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הזההגלידן
הטוטאליאומר'הייתילמשורר'מוקדשהניכרבחלקוהזההגלידן
שהואדברכלכיטוטאלי,רבי-ן.לעוזרהעברית,לשירהשישביותר
פשוט,היאשירהשירה.הוא •..ונו'מעירמתנהג,מדבר'עושה,

איןרביןלעוזרהתנהגות.דרךהיינו'חיים,דרךרבין'עוזרמבחינת
תרבותילהיותהמתיימרזהגםהישראלי'הציבורבקרברביםאוהדים
חשבוןעושהאינורביןעוזרכילמה,כךוכל •בספרפעםמדיולאחוז

מאלצתלשונועכשווי","לאכמוהואמורכב,הואבשירתו.אחדלאף
מי.ישירתאתלימזכירההיאהמקורות.אללפנותהקוראאת

מוסיקלית,גונית,רבעשירה,דשנה,גימיקים.בהאיןהביניים.
כותב(הואעטומתוךיוצאתהיאזיופים.בהאיןדרך.ישרתובעיקר

ריתמית,עוצמהטעונותלשוןיחידותגדול>,כללבדרךיד'בכתב
אחררציו.שמכונהמהלביןנפששמכונהמהביןפוסקבלתימאבק

כמולמשהוהפיכתהעדפוסקיםבלתיעיבודיםהטיוטהעוברתכך
שיר.אותפילה
חיתהשבראשיתבאמונתו'כמוהומעיןאדוקנתו' 1באמחילוניאדם

המתייסרת.לנשמהלנפש,האמיתיתהגאולה-בהורקובההמלה,
גםהזה.בגליוןהמובאתעמו'בשיחההאלהלדבריםהדלראותאפשר
לחדורהיכולתעלמעידיםלראשונה,כאןהמופיעיםם,.החדשישיריו
שגרתיים.לאלשונייםבאמצעיםשלולנפשו

• 
זאתהיאנפילההאמנם .מףזר
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מףל~ל#ךקי:זיםזcןםןמףת
 .ה~ן~~זcןםןמףת

 ) 1998 1רביןעוזר Iהמחזור<מתוך

 .רביןשלשירתואתבגליוןמלוויםומעמיקיםרחביםמאמריםשני
זך'נתןבעריכת '"הנה''בחוברתעוסקותקצרותרשימותשתי

לרבין.שהוקדשה
בהןהשניםוארבע,שישיםאוושלוששישיםבשנתאישי'משהוועוד

יחיאלאתוהערכתיחיבבתיהכרתי'שירי'ראשוניאתפרסמתי
ואדםקהילהבענייניעסקמזהוחוץ'דבר'מעורכיאחדשהיההלפרן'

מציאותית.לאומאודהומאניסטיתעולםתפיסתמיןלוחיתהבה;
וחדלהלפרןעל-ידישנוסדהאדם","מכוןבענייןהפגישותבאחת

על-ידירביןעוזרבפניהוצגתיועייפותו'הזדקנותועםלהתקיים
ואניח"ן,ליודעיונודעותיקמשוררהיהכבררביןעוזרהלפרן.
אתכשלחצתיונפעםנרגשהייתיפרסם.שהואמהכלאתקראתי

עלתודהאסירעדייןאנישנה,וחמששלושיםמקץהיום,עדידו.
קיימתמאזלבינו.בינישהפגישהוהנפלאההנדירהההזדמנותאותה

אלאליאיןאח.דלרגעלאאףהופרהשלאבינינו'אמתידידות
כזה.שהואכךועלהזאתהידידותעללעוזרלהודות

שניםזהסיפורים.מעטמפרסמתהמספרת,מדיני'יעלבגליון.ועוד
 ' 77'עתרןלקוראיההזדמנותניתנתועתה,משלה.סיפורקראנולא

אוהבהנביאים,אבימשה,עלסיפורמשובחת.פרוזהבמנתלהתכבד
הופךמדינישלהסיפורודם.בשרמשהחושק,מוותר'מתלבט,אשה,
ועםועשירה,גבוההבלשוןלחי'לאנושי'המיתי'התנ"כי'הסיפוראת

ומשכנעת.שיחתיתזאת,

שללסיפורוביחססופרלטיביםעודאוסיףלאשבהגזמהחששמתוך
שבכתובים,ספרמתוךאוטוביוגרפי.טועה,איניאםסיפור,יעקבי,גד

גורפת.עמוסה,לאאמינה,בלשוןכתוב
הזההגלידןבשערלעמודראויסטירי-פוליטי'עצמון'צבישלשירו

גםלצייןוישראשון.ופרסוםפרוזהשירה,בגליון:ועודאלה.בימים
עוזעמוסשלשללדבריוהפעםהמתייחסלויתן'עמוסשלהמדוראת
אמנוןשלולספרויהושעא.ב.שלהחדשלספרוהחדש,ספרועל

 ,וכתמידסומק.רונישלפינה""חציהוותיקהמדורואתלורד.
 •ועודחדשים.ספריםעלהביקורתמאמרי

ליברמן-מסוכןבריון
כלעםמפיוהבוקעתהשנאהאת ,גופושפתאתהאיש,אתראיתי
ניתנתהבלתישאיפתואתשמעתיהמתגרה. ,הציניחיוכואתמשפט.
הזאת,הארץשללגורלהאמיתיתחרדהוחשתילשלוט,-לריסון

המאייםהבריוןלנוכחשנאה,המשוסעתשלה,הצולעתהדמוקרטיה
קולותבקעומפיוטי.'הדמוקרהשלטוןסממניכלעלוגסהגלויהבלשון

כאן.להזכירםרוצהשאינימשטריםשלשליטיםשהזכירו
השלטוןשלבסיסייםיסודותארבעהנגדליברמן?איורטיצאמינגד

בישראל.מושלם><הלאהדמוקרטי
 .המשפטביתבפנינגדוראיותבזמנושהביאההפרקליטותנגדא.
החשוב(הבקרבג"ץתקןעלגםשיושבהעליוןהמשפטביתנגדב.

עיוות).כלנגדביותר
נגדראיותהאוספתעבריינים,שלמאסריםהמבצעתהמשטרה!נגדג.

עבריינים.

בידיולאשהואמשוםרקזאת,האוצר.משרדשלהתקציביםאגף .ד
 ••.ליברמןשל
נבחרלובוחרהיהתחוםבאיזהלשאלהתשובתומפתיעהלאכןעל

"שרהזה:המפחידהאישאמרכמובן'העתידית:בממשלהכשרלכהן
 ,,והמשטרה.המשפטים

מנתעלדמוקרטיים,באמצעים ,פוליטיכוחלהקיםניסיוןכאןיש
בדאון'לפרשתבדומה ,בישראלהדמוקרטיהמשטרנגדלפעול

שריריםליברמןאיורטנאבקנגדןשהישויותמשוםרקשהתפוצצה
נגדו"ראיותדיהיוש"לאהממשלה,ראשכוללאנשים,וכמהוקיימים.
אתשיפסוקהשופטבפנילעמודמאודקרוביםהיו ,הנ"לבפרשה
דינם.

ועםנתניהועםמתואםשליברמןהאפשרותמשוםמסוכנתהתופעה
לסרסמשותףענייןלהםשישהפוליטית,למערכתמחוץאחריםכוחות

הפרלמנטריתהמערכתאתוהחוקרת,השיפוטיתהמערכתאת
לבובותהאלההדמוקרטייםהיסודותאתולהפוךוהעצמאית,המתוקנת

שלטוןורעבישאפתנייםכלכליים,אינטרסנטיםבידיהמופעלות
 •מחירבכללמנועישזהאת .לשמו

.,_, ', 

לליפקין-שחקמלה
המעוררתוההופעההנעיםהחיוךשלך'שהמראהלהאמיןנוטהאני

העוסק"כלהידוע:החסידיבשירשכתובכמוזיוף.בהםאיןאמון,
שכךכאמורח,ינמאנימבחוץ."עליומכרזתתורתומבפנים,בתורה
שלעתידהזההמאזנייםכףעלשמונחשמהלדעתעליך ,אבל •הדבר

אלאהארץבגבולותמתבטאתאינהישראל ,מבחינתיישראל.
הקרוב.בעתידשלהםוהחייםגבריםילדים,נשים,באנשים.

בבחירותינצחהואאםביבי:ושמהסכנהלנו.אורבותסכנותשתי
חשביההסכנהשידענו.אלהמכלהקשהאולימלחמה,כמובןתהיה
מלחמהגםלנותהיהואז' .נתניהואלשיחבורברמן'ליאביגדורהיא
אמריקה,דרוםנוסחהפאשיססייםלמשטריםמאודקרובמשסרוגם

הטוב.במקרה

שתחבורבתנאיהצפויים,האסונותאתבטוח,עללמנוע,יכולאתה
עודשניתןמהאתלהצילמסוגליםואתה,ברקוברק,אתהברק.אל

הפורענות.לפנילהציל'
בגדוללךקטנים,חשבונותתעשהאלשחק,ליפקיןאמנוןאז

 1מס'להיותהרצוןמןאפילו ,יותרגדולמשהולמעןובאצילות

הלאומית.בפירמידה
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ופרוזהשירה

 5שירעצמון:צבי

 12שיריםרבין:עוזר

 23שיריםקוסמן:אדמיאל

 27שיריםרונן:דיתי

 30שיריםשביט:יעקב

 36(סיפור)בבומורדמדיני:יעל

 40(סיפור)נעמהיעקבי:גד

רבין:עוזר

 12שירים

 14אחרת"לכתוביכוללא"אניהחודש:שיחת

 17ב"הנה"רביןעוזרשלשיריועלשתלושמואללויתןעמוס

 18למישהו"מכווןתמידהוא"השירזמירי:חוה

 24בעצמוהמתבונןהאניגלזמן:לאה

ספריםביקורת

 6פאסלאוקטביוהיומיום"''אשעלסומקרוני

 6<המופע>רביביתומילנגה " POEM"הלבעלשביטשייעקב

 6מאדוןזאבופרןלליאופולדבפרווה""ונוסעלגוררותי

 8עקרונילאביבהעולם"משירתתרגומיםמבחר-"גלקסיהעלגורביץ'ניצה

 8בן-דודליערההמתנות"מחדר"שיריםעלשתלשמואל

 9ערןלעמירהרמה"לאמונהתמה"מאמונהעלעקרוניאביב

גולדברג"לאהשלהדרמתיהעיזבון-בחלון"יםעלוצבישלום

 10נאמןלאילנה

 11כורחםלואיסלחורחה"בדיונות"עלשיאלי

מדורים

בסריעקבשעה:לפי

רביןעמוסציור:רביןעוזרהשער:

 4 77עתרןהמלצות

 9סומקרוניפינה:חצי

 28דורמשהאמריקאית:גלויה

 32ועודלורדאמנוןעוז'עמוסיהושע,א.ב.עללויתןעמוסזה:מצד
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ישראל: rאריריחו,שושנתקינן:עמוס
ביתןזמורההוצאתתרבות.זהותסביבה

עמי 286 , 1998

 1גרפיהדמו Iיהגארכיאולואקלים,

ישראלארץשלציוויליזציההיסטוריה,
אכד-הקדומהמהתקופההחל Iוהאזור
מדויקת,פיוטית,בלשוןהיום;ועדושומר

קינן.שלעטוכמיטבאינטנסיבית,
היצירהאתלהביןניתןולאאפשר"אי

הבנהללאזה,צרבחבלשנוצרההייחודית
בהכרחשמהםהגיאוגרפיים,הנתוניםשל

ותורתהאחדהאלההיסטוריה.נגזרת
נולדווהנבואה,הדיברותעשרת Iהמוסר

כמו Iהתפשטווממנוהזההצרבמסדרון

כולה.האנושותאלמעגליות,אדוות
הגדולהמפץהיווהנבואההדיברותעשרת
ללאהמתפשטרוחנייקוםנולדשממנו
הרף,"

והקיסרהיהודיהאסתרשלאהבתםפרשת
אהבתםאתהמגשימים Iהשבירודולף
הרוזמריןפרחיכשיח Iהאבןלגשרמתחת

אתלהסירמצליחהמהריילרקוהוורד.
רותהעיר.עלקללההמטילהאהבהכישוף
לתרגום.המתייחסנספחהוסיפהנוברי

הוצאתלכולם,מקוםבן-עמי:לשמה
 396 , 1998אדום,קוהמאוח.דהקיבוץ

עמי

בן-עמי.שלמהעםמשוחחבר-נביאאלי
בן-עמיפרופי :הישראליתהחברהניתוח
חברתיתתפיסההכורכתמשנתואתפורש

מציעהואלשלום.המערכהעם
ומעמיקהמגובשתאחראית,אלטרנטיבה

ובפוליטיקהבחברההאוחזלשיתוק

הישראלית.

 ,"האמנותי

 :מאנגלית ,חפירותשירירוזנברג:איזק
תומרקין.יגאלאיורים:אורלנד,יעקב

עמ' 93 , 1998לספרותמחברותהוצאת
"שיריהמחזורשלדו-לשוניתמהדורה
הבולטיםהביטוייםלאחדהנחשבחפירות"
הראשונה.העולםמלחמתנגדשנכתבו
המלחמה,בימיהמחזוראתכתברוזנברג

 /ומעוכים,"גחוניםצרפת.אדמתעל
לנפש ;נים-נים ;לחטוףמתים

 /מנוחותאינסוףוברציםאנו /המנומנמת,
עדכל-כך,/קרההלחההרוחלישון.;בלי
או Iתוזזרוחתחושמנומנם;תצנחאשם

פניך,"על ;גבריםרגלי

 iכמאניבבקרים / ;בפראות;לשינה
פקיד ;מבוהלרחובותמטייל ;וכמו;ן
 ) 80<עמי ",ונחמה /עודףקצתשלקטן;

כאוורסט,מוות :קראקאוורג'ון

כנרתהוצאתפרידמן.יונתןמאנגלית:
עמ' 333 , 1998

ככתבקראקאוור'רןגהצטרף 1996בשנת

מסעהאתלסקר"אאוטסיידר"העתכתב
באסון.שהסתייםלאוורסטמשלחתשל

נהרגוהמשלחתחבריחמשתמתוךארבעה
האירוע:בתיאורעוסקהספרנעלמו.או

וברובדעובדתי,התיעודיברובד

החוויהאתשעבר-ימשלהפסיכולוגי
הקשה.

ן tטרם tJ'IIב Jאג

הג~ףר uכת~ב

שופראהוצאת . rשדלשייכפלו:אילן
עמ' 234 , 1998יפהלספרות

שלהביצהאליהודיצפרדעהגיע"איך
או Iבסיפורלבארישזאתאתדשלץ?
ראשיתעל Iיהודיצפרדעשלחלום,שמא
אחתשלפתיחהזוהישדלץיי.ימי

בספרתוהמופיעהאופייניותהמעשיות

קובץשייכפלו:אילןשלןוהראשהפרוזה
וסיפורי-כיסים,אנקדוטותמעשיות,של

המתרחשים Iהחסידיהסיפורבלשוןהכתוב
שדלץ.ניתוהדמיבעיירה

בת-חגית :מצרפתית .זהותקונדרה:מילן
עמ' 172 , 1998זמורה-ביתןהוצאתעדה,

מורכבתשעלילתוהספרשלבמרכזו
שלשאלותעומדותשונים,מאירועים

אתמרחוקהרואהגבר Iלמשלזהות.
מתוךבזהותה;שטעהומסתבר Iאהובתו

"האםכמו:שאלותתולועתוהסיטואצי
אלאאינהזהותנושמאאוזהות,לנויש

אנו"האםהזולת?"בעיניהשתקפותנו
אוהבים?שאנוהאדםאתבאמתמכירים

הספרועוד.אשליה?",אוהביםאנודא,ם
שלוהרדמהההומוררוויובסגנונכתוב

נדרה.קו

מגרמנית:קריאה,נערשלינק:ברנהארד
ביתןזמורההוצאתלוביאנקר,רוני

עמ' 176 , 1998

המשמשמיכאלשלהתבגרותופרשת
אשהלהאנה,ספריםוכמקריאכמאהב

 1בהמשךבשנים.ממנוהמבוגרתמסתורית

למשפטים,דנטוסטכעתמיכאל,מלווה
לדיןעומדתהיאבוהאנה,שלמשפטהאת

"הדורהתמודדותנאצית.מלחמהכפושעת
הנאצי.העברעםבגרמניההשני"

האכן'גשרלמתחתכלילהפרוץ:ליאו
רות :מגרמניתהעתיקה,מפראגרומן

עמ' 182 , 1998גווניםהוצאתבוכרי,

 ;-16ההמאהשלבפראגמתרחשהסיפור

הגוף,עלכתובווינטרסון:ג'אנט
בבלהוצאתרוזנטל.מיכלמאנגלית:

עמ' 31 , 1998

ווינטרסוןג'אנטשלהרביעיספדה
אהבתו .)היחיד"הפרילאהס("תפוזים

ברורה,לאהמיניתשזהותו Iהמספרשל
לואיז,בעיקר.נשואותלנשים,נתונה

ונעלמת.בסרטןחולההאחרונה,האהובה
אותה.למצואמנסההמספר;ת

דיוקן-הגאההמגדלטוכמן:ברברה
הראשונההעולםמלחמתלפניהעולם

הוצאתשמיר,עמי :,מאנגלית 1914-1890
עמ' 618 , 1998דביר

העולםמלחמתשטרוםהתקופהתיאור
חייאתבודקתטוכמןברברההראשונה.

ףולחשכדיהתקופהשלוהתרבותהרוח

במהלךשנחשפוהרשעותמקורותאת
-19ההמאהאתהחותמותהשניםהמלחמה:

מואץבקצבושינוייםבמתחיםשאופיינו

הטכנולוגית.ההתפתחותבעקבות

עםשיחות-היופידפוסיעפרת:גדעון

 284 , 1998המאוחדהקיבוץהוצאת ,גמד

עמ'

גודיאלמנהל Iומעצבןשנוןגמד"איפכא,
לענותהמבקש Iהמחברעםונוקבעסיסי

היופי Iיומיןועתיקחבוטהשאלהלע
הטרילוגיהאתמשליםהספרמהו?",
ו"השיפוטהאמנות""הגדרתאתהכוללת

 ,'אסיפורת, .יוצריםמאהשניםמאה

קשתהוצאתשטרית,שלוםסמיערך:
 251 , 1998לספרותקדםבימתהמזרח

ע'מ

במאהבמזרחעבריותיצירותאסופת

הסיפורת,שלהראשוןבכרךהעשרים.
עדותובנותבנייוצריםשלאנתולוגיה

שמעוןבורלא,יהודהאלמוג,אהרןהמזרח:
שלוםבר-משה,יצחק Iשמורבןדודבלס,

טביב,מרדכיזרמתי-עצטה,שמחהדרויש,

 1מיכאלסמימדינה,שלוםיהושע,יעקב

רג'ואן,כיסיםקאלו,שלמהעמיר,אלי
שמרשאמנוןחט,ושניר Iשבבושושנה

כרך-להופיעעתידיםעודשמי.ויצחק
שירה.וכרךב'סיפורת

אחרים,וסיפוריםהשיירה :האוףוילהלם
כרמלהוצאתגוטשלק,יעקבמגרמנית:
ואמנות,לתרבותהציבוריתהמועצה
 271 , 1998מופתספרילתרגוםהמפעל

ע'מ

 ,-19ההמאהבןהמחברמאתאגדותמבחר

 1826השניםביןהאגדותפיעווהבמקור

האוףעל-ידילאחר-מכןולוקטו ,-1828ו
אתכוללזהמבחראלמנכים.בשלושה
והשלישי.הראשוןהאלמנך

סכין,לאזהאהבה :ושרהברגמןזאב
 406 , 1998חמדספרי-אחרונותידיעות

ע'מ

 1ברמןזאבהפסיכולוגעל-ידינכתבהספר

כתיבה.בכישרוןשנחנהשלוומטופלת
הםשנים,שלמשותףטיפולימסעלארח

מהםאחדכלשעברהדרךעלמספרים
הגיעהשרהזולתו.ואלעצמואלבנפרד

רבותשניםשסבלהלאחרהפסיכולוגלא
(אישיותדיסוציאטיביתזהותמהפרעת

פנים),רתב

 31 , 1998חלונותזמן,רחםמלץ:פיטר

ע'מ

הצוק"עללמחבר:ראשוןשיריםספד
נגמרהדלקכי /בוכיםאופנוענים
 /שרים,ילדיםהמשחקיםבגן /להסנפה.
שלהבראש /ואהבה.מריבותסודות,

 /לפיצוח.מחכים /קבורים.ערמונים
מחכים /מעופפים,פרפריםשליבראש

 .) 14<עמילקבורה."

הוצאתשנגמר'הלילהבקו :שוקשלמה
עמ' 94 , 1998תמוז

 ;החדשההזאת"בשנהן.וראששיריםספר

מזניחאנילילדתי;אתנקמן/נעשיתי

הלכנה,העירמןשיריםפרפה:רסקו
בן-ציון'קטןדינהמסרבית-קרואטית:

עמ' 78 , 1998לשירהקשבסדרת
לולגדשנחשבמישלמשידיוקוץב

הסרנו-בשפהזמננובניהמשוררים

אתמשקפתפרפהשלשירתוקרואטית.
הטעונה.והפוליטיתהחברתיתהסיטואציה

ודימוייםלשוןבציורירוויההיאכןכמו
שימושהמשוררעושהבהם Iהפולקלורמן

מיוחד.

 /לזרועומתחתכינורואתטומן"ציגה
 /לועגהפוקדהחיים;שורתאתועוזב
אתמבליטציגה /לכלי;עודיזדקקשלא

ימצאשהמוות /מאמיןאתההאם /חהזו;

אדם,של<מקצועותר"ויטובמקצועלי;
 .) 61עמ'

 t-43בעמ'+-המשך
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ולחםהסכין
השירה

היומיום;אשפאס:אוקטביו

סררתניצן-קרן,טלמספרדית:
עמ' 80 , 1998לשירהקשב
פאסאוקטביוכתבהלילות","כל

אליורדת"היא"הגבירה",בשירו
רמשעםמופיעה/היאובבוקרהבאר/

אפשררבהבקלותבזרועותיה".חדש
ל"שירה",השירשםאתלשנות
רסיסהאלההנפלאותבשורותולמצוא

הירידהפאס.אוקטביושלמהפואטיקה
השירילצעדתתורגםהבאראל

הואבזרועותהחדשוהרמשהמהוסס

לשיר.ההופךהגלםחומרשלהנס
הזההרמששלהבוראהואהמשורר

מנקודתהמופתעיםראשוןגםוהוא

בשורותבעולם.השירשניקדהחן
חוכמתואתלקרואגםאפשרהאלה
הראשוןברגעהיודעהמשוררשל

לסחוטמכןלאחרורגעטיפהלשאוב
השאיבהשביןהרווחהצורה.אתלה

המז'ורישביןהתפרקוהואלסחיטה
הגבולות,אתמטשטשפאס .למינורי

הכרחי.לאהגבולשבשיריוכיוון

"תבליטים":השירלמשל'הנה,
ארוך'ושיערמפזזתרגל"הגשם,
ברק,נשוךקרסול

תופים:מלווהיורד

וצומח".עיניים,פוקחהתירס

ותופיהגשםשלהמגונדרתהמטאפורה
מתגמדיםהברקשלהנשוךקרסולו
שלהנפקחותעיניולכבודלפתע

שלהמז'וריותהצמיחה.לפניהתירס,
התירסשלוהמינוריותמעלהגשם
ה"יופי",אחד.לטבעמתמזגיםמתחת

שופנהאור'שלמשפטלהזכיראם
אתהכובשפתוח,המלצהמכתב"הוא

היופיבכתוב".עיינובטרםהלבבות
עלבולמדביק"תבליטים"בשיר

הזה.המכתב

כ"רגלגשםלתארשיכולמיובכלל'
לאייתגםיודעארוך"ושיערמפחת
נשתלתהיאכאשרתשוקההמלהאת

גברביןהנצחייםהתותבשדות

כותבהואפחם","בבדללאשה.
השבור"בגירי"~רבוט",בשירו

שמך/אתלציירהאדום;ובעפרוני
בקיררגליך;סימןאתפיך;שםאת
לחרותהאסורה;בדלתאחד;אףשל
יגירתערי;שלהבעדגופך/שםאת
כמוינשוםוהקירתזעק;והאבןדם/

בגירבפחם,נצבעתהשפה ,,חזה.

הואהוא,כותב,לאהמשוררובאדום.
בבחירתכברעמדהוקובעמצייר

בדל'רקהואהפחם Iהציורחומרי
האדוםהעיפרוןוצבעשבורהגיר

להבשלהארוטיקהעםבהמשךיתכתב
המתחילהציורדם.המגירהתער

המסתפקתאקוורליהכמעטבמינוריות

ועוברצורהמשנהרגליך"ב"סימן
מוגברהמליםווליוםואזלחריתה.
המדומההקירולנשימתהאבןלזעקת
מנמיך"שרבוט"השירשםלחזה.
שתתחוללהסערהאתבכוונהכנראה

שםעלוריאציהלעשותאםפאס, .בו
יודעאבלהאשאתהיטבמכירהספר,

חול.שליוםבסתםאותהלהסוות
ההוכחההיא"שרבוט"בשירההסוואה

מסתתרפחם""בדלשלשבתרמילו
הלהבה.שרביט
המשחקשםהיאהזאתהשיריתהלהבה

יודעאינניהזה.הנהדרהספרלש
ניצן-קרןטלשלתרגומהאךספרדית

פוטוגניפאסקירות.שוברתרגוםהוא

 .לשמאלמימיןגםמאוד
השפהסחרחורתאתבולחושאפשר
גדולתואתבעיקרבולחושואפשר

קראמשיריושבאחדהמשוררשל
יופיעהמפהשעלכדילחם,ללחם
באפייתגדולתוהיומיום"."לחם
אפיהשבאותהובתחושהלחםאותו

אותולחתוךשתבואהסכיןגםנרמזת
 •מרהיבה.שירהלפרוסות

סומקרוני

חדשיםחיים

 Poem:הלביתומי-רביבנגח
בביצועמופעאחרים,ושירים

שלהשלישיתהשנהתלמידי
ניסןבהנחלתלמשחקהסטודיו

 1998תל-אביבנתיב,

"היאקורא:לבמה,עולהבודדשחקן
אתאיבדההמיתוס/אתאיבדה

מההפאתוס;אתאיבדההאתוס/

כמונשמעבקהל:צחקוקיםלה".נשאר
והטוריםממשיך'הדובראבלפרודיה;
(שגרתיוםשגרתמתאריםהבאים

ריקנות:זיוף,עייפות,-חיים?)

קסטותמזייף,רדיועייף,"טייפ

מתעצל/קילוףהתקרהעלריקות/
 ," ...מזדחלמקקבנחת/נטווהקור

שנפתח-כמעט:כשםמסתייםוהשיר

אתאיבדההמיתוס/אתאיבדה"היא

היא /הפאתוס/אתאיבדההאתוס/

נשארמה /לדעתעצמהאתאיבדה
לאזולא,להבין:מתחילהקהללה."

עשיר'מעניין'שירימופעזהפרודיה.

מרגש.

"צוותא" ;' 98עכו(פסטיבלהמופע
יתומי-נגהמאת ) 98אוקטוברת"א

ידיעתילמיטב-הואובבימויה,רביב
בישראל.השירהבנופיחריגאירוע-

כזהלאגםשירים,קריאתערבזהאין
מופעזהמולחנים;שיריםשעיקרו

שירים.-שלושהטקסטתיאטרוני,

זוכהבישראלבפרוזההיפההספרות
מבחינתלעדנההאחרונותבשנים
שהיקףאףהשירה,קוראיה.מספר

קוראיהמספרורב,הולךפרסומיה

העלילהאוהסיפורביותר.מצומצם
מבחינתשווים,הפרוזה)(ביצירת

כןלאנפש;לכלהראשונית,זזקליטה
אפשרבפרט.זמננובןוהשירהשיר'

אמנותי(בתחוםאותולהשוותאולי
בכללתוויםקוראמילמוסיקה:אחר)

מבצעים,מנצחים,בפרט?ופרטיטורה

נלהבמוסיקהשוחר-ושםופה
נזקקיםהמוזיקהאוהביומשכיל.
אנסמבלמקהלה,תזמורת,-למבצעיה
עבורםלהוציאכדי-סולניםקאמרי'

אלהכוחמןהמוסיקליתהיצירהאת
ב"עסקתאמנם, ,מקבלהמאזיןהפועל.
במודע)שלאאו(במודעחבילה"

לאזואבלפרשנות,גםומוסיקה
יצירתאתלקלוטהאחתהדרך

האמנות.

שלמצבההספרותי)(בתחוםדומה

קיצוניות.בפחותכיאףהדרמה,

בהרבה,מעטיםמעטים,מחזותקוראי

הרגילהתרבותצרכןבהם.הצופיםמן
לקלוטכדיולשחקניםלבמאינזקק

המחזה.אתולעכל
שנשאל'(מבלימקבלהואכאןגם

בדרךאבלפרשנות,גםשביקש)מבלי
אחרת.יכולהואאיןכלל
מגזרהיאהשירהשגםלי'נראה

המסוגליםהםיחסיתשמעטיםאמנותי
בו"לשוטט"האוהבים)גם(ולפיכך
ולשובלפרקושיר'לקרואבגפם:

נזקקהרובכדמותם.בצלמםולהרכיבו
המופעמצוי.הואשאיןאלאלתיווך,

ותלמידייתומי-רביבנגהשל
מוכיחנתיבניסןשללמשחקהסטודיו
ורצויהאפשריתמשימהזוכיבעליל'

מופעשלאחרמודלזהוומבורכת.
שיריםכמההקוראמשוררלאשירה:
זמרלאאףקריין'לאמספרו'
כלבמקוםמולחנים.שיריםהמשמיע

שבוצוות,שלבימתימופע-אלה
ביניהםוהאינטראקציהוהשירהשחקן

אליהםנוספיםאבלבמרכז'הם
ההתערבותהמיזנסצינה,ההעמדה,

וכלבתנועה,בלחן'במלל'במונולוג
לקובץביטוינותניםיחדאלה

מלא.כעולםבמכלול'השירים
היא,יתומי-רביבנגהשלשירתה

הישראליהשיריבנוףחריגלדעתי'
פראג(הוצאת " Poe111"הלבכיום.

שירים,מבחרמכיל ) 1997ועמדה

ומיוחדים,ומענייניםיפיםשרובם

שלפניומלואאתמשקפיםאינםאבל
עורךשל(בחירתוזהשיריעולם

הכלוליםהשירים 39הקובץ?).
מןחלקםרקפנים,כלעלבמופע,
 .בונכללושלאכאלהוחלקםהספר
קלקוליםעלאהבה,עלשיריםהרבה

עלשיריםתסכולים;עלבאהבה,
("עדיףבן-זוג-ואיתרבליבדידות,

"מעורבים":שירים ;)"התלשתותלא
כיפהזהב/שלכיפהכסף;של"כיפה

סקלמישהובינם.//הולכתאדומה;
רצה/מישהורגם/מישהואותה/

לירושלים");("שירדם"להריח

שלקשייועלשירה,עלשירים
ועלכוחועל-השירעלהמשורר'

כתוביםהשיריםרוב .מגבלותיו
זהאיןזאתועםבגוף-ראשון-יחיד,

אלאומיוחדפרטי"אני"כללבדרך
בלעדיה.יכוללאאחדשאף"אניות"
ואינהעצמהאלמדברתאינההכותבת
מדברתהיא-עצמהעלרקמספרת
והיא .ועליךהקורא(ת),איתן'
נוקטתמתייחסת,עושה,פעילה,
בעוצמה-כךהשירים,כךעמדה.

-המיוחדלמדיוםתודותמיוחדת
מלים/הביאה"המשוררתהמופע:

שביניהן;מהאתהביאווהשחקנים

שביןבדרךסהרורי;למסעיצאוויחד
המלהלביןהכתובה/המלה

אלה;נפגעושבובמקום /המדוברת
(מתוךחדשים"חייםנוצרואלה/עם

בפסטיבלהצופיםמאותהתוכניה).

אלה.חייםחוות"אוב"צוותא"עכו
גםזהמופעבעקבותילכוואולי

חדשיםשידייםוקולותאחרים,
 •במותינו?עליעלוומיוחדים

שביטשייעקב
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שלהדיאלקטיקה
השוט

זאכד-מאזוך:פרןליאופולד
שלמחמגרמנית:בפרווה,ונוס

עמ' 140 , 1998גווניםטנאי,

 11לחשה.שתרצה.ככלבי"עשה

אם Iממךמבקשאני Iביבעטי"אנא,

 .) 57עמ' (אשתגע"אנילא

היהאהבהייניבעבמאזוךשל"טעמו
לדובלהתחפשאהבהואלכל:ידוע

 1אחריושירדפואהב Iלשודדאו

בעזרתאותוויכניעואותויקשרו

(מתוך "] ... [והשפלותעונשים
 .) 5עמ'ההקדמה,

-1980בשיצאבפרווה""ונוסהרומן

האהבה-מין-מקשריאחדעלמבוסס
זאבו-פרןליאופולדשקייםשיעבוד
תרגילזהשאיןמכאןבמציאות.מאזוך

וכמעטגרידא,ספרותיבדמיון

שלנועזאקטבזהלראותמתבקש
שדפוסיאדםשלמצידואסרטיביות,

אתמייצגיםממשלאשלוהעונג
השמרניתהפרוטסטנטיתהמסורת

אסרטיביאקטשבתוךאלאצמח.ממנה
 1יוצרותחתהזההספרחותרכמעט

וההומורהרבהחןלמרותשכן
גםהסתםומןהספראתהמאפיינים

באדםלחשוד(קשהיוצרואת
מידותמדי·תר 1בילדובשמתחפש

שלקטנהלאמידהגםבוישרעות)
בלגיטימציהעצוםוצורךצדקנות
חברתית.

הקונפליקטיםעתיריהמשחקיםבתוך
כמעטשפע,לנולהגישמאזוךמתמיד
מנסההואבעיקרהסברים.שלעודף,
אתגםשלולקוראלספק

הדובשכןההיסטורית.הפרספקטיבה

הגליאנילמעשההואשליהחביב
אותיהריץשכזהובתורלמהדרין

מהםהספרים.מדפיאלקלחיש

ההתבוננותאתהתחילהגלכילמדתי
העתיקה,ביווןשלוההיסטורית

האדםבניחיולדעתו,שבה,
מודעותללאנאיבית,בהרמוניה

לטענתלתבונה.התשוקהביןלסתירה
עםוהתפתחשנולדקרעזהו Iהגל
הפרטיהמצפוןשלצמיחתועםהזמן

הפרוטסטנטי.זהובעיקר

שלהמשועבדגיבורו-סווריך Iואכן
מדברים Iיתרארוב-ואנדהו-מאזוך

ארוטיקה iאהבהעלמההתחלה
הםבעיקרהיסטורית.בפרספקטיבה

שבההעתיקה,לתקופהגעגועחולקים
משועבדיםוגבריםנשיםהיולא

והקרה.האבסטרקטיתלפרוטסטנטיות

אתאזמימשונשיםהשניים,להערכת
 1אוולמבהןלשנישוחההטבע

בעיקרשימשולשיטתם,כשהגברים
שנשלטומוקסמים,אובייקטים

נשיםעל-ידילהפליאותומרנו
ואמיתיות.מיניותחכמות,

התרגשותםאתמזינותהללוהשיחות

כימתגלהובהדרגההצדדים,שנילש
פרטנרעםלקשרשואףמהםאחדכל

להרפתקהאותושיוביל Iדומיננטי
וקיצונית.מוחלטתורגשית,מינית

חיתהסווריךשלשהפנטזיהעקארא
ובכוחומגובשת,יותרהרבהאזכבר

אתמקבעהואהחלומות,בעלשל
המוצלף-הנשלט,בתורמעמדו

פאסיביות.על-ידיבעיקרדומיננטי
בשיעבודושסופותהליךכאןמתרחש
ונדהמוות.עדכמעטשמגיעהמוחלט
עלתפקידהאתלשחקתחילהשרוצה

לרצות,כדיפשוט Iביותרהטובהצד
יאמיתכשרוןהזמןעםבעצמהמגלה

להצלפותשליטה,שללמעשים
מענגות.כמה Iהואבל-אכזריות
גםאךמגבהמאזוךהדרךכללאורך
ריבויעל-ידיעצמואתשולל

 .נותןשהואוהנוסחאותההסברים
זוכהבפרווהלנשיםאהבתואפילו

החושניותבמקצת.למדניתלפרשנות
הטבעיוהעירוםמעיקרה,הפגאנית

פרווהשללכסותזקוקים Iכל-כך
אלהחםמהמזרחנודדיםכשהם

כךוהקרה.הפרוטסטנטיתאירופה

בתולדותשלההחשובבמקוםשגם
עצמהעללהגןונוסחייבתהאמנות

יש,לפרווהפרווה.ידיעלמהצטננות
מאוד.תרבותירקע Iכןאם

אתמתארהואאחרבמקוםמאידך,

מיןגדולות,כחתולותהנשים
אתולכןמגרגרות,חשמלסוללות
להביעשמיטיבכסמל Iכאבזרהפרווה

אוליהואוכאן .ועצמאותןיופייןאת
מנוכרפחותגםאך Iיותרניתמהו

שלו.הפטישאלביחסוורציונלי
מאזוך-נותניםלשוטלחיבתווגם

קשורהמהןאחתרבות.סיבותסווריך

שהיהכיוון .שלוהמיניתלהטבעה
ענייןחוסרשהפגיןמתבגרתחילה
לדודתוהמשרתותחברו Iבמין

 1ילדותובביתשביקרההאצילית,

עדהענוגבנערוהצליפוקשרווביחד
ראשוניתוכחוויהיצריו.שהתעוררו

מצדמעצבת.לחוויהכמובןהפכההיא
גםשלולהעדפותמייחסהואאחד

אתוקושר .וחושניות-עלרוחניות

הנוצריים.הקדושיםאלאפילועצמו
כימסתבר Iאחרמכיווןושוב

פרטנרבעצםהואלשרת,המתעקש
והואעצומה,נטישהחרדתבעלדביק

שאם-בצדקבהכרחלא-מעריך
לאלעולםמספיקיעילמשרתיה'ה

 .נוכחותועללחלוטיןיוותרו
אולילחיותתאריךשבוהשימושיות

האהבה.שלהטבעילקיצהמעבראף
רוצהשהואלרובדהמסבירהוא

 1רכושך ] ... [שלךהעבד"להיות

מעצורים,חסר-כל Iנטול-כל-רצון
רצונךלפילתמרןיכולהאתשבו
לעולםלךלהיפריכולאינוכןועל

 .) 63(עמ'לנטל"

כאןמובאתזוגולבתלסגודהשאיפה
האבירית,המסורתשלכתולדהגם

בתפיסתלדואליזםנוסףכביטוי

נשיםכיטועןסווריךהא:וה.

מתחזותלרובהןנאמנות,מוסריות,
עליעדיףתמידעצמוהואוכיסתם,
הנאמנותנשיםהמתחזותפני

כזואשהולחושניותן.לתענוגותיהן
והדרךלגברמגברבתנועהתמידהיא

היאמעטאותהלעכבהיחידה
לה.להשתעבד

הדתייםמדחפיושחלקאפילונדמה
הםגםעובריםהמאזוכיסטהאדםשל
המיניתהחוויהזירתלעברהסטהדרך
אדםבאוזנישנשאתזהאגבזושלו.
כישטען Iפיקטיבילאלגמרי Iדתי

 1בכולנומובנה(לאל)לסגודהצורך

האלוהיהמקוראלמופנהאינווכאשר
קיצוניותשללמצבלעבורעשויהוא

שלמהתבטאויותיומעטלאמינית.
ךולתמעשויותזה,בספרמאזוך

שימושכאןיששכן Iזובתיאוריה

"אינידתית.בטרמינולוגיהמסויים
מתבונןאניכאשרמאושרלהיותיכול

מסביר.הואלמטה",מלמעלהבאהובה
ואתאשה,להעריץשאוכלרוצה"אני

היאכאשררקלעשותיכולאניזה
באמתלאהובאפשר ] ... [כלפיאכזרית

 .) 41(עמ' "] ... [מעלינושעומדמהרק

מושגאתלכאןנכניסאם(וכמובן
בקלות,מתאפשררושכאממה Iהאל
מחמיאותבהכרחלאלתובנותנגיע
שלנו).הותוהאלתפיסתלגבי

שלוהמטרה Iהגלללשובהזמןהז
לקראתהתודעהאתולפתוחלפתח

היאמבחינתוריהוההיסטחירות.

איזולנואומר"הואדיאלקטי.תהליך
ואחריהתזה,ההשתנות:לובשתצורה

שנהפכתסינתזה,ולבסוףאנטיתזה,
אתהמולידהחדשה,לתזההזמןבבוא

הלאה"וכןהלאהכןושלה,האנטיתזה
אומב-הגדולים("הפילוסופים

מגי,בריאןהמערבית",לפילוסופיה
אחרונות,ידיעותהגג,עלייתספרי

שלשרשור- ) 250עמ' Iחמדספרי
של )?(האפשריתלהשגהעדממש

שושימעושהמאזוךתודעתית.חירות

במתודהקטיביופרובוישיר

לכךהמובהקהביטויאתההגליאנית.

שניםכשלוש Iעכשיו Iסווריךמציג
אחוזהכבעלמוונדה,הפירודאחרי

הנוכחיתגוזובבתהשולטמכובד
ביתאחזקתשירותיממנהומוציא

הפחותלכלאוהצלפות,שלבכוחן
חברו,ידיעלנשאלהואבהן.איום
 1הרפתקאותיושלהקוראגםשהוא

התנסויותיו.שלההשכלמוסרמהו
וכפיהטבעאותהשבראכפי"שהאשה

היאאלה,בימינוהגבראותהשמגדל
רקלהיותיכולהוהיאשלוהאויב
שלו.השליטה-העריצהאושלוהעבד
כזאתחברה.רעיהלאלעולםאך

לושווהתהיהכאשררקלהיותתוכל
לומעמדשוותתהיהאםבזכויות,
מוסרולכןועבודה.השכלהעל-ידי
שנותןמיהסיפור:שלההשכל
(עמ'בו"שיצליפוראוי Iבושיצליפו
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המכותכיעודמוסיףהואזהלע
החושיהערפלאתפוגגושספגהרבות

הואאיןושובאותושאפייןהוורדרד

דמותו"כבןהאדםאתלראותיכול
גםלכאןמתגנב(ושובאלוהים".של

הסיפור).שלהתיאולוגיההיבט

לפיבדיוקמאזוךכאןעבדלכאורה
מהלה,שגםההגליאניתהשיטה
 1להשתעבדכנראהבחרלעשות,

שהואכישלוןכאןיש Iלדעתיאולם,
כ"מתמטיקאי".כשלובוכביכול
אבלתמיד,עובדתהמשוואהלהלכה

אינםבהלשיםשבחרהאגפים
המיניתהדילמהבאמתהאםמספקים.

מוגבליםכהואנטיתזהתזהעלבנויה
עצמוהספרוהלאומוצלף?כמצליף
פסיכולוגייםמעמקיםעלמרמז

יותר.הרבהרבדיםורביעצומים

נכבדמסמאזוךשילםשכאןנדמה
שמורידמסבהתקבלות,שלולצורך

בחייםהחוויהשלהאותנטיותמן
כאחד.ובבדיון

בעיהכאןחושףמאזוך Iועודזאת

בפרספקטיבהבשימושמאודחמורה

לאינדווידואליחסיתקלההיסטורית:
מידתאתולהקטיןמאחוריהלהסתתר
עלהאם .שלוהאישיתהאחריות
למציאותבאמתלחכותהאוהב

לנסותמנתעלכלשהיאידיאלית
השליט-לסיטואצייתבניגוד-לאהוב
לינדמהכאן?המשורטטתנשלט
הואהאהבהשלמהטבעקטןלאשחלק
מיןבריתות,לבנותהניסיוןדווקא

למזערמנסיםשבהןאקס-טריטוריות
המינים.מלחמתשלהדומיננטיותאת

הפרדיגמהאתלוקחיםהיינוואילו
כאן(והלאברצינותשלוהכוחנית
שלהטווחמןחורגתהיאלפחות

משטיחיםהיינומיניות)פרקטיקות

שלנו.הרגשיתההתנסותאתמאוד
שמאפשרתהמקומיתזואתאפילו
פשוטההלאבחוויהאמפטיתקריאה
הראשוןהמאזוכיסטיהגיבורשעובר

 •העולם.בספרות

גרררותי
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השמים"מקצה

הלשון"קצהועד
מחדרשיריםדוד:כןיערה

אגודתתמוזהוצאתהמתנות,

עמ' 63 , 1998הסופרים

ועלהחגיגי""הריקעלספרזהו
בעולמות""הטובשהוא"ההעדר"

שבוספרזהומקום.בכלהשוכן
"הילדקייםעודכלמתה"לא"שלגיה

שאותו;הלבשלבאגדות;המאמין/
 ,שנימצד .) 48(עמ'למלכה"הגיש
במכוניתהמשוררתאתהושיבהזמן

היומיומיבדימויהריק,בכבישהטסה

ונשארלעבריטס"הכבישבו
במראההצצהתוך .) 18(עמ'מאחורי"

עליו"מחליקוהשיר Iמאחורבמתרחש
השומעכלום.כמוהריק]הכביש[על
הגלגלים"נעילתאתישמעלאטאותו
גזוריםדיוקן"קטעיבקובץ .) 44(עמ'

מודבקים, ) 43(עמ'הזיכרון"מדתלפי
שערעלהמופיעכזהקולאז',שרים
מתוךמתגליםפניםבו .הספר

מבעדהמסתכלתבגולגולת Iשךוהח
מחזיקותוהידייםעיניה,חרכי

הםהשיריםנעול.לארמוןמפתחות
משורשוהתבוננות,הסתכלותשירי
להיאחז"המבקשיםהבינה,והשכל
ובבלתיבמשוערובחולף,ברגעי
ככתובהקיום",תמציתשהםצפוי,

(עמ'הרישוםהספר.שלהאחוריבשער
בתיבונהלקולאז',בניגוד ) 47 • 46

ב"צבעיםשלמה,תמונהכדיעדשיר
ו"יונתשמים",פותחיםמתחלפים,

פסל[ממרגלותעוברתזזה;שלאהבר
 1מכאןהבא";הפסללראשהאבן]

ובקצהשחורכושיעם"צרפתיהמרהא,

לוקסמבורג),(גניהפארקשלהשני
דיםובניגבהיר",צרפתיעםשחורה

אתומשלימיםזהעםזההמשלימים
מופיעלדף,מעברהכולל.הרישום
"משיטישבונאיבי""ציורהשיר

 ", ..באמבטיהניירשלדוגיות
בעיניים /רואהשאינו"מהשבשבילו
(עמ'קיים"אינולמחצה/עצומות
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למשלהנה Iציורי-שירשוגדהספר

שהתחילוהאורניםל 1: ·"נוף:ציור
צמיחה ....הדלקהמן/להתאושש

שלההישרדותמידיעתהבאהזהירה;

המשמרות /הסלעיותבקרחותהיופי/
הקשר .) 54(עמ'האצטרובל"מגע /את
מנוסחוהלשוןההגות Iהציורבין

 ,הזו"בנוכחותכמובביטויהיטב
השמיםמקצה /אחרתנוכחותלשתופ

 ,) 45(עמ'הלשון"קצהעד

ישולשוניתתחביריתמבחינה
המלאהמשפטכמוקצרים,משפטים

לצד ) 14(עמ'התאיינותה"שאלת"גם
שורותעשרבניארוכיםמשפטים

מןמושגיםלמצואאפשרתר.ויו
"מלאהלמשלהתלמוד,ומןהתנ"ך
כמוצבאייםמושגיםמוטעניםכרימון"

התיאוראתיחדובוניםנצור""רימון

נצור".כרימון"מלאהוהדימוי:
מיתולוגייםאוהגותייםמושגים
כמוטריוויאלייםלמונחיםצמודים

להשאיןהתהוםאל;יד"להושיט
לומראפשר ;) 38(עמ'תחתית"
(עמ'עין-כרם"מאבניאבן"שכבתי

בסגנוןגעגוע"של"לקלבקשוגם ) 39
לשוןרבדיאין Iאכן .) 38(עמ'רחובי

לביטויכשרותהמליםוכל"מיוחסים"
ומדויק.רגשי

פרקפרקים.לשלושהמחולקהספר
הספרפרקיואילושם,ללאראשון
ם"ומק"שירינקראים:הבאים

אתמחלקיםוהםזהירה"ו"צמיחה
לנשוםלקורא,אתנחתאומניחיםהספר
איתן.ולהזדהותההתרחשויותאת

"שבילכיבהשאלהלומראפשר
המשוררתהולכתבוהנמלים"
"מסלולהוא ) 10(עמ'הקובץבתחילת

"פירוריםבורוטט"מגעשלהמסע
 ;נמליםמביאיםשניותשבריריכמו

 .) 63(עמ'שלל"כמוצאותשיעוטו

והכותבת Iליומיומיביטויהואהספר
 ,יותרהקטניםולולפרטיםקשובה
בנורהעצמוהמטיח"החרקכאותו

הדולקת",

להעבירנועדוהספרמןהמובאות
ההנאהמקצתאתזורשימתילקורא
ונשנית,החוזרתבקיאתולישחיתה
אתלקוראשמורההשלמהההנאה
 •עצמו.הספר

שתלשמואל

משותף:מכנה

שירה

מבחר-גלקסיהעקרוני:אביב
העולם,משירתגרמיםתר

עמ' 257 , 1998כרמל,הוצאת

שלהתרגומיםבמבחרהכלולההשירה
עולם.חובקתעקרוניאביבד"ר

כשמוניםשלשיריהםבהמצויים
החל ,תבלקצוותמכלמשוררים

קנדהארצות-הברית,באנגליה,
 ,בקפריסיןוכלהודרום-אפריקה,

רוסיה,אנגולה,בלגיה, Iסיןאלבניה,
בני·חלקםהמשוררים,ועוד.ועוד
המאה,תחילתילידי •חלקם Iזמננו
אמצעואפילוהקודמת,המאהסוף

פרסזוכיביניהםהתשע-עשרה.המאה

אלמונימשורראפילווישנו Iנובל
אחד.

ביןהיחידאוליהמשותף,המכנה
ההבדליםמלבדהשירה.הואהשירים,
שביןובתכניםבנושאיםבסגנון,

ההבדליםקיימים Iלמשוררמשורר
הגיאוגרפיים,מהמחוזותהנובעים

והמסורתייםההיסטורייםהתרבותיים,

השירה.יונקתהשארביןמהם

שלהיחידשירו"לצד"כדוגמה,
 , 19ה·המאהבןאלמוניסינימשורר

שללשיריותרגומיםארבעהמצויים
הואמהםשאחדלרוקה,גרסיהפדריקו
לעיר"מדריגלהמרגש:השיר

הערת<על-פישנכתבסנטיאגו"
המדוברתהגאליתבשפהשוליים>

יורד"גשםבספרד:גאליסיהבמחוז
קמליה /המתוקה.אהבתיבסנטיאגו/

שרופהזוהרתשבאוויר;מתוקה

בלילה /בסנטיאגויורדגשם /משמש.
כסף;ושלחלוםשלעשביםאפל./
הגשםאתראי /חדש.ירחמכסים

 /.אבןושלגביששלקינה /ברחוב,
שלואפרצל /המעולפתברוחראי

 ,סנטיאגוימ;ךשלואפרצלימך;
בוקרשלמים /השמש,מןרחוקה
(עמ'בלבי",מרעידיםיומין;עתיק
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שירוהואבסגנונולחלוטיןשונה
האלמוניהסיניהמשוררשלהיפהפה

משורריםשלמשיריהםנופלשלא
ופרסוםפרסיםעטוריידועים,

כתובאמנםהשירבמבחר.הכלולים
בשפההאחרים)מהשיריםחלק(כמו

הקשורהולא·אופנתית,מליצית
ובתוספתנכתב,בהלתקופהכנראה
הקיימיםולפאתוסלפיוטהכסיה

המזרח-הרחוק.משוררישלבכתיבתם
בהילת"מסתופף"כזהשיר

ובקסםמסוימתהמאודהאלמוניות
גומסבטעמהלחלוטיןהשונהבה,שיש

המתקשרשירעלש"שורה"ההילה
שלםעולםלרוקה.כמולמשורר

ממנוחוטקצהשאפילובלתי-ידוע,
מאחורימסתתרלעולם,יוודעלא

אלה.מעיןשורותלכתובהכישרון
 1עצמוהוא Iהיחידהשיר Iשנימצד

נזקקולאומלואועולםמהווה Iאולי
ואפילולעצמושמחוץתוספתלשום

עניין .כותבושלשמולאזכוראל
שונותלתפיסותגםקשורהאלמוניות

ובתקופותשוניםבמחוזותשרווחו

בתקופותוגםהקדום,בעולםשונות
נושאוהואבמזרח,בעיקרמאוחרות

עצמו.בפנימרתק

האלמוניהמשוררשלשירותרגום
ואיכותולא-קלה,כמלאכהנראה

חן;ורדי"פלאיעצמה:בעדמדברת

8 

דום /כרים,ניחוחעין;כלאלינשאו
זרמוהעין.;תוכימלאושמים/שחקי

סמדר /היקום.מרחבכיסויובלים/
 / •תוםשוחרלכלערגה /רז.פיתח
עטרושחפים /רוחשת.עציםעלוות

במשק /רע.האורבעיטלא / 1סוד
 / 1יחדועלזדאבה /ים,אדוות

שש/שפייסרוחהתבל.;שלבכמיהה
 /רב.עגמוסוףקני /בנחל.נחכמשי
שללבולא / •לתוהולשוט •לבם

עמ'סיני","שיר(אלמוני,האדם."
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בתרגוםתומאסדילןשלו"לצידו"
מצויארבעה-עשר","שירלשירו:
אוגרמאת"ענבלים"לפואמהתרגום

שלשיריםלשלושהתרגומיםפך,אלן
תרגומיםואפילו Iפארקררותידו

 .כהןנרדאולימאתשיריםלחמישה
משב-רוחמוסיפיםהאחרונים,אלה
שבחלקההמתורגמת,לשירהרענן

מצטיינתובחלקהלירית,הגדול
פאתוס Iביטויצחותבאסתטיקה,

אלהשלערכםעשירה.ומטאפוריקה
חשובהפחותלאאך Iבפזיסולאלא

שלשונהשירהלהיותעשויהונפלאה
גבולעללעיתיםהמצויה"רזה",

בנושאיםהעוסקתהפזמונאות,

הלבנימיעלהפורטתיומיומיים,
יכולקשה-יוםשפועלשירהוהרגש;
פחותלאאיתהלהזדהות

לאועדייןמובהק,מאינטלקטואל
כזוהאמיתי.מערכהזהכהואלאבד
שמובאתכפיכהןליאונרדשלשירתו
שבה,הניגוןעלהתרגומים:במבחר

והציניותוההומורהשיריות,החזרותו

ועצבכאבעלהמחפותוהביקורתיות
ריומאחהמסתתרים Iגדולקיומי
שהואהאחרון","הנוסעשלדבריו
"האוטובוס": 1המצויןבשירהדובר

 /םוהישלהאחרוןהנוסע"הייתי
הייתיבאוטובוס;יחידיהייתי

 /כסףאותוכלהוציאוכיעלמאושר
השדרהעדלהביאניכדירק

אתהרקהרי Iקראתינהג! /ית.כהשמי

הרחקנברחבואהלילה;פהואני
 1יותרקטנהלעירגדולה;מעיר

ניסעבוא, / .ללביותרהמתאימה
מיאמי-שללברכות·השחיהמעבר
 .ואניהנהג,במושבאתהביץ'/

בערים,אך / 1מאחוראחדיםמושבים

 /מקוםנחליףגזעית,אפליהישבהן
שם .הקדמה .איךלהראותכדי

כפר·איזהלנונמצאבוא, / 1בצפון
בפלורידהקטן;אמריקנידייגים

בקצהבדיוקונחנההבלתי-נודעת;
אתהמורהענקאוטובוסהחול;
צבוע, ,מתכתיוהואקדימה/הכיוון

כיו·שללוחיות-זיהויעםבודד;
 .) 33(עמ'יורק."

ג'ארישלשירתםעלדיברנולאועוד
המשורריםושלמניגריה,אג'אי

והקפריסאים,והיוגוסלבים,היוונים,
והשוויצרים,והפינלנדיםוהפיליפינים,

חשוב,מגווןארוכה.הרשימהועוד

 •יסודית.לקריאהומומלץ Iייןמעב

גררכיץ'ניצה
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"מורהלפני
ככוכים"

תמהמאמונהערן:עמירה

כןהיללספריתרמה,לאמונה
המאוחדהקיבוץהוצאתחיים,
1988 

הלימודיםבשנת .אישיבסיפוראפתח
אצללמדתי 11953האוניברסיטאית

הרב Iבדורנוההלכהמגדוליאחד
חשוביעלהרצההואאסף.שמחה

ובצפוןבספרדהדעותוהוגיהרבנים

אברהם 'ר(הראב"דוביניהםאפריקה

עלשוחחנוכאשר .)דוואאבן
כיהתלמידים,אחדאמר Iרעיונותיו
אתלומזכיריםאלהרעיונות

ב"מודההרמב"םשלהשקפותיו
הרבאמרהדבר",כך"אכן' ."נבוכים

אתבמקצתהקדיםהראב"דאסף.

ממנו.גדולהרמב"םכיאםהרמב"ם,
הגיעכאשראלה,בדבריםנזכרתי

 .ערןעמירהד"רשלספרהלידי
העוסקרמה"'לאמונהתמה"מאמונה
אברהםר'שלהקדם·מימוניתבהגותו

בקורדובהנולדהראב"דואוד.אבן
פעילותואךהי"ב,המאהבראשית
עברשאליהבטולדו'היתההעיקרית
עלהמואחידיםהשתלטותבעקבות
ספקללאהיה,הואהמוסלמית.ספרד
בימיספרדתרבותשלמופלאתוצר

יסודותבהשבתערנוהביניים,

מוסלמייםיהודיים,פילוסופיים,
מכמניכלאתהכירהואונוצריים.
כתביהםכוללהיהודית,התרבות
אבןשלמהשלוהפיוטייםההגותיים

הפילוסופיובספרו(בשירהגבירול

הנוצריבעולםשהוכר 'חיים""מקור
הלוייהודהושל ,) FONS VITAE •כ

שחהבמקבילוב"הכוזרי").(בשירה
בעיבודהבעיקרהיוונית,ההגותבים

סינאאבןעל-ידיובפיתוחה·הערבי
בדרךהוכרזהאשכולותאישואחרים.

ההיסטוריוסופיספרובזכותכלל
חלקיו(כוללהקבלה""ספר •הידוע

ודברירומידבריזכרון .הנוספים

ופחותשני)ביתבימיישראלמלכי
"האמונה •ההגותיספרותובזכ

 .שניבתרגוםשנקראכפי(אוהרמה"
בשנתשנכתבנישאה"),"אמונה

הופעתלפנישנהכשלושים , 1161
 ,"נבוכים"מורה .הרמב"םשלספרו
ספריםשניעודחיברשהראב"דנראה

וספראסטרונומיהעלספר .שאבדו
הדתיתהעולםתפיסתנגדיצאשבו
הקראים.של

עלכמובן'מערערת,אינהערןעמירה
נבוכים""מורהשלהמרכזימקומו
הנשענתהיהודיתהפילוסופיהבמערך

אולםהאריסטוטלית.ההגותעולםעל
רציניבאופןבוחנתהיאבספרה

שלהשקפותיוכלאתעמיקומ
אתבורואהשהיאןווכיהראב"ד'

אתהמבשרתבהוהחשהסנונית

האריסטוטליזםזרםשלתחילתו
הביניים.בימיהיהודי

חלקים,לשלושהנחלקשלפנינוהספר
ברורהנושאיתהתייחסותבהםשיש

ספראתהמהוויםהמאמריםלשלושת
מוצגיםתחילהאךהרמה"'"האמונה

שבהוהקדמה,הספרמבנהכאן

חייובמהלךשוניםצדדיםנידונים
נוסףלכךואוד.אבןשלויצירתו
 .לעבריתהסופרשלתרגומיותיאור
הי"ד!במאהרקשנעשו

המסגרתבקביעתשעיקרוומבוא,

הפילוסופיהדגםוסיכוםהרעיונית
הבסיסי.

יסוד'במושגיעוסקהראשוןהחלק
שאינםלאלהלהבנהקליםשאינם

הפילוסופיהברזימצויים
המוסלמיובפיתוחההאריסטוטלית

מושגיםזהבהקשרנידוניםוהיהודי.

תנועהוצורה,חומרומקרה,כעצם

רקעעלועוד.השכליתהנפשומרחב,
שלהשניחלקואתלהביןניתןזה

וסיבתבשאלותהמתרכזהספר
האל'לאחדותהדיוןעוברהסיבות
המלאכיםשלמהותםלניתוחו'ילתאר

המהווההנבואה,לתופעתובמיוחד
האמונהבמסכתביותרחשובגורם

היהודית.

הספרשלוהאחרוןהשלישיהחלק
עיונםבמרכזשעמדהבשאלה,מתמקד

בימיהיהודייםהדעותהוגישל
הפערעללגשרכיצד .הביניים
יחידבאלהאמונהביןלעיןהנראה

העולםתפיסתלביןבתורה,ובמסופר
בשעתוהוטלכזכור'הפילוסופית.

ראוורביםהרמב"ם,כתביעלחרם
בשנתמותולאחר .דרכובממשיכי

ישראל.ועוכרימתפלספים • 1204
ביןבפשרהמאמיןהראב"ד

מיישבהואובספרולדת,הפילוסופיה
הקיימותלכאורההסתירותאת

ביניהן.

הןהשלישיהחלקשלייןהנבאבני
ההשגחה,האלוהי'הרצוןבעיקרן
וחופשהרעושלהאפשרשלמקומם
הןהספרבמהלךשנבחןהרצון'

פילוסופיתמדעית,ראותדתומנק

ראותמנקודתוהןותיאורטית

ומוסרית-מעשית.מסורתית

לדוןנוכללאהמצע,קוצרבשל
שנותחוהחשוביםבנושאיםבהרחבה

הספר.עמודימאותבכשלוש
תופסשבוהאופןבהבהרתנסתפק

שלותפקידםמהותםאתהראב"ד
יהודייםדעותהוגילעומתהמלאכים
במהותלדיוןהמוצאנקודתאחרים.

אתלהבהירהצורךהיאהמלאכים
תיאוריםבהםשישבתנ"ך,הביטויים

וזאתהמלאכים,ושלה'שלמגשימים
המזהההפילוסופיתלתפיסהבניגוד
חומרישאינוהשכלי'העצםעםאותם
לאל,זההאינוהמלאךגופני.ואינו

 .כשליחוומשמשדברועושההואךא
הואשהאדםאף-על-פיזאת,לעומת
הדרגהכולו",המציאות"קיצור
להגיעמסוגלשהואביותרהגבוהה

(עמ'הפועלבשכלהתדמותהיאאליה
הופךהפילוסופיהבהשראת .) 205

המזדההחומריתבלתיליישותהמלאך
השכלזהובכללהשכלי'העצםעםהן

הפועלותהנפשותעםוהןהפועל'
אבן(וכןהרמב"םגם .) 206(עמ'

מןנחותהואהאדםכיסבור'עזרא)

פחותהאדםמין"אשר •המלאכים
אלכשנעריכהושיש,מהמכל

לומר:רצוניהעליון,המציאות
כשנעריכהואבלוהכוכבים,הגלגלים

בינובאמתערךאין •המלאכיםלא
בעולםנכבדהואהאדםאבללבינם.

קדושהמעלהלךואין ,'הבצלםנברא
מרום"במלאכיאףהנבראיםבכלזאת
מחזיקיםזובדעה ,)א'יג'חיים(דרך

ר'ביניהםאחרים,רביםחכמים

לוחות"שניבעלהורביץ'ישעיהו
החסידי'הדעותהוגהוכן 1 1/הברית

 •בספרומפולנאהיוסףיעקב
עמדתם ."יוסףיעקב"תולדות
הולךהנקראהאדםכיהיא,העקרונית

דינמי'שהואכיוון Iהמלאךעלעדיף
להגיעוחותרהזמןכלמשתנה

אףעלהמלאכים,ואילולשלמות.
סטטייםגורמיםהםהחשוב,מעמדם

 .בבחינתוהםמשתניםשאינם
האם .)'בו'(ישעיהועומדים""שרפים

הראשונהשהגישהנאמר'אםנצדק

הבינייםימילרוחיותרמתאימה
האדםאתהמעדיפההגישהואילו

ולמאההרנסנסלרוחיותרמתאימה
ואילך?השש-עשרה

המחברת,כותבתלספרדברבאחרית
להראותביקשתיזה"בספרכי

הלקטנותחרףואוד'אבןשלשעמדתו
ובעלתמקוריתעמדההיאשבה,

מנותבספרווכיפנימיתלכידות
שאלתלליבוןאחריתועדמבראשיתו

 .) 292(עמ'הרצון"חופש

תבךחמהצדקהש 'לינראה
הקוראבפנישהוצגוטובבקביעותיה,

זה,ייןמעבחכםשלעולמוזמננובן
לספר' •כראויהוכרלאשלצערנו
שלנחלתולהיותיוכללאשלבטח

הרחב.הציבור .)ב"יג'נבוכים(מורההתחתון"

כימפראג,המהר"לסוברלעומתם
האדם"כי .המלאךעלעולההאדם

• 
עקרוניאביב

-rחציסומקרוני

 ~וקורסוגרגורי
אורקובימאנגלית:

טובעתספינה

אנשיםהמשיםאחדלילה
•ח~ה /o ~:ים ry ;ל~~ Tקף Qח~ד

וטבעף.

i 'טףשס~ל;חיםנ"ק.ר~~
לבזם,אצבע;הכניס

אנשיםבחמשיםטבףלהתה iאציא iה
• T : T -:-' • :-ז • 

 .ח~~~~וףן 7ךח~~י~

אנודהאמרו"המרדנות",רד, .rנמדובר

בשבע Iוכךמנוצחת".להיותמרוצה·מורואה,
גרוןאתקורסוגרגורילופתשורות,
בידמניח,הואהזוהלפיתהואתהמורדים
לכיווןהמצביעהאלוהיםאצבעעלמהססת,

הנצח.
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 1:~ו
ראיבחלון:ים
תקופהשל

העיזבוןבחלון,יםנאמן:אילנה
גולדברג,לאהשלהדרמתי
 1997המאוחדהקיבוץהוצאת

"יםז"לנאמןאילנהשלחיבורה
לאהשלהדרמתיהעיזבוןבחלון,

שאףכפיהמיידי,עניינוגולדברג"
שלהדרמתיבהעזבו Iשמומעיד

הספרותוחוקרתהמבקרתהמשוררת,

המפורסמותמןברם,גולדברג.לאה
הקשוב Iמחבראו Iשחוקרהיא

מחקרולמושאוברגישותבמסירות
עצמולמצואעתידהקשריוולמכלול

לגבולותיומעבראלחורגמהרהעד
עלהגםכךואכן .המחקרמושאשל

נאמןאילנהשלחיבורה-מחקרהבגורל
החיבורשלראשיתובפנינו.המונח
גולדברג,לאהשלעזבונהבחקר
החברתיים,ההקשריםבחינתהמשכו

זה,עיזבוןשלוהתרבותייםהלאומיים
אינטגרטיביתבראיהסיומוואילו

האמנותיתהיצירהאתהמציגה

הןהרביםובהקשריהמזה,בייחודה

הפוליטיתלתרבותוהןלתקופתה
במסגרתהמצעה,שעלוהחברתית

האמנותית,היצירהנוצרהלהוכמענה
מהז.

"יםהמחזהעומדהחיבורשלבמרכזו
המחזהגולדברג.לאהשלבחלון"
וזכה 11938בשנתוהוצגנכתב

לכאורהבלבד.שתייםאואחתלהופעה
יפה.עלהלא t 'במחזהאפואמדובר
 11955בשנתאיחהבראיון Iואכן

צעירה"כשהייתיגולדברג:לאהאמרה
בחלון.''יםאיום:מחזהכתבתימאוד
הארץ.הוויעלאיבסנימחזהזההיה

שלמותממש Iכךכלהרמוניהיההכול
היוהביקורתוגםהקהלגםרע.של

ובצדק".רע.שהמחזה-אחתבדעה

העיזבוןבחלון,"יםעל-פי(מצוטט
עמ'גולדברג",לאהשלהדרמתי

כמהעדלענייננומשנהזהאין .) 164
שהמחזהבקביעתהגולדברגלאהצדקה
שלשלמות"ממשהיהבחלון""ים

היאומדויקתנכונהכמהעדאורע",

וגםהקהלש"גםהמחברתשלאבחנתה
שהמחזה-אחתבדעההיוהביקורת

נאמןאילנהשהחלהמרגעשכןרע".
חיתהשאימצההראותנקודתבמחקרה,

בתוויותלהסתפקמכדירחבה
הכולככלות'טוב'.אוכ'רע'פשטניות

ספרותיתיצירהשלומשפטהגורלה
עלשהועלהמחזהשלוחומרקל Iבכלל
בעיצובו~לקהנוטליםורביםהבמה
רבים.גורמיםשלפריהם Iגמרהמו
משתיתהשעליההיסודהנחת Iואכן

היאבעבודתהעיוניהאתנאמןאילנה
מצליחהכשזואףאמנות,ש"יצירת

תולדתהיא Iהזמןמחסוםעללגבור
ראימשמשתהיאוככזוהעת,

אלודבריםאם ) 18(עמ'לתקופתו".

נאמןאילנה

קלנכוניםשהםהריככללנכונים
במחזהאמוריםהדבריםכאשרוחומר

לשםמלכתחילהשנכתבבחלון""ים
זושהנחההואברורבימתית.הפקה

שלרחבהקשתהחוקרתלפניפותחת
לניתוחמעברהחורגיםנושאים
איזושהי,אמנותיתביקורתאוספרותי

אתמעתיקהלעילשצויןכפיוממילא
יותררחביםחוגיםאלשבמחקרהעניין
אוהתיאטרוןשוחרימחוגי

בספרות.המתעניינים

שלדייקניפילולוגיניתוחלצדואמנם
לאהשלשבעזבונההמחזהנוסחות
המחזהשלהספרותיוניתוחוגולדברג

אתזהבספרהקוראימצאבחלון""ים
הארצישראליבתיאטרון'הצופההפרק

השלושים'שנותשלהשביחבמחצית
המשותפתהמציאותשיחזורשעניינו

החשוביםדבריםולמחזאית.לקהל
שלשבמרכזובמחזהובמיוחד Iככלל

בחלון""יםשכן Iשלפנינוהמחקר
להפקהשיועדכמחזהמלכתחילהנכתב

אילנהמקדישהזהבפרקבימתית.
קוויולשרטוטרבמקוםנאמן

שבעזרתםה'מיתוסים'שלהעיקריים
אתטבעוואשרהמציאותהוערכה

המוסריות,ההעדפותעלחותמם
אף Iוכמובןוהחברתיות,הלאומיות
צופיהתקופה,בנישלהאסתטיות

המחזה.מחברתגםכמוהמחזה

מתוארתזהפרקשלבמסגרתו
עלוהועלהנכתבבהבשנההמציאות

שבההשנהזוחיתההמחזה.הבמה

הגיע ) 1939 • 1936 (הערביהמרד

המחברת:שמציינתשכפי Iכך Iלשיאו
יכלולאבהצגה,הזמןבני"כשחזו
מחוץשרחשההמציאותמןלהתנתק
שלעוצמתם .התיאטרוןלאולם

בביקורות,אףהורגשההאירועים

באותןשהועלוההצגותעלשנכתבו
כתוצאה .) 24(עמ'הבמה"עלשנים
"יםהמחזהשצופיהואטבעיאךמכך

להשאירמסוגליםהיולאבחלון"
הסבוכההמציאותאתמאחוריהם

בבואםביומיוםחוושאותהוהדרמתית

המחזה.אתלהעריך
היאלבלתשומתראויהזהבהקשר
"הכרותכינאמןאילנהשלאבחנתה

ועיון Iאחדמצדבחלון''יםהמחזהעם
אותהשלהיומיתהעיתונותבכותרות

עללכאורה,מצביעים Iשבימצדעת,
הזמן"בניהאירועיםמןמוחלטניתוק
מלואאתתקבלזואבחנה .) 25(עמ'

שלמצבםאתנזכוראםמשמעותה
מרכז-אירופהוארצותגרמניהיהודי

שנה,שבאותהובעיקרשנהבאותה

הודיעוהמחזה,להצגתמאודבסמוך
יהודיםאלפיעלהארץעיתוני
ערבאווירתואת Iלדכאושנשלחו
העיתוניםבכותרותשהדהדההמלחמה
אינהנאמןאילנהברם,ובעולם.בארץ

היא .זומציאותבבחינתמסתפקת

הבעיותמכלולאתלהקיףחותרת
התרבותייםוההקשריםת iהחברתי

חוויתםאתשעיצבום-והאידיאולוגיי
אתובראשונהובראשהדורבנילש

החמישית,העלייהשלהשלכותיה
הגרמנית,העלייהבכינויההידועה

גולדברגשלאההעובדההדגשתתוך
בחלון""יםההצגהיוצריורוב

התרבותשלחניכיההיוומשתתפיה
נאמןאילנה .) 28 • 26(עמ'הגרמנית
שביןהיחסלשאלתאףנדרשת

שאחדבחברה,האידיאולוגיה
אידיאולוגיתמגויסותהיהממאפייניה

מזההמחזהשלעיצובולביןגבוהה,
אתלשכוחבליוזאתמזה.והתקבלותו

בחקרהמרכזיותמהבעיותאחת

לשאלתהיאוהכוונה Iבימינוהתרבות
(עמ'השלושיםבשנותהאשהמעמד

נאמן:אילנהמסבירהשכן, .) 32 • 30

לציירהניסיוןאתלסייםאפשר"אי
שלבתיאטרוןהצופהשלהפרופילאת

ולהתייחסלחזורבליהשלושים,שנות
מפנירקולאהאשה,שללמעמדה
ומחברתנשים,·הןמהצופיםשמחצית

משוםאלאאשה,הואהנדוןהמחזה
והמחזהאשההיאהמחזהשגיבורת

ובמעמדה".בחרדותיהבבעיותיהעוסק

כי"מסתבר 1נאמןמסיימת Iוכך

היהלא Iהחלוציהמיתוסלמרות
 ...הגברשללזהשווההאשהשלמעמדה
מצבקיבלוהצו~ה,גםאךהצופה,
 ) 32(עמ'בהבנה".זהדברים

התיאטרונית'המערכתבפרקלזהבדומה

שלהשביחבמחציתהארצישראלית
נאמןאילנהמקדישההשלושים'שנות
המגויסותשללהשפעתהנרחבמקום

התיאטרוןשלהאידיאולוגית
הגומליןוליחסי Iמכאןהארצישראלי

ויוצריוהארצישראליהתיאטרוןבין
האירופית,התיאטרוניתהמערכתלבין

בהקשרשגםהואשחשובמהאךמכאן.

כדיהמחברתשלהיסודבהנחתישזה
שבמסגרתהיריעהרוחבעלללמד
ביצירהעיוניהאתרוקמתהיאעליה

שכןגולדברג.לאהשלהתיאטרונית
הפעילות"אתהמחברתשללגירסתה

ישהשלושיםבשנותהתיאטרונית
שלהתרבותממערכתכחלקלראות
מנחהכעיקרוןכאשרוזאתעת".אותה

הרחבההתפיסהאתנאמןמאמצת

מכלולהיא"התרבותשעל-פיה
גםהיאמהןאחתשכלמערכות,

גומליןיחסימקיימתוגםאוטונומית
 ) 33(עמ'אחרות"מערכותעם

תרבותיתיריעהשלמצעהעל
ניתוחיםאףזו,רחבהו.חברתית

הידכתביוהשוואתפילולוגיים
בחלון""יםהמחזהשלהשונים
לצידם-גולדברגלאהשלמעזבונה

רגישיםספרותייםניתוחיםשל
הספרותיהאמנותמעשהשעניינם

ולבחינתהדמויות,לניתוח Iגופו
מקבלים-העלילהשלעיצובהדרכי

מגבולותיוהחורגיםועומקמשמעות
אוהספרותיהניתוחשלהמקובלים
מכךיוצאכפועלהרגיל.האמנותי

רקלאשלפנינובספרענייןימצא
המחזהשלקורותיושעניינוהקורא
המשוררת,שליצירתהאו Iהעברי

הספרותוחוקרתהמחזאיתהסופרת,

המעונייןכלגםאלאגולדברג,לאה
היהודיהיישובשלתולדותיובהכרת
יעמודלדוגמה, Iכךהמנדט.בשנות
תפקידםעלהחיבורקריאתאגבהקורא

בחברה'כאנחנו'המבקריםשלומעמדם
התיאטרוןשלזיקותיועלמגויסת,

(עמ' 1הגרמנילתיאטרוןהארצישראלי
שליוותההמתיחותועל ) 102 • 100
יוצרישלשאיפתםעל Iזוזיקה

צופיוושלהארצישראליהתיאטרון
(עמ'מקורית',ובמהעברי'לתיאטרון

הריאליהעלשגםוכמובן ) 103 • 102
התקופה,שלוהחברתיתהביקורתית

היריעהשתקצרנושאיםועוד

בחלון'ב"יםאחר:לשוןמלמנותם.
גולדברג",לאהשלהדרמתיהעיזבון
שלפטירתהלאחרכשנתייםאורשראה

הקוראימצא Iנאמןאילנה Iמחברתו
תיאור Iבעיקרואוליגם,המשכיל

התרבותיתבהיסטוריהפרקשלמאלף
שלעיצובהבשנותהיישובשל

למחברנותרלאהעברית.הספרות
כךעלצערואתלהביעאלאזורשימה
נאה,ביכוריםפרישהואשהספר

שטרםנושאיםשלארוכהשורההמעלה
הואלעומקם,לבדוקהמחברתהספיקה

נאמןאילנהשלהפרידהמתנתגם
 •ז"ל.

רצכישלום
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גירסאותריבוי

מדומהבמציאות

בדיונות'דחס:בולואיסחוותה
ברונובסקי,יורםמספרדית:

עמ' 168 , 1998החדשההספדיה

 Hרבדיונותהביוגרפיתהמוצאנקודת

זמן ; 1983המולדחגבערבממוקמת
חורחהעולהאביומותלאחררבלא

בחופזה,במדרגותלואיס-בורחס
בחלון.בראשונחבטהואשטן,ומעשה
לכךגורםוקדחתזיהוםשלצירוף

ראש.לניתוחלבית-החוליםשיובהל
יכולתאתיאבדשמאחוששהחולה

הואמכולויותרוהכתיבה,החשיבה
לכתיבתהכושרארנוןמפנימתיירא

המוחיתהפגיעהאימתביקורת.

שלחדשסוגלפיתוחאותומובילה
"פיקשן"או"בדיונות",כתיבה:

לכתובמתחילכורחםשניה:בחזקה
מעיןבדיוניים,ספריםעלהערות
וכך .היושלאחיבוריםעלסקירות
רומניםשלכתיבתםעללטרוחבמקום

ובמקוםמרובהשיגיעתםארכניים

הוארגילות,בביקורותלהסתפק
ספריםשלפירשונםבמלאכתפוצח

זהוקיימים.אינםשכללמומצאים
 1הקצרהסיפורגבולעלהמצויז'אנר

 1בדיוןביןנעוהואוהמסההביקורת

ספרותבין Iמלומדלמאמר
מהסיפוריםחלקלפילוסופיה.

הבדיונותקובץאתהמרכיבים

השבילים"גןבאסופהתורגמו
הנוכחיבתרגוםואולם 1המתפצלים"

טקסטיםומשליםברונובסקיוזzב
מהדורהמציוהואבכך:וספים, 1

 .כולולקובץחדשה
יה iהצפהשגורהההצגהבערךזו

בגירסאותמופיעהוהיאל"בדיונות"
בדברהאחורית,בעטיפהשונות

לדוןניתןלספר.ובפרולוגהעורך
ואולםראיהזוויותמאינסוףבחיבור
היחסהיאאותיהמעניינתהנקודה

מסויםמתחםלביןכורחםבין
גנוסטיקהביןהנעהדתות,בתולדות

לעיוניםקבלהוביןלמיסטיקה
בטקסטכברהכפירה.שלבהיסטוריה

אורביםאוכבד'טלן-הראשון
"אחדאתהמחברמצטטטרטיוס',

שהראיים[ש]הצהירהכופריםמראשי

שהםמכיווןנתעבים,והמשגלים
<עמ' ,,האדם.בנימספראתמרבים

מכפילהההשתקפותלומר,רוצה .) 15
מנוגדתהריבויומגמתהברואיםאת

 1המתמטיטבעהמצדהןהאחת:לאמת

שמןבכפירהעסקינןשאםמשוםהן

הבריאהעצםאזכי Iהגנוסטיהסוג

בגדרהיאורבוהפרומצוותומילוי

תועבה.מעשה

שלתורתואתכורחםמפתחבהמשך
עםמזוההשאכןהאנונימיהכופר

העולםהללו":הגנוסטיקנים"אחד
בדיוןשלסוגאואשליה,הוא

נורחסלואיסחורחה

באמצעותשלוהכפלהכלולפיכך
שלהאופטיהמהלךהמיני,המעשה

האמנותשלהיצירתיהאקטאו Iהראי
היאולמעשהבאמתפגיעהמהווה-

בדיוקכאןואולם ,) 16<עמ'קשר
ההשתקפות:שלהדיאלקטיקהטמונה

מצדהרי Iשקרהיאהראיתמונתםא

שלאמחזקתוכביכולמרבההיאאחד
בעצםהגלוםהבסיסיהשקראתלצורך

הראיהצבתשני,שמצדאלאהבריאה.
אתלחשוףעשויההשקרמול

שלהממשותאיואתשקריותה
הפניםכפלסביבהנבראת.המציאות

ככלבכורחםשליצירתונעההזה
קטנהאיפורמראתהצמידשמישהו

הבדיוןאתמכפילהוא .זנבולקצה
בחזקותאותומעלה iהבדיוןשל

הואכךומתוךומתגברותהולכות
השביליםשלהמבוךאתיוצר

בקובץהראשוןהחיבורהמתפצלים.
באופיה","פנטסטיתבספרותעוסק

וחתרנותנוכלותכמעשההנוצרת
אתמעציםכורחםאינטלקטואלית.
הבדיוניהקורפוסשלהמיסטיפקציה

מפזרהואוכךכביכולבודןשהוא
אתהעלומותחיבורונסיבותסביב
אתאסמרדיס,האמגושהנוכלשלשמו

את Iהוורדצלבשלהסתריםאגודת
שלביותרהגוזמאתייםחזיונותיו

התרמיתמעשיאתהאיסלאם,
ואתהרמטיותכיתותשלהגאוניים
ולתארוכוזביקוםלהמציאהיומרה

המיתולוגיותאימת"עלבפרוטרוט
 .) 19<עמ'לשונותיו"והמולתשלו

הפקרותכפריהנבראיקוםזהו

ועםהדמיונותשלאחריותמשוללת
הואבריאתושלהתרגילעצםזאת

היוצרתהמצאות,רבתיומרהפרי

המאיימתאחרת,וספרותחדשהשפה

השגורה.העולםתמונתעל
הזאת,הבדויהבציוויליזציה
טיפולשלסוגהיאהמטאפיזיקה

פנטסטיותהפתעותשלסידרהבהלם,
והביוגרפיההתבלשלוההיסטוריה

אלאאינםבוהחייםהאנשיםשל
כדידרגנחותאלשכותב"טקסט
 .> 23<עמ'ד" wעםלהבנהלהגיע
אל'ההתקרבות-השניהטקסט

הקוראאתומכניסשבאלמותאסיס',
בלשיפיענוחשלאווירהאותהאל

מיסטי.ברומןהגובלתעתיקהלחידה
"כופרהואהנדונההיצירהגיבור

<עמ'באיסלאם"מאמיןשאינובעיקר
עדהחייםבדרכימתגלגלהלה .) 34

חנית,~רבהתעלותהכרוכהלהארה
עולםשל"ריבונולפיובגילויגםאך

ואותו Iמישהואחרבחיפוששרוי

ממנו"נעלהמישהועודאחרמישהו
אינסופיבורחסיבמבוךהלאהוכך

משרבבכךמתוך .) 37<עמ'ואופייני

שלשמואתגםהארגנטיניהסופר
העיבורתורתואתהקרושהאר"י

"המקובלשלמפיוהנמסרתהקבלית
 .) 38<עמ'לוריא"יצחק Iהירושלמי

ניכרוהבלשיהעל-טבעיהיסודצירוף
ביצירתו'עיוןבחיבורשאתביתר

המיסטיהמצעך:וויקהרכוסשל
המשמשוההרמטיהקבלי Iוהגנוסטי

שבשוניםבאילתוריםכורחםאת
קחוסה'דןמחברמנאדב'פירומפותח

ואילוניהיליסטי.לכיווןהמוביל
הרכיבמתחזקהמעגליות'ב'החורבות

שלוהמאגיההכישוףלעברהמושך
העתיקההמאגיהמכוחאדםבריאת

אתלהזכירעשויהואשניומכיוון
דוןשלהמודרכתהחלימהתורת
קסטאנדה.קרלוסשלבספריו Iחואן

וחיקויהחלימהקדחתשלהצירוף
הדבריםאתומעמידשבהבריאה

"בקוסמוגניותמובהק:גנוסטיבהקשר

אתהדמיורגיםמעצביםהגנוסטיות

מצליחואינואדוםכשהואאדם
 .) 54<עמ'רגליו"עללהתייצב

כורחםמשרטטבבל'בארץב'הגרלה
 :האמגושיםשלהגורלהטלתחוקיאת

שלאמילמשחק.התמסרו"הבבלים
החברים ...לבמוגנחשבפורקנה

להכפילנהגוהכוהניםבמוצעת
כלעלוהתענגופוריהםאתולשלש

 • 59<עמ'והתקווה"האימהתהפוכות

58 (. 

האשלייתיהמלואאתלהקיףהרצון
שלההכוליותאתלחבקהבריאהשל

בתמונתהדבריםאתולהכפילולשוב
מתחתהקרקעאתשתשמוטמראה

הספדיהבחזוןמתגלגלהעולםיסודות
לספריהמומרכולוהיקוםהקוסמית.
הואשכורחםאינסופית,ענקית,

שלומתעדושלההמבוכיםאדריכל
עשוי )ה[מושלם,לאספרן"אותו
ידימעשהאוהמקרהפרילהיות

הכול ,) 72<עמ'זדוניים"דמיורגים

הקטלוגיםגםאך Iכאןמצוי
הקטלוגשלזיופו"הוכחתהמזויפים:
"האוונגליוןגםכמוהאמיתי",
 .) 74<עמ'ידס",בסילשלהגנוסטי

אתכאמורמכילההבבליתהספדיה
בהמתגלמתכךשמתוךאלא Iהכול

האוניםחוסר-הכולשלאינותוגם
קיומה.עצםשלוהאוגדןספרניהשל

חסרת ...אינסופיתבודדה"מוארת

נכוןבעדכון ,) 78<עמ'תועלת
עלולהבבלשלהספדיהלעכשיו

חובקתהאינטרנט:כרשתלהתגלות
אנארכית,אשלייתית,זאתועםכל

שבויהוירוסים,להתקפימועדת
הבדיונותספרקריסות.שלבמבוך
ואכןהספריותמבוךאתוטווההולך

גןשלהגדולגיבורוהואהמבוך
תבניתווהואהמתפצליםהשבילים

ואפוףהרב-זמני Iהכאוטיהרומןשל
הנכתבתלספרותהדומההסתירות,

ריבוישלמחשבמשחקכמיןעתה
מדומה.במציאותגירסאות

אגדותביןבכישרוןנעכורחם

 ,הדרואידיםוסודותהקלטים
מתמרןוהואשחרזאדהלעלילות

כתנסתרותביןאזוטריתבתזזית

המפורש.השםלכוחותהפניקס,
הנוצריתלקבלהחוכמותחובבי

החסידים''כתלתולדותוהיהודית,
שלהמשיחיותגבולשעלולתורות
מבוכים:שלכג'ונגלהבדיונות
יקומיםשלהפלאבכדורימלהטט

העולםאתמכפילהואספרותיים,
בעודו Iיסודותיואתומערערושב

בסדרותהקוראשלתודעתואתטורף
 •מבוכיות.מלכודותשל

שיאלי

11 
 ' 99ינואר



 ~, 5וי~
~ 

רביןעוזר

• 
זאתהיאנפילההאמנם .מףזר
~~ T חים~T א;• ?הל~~ל~יןo/ א~

-שכזאתרחףפהתנףחהסתם
מףלל i~רקיעים~ןםןמףת
באדמה.אדםךמףת

: T T -:-ז T 

הנפשלהבהמףללהבה
 ·:·:-זז·:·דד:

נמר;מהאהבהנעצמהעצמהאתר;שמת
:• :• :• -: T T : - : T -: T : ' T 

גרהצףרת:פתבהידיהכמ;
: '." T T T : T -T '' 

השמיםיריע;תעל
-:• -T -• 

ףבהבה;ז;ת nההעיניםלנגד
 T T- •-••ז •:•::

אחףז;ת

דבר-הזאתהפנים:פפףלתהשכיבה
 T Tב~~~ים~ר iT זר.~~?נכ~ר T ן~~pז
פניםאלפניםלרא;תולא

: • : • T •: T • 

הנשר.בעיני
: •• •• -T T 

ז;ת qל:כ;ל י~-נ~ w.ךה~יר ~
:נכ~זלאר w ~ד~ר

~ןזאתי~?ל

(ולאמזפששלאדםנע;די
: • T T '.' T -: 

החשצל-רפאים.)
ד ·: •ד : .•

 ;ד;ע~- ; n ·פ:~ ; n ·פ:~ת

סזפי-הזיהנחשלא
ין;ףלהתיש:ני-נןו;להע;;

: ' T ' T ' - : T 

מספרהףאהנהער!מ:פלער
" • T " • •• : -•• 

 :ר~~ 7~ין /o~ך~ה

נכיי ry~נכ~ךח.ק~~ליו'~ךח.ק
השנים:

ואבניםעפרעלגב;אדח
 • T-:--לשמ~ם.גב;-,•אחד

 ·-ד--ז•;:

~ל~;יו~ב /o ? ה?~זה~יו
אלפניושזפעל,פניו

א;ת;ם ryך ה?~~~~~יו
ויהיה.היה ,ה,;ה ;,;עדאם,

T T '.' TT :' :.'' 

האחדשהםשנים
 tנרא;ת;ואנכינרא;תיאנכי . Tננחד •~•,להח~
 :• •ד: • :• • Tז:• :--

חב,יךחב,ימפלא;תבכל

~ץpךא;ת ה~ך~~-ןה /o ~~ '~ה ן~~
עכשו:של

.'' -: T 

 ם:~!~הוא~י-ך~נ~~ךץהוא~נ~י
שניםשהואהאחד

T ',' T ,"' : -' 

ורעב;וכאב;נגן;חיחי

ין;.ףבהשתלח.בפניו ~במבט;נ;ער
 TT --: •: T :-ז: ••

~~בוךת;~יש ,ם:~י~ o~קף
 .ךית; ry ~;ל,ה n~ןםא; ,ק~;חד~י;ןלא
אנכיאנכי'נחל;מה.נפשילא

 • Tי"מא;ךבכל-=, iמא;,בכל-

: : : : . 

ודם.נשרנאהבתעפר'ילידדאם
T T ' : T T - - : - : T T T T 

סרחו~יםךחףףס~ן~ה,~גו~יגוף

שניםשהףאאדח
 .- : ·:ד ·:

 . . . . .ם:~~ר~רץב;נ;~קים

12 
 227גליון



• • 
ף wדחסף g ~~ס~ייס~יי
ס~ר 9 ~ 7ו~חר

בשיריו
: • T 

נשנים?ההליכהה"איפ
•• -:-• T • : -• 

בשמיםהגבירההנאהבת,איפה
•• -."' ::• ."' ."' -: ' T T --' 

 ?~~ךי~ה~~ךץו

 ל~~ק;ם, wvןה.
עתההואאחרכמה

 T-;ד~ 7ב;•לה;לך

לצדההי;תךנזכר
:•• :• ::• : • T 

 ;,;עמכתבלאאשר
:-:• T -•• 

יוימ;תכלשרולא
: T T : T 

למעצבתשניםשמ;נים
: ' ' T T •• - : - : 

בהלתההיא
' : ' T T 

עלתהשמת;כה
 Tלס;ב:ב Tא;תה

T : •• 

בחנזיו'חנטחנזיואת

~ה i ~~ל; Tך••~יך-~ףיו
הנפשכתבה-לא-כתבהאשרשיריו

' T ',' - : T : T T ; T -;• .'' 

~ה~יט; vר.י /7Poהוא
 .ף~;ע~~א;ךה, א~~

ומבעיתהעכורהעכורה,
:-T -: T • : -T 

ry ךץ~o/ ף~~~~רש.~ס;נכה 
-~נכה ה:~~יאך~סה
אילנ;תנטועהשחיתההיא

· ."' T : T : T • T 

ןרו~הו~ללים,;ר~ה~~סהי .7: ~;ש
א;הבים,נםלעבר "ושביליםש,;ת

 •-:נטויה.על~הםכב~ם iכחפת Tו
: ,•' -' T '' - : ',' : T 

ךה q: ry:ק.י~לם ry~לי~דק
נבילה.שנ;תנשמ;נים

• : • : : • T 

• 
~דים vי wןבו~ת ש~;~ iלקר

v ם·,~~בו:זים, :p ;ן~ה!זהס:המ

:יו o~תה;ל.ך~יש
נמה.שלאמ;תבד'

: -."' T T 

:יו o ת~~ vל~ךאל~ךא
7 ~ J עוריםא;ת-אוךם 9 ~י~

מערמיומכסהעכשו
-: T '.' - : T •,,-: -

~~ o/ חו~o/ ירים~ירים-ף~
לראוה.

-ז:- :

• 
~;ךת v~קי~ת;:זם
מכסהחנזיושאתחשכהפחד

--:-•• T '.' ',' T -T - : 

ע;ךהןךת,,ח;נקר:ןם~ך

ה Jד~ v~ש ry תך~~~~ו
התפרשהעד

ה J ~ ל~~~~לתל iם T~ךק~~י
 oרו /o ,ם:~ Vי J ~ך~ל

ר;חפה
:-T 

צור;תצור;תן ry ~ה /oע;

אהבהשל
,'' -:-T 

ר;,פ;תז;אתז;

באפלהלהנלעו"נזז;
lח~ל;תד:T ~~ק~ •• T 

נחבאתה;םילודת
: -: ,'' : T 

אהבה-ניסוריםהח;גגתהנפש

ר;~ים •~~יןיד T-ח i = ת~~•~מ-ה~י~ iמ
כתבהשלאבשירים

: ' ' :• T : T 

אהבה.שלאאהבה
:ם r)f ~~ר .ה~ך~לקר-ע;- ... !~ iלקר

אחזה ת;, nפ;נירים
 ז-: T-: .ד-:

נתעטפה.ףב;נבגד-הדמים
; :• :• -• T T : - : ' 

13 
 ' 99ינואר



אחותלכתוביכוללאונין:עוזו 1:~ו
בסריעקב

העבריתכשירחפעילאתהירביןעוזר
שיריךאתהארבעים.שנותמראשית

הרעים"כ"ילקוטקראתיהראשונים
שםשמיר,ומשחטנאישלמהכעריכת

האחרים.לעומתכשוניהשיריםבלטו
אם(גםיותרנשגבתחיתההלשון

לאאכלצפופהדיהחריזהדיבורית),
מןמורחקיםהמצביםאובססיבי,ת

כעיקרחןההתרחשויות"חריאליזם",
חמישיםחלפומאזפנימיות-נפשיות.

ממשיך-כשלךואתהשניםוכמה
מאודאךפופולריתלאכלשוןלכתוב

אתרואהאתההאםשלך.ייחודית,
למשוררים"?"משוררעצמך

כ"משוררעצמיאתרואהלאאנילא,
להביןיכולתילאפעםאףלמשוררים",

שזהמשעראניבשירי.מתקשההקוראמדוע

הנשגב.הגבוה,הסגנוןשאמרת,מהבגלל
מספר Iנעורימימיעודבאה,שליההשפעה
שליאבאשלהספריםבארון .בעיקרהתנ"ך
הספראתגםלמצואהיהאפשר

גרםבתרגוץשלהיהודית""ההיסטוריה
וגםגבוהה,בשפהרבינוביץ,פנחסשאול
ושוב, Iלמשלמאפו'ההשכלה,ספרותאת

הספרלביתהגענושלאעדהתנ"ך.בעיקר
ליהיהלאשלונסקי'שירתאלהתיכון'

אחר.מקור

חחשכלח?שירתעםמח
ויל"ג,מיכ"להכהן'באדםאותנוהלעיטו

התנ"ך?לעומתהםמהובכלל,המאיס.וזה
המדינה,קוםאחרישנתייםאושנהבשעתו'

פוליטיים.שיריםארבעהשלושההדפסתי
במובןלאהנבואי'הקולעליהשתלטבהם
ממשאלאהסגנון'אוירות,עתהגדתשל

שלמלאו",דמים"ידיכםשלמסוגהעמדה
אהובנביאשהיהירמיהו'אוישעיהועמוס,

מיום"שיריםלשיריםוקראתי .ביותרעלי
המדינה",

יצאת?מינגד

נגדהסרסורים'נגדהספסרים'נגד

שראיתיההוריכלהכול.נגדהסוחרים,
מהקיבוץהמעברשלהזעזועהיהזה .ביכחמר
אידיאליזםמתוךהלכתילקיבוץהעיר.אל
לתל-כשבאתי-נפלתיהחברה.תיקוןשל

איננישראיתי.מהבעיניחןמצאלאאביב,
שליהספרים •החוליןבשפתמאודמעורה

גילעדוהתנ"ך.הסידורשאמרתי'כמוהיו'
יום-יום.הכנסתלביתהולךהייתי 13

בנימינה,תבור'כפרהנידחות,במושבות

סבאליהיההחיים.מרכזהיההכנסתבית
הכנסתלביתהולךהייתיואיתרשאהבתי
תורהעולפרקתי 13בגילומתפלל.
בשעותהיום,עדמשהו.נשאראבלומצוות.

ליישבישעיהו'דווקאקוראאנימצוקהשל
שישהזאתהאלוהיתהשאיפהאוהזיקה

יותרשלמים,יותרחייםלחיותלאנשים
זהואהבההתחשבות,חדורייותרצודקים,

לזה.
שירתגםביאליק.שירתבאהאחר-כך
אני(כמובן'הגבוהבסולםכתובהביאליק

הייתילאאבלאליו),עצמיאתמשווהלא
הריחיצונית.בהשפעההדבריםאתתולה

ולכאורהואלתרמןשלונסקיבאואחר-כך
אבל .אחרבסגנון"להתנבא"צריךהייתי
משירתמושפעהיהתמידשליהחוויותעולם

שבניגודמשירה,ביאליק,שירתהתנ"ך'
התוכחהדבריאתאמרההמודרנית,לשירה
שאנחנוישירה,בצורההאדם,מצבעלשלה

החוליןשיחתאת"נשגבה",להקוראים
לאלמשל,בה,הצטייןכל-כךשעמיחי
ואוהבאותומעריךשאנילמרותידעתי.
 .שירתואתמאוד

חיהשלךהחוויותשעולםאמרת
ובו'.ומביאליקמחתנ"ךמושפע
גמח,לדוביטוייך?אוהחוויותעולם

עלחשבתלאחריכשהתאהבת,
חתנ"ך?
לשוםנכנסולאעליהםמדברשאניהשירים

לאשאניבטוחהייתישלאמפניזהספר.
המצוקותאתנפשי'מרדתאתמערבב

שאנימהעםהכלל'עםשליהפנימיות

המשמר',ביעלרקנדפסוהשיריםרואה.
שכתבתיאלועםלהזדהותנטיחליחיתה

סרסוריםשישכתבתילמשל'עליהם.
"אתכתבתי:סרסור","אניכתבתיבמדינה,

לייסלחלאוהמוכיחהנביאשלהזעםחמת
שהרגשתיוכיווןוהשלמים",התמימיםאלוהי
במקוםנדפסולאהאלההשיריםאז'ככה
אחר.

אתההמוצא,לשאלתשובחוזראני
למשורריםמשוררלאשאתהאומר
השירהאכלהשירה,קוראילכלאלא
מדוע?פופולרית.לאשלך
שניםעשרשירה.עללדבראוהבאני

שאנישירהרקחיפהבאוניברסיטתלימדתי
התקבלותשלשהבעיהנוכחתיאוהב.
רוציםהקוראיםגישה.שלבעיההיאהשירה
מהםחלק •המשוררהתכווןלמהלדעת
לדעתי'שירה.לקלוטהכושראתאיבדו
בלתי-רציונליבאופןלקלוטצריךשירה

רוצהאתהעצמך:אתעליהלהחילואחר-כך
ממהמסתחרראתההשיר'אומרמהלשמוע
אומרמהשומעואתההשיר'עלאומרשאתה
על ?פופולריתלאשליהשירהלמה .השיר

לאפעםאףלענות.יכוללאאניזה
אחרת.לכתוביכוללאאנילזה.שאפתי

זךנתןשלכעריכתו"חנה",כקונטרס
נושא.עלשיריםמחזורמפרסםאתה
אכלהנושא,אתלהגדירכדיוקקשה
(כמוכןלשיררומחנשמעשיר

כינראהזהות).שללאהחווייתי,
משחעםקשורכשירהמדברהאני

לארץהכניסהאיעםהנביאים.אבי
המדבר.עםהמובטחת,

 .שליהשירהאתכיוונתילאפעםאף
 .ביותרחזקותחוויותהיואלה .באוהדברים
העמוקהההשפעהבעיקר.הנביאיםשירת

חיתההיאהאחרוןבזמןהתנ"ך,חיתהביותר

קוראנוברבהםהספריםדרךנובר'דרך

עכשיו'בשבילי'והחיהחזרברבו ."ךנתב
עודשאניהדבריםאתמבוגר'מאודבגיל
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באופןחייתימתבגרונערילדבתור
משיריםחוץבשירים,פעם,אףראשוני.

עשיתילא ,הגבולאתעברתילאבודדים,
בא.שזהכמוכתבתיאלאנביא,עצמיאת

אומראתהמשורר.הואמשחאצלך,
 .שיריוספראתלכתובגמרלאשהוא

את ,המשוררכתבעצמועל"כךאומר:אני
הואובהמשך ,,נשא,חרוזיועלמשך;וי
מהאלה;ובכל ...ידע,לא"ואישאומר:
הפלאאללבואאשר;הזההאיש ...מצא?
משההפלא.אללבוארצהלאמשהרצה",

לארץ-מתכווןלאאניהפלא.אלבא
הסנהלמעמדדווקאקשורזה .ישראל
שללחוויותסיני:הרעללעליה ,הבוער
מודרני,גםנהייתיואני-מודרניאדם

שלונסקי'לקרואשהתחלתימהרגעלפחות
הלשוןדווקאזואצלושקסםשמה

החילונית-הגבוהה.
אשר;הזה"האישלמשל:כתבתי'ואני
לבבוקולאתלשמוע/רצה,הפלאאללבוא
שמעולאעשהלאדבראך /-בלבבוחוצב
אישיתנפשיתעמדהבשיריםישאולידבר",
להזדהותההואמהסגנוןשעוברתמאוד

יוצרזהאוליוהפושע.החוטאעםעצמית
עשרבמשךאופן'בכל .שליבשיריםקושי
גםביניהםשירים,כשלימדתיויותר'שנים
אי-הבנה.שלבעיותהיולאשלי'שירים

והסביבהשליהמוריםצעיר'כשהייתי
שלונסקי.שיריאתגםהבינולאהמבוגרת,

אצלםנגמרבביאליקלא.בכללאלתרמןאת
ברדיוס,אברהםעםדיוןזוכראניהכול.
השתדלהואשלי.אבאשלשכןשהיה
 .משוררלאהואמןשאלתראותיעלשכב
הסביבה.כלחיתהוכך .פזמונאישהוא

היההואאבלהתקבל.לאבכללשלונסקי
עלוהתקבלעצמואתכפהוהואמאודחזק
משהוהיהשלונסקיאצלגםוחמתם.אפם

 .מקוללכנביאמהמשורר

rהרוסית.השירהשלהשפעהד
 .בחיייסודספרזהרוסיה""שירת .בוודאי
בעיקרהעברי'החינוךאתשהכרתיבמרה

מאודהרבהקלקלשהואחושבאנילספרות,
זהיותר'הקשישהדוראצללשירה.בגישה

הרעיונותאתלהביןשצריךמאליומובןהיה
דבריםלהםאכפתהיהלאהשירים.של

עד .עצמוהשיראתתפסולאהםאחרים.
שלאביאליקשלשיריםשהיוכך'כדי

שהםמכיווןלבתי-הספרהובאוולאהתקבלו

הובנו.לא

וכשיחות,כביקורתהוזכר,פעםלא
ימי-שירתאלשירתךשלהקשר

כלשוןהדמיוןאתרואהאניהביניים.
איננושלךהשירוכמצלול.וכפרוזודיה

הביניים,ימישירתכמונעולאוסגור
אתשומעאניהשירכנימתאכל

ימיכשירתכמוהבטיחהנימה,

לחרוזנוטחאתהוכחריזה,הביניים.
עוקבים.וכחרוזיםפתוחותחברות

הקיבוץאחרי-בבגרותילזה.מודעלאאני
אליוטשירתאתהכרתישםלונדון'ואחרי

בפעםוגיליתי,לארץחזרתי-ואחרים
ואחר-כך'חלדייהודהשירתאתהראשונה,

כלעםמשער,אני~~ן·גבירול.שירתאת
הנימהכיכאלה,דבריםלהגידשישהקושי

אותי.שכבשההיא-היאהדתית-מוסרית,

הזאת,השירהשלהחושניהיופילזה,נוסף
צריךאותה.קוראיםשלאחבל .כמוהושאין

"יתד-תנועה",שלהזההמחסוםעללהתגבר
פגיס,דןאתבזמנוהזהבענייןשאלתיאגב,
בתחום.גדולמומחהשהיה
אףשבעצם, ,אמרהוא

זהמהיודעממשלאאחד
הסכיםוהואותנועה.יתד

זהשלאגמרילאיתי
כמומשורריםאבל .העיקר

הלוי'יהודה ,ולאבן-גביר
שמואלאבן-עזרא,משה

הנגידשמואל ...הנגיד
תופעהלמשלהוא
אישהיההואיינת.מעב

מדינה.אישהיההואצבא.

עלכתבהוא .המלךיועץ
הואהאלה.הנושאיםכל

שלו.המלחמותאתתיאר
פסוקיםמביאהואאמנם

גםאצלוישאבל"ךמהתג
בלתי-רגיל,ריאליזם
עד ,שלתמהוניבספרים,

להשיגמאודקשהעכשיו
"בןמשלי","בןאותם:

אניתהלים","בןקוהלת",
השיאיםמשיאישהםחושב

היאהעברית.השירהשל
לשירהכנראהדומה

לאשאנחנוהערבית
מכיריםלאאנחנומכירים.

הערביתהתרבותאת

מפוארתתרבותשחיתה

אנחנוהיוםבשעתה.מאוד

מושגליאיןהכוונת.דרךעליהמסתכלים
חיההקלאסיתהערביתהתרבותמרהבאיזו
הערבים.אצלעוד

נכתבתהיוםהערכיתמהשירהחלק
 .אזשלהמתכונתעל-פי

מהאנתולוגיהחוץבעברית,מכיר.לאאני
שלמהשירהדברשוםלנואין ,שיומןשל
באוניברסיטה.רקהגעתיאליההביניים.ימי

כמשוררחלדייהודהאתלימדובגימנסיה
חושניים,שיריםחלדייהודהאצלוישציוני.
ישהיוםעד .לגברגברשביןאהבהשירי
כשהםמאודשמתחבטיםבאוניברסיטהמורים

לאהםהאלה.השיריםאתללמדבאים
רביעל-ידינכתבושהםלחשוביכולים
ושירי"הכוזרי"אתשכתב ,הלוייהודה

שכתבוהאלההמשורריםכלהריקודש.
בהםשיששיריםגםכתבוקודששירי

לגבר.גבראהבתוגםאדירהחושניות
שהיצירהחושבאניקודש,שיריאגב

מלכות","כתרהיאבסידורביותרהגדולה
הכיפורים.ביוםלקרואחייביםשהמתפללים

בביתשמתפלליםאנשיםכמהתמה,אני
הטקסטיםעלהבזקבמהירותחולפיםהכנסת

בסידור.הרבהקראתיבילדותישבסידור.
שאנימהאתלשמוערציתיתמידבכוונה.
"כתר .מביןגםזהשומעבעבריתקורא.

שעוסקתשירהנשגבה,שירההיאמלכות"
ועוברתאחדמצדמטאפיסיותבבעיות

לעשותהכוחלהישיום.יוםשללעניינים
זה.את

עליך?משפיעהוהיא
משפיעההיאכמהעדתמה,אניאבלמאו.ד

הדתיים?האנשיםעל

ושירתחתנ"ךלמרות-שלךהאםשפת
גרמנית.היא-והסידורהבינייםיימ

שש.גילעד

שירתךעלהשפעהשוםאיןזאת,וככל
לשאלהכחמשךהגרמנית.השירהןמ

לאשאתהלקביעהחותראניהזא,ת
זרות.מתרבויותהמושפעמשורר

דרךעברההרוסיתההשפעהאפילונכון.
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כשהיינוהילדיםבגןעדייןהייתיהעברית.
גםשםליהיו ,זוכרשאניכמהעדבגרמניה.

הילדיםאנטישמיות.שלנעימות,לאחוויות
כשהלכתי 19בגיל ,בארץאבלאכזריים.הם

אלדרךלילהבקיעמאודרציתילקיבוץ,
חברת-אזחיתהבקיבוץהעולם.תרבויות

מהםמישהועםהתחברתיגרמנית.נוער

התחלנוגרמנית.שירהללמודוהחלטנו
העיתוניםלבואהתחילואחר-כךברילקה.
זוכראנימהמלחמה.מאירופה,מ"שם",

אתלעזובנחרצתהחלטהאצלישהתגבשה
הייתיאזבאנגלית.ולהתמקדהגרמנית

עבודהיוםאחריהקיבוץ.אתלעזובצריך
וללמו.דלשבתהיהאפשראיבערב, ,ארוך

אתאוהבאניבכלל.ידעתילאואנגלית
לאשאניחושבאניאבלהאנגלית,השירה
ענייןאחרת.מנטליותזוממנה.מושפע

מושפעאנימאוד.קשהענייןהואההשפעות

גםמושפעאניכן.גולדברג?מלאהלמשל
באיזויודעאינניאבל .ריבנוטוביהמידידי
שנהישבתישלי.לשירהנכנסזהמרה

אליוטבעיקרשלה.לשירהוחדרתיבאנגליה
מושפע,להיותיכולהייתילאמייטסוייטס.

לאהוא .במינומיוחדנפשימבנהלוהיהכי
גםמיתולוגי.אישהואהעשרים.המאהאיש

ואליוט ,במינומיוחדהיההואבאנגליה
ש.דשכפארכמי ,בגדולתוהודה
עולם ,שליהתרבותעולםביןהבדליש

אנישמתוכוהמצבלבין ,שליהקריאה
העולם.תרבותמתוךכותבלאאניכותב.

קשורמהםשחלק ,מאודאישייםענייניםאלו
לזכור:רוצהלאשאניבזכרונות

כשאתה ,למשלבגרמניה.האנטישמיות
שמעולםדבריםאמרתהשירים,אתקראת

חיתהכתיבתם.בזמןדעתיעלעלולא
בונוראיים.פסימיותשירישכתבתיתקופה

שאפתיפסימי.הייתילאבנפשי,שאניבזמן
אוליייבנה.בחסדלעולם ,יותרטובלעולם

ומסובכת.עקיפהמאודבצורההשפיעזה

אנימושפע.אנימרילקהשאפילומתאראני
התודעהמןחלקלאהןההשפעות ,מתכוון

שלי.

קיימנושנח,משלושיםלמעלהלפני
אלאותיחובלתאתהאזרומח.שיחה

שזושלךמהדבריםהשתמעתבור,חד
משיחה(מלשוןח"משיחח"חיתה

חיתהזוכמשורר.שלךלמלכות),
המעצבת?החוויה

לעולםגםקשורהשחיתה ,יסודחוויית .כן
בפעםלתבור.לעלותאזקשההיההנוצרי.

 ,הספרביתשלכיתהעםעליתיהראשונה
עליתירבות,שניםבמשך ,אחר-כךאבל
ערביים.כפריםהיולמטהלבד.לשם

אחרי .ביותרקשיםהיוהשבילים
קוצניים,בשיחיםבטיפוס,שהתייגעתי

עולםלעיניונגלהלמעלה,באתיבשמש,
באירופה.כמוכנסיות,שלשלווה .אחר

זכוכית,חלונותפעמונים,צלצולי

לא<ואנישםהנזיריםהשמש,אתשמשקפים
כמוהתפללולאזה>מהידעתישאזבטוח
הם .ושרועמדוהם .היהודיהכנסתבבית

והיהקדושה.שלאווירהחיתהגש.ברשרו
למראההעליהקושיביןקשרוגםניגודגם

אתראיתי ,יותרשעליתיוככלשהתגלה.
העולםאתראיתיהשדות,שלהריבועים

שכךבדעתיועלהריבועית.בצורהמסודר
הראייהשזאתהעולם.אתרואהאלוהים

ששרולמוסיקהמאודרגישהייתיהאלוהית.
חזקהחיתהעלישההשפעהחושבואנישם

מאודהרבהמאזעליתיהתבורעלמאוד.
 ,הגלילבשדותטיילתיגםכךאחרפעמים.
הראשונהובפעםקוצים,שלבשדותסג'רה,

אחר-החדשה.הבריתאתלקרואהתחלתי
על ,הצר""במשעולקבק,שלספרובאכך
הברית-אתלקרואהתחלתיישו.חיי

אבא,שלהספריםבארוןשחיתההחדשה,
בבחינתהיהזהבמושבה, ,הספרבביתהרי

ואנידתיים.אנשיםהיותבורבכפרטמא.

והתחלתירגשותיאתלכבושיכולתילא
 ,ישושלמדמותוולהתלהבלשאול

מרעיון ,שלוהאדםמאהבת ,מתורותיו
זהעלקומוניזם.מעיןהאנושית,האחווה
פשוטהסביבה:על-ידיקשותנענשתי
אצלימהילדים.מהמבוגרים,מכות.קיבלתי

ליישהיוםעדרגש.שלהתפרצותחיתהזו
 ,מבוגרבגילהזה.לנושאמאודעמוקהזיקה

לשמועהתחלתילקיבוץ,יצאתיכשכבר
מהמוסיקהגדולחלק .היידן ,באךמוסיקה.

למרותגרמניות.קנטטותהןבאךשל
 , 6גילעדרקשליהשפהחיתהשגרמנית

הגרמנית.לשפהאינטימייחסאיזההרגשתי
אתמעוררזהמוקדאומראניאםהיוםעד

 ..אמאמהמלהיותררגשותי

קראת?איךולאביך
לאביעברית.ידעהואאבא.לוקראתי
יהודיםהיובכללהםלרבנות.הסמכהחיתה

 ,משהואביןשלאכשרצומאוקראינה.רוסים,
לברוחכשהחליטורוסית.דיברו

לארץ-לעלותהחליטשליאבאמאוקראינה,
הגיעולכןרופא,להיותשאףהואישראל.

טרופית,ברפואההתמחההואגרמניה.ל
זה.וכלקדחת
כתבוהמוסיקאיםגדולילמוסיקה.נחזור

ולאמקודשיםטקסטיםאלודתית.מוסיקה
היצירה,אתכתבבאךחילונית.גרמנית

יארסה"מתאותה,לתארמליםלישאין
עליהשפיעווהמליםבגרמנית.פסיון",
עשרהשמונהאחריאמצעית,בלתיהשפעה

כשהתחלתיאחר,מצדמנותק.שהייתישנה
שירתאתגרמנית,שירהלקרואבקיבוץ
מאוד.ליזרהשהשירהראיתיוילקה,
אני.לאשזההרגשתיאבלאותה,אהבתי
 ,פושקין ,ייסנין ,בלוןאלכסנדר ,למשל
אמצעי.בלתיבאופןהתקשרתיאליהם
אונייגין",ל"יבגנישלונסקישלהתרגום
חוץרבות.פעללפחות, ,הראשוןבנוסח

דרךלרוסיהגדולהסימפטיהליחיתהמזה,
השומראתאהבתי(אניהשומר-הצעיר;

ערבינהדרים,שבתערבישםהיוכיהצעיר

אף ).נוערתנועתשלאחווהוחיתהשירה,
השומרבתנועתשליהראשוןהסכסוךכי

בן-מאירהמדריךעםבפעולההיה ,הצעיר
היושב ,פרנקלנעמישל<בעלהגור

מרקסיזם.אותנולהלעיטניסובחברון>.
שאיןלהוכיחהיה:ההיאהפעולהשלהנושא

קוממתיוחת , 14או 13בןאזהייתיאלוהים.
היהשאחר-כךליסיפרו .כוחיבכלזהנגד
"חומר"אניאםבתנועההמדריכיםביןדיון

לתנועה.מתאים

מכרעתחוויהחיתההתבורמדוע

מדועשירים?כותבאדםדווקאלחיותך
צריךחייתמדועניגנת?ציירת?לא

כמלים?דווקאביטוילתת
לאעני.בכפרהיינו ,בהןשמדוברבשנים
גטיהשלשמץליאיןולציורמוסיקה.חיתה

לא .עליהשפיעותמידהמלים .כשרוןלאגםו
 .בוהקשורותהמליםאלא .תבורהררק

החזקהההשפעהבתנ"ך.הקשורותהמלים
ילדהייתיכמובן.מלים,היאעליביותר
ממשבגופיועברתימגרמניה,שבאמפונק

שלהאכזריותאתהרגבים,שלהקושיאת
האנשיםשלהנוראהחספוסאתהקוצים,
הנזיריםלמשללמעלה.שהגעתיעדבסביבה.
כשהייתיהראשונה,בפעםלמעלה,שראיתי

אנשיםשאלורקידעתי , 10בןילד
למשל ."ךנתבגםישוכאלה .שהתקדשו

כמוהנוצריותהתפילותהיום,עדשמשון.
המוסיקה,גאונישלביצירותמופיעותשהן

 ,שלהןבמלים ,אותימרגשות ,באךבעיקר
אניועיבד.שילבשבאךהדתייםבהימנונים

 ,עפר""עד ,שכתבתיהראשוןשבספרחושב
הספר ,שאחר-כךאלאהנצרות.מןהרבהיש

קטעמשםשהוצאתיליונדמהשינוייםעבר
לאמדי.יותרשזההרגשתימובהק.נוצרי
האישייםהייסוריםאתלהעבירלנכוןראיתי

שלאמאודנזהראניהיוםעדשלי.והנפשיים
הביוגרפית,האישית,המרירותתתערבב

 ,בהורי ,בנפשיקשה,בילדותשקשורה
בילדותי.אותישהקיפההאכזריתבסביבה

אתשעזבנולפגי .אכזריהיההטבעגם
היהזה .הדייןעלטיולעשינוגרמניה,

 ,הנהרהאלה,הכרמים ,רוךאיזהחלום.
שללמוסיקהאצלימתקשר(זההעצים,
שלהפסטורליתלסימפוניהאושוברט
לעינייםוטוברךכךכלהיההכול-בטהובן>

והרגשתילכאןהגעתיואזלנשמה.וטוב
אתללביאימצתיאבלאותי.אוכלתשהשמש
הקשה,האדמהאתבעיקרהארץ.שלהקושי

מילדיםספגתימהןשחלקהאבנים,את
עמדוזה ,בהרהטיפוסשלהקושיאתאחרים.
בראשלישהתגלההאלוהילצדיחסבאיזה
 •התבור.

ונח.תודח
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שפתיתנועת

המשורר

קונטרסהנה,רבין:עוזר

נתןכעריכת ,) 18(מס'לשירה
 1998מאיגולןירוןהוצאתזך,

-זךנתןשלדבריועללהוסיףקשה
במבוא-גורעהמוסיףכלבבחינת
לשיריוהמוקדש 18מס'ל'הנה'

רבין.עוזרשלשעה,לפיהאחרונים,
(נמנהומיוחדותיקמשורר Iרביןעוזר

הביטאוןהרעים""ילקוטמשתתפיעם
חתןבארץ","דורסופרישלהראשון

שלאתשנ"ח)הנשיאופרסביאליקפרס
אתחיאבלשירה,ספרילפרסםהרבה
בכלכךכלאינטנסיביבאורחהשירה
משורותיו.שורה

"כלבהםשירים-זךאומר-"הנה"
חייבתבקפידה,נבחרתבבררת,מלה

מבחנישבעהכפולבשבעהלעמוד
אתהפוסלאכזרפוליגרףאמת.

במהמסתפקאינוזאתועםהמסופק

הגדרהממסופק".פחותבחזקתאושה

עוזרשלשיריוכמוקצת,דיאלקטית
אבללהבנהקצתקשה Iעצמורבין

המסופק,אתהפוסלמשוררמדויקת:
שיריתאמתשאינומהאתכלומר
שהואבמהמסתפקשאינואבלודאית,
היודעמשוררכלומרממסופק,פחות
בהלהטילשניתןזואלאאמת,שאין
 1זךכדברי Iשלוהיצירהחיילכןספק.

השירשביןוהמריבההמסה"הם

עצמורביןזאתשאומרוכפילשירו".
בשירו:

התנסהלאבדברכיידע,לאואיש
עשהאשרשיריומלדב
דברקושרחרוצה,ביד

אלהובכללדבר
מצאהמ

אשרהזההאיש .לנפשו?
לשמוערצה,הפלאאללבוא
 .בלבבוחוצבלבבוקולאת

דבר.שמעולאעשהלאדברךא

הואבקונטרס,אחריםכמוזה,שיר

יצירהשנותעשרותסיכוםמעין

 1בושניכרשירהשירה,אלהיכספותו

בגמישותהמשוררבסיון Iאחדמצד

 ,ושירוהמלה,הלשוןשלהעצומה
הנדיררוחואומץבובולט Iשנישמצד
דבר.לכסותשלאהשרשל
חשבוןקל.שיריםקונטרסזהאין

חמורהואבושנעשההשיריהנפש

כלאתשהלךשמימסתברקב.ונו
בסופה,הרבהמצאלאלאורכההדרך

תגיע/-תזכה("אםרגיעהלאדאיווב
לאגםתרגיע");לא /שםאפילואבל
ביןבהתלבט;ךגם("הלאוביטחהבית
והכולביתך");מצאתלאלרקיע/עפר

בחשכהגדולההיעלמותבאיזומסתיים
אינך").ואתה/בעלטהנבלע("ההר
כמוהחיים,אתבולעתרקלאהחשכה
החייםאלא"בחשכה",בשםאחרבשיר
לתבוסה"מתבוסהנפילה:הםעצמם
אללבוא/נפשה/אתנפשי /נשאה
אליושמגיעיםוהיםים".פחדפנימול

חייו"בכירקנבקע,איננולבסוף
הבכיבתוכי"הואוהנהנבכה/שלא

אתלהטביעומאייםשנבקעבלבד
מבפנים.הבוכה

הןשואליםאלהששיריםהשאלות
קשות:

עלשחיתה/היאאפואנותרה"מה
בא?"לאחלוםתקוות

עוד;יהיהלא"כברהתשובות:וכן
המארח".וזאתהיה;שלאמה
גםמההקלה,בהןואיןנחמהבהןאין

שלוהחוליהמכאובלהםשמתווספים
היאהיצירהאלהערגהאבלהקזנה,
עוצמת"זכרוןוגדולה:חזקהעדיין

נוףלציירהאחרון;ברגע-הגעגוע
מליםלוואיןרואה,אינושכברזה;

מחירהאםגםראה".לאואולילתאר;
האחרוןבשירכמו Iעצמיהרסהוא

בקונטרס:

בילחפורהיגעהידיאבל
ביהבוראתקורעתמוכרחה,

כורהחייהקבראת

זכרהיאבדבואשר

במסעזאתבכלאופטימימסרישםא
היצירהמסרזההריהזה,השירי

אפילו Iאנוחייםעודכלחיים,ככורח
 .קברנואתכורההיא

בדימויגםלדעתינתמכתזומסקנה

עוזרשל.משיריוהלקוחנוסףאחד
"בדמיוניבשירקונטרס.באותורבין

חיים""תקוותעלמדברהואהיותה"
כבותה"טרם"בשיריהנפשלהשקונה
"הלא;לנוע:שפתיהמוסיפותכאשר

לדברנעות;שפתיהבלבדעצמהלא
יוםאלשנכחד;מיוםולחיותדבר;

איזה ,, ...בידהאיןודברשיאבד;

יוםאלשנכחדמיום-נהדרותשורות
בדרךיבזכרונהעלואשר-שיאבד

נדז'דהשמספרתדבריםאסוציאטיבית

המשוררשל(אלמנתומנלדשאסם
אוסיפהגדולהיהודי-הרוסי

'תקוותזכרונותיהבספרמנדלשאסם>
שלהנעות""השפתייםעלהשיר'

עובדשהמשורר"כיווןהמשורר:

כליהשפתייםלומשמשותהרי Iבקולו
הראשוןהסימןחיתההתנועהעבודה.

ניעעובד.אוסיפכיהכרתישלפיו
לחלילןמשותפתתנועההואהשפתיים
רגעאותועלמדוברולמשורר.
שלבאוזניוקייםכברשהצליל
לנועמתחילותשפתיו ,המשורר
המליםאתנפשייסוריתוךומחפשות
בשיר .) 200 • 199(עמ' " ...הראשונות

משנתוורונז'במחברות 307מספר

האחרונהבשורתוכותבהוא 1935

-האנגליתמןהמילולי(התרגום
שלי>:

מעצבותוהן Iשפתיאתלי"הותרתם
בדממה".אפילומלים,

במידההולמיםאלהשדבריםמסתבר
בנוסףהידוע Iרביןעוזראתגםרבה

שירהקריאתשלגדולכחסידגםלכך
קוראהואבהקלטתהוציאושגםבקול

ב'ידיעותבראיוןמשוררים.משירי

 ) 17.7.98 (אלטרסאלוןעםאחרונות'
מדברהוא'הנה'הופעתלרגלשפורסם

"שירהלמוסיקה:השירהשלהקשרלע
אינילצעריהכלים.בכלנגינההיא

קוראאיניואפילומוסיקהיודע
כמעטמוסיקהאוהבאניאבלתווים,

יותר.אוליספרות.אוהבשאניכמו
 1ראשונימאודמשהוישבמוסיקה

חוצבאבלמלים,בליאליךשמדבר
העמוקהדברבעיניהיאמלים.מךמ

רוחהיאמספרות.יותר Iביותר

המים'.'פניעללאבמים,אלוהים
תריסראתשחילץזךלנתן(ותודה
הודהאשר Iרביןמעוזרהללוהשירים
תחתרק"מפרסםהואכיראיוןבאותו

 • Jלחץ"

לויתןעמוס

הברק"?"איך

שנח 30שמלפנילשירתשובח

הואוהברק"תקום?לא"למה
וקשה,ארוךשירשלכותרו

רביןעוזרשלבספרוהמופיע
ב-אורשראהושוב""שוב

לוזצבישלבמונוגרפיה . 1967
לוזמתאררבין"עוזר"שירת

חמורכ"אתגרהשירשורותאת

אלרקמכוונותו[הן]לקורא
(עמ'דבר"מתוךדברמביני

57 (. 
כלותו"אימיכמושורות
המים",במטמוניגולשכובש,

אליגירםכילזיק,"המפללאו
מבטאות,גילום",שלהרף-עין
אם .הזוהאמירהאת Iבאקראי

שלבשורותיושובלהשתמש
 1שירתועלולהשליכןרבין

"המגיחהשירהשזוהרי

אבירילמשחק,להיםממצולה,
---ואיים?בה/מכיםהקצף
 /והברקנפש/נוטלבוהק
נתלשזיו--- / /באפלהצולל

מי-מגוראל Iגבהיוממקור
--- ,,הקריאהאומושלך".

מה ...הרעם?מתגלגלמניין;
מי / ...יקום?כבשונימרתיח

הניצבהקריאהסימןבסערה!"

אלאאינוהשירשלבסופו
תוך-כותרושבעצםשאלהסימן
והברק"תקום?לא"למה
"הולךהכוללהמבחר(מתוך
הולך">.סובב
שלמתמשכתהתפרצותאותה
אלאשאינההים,סערת

אינהלסערת-הנפש,מטאפורה

"שובבספרעודעצמהעלחוזרת
עוזרשלהבאבספרולאוגםושוב"
אמנםהמיםתעבור"."בטרםרבין,

"יםכמובשורותושםפהמופיעים

(עמ'הרת-עולם"יםנפש;לוקח
האש;אלהמים"תשוקתאו ,) 101

אך ,) 134(עמ'מים"עליהאשערגת
שלורסיסיםנתזיםאלאאינםאלה

השיריםחטיבתבסוףים-הנפש.סערת

"הולךהמבחרבספרהפעם","זאת
השורות:מופיעות 1הולך"סובב
הסוסים;שלמאפלהובא"עולה
 1הגווארךהרעמה/אדירהאדום

-ממיםראשובהעלותבגאווה,הדור
"ורקאורבה",תהוםמלך / /

שהוא ,הזרהזה,האיש / 1עכשיו

היםמולאלנדהם/עומדאנוכי/
תוכי,סביבי,להיות;ושבחזרשכמו

מצולה,"מלך ;) 202(עמ'ונכחי"
עמותהומולאור-עולם---בעלותו

 /מתבהרותהמיםופגי--שמים-עדי
אלה .) 203 • 220(עמ'בהתקרבו"
"משחקגבולאתקצתמפרשות
"מנייןהשאלהעלועונותהאיתנים"
לא"למהשבשירהרעם?"מתגלגל
קודם.שנים 15שנכתבתקום?",

שיריומופיעים , 1998במאי ,עכשיו

"הנה"לשירהנטרסרבקרביןעוזרשל
נאמןרביןעוזרזך.נתןשבעריכת

עלכותבת"נפשוועדייןלעצמו
שירשורותבקונטרס,לנפשה'.'נפשה
כישומע/ללאודיברת"דיברתכמו:
בךאשר /לקותוחתבונהןובלש

פצעיאתהנשמהמלקקתיבשה/
השיר:בשורותתםוחוהואימיה";

כרחה,ומבי/לח:גורהיגעהידי"אבל
חייהקבראת /ביהבוראתקורעת

זהשירזכרה'.'יאבדבואשרכורה/

ומןהאמיתייםמןלטעמיהוא

 1ימינובתהעבריתבשירההייחודיים

שביןהגדולה"ההתמודדותבמישור
 1זךנתןכדבריעצמו"לביןאדם

ישנןלקונטרס.שהעמידבהקדמה
יותרשורותגםבקונטרס

 1נפשי"חייכיכמו"אופטימיות"

אניהעמודים,מספורבהעדרחייכי".

הבא:השיראתבמלואומביא

מתגלהנופל,מגלעולה"גל
משתברפתאום,אבור

יגיעבגלוגל
היםפנילא

רקיעמלאתוכי

אדם"בנימלאמאל

ואורהיםופניגליםשוב,הנה
מלא"תוכינאמרהפעםאךפתאום,
אדם":בנימלאמלא /רקיע/

כמעט.בראשיתיתאופטימיות

מרוכזעולם""מלואהשירוהנה
ובהיר:

הברק"איך

שחורההשרהבעקת

מנמיכיםועבים

נזרק

עולםומלוא
הדק"בקווקם

לשירתשובהאלאאינוזהשיר Iאכן
לא"למהשנה: 30שמלפניהארוך
נוטל"בוהקהיהשםוהברק".תקום?
ואילובאפלה",צוללוהברקנפש,
זההדק".בקווקםעולם/"מלואכאן
מלותיו,-13בבורקשיר,שלכוחו

עולם",מלאוגבורתוב"כוחומתחרהו
והרעם,הברקשלהקדומהבברכה

"עקתמתוךשפרץליוצרמטאפורה
 •שבנפשו.שחורה",חשדה

שתלשמואל
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למישהו"מנווןתמיוהוא"השיר ~

זמיריחוח

הוצאתהולך'סובבהולךרבין,עוזר
 208 , 1982ירושליםביאליק,מוסד
עמ'

מארבעתמתוקןמבחרבחובומרכזזה<קובץ

 • 1953 ,עפר""עדרבין:עוזרשלספריו

 , 1975תעבור","בטרם , 1967ושוב","שוב

והיאזהבספרכלולההפעם""זאתהחטיבה
לראשונה.)בומופיעה

שיחה,תמידזה ,ולמישהמכווןתמידהוא"השיר

יקראוושאנשיםיגיעשהוארוצהשהייתיבוודאיאז

יכולואיננילהביןיכולשאינניהדבריםאחדאותו.
רבכוחבלביומייחסמתפעםאנימדועהואלהצדיק

משורריםשלשיריםשלוכוחםממשותםאתויודע
אינושליהשיריםאלשלישהיחסבעוד ...אחרים
ואהבתיקראתי ...אותםלחושיכולאינניכזה,

ידעתי ...שלישיריםלאאבלמשוררים,שלשירים
ומההסתום, ,מובןהבלתימןהרבהבהםשיש

הרבה.כותבשאיניהיאהתוצאההתוצאה?

עכשיודווקאאםלחיות,עכשיולאאם
 ,ניתןולאנעולחתום,אבללךמוחשבחייםהעיקר
אלה?הםחייםמןאיזהאז ...לךמוחששהואלמרות
בעודם.אבודיםוחיים ...עצמםהחמצתאכולי

להםישאזכי-משוררים ,למשל ,בוראיםכשהםו
מערכיולאלהאנשיםבוראיםהםהעולמות.כלהלא
-אהבותהסתבכויות,פגישות,רגשות,יצריםלב,
-להביעביכולתישאין-בווהכלולזהכלהלא
ארוגלהיותפירושוכךלכתובהחיים:טעםהוא

הולךלאזהשליוהעובדההחיים.בתנועתומקושר
שמתאם ,כןלחיות.גלמסושאינניאולימעידה-

ומהאותםעוכרמהבהם?ישמה-שלילשיריםלב
שאינם-חיישביןדוהניגשלהזההפחד-מפריע
השירכתיבתעצםביןניגודהחיים:וביןשליחיים

החיים,וביןחי,שאינניכךעל ...לבינהמתשהוא
דווקאבורחיםאך ,בכלמצוייםשהםחששאני
אךזו?-לנהמת-לבאלה?לשיריםערךמה .מפני

עללדברלמהאזאצלי:המחלהזוהיהלא ,בכךדי
-ומלואועולםלאשראני-שראניאם-שאניזה

-פצערקזההכולואחרי .שליהפצעאתאלא
מהזהולא ...לאזהשלוהפצעאתישירשאדם
ראויזהלא ...שרציתימהזהלאמבקש,שאני,
 ,,ת.ולהילאדם
יעקבשלמספרולקוחיםרביןעוזרשלאלה(דבריו
כתיבתם"ועלעצמםעלמשוררים"שיחבסר:
 ). 48,47 , 46עמ' ,עקד , 1970

בשירתומחלחלתנחתחוסרשלעזהתחושה

לתפיסההמקדישרבין'עוזרהמשוררשל
יצירתו'תהליךאתשלוהארספואטית

במורכבותממנהבוקעתהיארבים.שירים

ביותרקיצוניביטוילידיהבאהדיאלקטית,
אתבראייתועצמו'אתהמשוררהבנתגביל

חז.ימרתשיריו'שלהיווצרותםתהליך
מערכותולאחרים.לויערוםמהם,הנובעות

אףהאוחזיםאוקסימורונייםניגודיםשל
אתלבומנהמתוחוזהיודעהואבהבדרך
ויכולתהשיריםשלהתקבלותםצורת

מיטלטלכךהקוראים.קהלבקרבהשפעתם
כאשרהתנשאות,שלתחושהביןהשרהאני

מעשהאתמציגיםלההמתלוויםהדימויים
פולחן'כעבודתובציבורביחידהשירה

אפסותשלהרגשהאלנפילהלביןכבשורה,
והנפשהגוףיסודילכדיעדמוחלטת
הנשמהשלההתייסרותבזה.זההכרוכים
שניהם-הגוףיסודיאתתדירלופתת

יכולתמבליבשניהאחדושזוריםמתענים,
ומחציןכותבאכןאודותיהםועללהפריד:
מכך'וכתוצאהבמקביל'הרף.ללאהמשורר

כאשרעצמי'גינוישלעזהתחושהעולה
שלאוכחוטא.כנאשםעצמוחשהיוצר

איןלמשל'ביאליק,כמואחרים,כמשוררים
שלוהעצמיתהשקיעהעללכסותיכולהוא

זותחושהמזאת,יתרההסובל.האניבתוך
להטמיעהיהרוצהופחד'אימהכאב,של

ואףובסמויהשוליים.אלולדחוקבשיריו
זה"במהזה.בכשלדנומודההואבגלוי
מה?"ולשםהרטטים/ר~י.מע /שניתאכסה
"צורה ,ועוד .) 144עמ'זר-פרחים!",("איזה

 /מכסה,שירהעלשירה /צורה,מסתירה
עמ'("למען", ,, ...במעגלהעצורהזעקה

 ,שישתדלכמהעדכי ,קובלהוא .) 19 5
להמפלסתהמערהמתוךהעולההצעקה

בשירוחשופהגלויהמונחתלהיותדרך
קרהנמהרתבידשמר'/נחשף,קרע,"אשר

 /פה.הנהו-נחפרשדהמני /כפויה,אבל
עמ'זר-פרחים!",("איזהקורא"לראות

מפגיןהואעימדשנערךהראיוןבאותו .) 145

האישישסבלוביאליק,כלפיהערצתואת

כמושלאהוא,ואולםבשיריו'בעלילניכר
ומשכילמצליחרבין'עוזרהמשורר
ולהיותהאישיות,מצוקותיומעללהתעלות

כולהלאומהלנוףלטבע,שופרבשיריו
ולהיסטוריה.

בוהזהבשירובפרס ...עצמועלמדבר"כשהוא
כעקרבים'מליםנאמר:ושםבנגעיה''נפשיכתוב

לאמתזהכוחעצמם:בשראתלבמרועהנושכים
הוויה.הוא

כאיזהזאתמרגישאני ...בשבילישביאליקמה"זה
גדולאיששלכזאת,אריסטוקרטיתחוקהמין

שהואידיעללא ...נפשוחביוניאתשמכסהבאמת,
יחסואתמביעשהואבכךאוליאלאשיש,מהמספר
בקשרנמצאהזמןכלשהואמרגישואתהשיש,למה
בשיחה,נמצאשהואנעלמים,דבריםאותםםע

לאהואאבלמחלה,שלבעוויתכתפי.לה,בתוכחה,
כילגמרי.לימנוגדזה-הזהוהשקטמה,עלמספר
לאאניאבלבהם,מקנאאנימהשותקים,לאאני

 ,) 45-44עמ'<שם, " ...כזהנעלהמחומר ,כךעשוי

עלרצוןשביעותחוסרמתוךכותבהואוכך
שלוהתגוללותוגילויואלבשיריםהחשפותו

לכתוברצונואודותועלשלוהאישיהסבל
ממנוחומקתשזואלא,אחרת,שתהאשירה
באמת"אךברבים.קינתואתלבסוףלהביע

במנגינהולא /לחראות,רצתהכזאתלא
בקינהיסורים/שלהעריותהממתיקה

שלההםהשיריםאתממלאותשהיוותלונה
את ...עכשיו/גםבולעותהןוכמעט / Tא

אחר", /להיותעצמושרוצההזה,השיר
הלקאהומתוך .) 191עמ'מחפש",עוד("לא

במהותה,דיאלקטיתהיאשאףזאת,עצמית
ושמותפעליםרבהבתדירותמהדהדים

כקורכןואףלעצמוכנאשםהאנישלתואר
הואאךהבוכה,הואהחברה.אתוכמאשים

שופטעצמומשיםהואוכאשרהמכה.גם

בעיניצדיקלבסוףנעשההואלגופו'ותליין
אףצדיק-האירוניהדרךועלאחרים,
תפיסתושכןבכך'תמהואין .עצמובעיני

אותומצייריםבשיריםריו iותיאהאדםאת

שלנצחיותולנוכחבר-חלוףבהיותו
מבקשהואאליוהרקיע,ובמיוחדהעולם.
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והאדמה,ולעלות,להגביה
מתרסקהואארציותהאלאשר

מתארהואהחברהאתלבסוף.
דורסנית,טובענית,כביצה

והשקרהרמאותשהזיוף,

הפסימיתהראייהאתמדגישים

שלקורטובללאאותה,שלו
דבת wעלהנפש ,,ענ"נחמה

בשוק-הרמאיםקטנות;

(יו~נו " ...מתקוטטתנופשת,

ביתרואף .) 57עמ'הרע",

אדם,מכל"המנצחיםהרחבה:

;~צוחיםפה;עלפהשם,
מתגברים; ף:! Dשנוני

שיחים,עוקפי ,הזמןובמדרוני

אלך"לדהידרבנו /במדקרות

יורדיהמרמה.חכמתםאתשיא

מושלכיםהחוצהבחייהם,דומה
 ,אלך("ולא "ת;רנ;~~ב iכ~

למרותזאת .) 83עמ'. ," ...אבל
ואלהאהבהאלשלושהשאיפה

ממנונדרשתהרחמיםמידת

במפורש.בשיריםומופיעה

 י~~;:ק: ; ,ת~ wמ;אתלו"היי
שפע/הניחיהרחמים/לנהריהלהט,
כותבואשםועל ... /יומם,הדין:-היית ת-,~מ
מהשבההאהבה,אלהזה;השירשל

 ,) 77עמ'האהבה",("אלירצה?"

 ,היתרביןנובעת,האנישלההתייסרות
אותואשר ,חברתימרקםבתוךשרוימהיותו

המשתנה,ראייתולפי ,שלוהשירהשופר

כרוכהזאת,עםויחדלשנות.מצליחאינו
בחוויההציבוראלוהבאתההשירהעשיית

ליצירה.הכרחיתשהיאהנפשהתעלותשל
היאכאשרהתרוממות,שלתחושהועוד
אך .הציבורינעיבולהוקרהלהערכהזוכה
שלזותחושהגםכילסייג,כדאי ,עדיין

היאכחוזה,עצמואתראייתוהתרוממות,

בחלום,להתרחשעלולההיאבלב.דזמנית
ביקורתנטולההיאאין ,ולכןכבחלום.או

עלוהןכמשוררעצמועלהןאירונית,
עשויהואאליהםהשירה",קוראי"רבותי

עדהתגבהותרבה.יותנציבייחסלחת
מקוםלומוצאהשירכאשרחלהלשיאים
והנפילההחיים,שלהחזירןבימתעלמרכזי

פחת,פיעבריאלאו ,הבורפיאלעד
בעקבותיהגוררתהיאכאשרמתרחשת

קוצרעלאבלותושליתמותשלתחושות
המשוררשלאכזבתועל ,השירשלידו

ציבוראתלענייןידואוזלתועל ,ממנו
אותוולמשוךאותולרתקהקוראים,
עליולהשפיעלבסוףכדי ,בעקבותיו
שכזועלילתיתהשתלשלותלשינוי.

מןבהתנערותוסופהבענניםשראשיתה

כמואחדבשירלהופיעעשויהבהקיץההזיה
 ,) 160 • 156<עמ'רגע"כהרףלפעמים,"רק

כךשונים.שיריםעל-פנימפוזרתלהיותאו

והכל /-זוכהוגםלתשואות"מחכה
עוד("לאמצהירים"פהבכלאשרבשירים

-
המשוררכאשרזאת, ,) 190עמ'מחפש",

אובשורהלהביאשליחותבשיררואה
לב",("ההמעפר"להצמיחאנוש"תשועת

מצרףקרובותשלעיתים ,מכאן .) 73עמ'
אישכגוןתוארשמותלעצמוהמשורר
 .מדוקרמשיחואפילומלאך ,גואלבשורה,
בשורהנושארקאינוהשיר ,במקביל
מסייעאףהואאלא ,הדרךלתיקוןלהמונים

מחדש,לבריאתוהכותב,שללהיוושעותו
השירעלהמליםעמלבעצםפעםאחרפעם
נרשרשיתחלחללא"איכהכתיבתוועל
חשבבהם/-אשר'-שבכתובמחרוזיולו;

 ,ועוד ,) 186עמ'לכך",("והלא-חגיwע" 7
השראתבוראלנפשו;חפשיהנשלח"השיר

 ,) 151עמ' ," ...דבר("וזה ·ושוב"שובבו

עלמתוודההואהגמורההיפוךדרךעל
חייהםבקרבהשירשלפיחותוועלידוקוצר
שלההתרחשויותבתוכניהאנשים,של

קרועיברחובכם"ועברוההיסטוריה

 /מבטים,זרי ,קטלמשדהחוזרים /בגדים,
("הר-מקלט",דלת"כלעלהתחבטולשוא
באה ,כאמור ,הזוהדיאלקטיקה ,) 69עמ'
שהוזכרבשירעוצמתהבמלואביטוילידי
מןולכןרגע",כהרףלפעמים,"רקלעיל
מיוחדת.לבתשומתלולהקדישהראוי
ובמהלךחטיבותבארבעערוךהשיר

שלתחושהומעבירמספרהואהשתלשלותו
הרמטיותשללמכלולוהתפכחותהתפתחות
עדגבהיםלהנסיקהמרוכזיםבהטוטאלית,

להתפוררותעדוההתרסקותהאלוהיםאל
ושלהשרשלביותרהארציתהמוחלטת

יחד.גםהשיר

שלבהתבדלותוהיאהשירשלתחילתו
הראלנאסףאשרהקוראים,מקהלהמשורר

השיריםאתלשמועהבמה,אלהאלוהים,
בעתממירההמליםעבודתפולחן.כבעבודת
ימישלהקורבנותעבודתאתהחדשה
בהקשרהאלוהיםהרשלהצירוףהמקרא.
העקירה,מיתוסאתמזכירולציבורלמשורר
מסרבהשירהכתיבתשלהמזבחעלכאשר
עוטההואהעתבאותה .נעקדלהיותהיוצר

בהארוגיםהכוהנים.בגדגלימתעצמועל
 ,ידלעתנבואהלהנחותוהתומיםהאורים
ישראלקהלאתשילוווחזוןהשראהלהעתיר
שלכוחומוצגהשירשלבתחילתוהתועים.
יכולכלהואכמעט.כאינסופיהמשורר
(שם,לנ;ו;כל~י"~~לו~י ,להל.ליל.ל"להפוך

כיזה,בהקשרלצייןהראוימן ,) 156עמ'
בכינוייםשירתואתמכנההמשורר

זעקה,צריחה,קינה,תפילה,מתחלפים:
אלוכינויים-ואפלהחשכהלהבה,בערה,

המורכבתהדיאלקטיקהאתמייצגיםהםאף
העםאהדת .עצמושירתאתבתפיסתו

הואכןעלואשרמלכתחילה,לונתונה
ולחשוףלשוררלגיטימציהלעצמורואה
מתחוםהןאףהלקוחותמלים,-קבועבטקס
לצדקה"לייחשבוה"כי-האלוהיםעבודת
כהונה,בגדהעטויהמשורר ,) 156עמ'(שם,

האלוהים,כשליחתפקידועלומצהירמשלב
עליהחלהבאשרקינההיאשירתוואולם

אתמחברתהשירה .אבללאותהקריעה
ברקמתלאחתאותהומאחההנשמהקרעי

השירהתרסקותשלהמוטיב ,ככללהמלים.
 ,ושבריו-אבריוהמשוררשלחייולפרודות

אףהמליםכנפיתחתבשניתאיחודםוכן
עוזרמשלרביםבשיריםחוזרמוטיבהוא
ברכתואתמעםנישאהמשורר .רבין

שבאופןבעוד ,שפתיואומרותהכוהנים

או ,אוהדיואחרבסתרתרהוא ,אירוני
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אירוניתנימהומתגנבת-מבקריולחילופיך
לשמע/שוקד ,המעמדכבודעל"חרדלשיר
עמ'(שם,אחדי"אמןי Jע;איןאוישאם

מברךשכזאת,ציניתעמדהומתוך ,) 157

גאווה,אחוז ,הקהלואתעצמואתהמשורר
אתהאלוהיםבשםפניועלעוטההואכאשר
נעשית,בטליתהפניםהלטתהאלוהים.אור

ואולם ,המעמדשלשגנותובמתוךלכאורה,
אתהמשוררמסתירומאחוריהמבעדה

ומשעה .בדידותופחיתותאתפניוזחיחות

הואאיןההמוניםמעלגבוהעצמושהעלה
מופנמיםהשירתוךאלכאשרלרדת,יכול
האדמה.עםהמגעאחרוהחיפושהאימהכבר

המליםבצלתלוינותרשהואבשעה ,כך
האםאחיזה.בלאבחללמרחפתכבובה
קולשמאאו ,המעמדנגלהבחלוםאובחיזיון

לקהלקוראברמה,הנישאהואהמשורר
עובריםהאנשים/"אבלשכן ,אליולשוב
ולו-האדםהמוןאיהאבל ... /באים.ולא
ההולכים-בלבדשליחייולו /,אחדאיש

והבדידותהרעב .) 158עמ'(שם,בדבריה?"

שלברובםהחוזרותמנחות,מליםהן
 ,המשוררשלסבלואתלתארכדיהשירים

עצמו.עלרקלדבר"חטאו"ברובהמצטמצם
איןכיההמוניםעםהמגעאתאיבדהאם

אותםלשמועלואוזנייםואיןלועיניים
המשוררנותרהשלישיתבחטיבהולהם?

חוזרהואהבמה,מן ,מושבוממרוםבחזpכה.

האנושי,בעמלהיום-יום,בשגרתושוקע
ואילווהמוות.הקץ ,העפרלפתחושאורבים

המשורראתהקוראיםקהלהיהרואה
עצמומציירהואבההקיצוניתבמטאפורה

אתראולו"ההאפסותולנוכחמזדעזעהיה
 ,כעור ,קטן /המסתתרים,אמן /האורג,
אתץ"למאורב,לרגשות /מרע,ומעות

הרשת"בזיונחבא ,שחוראלמן ... /הפגרים.
תופסהואוכך .) 73-72עמ'לב",("הה

הןסבלותיהםאתבקודיוללכודאורבעצמו
עסוקהואהאחרים.שלוהן ,עצמושל

אתבחובומשלבוזה ,בדידויתכופות
במיוחדאך ,במקבילהברכהואתהתוכחה

זוהיאהעצמית:וההתכנסותהתוכחהאת

בחטיבההקוראים.קהלאתמעליוהמרחיקה
כבחלוםנגלההכולהשיר.נחתםהרביעית
ובאכזב"במ~רההםהחייםשהלאתעתועים,
עלשירה;באמירתהמתהפכים/וברגעים

למראהמקדש-הכזב/ולהטהזp~ךהדעת
ובתוך ,) 160-159עמ'(שם,מאורה"ותוכו

כמו ,המשוררירדאליההמאורה/המערה
מצווחהוא rהשירהאחרלתוךאךךפיאוס,

וכפי .מסכנותוואתאיגרתואת ,ענותואת

להתגבה,הרצון ,האישיהסבל ,כברשנאמר
אףכרוךבהכרהנלאההבלתיהצורך
נושם!"עודוהאםהלב,"הלב,הגוףניסורי
 .) 160עמ'(שם,

לאורךהעוברביותרומשמעותינוסףמוטיב
לשיםהמשוררשלהצורךהוארביםשירים
בעיצובאותוולכבוללשירוסייגיםגבולות

הנמען,אלהמועןשמןובמודלשלו.האסתטי
והנהייההכמיההאודותעלטענהמעלההוא
 ,בכללבאמנותולהיקסםלהתבשםהקהלשל

ואולי ,אשר-על-כןבפרט.השירובאמנות
הואהשירה,אתהאישיתתפיסתומתוך

משתמשאואנלוגיה,רבותפעמיםעורך
עלאותההמגדיריםובדימויים,במטאפורות

מתחוםהלקוחותבתפאורותהמחזהדרך
לעיצובמטאפורהשלאחרסוגהתיאטרון.

 ,הציורמאמנותלקוחהשירשלהאסתטי
לציורהמילוליתהקרבהבולטתכאשר
"מצלמוהקפואה>(הזעקהמונקשלהזעקה
צללים,שלמסכהפניו;ומזעקהמרסק
או ,) 77עמ'האהבה",("אלוקופאת"הדורה

הציורשלההשראהמןמטאפורות
הפה /לא, 9'מליםקורי ... "הסוריאליסטי:

חוטיוקלםתולה;ושמאלימיןהממלמל/
החוטים .) 72עמ'לב",("הההמתפתל"
מליםקורימלאשפיו ,המשורראתהמניעים
במחזההחוזיםקהלבפניאותומציגים

 ,לעירוהמוקדששיריםבמחזורכמריונטה.
בולטתהעינמיים,השיריםאתהמשורר
כאשרנגינה,לביןשירהביןההשוואה
עלמקשיםעירופורטעליהםהמיתרים

הנגינהכליעםויחדבאמצעותלהגיעהמנגן
ארורים,"מיתריםהמיוחלת.ההרמוניהאל

אבלדומיה,גוזרים /נתרים,אכזריים,
נפשעלומסגרים/סוגריםשיריםשרים/
ימיו"היכלו Tועוד ,) 138עמ'(שם,הדמיה"

שיריםמרוטה?/מיתרים:;ג~קי;כת;כלם
צרודה"נפשקולוקולם/.שיריםדוברים

הראייהעדייןואולם, .) 181<עמ'
כרוכה,השירהאתשלוהדומיננטית

ההצגהשלבדימוי ,ביותרהגבוההבשכיחות
מסיכה,במליםהשימושבולטבתיאטרון.
אהבת IIמחזה-ובמיוחדמשחקתפאורה,

עוד / ...מפארכמחזה(במופשט>,האדם

עמ'מקלט",("הראחת"הירואית'/'פוזה
עלהמכסהההצגההינדוהשיר ,) 71 , 69

 /-טורףאו"מלאךהזוועהועלהזעקה
 .) 71עמי<שם,דם"צבועותתפאורות

האסתטיקה,בתוךהשירשלהכבילותעל
לחוויההאנושיתהמצוקהאתשממירה
 ,המשוררקובלהקוראים,קהלעבורמענגת
עליושכופהלרסןלהיכנעחייבאשר

וביקורתותלונתוהאמנותית.הקונוונציה
הואהשירכפולה.אפוא,חינה,המשוררשל

אתומושךבחיצוניותומקסים ,גבישיבוהק,

הסבלאתמצפיןהואבאשרהקוראיםלב
"ובמרחקגזריםלהמשורראתהקורע

זעקת /העיצוב:אמנותבמיטבהמתאים,

קסםממנו!הלאהועודהחנוקות!הזעקות
ועוד,המקפיאה",באמנותלעדנצלהבו!/

יהיה,לציפורמכשף,מאורך ,האפר"והשיר
 .) 76עמ'האהבה",("אלומזמרת"צבעונית

-והמליםסמליםשלבצבתותאחוזהשיר
הסמליםבמתעלמוצגות-שבורותחניתות
אתהמשוררדוחהולכןהמזמרת.היפה,

עשויהיותו;"עלהימי-ביניימיתהתפיסה
("לאלכיסוי"כזבבליהשירמיטבבאמונה:

שימושבןועורך ,) 191עמ' ,מחפש"עוד

"משחק-המלים-מרדתוכלאתבולשפוך
 .) 77עמיהאהבה",("אלהעקר"הגואה,

השירמילותאתמאשיםהואמזאת,יתרה
בקורא.מניפולציותובעשותןביצועןביכולת
הואכאשרמחושב,אמןמעשהבהיותוהשיר

רשתלטוותעלולמתעתעות,בידייםמופקד
אלאותוולהפילבקסמןאותולשבותלקורא,
כמות~ר~זלא"הואאשליות:שלעולם

ר~-החלומות ?t ג;: /בפיתויים,ערמומיותשהן:;
כבר ...והצונן;;:ז~חשבמבטןאתעוטות

עילוילמצואהזעקה; ..מציירתזעקתכןצודדה
 .) 74עמ'לב",("הההאשליות"בגןשביגון

ואפילומרומזתבתוכםאומרחפת,אלומעל
שפותחהכפיהבודלריאנית,הגישהמוצהרת,
"פרחישיריובקובץבודלועל-ידיוהובעה
הינדוהיופי ,היופינישאהכיעורמתוך .הרע"

שניהםשלהשילובהכיעור.גםבהכרח
סםכמוהקוראלבאתומושךמתעתע
מעלהאמנותמעשהדרךאותוהמגביה

בודלושללשיריואיזכוריםלמציאות.
כחלחל"אופיוםבשירים:מפורשותמופיעים

תלויותעל-חטאדמעות /,אציליעצבשל
הדםכתמיהרע/פרחייפיםושכורי ,כטל

לב",("הה "םיל~~??שעולים'במ iלנוי"פזורים
הניגר;"והדםנוספת:דוגמה .) 74עמ'

 ,) 76עמ'האהבה",("אלכפרחים"נצטייר

לטוהר"כפרחים /צרעת~וויי"להפוך ,ועוד
 .) 77עמי(שם,

-תתנשא""איך-שירמקדישהמשורר
וחדשיםעתיקיםבמבעיםחיפושיולתיאור

המדגישדבר ,לשיריוהשראהמקורותאחר
אשראחרים,משורריםאלהרבההערכתואת

לזכותכיכולעצמורואהאינולצערו
אתמזכירבספריםזהחיטוטעימם.ולהימנות

הספרים"ארון"לפניביאליקשלשירו
מהדורתרח-רד',עמ'שירים,(ביאליק,
שלנטייתועלרומזהואכןכמותשכ"ו).
לזובניגודהמעובה,הלשוןאלהמשורר

חידושהלמןהעבריתבשירהשפרחההרזה,
זוהביאליקאית,השפהפוגל.דודשלבידיו
היאואחרים,ישורוןאבות ,טשרניחובסקישל

עלובמיוחדרבים,ארמזיםעלהנסמכתלשון
 ..והתלמודהמדרשהמקראסיפוריאלגטיה
נוחלהספריםבמעיזהבחיטוטאולם

"איךבשירומבטאשהואכפי ,המשורר

אכזבהשלתחושה ) 143-141<עמ'תתנשא"
שהואלמרות ,כךוריקנות.ריקותובמיוחד
משורריםשלבשירתםדווקאכי ,מצהיר

העיוןמתוךלאחידוש.מאתרהואאחרים
לכתיבתוההשראהתבואאחריםבכתבים

בעמלכןעלמאסה;ביומהחייה"אתשלו.
לת"ס~;רחשהמליםמליםהנמלים/

 ...ד~ךהלאדבריםמעתיקה; ... 1~ה 9' ~~ה
לאבדברדברךך~ךה;בךד~ךהדבריםברב
ריקה"נשמהעלשירים/~ה 7 ~באישנגע/
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שמתפתחתככל ,) 142-141עמ'(שם,
מופיעה ,הזמןצירעלרביןעוזרשלשירתו
בשיריולערוךביותרמרובהנטיחאצלו

פסיחותשלהאסתטיבאמצעישימוש
המסיימתהמלהאתהמדגישותהןוגלישות.

 ,ועודחדש.טורהפותחתזוואתהטוראת
 ,במצלולשימושלעשותהבטיחבולטת
לנסותובכך ,לשוןעלנופלבלשוןובמיוחד
בעלותבמליםשונותמשמעויותלהעביר

שונה.העבריששורשןזהה,אודומהצליל

מתמקדתשבהםהעיקרייםהנושאיםועדיין

רקכהעדהובאורביןעוזרשלשירתו
בשירהשכיחהיכרהראשוןהנושאבמרומז.

שלהמעורבותוהואבכללותה,הארספואטית
עולםהואהמציאות,בעולםהמשורר
ממנולהתרחקהצורך ,ובמקבילהמעשה,

במיוחדומרחק,בדידותמתוךליצורכדי
שניוהמולתם.החייםמשטףאסתטיים,
אחדבמינם.מיוחדיםחינםהאחריםהנושאים

אתהמביע ,המשוררשלבתיאוריוהואמהם
בדברים,לגעתלראותלשמוע,שלוהקושי
הציורדרךעלבמליםאותםלתאר

הכורחעליושחלבעתבה ,הנאטורליסטי
מכאןהשירה.בכליהמציאותאתלבטא
לחיות,שלונסבלהבלתיהקושינובע
הנכספתהארץאתלראות ,ההראללהגיע
ומשוםעדיה.לבואלא ,שלותחושתוולפי
העצמיתההתייסרותבאהרק,ולאכך,

הואלהההולםשהביטויזו :ביותרהקשה
ועםעצמהעםהמחמירהקשה,בלשון

בוטהבאופןלהלוםמכוונתוהיאסביבתה
זקוקשהואכמהעד ,שהמשוררבקורא,

ואתכאטום,אותורואה ,עימדלתקשורת

צמאירים ?iJ ~ i"אבלמלהשפיע:ככושלעצמו
 /-קוריםלהודלהשתאותיבואו; ,הזכרון
כאב-לבםאתלהעריץ /,הגןזהתפרחת
פלאעדסבוך ,נוצץ /במזמורים.המתהלל

 .) 72עמ'לב",("ההגבוה"ומונף

בעולםאפוא, ,המשוררשלהמעורבות
אףמופגנת-המציאותעולםהוא-המעשה

דיאלקטית-מורכבת.בצורהבשיריםהיא
 ,הקהלמןלריחוקזקוקהואגיסא,מחד

במבטלזכותשיוכלכדיהעשיהמעולם
גיסא,מאידךהשירה.יצירתאתהמאפשר

ובהרחבהברחוב,בנעשהמעורבהואאיןאם

לכתוב,יכולהואאיןההיסטוריה,באירועי
בהתרחשויותנוכחבלתימהיותולהשפיע,

הבריחהעלוהזורם.הקורהמןונעדר
הואהחוץועםהיומיומיעםהחוליןממפגש

"ברחוב,מצטחקת":"עכשיובשירכותב

ותשובה,בשאלהושיחהפגישה/לאור-יום,
-ולנפשךלנפשוהקשבה/שלבדבור

הדלתאלהמוביל;הפרוזדור ...ופתא"ם;
 ,לבבוחדריאללבואהאיש/אתהמזמינה

 • 206עמ'(שם,זקלחן-התמיד" ;הב~;:ושם

שלמשיריוברביםכמו ,השיר ·-ועבודת .) 207
והשירקודשכעבודתנתפסת ,רביןעוזר

הואכןעלאשרבתים.בתים,כמקדש:נחצב
החייםמזרםבהימנעותוכי ,עצמומגנה

שיריםישירותמלכתובמנועהואושפיעתם
חווה:לאמעולםאותםדברים,אודותעל
לשיר/יתעקשולמה ,כאןיבקשעוד"מה
(''במחצבתו",ירעם?"לאשמעודו;חיים
לברוחמבקשהואשכך,ומכיוון ,) 153עמ'
עליווהנכפיםהכופיםוהכורחהדחףמן

(שם,לחדול"יכולאינו"אבלשירה.לכתוב
מודעהוא ,כאמורזאת,עםיחד .) 153עמ'

יכולתדירוהמתחדשהחדשהשירכילכך
עצמם:בדבריםמעורבבהיותורקלהיוולד

דברים /ולחיותלקוםמחדש;ינסהרק"לו
עוד("לאאעשה"חדשלשיראז /שבמעשה.
הדיאלקטיקהאףואולם ,) 192עמ'מחפש",

בעבודתמעורבבהיותושכןמסתבכת,הזאת

הקודש,עבודת ,כאמורהיא,-השירה

וזאתמלכתוב,מנועהואהכוהנים,עבודת
אילצהעצמםבחייםשמעורבותומכיווןגם

דם,לשפוך ,הארץעפרעללהילחםאותו
שמעורבמימכלכמעטנמנעבלתימעשה

מפורשת(הוראההמדינה.שלבתקומתההיה
מלוכהשלטוןביןלשלבשאין ,האלמטעםזו

נמשכתקודש,בעבודתכהונה-עשיהלבין
שלהדחתו ,למשלהמקרא,ימילמןכבר

שקרעהנביאשמואלבידיהמלךשאול
בהעלאתידוששלחעלהממלכהאתמעליו

ידיושטימאההמלחמהלאחרקורבנות,
להריםלחזוראוכל"איךדמים.)בשפיכת

ששפכתי;ך~ליובדםבשירים;קוליאת
 .) 7.0עמ'("הר-מקלט",לצבוע"מרד

דרךעלאףלהיתפסעשויההדמיםושפיכת
עלההמוןגינוילקוראכהיותוהמטאפורה
עצמו:ולגביהחיים.טומאתועלהצביעות

טמאותשפתיותתפללנה;איךיקרב?"האם
("אלכאלה"חייםישאואיך /חרמיה?
המשוררנמלט ,ככלל .) 78עמ'האהבה",
באמצעותוככליכתשמיש,עצמולראיית
כנגדהנחרצתיציאתולמרות .השירמופק
בסמלעצמומסמןהואכזבו",השיר"מיטב
אני"להיותהבינייםימימשירתהלקוח

ישתההאשרגביע/-והשירככלי-היוצר;

עמ'מחפש",עוד("לאינחש"גםאדוניבו
192 (, 

לגעתהקושי ,כאמורהוא,האחרהנושא
אתכלחיותהכרוךהקושיואףבדברים,

רבין:עוזראומרעימדבראיוןושובהחיים.

תבוכאינניאם ...לחיותבליחישאניחייעל"חבל
אתהורגוכמ-תבוככןאםוחי,ואםחי.איני-

אביכשכברו . jכאצליזהמבפנים.חייומוצץהחי'
כלבאהאזו ... jככלקשהמה?אז-כותבכן

יסוריושלכתיבהרצוןשלרהוהעכהתערובת
(שם,ק"ושיתונפשסערתריקנות,תחושתוכתיבה

 .) 43-42עמ'

תחושתאתבנחרצותהמדגיםהשיר

לנוכחבמשוררהאוחזיםוהחירשותהעיוורון
השירהינדוהדבריםהקולותהמראות,

להביאווכדאי ,) 124<עמ' " ..."אילו

הקושיאתרביןעוזרמסכםבושכן ,במלואו
שלוהקיומיהפחדאתלראות,המשוררשל
החיים,החמצתלנוכחהאימהתחושתואת
~לםאתאותם,לחוותהצורךאתולכן

היואילו /רואותהעינייםהיו"אוליבמלים:
 /מתכהותלעינייםאעשהמהאך /מרחפות,

אולי ... ?להרפותולאלהאחז ,עץמלהב
פימלאתילאאילודבר;שומעהייתי

אימהבילמפרפר;אעשהמהאך /דברים,
צלאתולהרף;מליםלרדוףמלים;באין
 " ...מלים?עלבמליםהדממה;צלי

בעצמומכהכך ,יואודותעלרקאשרהפצע,
ביטוילידיבאלכתוב,יודעהוא ,המשורר
אמןשלבדימוייסוריוואתסבלואתבתארו

של IIיתעבחת"אמןמשקלעלחיסורים
כל.לעיןלראווה,יסוריואתהמציגקפקא,
"התיאטרלי-ומעיסוקומתפרנסהואמהם

פניאת"משחירמת.אףהואהזההקרקסי"

וגםלתשואותמחכהחיסורים/אמן ,עצמו
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דימוי .) 190עמ' ,מחפש"עוד("לא "-זוכה
שעונשו ,הכבוליארספרומתשלזההואנוסף
 ,ביומויוםמידילהתייסרהאלים,מידי

הואאף-חייוסוףעדונפשית,פיסית

"איךקץ.להםאיןויסוריולראווהמוצג
בוולמרדהיסוריוסלעאלנשברהטיסן/

 .) 73עמ'לב",("הההלב"מריהתפורר;

עצמורואה ,השמשאביריארספרומתכמו

בהעבירו ,השטןמולשנלחםכמיהמשורר
ועלהאדםלבניהידע,אתהאש,ניצוץאת
"היהבעתבהוזוחלעףעצמוהמשוררכן

הואאחרדימוי .) 73עמ'(שם,לעטלף"

וההיכוותהשמשאלעדהמיתולוגיתהנסיקה
תדירמלוויםחיסוריםבה.שרפותההיס;
שאינו ,נוראיוברעבהנפשורגשתבסערת

אףהואהסבלהשירים.במהלךלהיחשףחדל
טחושעיניההחברה,שלהמצוקהעל

מרדתואתשופךהואחולייה.אתמלראות
כמעטעליהוהןעצמועלהןמאותוואת
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-הפצע-והסבלחיסוריםושיר.שירבכל
עוזרשלכתיבתושלהכובדמרכזאכןחינם
בכל"שכמעטאומרעצמושהואוכפירבין.
 1 יל~~;:רעביאתזועקהייתיושיר;שיר

 ;שך;.פי'נהמתוהקול'ריק,עלנפשבמפח
עמ'מחפש",עוד("לאחללי"אלמלבוא

ולסערחייםחיפשהאשרפ-ש, Tהנשכן ,) 190
לאסוףכשירהבלתיעצמהמוצאתרעבהכה
תוךהאברים,שלסרקםהתפוררותאת

שםלמצואהאישייםהפגאלההתכנסות
הגוףביןלחברערוךאינוהמשוררנחמה.
כדיתוךהאהבה,אלולבואהנפשלבין

וכאשרהאמת.אחרפוסקבלתיחיפוש
אתמכבההואהאהבהאשאותהמתלקחת
מבליחנרלאורנותרשהואעדהלהבה
עדלבסוףכבההואאףאשרהחשכה,מתוך
מעטעודהשלהבתהמוחלטת.להלא;ב

קורכןהםוחייוכבויהמעטעודחנוקה,

לדןהמוקדשבשירמותה.אתלדברועילוי
אשראישאודותעלשחהואמירון'

נפשוכאשרשלו'הנפשסערתעםבהתייחדו
הואשניהם,מצאובטירופה,נטרפהכמעט

עלאבריםהיבשותעצמותיהםאתוהמשורר'
משברים.נשבריםשברים-מוטליםאברים
עדשרוייםשניהם-הגו-הנפששלמעונה

הולכיםיהםששבעדבכאבכךכדי
במצולה,לשכוןירדהוהנפשומתמוטטים.

עמ'("למען",מנוחהמצאהלאשםגםאבל
הואאםואףנעכרת,כולההתבל ,) 181

ש~ךלו;החזוןבכנפיהגואל'/המלאך' ... "
-ומעליוהקפואה;הזעקההראלךסקתי

רקולא ,) 68עמ'("הר-מקלט",הרעה"רוחי"
באנלוגיההשיר'אףאלאהמתרסק,הוא
חרוזיואברים,וסרקהואהכותב,לאני

עלזוחלהקהלאליצאוכךשבורים,
עוברים.לעיןלהיראותהמדרכות

הולכתבמעורב,אוהכלל'אלהפרטמן
הולכתומתפתחת,רביןעוזרשלשירתו
שלוהעצמיתשהביקורתעדתאוצה,וצוברת

חסרותהופכותשירתו'עלההתייסרות
הבערה!"לאהנר'כבות"לאבשירהצדקה.

בחשבוןמדווחעדייןהוא ) 127-125<עמ'

ויסודיהנשמהשלמדוויהעלונוקבקר
שלהמוטיביםאלושניאלמצטרפיםגווה.
שירתומכללהבוקעיםוהכעס,הרעםהזעם,

החברה,ובתפישתעצמובתפישתהפסימית

רוחשהפצעכולה.והתבלההיסטוריה
באפלה,נותרואור'צלשלמתולעיםמדווים
ובלהבאימה.מתוךמתמעטתהלהבהכאשר
וחשכהפצעים"פצעים-המפרפרהנר

 ,) 126עמ'(שם,לסגור"מאיימת/ניגרת,

מבקשיםהמפצירה,הזעקההפרפורים'

לרקיעיםולהתעלותהחייםחידתאתלפתור
הלהבהנמצאתשם-ולהיזכרלהימרקכדי

אלהמכל .הזוהראףומשתרעהגדולהאור-
רואהבציבורמעורבותואתכיעולה,

אלהמופנההמסרכאשר-בכקרהמשורר
באניננעץחייוזוועתאתלתארהקוראים

עצמותופסשהואומפנילהרגו.כדישלו
רקב"אנכי:עצמו:אתמזהההואכנכשל
תוההוהוא ,) 69עמ'מקלט",("הרומרד,"
עמ'(שם, "?םדאלהיוםאוכל/לא"הלעד

והחייםבחיי"אנוכימתארהואחייואת ,) 71

איןבחללנפילהעלנפילה;-בתוכי
("השירואפלה"רעבורעבאפלה /רואים,

היחידעוברהעצמיומן ,) 173עמ'אינו"הזה

ורע,עיוורהואהאדם-החברהאתלתאר
ההומיםהקפהבבתיהחשכה.בתהומותשבוי

מדורבניםהזיףשנונימתגבריםלפהמפה
הםהמרומה.חוכמתםאתשיאאללדהור
חינםחייהםבאשרבחייהם,דומהיורדי

הכללנפשמפרפרים.ושקרכזביוהרה,
לאלעצמה,עיוורת-נופשתהרמאיםבשוק

רבכהשבעמלהארץ,בעודזאתכלמודעת.
במרתפיםקרועותמתפילותנתפרההוקמה,

ספרדלשואת(רמיזהאילמתמצוקהשל
שעברלפרעותבהכללה-אירופהולשואת

עמ'הרע",("יויpנו-בגולה>היהודיהעם
לנוכחמראותהאנשיםעיניטחוועדיין ,) 5 7

מאומהעושיםתושביהאיןהאדם.פני

החברתייםהאישיים,חייהםלתיקון
חסרמשתרךוהמשוררבהווה,והלאומיים

חמוציהשיר'שלהשבוריםחרוזיואונים.
שבורידימוייוומגועלים,שלדדיםבגדים,
מתארהואבאשרקרועהונשימתוזרועות

מלאתהמהפכהלאחראשרהנפשות,את
להיותהפכוהארץ'הוקמהלאורההחזון

רימה-נפשותעלנפשותדמים/"שופכי
נשבעולסיכום ,) 62עמ'("השיר",ותולעה"
מירון'לדןהמוקדששיר'באותוהמשורר

האדמהלמעןכי ,) 197-195עמ'("למען",
מושכתקוראת,הנזקקת,תקומתהולמען
הואאלוכלועל-אףזמנית,בובבוזודוחה
מעטעודהשלהבתאםאף .לדברמחויב
והגסיסההגוויעהאםאףכבויה,והיא

לאאםהאדמה"תישארהסףעלאורבים
אתלדברחייאתאשברלא/אםאדבר'
פניםבזעקתאבניםשתיקת /לחיותמותה,
דברשלבסיכומווהנפשות, ,, ... /נוהות

למבקשועיניהןקדומיםבאדמתנטועות
 ,) 198עמ'(שם, ...הבאיםבימיםלהתהוות

המשוררשלהביטויעוזעללעמודכדיעוד'
בקבציםכילציין'כדאישירתו'שלוכוחה

במיוחד'עפר""עדכמו:שלוהראשונים
אלבזיקתושירתומתמקדתהאחרים,ובאלו
 'ונפשגוףשללקשרעדהאדמהואלהארץ
למרותזאתובממש.כמעטארוטישהוא

העוברהאדםאלמתייחסתהאדמהשלעתים
בשיריובבוז.ואפילובזילותבהוהעובד

זהשיר"ההולך",השירבולטהאחרונים,
אירוניתבאלוזיהנראה,כךנכתב,

אלתרמן'נתןשלשירתועלוביקורתית
השיריםבקובץבמיוחדסמלנית,שחיתה

כדיעדהפליגהזוסמלנות .בחוץ""כוכבים
ויתכןהארצישראלית,ההוויהמןניתוק
הקוראיםשללבותיהםאתשמשכהזושהיא

שלהרומנטיההלךכתיבתו.אחרלנהות
הניגון",חוזר"עודבשירלמשל'אלתרמן'
כמעטשחינםהארץ'נופיפניעלהחולף
הכבשהאתמלטףוהואבשיר'מזוהיםבלתי

ללכת,וממשיךדרכועלשנקרותוהאיילת
 .רביןעוזרשל"ההולך"אותובמופגן'איננו'
מוטיבעלמאירפועלהמצייןהשירשם

הליכהכנראה,ולעולם,הווהשהיאההליכה,
הקשבופורץעולהזהבשירתסתיים.לאזו

והארץ'העםגורללהמשוררשלהעזוהקשר
ההולךקיומה.עלוהקרבהמלחמהלרבות

ואתקרבבגדילגופולמלחמה.ההולךהוא
ואשרקשורהואאליהאדמתו'ואתביתו
לעזובנאלץהואוכמהה,צמאההיאאליו
לקרבלצאתרוצההואאין .מאחוריובכאב
אותםהמקומותמןהניתקיםהלבשורשיולכן
הזמןלחישתלאט.ונקרעיםבוכיםאהבכה

הקרבחשבוןואולםלמחרתקווהמבטיחה
להילחםבארץהנטועיםאתמאלצתהיא

מביתוהאדםאתעוקרתהיאברזל.בציפורני
עלהשרידהומאבקממולדתו'אףולעיתים
אתלהקשיחהלוחםאתמחייבהארץאדמת
בקוציםכלהבף""טראכזרלהיות-לבו

קוראאחיה,ומדמךמותבבשר'/ ם:~~?=ף
(שם,אדם"חזוןקוראהאדם,אתדרס /העם.

שיריםאשר-העקירהמיתוסועל-.) 59עמ'
עברייםמשורריםבידישנכתבורביםכה

בשירועצמואלתרמןנתןביניהםוישראליים,
לשלוחואיפשרוחינכולמשל,הכסף","מגש
-הארץמזבחעללמותוצעיריםטוביםבנים
ומצמררת.נוקבתביקורתרביןעוזרמותח

באמת,ואולם,לרכרוכיות,כביכוללועגהוא
הצברמיתוסאתשטיפחובאלוחובטהוא

דמואתלשפוךשיצאוהתואריפה-הבלורית

עלבזוועהמביטוזההארץ.קיוםעלבמלחמה
ברכיושעלהחינוךאותוומתוךלו'הצפוי
בלידרכוכובשהואלמוותדמותועוצבה
אותםשלבשמםוליהרגלהרוגנכוןרעד,

יהדותםבשללמוותנשפךשדמםמיליונים,
אתולכבושלהמשיךישובעטייםבגולה,
וקוראבדם.אותהלהרוותלהמשיךהארץ'

אחרתאטום-הלבהעולם"אתהמשורר:
מלחמתרעב,וטרף,טורפיםעודלאלעצב:;
ואולי ,) 60עמ'(שם,המחרידה"הקיום
האכזריותמתוךכיאירונית,היאזוקריאתו

שלעולםולשגשגלצמוח"עלול"והרצח
לאחרונהדר.אוהביופיעשבאדםוהאלשלום
לארץבעלייתואשרהאדמה,אתשעבד
ושממה,באוהליםלפניובהחשפותהנגלתה
היאותפלהצמאיוקדתזעפנית,שחורה,
כקורכןערריולבקוראת-לדמוקוראת
אותהוהרווהוהפרהטיפחאשרועדלקיומה.
סופוותבואתה,יבולהלשאתממנהוציפה
"אךבעפרהלהיקברכדימעבודתולחדול

אלהואכי ...אחר;יקצרקציריהאת
כי ... /.ישאראםגםישוב,לאכברהחיים

ורעידת-עשנהבנפשלועות-הרצחנפערו
כךועל ,) 61עמ'(שם,תשבר"נופיהנכפה
הטבעופצועה,מעוכההשמש-העולםבוכה
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גורלו?ומההאדם,יפנהולאןומתאבלמוכה
מצמררושירנחמתו?ומהתקוותו?ומהי

עוזרשלהאפלהראייתואתהמסכםזה,
האדמהשלגורלהאתהאדם,גורלאתרבין
מיטיבכולו'והעולםהארץקיוםגורלואת

 .המשוררגדולתאתלבטא

הנה

מכילזך'נתןבעריכת"הנה",הקובץ
עוזרשלהאחרוניםמשיריוקצרהאסופה
הנושאיםאותםעוליםאלובשיריםרבין.
ואולם, .שירתובמכלולכברעסקבהם

אףוכוללתיותר'גלויההיאהחשיפה
בעבר.כתבאודותיהםעללמצביםהסברים

חשבוןהמשוררבאזמן'שלמפרספקטיבה
המשוררעלעתה .שירתועםואףחייוםע

אתרוחובעינילהעלותלמשל'להתאמץ,
חשכה;המליםולכן'שאכזב,הארץנוף

העלטה,השירים.במרביתחוזרותאפלה
עדסמיכה,כההיאורגשית,פיזית

הכתיבה,באשלהיכוותעלולשהמשורר
נובעתהיאוהזיקנההמחלהלמרותשעדיין'

הואבמקביל'מפחד.הואומפניהממנו
שלהתעלותהבה.ולהתלקחלשובמבקש
בחובםכברטומניםלתקווה,הבקשההנפש,

ומואצתמסחררתמיידית,שהיאהנפילהאת
כיקהלובפניחושףהמשוררמבעבר.יותר
חריפיםכהוחינםהיווהחרדההאכזבהרגשי

ולהסתגרלהתגונןאותומביאיםשהםעד
אללהימלטאוובריח,מבצרחומות,מאחורי
שכןכאשם,עצמותופסהואהמערה.חשכת

לאבאשרוההתנשאות,הגאווהבחטאלקה
נענשהואכןועללאיש.שמעולאשעה

עצמועללוקחהואהרוח.בשפלותומוכה
עיניולאטימותהאחריותכובדמלואאת

אללבואשרצההאישכיאוזניו.ולחירשות
הקיום/שאלותעללעמודבחוץ'הפלא
הואלגעת.הצליחשלאכמימרגישהיקום
הנשמה,ובייסוריבסבלחייואתהעביר

השאלה,ועולההגוף.שלבאלוהכרוכים
רביםאתאףכמורבין'עוזראתשמטרידה

חשיבותהומהלשירה,ערךישהאםאחרים:
נדחףהואהספקותולמרות .לזולתולעצמו'
ייעוד'שמאאושליחותשלמכוחלכתוב,

שאלהלחיים.טעםלהטעיןהכורחמןואולי
לומרניתןהאםהיא:מציגשהואנוספת
ניתןשלאמהאתאףבמליםלנסחהכול'

שעדייןמיישהאםועוד'לאמירה; ,לדיבור
"שיריםלה.ונזקקאותהשומעשירה,קורא

ודיברתדיברת ...זעקתהעלתהאחרים/
אשרוחלקותתבונהבלשוןכישומע/ללא
ימיה"פצעיאתהנשמהמקללתיבשה/בך

הספקותכלאףועלזאת,ובכל("מוכרחה"),
רקהיאאםגםשירה.לומרממשיךהוא

"שירים-עשיהשלאשליהאודמיון'
צמיחהעל /ניסוריםאהבהעל /שירים

 •דיבורים",עלבדיבורים

קוסמןאדמיאל

נוראיםלימיםפיוט

ךזנכרfכוקי pפfכמריטריי"ך) fpכו(כנככ~גכמםםכככיגוןכfכונכררוק~כ,מזן
fכרנכרר)fכיכר(ימיד

מזיפת 1מתנמתחת 1מתנמחרא 1מתנממים 1מתנממלח 1מתנמסכר 1מתנ
 1 נ~~ •חל~~ ~נ~;-ם:~?~ 1- נ~~ •ם~~: ףל~•,:~ p: ףנ-~~-ך-~ך~ 1 נ:~-~ס T1~כ 1 נ~;

 1 נ~~סע;ןםךנ;ן:א ם~~~לף~ר p: 1 נ~~ ם:~~ 1~~ריר~א;ר 1 נ~~~ר 9 ~

 ,ם:~~ 1 נ~~~ ,ר~ד~מ; p:~קים ry ~ב·סע;ןם·.ךה, 1 ז!~~ 1 נ~~ ,ם:ד~~~ ,ר~ך~~
:ת~רק א~~ ,:ז l ~ 1ס 1~כ~די~ת~נכסת 1 נ~~סע;ןם,ךנ;ן~סןא, 1 נ~~ ,ה;

~ך~ר 1 נ~~ ,ז:~ס-ת~·תל 1~מע,די~ה,ד~~ת~לס 1ךח~א~רק~ך 1~ל ;ג~ ר~~
ryw ת~p ,ז;וף ם;ר~~ ,,;ע~ה ,ה~~~ 1 נ~~ךנ;ן,:אלא,~הדסת~~~ W ~:ם, 
 ו;ז~~נ;ן' 7ך~~ה 1~נ~סןא,~נכסת, 1 נ~~סמ;ן' 1 נ~~~די~ת, 1 נ~~ךנ;ן':א
~א~רק~סדא,~א~ר-ק ,א~~רק ?~~;ש'סה ,~ר 1~ל ;ג~ ר~~:ת~ז;ו 1י wדי

 1 נ~~ 1 ם:~~ 1 נ~~ 1~~לח 1 ר~~~~די~ת 1 נ~~~י~סןא, ,ה~~~~יף, 1~ח ,ףי~~

:א ,סמ;ן 1 נ~~ 1 ם:~?~ 1 נ~~ 1 ·ף 7 ~~ר p: 1 נ~~ 1:ז l ~ 1 נ~~ 1~נכסת 1 נ~~ 1ס 1~כ
~אר~ה~אע wה;~א~ל.ה~אס 1ךח~אדב.י w~א~רק ,ם:~ w ~~י /oמ~ז; ,רנ;ן

 ז:~ס-ת~לת 1~ת ,~ 1ןת·~~ג 1מ q~:ןהךג;ןה~ה 1ע,ש ה~;זry iד~~ת~א~ח.ה 1

הרועדהפין

ך;ק.ק.ת, ry ,ה~ 1ר ?fממ:י~לסר;ע.דמ~ין
~ף~ךת, ,ה~ר.~:י oש;ל. ryמ~יז~ם
ש;ה,ת, ryמ~ה~לסר;ע.ד'מ~ין~ם
סר;ה,ת.סר;ע.ד'מ~ין~ם

סראש~תמ~ריםמ~ין~ם~לחים,
הע;טפת,נסחבההמדמם,

i ל~~ל ם;ך~~מ~ין-ם' 
 ,ת~~ ך~~לש;ןמל~לה,~ל

,נ;טפת.מזיעה,כלנית,
-: • -. T : :• :• 

"ריתמוס",בסדרתאלובימיםאורהרואהלאלוהים"'הגענוהספרמתוך
ולאמנותלספרותת"אוקרןהמאוחדהקיבוץ
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 s~ו
נעצמוהמתבונןיהאב ~ 1~

גלזמןלאח

מכוח;להפראני"אבל
מרנן"ראששח,גוף

הפעם"."זאתהקובץמתוך .רביןעוזר

שירה;פעמיםמגלה"פעמים
 ".נפרשמשהותמיד
רשב''געלעמיחי

שיריטוסקובהנה,רבין:עוזר

 1998מאיזך,נתךבעריכת

"האחרוניםשיריואסופתעםפגש ::;

בחוברתרביןעוזרשלשעה"לפי • ==
" ii "הואשבידינוההיקףצנועת"הנה

מרובה.המחזיקבמעטנדירההתנסותבגדר

מעשהאףהקודמים,משיריולרביםבדומה
מאמץהינדהאחרוניםשיריושלהיצירה
מהאל"להגיעלכשלו'מראשהמודעסיזיפי'
מקובץבשירהמשוררשלכמבעושהנך",

ניסיוןמשמעו:תשכ"ז).ושוב,(שובקודם

נפשי'פירוס'ב'ניצחוןלזכותנוסףשווא
העיקש,הפנימיבקרבכאחדואמנותירוחני

-כמסתבר-שהופךוהמתיש,המייסר
רביןשיריבלעדי:ויצירהחייםלתוכן

וחסרקבועמובילה'ב'פרפטואוםסובבים
והצפיהבעצמוההתבוננותצירסביבתקנה

באמצעותשלו'ביותרהפנימיהאניבגרעין
החותרתרחמים,חסרתמגדלתזכוכית
במלים,ולהצרינולעצמו'עצמו'אתלחשוף
אחרות.במליםלהמרהיתנותבשאינן
שבבמכלעצמי'מיתוסמכלהאניעירטול

שלספקמכלאני'שלמטאפורהקליפתשל
אינוושקר'עצמיתאשליהשלרבבאוזיוף,
צימאוןשליחדגםותסמיןתוצראלא

החדהחייםמהותאתהות iלהמעמקים
להולקרואלאתרההיחיד'שלפעמיים
'הוויהביןגמורמחיצותביטולתוךב"שם",
ויצירה'.'חשיבהלביןוקיום'

מכברהמוכרותוהימנעותוהתרחקותומכאן

היאחזותשלשמץמכלהמשוררשל
בשבילב"דרך-הרבים",ומוחצנתראוותנית

אוהלהג,מרביהאחריםשלבמסלולםההמון'
מןבשיראותםשכינהכפי ,"ף:!ה"שנוני

שצוטט.הקובץ

חוזרשלפנינובקונטרסהמכונסיםבטקסטים
עללהתגברהיוצרמאבקגםומשתקף
המעידה,מפניה"פחד"עלהאימה,תחושות

מפתחביטויי<שניכלשונו'ה"נפילה",או
מצולותתוךאלה"מים")סמללצדבשירתו
אתלהטביעהמאיימותהגועשות,הפנים
השיריםמילותבעצמו.המתבונןהאני

בלקוניותמוסרותהמשויפותהמצומצמות,
סףעלהעמידהחווייתהלםאתמצמררת

ומעצימותפתחובשוליוההחזקהתהום
המוחלקיםהצורהגבולותפריצתתוךאותה,

הכבויהבלבהלגעתהזההגירויהמקובלים.
כרוך'והיצירההחייםגירתאברשלהסמויה-

 'האניהתרסקותבבעתת 'הפרדלבליאפוא,
"אברי"התרסקות"גםבהכרחשהינה

קודם.בקובץרביןשלכמבעוהשיר",
שיריבשבימשהבדמותלעצמומשתקף
-כתב"עצמועל("כךיםיהמרכזהאסופה
מיידיתאסוסיאציההיוצריםותוכןכותרת

משוררתשלידעתי"לספרעצמיעלל"רק
מצטייר"משב")השירוכןאחרת,'מינורית'

במסעוהתחנותכלאתשעברכמיהאני
ההופכותתחנותמשה,שלהריאלי

וכיתרתו'המיתהמטעןהטייתשלבפואטיקה
מ"ים- :יוצרשל-רוחבינפשימסעלסמלי
זהוסיני":"הראלוממנו"המדבר",אלסוף"
בהתייבשותמליאות-רוויהחילופישלמסע

"עיקראללהגיעוהאמורמסעהתרוקנות,-
היצירה.ומבועהנפשמחוזשלהעיקרים"

כוחהכיסוף",מ"כוחהמתבצעזה,"מסע"

הואביישותו'המוטבעותוהשקיקההכמיהה

עםעצמו'עםומריבה""מסהשלמייגעמסע

שלוגםהמלים,חיפושעםשלו'יצירהחבלי
האישיותוקטניהאמונהקטניעםהתגוששות

המקראי.משהאתכמואותו'הסובבים

חייושלכאחדולצורהלתוכןהופךזהמסע
בעקבותמשמעותו'"מסה"הביטוי .ויצירתו

עצמואתהמשוררהעמדתחינההמקורות,

שלקבועעצמיבמבחןמתמיד'בניסיון
לפנימיותוונאמנותותומתוכנותו'בדיקת
המקראישהאלכדרךהייחודיים,ולקולו
שלברצףמאמיניוואתשליחיואתהעמיד

ומבחנים.בסירנות

אללהביאואמור"מסה"שהואה"מסע"
החדהעיןבהרףלזכות"הפלא",אל ,"רה"
הגורליהגדול'הגילוישלההארה,שלפעמי
אלהקשבמתוךומהותו'מיהרתו-עצמועל

בלבבו".חוצבלבבו"קול
האפיפניהברגעשקיבלממשה,בשונהואולם
ממקור ''הברית'לוחותאתשלו'שירתואת

המשוררהרילו'וממעללושמחוץאלוהי
כייודע,ובענוות-תובנתובפכחונוהמודרני

עשהאשר"בשיריועבר'אותומסלולובכל
זכהלאלדבר" /דברקושרחרוצה,ביד

דבר".שמעולאעשהלאדבר"אךבמאומה:
אותוהמקראי'בביטוישחלהאירוניההיפוך
שמו",אתבו"לפארלשירו'המשוררמנכס
י-ע~ריהמיתביןיגורהנאתומחדדמחריף

מביאיםאםאךהמציאותי-עכשווי'לבין
המלהשלהנוספתהמשמעותאתבחשבון
מהותאתגםהמציינתבמקורות, "ם.ש"

הדוברהאנישלשמו''פיאורהריהנושא,

נוסףנוסחאלאכאמור'אינו'בשירים
במסעשלוהאנימהותאתלגלותלמשאלתו

גםוכךהיצירה.תהליךדרךהעצמיהגילוי
במקורהמעוגןידע",לא"ואישהשיריהמבע

עדקבורתומקוםאתאישידע"ולאהמקראי
במובןהןמתפקד ) 6לד',(דבריםהזה"היום
האנישלאינטימיותהתמזגות-הכרותשל
עםאוהאנושיזולתועםהאנישלעצמו'עם
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במובןוהןבמיסטיקה>,הגנוסיס(מושגהאל
 ,המדוברבו.הטמוןהפוטנציאלהכרתשל

מוליחידישמתמודד ,ביוצר ,באניאפוא,

שלאותו"ידיעתם"אובוהכרתםללא ,עצמו
מוטלתעצמואת"ידיעתו"ואףהאחרים,
בספק.

אשרשיריומלבד /התנסהלאבדבר"כי
מצוי"דבר"המונח :חרוצה"ביד /עשה

ומורגלותהתנסותשלבמשמעותגםבמקרא
בןמשה,ואףוערוכות:סדורותנמלים
המשוררשלהמיתולוגיהארכיטיפידמותו

וכבד-לשון"כבד-פהעצמו:עלמעידאכן
מתקשהמשמע ,) 10 ,'ד(שמותאנוכי"

אולםל"דבר","דבר"לקשורבמגבלותיו
בקבלתמחבלאינומשהשלהאנושיגמגומו
 ,כל-יכולמטאפיזיכוחמידיהשירה, ,החזון
 ,נבואתו-שירתונסאתמאדיראףוהוא

לעולםלהיאבקנדוןהמשוררואילו
והבלתיהמלאהבחיפושו ,השיריב'גמגומו'

המלים,אחרה"דברים",אחרכאחתנלאה
עלחווייתו-הווייתואתלבדןשתשקפנה

 .יחדגםהריקותועלמלאותה
נטוויםזוומייאשתמתסכלתהכרהסביב

לפנינווהריהשירים,שארכלגםממילא
והחודרהמקיףבמובנה'ארס-פואטיקה'

ללאוהשירההחייםאתהמאחה ,ביותר
תפרים.

זכהשאמנםלמשהבדומה ,כךמשום
לוחותאתאכזבתובכעסריסקאךל"פלא",

החדשניתבמהותןתאמולאששוב ,שירתו
מןונחתחזראליההזהב","עגלמציאותאת

ה"מים"ביןמתחבטהמשוררגםכךה"הר",

הבוער>לסנה(רימוזהשריפה""אשלבין
אתלסירוגיןומכבהמבעירהואשבתוכו:
 ,או ".ספרעל /הכתובותהנדפסות"המלים

באירוניהאחרבמקוםאותןמכנהשהואכפי

 ,שלו ,ההתפייטות'בסירנותשת,כרתעצמית
"הדבראוהאמתי","הדברהםאיןשהרי

כשלעצמו".
צירוףהיכרהפותח,שבשירהזה","האיש

 ) ECCE HOMO (ישואתמשה,אתהמכיל
משותפתלשלושתםיחד.גםהמשוררואת

לפחותאוהפלא",את"לראותהמשאלה
ברםהפלא.שלאדרתו"בשולי"לנגוע
שלבמקרהקולושמיעתאוהאלפניראיית
אצלומתכווצתגמתמיתרישושלאומשה

של"קולהמוחלטתלשמיעההמודרניהמשורר
 ,נפשואתופולההחוצבקולהוא,לבוהלב",
מתממשת.אינהכזכורהיאשאף

אתגםבתוכומקפלבמקרא"הפלא"מושג
שלותפישתומבינתושנשגבמהשלהמימד
להשיגוניתןשלאמהכלומרהאדם,

מכוחלאואףוהחושיםהאינטלקטבאמצעות
אוהפנימיתההשראהשקרוימה

אתלשמוע;"רצההאמירההאינטואיציה.
אלכמובןמחזירהבלבבו"חוצבלבבוקול

"לאבשירוביאליקשלהנודעותהשורות
ווידוייליריטקסטההפקר",מןבאורזכיתי
גםנרחבות:ארס-פואטיותמשמעויותבעל

השירתפישתגלומהביאליקשלבטקסט
מצור-הנחצבכניצוץכ"משהו",האותנטי

וההצרנההשיריהביטויבאקטואשרהלב,
והופךהמשורר-החוצבאתנוטשהואבמלים
אתמשלםוהמשורר ,הכללנחלתלהיות
בעודאולם ,ובדמובחלבוהתהליךמחיר

אתלייצר ,בשירכעדותומצליח,ביאליק
איןגדולה,לבעירהההופךהנכסףהניצוץ

אפילוזוכההפהוכבדהנפשכבדמשוררנו
לכך.
הבלתיההכרהמתחדדת"משב"בשיר

שלשברירכלגםלחלוטיןשמסלקתהפיכה,
גםלפיהבקביעה,הפלא,להתגלותכמיהה

רביןעוזר

לר,והיכ:סו 1קז

זןזחנעזרן
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במערותיו"ל"הר"להגיע"האנייזכהאם
"אםמרגוע:ימצאלאאזאף ,בתוכוהנושם
תרגיע",לאשם/אפילואבלתגיע;תזכה
ההולמתומזוקקתגבישיתשירשורתזוהי
וצורבתבהשגלוםהנחרץהוויתורבמסרבנו

שורות·עלינושפועלותכדרךברק,כמכורת
בהארהחיינואתהמאירותנדירותשיר

 •זמןלאורךעימנוונותרותפתאומית
המודרניהטקסטשלזיקתותורמתכאןגם
להעמקתהקדומיםההשראהמקורותאל

מן .שלוההפנמהפוטנציאלועיבוינותרחודר
בשאילההמדובראיןכי ,להזכירהראוי

קדומה,שיריתלשוןשלאינסטרומנטלית
בכוליותההיונקתחייםבהווייתאלא

שלהשיריתהתמונהבשורשאלה.ממקורות
שנועדהר-העברים,הר-בבו,ניצב"משב"

 •מנוחתוום Tמקלהיותהמקורותפיעל
"לךכנאמר: ,שנולדמיוםמשהשלקבורתו
תראה"מנגדוכןבעולם"ימיךמקדמתמחכה
 • 48ל"ב,<שמות,תבוא"לאושמההארץאת

ומחלחליםבזהזההשזוריםמקורות ,) 52
העצמיבחוןהאיאתבהקצינם ,זושירבשורת

גםממנו:הנובענמנעהבלתיהדיןגזרואת

ולאתספקלאמושגהבלתי"הפלא"ראיית
אשר ,מלידתוהנגרףלאניומנוחמזורתעניק
 ,הבשרמותטרםאףהנפש,מותמותו

רוחני-צופןכמעיןמראשיתם,בחייומושתל
מולד.גנטי

עליוניםביןהמתמדתהפנימיתההתחבטות
גוביןכמולרקיע"עפר"ביןלתחתונים,

נפשי-שיריבדפוס ,האנימןמונעתלנפש
אותובהותירה"ביתו"אתלמצואקבוע,
לעצמו.אפילו"זר"

 ,מודיענוהוארחמיםחסרתבאינטרוספקציה
בגדראלאאינםשיריודברשלבסופוכי

השסעגזייתלטרוהסוואהמערומים''כיסוי
במילת"משבתך" ,אותוהמאכלתהפנימי

מובהק.מקראימרובדהנטולהשיר
תחושתחינההגורפתהקיומיתתחושתו

והמנוחשתהגזורהוהחמצתםהעצמיאדכדך

ואתהבעלטהנבלע"ההר :החייםשלמראש
גםכיכעת,"זוכר"הדאובהאניאינך", /

המערהאתלראותיזכולארוחו""עיני
בסתרבדומייתה /מכבר"הרריהבוהכרויה

הר",

ההכרהסביבמעתהמסתחרריםהמשוררימי

רצףכיב"אפר",הצבועההאשליותנטולת
לכאורה,שממשיכים,והשיריםהרגעים

עדכבותה"טרםהאנרציה,מכוחלהיווצר
עשןמסךאלאאינם ,נפשושלכלות"
המסרבהדמיוןמדוחישלהעיניים""מדמיע

בשאריתמנסיםהדמיוןתעתועילהשלים.
החייםהזדחלותתודעתאתבולטשטשכוחם

("השתרכותוהתכליתהטעםנטולוקרטועם
שנכחד""מיוםכדבריו>נכה""בהליכהחיי"

שהוא ,האחרוןבמבעשיאבד"."יוםלקראת
ביןהנוצרהמצלולפועלומשנק,נשנק

ורסיסילמצלוליםבדומהל"יאבד","נכחד"
בשירים,המופיעיםאחריםרביםחריזה

המכניתשגרתםתוגתשלהתחושהלהעצמת
כאןנעטפותואפסותםהגלותםהחיים.של

וצליליםבאסוננסיםחרוזים,בתכריכי
למדי'צפופיםו"אסתטיים"הרמוניים
העמוקהזיקתואתהשארביןהמשקפים

החוללשירתהמשוררשלוהשיטתית
עליההביניים,ימישלהעברית(והקודש)

הגלישות,ריבוי •שירתוחוקריכלעמדו
השירי'המשפטאתקרובותלעתיםהקוטעות

אתוחושףזו'פיוטיות'מקוםמכלמפר
שבירותה.

קואלהגעהשלזוודאותבידה":אין"ודבר
ואפס-כלריקותבידייםהמסע,שלהסיום

אישיכארמזהאסופהשיריברובמהדהדת

ביאליקשלהמפוכחתהכרזתועלמיוסר
גםניכרתשהשפעתושירב"הכניסיני",

"הכוכביםרבין:עוזרשלקודמיםבטקסטים
עתהעבר;הואגםאךחלוםהיהאותירימו
דבר",ליאיןבעולם/כלוםליאין
המפתחמילותסביבהסובביםהמבעיםגם

"בדמיוניהנקראבשירו"לבדה""דבר"
בליביאליק,שלבשורותמעוגניםהיותה"

המתלווההמקראיתמהקונוטציהלהתעלם
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האל,כדברבמובנו"דבר",למונח
כהתגלות.
היאהמשוררזוכהלההיחידהההתגלות
ונדמהוחוזרבעברשנדמהמהכיההכרה,

"ארץשלחפץכמחוזיוםבכלומצטייר
שלהלבן""כישופהבפעולתעולמים"חמדת

שללמחוזבהכרחהופךהיצירה,מאגיית
כורחובעל ,שבויהאניאךסמיכה","חשכה
החזרהבתבנית ,אחרשרידהמוצאובהעדר

אתהזהבשביל"לבקשנשלטתהבלתי
מהספקללאיודעהואכיאף ,שהיה"השביל
הזה"בשבילשלו:בשירוגלבועאמירשידע
אעבור",לאשובליודאי
החוזרלחיפושהנואשתההיצמדותביןהפער
ערגהאותההכיסופים","מחוזאחרונשנה

בניסיון ,"אהבה"גםהמכונהההוויהלמלאות
לביןוהיצירה,החייםלמבועמחדשלהתחבר
שבחיפושהתכליתוהעדרהטעםחוסרידיעת

חיים""עוכרתקבעלחווייתהופךזה,
("בחשכה").

המקראיתמחנהבשונהנוספת:ובווריאציה

"שפתיהורקהאלעםשתקשרהשמואל,אם
שליישרתןהרישנענתה,בתפילתהנעות"

עצמה"אלרקכיודאותחדורההמשורר
נעות".שפתיהבלבד

את ,עצמואתלממשהתוחלתחסרבניסיון
כוחותאוהנפשיות, ,ה'מונאדותפוטנציאל

אתמחדשללכוד ,שבתוכוהאלוהייםהנשמה
מכברהתרחשולאאושהתרחשו ,החסדרגעי
נקרעהאהבה,בטריטורייתאוהיצירהבשדה

"מדמה"רקנפשוכיהידיעה,ביןהמשורר

היאחזותוהמשךלביןלבדה,שאינה
בו.לרחושהמוסיפההתקווהבאשליית

מפניבורח:הואזאתמפניבדיוקוהרי

והזיוףהפניםהעמדתמפניהעצמית,הדמיה

חוץ.וכלפיפניםכלפי
 ,בי"הבקע;ללשואימי"כלשלוההמתנה
נבכה",שלאחייו"בכיאתלבכותהציפיה
רצופה,ועוד"עודחיים"תקוותלושמקנות
שזורתהיאלתבוסה",מ"תבוסהחיבוטאפוא,

כפיתמיד",המצטדקותו"נסיגות/"נפילות"
בתוכו",אני"וכברהשירבחדותשאומר

לשוןלפרדוקסההופךחייםפרדוקסלפנינו
כורחובעלחושףהשיריכשהאניומלים,
"חוכמתאתצפוףאוקסימורוניםברצף

אתלהסתירוכיוצר:כאדםשלוהחיים"
חומותבתוכולהקיםהלב",גבה"שפלות

חומה",לפנים"חומה-פנימיותהגנה
של ,בשירכלשונוענווה",ל"מבצרההופכות

ומעצור.חסם

עתהבו"נמחו"יודע,הואאלה,מחסומים
להתחברב"פלא",לזכותאחרוןבמאמץ-על

החבויה,ת;כיותושלהאנרגיותעם
הועיל.ללאאךהאבודה,

שיר'אלמשירמחריפיםהאבסורדמבעי
אפילוכברהמרוקןדיוקן-אניאלבהתנקזם

שלדמיונהעצמי:תעתועשלשבבמכל
 .לקוות,אולשער ,להאמיןשנשתטתהנפשו'

כדירואים"'"לעיןנוצרהשירתוכי

מצטמקתברבים,תתגלה"ש"יפעתה
עובדתבעצםהביטחוןלארנוןומתאיינת

בחלומהבהליכתה."נפשהתקיימותה:
אםתדע,לאבאחריתה;עכשוי'גםשוגה;
שדמתהמהלא/אוראתהלא;אוחיתה
-עליחלומהאם/כיהיהולאלהיותעצמה
"בתעתועיה")(מתוךכלרמה"לאאולי

בפואטיקת-המעלהשיריטקסטלפנינו
ומתחושתאבסורדממחשבתשיונקתאבסורד

טאואיסטייםבמוטיביםשזורותאבסורד'

ההוויה,ממשותשאלתעצםאתקדומים,
המקובליםהתודעהגבולותאתבערערו
גאוניטקסטשלכדרכוספק.בהםובהטילו

הואוב'נכונותו'בפשטותויחדגםובנלי
יוורסליהאובעבראלוהפרטימהאישיחורג
שנדמהמההאםמקום:ובכלזמןבכלהתקף

מהעלחלומנואלאאוליאינוהיהכילנו
מוחלטת~ינףתלחילופיךאוש"היה",
וכוללת.

אווירתומשתלטתהולכתהשיריםעל
הנתפשתוקוגניטיבית,חווייתית ,'קוהלתיות
פיקחוןנגעעלנמנעתבלתיכהיענשות

הנפששלי'האברוחשלייםהעיב
בחיים'ל'מוותהנדונהמשמעה"מתמעטת",

בטרםהרבה"עודהגוף:כלותבטרםעוד
טעםעודאיןשכן ,שעתה"באהשקיעה;

("מהבא"לאחלום"תקוותעללהתקיים
נותרה"),

האניאיןזוסף''עלהווייתבתוךגםאך
על-כאחתואפסותוגדולתוובכך-מוותר

ל"התלקחות"הכהה""הרוחשלגתהער
שללהרף-העיןמשמעול"הילקחות",

אחת,למהותבחוברםוהנפש,הגוףהתעלות
ההיסחפותשל ,עצמומתוךהיציאהשל

והצימאון:הכמיההמושאבתוךוההיטמעות

גוף":לעבדךפנים,להעריצךשוב;"הלילה
פתאום,באורמתגלה; ,נופלמגלעולה"גל

-רקיע"מלאתוכייגיע.בגלוגלמשתבר;
אלהאל'אלשבו'נשמהאליפונההואכך

כאחד.כולםאלה'אתה',אלהאהובה,האשה
זכה,אכןכיעליודומהשירירגעשללשביב

וביהמיניההמבטלהמבעאבחתבאההנהאך
יהיהלא"כברזו:נוספת-חולפתאשליהגם

לאדברהמאדה".וזאתהיה;שלאמה /עוד
לאכברובוודאימקודםכמסתברהתרחש

ואילך.מעתהגםיקרה
 ,המשוררשלהכרוניתמחלתו-"מאותו"
בחנתמאוכריו'כדאותוהמכלה

כייצורלמחלתה:נפשוכ"התכחשות"
לאשירדברידבורים",לא"דברים
הלא-כלוםעלהמחפיםנחוציםולא"נכוחים"
הולכיםחייוארע",לאבה"ודברשבנפש:

לעובדה,ומסו~בסיבהזיקתבלאומתארכים
שניםזהחייואתאוכלתנפשושמחלת
מכך.בהתעלםואףארוכות,

משמע ,שעתה"לאלאישחייהש"כל ,זונפש
ולמעןהאני'גדרותבתוךבעצםשנתקיימה

לעצמההקיימתסגורהכיחידה ,האני
בזולתהתלויהבלתיעצמה,אתוהמספקת

הזיהויעםעתה,להאיןלה,שמחוץובמה
ולזעוקלפנותמיאל'מחלתה',שלה'מאוחר'
מבשרה;אחריתהיודעתעכשו"אבללעזרה:

כלוהיאשוועתה.לשואלשואמשוועת.היא
שלהנוראהמחירזהושעתה'.'לאלאישחייה

ב"מכאוביבגוףהיותוושלהיוצר''בדידות
התבוססותשלמנעוריה:נפשושלזקנתה"
ומלואועולםנפשוהיותשלבנפשו","נפשו

שירים",ל"שיריםחייוהפיכתשללעצמו'
עצמם."החיים"החמצתתוךל"דיבורים"

השיריםשלהלשונייםמהחומריםרבים
החורבןמפרקישאוביםהאסופהאתהחותמים

נפשי"עיפה :ירמיהוהנביאשלוהקינה
אליהםאשרחייה;ימיהםהלא /להורגיה
המשוררעצמועלמקונןכך-תשוקתה"

היהשבויחייושכלאני'שלחטאועלהמכה
שבריואתכעתוהמבכהעצמואלב"תשוקה"

 .שבריושהםשיריוואתשיריושהם
ההזויהאהבה""חלוםשברוןעלנפשובכי

"אומריםאלאותנושמשיבמבעוהכוזב,
שלונו'אהבה"זאתמה-בעולםישאהבה

אנלוגיההיוצרפנימה"בכיהיינו'ביאליק,
הואאףהנביא,לביןהמשוררביןמסוימת

לריק:"דבריו"המשחיתשומעיםקהלנטול
שנותרמהשומע",ללאודיברת"דיברת
"בלשוןימיה"פצעי"אתללקקהואלנשמה
 ,מכברבה"יבשה"אשרוחלקות"תבונה
איןהימים.כללהימלטשקדהמפניהואשר
אומבחוץסעדאולמזורלצפותכן'אםלה,

 .עונשוגםוזהוהאנישלחטאוזהומבפנים.
מואצתנפשית-שיריתהסלמהשלבתבנית

כי ,למשוררמתבררועודעודומידרדרת
רגשאתעצמה,החוויהאתרקלאאיבד

החוויה"זיכרון"אףאלאהגעגוע","עוצמת
 ,ממנוחמקולתארו"המלים"ואףלואבד

מוות.בתוךמוותשלנוספתהתרחשותבמעין
החלוםהיה"מהלשחזריכולהואאיןשוב
אוחלםלאכללשמאותוהה,חלם",אשר

דבר."ראה"

ביותרהעמוקבמובנוהזיכרוןארנוןתודעת

כ"עושהחייוכיאימתהבמלואלומנהירה
מדומה,עולםלמעןידיועלהוקרבושירים"

חפרידיובמוכי ,אותוראהלאבחלומושאף
קבראתה"בור",אתימיוכלעצמובתוך
זכרכללבלועמלכתחילהשנועד ,חייו

יוםמיתוסעלוריאציהבמעיןזאת ,לקיומו
משה.שלומותו-קבורתולידתו
בשיריםגואההפנימיתהסערהשמפלסככל
סופינפשחשבוןמעיןשלשיריםרבין'של

ומלוטשצלולכןלאחור',ה'סופרומסכם
מערבולתיותביןהמתחהלשוני.המבע
ללאופסקנותוישירותולביןוכובדההחוויה
לתובנותמשווההשיריהביטוישלריכוך

מעוררטלטולכוחשבשיריםהאניולשיקופי
ודחיסותהביטויחסכוןומפעים.אמפתיה

והשימושהמכתם,גבולעללעיתיםהניב,
ארכאייםובקודיםמיתייםבחומריםהייחודי

רביןשלהשיר""אמתאתמעצביםאלהכל-
הקודמים.בקבציוגםכמושלפנינו'באסופה
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עלכתיבתו'חריגותעלנכתבהרבה
עלשלה,ה"מינימליזם"ועלה"מינוריות"

"מיטבכבושים.בתלמיםמלכתהימנעותה
משיריובאחדשהתבטאכפיאמתו",השיר

כזבו"השיר"מיטבנוסחתכנגדהמוקדמים,

דרכואתביותרהמשקףהמאפייןאכןהוא

בחיים.בשירה,

ההתחפרותשדווקאאפשר'מנגד'

רביןשירתשלונשניתהחוזרתהאובססיווית
הנזירישהמאמץהפנימי'האניחלליבתוך
נאמנותמתוךהניואנסיםבאחרוןלדייק
ורעמיםברקיםעלויתורתוךלעיקר

המוחלטתשהשתעבדותוחיצוניים,
המאמץעםבמשולבפנימהלהתכנסות

המליםאתולנקותלשייףבייסוריםהנקנה
ופעלולנות,להתחכמותפזילהשלרבבמכל

רביןביצירתאלהתופעותשדווקאאפשר
לתובעניתהמסוגפתכתיבתואתהופכות

מדי'לאזוטריתושכלית>(נפשיתמדי
לגביעבירהלבלתיאףואולינגישהלבלתי
מיומן',חיבלתיהקורא
של'אחרת'כהבתרכובתלהיתקלנדיר

כמומודע,התתממחילותהמבעבעתכתיבה
כהכתיבהעםונבואההתנבאותבמצבי

לעצמההמדווחתודעתנית,לעצמהמודעת
בה.וצלילתגכלעלובקפדנותבאחריות

ביצירתולעיוןלחנךוחשובניתןזאת,םע
למשורריםמשוררשלהעמוקההמדיטטיבית

אלשירתואתולקרברביןעזרשלמסוגו
'עושיהםמעטיםיותר'רביםקוראים

באמינות'לתעד'בידםשעולההשירים'
היוצרשלדיוקנואתנוקבותכהובמקוריות

תהומית,בדידותבגוףהייסורים',כ'אמן

בעולם,האדם'של'מצבוואתוכאב,גאווה
 •פתרון.נטולטרגיחידתיכפרדוקס

מבחר:-ביבליוגרפיה

עיון-השירמשורתיםלפג ,ועקביהיצחק . 1
האדם'שלהאותנטיקיומועל"שירים ,ודיון

רבין.עוזרשירתעל-
העולמותשניבין"התמרון ,תדירתמרה . 2

 , 77עתרן(מאמר).האמנותי"הניסויוכוח

 • 1982 , 31גיליון

עלמה ·דברלומרניסיונות 3 " ,משמרתמר . 3
 , 77עתרן(מאמר>רבין"עוזרשלשירתו

 • 1982 , 36גיליון

(מאמר>,הנפש"חידת"חווייתלשם,גיורא . 4

 • 1982 , 55מאזניים

(מאמר>וגוף",נשמה"נפש,לוז,צבי . 5

 • 1992 , 66מאזניים

רבין"עוזרשלמייצגיםשירים"שנילוז,צבי . 6
 • 1993 , 33שיחעלי(מאמר),

ורוח"נשמהנפש-רבין"עוזריעוד,חנה . 7

 • 1993 , 161 • 160גיליון , 77עתרן(מאמר),

(מאמר),ו"אמית-השיר"מיטב ,שמירזיוה . 8

 • 1993 , 67מאזניים

בספרדהעבריתהשירה"השפעותיעוד'חנה . 9

ביקורת(מאמר),רבין"עוזרשלשירתועל

 , 1998 , 32גיליוןופרשנות,

רונןזיתי
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~1 ~ 

אמריקאיתגלויה

דורמשה

באקדמיה?גזענות

אלמלאמשעממיםהיוהספרותחייהאם

איןודאי' ?בשערוריותלעתמעת"נתעשרו"
כדינולדותהשערוריותשכללומרכוונתי
הספרים.מדפימעלהשעמוםאבקאתלסלק

-וחיוביתחיוניתמטרההמשרתותכאלויש
הצדדיםשלבנקודת-ההשקפהכמובן,תלוי,

המעורבים.

הקוראים.דעתכם,לחוותשערודיהוהרי
לקהלהידועגרמניסופרויבאהן'פרד

המשוררתשלכבעלהבעיקרהאמריקאי
לשעברדאב,ריטההשחורה,האמריקאית

גלוימכתבפרסםארה"ב,שלהשירה""שרת
של"האקדמיהאתבגזענותהמאשים

ומכובדותיקמוסדהאמריקאים",המשוררים

שוכניםשמשרדיוהאמריקאי'הספרותבנוף

תודעתאתלטפחדתוערדתיו-יורק,בכ
לסטנליהמופנהבמכתבבארה"ב.השירה

ואחדהאקדמיהשלנגיד-בדימוסיץ'קוב
המודרנית,האמריקאיתהשירהמגדולי

צערואתויבאהןמבטאיהודי'גםובמקרה

נגידי 12ביןלמיעוטיםגייצרהעדרעל
לכ-שוגרמחברושלדבריהמכתבהאקדמיה.

נשלחלאואנשי-ספרות,משוררים 50
וודסוורת.בילשלהלמנכ"לאולאקדמיה
בשבילויבאהןשכתביותר'גדולהברשימה

הואקוורטלי','אינטרנשיונאלהעתכתב
לאירועומגיעכעסומקורותאחרמתחקה
תפקידהבתוקףדאב,שריטה , 1994בשנת

לרגלערכהארה"ב,שלהשירה"כ"כשרתאז
שהחברהכיווןלאקדמיה.שנה 60מלאות
חולהחיתהדוין'ואןמונהבאקדמיה,היחידה
בלעדיתמורכבהערבהיההזדמנות,באותה

מיצירותיהם.שקראוזקנים"לבניםמ"גברים
למראההאמיןשלאעצמועלמעידויבאהן
והעדרהגזע"טוהר"שלכזאתתצוגהעיניו:
מיני.שיווי-משקלשלכזהבוטה

האקדמיהכיוודסוורת,קובעבתשובה

מיעוטיםיצוגשלבמונחיםמופתית""חיתה
ובפרסיםמקיימתשהיאהשירהבאירועי

אלהאיןכיטועןויבאהןאךמחלקת.שהיא

 ...האקדמיהמשולחןטעימים"פירוריםאלא
הוא(כאןהאדוניםתריסרעלמדבראני

העבדיםבלשוןשגורשהיהבמונחמשתמש
המנהליםהלבנים>בעליהםגבילהשחורים

הנגידיםלהד"ם.עונה:וודסוורתהבית."את
האקדמיה.אתמנהליםואינםניהלולא

אוטונומי-מייעץ"ועדמהוויםהםלדבריו
היחידהשאחריותםמשוררים"שללמחצה

הואשנתיים.פרסיםשניהענקתלגביהיא
אתמנהליםשלווהצוותהואכימדגיש,

ולאהמנהללוועדומדווחיםהאקדמיה
ישהמנהללוועדולאלצוותלאהנגידים.
חבורההם-הנגידיםעלכלשהיהשפעה
ממניםיריםהנגעצמה.יבידהנבחרת

בהצבעתחדשים,בנגידיםובוחריםמועמדים

כזאתהצבעההמועמדים.ממאגררוב,

המועמדזקוקלהיבחרשכדיפירושה
צברלאכהעדנגידים.שישהשללתמיכתם

מאושר"אהיהשכזאת.תמיכהשחורמועמד

אומרהמיעוטים"'מןנגידייבחראם

דורעודשיידרשייתכןאבלוודסוורת,
משרתנגידיקרה,"כזהשדברכדיספרותי

אחתשכלכהונה,תקופותשתישלמקסימום
שנים. 12היא

הנגידיםבקרבהגיווןהעדרכיגורס,ויבאהן

וישנםהיווכיבוטהגזעיתאפליההוא
המתאימיםאפריקאים-אמריקאיםמשוררים

מבהירהואלאקדמיה.בחרילהכמוהםמאין
כללהאיןוכיאשתולבחירתדוחףשאינו

הואולאהיאלאמזהחוץבנדון.שאיפות
באקדמיה.חברים

כוחלנגידיםאיןכישאףמסכיםוודסוורת
ואילועצומה,סמליתמשמעותלהםישממשי
זהבענייןלדוןהיהשאסורסבורקוניץ

השיבלאועדייןפומביים"ב"מכתבים
הצלחתילאש"עדייןמפנילוויבאהן

גע."להר
אךלהגיב,שיוכלמכפינרעשעדייןקוניץ

מילמערה,אחריםסופריםנכנסובינתיים
ביניהםבולטיםהטבע(בדרךויבאהןבעד

ואם ,נגדוומיהגזעיים>המיעוטיםמןיוצרים

ההפגזהכה,עדערערה,לאאמנם

יתגלואוליהאקדמיה,חומותאתהפולמוסית
לאכידוע,רומא,יותר.מאוחרהסדקים
נהרסהלאגםאך ,אחדביוםנבנתה

במרוצתו.

ראשוניםזכות

של"האקדמיההאקדמיה.אזהאקדמיה,ואם
זכותלעצמהקנתההאמריקאים"המשוררים
ספרי-השירהמועדוןאתבהקימהראשונים

למשתתפיומציעהמועדוןבארה"ב.הראשון
חודשיכלבמרוצתנבחריםספרי-שירה

והפרסומתהשיווקמנהל ,בוראןטרםהשנה.
המבצע.בראשעומדהאקדמיה,של

הציעבדוארלמועניושיצאהראשוןהמשלוח
-מינימליסכוםבעבור-כשי-עידודלהם
המכילמאוירספרהמשורר"'של"ידואת

וחומרתצלומיםיד'כתבי-שלרפרודוקציות
האנגלית,בלשוןמשורריםמאהשלאחר

הציבוריתבספריהבתערוכהבשעתו'שהוצג

מישם.באותושהוכתרהכיו-יורק,של
והסכיםהמועדוןחברנעשההשיאתשקיבל
שנתיים.בתוךשירהספרישלושהלקנות

"חותרבוראן'אומרהשירה"ספרי"מועדון

בעיקרהנכתבתהשירהמיטבאתלהקיף
קטלוגיםבני-ימינו."משורריםעל-ידי

שראונבחריםכותריםמציגיםבהוצאתו

בצדמו"לים,שלמגווןמטעםאורבאחרונה
ספריםאויותרישניםטוביםספרים

שירהכגוןמיוחדיםלנושאיםהמוקדשים
בוראןשירה.ותרגומילילדיםשירהאירית,
הספריםאתהבוחרתהיאשהאקדמיהמציין

 .ומגווןמאוזןמבחרעללשמורומשתדלת
אלף 30בסך ,לפרויקטהיסודמענקאת

האמנויותמקרןהאקדמיהקיבלה ,דולר
בענפיהתומךזה,מוסדאגב,הפדראלית.

באחרונההגיעאמריקה,ברחבישוניםיצירה

הרפובליקאית,המפלגהקוו:סטטוסלמעין
שניהלההקונגרס,בתישניעלהחולשת

לחסלבמגמהחורמהמלחמתשניםמזהנגדו
והצליחהלאמנויותהפדראליהסיועאת
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חדלהניכרת,במרהתקציבואתלקצץ
רפובליקאיםרקהשיטתי.ממאבקהלמעשה

אךהקרן'לביטוללקרואממשיכיםקיצוניים
הצלחה.ללא

חבריה 6700אלבפניהיצאהגםהאקדמיה
תההוההיענותהחדשלמועדוןידלהושיט
ספרים,תרמושירהשלמו"ליםכמהנלהבת.

תשפיעלאתמיכתםכילציין'נזהרבוראןאך
המועדון.לחברישיוצעוהספריםבחירתעל

נותנתבוראן'אומרהחדשה,התוכנית

אתלהגשיםלאקדמיהנוספותאפשרות
ברחביהשירההוקרתשלהפצתהשליחותה:

להשגהשירהאתלהביארוצים"אנוהארץ.
חיתהלאכהשעדבאזוריםאנשיםשלידם
רקלאכימקווה,הוא ,,רגל.דריסתהםלה

מחוץשמצוימיאףאלאהמועדוןחברי
"האקדמיהשכן'מהמבצע,יושפעלגבולותיו

השירה.ספרישלמכירתםלהגדלתנאבקת
שלבקטלוגכלשהוכותרשלנוכחותו
 ,,ולמו"סים.למו"ליםעוזרתספריםמועדון

 ...וכשירחבירחחבו

ערכהבלשירההראשונההאולימפיאדה
ברוקלין"שלהבירהב"מבשלתבאחרונה
מהמחלקותמשורריםבהשתתפותבניו-יורק

ברוקלין'מכללתשליוצרתיכהלכת
ביו-אוניברסיטתקולומביה,אוניברסיטת

החדשובית-הספרלורנסשרהמכללתיורק,
 .חברתילמחקר

והןביחידותהן-התחרוהמשתתפים

נכוןכתיבכגוןשוניםבנושאים-בצוותים

ומשוררים,שיריםזיהוישיר'מלותשל
שיר(צורתהאייקושלבמקום""בוחיבור

מתים",למשורריםב"סלאםוכןיפאנית),
במסגרתביותרהפופולארילאירועשהיה

שלצוותהגישב"סלאם""האולימפיאדה".
רציטאטיביבביצועביו-יורק,אוניברסיטת

 ,'גשלהאהבה"שיראתגרפי'וכוריאו
ואילואליוטס.ת.מאתפרופרוק"אלפרד
של"השיראתביצעוברוקליןמכללתנציגי
החדשהספרבית .וויטמןוולטמאתעצמי"
גרםתרבזכותב"סלאם"כמנצחהוכרז
הצוות,לטענתשנכתב,שירשלכביכול
קאטולוס.הרומיהמשוררעל-ידי

בתחרותהמנצחגםהיההחדשהספרבית

לושהוענקהלזכותבתוספתהכוללת.
רוחו'עלהעולהככלבניצחוןלהתפאר

שלהכסף"חביתעלהמוסדשםנחקק
יצוקהבירהחביתבצורתפרסברוקלין",

המבשלה.שלהטעימהבחדרשתישארמכסף,
ששםכותנות-טיקיבלוהמשתתפיםכל

שלסדרותשתיעליהן'מתנוססהמבשלה
ששמכילהאחתשכלברוקלין","לאגד
האנתולוגיהשלועותקרנןהבירהשלפחיות
 " 1997לשנתהאמריקאיתהשירה"מיטב

טובהלבירה"מדריךשלעותקעםבצוותא
בניו-יורק",

להמאן'דודהמשוררשימשהטקסכשר
החדש.הספרבביתכפרופסורהמכהן

 1התזמוןעלהופקדסירוביץהאלהמשורר

מקובלתתופעה-"מעודדות"שלולהקה
אתחיזקה-בארה"בהאוניברסיטאיבספורט

הכללמןיוצאבליהצוותיםכלשלרוחם
ביקורתנוסחאותבפעםפעםמדיבקראה

יכול"זהכגוןהשירהבסדנאותשגורות
לומרצריךאיןיותר!"רענןלהיות

הצופים-220וכהמתחריםיכלושבהפסקות
שונים.מסוגיםבבירהגרונותיהםאתללחלח
ביותרהמוצלחהשירבתחרותשכחנו:עיקר
הקרטוןצלחיותעלשיודפסהבירה,בשבח

מקלידאליזבטזכתהברוקלין'מבשלתשל
המנצחתדולר). 550 (הראשוןבפרסממנהטן
התחרות,לתנאיבהתאםיצירתה,אתקראה
לשולחןמתחתגבהעלשרועהכשהיא
נביא"אםאליו.נשואותועיניהזכוכית
שיוכלשירלכתובקשהכמהבחשבון
קרטון'צלחיתשלהשטחעםלהסתדר
במסבאה",הבירהכוסאתמציביםשעליה
השירים 330בין"היו ,להאמןדודאמר

יצירותשלמפתיעמספרלנושהוגשו
רציניות."

מבחרישלהשנתיתהסדרהעורךהואלהאמן
מהיודעהואהסתםומןהאמריקאיתהשירה

ברוקליןמבשלתכך'אוכךמפיו.מוציאהוא
אירועתהיהלשירהשהאולימפיאדההכריזה,

והןלבירההןטובזה-שנהמדיקבע,של
לשירה.

פרסיםבפרוס

בחשיבותו'השניהואהלאומי"הספר"פרס
שווהשהואאומריםאףויש-הפוליצרלאחר

ניתןהואבארה"ב.הספרותפרסיבין-לו

לבני-סיפורתהשירה,הסיפורת,בשטחי
הזוכיםלא-בדיונית.וספרותהנעורים
 1דולראלפיםעשרתאחד'כלמקבלים,

לאספריהם.למכירתגדולהדחיפהוכמובן'
הצליחושיצירותיהםשהסופרים,ייפלא
אתשהוציאווהמו"ליםהסופי'לשלבלהגיע

אחררבהבמתיחותעוקביםלאור'ספריהם
שלאבניו-יורק.הנערךהחגיגיהטקספרטי
השופטים(זולתאישאיןאצלנו'כנהרג

עדממשהזוכיםמייודעהשונים>במגזרים

אלשהבקיעואלהשמותודאי'האחרון.הרגע
מתפרסמיםהסופיתהמועמדיםשורת

לטקסלבוארשמיתמוזמניםוהםבתקשורת,
פניםלהםהאירהמזלאםלהםייוודעשבו
כאלהמזל""משחקיאוהבתאמריקה .לאואם

האוסקארטקסעלדעתכםאתלמשל'תנו'-
יסודהואהמתחרוויוהניחוש-בהוליווד

בהם.מוסד

שונותמסברותסברותרווחוהפעםגםוהנה,

הספרותבתחום .היוקרתיבפרסיזכומי

וולף,טרםאותויקבל-העריכוכך-היפה
"העיתונאותכאבילפניוהולךששמו

עלמחקים,להנמצאובארצנושגםהחדשה",
סףעלאורשראהבשלמות""גברשלוהרומן
הספראתקיבלוכמובן'(השופטים,הטקס
עדהספרים).לחנויותהגיעבטרםלעיונם

שבעיתונותיהיה,שכךבטוחיםהיוכךכדי

כאילווולףעםוראיונותכתבותפורסמו
בכיסו.מונחהפרסהיהכבר

אכןוההפתעה ...לטקסבאלאוולףטרם
כילו'לאהוענקהפרסשכןמהממת,חיתה
בתסדהתושבתמקדרמוט,אליסלסופרתאם

וושינגטוןגבולעלמרילנד'שבמדינת
"נילישלה,הרביעיהרומןעלהבירה,

שהואהספרעלאמרוהשופטים .המקסים"
את ...חיהחושנית,בפרוזה ... "חושף

הפראיותבה-בעתאךהעדינותהחוליות
משמעותאתלקהילה:המשפחהשבין

ארהזיכרון",שלעיקשותואתהפולחן:

מקדרמוטאלים

תדהמהמרובנפשהאתידעהלאמקדרמוט
נאמנההייתי"לאהבמה.עללאיטהוטיפסה

החגיגילקהלאמרההאירית",למורשתי
שזהוחשבתי"אילוואשה,איש 800שמנה
אנייכולה .סופוועדמראשיתוטובדבר

'שלאאומרת,האיריתסבתיאתלשמוע
 ",'הזמכלהראשלךיתנפח
ספרואלדאקארלואיסהיוהאחריםהזוכים

הנעורים,לבניהסיפורתבתחום"חורים"
שירואסופתעלסטרןג'ראלדהמשורר
הספרותבתחוםבולואדוארדהזאת","בפעם

 .במשפחה""עבדיםעלבדיוניתהלא
הנהומופתעת,נרגשתחיתהמקדרמוטאם

כיאמר'הוא .גמרילמיושבהיהבולאדוארד
קורותעלסיפוריםלולספרנהגאביו

הזכיר'לאמעולם"אךהדרומית,משפחתו
בעלתחיתהמשפחתיכיאחת,במלהלאאף

שנים.ויותר 170במשך 4000עבדים":

אלף-100ל 75ביןעתהמוניםצאצאיהם
הספר'אתמשכתבעכשיו'אמריקאים.

להקצותמתכווןהואפיצויים.לשלםהחליט
מסויםש"מובןלקרןהספרמתמלוגירבע

ממורשתהמתחייבתבאחריותלשאתתנסה

העבדות,"

העומד Iמוניטיןבעל(יהודי>משוררסטרן'
באהבהדיברלחייו'השבעיםשנותבמחצית

 43-+בעמ'+-המשך
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שביטיעקב

והשמיםהנשמה

הוראטיוס>שלמכתבמתוךבאהמרעל<הערות
" Caelum, non animum mutant, qui trans mare currunt " 

 )"ם:ל ר~~~~ל~~~לי~ים ~די~: ,ם~~~~~תךלא ם:~~~ ת~"(

מבוא

 1ס~;ןז~;יתןר; o ~ב wי; I;ך nמזמ:ם;ף nל rז I י~;ט~א;~יןיףס~תל?םןזפף

משףר;תשףבע;ל;ת ; nז~מ P: ,ה~~מ י~~~מגףףל r?ס~ן:כ;לז~ינ;~:זיל~טףף
ה;ןא~יףס.זלס~ל,ה
הכלאתע;שיםהשמיםהרי

 ה~~ 9ט;א; ,ה:ד~~~~פ;ליסד rדק ,אףלייק, ry~חך ~~ו-רק
 ,ם;ק~ ל~;חםזריםזמ~~:םש;ב qל:כ;ל
tי~ים, 9מ~ים ryפ;ךז~יית o~נכ~ירק
;קים. nךז~:םת o~נכ~ל~רףןה;~לףתז~~א~ילא~ר
ת;~ה 7~~~דריםלףןה, q ~א;נכה~ים 9 ך~~ ,ת~ 9ךר;ל.~המ~ז~ה~תע;~יםחם~אן
~ r אן ,ה:ד~~~ד~י~o .~ז~ ם:~~לןלא·דשא~~גף:זיםחםמ~ז~ה יry דנכה,ם~

~ךצ;ת~לןךה q ~לעףףלה o ~;פז~ל.במצ;כר~תך~סה~יף qד~ד~ריםל~~~ים
מזה, ם:~~מ~~לאשף;ךדבזל;ם-ךמח"םמ~~לת

;ךת, f ~~ף 9ל rךחיא ת~!~דר;~יס ל;~
-~ד~נכהtיקיץי;~ךל~~~ים

מ~נףל~יל r ~לה~ךסהזאת ל~;אףלי
?~ןף יר~~?א;~ףךח~~יןה

 י~;ט;~אן

;ז.ךה. r ר.~

מ~~שףדחיתף~ת
 ,ם:~~~~~נכק~ת

 ,ה~ /oד ';ה
מגףף~~סףךי

 ~ 7הף~
ךים ry ~דז~:ם

 .ן~;ק 7
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ב.א.

 ) 1(וריאציה

~פ;דטףס'ב'ס~~ך;תא; ) Tristia (~'קינ;ת'~~אנ:וילאמזאתןה 1מש~ת
) Epistulae ex Pont (. 

ע Wנ;ו 1~לף ט~~~ ,תי~;ך~~ה f= 1הה;ןא?יףסל o/ EPISTULAEה·~ת;ךמזאתןה 1מש
 , 19oומ~~י~ימ~י;~ילק;~~רס ן;~~~·י.ל.ע;פ ת~.ל~~ל w ע~~~ ,ך~·ר o ~ ה~~~א;ת
 . . . . :ה~~מ~ןה ryמ~רףף f= 1לה, 1מ~אדך~י~לן 1מדי~ת;ך

~סדרה ;ד~.ע~~ת~ף~ןא ,ה~ w ~סע;לה~ין~ד 7 ~ג~ש;~תלאה;~יף: 7~סי 1 "
הגכחית",

-T : • 

 ?י~א;~רץ-מ.דהמ~ק;ם~ה
 .י~~יא /o~ים /oח; ' rל~רמ~~יtכ o/ o י~~
~?לד~יס,א;אףט;~:הן~ה, Q~ךץהףא~י

מחדש.ב;ךלהתחילשאפשר
 T~סם 1T~יא 6~ל: ן~~~ןק

בגשמהלהםדיהרי
:-•• -'.' T T T : -

w רמרמקיט;ר~לרמ~לרמ~רד;תרמ~כ;שמ~~יש~יאo ~~ל 
 . . . . .וה;ד~ם.;הזעההחל;םשהיא
~ת-י~יר;ת. ;ע~~?~~ףסל~ם

-~םמללףר;ת 1משל /o ן~;ק~ ם~~~~ליא ה~~
:p ל~ם~ןךקף~לף:p ע~ן

ממ~ל~הל~גי
ךגןרמד?סהל /o;ן'ע

wo/ מםw ~:מ םq לאד~ים: ry ריף~r זדה.~
ן~ה Qל.ןה~ךץ~לא

p ךp ךלולסםעo ש

האיאלי;רדיםהם
~יב 9 ;וi iאנכרים.נ;וחןהיף

 .ם:~ wמל;ת 1~ב~לף qלךא;ת

 ם:~~א;נכםס~ידחם ם:~ wמ~ם ,א;ל /oל י~~~
הגשמהא;ת;ךתמידוהגשמה

~ח.דים T ם~~~ 7~מ~ליג~דייל~ו~
-~ק;םלrזליף ryןמ 1

ב;~ךתמ~~שע pר p~י
 . . ש~~~ת ryךל;
סןש ם;ק~~ךןק
 01מ~פ~ת oס~י

צמא;נ;ךאתתווה
-: :• ,'' ' : T 

~ד;ל~ך~ב;ן ה~י~~י;~~ים
מד~י;ןל /oי·מ~ר;ץ 91~ס~~לי~ים

ם. g ~:דבע 1 ~~י~ד
תם iאא;חז.ס 1בלמ

~ךץ T 7ס~י~תלע,ש;ת
ד~י;~ם י~~~
~בףל.~ין~ד

 Caelum, non animum mutant~זpלים ש:. ~י~ך~ב t ~~ת;ק ה~~~ם ל;~
למעלה.שה 1פריריעהאלאאינםשהשמיםלהבטיח,המפת;ת

ם ry ~~~;כר ם:~ wמל /o . ·.כסם"~גי Tם"זry p ~-מ~מו~ן ~~ qo =~ד;ל ה~~
ממסלתםאנשיםלהג;ת
הגשמה.עלתמם iחיטביעת ·אתילטב;ע

•: -:• :·-TT -TT : -

~~רים ם:~~לע,ז;ב~~ל·זאתה /o ~ ה~~
ש;ם. 7 ~ ל;מ~~

עים 1 ג~~~נ;ו~~יםחםף~נ;ואם
שםהעפ;תהצפריםואלהאחריםהשמיםאל

 T T ',' T' :'- '', :ך~ךשרם~י' T~מ;ל

 01ךס~ש~ךמ;ן 6ע,~י~ל·ך
~כ;נ;ת ,ת;~~ך~~מן wע, ,ה~~מ י~~ ,ת;ר~~מסךח;ב;ת,

ס 1מןפ

o/ מ~ ת~~ך~א;ןry ~~ה 
o/ ל~ן~ה~ןנ;~תמ~~~יד: o/ ז~עrה;ל~תא;נכ

ף~נ;ו~ך~ת.

ם~ק;ם~תנ::וךבה
מ~ק;ם~תז:ו~רב

~ח;נכ~rז
לאדמהחדשיםשמיםתצ;ך

 T T-.=ם:~ wן~ה-ל q T~ן~ה. 1

~אף~ףם /o ם:~ wלפהד?.י.~ין
ש;ם 7ך~~נ;ומ;ל~ם~פף /oל~~ריםד?.י.ך~ין

לנףח.ישבףשעליהםולעצים
: T ''' :·:-·· .'' :זT -

~וא~קכ;ך?.תמ~:ם ת~~ tfף~נ;ואם
~י;ם 9

tf:P ~~ת Q ק~

~רים ם:~ wרמ
כלףלאה

 ה~~ל~~ריר Tד~ין
כ;ריםשלצפ;ךכמ;

: . :· . 

 .הך~~ ק~~~

- ~ ~~ם~נכע pמזcך~אן~י
 ".ה~~~מא; ם:~ wמ
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ןתיזל סומע

ארועיםספרים,מוספים,

ניתחיודחישראל

האסיריםילדיעםקלינטוןפגישת
חלקיםכךכלשהסעירהבעזההפלסטינים

בעיהעלמעידההישראליהקהלבדעת
בסבלולהכיריכולתחוסראצלנו:אמיתית

ביןקלינטוןעשההשוואהלאהזולת.של
שאמרמהשלהדגשהאלאלנרצחים,רוצחים

צד"לאףכיהפלסטיניתבמועצהבנאומוגם
מסוגליםלאזאתאתהכאב",עלמונופולאין

שדורש(כפיבישראל"להפנים"עדיין
כךעלאמירהוכלמערפאת>הזמןכלבתניהן
מדעתם.הנוכחיתהממשלהנציגיאתמוציאה
צלםאנחנו'רקבנותהקורשלנו'רקהסבל
שיאיךחז"לאמרוכבר(הלאאצלנורקאנוש
לאוהדדיותאדם')קרוייםהעולםאומות
כאן.תיתכן

כיתהירדהנתביהןממשלתתחתישראל
והנפשית.המדיניתהבגרותבמבחן

(חתנ"כי)המספרנגר(יהושע)המבקר

מעטלאהמספר.יהושעא.ב.אתאוהבאני
המקורית,המורכבת,הסיפוריתראייתובשל

מעמיקהמראייההנובעתתמיד'יעהמפתה

והמציאותהאנושיהטבעשלצדדיתורב
מספרהתאכזבתיקצתלכן,החברתית.

קטנה"אשמהשלהנורא"כוחהשלוהמסות
חסרהשם ) 1998עמ' 235אחרונות,(ידיעות

אותהלפחות,שלומסוימיםבחלקיםלי'
יהושעכותבלספרובהקדמהמרחיבה.גישה

בביקורתלמצואיקשההאחרונות"בשניםכי
התייחסותמחזהאוסיפוררומןעלהנכתבת
היצירה.שמעלההמוסריותלשאלותישירה
אומחאהלשמוענוכלרחוקותלעתים

שלמוסריתמעמדהקוראשלהתפעלות
בביקורתהמפתחמילות .הסופראוהגיבור

ורק-חידושעומק,מורכבות,אמינות,הן

ערכי'מוסרי'המליםיעלורחוקותלעתים
בספרמטרהלושםיהושעובכןטוב",נכון'

בראשולהצטמצםליושנהעטרהלהחזירזה

יצירתשלהמוסרילהקשרוראשונה
בביקורתמרכזיהבטשהיההספרות,

הקודמת.במאההספרות

אנובההרלטיוויסטיתלתקופהמודעיהושע
הערכיםבלבולאתמעטלאתולהוגםחיים

ובפלורליזםבפוסטמודרניזםהמוסרי
עלואףמי?"בעיני"מוסריתדירהשואלים

מהכלהואמוסריכילקבוענחושהואכןפי
ורעטובשללשאלותבהכרחשמתייחס

תביעהבעלותשהןאדםכביביחסי
מהאדםלכלומסמנותוכלליותלמוחלטות

לא-לעשותלואסורומהלעשותעליוחובה
אמך'ואתאביךאתכבדתגנוב,לאתרצח,
אתגםמונההואכי(אםוכדומה

להורגך"הבאכגוןאלהלצוויםההסתייגויות
לפחות,בהקדמההקיצור'להורגו"),השכם
למדיפשוטהברורה,בתמונהמצדדיהושע

מונההוא .המוסרבתחוםלבןשחור;של
הספרותביקורתמדועסיבותחמשאמנם

הדיוניםמןידהמושכת )?הספרותגם(ושמא

בספררואההואלהםבניגודאךהמוסריים,
עניין"לעוררלעצמוצנועהשליחותזה

הטקסטשלהמוסרייםבאספקטיםמחודש
הספרותי",

בספרלעסוקיהושעבחריצירותבתשע
המדורכברוהנהמדורים.לשלושההנחלק
העומדתמסוימתהפתעהמספקהראשון

מדברהואשםאםבהקדמה.לדבריובניגוד
המוסרישההקשרספרותיצירותבזכות

הראשוןבפרקהרילעין'וברורגלוישלהן
המערכתבאמצעותמוסריות"הטיותהנקרא

להראותמבקשהואהטקסט"שלהאסתטית
רטורייםמרכיביםשלבכוחםיש"כיצד

קצב,לשון'כגון-הסיפורברקמתמובהקים
בחירתהסיפור'מןהמספרשלמרחק

מובאיםהםבווהסדרהדגשתםדרךהפרטים,

מובליהיהשבובאופןהקוראעללפעול-
עמדותעםלהסכמהאפילואולהזדהות
מחוץבמישרין'לפניוהובאושאילומוסריות
אותן",דוחהשהיהאפשרלספרות,

הספרמןמצפיםשהיינולמהבניגודכלומר'
באלפחותהראשוןחלקומחברו'הקדמתלפי

בכוחההספרותמסוגלתכיצדלהדגים
ערנותואתלהרדיםדווקאהסוגסטיבי

אואותה.לעוררבמקוםהקוראשלהמוסרית
המוסריתהשאלהעללכסותאחרותבמלים
כיצדיהושעשלובלשונולגלותה.במקום

מבקשיםשוניםמסוגיםרטוריים"אמצעים

להוליךהקורא,אתלכווןמצליחיםגםואולי
למקוםלהגיעמוסריתמבחינהעליוולהשפיע

להגיערוצהאויכולשהיהכללבטוחשלא
כיצדכלומר,וגלוי.ישירענייני,בדיוןאליו
עמדותלשנותהטקסטשלהסמויכוחויכול

כמעטאחרות,במלים ,"מגובשותמוסריות
המוסריהקוראאתלהשחיתאומרוהייתי

סוגיהדווקאזו<לטעמי,דעתו.אתולבלבל
באההפךאתלאכלוםאבלמעניינת,

 )!?הזבספרלהוכיח
והבלקיןזה:למדורנבחרויצירותשלוש

היווני:לאורפידס'אלקסטיס'התנ"כי;
היריעהקוצרבשלקאמי.לאלנוו'האורח'

בלבד.מתוכםבראשוןנעסוק
והבלקיןסיפורהואהראשוןהסיפורכאמור'

לאמאודיהושעשלדעתוד.בבראשית
מסופרשבוהאופןמןהמעטה,בלשוןנוחה,

המתוארהענייניםממהלךבמקרא,הסיפור
לאחרבסופוכמסופר<קיןמסיומובו'

נעדווקאהיהלאבמצחו'קיןאותשהוטבע
אתידענוד'בארץהתיישבאלאבארץ'ונד

אותהעירובנהחנוךבנםאתשילדהאשתו'
אלוהיםשלומתפקידוחנוך>בנוכשםקרא

דפרקאתאתמביאשהואלאחר .בסיפור
כשאנו ,"ובכןיהושע:עליוכותבכלשונו'
אתצלולותבעינייםהיטבובוחניםחוזרים
מובאשהואכפיוהבל'קיןסיפורשלסיומו

בלבדזושלאלגלותנדהמיםאנובמקרא,
הרצחעלחמורבעונשנענשלאשהרוצח
שנקבעפחותהחמורהעונשגםאלאשביצע,

שלבסופוהתקייםלאאלוהיםידיעללו
עדהוטב,עודשמצבובבירורנראה ...דבר

שללטובתומהפךכאןשהיהלומרשאפשר
לעובדהקשורההשביחהתדהמהאבלקין.

 ...שוללאותנולהוליךהצליחהמקראשסופר
הצדקחושאתולטשטשלהרדיםהצליח
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נשמרלאוהבלקיןסיפורשכן ,שלנוהטבעי
מצדמשוועעוולשלכמעשהבתודעתנו
<עמ'בסיפור"ושותףגיבורשהואאלוהים,

3 3 (, 

פעמיים,ומזועזע,נדהםיהושע,א.ב.הקורא,

שלהטובסופועלפעםהמקראי.הסיפורמן
המקראיהמספרהצלחתעלופעםקין,

שלהטבעיהצדקחושאתולהרדיםלטשטש
בכללכלל.כךעלמתקומםשאינוהקורא,
אתפהמעוררהספרותיהטקסטשלאנדמה
היהשצריךכפיהקורא,שלהמוסריהחוש
אלאאותו)"מרדים"עודהוא ,(להפךלצפות
לטקסטמוסר""המטיףזההואהקורא

אתשלובדבריומקציןאףיהושעהתנ"כי.
שובמכנההואכאשרהמתוארתהסיטואציה

נזכרשאינושם"רוצח",בשםקיןאתושוב

"הורג"רקאותוהמכנההמקראיבטקסטכלל
אחיוהבלאלקיןריקםבשדהבהיותם('ויהי
הואייםהשבביןוההבדלגהר')ויהד

משמעותי.

אםכי ,בהמשךאומריהושע ,כןעליתר
המקראיהסיפוראתשקראואנשיםנשאל
עלהומהממנוזוכריםהםמהנעוריהםבימי

שילםשלאיזכרומעטים ,קיןשלבגורלו
יותרהרבהרביםאבלהרצח,עלבחייו
 ,בודדונרדף,סובלחיישחיכמיאותויתארו
אותעםהאנושית,החברהמןמוקעועזוב,

וזאתהרצח,חרפתאתהמסמן ,מצחועלקין
זאתוכלבמקרא.בפועללמסופרבניגוד

לאזןהיינוחייביםהמוסריש"בדמיוננוכיוון
לחיותשנוכלמנתעלהמקראיתהתמונהאת

שוב, ,) 34<עמ'הזה"הסיפורעםבשלום
כאןהנושאבעצםהואהטקסט,ולאהקורא,

המוסרי("בדמיוננוהמוסריהלפידאת
אנורשאיםזאתלאור ,)" ...היינוחייבים
לסיפוראנוזקוקיםבכללמדוע ,לשאול
הקוראנוטעהמוסריתהתובנהכשאת

בקורא?הסיפורולאבסיפור
תכלית"לאיזהדומהשאלהשואליהושעגם

המוסריתהמטרהמהיכלומרהמעשה?נעשה
הזה?"הסיפורשלהאמיתית

למורת<קצתלמסקנהמגיעיהושע ,ואכן
קיןעלהמקראישהסיפוראומר>הייתירוחו
לגמריאחרמוסריסיפורבכללמספרוהבל
והעונשהחטאנוסחת .שסברנוממה

רקמוצבתוהנחרצת,הברורההאוניברסלית,
סיפורלאחר ,יותרמאוחרפרקיםחמישה
דם"שופךנאמר:ההיאבנוסחההמבול.
אלוהיםבצלםכי ,יישפךדמובאדםהאדם
לדברי ,אבלט)(בראשיתהאדם"אתעשה

שלמערכת"מוצבתשלנובסיפוריהושע,
יותרשהיאמערכתאחרת,מוסריתרגישות

עשירה,עמוקה,יותרגםולפיכךמורכבת,

 ,) 42<עמ'בעייתית"גםאבל
החלקהואזובמערכתהדיוןדווקא ,לטעמי

אוכללאאולםיהושע,שלבמאמרוהמעניין
הישיר'מענייניסוטההדברכילהרחיב,

בניזומערכתלפיכי ,בקיצוררק,ואומר
אלוהים,לפנישוויםאינםמלכתחילהאדם

בעיקריונעיבמזהזהיםושובנבדליםהם
היאהסיבהאםביןפנימיותם,מבחינת

זובמערכתנסיבות.אוחינוך'תורשה,

אלאמעשיהם,פיעלנשפטיםאינםאנשים
ופנימיותם.מחשבתםברוחם,שישמהפיעל

ביןהמהותיהשוניעלאחריותנוטלאלוהים

 .,, yי~ושנ.~פן
ה.בדרא

uנר

.בה uקמה

האחיד'בצלםמסתפקאינווהואהאדם,בני
הקו(זהשלהםהפנימיותבמהויותעוסקאלא

יצחקולוט,אברהםביןבמקראהעובר
וכדומה).ואחיו'יוסף ,ועשויעקבוישמעאל'

לאשלמנחתולקין'הבלביןגםהבדילכך
אלבאישיותופנימיתנטיחבגללוזאתשעה,
ואליך ,רובץחטאתלפתח("כיהחטא

קיןשלקנאתואתשעוררדבר )" ...תשוקתו
שהסיפורמהאחיו.הבלאתלהרוגלווגרם

שבשלהואלנולומרבאהמקוריהמקראי
גםלויש ,קיןאתדחהשאלוהיםהעובדה
שעונשוהדיןמןולכןלרצח,עקיפהאחריות

 .יותרקליהיהקיןשל
דומני' ,אבלזה,ענייןמסביריהושעכאמור'
כותב:הואההסבר.עםשלםת tמלהירחוק
אלוהים<בצלם'בצלם'שלהעיקרון"לפי
מעזאני ).ל.ע-אדםכלהאדם,אתברא
 ,קיןלמנחתלשעותחייבהיהשאלוהיםלומר
בסיסעלאותולהפלותלוהיהאסור

קיןהיהכלשהימסיבהאםאבלפנימיותו.
להורג.להוציאומידהיהצריךרוצח,

הרצחלפנישלובסלקציהשמחמיראלוהים,
הוא ,מכןלאחרהרוצחשלבעונשוומקל

נאמרעליוהאלוהיםמןשונהאלוהים
<עמ'משפט'"יעשהלאהארץכל'השופט
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שלכפרשןרקלאכאןמתייצביהושע
שלוכשופטגםאלאדן'הואשבוהטקסט

 ,דומניזה).בכללהאלוהים(ושלתכניוושל
יהושעבין ,גדולפערכאןנפערזושמבחינה
המספרשיהושעמה .המבקרליהושעהמספר

המבקריהושעעושהלו'שיעשורוצההיהלא
עלבוגוערכמעטהואכאשרהתנ"כילמספר
לנוסיפרולאהזההסיפוראתלנושסיפר
יותר.ונחרץאוניברסליאחר,מוסריסיפור
אלאכאן'מבחינתנוהעיקר'זהלאאבל

כפיהעומדיםיהושע,שלהאחריםדבריו
לכוונתומסוימתבסתירההראיתישכבר

הואזהפרקשלבסיומובהקדמה.המוצהרת
שלבסיפוראותנושמעניין"מהואומר:שב
קוראיםשעשוהפרטיהמוסריהתיקוןהואקין

העוולעללפצותמנתעלבדמיונםרבים
עלממשיעונשהטלתבאיאלוהיםשעשה
שלהואאפוא, ,המוסריהתיקוןקין",

נעדר.הואממנוהטקסט,שללאהקוראים,
אתסיפקלאגםוהקוראיםאתהטעההטקסט
המבוקש.המוסריההקשר

האחריםהטקסטיםשנישגםלומרצריך
ו'האורח'לאוורפידס'אלקסטיס'-זהבפרק
דומה,מצבעליהושעלפימצביעים-לקאמי
החושאתהרטוריבכוחוהמרדיםקטסט

לכיווןאותוומוליךהקורא,שלהמוסרי
ייםנעיבאליוהולךשהיהמזהאחרמוסרי

בפרקיוהנידונותהיצירותגםפקוחות.

כי ,לדעתימלמדות,הספרשלהאחרים
דברמקרהבכלהואהמוסרי""ההקשר
ממהיותרמסובכים,הקשריםעתירמורכב,

יהאזאת,עם .משמולכאורהנשמעשזה
 ,מוסריהקשר-שיהאמהעלהספר

קריאתו-אסתטיאוסוציולוגי' ,פסיכולוגי
היאהשונותהספרותביצירותיהושעשל

ומאלפת.מעניינתתמיד

 2עוזמול 1עוז

הוא(האם ,,הים'א'ותועוזלעמוסחדשספר
שאמרשמיריצחקלדבריאיכשהוקשור
אותווהיםערביםאותם"הערביםבזמנו

 ,לדבריו ,ביותרלוהקרובהספר )? ...הים"
בשעה .אותושיזכרורוצההיהשבוהספר

פרסומם,לפניכחודשנכתבים,אלהשדברים
כתבתהופיעהשבינתייםאלא ,יוקראתטרם
עוז"עמוסאותו("לא'הארץ'במוסףשער
כמועוז,ועמוס ) 11,12,98שביטארימאת

 ,האחרוןב'מקרוב'קלדרוןכיסיםשכתב
משיכהמעוררתמידאש",מושך"תמיד

שיחותמשתיאחת.ובעונהבעתורחיה

ראשונהמשיחה ,הסופרעםהראיוןמורכב

שניהומשיחהוהעיתונותהפוליטיקהעלעל
הרבהנאמריםובשתיהןהכתיבהועלחייועל

איךתמהשאתהאלאויפים,נכוחיםדברים
השיחהשל 1עוזשביןבסתירהעוזחשלא

חשביה?השיחהשל 2לעוזהראשונה
הפוליטיות,אבחנותיועםלהסכיםקל

בשיחהכתמיד'והקולעותהנכוחות
שמי-אומרהוא-בטוח"אינניהראשונה.

מפא"י,דווקאהואההיסטוריבוויכוחשגבר

דווקאהואשגברמימסויםבמובן

דברשלבסופושניצחההתפיסהז'בוטינסקי.

33 
 ' 99ינואר



 ,~ s~ו
~ 

כישסענההברזל''קירשלהתפיסההיא
לאחררקישראלעםישלימוהערבים

 ) ••. (אותהלעקוריכוליםשאינםשישתכנעו
שמאחוריבכךהיאההיסטוריהשלהאירוניה

המדינה,נוהגתז'בוסינסקישלהברזל''קיר
שלהמפא"יתבדרךהליכוד'בהנהגתגם

להצטרףקלוכמובן'דונם'",ועודעז'עוד
לרמאללה"ללכתנתביהןלביבילעצתו
שניעלשעברהסבלעלשםולדברולעזה

לשלוםלהגיעבכנותברצונואםהעמים"
אמת.

עלדבריוהםלטעמי'יותר'מענייניםאולם
לאשם,אומרהואישראל'החברתי.המצב
מסרסאלאברגמןנגמראישלמסרטיצאה
הכולבסךהואבסדר'זהאולם .יפלינשל

וסמפרמנסית.צעקניתכזאתאותהאוהב

הציבוריתשהזירהאיננהבעיניוהבעיה

 .מדיחומצתיתשהיאאלאמדי'רועשת
סובהחלקהכלאצלנוכבשההזווהחמיצות
מונעתרקלאוהיאהמדיה,אתובעיקר
הידברותמונעתרקלאואמפתיה,הקשבה

כמווהיאהמחלוקת,אתגםמונעתאלא
עצמה.אתהאוכלתקורוזיה

בעיתוניםשכתובמהאתאוהבאיננוהוא

הפכההעיתונותבטלוויזיה.שמוקרןמהואת
ומהרבים.עלחיתתואתהמטיללגורםהיום

ליום.מיוםומצהיבההולכתהיא ,מכךשגרוע
הביזאריאתהופכיםלמכורהצורך"בגלל

והאליםגרפיוהפרדנווהרכילותיוהקוריוזי
כאלהשאינםבמקוםגםראשייםלשחקנים

הואהיוםסדרעלהמרכזיהנושאולכן ) ... (
סוד",מכלההתפרקותהגילוי.החשיפה.

בהםשאיןאףאלה,לדבריםלהסכיםקל
מעמיקהואהבאיםבדברים .גדולחידוש
הואהיוםליהקשיםהדברים"אחדיותר:

כמעטייןלעבהפךהפרטיותשביטול
הפרטיותעללוותרששיםאנשים •וולונסארי

לראששלישילסגןשנבחראדםכלשלהם.
אדםכלחושפני.ראיוןנותןכרכורמועצת

שוברהצהרייםאחרבשבתגדלשהבקיע
האנושותשלהעליוןהאידיאלכאילושתיקה.

בעיניזרים.ביןגמורהלשקיפותלהגיעהוא
שלסרגהיאזריםביןגמורהשקיפות
בעיני ) ... (הרכילותשלדיקטטורהרודנות,
היאארוטיקהגםוכיסוי.גילויהיאתרבות
הזוהתביעהכןעלאמנות.וגםוכיסוי,גילוי
 ,הכללמןיוצאבליהזמןכלהכולעללדווח
הדברהתרבות.לביטולתביעהבעיניהיא
 ,, ...אותימפחידהזה

ואוליפוליטיאיננו ,אומרהואהחדשספרו
כיווןפוליטית,אמירהאיזוישדווקאבכך

יותרחשובהפוליטיתמטרהאיןשלדעתו
שבהספירהתהיהאדםשלכלהמטרהמאשר
והלאציבורית,הלאהחוויהאתלחיותיוכל

יששבהגבולות,יששבהמציאותפומבית.
אשראתיש"לקואליציהשקט.גם

לאופוזיציהאשראתלאופוזיציהלקואליציה
השיחהכאןעדלים",אשראתולים

הראשונה.

החדשהספרעניינה ,כאמורהשביח,השיחה

קצרות,"שורותהמראייןכעדות<הכתוב

מידמספרעוזנכתב.וכיצדמחורזות")קצתן

ממנוניכריםחלקיםכיעכבותשוםבלי
נסעהוא .קפריסיןבהריקטןבכפרנכתבו

כדיבקיץ,שנהאחרשנהפעמים,שלושלשם

מןרומןלכתובחשבתחילהעליו.לעבוד
כךשלצורךאלא ,שלוהרומניםככלהמניין
קצרותרשימותמיניכללעצמורשם

רקהעבודה,בפנקסשוניםובמקצבים

לאהזההדברשכנראה"ראיתיואזלעצמו,
שמבקשראשונידבראיזהפהשישמקרי.

לאריאליססייםשרומניםמהעללוותר
משהוהיהאוליכלל.בדרךעליומוותרים
עםהזאתהוורנדהההוא.המקוםשלבפשטות

שביקש ,קפריסיןשלבהריםגפניםסוכת
החדש.ספרולידתאתעוזמתארראשוניות"

ישאוליכיואומרבגילוייםמפליגאףהוא
כי ,בעברכתיבתומקורותאלחזרהבכך

סיפוריםכותבהיהעשרבןילדבהיותו
 ,מלודידבראיזהחיפשהזהובספרבחרוזים
מוסיקלי.

מדייותרהקוראאתלמתוחבכוונתיאין
לדבריוקוטביבניגודמיד:כאןזאתואומר
אתתוקףבכלגינהבההראשונה,בשיחה

תרבותואתהרכילות"של"הדיקטטורה
"אחד-בתקשורתההוולונטאריתהחשיפה
שביטולהואהיוםליהקשיםהדברים

וולונטארי.כמעטלענייןהפךהפרסיות
-שלהם"הפרסיותעללוותרששיםאנשים

בהחלטהחופשימרצונולחשוףעצמועוזשש
הספרותיתמעבדתושלהסודותכלאת

 .הזויההשבבשיחה
כאן.לימסתדרלאלומר,מוכרחאנימשהו,
נגדהפומביות,נגדמדברהואאחדרגע

החשיפהנגדהשקיפות,נגדהפרסיות,ביטול
מי("כלהרייטינגתרבותשלוהווידוי
ורגע )" ...שתיקהשוברבשבתגדלשהבקיע
 .בעצמודבראותועושההואמכןלאחר

 •כורחובעלגמרילזהשאיןכאמור'והרושם,

למהומעברמעלמידעמנדבהואהוא,נהפוך

כמעטכילמשל'מספר'הוא .עליושנשאל
שהואפחדכיהספר'שלהכתיבהמןהתייאש

מגלה,הוא 59בן ,בגילוכי ,ומסתבךהולך
סוב,ייגמרלאשזהגדולהחרדהלוחיתה
שיוכלבטוחושלאביםשהואהרגשהלוחיתה
בתיאורו.קצתנסחףהואחוף,שוםאללהגיע
כילנומגלהעוזיותר'הרבהמכך'יותראבל

הואבגלוי.עצמועלמדברהואהזהבספר
אחתלושאומרתמהולנולמראייןמאשר

שבעהיושבהואשנה 45כברכיהגיבורות

 ,מאשרהוא , 12בןבהיותושהתאבדהאמועל
הרבהמדברהואהזהבספרכיולנו'למראיין

עצמושמרגישהמספר"כוללנטישותעל
לב,שמתלאאםהמספר.אניוזהנטוש,
מודיעהואבאוזנינו.מדגישהואעלי",מדובר

קצת,לודומותבספרהדמויותשכללנו
מוסיףהואוכאן ,דובישלדמותוובמיוחד

מאודבחורהוא"דוביחושפני:אישיהסבר

 ) ... (קומייוצלחלאמגושם,ומאודכשלובי
אחת,זהותלתעודתלהיכנסיכוליםואניהוא
כלהעניין.תמציתזהחוץ.ילדיואניהואכי

מיחוץ'ילדיכלומר'מזה".עףמסתהיתר
זריםקצתתמידוהםשייכים,אינםשלעולם
וכדומה.

לערעראועוזעמוסאתלשפוטמבקשאינני
הספראתקראתיטרםכאמור' .דבריועל

"ספרגםהואכיבהמשךאומרהוא<עליו
רנסנסי""ספרגםמיסטי","ספרגםדתי",

היקום")אהבת-"קוסמוסופיהשלספרוגם
תוההרקאני .דברעליולומררוצהואיני
ואינועוזלעמוסמקשיבאינועוזעמוסמדוע
עושההואמדוע ?הטובותלעצותיושועה

מפניהםדבריםאותםכלאתחשביה"ב"שיחה
הראשונה"?ב"שיחהבצדק,מזהיר'הוא

גבול""ישאו"אי-ציות"

משברלמצבינקלעתשהמדינהאימתכל
קבוצותמצדהפרקעלמידעולהחמורים
לחוקיההציותשאלתבאוכלוסיהשונות

לבנוןמלחמתזוחיתה-1982בולהחלטותיה.
ההיאבמלחמהלשרתהסירובשאלתכאשר

אלה-1998בבשמאל.חוגיםעל-ידיהועלתה
הציותשאלתכאשרוראיאוסלוהסכמי

חוגיםעל-ידימועליתהנסיגהלהחלטות
"גבולהספראתהולידהלבנוןמלחמתבימין.
גבול""ישתנועתעל-ידילאורשיצאהציות"

קריאהסימןמברחיך'ודינהישי<בעריכת

הספראתהולידואוסלוהסכמיואילו ) 1985
אלהבימיםשהופיעודמוקרטיה""אי-ציות

"מרכזבהוצאתויינשסייז>יהושע<עורך

המוציאהימין-החדששלהמרכזהואשלם",
לאשנוסד'תכלת',כתב-העתאתגםלאור
בירושלים.מכבר
נובנושאמאמריםאסופותהםהספריםשני

השארביןמשתתפיםהראשוןבספרים.דבהם

כשר'אסאוולצר'מייקל ,מירוןדןצמח,עדי
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ישעיהופלדמן'גדוראביחומסקי'נועם
המאמריםרובהשניבספרונוספים.לייבוביץ

נלקחואלאעבורו'במיוחדנכתבולא
השארביןבוומשתתפיםשוניםממקורות

ג'וןקינג,לותרמרטיןתורו'דייווידחברי
חייםהעצבי'אליקיםאבינרי'שלמהרולס,

ונוספים.כהן

כיהיסודעמדתהיאהספריםלשניהמשותף
ערךאיננודמוקרטיבמשטרלחוקהציות
וכיעיווראיננוהציותמקרהבכלכיעליון'
מטרותלהגשמתאמצעיאךהואעצמוהחוק

יוסףכותבאזרחי'למריההצדקהצודקות.
שהמעשההעובדההיאהציות"ב"גבולרז

בתמיכה"אםצודק.בענייןתומךהזה

פחותמזיקלהיותהמריעשויצודקבמעשה
מוצדק.שהואהריחוקית,פעולהמאשר

צדקתהואאזרחילמריהנימוקכלומר'
איןלכןאותו.נוקטיםאליושבקשרהעניין
אתרקאלאהוא,באשראזרחימריכללקבל

"אי-השניבספרצודק".בענייןהתומךזה

פשוטבאופןנאמרהענייןודמוקרטיה"ציות

אי-כך:מנסחוהייתישליובמלוחייותר
אי-צדק.שלבמקרהמוצדקציות
שאלתאתאפוא,מגלגלים,הספריםשני

וכאןהצדק,שאלתשללמגרשההציות
צדקשכןיחם.ביבהמחלוקתעיקרמתגלעת
שוניםואלהערכיםעלרבהבמידהמבוסס
שלאראוימהעלהשאלהלמחנה.ממחנה
שונות.לתשובותלפיכך'זוכה,לציית,
ישיכותבהציות""גבולשלהמבואבדברי
ביסודהרווחותההנחות"אחתכימברחיך

שמלחמההיאגבולי'ישחברישלעמדתם
מוצדקתבלתימלחמההיאהכרחיתשאינה
גדרההרלבנוןשמלחמתוכיווןמוחלט,באופן

היאאיןברירה,ישכמלחמתיוזמיהעל-ידי
אתבכוחלפתורניסיוןאלאהגנה,מלחמת
יששכזאתובתורהפלסטינית,השאלה
לחלוטין".מוצדקתבלתימלחמהבהלראות
"אי-בספרבמאמרוהעצביאליקיםואילו
עשרותכעבורמתווכחודמוקרטיה"ציות

איזהזו:שאלהעלבדיוקמברחיךעםשנים
רשימהבאותהלהיכללראוייםערכים

טוען'הואבגינם.לחוקאי-ציותשתצדיק
נגדרבניםשלהעקרונותהצהרתכי Iלמשל
הדתעלהמבססתארץ-ישראלמשטחינסיגה
לציית,שלאהחובהאתתורת-ישראלועל
בתור"ראוי"השמאלשבעינינושאאינה
זהבהקשרמצטטהואלאי-ציות.שכזה
ג'פרסוןתומסהאמריקאיהנשיאמדברי

החוקיםעלקפדנית"שמירהכישאמר
הרמותהחובותאחתספקללאהיאהכתובים

חוקי .ביותרהרמהלאאךאזרח,כלשל
גבוההמחויבותמהוויםהעצמית,ההישרדות

בחוקדבקותבגללארצנובדןאו .יותר
עםיחד Iעצמוהחוקאיבודיהיהחקוק,

 " ...והרכושהחירותהחיים,
יורםשלהמבואאפוא,מבקש,במקרהלא

אי-הציותלמסורתהיהודי'המקורחזוני
בתנ"ךמצויהואכילהראותהמערבית'

בהיסטוריה>הראשון(המורדאבינוובאברהם

זוהיולחוקיהלמדינההציותבכלל.ובתורה
היהדותיצאהנגדהאליליםעבודת

הפאשיזםמהותגםוזולדבריומראשיתה,
ש"גבולשבשעהגםמענייןהעשרים.במאה

הנשעןצמח,עדישלבמאמרונפתחהציות"
"אימנסהסוקרטס,שלהיווניהמקורעל

עללהשתיתורקלאודמוקרטיה"ציות
לכתלהרחיקאףאלאהעברי'המקור

מורד'שהיהאףסוקרטס,שכן .בפרשנותו

שילםואפילולחוקדברשלבסופוצייתהרי
ביןלעמתחותרשחזוניבעודבחייו'כךעל

הפוליטיתבמסורתיסודיותתורות"שתי
וזולמדינה,ציותהמלמדתזוהאנושית,

תורתכמובן'<שהיא,לצדק"בציותהדוגלת
שלאאי-אפשרלטעמי'והנביאים).ישראל
הדתית-לתפיסהחזקיםהדיםכאןלשמוע

והמתנחליםגוש-אמוניםשלמשיחית
ארץ-עםמדינת-ישראלאתהיוםהמעמתת
לארץנתונהשלהםהנאמנותכאשרישראל'

למדינה.ולא

(מבחוץ)הקיבוץאתמעדכן

קולנועןעוז'גבעתקיבוץבןלורדאמנון
'תל-ובעיתוןב'חדשות'לשעברועיתונאי

כאחדהתפרסםבירושלים,כיוםהחיאביב',
הימיןאלהשמאלמןשעברוהאינטלקטואלים

אתב'משא'פיוסםעזריהןמעוזעם(יחד

וגררבדעותיהםהמהפךאתשבישרהמניפסט

אז)שערכתיהמוסףדפימעלסוערויכוח
 .בנתביהןתמיכתועלבגלויוהכריז

בספרלראותשהזדרזמיזאתעםיחד
 , 1998<כתרהיפה"'דודיקשלוהביכורים

אוהקיבוץעלמרושעתהתקפהעמ') 174
אתקראלאושם,פהשנכתבכפיהשמאל'

הנובלההוא:נהפוך •הבינושלאאוהספר
אמנםומושפעתפוסטמודרניבז'אנר·הכתובה

לטרנטינו'זולה''ספרותשלהאליםמהסגנון
אחרימעודכנת,ובצורהמחדשמציבה

הקיבוץאתלומר'צריךארוכה,יובשתקופת
אותוומתארתהעבריתהפרוזהמפתעל

ושובתגמישהבעברית Iמבוטללאבכשרון
גדולה.ובאמפתיהלב

אחתקיבוציתמשפחהבנידורותשלושה
מדורהכהןשרגאהסב,בסיפור:מתוארים

חנהעםאידיאולוגיויכוח(המנהלהמייסדים
הכהןחגיהבן'והשמאל>:הציונותעלארנדט
כדבריממנו'שרביםהאבודהביניים(מדור

כשהםוסיימו 52שלבשלג"נולדו ,המחבר
(היוצאהיפהדודיק Iוהנכדובוערים">:יורים

לתל-מעפולהואהבהאלימותשלבמסע
 1קיבוץבןבעצמיבהיותיובחזרה).אביב

אני Iמאודרבותשניםלפניאמנםיושעזבת
בינינוישכי(אםלחגימסוימתקירבהחש
ליונדמהשנים>כחמש-עשרהשלגיליםפער
הטקסטים .למחברביותרהקרובגםהואכי

הנה .שבספרהחזקיםמןהםבוהקשורים

אותהמביאואינניכזאתמרגשתאחתדוגמה

ובנופליםהזיכרוןביוםקשורהשהיאבגלל
ומקורי'נכוןכתובהשהיאמפניאלאדווקא,

ארומהונושאתהדיווחית,פשטותהחרף

מיוחדת:

הרוגישלהשמותהיוכךאחרשנים ... "
במפתיע,אותומציפיםשהכירהמלחמות

בניעשרותעשרותאפשרי.מקוםבכל
חלקעםישירות,הכירמהםשחלקמשקים,

שלהדור .בעקיפיןהכירוחלקמיודד'היה

ומתובתש"חנולדו .-73וההתשה , 67
שהואאיפהאובתשל"ד.אובתשכ"ז,
וסיימוהגדולבשלג-52בנולדובאמצע.
ובוערים.יוריםכשהם

במסדר:כמואותםמעמידחגיהיה"לפעמים
בגבעתנפגשוי"ג,(היהמשמירפלדמןאברם

בןמחזור>:<בןמעמירוייסברוטיוסיחביבה>:

בשבועפעםבלימודיםאותו<פגשממזרעעמי
אחד(כלממזרעאגוזיהעמקים>:במוסד
הארבעיםבשנותהיהכבראותו.הכירבעמק

פעםאותו(פגשעדשיםמתלויניקלחייו>:
והן'עמרםגדלני>:שלמ"כיםקורסבבזק,

ערדבועזבדיוק:הואמאיפהזכרשלאאף
פגשבועז(אתזרעמביתסדןומוטליה
מוטליההאירוח.במפעל ,,בכיתהלראשונה

<הדריךמגזיתגוטמןרוןכדורעף>:שחקןהיה

מעיןדייקוהתנועה>:בטיולינפגשוקבוצה.
אחריהראשוןמצדהטיולראש(היההחורש
עםמיודד(היהממגןמעיןחגיהימים>:ששת

(שיחקמשובלשוראבידעשלו>:קבוצהבן
קלייןגדימוסדות>:במפגשכדורעףנגדו

היה(אריהדורמעיןוצביאריהעוז:מגבעת

המלונים,אתריכזצביהפארמהנד.אלוף
עקבהתמוטטההמקומיתהכדורעףוקבוצת

(היההשלושהמגבעתצ'צ'קיחייםמותו>:
ביום Iאחריושניםארבענהרגיואש.שלמ"מ

לגלג<פעםהעמקיםמשערשמואלכיפור>:
עליוגדוליםשהיומכנסיובגללחגיעל

 ~ 43בעמ'~המשך
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נכומווו
מריבייעל

יונהיעקבלזכר
בירושליםהעבריתבגימנסיהמורי

ולדמיוןלמקורותנתיביםלישפתח

לקח:"?שיחכי-אשהלקחאשרה?שיתהאשהעל-אודותבמשהואהרןמרים"ותדבר
 .'אי"בבדמבר'

ממוןוחמדתגאווהבעלמעללים,רעהאישמשה'זהלמלך:החרשיםחכמי"אמרו
 ,,,לב.ושרירות

 , 1819 •תקס"טמזריץ',משה",פני"אורבספרומפשבורסקמשהר'ע"פ

מדיוהזקנים.הנשיאיםשלהנסעריםלחשיהםנשמעולאוהלמחוץ
ביקשבמהידעהואיהושע.שלהעמוקקולואותםהיסהבפעםפעם
הוא.מבקשנכומפסגתהאבותארץאתלראותרק :רוחםאתיחלהב

לאאישים,חילופיינהיגלאחדשות,ת iך~ריביאלאמשםברדתו
 .אחרמקוםלויקבעלאהירדן'מעברמועדאתישנה
שנותכלביתושהיהבאוהלאחרוןרגעעודישההאליהםצאתוטרם

הנדודים.

בונחקקוכאשרואהרןמריםאתבזכרונוהעלהעצומותבעיניים
ועיניהונישארםקולהעלמה,כברהבכירה,אחותולראשונה.

שליווקומה,פניםאצילבגרות,סףעלשביניהםהאחבכול.החדות
האהבהמוקדיתעודתו.הגשמתאתחבלוחייו.אתחבלהובוטח.

מזכרת-בידונותרהלאמאהרןשככו-לא-נשכחו.ביניהםוהמריבה
יחפוץאםשאלוהוולאבערלת-לבבניונהגומותולאחרממש.
בקרוב .אחרהיהלמותשהקדימהמריםמקרה .אחיומחפציבחפץ
חיתהמפיהניטלוהדיברמשותקגופה .לולקרואשלחהיומה

בצידודבעיניה.שרדעודהברקרקבאוהלה.המחצלתעלשרועה
נשמתהאתשנפחהאחרילמראשותיה.הכרעללורמזהקלראש

אחריהוהנוהותלטהרהגופתהאתהטובותרעותיהנטלוהאחרונה,
הפךאוהלההתרוקןכאשרעליהן.ציוותהכאשררכושהאתחלקו
בשוליומרוקםהיהפרעהחותםעולל.חיתולתחתיוומצאהכראת

עמם.שזהבובחוט

אתוטמןצפורהשנצרההמולותצוראתמצריםבשרידעטףעכשיו
לאמדין,רועיעםבריבונחושת-הלב.צפורהשלמתו.בכיסהצרור

אךבאחיות.הצעירהחמדתאלאלאנפשונשאהקשותפניהאל
כיהעילגתבלשונוהוסיףורקראשוכפףלאשה,יתרולוכשהועידה

 .מאבותיואחדכמעשהמבנותיו'אחתעודלאשהלקחתהואנכון
האחיותצערגםהמעשהגםלושידועיםבאמרוסירביתרואולם

חותנו.היהומעשלבחכםהצרות.

* 
ושנים-עשרלצדולעמודבאיהושעהס.הושלךהחוצהבצאתו
אחדכלבשורה.מולםניצבוהזקניםושנים-עשרהשבטיםנשיאי
אחדולרע.לטובהמדבר'בתלאותבחלקוהיטבלוהתנכרמהם

בימיולשרודלשרותיכול-כנגדועזרואחותואחיוורק-ויחיד
לשאתיכוללאאלהאישיםבלעדיאךמצרים.וביציאתהמכות
מאז.שנקפוהשניםבכלערב,עדמבוקריום-יום,העםבטורח
ידםהושיטולפניו'וחלפוהאנשיםנרמזויהושעשלראשומהינד
אתיפרשכיבקשהקרארובםבעיני .שובוולשלוםלכתולשלום

יהושעאלאהואלאכיאחדים,ימיםלפנילהםשאמרהסתומות
והגדיהראובניעםהמזרחיבעברהיישארהירדן.אתאיתםיעבור

ולאזאת'לאהעם?כאחדהמערבילעבריעבוראםהמנשה?וחצי
הולךאמת.דבריבחציאתכםאני'משלהלהם,לומרהתפרץזאת,'

האשהאלאהבתי'אשרהאשהאלאניהולךשוב.לבלימאתכםאני
ימילה.'אלהכושית,

תמוכאשררוחו.סערתאתציננהכתמידהנכוחהיהושעפניהכרת

אישנפוצווהםבידולהםשהחווההואפניהם,עללחלוףהאנשים
אשרעדאתךאלךין'לפננכון"אם :ביקשואזרק .יומולמשא

תאמר."

בדממתנבלעפסיעותיהםוקולהארץפניעלנהרהרךהשחראור
שהרחיקואחריראשיהם.השומריםהרכינוהמחנהבשער .העפר

יחלאל'"הגבוההשיב:יהושע"מיהם?"שאל:אוזניהםמשמע
אחד"כלהשבטים?"עירוב"למהשמעוני,"יכין,הנמוךזבולוני.

 11 •לשבטוחזקההופךאינוכבודשוםאךשבטו'לכבודשואףואחד

יהושעאתחיזקהשבח .אמר ,,חכמה,רוחמלאתכיהוכחתבזאת"גם
אךוארד,"אשובמידלפסגה.עמךאעלהרק"אנא,שנית:לבקש

עמי,"יעלההוארקראשוניםמימיםנאמן-ידי"המטההשיב:הוא
הירדןמעברותאתתראהההר"מפסגתואמר:הדיןאתקיבליהושע
המעברהצלחתראוי.כךלמעבר.נתוניםיורשומעיינייד,"כףכעל

אתתגזורוזוהכיבוש.תנופתראשיתדיןאתיגזרוכשלובואו
קרביוהוסיפורבותשניםלעצמו.נפנוהרהוריווסופה.המשכה
ולוהזהלעםהיהמהעצמואתששאלפעםבכלבקרבולהתהפך

סוף.יםמעברצלחלאאילו
בזיקישניצתמצוקעלליהושעהורההואהשמש.עלתהבינתיים

נעצרשמהבהגיעםניפרד.""שםוהתריע:מהםמרחק-מהאור

"עלבבוקר?"השכםוהזקניםהנשיאיםאתהקהלת"למהושאל:
לי"הבה 11התכונה.אתמחזקאיתןויעודכללמעבר.להיכוןכולם
כיתףוהואוהצקלוןהחמתאתלוהושיטיהושעאמר. ,,הצידה,את
עודווהואתחתיולשרתבבואורבות,שניםלפנירצועותיהם.את

קומתואילוקומתושפלהמאזראש.במלואעליוגבהבן-תשחורת,
עלליפולחפצוהיהעזמהעתה.בוהתבונןבעיןעיןגבהה.העלם
פרידת-סודאתחושףהיובזאתאךלדמעותיו.דרורולתתצווארו
העד.
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"לא,עמך!"ללכת"תבניכמתגושש,ולפתויהושעקרא"אבי!"
ואמץ,""חזקבו.להפציריהושעהעזלשוב!"תאחר"אל-נאבני."
הבשרדלותזרועותיואתאימץוהוא ,,העם.אל"שוב ,עליוציווה

המצוק.מאחורינעלםובאחתהשריריותהזרועותמחביקתוהתיון

* 
מקרוב .הרמקשתשלרחוקהמחזותברוחוליפוללאלמדבסיני

בבולמרגלותכברואכןתורפתה.אתומוכיחיםשביליםבהבוגדים
טרשיםביןנפתל ,בוהעפילמטהובעזרתשביל.פתחעינוצדה

לפסגה.בהגיעוגםחיתהמתונהאפונשמתקוצים.ואגודות
לפניו.נפרשההאבותארץ
האדמהעלצורתהאתלרשוםלהםהורהמשליחותםהמרגליםבשוב
אתוכיסהגלשוהחולבמרחפותזהעלזהחלקוהםאוהלו.בחזית
עדהדבריםנמשכוכךבעיקשות.שהתוווהקעוריםהישריםהקווים

יעץולכולםנפרדתאדמהפיסתאישלכלקצבאותם,היסהשיהושע
אחר-כךבו.הנחווהלעמידותכסגולהמיםבמעטהחולאתללחלח
רשמובוטחובתוקףהמתוויםשנים-עשרביןרעוכלבעםהשווה
אותההטביעעתהבזכרונו.חקקאותההאחת.הצורהאתשניהם

ובעמקים,בהריםהרוטטים,הערפיליםבעדאליוהנשקףבמראה
חציה.ובמרחביהמרעהבכריובנחלים,בימות

נוכחגםבאחרת.הומרהלאמכברזהבנפשוגמלהאשרההחלטה
הזה.המראה

הצואתהמרותועלכיבסלעהכותולאחראהווןלואמרכאשר
אםכיהואעונשלאכילולומרביקש ,הארץאליבואלאהאלוהי
מדדזובהתעברותכידעתועלעלהאחר-כךהכמוסה.לבומשאלת

עגלבמעשהעליוהתעברותו-שלועלמידהכנגדמידהאחיולו
הכוהניםפרחיאתבשמעוגםבזאת.עמולדבריסףלאכןעלהזהב.

ייזכרכךאםבהם.כיההלאהעונש,דבראתלאוזןמפהלוחשים
אחריםקשיםמקריםבשורתיהיהבודדלאימים,ברבותזהמקרה
כל-אינואםזאת.עםהשליםמכברזהבהם.מסולפתאמיתואשר
 .מותואחריכזהיהיהשבעתייםהן ,בחייויכול
אתלהדהרתהמדברבמסותעמוועםעצמועםנפתוליוהחלומתי
סףעדרקכיידעבוהרגעהיהמה ?המובטחתלארץהשיבהחזון

באווהנסיונות,המאורעותוהלילות,הימיםעוד?ולאיבואהארץ

באלה.אלה
קצרהאחתלאקטן-האמונה.קשה-העורףבעמונפשוקצהאחתלא

עםולולהםולתורהמשכןמאוהלהבריתלוחותאתלקחתרוחו
אחת-אחת,הד~רות,אתלהפרדעתונטרפהכמעטאחתלאאחר.
אחרקולהיהמה.זמן·בחלוףאךהמתפלץ.העםעינינוכח ,בזדון
מנהיגרועה?בליכצאןהעםייוותרוכי ,כהונתוייטושאםבו.מנסר
נכפהראשלפניומרכיןעמואתיראהאיכה .תחתיויקוםחדש

עבדים?מורךשלונשמע"ב"נעשהלונענהישמעהואיךוהנף?
היבקשהחדש?המנהיגקרבתאתהיבקשאז?יעשהמהוהוא?

המוות.אםבלתיאחרמוצאאיןלא.לא,קרבתו?אתהחדשהמנהיג
עליו ,כןאםעוז.בוקםלאבנפשוידולשלוחלקחו.לאהמוותאך

אישלהיותהיאאחתהןמי?אלאנה?אךכליל.המחנה.מןלרחוק
מחוץוגלמודמראישלהיותהיאואחרתהמחנהבתוךוגלמודמר
 .לו

 .החרידתובריקאובדגרגרהיותוחזות
ומכלירןהמשטמהומיקודהחרוןמאשהתנערפעם,אחריפעם ,וכך

אךרוחו.לעלילתסדןהעםאתלעשותבתעודתולהיצנףושבהנקם
מעברלפניעודכילהבהבמשאת-נפשוחדלהלאנשמתובירכתי
 .אליויאספואשרחיקבריקיופע ,האחרוןגעבראםגם ,הירדן
הופיע.והוא

אבואלבדך"בהיותךפרידתה:משעתדיבורהאתימילהקיימהכי
 ".נפשנוכלותעדעמךלהיות

* 
בשערנעצרולעייפהעמוסיםגמליםשניכילוהוגדאחדיום

הזקןגלימה.עוטתאשההשניועלזקןכושיישבהראשוןעלהמחנה.
ואמרהשתחווהלאוהלבהיכנסולפניו.להיראותוביקשמגמלוצנח
חוללאשרוהנפלאותהנסיםושמעשמעוהוא.כושמלךציירכי

לציירשלחוכןועלמלכולאוזניהגיעוובמדברהיםועלבמצרים
בעיניו.ימצא-חןאם ,תמונתו

דום-לא-ניעארוכותשעותבשבתםוחרטומיופרעהעלובזכרונו
גומא.שלגליונותעלתמונתםיעתיקולמעןהארמוןציירילפני

חיוך .עמולעבודתקודשזמנוכיאליוהשלוחלציירהשיבעל-כן
אתאפרולאמזמנךאגזול"לאהצייר.בשפתינתעקלדק-שכל

תמונתלציירדרכיזו .בךאצפהמרחוק"רק .אמר ",עבודתךקודש
תארך"מלאכתיהוסיף:הציירבדבר.""אשקוללו:השיבהואאדם."
למחנכםמחוץלשרתני.עמדיבתיאהיה.לאולטורחימים.שלושה
בכסףמכםנקנהמיםרק .עלינומחסורינווכלאוהלינואתניטה

מלא,"
אםדתםחוקילפיאדםפניציורהמותרואהוון.במריםנועץהוא

אהרן:אמרואזבדבר.להכריעהתקשוארוכהשעההוא?אסור
אלוהינועלהארץממלכימלךשמעבמרחקיםכיהואדבר"הלא

פנים-עמולדבר ,אחינו ,אותךוהקדישהעמיםמכלבנובחראשר
תיוותרלאהןעצמהוהתמונה .בקשתותסורבאלולכן'אל-פנים.

 ".אליותרקחאלאבמחננו
עלתחתיהישב ,לאוהלוסמוךקטנהסככההציירהקיםלמחרתכבר

שהעמידעץלוחעלבמכחוללהעבירוהחלרגלייםבשיכולהאדמה
רקמפריע.באיןהיהלמלאכתופרושקיים.כןדיברכאשר .מולו
אץבמבוכתואיזמלים.כשניבוחדרווהןעיניובופגעואחתפעם

נעגנועיניהאביה.לידשעמדהבבתונעצרפניואתממנולהפנות
אש.תחתיהללבותפרודחצובתעלברכנהאחרי-כןבעדנה.בעיניו
בגופו.זיקשלחההלהבה
גופהנעוגמישזריזבהסתר.אחריהתרהערברדתעדזהמרגע

שניקתהישובמשקהו'אביהבמאכלשעסקהישהסככה.תחתהמלא
נוזלבהבבהעירלאבקה,צבעאבנילמענוכתשהמכחוליו'את

כההגלימהחיתהעטופהחלקה.היותהעדהעיסהאתובחשהסמיך
לאדםחשוףנותרהשחומיםפניהעיגולורקראשועדרגלמכף

ולשמש.
מאביה,קלברווחהארץעלבשבתהבההבחיןהשניהיוםבבוקר

נפתהשלאבעודמולה.שעמדעץלוחעלכמוהומכחולמעבירה
יצאהואהבת.ציירהמהלראותהתאווההאב,ציירמהלראות
להציץשהצליחלפניעודאך .לתומוכמומאחוריהוחלףמהאוהל
הבשרניותשפתיהקורן.מבטעליווהרעיפהאחורנסבהבציורה,

היהפותהנערהשללאשינים.בוהקבחיוךבפשקוהן .ליחכוהוכמו
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היה.ימיהבעסיסאשהשלחיוכה.
האוהליםצמדבתרדמה.השקועהמחנהאתחצהלבדו'ההוא,בלילה
האחדהאוהלמצדאחדמדברנים,גמליםשנילתחומו.מעברעמדו
גחליםרמצוהאוהליםביןבשנתם.זוודוהאחר'האוהלמצדוחברו

מהםבאחדאודם.חוטיהמושזרותהשחורותיריעותיהםאתהלהיבוו
מותריםהבשליםחמוקיהיצועה,עלשרועההכושיתהאשהחיתה

הכהה.גלימתהמאסורי
שלמה.התמונההצייר:אליושלחהשלישי'היוםבצהרילמחרת,
שערולמראה.מפיונפלטהבעתההברתכן.אמנםלראותה?היחפוץ
בהטלתשלוחהאצבעוקפוצות,שפתיואימה,מזרותעיניוסמור'
בטרםמהציירלהיפרדמיהר "'למלכך"ברכתיעונש.וגזירתאשם
החוצהיצאלאאףהנוראים.פניואתתשזוףועינולאוהלמיייכנס
למלאציווהיהושעעלרקבתו.אתשובמראותעצמומנעובכך

חזרה.לדרכםומיםבצידהצרכיהם

* 
בראשהמחנהבשערעומדכושמלךכילוהוגדירחיםשניבעבור
שכובדלאחרלאוהלו.והזמינולקראתויצאהואמלכותית.פמליה
העברים.עםמנהיג"אדוניהמלך:אמרכדת,אורחיםבהכנסתהמלך
החצרציירבידיצוירהאשרבתמונתךלהתברברהעמיקווחכמישרי

בר-אישרקוהןואכזריות.מגונותמידותאךבךמנואחדוכאיש

בשםעשיתאשרוהנצורותהגדולותכלאתלעשותיוכללבב
האמת?"תליןהיכןלפניך:שאלתיזוועלעמך.ולמעןאלוהיך
מעלכמסירחשבהשיבונגרש.לבוכבשרןכזאת.נשאללאמעולם
מאמץואולםהאמת.תליןפהגםפהגםהמלך'"אדונילוט:עצמו
"הכבדהלהן."אוכלכיעדהרעותבמידותילשרותכוחיכלאתאני

המלךירדאזומרה.""כבדהלו:השיבוהואהמלךשאלהמלחמה?"
שלהמופתעללךאגמול"במה .לבואלואימצואליוניגשמכיסאו'

הואלתאשרוהתשובה"שאלתךלו:השיבוהואשאלרוחך?"עוצם
 11 •גמולייהיוהן-מפילשמוע

מדודרווחללוותו.דרךכברתעמופסעלארצו'לשובהמלךבפנות
לתפארת.העוויההבהמהרסןובידוהמלךגמלפסעאחריהם

המלךקלחה.שיחתםהמלכותית.הפמליההשתרכהבעקבותיהם
לושהשיבתוךבמחנהו.החייםהלכותועלהעבריםאלוהיעלתהה

 .לבתווהגיעהמלךצייראלהדבריםאתסובבוארוכותקצרות
בתורתרקלאיש.להיותרצתהלאמעולם"ימילהאמר:המלך
אשלחנהכיהתאבהבשנים.רכהחיתהמאזדבקהאביהשלהציור

לנשותיכם?".זכק~סלמעןלמחנכם

* 
לבנהבכתונתונותרההכההגלימתהאתמעליההסירהבאוהל
לשונואתהרכהבהגייתהסיגלהמהרהעדסביבותיה.עלשנגהה
צחוקיתדנדןפןמחששחמודות.ואשתחיתהטובת-מזגהקשה.

בהנועצתחיתהוהיא .בכפופיהסוכרהיהלאוהלמחוץענבליה
הנוקשיםלקמטיהםנושקתחיתהוהיאפניו.מקרירהיהוהואלשונה.
באהבתם.נמוגיםהיווהםלרככם.

להשיחיכולאיתה .נפשוענותעלשסכרהסכרנפרץבמחיצתה
ימיו'בשחרעילגותובכלימתפרעה,מביתהטמיריםבזכרונותיו
צפורה.עםחייובחורבלנוהם,ואםלמצוקאםואחותואחיובמקלעת
מןאליוהזועקיםהמצריהאישדמימקולנלפתהקיץבהםובלילות

להרגיעו.ידעההיא-החול
אמר'בינקותו'בבת-פרעה.איתהבספרולבורחבמכליותראך

אך .צעדיואתשמרהמרחוקואךאמהותיהבידיאותוהפקידה

עלנסבועיקרםשיח.בדבריאליולקרובהחלהתבונתובהבשיל
וזיקה.האצלהשלאמהותוביןולידהעיבורשל~tנהותביןההבדל

אולםומקום-לא-מקום.זמן-לא-זמןבתלאגדהדבריהנדמורבזמן
אםכיירמזוהערטילאיהרחוקאללאכיוהביןלשורשםירדאט-אט

האחתהאלוהותבסודהפליגהאו-אזשניהם.ביןהמוחשהקרובאל
אנושהגיוןתולדתבאשרחיה,צלםלאואףלהאדםדמותלאאשר

לאבותיוגםמכברנודעהאשרהאחתהאלוהותהיא-היאוהלואהיא.
בודחקהבשו'לכובקרבוועיוניהחילחלוכיובראותההקדמונים.

המסתפקיםאביהפנכתלוחכיביןלהיטמעאל-לומפורשות:במלים
אתלחשללונקרהכבירמעשההןשררה.ופירוריחומרבמנעמי

אמונתבחותםמחדשלהטביענואחד'לעםהעבדיםמ~זוךתאחיו
האבות.מולדתבנתיבלהנחותווצדק,אמתבמשפטלצרפנוהיחיד'

בויעמיקאםמושלו.שאיןזהאדיריםמפעלמידומשמוטחלילה-לו
ממנו.להתנערחופשיאינוכילדעתייווכח
גליעתיק.יופישכןהבוסריובגופהכחצובי-בהטהיופניהתווי

לופרטביניהם.הרוחקרבתאתועיבואליוממנהבאצלוזכהאהבה
לבונכמראחדיוםהארמון.מרחביבשממתאובדכצלחיתה,בגפה

עלנכונהתשובתהבלעדי?"תעשימהאחי'אלאצא"ואםבשאלה:
לך,"נתכנואשרהעלילותלעומתבדידותי"מהישפתיה:
היו"מהימילה,באוזניאחתפעםתההלה,"נשמעתילא"ואילו
חזהואתעינגה "'יחדאותנומזמנותהיולא"הןהעתים?"קורות
וימילה ".בלצון"ולאבה,הפציר"אמרי-נא,"אצבעות.בראשי
לבךרקאולםהיאור'ממיבת-פרעהמשתהאותךרק"לאאמרה:

לאושרנו,"ברכה.לגשםתחוחהכאדמהלהפתוחהיה
אחד.ולבאחדבשראשתכימילהלוהיתהלא

* 
איןכילהאמרהואאךהציור'תורתאתלנשיםללמדחיתהמוכנה
כיהגברים,ביןלאואףהנשיםביןלאאצלם,מותרתזומלאכה
העדותאוהללפיאוראותההמקדישיםהיאקטןאומניםחברנחלת
הציורלי"אךלו'אמרה "'אהבתנומאוד"טובההפולחן.וכלי

בחוץולאהאוהלבתוך"ציירי-נאביקש:זאתעללנשימה."כאוויר
האוהל"בתוךהבשרניות:שפתיהאתשיובנההיאכול,"לעיני

במעלהסהרשסעישסעוהואחלונות."בו"אקרעאמר:הואחושך,"
תריסים.להיותםוקרסיםלולאותלשוליהםחיברהוימילההיריעות
לאופל.אותםהפשילהלרצונהלאור'אותםהזיחהלרצונה
שבאההכושית"האשהמרים:מולוהתייצבהימיםכמהכעבור
"עוףהשיבה:והיאשאלבעינייך?""הראיתמציירת,"לאוהלך
ואהליאבבצלאל"גםאוזני."אלהרעותאתמוליךהשמים

אתמידהוכיחההיאאך .אחרמאיןזהבמפלטנאחזמציירים,"
בצלאלכייודעכמוךמיאחי?"האמנם,פניו:אתבהלבינהרפיסותו
תצווכאשרלמשכןכליםהםעושיםורקמציירים,אינםואהליאב
כיציורים,מציירתרקלאהלזווהאשהאהרן.ואחינואתהעליהם

שפיפוןכנשיפתנשףקולהמסכות."ועושהפסיליםמפסלתגם
ולהישרף,"דקעדלהיטחןגילוליהכל"עלבהוסיפה:

אלוהויותיה.אתלעשותתחדלכימימילהביקשההואבלילה
אמרההיאעליהם."אוסרת"דתנותירץ:והואתמהה."למה?"
"לאשאל.לקבלה?""התאבידתכם."אתעליקיבלתי"לאבשקט:
דמעותבעצמותי."האצורותהצורותעלהאוסרתדתעליאקבל
נפשי."שאהבהעוד'נריב"לאאמרה:אחרעיניה.כברינותטבעו
כשחשהרקעמה.היהלאלבהאךובכה,בכהידיהשלחהמאז

העגולות.פניהאתלעומתוהצהילהבמבטו
עםדבריםמריםלקחהמימילה,לבואתלהרחיקהצליחהמשלא
יגיעושדבריהםכדילאוהלוסמוךזאתעשתהבכוונה .אהרן

 .לאוזניו
אינהכיאחיואמרכושיותה,בשלבימילהאחותושראתההפסולעל

באמרהבוכיהתהזאתעלפה.הבלשווהאינהולכן-חשקאשתאלא
כרוניהעלוליםכןועלהיאאשת-תוכןשגםניכרידיהממעשיכי

אתלסתורבמהמצאלאאהרןאחיהם.בנפששורשלשלוחהחטאים
על .בבדידותובחיברלמידתאחיהםזכותאתתבעאךזו'טענתה

היאחרדהגםאךבו'צרהלהיותלעינהחלילהכימריםהשיבהזאת
לאשהחדלכימשגת"האינךאהרן:ביטלזוחרדההדם.לטוהר

נשכח"וכילבוא:בוששהלאמריםתשובתנשים?"אורחהכושית
אהרן.שתקזאתעל "?הקדמוניתאמנוחוננהבוהנסממך
 1ואיתמרבאלעזרנכונהאחיושושלתזו.לשתיקההיהנאצלטעם
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כזאת.לועלתהלא-מעםהמורם-הואואילוטובי-השכל.בניו
לוילדהלאאחריםובניםרפי-השכל.היובניוואליעזרגרשום
אחריוגםבחייהוגםבנות.רקאםכימשילוחיה,בשובהצפורה
הנוספיםהבניםאףיהיופגומיםפןשניהאשהלולקחתסירבמותה
לאהרן.נהירהיהזוחרפהפחדאףיוליד.אשר
מריםלפניוניצבהשובמאהרן'תיוושעלאכילדעתנוכחהכאשר

גירשכאשרהכושיתהאשהאת"גרשממנו:דרשהקמותובעיניים

שמימיהאחותועלריחםהואהמצרית."השפחהאתהקדמוןאבינו
שמלאובלאצמקוששדיהשהרה,בלאיבששרחמהגבר'ידעהלא

כיאותה~ן fוהואיונק.שפתישחשובלאנבלושפטמותיהםחלב,
הכולועלימילה.לביןבינוהנדירלייחודגסהבלשוןלהרוסההינה

היאהמחנה.נשותביןמעוזוחיתההיאלה.ערוךאיןכיידעגם
ביןהאמהות,העלמות,הבנות,בין-העםחציבאוזנישופרוחיתה
 .ובכישורבכירייםהעושותכל

לגרשה."אוכל"לאואמר:נגדהלבוחיזקזאתובכל
ששווהןהכושיתבאשהלמלחמההנשיםעםאתמריםעוררהאו-אז

בכינוייכיבדההמחנהבחוצותימילהבהיראותלקריאתה.להיחלץ
הנועזותושריקה.צקצוקלעומתהסיננולשון'לההושיטוגנאי'
עלבונותיהאתכבשהימילהבבשרה.צבטובשערה,משכוביניהן

וטפחאחותולאוהלבאאז .באוזנואותןגלהיהושערקבקרבה.
בצדקלנהוגצווינוהאספסוף,עםאףוהתושב,הגרעם"אףבפניה:
"האשהנגדו:הסתערהוכלביאהמאשמתההתנערהלאמריםוחסד."
באוהלך.בתוך-תוכו.אםכיהמחנהבקצהמתגוררתאינההכושית
יצאממךהנשים.בעיניהיאלצניניםלכןלגברים.היאמוקשמופת
ישמעולאלחדול'להןאומראםגםאישיהן.בעינילהבזותןהדבר

לבן."צוזהלי.
ממנה.להרפותהנשיםשלסופןכיתבליג,כימימילהביקשהוא

לו:אמרהכוחה,בכשולאחד'יוםאךרבים.ימיםשןחרקהוימילה
היאאךלהסרתו'החמיםפיהעלידהניחהואתבקשני."בטרם"אלך

השמש."לאוראלאאלךבמחשך"ולאהוסיפה:
אחתאףלדרכה.התכוננהכאשרהאוהלבפינתעמדאבןכנציב

מכחוליהאתובערכהחפציהאתבצררהממנואבדהלאמתנועותיה
לבונמחץהצבע,אבנישקשלפתחוסביבפתילבכרכהבתיבה.
מדרתאלינוכלתהימילה,"אחה,נואשת:קריאהפרצהומפיו

בהיותךאךאתה.עמךקנייןדודי.לעצמך'אדם"אינךהפרידה."
ועלמצחועלנשקהאז ".נפשנוכלותעדעמךלהיותאבואלבדך
החוצה.ויצאהפיוועלעיניו
גמלהאלבקרבהראהדרכהפעורה.נותרהשהופשלההאוהלכנף

מיםונאדארוךמסעצידתעליולעמוססיימוונעריויהושעהמדכדך.
הכבודה,חבליאתוחיזקושבדקואחריהבאה.העיןעדשיספיק
אחזההגמל'עלעלתהאזלשלום.בירכוהוהםימילהלהםהודתה

המחנה.אתהחוצהלשבילולצאתלהזדקףעוררתוברתמתו'
לבו.פעימותעםבחולטפפוהגמלפסיעות

תמידתהמהידע,מאז,רוחו.בעיניתמידתעמודידע,מאז,

 .נפשובמחילות
לאישיהושעהתירלאשנצטווה,מבליהל. iבאהסתגרהיוםכל

דאגה.ובעיניואהרןאליובאהערבקרבןלאחרפניו.לראות
לקצההרחיקההצרעת"מפחדאמר' "'אחותנובבשרפשו"בהרות
ובלבו .אחריוהחדהואהרןתפילהאמרלה,"רפא"אל'המחנה."

 ".לירפאאל I"אל :תפילהעודנשא
שהחלימהבצרעתדיברולאימיםחודשמקצהלאוהלהמריםבשוב
 .פצעויגלידעדממנולרחוקתואנהביקשהכיעלתהלבועלממנה.

* 
ימילה.אליושבהימיםשלושהלפני
וסיפרולפניוהתייצבוהםהירדן.ממעברותאזשבוהמרגליםשני
הטוביםוהשעהוהיוםהמקוםעלהארץמיושביליקטואשראתלו

עינכםעמושהיהיהושעאךמעליו'לשלחםעמדכבר .למעבר
"להטעותהשיבו'"עקלקלות,"למחנה?"שבתםדרך"באיזובשאלה:

הם.כניםאםלבחוןהוסיףהרחקתם?"אנה"עדהמקום."יושביאת
בדרך?"פגשתםמי"ואת .השיבו "'לנכומקדםחרבנחלאפיק"עד
תומרעמדבמרחק"רקהשיבו'בחיה,"ולאבאדם"לאעו.דחקר
בוד.ד"אוהלכפותיוותחתיחיד
נדע,""לאהחקירה.יוזמתאתנטלבאוהל?""ומהנדרך.הוא

 ",אל"אליו?"קרבתם"ולא"שומם.""וסביבו?"היה,""סגורהשיבו,
ארכהעודוהדרךלערובנטתה"השמשעיניים,השנייםהשפילו
עלגברהואהשיבו.אוהל,""כצורתצורתו?"חיתה"מהלפנינו."
"שחורהכעורב?"כליל?"כסלע?"כהה.""ויריעתו?"ושאל:רגשתו

ואזלצבע.פילללבו"מושזרת." "?מושזרתאם"חלקה?כעורב."
חוטכי"לא,אמר:ומשנהובה."מושזרהיהארגמן"חוטאחד:אמר

שני."

בו!היושבתומיהזההאוהלמהידעהואוארץ!שמיםאלוהי
לאהואלא.יהושע.פניאתסקרמעליוהמרגליםאתששילחלאחר
סגרפןלשוב.במהרםעשו"טובלו:אמראזלבו.בהלמותחש

נולרעהזומם"מישהו :חששואתהביעיהושעאך ".החושךעליהם
אנשי-לאוהלאשלחהשחרעלותלפניאחרינו.לרגלשלחועל-כן
מהסוחריםהואישמעאליםאוהל"אךדעתו:להפיסנחפזהואחיל,"

זהאיןוגםבשיירותהישמעאלים"דרךעירער:יהושעבבשמים,"
יהושעיחיד?"בצעמהםאחדרודף"אוליהשיב:זאתעלנתיבם."

הואהמפקיר .בקרבוהמתרוצצותלמחשבותטרףהיההואאךשתק,
אלאאינונפשונוסףואםנפשו?נוסףתמורתהעםביטחוןאת

ולכןיעשה.כןיאמרכאשרלבינו.בינויהושעישפוטשוא?מקסם
באוהל'בנמצאנפגעאםמדעתי'דעתךנכונהאם"גםלו:אמר

שתקוםלצעקהעתזולאבנו.ולהרוגדמואתלנקוםשולחיויזדעקו
ולאבוולנמצאלאוהלנניחאםנעשהטובכןועלהמחנה.בקרב
העםיעבורבנו'לזנבחמושחילייכוןבטרםהןנצפה.כיאףנודע
מפה."הרחקלנפשווניצלהירדןאת

אלוהים.אצבעבזאתראההואדעתו.אתקיבלנבון-הדעתיהושע
החזקה.ידואתלא.

* 
ניבטנועםבשלוותימה.ההרלמרגלותעיניוהשפילאחתפעםעוד

נעוהאוהליםביןהקלה.ברוחנופפוהשבטיםנסיהעם.מחנה
סלילוהבקר.הצאןרבצובמכלאותכחגבים.זעירותאדםדמויות

ממנורחוקלא .בתווךהעדותאוהלמעלהיתמרהתמידאשעשן
התבודדותלשעותלעצמושייחדהמועדאוהל .מגוריואוהלהתנכר
בגינונישחסרמהבהם.לעשותמה:דע.יהושע .ההרמצלעניבט

מעשה.בתושייתמלאוטקסאדנות
לפניו'ידיוהושיטיעקב,"משכנותיךישראלאוהליך"מה-טובו

רעו.""ומה

קדמה.פניוהסבואז

* 
כהה.כתםכפותיוותחתתומרעמדהחרבהנחלאפיקבקצההרחק
קל.משקריפוףראשומעלפירכס.לבולב?;ךזיוןאואמתחזיון

ללאבהנעוצהחיתהרגעהתכלת.כיפתאתהבקיעהשחורהנקודה
לכנפיים.נפרשוצדיהבשניזיזיםואנה.אנהלרטטהחלהואחרזיע
מעליו.חגההיאציפור.לגוו.הפךקימורמקור.בההתיזאדוםרט.~
ואז'ערביה.למלואשחזרהישהשערה.חוטעדוצנמהשחזרהש"י

עליו'וצנחהמעטעוד .אווירגלילעומתווהדפהמטהדאתהפתאום,
חיתה.כלאבהונבלעההתכלתלכיפתנסקהאחדבהנףאך
הכתםעיניו:במראהבטחעתההחרב.האפיקלקצהמבטוכיווןשוב
הזיוןאודם.חוטימושזרתשחורהשיריעתואוהלהיההתומרתחת
"בהיותךמאז:ימילהרבותאתהגהבקול-רםלב.הזיוןולאאמת

ושילשששנההמליםהדי ".נפשנוכלותעדעמךלהיותאבואבדךל
המדרוןבסלעיחייםהפיחוהם .מגבועתהשנשבהברוחהתערבלו

בראשןללכתוביקשמטהואתהריםהואככבשים.ופעווזעושנעו
עיוועים.בתנופתבמדרוןגלשוהן .לוחיכולאהכבשיםאךכרועה,

 42-+בעמ'+-המשך
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ענייןעלדיוןשלבעיצומוכבדים,ימיםאותם ~
בעלהאליטלפןלצהריים,סמוךנשכח,שכבר

הבוקרנמצאהשהיאליוסיפרנעמהשללשעבר
הקטנהבדירתהקליני"מוותשל"במצב

בגבעתיים.

זהאתזהמכיריםואנישהיאידעאםגםאלי'שטילפןהופתעתי
נמנעתילכןלוסיפרההיאמהפעםאףידעתילארבות.שנים

תמידאולםאותה.להביךאולסתורשעלולמשהולומלומר
התירולכןמיוחדיםיחסיםלבינהבינישישחששהואהרגשתי
בהכרחגםהםכאילולה,הנוגעיםבענייניםאותילשתףלעצמו
לי.נוגעים
ורקוצפוייםמאליהםמובניםכמולרגעלינשמעומותהעלדבריו
בהומורהשיבוהואקרהמהשאלתיחידוש.היהובנסיבותבזמן
הצליחה",היאשהפעםכנראהאבלברור'לאש"עדייןמריר
שזהידעתיתמידאבלמעורפלים,היוהתאבדותהשלהדרךסימני
לקרות.עלול

שבצרור'ובמפתחהסגורההמגירהאלניגשתימשיםכמבלי
מכתביה.אתממנהושלפתיאותהפתחתיתמיד'איתישנשאתי
היומהםשכמהליהתברראךכתיבתם,זמניפיעללסדרםניסיתי
אותםסידרתיכתיבתם.שנתנרשמהלאאףובמקצתםתאריךללא

לסופם,ועדמראשיתםאותםוקראתיתוכנםפיעלבקדחתנות
מסתוריןאלכמואליההתגעגעתיתמידשנים.ארבעלפנישהיה
חכמה,ותלותית,בשלהפנים,רבתאשהחיתההיאמפוענח.בלתי

ממשותםאיביןלהבחיןוידעההכולאיבדההיאותמימה.ערמומית
כאבתוךמתנדפיםהםאםגםמשמעות,בעלייחסיםלביןהחייםשל

אהבתיחיתהשהיאידעתיגםהשניםשחלפוככלהזמן.במשך
לשיקוםאפשריתשאינהביותר'החלוףבתגםאךהיחידה,הגדולה

יחידה.נותרההיאולכןלתחלופה,לאוגם
לאניפגששאםכתבההיארבות,שניםלפניהראשון'במכתבה

גםבעולם,ידידיםלנושישיודעיםהםשהריזוגנו'בניכלפינחטא
מעימותובריחהפניםהעמדתשלמידהבכךשישידענושנינואם

מטרי.ד

שלטיוטהאלישלחההיאבזו'זהנלכדנווכברשנפגשנואחרי
וכמכתבפרועהואש"כסיפורכתבההיאשעליווידוי'שהואסיפור

 " ...מחולקתבלתיאהבההיוםאותי"אהבתהמלים:ובוחצוף",הוא
 ," ...אחרתבכלמואסהייתואילוצודקתאהבהאותיאהבתו"אילו

כדורועלהזמןרובבהשקועהשהיאשינהעלמספרתהיאבמכתבה
קטלנית.להתפוצצותתגרוםבונגיעהשכלבבטנה,לוהטאש
היאשבעיניבעודעבורי,מטרדהיאכאילואז,עצמהאתראתההיא

בעיניההיואזששאלתיאגבשאלותמלאה.להתמזגותכמיההחיתה
עוברת,מרוחרגישפרחשלחרדתוכמוומפחידה,רומסתאכזריות

אםגםמוחלטת,אהבהזושחיתההבנתייותרמאוחרחשבתי.
לכאורה,עליבות,ותחושתמעצמהכפחדנראתההיאלעתים

גבולות.ללאהתמסרותותובעתרחמיםהמבקשת
ואניכתבההיאורחוקים",ריקיםבחלליםאליךקוראתשוב"אני
נוהגהיהאילושאולימרצונו'שלארוצחשלכאשמתועתהחש

אינהשזויודעגםאניאבללהשתנות.היויכוליםהדבריםאחרת,
מתנחם.אניולרגעכזאתאמתאיןהרימוחלטת,אמת
ואםתדע,אתה-לךחשובהאהיה"אםהאלה:הדבריםבאיםאזאך

כלום",אהיהלאתדע,לאואםתדע,אתה-בעיניךמגונהאהיה
תראהולאיותרתטלפןולאיותרתכתובשלאשהבטיחהלאחר
שובהקודם.בערביפהמאודשהייתיכותבתהיאלעולם,אותי

כמובישישכתבההיאבשיכרון.כמולקרואהמשכתיאבלבכיתי
כלומלקטתמפוררתלדבריה,שהיא,בעודשלם,רצףמיןאחידות,

שעה.לפילהמשיךלהשיאפשרוקיום,קטעיהזמן
הדבריםואזלהרגישרקצורךישלראות,צורךשאיןשאמרהזכרתי
עכשיויודעאנייותר.מאוחראותםלזכורניסיתימתבהרים.מעט

גםהיהבמכתביהאבלויותר.יותרנפגעתיאותם,שכחתישכאשר
ש"איןמשוםלכתובהמשיכהזאתובכלפניםוהסתרתואכזבהכעס
רקהיוומוסוליניהיטלראםושגםלכתובמאשריותרנוחדבר

אותם",תולההיהלאאחדאףאוליכותבים,
עושההיאולכןנבלהמעשהשזהוחושבתאךאלי'מתגעגעתהיא

ההולכיםהמוניביןאותילזהותכמויותר'מותריםאחרים,מעשים
תל-אביב.ברחובות

כתחליףבינתייםלחיותגםש"אפשרימיםבאותםלישאמרהזכרתי
למילהשאיןואפשרויות"מחשבותמלאהואני ...קבועיותרלמשהו
שהיאהשיבההיאלי",ספריכך'"אםכשהשבתיעליהם.לספר
לאהובאחזורשאולילהאמרתיאבלאחרת,לאהובשהלכתיחלמה
מחכה.היאומאזאותה

עצמה:סיבהמאותהמכתביםכותביםשאנחנובעלבוןהתריסההיא
מאוד.אזליכאבושהדבריםזוכראנימכתבים".תקבלשאתה"כדי
שעלולהרגישותלגלותשלאחונכתישהרידבר'להאמרתילאאך

אש.למשוךאוחולשהלהסגיר
שהגענועדהרחוב,במעלהמטרהללאיחדהלכנואחדשיוםזכרתי
ושקעים.בליטותעשויהמעומעמתכמראהנראההיםהים.לידכבר

החוףעלהלכווהאנשיםצועקאשכבכדורבהנשקפההשמש
מוזרה.בשלווה

שהיאאמרהוהיאהקפהשבביתהשולחנותאחדלידהתיישבנו
התשובה.אתשידעתילמרותמדוע,שאלתיומתפוררת.נשחקת

ואטימות.פניםהעמדתשלמידהבהשחיתהבשאלההתביישתי
שאכלהישראלית,השמשמןפניםסמוקשוודיאוגרמניישבלידנו

גדולה.מכוסבירהושתהועגבניותגבינותבולמוסיתבהתמכרות
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האםלפניו.מונחשהיהעבהמספרעיניואתהריםהואפעםמדי
חופשהבשאלה:השבתיואנישאלה,היאבחופשה?להיותיודעאתה
גםואניעסוק,אניתמידולכןעצמיעםתמידאנימעצמי?ממה?
האםורחמים.צערשלבמבטביהביטההיאבחופשה.תמידלכן

-אמרההיא-"לאשאלתי.-עולמות?"בשניחייםאנחנו
אתלהרחיקשלאכדישתקתיחופפים.לאאךמשלימים,בעולמות

 .יותרעודמזהזהעצמנו
בנמצא,אינניואנימקוםבכלאותימחפשתשהיאעודאמרההיא
ורקזועלזהלחשובנפסיקששנינומציעההיאמוצאבהעדרולכן

באמת.לחשובפעםנוכלאוליואזונכתוב,ניפגש
עכשיו'עושההיאמהלדעתרוצהאנישאםכתבההיאזמןלאחר
שם,איננישאנימשוםלבדאותותשתהוהיאתהמכינההיא

אופליהכשליהיהסופהגדות,מנועצותלהיתנושאםוהוסיפה
החורפית,בשמשעתהמזוהרשהדשאלמרותתתפורר'שהיאמשום
מהגשמים.ירוק

ותלוייםבזהזהדבקיםהיינובנפרדכמוהלכנושכאשראזהרגשתי
קיומהעלתדירהמאייםחמסניהמוןעלליסיפרהכשהיאבזה.זה

מתאכזרתואטימותמשרירותשליהמפלטעללהסיפרתיוחייה,
בילדותי.

ולמרותבהםשטיילנוהכהים,בפרדסיםלהיבלערצינויחד
מאוחרשניםאליה.להתקרבעדייןהעזתילאוהבידודהאפלוליות

פשוט.יותרנעשההכולהפרדסים,ממסתורינפרדיםיותר'
התרחקוהכפרנופירגשותי'אתהכהוהציבורייםהעיסוקיםאזאבל

הבוקרבשמששנמוגלילה,שללאדהפכההזאתהגדולהוהאהבה
זכראליחזרוגעגועים,התנתקותבמצבייותר'מאוחררקהצורבת.

מחנק.עדצמאלאישוהייתימגעה
מעשהלהמספרהייתידיבור'אישלבמצבהיינוכאשרלעתים,
הומור'חושלההיהשפעםואמרהחייכהלאהיאאךלכאורה.מבדח
החלההיאמריאה.כמופתטיתהיאועתהאוזןבדלממנונשארשלא

העבודהמןהרבהלעייפותיודאגהכלפיאדנותמעיןלגלותאז
באורחבילנהוגהחלהוגםבה,נתוןשיהיתיוהסוחפתהתובענית

והריזמני",היהזה"אבלתוקפניות,הערותלהעירולאיותריפה
רוצה",שאנימהאינניאניוגםרוצהשאתהמהלאזהלךשיש"מה

ידעהלאהיאכןלפניאםגםשאפתנית,קצתשהיאאזלההתברר
ומיושנת.שבויהכךכלגםאךחופשיההרגישהוהיאהמצב,שזה

היאשאוליוהאמנתישאפתנותשלמידהבעצמהשגילתהשמחתי
קשה.חולישהיאעצמה,בעיניערכהמהמעטתמחלימה

יכולתילראשונהכאשרערב,באותוהפגישהעלגםכתבההיא
בה,שאגעביקשהכמה .עליהילכהשהיאהקסםמחסוםאתלעבור

בה.נוגעהייתילאאילונשברתשחיתהואמרהיפוגשהמתחכדי
נחסירשלאכדינענוולאהחורשהלידהדשאעלנחנומכןלאחר
זו'פניאתזהנישקנורב.כהזמןשחסרנולאחרזה,אתזהלרגע

לפניעודזההיההעיניים.אתובעיקרלסנטרועדהראשמשיער
זמן.כברישועכשיויאמרעודשזהידענואבלאהבה,שאמרנו

לעבורלומדתשהיאליסיפרההיאההתמוטטות.חיתהכךאחר
נקלותהנאהטובותשלהטאטרית"התרבותפיעללידיד'מידיד
להשתלבמתקשההיאלדבריה.רסן"חסרתקיומיתאכזריותושל

נצלנותשלדבריםעליטפלההיא ,"המוותראשיתכברזה"ואולי
ואמרהבהחזרהכךאחרשהתכוונה.כמולי'שהכאיבווכדאיות

אהיהולאניפגשלאאםגםבירוצהוהיאתדהמהעדבירוצהשהיא
לביתה.בערבשאבואזאתבכלביקשהזאתכלואחריברשותה

היאנדירפרחאיזהידעתיוגםאותהשאהבתימשוםבאתיאני

מועדתהיאכמהידעתיוגםבגללי'סתםככהשיכחדשאסור
היהאנשיםשלמותםלאש.כפרפרהמוותאלונמשכתלפורענות

כמותם.להיותכמיהתהאתבעינישהסגירהבדרךאותהמרגיע
כאשרנמשכתאומתנחמתלמאושרת,שהפכההיהדומהלעיתים,
גםכךבאהבהכמושמתו.אנשיםעלשמעהאוקברותבתיראתה

כאילומזמן.התרחשואםגםקשים,במראותנחמהלהחיתה
מבקרתשחיתהלאחרזה",כלאחריכאןעדייןואני"ראושאומרת

שםהנפלאיםוהפרחיםהצמחיםעלליסיפרההיאהקברותבבית
למראה.ונעימיםמטופחיםהםוכמה

לאוכאשראיתיתהיהושתמידוארץשמיםארצהאיתי'תהיה"אם
מבקשתשהיאגםאבלכתבה.היא-ממושכים"פיוסיםארצהתהיה,
ואני'בה.נוהגאנישבהמהדרךמתחייבתכךשכלהפוגה,

והיאפרידהעםאהבהמתיישבתאיךאותהשאלתיבאווילותי'
לכלגםצודקשהואהאמינההיאטוב,לההיהמשהושכאשראמרה

הטובשביןהסתירהאתליישביודעתלאהיאהפעםאךהאחרים,
לאחרים.והעווללעצמה
לכאורהשהריעלי'מוותרתשהיאמכךלהביןנוראהטעותזוחיתה

אתלהכשאמרתיהכול.וזהיותריכולההיאואיןעליהויתרתי
אךצער'רקבישישאמרההיאהזה,נכוןוהבלתיהקשההדבר
היחידההדרךשזועצמיאתניחמתיזמןלאחראשמה.לאלעולם

בהםמוצףשאניוהקושיהאיומיםמפנילהתגונןלרשותישעומדת
הזמן.כל

היאעליה,אתחרטאםשגםנקלה,נחמהזושחיתהיודעאניהיום
 .מקומואלדברשוםלעולםתחזירלא
גםבינמצאאתהאבללשניים,מחולקיםשאנו"חבלאמרהגםהיא

למקוםדמיוניתנסיעהכמואזביחיתההיאוגםאינך",אתהכאשר
פרידה.שלהיפוכהשזההבנתילאאךאחר'

שלאממקוםיותרגרועאכזב"נחל .ההתנתקותהתקבעהבהדרגה
אניגםכךטלפון.בשיחתליאמרההיאמעולם",נחלבוהיה

מעלושולל,אותישהוליכוונשים,גבריםאנשים,כלפיהרגשתי
ואכזבה.נטישהולתחושתנפשלמפחליוגרמובהםשליבאמון
שאוכלהאמנתיממני.חזקיםשהיובאירועיםנסחפתיאזאבל

הזה.השוקעבמקוםהדרוש,הגדולבשינוילהשתתף
וידעתישתחלוףהרגשהשזוהבנתיהאשליה,אלהאמתמןברחתי
לחולותהכוליהפוךשמאחששתיאיומה.תהיההיאתחזורהיאשאם

רוךשובחזרוזמןלאחרזאתובכל .באווירפורחיםובלוניםנודדים
עדויפות,מפויסותלהיותהפכופגישותינו .בינינורבהועדנה

שחלתה.
שזוליסיפרההיאמכןלאחרזמן-מהאבלבטלפוןאמרה"שפעת"

מאוימתלהיותשלא"כדילארה"ב,לנסועעליהולכןשפעתאינה
רגישותרמתלי"ישכדבריה.הזה",אפשריהבלתיהמתחידיעל

צעקנותחמסינים,שלשילובשהיאהמקומית,לאקולוגיהמדיגבוהה
יודעאניעכשיושהפריזה,חשבתיאזאמרה.היאבוטה"וישירות

דייקה.כמה

מדיקשיםהיושהםמשוםאולישלה,האמתלדברילהאזיןסירבתי
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שקיעותיה,ועםאהבתהעםלבדהחיתהשכאשרכתבההיאעבורי.
שאניהאבחנהעלגםבמרירותוהעירהמדירבזמןמכךהתעלמתי

תועלתנייםאחרים,לביןלכאורה,ועקרונות,מצפוןאנשיביןעושה
 ,שהתנסיתימהלאחר ,עכשיואלהדבריםמנגד.שהםומעוותים,
כמהעדלהלומרהייתיצריך ,שאזיודעאני .במיוחדלימכאיבים

צדקה.כךכלשבאמתמשוםצדקה,

שלעמוםבאורדלקוהנרותבדירתה.האחרוןהביקוראתזכרתי
גלשהושיחתנוהשולחןעלעמדהקלהערבארוחתשקיעה,

גםהואכמהעדהבחנתילאשאז ,האישיאלרחוקיםממעגלים
 .גורלי
יותרקטןשרצונםאנשיםוישלחיותשרוציםאנשיםשישאמרההיא

מכניםאלהאתמבוקשם.אתלהשיגכדידברלכלמוכניםואינם
אולם,פגם.בהםוטופליםרצוןנעדריקוראיםולאחריםשאפתנים
דרכועלמחירמשלםמהםאחדוכלפגומים,הסוגיםשנילדעתה,
ביןמזיגההמוצאיםאלהרקגדול.בכאבחייהםאתמסיימיםושניהם

המשךטעםאתשיאבדומבליבשלווהלחיותיכוליםהכיוונים,שני
ידוע.בבלתיההתבוננותוסקרנותהחיים
היא ,הילדכלשהן".התחייבויות"ללא ,ילדממניביקשההיא

 ,מצידוכתביעהבבוקרלקוםלהיגרוםחייה,רצוןאתיחדשאמרה,
ולאכזבותיהלמכאוביההמוחלטתהתמכרותהאתאליויסיט

בבואידה.ועלמתוכהצמחשמשהולהרגישלהויאפשרהאישיות
זיקנתהמפניוגםהזההמאייםכלמפניעליהיגןגםהואהיום

נמנעת.הכלתי
שפלההיאשעתההגיונית,בהנמקהכדרכי ,להסבירתחילהניסיתי
גםו ,הנוכחיבמצבנושאנועודכל ,אפשריאינושהדבר ,בעיני

יוולדהילדשגםלהיותעלולהוהתוצאהקשהמאודלךש"יהיה
היאכיצדאזראיתי ,"?המואזאפשריתבלתימציאותלתוך

גדוללצעררקשגרמווהצדקות,מנימוקיםוחדלתיבכאבמתכווצת
עמוקה.ולשקיעהיותר
ומשםלפאריסנסעההיאשבועות,כמהאולי ,מכןלאחרמהזמן

השבתיואנימזה.זהשוניםאינםשמקומותנוכחתהיאששובכתבה

עלקבלהוהיאמקום,לכלצבשלכשריונועצמואתנושאשאדם
ממושכת,גלותשלבזכותהדבריםואמרהבהאשרוכלהארץ

דרושהוגםאפשריתיותרהיאאבלמלעבה,מרההיאשאמנם
נמוכה.שלהםההגנהשחומתלאנשים
לחלוםומרבהוממנהמעצמימתרחקאנישבלעדיהאליהכתבתי

למדתייותרהרבהמאוחררקאיתי. ,כאןשובתהיהשהיאוביקשתי
בגללבעיקרככפירהלינראואזדבריהאולם,צדקה.היאכמהעד

אישמעצמישלבדמחויבות,ותחושתבילדותיבישנשתלוקיבועים
יותר.מאוחררבבכאבשלמדתיכפיהעריך,לא
במהמסתפקתשהיאואמרההחרבות,ביןככוסשם,ישבההיאוכך

תתחילהיאשאוליעודמה .ועיקרכללמבוטלשאינובעולם,שיש
 .תחזורהיאשאוליוידעתיהקלההרגשתימחדש.לציירזאתבכל
רובצתשמועקהאמרההיאהזאת,המחודשתהתקווהלמרותאך

מתייודעתאינהוהיאהקירות,מאחורימאייםאורבכמועליה,
 .זממואתיבצע
בפארקשמשלעתיםרואההיאזה,לכלשמעברסיפרהגםהיא

סגולותפעמוניותעתהפורחותובאביבמגבוה,כחסדביתהשליד
אבלהנכונה,במידההואהחוםוגםבדשאצומחותזעירותומרגניות

עין.כהרףלחלוףשיכולהרוח,מצבכמוזה
הנשיגופהואתאדומות,הירוקותעיניהאתראיתילמכתביהמבעד
הליכתהואתכמוסהתחושהשלרעדכלהמסגירים-פניהואתהמלא

מהיודעאינישבעצםוחשבתילהפליא,והחושניתמאודהמאופקת
התכופים.המכתביםלמרותלה,קרהבאמת
עצמההרגישההיאיותר.עודגדולהיההניתוקהמלחמהבזמן

כדימכליושיוצאכמיעצמיאתהרגשתיואנייותרעודמיותרת
כךכלתנועותשתיכזהבזמןלקשריכולמהמעורב.להיות

עדייןפגשהשלאכתבההיאוהניתוקהשניםכללמרותמהופכות?

בקירבתההןונחמותיהויבשות"ימיםלצלוח"כדאישבגללםאנשים
ציורובכסירנותקקאוובכוסשנייםאוובספרשתייםאולחברה
מחודשת.תקווהלעוררמתחיליםשחלקםחוזרים,

תוךאלשהוקםכמזחמרגיששאנילהכתבתיהמכתבים.פסקוואז
בודדיבשה,שלבלבהעצמומצאוהמזחירדהיםשלמפלסוהים,

וזנוח.

וכשתקעהארצהחזרהשהיאשמעתיהמלחמהלאחראחדיםחודשים
שתוכלכדיאוטובוסים,לתחנתסמוךבגבעתיים,קטנהבדירה
אוטובוס.להחליףמבלילתל-אביבולחזורלצאת
עלשרמזהעורהחלקתואתהשחורההמשיכתונתאתזכרתי

כבראבלאהבה,בטרםמבטשהשפילועיניהואתהצפויהשפעתה
לאשכברלחייםתחליףהםהניירות,גליכמו ,שהזיכרוןידעתי
 .יחזרו

אלך.לאןידעתיולאשהייתימהשובאהיהשלאעתההרגשתי
מןנשטפהוקיבתהחשמלבמכתטופלשלבהלאחרמהזמן

בהדרגה.אליהחוזרתהחלההכרתהוהרעליםהכימיקלים
 •אבוד.הכוללאושאולילרגעהוארהשהא;נלההרגשתי

שבכתובים>ספרמתוך(פרק

נכומווו
 E-39מעמ'+-סוף

אךהסלעים,אלתתנפצנהפןבהןלעצור ,אחריהןלרדוףביקשהוא
הרחיקאחדוגדיבנחושתיים.כאסורותהיוורגליונאלםקולו

שלאעינואיכתף?עללהרכיבוידביקנואיכהנעלם?אנהמכולן.
אל ,אלוהי .סמוךסלעבשןנאחזהואנס?שלאלחדאיכהתה?
עתה.ממניפניתסתר

המדרון.בלבעמדכברהוא?איפהבמקומם.וניצבושבוהסלעים
שינסהואשנשנק?לגרונוהיהמהכגלגל?הסובבלראשוהיהמה

לומצפהסגורומאחוריהאוהל.לורמזהחרבהאפיקבקצהמותניו.
ימילה.

מאחוריו ,ומשמאלומימינונפלצלההשמים.משמיהציפורחזרהואז
לאלשהות,לאבודחקהסלעים,ביןדרךלוהתווה ,ומלפניו
האפיקמעבר ,מנגדכברהנה,ההר.למרגלותהגיעועדלסטות,
כשחורשבעתייםהשחירהיריעתומאוד.ועצםהאוהלגדלהחרב,
לפתעכדם.בההמושזריםהאודםחוטיהאדימוושבעתייםהעורב
מקורהבאדמה,ננעציםטופריה ,בחזיתוועמדההציפורנחתה

הואהעצם.לשדעדבוקודחיםעיניהזגוגיות ,בושלוחהמעוקל
החרבהאפיקאתשמילאוהאבןחלוקיביןהכבדותרגליואתגרר

נכווושפתיוארצהאפייםונפלומעדנכשלהואשקפאו.כאדוות
המלכותיהחיתולאתשלמתומכיסמשךהואלוהט.אבןבחלוק
אחריונוושךאוזלים,בכוחות .בופשטדםכתם .לשפתיווהגיעו
 .בבשרוששרטובקוציםונאחזהאפיקגדתעלטיפסדם,שביל

לאוהל.וקרברפיוןהלוםמאחוריהכשהתנודדזעהלאהציפור
המולותבצוראותןחתךאחרוןבכוחבעבותות.מקושרהיהפתחו

כותנתהכלובןמבהיקריק ,אותואפףכבירריקפנימה.והתנפל
הבטחת:כה"הן ,באלם-קולזעקאיך?""ימילה!ימילה.של

נפשנו'."כלותעדעמךלהיותאבואלבדך'בהיותך
בותמכה ,אותועירסלה ,עליוהתרפקה ,אליוקרבההלובןעדנת

בדנדוניעלהימילהשלוקולהרכה.רפידהעלאט-אטבהשתרעו
בכלעמךהייתיהןקיימתי.וכןהבטחתי'כןעבר:מכלענבלים

כן,''אמנםבי?'חשתלאוכינפשנו.כלותעדלבדך.הייתאשר
 .יוכרתמחשחדלו ',כן'אמנם •גופורגע

 •פנימה.הידסהוהציפור
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אמריקאיתגלויה
 29-+מעמ'+-המשך

 ,לפרסהמועמדיםהפייטניםעמיתיועל
שביכרועלמתנצל"אנינכזבה.שתוחלתם

בכללכךמתכוון"ואניאמר' ,,עליכם,אותי
הקצרשירואתמהזיכרוןדקלםהוא ,,הכנות.

התחלתי"לאכדלהלן:הפותח"הנשיכה"
אלאמשורר;כאלברצינותלעצמילהתייחס
 ,,בלחיי.לבצבץהלובןכשהחל

שהפגינוכאלהזכושלאהמועמדיםביןהיו
האכזבה.במבחןהיטבועמדועצמיתשליטה
החשובוהמבקרהמסאיהודהזאתלעומת
שספרומאחב//י),הוא(גםבלוםהארולד

אתהחזירהאנושי"המצאת :"שקספיר

המכררבירשימתאלמאייבון""הברבור
רוחומצבכיהפרסאתשיקבלסברוורבים

שאמר'למישאמרפיעלאףזאת,"נורא".
לזכותסיכוילי"ישכיהטקס,נפתחבטרם
כנפייםלהצמיחכמובדיוקהזהבפרס

אלוהים.שלממלאכיוכאחדהשמימהולנסוק

- " 9.45בשעהמכאןשאצאלהמרמוכןאני

עמדוהוא-זכהמיכשיוכרזכלומר
מהאולם.חוצץויצאבדיבורו'

הסופרהכבוד'אורחדבריםנשאבטקס

זכהמעמדשבאותואפדייק,ג'וןהידוע

נעלהתרומהעלהלאומיהספרקרןב"עיטור
לאהוא . 1998לשנתהאמריקאית"לספרות
אתהעסיקדולףשטוםמהעובדההתעלם

אחדשכל-המוזמניםקהלשלמחשבותיו
בעדדולרוחמישיםמאותשבעשילםמהם

לסךחלקואתתרםוכךשלוהכניסהכרסיס
"קרןלמפעלישגויסוהדולריםמיליוןחצי

הוא,כשזכהכיוהזכיר'-הלאומי//הספר
שלושיםהלאומי//הספרב/ופרסאפדייק,

שסיקרודלףזההיהלכן'קודםשניםוארבע
הראלדה"ניו-יורקבשבילהמאורעאת

כילציין'לנחוץמצאאפדייקטריביון".
רחוקהמעמדאתוולףשלהזוהרתיאורו

קטן"חדרזוכר'עצמושהואממהבתכלית
פרחונייםבכובעיםספרניותקומץובוונמוך

זועקיצה ,,מתקפלים.כיסאותעליושבות

לכךכתוספתבאההחדש"ל"עיתונאי
עלקשהביקורתלכן'קדםמתח,שאפדייק

ובבואויורקד""נירבשבועוןודלףשלספרו
יזכהלאשדולףהתקווהאתהביעלטקס
"להרחיקבאירוניה,הוסיףלי'ו,"קשהבפרס.

להרשותיכולהואשלי.הקנאהרגשאת
הואלא.ואנילבנות,חולצותללבושלעצמו
ארבעתבקושי'ואני'עותקים,מיליוןמוכר

אלפים."
ודלף,שלהמוו'לעללרחםצורךאיןלא,

שזכוהספריםראשית,פאראר-ג'ירו-ססרוס:

לאוספרותנעוריםסיפורתבסיפורת,
,,גברשבית, •אצלוכולםיצאובדיונית
רבירשימתלראשטיפסודלףשלבשלמות"

ב"פרסלזכותבליגםקשהבכריכההמכר
הואזהפרסשלהמבחןהלאומי".הספר
מוט'מקדראליסשלהרומןגבילדווקא

לאהואאךשבחים~עליוהשפיעהשהביקורת
עכשיו'אםהמכר.רבירשימתאלהעפיל

גםנגמור-המהפךיתחוללהזניהבעקבות
 •הלאומי".הספר"פרסעלההללאתאנו

זהמצד
 ·-י-יי+.,.,..,..,...,,,., ... ,..,...,.,...,.,.,..,...,,..,.. ~

לזיתןעמוס
 35-+מעמ'+-המשך

(כדורעף>;מגינוסראיתןמספרים);בשני

למקשתבביטחון(הובילקמהמביתרמי
מיקוםאודיהשכן>;הקיבוץשלהאבטיחים

יואבהמקבילה>;הקבוצהשלמדריך(היה
אניכולם, .) 69-67<עמ'מרשפים"כלדמן
אמיתיים.ומקומות,אנשיםשמותסבור'

רקלאהנופלים,עלקינהרשימתרקלאזו
הקיבוצייםשורשיועומקעלהמעידהרשימה

רשימהגםתרצו'אםאלא,לורד'של
היא,איןהעמוקה.במהותהמאודפציפיסטית

הכתובהספר'ללשוןאופייניתדוגמהאולי'
דוגמההיאאבלשונים,לשונייםבמדרגים
לשוןלולבחורהמחברשלהגדולהליכולתו
-זהבמקרהודיווחיתחסכונית-הולמת
ומעניינת.יפהנובלה,ובעצםספר' .לצרכיו

• 

 4-+מעמ'+-המשך ZZI ~המלנ1ת

כרמל-הוצאתאז,עכשיו: :חוסאברהם
עמ' 72 , 1998ירושלים

 ,מספרהוס,לאברהםשלישישיריםספר
מתעורר"ואף-על-פי-כןומבקר.מתרגם

גרגרי-אחרלתורהאף-על-פי-כן,/בי
שמעליםכמות /,ובוהובתוהוהסדר

 ,) 10<עמ'הקליפות"מתוךניצוצות

מצרפתית: Iקדביןהפיהפנק:דניאל
 307 , 1998שוקןהוצאת ,בת-עדהחגית
עמ'

"ספריהטרילוגיהמתוךראשוןספר
כקלחת,רותח ...בלוויל"רובעבלוויל",
צעירים,לחסלמתחילותזקנותגברות

כתלמידילעצמםמזריקים ...קשישים
אלמושלכתמסתוריתויפהפיה ...תיכון

מתוחכם.משעשע,קצבי,הסיינה."

ארצותהארץ,כתיבת :גובריןנורית

הוצאתהעברית,הספרותמפתעלוערים
עמ' 622 , 1998כרמל-ירושלים

לחקורניסיון-ומקום"ספרות
מנסמנקודתספרותיתגיאוגרפיה

מחולקהספרספרותית-תרבותית",
כולל ,המרכזי ,הראשוןחלקים:לשלוהש
ומקום,ספרותביןהקשריםעלמחקרים

בוווהיסטוריה,ספרותביןגםו ,בעיקר

תל-אביבלתיאורינרחבמקוםמוקדש

כונסוהשניבחלקהעברית.בספרות
והספרותהלשוןעלמכנסיםרשמים
החלקבעולם.שוניםבמקומותהעברית
רשמיםובו"התיירי",הואהשלישי

 .בסיןחודשיםשלושהשלמשהות

ידיעותהוצאת Iעליתסתכלוכחן:אלדד
עמ' 160 , 1998אחרונות

קצרים,סיפורים 21 ,למחברראשוןספר
ומעסהומורשעצבבסגנוןכתובים

הקודחגברבו:מעורבביםסוריאליזם
נבגדתאשה ,אשתושלבראשהחור

שדרניתמדוזה,עםהיםחוףעלמשוחחת
במאהמותקפתאשה. ,צה"לבגלינכה

ועוד.שערים,

 ,בבבלימקלטגורן:גורמזאנויצחק
לספרותקדםבימתהמזרח,קשתהוצאת

עמ' 236 , 1998

למשפטיםמר~הביןאהבהסיפור
ססודנסתלמידה,לביןבאוניברסיטה

הססודנסעםהמפגשמצוקה.משכונת

בחייהלמהפכהגורםוהמרדןהדעתן
הגרסההממוסדת,המרצהשלהשלווים
ממזרחיותה.להתעלם

הוצאתקשה,בחיתהאברמוביץ':לשמה
עמ' 42 , 1998תג

כנפיים/מצמחתאתבוכזה/הרף"יש

עדמאופק,מדהימה/מוסהבעלות
בזעיר /תחילה,עדמתחילהאופק,

 ) 30<עמ'לשורה."שורה;ביןהרווחים

הוצאתתארה,אהבה~כה, :רףאילנה
עמ' 45 , 1998פועליםספרית

שהיאנמומדברת'היאמבינים/ולא .. ,"

שינייםקשה;פהרפה,שפהנותבת':/

יותרקשהמתבלבלת;לשוןנשברות/
 ) 39<עמ' Hהיום,לכתוב

זהותשלשאלהקפקאפרנץלייב:שרה
 , 1998המאוחדהקיבוץהוצאתיהודית,

עמ' 287

מזוויתקפקא,ביצירתהיהודיתהזיקה

קפקאשלידידו ,בדודמאקסשלהראיה
ומתרגמתספרותמבקרתרוברס,ומאדת

לצרפתית.קפקאכתבי

 , 1998מחוגהוצאתיקיצה,גיורי:עודד
עמ' 48

העבר/בנבכיהארוך"מסעשירים.

ישובועוד /ומציאות/חלוםהתערבבו
עודונותרו /הזהב/שעוןאל·המחוגים/

 ,) 46<עמ'תותים"

בתן,שלנשותיואיזקסון: .חמירון
המאוחד-ידיעותהקיבוץהוצאת

עמ' 160 , 1998חמדאחרונות-ספרי

הרומןאיזקסון.למיורןשניפרוזהספר
סבוכותיחסיםבמערכותעוסק

עוזרוהוא ,מאיר ,המספרומורכבות:

ואובססיבי.אמידעסקיםאיששלהאישי
גםמהדהדיםהסימביוטייםיחסיהם

נשותיהם.לביןשבינםבמערכות

 ' 99ינואר
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 )ביןלאואףהנשיםביןלאאצלם,מותרתזומלאכהאיןכילהאמרהואאךהציור'תורתאתלנשיםללמדחיתהמוכנה
 , ,,אהבתנו'מאוד"טובה .הפולחןוכליהעדותאוהללפיאוראותההמקדישיםהיאקטןאומניםחברנחלתכיהגברים,

בבהשירהיא ,, .כוללעיניבחוץולאהאוהלבתוך"ציירי-נאביקש:זאתעל ,,לנשימה.כאווירהציורלי"אךלו'אמרה
היריעותבמעלהסהרשסעישסעוהוא ,,חלונות.בו"אקרעאמר:הוא ,, .חושךהאוהל"בתוךהבשרניות:שפתיהאת

אותםהפשילהלרצונהלאור'אותםהזיחהלרצונהתריסים.להיותםוקרסיםלולאותלשוליהםחיברהוימילה
והיאשאל ,,ייך?נעיב"הראית ,,מציירת.לאוהלךשבאההכושית"האשה :מריםמולוהתייצבהימיםכמה.כעבורופללא
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