמידובחיפושווהאחרת,השונההכפולה,

חדירהתוך ,-הפרטיתהאישיתהאמתאחרי

רגשותיו.נבכיואלנפשומעמקיאל
ידעההעבריתשהספרותלחשובמקובל
המדינה.קוםמאזעיקריותמשמרותשלוש

חרגולאתמטית,מבחינהזאת,עם
שלהכלליתמהמסגרתהללוהמשמרות

על ,והישראליהציוני ,היהודיבאדםהעיסוק
בכלובפרטים.בגישותביניהןההבדליםאף

הבטיחנשמרההללוהמשמרותחילופי
היהודיהעםשלהקיומיבנושאלעסוק

נטהבלסשמעוןזאת,לעומתבישראל.
שאיןכךאדם,הואבאשרביהודילעסוק

ומהותיים,משמעותייםהבדליםביצירותיו
נוצריאומוסלמילביןיהודיבין ,זומבחינה

ללאאדםסתםאואידיאליסט,שהואאדםאו
לאמזה,למעלהגררת.מרזהותוללאצבע

אואתניתחלוקהאותהביצירתותמצא
ערביםשהםיהודיםאצלושישכךעדתית,
לאשהםאדםובנייהודיםשהםוערבים

בלסשמעון

שלייחודו .וכללכללביםערולאיהודים
המודרניתהעבריתבספרותבלסשמעון
חריגותדמויותמציירשהואבזה,מתבטא

בסתירההעומדותכפולות,זהויותובעלות
הציונית-הישראליתהזהותבעלתלדמות

שמעוןשלהדמויותרוב ,זומבחינההרווחת.
 ,שכולןמפנילקונסנזוס,מחוץנמצאותבלס
"בניאלמשתייכותהמכריע,רובןאו

המונח,שלהעמוקבמובןהמיעוטים",
בחלקןלמסגרת.ומחוץבשולייםשנמצאות

חוץ-אותנטייםמודליםפיעלבנויותאף
המופיעותמהדמויותחלקכדוגמתספרותיים
ר"אותותאחר""והוא ,אחרון"ב"חורף

חוטיםגםלמצואיכולהקורא . ,,סתיו
ביןלהדמויותביןשמקשריםגרפייםביו

שונה ,כדמויותיוהואושמא ,עצמוהסופר

 .זךנתןשלכלשונוואחר

נהוגדינהצילום:

ביותרהבולטיםהסממניםאחדהיאהכפילות
בלס.שמעוןשלביצירתוהדמויותבעיצוב

האישית-בזהותעיקריכמרכיבהכפילות
הרומןלמןמופיעהוהקולקטיביתהפרטית
הנובלותקובץועד"המעברה"שלוהראשון
 ,במקומה""לאוהדומןסתיו""אותות
בדדךמשתנים.ובאפקטיםשונותבצורות

בנישלהבלעדיתנחלתםהיאהכפילותכלל
התרבותייםהלאומיים,האתניים,המיעוטים,

דומה, •ומתמידמאזבעולםוהאידיאולוגיים
עםמזדההאינו ,ביצירתובלס,ששמעון
כאינדיווידואליםאלאכקבוצההמיעוט
ומעצבתאותםמאחדתשהשניותחצויים,

זהותם.את

ביןמתמשךמאבקהםההתקבלותתהליכי
בהכרהשמעונייןמיביןלמיעוט.רוב

עללשמורשמעונייןמילביןובלגיטימציה
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זהות.עלמאבק ,כלומר .שלוהקאנוניות
מאויםחשהרובמדועגם,לתהותאפשר

המשתמעתהתשובההמיעוט.על-ידי
אחת.אינההאלהלסוגיותבלסמיצירת

הואצורותיהכלעלההתקבלותעניין
להיותשואףהמיעוט ,אחדמצד .פרדוקסלי

להישאררוצההואשניומצדמהרובחלק
להתפתחיכולההתקבלותתהליךעצמו.הוא

עליוותרהמיעוט , 1כיוונים:בשלושה
הרוב:בקרבטוטאליבאופןויתבוללייחודו

עצמואתיתאיםהמיעוטבומצבייווצר . 2

ככלהמקוריתזהותועלשמירהתוךלרוב,
על-ידיכליליידחההמיעוט . 3 •האפשר
הרוב.

רווחו"אחרות""שוני"במושגיםהשימוש

תחומיבכלכמעטהשישיםמשנותהחל
וחוקרימלומדיםפילוסופים,התרבות.
רדידה,ז'אקכמובעולם,רביםספרות
 ,סיקסוהלןקריסטבה,ג'וליה ,סעידאדוארד

 ,בארץובמחקר ,גואטריפליקס ,דלזז'יל
על-פיאחדכל ,עסקוואחרים,חברחנן

נבדלות,שלבטרמינולוגיה ,וראייתוגישתו
נשיםורוב,מיעוטוקולוניאליזם,כיבושכוח,

ועליונות,נחיתות ,ומרכזשולייםגברים,ו
שלעבודותיהםעלבהתבססונו',וחזקחלש

לדוןמבקשזהמאמרואחרים,אלהחוקרים
שלביצירתוהמרכזיות,הדמויותמןבכמה
אחרות,כפילות,שלבמושגיםבלס,שמעון

מהנחותאחתואנטי-גבורה.התקבלות
גיבורים,שאיןהיאבמאמרהמרכזיותהיסוד

המושג,שלוהקלאסיבלחמקובןבמו
שלהמכריערובןבלס.שמעוןשלביצירתו
האנטי-שללקטגוריהמשתייךהדמויות

כמושגהגיבורהמוכשל),(הגיבורגיבור
פעילהכהשתתפותמתפרש ,ספרותי
האפיתביצירההמרכזיתהדמותשלורצונית
הסוףלרבותהמעשה,סיפורמהלךבקביעת

למעשה,הלכה ,הרצוןמימושהיצירה.של
אופיואתנוגד ,הגיבורשלבסיסיתכהגדרה

לקבועמכדיחלששנראה ,האנטי-גיבורשל
החופשי.כרצונוהכרעותולהכריעדברים

שללרצונןלמעשה,כפוף,גיבורהאנטי
רובשונים.אובייקטיםשלאואחרותדמויות

נראותבלסשמעוןשלביצירתוהדמויות
מתלבטות,הכפולה,זהותןבשלנשמעות,ו

תוהות,נודדות,חלשות,בודדות,חצויות,

כלכמעטזאת,עםומובסות.מנוכרות
יהנותנבלסשלהמרכזיותהדמויות
בתחומיםאמביציות,שלרחביםבמימדים
חדש,סדרולהשליטעולמותלשנותשונים,
במישורהן ,ואחרשונהבחזקתשהוא

במישורהן ,האישיבמישורהן ,המקומי

עםלהתמודדנאלצותשהןאלא .העולמי
בדמויותולהיאבקומשוניםשוניםמכשולים
אובחברה,אוביחידים,המגולמותניגודיות
אוכמציאויותהמכשולים, .כלשהובממסד

הדמויותשלבדרכןהעומדיםכדמויות,
כללקליםאינםבלסשלביצירתוהמרכזיות

וכלל.

תרבותיתכפילות-הנפלטא.

מעמת ,"המעברה"שכתב,הראשוןברומן

שתיביןעקיףובאופןבמרומזבלסשמעון
המעברה,אנשישלהמקוריתזומציאויות,
החדשהוזוהערבית-העיראקית,המציאות

זמן,שלובמונחיםבישראל.אליהשנקלעו
שלההווהביןלהעברביןעימותזהו

זהו ,יותרעודכוללתובלשוןהדמויות.
הערבית-תרבויות,שתיביןעימות

 •אחרמצדוהישראלית ,אחדמצדהעיראקית
חתךלמעשהמהוותהדמויות ,הנדוןברומן
היהודית-העיראקיתהאוכלוסיהשלברור

השכלה,תפיסות, ,גילשלשונותמבחינות
אתלסווגלנואלזאת,עםונו',פוליטיקה

בדמויותשמדוברהעובדהכעדתי.הרומן

אתהופכת 'אינהמסוימת,לעדהשמשתייכות
מראששהתכווןפוליטי-עדתילרומןהרומן
או ,הללוהדמויותבחייתקופהלתעד
האוכלוסיהאתהקולטתלחברהלהציג
קריאהכלאליה.שהצטרפההחדשה

ליצירה.להזיקעלולהזהבכיווןשמתמקדת
אישוםכתבמעיןמחאה,שליסודשישנכון

 ,בישראלוהחברההממסדנגד ,נסתר
אוהמעברהאנשיאתלהביןלנסותשבמקום
או"לסגלם"ניסולקראתם,ללכת

זהענייןגםאבלבכוח:אותם"להטמיע"
לנקלטהקולטביןתרבויותבהבדלימקורו
אצלהפנימיתהכפילותהרגשתאתשחיזקו
עניין ,כמובןמתווסף,לכך •עצמוהנקלט
התרבותאלהקולטתהתרבותשלהגישה

כדיהנראה,ככלבה,שישגישההנקלטת,
שלברמההןהזאת,הכפילותאתלהנציח

הקולקטיב,שלברמההן ,האינדיווידואל
ניכורשלעמוקותצלקותמשאירהואשר

שלנסיובןמתוארב"המעברה"ואכזבה.
החדשההמציאותעםלהתמודדהדמויות
שלמצבכאןישנוכלומראליה,שנקלעו
אףעלמציאויות,שתיאוכפולה,מציאות
עלולאההווהעלמושםהדגששברומן
התכווןלאהמחבראחרות,במלים •העבר
לביןהדמויותשלעברןביןלעמתמראש
התנגשויות,שלבמונחיםשלהןההווה

תחילתועללהצביעאלאוברירות,השוואות
זהותןאתלאפייןהעתידהפיצולתהליךשל
המרכזיתשהשאלה ,מכאןהדמויות.רובשל

סובבתאינההרומןשלהפנימיותבשכבות
הדמויותשלוהתקבלותןקליטתןענייןסביב

אתשעיצבוהתנאיםסביבאלאבחברה,
 •שלהןוהמפוצלתהחצויההכפולה,הזהות
אמורים?דבריםבמה

בישראלהמעברהאלמעיראקהמעבר
הדבריםמטבעיצרהראשונות,בשנותיה

השמורהזומציאויות,שתיביןהתנגשות

העכשוויתוזוהדמויותשלובתודעתןברקען
נקלעושאליוכזה,במצבהיומיומית.

אוכפול:תסריטייתכן ,ברומןהדמויות
ואיטית,חלקהלהתקבלותהתנאיםשיווצרו

מצדומעשיתעקרוניתנכונותשפירושה

ונכונותהרוב,מןחלקותילההמיעוט
אתלקבלהקולטמצדומעשיתעקרונית
זהותועללשמורבזכותוולהכירהנקלט

יפרשהרוב,שהואשהקולט,אוהתרבותית:
הנקלטשלהעזרצונואתחד-צדדיתבצורה

כללבדרךהשואףמיעוטככללהתקבל,
גישהכלפיוינקוטואזמהרוב,חלקלהיות

ככל •להטמיעומנתעלוזלזלניתמתנשאת
בחרה ,ברומןהקולטת,החברההנראה,

התנהגותתעידכךעלחשביה.באפשרות
הרוב,אתהמייצגיםהממונים,הפטרונים

המעברהאנשיעםפעםלאהתנגשואשר
ענייניהםאתשינהלועדלהקיםניסוכשאלה

 •הממסדבפניאותםוייצגהיומיומיים
נגדכמרדהזההניסיוןאתפירשוהממונים

-= lי
 ~ו

הכרעות.ולהכריעעובדותלקבועסמכותם
המרכזיתהפעולהלמעשההיאהוועדהקמת
האחריםהאירועיםשכלהאירועהיאברומן'
במישריןאםביןעמווקשוריםאליונלווים

זהשאירוע ,לזכורויש •בעקיפיןאםובין
ההתקבלותתהליךשלבהקשרמופיע

ככלהיה,אמורשהוועדכיווןוההשתייכות,
שלהמציאויות,שתיביןלגשרהנראה,
 •הישראליההווהושלהעיראקיהעבר

בסיוןאו ,הגישורשפעולתהעובדה,מעניינת
מההמעברה,אנשיבידינעשה ,הגישור

נוטרלוכאילולחושהממסדלנציגישגורם
כלנובעותלמעשה, ,מכאןבצד.והועמדו

לביןהמעברהאנשיביןההתנגשויות
שלהכפייתיתגישתוהממסדיים.הפטרונים

הפערלהעמקתספק,ללאסייעה,הממסד
התרבותמזאת,יתרההנכ,רבויות.בין

אנשישלהמקוריתתרבותםהערבית,
דברהאויב,כתרבותגםנתפסתהמעברה,
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התסכולהרגשתאתיותרעודהמחמיר
אחדמצדבדילמה:אותםומעמידשלהם
ומצדהשונה,בזהותושיכירוהמיעוטשואף

כדיזומזהותלהתנתקנדרשהואאחר
מעמדוזה,לאורלרוב.ולהשתייךלהתקבל
אותנאי",על"שייךשלמעמדהואבחברה
לוותראדם,כללאדם,קשהלמחצה","שייך

אנשיהרגישוולכןהמקורית,תרבותועל
זיקתםוכיהגבולעלעומדיםשהםהמעברה
זיקה ,הגבולעברישניביןמתחלקת
הקונפליקטמחמתהרמוניה,מליצורשרחוקה

הערבי.והעולםישראלשבין
היאהדמויותשלהכפולהההשתייכות

 ,נקלעושאליומהמצבנמנעתבלתיתוצאה
 .הרומןסוףלקראתומתבהרתהולכתוהיא
מסויםגיבורעללהצביעלמעשהקשה Iמכאן
הדמויותכלכי ,גיבוראנטיעלאוברומן
מאפייניםלושישמיקרוקוסמוסמעיןיוצרות

כולןואחרים.פוליטייםתרבותיים,אתניים,
תפיסתה,פיועלבדרכהאחתכל ,ניסו
הקולטתהחברהשלהמרכזיבזרםקבללחת
תרבותןעלמוחלטבאופןלוותרמבלי

בקשייםנתקלושבסירנותיהןאלאהמקורית,
הדמויותשלהכפולהשהזהותייתכןרבים.
המרכזיהזרםגישתכשלרןשלתוצאההיא

שסברהאלאהאחרת,התרבותאתלקבל
שלבלבדהחיצוניבמישורנוגעתזאת

שאפשרהביקורתכלעם ,שכןהיחסים.
יוסיףהאדםהריהקליטה,מוסדעללמתוח
היאאחרתשאלההכפולה:זהותואתלשאת

אוהרמוניהתיצורזאתכפולהזהותאם
הסביבה.לביןבינוקונפליקט

קולקטיבית,בדמות ,כאמור ,מדוברברומן
האנשיםמכללהמורכבאנטי-גיבור,מעין

 ,ברומןהדמויותאחת ,עיניאליהובמעברה.
לאמור:הזההקולקטיבחייאתמסכם
יהדותאתפקדהלאבבלגלותמאזלינדמה

שפקדהכשואהנוראהכהשואהארם-בהרים

ונאורהעתיקהיהדותאותהכל .אלהבימינואותה

צחיחותאדמותעל-פניופוזרהעפרעדנרמסה

 .) 51(עמ'מעברותהקרויותומרופשות

עפרעדש"נרמסהיהדותנוראה",כה"שואה

הלשוןבזואדמות",על-פניופוזרה
ובזהבמעברה.הדמויותשלחייהןמתוארים
שלמאודקשהתחושהלמעשהמובעת

לשכיחאחתממציאותשבמעברקולקטיב,
מאחורי .לוזרהווהעםחזיתיתהתנגש
מגוונותדמויותעומדותהזההקשההתיאור

ומעמדשאיפותהשכלה, ,גילמבחינת
עלפוסחאינועינישלהזההתיאורחברתי.
ההבדליםלמרותהמעברה,מדמויותדמות

ברומןהדמויותאלההתייחסותשביניהן.
המשותףהגורלעלמצביעהקולקטיבכאל
"השואהכינדמה,אולםהדמויות.לכל

במעברההקולקטיבחיישלהנוראה"
מחלומות ,יותרקטניםמאסונותמורכבת
 ,כללשמובתגושלאשהתנדפואישיים
מחברהכואבתומאכזבהאישימתסכול
בתאהיושב ,שאבייוסףחדשה.ומציאות

הווידוידרךעלזותחושהמבטאהמעצר'
לאמור:והמונולוג

חלומותכמהבינתיים,לעיניונחשפואמיתותכמה

לטפחהידעשכההשייכות,תחושתהתנדפו!

עומדתצורבתמרירותבגורלה?עלהמהולרוממה,

ללמודשאיפתואתבזכרונובהעלותובפיו

שלגליםארצו.מבוניאחדולהיותאדריכלות

כיבנפשומדמהכשהיהאותושוטפיםהיושמחה

מולדתושלולרחבהלארכהיסיירימיובערוב

יקישוהיכליםבתיםעל-פניובחלפוהחדשה,

חלוםהס!ידימעשהויכריז:הכתליםעלבמטהו

 .המעברהברפשששקעחלום .נתגשםשלא

אתבניתיהנהלאמו:אמרבדונולידמחסןכשבנה

להלצות,היהלאשלבהוהיא,הראשון.הארמון

(עמ' .לדמעותיהדרורונתנהלקרן-זריתפרשה
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דומהמגורלסבלובמעברההדמויותרוב
העבודה,מחוסרהנכהשאבי:יוסףשללזה

 ,לומתכחשתשנערתוהמאוהבהספרמאיר
וכתיבתסמיםעםהמתעסקהלילהשומר

לחוק,מעלעצמםשרואיםהבריוניםשירים,
פורקןהמחפשיםהנפשומריהחולים

ואחרותהללוהדמויותכל .באלכוהול
דרכהעל-פיאחתכלכקולקטיב,נלחמות

לצורךשהיא,הקולטת,בחברהותפיסתה,
הניגודית.הדמותאוהמכשולבחזקת ,הדיון
ביןתפקידה,אתלסכםניתןהמעטה,בלשון
שלאכמיבמודע,שלאוביןבמודעשזה

ולממשלהיקלטהמבקשותלדמויותעוזרת
הקולט,ותפיסתן.דרכןפיעלרצונןאת

כוחלהפעילמהססלאהניגודית,הדמות
אתלהטמיעמנתעללמיניהם,ואלימות
וככל ,לווזרהחדשהבחברההנקלט

 ,התסכולתחושותמתקדמת,שהעלילה
הולכותהדמויותשלינודרהבהאכזבה

אתהקוראמלווההרומןבסוףומעמיקות.
כבדהבתחושהשרויכשהוא ,שאבייוסף

לטמיון.ירדוחלומותיוכלכיעלמאוד
יותראולימייצגת,הזאתשהדמותדומה,
הגיבוראת ,ברומןאחרתדמותמכל

גםשניסה,האנטי-גיבור,או"המובס"

אתלהגשיםומעצרים,מאסריםשלבמחיר
הועיל.ללאאךעצמואת'ולממשחלומותיו

דמותהשוליים,אלשנדחקהדמותזוהי
 ,זודמותזהבמובןוקורקעה.שהוכשלה

דמותהיא ,ברומןהדמויותרובוכמוה

שלהקאנוניתמהתפיסהואחרתשונה
שמתאמץמישכלהגורסתבישראל'החברה
 ,דברשלבסופו ,יכולעצמואתלממש
בהצלחה.זאתלעשות

לאומיתכפילות-העקורב.

עלהמחברמצביע ) 1980 (נעול"ב"חדר
ערבי-שלבדמותו ,אחרמסוגכפילות
הכפילותאם .ישראלמדינתאזרח ,ביפלסטי

אלמעברשלפונקציההיאב"המעברה"
הריבתוכה,והתקבלותחדשהמציאות

לאומירקעעלצומחתהיאנעול"שב"חדר
מאחדמשכילצעיר ,סעידדתי.גםואולי

ממסגרתעוברבמשולש,הערבייםהכפרים
תוךלשניה,אחתפוליטית-אידיאולוגית

ולבסוף ,מהןבאחתעצמואתלמצואניסיון
המעבריםכלהארץ.אתלעזובמחליטהוא

מזוויתנמסריםברומןוההתרחשויותהללו
 ,בערך 18בןלאחור.במבטסעידשלהראיה
אי-הסתגלותעקבכפרואתסעידעוזב

הכפרית,המסורתיתלמסגרתמוחלטת
פעילותובעקבות ,אביועםבמריבהששיאה
המעברהקומוניסטית.המפלגהבשורות
פירושוהיהודיתהעיראלהערבימהכפר
מצייןאחדמצדמובנים:בשניכפילות
שלהמסורתייםשורשיוביןהתנגשותהמעבר
מצד .ואחרשונהלהיותנטייתולביןסעיד
שלארקלאהיהודיתבעירהחיים ,שבי

משכיחיםאוהזאתהכפילותאתמטששטים
בהסיטואציהמחריפיםאלא ,מתודעתואותה
מסוימתודתיתתרבותיתממציאותאדם

ודתיתתרבותיתבמציאותלהשתלבמנסה
אירועיםשרשרתמתפתחתבעיראחרת.

ביןוהדילוגיםהמעבריםעומדיםשבמרכזם
עלבמפורשהמצביעיםהשונות,המסגרות

המנסהאדםשלופרובלמטיתמורכבתזהות
ביןקרועאדםזהובעולם.מקומואתלמצוא
ולאומיםשונותתרבויותביןשונים,עולמות
חותרהואהזההקרערקעועלשונים,

עצמית.להגשמה
מוטיבנעול"ב"חדרוגםב"המעברה"גם

 ,סעידביותר.דומיננטיוהקליטהההתקבלות
להיקלטניסה ,"המעברה"לדמויותבדומה
גחבמפלחברותדרךהןהעברית,בחברה

צעירה ,סמדרעםיחסיודרךהןהקומוניסטית

אלאהמפלגה.בעיתוןכמגיההשעבדהיהודיה
והואלעומק,אותולהביןמצליחהלאשסמדר
זהותושאלתמולבודדניצבעצמואתמוצא

ביןכלשהודמיוןקייםוהתרבותית.הלאומית
דמויותשחוותההתקבלותתהליכי

שלההתקבלותתהליכילבין"המעברה"
חלקהאינהההתקבלותהמקריםבשניסעיד:
דמויותשגםמאחר ,וכללכללזורמתואינה

זרהמתרבותבאוסעידוגם"המעברה"

אגב,איתה.מסוכסכתואףהקולטתלתרבות
עמוקהשהתרבותאותנומלמדתההיסטוריה

לחיותיכולותשונותדתותמהדת,יותר
אחתדתזאתלעומתאחת,תרבותיתבכפיפה
מבטיחהאינהשונותלתרבויותמשותפת
ביןגדולהבדלישזאת,עםביניהן.דיאלוג

תפקידהדתי-לאומילגורםהמקרים.שני
קיים ,לכןהקולטת.הישראליתבחברהחשוב
לקבלהרצוןומעשית,עקרוניתמבחינהבה,
השתייכותוזאת,לעומתהמעברה.אנשיאת

מכשולמהווהסעידשלהלאומית-הדתית
לקבלוהישראליתהחברהמבחינתעקרוני
הךב"המעברה"הןהמקרים,בשנילתוכה.
שלבזהויותיהןפעריםנפערו ,נעול"'ב'חדר

חלקיםלשנינקרעווהןהמרכזיות,הדמויות
הרומניםבשני ,ועודזאתיותר:ואולי
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אתמאודחידדוההתקבלותאופניהנדונים
האפקטאתוהעצימוהדמויותשלהכפילות

שלה.
ב"חדרהמרכזיתהדמותאלרחמן'עבדסעיד

להניח,סביר .לאומיתלושהואנעול"'
להיהפךלוגורמתהלאומיתשהשתייכותו
המלה.מובןבמלואולתלושלאנטי-גיבור

לרומןפוליטיתתוויתלהדביקקשהזאת,עם
הדמותשלהלאומימוצאהבגללרק

לפעמיםהספרותילמבקרלונוחהמרכזית.
ולתתמראשמוכנותתוויותלהדביק
עוסק,הואבהןליצירותמגמתיותכותרות

לנקוטחייבתהביקורתשמלאכתאלא
להעריךבבואהוהרצינותהזהירותבמידת
ספרותית.יצירה

מצליחשאינובאדםמדוברנעול"ב"חדר
זהותואתולמצואעצמואתלהגשים
לתארסעידמיטיבזהכשלובואתהאישית.
הצרפתיה,חברתוליליאן'עםבשיחה
ועולמיבתוכו'ואתפתוח"עולמךלאמור:
עוברהרומןבמהלך '.'ולמחוצהואנינעול
מסגרותפירוקשלתהליכיםשרשרתסעיד

ניתןהללוהמסגרותאתמתוכן.והיחלשות
הלאומית,קטגוריות:ארבעלפילמיין

והמרחבית.האישיתהפוליטית-אידיאית,

שללעברומתייחסתהראשונההקטגוריה
הבראשיתמסגרתאתהערבי.בכפרסעיד

היהיכולשלאמפניועזבפרץהואהזאת
מאחרחלומותיו.ואתזהותואתבהלממש

אמצעיםדילוסיפקהלאהזאתשהמסגרת
כילמעשה,לומראפשרבתוכה,להתקיים

את •להיפרולאמתוכהאותופלטהאשרהיא
במסגרתסעידממירהבראשיתמסגרת

בפוליטיקה,כוחואתניסההואהפוליטית.
יכוללאששוב,אלאהקומוניסטית,במפלגה

שלהנוקשהלאופילהסתגלאולסבולהיה
בבסיסהשעומדהמסגורולעיקרוןגחהמפל
גםמשנוכחככלל.פוליטיתמפלגהכלשל
אתעזבמלחמתו'אינהמלחמתהכי

המפלגה.
טבעיענייןהיהויהודיותיהודיםעםהמפגש

הקומוניסטית,המפלגהבמסגרתשבשגרה
זאת,אישיתמסגרתגםהזמןשעםאלא

סמדר'עםסעידשליחסיועמדושבמרכזה
להסתגלהצליחלאשסעיומכיווןהתפרקה
השוניםהכשלונותלאור .סמדרשללעולמה

אתלעזובסעידהחליטהללו'המסגרותשל
לצרפת.המולדת,אתהמרחבית,המסגרת

ממנולפרוץאפשרשאיהסגורעולמואת
הזהות,ואלהאמתאלהחופש,אלולצאת
לאמור:חלום,באמצעותלבטאמיטיבסעיד
פנימיתחצרבעלושומם,גדולבביתעצמימצאתי

לחדרמחדרעברתיגבוהים.קירותמוקפת

אי-שחלמתינזכרתיכךובתוךבני-אדםוחיפשתי

ולאמהביתלצאתביקשתישבוכזה,חלוםפעם

מידמבחוץ.נעולההיתהשהדלתמפניהצלחתי

ניסיתימבחוץ.נעולההדלתשאמנםנוכחתי

להלוםהתחלתי .הצלחתיולאבבריחלמשוך

מעלותאינןשמהלומותיותמהתיידיבשתיעליה

עלהולםשאניגיליתיוכהכהביןעמום.קולאלא

 .) 78(עמ'בטוןקיר

לחדרמחדרסעידשלמעברואתלפרשניתן
ממסגרתלמעבדיוכביטויהגדול'שבבית
במעבריםנכשלכאמור'סעיד'לשניה.אחת
איןהנראהוככלומובס;בודדונשארהללו
עםיחסיועלבהרהוריוהמנהרה.בסוףאור

שבעלהבמפלגה,חברותומימיידידהניצה,
אלמנת-שלבביתהלגורועבראותהנטש

הלשון:בזולבינה,בינוסעיד~שווהמלחמה
אלמנת--בלבילהאמרתי-אתמובסתאשה

הפרטיתבמלחמהאותךהביסההצעירההמלחמה

מחפשתבודדה,מובסת,אשההכל.זהשלך.

אחרתרים ,מובסיםשנינו ,כמוניכמוךמשענת.

 .) 139(עמ'נשיגנה.לאולעולםהיציבות

הדמויותשלהאפוקליפטיוהאופיהכישלון
האנטי-גיבור.שלמובהקיםסימפטומיםהם

שלועיקרימובהקמאפייןהואהאנטי-גיבור
בלס.שמעוןשלביצירותיוהאחרדמות

ברומןגםבבירורמיוצגותכאלודמויות
 .אחרון""חורף

גיתאידיאולוכפילות-הגולהג.

לשניבדומה ,) 1984 (אחרון""חורף
מיוחדתבקבוצהעוסקהקודמים,הרומנים

בצרפת.המציאות,בשוליהחייםאנשיםשל
חורגותתלושות,המרכזיותהדמויותרוב

לדיוןכפופותהןשכאלהובתורוגולות
הדמותוכפילות.התקבלותשלבמושגים
עלמבוססתסורל'אבזרהברומן'המרכזית

מצרייסט'בקומוקוריאל'אברישלדמותו
שלואישצרפתייהודי'איטלקי'ממוצא

דמותהואקוריאלוחלומות.אידיאות

"חריגות"רצופהשלהשהביוגרפיהמיוחדת
בנקאייהודי,לאבבמצריםנולדו"סטיות":

נגיהאתוהסבילהשהתנצרהולאםעיוור'
ערביתלמדלאהואהאב;ידיעתללא

ואחדבדעותיואנטי-ציוניהיהבצעירותו'

יססיתהקומונגחהמפלשלממייסדיה
תמיכתובעקבותגורשממנהבמצרים,

שגםבפאריסהתמקםהחלוקה.בתוכנית
כשהואמכן'לאחרשבואליהגורשממנה
מותואתמצאקוריאלמאשתו.שלאלבןאב

היום.עדפוענחשלאמסתוריברצח
היהחייושכלמישלדמותוכאןמצטיירת

 ' 11"הטבעיותביותהקאנולמסגרותמחוץ

מחוץ"אארס-סיידר":שלמובהקתדמות
הערביתלתרבותמחוץמצרים,-למולדת

למרכזמחוץצרפתית>,השכלה<בעל
מחוץמתפשר),בלתי<סטאליניסטהפוליטי
<מערכתהרגילההמשפחתיתלמסגרת
נשים>,שתיעםוקבועהמורכבתקשרים

והואהתנצרה<אמוהדתיתלמסגרתמחוץ
כלשהן>,דתיותהגבלותללאוגדלהתחנך

רצחהטבע,כבדרךשלאמוותולבסוף,
מפוענח.ובלתימסתורי
<כפיסורלאבזרההיהנלאהבלתימהפכן
המהפכניתפעילותוקוריאל).אבריגםשהיה

ביןרבים,שטחיםעלהתפרסההמחתרתית
שמאלאנשיביןמפגשיםאירגןהואהשאר

חוגיהקיםערבים,שמאלואנשיישראלים
בארצותלאומי'לשחרורלתנועותסיוע

ובאפריקהבאלג'יריהבעיקרבעולם,שונות
מצויהואומרדן'אינדיווידואליסס .ועוד
בתנועהחבריועםבקונפליקטתמיד

עלבצרפת.הןבמצריםהןהקומוניסטית,
המפלגההנהגתעםשלוהיחסים

כותב:הואהצרפתיתהקומוניסטית

איןהמפלגה,עםשליהיחסיםלמערכתאשר

וזהוחשוד,סוטהנחשבאניההנהגהבעינייחסים.

כן,לפניהרבהאלאאלג'יריהמלחמתמאזלא

 .) 346(עמ'במצריםהייתיכשעוד

במסתוריןמתעטפתסורל-קוריאלשלדמותו
מבחינתאבלבמחלוקת,שנויההיאולכן

דומההיאהזהות,ובעייתיותשלההמורכבות
היהקשה •ברומןהמרכזיותהדמויותלשאר

הגולותהדמויותלשארכמול'לסורלו
החברתיהקאנוןאללהתקבלוהעקורות,

שוליאלנדחוהןכןועלוזורם,חלקבאופן
דמויותשלבסיועןויצרו'הצרפתייםהחיים

שכלקוסמופוליטית,חבורהמעיןמקומיות,
יששונותפניםומלואו.עולםהואבהאחד

החבורהבנישלהאידיאיתלהתקבלותם
אתלממשכמיהתםאחד'מצד :הזאת

עבורםהניבהלאהפוליטייםחלומותיהם
ומבודדים,דחוייםנשארווהםפרי'

לאהםשני'מצדמנופצים;כשחלומותיהם
מאחרגלו'ממנהמולדתם,בארץהתקבלו

מחמתאולמולדת,שייכותלחושיכלושלא
ממצרים,סורלאבזרהכךהמשטר.רדיפות

מיחליבשירמישראל'קופלעמוסכך
מגרמניה,הדהמאמריקה,גיוריממרוקו,
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מעיראק.ומחמודמארגנטינהגומדפבלו
גםבארצם,התקבלולאהללוהדמויותכל
לאהםחברתיתמבחינהבגולה.לא

למשל'קופל'עמוסתקינים:חייםמנהלים
שללרצונהבניגוד(דניאל>בןהוליד
יחסיםממערכתוסבלקתרין'אשתו'

בו-קייםסורלאנודהואילועמה,מתסכלת
נשים.שתיעםיחסיםמערכותזמנית

המוחשיותהתוצאותאחתדבר'שלבסופו
במישוריםהדמויות,התקבלותאישלביותר
אנודהשלהרצחהיאהחיים,שלהשונים
לקראתקופלעמוסשלוהתאבדותוסורל
הרומן.סוף

תלושותבדמויותכאמור'מדובר'ברומן'
למולדתמחוץזהותלמצואשמנסות

"זרעצמו:עלמעידקופלעמוסהראשונית.
אזכהלאולעולםמקוםבכלזר ] ... [

אתבבירורמזכירותהללוהמליםבהבנה",
האמירותמשתילעיל.שהובאוסעידדברי

עולהסעיד'שלהןעמוס,שלהןהמובאות,
בדרךהמנוסחתתקווה,חסרתהשקפה

עמוסוהיסוסים.ספקותללאהחלטית,
ללאדהיינוהבנה,ללאעתידצופהקופל
שקייםמהאתמנציחהעתידכאילושינוי'

אואי-השייכותאתהזרות;אתבפועל,

בית.הקאנולמסגרתמחוץההימצאות
קופלשעמוסכפיהזאת,הנצחיתהשוליות

ואכזרית.נצחיתגלותפירושהמעיד'
שללתחושותמביאההגלותסיטואציית

מבטאקופלעמוסותיסכול.תכליתיותחוסר
הלשון:בזוהללווהתחושותהעובדותאת
ליאין .לכתובבמהליואיןלכתובמהליאין

שבהבשפה ,נולדשבהבשפהכותבאדם .שפה

 .זראניובכולןשלושהיוליחי.שבהבשפהלמד,

לואיןזהות,לואיןשפהלושאיןמי .שפהליאין

 .) 257(עמ'אישיות

כאילוהואאישיותלוואיןזהותלושאיןמי
אכזריוכמהלאדםלוקשהכמהקיים.לא

היאזותחושהמוחלטת.אפסותלחוש
התאבדותלחייו.קץלשיםקופלאתהמביאה
תבוסהוישירה,פשוטהבלשוןפירושה,
ואתהקרבאתשמפסידמיבמערכה.

 .גיבורלהיותיכולאינוהכוללתהמערכה
הדמותסורל'דרהאבשלגורלוגםכאמור'

שלמזהבהרבהשונהאינוברומן'המרכזית
טרםחייהםאתקיפחושניהםקופל;עמוס

האוטופייםחלומותיהםאתלהגשיםהצליחו
הדמויותשתיעלנגזרהשונים.בתחומים
למעגלמחוץאללצאתהללוהמרכזיות

נובעתזוקשהגזירהכינדמה,החיים:

 ,הפוליטי ,החברתילקאנוןשמחוץממיקומן
רוח,בטחנותמאבקהואמאבקןונו:הלאומי
אלמוחלטת,תשישותאלאותןהמוביל
הכוחות.אפיסת

"חורףהרומןמסוים,במובן ,כילומרניתן
"חדרהקודםהרומןאתממשיךאחרון"

מסעומתואר ,בראשון .ל"נעו
בעודהגלות,אלסעידשלהדטרמיניסטי

השני'השלבמתואראחרון"ב"חורףש

עצמה.הגלותבתוךהחייםדהיינו
מתאפיינתבלסשמעוןשלכתיבתו ,בכלל

והגיוןברורהעקביותעצמית,במודעות

חותםנושאתבלס][של"כתיבתוחזק;פנימי
ז'אנרהיוצריםעקבית,ותמטיקהחומריםשל

במאבקיםהמעורב'אנטי-גיבור',שלמיוחד
אלמנטיםבושישברומן ,השלטוןדמותעל
התשע-המאהסוףשלהחברתיהרומןשל

בתוכניהמערבשלהרגישותרומןעםעשרה
גנוסריאירהכותבתכךהעשרים".המאה

האופי .אחר""והואהרומןעלבמאמר
 ,גנוסרשלכלשונה ,הז'אנר ,האנטי-גיבורי

אחר""והואברומןגםמיוחדדגשעםנמשך

זה.ברומןבעיקרואולי

ותרבותיתאתניתכפילות-התלוי .י

 ,) 1991 (אחר"והוא 11ברומןהמרכזיתהדמות

לשעבר)סוסן(הרוןסוסןהרוןאהמרד"ר
ידיעלשבזהותהכפילותעללהתגברמנסה

אלכניסהאשרתמעיןהמהווההתאסלמות,
 ,כפתרוןהתאסלמותהשלטת.הרובקבוצת
ושלכפילותשלממציאותבריחהכמוצא

ניסיוןלמעשההיאלמיעוט,השתייכות
אלאחד-ממדית,זהותלעצמוליצור

להיפר'יפה.עולהאינושהניסיון
אתיותרעודחידדהההתאסלמות

התחושהאתוהעמיקהשבזהותהבעייתיות

הכפילות,למעשה,לפיצול;והמודעות
אותהלהשכיחניסתההמרכזיתשהדמות

אלההתאסלמותבעקבותעולהמתודעתה,
היומיומית.דעה.התושלהעליונותהשכבות
הקשורהנוספת,בעיהנוצרהשגםונדמה

מצדהןהכפולהלרחיהכוונתיזה:לעניין
היהדותמצדהן-החדשההדת-האיסלאם

סוסןד"ר ,דברשלבסופוהמקורית.הדת-
הקומוניסט>(ידידוקאסםבעינימצטייר

ובעינילמציאות,להסתגלהמבקשתכדמות
נחשבהואהיהודי>(ידידונסיםאסעד

לעריק.
מקורומהיהדותהניתוקשלתחילתו
"אל-מולדתוכפראתסוסןשלבעזיבתו
יותרמאוחר •בבגדאדללמודמנתעלחילה"

אתמשליםהואולבסוףלביירותעוקרהוא
הפיזיתההתרחקותבאמריקה.לימודיו
התרחקותותהליךאתמסמלתמולדתומכפר

סוסןהתחילבאמריקההיהודית.מהמסגרת
דחייתשלהרעיוןאתעצמולביןבינולגלגל

הקהילה.חומותופריצתהדתיתהנאמנות
להנישאברצויה,צעירה ,בג'יןהתאהבהוא
משפחתוהתנגדותאבל ,בןלהםנולדואף

לקרעגרמההנוצריתהאשהאתלקבל
בווהתגבשההלכהוהלאהומכאןמהמשפחה,

חייכשלרןעםמהיהדות.להינתקהבטיח
עלבמשפחתוכנקמהגםואוליהנישואים,
גומלתלחיקה,ג'יןאתלקבלהתנגדותה
ולהתאסלם.דתואתלהמירבלבוההחלטה

לחמידהשוב,נישאהואאחדותשניםלאחר

להחלטהמעשיתוקףלתתכדיהמוסלמית,
 .זו

חצויה,דמותהיאסוסןהרוןאהמרשלדמותו
פועליםובתוכההחיים,שלשוניםבמישורים

ביןיהודיומנוגדים:סותריםכוחותהעתכל
מוללמרדנטיחרוב,בתוךמיעוטמוסלמים,

הגדולההעיראלמשיכהלהסתגלות,שאיפה
לטבע ·הילדות,למחוזהזיקהמול(בגדאד>
ביןחיקרעותחפרת,נחרגדותשעלולעיירה

ג'ין'האהובה,חאשחבין-אהבותשתי

עיראק.מולדתולביןארח"ב,שבבוסטון'
החצויואופיוהכפילותהאםהשאלה,נשאלת

לקללה?יחשבותמידהאדםשל
זהאםביןחדת,חמרתשלהמקריםבשני
ניתן ,אסטרטגיצעדזהאםוביןטקטיצעד

כאןקיבלהזוהתקבלות.שלבמושגיםלדון
שהמעברמכיווןמובהקדתי-אתניאופי

הפעולהלמעשההואחאיסלאםאלמהיהדות
 .סוסןד"רשלבחייוביותרהמשמעותית

משמשההתקבלותשלחדתי-אתניהאופי
הן ,העצמיהמימושאלקפיצהקרשמעין

 .הפנימי-רוחניבמישורהןהיומיומיבמישור
אינוהיהדותמןחאיסלאםאלשהמעבראלא

כפיומוצלחת,מלאחלהתקבלותערבות
מיצירותלהבדיל •הרומןמןללמודשניתן

הדמות ,המאמרשלזהבפרקשנדונוקודמות,
רואהזהברומןהחצויה/הכפולההמרכזית

שישכקללההכפילותאתמלכתחילה
ניסוהקודמות,ביצירותואילוממנה.להיפטר

ואופייןכפילותןעםלהתמודדהדמויותרוב
שישמשהואלחבתכונותוראוהחצוי'
סוסןד"רשלמצבו •איתרלחיותללמוד
לעצמוליצור ,ותפיסתודרכופיעלשניסח,

שארשלממצבןיותרטובאינואחת,זהות
יוצא,הקודמים.ברומניםהחצויותהדמויות

בתוךלהתקבללחתורישתמידשלאאפוא,
כזאתלמשל'שההתקבלות,מפניהרוב,
טובעתידמבטיחהאינהלח,זנחסוסןשד"ר
ההתקבלותקרובותשלעתיםגםמה ,יותר

מוכיחהההיסטוריהברור.טרגיבממדגובלת
זהותעםובשלווהבשקטלחיותשאפשר
נוחותנסיבותשיתאפשרובתנאיכפולה
לכך.
 ,ברומןהמרכזיתהדמות ,סוסןחרוןאהמר
הואוהכישלון ,העצמיהמימושבתהליךנכשל
לולספקמנסחהואאםגםביותר'צורב

 ,סוסןד"רומשונים.שוניםוהסבריםצידוקים
לדמויותובדומהנעול//"בוחךרלסעידבדומה

אתלממשהצליחלאאחרון//'"בוחורףרבות
בקרבשלוהראשונהבמסגרתלאזהותו

השביח,במסגרתולאהיהודית,הקהילה
בעיראק.חקאנוניתהמוסלמיתהחברהבקרב

הגיבורשבסופוכפול'כישלוןכןאםזהו
ואיןבוטבועהזרותו"תחושתמנוכרנשאר

 • 99<עמ'מקרבו"אותהלעקורידולאל

בפישםבלס,שמעון ,שהמחברנכון .) 100
שהואהאומרחמסכםהמשפטאתגיבורו

ההצלחהשלאחיים,"בסיוןעלמספר
עצמוהואאלא ,בוהעיקרחםוהכישלון
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הערכייםלמושגיםאבל ,) 128<עמ'עיקר"
לבחינתרבהחשיבותוכישלוןהצלחהשל

ד"רהמרכזית.הדמותשלהפנימיעולמה
עצמילמימושהניסיוןבכשלדןמודהסוסן

אלאלאיסלאם,מיהדותהמעברבאמצעות
 ,כאמור ,לדידוהכישלוןמתחרט.אינושהוא
זאת,עםבלבד.חיצונייםבגורמים ,קשור

לאליהדותכתחליףהאיסלאםבחירת
דתשלשיקוליםמתוךכמדומה,נעשתה,
לאמור:זהלנושאמתייחססוסןד"רואמונה.
מכבלילהיחלץהרצוןמכוחבאיסלאםבחרתי

נמלטעצמיאתלראותיכולתיולאהבדלנות,

ליפולעל-מנתהיהודיתוהקנאותמהקסנופוביה

המוסלמים.והקנאיםהקסנופוביםשללזרועותיהם

 .אישיותוממנושנגזלהכמיאונים,חסרהייתי

 .) 131 '(עמאותייסרצורבעלבון

על ,סוסןד"רשלאופיועלמעידהתהליך
כמולהיות ,הקאנוןבתוךלהיותשאיפתו

שונהלהיותאי-יכולתואחר:לשוןכולם,
שמצבבבירורנובעלמעשה, ,מכאןונבדל.

אתשמשאירמצבהואואחרותנבדלותשל
השפעהיכולתללאבשוליים,האדם

לידיהבאהלהתקבלותוהנוסחהוהכרעה.
הפנימילדחףכתשובה-ברומןניסיון
בהשפעהשותףלהיות ,במרכזלהיות

כשלובהאתכאןמוכיחה-ובהכרעה
בגללשרקלחשובהייתי"תמיםהמוחלט.
הוא ,) 128<עמ'בפני"חסומההדרךיהדותי

מסכם.

שלמעשיהןלכלכמעטהמתלווההכישלון
שמעוןשלביצירותיוהמרכזיותהדמויות

הפיכה.בלתיטרגיתבתוצאהגובלבלס,
שונותדמויותשלחלקןמנתהיהכזהגורל

 ,נעול""חדר , 11"התבהרות ,ב"המעברה"
 .סתיו",'אותותאחר""והוא ,אחרון""חורף
הד"רשלדמותוביןדמיוןקווילמצואניתן
"איה"בנובלההראשיתהדמותלזניה,סוסן

"אותותהנובלותבקובץהראשונה<הנובלה
התקבלותכפילות,שלמוטיביםסתיו"),

ואפילוכפולביטויספק,ללא ,קיבלוורחיה
מוסלמיתאומנתזניה,שלבדמותהמשולש

יהודית.במשפחה

בשונינעוץזניהשלבזהותההכפילותמקור
כפילותהיהודית.המשפחהלביןבינההדתי

שללמאבקהאיתןבסיסבבירורמשמשתזו
ולחתירתהוהמורחבת,הקרובהבחברהזניה

מאבקשזהונדמה,שלה.הייחודאלהסמויה
הדתיים-אתניים,המרכיביםשניביןשקט

הכפילותאתשיוצרים ,והיהודיהמוסלמי
אופיומבחינת ,שמקבילמאבקשבזהותה,
ביןיותרהמורחבלמאבק ,שלווהאפקטים

המוסלמיהרובלביןבעיראקהיהודיהמיעוט
בסביבהבעקיפיןלוחמתזניהשם.

אתמוצאתוהיאהמורחבת,המוסלמית
הסביבהבתוךדווקאשלההייחוד

השוניעצםהיהודית.במשפחההמצומצמת,

שאינוהקרובה,הסביבהלביןבינההדתי
שלהעליונותבשכבותכללאותהמעסיק
שיצרהואשלה,יוםהיוםובחייהתודעה

אירוניתבדרךעליה,שכפה ,פרדוקסלימצב
הייחודעלהשמירהאבלייחודה.עללשמור

היהודיתהמשפחהשלהןזניה,שלהן
לביטולדברשלבסופוהוליכהכקולקטיב,

מזו,זולפרידהוגםביניהן,השונימצב
העוליםגללמצטרפתהמשפחהכאשר

אפרים"איה",הנובלהבסוף .לישראל
כאותלזניה,הקוראןשלעותקמעניק
וכסמלהכבדה,תחושתהעםהזדהות
המוסלמית,משפחתהאלזניהשללחזרתה

כינראהזאת,עםהמקורית.זהותהאל
סתוםמבוילמיןמגיעהזניהדברשלבסופו
חיתההלכהשבההדרךחזרה.ממנושאין

היוותההיהודיתהמשפחהחד-סטרית,

בכלל.ולעברההראשוניתלמשפחתהתחליף

התחנההםהיהודיתהמשפחהבחיקהחיים

שלומייגעקשה ,ארוךבתהליךהאחרונה
הםאחרת,בלשוןאו ,עצמילמימושניסיון
 •בכבודחייםעלבמערכההאחרוןהקרב
זה,בקרבלהפסידעומדת ,כאמורזניה,

המזוודותאתאורזתהיהודיתכשהמשפחה

הדבר,משמעותלישראל.להגרומתכוונת
ופריצהטוטליארנוןזניה,שלמבחינתה

חייה,שלהאחרונההמסגרתשלפרועה
שלהאחרות,המסגרותנפרצושכבראחרי

פירוקהמשפחתיים.והחייםהנישואים

חיתהשבההיהודית,המשפחהמסגרת

ממנה,כחלקעצמהוהרגישהמלאהשותפה
היאומתסכל.קשהלסוףזניהאתמביא
עווללאעל ,האחרוןמעוזהאתאיבדה
כפולהמהוויהנובעהמיוחדמצבהבכפה.

בתוךמיעוטהיותהמעצםכלומרומכופלת,
ביןשונהלהיותמיעוט.למעשהשהוארוב,

מבחינהחשוף,להיותפירושושונים
גםואוליקשהלמציאותפוטנציאלית,

טרגית.

מתייחסיםאםכי ,כאןלהעירחשובזאת,עם
להגיעשישישועה,כאלההתקבלותאל

מאכזבתהתוצאהאזהרי ,תנאיבכלאליה
אלמתייחסיםאםאךטרגית.ואףומתסכלת

להתמודדניסיוןכאלבזהירות,ההתקבלות
פחותהתוצאהאזכיהכפילות,בעייתעם

וגםטרגיתלאולפיכךכשלעצמה,חשובה
 ,מנצורחוסנילמשל:מתסכלת.פחות
 ,סתיו""אותותבנובלההמרכזיתהדמות
הבאהלזודומהתרבותית,כפילותמייצג
חוסני •"המעברה''בדמויותביטוילידי

תרבויות,שתיבחובומקפלמנצור
גםהמערבית.והתרבותהמזרחית-הערבית

לשתימשתייךהואמרחביתמבחינה
ומבלהבמצריםמתגוררהואתרבויות:
לוישבהבפאריסשנהכלאחדיםחודשים

סמלהיאשאגב,בצרפת, .משלודירה
שמעוןשליצירתובכללתרבות-המערב

ארוכותתקופותבמשךמנצורהתגוררבלס,
הנישואיםלאודט.נישאוגםשםלמד ,בחייו
עםהקשראתלחזקניסיוןמעיןמהוויםהללו

וליצורלעצמולאמצההמערבית,התרבות
הערבית,התרבותלביןבינהעדיןאיזון
החברתיתבהווייתוחצאיםכשני

מנצורחוסניזה,במובןוהאינטלקטואלית.
מעידחיי"כלהייתי"תייר ,תיירמעיןהיה
<עמ'נודדת""ציפורכמו ,עצמועלהוא

מבלילשכיחאחתמתרבותנדדהוא :> 65
התנועהחשביה.לטובתמהןאחתעלשוויתר
אינטר-לאדםאותוהפכההזאת

ניגודים,עשויהשזהותואדם ,ציוויליזציוני
שלווהבמיןיחדיוהשוכניםהפכיםמיניאו

כפולההוויהשלזוזהות ,""רועשת
השוואותעורךהואכאשרלעתיםמתחדדת

שהואכפי ,בוהמקננותהתרבויותשתיבין

המזרחעלאירופהשליתרונה"בזהאומר:
כפיהמחשבה,לאישמסייעהאקלים ] ... [

 .הכלבמזרחבעודהאמנות,לאיששמסייע
מפלטלהמבקשתוהמחשבה ,ולוחץפרוץ

איןזאת,עם ,) 81<עמ'עקלקלות"בדרכים
ולבובמזרחשגופוכך ,המקוראתשוכחהוא

הבלתיהמציאותלמרותזה,במקרהבמערב.
זוהתרבותית,מהכפילותהנובעתנוחה,
אלוכדוגמתטרגיותלתוצאותמביאהאינה

אוהאידיאולוגיתהכפילותמןהנובעות
בנובלהואכן,למשל.והדתית-עדתית,

נדחפהלאהמרכזיתהדמותסתיו""אותות
טרגי.לסוף

1
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סיכום

בלסשמעוןשלבביוגרפיהרביםנתונים
החל ,יצירותיואלשונותבדרכיםנכנסו
הנובלותבקובץוכלההראשוןברומן

עלהמאמרבתחילתהצבעתיהאחרון.
אחרכאדםבלס,שמעוןשלבזהותוהייחוד
תרבותית,מבחינהבמרכזשאינוושונה
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כתבלאבלסוספרותית.אידיאיתפוליטית,
אםהמונח,שלהקלאסיבמובןאוטוביוגרפיה

שלושהביוגרפיהבוודאות,לקבועניתןכי
האידיאית,תפיסתועלכלליבאופןהשפיעה

הספרותיתביצירתומשתקפתשהיאכפי

עובדאינו Iכמובן Iהסופרוהפובליציסטית.
ספק,ללאמושפע,הואריק,בחלל

הקרובהומהמציאותשלוהאישיתמהמציאות
לוהדומותדמויותעלכתבבלס .ואלי

על ,'ב.'המעברה"הדמויותאליו;והקרובות
מייצגות Iלחלוטיןפיקטיביותשהןאף

הואמקרוב;הכירהבלסששמעוןמציאות
הדמויותגםממנה.חלקהיהכידוע, Iעצמו
הכירשבלסמציאותמייצגותנעול"ב"חדר
שפגששונותודמויותהערביתודמ-מקרוב

הקומוניסטית.במפלגהפעילותבמסגרת
מייצגותאחרון"ב"חורףשונותדמויות

ותרבותיתפוליטיתחברתית,מציאות
רבות.שניםמזהמקרובמכירהבלסששמעון

 1אחרון"'ב.'חורףהללומהדמויותחלקעם

קייםהואמציאותיות,דמויותעלהמבוססות
המרכזיתהדמותגם .וישיראישיקשר

ממקורותבלסלשמעוןמוכרתאחר"ב"והוא
המרכזיותהדמויותגםכךשונים,אותנטיים

 .סתיו""אותותשבקובץהנובלותבשלוש
אינטלקטואלים.עללרובכותבבלסשמעון
ימצאהקורא Iמיצירותיואחתבכלכמעט
 1סופר Iאמן-משוררשללפחותאחתדמות

משכיליםאנשיםהםאלהונו',צייר Iפסל
שדמויותלצייןהמקוםזהואוליוחושבים,

 1המיוחדלמעמדןהיטבמודעותאלו

שוליות,היותןולעובדתשלהןלכפילות
בדרכיםמנסות,חלקןוחצויות.אחרות
להבדילהעולם,אתלתקןומשונות,שונות

שהכפילותכפולות-זהות,אחרותמדמויות
הגלוימישורים:בשנילחיותלהןגורמת

מתנהליםשחייהםכאלהשיםאב .והנסתר
משתמשיםומנוגדים,שוניםמסלוליםבשני

המציאותאללהתקבלכדיהגלויבמסלול
בעודשלה,המידהאמותעל-פיהחיצונית
עללענותנועדחייהםשלהסמוישהמסלול
ביטויולתתהפנימייםהאישייםהצרכים
בשניהליכהתרבותם.שלהפרטילמרכיב
עצמיביטוללפעמיםפירושהכאלהמסלולים

הזולת.בפני
מהלכיםשלושהציינתיהמאמרבפתח

שלההתקבלותמבסירנותהנובעיםאפשריים
לחלוטיןמוותרהמיעוטבו Iהאחדהדמויות:

 1השניהרוב.בקרבכלילונטמעייחודועל

תוךלרוב,עצמואתמתאיםהמיעוטבו
המקורית,זהותומרכיביעלשמירה

על-ידיכלילהמיעוטנדחהבו Iוהשלישי
"המעברה"מדמויותשחלקנדמה,לנוהרוב.

אתוחלקןהראשונה,האפשרותאתמיישמות
מיישםנעול"מ"חדרסעידהשביח.האפשרות

שהואלכך(ראיההשלישיתהאפשרותאת
שלמהבשרשרתסופיכצעדהארץאתעזב
המפלגהאת Iכפרואתעזיבות:של

"אל-תנועתאת Iסמדראתהקומוניסטית,

בכלל),הארץאת Iכאמורולבסוף,ארד"
ב"חורףהמרכזיותהדמויות Iלסעידבדומה
השלישית,הקטגוריהאתמיישמותאחרון"

לאגםבמולדתןהתקבלולאשהןבכך
המרכזיותהדמויותשתימצאובהבגלות,

הכפילותסוגישלושהעלעמדנומותן.את
 :אחרון"'ב.'חורףהדמויותלרובהאופייניים
הלאומיתהכפילותהאידיאולוגית,הכפילות
למעשהנתפסותאלוהחברתית.והכפילות
סוסןד"רואחרות.שונישלבמושגים

קללהבכפילותרואהאחר""והואברומן
 1כאמורזה,שצעדאלאממנה,להיפטרשיש

קהילתומקרברחיהלידיאותוהביא
מצדוחשדהסתייגותולידיהיהודית

סוסןד"רשללזהדומהגורלהמוסלמים.
הדמותהאומנת,זניהשלחלקהמנתהיה

עברההיאגם"איה",בנובלההראשית
מכרדוןשהפעםאלאהתקבלות,שלתהליך

שלא(למרותהיהדות,לכיווןהאיסלאם
בסופונקלעהאליההסיטואציההתגיירה).

ד"ראליהשהגיעלזומאודדומהדברשל
 1שייךזאת,לעומת Iמנצורחוסניסוסן.

הצליחהואהשביח.לקטגוריהכמדומה,
בו-לושהבטיחהעדיןהאיזוןאתלמצוא
האופיתרבויות.לשתיכפולהשייכותזמנית

בנובלהמתואראינוכפילותושלהתרבותי
ממנה.להיפטרשישכאשמהאוכקללה
כדוגמתטרגדיהמנעהזהשהאיזוןנדמה,

אחרות.ביצירותלהןעדיםשהיינואלו
הדמויותרובאתהמאפיינתהכפילות
אתהופכתהנדונותביצירותהמרכזיות

הצורךמתעוררכאמורואזלמיעוטהדמות
במקוםשזה,אלאהתקבלות,שלבתהליך
מחדד Iוהשוניהכפילותממדאתלטשטש
הופךזהשממדעד Iעוד-יותראותוומבליט
טרגית.לקללה
הדמויותשלשהכפילות Iלזכורצריך

חריפהפחותשהיאישאחידה,אינההנדונות

מאודמורכבתשהיאוישגורליתופחות
למשל,'ב.'המעברה"הדמויותביותר.וטרגית
בקשרשנמצאמיקרו-קוסמוסמעיןיוצרות

(החברההמאקרו-קוסמוסעםמתמידפורמלי
שתיביןהדיאלוגהקאנונית).הישראלית
שלבסיסיתאפשרותעלמצביעהקבוצות
או Iבדרךמתנהלהואאםגםהתקבלות
נכונים.לאבאפיקים Iהדרךבתחילת

ברהואזהבדיאלוגהטמוןהפוטנציאל
למעשהמכאןהעקרונית.ברמהמימוש
 1ב"המעברה"גיתהטוירהשהאונדמה,

המיקורביןתקיןהלאמהדיאלוגכתוצאה
הנסתרתהפנימיתברמהמתקיימתלמאקרו,

למרותהיומיומית,ברמהמאשריותר
וחיצוניים,פנימייםסכסוכיםכמותופעות

ומעצרים.סמיםצריכת Iאלכוהולשתיית
ביןתקיןהלאהדיאלוגנעול"ב"חדר
על(המדינההמאקרולבין<סעיד>המיקור

מובילשבתוכה>הקטנותהמסגרותכל
 .שב"המעברה"מזויותרטרגיתלתוצאה
הארץאתעזבשסעיונכוןבהגליה.מדובר

הואדיוקליתראולכאורה,החופשימרצונו
אלאיעזוב,בוהמועדאתשבחרזה

להבחיןניתן Iיותרהעמוקיםשברבדים
ברצונו.שלאהזההמהלךאלהובלשסעיו
שלגיהטואופיה ,אחרון"'ב.'חורףואילו

לפסגהוהגיעביותרחריףנעשההעלילה
לכאורה"רצוני"שזהביןהמוות,באמצעות

כפוישזהוביןקופל>,עמוסשל(ההתאבדות
שלהטרגיסופוסורל),אנודהשל(הרצח

מהערכהנובעאחר""והואברומןסוסןד"ר

ורצונומטרתושכלמיעוט,שלנכונהלא
ד"רשלהטרגיהסוףהרוב.על-ידילהתקבל

שבמקוםבכך Iאירוניאופילובשאףסוסן
 1חד-כיווניכמיעוטזהותואתלטשטש

דו-למיעוטהפךוהואזוזהותוהוכפלה
התחליףומכיווןהיהודיהמקורמכיוון Iכיווני

מסוימת,במידההואכזה Iוכאמורהמוסלמי.
"איה",בנובלהזניהשלגורלהגם

עלבמפורשמצביעהיצירותשלהטרגיסופן
המרכזיותהדמויותבעיצובדומיננטיקו

אנטי-הםאלהבלס.שמעוןשלביצירותיו
בכפילותראומביניהםשרביםגיבורים,

אחריםואילו Iלתמידעליהםשרובצתקללה
להיטהרודאגוהזאתהראיהאתהפנימו
אמותולפימושגיםעל-פיקללה,מאותה
לפעמיםיכולהכפילותאבלזרות.מידה
שללזכותולעמודויכולהיתרוןנקודתלספק
יכוליםכפולהזהותשלהםאנשיםאדם.

במרהעולמותשניעלבו-זמניתלהשקיף
לה.מסוגליםאינםאוליאחריםשאנשים

ומורדים,לוחמיםאנשיםאלומזאת,יתרה
ראיהלהםמקנההכפולשמעמדםמפני

למעשה, Iמכאןושקולה.אותנטיתכוללת,
העזורצונםנחישותםשלהם,הלחימהכוח

דברים.להזיז
שלביצירתוהדמויותשרוב Iאומרהייתי
מוכשלים":"גיבוריםלמעשההןבלסשמעון
מנוגדיםפניםשנימציינתזואירוניתהגדרה

לשנותעזרצוןאחדמצדהדמות:של
אתלממשיכולתחוסרשניומצדעולמות,

לאאומודעתהכשלהבשלהזה,הרצון
אופיומהן.וחזקיםשוניםגורמיםבידימודעת

נובע,הגיבור-המוכשלאוהאנטי-גיבורשל
הכפילות,מתחושותישירבאופן Iכאמור
הדמויותלרובהאופייניותוהאחרותהשוני

בלס.שמעוןשלביצירתו
המרכזיותהדמויותכי Iלומרניתןלסיכום
דון-אופיהנושאותבלס,שמעוןשלביצירתו
בשלמראשנבחרו ,באדיסינראוקישוטי
בלסשלבחירתוהזה.המיוחדאופיין

אנודה ,אלרחמןעבדסעיד.כגוןבדמויות
מגמה,עלמלמדתוזניהסוסןד"ר ,סורל
הדמותמןבעיקרהואההתייחסותכיווןלפיה
היפוכההיאזומגמה •להיפרולאהטקסט,אל

בפתחשהובאהאריסטוקביעתשלהגמור
 •המאמר.

לערביתנחוגמלמדטאהאאבראהיםד"ר
חיפה.באוניברסיטת
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נדידףת.א 1ה

בסביבהגדליה,דומנ 1193 7ילידהואקלפווארו
אךורומנית,גרמניתדיברובביתודב·לשונית.

דיברובויהודיילדיםבגןבילהבילדותו
שניותוארבספרנותראשוןתוארבעלצרפתית.

בפקולטההספרותולתולדותלביקורתבחוג
ברומניתשירהופיוסםכתבבבוקרשט.לבלשנות

עבריתלמד , 1976בשנתארצה,עלייתולפניעוד
מאמריבכתיבתועסקאביבבתלהשתקע Iבאולפן
בעיתונותוהתיאטדוןהמחולבתחומיביקורת
פיוסםהשניםבמשךובחו"ל.בישראלהלועזית

בשפהשידהובאנתולוגיותשוניםבכתבי·עתשידה
כמנהלקלפוואדומשמש 1993משנתהרומנית.
"ביתבספרייתלמחולהישראליתהספדיה
בשפהשירהלכתובהחלאביב.בתלאריאלה"
בקובץהכלוליםהשיריםכלשנתיים.לפניהעברית

בעברית,במקורםנכתבוזה

בקרוב)אורשיראה 1צבי"של"צדעיםהשיריםספרמתוך
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 sו~
ן~
ומחקואהבהיאיר:עליאיוה ~

ברזלחלל

שרבשבילנולאגנוסר:יאירה
אברהםיאיר'שיריעל-ר,סקסופון

אביב,תליאירהוצאתשטרן'
 1998תשנ"ח,

קרבהשלבמבחןא.

יאירהביןעמוקהנפשיתכקרבההאהבה,

ושמוכינויושעלהאיש ,יאירלביןגנוסר
מובעתהיא,גםנקראה ,והפיוטיהמחתרתי

בשבילנו'לא ,הספרגבעל ,וידוישלבנוסח
המחברת:כותבתוכך .הסקסופון"שר

דמות .החיהמתמופתיאירליהיה"בילדות
להתאהבבנעוריעליהקשתההזההמורד
מזכירהחי","המתהצירוף:ממשי",בחבר

 ,אלתרמןנתןשליצירותיואתרבהבמידה
 ,המשוררכלשוןעומסים,והמתהחישבהן

כינמצאוגזר-דינו.מהלך-הזמןאתבשניים,
רחבה,גישהמשוזרתהאינטימיבדידויגם

ספרותייםבהקשריםיאיראתהרואה

הקמתעליאירהמספרת ,בהמשךכוללים.
בדמותהגברדמותוהתחלפותמשלהבית
שנים,הוספתיואףלאם"כשהייתיהבן.

 ,יאירעלהזה,הבןעללכעוסהתחלתי
לאשהואמשהולמעןחייועללוותרהבוחר
אלאמרחק,יוצרכעסזהואיןאותו".יחווה
והעמוקההגדולהאם,כאהבתנוספתקרבה
אהבה,לידימביאהידיעההאהבות.מכל

להחזירהעשויהגםוהיאהרמב"ם,כדברי
שללשיריםהתוודעותלקדמותה.אהבה
 ,גנוסרביאירהמדובראםגםומה ,יאיר

חוקרתמלמדת,עצמה,בזכותמשוררת
קשריםויצרהמרחקביטלהשירה,ומפרשת

צעירה"כאשהומתחזקת.חוזרתהזדהותשל
המוכרת,בתמונהמהגברלהסתייגהתחלתי
שיריואלחזרתיאלי'מבטומפנהשאינו
מדבר'מחייך'פונה,המשורראיךוראיתי

שלהידיעההתעמקההשנים,ברבותכותב".
להעמיקהרצוןוהתעצםוהערכתם,השירים

הידועמןלהגיעמשמע:מדעיים,בכליםחקר
הפרטיםמןלבואידוע,שאינומהאל

וכךהשלם.שליותרטובהלהבנהשהתגלו
ודרישה,חקירהשלנדבךלאהבהנוסף

גנוסריאירהאתשזיכתהאקדמית,במסגרת

המחקריתהדרךתיאור .דוקטורבתואר

בתוספתזוכההואואף .לספרבמבואנמצא
שמעידהכפיהלב.מןהיוצאיםדבריםשל

נחתםשבהפסטרנק,בוריסמשלהמובאה
גורלנושמיםנגמרת,האמנות"וכאןהמבוא:
 ,ככולורובוהבנויהספרבמהלךואדמה".

בנימיההאהבהנראיתהמחקר'אדניעל
בתביעותיומתבלטוהמחקרהמעודנות
ידעלהצגתלמלאות,לביסוס,המחמירות:
והשכנוע.ההוכחהבמבחןולהתייצבות

בשמותהבחירהב.

כברלהבחיןניתןהאוהבת,הרגשית,ברקמה
 ,הסקסופון"חיבשבילנו"לאהספר:בשם
הספר'שלהשניהחלקבראשגםמופיעהשם

שירים,מחקרית:משנה,כותרתולידו
רגש,שכולוהפיוטי,השםכרונולוגיה.

 .יאירמשיריאחדשלגנוזהבטיוטהמתפרש
 ;ג~~-~ילנף ?V ~לא
ס;פ;ן j?Q:J~ר-תף~הךוףי-~ילנף /o ~לא
 ש~:~~י

 .ימ;ן Vi ~רףס~~חנףד~ת.

הספר'בשערגםהמצוטטאחר'כתב-יד

(יאירה,ירח",לילותבשבילנו"לאמוסיף:
אסוציאציהליצוררצתהלאלהניח,יש

כמנגןהשאר'ביןשייזכר'בן-זמננולנשיא
משלהם.כוחולסמליםלשמותאך .בסקסופון
השםבחירתכיויטעןמישהויבואובוודאי

אברהםשלרגשיתמהכתרהמשהו'בההיה
הספרומשםמנהיגות).שלבכתבגםשטרן
אחרשתרמיכילצייןהראוימן .יאירלשם
חייםלקורותמזההשםביןהתאמהשלמידה
חשיאירכילהניחרשאיהשם,בעלשל

למהגםאלאלכינויורקלאאחראיעצמו
הציוויאתשמילאאברהם,בשמו:שמסתמל

"דרךהפסוקדרךעלכוכב,ושטרן'לך""לך
שטרןאברהםשביקשאלאמיעקב",כוכב
כמאירכמשורר'לקיומונוסףמימולציין
אלעזרשלוכמעריץבשיריועמונתיב

בבחירהלוחמיוכבודאתשהצילבן-יאיר'
השפלה,שלאיוםלנוכחלדעתאיבודשל
ז'בוטינסקי'שלוכדברו-ציוויוועבדות.טבח

לידנזכרותשבובית"ר'תנועתבהימנון
או"למותומצדה:יודפתגם ,ביתרהעיר

לשמותהצטרפהוכךההר",אתלכבוש
שלהנעקדתדמותובעקיפין'ויעקב,אברהם
 ,ראשימוטיבממש,לקורכןוכעולהיצחק:
שלשיריובמרביתכפייתית,בעוצמהחוזר
 .שחרורבמלחמתהוודאימותואתשצפהמי

מלאהבתמיכהוהפעםהמשורר'אהבתמחמת
גנוסריאירההולכתהמחקרי'הצדשל

לסיומו'ועדמראשיתוכולו'הספרבמהלך
ככינויבמדכאותלא ,יאירהשםבעקבות
כימראההיאספרותי.כשםאלאמחתרתי'

שטרןאברהםלעצמושבחרהכינויהואיאיר
אלעזרשלהגבורהמסורתוכממשיךכמשורר

כנתוןיאירהשםבהבאתרואההיא •יאירבן

מחתרתלוחםשלככינויומכאןבמדכאות,
<עמ'דמותו"בהצגתחוזר"עיוות-בלבד

בכינוי-עטכיזה,בהקשרמזכירההיא ,) 54

נחתמומצדה,גיבורעםובכינוי-של-הזדהות
יאירשפיוסםהשירים,עשרתמביןשבעה

בחתימתבגלוי'התפרסמו'והם .בחייו
 .יאירבקיצור'או'בן-יאיראלעזר

במוותלפתוחג.

שפרקוהספר'במבנהגםבולטאהבהשלצד
שורותאחרונות,"שעותנקרא:הראשון

אתהציגלמשמעבמוותלפתוח ,"אחרונות
גםלכךנלווהאכןביותר.המרגשהכאוב,

שפיראאניטהשעשתהכפירטורי'צד

שפתחהכצבלסון'בדלעלשלהבמונוגרפיה
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 .הספרגיבורשלההלוויהמסעבתיאור
להפחיתבאאינולענייננו'רטורי'המונח
נאום,אובכתיבה,דרךבחירתלצייןאלא

הנאמרשלההשפעהכוחהגברתשתכליתה
ריתוקלרתקםוהרצוןהמאזין'אוהקוראעל
לתיאורנלוותהבהמשך.שיבואמהאלמלא

פרשתגםיאיר'רצחשלוהמרגשהמפורט
שולחןעלשנמצאובאנגלית,השירים
לאהמחברתלאמור:הנרצח.שלעבודתו
שיריםשבמרכזוהמחקריהצדמןסטתה

המתארבפרקהקפדנית,המתודהוכתבי·יד.

להביאהאחרים,בפרקיםכמוהיאהרצח,את
הרצחשבפרשתאלאאומרם.בשםדברים

הנפשית,הנימהמןלהימנעהיה,אי·אפשר
מיהגורלית.בשעתוהטרגילנופלהקרבה
עיניו'מנגדייעלמולאהדבריםאתשיקרא

מברשתושנים:ימיםלאורךיישכחוולא
שהשתמשמיאתשהסגירההרטובה,הגילוח

הגלויהזהותואתלשנותרצהושלאבה
כפוףהתגלהשבוהאופןזקן'גידולעל·ידי
בצביעות,רציחתוהבגדים,בארוןונחבא

הולכתהמחברתמרושע.ובאופןקר'בדם
עובדותבגדרשהםהפרטים,בעקבות

שאיןאבלוהיבדק,חזורהיטב,שנבדקו
מלבהלב,קורעהמעטהאתמהםלהרחיק
מביאהשהיאואףקוראיה.ללבהכותבת
אומרם,בשםדבריםמפיה,לאעדויות
שנים,לאחרמתוודיםוגםמשטיביםוביניהם
ההזדהותבסימןהיאהדבריםבחירת

שכיבוכמינשקףהמשורר'יאירהאוהבת.

מאזלשמים,זועקודמוזדוןבידאורואת
הבאים.הימיםובכלעתה,ועת

המערךבכלמתגלהאהבהשלמידהאותה
עשתהלאסרגנוהשיאירשאףגרפי'חניו
בכלודבוקמשוזרשהואהרילעיקר'אותו
ששובצוהתמונותבבחירתכך'ופרט.פרט

דיוקנו .יאירשלהיפההמראה .הספרבתוך
והעצובותהמאירותוהעינייםהאצילי'
וסיפוק.חייםשלתמונותגםוכאחת;
שלבתמונותיהםמתגלההדורותשלשלת

התינוק,יאיררוני'הרעיההמשפחה,ראשי

התמונותחצי·שנה.בןהנרצח,האבשלבנו
מןבחשיבותהפחותהשאינהתוספת,הן

טוב·טעםרגש,ספוגתבהןהבחירההעיקר.

לאהבה.עדות .עמוקה,שייכותשלויחס

גיהארכיאולוהמחקרי:הביסוס .ד
שיריםשל

פנתהמדכאות,בליכשםליאירמהתייחסות
והפעם-בתוארהכתרתולהצדקתיאירה

צירוףזהוהמקולל"."המשורר-במדכאות
ימיהםבדמישמתומשוררים,להזכירשנועד

הסימבוליסטיםשלהפיוטיתבמסורת
וכןולהערצה,לתהילהוזכוהצרפתים,
בגילמוותשרומנטיקה,אחרים,משוררים

הרגשיהצדגורלם.אתמצייניםורחיהצעיר
לצדיאירהעל-ידימנותבההזדהות,מעורר

בזירתהמקולל","המשוררההתקבלות.

גנוסריאירה

מכלהנידחזההואהארץ·ישראלית,השירה
כאןוממס.דמרכזושמאל'ימיןהצדדים,
להכירהתקיפהבעמדתההחוקרתמתגלה
כלוחםרקלאלהערכה,שראויכמיביאיר

באישיותועמושםוכמקדשמחתרת

החירותלרעיוןללא-גבולובמסירותו
כזו'הערכהחשוב.כמשורראלאהלאומית,

שאינומימצדגםלבואצריכהיאירה,טוענת
פוליטית,מבחינהבתכלית,חלוקואףמזדהה

 .לח"ישלדרכהומורהמייסדהעל
ניתןוהאוהבתהמעריצהלמסקנההביסוס
ראשון'צעדמובהקת.מחקריתבדרך

שנשארופיוטיים,בעיקרכתבים,השלמת
מדובראםגםכתבי·יד'שלהצגתםגנוזים,

ישיאירה,אומרתוכאלה,ובקטעים:בטיוטות
המכלול'בהשלמתשניצעדמאלף.למעלה
יאירידיעלשנכתבוברוסיתשיריםהבאת

שלבתרגומומובאיםאלהבמחקר.והכללתם
תוךנוסחיםהשוואתשלישי'צעד •בסריעקב
רביעי'צעד •למוגמרבוסרביןהבחנהכדי

בזיקתוהמשוררמשווה:במתודהנקיטה

מאיאקובסקי'כגוןאחרים,למשוררים
הזדקקותומן'אלתרלשירימקבילות
והקלאסיקההעבריתהתנ"כיתלמורשת
מופיעותהיווניתהשירהמן(מובאתהיוונית

בדיקתחמישי'צעדיאיר).משיריבכמה

שביעי'צעדהתקופה.למשורריהשייכת
כלעםהיכרותשמיני'צעדעדויות.איסוף

ועלהמשוררחייעלתועדשנכתב,מה
לכנותניתןשאותושמיני,צעדשירתו.
שלארכיאולוגיהעכשווי'מחקרי'במינוח
תשתית,חומריחיפושלאמור:שירים.
יסודעלהשלםוהצגתרקע,אחרהתחקות
הואלכךמופתדוגמתהמפורטים.הממצאים

השיראתגנוסריאירהחקרהשבוהאופן

התנסחותומראשיתאלמונים","חיילים
ההימנונינוסחוהיקבעותועד 1929בשנת

 , 1932בשנת

לרושםהשיראתקושרתההתחלהשנת
הדמיםמאורעותהשירמחברעלשהשאירו

גובששבההסיום,בשנתואילו . 1929בשנת
עדמושרשהואכפיהשיר'שלהסופיהנוסח
שאףובלחןולח"י'האצ"לכהימנוןהיום
הבאות.תחושתמצויהיאיר'הלחיןאותו
בהתנגשותחשמנגינתוומחברהשירכותב

המצורבהרגשתהסובב,כלעםהצפויה
מצדובעיקרעבר'מכלצד'מכלשיבוא

הלאומיתהחירותשוללהבריטי'השלטון
ו'עוצמתיאיר'שלשירולה.והמתנכל
ל"בעירהצטרפותורקעעלמתפרשים

יאירביאליק.שלמדבר"ול"מתיההוגה"
הפורענותזירתאתמעתיקומתעמת,מקבל

המדברמןהמורדיםואתלמולדתבאירופה
נחלתהםוצלמוותאימההאבות.לארץ

הלקחאתשלמדוהאלמוניםהחיילים
הלאומיהמשוררהציגשאותוההיסטורי'

מתמשךומרדנכונותלהבעתהימנווהפליגו
אםגםכניעה,המונחמחיקתואי-השלמה,

ראייתוומאיימים.אדיריםבכוחותמדובר

התחלפההאחד'המשוררשלהמטאפיזית
בראיהאחריו'שבאבדורהמשורראצל

וכבא·כברשלזוכמונסמכתיותר'ארצית
שיור'וללאסייגללאהתגייסותעלבשעתו'

עםשלהתקומהלמערכותכלות·הנפש,עד
סרגנויאירה •לאומיבחופשהרוצהמתמרד'
קריאהנגדהנכונה,הקריאהאתמבליטה
מדוברלאאלמונים.התוארשלטועה,
אלארחמים,מבקשתבעליבותזהות,בחוסר

שלכזורחיהחיצוניים.סממניםעלבוויתור
גיבורי·אמת,שלנחלתםהיאואותותמדים

בנשמתםהווייתם,בכללוחמי·חופש
אתיאירה,מציגהזה,בהקשרובהופעתם.

אחרישורהמדוקדקת,בפרשנותהשירמהות

מההמלמדבביתוכךלבית.ומביתשורה,
גויסנו"לאמחתרתית:אלמוניותשלסיבה
אתבנכרלשפוךכדי /עבדים,כהמוןבשוט

 /חורין!כבילעולםלהיות :רצוננודמנו'/
עמנו!".בעדלמותחלומנו:

לגנוז.הליכהמשמעהשירשלארכיאולוגיה
כקשוראלמוניםהתוארטעםמתבארוכך

על"ארגמןלארגמן:בצירופובהדר-מלכות,
גנוזבכתב·ידוזאת,אלמונים".דםזהכתפיו

גםוכך .המשוררשלנצהפירמתקופת
אורשראהבשיר"בארגמן·הדם",בצירוף

·אש,להבת"בזהב"הירדן",בשבועון
נרקםכוכביםבנוחל /גמן·הדם.באר

 :סרגנוהיאירשמציינתוכפיחזון·אדם".
"הירדן"'שלימיםבאותםהעורךהואוטוש
קינתואתיאירשלרציחתועםוכותב

גםכי(יצוין"בארגמן".הנודעת

בהקשרארגמןבמונחמשתמשטשרניחובסקי

היאהדם")."עלהסונטותבכלילדם,של
וטוש,שלשירומתוךשורותשתימצטטת
יאירשלהאישילגורלווהערצהאהבהשבהן

אדםכלשללאחריתומתחברותהנרדף,
לחופש:ושאיפהמצפוןבעללוחם,
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טרויהאתלכבוששמפריעההחידה
מילשטייזאבישי

אתהיטבהכירקלייסטפרןיינריך :::::,:.;
היהקלייסטהיוונית.המיתולוגיה- ..
לצעמולקנותשביקשמשכילבחור • 1
היההואמזה,יותרהשכלה.ועודעוד

ב"מדעים"שליטהבאמצעותשרקמשוכנע
המתלבטתלנפשוגאולהלהביאיוכל

במיוחדרגישבחורהיההואוהכפיתית.

המשפחתיהייעודאתלמלאהתאיםשלא
לשרתהיינוהפון-קלייסטים,שלהרגיל
 22בגילהחליטהוא ,המפוארהפרוסיבצבא

צבאונגדבקרבותכברשהשתתףלאחר ,)!(
לחייםלפרוש ,מיינץבעירנפוליאוןשל

 ,יותרמאוחרללימודים.ולפנותאזרחיים
שלו.הכתיבהכשרוןאתגילההוא , 24בגיל
לעובדהמיוחדתמשמעותישאולי

אצלופרץשלוהמעצבהרוחני"ש"המשבר
הגיבואנשיםאזגם , 1800שנתבסוף

מאות.לחילופיכנראה,מיוחדת,ברגישות
שלהגאוניםעידןבשלהיקלייסט,גילהכך

המיתולוגיהסיפוראתהגרמנית,הספרות
מלכתאתבקרבשחיסלאכילסאודותעל

חרסהמרגשיושסבלפנתסילאה,האמזונות,
גופתהאתחיללשהואעדכךעקבאיומים

אותוגינוהמיתולוגיהשלהיווניםהעירומה.
סטיהזוחיתהמבחינתםהזה.המעשהעל

בכךלראותיכלולאהםאפילונקרופילית.
קשהפניו,עלמוות",עד"תשוקהשלביטוי
בסיפורקלייססאתמשךבדיוקמהלנחש
כגיבורהרוקוקובתקופתנתפסאכילסהזה.

עםבסרחלא .במיוחדומוסרישרירי
שאמוהזה,הגיבורשלהנפשיתהמופרעות

אותווסבלהאלמוותחיילולהנחילביקשה
 ,רגלובעקבאוחזתכשהיאהסטיקסבנהר

הסבהמעשיאחריגדולביגוןושהתייפח
מיתולוגיותבדמויותשביצעהנוראיים

אםבטוחלא-בפנתסילאהגםבהן-שונות
אתלתפוסידעוקלייסטשלתקופתובני

האקסהביציוניססיותהמציצניות,התכונות

מספרתכךוהנה, .שלווהנקרופיליות
מחדרוחיוורסעורקלייסטיצאהאנקדוטה,

 H"פנתסילאהההצגהמתוך

לשותפיוומרוגשצרודבקולובישרעבודתו
משהו Hבסוף!אותוהרגה"היאלדירה:
ולוגיהמיתהסיפורהעברתבמהלךהשתבש
הורגתהיאאותה,הורגאכילסלאלבימה:
אוכלתהיאגופתה,אתמחללהואלאאותו!
שנינשיכות,-"נשיקותאהבה:מרובאותו

המעשהאתמתרצתהיא-מתחרזים"אלה
לנצחונהשציפההאמזונותשבטבפנישלה,
ב"חגלפתוחכדיבקרבאכילסעל

הקולקטיביהמשגלבעצםשהואהשושנים",
 .לפרקושהגיעהאמזונותדורשלהגדול
לנוכחבמחזאישאחזהשהתדהמהכנראה
בסיפורמחוללשהואהאקסצסיביהמהפך

הגיבושבההתדהמהאתהקדימההמיתולוגי
הבמהעלהועלתהשלאליצירהתקופתובני

אתיוצריםוהתימהוןהתדהמהבכלל .בחייו
הטיראדותאתהמלווים 'האקורדים
הגרמניהתחביראתהמרחיבותהגאוניות,

נושאות,קלייססשלשדמויותיו ,תומועד
מבחינות.הןשבהןהתרחשויותאלוכאילו

קססרוזהניקולצילום:

"קלאסי".מחזאיהיהלאכברקלייסס
אבל ,רומנטייוצרבורואההמסורתיהמחקר

מהווהקלייססמזה.יותרהרבההיההוא
בתולדותחריגהזמןקפיצתבפירוש
מצאלאשהואפלאלאהגרמנית.הספרות

<גתה"הקלאסי"הממסדכיקירמקומואת
היההעסקהשבור"."הכדעםעליוהימר
הזמןכלסרחגתהואילךמכאןרציני.פלופ

לאגםאבלולכשרונו>,לקלייססלהתכחש
היההואבשבילםגם"הרומנטיקנים".בקרב
מתפיסתהעיקריתהססיה •מדימרדני

"השסורם-אונס-דראנג"שלהעולם
תפיסתלאיבודקשורהחשףשקלייסס

שלאהחיים.ושלהעולםשל"המשמעות"
ספוגיםיוצאיםשגיבוריו ,שילדאצלכמו

לבשרהחיים""משמעותאודותעלבהארה
עבורהרטורית,יכולתםבמיטבאותה

שוםמספקיםלאהחייםקלייססשלגיבוריו
מסרחהכלועוינים.מסתורייםהםהארה.

לבלבלהיאנראה,כך"המציאות",של
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איןהדרמטי.הגיבורשלדעתואתולהסיט
גםאבלגשמית,לא-חיצוניתישותשום
שאפילוקולהאס","מיכאל(ראהרוחניתלא

קצרה ,ובעצמובכבודו ,לותרהרפורמטור
מזורלהביאשיכולה-לו>מלעזורידו

האינדיווידואליסט.הגיבורשלהנפשילסבלו
כפרטנרשלו"העצמי"אתמגלההגיבור
שהגיבורוככל .במסעולושנותרהיחידי
עצמואתמרחיקהואכךעצמו"את"מוצא

 .ביותרעליוהאהובותמהנפשותאפילו
שפרותואהוהמאמץההשתדלותכללמרות

זובוחרת"אהובתה",בפנתסילאה,משקיעה
רוצה.שנפשהמהזהכילמות,בסוף
בתהליךלמחזאירקלאהשתבשמשהואבל

משתבשיםהענייניםלדמויותיוגםהכתיבה.
הזמן.כל

מילותכמהשבעזרתמשוכנעאודיסאוס
האמזונות,מלכתבאוזניישמיעשהואחנופה

היאשבשלההעילהואףהמשוניםשמנהגיה
עלהצריםהיווניםעםבמלחמהפותחת
יוכלהואהשום,כקליפתלונוגעותטרויה
נגדאסטרטגיתבריתכבתאותהלקנות

רקשזהמשוכנעתפנתסילאההטרויאנים.
תצליחוהיאנוסףאחדקרבשלעניין

פרי"כמויריבה,אכילס,אתארצהלהכריע
שהאמזונותמשוכנעואכילסבשל".דרומי
ריצתובמהלךבולפגועלאכדיהכוליעשו

כלאבלפנתסילאה.אחריהמטורפת
מערכי-כלמשתבשים.האלההדברים
מתהפכיםמראשוהצפוייםהידועיםהכוחות

להתמודדנאלצותהדמויותוכלראשם,על
ציפיותיהן.שלהגמורההיפךהתגשמותעם

אתהזהבמחזהגםקלייסטמתארלכאורה
המקייםהרעיוןהקיים,העולמיהסדרשיבוש

הטרגדיהשלוהמוסריתהערכיתהליבהאת
דבריםהרגישסטשקליירקהקלאסית.
לבטאידעהלאהקלאסיתשהמחזאות

הזההסדרשבעצםידעקלייסטבמלים.
הקייםהסדרממילא.משובשכברשמשתבש

הטוב,במקרהמוסכמה,או ,שקרהוא

האסונות.ביןזמןקצתלרווחשנועדה
קפואהכולבעצםאבל ,ברורהכוללכאורה
בשורשישנחהשהטעותציפיהתוךומאובן

בעצםאבלמסודרהכולתתגלה.הזההסדר
הפוך.הכולמראש
הפועלותהאמזונותכיהפוךהכולמראש
הגבריבעולםמתלותנשיתחירותלמען

רצולאשכמותם"הגברים"כמופועלות
כדי"שקמההאמזונית,הציוויליזציהלפעול.
בתוכהטומנתהגברים",באכזריותלהיאבק

שואתאתשמגמדתלאכזריותפוטנציאל
היאחזרתהאתלמנועשכדיהעבר

בקרבלשבתצריכותהאמזונותהתפתחה.
רוצותשהןכמובןמהם.להתעברכדיגברים

במהלךויפים.שלמיםשלהןהגבריםאת
לפצועשלאמקפידותהןהזההגברים"ציד"
הןאותם"לצוד"כדיאבל .אפילואותם

פציעהללאאותםלצודוכדינשק.צריכות
זריזותגרילהלוחמותלהיותעליהן

IJ 
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"פנתסילאה"ההצגהמתוך

הזאתהקרבותומיומנותמאו.דומיומנות

לביטויסרק,לאכזריותלהפוךבקלותיכולה
אתהולידהשלמעשההעתיקההנקמהשל

עלקפדניתשמירההאמזונות","תרבות
אמזונהשלהתאהבותתמנעהטקסחוקי

האשהפנתסילאה,כמואם,מהאבלבגבר.
לפנתסילאההגבר?אתלשבותמצליחהלא
כךגםוכךגםברירה.שוםנותרתלאהרי
כאשה.ולהתקייםלהמשיךיכולהלאהיא
גרתנהימבין ,מסתבר ,הדרךקצרהכמה

שלמסורתעלהנאבקתאמיצהשבט
עדרשלמנהיגהלביןלדיכויהתנגדות

ט;רפים.כלבים
אכילס,הפוך.הכולהשניבצדגםאבל
מבולבלצעירבעצםהוא ,יווןאויביאימת

היווניתהמיתולוגיהריגוש.קצתשמחפש
המסובךאכזרילוחםעל ,כאמורמדווחת,
מציצניות,נטיותבעל ,אמועםרגשית

הואונקרופיליות.אקסהיביציוניסטיות
רוצהאכןלשיטתה,שפנתסילאה,משוכנע
הטריפהמעשהובשיאשלו","כלהלהיות

והכלביםפנתסילאהבושמבצעיםוהנשיכה
שאתהשושניםחג"זה :שואלעודהואשלה

והנוראהאיוםהענקיםמפגשלי?"הבטחת
הופךיווןלגיבורהאמזונותמלכתבין

לשלוטרוצהשלאמלכהביןלמפגשבפועל
שניהםאבלללחום.רוצהשלאולוחם

שלובציפיותבמוסכמותמדיחזקכבולים
צריךזהמכללהשתחררכדימהם.בני-עמם

אבלצפוי.לאאוקיצונימשהולקרותבאמת
לכאורה.רק
הרגילה,הקלאסיתבטרגדיהכמושלאכי

הבראשיתיהסדר .יקרןתאיןקלייסטאצל
בסדראבל .כנואלדברשלבסופויוחזר

גבריםכמומתנהגיםהגבריםהזההבראשיתי

שובים,אלהכלומרנשים.כמווהנשים
נעתרותסובלות,ואלוומשפיליםאונסים

קססרוזהניקולצילום:

ואכזרי.קפוארקוב,סדרזהוומתחנפות.

בוישהרמוניה.בואיןנחמה,בואין

וניצול.שתלטנותכוחנות,ביורוקרטיה,
 :ביותרקשההיאמאתרשהמחזההמסקנה

כל ,הענייןלצורך-שלנוהציוויליזציה
בריחהמעשההכולבסךהיא-ציוויליזציה

 ,בעלילהלא-צודקתהבראשיתיתמההוויה
זכרביןהרמוניהלשרוריכולהולאאיןכי

שהםזמןכלכשאוהבים,לאאפילולנקבה,
ההרמוניה .להתמסרולאלשלוטמנסים

התמסרותשלרקיוצאפועלהיאהמבוקשת
במוות.רקישכזאתוהתמסרותמוחלטת,
לדורלרגע,נחמהבהישהאנושיתהתרבות
שתבואעד ,נתוןזמןבכלממנההנהנה
כיובחמתההבראשית"שלהזועמת"האם
אתלהשיבכדינוראיתמלחמהתפיץרבה
תרבותי-בתהליךהושגשלכאורהמה

היאהמלחמה .הקדמוןהסדראלאבולוציוני
התרבותאבלהתרבות.שלאויבתבפירוש

מעשההיאגווניה,כלעלכולה,האנושית
האמת.עלהמכסהגדולהואשליההסתהשל

שכולנוממהההיפךבדיוקהיאוהאמת,
 .לשיטתואחדכל ,שנכוןוחושביםמצפים
אניאבלפעם,עודזהאתלקרואאוליצריך
 •אפוקליפטימחזהב"פנתסילאה"רואהלא
המצפההאיוםהעולםקץאתמציירלאהוא
אםאופוליטייםהסכמיםנכבדלאאםלנו
"פנתסילאה"הסביבה.איכותעלנשמורלא
 ,שלנוהמציאותשלומסעירמדויקציורהוא
מאכילהשלנושהתרבותהיומיומיהשקרשל

קורה.כברהעולםסוףלפיכך •אותנו
הואדורנושלשהכוך-טוןהתרבות,מלחמת

מתרחשת.כברממנה,להתיירא

פרןהיינריךמאת"פנתסילאה"העלאתלרגל
רןתיאסרעל-ידי Iבישראללראשונהקלייסס
מילשסיין.אבישיובימוי:עיבודתרגום,"נוצר'.'
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לעשר.סמוךהגיעשבחולוןגדעוןשלביתול
בנימהפניואתגדעוןקידםברגל?"באת"מה?

כעסנית.

בחיוך.יוסףהשיב ,,"כמעט,

 ,,לבוא.לאגםיכולת"מצדי
עיכובים,"ליהיומצטער."אני

שלואמוהפתוחה,ובמרפסתהאורחיםבחדרישבואנשיםכתריסר
ורינהלומוכריםהיוהנוכחיםרובועוגות.משקאותהגישהגדעון

שאוליעזראמיץ.כוסובידהמהמרפסתמבטואתשצדהבתוכם,
"אניבערבית,אוזנועללחש ,, ,בזמןדווקא"הגעת .אליוניגש
 ,,נפוח.כברשליהראש
בירךיוסףבחיוך.בוומביטבחדרהיהיושבשישיםכבןאדמוניאיש

האיש.אמר ,,שאיחרת,"חבלידו.אתללחוץוניגשאותו
השיב. ,, ,זמןלוקחתהדרךגםסידורים,כמהלי"היו
עניין,"באיזהאתךלדבררוצה"אני

סביב.והסתכליוסףהשיב ,,"בבקשה,
משהולשתותרוצה"מיגדעון:קרארגעבאותואך ,עמדהאדמוני
חריף?"

לשבת.חזר ,, ,אחר-כךנדבר"טוב,

שיניו:מביןסינןלמרפסתפונהיוסףאתוכשראהלמזוג,החלגדעון
 ,,מגיע.לא"לך
רינהלידלשבתוהלךאמר ,,קפה,לכוסמוכן"אניצחק.יוסף

השיש.מעקהעלמקוםלולפנותכדיכיסאהאתשהזיזה
אמרה. ,, ,עליךכועס"הוא

הגעת?""מתי

"בשמונה."

דיברו?"מה"על
המרצה?"אתמכיראתהמיני."כל
 ,, .מזהירלאמרצההוא .ודאיליטאי"את

לו,"להקשיבנעים"דווקא
דיבר?"לא"וגדעון

רוצה!"אני"גםקראה:ומידאותו?"מכיראתה"כך

בבת-צחוק.אמרמגיע,"לאהזה"לעצלןלה.למזוגניגשגדעון
יוסף.השיב ,,רוצה,לא"גם

לו.והושיטלכוסיתמזגלרצונך,"בניגוד"אז
דחקשגדעוןאחרילרינהאמר ,,אחרי-הצהריים,היוםשתיתי"כבר
 ,,חזק.נרדמתי"ואחר-כךמהם.

 "?איחרתזה"ובגלל
יסף.ולאהשיב ,,רק,"לא

כוסו.אתבהרימוגדעוןהציע ,,הסוציאליסטית,קובהלחיי"נשתה
מישהו.הוסיףפידל!""לחיי

סומק.נשטפוופניהרינהגםקראהפידל!"לחיי ,"כן
 •בידווהכוסיתממקומוליטאיקם ,,הסוציאליזם,"לחיי
הריהשמחה?מה"עלאמר:והואיוסףעםכוסיותהשיקהרינה

ונסוג!"התקפלח'רושצ'וב
לוענתהלנין!"אמרלפנים,צעדיםושנילאחוראחד"צעד

 .מהאתגרמשולהבת
החדר.באמצעעמידתוממקוםגדעוןשאללך?"לחשהוא"מה
השיבה. ,,בניצחון'מפקפק"הוא

בזלזול.פניואתגדעוןעיווהמבולבל,""אינטליגנט
יוסף.הגיבאתה?""ומה

בגאווה.השיב ,,קומוניסט,כלקודם"אני
מקצהויכוחיםנתלקחוומידוהמהומים,צחוקוקיםעוררהתשובתו

קולותקליט.והעמידהפתוחלפטפוןניגשהנוכחיםאחדקצה.אל
כללית,כמעטחיתהההקשבההמהומה.עלשלטרובסוןפולשל

לקצב.והתנועעוהערבהבסלקולקולםצירפואףאחדים
ממקומוליטאיקםהקולניים,הדבריםחילופיכששבו ,השירבגמר
לאבדצריךלאאבלמודאגים,לאשאנותחשוב"אליוסף.אלוניגש
אמר.האמונה,"את

יוסף.השיב ,,לשמחה,מקוםאין ,אופן"בכל
משהו,"אותךלשאול"רציתיכמהסס.ברינההביטליטאי
יודעלא"אניהברזל.מעקהאלונשעןמעטנסוגוליטאיקםיוסף
פתח ,,במועדון'מקיימיםשאנוהפגישותעללךסיפרגדעוןאם

חדשה,אווירהלהכניסמשתדלים"אנוכמעט.לוחשנמוך'בקול
בברית-המועצות,המדעהישגיעלהרצאותלנוהיותרבותית.יותר
מאודהרצאותואראגון.סארטרעלבמערב,המתקדמתהספרותעל

בעיותעלהרצאהנתןגדעוןגםפוריים.דיוניםוהיומוצלחות,
לארגןהצעהלנוישעכשיובאוניברסיטה.הערבייםהסטודנטים

זהמארצות-המזרח.האינטליגנציהשלקליטתהשאלתעלערב
בחשבון,"שבאהאישאתהוכמובןחשוב,נושא

פגישתואתתמידליוסףמזכיריםהמנומסתונעימתוהחרישיקולו
חדשעולהבעלי-מלאכה.שברחובהמפלגהבמועדוןעמוהראשונה

חומרלקבללתל-אביבונסעגחלמפלהצטרףמקרובשזההיה,
ובטרםלמעברה,לשובממהרהואאםאותושאלליטאיהסברה.

קולבאותו ,וביקשוכרוזיםצרורלומסרלהשיב,בידוסיפקיהיה
העיר.שבפוכריהמפעליםאחדבפתחאותםלהפיץומנומס,חרישי
אחריגחהמפלשלהמסורתילקונאמןשנשארהוא,מסורחבר

גדעון.שלהוריוגםכךסנה.משהשללקבוצתוהצטרףולאהפילוג
החומותבעיניווהקפואים,המנומשיםבפניועתההביטהוא

ענה.ולא ,בוהמרוכזות
עוויתהרטיטהפיוובשוליליטאיהמשיך ,,מומחה,אתהזה"בנושא

מבין"אניפתאומי.כאבעללהבליגהתאמצותספקחיוךספקדקה,
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חברבשבילך'טובגםזהלמצוא.אפשראחדערבאבלעסוק,שאתה
הציבור,"עםבקשרלהיותיוסף,
יוסף.השיב "'הציבורבתוךחי"אני

אלה,"מנושאיםרחוקקצתשלנוהציבוראבל"בוראי.
שלהבעיותאתלהביןניסתהשלאהמפלגהשלהגדולההטעות"וזו

ממנה."התרחקוהםולכןמארצות-המזרח,העולים
הזאת."הטעותאתלתקןרוציםאנועכשיואדרבא,מסכים."אני
ומידקצרה,שתיקהאחרייוסףשאל "?אחתהרצאהתועיל"ומה
קליטה."במונחהשימושאתאוהבלאבכלל"אבי :הוסיף
ויכוח."איןבזהפגומה.הקליטהמריביות"כל
שורשוכאןכפייה,עלבנויההיאפגום.מכניזםעלבנויההיא"כי

הרע."

שאתה"שמעתי .כוונתואתשהביןנראהשלאליטאיענה "'כן"כן'
זה."עלכותב
מנסה,""אני

פניו.עלדקוחיוךבזרועוליטאיאחז "'סיכמנו"אז
ההרצאהלמועדהצעהלושיעביראמרוהלהענה,לאיוסף

 .גדעוןבאמצעות
לאברורדבראךסקרני'במבטשלהםהשיחהאתליוותהרינה

אליהם.קרבעזרארוסיים.שיריםמהפטפוןעלובינתייםתפסה.
בלגלוג.אמרעבריים,"שיריםכנראה"אין
בכיסאו.לשבתוחזרכמתגונןליטאיהגיבלא?"למה"יש.

עזראאמרמרדאר,"לילאאוכלת'וםאוםמנגניםלפחותהיו"אילו
בערבית.ליוסף
לרינה.יוסףהסבירבערבית,"שיריםשינגנורוצה"היה

דעתו.אתעזראנתןבורחים,"היו"כולם
המעקה.עללידהלשבתחזרויוסףהגיבהלארינה
 .בשעונועזראהביטללכת,"הזמןשהגיעחושב"אבי
מחכה"אניבכתפה.משכהוהיאבדעתהכנמלךרינהאלנפנהיוסף
 .אמרקפה,"לכוס
מהם.ודחקעזראפסק "'מוותראניהקפה"על
גםאיןירח.איןהרקיע.פיסתאלעיניוונשאסיגריההדליקיוסף
 .אווירטיפת
רינה.שאלהליטאי?"ממךרצה"מה

הרצאה.""לתת
 "?"והסכמת

בינתייםשהתיישבבעזראבהביטוהשיב "'אחר-כךלך"אספר
 .בחיוךהוסיף "'דעתואתשינה"עזרא .הלךולאבחדר
עינייםבצמצוםוהקשיבהמעקהשלהברזלסורגיאלנשעןהוא

ורוגע.עדיןערשכשירהזורםהטנורלקול

בצאתם,אליהםשנלווהעזראסחפגישות,"שתיעל"ויתרתי
כבראבלכיאם',ב'עומרבחורהעםהערבאתלבלות"יכולתי
לגדעון."הבטחתי

יוסף.שאלואותה?"הבאתלא"למה
בפוליטיקהבחורהמבינהמהבכללכזה?משעמםלערב ?"השתגעת
מרינה,"חוץברינה.והביטצחקהואח'רושצ'וב!"שלובטילים

כמובן."

בתווך'הלכהרינההמוניות.תחנתלעבראיטייםבצעדיםהלכוהם
שהמשיךמעזראומתעלמתמחרישהחזה,עלמשולבותזרועותיה
ודעתואותומעודדיוסףבעודבחורות,עםבהצלחותיולהתרברב

אךנקטעה,והשיחהבנפרדישבוהםלמונית,בעלותםעליו.זחוחה
שרינהאלאאתם,בשיחהלהמשיךעזראביקשלתל-אביב,בהגיעם
אליו.גבהמפנהכשהיאיוסף,אלונלחצהחוסר-סבלנותגילתה
בכיכרקלהשעהעמדוכךבשתיקה.והצטנףבזרועהאחזיוסף

למונית.ממתיניםהמושבות
ועלברינהבהביטולבסוףעזראאמר "'יותרלכםאפריעלא"טוב,
טוב,""לילהנבוך.ספקאירוניספקחיוךפניו

מהם.דחקמשאךרינההפליטה"מטומטם,"
פיה.עלידויוסףנתן"ששש,"
עיניהאתבותלתההיאשכזה!"גועלילי.אכפתלא"שישמע.
 .חזהואלראשההצמידהומידהתכולות
עלזרועואתכורךכשהואאמרלהתרברב,"אוהבהוא"לפעמים

גבה.

השיבה.אידיוט,"סתם"הוא

לו'חיתהעמומהותחושההרךשערהניחוחאתלקרבושאףיוסף
שהכירהמיוםנמשךרינהאל .משליטתושמטיםבשהדברים

חשש •באהבתומלהודותנזהרעצמולביןבינואךבאוניברסיטה,
גילו'בתאינהרינהכשלובות.בדמיונוצייראל-נכוןנפש.ממפח
ארבספרו'בביתלעבודהזמינהואף-על-פי-כןעולמו'אינועולמה
בימיםשהלפוגושמחהמנהלבפניעליהגונןבוקר'מדילבואה
ידידתו'חיתההיארביםבעיניהאוניברסיטה.באולמותקבועים

e ~ ר

ןבמצב 'עrלמראיתזהשכללעצמו'ומשנןחוזרהיההואאבל
תקוות.בולתלותלוואסורחלוף,

סיגריההציתלמכוניתובהיכנסםהמוניות,תחנתאלהלכוחבוקים
פניובצדודיתוהביטהידובכףהחזיקהרינה •החלוןבעדוהסתכל

גביניועשן'שרשרותבאיטיותהשתלשלוהמגונכןמאפוהמוצלים.
שערהנתנצנצההשחורשפמוובשוליעיניועלחיפוהעבותים

השחומיםלפניוהדרשמוסיפותבצדעיו'גםלבנותשערותלבנה.
מאחיזתהידוכףאתשחררוהואבכתפולחיהחככההיאהמוארכים.

המפושקות.ובשפתיהבפניהונגע

בטוחהייתילו"אבלחרישית,סחמוקדם,"באתישלא"טוב
שיציאתוהוסיף,ולאהסכיתבזמן,"באהייתיודאישתבואי,
אתהכובשיםכיסופיםאותםמכוחאלאחיתהלאמהביתהמאוחרת

לנסיגה.מוצאלאדםמותיריםולאוהנפשהגוף
הרצאה."לתתהסכמתאםליאמרת"לא
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 ,, •גדעוןשלרעיוןהיהשזהחושב"אני
לא?""ולמה

מצפיםשהםמהבדיוקלאזהלומרלישישמהאבללא.למה"כן.
לשמוע."

 ,,לשמוע?רוצים"ומה
המזרח."מעדותהאינטליגנציהקליטת"על
 ,, .שלךנושאדווקא"זה

איןגם .להבינוניסוולאאליוהתייחסולאשהקומוניסטים"נושא
מוסכמות."עלאמוניםהםאותו.שיבינוסיכוי
ליטאי."עםדיברתאיךראיתיאליהם.הערכהלךיש"אבל
אתמזעזעלאדברששוםמאמינים,לאנשיםהערכהלייש"כן.

 ,לומראיךלפעמים,אבלגדול.דברזהכשלובות.לאגםאמונתם.
בהתלהבותנסחפתאתגםהערב.כמופתטיים.נראיםהם

הכללית."
הואקסטרו.אתמעריצהבאמתאניאבלבעיניך.חןמצאלא"וזה

חושב?"לאאתהגדול.מנהיג
אחתפעםלפחותשנפגשתיימיםהיוליטאיעםאגב,"בהחלט.
בשבוע."

שהיהעלומה,תקופהאותהעל ,עברועללדעתרינהחיתהסקרנית
כךכלאז.נראהאיךלתארולהקשהופעילות.אמונהשטוףהואגם

 •אותואופףמסתוריומשהו ,ועצורחולמני .וחבורתומגדעוןשונה
אומתחמק, ,אותוששואלתפעםוכל ,בעברולדבראוהבלאגם

הדרךובהמשךשתקההיאאחרת.להזדמנותהתשובהאתדוחה
מהנהגביקשהכךבתוךשערה.אתוסרקהמארנקהמסרקהוציאה

ז'בוטינסקי.בפינתלעצור
עלביעף.בוחלפומכוניותורקבן-יהודהברחובעמדשיממון
רינהבאיטיות.שנעודמויותבשתייוסףהבחיןהמקבילההמדרכה

בעקביה.חליפותונוקשתשורכתחזה,עלמשוכלותוידיההלכה
אתשובמלכרוךונזהרולכאןלכאןראשומפנהלצדה,הלךהוא

ועמוק.שלולילבדמיהיהשרויז'בוטינסקירחובגווה.עלזרועו
גליהתגלגלואי-משםבוד.דאורנשתמרומרפסותחלונותבכמה
ודומהחזהעלרכוןראשהברינה.התבונןהוא .ונדמוצחוק

ישאםלדעתואיןלפעמים,ללכתנוהגתכךבהרהורים.שמכורבלת
 ?התגוננותושמאעצמה.בתוךהתבצרותאו ,כלפיוהתאדשותבזה

 ,חיקואלנלחצהקלהשעהלפנירק .בזרועותיולאמצההשתוקק
איזהבהלהבחיןביקשהואביניהם.חוצצתחומהכאילועתהוהנה
רוךאלאבהמצאלאאך ,אליומלוכסןמבטאיזה ,מעודדאות

כאחד.ומסעירדומםמרוחק,

חזהאלרכוןעדייןראשהעמדה,היאהביתלפתחבהגיעם
עיניהאתאליונשאהוהיאבכתפיהאחזהואמשוכלות.וזרועותיה

שקטעהבירכושריריםהתכווצותהרגישלפתעסתום.תימהוןבמין
פיה.אלפיווהצמידאותהמשךובאחתהתאפקהואאך ,נשימתואת

זרועותיהאתהפרידהולאעיניהאתבותלתהשובהיאמשהרפה,
אתולשרףממנהידולהסירחששאך ,אותוייסרהירכוחזה.מעל

בסוטהורינהלאוזניהםהגיעוקרביםאנשיםפעמיהכאב.נקודת
ירכואתלשרףהיהיכולבחשכה,חפוייםהכניסה.פלויזt,לתוך
חיקו.אלאותהואימץשבההולכים,ומשדחקו ,עצמועלולהקל
חבוקיםנשארורבזמןנשיקות.לווהחזירהלונענתההיאעתה
הטרופה.מנשימתםלבדמהםיצאלאוקול

לאהאור.אתלהדליקבליבמדרגונךלעלותרינהפנתהאחר-כך
כשרויבעקבותיה.לעלותוהחלדבראמרלאהואגםודברלואמרה
גרהשהיאידע •בראשוהתרוצצומבולבלותומחשבותהיהבחלום
לפתחרקהמדרגות:לגרםנכנסלאמעולםאךהשלישית,בקומה
הוציאהרינה .לדרכווהולךממנהנפרדהיהושםאותהליווההבית
אמרה, ,, ,אחדאף"איןהדלת.אתופתחהמארנקההמפתחותאת

מאמין.כלאכלשהונרתעזאת,לאמירהשציפהוהוא
בונתלתההיא ,ונבוךמהססאחריה,ומשנכנספנימה,חמקהרינה

אלגלשובחוזקה,אותהלפתוידיו .עורפועלזרועותיהושילבה
והגמישהדקגופהמהרצפה.הרימהאחדובמחיעגביהקימורי

נשמטראשהילדה.שלכגופהועדיןזעיר ,בזרועותיונתקפל
עמוםחרחורכגחלים.עיניההנצוהפרוזדורובאפלולית ,לאחור
רגליותופת,יסודיאותויסדהירכופצועה.חיהכחרחורממנועלה
התאמץזאתעםתחתיו.ימוטקטמעטשעודלוחיתהוהרגשהרטטו
בדלתשנתקלעדקטנותפסיעותופסעלרצפהלהחזירהשלא

שכשתלחחאוראלומתנכנס.והואבארכובהמשכהרינהזכוכית.
ולידהשםחיתהמיטהקלוש.באורהחדראתהאירהפתוחמחלון
 .נפשואתעודידעולאהמיטהעלאותההשכיבהוא •זעירשולחן
גבההפכהרינהזה.לצדזהעירומיםשכבוהםמכןלאחרשעה
עלנגררתוהזיעהאבריםרפויגבו,עלשרוענשארוהוא ,אליו

• 

למיסהמעברסביב.הסתכלהואמרחוק.נשמעשעוןתקתוק •צווארו
תמונותשתיכתיבה,שולחןהפתוחהחלוןבקרבתספה,עמדה

חודרולאכמעטאוירהחלון?פונהכיווןלאיזה •בקירתלויות
משוכהאחתרגלבאפלולית.הלבינורינהשלמערומיה .בעדו

והענוגההזעירהרגלהוכףעליהמקופלתוחשביההמיסהלאורך
כל-כך."מהריקרהשזהחשבתי"לאבשלווה.להנחה

שמעהלפתעאךנרדמה,שהיאחשבוהואבדממה,צללודבריו
צוחקת.

 ,,מצחיק.לא"זה
השיבה.מצחיק,""אתה

 •אליואותהומשךאמר ","אולי

בלסשלהראשוןלרומןבהמשךשנכתבמזרח""תל-אביבהרומןמתוךפרקים
במגרהכתב-הידשכבשנהמשלושיםלמעלה •נזמנופורסםלאאך '"המעברה"
 .וסגנונומבנהועלשמירהתוךלדפוס,והתקינוהמחבראליוחזרולאחרונה

קדם'.'"בימתבהוצאתבקרובלהופיעעומדהרומן
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פרטיתמלחמהפצועהמטאדורית

ריחאתלטהרא;הבתהיא
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א;3כה~~ין ij ם:;גו~ה
ערותהאתנ;שכיםהם
צררח ...חיל ..מתשפ'יהדע

-,'' • T -: • •• -

להלהכאיבאהבהמש;ךךגם
--: •• - T _ • ; - : T __ _ 

נבררחמהבת;ךכשאינך;

עבר T~חמםל~~לע;לם .~חם
 Tנחילה ;חשה iלר;ב,כא•~ה

: T T T ' : T 

 H1Vל;ק;ר~ים w~סרירוס
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 ם;,~;ק~לי~~ק~ים;ת nזp~זpסךק;
א,·םנפצעפ;תהאתת nפ;תהיא

• --.'' T - '.' : T 

1 

MAX BECKMANN עבעהסחיצ!זרtוה ---: . : -:· -
ך;שם 1914:באתההנההאנ;שי

•: : T • ••' T -•• 

ם wנ; UNIER DEN LINDEN:בכנר

צ~עשל:במער:בלתהארמ;נ;ת-את
:• T -: : --: :• :• :• 

סר;ע,ןיםל~ע,מ;~ים~ק~יב
ננס!זתםסביבמהחמלה

תם Q~ךצ;ף.כלעלענגמת
ם Tהיל;יפחדמפיצתננכר
 ·ד:---- ·: ד•-

מו~י~ת ר;:סלל vחךהוד
~ת 7ק;ן;הך:ךףריק

הפ;לטתנהמהעירשלרשמים
: T •• : • '." • T -."' :• 

~נ:וי~ת~ת~~ריס ij~יסקיא

 :ה~~דיt~ךא~ראדםשנגשעדהכנר
~לחמה?" ת~ך;•פ~נשעה T•מצ!זראתה;,ניצר

•• --T : -•• : דד: , • , T T 

2 

 . .רו~;ת p: ם:~~קן~:ם~ךשםן
תות f~בתו~ים tryי fך~~זה 9 י~~;ת nךי

ע~ש~ע.ל.י:ב~דיםעכ:בר;שיםנא;ס
ח;~ש ·י;~ף ry ·~:~סזית~ף iאחק~פומחי

~~~נות~יר;םשוח;ת ij~יןןץ
ה 9~,לי!ז;או wה~בעיםבבלילט;בע
זpינjה ijל~~י;נ;ת T~םרמל~םש;מע
ךנות ijע;לם ·ת~~~ין םך~~·ג~ר ··ל~

ת tpע f~~!זות ij י~ך~;~קצ;ת ר~;~
~ך~~ים~~צועים~ק~ים ij .הרגעים
~י~ים ijכלד y:בזוב~וס.מפי;,ה~ית
ת tp ~ל f T י~~~~ץ• i•ל~חד; p:~~קום

;דור.r:יעוד ל~~~ת;~י fצוןהל fwד~י;ן
ס~רור"~סענויןח~~רtיע,נוגזה~ה ry :ך~ז

סוף

תיו Qע.ל.ה ;מ~:בחךך;שהתי:בשס;פר
 T •השפה•בכלוביתיו iרג~נ;לא

 זr~;ס~לל~ד~ ry:סעם~סינקר: ··ם~
יו ס;ר:~ל f~תף Q ~לי~ת; p:~ל

י;נ;ת ~~עם~הס~םח pל
~ח;ףiב~ליםש;בךאלוירד

ח;ף 9לל~ליםנ;ה,ן~רו~ל~ם
ע;נ;ת ה~~~;ר r ~~תיסם .r ~.ע~~

ת; fס~לף~ל f ~ךי )qtמ; p:ן~קט
~סת;ך~דש?ד~ר רר.r,;יין י:ז~~לא
זק,טט;ךכנאוםמהפנטח;ל·נמ~ל
מ;ת; 7~ס~ה~י iס~י~ס~ךסק- i;סה

~לל;~תח )jל~זס~ךבד y הס~~~
 ;לי~~~ וק~,~סך~ים~תךזק~ן
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ןתיזל סומע

ארועיםספרים,מוספים,

חבריםעםסולו,

רומן .חבר ,סופר ,אינטלקטואלבלס,שמעון
בנוף .לאורעתהיצאעטומפריחדש

יוצאסופרהואבלסהישראליתהסיפורת
אופציהוהמסמן ,שלובדרכוההולך ,דופן

,,,(הוצאת"סולשלוהחדשברומןאחרת.

למאהעדותולהרחיקבחרפועלים>ספרית
ביןהמשתרעאחרולנוףהקודמת

סולו","ז'אק ,גיבורולפאריס.אלכסנדריה
התיאטרוןמייסדשלודמותוחייופיעלבנוי

יעקבהיהודיהמחזאיבמצרים,הסאטירי

משתקפת,הזה,הרומןשלבמתווהצנוע.
בלס,שלהאוניברסליתאמונתו ,דומני
אירופהואת ,כולוהמזרח-התיכוןאתהרואה

אחת,כתרבות ,הים-התיכוןלחופיהשוכנת
רב-לשוניתמעתירה,מגוונת,רחבה,

אתלהתורמיםשוניםעמיםשבניוסובלנית,
הסגוליות.תרומותיהם

מיטיבה, ,בספראחתמשעשעתאפיזודה

הזה.התרבותיהמרקםאתלתאראולי,
אליהבפאריס,ערבארוחתעלשםמסופר
אורחים,שניעודעםיחד ,סולוז'אקהוזמן

מאוקספורדשמיתלבלשנותפרופסור
שדיבר ,הבלשןמאמריקה.שחזרודיפלומט
ידענותוועלובאןארנסטעלרבהבהערכה
גםלהפגיןניסהועברית,בערביתהמופלגת

שלגלגולןאתלהסבירוהחלידענותהוא
אתשקנהזה,בלשןאחרות.מלשונותמלים
זרותשפותהחוקרהספרים,מןידיעותיוכל

ולאניירשל"שפות ,בהןדיברלאשמעולם
סולו:שלרוגזואתמעורראדם",בנישל

משפטואמרתיאותולהביךהחלטתי ... "

והואהבין.שלאכמובןמדוברת.בערבית
הואהשמיותהלשונותשחקרלהסבירהתחיל

פיעללפתחהחלהאךשאירופהחדשענף
אמרתי ,לוהנחתילאוכדומה.מדעית,שיטה

הריהוהזה,המחקרשלהחשיבותכלשעםלו
בשבילכםכיקולוניאלי,בחותםטבוע

כלומר ,הספרלשונותהןאלהושונות
ערבהםבהןהמדבריםואילומתות,לשונות

להחלץכדי ...אותכםמענייןאינושכללרב,
'אגב,בשאלה:אליפנההוויכוחמהמשך

עכברכמוהיהזהמקורו?'מה ,סולושמך
לואמרתיבמלכודת!ונופלמחתולשנמלט

לתחוםישירותגעתהנושאלהבאמתשזו
המשפחהשמוצא ,אמרתימספרים, .שלו
העירשםעלסווילה,היהושמהמספרדשלנו
נדדההגירושאחריאבלהתגוררה,שבה

השש-במאההתיישבהולבסוףלמקוםממקום
ובינתייםשבאיטליהבליבורנועשרה

זה ,לואמרתי •סולווהיההשםהשתבש
הסברישליכי ,בומפקפקאניאבלהסיפור

השםמקור ••.במקורועברישהשםוהואאחר

שאומריםהתפילה'סליחות',המלההוא
שביןהנוראיםבימיםבבית-הכנסתיהודים

אחדכי ,כיפורליוםהעבריהשנהראש
והיהבבית-הכנסתשמשהיהאבותימאבות

סליחות!''סליחות!וקוראברחובותעובר
כך ...המשפחה!לשםזומלההפכהומאז

רגעומאותו ,שלובזירההבלשןאתהבסתי
הערב",סוףעדפיואתפתחולאכמעט

רביםאלמנטיםנזכריםזוקצרהבפיסקה
-לשונותמפגשכולו:ברומןגםהכלולים
מערביות-דעותמפגשושמיות:אירופיות

אתכאןלראותנוכלנרצהואםומזרחיות,

האנטי-למאבקיםרמז'האוריינטליזם':ניצני
בעיקר ,הספרעוסקבהםקולוניאליים

(המתרחשהבריטיםנגדמצריםשלמאבקה
גלגוליבצרפת>:דרייפוסלפרשתבמקביל
ועוד:התיכוןהיםעמיביןיהודיתמשפחה

 .המספרשלההומור ,לכלומעל
יוצריםלקבוצתמשתייךבלסשמעון

ייחודית,קבוצה-עיראקיוצאיישראלים
-מיוחדתלבלתשומתהראויה ,לינדמה

סמי ,עמיראליהסופריםאתגםהכוללת
ששוןהפרופסוריםואתמורהשמואלמיכאל,
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המצטיינתונוספים,שנהב,יהודהסומך'

אוניברסלית,תרבותאופקים,ברוחב
מחבריאחדיםוחברתית.פוליטיתורגישות

שבועותמספרלפנייסדוזואינטליגנציה
העםעםלהזדהות"האגודהאתבתל-אביב
שניכיאירוע,באותואמרבלסהעירקי".
"הרצוןהאגודה:להקמתאותםהביאוטעמים
הסובל'העיראקיהעםעםהזדהותלהביע

קיוםתולדותאתבתיעודלהחיותוהשאיפה
('הארץ'בעיראקהמפוארתהיהודיתהקהילה

30.3.98 (. 

סובלעיראקעלהסנקציותמהטלתלדבריו'
 .חרסייךסדאםהעריץולאהעיראקיהעםרק

כיווןשלטונו'אתמבצרותדווקאהסנקציות
מאחוריו'גומברהאבשללכדמתשהעם
נגדו.להתקומםבמקום
אינםשהםחשיםוחבריוהואכיהוסיףבלס

בעםתמיכתםאתלהביעשלאיכולים
ושמרודורותבמשךחיושבקרבוהעיראקי

"זהוהמשותפים.מהחייםטוביםזכרונותעל
מדגיש,הואלו".חייביםשאנחנומוסריחוב
מפתחעמדותתפסובעיראקהיהודיםכי

אתיצאוהםלכאורהרבים.חייםבתחומי
בעקבותלמעשהאךהחופשי'מרצונםעיראק

אותםשאילץמצבנוצר ,'-48בהמלחמה
מאחוריהםהשאירושעזבוהיהודיםלצאת.

העבראתגםאלאומעמד'רכושרקלא
"בבתכאשרשלהם,המורשתואתשלהם
שורשיהם".נקטעואחת,

האחרוןהיהודיהדורהאגודה,חבריבדעת

הקהילהשלסיפורהאתלספרבעיראק,שחי
ולהדגישוצלליה,אורותיהעלשם,היהודית

שנישלהמשותפיםהחייםמורשתאת
רקמודגשבישראלהלימודבספריהעמים.
שלשלאמיתובעודשם,היהודיםשלהסבל
טובים,אחרים,חייםגםלנו"היודבר

בלס.אמרלתעד",רוציםאנוואותםבעירק,
עללדברינוגםמתקשרתזו'אחרונה<הערה
להלן>.זה,במדור"תקומה"סדרת
מןנוסףקצרבציטוטלסייםרוצההייתי
שבלסהזההזןאתסבורני'המציין'הספר'
קיצוניוגםרדיקליגםלהיותהיכולמייצגו,

וחם:אנושיתמידאךהעקרוניות,בעמדותיו

ים-מחלההיאשהאהבהפעםליאמר"ז'אק
בה,לוקההאירופיהגברגםאמנםתיכונית.

 " ...לעולםממנהנרפאלאהמזרחאישאבל-

"תקומה"עלהאגדה

אחדעלשציווהסיןקיסרעלמספרתהאגדה
המיןתולדותאתלולכתובממלומדיו

וכעבורלמשימההתמסרהמלומד .האנושי
שיירתעםהקיסרלארמוןשבשניםמספר
"קצר",הקיסרלואמרספרים.טעונהגמלים
מחציתעםזמןכעבורושבהמלומדהלך

"קצר",הקיסרלואמרהכמות.
הקיסרלואמרהכמות.רבעעםהמלומדשב

הקיסרלואמראח.דספרעםשב"קצר".

עבדונולדו'"הםאחד:משפטכתב"קצר",
ומתו".

פאראפראזהשלבדרךהאגדה.כאןעד
העדתיבפערשעסקהפרקעללומראפשר

משפטב"תקומה"השחורים")("הפנתרים

האמנם?והתמרדו".קופחועלו'"הםאחד:
מאודמקוצרתאמתאבלאמת,זוגםכמובן'

עםושלום,חסחלקי'אין •למדיוטריוויאלית
דוגמתמימין'הסדרהעלהביקורתמותחי
הדורשיםשרון'השראולבנתהשרה

נהנהאיניזאתעםלהפסיקה.אולהסירה
יוצריהכילישנדמהמאחרבמיוחד'ממנה
אתלתארהנוטהקונספציהבשבינפלו

שלכ"היסטוריההאנושיתההיסטוריה
נקודותתמידהןהעוולותאמנםעוולות".

בעיתון'כותרותכמוביותר'הבולטותהציון
- good newsכינאמרכברשהרי no news , 
אינןטובותשחדשותכשםממשאולם

שאינםמעשיםכךעיתונאים,מעניינות

היסטוריוניםמענייניםאינםעוולות
זושגישהדומני'אלא,לפחות).(מסוימים

ולמדיהלעיתונותלרועץחיתהמזמןכבר
היאוהיוםבאמינותה,מעטלאופגעהכולה

כולנוכיהללו.בהיסטוריוניםגםפוגעת
יודעיםאבלהעוולות,אתמכיריםכבר

אםביניהן.שהתרחשמהעלפחותהרבה
עלוהתמרדו"קופחועלו'"הםהמשפט

"הםהאשכנזיםעלתאומו<אוהמזדהים,
האמת,כלהיהודיכאו")השתלטועלו'

קיימת.חיתהלאכברמזמןכחברהישראל
קצתוגםקיימתעדייןשהיאהעובדה

מוצנעתידיעהקראתימכבר<לאמשגשגת
חדשותאינהכאמור'כי'(מוצנעתבעיתון

בעולם 47במקוםדורגהשהיארעות>
הבינלאומיות,והחברותהמדינותברשימת

התוצרמבחינת ,למשל IBMו- t&tלפני
מוכיחהבשנה>דולרמיליארד 88עםהעסקי

אתלחשוףהצליחולאהסדרהיוצריכי
קופחועלו'"הםהמליםשביןהאמת

מבליושובשובעליהןחזרואלאוהתמרדו"
 •יותרומעמיקהחדשהבראיהאותנולזכות
וחשובה:רבההכוללתתרומתהזאת,ובכל
מכלהישראלי'אתומעוררתמרגיזההיא

למחשבה.המחנות,

 )א(החכמיםשלטון

ישראלי-טוןענתמאתהחורבן""אגדות
 168בן-חייםהללספרית ,המאוחד<הקיבוץ

החורבןב"מסורותהעוסק ) 1998עמ'

למדיטעוןספרהואהתלמודית"בספרות
המצומצמים.ממדיואףעלביותר'דחוסוגם

החורבןבסוגייתעיסוקשכלדומה
עדיין'הואהקדומה,הישראליתבהיסטוריה

כאןקיומנושלחשוףבעצבעיסוקשוב,או
באשהדברכפיכיחידים,ואףוכמדינהכעם

שלהאישיתבהקדמהגםמצמררלביטוי
חיתהכישם,מספרתהיאלספרה.המחברת

לראשונהכשראתהלערךשש-עשרהבת
לילב"תיקוןזההיהגמרא.דףבחייה

בקיבוצה,איילימאירד"רשערךשבועות"
השיעוראחרייזרעאל.בעמקדוברתקיבוץ
הדובר'שהעלההמוסריתבסוגיהדיוןנפתח

בית-הספרשלהתלמידיםטוביהשתתפובו
חודשיםגרים.הבואחיהשביגםובהם

יום-מלחמתפרצהמכןלאחרספורים
לאכברצעיריםמאותםורביםהכיפורים,

שלה,אחיהשניגםבהםהחיים,ביןהיו
השאלותלדבריה,ז"ל.ישראליודדיאפרים

העתיקים,המקורותמןאזשנדלוהקיומיות
חילונית,יהודיתזהותשלמשמעותהושאלת
המשפחתיהאסוןבעקבותממנההרפושלא

ללימודיבבגרותהאותההוליכווהלאומי'
התלמודית,והספרותהיהודיתההיסטוריה
הדוקטור<עבודתזהספרשלולכתיבתו

מאז.מעגלסגירתמבחינתהשהואשלה>
בכולנוגענוכמוהחורבן'נושאואכן'
אלה.בימיםגםראשינומעלומרחף
מלוקטותבספרהנידונותהחורבןאגדות

ובא,איכה-שוניםמקורותמארבעה

א'נוסחנתןדרביאבותבבלי'תלמוד
עלאגדותכתריסרוכוללות-ב'ונוסח
המצורהטלתקיסר'נירוןובר-קמצא,קמצא
והרעב,האסמיםשויפתירושלים,על

 ) T(ריב"בן-זכאייוחנןך'שליציאתו

העירהבקעתהרשע,טיטוסמירושלים,
המחברת,שמסבירהכפיהמקדש.ושויפת

לתיאורבסיסלשמשיכולותאלהאגדותאין
עלרבותאותנומלמדותהןאבלהיסטורי'

אחדעלהחכמיםשלהסתכלותםדרך
ביותרהחשוביםההיסטורייםהמאורעות

היאלפיכך'המחקר'מסרת •עמנובתולדות
שלההיסטוריוגרפיהאחרלהתחקותניסיון
מיהםכגוןשאלותעלולתהותחז"ל'

אלוולזכור?לספרבחרומההמספרים?
וכדומה.מסיפוריהם?משתקפותמגמות
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שפרץרומי'נגדהגדול""המרדכשלרן
המקדשביתוחורבןלספירה, 66בשנת
 ,כבירםראומםיאירוערקלאהיו , 70בשנת
בהיסטוריהמרכזיתדרכיםפרשתגםאלא

בר-כוכבא,מרדנוסף,מרדחרףהיהודית.

הוא,גםונכשלשנהשישיםכעבורשפרץ
בעםומובילמנהיגכמעמדשיצאמיהרי

מעמדהיהמהחורבן'כתוצאההיהודי

"הקנאים".אתההנהגהמןשדחק"החכמים"

אתלהנהיגשיכלואלההיובלבדזחכמים 1
והלאומיתהדתיתוהיצירההחייםהמשך
העדרשלבמצבאורומי'שלטוןתחת

שסדםלהישגיםלהגיעואףמדינית,ריבונות
החכמיםשכבתשלמבחינתהכמותם.נודעו
מעמדםבעיצובמכונן""מאורעהחורבןהיה

החלהואילךמכאןשיםתם.שלובשגשוג
שיםתםועוצמתה·הקפהמלואבכללהתפשט

שכבשהשבעל-פה,התורהעיונית,הדתית-
שכבותכלבקרבהבכירמעמדהאתלה

כולוהיהודיהעםנחלתונעשתההחברה,
שנים.מאותלמשך

"מסורותשלאפוא,העיקרית,המטרה
אומרתהתלמודית,בספרותהחורבן"
החורבןסיפוראתלספרלאהיאהמחברת,

וההישרדות""ההצלהסיפוראתאלאעצמו'
תהליךאתלחוללעתידיםשהיומישל

לפיכך' .שלאחריווהשיקוםההתאוששות
נדחקלעבר'כברהשייךהמקדש,ביתזכר

אתשהובילהמנהיגשלדמותומפניהצידה
זהמנהיגהחורבן.שלאחרלתחיההציבור

שסיפורהריב"ז'בן-זכאי'יוחנןר'היה

עםפגישתוהמצור'בעתמירושליםיציאתו
יבנהלי"תןממנוובקשתואספסיינוס
רוחנילמרכזבהנהגתושהפכהוחכמיה",

הלאומילמרכז~לטרגםיבהחדש,ותורני
מסורותבכלוהמרכזיהארוךהואשחרב,
 .) 97<עמ'החורבן

האסמיםשויפתעללו'קודםבסיפורעוד
שביןבעימותפוגשיםאנובירושלים,והרעב

"לחכמים"הבבלי>גירסת(לפי"הבריונים"
ונזכרמהםאחדהואהריב"זגםכאשר

לתארמיםיבזואגדהשלהפתיח .בהמשכו
ששררההמתחרווייתהאווירהאת

הצדדים:ביןהמצורבעתבירושלים
להםאמרוההם.הבריוניםבהםהיו ... "

(עםעימהםשלוםונעשהנצאחכמים:
להםאמרונתנום.לאהרומאים>.
להםאמרובהם.ונילחםנצא(הבריונים>:

(הבריונים>קמו .הדבריסתייעלאהחכמים:
והיהוהשעורים.החיטיםלאוצרותושרפו
בתמרתאעלעודמסופרבהמשך ,, .•.רעב

ברעבשמתהירושליםמעשירותבייתרם,
בדברים,התוכחהמתוךפסוקיםועלהזה,

ריב"ז.עליהשקרא
אינו"בריונים"המונחכימעירההמחברת

בושבחרמונחאלאמקורי'היסטורימונח
מאוחרשניםמאותכמההבבלי'התלמוד

אתבולכנותהיסטורית,ראיהמתוךיותר'
שליליתעמדהמסתבר'לבבלי'המורדים.

בשריפתרואהוהואהמורדים,נגדנחרצת

ההכרעה,אתלזרזשבאמעשההאסמים
עלולכפותהשלום,אופצייתאתלסכל

להילחםהרוציםהבריוניםדעתאתהציבור
 .) 43<עמ'
האגדותעלכאןמלהתעכבהמצעיקצר
שלהשוניםהנוסחיםעלאפילואוכולן,
בכלהמשקףמירושלים,ריב"זיציאתסיפור
המסורותשהריבמקצת,שונהגישהגיוסה

ובבלבארץ-ישראלוהתנסחועובדוהללו
אתרקנזכירשנה.מאותכשלושבמשך

המחברתעומדתעליהןהעיקריותהנקודות
זובאגדהלראותישראשית,בסיכומה.

לספקשנועדסיפורכלומרייסוד","אגדת
וכינוןהחכמיםהנהגתשללצמיחתההסבר

שנית,החורבן.לאחרביבנהמוסדותיהם
לבקשתהנענההרומי,המצביאתיאור
בדברחד-משמעימסרלהעבירנועדריב"ז'
וההכרחהרומיהשלטוןעםבפשרההכורח
להיותנבחרריב"זשלישית, •עימולהידבר
לבחורהיה(אפשרהסיפורשלגיבורו
התנאיתבספרותשכברכיווןאחרת>בדמות

אנסי-כדמותמתבלםהואהקודמת
פוליטית,מבחינהומתונהמיליםריסםית

פנימיתהתפייסותשללמשימההמתאימה
החכמיםשרצומסרהזר'הכובשעםוהשלמה
 .) 74<עמילהדגיש

ש"עושהספראבלחסכוני,ספרכאמור,
התמונהלהבהרתותורםבראש"סדר

עוזעמוס

העתיקהבעתוהפוליטיתההיסםורית
אלה.ובימינו

ב) 1הקנאיםשלטון

ענתשלבספרהשתוארהלמגמהבניגוד
עברההחורבןבעקבותכאשרישראלי-סרן'

שלסתהחכמים"'אל"הקנאיםמןההנהגה
שלהפוכהמגמהלפחות, ' 67מאז ,אצלנו
"הקנאים".אל"החכמים"מןההנהגהמעבר
במיוחדהדתי'במחנהבעיקרבולםהדבר

זבולוןשלמותומאזשאתוביתרבמפד"ל,
הימני-קיצוניהסמןהיוםשהיאהמר'

הדוגמאותאחתבה.רקולאבממשלה,
צביח"כשלהצעתוחיתהלכךהאחרונות

מעמוסלשלולקםיף,מחבלמתנחלהנדל'
לפנישכתבמאמרבגללישראלפרסאתעוז
שנפתחוהשלום"החיים"בשםשנים·עשר

משיחית,כתקסבה,"כתהבאות:במלים
שניםכמהלפניהגיחהואכזרית,אםומה
מאיימתוהיאהיהדות,שלאפלהפינהמתוך

ולהשליםלנו'והקדושהיקרכלאתלהחריב
אנשיםומטורף.פראידמיםשלפולחןעלינו

למעןנאבקתהזאתשהכתבסערתחושבים
ארץ-רוציםשהםובשכם,בחברוןשלסובנו
מקדשתהזאזווהמטרההשלמה,ישראל
עקוביםאמצעיםגםהאמצעים,כלאתאצלם
כפותעלשמונחמהכיהיאהאמת •.מדם

ואפילוהשטחים,עתידרקאינוהמא~יים
עצםאלאוהמלחמה,השלוםשאלתלא

 •היהודית"הציוויליזציהשלפרצופה
כיבתגובה,עוזאמרשלוםדרכימשום

אבלולווינגר'כהנאלאנשירקהתכוון
רחבלמחנהיפיםאלהדבריוכיהיאהאמת
כמוהקנאים,שבומחנהיותר'הרבה

אימיםמהלכיםשובשני'ביתשלהבריונים
אחדדברואולי •הציבורועלהחכמיםעל
שעתהוהואגסותם,גרמהזאתבכלסוב

עלרקלאישראלפרסאתעוזעמוסיקבל
הפובליציסטיקהעלגםאלאספריו'

עליהם.בהשאמרמהועלשלו'המצוינת

 )ג(לסיקריקיןעדנה

אלה.בימיםעדנהלימיןשישבאמת,נראה,
אביונתניהו'כבציוןפרופישנשאהרצאה

שנהמאהבמלאותזאבבמצודתשל'
הסיקריקאחימאיר'אבאשללהולדתו
כדבריו'הנערץ",ורבו"מורו(ביריון>,

עמודיםחמישהפניעלבמלואהנתפרסמה
שלהפופולרי ) t 3.3.98 ('סופשבוע'של

אועיוניכתב-עתהיהכאילו'מעריב',
הפרופסורדבריאתפוסלהייתילאהגותי.

סדוריםדווקאהםכאבסורדיים.הסףעל
ביןשם,אומרוכךסכנתם.ובזאתומנומקים

אחימאיר:אבאעלנתניהופרופי ,השאר
השתדלשאחימאירעקרונותכמה"היו ~

עקרונותאתהכחישהואבצעירים.להחדיר
אמונהזוחיתהוהפרוגרס.הקדמה

מוסחישלסרןלקראתקדמתמתשהאנושות
היאאלימות.מאמצעיהסתלקותולקראת
זכויותשוויוןשדרשההתנועהביסודהונחה

הסוציאליסטית.התנועהשלוביסודהליהודים
מה.במידתבכךהאמיןזיבוםינסקיגם

וכל".מכלבזהכפראחימאיר
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באהקידמהבעקרוןכפירה"מתוך-

אחימאירבאחוות-עמים.נוספת,לכפירה
אחוות-עמים,ששמוכזהדברשאיןטען

במלחמתעמים.שלאינטרסיםרקקיימים
אחוות-עמיםהומרההראשונההעולם

בשנאת-עמים".

בקדמההאמונהביטולאתשדרש"וכשם-
האמונהביטולאתדרשובאחוות-עמים,

המלחמהכמוהעמים,ביןהשלוםבפציפיזם.
אינטרסיםעל-ידימוכתביםאמר'ביניהם,
הקובעהכוחעל-ידימוכתביםואלהבלבד'

גילוייהם".ואתמגבלותיהםאת
להכרחיתחשבשאחימאירנקודה"ועוד-

הגבורה.ערכישלהטיפוחהלאומי'בחינוך
הגיבורים,הערצתעלהנועראתלחנךיש

עצמית",להקרבהתביאהיאשרקאמר'
שלהעולםתפיסתכיכתב,"כמו-כן-

מוניסטיתאלאפלורליסטית,אינהבית"ר
עלאפילולוותראסורלבית"רקיצונית.

מעיקריה".יודשלקוצו
נתביהןבבצירן

ברצוננואם"אבא",שלדבריומקצתאלה
את(נתניהו> ,הבןשואב,מנייןלהבין

עלולהואולהיכן ,והשקפותיואמונותיו
דומההיסב.להםשנקשיברצוילהוליכנו'

כמהלפחותמתגשמיםממשעינינושלנגד
כולו"העולםשובכאשר ,הללוהעיקריםמן

שבהעולם""שנאתשובוכאשרנגדנו",
לבסא(היסיבהערבים.לביןבינינולשרור

שפותחת'אנסישמים'במקמהחפרחייםזאת

אורבפינהבכללהיזהר'"צריךהבא:בבית
שייהג'נסלמן'הואאםמשנהולאגוי;איזה

אפשראיקאובוי;אוקומוניססערבי'

אויאויבים,סבונו ,אחדאףעללסמוך
חמלניצקי?עמלק?אתזוכריםואבוי;

כלאותנולהשמידרוציםכולם /המן?
לאשנאה/רקלנורוחשכולוהעולםהזמן;

מדינה/להםשישליהודיםלפרגןמסוגלים
משמר;מכלעלינוהשומר ,ביביואלמלא

'ידיעות-ומר!"רעגורלנו?היהמה
 • ) 20,3,98אחרונות'

ר .. 1
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 1:~ו
 31-+מעמ'+-המשך

בעצמיוירפדואישואיש

 .~ז iii'iע;לה ryןךר ryא..ת

האדםאלהשירמן .ה

חיתהליאירבהתייחסותהמקובלתהדרך
אתולהראותהמשורראלהלוחםמןללכת
 ,כךלהתקוממות.וכמצע·קולכבתהשיר
לקובץאלדדישראלשלבמבואו ,למשל
נשקאתישחיזעוד"הוא :"תחיילעד"בדמי
להשחיזמתחילכברהואהחירות.מלחמת

העבריתהמדיניתהמחשבהנשקאת

חרוזיאתמשחיזהואובינתייםהעצמאית.

בקפדנותממשאימפרוביזציות.ללא .שיריו
המחתרת,תאיאתפעםשיארגןמימדעית.

כלשירה.תאיבארגוןשעהלפימתאמן
מדודיםתאים,תאים,עשוייםשיריו

הפוך:בכיווןהלכהגנוסריאירהושקולים",
ספרפרסמההיאהאדם.אלהשירמן

וממנהבמרכזושהשירה ,מונוגרפי·מחקרי

כלעליאירעםלהתוודעותהדרךמוליכה

 .יוואורחותחייוצדדי
 ,יאירשלהתקבלותלהבטיחגםבאהזודרך

וקרבהאהבהפוליטיות.לעמדותמעבר
מלחמה •המחקרלנתיבותחברונפשית
שדבקובמושגיםיאירהלוחמתעקבית
שלהאהבהיאיר.שלהפיוטיתדרכובהגדרת
אתקלקלהלא ,יאירעלהכותבתיאירה,
להונתנהאותההעמיקהאלא ,המחקרשורת
כוללתהנחהמצדיקמחקרהמוצק.בסיס
משוררהתקבלות.שללבעיההקשורבכל
שלומרשימהגדולהבמידהלזכותעשוי

מצטברת,כמותבגיןדווקאלאוהתקבלות,
פואטיחידושאובלתי-רגילה,איכות
הימנוןשתרםמיייעו.דבמילויאלא ,מהפכני

בכתיבהשהרבהכמיכמוהודורולבני
התופסאלמונים","חייליםהשירמוצלחת.

והתייחסותכתיבהבכלמרכזימקוםבצדק
יהום"מסביבהפלמ"חכהימנוןכמוהו ,ליאיר

שלו"ירושליםהכסף","מגשאוהסער",
שיריםשלממעמדחלקהואזהב",

יוצאיםכאלה,בודדיםשיריםמשקפי-תקופה.
קבוצהאו ,אחדמשוררשלנכסיומגדר

הכלל.נחלתוהופכיםאחת,מוגדרת

ממעמדויאיראתמוציאהגנוסריאירה

לוואיצדהיאשהשירהמחתרת,כגיבור
הטרגיתלנפילתוההיסטורית,לשליחותו

ומעניקהלה,שקדמההגדוליםהייסוריםודרך
בשירתוהערכהכבודשלמקוםלשירתו
אתשכתבלמיהתייחסותכלהתקופה.
המקיףמחקרהבליאלמונים","חיילים
 .בחסרלוקהיהיה ,גנוסרהיאירשלוהיסודי

 ,יאירשלשירתומכלולאתלחפשיצאההיא
מחדשוהאירה ,הגנוזאלהקייםאתצירפה

 •כותבה.אישיותואתערכהאת

הערות:

שללספרהשהוקדשעיוןבערבשנאמרודברים . 1
הסקסופון",שרבשבילנו"לאגנוסר,יאירה

 , 1998 ,בפברואר 18תשנ"ח,שנס,בכהשהתקיים

אביב.תללתרבות,עינבבמרכז
היאאלדדישראלשכתבדבריםמתוךהמובאה . 2

אברהםשללספרומבואחייו","שירתמתוך
מאמרים,שירים,תחיי",לעד"בדמישסרן·יאיר
שטרן'אברהםשםעל"יאיר"הוצאתמכתבים,
 1976תשל"ו,אביב,תלמורחבת,רביעית,מהדורה

 ,)'ס<עמ'

ו lד l.תגוק

אתאמרולאאיך
קודם?זה

אהבות"מחזירקנזשלהמכררבספרו
כשפיםמעשהבעיני'הוא,קודמות"

בחלשמדוברלדעתיכשמו.לפחות
ידיותחתשהוציאהמחבר'שבספרי

"מומנטהנפלאהסיפוריםספראת
ויריעההכרסעבהרומןואתמוסיקלי"
הזה,בספרגם .יחידים""התגנבות

בולטקנז,שלהקודמותכביצירותיו
שכאן'אלאכמספר'הרבכשרונו
התחושהנוצרתלעבר,בניגוד

שערכוספרעלמתבזבזהזהשהכשרון
הקריאה,תוםעםנשאר'הספרותי

אוזאת,ולמרותרב.בספקמוטל
לגרוףהזההספרדווקאהצליחבגלל'
סופרלטיביםעשרותאליו

המבקרים.בכירישלממדפסותיהם
'ספרים'-ב'הארץ'שקדגרשון(ראה

תנסהשאלותשתיעלאחרים),ורבים
מדוע,-האחתלהשיב,זורשימה
מענייןולאחלשבספרמדוברלדעתי'
אתאמרולא"איך-והשבייהבמיוחד

קודם"?זה

חשביה,בשאלהדווקאאפתח
יותרפשוטהלינראיתלהשהתשובה

שזהלומרפשוטאפשריותר.וקצרה
נראיתזותשובהאבלטעם.שלעניין

מותירהלפחות,או,מדי,פשטניתלי
כמו'נוספותלתשובותמדירחבפתח

בשפהאוהעדר""תופעתלדוגמה,

הופךכברהמבקריםשארואצלמאוד"
ההסבריםאת .לנובללראויהספר

במעמדוהןלמצואאפשרזולתופעה
בארצנו'הספרותיתבקהילהקנזשל
למצואזוקהילהשלבצורךוהן

ו/אוכותבלתקופה,אחתלעצמה,
במיטבלהכתירםשניתןיצירה

אוכזהאיןואםשבעולם.התארים
מוסבואפשראותם.ממציאים-כזאת

יזום"ההיאבעת"המשכילזהשבנושא
 ,) 13ה'(פרקעמוסהנביאשאומרכפי

שהואספקאין .עצמולספרואשר
האקספוזיציהבתחילתו.לפחותקריא,
עלילותמספרחושפתהספרשל

אםלדעתאפשרותשוםאיןשלקורא
הןכשלעצמןאבלקשורות,הןוכיצד
אשהעניין.לעוררמצליחותבהחלט

הגיוסמשברמסתורי'בגברשמתאהבת

שניביןקשהדינמיקהנער'שללצבא
שעברגברמתווכים,במשרדשותפים

היכולתאתממנושמונעמוחיאירוע
לראותהיכולתאתלאאךלדבר,
מחיינושאיםאלוכלולהבין:דברים
מצליחהצגתםשבעצם Iוהעכשיוהכאן
גםאלא Iענייןלעורררקלאקנז

ציפיותבקוראליצור-ובעיקר
שהסיפוריםיקרה,שמשהוגדולות

יהפכוהאלהלכאורה,הבנאליים,
לאממשוזהמיוחד. Iאחרלמשהו
משמעותידברשוםכמעטבעצםקורה.

העלילותכלהספר.כלבמשךקורהלא
מסוגננותלהתגלגל'ממשיכותשבו

פרשתלהפליא.ויגעותלהפליא
בנאליתנותרתהמסתוריתהאהבים

"הכסיה",תופעת-יותרמעודנת
שהתקשההנערסופה.עדומסתורית

הנוקשה,הצבאיתלמסגרתלהתסגלשהספרוכותבחושבהראשוןהמבקר
"טובשהספרמשוכנעהשני"טוב",

אתלקבלאליהוחוזרמבחירהלהנכנע
והאיש Iהסתגלותוקשייעלעונשו
המעשהאתעושהמהמשרדהמוזר

נכוןאזממנו.המצופה"המוזר"

נפגשיםהשונותמהעלילותשהגיבורים
ונכון Iתל-אביביביתבאותובמקרה

בנוףהיסבמעוגנותהאלהשהעלילות
וגיבורישהגיבוריםונכוןהתל-אביבי

גיבוריםאנטיהםהשוניםהמשנה

גםואולימהחייםמכיריםשכולנו
מצליחלאזהכלאבל-מצעמנו
שמותירומגובששלםספרלהעמיד
וכאשרעליו.לחשובמשהובקורא
הואשהכותבלעובדההעתכלמודעים

סיפורמובטחהאחוריהשערושעלקנז
גםבחובושטומןומורכברגיש

שבעתיים.האכזבהגדלה-ניחומים
סיוםעםבפישנותרהיחידהעטם

"נו-השאלהשלטעמההיההקריאה
בנפרדלבחוןכשניסיתימה?"אזטוב,
ליהתברר Iבספרמהעלילותאחתכל

עלילותהןאורכולכלשבעצם
מתפתחותבלתיבנאליות,רדודות,
בכשרוןהכתובות Iמסרכלוחסרות

יצרבהחלטהזהו"הגילוי"ובתחכום.
"עבודהשלקשהתחושהאצלי

זמניאתהשקעתישהריבעיניים".

 1סופועדהספראתלקרואוהתאמצתי

טמונההבראתהההבטחהאללהגיעכדי
 .בונמצאהלאכאמור'זו'אבל .בו

שילםהמוכשר,הסופרשקנזלינראה
מתחתלהוציאכדי Iיקרמחירהפעם
אכןהוארב·מכראזקריא""ספרידיו

-טובבאמתספראבללכתוב,הצליח
 •לא.ממש

לאופררות

e . f-.·7'. i 
 ~ Jבכ

--=הסדרהבשולי

(המשך)"תקומה"
3 . 

התבסס,הימיםששתמלחמתעלהפרק
תיעודימר mעל ,דברשלבעיקרו
מןרבותהיטב.לנומוכרשהיה

מןברבים Iראינוכברהתמונות

רבות.פעמיםצפינוכברהקטעים

עדויותעלהדגשהושםלאזהבפרק
הזו'המלחמהדווקאוהלא-אישיות

מאלהרביםעדיין.טרייםזכרונותיה
 .כאןעימנונמצאיםעודאזשחיו
זוכרתאניהיטבבצבא.בניםליהיו
מריםכן.שלפניהימיםמועקתאת

 1אזשלהממשלהראשאשת Iאשכול

עלוביושרבגילוי-לבמספרת
בעלה.שלוהיסוסיולבטיו Iהרהוריו

אשכול.ללוידי-הצורךגמללאהעם
שאתהלפנילהתלבטהואחטאלא

להיפך.האש.לתוךהבניםאתשולח
בוהרגעאתבמדויקזוכרתגםאני

קדם,בימילמלחמה.קראההצפירה
בשופרתוקעיםהיוהנביא,אומראיך

בימינונחרדו.והעםסכנה,לעתבעיר
החוטאתהגוזרתהאזעקהצפירתזו

מלחמה.שלוימיםשלוםימיבין
תגיעשמאהבית,מןלצאתחששתי
 1לרדיומרותקתהייתי .טלפוןשיחת

לוקחתאישיתאניכאילווהרגשתי
היתהשעתידהזובמלחמהחלק,בה

הימים.ששתמלחמתלהיקראאחר-כך
היוםאתהיטבזוכרתגםאבי

ביןאללרחוב,יצאנושלאחריה.
מפחדמשוחרריםאדם,המוני

באמונהאזהאמנתימתקווה.ושיכורים

האחרונה.המלחמהלנוזוכישלמה
בתקופההקשוריםהספרותמקטעי

בנימיןשלסיפורבזכרוניעולהההיא
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שלאהסופריםמןהואתמוזתמוז.
חיהואכיום.אותםלהזכירמרבים

בהלפרסםנהגולאשעודבתקופה
רבי-המכר.רשימתאתשבועמדי

נתפרסםאליומתכוונתשאניהסיפור
טועהאיניואםב"קשת",כמדומני

עלבומסופרחלום","כמונקראהוא
בפאריסששהוצעיריםישראליםזוג

יוצאלאחריהמידהמלחמה.כשפרצה
עצמומוצאהואבארץ.לביקורהבחור
כאילודומהמתלהבת.אווירהבתוך

המציאותיביןהגבולניטשטש
נוסעים,אנשיםבלתי-מציאותי.וה

למקומותיוצאים Iבארץמשוטטים
מבקריםמכבר.זהאותםפקדושלא

ניזוקהשלאהדקלים,עירביריחו
מישהו.אומרחלום","כמובמלחמה.

חברגדל.שבהלמושבהבאהבחור
נכנסוהואבמלחמה,נפלשלוילדות
הוורדיםבית,אותוהביתאמו.לבית
פורחיםעודםאי-אזהאםתלהשש

ריחוק,מיןמרגישהואאבלבגינה.
פה"האנשיםשייך.אינוכברכאילו
אחר-כךכותבהואקשים,"נעשו

בפאריס.לחברתו

ריחוקשלזהענייןאנומכיריםאכן
חיית Iאיתנוכאןהייתשייכות.ושל

אתה- ,הקשיםהימיםאת Iאיתנו

 1איתנוהייתלא •שייךאתה Iמשלנו

עמוקטבועשהואקוזה .שייךאינך

הישראלי.באופי

4 . 
שעברוהמלחמותאתמוניםכשאנו
מלחמתעללפסוחנוטיםאנו Iעלינו

ההתשה.

בעמוד Iעינינומולעמדויוםיום
תמונותיהםהעיתונים,שלהראשון

פניםלעתיםשנפלו.הבחוריםשל
ותוהות.רציניותלעיתיםמחייכות,

אתדייןמשהביטאמהופעותיובאחת

למראהכי Iכולנושלההרגשה
דברשוםהאלההצעיריםשלהתמונות

חשיבות.בעלנראהאינואחר
הטרגדיהעלהזרקורנחהקודםבפרק

תעמודמעתהאשכול.לוישלהאישית
מורכבת,אחרת,דמותהזירהבמרכז

משהשלדמותוהיאבמחלוקת,שנויה
דיין.

בודבקלאדיפלומט.היהלאדיין
תרבותשלהליטושמןמאומה
הוותיקה.ההנהגהאתשצייןאירופה,

 1שלנוהטרשיםאדמתעלצמחהוא

ובנהלל-נהללתושבדגניה,יליד
היה Iבתויעלמעידהכך Iאזשל

ובלילותלביתמחוץבית-השימוש
פנסעםלשםהולכיםהיוחשוכים

היהבמסגרות,השתלבלאהואביד.
זאבבישיבות.מוותעדמשתעמם

והיו Iאותושהעריצוהיובודד.

חיתההפוליטיתדרכו .ממנושסלדו
היההואניגודים.ומלאתמפותלת

 .מאודראלייש
רבהלבבתשומתעוקבתהייתיאני
לאדיין.משהשלהתבטאויותיואחר
הידועה,הכרזתואהבתי.ולןכאת
ששתבמלחמתהניצחוןלאחרמיד

לטלפוןמחכיםאנומעתהכיהימים,
בלתי-אזגםלינראתההערבים,של

היההואוזחוחת-דעת.יהירהנבונה,

נפשאתטוביותרלהביןצריך
לאחרמידניסה,הואזאתעםהמנוצח.

להידברות.תנאיםליצורהמלחמה,
להר-הביתהמפתחותאתהפקידהוא
גשריאתופתחהמוסלמים,בידי

היום-שהמפגשהאמיןהוא .הירדן

געהלהריביאו Iביחדהחיים Iיומי
ולדו-קיום.

ודייקןבהופעותיוגלויהיהדיין
אילוכיאמר,מהןבאחתבהגדרותיו.

 1ביוני-4הלקווילחזורהסכמנו

שאנוהגבולתיקוניכלבתוספת
אותנומביןהעולםהיהדורשים,

מוכןהיהלאכברהואאךלנו.ונעתר
אתהכריזאףזוברוח .בכךלהסתפק
"טובבעיניוכיהנודעת,הכרזתו

בלימשלוםשלוםבליא-שייחשארם
סיוםלקראתלימים,א-שייח",שארם
בו.חזרהפוליטית,דרכו
מלחמתאחרישהוקמהאגרנט,ועדת
אך .דייןמשהאתזיכתה Iכיפוריום

זכהעודהוא .אותוזיכהלאהםע
מצרים.עםלשלוםתרומתואתלתרום

פעםעודלצאתכשניסהאך
עםהפעםפוליטית,להתמודדות

לונענהלאלשלום,השואפתתוכנית
עתידיםהיושאחריםדרךזוהעם.

לסלול.

5 . 
"תקומה"בסירותהפרקיםכלעללא
שליזוכתיבהלכתוב.יכולהאני

היאהמאורעות,בשולימתנהלת
המתחכם.האירוני,הקל,אלשואפת

בנושאיםכשמדוברמקוםלהאין
ככלכיפור.יוםכמלחמתהטרגיים
שלהערךמתמעט Iהזמןשעובר
אומראשנחזתהזומלחמהאםהוויכוח

דבראבלכמכת-פתע.עלינובאהאם
כל Iזומלחמהיודעים:אנואחד

אלמנותאחריהמותירהמלחמה,
ושכול.
קלותנהגהלאמעולםשלנוהחברה
פיתחנובאבל.זלזלהולאבשכול
טקסיםשל Iזיכרוןימישלתרבות

כיחושבתאנילפעמיםואזכרות.
מטיליםאנוזכרון-הנופליםבטיפוח

בחיים.שנשארואלהעלכבדעול
כיבהרגשהאצלנוגדלורביםבנים

אותוהוריהםבלביתפסולאלעולם
המת.האחשתופסמקום

הפרקעללכתובמסוגלתלאגםאני
הכפריםמןהערביםעקירתעלהמספר
אבותיהם.אתשםוקברובהםשחיו

 1המאירייחזקאלשלסיפורוליזכור

צפת,העירקורותאתשתיעדהסופר

שהתגנב Iיהוסב Iזקןערביידידעל
מהםלהיפרדהיהודיםידידיואלובא

עצמוהואוהנה-מאסוןולהזהירם
ולצאתילדיועםלברוחהוכרח

כותב Iלבנוןמלחמתבימיגולה.ל
אתמצאוואףחיפשוהם Iהמאירי

במחנהמצאוהוהםהישיש.חוסני

להםחיכההואאל-הילווה.הפליטים
הםיבואו.שהםבטוחהיההשנים,כל

אביוקבראתלצפת:עימםלקחוהו
מצא.לאכברביתואתמצא,

ביןהטובההרעותסיפוריהםמעטים

הכוחבהםשעמדוערבים,יהודים

דומיםולאיבה.לניכורמעברלהימשך
ניןשצציםהעשבלגבעוליהם

לא Iהאבןמרצפותשלהסדקים
פורצים.זאתובכלצפויים

6 . 
ועלסאליבואדיעללפרקהגענווהנה

פרקאינוזהגםהשחורים","הפנתרים

שוםכאןאבל Iעליולכתובשנוח
המציאותחיתהזותופס.אינותירוץ

ידענוהאםאחראים.אנוולה Iשלנו
בדיוק.לא Iכךלאאז?גםאותה

חיתהבבתים,חיתהלאעודטלוויזיה
עודהתקשורתואמצעימצנזרת,יד

רקובוטים.מפותחיםכההיולא
הוצג"תקומה",בצילומי Iעכשיו
כיעורובמלואסליבואדימולנו

ויאושו.

אתלחיותאדםיכולהמודרניבעולם
 1כארצנוקטנהבארץגם Iחייוכל

מבניאנשיםוביןסגורמתחםבתוך

התרגלנומעט,מעט Iאנוגםוכך .גוסר
העוני.אתלראותלא

קנהוהוא Iהעונישלבצדוחיינו
שנילדורעוברהוא Iבתוכנושביתה
הזההפרקלמראהאכן,שלישי.ולדור
וחוסר-אשמהחשנו"תקומה"בסדרת

הרבההיו-אף-על-פי-כןאונים.
היום,זוכרמישלנו.בסדוםצדיקים
זוכרמייוספטל?גיוראאת Iלמשל
המסוריםהקליטהעובדיאת

אשרהעוליםעםשהלכווהנאמנים,
הפיתוחעיירותאתלהקיםנשלחו
ותיקיאתאושממה?במקום

והלכומסודרמשקשעזבוהמושבים
ולסייע?להדריך
בסדרה,שראינוה Iגורבתיההסופרת

כמורה-זכרונותיהאתלימיםפרסמה
שנכנסהלפניאופקים.בעיירהחיילת

אחדלההסבירכותבת,היאלכיתה,
גםסיכוי:כללהשאין Iקטןזאטוט
אתשגירשוכשםהילדיםיגרשואותה
כלעלאותה, ...לפגיההמוריםכל

כתבההיאגירשו.לאהילדיםפנים,
עיירהבאותהשערכהביקורעלגם

כולם,אתזכרההיאשנים.כעבור
נכנסהשהכירה,המשפחותאתאיתרה

ונאות.מסודרותאותןומצאהלדירות
אתבנוהמסכנות,מןנחלצורבים

שאיפותמיניכלהיולצעיריםחייהם:
ותוכניות.

 1ממוסדנעשההכולהמודרניתבחברה

פעםשנאספותרומותההתנדבות.גם

לדלת,מדלתונערותנעריםידילע
אשראיכרטיסבאמצעותהיוםנגבות

פעםשלההתנדבותרמתובטלפון.
-יותרשלמה Iיותרגבוההחיתה
 ••אותהלהשכיחסיבהשוםלנוואין

לבביתרזת

מיוחדהנחהתלוש

"פנתסילאה"להצגה
ביפו"נוצר"בתיאטרון

מיוחדתהנחהמקנהזהתלוש
הצגותבכל 177'עתוןלקוראי

 ' 98אפריל-מאי'

 50במחירכניסהכרטיס
בלבדש"ח
ש"ח) 75(במקום

(דלית) 03-5357294הצגות:תאריכילבירור

בכניסהזהתלושהציגואנא,

לתיאטרון

 39ירושליםשדרותרח' ,מברהאלהבניין
דיסקונט}לבנקשמאלמצדמהסימטה(הכניסה



ה"נגד"תרבות

 ) M.P .{זסקמשהעל-שםפרס

קיררדןוהציירהדניעברעמוססומ,ךששוןפרופימפיהיוצריםעלדבריםבתוכנית:

בסקסופוןונגינהזמרה

גנוסריאירהאמיר,חיה :-1998להשופטות

משהזסק
שתיתהזסק,פרידההאלמנה,אמולפרנסתסייעכשבגרבתל-אביב.נוודיה,בשכונתבצריףגדלמשה

 .עצמהבזכותונערכתבהנדידמות

אביב.תל , 70העםאחדרחובהשמאלית':'הגדהבמועדון 1 21.00בשעה , 1998באפריל, 25שבת,במוצאייחולקהפרס 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

בחושומצטיירואמנות,חייםאוהבהקומוניסטי,בנוערחברהיההשנית,העולםבמלחמתמנעוריו'
השונים.תפקידיואתבהצלחההמגשיםצעירלמנהיגהיההואואכן,מנהיגות.וכושריושראחריות,

והערביםהיהודיםביולבריתהנאמנותהאינטלקטואלי,היושרמורשת . 39בגילמסרטןנפטרזסקמשה

שמו.עללפרסמיוחדתאיכותמעניקים ,) M.P .(זסקמשהבורךבהןוהאמנותהאדםאהבתהזו,בארץ

הזוכים

בלסשמעון
אךמפלגה,אומעמדעם,לארץ,שיינותיייילאמורכבות,דמויותכתיבתובמרכזהמעמידפרוזאיקון

זמנן.שלהתרבותייםבחייםמעורבות

אורהרואיםהחדשיםהפרוזהספרישניועליצירתומכלולעלבלסלשמעוןמוענקהנגדיי"תרבותפרס

?'המעברה".המשךספרמ~רח"ת;ו-אביב 11ן 11סך;:,ך 11הרומן : 1998בשנת

מורקוסאמל
הופיעהמורקוסאמלבאאז.וגירןסוסהמרסדסעםפעולהשיתפההיתרביןהשגים.רבתזמרת

בפרויקטרעננהשלהסימפונייטהעםקונצרטוהובילהקלאסיתערביתמוסיקהתזמורתעםבאירופה

ראשון.תקליטורלאורמוציאההיאהשנהקדישזון.רפישלבניצוחוובעבריתבערביתקלאסייםשירים

שלוסרות
שנים.עשרותכברהארץתולדותאתמלוויםותערוכותיההרגישיםשציוריהישראליתציירת

הישע.וחסרהקטןבאי~שוליים,בדמויותמטפלתהיאברוחה,סוציאליסטית

במזרחוהעכשיוהכאןחייברגישויותשלוסרותנוגעתקראוואגיויי"בעקבותהחדשהבתערוכה ,-1998ב

איומים.שלנוסףגלסףעלהתיכון'

..:i 
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