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במזרחילדותו-אפלפלדאהרן

מלחמתאימימתבולל'בביתאירופה
שלאחריההנדודיםהשגיח,העולם
 .בארץוהחיים

לוליטה,נאבוקוב:ולארימיר
הוצאתשטיינחרט,דבורהמאנגלית:
עמ' 352 , 1999החרשההספדיה

המופתרומןשלמחודשתהדפסה
הומברטשלמסעםאודותעלהנודע

ברחבילוליטההחורגתובתוהומברט
אמריקה.

מגרמנית:מחיקה,ברנחרר:תומס

 , 1999שוקןהוצאתכרמל,אברהם
עמ' 302

מוראו'פרנץ-יוזףשלואחיוהוריו
דרכים.בתאונתנהרגיםהמספר,

אחוזתאתשניםלפנישנטשמוראו'
אליהשבעלית,באוסטריההמשפחה,
פנימעלאותהלמחותכדימאיטליה

יסודעלרומן .ומהזיכרוןהאדמה
הקיצונייחסואתהמבטאאוטוביוגרפי

מולדתו'לאוסטריה,ברנהרדשל
היוםשעדהנאצים,לפשעיהשותפה

באחריותה.הודתהלא

במשךהסתיימה.שהמלחמהלדעתבלי
המתמשוטטולילותימיםשמונה
התכליתחוסרעלמחייו.ונפרד

שבמלחמה.

קדמזסנישואיקאלאסו:רובוט
אלטרס,אלוןמאיטלקית:והרמוניה,שלאוריסיאחאקסזדוס:קניוק:יורם

 348 , 1999לספרותמחברותהוצאתהקיבוץהוצאתאמיתי,סיפורמפקד,
עמ' , 1999די-נורדניאלה-המאוחר

נשאלתהכול?"החל"כיצדהשאלהעמ' 269
יוצרקאלאסוהזה.בספרושובשובקניוקמוותרבההראשונההפעםזו
שלה"מטמורפוזות"עםדיאלוגיםיוסישלסיפורוהרומן.מתכונתלע

"האיליאדהועםוסבידיאו"הנודדת"חיילירושלמי'צבר Iהראל
עם-הומרוסשלוהאודיסיאה"שלהלילה"ו"פלוגותשדהיצחקשל

ומעשיארוטיקהרציחות,חטיפות,המעפיליםאנייתמפקדוינגייס,
אתומוביל Iהיוונישבמיתוסגבורהאקסודוס.

והרמוניה,קדמוסנישואיאלהקורא
ביןהאחרוןהמיתולוגיהמפגששהםהעבריתהסיפורתשקר:גרשון

האדם.לבניהאליםהקיבוץהוצאת ,]ה[ 1980-1880
עמ' 616 , 1999המאוחר

"בהרבה-בסדרההאחרוןהכרך

דן-צדדיות"בכניסותאשנבים

בשנותלפרסםהחלושרובםבסופרים
ופרקיםכללימבוא .ואילךהשישים

שלהמרכזייםלסופריםהמוקדשים
דוד Iתמוזימיןנבגהחלהתקופה,

ובניכהנא-כרמוןיהושע, Iעוז Iשחר

בן-נרשבתאי'ביעקבוכלהדורם
וצלקה.

מאנגלית:החשכה,לכקונרר:ג'וזף
כרמל-הוצאתרהט,אופירה
עמ' 128 , 1999ירושלים
המאפליה><לבלרומןחדשתרגום

על-ידישנהעשריםלפנישתורגם
החובלרבשלמסעואבישאול.מרדכי
שלהג'ונגליםתוכניאלמולו

השנהבסוחרשלבעקבותיו-אפריקה
הסיאוב,אתבעיניוהמגלםקורץ'

והניצול.השחיתות

הרעב,שלגלגלוואייחו:ססאר
הוצאתניצן-קרן,טלמספרדית:

עמ' 82 , 1999לשירהקשבסררת
הפרואני,המשוררשלמשירתומבחר

בחייועוררהששירתו ) 1938 • 1892 (

נחשבהואוהיוםועוינותמחלוקת
"בלילההמשוררים.מבכירילאחד
הרקהלצדמתנשף;שעוניהזה

אקדחשלתוףכמו /המאפלת,
לונמצאהולאהדקתחתהסובב/
הלבן'הדומם,הקרב /עופרת;
<עמ'מכוונת"אשרעיןהוא /הדומע,

19 (, 

סינגל'אתסינגלקארח:לחג'ון
 , 1999כנרתוייס,בועזמאנגלית:

עמ' 332

באנגליההמתרחשפוליטימתחרומן
לההפוסס-קומוניססית.וברוסיה

שביןהקשריםבטיבגםעוסקקארה

הבצעותאבהשבעאירופהמערב

והמתמוטט.האנרכיאירופהלמזרח

מהעולםדימוייםשקלובסקי:רחל
פועליםספריתהוצאתומירושלים,

עמ' 31 , 1999

ובסקי'שקללרחלראשוןשיריםקובץ
ספרות.כמבקרתיותרהידועה

אךלירושלים/עליתישלאשנה"זה
שישמאוד;קיימתשהיאשכחתילא

רגליים;עליההמציביםאנשים
ואני /הכבוד;מגודלורחימובדחילו
נותרהאךשלי;באוהלבקושיניצבת
אתמחדשלראותהתקווה;בלבי

<עמ'קריעה"ולקרועשלי;הכותל
15 (. 

הדודשלמותוביילין:יוסי
 ,-21הכמאהיהודיםמאמריקה,

ספרי-אחרונותיריעותהוצאת

עמ' 240 , 1999חמר

נפשחשבון-והתפוצותישראליחסי
מודאגיןבייל .לשינויוהצעות

כמגמההתפוצותיהדותמהתמעטות

ומעלההשלישי'האלףסףעלנמשכת
התופעה.ממדילצמצוםהצעות

שלאצבעוטביעתשיפמן:סמדרכמדבר,קוראקולסיגו:,ומיניק
המאוחרהקיבוץהוצאתהמחבר'הוצאתבת-ערה,חגיתמצרפתית:

עמ' 223 , 1999עמ' 163 , 1999שוקן

עללעמודמנסהשיפמןסמדרהמפרץ'מלחמתבימיאמריקאי'חייל
פרקנושלביצירתםה"קבוע"יומיים,כעבורומתיחידתואתנושט

(המעטה)המינגווי(אוקסימורון),

(היפרבולה),שלוומאיר

הוצאת Iבעזרייךחסדמגר:איל
חמרספריאחרונות,פרוזה-יריעות

עמ' 344 , 1999

לספרותמורהמגד.לאילרביעירומן
נתוןבמסגרותלהשתלבהמתקשה
מאשתו'כואבתפרידהשלבעיצומה
לחייו'תלמידתו'עומר'כשנכנסת

נסועהרומןלזנזיבר.איתהנוסעוהוא
מורכבתישראליתבמציאות
שביןביחסיםונוגעוצבעונית,

מתמיד'בחיפושלספרות,מציאות
באהבה.

ותוספות,פירושללאקאלו:שלמה
עמ' 159 , 1999רע"ת,הוצאת

שיחותתמציתשהםקצריםקטעים

לתלמידיוקאלושלמהביןשנערכו
כאלוהים,ומגוונים,שוניםבנושאים

ומדע.קולנועואףיחסיםאהבה,

מרוסית:רע,ארמוןפלווין:ויקטור
 , 1999בבלהוצאתשפירו,מולרובאן

עמ' 211

הואקוסמונאוס.להיותרצהרעארמון
ומיועדלטיסהסודיהספרבביתלומד

הירחאלמסעהתאבדותית:למשימה
גםכוללהספרבלב.דהלוךבכיוון

רכבתעל-צהוב""חץהנובלהאת
ועליהאינסופי'במסעהנוסעת
הנוסעים,שלהשגרהחיימתנהלים

לשום-מקום.בדרך

ספרית Iהשביעיהשדיובל:שושנה
עמ' 250 , 1999פועלים

שלחייהחידתאתלפענחמנסהעמוס
ואמניתסגורהאשהאמו'פולה

אתחושףהעבראלמסעומתוסכלת.
באירופהיהודיתמשפחהשלקורותיה

מערכתואתהעולם,מלחמותשתיבין
-האחיותשתישביןהטעונההיחסים
ואנה.פולה

הוצאתיקר'אהובמיטלמן:איריס
עמ' 212 , 1999כתר

אשהשלחושפניהיזכרותמסע
שהיהמישלמותוערשעלצעירה,
רבות,בשניםממנההמבוגראהובה,

מהלךעלמכרעתהשפעהשהשפיע
חייה.

סררהריתמוס,עוד'שאול:בןמשח
המאוחרהקיבוץהוצאתלשירה,

עמ' 80 , 1999

בןמשהשלהאחד-עשרשיריוקובץ
בחלום/יבואומלאכים"כנפישאול.
כמוסתאומשל;שהואחלוםויציירו
תלאט/אהבהזמן;יעצולפיהפלא/
המליםרק /ברוגזה/אפילותנוח
 ,) 27(עמ'קשורות"עודן

המיטיב,כחושךליטבסקי:צביה
 80 , 1998המאוחרהקיבוץהוצאת

עמ'

 /קרום.להיותחזרו"המיםשירים.
עללאטו;התפזרהעורביםמשק
המתאר"מושלמותהגבעותאדמת

 .) 48עמ'(נרקיס,

4 
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פגע-וברח

הספרקסטל-בלום:אורלי
קסטל-כלום,אורלישלהחדש
כתרהוצאתכותריםסררת

עמ' 204 , 1998

בלום"קסטלאורלישלהחדש"הספר
מעלהמרפרפתקלילהסבוןבועתהוא
מיןהואבתוכם.ולאהדבריםפני

 1כמובן Iטרנדיונוראחינניקישקוש

גםמיידיתשמחמיאיםהטקסטיםמסוג

אפשרשאיכמעטלקורא:וגםלכותב
רקולורע,נוראמשהועליהםלהגיד
ובעלימתוחכמיםכךכלשהםמפני

הטרנד Iבקיצורעצמית.מודעות

נגדלצאתאמורהטקסט .בהתגלמותו
הטרנדנגדהיא,באשרהטרנדיות

 1הריקני ,המודרניבקיוםחייםכדרך

יוכלכיצדאבל-ונו'ונו'האפסי
עצמוכשהואזובמשימהלעמוד
קסטל-ומייגע?ארוךאחד"טרנד"

באהאותובמקוםבדיוקנכשלתבלום
לתקוףמצליחהאינההיאלהתקיף.

העבריתבסיפורתהטרנדיותאת

עצמו.הטרנדשלבכליםהעכשווית,
קסטל-בלוםמוכיחההשמיניבספרה
משתיתההיאעליוהזה,הדלשהטרנד

הואדרכה,מראשיתכתיבתהאת

עלובהכסותלו;ותודלבאמת
קוצראתרקשמוכיחהמחמיאהובלתי

הנ"ל.הספרותיהטרנדשלידו
מיתמם,הכאילוהמתפלסף,בדיבור
קצותבשוליקסטל-בלוםמגרדת
הישראלית,החברהשלהעצבים
רצוישבאמתכואביםמקומותבאותם

משמעותאיזואבלבהם,לגעתוחשוב
מתמצההיאכאשרהזולנגיעהיש

בבועתואינסופיתכפייתיתבחפירה

התחושהביעברהלרגעיםאוויר?
במשהונוגעתכמעטהיאשהנה,

אתלהסירמצליחהכמעט Iמשמעותי
מעלהבולשיטואתהטרנדואתהשטיק

היאמעטעודשהנה,הדברים,פני

ליותגידבאמתחמורלמשהותגיע
בסוף,אבלהקיוםעלעמוקמשהו
הבלה-בלהבמסגרתנשארהכול

מאתייםקראתיהיטב.המסוגנן

-שמישהיוהרגשתיפקססשלעמודים
כשרוןחסרתמחברתדווקאלאושהיא

נראהזהעלי.עבדה-גרפומניתאו
פנויות,שעותכמהלהשהיוכאילו

הזה,הטקסטאתוכתבהישבההיאאז

 1לעצמומודערהוט, Iכאמורשהוא,

הלב,עלידעםאבל,-משהומגונדר
כלמהבשביללטרוח,מהבשביל

הטארארם?

הואקסטל-בלום"שלהחדש"הספר
מגרה.לא Iובעיקר Iאנמיחלש,טקסט

במשהולגעתמצליחכברכשהואגם
הלאה,להתעופףממהרהואחשוב
האופנתיתהטרנדיותכמובדיוק

תוקף.בכלהמחברתתוקפתשאותו
פגע-תאונתמזכירשהואכךכדיעד

 1משהושרבטהראתה,באה,וברח:

גםשהיא Iהרומןגיבורתוהלכה.
קוצרשלתחושהמתארתהמספרת,
נפשית,אסטמטיותמעיןנשימה,

אחרמהרדיפהכתוצאההנוצרת

היאואאוטיות.איניותטרנדים,

עלומוסרפתמבולבלתחברהמתארת
שלהמהסממניםכשחלקקריסה,סף

הישראליתבמציאותמעוגנים
שלהמצאתהפריוחלק,הריאליססית,

 1למשל Iהריאליסטיברובדהמספרת.

הידהודהממשלה,ראשרצחמוזכר
התמונהובעומק ,הפוליטילמצבקלוש
העולםלהתמוטטותגםאיזכוריםצצים

אומורואלדדרצחכמושמסביב,
קלחישאך .לשעבריוגוסלביהקריסת
הריאליסטייםהסממניםגםנארגים
האופייניהאלססי-סוריאליססיבאריג

אותוקסטל-בלום;שללכתיבתה
חוקיםבעלומעוקםמעוותעולם
אתבמוזרויותיוהמהדהדמשלו,

במציאותמזההשהמחברתהכאוטיות

המצאותמיניכלשםיש .הישראלית
משערתאני(ואגב,וחינניותחמודות

מכוונתהההיפךבדיוקיצאשזה

הטרנדכמוהמחברת),שלהמקברית
אותןוחבריה,הגיבורהאתהמעסיק

עולהאינושגודלןננסיותג'ירפות
מנפטניזונותוהןסנטימטר 20על

עושההטקסטמרביתאתגולמי.
הזה,הטרנדאחרבמרדףהגיבורה

מגוחךהואבספרהטרנדיםיתרשכמו

הרדידותעומקאתומחדד ,שחרוחסר

הגיבורהשלהנפשיהעולםשל
אחדבכלהעולההשאלהוחבריה.

האם-קסטל-בלוםשלמספריהואחד
בכליםהרדידותאתלתקוףאפשר
משנההזהבטקסטמקבלת-רדודים
שלידהקוצראתומדגישהתוקף

שהיאהדבריםעםלהתמודדהמחברת
פעםאחרפעםבהם.לנגוחמתיימרת

והכואבהכןרצונהאתבטקסטזיהיתי

אתהבולשיט,אתלתקוףהמחברתשל
אתהרדידות,אתהקלישאות,

והמקומםהמרגיזהכלוםואתהאפסות
באיזה ,למשל"הנה :אותנושעוטף
הממשלה?ראשרצחעדהייתיטראש

מלה.לאזהקרשיםננעלתי.לאמהעל
לטרנדהזהמהטרנדנסחבשליהראש

ואזבאה.אניאנהידעתיולאההוא,
 ,ליכואבלעצמיואמרתיהרצח,היה
בביזנסאניבעניינים.אניעכשיואבל
כנראהאבל · ) 97<עמ'החיים",של

וקלושרדודסרנושלבכוחושאין
הפושהוהעליבותהרדידותאתלנצח
קססל-בלוםשלהנוכחיוהטקסטבכל;

שלבכוחושאיןהעובדהאתמדגיש
 •עצמו.אתאפילולתקוףהסרנו

הטכניקהפלאי

 ,עליתסתכלוכחן:אלדד
אחרונות-ספרייריעותהוצאת

עמ' 160 , 1998חמר

שסחי,אנירדוד,אניעלי,תסתכלו
זה.עםליוסוב Iלהגידמהליאין

הואכלום,בואין ,עליותסתכלו
הזההספרבזה.גאהוהואכזה,באמת

מביכהכלרמיותשלעמודים 160הוא
עודמביכהאופנתיותעלהמושתתת

ויימוגוקצתעיכלהמחבריותר.
כמהבלום,קסטלאורליקצת ,קארבר
שלטיפ-טיפונתואוליקרת,אתגר
ולשם •ספרוהוציאערבב Iויןלחנוך
לקרואלימתחשקאםהרימה?

ללכתממניימנעמהקארבר,ריימונד
הסיפורעצמו?למאססרוהיישר
מסתםיותרבוישהקובץאתהפותח

אתהמאפייניםוסממניםטכניקה

העתקכמונראההואלמעשהקארבר.
מסיפוריולאחדודהויחפוזשמש

הלאה,המשך .קארברשלהקצרים
ביןמזיגהותמצא ,השלישילסיפור
ופתאום Iויןללחנוךקרתאתגר
בלוםקססלאורלישםמבצבצתאפילו

שלה.הסוריאליססיותההבלחותעם
מפה,יבותגב .ונמשךנמשךזהוכך

 ,אמיתידברושוםמשם,השפעות
עצמו.משלאותנטי,

כלאתהמעסיקיםהנושאיםקשת
העברית,בסיפורתהצעיריםהכותבים

רעועיםיחסים :כהןאתגםמעסיקה

משפחותבתוךזוג,בניבין

נכתבהרבה Iלקויבאופןשמתפקדות
באיזורהקיומיתהבדידותעלשם

המאודהנושאיםשארוכל ,האורבני
זה ,אופנתיזההאלה.פוטוגניים

בספרהופכתהרזהוהשפה ,טרנדי

הסיפוריםמושתתיםעליולכליהזה
עצמו.לדברהופכתהטכניקהכולם.
אילוסטרציהמשמשתהרדודההשפה

שלעסנואחריהגיבורים.שללחייהם
בעשורספריםהרבהכךבכלזהאת

שהםוכאלהבוסרספרי Iהאחרון
הדלההשפההופכת ,בוסרפחות

הטקסט,למוקדהעניין,לעצםלעיקר,
חוסרשלסרגשהיאלמשמעות
האנשיםביןהדיאלוגיםמשמעות.
בחוסרבריקניותם,מהדהדים

לספקואמוריםשלהם,המשמעות

והסתמיותהריקנותשלמראה-מקום
אפיוןטכניקתאתהגיבורים.חיישל

נופךלקבלשאמוריםהדיאלוגים,
סתומיםשהםמרובאבסורדי

מחנוךהסתםמןכהןשאלוריקניים,
כזהלוויניחנוךלדיאלוגדוגמהלזין.
 n"לאן?כהן:שלהסקססמתוך

לנסוערוצהאת"למה, "."ללונדון
לא"אנינוסע."אתה"אםללונדון?"

"אתהלא," nנוסע?"לא"אתהנוסע,"
 :"יכול.שאניכמה"עדבסרח?"
הופךשהיהכזה,שטקסטהיאהבעיה

שללמופתלזיןחנוךאצל
סתםכהןאצלהואאבסורדיות,

כהןאלדד

 *ן• uתםתנדו ~

חוללגרוסכמוומעצבן,משמיםקמעט
בשיניים.

מאחדעלי""תסתכלוהביכוריםקובץ
והמכשלותהמגבלותכלאתבתוכו

כמונראההואביכורים.קובץשל
שנכתבותרגיליםשלמקריתאסופה
ופוריהשאפתניתלימודבשנת
בוישיוצרת.לכתיבהבסדנהבמיוחד
בסגנונותלכתובבסירנותשלמכלול
ובסגנוןכזהבסגנוןלהתאמןשונים,

בעיקר ,(לצערימפגיןכהןכזה.
האדולסנסיים.להטוטיואתלעצמו),

עללרכובלמדעתהשזהילדכמו
שלללפנינומפגיןהואאופניים
תסתכלואמר,כאילורכיבה.סגנונות

דיאלוגים,לכתוביודעאניהנהעלי,
סוריאליזםמקטעימגניבאניהנה

אנירוצהאניאםותראו,לטקסט,
ליבאואםוקצוב,קטועלכתוביכול
קולמוסבמשיכתלכתוביכולאני

שאינונשימהקצרבמשפטאחת,

כקוראת, .האחרוןבסיפורכמו ,נגמר

שאניהיצירתיתלמעבדהגבוליש
כתיבהלמעבדתלעכל.מוכנה

לישאיןבאמתזה,מסוגראשונית
עושהההוצאהחיתהסוב.ורצוןכוח

אתוממתנתמעכבתחיתהאםסוב

אולי ,להבשיללונותנת Iהמחבר
בכתביקודםלפרסםאותומעודדת

עליו.להסתכללעולםשיתךלפניעת,
לעטיפה:דווקאכאןינתןלשבחציון
אתלקחתהקוראאתמגרהבאמתהיא

 •לידיים.הספר

ישראליעל
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הלחםכבוד
לחלוםוההצדעה

החלום,לחםהראש:בןמשח
עמ' 42 , 1998הנשמההוצאת

שהבעירהיווניהפילוסוףהרקליסוס,
-600בכברהאנושיתהמחשבהאת

כיסודהאשאתהניחהספירה,לפני
התבערהאתראההואבאשהעולם.

ולהפסידלנצחהיכולתואתהקוסמית
למשל'האש,אחת.ובעונהבעת

רגעאךומנצחת,שדהשורפת

העלמותרגעגםהואהשדהתוהעלמ
"הכולהפסדה.רגעמכלויותרהאש,

וזרימתאחר'במקוםאמרהוארם"'וז

המרהיבההכפייםמחיאתהיאהאש

בעולם.
אתשקראתישעהבהרקליטוסנזכרתי
משהשלהנפלאשירוהאש","סעודת

הראש:בן

היםעלבערה"הספינה
לבנואמרהאבו

היםאלשנקפוץמוטב
כאןשנישרףמאשר

לכרישים.סעודהנהיהלפחות

הבן:אמר

סעודת-האש?"נהיהשלאלמהו

האבביןמתנהלהמחשבים,בשפת
בשפת .מחדלבברירתןודיוהבן

ויכוחהשנייםביןמתנהלהשירה,
שיניבעדהאבהמזבח.סוגעלסטיימ

אתלגבוררוצהוהבןהכרישים
אתמסייםהראשבןהאש.להבות
לרגעהנראהשאלה,בסימןהשיחה
הזהבמקרהשגםברורלהבה.כסימן
לאשלהשהניצחוןברורתנצח,האש

ונעלם.גלויהכולסימנים.ישאיר
הזה.בשירלפתוחבחרתיבמקרהאל

ואפילוהדילמההאש,ריקוד
יכולים Iבושישהסמויההאירוניה

משה .הספרשירילכלזינוקקותולהי
אתהתעתוע,אתאוהבהראשבן

מזמןיצאוהקריאהשסימניהתחושה

"ידהשירה.שלהפיסוקמסימני
"היאאחר'בשירכותבהואימין"'

"היאהשביחובשורהשכותבת"היד

"היאהשיר:ובהמשךשמוחקת",

אתשעוצרתהיאהפצצה/אתשמכינה

הפצצה".

שלתעתועאינוהתעתועמיד:ויאמר
תחושהעםמתכתבהואלונה-פארק.

אתמחפששעדייןמישליותרקהועמ
לא .חייובדרכוןהאמיתיתהחותמת
ומספרילאחדהראשבןקראבמקרה
בןקראבמקרהולא .המהגר""קינת
"מזוודה".הספרמשירילאחדהראש

יהאקזיסטנציאליסטהביתהיאהמזוודה
דהומזועמינושאי"אנ .וייחשל

מקום/לכלאותהלוקחאנידית/יתמ
לרגעמחכהשאלך/רגעלמחכה

מעירת/יבלמביתי/ותאוקסליש

 ," ...למדינהממדינהלעיר/
תוכןאתהמחברמקטלגהשירבהמשך

בגדים,צעצועים,בהישהמזוודה.

המדינההיארגוע.נהרואפילוכעסים
נשיאהלהיותיכולשאתההיחידה
שבוהרגעהיאשלה,הנתיניםואחרון
ללחם.אותהלהפוךחולםבאמתאתה

ולזכורבולנגוסיכולשאתהלמשהו
משלה.אדמהלהשישהחיטהאת

הפיסיתהמזוודה,ובינתיים,

מזיכרוןאותהמסלסלתוהמסאפורית,
"כבודנקראהזכרונותאחדלזיכרון.

דודועלמספרהמשוררותרבות",
נניסבריוויירההפוגשהגינקולוג

בגילילדעםחמישיםכבןאיש
הואאםהדודאתשואלהאישהעשרה.
שהדודלאחרמובס.שוקרוןדוקטור
לוואומרלילדהאישפונהמאשר,

זה / 1הידאתלותנשקעכשיו ... "
עולםלעולם".אותך/שהביאהרופא
הזה,המקריבסיפורמסתתרשלם

ידעלרגעעודשתבואוהנשיקה
רקהיאבשיר.תהיהלאהרופא

שמשאירהרווחהיאמדומיינת.

היפההרווחהיאלקורא.המשורר
הספרובשיריהזהבשירשישוהמרגש

 •החלום.לביןהלחםביןהאחרים

סומקרוני

למעוףגעגועים
נחיתהאברמוביץ':שלמה
עמ' 43 , 1998תגהוצאתקשה,

גובהביןלשמים,ארץביןהמתח
לחוסר-שליטה,שליטהביןלעומק,

הרובדביןלנחיתה,המראהבין
היסודהוא Iלרציונליגשיהר

שלשירתומושתתתעליוהדומיננטי
 :השביבספרוביץ'אברמושלמה

 .קשה""נחיתה
זה,במישורואחריםאלההפכים

בכלניסוילידיבאיםומשמעותם,
כמובשיריםברודה .שורהלכבר'שי

עלשגזרבתכתיביםואבמסגרותנעול
קשהמציאותמתוךנגזרואו Iעצמו

בכוחותהמתנגשתפנימית><בעיקר

בעוצמה,בוהקיימיםוחזקיםנגדיים

למעוף,השואפיםכוחותאסורים.אך
אלוחסר-גבולות.ולניסוילפריצה
מוכנעיםאוה"חומות"אלנהדפים
המשמעת,ההכרח,על-ידיבקלות
הצעד / 1נגרר"התיקהנכון:הסדר

 /ההליכה.דרישותמדביק;לאהגדול
שסרנואתעכשיו;אומריםגבהים

בדרךבקיומה.מודהאימה Iמכבר

חורץאתהגזרה/מחוזאלההולכת
המלווההחומה /.לעצמךגורלות

להתמיד/ההכרחשותקת /המתגבהת
כמראה"גליךלדהנפרשת /,הדרךבזו

הדואליות ,) 14עמ'עכשיו",("קטן
ניסוילידיבאההשוניםהכוחותבין
דוגמתמוחשייםבאובייקטיםגם

"דרישותנגדמתמרדשכמו"התיק"

כמומופשטיםואובייקטיםההליכה",
לעמודמצליחשלאהגדול""הצעד

מהמסגרת,יציאהכמעטכאןישבה.

בדוגמהלפריצה.ממשיניסיוןלאאך
איךלראותניתןלעילשצוטטה
מכלמהמסגרת,מהכללים,החריגה

לשנימתקיימתשנגזר""מה
ל"עמידהבהתנגדותהכיוונים:
באי-רצוןהפחות'לכלאובדרישות"

לניסוי:המתקשרלכך'ביחסניכר
שלאלהשיג,הניסיוןלעומת"נגרר",

למוטיבציההמתקשריפה,עולה
למרותהפרדוקס,למרבהההפוכה.
המאודוהתחושההגדולהעצב

 1נתוןלמצבהמתקשרתפאסימית·

שנתפשמהסוגלחופששהכמיההדומה
חזקהמהשירים,בחלקהדוברעל-ידי
אתשמייצגמהלכלמהכמיההפחות

מהווההמלהאםלמשל' .היפוכו
היאפנימית,מסרהלהשגתכליעבורו
שליטהכאמצעיאותומשמשתדווקא
חוסר-להשגתכאמצעיולאמעשית
אתלרסן"במלה/שב"מעוף":שליטה
 ,) 21<עמ'הקמט"

ב"ארץהקוהרנטית,המודעת,הבחירה

גובהשהיאהמחירכוללהגזרה"
ברובדמוצבתאינה Iמהדובר

באדזנזבץמהוש

קשהחיתהנ

השירהשלהתרכביוגםהפסיכולוגי
 .ממשיקונפליקטשלהאחדכצדו

אךשנעשתה,בחירהשלהיאהתחושה
מימכך'יתירהשלמות:מתוךלא

שמתבונןמיבדיוקגםהואבהשבחר

ביקורתית,מאודבעיןמבחוץעליה
"שלמהמפוכחת:ומאודמודעת,מאוד
בסחרנומגבהיבמראה/בימביס

דמעהמזילשלמהעתהמתורגל/
הסודרבשלמה;ומביסגלויה/

שורה/קצרתבאמירהדמעותיו;

ובתמים,באמת/מאמיןשלמהואילו
הואבמראה/דמויותיוהסוקרששלמה
בחזיתה"ניצבאמונה/שבאפסשלמה
בשיריםכמוזה,בשירגם .) 7<עמ'

מולאלהשליטהאלמנטמוצבאחרים,
ומעל Iברורבאופןהשליטהחוסר
והמבקרהמבוקרשלהעלמנס Iלכל
אתהקובעהוא"שלמה" •אחדהשם
זהוגםעצמו,שלאי-הסדרואתהסדר

שלתפקידה .לסדרלעצמושקורא
העיצובשלבהקשר"המראה"
אתלהכפילבעיקרהואהאמנותי

האחת,שבדמותהדמויותפיצול
וכךומוחשית,מורכבתתמונהלבנות

ההתייחסותאפשרותאתלהרחיבגם
ביןהבדליששונות.למשמעויות

המשתקפת,לדמותהמתבוננתהדמות
אמיתיתמציאותביןרקשאינוהבדל

ביןהבדלאלא(ההשתקפות>למדומה
הדמותהדמויות.שלהממשיתהעמדה

אתובאמונהבנסחההסוקרת

חסרתמהדמותשונההשתקפותה,

זהשירבמראה.המשתקפתהאמונה,

יחסיםולוגי'בהירבאופןמשקף,
לרבדיםהקשוריםמאודמורכבים

המוכריםומציאותייםפסיכולוגיים
הואהשירשלכוחואבל Iאחדלכל

ואףהדבריםאתלפשטביכולתבעיקר
ומוחשית.משמעותיתתמונהלבנות

והאחיזהל"מעוף",הגעגועים
מישלגדולבכאבמלווים Iבשרידיו

איננו"הגילבו:מפרפריםבהםשחש
 /הלועגהזה,למסע /,הזמןגםשותף/
 ,) 10(עמ'לשמים"מיםביןלמפריד

 /נוצות /ברכיים,כושלות"מלים
בימבשילות /בשעווה,קשורות
נשוך-"בסיון ,) 13<עמ'קשה"נחיתה

ההמראה"נחישותלשמרשפתיים/
לחייםנדונותי"אני ,) 11<עמ'
<עמ'גבו"אלהצמודאדםחיי /האלה.

השירייםמהניסוייםחלקאלה .) 17
הגדולהכאבאתהממחישים
המימושבאי-יכולתאו Iשבוויתור

בוביותרהחזקשהיסודהחלום,של
מכבליםלהשתחררהשאיפההוא

הכתיבהוהמציאות.הנפששלכלשהם
הממושמעת,הדייקנית,הסדורה,

זווהיאבשיריםחוזרכמוסרהמופיעה

מציאות,כבליאותםאתהמייצגת
לעומתה •הנכוןוהסדרההכרח
הגבולות,פורצתהאחרת,הכתיבה
ההיפך.אתמייצגתעל-ידה,המוכנעת

• 
גורכיץ'ניצה
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לאהזמן"נהג
עוצר"

יזןא~אסתר

חולמוצאי

ספריחול.מוצאיאיידן:אסתר
עמ' 104 , 1998 77עתון

אתמציידהספראתהפותחהשיר

חידה:לכתבמפתחבמעיןהקורא
אתמתארהואשירה.לקרואכיצד

לדרוךאותה,ליישרשישהקשת,
כמוה,דרוךלהיותובעצםאותה,
והיאהבטחה;מילויאואהבהלקראת
זהשבשמים.הצבעיםקשתאלאאיננה
לשמימיארציההופכתהשירהכוח

גםכךהמלים.באמצעות Iולהיפר
שבספר,השניבשירהאדמה

ימיועדהבריאהמימיהמתקיימת

ש"ניסוהאסטרונאוטים,החלל,נוסעי
לה"איןכיואףוחזרו",ממנהלקפוץ
מתרצה/[היא] •••עצמהמשלדיבור

עד •••פיךלנשיקות, Iלצעדיך /
נראהפסוק,סוףנקודתבליגםיום".

בו Iהאחרוןהחייםביוםמדוברכי

זהלוקח.ממנה Iאדמתואלאדםחוזר
המשךמפניהקוראאתלהזהירהמקום
לקרואמוטבלך!לאטחפוזה:קריאה
הדף.אתתהפוךבטרםנוספתפעם

הניגודהואחול""מוצאיהספרשם
יוצאיםהחולין Iכאןהשבת.למוצאי
החידתייםהחייםשבתנכנסת,והשבת

שלהםהשורשגםשאוליוהמיוחדים,
שעראתהמעטרהאשהפסל •אחדהוא

ארוך;בחוטהמארגאתסורגהספר

חתוךהאשה,שלצד Iהיווניהעמוד
והאשהבלימהעלונשעןברגלו

אצבעותאתמניעהכאלוהמפוסלת
הנקלטת.השירהבקצבאולירגליה,
מקוםגםהתופס Iלנכדמוקדשהספר
שבועיים<שלפני 1"רגליובו:חשוב
הצדק;אלמטפסותשפיר)/מיבחשו

אמתכמהפטמה";לושולףוהצדק /
פטמהבין"מבחיןביונק,ישאירונית

והעולםאמת//לפטמתגומי/של
 .••פיואלמובל;נתפס/החומק/

ביןיהיהכשיגדל,הכאב".מופגוכבר
אותם/השאירש"אלוהיםהגןילדי
לעולמותהלך /צעצועיםעם

בינתייםלעבודה.// /האחרים/
תפוחים"בינתיים/נחש/השאיר

 .) 32 , 31 , 30<עמ'

שהיאהריהנושאים,בחירתמבחינת

מוכרתמציאותאלומחוברתמגוונת
באקטואליה,נוגעתהמשוררתוברורה.
 1החברתיבמצבבפוליטיקה,ביומיום,

לשונית,מבחינהזאת,עםבארוטיקה.
דו·במליםלעתיםהמשוררתבוחרת

של"חגורהלמשל:כמו,משמעיות
כי ,) 9<עמ'רחמיה"פתחיעלצניעות
הרחמים.שליחידלשוןהיאהרחם

צבועיםשגרתיים,לאהדימויים
הירוק"האישלמשל: Iבהומורלעתים

שאתאיךושרק/אלינכפףברמזור/
 .) 18(עמ'נדלק"כשאניהולכתתמיד

מלאה,עשירה,אייזןאסתרשלשפתה

ב"שלט·רחוק"מעלההיאלכן.קודם
הקורבנות,המוןשעראתהזמןלש

ברזלשלבאותיותמתנוססתשעליו
"נהגאבלמשחררת'.'"עבודההסיסמה

"עתיד"קווכלעוצר"לאהזמן
ונרשםוצףמפוענחבכף-היד,הנחבא

הזמןתפיסתאותה ,) 81(עמ'כעבר

"אבגוד : 83שבעמ'בשירמתמצתת

יעיר;והוא/ /לילי;עםביומי/
שנתי;צוואותעליחתיםאותי/
וישאל:צוואר;אל •בחזיידוישיט
עבר,"יומיואומר /יומך/עבראיך

תפיסתזמןשעותכמהמביעותכך

לסף~ר! /"לכיההפנייהאתחיים;
 ) 89(עמ'וחתום"ארוז Iזמןלךימכרו

אינוהזמןברצינות.לקחתאפשראי
בשליטה.ואינוארוזאוחתום

עוסקתהספראתהחותמיםבשירים

המוות,שלבנוכחותוהמשוררת
המוות"עם"משחקיםבפואמהבעיקר

מודעותמתוךשוב, .) 84<עמ'

מילותשלגםלזמניות, Iהזמןלנזילות
 •..בעפעף/בועה •אכנס ·"השיר:

 / ...רגע ...צלקת / /...ואסתלק
בעין,"

הפעםאדרשהסיכום,אלבאאניואם
העטיפהבשער Iהעורךשללמילותיו
חזקהשירההמציינות Iהאחורי

מהצטעצעותהנמנעתוייחודית,

ולביטוילדיוקוחותרתלשונית,
 •מרענן.שירי

שתלשמואל

נדרשתהיאאיןהחיים.מהמולתבאה
מתוחכמים,השיריםלעתיםלחריזה.

כמולאט,כאמור,אותם,לקרואויש
רוצה"לאמורחבים:אפוריזמים

 .כפותיוקוערהסוד./ .לישון;
כסי //.ולקרכיבוכה / 1לחפון

<עמ'אדמה"סביבו/הדקי/אותו.//

הקצרהשירהשורש""מןאו ,) 47

 •עינונותןהצער/ ·" : 42שבעמי
הצערזהו ,) 42(עמ'חותם" /בצעיר/

כברהזקןכאילוהצעיראתהפוקד
"חותמו".הצערואין Iלצערהורגל

הקשרגםהואזהבשירהמיוחד

 .וצעירצערהמליםשלהאחדבשורש
מעמיקההבנהעלהמעידשורש
שלטראנסצנדנטלית,אפילוורחבה,
החיים.

הפרקהואבברזל"צדודית"צל
מעוררשמוואפילושבספרהמיוחד
פניו"פרופיל"היאצדודיתסקרנות.

ברזלשלסוגהמצייןשםוגםאדםשל
אלגםהכוונהואולי .> Uאו I <בניין

הפסלת·שלבפסליםהיצוקהברזל
הרביעיהממדהואה"צל"המשוררת.

הפסלתבעיניהמואר Iהפסלשל
"מדרש"המתבונן.בעיניומשוכפל

אתהמהוותהמליםבשלושטבועזה
ורמזדרשמזמיןוהואהפרק,שם

במלותוהסודהפשטעלבנוסף
 /והרמץ/"הרעד/זההשירים.

הפרק,שלהראשוןבשירבעולמות",
/שובו"סתיושלאחריו:הפואמהאו
המיתולוגיאודיסךסאודיסוס'.'של

הטלוויזיהבכורסתיושבזאתבפואמה
צבעיאפליקציות.פורמתואשתו
שלאדוםכתום,צהוב, •הסתיו

אירופהוגם(היבשת"אירופה"

זךס>על-ידישנחטפההמיתולוגית
חלקיבששתמשתנהבסדרחוזרים

שירימסעהואהפרקהפואמה.

ציוןנקודותדרךבאירופה,

אתרים,פסלים,תמונות,תרבותיות,
וינהאמסטרדם, Iלברליןמפאריס
"אינסברוק,דרךומשם Iומדריד

המוות".'ב'דרךוטרבלינקהזלצבורג,
רק Iבכי"לא 1שבספרהאחרוןבפקר
אלעברה,אלהמשוררתחוזרתנוף",
כברשנרמזהאירופהיהודישואת

צחייקששון

פנותיעלנפשי

מצטערוהייתי
 ..- :.בכ~לל~

ויבש.אויםצער
שערךריח ..:ז .---

ןב. ר~~ ר.ע~;~יךס:ינ:ו

מ;ךה ע~;~לירס~נכה
;ך;ת n ע~;~

י ~r. ;נ~~ל י~~~ תך~.~~

מאכולת

 !י~~~ ~ ryל~~י

מזפ;~ה י~~~ ~ ryל~~י
:ה ry ~~ק;רלרךס~נכה

zל:רםז;רד~
הנחלמימ~ .... ---
ךזי~יו rינ~ת ~;~

בהורעפת

~~-n ';ר:~י~ ל 
למאכלת.וחיתה

: T : T : -:-:• 

 ת~~;ת~ע.י~י
ר 9ח p:~י~את ryך~

-ר.ח~~רגzי
פרענשמתי

i 'י~ז:י ל·~ןנ~~ה
ב;רר i ~-ריס

אלמוניתאחנה

לבזהי;שבת
• • : T T 

נערה,

ס~~ז;ךר T~ל
~ w דר~י.ר~

מצחהעל.ידהמצלה
:נחר~תימ;ת iנחל Tכנ~פה

: T -:--:-• 

ידעתילאפניהמראה
T •: T -ז: ' 

8 
 229גליון



ממדיםשלושה
שירהשל

שובךרבשלוםפלר:עורר
גוונים-תגהוצאתנחמדת. rאר

עמ' 64 . 1998

החדש,בספרומצאתיממדיםשלושה
המייחדיםבעיקרוהם Iפלועודדשל
שללשירתםבהשוואהשירתואת

ממדהפליאה,ממדאחרים:משוררים
המסע.וממדהרפרור

אתהפותחהשירהזיכרון",ב"ככלות
תהיההזיכרון"ככלותנאמר:הקובץ
יבוא.בחלון.יבואגדולורוחעדנה
הפליאהעמדתמצדואכן,ישב."

זוכילומרניתן Iפלושלבשירתו
 1הזיכרוןככלותהמתבונןשלעמדתו

מןמהבמרתשמשוחררכמי Iכלומר
כבליםהחיגרות,תהליךשלהכבלים

וכמיבזיכרון;השארביןהמוטמעים

הואהזאתהחירותמתוךשמתבונן

מתבונןתוהה,העולםמולעומד
כמעטהשניכחוסהעוברתזובפליאה,

פליאההספר.שלאורכולכל
השבהתיאורים,יפיאתהמאפשרת

יום"הנהפלו:שלבשירתווהנשנה
חיקאליאסףשדודכאפרסקקיץ

קטורתבשמיחגות/ציפוריםמערב.

בוצע Iאורעדיןבחוץואורסגולים
מקבלתלעתיםערב."להפוגתאוויר

במרירותסבולהומורממדהפליאה
מזהלייש"מהבשירלמשלכמו

<בערך)/לשנתיים"אחתששירה":
ממששותעדינותנערות/חדש:קובץ

קצתמעלעלות ....בדוכןהעטיפהאת;
מהעכשיו/מזהליישמה ...והולכות

לאוושתשלישית/אוזןלכרותלאאם
דמיוני."שלהנחלבערבירוח

שתיאוריולומרהיהאפשרלכאורה
שלתיאוריםאלאאינםפלושל

שלבעיניומשתקפתשזוכפימציאות
העולההעולםשתמונתאלאהמשורר;
הודמלאתפלושלמתיאוריו

בחרדתהתבוננותהיאוהתבוננותו

קודשחרדתאיןזאת,עםויחדקודש

היאואיןדתינופךמקבלתזו
יפיעללתהייההמחבראתמשעבדת
למשלהבורא,תודעתמתוךהבריאה

שדה.פנחסשלבשירתושעולהכפי
שלשירתואתהמאפיינתהפליאה

פלאהמייחסמהמבטנובעתפלו
אםהפלא,תיאוריו.למושאיופלאיות

בעולמותהענייניםמצבהוא Iכן
ההולםהיחסהיאוהפליאההמתוארים

זאת,עםיחדפלו.שלמשירתוהעולה
דורשתאונזקקתאינהזופליאה
עומדתהיא Iאחראומדעי Iדתיהסבר

נחשפתשהיא,כפיעצמה,בזכות

המשורר.שלהמתבוננותלעיניו
שלבשירתוועולההשבהשניהממד
(מלשוןהמופרדהממדהואפלו

עלמעידהספרשםכברופרנס);
וריאציההיאהכותרתשכןהזה,הממד

רב"שלוםהידועההשירשורתלע
שבובהמשךנחמדת",ציפורהשובך/

שלזובדרךשימושועושהפלו
מתוךאםקודמת,שירהאיזכור

ואםהעברייםוהשירההשירתרבות

והאזכוריםישזרות.תרבויותמתוך

מציבהואאלהובמקריםמפורשים
למשלכךבכותרת.כלשהיאמירה
מצייןהואשקד""שלכתבשיר
עלוריאציהזוכילכותרתמתחת
הואאחרבמקום .ויסמןולסושלנושא
דליהשלמשירשורותמצטט

משירציטוטאחרובמקוםרביקוביץ

סוב"בוקר'אבטיפוס':להקתשל
דרךבאגם".ברבוריםישעולם;
בעמוד Iכך .העצמיהציטוטהיאאחרת

ציוןבן"בשדרותאומר:הוא , 29

לקשורגוחןזקן;ראיתיספסלעל/
ובעמימוארים",ופניונעליושרוכי;

במדויק.אלהמליםעלחוזרהוא 51
המקורות,מןהציטוטהיאנוספתדרך

אלוהינואדוניאתה"ברוךלמשל:כך
בינהלשנויהנותןהעולםמלך

אולילה"לביןיוםביןלהבחין
לענייןלו".פתח"ואתאחר:במקום

"ואין :למשלהרמזדרךגםישזה,
המרמזעיניים"אליהםלשאת/הרים
ההרים".אלעיני"אשאהפסוקלא

הקוראחש Iהרפרורלענייןולבסוף,
שלחזקהתחושההקריאהבמהלך
 .הנוצריתהתרבותאלהןופרוד

והןונו'נחוםכפרצריחים,כנסיות,

יוסף,כתונתהיהודית:התרבותאל

פדלדדוע

נחמדתארץשובךרגשלזם
 ס,..,

נופיושובשוב Iוכמובןיעקב,סולם
בזה,זהמתערבביםוהווהעברהארץ;

בהחלטהואפלולפחות,זהומצד
מולדתו.נוףתבנית
שירתואתהמאפייןהשלישיהממד
כאמורהואשלפנינובכרךפלושל
שלהראשוןחלקובשיריהמסע.מדמ

מתארמכאן""מערבהששמו Iהספר

מכאן","מערבההנמצאיםנופיםפלו
בשירוכךהפסחאחגבתיאורכך

וכךאנגליים"כפרנופי"שישה
עםבבדבדואולם,האחרים.בשירים
מערבה Iאכן Iמצוימהשלהתיאור
כך .הכאןאתשוכחאינופלו Iמכאן

חמיאברהם
לפעמים

ליש;ןינ;קלז:ו y יך~~~~ה
הזפתנדנדנתהעריסהן;

•-: T T -• : -: :• : :• 
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אינוהואנוראים"ימים"פסחא,בשיר

והואנחוםוכפרטבריהאתשוכח

בזבחלמנצח"שיר;במליםמסיים
איה/מלחעניי-רוח/ואיהומשתה,

 1וכךומרור;/",מצהבאין; Iהארץ

בירנסון"ערבבירושל.ם"סתיוהשיר
אותך,"באהבתיבמלים:מסתיים
המתנתיבאהבתיירושלים/דחקתי
 /נשימתי/תשכחאשכחךעם /לילה/

ועוסקהמשוררשבהשניבשער ."

האחורי/בחלוןנאחז"מישהובמסע.
כנפשהמחשבהסתר;העין,גלגלשל
בה/התמוהההדרךצירה.על/סבה
חליפות, /וקרביםדוחקיםאדםבני

בעודונסוגים//'.'צוארעל/נופלים
בשערהמתואריםהזריםשהנופים

 1מקומותינונוףמתערבהראשון

הזר.הנוףמתערבהמקומייםבנופים

הודיומונסון;אמריקני"הוריקן

יכסו/לאזמניתבו·/המתרחשים
בחשיבה//'.'נרמזדק/פרחאיוושת

שובך",רב"שלוםהשלישי,השער
שלחזקהבתחושההואאףמאופיין

"מערבהאינוהמסע Iכאןואולםמסע
המקומיים:היומיוםבנופיאלאמכאן"
בחדריםסובבכאן;מתהלך"משהו
ג'ורג'קינג /בשינקין·לרחוביוצא/

 ." ...הקטןהבגדיםשוקבואכה/
שללשירואיזכורתחת Iאחרובמקום

שהואבמהרב-החובל,עלויסמןוולס
אומר ,רביןליצחקמפורשלאאיזכור
בגובהיחצהשדחק/מיגם"כיפלו:

וכבדמעט/שוקעסיפון /,הכיכר

 /המתמוטלהמלכיםבכיכר /הרבה/
ואיעפעפיו;מוחקותגשםאצבעות

 ./מלאכים/זמרתאימלאכים/זמרת
שנתוןכמיעצמואתהמשוררהעמדת

מסויםבמובןאותומעמידהבמסע

מישל ,מבחוץהמתבונןשלבמקום
ראותמנקודתבית.בןלחלוטיןשאינו

בספרפלושלששירתודומה ,זו
שמתבונןמישלשירתוהיאשלפנינו

מחוץ.ובאחרתמפניםאחתבעין

שלשירתועלרשימהלסייםקשה
השימושעללתהותמבליפלועודד
ארוכותבשורותלעתיםעושהשהוא

ולאהדףשללרוחבוכאןהמודפסות
שהרהרתישעהלאורכו.כמקובל,

באחדיםלעייןשבתיזה,בעניין
שימושהעושהפגיס,דןשלמשיריו
פגיסשאצלאלאארוכות,בשורות
הארוכותלשורותההצדקהמצויה

אלהשירים-קטעיםשלבהיותם
לביןהפרוזהשביןבחללנעוצים
כולוספוןזאת,לעומת ,פלוהשירה.
מבקששפלואפשרשירה.שלבעולמה

הכרחיהבלתיהאופןעלמשהולומר
בשירההשורותפעםלאנקטעותבו

נרמזאיננושהקוראאלא ,ימינובית
חששפלואפשרזה.בכיווןלמחשבה

מסייעותהללוהרחבותשהשורות
הפאתוסמצדהשירהשללעוצמתה

אוליאפשרממנה.העולהוהקצב
אחיזתזוויתאתלשנותשההכרח

לקוראגורםבוהקריאהבזמןהספר
באחת,הכוללבלועלאלהשתהות,

הזריזבמסעמוחמץשאולימשהולספוג
פלויקצץ ,מבחינתיהעמודים.פנילע

עושר ,יאריכןאושורותיובאורך

ויעמוד.יוסיףמשירתוהעולההשפה
הספרשלהממדיותרבכידומני
מחדנחמדת"ארזשובךרב"שלום
בלשוןומקורימיומןרהוט,ושימוש
שלידיותחתשהוציאוהן ,מאידך
 •זה.משובחספרפלועודד

סלכסטיורם
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 ,~ 5~ו
ולתוכותלשפהוגשיקשוסנוצק:זפו ~

לדרכוןלאהגרמנית,
שוורצשטייזטלי

בתורכיה.באנקרה. 1961בשנתנולדת
אביך . 1970משנתחיאתהבגרמניה

עוסקאתהוגםידועעיתונאיחיה

כותבאתה tבעיקראבלבעיתונאו.ת
אוררואהאלחבימיםופרוזה.שירח
ניתןהאםשלך.החרשהפרוזהספר
בסיסעלנכתבחראכילומר

אוטוביוגרפי?

ברומןלדמויותישאחדמצדולא.כן
הןאבל ,שבחייבדמויותהנעוציםשורשים

הפיקציהמסגרת .לכךמעברגרתחורגם
האוטוביוגרפיה.מסגרתאתשוברת

אינןהןמפתחשאניהדמויותעקרונית,

הןספרותיתיצירהבכלכמואבל ,ליזהות
אישיות.חוויותבדמויותטמעות

בשירותיצירתךעומדתמרחבאיזו

אחריםמיעוטיםאוהתורכיהמיעוט

בגרמניה?

מנסהאניעלי.מקובלאינו"שירות"המונח
יכוללאאנישבמציאותתהליכיםלשקף

התורכיםשלההגירהתהליך ,למשללשנות.
חלקאנישנה. 40שלסיפורלגרמניה,
 ,בספרכיל.דלכאןהגעתי ,הזומההגירה

אפשריזההאםתוהההדמויותאחת ,למשל
באיזובכלל.להגראובפרטלגרמיהלהגר
מסוגלתתהיההדמותנסיבותובאלומרה

לזרה.להחשבשלאכדיעצמהאתלהתאים
שייךזה .אותישמעסיקותיסודשאלותאלו
לחייגםאבלבגרמניההתורכיםלחיי

שלישהכתיבהחושבלאאניהגרמנים.
שאלותמעלההיאמסוימת,פונקציהממלאה

תשובות.מספקתמשהיאיותר

על-ירי-לעתיםעולותהשאלות
הדמויות?

 ,למשלמהדמויות.מתפתחותהשאלותנכון.
שהואבגרמניה,שנולדמישלדמותו
שונה,מרגישואינודברלכלגרמנילמעשה

השונותהסביבה.ידיעלכשונהמוגדראך
נושאוזההסביבה.על-ידימודגשת
עםמתמודדתהדמותאיךבספרי.דומיננטי

תגובתמהאירוניה?הדחקה,על-ידיזה:
הסביבה?

גםהואוכךכזרמבחוץמוגדרמישהואם

חשלאהואאםאבלבעייתי.פחותהואחש,
נושאאותי.מעסיקוזהבעייתי.מאודזהכך,

דמיוןבו(שישההיטמעותההתבוללות,
עושיםמההיהודית),להיסטוריהגםמסוים

להתמודדמנסיםהםהאםהיום?המהגרים
כיוםהמתנהליםבויכוחיםההיסטוריה?עם

הנוכחיתבמאההגרמניתההיסטוריהסביב

להווההקשריםאורמזיםלמצואליקשה
קישוריםכמעטאיןבהווהעוסקיםוכאשר

לאורךלקיימהיהיהשקשההדחקהזו .לעבר
שורשיםישהיוםשלעימותיםמאחר ,זמן

התורכילמיעוטביחסהוויכוח .בעבר
האםהיהודי:בנושא ·-19הבמאהתחילתו

משמעותמהגרמני?להיותיכוליהודי
מיהוהגרמני?שלתדמיתולגביהדבר

עליהןאיןהיוםשגםשאלותאלוגרמני?
כלל.עליהןלהשיבאפשראיאולימענה,
מבטלהעיףבליבהווהלעסוקאפשראיאבל
העבר.אל

טרגי,גםמעניין,משהוקרהבגרמניה

לשברגרםהנציונל-סוציאליזםכמובן.
בצורהמדינהנולדה-1945בהיסטורי.

נשאלתוהקריסה.המפלהמתוךמלאכותית,
הזאתהמדינההתקבלהמרהבאיזוהשאלה,
לעולםשנוגעבמהעצמם.הגרמניםעל-יד

היה ,-1989בהאיחודשעדהרי ,המערבי

שלבסיסעלבוהשתלבהשגרמניהברור
זה , 1989משנתכלכלית.והצלחהמעשיות

איךבגרמניה?השתנהמשהוהאםברור.לא
עלהגרמני?שלזהותועלהאיחודמשפיע
המבטועלבאירופהגרמניהמעמד

ביטוילידיבאיםהאלההנושאיםההיסטורי?
החברהשליחסה ,לתחושתיהחדש.בספרי

הןאםגםקבוצות,מיעוטים,אלהגרמנית
חשההיאאם ,מאודאגרסיביהואקטנות,

אתאחרים.שורשיםבקרבםנושאיםשאלו
בכללחושאפשרהזאתהאגרסיביתהתגובה
הנושא.עלהמתנהליםוהוויכוחיםהשיחות
גרמניתלאזרחותהזכאיםהתורכיםמספר
ל-יגיעהואהקרובותהשניםבחמשעולה.

בגרמניהיהיובוהיוםקרוב , 500,000

שזומאחרתורכי.ממוצאגרמניםמיליון
עללנהלחשוב ,מאודגדולהקבוצהתהיה
לכך.הגרמניתהחברהאתולהכיןויכוחכך

כשמדובר ,ולהיפרקורהלאזהאבל
ונבואותאימהתחזיותעולותבמהגרים
שחורות.

העיתוןממייסריאחרחייתאתה

לאיצאשלוהאחרוןשחגליון'סירנה'.
עמדהחגליוןשלבמרכזולאור.מכבר

אתמגדירחייתאיךחזרה.הספרות

העיתון?שמאחוריחאיריאולוגיח
רעיוןאתהעמדנובמרכזכילומרניתן

אותנועניינהלאהקוסמופוליטיות.
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מהאלאללאוםאולמדינהההשתייכות
שהקוסמופוליטיותמענייןלגבולות.שמעבר

שאלולמרות ,במקבילגוברותוהלאומיות
כאלהישאחדמצדמנוגדות.תפיסותשתי

אנחנו ,ובכללמהגרים,תרבויות,המחליפים
האפשרויותבגללגםניידיםיותר

בבדבדאךוהתקשורת.הטכנולוגיות
הסגירותהאידיאולוגית,המעורבותגוברת

ליצוררצינוהזההניגודמתוךהקבוצתית.
רעיוןאתהרב-תרבותיות.אתשיבטאעיתון

למרותהתרבויות,של,,הדו-קיום

מדינאיבייםשהיינוייתכןהקונפליקט.
שנותשלרעיוןבכללזהואוליבהתחלה,

 ,-90הבשנותשכיוםמפני ,-80ה

 •המרכזיהנושאהואהקונפליקט
מודגשתהקונופליקטשלהאידיאולוגיה
להוציאחשובהיוםובתרבות.בפוליטיקה

שנים. 10לפניהיהמאשריותרהעיתוןאת
ל"חילוףשנוגעבמהפסימיתתחושהיש

להשתנותעתידשזהמקווהאניתרבויות".
חיתהזהבהקשרקשים.עימותיםשיהיולפני

מאוד.משמעותיתביוגוסלביההמלחמה
תרבויותוחילופידו-קיוםשלהנאיביהדגם

חוסר .עורערשונהממוצאאנשיםבין

ביןגרםזהמתמשךקונפליקטמולהאונים
"רבכמובמושגיםהשימוששכיוםלכךהיתר

נעשהתרבותי"ו"דו-קיוםתרבותיות"

ובמדכאות.בזהירות

האלחשהמושגיםחושבאתההאם
משמעותם?אתאיבדו

משמעותמקבליםמושגים •כךלומראפשר
ותוךלמציאות,עקביתהתאמהמתוךרק

זהאבלמחדש.פעםבכלמשמעותםבחינת
האלהשהמושגיםהרגשהליישקורה.לא

הם •בחיינוממשלהםאיןוכיוםבעברנטבעו
מישלהרגשותאתמבטאיםלאכברגם

האלה.הקואורדינטותצומתעלשחיים
 ,מינכןיליד , 18בןצעירתורכי ,למשל
זרנחשב ,בוואדיבמבטאגרמניתהדובר

-צעיראותושונים;ומראהוששמומשום
שלנלהבחובבגםהוא-זרשיישארהחש

לשמשהיהיכולהואאמריקאית.מוסיקה
שלכזוצומתעלשעומדלמידוגמה

משוםשם,נמצאלאהואאבלקואורדינטות.
ביןבוויכוחחלקלוקחאינושהוא

הוא .לכךחשקלואיןגםאוליהתרבויות.
גםואוליכאינדווידואליסט,חייואתמנהל

לתתשל-80השנותשלהרעיוןפסימיסט.
בקרבחשאניהזוהגישהאתנמוג.ולקבל
המהגרים.שלהצעירהדור

ויתור?כניעה?

לחייםלאלתרבות,שנוגעבמהויתור
הצלחה.שלדוגמאותגםיששםהפרטיים.

עצמאיים,הרבהצעירים,עסקבעליהרבה

"הסולםבמדרגותעוליםסטודנטים,
חיההמודעותהנקודה.זולאאבלהחברתי".
גםבבדובדכניעהמיןישושםבתרבות,

הסתגרות.

אשר"בבל"בהוצאתאורראה'סירנה'
אוליהאנתולוגיה,אתפרסמה

עברית.ושירחסיפורתשלהראשונה,
עבריתספרותלפרסםאותךהניעמה

בגרמניה?דווקא

מכןלאחרשנתיים .-1988בנוסדהעיתון
פורסמובעיתוןכבר .לאורההוצאהנוסדה
פרוזהשלתרגומיםקרובותלעתים

האחת,שונות.סיבותלכךהיוישראלית.
הישראלית.הספרותאתמאודמעריךשאני

גםומאודעשירההיאלשוניתמבחינה
היאנוספתסיבההאמנותית.מהבחינה

עודחיתההישראליתהספרותשבעבר
רצינוואנחנוהיום,מאשרמוכרתפחות

לאפואטייםלזרמיםדווקאביטוילתת
 ,שבעיניהיא,השלישיתהסיבהמוכרים.
תרבותית,מבחינהגם ,סמלהיאישראל

בניאנשיםחייםאיךהרלוונטיות:לשאלות
שנוצר?הדגםמהיח.דשונותתרבויות

לאורבמיוחדזהאתלבחוןוחשוב
להתייחסבליגםאבל,היהודית.ההיסטוריה

מתנהלותכיצדלראותניתן ,הציונילרעיון
לאורךשונותהשקפותעםקבוצות

הענייןאתמבטאתוהספרותההיסטוריה.

סופראףשאיןמניחאניבבירור.הזה

מוצאואתשלוביצירהמבטאשלאישראלי
והלשוני.התרבותי

למשמעותוכיוונתם'סירנה'בשם
הסירנהלשירתאוהיומיומית
העתיקה?

הזאתהדו-משמעותדווקאלשתיהן.למעשה
צופר ,אחדמצד .אותנושהקסימההיא

העבודהלעולםהשייךהכוננות,האזעקה,
הקדמוני.במובןהפיתוישני,מצדהטכני.

היינוקלה.היתהלאאגב,השם,בחירת
לתאריכולהואתלאורמוציאיםתשעה

אנשיםלתשעהלוקחזמןכמהלעצמך'
אחת.להחלטהלהגיע

לתת?רציתםאזעקהאותאיזה
האלהבנושאיםשטמוןמהעללהצביערצינו

התרבויות,שילובה"רב-תרבותיות",-
שניתןמושגיםאינםאלוהקוסמופוליטיות,

שטמוןמושגיםאלושולחן.על-ידבהםלדון
מלחמות.שלאסונות,שלפוטנציאלבהם
הנושאיםעלויכוחכלפתטי'להישמעבלי

אותאתבחשבוןלקחתצריךהאלה
אניהקסם.אתגםבבדבדאךהאזהרה

שהוויכוחהתחושהלמרותבכך'משוכנע
לחדריםאחר'לכיווןנעתרבותיהחברתי

למרותוזאתלהסתגרות,יותר'צרים
הבינלאומיים.הקשרים

 .שלךהחדשהפרוזהספריופיעבקרוב
עליו?לומריכולאתהמה

הכרךכמה.מתוךאחדכרךהואהרומן

שםהגיבורשעברה.בשנההופיעהראשון

שעובדמצליחולאצעירסופרהוא
הספראהבה.בפרשייתומסתבךכעיתונאי

הזמןונו'.גבריותמין'כמובנושאיםעוסק

בורחהצעיר •ברליןוהמקום: 1989הוא
נידחתפינהאלהפרטייםבחייומתסבוכת
"פרדי",שנקראאזוראמריקה:בערבות

> Prarie < שלבעזרתו ,שם •הספרשםגםשזה
שלבמסגרתקיוםמוצאהואלמקצועעמית

write and residence , כמורהיותרומאוחר

הגיבורמשמעי.חדאינוהסיוםלגרמנית.
הסיפוראתהמספריםהסופריםביןנטמע

אתגרמניסופרשלהם:התצפיתמנקודת
פרקיאתאמריקאיוסופרגרמניהפרקי

הדיוןעלפרודיהמיןהואהספראמריקה.
הגיבורחוזרהנוכחיבספרהזהות.לגבי

נפילתמענייןמנותק , 1992בשנתלברלין
מזהזההגרושיםהוריו .והאיחודהחומה

לא(מסיבההמכוניתבאותהביחדנסעו
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בתאונתונהרגונודע>לאוליעדברורה
קופסאותבירושהמקבלהגיבורדרכים;

קיריליידבכתבסבו'שערךרשימותובהן
משפחתו . 1916-1936השניםמןוערבי,

אמו .-30הבשנותלתורכיהמגרמניההיגרה
הסבבורגני.תורכיוהאבגרמניה-יהודיה

-הרפובליקאיתהעממיתבמפלגהפעיל
תורכיה.אתבפועלשייסדההמפלגהכלומר

לפניקצרזמן ,-1936ובספורטאי,היההוא
להשתתףאמורהיהשהתאבד,

לעברורמזיםהםאלוברלין.באולימפיאדת
עלשאלותבומעורריםוהםהגיבורשל

שלבסופו .גביולהעברמשמעותעלחייו'
הספררומן;סבועללכתובמחליטהואדבר

שהואהרומןשלהבדיוניסופועםמסתיים
נוספים,רבדיםבספרישכמובן'כותב.

הגרמני-תורכי'לדיאלוגהמתייחסים
המתנהללוויכוחפרשנותהעבר'חשיבות

ביוגרפי.מאודאינושהספררואהאתכעת.

היאולילגיבורהמשותפתהיחידההנקודה
זאתובכלכזרים,מרגישיםלאששנינו

האישיהסיפורגםוזהכך.אלינומתייחסים
 , 8בןהייתילגרמניהכשהגעתישלי:

ענייןלאהתורכי-גרמניהנושאובהתחלה
אותי.

"בהתחלה"?משמעותחמ
העיסוקבהתחילה . soה-שנותאמצעעד
לרובדחדרהואבהמשךאבלענייני'היה

גרמני.שאניאומרלאכבראניהיוםהרגשי.
הואגםהספר:לגיבורהקבלהישכאןושוב,
בהמשך'אךבהתחלהבנושאמעונייןאינו

כללית,מורכב.והופךומתגבשהולךהנושא
ההשתייכותבניסיוןשמדוברלומראפשר
והזהותהעברהיישות,ביטולבמחיר

הזה.הניסיוןובכישלוןהעצמית,

מבחוץ?הנכפההכישלוןברברומה
הואהכישלוןלדעתימעניינת.שאלהזאת
בדגםעודמאמיןאיניהצדדים.שנישל

היאהבריתארצותהעצמית.ההתכחשות

כמובן'קבוצות.שלתרבותירבלקיוםמודל
לדעת.צריכהחברהכלקונפליקטים.גםיש
אתמציעהלמשלגרמניהמציעה.היאמה

מאודחזקכלכליכוחשהיההגרמניהמארק
פועלהאיחוד .האיחודאתגםאיפשרוהוא
עומדמהאכזבות.הרבהוישלמחצה,רק

מוקשים,שדההגרמני?המארקמאחורי

לזרים.להציעמהאיןשלגרמניהמשום
רעיוןעלמושתתתעדייןהזאתהמדינה

גרמניממוצאשאינומיהדם.הטהור'הגזע

כאןשקובעמהוזהזר'גוףזר'ונשארהיה

והתרבות.הפוליטיקהאת

אינוהואגםואשר-באאביממנוהעולם
הוא-ברומןגםלקרואאפשרכךועלאחיד'
גרמני'שאגיטועןאיניכברכיום •תורכי

שנים.עשרלפנישהיהלמהבניגוד

גםכגרמניעצמ:ואתזיהיתכאשר

הגרמניםשלבאחריותחכרת
לשואתחשביה,העולםלמלחמת

היחווי?העם
הנושאלא.וכללכלללהודות,חייבאני
יותר'מאוחרמאו.דממנירחוקהיההזה

הגרמניתבזהותספקלהטילהתחלתיכאשר
חלקזהכיום,הזה.לנושאגםהגעתישלי'

לדעתיבמאמרים.וגםבפרוזהגםמעבודתי'
ראיהמתוךההווהאתולעבדלראותיש

למתוחשמותראומרשאינומההיסטורית,
לגביגםשטחית.בצורהמקביליםקווים
לראיהלשאוףישהגרמניתהזהות

-1945שבלומרשקריהיהזההיסטורית.

היכןלראות,צריךחדשה.גרמניהנוסדה
אילוכשחיתה.נשארהוהיכןגרמניהחודשה

מהםכמהבתוכה,נושאתהיאאלמנטים
ותגרוםבעתידשתיפתחבכמוסהטמונים

גרמנית.אזרחותליישהיוםלשינויים.
בה,החזקתילאעדייןשכאשרהיאהאירוניה
לעםשייכותחשאניוהיוםגרמני'הרגשתי
הקויהיהזהלדעתי,בעתיד,התורכי.
יהיהפירושהגרמניתאזרחותהנכון:

זהשלגרמניםייתכןשונים.לעמיםשייכות

הפוליטיקהשלהתוצאהזואךדרמטי'יראה
העמיםקבוצותלמהגרים.ביחסההגרמנית
מתבוללות,אינןנטמעות,אינןהשונות
מניחיםאינםשהגרמניםהפשוטהמהסיבה

להן.

ביחסשחללשינויחסינהחיתהמה
הגרמנית?לאזרחותלשך

שאיניכשנוכחתישחשתיההקלהראשית,
סותר'אולינשמעזה .כגרמניעצמיאתמזהה
בבחירות.ההשתתפותשנית,האמת.זואך

בהחלטות.חלקלקחתבכוחךשישהתחושה
חשובהופךזהלבחור'ממךנבצרכאשר
הפוליטיתלזכות .מדיחשובאולימאוד'
מזה,חוץשנה. 13שלבאיחורהגעתיהזאת
בנסיעות,הגרמניהדרכוןשלהיתרוןקיים

קשרישליאבל .התורכילדרכוןבהשוואה
ולאהגרמניתולתרבותלשפהאמוציונלי

בחיי.המרכזיתהיאהגרמניתהשפהלדרכון.
עושהאניהספרותיתעבודתירובאת

יעבורהאזרחותנושאכאשרבגרמנית.

לגרמניה,שליהקשריתחזקרפורמה,
נוספתפעםשעולהמההמדיני.במישור
העברטרגדיותהןאלוהגרמניתבחוקה

לעםהשייכותאתהקובעיםהחוקיםהגרמני.
החוקהאתישנולאאםהמוצא.לפיהגרמני

הרתההיסטוריהתיגמרולאהשינוייבואלא
החוקיםאתשינולאאיךגרמניה.שלהאסון
מבין.לאאניהמלחמה,אחריהאלה

רבה.ותדח

יחסלךשישלומראפשר
חתרנויות?לשתיאמביוולנטי

אנילא.כברכעת .אמביוולנטיהיההוא
נשמעזהואולילומר'היוםיכולשאניחושב

מקומי.אתבדיוקיודעשאנימוגזם,

חצי,סומקרוני

 ~ובראוטיגןריצ'רד
אורקוביית:מאנג :rל

שירלהיכתבצריךנערהלכל

~ריר~ע,ןה~ל 7
שיר.להנתב
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רומנטיקה.טובבוקר

סיסמתשלך.המפלגהראשלהיותרוצהבראוטיגןריצ'רד
לכלל"שירפועל"לכלמ"מכוניתמתחלפתשלוהבחירות
ומוכןשלוהאלימההידאתשולףהואכךלצורךנערה'.'
שלאמהובכלל,יתעורר.שזהעדהעולםשיעראתלטלטל
אפשרהזההמשפטעלוגםכוח.ביותרילךבכוחהולך
רומנטיות.שפתייםלצייר
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ביפגעשבובמקוםפצעוןליהיההתעוררתי'אשר
חשתיקלות,רקמודלקהיהשהפצעוןמאחר .הכדור

ירדלאולכןיבשהתגלחתיהגילוח.כדיתוךרקבו
שממנוהכאבאתשהזכירעמוםכאברקחשתידם,

התעוררתי.

לאןיודעלאאנישהותקף.באוטובוסהייתימדועיודעלאאני
תכופותלעיתיםנוסעאניהייתי.היכןיודעלאגםאנינסעתי.

שונההיההאוטובוסאבלמכונית.ליאיןכיציבוריתבתחבורה
צבעוטועהאיניאםבעירי.והדו-קומתייםהצהוביםמהאוטובוסים

החלונות,על-ידישבוהנוסעיםכלמלא.היהלאוהואכחולהיה
שאנירקלאהאחרונה.בשורהישבתיתמידכמוהחוצה.והביטו
כללבדרךנפגעותשבתאונותאלאהנסיעהבזמןשםלשבתאוהב

הראשונות.השורות

הנוסעיםהאוטובוס.תוךאלמבחוץירוהםכאשרנפגעלאאחדאף
לאזהכאילולכך,רגיליםשהםהיהנראהשקטים,היוהםהתכופפו.

נפשות.בסכנתלהיותמיוחדמשהו
נהגשאיןהבחנתיזז.לאאחדאףבאוטובוס.השתררשקט

הרובהאתכיווןהואהקדמית.בדלתעלהרובהעםאישבאוטובוס.
בדרךבראש.ביפגעהואוכךקצתהתכופפתילירות.והתחילאלי
שמשךהראשוןהדברהתעוררתי.למותבמקוםאבלמזה,מתיםכלל
אנימעודן.במלוןהייתיבחדר.ששררהסדרהיהלביתשומתאת
לינראתההעירכלבלילה.רעיםחלומותחלמתילמהיודעלא

ונעשותהולכותהעריםגםהטובים,המלונותכמומעודן.כמלון
לשהיהדרוששהיהכלאתעבוריאירגןהנוטריוןלזו.זויותרדומות
כאן.

הידידותיהקולאמרבעיות",שתהיינהלמקרהלילות,לשני"חדר
חשדנות.לפזרמנסהבטלפון'
 "?"בעיות

מהריסתייםהכולשאלות,לךתהיינהלאאםבך.רקתלוי"זה
המשר.ד"בתבקירממוקםהמלוןמאו.ד
בצידואיטלקיתבמסעדהבערבלהיפגשילדותחברעםקבעתי
כברהשמשדימדומים.היוברגל.לשםהלכתיאיזו.הנהרשלהימני
ונראוויפיםעתיקיםהיוהבתים .דלקולאעדייןהרחובופנסישקעה
ברליןנראתהבדרוםהזאתהעליזהלעירבהשוואהדאגה.חסרי

אבלהזאת.בעיראותיילדהאמיילדות.זכרונותביעלודכאונית.
הרבהגדולה,יותרהרבהבעיר .לגמריאחרבמקוםאותיהולידו
שהורייתכןמזרח.בדרוםאירופה,בשוליהשוכנתעתיקהיותר

לגבולקרובשוכנתשהיאמשוםהזאתבעירבחרולגרמניהבבואם
לאהגבול:ערילכלשישהקסםאתישהזאתלעירמזרח.בדרום
כאןמוכיחיםובגאווהבהתמדהשאפתניות.מאודאךמדיגדולות

בוניםאנוביותר'הטובההבירהאתמבשליםאנוהעולם:לשארית
הנמוךהפשיעהאחוזאתלנווישביותרהמהירותהמכוניותאת

• 

היוהמקומייםמהר.מתעשרתכאלוונתוניםהשקפהעםעירביותר.
כברעצמםוחשוברצוןלכאןהגיעואנשיםזרים.עםלחיותרגילים
כדיתוךשמהגריםקרהלעיתיםכמקומיים.ספוריםימיםלאחר

הוענשוכאלוטרדניםהמקומיים.בענייניהתערבוהתאקלמות
חלבהזרמתמתוךרקלרכישהניתןאשרהמקומי'בדיאלקטבשימוש

מקומית.אםשל
שלשלאביההיכןגרונוולדעדהחשמליתעםלנסועמעדיףהייתי
עלתמידדיברובמשפחה .זמןהיהלאאבל .ביתנובית,היהאמי

היוקרתי.מיקומהעקברעלאהיהשוויהאולם"הבקתה"
גדלתיאניההיטלרי.לנוערמפגשכמקוםבההשתמשוהנאצים
מסוכןהיהבגןכיובמחסן'הגג,בעלייתלשחקאהבתיהזה.בבית
בתיבהגיליתיאחדיוםמוקשים.בושטמוניםחששהיהמדי.

צילומים,שלסידרהעבודה,כליתחתחבויהחיתהאשרמאובקת,
אותןכשהראיתימשונה.שפםעםאדםלראותהיהניתןכולםעל

באח.התצלומיםכלאתשרפומידהםלהורי'
ומרדים.מונוטוניבקולמקריאהואשעה.חציכברמקריאהנוטריון

עומדכהלכהמסודרשולחןעללו.מקשיבלאאניזמןכמהכבר
אתלימזכיריםהםמספריים.שלשוניםזוגותהמכילמוזהבגביע

קופסהעומדתהמוזהבהגביעעל-ידשולחני.עלשעומדיםהחפצים
 •מוכספת.

שוודצשטייזטלימגרמנית:

גדל 11954לידהשנת Iסופרמוכטשם,סשההמספר : 1992 •ן 993בחורףברלין
מותםלאחריורשהגבוה,הבורגנימהמעמדואביהודיה-גרמניהלאםכבן

התורכי.סבושלרשימותהמכיליםפנקסיםעםתיבההוריושלהפתאומי
מחליטסשהוהקירילי.האוסמניבכתבנכתבו 1916 • 1936מהשניםהפנקסים

במרכזוכאשרשלוהראשוןהרומןאתלכתובמחליטהואההזדמנות:אתלנצל
הסב.עומד
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ן~
הפילוסופיםשלאלוהימאניה ~

האלוהים*אלשטייניץד"רשלדרכואו

יצחקיירידיה

(עורכים)שטורםאלעזרחס,יזחר
דיאלוגים,אלוהים,עלשאלות
 221 , 1998ארציחרשרשים,ספרית
עמ'

מדעילוגיטילשטייניץ:יובל
 , 1998זמורה-ביתן ,וכחזרהלאלוהים

עמ' 262

הספריםכמותלפילשפוטם
השםאתהנושאיםהעתוכתבי ~· .. ,--

• il אורשראובכותרתםאלוהים
במהותושהענייןהריהאחרונות,בשנים

מאודאצלנוגבראלוהיםשלוכמיהרתו
לדתייםמוגבלאינוזהענייןאלה.בימים
שימושעושיםמובהקיםחילוניםגםדווקא,
מעטותשניםלפניזה.לענייןאלוהיםבשם

שעניינומיוחדגליון'הארץ'מוסףהוציא
היום.שלבישראלבאלוהיםהאמונהבשאלת

שלביטאונהחופשית','יהדותהעתכתב
גליוןהוציאפלורליסטית,ליהדותהמכללה
שעניינו ) 1997אוקטובר , 12-11 (מיוחד

חילוניםליהודיםאלוהיםשלבמשמעותו
-1996בערכה"שורשים"עמותת ,בימינו

ובעקבותיואלוהים,עלפילוסופיםביןדיון
אלוהים"על"שאלותהספראתהוציאה

שרשיםספריתארצי'הדיהודה:(אור

בושטורם,ואלעזרהסיזהרבעריכת ,) 1998
ואנשיפילוסופיםעשרחמישהמתראיינים

גביהם.לאלוהיםשלמשמעותועלאקדמיה
לספרוהמשךספרהוציאשטייניץיובלד"ר
וסיבתיות"לוגיקהאלוהים,הדעת:"עץ

"טילהמתגרהבשם ) 1994דביר(תל-אביב:
ונחזדה"(תל-אביב:לאלוהיםמדעילוגי

מציעהספריםבשני ,) 1998ביתןזמורה

הוודאילקיומופילוסופיותהוכחותשטייניץ
לוגידיוןיסודעלאלוהים,שלוההכרחי
'ש'אלותהקובץהמודרני.המדעשלבמהותו

לוגי"טילשטייניץשלוספרואלוהים"על

ספרוןאפילוהופיע .מכרלרביהיומדעי"
"אלוהיםבשםאבירז'לימורמאתמצויר

שלמהותואתלהסבירהמבקש ',,ילש
רקאלה ,) 1998(תל-אביבלפעוטותאלוהים
וישספרים,שלמאודגדולהמרשימהמעטים
נאספושטרםומחקריםמאמריםגםלהוסיף
עדנטחןשכברבנושאלחדשניתןמה .בספר

יכולמיאפשרית,בחינהמכלושובשובדק
שלאזהבענייןלומרחדשדברלושישלומר
אתולהביןלהגדירניתןהאמנםעדיין.נאמר
מחדש?האלוהיםמושג

הציבורילדיוןאלוהיםהמושגשלעלייתו
בקרעהתרבותי'בקיטובקשורהוהאקדמי

בעקבותלחילונים,דתייםביןוהולךהמעמיק
נתוניםשאנוכביריםאוניברסלייםשינויים

שאינםכמעטקיצוניםדתייםבעיצומם.

מתבצריםהםזה,בדיוןמשתתפים

אתלהציגומבקשיםהבסיסיות,בעמדותיהם
זאת,עםבלתה.שאיןמוחלטתכאמתתורתם

בשינוייםלהתחשבשלאיכוליםהםאין
ואףאליהם,בסמוךהמתרחשיםהכבירים

ה"חדש"מפנישלהםההגנהתוכם.בתוך
עולםעםמרלדיאלוגוביהמניההופכת
לעצמםלתארמנסיםמתוניםדתייםמשתנה.
וכאורחעולםכהשקפתאמונתםאתולזולתם

חיים,לאורחותמהותיניגודבושאיןחיים
מדעיותולתפיסותלאידיאולוגיות

שאינםחילונים .זמננובנותופילוסופיות
בצורךחשיםבכפירתם,ונחרציםקיצונים

אותה,ולהצדיקכפירתםאתלהביןעמוק
זהותםאתולבססלמסורת,יחסםאתלברר

דתית.הלאהיהודית
בשתיאלהבהקשריםכן'אםמבחינים,אנו

קיטוב, .במקבילהמתרחשותתופעות
תרבותומלחמתבעמדות,והקצנההתבצרות

לדיאלוג,וגישושיםאחד'מצדנמנעתבלתי
השאלות .האחרמהצדתרבותילשיח

הלכה,אמונה,ובהשלכותיה,בדתהקשורות
עלפילוסופיותשאלותגםוכןמסורת,

הןהבריאה,שלוטיבההאלוהיםשלמהותו
חלקשהואזה,בשיחביותרמרכזיחלק

התרבותאתהחובקהפוסט-מודרני'מהשיח

בנסיונותמאופייןהואבכללותה.זמננובת
אףעלהבנה,פשרה,גישור'ללימוד'
במהותןהמונותיאיסטיותשהדתותהעובדה

באמתמכירותואינןפשרותסובלותאינן
הדיאלוגבה.מחזיקותשהןמזושונה

בפלורליזםלהכרהלפיכךמגששהחברתי
חסריםלאיחיה.באמונתואישבבחינתיהודי

חילוניותביןבינייםדרךלמצואניסיונותגם
אמונהמסורת","שמירתשלדרךלדת,

עיוניםואףמצוות,ללאבאלוהיםערטילאית
ראיהכביכולבהםשישפילוסופיים,

שאיננועולם","בוראאלוהיםשללמציאותו
זומבחינההתורה","נותןהאלעםזהה

שבספרהאחרוןבראיוןמיוחדענייןמצאנו

קולוד"רמשוחחבואלוהים'''על"שאלות
אלוהים"בעצםזה"מיהשאלהעלשטרנגר

וביצקי'אביעזרפרופ'הפילוסופיםעם
שטייניץ.יובלוד"רצמחעדיפרופ'

אלוהיםשלאחוותו
פילוסופיתתפיסהמציעוביצקיאביפרופ'
 .מאמיןשלראותומנקודתאלוהיםשל

טוטאלית,חוויההואאלוהיםלדעתו
ברעיוןמתבטאתדתיתשמבחינהאחדותית,

הפילוסופים,אלוהי •אחדאלשל
האלגםהואהעליון","השכלהאבסטרקטי'

גםוהואהמציאות","מקורהעולם,בורא
התורה,נותןהמצווה,האלהמוסר'אלוהי
הפרסונלי'האלגםוהואהערכים,אלוהי

נעוריו'משחרלמאמיןהמוכרהסובייקטיבי'
תפילותיו.אתנושאהואושאליואבא,מבית

הגיוניתמסקנהאיננהבאלוהיםהאמונה
אחדותובדברהכרעהאלאכלשהי'מהגות

רציונליצידוקלכךאיןאםגםאלוהים,של
לאמתכןאםטועןאיננווביצקיבהכרח.
האמונהאלוהים,שלגמורהולידיעהמוחלטת
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לדעתולהשיששבלב,אמונההיאשלו
מובןהעולםסדרשכןרציונלית,סבירות

אלוהים,שלובמעורבותובנוכחותויותר
כאןאיןשכך'מכיוון .ובהנהגתובבריאתו

יחיה.באמונתואישלויכוח,מקום

המתמטיקהאלוהי
ראיהמציעחילוני'צמח,עדיפרופ'

"שכלשללמציאותומתמטיתפילוסופית
אלוהים.עםאותולזהותשאפשרעליון"

בוניםצמח,טועןזמננו'בנימתמטיקאים

שאיןאבסטרקטיותמתמטיותתבניותלעתים
הואעניינןוכלפיסיקלית,משמעותלהן

ולבסוףשלהן'הפנימיתובהרמוניהביופי
להפליאמדויקנאמן'ביטוימהוותשהןנמצא

שבטבע.אחרותלתופעותאוהחומר'למבנה
ש"שכלהמדהימה,מההנחהכןאםמנוסאין

עלהמציאותאתובנהתכנןכלשהועליון"
ביופיואיננוהמדובראסתטיים.שיקוליםפי
"ראיה"שימשומעולםשמאזעולם,של

שאנחנוכפיהיופיהבורא,שללמציאותו
אנולעצמה,מהותאינויוםיוםאותורואים

ולכןזה,בעולםקיומנומעצםאותומקבלים
"שכלשלבכוחולבריאהראיהבואין

המתמטיותהתבניותשליופייןאבלעליון",
נודעתהעולםלתמונתוזיקתןמופשט,הוא
מתמטיקאים,בידינוצרושכברלאחרלנו

מתמטית.אסתטיקהשלמופשטותכתבניות
לערכיםיתעבנשהמציאותהעובדה

צמח,טועןמופשטים,אסתטייםמתמטיים,

לושישעליון""שכלשלקיומואתמוכיחה
אסתטית.תודעה

בכך'הואצמחשלטענתובקבלתהקושי
יסודעלהמוסברותהמציאותשתבניות
תיאורטיות.תבניותהןהמתמטיותהתבניות

חוקיגםוכןהחומר'ומבנההיקוםתמונת

נוסחאותבעזרתמתואריםאכןהטבע,

שלבגדרלעולםהםאלהאבלמתמטיות,
מתמטיותתבניותעלהמתבססתתיאוריה,

להסבירמנתעלמתמטיים,חישוביםועל
למשלכך .בהןמבחיןשהמדעטבעתופעות
אודותעלאלהבימיםהמקובלותההנחות
הןהגדול",ב"מפץהיקוםשלראשיתו
מתמטיים,חישוביםעלהמבוססתתיאוריה

לתקפותן'רהאיההםהמתמטייםוהחישובים
תיאוריהכלהקוואנטים.בתורתגםוכך

אותנומשמשתוהיאמוטעית,להיותעשויה
מניחהוכשאיננה"עובדת",היאעודכל

תיאוריהלמצואמנסיםאנוהדעתאתיותר
מתמטיותתבניות •יותרטובהאחרת,

אלהתופעותלהסביראכןעשויותמסוימות
סבירות,שלאחרתאוזובמידהאחרותאו

מתמטיותתבניותנשארותאחרותרבותאבל

מתמטיותתבניותשליופייןועוד'בלב.ד
קשורהואאבסטרקטית,אסתטיקהבגדראינו

הפשטהשהיאהמתמטיקה,שלבמהותה
אנוזוובחזקתההמציאות,שלאנושית
צמחשבה.האנושיבתחכוםיופימוצאים

אבלהסוסים,לפניהעגלהאתכןאםרותם

אין"אלוהים"אועליון""שכלכן'לאאםגם
זהבהקשרצמח.שללשאלתותשובהבהם

נרדפותמליםהןעליוןשכלאואלוהים
נופשכשהואאלוהים,שכןיודע",ל"אינני

מצויובקשות,למשאלותככתובתמתפקידו
שלנו'האקטואליהידעגבולותלמעברתמיד

אותודוחקתזהידעשלהמתמדתוהרחבתו
הידעשלהחדשיםגבולותיולמעבראל

האנושי.

שטייניץד"רשלאלוהיו
וכאפסכאיןהואצמחשלשבתפיסתוהקושי
שלתפיסתושמעוררתהקשייםלעומת

בידיהמוצגתהפילוסופיתהתפיסהשטייניץ.
עלמתבססתובמאמריובספריושטייניץ
עםדקארט,שלהפילוסופייםמחקריו

זהאיןשטייניץ.משלוהטעמותעידכונים
 , 17ה-המאהבן ,דקארטמשנתועלספר

תורתאתליישםאינטלקטואלימאמץאלא
שהדברככלאלה,בימינושלוהאלוהות

מוזר.יראה

ראויבכללמהלשםהפתיחה,שאלתעל
שלקיומואיאוקיומובשאלתלעסוק

עדיףב"העדפות",שטייניץמשיבאלוהים,
ולארוחני'כיצורהאדםאתלראותבעיניו
בעיניוועדיףטכני","רובוטחומרי'כיצור

בוששולטתעולםעלהיגיוןבושישעולם
אתכןאםקובעותהעובדותלאמקריות.

מהאלאעצמנו'ואתהעולםאתהבנתנואופן
כמובןהקשורותמסיבות"עדיף",לנושנראה

שטייניץתוקףלפיכךתרבותיות.במסורות
"אתיאיסטי"שהואימינו'שלהמדעאת

שלבגילוייךעוסקשהואעללדעתו'
בנוסחובסיווגן,במיונןהתופעות,

הביניים,בימימקובלשהיהכפיאריסטוטלי'
הדברים,שללמהותםשואלואינו

המדעכמוולתכליתם,לסיבותיהם
 • tה-דהמאהשלה"תאיסטי",ה"מודרני",

רקאלא"למה",שואלאיננוימינושלהמדע
"פרימיטיבית"כמהעדלהראותכדי"איך".

זמננו'בןהמדעשלתפיסתוהיאו"אווילית"
מטענו"מדועשאלתושעלשטייניץמספר
לוהשיבשלילי?"הואהאלקטרוןשל

שלילימטעןלוהיהש"אלמלאידוע,פיזיקאי
 ,) 31<עמ'פרוטון!"אלאאלקטרוןזההיהלא

בשאלהענייןאיןזהמדעלאישלאמור'
התופעה.עצםאתמכירשהואלודי"למה",
כאלףמעידהשטייניץד"רשלהתםשאלת
יודע,הואשח.הואמהמושגלושאיןעדים

שהחומרנתגלהמכברלאשזההסתם,מן
מטעניםנושאחלקםחלקיקים,עשוי

קראוחיובישמטענםלחלקיקיםחשמליים.
שלילישמטענםולחלקיקים"פרוטונים",

הםו"שלילי"("חיובי""אלקטרונים"קראו
למהאומדועהשאלהשרירותיים).כינויים
כשאלה,כמוהשלילי'האלקטרוןשלמטענו

יותר .זכרממיןהםהגבריםשכלזהאיך
מראשמניחותו"מדוע""למה"השאלותמזה,
בעצםלכןהטבע.לתופעותותכליתסיבה
המבוקשת,התשובהגלומההשאלההצגת

תודעהעםבקשרמתקיימותהטבעשתופעות

הדבריםאתהקושרתלמשל'אלוהיםכלשהי'
שלתשובתואכןזוהי .ותכליתיסיבתיבקשר

בפנינושמציבההשאלותלכלשטייניץ
חוקיאלוהים,ידיעלנבראהעולםהמציאות:

שמקייםזהגםוהואבידיו'נחקקוהטבע

מוחצתתשובההואבעיניו"אלוהים"אותם.
"למה".הטוטליתלשאלה

הוכחותשלושבספרומביאשטייניץ
וההכרחיתהוודאיתלמציאותופילוסופיות

מדעית","הוכחההיאהראשונהאלוהים.של
שלאפשרותוועלמהותועלהמתבססת

המכונהזוהיאהשגיחהמודרני.המדע

שלמדרשומביתהאנתרופולוגית","הראיה
זוהיאייאמן,לאוהשלישית,דקארט,
מימיהאונטולוגית",כ"הראיההידועה
בנוסחאלהראיותמציעשטייניץהביניים.

להשגותגםתשובהכביכולבושישחדש,
ראיותכנגדשוניםפילוסופיםשהשיגושונות
אלה.ועבשותישנות

המדעית""ההוכחה
אלוהיםשללקיומוהמדעית""ההוכחה
שתישלבים,שלושהבנויהשטייניץ'שמציע
ההנחהנמנעת.בלתיומסקנההנחות

לפיהדקארט,בעקבותהולכתהראשונה
מניעאינותודעה,וחסרעצמיותחסרהחומר

הואאותושמאפייןמהוכלעצמו'את
מקום.תופסשהואזהבחלל"'"התפשטותו

שישניוטון'בעקבותקובעת,חשביהההנחה

חוקכמואוניברסליים,חוקיםבטבע
והמתמטיקה,הגיאומטריהחוקיההתמדה,

קיוםלהםוישכולו'ביקוםתקפיםוהם
שלבתודעתוכללתלוישאינועצמאי'
והיכןכיצדהשאלה,באהוכאןהאדם.

שהםייתכןלאהטבע.חוקיכןאםקיימיםמת
הםמודעות,חסרזהכיעצמו'בחומרמצויים
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האדם,שלבתודעתולהתקייםיכוליםלאגם
 ,היותוובמקוםבזמןבידע,מוגבלהואכי

נצחייםכלליים,הםהטבעחוקיואילו
כיצדאחרת,שאלה •כולוביקוםותקפים

 ,החומרעלהטבעחוקישלאכיפתםחלה
מכאןהחוק.פיעללנהוג"יודע"הואומניין

ברוחבהכרחהואהטבעחוקישלשקיומם
שמןמקום,בכלמצויהנצחית,קוסמית
אתבראהואאלוהים.להלקרואהראוי
מתקיימיםהםברוחו ,חוקיואתוחוקקהעולם
עלאותםאוכףגםוהואנצחים,לנצח
בכוחןכןאםמוכחאלוהיםשלקיומו .החומר

 ,-11ההמאהבנותמדעיותהנחותשתישל

הלוגיהמבנהואזי ,אותןלהפריךקושישאין
איןאלוהיםשלבהכרח, ,קיומואתהמוכיח

 .לסמוךמהעללו
שהחומר ,שטייניץשמניחהראשונהההנחה

רקהיאומהותוכוחות,חסר ,אינרטיהוא

נכונהחיתהמסוים,חללממלאשהואבכך
ה-המאהחכמיבידישהיהלידעביחסאולי

ראיהשימשמותךשעווהשגושבימים , 17

אנוכיוםקבועות.תכונותאיןשלחומרלכך
צופןוהחומרהם,חדואנרגיהשחומריודעים

החומרעלהפועליםשוניםכוחותבתוכו
כוח,שלשדותמפעילהחומר .עצמומתוך

עולמנועלולהשפיעבחלללעבורהמסוגלים
לגאותלגרוםעשוייםשהםכשם ,ואורחום

המשיכהכוחבהשפעתבאוקיינוסיםושפל
שטייניץ,שלהשגיחההנחהגםכךהירח.של

הטבע.חוקישלעצמאיקיוםהמניחה
סיכומיםאלאאינםהטבעחוקילמעשה,

שהאדםתופעות,שלסטטיסטייםתיאורטיים,
אינםהםלפיכך ,אותןומפרשבהןמבחין
כלהאדם.שלבתודעתואלאקיימים

בזמנים ,עליהןיודעאינושהאדםהתופעות
אכןבהם,קייםאיננושהאדםובמקומות

נותןשמישהובליאבללהתקיים,ממשיכות
מסתכמיםשהדבריםומבלי ,כךעלדעתואת

מדיהירחכלפיגואההאוקיינוסב"חוקים".
אתעבורומחשבשמישהומבלילילה,

עליובכמהשידעכדיהירחשמפעילהכוחות
והמיםהירחאדרבא, .מימיואתלהרים

וללאמודעותללאטבעם,פיעל"נוהגים"
זההואהאדםהחוק.ידיעתוללאהכרה,

ומוצאשלה,במחזוריותבתופעה,שמבחין
מנסחהואההסבראתאותה.להסבירדרכים

מוצאמסויםובשלבהטבע,מחוקיכ"חוק"
עצמתם,ואתהגאותזמניאתלחשבדרך

מתמטיתבנוסחההחוקאתבכךומבטא

ידיעתומיטבלפיזהכלמופשטת.
המחקרהתפתחותעםהמשתנההאקטואלית,

תקףזההסבר •בידיוהצבורהידעוהרחבת

נמצאלאעודכלאו ,הופרךלאעודכל
תלמיתורתחיתהלכןיותר.מתאיםהסבר
בטובהשהוחלפהעדשנים,מאותתקפה
החומרתפיסתוכךקופרניקוס,בידיממנה

בזושהוחלפהעדתקפהשחיתה ,אריסטושל
כוללתבתורההוחלפהזווגם ,ניוטוןשל

איןלעולםלפיכך .שסיידאיינשל ,יותר

מדעילוגיטיל
ובחזרהלאלוהים

 t'l\\'I\ \\'\\\יובל

גםהדברהואבטבע.אוניברסליים""חוקים
שטייניץוהמתמטיקה.הגיאומטריהבחוקי

ולמשולשארבע,הםושנייםששנייםטוען
 .כךעליודעשהאדםבלאגםצלעותשלוש

כשם"משולש",איןבמציאותנכון,לאזה
ישר","קואוגיאומטרית""נקודהשאין

כפימשולששלהגדרתוזוצלעותשלוש
איןושנייםשנייםגםהאדם.בידישנקבעה

מינוסואיןאפסאין ,איןשנייםגםבממשות.

 ,יותר .אחדמינוסשורששאיןוודאי ,אחד
וישאחתאבןישבמציאות.אין"אחד"אפילו

אלאנבראולאהיהלא"אחד"סתם ,אחדעץ
חישהואמהמציאותהאדםשעושהכהפשטה

גררתהמוהפשטהזוואחדאחדבה.

כ"ארבע",מוגדרושנייםשנייםכ"שניים",

כשנייםמוגדרארבעכיחמש,לאלעולם
כחוקיהטבע,שחוקיהרי ,כןאםושניים.

זקוקיםאינםוהמתמטיקההגיאומטריה

כמיולאכ"מחוקק"לאכבורא,לאלאלוהים,
לחוק.קודמתהתופעהש"אוכף",
הטבע"ש"חוקילאפשרותלועגשטייניץ

עללפעול"יודע"והחומר ,בחומרמתקיימים
כיצדשואלהוא .עצמומתוךהטבעחוקיפי

יחידהבכלהחוקיםכלאת"לכתוב"ניתן
 ,שראינוכפיסוף.האיןבמרחביחומרשל

החוקאתמקדיםשהואבכךשטייניץטועה

לושנראיתהאפשרותגםאבללתופעה,
"מסומן"יהיהביקוםחלקיקשכלאבסורדית,

אבסורדיתאיננה ,אותוהמפעיליםבחוקים
התאיםשלהמיליארדיםמיליארדיכלל.

כלחסרי ,בעולמנוויהיוהווים ,שהיוהחיים,
עצמם,אתמניעיםומודעות,תודעה

צופןפיעלופועליםסביבתםעלמשפיעים
מהםאחדבכלבמדויקהמופיעדנ"א, ,גנטי

לתאראיןלמה"לנהוג",כיצדלוומכתיב
התתאוהאטומי ,המולקולרישהמבנהכןאם

להמכתיבביקוםחומריחידתכלשלאטומי
"התנהגותה"?את

ביקום"נקבעו"למהיודעיםאיננו ,אכן
הנראהוככלאחרים,ולאדווקאאלהסדרים

לפיליקום,ותכליתסיבהאיןכינדע,לאגם
שאלוהיםושובשובטועןשטייניץ .דעתנו
למההשאלה,עולהכאןאבלזה.לכלאחראי

ולאכוףלטבע,חוקיםלחוקקאלוהיםטורחזה
אתלהניעוגםשעה,ושעהיוםיוםאותם
שטועניםכפימחדש,אותולברואאוהעולם
מסיבהלודרושיםאמנםאםודקארט.ניוטון
ולאאלהדווקאלמהלטבע,חוקיםעלומה
שמתארכפיאלוהים,חייבמהלשםאחרים?

המיםמטיפותאחתבכללטפלשטייניץ,
בואעםלגאותאותםולהביאבאוקיינוס,

מניעשהואתוךלמקומם,אותםולהשיבהירח
מחדשאותובוראאולארץמסביבהירחאת
ומורידהרוחמשיבגםבזמןובו ,עיןהרףבכל

לגרעיןמסביבהאלקטרוניםאתמסובבהגשם,
ואתלשמש,מסביבהלכתכוכביואתהאטום,
גרעיניאתמפרקבמסילותם,מוליךהכוכבים
נעלמות,ובגלקסיותרחוקיםבכוכביםהאטום

ביקוםשמתרחשמהכלהלאה,וכןהלאהוכן
משועמםהואאוליזמן.ובכל·מקוםבכל ,כולו
המפורסמתהשלמותהיכןשעשועיו?הםואלה
היהומדועלמהמזה,יותרכן?אם ,שלו

מהעולם?לברואמלכתחילהצריךאלוהים
מבקששהוארצוןלוישהאםלו?חסרהיה

רצוןכישלמות,בושאיןהרי ,כןאםלממש?
הואששינויכשם ,לחסךביטויכידועהוא

טבע""חוקיעםעולםובריאת ,לחסרביטוי
לוגיתבהוכחהכןאםנעזרשטייניץזה.בכלל
הודישלה"למה"אתלתרץכדיאלוהים,שיש

מעשיואתלתרץיכולאיננואבל ,חמודי
יכולשאיננוובוודאיאלוהים,שלהתמוהים
אתלויאמץכןאםאלאאותם,להסביר
דרכיהם"נפלאיםלפיההדתית,התפיסה
יודע""איננילומרבשבילאבלהבורא",

לאלוהים.זקוקיםאיננו

גיתפולונתרוהאהראיה
שטייניץ,שמביאהשגיחהראיה

הוכחותעלכולהנשענתה"אנתרופולוגית",
שמוחואפשרשאימניחהזוראיהלוגיות.
רעיוןעצמומתוךיעלההאדםשלהמוגבל

אוהאינסוף,רעיוןכמו ,עצמוממנוגדול
גדולהשרוחלהניחישלפיכךהאלוהים.מושג
אלהרעיונות"שתלה"האדםשלמרוחו

זאתלעשותיכולומיהאדם,שלבתודעתו
שמושגלנוידועאבל .עצמומאלוהיםיותר

ראשונים,לדורותידועהיהלאהאינסוף
בצורותבהדרגההתפתחהאלוהותומושג
מזהורקשונים,ובזמניםבמקומותשונות

עםשהואאיךהתקשרמעטותשניםאלפי
תוךלהכירהאדםלמדאותושגםהאינסוף,
לאלמההשאלהנשאלתממושכת.המשגה
שלבתודעתואלהרעיונותאלוהים"שתל"
מאוחרבזמןרקאלא ,בריאתועםמידהאדם

כך.כלומשונותשונותובצורותכך,כל
לסתורמאודפשוטהאפשרותמציעשטייניץ

עלללמודיכולשהאדםבכך ,שלוטענתואת
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דוחהאבל ,הסופישלהיפוכומתוךהאינסופי
הכללנוהגשבפילוסופיהבטענהזואפשרות

אלהכללמןללכתיששתמידהאפלטוני,
מראשהנתוןהכוללהמושג ,לאמורהפרט,
להכיראיןגםוכןהפרט,עלאותנומלמד
ה"שלם",ידיעתמתוךאלאה"פגום"את

ברופא,היתרביןזה,כללמדגיםשטייניץ
טיבהאםרקהאדמתמחלתאתלזהותשיכול
הרופאלגביכמובןנכוןזהמראש.לוידוע
הרפואהמדעלגבילאאבל ,פלוניד"ר

תוךשונותמחלותלאבחןשלמד ,בכללותו
אוזומחלהשלפרטייםבמקריםהתבוננות

היופימושגגםכךלמשל.אדמתאחרת,
והולךנוצראלאמראש,לנונתוןאיננו
שאנונתונהבמציאותיומייוםניסיוןמתוך

 ,כןלאשאם ,"יפה"שהיאלעצמנוקובעים
אצלכךכלשונההיופישמושגזהאיך

מתארתהאפלטוניתההנחהשונים?אנשים
אנחנושממנואידיאות,שלמיתולוגיעולם

אבלמראש,שלנוהמושגיםאתמקבלים
אריסטוטלית,אחרת,אפשרותגםקיימת

שלבניסוחו"מעדתית",אולי,"פרימיטיבית"
המערהלמשלבכך(שמתייחסשטייניץ

ואפילוקיימת,אבלאפלטון>,שלהנודע
עולםאתבוניםאנולפיההיטב,מסתברת
והקיבוציהאישימהניסיוןשלנוהמושגים

ניסיוןמתוךנוצרהאינסוףמושגוכך ,שלנו
אוליכמשאלה,אולישנים,אלפישלמצטבר
מושגגםוכךהאדם.שלסופיותועלכמחאה

 ,פרימיטיביבפטישיזםשראשיתוהאלוהים,
לאחרורקהטבע,כוחותשלבהאנשההמשכו
הגיעאיטיתהתפתחותשלשניםאלפי

מושג ,רעיוןבחינתאוניברסלית,להפשטה
 ,סבירספקשקייםהרי ,הדברכןאםאנושי.
האנתרופולוגיתבראיההמעטה,בלשון
לקיומודקארטבעקבותשטייניץשמציע
אלוהים.שלוההכרחיהוודאי

האונטולוגית""הראיה
הומצאה , ,,ה"אונטולוגיתהשלישית,הראיה
אנסלם,הפילוסוףבידיעשרההאחתבמאה
מקנטרברי.הארכיבישוףימיםבאותםשהיה

האלוהיםממושגקלדילוגמציעהזוראיה
אלוהיםשלמציאותואלהשלמותכליל

המיוחסתהשלמות ,זוראיהלפיבממש.
"תכונתאתגםמחייבת"אלוהים"למושג

הדעתעללהעלותשאיןמכאן ,ההימצאות"
במשפטשישכיוון ,בנמצא"שאיננו"אלוהים

מוצגתכיצדלהביןקשההגיונית.סתירהזה
מילוליתרגיל ,זומוזרהראיהברצינותהיום

שהמושגמניחים(אנוהמבוקשאתשמניח

מכאןההימצאות","תכונתאתכוללאלוהים
ביןמבחיןואיננולהימצא),חייבשאלוהים

למציאותהפשטה,בגדרשהואאנושימושג
עשויהלוגיתשסתירהכאילואמפירית,

לממשותניצחתפוזיטיביתראיהלשמש
אכןעצמושטייניץהסתירה.שלהיפוכה
את"מוכיחההאונטולוגיתשהראיה ,אומר
הוודאותברמתאלוהיםשלקיומו

שללוודאותןהמשתווההמקסימלית,
ביותר"הפשוטותהגיאומטריותההוכחות

פשוטותהגיאומטריות,ההוכחות ,) 135<עמ'

שכברכפיבממשות,קיימותאינןומורכבות,

שלבתודעתוכהפשטהרקאלא ,ראינו
אכןהאונטולוגית""הראיה ,כךאםהאדם.
קיומואתספקמכללמעלהלהוכיחעשויה

האדם,שלבתודעתואלוהיםשלהמופשט
לחלוק.אפשראיכךעלמושג.בבחינת
לבלרבותפעמיםאותנומזהירשטייניץ
בעמ'למשל(ראהלוגיתבסתירהנסתבך

כמובצירופיםמודגמתלוגיתסתירה .) 184
באלה.וכיוצאעמק"שהוא"הרנשוי","רווק

במציאותמצויותלוגיותסתירותלמעשה,
מלאיםחיינושכןרב,בשפעהממשית
רשוםלהיותזוגלמשליכולסתירות.
ועם ,נשויכזוגוברבנותהרישוםבמשרד

 .ולהפךכרווקים,ולנהרגבנפרדלחיותזאת
קיימתאמת"דוברכ"שקרןלוגיתסתירהגם

עשוימצויפוליטיקאיאפילובממשות,
הראוימןאמת.דברשהואבאיזהלהסתבך

הלוגיקהשלתקפותהעללשאולכןאם
ניצחתלראיהבסיסהמשמשתכמערכת
שללממשותוהקשוריםלדבריםומוחלטת

למלאכדיאלוהים.שללקיומוגםאועולם,
ישמהלוגיקה,שטייניץשלציפיותיואת

בעולםשמקורו ,אפריורינתוןבהלראות
המוחלטתברוחואו ,לוגיהמיתוהאידיאות

לתקפותהיערובמי ,כןלאשאםאלוהים,של
לזה,נסכיםאםאבלהלוגיקה.שלהמוחלטת

אתמוכיחיםאנחנו ,מעגלילטיעוןנכנס
הלוגיקה,שלבכוחהאלוהיםשלקיומו
יותראלוהים.מידילנוניתנהשזובתנאי
הלוגיקהשלתקפותהעצםאתגםמזה,

איפההלוגיקה.באמצעותשטייניץמוכיח
המתמטיקה,כמוהלוגיקה,למעשה,ההיגיון?

הניסיוןשלסכמטית,אנושית,הפשטההיא
אחריםופילוסופיםשטייניץ .שלנוהאמפירי
ישאבלאלה,הנחותלדחותעשויים

הןלפיכךידם,אתעליהןשסמכופילוסופים
"I י

ספקלהטילכדיבכךדיואפשריות.קיימות
המבניםבכלהמעטה,בלשוןושוב ,סביר

ומשמומשמושטייניץלנושמציעהלוגיים
לאאלוהיםשלבהכרח""קיומודקארט.של

שהיוהראיותכלגם ,כןאם ,כללהוכח
נמצאוזולהוכחהאותנולהוליךאמורות
ועבשות.מיושנות

כמשלשטייניץד"ר
לגלאופייניאינושטייניץשלספרו

העובריהדות,בנושאיהעממיתההתעניינות

איןכי ,בשוליומצויהואאלה.בימיםעלינו
עיסוקומובהקות.יהודיותבשאלותעיסוקבו

 ,אוניברסליהואתיאולוגיתבפילוסופיה
עוסקהואאין ,לדבריוהיסטורי.ובעיקרו

באלוהיםולאהפילוסופים",ב"אלוהיאלא
שאלתזאת,עםדתית.משמעותלושיש

שללמרכזוסמוךמצויהאלוהיםשלקיומו
היהדות,שלבמהותההחילוניהציבוריהדיון
היענותשטייניץשלבספרוישובכך

יהודיציבורבישראלשמעסיקותלשאלות
אתלהסבירשעשוימה ,מתענייןרחב,

הואשעורר.הרבהענייןואתהרבהתפוצתו

קהללהציגשעשוילשאלותלקלועמיטיב
בצדקתהסוףעדבטוחשאינומהסס,חילוני

ביסוסלהמבקשוהריהושלוהחילוניות
זה,לצורך ,יותרטובמהחדש.רעיוני

תורהמחייבשאיננו ,דתילא ,מדעימאלוהים
כאוותחילוניםלהיותלנוומניחומצוות,
נפשנו.

לענייןשעשוייםגורמיםבוישהאחרמהצד
ספריםבתשובה.ומחזיריםדתתועמלני

מנסיםהחילונילקוראשמופניםדתיים
המדעעלהישענותתוךעניינםאתלהציע

כראיהמדע,אנשישלדבריהםועלהמודרני
וליתרעולם,בוראאלוהיםשללקיומו

חילוניקוראלענייןשעשויותגירתהסו
חומרלהםמספקשטייניץשלספרומתלבט.
שללמציאותוניצחתראיה ,פילוסופיהסברה
כביכול.מוצקים,לוגייםיסודותעלהבורא

בכנסתלבחירותעצמואתהעמידשטייניץ lשהד"לפנינכתב*המאמר

 42-+בעמ'+-המשך

אורקובי

חדף

~לי:מ~~יםה~אך,כף
ןד~ל.ימ~ר~של~ו~~יס
ע.ןן.ן~ןמ~~ים
~~דליקיםמ~ד~ר;ת~ןמזpלים,סע.יג:ם

רמ~ע.מ~ם.מקר~~לל ~ג~~מנ;ךחים~ל.ה
די p: , ר~~ 6~יונ;ךר~,מ·~~רים wם r ~ ם~;~ם
נכע.ז~,~םים, 7ךיכ;~~ז~ים ם~~~ל~ם~מן~;ר
מ;סן. p:י;ת ryךל:יןה;~יס
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רומםטבעעירום
שיאלי

 tהסכיןלישתהייגרוסמן:רדיד

עמ' 283 , 1998החרשההספדיה

. _· -~ ·:=:~; 

ii 
כלומרכפול'מכתביםרומןהר

מעשהשלבמשמעותרומן
אהבה,שלכאקטורומןספרותי

הכתיבהמכותבים.שניביןהמתרחש

והסיפוראותהומלבההאהבהאתמעצימה
חליפתשלהכפייתיותמכוחמוכפלהרומנטי

הרומן.שלהרוטטכלבוהמוגשתהמכתבים,
חורגיםאינםהללוהסיפוריםשניזאת,ועם

זוהכתיבה.שלהמכושףהמקסםמתוך
המבקשהבוערהדלקאתלהםמעניקה
הממשותחוסראתגםאךהכול'אתלכלות

אתההופכתוהאשליותהכמיהותחומרישל
שללזןוהאהבההכתיבהשלהכפולהאקט

אוננות.

במלים",ולאונןפהלהיקברלינמאס"די.
 ,) 191<עמ'ממכתביובאחדיאירמלין

רואהיאיר'בשםהשלושיםבשנותנשויגבר
לגילהמתקרבתאשהמחזוריםבכנס

דיוהיאמורההיאמרים,שמההארבעים.

ארוך'שיערבעלתממושקפת,גבוהה,
אנשיםשניהםמאולף.ובלתימתולתל
יחםשבילד'מהםאחדלכלנשואים,

החייםאמצעשלהמשברילקומתקרבים
מעוכבת,התבגרותבמיןשקועיםושניהם

ההווהתוךאלהניגרתכמעט,אינסופית
מעורריםיחםשבישואים.חבחיישלהמתמשך

ומוכשרים,רגישיםצעיריםשלרושםבקורא
כדבעי'ומתורבתיםמאולפיםמהוגנים,
לחיקירושליםטוביםילדיםכמיןשנקלעו

מבוגרים.שלמנוכרקיום
מריץהואשאליהאהובתואתמתאריאיר
ואתטובה"ילדה"פניכבעלתמכתביואת

לך"כותבכשאנימתבגרנערכ"קצתעצמו
להאזיןמקפידיםשניהם ,) 21,25<עמ'

שוברט'(וביוסי'אסיתקללמוסיקה
מונטוורדי , 2מס'הקונצ'רטורחמנינוב,

אותםהמסמנתועוד),קרקביאמהבביצוע

וגבוההיפהרצינית,תרבותכצרכני

ליצירותאיזכוריםמחליפיםשניהםלכאורה.

הספרותשמןשמותשפעתומפזריםמופת

ט.ס.ודלף,ג'ויס,קפקא,(היינה,האירופאית
וכןקאזאנצאקיס>צ'כוב,בר'פלואליוט,
חירש,(אופק,אמנותיצירותשללמגוון
אףעלשסיגליץ>.רודן'קנדינסקי'מאסיס,
נדיבותבמנותכאןהמוגשהתרבותיהשפע

יאיר-המכותביםמקפידיםגזמות,מרעד

הילדותזכרונותאללשוב-ומרים
מתוך .הספרביתלספרייתאותםהמושכים

'דברשלישניםבכרכיםנזכריםהםכך
שלהמשומשיםהלימודבספריהשבוע',
וב'משליאש'ב'גוויליודובשני'פאפוריש
 ,) 106 , 229 , 243(עמ'קרילוב'

הכלליתהתרבותביןהאיזוןלמעןוכמו
גםבספרמשובציםישראל'לחוכמת
 .הזוהרולמדרשינחמןלדיאיזכורים

שלזהברומןשהקוראיםלצייןאפואחשוב
חינוכיוכמעטחיובירושםמקבליםגרוסמן
העברמןהדמויות.אלהתוודעותםבמהלך
פה,הנערכתההיכרותבמסגרתהשני

גםמותרשבהלאווירההקוראיםמוכנסים
טקסיאתמחדשלעבורמבוגריםלאנשים

גרוסמןשבהזאתמהבחינהההתבגרות.גיל
בנישלחניכהרומןמעיןנוספתפעםומחבר
החפציםמבוגרים,שללקהלאניניםנעורים
הבר-גילשבסביבותנערותםאללשוב
זיגזג"'ילדים"ישאתכשחיברואכןמצווה.
האחוריתהעטיפהעללרשוםפרימ.הזדרז
 ..ומיוח.דמרתק"ספרהבא:העורךדבראת

כאחד".ולמבוגריםהנעוריםלבניהמיועד
עתהנדמהיותר'רחבהשבפרספקטיבהאלא

שבין(במרחקגרוסמןשליצירתומכלול
שלהארכיטיפילמתבגר ,'ע"ע'שלמומיק

-הנוכחי>וליסכין'הפנימי','הדקדוק
הרומןשלהיצירתיהתרגילעלכחוזרת

כרונולוגיתשמבחינהלקהלהנעוריםלבני
המתחםמןכורחובעלגלחדרנאלץפשוטה

הזה.

העיקרייםהנמעניםכיעודלהזכירהראוימן
הםעתההנכתבתיפהעבריתספרותשל

מטרהכקהלהמתפקדותקוראות,ציבור
השרוייםאנשיםמזה,יותרועודראשי:

נצחיספרותשיעורשלתודעהבמצב
בגיללמעשהמקובעיםהםולפיכך

שלהםהקריאהחווייתמבחינתההתבגרות
יעדקהלזהולה.הנלווההנפשיוהפורמט

הקריאהלמשקפימבעדהספרותאתהחווה
-הספרותיתבמגמהלספרותהמורהשל

הנמענת,המורהמרים,בתיכון.הומניסטית

לתודעתמכווןמוחשייצוגלפיכךמסמנת
שלהתכתובתיוחיזורוהממוצעתהקוראת

הפיתוימעשהשיקוףאלאאינו-יאיר
המעוניינותבקהלהסופרשמבצעהממוקד
כיאפואייפלאלאפונה.הואשאליו

מריםשלספרהביתאלגריםמשוהמכתבים
והמאוזנת,השקולהבהוויתההמורה.
מעיןשלדמותלייצגהנמענתממשיכה

לתלמידהנדמהיאירבעיני'מורתי-מורתי'
הצטיינותשלבקדחתחשודכיאףחרוץ

פיהכמיןהמתוארתמריםבית.ושיעורי

אתליאירמעניקההעממי'הספרמביתטובה
בעיניוהנדמותהטוב,רוחשותעצותיה

 ,) 123<עמ'החינוך'מ'הדכמובאות

השתוקההאקראיתהמפגשמנקודת

קדחתמתפתחתהספרשבראשיתוהאילמת
דוארתיבתמידשוכריאירהתכתבות:של

הנדמיתנמרצתבקורספונדנציהופוצח

מספריובאחדבר-כיבוש.שאינוכהתקף

לסיפורים,בפתיחותהעוסקהאחרונים
החוזית,התבניתאתעוזעמוסשירטט

תיכףלקוראהסופרביןכביכולהנחתמת
מצייןהזה,לדפוסנאמן •הספרבשער

שברצונוההסכםאתבפתיחהכברגרוסמן

ביןהנקבעכפול'בהסדרמדובר •לערוך
שלהמטרהלקהלהמחברוביןלמריםיאיר

כמעט(ואנילהגיבצריכהלא"אתספרו:
זאתבכלאםאבללי),תענישלאבסרח
אניקוראת,שאתסימןלתתפעםתרצי
ששכרתידוארתיבתשלמספרבחוץרושם
מהצלבת ,) 9<עמ'לך"רקומיועדתהבוקר

מתקבלתהספרשלהכפולותהתבניות
אהבהמעשההיאהכתיבההבאה:המשוואה

משגליגופנימימושלכללחותרשאינו
רבהבמידההואזריזהחיצונית.במציאות
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-הקוראותמזהיותרועודהקוראיםיאיר'
נימיאתבפניהןיחשוףהסופרמרים.הן

אליהןוישגרהכותבשלהדקותנפשו
וחושפניותסבוכותרגישות,אהבהאיגרות

אולענות,חייבותאינןהקוראותכאב.עד
הווידוילנוכחתימסנפשןואולםלהיענות
חוזהעריכתשלהמוקדמיםבשלביםהסוחף.

המכתביםוכתבןהמחברמסמניםהתכתובת

שלבדניוהאוהנפשיהחושפני'הכיווןאת
הזמניתהמסגרתאתומתוויםהפעולה
נעמודלא"אנחנואותה.לגדורהאמורה
שנקבע •••חשבתיולכן ..•ארוכהבתקופה

 .) 13<עמ'תאריך"איזהלנו

וידידהגמורהזרהואהמכתביםכותביאיר

עיסוקולמחבר'בדומההאינטימי:הנפש
באיסופםאלאבחיבורם,לאכיאףבספרים,

למזמינים.ובשיגורםנדיריםעותקיםשל
נאה,הכנסההמשלבמשגשג,עסקבעלהוא

הואובכךספרותיועיסוקתרבותיסיפוק

'אקדפון'שירותשלשילובכמיןמתפקד
כתיבתאקטלוי.איתמרשלוהחנות

שלהצורךאתלמעשהממשיךהמכתבים
שלהאבודיםהטקסטיםאתלחבריאיר

שבהואבכךאותם.לשחזרוכמונערותו
שיצירתוהסופר'וסמןגרעםומתחבר

לילדיםאיזכוריםומלאההילדותאלמושכת
יוצרתהתכתובתשלהם.הספדיהולמרכיבי

המציאותאלביחסאקס-טריטוריאלימרחב
הרגילה"החוקיותואלהרגילההבין-אישית

גםועיין 27<עמ'ונשים"גבריםיחסישל
 .) 38עמ'

והישראלית,החברתיתהחיצונית,המציאות
שלותובענותההיהודיתהמדינהתעוקתעל

אלמתגנבתואינהכמעטהמקומיתהביצה
וסמןגרוהמופנם.גחהנוהמכתביםרומן

ישראלייםמקוםומראיאיזכוריםמשבץ
המדשאה<עין-כרם,ירושלמייםובעיקר
סאקר,גןרמת-רחל,קיבוץשלהגדולה
ומנפישיםמוריקיםאלואךהכרמל),יערות

עטורחינניאקוורלשלתחושהומעניקים
לרומןרקעכתפארתירוקותריאות

 •אינטרוורטי
ביובצחנתואיןהכרמלביערותשריפדתאין

מועברתהמולדתנוףתבניתהארץ.בנחלי
בוטנייםאיזכוריםעטורהמשהו'מזוככתפה

עמ' , •••פרגיםשדהוגבעוניות,<עפצים

פריחתבחיקשרוימריםשלמעונה .) 30
מיניאטורי'כגן-עדןנדמהוהואבגונוויליה

תרבותיותוהפניותנויחפציעמוס

ממוקםיאירשלביתוהדעת.אתהמרחיבות
ירושליםיערגבולעלביתך''בנהבפרויקט

כנטוליםנדמיםהירושלמייםהתיאוריםורוב
תלמידהשלמפויסתזכרונותממחברת

חינוכיתכתמונהאומולדת,משיעורמסורה
כךכל"שאני ,) 59<עמ'טבע""מספר
 ,) 5 7<עמ' "---המציאותאתלאפרמתאמץ

נעימה,טבעיתתפאורהמרכיביםאלהכל
נספחישלליבותיהםאתלחמםהעשויה
וההולמתישראלבשגרירויותספרות

שלהתדמיתשיפוץצרכיאתלהפליא
להשתקףאמורהשהיאכפיהיהודים,מדינת

חדשה.עבריתספרותשלהיצואבתעשיית
פיעלכתובשהספרחלילהכאןהכוונהאין

שהואאומוזמנת,הסברתיתחיוביתתבנית

שהתוצאהאלאכזו'למתכונתבמודענענה
שבאמצעותההמראהלתמונתבעיקרהעונה

עצמהלשווקהישראליתההוויהמבקשת
לעולם.

המכתביםכותבנתעהלעתיםכיאמנםנכון
טבעמראותעמוסישאינםבמחוזותהנרגש

הקוראיםמתוודעיםאז,גםואולםנלבבים,
בדרךוהרומנטיהרגישהאצילי'לטבעו
עלחומלהואהמלכההלניבסימטתכלל.
בן-שלבמדרחוב ,) 60<עמ'מבוהלקטין

מתוודעהואהישנה'עטרה'מוליהודה,
בכביש ,) 64<עמ'קוסםגםשהואלליצן

להשיבלבחורעוזרהואהירושלמיבמשולש
<עמ'אוטובוסמדלתשנשמטהאשהנעל

הואלעייפהלוגיהמיתו'טעמון'ובקפה ) 16 7
נוסטלגיהומעלההשחמטבשחקנימתעניין

בירושלים'מצפן'מימיברורהלחלוטיןלא
 .) 131<עמ'השישיםשנותשל

אהבהשלללילותמתגעגעתמצידהמרים
שיחותמנהלתהיאבמטולה,קטןבצימר
זיכרונותיהאתומעלהושבהב'עטרה'נפש
היוסביבי"כשכולםטעמוןפת iנ;תקשלה

הרפתקאותזכרון .) 225<עמ'מעשנים"

האופפות'טעמון'שלהמהפכניתהבוהמה
-המכותבותהנפשותשתישלעברןאת

ההוויהשיחזורמצדלאמשכנע:אינו
ולאהירושלמיתהריאליהשלההיסטורית

 •ויאירמריםשלהמיושבתאישיותםמצד
מבעדהמבליחותהמקוםתמונות

יוצרותהתכתובת,שללאינטרוורסיה
עדמדי'וחיובימרוכךמסנןשלתחושה
מנותקתהמופנמותבועתכינדמהשלעתים

היאאחריםובמקריםהמקומיתמהדביקות

בשיעורשנתי'טיולבחיקכשבויהנראית
שהארץהחמישים,שנותשלמולדתאהבת

אביבפריחותמלאהמחלונותיוהנשקפת
החלקיתהתמונההמכורה.מנופישיכורות

אללהגיעאמורההמידהעליתרוהנעימה
בזנותהקשורותאפיזודותשתימכוחאיזונה

יאירנגררבראשונההביבים.אלובירידה
אובדוהואוסקרנותויצרואחרהמתבגר

האיומה,בהרישבסימטאותהבושתבמחוזות

מוכריחנויותשםעלכידועהקרויה
רביהתיאוריםאחדזהושבה.הפיצוחים

שלזכרותומתקשהובעיצומובספרהעוצמה
לושמכתיבההזמניםבקצבלעמודהנער

מתעקשלובצריום.וקשתגסהפרוצה
פיטמתה.אלמביךבאורחלהיצמדהקטין

החניכהטקסאתלתארמיטיבגרוסמן
לזונההירדמיהמתבגרביןבמפגשהכושל

קטן"?מניאק"ראיתםלעברו:הצועקת
ואולם ) 144<עמ'שלך?!אמאאניחשבת
לאקטמתחתהקרקעאתשומטהטקסט

שהואבשעהוהיצירתיהאישיהספרותי

האופקיםרחבלקוראלפזולממהר
ג'ויס:לכיווןבזהירותולאותתהספרותיים

דדלוס"סטפןשלמזלוהיהלאלי"אבל
שלבכתיבתומהותיתבעיהזו .) 144<עמ'

הישגלכאורהשמסתמןאימתכלגרוסמן:
הקוראזוכהכמעט,פעמיוחדפרטיייחודי

הגבוההספרותיהאילןשלהמותגלציון
שבלאבשעהוזאתבונתלהשהמחבר

קולוהיההזההמוניטיןלמעייןההיצמדות
בצלילותעוברהנוכחיהסופרשלהייחודי

יותר.רבה

המכתביםכותבמתוודעשבההשגיחהפעם

נמלטכשהואמתרחשתהעתיק,למקצוע
החזרתחיידקימאימתהשפלהלבירת

יאירהמשפחתי.מעונואתלתקוףהמאיימים
שלחמורבהתקףלתל-אביבבורח

לפושהיאנפשומשאתוכלהיפוכונדריה
מלון ...הים,"לידהקבוע:במלונוקימעא
 .) 160<עמ'קשישים"וינאיםלזוגששייך

ומיושןנינוחאירופאיאואזיסבמקוםואולם
האכסניהכימוצאהואהמעיק,הלבנטבלב

ביתכמיןמנוהלתהיאועתהבעליםהחליפה
שעותעובדהמוסדמצוא.לעתבושת

במסדרונות,מתפשטהליזולניחוחנוספות,
זאתועםהגניחותאתשומעהתכתובתבעל

בהסתגרותמסתכמתבמקוםנוכחותו

הרחשיםשלסבילהבקליטהמלווהנזירית,
כלום.בלאהמסתיימותמסוקרנותובהצצות

אחריומחפשתאהובתואתמדמההוא

אותן"ושואלתהחוףעלהזונותבין"הולכת
בנפילתואותהשזיהםחשוהוא ) 199<עמ'
ואולםהשפלה.בירתשלהשופכיןבורותאל

למטרופוליןמנסיעתהנהניתדווקאמרים
שקיעהעלמתפייטתהיאהחטאים.מרובת
בפרימוסהמצוידדייגאפליוגשתפרנאה,

שבהםילדותהמימירנותזכרומעלהציורי'
'גינת-ים':לקפהאביהעםהולכתחיתה
באותהיווהשלאכטההיעקעטעס"כל
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 •••ניגנהוכינורצ'לועםותזמורת •..לכאן
 .) 220<עמ'וינאית"מוסיקה

שלהרגישותדמויותיוכאשרגם ,כןכיהנה
החייםבדרכיכאובדותנדמותהרומן

יכולעדייןסדום,לשעריעדוכמגיעות
הנפשותכיובסרחסמוךלהיותהקורא

ההוויהמןריחוקעליקפידוהפועלות
רוצהבעמודה.בפניהםהנגליתהירודה
לריגושנזקקותהללוהדמויות ,לומר

לצורךהזנותעםהמגעשלהמעורר
ודרמטית,משבדיתנפשיתהיפעלות
שלנוסףמהלךוהמעודדתאותןהמקיצה

הןזאתועםנמרצת.נפשיתהתחבטות

שמבעדו ,מסתגרבטיחותסורחעלשומרות
הנחותההמקומיתהמציאותעלמביסותהן

ג'ויס,שלאוטוביוגרפיהלזכרימבעד
עתיקהנוסטלגיהולאיזוקפקאשללמכתבים
כמומלוןבדבראמינה,לגמרילאמשומרת,

הקסבה.אביבבתלואלסיםותזמורתוינאי
מהעושר ,כרגיל ,להתפעלשלאיקשה

מהמצאותיו ,גרוסמןשלוהמסאפוריהלשוני
תמונתאתלשחזרמיכולתוהסמנטיות,

תוךאלהעומקומצלילתהנפשיהזיכרון
הואכסופדהאחרונה.המופנמותנקודת

נדיבהשפהשלמתנותקוראיועלמרעיף
שהושחתומפונקיםלילדיםנדמיםשאלועד

כברדיפועים:הםועתהאהבהמרוב

אחרחידושאיזהלנוהב ,לכךהתרגלנו
כידומהזאתועם .יותרעודאותנושירעיש

תחושהיוצרלקוראיווסמןגרביןהדיאלוג
מרובמתקלקליםהללובעודהדדי:סחףשל

עבורםלרקוחהסופרמנסההשפה,תועפות
שללמחוזותולשובלבקריםחדשיםמעטמים
כיאףוחביבותמתחכמותהמצאות

שפתולמרומיומעפילושבמתיילדות
ראשבקפיצתמשםלזנקכדירקהמפוארת
אתלחבבהעשויהסלנגפיסתאלסלסאית
הבעייתיותלמעשהכאן .יותרעודסגנונו

מדיומאולץמתוחבאורחהנעההלשונית
מוצאיםאנווכאןמהופכיםקסביםבין

ארוטיתהתפייסותמביכהמעסבסמיכות

עדחופזניותהתנסחויותלצדמתרוננת,
זיון"אפילומיוחמת.עגהשלפרימתמיהות

גםוכן ,) 55<עמ'קלישאה"לפעמיםהוא
השביעיתהאותשלהשונותההטיות

האמתלמעןמיותרותדיהחדשהבישראלית
הרפתקאת-לךהצעתי"לאעוד(וראה
<עמ'לי-זיון!"ולא-תסלחיקלישאיתאהבים

קוויקיזשלססגוניותשליפותהןאלו ,) 73
בעודןהקוראאתלהקיץהאמורות ,סגנוני
הכבודלמעייןגסיותאפולוהצהרותמלוות
במלהשהשתמשתיליתסלחונוסח ,יותר
הקלישאה.למלכודתבמחילהלבושימו
[ה]מחורבן"ב"מלוןיאיר-רובץהואוכך
<עמ'ג'וק-אדם""כמומרגיש ,) 199<עמ'

הזין""בשורשהפעימהאתמתעד ,) 198

באוננותלהמשיךלושנמאסחש ,) 187<עמ'
עלבמחשבותונתעה ) 191<עמ'מילולית

הניסוימשמעותועלהעצמישלהלוזחידת

קיקיוןמרטיצלרם:

אמת'.דברי'קושס

ניכרתהסעיפיםשתיעלפסיחהשלתחושה
שלבטלטלתםהכרוך ,יותרפנימיבמישור

סדוריםנישואיםחייביןהנקרעיםהגיבורים

 .המשפחתילמעוןשמחוץהתקשרויותלבין
כההתחבטותבתוםלצפותהיהניתן

-כךכלעצומיםנפשויסודיאינטנסיבית
רדיקליפוטנציאלבעלתמובלעתלאמירה

זאת,ועםהנישואים.למוסדביחסיותר
במשברלמעשהשבויותגרוסמןשלדמויותיו
הןולפיכך ,בעיקרוהתבגרותיקודם,

ונועזברורהיגדלכלללהגיעמתקשות
כמבוגרים.ברורהלאלמצבןביחסבאמת
משמעותהיבוסיביןכלואותהןכךמתוך
הביתי:הציודשלהמלאיספירתלביןעזים,
מערכתעםסלוןהנהכלים,מדיח"הנה

חדרהנהורקורסיבית.נאהכורסאות

<עמי'הזורע'"שלזוגיתמיסההנהמיסות,
אשלוגביעקוסג'גבינתוהנהכן, .) 105

מהחתונהוסרוויס'כתרישלנוחוכיסא
וסלטוביציהתפוחי-אדמהובורקס

קיומיתמצוקהואיזווחביתהוקומקומים

אחרילפעמים,"כגון:ומזדמנת:נוקבת
פתאוםאתהונורא,קשהדברכותבשאתה

<עמ'סאלמי"שלגיהוקככה,מולימגהק
חפיסותמכלההיאובכןומרים:יאיר .) 135

מדףביןמנוחהבחוסרנעהואיטשו,

מתקשיםושניהםהלחםלארגזהתבלינים
חידתאתהללוהביתיותבנסיבותלפתור
עלמסוימתבפארפרזהבהתכתבות.האהבה

נדמההצמדכילומרניתן'כוורת'שלשיר
אצלבהתכתבותשחיהשלמדדודלאותו
ידוע.מציל

במשברעדייןשבויהיאירשלתודעתו
יורמיתחזותבעלכנערשלוההתבגרותי

עםלהתמודדהנאלץ ,סריליןומכנסי
מדומיינותסצינותקרעיבאמצעותפושטקים

במכשירואימוניםסרזןשלמיומיות

המציאותעםהזאתבהתמודדות •וקרוהבול
אתמפתחשהואסופו ,מדיהמצ'ואיססית

רועדבחשיבה,"עמדוהזיכרון:השפהשרירי

 .) 118<עמ'המלים"שלושאתומוצץ

אתלחשוףהרצוןהואיאיראתהמניעהכוח
המכתבים,דרך-האחרבאמצעותהעצמי

הכפייתיתהמילוליתההתערטלות
לעירסולהזוהשאיפהלשפה.וההתמכרות

הפסטורליהשלצדנודיזם,למיןוקורע,חושף
שמץואפילואליםמימובוישiרנסודיססית,

היסבניכרת-סאדו-מאזוכיססיתביזריות

הואהנההפתיחה.ומהצהרתהכותרמצעם

"להתפשטהאהובה,לפנילהתבקערוצה
 ) 10<עמ'והכול"אפידרמיסולהתערטל

מילולית.חשפנותלכלללהגיע
הססריפאירועמתרחששבהםהמוקדיםשני

הספרבראשיתממוקמיםהאישיותשל
שיאחווייתמתעדהראשוןובאחריתו.

שלהנישואיםלחייברקעהעומדתמוחמצת
הוא ,הכרמללהריסיולשלבעיצומויאיר:

ורוקד"וזועקעירוםהעציםבין"לרוץמתחיל
מצליחהפרועהפתאומיהמחול .) 17<עמ'
נותראךענק","קסארקסממנולקלף

אומללהולברית,גחמניתהתפרצותבבחינת
מצטרפתאינהגתוזובתשכןומשפילה,

חובותיהםאתלומזכירהוהיאלריקוד
ראוי.לבלתיכזהאקסההופכותהחברתיות

שלהסרגיהכישלוןנקודתמסתמנתכאן
עליה,לענותהאמורהההתכתבותהנישואים:

שלבמדיוםאותהומשכפלתכשבהנדמית
בלתימתשוקהסובליאירוהמכתב.השפה

היענותמתוךולהתערטללשובמסופקת
הייתלא"שאתאחרת:אהובהשלהדדית
הכרמל"ביערשםאותילהלבישממהרת

הקוראותציבורכהתגשמותמרים .) 41<עמ'

כנמענתנדמיתאחת,אשהשלבגופה
"קלוף-משותף,עירסולשללמופעהעומדת

 .) 41<עמ'עור"

המציאות,תמונתאתלקרועאמורהעירום
השפה.מסכיואתהתרבותהתנייתאת

להיקראעשויותבספרשלמותפיסקאות
"ולמראהנטוריססיתתנועהשלכמניפסט

זה .) 42<עמ'משהו"ויבינוישתתקוהםהגוף

והואהנשמהשלהגדולהססריפסיזמופע
אל-שלוהמקולףהשיאאלחותר

שצנזורבלא-הזוגיהמחולכוריאוגרפיית
צנועה.בתחתוניתהנאהביםאתיעטוףתורן

סידרתכמושלוהעירוםמפגניאלשביאיר
העור"כאילואישית:ססיהפריזריםמשעים
 ) 76<עמ'הבגדים"עםיחדממךמתקלף

מחולשלמימושלכללמגיעאינוהואואולם
 .וחלקיכמוס ,לבדיבהוויתוהנותרהעירום

מולהמציץבעמדתנשארהעירוםהמתכתב
האישזההמכתבים.שמןהאהובהשלחלונה
נוכחבחושךשמתערטלבססיההחשוד

 ,) 77<עמיביתהשלהעיוורותהזגוגיות

פיורדכמו"יפהלמריםהנדמהבמקום
 .) 114<עמיירושלים"בהרינורווגי

עלבערגהומתפייסשבהתכתובתבעל
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משתוקקוהואישבנהמראהשלה,החזיות
 ,) 113(עמיעור""המכונההברזנטלהסרת

הנאהביםשנישלהמתוקהתענוגעלהוזה
 .לשניאחדומראיםהמתפשטיםהילדים
מרביתלאורךזאתעםנותרהאיגרותמשגר
חושנית,הזיהביןהנעבמצבהספר

למציצנות.ארוטיתהתכתבותביןלאוננות,
האסלהעללמעשההלכהיושבתמריםהנה

האמבט,בחדר ) 215<עמילווכותבת
רוחובאוזנילדמותהקוראעשויכשברקע

הצילונגינתואתההללויהשירתאת
קורהמאודשמעטאלאעליה.החביבות
ניתןאםהשניים,ביןהמציאותייםביחסים

שבעיצומוהסופילקוטבעד ,לומרכך
שלמלודרמהולהפיקלשוביאירמצליח

שלבשיאורגשימשברמלווההתערטלות,
 .משברילמיצגאותוהסוחףשוטףגשם

מרים,עםביחסיווהמשברהאישיתהמצוקה

ההופך ,עירו-בנושללעברומושלכים
מחוץמוחזקהואאביו:להתעללותקרבן
 ,אביובעודעזים,לממטריםמופקרלבית,
גם"והורדתימבפנים.עירוםבוצופה ,יאיר

מולהתרוצצתיתחתוניםעםורק ..•מכנסיים
מרים .) 277<עמיהפתוחים"החלונות
למקוםנזעקתהמכתבים,שמןהאהובה
ואתהרטובעירואתמגלההיאהאירוע:

בחצרבשלוליתשכוביםהמעורטליאיר
חושבת:היאאליהםבהצטרפההקטנה.
בתוךנפגשיםאנחנובהתחלהכמו"בסוף
<עמילנו"כתבשהואסיפורבתוךמים,
283 (. 

להתמזגותהרצוןהדגיגית,המימיתהתשוקה
שללכתיבתוכל-כךהאופייני-נוזלית
הקלוף,האפידרמיסתסביךולצידו-גרוסמן
כמומידה,באותההחזק ,המעורטלהפנים

המשיגהאחרונה,שיאבצומתכאןנפגשים

שהקליימקסאלאועירום.גופניתקירבה
אוהביםפגישתזואיןומוחמץ:שבהסופי

אלאהעירום,הגוףבמחולהפוצחים
עמוסינשואים,אנשיםשנישלהיתקלות
המחולזהאיןהורות.ובעיותמשברים
שכותבהנחלם,הספונטניהדיוניסי
אלא ,אותוהוזיםהספרוקוראיהמכתבים

פרילהפליא,ומעוצבמתוכנןמבוים,מיצג
סיפורהכותבים ,והסופריאירשלניצוחם
אשלייתאתלפרוץיכולתבליסיפורבתוך

המלווההעמוקהכאבאוליוכאןהכתיבה.
למרותבו:הכרוכהההחמצהואתהספראת

אינוהואההפנמהומבוכיהשפהפלאי

עשויהואשבועצמאימחוזלכללמשתחרר
נושמותחיות,דמויותלבסוףלהעמיד
בעלילהקורותוהתרחשויותומדברות

אהבה.שלאמיתיבמחוללפרוץוהמסוגלות
בתחומישבוינותרהסכין"לי"שתהיי
גילתרבמסגרתכלואכלומר ,הכותר
יצירהבגדרעודוזאת,ובכלמפוארמרשים,
עלומרהיבמורכבאילתוראלאשאינה
לגרוסמןמעניקלמילנה""מכתביםקפקא.

החיבוראתהמתבקש,הנסתרהטקסטאת

ברכיבוההתמזגותההתערטלותתשוקותשל
שלקישורםואתהקוראת,הסכיןשלהאלים

ולביוגרפיההספרותשללמיתוסאלוכל
עושה ,בקיצורק.קפקא.שלהאבודה

שהעניקהשירותאתהסכין"ליל"כשתהיי
ואולם .אהבה"ערך:ל"עייןשולץברונו
בהפסדוהזההמבריקגילהתרשלשכרו
העצמאיהסיפורבהחמצת-הגמור

קולבעלכסופרגרוסמןשלהאוטונומי
הספראתמטעיניםומילגהקפקאייחודי.

ספרותיפרשןשכלהתייחסויותבמערכת
הםאךדק,עדויכרסמהבשקיקהעליהיעוט

ומריםליאירמתחתהקרקעאתשומטים
ברומןודוממותמומצאותלדמויותהנהפכים
הספר .גרפיביומכתביםרומןעלמכתבים

והזייתדומםטבענוףתפאורתמצייר

שתכלולהמחזהלכללמגיעאינואךעירום,
/מילגהק.מתנועעת.והתרחשותחיהתמונה

כסוכנותבאשמתם,שלא ,כאןמתפקדים
שכיריםוכרוצחיםספרותייםשירותיםלמתן

החדשההיצירהאתבסכיןהקורעים

היוצריםזכויותמכוח-והמחסלים
שליומרותיואת-שלהםהתקדימיות

 .הנוכחיהספר
שלהתרבותייםשירותיהםעלההסתמכות

מהכותרהחלהספראתמלווההשניים
שאנימהזה("כןשלוהפתיחהבחוזהוהמשך
אתמאיינתוהיאהסכין")לישתהיירוצה,

שמראהככלכליהעליהגוזרתוהיצירה
ומיותר.מופרךתלותיגעשההזההמקום
מליגהמילנה",אתמבינהלאבעצם"אני

נמרצתאקטיביתלנוכחותהשואפתמרים,
 .) 221<עמיהנקביתהנמענתשליותר

שביקשהנאמןהכותבכימגלההיאובהמשך
"להיותבעצמונהפךלסכינאית,לחופנה
שהסכינאותאלא .) 235(עמישלי"הסכין

מעטלאבהיששבמקורהקפקאית,
החדשהספרדפיאתוגוזרתבאהמאזוכיזם,

לעשותעצמהמכוחרוצהשהיאמשוםלא-
עליהנגזרכורחהשבעלמפגיאלאזאת,

אימתכלהחיתוךפעולתאתלהפעיל
מיחזור ,שכפולשלהליךעליהשכופים

והכואבהמרשיםהעצוב,הספרושיעתוק.

החמצתשלהנואשמטעמהבושישהזה,
תועפותאתלממשמצליחהיההאהבה,
היהלו-בושהושקעוהמרהיבותהכתיבה

לאק.עלההסתמכותאתהחוצהמראשגוזר
 ,מדינמוכיםוסמןגרש.ליצירתושבדימשום
המחיהלמרחבנזקקיםשהםמשוםאלא

 •שלהם.והחדשהאחרהעצמאי

איזקסוןח.מירון

לחצותאותי

'W ~~לא;נ:וי הq צ;ת
כספ;אתוחצףשנגחש;רכמ;

 :- •: T :-ז •: :

:.ח.צףן'ס~ת~תך~ם

i סןש;ףלק 'י:~ס~
נשברת.לאאחתשעצםן; -... ... :· --. : :·:· 
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'W ~~ןסךחיק ר~~~ ה
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•• • • T " 

q ד~חלףק,~~יםt ם~;צך~קים. 
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בג;:מ;צאאחדכלוהנה

 ,~ףכ~ן~שףק~י T ;•ה~י~יל" ~~
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ןתיזל סומע

ארזעיםספרים,מוספים,

התגובהזכות

ככלמבקריהם,דבריעלסופריםתגובות
רקלאוזאתחיוניות,הןכךנדירותשהן
בעורקיכאדרנלין(שהואטובפולמוסלמען

הדיוקלמעןגםאלאהספרותיים>המוספים
באפיבאהצחרוחכמשבלכן'וההגינות.

וספרות',('תרבותזךנתןשלתגובתו
"ובכןבמלים:הנפתחת ) 12.2.99'הארץ'

יורםבעיניחןלשאתהצלחתילאשוב
 " •••ברציפותהשישיתהפעםזו-בסקיברונו
גםאלאלגופה,חשובהתגובהרקלא(שהיא
ומהנה).מאלפתקריאה

משבועברונובסקישלמאמרועלמגיבזך
אודןמשיריקונטרסעלשכתבקודם,

"הואמאמרו(שםב'הנה'שיצאזךבתרגום

מןזאתבכללקוחהחורף"במרנעלם
אודןשללשירוזךשלהנפלאהתרגום

גרמיו"תרכיייטס')שלמותועל'קינה
בנחיתותםמקביליםזךשלהמאוחרים

כך!-המאוחרים"שיריולנחיתותהיחסית
כך!כדיועד

איןאכןכיהואזךשלמתגובתוהרושם
הזדמנותאלאעניינית,ביקורתלפנינו
לאברורות,לאשונות,מסיבותאותולנגח
יצירתוכללעלאלאגרמיו'תרעלרק

כליכאשרהאחרונות,בשניםהשירית
ספרברונובסקיבידימשמשזהבניגוח

אודןלשירידיקמןעמינדבשלהתרגומים
לאחרונההואאףשיצאאכילס""מגן

 .המבקרלשבחיוהזוכה'כרמל'בהוצאת
אךראיתי'טרםדיקמןשלגרמיותרספראת
הןמשהולמדאניזךשלהתגובהמןכבר
("בתולתאלאודןהשלונסקאייםתרגומיועל

זהכחיהבוראנישברום/זעק,קדישתא,

בסקיברונושלטעמועלוהן )" .•.ואיוםנורא
זך.אתבודווקאלנגחבחראםבעניין'

רושםעללהסתמךחייבאינילמזלי'אבל
זך'שלהתגובהשורותמביןהעולהבלבד

גיסיםגםהקדישעצמושישייוםבאותוכי

ב'ספרות"הבדלים"מדורואתקלדרון
במאמרזה.לעניין'מעריב'שלוספרים'

ולכרכוריםלאודן"מההשםאתהנושא
כותבדיקמן'שלגומרלתרהמוקדשהללו"

אודןשלהרבההשפעתוחרףכיקלדרון
השירהעלזך>כדברישלו",הנכון(ו"הטון
ממנולתרגםהרבולאהחדשה,העברית

הנכון""הטוןמציאתשלקושיאותובגלל
מפרסםעתה ... "ממשיך:והואבעברית.

מבחרלתרגםהראשוןהניסיוןאתדיקמן
חששוממההיטבהממחישאודן'משירימקיף

לעשרותשיריםמתרגםדיקמןוטובים.רבים
מןבהםאיןובוודאיחיים.נשמתבהםשאין

 " •.•לאודןהמיוחדתהנשמה
הקולאתגםלתרקשהקלדרון'אומרבעיקר'
אודןאודן.שלהוורסטיליהבהיר'השפוי'
גםמתרודיקמן the gnetlest windכותב

 their gifts wereכותבאודןפעטוטי":"משב
showered ודיקמןהומטרו>(מתנותיהם

 )!?יששל(ריבוישייהן""המטירומתרגם
דיקמןוכותב.מביט"אודןובקיצור:וכדומה.

דיקמןהעולם.אלנפתחאודןוכותב.מכרכר
העולם".אלמתפייט
זךשמביאאודןמשלשורהמצטטגםקלדרון
שלו:האנגליתעלמדברהואשבהב'הנה',

good mongrel barbarian english :ומסכם

אלאטובהאינהדיקמןשל"העברית
לאאחידה,אלאכלאייםבתלאמקושטת,
הטוןכזאתבעבריתמאולפת,אלאברברית

נעלם".אודןשל
לאחתאחתהמפריכהעדותאפוא,לכם,הרי
עדמפיוזאתזךכלפיברונובסקיטענותאת

חילופיעלכללידעשלאאובייקטיבי
ב'הארץ.'השנייםביןהדברים

עלכללכאןלכתובהתכוונתילאבצעם,
תגובותשלחשיבותןעלאלאאודן'תרגומי

בכללהתגובותומדורלמבקריהם,מבוקרים
נעים,תמידולאנוחתמידלאזהבמוספים.

סתם(ולאיגונהלאהכרחבחזקתכשהןאבל
 •לדיוןחשובהתרומהמהוותהןטרחנות>

קלדרון>של(ובעזרתוזךשלתגובתוללא
סתםישלברונובסקיאםיודעים,היינולא

לאחשבונותאותרגום,בעניינירעטעם
הוגנים.

 )א(החלב""שביל

עליהבמאישלחדשפלסטיני-ישראליסרס
בתקופתהעוסקהחלב","שבילבשםנסאר

יצא ,' 64בשנתומתמקדהצבאיהמימשל
בסרסהקולנוע.בבתילהקרנהשעברבחודש

הפלסטינים-השחקניםממיטבמשתתפים
יוסוףדאו'סליםביניהםהידועים,הישראלים

מורקוסאמלעבאס,וסאןאבו-וורדה,
רואיינוהבכורההצגתולקראתונוספים,
 ) 29 . 1.99 (שבועסוףבאותומהםשלושה

מענייןהישראליים.העיתוניםמןבשלושה
הכבד:אלהקלמןונלךדבריהם,אתלשמוע
אתבסרטמזהירבאופןמגלם-חדדסוהייל
בזמנושהשתתףאף •הכפרשוסהתפקיד

נעשהלאפופולו''אוואנסיהידועבסרס
זהמוציאהואפרנסתוואתמקצועישחקן

לאליעןבראיוןהחינוכית.מהטלוויזיהשנים
קליפותשבילאוהחלב("שביללזובסקי

עלמספרהואמעריב')'תרבותהתפוזים",
קצתמסלולבחרצעירמגילכיואומרצעמו
קראהואכאדם.והןכשחקןהןבחייואחר

בודהיזםזן'בספריהזוהר'בספרבקוהלת,
עלפילוסופיתהשקפהלוואימץויוגה,
מהזהעושהשאתה"מהכיהאומרתהחיים

לאכברעשית,שלאומהעושה,שאתה
באופןחדדמתבטאאולי'לכן'תעשה'.'
שהואהנושאיםועלהסרטעליחסיתמאופק
הבעיותאתלטאטאמתנגדהואמעלה.
להיותיכולהשלסרטיםומאמיןלשטיחמתחת

בחברהעמדותבשינויחיוניתהשפעה

לסרטלמשל'בדומה,הישראלית
עללושחיתהולהשפעהעכשיו''אפוקליפסה

וייטנאם.למלחמתביחסהאמריקאיתהחברה
-המוחהאוהמפגיןהטיפוסהואאיןאמנם
הזו",מהבחינהשליהמקוםאתמצאתי"לא
דווקאשחשובסבורהואאבל-אומרהוא

זהו •מיסודומעוותפה"משהובפצעים.לחטט
הזולמדינהיתפוצץאחדשיוםלחץסיר

כלום",זהעםעושיםלאובינתייםבפרצוף,
אומר.הוא

עקרהכךואחרבגלילג'ישבכפרנולדחדד
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נסארעלי

בחיפה.ניסנסואדיהעונילשכונתמשפחתו
הואשפויים"הוריםליהיוכישפוי"גדלתי

שרביםבשכונהקלהיהלאזהאבל ,מציין
חיהואהיוםולסמים.לפשענתפסומתושביה

בכך .ילדיולחינוךנתונהדאגתוועיקרביפו
היית"לוהעיקרית:משימתואתרואההוא

משיבהייתישלי,השאיפהמהאותישואלת
כלאתשליהילדיםאתלהעבירהיאכי

ולהוציאבדרךלהםהאורביםהמכשולים
אוכלכךאחרונכון. ,נקיחלק,לחייםאותם

 " ...הסוףעדבשקטלהפליג
ישראלפרסחתן ,חורימכרםהשחקן

המשחקבארץ,השחקניםומבכירילתיאטרון
כורחו>בעלהפעולה"("משתףהמוכתראת

("בואועמיריומיאצללראיוןמגיעבסרט,
'ידיעות ,'לילות 7 'סולחה",עלנדבר

הראיון .יותרמיליטנטירוחבמצב )'אחרונות
מזמןלאשאירעהתקריתבאיזכורנפתח
להיכנסלונתנושלא ,ג'מיל ,חורישללבנו

בעקבותערבי.היותובשלבחיפהלדיסקוטק
הארץאתלעזובחורימשפחתשקלההפרשה
לנו"שנמאסכיווןלארצות-הבריתולהגר
מהגזענות,מהאלימות, ,כאןשקורהממה

דווקאדברשל<בסופו " ...הפוליטימהמצב
"אתםבנוסח ,היפניבמקומוןהתגובות

ולהיאבק.להישארשכנעוהולעזוב"יכולים
האנשיםשלהשתיקהעלכועסחורי

הדומםהרובשל ,הישראליבצדהנבונים,
אתסופסוףלהגיד"צריךהאינטליגנטי:

יש .השולחןעלאותהלשיםצריךהאמת.
אחרי ,עכשיורקעובדות.וישהיסטוריה

התחילו'תקומה',בסדרתשנה,חמישים
 ."'-48בהערביםשלהגירושעלקצתלדבר

רוצה"אנימאוזנת:שלוהביקורתהכעסחרף
עשתהשישראלבטעויותיכירושהישראלים
גרמתיאנישלהם.בטעויותיכירוושהערבים

נעשהבואאז ,עוולליגרמתאתה ,עווללך
אתפתרואפריקהשבדרוםכמו ..•סולחה
כאן".גםאותהלפתוראפשרהבעיה,

"אניהתעלמות:ולאהתייחסותתובעחורי
הכאבאתמצדיקאניהטרור.אתמצדיקלא
השנים.כלאליהםהתייחסושלאהאנשיםשל
חנוךשל'רצח'בהצגהאומרשאנימהגםזה

בגלל ...משתתףאנישבהב'הבימה'לדין
אתמרפאאניבהצגהעוברשאניהחוויות

לאשאלימותיותרמאמיןאניכאילועצמי.
בזכותלהכירצריך .פתרוןלהביאיכולה
ולהקיםהזאתהאדמהעלהשנישלהקיום
ועוד ,ישראלמדינתבצדפלסטיניתמדינה

 ,, ...השיבהזכותועלהפליטיםעלדיברנולא
 ,וחוריחדדשלהזהירה''האופטימיותלעומת
תפקידאתבסרט(המגלםבכרימוחמד
עלחסותואתהפורשהקומוניסט,המסגר
חדד>סוהיילמגלםאותוהיתום,מברוב
("שביללוי-ברזילילורדבראיוןנשמע
יותרהרבה'תל-אביב')המקולקל"החלב
ונואש.זועם

השתנהמהותישמשהוסבורלאבכרי
הצבאיהמימשלתקופתמאזישראלבמדינת

הבעיהאבלחיצונייםהםהשינוייםהיום.ועד
"ישמבינים:לאהישראליםוזאתנשארה,
 .תבינולאלעולםהיהודים,שאתם,דברים
ביוםשנגמרמשהולאזההפלסטיניתהבעיה
 .ערביילדלכלמחשביחלקהחינוךשמשרד

אםגםו ,יוןשיוויהיהלאלעולם ,ורירןשיאין
הבעיהלשיוויוןפעםנגיעתיאורטית
אלפישלסיפורזהכי ,תישארהפלסטינית

אלפיםמאותאלפים,עשרותאדם,בני
ומולדתשלהם.מהמולדתמבתיהם,שנעקרו

מראות,זהצבעים,זההמקום,שלהריחזה
הקטניםהדבריםכל ,האוכלזה ,האווירזה

מבןאותםשכשלוקחיםהחיים,משמעותשהם
הופךוהואהחייםאתממנולוקחיםאדם,

לצל".
ריחות,-דבריםעלמדברבאמתבכדי

הסדראיזשהואאםשספק-מראותצבעים,

להשיביוכל ,ביותרהמושלםויהיה ,בעתיד
שנגזלה'השלי'תחושתעלמדברהואאותם.
נעקר):ולאנושללאאישיתשהוא<אףממנו

ילדבתורכברשליהדומיננטיתההרגשה ... "
פה,שנולדתיהעובדהשלמרותחיתה,
זה .מאליוכמובןזהאתמקבליםלאאנשים
כברזה.אתתופסקטןילדאיךמדהיםדבר
להילחםאצטרךחיישכלידיעהביחיתהאז

שלי".בצעםשהואלמקוםשייךלהרגישכדי
 ,קללאאדםבןהוא ,כדבריו ,מטבעובכרי

 .לעצמוזעמואתשומרשאינוכועס,איש
גםיצרמשחקהואבוהחלב"ל"שבילבנוסף
מכעיסנושאים.אותםעל " 1948 "משלוסרט
 ,שנשפךהדםלאנשים,שעשו"העוולאותו

 ,הספדבבתילילדיםשמלמדיםהשקדים
יודעלאבכללהיהודיהעםשמחציתהעובדה

 " ...פההיהמה
שהואהעובדהחדף .עצמועםגםמחמירוהוא

בישראלהןפעילים,תיאטרונייםחייםמנהל
אתסובללאהואהפלסטינית,בדשותוהן

עצמי,עללהסתכלמסוגללא"אניעצמו:
לעצמילהסתכליכוללאאני ,נגעלאני

 " ...אוהבלאשאנימישהושםישבעיניים,
ואומדמדיכקשיםחייואתתופסהוא

השנתייםבןלתינוקואחריותושאילמלא
הפוליטיהמצבמןיאושואותם".מקצר"היה
"מהמוחלט.כמעטהישראליתהחברהומן
שחק? ,מרדכיברק, ,נתניהוביןההבדלכבר
מסכם.הואזבל"אותוהכול

 )ב(ה"תכלת"שובל

"למחשבהחדשעתכתבהוא"תכלת"
"במהלהוותהגדרתולפישנועדישראלית",
לעםהנוגעיםבענייניםמקוריתלחשיבה
שלם""מרכזידיעללאורוהיוצאהיהודי",

(ראההלאומיהימיןברוחהפועלבירושלים
אי nהמרכזמספריאחדסקרנןבןקןךםמךןך

 .)ודמוקרטיה"ציות
לנושאמוקדש"תכלת"של 6מס'גליון

מעיןוהואהבא"היובלהיהודים:"מדינת
עלרוחואנשיציבוראנשי 56בקרבמשאל
זו.שאלה

מאמרקובעדוחוואתלמשאלהרקעאת
המפתיעההכותרתאתהנושאהמערכת

העורךמאתהראשונים""הישראליםמשהו
היאזושכותרתמתברר •העבריאופיר

אוחנהדודשלספרולשםנגדיתכותרת
מכברלא<שיצאהאחרונים""הישראלים

אוחנהמתארובוהמאוחד>הקיבוץבהוצאת

ואתהציוניתהאידיאולוגיהעידןתוםאת
החברהשלהסולידריותתחושתארנון

ולמגזריםלסקטוריםהמתפוררתהישראלית,
אשכנזים,דתיים,חילונים,כגוןעדתיים
תופעהעלכי ,אומרהעבריוכדומה.מזדהים,

פוסס-ציוניםמברכיםהתפוררותשלזו
לניפוץ"המייחליםוהיסטוריונים-חדשים

כיאף ,לדבריואולם,שלנו",הזהותחומת
המברכים,והןהמבכיםהןטועים ,עידןתם

איזולמעןהישןהציוניהאידיאלננטשכאילו
מנסכיסבורהואחדשה.שבטיתנורמליות

שהשינוייםהפוכה,למסקנהמביאיותרמקיף
נוסףשלבמסמניםהישראליתבחברה

 ,לומרניתן"כיום,וכיהלאומית,בהתגבשות
החדשים".הישראליםדווקאנולדים

 ,כתמידאלא,העובדות,עלאינההמחלוקת
שהחלוקהסבורהעבריואופירהפרשנות,על

אתבהכרחמבשרתאינהל"שבטים"
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"השבטיםשלדעתומפניהחברה,התפוררות
הואישראל".כללעםבמוצהרמזדהיםהללו
לדבריבדריכותשמקשיבמיכיאומר

רוסים,חרדים,-השונותהקבוצות

הםהפוכה,שדרישתםמגלה-ש"סניקים
כולה,ישראלפניעיצובעללהשפיערוצים

היוםעד ,לדעתויהודית.וכחברהכמדינה
וחסרה,חלקיתבהכרחהישראליותחיתה
האומהשלקטןחלקרקביטאההיאשכן

כברהשבטיםכשרובעתה,ואילוהיהודית,
ההתגבשותתהליךמתחילבארץ,התקבצו
החדשה.ישראלשלהאמיתיתהלאומית
"ישראליותתתאפייןבמה-היאהשאלה
תרצהישראלשאםלוברור ?זוחדשה"
שלה,ויכולת-הקיוםסיבת-הקיוםעללשמור

מדינהלהיותלעצמהלהרשותתוכללאהיא
(מכל"נורמלית"כמדינהישראל"נורמלית'.'
תוכללאכאחת>ופניםחוץכלפיהבחינות,
מדינהחיתהכברבעבר ,לדבריולהתקיים.
שהשתלבהכזאת,"נורמלית"ישראלית

הלאזמנה,שלוהתרבותיהמדיניבמרחב
 ,בית-ראשוןימישלישראלממלכתהיא

מוללעד.ונעלמהנטמעהשנכבשה,שסופה
החדשיםלישראליםמציבהואהנורמליות

אופיהאתשתשקףכזאת"ייחודיות'.'חלופה:
שלההמחויבותואתישראלשלהיהודי
בעוד .היהודיהעםעםהקשרלהמשך

לכרסםעלולותוהבינוניותשהנורמליות
רקאותה,ולפוררהישראליתבזהות

תרומתהואתחוסנהאתתבטיחהייחודיות

כיואומרמסכםהואלעולם.ישראלשל
בית-התנ"ך:אתלעולםהביאבית-ראשון

אתבית-שלישיהמונותיאיזם;אתשני
גםלשקודהמדינהצריכהכךועלהציונות,

'הלא-נורמלי'הצדאת"לפתחהבא,ביובל
ותרבותה'.'מורשתהשל

עיקרהן ,כאמור ,עליושהתשובותהמשאל,
צריךמהבשאלהאפוא,עוסקהחוברת,

פיעלהבא.ביובלהמדינהשלאופיהלהיות

"הקמתעלגוריוןבןהכריזהעצמאותמגילת
מדינתהיאישראל'בארץיהודיתמדינה

אומריםהאחרונה,בעתאולםישראל",
לבטלהקוראיםהקולותמתרביםהעורכים,

ואתההימנוןאתלשנותהשבות,חוקאת
אתולהגדירהיהודייםהסממניםשאר

לדבריהם,אזרחיה'.'כלל"כמדינתהמדינה
הובטחעצמאותשלשניםיובלבמהלך
עתהואילוהמדינה,שלהחומריהבסיס

אתלהבטיחהיא ,ביותרהחשובההמשימה
שלה.והמוסריהפילוסופי ,התרבותיהבסיס
 ,במשאלחלקנוטליםמשתתפים 56 ,כאמור

אותירלוונטיים.כולםולאחשוביםכולםלא
מורכבותתשובותאותןבעיקרעניינו

בחלקשהבאנוהדבריםעםהןהמתמודדות
הדובריםמפיהחלב")("שבילהקודם

מדינתם,אינהשישראלהחשיםהפלסטינים
מדינהבהלראותהיהודיהרוברצוןעםוהן

המנסותתשובותאותן ,כלומריהודית.
הפרטיקולרי-אוניברסליהניגודאתליישב
הניגודבדמותאחרתבהתרחשות(הצף

מתעלמותאינןולפחותההלכתי-דמוקרטי>
ממנו.

 ,הענייןלבאלהקולעתכזאת,אחתתשובה
יהושע,ב.א.הסופרשלתשובתוהיא

דיהיאוהמעמיקההמקיפהראייתהשמבחינת

אינויהושעבחוברת.התשובותביןחריגה

(כמוהמדינהשליהודיותהמשאלתבורח
יהושעאולונדוןירון ,למשלשעושים,

מוצאנקודתזוהי ,כןעליתרפורת).
על-ניתנהישראלמדינת ,לדבריו .מבחינתו

מדינתשתהיהבתנאילישראלהעולםידי
להקמתהמוסריתהזכות .היהודיהעם

שלצ'רטרבסיסעל 1948 •בהמדינה
שמדינההכוונהמןנבעההמאוחדות,האומות

אלףמאותששבעייתאתתפתוררקלאזו
אתרקולאעת,באותהבהשישבוהיהודים
אלאהשואה,לאחרהיהודיםהפליטיםבעיית
אפשרותבעולםיהודילכלשתהיהבכך

וברוח .משלוריבוניתטריטוריהבתוךלחיות
גורסת(שאינההנורמליות""בזכותספרו

הואהמיוחד>פיתוחדווקאאלאטשטוש,
נורמליזציהבעצםחיתה"המטרהכיאומר
חוקזהבמובןוכיהיהודי",העםבעייתשל

 ,ישראלמדינתשלחוקרקאיננוהשבות
העולם,לביןשבינינו"החוזההואאלא

שלולקיומהלהקמתההמוסריתוהזכות
המדינה'.'

גםמקיףמבטוכאן.נעצראיננויהושעאבל
נעדראיננושלעולםהפלסטיניהשיחבןאת

הואהשבותחוקשלפיוהעיקרון"אתממנו:
לתבועהראוימןישראללקיוםבסיס

כאשרמדינתם,עלגםלהחילמהפלסטינים
ישכי ,לטעוןתוכללאזומדינהתקום.זו

שכן ,ישראללשטחילחזורהזכאיםפליטים
אתבתחומהלפתורהאחריותתחולעליה
לפתרוןסיכויואין ,הפלסטיניהעםבעיית

חוקמצידם'.'כזוהצהרהללאהסכסוך
רקלאהואאפוא,הצדדים,שנישלהשבות

השלכותגםלוישאלאבצידו'שזכויותחוק
 •הסכסוךפתרוןעלהדדיות
סתירהאיןעקרוניבאופןכימוסיף,יהושע

מדינתישראלשלוהיותההשבותחוקבין
כלמדינתגםהיותהלבין ,היהודיהעם

ותמשיךחיתההישראליתההנחהאזרחיה.
מלאיםאזרחיםהםהערביםשהתושביםלהיות

לבחורויכוליםהזכויותלכלהזכאיםבמדינה,
להתמודדלאוםמדינתשלהצורךולהיבחר.

חדשהתופעהאינולאומימיעוטשלקיומועם
לאוםמדינותיש .לישראלייחודיתאו

בקרבןחילאומישמיעוטרבותדמוקרטיות
המוצלחתהדרךמנסיובן.ללמודוניתן

זכותהלאומילמיעוטלתתהיאזאתלעשות
האזרחלזכויותבנוסף ,תרבותיעצמילניסוי

ביןההסכםיושלםכאשר ,לדעתוהרגילות.
אמנהליצורהזמןיבואלפלסטינים,ישראל

במדינה.הערבילמיעוטהיהודיהרובבין
העובדהאתיקבלהערביהמיעוטזו"באמנה

רובבעלתיהודית,מדינההיאשהמדינה
ובמקבילהלאה.וכןיהודיים,סמליהיהודי'
כבעלהערביבמיעוטיכירהיהודיהרוב

המדינה,במסגרתמיוחדותלאומיותזכויות
תרבותית.לאוטונומיהזכותכבעלכלומר

פלסטיניתמדינהשלבקיומהקשורזהדגם
הביטוייינתןשבהמשום ,ישראלמדינתלצד

וערבייהפלסטינית,ללאומיותוהמלאהכללי
אוזובצורהחלקבולקחתיוכלוישראל
המשתתפיםהעולםיהודיכמואחרת,

ישראל'.'שלהיהודיתבלאומיות
היאהגיונית.וגםצודקתגםנראיתזועמדה

הבעיותפתרוןאתכורכתשהיאכיווןצודקת

הצדשלהבעיותבפתרוןהאחדהצדשל
סימטריתשהיאכיווןהגיוניתוהיא .האחר

זהבמצב .אחרפתרוןמכליותרושיוויונית
הערביהמיעוטזכויותביןהנכוןהאיזוןייווצר

 ,היהודיהלאוםמדינתישראלשללהיותה
אנגלית.ואנגליהצרפתיתהיאשצרפתכשם

"נורמליות"למושגמשמעותכלאין ,לדבריו
איננהגיהגודרולמדינות.מתייחסיםכאשר

מדינהכלדנמרק.איננהושוודיהשוודיה,
רקישנורמליותולמדינהלעצמה,מדינההיא

זאת,עםבגורלה.השולטתזואחת,משמעות
עלחשיבהגםאפשרותמכללמוציאיהייתלא

 ,הכלככלותיתברראםדו-לאומית,מדינה
אפשריתבלתיהיאמדינותלשתישהחלוקה

עוד.

 )ג(דבראחרית

שלמעלההדבריםאתשכתבתיאחרימהזמן
הפלסטיניהסרטעלנוספתכתבההתפרסמה
 ) 5,2.99'הארץ'מוסף " 9משטח("זכרונות

 .נסארעליהבמאיעםבקראביחימשוחחבה
בעולםדווקאנסארנחלהגדולהאכזבתואת

לסרטיהקרןלסיועבארץשזכההסרט .הערבי
חזרנסאר .כךבשלשםדווקאנפסלאיכות
"נקלעתיבתוניס:הסרטיםמפסטיבלמאוכזב
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שםכערביעלימצביעיםפהאבסורדי'למצב
שוםקיבללאהסרטבתוניסכישראלי.

רקאיקסעליושםהשופטיםחברצ'אנס.
נגדאניישראלי.במימוןשנעשהבגלל

לעםפלסטיניתמדינהבעדאניהכיבוש,
לערביםויוןשיולמעןחייכלנאבקאנישלי'
רוצים?הםעודמהואפליה.דיכויונגד

להפקתו'שעזרוהאנשיםאתלעודדבמקום
 " ...בגלגליםמקלותםךשמהם

אתבעצמילראותהספקתיבינתייםב.ב.
מורכב,יפה,סרטבסינמטק.החלב""שביל
שאינונהדרים,שחקניםעםאמנותי'חכם,

אוצדדיותבחדואופןפניםבשוםלוקה
לראותלכותחמיצו'אלתעמולתית.בנימה
אינולצעריהקהלכימהמסכים,שיירךלפני
וחבל.בהמוניונוהר

שיאיםשוברתהקרתנות

שיאים.כרתשרהישראליתהקרתנות
"פוליטיקה",משדרילאחר-שבהםהאחרונה

פרשתחיתה-חם""ומשעלפוליטי""הכול
חרסייךשלשובועםהטלוויזיוניהכיסוי
לשםכברשזכה ) 5,1.99 (שישיביוםלעמאן

תובתרקה . "רוחשהישיש"יום

קרתנות,כמובלעז>(פרובינציאליות
לדווחהאירועים,אתלהקדיםמוכרחה
יוםבאותווכךשהתרחשו.לפניעודעליהם
 , 2בערוץשלושבשעההצהרייםאחרשישי

שלהקטן""המעגלהתרבותתוכניתבמקום
תמידהםהאלה(התוכניותאוחובסקיגל

המשדרים,מלוחשמעיפיםהראשוןהקורבן
התרבותבתוכנית 1ערוץגםנוהגכך

שישפעםבכלעבורןרםשלהנכון""בקצב
אנשיפרצוחשוב>לאכדורסלמשחקאיזה

בומיוחד'במשדרלמסךהחדשותמחלקת
לפנילעולם,ראשוניםלהודיעלהוטיםהיו
עלעצמה,ירדןושידורי.סי.ביהבי , cnnה-

חי.בשידורחרסייךהמלךשלמותו
דורוןלתארהיטיבהזוהפארסהאת

במסגרת ) 7,2.99 (ב'הארץ'רוזנבלום
הכותרתאתשנשאבמדורטלוויזיהביקורת
השאר:ביןכתבוכךמתפרע"."הנפטר

בצהריכברלמותחרסייךהמלךשל"סירובו
מגישיבקרבגלויהתרעומתעוררשישייום

דומההיהמסויםבשלבבישראל.החדשות
סיים>בפריים(רצוימותולבשורתשהציפית

שלמעיניהםשניבטרוחקוצרלמיןהגיעה
עשוהספדים,נשאוכברהםהשדרים.

אבלבלוויה,האבטחהבסדרידנוסיכומים,
אתלהםלשבשומתעקשובועטחיהנפטר

שניהחליטומסויםבשלב ...המהדורה
ומבחינהמספיקזהשמספיקהערוצים

מןהמלךאתלנתקאומרגמרומטאפורית
ממש 2מערוץקוטלראושרתהמכשירים.
ייםלחסתעמדהכברכשהמהדורההתעצבנה

הם'מיהסחורה:אתסיפקטרםחרסייךואילו

מןהמלךשללניתוקוהמתנגדים

אתגלויהרוחבמורתחקרההמכשירים?'
כלפיוהתפרצהאףלבסוףבעמאן.הכתב
זהאילולמה?'למה?'אבלסבלנות:בחוסר

היומזמןכברששדרינודומהבהםתלויהיה
עלמורידיםאומהתקע,השקעאתמושכים
רוזנבלום.כותב-כרית"חרסייך

עלהיוםלמחרתדווחהישראליתבעיתונות
מישראל.השידוריםמאופיבירדןהרוחמורת

חרסייךשלמותועלההודעהובאמת,
מכן'לאחריממהראשון'ביוםרקנתפרסמה

כלעםלהמתיןהיהאפשראימדועאז
ענייניםישאז?עדהללוההספדמשדרי

כמאמרהשטן'מןהיאבהםשהמהירות

מחייביםוהענווההנימוס .הערביהפתגם

הבכורהזכותאתכאלהבמקריםליתן
למדינתו.לעמו,למשפחתו,בדבר.לנוגעים

"חמורכאותוהםהקרתנים,הישראלים,אבל
להידחףדברבכלמוכרחיםבראש",קופץ
התור.לראש

באומןואילנהלטוליצל"ש

ראו'סטודיו'העתכתבשלגיליונות 100
חשובהעובדהספקבליזוהיהיום.עדאור

ראויאבלידוע,שפחותמהלציון.הראויה
העתכתבשאתהעובדההיאפחות,לאלציון

היוצאהיחידלאמנות,הזההאוונגרדי
צבעוניבפורמטסדירה,בצורהבישראל
אמניםזוגומנהליםיזמוגבוהה,ובאיכות

באומן'ואילנהטוליעמיר'קיבוץחברי
תרבותמוסדות-"חבצלת"הואשלווהמו"ל
 .הצעירהשומרשלוחינוך
לאהמתקדמת,והתרבות'צוותא'בימיפעם,

המדינהמאזאבלרבותא,משוםבכךחיתה
הקיבוציתוהתנועהמדינהאותהאינהכבר

לכן'תנועה.אותהאינההצעיר'השומר
באומן'ואילנהטולישלמפעלםאולי'

אחדאתצפוןבירכתימעמירהמובילים
במטרופליןהחשוביםהתרבותייםהפרויקטים

לצל"ש.בהחלטראויהתל-אביבי'
שלהחשובותהתרומותשאחתספקאין

תל-אביבביןשיצרבחיבורהיא'סטודיו'
מאזבעולם.החשובותהאמנותבירותלכל

המרחקרבהבמידהקוצרזובמהשלקיומה
בעבריתגםולעולםביבינושהיההגדול

המקצועית,האמנותבשפתעכשיומדברים

קלהתמיד(שאינהוהמעודכנתהעכשווית
ואסכולות,וזרמיםושמותלהבנה>ופשוטה

שחוריםחוריםבבחינתמכברלאעדשהיו
הולכיםההדיוט,המתענייןשלבהשכלה
לו.גםידועיםונעשים
הגותמתחוםהיאבמיוחדחשובהתרומה

ביותרמהחשובותשהיאהצרפתית,התרבות

זו'כמו .•כיוםהמערביבעולםזהבתחום
המונח 99מס'בגיליוןלביטויהבאהלמשל,
מסהובוראיתי>טרם 100מס'(אתלפני

"אנמנזהליוטארפרנסואהז'אןמאתנרחבת
איפהופסיכואנליזה.אמנותעלהנראה"של

בישראללמצואאפשרמב'סטודיו',חוץעוד'
כאלה?!חומרים

 ..•להפוךשצריךפירמידהיש

בהמבקריהם,עלמבוקריםשתגובתכשם
עורךשלהמלצהכךקל'דבראינהפתחנו'

מקובל.דבראינהאסיים,בהשערך'ספרעל
יגונה,לאהכרחזהלעתיםזאת,ובכל

בהמצומצמיםספרותמוספישלבמציאות
יצלולנסרםסיכה,ראשאפילולדחוקקשה
חדששיריםלספרכוונתיויאב.דהשכחהאל

"יחידתי"בשםחייםריאחימיכאלמאת
הואריאחידעתילעניותגוונים.בהוצאת

ושירהמקורישיריתחבירמיוחד'קולבעל
בתיםשלושההנהמעניינת.לירית-פוליטית

לדוגמה.מספרושיריםמשלושהראשונים

שמיר":"מרהשירמןראשון

החשמונאיםברחובהבןרוזנברגשלפניועלחלפתי
ג'ואצלקפהאוויסוצקיאצלתהלשתותעצרתילא

דםמצאולאהרדידיםאתלעצמוחתךממוליהאיש
 ...נעלםחזרזירלאןחיפשתיאני

 :סץ""אלקטריקהשירמןשבי

אומרתאתיודעת,אתליכואבזה
ליזונהכמווהבורסהמתחתמיישמעליש
 ...ליעולהגםיורדתהיא

 :הביטחון""אשתהשירמןשלישי'

הביטחוןאישידיעלבלילהבשתיים
גלמודילשוססתפסיקליאמרהואנעצרתי.

מכותשמקבליםילדיםפהיש
לירחלסוסרוצהאתהמהבשביל

 ...להפוךשצריךפירמידהפהיש

בפירמידהאםרבספקלב!תשומתשווה
 • .לכךיזכהגםהקיימת
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האזעקה.צופראתהפעילובחפזונומכוניתו
וחדרוהצורמיםהקולותהתפזרואחדיםרגעים

משנתם,וטלטלוםהנמיםהצעיריםשניאלהרעועהתריסולפסידרך
 .המכשיראתוכיבהקלקלתואתהתקלהמחוללשתיקןעד

עדהרחבההעץבמיטתוהתהפכוזעולרגע,נטרדיםמעורפלים,
חבוקים.ונרדמוושבוזואתזהשמצאו

ועלובאוומסרסת,שוחקתעליבותשנותמיותרות,רעות,שנים
בטרם ,שנתוהופרעהבהםזעיר-ההכרהברגעייואבשלבזכרונו

בערגהמתרפקזחוחי-דעת,זוגותביןיחידכבודדכפלייםרעלחוש
אלחיוכי-חביבותמקרבולסחוטומתאמץלא-לוילדיםעלפתטית
אתשגילוכנושיםהאלה,והקולותהמראותכלהטרחניים.הוריהם

שנתו.דלתעלרגעיםבאותםוהתדפקונקבצוהנמלט,בעל-חובם
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מדימשמרכפלוגתלפניולהתייצבהאחרונההשנהחוויותיספיקו
המצוחצחתהמחשביםבחברתהואעובדעדייןכידימהלרגעבוקר.
יומואתלקללחזרכיאוכפייה,ממחנהיותרמדכאתשחיתה
ועודפוחז.נערשלבקלות-הדעתחתםעליהןהקבעשנותבמהלך
אלזולות,בדירותהממארתבדידותוימיאלהזיכרוןמגופתנפרצה
כפתוריעלבעוויתמרצדתאצבעלטלוויזיה,ההתמכרותשעות
השתלטותםאל ,הזמןעקתאתשיקההתפלמשהועודבחפשוהשלט

ועודעודוללגוםעצמואללדברהרעים,ההרגליםשלהמפחידה
כדירקובא,הוזמןאליהןהמשמימותהארוחותאלבירה,פחיות

הטפיליהלא-יוצלח,אבאבדירתמגוריהימיאתזכרההיאושלומית,
את ,כיסיועלהשקודההריקניתהמאהבתעםללא-תקנה,והתחבלן

הצ'יפנדיילאת ,מתמשךלסיוטשהפכהבאירופההמיוחלתהשנה
להשליכהכדירקבטירוף-חושיםלהתאהבלהשהניחהמלוקק
לבלחרש,.בוכהחיתהבהםהלבניםהלילותאתמשומש,ככובעון
כל •התורןה"דייט"עםהסמוךבחדרהגונחתלדירהשותפתהתשמע

הגושכמושם,היההכולהארורות,השנים
במטבחהכיוררשתעלהמצטברהמגעיל

 .היוםבתום
שלמכונית-הפארשלהאזעקהבגללוהכול
שמעליהם.מהפנטהאוזעתיר-החליפותהאדון

אלאישהשנייםהסתובבוהמפגעמשנדם
בנסנזכרוובאחת-בזוזהנתקלו ,רעותו
בהיותם ,אינספורפעמיםשחלפה.השנה
המקריתבפגישהנזכריםכשהיוערים,

נקפצותידיהםהיוחייהם,אתששינתה

שלהפושעתתפלותועללמחשבהלאגרופים
לכאןאחתבדקהחלילהטעהשאילו ,הגורל

באותוייפגשושלאלגרוםהיהעלוללכאןאו
לנהרזהאלזהחייהםנחליאתשחיטה·רם

שלומיתכתבה , Krek wa'k wouגדול.
דירתם,דלתעלפתאוםבגחמתאחדיום

כפרייםבתיעלפעםשראתהסלנגביטוי
האםשרציתי."מה"בדיוקלאמורהולנדיים,

יואבעתהשהשמיעהטרוףהמלמולהיהזה
חרישיתאנחהנשמעהמשלומיתהאםבשנתו?

כילדיםבכוח,לחיבוק?יחדכשנקלעו
חזרהבטרםזואתזהמשכומאימה,נלפתים
זחלוידייםכיסויים.אתוהיטיבההשינה

השתרגורגלייםהיטב,הנהיריםבשבילים
לחיבזיפיוטבעוהתחפרוושפתייםלמקלעת

אברקלה,תנועהעוד •צווארבחלקתאו
ושני ,המוכר-ממכרהריחמןמרגיעהשאיפהעוד ,תואמואחרמגשש

 ,וקולניארוךלדואטחזרו ,משהוברונכיטיאחדנחרה,קולות
הגלמודההמיצובישייבבותכמוכמעטונעדר-הרמוניהקקופוני

שהשתתקה.

 •אחדבשרלויהיו
מדוושהוא ,בבוקרכמנהגםכשנפרדואבל •דברזכרולאלמחרת
ראשםאתכמנהגםוהפנוהאוטובוס,בתחנתנדחקתוהיאבאופניו

אתהשהורגע,באותוהביתהיחדלשובכמנהגםוהתאוו ,לאחור
 •.מגחכיםשניהםולמהמהעלידעוולאהרגילמןיותרמעטמבטם
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חייביםהשנהכילנוהודיעוהלימודיםשנתתחילת
ברחובותהדתיהתיכוןבית-הספרתלמידיכל

שלצירופההסמוך.בבית-הכנסתשחריתלהתפלל
יותראיפשרלאלבית-ספרנוחטיבת-הביניים

כפיההתעמלות,באולםהבוקרתפילתאתלקיים
אז.עדשעשינו

גבירולוכפרשעדייםמשכונותרובםבאוהחדשיםהחטיבהתלמידי
לפתחסמוךוישבוהפרועהבהתנהגותםבלטוהםהעיר.שבפוכרי

תוםעםמידבשאגות-פראהחוצהפורציםהיוממנובית-הכנסת,

היתקלויותלזירתהגדולהאולםהפךמעטיםימיםתוךהתפילה.
 •אלטשולרמרבית-הספר'מנהללביןהחדשיםהפוחחיםביןנזעמות

אלוניגשהמזרחשבכותלמכיסאוקםהמנהלהיהפעםאחרפעם
בחברוומתרהציציתבלישבאנערהביתהשולחהרעשנית,החבורה

בלחשעושההיההללוהמריבותאת .להסתפרבלימחריבואשלא
שנספחומבוגריםמתפלליםכמהאלמבטמלכסןחשוקות,ובשיניים

תפילתבקלונו.הספרביתאתלהראותרצהלאושבפניהםאלינו
לשעהמקומהאתפינתההקודמותהשניםשלהשקטההשחרית
מועלם,המורההיההחטיבהתלמידיעלהאחראיונרגזת.מתוחה
ובכללמקום,באשמתושלאשנקלעמחונךכילדשנראהצנוםבחור
הואמבקשכאילוהיהדומההמנהלאתמכעיסיםתלמידיושהיופעם

באדמה.להיבלע
דמותעודשנהבאותההתווספההחדשיםלתלמידיםבנוסףאך
מאירהיהשנת-הלימודיםשלהראשוןביוםהתפילה.גרתלש

שמענויום"של"שיראמירתאתוכשסייםשליח-הציבור'מהשביעית
tק~יהדש i2ר:נ:ר":נ:ר~דלרםבקולקוראמישהוהחלוןשלידמהספסל
אל.להביטהסתובבתימהתפילה.וחדלוכולםענו"אמן" ".א~ד
והחלעמדזהובמשייוזקןרבניתחזותבעלצעיראישהקורא.
עגוליםומשקפייםוארוךדקמעילעטההואיתום.קדישבקריאת

שרידיעםוילדותידקהיהקולוהרכים.פניואתעיטרודקי-מסגרת
במקומותלהפסיקרגילהש"ץהיהיוםמאותוקסי. 9אנגלומבטא

בניגונהכולםלבאתשמשכההקדיש,לאמירתולהמתיןהמתאימים
המיוח.ד

מזמרהיהשהאישאלאהקדיש,שלהנפוץהניגוןזההיהלמעשה
אישיצערתחושתהידועהלנעימהמשווהמיוחדת,באיטיותאותו

רקהאםנוגים.בהרהוריםהשומעלבאתגםממלאשהיהמאוד'
חרדהצלהתלמידיםפניעלראיתיבאמתשמאאוליהיהנדמה

לראשונהנערכלהביןכמולו'בהקשיבםללבםהמתגנבתנעלמת
לאשהרבדומההיום?בבואהוריוארנוןגזירתאתרגעיםבאותם

למקומותשבהגיעושכןכראוי'לנשוםכדיבקריאתועוצרהיה
וחרד'מאומץנעשהקולוהיהגבוהיםלצליליםהנגינהעוברתשבהם
המבוגרים.לעיניבביישנותהשרילדכקול
בית-הכנסת,באימכלהימים:ברבותונרקםהלךמוזרדברוהנה

הנוגההקדישתפילתחטיבת-הבינייםתלמידיעלדווקאהתחבבה
שלבםדומהזו'ומכעיסהאלימהחבורהכבי .החלוןלידהאיששל
אתבלחשאחריומחרים-מזמריםהחלווהםהילדותיהקולאליצא

השורקניות,ההתלחשויותפוסקותהיואחדיםלרגעיםהקדיש.
פרועי-והראשיםהמגונות,והתנועותלשולחןמתחתהבעיטות
תימנייםבסלסוליםחרשללוותהסידורעלברכביםהיוהשיער

היוההתמוגגותולשיאהאשכנזית.המנגינהאתומרוקאיים
אז,גרונו.אתמאמץהאישהיהבהנקודהבאותהמגיעיםהתלמידים

מעומק-ויוצאתכנהנראתהמוזרשבאופןוצדקנית,חסודהבארשת

אתעמולחלוקרצוכאילוובכוונה,לאטהרבעםמזמריםהיוהלב,
באמתזההיהבקולו.ימעדשלאולהשגיחהמנגינהשלהשיארגע
היההואגבוה.ובקולכךכללאטהקדישאתששרלמיקשהקעט

השורה,בתחילתמאריך
"~ IJ ף;ף;י;~יכ;ן~יכ;ן/J .11 'ל~ך~:~יתן~ל~י 

האוקטבה:רוםאלנוסקתהמנגינהחיתהואז
 ".ן~~ן~ץקרף~ריבף;ן~ן אל;~~,,

נענההקהלהיה "!א:~? fףן~ן~ין~לםץק;דרד;א V? ~ rl א~~ ן~~,,
חוזרהרבהיההמענהובשוךהקלה.כאנחתנשמעשהיהרם,בקול
בית-באולםאזעמדהדממהבקדיש.וממשיךכנהוג,המלים,על

ועיניואחורניתלעתיםמסתובבהיהאלטשולרמרואפילוהכנסת,
מזעפן.מעטנחואטוםבמבטבאישמביטותשהיו

שלאבלבדזולאהצעירהרבשלהקדישושירתחודשים,כמהעברו
רגילהאיששנעשהככליותריפהונהייתהשהלכהאלאליחהנס

הלכהובניגוןהאובדן,כאבמעטקההשכברדומהבקריאתו.
המתעלשנגזרההגזרהועםהעולםדרךעםהשלמהנימתונשתררה
הואאףנעשההחטיבהנערישלהשקטליווייםהלב.מןשישתכח
הולךעצמיאתאניאףמצאתיהימיםוברבותהיטב,שמורהלמסורת

 ,,קריב.ובזמן"בעגלאשלמעברלאותומחכההחיזיון'אחרישבי
התפילה,שלהארמיותהמליםאתלפענחגםבידיעלהמעט-מעט

הבדואיםנערימפיערביתלדברלומדהייתיימיםבאותםשכן
לגלותכשהצלחתיהייתיוגאההורי,לבלמגינתהתרועעתישאיתם
שבקדיש "ן;הן:נ;ל~"המלההנההשפות.שתיביןדומותמלים

המלה(ומכאן.תפי.לה ,,"צלא,הערביתהמלהמתוךמתבארת
באמרומפנימשתמטסלאמהחבריאתפעםוכששמעתי"צליינים").

אמןעג'לה"אלהפתגם(ומכאןממהראנילאמור' ,,מסתעג'ל'"אנא
ף;ז~ן אן;,ע~"כירגעבאותוהבנתימהשטן>,החיפזון ,,שייטאן'
רגע-שיאאותו .לינראהאזקרוב."ובזמן"במהרהפירושו~ריב"
שבמליםהכיסופיםעומקאתנגינתוברוםתואםהרבבשירת

העתיקות.

האחוריים?מהספסליםאליוהעולההדקיקהליוויאתהרבשמעהאם
עיניו'אתועוצםמעלהכלפיפניואתמעטמגביההיההקדישבעת
קולוגםושכחת-עצמו.שלווהבארשתמתכסיםהיוהרכיםופניו
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~1 s 
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בן-תו'מוסיףוכאןצלילמטעיםפההחודשים,במרוצתוהתחזקהלך
 •נגינתוחןאחרשביהואאףהלךכמו
באותוגםבמקרה,-תמוזמימיבאחדלקיצה.קרבההלימודיםשנת
דבר.נפל-התיבהלפנילעבורמהשביעיתמאירשלתורוהיהיום

ר:נר~דש":נר~דלהרגל.מתוךוהמתיןיום"של"שיראתסייםמאיר
פתחה;א·.לו?היהמהתימהון.נמלאתיואניהרב,פתח ",א~ר~~יה
עקבותאתבההכרתיושובגיל'הרמןואיטירםבקולתפילתואת

עלהעידהפניוהכרתאכן,האיש.אללאחורהבטתיהישן.הכאב
עלהסתוםעצבמין .בקולוהרטטוכמוהמאוד'גדולהגשסערת-ו

ליוויבמענהעולההחלהחטיבהתלמידימקרבהניגון.לשמעבלבי
הציץאלטשולרהמנהלגםבשינוי.חשוכולםהרגיל.מןחזק

תמה.במבטאחורנית

~ניו.,נושא ·הרב,לאט ,, , r1 ו,r. 1כ 7 ~ך~~ליר r1 ו,r. 1כךעדדאדי א;ןו:~"
ומאט,הולך ,וגוברהולךהיההרועדוקולועצומות,עיניולמעלה,

 ".זj r! י~~רב ?jךי j? ~ rlך 1פ ח~~~ך"הברה,בכלנאחז
"אמן!"

"~ l] דדדי;~יכ;ן 1~יכ;ן!J .~ל~ן~:;יתן~ל י ..• ,, 
מןכמאליועלהבאולםהדממהובהשתררונדם.הרבהשתתקואז

ההוא,בשקטאדירלקולשנעשהלחישה~ש~רהאחורייםהספסלים
בעצמםלעצורהספיקושלאהחטיבהתלמידישלהדקיםקולותיהם

 " ...ריב ?j ן;ן~;: 1 אן;,ע~"הקטוע:הפסוקהמשךעםונסחפו
שלרחשחלףכךאחרומידהמביך'למעמדנענופרצי-צחוקכמה

ומלמולמהשמינית,פנחסהתאפקלא"פסיכים!"בקהל.וזעםתדהמה
באחתהזדקףאלטשולרמרחבריו.מביןלונענההסכמהשל

בוענתהפניווהכרתמחימה,סמוקלאחוריווסבהדוכןעלמרכינתו
להוריםהמכתביםהסילוקים,שורתאתרוחובעיניהואמכיןכברכי

המבוגריםהמתפלליםהחוטאת.העדהעלשיבואוהעונשיםושאר
כבדי-משמעותמבטיםמלכסניםחסודה,זעזועבהבעתבראשםנענעו
בסידור.עמוקפניוכבשמועלםהמורהרעהו.אלאיש
מופנותנשארופניוהזקן.צהובלאיש-החידהלו,נגעלאכמוזהכל

חלונותאורבחזקה.מהודקותושפתיועצומותעיניומעלה,כלפי
שבמעיקה,דומיהשלאחדותשניותאחריואז' .עליונפלהמזרח
דבריאתלאשרבדיעבדכחוזר ,החסרההמשךאלברחתהרב

 ".ן~~ 1ך~~רריב ?j ן;ן~;: 1 אן;,ע~"הנערים:
כולנונענינו "!א~~?/: י~? f ? 1לם f ?~~ררר~א rl ~~א ij ~ ן~~,,

ועל ,הביזיוןעלבקולותינולכסותכמנסיםמבלי-משים,בצעקה
שלושמייי!"יהייי!שה"אמייין! ,אלטשולרמרשלקולוהתנשאכולם
נושאמנבי-רוביןהמופתישהיהההסתהכדרשתמבשר-רעותנשמע

עברולחישותרחובות.ביהודיפרעותלפרועהיישובראשיתבימי
הנבוך.בקהל

המתחדשהיגוןאתיוצקוהתחזק,הלוך ,וגבורהלוךהלךוהקדיש
":נ;ו~ררמלרחיו:הודעםמתרומםמאז,הםאףשהתחדשוכוחותאל

 r1 ~~לל iJד:נ;ו~להד:.ז;וןר iJד:נ;וא wד:נ:י~ד:נ;ור;~םד:נ:י~~ר ח~י:.נ~:ד
 ,,א. 1ה~רירדזא ?iד

באיש.להציץשובהסתובבתיאדיר.בקולחקה,נענה ,,א, 1ה"~ריר
חזקההתרגשותארשתחיתהפתאוםשאזמרהצעירותהפניםעל

עלותחתתחושתמעיןאחר'משהועמוויחדהצער'היה •מאוד
המתפללים:פניעלתימהוןעולהוהנהממשיך'והואגדול.ופורקן

יותרהגדולהנוסחאליתום"מה"קדישלמנהג,בניגודעבר'הרב
ל fך~לנ.:יד~ידיה;ןך~לר~~ןך~ל ל~ן~: ל~"דרבנן":ה"קדיששל

~דיזאד~נ;וןאדי~א;ך~ינכאקין 9fך;אןל fך~ל.ז.:וד~ידיה;ןנ.:יד~ידי
רגעבאותוחששלאבקהלמיהיההאם ,, •ב~.ז.:ור רן:_ז.~ד~לדדיסדין

המורהשלפיונפערועתה ,ממשיךוהואהרב?מכווןאליוגםכי
הנוסחאלדבריובאמצעעברהאשכנזיהרבבתדהמה:מועלם

בהטעמה,יומלותמונה ,ספרדיוצאישלמעתיר-הברכותהארכני'
לכ;ן 1לה;ןא ij :"ב: 1הטמלאותהמליםחןאלעתהזהכמתוודע

רפףאה, 1ושיזבאונחמה,עה 1וישושבעח!ליםוחסדא,חנארנגא,שלמא
 1ך~~ר :ל~ן~:•• i~מ T ל~~ 1ןנףןה io:דךריבח ,הן:~•ך~ה 6לי 9ף:;אףןה- 1

 ".ן~~
בעיניו.מצמץשלידיוהנערחרישי'בקולהפעםענינו'"אמן"
משתחווהלאחוריו'שלושפוסעהרב~נענה ,,נגמר;מיו'שלום"עושה
 ". ן~~ 1ך~~ר ל~ן~:ל fך~ל 1ל.ינ fזלום ה~,ע~א 1 ה"' ;ולימיןלשונ.אל

הנערים.לחשו ,, ,"אמן

אחד-מלאויוםבאותומשמע,קדיש.לומרהאישאותוחזרלאיותר
עודעמנו.התפללנשמתולעילויאשרשארולפטירתחודשעשר
ויותרהלימודים,שנתתוםעדשחריתאיתנוהתפללאחדיםימים
פשראתהבנתיכידומנימאזשחלפובשניםאולםראינוהו.לא

אמו'עלאואביועלקדישאמראםיודעאינייום.באותומעשהו
כךאבלהעולם.כדרךשלאחס-ושלוםאותואמרשלאמקווהואני

אלכיביקשאבלולשנתאחרוןיוםבאותוכיליאומרלביכך'או
אשרהללוהנעריםקולותגםיעלולושאבדהיקירהנפשאותה
לנחמה.זאתלווחיתההיא,אףותשמעםבמשאו'חלקליטולחברו

• 
וייצמןבמכוןהמדעשללפילוסופיהמרצה Iפיסיקאי Iאליצוראבשלום

חידותעלחדשותתהיותותודעה:"זמןספרובר-אילן.ובאוניברסיטת
 .לפילוסופיההמדעשביןבשאלותעוסקהביטחון>משרד(הוצאתעתיקות"

הפילוסופיםשלאלוהימאניה
 31-+מעמ'+-המשך
שהואשאלוהיםאמנםטועןאיננושטייניץ

בורארקלאהואההכרחיקיומואתמוכיח
רבניםאבלהתורה,נותןגםאלאהעולם

כך.לשםלוזקוקיםאינםבתשובהמחזירים
הצרכיםמיטבלפירעיונותיואתימשיכוהם

שלהם.האפלים
לנושאגםהיענותשטייניץשלבספרויש

 .זמננובןהקוראאתלהעסיקשעשויאחר
מבוקשיםמצרכיםוודאות,יציבותמציעהוא

תהפוכותשלימיםאלה,בימיםכךכל
הקרקעאלאותנומחזירשהואבכךוספקות,
בןהקלאסיהמדעשל ,כביכולהמוצקה,

אמיתותבאותןלהיאחזטובהי"ז.המאה
באמונותלהחזיקשטובכשם ,מהעבר

תחושתשנוסכותאבותינו'בהןשהחזיקו

שיהיה",הואשהיה"מהבחינת ,ביטחון

באנכרוניזםכמובןהיאשבכךהבעייתיות

שלהזההזמןלצונישבאימוצםהנורא
ומעלה,שנהמאותשלושבניועיקריםתורות

מוחלטת.כאמתובהצגתם
בנושאיםמרצההואפילוסוף,איננושטייניץ

שלבפופולריזציהיפהוהצליחפילוסופיים,
"הזמנהבספרוהפילוסופיה,יסודות

לוגי'ר'טילהדעת""עץספריו •לפילוסופיה"
שלפופולריהסברעלמבוססיםמדעי"

הואהאלוהות.מושגשלפילוסופיותתפיסות
הסתפקלומאודבכךלהצליחעשויהיה

שלההיסטוריהאודותעלבהרצאה

פופולרית,ברמההתיאולוגיתהפילוסופיה
 ,משלותורהלהציעביקששטייניץאבל

פילוסופייםרעיונותשלבהתאמהשעיקרה
שללמציאותהי"זומהמאההי"במהמאה

מוזריםאכןשטייניץשמציעהטיעונים •ימינו

בשטחיותהמעטה,בלשוןומביכים,מאוד'עד
מעטיםלאבמקומותשלהם.האנכרוניסטית

הקורא.שללאינטליגנציהעלבוןאףבהםיש
שטייניץשלבטיעוניולהפךטורחהייתילא

מיחסינהנהזהמוזרספראבללהם,ולהשיב
ועשוייםרבה,בתפוצהאותושזיכוציבור

עללפיכך'חשוב.ספרשלדימוילולתת
הרבהאליולהתייחסשישלינראהכורחי'
 •לה.ראוישהואלמידהמעבר
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 4-+מעמ'+-המשך

כתהום,רפסודותאלאביגרן:שרה
 198 , 1998המאוחרהקיבוץהרצאת

עמ'

שילדותההמחברת,שלביוגרפיה
מלחמתבימי ,בפוליןעליהעברה
לארץהגיעהוהיאהשגיח,העולם
ההווהביןנעההביוגרפיהכנערה.

ההווהאתומסכסךצלהמטיללעבר
לכאורה.היציב

ובעייתגדלמשפטיאברון:ארגון
המתמטיקה,שלהיסודות

 167 , 1998המשוררתהאוניברסיטה
עמ'

מהותעללעמודמנסהאברוןפרופ'
המתמטיקהנתונהבוהאמינותמשבר

 ,למשל ,התפתחוממנו(כתוצאה
גדל),קורסשלאי-השלמותמשפסי

ממנולהחלץכדישהוצעוהדרכיםעל
אליהן.שנלווההמתמטיהמחקרועל

הרצאתככושקה,בר-גיל:ערן
אחרונות-המאוחר-יריעותהקיבוץ

עמ' 160 , 1998חמרספרי

המספרבר-גיל.לערןביכוריםספר
 •אותםכתבים,ובהמזוודהמוצא
לספר.יש •צוואהכממלאחש,הוא

מציאותחושפיםהסיפורים

ועםמוכרתעכשווית,ישראלית,
מתוךבפנסססינוגעת •מנוכרתאזת

משובציםהסיפוריםביןוכאב.הומור

 •המחברשלעסומפרישירים

מטפסשלאהובתואפשטיין:אלכס
כותריםסררתכתר,הרצאתההרים,

עמ' 183 , 1999

אפשסיין.לאלכסשניסיפוריםקובץ
עדינים,קצרים,סיפורי-שרטוטים

ומקום,זמןתלויישאינםמפתיעים,
 ,למשל ,כמומסוימים.מציאותאו

שלוכפילאוליאוארגובזוהר
למשל,כמו,בתחנת-דלק,העובד
כסףהממשלהמראששסוחטמישהו

מעשי ,בהוליוודסרסלעשותכדי
ולדיוססוק,הנידחתבעיירהגיסים

האנוסשלהצבעיםשונותעיניואו
קארדוזו.יצחק

ילדהדרךיודעתלא :ויסמןדורית
 72 , 1998תמוזהרצאתכשמלה,

עמ'

במטבח/מולך"כשישבתישירים.
במוחי /ילדותית.במחווהפיךנפתח
מפויח;תפוח-אדמהריח;עלה

 ,) 10<עמ'ממדורה"

-רימוןצבייוסףשירתלרז:צבי
הקיבוץהרצאתמונוגרפיה,·

עמ' 191 , 1999המאוחר

צבי •הנשכחהמשוררשלמונוגרפיה
 ,מיסטי ,דתימשוררשהיה ,רימון
ופואטית.אסתטיתמבחינהוחדשן

גרפיה,המונומחברשלכהגדרתו ,או
אחדשלבשירתודווקא ,לוזצבי

כיסוילידיבאהאמוניםמשומרי
אמנותית.ועוצמהרוחחופש

כמבחןהקומוניסטיהמניפסט

הרצאתכחן,בנימיןערך:הזמן,

עמ' 110 , 1999המאוחרהקיבוץ

החיבורשללהופעתושנה 150
תרגוםואנגלס.מארקסשלהנודע
ומאמריםעצמולמניפסטמעודכן

שחלף,הזמןלאוראותוהבוחנים
משההובסבאום,ג'אריקמאת:

ורדמייסיסאלן ,לוימיכאל ,צוקרמן
רובת'ם.ושילח

שירושליםאמרישמראלי:אילנה
ירושליםכרמלהרצאת Iישבה
עמ' 97 , 1999

אילנה .צלאןפולעלרשימות
צלאןשלנעוריםידידת ,שמראלי
שביןבתקופהעמופגישותמתארת

צלאןביקר(אז 1969אוקטובר
היא , 1970לאפרילבארץ>,

צלאןשללזיקתובמיוחדמתייחסת
גםכוללהספרוליהדות.לישראל
וכןאליהצלאןשלממכתביומובאות

האחרונים,לשיריותרגומים 27
ירושלים"שירי"מחרוזתכולל

באר·ן.הביקורבהשראתשנכתבו

לפי
עה

 2-+מעמ'+-המשך

 , 16בגילארצההגיעהואהעברים.הסופריםמבכיריאחדאףעם

לטקסיםטובההאחרונהוזוהשואה"."מןהגיעניצול.פליט.ילד
נעיםלא"נשכחות",מזכירהנעימה,לאדוחה,אבלנייד-ושם',

אתלקרוא ,עברשהואמהאתלראותמשם,מישהולפגוש
 ,זרקצתהואאבל ,כאן ,איתנוהואמרחק.לתפוסמוטב .תיאוריו

מוזר! .שייךלאהרבה ,אחרקצת

ברחלאברק
זנחלאשהואהתבשרתיסוףשסוףמשוםלאברק.אצביעאני

שהיהמשוםולאנועז.לוחםשהואמשוםלאוגםבשטח.פצועים
בישראל.ביותרהמצולשהלוחםשהואמשוםולאטוב.רמטכ"ל

ומגיבשהיאכפיבישראלהמציאותאתרואהשהואמשוםאלא
ביטחוןאיןאוסלוהסכמיביצועשבלימביןשהואמשוםבהתאם.
שכדיחושבלאשהואמשום .ישראלמדינתשלהנורמלילקיומה
שהואמשוםעובדיה,הרבשלזקנואתלנשקצריךבבחירותלנצח
הפיכה.בלתיעתידיתמציאותהיאפלסטיניתשמדינהמבין

זאת,לעומתבטלוויזיה,פוטוגנילאשהואלמרותעבורואצביע

דתייםביןהרצוייםהיחסיםעלחושבשהואמהאומרהוא
הישירות.במובן ,מרביןמשהובוישכיעבורואצביעלחילונים.
יורהשהואהסיסמאותכיברקאצביע .אמוןהמעוררתהאמירה

המוכרתהתחמנותמןבואיןכי .לעיןהנראיתהמציאותמןגזורות
כאן.כךכל

זקנואתמנשקמרדכיכי .מרדכיאצביעלאהסיבותמאותןבדיוק
בגדול"."יכולשהואבאמירהמסתפקמרדכיכיעובדיה.הרבשל

אםליחשובשלאאלאבמיוחדלימפריעלאהליכודבנוסחהחרוז
 .יכולבעצםהואמהיודעאניאיןעודכל ,יכוללאאויכולהוא
מרדכיאצביעלאחושב.הואאם ,העתידעלחושבבעצםהואמה

אופציהלביןהליכודבין ,מדירברב,זמןהתלבטשהואמשום
מבליאחדמספרלהיותלוחשובכךכלשהיהמשוםאחרת.

מתוךאלאבחירות,על-ידילאשזכהמשוםבו.בחרשמישהו
חייבאניהמוזרה,ברשימתואחדמספרלהיותמסוימותנסיבות
זמן.הרבהכברכולםהמדברתלומר,
החזיר""רגלושובתמי.דבריוןפעםבריון ,הנגבילצחיובאשר
 •השק.מןיצאה
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ן~ lעתלשנתימנויעלעכשיוחתמו

הישןבמחירעדייו

 ...ומתורגמותמקוריותוסיפורתשירה
 ...מאמרים ...מסות ...וחברהתרבותספרות,ביקורת

-אישייםטורים
שנה 22כברהמפהאתועושההמפהעלנמצא 77עתון

בדיוקולדעתעליולחתוםהזמןזה
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