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הזההגלידן
 ,הגדולהייריהמשוררביןבמפגשקסם-מאחדשלסודאיזהיש

טפדרופ,פיהושלדודבןרותשלהפואמותלבין ,פרידמןיעקב
 ,צלאןפאולשלהעיזבוןמןשירים ,איתןמריםשלבתרגומה
רחלשללבכיעדהקשיםהשיריםוינקלר,מנפרדשלבתרגומו
ונועליםהגיהנוםשעריאתהפותחים ,גנןמשהבתרגוםפירסט,
גריךקתישלהבדיונית-ביוגרפיתהפרוזהפרקעםאלהכלאותם.

קשההזה?המפגשקסםמהואייזנמן.צבישלמשהוהתמיםוסיפורו
שנקראבמהטמוןהואכילומרניתןרציונלית,בהגדרהלמצותו
אירופה",יהודי"גורל

כותבלוחם, ,פוליטיהפעם ,אלברשטייןחוהשלחדשדיסקעל
אתברציפותהמשכללתהזאת,הייחודיתהזמרתלריחן.עמוס

פעילהחברתית-פוליטיתאכפתיותוהמפגינההמוסיקלית,יכולתה
חדשיםלשיריםהמצפהרב,מעריציםקהלתמידמעוררתבשיריה,
ומוסיקלייםספרותייםטקסטיםאלאלשמםפזמוניםשאינםמשלה,
עצמם.בזכות

 ,כאן(יאמרבקצרה.לוהמשיב ,יצחקילידידיהמשיבשטייניץיובל
 ,אותונבלוםלאשיהיה,ככלחריף ,ייניעבויכוחתמידעודדבשאנו

עלנשמורהמערכת.דעתעלאינוהנאמרמןחלקלפעמיםאםגם
באיש.פוגעתלאאך ,כתערחדהאםגםקבילה,לשוןועלהגינות
שבמחלוקת,בסוגיהשניתןכמהעדבמדויקלפגועאמוריםחיציה

לחזק.אולהפריך

המאיריאביגדורביןהפולמוסעלגינוסרפנחסד"רשלמסתו
יוצריםשניביןביחסיםמעניין,בנושאנוגעתטשרניחובסקילשאול

היצירותשמלבדששכח,למילהזכירובאה ,בספרותנומרכזיים
הסכמה,לחילופיךאוותרעומת,ויכוחיםשמעוררותהיום,שנדפסות

 ,המודרניהתרבותילקיומנוהבסיסשחיתהעברית,ספרותקיימת
חצי-שכוחה.:;~לשוןביטויליכולתהדרךאתשסללה
מהנה.קריאההקבועים,המדוריםכלולבסוף,

אשכחלאתודה,עויזר'
לךמנותק,אותפוסלבואלהקו ,הלךעפרעד ,העפראלהלך
בשלמותה,כולהשהיאהעבריתהזאת.הסבוכההנפשאתתבין

ישעיה-קוהלת,דיבורית-תנ"כית,עתיקה-חדשה,וצימוקים,שקדים
מעט.ולאבפנים,איובגםאך ,אולי ,בסקיברונויורםאומר

ההלוויהמןהביתהשיבתילכןאוליקבילה,ואינהקשההפרדה
 ,בלביחשבתיחיים:סיכוןכדיעדמורכבת,כהמסובכת,כהחיתה
לא!אבלמותו?!לאחרגםעליפועלתהעויזריתהמטפיסיקהאולי

אושירבבקשתהצלצולאתולתרץסתםלטלפןלמישאין ,והצער
 ,פניואתאראהלאששובהמחשבהאולי .."לעתון",חדשיםשירים
לעבודהשנועדעבה,לרובה"חזק", ,המיוחדבעטאוחזכשהוא

מגיעותשהיו ,שירשלטיוטותעלפוסקת,בלתיסיזיפית,
 ,רוחניכאבבמיןהמתעוותיםפניואתלראות ,ואז ....לעשרות

העדינותאצבעותיואלהזרועדרךעוברובנפש,בגוף ,כולוכאילו
כאילועולם,בחרדתמלהומתקנותהעטבקצהבחוזקההאוחזות

 .ומלואועולםיצבבהזה,העטעל ,עליו
הרוחקטנישלחמתםועלאפםעלאותותשמרהעבריתהשירה
העויזריתהשירההיאמקוראיה,ניכרחלקושלמבקריהשלוהמוח

כמוזהבהשלקרואעדהכואבת, ,כךכלהמיוחדתהייחודית
בזה.זהמעורביםוכאבעונגשלבאובססיה ,איוניבחרסלהתגרד

נער-תיכון.כמוובהירתמיםוחכם,בוגרחברמורה, ,לךשלום
אשכח.לא ,הכולעלתודה
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משנתהקםלסוסבדומההתנערה,שריריה,אתאימצהקומתה,את
שמסירכמישינה,קורימעליוומסירעורואתמנערארוכה,לילה

י,פ•
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מסוימת.ובהקלהבחילהעדבגועל-נפשעכביש,קוריפניומעל
רבבותשלדעתםאתגנבתחמנישבתעלול-הזההרעהאיש ,ביבי

רביםשלהרגעיטמטומםבשלוגם ,-96בבושבחרואלפיםומאות
ישב-פרסאתלקחללמדמנתעללבן","פתקשהטילווטובים
אחדדברעשהלאתמימותשניםשלושה"ראה'מ",בכסשניםשלוש
חולשתושלתוצאההיושעשההרעיםהדבריםגם ,לזכותושיזקף

להיסחטשלוהבטיחושלהנולדאתלראותיכולתואישלהכרונית,
תורני.סחטןכלעל-יד
כלכליבהרסחלקם(המנהרה),אדםבחייחלקםרבים,הםהנזקים

גוטניק,סיגרים, ,(בר-אוןמוסריבהרסחלקםמובטלים>, 200,000 (
הלחישהוגדולים,קטניםשקריםהסכמים,אי-מילוימוסקוביץ,

מבחרוזה ) ..מפחדים",ל"הםועדהתקווה,בשוקה"הלשנה" ,לכדורי
המעשאיהואהגדולהמחדלאבל .מחדליושלנרחבולאמדעילא

למעןאחדמועילמעשהלאאףממש, ,דברעשהלאהאיששלו:
 ,-17,5,99הבלילהתפטרותועצםלהוציא ,בושבחרהציבור

שעמדבמדינהביבישפגעביותרהחמורההפגיעהמהלומרקשה
המדיניתהפגיעהאוהבטחונית,הפגיעההמוסרית,הפגיעהבראשה.

ריאלידברעשייתואיהפלסטיניםעםההידברותתהליךבבלימת
מתווךלהיותמוכשרשהואהזהוהאישהסורים.עםההידברותלמען
הללוהמכובדיםהמקצועותשבעלימקווה<אניביטוחסוכןאודירות

תעודתאתלהחתיםהיההראוימן ,ציבוראישלאאבליפגעו>,לא
לציבור","מסוכןבהערהשלוהזהות

פתיאיננילא,גדול.לרנסנסכסיכוינתפסתברקשלבחירתוכןעל
ברצינותיעבודהוא ,אבלברק,אהודיביאהגאולהשאתמאמיןואיני
מערכתובזמןהבחירותלפנילעצמוקבעואותההצביעעליהבדרך

ויושררצוןכוחבעלאמת,דובר ,רציניאישהואברקכיהבחירות,
לאהוא .הצבאישירותובתקופתרביםבמבחניםשעמדמקצועי
יעשההוא ,סביר .צונןרוחמשבכלעם ,יהולנתבבדומהיתכופף,
לתקנןינסההוא ,להןיתכחשלאהוא ,לקודמובניגודאךטעויות,
אתיסייםהואהזאתבקדנציהואם .דמותומצטיירתכךהלאה,וללכת
יסגור ,ברמת-הגולןהסוריםעםלהסכםיגיעהלבנונית,הדמיםהקזת
האבטלה,מכתאתמשמעותיתיצמצםהפלסטינים,עםהקבעהסכםאת

בנוסףואם ,הדמוקרטיובמשטרהמשפטבביתהציבוראמוןאתישקם

אתויחזיר ,הלימודשכרלביטולהראשוןהצעדאתיעשהאלהכל
אתוידגישלדמוקרטיה,החינוךאל ,ההומניהמסלולאלהחינוך
ברקיחשבאז,אוזאת,כליעשהאם ," ...בארצנוחופשי"להיות
 ,מאוזןאופיבעל ,נבון ,מוכשר ,אמביציוזיהואהממשלה.ראשילגדול
קולם,אתלושנתנוהאלפיםממאותאחד ,ואני~סוגל.הואיציב.
כזאת.באפשרותמאמין

ספריםבמקוםשרירים
זק~טףםשללגילוילביתשומתאתהעירהמו"ליםהתאחדותמנכ"ל
שיער.מסמר

סיבסדקבע,אנשיבווהיוצה"ל,היהשצה"למהיוםכמעטהשנים,כל
לאנשיספריםרכישתמסוים,בסכוםאכ"א,
הקבע.

 ,הנ"ללהקצבההמטרהשונתהמהזמןלפני
עודלא ,כלומרספורט.אבזרי-ספריםבמקום
מחבטים ,כדורי-רגלמשקולות,אלא ,עבריספר
 ..ונו:
במו"ליםפגיעההעברי.לספרקשהמכהשזוברור

זלזולכאןישכלקודםאבל •יחדגםובסופרים
על-החייל,הקבע.איששלהתרבותייםבצרכים

הואלנשמה,לאגםלראש,זקוקאינואכ"א,פי
הגנרלים,באמת,הם,אלהאםלשרירים!זקוק

נוספת,בעיהישאז ,צה"לשלוהנגדיםהקצינים
 ,דעתילעניות ,אבלבה,לעסוקהמקוםכאןשלא
אחר-כךורקלספריםזקוקזהציבורשלרובורוב

יעשהמהשידעאחת,מסיבהולולשרירים,

בשריריו. •
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מרוסית:אנחנו'זמיאטין:יבגני

 , 1999בבלהוצאתליטווק,מידי
עמ' 190

הםהאנשיםשבוזכוכית,שלבעולם
בונהאסורים,והחלומותמספרים
אתשתמצאחללספינת d- 503האזרח

הקיוםשלהאינסופיתהמשוואה
המתמטיהאושרבשורתאתותייצא

אחרים:לעולמותהמושלם
הקדיםהספרזמיאטיןה"אינטגדל".

היחידבספקנותבעיסוקזמנואת

בכוחותובמאבקוהטוטליטריבמשטר
קרובלפנישנכתב Iהספראנונימיים.

עשרותבמשךהוחרםשנה,-80ל
ושימשבברית-המועצות,שנים

 .ואורוולכהאקסלילסופריםהשראה

נוסחחורף,אגדתשקספיד:ויליאם
הוצאתויזלטיר,מאירעברי:

המועצההמאוחר,הקיבוץ

המפעלולאמנות,לתרבותהציבורית
עמ' 159 , 1999מופתספדילתרגום

יצירתובתקופתשנכתבקומימחזה

בסדרהונכלל Iשקספירשלהמאוחרת
"ארבעהמכונים:מחזותארבעהבת

אתשכתב Iעוזאברהם ."הרומנסות

חורף""אגדתכימניחלספר,המבוא
שלהאחרוניםמחזותיועםנמנה

בפנינומציגהמכל"יותרשקספיר.
היצירהשלהישלחורף''אגדת

יחסישלעמימותםאתהשקספירית
שלהלוחץבסדהנתוניםאנוש

בשחיתותהנגועיםחברתייםמוסדות

 .)_ 33עמ'(מבוא,וניוון".

שקספירויליאם

חורףאגדת

יבשה,שלמגדלוריםקציר:יהודית
הקיבוץהוצאתהחרשה,הספדיה

 , 1999קריאהסימןספדיהמאוחר/
עמ' 192

 .קציריהודיתשלהשלישיספרה
שלוש-מסע"סיפורי"שלושה
עליבשה",של"מגדלורים-נובלות
עורך-דיןלשעבר'המוסדסוכןאודות
פרישתוערבההסתדרות,של

נוסעים"נוסעים,"והענניםהמאולצת.
מבעלהזמןפסקנוטלתציירת-

-הולדתהעיראלונוסעתומבתה
ואתהראשוןמאהבהאתלפגוש
האבות.בביתהאהובהדודתה

בחלקומבוסס-לעמינדב""מכתבים
השלושים,משנותמכתביםחליפתעל

מדומיינים,וחלקםאותנטייםחלקם
טרםקציר'שללסבתהסבהבין

נישואיהם.

הגדול'סביגטפיצג'דאלר:סקוטפ.
הספדיהטורי,גרעוןמאנגלית:
המאוח,רהקיבוץהוצאתהחרשה,

עמ' 176 , 1999קריאהסימןספדי

הספרומחודשת.מעודכנתמהדורה

נחשב , 1925בשנתבמקוראורשראה

האמריקאיתבספרותגדולאהבהרומן
התעלומהאתהעשרים.המאהשל

שלוזהותוחייואישיותו'סביב
לכאורה,מסיבותואישנהנתןגטסבי'
שהדחףהמגלה(המספר)שכנומפענח
הואחייושלהיחידואוליהמרכזי
שהוחמצה.אהבה

הוצאתאלא,אינוהאדםמירון:רן
עמ' 559 , 1999ביתןזמורה

העבריתהשירהשלמחקרמסותרצף
והשלושים.העשריםבשנותהמודרנית

מוגבל.כלומר, " ...אלאאינו"האדם
הנכתבתלשירהקורהמהבודקמירון
הזה.הגילויבשעתעוצמהמתוך

האניביןבשארה:עזמיעודך:

וזהותזהויותהבנייתאנחנו'ל
המאוחר/הקיבוץהוצאתישראלית,

 191 , 1999בירושליםלידוןמכון
עמ'

במציאותשונותזהויותלע
יהודית,זהותהישראלית
כאןהמוצאנקודתדתית.ישראלית,

דווקאאלאהזהויותהאחדתאינה
דבריםמביאהספרהנבדל.עלעמידה

רן-לידבמכוןשנערךבכינוסשנאמרו
ויניצקי-ורדמשתתפים:זה.בנושא

והאן-הנרייטהראבן,אלוףסרוסי,

לואיסלאור'יצחקמור'דליהכלב,
בית-ואילנהבן-עמוסאבנררוניגר,

בשארה.עזמי Iפרגואוריאל'

מגרמנית: ;וראינוגיזתאלוילקה:
הקיבוץהוצאתזנרבנק,שמעון

 , 1999קריאהסימןספריהמאוחר/
עמ' 88

בארמוןוילקהכששהה 1912 •ב
שמע Iהאדריאטיהיםשעלוראינו'
הראשונההשורהאתהגליםמתוך
אתכתבוראינובארמוןהאלגיות.לש

אךוהשניה,הראשונההאלגיה
וילקה . 1922עדנמשךהפרויקט
יצירתו.לפסגתהאלגיותאתהחשיב
העמידהמתרגם,זנדבנק,שמעון

 י~"כולל.ומבואאלגיהלכלפרשנות
 iמ~יןקולישומעהיהזעקתי'לו

האחד/היהואפילומלאכים?מעלות

הייתיהןלבו:אלפתאוםמאמצני
המוחצת."ישותומעוצמתנמחק;

הראשונה>לאלגיההפתיחה(מתוך

 ;קצרצריםישראליםסיפורים 50
הוצאתדון,משחחבר,חנןעורכים:

עמ' 208 , 1999החרשההספדיה

השניםבחמישיםאורשראוסיפורים

כותביםעל-ידיונכתבו , 1948שמאז
בעגנון'החלבישראל:וחייםשחיו
כהנא-כרמון'עמליהשבתאי'יעקב
קרת,אתגרועדואחריםחביביאמיל
ואלכסמסלוןרוניתדייל'עוזי

לבטאזובאסופה"ניסינואפשטיין.
הזהותשלההטרוגניותמןמשהו

הדתית,המגדרית,האתנית,

שלוהמעמדיתהגזעיתהלשונית,
העורכים).דבר(מתוך-הישראלים"

המים,פניאלאטרוד:מדגרט
הוצאתשטיניץ,תמרמאנגלית:

עמ' 187 , 1999כנרת

עםגדלה,בוהנידחלאיחוזרתציירת
כדיחברים,זוגעודועםאהובה

אביה.שלהעלמותוחידתאתלפענח
אלוהפראיהקמאיאלאותהסוחףהאי
פנימיותה.שלהעצמאיהגרעיןתוך

שיריםמבחדהנה,ניטה:מחברות

ירוןהוצאתזך,נתןבעריכת , 24מס'

 1998אוקטוברגולן,
מטופלתניטה,אתהקליטזךנתן

כשדבריהנפש'לחולי-חוליםבבית
מובאבקונטרסלשירים.בסיסשימשו
ניטה,שלמדברי-השירמייצגמבחר

בנפשה.ידששלחה
שירי/אתלקרואאותי"הזמנתם

השיריםאתושכחתיהתביישתי

השניםבשלושכניסההייתיבחדר/
שיריהםשיריכלאזהאחרונות/

רבה".תודהכאן/לאוהםניטה/

מאנגלית:איסטקוקר,אליוט:ת.ס.
בעריכת , 25מס'הנהבז'רנו,מאיה

 1998נובמברזך,נתן
פרקיארבעתמביןהשניהפרק

(וראשוןאליוטשלהקוורטטים
לראותהעומדיםקוורטטיםמסדרת

שאיגף/מהאללהגיע"כדיאור).
 /.אינךשבהבדרךללכתצריךאתה
היחידהדברהואיודעשאינךומא

מההואלךששייךומהיודע/שאתה
הואשאתהוהיכן /.לךשייךשאינו
 ".שאינךהיכן

בכוונהטיפולנידנבלט:לאון
עמ' 227 , 1999בבלהוצאתתחילה,
צעירנווה,אוריפסיכולוגי.מותחן
לנקוב,מיקיאלמגיעמהמוסד'שפרש

לכאורהנפשי.לטיפולפסיכולוג,
אךאקדח,באיומיטיפולסוחטהוא

העולםאלנמשךהפסיכולוגלמעשה
מייצג.שהואהאפל

כתר,עדן,לגןהדרךחדאבן:גיל
עמ' 200 , 1999כותריםסררת

צעדהמציאותאתלוקחתהראבןגיל
היאאותה:ומנכרתקדימהגדוללא

יכולהאםבהמציאותמתארת
כדיבנה,שלינקותואתלהאריך

 1ההיפךאו Iעודעמולהשתעשע

הילדותגילבוטלבהמציאות
ימאיפרודוקטיבי:והלאהמיותר
ומסעוירטואליים,למסעותמתמכר

המחרידבגורלצפייהמאפשרבזמן
הראבןהנוסע.שללצאצאיוהצפוי

לומרכדיהבדיוניבז'אנרמשתמשת
ועלחייםאנובההחברהעלמהדבר

הולכת.היאאליהםהכיוונים

הראנןגיל

עדן jלגהוון
1

ii -l11
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הוצאתשם,ראהמשעול:אגי
עמ' 76 , 1999תגחליקון

נזירשלכהנמכהבמטבח/"מתהלכת
שלעלה /האחתבידיטוסט /זן/
לדעת/לאמתיימרת /בשניה;חסה
 /להשתנותחולמת /הידוע/את
 ) 14עמ'(שירכבר."שאנילמה

דרכים,סבכיקלייניקוב:יוסף
 1999ותכלתעירהוצאתשירים,
פסיכולוגשלותרגומיםשירים

רוסיתמרוסיה.עולהבמקצועו'
המחבר.על-ידימאוירועברית,
אתמסוקעוקףמלבנון;חזרה"בדרך
ביןדומיהשוכנתמנשה.שבט

רסיסיכמוהרקפותהגבעות.//

שניםשלהמחטעלישמים.//
 .....לצעדידקשטיחפורשיםחולפות,

השלג."אותוממשסיביר.אותה

הוצאתהלבן.שלהאדוםנצר:רות
ע"שסררההסופדים,תמוז-אגורת

עמ' 63 , 1998טשרניחובסקישאול
המחברת.שלהרביעישיריהספר
הותרוהיום/הלאתבכה/איל/"מה

צווארךטוטפות/מצחךהלאנדרים/
לו;תועפותנאורי/גווךנשרים/
בקרניךתלינוהלאחלמיש/טלפיך

שמש"בנחיריךזקוף/ /כינורות

 .) 23עמ'שהופיע"("בעבור
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 1 1:~ו

אתה?"היית"זה

קריאה,נערשלינק:בדברר
לוביאנקר,רונימגרמנית:
 1998ביתןזמורההוצאת

ומחברוגדולותלאשמידותיוזהספר
נזדמןלרבים,כהעדמוכרהיהלא

 THE "בשםתחילה,באנגליתלידי
R E A D E R " . בה,שנכתבבלשון
 D E Rקרויהואבגרמנית,

" VORLESER " שקוראזה ,.כלומר
בושבחרההשםאחר.באוזנידבר-מה

 1קריאה""נערהעברית,ההוצאה

כי Iשלולמציאותיותראותנומקרב
יצירותהקוראבנערבומדובראכן

אשה.באוזניספרות

עדשמעושלינק,ברנהרד Iהמחברלע
לרבים.ידועשמוהיוםמעטים.אז

אנושפיגל''דרבעתרןרשימהמתוך
מותחנים.כמהכהעדשפרסםלמדים

לדורשייךהואמשמע, , 54בןהוא
ישלנוהמלחמה.שלאחרהסופרים
כיזה,ספרלגבימיוחדתרגישות
בגורלנוגעוהואגרמניהואהסופר
שלנו.

סיפורתחילתובכך.מתחילהואאין
תיכוןתלמיד Iנערוסוחף.מוזראהבה
תקפהברחובבלכתובצהבת;חלה
מבוגרתאשההקיא.והואחולשהאותו
 /בותמכהשלושים,כבת /ממנו

אותוהביאהואחר-כךבוטיפלה
הואשהחלים,לאחר .ביתולפתח
לאשהלהודותאמובמצוותהולך

מדמישקנהפרחיםזרלהולהביא
אשה.ידעלאעודוהנער .שלוהכיס
 .מסעיראהבהסיפורמתפתחמכאן
שיקראמהנערמבקשתהאשהכךבתוך

לומדשהואהיצירותמתוךלפניה
יפה,"כזהקוללך"ישבבית-הספר.

 .לואומרתהיא
אתעוזבתנעלמת,היאאחדיום

סבורהסודה.אתעמהלוקחת /העיר
מנחשאינוהקוראיםמןשאישאני

עמודיםכמאהעודלקרואעלינומהו;
אותםגםפתרונו.אלמגיעיםשאנועד

כישהניחוומפוכחיםמנוסיםקוראים

האהבהלסיפורעתידלואיןממילא
במעמדאובגילהפערמחמתהזה

הואהפתרוןלדידםגם .החברתי

צפוי.ולאמפתיע
להתרחשהסיפורהיהיכול Iכאןעד

הסיפוראבלארץ.בכלמקום,בכל
מלחמתשלאחריהמבבגרמתרחש
שלהרייךומפלתחשביההעולם
כולו(הספרהסופראו Iהנער .היטלר
הבנים,לדורשייךראשון)בגוףכתוב

גםאכזבוהםהאבות:דוראתשפוסל
 .קריסתואחרגםוהנאציהשלטוןבימי
מבצעיעםחשבוןבאולאהם

אותםקלטוגםואחר-כךהפשעים;

בקרבם.

הוריו-נגדטינהאיןהמספרלנער
ליברלית,משפחההיוהם .שלו

עלהרצאהלבטלסירבהאבמשכילה.

כלכלימחירכךעלושילםשפינוזה
מוצאבינתיים,שהתבגרהנער,כבד.

הואסותרים.רגשותביןלכודצעמו
מאוכזבהואגם Iשלולדורושייךאכן

מרגישהואאיןאךהאבות.מדור

דורו.לבניגמורהשייכותשייךשהוא
שלהרועשתהצדקנותלומפריעה

חלקלוקחהואואיןהזההדורצעירי
מנסה Iמתחתןהואלימים,בהפגנותיו.

בכך.מצליחאינואךמשפחה,לבנות
כפי /כןלפניכתבשלינקברנהרד

מותחנים.כמהב'שפיגל',שנתבשרנו
היאזהממיןשספרותאניחושבת

קורהתמידשםרע.לאכללבית-ספר
אתהמחפשתחידהישתמיד Iמשהו

גםישולפעמיםמקריותישפתרונה.
לסיטואציהאדםנקלע Iלמשלנס.

רוצהשהואלשיחה Iלונוחהשאינה
ניתקתחשמליתוהנה,ממנה,לברוח

צועקהואלנסוע.ומתחילההתחנהמן
החשמליתאחריורץ"להתראות"

הסגורההדלתעלבידוטופחהנוסעת,
שהואמשהוקורה,צפוילאומשהו •

נעצרת,החשמליתלו:לקוותהעזלא
נכנס.והואנפתחת,הדלת
מחליט Iהספרבעלילתכלשהובשלב
העברשרידיאתמקרובלחקורהמספר
במחנהלבקרמחליטהואהנאצי;
לאעדייןבאושוויץהביקוריםריכוז.

במחנהבוחרוהוא Iאזמקובליםהיו
בחבלגרמניה,שלתחומהבתוך

אלזאס.
האחרוןהנהגבטרמפים.נוסעהוא

בגילצנום,אישהואאותושמסיע
 1רקתועללואדוםשכתםהעמידה,

למטרתשואלהנהגצלקת.אולי
בשמיניתלו.מספרוהנוסעהנסיעה,

מההנהגאותושואלאירוניה,של
אנשיםאיךלהבין:רוצהבעצםהוא

כאלה?נוראיםדבריםלבצעמסוגלים
מלחמהכשאיןלהרוגמסוגליםאיך
שונאיםאינםאפילווהםסכנה,ואין
שפקדו"משוםקרבנותיהם?את

בוז.שלצחוקצוחקהנהגעליהם?"
לפקודות.ציותעלמדבראינוהוא

 .ממשיךהוא .פעם""ראיתי
יהודיםשללהורגהוצאה"תצלום
עירומיםמחכיםהיהודיםברוסיה.

עומדיםמהםאחדיםארוכה,בשורה

עומדיםומאחוריהם /בורשפתעל
בעורפם.ויוריםרוביםעםחיילים
זיזעלולחיילים,ליהודיםומעל
אתמנדנד /קציןלויושב Iבכותל
נרגןנראההואסיגריה.ומעשןרגליו
מתקדםלאשזהחושבהואאולימעט.
שלשמץישגםאבל .מהרמספיק

משועשע,משהו Iבפניורצוןשביעות

בכלמתבצעתשהעבודהמשוםאולי
אינוהואגומרים.מעטועודזאת,

 ,, ...לאהואהיהודים.אתשונא
עלשםישבתאתהאתה?היית"זה
 " ... ,הזיז

היההואהמכונית.אתעצר"הוא

להט.רקתועלוהכתם /כולוחיוור
'החוצה'!"

קלות,תשובותהזהבספרשמחפשמי
יושרשמבקשמיאותן.ימצאלאמצוא

מוזמן.אמת,שלומתחאינטלקטואלי

• 
לכביתרות

נגיבעלעוד
מחפוז

נרצחשבוהיוםמחפוז:נגיב

אחרים,וסיפוריםהמנהיג

ספריתשגיב,דודמערבית:

הקיבוץהוצאתפועלים,
 , 1999הצעירהשומרהארצי

עמ' 144

קצרים.סיפוריםוארבעהאחתנובלה
על /כרומןבשעתההופיעההנובלה

שלמותושביןהמעברתקופתרקע
אחרישניםשמונה •אל-נאצרעבד

המקובלתיום-הכיפורים,מלחמת
אנווארשלהגדולכנצחונובמצרים
ניסוילידיבאהזובנובלהסאדאת.
עלנוקבתחברתיתביקורת

חברתיות,פוליטיותהתרחשויות
ימינו.עדניכרותשהשלכותיהן

שלמונולוגבכעיןבנויהסיפור
המספריםהראשיים,גיבוריושלושת

רווחתשאינה(טכניקהקורותיהםאת

גיבורכלהמערב).בספרותבמיוחד
משתלביםוהללו /סיפורואתמספר
המספריםההתרחשויות.במרוצתיפה

(משמעותזאידמחתשימיהסב,הם:

שלהמקראיתלמשמעותמקבילההשם
לאאלוהיו;עםתמיםהאדםהיות

זואלא /בלבדנאיביתאמונה
ובסירנותהבינהבמצרףשבצרפה

 , 80כבן ,גימלאימורה,החיים.)

שלהקלאסיהליברליהזרםעםהנמנה
עלוואןהם:מספריםעודהאיסלאם.

וארוסתו /הנכד /שימימוחתפואז

מרמזעלוואןשלשמומובארכ.רבדה
שראהמילאמור:אידיאליזם,על

שלאלמופת,מנהיגאל-נאצרבעבד
שלשמהסאדאת;אנווארכיורשו
ניסוי .נאהשיחשםהוארבדה

מוחתשימיהסבהאהובה.שלליופיה
בחברהעבודהמקומותלשניהםמסדיר

תלמידיועםלקשריוהודותציבורית
בנייןבאותומתגורריםהםלשעבר.

רבי·בנייניםביןהחבויוישןקטן

הםבקהיר.הידועהנילוסברחובקומה
מתכנניםושש,עשריםבנימאורסים,

נישואיהם.לקראתדירהלרכוש
המדיניותעקבהקשההכלכליהמצב

בעדםמונעסאדאתשלהליברלית
משאלותיהם.אתלהגשים

הכלכליהמחסוםאתלפרוץכדי
בקשריםנקשריםהאוהביםולהתקדם,

נישאתרבדהתועלת:נישואישל
ואילואהובה,שלהמושחתלמנהלו

שללאחותוישאב Iואןעלוהוא,
רבות.בשניםממנוהמבוגרתהמנהל,

מהלךאתלפרטהמקוםכאןלא
ועדומסתבכת,ההולכתהעלילה,

מגיעה.היאברצחאישוםלכדי
 .יתהחכרתשהביקורתלצייןראוי

מקורהמחפוז-נגיבשלפוליטית
שפרחהליברליזםאתבהערצתו
הפופולריתהוואפדמפלגתבתקופת

אתשירשהזואל·נחאס,מוצספאשל

זע'לולסעדשלהאומה""מפלגת
זע'לול(סעדהאמיתית;והדמוקרטיה

העםאתשקומםהמצריהמנהיגהוא

והכובשפוארהמלךנגד 1919בשנת
לאחררקושוחרר Iנעצר Iהאנגלי
ליברליזם /ואכןסוערות).הפגנות

שנעדרוהיסודותשניהםודמוקרטיה

לדעתואל-נאצר.עבדשלממשטרו
בשלרבותאיבדהמצריםמחפוז,לש

היההואנאצר.שלהשגויהמדיניותו
היוהשלטוןסמכויותשכלרודן
כמוהחשובותביצירותיו .בידיו

 ,) 1966 (הנילוס"על"פטפוטים

מחפוזוההיסו ,) 1967 (ף'מיראמאר"

וכן Iנאצרנגדהקשהביקורתואת

הרומןהאחרים.וברומניםבסיפורים

בחלקיםשנתפרסם"בני-שכונתנו"
'אל-אהראם'בעתרן 1956 • 60יםבשב
בשלבמצריםבשלמותולאוריצאלא

הספרקנאי-הדת.שהקימוהמהומה
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בעבריתלאוריצאהזההחשוב
 • 1990בשנתשגיבדודשלבתרגומו

ביקורתחיתההאלההיצירותבכל
ועלאל-נאצרעבדעלמרומזת
איפשרלאהשלטוןשכן ,מדיניותו

ויכוחולהוגי-דעותלאינטלקטואלים
טעןמחפוזכלשהם.התנגדותאו

 ) 1956 (סואץבמלחמתמצריםשניצחון

עםהנשקעסקתוכיאשליההיה
עצום,נזקלמצריםהסבהצ'כוסלובקיה

עםבדבריםלבואעליוהיה"כי
שלושיםמלחמתלנהלבמקוםישראל
ישראלנגדההתשהמלחמתהשנה";
משום ,לדעתוגמורה,שטותחיתה

חסרתהיאממושכתשהתמודדות

טוען-לסאדאתבאשרתועלת.
מפעילותוהתרשםשתחילה ,מחפוז

יותרשנקטהמדיניותאולםהמדינית,
הדאיגהמלחמה,ולאשלוםלאמאוחר,

ידועאחרים.אינטלקטואליםוגםאותו
דמוקרטיזציהלהנהיגדרששמחפוז

לתתבמגמהליברליומשטרפוליטית
אלאולימין:למרכז ,לשמאלביטוי

אףבכעס,הצעתואתדחהשסאדאת

מחפוזהופתע ,קצרזמןשלאחרפילע
בימותלהקיםהתירשסאדאת ,מכך

על-ידינוצלוהללומפלגתיות.
ובעלי-הוןספסריםאופורטוניסטים,

המוני-לביןביניהםהפערגדלובכך
עלשליליותהשלכותהיוולכךהעם

("האינפיתאח").הפתיחותמדיניות

בספרושנתפרסמוואחרותאלהדעות
-מחפוז"נגיבאל-נקאשרגאאלש

עלחדשואורמזכרונותיודפים
בכלויכוחיםעוררווחייו"יצירתו
הערבי.ובעולםמצריםעתוני

ביטויהואאחמד""אוםהסיפור

המנהיגאתמחפוזשללאהבתומובהק
הואוכל-כולו ,זע'לולסעדהמצרי

למעןולמאבקולאישיותושיר-הלל
האנגלימהכיבושמצריםשלשחרורה
בשנתהעממיתהמהפכהבתקופת

נלבביםתיאוריםהזהבסיפור . 1919
כמו ,ועיורןהשכונותהתפתחותשל

 ,הסופרנולדשבה ,אל-חוסיןשכונת
אל-והשכונותאל-גמאלייהושכונת
עברושאליהןומערב,מזרחעבסאייה
העשיריםאל-גמאלייהתושבי

שלמשפחתולרבותהוותיקים,ו
מחפוז.

החשאי"."הארגוןהסיפורהואשונה

ארגוניםהסופרמתארבסיפור

החותריםמיליטנטייםאיסלאמיים
כיידועכיוםהשלטון.אתלתפוס

להתנקשניסההאלההארגוניםאחד
 ,בצווארובדקירההסופרשלבחייו

נבצרמכךוכתוצאה , 1994באוקטובר

למעשה,שנתיים.במשךלכתובממנו
הדקירהמתוצאתסובלעדייןהוא

לכתיבה.בידולהשתמשיכולואינו
-15ורומנים-40ככתבמחפוזנגיב

תקניתערביתבלשוןקבצי-סיפורים
הטרילוגיהשונות.ספרותיותבסוגות
הסופרבידישניתרגמהבקהיר""בית

שכונתנו""בניהרומןוכןמיכאלסמי

שזיכוהוהםשגיבדודבידישניתרגם

 • 1988בשנתנובלבפרס

שלרוחופריהםהמענייניםהסיפורים
ושוחראדםאוהב ,ונאורדגוליוצר

מלאכתהתרגום,מלאכתשלום.
 ,המזרחןשלידיומעשהמחשבת,
תרגוםשגיב.דודוהמתרגםהחוקר

 .כוחויישרעיניים.ומאיר ,רהוט

• 
גולנטרשמואל

לשירותיחבול
לשירתיחבול

זמורהפירכרס,ויצבי:רמי

עבריתלספרותעמודיםיביתן
עמ' 75 , 1998

שלמצבהאתמבכיםאנובעוד
איןבמות,איןקוראים,(איןהשירה,

ולוגוססת,אכןשהיאויתכן ,) ....
שלשירתובאההקוראים,מבחינת

משולשת.אצבעומציגהויצבירמי
"חיה,השירה,אומרת ,כאן""אני

עלמוותרתלאלגלגנית,תוססת,
לעברמחוברתהשפה,איכות

מחציפהאךובציטטותבאלוזיות
וולגרית,לפעמיםמקורית,קדימה,

אבלקמעה,טרחניתאפילוולפעמים
הכול ,לשירותיהחיים ,ליאכפתלא

לשירתי."הכול ,לשירותי
כרביםהמבכהוייכרט,רפי ,ידידי

ליאמרהשירה,דמדומיאתאחרים
לפרסם,עלינונגזרשאםלאחרונה,

הריקוראים',ו'איןרייטינגשלבעידן
בכבודזאתלעשותהואשנותרשמה
שלשירתושלכבודהפשרות.וללא
עצמה,אתבאהבתהמונחויצגירמי

היאולרעלטוב .הכבודובחוסר
פתוחחיוךכדיתוך ,בכלמתפלשת
מגווניהמורכבטווסכזנבלרווחה

קטעלמשל,הומור.וצבעי
 : 42שבעמ'השירמתוך

אסלהעלונסיכהתוכחה'נביא
CLEANLINESS NEXT TO 

GODLINESS 

מעשה-דודיםשירלידידיםאשירה-נא

 1גן-דודאים:קנבוסבעשב
חדר-בקרןלידידתיהיהניךה

האמבט,/

 1~ךק iJותבריקנוותקנחהוותקלחהו
תשתובבלאתשתופףלאעליואפס

זרזיפיו!/טובעל-אף
 /עציצים,ת /oיסתבנית,בתוכוות~ן
ומבושיה-השישיםלגדלותקו

יבשים!

מסתיים:והשיר

התועבה,שתיליאתאסירההואביום
 /-ל:זp~הקערהואחזיר
תבקשנה!/מידיק~ה, o ~אנכי

ודעת,גבורהוחכמהרוחעליהונחה
 /מכסים.לסירכמים
למזבח,המושביהיהההואביום

לשבח:נאהולכסא-כבוד
-אסלותעליושבתורוניצהלי
 /,לפתחךמשכימיםחברים

שבי-תחתרובצתתהוםמעינותלע
 ,בקולהריעי ,לך
 /בידך!תנחיקולחיםנחל

לךוהיו ,בששוןחמיםמיםושאבת
 /לה. 9לישועה

השתמשופחות,וטוביםוטובים,רבים

טקסטיםלכתיבתמקראיתבשפה

וגםבית-הספר>(עלונימששעיעם
כובדתחתהקורסיםטקסטים

עםלחגוגמצליחויצגירמירצינותם.
הנשגבותביןהפערלכאורה.הבנאלי

המקורותשלוהלשוניתהמקראית
הקלילות,היומיום,שפתלבין

השפהמולוהפתיחותהפיקנטריה
אירוניניגודיוצריםמעצמה''המחזיקה

"כרהאמינות.מוסיפיםוגםעשעשמ

-מטבחמלכת-הביתעקרתהכינה
יורדתהיא"הנהובהמשך:יקרה":

משתרעתמלכתיעולה-שבת-המלכה
המלכה"באי"בואי(מתוךפרקדן",

היאשההרגשהלצייןחשוב ) 29עמ'
לצורךמגויסיםאינםשהמקורות
כאמצעיאלאפרובוקציהאוהתנגחות
הרימנוגחמשהואםשעובד.ספרותי

שבלאוחיצוניעולםולאפנימיותנוזו
השארבין ,בכךמבחיןאינוכברהכי

לנדושה,הפכההפרובוקציהכי
אינהמפינתההמצייצתוהשירה

נשמעת.

כרוכההטובהטעםמגבולשהחריגהיש
זהלטעמי.בהפרשות,יתרבהתפלשות

גםאפשרכאמור.טעם,שלעניין
שכלמיבפניהכובעאתלהסיר

ביותר)הקונקרטי(במובןהחומרים

לשירה.בסיסלומשמשים

ושמחתהמקוריותלעומתשוליזהכל
אישמכיראיניוהקריאה.הכתיבה

ייחודיבסגנון ,כךהכותב-חוגג

בשטחלפסועהמצליח ,ואיכותי
אהוון(ראהלגסותהמשיקהמסוכן,
סגנונות,(שילובוליומרנותשבתאי>
ליפול.מבליבאנגלית),שיריםשמות
 , 30שבעמ'השיראתלדוגמהניקח

 SUGAR AND SPICE AND ALLששמו

E LזדדTHINGS NICE THATS WHAT L 

GIRLS ARE MADE OF : 

עלבידיעות-אחרונותקוראאניהנה
שהיה/אזרחיתלבוששוטר
לילדותחמוצותסוכריותמחלק
להן/ועוזרבגינה-ציבורית,קטנות
תוךהאבנים,ועלהעציםעללטפס
 /השמנמנותברגליהןתומךשהוא

להןומראהלהצחיקןומדגדגןלעודדן
 /ורודותדודותשלתמונות

מבצעשהואתוךססגונייםממגזינים

מגונים.מעשיםבהן

טלית"השמיםעודמוזכריםובהמשך
צל-"להב"גן-עדן",תכלת",שכולה

מתהפך".

משחקהמשוררכילומראוליניתן
בבגדיהמשחקהשוטרכמובמלים
ובבשרן.הילדות

1 === 
 ~ו

השיריםמשמותאקראיתרשימה

קמצוץלהעביראולייכולהשבקובץ
היותיטובלאמה'רמי-דיצניות':

טרופה,ביציה(מכינה>אהובתי ,לבדי
 ,קהילתימרכזלעצמיקוראהייתי
מפסקאסלה,עלונסיכהתוכחהנביא
 AMORהשטןסוסתאהבה,פחת

CANNIBALIS , ירכיתחתידךשימי

אקוורל.לי,והשבעי
מיניותבאהבה.עוסקיםרביםשירים

הגםרמה,בידשולטותובוטות
עללוידועכיואומרשבשהמשורר

באהבה.נוספיםרבדיםשלקיומם
הואמהכאבחלקלצחוק,שמעבריתכן
במקומותלהישארהיכולתחוסר

יותר.הרומנטייםואפילוהרגישים
בא ) 52(עמ''גורגונה'השירבסוף

כותבלי'ה'קשהאתשגםאף ,הוידוי
ובקריצה:בדו-משמעותהמשורר

נערה.אשהמפרעה.נשמתהאשה

אותה.לאהבהלי ךר,··איןדרךואין
קשהכשכמותה.בהבאאניולעולם

לי.

ומגומגםבנקודותמופרדהואלו.שקה
אךבה),באבא ,דרךאיןדרך(אין

ייחודיתשירהצומחתהזהמהקושי

 .לאוזןהיישרשנכנסתוקולחת,
עולםעלגולשתזוכתיבה

גבוהה,ושפהעשיראסוציאציות

משמשותאלאמחסום,מהוותשאינן
תנופהלשירההמעניקהכמגלשה

 •גדולה.
שטרנפלדצביקה
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 5~ו
~1 ~ 

נוקבתפוליטיתאמירה

חוהשלהחדשהדיסקאשוב","תיכף

הוא Iבוהשיריםרובאתחיברהשגם Iאלברשסיין

המושחזיםוהאמנותייםהפוליטייםהניסוייםאחד

האמבטיה"."מלכתמאזאצלנושנשמעוביותר
מופלאה:מחאהבלדתמעיןהוא"הקוסם"שירה

נושםלאאחדאףמפוצץהאולם

מזמזםהקהלמעט,עודדקהדוע

m יתגשםזההחלוםהאיש,אתיראו

הקוסם-בפשטותהמכונההאיש

סוחףהואמטריףהואנפלאותעושההוא

ומכשףמהפנטקוסםשלשילובהוא

לעצמושומרהואהקסמיםכלואת

 ...ועוצמתסודאתמביןלאאחדאף

כיצדבתיםכמהפניעלומספרממשיךוהשיר

ולהעליםשלוםיונתלהפריחיודעהזההקוסם
להפוךהשעה;מהולשאולהזמןאתלעצוראותה;
ליש;ואיןלאיןישלאש;ומיםלמיםאש

מכולםלנועזבשנחשוהטריק

 ...נעלםהקהלשבוהקטע

פיה,עלההיסטוריהאתלהפוךיודעגםוהוא
עדסופרהואובוהו:לתוהוהעולםאתולהחזיר

עדסופרהואהביניים;בימיאנחנווהנהשתיים,

סופרהואממצרים;יוצאיםאנחנווהנהשתיים

המים.פניעלמרחפתאלוהיםורוחשתייםעד

הםספקאין Iמסוחררהקהלמתרוקן"האולם
מחר.גםלכאןיבואו
גבולשוםלוואיו_פח,דלואיןאיש!איזה

 ...בשרוולקסמיםאלףעודבטחלויש

נפלומשעלגיסיםאצלהטלוויזיוניהעימות(אמז
ועיניורטט,אפו Iלצדדיךנשמטפיו Iפניוקצת

דומהאולםבחוריהן.פחדאחוזותהתרוצצו
לשטותושבלאיתנושבהבחירותשבתשדירי

בקהלו>.
אתמתארדרכונים""ביקורתשלהאחרישר

כאשרוהפליטהמהגרשלהאוניברסליתהתחושה
שהואמקוםבכלהבודקהקציןלפניניצבהוא

בעולם:
 ~בעינייםליומסתכל /בתצלוםמסתכלהוא

הסתפרתיולמה ;משקפייםבליהצטלמתילמה

 / ... /מזיעהכוליאניופתאום / ...הנסיעהלפני

 .חקירהלאיזהאותיישלחרגעעוד

עלשיר Iתרצואםהוא,רב""שלוםהשיר
ורעיאריההפרדתאומהמדינה,הדתהפרדת

מהפוליטיקה.

פעליםרבאתה

תהילהרב

מתתיהוג'קיצילום:

עלילותרבאתה

 ...תושיהרבאתה
 ...רבערברקאנחנוואנחנו

רבלךשלוםל,ךרבשלום :עכשיולךאומרים

עלהואשפירא)רחל(מלים"רבקה"השיר
הרביעיתמהקומהשקפצהמגאנהזרהעובדת

השירמשוטרים.נמלטהכאשרקשהונפצעה

של(אמיתיים)משמותכולוכתובקטנות""נשים

מתנחלות:
 /נקמהאתמתוקה /אמיצהאתתאסוףמצדה

צופיה /אמונהאתמצילה /תחיהאתגאולה

חסידה /ציונהאתשלומציון /נכונהאתתאסוף

תאסוףסגולה /שתולהאתועתידה ;יחידהאת

אתחזונה /נצחיהאתישועה /היפדואת

אתתאסוףטהורה / ;תקומהאתתקווה ;נצחונה

 ;בשורהאתדגולה /מנורהאתתושיה /נאורה

 .לעופרהתיסענהביחדוכולןאדירה;אתשכינה

"רגילים".אחרים,שיריםמלבדוזאת,

מיעוטחרףכיעיתונאית,בידיעהלקרואשמחתי

הצמאהרחב,הקהלמרבה Iברדיוההשמעות
אתלרכושנוקבת,פוליטיתלאמירהכנראה

העובדההיאזאתבכלשמאכזבמההזה.הדיסק
גילתהלאהשמאלמןפוליטיתמפלגהשוםכי

הגלומההאדירהבעוצמהשימושעשתהולאאומץ
 •בו.

ע.ל
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קידומתמחליפים
האפסיםרק

נשארים

הוצאת . 2001קומם:אהרן

 56 . 1999המאוחדהקיבוץ
עמ'

~ראושירהספריאולי'הבא,באלף
קומםאהרןשלספרושערכמו

2001 גםאךמלים.ללאספרות '" 11
הלאשלהבוהקאלנוטותאלהספרות
האלףאתמתחילקומםאהרןידוע.

שכלבשעה , 2001בשנתהשלישי
האלףתולדותאתחוגגהשקרעולם
שלנו.האלףשל-2000הבשנתהבא
התייחסותעולההפותח,בשירכבר

בוספרותשללעולםלמיכון'
למהנדסים:המשורריםמושווים
בוניםהנשמה.;מהנדסיהם"משוררים

צדקסביבחלליותלשם/מכאןגשרים
אינהצדקהמלהכאןמאדים";או

אינווהמאדיםמצפוןעלמצביעה
מדפיסים"ומחשביםהבושה.סומק

ובבית ...שירים"לאגםהכול'
אונשכחשהיה/"הניגוןהאחרון:

דבריהם/אתלוודאתרצהאם /נזנח,
אוליאועיתון",לקרואתצטרך
זו.רשימתישלמסוגהרשימה
הקרואמחזורבאהפותחהשיראחרי

ניקו ,קיוטו ,טוקיויפניים.שירים 12

שלרחוקעולםשיר.שורותממלאות
בנידיגיטלית.אוסלולריתתקשורת

וצלולברורהזהבעידןנשמעיםהאדם
במשכןאפילויותר.מובןלאאך

אתמערעראבק/גרגיר"כלהאלים
ביפן,שם,אוליהאמונה",
הרקעעלעליון.ערךהיאהסטריליות

צבעוניים,עורביםגםמרצדיםהזה

יופי."רודף"יופיצבי,רודףהנמר

מסנוורים/בכיכרהניאון/"אורות

שירים .) 9(עמ'העולה"השמש/את
מוזרים.אםגםמהנים,

שאלהמושמתיפנימדעןשלבפיו
כולו:סnפראלהמושלכתעקרונית
עלחיים/ישאםלאהיא"השאלה
ישאםהיאהשאלה /רחוקים/כוכבים
שלנו"הארץכדורפניעלחיים/
שירמציגקומםאהרן .) 11מס'(שיר

הספר.שלהאחוריבשערבשלמותוזה
 ," 2001 "נקראשבספרהעיקריהחלק

אותו:בוניםפרקיםשניהספר.כשם

מאין"והשירהעולם·",שלי,"עולם
הואהארוך'הראשוןהפרקתימצא",

 18פניעלהמשתרעאחדשירבצעם

גםבשטף,נקראותiדשורותעמודים.

קצרות,כשהןוודאי"ארוכות"הןאם

אחת.מלהואפילומלדתייםבנות
רחובות,שמותגדושיםהשירים

ומלואו'עולםשלצייריםכיכרות,
לשםמפה"עולםוכך'ובזמן:במקום
השורות ,) 19(עמ'קטן"כפר

לשםהקריאה,קצבאתמכתיבות

המושגיםעומסאחריהרפיהאוהרהור

והפוליטיים.האמנותייםהפיסיקליים,
עתידניעולםעלמסהזובעצם

קצבי,דחוס,שירי.בסגנוןהכתובה

מחליפים---במהירותמתאפס"הכול
הנה,נשארים",האפסיםרקקידומת

לסם /הדעתלחולשתגדולה"אנדרטה
במקור][כךבן-תמוסהשהופךמשכר

הדמיםאישנורא/קדושמטורףלאל
כאבקשנופלעד-- ·גוהודגהוד

עלדוהר"דורזהו ,) 20(עמ' " ...הפסל
"יצוריםהבוראאלקטרונים",

הכולגנטית",הנדסהתוצרתחדשים/
במיןומבולבלבלולמבוים,מסובך'
גלקסיהששום"בליגדול","מפץ
זאתמה ,) 27(עמ'מבושה"תקרוס

מאסהבלימשקל'בליהאהבה
האדםמןהמדעדרךמה ?קריטית

הלייזר?קרניועדהניאנדרטלי
מאטיס,ועדאנג'לוממיכאלוהאמנות,

וסטימצקיותומרקין"שגאלוגם
סיכוםובמעין ,) 35(עמ'שלנו."

קובעת/האחרונההמלה"רקביניים:
 " ...חדשההיאהאחרונהההברהרק

בשירהבעיקרעוסקהשניהפקר

האמנויות"ל"מלכתלה,שקרהובמה
מסתברשנה.אלפיםשלושתבמשך
וישו"ראי""אור"ביןקשרשיש

ולחוץ"הראימן /נצחית"תנועה
(עמ'בפיו"זנבועגול;הואו"השיר

נמצאמברסלבנחמןר'אפילו ,) 41
צרגשרכל"למוטטבהסתר'כאן

המליםבכוחוהכול ,) 41(עמ'מאוד"
פרקלשייךכמעטאפשרשיר.הבונות

הרחבבנהרהלשון""שירתלזרםהז
פיעלהאמריקאי.הפוסטמודרניזםשל

"לאן .יןשטיברבצ'ארלסשלחזונו
שואל ,) 42(עמ'שהיו"המליםפרחו

 /.וחי"שחיפרחכמווהן'המשורר'
איןהחולף;יופיוגםקבועריחו

פרחילעומת ,) 42(עמ'בו"לטעות
הם"יודעיםבלבדשלכאורההפלסטיק

בסלע",פרחהצמיחה/כאבאת
ששזר'פרחבתוךיושבהמשורר

הדג"במעייונהכמובשושנה"שבוי

מקיםהואהשושנהבלב ,) 43(עמ'
מלאה","חשיפהעםהקלטות,אולפן
 13 "למכביר",ומבושיםערווה"פיפי

עלמנצחים";ושניסינתיסייזרים
שיר'קוראהמשוררהזההרקע

מאהביה,אתהנוטשתואהובתו'

כדישלםלילהלמשךאליומצטרפת
היההשירהעל"הקליפסונטה.לקרוא
"כולםבאירוניה,מסכםהואמשגע",
יציל"מיאבלשירה",רוציםעכשיו

מזדקן'משוררשלמידיו"השירהאת
מנבללעצמו;קוראהואהזבל;"מלך

שמטילספרזה .) 48(עמ'לשונו"פיו
עלחייםיש"האםהשאלהבכל;פסק
מתנסחתשלנו"הארץכדורפני

אתר"יש .בתחילתוכברכאמור

המשיח;ולימותלאלוהים/
כדיתוך /בהמשךייאמר Hבאינטרנט

וקצבית,מגוונתמסכתפרישת

שללהמבזיקה"קליפית",
שלולמציאותלתרבותהתייחסויות

ונרו'ממולןועתיר.הווה Iעבר
ועוד' Iועודומוצרט,אורפאוס

בניסוחים:גםכמובנושאיםבשמות,

לצדיהקוהלתבא"ואלףהולך"אלף
בנוסחהתאחרו"העולםכל"מחשבי
תקווהמתוךוגםחששמתוךמארקס,

כללשם/מפהאחד"עולםמסוימת.
 •הזה",בשירהעולם

שתלשמואל

1 =-= 
1 ~ 

וחציסומקרוני

 ~וךטריי;יאס Qפראנססק
ג'ילוויווברברהלירקרודדמקטלאנית:

פרוחשלהאבנים

~ר fryל;ח,ם~לן~ר;~ת תך~;~ ן~~~ל
שרחשוה~ליםאפרור'יותאתא;

 . i ~~ 6ת yן iןתקךם~-יםד 'םי~:
א;סן~ל~~ים~נו.ךה~ך~ע

לאטלאטפ;ת nהירגלינוונכפ;תידינונאצנע;ת
- :- :י;ם•ם i ~ולהת.ע;רר-ל~ובנ~כל Tש:מנתעל
·העד-~ויער;תהערפל ...:ענבימול

ת ijcנ;א;ך~ל T~קו~:ה-ה~ך~
סללת wו n ~ו~לא~מוןהש rד~~לא
נת;כנו,ת nהצ;מתמהאהבהכמ;

: -:-T T ----: •• 

tt פ~רסר;; y ו~ןחי~ה,ת

 r1 ~~ד yא;סנו rir ד~~וד~ש;ף,
נדרכrז,דברכלותשמיד oתהר;
ל~לה:לילה Tהמחלחליםנמים

 ד:- ד:- ·::-:- ·--

 .םי~~ iJ~ת~~ים jcו~ט;ך~ים

ההריםגגעלקטןכפרפורה,שללאבנים
זמן.מנצחתביוגרפיהישהפירנאים,

גרינברג,תמירשם,גרנוימיםארבעה

ומתרגמיםמשורריםוקבוצתאני

בית,לבנותאפשראבןעםקטלאנים.
שלפניהםאתלצמרראומדרגהלסתת
לקחפרסריסאספראנססקהשלג.חתולי
שביןלרווחהאלההאבניםאת

פרסריסאס,לפילוסופיה.ההיסטוריה
גםהואהקסלאנים,המשורריםמבחירי
אתלקסלאניתתרגםהואומתרגם.מבקר
אחרים.ורביםסולקיןאליוס,ת.ס.את

ולשפהלספרותהמכוןמנהלהואכיום
פורה"של"האבניםשירוהקסלאנית.

שם.שהותנובמהלךנכתב
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סומקרוני 1:~ו
הפירנאיםמהרינוף-גלויתסוסים.

לרנץססף~ים;~יםנקרל~נ;ת
~לחים@דש /oגס~ל~י~ת /o~ק~ה

ססרים.ל /oסחךף ת;~~ל
באדוה,השאירףהדהרהאת

 ה~~ר~~ ן;ע~=ל /o ם~~=; i ~ nף-
ry ס~ךס;ת, ;מ~ ,ן~ןr ~א. ~·- ,_ ... -JJ~ 

סריולהאאולליהאיור:

שאולבןמשה

והארץפ~ךשרותהשמים

ry ~~:ם o/ ה~~ 7רס~ךץפףךך;ת 
ך:ם;ךקים~ל~ס;;ים

שלישאינ;הביתאתעדם'נך;אהאני
 · ·: ,,ר~ת ·ל; /o~י;ם wים- iס~ת iו

והמכ;נ~;תהמהמףך;ת

ר~ת~;יל~ק~ה~ן w6ס~~קוד~ז-ף~י
 ר:~ ryעלסא;ך~קד;ת
מישהףשלהצלףלוראש;

 ·: . ·:ד- :

 rר.רס~סע,;;יםפףך ת;, /oסא;~ר:
אויר;ניםאויר;נים

:-. . :-. . 

~ריןהך:ן~ב;ן
~הף~ה~~הף~ה

מ~לד

ry ~~:ה;מ;ת ם~~ o/ ספףךך;ת
מסבירהףא

ף~~~ירה;ל.ךךהףא
דלה oרף ,ת;ע·~~~ם~ש ,ף~
ב;זים nא;

ס~נ;:ןיםפ;ן 7ך~

ובכיצעקה

;ין~ס 9ry ~ י~~

~ ri ן:~;ק;~אתה 

ס~ה~ק~רר~~~ךת

 ל~~דח~~~ר~לי
 ;.ן~ן;;קךע;תס:ד:ם

ה rרי~דליתל /oה r~חנף

~ל.יל;ם q ~ ;מ~
,א;ךצבע;נ~יםהריםנ;נה

 : ם~?~,ם ryע,ל.ינ;~ל
תמידהנמסהבכישח;ך

: -,'' ' -•• T T • 

י;ך~~ין ;ת;~ך

סח;~;ןף Q7 ת,?~.~~י~הסר~ישףת

שלכתשן;חשבתיפעם
 •:·:- ·: ·:-ז--

ל?,ת W~ין~רסך~ית
~ב;ןי;ת ryלדח~~~ר~לי

ייגמרלאגמורלאשיר

וטרםהזההאישחיזמנ;לפני
 ·:·: : ·:- .ד-- : .. : .

~תהףאן~נ;

ך~ך; 7;רף:ים~קtקים~דקים
 ][צףרתל;בשירעמים

הףלךת;,'לסאתנגב~
בע,ל-י: , iנ;;ןנף'ם

ע.לי ר~~ ר~~
הגדי~תעההשדהאל

 •:- •; : • '". T- •י.

ךת;~הה;ל.ךךהףא
שעת;'טרםבכל

T •: •: T : 

ד~ת;~ליו~ב;א /o~י
המאבזרמירהדנ;
 T2 ~~-0ל;נ,;ת ryזpל

הע;נ;תחמשאתין;ך"תשנזא
T : • T '." •• - : T 

סע,ך~לדק~ת
ה;ךת;שהיאהאפלהאת

:• T • • -: T • '." T 

המאוחדהקיבוץהוצאתריתמוס,בסדרתשאולבןמשהשלהחדשיםשיריוקובץ"עוד",הופיעעתהזה 10

 231גליון



העיזבוןמןשירים-צלאןפאול
וינקלרמנפרדמגרמנית:

• 
כלםבים: 1הגנהמכתבים
 ל;ק-י~~י~ם,-~קס~~-י~ל~~קרמ;ת

ת. 1סמלאיא ry ,*ר~ .f-מ r ר.~ךי. 1 ה~מ-ם~~~

 . ך~;ת~?לייס:ינד
 .ר~~~ י~~~אן

גם,להי;תיכ;ל

להי;ת,ש;כ;למה '~יהיה
:• • :.'' -:• T • : 

 ,ל"נכת 1כשעבדלם, 1א
T : :• -: -

 ,י~~מףל.ך
נ;אי.

 ,ל~ןעם;ל n:pק;ל~ת~ז;ו iנ ,מ~;ר ל~~
 .ת:~מ~ל ת:~-ןי~~ ,ח~~ש;ל.ט

מרנהשאתממהיותר
•• • T : - •: T : -

 .ר;~~~

י ~~ 'י~;ב~י 1ק

• 
אתי'חיהאת;נ;ת nנצללא

: • : -: TT ' ' 

 ,ה~~ק

סה. 1עמ
:-T 

ב;ץ, 1~ח-ךק

~~ךץ·סריק ת;,~;עע,ד:ן 1 ני~;מ~~
שירתשירה.נשמעת

• : --• T • -

מר'~ת·ז

 .סלו:רנף ל~~.ךה,~ל

~נף :ב~;כ~םא;הףא, ן~~~ם

 .~ל~לג~יטלא

לבוקובינההכוונה Kronlandרובמקהכתר:ארץ*

 :י~;נ~לי'קר~י
הרףחשניתתש"בלא.ש
:• • •• • T -

~י~נףךךר

 • ryמ~תף
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 ~, 5וי~
~ 

• • 
f לf ם,?~ ~~;ש י;~סך~הך, 
w ~דדי ~~;שי ;י

לשמיעה,פרט
: T • : ' T 

f לf ם,?~ך;~ה י;~סך~הך, 
w ~דדיך;~הי ;י

לרא!זה,פרט
: T T' : • 

f לf י ל~;~~סך~הך~
בפטפףט,

לפעמיםמדבר~אני
:• :-• : -•• • : T • 

~סה
קץ.~די
 ה,?ן:לא~סיך~ף
 .ף~~ק~ללא w ה~~

זברי·של;ם:לאמו
 Tיי: • ס~~~

ת;ך~ל 'ל~-ל~
 . ן;ח~~~

~דז' ',~;ע~סה~ם
W ף~!~נכה, :p י~W ה~~~~!~נכה. 

ששח,אחד'כמ;
לפעמים ...~אני

:• :-• • : T • 

אחד'כמ;מדבר
: -•• : •,• T 

w .ש;נכק

ק. tס ,י o י;~

 ,ע,;יאניהרי

 ',;ס-י~~~~~?ף ש~.~
 :ן~~םי;ן~ י;~

א;נכם~ין 7 ~~סה
ב;ח,ר.~סהם ryף~י;י

עףךיף ~~נכ~י,-;~חי

הה;,ה.ה!ז;םעםמתחילאתה
 ·:-- . ·:--ז

ע,~קים* ר:;~ 7~יב 9 • •
ך~פ;ך' ל;ח~~ע,~קים
-ל wס~ ,ס~רסדדי
ערפלית.לבנה,את

-: : T T -: • • 

ג;תזרללאהתה;ם
-: : : T 

-פתא.םמעצמהנפתחת
 iל~קה, iקי.ס~ ה~;~
סרי~ה.~ס;ףךדק

נשברים,הפרסיםחרטזפי

~~~· ry ס~~י. ל~. ך~~ם'ךרי, 
~ך~ךים,~ים, fר ם~~

ס~ד;ל.~ס~נף•סר

 :וי~~לע,ל;ת ,ס~ירלקראת
f ס~דעים:;ים 9נ;אן

ס~הףןי~ל
ההגנה,חסר

החפשי.המצחבעל
 . :ז--·:---

f ס~ד~ראןf י;נכר~י~
סןר~ים. ת~~~

f י;~אן. 

שבהבפאריס,(דלי> Delayבקליניקה 2s • 2.1966ב·*נכתב
אשתו.ג'יזל,שלהולדתהליוםמוקדשהואמאושפז.צלאןהיה
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העיקרבשולירבדיםוינקלרמנפרד

עצמואתהשליךארם

למותושנים 29צלאןפאולשללזכרו

~לים ר~~
ח;ת 1ל ר~~

~סי~~לחיםס~~ין
ןת;' 1ז~~ין

ry ל 1~כ~~יןQ ק;ת~
ד~ים~~לחים

~לחים! ·,ה

אדםבצבהגשרעל
--:• :• • T T T 

ס~~ין ר~~
 . ;מ~~~תליר /oךחרסלר
ף 9ס~ל~;יב

 1970 ,~~רילס;ף~אריס,

שבירה,שלמעשה
-;ת 1~ךמ 7ן~ר Tס~~ב 7 •:,;ע•: ן~~
 ;מ~~~תליר /oחך$ם
דבה wדף 9 ~~ך$ם

עכשונ;כהשנ;כהמי
 T:•לשנ"תיכ;ל •:אל~מי

-לע;לם: T;שנחלא
ל~ךאסנ"ל T~י ',~ר w : •ר~ר

ס~בןר;דידי~,סה~ם
מרזפה-הג;רלידידיאתהגם

 T- •• • •• : • •:-ז-

-~ 

לחייוקץצלאןפאולשםמאזחלפושניםותשעשערים
בפאריס.הסינהנהרבמימי 11970אפרילבסוףבטביעה,

שלהגדוליםהמשורריםואחדבמותוחמישיםבןהיההוא

הודותרקלאזאת,הזמנים:שבכלוהמענייניםהמאה
המיוחדיחסו Iחייואורחותבגללגםאלאשכתב,לשירים

שהיה,כפישהיהומכיווןהשירה.קוראיולקהללשירה

רקקייםעכשיועד .מאודמעטיחסיתעליויודעיםאנו

אחדביבליוגרפי>גםמסוימת(ומבחינהביוגרפיספר

 1שאפשרכמהעדנאמנה,אינפורמציהלנוהמוסר Iרציני

 11948עד Iדהיינו Iבלבדנעוריותקופתעלרקאולם

 .מותויוםעדחיבהבפאריס, 28בגילכשהשתקע
גםירושלמי.רופא Iחלפןישראלד"רעל-ידינכתבהספר

מספרשניםשקדחלפןד"רצ'רנוביץ.ייליד Iכצלאןהוא,

חוקר,שלביסודיותמלאכתוועשההספר,כתיבתעל

לעזר,לולהיותהזכותליחיתהובאהבה.גדולהברגישות
 1979בשנתאורראההספרזו.במשימתוובעידודבעצה

שלביוגרפיהנדרשתכה Iלכן .אינזלהגרמניתבהוצאה
מתאימיםאנשיםשאיןמשוםלאנכתבתלאוזו .צלאן

מידעמקורותהעדרמשוםאלאחדשהביוגרפיהלכתיבת

בגין Iצלאןגם •יצירתוודרכיחייו Iהמשוררעלמספיקים
אחריוחיפשכיאףמהזולת,התרחקהמוגזמת,רגישותו

זהו"אתה"בשיריו.תדיראליופנהואףנפשונימיבכל

לעתיםאלאמוכן,היהלאזאת,ובכלמשיריו.ברביםמצוי
ומאופןמעצמו Iקטןדברולו Iמשהוגלותלרחוקות,

חלקיםכשנתבקש, Iלהסבירנכוןהיהלאאפילו .כתיבתו
כאלה,במקריםבשיריו.בולס,דיבאופןהנפוציםסתומים,

ימצאווכךוחוזרת,ממושכתקריאהלקוראיולהציענהג

עצמם.בכוחותהתשובהאת

מהתרשמויותהןניזון Iאסוציאטיבימשוררבהיותו

השכלתושלהגדולמהאוצרוהןיומיוםשלמזדמנות
תהליךבגללקשה,המקרים,בשנימאוד.הנרחבת

מלבדהנכונה.התשובהאתלמצואהפיוטית,הסובלימציה
משונים.ואףשונים,פירושיםמינילכלשערנפתחזאת,

מוזרהלעתיםמסתעפת,לפרשנותנדלהבלתיאתגר
מודעהיהאםלדעתקשהלרצוי.מעברלכתומרחיקת

להבנהפשוטהששירתו Iאמרפעםכיהזה,לדבר
היההואמקום,מכלכזאת.שאינההודה,אחרתובהזדמנות

כותב.הואמהשידעמדויקמשורר

(כימעסיםלאדבריםמתבהריםהתרגוםעבודתבמהלך
לעומתביותר)הסרנההקריאהחינההתרגוםעבודתהרי
שלהשיפוטבכושרתלוייםהסתומיםהדבריםנשאריםזאת

צלאןשלהסתומיםבשיריוניתןמקום,מכלהמתרגם.
לכןכאמור.מתכוון,הואלמהבדיוקיודעשהואלחוש
קריאהמתוךכיצלאןשלבסחרנומקורנמצאכאן wנדמה,
לכליש .יצירתולהבנתלהגיעניתןונשנית,חוזרת
המתרגםאושהקוראטבעיות,מגבלותתרגוםולכלקריאה

הבלעדיהנכסהןבאשר Iעליהןלהתגבריכוליםאינם
 .המחברשלוהסודי

מ.ו.
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 ~, sוי~
 ~ו

טפדרופפיה

Pia Tafdrup 

איתןמריםמדנית:

נוחתיבת

f ךל:;גיריד~דר~ידנכ:;גז:ייt? נכ ;ב~י~~ry ז:יי
זה.ז::קט w ז::~ל , ;זז::ת 1::ז~היח~לז:יי 9 ג~~ל~ז ל;ק~;: 1

::ז,יר~~.ז;ו~ריך ל~~ i ;ל~גוכל iJ~ןש;נ;יה~לה~וכר~לה ר~~~
:;גיר ry;:זנכ~נכ#ה ~~יך ךי;ת~;: 1נכ*יך 9 ז::א 1ה

ךם '.f ~לי 1 ל~ו;ז.~~לא~ים ?t ~כז.~~קר;נ;ת~י~ל
ח 1ברהעליםששריםשירליהזכיר 1באל 1אלהמליםמגע

---•• •• :•• •:• • • ."' T ' ,ז•י• T -

ן::ז~.זכב ב~[/ רי,ז::~~דז:יי iJך
~ w ~וק~.זקת~לש;ן רמ,ע.~:ר~::ז,ייז:י#.זכק~לא~וכתךת.ר

tקקז;ויתךה tqז:יןר~~ה ת;, ry ~~ליםן ry ;~רים ?iל:;ג~.ז;ווכךש;ת ת;"~ג;:כנ~
 ת;נ?;~ [iר;ת 1~ש 1י;~יע~ה .i] ~ i7ך~ם י~! iJ ם;~~א~ן

ד:;גים~ים t~,יד 1~ה;~יע~י ,ת[/~~ה .i7ד 1~סי י~!

ר w ~~י:r.~לא.ךה ה~.ע~ד~ P:~ם 1~ק~ת 1רדרש
ד::ז;נ;תלה JJiJ ~~יןה ry ~ז::ה 9 י,~א;נ;ים~ז wד

ג~ר ץ~~י 1~ש ry~ליהי~ה piJ:~ןוכזןך_ד~סיי;ם ~י~;ה~ילי~ן:דיר ר~~~
ח";תמלאחדריאתלמצאחפז-ועא 1ההבא,ספריא;ך;תעלושאל
- i-~~~· ת-~ת.:לךא;יה~ i ~~ז:: י~~~ ~~ p:ה,ך.~עי'ך fל iךא;-הי

ךק~ה,~לפ;ך p:~סרראש;~ל ר~~~ל~זדר.~ר 1~ז
לעש;ת 1שנהגנכפיהאמת,בשפת 1ודברנכים 111ח 1בינינ 1החלפנוכאשר

: -:-."' .'' ::• -: •• •• • • : • -: • : -'." •:: T • : : - T '." -: -I 

~נכ:ם,~נכ:ם, ,;ןי n ~~~לוכל;ן ד~~~ ה~י~~ ב~;ו;ז.ז:;ן ת;" JiJ/ 1::זוק~יכ
f ן~ה~~ים יל~~~'ךq ע,ב;ןהידר

::ז,יר~תל~ז-ו;ב~ז:יי w::זוקזאת~לרעם-ד~ז·וכ";ת
:;ג~ך~ים 1;ר ת;" J/ ~ ,י ?i ;~ש;~ים,~~י~ים~~~ריםדז:יי J/::זדלאן

סןב;תזpגר;ת iJ ל~~~ליהי~ה piJ 1/J?t: ~ם 1~שךזאת
י w::זוקק::זסדי~ת;יךדד~יףוק~ט P:~ןוקנ;יה ה~י~;:~ל ה~;~

ם wדם fדר~ת 1~א w ~~ים 1J~ע.לי-מ;ן q~סדי 1סי ם;~~;:וב
יל?ב iJ~::ז~ךז:יי~ה .i7ד 1 י~!ת, 1ג 1זת, 1ג 1ז::ז~יעבו;ךם

רים JJ ~~ים t~ם::ז~יעבו~ר p:נכ:;גז:יי fW~י p:~יד
 ה~~~ז:: ~רךכ;~ז::ז 1~ל~נבו w~וק~עזי~ים, 1J ז::-יל.ע~~תלןכר::ז.r:יוכןנבו יכו.~:~;:וב
 . ,~ליליו:קךנבון~תל,יר~יק iJ:קךכבוןה ר~~

ה ?jזJ p/ ו;ז.ז::::זיאא;נ;ןהכר t~~1 77קינ;נ~ם ל~~ןם 1א
מס"מתסלידהשפז-והז-ויוהבנז-וי

 ה~י~~ 1~זךמ~ים [l]i ·י.ל,ע~~לעםע i ·~···ל·~ן iסד~ית:~- ~~ג;: iJ ~,ל~ן
סך;פ;תוכב"ר 71קיר;ת [iןאךיך ,[/ 1 ת,ז::ל;ן J/ל ~~~
הי~ה, p: ז::~דוכז~~ליוסד~יף~ל~_ר:קיםרים 1~טם ryרי 1די~תם w ~ 1יכ Vi::זוק;ךם י~~~

;ן n ~ג;:דת 91Jם.~.ז;ואא;הי 1ס~כ:.ןןה,~ס:יהי P:ח~:;גז:יים ,r, ;א~~ע,ל.י-::זוכ~ים
ם, ry י~י*~וקך~קים iJ~סז;וים iJך~תך,rום 1צ~תם, ryנ;.זכי 1נ;יכ~תר 1 ר~~:דגrז:יילא
ע;ק~ים,א;נ;~~ים;ךם~ם!~רז:יילא~נ;ים, 1נ;יגדרו~ת::ז~ךז:יילא
~דידילם 1אוק~~~ים,:;גןז:ייךים 1~צ~;ךםא;וק~~ןן~לים Vi~~רי;ךם~ם
~~יי ryךם wענכרי 9 ז::א 1ה~ים, ?c~ iזז::~ע,ל.י 1::ז~;עיליםלקלקים, q ז::~ת;ם?לם,~תח*ר
הי~ה p: ז::~דוכז~ל~סדים~~יי ryא 1הלזה,.ךה 1:.ךיק~לא~ידן~ק;םק;ם w ~ם ,r,א;
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:p ;;,ך w דהינףת~~~~rתז w לi] יר,, w ס.רי~i] וקה 19:.1 ~לאע.ד:ןנ"ל~:p ;נ:וי;ת
רק 9 :זpל;ד~ה 7PiJזpיסדרהף~ב;ואם

 י~;: wמ;~לרהי 1סד~ר ,ז;נ:יא;ת; רי~~~לא~ם
זףג;תזףג;ת,tק~סף ת;!!זiJ rר~חףץ'לע.ל;ת ם:~ iJחנ:וחילףסר~ע ;ת;א~אףןם
 ·~דהי iליו fwוי w ·:;כנ:וי;ה iJ~דrזןל yם· wףז;נ ה~~~ [i~ל

 0 ~~~~הדיס ryiJד ה~י~~~ י~~ w ,;ע~ףדנףר iJ ת,;; tp ~;ב;סה iJה ?j~נר~tקי iJ~תדי:.~ם

צדמנלהמיםעלףממפף,יצאףמהלשיר
-' -•• •• • :• T • - -T • -
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יצאהמשוררתשלהביכוריםספר

קבצישמונהפרסמהמאז , 1981בשנת

עלמסותוספרמחזותשנישירה,

רביםבפרסיםזכתההיאשירה.

 .שהוא Iהנורדיבפרסגםולאחרונה
הניתןלספרותביותרהגבוההפרס

שלמנציגיםהמורכבתועדהידיעל
ודנמרק.שוודיה Iפינלנד Iאיסלנד

עםנמנוהמשוררתשלהוריה

באוקסוברכשהועברושנצלוהיהודים

דניים.דייגיםידיעללשוודיה 1943

התארחההתשעיםשנותבראשית

שאנניםבמשכנותהמשוררת

המוקדששיריםקובץהיתהוהתוצאה

בשםולירושליםלישראלכולו
זמני.תרגום •סריסוריה""שירת

המובא"תיבת-נוח"השירתרגום

 .לעילהנזכרבקובץמצוילהלן
המשוררתנתבקשההזההשיראת

נובלפרסהענקתבסקסלקרוא
 .ברודסקיליוסףלספרות
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 5~ו
טמאות'ו'יוייםזרה''ענווה ~ 1~

גינוסרפנחס

טשרניחובסקילשאולחמאיריגרוראבישליחסוסביבהפולמוסעל

 ) 1922(ספטמבר"בתרפשנתסוף ::';,::::::.

'הדים'שלג'בחוברתהופיעה 1 , ' המשוררעלדופןיוצאת_התקפה-----
אזשהיה'הדים',המאירי.אביגדורוהמבקר

רבלאזמןתוךעשהבדרכו'בתחילת
החשובהארצישראליהספרותילביטאון

שלבעריכתו'האדמה'שנסגרומאזביותר
כברפיכמן.שלבעריכתוו'מעברות'ברבר

הספרותקוראיביןמוניטיןלויצאואז
ברשאשרהיועורכיובארץ.המובהקים

קודםעודלעצמםשכבשורבינוביץ'ויעקב
הארצישראלית.בספרותמכובדמקוםלכן

ומבקרים.מספריםמשוררים,היושניהם

כמספרבעיקרברשהתבלטהזמןבהמשך
המאיריעלההתקפהאת •כמבקרורבינוביץ

שעסקהרשימהבמסגרת ,ברשאשרכתב

בעיקרטשרניחובסקי'שלהחדשיםבשיריו
נאמרוכךאלקה"של"חתונתהבאידיליה
ההתקפה:בפסקת

זכותםמההםז(מיחדשיםבאיםועתה ...

ולאפחותלאלבטל,ורוציםבספרות?)

הגדוליםמעשיושעשה ,המשורראתיותר,
הבלטתבליצעקנות,בלילשירתנווהקטנים

צדלאיזהעיןצרותבליוהעיקר ,הישות

זוהרי-עליו!יפקדקלוזנרעווןאםשהוא.
ושרלטניותרשעותמתוךואםגסה,ג:~ולה

היהאחדותשנים(לפניהדברנעשה

'מושלהמתנפלבשבילטשרניחובסקי
שכקדשוופרישמןכברדיצבסקיממשהמחר',

עללהכותהזמןהגיעהרי z , ...הצורךלעת
עללהגןכבודחובתיש .הטמאותהידים
מתוךויוצרהעולםמןהקרוע ,גדולמשורר

המתנפלתידועהחית-ביתמפני 3חיי-גהינם,
לזהםצריךגםואם ,רעהבכוונהמאחור

 ...העטאתקצתכךלשם

כמותמכילזהקצרקטערואים,שאנוכפי
רשימהבאותה .בהמאיריפגיעותשלגדושה
המופגןהזלזולשבפגיעותהק~הגםבאה

ולהגבחרוזיםצורמת"צריחהביצירתו:
גםזהבזלזול<היהבפרוזה"והפכפךהיסטרי
משכוהלבתשומתאתאךעקרוני).משהו

'ידיים'שרלטניות',כמו:הגידוף,ביטויי
המתנפלתידועה-בית'חית ,'טמאות
שכאלהניסוייםהעט'.את'לזהםמאחור',

דאזהספרותייםבוויכוחיםלמדינדיריםהיו
ומסגנונם'הדים'שלמסגנונוחלקהיוולא
עורכיו.שנישל

שכזונזעמתלתגובהשגרמההפרובוקציה
לה.נידרשועודמאודגדולהכנראהחיתה
שלוהביקורתכישטעןהמאירי'מקוםמכל
מתחוםחרגהלאהמפורסםהמשוררעל

גםובחריפותבתדהמההגיבהלגיטימיות,
שלהשני<העורךרבינוביץליעקבבמכתב
מהןפולמוס,ברשימותגםו'הדים')

פוגעניות.

וגםלהמאירימכתבשיגרמצדורבינוביץ
'הדים',שלדבגליוןעקיצותכמהבו~לח
מישנים,שלושכעבורעדמצאתי'לא

הצטרףזאתלעומת .בריבובהמאירישיתמוך
הצעיר','הפועלעורךאהרונוביץ'יוסף

אחרת,מזויתהמאיריעללהתקפה
הנופךאתאידיאולוגית-פוליטית.

מערכתתרמההענייןלכלהשערורייתי
המאיריגדוראביביןגםהמתוחההיחסים

ממסדאותווביןבארץהספרותיהממסדובין

אותההופיעהשבההבמההיום','וארובין

היההיום''וארטשרניחובסקי.נגדביקורת

לעתוןונחשבביישובהימיןחוגישלהמעוז
רובלגביאמין.ולאסנסציוניצהוב,

'מוקצה',בחזקתהיההסופרים

המאירישלמאמרואלניגששנפרט,לפני
בשםהמאמרעליו.להתקפהעילהששמש
 ,פוירשסייןאביגדורבחתימתזרה","עבודה
נכתבהוא , 1922באוגוסט-28בנתפרסם

חטוביהמשקלאודותעלדיאלוגבצורת
היווביאליקשטשרניחובסקי ,סילאבי
העברית.בשירהביותרהחשוביםמפתחיו

ציטוטים:בכמהנתחיל
שישנההישראליתהספרותאותה ...

ועלאפךועל-חמתיועלאפיעלושהולכת
כלום ...רפה,אבעקבותאתהגםחמתך

עצמה,הדרךבאותהללכתעלינובאמת

למדרגתהשהגיעהעדארפההלכהשבה
להשתמשנתחלהעלינובאמתכלוםזאתז

-החשמלבתקופתעכשו:-שעוהשלבנר
יאמר,זהמי ...חשמל?אורלידישנגיעידכ

שבשירההשיריהיופייסודהואזהשמשקל

עלרובצתשמארחשנות-אלףשזה ...בכלל!
מהלהגידלהנותנתואינההאירפיתהשירה
-היאזוומארהלהגי,דחפצהשהיא

ההקסמתרהיוני-הרומאי:הקלסיהריתמוס

למרותגדולהואהיינה ...הנכבדיםוחבריו

האשכנזיבמבטאלא ...הזההזולהריתמוס

עכשיושללשירינוהצפויההסכנהספונה

הטוניבמשקלאלא-החדשהדורמצד

בתקופתבשירתנועכשואנחנוחיים ....עצמו

יפוקוסיםי,ידידי.והיפוקוסיםיהנוסחאות

שהקיאהמהכללנולמסורהמתאמצים

-שלובסוניטותבאצרניחובסקי .אירופה
דברעל ...בשירה;אחרונהכבמטרה

 :פשוטהאחתשאלהאלאליאיןהאידיליות

אתלכתובזכותלצרניחובסקילונותןהמ
ובנקודותקצרותבשורותאידיליותיותןכ

 ... ,ידידיפעם,נסה-נאשיותזבצורת :כלומר
פרוזה,לצורתהללוהאידיליותאתוהעתק

מהןלךויצא-נקודותובליארוכותלשורות

 ...יותרולאבדחניתשבפרוזהי'פרוזה

מתוךציטוטיםשלזהמצומצםשלקטדומני
וקצתפרפראזהקצתמחייבזרה""עבודה

לשירהלהשאללטעוןבאהמאמר .הסבר
האירופיתהשירהבעקבותללכתהעברית
אצלנוהנחשבהטוני-סילאביהמשקלבעניין
השירהבשירה.המוסיקליותלפסגת

המסורתאחרזהבענייןנגררההאירופית

אךבעיניה.מקודשתשחיתההיוונית-רומית

המוסיקהעלמבוססתחיתהזומסורת
מבחינתשחיתה,העתיקההיוונית

וריקודים.עםשירישלברמההמורכבות,
והגיעההתפתחההאירופיתשהמוסיקהבעוד

המוסיקליותנותרהולסמפוגיותלאופרות
 ,ההקסמסרברמתהאירופיתהפואזיהשל
ההקסמטרהמלאכותיות.מןהרבהבושיש

לשירהאלףשנותכברמפריעיםוחבריו
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 •לומרלהשישמהאתלומרהאירופית
השירהמשתחררתהמודרניזם,עם ,עכשיו

והיאהזההמלאכותיהסדמןהאירופית
אתלומרלההמאפשרחופשיבמשקלנכתבת
השירהחייבתמדוע .טבעיבאופןדברה

מהאתהאירופיתהשירהמןלאמץהעברית
מה("כלממנו?השתחררההאחרונהשזו

ללכתשעלינושטועןמיאירופה").שהקיאה
אתלעצמנולנכסמקודם-האירופיםבדרך

בומשנשלוטורקהטוני-סילאביהמשקל
-מודרניסטיתכתיבהלצורתלעבורנוכל
מי ,בימינואפילו ,כישטועןלמידומה

עליושעווה,בנרותהשתמשלאשעדיין
בנרותמסוימתתקופהבמשךלהשתמשקודם

להשתמשלהתחילאחר-כךורקשעווה
בחשמל.
לפולמוסהמאירימתייחס ,זולטענהבצמוד

בהברההשימושאודותעלאזשהתנהל
בקריאתהאשכנזיתבהברהאוהספרדית

כל ,המאירישללדידו 4עברית.שירה
 ,מיותרהואההברהאודותעלהפולמוס

חטובי-המשקלעלכלחאבדשכברמשום
בהברהוביןאשכנזיתבהברהביןסילאבי

הספרדית.

לטיעוניוכאילוסטרציה ,מאמרבאותו
הסונטותשלערכןאתמבטלהואהכלליים,

על .שלוהאידיליותושלטשרניחובסקישל
באהטשרניחובסקיליצירתזהמבטליחס

שלואחריוברששלהזועמתהתגובה
שללבובתוםהאמינולאהםרבינוביץ.

המשוררעלדבריואתקיבלוולאהמאירי
פואטית.לתזהגרידאכהדגמההמפורסם

ביותרהמקובללמבקרשנחשב Iנדנד
מצאהארצישראלית,הסופריםבקהיליית

שלבאידיליותלכןקודםיםשבכמה
וברשעמוק'אנושיהומור'קולטשרניחובסקי

אלקה"של"חתונתהבאידיליהלהומורייחס
להםשחיתהשאלהפלאאיןעילאה','בינה

שללהומורכךכלרמההערכה
הערכתואתלראותיכלולאטשרניחובסקי

שלבאידיליותשישמהכי ,המאירישל
שבפרוזה''"פרוזהרקהואטשרניחובסקי

מרושעת.כהשמצהאלאיותר"ולאיתברחב
ש"לאטעןלהמאיריבמכתב ,רבינוביץיעקב
הדבריםאתשמוהספרותיהצדקולאהאמת
שללטענתובפיך",טשרניחובסקי][נגד

פניותללאהמאיריכתבלו ,רבינוביץ
במשורריםגםלמאוסצריךהיהצדדיות,

שאותםמרץ'ואימוחפטופיההונגרים

ותרגם.העריץדווקא

המאירישלוהמזלזלהעויןיחסו
עודביותר.עמוקכנראההיהלטשרניחובסקי

הביאהואזרה""עבודההמאמראותולפני

כדוגמהאפולו"פסל"לנוכחהשיראת
בכרסיטומציות,הנכלל ,ספרותילחומר •

סיפוריאתבמקומוולהביאלסלקושצריך
אני ) 15עמ'ה,חדש',('לבברדיצ'בסקי.

במהמלהשתמש ,לייףתרלאעודכלמנוע,
המאירישלאיבתועלבארכיוניםשמצאתי

המאיריאביגדור

להעזריכולאניזאתעםלטשרניחובסקי.
מאמרוכיכתבבו ,אתר"על"ביאליקבספרו
"שמשטשרניחובסקיעלקלוזנרשל

עלביותרהטיפשי"המאמרהואספרותנו"
ומצאתי ,) 122<עמ'בחיי"שקראתיספרות

בעמודלטשרניחובסקינמוכההערכהעוד
מאשר:הואירדנילגליהבראיוןשלאחריו.
הפרחים','שירתאתגרסתילא"מעולם

שלשירתואתשללתיכןמפני
ומכאןהאישיהצדכאןעדטשרניחובסקי."

 .ממנוהחשוב ,ההיסטוריהקונטקסטואילך

בימיטשרניחובסקישלנוכחותו
ואחריההעולםמלחמת

קשותשניםהיוואחריההמלחמהתקופת
כרופאשירתהואלטשרניחובסקי.ביותר
אזרחיכרופאעבדהרוסי:בצבאצבאי

האזרחיםמלחמתבימיביותרקשיםבתנאים
המחלות.ומוכתהקפואההרעבה,בארוסה

פרנסהלמצואלשואוניסהלגרמניהגלההוא
החיצונייםהתנאיםכללמרותבארץ-ישראל.

במקורהספרותית,יצירתושפעה ,הללו
שירואתכתבשניםבאותןובתרגום.

ישנה"אומריםאתלי","מנגינההמפורסם
האופטימיהלאומי-נוסחיושניעלארץ"

שיריושלושתואתהפסימיוהאוניברסלי
ךמשן"_"ה ,"לס~ה"שירית>:(מבחינההגדולים
מעבר' .שיריוב'ממיטועודאלא"אינוו"האדם

הסונטהכיוצרביותרהתבלטאלהלכל
הגדולההאידיליהאתכתבאזוהאידיליה.

שנחשבהאלקה",של"חתונתהשלו:
לאידיליותבהשוואהגח'מדרל'קפיצת
הראשוןהסונטותכלילואת ,שלוהקודמות

קריםסונטותאת sמש", w"להעבריתבשפה
ביןהדם","עלהסונטותכלילאתואחר-כך

"אל-'פרוגרמאטית'סונטהגםכתבהשאר

יצאשלוהסונטותריכוז ,"העבריתהסונטה
אזפרסםהואהסונטות","מחברתבשם

הסונטהאבי ,הרומיעמנואלעלמונוגרפיה
"משירימתרגומיו:אזיצאוהעברית.

העתיק,היווניהמשוררשלאנקריאון"
"שירתלונגפלושלהאינדיאניהאפוס

האפוסמןחלקיםשניה),(בהדפסההיואתה"
דומניהבבלי.האפוסמן"קלוולה",הפיני

אף ,מאוחריותרקצתהופיעהש"האיליאדה"
אז.כברתורגמוו"האודיסיאה"שהיאפיעל

וכלאפלטוןשלל"המשתה"תרגומואזנדפס
שלמלאההכמעטשתיקתורקעעלזה

 'ביאליק.
והנרחבתהחשובההנוכחותהיופרסומיו

ודוגמהשניםבאותןהעבריתבשירהביותר

אודסה-ורשה,שלשהמסורתלכךבולסת
להתקייםמוסיפהארוסה,שלזובעיקר

הראתהזומסורתרבה.ובעוצמהבחיוניות

שהעלוהנושאיםעםלהתמודדאיתהשכוחה
ברוסיההאזרחיםמלחמתהמהפכה,המלחמה,
"עלהסונטותבכליל ,(למשלודומיהם
הדם"),

השירהכי ,המאיריכמו ,שסברמיכל
עיקריחלק(כמו ,להתנערחייבתהעברית
לפנימקובלשהיהמהמכלאירופה>משירת

ה'פוססהזרמיםבדרךולנקוטהמלחמה
אתלערערשינסההיהטבעיסימבוליסטיים',

שלביותרהמוצלחהמייצגשלמעמדו
להילחםכלומרלמלחמה,שקדמההמסורת
המאבקטשרניחובסקי.שאולשלביצירתו

מעיןהיההטוני-סילאביהמשקלנגד
כלנגדרחב,יותרהרבהלמאבקסינקדוכה
'התחיה',שלהפואטיקה

יצירתקלה.מלאכהזוחיתהלא
יבולשניםבאותןקצרהטשרניחובסקי

 1922 • 1918בשנים ,ביותרמרשיםביקורתי

ביקורתרשימותושששלושיםעליונכתבו
שלומזוהמאירישלמזולבדכולם,ושירים.

שבחדבריבעיקרםהיו ,ברדיצ'בסקי

קרני'יהודה-היוהמשבחיםביןמפליגים.
צמח,שלמהרבינוביץ'יעקבשטרייס,שלום
יוסף-מכולםוהחשובקלוזנריוסףכמובן
נדנד.חיים

המזרחיהריתמוסמבטאאתבומצאקרני

גישהלוייחסברברהעברי'והריתמוס
להגזיםאפשרשאישבחוזהלחייםבריאה
 1930סוףועד-1923משנים.באותןבערכו

מאמרים,ושבעהשבעיםבעודזכההוא

חיתהנוכחותוכלומרושירים.רשימות
ובאיכותבכמותמרשימותמיצירותמורכבת

אוהדת.ביקורתשלומשפע

הגדולההדאגה

IJ 
~י

האפילההזוהגדולהההצלחהכלעלאך
מעמדההתערערותשלהדאגהגדולה.דאגה
השירהקוראיבקרבהאשכנזיתההברהשל

הספרדיתההברהשלההשתלטותהעברית.
ובחוץבארץולרמזיה,העבריתדובריבין
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-המאמץכלשמאהחששאתהחריפהלארץ
 ,כהן ,שניאור ,טשרניחובסקיביאליק,של

לשירהמוסיקליותלהקנותואחריםפיכמן
עלמבוססשהיהמשום ,יאבדהעברית

אוליטשרניחובסקיהאשכנזית.ההברה

אותהאתלפתחהאחריםמכליותרהגדיל
(למשלהעבריתהפואזיהשלמוסיקליות

 ),' ...ליל-אלילים ...לילה ...'לילהבשירו
(ביצירתואדיריםמאמץהשקיעהואבמיוחד

הקסמטרליצורהתרגומי)ובמפעלוהמקורית
התייחסעצמוהואעברית.וסונטהעברי

יותראולםמאמרים,במספרזולגעייה
אתביטאהואהסכנהתחושתאתמשביטא

ההברהשתהיההתביעה,שלהנחישות
אתתהיה,אשרבהמדבריםשהקוראים

נכתבה.שבהבהברהלקרואישהשירה
יותרמודעכנראההיהביאליק

שלהצפויותלתוצאותמטשרניחובסקי
פנהכךומשוםהספרדיתההברההשתלטות

שביט,עוזיהמקראי.במשקלשירהלכתוב
מביא ) 58 , 1988ת"א ,ניגון""חבלי(בספרו
 :-1914בלשניאורביאליקשלממכתבו

אלפהכברלךשאמרתימהלך,אגלהדוע

 .השוםקליפתשווהשלנוהמשקלכלכי-פה

עבריתקוראדורבקוםשכים,עשרבעוד

משקליכליתפוררופורומלרע,מלעילככוכה,

המשובשת,הקריאהלפיהשקוליםשירינו,

בנוייופיםשעיקראלהמהשיריםוהרבה
יודעהרי ...גרועהלפרוזהייהפכוהמשקל,

תפסתי-משקלנורועבשבילכיאתה,

 .ה~בליותבצורות

עםביאליקשלשיחהשביטעוזימביאועוד
לאחרשניםשש(דיבור)דינבורגבן-ציון

הואשבה ) 184עמ' ,גון"ני("חבלימכן
בהברהליצוריכולאיננומדועמסביר

הספרדית:

אתהאם ,החדשהמבטאשלהשפעתו ...

בזה,כלראשיתניכרת ,לומסתגל

פשוטוכשמתו,פרחההלשונישהריתמוס

למלים.צליליםאיוואיכנו.כעלםכמשמעו,

שלהשפעתההיתהזו ...בהןפגעהאלם

 ...עליהספרדיתיי"ההברה

מהםהזה,למעברשהתייחסוסופריםעודהיו
בהתעלמות,ומהם Iפיכמןכגוןבטרגיות,

האשכנזיבמשקלשכתבגשטייבנויעקבכגון
מותו.עד

לפני ,כןאםפתוחות,היואפשרויותשלוש
בהברהולכתובלהוסיף . 1העברי:המשורר

 • 3הספרדית.להברהלעבור , 2אשכנזית.

באפשרותהטוני-סילאבי.המשקלאתלזנוח
שטיינברג,יעקברקשהחזיקדומניהראשונה

במאוחראובמוקדםעברוהאחריםכל
המאיריאביגדורביניהםספרדית,להברה
הטיףהטוני-סילאביהמשקללזניחת .עצמו

 .כךנהגלאעצמוהואאךהמאיריאביגדור
מהלזמןלפחותעבר ,שראינוכפיביאליק,

ידוע>לא<צלםהזזחייםטשרניחובסקי,שאולבן-ישי,א.ז.לשמאל:מימין

לכתובקראגרינברגצביאוריאחר.למשקל
במדרשכמולבנים',לבניםב'חרוזים
אתלגמרילזנוחקראכלומרתנחומא.
שבנימיןאלא ,הטוני-סילאביהמשקל

חידשהואאמנםכיהוכיחהרושובסקי

במסגרתזאתבכלנותרוחידושיואךבמשקל
האשכנזית.בהברההטוני-סילאביהמשקל

וחולשתוחמאירישלתרומתו

הציע ,ראינושכברכפי ,המאיריאביגדור

חילופילבעיית-מודרניסטי-פשוטפתרון
חטובי-המשקלשכלטעןהואההברות.
אםחשובלאולכןממילאפסולסילאבי
מכלאחרת.אוזובהברהכותבהמשורר

שדרש.מהקייםלאהמאיריאביגדורמקום
התחבטהואמודרניסטיםהלאהמשורריםכמו
לכתובסופיתשהכריעעדההברותבין

את<לפחותכתבובהחלטהספרדית,בהברה
ניסהואףהטוני-סילאביבמשקלשיריו>רוב
נגדהמאירישלהצלבמסעבסונטות.ידואת

החשובהההסתערותאוליהיהחובסקיטשרנ'
הקדם-העבריתהשירהעלהראשונה

אתברששלהמזלזלהתיאורמודרניסטית.
ולהגבחרוזיםצורמת"צריחהיצירתו:
אתבדיוקתאמהבפרוזה"והפכפךהיסטרי

הסגנוןעלהאמוניםביןהטעםהבדלי
השירהמטפחיוביןוהמרוכזהמאופק

הגבולות.כלאתהפורצתהמודרניסטית
למדי.בודדהיההואשניםמספרבמשך

רבתיצירההעמידלאשהואחיתהחולשתו
לתיאוריותסיועשתיתןועוצמהחשיבות

יעקבכדבריהיה,בהחלטהוא .שלו
מפיכמן.משוררפחות ,רבינוביץ

הסתערותואתשהתחילגרינברג,צביאורי
אחרישניםכמהבעבריתהמודרניסטית

ורבעוצמהרבשיריקורפוסהעמיד ,המאירי

אולי .ממנולהתעלםהיהאפשרשאיחידוש
 ,המאירישלהצלחתולחוסרסיבהעודחיתה

העליתשהיההציבורמןעצמואתניתקהוא
הפועליםמתנועת ,בארץ-ישראלהתרבותית
גורלואתקשרהואזהבמקוםלה.והקרובים

אסכולתעלגםמאוסשהיההיום','דאועם
זהעתרןהפועלים.ציבורעלגםוארוסה
הספרותיתהרפובליקהידיעלנדחה

הסופרים,מןגםמורכבתשחיתההעברית,

שחלקהוהאינטליגנציהלספרותהמורים
הפריצותהעובדת',ב'ארץ-ישראלהתרכזה
לאחרשניםכמהשבאוהמודרניסטיבכיוון
עלהתקפהכללומהן(וכמה ,מכן

מוכשריםיוצריםשלהיוטשרניחובסקי>
מהעםממנויותרקשוריםשהיו ,מהמאירי

ירווהרתהספרותית''הרפובליקהשקרוי
השירהעלממושךויותרחזקיותררישום

 •העברית.

תל-אביב,באוניברסיטתעיוןביוםשנאמרודברים

מחקרים-טשרניחובסקי"שאולהספרהופעתלכבוד
מוסדהוצאת ,ערפליבעזשלבעריכתוותעודות"

ביאליק.

הערות

אתלהעמידקלוזנריוסףשללמאמציוהכוונה . 1

אתבמקוםהעברית,השירהבראשטשרניחובסקי

ביאליק.

לכבודשירהמאיריפרסםתרע"ח'השלח'בגליון . 2

שביקר ,המאיריהמחר"."מושלבשםטשרניחובסקי

בושיבחתרפ"ב,בסוףטשרניחובסקיאתקשות

 .פרישמןואתברדיצ'בסקיאתבזמן
בארוסה 1922-1919בשניםשההטשרניחובסקי . 3

ולתרגם.ליצורוהרבהביותרקשיםחייםבתנאי

השיריםאתלקרואטשרניחובסקיאזדרשכידוע, . 4

הברהבאותההאשכנזיתבהברהשנכתבוהעבריים

חיתהכברהספרדיתשההברהאפילו ,נכתבושבה

ובגולה.בארץהעברייםהספרבבתישלטת
לעובדהלביתשומתאתהפנהשביטעוזיפרופ' . 5

הואש"לשמש"סברעצמוטשרניחובסקיאשמנם

טעההואאךהעברית,בשפההראשוןהסונטותכליל

לו.שקדםמיהיה ,בכך
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ובחזרהלאלוהיםלוגי·מועיטיל
שטייניץיובל

1 ~ ;:i 

יצחקיר"רשללביקורתותשובח

יצחקיידידיההד"רשליקורתו מדעילוגי"טילספריעל . =
iiiiiili זמורה-ביתן'בחזרה"ולאלוהים>

אידיאולוגיים,לוגיים,רבדיםכוללת ) 1998
הבוקעתהעיקריתטענתוגיים.גבולוגלול

שההוכחותהיאהגידופיםביןכשושנים

שללקיומושפיתחתיוהמדעיותהלוגיות
אינןשהןלמצער'או'תקפות:אינןאלוהים
סוףשלהעכשווייםוללוגיקהלמדעתקפות
חושףהאידיאולוגיםמניעיואת .-20ההמאה
הסכנהבפנימתריעהואכאשריצחקיהד"ר

לקיומושהצגתיבהוכחותהגלומההאיומה
לצלן'רחמנאלשרת,העשויותאלוהים,של

בתשובה".ומחזיריםדת"תועמלני
סקירתעלאוותרהיריעהקוצרמפאת

המדעתולדותלגבימנשואהגסותהטעויות
א'שנהסטודנטשכלבהנחהוהפילוסופיה,

כיטענתולמשל<כמובקלותלתקנןיוכל
לכךכ"ראיהדקארטאתשימשהשעווהמשל

שמטרתושעהקבועות",תכונותאיןשלחומר
החלליותכילהוכיחחיתההמוצהרת

תכונותיוהן-הןלתנועהוההינתנות
טיפולעלאוותרכןהחומר).שלהקבועות
האנתרופולוגית,הראיהעלבהתקפתו
השלוש.מביןבעיניחשובההפחותבהיותה
הד"רשלביקורתובבחינתאפואאפתח
דקארטא-לההמדעיתהראיהעליצחקי

אמשיך :אלוהיםשללקיומוירטוןבו
הלוגית-הראיהעללביקורתובהתייחסות
ואקנחאלוהים:שללקיומואונטולוגית
גייםהאידיאולויםהסיבובעלבהתנצלות
שבספרי.

המדעיתההוכחה

כלשלהתנהגותםהמודרניהמדעעל-פי
הירח,האבן'-בעולםהחומרייםהגופים
לחוקי-טבעכפופה-הפוטוןהאטום,

שהגופיםאומשתיים:אחתואזאוניברסליים.

עצמםעלחוקי-הטבעאתאוכפיםהחומריים
עליהםנאכפיםהללושהחוקיםאובעצמם:

אלוהים.המכונהבלתי-חומריגורםבידי
טענוהם,באשרחוקיםשלאכיפתםואולם
שכןוכוח.ידעמחייבתוניוטון'דקארט

וגםהחוק,אתלהכירגםחייבהאוכףהגורם
מןלהוציאוהכוחאוהיכולתבעללהיות
הוגדרשהחומרומכיווןהפועל.אלהכוח

ורקאךאיינשטיין'על-ידיגםוכךעל-ידם,
פסיביכדברכלומר-חלליותועל-פי

שאכיפתםמכאן-כוחותאוידיעותהמשולל
החומרעלהאוניברסלייםחוקי-הטבעשל

חומרהאדוןעל-ידילהתבצעיכולהאינה
הבלתי-הגורםמסקנתם: .ובעצמובכבודו
היקוםעלחוקי-הטבעאתהאוכףחומרי
אלוהים.הואהחומרי

המקיפהשלבחינתוהטיעוןתמציתכאןעד
יש("האםספרישלהראשוןחלקומוקדש
ד"רמעלהזהטיעוןכנגדבמדע?"),אלוהים
קובעהואראשיתהשגות.שתייצחקי

הטבע"חוקיכינימוקים,ללאדוגמטית,
שהאדםתופעות,שלסיכומיםאלאאינם
אינםהםלפיכךאותן'ומפרשבהןמבחין
מכאןהאדם",שלבתודעתואלאקיימים

פונקציהשוםממלאיםאינםהםשממילא
הסברמהוויםואינםבעולם,סיבתית

הואשניתתופעה.שוםשללהתרחשותה
הממשישביקוםעפעף,להנידבליקובע,

שהאובייקטים"סדרים"אי-אילומתקיימים
על-פיהם.עצמםאתמפעיליםהחומריים

בעולםמתקיימיםאינםהטבעחוקיאםואולם
בתודעתורקאלאהאובייקטיבי
נוהגזהמדועהאדם,שלהסובייקטיבית

שלמקורםמהווכן'על-פיהם?הטבע
מגליםשאנואחרים"ולאדווקאאלה"סדרים
ביקום?

שהוויכוחלכך'מודעאינוכנראהיצחקיד"ר
בעליהםהאם-הטבעחוקישלמהותםעל

הםשמאאוואוניברסלי'אובייקטיביתוקף
תוקףחסריכלומרסובייקטיבי'תוקףבעלי
ויכוחיומין.עתיקויכוחהוא-כלל

ביןשהתרחשולעימותיםמגיעיםששורשיו
שלהממשילקיומןשטעןהרציונליסטאפלטון
מההרלטוויסטים.הסופיסטיםלביןאידיאות

שחוקישטועןשמיהואמעיניונעלםשעוד
נאלץבראשנו'אלאקיוםלהםאיןהטבע

אתמגלחהאדםשאיןלהודותאחרוןבחשבון
מאחרזאתאותם.יוצראלאחוקי-הטבע

היצירה,מפעולתלהבדילהגילוי'שפעולת
בקודםיתקייםשמגליםשהדברדורשת
איננו).אשראתלגלותניתןלא<הןלגילויו

נלסוןבן-זמננוהפילוסוףלמשלגוזרמכך
חריפה,אנטי-רציונליסטיתמסקנהגורמן
להתעלםמשום-מהמעדיףיצחקישהד"ר
לוהמשותפתשכזו'השקפהשתחתממנה:
כלל!אפשריאינוהמדעיצחקי'ולד"ר
אמנותאמנות.מקבליםאנומדעבמקום

שכלתרבותיהקשרותלוייתרלטוויסטית
הטבע,שלפעולתודרךלביןבינהקשר

בהחלט.מקריהואבכלל'קייםושהואבמידה
הקוראיםועלעלילהקלבמקוםואולם
חוקי-שלקיומםשלילתעםהסוףעדוללכת
מצליחיצחקיד"ראובייקטיביים,טבע

בשתיהמקלאתלתפוסהרבהבשנינותו
לקיומםכאמור'טוען'הואלפתע :יוקצוות

נאמר'כךוהללו'"סדרים"!שלהאובייקטיבי
בראשםרקולאב"יקום"גםמתקיימים
איןשבפועלומאחרהבריות.שלהמטורלל

שוכחהואל"חוקים","סדרים"ביןהבדל
שלקיומםבדברהקודמתטענתואתקלחיש

להםומקנההאדם"'של"בתודעתוהחוקים
למהדרין:אובייקטיבימעמדלחילופיך

יהיהביקוםחלקיקשכל ..."האפשרות
איננהאותו'המפעיליםבחוקים'מסומן'

כלל,"אבסורדית
לקרואהמסכניםמהחלקיקיםנבצראםומה
נותןיצחקישהד"רוהאותותהסימניםאת

שהחלקיקיםנניחאםגםולחילופיך'בהם?
החוקיםאתמכיריםאכןיצחקיד"רשל

לצייתבידםיעלהכיצדבהם,המסומנים
להזיזכוחלהםאיןהאינרציהחוקשלפישעה
לו?בניגודולאלחוקבהתאםלאעצמם,את

יצחקיהד"רהתקיןאלולשאלותכתשובה
אלוהיםאתההופךמבריקמכניסטיפטנט

שהמבנהכןאםלתאראין'~למה :למיותר
כלשלהתת-אטומיאוהאטומיהמולקולרי'

אתלהמכתיבביקוםחומריחידת
החייםשהתאיםכמובדיוקהתנהגותה?",

הדנ"א,הגנטי'הצופןעל-פיפועלים
הד"רמסבירלנהוג,כיצדלהםהמכתיב
התת-המבניםיכתיבוכךיצחקי,
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והתת-תת-והתת-אטומיים,מולקולריים,
התנהגותם.אתהשוניםהגופיםשלתתיים,

קודם?על-זהחשבולאאיך ...
החלקיקיתנהגמדועבה:וקוץאליהואולם

מסויםבאופןכשלעצמו"התתי"החומרי
אםאחרים?אופניםבאלףולאדווקא

ד"רשל"התת-תתיים"המנגנוני~םהפטנטים
ולהכריעפעולתםאתלפעולאמוריםיצחקי

אוסדירהלהתנהגותיותרהגדולהגוףאת
אותםהמרכיביםה"תת"חלקיקיאזיחוקית,
ולאקבועהחוקיותעל-פילהתנהגחייבים
אתאפואלהסבירבמקום .כאוטיבאורח

אוהאבןכגון ,המאקרוגופישלכפיפותם
להסבירכעתנצטרךלחוקי-הטבע,הירח,

המרכיביםהמיקורגופישלכפיפותםאת
לחוקי- ,הפוטוןאוהאלקטרוןכגוןאותם,
בתקנתם?חכמיםהועילומההטבע.
ד"רשליותרההיסטוריותלהערותיובאשר
"הנחותעלמסתמךטיעונילפיהן ,יצחקי

קושישאין 1ה-דהמאהבנותמדעיות

מתנגדאניראשית,תמהני.אותן",להפריך
הנחותעלפילוסופיתלהסתמכותוכלמכל

שתחתהואלטעוןשביקשתיכלמדעיות.
מתבקשמסויםמסוגמדעיותיסודהנחות

הנחותותחת-תיאיסטיאופיבעלמדע
שהואמדעמתבקשאחרמסוגיסוד

המדעיותההנחותשנית,אתיאיסטי.

מתמקדת ,בהןורק ,שבהןהבסיסיות

מביתהתיאיסטילמדעשערכתיהאנליזה
במסגרתואשר-וניוטוןדקארטשלמדרשם
-מרכזיחלוץשלתפקידלאלוהיםמוקנה

רביםעל-ידיהנחשבותהנחותשתיהן
כיום:גםוקיימותלשרירותוטובים

מהיותוהנגזרת ,החומרשלמותוהנחתא.
לא.ותוחללי

אוניברסליים.חוקי-טבעשלקיומםהנחתב.
ד"רהגרוויטציה.ענייןאתלדוגמהניקח

הנחותיאתמפריךהמודרניסטיצחקי

במאהכיום,כילקוראיםומגלה"המיושנות"
מפעיל"החומרכייודעיםכבראנו ,-20ה

לגאותלגרום ...המסוגליםכוח,שלשדות
המשיכהכוחבהשפעתבאוקיינוסים,ושפל
הזניחהמהעובדהנתעלםהירח".של

על-ידינוסחהמשיכהשחוק ,למדיוהידועה
ואף , 17ה·המאהשלבעיצומהדוקאניוטון

 ,ואילךהעתיקהיווןמתקופתהסומותלוהיו
על-פי-מי?יודעים"אנו"כיוםונשאל:

לפיזיקאי ,למשל ,מתכווןיצחקיהד"ראם
שמחאניאזי ,איינשטייןאלברטששמודגול
הכלליתהיחסותתורתשעל-פילולבשר

הירחאיןלקיומה>מודעשהוא(בתקווה
ואיןהאוקיינוס,עלכלשהםכוחותמפעיל
הואשישמה .גרוויטציוניכוחשוםבעולם

המרחב,שלעיקוםאוקימוטבסך-הכול
הגרוויטציונילאפקטהאחראיהואזהועיקום

על-פיבעולם.המשיכהחוקשלולתוקפו
לא.ותוחומררקבעולםישהכלליתהיחסות
גיאומטריהעקרונותאוחוקי-טבע ,וכמובן

 .בהתנהגותוהשולטיםיברסלייםאוב

יצחקיד"רשלהאחרונהלהערתוובאשר
לשאלה:תשובהבספרימספקשאיניעל-כך
ולאומסוימיםבחוקיםאלוהיםבחרמדוע
להודותעליזהחשובבענייןבאחרים?דווקא
לפילוסופיה""המבואבשיעורי .עימדשהצדק
כ"ניסיוןהפילוסופיהאתלעתיםהגדרתי
ולא"בזנב"בזנב",אלוהיםאתלתפוסהרואי
מושבעיםרציונליסטיםאפילושהרי-בראש

 ,הקטןואנוכי ,לייבניץדקארט, ,כאפלטון

עלינוכיצדאו .טהורפילוסופיבוויכוח
מוזרה","ראיהכגוןניסוייםהכללתלהבין

מיושנותו"ראיותלאינטליגנציה","עלבון
ועבשות"?

הד"רשלהעיקריתשטענתודומה ,ובכלל
האונטולוגיתההוכחהבענייןהעכשוויסט

בהוכחהשמדוברהיאאלוהיםשללקיומו
הראיה ,ואכןמהאופנה.יצאהשכברישנה

פותחהאלוהיםשללקיומוגיתהאונסולו

לסוףלרדתלאדםלושאפשרטועניםאינם
עלהבריאהאתולהביןאלוהיםשלדעתו

לראשיתלרדתאפשראםואולםנוריה.
קצה-אתלהביןולהתחילאלוהים,שלדעתו

וחידת ,בכללהעולםחידתשלקצה-קצהה
יקלכלוםבפרט,חוקי-הטבעשלשלטונם

מבר-אילן?הנאורהד"רבעיניהזההדבר

האונטולוגיתחחוכחח
אלוהיםשללקיומוהאונטולוגיתהראיה
שללוגיניתוחבאמצעותקיומואתמוכיחה
שהטענהעל-כךהמצביעניתוח .מושגו

סתירתיתטענההיאנמצא"לא"אלוהים
דקארט,שלהקלאסיתהראיהוביה.מניה

הנמצא("אלוהיםבספריחבפרקהמוצגת
שמושגעל-כךמבוססתאכןבהכרח"),
תכונתאתבתוכוכוללהאלוהים

סבפרקלאחר-מכןמידואולם"המציאות",
ראיהמציגאביהנמצא"),("האריה

האלוהיםמושגלפיהחדשנית,אונטולוגית
"המציאותתכונתאתבמהותוכולל

שאלוהיםשברורמכיווןזאת ,"ההכרחית
הנמצאאלוהים-קונטינגנטיתהנמצא
מסויםענייניםמצבשלהתרחשותובעקבות
התרחשותובעקבותלהעלםוהעשויבעולם,

מכאןאלוהים.אינו-אחרענייניםמצבשל
חלקהיאההכרחיתהמציאותשתכונת

ולפיכך ,האלשלבהגדרתואינטגרלי
היאבהכרח"נמצאשאינו"אלוהיםהאמירה

בעליל.סתירתית
זה?לכליצחקיהד"רשלתגובתומהי

שלכהלכהטוריהבמסכתנפתחתתגובתו
שהיאבאיזהמעורבהיהכאילוולגלוג,זלזול

ולא ,עימיאואלוהיםעםפוליטיתהתנצחות

בשםפילוסוףעל-ידי-11הבמאהלראשונה
שאינהנובעמכךהאםבכך?ומהאנסלם.
כעתהזוהראיהאתמגליםהיינוואםנכונה?

מודרניתחיתההיאאזילראשונה,חיה
מיושנת"מוזרהופחותיותרונכונה

למשפטפיתגורסשלהוכחתווהאםועבשה"?
שנה, 2500להמל~ומזמןשלאפיתגורס,

ויצאהועבשה"ל"מיושנתהיאגםהפכה
איפהנוהגיצחקיהד"רשמאאו-מהאופנה

ואיפה?

מןידחקהאופנהאחרשהמחפשהראוימן

באהבתזושלעניינהשכןהפילוסופיה!
אמיתותבגילה.מותנהאינוהאמת

 .זמןשלפונקציהאינןומדעיתפילוסופיות
עקבשקרייםהופכיםאינםתקפיםטיעונים

שקרייםשטיעוניםכמובדיוקהמתקדם,גילם
בזקנתם.לאמיתייםהופכיםאינם
המוחלטתהתעלמותוהיאפחותלאמוזרה
גיתבסולוהאומהראיהיצחקיהד"רשל

הצגתיאותה-המודאלית-החדשה
אתבמאמרותוקףיצחקיד"ר .בספרי

אותןואנסלם,דקארטשלהישנותהגירסאות
ומתעלםח,בפרקלדיוןכמבואהצגתי

החדשה,האונטולוגיתמהראיהמשום-מה
בהמשךפיתחתיאותהשבעתיים,והחזקה

אלוויןשלהמבריקיםלרעיונותיהם
בפרקהמוצגת ,הרטשורןוצ'רלספלנטינגה

חשוביםאנליטייםפילוסופים(שניהםט
בפיתוחהכמוניבמרץהעוסקיםועכשוויים,

לתדהמתוהאונטולוגית,הראיהשלהנמשך
יצחקי),הד"רשלהצפויהלבוומגינת
יאמרהרטורית,הארטילריהלמרותואולם
מצאזאתשבכלהנכבדהמבקרשללשבחו
כנגדממשייםנימוקיםשנילהוסיףלנכון
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הואהראשוןבכללותה.האונטולוגיתהראיה
(כנראהקאנטשלהנודעעל-נימוקוחזרה

האופנה>,בגבולותעדייןהןשנהשמאתיים
אלהמושגיםמעולםפריצהתיתכןלאלפיו

הראיהיצחקי'אומרלכן' .הממשיהעולם
שללוגיניתוחעלהמסתמכתהאונטולוגית

שלקיומועלמעידהאינההאלוהים,מושג
עלרקאלאהממשית,במציאותאלוהים
השניהנימוקבשכל.תיאורטיכמושגקיומו
פילוסופיםכמהשלנימוקםעלחזרההוא

המוחלטתתקפותהעלהמערעריםבני-זמננו
תקפותהעללשאולהראוי"מןהלוגיקה:של
בסיסהמשמשתכמערכתהלוגיקהשל

אלוהים".שללקיומו ...לראיה
כברהנ"להביקורותבשתידא-עקא,
והןהנוכחי'בספרהןבהרחבהטיפלתי
אלוהים, "הקודםבספריו-זבבפרקים
לפיכך .) 1994 ,(דבירוסיבתיות"לוגיקה
האפשרותעלשמוותרשמיבקביעה,אסתפק
אמיתותגזירתלשםלוגיניתוחעללהסתמך

הקריטריוןעלבזאתמוותרהעולםעל
ותחום.תחוםבכללרציונליותהמינימלי

שלמסוגומתקדמיםמודרניסטיםאחר:לשון
אתלשפוךתמידנאלציםיצחקיהד"ר

אםלמשל,כךמי-האמבטיה.עםיחדהתינוק
כהוכחהסתירותגילויעללסמוךניתןלא

אוסתירתיענייניםמצבשללהימנעותו
סתירתיאובייקטשלמציאותולהימנעות

גליליאושחשףהסתירותגםאזיבעולם,
ימי-הבינייםשלהפיזיקהבחוקיגליליאי
להיתפסצריכותלאהנפילה>בחוק<למשל
שכןהחוקים.אותםשללשקריתםכראיה

היאואוליהלוגיקה;עלהסתמךגליליאו
לטעון,ניתןלחילופיךנכונה?אינה

בהכרחתואמיםאינםגליליאושלשניתוחיו
שנגזרכפישכן'הממשי'העולםאת

ידידיההד"רשלהדוגמטיותמקביעותיהם
אפילוקאנט,עמנואלוהפילוסוףיצחקי
וביה,מניהמושגיתסתירהמגליםאנוכאשר
מעולםמסקנותינואתלהשליךלנואסור

הממשות.עולםאלהמושגים
טענתואתנחרץבאורחלהוכיחעל-מנת
ד"רמציגבהכרח,שקריותאינןשסתירות

למשל"יכולהבא:המוחץהטיעוןאתיצחקי
וברבנותהרישוםבמשרדרשוםלהיותזוג

ולנהוגבנפרדלחיותזאתועםנשוי'כזוג
להוסיףוישניצחת!טענהאחה,כרווקים".
כאדםרשוםלהיותאדםיכולהאופןשבאותו
התחפשאכןמבני(אחדכחתול!ולהתנהג
להיותאו"מיאן");ועשהלחתולבפורים

עצמואתגולחציליסטבפוסט-רציו
יצחקיהד"רנדרשמדועאולםכפילוסוף!

שלהנשויהזוגבנייכוליםהאם ?"כ"ל
אוועניין'דברלכלרווקיםלהיותיצחקי
"כ"רווקים?לנהוגרקאולי

עלמוותרהלוגיקהעלהמוותרבקיצור'
לאמתמינימלייםקריטריוניםבליכיהכול.

הולךהכולגם(ואזהולךהכולולשקר'
פייפן>.

חאיריאולגיחרובו
מפחידבטוןיצחקיד"רקובעבספר'יש

תועמלנילעניין"שעשוייםטיעוניםבמקצת,
התנצלותי,אתקבלבתשובה."ומחזיריםדת

עלייהאוהלאהמעתההאםהקומיסר!אדוני
אתולסרסהפילוסופיותעמודתיאתלכפוף
מלחמתלטובתהלוגיים-מדעייםטיעוני
בדתיים?החילוניםשלהקודש

להקלהנימוקיםכמהאמנםמציעיצחקיד"ר
"בניעםפעולהשיתוףעלליהמגיעבעונש

אמנם,טועןאיננו"שטייניץהחושך":

ההכרחיקיומואתמוכיחשהואשאלוהים
הנבליםהרבניםאבלתורה";נותןגם .•.הוא

אתינצלועודהםלצלן'רחמנאהללו'
שלהם"!האפלים"הצרכיםלטובתועירבתי
בתשובהולחזורמעלליעללהתנצלבמקום

עלדבריםלהעמידעדיףבשאלה>,(או
חזרהנגדדברליאיןראשית,דיוקם:

כלבתשובה,ההחזרהנגדלאואףבתשובה,
אנטי-מוסרייםאלמנטיםכוללתאינהעוד

פגיעהבגיהנום,איומיםשלואנטי-יהודיים
שנית,וכדומה.ואם,אבכיבודשלבערך
הנצרות,היהדות,המונותיאיסטיות,הדתות

שתיעלשלושתןמתבססותוהאיסלאם,
יסוד:הנחות

עולם.כבוראאלוהיםשלקיומוא.

לאדם.אלוהיםשלהתגלותוב.
התנהגותהנחיותהועברו(שבאמצעותה

אחרות).אוכאלה

לאלוהיםששיגרתיהלוגי-מדעישהטילבעוד
חד-משמעיתומדעיתלוגיתתמיכהמציג

מצביעגםהואהללו'ההנחותמביןלראשונה
שלמוצקאמפירילביסוסהאפשרותחוסרעל

האפשרותחוסרעלכלומר'חשביה.ההנחה
אוזואמפיריתשהתגלותבוודאותלהוכיח
אחרוןבחשבוןהיאהתגלות(כלאחרת

שלאותנטיתהתגלותהיאאמפירית>התגלות
<אוההתגלותסוגייתשלשיטתימכאןאלוהים.
לאמונהכי-אםלידיעה,נושאאינההעדרה)

שהתמיכהחוששנישכך'כיווןלהעדרה),(או
יוכלובתשובההמחזיריםהאופלשכוחות
למדי.מוגבלתתהאבספרילמצוא
יצחקילד"רממליץהייתימקרה,בכל

לשאלותלהתייחסולהבאמכאןלהשתדל
במיוחדפילוסופיותולשאלותבכללאקדמיות

עלדהיינו:האפשר.ככלוטהורענייניבאורח
מאמונותהנדונהבסוגיההעיוןהפרדתידי

כלשהם.פוליטיי-םומאינטרסיםסובייקטיביות
מתבטאאינולתפיסתי'הפאנאטיזם,

מסוימות,לעמדותחד-משמעיתבמחויבות
בשלילתו'אובאלוהיםכנהבאמונהלאואף

להשתחררהפאנאטשליכולתובחוסרכי-אם
ענייני'דיוןלצורךהסובייקטיביותמאמונותיו
עניין.שללגופוהמכווןוביקורתיאינטליגנטי

עליצחקיהד"רשלבביקורתוהבחנתיהאם
העיוןאתהמגייסתנימהשהיאבאיזוספרי

 • ?החילוניותאמונותיולטובתהפילוסופי

H -
1 ~ 

ובחזרה"לאלוהיםלוגי"טילשלבעניינוועור
בגליוןשנדפס Hהאלוהיםאלשסיינץד"רשל"דרכומאמריעלשסייניץיובלד"רשללהשגותיותשובה

229 : 
(להוציאקבועותתכונותאיןשלחומרלכךכראיהדקארסאתשימשהשעווה"ש"משלהסענהא.

מופיעהבכללותו>החומראתאלא Iלמשלשעווהמסוים,חומרמאפיינתשאיננהבחלל","ההתפשטות
 , 36 • 35בעמ'שסייניץר Hדשלבספרו

נצפות,תופעותעלהמבוססותתיאוריותהטבעבחוקילראותשאפשרהסענהעלמשיבאינושסייניץב.
איינשטייןשלהתיאוריהאתבהציגואותהמחזקאףהואהאדם).שלבדמיונורקלאבממשות,(שקיימות

קודמותהתופעות Iזותפיסהלפיאוניברסליים","חוקיםשאיןשמראהמה Iניוטוןשללזוכאלטרנטיבה
באלוהים.צורךאיןוממילאאותם,"לאכוף"צורךואיןאותם"לדעת"חייבהחומראיןוממילאלחוקים,

באהונו')אטומי I(מולקולרימבנהופיעללו"מוכתבת"להיותעשויההחומרש"התנהגות"ההנחה.ג
אחרת"ולאכזוהתנהגותדווקא"למההשאלהעלהחומר.שלהמוחלטתהאינרטיותבתפיסתספקלהציע

ותכליתיתסיבתיתמערכתאיןכי Iלדעתילגיטימיתלאהיא"למה?"שהשאלהכיווןתשובה,ליאין
כזו.נמצאהלאשמעולםאוליקום,

ליקוםשישהמבוקשת,התשובהאתמניחה"למה"השאלהשעצם Iלטענתימשיבאיננושטייניץד"ר "
תכליתאתלדעתשאיןלטענההסכמתוהאדם.שללזודומהלתודעההקשור Iותכליתיסיבתיקשר

לחלקגםתשובהבהואיןמשמעות,חסרתלהיפותזהשלו"אלוהים"אתעושהאלוהים,שלמעשיו
היקום.בפנינושמציגמהשאלות

אתלהציגכדיחיבורהזמןאתציינתיעתיקותה,בגללפסולההאונטולוגית"שה"ראיהטענתילאה.
המבוקש.אתמניחהזוש"ראיה"טענתיעלמשיבאיננושסייניץד"רנולדה.שבתוכההרעיוניתהסביבה

זה.בענייןדברמשנהאיננהלראיהמציעשהואהמודיפיקציהגם
המתמטיקהחוקיכמומושגים,הממשי":העולםאלהמושגיםמעולםפריצהתיתכןש"לאטועןאינניו.

למושג,כןאםקודמתהממשותבתפיסתה.ומסייעיםממשות,שלאנושיתהפשטההםהלוגיקה,וכללי
האדם.שלבתודעתואלאקייםאינוכשלעצמוהמושגאבל

דעות,להביעאחראדםכלושלשטייניץד"רשלזכותועלכלשהיהגבלהדעתיעלמעלהאינניז.
מבחינהשסייניץ,שלבספרולדעתיהגלומהשהסכנההואשאמרתיכלשיהיו.ככלמסוכנותאומוזרות

עלשלקחתיהמייגעתהסרחהאתלהצדיקעשויהאינטלקטואלית,מבחינהמזהיותרוהרבהאידיאולוגית
זה.ספרעםלהתפלמסעצמי

n . דברימאידך'לספרו'רקאלאשסייניץ'ד"רשללאישיותוכלשהיהתייחסותבמאמרימצאתילא
שלה.לרמהלרדתטעםשאיןאישיתבהתייחסותגדושיםתשובתו

יצחקיידידיה
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~ל;חים,ד~ן w;:ז~לולית, י~י~~ה~סיםשמלתאת,כנסת

: . -: : ... . : --. . . . .. 
 . ;י~ qדד:ק.ים:;כי
~ךד~ךמף?ר~ב:;כ~ים~ין
!סב.ך~שעףג;תלר ה~;א~ ר~~

נעלמףשהיף,אהב;תאכזב;ת
 :סלב~-·~לק;ף-ס~ים i~מ

:ןה.לא ר.:~:רס:הלא~סד~ף
הדרמטי'החףגשלהצגהלאכבראזת
חזרה.ללאגם-הגד;לה:ליצ~,אה Tמףכנהאתאבל

:-T : -T T • : -T : -T -: זז-:

~ה /o~תי;ד~ת~ז;ו~~יןרונ:וי'דק ;,ע
 ,)ה~יכ;:~ iJ י~~~~ין ר~ך~~ל t ;ג(

 .ה~ך~ן~י~~הא;נכך ת~~;ת

 ... י:זך~~;לו
~tקרדה,ם wלרת 9 ךז:;~ס~יתל,
~~ ry ;,ךןה~ל~עיל~~ילףלר ה~••. 
ב~;י י:זר~~;לא

ת;ךעים.ש;ת qך;~לים· תר.~~~

• 
q לי א~~ ·קי 9~יליט;~ה 9ד~· 

לי'מזכירדברכל
i ין~T שףם:ן~רi א;סה,לי~ן:;כיר

חיא~יר ם:;י.ע~לי~~ין
חיא~יר 'ל~ 9 ~~שה

א;נ:ךיחיא-ן~ירtיר~ה 9ח

פנימהשליהעיניםאתה;פכתאני
 T • : • '',הזכרה.גילי ר'ת'.,-ע;שה

 tך~ר;ן~ע~י ת;ש~[/~ , Tת i•ךע.ב:קךב;ת T י~~

משליכהמריחה,מרימה,
 T • : -T ,~למהכל

ל~צ;א.ר~ת 9 ~

-;ע.ל:ם ;מכ;:~םך:;כר;נ;ת~ם
;חפ;ת.כ';ת 7 ;ה.סע.י;:ם~~לי ~

• 
;דףזה:לא:קת"~תה, 9ד qקי 9~יליט;~לכ'

 ."הן~~לר ש.: .ר~ק:~;סה iJ"שף~י
דים, /i?.oף~מףקים:~יד~י
~יךה /o ~כ;~~ים:קט;ף~י

 םי~[/~יר~דעחיאן~יר

~ךים~יד~דעחיאן~יר

i ל~יםנ'~ם ה~~~דעחיא~יך
 ,ת.ל~~~~ל~כ;ן [iן~ך~ה

w לז;~ה.~~ידה~ין~~דיל .. . . 

ן;~ןר~ה;ל.ךסדר'~ל ry ז:;~ז;ו
~ן:;כיךים~ין ;נ~tילףי'~ל ;תי~~

 98סתיוטבעון.
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ום: \:ו

~ 
פירסט )הנר.~(רחל

גנןמשחמהונגרית:

מהגיהנוםשירים

בזחששלל,מחר . 1

" JJ יט~; t נ~ן'ךי 1ס~הס.דה,ק,ן
נם,הבטהנה, ,;ת,פ:גםהדר'שת 1לבאשת;

o ךא-~ל.אןךם~i ,נסר;~התryi -,קת•• T 

 ,"ב 1טל fן ryו;יגה Qך O;ת n;ל ח;~~;~דויק,הכל

לפה,ס;ם nמשימיהאשה,נבר'"זעבי
 •:- :- • • T •דידי : • : •

ט;בים, 1נגדיננאה,די 1חדרנגם
 • ••ז :בה", t ~~ ל~~~~ם

ה, t1ס~ח ל~; 'ן~~ס !ע~~:"
ת, p ~ 9:סד~יתסלרךי' 1;הס:ה ;מ;~~

שנת,הדרהיהש 1לב
- Tדי T T TT 

הנמר'עםמתחבר . : -.. . -... 

ב w :;ז nס~~יש;ףעםךה f ך~~
סנ;;ע~ת~ר fס~ןךרדרם f ~ 1ה;ךידרים fס~
 ," 1~ל.ינ 1~עלא~ף

~נ;ןמ;ל~ר ,ה~~סח~ןז;ו,~ה 1 " .
:l ךה?~ם י~~ל_

שפיר'מאכלםפאר'דים 1היהנג,~
 . •~:ד~ן-, 1ס~ר•~: · 1נ·~ל·~ ר~;~

;עת;~ים:ח~ה
העם.רםמ;צצי-דים 1ה!!ה

 T T- •• :י :-

כספנו,אתג;זלים

 ~ 1 ש:. , 1 נח~~~ל l: 1 ל~~
די. 1יהט;ענים:

 ,"ם~ע ,;ע~ל 1לא:-נ

 ,ם;ק~ ל~~סן~רים 1 ע~~~~ר
~גה, w ~~~לט~ין

~דעי,~ר-~~ןםס;.דלה"?ס~יב
ךאש;גה?"ח jr :~י

ד 1;ערצ;ךך~ין

 .ע~;ןסךצ;ן-ס~!גה~סר
פ;עלת.והיד

 ·: ·:-די:

סכלים 7ג;ןים, ryל;ק
;י 1ל!!השהי°ה

:• TT -: ' 

מניתמגרשים

 ,ם:~~ת l: ד.~ ;ל-חג~~· ל~~

 ' 1זלנמנ"ל י~"

~:דיי;.דלהדק
 ,"ל~ 1נע;דל f~ס~ה , 1~לנסכל ,~ן

 ,"ףן~·אל~ז:ו~ע ל~"
f מת 1 ;~רQ1 ןם:ר~

ז:ו;נב", ל~"דל~~ם:ת 1סרלא~ם
~נ;שר Q1מ ם~~ל~~ין~ם
 .. , 1~לינ ·ם~~;~~ל

~א;ז.ןי~ם. o 1ז:ו~א

הצרנא

א, 1הןםף 1~ט ;ל~ Tס~ר~ר
 ? 1ס?אנ~ה ?~ 1~ד
 ? 1ננפ;געיםי;רים,ע 1מר

די • : •--

אדמה.רעידת
 T:-די- • :

ם, l:ך;ח

 ,ת~~;,ס~:ן

f סע;לםל
 ," 1"חטאנל;מר:יכ;ל

לח, 9 :א 1ה Tדק ,ע~~:ס~ל

נולדהפלדמן·פירסט(סרנה>רחל

ארץ(בחבלבהונגריהקטןבכפר
לסלובקיה).היוםהשייך

ספטמברביןנכתבוהשירים

פירסטרחלשלבואהעם , 1944

אחריועדההשמדה,מחנותאל

השירים . 1945במאיהשחרור

פיסותעלאמת,בזמןנכתבו

ממקוםהגניבהשהמחברתנייר

 ,לטקסטיל.חרושתבביתעבודתה
כפיה.לעבודתנשלחהלשם

 ) 30(מתוךהשיריםארבעת

מהקובץלקוחיםכאןהמובאים
בעריכהמהגיהנום","שירים

גנן.משהשלובתרגום

ב·נפטרהפלדמן·פירסטרחל

2.7.97 . 

בקרוןש.

 :ן;ר~מ~~רן~םס~ןם~ד~י~ת~ע~ים;ל 1יל~;ח~צאן
יא;ד:;למ~~ר ,ם:ד:ןים qא; 1סי
ןצ;ע,קים,ים ryצ;ךןע;ד'ע;דים 9ר;םר;ם~ים, ,םי~~~ר

 . . .ר~לי ה~~. ;ףנ~~ 1~דד~ירסשס~ןםךח~ה

חמש.שלר;ת 1נשלעמדשל;מדים:ראש;נהת;רה
 •• T •:הנאחז-לתמי.דבכאב•לעמדה: j!ה~נ

-: • T -:--•• -.'' ::י T : די' 

 :ם~~;תק;ךעים~יר

 • f ב~~ 1 תי~~~ד oס~~ר~ןן~ים.מ~רירים

לע,מד.ר fנ;~יםר;ת fמד~ת~ם
ה, f1נ p:ךה 1~של~עדלל~ת,;ת 1t1 ~~~ן
ריס, q ~ י~~ןק- ,ם~ע;דע~ן~ין

ס~.רת,דת f ;~ ,ח~~~ח~םק;ךעים
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ךנףחים.ל.ח.ם ת;ך~~~זףךים;דרו
 .;ך n ~~ר;נ;ת .r ;נ;נ:ור~ח;יאף w~ילות ciמ

 :ב~עליל.נמעאףל.ייחיד' ·נבג,יךךף
-סא~ל? ט~~;~ים qנ; ...ן.א:~ך~ו

זףת. qק;ןךי~ךי:;כים~יןמ;;ילהמדרו
ךצ;ת:ןמףי;ת-;לליםף~~מאל ןי~:~

מ~~ןים!מ~ליכףצ;ע,קים:-ד~ת~רףפ;תחן
י;תירף,לאדבר-נירכםני ! 1אכלאבלף!

• : • : • ,• :• : :• T T • 

XXIX . רעבה

q 
 Eו

 'לד~~ד;רי~םס~ךץ~לז;רקים
ם. ry;;ךי~~רית~ת~ו~ל.י;קים 6 ~

 .,~~ל םי!:י~~חםח~המקךסץ, .דרו:ס;ף

~רףע ;ל~מל.ב~~נכה,~המ~רןה
 r~קרס :ש~~ל~םרם~ים~ין

סר;ןן.:ל.י o:לים, ooע.דת
נג.דכללפניהםלהסירמצףים

: -• : • T '.' •• : ' T .'' ."' 

הנףשה.תחףשתנ;ח:,ה •מ;ךךהלב

חבןןן ם;י~~ ,~ ,ת;נ;~כת iת o ~~ר
קרננ;ת,גףש-אדם,לפניהםע;מךים
 T ?~ד? T ~ Oלנף~ה ·: .ק,~ q ~;~ורן

tt לרw מוא~~~ r , י~ףחן~~ ry דם,~ב~

שטפחנף,הנזרשער:ת;ך-ועתה
: -'." ".' - T ' ' T 0 

'." -: 

יגזם.שרשעדנערהפניפאר
מגףף.ל~רףק הת~••:•פש.והנהלב Tבירת•~אחר

--:•--•• :-:•:• T • 

 ,ש.חר~~;למ~~יןה wr~נ:ומל.ב
ott רים·מכל ~ 1מחטר~ott ףט~~~מ~~דיםר, 

tt סע.ר~הר~ f .ד~הtt מיאף~ r לת;
ק;דמת.שבףיהשלנלףיסמרטףט

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

~לה,~הףאכל~ר f~ין
 .~ך tt ~~~~דלמל.ב ,;מ.ע.:~יו

ת;ל~ת,שלנפשנדרסת, .הנפש
 ·י!גףף ... ל~~-~קך;זים:·ףךה·~ע

החדש,לתפקידהםמףכניםנעתהנה
 TT ''. •:--••זי ••ז •••

ן~ים qמ~מ;~יםרי f ,ע~ /oמ~~תח.ק wל
 : nמשל;נב;·א ~שמעף~

~ה q ~~~אן' ש:.~יו :~נ:ו~ל~ים ";;'התפשטף . : -: . . 
ה, fר.רי 90מך~ה~ך~ל

נ;~ם~י :ךך~~לאמז-י~יסה
לזpקלסת,~ימ~רי~ים ך;ן~~

אדם.בנימלי;ניג;רלזה
 ...ד 9ry7 ,;ע~~חים Tסם :הגההאל:ראה:ף .

: •• T .. • • • 

ה. 9דגףךה, gq-~קכןז:ייה 9מ~רף
 .ה~ק~נ;נכר ט~~~הד~ר~יס:נ;~הסל.בב, .fךמגףף

ב, f~דס~להסגףף~םנ;דה ה~~;ס
כזה?ענףיהתתיראלחים,

 •:ז • •--: . •::

~דדה~ן~לחים, .;יקרסלח.ם
לחם.לגףיתנףא~ליאזנש;;ת;

 ם~~~ fז:י~נףן ~~--~ל T םי;~ך~-ל~~ןאנרד~ת
~ל ?j ~לאז:י;דל' ,;עמ~~ה
ה, 9ס~רף~,יתרק
הצריף.לראשמס-ממנה,וגם

:-" TT -: -:• 

דר~ן oנ·~ן
 ,ם:~~ספ;ךץס~~ש~ת

דעתנרמיצףךמ;תירשאינ;

ללחם.הרעבה,ח:,חמלבדו.זב
T T • : -ז-T ' ' : T נ.'' .'' 

ןנ:וך~הנכ;יטחן~לחים
ז:ינ:ונ;~ן:;ז~ת
~ל~יף ר;~צא~ף,~ר:!ית

 .ףי~~לים q ~·ז;ע,קים, ·ןמף~ף י~~

לשבחנבריבלתילף
ת;דעה ryק:,ףם~ל ,;עהמעידה ~,,'יח,:ההתחף~ך~ Tאת
 T Tזהנרעב-לחף;לא Tלתי"י;לף

 ,ףג~~~•אליואנ;~ירגש Tכלני•המכלה
-: -:• • T •,• •,• •,•: • T •• ,• • 

:xxx . הגאולה

ה. 9מ~רף,ית wף ttד~יס~נכהלא
 .ךר.;~ןקי;~ךחלקףלא

 .~ק;לס~יד ה~,ע!.מ;?ן
 .~ז.רפ;ת 7קי;~ךהיףלאהאשפהגלעל

--T -:זT • •• 

;~ינףי;םר ottי;ם

לחם,יתנף ם;,:האףלי
העדף, ...~אלף.,.-נברנערב

~ריף, ~~ר~ל~ה fT : "ן~~:

tt טtt ר~,ט 

ל..;כס:!ד:ן
הדרגשעלשכנף
 .ך~י לכ;-~~רד~קט
 . ,;ען;ר~ךהלא

 . ,;ען;ר~ךהלא
ר~נ~ים,~ירים,רק

לגו";ת,הפכף
תנףעה.מכ.לחדלף

: T T ' : T 

נערמףהגףפ;ת

;ןזן, ן;ך;~'ןע;, ,;ע
ח;יטףרקס;ך~~ים

 .:זד:ןן ry ;לסםס:הלא

אזלף,נברמחציתם
 : Ttד~נלגם Tי-אזלף

•,• •,• : --T 

 .~טק, ,ףכ~,סנ;נכרים

 .סג;ךל ע;~;ך

~סי'י;םל;ס;ף, . . 
ראש;ןי;ם~בקר
הצבא;ת!שמףעה:פשטהכאש

 Tחי~!קףמף~לה! iijח~ה

 . j!ל~מנ;נ:ורףשע;,היףמעטיםכה-
: • T T :• • • 

 .ןס~ז;נין:~לףלא
Q ס,רת;לם~f .מק

הגאלהתפסף'לא
: T T ••• : -

נפשףטה.היאהנה
• •• • • : T 

המחרת:ףלי;ם
אמת! •הגאלה Tדנול:מת:א

 ...... ,לם: iרסף iד~ים
 .,;עז:יז~םחיאס~ם

חל.כף~זדים
ח~ש. ij~לל~ריף,~חףץ

 .ש~~סךגי-Pמףל~ל~םךח;ן Qס ם;ק~;
נח,ה;סיפףאלה

מ~נת, ו~?~נכ~רכ,ל~ןאם: i ;ר~~~ק~ץ ,~
ד.ק. o ~~ן ה~.ף~

רפףא;ת,~םמז;ן'~םהביאףשעזרף,נברהיף
 • T ,•ם~~~ק;~לת T ה~;~

כ~~לה,ט;בח.לק

הפלטהשארית
.לנש;ם,ש~בלמ;ה

T: T ' : 

עםיספחלא
• T .י• -

 .ץ~.ח ~ד~ל~ך;~יו~ין~ם
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 5~ו
~1 ~ 

אמריקאיתגלויה

דורמשה

ההתפטרויותועכשיו

הפולמוסעלסיפרנוהאחרונהבגלויתנו
פרדשלהגלוימכתבובעקבותשהתחולל

ריטההשחורההמשוררתשלבעלה ,ויבאהן
בדימוסנגיד ,קוניץסטנלילמשוררדאב,
האמריקאים".המשורריםשל"האקדמיהשל

העדרעלחריפהביקורתויבאהןמתח ,כזכור
נגידיביןהגזעייםלמיעוטיםייצוג

ככללצמצםביקשקוניץ"האקדמיה",
 •בידועלהלאהדבראךהסערה,אתהאפשר

קייזרקארוליןהמשוררות-נגיך;תשתי
כדיהתפטרותןאתהגישו-קומיןומאקסין

שלייצוגםשנושאהשקפתןאתלבטא
שלסדר-היוםבראשלעמודחייבהמיעוטים

"האקדמיה".

ארבע ,הכולבסך ,היוהנגידיםי"בבין
שתיהןאגב,-וקומיןקייזרבעקבותנשים.

גםהתפטרה-קוניץכמוממשיהודיות,

היהנימוקהאבל ,ואיןואןמונההמשוררת
מןרוחהמורתאתלהביערצתההיאשונה.
אשהרקעמיתותיה.שתינקטושבוהצעד

המשוררתבבגירותה:אפואנותרהאחת

שבחבורתהצעירהגםשהיאגראהאם,ג'ורי

שבהם.ו"הטריה"הנגידים

אתשיבדקוהודיעוכבר"האקדמיה"מנהלי
גםויבקשומדוקדקתבדיקההייצוגבעיית

חברישאינםפייטניםשלדעותיהםאת
ככלמקיפהתמונהלקבלעל-מנתהמוסדות
השירה.בקהילייתהלך-הרוחותשלהאפשר

הדרךבדברהמלצותלנסחגשויאזרק
במצב.לטפלביותרהטובה

ספרותיכגוף-1946בהוקםהנגידיםועד

ועליולהבא,חבריואתבעצמוהבוחר ,מייעץ
העמיתותאתלהעניקהאחריותמוטלת

נזקףשלזכותולמיב"אקדמיה"השנתית
הנגידיםקיבלולימיםמצוין.פיוטיהישג

עלמתוכם,חבריםחמישהנוספת:אפשרות
השופטיםועדתאתמהוויםרוטציה,שלבסיס

שבפרסי-הגדול-טאנינג""פרסלהענקת
בשנה.שנהמדי-שבארה"בהספרות

שלהצבעת-רובעל-יסודמתמניםהעמיתים
הנגידיםשנבחריםכשםבדיוקהנגידים,

אפשרשנה) 12 (כהונתםשתקופתעצמם,

ללא ,מספרשניםלפניעדלהאריכה,היה
הנגידיםהסכימו-1994ב ,זמןהגבלת
כלתקופות,לשתיכהונתםמשךאתלהגביל

ים.שבים-עשרהשתבתאחת

בתוכםנגידים, 5 7ל"אקדמיה"היוכהעד
אתכללוהנגידיםעמיתים.-64ונשים, 17

אליזבט ,ברימןג'ון ,אודן .ה.ווהמשוררים
ג'פרס,רובינסוןג'ארל,ואבדלבישופ,
מיי ,מורמריאן ,מרילג'יימס ,לואלרובוט

העמיתיםעם .וארןופאןורובוטסוונסון

פרוסט,רובוטקאמינגס,אי.אי.נמנו

 ,פאונועזראוויליאמס,קארלוסוויליאם
ריץ',אוריין ,היידןרובוטרייט,ג'יימס

אחרוןואחרוןרייטג'יימסלכרטוב,דניס
סימיק.צארלסחביב,

אמונסל-א.ר.טאנינגפרס

ינסר.

אחרת",פרחים"לשוןהזאת,התערוכהשם
שיצאטאנינג,דורותיאהשלמהספרלקוח
רפרודוקציות 12ובואשתקד,בסתיולאור

השיריםבלווייתציוריה,שלמלאיםבצבעים
השראה.מקורלהשהיו
ענייןימצאואוליקוראינולאמונס.נחזור

ווייטוויל ) 1926 (ילידשאמונס,בעובדה
פנהבטרםהיה,שבצפון-קארוליינה,

מנהל ,לקורבבאוניברסיטתספרותלהוראת
וצדקביולוגית,זכוכיתלייצורחברהשל

הןאמוניםשומרתשירתוכי ,שצייןהמבקר

שירתושבלב"דומהלמדע.והןלספרות
"ניצבת ,אחרמבקרכתבאמונס",שלוחזונו

האנרגיהכיהעמוקה,הפילוסופיתהאמונה
נתפסשהואכשם-הטבעעולםבלבהקורנת
לאנרגיהנעשית-המשורר-החוזהעל-ידי

אשרעצמו,השירשלוהאורגניתהפנימית
החרפנומביתמהותישינויעוברבתורו

גיההאברשלומוסיקליסמלילאישוריםהספרותבפרסיםהגדולהואטאנינגפרס
כולם."החייםכלבלבהקוסמיתאלףמאהבארה"ב:השירהבתחוםהניתנים

"המאשרזה,שנתילפרסהשופטיםאתדולר.
רומניםארבעים-שנהארבעיםבאמנותהרגילמגדרויוצאתמוכחתשליטה

לשנתהפרס"האקדמיה",ממנההשירה",
מחשוביאמונס,א.א.למשוררהוענק 1998

עםהמתגוררהאמריקאית,המודרניתהשירה

קובץביו-יורק.שבמדינתבאיתקהרעייתו

שנתיים.לפניהופיע ,,"בוהק"האחרוןשיריו

הציירתעל-ידי 1994באוגוסטנוסדהפרס
ל"אקדמיה"שהעבירהטאנינג,דורותיאה

זכואמונסלפנידולר.מיליונישנישלסכום
אדריאןטייט,ג'יימס ,ויןמרו .ס.וובפרס

פותחת"האקדמיה"אגב,הבט.ואבחוניריץ'

שעודנההציירת,שלתערוכותשתיבקרוב
בניו-יורקהאחתיצירתה,בתחוםפעילה

בבוסטון.באופיה,רטרוספקטיביתוהשביח,

חדשיםציוריםיוצגוהניו-יורקיתבתערוכה

עטםמפרישיריםבלווייתטאנינגהגברתשל
הבט,אבחוני ,גרגרדבורה ,אשכריג'וןשל

מק- ד..'גמתיוז,האריהווארד,ריצ'ארד

אוריין ,ויןמרוס. .וו ,מריל'יימסג ,קלאטשי
וסטיווןדוארןרוסאנה ,שרכסיברבדהריץ',

גאדיס,וויליאםנפטרוחמששבעיםבגיל
יצירתיות,עלשלודמויי-המבוךשהרומנים

גבינתשלהאלמוותבתוהאמנותעסקים
מגדוליאחדשלמעמדלוהקנוהדעת,

מתהוא •בימינוהאמריקאיםהפרוזאיקונים

המטוןשבאיסטבביתוהערמוניתמסרטן

ביו-יורק.שבמדינת

קרובותלעתיםאותוהשווהמבקריםכיאף
גאדיסהיה ,מלווילוחרמןג'ויסג'יימסעם

הספרותיתשעבודתה .פולחן""דמותכמעט
ארבעיםבמשךיחסית.בחשאיותהתנהלה

 ,הכולבסךרומניםארבעהלאורהוציאשנה
חיתהזוהספריםשלעובייםמבחינתאך

 ,"ההכרות" ,הראשוןספרומרשימה:תפוקה
עמודים.אלףכמעטהכיל ,-1955בשפורסם

שנכשלתלמיד-:כמףרההיההספרנושא
ציירי•של Tתמונות~הםלזיוףופנהבייעודו
שכוחהחברה,להחזירמוטעהבמאמץמופת
לערכיהוהעמדת-פנים,שקרבגללהותש
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אתתקפוההיאהעתמבקריהאמיתיים.

וכתיבתומשעמםשהואבטענההספר

בטרםחלפושנהמעשריםויותרמלאכותית,
שני.ספרגאדיספרסם

השני'הרומןפיה.עלהקערהנהפכהאזאבל
אתוקיבלמופלגיםבשבחיםזכה ", ד.'ג"
הזההרומן ,-1975בהלאומי"הספר"פרס
-קודמומשעשהיותרהקוראיםעםהקללא

ונסתמךהמסורתיתבעלילהבעטהמחבר
פיסוקסימניללאדו-שיחעללגמריכמעט
ואף-על--אמרה"ו"היאאמר""הואוללא
"אוליהמבקרים,אחדכדברינשאר'פי-כן
התקופהשלנקראיםהבלתיהרומניםגדול

חשביה."מלחמת-העולםשלאחר
של"הגותיקההרומןיצאכןאחרישניםעשר

רבים.בשבחיםזכההואוגםקארפנטר"'

שהפעםהתקווהאתהביעוגאדיסשלעמיתיו
הקוראיםקהלאתלמחברוהספריביא

לו.ראוישהואהרחב-יותר

ולמדבניו-יורקנולדגאדיסוויליאם
אתערךשםהארווארד'באוניברסיטת

כתבוגםהסטודנטיםשלהסאטיריהביטאון
עםהבנה""איומסות.סיפורתשירה,

שלהפקולטהדיקאןאתהניעההמשטרה
האוניברסיטהאתלעזובלבקשוגאדיס

נעשהוגאדיס-1945בהיההדברהמיוחסת.

את'ניר-יורקד',השבועוןשלבודק-עובדות
ברווזוויליאםגינזברג,אלןעםבילהזמנו
וברוחה"ביטניקים",ראשיקרואק,וג'ק

סביבהרפתקאותגאדיסלהיוה"ביט"
בקוסטהלמורדיםעזרהשארביןהעולם.
מלחמתבימיהממשלהנגדלהילחםריקה

מדינה.באותהשהתנהלההאזרחים
ניפצההראשוןלספרוהקרירהקבלת-פנים

להתפרנסלגאדיסשחיתהתקווהכל
הבאותהשניםחמש-עשרהבמרוצתמספרות.

לרבותעיסוקיםשלמשורהגאדיסהתפרנס
כתיבתתרופות,לייצורלחברהפרסומת
בשבילנאומיםוכתיבתלצבאתסריטים

חייאלחזרלאהואבכירים.מנהלי-חברות
כתב-העתכאשר ,-1970באלאהספרות
לקטעינעשהשלימיםמהפרסםוביו''דאטון

במלההפותחהרומן : ",.ד 'ג"שלהפתיחה
חברות-שלאמריקהעלסאטירההוא"כסף"

אחת-בןפיקחנערהואגיבורוהעסקים.

מניהכיתתומחבריבמרמההמוציאעשרה

בונהמהרהועדכלשהועסקשלאחת
כבירה.פיננסיתאימפריה

בןהרומןשלביותרהרדיקליההיבטאבל
בלעדיהכמעטשימושוהואהעמודים 700

להניעכדיהתודעהזרםעלמושתתבדיאלוג
לסימןנעשהזהדברבמסלולו.הסיפוראת

שאינםקולותשלמבולשלו'ההיכר
פיסוק.בסימניולאבמדכאותלאמסתייעים

שלתחילתולצייןכדיבמקףהשתמשגאדיס
ההבחנהאתהקוראבידיידהרתאךדיאלוג,

המדבר.מיהו

הלאומי",הספרב"פרסזכההרומןכאמור'
השלישי'לרומןגםהוענקהזההפרס

1 ='i\ 
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פרס , 1946זעירה,לילהמוסיקתסאנינג,יאהדורות

זוהי ,-1994בשיצא ,עצמו"משל"הילולה
האמריקאית.המשפטמערכתעלסאטירה

הגאונים""מענקאתגםקיבלזובהזדמנות
מקבליולהמאפשרמקארתור'קרןשל

בליהיוצרתלעבודתםשניםבמשךלהתמסר
פרנסה.דאגת

כתיבתאתגאדיססייםהאחרונותבשנים

הנדרשהרומן .פעור""בפההאחרון'ספרו

אמור '"ד.ב"ג'מוזכרתעליושהעבודהלספר
הנויהספרים-·הוצאתעל-ידילהתפרסם

הוצאתותאריךנקבעלאעדייןאךהולט,
לאור.

לקב"הגםמקום

הקרויאמריקה,ביתלהמוניהאהבהבסיפור
תמידמסיימתהגיבורה"רומנסה",כאן

אבלאלמוני.אופלונישלבזרועותיו
הזה,הסוגמןויותריותררביםבספרים

"רומןחוטםבעקימתמכניםהטעםשאניני

במהדורותנפוציםהםאללי'-למשרתות"
היצירותמרוביותרהרבהגדולות

לרכשםואפשרוהאיכותיותהאמנותיות
מקוםיש-ובבתי-המרקחתבסופרמרקטים

שבחבורה.השלישיאתגםלחבק
עולם.שלריבונומיהו?
ג'ייןמאתשבאהבה"רכ'הסיכוןקטעלכםהנה

ונלכדהבמארקהתבוננה"היאפרט:
יהיו ...לבותשומתשלובכנותבישירות

הדרךאםעלהאורביםהדרקוניםיהיואשר
היאלימינה,מארקועםהשםבעזרתלהבא,
להתחיל,"מוכנה

באחתהשיאאפיזודתנחתמתכך

ואם .אורשראוהאחרונותה"רומנסות"

מיןבתיאורימשופעתהממוצעתה"רומנסה"

בספרהריקרועות,ובחולצות-נשיםגדושים
ובלייראהבלבחזקתהואזהכלשלפנינו'

ספריבשארולאהזהבספרלאיימצא.
שמו"להשראה",עם"אהבההסדרה

שםנעשה"הארלקין"הוצאת"הרומנסות",
החל-סיפורי-אהבהשלזהלסוגנרדף
אהבהסיפוריהםאלההשוק.אתבהםלהציף
נמניםשורותיועםאשרהנוצרי'שהימין

האגףאתהמהוויםפונדמנטליסטיםאותם
הרפובליקאיתגחהמפלשלהריאקציוני

שאיןמפניבברכהאותםמקדםותומכיה,

"ערכיאתמכבדיםוהם"לכלוך"בהם
חדלש"הארלקין"חלילה,לאהמשפחה".
ומנסות""הרמרכולתו'עיקראתמלפרסם
והחולצותהכבדותהנשימותשבהןהרגילות,
אפשראםאבליסוד-מ~סד'הןהקרועות
לא?מדועהיתרה","הנשמהמןגםלהרוויח

מו"לותקיעבשארגםכך'"הארלקין"ואם
חלקם.ייגרעלא"הרומנסות"

ותיקותקוראותרבות,שנשיםסבורה"אני

t-בעמ'המשךt-42 
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ןתיזל סומע

ארועיםספרים,מוספים,

בעינייםברקעםלקום

לאחרלוודאי'קרוביופיע,זהמדור
לקוםיהיהאפשרכימקווהאניהבחירות.

תקווהועםבעינייםברקעםהמחרתביום

נותרנכתבותאלהששורותבשעהבלב.
למטההצעתי(אותוהזההדימויכילקוות

למציאותיהיהאחת>ישראלשלההסברה
חושךהיאהחלופהבמאי.בשבעה-עשר

בעיניים.

 ) 2 (נבדלתנשיתמיניות

 ) 1 (המיגורשל<המתגבהת>הגדר

מההאםכך:אשאלהמטאפורהלתפארת
ביןההבדליםג'נדר'<לימודיגדרמישקרוי

מגביהיםאינםזה>בכללופמיניזםהמינים,
ביקשואותהלנשיםגבריםשביןהגדראת

התוצאה,זולאכלוםמלכתחילה?להרוס
כיפסקאשר ,גלילינירמבג"צלכאורה,

ת 1מפקדביןשבהסכמהיחסיםגםמעתה

האמנם ?מיניתלהטרדהייחשבולפקו;ךה
אתהמוביליםאירגוניםאותםייחלולכך

המינים?ביןלשיוויוןהמאבק
לאובוודאיבהיסטוריהראשונהפעםזואין

תוצאותמשיגותטובותשכוונותאחרונה,

נסתיימולשחרורמאבקיםמעטלאהפוכות.
יכוליםאנובאמתהאםחדש.מסוגבעריצות

הליברליזם-הרדיקליכיגמורבביטחוןלומר
אויבוולאמלאניצחוןכאןשנחלהוא

 ,הפונדמנטליזם-השמרניכלומרהמסתווה,
הריהמינים?ביןהיחסיםאתלאחורהמסיג

שלביטולםבמקוםלפחות,עיןלמראית
היחסיםעלעתההוטלוחופש,ויתראיסורים

פחותשתוצאתםחדשים,סייגיםהמיניםבין

טקטיקותויותרלבוגילויספונטניות
לרעלה,גםלהחזירנוהעשויותחשדניות,

שלכסמלהגמורה,ולהפרדההבוכריתלפאה
 •דופיללאמוסריתהתנהגות

עלקלינטוןהנשיאשלההדחהבמשפטוכמו
מיהםבוודאותלדעתאפשראידומה,רקע

מההזאת,בפרשההרעיםומיהםהטובים

בנושא.ערכיםבלבולעלמכליותרשמעיד

קצהרקוזהומשפטית,איננהבאמתהשאלה
נשיםגבריםשיחסידומהשלה.הקרחון
אדםכבנילאוכנשים,כגבריםבכלל'

נוקהשלבמצבנמצאיםממינם,מנוטרלים
האתיבתחוםלפחותגמורה.ומכדלקה

רבה,המבוכההמעשי>גם<ואוליוהתיאורטי
חוברתעצום.הידעואיגדול'הבלבול
 1999חורף 6מס'<גיליוןהאחרונה'רסלינג'

כבימיני>יצחקצבעוני,עידןעורכים:

תרגוםאתמביאהנשיותלנשים/המוקדשת
לוסשל ,למדאניכךהחשוב,מאמרה

לחוברתהנספחבדףהמוגדרת-איריגאריי
פוסט-פסיכואנאליטיקאיתכפילוסופית,
שלהבולטותמהדוברותוכאחתלאקאניאנית

שאינוזה"מין-רדיקליהפוסטהפמיניזם
עלמחדשלחשובקוראאשר ) 1977 (אחד"
אישביןשמבדילמהעל ,גדרומימיןהבדלי
נבדלת,נשיתמיניותולכינוןלאשה,

האנטומיהעלגםהשאר'ביןהמבוססת,
המינים.שנישלהמיןאברישלהשונה

אתבחריפותהמבקרהמאמר'מן

שלהמונוליטית"הגברית"הפאלוצנטריות
בעיקראחראילההמערבית,התרבות
המיניותכיהרושםעולהפרויד'זיגמונד
מזוזושונותכל-כךהןוהגבריתהנשית
התמיםשהקוראעד ,ויעודןכיהןצר ,במהותן

מפגשעודבכללייתכןאמנםאםתוהה
אליםשאיננומפגשלנשים,גבריםביןאמיתי
המחברת,לדבריהמתרחש,זהדוגמתוכוחני

כיום?המיניםבין

ראשוןבתרגוםממאמרה,מובאותכמההנה

השמטותתוך ,כבימינייצחקמאתלעברית
להטעים ).ל.ע-שליהן(הסוגרייםוקיצורים

זעזועלחושהעשויהעברי'הקוראאתבהן
שלהן:ראשונהבקריאה ,יותרלאאםקל

קנהדרךתמידנחשבההנשית"המיניות *

פעילותהניגודלפיכךגבריים.מידה
יקיתגרת'/פסיביות'זכריתיתגגגדד

עליה,מדבריםואחריםשפרויד'נקבית',

פרקטיקתפיעלמאליהמובנתנראית
שהדגדגןמכיווןזאתהגברית,המיניות

בעוד ,בולאונןשנעיםזעירכפיןנתפס
מספקשהואהאכסניהבזכותמוערךהנרתיק

הזכרי".המיןלאבר
לעמדהאיןהנאתהועלהאשה"על *

הואחלקהמנת .לומרמהזו(פרוידיאנית>
היאהפין',ו'קנאתהמיןאיברשל'חוסר'
איברלנכסדרךבכלפרויד><לדעתמנסה

לאב-שירותאהבתבאמצעותלעצמהזהמין
 ,לתינוק-פיןתשוקתהבאמצעות ,הבעל

השמוריםתרבותלערכיגישהובאמצעות
בלבד",לזכרים

מזוגמרילשונההנשית"האוטוארוטיות *
נזקקהואבעצמולגעתכדיהגבר.של

האשהשלה.המיןאיבר ,שלוהידלאמצעי:
ב-מ-עצמהנוגעתהיא-עצמה<לעומתו>,

נוגעתהאשהבמתווך.צורךשוםללאעצמה,
עליהלאסורניתןולא ,הזמןכלבעצמה
משתימורכבמינהשאיברמאחר ,כןלעשות
 .בזוזומתמשךבליטוףהנמצאותשפתיים

ללא-שבייםכברהיאבתוכה,כך'
יובןאגב, ,(מכאןלאחדים".התפצלות

אחד.ישאינוזה'מיןמאמרהשםגםלקורא
הפאלוסשל ,אחדשלהיאהגברמיניות
 .ריבוישלהיאהאשהמיניותבעוד ,הזכרי
להלן>.ור~ה

כדיתוךמופרתזו<נשית>"אוטוארוטיות *

שתישלברוטאלישיסועאלימה:פריצה
ההיתקלות ...אונספיןידיעלהשפתיים

 ."מוותתמידמשמעותהלחלוטיןבאחר
בתרבותשניתנההבלעדיתהלב"תשומת *

המדומייןכמהעדמוכיחהלזיקפה,המערבית
זומיניותלנשיות.זר<הפאלוס>בההשולט
המוכתביםלציווייםפרטדברמציעהאינה
 ,ביותרהחזקהזכרים:ביןהתחרותעליזי

 " •••ביותרהארוך ,ביותרההקשיה
הגברי>המבט<בעינימייצגמינה"איבר *

האין-מה-אין-מה-לראות.שלהאימהאת
מכלמסולקמודח,להיותחייבהזה,לראות
בפיסולכברשמתגלהכפיייצוגי'מראה
מוסווה, ,נעדרפשוטהנשיהמיןאיברהיווני.
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"רסלינג")<מעטיפתאיריגארייווס

החריץ".לתוךמופנה
חוסרעלדווקאהאשהמתענגת"אם *

לגעתמינהלאיברהמאפשרהצורה,שלמות
ממנהנמנעתהרי ,בעצמוושובשוב

המעדיפה.ציוויליזציהידיעלזוהתענגות
לצורההניתןהערךפאלו-מורפיזם.

הממלאתהצורהאתהצידהדוחקהמוגדרת
שלה-אחדהנשית.באוטוארוטיותתפקיד
שלהפרדהתוךהמקום,אתממלאהיחיד

עםבמגעהאשהאתהשומרותהשפתיים,

 " ...עצמה
להיש ,מיןאיבראפוא, ,אין"לאשה *

לזיהויניתניםאינםהםאךשניים,לפחות
 .יותרהרבהלהישלמעשה,כאחדים.
יותראףכפולה,לפחותלעולםמיניותה

מרובה".היא ,מכך

מקום.בכלכמעטמיןאיברייש"לאשה *
הגיאוגרפיה ...מקוםבכלכמעטמתענגתהיא
יותרמרובה ,יותרהרבהמגוונתהנאתהשל

ממהיותרומעודנתמורכבתבהבדליה,
 " ...כללבדרךשמדמיינים

הואאליומשתוקקותשהןכל"לפיכך *
 ,יותרתמיד .הכולבעתובהכלום,בדיוק
 ,המיןאיבר-האחדמלבדאחרדברתמיד
להן",מעניקיםשאתם-למשל

שימושערךהיאמסורתיבאופן"האשה *

כלומר ,גבריביןחליפיןערך ,הגברעבור
עלפאליבאופןמסומנותהנשים ...סחורה

זהסימון .סרסוריהן ,בעליהן ,אבותיהןידי

תמידהאשההמיני.בסחרערכןאתקובע

שניביןתחרותילחליפיןמוקדאלאאינה
אדמה".אמאניכוסעלבמאבקכמוגברים,

טקטיות,שביתותלעשותהנשים"על *
כדימספיקזמןלפרקמגבריםעצמןלהרחיק
אהבתאתלגלות ,תשוקתןעללהגןללמוד
מפנימתגוננותבעודןהאחרותהנשים

המעמידותהזכריםשלהרודניותההעדפות
לעצבתחרותית,סחורהשלבמצבאותן

 ,בהןההכרהאתשיתבעחברתימעמדלעצמן
ממצבןלחמוקמנתעללמחייתןלהרוויח
 ,, ...כזונות

רשאיםוהאםמסוגליםהאםמהרהראני
מואשמיםהם(בוכזהטקסטעללהגיבגברים

מותראםהנשיות),נגדחמוריםכהבפשעים

הריייןלעבאחדהרהורלתרוםזאתבכללי
במיוחד ,איריגאריישלהרטוריקהכך:אומר
קצתלימזכירההאחרונים,הסעיפיםבשני

המרקסיסטית.זואתובמושגיה,במונחיה

לשחרורהמאבקעלכךמדבריםהיופעם
הפועלשלוהניכורהניצול ,הדיכוימעמדי.
שימוש","ערךבעלהואגם<שכונההשכיר
זוברטוריקההיוו"סחורה")חליפין""ערך

מיידיתמהפכהשרקהיהשברורזומורים,כה

ואכןהנורא.ממצבואותותגאלוטוטאלית
אבלבעולם,התרחשופרולטאריותמהפכות

הגיעהלאשהישועהברורכברכמדומניהיום
מתהליכיםיותראלאדווקא,מהן

ששיפרובסוציאל-דמוקרטיה,רפורמטוריים
שהמטוטלתמשעראנישיעור.לאיןמצבואת

גבריםויחסידומה,באופןתנועהפמיניסטית

בדו-קיום.אלאבהשמדהיסתיימולאנשים

 ) 3 (יהודיתרוחניתמיניות

ומפתחהזמןכלמגיבכןדווקאאשראחד
הואשונהתיאורטיתפרשנותהרביםבספריו

ליר.צרהמבקשרוטנברג,מרדכיפרופסור
ממקורות;סקסואליתפסיכולוגיתמשנה

(שוקן"היצר"האחרוןבספרוהיהדות.

ה"פסיכולוגיהעלעמודים> 224 , 1999
מקבלהואויצירתיות"מיניותשלהקבלית
העובדתיהתיאוראתדברשלבעיקרו

"הפאלוקרטיתהמציאותבדברהפמיניסטי
גבילתקפהשהיאטועןאולםהגברית",

מיתוסלהואחראי ,בלבדהמערביהעולם
הושפעפרוידשגם ,הניאו-פלאטוניהבריאה

תורתו.בנייןבכלממנו
 ,לדבריועיקריים,בריאהמיתוסישני

פילוסופיותפרדיגמותמשמשים
היווני-"ההאצלה"מיתוסופסיכולוגיות:

(יהודי),הקבלי"הצמצום"ומיתוסנוצרי
"חדירהשלמיתוסהואההאצלהמיתוס

"אגרסרטיביות"משמעויותבעלופליטה",
הבריאהלפיו+אסרטיביות>(אגרסיביות

חד-סטריתבפעולהלהתחילבהכרח"חייבת
"הבריאהלעומתוהצמצוםבמיתוסאלימה".
בתהליךהנוצרתאחדות,שלממצבמתחילה

א'מצמצםהקבליתההשקפהלפידו-סטרי",
מקוםלפנותמנתעלעצמואת<אלוהים>
עמו<עולם/אדם>ל-ב'קיבולכליולהכין

היצירהלמעשהכשותףבהמשךמתאחדהוא
שניהם.של

גרוטנברמתאראלה,בריאהמיתוסימשני
תיאורטייםמודליםשנימשתלשלים ,בהמשך

הפרוידיאניהמודלהתרבות:היווצרותשל
היצר""עידוןעלהמדברהידוע,

המכונה(יהודי>הקבליוהמודל(סובלימציה>:
שהמודלבעוד"יצר-יצירה",הרצףבפיו

מתוךמתהווה ,הגדרתומעצם ,הפרוידיאני

בהכרחהואוסגנונומיני"ודיכוי"תסכול
"יצר-הרצףהרידכאני:"אגרסרטיבי"

אותיותמאותןהנגזרששמוכפייצירה",

האיחודכיצד"מדגים ,עליומעידשורש
יותררחבלאיחודמודלמספקהמיניהגופני

הרוחנית".ל'יצירה'(הפיסי>'היצר'בין
לפיתוחמוקדשיםהספרפרקירובלמעשה

שאחת"יצר-יצירה"שלהזוהמשוואה
(יהודית),רוחנית""מיניותהיאמתוצאותיה

דכאנית,בלתישיוויונית,מיניותזוהי
המיניות<לעומתויצירתיתרומנטית,

תרפויטיפוטנציאלובעלתהפרוידיאנית>
בקיצורבספרו.רוטנברגמדגיםמקצתושאת

בסימןעומדתשאיננהמאחרכי ,נאמר

היא ,גיהפיסיולווהביצועהזיקפה""פולחן
באימפוטנציהבטיפוללסייעעשוייה
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ו~-- :ב,)ו:ו.
לאהדבריםמטבעפסיכולוגית.

המכלולבכלכאןלעסוקנוכל
בדוגמהרקאפוא,ונסתפק,הזה

המציגה ,ממנואחת(ספרותית>

יחסישלהפוכהתמונת-ראי
לרםשמציגהלזונשיםגברים

למעלה.איריגאריי
"המטוטלתהנקראבפרק

ו'האמאהפאטריארכלית
עוסקהמאזנת"היהודיה'

רותפיליפשלבספרורוטנברג
ואומרפורטנוי"של"קובלנתו

השתדלהשהיהדותמאחר ,כישם
"יצר-יצירה"רעיוןאתלהפיץ
אתמדכאשאינו ,יותרהרחב

אתלחבוקשואףאלאהמיניות,
לתוכניוהרוחניהפיסיהממד

ויחידה,אחתכוללתפרדיגמה
'האמאתפקידאתלהביןניתן

לאפורטנוישלברומןהיהודיה'
המיןאתלהחליףשמבקשתכמי

ביאלורידשסבור(כפיבמלים
 )"והיהודים"ארוסהספרמחבר

אתלהרוגאיננהומטרתה
באמצעותבנהשלהמיניות
היהודיה''האמאאלאשליטה,
רוסנברגמרדכילנולסמלעשויהוהגדולההחזקה

אוכלהכוללתאהבה,הזנתכיצד
למיניותמשליםגורםלהוותיכולהומלים,
מצמצםהפסיביהאבאכאשרוזאתפיסית,

"היפוךכיצדבכךומסמלמרצוןצעמו
שיוויונילמודלמקוםמפנההמיניהתפקידים

 ,) 169<עמ'ארוטיים"יחסיםשליותר

קובלנהרוטנברגמעלהבספרומקוםבאותו
(שלכזותופעהמדועותוההמשלופרטית

פסיבי>יהודיואבאדומיננטיתיהודיהאם

מצדמוחלטתכמעטלהתעלמות"זוכה
הקובלנותאתמעלותהןכאשרהפמיניסטיות

השובינסטיהפאטריארכליהקשרנגדשלהן
להיפוךמגיעלאהאםהאוניברסלי?

מהבתורכבודשלמינימוםזהמיניתפקידים
-טיאבתושרפאלמלסשעשוי

 "?פאטריארכלית

שלוהשיוויוניתהרוחניתלמיניותחיזוקים
הבריאהבסיפורגםגרוטבנומוצאהיהדות

פעמיים,מסופרהסיפורכידועוחוה.אדםשל
"זכראחתשלמהכיחידהנבראוהםכיפעם

מהאלוהים,בצלםאותם"בראונקבה
חצאישני"דו-פרצופים",נקראשבקבלה

אדםכיופעםאנדרוגינוס:גםהמכוניםגופים

האשהאחר-כךנבראהומצלעותחילהנברא
נא-כב).ב'בראשיתבז:א'(בראשית

פירושיםהניבההבריאהבסיפורזוסתירה

רוטנברגעליה.לגשרשניסורביםומדרשים
האלכסנדרוניפילוןשלהפירושאתמקבל
דניאלפרופיהציעהמודרניתגירסתושאת

במאמרוהידועים>המיגור(מחוקריבויארין

בפרקהראשוןאדםלפיו rהכפולה""הבריאה
קיומהאשר ,לחלוטיןרוחניתישותהואא'

ואילוכאחת:ונקביזכריהואגשמיהבלתי
שמצלעוויצריגשמיאדםהואב'בפרק
הגירסאותשתיאולםהאשה,נבנית

זובפרשנותאחת.ובכפיפהיחדמתקיימות

שלהדו-ממדיהרעיוןאתרוטנברגרואה
"המיניותושלהרוחבית""המיניות

אנדרוגיניתמתפיסההנגזריםהשיוויונית"

והרביה.הבריאהשל
המצבלתיקוןמרשםלרוטנברגישלסיכום,
הקשה:המיגדרי

מעציםההאצלתיהפאלוקרטיהמצב"אם *
לצמצםישהזכרית,האימפוטנציהמצבאת

מיניותהתובעיםהלחציםאתכלראשית
רעיוןהרחבתבאמצעותזיקפתית,פיסית

הרוחנית".המיניות

התסכולשלנמנעתהבלתיהתוצאה"אם *
הזכרית,בפאטריארכליותהגלום ,המיני

הגברייםהפיצויאופניבהעצמתמתבטאת

ישוגופנית,מילוליתבאלימותהמשתקפים
 " ...היהודיההאמאאידיאלאתלהפיץ

מיניתהטרדהשלמתרחבותמגמות"אם *
האפשרויותאתמצמצמותגבריםמצד

אתלהפחיתישהמינים,ביןלמפגשים
ולהרחיבההדדית,האגרסרטיביתהאלימות

 ] ... [רכיםפלירטיםשלהרומנטיהז'אנראת
לאמקרהבכלזכריתלפאלוקרטיההתרופה
למימוששכנגדביטויבדרכיתימצא

<עמ'רגשות"נטולתנשיותשלביסרטיאגר
181 (. 

אתפיזרולאאלהדבריםשגםחוששאני

הםאםבטוחואיניהמינים,ביןהקרבערפל
המיגור.שלהגדרפניעלמגשרים
ואל-שאפישבתאינישואי

"לוטםמשעשעוגםיפהבשירשבתאיאחרון
'הארץ'פסח,(מוסףאל-שאפי"עבד

לנכדולוטם, ,בתואתלהשיאמציע ) 31,3,99
אל-עבדחייזרמעזההפלסטיניהמנהיגשל

הומאנייםלכאורההשירייםהנימוקיםשאפי.
לב:ומשובבי

אופקבלילאהבה,מרחבבלימת"הלב
שמעבראלהאתלאהוביוצאלבי ] ...מוסרי;[

חצישאנימרגישאניבלעדיהם 1 ] ••• [ 1לגדר
 " ...אדם

רקולא ,המוסריהאופקהואהאהבהאופק
עיקרהכלאלאגבולות,יודעתאינהשהאהבה

בניביןמלאכותייםגבולותבחצייתהוא
בהמשך:שנאמרכפיהאדם

קפולט/בתויוליה ,מונטגיובןהיה"רומיאו
בן-גוריון;שללא ,שקספירשלתלמידוואני
חידדשללנכדותינשאבתיאםאשמחלכן
 " ...אל-שאפיעבד

אומרוגםמשלאלאאינוזהשכליודעשבתאי
אתשעושהמהזהדווקאאבל ,בשירזאת

לעקרוני:העניין

/אניפיוטיתחרותשמתוךסרקרעיוןזה"אין

 ".בתישלבערוותהגורלנואתמפקיד

על ,ביולוגיפתרוןעליהבומשליךשבתאי
נישואיםעלכלומרבתו",של"ערוותה
שלהםאתשיעשוטבעיריבויועלמעורבים

המיןשלאחדותלמעיןהימיםבאחריתויביאו
אתמאחהקדושהשחתונהעד .. ,"האנושי

היקום":שסעי

שמלהלבתי;יושיטמעזההערביהחתן ... "
ממארתשנגאלההארץארוגהשעליה

בשווהששייכתהשלמהארצנוהאפרטהייד;
אתפניהמעליסירהואואזילידיה;לכל

 ,לאשתיהיית'כעת /לה:ויאמרהצעיף,
שאפי'",אלעבדלוטם

מחזירותזהמשירהמשתמעותהמסקנות

בבל:מגדלשלהקדוםלסיפורעדאותנו
ודבריםאחת"שפהממצדדיהואשבתאי

בלתיאוניברסליתאנושותמחסידיאחדים",
לפניהפלגה,לדורשקדמהזופרטיקולרית,

עדהארסכבישלשפתםאתבללשאלוהים
אולם .רעהושפתאתאישעודהבינושלא

האבולציוניהפתרוןזההיה ,התבררבדיעבד
 ,ולשוןאומהשבעיםנוצרובעקבותיו ,הנכון
לפניעוד ,לכןמרהיב.ואנושיתרבותיריבוי
העקרוניתהשאלהנשאלתאחרת,שאלהכל
(אנגלו-אחת""שפהשלכזאתאנושותאם
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קולה(קוקהאחדים"ו"דבריםאמריקנית>
והאםרצויה?בכללהיאבימינו>והמבורגר

שלו'הרישאאתסותרתשירושלהסיפאאין
בתחילתו'לנואומרהואלהתקדם,שהרי
"שמעברהאחראלהליכהידיעלרקאפשר

יתקייםלאהעצמי'אוזה,אחר(אולםגדר"ל
עמו),התמזגותלאחר

הואלדבריו'שבתאי'יותר'ממוקדובאופן
בן-גוריון'מתלמידילאשקספיר'מתלמידי

איננוגםאלאציוני'שאיננורקלאכלומר
לאואפילוהיהודי'לעםעצמיתבהגדרהחפץ

כוללהתבוללות,מבחינתו .שלונפרדבקיום
גם(ואוליולשוניתתרבותיתהתבוללות

אתכותבהואבההעבריתהשפהעלויתור
הקלסיקהאתאליהגםומתרזהשירו

מעשית,מבחינהמועדף.פתרוןהיאהיוונית>

היהודיהמיעוטאםהתוצאהתהיהבוודאיזו

כמקרהולאכעיקרוןיאמץ'התיכוןבמזרח
עםתערובתנישואישלהפתרוןאתפרטי'
ירדני'פלסטיני'שהוא(ביןהערביהרוב
 .בשירוהמוצעוסורי)מצרי

מסתתרות,הזהנאיביהקצתהשירמאחורי

שהואמשקלכבדותשאלותמעטלאאפוא,
אופיינית.מחשבתיתבקלילותמעליהןמדלג
חידדשלנכדוהאםהשאלההיאמהןאחת
שקספיר?מתלמידיהואגםשאפיאלעבד
 ?הלאומיתהשקפתועלויתרהואהאם

לאהכריזבשארהכעזמינאורליברל(אפילו
בכך'')בושואינוערבי"לאומןהואכימכבר
שבתאילוטםאתלשאתמוכןהואוהאם
אותהולבלועלבעולמנתעלשלאלאשה
תרבותה?ואת

בעילהשלהזומהסמליותמתעלםהייתיולא
בנואתכאןמציעאינושבתאישכןובעלות,
בלבד.להיפראלאאל-שאפי,שללנכדתו

יהאמיתהסיפור-בשארהמועמדות

אחדבמקוםרק .ענייןבאותולענייןונזעניין
מדועבאמתאינטליגנטיתפרשנותקראתי
שלמועמדותולהצגתערפאתיאסרמתנגד

 .ישראלממשלתלראשותבשארהעזמיח"כ
רודפיאךשהםהפוליטיים,הפרשניםרוב

ערפאתכיוטענושבווכותרות,סנסציות

שמאחוששהואוכיברקשלבנצחונוחפץ
מסיכוייותגרעבשארהשלמועמדותוהצגת
שכחו'לאזולטענהבהמשך .יצחוןכבלזכות
"כלוםומתחסדצדקניבטוןלהוסיףכמובן'

במערכתהיו"רשלהתערבותבכךאין
בישראל?!"הבחירות

שאומרים.כמוזבובים'ולאדובים'לאובכן
עזמימרגיז''למהשכותרתובמאמרלעומתם,
רובינשטייןדניכותבערפאת"אתבשארה

עוררבשארהעזמי"חב :) 5,4,99('הארץ'

קודםעודואנשיוערפאתיאסראצלרברוגז
ממשלתלראשותמועמדותואתשהגיש
פעםבכלכעסוהפלסטיניתבהנהגהישראל.

צריכהשישראלכךעלדיברשבשארה

ולאאזרחיהכללכמדינתעצמהלהגדיר
אתכשהעלהגםכךהיהודי:העםכמדינת

סיסמאותישראל.לערבייהאוטונומיהרעיון
המדיניתלדרךבניגודעומדותאלה

מדינותשתיהקמתהגורסתהפלסטינית
להיותתחדלישראלאםשכןהעמים.לשני

הבסיסמאדייחלשהיהודי'העםמדינת
ערביתמדינהלהקמתערפאתלתביעת

ישראל",לצדפלסטינית
הפלסטיניבצדשדווקאמסתברמאוד.מעניין
נימוקיםשלמשקלםאתלהעריךיודעים

לדברשעובריםלפניעודאינטלקטואליים
לאחוזאפשראיובאמת,הפוליטיים.אלהעל
שמדבריםאוקצותיו:בשניהמקלאתכאן
באמתהיאואזעמים,לשניאחתמדינהעל

קהילהכל<כאשראזרחיה'כלל'מדינת
שכנתהבצדהתרבותייםחייהאתמקיימת

אומשותפים>:שלטוןמוסדותשלבמסגרת
אבלעמים.לשנימדינותשתיעלשמדברים

אזרחיה'כלל'מדינתעלגםלדבראפשראי
עלגםואחד'מצדישראל>בתמדי(היא

חוסרשני.מצדלצדה,פלסטינית''מדינה
בעצם:האומר-כזהבהסדרהסימטריה

עדבולסכההוא-שלי"ושלישלי'"שלך
ממנו.חוששתהפלסטיניתהרשותשדווקא

בשארהאתשומעאנישכאשרמודהאני

יודעאינניאזרחיה'כלל'מדינתעלמדבר
מדינהמתכוון'הואאליוהכוללהפתרוןמהו
 ?נפרדותמדינותשתיאועמים,לשניאחת

מהמכריע,הואכאמור'השניים,ביןההבדל
בולאחוזמסוימיםלישראליםמפריעשאינו
אתתוםעדלבררמבליגםידיהם,בשתי
ישראלמהגדרתכברשייפטרוובלבדפשרו'

יהודית.כמדינה

<ולבכות>לצחוק

שלמאמרלמקראכךכלצחקתילאמעולם
קריאתבעתשצחקתיכפיספרות,ביקורת

ללשוןהחוגראשפלורנסין'משהשלמאמרו
"מילוןעלתל-אביבבאוניברסיטתעברית
מילון("כתיבתכרכיםבשבעההחדשספיר"
שפורסםצריכה")היאולימודהיא,תורה
 ,) 14.4.99 ('הארץ'של'ספרים'במוסף

נדלגבאמת,משעשעבמאמרשמדוברכיוון
(שיטתהחמורההעקרוניתהביקורתעל

מזה>זההפעליםבנייניאתהקורעתההווה
מנקד(לאהארוכההליקוייםרשימתועל

הספרותכלמקורות,מצייןלאמובאות,
לאחסרה,ימינוועדמההשכלההעברית

ועודו'דיבורי''עממי''מליצי',ביןמבחין
ישרונעבורהחדש,המילוןעללושישועוד>
 :דוגמאותלכמה
מילוןשל-פלורנסיןכותב-שעורכיוחבל
שורשיםשלמקיומםהתעלמוספיר

בצורתם,שוויםשורשיםכלומרהומונימיים,
למשל,וכך,ובמשמעותם.במוצאםשוניםאך

שלשורשןהוא"ערב"כילקוראסיפרו

"תערובת","מערב",וביניהןמליםכשלושים
במוצאןמזוזוהרחוקות 11כרת"ער

ספירמשכילאמנםלעתיםובמשמעותן.
ושוניצורהשוויערכיםביןלהבדיל

במלהכךאחרת.בדרךטועהאךמשמעות,
- 2אבבהורים":"הזכרהוא- 1אב :"בא"

אומר-רקחבלמהחודש"."שםהוא
ו"חמישה-באב""תשעהשאת-פלורנסין

"הזכרשלמשנהכערכירשמובאב"עשר
בהורים".

מתהדרפלורנסין'ממשיךספיר'מילון
הרבהלעזבזכותוזאת'אנציקלופדי'בתואר

ערכיו.אלף-220מנכבדנתחהתופסשבו
כמואקזוטייםמקומותבולמצואנוכל

שבניו-רואפו"הגעשו"הרשבהודו"גואה"

כברתרגליומתחתנשמטהזהכנגדזילנד'
"שומרון".ששמהידייםרחבתארץ

הםיותרעודרביםכימצייןפלורנסין
הרפוfiא,מתחומיהלועזייםהמונחים
המפורטיםאףאשרוהזואולוגיה,הבוטניקה
מקוםלהניחכדיעליהםמוותריםשבמילונים
לדבריו' •בולהתגדרמקצועייםלמילונים

"היפוכריס",כמומונחיםבהבאתנזקאין

"סימפנופלססיקה","טומומניה","הרינגיה",
מכךהרווחאבל"כריסופילום""יולידס",

עליהםלדעתשירצהמישכןבספק,מוטל
במהיסתפקולאמקצועילמילוןילךבאמת
 •ספירבמילוןעליהםשנאמר
מפתיעהפלורנטין'מצייןהרב,הלעזנוכח

שכיחהממשמעותספירמילוןשלהתעלמותו
כ"מייצג"אולטימטיבי"האופנתיתהמילהשל
הניתנתביותרהגבוהההתחכוםדרגתאת

עלמעידהואכשבהקדמהבעיקרלהשגה".
מהפכני'חדש,"מילוןרקלאשהואעצמו

"אולטימטיבי"גםאלאועדכני"סמכותי
כאמור).בו'החסרה(משמעות

הבאההדוגמההיאקומיתמבחינההשיאאבל
כנף","בעלאינו"אבור"המאמר:שמביא
שאפשרכפיכנפיים,בעלאלאעוף,כלומר
"נולדנו-עצמוספירשלהמובאהמןללמוד
שהפסוקמצייןספיראגבוכנופים".אבודים

אולםימי-הביניים",ב"ספרותמקורוהזה
כצורתוממשאותומביאאבן-שושןמילון
שלוםש.המשוררשלבשירואותושקראכפי

פלורנטין:כךעלואומר .-1904בשנולד
נטלשספירהדעתעללהעלותמסרב"אני

ושספירבמקור'בצעמובדקולאמאבן-שושן
 '' ...הבינייםבימיחישלוםש.כיסבור
ארציהדבהוצאתספירמילוןעלמאמרואת

'המילוןזהכיצאתועםהכריזה(שהפרסומת
לאדלת')למ-עצוראבן-שושןאתשיהפוך
לקורא:עצותבשלושלסכםפלורנטיןנרתע
תיפרדאל ,ספירמילוןאתידיךבשתי"דחה

שאמעט,לאמהםשלמדתהישניםממילוניך
הזכירספירהעתיד'מילוןאלבתקווהעיניך

נחוץ".הואכמהלך
 1200שמחירולמילוןכזאתהמלצהספק,אין

כלל.מצחיקהאיננהבמאמר'כמצויןשקלים,

• 
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גריזקתי
גלצדדניאלהמאנגלית:

אויקרחפץוחטיפתבלהבותהעולהביתזיבת-- ...בם
שגרתיותוהבלתיהחושפותמהחוויותהןמקרי
האםלוקח?הייתאתהמהאדם.בחייביותר
בבטחהלקבלעשוישאתהערכיתהחלטה

בזמןהאמיתיתלהתנהגותךבמקצתולומתקרבת
החלטותיך?עלהבריחהותנאיהזמןמגבלותישפיעוכיצדמשבר?

פריווילגיההיאהחלטותלקבלהיכולתכילהבנהאחר-כךתגיעהאם
מכובדהלו,פרידריךאמילשלי,סבא-1938במיוחדים?לזמנים
אוכסףזהב,עמולקחלאברלין'שלמהבורסהחלקיבאופןשפרש
במקוםמהמדינה.להוציאמאשריםהיולאממילאשהנאציםמניות,

במנוסהכשברחמשפחהתמונותשלאלבומיםלקחתבחרהואזאת
המתקרבת.מהשריפה

בלוונוורת',המוקדמותילדותיבשנות ,-1944בסיטיבקנזסנולדתי
אחר-בשבתותהלו'ארנסטזיגפרידאבי'עםלשבתנהגתיקנזס,

בזהירותמדפדפיםהיינושבאלבומים.בתמונותולהביטהצהריים
האלבומיםכריכותביןלהבחיןהצלחתיסיפורים.מספרהיהואבא

מתקופתתמונותבעיקרהכילאדוםמעורהעבההכרךהשונות:
כללהקשההשחורהבכריכההאלבוםאבא:שלהמוקדמתהילדות
ופיקניקיםממסיבות-גןתצלומיםמירוץ:סירותשלתמונותבעיקר

באלבומיםשיהיוסבירהיה-סוסיםעלורכיבהסקיהים,חוףעל
האחרים.

 1906השניםביןברליןאתתיארהמשפחהבאלבומיהתמונותעולם

נפטרהכשאמוהשלושיםשנותאמצעועדנולד'כשאבאלערך'
ומהסיפוריםמהתמונותהרבההברית.לארצותברחוהואבברלין
פרידהאשתואמיל'סביעלסיפוריםכגוןעליזים,היואותןשליוו
באוקיינוס,נוסעיםבספינת ,לערך 1911בשנת ,ידגפרוזיובנם

גםהיולביןבין .סיטיבקנזספרידהשלמשפחתהאצללבקרבדרכם
רגלהאתהמנענעתיפהפיהצעירהבחורהשלתמונהישנהסיוטים.

באופןגזורהחלקהבלונדינישערהפרובוקטיבי:באופןהחוףעל
יהודיהחיתהשלאלמרותמהרגיל.יותרחושףשלההיםובגדצעקני

היאאותה.צילםשאבאלאחרשניםמספרהנאציםידיעלנרצחההיא
המתואריםהחייםישירות.שאלותמדייותרושאלהכעיתונאיתעבדה

מושך.נותראבאשלהעברעולםאךבאלימות,הסתיימובאלבומים
שהוגשהייןבקבוקיעלבבירורנראותרוטשילד""לפיטשלתוירת

ונהניםהיטבלבושיםמושכים,נראיםאנשיםהסיפון.עלבפיקניק
מהחיים.

קטנהעירקנזס,בלוונוורת',שלנוזהכמומלוכלךבאזורחיולאהם
סוהרביתשלמשכנו ,סיטילקנזסמצפוןק"מ 45שלבמרחק

ניתןהחמישים,שנותבתחילתזאת,לעומתצבאי.ובסיסממשלתי
רווחהעלשהעידוגדוליםבתיםבעיראחריםבאזוריםלראותהיה

 , North Broadwayהספרלביתשהלכוילדיםושגשוג.
במקרהכחולצווארוןעובדישלבניהםהיושלי'העממיהספרבית

קטנהלילדהשאבזוכרתאניסוהרים.לרובהיואבותיהםהטוב.
לביתשהלךילדזוכרתואנימשאית.נהגהיההואבתאונה.נהרג
חיתהלאעדייןקרועים.ובסנדליםגרבייםללאבשלג,הספר

עלובמשלהם,ספרביתהיהלשחורים •בבתי-הספראינטגרציה
הקהילה •הספרבביתהיחידההיהודיתהילדההייתי •יותרעוד

העשיריותר'החדשבאזורספרלבתישהלכוילדיםגידלההיהודית
הותרהלאהתבגרותיבשנות •העירשלהדרומיבחלקיותר'

שלנבוכהידידהלוונוורת.ישלקלאבלקנטריהכניסהליהודים
בחברהכחברהלהצטרףלאמיהזמנתהאתלבטלנאלצהאמי

עםלהימנותהותרלאשליהודיםלהכשנודעהמקומית,ההיסטורית
לקרוא>,בשבילמספיקגדולה<אךצעירהדיאזהייתיחבריה.

סיטי:בקנזסגדולמרקחתביתשלזכוכיתדלתעלשלטכשראיתי
כך'כלקטנההייתירצועה'.'עםרקוליהודיםלכלבים"כניסה
הדבר.כןשלאלילהסבירונאלצובבדיחהשמדוברחשבתי

בשנותאמריקהשלהתיכוןהמערבמשיגותחלקחיתהאנטישמיות
אוליהובן'גםהואאבלבמשפחתיכעסעוררהדברהחמישים.

זוכרתאניטריוויאלי.דינראההואשלהםהגרמניתלחוויהבהקשר
היהלעזאזל'שעירצריכהחברהשכלמאחרכימסביראבאאת

שלהכלכליהמצבשחורים.גםכאןשהיומזלהאמריקאיםליהודים
לאפעםאףאךלכיתה,חבןישלמזהבהרבהטובהיהמשפחתי
בעודבחסכנות.וחיינובמיוחד"טוב"במצבשאנחנוהרגשנו

אמאאותנטיים,מזרחייםהיועץ,הספףןהקטןבביתנושהשטיחים

או , J.C. Pennyב-בלוונוורת'במבצעשהיושמלותרקקנתה
<למרותיהודיתשבבעלותהקטנותהבגדיםמחנויותבאחתאולי

וכןמכך>כתוצאהלעלותשעלוליםהרכילותמדבריהחשש
במרתף.סבוןמייצרתחיתהסבתא •סיטיבקנזסכלליותבמכירות
ומכינההרינגשלקטנהעץחביתקונהאמאחיתההחורףבאמצע

כתוצאה •מיוחדמעדןנחשבהמהןאחתשכל;ךרינג,מנותמגוון
היום,רבים.ימיםבמשךדגשלרעריחאמאשלמיד~העלהמכך

הכתיבומההכלכלימצבנוהיהמהמושגליאיןמבוגר'כאדם
חיתההכוללתהמשותפתההכנסהבעוד .התנהגותנואתבאמת
הריבלוונוורת',אחרותיהודיותמשפחותשללזודומהדיכנראה
מוחלטניגודהיהאמצעיםמחוסרכנראהשנבעשלנוהחייםאורח
מתמונותאלינוהנשקפיםולעמיתיהבברליןהלזמשפחתשללזה

האלבומים.

שםעלהציבוריתהספדיהספרים.חנותחיתהלאבלוונוורת'
Andrew Carneige כלספריםשישהעדלקחתלקוראיהאפשרה

ספריםלשאולהורשולאשתים-עשרהלגילמתחתוילדיםפעם
תוכניותמתכננותהיינוואניאמאבספריה.המבוגריםמאזור
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אתואשאלארבעה,אקחואנישמונה,להוציאיכולה"אתמסובכות:
מביתילדיםפגשתילאבספריהשלי",המבוגרבכרטיסספריך
מהאחרים.שונותהיינוואניאמאבהוריהם.לאגם ,הספר

הדוקטורטבממשלה.הועסקלכיתה,חברישלאביהםגםכמואבא,
שלוהניסיוןושנות Friedrich Wilhelmמאוניברסיטתבכלכלהשלו

שאיפהעםהתמזגובברליןיוקרתיבבנקמטבע-זרמחלקתכראש
אותווהובילוממשלתואתלשרתחדשאמריקאישלפטריוטית

לאחתלהתגייסניסההואמס-ההכנסה.במשרדימיוחדכסוכןלעבוד
אךהשביח,העולםמלחמתבזמןהאמריקאיבצבאהקרביותהיחידות

לארצות-הבריתלראשונהכשהגיעזאת.אפשרלאבריאותומצב
בקנזסלהשקעותבבנקלעבודהלהתקבלניסההוא , 1936בסביבות

שלמשכורתהרויחהואבאמריקההגדולהכלכליהמשברבזמן .סיטי
ולהביאואביואתלהצילכדיכסףחסךומתוכהלשבוע.דולרים 15

עירערובכךכסףלחסוךמנתעלעצמואתהרעיבממשהואלארה"ב.
והנאציםבברליןמפוארתבדירהעתבאותהישבאביו .בריאותואת
לאמריקה.נסיעהכרטיסלקנותאפילולואפשרולא

למקוםמעירנובאוטובוסכשעהיוםיוםנוסעהיההלז"זיג"אבי
עםועלובקטןמגוריםברחובזהבביתגרהואסיטי.בקנזסעבודתו
 •בתו ,ואיתיגולדמוןטופלוקייטחמותו ,הלזגולדמוןלינטאשתו

 ,בעירנוהיהודיותהמשפחותעשרהחמששלרובןכמו ,אמימשפחת
שהפכורוכליםשלכמשפחההתשע-עשרהבמאהעודלשםהגיעה

שישכמקוםאזנראתהלוונוורת'המרכזי.ברחובלסוחריםאחר-כך
ולסנטסיטילקנזסבמקבילוצומחת,ההולכתקטנהעיר ,עתידלו

קנזסצמחהדבר,שלבסופוהמיסורי.נהרשלהשנימעברוג'וזף,
 ,המיסורינהרגדותשעלהקטנותהעריםשארמכליותרסיטי

היוטופלולקייטמוזנח.במקוםעזוביםלוונוורת'יהודיאתוהותירה
אחתמשפחה ,באזורהתגוררוועדייןנישאומהםשנייםאחים,חמישה

דכאסבתאוהאהובה,הקשישהאמםג'וזף.בסנטוהשביחבלוונורת'
שנפטרה,עדאחרבןאצלפעםבכלהתגוררה ,טופלומרישלי

מאזורהונגריה,ממערבבמקורהיאטופלומשפחתשש.כבתבהיותי
יהודית-מביתהגרוינה.דרךהבריתלארצותיעהוחג ,גרמניתברדו

גרמנית.שדיברוחשבוהםאבלעבריות,במליםשזורהחיתהשלהם
שלהזאתה"גרמנית"מןקשותסבלוהברלינאיםשליוסבאאבא

להםעזרהה"משותפת"השפהאוליאבלהאמריקאים.קרוביהם
 .אמישלבמשפחתהלהתאקלם

בבית,הרי ,מאודושונהזרהבוודאינראיתיהספרשבביתבעוד

ומפונקת,אהובהיחידה,בתהייתיחגיגיות,ארוחותבזמןבמיוחד

ודודותם·דו,יובכללםהעמידהבגילאנשיםשלמורחבתבמשפחה
המבוגריםהאנשיםשלהחייםבקוריתקועההייתייותר.מבוגרים

 .מביתנומטרכמאהגרוואשתואמימצדסבתישלהאח .הללו
לימדאבא ,ולופדלשללביתםהולכיםוהיינוקטנה,דיכשהייתי

במדרכה,התחככונעליסוליותאםשצריך","כמוללכתאיךאותי
הצליליםאתורקאךמשמיעהכשאניצעדיעללחזורנאלצתי
אתלהכריחרוצהכשאניהיום,עדבמדרכה.הנעלייםמגעשלהחדים
מצעידהיהאביבולקצבבראשימקשיבהאני ,יותרמהרללכתעצמי
כשהייתי . links / rechts-ימיןשמאל;קדימה:הקטנהבתואת

פדלדודהשללביתההלימודיםאחריללכתנהגתי ,'הבכיתה
שהיאידעאחדשאףמבלישכבה,שהיאבזמןבגב,מסג'להלעשות
מרבעצמועלנטלאבינפטרה,פדלכשהדודהאנושה.סרטןחולת

ונהניתיהופתעתיולישבעה',ללוויההסידוריםבאירגוןהאחריות
במשפחה.עבורושגרתילאתפקידממלאאביאתלראות

אלאלברליןקשורהיהשלאהדרשלמיתוסהיהגולדמוןבמשפחת
בןבהיותולבמהתקףשנפטרבלוונוורת',סוחר ,אמישללאביה

 .בברלין ,אביאם ,הלזפרידהגםנפטרהשנהבאותהבערךחמישים.
היהכאשראידיאלית.תקופהכעלהעברעלעכשיולדברנטתהאמא

חברותיתופחותמופנמת ,יותרביישניתסבתאחיתהבחייםאביה

וגרםבביתהאדירהעלהעיבמותועלהממושךהאבלמבעלה.
עודאבאשלהמבודדהאישימצבוהחברה.מןניתוקשללהרגשה

על ,אותילימדהאמאכאילונראה ,לאחורבמבט .זולהרגשההוסיף
בעודאידיאלית,תקופהכעלהעברעללחשובאישית,דוגמהידי
תכונותשתיהיווללינטלזיג •עברלאותותוכןהעניקאבא

 ,שהתאלמנולהוריםמסוריםילדיםהיושניהםמשותפות:מהותיות

וניכורחרישיעצבלילדתם.ורגשנייםאוהביםהוריםהיווכן
הגיעה-50הבשנותילדותי.ביתאתציינוההווהממציאות
אתחיזקובהשהוצגומשפחתיותקומדיותללוונוורת',הטלוויזיה
עםבמשותףמאודמעטהיהשלמשפחתילעובדהשליהמודעות
הורייצאובלבדרחוקותלעיתים"נורמליות",אמריקאיותמשפחות
<בלוונוורת'),במסעדותלאכולסירבאביבידור.אוחברהלערבי
בתילחייבהשוואהגרוע.אוכלעלמשוועכסףבזבוזשזהובטענה
מהרבה •משהובזההיההמאה,ראשיתשלבברליןוהמסעדותהקפה

החדשה.למציאותלהסתגלמאודקשהלוהיהבחינות

תמונהאותי""תופסתמשפחתיות,בתמונותהיוםמביטהכשאני

 , 1939בשנתהורינישואילאחרקצרזמןשצולמה ,אבישלאחת

עמוקנתונותידיונח,נראהובעודוכחולה,בחליפהלבושהוא
ושערומצוחצחותנעליולגמרי,זקוףעומדהואמעילו,בכיסי
סביאואביאתראיתילאפעםשאףחושבתאניבקפידה.מסורק

סיפורים.להומספרבאלבוםתמונותלבתומראההיהזיגמרושלים.
שלו,השיקוםמתהליךכחלקקשה.לבמהתקףסבלהוא-1952ב

העירמרכזבאזורקצוביםמרחקיםהולכיםהיינוואניהוא
הסוחריםלאחדעוזרהיההואכןלפניבבוקר.בשבתלוונוורת'
(לפנימוקדמתבשעהשבתלתפילתמנייןלקייםהראשימהרחוב
חנותעדייןחיתהקטנהכשהייתיחנויותיהם),לפתיחתשיפנו

בעתבולצפותיכולתמדלתובטוחובמרחקמסגרשלפעילה
חנותוכןעורחנותחיתההרחובבהמשךסוסים.פרסותשפירזל
ניתךההםהימיםבטעםסוכריותענק.בשקישהוצגוזרעים,לממכר

היהניתןהאופניים,ובחנותזכוכית.צנצנותמתוךלקנותהיה

לאהללוהחנויותאדומים.אוכחוליםמבריקיםבאופנייםלצפות
במרכזאביעםטיולשהיה.מהפשוטזהדופן.יוצאותנחשבו

אניבעליהן.עםושיחותבחנויותביקורכלללוונוורת'שלהמסחרי
בוטיקאוגבריםלבגדיחנותלידהמדרכהעלעומדאביאתזוכרת
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המעורבותעלהיהודיםהחנויותבעליעםומתווכחנשיםלשמלות
אותהעלבעומרנואחרת,פעםקוריאה.במלחמתהאמריקאית

רקאלא ,ביתואינהשלנוורוות'מסביראבאאתשמעתימדרכה,
כאילונשמעזההצעירותלאוזניכובעו",את"תולההואבוהמקום

חדר.אצלנוהשוכרזמנידיירהוא

קברוב 1952בשנתסיטיבקנזסהיהודיהאבותבביתנפטרהלוסבא
לעומת ,אשתובלוונוורת',היהודיהקברותבביתהמשפחתיתבחלקה

אתלצייןשלאיכלהלאגולדמוןסבתאבברלין.נקברהזאת,
בלוונוורת.ינקברהמכובדהברלינאישמחותנהבעובדההאירוניה

אביהיהאבות,לביתהעברתואתחייבהלואמילשלשמצבולפני
לוהיהבפנימיה.לחדרהדומהבדירתושבתלילבכלאיתרמבלה
שמעלהקירעלהמסדרון.בסוףשהוצבומקררשירותיםעםאחדחדר

זוהימירוץ.סירתשלתמונהתלויהחיתהבקפידההמוצעתמיטתו
שיטבתחרותהראשוןבמקוםהלזאמילזכהאיחההמירוץסירת

 ,הצעירהלזאמילייצגזובתחרות .בברליןובזה,באגםשנערכה
בוודאיהיוהנוכחייםמגוריוחדרי .ובעצמובכבודוהקיסראתכשייט,

אני ,אמיכאשר •הברליניבביתומשרתיושלמאלהיותרצנועים
פורסשהיהליזכורהצהריים,אחרראשוןבימיאצליביקרנווסבתי
שלתקליטיםלנוומשמיעגבינהופלחיצהוביםתפוחיםעבורי
מעשןהיההואהעץ.שבתיבתהגדולהויקטרולהבפטיפוןבטהובן
 Ich liebe dichהיטב,משוננתבגרמניתאומרתאותיושומעסיגרים

אותך>".אוהבת(אני

שקיבלביותרהאופטימיתשהתחזית ,ליאמר ,אבימותלפניקצרזמן
חמשסבלממנוהקשההלבהתקףלאחרלחיות,לושנותרלזמןביחס
בשנותכשפורסמוים.שבלעשרשבעביןעהב ,לכןקודםשנים

פיצויים,תשלםגרמניהבמערבשהממשלהכךעלהידיעותהחמישים
ויושבללוונוורת'חוזרהיהעבודהיוםלאחרמועמדות.אבאהגיש

מסוגהאפורההגדולההכתיבהמכונתמולבקשתואתלפרוט
השולחןכשמפת ,האוכלחדרשלהשולחןבקצהשעמדהרמינגטון
אחורנית.יפהמקופלתהמקושטת

הבקשהטפסיאתואני><בעלימצאנויותרמאוחרשניםוחמשעשרים
פרטאחרממישהולולצפותהיהשקשהבסדרמסודריםהלזזיגשל
בעצםערב?אחריערבשםוהדפיסשישבבזמןבראשועברמהךקה..ל

נציגעםהמכתביםחילופיכוללבגרמנית,חיתהההתכתבות .כל
מסוגבתביעותלעזורשהשתדלבניו-יורק,היהודיתהקהילהארגון

עזבמאזשנהוכעשריםהמלחמהאחרישניםעשרבערךהיהזהזה.
כתובותשמות,זיהה ,ותיארהגדירהואבבקשתוגרמניה.אתאבי

יוכלוחייםעדייןהםאם ,שלדבריו ,בברליןאנשיםשלטלפוןומספרי
יהודיםלאגרמניםהאלה?האנשיםכלהיומי .נכסיועללהעיד
במלחמה?ששרדושהאמין

וקופצני.קצרהשחורששערהצעירהבחורהשלתמונהאצלנושמורה
משוםוזאתהשלושים,שנותמסוףיאוחרלאשצולמהיודעיםאנחנו

שלהאחיותאחת ,גלייךלהאותלידבצילוםמתרווחתשהבחורה
ונראהשמששטופותהןהמלחמה.לפנילאנגליהשברחה ,הלזאמיל
ובזהבאגםאי ,בסאקרו ,גלייךמשפחתשלהקיטבביתנמצאותשהן

מופיעשמהגםהל.זאלישמה:צויןהתמונהבגבלברלין.שמדרום
שנותבסוףבווודאיהיאהיום,חיהעדייןהיאאםאבא.שלברשימה
לאחברהחיתההאםחיתה?היאמיאךלפחות.לחייההשמונים
יהודיהלאאוליאושם?אותואתשנשאההמשפחהשליהודיה

 ? ...אוהמשפחה?מבנילאחדשנישאה

ניתןשרקמהכלמהגרמניםלקבלרצוןמביעאבאאתזוכרתאני
התכולהאת " Hochdeutsch "-בותיארשכתבבשעהאךלקבל.היה
עבורו?מציאותייותרהיהמהבשרלוטנבורג,המשפחתיתהדירהשל
בלוונוורת'חייואוהעשרים,שנותשלהקוסמופוליטיתבברליןחייו

החמישים?בשנותקנזס

עבדהואכינראה , 1956שלבחורףשנכתבובמכתביםעיוןמתוך
יומייםאויוםשלהפרשיםישלפעמיםשלו:התביעותעלקשה
שלהפיצוייםליועץבמכתבוהמכתבים.שלהתאריכיםביןבלבד

שלוהתביעהאתלהסדירמבקשהואבניו-יורק,היהודיתהקהילה
לכסף".נואשותזקוק"אניברורדיבאופןאומרהואולתמי.דאחת
אמצעיהיאמחסורושהבלטתמביןכספיתתביעהשמגישאדםכל

עדלכסףזהגאהאדםזקוקהיהמטרהלאיזואבלתביעתו.לקידום
בריחהאמצעיהיההכסףהאםנזקק?בבחינתעצמוהצגתכדי

המערביבחוףשיטחלוםמימושמאפשרהיההואאולימלוונוורת'?
שקיבל?לתייריםהדרכהבחוברותאזשצוירבעולם ,מכסיקושל

מסמשירותמוקדמתלפנסיהלצאתאותואילצההלקויהבריאותו
מסיםלענייניעצמאיכיועץעבדלהתקיים,להמשיךוכדיההכנסה
הכנסתואתראההואהאםסיטי).מקנזסלקוחותלייצג(והחל

שבאלבומיםבתמונותהצפיהאחרים?שלבחסדםכתלויה
האם .אחרעולםלעברבריחהחלוןחיתה ,בתו ,איתיהמשפחתיים

דרךזוחיתהשמאאואחר?חלוםלממןיכולההואמהעולםכסף
יותרמאוחרמה?נקמתלנקוםאוכלשהופיצוילתביעתנוספת
 ,בנולאחרשניםמספרבברליןשנותר ,הלואמילסביכיהוכח
עשההואלשרוד:כדיעליולוותראומרכושוהרבהלמכורנאלץ
החקיקהלפניחודשיםמספרלנו>מובניםבלתי(מטעמיםזאת

האפשרותבפנינונחסמהבכךרכוש.להחרמתבנוגעהרשמית
זקןיהודישחווההפחדאודותעלמידעבידינואיןפיצויים.לתבוע

 , 195 7ביובי-7בנפטראביהבדולח.לילשאחריבברליןלבדשחי

בקוראיהפיצויים.בענייןהאינטנסיביתההתכתבותאחריכשנה

שלמצבובעצבות.מוצפתעצמיאתמוצאתאניזוהתכתבותעכשיו
עלובהורהלראותרוצהלאילדאףרחמים.מעוררכהנראהאבא
לא ,אך .כן ,סיכויללאנאבקאפילואולי ,סובלכאב,מלאזה:מעין

פתטי!

עלשנסבהלשיחהשותפההייתיאבא,שלהאחרונהמחלתובזמן
עלמשהוהסבירההאחיותאחתהחולים.בביתבחדרודם,עירויי

שחיםבתילדהשלובניסיוןתשלום,תמורתמתורמיםהמגיעדם
חסרתבדיחהסיפרתיהמתיחות,אתלהפיגעשרהשלושאועשרה
שהשתתפותאמרהוא ,ליהעיראבאדם.המוכריםאנשיםעלטעם
בבית"יזכור",תפילתבאומריפעםבכללבגרות.סימןהיאבצער

צדקהנותנתשאני"בעבורהמליםאתבסידורמוצאתאניהכנסת,
להבטחנההזוה"נתינה"אתמרחיבהאנינשמתו",הזכרתבעד

לגמילותכזאתמחויבותהנצרכים.עלולחמלההנשמהלנדיבות
קהילתולרוחאףואוליאבאשללרוחומתאימהלינראיתחסדים

עוצב.הואשבהזו ,בברליןהיהודית

ואמואביועםביחדשהוא,לעצמידמיינתיאבא,שלפטירתואחרי
שנותשלהשמיימיתלברליןחזרוהאבודים,הקרוביםושאר

הייתיאדמות.עליקיימתאינהשכברשידעתיברליןהעשרים,
מאזינהבאלבומים,יחדדפדפנובוהחדרבאותו ,שלובחדריושבת

ל-לפתיחתאו Egmont Overtureל-סבאשלהישןבפטיפון
Lohengrin ל-אוTannhauser שובאותםליומדמיינתואגברשל

האלבום.דפיביןרקקייםשהיהבעולםכאחדמקובצים

בווינהשלההילדותבביתמכברלאביקרהשליהחברותאחת
שלהגשמיתהמציאותעםשלהההתמודדותחוויותעלוסיפרה

שונות.הןמברליןשליהאסוציאציותוזכרונותיה.חלומותיה
מישהוכמו ,זיכרוןבדןאושלקרבןכמומרגישהאנילפעמים

בקירראשהטחתכמוהםלהיזכרשמאמציומקוטעים,שזכרונותיו
משקףשליהניסיוןכמהעדתוההאניכבדה.זכוכיתשלבתקרהאו
ישהיהודיםלנוהביתה.לשובהתשוקהאתבגלות,האדםמצבאת

במקרהלאהביתה.לשובעזיםוגעגועיםבגלותארוכההיסטוריה
שלהנצחית,השיבהשלהמיתוסאתשהגההוא ,וינאייהודי ,פרויד
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אחידותשלמאובחןבלתימצבלאותולחזורהיהודיתהמשיכה
השאיפותעלחושבתאני .והקברהרחםעל-ידיהמאופייניםואחדות

ראושלאבתיםובחיפה,ביפולבתיהםלשובהפלסטיניםהערביםשל
למרותאךלי.שישכאלהתמונותאפילולהםשאיןיתכןמימיהם.

אנחנואךהקודמים.בתיהםבפתחיהיסמיןריחותעלחולמיםהםזאת
וסבתאסבאדירתאתבחזרהלתבועמניעשוםאיןשליבכךשונים
הואבחזרה,לדרושרוצהשהייתימשהוישאםבשרלוטנבורג.שלי

אנואוליברכוש.לאוכברבקרקעותלאובהבנה,בזיכרוןכולוקשור
הבנתנואךהביתה,לשובלרצוןהאדם,שלהכללילמצבושותפים

-אחרים ,בזמןאחורהלחזוררוציםמאיתנוחלקשונה.הדרךאת
תושביםכולנונישארהלעולםאחד?ביתרקישהאםבמקום.
נכר?אדמתעלזריםנהיההלנצחארעיים,

וסביאבישלחייהםביןניגודיםשלאמיתיתתמונהלהציגבניסיוני
אלהזכרונותלהביעיכולתישקוצרחוששתניובלוונוורת',בברלין

מימדיבעלי ,כולנוכמו ,היואלהאנשיםאי-צדק.יגרוםבמלואם,
גבורתעללהעידיכוליםלספרבוחרתשאניהסיפוריםרבים.אישיות

הגיבוראלה,משניאחדכלמזה.קרבןהאדםהיותעלאומזההרוח
קיימיםהיוקרב,ללאהעולםמןהעוברהקרבןאוכבודועלהנאבק

שעיקרוסבי'אביכמומורכביםאנשיםאותםשלבלבותיהםיחד
מההיהלאשלאביבזמןאפילומכבודם.שמץלהצילהיהמאוו:ם
הואלב.נדיבלהישארהכרחחשהוא ,החומריבמישורלאחריםלתת
שהרבבזמןמשנהלמעלהבמשךסוהרביתכ"רב"בהתנדבותשירת

אתיקבלשהרבוידאהואמחרידה.דרכיםמתאונתהשתקםהמקומי
התנדבגםאבאמשרתו.עבורושתישמרדאגוכןהזעומהמשכורתו

הואים.שבמספרבמשךא'יוםשלהיהודי-הספרבביתכמורהלשמש
ללמדרצהשלאמאחרביקורתעליוונמתחהגדולים,ילדיםלימד

מסביראותוזוכרתאניברעיונות.לדוןהעדיףאלאאל"ף-בי"ת,
שלהגואלבכוחמאמיניםשהנוצריםילדים,כארבעהשללכיתה
היכןאותנו:שאלהואהמוות.לפנירגעאפילובתשובה,הלבהפיכת
נכשלהואאםגםטוב,לעשותתמידהמתאמץאדםמעמידיםהייתם

הואהאחרוןברגעאךרשעות,מלאיםשחייואדםלעומתלפעמים,
בתשובה?חוזר

במרחקקטן,ניאו-קלאסיבבנייןששכןהכנסתביתאלהולכיםהיינו
בדרכנוהשלכת,עליעלצועדיםממנו.וחוזריםמביתנורחובותשני
מגיעיםהיוומשפחתוהואאיךאבאליסיפרהשנה,ראשתפילותאל

הראשוןהיוםבצהרישנה,כלאךבברלין.השנהראשבוקרלתפילות
אחרעונה.באותההאחרונהבפעםלשוטהולכיםהיוהשנה,ראששל
שניםהחורף.עונתכללמשךיבשהבמספנההסירותאופסנוכך

ה"תשליך"מנהגאתזכרהמשפחהמאבותאחדאםתהיתימכןלאחר
הצהרייםבאחרמיםלמקורלרדתזה,יהודיממנהגעמוםזיכרוןושמא
זה.משפחתי"מנהג"מאחוריעמדהשנה,ראששל

במעלהשפסענובזמןגבעה.בראששכןבלוונוורת'הכנסתבית
אתדחפוהםהנאצים;על-ידישעונהכומרעלליסיפראבאהגבעה,
החביתאתוגלגלושיפודיםננעצושבתוכה ,עץחביתלתוךהכומר
בעודהזה.הסיפוראתאבאליסיפרמדועמושגליאין .ההרבמורד
הכירשהואהרושםבינותר ,מכברממנינשכחהסיפורשלהקשרו

הישועים.שלבגימנסיהבברליןלמדשליאבאהכומר.את
שותפיםשהיומשוםאולי ,הקתוליהכומרעםהתיידדהואבלוונוורת'

לביןבינהההקבלהאתלצייןתמידאהבהאמאקלאסי.חינוךלאותו
בקנזס. , Xavier-לנשיםקתוליתבמכללהלמדההיאאףאבא.

מאשרללוונוורת'מחוץחייםשנותיותרעליעברוכברכאשרהיום,
לחזורנאלצתיאילושם.מחיילמדתימהעצמיאתשואלתאניבה,

סבתאשלהמבוגריםמחבריהעושה?הייתימהשנית,שםולחיות
מקוריאישיסיפוראחדשלכלולגלותאדםכללהעריךלמדתי
שקוראאינטלקטואליות,נטיותעםכאדםשני,מצדמשלו.ומעניין

הייתימיעםקפקא; ,עגנוןשלום,גרשםרוזנצוייג, ,נובר
באמצעותשהוזמנוספריםקוראתהייתיהאם ?רעיונותעלמדברת

נגזרהיההאםמגורי?ממקוםמרוחקותספריםחנויותשלקטלוגים
 Sundayב-יהודיםילדיםכמהבפניערכיותשאלותלהעלותעלי

School ששאלשאלותאותןשואלתהחייתיאבי?שעשהכדרך
אבי?

בחברהלהתקדםרצוןמתוךהפנימית,הגירהבעקבותהיום,אך
כברהכנסתבית '.וכוורתבלויהודיםילדיםעודאיןהאמריקאית,

הקברות.ביתהואשםקייםשעדייןהיחידהיהודיהמוסדקיים.אינו

IJ 
1 ~ 

המרכזיהיהודיהקברותמביתערוךלאיןקטןשהואלמרות
ממכירתשנתקבלהכסף •הברלינימזהיותרמטופחהריהו ,בברלין

מממן , Temple Armsהדירותכביתהיוםהידועהכנסת,ביתבניין

ביתממדרכותהשלגפינויואתהדשאכיסוחאתדרך-קבע
אתהתוחמתהגדרשלהשניבצידהלאטןרועותפרותהקברות.

 '.וכוורתבלוהיהודיתהקהילהשלקבורתהמקום

הזדמןבלוונוורת',ז"לאבישנקבראחרישנהוחמששלושיםעתה,
להשתתףהוזמןבעלישלה.היהודיהקברותובביתבברליןלבקרלי

לאמעולםאניבארה"ב,לחברישסיפרתיכפיבברלין.אקדמיבכנס
לגביותירוציםמעורביםרגשותאחוזתהייתילברלין."חזרתי"
 .אליוהצטרפתי ,ובכןהתעקש.בעלילשם.אי-השיבהאוה"שיבה"

ב-אבי.אםשלקברהאחרבחיפושפתחבברליןשלנוהשבוע
" Neue Synagoge ", מחדש,בניהבמהלךשהיההי"סמהמאהבניין

עלאחראישהיהגרמניה,ממזרחלשעבר ,צעירונאיעתפגשנו
"במהקהילתיים.ארכיוניםעללוידועאםשאלנוהמקום.שיחזור
שאל.מתעניינים?"אתם
הקברותבביתשמקומושחשבנוסבתאשלקברהאתנמצא"איך

בשאלה.השבנוברלין"?שלהמזרחיבאזור , Weissenseeהמרכזי
וחייגסלולריבטלפוןהשתמשהואאחת,בידסיגריהבהחזיקו
שאל.פטירתה?"ותאריךשמהבידיכם"האםהקברות.ביתלמשרד
המצבה,שלתמונהאפילולנוחיתהזה.מידעסיפקנובקלות

דקותכמהלאחרבריחתו.לפניאביידיעלהנראהככלשצולמה
 .לנונאמר-אצלנו""היאמי.דלהגיעשנוכללנונמסר

צהובותלבניםקירמולאלאותנוהובילהצררחובלתוךפניה
לחצרהגענוהשערדרךגדולים.שעריםובהמעובדברזלשלוגדר
פתחכמונראהזהכלצהובות.לבניםהמרוצפתהקברותבית
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 ~,ןז
אוהארמוןלאורוותהפתחואוליהי"ס,המאהמשלהיקטןלארמון
שהובלומתיםלארונותזוכניסהשימשהספקללאלמרכבות.שער
שחורהמאבןמודרניתמצבהניצבההחצרבמרכזסוסים.ידיעל

מולנובדיוקלנו"!היהמה ,,"זכוראיכה:ממגילתפסוקחרוטעליה
משמשכיוםההלוויה.סקסיאתבוודאיקיימובופתוח,מבנהראינו
ביתשלההיסטוריהאתהמתעדותתמונותלתצוגתמבנהאותו

הקברות.

חנות-מימיןבהמשךוקצתהקברותביתשלהמשרדממוקםמימין
מגירותראינובמשרדהמצבות.עללהניחפרחיםלממכרקסבה

הלזפרידהסבתישלשמותיהםמצהיבים.כרסיסיםגדושותשטוחות
שאותונראהבקלות.נמצאומשפחה,קרובהואאףהלז'הינדיךושל

אחרונה.ככתובתדוארתיבתרקהותיר ,-1932בשנפסדהינדיך,

עלומידעהקברותביתשלשרטוטשכללהניירבפיסתמצוידים
עולםזההיההחיפושים.מסלולאתהתחלנווהמספר'האזורהשורה,

לבזבזלאבחירהמתוךהקברות,מביתהתעלמוכנראההנאציםמלא.
מזרחשלהממשלהגםכינראהבחיים.היולאשכבריהודיםעלכוח

בנייתאישרההיאאךזה.קברותביתעלדעתהנתנהלאגרמניה
שלההיסטוריהאופן'בכלהמקום.מקירותבאחדשגבלגדולמפעל
 :ומצבותקבריםשלקילומטריםלאורךשםכתובהברליןיהדות
קבריםעלהי"טהמאהסוףבסגנוןואבןמשישמגדליםבצורתמבנים

 Schlossה-אתלעיתיםהמזכיריםאמנותייםעיצוביםמשפחתיים,
Charlottenberg רבנים.ושלמלומדיםאגשיםשלקברם ,ברליןשל

והשני-1935בלמשלנפסדמהםכשאחדואשה,בעלכפולים,קברים
חייליםשלקברםבשואה.עקבותיושאבדואובטרזיןאובאושוויץ'

השלושיםשנותמאמצעמצבההראשונה.העולםבמלחמתשנהרגו
נפטרים.שללציוןהראויההאזרחותואתהפטריוטיותאתהמשבחת
חרוטשעליווקברבעברית"ךמהתגציטוטשעליהןקבריםמצבות
בעברשלבבאיזשהומישהו'קברים.שלקילומטריםמגיתה.משפט
עברלכלמתפשטזהצמחהיוםהקברות.בביתקיסוסשתלהרחוק,
הקברים.אתלמחוקומאיים

שהספקנולפניגשםלהפךלברלין'אופייניהחורף,אמצעשלטפטוף
היאשנה.חמישיםזהפקדלאשאישסבתא,שלקברהאתלמצוא
עלדורכתתקופה.אותהבניכולםיחידים,קברישלבאיזורנטמנה

האדמהעלוכיכריפוד'שימשהקיסוסכילדעתנוכחתיהקיסוס,
הקברנראהאבישצילםשבתמונהבעודלדרוך.ניתןלאעצמה
בקיסוסמכוסההקברהיוםמסופחים,ורדיםמוקףכשהואפנויבשטח

לאבתמונהרבים.בקבריםומוקףשיבוליםדמוייברעשביובמעט
בעודבאופק.בנייניםלראותניתןהיוםאךלקבר'מעברדבררואים
בעליסכרת,מסיבוכי 55בתבהיותהנפטרההלזשפרידהלגוידוע
להעדרכלשהיסיבהאובמותה,צפויבלתימשהואולישהיהחושד
במשך .בווייסגסייקבוריםופרידההיגדיךרקמשפחתית.חלקה

נוספיםמשפחהקרובילחפשזמןלגוהיהלאבברליןשהותנו
אחרים.במקומותבסמנושבוודאי

בתם .-1879ב ,מיסודי ,סיסיבקגזסנולדההלזפרישרפרידהסבתי
היהגורמןמגרמניה.יהודיםמהגרים ,פרישרוליגהגורמןשל

אישוהשנירופאנעשהמבניואחדמזון.מוצרישלמצליחסיטונאי
נשלחההיאמוסיקלי.ן iכישרבעלתחיתהפרידהבתואמי.דעסקים

לימדהשםסיסילקנזסאחר-כךוחזרה ,גןמישילאוניברסיטת
להשתלםלברליןהוריהאותהשלחוהמאה,לתחילתסמוךבמכללה.
ממנההמבוגר ,מקומייהודיבנקאי ,הלזבאמילפגשהשםבמוסיקה.

האזרחותעלמעולםויתרהלאפרידה .לוונישאהשניםבכמה
בארצות-ולבקרלחזוראותהחייבשהדברלמרותשלה,האמריקאית

מלחמתבעתבברליןהחייםקשיילמרותשנים.חמשכלהברית
 ,בברליןונקברהוכשנפטרהבזה,התמידההיאהראשונה,העולם
לחיות,ממשיכהפרידהחיתהאילואמריקאית.אזרחיתעדייןחיתה
תחתהאמריקאי.דרכונהבעזרתמגרמניהרכושלהוציאיכולהחיתה
פליטיםונותרוהישרדותםבמחיררכושםאתגתנוונגהבעלהזאת,

מרוששים.

מאזהלזפרידהשללקברהעלהלאמשפחהבןאףידיעתי,למיטב
שם,עומדתאניוהגהמהנאצים.אמילשלבריחתומועד , 1939
ותאריכישמהחקוקיםעליההאפורהבאבןנוגעתהאחתכשידי
שמעולםסבתאעםמדברתעצמיאתמצאתישלה.והפסידההלידה

אתמצאתיביותר.אליהקרובההרגשתירגעבאותואךהכרתי,לא
האהבהונציגתשליחתעכשיוושאגיאהובהשהיאלהמספרתצעמי
שלה.הגיגה ,בתיואפילונכדתהבנה,בעלה,מסעם

רקבהיותהשנפטרהזואשהכאילואי-רציונלי'באופןהרגשתי
השארנואיכשהובברלין.נעזבההיום,ממנימבוגרתשניםבכמה
אביגזיה.לסרעדהוחיתההזוועותכלאתשרדהוהיאשםאותה
פעם,בברלין.ההפצצותבזמןרעדהבווייסגסייהאדמהאםתוהה

שלהקברותבביתאמילשלקברואתכשביקרתיכילדה,
חושבתהיאמההקברותביתשמששלאשתואתשאלתילוונוורת',

כפריתאותהההפצצות.בזמןבברליןשנקברולגופותשקרה
קגזסלמרכזמעברלנסועבחייההרחיקהלאהסתםשמןמקנזס,
בקבר.לגופותמפריעותאינןשההפגזותליעגתהסיסי,

 ,בברליןסבתאשלהלוויהשבזמןקסבה,כילדהעוד ,ידעתיאיכשהו
שלהשלישיתלמערכההפתיחהעליה:האהובההיצירהאתהשמיעו

וביןואגברשביןהקשרעלדברידעתילאזמןבאותולוהגגרין.
גם .ואגברשלעירו Beyrouthעםהיטלרשלהקשרעלאוהנאצים,
מסעלפגימוסיקליקטעאותושישמיעודאגתי ,נפטרכשאבי
חיתהמהידעו ,בכללאםמהגונחים,מאודשמעטנראההלוויה.
לינשמעההמנגינהכך.כלוחרישיעדיןבאופןשהושמעההמוסיקה

שלחיבורוחובתמילאתיבפריחתה.ז"לאבינשמתאתמלווהכמו
שלהמצבהעלהאחתכשידיבברליןבעומדי ,עכשיו .לעברואבא

פתיחה.מאותההמלודיהשלתחילתהאתלעצמיפיזמתיסבתא,
יצירותלנגינתבתוקףמתנגדתאנימבוגרת,כיהודיהזאת,ובכל
המפה,בעזרתהמשכנוהישראלית.התזמורתעל-ידיואגברשל

הל.זהייגריךשלקברולהיותהיהאמורששםהמקוםאתומצאנו
 .לזיהויאבן~ומספרשוםנותרולאמסריםכמהשקעהכברהאדמה

אולקיסוסמתחתשקועהקסבהאבןחיתהאםלדעתהיהניתןלא
הצמחיהמסבךחלקלפגותניסיוןלאחראבן.שםחיתהלאשכלל
לקברו.זכראושרידנותרושלאהשתכנעתיהקיסוס,של

ממזרחחסידירבשלומצבהקברהיוהיגדיךשלמקברורחוקלא
להרהרהתחלנוהשלושים.בשגותבברליןלעולמושהלךאירופה,

ואזומוצאוהולדתומקוםעלמתבססותכשהשערותינואודותיו'על
חלקהכרנושלהם.והסיפורקבר'כלאבן'כל .ברורגעשההכול

בק,נטלישלאלהכמו ,הכללגחלתשהםכיווןשלהםמהסיפורים
מוריץאו ,כהןחרמןהפילוסוףאובק,ליאוהמנוחהרבשלאשתו

העבריהסופראובגרמניה,ישראלחוכמתמאבות-שסייגשגיידר
אחרים ,לחקוראוליניתןמהסיפוריםחלק .ברידצ'בסקייוסףמיכה

ההוא,העולם"ב"ביתברוראחדדבררקעו.דיתגלולאלעולם
שהלכואלהבהם.למותגםסוביםזמניםהיונצחי:ביתבאותו

בחסדימתוומיידאגקוטרזיגשטטאושוויץשגותלפגילעולמם
שמים.

הקהילהבבניין .אחרלעולםעברנוברליןיהדותשלאחדמעולם
 ~ 1929משגתרשימהמצאנושםקסבה.ספריהיש > Gemeinde-ה(

והמשלמיםברליןשלהיהודיתבקהילההרשומיםהחבריםכלשל
שניםשמספרכאלהכאןהרשומיםבין"ישאמר:בעליחבר.דמי

ברשימהרשימה",באותההופעתםעלנואשותהתחרטואחר-כך
סבא,אבא,שלהטלפוןומספריכתובותיהםשמותיהם,אתמצאנו
רווקות).היואםרקברשימהנכללושנשים(נראהדודיובןדודי

שנספוגרמניםיהודיםשלכרכים,שגישהיקפהרשימה,גםמצאנו
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מועדידעו'עליהאחרונהכתובתשם,כללהרשימהכלבשואה.
בערךהיוהפטירה.ומקוםתאריךאדם,אותועםהאחרוןהקשר

עמוד.בכלשמותכמאהרשומות,שלעמודים 1,750

בניאתשנמצאסבירהיהברלין'קהילתשלהארגוןשיטתבגלל
היהסבירלאזאתלעומתהקהילה.חבריברשומותשליהמשפחה
משפחתישבנישיתכןלמסקנההגענוכנסת.בביתכחבריםשנרשמו

במקוםששכןשרלוטנבורג,שלהגדולהליברליהכנסתבביתביקרו
הכניסהאךמודרני,הנוכחיהבנייןהקהילה.בנייןעכשיונמצאבו

אבןהכנסת.ביתשלהמקוריתמהחזיתחלקיםמשמרתהקדמית
היהדותלזכרמצבהלי'נראהכךמשמשת,חזיתמאותהאחתגדולה

לרעך"ואהבתבעברית:מליםעליהשנחקקוהליברליתהברלינאית
עלרקמעמדהחזיקכואבת,כהבצורהשנכשלפסוק,אותוכמוך",

היהודי?לאחיואישהתכוונו?הם"רע"לאיזהתהה:בעליהאבן.פני
שחיפשואירופה>מזרח<יהודי Ost-Judenל-הגרמנים?לשכניהם

ברלין'ילידבעצמושלום,גרשםהגדולהמלומדבברלין?מקלט
שלשאהבתםבגו")"דבריםבספרו(כלולוגרמנים"ב"יהודיםכותב
 ...חד-צדדיתלרובחיתההגרמניםלשכניהםגרמניהיהודי

נפלאאוכלאוכליםהקהילה,ביתשלחשביהבקומהבמסעדהישובים
כמוהרגשנופולני),טבחידיעל(שהוכןהאירופאיהמרכזמהמטבח

מקוםשבקרבתהעליתהרכבתחיתהדקותלכמהאחתפנסיונרים.
שלאהיהאפשראי .שלנוהעינייםבגובהבדיוקברעשחולפת
אוברכבות,וגורשוגרינוולדבתחנתשקובצוביהודיםלהיזכר
המסילותבתכנוןעזרולכןשקודםהיהודיםבמהנדסיםמידהבאותה
בשרלוטנבורג.בפנסיוןהתגוררנובברלין'נו iביקובתחילת .הללו
בהםדירותבתישלכתובותלשלושברגלללכתיכולנומשם

ו- , Clausewitzstrasse 8 ,Neibuhrstrasse ,והוריואביהתגוררו

8 Droysenstrasse . הזוהעשירההעירוניתבשכונההכתובותאיתור

השתנו.לאהרחובותומספרישמותמאוד.קלמפתיעבאופןהיה
השחיםהשתנתה.לאכאילונראתההבנייניםאחדשלהחזית

חייבוהבריתבעלותשלההפצצותכאילומחודשות,נראוהאחרות
איזוידעתילאלגמרי.חדשיםבנייניםאולבנייניםחדשותחזיתות

משפחתי.שלזוחיתההקומותארבעאוהשלושבןבבנייןמהדירות
הרחובות.שמותעםהשלטיםואתהבנייניםאתוצילמתימנגדעמדתי
מהןמתלהבהיהשבאמתהאדםמצלמת.אנימיעבוראותישאלבעלי
כברוסבתיאמיגםרבות.שניםלפנילעולמושהלךשליאבאהיה
בתי?אתלענייןעשויותהללוהתמונותהאםהחיים.ביןאינן

ביקורחובתלמלאחייבתהייתילצלם.חייבתהייתיאיכשהו'
שעיוןמניחהאני Iלאחורבמבטמדוע.להביןבליגםהללו'במקומות
אליהםלבשמתילאשאוליבפרטיםלהבחיןלייאפשרבתמונות

התמונותבזיכרון.להיטשטשהיועשוייםשאוליאולחוץ,רגעבאותו
מהכלצילמתיכךמפתיע.נשמעשזהככלשם,שהייתימעידות
דיזל'אליהסופרשלבאמרהנזכרתישולחים.ללאכשליחהשראיתי'

סיפוריםבעודהתרחשו'לאשמעולםאמיתייםסיפוריםישלפיה
למשפחתי'נאמנהבתהייתיאמת.אינםהתרחשושאכןאחרים
הדבראתתיעדתיהאמנםאךצילמתי.תמיד:עשושהםמהועשיתי

האמיתי?

גילעדואמריקאיתגרמניתכפולה,אזרחותחיתהשלאבאזוכרתאני
עצמועלהצהיר-1927במהן.לאחתנאמנותלהצהירנדרשעת , 21

כמובטלגורםעלהתבססהשהכרעתוטעןתמידהוא .גרמניאזרח
אףעלסיטי.קנזסשלזהפניעלברליןשלהאריךמזגהעדפת
וחייחייומרכזברליןחיתהבאמריקה,משפחתובניאצלשביקר

בזמנהחיתהלאחור'במבטתמוההכהשנראיתההכרעה .משפחתו
שרלוטנבורג,שלבסימטאותמטיילתאניבעודשני'מצדהגיונית.
המרכזי'רחובהלאורךופוסעתהראווהבחלונותמציצה

אתמשךכהזוובחברהזובתרבותמהלהביןניסיתיקורפירסטנדם,
שפעהיטב:מוחשתהחברהשלהגבוהההתרבותאבי.שללבו

ההצגות,הקונצרטים,האופרה,כרזותהאיכותיות,הספריםחנויות

הסרטים.

ב-שלהםהנופשבביתחלדמשפחתשלמהחופשהתצלוםמאחורי
Bad Saarow , בהלהסתייעכדי;,משפחתימהאלבוםשהבאתי

שלהכתובתואתהטלפוןמספראתסבתירשמההמבנה,באיתור
ספרותשלושבעלמאוד'ישןהיההטלפוןשמספרהגםהבית.

1 ='i\ 

ר

,<~. 

הקברות,ביתבמשרדיענה?מילנסותו.התפתיתיבלבד,
כתובתהגםצוינהסבתא,שלקברהמיקוםאתהמכילהבכרטיסיה
אמר:מהמגירה,המצהיבהכרטיסאתששלףהפקיד'האחרונה.

 " Droysenstrasseב-שגרהחלדפרישרלפרידהמתכו~נתאת"אח,
ונוכחנואחר-כךבמקוםעברנומשפחתי.ביתעדייןשזהכאילו ? 8

 .שלנוזולאאךמשפחה,שלביתעדייןשזה

מתימושגליאין • Bad Saarowמ-היאשלימוזרההכישהחויהיתכן
אבל • Bad Saarowב-הפעוטזיגפרידשלתמונותאיןהבית.נרכש
המקומייםהילדיםלחופשה,לשםנוסעהיהשכאשרליסיפרהוא

ומיםחתולעלשירלמדהואממנו.צוחקיםהיושונהבניבשדיברו
לשם,בהגיעואותושרהואהמקומי.בניבאותולומרלמדוהוא
מעידזהסיפורהמקומיים.הילדיםבחברתמקובלנעשהוכך

צעיר.דיהיהכשאבא Bad Saarowב-לביתנסעהחלדשמשפחת
 •-1930בנמכרהביתכימעידיםאבאשלהפיצוייםבתיקמסמכים

הוגשהכךועקבהמכירהתגמוליאתיותרמאוחרהחרימוהנאצים
הבית.אתלמכורלהחלטההביאמהיודעתאיניפיצויים.תביעת

התצלומיםרובמקצועי'צלםידימעשהתמונותלמספרפרט
האלבומיםאחדהמשפחה.בניעל-ידיצולמוהמשפחתייםבאלבומים

בקנזסמקרובחלדלפרידהמתנהשזוהיהמעידההקדשהנושא
בחוץ'באור'התמונותצולמוהכלל'מןיוצאיםכמהלמעט .סיטי

חובביםצלמיםשלידםבהישגשהיההציודרמתאתומשקפות
ישנןשיט,חובביהיוחלדוזיגפרידשאמילמאחרתקופה.באותה
ישנן . Wanseeבאגםרובןוארניות,שיטאירועישלתמונותהרבה

 Badב-הסיפוןעלוכןהביתסביבשצולמורבותתמונותגם
Sarrow . 

לברלין'בואנומניעשהיההכנסמארגןשלאשתושאלהאחדיום
עניתי:המערבית.ברליןבתחומיקצרלטיוללצאתברצוניאם

 • Bad Sarrowב-מסויםביתלמצואמאודרוצההייתי ..."בעצם
כמו ,לברליןסמוךפרוורהוא Bad Saarowש-חשבתיתחילה

Sacrow , מפורטתמפהמשפחתי,מבניחלקלנפושנהגושם
זקוקהשאנישהבינותימשוםזה,מרעיוןאותיהניאהשהובאה

איפשרההאדיבההמארחתשלהצעתהמכונית.עםגרמניתלדובר
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ותוכןמשמעותשתעניקלהריההזדמנותלההצעתיבתמורהזה.סיור
מקומותכלהזה?הביתאתלאתרכךכלרציתימדוע .לסיור
הכתובתעםאפילודירות.בבתיהיובברליןאבימשפחתשלמגוריה

מדובר Bad Saarowב-דירתם.היאאיזולדעתיכולתילא ,בידי
זיגפרידאמיל'שללביתםלהיכנסיכולתיאכןואילופרטי.בבית

אותםומכירהנוכחותםהדיאתעדייןמרגישההייתיאוליופרידה,
למצואתוכליאםספקאותי:הזהירבעלייותר.אותםמבינהאויותר
המארחת .מכברנהרסשהביתיתכןהמקום,יימצאאםגםהבית.את

לחשושהמקוםדייריעלוליםהבית,אתנמצאאםשאפילואמרהשלנו
אמרתיבעוינות.ויתנהגורכושםאתמידיהםלהוציאבאנושמא

רציתיחדשים;פריעצינטעוהלומשפחתשבנילמדתישמהתמונות
בנותישראליות,נשיםבשתימלוותפירות.הניבוהםאםלראות

והתחלנוהמארחתשללדולבונכנסוהכנס,ממשתתפישנייםשלזוגם
מוחלטניגודשהיווהמההדרך'כללאורךבעבריתפיטפטנולנסוע.

בכיווןנסענוקל.שלגמכוסיםצפופיםאורןיערותשלהגרמנילנוף
שלבמרחקנמצא Bad Saarowברלין.פרווריבתוכנידרום-מזרח,

ניסיוןהנראהככלהראשי'מהכבישירדנו .העירממרכזנסיעהכשעה
לרחובהגענוומידמשלה.אוטוסטרדהלבנותהמזרחיתגרמניהשל
ראינובמפתיעליערות.מיםביןהבנוייםלישוביםאותנושהוליךצר
מספרוראינוהכפרתוךאלנסענו . Bad Saarowל-המכווןשלטמיד

ושאלנועצרנוהרחוב.בצדדוארתיבותקבוצתלידעומדותנשים
נמצאהיכןלחייה,השישיםבשנותאשהשבהן'גרתהמכראת

Kronprinzessinstrasse , שלצילוםלההראינוהיום.שמוומהו
 Karlהואהרחובשעכשיוהסבירההבית,אתזיהתההיאהבית.

Marxdam אליו.אותנווכיוונה

כיכרראינומפותליםברחובותבנסענוהוראותיה.לפיהתקדמנו
פועלתעדייןאםמושגלישאיןהגםרכבת.לתחנתבצמידותכפרית
שלהנסיעהדרךחיתהשזוליברורהיהלברלין'תחנהמאותהרכבת

רקלתיאורניתנתהכיכרשלהארכיטקטורהוממנה.לברליןמשפחתי
מבנהידעלגםעברנוהאגדות.מןממתקיםלביתהשוואתהידיעל
חגעוגיותשלסקנדינביותבתבניותנוצקכאילושנראהעתיק,עץ

דבר'שלבסופוגורקי",מקסים"ביתשלט:היהבחזיתואולםהמולד'
אתלאשרמנתעלהדרך'בצדנקניקיםלממכרבדוכןעצירהולאחר

 Karlרחובלאורךנוסעיםעצמנואתמצאנו ,שבידינוהכיוונים
Marxdam . מהמים.מהבמרחקגדוליםדיפרטייםבתיםאלההיו

כ-ידועהיהכשהרחובשונההיההבתיםסגנון

Kronprinzessinstrasse . לידעצרנועכשיו 17מספרהיהשלנוהבית
ואמרה:הקדמימהמושבפניהסובבההנהגת-המארחת , 19מספר

אתבידההחזיקהמאיתנואחתהבית.היהזהספקללא"זהו",
ניצבואכןהפריעציבדיוק.התאימההביתשלאבןכלהתצלום.

היועדייןאךשבתצלום.לזהזהההיהנטיעתםסדרהקיומית.בחצר
תחתקיומוביןהבית,בחיימסויםברגעלשםהגענוהבדלים.
אתמחדשיגלועשיריםברלינאיםבוהרגעלביןהקומוניסטיהשלטון
יוקרתי.לפרוורלחופנומנתעלהפעםהמקום.

הגענוהביתאתהסובבהשטחפנימסקירתאיש.היהלאבבית
"החצר"אתולשפרלתחזקכסףהיהלאהנוכחייםשלדייריםלמסקנה

ודיקטניםמבניםהוקמוהביתצדישמשניהשטחעלהבית.פניואת
בוץ'עמוסותמרופטות,נעלייםהמקום.מרחבאתשצמצמועלובים
החצר'פנימה.שנכנסולפניאותןחלצוכנראהבכניסה.ניצבו
עדייןאךמטופחת.חיתהלאכברהמים,בכיווןהבית,מאחוריבייחוד

הפוכותמשוטיםסירותהמים.שפתשעלהמזחאתלראותהיהניתן
מהיתרונותעדייןנהנוהדייריםכיאישרוובכךהחוףעלמונחותהיו

ירוד:כלכלימצבעלהצביעורביםפרטיםהמקום.שלהספורטיביים
תריסימרפסת,פעםשהיהמהעלעשבצמחשביניהןסדוקותאבנים

נשעןועליוהביתבפינתקטןהיבאצ'יגרילזכוכית,דלתמאחוריעץ
כלאתזיהיתיאמריקאית,ביתכבעלתצורה.חסראלומניוםמקל

נעשהאםיקירי'לחסוך"נוכל :מצומצםתקציבעלהמעידיםהסימנים

הוורדיםאדניותהשכנים",שללבנםנשלםאםאובעצמנוזאת
נותרהכולזאתמלבדאךנראו.לאכברהתצלוםמןשהכרתי
ניצבבהפינהבאותההעומדתסבתאשלתמונותברשותיכשהיה.
וסבתאסבאשלתמונותליישכלבים.גוריומחזיקההגריל'עכשיו
ליישלפניהם.ערוךוחגיגינאהושולחןבמרפסת,אורחיהםבחברת
ברלין'שלהבורסהסגן-נשיאהעמידה,בגילסבאשלתמונה

לכמהזרעוניםבקפידההמפזרג'נטלמן""איכרשלבתפקיד
הדשא.עלמשוטטיםתרנגולים

קרח,חלקיקינשאההרוח .מקוררועדותידיבעודלצלםהמשכתי
קראהשליהנהגת-המארחתהסמוך.מהאגםקפואים,מיםנתזי

אתעבורהכיוונתי ,"הביתרקעעלאותךלצלםלי"תנילעברי:
לאורךמשם,בהביטיהקדמית.הדלתעל-ידועמדתיהמצלמה
דירותביתראיתילכביש,מעברהשער'מאחוריאלהשביל'
משפחתינהנתהממנוהנוף .סובייטיבסגנוןומודרנינמוךאפרורי'

אז'אבא,שלתמונהלישישנזכרתיצילמה,שהיאאחריונעלם.גז
באותהניצבבבית,חופשהבעתהגרמני'בחיל-היםצעירקצין

בינינו.מפרידותהיסטוריהשנותשישיםרקהקדמית.בדלתתנוחה

היוהדייריםאילובבית.אישהיהשלאבכךיתרוןהיהאחדמצד
אתלבדוקיכוליםהיינולאלעולםמנוכחותנו'מאוימיםחשים

פניםשלתמונותאיןשליהתמונותבאלבומישני'מצדהמקום.
חיתהואילופנימה,להיכנסדחףהרגשתילאכךמשוםאוליהבית.

להביןאוכללאאליושמעברמסויםגבולישנואך ...לכךאפשרות
לביתמחוץעמידתידאז:היהודית-גרמניתהחוויהאתלחלוטין
בפילדלפיה,למקומישבתיכאשרלכך.הולםביטוילינראתה
ביןעוברתאניבחלומי'שנים.כברעצמועלהחוזרבחלוםנזכרתי
העליונהשבקומההשינהחדריכללבדרךבית,בתוךרביםחדרים

ביתשללאלהדומותאוליאירופאי'בסגנוןמיטותובהםביתשל
ביןעוברתאנילפעמיםבחלומי'ילדה.בתורשראיתיבובות

בילדותי.אמיעםטיילתישבוישןבנייןשלמסתורייםמסדרונות
חדריםכעיןיוצריםשסבכיהםעציםשורשיעלמטפסתאנילפעמים

ביתבחצרשהיועציםמשורשיזכרונותשלשילובמים.מאגרליד
נהרלידאבאעםבטיוליםשראיתיאלהשלי'היסודיהספר

בטיוליםיותרמאוחרשניםבהםשנתקלתיכאלהגםובהםהמיסורי'
ומיין.מסצ'וסטסבחופי

תהיתי:פתאוםבחלומי'שצפוהמקומותאתלזהותשסיימתיאחרי
 Badמ-הביתלפניםמתאיםבחלומישראיתימהבתיםאחדאולי

Saarow ? ,דעתינתתיואז ,בהיגיוןלעצמיאמרתי ,יתכןלאלא
בשעהבקנזס,ביתנושלהאחוריתבחצרילדותישמשחקילכך

היולאאוליבמוסך'עבודהבכליעסקאובמכוניתטיפלשאבא
 Badב-החוףעללידומשחקתהייתיאילושהיוממהכךכלשונים

Saarow שתיפניעלהשתרעואביחייבעודבסירתו.שטיפלבעת
 .לאלואלוביןגמורההפרדהההיסטוריהגזרהיבשות,

עבוראפילובחינות,מהרבהייחודיתהיאהיהודית-גרמניתהמהות
מןמארגליצורהמנסההרבים,פליטיהאוממהגריהאחדשלבתו

אלזומאוחרת""שיבהשלמשמעותהמהיבה.הכרוכותהחוויות
באוטוביוגרפיהשלום,גרשםמשפחתי?חיישלהמוחשייםהשיירים

חפציםעלמדברלירושלים"'"מברלין-נעוריושנותשל
שלבבתיהםכבודלאחרעתההמוחזקיםילדותו'מימימשפחתיים

בירושלים;בביתואמושלשמיכההעולם:ברחביהמשפחהבני
חפציםישליגםדומהבאופןבסידני.תמונהשעון-בטבעון;

אבישלחשבונועלבאוניה,גדוליםבארגזיםסביעל-ידישנשלחו
המסכן.

בברליןשנעלתיהנעלייםשסוליותגיליתילאמריקה,כשחזרתי
לתיקון.לסנדלרפלסטיקשקיתבתוךאותןלקחתילגמרי.נשחקו
שאריותהיושבתוכהלבשמתיהשקית,אתבחזרהליהושיטכשהוא
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היהאיכשהובברלין.הקברותמביתבוץמהנעליים,שנשריבשבוץ
ליהזכירזה ,היגיוןמחוסרבאופןהיבש.הבוץאתלזרוקמשונהלי
בכלאךארץ-ישראל.מעפרמעטעםגופותקבורתשלהמסורתאת
כללבדרךארוזההקודשמארץאדמהמשמעותי.הבדלקייםזאת

גלות,אדמתאותההקברות,מביתהבוץומסודרות.קטנותבשקיות

בניבנדודירגעים,באותםנזכרתיוהתפורר.שיבשעדבעקבידבק

שדבקהעבדותשנותובזכרוןשנהארבעיםבמשךבמדברישראל
אתקיפלתיבוץ.פירוריאותםלשמרצורךהרגשתימהמשוםבהם.

ביןאותהתחבתישלי.העבודהבחדרמדףעללהניחהכדיהשקית
הואהחפציםאחדבדעתי:עלהכךאחרהמדף.עלאחריםחפציםשני

עלשנעשתהקופסה ,אותימשמשתשעדייןמעץתפירהכליקופסת
של"זייס"משקפתהואהשניהחפץאותה.ושימשהחלדפרידהידי

מעיןחפציםעלבבעלותבמיוחדיהודי-גרמנימשהוישהאםאבי.
לנושאפשרוכלכליומצבזמןשלמקריםצירוףכאןישהאםאלה?

הואשלנובאישיותאופיינימשהוהאם ,אואלו?חפציםעללשמור
בהם?להחזיקלרצותאותנושמביא

איןהאםכזו?קטסטרופהלאחרשונהלהיותאמורהכולאיןהאם
בתיםכתובותרחובות,ולמצואלאתרביכולתיגרוטסקימשהו

פירושמהאךמאז.שםהשתנהלאדברכמוובסביבותיה?בברלין
שורדים,אינםאנשיםאחר?עולםמאותוחפציםברשותישגםהדבר

מיזרות.לידייםנופליםאלהואפילואחריהם,נותריםחפציהםרק
 Badב-הביתשלהדוארתיבתעלמופיעששמהאמברג,משפחתהיא

Saaro w ? היושמאהשלושים?שנותמאזבביתדייריםהיוהאם
יודעיםהםהאםהמדינה?על-ידילהםהוענקשהביתקומוניסטים

שאוכלוסייתהבבווריהעירשלכשמההוא"אמברג",ששמם,בכלל
שסבאלהם,לומררוצההייתימההנאצים?על-ידיהושמדההיהודית
שסבאשם?מאושריםוהיוהביתאתאהבושליואבאשליוסבתא

שככל-שליואבאלאמריקההתמונותאלבומיאתבהביאו Iשלי
מחיילהיפרדסירבבה,מאושרהיהולאבקנזסהתאקלםלאהנראה
ישהאםבתוכו?שחיווהחייםהביתשלפנטזיהביוטיפחשלוהעבר
 ,הללוהמקומותאתלאתרשליזוביכולתמובהקיהודי-גרמנימשהו
הגרמניתבשיטהוכתובות,שמותהמכיליםניירותבידישישובכך
ותיקים?רשומותשמירתשל

כ"טובים",הוגדרוהגרמניתבתרבותרביםיסודותילדותי,בשנות
כמוה"גרועים",גםהיוולעומתםיפה,אירופאיתאמנותלמשלכמו

שהמאפייניםהידיעההיום,אולםזולה",אמריקאית"עבודה
שאניבעתאפילו .דעתיאתמניחהאינהממניחלקהםהגרמניים
מתעייפת,אנישכאשרלכךמודעתאניאלה,שורותכותבת

נעשיתבה,שולטתכללבדרךושאני ,אמישפתשהיא ,שליהאנגלית
קטנה.כילדהששמעתיזהמעיןגרמניתחביריבמבנהלמשפטים

המבנהאך ,ממנינשכחושידעתיהגרמניותהמליםממעטרבות
מיטיבהשאנייודעתאניממני.חלקהואהגרמניתהשפהשלהלשוני
בספרבדקדקנותאחריהןעוקבתאניכאשרהוראות,למלאמאוד

בדקדקנותהוראותלמלאיכולתשאותהיודעתגםאניאךבישול.
 ,ברליןאתבעזבנוהמונית.ההשמדהאתשאיפשרההיאאחריםאצל

אתליהזכירבעלילניר-יורק.דרכוהעושהבמטוסבעליעםישבתי
אתעזבתי"אנילצטט:נהגתיאותואבישלהמובהקיםממשפטיואחד

לשםחפציםלארוזלךהנדרשתמזויותרגדולהבמהירותגרמניה
וסבא:אבאשלפעולתםעלחזרתיעכשיוסיטי",בקנזסיומיטיול

אבאבאוניה.יצאוהם ,זמןיותרלכךנדרשלהםגרמניה.אתעזבתי
הדולראתבאוניהלמשרתהעניקאצילות,שלשבמחווהליסיפר

בניו-להיותעתידהאניאיילנו.באליםנחיתתולפנישלוהאחרון
בידי.אמריקאיכשדרכוןשעות,שמונהבעודיורק

שבי.עלוםחלקלעצמילהחזירניסיתיבברליןהביקורבאמצעות
שלי.הילדותלזכרונותכלשהובסיסהפיסיתבמציאותשהיהמצאתי

הרבהכךשכלבעודגרמני.יהודיכלהיותהייחודיתהזכותזואולי
צאצאיהם,שלבדמיונותרקנמשךוקיומם ,נמחקוחייםודרכיחיים

עםלהתמודדפגומה,גםאם ,כלשהיאפשרותלפחותחיתהלי
בגורלןתלויהיההכולשלי.הפנטזיותהושתתושעליהןמציאויות

בירתםאתהפציצולאהריהנאציםבמלחמה.ההתרחשויותשל
שלהם.המאורותאתלזהםרוציםשאינםכלביםכמונהגוהםברלין.

וכך .אחרעלולאאחדרחובעלנחתוהבריתבעלותשלההפצצות
יהודיים,חייםשלרסיסיםוכךנחרבו:שלאיהודיםבתיגםהיו

באבן:החקוקהפסוקגםובכללםבאבןחקוקיםנשאריםמנופצים,
כמוך",לרעך"ואהבת

אוהמשפחהשלמיתייםזכרונותמשפחתיים,סיפוריםנושאיםכולנו
סופרים,על-ידימעוצבתבאנומהםהמקומותתחושתשלנו.השבט
דרךבעיקריודעיםאנחנואירופהמזרחאתקולנוע.וצלמיאמנים
 ,זינגר ,דיזלעליכם,שלום ,עגנוןספרים,מוכרמנדלישלעיניהם
לכרבווילנה,שוורשהיודעיםאנוודובנוב.נוברוישניאק,ורמאן

קיימיםבהןשסערוהיהודייםהחייםאךקיימות.עדייןוויטבסק

לבקרמזעזעתהריהזוחיתהובמחשבותינו.בלבותינובעיקר
לתמונותהמתאימהמציאותקיימתשאכןולהיווכחבברלין

המשפחתי.שבאלבום
לעייןנהגתיעשרה,שלושבתואני ,נפטרשאבאלאחרקצרזמן

דפיהם.ביןלעדשקפאוהחייםאתלעצמיולדמייןבאלבומים
היאההיסטוריתהאמתהעשרים.שנותשלברליןאתדמיינתי
ופוליטיות.חברתיותכלכליות,תהפוכותבתקופתעירזושחיתה

 ,שליסבאמהיודעתאינימאושרים.נראיםכולםשלנובתמונותאך
שמאאואופטימיהחיה .הכלכליהמצבעלחשבבבורסה,חברשהיה
אתשברהוא 16בןהיהכשאבא , 1922שנתשלבאביבחשש?
שעבדנודד(מלחוצ'רלי ,למיטתומרותקלהיותעליוהיה .רגלו
הספינותאחתשלמודלבבנייתאותושעשעסבא>אצלבקיץ

מאוכסנים ,מודלמאותוחלקיםאיתנושמוריםעדייןשלהם.
צ'רלישלמתנתוזולות,פליזקערותעםביחדבעליית-הגג,

ברליןאתדמיינתיהרחוק.במזרחמהפלגהבשובוחלדלפרידה
מעיןבחיים,היולאכשכברשבושאליהוסביאביהגיעוממנה

עמוהביאשסבאאישיותמזכרותרקעדן.כגןברלין-של-מעלה,
קרוביםמספרוכןכלכליות,ולארגשיותמסיבותיותרלאמריקה,
נצטרףדברשלבסופואולייודע?מיאדמות.עלישרדואהובים,
היו.לאהםשםלברלין-של-מטה.הגענוואניבעליעכשיואליהם.

חרס,כליאוזכוכיתכוסנשברוכאשרבלוונוורת',ילדה,כשהייתי
שלי",בחייםיותרחשוביםדברים"איבדתילהצהיר:סבתינהגה

מספרלפנישמתו.לחבריםאולקרוביםמתכוונתשהיאוידעתי
גביעימספרגנבהפורץלביתנו.פרצובפילדלפיה,כשגרנושנים,
מלחמתשלפניבשניםשיטבתחרויותכפרסיםסבאזכהבהםכסף

גנבעל-ידינלקחהנאציםלקחתהצליחושלאמההראשונה.העולם
לביןהאנושישביןבחרכיםחייםאנויודעת.אניעכשיו .אמריקאי
אנונוגעים,אנו .בדמיוננורקחייםלהםשישהגשמייםהדברים
אנילעתי.דתוכניותומשרטטיםעברנואתמתאריםאנואבלים,
ואתהתהספליאתהמעטריםהנאיםהפרחיםעלבחיבהמביטה

שלילסבא-דכאשייכיםשהיו"מייסן",תוצרתמחרסינההצלוחיות
אבאהואהלא ,לנכדומדהיםבאופןדומהבתמונהדמותוחל.דמצד
 .שהוכחדמעולםשנצלומתנות ,הללובחפציםאוחזתאביבידי .שלי
אלהמעיןחפציםועדייןהחיים,ביןאינםהמשפחהשבנירבזמןזה

"איבדתיאלה.מחפציהםיותרושביריםיקריםהיוחייהםשורדים.
 • .שלי",בחייםיותרחשוביםדברים

וצבי.ושלוםגריזארסשפירא,אברהםלדפוס:בהבאהסייעו

-60השנותבראשיתבבוסטון.מתגוררתיהודיה,ומחנכתסופרתגוין,קתי

שניםתוךשחוללהרליגיוזית,-קהיליה(חבורתשלום""חבורתעםנמנתההיא
ארה"ב).יהודישל Iוהחברתי ,התרבותיהרוחבי'בעולםמפנהספורות
ובחייםהיהודיהחינוךבתחומישוניםתפקידיםמילאההשניםבמרוצת

הזכרונותבהרחבתגריזקתיעוסקתכעתארה"ב.יהודישלהקהילתיים

כספר.לאורלהוציאםכוונהמתוךבזאת,המופיעים
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שחווותומעותנמו ~ 1~

אייזנמןצבי
גור-אריחיהודהמיידיש:

בהוקרהלגגלד"ר

הנבוליםיובפגמביט .הראילפגיעומדושרן-- .......
ואינוזקןעצמוחששאינואףמרוצה.ואיננו

מעטשערו,אתצובעהואבכל-זאתכזקן,מתנהג ~ משחיר .לשעברמבלוריתועדייןלושנותרהשיער = .
. ·. ;;;; 

 .הגבותואתהדקשפמואת
נראהלאוהואתכולותעיניובלונדיני-בהיר.שערוהיהבצעירותו

 ,עכשיו ,)!יחהואלכךהודותחי!הואלכך(הודותכיהודיבכלל
משאסודאתמגלותהןפעםלאוהחווירה.דהתהעיניותכלת
חשוכים.ימיםבאותםאז.שנשאוהסבלהאימה
האומרותהבוהק,בלובנןהזוהרותהתואמות,השינייםשורותשתי

במראהוחלקלהןישהפתוח-למחצה,פיומתוך ,עצמיביטחון
הצעיר-יחסית.

אבל ,לישוןהןגםהולכות ,לישוןשוכבגרשוןכאשרבלילה,אך
חברו ,שלוהכלבלבמים.כוסבתוך-הןהספה,עלהואבנפרד:
הראימולמדייותרמתעכבבעליוכאשרבקוצר-רוח,רוטן ,הנוכחי
אליו.מתייחסואינוהאמבטיהבחדר

עלוהכתםהאףעלהשחורההנקודהעםהכלבלבהכלבלב! ,הר
טורחהיהלא ,גרשוןהוא,יודעהכלבלב,אלמלאהשחורה.פרוותו
לרחוב.עמוולצאתאוכללולהכיןלהתלבש,לקום,
לכיווןאחדכללהם,התעופפובניוושלושת ,אשתועליושמתהמאז
כמוהובבית,מסתובבהכלבלבבלב.דהזההכלבלברקנותר ,אחר

חדליםשאינםקירותבקירות,מתחכךבפינות,נתקלחסר-מנוח;
הבית.אתשאפפההפתאומיתהדממהעלמלתהות

קבוצתנותרההמשפחהחייוהמולתהדיבוריםמןהבית,קולותמכל
נעשתהשפתאוםומיטה,גונחארוןחורק,שולחןהריקים,הכסאות

בספהומסתפקבמיטהמלישוןגרשוןנמנעלכןורחבה.גדולהכה
שבסלון.
למישהו.נחוציםשהםבטוחיםלאכברשבמדףהספרים
רמחפשתהקירמןומבולבלתנבוכהמביטהיערינוףובההתמונה

האבק.אתממנהוניגבהאותהשתלתההידאת
להתנהגכיצדיודעאיננוהעזים,הצבעיםבעלהרצפה,שעלהשטיח
ומחווירהולךמים,טיפתבלארחב-העלים,והפיקוסהמוזנחבבית

עלה.אחרעלהומאבד
 ,בלבדאכסניהלמעיןלגרשוןלונהפכהוהנוחההנרחבתהדירה
כמולטפלממשיךהואבכלבלברקהלילה.אתבולעבורמקום
קצרים.לטיוליםאותוומוביללהאכילודואגקודם,

לצידו.הכלבלבהחוצה,גרשוןיוצאהרחצהבחדרעיסוקיוסיוםעם
בעלתהאשהיושבתשםהגימלאים,מועדוןאלאותומובילהדרכו

פראי.גםרך,גםשהואירוקהירוקות.הגדולות,העיניים
מבטבמועדון.לבקרהואמרבהבגללהשערו.אתהואצובעלמענה
לחיות.החשקאתשובבומציתשלהאחד
יושבהואבלב.דספורותמליםעמההואמחליף ,דברשלמיתרלא

מאושש,הביתהוישוביקוםוהוא ,בכךלוודיקלהשעהבחברתה
לו:אמרההיאהחלומותבאחדעליה.יחלוםואפילו

מכאן.נתעופףושנינוכנפייםממנימקבלאתההיום-
עייפותוומפאתגרועישןהואלילהאותואמרה.כךבדיוקלאאולי
"כנפיים"המליםאךלא,אודיוקבמדויק.דבריהאתזוכראיננו

J 
~. --= 

~ 
/ 

~ 
לבטח.הוזכרוו"לעוף"
שלאותותעםחלקםונשים.גברים-שוניםאנשיםבאיםלמועדון
קפה,כוסעלקלהשעהלבלותבאיםפניהם.עלחרותיםבדידות
להימצארצוןישהקלפים.שולחןלידהזמןאתלהעביר ,להתבדר

נשמעתרשמקולמתוךחברה.ידידות,מחפשיםאחרים.עםיחד
 .מדייותרקצתרםבקולמוסיקה,

העינייםבעלתשהאשהמאזמהם.אחדגרשוןהיהלאחרונהעד
ידוהושיטהעצמהאתהציגה-אווה(שמיהופיעההגדולותהירוקות
ביותרהיפההמקוםהואהמועדוןחם>,חיוךבתוספתחמימהנשית,

בעיר.

בפעםוהוא,אווה ,~צאוהםהיום-לעצמוהואחושב-היום
כולוהשבועכל .שעברבשבועסיכמוכךבשניים.לטיולהראשונה,

בר-נערכמולקראתווהתכונןהזאתהמחשבהלאוררקחיהוא
 .שלולדרשהמצווה

בואיהמרחבים.אלבידידנצאהבהבואי!-להיאמר-בואי!-
עםויחד ,עץתחת ,כךסתםנשבאוהגלים.עםונפטפטהיםאלנרד

השמשאלאהשוקעת,זולאלא,השמש.אתנפגושוהציפוריםהעלים
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משנתה.זה-עתהשהתעוררההעולה,
כללעצמושינןכךלה.לומרמתכווןהואכך .לעצמומדמייןהואכך

הדרך.

 .פניוהחווירואווה,אתמצאולאלמועדוןגרשוןהגיעכאשר
שחורה.גדולה,חתולהשלההכיסאעליושבתאווהשלבמקומה
אווה?שלהירוקותעיניההבזקיאלההאיןזו?היאחתולההאמנם

שפתיה?רטטראשה,ניע

כאלה?מחשבותלובאותמנייןנחר.דגרשון
שלהרצחניותעיניההחתולה.אתלגרשורוצההכיסאאלניגשהוא

חייבהואמנוח.לונותןלאזהזעם.רושפותהן .בעדועוצרותזו
הוא .האפשרככלמהרהחתולה,שלמנוכחותההכיסאאתלשחרר
אולםאווה.תופיעהחתולה,מןשייפטרשברגעעצמו'אתמשכנע
 .באה.לאואווהממקומהמשהאינההחתולה

מנפנפיםרעש,מקימיםהםלעזרתו.באיםממנו,אמיציםגברים,כמה
עושהואינוכמעטזהכלאךהחתולה,אתלהפחידכדיבמטאטא

בציפורנייםומאיימתמשוניםקולותמשמיעההיארושם.כלעליה
הקדמיות.רגליהכפותשלהחדות
לאאווהבאה.לאאווהעובר.הזמןועייף.עצובהואמוותר.גרשון
עוד.תבוא

במוחו:מתרוצצותשונותמחשבות

וחיוכיה?מנסיהבכלכלשהיכוונהחיתההאםעליה?לכעוסהאם
דבר-מה?הללוהבטיחוהאם

אותה.זוכריםולאזוכריםכןאווה.עלואחרזהאצלשואלגרשון

במייודעיםאינםאףהמועדוןמבאיחלקבזכרונם.נחרתהלאהיא
שםאתלולומריכולאיננומהםאיש .למימחכהומימדובר'

הצטרפהלאאיש:עםכאןהתיידדהלאהיאכתובתה.אומשפחתה
קשרהלאבגפה.שתתהשלההקפהאתמהם.מישלשולחנואל

תמידעונה.חיתהדבר-מה,אותהמששאלואיש.עםביוזמתהשיחה
במלים.קימוץמתוךולעניין'קצרותתשובות
אלאלה,מחכההגימלאיםשאחדחאשה,חיתהלאכברהבעיה

ולאבסובלאמקומה,אתלעזוברוצהשאינההעיקשת,החתולה
באיומים.

כזהיצורמסתובבבדרך-כלללכאן. 'נתעהשחתוללפעמיםקורה
משהולושיזרקומצפהוהכורסאות,הכיסאותהשולחנות,בין

הסורגות,הנשיםשלהקלפים,משחקישלברגליהםמתחכךלאכול.
פרוותואתמלסףמישהוכאשרבהנאהומגרגרגבואתמקשית
פחדשממשעדאחרת,לגמרימתנהגתהזאתהחתולהאבלהרכה.
איננה.ואווהועובר'חולףוהזמןבה.להביס
לאיש.כאןיחסרלאהוא •המועדוןמןכושליםבצעדיםיוצאגרשון
ידיואת;ראושלאפתאום.שנכפףגבואתיראושלא .כךמוסב

אותה.מוצאיםובקושיביציאהמגששיםהחשוכיםמנסיוהרועדות.

בליצעדיואתמשרךהואובחברתוהכלבלבלומחכהכברבחוץ
בהלוויה.כמומשתרכיםהםללכת.רוצההואלאןדעת

שלהשחורבצבעמתערבבותחןזיעה.שלסיפותניגרותמצמחו
פניו,עלומתגלגלותוזולגותעיניואלמגיעותהןכאשרשערותיו.

 •שחורות.דמעותכמונראותהן

הופרחגי

 •האחרונהחמלה
ר;נח nחאהמלחאתאמרתיאני

 T-:-זז•- •: • :-ד •-:
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סיפורי-מאי-אילונרתעות'רומנסות',של
מדייותרשנהיומפניחילונייםאהבה

הדתספרימדורעורכתאומרתגראפיים",

'פאבלישרסהנפוץהביקורתבשבועון
הןהאלומהקוראותרבות"וכןרדיקלי',
משהוהמבקשותפונדמנטליסטיות,נוצריות
עליהיקראולאעולמןבהשקפתשיתמוך

יתקפנה."אותיגר

כוחהאחרונותבשניםמגלההנוצרי"השוק
מו'ליםושארו'הארלקין'והולךגדלקניה

אליםאומרתבזאת",הבחינוחילונים
עם"אהבהסידרתעורכתקאנאדיאו'

השראה".

"מחבריאגודתשלהסטטיסטיקהעל-פי
היוו-1996בהריאמריקה"שלהרומנסות
רכהבכריכההספריםמכלל 55%הרומנסות
הכניסההזאתוהסוגהשנהבאותהשנדפסו

עמדלכןקודםשנה .דולרמיליארדלמו"ליה
הספריםבשוק"הרומנסות"שלחלקן

הגיעהמהןוההכנסה 49%עלרכהבכריכה
אתלהוסיףישלכךדולר.מיליון-884ל

המו"סים"אגודתשמספקתהמספרים

שבעהשנהבאותהמכרוולפיהםהנוצרים"
ורבעחמישהנוצריתסיפורתשלמו"לים
והרוויחוכזאתסיפורתשלעותקיםמיליוני

דולרים.מיליוניושלושהמארבעיםיותר
בעקבותהולכותהנוצריות"הרומנסות"
חייבהיסוד:לחוקיגעשנובמההחילוניות

היחסיםמערכתהואוהבסיססופטוב,להיות
ברומנסהאךאחת.לאשהאחדגברבין

איןגסות,מליםאיןקללות,איןהנוצרית
מיניותואיןהנישואיםלפנימיןיחסי

אוהאמונה,אתמגליםהטיפוסיםמפורשת.
להםשאבדהלאחראותהומגליםחוזרים
חותריםרקלאהםהחיים.נסיבותבתוקף

מנסיםגםאלאבאהבתםולהחזיקלהתאהב
וכיצדאלוהיהםועלעצמםעלמשהוללמוד
הזה.בזמןלחייהםהדברמתייחס
הישראליתשהאורתודוקסיהשכדאידומה

חזקהההשראה","בעלותברומנסותתתעניין
טובתשיפיקושלנושלומי-האמוניםעל

מהז'אנר-ופוליטיתכלכלית-הנאה
בחור-למשל'האהבה.סיפורישל"הכשר"
 ...בתשובהוחוזרתחסידישיבה

השראה:עםדווקאלאו"רומנסות",כברואם
שבמדינתראליימהעירזוסרגהשלמו"ל

בסךדולר 40בעבורמציע,צפון-קארוליינה
אחתלכוכבתהקרואה,אותך'לעשותהכול'
רקלאיוכנסובטקסט-שלוהרומנסותמשש
עירגםאלאלבך'אהובושלשלךהשם

שערכם,צבעמקצועותיכם,הולדתכם,
השגוריםהחיבהכינוייעליך'החביבהבושם
הבחירהזכותלךתינתןהלאה.וכךבפיך

אוהרומנסהשל"מתונה"בגיוסה
 ..."פראית"

קוניםלאאךאוהבים

שלהראשונההגברתקלינטון'דרומןהילארי
והסקריםהתקשורתלדברי-אהובהארה"ב,

האמריקאי.הציבורשלהמכריעהרובעל-

רובמעדיפיםשלהם,לארנקיםמגיעכשזהאך
סגורים.להשאירםהאמריקאים

בייםגר 11בשםספרערכהנטרןקליהילארי
שלכלבוהוא(באדיהיקר"'באדי'יקרים,

לחיות-המחמדילדיםמכתביאוסףהנשיא),
ראהוהספראמריקהשלבמעלההראשונות

השנה,סוףשלהחגיםעונתלקראתאור'
היהכימסתבר'שוסטר",את"סיימוןבהוצאת

אתשידפיסהודיעהמו"לחרוץ.כישלוןזה
פעמייםחשבעותקים,מיליוןבחציהספר
זמן-ולאחר ...אלףמאותלשלושזאתוצמצם

מספריעללדווחוסירבמיםפיומילאמה
הספריצאכאשרנשכח,נאואלהתפוצה.
שדרוש"מההראשונה,הגברת.שלהראשון

קיםערתאלף 400 •בכנמכרהוא ,כפר"הוא
קשה.בכריכה

פשוטהפוטנציאלייםהקוניםאוליקרה?מה
יכלהלאהילאריראשית,הספר.עלידעולא

חששהיהכיפרסומת,במסעלהשתתף
אלאהספרעללאשאלותיציגושהמראיינים

שנית,בעלה.הנשיאלהרשעתהמערכהעל
הגברתשלתצלוםמופיעלאהספרגבעל

הראשונה.

נמכרים.לאפוליטייםשספריםמפניזהואין
אוקלינטוןהנשיאאתהתוקפיםספרים
תוקפיועםדמיםחשבוןועושיםעליומגיבים
רבי-המכר.לרשימתהגיעוואףהיטבנמכרו
המועמדדול'ברבשלהבדיחותקובץאפילו

שנכשלהרפובליקאיםמטעםלנשיאות
גדולים:פוליטיים"חידודים , 1996בבחירות

הפתיעהלבן"'לביתהדרךכל(כמעט):גוחק
המכירותמתחזיתארבעהפיונמכרמו"לואת

 •הראשונית.
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מטעםממילאלנוכבורתואר
בן-גוריוןאוניברסיטת

 ,תוניסאיממוצאהצרפתי-יהודיהסופר ,ממיאלנו
בנגב,גוריוןבןמאוניברסיטתכבודשלתואריקבל

הנאמניםחברמושבבמסגרת Iביוני 6 ,ראשוןביום

האוניברסיטה.של

בזהויותעוסקספרות,וחוקרדעותהוגהסופר,ממי,

היהודיתהזהותשלובמורכבותזהויות,ובתת

לחברהלרלוונטיתיצירתואתשהופךמההמודרנית,

הישראלית.
הרומן, ,"הגזענות"שכתב:החשוביםמהרומנים

"שחרורוההגותוספר ,המלח""נציבהאוטוביוגרפי
יהודי",של

במסגרתאורחהרצאתממיישא ,ביוני 9 ,רביעיביום

המחלקהסגלחברעםביחדהנאמנים,חבראירועי
 .עוזעמוסהאוניברסיטה,שלעבריתלספרות

בניין ,אברהמס-קוריאלבאולםתתקיימנהההרצאות
קרייטמן.
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